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บทที่ 1 การจับสาระส� ำคัญ
1. ความส� ำคัญของการจับสาระส� ำคัญ

2. ความหมายของสาระส� ำคัญ

ความคิดเชิงวิเคราะห์ (critical thinking) มีความ
เชือ่ มโยงกับทักษะการเขียนและทักษะการอ่านอย่างใกล้ชดิ
ในกระบวนการเขียนหากผู้เขีย นไม่มกี ระบวนการคิด
ทีเ่ หมาะสม ตลอดจนไม่มที กั ษะในการใช้เ หตุ ผ ลย่อม
ไม่สามารถสามารถถ่ า ยทอดสิ่ง ที่คิด ออกมาเป็ น งาน
เขีย นทีด่ ไี ด้ ในขณะเดียวกันในกระบวนการอ่าน หากผู้
อ่านขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์กจ็ ะไม่สามารถเห็น
ส่วนประกอบต่ า งๆ ของเรื่อ งที่อ่า นและไม่สามารถจับ
สาระส�ำคัญของเรือ่ งทีอ่ ่านได้

สาระส�ำคัญ หรือ ความคิดหลัก (main idea) หมายถึง
แก่นของเนือ้ หาทีม่ สี าระครอบคลุมเนือ้ ความอืน่ ๆ ในย่อหน้า
สาระส�ำคัญนี้อาจปรากฏเป็ นประโยคเรี ย กว่ า ประโยค
ใจความส�ำ คัญ สามารถเห็นได้ช ดั เจนที่ต้นย่อหน้า หรือ
ท้ายย่อหน้ า หรือ กลางย่อ หน้ า หรือ ปรากฏ ที่ ต้ น แ ละ
ท้ายย่อหน้า หรือ อาจไม่ปรากฏประโยคใจความส�ำคัญให้
เห็นชัดเจน แต่แฝงอยูใ่ นเนือ้ ความ การจะจับใจ ความส�ำคัญหรือ
สาระส�ำคัญได้ถูกต้อ ง ผู้ร บั สารต้อ งเข้า ใจวัตถุ ประสงค์
และโครงสร้างของสารทีส่ อ่ื มาทัง้ ด้วยการเขียนหรือการพูด

การจับสาระส�ำคัญเป็ นทักษะพืน้ ฐานทีน่ กั ศึกษา
และคนทุกวิชาชีพจ�ำเป็ นต้องมี เพือ่ ทีจ่ ะสามารถรับ สาร
ผ่านการอ่าน หรือ การฟงั ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ตรงประเด็น นอกจากนี้การจับสาระส�ำคัญได้อย่างแม่นย�ำ
ยังช่วยให้ผรู้ บั สารสามารถใช้ทกั ษะทางภาษาขันสู
้ งยิง่ ขึน้
กล่าวคือ สามารถน�ำสาระส�ำคัญจากสิง่ ทีไ่ ด้อ่านหรือสิง่
ทีไ่ ด้ฟงั มาวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และน� ำไปใช้ใน
ชีวติ ประจ�ำ วัน ได้ การจับสาระส�ำคัญ จึงเป็ น สิง่ ส�ำ คัญ
ทีท่ กุ คนควรศึกษาและหมัน่ ฝึ ก ฝนให้เ กิด ความช�ำนาญ
เพือ่ ประโยชน์ ในการศึกษาและการท�ำงานอื่นๆ ต่อไป
(ดัดแปลงจาก สุปาณี พัดทอง, 2541)

ส่วนขยายสาระส�ำคัญหรือใจความส�ำคัญนัน้ คือ
รายละเอียดทีช่ ว่ ยให้สาระส�ำคัญ คือความคิดหลักเด่นชัด
ขึน้ ส่วนขยายใจความส�ำคัญแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ราย
ละเอียดทีเ่ ป็นส่วนสนับสนุนหลัก (major supporting details)
หมายถึง ข้อความทีเ่ ป็ นส่วนขยาย หรือสนับสนุนใจความ
ส�ำคัญเพือ่ ให้เกิดความกระจ่าง ท�ำให้เกิดความสมเหตุสม
ผล ท�ำให้ใจความส�ำคัญชัดเจนขึน้ และรายละเอียดทีเ่ ป็ น
ส่วนสนับสนุนรอง (minor supporting details) หมายถึง
ข้อความทีเ่ ป็ นส่วนขยายใจความรอง หรือใจความส�ำคัญ
ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ รายละเอียดทัง้ ทีเ่ ป็ นส่วนสนับสนุนหลัก
และส่วนสนับสนุนรอง อาจเป็ นการตัวอย่าง การเปรียบ
เทียบ สถิตติ วั เลข การอ้างอิงค�ำกล่าวของบุคคล และราย
ละเอียดอืน่ ๆ ทีเ่ สริมความเข้ามา

ความสัมพันธ์ระหว่างสาระส�ำคัญกับส่วนขยายความทีเ่ ป็ นส่วนสนับสนุนหลักและส่วนขยายความทีเ่ ป็ นส่วน
สนับสนุนรองสามารถแสดงได้ดว้ ยภาพดังต่อไปนี้

ให้นกั ศึกษาพิจารณาย่อหน้าต่อไปนี้วา่ ข้อความใด
เป็ นสาระส�ำคัญ ข้อความใดเป็ นส่วนขยายความทีเ่ ป็ นส่วน
สนับสนุ นหลักและข้อความใดทีเ่ ป็ นส่วนขยายความทีเ่ ป็ น
ส่วนสนับสนุนรอง
(1) มีเหตุผลหลายประการทีท่ ำ� ให้ฉนั ชอบล่างูหาง
กระดิง่ (2) ประการแรกคือสิง่ ทีท่ า้ ทายน่าตืน่ เต้นและมีความ
เสีย่ งสูง (2) ประการทีส่ องเป็นการล่าสัตว์ทไ่ี ม่มฤี ดูกาล (3)
เราสามารถล่างูชนิดนี้ได้ตงั ้ แต่ฤดูใบไม่ผลิจนฤดูใบไม้ร่วง
(2) นอกจากนัน้ ยังเป็นสิง่ ท้าทายให้เราได้เรียนรูล้ กั ษณะนิสยั
ของมันและรูว้ ธิ ที จ่ี ะเอาชนะมัน (3) มันจะซ่อนตัวลึกลับ
มีความระมัดระวังและเล่หก์ ลมากจนท�ำให้จบั มันได้ยาก ซึง่
เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องเรียนรูว้ ่าท�ำอย่างไร เราจึงจะจับมันได้
(2) เหตุผลประการสุดท้ายเราสามารถทีจ่ ะช่วยลดจ�ำนวนงู
ซึง่ เป็นสัตว์ทอ่ี นั ตรายลงไปได้

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าประโยคทีม่ เี ลข (1)
ก�ำกับ “มีเหตุผลหลายประการทีท่ ำ� ไมฉันจึงชอบล่างูหาง
กระดิง่ ”นัน้ ครอบคลุมสาระทัง้ หมดของย่อหน้า จึงเป็ น
แก่นของเรือ่ ง ส่วนประโยคอืน่ ๆ เป็ นเพียงส่วนขยายความ
ทีข่ ยายหรือเสริมให้ประโยคที่ 1 ชัดเจนและสมบูรณ์ขน้ึ
โดยประโยคทีม่ เี ลข (2) ก�ำกับ คือ ส่วนขยายความทีเ่ ป็ น
ส่วนสนับสนุ นหลักซึง่ เป็ นข้อความทีข่ ยายเหตุผลของเนื้อ
ความในประโยคใจความส�ำคัญ ส่วนข้อความทีม่ หี มายเลข
(3) ก�ำกับ คือ ส่วนขยายความทีเ่ ป็ นส่วนสนับสนุนรองที่
ขยายใจความส�ำคัญและส่วนสนับสนุ นหลักจากข้อความ
ข้างต้น
ทัง้ นี้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างใจความ
ส�ำคัญกับพลความได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้

		ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาระสำ�คัญกับส่วนขยายความจากย่อหน้า
			
“มีเหตุผลหลายประการที่ทำ�ให้ฉันชอบล่างูหางกระดิ่ง”

