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บทที ่ 1  การจบัสาระส�าคญั

1. ความส�าคญัของการจบัสาระส�าคญั

  ความคดิเชงิวเิคราะห ์(critical thinking) มคีวาม
เชือ่มโยงกบัทกัษะการเขยีนและทกัษะการอ่านอยา่งใกลช้ดิ 
ในกระบวนการเขยีนหากผู้เขยีนไม่มกีระบวนการคดิ
ทีเ่หมาะสม ตลอดจนไม่มทีกัษะในการใช้เหตุผลย่อม
ไม่สามารถสามารถถ่ายทอดสิ่งที่คิดออกมาเป็นงาน
เขยีนทีด่ไีด ้ในขณะเดยีวกนัในกระบวนการอา่น หากผู้
อา่นขาดทกัษะการคดิเชงิวเิคราะหก์จ็ะไม่สามารถเหน็
สว่นประกอบต่างๆ ของเรื่องที่อ่านและไม่สามารถจบั
สาระส�าคญัของเรือ่งทีอ่่านได ้

  การจบัสาระส�าคญัเป็นทกัษะพืน้ฐานทีน่กัศกึษา
และคนทกุวชิาชพีจ�าเป็นตอ้งม ีเพือ่ทีจ่ะสามารถรบัสาร
ผา่นการอ่าน หรอื การฟงั ไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง
ตรงประเดน็ นอกจากน้ีการจบัสาระส�าคญัไดอ้ยา่งแมน่ย�า
ยงัชว่ยใหผู้ร้บัสารสามารถใชท้กัษะทางภาษาขัน้สงูยิง่ขึน้
 กลา่วคอื สามารถน�าสาระส�าคญัจากสิง่ทีไ่ดอ่้านหรอืสิง่
ทีไ่ดฟ้งัมาวเิคราะห ์ตคีวาม ประเมนิค่า และน�าไปใชใ้น
ชวีติประจ�าวนัได้ การจบัสาระส�าคญัจึงเป็นสิง่ส�าคญั
ทีท่กุคนควรศกึษาและหมัน่ฝึกฝนให้เกิดความช�านาญ
เพือ่ประโยชน์ในการศกึษาและการท�างานอื่นๆ ต่อไป 
(ดดัแปลงจาก สปุาณ ีพดัทอง, 2541)

2. ความหมายของสาระส�าคญั

 สาระส�าคญั หรอื ความคดิหลกั (main idea) หมายถงึ 
แก่นของเน้ือหาทีม่สีาระครอบคลมุเน้ือความอืน่ๆ ในยอ่หน้า 
สาระส�าคญัน้ีอาจปรากฏเป็นประโยคเรียกว่าประโยค
ใจความส�าคญั สามารถเห็นได้ชดัเจนที่ต้นย่อหน้า หรอื 
ทา้ยยอ่หน้า หรือ กลางย่อหน้า หรือ ปรากฏที่ ต้นและ
ทา้ยยอ่หน้า หรอื อาจไมป่รากฏประโยคใจความส�าคญัให้
เหน็ชดัเจน แตแ่ฝงอยูใ่นเน้ือความ การจะจบัใจ ความส�าคญัหรอื
สาระส�าคญัได้ถูกต้อง  ผู้รบัสารต้องเข้าใจวตัถุประสงค์
และโครงสรา้งของสารทีส่ ือ่มาทัง้ดว้ยการเขยีนหรอืการพดู 

  สว่นขยายสาระส�าคญัหรอืใจความส�าคญันัน้ คอื 
รายละเอยีดทีช่ว่ยใหส้าระส�าคญั คอืความคดิหลกัเดน่ชดั
ขึน้ สว่นขยายใจความส�าคญัแบง่เป็น 2 ประเภท คอื ราย
ละเอยีดทีเ่ป็นสว่นสนบัสนุนหลกั (major supporting details) 
หมายถงึ ขอ้ความทีเ่ป็นสว่นขยาย หรอืสนบัสนุนใจความ
ส�าคญัเพือ่ใหเ้กดิความกระจา่ง ท�าใหเ้กดิความสมเหตุสม
ผล ท�าใหใ้จความส�าคญัชดัเจนขึน้ และรายละเอยีดทีเ่ป็น
สว่นสนบัสนุนรอง (minor supporting details) หมายถงึ 
ขอ้ความทีเ่ป็นสว่นขยายใจความรอง หรอืใจความส�าคญั
ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ รายละเอยีดทัง้ทีเ่ป็นสว่นสนบัสนุนหลกั
และสว่นสนบัสนุนรอง อาจเป็นการตวัอยา่ง การเปรยีบ
เทยีบ สถติติวัเลข การอา้งองิค�ากลา่วของบุคคล และราย
ละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่สรมิความเขา้มา

  ความสมัพนัธร์ะหวา่งสาระส�าคญักบัสว่นขยายความทีเ่ป็นสว่นสนบัสนุนหลกัและสว่นขยายความทีเ่ป็นสว่น

สนบัสนุนรองสามารถแสดงไดด้ว้ยภาพดงัต่อไปน้ี

 ภาพท่ี 1 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งสาระส�าคญักบัสว่นขยายความ
   ดดัแปลงจาก pyramid process ของ TERRYHADAWAY 
   เขา้ถงึจาก http://mythinkingbox.com/archives/136

  ใหน้กัศกึษาพจิารณายอ่หน้าต่อไปน้ีวา่ขอ้ความใด
เป็นสาระส�าคญั ขอ้ความใดเป็นสว่นขยายความทีเ่ป็นสว่น
สนับสนุนหลกัและขอ้ความใดทีเ่ป็นสว่นขยายความทีเ่ป็น
สว่นสนบัสนุนรอง

 (1) มเีหตุผลหลายประการทีท่�าใหฉ้นัชอบลา่งหูาง
กระดิง่ (2) ประการแรกคอืสิง่ทีท่า้ทายน่าตืน่เตน้และมคีวาม
เสีย่งสงู (2) ประการทีส่องเป็นการลา่สตัวท์ีไ่มม่ฤีดกูาล (3) 
เราสามารถล่างชูนิดน้ีไดต้ัง้แต่ฤดใูบไม่ผลจินฤดใูบไมร้่วง 
(2) นอกจากนัน้ยงัเป็นสิง่ทา้ทายใหเ้ราไดเ้รยีนรูล้กัษณะนิสยั
ของมนัและรูว้ธิทีีจ่ะเอาชนะมนั (3) มนัจะซ่อนตวัลกึลบั 
มคีวามระมดัระวงัและเลห่ก์ลมากจนท�าใหจ้บัมนัไดย้าก ซึง่
เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งเรยีนรูว้่าท�าอย่างไร เราจงึจะจบัมนัได ้
(2) เหตุผลประการสดุทา้ยเราสามารถทีจ่ะชว่ยลดจ�านวนงู
ซึง่เป็นสตัวท์ีอ่นัตรายลงไปได้

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ จะเหน็วา่ประโยคทีม่เีลข (1) 
ก�ากบั “มเีหตุผลหลายประการทีท่�าไมฉนัจงึชอบลา่งหูาง
กระดิง่”นัน้ ครอบคลุมสาระทัง้หมดของยอ่หน้า จงึเป็น
แก่นของเรือ่ง สว่นประโยคอืน่ๆ เป็นเพยีงสว่นขยายความ
ทีข่ยายหรอืเสรมิใหป้ระโยคที ่ 1 ชดัเจนและสมบรูณ์ขึน้ 
โดยประโยคทีม่เีลข (2) ก�ากบั คอื สว่นขยายความทีเ่ป็น
ส่วนสนับสนุนหลกัซึง่เป็นขอ้ความทีข่ยายเหตุผลของเน้ือ
ความในประโยคใจความส�าคญั สว่นขอ้ความทีม่หีมายเลข 
(3) ก�ากบั คอื สว่นขยายความทีเ่ป็นสว่นสนบัสนุนรองที่
ขยายใจความส�าคญัและส่วนสนับสนุนหลกัจากขอ้ความ
ขา้งตน้
  ทัง้น้ี สามารถแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งใจความ
ส�าคญักบัพลความไดต้ามแผนภาพดงัต่อไปน้ี

  ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาระส�าคัญกับส่วนขยายความจากย่อหน้า 

