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คíÒ¶ÒÁกÃÐµØ้¹คÇÒÁคÔด

� การอานหนังสือแลวไมเขาใจ เกิดจาก

สาเหตุใดบาง 

� นักเรียนมีเคล็ดลับที่ทําใหอานหนังสือเร็ว 

เขาใจ และจดจําไดงายอยางไรบาง



คÇÒÁËÁÒÂขÍงกÒÃÍÒ่¹จÑºãจคÇÒÁÊíÒคÑญ

การอานจับใจความสําคัญ หมายถึง การอาน

เพื่อหาใจความที่สําคัญและเดนที่สุดในยอหนา 

เมื่ออานแลวสามารถเขาใจครอบคลุมเนื้อความ

อื่น ๆ ในยอหนาหรือเรื่องนั้นได ซึ่งในแตละยอ

หนา จะมีประโยคในความสําคัญเพียงประโยค

เดียว หรืออยางมากไมเกิน ๒ ประโยค



ใจความรอง หรือพลความ หมายถึง 

ใจความหรือประโยคที่ทําหนาที่ขยายความ

ประโยคใจความสําคัญ ซึ่งเปนใจความ

สนับสนุนใจความสําคัญใหชัดเจนขึ้น อาจ

เปนการอธิบายใหรายละเอียด ใหคําจํากัด

ความ ยกตัวอยาง เปรียบเทียบ หรือแสดง

เหตุผลอยางถี่ถวน เปนตน



ÅÑกÉณÐขÍงãจคÇÒÁÊíÒคÑญ เปนถอยคําที่กลาวถึงบอย ๆ หรือคําที่มี

ความหมายเหมือนกัน สื่อความหมายไป

ในทิศทางเดียวกัน

ครอบคลุมสาระสําคัญไดทั้งหมด

มีลักษณะคลายขอสรุป หรือประเด็น

ที่จะเนนย้ํา



ËÅÑกกÒÃÍÒ่¹จÑºãจคÇÒÁÊíÒคÑญ 
๑. อานเรื่องอยางละเอียด จับเรื่องราวให

ไดวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

๒. พิจารณาใจความสําคัญแตละยอหนา 

ประโยคใจความสําคัญอาจปรากฏอยู

ตอนตน ตอนกลาง ตอนทาย ตอนตนและ

ตอนทายของยอหนา บางยอหนาตองสรุป

ใจความสําคัญเอาเอง 



ËÅÑกกÒÃÍÒ่¹จÑºãจคÇÒÁÊíÒคÑญ (µ่Í) ๓. ตัดสวนขยายใจความสําคัญหรือพลความทิ้ง 

โดยสังเกตจากคําสําคัญ (Keyword) ไดแก
๓.๑ การใหคําจํากัดความหรือคํานิยาม 

สังเกตคําวา “คือ, เปน, หมายถึง, หมายความวา”

๓.๒ การอธิบายใหรายละเอียด เชน อธิบาย

ลักษณะส่ิงของ การลําดับเหตุการณ ตัวเลข สถิติ 

การอางชื่อบุคคล คําถามและคําอธิบายของผูเขียน 

สํานวนโวหาร



ËÅÑกกÒÃÍÒ่¹จÑºãจคÇÒÁÊíÒคÑญ (µ่Í) 

๓.๓ การใหเหตุผล ประโยคใจความสําคัญ

มักเปนประโยคผล สังเกตคําวา “เพราะ, จึง” 

โดยประโยคผลจะอยูหนาคําเชื่อม “เพราะ” 

และหลังคําเชื่อม “จึง” 

๓.๔ การยกตัวอยาง สังเกตคําวา “เชน,  

ไดแก, ดังจะเห็นไดจาก, อาทิ”

๓.๕ การเปรียบเทียบหรืออุปมา สังเกต

คําวา “เปรียบเสมือน, เหมือน, ปาน, ดุจ”

๔. สรุปใจความสําคัญของเรื่องดวยสํานวน

ภาษาของตนเอง โดยการเรียบเรียงความคิด

จากประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนา



๑) ประโยคใจความสําคัญอยูตอนตนยอหนา

ประโยคขยายความ (พลความ)

ประโยคใจความสําคัญ

การใหอภัยเปนสิ่งจําเปนสําหรับการอยู

รวมกันในสังคม เพราะการอยูรวมกันใน

สังคมยอมมีโอกาสเกิดความขุนของหมอง

ใจกันเปนธรรมดา การใหอภัยกันเปนดัง

หนึ่งการปลดโซตรวนออก วัฏจักรแหง              

การจองเวรก็สิ้นสุดลงทันที

ตัวอยางµíÒáË¹่งãจคÇÒÁÊíÒคÑญ

ใจความสําคัญ คือ การใหอภัยเปนสิ่งจําเปน

สําหรับการอยูรวมกันในสังคม 

พลความ คือ  การใหเหตุผล และการอุปมา



๒) ประโยคใจความสําคัญอยูตอนทายยอหนา

ประโยคขยายความ (พลความ)

