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บทที ่ 2 
การเตรียมโครงเร่ือง 

 

 

 โครงเร่ืองคอือะไร  
โครงเร่ืองไดแ้ก่การเขียนรายการความคิดหรือใจความส าคญัของเร่ืองใหเ้ป็นระเบียบระบบ  

โดยยดึจุดมุ่งหมายและขอบข่ายของเร่ืองเป็นส าคญั  วา่ควรจะกล่าวถึงเน้ือหาอะไรและประเด็นใด
ก่อนหรือหลงัตามล าดบั  การเขียนโครงเร่ืองเป็นขั้นตอนท่ีไดท้  าต่อจากการเตรียมเน้ือหาและการจดั
ระเบียบความคิด  ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 1 นัน่เอง 

ถา้จะเปรียบการเขียนแบบของสถาปนิกกบัการเขียนโครงเร่ืองจะคลา้ยคลึงกนัมาก  กล่าวคือ
เม่ือสถาปนิกจะสร้างบา้นสักหลงัหน่ึง  เขาตอ้งคิดเสียก่อนวา่  จะใหบ้า้นหลงันั้นมีลกัษณะอยา่งไร
ตอ้งใชว้สัดุอะไรมาก่อสร้าง  จะตอ้งแบ่งสัดส่วนการใชส้อยภายในบา้นอยา่งไร  จะตอ้งใช้
งบประมาณเท่าใดในการก่อสร้าง ฯลฯ  เม่ือคิดตกลงใจเรียบร้อยแลว้  บา้นในฝันก็จะผดุเด่นข้ึนมา
ในสมองของเขา  ขั้นน้ีคลา้ย ๆ กบัการเตรียมเน้ือหาและการจดัระเบียบความคิดในการเขียนเร่ือง  
ต่อมาเขาก็จะเขียนแบบแปลนบา้นตวัจริงตามท่ีตอ้งการ  ใหป้รากฏเป็นรูปเป็นร่างท่ีใคร ๆ มองเห็น
ได ้  ขั้นน้ีคลา้ยกบัการเขียนโครงเร่ืองนัน่เอง  จึงเห็นไดว้า่  การก่อสร้างบา้นนั้นจ าเป็นตอ้งมีแบบ
แปลนท่ีสถาปนิกเขียนข้ึนก่อน  นายช่างผูรั้บช่วงก่อสร้างจึงจะปฏิบติัได ้  ท านองเดียวกบัการเขียน
เร่ือง  ถา้ไม่มีโครงเร่ือง  ก็เหมือนกบัการสร้างบา้นท่ีไม่มีแบบแปลน  ยอ่มจะท าให้เร่ืองท่ีเขียนดีได้
ยาก 

ดงันั้น  เร่ืองท่ีดี  น่าฟังน่าอ่าน  ยอ่มจะมีการวางโครงเร่ืองมาก่อนเสมอ  ขอยกตวัอยา่งเร่ือง
ขา้งล่างต่อไปน้ีมาใหดู้สัก 2 ส านวน  ขอใหส้ังเกตดูประกอบไปดว้ย  วา่ตวัอยา่งใดไดว้างโครงเร่ือง
มาก่อนท่ีจะลงมือเขียน  และตวัอยา่งใดไม่ไดว้างโครงเร่ืองหรือวางโครงเร่ืองไม่เป็น 

ตัวอย่างที ่1 
ปัจจัยส าคัญในการจัดสวน   สังเขปความคิด 

การจดัสวนนั้นมีขอ้ควรค านึงหลายประการ         
มิฉะนั้นอาจจะท าใหส้วนท่ีจดัข้ึนนั้นไม่งดงามและไม่
ไดผ้ลเท่าท่ีควร  ปัจจยัท่ีจะขาดเสียมิไดใ้นการจดัสวนก็คือ 

กล่าวถึงปัจจัยส าคัญในการจัดสวน 
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ประการแรก  คืออุณหภูมิ  เพราะความร้อนหนาว
ของอากาศมีอิทธิพลต่อคนท่ีอาศยัในทอ้งท่ีนั้น ๆ ท าใหมี้
นิสัยใจคอแตกต่างกนั ในเวลาเดียวกนัก็มีอิทธิพลต่อตน้ไม้
ดว้ย ประการท่ีสอง  คือน ้าฝน  เพราะตน้ไมช้อบน ้าฝน  
หากไม่มีน ้าฝน  ตน้ไมจ้ะไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร  จึงควรคิด
หาทางแกไ้ขโดยใชน้ ้าธรรมชาติมาแทนน ้ าฝนในกรณีท่ีฝนไม่
ตก 
 

ประการท่ีสาม  ตอ้งจดัสวนออกเป็นส่วนต่าง ๆ คือ
บริเวณสาธารณะ  คือบริเวณภายในร้ัวบา้นท่ีคนภายนอก
มองเห็นไดใ้นเม่ือร้ัวโปร่ง  ส่วนท่ีสองคือบริเวณท่ีพกัส่วนตวั  
เพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  และส่วนท่ีสาม  คือบริเวณท่ี
ใชส้อยส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไม่ควรใหผู้อ่ื้นเห็น 

ปัจจัยประการแรกคืออุณหภูมิ 

ปัจจัยประการทีส่องคือน า้ฝน 

การแบ่งสวนออกเป็น 3 ส่วน  คือ  
บริเวณสวนสาธารณะ  บริเวณทีพ่กั
ส่วนตัว  และบริเวณใช้สอย 

นอกจากนั้น  ตอ้งรู้จกัชนิดของดิน  วา่เป็นดินชนิดใด  
คือ  ดินเหนียว  ดินร่วน  หรือดินทราย  พืชบางชนิดชอบดิน
เหนียว  แต่บางชนิดอาจชอบดินร่วนหรือดินทราย  กบัทั้งยงั
ตอ้งดูลกัษณะความสูงต ่าของเนินดินดว้ย  เพราะการไหล
ของน ้าบนดินหรือใตดิ้นอาจพดัพื้นดินใหพ้งัทลายลงมาได้
ง่าย การเลอืกพนัธ์ุไม้กบัสระน า้ ประการสุดทา้ย  คือการเลือกพนัธ์ุไมส้ าหรับ
ตกแต่งสวนวา่ตอ้งการเลือกชนิดใด  เช่น  ไมด้อก  ไมล้ม้ลุก  
หญา้  หรือไมเ้ล้ือย ฯลฯ  พนัธ์ุไมเ้หล่าน้ีลว้นแต่ให้
ประโยชน์ต่างกนัและสวนท่ีดีควรจะมีสระน ้า  เพราะน ้าเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับเมืองร้อน  ใหค้วามรู้สึกเยน็สบาย  ยงัให้
ความงามและใชร้ดน ้าตน้ไมไ้ดด้ว้ย  ในเวลาเดียวกนั  ดินท่ี
ขดุข้ึนมาก็จะไดป้ระโยชน์ในการถมท่ีปลูกบา้นใหสู้งข้ึน  
โดยไม่ตอ้งซ้ือดินจากท่ีอ่ืน  แต่การท่ีบ่อน ้าจะมีรูปร่างเป็น
อยา่งไรนั้น  ก็สุดแต่ประโยชน์ท่ีจะตอ้งการและการออกแบบ
เป็นส าคญั 

กล่าวถึงชนิดของดินกบัระดับของดิน 
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เร่ืองน้ีขอใหพ้ิจารณาดูอยา่งถ่ีถว้น  จะเห็นวา่  นอกจากใหร้ายละเอียดในแต่ละประเด็น
อยา่งไม่เพียงพอแลว้  บางตอนยงัพดูออกนอกขอบข่ายของเร่ือง  ขอบข่ายของเร่ืองน้ีระบุวา่  ให้
บอกปัจจยัท่ีส าคญัในการจดัสวน  แต่ในยอ่หนา้ท่ี 4 กล่าวถึงส่วนประกอบของสวนวา่ควรแบ่ง
ออกเป็นก่ีส่วน  ซ่ึงอยูน่อกขอบข่ายของเร่ือง  และในยอ่หนา้สุดทา้ยพูดถึงเร่ืองการเลือกพนัธ์ุไมก้บั
สระน ้ าปนกนัไป  ดูออกจะสับสนไม่นอ้ย 
 หวัขอ้เร่ืองไดบ้อกไวอ้ยา่งชดัเจนวา่  ใหก้ล่าวถึง “ปัจจยัส าคญัในการจดัสวน”  ไม่ใช่แสดง
การออกแบบสวนออกเป็นก่ีส่วนหรือสวนท่ีออกแบบจะมีสระน ้าหรือไม่  แต่ควรจะบ่งลงไปอยา่ง
ชดัเจนวา่  มีอิทธิพลหรือปัจจยัท่ีส าคญัอะไรบา้ง  ท่ีท าใหก้ารจดัสวนไดผ้ลดี  ดงันั้น  ในตวัอยา่งท่ี 1  
ซ่ึงยกมาน้ี  ผูเ้ขียนอาจจะเขียนโดยท่ียงัไม่ไดว้างโครงเร่ืองหรือวางโครงเร่ืองไม่เป็น  เพราะถา้
สังเขปความคิดในเน้ือหาออกมาเป็นโครงเร่ืองจะไดด้งัน้ี 
 
ปัจจัยส าคัญในการจัดสวน ข้อบกพร่อง 
1. อุณหภูมิ 
2. น ้าฝน 
3. ส่วนประกอบของสวน 
4. ชนิดของดินกบัระดบัของดิน 
5. การเลือกพนัธ์ุไม ้
6. สระน ้า 

(1) แบ่งหวัขอ้โครงเร่ืองไม่ไดร้ะดบั  คือ  ขอ้ 1.  กบั ขอ้ 2.  
ควรรวมอยูใ่นประเด็นใหญ่ของ “ดินฟ้าอากาศ”  หรือ
ต่างก็เป็นหวัขอ้ยอ่ยของหวัขอ้ “ดินฟ้าอากาศ”  แต่เร่ืองน้ี
ขาดหวัขอ้โครงเร่ืองใหญ่ไป 

(2) หวัขอ้โครงเร่ืองขอ้ 4. “ชนิดของดิน” กบั “ระดบัของ
ดิน”  ควรอยูค่นละประเด็น  หรือแยกคนละขอ้ 

(3) หวัขอ้เร่ืองท่ีอยูน่อกประเด็นของเร่ืองคือขอ้ 3. กบั ขอ้ 6. 
 