     “มีเหตุผลหลายประการที่ท�าให้ฉันชอบล่างูหางกระดิ่ง”

3. ลกัษณะของสาระส�าคญั หรือ ใจความส�าคญั

  สาระส�าคญัมลีกัษณะทีส่งัเกตได ้ คอื เป็นสว่นส�าคญัทีผู่เ้ขยีนมุง่เน้นมากทีส่ดุ ถอืเป็นแก่นของเนื้อความ สว่น
อืน่ๆ ถอืเป็นสว่นขยายความ เชน่ รายละเอยีด ค�านิยาม ตวัอยา่ง เหตุผล สนบัสนุนสาระส�าคญั
  การเหน็ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างใจความส�าคญักบัส่วนขยายความเป็นวธิหีน่ึงที่จะช่วยให้สามารถจบัสาระ
ส�าคญัไดอ้ยา่งแมน่ย�า

  3.1 ย่อหน้าทีม่สีาระส�าคญัปรากฏเป็นประโยคชัดเจน
      สาระส�าคญัทีป่รากฏเป็นประโยคใจความส�าคญั อาจปรากฏประโยคใจความส�าคญัทีต่น้ยอ่หน้า กลางยอ่หน้า 
ทา้ยยอ่หน้า หรอื ตน้และทา้ยยอ่หน้า ในกรณทีีส่าระส�าคญัปรากฏเป็นประโยคใจความส�าคญัอยูต่น้ยอ่หน้า มกัพบวา่ 
สว่นขยายความท�าหน้าทีใ่หร้ายละเอยีด ใหเ้หตุผล หรอื แสดงตวัอยา่ง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี

        3.1.1 ประโยคใจความส�าคญัปรากฏท่ีต้นย่อหน้า
               3.1.1.1 สว่นขยายความท�าหน้าทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุน หรอื รายละเอยีดเพือ่ชว่ยใหส้าระส�าคญัชดัเจน
ยิง่ขึน้ ตวัอยา่ง เชน่
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      รศ.ดร.สปุาณี พดัทอง

อ.ดร.วิชาติ บรูณะประเสริฐสขุ
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ตวัอย่างท่ี 1
  หากตอ้งการใหง้านทีจ่ดัประสบความส�าเรจ็ ไมม่เีหตุ
เภทภยัใดๆ ชาวมอญนิยมร�าสามถาด โดยถาดที ่ 1 คอื การร�า
ถวายเทพดาอารกัษ ์ถาดที ่2 คอื การร�าถวายพระภมู ิและถาดที ่3  
คอื การร�าถวายเจา้ทีเ่จา้ทางและดวงวญิญาณบรรพบรุษุ สว่นอุปกรณ์
ประกอบการร�า ไดแ้ก ่เหลา้ ใชร้�าเพือ่เซ่นภตูผแีละสมัภเวส ีไดด้ืม่กนิ 
จะไดไ้มม่าท�าลายพธิ ีมดีดาบ สามารถใชฝ้า่ฟนัทกุอยา่งได ้จงึใชร้�า 
เพือ่ตดัขาดกบัผูต้าย อยา่ไดม้าวนเวยีนหว่งใยทรพัยส์นิและลกูหลาน 
กระสวยทอผา้ คนมอญมกีารนบัถอืผบีรรพบรุษุ เรยีกวา่ ตน้ผ ีจงึมผีา้
ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดตามสายตระกูล ซึง่ตอ้งรกัษาดูแล การร�า 
กระสวยจงึมคีวามหมายใหล้กูหลานมคีวามสามคัครีกัใครด่จุดงั
การทอผา้นทลีะเสน้จนเป็นผนื ใบตน้ขาไก ่ ร�าเพือ่ปดัเสนียดจญัไร 
ขออยา่ใหบ้งัเกดิในงานน้ีและแกล่กูหลาน ทัง้ยงัมคีวามหมายให้
ลกูหลานมคีวามอุตสาหะอยา่เกยีจครา้น ท�าความเจรญิใหแ้กว่งศ์
ตระกลูเปรยีบดงัตน้ขาไก ่ ทีม่ธีรรมชาตงิอกงามแตกแขนงออก
เป็นกอกลุม่

สาระส�าคญั: “ชาวมอญนิยมร�าสามถาดเพือ่ใหง้านทีจ่ดัประสบความส�าเรจ็” สว่นขยายความเป็นการใหร้ายละเอยีดเกีย่ว
กบัความหมายของการร�าสามถาดและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการร�า ดงัมรีายละเอยีด ดงัน้ี
  1. ความหมายของการร�าแต่ละถาด
      1.1 ถาดที ่1 คอื การร�าถวายเทพดาอารกัษ์
      1.2 ถาดที ่2 คอื การร�าถวายพระภมูิ
      1.3 ถาดที ่3 คอื การร�าถวายเจา้ทีเ่จา้ทางและดวงวญิญาณบรรพบุรษุ
  2. อุปกรณ์การร�าสามถาด
       2.1 เหลา้ เพือ่เซ่นภตูผแีละสมัภเวสไีมใ่หม้าท�าลายพธิี
       2.2 มดีดาบ เพือ่ตดัขาดผูต้ายไมใ่หว้นเวยีนหว่งใยทรพัยส์นิและลกูหลาน
       2.3 กระสวยทอผา้ เพือ่ใหล้กูหลานเกดิความสามคัคี
       2.4 ใบตน้ขาไก่ เพือ่ปดัเสนียดจญัไร

ตวัอย่างท่ี 2
  ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) พบเชือ้จลุนิทรยีป์นเป้ือนในน�้าผกัผลไมแ้ละน�้าสมนุไพร
ทัง้แบบบรรจภุาชนะปิดสนิทและแบบตกัขาย จากการเกบ็ตวัอยา่ง 455 ตวัอยา่ง พบวา่ในกลุม่น�้าผกัผลไม้
และน�้าสมนุไพรแบบบรรจภุาชนะปิดสนิท น�้าใบบวับกมกีารปนเป้ือนสงูถงึ 97.83% รองลงมาคอืน�้าจบัเลีย้ง 
90% น�้าเสาวรส 87.88% น�้าบตีรทู 84.61% น�้าเฉาก๊วย 67.35% น�้าส�ารอง 62.50% น�้ากระเจีย๊บ 55.36% 
และน�้าเก๊กฮวย 54.69% สว่นน�้าผกัผลไมแ้ละน�้าสมนุไพรแบบตกัขาย พบวา่ น�้าส�ารองมกีารปนเป้ือนเชือ้
จลุนิทรยี ์100% รองลงมาคอืน�้าใบบวับก 85.71% น�้าเฉาก๊วย 78.51% น�้าเก๊กฮวย 71.05% น�้ากระเจีย๊บ 50% 
และน�้าจบัเลีย้ง 46.15%   
  (ดดัแปลงจากนิตยสารสารคด,ี ฉบบัที ่284 ตุลาคม 2551, น. 43)

ดดัแปลงจาก สดุารา สจุฉายา, 2551, น.104.

ตวัอย่างท่ี 1 
 นมแมเ่ป็นอาหารของลกูทีด่ทีีส่ดุ เน่ืองจากในนมแมม่สีาร
อาหารกวา่ 200 ชนิด ชว่ยใหร้า่งกายเจรญิเตบิโต สมองไดร้บัการ
พฒันาท�าใหเ้ดก็สามารถเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ไดเ้รว็ นอกจากน้ีการโอบ
กอด สบตาและพดูคยุของแมข่ณะใหน้มลกูท�าใหล้กูรูส้กึผอ่นคลาย มี
ความสขุ ชว่ยกระตุน้ใหส้มองท�างาน มผีลต่อความคดิ การเรยีนรูแ้ละ
จนิตนาการ ซึง่ผลการวจิยัทัว่โลกยนืยนัตรงกนัวา่ เดก็ทีก่นินมแมจ่ะมี
ไอควิสงูกวา่เดก็ทีไ่มไ่ดก้นินมแม ่

(ดดัแปลงจากแมห่ลงผดิ ตดิกบันมผง หยดุใหน้มลกู, หนงัสอืพมิพ ์M2F, 
ฉบบัวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ.2558, น. 10) 

สาระส�าคญั: “นมแมเ่ป็นอาหารทีด่ทีีส่ดุของลกู” สว่นขยายความเป็นการใหเ้หตุผล ดงัน้ี

