
การอ่านจับใจความ



การอ่านจับใจความ

• จุดประสงคห์ลกัของการอ่านหนงัสือ คือ เพ่ือรู้เร่ือง เรียกกนัวา่ “อ่านเอา
เร่ือง” เพราะถา้อ่านหนงัสือแลว้ไม่รู้เร่ืองหรือไม่ไดเ้ร่ือง การอ่านกล็ม้เหลว 
•การท่ีผูอ่้านจะรู้เร่ืองจากการอ่านหรือไม่เพียงไร ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัขอ้แรก 
คือ การรู้จักจับใจความของเร่ืองทีอ่่าน 
•ถา้ผูอ่้านรู้จกัจบัใจความส่วนรวมและใจความส าคญัของส่ิงท่ีอ่านได ้กจ็ะ     
ท าใหผู้อ่้านนั้นรู้เร่ืองไดแ้จ่มแจง้  ถูกตอ้ง และรวดเร็ว



•การท่ีผู ้อ่านจะสามารถรู้เร่ืองและจับใจความได้นั้ น ข้อส าคัญมี          
2 ประการ

1. ต้องมีความสนใจและมีสมาธิอย่างแท้จริง มิฉะนั้น อาจจะไม่
เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน หรือตอ้งใชเ้วลามากกวา่จะเขา้ใจได ้

2. ผู้อ่านต้องมีพื้นความรู้ในเร่ืองที่อ่านพอสมควร ถ้าไม่มีก็
อาจจะไม่เขา้ใจเร่ืองและไม่สามารถจบัใจความได้

การอ่านจับใจความ



การอ่านเพ่ือจับใจความส าคญั



การอ่านเพ่ือจับใจความส าคญั

• การอ่านจบัใจความมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์ เพราะ 
ยคุปัจจุบนัเป็นยคุของขอ้มูลข่าวสาร  การอ่านจะท าใหผู้รั้บสารรับรู้ขอ้มูล 
ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในสงัคม
•การอ่านจับใจความ หมายถึง การจับประเด็นหลกัหรือสาระส าคญัของ
เร่ืองที่อ่านว่า ผู้เขยีนต้องการส่งสารหรือให้ข้อคดิเห็นอะไรเป็นส าคญั



ปัจจัยทีม่ีผลต่อการอ่านจับใจความ

•ประสบการณ์ด้านการอ่าน
•ประสบการณ์เกีย่วกบัเร่ืองราวและข้อมูลทีอ่่าน 
•ประสบการณ์ด้านภาษาและการใช้ภาษา



ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านจับใจความ

•ประสบการณ์ด้านการอ่าน
ถา้ผูอ่้านมีนิสยัรักการอ่านจะท าใหผู้น้ั้นมีทกัษะการอ่านสูงกวา่ผูท่ี้ไม่มี

นิสยัรักการอ่าน
•ประสบการณ์เกีย่วกบัเร่ืองราวและข้อมูลทีอ่่าน 
ถา้ผูอ่้านเคยอ่านหรือเคยทราบเร่ืองท่ีอ่านมาบา้งแลว้กจ็ะท าใหเ้ขา้ใจ

เร่ืองราวท่ีก าลงัอ่านไดไ้ม่ยาก ท าใหจ้บัใจความไดร้วดเร็วข้ึน



ปัจจัยทีม่ีผลต่อการอ่านจับใจความ

•ประสบการณ์ด้านภาษาและการใช้ภาษา
ผู้อ่านทีม่ีความรู้เกีย่วกบัความหมายของค าทั้งความหมายโดยตรง

และความหมายโดยนัย รวมทั้งส านวนอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงจะช่วย
จบัใจความไดอ้ยา่งมาก

หากรู้จักการใช้ภาษาตามหลกัภาษาทั้งในระดบัค า ประโยค และ ย่อหน้า 
กจ็ะช่วยใหผ้า่นเรียบเรียงความคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล



ความหมายของใจความส าคญั

•ใจความส าคญั คือ ความคดิส าคญัอนัเป็นแก่นหรือหัวใจของเร่ืองที่
ผู้เขยีนมุ่งส่ือมาให้ผู้อ่านได้รับทราบ 
•ทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัเป็นทกัษะเบ้ืองตน้ของการอ่านหนงัสือ 
ท่ีผูอ่้านจ าเป็นตอ้งมี เพ่ือใหรั้บสารท่ีผูเ้ขียนมุ่งส่ือมาใหไ้ดร้วดเร็ว และ
ถูกตอ้งตรงประเด็น



ลกัษณะของใจความส าคญั

ใจความส าคญัมีลกัษณะที่สังเกตได้ดังนี้
 ใจความส าคญัเป็นส่วนส าคญัทีผู้่เขยีนมุ่งเน้นมากทีสุ่ด เพราะถือเป็น
แก่นของขอ้ความ ส่วนอ่ืน ๆ เป็นส่วนขยาย เช่น ค าอธิบาย เหตุผล และ
การยกตวัอยา่ง
 ใจความส าคญัอาจปรากฏให้เห็นเป็นประโยคชัดเจน
 ใจความส าคญัอาจไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจน



ตัวอย่างข้อความที่มใีจความส าคญัปรากฏชัดเจน

ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติน้ันยังมีอยู่อีกมากที่เรายังค้นหาไม่พบ 
พืชแปลก ๆ ที่มีรูปทรงแตกต่างไปจากพืชที่เราพบเห็นกันทั่วไปเป็น
จ านวนมาก  สัตว์อีกหลายชนิดที่ยังซุกซ่อนตัวอยู่ในซอกหลืบที่มนุษย์ยัง
เข้าไปไม่ถึง  ยังมีส่ิงมีชีวิตอีกนานาชนิดที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้จ าแนก
ชนิดหรือตั้งช่ือในทางวิทยาศาสตร์ และมีจ านวนไม่น้อยที่ สูญพันธ์ุไป
ก่อนการค้นพบ

ความมหัศจรรย์ของธรรมชาตน้ัินยงัมอียู่อกีมากมายทีเ่รายงัค้นหาไม่พบ



ตวัอย่างข้อความทีผู้่อ่านต้องประมวลความคดิจับใจความส าคญัเอง

ขณะนีโ้ลกก าลงัประสบความตึงเครียดและความแตกสลาย  เพราะการ
พฒันาทางวตัถุทีท่อดทิง้การพฒันาทางจติวญิญาณ  สังคมไทยมจุีดแขง็  ที่
ซ่อนเร้นอยู่  คือ  จุดแขง็ทางวฒันธรรมและจติวญิญาณ จริงอยู่ประเทศไทย
ต้องสร้างความเข้มแข็งทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี แต่เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งทีต่ามเขา  ความเข้มแข็งทีเ่ราอาจจะน าเขาได้คือความเข้มแข็ง
ทางวฒันธรรมและจิตวญิญาณ
ประโยคใจความส าคญั คือ  สังคมไทยมจุีดแขง็ทางวฒันธรรมและจติวญิญาณ
ทีอ่าจน าสังคมอ่ืนได้



