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บทที ่ 3 
การเตรียมย่อหน้า 

 

 

  การจดัระเบียบความคิดของเร่ืองทั้งหมดโดยรวม ๆ ไดก้ล่าวมาแลว้อยา่งละเอียดในบทท่ี 1  
และบทท่ี 2  ต่อไปเป็นการศึกษาถึงเร่ืองการจดัระเบียบความคิดของเน้ือหาในส่วนปลีกยอ่ยหรือ
การจดัระเบียบความคิดในแต่ละส่วนของเน้ือหานั้น  ซ่ึงอยูใ่นรูปของ “ยอ่หนา้” 
 

ย่อหน้าคอือะไร 
 ยอ่หนา้คือกลุ่มของประโยคท่ีมารวมกนั  เพื่อแสดงความคิดส าคญัเพียงอยา่งเดียว  ในยอ่หนา้
หน่ึง ๆ ตอ้งมีใจความสมบูรณ์ในตวัมนัเองเสมอ  ตามปรกติยอ่หนา้เป็นส่วนประกอบของความเรียง
เร่ืองหน่ึงหรือหนงัสือในบทหน่ึง  ถา้เราเรียงล าดบัหน่วยท่ีส่ือความหมายตั้งแต่ระดบัค าข้ึนมาจนเป็น
เน้ือหาของหนงัสือเล่มหน่ึง  เพื่อให้เห็นลกัษณะของยอ่หนา้ไดช้ดัเจนข้ึนก็จะเขียนเป็นเปรียบเทียบ
ดว้ยภาพไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นัน่คือค าหลายค ารวมกนัเป็นประโยคหน่ึง  ประโยคหลายประโยครวมกนัเป็นยอ่หนา้หน่ึง  ยอ่หนา้
หลายยอ่หนา้รวมกนัเป็นหนงัสือ  หรือความเรียงเร่ืองหน่ึง  และหนงัสือหลายบทรวมกนัเขา้เป็น
เน้ือหาของหนงัสือเล่มหน่ึง 

ความเรียงเร่ืองหน่ึง 

หนงัสือบทหน่ึง 
หนงัสือเล่มหน่ึง 

ยอ่หนา้ 

ประโยค 

ค า หรือ หรือ 
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 เม่ือยอ่หนา้คร้ังหน่ึง  ขอ้ความบรรทดัแรกของยอ่หนา้นั้นตอ้งเวา้เยื้องไปทางขวามือนิดหน่ึง  
ปล่อยใหมี้ท่ีวา่งในตอนเร่ิมตน้บรรทดัแรกใหเ้ป็นท่ีสังเกตเห็นได ้ ดงัตวัอยา่ง 
 ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..      หน่ึงยอ่หนา้ 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..      หน่ึงยอ่หนา้ 
……………………………………………………………………………….. 
 ส่วนความยาวของยอ่หนา้นั้นไม่จ  ากดั  ข้ึนอยูก่บัความส าคญัและความคิดของเน้ือหาท่ี
น ามาเขียน  คือถา้ความคิดของเน้ือหานั้นง่าย ๆ ก็เขียนสั้น ๆ  และถา้ความคิดของเน้ือหานั้น
ซบัซอ้นก็เขียนค่อนขา้งยาว  แต่การเร่ิมตน้ฝึกฝนในท่ีน้ี  ขอแนะน าให้เขียนยอ่หนา้สั้น ๆ หรือไม่
ยาวและไม่พิสดารจนเกินไป  ต่อเม่ือไดเ้รียนรู้และเขา้ใจหลกัเกณฑว์ธีิเขียนอยา่งละเอียดแลว้  จึง
ค่อยแนะน าวธีิเขียนยอ่หนา้แบบยาว ๆ  และพิสดารต่อไป 
 

หลกัส าคญัของย่อหน้า 
 หลกัส าคญัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัยอ่หนา้  ซ่ึงควรท าความเขา้ใจก่อนเร่ืองอ่ืน  มีดงัน้ีคือ 

1. ในย่อหน้าหน่ึง ๆ ควรแสดงความคิดหรือเน้นความคิดส าคัญเพยีงอย่างเดียว 
ยอ่หนา้ท่ีมีความคิดส าคญัมากกวา่หน่ึงความคิดเป็นยอ่หนา้ท่ีท าหนา้ท่ีใหญ่เกินตวั  

จ  าเป็นจะตอ้งซอยออกเป็นยอ่หนา้ไดอี้กหลายยอ่หนา้  โดยการจ ากดัความคิดในย่อหน้า  ใหมี้เน้ือหา
แคบลง  การจ ากดัความคิดในยอ่หนา้คลา้ย ๆ กบัการถ่ายรูปดว้ยกลอ้งขนาดเล็ก  ซ่ึงนายช่างไม่
สามารถท่ีจะถ่ายทุกส่ิงทุกอยา่งลงไปรวมในภาพนั้นไดห้มด  ตวัอยา่งเช่น  จะถ่ายรูปคนทั้งเมือง
เพียงคร้ังเดียว  ก็จะไดภ้าพของคนบางคนปรากฏในภาพเท่านั้น  แต่ทุก ๆ คนจะไม่ติดอยูใ่น
ภาพถ่ายทั้งหมด  คราวน้ีลองจดัมุมกลอ้งเสียใหม่  ถ่ายเฉพาะบุคคลในครอบครัวเดียว  ก็จะไดภ้าพท่ี
ชดัเจนข้ึน  แต่ไม่อาจจะไดร้ายละเอียดของภาพอยา่งชดัเจนหรือครบทุกส่วน  เหมือนกบัการถ่ายรูป
คนเพียงคนเดียว  ดูเปรียบเทียบจากรูปขา้งล่าง 
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         รูปถ่ายคนทั้งเมือง     รูปถ่ายคนในครอบครัว       รูปถ่ายคน ๆ เดียว 
 
ยอ่หนา้ก็เช่นเดียวกนั  ถา้เราบรรยายเร่ืองหลาย ๆ เร่ืองรวมกนัในยอ่หนา้เดียวดว้ยประโยคเพียง 10 
ประโยค  ก็เหมือนกบัเราบรรยายถึงลกัษณะของคนทุกคนในเมืองหรือในครอบครัว  ยอ่มจะไม่ชดัเจน
แจ่มแจง้เท่ากบัการบรรยายลกัษณะของคนเพียงคนเดียว 

การถ่ายรูปมีการจ ากดัมุมกลอ้งหรือจดัโฟกสัเพื่อใหภ้าพชดัเจนฉนัใด  การเขียนยอ่หนา้
เพื่อให้ไดเ้ร่ืองราวชดัเจนก็ตอ้งมีการจ ากดัความคิดลงเพียงความคิดเดียวในยอ่หนา้ฉนันั้น  นัน่คือ
ในยอ่หนา้หน่ึง ๆ ตอ้งแสดงความคิดหรือเนน้ความคิดอยา่งเดียวลงไป  ยิง่จ  ากดัความคิดใหแ้คบลง
ไดเ้ท่าใด  ความคิดในยอ่หนา้ก็ยิ่งชดัเจนมากข้ึนเพียงนั้น  ดงัจะขอยกตวัอยา่งถึงการถ่ายรูปอีกคร้ัง
หน่ึง  สมมติวา่เราถ่ายรูปคนเตม็ตวั (รูปท่ี 1 หนา้ถดัไป)  และเราคิดวา่ตอ้งการแต่จะไดเ้ฉพาะ
รายละเอียดท่ีเป็นรูปคร่ึงตวั  เราก็ตอ้งมาจดัมุมกลอ้งหรือโฟกสัเสียใหม่  เล่ือนกลอ้งใหเ้ขา้ใกลต้วั
คนท่ีถูกถ่ายมากข้ึน  จดัให้ระยะและจงัหวะพอดี  ก็จะไดรู้ปดงัส่วนท่ีเราตอ้งการ (รูปท่ี 2 หน้า
ถดัไป)  และถา้หากเราพิสมยัตอ้งการอยากไดแ้ค่รายละเอียดส่วนท่ีเป็นดวงตาและจมูกเราก็ตอ้งเล่ือน
กลอ้งเขา้มาใกลต้วัผูถู้กถ่ายอีก  ก็จะไดร้ายละเอียดส่วนท่ีเป็นดวงตาและจมูกชดัเจนยิง่ข้ึน (รูปท่ี 3 
หนา้ถดัไป) 
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      รูปที ่1   รูปที ่2           รูปที ่ 3 
 

 ยอ่หนา้ท่ียิง่ใหร้ายละเอียดชดัเจนก็คือ  ยอ่หนา้ท่ีมุ่งแสดงหรือเนน้ความคิดแต่เพียง
อยา่งเดียวและมีการจ ากดัความคิดใหแ้คบลง  ท านองเดียวกบัการถ่ายรูป  ท่ีเล่ือนกลอ้งใหเ้ขา้ใกลต้วั
ผูถู้กถ่ายนัน่เอง 

 ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งของยอ่หนา้ท่ียงัไม่ไดจ้  ากดัความคิด  ซ่ึงพดูถึงเร่ืองหลายเร่ือง
ปน ๆ กนัไป 
 (1)   มะละกอเป็นตน้ไมช้นิดหน่ึง  ใบใหญ่เป็นจกั ๆ กา้นยาว  ใชผ้ลท่ียงัไม่สุกเป็นผกั  

หรือใชผ้ลท่ีสุกแลว้เป็นผลไม ้  มีอยูห่ลายชนิด  คือ  มะละกอตวัผู ้  คือชนิดท่ีมีลูกห้อยจาก
กา้นยาว ๆ  และมะละกอตวัเมีย  คือชนิดท่ีมีลูกติดกบัล าตน้  มะละกอชอบอากาศร้อน  ดิน
ร่วนซุย  หรือท่ีซ่ึงน ้าไหลซึมไดดี้  แต่ไม่ชอบท่ีแฉะหรือมีน ้าขงั  เพราะจะท าใหม้นัตายง่าย  
วธีิปลูกก็ง่าย  เพียงแต่ขดุหลุมใหเ้หมาะ ๆ  ใส่เศษหญา้และปุ๋ยคอกลงไป  แลว้หวา่นเมล็ด
พนัธ์ุ  หมัน่รดน ้า  มะละกอกจ็ะเจริญงอกงามดี  มะละกอมีประโยชน์หลายอยา่ง  เช่น  สกดั
เอายางไปท าเป็นยาถ่ายบางชนิดหรือท าเป็นฮอร์โมนช่วยยอ่ยอาหาร  ผลก็ใชรั้บประทาน
ได ้  การปลูกมะละกอจึงไดเ้ปรียบพืชชนิดอ่ืนหลายอยา่ง  คือลงทุนนอ้ยกวา่  บ ารุงรักษา
ง่ายกวา่  และผลท่ีไดรั้บสูงกวา่พืชผกัหรือผลไมช้นิดอ่ืน 

 จะเห็นไดว้า่ยอ่หนา้หมายเลข (1)  น้ีแสดงความคิดหลายอยา่งรวมกนั  คือพูดถึง
ลกัษณะของมะละกอ  ท าเลท่ีมะละกอชอบ  วธีิปลูกมะละกอ  ประโยชน์ของมะละกอ  และ
เปรียบเทียบการปลูกมะละกอวา่ดีกวา่การปลูกพืชชนิดอ่ืนอยา่งไร  ทุกประเด็นท่ีพดูถึงในยอ่หนา้น้ี
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ยงัไม่จะแจง้  ลกัษณะการเขียนยอ่หนา้แบบน้ียงัไม่ไดจ้  ากดัเน้ือหาใหแ้คบลงไป  จึงไม่สามารถ
แสดงความคิดใดความคิดหน่ึงใหผู้อ่้านเขา้ใจรายละเอียดอยา่งหมดจดเพียงพอ 

คราวน้ีลองมาจ ากดัความคิดโดยเลือกกล่าวถึงประเด็นใดประเด็นหน่ึงแต่เพียงประเด็น
เดียว  เช่น  กล่าวถึงวธีิปลูกมะละกอ  หรือเปรียบเทียบการปลูกมะละกอวา่ดีกวา่การปลูกพืชชนิดอ่ืน
อยา่งไร  โดยใชค้วามยาวให้ใกลเ้คียงกบัความยาวของยอ่หนา้เดิม  จะไดร้ายละเอียดท่ีชดัเจน
กวา่เดิม 
 (2) วธีิปลูกมะละกอท่ีไดผ้ลดีควรท าตามล าดบัขั้นดงัน้ี  ขั้นแรก  เลือกหาเมล็ดพนัธ์ุท่ี

มีเน้ือหนา  รสหวาน  และมีผลดก  น ามาคลุกยาฆ่าแมลง  และผึ่งแดดใหแ้หง้  ขั้นท่ีสอง  
ขดุหลุมใหมี้ขนาดกวา้งยาวและลึกราว 60-80 เซนติเมตร  แลว้เผากน้หลุม  ใส่หญา้แหง้  
ผสมปุ๋ยหมกัและดินร่วนลงไปในอตัราส่วนท่ีเท่า ๆ กนั  ใหร้ะดบัผวิดินปากหลุมสูงกวา่
ระดบัพื้นผวิดินรอบบริเวณหลุมราว 20 เซนติเมตร  ขั้นต่อไป  เอาเมล็ดพนัธ์ุท่ีเตรียมไว ้ 
หยอดลงไปยงัหลุมท่ีเตรียมไวป้ระมาณหลุมละ 7-10 เมด็  แลว้รดน ้าทุกวนั  เม่ือเมล็ดพนัธ์ุ
เจริญเป็นตน้อ่อนไดร้าวหน่ึงเดือนใหส้ังเกตดูวา่ตน้อ่อนตน้ใดมีล าตน้อวบและใบเขียวกวา่
ตน้อ่ืน ๆ  ก็ถอนตน้อ่ืน ๆ ทิ้งคงไวแ้ต่ตน้ท่ีอวบและแขง็แรงท่ีสุดแต่เพียงตน้เดียว  และขั้น
สุดทา้ย  หมัน่รดปัสสาวะท่ีผสมน ้าจนเจือจางสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง  มะละกอก็จะ
เจริญเติบโตและผลิดอกออกผลสมบูรณ์ 

 (3) การปลูกมะละกอดีกวา่การปลูกพืชผกัชนิดอ่ืนหลายประการ  คือประการแรก  
ลงทุนนอ้ยกวา่การปลูกพืชชนิดอ่ืน  กล่าวคือ  หาเมล็ดพนัธ์ุไดง่้าย  และใชปุ๋้ยท่ีมีปริมาณ
นอ้ยกวา่ตน้ไมอ่ื้นท่ีมีขนาดเดียวกนั  ประการท่ีสอง  การบ ารุงรักษาง่ายกวา่ตน้ไมอ่ื้นเพราะ
มะละกอเป็นพืชท่ีมีศตัรูนอ้ย  ไม่มีแมลงหรือเช้ือรารบกวน  จึงไม่จ  าเป็นตอ้งเสียเวลาพน่ยา
ฆ่าแมลงหรือพวกเช้ือราเหมือนพืชผกัชนิดอ่ืน  และประการท่ีสาม  มะละกอใหป้ระโยชน์
มากกวา่ผลไมแ้ละผกัอยา่งอ่ืน  กล่าวคือ  มะละกอใหผ้ลตลอดปี  ซ่ึงผลไมห้รือผกัอยา่งอ่ืน
ส่วนมากมกัจะออกผลไปตามฤดูกาล  และผลมะละกอใชรั้บประทานไดท้ั้งดิบและสุก  ให้
คุณค่าทางอาหารสูง  ยางมะละกอยงัช่วยท าใหเ้น้ือเป่ือย  ช่วยในการยอ่ยอาหารไดดี้  
นอกจากนั้นตน้มะละกอมีรูปทรงโปร่ง  ใบเป็นจกั ๆ สวยงาม  เหมาะท่ีปลูกเป็นไมป้ระดบั
ตกแต่งไดอี้กดว้ย 

ขอใหส้ังเกตวา่ยอ่หนา้หมายเลข (2)  พดูถึงวธีิปลูกมะละกอแต่เพียงอยา่งเดียวและยอ่
หนา้หมายเลข (3)  พดูเปรียบเทียบแต่การปลูกมะละกอวา่ดีกวา่พืชชนิดอ่ืนอยา่งไรแต่เพียงอยา่ง
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เดียว  จึงใหร้ายละเอียดต่าง ๆ ท่ีชดัเจนกวา่ในยอ่หนา้ตอนตน้  ซ่ึงกล่าวถึงเร่ืองหลาย ๆ ประเด็น
รวมกนั 

คราวน้ีเราคงเขา้ใจแลว้วา่  การจ ากดัความคิดในยอ่หนา้ก็คือ  การรู้จกัเนน้ความคิดท่ี
พูดให้ตรงจุด  และให้รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองนั้นเพียงอยา่งเดียว  เหมือนกบัการถ่ายรูปท่ีตอ้งจดั
มุมกลอ้งหรือโฟกสัใหไ้ดร้ะยะและขนาดพอดี  นอกจากนั้นการกล่าวแต่เพียงส่วนใดส่วนหน่ึงของ
เร่ืองนั้นโดยขาดรายละเอียดท่ีครบถว้นก็ดี  หรือการกล่าวถึงรายละเอียดท่ียน่ยอ่นอ้ยนิดก็ดี  ยอ่มจะ
ท าให้ความคิดในเร่ืองนั้นไม่สมบูรณ์  เปรียบเหมือนกบัการถ่ายรูปท่ีจดัมุมกลอ้งหรือโฟกสัไม่
สมดุล  คือใกลเ้กินไป  หรือภาพท่ีถ่ายอยูไ่ม่ตรงมุมกลอ้ง  หรือภาพนั้นมีระยะห่างเกินไป  ภาพท่ีได้
ออกมาจะติดเฉพาะบางส่วน  หรือไดภ้าพเล็กท่ีเลือนเกินไป  ดงัรูปขา้งล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระยะห่างเกนิไป             ระยะใกล้เกนิไป                   ไม่ตรงมุมกล้อง 
 
ภาพถ่ายท่ีไดข้นาด  จึงควรเป็นภาพท่ีจดัมุมกลอ้งหรือโฟกสัไดร้ะยะและขนาดพอดี  เหมือนกบัการ
เขียนยอ่หนา้ท่ีตอ้งจบัสาระส าคญัของเร่ืองท่ีจะกล่าว  และใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองนั้นอยา่ง
ชดัเจนครบถว้น 

2. ย่อหน้าควรมีเอกภาพ 
เอกภาพหมายถึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ย่อหน้าทีเ่ป็นเอกภาพจึงหมายถึงย่อ

หน้าทีก่ล่าวถึงเร่ืองราวอย่างเดียวกนั  มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพยีงอย่างเดียวและมีความสมบูรณ์ใน
ตัวเอง  ยอ่หนา้ท่ีขาดเอกภาพเป็นยอ่หนา้ท่ีขาดความสมบูรณ์  หรือทิ้งรายละเอียดท่ีจ าเป็นบางส่วน
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ไป  หรืออาจจะมีใจความส าคญัหลายอยา่ง  คือพดูถึงเร่ืองหลายเร่ืองปนกนัไปในยอ่หนา้เดียวกนั  
ดงัตวัอยา่งยอ่หนา้หมายเลข (1)  ในขอ้ 1.  ขา้งตน้  เป็นยอ่หนา้ท่ีขาดเอกภาพ  ส่วนยอ่หนา้หมายเลข 
(2)  และหมายเลข (3)  เป็นยอ่หนา้ท่ีพดูถึงเร่ืองราวอยา่งเดียวกนัในยอ่หนา้เดียวลกัษณะเช่นน้ีจดัวา่
เป็นยอ่หนา้ท่ีมีเอกภาพ 

หลกัการเขียนยอ่หนา้ใหมี้เอกภาพก็คือ 
ก. จะต้องยดึประเด็นของเร่ืองหรือเนือ้หาของเร่ืองให้มั่นคงว่า  ก าลงัเขียนเร่ืองอะไร

อยู่กก็ล่าวถึงเร่ืองน้ันแต่เพยีงอย่างเดียว  อย่าวกนอกเร่ืองหรือนอกเนือ้หาทีจ่ะเขียน  ส่ิงที่ท าลาย
เอกภาพของย่อหน้ากค็ือ  การกระโดดข้ามจากเร่ืองทีจ่ะเขียนไปกล่าวถึงเร่ืองอื่น  เช่น  ก าลงัเขียน
เกีย่วกบัเร่ืองสุนัข  กไ็ม่ควรพูดถึงเร่ืองของนกแก้วในตอนกลางย่อหน้า  นอกเสียจากว่า  การพูดถึง
เร่ืองนกแก้วน้ัน  ท าให้เร่ืองราวของสุนัขทีก่ าลงัพูดถึงอยู่น้ันชัดเจนยิง่ขึน้ 

ข. จะต้องให้รายละเอยีดเกีย่วกับเร่ืองทีเ่ขียนอย่างสมบูรณ์  ไม่ทิ้งรายละเอียดท่ีจ าเป็น  
เช่น  เม่ือพดูถึงเร่ืองหลกัประชาธิปไตย  จะกล่าวแต่เร่ืองของสิทธิแต่อยา่งเดียว  โดยไม่กล่าวถึง
หนา้ท่ีควบคู่กนัไปดว้ย  ถือวา่ทิ้งรายละเอียดท่ีจ าเป็นไปเสีย  หรือเม่ือพูดถึงองคป์ระกอบของภาษา
จะกล่าวถึงแต่รายละเอียดท่ีเป็นสัญลกัษณ์  ค  า  ประโยค  หรือความหมาย  แต่เพียงอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด  โดยไม่กล่าวถึงรายละเอียดทั้งส่ีอยา่งมาน้ี  ก็ถือไดว้า่ขาดรายละเอียดท่ีจ าเป็น  จะท าใหย้อ่หนา้
ขาดความสมบูรณ์ไป 

3. ย่อหน้าควรมีความสัมพนัธ์และความต่อเน่ืองกนั 
ความสัมพนัธ์  ในท่ีน้ีหมายถึงแต่ละส่วนของยอ่หนา้ตอ้งเก่ียวขอ้งหรือเช่ือมโยงกนั

ตามเหตุผลไดเ้ร่ืองไดร้าว  และความต่อเน่ือง  คือส่วนต่าง ๆ ในยอ่หนา้มาปะติดปะต่อกนัอยา่งราบร่ืน
ไดล้ าดบั  ถา้หากจะแสดงความหมายของค าสองค าน้ีให้เห็นชดัเจน  ก็จะอุปมาไดว้า่  ความสัมพนัธ์
เปรียบเหมือนการท างานของส่วนประกอบช้ินเล็กช้ินนอ้ยของเคร่ืองจกัรกล  ท่ีมีการประสานเก่ียวขอ้ง
กนัพอดิบพอดี  เคร่ืองจกัรจึงท างานได ้ ส่วนความต่อเน่ืองเปรียบเหมือนน ้ามนัหล่อล่ืนท่ีช่วยท าให้
เคร่ืองจกัรกลทุกช้ินเดินไดอ้ยา่งราบเรียบ  ไม่ยดืไม่สะดุด  หรือเกิดการเสียดสีจนท าให้เคร่ืองจกัรกล
ร้อน  เกิดการเผาไหมใ้หแ้หลกเป็นจุล 

การสร้างความสัมพันธ์  ในยอ่หนา้  จะตอ้งมีการจัดระเบียบและล าดับ  ของเน้ือหา
ตวัอยา่งเช่น  เม่ือตอ้งการจะบอกถึงลกัษณะของคน  ก็มกัจะจดัระเบียบและจดัล าดบัความคิดโดย
บรรยายจากศีรษะลงมาตามล าดบัจนถึงน้ิวเทา้  หรือในทางกลบักนั  บางทีก็บรรยายจากน้ิวเทา้
ข้ึนมาตามล าดบัจนถึงส่วนท่ีเป็นศีรษะ  ถา้พดูถึงลกัษณะของบา้น  ก็มกัจะกล่าวถึงส่วนท่ีเป็นพื้น
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ข้ึนไปตามล าดบัจนถึงหลงัคา  ถา้พดูถึงลกัษณะของรูปภาพมกัจะบรรยายจากซา้ยไปขวา  พดูถึงวธีิ
ปรุงอาหาร  เร่ิมบรรยายตั้งแต่การตระเตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ ตามล าดบัจนกระทัง่ถึงกรรมวธีิ
สุดทา้ยบนเตาไฟ  พูดถึงการตดัเยบ็เส้ือผา้  ตอ้งเร่ิมตน้บรรยายจากการเลือกแบบ  ก่อนท่ีจะพดูถึงการ
ติดรังดุมหรือการรีดเส้ือหลงัจากท่ีตดัเยบ็เสร็จแลว้  เป็นตน้  เน้ือหาท่ียกมาเป็นตวัอยา่งดงักล่าว  ถา้
จดัระเบียบหรือวางล าดบัไม่ถูกตอ้ง  ยอ่มจะท าใหเ้กิดความสับสน  ต่อไปเป็นตวัอยา่งความสัมพนัธ์
ท่ีไดจ้ดัระเบียบและวางล าดบัความคิดดีแลว้ 
 (4) การตกัตวงเอาผลประโยชน์จากการอ่านต าราใหไ้ดม้ากท่ีสุด  ท่านควรปฏิบติัตาม

