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เนื้อหาส าคญั
การอ่านและการเก็บบันทึกข้อมลู

หัวเรื่อง/ชื่อเรื่อง

เนื้อเรื่อง

ส่วนประกอบการเกบ็บันทึกข้อมลู

การเก็บบนัทึกข้อมูล



การอ่านและการเก็บบันทึกข้อมูล

การบันทึกมีข้อมลูส าคัญ ๓ ส่วน คือ 
หัวเรื่อง 
แหล่งที่มาของข้อมูล 
เนื้อเรือ่ง 

เมื่อบันทึกข้อมลูเสร็จแล้วจะจัดเก็บโดย
เรียงล าดับตัวอักษรหัวเรื่องหรอืช่ือเรื่อง



หัวเรื่อง/ชื่อเรือ่ง

หัวเรื่อง(Subject)  
-ค าหรือวลีหรือชื่อเฉพาะต่างๆ ที่ก าหนด
 ขึ้นเพ่ือใช้แทนชื่อเรื่อง
-ใช้เพ่ือความสะดวกในการจัดเกบ็และค้นหา
  ข้อมูลที่เก็บบันทึก 
-หัวเรื่องมักเปน็ค าสั้นๆ กะทัดรัดได้ใจความ
 ครอบคลุมเนื้อหาของข้อมูลที่จัดเก็บ



ช่ือเรื่อง (Title) 
-ชื่อเรื่อง ชื่อหนังสือ ชื่อของ
  แหล่งข้อมูลที่ผู้อ่านเก็บบันทกึ 
-ผู้เก็บบันทกึข้อมูลอ่านหนังสือ
  ช่ืออะไรมาก็น าชื่อนั้นมาใช้เป็น
  ชื่อเรื่องในการเก็บบนัทึกข้อมูล
  เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ
  และค้นหาข้อมูล



เนื้อเรื่อง

สาระส าคญัของข้อมูลที่เก็บบันทกึไว้ 
เน้ือเรื่องมีวิธีการเก็บบันทกึ ๔ วิธ ี   ได้แก่
๑.การคดัลอกข้อความโดยตรง

(Directly quoting)
๒.การถอดความ (Paraphrasing)
๓.การสรุปความ (Summarizing)
๔.การบอกขอบเขตหรือแนวคิดเรือ่งที่อ่าน



ตัวอย่าง ส่วนประกอบการเก็บบันทึกข้อมูล

สมถวิล  เจริญทรัพย์.  2539.  “เครื่องไม้แกะสลักใน
ภาคเหนือ.”  ใน จินตนา  มัธยมบุรุษ และยุพิน  เข็มมกุด์, 
บรรณาธิการ.  สรรพช่าง : ภูมปิัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่.: 
1-20.เชียงใหม่: โรงพิมพ์ดาว.หน้า 5-6.              
 
 



ประเภทของการแกะสลักไม้มี 4  ประเภท ดังน้ี
   1.  ภาพลายเส้นได้แก่ การแกะสลัก หรือเซาะร่อง ให้เป็นเส้นมี
ความหนักเบาเท่ากันทุกเส้น
   2.  ภาพลายนูนต่ า  ได้แก่ การแกะสลักที่มีลักษณะนนูออกมา
จากพ้ืนด้านหลังเล็กน้อย  เนื้อเรื่องสามารถมองภาพเห็นเด่นชัด
เฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียว
   3.  ภาพนูนสูง   ได้แก่   การแกะสลักที่มีภาพนูนออกมาจากพ้ืน
ด้านหลังของภาพประมาณ ค่อนตัว  ท าให้สามารถมองเห็นได้ทั้ง
ด้านหน้าและด้านข้าง
   4.  ภาพลอยตัว  ได้แก่ ประติมากรรมการแกะสลักรูปที่มีรูปทรง
ลอยตัว เป็นรูปสามมิติ
หรือรูปที่สามาถมองเห็นได้รอบด้าน มีความละเอียดและสมบูรณ์
มาก มีฐานรองรับด้านล่าง                           ตัวอย่าง
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ตัวอย่างการเกบ็บันทึกข้อมูล
๑. การคัดลอกข้อความโดยตรง  (Directly quoting)