แนวทางการจับใจความส าคญั

•แนวทางการจับใจความส าคญัที่ปฏิบัติได้อย่างง่ายๆ ดังนี้
1. อ่านเร่ืองที่ต้องการจับใจความส าคญัโดยเร่ิมตั้งแต่ช่ือเร่ือง
เพราะช่ือเร่ืองมักสอดคล้องกบัเร่ือง หรือช่วยบ่งช้ีให้เห็นจุดสนใจ

ของเร่ือง จึงต้องอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเพ่ือให้เห็นเน้ือหา
ถา้เป็นเร่ืองยาวมีหลายยอ่หนา้ กต็อ้งอ่านเร่ืองทั้งหมด เพื่อใหเ้ขา้ใจ

เร่ืองท่ีอ่านวา่มีเน้ือหาเก่ียวกบัอะไร หรือหาความคิดส าคญัของเร่ือง
นัน่เอง



แนวทางการจับใจความส าคญั

2. พจิารณาหาใจความส าคญัจากแต่ละย่อหน้า 
โดยใชค้วามรู้พ้ืนฐานเร่ืองการเขียนยอ่หนา้คือ ย่อหน้าที่ดีต้องมี

เอกภาพ หรือแต่ละย่อหน้าต้องมีใจความส าคญัเพยีงใจความเดียวโดย
ปกติ ยอ่หนา้ประกอบดว้ยใจความ 2 ส่วน 

1) ใจความส าคญั
2) ใจความรองหรือพลความ



1) ใจความส าคญั

•บางคร้ังใจความส าคญัท่ีผูเ้ขียนแสดงไวช้ดัเจนในต าแหน่งต่าง ๆ ของ       
ยอ่หนา้ 

- ใจความส าคญัอยู่ตอนต้น
- ใจความส าคญัอยู่ตอนท้าย
- ใจความส าคญัอยู่ตอนกลาง
- ใจความส าคญัอยู่ตอนต้นและตอนท้าย



ประโยคใจความส าคญัอยู่ตอนต้น

ความสมบูรณ์ของชีวติมาจากความเข้าใจชีวติเป็นพืน้ฐาน   คือ  
เข้าใจธรรมชาต ิ เข้าใจความเป็นมนุษย์  และความสัมพนัธ์ทีเ่กือ้กลู
กนัระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์   และมนุษย์กบัธรรมชาต ิ มีความรัก
ความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์และธรรมชาตอิย่างจริงใจ

ความสมบูรณ์ของชีวติมาจากความเข้าใจชีวติเป็นพืน้ฐาน 



ประโยคใจความส าคญัอยู่ตอนต้นและตอนท้าย

เรารักษาศีลเพ่ือบังคบัตวัเองให้มีระเบียบวนัิยในการกระท าทุกส่ิงทุกอย่าง  
เช่น  เรามาอยู่วดัมานุ่งขาวห่มขาว ไม่ใช่ถือแต่ศีลแปดข้อเท่าน้ัน  แต่เราต้อง
นึกว่าศีลน้ัน  คือความมีระเบียบ   มีวนัิย  เราเดินอย่างมีระเบียบ  น่ังอย่างมี
ระเบียบ  กนิอย่างมีระเบียบ  ท าอะไรกท็ าอย่างมีระเบียบ น่ันเป็นคนมีศีล      
ถ้าเราไม่มีระเบียบ กไ็ม่มีศีล

เรารักษาศีลเพ่ือบังคบัตวัเองให้มีระเบียบวนัิยในการกระท าทุกส่ิงทุกอย่าง  
เช่น  เรามาอยู่วดัมานุ่งขาวห่มขาว ไม่ใช่ถือแต่ศีลแปดข้อเท่าน้ัน  แต่เราต้อง
นึกว่าศีลน้ัน  คือความมีระเบียบ   มีวนัิย  เราเดินอย่างมีระเบียบ  น่ังอย่างมี
ระเบียบ  กนิอย่างมีระเบียบ  ท าอะไรกท็ าอย่างมีระเบียบ น่ันเป็นคนมีศีล      
ถ้าเราไม่มีระเบียบ กไ็ม่มีศีล



ประโยคใจความส าคญัอยู่ตอนกลาง

โดยทั่วไปผกัที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่ เกษตรกรมักจะใช้สารก าจัด
ศัตรูพืช  หากไม่มีความรอบคอบในการใช้จะท าให้เกดิสารตกค้าง  ท าให้มี
ปัญหาต่อสุขภาพ  ฉะน้ัน  เม่ือซ้ือผกัไปรับประทานจงึควรล้างผกัด้วยน า้
หลาย ๆ  คร้ัง เพราะจะช่วยก าจัดสารตกค้างไปได้บ้าง  บางคนอาจแช่ผกั
โดยใช้น า้ผสมโซเดยีมไบคาร์บอเนตกไ็ด้ แต่อาจท าให้ปริมาณวิตามินลดลง

ปัญหาต่อสุขภาพ  ฉะน้ัน  เม่ือซ้ือผกัไปรับประทานจึงควรล้างผกัด้วยน า้
หลาย ๆ  คร้ัง เพราะจะช่วยก าจัดสารตกค้างไปได้บ้าง  บางคนอาจแช่ผกั



ความเครียดท าให้เพิม่ฮอร์โมนอะดรีนาลนี  ท าให้หัวใจเต้นเร็ว 
เส้นเลือดบีบตัว  กล้ามเน้ือเขม็งตึง  ระบบย่อยอาหารผดิปกติ   และ
เกดิอาการปวดหัว  ปวดท้อง ใจส่ัน  แข้งขาอ่อนแรง ความเครียดจึง
เป็นตัวการที่เร่งให้แก่เร็ว

ประโยคใจความส าคญัอยู่ตอนท้าย

เกดิอาการปวดหัว  ปวดท้อง ใจส่ัน  แข้งขาอ่อนแรง ความเครียดจึง
เป็นตัวการที่เร่งให้แก่เร็ว



2) ใจความรองหรือพลความ

• ใจความรอง คือ เน้ือความอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนใจความส าคญั 
• ใจความรองน้ี แบ่งได ้2 ประเภท คือ

- ใจความรองประเภทความคดิย่อย ใจความรองประเภทน้ีเป็นความคิด
ยอ่ยท่ีมีความส าคญัลดหลัน่ลงมาจากใจความส าคญั  เพ่ือเสริมใจความใหมี้
ความสมบูรณ์
- ใจความรองประเภทรายละเอยีด เป็นใจความรองท่ีผูเ้ขียนใหร้ายละเอียด 

เช่น ตวัอยา่ง หลกัฐาน สถิติ  ตวัเลข  การเปรียบเทียบ  การอธิบายขยายความ 



ย่อหน้าอาจประกอบด้วยใจความส าคญั+ ใจความรองหลายรูปแบบ

•ใจความส าคญั + ใจความรองประเภทความคิดยอ่ย
•ใจความส าคญั + ใจความรองประเภทรายละเอียด
•ใจความส าคญั + ใจความรองประเภทความคิดยอ่ย+ใจความรองประเภท
รายละเอียด