3. ลักษณะของสาระส� ำคัญ หรือ ใจความส� ำคัญ
สาระส�ำคัญมีลกั ษณะทีส่ งั เกตได้ คือ เป็ นส่วนส�ำคัญทีผ่ เู้ ขียนมุง่ เน้นมากทีส่ ดุ ถือเป็ นแก่นของเนื้อความ ส่วน
อืน่ ๆ ถือเป็ นส่วนขยายความ เช่น รายละเอียด ค�ำนิยาม ตัวอย่าง เหตุผล สนับสนุนสาระส�ำคัญ
การเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างใจความส�ำคัญกับส่วนขยายความเป็ นวิธหี นึ่งที่จะช่วยให้สามารถจับสาระ
ส�ำคัญได้อย่างแม่นย�ำ
3.1 ย่ อหน้ าทีม่ สี าระส� ำคัญปรากฏเป็ นประโยคชัดเจน
สาระส�ำคัญทีป่ รากฏเป็ นประโยคใจความส�ำคัญ อาจปรากฏประโยคใจความส�ำคัญทีต่ น้ ย่อหน้า กลางย่อหน้า
ท้ายย่อหน้า หรือ ต้นและท้ายย่อหน้า ในกรณีทส่ี าระส�ำคัญปรากฏเป็ นประโยคใจความส�ำคัญอยูต่ น้ ย่อหน้า มักพบว่า
ส่วนขยายความท�ำหน้าทีใ่ ห้รายละเอียด ให้เหตุผล หรือ แสดงตัวอย่าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาระส�ำคัญกับส่วนขยายความ
		
ดัดแปลงจาก pyramid process ของ TERRYHADAWAY
		
เข้าถึงจาก http://mythinkingbox.com/archives/136
2

บทที่ 1 การจับสาระส�ำคัญ

3.1.1 ประโยคใจความส�ำคัญปรากฏที่ต้นย่อหน้ า
3.1.1.1 ส่วนขยายความท�ำหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลสนับสนุน หรือ รายละเอียดเพือ่ ช่วยให้สาระส�ำคัญชัดเจน
ยิง่ ขึน้ ตัวอย่าง เช่น
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ตัวอย่างที่ 1
หากต้องการให้งานทีจ่ ดั ประสบความส�ำเร็จ ไม่มเี หตุ
เภทภัยใดๆ ชาวมอญนิยมร�ำสามถาด โดยถาดที่ 1 คือ การร�ำ
ถวายเทพดาอารักษ์ ถาดที่ 2 คือ การร�ำถวายพระภูม ิ และถาดที่ 3
คือ การร�ำถวายเจ้าทีเ่ จ้าทางและดวงวิญญาณบรรพบุรษุ ส่วนอุปกรณ์
ประกอบการร�ำ ได้แก่ เหล้า ใช้รำ� เพือ่ เซ่นภูตผีและสัมภเวสี ได้ดม่ื กิน
ั กอย่างได้ จึงใช้รำ�
จะได้ไม่มาท�ำลายพิธี มีดดาบ สามารถใช้ฝา่ ฟนทุ
เพือ่ ตัดขาดกับผูต้ าย อย่าได้มาวนเวียนห่วงใยทรัพย์สนิ และลูกหลาน
กระสวยทอผ้า คนมอญมีการนับถือผีบรรพบุรษุ เรียกว่า ต้นผี จึงมีผา้
ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดตามสายตระกูล ซึง่ ต้องรักษาดูแล การร�ำ
กระสวยจึงมีความหมายให้ลกู หลานมีความสามัคคีรกั ใคร่ดจุ ดัง ทีม่ าของภาพ: http://mcfc.in.th/forum2/topics/932109:Topic:180509
ั ยดจัญไร
การทอผ้านทีละเส้นจนเป็นผืน ใบต้นขาไก่ ร�ำเพือ่ ปดเสนี
ขออย่าให้บงั เกิดในงานนีแ้ ละแก่ลกู หลาน ทังยั
้ งมีความหมายให้
ลูกหลานมีความอุตสาหะอย่าเกียจคร้าน ท�ำความเจริญให้แก่วงศ์
ตระกูลเปรียบดังต้นขาไก่ ทีม่ ธี รรมชาติงอกงามแตกแขนงออก
เป็นกอกลุม่
ดัดแปลงจาก สุดารา สุจฉายา, 2551, น.104.

สาระส�ำคัญ: “ชาวมอญนิยมร�ำสามถาดเพือ่ ให้งานทีจ่ ดั ประสบความส�ำเร็จ” ส่วนขยายความเป็นการให้รายละเอียดเกีย่ ว
กับความหมายของการร�ำสามถาดและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการร�ำ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
		
1. ความหมายของการร�ำแต่ละถาด
		
1.1 ถาดที่ 1 คือ การร�ำถวายเทพดาอารักษ์
		
1.2 ถาดที่ 2 คือ การร�ำถวายพระภูม ิ
		
1.3 ถาดที่ 3 คือ การร�ำถวายเจ้าทีเ่ จ้าทางและดวงวิญญาณบรรพบุรษุ
		
2. อุปกรณ์การร�ำสามถาด
		
2.1 เหล้า เพือ่ เซ่นภูตผีและสัมภเวสีไม่ให้มาท�ำลายพิธี
		
2.2 มีดดาบ เพือ่ ตัดขาดผูต้ ายไม่ให้วนเวียนห่วงใยทรัพย์สนิ และลูกหลาน
		
2.3 กระสวยทอผ้า เพือ่ ให้ลกู หลานเกิดความสามัคคี
		
2.4 ใบต้นขาไก่ เพือ่ ปดั เสนียดจัญไร

ตัวอย่างที่ 2
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) พบเชือ้ จุลนิ ทรียป์ นเปื้อนในน�้ำผักผลไม้และน�้ำสมุนไพร
ทัง้ แบบบรรจุภาชนะปิดสนิทและแบบตักขาย จากการเก็บตัวอย่าง 455 ตัวอย่าง พบว่าในกลุม่ น�้ำผักผลไม้
และน�้ำสมุนไพรแบบบรรจุภาชนะปิดสนิท น�้ำใบบัวบกมีการปนเปื้อนสูงถึง 97.83% รองลงมาคือน�้ำจับเลีย้ ง
90% น�้ำเสาวรส 87.88% น�้ำบีตรูท 84.61% น�้ำเฉาก๊วย 67.35% น�้ำส�ำรอง 62.50% น�้ำกระเจีย๊ บ 55.36%
และน�้ำเก๊กฮวย 54.69% ส่วนน�้ำผักผลไม้และน�้ำสมุนไพรแบบตักขาย พบว่า น�้ำส�ำรองมีการปนเปื้อนเชือ้
จุลนิ ทรีย์ 100% รองลงมาคือน�้ำใบบัวบก 85.71% น�้ำเฉาก๊วย 78.51% น�้ำเก๊กฮวย 71.05% น�้ำกระเจีย๊ บ 50%
และน�้ำจับเลีย้ ง 46.15%
		
(ดัดแปลงจากนิตยสารสารคดี, ฉบับที่ 284 ตุลาคม 2551, น. 43)
สาระส�ำคัญ: “อ.ย. พบเชือ้ จุลนิ ทรียป์ นเปื้อนในน�้ำผักผลไม้และน�้ำสมุนไพรทัง้ แบบบรรจุภาชนะปิดสนิทและแบบตักขาย ”
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ส่วนขยายความเป็ นรายละเอียดแสดงรายการน�้ำผักผลไม้ทพ่ี บเชือ้ จุลนิ ทรียป์ นเปื้อนในกลุม่ ทีบ่ รรจุภาชนะ		
ปิดสนิทและกลุม่ ทีต่ กั ขาย ดังรายละเอียด ดังนี้
1. น�้ำผักผลไม้สมุนไพรแบบบรรจุภาชนะปิดสนิททีพ่ บการปนเปื้อนเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ได้แก่ น�้ำใบบัวบก 97.83%
น�้ำจับเลี้ยง 90% น�้ ำเสาวรส 87.88% น�้ ำบีตรูท 84.61% น�้ ำเฉาก๊ วย 67.35% น�้ ำส�ำรอง 62.50%
น�้ำกระเจีย๊ บ 55.36% น�้ำเก๊กฮวย 54.69%
2. น�้ำผักผลไม้สมุนไพรแบบตักขายทีพ่ บการปนเปื้อนเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ได้แก่ น�้ำส�ำรอง 100% น�้ำใบบัวบก
85.71% น�้ำเฉาก๊วย 78.51% น�้ำเก๊กฮวย 71.05% น�้ำกระเจีย๊ บ 50% น�้ำจับ เลีย้ ง 46.15%