 จากตวัอยา่งท่ียกมา  พอจะเห็นแลว้วา่  การไม่วางโครงเร่ืองไวก่้อนล่วงหนา้  ท าใหเ้ร่ืองท่ี
เขียนบกพร่องหลายประการ  คราวน้ีลองมาเขียนเร่ืองน้ีใหม่  โดยเขียนโครงเร่ืองใหถู้กตอ้งเสียก่อน
ลงมือเขียน  เร่ืองก็จะเรียงล าดบัน่าอ่านยิง่ข้ึน  สมมติวา่ไดว้างโครงเร่ืองใหช้ดัเจนข้ึนดงัน้ี 
   ปัจจัยส าคัญในการจัดสวน 

1. ดินฟ้าอากาศ 
ก. อุณหภูมิ 
ข. น ้าฝน 
ค. แสงแดด 
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2. ระดบัความสูงต ่าของผวิดิน 
3. ลกัษณะของดิน 

ก. ชนิดของดิน 
ข. ส่วนผสมของดิน 

4. ชนิดของพนัธ์ุไม ้
ก. พนัธ์ุพื้นเมือง 
ข. พนัธ์ุไมป้ระดบั 
ค. พนัธ์ุไมท้างเกษตรกรรม 

คราวน้ีมาเร่ิมเขียนกนัใหม่  โดยอาศยัโครงเร่ืองท่ีวางไวน้ี้เป็นเคร่ืองน าทาง  เร่ืองท่ีเขียนจะ
ด าเนินไปในท านองน้ี 
 ตัวอย่างที ่2 

ปัจจัยส าคัญในการจัดสวน  สังเขปความคิดตามโครงเร่ือง 
การจดัสวนใหไ้ดผ้ลดีมีปัจจยัส าคญัหรือขอ้ควรคิด

ค านึงหลายประการ  ไดแ้ก่  การรู้จกัดินฟ้าอากาศ  ระดบัความ
สูงต ่าของผวิดิน  ลกัษณะของดิน  และการเลือกชนิดของพนัธ์ุ
ไมม้าปลูก  ดงัจะกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละเร่ืองใหเ้ป็นไป
ตามล าดบัต่อไป 

ปัจจยัส าคญัประการแรกในการจดัสวนใหไ้ดผ้ลดี  
คือการรู้จกัดินฟ้าอากาศ  ไดแ้ก่การรู้จกัส่ิงแวดลอ้มบางอยา่งท่ี
มีอิทธิพลต่อตน้ไม ้ คือ  อุณหภูมิ  น ้าฝน  และแสงแดด 

อุณหภูมิในท่ีน้ี  ก็คือ  ความร้อนหนาวของอากาศ  ใน
ท าเลท่ีจะเลือกท าสวน  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพืชพนัธ์ุท่ีจะน ามาปลูก  
หากอุณหภูมิพอเหมาะกบัชนิดของพืช  พืชจะเจริญเติบโตไดดี้ 

ต่อมาคือน ้าฝน  ซ่ึงเป็นน ้าตามธรรมชาติ  ท่ีช่วยหล่อ
เล้ียงตน้ไมใ้หเ้จริญเติบโตดีกวา่น ้าอยา่งอ่ืน  พืชบางชนิด
ตอ้งการน ้ามาก  เช่น  พืชคลุมดิน  หรือไมด้อกหรือไมพุ้ม่
บางอยา่ง  ถา้ท าเลท่ีจดัสวนนั้นขาดน ้าฝน  ก็ควรจดัหาน ้ าจาก
แหล่งอ่ืน  เช่น  น ้าจากสระ  บ่อ  หรือน ้าประปา  เอาไวใ้ห้

 ค าน า  กล่าวถึงความคิดส าคญั
หรือขอบข่ายของเร่ืองทั้งหมด 
 
 
 
อภิปรายปัจจยัขอ้แรก  คือ “ดินฟ้า
อากาศ” 
 
ประเด็นยอ่ย 1 ของปัจจยัขอ้แรก 
“อุณหภูมิ” 
 
ประเด็นยอ่ย 2 ของปัจจยัขอ้แรก 
“น ้าฝน” 
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เพียงพอ 
อีกขอ้หน่ึงคือแสงแดด  ซ่ึงนอกจากช่วยใหพ้ืชปรุง

อาหารไดแ้ลว้  ยงัมีผลต่อการจดัสวนอีก  คือ  ช่วยท าให้
บรรยากาศภายในสวนแตกต่างกนัออกไป  กล่าวคือ  ถา้แสง
สวา่งเขา้มาก  จะท าใหส้วนดูโล่งโถงไกลออกไป  และถา้แสง
สวา่งเขา้นอ้ย  จะท าให้บรรยากาศดูมืดทึบ  บางทีท าใหรู้้สึก
อึดอดัใจ  สวนท่ีมีแสงแดดส่องผา่นแต่พอดีจะท าใหเ้กิด
ความรู้สึกสดช่ืน  ไม่แหง้แลง้หรืออึดอดัจนเกินไป 

ปัจจยัส าคญัประการท่ีสองในการจดัสวนใหไ้ดผ้ลดี  
คือศึกษาระดบัของพื้นผวิดิน  เพราะลกัษณะสูงต ่าของดินยอ่ม
มีอิทธิพลต่อการท าสวนดว้ย  ในเม่ือน ้าไหลไปตามจุดศูนยถ่์วง
ของโลก  ดงันั้นทิศทางการไหลของน ้าบนดินหรือใตดิ้น
อาจจะเป็นคุณหรือโทษก็ได ้  พื้นดินจะอยูค่งท่ีหรือถูกน ้าพดั
พาไป  ก็ข้ึนอยูก่บัการไหลของน ้า  ดงันั้นพื้นท่ีซ่ึงลาดเอน
มากกวา่ 30 องศา  ควรสร้างเข่ือนกั้นผวิดินเอาไว ้ ไม่ใหน้ ้ าพดั
พาดินไป 

ปัจจยัส าคญัประการท่ีสามในการจดัสวนใหไ้ดผ้ลดี  
คือควรรู้จกัลกัษณะของดิน  วา่ดินมีอยูก่ี่ชนิด  แต่ละชนิดมี
ลกัษณะอยา่งไร  และมีผลต่อตน้ไมอ้ยา่งไร  กบัยงัตอ้งรู้จกั
ส่วนผสมของดินท่ีจะท าใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตไดผ้ลดี 

ดินโดยทัว่ไปมีอยูส่ามชนิด  คือดินเหนียว  ดินร่วน  
และดินทราย  ดินเหนียวมีเน้ือละเอียดท่ีสุด  และมีคุณสมบติั
ในการระบายน ้าไดเ้ลวท่ีสุด  ถา้น ้าท่วมนาน ๆ รากตน้ไมท่ี้
ปลูกดว้ยดินชนิดน้ีจะเน่าไดง่้าย  ดินร่วนมีเน้ือหยาบละเอียด
ปานกลางและระบายน ้าไดดี้  ส่วนดินทรายมีเน้ือหยาบท่ีสุด
และระบายน ้าไดเ้ร็วท่ีสุด  ตน้ไมม้กัชอบดินร่วน  เพราะน ้า
ระบายไดดี้และไม่ระเหยเร็วจนเกินไป  ตน้ไมจึ้งสามารถดูด
น ้าใหห้ล่อรากอยูไ่ดน้านเตม็ท่ี  แต่เวลาเดียวกนัก็ไม่ถึงกบัท า

ประเด็นยอ่ย 3 ของปัจจยัขอ้แรก 
“แสงแดด” 
 
 
 
 
 
อภิปรายปัจจยัขอ้ท่ีสองคือ 
“ระดบัความสูงต ่าของผวิดิน” 
 
 
 
 
 
อภิปรายปัจจยัขอ้ท่ีสาม  คือ  
“ลกัษณะของดิน” 
 
 
ประเด็นยอ่ย 1 ของปัจจยัขอ้ท่ี
สาม “ชนิดของดิน” 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยอ่ย 2 ของปัจจยัขอ้ท่ี
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ใหต้น้ไมร้ากเน่าเหมือนอยา่งดินเหนียว 
ส าหรับส่วนผสมของดินท่ีใหผ้ลดีต่อตน้ไม ้  ควร

ประกอบธาตุอาหารต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อพืช  เช่น  ไนโตรเยน  
โปแตสเซียม  และฟอสฟอรัส  เป็นตน้  ธาตุอาหารเหล่าน้ีจะ
อยูใ่นมูลสัตว ์ ซากพืชหรือซากสัตวท่ี์เป่ือย ฯลฯ  ดงันั้นการท า
สวนตน้ไม ้ ควรใชปุ๋้ยอินทรียผ์สมลงไปในดินมาก ๆ เพื่อเป็น
อาหารของตน้ไมท่ี้จะปลูกต่อไป 

ปัจจยัประการสุดทา้ยในการจดัสวนใหไ้ดผ้ลดีคือ  
การเลือกชนิดของพนัธ์ุไมท่ี้จะน าแต่งสวน  โดยมากมกัจะ
แบ่งอยา่งสะดวกออกเป็น 3 ชนิด  คือ 

ชนิดแรก  เป็นพวกพนัธ์ุพื้นเมืองคือเป็นตน้ไมท่ี้อยูใ่น
ท่ีนั้น ๆ แลว้  เพราะมนังอกข้ึนมาเองตามธรรมชาติ  เม่ือจะจดั
สวนในบริเวณนั้น  ก็ใชต้น้ไมใ้นท าเลเดิมประกอบจดัให้งดงาม  
ก็จะช่วยใหทุ้่นเวลาและทรัพยใ์นการบ ารุงรักษา 

ชนิดท่ีสอง  เป็นพวกพนัธ์ุไมป้ระดบั  ซ่ึงอาจปลูกเพื่อ
แกปั้ญหาทางประโยชน์ใชส้อย  เช่น  ใชเ้ป็นแนวกั้นลมหรือ
ใชเ้ป็นพืชคลุมดิน  เป็นตน้  หรือบางทีอาจปลูกเพื่อใหเ้กิด
ความงามโดยเฉพาะ  อย่างเช่นไมด้อก  ไมพุ้่ม ฯลฯ  ซ่ึงมี
รูปร่างและขนาดต่าง ๆ กนั  ไมป้ระดบัจะช่วยให้เกิดความรู้สึก
สมดุล  กลมกลืน  สบายตาและสบายใจ 

ชนิดท่ีสาม  เป็นพวกพนัธ์ุไมท้างเกษตรกรรม  เช่น  
พืชไร่  พืชสวน  ซ่ึงแต่ละชนิดยอ่มจะมีคุณประโยชน์และ
ความสวยงามอยูใ่นตวั 

พนัธ์ุไมท้ั้ง 3 ชนิดน้ีสามารถน ามาตกแต่งสวนให้
สวยงามไดท้ั้งส้ิน  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการบ ารุงรักษาและการเอา
ใจใส่ดูแลเป็นส าคญั 

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ทั้ง 4 ประการ  จ าเป็นตอ้ง
พิจารณาใหถ่ี้ถว้นเสียก่อนท่ีจะลงมือวางผงัสวนใหแ้น่นอน  

สาม “ส่วนผสมของดิน” 
 
 
 
 
อภิปรายปัจจยัขอ้ท่ีส่ี  คือ  “การ
เลือกชนิดของพนัธ์ุไม”้ 
 
ประเด็นยอ่ย 1 ของปัจจยัขอ้ท่ีส่ี 
“พนัธ์ุไมพ้ื้นเมือง” 
 
 
ประเด็นยอ่ย 2 ของปัจจยัขอ้ท่ีส่ี 
“พนัธ์ุไมป้ระดบั” 
 
 
 
 
ประเด็นยอ่ย 3 ของปัจจยัขอ้ท่ีส่ี 
“พนัธ์ุไมท้างเกษตรกรรม” 
 
 
 
 
สรุป  ทิ้งขอ้คิดเป็นขอ้เตือนใจ
สั้น ๆ 
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เพื่อท าใหส้วนสวยงามตามท่ีคาดคิดไว ้  กบัยงัเป็นการทุ่นเวลา
และทุนทรัพยโ์ดยไม่จ  าเป็นตอ้งลองผดิลองถูกอีกดว้ย 
 จะเห็นวา่ส านวนท่ีสองน้ีอ่านไดเ้ขา้ใจง่ายกวา่ส านวนแรก  เพราะใชโ้ครงเร่ืองท่ีถูกตอ้งเป็น
เคร่ืองน าทาง  จึงไม่พดูออกนอกขอบข่ายของเร่ือง  และมีเน้ือหาท่ีพอเหมาะพอดี  ไม่ยาวหรือสั้น
จนเกินไป  และท่ีส าคญัก็คือล าดบัความคิดไดร้าบร่ืน  อ่านแลว้ไม่ขดัหู  การเตรียมโครงเร่ืองให้
ถูกตอ้งก่อนลงมือเขียนจริง ๆ จึงมีประโยชน์ดงักล่าว 
 

ประโยชน์ของโครงเร่ือง 

 การวางโครงเร่ืองก่อนลงมือเขียนมีประโยชน์หลายประการ  คือ 
1. ช่วยในการตัดสินใจเกีย่วกบัวิธีทีจ่ะน าเสนอเนือ้หา  กล่าวคือ  ช่วยให้เราทราบ

จุดมุ่งหมายในการเขียน  รู้จกัก าหนดขอบข่ายของเน้ือหา  สามารถก าหนดความคิดหลกัและ
ความคิดสนบัสนุนของเน้ือหาไดช้ดัเจน  และช่วยในการตดัสินใจท่ีจะล าดบัความคิดท่ีจะกล่าวก่อน
หรือหลงัอยา่งไร  รวมทั้งช่วยใหเ้ห็นแนวทางการเรียบเรียงความคิด  วา่ควรจะใชแ้บบใด  เช่น  
เรียบเรียงตามวนัเวลา  ตามเน้ือท่ี  หรือตามเหตุผล  เป็นตน้ 