บทกวี
ทุ่งไทยไม่เคยไม่เหน็บหนาว

ไพวรินทร์ ขาวงาม.ม้าก้านกล้วย. กรุงเทพ : ส านักพิมพ์ข้าวฟ่าง. 
๒๕๓๙, 32-33.          
     หนาวลมตุลาพดัมาอกีหนาว ทุ่งหญ้ารวดร้าวทุ่งข้าวหว่ันไหว
หวนถึงความหลังคร้ังหน่ึงทุ่งไทย ถูกย่ ายับไปทั่วทัง้ทุ่งทอง
     เรียวหญ้าน้อยน้อยรวงข้าวนิดนิด ชูเชิดชีวิตฉายจิตชนผอง
ตีนทรชน-ไม่กี่ตีนครอง เพียงพาลก็ต้องทุ่งหมองแหลกลาญ
 กว่าหญ้าออกดอกกว่าข้าวออกรวง    เลอืดเน้ือกีช่่วงกีช่ีพชุ่มฉาน
กี่ปุ๋ยกี่น้ ากี่ยามกี่วาร    กี่เพลงขับขานต านานรวงเรียว
หญ้าฝันข้าวใฝ่แต้มใจท้องทุ่ง    หล่อเลี้ยงบ ารุงกลอ่มทุ่งคลายเปลี่ยวอุดมชีวิตอทุิศแล้วเทียว

   กลับต้องห่อเห่ียวเปลี่ยวหนาวตุลา
    กระซบิลมหนาวพัดมาอกีหนาว    สะกดิใจคราวเหน็บหนาวหนักหนา
ท้องทุ่งวันใหม่หว่ันไหววิญญาณ์             ตีนพาลอาจบ้าย่ ามาอีกคร้ัง   ฯ



ตัวอย่างการเก็บบันทึกข้อมูล 

๒. การถอดความ (Paraphrasing)

ไพวรินทร ์ขาวงาม .   ม้าก้านกลว้ย.   กรุงเทพ : ส านักพิมพ์
ข้าวฟ่าง. ๒๕๓๙, 32-33.

                  ลมหนาวเดือนตุลาคมพัดมาอีกครั้ง ทุ่งหญ้า
รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวทุ่งข้าวรู้สึกหวัน่ไหวเมื่อนกึถึงครั้งท่ีทุ่งข้าว
ถูกเหยียบย่ าท าลายต้นข้าวท่ีก าลังออกรวงถกูทรชนไมก่ี่คน
เหยียบย่ าท าลาย



ตัวอย่างการเกบ็บันทึกข้อมูล

๓. การสรุปความ (Summarizing)

บทกวี-ทุ่งไทยไม่เคยไม่เหน็บหนาว
 ไพวรินทร์ ขาวงาม .   ม้าก้านกล้วย.   กรุงเทพ : ส านักพิมพ์
ข้าวฟ่าง. ๒๕๓๙, 
32-33.                    
                  ผูป้ระพันธก์ล่าวถึงเหตุการณ์ปฎิวัตเิดือน
ตุลาคม ทุกคนรู้สึกเจ็บปวดและหวั่นไหวทุกครัง้เมื่อนึก
เหตุการณน์ัน้



ตัวอย่างการเกบ็บันทึกข้อมูล (ต่อ)

๔. การบอกขอบเขตหรือแนวคิดเรื่องที่อ่าน

บทกวี - ทุ่งไทยไม่เคยไม่เหน็บหนาว
ไพวรินทร ์ขาวงาม .   ม้าก้านกลว้ย.   กรุงเทพ : ส านักพิมพ์
ข้าวฟ่าง. ๒๕๓๙, 32-33.

           บทกวีทุ่งไทยไมเ่คยไม่เหน็บหนาวเปน็บทกวีท่ี
กล่าวถึงเหตุการณป์ฏวิัติเดือนตุลาคม 



ค าถามท้ายบท
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แหล่งอ้างองิ
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาษาไทย ๑. 
         พิมพ์คร้ังที่๓. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๓๘.คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
          การใช้ภาษาไทย๑. พิมพ์ครั้งที่๔ .กรุงเทพฯ :ส านักพิมพ์  
         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๔๔๕.
_____________ . การใช้ภาษาไทย ๒. พิมพ์ครั้งที่๓. กรุงเทพฯ : 
         ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒.
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (บรรณาธิการ). ภาษากบัการสื่อสาร. นครปฐม :
         มหาวิทยาลัยศิลปากร , ๒๕๔๓.
บรรเทา กิตติศักดิ์ (บรรณาธิการ). ภาษาเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ :
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ๒๕๔๒.
ผอบ โปษกฤษณะ. ลักษณะส าคญัของภาษาไทย การเขียน-การ
          อ่าน-การพูด-การฟังและราชาศัพท์. พิมพ์คร้ังที่ ๖. 
          กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, ๒๕๔๑.
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาษากบั
          การสื่อสาร. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๒๕๔๐. เป็นต้น
ต้น