ใจความส าคญั + ใจความรองประเภทความคดิย่อย

คนโบราณท่านแบ่งการปกครองในบ้านไว้ดังนีคื้อ สามีเป็นใหญ่นอกบ้าน 
ซ่ึงหมายความว่าสามีเป็นผู้มีภาระหน้าทีท่ างานภายนอกบ้าน เป็นงานอาชีพ
หาเงนิเลีย้งครอบครัว ส่วนภริยาเป็นใหญ่ในบ้าน ซ่ึงหมายความถงึผู้รับผดิชอบ
ในการปกครองดูแลกจิการในบ้าน ซ่ึงเป็นพวกการบ้านงานครัวน่ันเอง คือ  
“สามีเป็นผู้หา ภริยาเป็นผู้เกบ็ (เงิน)” การแบ่งหน้าที่ของสามีและภริยากนั 
เช่นนีท้ าให้คนแต่ก่อนอยู่ด้วยกนัอย่างสันตสุิข
“สามีเป็นผู้หา ภริยาเป็นผู้เกบ็ (เงิน)” การแบ่งหน้าที่ของสามีและภริยากนั 
เช่นนีท้ าให้คนแต่ก่อนอยู่ด้วยกนัอย่างสันตสุิข



ใจความส าคญั คือ การแบ่งหน้าที่ของสามีและภริยากนัเช่นนี้ ท าให้คนแต่
ก่อนอยู่ด้วยกนัอย่างสันตสุิข

ใจความรองประเภทความคดิย่อย ยอ่หนา้น้ีมี 2 ประเด็น คือ
1) สามีมีภาระหน้าที่ท างานนอกบ้าน หาเงินมาเลีย้งครอบครัว
2) ภริยามีภาระหน้าทีดู่แลภายในบ้านทั้งงานบ้านงานครัว
ใจความรอง 2 ประเดน็น้ีเป็นความคิดยอ่ยท่ีมาเสริมความคิดส าคญัให้

แจ่มแจง้วา่ ในสมัยโบราณ สามีและภริยาแบ่งหน้าทีก่นัอย่างไรซ่ึงมีผลท าให้
อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข



ใจความส าคญั + ใจความรองประเภทรายละเอยีด

สารอาหารในข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยป้องกนั
โรคอ้วน  ข้าวกล้องมีสารเส้นใยมากกว่าข้าวขาว 8 เท่า ข้าวกล้องจะช่วย    
ดูดซับไขมันและน า้ตาลในอาหารแล้วขบัออกมาเป็นกากอาหาร  ท าให้
ไขมันและน ้าตาลซึมเข้ากระแสเลือดน้อยลง

สารอาหารในข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยป้องกัน       
โรคอ้วน  ข้าวกล้องมีสารเส้นใยมากกว่าข้าวขาว 8 เท่า ข้าวกล้องจะช่วย    



ใจความส าคญั คือ สารอาหารในข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และ
ช่วยป้องกนัโรคอ้วน 

ใจความรองประเภทความคดิย่อย ข้าวกล้องมีสารเส้นใยมากกว่าข้าวขาว
8 เท่า ข้าวกล้องจะช่วยดูดซับไขมันและน า้ตาลในอาหารแล้วขบัออกมาเป็น
กากอาหาร ท าให้ไขมันและน ้าตาลซึมเข้ากระแสเลือดน้อยลง

ใจความรองเป็นรายละเอียดท่ีอธิบายขยายใจความส าคญัใหช้ดัเจนข้ึนวา่
ขา้วกลอ้งมีคุณค่าอยา่งไรและช่วยใหร่้างกายแขง็แรงและไม่เป็นโรคอว้น
อยา่งไร



ใจความส าคญั + ใจความรองประเภทความคดิย่อย + ใจความรอง
ประเภทรายละเอยีด

ปลาทูจากจังหวดัสมุทรสงครามหรือแม่กลองกนิอร่อยกว่าปลาทูน่านน ้าอ่ืน 
เพราะนวลดนิและระบบน า้   บริเวณก้นอ่าวไทยแถบจังหวดัสมุทรสาครและ
สมุทรสงคราม  โดยเฉพาะบริเวณปากน า้และก้นอ่าวแม่กลองจะเป็นดนิเลน  
ร่วนซุยซ่ึงมีนวลดนิที่ท าให้ปลาทูอร่อย  อกีทั้งน า้ของแม่กลองเป็นน ้า 2 ระบบ 
คือ เป็นน ้าที่จืดและไม่เคม็มาก ระบบน ้าและนวลดินแบบนีท้ าให้คนไทยได้กนิ
ปลาทูเน้ือนุ่ม รสชาติด ี ส่วนปลาทูทางใต้อยู่กบัน า้เคม็มาก  และดินในอ่าวลกึ
เป็นดนิทราย ท าให้เน้ือปลาด้านแข็ง และผวิหนังไม่นุ่ม

ปลาทูจากจังหวดัสมุทรสงครามหรือแม่กลองกนิอร่อยกว่าปลาทูน่านน า้อ่ืน 

เพราะนวลดินและระบบน ้า  บริเวณก้นอ่าวไทยแถบจังหวดัสมุทรสาครและ



ใจความส าคญั คือ ปลาทูจากจังหวดัสมุทรสงครามหรือแม่กลองกนิอร่อยกว่า
ปลาทูน่านน า้อ่ืน เพราะนวลดนิและระบบน า้

ใจความรองประเภทความคดิย่อย 
1) ลกัษณะดนิเลนทีร่่วนซุยบริเวณปากน า้และก้นอ่าวแม่กลองท าให้ปลาทูม ี     

รสอร่อย
2) ระบบน า้ทีม่ทีั้งน า้จืดและน า้ทีไ่ม่เคม็มากท าให้ปลาทูมรีสชาติดี
ใจความรองประเภทรายละเอยีด 
ส่วนปลาทูทางใต้อยู่กบัน า้เคม็มาก  และดนิในอ่าวลกึเป็นดนิทราย ท าให้เน้ือ

ปลาด้านแขง็ และผวิหนังไม่นุ่ม



แนวทางการจับใจความส าคญั

3. น าใจความส าคญัของเร่ืองทีจ่ับได้ทั้งหมดมาเรียบเรียง                    
วธีิการเรียบเรียงมหีลกัดงันี้
3.1 พจิารณาน าใจความส าคญัของย่อหน้าแต่ละย่อหน้ามาเรียบเรียง โดย

รักษาเน้ือความเดมิไว้
3.2 เรียบเรียงใจความส าคญัเป็นย่อหน้าที่สอดคล้องเหมาะสมกบัประเดน็

ของเร่ือง และใช้ค าสันธานเช่ือมแต่ละประโยคให้สัมพนัธ์กนั
3.3 ใช้ภาษาเขียนทีเ่ข้าใจง่ายส่ือความหมายได้ชัดเจน  ควรใช้ประโยค    