2. ช่วยให้ตัดสินใจในการเตรียมเนือ้หาได้อย่างเพียงพอ  เม่ือบรรจุหวัขอ้ต่าง ๆ ลงใน
โครงเร่ือง  ท าให้เราทราบวา่ตอ้งการเน้ือหาอะไรบา้ง  และมีเน้ือหาในประเด็นหรือหวัขอ้ใดท่ีเรายงั
ไม่รู้ดีพอหรือยงัหารายละเอียดไม่ได ้ เราก็สามารถเตรียมความรู้เหล่าน้ีเพิ่มเติมไดอี้กจนเพียงพอ 

3. ช่วยในการวางสัดส่วนของเร่ืองได้เหมาะสม  โครงเร่ืองช่วยบอกใหท้ราบวา่ควรพดูใน
ประเด็นอะไรบา้ง  มีประเด็นใดท่ีไม่ควรพดูนั้น  ควรน าความคิดหรือรายละเอียดมาสนบัสนุนมาก
นอ้ยแค่ไหน  จึงจะพอเหมาะกบัความยาว  ซ่ึงจะช่วยใหส้ดัส่วนของเร่ืองงดงามตา 

4. ช่วยให้เขียนเร่ืองอย่างมีเหตุผล  คือมองเห็นความสัมพนัธ์ของประเด็นต่าง ๆ ของ
เน้ือหาจากโครงเร่ืองไดช้ดัเจน  วา่มีประเด็นหรือหวัขอ้ใดเก่ียวขอ้งกนับา้ง  และจะโยงสัมพนัธ์
ความคิดของประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้นอยา่งไร  จึงจะท าใหเ้น้ือหามีน ้าหนกัและสมเหตุสมผล 
 

แบบของโครงเร่ือง 
 การสังเขปโครงเร่ืองอาจท าไดห้ลายแบบ  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายและโอกาสท่ีจะใช ้ 
กล่าวคือ 
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1. โครงเร่ืองแบบไม่มีพธีิรีตอง  โครงเร่ืองแบบน้ีเขียนอยา่งคร่าว ๆ  โดยสังเขปดว้ยค าหรือ
วลีอยา่งหยาบ ๆ เพื่อวางแนวเร่ืองท่ีสั้น ๆ  หรือเร่ืองท่ีตอ้งพดูตอ้งเขียนอยา่งทนัควนัในเวลาอนัจ ากดั  
ตวัอยา่งเช่น  สังเขปโครงเร่ืองเพื่อเตรียมตอบค าถามหรือขอ้สอบในเวลาสอบไล่หรือถูกเชิญใหก้ล่าว
ในเวลาอนักระทนัหนั  ก็สังเขปโครงเร่ืองค ากล่าวอยา่งลวก ๆ นึกอะไรไดก้็จดขยกุขยกิลงไป  โดยไม่
ตอ้งค านึงถึงระเบียบแบบแผนใด ๆ เพียงแต่ตอ้งการให้เร่ืองท่ีจะกล่าวเรียงล าดบักนัไม่สับสนเท่านั้น 

2. โครงเร่ืองแบบย่อหน้า  โครงเร่ืองแบบน้ีประกอบดว้ยกลุ่มประโยคหลายประโยค
รวมกนัในรูปของยอ่หนา้  โดยไม่ตอ้งแยกเป็นหวัขอ้ลงในบรรทดัใหม่  แต่กล่าวถึงประเด็นทุก
ประเด็นปนกนัไปในยอ่หนา้เดียวกนั  เน่ืองจากโครงเร่ืองแบบน้ีไม่แยกประเด็นความคิดของเน้ือหา
ออกอยา่งชดัเจน  จึงไม่เป็นท่ีนิยมกนัโดยทัว่ไป 

3. โครงเร่ืองแบบประโยค  โครงเร่ืองแบบน้ีเขียนดว้ยขอ้ความซ่ึงเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์
และชดัเจน  มีเลขหรืออกัษรยอ่ก ากบัประโยคทุกประโยคท่ีเป็นประเด็นของเร่ืองนั้น  โครงเร่ือง
แบบน้ีเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมหดัเขียน  เพราะช่วยผูเ้ร่ิมตน้เขียนไดม้าก  กล่าวคือ  เป็นโครงเร่ืองท่ีบอก
ขอบข่ายและรายละเอียดของแต่ละหวัขอ้หรือแต่ละประเด็นไวค้รบถว้น  ง่ายต่อการน าไปเขียน
ขยายเป็นยอ่หนา้หรือเน้ือความ 

4. โครงเร่ืองแบบหัวข้อ  โครงเร่ืองแบบน้ีเขียนดว้ยค าวลีสั้น ๆ หรืออนุประโยคท่ีไม่ได้
ความครบถว้นในตวัเอง  และมีตวัเลขหรืออกัษรยอ่ก ากบัประเด็นทุกประเด็นท่ีสังเขปดว้ยค าวลี
หรืออนุประโยคนั้น ๆ 

โครงเร่ืองท่ีควรฝึกฝนในท่ีน้ีเป็นพิเศษ  คือแบบท่ี 3  กบัแบบท่ี 4  เพราะเป็นโครงเร่ืองท่ี
สังเขปไดอ้ยา่งมีระเบียบแบบแผน  น าไปขยายเป็นเน้ือความไดส้ะดวกและเป็นท่ีนิยมใชก้นัมาก 

 

 ตัวอย่างโครงเร่ืองแบบหัวข้อและแบบประโยค 
โครงเร่ืองแบบหัวข้อ 
หลกัการเรียนทีด่ี  

โครงเร่ืองแบบประโยค 
หลกัการเรียนทีด่ี 

ประโยคกล่าวน า  การเรียนท่ีใหผ้ลดีควรรู้จกั
เตรียมตวัและอ่านหนงัสือเป็น 
1. ขั้นเตรียมตวั 

ก. เวลา 
ข. สถานท่ี 

ประโยคกล่าวน า  วธีิเรียนใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพ
ควรรู้หลกัการเตรียมตวัและอ่านหนงัสือเป็น 
1. การเตรียมตวัและปฏิบติัตนเองเพื่อเรียนใหไ้ดผ้ลดี 

ก. ท่านจงแบ่งเวลาส าหรับศึกษาไวเ้ป็นสัดส่วน 
ข. ท่านจงหาสถานท่ีท่ีเหมาะในการศึกษา 
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ค. สมาธิ 
ง. งานประจ า 
 

2. ขั้นอ่านหนงัสือ 
ก. ส ารวจ 
ข. จบัใจความ 
ค. ดูรายละเอียด 
ง. ทบทวน 

ค. ท่านจงท าใจใหมี้สมาธิ 
ง. ท่านจงท างานประจ าท่ีก าหนดไวใ้หเ้สร็จ 
 

2. การอ่านหนงัสืออยา่งมีประสิทธิภาพ 
ก. ท่านจงอ่านส ารวจเร่ืองส่วนรวมอยา่งคร่าว ๆ 
ข. ท่านจงจบัใจความส าคญัของเร่ือง 
ค. ท่านจงศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ใจความส าคญั 
ง. ท่านจงทบทวนเร่ืองท่ีอ่านเพื่อทดสอบความ

เขา้ใจ 
 

ล าดับขั้นในการเขยีนโครงเร่ือง 

 การเขียนโครงเร่ืองใหไ้ดผ้ลดีและเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน  ใชว้ธีิการเดียวกบัการจดั
ระเบียบความคิดดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 1 นัน่เอง  กล่าวคือ  ตอ้งประมวลความคิด  เลือกสรร
ความคิด  จดัหมวดหมู่หรือแยกประเภทความคิด  จดัล าดบัความคิด  และเขียนโครงเร่ืองตามล าดบั 

1. การประมวลความคิด 
สมมติวา่  เราตอ้งการเขียนความเรียงใหมี้ความยาวใหมี้ความยาวไม่เกิน 5 หนา้กระดาษ

เขียนรายงาน  หรือเป็นเร่ืองท่ีพดูซ่ึงใชเ้วลาไม่เกิน 20 นาที  และตกลงใจเลือกเร่ือง  “สาเหตุทีนั่กศึกษา
เข้ามาเรียนในมหาวทิยาลัย”  ขั้นแรกท่ีสุดในการเขียนโครงเร่ือง  คือนึกถึงเหตุผลต่าง ๆ ท่ีตอ้งเขา้
มาศึกษาในมหาวทิยาลยั  วา่มีอะไรบา้ง  ใหป้ระมวลหรือรวบรวมความคิดเก่ียวกบัสาเหตุต่าง ๆ ให้
ไดม้ากรายการท่ีสุด  แลว้บนัทึกเป็นขอ้ความสั้น ๆ ในรูปของค า  วลี  หรือประโยคก็ได ้  สมมติวา่
รวบรวมความคิดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไดท้ั้งหมด 4 รายการดงัน้ี 

1) พอ่แม่ตอ้งการใหข้า้พเจา้มาเรียน 
2) พอ่แม่คิดวา่การศึกษาในมหาวทิยาลยัท าใหข้า้พเจา้เป็นผูใ้หญ่ท่ีรับผดิชอบ 
3) เพื่อแสวงหาความรู้ 
4) ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้โลกและชีวติใหก้วา้งขวางข้ึน 
และสมมติวา่ท่านไม่สามารถคิดหาเหตุผลเก่ียวกบัการเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัได้

อีกดว้ยตนเอง  ทั้งท่ีรู้วา่รายการความคิดทั้ง 4 หวัขอ้น้ี  เป็นเน้ือหาท่ีนอ้ยเกินไปท่ีจะเขียนใหเ้หมาะ
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กบัความยาว 5 หนา้ได ้ ตอนน้ีจะท าอยา่งไร  ทางออกท่ีดีก็คือควรเอาความคิดทั้งหมดไปผนวกและ
แลกเปล่ียนกบัความคิดของเพื่อน ๆ ซ่ึงอาจไดร้ายการความคิดในการเขียนโครงเร่ืองเพิ่มข้ึนอีกดงัน้ี 

5) มีโอกาสไดพ้บปะกบับุคคลหลายคน 
6) ไม่ตอ้งรับราชการทหาร 
7) ระยะ 4 ปีในมหาวทิยาลยั  เป็นช่วงส าคญัท่ีสุดในชีวิตของขา้พเจา้ 
8) เพื่อตอ้งการหาเงินไดม้ากในขณะท่ีมีชีวติอยู ่ (เรียนจบชั้นสูง ๆ มีโอกาสหางานท า

ไดง่้ายและไดค้่าตอบแทนสูง) 
9) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน 
10) มีโอกาสเลือกคู่ครองไดง่้าย 
11) เพื่อเรียนวชิาชีพชั้นสูง 
12) เพื่อสนุกกบักิจกรรมนอกหลกัสูตร 
13) เพื่อช่วยยกฐานะหรือต าแหน่งในทางราชการ 
14) เพื่อหาลู่ทางในการท างาน  เม่ือมีโอกาส 
15) เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี (บณัฑิตวทิยาลยั) 
16) นกัศึกษาหลายคนมีรถยนตส่์วนตวัใช ้ ทั้งท่ีเป็นรถสั่งมาจากญ่ีปุ่นและตะวนัตก 
17) ช่วยใหป้ระสบความส าเร็จในทางสังคมธุรกิจในอนาคต 
18) เช่ือวา่เขา้มาเรียนแลว้จะมีงานท าควบคู่กนัไปดว้ย (ช่วยตวัเอง) 
19) ไม่สามารถตกลงใจเก่ียวกบัการเลือกวชิาชีพชั้นสูง  จึงเรียนเอาวฒิุปริญญาตรีไว้

ก่อน 
20) เพื่อฐานะทางสังคมตามท่ีพอ่แม่ตอ้งการ 
21) เพื่อหาทุน 

2. การจัดสรรความคิด 
รายการความคิดท่ีประมวลมาไดท้ั้งหมดในขอ้ 1.  มีทั้งหมด 21 รายการ  ต่อมาพิจารณา