บทที่ 1 การจับสาระส�ำคัญ

3.1.1.2 ส่วนขยายความท�ำหน้าทีใ่ ห้เหตุผล มักมีคำ� เชือ่ มแสดงเหตุผล เช่น เพราะ เนื่องจาก
ฯลฯ อยูร่ ะหว่างประโยคใจความส�ำคัญและส่วนขยายความ เช่น
ตัวอย่างที่ 1
นมแม่เป็ นอาหารของลูกทีด่ ที ส่ี ดุ
เนื่ องจากในนมแม่มสี าร
อาหารกว่า 200 ชนิด ช่วยให้รา่ งกายเจริญเติบโต สมองได้รบั การ
พัฒนาท�ำให้เด็กสามารถเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ได้เร็ว นอกจากนี้การโอบ
กอด สบตาและพูดคุยของแม่ขณะให้นมลูกท�ำให้ลกู รูส้ กึ ผ่อนคลาย มี
ความสุข ช่วยกระตุน้ ให้สมองท�ำงาน มีผลต่อความคิด การเรียนรูแ้ ละ
จินตนาการ ซึง่ ผลการวิจยั ทัวโลกยื
่
นยันตรงกันว่า เด็กทีก่ นิ นมแม่จะมี
ไอคิวสูงกว่าเด็กทีไ่ ม่ได้กนิ นมแม่
(ดัดแปลงจากแม่หลงผิด ติดกับนมผง หยุดให้นมลูก, หนังสือพิมพ์ M2F,
ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558, น. 10)
ทีม่ าของภาพ: http://th.theasianparent.com/
wp-content/uploads/2014/09/abott-resze.jpg

สาระส�ำคัญ: “นมแม่เป็ นอาหารทีด่ ที ส่ี ดุ ของลูก” ส่วนขยายความเป็ นการให้เหตุผล ดังนี้
		
1. นมแม่มสี ารอาหารกว่า 100 ชนิด
			
1.1 ช่วยให้รา่ งกายเจริญเติบโต
			
1.2 ช่วยให้สมองได้รบั การพัฒนาท�ำให้เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ได้รวดเร็ว
		
2. การโอบกอด สบตา พูดคุยขณะแม่ให้นมมีผลต่อความคิดและจินตนาการของลูก
			
2.1 ท�ำให้ลกู รูส้ กึ ผ่อนคลาย มีความสุข
			
2.2 ช่วยกระตุน้ ให้สมองท�ำงาน
		
3. เด็กกินนมแม่มไี อคิวสูงกว่าเด็กทีไ่ ม่ได้กนิ นมแม่
			
3.1 มีผลการวิจยั ยืนยัน
ตัวอย่างที่ 2
ป๋องแป๋ง สันนิษฐานว่าเป็ นของเล่นทีอ่ าจจะเข้ามาในเมืองไทย
พร้อมกับชาวจีนก็เป็ นได้ เพราะแต่เดิมนัน้ ของเล่นชนิดนี้เป็ นสัญลักษณ์
ของคนจีนย้อมผ้า ทีห่ าบปี๊บย้อมผ้าไปตามบ้านและก็จะถือกลองหรือป๋อง
แป๋งนี้แกว่งไปมาเพือ่ ให้รวู้ า่ ช่างย้อมผ้ามาแล้วใครจะย้อมผ้าก็ให้เอาผ้า
ออกมา
(เข้าถึงได้จาก : http://www.m-culture.go.th/ilovethaiculture/index.php/2013-07-0103-11-16/2013-08-07-06-46-24/item/skit6)
ทีม่ าของภาพ: http://sukheng.tarad.com/product.
detail_734021_th_3553539

สาระส�ำคัญ: “สันนิษฐานว่าป๋องแป๋งเป็ นของเล่นทีเ่ ข้ามาในเมืองไทยพร้อมกับชาวจีน” ส่วนขยายความ
เป็ นการให้เหตุผลว่าแต่เดิม ป๋องแป๋ง เป็ นสัญลักษณ์ของคนจีนย้อมผ้าทีเ่ มือ่ หาบปี๊บไปย้อมผ้าตามบ้าน
จะถือป๋องแป๋งแกว่งไปมาเพือ่ ให้รวู้ า่ ช่างย้อมผ้ามาแล้ว
รายวิชา ท 104 การคิด อ่านเขียน อย่างมีวิจารณญาณ
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3.1.1.3 ส่วนขยายความท�ำหน้าทีแ่ สดงตัวอย่าง มักมีคำ� เชือ่ มแสดงตัวอย่าง คือ ค�ำว่าเช่น
ได้แก่ อยูร่ ะหว่างประโยคใจความส�ำคัญและส่วนขยายความ เช่น
ตัวอย่ างที่ 1
“สุวรรณภู ม ิ” อัน หมายถึง ดิน แดนแห่งทองค�ำ
ปรากฏการเรีย กขานในเอกสารโบราณมาช้านาน เช่น
หนังสือมหาวงศ์ (พงศาวดารของลังกา) นิทานชาดกของ
อินเดีย และนิทานเปอร์เซียในอิหร่าน แม้กระทังในเอกสาร
่
โบราณของชาวฮันและชาวจี
่
นก็นิยมเรียกดินแดนนี้วา่ “จิน
หลิน” หรือ “กิมหลิน” ซึง่ มีความหมายเดียวกับชือ่ สุวรรณภูม ิ

3.1.2 ประโยคใจความส� ำคัญอยู่ท้ายย่ อหน้ า
ข้อความทีป่ รากฏประโยคใจความส�ำคัญอยูต่ อนท้ายหรือท้ายย่อหน้า มักพบความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนขยายความกับประโยคใจความส�ำคัญโดยอาจให้รายละเอียดหรือให้เหตุผลแล้วน�ำไปสูข่ อ้ สรุป โดยมักปรากฏค�ำว่า
จึงบริเวณประโยคใจความส�ำคัญทีอ่ ยูท่ า้ ยย่อหน้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
ภูเขาหินปูนมีสารบางชนิดในหินละลายได้เมือ่
ถูกน�้ำ ท�ำให้มนี ้�ำใต้ดนิ ไหลลอดผ่านโพรงใต้ภเู ขา หาก
บางช่วงก็จะโผล่ขน้ึ มาทีพ่ น้ื ดินกลายเป็ นล�ำห้วย แต่
ไม่นานน�้ำใต้ดนิ จะไหลลอดแผ่นหินหายไปอีก ดังนัน้
ลักษณะพืน้ ดินและภูเขาทีเ่ ป็ นหินปูนจึงเป็ นโพรง

(ดัดแปลงจาก วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ ์, 2556: น. 43)

(ดัดแปลงจาก คมฉาน ตะวันฉาย, กรุงเทพ
ธุรกิจ, 30 กรกฎาคม 2554)

ทีม่ าของภาพ: http://www.oknation.net/blog/narapong-sak/2010/03/10/entry-1entry-1

สาระส�ำคัญ: “สุวรรณภูม ิ อันหมายถึง ดินแดนแห่งทองค�ำปรากฏเรียกขานในเอกสารโบราณมาช้านาน ”
ส่วนขยายความเป็ นการยกตัวอย่างเอกสารโบราณทีก่ ล่าวถึงสุวรรณภูมใิ นความหมาย
ดังกล่าว ได้แก่ 1. หนังสือมหาวงศ์
			