ขั้นตอนต่าง ๆ อยา่งรอบคอบ  ท่านควรส ารวจเน้ือหาโดยทัว่ไปในหนงัสือก่อนวา่มี
อะไรบา้ง  ท่านควรอ่านชา้ ๆ ท าความเขา้ใจ  ตั้งค  าถามควบคู่ไปกบัการอ่าน  แลว้ท าบนัทึก
ยอ่เร่ืองส าคญั ๆ ในแต่ละบท  ทดสอบความรู้ของท่านจนเช่ือแน่วา่  สามารถตอบค าถามท่ี
คลา้ยคลึงกนัในชั้นเรียนหรือในเวลาสอบได ้ ตรวจวจิารณ์บนัทึกยอ่  อ่านทบทวนเร่ืองท่ียงั
ไม่เขา้ใจใหแ้จ่มแจง้เสียใหม่ 

ยอ่หนา้น้ีมีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้ง  คือจดัระเบียบและวางล าดบัเน้ือหาไดเ้หมาะเจาะ
ตามล าดบั  แต่ยงัเป็นยอ่หนา้ท่ีขาดความต่อเน่ือง  ซ่ึงควรปรับปรุงโดยเพิ่มความต่อเน่ืองเขา้ไปดงัน้ี 
 (5) การตกัตวงเอาผลประโยชน์การอ่านต าราใหไ้ดม้ากท่ีสุด  ท่านควรปฏิบติัตาม

ขั้นตอนต่าง ๆ อยา่งรอบคอบ  ดังนี ้  ประการแรก  ท่านควรส ารวจเน้ือหาโดยทัว่ไปใน
หนงัสือก่อนวา่มีเน้ือหาอะไรบา้ง  ประการทีส่อง  ท่านควรอ่านชา้ ๆ  เพือ่ท าความเขา้ใจ
และตั้งค  าถามควบคู่กนัไปกบัการอ่าน  ประการต่อมา  ท่านก็ท าบนัทึกยอ่เร่ืองท่ีส าคญั ๆ 
ในแต่ละบท  แล้วทดสอบความรู้ของท่านจนเช่ือแน่วา่  สามารถตอบค าถามท่ีคลา้ยคลึงกนั
กบัในชั้นเรียนหรือในเวลาสอบได ้  ประการสุดท้าย  ควรตรวจวจิารณ์บนัทึกยอ่และอ่าน
ทบทวนเร่ืองท่ียงัไม่เขา้ใจให้แจ่มแจง้เสียใหม่ 

ความต่อเน่ือง  ในยอ่หนา้  คือ ค าเช่ือมท่ีขีดเส้นใต ้ ซ่ึงมีหนา้ท่ีส าหรับเช่ือมส่วนต่าง ๆ 
ของเน้ือหาใหป้ระสานกลมกลืนกนั  โดยส่งผา่นความคิดจากขอ้ความหน่ึงไปสู่อีกขอ้ความหน่ึงได้
อยา่งราบร่ืน  ค าเช่ือมท่ีประสานความคิดเหล่าน้ีอาจเป็นวลีหรือประโยคก็ได ้  แต่ท่ีส าคญัก็คือมี
หนา้ท่ีเช่ือมความคิดในประโยคหน่ึงหรือความคิดช่วงหน่ึงกบัประโยคอ่ืนหรือช่วงความคิดอ่ืนให้
เขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  เพิ่มความชดัเจนใหแ้ก่ยอ่หนา้ทั้งหมดโดยรวม ๆ 
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ยอ่หนา้ท่ีดีตอ้งน่าอ่าน  ความต่อเน่ืองท าหนา้ท่ีหล่อเล้ียงยอ่หนา้ใหง้ดงามยิง่ข้ึนและมี
ความกลมกลืนยิง่ข้ึน  ดงันั้นจึงเห็นไดช้ดัเจนวา่  ยอ่หนา้ท่ีมีแต่ความสัมพนัธ์โดยไม่มีความต่อเน่ือง  
ก็คลา้ย ๆ กบัอาหารท่ียงัไม่ไดป้รุงรสนัน่เอง 

4. ย่อหน้าควรจะขยายความอย่างเพยีงพอและหมดจด 
การขยายความในยอ่หนา้ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคห์รือความมุ่งหมายในการเขียนยอ่หนา้

นั้น ๆ ตวัอยา่งเช่น  จุดมุ่งหมายของยอ่หนา้  คือการอธิบายถึงวธีิสร้างกล่องเก็บหนงัสือ  เราตอ้งไม่
หยดุอธิบายเร่ืองกล่องหนงัสือ  จนกวา่จะพดูถึงกล่องหนงัสือนั้นเสร็จส้ินไปแลว้  แต่บางทีก็ลืมพดู
ถึงการทาสีหรือพน่สีก่อนท่ีจะใส่หนงัสือไปในกล่อง  ดงันั้นยอ่หนา้จึงกล่าวถึงรายละเอียดการท า
กล่องหนงัสือไม่ครบถว้น  จงระลึกไวว้า่  ยอ่หนา้จะไม่สมบูรณ์  จนกวา่จะไดก้ล่าวถึงขั้นสุดทา้ย
ของการสร้างกล่องท าหนงัสือ  อยา่จบยอ่หนา้ลงในเม่ือเร่ืองท่ีจะกล่าวยงัไม่จบ  เพราะยงัขยายความไม่
เพียงพอและไม่หมดจด  ควรเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ของเร่ืองใหค้รบถว้นเสียก่อนท่ีจะจบ 

ยอ่หนา้โดยทัว่ไปมีส่วนประกอบส าคญัอยู ่ 3 ส่วน  คือ  ส่วนประกอบตอนต้น  
ส่วนประกอบตอนกลาง  และ ส่วนประกอบตอนปลาย ตามล าดบั  ส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่าน้ี  บาง
ทีก็เรียกกนัทัว่ไปวา่  ตอนน า  ตอนอภิปราย  และ ตอนสรุป ตามล าดบั 

ในตอนน ามกัเขียนดว้ยประโยคใจความท่ีเราตอ้งการกล่าวถึงประเด็นความหรือใจความ
หรือความคิดส าคัญของเร่ืองในยอ่หนา้  ในตอนอภิปราย  กล่าวถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัประเด็น
ความในยอ่หนา้  และในตอนสรุป  คือการปิดทา้ยการอภิปรายใหส้มบูรณ์  ส่วนมากมกัจะอา้งประเด็น
ส าคญัในตอนน ามากล่าวซ ้ า  หรืออาจจะสังเขปความคิดส าคญัทั้งหมดในยอ่หนา้มากล่าวก็ได ้

การขยายความในยอ่หนา้ให้เพียงพอและหมดจดนั้น  ควรจดัยอ่หนา้ใหไ้ดส้ัดส่วน
เหมาะสม  กล่าวคือ  ควรมีตอนน าและตอนสรุปสั้น ๆ  และมีตอนอภิปรายยาว ๆ เพื่อขยายไปถึง
ขนาด (ดงัรูปท่ี 1 ขา้งล่าง)  ไม่ควรใหมี้ตอนน าหรือตอนสรุปยาว ๆ  และมีตอนอภิปรายสั้น ๆ (ดงั
รูปท่ี 2  และ 3 ขา้งล่าง) 
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รูปที ่1    รูปที ่2    รูปที ่3 

 

จงสังเกตตวัอยา่งต่อไปน้ี  พดูถึงอุบติัเหตุการขบัรถยนต ์  จดัวา่เป็นยอ่หนา้ท่ีไม่ดี  
เพราะตอนน ากล่าวมากเกินไปกวา่ค่อนยอ่หนา้  แต่ตอนอภิปรายใหร้ายละเอียดท่ีสั้นเกินไป 
 (6) ขา้พเจา้ไดรั้บบทเรียนท่ีล ้าค่ายิง่ในชีวติ  เม่ือขา้พเจา้ไดป้ระสบกบัเหตุการณ์อนัน่า

ต่ืนเตน้เม่ือปีกวา่มาแลว้  ตามเส้นทางท่ีขา้พเจา้ไปร่วมงานระหวา่งเพื่อนฝงูกบัเพื่อนชายคน
หน่ึงเป็นเวลาราวสองทุ่มเศษ  ฝนก าลงัตกหนกั  แมว้า่เราพยายามขบัรถใหเ้ร็วอยา่งไร  เพื่อ
ไปใหท้นัเวลาเปิดงาน  แต่ก็ท  าไม่ได ้ เพราะสายฝนท่ีกระหน ่าลงมาอยา่งไม่ลืมหูลืมตา  เรา
ตอ้งปลอบใจตวัเองดว้ยการมองตากนั  สนทนาถึงเร่ืองของเพื่อนบางคนท่ีจะไดพ้บกนัใน
งาน  ฟังเพลงเบา ๆ จากวทิยใุนรถ  และบางทีก็ร้องคลอไปเบา ๆ เพื่อฆ่าเวลาอนัแสนจะ
เบ่ือหน่าย  กบัทั้งยงัเป็นการปลอบใจตวัเองไม่ใหก้งัวลท่ีจะไปไม่ทนัเวลาเปิดงาน  เราหยดุ
รถในขณะท่ีถึงทางแยกซ่ึงก าลงัเปิดไฟแดงอยูพ่อดีก่อนท่ีอุบติัเหตุจะเกิดข้ึน  มีรถคันหน่ึง
ในเลนถัดไปจากรถของเราได้แล่นฝ่าไฟแดงไปชนรถบรรทุก  ซ่ึงก าลงัแล่นผ่านส่ีแยกมา
พอดี  จึงเกดิปะทะกนัดังสน่ัน  มีคนบาดเจ็บหลายคน  เราลืมเร่ืองการไปเท่ียวงานเสียสนิท 

หมายเหตุ    ตอนอภิปรายคือขอ้ความท่ีพิมพด์ว้ยตวัหนาเพื่อใหส้ังเกตเห็นไดช้ดั  ขอ้ความตอนตน้
เป็นตอนน าและขอ้ความตอนจบเป็นตอนสรุป 

ท่ีจริงในยอ่หนา้หมายเลข (6) น้ี  พดูถึงเร่ืองท่ีน่าสนใจพอสมควร  แต่มีตอนน ายาว
เกินไป  และตอนอภิปรายก็สั้นเกินไป  ถา้หากไดป้รับปรุงสัดส่วนของยอ่หนา้เสียใหม่  ลดส่วนท่ี
เป็นตอนน าออกเสีย  และขยายส่วนท่ีเป็นตอนอภิปรายใหช้ดัเจนมากข้ึน  ก็จะไดย้อ่หนา้ท่ีมีการ
ขยายความท่ีเพียงพอ  และหมดจด  ดงัในตวัอยา่งยอ่หนา้หมายเลข (7) 
 (7) (ตอนน า)  ขา้พเจา้จ าเหตุการณ์คร้ังหน่ึงท่ีหวาดเสียวท่ีสุดในชีวติได ้  ในตอนท่ีได้
ขบัรถไปงานเล้ียงสังสรรคก์บัเพื่อนคนหน่ึง  ขณะท่ีเราหยดุรถตอนส่ีแยก  เพื่อรอสัญญาณไฟเขียว
อยูพ่อดี (ตอนอภิปราย)  มีรถคนัหน่ึงซ่ึงอยูใ่นเลนถดัไปจากรถของเรา  ไดแ้ล่นฝ่าไฟแดงดว้ย
ความเร็วเตม็ท่ี  ขณะนั้นมีรถบรรทุกคนัหน่ึง  ก าลงัแล่นผา่นส่ีแยกตดักบัถนนสายท่ีเราหยดุอยูพ่อดี  
รถทั้งสองคนัจึงเกิดปะทะกนัเตม็ท่ี  เสียงดงัสนัน่หวัน่ไหว  กระจกหนา้รถทั้งสองคนัแตกกระจาย
เกล่ือนทอ้งถนน  เสียงคนท่ีอยูใ่นรถร้องไหค้รวญครางขอความช่วยเหลือ  เลือดสีแดงฉานของคน

ตอนสรุป ตอนสรุป 
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บาดเจบ็ไหลลงบนพื้นถนน  คนมามุงดูกนัเตม็  การจราจรในช่วงนั้นหยดุชะงกั  อีกครู่หน่ึงมีเสียง
รถหวอของต ารวจและพยาบาลผา่นมา  รับคนบาดเจบ็ไปรักษา (ตอนสรุป)  อุบติัเหตุคร้ังน้ีท าใหเ้รา
ลืมเร่ืองไปงานเล้ียงคืนนั้นเสียสนิท  และยงัจ าเหตุการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้คราวนั้นไดติ้ดตามาจนถึงบดัน้ี 

การขยายความยอ่หนา้ไม่ไดห้มายความวา่เขียนใหม้ากข้ึน  หรือยาวข้ึนอยา่งเดียว
เหมือนกบัการเอาอะไรต่ออะไรมาปะติดปะต่อกนัเขา้  โดยไม่ทราบจุดมุ่งหมายวา่จะเขียนเร่ืองอะไร  จง
จ าไวว้า่  การขยายความในยอ่หนา้นั้น  ไม่ใช่กล่าวไปเร่ือย ๆ แต่จงกล่าวให้อยู่ในเร่ืองหรือเนือ้หาที่
ต้องการ 

วธีิท่ีดีท่ีสุดในการขยายความยอ่หนา้ก็คือ  จงพยายามจ ากัดหรือเจาะจงเนื้อหาท่ีจะกล่าว
ใหแ้คบลง  อย่าพูดกว้าง ๆ  หรือคลุมเครือ  อภิปรายถึงส่ิงทีพู่ดถึงเพยีงอย่างเดียวให้จ าเพาะลงไป  
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา  และให้กระชับพอดิบพอดี  อย่าอภิปรายถึงหลายส่ิงหลายเร่ืองแบบก าป้ัน
ทุบดิน  ถึงแมว้า่บางคร้ังการเขียนยอ่หนา้จะเร่ิมดว้ยประเด็นท่ีกวา้ง ๆ  ก็ควรปรับปรุงประเด็นนั้น
ใหแ้คบลง ๆ  จนกระทัง่สามารถจ ากดัเน้ือหาหรือรายละเอียดท่ีจะเขียนไดค้รอบคลุมแม่นตรงพอดี  
อยา่น าเอาประเด็นท่ีกวา้ง  ซ่ึงตอ้งการรายละเอียดท่ีคลุมเครือหรือไม่สามารถพดูใหค้รบถว้นให้
หมดในยอ่หนา้เดียวได ้ แต่จะตอ้งปรับปรุงความคิดในย่อหน้าให้เหลอืเพียงความคิดเดียว  ด้วยการ
ขยายความให้รายละเอยีดสนับสนุนความคิดน้ันอย่างชัดเจนและมีความหมาย  ลกัษณะยอ่หนา้ท่ีมี
การจ ากดัความคิดมีลกัษณะคลา้ยรูปขา้งล่าง 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

จงจ าไวว้า่การให้รายละเอยีดเป็นส่ิงจ าเป็นในการเขียนยอ่หนา้  เวลาเขียนควรพิจารณา
ใหดี้วา่จะใหร้ายละเอียดมากนอ้ยแค่ไหนจึงจะเพียงพอ  จงจ ากฎของการจ ากดัขอบข่ายเน้ือหาท่ีได้
กล่าวมาแลว้ตอนตน้  และผนวกความคิดหลกัเพิม่เติมไปอีกวา่  ถา้ยิง่จ  ากดัความคิดของยอ่หนา้ให้
แคบลงเท่าใด  ก็ยิง่สะดวกในการพิจารณารายละเอียดมากข้ึนเพียงนั้น  เปรียบเหมือนกบัการพิจารณา

ความคิดกวา้ง ๆ 

แคบลง ๆ 

แคบลง ๆ 

จ ากดัได ้

ความคิดท่ีน ามาเขียนถา้กวา้งควร
จ ากดัเน้ือหาโดยซอยใหเ้น้ือหา
แคบลง ๆ  จนสามารถจ ากดัเน้ือหา
ท่ีจะเขียนไดพ้อดีดงัรูปน้ี 
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ส่วนต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง  เรามกัมองเห็นภาพนั้นโดยรวม ๆ ไม่ชดัเจน  สลวั  หรือคลุมเครือ  
แต่ถา้ตดัเอาส่วนใดส่วนหน่ึงมาเพียงนิดเดียว  ไปส่องกลอ้งจุลทศัน์ดู  ก็จะเห็นรายละเอียดของส่วน 
ๆ นั้นอยา่งชดัเจน  การจ ากดัเน้ือหาความคิดในยอ่หนา้ก็เหมือนกบัการเลือกเฟ้นส่วนใดส่วนหน่ึง
เพียงส่วนเดียวมาเขียน  ยอ่มจะไดร้ายละเอียดท่ีครบถว้นยิง่ข้ึน 

ขอใหพ้ิจารณาตวัอยา่งยอ่หนา้หมายเลข (8) ขา้งล่าง  เน้ือหามีรายละเอียดท่ีจะเขียน
มากมายถึงแมว้า่มีการจ ากดัความคิดใหแ้คบลง  แต่ไม่สามารถท่ีจะใหร้ายละเอียดอยา่งครบถว้น
หมดจดได ้
 (8) มหาวทิยาลยัรามค าแหงควรยา้ยสถานท่ีไปตั้งในท าเลแห่งใหม่  ทั้งน้ีเพราะเหตุผล

หลายประการ  คือ  ประการแรก  สถานท่ีตั้งในปัจจุบนัอยูใ่นยา่นท่ีมีเสียงรบกวนมาก  
โดยเฉพาะรถยนตส่์วนตวัและรถโดยสารประจ าทาง  ซ่ึงแล่นผา่นหนา้มหาวทิยาลยัอยูต่ลอด
ทั้งวนั  ท าใหส้มาธิของนกัศึกษาท่ีเขา้ห้องเรียนวอกแวก  ประการท่ีสอง  สถานท่ีตั้งปัจจุบนัมี
อาณาบริเวณแคบมาก  สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจไม่เพียงพอ  สนามกีฬาก็มีนอ้ยไป  ประการท่ี
สาม  เป็นผลสืบเน่ืองมาจากประการท่ีสอง  คือ  อาคารเรียนและอาคารหอ้งสมุดไม่พอบรรจุ
นกัศึกษา  นอกจากน้ันยงัมีเหตุผลอืน่ ๆ อีกนานัปการ  ทีข้่าพเจ้าเห็นว่าควรย้ายมหาวิทยาลยั
รามค าแหงไปตั้งยงัท าเลแห่งใหม่  ท่ีกล่าวมาเพียงสามประการคือเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุด 

ขอ้ความท่ีพิมพด์ว้ยตวัหนาในยอ่หนา้  แสดงวา่ยงัมีรายละเอียดอีกมากท่ีไม่สามารถยก
มาพดูใหจ้บหรือหมดส้ินได ้ เน้ือหาท านองน้ีไม่เหมาะท่ีจะน ามากล่าวให้รายละเอียดอยา่งหมดจดใน
ยอ่หนา้เดียว  ขอใหพ้ิจารณาตวัอยา่งในยอ่หนา้หมายเลข (9) ต่อไป  เป็นยอ่หนา้ท่ีแสดงประเด็น
ความคิดเกือบใกลเ้คียงกบัขอบข่ายของเน้ือหา  คือมีรายละเอียดเกือบพอดีกบัขอบข่ายของเน้ือหา  
แต่มีการขยายความบางตอนท่ีอยูน่อกขอบข่ายเน้ือหาบา้ง 
 (9) (ตอนน า)  มหาวทิยาลยัรามค าแหงมีนกัศึกษาอยา่งลน้หลาม  การขาดสถานท่ี
ศึกษาเล่าเรียนจึงปรากฏอยูท่ ัว่ไปในมหาวทิยาลยั (ตอนอภิปราย)  ในหอ้งบรรยายหรือห้องเรียน  
นกัศึกษาออกนัแน่นเหมือนปลาท่ีถูกอดัอยูใ่นกระป๋อง  จนท่ีนัง่เรียนมีไม่พอ  บางคนตอ้งนัง่บนวงกบ
หนา้ต่าง  และบางคนตอ้งยืนฟังค าบรรยาย  ส่วนในหอ้งสมุดนั้นเล่า  ไม่มีโตะ๊หรือมา้นัง่ตวัใดวา่ง  
นกัศึกษาจ านวนไม่นอ้ย  ตอ้งนัง่อ่านหนงัสือกบัพื้น  บางคนก็นัง่ตรงซอกระหวา่งชั้นวางหนงัสือ  
และบางคนก็นัง่ตรงบนัได  และในร้านอาหารกเ็นืองแน่นไปด้วยนักศึกษาที่มาบริโภคกันด้วยความ
หิวกระหาย  ประหน่ึงเป็นสถานทีจั่ดงานมหกรรมประจ าปี (ตอนสรุป)  สถานท่ีศึกษาเล่าเรียนทุก
ตารางน้ิวในสถาบนัแห่งน้ีจึงถูกใชอ้ยา่งคุม้ค่าท่ีสุด 
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ขอ้ความท่ีพิมพด์ว้ยตวัหนาในยอ่หนา้  เป็นรายละเอียดท่ีอยูน่อกขอบข่ายของเน้ือหา
ในยอ่หนา้น้ี  เพราะขอบข่ายของเน้ือหาในตอนน า  ระบุถึงเร่ืองการขาดสถานท่ีศึกษาเล่าเรียน  อนั
ไดแ้ก่สถานท่ีซ่ึงเป็นห้องบรรยายและหอ้งสมุด  ส่วนร้านอาหารแมว้า่เป็นสถานท่ีอยูภ่ายใน
มหาวทิยาลยั  แต่มิใช่เป็นสถานท่ีศึกษาเล่าเรียน  จึงเป็นรายละเอียดส่วนเกินท่ีควรตดัทิ้งไป  แลว้ท า
ใหเ้น้ือความของยอ่หนา้หมดจดสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ยอ่หนา้ท่ีไดจ้  ากดัขอบข่ายเน้ือหากบัการให้รายละเอียดอยา่งหมดจดพอเหมาะกนั  
ขอใหย้อ้นพลิกกลบัไปดูตวัอยา่งในยอ่หนา้หมายเลข (2)  และ (3) ใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

 

ส่วนประกอบและรูปแบบของย่อหน้า 

 ส่วนประกอบของยอ่หนา้มีอยูท่ ั้งหมด 4 ส่วน  คือ 
1. ประโยคใจความหรือประโยคส าคัญ  เป็นประโยคท่ีกล่าวถึงสาระส าคญัของเน้ือความ

ในยอ่หนา้ทั้งหมด  หรือเป็นประโยคท่ีจ ากดัขอบข่ายประเด็นท่ีจะพดูถึงในยอ่หนา้ (คือขอ้ความท่ี
เป็นตอนน า  ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้) 

2. ประโยคสนับสนุน  เป็นประโยคท่ีใหร้ายละเอียดหรือขยายความประโยคใจความ  (คือ
ขอ้ความท่ีเป็นตอนอภิปราย  ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้) 

3. ประโยคสรุป  เป็นประโยคท่ีรวมเน้ือหาของยอ่หนา้ไวต้อนใกลจ้บยอ่หนา้หรือในตอน
จบของยอ่หนา้ (คือขอ้ความท่ีเป็นตอนสรุป  ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้)  แต่บางยอ่หนา้ไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ประโยคสรุป  หากวา่เขียนไดช้ดัเจนดีแลว้ 

4. ประโยคส่งความหรือประโยคเช่ือมความ  เป็นประโยคท่ีเช่ือมเน้ือหาจากยอ่หนา้หน่ึง
ไปยงัยอ่หนา้ต่อไป  ประโยคส่งความจะปรากฏในกรณีท่ีมียอ่หนา้ตั้งแต่สองยอ่หนา้ข้ึนไป  แต่ถา้มี
เพียงยอ่หนา้เดียว  ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีประโยคส่งความ 

ส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่าน้ี  อาจอยูใ่นต าแหน่งต่าง ๆ กนัของยอ่หนา้  จึงท าให้ยอ่หนา้มี
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป  กล่าวคือ 