รายการทั้งหมด  วา่มีรายการอะไรบา้งท่ีสนบัสนุนจุดมุ่งหมายและอยูใ่นขอบข่ายของหวัขอ้เร่ือง
หรือไม่  หรือมีรายการใดบา้งท่ีไม่สนบัสนุนจุดมุ่งหมายและอยูน่อกขอบข่ายของหวัขอ้เร่ือง  จะ
เห็นวา่รายการท่ี 7) “ระยะ 4 ปี  ในมหาวทิยาลยัเป็นช่วงส าคญัท่ีสุดในชีวติของขา้พเจา้”  ไม่ได้
สนบัสนุนจุดมุ่งหมายของเร่ือง  เช่นเดียวกบัรายการท่ี 16) “นกัศึกษาหลายคนมีรถยนตส่์วนตวัใช ้ 
ทั้งท่ีเป็นรถสั่งมาจากญ่ีปุ่นและตะวนัตก”  ซ่ึงไม่สนบัสนุนความคิดของเร่ืองเช่นเดียวกนั  ดงันั้น
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รายการความคิดท่ีจะน ามาใชเ้ป็นโครงเร่ืองจึงเหลืออยูเ่พียง 19 รายการเท่านั้น (ตดัรายการท่ี 7  กบั 
16 ทิ้งไป) 

 
3. การจัดหมวดหมู่หรือแยกประเภทความคิด 

ขั้นน้ีไดแ้ก่น าเอารายการความคิด 19 รายการ  ท่ีสนบัสนุนจุดมุ่งหมายและอยูใ่น
ขอบข่ายของหวัเร่ือง  มาแยกหมวดหมู่หรือแยกประเภทเสียใหม่  ใหมี้ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั  
รายการใดท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัได ้ ก็น ามาจดัไวใ้นพวกเดียวกนั 

เม่ือพิจารณารายการทั้ง 19 รายการแลว้  จะเห็นไดว้า่แยกออกเป็น 7 กลุ่ม  หรือ 7 พวก  
คือ (ตวัเลขขา้งหลงัขอ้ความคือหวัขอ้ก ากบัรายการเดิม  ส่วนตวัเลขขา้งหนา้คือกลุ่มความคิดหรือ
ประเด็นท่ีแยกประเภทแลว้) 
1. นกัศึกษาหลายคนเขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัเพราะเป็นความตอ้งการของพ่อแม่ 

พอ่แม่คิดวา่การศึกษาในมหาวทิยาลยั  จะท าใหลู้กเป็นผูใ้หญ่ท่ีรับผดิชอบ 
เพื่อฐานะทางสังคมท่ีพอ่แม่ตอ้งการ 

2. ช่วยใหห้างานท า  ไดเ้งินดีตลอดชีวิต 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อชั้นสูงข้ึน 

3. ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งถูกเกณฑท์หาร 
เพื่อยกวทิยฐานะหรือต าแหน่งในทางราชการทหาร 

4. มีโอกาสไดพ้บปะสังสรรคก์บับุคคลในระดบัต่าง ๆ 
มีโอกาสไดเ้ลือกคู่ครอง 

       ช่วยใหป้ระสบความกา้วหนา้ทางดา้นสังคมธุรกิจ 
5. เพือ่สนุกกบักิจกรรมนอกหลกัสูตร 

เพื่อหาทุน 
6. เพื่อหาลู่ทางท างานเม่ือมีโอกาส 

เพื่อหางานท าควบคู่ไปกบัการเรียน 
7. เพื่อแสวงหาความรู้ 

ตอ้งการเรียนรู้โลกและชีวติใหก้วา้งขวางข้ึน 
       เพื่อหาขอ้เทจ็จริงและความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน 
       เตรียมตวัเป็นนกัวชิาชีพชั้นสูง 

1 
2 
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       เพราะยงัตดัสินใจไม่ไดว้า่จะเลือกอาชีพอะไร 19 
 ก่อนท่ีจะท าอะไรต่อไป  ขอให้อ่านรายการท่ีไดแ้ยกประเภททั้ง 7 กลุ่มอยา่งชา้ ๆ เพื่อ
พิจารณาทบทวนและถามตวัเองอีกคร้ังหน่ึงวา่  ทุกประเด็นและทุกรายการสนบัสนุนจุดมุ่งหมาย
และอยูใ่นขอบข่ายของหวัขอ้เร่ืองหรือไม่  เม่ืออ่านแลว้  สมมติวา่ทุกประเด็นและทุกรายการ
สนบัสนุนและอยูใ่นขอบข่ายของหวัขอ้เร่ือง 
 ขั้นต่อมาให้คิดหาถอ้ยค ามาตั้งเป็นหวัขอ้ประเด็นใหญ่ในแต่ละกลุ่ม (ทั้ง 7 ประเด็น)  โดย
พิจารณาดูจากรายการท่ีอยูใ่นแต่ละกลุ่มนั้น  วา่ควรจะตั้งหวัขอ้ประเด็นอยา่งไร  บางประเด็นอาจหา
ถอ้ยค ามาตั้งใหม่  แต่ส าหรับบางประเด็นถา้มีรายการบางรายการในกลุ่มนั้นมีความหมายครอบคลุม
ใจความรายการในประเด็นไดห้มด  ก็เอารายการนั้นมาตั้งเป็นหวัขอ้ประเด็นไดเ้ลย  กล่าวคือ 
 ประเด็นท่ี 1  เม่ืออ่านรายการท่ีประกอบอยูใ่นกลุ่มน้ีทั้ง 3 รายการ  จะเห็นวา่ท่ีนกัศึกษาเขา้
มาเรียนต่อในมหาวทิยาลยั  ก็เพราะพอ่แม่เป็นเหตุใหเ้ขา้มาเรียน  จึงน าเอารายการแรกในกลุ่ม  มา
ตั้งเป็นหวัขอ้ประเด็นวา่  เพราะอทิธิพลของพ่อแม่  หรือความต้องการของพ่อแม่  ในประเด็นแรกน้ี
จึงประกอบดว้ยหวัขอ้ประเด็น (ความคิดหลกั)  กบัส่วนประกอบของประเด็น (ความคิดรอง)  ดงัน้ี 

1. อิทธิพลหรือความตอ้งการของพอ่แม่  (หวัขอ้ประเด็นหรือความคิดหลกั) 
- ตอ้งการให้ผูใ้หญ่รับผดิชอบ  (ความคิดรองหรือสนบัสนุน) 
- ตอ้งการใหมี้ฐานะดีในทางสังคม  (ความคิดรองหรือสนบัสนุน) 

ต่อมาพิจารณาดูประเด็นท่ี 2  เม่ืออ่านรายการท่ีอยูใ่นกลุ่มแลว้  จะเห็นวา่ท่ีเขา้มาศึกษาใน
มหาวทิยาลยัเพราะเก่ียวกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  จึงเขียนหวัขอ้ประเด็นเสียใหม่ซ่ึงประกอบดว้ย
ความคิดรองท่ีไดป้รับปรุงแลว้ดงัน้ี 

2. ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ    (หวัขอ้ประเด็น) 
- มีต าแหน่งการงานดี (เพราะเรียนจบชั้นสูง) (ความคิดสนบัสนุน) 
- ไดรั้บค่าตอบแทนสูง   (ความคิดสนบัสนุน) 

ในประเด็นต่อไป  ก็ขอใหพ้ิจารณาเช่นเดียวกบัประเด็นท่ี 1  และ 2  แลว้เขียนหวัขอ้
ประเด็นเสียใหม่  ประกอบกบัความคิดรองหรือความคิดสนบัสนุน  ซ่ึงเม่ือจดัแลว้จะไดท้  านองน้ี 

3. ดา้นการรับราชการทหาร   (หวัขอ้ประเด็น) 
- มีเกียรติประวติัท่ีไดเ้รียน ร.ด.  (ความคิดสนบัสนุน) 
- เล่ือนต าแหน่งทางอาชีพสูงข้ึน  (ความคิดสนบัสนุน) 

4. มีโอกาสพบปะบุคคลต่าง ๆ   (หวัขอ้ประเด็น) 
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- ไดเ้ลือกคู่แต่งงาน   (ความคิดสนบัสนุน) 
- กา้วหนา้ทางดา้นสังคมธุรกิจ  (ความคิดสนบัสนุน) 

5. เพื่อความสนุก    (หวัขอ้ประเด็น) 
- ไดร้วมกลุ่มนนัทนาการทั้งการเล่นและการเรียน (ความคิดสนบัสนุน) 
- ไดท้  ากิจกรรมนอกหลกัสูตร  (ความคิดสนบัสนุน) 

6. เพื่อมีโอกาสไดท้ างาน   (หวัขอ้ประเด็น) 
- ประหยดัเงินพ่อแม่ (เพราะช่วยตวัเองได)้ (ความคิดสนบัสนุน) 
- วางแผนหางานท าในอนาคต  (ความคิดสนบัสนุน) 

7. เพื่อแสวงหาความรู้    (หวัขอ้ประเด็น) 
- ความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวิต  (ความคิดสนบัสนุน) 
- ความรู้เก่ียวกบัวชิาชีพชั้นสูง  (ความคิดสนบัสนุน) 

4. การจัดล าดับความคิด 
ต่อไปมาพิจารณาดูวา่จะเรียบเรียงประเด็นอยา่งไร  จึงจะท าใหค้วามคิดของเร่ือง

เป็นไปอยา่งราบร่ืน  คือควรจะพดูถึงประเด็นใดก่อนหรือหรือประเด็นใดทีหลงั  จึงจะท าให้
ความคิดของเร่ืองล าดบักนัดีและเป็นเหตุเป็นผลกนั 

จากการแยกประเภทหรือการจดัหมวดหมู่รายการความคิดออกเป็น 7 ประเด็นนั้น  จะ
เห็นวา่ยงัไม่ไดจ้ดัล าดบัประเด็นวา่จะพดูอะไรก่อนหลงั  ขอใหอ่้านดูประเด็นทั้ง 7 ขอ้เสียใหม่  แลว้
คิดดูชา้ ๆ จะเห็นวา่  สาเหตุของการเขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัทั้ง 7 ประเด็นน้ีมีทั้งสาเหตุท่ีควร
กล่าวก่อน  และสาเหตุท่ีควรกล่าวทีหลงั  คือสาเหตุบางสาเหตุอาจเป็นผลของอีกสาเหตุหน่ึง  เช่น  
“จะตอ้งมีความรู้”  เสียก่อน (ประเด็นท่ี 7) จึง “จะไดรั้บผลตอบแทนดี” (ประเด็นท่ี 2)  จึงควร
กล่าวถึงประเด็นการแสวงหาความรู้ก่อน ฯลฯ  ดงันั้นประเด็นทั้งหมดถา้จดัล าดบัเสียใหม่ใหเ้ป็น
เหตุเป็นผลกนั  ก็ควรจะไดด้งัน้ี 

1. เพื่อแสวงหาความรู้ 
-   ความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวติ 
-   ความรู้เก่ียวกบัวชิาชีพชั้นสูง 

2. มีโอกาสพบปะบุคคลต่าง ๆ 
-   ไดเ้ลือกคู่แต่งงาน 
-   กา้วหนา้ทางดา้นสังคมธุรกิจ 
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3. เพื่อความสนุกสนาน 
-   ไดร้วมกลุ่มนนัทนาการทั้งการเล่นและการเรียน 
-   ไดท้  ากิจกรรมนอกหลกัสูตร 

4. เพื่อมีโอกาสไดท้ างาน 
-  ประหยดัเงินพอ่แม่ (หางานท าในขณะศึกษา) 
-  วางแผนหางานท าในอนาคต 

5. ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
-   มีต าแหน่งการงานดี 
-   ไดรั้บค่าตอบแทนสูง 

6. ความตอ้งการของพ่อแม่ 
-   ใหเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีรับผดิชอบ 
-   ใหมี้ฐานะดีในทางสังคม 