ประโยคใจความสําคัญ

กากพืช เศษของพืช หญา ใบไม หรือตน

พืช เมื่อไมใชอยาทิ้งใหนํามาหมักรวมกับปุย

คอก โดยกองรวมกันไวใหมีความชื้นพอสมควร

และตองกลับกองหมักนี้สัปดาหละ ๑ ครั้ง 

ตอจากนั้นประมาณ ๑ เดือน วัสดุตาง ๆ 

เหลานี้จะผุพังกลายเปนอินทรียวัตถุ การทํา

ปุยหมักวิธีงาย ๆ ก็แลวเสร็จตามกรรมวิธี

ตัวอยาง

ใจความสําคัญ คือ การทําปุยหมักวิธีงาย ๆ

พลความ คือ การอธิบายใหรายละเอียด



๒.๓ ประโยคใจความสําคัญอยูตอนตนและ

ตอนทายยอหนา

ประโยคใจความสําคัญ

รถยนตนับไดวาเปนพาหนะที่จําเปน

สําหรับธุรกิจ เพราะนักธุรกิจไมตองการใช

เวลามากในการเดินทาง การใชเวลานอย

หรือการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไดมาก

เทาไรก็ยิ่งเปนการเพิ่มกําไรใหนักธุรกิจได

มากเทานั้น นอกเหนือจากความจําเปน

พื้นฐาน คือ ปจจัย ๔ อันไดแก อาหาร                 

ที่อยูอาศัย ยารักษาโรคและเครื่องนุงหม 

อาจกลาวไดวารถยนต คือ ปจจัยที่ ๕ ของ       

นักธุรกิจ

ตัวอยาง

ประโยคขยายความ 

ประโยคใจความสําคัญ



รถยนตนับไดวาเปนพาหนะที่จําเปน

สําหรับธุรกิจ เพราะนักธุรกิจไมตองการใช

เวลามากในการเดินทาง การใชเวลานอย

หรือการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไดมาก

เทาไรก็ยิ่งเปนการเพิ่มกําไรใหนักธุรกิจได

มากเทานั้น นอกเหนือจากความจําเปน

พื้นฐาน คือ ปจจัย ๔ อันไดแก อาหาร                 

ที่อยูอาศัย ยารักษาโรคและเครื่องนุงหม 

อาจกลาวไดวารถยนต คือ ปจจัยที่ ๕ ของ       

นักธุรกิจ

ตัวอยาง
ใจความสําคัญ คือ รถยนตนับไดวาเปน

พาหนะที่จําเปนสําหรับธุรกิจ อาจกลาวไดวา

รถยนต คือปจจัยที่ ๕ ของนักธุรกิจ

พลความ คือ การใหเหตุผล การอธิบายให

รายละเอียด และการใหคําจํากัดความหรือคํา

นิยาม 



๒.๔ ประโยคใจความสําคัญอยูตอนกลางยอหนา
ในปจจุบันเรามักจะพบโฆษณาหรือประชาสัมพันธ

ใหคนดื่มเครื่องดื่มที่เปนอาหารเสริมอยูเสมอ ซึ่งมี

หลายประเภทหลายผลติภัณฑ มีความจําเปนและไม

จําเปนตอรางกาย เครื่องดื่มนมก็เปนเครื่องดื่ม

อาหารเสริมชนิดหนึ่งที่มีความจําเปนตอรางกาย 

เพราะมีสวนประกอบของแรธาตุอาหารหลายอยาง 

ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร และ

วิตามิน แรธาตุอาหารดังกลาวนี้จะไปชวยเสริมสราง

และซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย มีสวนทําให

รางกายเจริญเติบโตแข็งแรง และมีพลานามัย

สมบูรณยิ่งขึ้น

ตัวอยาง

ประโยคขยายความ (พลความ) 

ประโยคใจความสําคัญ

ประโยคขยายความ (พลความ) 



ใจความสําคัญ คือ นมเปนเครื่องดื่มอาหาร

เสริมชนิดหนึ่งที่มีความจําเปนตอรางกาย 

พลความ คือ การใหเหตุผล การอธิบายให

รายละเอียด และการใหคําจํากัดความหรือ             

คํานิยาม 

ในปจจุบันเรามักจะพบโฆษณาหรือประชาสัมพันธ

ใหคนดื่มเครื่องดื่มที่เปนอาหารเสริมอยูเสมอ ซึ่งมี

หลายประเภทหลายผลติภัณฑ มีความจําเปนและไม

จําเปนตอรางกาย เครื่องดื่มนมก็เปนเครื่องดื่ม

อาหารเสริมชนิดหนึ่งที่มีความจําเปนตอรางกาย 

เพราะมีสวนประกอบของแรธาตุอาหารหลายอยาง 

ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร และ

วิตามิน แรธาตุอาหารดังกลาวนี้จะไปชวยเสริมสราง

และซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย มีสวนทําให

รางกายเจริญเติบโตแข็งแรง และมีพลานามัย

สมบูรณยิ่งขึ้น

ตัวอยาง



๒.๕ ไมปรากฏประโยคใจความสําคัญ
( ผูอานตองประมวลความคิดสําคัญเอง )