2. นิทานชาดกอินเดีย
		
3. นิทานเปอร์เชียในอิหร่าน
		
4. เอกสารโบราณของชาวฮันและชาวจี
่
น
ตัวอย่างที่ 2

มีแมลงมากกว่า 50 ชนิด ทีค่ นไทยรูจ้ กั น�ำมาบริโภค เช่น ตัวอ่อนของผึง้ ซึง่ รับประทานได้สดๆ แมลงดานาน�ำ
มาต�ำกับน�้ำพริก แมลงกินูน หรือ แมลงอินูนน�ำมาประกอบอาหารได้หลายประเภท เช่น คัว่ ทอด นึ่ง แต่ตอ้ งแกะปีก
และขาออกก่อน แมลงกุดจีห่ วาย น�ำมารับประทานหรือประกอบอาหารได้หลายชนิด แมลงกระชอนนิยมน�ำมาปรุง
เป็ นอาหารโดยการทอด คัว่ นึ่ง หมก แกง ย�ำ ลาบ แมลงกุดจีเ่ ล็กตัวเมียเมือ่ จับได้ตอ้ งน�ำมาแช่น้�ำ เพือ่ ให้ถ่ายสิง่
สกปรกออกมาก่อนรับประทานได้เช่นเดียวกับแมลงกุดจีแ่ ละแมลงกุดจีห่ วาย แมลงทับน�ำมารับประทานได้โดยการ
ปิ้ง คัว่ ทอด หรือนึ่ง แมลงเป้ง หรือ นางพญามดแดง น�ำมาท�ำอาหารประเภทย�ำเนื่องจากมีรสเปรีย้ ว ไข่มดแดงน�ำมา
ประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด ตัง้ แต่ ชุบไข่ทอด ย�ำ หรือใส่แกง ฯลฯ
		

(ดัดแปลงจาก เริงชัย คงเมือง และ ราชศักดิ ์ นิลศิร,ิ 2552: น. 100)

ทีม่ าของภาพ : http://www.trironk.net/iggp/p118.jpg

ตัวอย่างที่ 2
ทุง่ กุลาร้องไห้มลี กั ษณะภูมปิ ระเทศเป็ นแอ่งกระทะ
ฤดูฝ นน�้ ำ จะพัด พาอิน ทรีย วัต ถุ จ ากพื้น ที่ร อบขอบแอ่ง ทุ่ง
อากาศร้อนชื้นแต่อบอ้าวในฤดูฝนส่งผลให้ต้นข้าวคายน�้ ำ
สม�่ำเสมอ รากต้นข้าวดูดซึมอาหารและน�้ ำไปสร้างแป้งใน
เมล็ดทีส่ มบูรณ์ ครัน้ เมือ่ เข้าสูฤ่ ดูหนาว ช่วงเก็บเกีย่ วอากาศ
ร้อนชืน้ เปลีย่ นเป็ นอากาศเย็น ลมแรงฟ้าโปร่งแดดจัด ช่วยให้
แป้งข้าวทีเ่ ต็มเมล็ดแล้วจับกันแน่นค่อยๆ คายความชืน้ กลายเป็น
ทุง่ ข้าวสีเหลืองแห้งหอม ธรรมชาติเฉพาะทางภูมศิ าสตร์ของ
ทุง่ กุลาร้องไห้เหล่านี้ทำ� ให้ขา้ วหอมทุง่ กุลาร้องไห้หอมหวน
ติดใจผูบ้ ริโภคทัวโลก
่
(ดัดแปลงจากบ�ำเพ็ญ ไชยรักษ์, 2557, น. 41.)

ย่อหน้ านี้เริม่ จากการให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
สภาพของภูเขาหินปูนที่มกั มีน้� ำใต้ดนิ ลอดผ่านโพรง
ใต้ภเู ขา ก่อนน�ำไปสูข่ อ้ สรุปซึง่ เป็ นสาระส�ำคัญของ
ย่อหน้าทีว่ า่ ด้วยคุณสมบัตขิ องสารบางชนิดในหินปูน
ที่ล ะลายน�้ ำ ได้ท� ำ ให้ล ัก ษณะพื้น ดิน และภู เ ขาที่เ ป็ น
หินปูนเป็ นโพรง

ทีม่ าของภาพ: http://i916.photobucket.com/albums/
ad4/thesparkee/Kasetporpeang/DSC_0060-002.jpg

ย่อหน้านี้เริม่ จากการให้รายละเอียดเกีย่ วกับธรรมชาติเฉพาะทางภูมศิ าสตร์ของทุง่ กุลาร้องไห้ ก่อนน�ำไปสูข่ อ้
สรุปทีว่ า่ ธรรมชาติเฉพาะทางภูมศิ าสตร์ของทุง่ กุลาร้องไห้ดงั กล่าวมาท�ำให้ขา่ วหอมทุง่ กุลาร้องไห้หอมหวนติดใจผู้
บริโภคทัวโลก
่
แมลงกุดจี่หวาย

แมลงอิ นูน

แมลงกุดจี่เล็ก

นางพญามดแดง

ไข่มดแดง

ทีม่ าของภาพ :เริงชัย คงเมือง และ ราชศักดิ ์ นิลศิร.ิ 2552. น. 100.

3.1.3 ประโยคใจความส�ำคัญอยู่กลางย่อหน้ า
ข้อความหรือย่อหน้าทีป่ รากฏใจความส�ำคัญอยูก่ ลาง มักเริม่ ด้วยการน�ำเข้าสูส่ าระส�ำคัญของย่อหน้า
อย่างน่าสนใจตามด้วยประโยคใจความส�ำคัญ จากนัน้ อาจเป็ นการขยายความโดยการให้รายละเอียด ให้เหตุผล แสดง
ตัวอย่าง ฯลฯ

สาระส�ำคัญ: “มีแมลงมากกว่า 50 ชนิดทีค่ นไทยนิยมน�ำมาบริโภค” ส่วนขยายความเป็ นการยกตัวอย่างแมลงทีค่ นไทย
น�ำไปประกอบอาหารและกรรมวิธปี ระกอบอาหาร
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ตัวอย่างที่ 1
พระสงฆ์บางรูป ฆราวาสบางคน ท�ำงานให้แก่ชมุ ชนอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนื่อย ความคิดในทางสะสมให้ตนเอง
ไม่ม ี เมือ่ เราบริจาคทรัพย์ให้แก่บุคคลเหล่านี้ ท่านก็ใช้ทรัพย์นนั ้ ให้เป็ นประโยชน์ในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ท่านเหล่า
ั
นี้เป็ นเพียงคนกลางทีค่ อยแบ่งปนจากคนมั
งมี
่ เพือ่ แจกจ่ายแก่ผขู้ าดแคลน การท�ำบุญแก่ผทู้ ำ� ประโยชน์แก่ชมุ ชนนับเป็ น
สังฆทานทีไ่ ด้บุญมาก เพราะบุญได้แผ่ขยายกว้างออกไป ช่วยให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูท้ กุ ข์ยากเหล่านัน้ ดีขน้ึ อีกทัง้ ยัง
เป็ นการช่วยสังคมด้วย
(ดัดแปลงจาก พระชาย วรธมฺโม, 2544, น.32)
ย่อหน้านี้เริม่ ด้วยการพูดถึงพระสงฆ์ ฆราวาสทีท่ ำ� ประโยชน์แก่สงั คม จากนัน้ เข้าสูส่ าระส�ำคัญทีว่ า่ การท�ำบุญ
แก่ผทู้ ำ� ประโยชน์แก่ชมุ ชนเป็ นสังฆทานทีไ่ ด้บุญมาก จากนัน้ ได้แสดงเหตุผล 3 ประการ คือ บุญได้แผ่ขยายกว้างออก
ไป ช่วยให้คณ
ุ ภาพชีวติ ผูท้ กุ ข์ยากดีขน้ึ และเป็ นการช่วยเหลือสังคม
ตัวอย่างที่ 2
ปจั จุบนั หมูบ่ า้ นชาวกะยัน หรือ กะเหรีย่ งคอยาวในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนมีทงั ้ หมด 3 แห่ง คือ บ้านห้วยเสือเฒ่า
บ้านใหม่ในสอย และบ้านห้วยปูแกง หรือ เรียก
อีกชือ่ หนึ่งทีค่ นุ้ หูกว่าว่า บ้านน�้ำเพียงดิน ธุรกิจท่องเทีย่ วยึดโยง
ทังสามหมู
้
บ่ า้ นนีเ้ ข้าไว้ดว้ ยกันและสร้างจุดเด่น
ด้านการท่ อ งเที่ย วของทัง้ สามหมู่ บ้ า นให้ แ ตกต่ า งกั น
ไป เช่น การล่องแม่น้�ำปายด้วยเรือหางยาว
เช่าเหมาล�ำราคาเทีย่ วละ 500 บาท ไปยังบ้านห้วยปูแกง
ั ่ น้�ำก่ อ นจะขึ้น ฝ งที
ั ่ ห่ มูบ่ า้ นชาวกะยัน หรือจเลือก
นักท่องเทีย่ วจะได้ชน่ื ชมธรรมชาติ
สองฝงแม่
โยนตัวไปตามเส้นทางทุรกันดาร
เป็นหลุมเป็ นบ่อของบ้านใหม่ในสอยด้วยการเช่ารถ
จากปากทางเข้าหมูบ่ า้ น
ส่วนนักท่องเทีย่ วทีม่ เี วลาไม่มากนัก สามารถเข้าถึง
หมูบ่ า้ นชาวกะยันได้โดย
สะดวกด้วยถนนคอนกรีตตลอดเส้นทางของบ้านห้วยเสือเฒ่า
								