7. ดา้นรับราชการทหาร 
-   มีเกียรติประวติัดี 
-   เล่ือนต าแหน่งทางอาชีพสูงข้ึน 

เม่ือจดัล าดบัความคิดเสร็จแลว้  ก็ใหเ้ขียนประโยคกล่าวน า  ขมวดขอบข่ายเน้ือหาของ
เร่ืองทั้งหมด  ซ่ึงอาจจะเขียนไดใ้นท านองน้ี  “นกัศึกษาเขา้มาเรียนต่อในมหาวทิยาลยัดว้ยเหตุผลท่ี
ส าคญัและแตกต่างกนัหลายประการ”  หรืออาจเขียนวา่ “นกัศึกษาเขา้มาเรียนต่อในมหาวทิยาลยั
ดว้ยแรงจูงใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั  บางคนมีเหตุผลท่ีคลุมเครือ  แต่บางคนมี
เหตุผลท่ีชดัเจน”  หรือถา้จะใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  ก็อาจเขียนแยกประเด็นความคิดในประโยคกล่าวน า
ออกเป็นส่วน ๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทแรกวา่  “นกัศึกษาเขา้มาเรียนต่อในมหาวทิยาลยั  เพราะ
สาเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั  กล่าวคือ  บา้งเพื่อแสวงหาความรู้  บา้งเพื่อพบปะ
บุคคล  บา้งเพื่อหาความสนุก  บา้งเพื่อหาโอกาสท างาน  บา้งเพื่อหวงัผลตอบแทนเม่ือจบไปท างาน  
บา้งเพื่อความตอ้งการของพ่อแม่  และบา้งเพื่อประโยชน์ดา้นการรับราชการทหาร” 

5. การเขียนตัวโครงเร่ือง 
เม่ือจดัล าดบัประเด็นและเขียนประโยคกล่าวน าเรียบร้อยแลว้  ต่อมาก็เขียนเป็นตวัโครง

เร่ืองจริง ๆ คือใส่ตวัเลขหรืออกัษรยอ่ก ากบัหวัขอ้ใหถู้กตอ้ง  ขั้นเขียนโครงเร่ืองจะตอ้งเอาใจใส่กบั
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การใชถ้อ้ยค าเป็นพิเศษ  สมมติวา่เขียนเป็นโครงเร่ืองแบบหวัขอ้กบัโครงเร่ืองแบบประโยคก็จะได้
ท านองขา้งล่างน้ี 

 
 
โครงเร่ืองแบบหัวข้อ โครงเร่ืองแบบประโยค 

สาเหตุทีนั่กศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวทิยาลยั
ประโยคกล่าวน า  นกัศึกษามาเรียนต่อใน
มหาวทิยาลยัดว้ยเหตุผลท่ีส าคญัและแตกต่างกนั
ออกไปหลายประการ 
1. ความรู้ 

ก. ความรู้วชิาพื้นฐาน 
ข. ความรู้วชิาชีพชั้นสูง 

2. บุคคล 
ก. คู่แต่งงาน 
ข. สังคมธุรกิจ 

3. ความสนุก 
ก. นนัทนาการ 
ข. กิจกรรมนอกหลกัสูตร 

4. การท างาน 
ก. การท างานในขณะท่ีเรียน 
ข. การวางแผนหางานในอนาคต 

5. ผลตอบแทน 
ก. ต าแหน่งดี 
ข. เงินเดือนดี 

6. ความตอ้งการของพ่อแม่ 
ก. ความรับผดิชอบ 
ข. ฐานะทางสังคม 

7. การรับราชการทหาร 

สาเหตุทีนั่กศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวทิยาลยั
ประโยคกล่าวน า  นกัศึกษามาเรียนต่อใน
มหาวทิยาลยัดว้ยแรงจูงใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ
หลายอยา่งรวมกนั  บางคนมีเหตุผลท่ีคลุมเครือ  
แต่บางคนมีเหตุผลท่ีชดัเจน 
1. นกัศึกษาบางคนเขา้มาเพื่อแสวงหาความรู้ 

ก. มหาวทิยาลยัใหค้วามรู้วชิาพื้นฐานใน
การด ารงชีวติ 

ข. มหาวทิยาลยัใหค้วามรู้ทางวิชาชีพชั้นสูง 
2. นกัศึกษาบางคนเขา้มาเพื่อพบปะบุคคลต่าง ๆ 

ก. บุคคลท่ีจะเป็นคู่ชีวติแต่งงาน 
ข. บุคคลท่ีอยูใ่นสังคมธุรกิจ 

3. นกัศึกษาบางคนเขา้มาเพื่อแสวงหาความ
สนุกสนาน 
ก. การร่วมนนัทนาการทั้งในเวลาเล่นและ

เวลาเรียน 
ข. การร่วมจดักิจกรรมนอกหลกัสูตร 

4. นกัศึกษาบางคนเขา้มาเพื่อหาโอกาสท างาน 
ก. การหางานท าในขณะท่ีเรียนอยู ่
ข. การวางแผนหางานท าในอนาคต 

5. นกัศึกษาบางคนเขา้มาเพื่อหวงัผลตอบแทน
เม่ือเรียนจบไปแลว้ 
ก. ความกา้วหนา้ท่ีจะไดรั้บต าแหน่งการ
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ก. เกียรติประวติั 
ข. ต าแหน่งกา้วหนา้ 

งานดี 
ข. ความคุม้ค่าท่ีจะไดรั้บเงินเดือนสูง 

6. นกัศึกษาบางคนเขา้มาเพื่อความตอ้งการ
ของพอ่แม่ 
ก. พอ่แม่ตอ้งการใหลู้กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ี

รับผดิชอบ 
ข. พอ่แม่ตอ้งการใหลู้กมีฐานะดีในทาง

สังคม 
7. นกัศึกษาชายบางคนเขา้มาเพื่อประโยชน์ใน

การรับราชการทหาร 
ก. การเรียนวชิารักษาดินแดนช่วยใหมี้

เกียรติประวติัดี 
ข. การเรียนจบปริญญา  อาจช่วยในการ

เล่ือนวทิยฐานะทางต าแหน่งทหารให้
สูงข้ึน 

 การเขียนโครงเร่ืองทั้งสองแบบน้ี  โครงเร่ืองแบบประโยคใหร้ายละเอียดท่ีชดัเจนกวา่  
เพราะประเด็นท่ีเขียนดว้ยประโยคสมบูรณ์  ยอ่มอมความไดม้ากกวา่  และพร้อมท่ีจะขยายตามได้
ทนัที  ขอ้ค านึงในการเขียนโครงเร่ืองแบบประโยค  ควรใชป้ระโยคสั้น ๆ มีความหมายรัดกุมและ
เจาะจงลงไปอยา่งชดัเจน  ส่วนโครงเร่ืองแบบหวัขอ้ควรใชถ้อ้ยค าให้ขนานเป็นแนวเดียวกนัโดยตลอด  
คือถา้หวัขอ้แรกข้ึนตน้ดว้ยค านามหรือค ากริยา  หวัขอ้ต่อไปก็ควรข้ึนตน้ดว้ยค านามหรือค ากริยาดว้ย 
 

หลกัในการเขยีนโครงเร่ือง 

 เม่ือไดเ้ขา้ใจล าดบัขั้นในการเสนอโครงเร่ืองแลว้  ต่อไปขอกล่าวถึงหลกัในการเขียนโครง
เร่ืองแบบหวัขอ้และแบบประโยคโดยละเอียด  วา่ควรจะท าอยา่งไรบา้ง  ดงัน้ี 

1. เขียนหวัขอ้เร่ืองลงกลางหนา้กระดาษในบรรทดัแรก  บรรทดัถดัมาใหเ้ขียนประโยค
กล่าวน า  จ  ากดัขอบข่ายเน้ือหาของหวัขอ้เร่ืองใหช้ดัเจน  เสร็จแลว้จึงเขียนประเด็นต่าง ๆ ท่ีน ามา
ประกอบเป็นโครงเร่ืองตามล าดบั  ดงัตวัอยา่งขา้งล่าง (ขอใหดู้โครงเร่ือง เร่ือง “สาเหตุท่ีนกัศึกษา
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เขา้มาเรียนในมหาวทิยาลยั”  ประกอบอีกคร้ังหน่ึง  จะเห็นการวางรูปแบบของโครงเร่ืองไดช้ดัเจน
ข้ึน) 
 
 
 
 

(หวัขอ้เร่ือง)……………………………… 
 ประโยคกล่าวน า……………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………... 

1. ………………………………………………………………………………………… 
ก. …………………………………………………………………………………….. 
ข. …………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………… 
ก.  ……………………………………………………………………………………. 
ข. …………………………………………………………………………………….. 
ค. …………………………………………………………………………………….. 

1) ………………………………………………………………………………... 
2) ………………………………………………………………………………... 

ก) …………………………………………………………………………… 
ข) …………………………………………………………………ฯลฯ 

2.  แบ่งระดบัของหวัขอ้ในโครงเร่ืองใหถู้กตอ้ง  คือหวัขอ้ท่ีมีความส าคญัเท่ากนัให้เขียน
ระดบัตรงกนั  ส่วนหวัขอ้ท่ีมีความส าคญัรองลงไปหรือหวัขอ้ท่ีสนบัสนุนหวัขอ้อ่ืน  ใหเ้ขียนยอ่เวา้
เขา้ไปทางขวามือนิดหน่ึง  ดงัตวัอยา่งขา้งบน  จะเห็นวา่หวัขอ้ 1. กบั 2.  เป็นประเด็นท่ีมี
ความส าคญัเท่ากนัจึงเขียนในระดบัเดียวกนั  ส่วนขอ้ท่ีเป็นอกัษรยอ่ ก. ข. ฯลฯ  เป็นหวัขอ้ยอ่ในขอ้ 
1.  และ 2.  เขียนยอ่เวา้เขา้มาทางขวามากกวา่ ขอ้ 1.  และ 2.  และต่อมาถา้มีหวัขอ้ยอ่ยในหวัขอ้ท่ี
ก ากบัดว้ยอกัษรยอ่  ซ่ึงเขียนก ากบัดว้ยตวัเลขท่ีมีวงเล็บขา้งเดียว  ก็เขียนเวา้เขา้ไปทางขวาอีกนิด
หน่ึง  หรือถา้มีหวัขอ้ยอ่ยลงไปอีกก็ก ากบัดว้ยอกัษรยอ่ท่ีมีวงเล็บขา้งเดียว  เขียนใหย้อ่ลึกเขา้ไป
ตามล าดบั 



                                                                                                                                               TH 103 42 

3. เขียนตวัเลขหรืออกัษรยอ่ของหวัขอ้แต่ละประเด็นใหมี้ระเบียบ  ถา้เลือกหวัขอ้ประเด็น
แบบใดก็ใหใ้ชแ้บบนั้นตลอดไป  อยา่ใชป้นกนัหลาย ๆ แบบ  หวัขอ้ประเด็นในโครงเร่ืองอาจใช้
แบบตวัเลขผสมกบัตวัอกัษรยอ่สลบักนัไป (ดงัตวัอยา่งคอลมัน์ซา้ยมือขา้งล่าง)  หรืออาจใชห้วัขอ้
ประเด็นแบบตวัเลขลว้น ๆ โดยใชเ้คร่ืองหมาย . (มหพัภาค)  เป็นเคร่ืองช่วยในการสังเกตประเด็น
ใหญ่และประเด็นยอ่ย (ดงัตวัอยา่งคอลมัน์ขวามือขา้งล่าง) 
 
 
1. ……………………………………….. 

ก. …………………………………… 
ข. …………………………………… 

2. ……………………………………….. 
ก. …………………………………… 
ข. …………………………………… 

1) ………………………………. 
2) ………………………………. 

ก) ………………………….. 
ข) ……………………ฯลฯ 

 1. …………………………………………… 
1.1 ………………………………………. 
1.2 ………………………………………. 

2. …………………………………………… 
2.1 ………………………………………. 
2.2 ………………………………………. 

2.2.1 ……………………………….. 
2.2.2 ……………………………….. 