   1. นมแมม่สีารอาหารกวา่ 100 ชนิด 

   1.1 ชว่ยใหร้า่งกายเจรญิเตบิโต

   1.2 ชว่ยใหส้มองไดร้บัการพฒันาท�าใหเ้รยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ไดร้วดเรว็

  2. การโอบกอด สบตา พดูคยุขณะแมใ่หน้มมผีลต่อความคดิและจนิตนาการของลกู

   2.1 ท�าใหล้กูรูส้กึผอ่นคลาย มคีวามสขุ

   2.2 ชว่ยกระตุน้ใหส้มองท�างาน

  3. เดก็กนินมแมม่ไีอควิสงูกวา่เดก็ทีไ่มไ่ดก้นินมแม่

   3.1 มผีลการวจิยัยนืยนั

สาระส�าคญั:     “อ.ย. พบเชือ้จลุนิทรยีป์นเป้ือนในน�้าผกัผลไมแ้ละน�้าสมนุไพรทัง้แบบบรรจภุาชนะปิดสนิทและแบบตกัขาย ” 
  สว่นขยายความเป็นรายละเอยีดแสดงรายการน�้าผกัผลไมท้ีพ่บเชือ้จลุนิทรยีป์นเป้ือนในกลุม่ทีบ่รรจภุาชนะ  
  ปิดสนิทและกลุม่ทีต่กัขาย ดงัรายละเอยีด ดงัน้ี
       1. น�้าผกัผลไมส้มนุไพรแบบบรรจภุาชนะปิดสนิททีพ่บการปนเป้ือนเชือ้จลุนิทรยี ์ไดแ้ก ่น�้าใบบวับก 97.83%  
  น�้าจบัเลี้ยง 90%  น�้าเสาวรส  87.88%  น�้ าบีตรูท 84.61%  น�้าเฉาก๊วย 67.35%  น�้าส�ารอง 62.50%   
  น�้ากระเจีย๊บ 55.36%  น�้าเก๊กฮวย 54.69%
        2. น�้าผกัผลไมส้มนุไพรแบบตกัขายทีพ่บการปนเป้ือนเชือ้จลุนิทรยี ์ไดแ้ก่ น�้าส�ารอง 100%  น�้าใบบวับก  
  85.71%  น�้าเฉาก๊วย 78.51% น�้าเก๊กฮวย 71.05% น�้ากระเจีย๊บ 50% น�้าจบั เลีย้ง 46.15%  

ตวัอย่างท่ี 2
  ป๋องแป๋ง สนันิษฐานวา่เป็นของเลน่ทีอ่าจจะเขา้มาในเมอืงไทย
พรอ้มกบัชาวจนีกเ็ป็นได ้ เพราะแต่เดมินัน้ของเลน่ชนิดน้ีเป็นสญัลกัษณ์
ของคนจนียอ้มผา้ ทีห่าบป๊ีบยอ้มผา้ไปตามบา้นและกจ็ะถอืกลองหรอืป๋อง
แป๋งน้ีแกวง่ไปมาเพือ่ใหรู้ว้า่ชา่งยอ้มผา้มาแลว้ใครจะยอ้มผา้กใ็หเ้อาผา้
ออกมา

(เขา้ถงึไดจ้าก : http://www.m-culture.go.th/ilovethaiculture/index.php/2013-07-01-
03-11-16/2013-08-07-06-46-24/item/skit6)

สาระส�าคญั: “สนันิษฐานวา่ป๋องแป๋งเป็นของเลน่ทีเ่ขา้มาในเมอืงไทยพรอ้มกบัชาวจนี” สว่นขยายความ
เป็นการใหเ้หตุผลวา่แต่เดมิ ป๋องแป๋ง เป็นสญัลกัษณ์ของคนจนียอ้มผา้ทีเ่มือ่หาบป๊ีบไปยอ้มผา้ตามบา้น
จะถอืป๋องแป๋งแกวง่ไปมาเพือ่ใหรู้ว้า่ชา่งยอ้มผา้มาแลว้

               3.1.1.2 สว่นขยายความท�าหน้าทีใ่หเ้หตุผล มกัมคี�าเชือ่มแสดงเหตุผล เชน่ เพราะ เนื่องจาก 

ฯลฯ อยูร่ะหวา่งประโยคใจความส�าคญัและสว่นขยายความ เชน่ 
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ทีม่าของภาพ: http://mcfc.in.th/forum2/topics/932109:Topic:180509

ทีม่าของภาพ: http://sukheng.tarad.com/product.
detail_734021_th_3553539

                      ทีม่าของภาพ: http://th.theasianparent.com/
wp-content/uploads/2014/09/abott-resze.jpg
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               3.1.1.3 สว่นขยายความท�าหน้าทีแ่สดงตวัอยา่ง มกัมคี�าเชือ่มแสดงตวัอยา่ง คอื ค�าวา่เชน่ 
ไดแ้ก่ อยูร่ะหวา่งประโยคใจความส�าคญัและสว่นขยายความ เชน่ 

ตวัอย่างที ่1
  “สวุรรณภูมิ” อันหมายถึง ดินแดนแหง่ทองค�า 
ปรากฏการเรียกขานในเอกสารโบราณมาชา้นาน เช่น 
หนงัสอืมหาวงศ ์(พงศาวดารของลงักา) นิทานชาดกของ
อนิเดยี และนิทานเปอรเ์ซยีในอหิรา่น แมก้ระทัง่ในเอกสาร
โบราณของชาวฮัน่และชาวจนีกนิ็ยมเรยีกดนิแดนน้ีวา่ “จนิ
หลนิ” หรอื “กมิหลนิ” ซึง่มคีวามหมายเดยีวกบัชือ่สวุรรณภมูิ

(ดดัแปลงจาก วรลกัษณ์ ผอ่งสขุสวสัดิ,์ 2556: น. 43)

สาระส�าคญั: “สวุรรณภมู ิอนัหมายถงึ ดนิแดนแหง่ทองค�าปรากฏเรยีกขานในเอกสารโบราณมาชา้นาน ”  
         สว่นขยายความเป็นการยกตวัอยา่งเอกสารโบราณทีก่ลา่วถงึสวุรรณภมูใินความหมาย 
         ดงักลา่ว ไดแ้ก่  1. หนงัสอืมหาวงศ์
             2. นิทานชาดกอนิเดยี
                      3. นิทานเปอรเ์ชยีในอหิรา่น
                      4. เอกสารโบราณของชาวฮัน่และชาวจนี

ตวัอย่างท่ี 2
  มแีมลงมากกวา่ 50 ชนิด ทีค่นไทยรูจ้กัน�ามาบรโิภค เชน่ ตวัออ่นของผึง้ซึง่รบัประทานไดส้ดๆ แมลงดานาน�า
มาต�ากบัน�้าพรกิ แมลงกนูิน หรอื แมลงอนูินน�ามาประกอบอาหารไดห้ลายประเภท เชน่ คัว่ ทอด น่ึง แต่ตอ้งแกะปีก
และขาออกก่อน แมลงกุดจีห่วาย น�ามารบัประทานหรอืประกอบอาหารไดห้ลายชนิด แมลงกระชอนนิยมน�ามาปรงุ
เป็นอาหารโดยการทอด คัว่ น่ึง หมก แกง ย�า ลาบ แมลงกุดจีเ่ลก็ตวัเมยีเมือ่จบัไดต้อ้งน�ามาแชน่�้า เพือ่ใหถ่้ายสิง่
สกปรกออกมาก่อนรบัประทานไดเ้ชน่เดยีวกบัแมลงกุดจีแ่ละแมลงกุดจีห่วาย แมลงทบัน�ามารบัประทานไดโ้ดยการ
ป้ิง คัว่ ทอด หรอืน่ึง แมลงเป้ง หรอื นางพญามดแดง น�ามาท�าอาหารประเภทย�าเน่ืองจากมรีสเปรีย้ว ไขม่ดแดงน�ามา
ประกอบอาหารไดห้ลากหลายชนิด ตัง้แต่ ชบุไขท่อด ย�า หรอืใสแ่กง ฯลฯ

  (ดดัแปลงจาก เรงิชยั คงเมอืง และ ราชศกัดิ ์นิลศริ,ิ 2552: น. 100)

ทีม่าของภาพ :เรงิชยั คงเมอืง และ ราชศกัดิ ์นิลศริ.ิ 2552. น. 100.