ประโยคใจความสําคัญ

การเลี้ยงอาหารในสังคมอาจใชการนั่ง

ลอมโตะหรือลอมวงที่พื้น อาจจัดเลี้ยง

อาหารแบบชวยตัวเองหรืออาจจัดเลี้ยง

แบบโตะจีนก็ได นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยง

แบบปกนิก คือ การนัดพบ ณ ที่หนึ่งที่ใด   

แลวนําอาหารไปรับประทานรวมกัน

ตัวอยาง

ประโยคขยายความ (พลความ)

ประโยคขยายความ (พลความ)

ประโยคขยายความ (พลความ)

ใจความสําคัญ คือ การเลี้ยงอาหารในสังคม

จัดไดหลายแบบ

พลความ คือ การอธิบายใหรายละเอียด และ

การใหคําจํากัดความหรือคํานิยาม 



ตัวอยางการอานจับใจความจากบทความ

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผลที่เกิด

จากการกระทําใด ๆ ทั้งที่ตนเองกระทําหรือผูอื่น

กระทํา ไมวาผลนั้นจะดีหรือไมดี จะสําเร็จหรือไม

สําเร็จ เชน ความรับผิดชอบตองานหรือหนาที่ที่ตอง

ปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงตามที่ไดรับมอบหมายหรือที่ได