2.2.2.1 ………………………… 
2.2.2.2 ………………..ฯลฯ    

4.  หัวขอ้ใดท่ีแบ่งออกเป็นหัวขอ้ย่อย  หัวขอ้ย่อยท่ีแบ่งออกมานั้นตอ้งประกอบดว้ย 2 
หวัขอ้เป็นอยา่งนอ้ย  เช่น 
  ผดิ     ถูก 

1. ชนิดของเนย    1.   ชนิดของเนย 
ก.  นุ่ม          ก.  เหลว  

      ข.  แขง็ 
2. วธีิท าเนย    2.   วธีิท าเนย 

ถา้หวัขอ้ใดมีรายละเอียดท่ีสนบัสนุนเพียงประเด็นเดียว  ก็ไม่ตอ้งแยกออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย  ดงัวธีิท า
เนยในขอ้ 2. 
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5.  หลกัท่ีส าคญัของการจดัความคิดในโครงเร่ืองคือ  หวัขอ้ยอ่ยทุกหวัขอ้ตอ้งสนบัสนุน
หวัขอ้ใหญ่  และหวัขอ้ใหญ่ตอ้งสนบัสนุนความคิดของเร่ืองเสนอไป  เขียนใหส้ังเกตง่าย ๆ ดงัน้ี 
ความคิดของเร่ือง 

1. ………………………………………………………………………………………… 
ก. ……………………………………………………………………………….. 

1) ………………………………………………………………………. 
2) ………………………………………………………………………. 

ข. ……………………………………………………………………………….. 
ค. ……………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………… 
ก.  ……………………………………………………………………………….. 
ข. ……………………………………………………………………………….. 

1)  ……………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………. 

ก) …………………………………………………………….. 
ข) ……………………………………………………ฯลฯ 

ตัวอย่าง  เช่น  โครงเร่ือง “หนงัสือประเภทท่ีฉนัชอบอ่าน” 
ความคิดของเร่ือง 

1. เร่ืองอ่านเล่น 
ก. นิยายอิงประวติัศาสตร์ 
ข. เร่ืองนกัสืบ 
ค. เร่ืองรัก ๆ ใคร่ ๆ 
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2. เร่ืองวชิาการ 
ก. ชีวประวติั 

1) นกัประดิษฐผ์ูย้ิง่ใหญ่ 
2) นกัรบ 

ข.  เร่ืองวทิยาศาสตร์ทางอวกาศ  เป็นตน้ 
 6.   โครงเร่ืองตอ้งให้รายละเอียดท่ีขยายความคิดส าคญัไดอ้ยา่งเพียงพอ  โดยเฉพาะเร่ืองท่ี

มีแนวเร่ืองซ่ึงอาศยัการอธิบายเป็นพื้นฐาน  จ  าเป็นตอ้งมีการขยายตวัเร่ืองใหช้ดัเจนท่ีสุด  ดงันั้น
ประเด็นต่าง ๆ ในโครงเร่ือง  จะตอ้งมีมากพอท่ีจะน าไปขยายได ้  โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีส่วนท่ีเป็นค า
น าและสรุปแสดงลงไปในโครงเร่ือง  ตวัอยา่งเช่นเร่ืองมหาวทิยาลยัท่ีดีควรเป็นอยา่งไร 

ผดิ  ถูก 
ประโยคกล่าวน า   …………………………… 

1. ค าน า 
2. ความเขา้ใจผดิ 
3. อะไรคือสาระส าคญัของมหาวทิยาลยัท่ีดี 
4. สรุป 

จะเห็นวา่โครงเร่ืองคอลมัน์ซา้ยมือ  มีหวัขอ้
ประเด็นนอ้ยเกินไป  ยากท่ีจะน ามาขยายให้
ชดัเจนไดย้ากควรมีจ านวนประเด็นมากพอท่ีจะ
ขยายความไดอ้ยา่งคอลมัน์ขวามือ 

 ประโยคกล่าวน า   ………………………… 
1. ความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัท่ีดี 

ก. การคิดวา่มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงเป็น
มหาวทิยาลยัท่ีดีท่ีสุด 

ข. การคิดวา่มหาวิทยาลยัท่ีดีตอ้งมี
อาคารใหญ่ ๆ 

ค. การคิดวา่มหาวิทยาลยัท่ีดีตอ้งมี
อตัราส่วนของอาจารยก์บันกัศึกษา
สมดุลกนั 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับมหาวทิยาลยัท่ีดี 
ก. กระบวนวชิา 
ข. ผูส้อน 
ค. นกัศึกษา 
ง. หอ้งเรียน 
จ. คณะ 
ฉ. ท าเลท่ีตั้ง 
ช. ต ารา 
ญ.  ค่าเล่าเรียน  ฯลฯ 
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 7.   ถา้เร่ืองท่ีจ  าเป็นตอ้งมีส่วนท่ีเป็นค าน ากบัสรุป  ในโครงเร่ืองก็ควรเขียนเอาไวด้ว้ย  แต่
ใหถื้อวา่  ค  าน ากบัสรุปเป็นแต่เพียงส่วนประกอบของตวัโครงเร่ืองจริง ๆ  จึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชต้วัเลข
ก ากบัค าน ากบัสรุป  แต่ใหเ้ขียนขมวดขอ้ความท่ีเป็นค าน ากบัสรุปไวส้ั้น ๆ  ส าหรับจะน าไปขยาย
ได ้ ดงัตวัอยา่ง 
 

ผดิ  ถูก 
โครงเร่ือง  การสอนวิทยาศาสตร์ทีไ่ด้ผลกว่า 
โดยใช้โสตทัศนอุปกรณ์ 
1. ค าน า 
2. ภาพยนตร์ 
3. ฟิลม์สทริปส์ 
4. สไลด ์
5. ภาพถ่าย 
6. ของจริง 
7. เคร่ืองบนัทึกเสียง 
8. โทรทศัน์ 
9. สรุป 

 โครงเร่ือง  การสอนวทิยาศาสตร์ทีไ่ด้ผลกว่า
โดยใช้โสตทัศนอุปกรณ์ 
ค าน า  โสตทศันอุปกรณ์  มีคุณค่าต่อการ
เรียนการสอนวทิยาศาสตร์ในชั้นเรียน 
1. ภาพยนตร์ 
2. ฟิลม์สทริปส์ 
3. สไลด ์
4. ภาพถ่าย 
5. ของจริง 
6. เคร่ืองบนัทึกเสียง 
7. โทรทศัน์ 
สรุป  การใชโ้สตทศันอุปกรณ์ในห้องเรียน

ช่วยการสอนของครูและช่วย
ปรับปรุงโครงการสอนวิทยาศาสตร์
ใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

 8.  ทุกประเด็นความคิดในโครงเร่ืองจะตอ้งสอดคลอ้งกนัตามเหตุผล  คือทุกหวัขอ้ในโครง
เร่ืองตอ้งอยูใ่นขอบข่ายของเร่ืองเสมอ  ไม่ปล่อยใหห้วัขอ้ท่ีไม่สนบัสนุนประเด็นของเร่ืองเขา้มาปน
ในโครงเร่ือง  ตวัอยา่งเช่น  โครงเร่ืองขา้งล่าง 
 ประโยคกล่าวน า  ไข่ไก่ชั้นสองท่ีเหลือจากการคดัแลว้  มกัถูกส่งไปจ าหน่ายในทอ้งตลาด
เสมอ 

1. ไข่ไก่ชั้นสองท่ีคุณภาพดอ้ย  มีลกัษณะท่ีไม่สมบูรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงในส่ีประการ 
ก. มีรอยร่ัวท่ีเยือ่ชั้นในกบัเปลือกนอก 
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ข. เปลือกนอกแตกแต่เยือ่ท่ีติดกบัเปลือกไม่ร่ัว 
ค. ไข่มีรอยเป้ือนท่ีเปลือกมากหลงัจากลา้งแลว้ 
ง. ไข่ท่ีมีรอยจุดเลือดและข้ีแมลงวนั 
จ. ไข่ท่ีไม่มีลกัษณะเช่นน้ีจะไม่ถูกส่งไปยงัตลาด 
ฉ. ผูบ้ริโภคส่วนนอ้ยท่ีซ้ือไข่แตก 

2. การท่ีไข่ไก่ชั้นสองท่ีถูกส่งไปขายในตลาด  อาจเป็นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงในสาม
ประการ 

ก. ซ้ือขายกนัไดใ้นราคาถูก 
ข. สามารถลา้งใหส้ะอาดเหมือนไข่ชั้นหน่ึงได ้
ค. สามารถขายไข่ท่ีแตกหรือมีรอยเลือดและเป็นข้ีแมลงวนัไดห้ลายวธีิ 

1) ใส่ถุงพลาสติก 
2) ใส่ภาชนะท่ีปิดฝามิดชิด 
3) ส่งไปใหร้้านท าขนม 
4) คนส่วนมากจะประหลาดใจ  ถา้เขาทราบวา่ขนมบางชนิดท าจากไข่ดอ้ย

คุณภาพ 
3. ประชาชนทราบวา่สินคา้ของเขาถูกผลิตมาจากไข่ไก่ท่ีดอ้ยคุณภาพ  ซ่ึงเป็นไข่ชั้นสอง  

จะเห็นวา่ในโครงเร่ืองน้ีมีบางประเด็นหรือบางหวัขอ้ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอบข่ายหรือเหตุผลของ
เร่ือง  คือ  ขอ้ 1.จ, 1.ฉ, 2.ค.4)  และขอ้ 3.  ซ่ึงควรตดัออกไป  แลว้จะท าใหป้ระเด็นของโครงเร่ือง
สอดคลอ้งตอ้งกนั 

9.  ควรจดัหวัขอ้ของโครงเร่ืองใหข้นานกนั  คือการใชถ้อ้ยค าควรเขียนให้เป็นแนวเดียวกนั  
ถา้หวัขอ้แรกสังเขปดว้ยประโยค  หวัขอ้ต่อไปก็ควรเป็นประโยคเหมือนกนัหมด  หรือถา้สังเขป
ดว้ยค าและวลี  ก็ควรใชค้  าและวลีใหเ้หมือน ๆ กนัตลอดไป  ไม่ควรสังเขปหวัขอ้ดว้ยประโยคบา้ง  
หรือดว้ยค าและวลีบา้งปน ๆ กนัไป  มิฉะนั้นจะท าใหโ้ครงสร้างของหวัขอ้ไม่สมดุลกนั  หรือถา้
สังเขปโครงเร่ืองแบบหวัขอ้  หากหวัขอ้แรกข้ึนตน้ดว้ยค านาม  หวัขอ้ต่อไปน้ีก็ควรเป็นค านาม
ตลอดไป  ท านองเดียวกนัถา้หวัขอ้แรกข้ึนตน้ดว้ยค ากริยา  หวัขอ้ต่อไปก็ควรข้ึนตน้ดว้ยค ากริยา 
 

โครงเร่ือง  การขับไล่ปลาฉลาม 
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ประโยคกล่าวน า  วธีิขบัไล่ปลาฉลามอาจท าไดส้องทาง  คือ  ใชน้ ้ายาและเคร่ืองกีดขวาง  กบัใช้
อากปักิริยาของนกัวา่ยน ้าเขา้ช่วย 
1. ควรขบัไล่ปลาฉลามดว้ยวธีิใชน้ ้ายาและเคร่ืองกีดขวาง 

ก. เตรียมน ้ายาเคมีท่ีเป็นจ าพวกกรด 
ข. ยาเบ่ือชนิดต่าง ๆ 
ค. ถุงใหญ่ ๆ ท่ีลอยน ้าเพื่อขดัขวางการเคล่ือนไหวของหางปลาฉลาม 

2. นกัวา่ยน ้าควรขบัไล่ปลาฉลามดว้ยวธีิการเคล่ือนไหวตวั 
ก. ระวงัความเคล่ือนไหวในน ้า 
ข. ความเคล่ือนไหวอยา่งแขง็แรง 
ค. ถีบปลาฉลามท่ีจมูกหรือตา 
ง. ควรกระโดดลงในน ้าบ่อย ๆ 
จ. ไม่ใส่เส้ือผา้สีสดใสหรือสะทอ้นแสง 

จะเห็นวา่บางหวัขอ้สังเขปดว้ยประโยคท่ีสมบูรณ์  แต่บางหวัขอ้เป็นประโยคท่ีไม่สมบูรณ์  และบาง
หวัขอ้สังเขปเป็นวลี  หรือ  ค  า  จึงควรแกไ้ขเสียใหม่ใหเ้ป็นโครงเร่ืองแบบใดแบบหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