1. ย่อหน้าแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ยอ่หนา้แบบน้ี  และมีประโยคใจความอยูใ่นต าแหน่ง
ตน้ยอ่หนา้และมีประโยคสนบัสนุนวางอยูใ่นต าแหน่งถดัไป  จึงจดัล าดบัความคิดไดง่้าย  คือขยาย
ความคิดจากประโยคใจความไปสู่รายละเอียดท่ีจะน ามาสนบัสนุน  มีลกัษณะคลา้ย ๆ กบัรูปท่ีเขียน
ใหดู้ทางขา้งล่าง  ขอใหดู้ตวัอยา่งยอ่หนา้แบบน้ีในยอ่หนา้หมายเลข (10) 
 ประโยคใจความ 
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 (10)   งานอดิเรกคืองานทีไ่ม่ใช่งานอาชีพโดยตรง  แต่เป็นงานทีค่นชอบท าเป็นพเิศษ  
เช่น  นกัการเมืองท่ีชอบเล่นดนตรี  ยอ่มพอใจคนสนทนาทางดนตรีมากกวา่ทางการเมือง  
ครูท่ีชอบการเมืองยอ่มเอาใจใส่การเมืองมากกวา่ทางการศึกษา  รัฐบุรุษท่ีชอบเล่นของเก่ายอ่ม
พอใจพบผูท่ี้สนใจทางของเก่ามากกวา่ทางปกครอง  หมอกฎหมายท่ีสนใจทาง
ประวติัศาสตร์ยอ่มพอใจสนทนาประวติัศาสตร์มากกวา่ทางกฎหมาย  รวมความวา่ตาม
ปรกติเราพอใจสนทนาตอบขอ้ถามในเร่ืองอดิเรกมากกวา่ในงานท่ีท าอยูจ่ริง 
2. ย่อหน้าแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่วหัวกลบั  รูปแบบของยอ่หนา้แบบน้ีตรงขา้มกบัแบบ

แรก  คือมีต าแหน่งของประโยคใจความอยูต่อนทา้ยยอ่หนา้  เป็นการสรุปเอาสาระส าคญัทั้งหมดลง
ในตอนทา้ย  โดยกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ อยา่งคลุม ๆ ไวก่้อนในตอนตน้  เช่น  ยกตวัอยา่ง  หรือ
อธิบาย ฯลฯ  ซ่ึงรายละเอียดเหล่านั้น  คือ  ขอ้ความท่ีเป็นประโยคสนบัสนุน  แลว้ขมวดความคิด
ส าคญัเอาไวใ้นตอนจบ  มีลกัษณะคลา้ย ๆ กบัรูปขา้งล่าง  ขอใหดู้ตวัอยา่งยอ่หนา้แบบน้ีในยอ่หนา้
หมายเลข (11)  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ขอ้ความตวัหนาคือประโยคใจความ  ส่วนขอ้ความตวัธรรมดาเป็นขอ้ความสนบัสนุน  แต่เวลาเขียน
ยอ่หนา้จริง ๆ ไม่ตอ้งขีดเส้นใตป้ระโยคใจความ  ท่ีพิมพต์วัหนาก็เพราะใหส้ังเกตเห็นไดช้ดัเจนข้ึน 

รายละเอียด 

รายละเอียด 

ประโยคใจความ 
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 (11) บางคนชอบปลูกไมด้อกไมผ้ล  เม่ือเกิดดอกออกผลก็ช่ืนใจ  เกิดความคิดท่ีจะท า
ดอกผลนั้นใหง้ดงามน่าดูยิง่ข้ึน  จึงมีผูน้ าผลไมม้าประดิษฐล์วดลาย  แลว้จดัวางลงใน
ภาชนะ  ใหม้องดูแปลกตาน่ารับประทาน  ลวดลายนั้นเกิดจากการตดั  ผา่  ปอก  ควา้นและ
แกะสลกั  ส่วนไมด้อกก็น ามาผกูมดัเป็นช่อบา้ง  เป็นพวงเป็นพูบ่า้ง  เสียบเป็นพุม่หรือปัก
ลงในแจกนัก็ได ้ แสดงวา่  ศิลปะกบัชีวติเป็นส่วนที่แยกกันไม่ออก 

 3.  ย่อหน้าแบบสามเหลีย่มมีฐานบรรจบกนั  รูปแบบของยอ่หนา้น้ีเป็นยอ่หนา้ท่ีมีประโยค
ใจความอยูต่อนตน้  แลว้ขยายความใหร้ายละเอียดดว้ยประโยคสนบัสนุน  ต่อจากนั้นก็ค่อย ๆ สรุป
รายละเอียดต่าง ๆ ใหแ้คบลง  และจบลงดว้ยประโยคใจความอีกคร้ังหน่ึง  ยอ่หนา้แบบน้ีมีลกัษณะ
คลา้ยกบัยอ่หนา้แบบท่ี 1  กบัแบบท่ี 2 รวมกนั  คือ  ขยายความใหก้วา้งออกแลว้สรุปความใหแ้คบ
เขา้  ท านองเดียวกบัรูปขา้งล่าง  ขอใหดู้ตวัอยา่งยอ่หนา้หมาย (12) 
 
 
 
 
 
 
 
 (12) ศิลปะวฒันธรรมในบ้านเมืองเรามักจะสอดคล้องกบัการด ารงชีวติประจ าวนั  

ตวัอยา่งบางคนชอบปลูกไมด้อกไมผ้ล  เม่ือเกิดดอกออกผลก็ช่ืนใจ  เกิดความคิดท่ีจะท า
ดอกผลนั้นใหง้ดงามน่าดูยิง่ข้ึน  จึงมีผูน้ าผลไมม้าประดิษฐล์วดลาย  แลว้จดัวางในภาชนะ
ใหม้องดูแปลกตาน่ารับประทาน  ลวดลายนั้นเกิดจากการตดั  ผา่  ปอก  ควา้น  และ
แกะสลกั  ส่วนไมด้อกท่ีออกดอกก็น ามาผกูมดัเป็นช่อบา้ง  เป็นพวงเป็นพูบ่า้ง  เสียบเป็น
พุม่หรือปักลงในแจกนัก็ได ้  ตามแต่จะเห็นวา่งาม  ชีวติชาวไทยกบัศิลปะความงามจึง
แยกกนัไม่ออก 

 4.  ย่อหน้าแบบสามเหลี่ยมมียอดบรรจบกนั  รูปแบบของยอ่หนา้แบบน้ี  เร่ิมตน้ดว้ยการให้
รายละเอียดกวา้ง ๆ แลว้สรุปใจความส าคญัลงกลางยอ่หนา้  และค่อย ๆ ขยายความจากกลางยอ่หนา้
ออกไปใหม่  กล่าวคือ  มีประโยคใจความอยูก่ลาง ๆ ยอ่หนา้  และมีประโยคสนบัสนุนอยูต่อนตน้

ประโยคใจความ 

รายละเอียด 

ประโยคใจความ 
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กบัตอนทา้ยยอ่หนา้  ลกัษณะของยอ่หนา้แบบน้ีคลา้ยกบัยอ่หนา้แบบท่ี 2 กบัแบบท่ี 1 มารวมกนั
นัน่เอง  ดูรูปขา้งล่าง  ส่วนตวัอยา่งดูในยอ่หนา้หมายเลข (13) 
 
 
 
 
 
 (13) ศิลปะแห่งการฟังนั้นไม่ไดห้มายถึงการนัง่น่ิง  ปล่อยใหค้นอ่ืนพดูฝ่ายเดียว  แลว้ก็

ฟังเหมือนฟังเทศน์  การท าเช่นนั้นง่ายเกินกวา่ท่ีจะนบัวา่เป็นศิลปะ  ศิลปะการฟังจึง
หมายถึงความสามารถทีจ่ะชักจูงผู้พูดให้หันเหเข้าหาเร่ืองทีเ่ขาถนัดทีสุ่ด  คือแสดงให้เห็น
คนก าลงัฟังค าพดูของเขาดว้ยความตั้งใจ  อยากรู้อยากฟังจริง ๆ รู้จกัสอดค าถามในโอกาสท่ี
เหมาะ  รู้จกัปล่อยใหผู้พ้ดูพูดจนส้ินกระแสความ  และรู้จกัช่วยผูพ้ดูท่ีก าลงัจะหมดเร่ืองพดู
ใหก้ลบัมีเร่ืองข้ึนมาใหม่  เพื่อใหเ้ขาพดูไดต่้อไป 

 รูปแบบของยอ่หนา้ทั้ง 4 แบบ  อาจแสดงให้เห็นไดช้ดัอีกวธีิหน่ึง  กล่าวคือ  ถา้สมมติให้
เลข 1 เป็นประโยคใจความและเลข 2  เป็นประโยคสนบัสนุน  แลว้ต าแหน่งของประโยคทั้งสอง
ชนิดน้ี  จะปรากฏในล าดบัของยอ่หนา้ดงัน้ี 
ย่อหน้าแบบที ่1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2……………………………………….. 
   (ประโยคใจความอยูต่น้ยอ่หนา้  ประโยคสนบัสนุนตามหลงั) 
ย่อหน้าแบบที ่2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2………………………………………..1 
   (ประโยคสนบัสนุนอยูห่นา้ประโยคใจความ) 
ย่อหน้าแบบที ่3  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2………………………………………1 
   (ประโยคใจความอยูใ่นต าแหน่งตอนตน้และทา้ย  ประโยคสนบัสนุนอยู ่

กลาง) 
ย่อหน้าแบบที ่4  2  2  2  2  2  …………..1  2  2  2  2  2  …………………… 
   (ประโยคใจความอยูก่ลาง ๆ ยอ่หนา้  ประโยคสนบัสนุนอยูต่อนตน้และ 

ตอนทา้ย) 
 

รายละเอียด 

รายละเอียด 

ใจความ ประโยค 
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วธิีเขยีนย่อหน้า 

 วิธีเขียนยอ่หนา้ท่ีมีประสิทธิภาพ  ควรเร่ิมตน้ฝึกฝนตามขั้นตอนตั้งแต่การเขียนประโยค
ใจความ  ประโยคสนบัสนุน  ประโยคสรุป  และประโยคส่งความหรือประโยคเช่ือมความ
ตามล าดบั 

1. การเขียนประโยคใจความ 
ประโยคใจความเป็นเคร่ืองแสดงใหท้ราบวา่  ในยอ่หนา้กล่าวถึงสาระส าคญัวา่อะไร  

และภายในยอ่หนา้นั้นจะตอ้งบรรยายหรืออภิปรายถึงเน้ือหาอะไร  ประโยคใจความจึงมีประโยชน์
หลายประการ  คือ 

ก. ช่วยใหผู้อ่้านทราบวา่ผูเ้ขียนจะอภิปรายประเด็นอะไรในยอ่หนา้ 
ข. ช่วยจ ากดัขอบข่ายเน้ือหาและความคิดในยอ่หนา้ 
ค. ช่วยสร้างรูปแบบการเขียนอยา่งมีหลกัเกณฑ ์  และช่วยก าหนดรายละเอียดท่ีเป็น

ความคิดเห็นหรือเน้ือหาของยอ่หนา้ไดถู้กตอ้ง 
ง. ช่วยดึงดูดความสนใจของผูอ่้านก่อนท่ีจะเร่ิมลงมืออ่านขอ้ความในยอ่หนา้นั้น 
จ. ช่วยสร้างบรรยากาศและบอกน ้าเสียงหรือทศันคติของผูเ้ขียน  วา่จะเขียนไปใน

แนวใด 
ต าแหน่งของประโยคใจความอาจจะอยูต่รงต าแหน่งใดของยอ่หนา้ก็ได ้  ดงัท่ีไดก้ล่าว

มาแลว้ขา้งตน้  แต่การวางต าแหน่งประโยคใจความกลาง ๆ ยอ่หนา้หรือตอนทา้ยยอ่หนา้ (รูปแบบ
ยอ่หนา้ท่ี 2, 3, 4)  มกัจะเป็นนกัเขียนมืออาชีพหรือนกัเขียนซ่ึงช านาญท่ีควรท าเช่นนั้น  ส่วนการ
เร่ิมตน้ฝึกหดัเขียนยอ่หนา้ในขั้นเร่ิมเรียน  ควรฝึกเขียนประโยคใจความท่ีอยูใ่นต าแหน่งตอนตน้ยอ่
หนา้ก่อน  เพราะเรียนไดง่้ายกวา่และฝึกฝนไดส้ะดวกกวา่  ทั้งยงัท าใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้ายอีกวา่  เรา
จะกล่าวถึงประเด็นส าคญัอะไร  โดยขมวดประเด็นนั้นลงไปในประโยคใจความตอนตน้ยอ่หนา้  
ผูอ่้านก็สามารถจบัประเด็นของยอ่หนา้ได ้  เม่ือไดเ้ขา้ใจวิธีเขียนประโยคใจความตอนตน้ยอ่หนา้ได้
ดี  และมีตบะอินทรียแ์ก่กลา้ข้ึน  จึงค่อยหดัเขียนประโยคใจความในต าแหน่งอ่ืน ๆ ของยอ่หนา้
ต่อไป  ตวัอยา่งประโยคใจความ 

- การเป็นเจา้ของรถยนตต์อ้งลงทุนมาก 
- ฤดูหนาวเป็นฤดูแห่งความเบิกบานของปี 
- พอ่แม่ควรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่ดีของลูก 
- การศึกษาในมหาวทิยาลยัตอ้งช่วยตวัเองมากกวา่การเรียนในโรงเรียนมธัยม 
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- โทรทศัน์เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีประโยชน์มาก  ฯลฯ 
แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม  แมว้า่ประโยคใจความบอกใหรู้้วา่จุดหมายปลายทางยอ่หนา้พดูถึง

เร่ืองอะไร  แต่ขอให้เขา้ใจวา่ประโยคใจความไม่ใช่เป็นส่ิงเดียวกบัหัวข้อเร่ือง  ทั้งน้ีเพราะในยอ่หนา้
ไม่ตอ้งมีหวัขอ้เร่ือง  ดงันั้นประโยคใจความกบัหวัขอ้เร่ืองมิใช่ส่ิงเดียวกนั  ความแตกต่างระหวา่ง
ประโยคใจความกบัหวัขอ้เร่ือง  มีอยูห่ลายประการคือ 

1. ประโยคใจความเป็นประโยคท่ีอยูใ่นยอ่หนา้  ไม่ไดเ้ขียนอยูน่อกยอ่หนา้หรือเขียน
ไวต้อนบนทั้งหมดอยา่งหวัขอ้เร่ืองของความเรียง 

2. ประโยคใจความตอ้งเขียนหรือกล่าวเป็นขอ้ความท่ีสมบูรณ์  ในขณะท่ีหวัขอ้เร่ือง
อาจจะเขียนหรือกล่าวอยา่งลอย ๆ ขาด ๆ หว้น ๆ  หรือหลวม ๆ  ซ่ึงไม่ไดใ้จความครบถว้นจะแจง้  
ตวัอยา่งเช่น 

ก.   หัวข้อเร่ือง    ศิลปะการเปล่ียนยางรถยนต ์
      ประโยคใจความ    คนขบัรถทุกคนควรทราบวา่จะท าอยา่งไร  ในกรณีท่ีรถยางแบน 
3. ขอ้แตกต่างในประการท่ีส าคญัท่ีสุดระหวา่งประโยคใจความกบัหวัขอ้เร่ืองคือ  

ประโยคใจความจ ากดัขอบข่ายเนือ้หาในย่อหน้า  ในขณะท่ีหวัขอ้เร่ืองขยายเน้ือหาในความเรียง  คือ
ท าให้เน้ือหาในความเรียงกวา้งออกไป  ขอให้พิจารณาดูความเรียงเร่ืองหน่ึง ๆ  วา่จะประกอบดว้ย
ยอ่หนา้หลายยอ่หนา้  หวัขอ้เร่ืองรวมเอาความคิดของยอ่หนา้ทุกยอ่หนา้เอาไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ ดงันั้น  
หัวข้อเร่ืองจึงเป็นข้อความทีใ่ห้ความหมายกว้างกว่าประโยคใจความ  ถา้จะให้เขา้ใจวา่ประโยคใจความ
กบัหวัขอ้เร่ืองต่างกนัอยา่งไร  ขอใหดู้เปรียบเทียบจากรูปขา้งล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1   แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของหวัขอ้ท่ีขยายเน้ือหาให้กวา้งออกไป  ในรูปของยอ่หนา้ต่าง ๆ 
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รูปที ่2   แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของประโยคใจความ  ท่ีมุ่งก าหนดความคิดหรือเน้ือหาของยอ่หนา้ 

ทั้งหมดใหอ้ยูใ่นขอบข่ายท่ีจ  ากดั 
ประโยคใจความไม่ควรท าหนา้ท่ีเพียงแต่วา่ในยอ่หนา้กล่าวถึงเร่ืองอะไร  แต่ตอ้งท าหนา้ท่ีชดัเจนลง
ไปวา่  ในยอ่หนา้ไม่ควรกล่าวถึงอะไรดว้ย  การเขียนประโยคใจความจึงตอ้งพยายามเขียนใหแ้คบ
และจ ากดัประเด็นท่ีจะกล่าวอย่างแทจ้ริง  ประโยคใจความท่ีดีจึงตอ้งสามารถควบคุมเนื้อหาใน
ยอ่หนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  ไม่เหมือนกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีพดูคลุมเน้ือหาของเร่ืองท่ีจะเขียนทั้งหมดเอาไว้
อยา่งกวา้ง ๆ 

การเขียนประโยคใจความจะตอ้งสัมพนัธ์กบัประโยคกล่าวน า  หรืออาจจะกล่าวไดว้า่
ประโยคใจความแต่ละประโยคคือใจความส่วนหน่ึงของประโยคกล่าวน านัน่เอง  เม่ือจะเขียน
ประโยคใจความ  จึงมีขอ้ท่ีเตือนใจเอาไวว้า่ 

ก. ควรเขียนประโยคกล่าวน าไวใ้นยอ่หนา้แรก  และเขียนประโยคใจความในยอ่หนา้
ถดัไป  เพื่ออภิปรายขยายเน้ือหาประโยคกล่าวน าใหแ้จ่มแจง้ 

ข. ความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคใจความทุกประโยค  ควรใชถ้อ้ยค าหรือประโยคให้
ขนานเป็นแนวเดียวกนั  ดงัเช่นค าหลกัต่าง ๆ ในตวัอย่างขา้งล่าง  คือ  อายุ  เช้ือ
ชาติ  และการปกครอง  ซ่ึงตอ้งสนบัสนุนประโยคกล่าวน าทั้งส้ิน  เม่ือน ามาเขียน
ประโยคใจความ  ถา้ประโยคแรกกล่าวอยา่งไร  ประโยคต่อมาควรใชถ้อ้ยค าให้
เป็นแนวเดียวกนั 

ตัวอย่าง 
หัวข้อเร่ือง    ความคล้ายคลงึกนัของชาวชนบท 
   (ประโยคกล่าวน า)   ประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณชนบทมี 
ค าน า       * 1.   ความคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของอาย ุ เช้ือชาติ  และการปกครอง 
          2.   (ประโยคใจความ 1)  ชาวชนบทมีความคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองอายุ 
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อภิปราย         3.   (ประโยคใจความ 2)  ชาวชนบทยงัมีความคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของเช้ือ
ชาติ 
          4.   (ประโยคใจความ 3)  คลา้ยคลึงอีกประการหน่ึงของชาวชนบท  คือ 
   การปกครอง 
สรุป           5.   (สรุป) 
*  เคร่ืองหมาย         ใชเ้ขียนยอ่แทนค าวา่ “ยอ่หนา้” 

 จากตวัอยา่ง  พอจะเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคกล่าวน ากบัประโยค
ใจความไดว้า่  ประโยคใจความเป็นส่วนท่ีแยกออกจากประโยคกล่าวน า  เพื่อขยายความใจความแต่
ละส่วนของประโยคกล่าวน าใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  ถึงอยา่งไรก็ตามบางคร้ังประโยคกล่าวน าไม่ไดบ้่ง
บอกแยกความคิดออกเป็นส่วน ๆ ดงัท่ียกมาแลว้  เม่ือเวลาเขียนประโยคใจความ  ควรนึกถึงเน้ือหา
ท่ีจะไดไ้ปสนบัสนุนประโยคกล่าวน า  วา่จะเลือกสรรเอาเน้ือหาอะไรมากล่าว  จึงจะสอดคลอ้ง
เก่ียวกบัใจความของประโยคกล่าวน า  เช่น 

ประโยคกล่าวน า ผูท่ี้จะสร้างบา้นควรวา่จา้งสถาปนิก 
ประโยคใจความ (เลือกเน้ือหาและความคิดมาสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง) 

1. การวา่จา้งสถาปนิก  จะท าใหบ้า้นไดถู้กจดัออกเป็นสัดส่วน
การใชส้อยตามท่ีเจา้ของบา้นตอ้งการ 

2. การวา่จา้งสถาปนิก  ยงัสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่เจา้ของบา้นวา่  
จะไดบ้า้นท่ีมีโครงสร้างมัน่คงแขง็แรง 

3. การวา่จา้งสถาปนิก  ช่วยใหไ้ดบ้า้นท่ีเหมาะกบัเงินท่ีเจา้ของ
บา้นมีอยู ่

เม่ือไดเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคกล่าวน ากบัประโยคใจความแลว้  ต่อไป
ขอใหม้าศึกษาหลกัการเขียนประโยคใจความท่ีดีเพิ่มเติม  ดงัน้ี 

ก. จงเขียนให้เป็นข้อความทีส่มบูรณ์  กล่าวคือประโยคใจความตอ้งบรรจุความคิดท่ี
ไดส้าระส าคญัครบถว้นอยา่งนอ้ยหน่ึงความคิด  ประโยคท่ีเขียนตอ้งไม่ขาด ๆ หว้น ๆ หรือกล่าว
ลอย ๆ  ตวัอยา่งเช่น 

1.   ประโยคท่ีขาดห้วน  : การเปล่ียนยางรถยนต์ 
 ประโยคท่ีสมบูรณ์  : การเปล่ียนยางรถยนตเ์ป็นเร่ืองง่าย 
2.   ประโยคท่ีขาดห้วน  : จะเปล่ียนยางรถยนตไ์ดอ้ยา่งไร 
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 ประโยคท่ีสมบูรณ์  : ทุกคนสามารถเรียนรู้วธีิเปล่ียนยางรถยนต์ 
3.   ประโยคท่ีขาดห้วน  : ถา้สุภาพสตรีขบัรถยางแบน 
 ประโยคท่ีสมบูรณ์  : ถา้สุภาพสตรีขบัรถท่ียางแบน  ควรเปล่ียนยางรถยนต์ 
    เสียใหม่ 
4.   ประโยคท่ีขาดห้วน  : หลกัง่าย ๆ หกประการในการเปล่ียนยางรถยนต ์
 ประโยคท่ีสมบูรณ์  : หลกัง่าย ๆ หกประการในการเปล่ียนยางรถยนตท่ี์ผูข้บั 
    ทุกคนควรทราบ 
5.   ประโยคท่ีขาดห้วน  : จะท าอยา่งไรเม่ือยางรถแบน 
 ประโยคท่ีสมบูรณ์  : ส่ิงท่ีควรปฏิบติัเม่ือรถยางแบนส าหรับนกัขบัรถทุกคน 
จากตวัอยา่งทั้ง 5 ขอ้  ถา้น ามาเขียนประโยคใจความ  ควรเลือกตวัอยา่งท่ีสมบูรณ์ซ่ึงมี

เน้ือความชดัเจนกวา่ 
ข. จงเขียนให้กระจ่าง  ประโยคใจความแสดงความคิดส าคญัซ่ึงตอ้งน าไปขยายใน

ยอ่หนา้เพียงความคิดเดียว  ดงันั้นประโยคใจความไม่ควรท าใหผู้อ่้านหลงหรือเขา้ใจผิดไปวา่มี
ความคิดท่ีจะแสดงลงไปในยอ่หนา้  หรือแสดงความคิดท่ีก ากวมซ่ึงเขา้ใจไม่ตรงกนั  แต่จะตอ้ง
แสดงความคิดส าคญัเพียงอยา่งเดียวใหก้ระชบัแน่นอนลงไป 

ก่อนท่ีจะฝึกเขียนประโยคใจความใหก้ระจ่างชดัเจน  ขอใหดู้ตวัอยา่งประโยคใจความ
ท่ีไม่กระจ่างชดัเจนขา้งล่างเสียก่อนวา่เป็นอยา่งไร 