ขนาดส้ัน ซ่ึงถูกต้องตามหลกัภาษาไทย



แนวทางการจับใจความส าคญั

4. เม่ือเรียบเรียงเสร็จแล้วทบทวน
ทบทวนว่าใจความส าคญัที่เรียบเรียงใหม่น้ันมีเน้ือความต่อเน่ืองกนัดี

หรือยงั มีใจความส าคญัครบถ้วนหรือไม่ 
- หากใจความส าคญัส่วนใดขาดหายไปให้เติม 
- หากข้อความตอนใดผดิเพีย้นหรือเกนิความจ าเป็นให้ตัดออก



ตัวอย่างเร่ือง  “ช้ินงานพืน้บ้านของชาวไทยอสีาน”

(1) ชีวติที่เรียบง่ายของคนอสีาน ที่ต้องพึง่พงิธรรมชาติตั้งแต่เกดิจนตาย 
น่ันกคื็อการท าไร่ท านา หากผลก าไรจากส่ิงเหล่านี ้ มิได้ส่งผลคุ้มค่าให้กบั
พวกเขาเท่าทีค่วร เพราะสภาพภูมิอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวยน่ันเอง
ใจความส าคญัคือ

การท าไร่ท านาของคนอสีานไม่ได้ให้ผลก าไรคุ้มค่าเท่าทีค่วร



(2)  เม่ือเป็นเช่นนีช้าวอสีานจึงจ าเป็นต้องหาอาชีพเสริมให้กบัตัวเอง  
หลงัจากเสร็จส้ินจากฤดูการเกบ็เกีย่วทีต้่องอาศัยระยะเวลานานกว่าที่จะ
เร่ิมท าใหม่อกีหน  บรรดาพ่อบ้านกอ็าจจะคดิท าช้ินงานที่เกิดจากธรรมชาติ  
น่ันกคื็อ การจักสาน โดยเฉพาะผลติภัณฑ์เคร่ืองจักสานจากไม้ไผ่ซ่ึงเป็นงาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะที่ต้องอาศัยจินตนาการ ความพยายามและส่ิงส าคญัก็
คือความคดิของชาวบ้านทีจ่ะสร้างงานในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้เกดิความ
สะดุดตาต่อผู้ทีไ่ด้พบเห็น
ใจความส าคญัคือ ชาวอสีานจ าเป็นต้องหาอาชีพเสริมหลงัจากเสร็จส้ิน
จากฤดูเกบ็เกีย่ว น่ันกคื็อการจักสาน



(3) ไม่เพยีงแต่เคร่ืองจักสานเท่าน้ันทีเ่ป็นสัญลกัษณ์ของชาวอสีาน ยงัมีงาน
หัตถกรรมอกีมากมายทีเ่กดิขึน้โดยฝีมือคนไทยอสีาน ไม่ว่าจะเป็นการถักทอผ้า
ของเหล่าแม่บ้านเม่ือว่างเว้นจากงานประจ า  งานถักทอของชาวอสีานถือได้ว่า
เป็นงานช้ินเอกทีส่ร้างช่ือเสียงให้กบัชาวอสีาน  ส่ิงที่จะยืนยันได้เป็นอย่างดกีคื็อ
ค าพูดของหลายต่อหลายคนทีว่่า หากจะเลือกซ้ือผ้าไหมทีถู่กใจกต้็องไปซ้ือที่
อสีาน เพราะลายผ้าที่เกดิจากการถักทอของฝีมือชาวบ้านน้ัน จะแตกต่างจาก   
ลายผ้าของภูมภิาคอ่ืนด้วยลวดลายทีล่ะเอยีด ประณตี และสวยงามมาก
ใจความส าคญัคือ งานถกัทอของคนอสีานถือได้ว่าเป็นงานช้ินเอกที่สร้าง
ช่ือเสียงให้มาก



(4) นอกจากงานสองประเภทนีแ้ล้ว  งานที่สร้างช่ือเสียงให้กับชาว
อสีาน  อกีชนิดหน่ึงกคื็อ  ผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  ผลงานที่
สร้างสรรค์ขึน้จากเศษวสัดุธรรมชาต ิ น ามาท าเป็นข้าวของเคร่ืองใช้
หลายรูปแบบ  อาท ิ ทพัพ ี ช้อนส้อม  และกิบ๊ตดิผม   เป็นต้น

ใจความส าคญัคือ ผลงานที่สร้างช่ือเสียงให้แก่ชาวอสีานอกีงานหน่ึงกคื็อ
ผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว



(5) สินค้าทุกชนิดของชาวอสีานไม่เพยีงแต่จะมีความโดดเด่นใน
ด้านของความสวยงามเท่าน้ัน แต่ยงัเป่ียมไปด้วยคุณภาพอกีด้วย

ใจความส าคญัคือ สินค้าหัตถกรรมทุกชนิดของชาวอสีานมทีั้งความ
สวยงามโดดเด่นและยงัมีคุณภาพอกีด้วย



จับใจความส าคญัจากแต่ละย่อหน้า ได้ดงันี้

(1) การท าไร่ท านาของคนอสีานไม่ได้ให้ผลก าไรคุ้มค่าเท่าทีค่วร
(2) ชาวอสีานจ าเป็นต้องหาอาชีพเสริมหลงัจากเสร็จส้ินจากฤดูเกบ็เกีย่ว 

น่ันกคื็อการจักสาน
(3) งานถกัทอของคนอสีานถือได้ว่าเป็นงานช้ินเอกทีส่ร้างช่ือเสียงให้มาก
(4) ผลงานทีส่ร้างช่ือเสียงให้แก่ชาวอสีานอกีงานหน่ึงกคื็อผลติภัณฑ์จาก

กะลามะพร้าว
(5) สินค้าหัตถกรรมทุกชนิดของชาวอสีานมทีั้งความสวยงาม  โดดเด่น

และยงัมคุีณภาพอกีด้วย



ตัวอย่างการเรียบเรียงใจความส าคญั

เน่ืองจากการท าไร่ท านาของคนอสีานไม่ได้ให้ผลก าไรทีคุ้่มค่า  หลงัฤดู

เกบ็เกีย่วชาวอสีานจึงท างานหัตถกรรมต่างๆ เป็นอาชีพเสริม งานหัตถกรรม

ที่สร้างช่ือเสียงให้ชาวอสีาน  ได้แก่ งานถักทอผ้า ซ่ึงถือเป็นงานช้ินเอก  งาน

จักสาน  และงานท าผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  สินค้าหัตถกรรมทุกชนิด

ของชาวอสีานมีทั้งความสวยงามโดดเด่นและยงัมีคุณภาพอกีด้วย



การอ่านสรุปความ

•นอกจากผูอ่้านควรจบัใจความส าคญัใหถู้กตอ้งและรวดเร็วแลว้ ผูอ่้าน
ยงัควรมีความสามารถสรุปความออกมาเป็นภาษาของตนเองไดท้ั้ง
การพดูและการเขียน
•การอ่านสรุปความ มีลกัษณะเป็นการยอ่ความ                                                                       
ชนิดหน่ึง  แต่เป็นการยอ่โดยมีจุดมุ่งหมาย                                     
เฉพาะเร่ือง