(ดัดแปลงจาก กะยัน...อานุภาพแห่งห่วงสีทอง, 2551, น. 46)
ทีม่ าของภาพ: http://www.taxichiangmaiguide.com/userfiles/place/karieng2.jpg

ย่อหน้านี้เริม่ ด้วยการกล่าวถึงหมูบ่ า้ นชาวกะยัน 3 หมูบ่ า้ นในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ก่อนจะเข้าสูส่ าระส�ำคัญทีว่ า่
ธุรกิจท่องเทีย่ วได้ยดึ โยงสามหมูบ่ า้ นและสร้างจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของสามหมู่บ้านให้แตกต่างกันไป จากนัน้
กล่าวถึงจุดเด่นด้านการท่องเทีย่ วของแต่ละหมูบ่ า้ น เช่น บ้านห้วยปูแกง นักท่องเทีย่ วจะได้ลอ่ งเรือชมธรรมชาติสองฝงั ่
น�้ำสูห่ มูบ่ า้ นกะยัน บ้านในสอยนักท่องเทีย่ วจะได้เดินทางโดยทางรถบนเส้นทางทุรกันดารสูห่ มูบ่ า้ นกะยัน แต่หากนัก
ท่องเทีย่ วมีเวลาไม่มากนักสามารถเดินทางโดยถนนคอนกรีตสูบ่ า้ นห้วยเสือเฒ่าซึง่ เป็ นบ้านกะยันอีกแห่งหนึ่งได้

3.1.4 สาระส�ำคัญปรากฏที่ต้นและท้ายย่อหน้ า

ตัวอย่าง

คนไทยนัน้ ถือว่าบ้านเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อชีวติ ตัง้ แต่เกิดไปจน
ตาย เพราะคนไทยโบราณนัน้ ใช้บา้ นเป็ นทีเ่ กิด การคลอดลูกจะกระท�ำ
กันทีบ่ า้ นโดยมีหมอพืน้ บ้านทีเ่ รียกว่า หมอต�ำแย เป็ นผูท้ ำ� คลอด มิได้
ใช้โรงพยาบาลหรือสถานผดุงครรภ์อย่างในปจั จุบนั นี้ และทีส่ ดุ ของชีวติ
เมือ่ มีการตายเกิดขึน้ คนไทยก็จ ะเก็บ ศพของผู้ต ายที่เ ป็ น สมาชิก ของ
บ้านไว้ในบ้านก่อนที่จะท�ำพิธเี ผา เพือ่ ท�ำบุญสวด และเป็ นการใกล้ชดิ
กับผูต้ ายเป็ นครัง้ สุดท้าย ดังนัน้ บ้านจึงเป็ นสถานทีท่ ค่ี นไทยใช้ชวี ติ อยู่
เกือบตลอดเวลาตัง้ แต่เกิดจนตาย
(ดัดแปลงจากวิบลู ย์ ลีส้ วุ รรณ, 2522)

ทีม่ าของภาพ: http://www.luukaod.com/images/
catalog_images/1364309731.jpg

ย่อหน้านี้เริม่ ต้นด้วยประโยคใจความส�ำคัญทีว่ า่ คนไทยนัน้ ถือว่าบ้านเป็ นสิง่ ส�ำคัญต่อชีวติ ตัง้ แต่เกิดจนตาย
จากนัน้ ขยายความด้วยการให้เหตุผลว่าคนไทยใช้บา้ นเป็ นทีเ่ กิดและเมือ่ ตายก็ใช้เป็ นทีท่ ำ� บุญสวดศพ จากนัน้ น�ำไปสูข่ อ้
สรุปทีว่ า่ บ้านเป็ นสถานทีท่ ค่ี นไทยใช้ชวี ติ อยูเ่ กือบตลอดเวลาตัง้ แต่เกิดจนตาย ซึง่ มีสาระส�ำคัญใกล้เคียงประโยคแรก
ของย่อหน้า
3.2 ย่ อหน้ าทีไ่ ม่ มสี าระส� ำคัญปรากฏเป็ นประโยคชัดเจน
ย่อหน้าประเภทนี้จะมีคำ� ส�ำคัญกระจายอยูภ่ ายในย่อหน้า ค�ำส�ำคัญจะน�ำไปสูส่ าระส�ำคัญของเรือ่ งโดยผูอ้ า่ น
จะต้องประมวลสรุปสาระส�ำคัญด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1
โบราณคดีเป็ นงานทีท่ งั ้ ซับซ้อนและเปรอะเปื้อน การ
ขุดหลุมลงไปในดิน ทราย และป่าดิบชื้นเป็ นเรือ่ งจ�ำเป็ น แต่
ปจั จุบนั เรามีวธิ คี น้ หาแบบใหม่โดยไม่ตอ้ งใช้พลัวเลย
่ สูงขึน้ ไป
ราว 600 กิโลเมตรในห้วงอวกาศ ดาวเทียมหลายดวงเก็บภาพ
ทีใ่ ช้ในการระบุตำ� แหน่งภูมปิ ระเทศทีอ่ ยูใ่ ต้ดนิ ด้วยความแม่นย�ำ
สูงอย่างน่าทึง่ ภาพถ่ายดาวเทียมช่วยให้นกั วิทยาศาสตร์คน้ หา
และท�ำแผนที่แม่น้� ำ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ ทีส่ าบสูญ
ไปนานแล้วได้ตลอดจนแยกแยะลักษณะทางโบราณคดีในพืน้ ที่
ขัดแย้งซึ่งอันตรายเกินไปส�ำหรับงานภาคสนาม แซราห์พาร์
แคก นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยแอละแบมาทีเ่ บอร์มงิ แฮม
ผูร้ เิ ริม่ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่องานโบราณคดีในอียปิ ต์
ย�ำ้ ว่า “มี หลายสิง่ ทีเ่ รามองไม่เห็นบนพืน้ ดิน ทีผ่ า่ นมาเราค้นพบ
แหล่งโบราณคดีน้อยกว่าร้อยละหนึ่งจากทัง้ หมดทีม่ บี นโลกนี้”
(ดัดแปลงจาก แฮนาห์บลอค, 2556, น. 96.)