สาระส�าคญั: “มแีมลงมากกวา่ 50 ชนิดทีค่นไทยนิยมน�ามาบรโิภค” สว่นขยายความเป็นการยกตวัอยา่งแมลงทีค่นไทย 

         น�าไปประกอบอาหารและกรรมวธิปีระกอบอาหาร

        3.1.2 ประโยคใจความส�าคญัอยู่ท้ายย่อหน้า
                       ขอ้ความทีป่รากฏประโยคใจความส�าคญัอยูต่อนทา้ยหรอืทา้ยยอ่หน้า มกัพบความสมัพนัธร์ะหวา่ง
สว่นขยายความกบัประโยคใจความส�าคญัโดยอาจใหร้ายละเอยีดหรอืใหเ้หตุผลแลว้น�าไปสูข่อ้สรปุ โดยมกัปรากฏค�าวา่
จงึบรเิวณประโยคใจความส�าคญัทีอ่ยูท่า้ยยอ่หน้า ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี

ตวัอย่างท่ี 1
  ภูเขาหนิปนูมสีารบางชนิดในหนิละลายไดเ้มือ่
ถกูน�้า ท�าใหม้นี�้าใตด้นิไหลลอดผา่นโพรงใตภ้เูขา หาก
บางชว่งกจ็ะโผลข่ึน้มาทีพ่ืน้ดนิกลายเป็นล�าหว้ย แต่
ไมน่านน�้าใตด้นิจะไหลลอดแผน่หนิหายไปอกี ดงันัน้
ลกัษณะพืน้ดนิและภเูขาทีเ่ป็นหนิปนูจงึเป็นโพรง

                     (ดดัแปลงจาก คมฉาน ตะวนัฉาย, กรงุเทพ
ธรุกจิ, 30 กรกฎาคม 2554)

 ย่อหน้าน้ีเริม่จากการใหร้ายละเอยีดเกี่ยวกบั
สภาพของภูเขาหนิปูนที่มกัมนี�้าใต้ดนิลอดผ่านโพรง
ใตภ้เูขา ก่อนน�าไปสูข่อ้สรปุซึง่เป็นสาระส�าคญัของ
ยอ่หน้าทีว่า่ ดว้ยคณุสมบตัขิองสารบางชนิดในหนิปนู
ที่ละลายน�้ าได้ท�าให้ลักษณะพื้นดินและภูเขาที่เป็น
หนิปนูเป็นโพรง

ตวัอย่างท่ี 2
  ทุง่กุลารอ้งไหม้ลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นแอ่งกระทะ 
ฤดฝูนน�้าจะพดัพาอินทรียวตัถุจากพื้นที่รอบขอบแอ่งทุ่ง 
อากาศรอ้นชื้นแต่อบอ้าวในฤดูฝนส่งผลใหต้้นขา้วคายน�้า
สม�่าเสมอ รากต้นขา้วดูดซมึอาหารและน�้าไปสรา้งแป้งใน
เมลด็ทีส่มบรูณ์ ครัน้เมือ่เขา้สูฤ่ดหูนาว ชว่งเกบ็เกีย่วอากาศ
รอ้นชืน้เปลีย่นเป็นอากาศเยน็ ลมแรงฟ้าโปรง่แดดจดั ชว่ยให้
แป้งขา้วทีเ่ตม็เมลด็แลว้จบักนัแน่นคอ่ย  ๆคายความชืน้ กลายเป็น
ทุง่ขา้วสเีหลอืงแหง้หอม ธรรมชาตเิฉพาะทางภมูศิาสตรข์อง
ทุง่กุลารอ้งไหเ้หลา่น้ีท�าใหข้า้วหอมทุง่กุลารอ้งไหห้อมหวน
ตดิใจผูบ้รโิภคทัว่โลก

                        (ดดัแปลงจากบ�าเพญ็  ไชยรกัษ,์ 2557,  น. 41.)

 ยอ่หน้าน้ีเริม่จากการใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัธรรมชาตเิฉพาะทางภมูศิาสตรข์องทุง่กุลารอ้งไห ้ก่อนน�าไปสูข่อ้
สรปุทีว่า่ ธรรมชาตเิฉพาะทางภมูศิาสตรข์องทุง่กุลารอ้งไหด้งักลา่วมาท�าใหข้า่วหอมทุง่กุลารอ้งไหห้อมหวนตดิใจผู้
บรโิภคทัว่โลก

        3.1.3 ประโยคใจความส�าคญัอยู่กลางย่อหน้า 
                       ขอ้ความหรอืยอ่หน้าทีป่รากฏใจความส�าคญัอยูก่ลาง มกัเริม่ดว้ยการน�าเขา้สูส่าระส�าคญัของยอ่หน้า
อยา่งน่าสนใจตามดว้ยประโยคใจความส�าคญั จากนัน้อาจเป็นการขยายความโดยการใหร้ายละเอยีด ใหเ้หตุผล แสดง
ตวัอยา่ง ฯลฯ

แมลงกดุจ่ีหวาย          แมลงอินูน             แมลงกดุจ่ีเลก็         นางพญามดแดง             ไข่มดแดง
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ทีม่าของภาพ: http://www.oknation.net/blog/narapong-sak/2010/03/10/entry-1entry-1

ทีม่าของภาพ : http://www.trironk.net/iggp/p118.jpg

ทีม่าของภาพ: http://i916.photobucket.com/albums/
ad4/thesparkee/Kasetporpeang/DSC_0060-002.jpg
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ตวัอย่างท่ี 1
  พระสงฆบ์างรปู ฆราวาสบางคน ท�างานใหแ้ก่ชมุชนอยา่งไมรู่จ้กัเหน็ดเหน่ือย ความคดิในทางสะสมใหต้นเอง
ไมม่ ี เมือ่เราบรจิาคทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลเหลา่น้ี ทา่นกใ็ชท้รพัยน์ัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ในกจิกรรมชว่ยเหลอืสงัคม ทา่นเหลา่
น้ีเป็นเพยีงคนกลางทีค่อยแบง่ปนัจากคนมัง่มเีพือ่แจกจา่ยแกผู่ข้าดแคลน การท�าบญุแกผู่ท้�าประโยชน์แก่ชมุชนนบัเป็น 
สงัฆทานทีไ่ดบุ้ญมาก เพราะบุญไดแ้ผข่ยายกวา้งออกไป ชว่ยใหค้ณุภาพชวีติของผูท้กุขย์ากเหลา่นัน้ดขีึน้ อกีทัง้ยงั
เป็นการชว่ยสงัคมดว้ย 

(ดดัแปลงจาก พระชาย วรธมฺโม, 2544, น.32)

  ยอ่หน้าน้ีเริม่ดว้ยการพดูถงึพระสงฆ ์ฆราวาสทีท่�าประโยชน์แก่สงัคม จากนัน้เขา้สูส่าระส�าคญัทีว่า่ การท�าบุญ
แก่ผูท้�าประโยชน์แก่ชมุชนเป็นสงัฆทานทีไ่ดบุ้ญมาก จากนัน้ไดแ้สดงเหตุผล 3 ประการ คอื บุญไดแ้ผข่ยายกวา้งออก
ไป ชว่ยใหค้ณุภาพชวีติผูท้กุขย์ากดขีึน้ และเป็นการชว่ยเหลอืสงัคม