โครงเร่ืองแบบประโยค 
การขับไล่ปลาฉลาม 

โครงเร่ืองแบบหัวข้อ 
การขับไล่ปลาฉลาม 

ประโยคกล่าวน า……………………………… 
1. การขบัไล่ปลาฉลามดว้ยวธีิใชน้ ้ายาเคมีและ

เคร่ืองกีดขวาง 
ก. การใชน้ ้ายาเคมีท่ีไดผ้า่นการทดสอบ

มาแลว้ 
ข. หอกซ่ึงทายาพิษไวท่ี้ปลายส าหรับขดู

หรือแทงปลาฉลาม 
ค. ถุงใหญ่ลอยน ้าส าหรับกีดขวางความ

เคล่ือนไหวส่วนหางปลาฉลาม 
2. การขบัไล่ปลาฉลามโดยอาศยัอากปักิริยานกั

วา่ยน ้า 
ก. นกัวา่ยน ้าควรเคล่ือนไหวในน ้าอยา่ง

ประโยคกล่าวน า……………………………… 
1. เตรียมน ้ายาเคมีและเคร่ืองกีดขวาง 

ก. เตรียมน ้ายาเคมี 
ข. เตรียมยาพิษ 
ค. เตรียมถุงกีดขวาง 

2. อากปักิริยาของนกัวา่ยน ้า 
ก. เคล่ือนไหวสม ่าเสมอ 
ข. วา่ยน ้าอยา่งแขง็แรง 
ค. ด าน ้านาน ๆ 
ง. สวมชุดสีมอ ๆ 
จ. ไม่ตีน ้า 
ฉ. ปะทะเม่ือฉุกเฉิน 
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สม ่าเสมอ 
ข. เขาควรเคล่ือนไหวอยา่งแขง็แรง 
ค. เขาควรด าน ้าอยูน่าน ๆ อยา่โผล่บ่อย ๆ 
ง. เขาไม่ควรใส่เส้ือสีสดหรือสะทอ้นแสง 
จ. เขาไม่ควรตีน ้าใหก้ระฉอก 
ฉ. ถา้เขาผจญหนา้กบัปลาฉลามอยา่งจงั

ควรชกหรือถีบมนั 
 10. การใชค้  าในการเขียนโครงเร่ืองตอ้งกระชบัรัดกุม  อยา่ใชถ้อ้ยค ากวา้ง ๆ หรือค าท่ีไร้
ความหมาย  ซ่ึงไม่สามารถแนะแนวทางของเน้ือเร่ืองไดช้ดัเจน  เช่น 

ผดิ ผดิ 
โครงเร่ือง  วฒันธรรมการเล่นว่าว 
ประโยคกล่าวน า  ……………………………… 
ภาคท่ี 1 
ภาคท่ี 2 
ภาคท่ี 3 

โครงเร่ือง  วฒันธรรมการเล่นว่าว 
ค าน า 
เน้ือเร่ือง 
สรุป 

 ทั้งสองตวัอยา่งท่ียกมาขา้งตน้  ไม่สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีน าใหเ้ห็นเคา้โครงท่ีชดัเจนของ
เน้ือหาได ้  เพราะใชถ้อ้ยค าท่ีคลุมจกัรวาล  คือ  ภาคท่ี 1, 2  หรือ 3  ซ่ึงไม่ระบุออกมาวา่  กล่าวถึง
เร่ืองอะไร  หรือตวัอยา่งโครงเร่ืองคอลมัน์ขวามือ  ใชค้  าวา่  ค  าน า  เน้ือเร่ือง  สรุป  แต่ไม่ไดข้มวด
ความคิดลงไปวา่  ค  าน า  เน้ือเร่ือง  และสรุปวา่พูดถึงเร่ืองอะไรบา้ง  จึงควรแกไ้ขโดยใชถ้อ้ยค าเสีย
ใหม่ใหดี้ข้ึนท านองน้ี 
 

โครงเร่ือง  วฒันธรรมการเล่นว่าว 
 ประโยคกล่าวน า  ………………………………………………………………………… 

1. วฒันธรรมการเล่นวา่วในประเทศจีน 
2. วฒันธรรมการเล่นวา่วในประเทศไทย 
3. วฒันธรรมการเล่นวา่วในประเทศมาเลเซีย 
4. วฒันธรรมการเล่นวา่วในประเทศ……..ฯลฯ 
5. ความคลา้ยคลึงกนัของวฒันธรรมการเล่นวา่วระหวา่งประเทศ………………………... 
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ก. ความคลา้ยคลึงกนัในดา้น…………………………………………………………. 
ข. ความคลา้ยคลึงกนัในดา้น…………………………………………………………. 

6. การแลกเปล่ียนวฒันธรรมการเล่นวา่วระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น  ฯลฯ 
 

สรุปใจความส าคญับทที ่2 

 การเตรียมโครงเร่ือง  ควรใชแ้บบประโยคหรือหวัขอ้  เพราะเป็นโครงเร่ืองท่ีแยกประเด็น
ใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นระบบ  สูตรในการเขียนโครงเร่ืองใหไ้ดผ้ลดี  ขอ้สังเขปดว้ยขอ้ความ
ท่ีอยูใ่นรูปโครงเร่ืองดงัน้ี 
 ประโยคกล่าวน า  การเขียนโครงเร่ืองใหถู้กตอ้งและไดผ้ลดี  ควรเตรียมการจดัระเบียบ
ความคิดและเขียนใหถู้กหลกัเกณฑ์ 

1. การเตรียมจดัระเบียบความคิด 
ก. การประมวลความคิดของเน้ือหา 
ข. การเลือกสรรความคิดของเน้ือหา 
ค. การแยกประเภทความคิดของเน้ือหา 
ง. การล าดบัความคิดของเน้ือหา 

2. การเขียนโครงเร่ืองใหถู้กวธีิ 
ก. การเขียนหวัขอ้เร่ือง (ช่ือเร่ือง) 
ข. การเขียนประโยคกล่าวน า 
ค. การเขียนหวัขอ้ก ากบัประเด็น 

1) การใชต้วัเลขหรืออกัษรยอ่ก ากบัประเด็น 
ก) การใชต้วัเลขปนอกัษรยอ่ 
ข) การใชต้วัเลขลว้น ๆ 

2) การแบ่งระดบัของตวัเลขหรืออกัษรยอ่ก ากบัประเด็น 
      ง.   การเขียนตวัประเด็นในโครงเร่ือง 

1) การเขียนประเด็นใหญ่ 
2) การเขียนประเด็นยอ่ย 

ก) ประเด็นยอ่ยทุกประเด็นตอ้งสนบัสนุนประเด็นใหญ่ 
ข) ประเด็นยอ่ยตอ้งมีมากกวา่สองประเด็น 
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3) ประเด็นทุกประเด็นตอ้งสัมพนัธ์กนั 
4) ประเด็นทุกประเด็นตอ้งอยูใ่นขอบข่ายเน้ือหา 

 จ.   การใชถ้อ้ยค าในโครงเร่ือง 
1) การเขียนแบบประโยค 
2) การเขียนแบบหวัขอ้ท่ีใชค้  าหรือวลี 
3) การใชถ้อ้ยค าใหข้นานกนั 
4) การใชถ้อ้ยค าใหก้ระชบัและเจาะจงบ่งเน้ือหา 

 

แบบทดสอบ 
1. จงอ่านขอ้ความต่อไปน้ี  แลว้สังเขปสาระส าคญัเป็นโครงเร่ืองแบบหวัขอ้ใหถู้กตอ้ง 

ไทยเป็นประเทศกสิกรรม  ซ่ึงมีเน้ือท่ีในการท าการเกษตรทัว่ประเทศประมาณร้อยละ
หกสิบแปดของเน้ือท่ีทั้งหมด  ขณะน้ีเราก าลงัเร่งรัดพฒันากสิกรรม  โดยมีกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์เป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานน้ีโดยตรง  ทั้งในดา้นปฏิบติัการเกษตร  ดา้นการส่งเสริม
การผลิตและการตลาดแก่เกษตรกร  และดา้นการวางแผนวิจยัส ารวจต่าง ๆ 

ในดา้นการวางแผนปฏิบติัการนั้น  กระทรวงเกษตรไดส่้งเสริมการเกษตรทุกสาขา  อาทิ  
การเพาะปลูก  การท าป่าไม ้  การประมง  การปศุสัตว ์  การชลประทาน  และการอนุรักษธ์รรมชาติ  
ดงัจะกล่าวถึงงานส่งเสริมแต่ละอยา่งตามล าดบั  ดงัน้ี 

การเพาะปลูก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดส่้งเสริมการท าไร่  ท านาปลูกขา้ว  ท าไร่
ยาสูบ  รวมทั้งพืชท่ีใหน้ ้ าหนกัซ่ึงก าลงัเป็นสินคา้ท่ีตลาดต่างประเทศก าลงัตอ้งการมาก  เช่น  
ขา้วโพด  ขา้วฟ่าง  เมล็ดละหุ่ง  ฯลฯ 

การท าป่าไม ้  ไดส่้งเสริมให้ท าไร่ไมส้ัก  เพราะเป็นสินคา้ท่ีต่างประเทศนิยม  และตอ้งการ
มากเช่นเดียวกนั  แต่ไมส้ักภายในประเทศก าลงัจะหมดไป  จึงไดข้ยายการท าไร่ไมส้ัก  เพื่อใหมี้
ปริมาณเพียงพอในอนาคตดว้ย 

การประมง  ไดจ้ดัใหมี้เรือส ารวจประมงทะเล  ส่งเสริมและเพิ่มพนัธ์ุสัตวน์ ้า  มีการ
เพาะเล้ียงปลาน ้าจืด  และพฒันาท่ีดินชายฝ่ังทะเลใหเ้ป็นแหล่งสัตวน์ ้าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้มีอาชีพ
การประมง  นบัวา่งานดา้นน้ีไดเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึนเป็นล าดบั 

การปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรฯ  มีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการขยายเพิ่มพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียง  
ปราบโรคสัตว ์ และสนบัสนุนการเล้ียงสัตว ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตใหท้นักบัความตอ้งการของตลาด 
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การชลประทานการเกษตร  รัฐบาลไดส้นบัสนุนงานดา้นน้ีเป็นอย่างมาก  มีการพฒันา
ลุ่มน ้า  การสร้างเข่ือน  หรืออ่างเก็บน ้า  การสูบน ้าช่วยเหลือชาวนานอกเขตชลประทาน  การสร้าง
ไฟฟ้าพลงัน ้า  เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีโครงการปฏิบติัการท าฝนเทียม  ตามพระราชประสงคใ์น
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  เพื่อแกไ้ขปัญหาขาดแคลนน ้าในทอ้งถ่ินท่ีแหง้แลง้กนัดาร  และ
บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน ้าบริโภคและเพาะปลูก 

การอนุรักษธ์รรมชาตินั้น  ไดพ้ยายามรักษาแหล่งตน้น ้ า  ล าธาร  พนัธ์ุสัตวน์ ้า  และสงวนป่า
ไมเ้พื่อให้อากาศช้ืนมีฝนตกชุกทุกปี  นอกจากน้ียงัสงวนทรัพยากรแผน่ดินอ่ืน ๆ ให้คงอยูสื่บไป
เพื่อมิใหข้าดแคลนในโอกาสขา้งหนา้ 