กําหนดไว ไมวาเด็กหรือผูใหญควรมีความรับผิดชอบ

ซึ่งอาจแตกตางกันไปตามวัยวุฒิและคุณวุฒิ

ความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดของผูที่อยูในวัย

เรียน คือ รับผิดชอบในการเรียน การทํากิจกรรมที่

เก่ียวกับการเรียนใหสําเร็จผลดวยดี และการตั้งใจ

เรียนใหมีความรูความสามารถ เพื่อจะไดใชความรู

ความสามารถนั้นประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดตอไป

ในอนาคต ไมตองพึ่งพาผูอื่น ผูที่มีความรูจะไมเปน

ปญหาแกสังคมและจะสามารถชวยใหสังคมเจริญขึ้น

ดวย สวนผูที่ไมตั้งใจเรียน ไมรับผิดชอบหนาที่ของตน

ก็จะไมมีความรู จะตองประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง

ดวยความยากลําบาก คุณพอ คุณแมหรือผูปกครอง

ยอมมีความโทมนัสใจอยางยิ่งและตนเองอาจเปน

ปญหาของสังคมได

เด็ก ๆ ที่อยูในวัยเรียนควรรับผิดชอบงานเล็ก ๆ 

นอย ๆ ที่คุณพอ คุณแมหรือผูปกครองมอบหมายให

ทํา เชน กวาดบาน ถูเรือน จัดโตะอาหาร รดน้ํา 

ตนไม ดูแลคุณปู คุณยา คุณตา คุณยาย ใหอาหาร

สัตวเลี้ยง ฯลฯ งานเหลานี้ นอกจากจะทําใหไดชวย

แบงเบาภาระของคุณพอคุณแมและผูปกครองแลวยัง



จะชวยใหมีโอกาสฝกการทํางาน มีโอกาสคิดหาวิธีทํางาน

ใหสําเร็จเรียบรอยและเกิดผลดี และยังไดออกกําลังกาย

ไปในตัว ทําใหมีสุขภาพดีดวย การดูแลคุณปู คุณยา               

คุณตา คุณยายใหมีความสุขและการใหอาหารสัตวเลี้ยง

จะทําใหเด็กมีความอิ่มเอมใจ ทําใหชีวิตมีความสุขอันเกิด

จากการทําความดีของตนเอง

ความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดขอเรา คือ ความ

รับผิดชอบตอตนเอง การดูแลตนเองไมใหหลงไปในทางที่

ผิด ใหเปนคนดีของสังคม ใหมีคุณธรรม คิดดี พูดดี และ

ทําดี ความรับผิดชอบขอนี้ประเสริฐยิ่งนัก เพราะ จะชวย

ทําใหตนเองและสังคมมีความสุข

ความรับผิดชอบเปนสิ่งที่ดีงาม ทุกคนควรฝกฝน

ใหเกิดขึ้นในตน ถาเราปรารถนาความสุข ไมตองการพบ

กับความทุกขในอนาคต เราตองเริ่มสรางนิสัยรับผิดชอบ

ตั้งแตวันนี้

¾ ประโยคใจความสําคัญในยอหนาที่ ๑ คือ ความ

รับผิดชอบหมายถึงการยอมรับผลที่เกิดจากการ

กระทําใด ๆ ทั้งที่ตนเองกระทําหรือผูอื่นกระทํา

¾ ประโยคใจความสําคัญในยอหนาที่ ๒ คือ ความ

รับผิดชอบที่สําคัญที่สุดของผูที่อยูในวัยเรียน คือ 

รับผิดชอบในการเรียน



¾ ประโยคใจความสําคัญในยอหนาที่ ๓ คือ เด็ก ๆ 

ที่อยูในวัยเรียนควรรับผิดชอบงานเล็ก ๆ นอย ๆ 

ที่คุณพอคุณแมหรือผูปกครองมอบหมายใหทํา

¾ ประโยคใจความสําคัญในยอหนาที่  ๔ คือ 

ความผิดชอบที่สําคัญที่สุดของคนเรา คือความ

รับผิดชอบตอตนเอง

¾ ประโยคใจความสําคัญในยอหนาที่ ๕ คือ เรา

ตองเริ่มสรางนิสัยรับผิดชอบตั้งแตวันนี้ เพราะ

ความรับผิดชอบเปนสิ่งที่ดีงาม

ใจความสําคัญของบทความ 

ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผลที่

เกิดจากการกระทําใด ๆ ทั้งที่ตนเองกระทําหรือ

ผูอื่นกระทํา ความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดของผูที่

อยูในวัยเรียนควรรับผิดชอบงานเล็ก ๆ นอย ๆ ที่

คุณพอคุณแมหรือผูปกครองมอบหมายใหทํา ความ

รับผิดชอบที่ สํ าคัญที่ สุ ดของคนเราคือความ

รับผิดชอบตอตนเอง เราตองสรางนิสัยรับผิดชอบ

ตั้งแตวันนี้ เพราะเปนสิ่งที่ดีงาม



ตÐลØยâจทย์ O-NET

จÑบãจควÒมÊíÒคÑญ

ใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม โดยคลิกเลือกหัวขอ 

“กิจกรรมตะลุยโจทย O-NET จับใจความสําคัญ”                   

ในการเรียนออนไลนครั้งท่ี ๓ 



องคการนาซากลาวถึงการคนพบดาวเคราะหนอกระบบสุริยะจากการสงยานอวกาศ

ไปสํารวจดาวเคราะหที่มีขนาดใกลเคียงกับโลกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ ยานอวกาศดังกลาว

จะมองหาดาวฤกษและดวงดาวที่อยูใกลๆ กาแล็กซีทางชางเผือกของเรา การคนพบ

ครั้งใหมนี้สรางความตื่นเตนใหแกนักดาราศาสตรเปนอยางมากเนื่องจากบรรดา

ดวงดาวที่คนพบทั้ง ๑๐ ดวง ซึ่งมีขนาดใหญและอุณหภูมิใกลเคียงกับโลก เอื้อตอ              

การอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต 
(O-NET, ๒๕๖๐)

๑.  การคนพบครั้งนี้เปนการคนพบครั้งใหมซึ่งนาตื่นเตนมาก

๒.  ดาวเคราะหทั้ง ๑๐ ดวงนี้นาจะมีขนาดและอุณหภูมิใกลเคียงกับโลก

๓.  ขอมูลการคนพบดาวเคราะหไดมาจากยานอวกาศขององคการนาซา

๔.  องคการนาซาคนพบดาวเคราะห ๑๐ ดวงนอกระบบสุริยะที่สิ่งมีชีวิตอาจอยูอาศัยได

ขอ

๑



ผักและผลไมสดจะมีเอนไซมที่เปนตัวชวยยอยอาหารใหเปนโมเลกุลที่เล็กที่สุดเขาสู

กระแสเลือดไปใชประโยชนในรางกายอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเรงปฏิกิริยา

การยอยอาหารใหสมบูรณ เอนไซมหลายชนิดเปนเอนไซมที่รางกายไมสามารถสราง

ขึ้นมาไดจึงตองไดรับจากการรับประทานผัก ผลไมเทานั้น เอนไซมบางชนิดยังชวย

เปลี่ยนอนุมูลอิสระเปนน้ําและออกซิเจน บางชนิดชวยเผาผลาญพลังงาน สลายไขมัน

และกําจัดสารพิษในรางกาย
(O-NET, ๒๕๖๐)

๑.  การรับประทานผักและผลไมสดจะชวยใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ

๒.  ผักและผลไมสดมีเอนไซมชวยยอยสารอาหารไปใชประโยชนในรางกาย

๓.  เอนไซมหลายชนิดเปนเอนไซมที่รางกายไมสามารถสรางขึ้นมาไดเอง

๔.  เอนไซมบางชนิดชวยเปลี่ยนอนุมูลอิสระบางชนิดชวยเผาผลาญพลังงาน

ขอ

๒



เหงื่อเปนของเหลวที่ถูกขับออกตามผิวหนังเพื่อชวยระบายความรอนจากการทํา

กิจกรรมตาง ๆ  ไมวาจะเปนการออกกําลังกาย การเดินหรือการอยูในที่ที่มีอากาศรอน 

แมแตสภาวะเครียดก็ทําใหเกิดเหงื่อไดเชนกัน เหงื่ออาจจะสรางความรําคาญใหใคร

หลาย ๆ คน แตรูหรือไมวาขอดีของเหงื่อประการหนึ่ง คือ ชวยทําใหผิวของเราสะอาด 

เนื่องจากเหงื่อจะชวยขับสารพิษที่สะสมอยูในผิวหนัง ลดการเกิดผดผื่น สิว หรือปญหา

ที่เกิดจากการติดเช้ือบริเวณผิวหนังได 

(O-NET, ๒๕๖๒)

๑.  เหงื่อเปนของเหลวที่ถูกขับออกตามผิวหนัง

๒.  แมเหงื่อจะนารําคาญแตก็มีประโยชนตอมนุษย

๓.  ขอดีประการเดียวของเหงื่อคือชวยทําใหผิวของเราสะอาด

๔.  เหงื่อชวยขับสารพิษและลดการติดเชื้อบริเวณผิวหนังเทานั้น

ขอ

๓



เกษตรกรรมทางเลือกเปนการทําเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี เนนการใชปุย

อินทรียผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว งดเวนหรือลดการใชสารเคมีใหนอยลง 

ปจจุบันมีความตองการพืชผักปลอดสารพิษในกลุมผูรักสุขภาพ ทําใหเกษตรกรรม

ทางเลือกเปนแนวทางที่เกษตรกรนาจะอยูรอดได

(O-NET, ๒๕๖๑)

๑.  สารเคมีเปนอันตรายตอสุขภาพของทุกคน

๒.  เกษตรกรรมทางเลือกชวยใหเกษตรกรอยูรอด

๓.  พืชผักปลอดสารพิษเปนที่นิยมของผูรักสุขภาพและคนทั่วไป

๔.  เกษตรกรรมทางเลือกเปนการทําเกษตรที่งดเวนหรือลดการใชสารเคมี

ขอ

๔



กําแพงเมืองจีนสรางขึ้นมาเพื่อปองกันขาศึก แตนักประวัติศาสตรตางลงความเห็น

วากําแพงเมืองจีนนั้นไมสามารถปองกันขาศึกได เพราะขาศึกสามารถโอบลอมปอม

ปราการเขามาไดหลายครั้ง เชน กองทัพแมนจูสามารถยกพลขามกําแพงมาพิชิต

แผนดินจีนไดสวนหนึ่ง นอกจากกําแพงเมืองจีนจะไมสามารถปองกันขาศึกทางบกได

แลว เมื่อกองทัพชาติยุโรปยกทัพมาทางทะเล ก็ยังสามารถกดดันใหจีนยอมจํานนได

สําเร็จในศตวรรษที่ ๑๙

(O-NET, ๒๕๖๑)

๑.  ความลมเหลวของกําแพงเมืองจีน

๒.  มูลเหตุของการสรางกําแพงเมืองจีน

๓.  กองทัพแมนจูผูพิชิตกําแพงเมืองจีน

๔.  กําแพงเมืองจีนกับการปองกันขาศึกทางน้ํา

ขอ

๕



·º·Ç¹คÇÒÁÃÙ ้àÃ×èÍง กÒÃÍ่Ò¹จÑºãจคÇÒÁ

� จุดมุงหมายของการอานจับใจความคืออะไร 

� เทคนิคการอานจับใจความสําคัญพิจารณา

จากอะไรบาง 

� หากขอความไมไดมีการระบุตําแหนงใจความ

สําคัญอยางชัดเจน นักเรียนจะมีวิธีการจับ

ใจความสําคัญอยางไร



กÒÃÍ่Ò¹จÑºãจคÇÒÁÊíÒคÑญ
โดยใชเทคนิค 5W1H



ËÅÑกกÒÃÍÒ่¹จÑºãจคÇÒÁÊíÒคÑญ 
โดยใชเทคนิค 5W1H

๑. การอานเรื่องราวอยางคราว ๆ พอเขาใจ

๒. เก็บใจความสําคัญของแตละยอหนา 

๓. เมื่ออานจบใหตั้งคําถาม 5W1H ไดแก 

๓.๑ Who      (ใคร)

๓.๒ What     (ทําอะไร)

๓.๓ Where   (ที่ไหน)

๓.๔ When    (เมื่อไร)

๓.๕ Why      (ทําไม) 

๓.๖ How      (อยางไร)



ตัวอยาง
บทอาน เรื่อง แผนดินไหว

เมื่ อ เวลาประมาณ ๐๔.๒๕ น. ตามเวลา

ประเทศไทย เกิดแผนดินไหวรุนแรงระดับ ๖.๙ ริก

เตอร บริเวณเกาะนิวบริติช ของประเทศปาปว

นิวกินี จุดศูนยกลางแผนดินไหวอยูที่ความลึกเพียง 

๑๐ กม. และอยูหางจากเมืองราบาอุลราว ๑๖๒ 

กม. 

แผนดินไหวอาจทําใหเกิดคลื่นสึนามิสูง ๐.๓-๑ 

เมตร  ซัด เข าสู ชายฝ งปาป วนิ ว กินีหลายจุด        

และคลื่นสูงไมเกิน ๓๐ ซม. พัดเขาสูหมูเกาะ

โซโลมอน เบื้องตนไดมีประกาศเตือนภัยใหใหเฝา

ระวังสถานการณ
ที่มา: หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Who = ประเทศปาปวนิวกินี

What =   เกิดแผนดินไหว

Where = เกาะนิว บริติช

When  = ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

Why = อาจเกิดคลื่นสึนามิ

How  = มีการเตือนภัยใหเฝาระวัง

สถานการณ

ใจความสําคัญ : เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เกิด

แผนดินไหวที่ประเทศปาปวนิวกินี บริเวณเกาะนิว                  

บริติช ซึ่งอาจทําใหเกิดคลื่นสึนามิ จึงมีการเตือนภัย

ใหเฝาระวังสถานการณ



คนขี้เหนียวคนหน่ึงไดขายทุกสิ่งที่เขามีและซื้อทองคํามากอนหนึ่ง ซึ่งเขานํามันไปฝงลงใน