ตวัอย่างท่ี 2
 ปจัจบุนัหมูบ่า้นชาวกะยนั หรอื กะเหรีย่งคอยาวในจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนมทีัง้หมด 3 แหง่ คอื บา้นหว้ยเสอืเฒา่ 
บา้นใหมใ่นสอย และบา้นหว้ยปแูกง หรอื เรยีก             อกีชือ่หน่ึงทีคุ่น้หกูวา่วา่ บา้นน�้าเพยีงดนิ ธรุกจิทอ่งเทีย่วยดึโยง
ทัง้สามหมูบ่า้นน้ีเขา้ไวด้ว้ยกนัและสรา้งจดุเดน่                     ดา้นการท่องเที่ยวของทัง้สามหมู่บ้านให้แตกต่างกัน
ไป เช่น การลอ่งแมน่�้าปายดว้ยเรอืหางยาว                    เชา่เหมาล�าราคาเทีย่วละ 500 บาท ไปยงับ้านหว้ยปแูกง  
    นกัทอ่งเทีย่วจะไดช้ืน่ชมธรรมชาต ิ                           สองฝ ัง่แมน่�้าก่อนจะขึ้นฝ ัง่ทีห่มูบ่า้นชาวกะยนั หรอืจเลอืก
          โยนตวัไปตามเสน้ทางทรุกนัดาร                                 เป็นหลมุเป็นบ่อของบ้านใหม่ในสอยด้วยการเช่ารถ
             จากปากทางเขา้หมูบ่า้น                                  สว่นนกัท่องเทีย่วทีม่เีวลาไม่มากนัก สามารถเขา้ถงึ
                      หมูบ่า้นชาวกะยนัไดโ้ดย                             สะดวกดว้ยถนนคอนกรตีตลอดเสน้ทางของบา้นหว้ยเสอืเฒา่

        

 ยอ่หน้าน้ีเริม่ดว้ยการกลา่วถงึหมูบ่า้นชาวกะยนั 3 หมูบ่า้นในจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ก่อนจะเขา้สูส่าระส�าคญัทีว่า่ 
ธรุกจิทอ่งเทีย่วไดย้ดึโยงสามหมูบ่า้นและสรา้งจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของสามหมู่บ้านใหแ้ตกต่างกนัไป จากนัน้
กลา่วถงึจดุเดน่ดา้นการทอ่งเทีย่วของแต่ละหมูบ่า้น เชน่ บา้นหว้ยปแูกง นกัทอ่งเทีย่วจะไดล้อ่งเรอืชมธรรมชาตสิองฝ ัง่
น�้าสูห่มูบ่า้นกะยนั บา้นในสอยนกัทอ่งเทีย่วจะไดเ้ดนิทางโดยทางรถบนเสน้ทางทรุกนัดารสูห่มูบ่า้นกะยนั แต่หากนกั
ทอ่งเทีย่วมเีวลาไมม่ากนกัสามารถเดนิทางโดยถนนคอนกรตีสูบ่า้นหว้ยเสอืเฒา่ซึง่เป็นบา้นกะยนัอกีแหง่หน่ึงได้

 3.1.4 สาระส�าคญัปรากฏท่ีต้นและท้ายย่อหน้า      
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ตวัอย่าง
                   คนไทยนัน้ถอืวา่บา้นเป็นสิง่ส�าคญัตอ่ชวีติตัง้แตเ่กดิไปจน
ตาย  เพราะคนไทยโบราณนัน้ใชบ้า้นเป็นทีเ่กดิ  การคลอดลกูจะกระท�า
กนัทีบ่า้นโดยมหีมอพืน้บา้นทีเ่รยีกวา่  หมอต�าแย  เป็นผูท้�าคลอด  มไิด้
ใชโ้รงพยาบาลหรอืสถานผดงุครรภอ์ยา่งในปจัจบุนัน้ี  และทีส่ดุของชวีติ
เมือ่มกีารตายเกดิขึน้ คนไทยก็จะเก็บศพของผู้ตายที่เป็นสมาชิกของ
บา้นไวใ้นบ้านก่อนที่จะท�าพธิเีผา  เพือ่ท�าบุญสวด  และเป็นการใกลช้ดิ
กบัผูต้ายเป็นครัง้สุดทา้ย  ดงันัน้บา้นจงึเป็นสถานทีท่ีค่นไทยใชช้วีติอยู่
เกอืบตลอดเวลาตัง้แต่เกดิจนตาย 

(ดดัแปลงจากวบิลูย ์ ลีส้วุรรณ, 2522)

  ยอ่หน้าน้ีเริม่ตน้ดว้ยประโยคใจความส�าคญัทีว่า่ คนไทยนัน้ถอืวา่บา้นเป็นสิง่ส�าคญัต่อชวีติตัง้แต่เกดิจนตาย 
จากนัน้ขยายความดว้ยการใหเ้หตุผลวา่คนไทยใชบ้า้นเป็นทีเ่กดิและเมือ่ตายกใ็ชเ้ป็นทีท่�าบุญสวดศพ จากนัน้น�าไปสูข่อ้
สรปุทีว่า่ บา้นเป็นสถานทีท่ีค่นไทยใชช้วีติอยูเ่กอืบตลอดเวลาตัง้แต่เกดิจนตาย ซึง่มสีาระส�าคญัใกลเ้คยีงประโยคแรก
ของยอ่หน้า

  3.2 ย่อหน้าทีไ่ม่มสีาระส�าคญัปรากฏเป็นประโยคชัดเจน

      ยอ่หน้าประเภทน้ีจะมคี�าส�าคญักระจายอยูภ่ายในยอ่หน้า ค�าส�าคญัจะน�าไปสูส่าระส�าคญัของเรือ่งโดยผูอ้า่น
จะตอ้งประมวลสรปุสาระส�าคญัดว้ยตนเอง ตวัอยา่งเชน่

ตวัอย่างท่ี 1
 โบราณคดเีป็นงานทีท่ ัง้ซบัซอ้นและเปรอะเป้ือน การ
ขดุหลุมลงไปในดนิ ทราย และป่าดบิชื้นเป็นเรือ่งจ�าเป็น แต่
ปจัจบุนัเรามวีธิคีน้หาแบบใหมโ่ดยไมต่อ้งใชพ้ลัว่เลย สงูขึน้ไป
ราว 600 กโิลเมตรในหว้งอวกาศ ดาวเทยีมหลายดวงเกบ็ภาพ
ทีใ่ชใ้นการระบตุ�าแหน่งภมูปิระเทศทีอ่ยูใ่ตด้นิดว้ยความแมน่ย�า
สงูอยา่งน่าทึง่ ภาพถ่ายดาวเทยีมชว่ยใหน้กัวทิยาศาสตร์คน้หา
และท�าแผนที่แม่น�้า ถนนหนทาง และเมอืงต่างๆ ทีส่าบสญู
ไปนานแลว้ไดต้ลอดจนแยกแยะลกัษณะทางโบราณคดใีนพืน้ที่
ขดัแยง้ซึ่งอนัตรายเกนิไปส�าหรบังานภาคสนาม แซราหพ์าร์
แคก นกัโบราณคดจีากมหาวทิยาลยัแอละแบมาทีเ่บอรม์งิแฮม 
ผูร้เิริม่การใช้ภาพถ่ายดาวเทยีมเพื่องานโบราณคดใีนอยีปิต์
ย�า้วา่ “ม ีหลายสิง่ทีเ่รามองไมเ่หน็บนพืน้ดนิ ทีผ่า่นมาเราคน้พบ
แหลง่โบราณคดน้ีอยกวา่รอ้ยละหน่ึงจากทัง้หมดทีม่บีนโลกน้ี”

 (ดดัแปลงจาก แฮนาหบ์ลอค,  2556, น. 96.)

สาระส�าคญั: การเกบ็ขอ้มลูดา้นโบราณคดผีา่นดาวเทยีมมคีวามแมน่ย�า สะดวกและปลอดภยักวา่การเกบ็ขอ้มลู
                 โบราณคดแีบบเดมิ
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ทีม่าของภาพ: http://www.taxichiangmaiguide.com/userfiles/place/karieng2.jpg

(ดดัแปลงจาก กะยนั...อานุภาพแหง่หว่งสทีอง, 2551, น. 46)

ทีม่าของภาพ: http://blogs.discovermagazine.com/80beats/
files/2011/11/garamantes.jpg

ทีม่าของภาพ: http://www.luukaod.com/images/

catalog_images/1364309731.jpg



รายวิชา  ท 104 การคิด อ่านเขียน อย่างมีวิจารณญาณ               บทท่ี  1  การจบัสาระส�าคญั

ตวัอย่างท่ี 2
  หากจะจดัอนัดบัปราสาทหนิในเขตแดนไทยทีส่วยทีส่ดุและตัง้อยู ่
ณ ชยัภูมอินัสง่างามที่สุด คงจะเป็นปราสาทใดไปไมไ่ด ้นอกเสยีจาก
ปราสาทพนมรุง้ อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดับรุรีมัย ์เพราะปราสาท
หลงัน้ีสรา้งบนปากปลอ่งภูเขาไฟที่ดับสนิทเมื่อหลายพนัปีก่อน จงึ
หา่งไกลจากชมุชนเมอืง อกีทัง้ยงัจงใจคดัสรรหนิทรายสชีมพูมาสรา้ง 
และยงัมหีลกัฐานวา่สลกัเสลาลวดลายวจิติรบรรจงดว้ยฝีมอืชา่งหลวงจาก
ราชส�านกั ทัง้น้ีเพราะผูส้รา้งเป็นหน่อเน้ือเชือ้กษตัรยิเ์ขมรยคุรุง่เรอืง
ราว 900 ปีกอ่น

(ดดัแปลงจากธรีภาพ โลหติกุล, 2556, น.138.)