•วธีิสรุปความมีขั้นตอนตามล าดบั ดงัน้ี
1. อ่าน อ่านขอ้ความใหเ้ขา้ใจ เพ่ือพยายามจบัใจความส าคญัของ    

ยอ่หนา้และเน้ือความ (อาจมากกวา่ 1 ยอ่หนา้)
2. คดิ

- คิดเป็นค าถามวา่อะไรเป็นจุดส าคญัหรือใจความส าคญัของเร่ือง
- คิดต่อไป จุดส าคญัของเร่ืองมีความสมัพนัธ์กบัส่ิงใดบา้ง อาจจด

ส่ิงส าคญันั้น ๆ ไวเ้ป็นขอ้ความสั้น ๆ
- คิดวิธีท่ีจะเขียนสรุปความจากใจความส าคญัใหก้ระทดัและชดัเจน



3. เขียน

- เขียนร่างจากขอ้ความสั้น ๆท่ีจดไว้
- ขดัเกลาและตกแต่งร่างขอ้ความท่ีสรุปใหเ้ป็นภาษาท่ีดี ส่ือ

ความหมายไดแ้จ่มแจง้
ขอ้พึงระวงัในการเขียนสรุปความก็คือ ผูอ่้านต้องพยายามใช้

ภาษาและถอ้ยค าส านวนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสรุปความด้วย 
การพูดหรือการเขียน  โดยขอ้ความท่ีสรุปนั้นจะตอ้งไม่ยืดเยื้อ ควร
กระชบั โดยมีสาระส าคญัเช่นเดียวกบัขอ้ความท่ีอ่านมา



ตวัอยา่งการอ่านจบัใจความส าคญัและการสรุปความ
เร่ือง “เราคือบทเรียนของเดก็”

การศึกษาเป็นเร่ืองส าคญัของชีวติ ทุกคนเกิดมาจะโง่ จะฉลาด 

จะดี จะชัว่ข้ึนอยูก่บัการศึกษา พอ่แม่ ทุกคนปรารถนาจะใหบุ้ตรหลาน

ของตนเป็นคนดี จนถึงกบัยอมทนล าบากตรากตร าท างานหาทรัพยสิ์น

เงินทองมาเป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน นบัวา่เป็นหนา้ท่ี

และส่ิงท่ีควรไดรั้บยกยอ่งในการเสียสละนั้น



แต่ยงัมีส่ิงท่ีมีคุณค่าในชีวติของเดก็ กคื็อบทเรียนอนัเป็นจริยศึกษา
ซ่ึงเกิดจากการปฏิบติัตวัของพอ่แม่ผูป้กครองเดก็เอง นั้นคือการประพฤติ
ดีงาม เพราะส่ิงท่ีเดก็ไดย้นิ ไดฟั้ง ไดรู้้ ไดเ้ห็นพอ่แม่ ผูป้กครองของตน 
เช่น การพดูไพเราะ การงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะ
เป็นบทเรียนอยา่งส าคญัท่ีจะสามารถซึบซาบเขา้ไปในจิตใจของเดก็ ดียิง่
กวา่หนงัสือแบบเรียนอ่ืน ๆ เป็นการศึกษาท่ีมีค่ายิง่  เป็นการปลูกสร้าง
นิสยัท่ีดีใหแ้ก่เดก็



ถา้พอ่แม่ ผูป้กครองเดก็เป็นคนดี  มีนิสยัดี  เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีเมตตา 

มีความยติุธรรม  มีความรัก ความสามคัคีในครอบครัว  เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

กจ็ะท าใหเ้ดก็เอาอยา่งในทางดี  เป็นเดก็ดี  เป็นคนดีของพอ่แม่ ผูป้กครอง

สมความปรารถนาทุกประการ
ถา้ปรารถนาดี หวงัดีต่อบุตรหลาน อยา่เพียงแต่จะใหทุ้นการศึกษา

อยา่งเดียวตอ้งท าตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี เป็นบทเรียนท่ีมีค่าของบุตรดว้ย แลว้

ความปรารถนาของเราจึงจะสมหวงั



1. ขั้นอ่านและคดิ อ่านขอ้ความขา้งตน้น้ีแลว้ จบัแนวคิดของเร่ือง
ได ้ดงัน้ี

พ่อแม่หาเงินมาให้ลูกเรียนอย่างเดยีวไม่พอ ต้องปฏิบัติตนเป น
ตัวอย่างทีด่ ี เป นบทเรียนทีมี่ค่าของบุตรด้วย  จึงจะนับว่าได้ให้
การศึกษาทีถู่กต้องแก่ลูก

การอ่านสรุปความ



2. ขั้นเขียน มีขั้นตอน ดงัน้ี
2.1 ข้อความทีจ่ดไว้ช่วยความจ า
การศึกษาเป็นเร่ืองส าคญั  คนจะดี  จะชัว่  โง่  ฉลาด  เพราะ

การศึกษา  พอ่แม่หาเงินมาใหลู้กเรียนเสียสละ  ควรยกยอ่ง
ส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตเดก็ บทเรียนจริยศึกษา คุณธรรม การปฏิบติั

ตนดีงามเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
รักลูกตอ้งท าตวัใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีดว้ย

การอ่านสรุปความ



2.2 ข้อความทีส่รุปแล้ว

การศึกษามีความส าคัญต่อชีวิตของเด ก เพราะสามารถท าให้เด ก
เป นคนฉลาดและเป นคนดีได้  พ่อแม่ที่รักลูก อยากให้ลูกเป นคนดีน้ัน 
ไม่ควรจะพอใจเพียงการท าหน้าที่หาเงินมาให้ลูกเรียนเท่าน้ัน แต่ควร
ค านึงถงึบทเรียนจริยศึกษาอันมีคณุค่ายิง่ต่อชีวิตของเด ก อันได้แก่ การ
ที่พ่อแม่เป นผู้ มีคุณธรรม และปฏิบัติตนเป นตัวอย่างในทางที่ดีงามแก่
ลูกด้วย

การอ่านสรุปความ



การอ่านตีความ

• การอ่านตีความ เป็นการอ่านในระดบัลึก
• ผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจความหมายโดยนยัของค าและความหมายตามรูปศพัท์
ของประโยค  จะตอ้งพิถีพิถนัในการพิจารณาค า วลี และประโยควา่

- ค าแต่ละค ามีความหมายอยา่งไรไดบ้า้ง 
- ค านั้นมีความหมายอะไรเป็นพิเศษแฝงอยูบ่า้ง 
- ตอ้งพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ของค าต่าง ๆในขอ้ความเดียวกนั



•การอ่านตีความอาจมีความมุ่งหมายหลายประการ คือ 
- อ่านเพ่ือหาวิธีแกปั้ญหาของสงัคม 
- อ่านเพ่ือคน้หาแนวทางด าเนินชีวิต 
- อ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน 
- ผูอ่้านบางคนอาจคาดหวงัวา่ ส่ิงท่ีอ่านอาจเป็นบทเรียนแก่เขาได ้
- ผูอ่้านบางคนอาจสนใจท่ีจะวิเคราะห์ท่วงท านองการเขียนของผูเ้ขียน