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

สาระส�ำคัญ: การเก็บข้อมูลด้านโบราณคดีผา่ นดาวเทียมมีความแม่นย�ำ สะดวกและปลอดภัยกว่าการเก็บข้อมูล
โบราณคดีแบบเดิม
8

บทที่ 1 การจับสาระส�ำคัญ

รายวิชา ท 104 การคิด อ่านเขียน อย่างมีวิจารณญาณ
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ตัวอย่างที่ 2
หากจะจัดอันดับปราสาทหินในเขตแดนไทยทีส่ วยทีส่ ดุ และตังอยู
้ ่
ณ ชัยภูมอิ นั สง่างามที่สุด คงจะเป็ นปราสาทใดไปไม่ได้ นอกเสียจาก
ปราสาทพนมรุง้ อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรรี มั ย์ เพราะปราสาท
หลังนี้สร้างบนปากปล่องภูเขาไฟที่ด ับ สนิ ท เมื่อ หลายพัน ปี ก่ อน จึง
ห่างไกลจากชุมชนเมือง อีกทังยั
้ งจงใจคัดสรรหินทรายสีชมพูมาสร้าง
และยังมีหลักฐานว่าสลักเสลาลวดลายวิจติ รบรรจงด้วยฝีมอื ช่างหลวงจาก
ราชส�ำนัก ทัง้ นี้เพราะผูส้ ร้างเป็ นหน่อเนื้อเชือ้ กษัตริยเ์ ขมรยุครุง่ เรือง
ราว 900 ปีกอ่ น

4. การสรุปประเด็นส�ำคัญ
ในการสรุปประเด็นส�ำคัญขณะอ่าน ผูอ้ ่านต้องใส่ใจกับการ
พิจารณาหัวข้อเรือ่ งของบทอ่าน (ถ้ามีหวั ข้อเรือ่ งหรือชือ่ เรือ่ งอยูแ่ ล้ว)
จากหัวเรือ่ ง ท�ำให้เราทราบว่าผูอ้ ่านก�ำลังจะเรียนรูเ้ กีย่ วกับอะไร เริม่
ส�ำรวจบทอ่าน ต่อไปจึงอ่านเนื้อหาในรายละเอียด สรุปหัวข้อเรือ่ งด้วย
ตนเองใหม่ แล้วพยายามจับใจความส�ำคัญให้ได้ โดยคิดว่าจะใช้ถอ้ ยค�ำ
เป็ นประโยคทีก่ ระชับและชัดเจนทีส่ ดุ อย่างไร เพือ่ ทีจ่ ะอธิบายขยาย
ความส่วนทีเ่ ป็ นหัวข้อเรือ่ งนัน้ สุดท้ายจึงย้อนกลับไปหาประโยคส�ำคัญ
ในบทอ่าน

5. การสรุปและเรียบเรียงสาระส�ำคัญของเรื่อง

(ดัดแปลงจากธีรภาพ โลหิตกุล, 2556, น.138.)

ทีม่ าของภาพ : http://pantip.com/topic/32842595

สาระส�ำคัญ: ปราสาทพนมรุง้ เป็ นปราสาทหินในเขตแดนไทยทีส่ วยทีส่ ดุ และตัง้ อยู่ ณ ชัยภูมอิ นั สง่างามทีส่ ดุ
4. กลวิ ธีการจับสาระส�ำคัญ
การจับใจความส�ำคัญจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งทีม่ ยี อ่ หน้าเดียวหรือหลายย่อหน้า มีแนวทางการจับใจความ
ส�ำคัญทีป่ ฏิบตั ไิ ด้อย่างง่ายๆ ดังนี้
1. อ่านเรื่องที่ต้องการจับสาระส�ำคัญโดยเริ่ มตัง้ แต่ชื่อเรื่อง เพราะชือ่ เรือ่ งมักสอดคล้องกับเรือ่ ง หรือช่วยบ่งชีใ้ ห้
เห็นจุดสนใจของเรือ่ ง ให้อ่านตัง้ แต่ตน้ จนจบเพือ่ ให้เห็นเนื้อหาส่วนรวม แล้วตอบค�ำถามให้ได้วา่ เรือ่ งทีอ่ า่ นเป็ นเรือ่ งอะไร
ใครท�ำอะไรทีใ่ ด เมือ่ ไร อย่างไร ท�ำไมจึงท�ำ และได้ผลอย่างไร โดยสังเกตล�ำดับและความสัมพันธ์ของเนื้อหาซึง่ ท�ำให้เรือ่ ง
ด�ำเนินไปสูจ่ ดุ หมายร่วมไปด้วย
2. พิ จารณาใจความส�ำคัญจากแต่ละย่อหน้ า โดยใช้ความรู้พืน้ ฐานจากเรื่องการเขียนย่อหน้ า กล่าวคือ
ย่อหน้าทีด่ ตี อ้ งมีเอกภาพ แต่ละย่อหน้าจึงต้องมีใจความส�ำคัญเพียงใจความเดียว ซึง่ ครอบคลุมเนื้อความในย่อหน้านัน้
ทัง้ หมด ส่วนขยายใจความส�ำคัญหรือใจความรอง คือ ส่วนทีผ่ เู้ ขียนใช้สนับสนุนใจความส�ำคัญให้ชดั เจนขึน้ โดยตรง อาจ
เป็ นการอธิบาย ให้รายละเอียด ให้คำ� จ�ำกัดความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผลอย่างถีถ่ ว้ นเพือ่ สนับสนุนความ
คิด ส่วนทีม่ ใิ ช่ใจความส�ำคัญและมิใช่ใจความรอง แต่ชว่ ยขยายความให้มากขึน้ คือ รายละเอียด
3. สังเกตค�ำส�ำคัญหรือที่เรียกว่าค�ำกุญแจที่มกั ปรากฏให้เห็นหลายครังในย่
้ อหน้ านัน้ ๆ ค�ำส�ำคัญจะน�ำไปสู่
สาระส�ำคัญของเรือ่ ง
อย่างไรก็ดี มิใช่วา่ ทุกย่อหน้าจะมีใจความส�ำคัญของเรือ่ งเสมอไป หากย่อหน้านัน้ เป็ นเพียงการยกตัวอย่าง เป็ น
รายละเอียดขยายใจความส�ำคัญในย่อหน้าก่อน ตลอดจนอาจเป็ นย่อหน้าเชือ่ มโยงให้เกิดความต่อเนื่องระหว่างย่อหน้า หรือ
ใช้น�ำเข้าสูใ่ จความส�ำคัญในย่อหน้าต่อไป ย่อหน้าทีก่ ล่าวมานี้จะไม่มใี จความส�ำคัญของเรือ่ ง
อนึ่งการจับใจความส�ำคัญจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ผูอ้ า่ นทีย่ งั ไม่ชำ� นาญควรใช้แนวทางในการอ่านทัง้ ใน ข้อ 1 และ ข้อ 2
ร่วมกันเสมอ ยกเว้นในกรณีไม่สามารถจับในความส�ำคัญของเรือ่ งจากแต่ละย่อหน้าได้ ต้องจับใจความส�ำคัญโดยประมวลมา
จากการอ่านหลายๆ ย่อหน้า ให้ใช้วธิ กี ารอ่านจับใจความส�ำคัญทีอ่ ธิบายไว้ในข้อ 1 เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
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การสรุปและเรียบเรียงสาระส�ำคัญของเรือ่ ง มีวธิ กี ารดังนี้
1. น�ำสาระส�ำคัญของเรื่องที่จบั มาได้ทงั ้ หมดมาเรียบเรียงให้ต่อเนื่ องสละสลวยโดยรักษาเนื้อความเดิมไว้ก็
จะได้สาระส�ำคัญของทัง้ เรือ่ ง วิธกี ารเรียบเรียงมีหลักดังนี้
1.1 พิจารณาน�ำสาระส�ำคัญหรือใจความส�ำคัญของย่อหน้า เฉพาะทีเ่ ป็นใจความส�ำคัญของเรือ่ งเท่านัน้ มาเรียบเรียง
1.2 หากสาระส�ำคัญทีจ่ บั มาซ�้ำซ้อนกัน ให้ตดั ส่วนทีซ่ ้ำ� ซ้อนกันออก
1.3 เรียบเรียงใจความส�ำคัญเป็ นย่อหน้าทีส่ อดคล้องเหมาะสมกับประเด็นของเรือ่ ง และใช้คำ� สันธานเชือ่ ม
แต่ละประโยคให้สมั พันธ์กนั
1.4 ใช้ภาษาเขียนทีเ่ ข้าใจง่ายสือ่ ความหมายได้ชดั เจน ควรใช้ประโยคขนาดสัน้ ซึง่ ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
2. เมื่อเรียบเรียงเสร็จแล้วควรทบทวน ว่าข้อความทีเ่ รียบเรียงใหม่นนั ้ มีสาระส�ำคัญครบถ้วนหรือไม่ เนื้อความ
ต่อเนื่องกันดีหรือยัง หากสาระส�ำคัญส่วนใดขาดหมายไปให้เติม และหากข้อความตอนใดผิดเพีย้ นให้แก้ไข หรือตัดออก
หากมีรายละเอียดอืน่ เกินเข้ามาให้ตดั ออก