สาระส�าคญั: ปราสาทพนมรุง้เป็นปราสาทหนิในเขตแดนไทยทีส่วยทีส่ดุและตัง้อยู ่ณ ชยัภมูอินัสงา่งามทีส่ดุ

4. กลวิธีการจบัสาระส�าคญั
  การจบัใจความส�าคญัจากเรือ่งทีอ่่าน ไมว่า่จะเป็นเรือ่งทีม่ยีอ่หน้าเดยีวหรอืหลายยอ่หน้า มแีนวทางการจบัใจความ
ส�าคญัทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งงา่ยๆ ดงัน้ี

 1. อ่านเรื่องท่ีต้องการจบัสาระส�าคญัโดยเร่ิมตัง้แต่ช่ือเรื่อง เพราะชือ่เรือ่งมกัสอดคลอ้งกบัเรือ่ง หรอืชว่ยบง่ชีใ้ห้
เหน็จดุสนใจของเรือ่ง ใหอ้่านตัง้แต่ตน้จนจบเพือ่ใหเ้หน็เน้ือหาสว่นรวม แลว้ตอบค�าถามใหไ้ดว้า่ เรือ่งทีอ่า่นเป็นเรือ่งอะไร 
ใครท�าอะไรทีใ่ด เมือ่ไร อยา่งไร ท�าไมจงึท�า และไดผ้ลอยา่งไร โดยสงัเกตล�าดบัและความสมัพนัธข์องเน้ือหาซึง่ท�าใหเ้รือ่ง
ด�าเนินไปสูจ่ดุหมายรว่มไปดว้ย

 2. พิจารณาใจความส�าคญัจากแต่ละย่อหน้า โดยใช้ความรู้พืน้ฐานจากเรื่องการเขียนย่อหน้า กลา่วคอื 
ยอ่หน้าทีด่ตีอ้งมเีอกภาพ แต่ละยอ่หน้าจงึตอ้งมใีจความส�าคญัเพยีงใจความเดยีว ซึง่ครอบคลุมเน้ือความในยอ่หน้านัน้
ทัง้หมด สว่นขยายใจความส�าคญัหรอืใจความรอง คอื สว่นทีผู่เ้ขยีนใชส้นบัสนุนใจความส�าคญัใหช้ดัเจนขึน้โดยตรง อาจ
เป็นการอธบิาย ใหร้ายละเอยีด ใหค้�าจ�ากดัความ ยกตวัอยา่ง เปรยีบเทยีบ หรอืแสดงเหตุผลอยา่งถีถ่ว้นเพือ่สนบัสนุนความ
คดิ สว่นทีม่ใิชใ่จความส�าคญัและมใิชใ่จความรอง แต่ชว่ยขยายความใหม้ากขึน้ คอื รายละเอยีด

           3. สงัเกตค�าส�าคญัหรอืท่ีเรียกว่าค�ากญุแจท่ีมกัปรากฏให้เหน็หลายครัง้ในยอ่หน้านัน้ๆ ค�าส�าคญัจะน�าไปสู่
สาระส�าคญัของเรือ่ง
              อยา่งไรกด็ ีมใิชว่า่ทกุยอ่หน้าจะมใีจความส�าคญัของเรือ่งเสมอไป หากยอ่หน้านัน้เป็นเพยีงการยกตวัอยา่ง เป็น
รายละเอยีดขยายใจความส�าคญัในยอ่หน้าก่อน ตลอดจนอาจเป็นยอ่หน้าเชือ่มโยงใหเ้กดิความต่อเน่ืองระหวา่งยอ่หน้า หรอื
ใชน้�าเขา้สูใ่จความส�าคญัในยอ่หน้าต่อไป ยอ่หน้าทีก่ลา่วมาน้ีจะไมม่ใีจความส�าคญัของเรือ่ง

     อน่ึงการจบัใจความส�าคญัจากเรือ่งทีอ่่าน ผูอ้า่นทีย่งัไมช่�านาญควรใชแ้นวทางในการอา่นทัง้ใน ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 
รว่มกนัเสมอ ยกเวน้ในกรณไีมส่ามารถจบัในความส�าคญัของเรือ่งจากแต่ละยอ่หน้าได ้ตอ้งจบัใจความส�าคญัโดยประมวลมา
จากการอา่นหลายๆ ยอ่หน้า ใหใ้ชว้ธิกีารอา่นจบัใจความส�าคญัทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ 1 เป็นแนวทางปฏบิตัิ
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  4. การสรปุประเดน็ส�าคญั
    ในการสรปุประเดน็ส�าคญัขณะอ่าน ผูอ้่านตอ้งใสใ่จกบัการ
พจิารณาหวัขอ้เรือ่งของบทอ่าน (ถา้มหีวัขอ้เรือ่งหรอืชือ่เรือ่งอยูแ่ลว้) 
จากหวัเรือ่ง ท�าใหเ้ราทราบวา่ผูอ้่านก�าลงัจะเรยีนรูเ้กีย่วกบัอะไร เริม่
ส�ารวจบทอา่น ต่อไปจงึอา่นเน้ือหาในรายละเอยีด สรปุหวัขอ้เรือ่งดว้ย
ตนเองใหม ่แลว้พยายามจบัใจความส�าคญัใหไ้ด ้โดยคดิวา่จะใชถ้อ้ยค�า
เป็นประโยคทีก่ระชบัและชดัเจนทีส่ดุอยา่งไร เพือ่ทีจ่ะอธบิายขยาย
ความสว่นทีเ่ป็นหวัขอ้เรือ่งนัน้ สดุทา้ยจงึยอ้นกลบัไปหาประโยคส�าคญั
ในบทอ่าน

5. การสรปุและเรียบเรียงสาระส�าคญัของเรื่อง

 การสรปุและเรยีบเรยีงสาระส�าคญัของเรือ่ง มวีธิกีารดงัน้ี
 1. น�าสาระส�าคญัของเรื่องท่ีจบัมาได้ทัง้หมดมาเรียบเรียงให้ต่อเน่ืองสละสลวยโดยรกัษาเน้ือความเดมิไวก้็
จะไดส้าระส�าคญัของทัง้เรือ่ง วธิกีารเรยีบเรยีงมหีลกัดงัน้ี
     1.1 พจิารณาน�าสาระส�าคญัหรอืใจความส�าคญัของยอ่หน้า เฉพาะทีเ่ป็นใจความส�าคญัของเรือ่งเทา่นัน้มาเรยีบเรยีง
              1.2 หากสาระส�าคญัทีจ่บัมาซ�้าซอ้นกนั ใหต้ดัสว่นทีซ่�้าซอ้นกนัออก
     1.3 เรยีบเรยีงใจความส�าคญัเป็นยอ่หน้าทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบัประเดน็ของเรือ่ง และใชค้�าสนัธานเชือ่ม
แต่ละประโยคใหส้มัพนัธก์นั
     1.4 ใชภ้าษาเขยีนทีเ่ขา้ใจงา่ยสือ่ความหมายไดช้ดัเจน ควรใชป้ระโยคขนาดสัน้ซึง่ถกูตอ้งตามหลกัภาษาไทย

 2. เมื่อเรียบเรียงเสรจ็แล้วควรทบทวน วา่ขอ้ความทีเ่รยีบเรยีงใหมน่ัน้มสีาระส�าคญัครบถว้นหรอืไม ่เน้ือความ
ต่อเน่ืองกนัดหีรอืยงั หากสาระส�าคญัสว่นใดขาดหมายไปใหเ้ตมิ และหากขอ้ความตอนใดผดิเพีย้นใหแ้กไ้ข หรอืตดัออก
หากมรีายละเอยีดอืน่เกนิเขา้มาใหต้ดัออก 