หลุมที่อยูขางกําแพงเกา เขาเดินไปดูทุกวัน คนงานของเขาคนหนึ่งสังเกตเห็นวาคนขี้เหนียวไป

ที่จุดนั้นอยูเสมอ จึงตัดสินใจจับตาดูความเคลื่อนไหวของเขา ไมนานคนงานก็พบความลับ

เรื่องสมบัติที่ซอนไว และเมื่อขุดลงไปก็พบกอนทองคําและขโมยมันไป เมื่อคนขี้เหนียวมาดูอีก

ครั้ง ก็พบแตหลุมวางเปลา เขาจึงเริ่มดึงผมของตัวเองและคร่ําครวญเสียงดังดวยความเศรา

โศกเสียใจ เพื่อนบานเห็นเขาจมอยูกับความเศราโศกและไดรับรูถึงสาเหตุ จึงกลาววา “สวด

มนตเถิดอยาเสียใจไปเลย ทานก็เอากอนหินใสไวในหลุมสิ แลวคิดวาทองคํายังวางอยูตรงนั้น 

มันก็ใหผลเหมือนกับตอนที่ยังมีทองคําอยู อยางไรเสียทานก็เหมือนกับไมมีมันอยูแลว เพราะ

ทานไมไดนํามันมาใชเลยสักนิด”

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ» àÃ×èÍง ค¹ขÕéàË¹ÕÂÇกÑº·ÍงคíÒ

(PISA, 2๕๖๐)



น้ํามัน หรือที่เรียกกันวา น้ํามันปโตรเลียม เปนของเหลวขนมีสีเหลืองออนไปจนถึงสีดํา พบอยูใน

ชั้นหินใตผิวโลก คําวา ปโตรเลียม มีความหมายโดยตรงวา น้ํามันหิน น้ํามันเกิดจากการสลายตัวของ

ซากพืชและซากสัตวทับถมกันมาเปนเวลาหลายลานป พืชและสัตวเหลานั้นลวนเปนสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มี

ขนาดเล็กมาก เมื่อตายลงก็กลายเปนซากทับถมกันอยูบริเวณกนทะเล บางแหงซากพืชและซากสัตวจะ

ถูกฝงลงไปใตช้ันทราย โคลน และหิน ทําใหอากาศเขาไปไมถึง ซากพืชและซากสัตวดังกลาวจึงเนาเปอย

ชา เมื่อกาลเวลาผานไปเศษหิน ดิน ทราย ก็จะตกตะกอนอยูบริเวณกนทะเลเปนชั้น ๆ หลายชั้น ช้ันที่มี

อายุมากจะเริ่มแข็งตัวเปนหินตะกอนกอน 

ÊÒÃคดÕ àÃ×èÍง ¹éíÒÁÑ¹



การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและความดันจากชั้นที่อยูขางบนจะทําใหซากพืชและซาก

สัตวเหลานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง ซากเหลานั้นจะคอย ๆ เปลี่ยนเปนหยดน้ํามันอยางชา ๆ หยด

น้ํามันจะไหลไปตามรองหินแลวไปขังรวมกัน ทําใหเกิดเปนแหลงน้ํามันซึ่งอยูในชั้นใตดินวิธีการขุด

เจาะน้ํามันเพื่อนําขึ้นมาใช จะตองเจาะหรือขุดลงไปจนถึงแหลงที่น้ํามันขังอยู แลวจึงนําน้ํามัน

ขึ้นมาบนผิวโลก เมื่อนําน้ํามันไปเขาโรงกลั่นก็จะถูกแยกออกเปนสวนตาง ๆ ไดแก น้ํามันรถยนต 

น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเตา เปนตน

ปจจุบันมนุษยตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี้เปนอยางมาก มนุษยใชน้ํามันเปนแหลง

พลังงานและเปนเชื้อเพลิงใหแกยวดยานพาหนะ นอกจากนี้ยังสามารถนําบางสวนของน้ํามันมาใช

ทําพลาสติกสีทาบาน ยารักษาโรค และผลิตภัณฑตาง ๆ การเกิดน้ํามัน ตองใชเวลาหลายลานป 

น้ํามันเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได ไมมีวิธีใดที่จะทําให

น้ํามันเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว คนใชน้ํามันหมดเปลืองอยางรวดเร็ว เชื่อวาตอไปน้ํามันก็คงจะหมดลง

อยางแนนอน คนคงตองหันไปใชพลังงานอื่นแทน ดังนั้นจึงควรชวยกันใชน้ํามันอยางประหยัด

กอนที่จะไมมีน้ํามันใหใชอีกตอไป
(กระทรวงพลังงาน, ๒๕๕๐)
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º·คÇÒÁ àÃ×èÍง àËçด

สําหรับเห็ดที่กินไดทั่วไปนั้น จะเปนอาหารที่มีไขมันต่ํา และไมมีคอเลสเตอรอล มีเกลือ

โซเดียมนอยแตมีแรธาตุสูง เชน โปแตสเซยีม ซึ่งชวยลดความดันโลหิต และซีลีเนียมซึ่งเปนตัวสาร