กไ็ด้

การอ่านตีความ



ความหมายของการอ่านตีความ

ชวน เพชรแก้ว ใหค้วามหมายวา่ การอ่านตีความ หมายถึง การอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจความหมาย  และถอดเอาความรู้สึก  อารมณ์สะเทือนใจจาก      
บทประพนัธ์ท่ีผูเ้ขียนส่ือใหผู้อ่้าน 

- อาจจะแปลหรือตีความหมายไดต้รงกบัความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์
ของผูป้ระพนัธ์กไ็ด ้

- อาจจะเขา้ใจความหมายตามวิธีการของตนเองโดยอาศยัพ้ืนความรู้เดิม 
ความสนใจ  ประสบการณ์  จินตนาการ  ทศันคติ  ระดบัสติปัญญา  และวยั



โกชัย สาริกบุตร ใหค้วามเห็นวา่ การอ่านตีความ เป็นการอ่าน
แลว้เขา้ใจและรู้ซ้ึงถึงความนอกและความในของสารนั้น คือสามารถ
วเิคราะห์และสงัเคราะห์สารท่ีน ามาอ่าน ตอ้งเขา้ใจเจตนาของผูเ้ขียน
สาร ทั้งเน้ือเร่ืองและน ้าเสียง

ความหมายของการอ่านตีความ



ในการอ่านตีความ ผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้ ความช านาญในการ
เปรียบเทียบและตอ้งใช้ความสามารถในการแปลความ จับใจความ
ส าคญั และการสรุปความมาช่วย  จะตอ้งรู้จกัน าความรู้เดิมมาประสาน
กบัความรู้ใหม่ประกอบกนัเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการตีความ 

ความหมายของการอ่านตีความ



ขั้นตอนการอ่านตีความ

•การตีความท่ีถูกตอ้ง  มีประสิทธิภาพตอ้งข้ึนอยูก่บัความสามารถใน
การจบัเจตนาอนัแทจ้ริงของส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการแสดงออก และการ
เขา้ใจความหมายของสารหรือขอ้ความท่ีไดอ่้าน ดงัน้ี

1. เจตนาของผู้เขยีน 
2. การเข้าใจความหมายของค า 



1. เจตนาของผู้เขยีน 

ผูเ้ขียนส่ือความหมายกบัผูอ่้านโดยผ่านสารหรือส่ิงท่ีเขียนข้ึน โดย
แสดงเจตนาของการเขียนออกเป็น 2 ลกัษณะ

1.1 แสดงไว้ชัดเจน ผูเ้ขียนจะใชค้  าตรงไปตรงมา อ่านแลว้สามารถ
เขา้ใจไดท้นัที หรือไม่ตอ้งใชค้วามคิดพิจารณามากมายนกักเ็ขา้ใจได้

1.2 ผู้แต่งซ่อนเร้นเจตนาไว้ คือ ไม่บอกเจตนาตรง ๆ กล่าวถึงเร่ือง
หน่ึงแต่อาจหมายถึงอีกส่ิงหน่ึงก็ได ้และบางทีผูเ้ขียนกซ่็อนเร้นเจตนาไว้
มิดชิดเกินไปจนผูอ่้านตีความไม่ได ้หรือตีความผดิ



•ตวัอยา่ง การตีความท่ีผูเ้ขียนแสดงเจตนาไวช้ดัเจน

อยา่เอ้ือมเดด็ดอกฟ้า มาถนอม
สูงสุดมือมกัตรอม อกไข้
เดด็แต่ดอกพะยอม ยามยาก ชมนา
สูงกส็อยดว้ยไม้ อาจเอ้ือมเอาถึง

(โคลงโลกนิติ)



•ถอดความ – ไม่ควรไปเอ้ือมเดด็เอาดอกฟ้าซ่ึงเป็นดอกไมท่ี้อยูสู่ง
เกินไปมาเชยชม  เพราะอาจตอ้งตรอมใจดว้ยความผดิหวงั  แต่ควร
เลือกเดด็เอาดอกพะยอมท่ีอยูต่  ่า ๆ  มาเชยชมในยามขาดแคลนจะ
ดีกวา่  ถา้อยูสู่งไปหน่อย  กอ็าจเอาไมส้อยลงมาไดไ้ม่ยากนกั



•ตีความ – ผู้เขยีนมีเจตนาอย่างไร
• ผู้เขยีนมีเจตนามุ่งเตือนใจ เตือนสตใิห้รู้จักประมาณตนในการเลือก
คู่ครอง ไม่ใฝ่สูงจนเกินตวั  เกินฐานะของตวัเอง  เพราะถา้ผดิพลาด
พลั้งไป  ตวัเองจะเป็นฝ่ายรับความผดิหวงัและทนทุกข ์ควรจะเลือก
คนท่ีคู่ควรเสมอกนัจะดีกวา่  ถึงจะมีอุปสรรคขดัขวางบา้ง กอ็าจหา
วธีิแกไ้ขไม่ยาก และจะประสบความสมหวงัในท่ีสุด



•ตวัอยา่ง การตีความท่ีผูเ้ขียนแสดงเจตนาไวช้ดัเจน

เพญ็พระจนัทร์นั้นสวา่งแต่ขา้งข้ึน   กระต่ายมึนเมาเพญ็จนเป็นบา้

อนัทรามวยัใสสุกทุกเวลา น ้าใจขา้เมามึนทั้งข้ึนแรม
•ถอดความ - ดวงจนัทร์นั้นสว่างเฉพาะในเวลาขา้งข้ึนเท่านั้น แต่ก็
ถึงกบัท าให้กระต่ายคลัง่ไคลใ้หลหลงในดวงจนัทร์ถึงกบัเป็นบา้ แต่
ผูห้ญิงคนนั้นสว่างสุกใสตลอดเวลา ย่อมท าให้ผูช้าย (ผูเ้ขียน) มึนเมา
คลัง่ไคลท้ั้งขา้งข้ึนและขา้งแรม



•ตีความ - ผูเ้ขียนมีเจตนาอยา่งชดัเจนวา่ 
• เขามีความหลงใหลใฝ่ฝันในตัวนางตลอดเวลา  ไม่เลือกว่าเวลาน้ันจะ
เป็นเวลาใด



2. การเข้าใจความหมายของค า  

ในการอ่านหนงัสือ ผูอ่้านจะเขา้ใจมากนอ้ยเพียงไร ยอ่มข้ึนอยูก่บั
ความเขา้ใจและจดจ าความหมายของค า วลี ประโยคและเน้ือความโดย
ส่วนรวมได้

เร่ืองความหมายเป็นส่ิงท่ียากแก่การตีความของผูอ่้าน เพราะค าแต่
ละค าท่ีเรียงประกอบข้ึนเป็นประโยคและเน้ือความในหนงัสือนั้น บางค า
มีความหมายหลายนัย ซ่ึงข้ึนอยู่กับเจตนาของผู ้เขียนว่า มุ่งใช้และ
ตอ้งการใหผู้อ่้านเขา้ใจและตีความไปในความหมายใด เช่น