ตวัอย่างท่ี 1  

ช้ินงานพืน้บา้นของชาวไทยอีสาน 
    
 (1) ชวีติทีเ่รยีบงา่ยของคนอสีาน ทีต่อ้งพึง่พงิธรรมชาตทิัง้หลายตัง้แต่เกดิจนตาย นัน่กค็อืการท�าไรท่�านา หากผล
ก�าไรจากสิง่เหลา่น้ี มไิดส้ง่ผลคุม้คา่ใหก้บัพวกเขาเทา่ทีค่วร เพราะสภาพภมูอิากาศทีไ่มเ่อือ้อ�านวยนัน่เอง
 (2) เมือ่เป็นเช่นน้ี ชาวอีสานจึงจ�าเป็นต้องหาอาชพีเสรมิใหก้บัตวัเอง หลงัจากเสรจ็สิ้นจากฤดเูกบ็เกีย่วทีต่อ้ง
อาศยัระยะเวลานานกวา่ทีจ่ะเริม่ตน้ท�าใหมอ่กีหน บรรดาพอ่บา้นกอ็าจจะคดิท�าชิน้งานที่เกดิจากวสัดุจากธรรมชาต ินัน่ก็
คอืการจกัสาน โดยเฉพาะผลติภณัฑเ์ครื่องจกัสานจากไมไ้ผซ่ึง่เป็นงานสรา้งสรรคท์างศลิปะทีต่อ้งอาศยัจนิตนาการ ความ
พยายามและสิง่ส�าคญักค็อืความคดิของชาวบา้นทีจ่ะสรา้งงานในรปูแบบใหม่ๆ  เพือ่ใหเ้กดิความสะดุดต่อต่อผูท้ีไ่ดพ้บเหน็
 (3) ไมเ่พยีงแต่เครื่องจกัสานเท่านัน้ที่เป็นสญัลกัษณ์ของชาวอสีาน ยงัมงีานหตัถกรรมอกีมากมายทีเ่กดิขึน้โดย
ฝีมอืคนไทยอสีาน ไม่ว่าจะเป็นการถกัทอผา้ของเหล่าแม่บา้นเมื่อว่างเวน้จากงานประจ�า งานถกัทอของชาวอสีานถอืได้
วา่เป็นงานชิน้เอกทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บัชาวอสีาน สิง่ทีย่นืยนัไดเ้ป็นอยา่งดกีค็อื ค�าพดูของหลายต่อหลายคนทีว่า่ หากจะ
เลอืกซือ้ผา้ไหมทีถ่กูใจต้องไปซื้อที่อสีาน เพราะลายผา้ที่เกดิจากการถกัทอของฝีมอืชาวบา้นนัน้ จะแตกต่างจากลายผา้
ของภมูภิาคอืน่ดว้ยลวดลายทีล่ะเอยีด ประณตี และสวยงามมาก
 (4) นอกจากสองประเภทน้ีแลว้ งานทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บัชาวอสีานอกีชนิดหน่ึงกค็อืผลติภณัฑจ์ากกะลามะพรา้ว 
ผลงานทีส่รา้งสรรคข์ึน้จากเศษวสัดธุรรมชาตนิ�ามาท�าเป็นขา้วของเครือ่งใชห้ลายรปูแบบ อาท ิทพัพ ีชอ้นสอ้ม และกิบ๊ตดิ
ผม เป็นตน้
 (5) สนิคา้ทกุชนิดของชาวอสีานไมเ่พยีงแต่จะมคีวามโดดเดน่ในดา้นของความสวยงามเทา่นัน้ แต่ยงัเป่ียมไปดว้ย
คณุภาพอกีดว้ย

(สพุชิชา, 2539.)
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ทีม่าของภาพ : http://pantip.com/topic/32842595



รายวิชา  ท 104 การคิด อ่านเขียน อย่างมีวิจารณญาณ               บทท่ี  1  การจบัสาระส�าคญั

จบัสาระส�าคญัหรือใจความส�าคญัจากแต่ละย่อหน้า  ไดด้งัน้ี
 ยอ่หน้าที ่ (1) การท�าไรท่�านาของคนอสีานไมไ่ดใ้หผ้ลก�าไรคุม้คา่เทา่ทีค่วร
 ยอ่หน้าที ่ (2) ชาวอสีานจงึจ�าเป็นตอ้งหาอาชพีเสรมิหลงัจากเสรจ็สิน้จากฤดเูกบ็เกีย่วนัน่กค็อืการจกัสาน
 ยอ่หน้าที ่ (3) งานถกัทอของคนอสีานถอืไดว้า่เป็นงานชิน้เอกทีส่รา้งชือ่เสยีงใหม้าก
 ยอ่หน้าที ่ (4) ผลงานทีส่รา้งชือ่เสยีงใหแ้ก่ชาวอสีานอกีงานหน่ึงกค็อืผลติภณัฑจ์ากกะลามะพรา้ว
 ยอ่หน้าที ่ (5) สนิคา้ทกุชนิดของชาวอสีานไมเ่พยีงแต่จะมคีวามโดดเดน่ในดา้นของความสวยงามเทา่นัน้  แต่ยงั
          เป่ียมไปดว้ยคณุภาพอกีดว้ย

  สาระส�าคญัของเรื่อง: “ชิน้งานพืน้บา้นของชาวไทยอสีาน” มสีาระส�าคญัในทกุยอ่หน้า เมือ่ผูอ้่านจบัใจความ
ส�าคญัมาเรยีบเรยีงตามแนวทางทีเ่สนอแนะไว ้กจ็ะไดใ้จความส�าคญัของเรือ่งอยา่งบรบิรูณ์ และหากรูจ้กัเลอืกใชถ้อ้ยค�า
ส�านวนภาษา ตลอดจนล�าดบัความคดิทีเ่หมาะสม ยอ่มจะสือ่สาระ ความคดิ และความเขา้ใจไดอ้ยา่งดี

ตวัอย่างการเรียบเรียงสาระส�าคญั
   เน่ืองจากการท�าไร่ท�านาของคนอีสานไม่ได้ให้ผลก�าไรที่คุ้มค่า หลงัฤดูเก็บเกี่ยวชาวอสีานจงึท�างาน 
 หตัถกรรมต่างๆ เป็นอาชพีเสรมิ งานหตัถกรรมทีส่รา้งชือ่เสยีงใหช้าวอสีาน ไดแ้ก ่งานทอผา้ซึง่ถอืเป็นงานชิน้เอก
 งานจกัสาน และงานท�าผลติภณัฑจ์ากกะลามะพรา้ว

ตวัอย่างการเรียบเรียงสาระส�าคญั
  กเิลสท�าใหค้นมคีวามอยาก หากคดิอยากไดใ้นสิง่ทีต่นไม่มสีทิธิย์่อมไม่อาจสมปรารถนา ส่วนสิง่ทีเ่ป็น 
 ของเราเมือ่ถงึเวลาจะไดม้าเอง และในทีส่ดุกย็อ่มจากไปเชน่น้ีเป็นอนิจจงั  เราจงึตอ้งรูจ้กัตดัใจ คดิตดักเิลสอย่างม ี
 สตดิว้ยปญัญา ผูใ้ดไมรู่จ้กัตดัใจยอ่มเป็นทกุขย์ิง่

ตดัใจ
 คนเราเกดิมาลว้นมคีวามอยาก 

 ผูห้ญงิอยากสวย ผูช้ายอยากหล่อ บ้างสมใจ บ้างไม่สมใจ บางคนหน้าตาดแีต่จมกูแบน กย็งัเสรมิ

ได ้บางคนหน้าสวยรปูรา่งด ีแต่ขาโก่ง หรอืเตีย้ไป อยา่งไรกแ็กไ้มไ่ด ้ไดแ้ต่ท�าใจ

 คนไมอ่ยากอว้น ตอ้งตดัใจไมก่นิมาก คนมโีรค หมอสัง่หา้มกนินัน่น่ี ใหช้อบแคไ่หน กต็อ้งตดัใจไม่

กนิ ถา้ไมอ่ยากตาย
 ผูเ้ป็นทีร่กัจากไปก่อนวนัอนัควร เป็นเหตุใหเ้ศรา้ใจและเสยีดาย แต่จะท�าอย่างไรไดน้อกจาก