ตานมะเร็ง รวมทั้งยังมีวิตามินตาง ๆ โดยเฉพาะวิตามินบี ในเห็ดยังมีกรดอะมิโนตาง ๆ ที่รางกาย

ตองการในปริมาณพอสมควร และมีกรดอะมิโนกลูตามิกที่ชวยใหเจริญอาหารอยูดวย จึงทําให

ประสาทรับรูรสอาหารทํางานไดดี นอกจากนั้นยังถือวาเห็ดเปนอาหารพื้นบานที่มีสรรพคุณเปน

ยาสมุนไพรที่มีรสหวาน ซึ่งจะชวยทําใหชุมชื้น บํารุงกําลัง แกออนเพลียไดอีกดวย



ตั้งแตเกิดมาลูกปลานอยไมเคยมีความฝนอื่นใดเลย นอกจากฝนท่ีจะเปนนักเดินทางผูยิ่งใหญ

อาณาจักรสีครามคือแหลงกําเนิดของลูกปลานอย กินอาณาบริเวณกวางใหญไพศาล มากมี

สิงสาราสัตว มีสิ่งละอันพันละนอยนาตื่นตา แตไกลออกไปจากอาณาจักรแหงนี้ยังมีแวนแควนแดนน้ํา

กวางใหญกวา มีสิงสาหนาตาแปลก ๆ มีสิ่งละอันพันละหมื่นดื่นดก มีความหลากหลายที่ไมมีใครสามารถ

ถายทอดบอกเลาได นอกจากจะไดไปรูไปเห็นดวยตน

ใครที่เคยเดินทาง ตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา เกิดมาชาติหนึ่งควรจะไดเดินทาง 

ลูกปลานอยไดยินคําพูดทํานองนี้มามาก เขาจินตนาการตอไปวา สําหรับผูอื่นอาจจะแค

เดินทาง แตสําหรับเขาจะตองเปนการเดินทางที่ยิ่งใหญ

จะไปใหสุดขอบโลก ยังที่ลึกล้ําซึ่งแมแสงอาทิตยก็มิอาจสาดสองถึง หรือบุกปนรอนแรม

ทะเลน้ําแข็ง หรือลุยดงพงปะการัง คนพบสัตวรายซึ่งเลาลือกันวาสูญพันธุไปแลว หรือ.....เพื่อพบเจอใคร

คนนั้น เจาหญิงในฝนของเขา

¹ÑกàดÔ¹·Òง¼ÙÂ้ÔèงãËญ่



ลูกปลานอยฝนถึงเธอหลายครั้งในเวลาไลเลี่ยกัน เขาไมเคยรูจักเธอ แตภาพในนิมิตฉายคลาย

มายาคลายจับตองได เธอรอคอยเขาอยูในที่ใดที่หนึ่ง รอคอยการปลดปลอย และรอเคียงที่จะไป

ดวยกันขางหนา

เขายิ่งคิด ก็ยิ่งมุงมั่น

ยิ่งมุงมั่น ก็ยิ่งรูวาคืบใกลการเดินทางเขาไปทุกขณะ

ลูกปลานอยเปนชายหนุมรูปรางเพรียวสมสวน เกล็ดเล็ก ๆ สีเงินของเขายามโดน

แสงแดดทะลุสายน้ําลงมาจะพรางประกายสวยงาม นอกจากรูปรางอันเปนคุณสมบัติภายนอก 

สําคัญกวานั้นคือ เขามีความรอบคอบซึ่งเปนอุปนิสัยจําเปนสําหรับนักเดินทาง เขาจึงครุนคิด

อยางถี่ถวนวา สมควรพกพาสัมภาระใดไปบาง บนเสนทางอันยาวไกลเที่ยวนี้

อาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค สมุดบันทึก เงินทอง กลองถายรูป เหมือนลวนจํา

เปนไปสิ้น แตลูกปลานอยก็จัดสรรน้ําหนักขาวของไดลงตัวที่เดียว เขาพรอมจะเดินทางอยูแลว 

ถาไมใชเพราะคืนนั้น อันเปนคืนสุดทายกอนถึงวันเดินทาง



เขาเขานอน แตนอนไมหลับ กลับคิดตั้งคําถามแปลก ๆ ใหตัวเองตอบ

"กลัวไหม วาอาจจะไมไดกลับมา?"

เทาที่รู โลกภายนอก มิไดมากมีเฉพาะสิ่งสวยงาม แตยังมีมากมายสิ่งรายกาจ 

มีความดี มีความเลว มีผูใจดี และมีโจรใจราย

คําถามนั้นทําใหเขากังวลเล็กนอย แตพอรุงเชา ความกังวลก็ปลาดไป

กุงตัวหนึ่งที่เพิ่งดีดตัวผานไปน่ันเอง คือคําตอบ

"นี่คือความรอบคอบ" ลูกปลานอยพึมพําขณะมองเงาในกระจก

กุงเปนสัตวที่มีผิวหนังออนนุม แตเหตุที่กุงวายน้ําไปไหนมาไหนอยางมั่นใจเพราะมันมีเสื้อ