1) ใหเ้รากล่าวถึงทางหลวงแผน่ดิน 
2) การบรรเลงดนตรีแต่ละช้ิน  ผูบ้รรเลงตอ้งรู้จกัเคร่ืองดนตรีชนิดนั้น 
3) การทาสีบา้นควรจะไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบ 
ตวัอยา่งทั้ง 3 ประโยคน้ี  ไม่สามารถท าใหผู้อ่้านเขา้ใจไดแ้จ่มแจง้ชดัเจน  ประโยคแรก

พดูเปรย ๆ หรือกล่าวออกมาลอย ๆ  และสามารถท่ีจะแยกความคิดออกไดห้ลายประเด็นมากกวา่
เป็นความคิดเพียงประเด็นเดียว  ประโยคท่ีสองก็คลุมเครือ  เลือน ๆ พดูคลุม ๆ ถึงเคร่ืองดนตรีทัว่ไป
หรือแต่ละช้ิน  ไม่จ  าเพาะเจาะจงวา่เป็นเคร่ืองดนตรีอะไร  และประโยคท่ีสามก็ท านองเดียวกบัสอง
ประโยคแรก  คือไม่กระจ่าง  ไม่กระชบั  และไม่ชดัเจนพอวา่จะใหพ้ิจารณาในเร่ืองอะไร 

ตวัอยา่งประโยคใจความดงักล่าว  ควรปรับปรุงแกไ้ขเสียใหม่ให้ชดัเจนและกระจ่าง
ยิง่ข้ึน  คือ 

ประโยคที ่1       ใหเ้รากล่าวถึงทางหลวงแผน่ดิน 
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ควรแกไ้ขใหเ้ป็นประโยคใจความท่ีถูกตอ้งชดัเจนกวา่  ท านองน้ี 
- ใหเ้รากล่าวถึงราคาก่อสร้างทางหลวงแผน่ดินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
- ใหเ้ราพิจารณาวา่  ทางหลวงแผน่ดินสายใตห้รือสายเหนือปลอดภยักวา่กนั 
- ใหเ้ราสอบดูวา่  ทางหลวงแผน่ดินสายใดมีความจ าเป็นมากกวา่ 
- ใหเ้ราเปรียบเทียบความยาวของทางหลวงแผน่ดินในจงัหวดัเชียงใหม่กบัจงัหวดั

อุบลราชธานี 
- ใหเ้ราเล่าถึงการซ่อมทางหลวงแผน่ดินสายหวัหมาก-บางกะปิ  ฯลฯ 
ประโยคที ่ 2  การบรรเลงดนตรีแต่ละชนิด  ผูบ้รรเลงตอ้งรู้จกัเคร่ืองดนตรีชนิดนั้น  
ควรปรับปรุงแกไ้ขใหช้ดัเจนข้ึน  ท านองน้ี 
- การตีกลองใหค้วามรู้สึกเก่ียวกบัการใหจ้งัหวะ 
- การสีไวโอลินตอ้งอาศยัประสาทหูท่ีดี 
- การเป่าทรัมเปต  ผูเ้ล่นตอ้งบริหารริมฝีปากใหแ้ขง็แรง 
- ผูฝึ้กเปียโนตอ้งใชเ้วลามาก  ส าหรับฝึกฝนการบงัคบัน้ิวมือ 
- การเป่าทรัมเปต  ผูเ้ล่นตอ้งบริหารหลอดลมและปอดอยูเ่สมอ  ฯลฯ 
ประโยคที ่3    การทาสีบา้นควรจะไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบ 
ควรปรับปรุงแกไ้ขใหช้ดัเจนข้ึน  ท านองน้ี 
- การทาสีบา้นไม่ควรจา้งช่างทาสีท่ีขาดความช านาญ 
- การทาสีบา้นควรเป็นท่ีสนใจของสมาชิกในครอบครัวทุกคน 
- การทาสีบา้นควรเลือกสีท่ีมีคุณภาพดี 
- การทาสีบา้นควรใชสี้ท่ีดึงดูดความสนใจของผูพ้บเห็น 
- การทาสีบา้นควรคิดถึงก าลงัเงินท่ีมีอยู ่
- การทาสีบา้นเป็นอาชีพอยา่งหน่ึงท่ีใหร้ายไดดี้แก่ผูรั้บจา้ง  ฯลฯ 
ค. จงเขียนให้แคบหรือเฉพาะเจาะจงลงไป  ประโยคใจความนอกจากเขียนใหส้มบูรณ์

และกระจ่างแลว้  ยงัตอ้งเขียนใหแ้คบหรือจ าเพาะเจาะจงลงไป  หลกัขอ้น้ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัขอ้ ข. 
มาก  กล่าวคือ  ถา้ประโยคใจความใดกล่าวเฉพาะเจาะจงถึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีแคบลงไปแลว้  ประโยค
นั้นก็มีแนวโนม้วา่กระจ่างชดัเจนข้ึน  และในท านองเดียวกนั  หากวา่ประโยคใดกล่าวอยา่งกวา้ง ๆ 
หรือลอย ๆ ไม่เจาะจงลงไปแลว้  ประโยคนั้นก็มีแนวโนม้ท่ีจะคลุมเครือไม่ชดัเจนยิง่ข้ึน 
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การเขียนใหเ้ฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกบัการเขียนใหก้ระจ่าง (ขอ้ ข.)  เสียทีเดียว  
กล่าวคือ  การเขียนใหก้ระจ่าง (ขอ้ ข.)  หมายถึงท าประโยคใหช้ดัเจนมากกวา่การพดูแบบเปรย ๆ 
หรือพูดเป็นนยั ๆ ซ่ึงเป็นความหมายของส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากกวา่หลาย ๆ ส่ิง  ส่วนการเขียนให้
เฉพาะเจาะจง (ขอ้ ค.)  หมายถึงการจ ากดัเน้ือหาใหแ้คบลงพอเหมาะท่ีจะเขียนไดใ้นหน่ึงยอ่หนา้ 

หลกัขอ้น้ีส าคญัมาก  เม่ือเวลาเขียนประโยคใจความจะตอ้งจ ากดัขอบข่ายของเน้ือหา
ในยอ่หนา้เสียก่อน  ประโยคใจความตอ้งไม่กวา้งหรือปราศจากขอบข่ายท่ีจะจ ากดัได ้  ขอใหร้ะลึก
อยูเ่สมอวา่  ประโยคใจความตอ้งควบคุมเนื้อหาในย่อหน้าทั้งหมด  ดงันั้นก่อนเขียนประโยคใจความ
ลงในตน้ยอ่หนา้  ตอ้งเขียนใหแ้คบและจ ากดัประเด็นท่ีจะกล่าวถึงอยา่งเฉพาะเจาะจง 

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีเขียนผิดหลกัขอ้น้ี 
1) การท าชีวติใหง่้าย ๆ ดว้ยหลกัสิบประการ 
2) ท่านจะท าอยา่งไรเม่ือตอ้งการเขียนเรียงความท่ีดี 
3) เพื่อบา้นคนหน่ึงของเรามีนิสัยอนัประหลาด 
แต่ละประโยคท่ียกมาน้ีเป็นความคิดท่ีกวา้งมาก  คือกล่าวถึงเร่ืองดงักล่าวโดยรวม ๆ  

ไม่เหมาะท่ีจะน ามาใชเ้ป็นประโยคใจความ  เพราะไม่สามารถควบคุมและขยายเน้ือหาใหห้มด
ภายในหน่ึงยอ่หนา้ได ้  ประโยคแรกเป็นประเด็นอนักวา้งใหญ่เหมาะท่ีจะเขียนเป็นหนงัสือเล่มหน่ึง
หรือเป็นสารานุกรมชุดหน่ึง  ประโยคท่ีสองถา้จะเขียนใหห้มดถอ้ยกระทงความเน้ือหา  ตอ้งใช้
ความยาวถึงหลายยอ่หนา้  และประโยคท่ีสามพดูถึงนิสัยอนัประหลาด  ซ่ึงอาจจะเป็นความ
ประพฤติหลายอยา่งประกอบกนั  จดัวา่ยงัเป็นเน้ือหาท่ีกวา้งอยู ่

ทั้งสามประโยคน้ี  ถา้จะบรรจุเน้ือความให้หมดยอ่หนา้  จ  าเป็นตอ้งเขียนประโยคใจความ
ใหจ้ าเพาะเจาะจงยิง่กวา่ประโยคเดิมไดห้ลายประการ  กล่าวคือ 

ประโยคที ่1     การท าชีวติให้ง่าย ๆ ดว้ยหลกัสิบประการ 
ควรปรับปรุงแกไ้ขท านองน้ี 
- การท างานหกวนัในหน่ึงสัปดาห์เป็นหลกัท่ีลา้สมยั 
- ผูเ้ยาวจ์  านวนมากลม้เหลวท่ีจะปฏิบติัตามหลกัอนัสูงส่งของผูป้กครอง 
- การนอนใหเ้พียงพอวนัละ 7-8 ชัว่โมง  ท าใหชี้วิตสดช่ืนแจ่มใส 
- การเดินออกก าลงักายตอนเชา้ท าใหป้อดและหวัใจแขง็แรง 
- อารมณ์ขนัท าใหอ้ายยุนื  ฯลฯ 
ประโยคที ่2     ท่านจะท าอยา่งไรเม่ือตอ้งการเขียนความเรียงท่ีดี 
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ควรปรับปรุงแกไ้ขท านองน้ี 
- การเขียนโครงเร่ืองเป็นเคร่ืองช่วยในการจดัเน้ือหาในความเรียง 
- การใชค้  าในความเรียงตอ้งชดัเจน 
- ความยาวและโครงสร้างของประโยคในความเรียงควรผนัแปรได้ 
- การเขียนยอ่หนา้ทุกยอ่หนา้จะตอ้งสัมพนัธ์กนั 
- ประโยคใจความทุกประโยคตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในประโยคกล่าวน า 
- หวัขอ้เร่ืองของความเรียงตอ้งดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน 
- การล าดบัความและการขยายความตอ้งราบร่ืนและชดัเจน  ฯลฯ 
ประโยคที ่3     เพื่อนบา้นคนหน่ึงของเรามีนิสัยอนัประหลาด 
ควรปรับปรุงแกไ้ขท านองน้ี 
- เพื่อนบา้นคนหน่ึงของเราชอบส่งเสียงดงัรบกวนคนอ่ืน 
- เพื่อนบา้นคนหน่ึงของเราชอบด่ืมเหลา้ผสมเบียร์ 
- เพื่อนบา้นคนหน่ึงของเราชอบทะเลาะกบัชาวละแวกบา้นขา้งเคียง 
- เพื่อนบา้นคนหน่ึงของเราข้ีโมโหอยูเ่สมอ  ฯลฯ 
ง.  จงใช้ค าให้ถูกต้อง  หลกัขอ้น้ีคลา้ยกบัขอ้ ก.  คือตอ้งการใหป้ระโยคใจความเป็น

ประโยคท่ีดี  สามารถควบคุมความคิดของเน้ือหาทั้งหมดในยอ่หนา้ได ้  จึงจ าเป็นตอ้งสรรค ามาใช้
อยา่งประณีต  ค าท่ีถูกตอ้งส าหรับเขียนประโยคใจความ  มีขอ้ควรค านึงสองประการ  คือ 

ประการแรก   ควรจะเขา้ใจวา่  ค าทีถู่กต้องเป็นค าทีด่ีทีสุ่ดทีจ่ะใช้ส่ือความหมายให้ผู้อืน่
เข้าใจได้ตรงจุด  จึงจ าเป็นตอ้งเลือกค าท่ีมีความแม่นตรงท่ีสุดตรงกบัความหมายท่ีเราจะส่ือ  
ตวัอยา่งเช่น  ค  าวา่ “ทาสี”  หรือ “ถ่ายรูป”  มีความหมายท่ีแน่นอนแตกต่างกบัค าวา่ “วาดภาพ”  ค า
วา่ “การละเล่น”  “โอเปร่า”  และ “ภาพยนตร์”  มีความหมายต่างกบัค าวา่ “การแสดง”  ฯลฯ  เม่ือ
เวลาเขียน  ควรทราบความหมายของแต่ละค าใหแ้น่ชดั  วา่ตอ้งการแสดงความคิดอะไรออกมา  และ
ควรจะเลือกใชค้  าไดท่ี้ตรงกบัความหมายท่ีเราคิดเอาไว ้

ค าท่ีจะก่อใหเ้กิดปัญหาในการส่ือความหมายให้ตรงจุด  โดยมากเป็นค าท่ีมีรูปหรือ
เสียงคลา้ย ๆ กนั  และมีความหมายแผกเพี้ยนกนัเล็กนอ้ย  แต่บางทีน าไปใชแ้ทนท่ีกนัไม่ได ้  เช่น  
ค  าวา่ “แกเ้ผด็”  “แกแ้คน้”  “แกล้ า”  และ “แกมื้อ”  มีความหมายต่างกนัดงัน้ี 

แก้เผด็ ท าตอบแทนแก่ผูท่ี้เคยท าความเดือดร้อนหรือเจบ็ปวดไวแ้ก่ตน 
แก้แค้น ท าตอบแทนใหส้าสมกบัความพยาบาท 
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แก้ล า ตอบแทนใหเ้ท่าเทียมหรือหนกัมือข้ึน 
แก้มือ ขอสู้ใหม่  ขอแกต้วัใหม่ 

หรือค าวา่ “แกะ”  “แคะ”  “แงะ”  “ควา้น”  เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงในชุดของค าท่ีมีความหมายต่างกนั  คือ 
แกะ  สลกั  เอาช้ินส่วนออกจากวตัถุท่ีมีเน้ืออยา่งเดียวกนั  เช่น แกะไม ้
แคะ  เอาส่ิงแปลกปลอมออกจากส่ิงอ่ืน  เช่น  แคะหู 
แงะ  แยกออกจากกนั  งดั  คดั  เช่น  แงะทุเรียน 
คว้าน เอามีดแทงเขา้ไป  แลว้วนมีดรอบเป็นวง  เป็นตน้ 
ประการทีส่อง   ค าท่ีถูกตอ้งควรจะแจ่มแจ้ง  และเห็นจริงเห็นจัง  ค าท่ีเราใชบ้างค าขาด

ชีวติจิตใจ  บางค าเป็นค าท่ีให้ความรู้สึกเหมือนมีชีวิต  ทั้งน้ีเพราะค านอกจากมีความหมายแลว้  ยงัมี
ความรู้สึกแฝงเอาไวด้ว้ย  ตวัอยา่งเช่น  ตอ้งการกล่าวถึงใครสักคนหน่ึงท่ีมีร่างกาย “ผอม”  ถา้ใชค้  า
วา่ “ข้ีโรค” แทน  จะใหค้วามรู้สึกท่ีไม่ดี  แต่ถา้ใชค้  าวา่ “เอวบางร่างนอ้ย”  ก็ฟังดูน่ารักน่าเอน็ดู  
หรือตอ้งการกล่าวถึง “คนใช”้  แต่ไปใชค้  าวา่ “ข้ีขา้”  จะใหค้วามรู้สึกในทางลบ  หากใชค้  าวา่  “เป็น
ผูช่้วยงาน”  ก็ใหค้วามรู้สึกท่ีดีข้ึน  หรือค าวา่ “ต ารวจ”  ซ่ึงเป็นค าท่ีใหค้วามรู้สึกเป็นกลาง ๆ  ถา้ไป
ใชค้  าวา่ “ผูรี้ดไถประชาชน”  จะใหค้วามรู้สึกท่ีชิงชงั  แต่ถา้ใชค้  าวา่ “ผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์”  ก็ให้
ความรู้สึกท่ีเป็นมิตรท่ีดี  หรือค าวา่ “กินจุ”  ถา้พดูวา่  “ตะกละตะกลาม”  ฟังดูรู้สึกไม่เรียบร้อย  แต่
ถา้กล่าววา่ “เจริญอาหาร”  กลบัฟังดูเรียบร้อยข้ึน  เป็นตน้ 

ดงันั้น  การใชค้  าท่ีแจ่มแจง้และเห็นจริงเห็นจงั  ควรเลือกสรรค าท่ีใหค้วามรู้สึกท่ีตอ้งการ
จะส่ือดว้ย  วา่จะตอ้งการบอกน า้เสียงหรือทศันคติของเราแก่ผูอ่้านอยา่งไร  เช่น  ใหค้วามรู้สึกในแง่
บวกอยา่งเป็นกลาง ๆ  หรือในแง่ลบ 

การใชค้  าท่ีถูกตอ้งอาจดูไดจ้ากรายละเอียดในบทท่ีวา่ดว้ย “การใชค้  า” 
2. การเขียนประโยคสนับสนุน 

หลงัจากท่ีไดเ้ขียนประโยคใจความแลว้  ก็ขยายประโยคใจความดว้ยประโยคสนบัสนุน
ซ่ึงเป็นตอนอภิปราย  ประโยคสนบัสนุนน้ีส าคญัมากเช่นเดียวกนั  เพราะท าหนา้ท่ีน ารายละเอียด
ของเน้ือหาไปสนบัสนุนประเด็น (ประโยคใจความ) ของยอ่หนา้  การเขียนประโยคชนิดน้ีตอ้ง
วเิคราะห์ประโยคใจความและจ ากดัความคิดท่ีจ าเป็นซ่ึงตอ้งน ามาสนบัสนุนใจความในยอ่หนา้
เสียก่อน  วธีิจ  ากดัความคิดก็คลา้ย ๆ กบัการสังเขปโครงเร่ืองในความเรียง  ต่างกนัแต่วา่ในยอ่หนา้
ใชโ้ครงเร่ืองสั้น ๆ กล่าวถึงความคิดส าคญัเพียงเร่ืองเดียว  เพื่อสนบัสนุนประโยคใจความ  ตวัอยา่ง  
เช่น 
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ประโยคกล่าวน า ผูท่ี้จะสร้างบา้นควรวา่จา้งสถาปนิก 
ประโยคใจความ สถาปนิกสามารถออกแบบบา้นออกเป็นสัดส่วนตามท่ีเจา้ของ 

บา้นตอ้งการ 
ความคิดสนับสนุน 

1) เพราะวา่เจา้ของบา้นจะไดพ้บปะกบัสถาปนิกโดยตรง  และจะไดช้ี้แจงให้
สถาปนิกทราบวา่ตอ้งการบา้นท่ีมีลกัษณะการใชส้อยอยา่งไรและแบบใด  
สถาปนิกจะไดอ้อกแบบบา้นใหมี้ประโยชน์ทุกตารางน้ิวตามความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้น 

2) สถาปนิกยงัปรับปรุงแบบบา้นใหส้อดคลอ้งกบัรสนิยมและบุคลิกลกัษณะของ
สมาชิกในครอบครัวอีกดว้ย 

 
ย่อหน้า 
  (ประโยคใจความ)  สถาปนิกสามารถออกแบบบา้นออกเป็นสัดส่วนตามท่ีเจา้ของบา้น
ตอ้งการ  กล่าวคือ (ประโยคสนบัสนุน)  ประการแรก  เพราะวา่……………………………………. 
(ความคิดสนบัสนุน  ขอ้ 1)………………………………………………………………………….. 
……………………..ประการท่ีสอง  นอกจากออกแบบใหคุ้ม้ค่าประโยชน์ในการใชส้อยแลว้…….. 
………………………………………...(ความคิดสนบัสนุน ขอ้ 2)………………………………… 
………………………………………………….. 

น่ีคือตวัอยา่งการน าความคิดไปสนบัสนุนประโยคใจความในยอ่หนา้อยา่งสั้น ๆ 
เพื่อใหเ้ห็นวธีิการวา่ตอ้งเขียนประโยคสนบัสนุนอยา่งไร 

การน าเอารายละเอียดไปสนบัสนุนประโยคใจความ  อยา่งนอ้ยตอ้งประมวลความคิด
และเลอืกสรรความคิดท่ีจ  าเป็น  คือพยายามตอบค าถามในประโยคใจความวา่ตอ้งการเน้ือหาหรือ
รายละเอียดอะไรบา้ง  แลว้รวบรวมหวัขอ้ความคิดเหล่านั้นเอาไวเ้ป็นขอ้ ๆ  ต่อมาก็เลือกเอาเฉพาะ
ความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประโยคใจความ  น ามาเขียนเป็นประโยคสนบัสนุน  ตวัอยา่งเช่น   

ประโยคใจความ การฆ่าตวัตายมกัจะเป็นในผูสู้งอายแุละคนในวยัอ่ืน ๆ 
ประมวลความคิด 
1) อตัราการฆ่าตวัตายเพิ่มข้ึนทุกปี 
2) ผูเ้ยาวจ์  านวนมากท่ียงัมีชีวติ 
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3) อตัราการฆ่าตวัตายในผูสู้งอายกุบัคนหนุ่มสาวเป็นส่ีต่อหน่ึง 
4) อตัราการฆ่าตวัตายในวยัหนุ่มสาวมีนอ้ย 
5) อตัราการฆ่าตวัตายในวยักลางคนกบัวยัหนุ่มสาวเป็นสองต่อหา้ 
6) ไม่ปรากฏวา่มีเด็กอายตุ  ่ากวา่สิบขวบฆ่าตวัตาย 
7) บุคคลในสังคมชั้นสูงมีแนวโนม้การฆ่าตวัตายมากกวา่บุคคลในสังคมชั้นต ่า 
8) ผูช้ายฆ่าตวัตายมากกวา่ผูห้ญิง 
เม่ือประมวลความคิดท่ีนึกได ้  แลว้มาวเิคราะห์ดูจะเห็นวา่  ความคิดท่ีควรน ามาเขียน

เป็นประโยคสนบัสนุนในยอ่หนา้  คือ  ความคิดหมายเลข 3, 4, 5  และ 6 เท่านั้น  เพราะมีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัประโยคใจความ  คืออภิปรายเร่ืองการฆ่าตวัตายท่ีเกีย่วข้องกับวยัหรืออายุ  
ในขณะท่ีความคิดขอ้ 2.  ไม่ไดพ้ดูถึงเร่ืองการฆ่าตวัตาย  และประโยคท่ี 1, 7, 8  ไม่ไดก้ล่าวถึง วยั 
หรือ อายุของผูท่ี้ฆ่าตวัตาย  แมว้า่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการฆ่าตวัตายก็ตาม 

คร้ันเลือกสรรความคิดท่ีจะน ามาเป็นรายละเอียดสนบัสนุนแลว้  ก็น าเอาความคิด
เหล่านั้นมาล าดบัขยายความต่อจากประโยคใจความใหต่้อเน่ืองและกลมกลืนกนั  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้
ค  า  วลีหรือประโยค  เช่ือมความคิดเหล่านั้นใหส้อดคลอ้งอีกดว้ย 

เพื่อให้เห็นวา่ประโยคสนบัสนุนในยอ่หนา้ไปขยายประโยคใจความอยา่งไร  จะขอ
ยกตวัอยา่งยอ่หนา้ท่ีดีในหมายเลข (14)  และ (15)  ซ่ึงใหร้ายละเอียดสนบัสนุนประโยคใจความเป็น
เปลาะ ๆ ดงัน้ี 
 (14) กวแีละนกัปรัชญาต่างก็พยายามเปิดเผยความล้ีลบัของเอกภพ  แต่ใชว้ธีิการต่างกนั  

คือกวใีชอ้ารมณ์และแรงดลใจ  ส่วนนกัปรัชญาใชปั้ญญาและเหตุผล  กวใีชค้วามรู้สึกส่วน
นกัปรัชญาใชค้วามคิด  เป้าหมายของกวคืีอความเพลิดเพลินใจ  ส่วนเป้าหมายของนกั
ปรัชญาคือความบริสุทธ์ิสูงส่งของปัญญา  กวบีรรยายเอกภพใหเ้ป็นสัญลกัษณ์และรูปร่าง  
ส่วนนกัปรัชญาอธิบายเอกภพใหเ้ห็นเหตุผล  กวถืีอวา่ความงามคือความจริงและความจริง
คือความงาม  แต่นกัปรัชญาพยายามผสมผสานความจริง  ความดีและความงามเขา้ดว้ยกนั 

ยอ่หนา้น้ีถา้แยกขอ้ความเป็นใจความส าคญัและส่วนประกอบขยาย  ก็มีเพียง 3 ระดบั  คือ  ระดบั 1  
ไดแ้ก่ใจความส าคญั  และระดบั 2  กบั 3  ไดแ้ก่ส่วนประกอบขยาย  ตวัเลขใน (    )  คือความคิด
ตอนหน่ึง ๆ 