สีขาว

ความสะอาด 

ความบริสุทธ์ิ 

ความไร้มลทิน 

ความเมตตากรุณา 

ความปราณี 

ความดีงาม

ความตาย 

ความทุกข์ 

ความเศร้าโศก 

สีด า



2. การเข้าใจความหมายของค า  (ต่อ)

•ชลธิรา สตัยาวฒันา ไดแ้ยกเร่ืองของความหมายเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

2.1 ความหมายกกัตุน

2.2 ความหมายหลายนัย

2.3 ความหมายนัยประหวดั



2.1 ความหมายกกัตุน

ค าว่า  “กักตุน” หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยู่แล้วหรือเก็บไว้แต่เดิม 
ความหมายกักตุน จึงหมายถึง ความหมายของค าท่ีผูอ่้านมีอยูก่่อนแลว้ 
และน ามาตีความในส่ิงท่ีอ่านต่อไป  เช่น

“สีแดง”
“ฝน”



•“สีแดง” มีความหมายกกัตุนวา่

• ผูเ้ขียนบางคนอาจมีเจตนาให ้สีแดง หมายถึง ความรักชาติ  รักแผ่นดิน
ถิน่เกดิ

•“ฝน” มีความหมายกกัตุนวา่ 

• ผูเ้ขียนบางคนอาจมีเจตนาให ้ฝน หมายถึง ความกรุณาปรานี

ความร้อนแรง ความรุนแรง 

ความเยอืกเย น ความชุ่มช้ืน 



2.2 ความหมายหลายนัย

ค าวา่ “นัย” คือ แง่ มุม ดา้น 

กล่าวคือ ค าบางค าอาจมีความหมายหลายนยัหรือหลายแง่หลายมุม 
แลว้แต่การตีความของผูอ่้าน ซ่ึงสามารถตีความไดห้ลายความคิด ไม่วา่
จะลึกซ้ึงหรือต้ืนเขินเพียงใดกต็าม 

บางคร้ังค าท่ีมีความหมายหลายนยัน้ี อาจเป็นค าท่ีมีทั้งความขดัแยง้
และความกลมกลืนในตวัเองในขณะเดียวกนั เช่น “น ้าตา”



“น า้ตา” 

ความเสียใจ 
ความคบัแค้นใจ
ความขัดใจ 
ความน้อยใจ

ความปลื้มใจ 
ความต้ืนตันใจ 
ความซาบซ้ึงใจ
ความสมหวงั 

เป็นสัญลกัษณ์ของความอ่อนแอ เป็นสัญลกัษณ์ของความยนิดี
ความบริสุทธ์ิ



2.3 ความหมายนัยประหวดั

ค าว่า “นัยประหวัด” หมายถึง การมีจิตประหวดันึกถึงบางส่ิง
บางอยา่งท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงท่ีปรากฏในงานเขียน เช่น 

“บ้านนอก” “กรุงเทพ” 



“บ้านนอก” “กรุงเทพ” 
ความลา้หลงั 
ความยากจน 
ความอดอยาก 
โรคภยัไขเ้จบ็ 
ความจริงใจ 
ความเป็นไทยแท้

ความเจริญรุ่งเรืองทางวตัถุ 
ความเห็นแก่ตวั 
ความรุ่มรวยของผูค้น 
ความวุน่วายยุง่เหยงิของสงัคม 
ศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมทั้งหลาย



•ตวัอยา่ง ค าวา่ “เด็ก” อาจตีความใหมี้ความหมายแตกต่างกนั ดงัน้ี
1. ความหมายกกัตุน หมายถึง 
2. ความหมายหลายนัย หมายถึง 
- การเร่ิมตน้  ความบริสุทธ์ิใจ ความจริงใจ และการมองโลกในแง่ดี  
- ในขณะเดียวกนัอาจหมายถึง  ความซุกซน  ความด้ือร้ัน การเปล่ียน

ใจง่าย  และความเหลวไหลไร้สาระ
3. ความหมายนัยประหวดั หมายถึง ความสนใจใคร่รู้ ความอยากลอง  

อยากท า  อยากพิสูจน์ในทุกส่ิงทุกอยา่ง

วยัเยาว์ ความไร้เดียงสา 



•สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์ไดแ้บ่งภาษาไว ้ดงัน้ี

1. ภาษาที่ตีความตามตัวอักษร คือ ภาษาท่ีตีความตรงไปตรงมา
ตามความหมายของภาษาทัว่ ๆ ไป ไม่มีความหมายลึกซ้ึง เป็นภาษาท่ี
คนทัว่ไปเขา้ใจความหมายไดต้รงกนัหมด

2. ภาษาเชิงเปรียบเทียบ  คือ ตอ้งตีความจึงจะเขา้ใจความหมาย 
ตอ้งรู้วา่การท่ีผูเ้ขียนกล่าวเช่นนั้น มีเจตนาจริงอยา่งไร เช่น

“หนาวดอกงิว้ปลวิฟ้ามายาใจ” 



• ขอ้ความท่ีวา่ “หนาวดอกงิว้ปลวิฟ้ามายาใจ” 

• ผูอ่้านตอ้งพิจารณาใหลึ้กซ้ึงวา่ “ดอกงิว้” คือ ดอกไมใ้นคติ อยูใ่น
แดนนรก ซ่ึงผูผ้ิดทางกามจะตอ้งไปปีนรับกรรม 
•ขอ้ความน้ีจึงเป็นการเปรียบเทียบ มีความหมายวา่  เม่ือกวเีห็นผูห้ญิง
คนหน่ึง ท าใหเ้ขาคิดล่วงประเวณีท่ีนิยมไปในทางอยากชูส้าว 
• “ดอกงิว้ปลวิฟ้า” หมายถึง เห็นนรกเป็นสวรรค ์เห็นชัว่เป็นดี คิดจะ
เอานรกมายาใจ หรือสมานใจแทนสวรรค ์



ตัวอย่างการตีความของค าว่า “เดรัจฉาน”



ความหมายตรงตามตัวอกัษร ความหมายเชิงเปรียบเทียบ 

- สตัวเ์วน้จากมนุษย ์เช่น หมู หมา 
ววั  ควาย 

- สตัวท่ี์มีล าตวัขนานกบัพ้ืน

- ประพฤติตนขวางโลก 

- ผูผ้ิดท านองคลองธรรม 

- ผูท่ี้มีจิตใจไม่สูง ปล่อยใจไปตาม
แรงอยากของสงัขาร



•ในการตีความ ผูอ่้านจะตอ้งใชค้วามคิดในเชิงวเิคราะห์วา่
- ขอ้ความนั้นมีความหมายวา่อยา่งไร 
- ผูเ้ขียนหรือผูพ้ดูมีเจตนาท่ีแทจ้ริงอยา่งไร ไม่ใช่เพียงแต่สามารถ