ตัวอย่างที่ 1		
ชิ้นงานพืน้ บ้านของชาวไทยอีสาน

				
(1) ชีวติ ทีเ่ รียบง่ายของคนอีสาน ทีต่ อ้ งพึง่ พิงธรรมชาติทงั ้ หลายตัง้ แต่เกิดจนตาย นันก็
่ คอื การท�ำไร่ทำ� นา หากผล
ก�ำไรจากสิง่ เหล่านี้ มิได้สง่ ผลคุม้ ค่าให้กบั พวกเขาเท่าทีค่ วร เพราะสภาพภูมอิ ากาศทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยนันเอง
่
(2) เมือ่ เป็ น เช่น นี้ ชาวอีส านจึง จ�ำ เป็ น ต้องหาอาชีพเสริมให้กบั ตัวเอง หลังจากเสร็จสิ้นจากฤดูเก็บเกีย่ วทีต่ อ้ ง
อาศัยระยะเวลานานกว่าทีจ่ ะเริม่ ต้นท�ำใหม่อกี หน บรรดาพ่อบ้านก็อาจจะคิดท�ำชิน้ งานที่เกิดจากวัสดุจากธรรมชาติ นัน่ ก็
คือการจักสาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ซง่ึ เป็ นงานสร้างสรรค์ทางศิลปะทีต่ อ้ งอาศัยจินตนาการ ความ
พยายามและสิง่ ส�ำคัญก็คอื ความคิดของชาวบ้านทีจ่ ะสร้างงานในรูปแบบใหม่ๆ เพือ่ ให้เกิดความสะดุดต่อต่อผูท้ ไ่ี ด้พบเห็น
(3) ไม่เพียงแต่เครื่องจักสานเท่านัน้ ที่เป็ นสัญลักษณ์ ของชาวอีสาน ยังมีงานหัตถกรรมอีกมากมายทีเ่ กิดขึน้ โดย
ฝีมอื คนไทยอีสาน ไม่ว่าจะเป็ นการถักทอผ้าของเหล่าแม่บา้ นเมื่อว่างเว้นจากงานประจ�ำ งานถักทอของชาวอีสานถือได้
ว่าเป็ นงานชิน้ เอกทีส่ ร้างชื่อเสียงให้กบั ชาวอีสาน สิง่ ทีย่ นื ยันได้เป็ นอย่างดีกค็ อื ค�ำพูดของหลายต่อหลายคนทีว่ า่ หากจะ
เลือกซือ้ ผ้าไหมทีถ่ กู ใจต้องไปซื้อที่อสี าน เพราะลายผ้าที่เกิดจากการถักทอของฝีมอื ชาวบ้านนัน้ จะแตกต่างจากลายผ้า
ของภูมภิ าคอืน่ ด้วยลวดลายทีล่ ะเอียด ประณีต และสวยงามมาก
(4) นอกจากสองประเภทนี้แล้ว งานทีส่ ร้างชื่อเสียงให้กบั ชาวอีสานอีกชนิดหนึ่งก็คอื ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผลงานทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ จากเศษวัสดุธรรมชาติน�ำมาท�ำเป็ นข้าวของเครือ่ งใช้หลายรูปแบบ อาทิ ทัพพี ช้อนส้อม และกิบ๊ ติด
ผม เป็ นต้น
(5) สินค้าทุกชนิดของชาวอีสานไม่เพียงแต่จะมีความโดดเด่นในด้านของความสวยงามเท่านัน้ แต่ยงั เปี่ยมไปด้วย
คุณภาพอีกด้วย

(สุพชิ ชา, 2539.)

รายวิชา ท 104 การคิด อ่านเขียน อย่างมีวิจารณญาณ
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จับสาระส�ำคัญหรือใจความส�ำคัญจากแต่ละย่อหน้ า ได้ดงั นี้
ย่อหน้าที่ (1) การท�ำไร่ทำ� นาของคนอีสานไม่ได้ให้ผลก�ำไรคุม้ ค่าเท่าทีค่ วร
ย่อหน้าที่ (2) ชาวอีสานจึงจ�ำเป็ นต้องหาอาชีพเสริมหลังจากเสร็จสิน้ จากฤดูเก็บเกีย่ วนันก็
่ คอื การจักสาน
ย่อหน้าที่ (3) งานถักทอของคนอีสานถือได้วา่ เป็ นงานชิน้ เอกทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้มาก
ย่อหน้าที่ (4) ผลงานทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้แก่ชาวอีสานอีกงานหนึ่งก็คอื ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ย่อหน้าที่ (5) สินค้าทุกชนิดของชาวอีสานไม่เพียงแต่จะมีความโดดเด่นในด้านของความสวยงามเท่านัน้ แต่ยงั
		
เปี่ยมไปด้วยคุณภาพอีกด้วย
สาระส�ำคัญของเรื่อง: “ชิน้ งานพืน้ บ้านของชาวไทยอีสาน” มีสาระส�ำคัญในทุกย่อหน้า เมือ่ ผูอ้ ่านจับใจความ
ส�ำคัญมาเรียบเรียงตามแนวทางทีเ่ สนอแนะไว้ ก็จะได้ใจความส�ำคัญของเรือ่ งอย่างบริบรู ณ์ และหากรูจ้ กั เลือกใช้ถอ้ ยค�ำ
ส�ำนวนภาษา ตลอดจนล�ำดับความคิดทีเ่ หมาะสม ย่อมจะสือ่ สาระ ความคิด และความเข้าใจได้อย่างดี
ตัวอย่างการเรียบเรียงสาระส�ำคัญ
		
เนื่องจากการท� ำ ไร่ ท� ำ นาของคนอีส านไม่ ไ ด้ใ ห้ผ ลก� ำ ไรที่คุ้มค่า หลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวอีสานจึงท�ำงาน
หัตถกรรมต่างๆ เป็ นอาชีพเสริม งานหัตถกรรมทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้ชาวอีสาน ได้แก่ งานทอผ้าซึง่ ถือเป็นงานชิน้ เอก
งานจักสาน และงานท�ำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ตัดใจ

คนเราเกิดมาล้วนมีความอยาก
ผูห้ ญิงอยากสวย ผูช้ ายอยากหล่อ บ้างสมใจ บ้างไม่สมใจ บางคนหน้าตาดีแต่จมูกแบน ก็ยงั เสริม
ได้ บางคนหน้าสวยรูปร่างดี แต่ขาโก่ง หรือเตีย้ ไป อย่างไรก็แก้ไม่ได้ ได้แต่ทำ� ใจ
่ ่ ให้ชอบแค่ไหน ก็ตอ้ งตัดใจไม่
่ ามกินนันนี
คนไม่อยากอ้วน ต้องตัดใจไม่กนิ มาก คนมีโรค หมอสังห้
กิน ถ้าไม่อยากตาย
ผูเ้ ป็ นทีร่ กั จากไปก่อนวันอันควร เป็ นเหตุให้เศร้าใจและเสียดาย แต่จะท�ำอย่างไรได้นอกจาก
ท�ำใจ พ่อแม่จากไปเมอ่ื ถึงวัยของท่าน ให้รกั เท่ารัก ก็ตอ้ งตัดอาลัย
คูข่ องผูอ้ น่ื หรือทรัพย์สนิ ของคนอื่น อย่าไปคิดอยากได้ของรักของเขา อย่าไปเอามา ให้อยากเทา่
อยาก ก็ตอ้ งตัดใจ
เวลาไปซือ้ ดอกไมอ้ ยากไดเ้ หลือเกินดอกไมห้ อ่ นัน้ แม่คา้ บอกว่ามีคนซือ้ ไว้แล้ว ให้อยากไดแ้ ค่ไหน ก็
่
ต้องตัดใจนันเอง
่ นของวิเศษ ท่านบอกวา่ ดาบนี้มไี ว้ตดั กิเลสตัณหาให้
ลือ่ ตงปิง เป็ นหนึ่งในแปดเซียนมีกนั ้ หยันเป็
ขาดจากใจ
กิเลสท�ำให้อยาก การตัดใจคือการตัดกิเลส
ั
ความอยากใดๆ เมือ่ ไม่ได้สมใจก็ตอ้ งตัด การตัดใจต้องตัดอย่างมมีสติดว้ ยปญญา คือรูว้ า่ อะไรควร
คิด อะไรไมต่ อ้ งคิด สิง่ ใดทีเ่ รามีสทิ ธิ ์อยากได้และสิง่ ใดต้องไม่คดิ อยาก
อะไรทเ่ี ป็ นของเรา ถึงเวลาก็จะได้มา ด้วยความดีความของเราและโชคชะตา ทีเ่ มือ่ ถึงเวลาก็ยอ่ ม
จากไป ไม่วา่ จะเป็ นความสวย ทรัพย์สนิ ต�ำแหน่งงาน และสิง่ ทีร่ กั ผูกพัน เป็ นอนิจจังของชีวติ
หากไมต่ ดั ใจ ทุกข์จะท่วมใจ
				