ระดับ 1   (1)      กวแีละนกัปรัชญาต่างก็พยายามเปิดเผยความล้ีลบัของเอกภพ 
 ระดับ 2   (2)     แต่ใชว้ธีิการต่างกนั  คือ 
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  ระดับ 3   (3)  กวใีชอ้ารมณ์และแรงดลใจ  ส่วนนกัปรัชญาใชปั้ญญา 
    และเหตุผล 
  ระดับ 3   (4)  กวใีชค้วามรู้สึก  ส่วนนกัปรัชญาใชค้วามคิด 
  ระดับ 3   (5)  เป้าหมายของกวคืีอความเพลิดเพลินใจ  ส่วนเป้าหมาย 
    ของนกัปรัชญา  คือ…………………………………… 
  ระดับ 3   (6)  กวบีรรยาย…………………………………………….. 
  ระดับ 3   (7)  กวถืีอวา่……………………………………………….. 
ขอใหดู้ตวัอยา่งยอ่หนา้ในหมายเลข (15)  มีความคิดประกอบขยายในประโยคใจความ

ท่ีซบัซอ้นกวา่ในยอ่หนา้หมายเลข (14) 
 (15) มรดกทางปัญญาของมนุษยใ์นคริสตศ์ตวรรษท่ี 19  มีความเจริญเพิ่มพนูและซบัซ้อน

มากกวา่ยคุก่อน ๆ ทั้งน้ีดว้ยสาเหตุหลายประการ  กล่าวคือ  ประการแรก  การคบคา้สมาคม
ระหว่างประเทศกวา้งขวางข้ึน  คนแต่ละแถบของโลกจึงมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
อารยธรรมของกนัและกนัอยา่งเปิดเผย ประการท่ีสอง ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์  
ท่ีเร่ิมมีบทบาทมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 17  ไดค้น้พบความรู้และทฤษฎีใหม่ ๆ จึงท าใหเ้กิด
วทิยาศาสตร์บางแขนงข้ึนมา  เช่น  ธรณีวทิยา  ชีววทิยา  และอินทรียเ์คมี  เป็นตน้  ประการ
ท่ีสาม  ผลิตผลจากเคร่ืองจกัรกล  ท าใหโ้ครงสร้างของสังคมเปล่ียนแปลงไป  คือ  มนุษย์
เกิดความคิดรวบยอดในการใชก้ าลงัจากเคร่ืองจกัรแทนแรงคน  ประการท่ีส่ี  เกิดววิฒันาการ
แนวคิดใหม่ ๆ ข้ึนในวทิยาการบางแขนง  เช่น  ในแขนงปรัชญา  เศรษฐศาสตร์  และการ
ปกครองจึงท าให้ระบบความคิดในดา้นเหล่าน้ีแตกต่างกนัเป็นหลายความคิด  แต่ถา้จะสรุป
ใหเ้ห็นววิฒันาการของแนวคิดท่ีคล่ีคลายออกไป  จะมีอยูส่องอยา่งคือ  แนวคิดเก่ียวกบัดา้น
อารมณ์และเหตุผล  แนวคิดในดา้นอารมณ์ไดเ้ร่ิมตน้ตั้งแต่สมยัของไบรอน  โชเปนฮาวเออร์  
และนิเช่  จนถึงสมยัของมุสโสลินีกบัฮิตเล่อร์  ส่วนแนวคิดเก่ียวกบัเหตุผลเร่ิมตน้ตั้งแต่สมยั
ของนกัปรัชญาชาวฝร่ังเศสยคุปฏิรูป  จนกระทัง่ถึงสมยัของมาร์ค  และนกัปรัชญาชาว
รัสเซีย 

ยอ่หนา้น้ีถา้วเิคราะห์ส่วนส าคญัและส่วนประกอบขยาย  จะมีถึง 5 ระดบั  คือ 
ระดับ 1   (1)    มรดกทางปัญญาของมนุษยใ์นคริสตศ์ตวรรษท่ี 19  มีความเจริญเพิ่มพนูและซบัซอ้น 

           มากกวา่ยคุก่อน ๆ  
 ระดับ 2   (2)     ทั้งน้ีดว้ยสาเหตุหลายประการ  กล่าวคือ 
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  ระดับ 3    (3)   ประการแรก……………………………………………….ฯลฯ 
  ระดับ 3    (4)   ประการท่ีสอง….………………………………………….ฯลฯ 
  ระดับ 3    (5)   ประการท่ีสาม….………………………………………….ฯลฯ 
  ระดับ 3    (6)   ประการท่ีส่ี….….………………………………………….ฯลฯ 
  ระดับ 4    (7)   แต่ถา้สรุปใหเ้ห็นววิฒันาการของแนวคิดท่ีคล่ีคลายออกไปจะมี 

อยูส่องอยา่งคือ  แนวคิดเก่ียวกบัดา้นอารมณ์และเหตุผล 
   ระดับ 5    (8)     แนวคิดในดา้นอารมณ์……………………………ฯลฯ 
       (9)     ส่วนแนวคิดเก่ียวกบัเหตุผล…………………………… 
                 ……………………………………………………ฯลฯ 

จะเห็นวา่ส่วนประกอบขยายประโยคใจความซ่ึงเป็นประโยคสนบัสนุน  นอกจากตอ้ง
เขียนใหอ้ยูใ่นขอบข่ายเน้ือหาท่ีจ ากดัโดยประโยคใจความแลว้  ยงัจ  าเป็นตอ้งเรียงล าดบัให้
ต่อเน่ืองกนัไป  และตอ้งขยายความบางตอนใหช้ดัเจน  จึงจะท าใหเ้น้ือความในยอ่หนา้หมดจด
งดงาม 

การจดัล าดบัความและการขยายความในยอ่หนา้  อาจท าไดห้ลายวธีิ  ตวัอยา่งเช่น 
1. เรียงล าดับความและขยายความตามเวลา  เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนก่อนก็

กล่าวก่อน  ส่วนเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ใดท่ีเกิดข้ึนภายหลงั  ก็กล่าวทีหลงัเรียงกนัตามล าดบั  เช่น 
(16) ตรากระทรวงคมนาคม  คือตราพระรามทรงรถ  ตราดวงน้ีเดิมเป็นตราใหญ่ของ
กระทรวงโยธาธิการ  เดิมกระทรวงน้ีใชต้ราพระอินทร์ทรงชา้ง  แต่มีขนาดโตไป  จึงโปรด
ใหเ้ปล่ียนเป็นตราพระรามทรงรถ  ใหเ้ขา้กบัเร่ืองตรวจถนนเร่ืองสร้างเมือง  คร้ันเลิก
กระทรวงโยธาธิการมารวมกนักบัราชการส่วนอ่ืน  ตั้งเป็นกระทรวงพาณิชย ์ และคมนาคมข้ึน
ในรัชกาลท่ี 6  เม่ือ 2468  ตราดวงน้ีจึงตกเป็นต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชยแ์ละ
คมนาคม  คร้ันเม่ือปรับปรุงกระทรวงน้ีข้ึนใหม่  เปล่ียนช่ือเป็นกระทรวงเศรษฐการ  ตรา
พระรามทรงรถยงัใชเ้ป็นตราต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเศรษฐกิจ  และกระทรวง
คมนาคมจนบดัน้ี 
(พระยาอนุมานราชธน :  พระราชลญัจกรและตราประจ าต าแหน่ง) 

2. เรียงล าดับความและขยายความตามสถานทีแ่ละทิศทาง  อาทิ  กล่าวจากเร่ืองหรือ
ส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัออกไปหาส่ิงหรือเร่ืองท่ีอยูไ่กลตวั  จากขา้งในไปขา้งนอก  หรือจากขา้งนอกไปขา้ง
ในบรรยายหรือพรรณนาส่ิงท่ีอยู่ขา้งบนลงมาขา้งล่าง  หรือจากขา้งล่างข้ึนมาขา้งบน  บรรยายส่ิง
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ท่ีพบเห็นจากซา้ยมือไปขวามือ – จากทิศเหนือไปทิศใต ้- จากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก  เป็นตน้  
ตวัอยา่งเช่น 

(17) เจา้พนกังานปลูกโรงพระกระยาสนามขา้งพระท่ีนัง่สรรเพช็ญป์ราสาท  พระมณฑป  
มีนาคช่อห้อยช่อตั้ง  มีใบโพธ์ิหอ้ย  หลงัคาบุแผงปูผา้ขาวนอก  มีเพดานผา้ขาว  มีดอกจ าปา
ทองหอ้ย  มีม่านขาวและมณฑปหุม้ผา้ขาว  มีราชวติัฉตัรธง  ฉตัรเงิน  ฉตัรทอง  ฉตัรนาค  
ฉตัรเบญจรงค ์  ตน้กลว้ย  ตน้ออ้ย  ดอกหมาก  ดอกมะพร้าว  ประดบัตามธรรมเนียม  มี
เตียงลาดเส่ืออ่อน  ผา้ปูขา้งบนเส่ืออ่อน  ถาดทองแดงปากกวา้ง 3 ศอกตั้งบนผา้ขาว 
(สมเด็จกรมพระยาด ารงฯ : ต าราราชาภิเษกคร้ังกรุงศรีอยุธยา) 

3.  เรียงล าดับความและขยายจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย  พดูถึงส่วนรวมหรือส่วน
ใหญ่ท่ีเห็นไดช้ดัเจนก่อน  แลว้ค่อย ๆ จาระไนไปถึงส่วนยอ่ย ๆ อนัเป็นรายละเอียดของส่วนรวม
นั้นตามล าดบั  เช่น  พรรณนาลกัษณะบุคคลก็พดูถึงบุคลิกท่ีสะดุดตาก่อน  แลว้จึงกล่าวถึงบุคลิก
ปลีกยอ่ยอ่ืน ๆ  ถา้พดูถึงโครงการท างานก็กล่าวถึงโครงการรวม ๆ  แลว้ค่อยแจกแจงไปยงัโครงการ
ยอ่ย ๆ  หากกล่าวถึงจุดมุ่งหมายหรือประโยชน์ก็กล่าวโดยส่วนรวมออกไปหารายละเอียดเป็น
เปลาะ ๆ ไป  ดงัตวัอยา่ง 
 (18) ความมุ่งหมายของการศึกษาในปัจจุบนัมีแนวกวา้งขวางข้ึน  คือมุ่งส่งเสริม

พฒันาการของผูเ้รียนทุกดา้น  เพื่อใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์และเป็นพลเมืองดีของชาติในระบอบ
ประชาธิปไตย  กล่าวคือ  พฒันาการทางกาย  ปลูกฝังใหเ้ป็นคนมีสุขภาพและพลานามยั
สมบูรณ์ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็  มีร่างกายแขง็แรง  รู้จกัออกก าลงักาย  และรู้จกัพกัผอ่น  
เป็นตน้  พฒันาการทางสมอง  คือการฝึกฝนให้เป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาด  มีความคิด
สุขมุรู้จกัพิจารณาไตร่ตรอง  มีวติกวจิารณ์  รู้จกัแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร  ฯลฯ  
พฒันาการทางอารมณ์  ไดแ้ก่  การอบรมใหมี้จิตใจละเอียดอ่อน  รู้จกัคุณค่าของความงาม
และศิลปะทั้งปวง ฯลฯ  พฒันาการทางสังคมคือการอยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข  รู้จกั
เคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น  ปฏิบติัตามระเบียบของสังคม  และสร้างสรรคส์ังคม
ในทางท่ีดีข้ึน  เป็นตน้ 

4.  เรียงล าดับความและขยายความตามความส าคัญ  อะไรท่ีส าคญัพดูข้ึนก่อน  ส่วนท่ี
ส าคญัรองลงไปก็กล่าวทีหลงัตามล าดบั  ตวัอยา่งเช่น 
 (19)  พระเจา้จกัรพรรดิทรงเป็นท่ีอยูสุ่ดยอดของสังคมญ่ีปุ่น  และทรงเป็นแก่นแห่งสังคม

นั้น  รองจากพระเจา้จกัรพรรดิลงมาก็มีชนชั้นต่าง ๆ ชั้นสูงสุดคือชนชั้นท่ีเรียกวา่  กุเง  คือ
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พวกผูดี้ตระกลูเก่า ๆ  สืบตระกลูลงมาจากอดีตจกัรพรรดิหรือเทพยดาต่าง ๆ …  รองจาก
ชนชั้นกุเงลงมาคือชนชั้น  บุเก  ชนชั้นน้ีคือนกัรบ  มีช่ือเรียกหลายช่ือ…  ถดัมานั้นก็ถึง
สามญัชนทัว่ไป  และสามญัชนน้ีก็แบ่งออกเป็นสามชั้นคือ  ชาวนา  ช่างฝีมือ  และพ่อคา้
นอกเหนือไปจากชนชั้นต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้  ยงัมีชนอีกจ าพวกหน่ึงซ่ึงมีอยูจ่  านวนมากมาย  
แต่ตอ้งอยูน่อกสังคม  เพราะคนญ่ีปุ่นไม่ถือวา่คนจ าพวกน้ีเป็นญ่ีปุ่น  และแทบจะไม่ถือวา่
เป็นมนุษยเ์อาเสียเลยทีเดียว  คนจ าพวกน้ีเรียกกนัวา่โจริ  มีฐานะเช่นเดียวกบัพวกจณัฑาล
ในอินเดียหรืออาจต ่ากวา่ก็ได ้

 (ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช : ฉากญีปุ่่น) 
5.  เรียงล าดับและขยายความตามหมวดหมู่  คือแยกแยะเน้ือหาออกเป็นพวก ๆ เป็น

หมวดเป็นหมู่  เป็นประเภท  เป็นชนิด  เป็นวธีิ  ฯลฯ  ตามลกัษณะของเร่ืองราวท่ีกล่าวถึง  ตวัอยา่ง 
 (20)   มิตรท่ีดีมี 4 จ าพวก  คือ  มิตรมีอุปการะ 1  มิตรร่วมสุขร่วมทุกข ์ 1  มิตรคอย
ตกัเตือนใหส้ติและแนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 1  และมิตรมีความรักใคร่กนัจริง 1  คนทั้งส่ีจ  าพวกน้ี
เป็นมิตรแท ้ ควรคบเอาไว ้ ส่วนคนเทียมมิตรมี 4 จ าพวก  ไดแ้ก่  คนปอกลอก 1  คนดีแต่พูด 1  
คนหัวประจบ 1  คนชักชวนในทางฉิบหาย 1  คนส่ีจ าพวกน้ีไม่ใช่มิตร  เป็นแต่คนเทียมมิตร  
ไม่ควรคบ 

6.  เรียงล าดับความและขยายความตามเหตุผล  กล่าวถึงเหตุผลและแสดงผลอนัเกิด
จากเหตุนั้น  หรือกล่าวถึงผล  ก็พิจารณาถึงเหตุท่ีก่อใหเ้กิดผลนั้น ๆ  ตวัอยา่งเช่น 
 (21) องักฤษกบัพม่าเกิดรบกนัข้ึนเป็นคร้ังแรก  เหตุดว้ยแยง่เมืองประเทศราช  ซ่ึงอยูใ่น

ระหวา่งอินเดียกบัพม่า  คือ  เมืองยะไข่  เมืองมณีปุระ  และเมืองอสัสัม  เป็นตน้  ซ่ึงพม่าไป
ตีเอาเมืองเหล่าน้ีไดแ้ลว้  แต่แรกคิดจะเดินกองทพับกเขา้มาตีเมืององัวะ  แต่มาปรากฏวา่
ทางกนัดารนกั  องักฤษจึงเปล่ียนความคิดจดัเป็นกองทพัเรือ  ใหเ้ซอร์อาชีบนัดแ์คมเบลเป็น
แม่ทพั  ยกมาเขา้ปากน ้าเอาราวดี  ไดเ้มืองยา่งกุง้ไวเ้ป็นท่ีมัน่  คร้ันจะยกกองทพัตีต่อข้ึนไป
พอประจวบเขา้ฤดูฝนหนทางกนัดาร  ไพร่พลองักฤษผดิอากาศเกิดเจบ็ไข ้  ทั้งระยะทางท่ี
ตอ้งรบพุง่ออกไปก็ยงัไกลดว้ย  จะตอ้งผา่นแดนรามญัข้ึนไปก่อนจึงจะถึงเมืององัวะ  องักฤษ
จึงตอ้งหยดุย ั้งทพัคา้งฤดูฝนอยูท่ี่เมืองยา่งกุง้  แต่ในเวลาท่ีหยดุอยูน่ั้น  องักฤษแต่งทพัอีก
กองหน่ึงใหล้งมาตีหวัเมืองของพม่าตามชายทะเลขา้งฝ่ายใต ้  ตั้งแต่เมืองเมาะตะมะ  เมือง
ทวาย  เมืองตะนาวศรี  และเมืองมะริด  ไวไ้ดใ้นอ านาจขององักฤษทั้งส้ิน 

 (ประชุมพงศาวดาร  ภาคท่ี 62) 
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7.  เรียงล าดับความและขยายความแบบแก้ปัญหาด้วยวธีิการวทิยาศาสตร์  ซ่ึงมกั
กล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน  หาสาเหตุของปัญหา  พิจารณารายละเอียดของแต่ละสาเหตุเพื่อหา
ขอ้เทจ็จริง  และสรุปผลของการแกปั้ญหานั้น  ตวัอยา่งเช่น 
 (22) เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ีข่าวลือกนัวา่  ทองพนัชัง่อนัเป็นสมุนไพร  ข้ึนทัว่ไปในประเทศ

ไทย  มีประสิทธิภาพรักษาโรคมะเร็งได ้  ข่าวน้ีไดส้ะพดัออกไป  และผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็ง
ก็พยายามขวนขวายหาทองพนัชัง่มาตม้กินขนานใหญ่  พวกพอ่คา้สมุนไพรพากนัร ่ ารวยไป
พกัหน่ึง  ขอ้มูลเช่นน้ีเหมาะแก่การท าวจิยั  อนัจะพึงกล่าวถึงการวจิยัวา่  ทองพนัชัง่รักษา
โรคมะเร็งไดห้รือไม่นั้นตอ้งท าอยา่งไรเพียงยอ่ ๆ คือ 

  สกดัตวัอยา่งออกจากตน้ทองพนัชัง่  ซ่ึงอยูต่ามใบและตน้  แลว้น าตวัยาท่ีละลาย
ในพิกดัต่าง ๆ ใส่ลงไปในหลอดเพาะเช้ือมะเร็ง  มีหลอดท่ีไม่ใส่ยาหลอดหน่ึง  และหลอด
ท่ีใส่หน่ึงเป็นหลอดคุม (คอนโทรล)  น าไปเก็บไวใ้นตูเ้พาะจนไดเ้วลาแลว้น าออกตรวจ  
ปรากฏวา่  ทุก ๆ หลอดเช้ือมะเร็งงอกหมด  นอกจากหลอดท่ีใส่ยาฆ่าเช้ือมะเร็ง  หมายความ
วา่ยาสกดัจากทองพนัชัง่ไม่สามารถยบัย ั้งการงอกของใยเน้ือมะเร็งได ้

  ส่วนการทดลองกบัสัตวก์็ท  านองเดียวกนั  ไดใ้ชห้นูหกตวั  ไม่ฉีดยาทดลองหน่ึงตวั
เพื่อเป็นตวัคุม  อีกตวัหน่ึงฉีดยาท่ีฆ่ามะเร็งได ้ และส่ีตวันั้นเป็นตวัทดลอง  ใชฉี้ดเช้ือมะเร็ง
เขา้ทุกตวัแลว้ฉีดยาท่ีสกดัจากทองพนัชัง่ตามไปทนัที  ปรากฏวา่  หนูท่ีฉีดเช้ือมะเร็งและ
ฉีดยาสกดัจากทองพนัชัง่ตายหมด  หนูตวัคุมก็ตาย  ส่วนหนูท่ีฉีดยากนัมะเร็งไวไ้ม่ตาย 

  การทดลองน้ีแสดงวา่  ทองพนัชัง่ไม่สามารถยบัย ั้งมะเร็งในหนูได ้
 (นายแพทยบุ์ญรอด  ศิริเวชกุล : ยาไทยยาฝร่ัง) 

8. เรียงล าดับความและขยายความแบบให้ค าจ ากดัความ  โดยอธิบายความหมายของ
เร่ืองท่ีพดูใหก้ระจ่าง  บางทีตอ้งใชต้วัอยา่งประกอบดว้ย  ตวัอยา่งเช่น 

(23)   ค าวา่ความสามารถนั้น  มีบางคนเขา้ใจกวา้ง ๆ บางคนก็เขา้ใจแต่แคบ ๆ อยา่งท่ี
แคบคือใครท าการไดดี้เตม็ตามวชิาท่ีไดเ้รียนรู้มา  ก็เรียกวา่เป็นคนท่ีมีความสามารถเสีย
แลว้  แต่แทท่ี้จริงควรจะใชค้  าวา่ช านาญจะเหมาะกวา่  เปรียบเหมือนช่างไม ้  ช่างเหล็ก  
หรือช่างอะไร ๆ ท่ีท างานดี ๆ ก็หากล่าววา่เขาสามารถ  กล่าววา่เขาช านาญ  แต่ผูท่ี้ไดร้อบรู้
วทิยาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้  และใชค้วามรู้นั้นดว้ยการอนัช ่าชอง  มกัจะกล่าวกนัวา่เขา
สามารถ  ซ่ึงเป็นการส่งเสริมเกินกวา่ท่ีควรไปโดยแท ้ อนัท่ีจริงผูท่ี้ไดเ้รียนการช่างไมจ้นท า
การในหนา้ท่ีของเขาไดดี้ทุกสถานแลว้  ไม่เลวไปกวา่ผูท่ี้ไดเ้รียนกฎหมายจนวา่ความได้
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นั้น  เป็นแต่ช านาญคนละอยา่งเท่านั้น  แต่ถา้จะแปลค าสามารถใหก้วา้งออกไปตอ้งแปลวา่
ส่ิงซ่ึงกระท าใหค้วามเป็นใหญ่มีมาแต่ผูท่ี้มีอยู ่  และจะแปลใหดี้กวา่น้ีก็ยาก  เพราะ
ความสามารถเป็นส่ิงซ่ึงมิไดอ้ยูใ่นต ารับต าราอนัใด  และจะสอนใหแ้ก่กนัก็หาไดไ้ม ่ 
ยอ่มจะเป็นส่ิงซ่ึงบงัเกิดข้ึนในตวับุคคลเอง  หาใช่เพาะข้ึนโดยหาคะแนนมาก ๆ ในเวลา
สอบไล่ในโรงเรียนหรือโดยไดป้ระกาศนียบตัรหลาย ๆ ใบก็หามิได ้  การแปลค าวา่ 
“สามารถ”  แคบไปนั้นแหละ  ท าให้เป็นเคร่ืองบ ารุงโทมนสัแห่งบุคคลบางจ าพวกเป็นอนั
มาก  ค าวา่สามารถควรจะแปลเสียใหก้วา้งทีเดียววา่  “อาจจะท าการงานใหเ้ป็นผลส าเร็จไดดี้
ยิง่กวา่ผูท่ี้มีโอกาสเท่า ๆ กนั”  เช่น  ต่างวา่  คนสองคนไดเ้รียนหนงัสือโรงเรียนเดียวกนั  
สอบไล่ไดป้าน ๆ กนัในหนา้ท่ีคลา้ย ๆ กนั  แต่คร้ันเม่ือท างานแลว้  คนหน่ึงรู้จกัใชว้ชิาของ
ตนใหเ้หมาะแก่กาลเทศะและสมเหตุสมผล  อีกคนหน่ึงตอ้งคอยให้นายช้ีหนทางให้ท า
ก่อนจึงท าเช่นน้ีนบัวา่คนท่ีหน่ึงเป็นผูมี้ความสามารถมากกวา่คนท่ีสอง 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ฯ : หลกัราชการ) 

9. เรียงล าดับตามกระบวนการ  กล่าวถึงการกระท าท่ีสืบเน่ืองกนั  มีจุดเร่ิมตน้  มี
วธีิการตามล าดบัขั้น  และมีจุดส้ินสุดของการกระท า  ตวัอยา่งเช่น 