ส่วนในดา้นการส่งเสริมการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกรนั้น  ไดส้นบัสนุนใหส้มาชิก
เกษตรกรรวมกลุ่ม  ในรูปสถาบนัเกษตรกรประเภทต่าง ๆ เช่น  สหกรณ์ช่วยเหลือชาวนาและสหกรณ์
เพื่อการเกษตร  การใหช้าวนาชาวไร่กูย้มืเงินไปลงทุนโดยคิดดอกเบ้ียในราคาต ่า  และจดับริการ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นแก่เกษตรกร ฯลฯ  และยงัช่วยหาตลาดใหแ้ก่กสิกร  เพื่อส่งเสริมผลผลิต
ออกจ าหน่ายไดอ้ยา่งแพร่หลาย  และไดร้าคาดี  เช่น  ตลาดคา้ขา้ว  ตลาดไมส้ัก  และตลาดสัตวน์ ้า  
เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  กระทรวงเกษตรฯ  ยงัไดว้างแผนส ารวจวิจยั  เพื่อส่งเสริมการเกษตรทุกสาขา
ใหเ้จริญรุ่งเรืองข้ึนอีกดว้ย  เช่น  การตั้งศูนยว์จิยัการประมงหลายแห่ง  ท าหนา้ท่ีสงวนทรัพยากรใน
น ้า  การวจิยัเร่ืองวชัพืชเพื่อประโยชน์ในการเล้ียงสัตวน์ ้า  การส ารวจความตอ้งการของตลาด  และ
การวางแผนท าไร่ไมส้ักในระยะยาว  เป็นตน้  ซ่ึงงานดา้นน้ียงัทวคีวามส าคญัมากข้ึนเป็นล าดบั  
ควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นกสิกรรมและเกษตรกรรม 
2.   จงดูแผนผงัต่อไปน้ี  แลว้สังเขปเป็นโครงเร่ืองแบบหวัขอ้ใหถู้กตอ้ง 
 

การอยูอ่าศยัของนิสิตนกัศึกษา 
 
บา้นของตนเอง         ท่ีอ่ืน ๆ 
 
  นอกมหาวทิยาลยั    ในมหาวทิยาลยั 
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 หอ้งแบ่ง บา้นเช่า  หอพกั  อยูร่วมกนั แยกเป็นสัดส่วน 
 
 
      หอ้งละสองคน หอ้งละส่ีคน     หอ้งละหกคน 
 
3.  จงเอาหวัขอ้ประเด็นขา้งล่างตอนทา้ยโครงเร่ืองมาเติมลงในโครงเร่ืองท่ีเวน้ไวใ้หส้มบูรณ์และถูกตอ้ง 

โครงเร่ือง 
ประโยคกล่าวน า   สถิติไดย้นืยนัวา่ผูช้ายเป็นเพศท่ีอ่อนแอกวา่ผูห้ญิง 
1. ผูต้ายท่ีเป็นผูช้ายมีจ านวนสูงกวา่ 

ก. จ านวนเด็กผูช้ายท่ีตายมีอตัราสูงถึง 15 เปอร์เซ็นต ์
ข. ..…………………………………………………………………………………… 

2. ผูช้ายท่ีป่วยจวนจะตายมีจ านวนสูงกวา่ผูห้ญิง 
ก. ผูช้ายมีแนวโนม้เป็นโรคไดม้ากกวา่ 

1) จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาผูช้ายเป็นโรคทางกายต่าง ๆ สูง 
2) จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาผูช้ายเป็นโรคจิตสูงกวา่ผูห้ญิง 

ข. จ านวนผูช้ายท่ีลม้ป่วยมีมากกวา่ผูห้ญิง 
1) …………………………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………………………….. 

3. ผูช้ายมีจุดอ่อนท่ีเป็นโรคไดม้ากกวา่ผูห้ญิง 
ก. ………………………………………………………………………………………… 
ข. ………………………………………………………………………………………… 
หัวข้อประเด็นทีก่ าหนดให้น าไปเติมในช่องว่าง 
1. ผูห้ญิงโดยทัว่ไปมีอายุโดยเฉล่ียราว 50 ปี  ซ่ึงสูงกวา่อายเุฉล่ียของผูช้าย 
2. ผูห้ญิงทนทานต่อการเป็นโรคไดม้ากกวา่ผูช้ายถึง 15 เปอร์เซ็นต ์
3. ผูห้ญิงมีร่างกายแขง็แรงกวา่ผูช้าย 
4. ผูช้ายท าตวัมีลกัษณะเหมือนเด็ก ๆ เม่ือเวลาเจบ็ป่วย 
5. ผูช้ายท่ีตายดว้ยโรคฟันมีอตัราสูงกวา่ผูห้ญิง 
6. ผูช้ายมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งและแผลมีหนองสูงกวา่ผูห้ญิง 
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7. ผูช้ายเป็นโรคหวัใจมากกวา่ผูห้ญิง 
4.   จงอ่านหวัขอ้ประเด็นความคิดท่ีไดเ้ลือกสรรมาแลว้ 9 หวัขอ้  แลว้พิจารณาดูวา่  เม่ือน ามาจดัท า
เป็นโครงเร่ืองท่ีสมบูรณ์  ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
       ประเด็นความคิดทีไ่ด้เลือกสรรแล้ว 

1. ความหมายของวรรณคดีมีผูก้ล่าวถึงหลายคน  เช่น  พระยาอนุมานราชธน  เป็นตน้ 
2. วรรณคดีใชภ้าษาแบบแผนท่ีไพเราะ  และสละสลวย 
3. วรรณคดีเป็นวฒันธรรมส าคญัของชาติ 
4. วรรณคดีเป็นเคร่ืองสอนใจ 
5. วรรณคดีเป็นเคร่ืองสะทอ้นภาพสังคม 
6. วรรณคดีใหค้วามเพลิดเพลิน 
7. วรรณคดีเป็นศิลปะเก่ียวกบัการใชถ้อ้ยค า 
8. วรรณคดีไทยแบ่งออกเป็นหลายยคุหลายสมยั 
9. วรรณคดีไทยมีอยูจ่  านวนมากแทบทุกยคุทุกสมยั 

(ก) 
1. วรรณคดีคืออะไร?     
2. ความส าคญัของวรรณคดี  เช่น         

ก. ดา้นวฒันธรรม   ข.   ดา้นศีลธรรม    
ค.    ดา้นอารมณ์   ง.    ดา้นสังคม 

3. ภาษาในวรรณคดี 
ก. ใชภ้าษาแบบแผน  ข.   ถอ้ยค าสละสลวย 

4. สมยัของวรรณคดีไทย 
ก. สมยัสุโขทยั   ข.   สมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้ 
ข. สมยักรุงศรีอยธุยาตอนกลาง ค.   สมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย 

5. ตวัอยา่งวรรณคดีเล่มส าคญั  เช่น 
ศิลาจารึก ลิลิตพระลอ  
กาพยเ์ห่เรือ ไกลบา้น 
มทันะพาธา เป็นตน้ 

(ข) 
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1. ความหมายของวรรณคดี 
ก. ในทศันะของพระยาอนุมานราชธน 

2. คุณค่าของวรรณคดี 
ก. เป็นศิลปะท่ีใชภ้าษาเป็นส่ือ ข.   ดา้นความบนัเทิง 
ค. ดา้นวฒันธรรม   ง.   ใชภ้าษาแบบแผน  เล่นโวหาร 
จ.   ดา้นศีลธรรม   ฉ.   ดา้นสังคม 

3. พฒันาการของวรรณคดีไทย 
ก. ยคุสุโขทยั   ข.   ยคุอยธุยา 
ค.   ยคุธนบุรี   ง.   ยคุรัตนโกสินทร์ 

(ค) 
1. นิยามของวรรณคดีไทย 

ก. ตามความเห็นของพระยาอนุมานราชธน 
2. คุณค่าของวรรณคดี 

ก. ดา้นความงาม   ข.   ดา้นความเพลิดเพลิน 
ค.   ดา้นวฒันธรรม   ง.   ดา้นภาษา 
จ.   ดา้นศีลธรรม   ฉ.   สะทอ้นภาพสังคม 

3. ยคุของวรรณคดีไทย 
ก. สุโขทยั    ข.   กรุงศรีอยธุยา 
ค.   ธนบุรี    ง.   รัตนโกสินทร์ 

4. วรรณคดีมีปริมาณมากมาย  เช่น 
ก. ศิลาจารึก   ข.   ลิลิตพระลอ 
ค.   รามเกียรต์ิ   ง.   มทันะพาธา  ฯลฯ 

(ง) 
1. ค าจ ากดัความของวรรณคดี 
2. ความงามของวรรณคดี 
3. คุณค่าของวรรณคดี 

ก. ดา้นวฒันธรรม   ข.   เป็นเคร่ืองสอนใจ 
ค.   ใหค้วามบนัเทิง 
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4. พฒันาการของวรรณคดีไทย 
ก. สมยักรุงสุโขทยั 
ข. สมยักรุงศรีอยธุยา 

1) กรุงศรีอยธุยาตอนตน้ 
2) กรุงศรีอยธุยาตอนกลาง 
3) กรุงศรีอยธุยาตอนปลาย 

ค. สมยักรุงธนบุรี   ง.   สมยักรุงรัตนโกสินทร์ 
(จ) 
1. ความหมายของวรรณคดี 
2. ความส าคญัของวรรณคดี 

ก. ดา้นวฒันธรรม   ข.   ดา้นภาษา 
ค.   ดา้นศีลธรรม   ง.   ดา้นอารมณ์ 
จ.   ดา้นสังคม   ฉ.   ดา้นความงาม 

3. ววิฒันาการของวรรณคดีไทย 
ก. สมยักรุงสุโขทยั 
ข. สมยักรุงศรีอยธุยา 

1) กรุงศรีอยธุยาตอนตน้ 
2) กรุงศรีอยธุยาตอนกลาง 
3) กรุงศรีอยธุยาตอนปลาย 
 

เฉลยแนวค าตอบ 
โครงเร่ืองแบบประโยค 

ประโยคกล่าวน า   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เร่งรัดพฒันาการกสิกรรมของประเทศในหลาย
ดา้นพร้อมกนั 
1. การพฒันาในดา้นปฏิบติัการเกษตร 

ก. การพฒันาเพื่อปรับปรุงการเพาะปลูก 
ข. การพฒันาเพื่อปรับปรุงการท าป่าไม ้
ค. การพฒันาเพื่อปรับปรุงการประมง 

โครงเร่ืองแบบหัวข้อ 
ประโยคกล่าวน า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เร่งรัดพฒันาการกสิกรรมหลายดา้น 
 
1.   ดา้นปฏิบติัการเกษตร 

ก. เพาะปลูก 
ข. การท าป่าไม ้
ค. การประมง 
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ง. การพฒันาเพื่อปรับปรุงการปศุสัตว ์
จ. การพฒันาเพื่อปรับปรุงการชลประทาน 
ฉ. การพฒันาเพื่ออนุรักษธ์รรมชาติ 

2. การพฒันาในดา้นการส่งเสริมการผลิตและ
การตลาด 
ก. การตั้งสหกรณ์ช่วยเหลือชาวนา 
ข. การหาตลาดใหก้สิกรขายสินคา้ 

3. การพฒันาในดา้นการวางแผนและวจิยั
ส ารวจ 

ง. การปศุสัตว ์
จ. การชลประทาน 
ฉ. การอนุรักษธ์รรมชาติ 

2.     ดา้นส่งเสริมการผลิตและการตลาด 
ก. การตั้งสหกรณ์ 
ข. การหาตลาด 

 
3.   ดา้นวางแผนและวจิยัส ารวจ 

 

โครงเร่ือง  การอยู่อาศัยของนิสิตนักศึกษา 
 ประโยคกล่าวน า   นิสิตนกัศึกษาอาจอาศยัอยูท่ี่บา้นของตนเองหรือท่ีอ่ืน ๆ 

1. บา้นของตนเอง 
2. ท่ีอ่ืน ๆ 

ก. นอกมหาวทิยาลยั 
1) หอ้งแบ่งเช่า 
2) บา้นเช่า 
3) หอพกั 

ข. ในมหาวทิยาลยั 
1) อยูร่วมกนั 
2) แยกเป็นสัดส่วน 

ก) หอ้งละสองคน 
ข) หอ้งละส่ีคน 
ค) หอ้งละหกคน 

3.   1  ข.  คือ ขอ้1  2  ข. 1)  คือ ขอ้ 2  หรือ 5.  2  ข. 2)  คือ ขอ้ 5  หรือ 2 
      3  (ก.)  คือ ขอ้ 6  หรือ 7. 3  (ข.)  คือ ขอ้ 7  หรือ 6 
4.   ขอ้ท่ีถูกคือ  ขอ้ (จ) 