เขา้ใจความส าคญัหรือถอดความออกมาไดเ้ท่านั้น 

•ตวัอยา่งการตีความต่อไปน้ี

การอ่านตีความ



“เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนค า”

“ความววัยงัไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก”



“เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนค า”

ถอดความว่า - เป็นพระเจา้แผน่ดิน เม่ือพดูอะไรออกไปแลว้ไม่เปล่ียนแปลง
ค าพดู

ตีความว่า -

“ความววัยงัไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก”

ถอดความว่า - คดีเร่ืองววัยงัไม่ส้ินสุด  กเ็กิดคดีเร่ืองควายข้ึนมาอีก

ตีความว่า -

เป็นผูใ้หญ่ควรถือความสตัยเ์ป็นท่ีตั้ง

เร่ืองหน่ึงยงัไม่ยติุ  กมี็อีกเร่ืองหน่ึงเกิดข้ึน



•ภาษิตแมว้ บทหน่ึงกล่าวไวว้า่

“น ้าเป็นของปลา ฟ้าเป็นของนก

ป่าเป็นของเสือ ภูเขาเป็นของแม้ว”



•ตีความได้ว่า –

แต่ละสรรพส่ิงย่อมเป็นใหญ่  มีเสรีภาพและอ านาจอยู่ในขอบเขต 
ของตน  ปลา  นก  เสือ  และแม้ว  ควรมีเสรีท าอะไรได้ในอาณาจักรของตน

ค าสรุปของภาษิตบทน้ีบอกว่า “ภูเขาเป็นของแม้ว” ย่อมหมายถึง       
เอกสิทธ์ิของแมว้ท่ีจะด าเนินชีวิตอยูบ่นขนุเขาไดอ้ยา่งมีอิสระ เช่น จะปลูก
ฝ่ิน หรือโค่นถางป่าไดโ้ดยเสรี เพราะแมว้เป็นเจา้ของขนุเขาสืบทอดกนัมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ  หากผูอ่ื้นท่ีมิใช่แมว้จะบงการให้ท าอย่างนั้นอยา่งน้ียอ่ม
เป็นการกา้วก่ายสิทธิของเขา



•การตีความ บางคร้ังขอ้ความเดียวกนัอาจมีการตีความแตกต่างกนัไป คือ 
- บางคนอาจตีความตรงไปตรงมา 
- บางคนอาจตีความใหก้วา้งไกลออกไปได ้ข้ึนอยูก่บัเหตุผลของแต่

ละบุคคล 

การอ่านตีความ



“ของเมืองไทยเรา  ถา้จะตรวจความสะอาดกนัจริง ๆ  จะตอ้งปิดหมด   
ทุกร้าน  เพราะจากชามท่ีใชแ้ลว้กองสุมอยูก่บัพ้ืนใกลอ่้างน ้า เศษอาหารนองอยู่
กบัน ้ า  แถมบางแห่งลา้งจานกนัท่ีหนา้ส้วมเสียดว้ย  น ้ าแขง็เปล่าน่ะหรือ น ้ าชา
ก็ใส่สี  น ้ าแขง็ก็ลา้ง ๆ  จากโอเล้ียงท่ีคนดูดน ้าหมดแลว้ วิธีลา้งแกว้ก็คือ เทของ
ในแกว้ออก จุ่มน ้ายกข้ึน เสร็จพิธี ตะเกียบบางร้านเราข้ึนเขลอะ ชอ้นมนัแผลบ็ 
ผา้ข้ีร้ิวเช็ดโต๊ะ เช็ดจาน เช็ดมือ ใชผ้ืนเดียวกนั ซกัวนัละหนดีเท่าไหร่ บางร้าน
ใชแ้ลว้ซุกไวมุ้มหอ้ง พอจะใชก้็ลากออกมาอีก ขืนพูดมากไป คุณนายสมบูรณ์ 
(แก่สะอาด) คงจะเอ๊ิกออกมาแน่ ๆ กระทรวงสาธารณสุขของเรามัวแต่ตีกัน
เร่ืองหมอเร่ืองอนามยั เลยจะปล่อยให้คนไทยเป็นโรคห่าเหมือนสมัยอู่ทองเสียก็
ไม่รู้”



•ข้อความข้างต้นนีอ้าจตีความแตกต่างกนั ดงัน้ี
1. กระทรวงสาธารณสุขละเลยการควบคุมร้านอาหารให้ปฏิบติั

ถูกตอ้งตามหลกัอนามยั มวัแต่สนใจเร่ืองต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานของ
เจา้หนา้ท่ีในกระทรวง

2. ทางราชการมกัไม่สนใจสวสัดิภาพดา้นอนามยัของประชาชน
แต่สนใจเร่ืองต าแหน่งหนา้ท่ีในทางราชการ

3. เมืองไทยเรามีแต่กฎเกณฑท่ี์ดี แต่ขาดการปฏิบติัใหถู้กตอ้ง
ตามกฎเกณฑ์



คุณสมบัตขิองผู้ตคีวามทีด่ี

1. มีพื้นความรู้ในส่ิงท่ีอ่านเพื่อตีความ   ผูอ่้านท่ีไม่มีพื้นความรู้เป็น 
ภูมิหลังเก่ียวกับส่ิงท่ีอ่านเลย ย่อมไม่สามารถใช้ความคิดและเหตุผล
ประกอบการตีความได้

2. เป็นผูอ่้านท่ีช่างสงัเกตจดจ า ช่างเปรียบเทียบ และช่างคิดคน้ 
3. เป็นผูอ่้านท่ีพร้อมไปด้วยเหตุผล เป่ียมด้วยวิจารณญาณ ไม่เช่ือ

อะไรง่าย  มีความรอบคอบในการอ่าน ในการวเิคราะห์ส่ิงท่ีอ่านอยูเ่สมอ



4. เป็นผูอ่้านท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นส่ิงแปลก ๆ ใหม่ มีแนวคิด
ใหม่ซ่ึงอาจแปลกออกไปจากผูอ่ื้น

5. เป็นผูอ่้านท่ีมีความเช่ือมัน่ในความคิดเห็นและเหตุผลของตนเองใน
การตีความ  ไม่ลงัเลคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ

6. เป็นผูอ่้านท่ียอมรับความคิดเห็นหรือแนวความคิดของผูอ่ื้นโดยไม่
ด้ือร้ัน

คุณสมบัตขิองผู้ตคีวามทีด่ี



7. เป็นผูอ่้านท่ีมองโลกและผูอ่ื้นในแง่ดี

8. เป็นผูอ่้านท่ีไม่มีอคติ  มีความยติุธรรมต่อการพิจารณางานเขียน
ของผูเ้ขียนทุกคนอยา่งเสมอภาคกนั

9. เป็นผูอ่้านท่ีกลา้ยอมรับความผดิพลาดในการตีความโดยดุษณี

10. เป็นผูอ่้านท่ีมีความใฝ่ใจในการอ่านหนงัสือตลอดเวลา ไม่ตก
อยูใ่นเง่ือนไขของเวลาและส่ิงอ่ืนใด

คุณสมบัตขิองผู้ตคีวามทีด่ี