(24) การจดัแจกนัหรือถาดดอกไม ้  สมยัน้ีนิยมใชด้อกไมธ้รรมดาหาง่าย  ราคาถูกแต่มี
จุดเด่นเรียกร้องความสนใจท่ีวธีิจดัอยา่งมีศิลป์ 
 เคร่ืองใชส้ าหรับการจดัถาดดอกไม ้  ประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี  มีดอกบวัสาย  ดอก
ธรรมรักษา  ตน้เตย  ถาดไมส่ี้เหล่ียมพื้นถาดดา้นหน่ึงมีตะปูหงายส าหรับเสียบแต่งดอกและ
ใบ  ใบบวัขนาดพองาม 2-3 ใบ 
 วธีิตกแต่งดอกใชว้ธีิตกแต่งจากล่างข้ึนไปบน  น าใบเตยทั้งตน้มาปักแต่งใหสู้ง
พอประมาณ  ส่วนดอกบวัสายเสียบตั้งติดกบัตะปูหงายให้ชูดอกข้ึน 2-3 ดอก  มีความสูงต ่า
ไม่เท่ากนั  น าดอกธรรมรักษาสีเดียวกนัเขา้ชุดกบัดอกบวัปักแซมกบัใบเตย  จากนั้นเทน ้า
ใส่ถาดแลว้เอาใบบวัลงลอย 
 การจดัถาดญ่ีปุ่นแบบน้ีง่ายและเก๋มาก  ตั้งโตะ๊แต่งหอ้งไดใ้นโอกาสอนัควร  หาก
ไม่มีดอกบวัจะใชด้อกผกัตบชวาทั้งก่ิงปักแทนก็ได ้  ดูเขา้ชุดกบัใบเตยดี  แต่จะไม่เขา้กบั
ดอกธรรมรักษา  จึงใหใ้ชแ้ต่ดอกผกัตบชวาอยา่งเดียวจะดูสะดุดตาไดเ้ช่นกนั 
(ปราง  เด่นดาวเสือ : ศิลปะการจัดดอกไม้) 
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ตัวอย่างการล าดับความและการขยายความทีด่ี  ดูจากยอ่หนา้หมายเลข (25), (26)  และ 
(27) 
 (25)   คู่แต่งงานหลายคู่แสวงหาความเสมอภาคผิด ๆ ดว้ยการผลดักนัท าตามความ

ตอ้งการของตวัแบบ “ทีใครทีมนั”  เพื่อใหห้ายกนั  หรือพยายามแบ่งทรัพยสิ์น  สิทธิหนา้ท่ี
คนละคร่ึง  วธีิการเช่นน้ียอ่มไม่ใช่การมีส่วนร่วมกนั  แต่เป็นการคา้ขายซ่ึงจะไม่ท าให้เกิด
ความเสมอภาคข้ึนได ้  เพราะต่างคนต่างรักษาผลประโยชน์ของตนเองใหส้มดุลเหมือนกบั
การเล่นเกม  ดงัจะเห็นไดจ้ากประโยค  เช่น  “ฉนัก็ไดเ้ท่าท่ีคุณได ้ คุณจะไดม้ากไปกวา่นั้น
ไม่ได”้  หรือ “เธอท านัน่ได ้  ฉนัก็จะท าน่ีบา้ง”  ในท่ีสุดก็จะกลายเป็นเกมประชดประชนั
แกแ้คน้และท าร้ายจิตใจกนั  การท าสมการใหส้มดุลดว้ยวิธีน้ีอาจจะเรียกไดว้า่ “ความเสมอ
ภาคของความเจบ็ช ้า”  เพราะส่ิงท่ีจะเป็นผลตามมาคือ  การท าใหทุ้กฝ่ายเจบ็ช ้าในใจเท่า ๆ 
กนั  แนวคิดเช่นน้ีมีรากฐานมาจากการแต่งงานแบบเก่า  ซ่ึงปราศจากความเสมอภาคนัน่เอง  
เม่ืออ านาจของฝ่ายสามีเร่ิมอ่อนลงในสังคมสมยัใหม่  ภรรยาเร่ิมต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้ตวัเองมี
สถานะทางสังคมสูงข้ึน  ขณะท่ีสามีผูรู้้สึกถูกคุกคามก็พยายามหวงอ านาจโดยต่างฝ่ายต่าง
หาอาวธุของตนเท่าท่ีจะหาได ้  ซ่ึงก็เป็นอาวุธท่ีถูกก าหนดโดยกฎเกณฑ์ดั้งเดิมนัน่เอง  
ภรรยาใชน้ ้าตาในขณะท่ีสามีทุบโตะ๊ปึงปัง  ภรรยาใชว้ธีิไม่ยอมใหส้ามีมีความสัมพนัธ์ทาง
เพศดว้ย  สามีใชว้ธีิไม่ใหภ้รรยาเป็นผูถื้อเงิน  การแต่งงานกลายเป็นสนามรบ  ซ่ึงต่างฝ่าย
ไม่อาจชนะ  เพราะคนท่ีเอาชนะยอ่มจะตอ้งสูญเสียความนบัถือและความรักจากคู่ของเขา 

 (จากหนงัสือ  การแต่งงานในทัศนะใหม่  พรภิรมณ์  เอ่ียมธรรม  และวิทยากร  เชียงกูล   
ถอดความ) 
 (26)  นกัจิตวทิยาหลายคนเช่ือวา่  การฟังข่าวอาชญากรรมท่ีรุนแรงหวาดเสียว  เป็นการ

ระบายอารมณ์จิตใตส้ านึกออก  ท าใหผู้อ่้านคลายความเครียดและคลายสัญชาตญาณใน
ดา้นอาชญากรรมตามธรรมชาติ  ฉะนั้นการฟังข่าวรุนแรง  จึงเป็นผลดีเหมือนการเปิดฝา
หมอ้ขา้วท่ีก าลงัเดือดใหไ้อออกเสียบา้ง  มิฉะนั้นจะระเบิดเช่นเดียวกบัในภาพยนตร์ท่ีมี
พระเอกนางเอกจุมพิตกนัอยา่งรุนแรง  ในทางตรงขา้ม  หากวา่คนเดินถนนจุมพิตกนัจน
เป็นของธรรมดา  คนดูหรือคนท่ีผา่นไปจะคลายอารมณ์ทางจิตใตส้ านึก  บางคร้ังเอาตวัเอง
เขา้ไปเปรียบเทียบแทนพระเอกนางเอก  ท าใหค้ลายความเครียดในเร่ืองเพศลงไดบ้า้ง 

 (จากหนงัสือ  เมืองหลบั  เมืองตื่น  ของ ดร. มยรู  วเิศษกุล) 
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 (27) เธอพึงเขา้ใจวา่ช่ือเสียง  หนา้ตา  และความฉลาดไม่สามารถเป็นหลกัประกนัไดว้า่
คนนั้นคือคนท่ีจะใหค้วามสุขแก่เธอไดอ้ยา่งแทจ้ริง  การท่ีจะหาคนท่ีจะเหมาะสมกบัเธอนั้น
ไม่ใช่เร่ืองง่าย  เธอจะตอ้งรู้ถึงแรงบนัดาลใจและความฝันของเขา  รู้ถึงความชอบ  
บุคลิกลกัษณะ  ความรู้  และอุดมคติของเขา  และควรพิจารณาวา่ส่ิงเหล่าน้ีเหมาะกบัเธอ
หรือไม่ “เหมาะ”  ไม่ไดห้มายความวา่ “เหมือน”  แต่หมายความเพียงวา่ไม่ขดัแยง้กนั  ส่ิง
เหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองเช่ือมและรวมปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงความรักเขา้ดว้ยกนั  
การติดตาม  ความสนใจและความใส่ใจของคนทั้งสองท่ีมีต่อกนั  จะเป็นเหมือนเคร่ือง
เช่ือมโยงเขาไวด้ว้ยกนั  และเช่ือมเขาทั้งสองกบัคนอ่ืนดว้ยความรู้สึกชอบพอและความใส่
ใจ  ส่ิงเหล่าน้ีจะค่อย ๆ ขบัไล่เงามืดของความเปล่าเปล่ียว  ท่ีบดบงัตวัตนท่ีแทจ้ริงของ
คนเราออกไป  เหลือแต่ความรักอนัมีอุดมคติพอ้งกนั  ซ่ึงจะย ัง่ยนืคงทนเหมือนกบัรูปบูชา  
และเธอจะไม่มีวนัสูญเสียคนท่ีเธอรักไป   

 (จากเร่ือง “ความรัก”  ในปาจารยสาร  ฉบบัท่ี 25, ติช  นทั  ฮนัท ์ เขียน,  รสนา  โตสิตระกลู  แปล) 
3. การเขียนประโยคสรุปความกบัประโยคส่งความหรือประโยคเช่ือมความ 

การเขียนยอ่หนา้นอกจากจ าเป็นตอ้งมีประโยคใจความกบัประโยคสนับสนุนดังกล่าว
มาแล้ว  บางคร้ังในย่อหน้าบางย่อหน้า   อาจต้องมีประโยคสรุปกบัประโยคส่งความ (หรือประโยค
เช่ือมความ)  อีกดว้ย 

ประโยคสรุปในยอ่หนา้  เป็นขอ้ความท่ีขมวดเน้ือหาส าคญัในยอ่หนา้น ามากล่าวซ ้ าใน
ตอนทา้ยยอ่หนา้อีกคร้ังหน่ึง  เพื่อย  ้าความคิดส าคญัในยอ่หนา้ใหห้นกัแน่นยิง่ข้ึน  แต่การเขียน
ประโยคสรุปความมกัจะไม่ใชถ้อ้ยค าท่ีซ ้ ากบัประโยคใจความ  มิฉะนั้นจะท าใหฟ่ั้นเฝือ  การเขียน
ประโยคชนิดน้ีจึงควรใชว้ธีิหลากค าเพื่อไม่ใหซ้ ้ ากบัประโยคใจความหรือประโยคอ่ืน ๆ ในยอ่หนา้  
แต่ใจความส าคญัยงัคงเป็นเน้ือหาในยอ่หนา้นั้นเอง  ตวัอยา่งประโยคสรุปความ  ดูในยอ่หนา้หมายเลข 
(28)  และ (29)  ขา้งล่าง 
 (28) (ประโยคใจความ)  วธีิหน่ึงซ่ึงบุคคลควรคลายวติกกงัวลเก่ียวกบัจิตได ้ (ประโยค

สนบัสนุน)  คือในขณะเม่ือมีชีวติ  เขาควรละความสุขในทางกายเสีย  อยา่หลงติดอยูก่บั
เคร่ืองประดบัต่าง ๆ เพราะส่ิงเหล่าน้ีผดิวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริง  น าความเลวมาใหย้ิง่ความดี  
เขาควรหาความสุขในทางเพิ่มพนูวชิาความรู้  กล่าวคืออยา่เปิดโอกาสใหจิ้ตติดอยูก่บัส่ิงซ่ึง
ไดก้ระเส็นกระสายไปจากความงาม  แต่ใหจิ้ตเขา้ถึงความงามเองเลยทีเดียว  ดว้ยการรู้จกั
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ข่มใจ  รู้จกัความดี  ความกลา้  ความเป็นตวัของตวัเอง  และรู้จกัสัจจะ (ประโยคสรุปความ)  
วธีิการเช่นนี้แล  ย่อมจะเตรียมตัวให้เขาพร้อมอยู่เสมอ  ส าหรับเร่ิมเดินทางไปสู่ปรโลก   
(จากเร่ือง  วาระสุดท้ายของโสกราตีส   ส. ศิวรักษ ์ แปล) 
(29) (ประโยคใจความ)  ผึ้งเป็นสัตวส์ังคม  ท่ีแบ่งงานและหนา้ท่ีกนัอยา่งถูกตอ้ง  และ
ประสานกนัเป็นอยา่งดีดว้ยความซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี (ประโยคสนบัสนุน)  ดงัจะเห็นไดว้า่  
ผึ้งบางพวกไปหาน ้าหวานจากเกสรดอกไม ้  บางพวกคอยรับถ่ายน ้าหวานและท าหนา้ท่ี
เปล่ียนแปรเป็นน ้าผึ้ง  บางพวกผลิตข้ีผึ้งข้ึนมาเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมรังของมนั  บาง
พวกท าหนา้ท่ีเป็นทหารคอยป้องกนัรัง  บางพวกอยูป่รนนิบติัพอ่รังและนางพญาผึ้ง  และ
บางพวกท าหนา้ท่ีปรับอากาศในรังของมนั  คือ  คอยกระพือปีก  เพื่อระบายอากาศและให้
ความร้อนตามแต่จะตอ้งการ (ประโยคสรุปความ)  จึงนับว่าผึง้มีระบบการท างานทีด่ีเลิศ 
(จากเร่ือง  เรามาดื่มน า้ผึง้กนัเถิด  ของ  หลวงบุเรศรบ ารุงการ) 

ส่วนประโยคส่งความหรือประโยคเช่ือมความ  เป็นขอ้ความท่ีเช่ือมโยงความคิดจาก
ยอ่หนา้หน่ึงไปยงัอีกยอ่หนา้หน่ึง  เพื่อเช่ือมเน้ือหาของสองยอ่หนา้นั้นใหก้ลมกลืนกนั  ประโยคส่ง
ความบางทีท าหนา้ท่ีเป็นทั้งประโยคสรุปความไปในตวัดว้ย  ดูตวัอยา่งจากยอ่หนา้หมายเลข (30) 
กบั (31) 
 (30) (ประโยคใจความ)  คู่แต่งงานซ่ึงสามารถมีความรู้สึกเสมอภาคกนั  ยอ่มจะเป็นคู่
ของกนัและกนัอยา่งแทจ้ริง (ประโยคสนบัสนุน)  เพราะเขาท างาน  เล่น  และเติบโตดว้ยกนัดว้ย  
การมีส่วนในการรับผดิชอบ  ผลตอบแทนและประโยชน์ต่าง ๆ  ซ่ึงจะไดม้าจากการท่ีต่างคนต่างเป็น
ผูใ้หญ่เตม็ตวั  เขาจะช่วยให้กนัและกนัเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน  ขณะเดียวกนัเขาก็จะใกลชิ้ดกนั
มากข้ึนดว้ยการใหก้ารมีส่วนร่วม  การไวว้างใจและความรักดุจเดียวกนั (ประโยคสรุปความและ
ประโยคส่งความ)  กล่าวอย่างรวบรัดกค็ือ  ทั้งคู่ต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัน่ันเอง 
 (31) (ประโยคใจความ)  การมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกนันี้  ช่วยสร้างความผกูพนัชนิด

ใหม่ซ่ึงมีความหมายมากกวา่ความผกูพนัแบบคู่แต่งงานเสมือนพนัธะมากกวา่ (ประโยค
สนบัสนุน)  กล่าวคือ  เป็นความผกูพนัแบบเพื่อนท่ีมีความเสมอภาคกนั  ซ่ึงต่างก็มีเสรีภาพท่ี
จะเป็นตวัของตวัเองในฐานะคนท่ีทดัเทียมกนั  เขาทั้งสองจะเป็นไดท้ั้งเพื่อนและคู่รัก  เป็น
คนทั้งท่ีคิดและรู้สึก  คนท่ีประเมินคุณค่า  และคนท่ีช่ืนชมเม่ือผูช้ายและผูห้ญิงมีความรู้สึก
เก่ียวกบัภูมิธรรมของอีกฝ่ายหน่ึงทดัเทียมกนั  ความผกูพนัของเขาจะมัน่คงกวา่ความผกูพนั
ตามเง่ือนไขการแต่งงานแบบเก่า  เพราะวา่ส่ิงนั้นเกิดมาจากภายในตวัของเขาทั้งสอง 
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 (จากเร่ือง  การแต่งงานในทัศนะใหม่ พรภิรมณ์  เอ่ียมธรรม  และวิทยากร  เชียงกูล   ถอด
ความ) 

จากตวัอยา่งขา้งบนน้ี  ประโยคสรุปความ  ในยอ่หนา้หมายเลข (30)  คือ  “กล่าวอยา่ง
รวบรัดก็คือ  ทั้งคู่ต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกนันัน่เอง”  ประโยคน้ีท าหนา้ท่ีขมวดความคิดส าคญัในยอ่
หนา้ตน้และยงัท าหนา้ท่ีเป็นประโยคส่งความคิดจากยอ่หนา้ตน้มายงัยอ่หนา้ถดัไปใหเ้น้ือความ
เช่ือมโยงประสานกลมกลืนกนัอีกดว้ย 

ประโยคส่งความหรือประโยคเช่ือมความ  บางทีไม่อยูใ่นตอนทา้ยของยอ่หนา้ท่ีมาก่อน  
แต่อาจจะอยูใ่นตอนตน้ของยอ่หนา้ต่อมาก็ได ้ อยา่งไรก็ตาม  ถึงแมว้า่จะอยูใ่นต าแหน่งท่ีต่างกนัเช่นน้ี  
ประโยคส่งความก็ยงัท าหนา้ท่ีเช่ือมเน้ือหาระหวา่งยอ่หนา้ใหส้อดคลอ้งกนัเหมือนเดิม  ดูจากตวัอยา่ง
ยอ่หนา้หมายเลข (32)  กบั (33)  ขา้งล่าง 
 (32) (ประโยคใจความ)  พระราชด ารัสน้ีทรงเรียบเรียงอยา่งรอบคอบท่ีสุด (ประโยค

สนบัสนุน)  แสดงใหเ้ห็นชดัวา่  สมเด็จพระพุทธเจา้หลวง  ทรงมีพระปรีชา  รอบรู้ในทาง
รัฐประศาสนประเพณีการท่ีนิยมกนัในยโุรป  ก็ทรงไดศึ้กษา  ทรงทราบหลกัการโดยตลอด 
(ประโยคสรุปความ)  พระราชด ารัสน้ีจึงเป็นหนงัสือท่ีให้ความรู้  ในทางการปกครองของ
ประเทศสยามอยา่งดียิง่ 

 (33) (ประโยคเช่ือมความ)  พระราชด ารัสนี้  นอกจากเพื่อจะให้ความรู้อันดียิ่งดังว่ามาแล้ว 
(ประโยคใจความ)  ยงัท าใหเ้ห็นพระราชหฤทยัของสมเด็จพระพุทธเจา้หลวงเป็นอยา่งดี 
(ประโยคสนบัสนุน)  วา่พระองคมิ์ไดท้รงนึกถึงส่ิงอ่ืนเลย  นอกจากความสุขของประชาชน
เป็นท่ีตั้ง  เป็นส าคญั  ในการท่ีจะทรงพระราชด าริกิจการใด ๆ ทั้งปวง  

 (จากพระราชนิพนธ์ค าน า  ในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ  ในหนังสือพระราชด ารัสใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ  ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน) 

จากตวัอยา่งสองยอ่หนา้น้ี  ประโยคส่งความหรือเช่ือมความ  คือ “พระราชด ารัสน้ี
นอกจากเพื่อจะใหค้วามรู้อนัดียิง่ดงักล่าวมาแลว้”  ซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีกล่าวซ ้ ากบัประโยคสรุปความ
ในยอ่หนา้ตน้  ช่วยเช่ือมเน้ือความทั้งสองยอ่หนา้ให้เก่ียวขอ้งกนั  ฟังดูร่ืนหู  ประโยคส่งความจึงท า
ใหเ้น้ือความของแต่ละยอ่หนา้ประสานกนัอยา่งสละสลวยยิง่ 
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ข้อบกพร่องในการเขยีนย่อหน้า 

 การเขียนยอ่หนา้  หากไม่ปฏิบติัตามขอ้แนะน าต่าง ๆ ท่ีใหม้าในตอนตน้  อาจจะท าใหเ้กิด
ความผดิพลาดหรือบกพร่องไดน้านปัการ  ดงัจะขอยกตวัอยา่งมาใหดู้ในบางเร่ืองดงัน้ี 

1. คิดนอกเร่ืองหรือนอกประเด็นทีก่ าหนดให้  คือเขียนผดิประเด็นหรือเขียนเฉียดประเด็น
ของเร่ือง  ขอ้เขียนท านองน้ีแมจ้ะเขียนไดดี้วิเศษสักปานใด  ก็ไม่ตรงกบัจุดมุ่งหมายและเจตนารมณ์
ของค าสั่ง  ส่ิงท่ีก าหนดใหท้ า  ตวัอยา่งเรียงความสองฉบบั  ก าหนดให้เขียนเร่ืองหนา้ท่ีของขา้พเจา้
ท่ีมีต่อมหาวทิยาลยั  เขาเขียนดงัน้ี (โปรดสังเกตค าท่ีพิมพด์ว้ยตวัหนาประกอบดว้ย) 

ก. “นบัแต่ขา้พเจา้ไดก้า้วเขา้มาเรียนในร้ัวมหาวทิยาลยัแห่งน้ี  ค  าวา่พอ่ขนุรามค าแหงเป็นส่ิงท่ี
ขา้พเจา้เทิดทูนและบูชาอยา่งยิง่  ถึงแมว้า่มหาวทิยาลยัของเราจะเป็นท่ีดูถูกดูแคลนของคน
ภายนอก  ซ่ึงยงัไม่มีความเขา้ใจในรามค าแหงของเรา  ขา้พเจา้คิดวา่เม่ือไรท่ีขา้พเจา้ออกไป
จากสถาบนัแห่งน้ี  ขา้พเจา้จะพยายามกูช่ื้อเสียงมาใหส้ถาบนัอนัเป็นท่ีรักยิง่ของเราใหจ้งได ้  ให้
คนภายนอกไดรู้้จกัช่ือเสียงของรามค าแหงดียิง่ข้ึน 

รามค าแหงเป็น รัฐเลก็ ๆ รัฐหน่ึง  ซ่ึงมีพื้นท่ีไม่กวา้งขวางมากมายนกั  แต่มีนกัศึกษา
เรียนอยูเ่ป็นจ านวนมาก  อาณาเขต  ของรามค าแหงนั้น  มีสถานท่ีท่ีน่าร่ืนรมย ์ น่านัง่  น่าเรียน  
ถึงแมว้า่ยามบ่ายแดดจะร้อนจดั  แต่พวกเราชาวรามค าแหงก็ไม่ยอ่ทอ้  ก็ยงัคงเดินเพื่อจะไปเรียน
ยงัตึกต่าง ๆ เพื่อใฝ่หาวชิาความรู้  นบัตั้งแต่ ก้าวเท้า  ลงจากรถเมลเ์ราจะพบกบัพระท่ีนัง่บางปะอิน
จ าลอง  ซ่ึงเด่นเป็นสง่า  มีน ้ าพุท่ีใหค้วามร่ืนรมย ์  ถดัจากพระท่ีนัง่บางปะอินก็จะเป็นรูปพอ่ขุน  
ซ่ึงนบัเป็นสัญลกัษณ์ของชาวรามทุกคน  มหาวทิยาลยัของเราไดเ้ปิดท าการสอน  มีทั้งหมด 7 
คณะดว้ยกนั  แต่ละคณะจะมีนกัศึกษาเรียนเป็นจ านวนมาก  ขา้พเจา้ได ้ท าการศึกษา  อยูค่ณะ
ศึกษาศาสตร์  ซ่ึงเป็นคณะหน่ึงท่ีขา้พเจา้สนใจมาก” 

ตวัอยา่งทั้งสองยอ่หนา้ไม่ไดพ้ดูถึงหนา้ท่ีของขา้พเจา้ท่ีมีต่อมหาวทิยาลยั  ยอ่หนา้แรก
บอกถึงความรู้สึกของผูเ้ขียนท่ีมีต่อมหาวทิยาลยั  ส่วนยอ่หนา้ท่ีสองเล่าถึงรายละเอียดบางอยา่งของ
มหาวทิยาลยั  ซ่ึงไม่เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีมีต่อมหาวทิยาลยัแมแ้ต่นอ้ย  การใชภ้าษาก็รู้สึกจะแกวง่ ๆ อยู่
สักหน่อย  เพราะแยกไม่ออกวา่  รัฐกบัสถาบนัการศึกษา  หรืออาณาเขตกบับริเวณ  ต่างกนัอยา่งไร  
ภาษาท่ีฟุ่มเฟือยก็ยงัมีอีกหลายค า 

(ข)  “หนา้ท่ีของนกัศึกษาท่ีมีต่อมหาวทิยาลยัก็มีดว้ยกนัหลายประการ  เช่น  ดา้นการศึกษา  เรา
จะตอ้งพยายามปกป้องช่ือเสียงใหดี้  ไม่ท าลายสถาบนัอนัเป็นท่ีรักของเราทุกคนท่ีมีโอกาสเขา้
ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั  หลงัจากจบชั้นมธัยมศึกษามา  คงจะดีใจท่ีจะไดพ้บส่ิงแปลก ๆ ใน
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การเขา้ศึกษาในขั้นมหาวทิยาลยั  เช่น  หอ้งเรียน  สถานศึกษาใหม่  นกัศึกษาใหม่ท่ีจะเขา้เรียน
ดว้ยกนั  รวมทั้งครูบาอาจารย”์ 