เกราะออนสวมทับไวชั้นหนึ่ง

ทันทีที่สรุปไดดังนั้น ลูกปลานอยก็วิ่งเตนจนสามารถหาเปลือกกุงขนาดสมสวนกับตัวมาจนได 

เขาลองสวมแลวสองกระจกดู น้ําหนักของเสื้อเกราะแทบจะไมเปนภาระเพิ่มแตอยางไรเลย นอกจากจะไม

ลดทอนความปราดเปรียวแลวยังเสริมความสงาใหอีกดวย สําคัญกวานั้นคือการใหความมั่นใจ

แตก็นั่นแหละ การมัวตระเวนหารเสื้อเกราะก็ทําใหเขาตองเสียเวลาไปเล็กนอย ลูกปลานอย

จึงเลื่อนกําหนดการเดินทางออกไปเปนวันรุงข้ึน



ก็พรอมจะเดินทางอยูแลวเชียว ถาไมเพราะคืนนั้น เขานอนไมหลับ กลับคิดตั้งคําถามใหตัวเองตอบ

"กลัวไหมวาจะไมไดกลับมา?"

คราวน้ีเสียเวลาไปราวหน่ึงสัปดาหกวาปูตัวหนึ่งจะงุมงามผานมา บอกใบคําเฉลย 

เขาไดบทสรุปที่ผานการไตรตรองเปนอยางดีวา เปลือกกุงอาจไมประกันความปลอดภัยในทุก

กรณี ผิดกับเกราะเหล็กแข็งแกรงอยางที่ปูสวมใส

ลูกปลาเพียรหาซื้อกระดองปูมาจนได แมจะหนักอึ้งตอนยกข้ึนสวม แตไมเปนปญหา

แตก็นั่นแหละ เวลาก็เลยลวงไปอีกเล็กนอยกวาทุกอยางจะเขาที่ เขาจึงตองกําหนดวัน

เดินทางใหมและก็พรอมจะไปอยูแน ๆ แลวเชียวถาไมเพราะคืนนั้น...การนอนไมหลับกับคําถามเดิม ๆ



เดือนตอมา...

ใครที่เคยรูจักในนามลูกปลานอยเริ่มจําเขาไมได เพราะเมื่อมองมา อาภรณตัวนอกสุดที่เห็น

คือเกราะอันแกรงประหนึ่งซีเมนตของฝาหอย ตองตะโกนเรียกกันนานทีเดียว คนขางในจึงจะโผลหนา

ไดสวมอยางนี้ ลูกปลานอยรูสึกอบอุนอยางไมเคยเปนมากอน จริงอยูวา น้ําหนักแบกบนหลัง

และไหลเพิ่มขึ้น แตจะทําไงไดในเมื่อคิดถึงประโยชนดานความปลอดภัย ใชคําวา 'ประโยชน' นาจะไม

ถูกตองนัก นี่คือสิ่ง 'จําเปน' เลยทีเดียว เขาไดความคิดน้ีจากการที่เห็นหอยทะเลตัวหนึ่งคืบคลานชา ๆ ผาน

หนาเขาไป

กําหนดเดินทางถูกต้ังใหม เขาหวังวาตอไปนี้จะไมมีคําถามเดิม ๆ มากวนใจอีกแลว



ปตอมา...

ไมมีใครในอาณาจักรสีครามแปลกใจเลย วาทําไมเขาจึงยังอยูที่นั่น อยาวาแตทุกวันนี้ไมมีใคร

อีกแลวที่เรียกเขาวาลูกปลานอย แมแตตัวเขาเองก็ยังลืมไปแลววา ครั้งหน่ึงเคยปราดเปรียว

ลูกปลานอยในเกราะออน เกราะออนในเกราะเหล็ก เกราะเหล็กในเกราะปูน เกราะปูนใน

เกราะหิน อุปกรณเสริมความปลอดภัยลาสุดของเขาคือการดองเตาดึกดําบรรพ เขาไดความคิดอันสุดยอด

ปลอดภัยนี้ตอนเห็นเตาตัวหนึ่งซึ่งยืนนิ่งราวอนุสาวรีย

หลังจากใชความพยาพยามยากเย็น ยัดเยียดตัวเองลงในกระดองซึ่งหนาและหนักที่ไมเคยขยับ

เขยื้อนนับแตปแรกเริ่มสรางโลก ลูกปลานอยบอกตัวเองอยางอหังการวา.....เอาละขณะนี้ทุกอยางพรอมแลว 

เขาไมตองการวความพรอมยิ่งกวานี้อีกแลว กับคําถามที่เคยครุนกังวล ถึงวันนี้กลายเปนไรสาระ

ขอเพียงวันพรุงนี้เทานั้น เจาหญิง

เธอยังคงรอคอยใชไหม....

พรุงนี้ ฉันจะออกเดินทาง

อยาลืมวา ฉันคือนักเดินทางผูยิ่งใหญ!

หลายปตอมา...



»ÃÐâÂช¹ก์ÒÃÍ่Ò¹จÑºãจคÇÒÁÊíÒคÑญ

เพื่อเพิ่มทักษะทางดานการอาน

เพื่อลดเวลาในการอาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารดานตาง ๆ

นําไปใชในการอานบทความ ขาวสารหนังสือพิมพหรือ

อินเทอรเน็ต การอานวรรณคดี การอานหนังสือเรียน 

เพื่อจะไดเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น