ท�าใจ พอ่แมจ่ากไปเมือ่ถงึวยัของทา่น ใหร้กัเทา่รกั กต็อ้งตดัอาลยั

 คูข่องผูอ้ืน่หรอืทรพัยส์นิของคนอื่น อยา่ไปคดิอยากไดข้องรกัของเขา อยา่ไปเอามา ใหอ้ยากเทา่

อยาก กต็อ้งตดัใจ
 เวลาไปซือ้ดอกไมอ้ยากไดเ้หลอืเกนิดอกไมห้อ่นัน้ แมค่า้บอกวา่มคีนซือ้ไวแ้ลว้ ใหอ้ยากไดแ้คไ่หน ก็

ตอ้งตดัใจนัน่เอง
 ลือ่ตงปิง เป็นหน่ึงในแปดเซยีนมกีัน้หยัน่เป็นของวเิศษ ทา่นบอกวา่ดาบน้ีมไีวต้ดักเิลสตณัหาให้

ขาดจากใจ
 กเิลสท�าใหอ้ยาก การตดัใจคอืการตดักเิลส

 ความอยากใดๆ เมือ่ไมไ่ดส้มใจกต็อ้งตดั การตดัใจตอ้งตดัอยา่งมมสีตดิว้ยปญัญา คอืรูว้า่อะไรควร

คดิ อะไรไมต่อ้งคดิ สิง่ใดทีเ่รามสีทิธิอ์ยากไดแ้ละสิง่ใดตอ้งไมค่ดิอยาก

 อะไรทีเ่ป็นของเรา ถงึเวลากจ็ะไดม้า ดว้ยความดคีวามของเราและโชคชะตา ทีเ่มือ่ถงึเวลากย็อ่ม

จากไป ไมว่า่จะเป็นความสวย ทรพัยส์นิ ต�าแหน่งงาน และสิง่ทีร่กัผกูพนั เป็นอนิจจงัของชวีติ

 หากไมต่ดัใจ ทกุขจ์ะทว่มใจ

    (จติรา ก่อนนัทเกยีรต,ิ 2539, น. 128)
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6. การจบัสาระส�าคญัจากการฟัง
 การจบัสาระส�าคญัจากการฟงั โดยเฉพาะการฟงัเรือ่งทีส่�าคญั เชน่ การฟงับรรยาย การฟงัการประชมุ การฟงัค�า
แนะน�าใหป้ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดกฎระเบยีบ มหีลกัดงัน้ี
 1. จดบนัทกึขณะฟงัเพือ่ใหไ้ดส้าระส�าคญัทีถ่กูตอ้ง ป้องกนัการหลงลมื จะท�าใหผู้ฟ้งัไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้รงิ 
 2. ท�าความเขา้ใจหวัขอ้เรือ่งใหช้ดัเจน ตดิตามความคดิและวตัถุประสงคข์องผูพ้ดู
 3. ตัง้ประเดน็ค�าถาม ใคร ท�าอะไร ทีไ่หน เมือ่ใด เพราะเหตุใดและอยา่งไร ขณะฟงักห็าค�าตอบใหค้�าถามเหลา่นัน้
ดว้ย
 4. ตัง้ใจฟงัอยา่งวเิคราะหใ์ครค่รวญ จบัค�ากุญแจของเรือ่งและหาประเดน็หลกัของเรือ่งในแต่ละตอน
 5. ขอ้ความใดทีเ่ป็นสว่นประกอบทีไ่มส่�าคญัไมต่อ้งจดบนัทกึ
 6. เลอืกสรรขอ้มลู โดยพจิารณาแยกแยะขอ้เทจ็จรงิออกจากขอ้คดิเหน็ของผูพ้ดู
 7. จดัล�าดบัความคดิจากการฟงัใหเ้หมาะสม
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7. ส่ิงทีค่วรค�านึงในการจบัใจความส�าคญั
 การจบัสาระส�าคญัจากการอา่นและการฟงั แมจ้ะมหีลกัและวธิกีารดงัไดก้ลา่วไปแลว้กต็าม แต่ทกุครัง้ทีจ่บัใจความ
ส�าคญั ควรค�านึงของสิง่ต่างๆ ดงัต่อไปน้ีประกอบดว้ย คอื

 1. วตัถปุระสงค์
     วตัถุประสงคข์องผูส้ง่สาร ควรวเิคราะหท์กุครัง้วา่ ผูส้ง่สารมวีตัถุประสงคอ์ยา่งไรในการสง่สารนัน้ โดยเฉพาะการ
จบัสาระส�าคญัจากการอา่นในยอ่หน้าทีไ่มป่รากฏรูปประโยคใจความส�าคญั เพราะจะท�าใหเ้ราเขา้ใจสารนัน้มากขึน้ ท�าให้
จบัใจความส�าคญัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

     วตัถุประสงคใ์นการน�าไปใช ้ควรวเิคราะหว์า่ตอ้งการจบัสาระส�าคญัไปใชเ้พือ่อะไร การจบัสาระส�าคญัควรสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการนัน้ เชน่ การอา่นเพือ่ตอ้งการทราบขอ้มลู ขอ้คดิเหน็ การจบัสาระส�าคญัจงึควรหยบิยกเฉพาะความคดิหลกั
มาเทา่นัน้ แต่ถา้ผูร้บัสารตอ้งการจบัสาระส�าคญัไปเป็นขอ้มลูในการศกึษา การท�ารายงานวชิาการ การตอบขอ้สอบ หรอืน�าไป
วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ การจบัสาระส�าคญัหรอืใจความส�าคญัเทา่นัน้ไมเ่พยีงพอ ตอ้งหยบิยกใจความรองทีเ่ป็นสว่นส�าคญัของ
เน้ือหาประกอบดว้ย แต่ทัง้น้ีตอ้งขึน้อยูก่บัลกัษณะและประเภทของเน้ือหา หากจบัเฉพาะใจความส�าคญัแลว้ ไดค้วามชดัเจน
เพยีงพอ กไ็มจ่�าเป็นตอ้งน�าใจความรองมาประกอบอกี

 2. ประเภทของสาร
     การจบัสาระส�าคญัของสารแต่ละประเภทมคีวามแตกต่างกนั อาท ิ หากจบัสาระส�าคญัจากขา่ว ขอ้เขยีนปกณิกะ 
หรอืบนัเทงิคดตี่างๆ เชน่ นวนิยาย เรือ่งสัน้ บทละคร การจบัสาระส�าคญัจะเป็นลกัษณะการจบัสาระส�าคญัรวมของทัง้เรือ่ง ไม่
จ�าเป็นตอ้งจบัใจความส�าคญัหรอืสาระส�าคญัทลีะยอ่หน้า หากเน้ือหาสาระมคีวามยาวมากกค็วรจบัสาระส�าคญัเป็นตอนๆ แลว้
จงึน�ามาประมวลเป็นสาระส�าคญัของเรือ่ง

 3. วธีิการเขยีนของผู้เขยีน
              โดยทัว่ไปในหน่ึงยอ่หน้าจะมคีวามคดิส�าคญัเพยีงประการเดยีว แต่ผูเ้ขยีนบางคนเขยีนยอ่หน้าโดยมใีจความ
ส�าคญัมากกวา่หน่ึงขอ้ความ หรอืเขยีนเป็นยอ่หน้าสัน้ๆ โดยแต่ละบรรทดัจะมใีจความส�าคญัหรอืไมก่ไ็ด ้การจบัสาระส�าคญั
ลกัษณะน้ี ควรจบัสาระส�าคญัรวมทัง้เรือ่ง 

      การจบัสาระส�าคญัจงึเป็นเรือ่งทีผู่อ้า่นหรอืฟงัตอ้งศกึษาและฝึกฝน ประกอบการใชด้ลุยพนิิจพจิารณา โดยตอ้ง
เขา้ใจวธิกีารจบัสาระส�าคญัเบือ้งตน้ และทีส่�าคญัตอ้งเขา้ใจสารทีไ่ดร้บัทัง้เรือ่ง ตลอดจนวตัถุประสงคข์องผูส้ง่สาร การจบัใจ
ความส�าคญัจงึจะบรรลุผลเอือ้ประโยชน์ทัง้การศกึษา  การท�างาน และการพฒันาความคดิ อนัสง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพ
ชวีติของเราต่อไป
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