ตวัอยา่งน้ีประโยคแรกพดูตรงจุดดี  แต่ตอนท่ีเป็นความคิดขยายความกลายเป็นคนละ
เร่ือง  คือขยายความหวัขอ้หนา้ท่ีท่ีมีต่อการศึกษาวา่ “…เราจะตอ้งพยายามรักษาช่ือเสียง…”  ซ่ึงพดู
ไปอยา่งเพอ้เจอ้  ไม่ไดบ้อกวา่หนา้ท่ีในดา้นการศึกษาควรจะท าอยา่งไร  อ่านไปแลว้จบัความไม่ได ้ 
วา่ตอ้งการส่ือความคิดอะไรกบัผูอ่้าน 

2. คิดอย่างคลุมเครือ  คือพดูหรือเขียนอยา่งลอย ๆ มีความก ากวม  ไม่กระจ่าง 
ตัวอย่าง 

ก.  “ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติทีส่ าคัญมากอย่างหน่ึง  โดยเราเร่ิมมีภาษาไทยขึน้คร้ังแรก  
ในสมัยพ่อขุนรามค าแหง  แห่งกรุงสุโขทยัเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  ภาษาไทยในชีวติประจ าวนั  
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  โดยตรง  เช่น  นกัศึกษาฟังค าบรรยายของอาจารย ์  ไม่สามารถจดทุก
ค าพดูของท่านได ้ เราก็ยอ่เน้ือหาส าคญั ๆ บนัทึกใส่สมุด  โดยออ้ม  เช่น  อ่านหนงัสือประเภท
นิทาน  นิยาย  ฯลฯ 

ตวัอยา่งน้ีมีความคิดท่ีคลุมเครืออยูถึ่งสองตอน  ตอนแรกคือ  “เราเร่ิมมีภาษาไทยข้ึน
คร้ังแรกในสมยัพอ่ขนุรามค าแหง”  ซ่ึงไม่ชดัเจน  เพราะภาษามีหลายชนิดทั้งภาษาพดู  ภาษาเขียน  
ภาษาท่าทาง  ฯลฯ  ภาษาพดูและภาษาท่าทางเราคงมีมานานก่อนสมยัพอ่ขุนรามค าแหงแลว้  ส่วน
ภาษาเขียนเท่าท่ีสันนิษฐานกนันั้น  เช่ือวา่พ่อขนุรามค าแหงเป็นผูคิ้ดคน้ข้ึน  เม่ือตอ้งการพดูให้
กระชบัและกระจ่าง  น่าจะใชว้า่  “พอ่ขนุรามค าแหงเป็นผูป้ระดิษฐอ์กัษรไทยข้ึนเป็นคร้ังแรก”  
ส่วนตอนท่ีสองซ่ึงไม่ชดัเจนคือ  “ภาษาไทยในชีวติประจ าวนั  ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม”  อ่านแลว้
เขา้ใจยากไม่ทราบจะตีความอยา่งไร  ตอ้งอาศยัการเดาความเขา้ช่วย  คือคิดวา่ผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือ
ความหมายวา่  การเรียนรู้หรือการศึกษาภาษาไทยกระท าไดส้องทางหรือสองวธีิ  วธีิแรกคือการ
เรียนรู้หรือศึกษาในห้องเรียนจากครูบาอาจารย ์  อีกวธีิหน่ึงคืออ่านจากหนงัสือ  ถา้ตอ้งการความคิด
อยา่งน้ี  ก็น่าจะปรับปรุงการใชภ้าษาเสียใหม่ใหรั้ดกุมกวา่เดิม 

ข.  “คุณชอบภาษาไทยหรือไม่  หลายคนบ่นวา่ไม่น่าเรียน  น่าเบ่ือหน่าย  เป็นการมอมเมาเด็ก
นกัเรียนไทย  ดว้ยความคิดของชนชั้นปกครองท่ีจะครอบง าใหเ้ด็กมีแนวคิดผดิ ๆ  เมื่อมีอคติต่อ
วชิาภาษาไทย  จะสร้างความมืดมน  ท าให้ไม่มีวนัจะเข้าถึงใจกลางของวชิาภาษาไทยได้” 

ขอ้ความท่ีใชต้วัหนายงัไม่ชดัเจนพอ  ท่ีวา่เม่ือมีอคติต่อวชิาภาษาไทยแลว้  จะสร้างความ
มืดมน  ไม่มีวนัเขา้ถึงใจกลางของวชิาภาษาไทยนั้น  เป็นอยา่งไร  จริงหรือถา้มีอคติต่อวชิาน้ีแลว้  
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จะท าใหมื้ดมน  มืดมนเช่นไรยงัไม่กระจ่าง  และท่ีใชค้  าวา่  ใจกลางของวชิาภาษาไทย  ยงัเป็นถอ้ยค า
ท่ีเขา้ใจยาก  ใจกลางของภาษาไทยอยูท่ี่ไหน  หรือคืออะไร  คนอ่านจะเขา้ใจสักก่ีคนและผูเ้ขียน
เขียนเช่นน้ีหมายความวา่กระไร  น่าจะขยายความใหแ้จ่มชดั  ดีกวา่ตอ้งอ่านเอาความ  ซ่ึงท าใหเ้สีย
เวลานาน 
 3.  คิดอย่างขาดหลกัวชิาหรือหลกัความจริง  เป็นความคิดท่ีไม่มีน ้าหนกัเพราะขาดเหตุผล  
ผดิขอ้เท็จจริง  คิดอยา่งขาดขอ้มูลหรือตวัอยา่ง  บางทีก็โมเมเดาส่งไปหรือป้ันเร่ืองข้ึนเอง  ดงัตวัอยา่ง 

ก.  “มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีสูงสถาบนัหน่ึง  เพราะเป็นท่ีรวมของ
วชิาการชั้นสูงแทบทุกสาขา  และการท่ีจะเป็นมหาวทิยาลยัได ้  จะตอ้งเปิดสาขาท่ีเรียนตั้งแต่ 6 
สาขาข้ึนไป  จึงจะเรียกไดว้า่เป็นมหาวทิยาลยั” 

ขอ้ความน้ีผูเ้ขียนมิไดค้  านึงถึงขอ้เทจ็จริงวา่การท่ีจะเป็นมหาวทิยาลยัไดค้วรจะเปิด
สอนก่ีคณะเป็นอยา่งนอ้ย  การท่ีจะจ ากดัวา่มีอยา่งนอ้ย 6 คณะ  จึงจะเป็นมหาวทิยาลยัไดน้ั้นไม่จริง
เสมอไป  เพราะตอนเร่ิมก่อตั้งใหม่ ๆ มหาวทิยาลยัรามค าแหงเปิดสอนเพียง 4 คณะเท่านั้น  ขอให้
สังเกตวา่  การใชค้  าผิดบางทีก็เกิดความไขวเ้ขวมาก  เช่นใชค้  าวา่สาขาแทนคณะนั้น  บางทีท าให้
เขา้ใจผดิไดง่้าย  เพราะในคณะเดียวกนัยงัเปิดสอนหลายสาขาวชิาก็มี 

ข.  “การศึกษาเป็นเสมือนหน่ึงกุญแจท่ีส าคญัของประเทศ  เพราะหากคนไดรั้บการศึกษาจะท า
ใหป้ระเทศเจริญ  กา้วหนา้มัน่คง  เศรษฐกิจของประเทศสมบูรณ์  ตรงขา้มหากการศึกษาไม่ได้
มาตรฐาน  จะเกิดปัญหาท่ีเป็นภยัร้ายแรงแก่ประเทศ  เช่นเกิดพวกมิจฉาชีพและผูก่้อการร้าย  
เป็นตน้” 

ตวัอยา่งน้ีแสดงวา่  ผูเ้ขียนเห็นการศึกษาเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีแกปั้ญหาของชาติไดทุ้กอยา่ง  
เหมือนกบัวา่การศึกษาเป็นยาอเนกประสงคท่ี์รักษาโรคไดส้ารพดัอยา่ง  ซ่ึงท่ีจริงมิไดเ้ป็นเช่นนั้น
เสียเป็นส่วนมาก  เพราะปัญหาใหญ่ ๆ ของชาติท่ีเกิดข้ึนนั้น  ยงัมีส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขควบคู่ไปกบั
การศึกษามากมาย  จึงท าใหป้ระเทศชาติเจริญได ้  เช่น  เร่ืองความยติุธรรม  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  
ความเสมอภาคในการท างานและโอกาส  ช่องวา่งระหวา่งคนรวยกบัคนจน  ฯลฯ  ล าพงัการให้
การศึกษาแก่คนอยา่งเดียว  มิไดท้  าใหเ้ศรษฐกิจมัน่คงไดด้งัท่ีไดเ้ขียนมา  ตวัอยา่งง่าย ๆ เช่น  คน
เรียนจบชั้นสูง ๆ แต่ไม่มีงานท ามีอยูม่ากมาย  เป็นตน้ 
 4.  คิดสับสน  คือพดูหลายเร่ืองหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั  จนจบัตน้ชนปลายไม่ถูกวา่
ก าลงัพดูถึงเร่ืองอะไร  ตวัอยา่ง 
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ก.  “ตามทศันคติของขา้พเจา้นั้น  ภาษาไทยเป็นภาษาท่ียากยิง่  ถา้เรานึกและพิจารณาอยา่ง
ละเอียดถ่ีถว้น  พยายามใหค้วามเขา้ใจตั้งแต่แรกเร่ิม  ก่อนศึกษาเราควรท าใจให้รักภาษาไทย  
คน้ควา้และฝึกอ่าน  ฟัง  เขียน  ให้เกิดความช านาญ  ท่ีคนเราไม่นิยมเรียนภาษาไทยนั้น  เพราะวา่
ขาดความสนใจและเอาใจใส่  ภาษาไทยเปล่ียนแปลงง่าย  นิยมน าเอาภาษาอ่ืนมาดดัแปลงแกไ้ข  
มีกฎเกณฑม์ากตามความตอ้งการ  หรืออาจจะเรียกง่าย ๆ วา่ขาดเสถียรภาพ  ขาดความเป็นตวั
ของตวัเอง” 

ยอ่หนา้น้ีพดูถึงเร่ืองใหญ่ ๆ สามประเด็น  คือ  ภาษาไทยเป็นภาษาท่ียากหน่ึง  เหตุท่ีผู ้
ไม่นิยมเรียนภาษาไทยหน่ึง  และภาษาไทยเปล่ียนแปลงง่ายหน่ึง  ท่ีจริงในยอ่หนา้เดียวกนัควรจะ
พดูเพียงเร่ืองเดียวก็พอ  มิเช่นนั้นจะอ่านจบัความไม่ไดว้า่  ความคิดหลกัตอ้งการพูดถึงเร่ืองอะไร
โปรดสังเกตใหดี้วา่ตอนทา้ยยอ่หนา้ใชค้  าวา่  เสถียรภาพ  ผูเ้ขียนตอ้งการใหผู้อ่้านเขา้ใจวา่หมายถึงมี
กฎเกณฑม์ากเกินความตอ้งการ  หรือขาดความเป็นตวัของตวัเอง  ฟังแลว้ขดัหูเพราะเสถียรภาพ
แปลวา่ความมัน่คงต่างหาก 

ข. “ภาษาไทยมีความสัมพนัธ์กบัภาษาเพื่อนบา้นหลายภาษา  ก็เป็นภาระท่ีจะตอ้งศึกษาการ
อ่านใหถู้กตอ้ง  และเขา้ใจความหมายอยา่งถ่องแท ้  ค  าเหล่าน้ีมีใชใ้หเ้หมาะสม  เม่ือไม่อาจ
ใชไ้ดเ้หมาะ  ก็ไม่บงัควรจะจดัวา่เราสามารถใชภ้าษาไดเ้ลย  เราอาจมีทศันคติวา่ยากง่าย  เม่ือเรา
พบแง่มุมเหล่านั้นจากประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรับทราบมา  และดว้ยอุปนิสัยท่ีไม่ชอบศึกษาเร่ือง
เหล่าน้ีส าหรับผูนิ้ยมชมชอบท่ีจะเรียนรู้  และซาบซ้ึงในวงวรรณกรรมเม่ือไดส้ัมผสัรสแห่ง
วรรณศิลป์จะเป็นร้อยแกว้หรือกาพย ์  กลอน  โคลง  ฉนัท ์  จะเห็นความอ่อนโยน  นุ่มนวล  
ความไพเราะอยา่งซาบซ้ึง  ก็จะบงัเกิดความภาคภูมิในส่ิงเหล่าน้ี  ท่ีเขาสามารถเขา้ใจในการ
สนองจิตใจไดเ้ป็นอยา่งดี  สมบติัช้ินน้ีท่ีไดรั้บตกทอดมาเป็นส่ิงท่ีมีค่าอนัไม่อาจประมาณได ้ 
ภาษานอกจากจะส่ือความเขา้ใจแลว้  ยงัสะทอ้นใหท้ราบความคิด  เจตนาและจิตใจของผู ้
แสดงออกอีกดว้ย  เราสามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกเหล่าน้ีไดดี้เพียงใดอยูเ่พียง
ความสามารถในการใชภ้าษาเท่านั้น  เราไม่อาจแสดงทศันะวา่ภาษาไทยดี  หรือเลวอยา่งไร  ทุก
ภาษายอ่มมีความส าคญัดว้ยกนัทั้งนั้น  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุปนิสัย  และประสบการณ์ของผูศึ้กษา” 

ตวัอยา่งน้ีแสดงความคิดสับสนท่ีสุด  ถา้ลองวเิคราะห์ดูจะเห็นวา่พดูถึงเร่ืองหลายเร่ือง
ท่ีไม่สัมพนัธ์กนัเลย  เช่น 

- ภาษาไทยมีความสัมพนัธ์กบัภาษาเพื่อนบา้น 
- การใชค้  า 
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- การเรียนวรรณกรรม 
- ภาษาสะทอ้นความคิด  เจตนา  และจิตใจของผูแ้สดงออก 
- ภาษาดีหรือเลว  ฯลฯ 
และท่ีบกพร่องอยา่งฉกรรจคื์อ  การเช่ือมโยงความคิด  ไม่เป็นเหตุเป็นผลและไม่รับกนั  

อ่านแลว้จบัใจความส าคญัไม่ได ้  เม่ือพดูถึงภาษาไทยสัมพนัธ์กบัภาษาเพื่อนบา้น  ก็ไม่ขยายความ
ใหช้ดัเจน  เขียนไม่หมดถอ้ยกระทงความ  จู่ ๆ ก็พดูถึงเร่ืองใหม่ดงัน้ีโดยตลอด  เป็นขอ้ท่ีควรแกไ้ข
อยา่งยิง่ 

5.   คิดขาดตอน  เพราะมีความคิดอ่ืนมาแทรก  ท าใหค้วามคิดท่ีก าลงัเขียนคา้งอยู ่ ความคิด
ท่ีแทรกเขา้มานั้นท าใหเ้ร่ืองราวขาดความสัมพนัธ์เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ตวัอยา่งเช่น 

“การจราจรภายในมหาวทิยาลยัระหวา่งผูใ้ชร้ถ  และนกัศึกษาท่ีเดินไปมามีปัญหามาก  
วธีิขบัรถของนกัศึกษาบางคนยงัไม่มีระเบียบวธีิท่ีถูกท่ีควรระหวา่งผูใ้ชแ้ละนกัศึกษาท่ีตอ้งเดิน
ดว้ยเทา้  อาจจะมีบางคนคิดไม่ถึงว่า  อุดมการณ์แห่งลทัธิสังคมนิยมอาจจะเกดิขึน้ได้จากการ
ไม่เท่าเทียมกันทางสังคมนี้ได้  ซ่ึงเกิดข้ึนกบัสภาพจิตใจน้ีเป็นปัญหาท่ีควรจะแกไ้ข  วธีิการน้ี
ขา้พเจา้เองอยากใหผู้บ้ริหารน าวธีิการต่าง ๆ  มาแกไ้ขปรับปรุงการจราจรภายในมหาวทิยาลยั
ของเราใหเ้ป็นระเบียบดีข้ึนกวา่เดิม  จะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาส่วนมาก” 

ยอ่หนา้น้ีตอนตน้ก าลงัพดูถึงการจราจรภายในมหาวทิยาลยั  แต่กลาง ๆ ยอ่หนา้มี
ขอ้ความเขา้มาแทรกวา่  “อาจจะมีบางคนคิดไม่ถึงวา่  อุดมการณ์แห่งลทัธิสังคมนิยมอาจจะเกิดข้ึน
ไดจ้ากการไม่เท่าเทียมกนัของสังคมน้ีได”้  เร่ืองการจราจรกบัอุดมการณ์แห่งลทัธิสังคมนิยมไม่
ทราบจะเขา้กนัไดอ้ยา่งไร  ขอ้ความท่ีแทรกเขา้มานอกจากท าใหค้วามคิดเดิมหยดุชะงกัลงแลว้  ยงั
ไม่ใหแ้ง่คิดท่ีเป็นประโยชน์อนัใด 
 6.   คิดซ ้า ๆ ซาก ๆ  คือพดูอยูแ่ต่เร่ืองเดิมวนเวยีนไปมาเหมือนพายเรือในอ่าง  ไม่ไดเ้น้ือหา
กระทงความเพิ่มข้ึนเลย  ตวัอยา่ง 

ก.  ดูตวัอยา่งในขอ้ 5.  ตอนตน้ยอ่หนา้กล่าววา่  “การจราจรภายในมหาวิทยาลยัระหวา่งผูใ้ชร้ถ
และนกัศึกษาท่ีเดินไปมามีปัญหามาก  วธีิขบัรถของนกัศึกษาบางคนยงัไม่มีระเบียบวธีิท่ีถูกตอ้ง
ระหวา่งผูใ้ชร้ถและนกัศึกษาท่ีตอ้งเดินดว้ยเทา้”  ท่ีจริงประเด็นความคิดท่ีส าคญัคือผูเ้ขียนตอ้งการ
เขียนวา่ในมหาวทิยาลยัมีปัญหาจราจรระหวา่งผูข้บัรถกบัผูเ้ดินเทา้  แต่เขียนซ ้ า ๆ ซาก ๆ อยู่
หลายเท่ียว  ขอ้น้ีมีสาเหตุมาจากใชภ้าษาฟุ่มเฟือย  ไม่ประหยดัค าบางค าท่ีควรประหยดั 



TH 103 99 

ข.  “เป็นความจริงท่ีวา่  ภาษาเป็นวฒันธรรมและเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติอยา่งหน่ึง  ฉนัใดก็
ฉนันั้น  ภาษาไทยก็เป็นวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ประจ าชาติไทย…” 

ขอ้ความตอนน้ีแมจ้ะมีหลายประโยคแต่ก็เขียนไดส้ั้น ๆ วา่  ภาษาเป็นวฒันธรรมและ
เอกลกัษณ์ของชาติ  ก็เป็นท่ีเขา้ใจกนั  การใชค้  าคู่ฉนัใด…ฉนันั้น  ไม่ควรจะใชใ้หเ้ปรอะ 

7. คิดไม่สัมพนัธ์กนั  พดูถึงเร่ืองสองเร่ืองท่ีเขา้กนัไม่ไดห้รือไม่กลมกลืนกนั  แต่ไม่ถึงกบั
แยง้กนั  ตวัอยา่ง 

“เน่ืองจากการเรียนวชิาภาษาไทยไปเก่ียวขอ้งกบัทุก ๆ สถาบนัของสังคม  ดงัลูกโซ่ท่ี
ขาดจากกนัไม่ได ้  ถึงแมทุ้ก ๆ คนท่ีเกิดมาแลว้เม่ือถึงวฒิุภาวะขั้นท่ีสามารถจะใชภ้าษาปาก
เป็นส่ือความเขา้ใจแลว้ก็ตาม  กม็ิได้ท าให้ชีวติและทกัษะเจริญได้โดยสมบูรณ์  เพราะใน
การด าเนินชีวติตามธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของชาตินั้น  จะตอ้งมีระเบียบแบบ
แผนเป็นท่ียอมรับของคนในชาติ  ซ่ึงเราจะสามารถเรียนรู้ไดจ้ากการเรียนวชิาภาษาไทย” 

ยอ่หนา้พูดถึงเร่ืองท่ีไม่รับกนัเลย  คือ  ความเก่ียวขอ้งของวิชาภาษาไทยกบัสถาบนัอ่ืน ๆ  
ความเจริญของคน  และการด าเนินชีวิตตามธรรมเนียมประเพณี  และตอนจบยอ่หนา้ไดพ้ยายาม
สรุปทั้ง 3 เร่ืองน้ีเขา้ดว้ยกนั  ดูแลว้เขา้กนัไม่ได ้

8. คิดขาดล าดับ  เป็นความคิดท่ีขาดระเบียบ  แยกหมวดหมู่ไม่ถูก  หรือจดัเร่ืองราวไม่
เป็น  ขยายความผดิต าแหน่ง  ตวัอยา่งเช่น 

ก. “มนุษยย์อ่มมีภาษาของตวัเอง  ทุกชาติ  ทุกชั้น  ทุกวรรณะ  จะตอ้งมีภาษาดว้ยกนัทั้งนั้น  
สัตวเ์ดรัจฉานก็มีภาษาของตนเอง  เพื่อรักษาสืบต่อไปให้ลูกหลาน  อาทิ  นกก็มีภาษานก  สุนขั
ก็มีภาษาสุนขั  หรือประเทศองักฤษก็มีภาษาองักฤษเป็นภาษาประจ าชาติ  จีนก็มีภาษาจีนประจ า
ชาติ  คนไทยเราก็มีภาษาไทยของเราเอง” 

ตวัอยา่งน้ีถา้อ่านผา่น ๆ ก็ไม่มีอะไรขดัหู  แต่ถา้สังเกตการจดัอนัดบัความคิดจะเห็นวา่
แยง้กนัอยูใ่นที  คือเม่ือกล่าวถึงภาษามนุษยก์็ควรจะยกตวัอยา่งภาษามนุษยต่์าง ๆ ก่อน  แลว้ค่อย
ยกตวัอยา่งภาษาสัตวอ่ื์น ๆ  ความคิดหลกักบัความคิดรองจะไดไ้ม่ขาดหว้ง  เช่น  เขียนในท านองวา่  
มนุษยห์รือสัตวย์อ่มมีภาษาของตนเอง  เช่น  ประเทศองักฤษใชภ้าษาองักฤษ  ประเทศ…  นกก็มี
ภาษานก  สุนขัก็มีภาษาสุนขั…  เป็นตน้ 

ข.  “การเรียนภาษาไทยในโรงเรียนนั้นแบ่งออกเป็นวชิายอ่ย ๆ ไดห้ลายวชิาคือเรียงความ  ยอ่
ความ  จดหมาย  วรรณคดีไทย  หลกัภาษาไทย  และการใชภ้าษาไทย…” 
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ควรจะจดัล าดบัความคิดเสียใหม่วา่  การเรียนภาษาไทยในโรงเรียน  แบ่งออกเป็นวชิา
ยอ่ย ๆ ได ้3 วชิา  คือ  วรรณคดีไทย  หลกัภาษาไทย  และการใชภ้าษา  ไดแ้ก่  เรียงความ  ยอ่ความ  
จดหมาย…  เป็นตน้ 

9. คิดอย่างอ้อมค้อม  คือไปพดูนอกเร่ืองเสียยดืยาว  แลว้จึงวกกลบัมาเขียนตรงกบัจุดของ
เร่ืองในตอนใกลจ้บ  หรือตอนจบ  ขอ้น้ีไม่ตอ้งยกตวัอยา่งเพราะจะพบเห็นอยูเ่สมอ 
 

สรุปใจความส าคัญบทที ่3 
 ใจความส าคัญของการเขียนย่อหน้า  ขอสังเขปเป็นโครงเร่ืองให้เห็นง่าย ๆ ได้  ดังนี้ 

ประโยคกล่าวน า  :  การเขียนยอ่หนา้ใหไ้ดผ้ลดี  ควรเขา้ใจหลกัส าคญัของยอ่หนา้กบัวธีิเขียน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของยอ่หนา้ท่ีถูกตอ้ง 

1.   ค านึงถึงหลกัส าคญัของยอ่หนา้  ก)  ยดึประเด็นเป็นหลกั 
ก. เนน้ความคิดส าคญัอยา่งเดียว  ข)  ใหร้ายละเอียดเพียงพอ 

1) จ ากดัความคิดใหพ้อเหมาะกบั  ค.   มีความสัมพนัธ์ 
ความยาว         ง.    มีต่อเน่ือง 

2) พดูถึงประเด็นท่ีส าคญัอยา่งเดียว จ.   ขยายความอยา่งเพียงพอและหมดจด 
ในยอ่หนา้เดียว         1)  เขียนส่วน ประกอบทุกส่วนให ้              

3) พดูใหต้รงจุด                สมดุลกนั (ตอนน า-ตอน 
ข.  มีเอกภาพ                อภิปราย-ตอนสรุป) 

1)  มีจุดมุ่งหมายส าคญัอยา่งเดียว         2)  จ ากดัเน้ือหาให้จ  าเพาะเจาะจง 
3)    มีความสมบูรณ์ในตวัเอง 
4) กล่าวถึงเร่ืองราวอยา่งเดียวกนัครบถว้น  

2.   เขียนส่วนประกอบของยอ่หนา้  ข.  เขียนประโยคสนบัสนุน 
ก. เขียนประโยคใจความ        1)  วเิคราะห์ความคิดประโยคใจความ 

1) เขียนเป็นขอ้ความท่ีสมบูรณ์        
     2)  ประมวลความคิดสนบัสนุน 

2)   เขียนใหแ้คบหรือเฉพาะเจาะจง      3)  เลือกความคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
           4)  ล าดบัความและขยายความ 
3)   ใชค้  าใหถู้กตอ้ง   ค.  การเขียนประโยคสรุปความ 
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ก) เลือกค าท่ีส่ือความหมายได ้ ง.  การเขียนประโยคส่งความหรือเช่ือมความ 
ข) เลือกค าท่ีมีความแจ่มแจง้  

 

แบบทดสอบ 
1. จงเขียนประโยคใจความสนบัสนุนประโยคกล่าวน าท่ีก าหนดใหต่้อไปน้ี  มาขอ้ละ 3 ประโยค 

ก. ประโยคกล่าวน า  การแทง้ลูกควรท าใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเพราะผูห้ญิงควรมี 
สิทธิในการป้องกนัตนเอง 

 ประโยคใจความ 1 ………………………………………………………………….. 
 ประโยคใจความ 2 ………………………………………………………………….. 
 ประโยคใจความ 3 ………………………………………………………………….. 