(จิตรา ก่อนันทเกียรติ, 2539, น. 128)

ตัวอย่างการเรียบเรียงสาระส�ำคัญ
		
กิเลสท�ำให้คนมีความอยาก หากคิดอยากได้ในสิง่ ทีต่ นไม่มสี ทิ ธิย์ ่ อ มไม่ อ าจสมปรารถนา ส่วนสิง่ ทีเ่ ป็ น
ของเราเมือ่ ถึงเวลาจะได้มาเอง และในทีส่ ดุ ก็ยอ่ มจากไปเช่นนี้เป็นอนิจจัง เราจึงต้องรูจ้ กั ตัดใจ คิดตัดกิเลสอย่างมี
สติดว้ ยปญั ญา ผูใ้ ดไม่รจู้ กั ตัดใจย่อมเป็ นทุกข์ยงิ่
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6. การจับสาระส� ำคัญจากการฟัง

การจับสาระส�ำคัญจากการฟงั โดยเฉพาะการฟงั เรือ่ งทีส่ ำ� คัญ เช่น การฟงั บรรยาย การฟงั การประชุม การฟงั ค�ำ
แนะน�ำให้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดกฎระเบียบ มีหลักดังนี้
1. จดบันทึกขณะฟงั เพือ่ ให้ได้สาระส�ำคัญทีถ่ กู ต้อง ป้องกันการหลงลืม จะท�ำให้ผฟู้ งั ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
2. ท�ำความเข้าใจหัวข้อเรือ่ งให้ชดั เจน ติดตามความคิดและวัตถุประสงค์ของผูพ้ ดู
3. ตัง้ ประเด็นค�ำถาม ใคร ท�ำอะไร ทีไ่ หน เมือ่ ใด เพราะเหตุใดและอย่างไร ขณะฟงั ก็หาค�ำตอบให้คำ� ถามเหล่านัน้
ด้วย
4. ตัง้ ใจฟงั อย่างวิเคราะห์ใคร่ครวญ จับค�ำกุญแจของเรือ่ งและหาประเด็นหลักของเรือ่ งในแต่ละตอน
5. ข้อความใดทีเ่ ป็ นส่วนประกอบทีไ่ ม่สำ� คัญไม่ตอ้ งจดบันทึก
6. เลือกสรรข้อมูล โดยพิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นของผูพ้ ดู
7. จัดล�ำดับความคิดจากการฟงั ให้เหมาะสม

7. สิ่ งทีค่ วรค�ำนึงในการจับใจความส� ำคัญ

การจับสาระส�ำคัญจากการอ่านและการฟงั แม้จะมีหลักและวิธกี ารดังได้กล่าวไปแล้วก็ตาม แต่ทกุ ครัง้ ทีจ่ บั ใจความ
ส�ำคัญ ควรค�ำนึงของสิง่ ต่างๆ ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย คือ
1. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของผูส้ ง่ สาร ควรวิเคราะห์ทกุ ครัง้ ว่า ผูส้ ง่ สารมีวตั ถุประสงค์อย่างไรในการส่งสารนัน้ โดยเฉพาะการ
จับสาระส�ำคัญจากการอ่านในย่อหน้าทีไ่ ม่ปรากฏรูปประโยคใจความส�ำคัญ เพราะจะท�ำให้เราเข้าใจสารนัน้ มากขึน้ ท�ำให้
จับใจความส�ำคัญได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์ในการน�ำไปใช้ ควรวิเคราะห์วา่ ต้องการจับสาระส�ำคัญไปใช้เพือ่ อะไร การจับสาระส�ำคัญควรสอดคล้อง
กับความต้องการนัน้ เช่น การอ่านเพือ่ ต้องการทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น การจับสาระส�ำคัญจึงควรหยิบยกเฉพาะความคิดหลัก
มาเท่านัน้ แต่ถา้ ผูร้ บั สารต้องการจับสาระส�ำคัญไปเป็ นข้อมูลในการศึกษา การท�ำรายงานวิชาการ การตอบข้อสอบ หรือน�ำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การจับสาระส�ำคัญหรือใจความส�ำคัญเท่านัน้ ไม่เพียงพอ ต้องหยิบยกใจความรองทีเ่ ป็ นส่วนส�ำคัญของ
เนื้อหาประกอบด้วย แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั ลักษณะและประเภทของเนื้อหา หากจับเฉพาะใจความส�ำคัญแล้ว ได้ความชัดเจน
เพียงพอ ก็ไม่จำ� เป็ นต้องน�ำใจความรองมาประกอบอีก
2. ประเภทของสาร
การจับสาระส�ำคัญของสารแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน อาทิ หากจับสาระส�ำคัญจากข่าว ข้อเขียนปกิณกะ
หรือบันเทิงคดีต่างๆ เช่น นวนิยาย เรือ่ งสัน้ บทละคร การจับสาระส�ำคัญจะเป็ นลักษณะการจับสาระส�ำคัญรวมของทัง้ เรือ่ ง ไม่
จ�ำเป็ นต้องจับใจความส�ำคัญหรือสาระส�ำคัญทีละย่อหน้า หากเนื้อหาสาระมีความยาวมากก็ควรจับสาระส�ำคัญเป็ นตอนๆ แล้ว
จึงน�ำมาประมวลเป็ นสาระส�ำคัญของเรือ่ ง
3. วิธีการเขียนของผู้เขียน
โดยทัวไปในหนึ
่
่งย่อหน้าจะมีความคิดส�ำคัญเพียงประการเดียว แต่ผเู้ ขียนบางคนเขียนย่อหน้าโดยมีใจความ
ส�ำคัญมากกว่าหนึ่งข้อความ หรือเขียนเป็ นย่อหน้าสัน้ ๆ โดยแต่ละบรรทัดจะมีใจความส�ำคัญหรือไม่กไ็ ด้ การจับสาระส�ำคัญ
ลักษณะนี้ ควรจับสาระส�ำคัญรวมทัง้ เรือ่ ง
การจับสาระส�ำคัญจึงเป็ นเรือ่ งทีผ่ อู้ า่ นหรือฟงั ต้องศึกษาและฝึกฝน ประกอบการใช้ดลุ ยพินิจพิจารณา โดยต้อง
เข้าใจวิธกี ารจับสาระส�ำคัญเบือ้ งต้น และทีส่ ำ� คัญต้องเข้าใจสารทีไ่ ด้รบั ทัง้ เรือ่ ง ตลอดจนวัตถุประสงค์ของผูส้ ง่ สาร การจับใจ
ความส�ำคัญจึงจะบรรลุผลเอือ้ ประโยชน์ทงั ้ การศึกษา การท�ำงาน และการพัฒนาความคิด อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของเราต่อไป
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