ข. ประโยคกล่าวน า  สาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดการจราจรติดขดัในกรุงเทพมหานคร 
   ประโยคใจความ 1 ………………………………………………………………….. 
 ประโยคใจความ 2 ………………………………………………………………….. 

ประโยคใจความ 3 ………………………………………………………………….. 
2. จงแกไ้ขปรับปรุงประโยคใจความต่อไปน้ีเสียใหม่ลงในท่ีวา่งซ่ึงเวน้ไว ้ ใหถู้กตอ้งตาม

หลกัเกณฑท่ี์ไดเ้รียนมาในบทน้ี 
ก. การรักษาสุขภาพ 

……………………………………………………………………………………………... 
 

ข. การท าน ้าใหส้ะอาด 
……………………………………………………………………………………………... 

ค. ถา้จะปลูกตน้ไม ้
……………………………………………………………………………………………... 

3. จงพิจารณาประโยคใจความและประโยคสนับสนุนท่ีก าหนดให้ข้างล่าง  แล้วเขียนวงกลม
ล้อมรอบหัวข้อของข้อความประโยคสนับสนุน  ท่ีเห็นว่าสมควรจะน ามาบรรจุในย่อหน้า
เดียวกบัประโยคใจความ 
ก.   ประโยคใจความ วธีิการศึกษาดว้ยตนเองมีการก าหนดแรงจูงใจผูเ้รียน 
      ประโยคสนับสนุน 
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(1) ผูเ้รียนสามารถท าคะแนนไดดี้ข้ึน 
(2) ผูเ้รียนตอ้งพยายามเขา้ใจจุดมุ่งหมายท่ีระบุไว ้ วา่ก าหนดใหท้ าอะไรบา้ง 
(3) ครูส่วนมากไม่ศรัทธาในวธีิการศึกษาดว้ยตนเอง 
(4) ผูเ้รียนตอ้งกระท ากิจกรรมของการเรียนรู้ท่ีไดก้  าหนดไวใ้หเ้ป็นไปตามขั้นตอน 
(5) มีผูเ้รียนส่วนนอ้ยซ่ึงบรรลุนิติภาวะพร้อมท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

      ข.  ประโยคใจความ การถือเอาคะแนนสอบเป็นเร่ืองส าคญัท าใหเ้กิดความหลงผดิ 
            ประโยคสนับสนุน 

(1) จุดมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษาคือการเรียนรู้แต่มิใช่คะแนนสอบ  ดงันั้นล าพงัแต่ละ
คะแนนไม่มีความหมายในตวัมนัเอง 

(2) การคดัลอกความคิดของผูอ่ื้น  มกัพบเสมอในหมู่นกัศึกษา 
(3) เม่ือนกัศึกษากา้วไปสู่ในโลกธุรกิจ  บุคลิกและความสามารถจะเป็นเคร่ืองก าหนด

ความส าเร็จของเขา  แต่ไม่ใช่คะแนนสอบ 
(4) ค าวา่ภราดรภาพมกัพบอยูเ่สมอในรายงานและขอ้สอบของนกัศึกษา 
(5) ความกลวัและความกงัวลในเร่ืองคะแนนมกัจะท าลายความสนุกของการเรียน 

4. จงพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ในวงเล็บใหดี้  วา่เขา้ลกัษณะใดจาก ก. - ง.  เลือกไดอ้ยา่งไรก็ไป
วงรอบอกัษรนั้นในแต่ละขอ้ท่ีเวน้ไวท้า้ยขอ้ความ  คือ 
ก. ถา้ขอ้ความนั้นเป็นประโยคใจความ 
ข. ถา้ขอ้ความนั้นเป็นประโยคสนบัสนุนตดัทิ้งไม่ได ้
ค. ถา้ขอ้ความนั้นเป็นประโยคสนบัสนุนท่ีตดัทิ้งแลว้เสียความเดิมนอ้ยท่ีสุด 
ง. ถา้ขอ้ความนั้นเป็นประโยคสนบัสนุนท่ีตดัทิ้งแลว้ท าใหเ้ร่ืองราวในยอ่หนา้ชดัเจนยิง่ข้ึน 

(1) ภาษาเป็นวฒันธรรมประจ าชาติอยา่งหน่ึง  (2)  ภาษาของแต่ละชาติต่างก็มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตน  (3)  เอกลกัษณ์ประการหน่ึงของภาษาไทยท่ีจะกล่าวถึงในท่ีน้ี  ก็คือการใชเ้คร่ืองหมาย
วรรณยกุต ์ (4)  พอ่ขุนรามค าแหงทรงประดิษฐ์เคร่ืองหมายวรรณยกุตข้ึ์นพร้อม ๆ กบัลายสือไทย  (5)  
แต่เอกลกัษณ์ของภาษาไทยท่ีเก่ียวกบัวรรณยกุตน้ี์  มีมาก่อนรัชสมยัพอ่ขุนรามค าแหง  (6)  หมายความ
วา่  เรามีค าพดูคือมีภาษาพดูใชม้าก่อนท่ีพอ่ขนุรามค าแหงจะประดิษฐล์ายสือไทย  (7)  ดงันั้นภาษา
ของเราเป็นภาษาท่ีมีเสียงวรรณยกุตม์าตั้งแต่เร่ิมมีภาษาไทยแลว้  (8)  พอ่ขนุรามค าแหงทรงประดิษฐ์
ลายสือไทยพร้อมกบัเคร่ืองหมายวรรณยกุตข้ึ์น  (9)  ก็เพื่อไวใ้ชเ้ขียนตวัอกัษรไทย  (10)  พระองค์
ทรงประดิษฐ์เคร่ืองหมายวรรณยกุตข้ึ์นส าเร็จ  (11)  เคร่ืองหมายท่ีทรงประดิษฐมี์เพียงสองรูป  คือ  
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ไมเ้อก  และไมโ้ท  (12)  ไมเ้อกเขียนเหมือนไมเ้อกปัจจุบนั  คือ  ก่  (13)  ส่วนไมโ้ทนั้นเขียนเป็นรูป
กากบาท  (14)  เพราะค าวา่โทหมายถึงสอง  (15)  เอกหมายถึงหน่ึง  ก็ขีดลงมาทีเดียว  (16)  ส่วนโท  
หมายถึงสองจึงขีดสองที  ต่อมาภายหลงัเขียนเร็ว ๆ จึงกลายเป็นรูป  ดงัในปัจจุบนัน้ี  (17)  สาเหตุท่ี
ขา้พเจา้กล่าววา่เคร่ืองหมายวรรณยุกตเ์ป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของไทยนั้น  (18)  หมายความวา่  
ถึงแมภ้าษาของชาติอ่ืนบางภาษา  จะใชร้ะดบัเสียงวรรณยกุตบ์อกความหมายของค าแต่ละค า  เช่น  
ภาษาจีน  เป็นตน้  (19)  แต่ในภาษาจีนก็ไม่มีเคร่ืองหมายวรรณยกุต ์  (20)  ภาษาอ่ืน ๆ  นอกจาก
ภาษาจีน  เช่น  ขอม  บาลีสันสกฤต  ก็ไม่มีวรรณยกุตใ์ช ้  (21)  พอ่ขนุรามค าแหงทรงประดิษฐ์
วรรณยกุตข้ึ์นใชส้องรูป  นบัเป็นความพยายามท่ีจะออกเสียงตวัหนงัสือใหใ้กลเ้คียงเสียงพดูมากท่ีสุด 

(1) ก. ข.   ค. ง. (2)   ก. ข.   ค. ง. 
(3) ก. ข.   ค. ง. (4)   ก. ข.   ค. ง. 
(5) ก. ข.   ค. ง. (6)   ก. ข.   ค. ง. 
(7) ก. ข.   ค. ง. (8)   ก. ข.   ค. ง. 
(9) ก. ข.   ค. ง. (10)   ก. ข.   ค. ง. 
(11) ก. ข.   ค. ง. (12)   ก. ข.   ค. ง. 
(13) ก. ข.   ค. ง. (14)   ก. ข.   ค. ง. 
(15) ก. ข.   ค. ง. (16)   ก. ข.   ค. ง. 
(17) ก. ข.   ค. ง. (18)   ก. ข.   ค. ง. 
(19) ก. ข.   ค. ง. (20)   ก. ข.   ค. ง. 
(21)   ก. ข.   ค. ง. 

5. จงพิจารณาดูวา่ประเด็นหรือใจความส าคญัในยอ่หนา้  ขอ้ 4.  มีก่ีตอน  คืออะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

6. จงพิจารณาวา่การเขียนยอ่หนา้ต่อไปน้ี  บกพร่องในเร่ืองอะไร  จงแกไ้ขเสียใหม่ใหถู้กตอ้งลง
ในช่องวา่งท่ีเวน้ไว ้

“ผึ้งมีวธีิการปรับภาวะอากาศใหแ้ก่รังของมนัอยา่งแปลกประหลาด  ในฤดูหนาวสัตวโ์ลก
ตอ้งหนีไปหาท่ีอบอุ่น  และบางชนิดธรรมชาติไดส้ร้างไวใ้ห ้ เช่น  ขนหรือหนงัท่ีหนา  มนุษยก์็ตอ้ง
ใชส้มองววิฒันาการมาเป็นเวลานานนบัเป็นพนั ๆ ปี  เพื่อต่อสู้กบัความหนาว  เช่น  หลบไปตามถ ้า
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ก่อไฟผงิ  สร้างอาคารบา้นเรือนป้องกนัความหนาวและท าเตาผงิ  ท าเส้ือผา้ชนิดต่าง ๆ เพื่อป้องกนั
ความหนาว  ในสมยัปัจจุบนัมีเคร่ืองปรับอากาศใชไ้ฟฟ้าใหค้วามอบอุ่นหรือเยน็ตามความตอ้งการ” 

…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
7. จงล าดบัความคิดเร่ือง  “ขั้นตอนในการจดัดอกไม”้  วา่จะกล่าวถึงหวัขอ้ความคิดใดก่อนหลงัให้

เป็นไปตามล าดบั  โดยใส่หมายเลข  1, 2, 3,……..หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการกล่าวหรือหลงันั้น
ตามล าดบักนัไป 
…………ก. ใส่น ้าในภาชนะท่ีจะจดัใหม้ากพอ  และควรใส่ก่อนทุกคร้ังท่ีจะปัก  เพื่อกนัลืม 
…………ข. เตรียมเคร่ืองใชทุ้กอยา่งท่ีจ  าเป็นไวบ้นโตะ๊  เรียงและจดัใหห้ยบิใชไ้ดง่้ายจากขวา

ไปซา้ยหรือจากซา้ยไปขวา 
…………ค. การตดักา้นสั้นยาวแลว้แต่สัดส่วนของภาชนะและแบบการจดั  การตดัแต่งก่ิงกา้น  

แต่ละคร้ังควรพิจารณาใหร้อบคอบ  และควรตดัในน ้าทุกคร้ัง 
…………ง. ตดัสินใจใหแ้น่วา่  จะใหรู้ปทรงหรือแบบการจดัเป็นอยา่งไร  โดยลองวาดใน

กระดาษก่อนเพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งร้ือจดัใหม่  จะท าใหด้อกไมช้ ้า 
…………จ. เม่ือทุกอยา่งพร้อมตามขา้งตน้แลว้  ลงมือจดัดว้ยการวางท่ีส าหรับยดึดอกไมล้งใน

ภาชนะ  การวางตรงไหนข้ึนอยูก่บัแบบการจดั  ถา้จะจดัใหเ้ป็นรูปคร่ึงวงกลมหรือ
รูปพดัก็วางท่ียดึก่ึงกลางของภาชนะ  ถา้ตอ้งการจดัเอียงขา้งใดขา้งหน่ึง  ก็ตอ้งวาง
ท่ียดึเอียงไปทางนั้น  ขอ้ส าคญัจะตอ้งไม่ใหท่ี้ยดึดอกไมเ้คล่ือนท่ีเม่ือปักดอกไมแ้ลว้ 

…………ฉ. ใชห้ลกัศิลปะเขา้มาช่วยตดัสินใจ  ในเร่ือง  สี  ส่วนสัด  การเทียบส่วน  ความสมดุล 
และการสร้างจุดเด่น 
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…………ช. เลือกท่ีรองรับภาชนะให้เหมาะสมในดา้นขนาด  รูปทรง  และผวิสัมผสั  เพื่อส่งเสริม
ใหก้ารจดัเด่นข้ึน  แลว้เสริมท่ีรองรับใตภ้าชนะท่ีจดั 

…………ซ. จดับริเวณท่ีจะวางภาชนะเพื่อแลเห็นดอกไมไ้ดเ้ด่น  โดยวางส่ิงต่าง ๆ ใหเ้ป็น
ระเบียบเรียบร้อย  และมีท่ีวา่งรอบ ๆ แจกนัดอกไมเ้พียงพอ 

8. ถา้จะเขียนยอ่หนา้โดยใชข้อ้ความต่อไปน้ีเป็นประโยคใจความ  จงปรับปรุงขอ้ความเสียใหม่
โดยจ ากดัขอบข่ายใจความของประโยค  ใหพ้อท่ีจะบรรจุรายละเอียดของเน้ือหาไดห้มดจดภายใน
หน่ึงยอ่หนา้  ซ่ึงยาวไม่เกิน 12 บรรทดั 

ก. เหตุการณ์บา้นเมืองหลงัวนัท่ี 14 ตุลาคม 2516 
……………………………………………………………………………………………... 
ข. ข่าวในหนงัสือพิมพเ์ป็นสาเหตุใหเ้กิดคดีอาชญากรรม 
……………………………………………………………………………………………... 
ค. พอ่คา้คนกลางเอาเปรียบชาวนา 
……………………………………………………………………………………………... 
ง.     หนงัสือวรรณคดีมีคุณค่ามาก 
……………………………………………………………………………………………... 
จ.    ความปลอดภยัในการใชถ้นน 
……………………………………………………………………………………………... 
 
 
 

9. จงเติมค า  หรือวลี  ท่ีก าหนดใหด้า้นซา้ยมือ  ลงในช่องวา่งท่ีมีหมายเลขก ากบัขา้งล่าง  เพื่อเช่ือม
ความคิดของขอ้ความในยอ่หนา้เดียวกนัหรือระหวา่งยอ่หนา้ใหส้อดคลอ้งกนัอยา่งสละสลวย 

และ    การอ่านชีวประวติั  อตัชีวประวติั  และประวติัศาสตร์  มีประโยชน์
เพราะ   ก็จริง  (1)  เป็นเร่ืองท่ีเกิดมาแลว้จริง ๆ  (2)  จะมีการแตม้เติมสีบา้ง        
แมก้ระนั้น  ก็ตาม  (3)  นวนิยายเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากจินตนาการเท่านั้น  (4)   ตวัละคร   
แม ้   เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดของนวนิยาย   ยิง่ตวัต่าง ๆ เหล่าน้ี  มีความจริงข้ึนใน  
ส าหรับในบางกรณี ความรู้สึกนึกคิดของผูอ่้านมาก  (5)  นวนิยายก็ยอ่มไดรั้บผลส าเร็จมากข้ึน  
แต่นัน่   (6)  (7)  เราจะเขา้ใจตวัละครแต่ละตวัไม่ไดเ้ลย  จนกวา่เราจะเขา้ใจ       
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แมบ้างคร้ัง  นวนิยายทั้งเร่ือง  เหมือนกบัเราจะรู้จกัมนุษยจ์ริง ๆ  อยา่งถ่องแทไ้ม่ได ้  
เพียงใด   เลย  (8) เราจะรู้จกัชีวิตของเขาโดยตลอดนัน่เอง (9) การท่ีเรารู้จกัตวัละคร  
ส่วน   ในเร่ืองมากเพียงใด  เราก็ยอ่มรู้จกัผูแ้ต่งนวนิยายมากข้ึนตามอตัราส่วน    
และเม่ือ   (10)  ผูแ้ต่งบางคนจะเล่ียงไม่แสดงทศันะส่วนตวัของตนเองลงไปใน    
เพราะ   เร่ืองท่ีตนแต่งก็ตาม  (11)  ทศันะส่วนตวัก็ตอ้งแสดงออกมา อยา่งหลีกเล่ียง
จนกวา่   เสียมิได ้  (12)  นวนิยายนั้นแล คือทศันะของผูแ้ต่ง  เป็นการแสดงออกวา่
เพียงนั้น   ผูแ้ต่งมีทศันคติอยา่งไรเก่ียวกบัชีวติ  นวนิยายบอกบุคลิก  อุปนิสัย  ความ  
อยา่งน้ี   นึกคิด  ตลอดจนความรู้สึกของผูแ้ต่งอยา่งแน่แท ้
ถา้    (13)  ผูเ้ขียนต้องการเขียนเพื่อเทศนาสั่งสอนสังคมเลยก็มี            
เม่ือ   เช่น  ริชาร์ดสันท่ีองักฤษหรือดอกไมส้ดในเมืองไทย  ฟีลด้ิงนั้นตอ้งการ   
โดยเฉพาะ  นวนิยายเป็นส่ือให้คนในสมยัของเขาเปล่ียนแปลงขั้นปฏิรูปสังคม  กุหลาบ  
ทั้งน้ี     สายประดิษฐ ์ ก็เคยใชว้ธีิการเช่นน้ีท่ีเมืองเรา  (14)  ดิกเกนส์ตอ้งการเพียง   
ส่วน   เพื่อจะแสดงให้เห็นวา่สังคมในสมยัของเขาเลวร้ายอยา่งไร  (15)  โดยมิได ้

สรุปไปไกลถึงถึงปฏิรูปปฏิวติัของเราเอง    ก็มีนกัเขียนบางคนอยา่งลาว
ค าหอมเคยท ามาบา้งเหมือนกนั  ในอีกฝ่ายหน่ึงก็จะเห็นไดว้า่ทรอลลอป
กลบัเขียนเพื่อจะท าเงินเล่าแต่เร่ืองการแข่งมา้  และเร่ืองสนุกสนานอ่ืน ๆ  
(16)  นกัเขียนบา้นเราก็มีมาก  (17)  ในสมยัน้ี  (18)  คนอ่านชอบเร่ืองทาง
เพศ  ก็ยืน่เร่ืองกามารมณ์ให้  (19)  คนอ่านใหมี้ชายในฝันมาตกหลุมรัก
แม่คา้ขายออ้ยขวั้น  นกัเขียนก็หยบิยืน่ให ้

 
เฉลยแนวค าตอบ  (บางขอ้อาจตอบไดห้ลายอยา่ง  ไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกบัท่ีเฉลยไว ้  ส่วนท่ีเฉลย
ใหดู้น้ี  ขอให้เขา้ใจวา่เป็นแต่เพียงแนวทางเท่านั้น) 
1. ก. 

ประโยคใจความ 1 การแทง้ลูกอาจท าให้ร่างกายของแม่พิการ 
ประโยคใจความ 2 การแทง้ลูกท่ีไม่ถูกกฎหมายไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม 
ประโยคใจความ 3 การแทง้ลูกอาจท าใหผู้ห้ญิงเสียชีวติ 
ข. 
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ประโยคใจความ 1 สาเหตุประการแรกท่ีท าใหก้ารจราจรใน กทม. ติดขดัเพราะมีรถมาก
เกินไป 
ประโยคใจความ 2 สาเหตุประการท่ีสองท่ีท าให้การจราจรใน กทม.  ติดขดัเพราะถนนแคบ 

เกินไป 
ประโยคใจความ 3 สาเหตุประการท่ีสามท่ีท าใหก้ารจราจรใน กทม. ติดขดัเพราะคนขบัรถ 

บางส่วนไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร 
2. ก.  การออกก าลงักายกลางแจง้ทุกวนัเป็นการรักษาสุขภาพท่ีดีวธีิหน่ึง 

ข.   วธีิท าน ้าใหส้ะอาดดว้ยการกรองอยา่งไดผ้ล 
 ค.  ขอ้ควรคิดค านึงถึงเม่ือจะปลูกตน้ไมย้นืตน้ 

3.   ก.  (2)  และ (4) ข.  (1), (3)  และ (5) 
4.   (1)  ค. (2)  ค.  (3)  ก.  (4)  ก.  (5)  ง.  (6)  ง. 
      (7)  ง. (8)  ง.  (9)  ง.  (10)  ง.  (11)  ข.  (12)  ข. 
      (13)  ข. (14)  ข.  (15)  ข.  (16)  ข.  (17)  ข.  (18)  ข. 
       (19)  ข. (20)  ข.  (21)  ข.  
5.  มีสองตอน  คือ  1.  เอกลกัษณ์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของภาษาไทยคือมีเคร่ืองหมายวรรณยกุตใ์ช ้ 

และ  2.  ผูป้ระดิษฐเ์คร่ืองหมายวรรณยกุตข้ึ์นใชเ้ป็นคร้ังแรกคือพอ่ขุนรามค าแหง 
6.  ขอ้บกพร่อง  คือ  ขยายความออกนอกประเด็น  ประโยคใจความซ่ึงเป็นประเด็นของยอ่หนา้น้ี  

คือ  “ผึ้งมีวธีิการปรับภาวะอากาศใหแ้ก่รังของมนัอยา่งแปลกประหลาด”  แต่ประโยคสนบัสนุน
ไม่ไดก้ล่าววา่ผึ้งมีวธีิปรับภาวะอากาศอยา่งไรบา้ง  หากกลบัไปกล่าวถึงเร่ืองอ่ืน  ควรแกไ้ขการ
ขยายความในยอ่หนา้เสียใหม่ท านองน้ี 

 “(ประโยคใจความ)  ผึ้งมีวธีิการปรับภาวะอากาศใหแ้ก่รังของมนัอยา่งแปลกประหลาด 
(ประโยคสนบัสนุน)  คือในวนัท่ีอากาศหนาวจดัผึ้งเกาะกนัเขา้เป็นกลุ่มใหญ่ใหเ้ป็นวงกลมมี
ช่องวา่งหลวม ๆ  กลุ่มท่ีเกาะกนัน้ีจะใหญ่หรือเล็ก  แลว้แต่วนันั้นอุณหภูมิจะมีมากนอ้ยเพียงใด  
แลว้จะมีผึ้งจ  านวนหน่ึงเขา้ไปภายในช่องวา่งท่ีท าไวน้ั้น  ขยบัปีกไปมาอยา่งรวดเร็วใหเ้กิดความร้อน  
ต่อมาตวัอ่ืน ๆ จะผลดักนัเขา้ไปกระพือปีก  จนความร้อนภายในรังเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  ตวัผึ้งท่ีจบักลุ่ม
กนัอยา่งหนาแน่นในวงนอก  จะป้องกนัมิใหค้วามร้อนท่ีเกิดข้ึนสูญหายไป  อุณหภูมิภายนอกกบั
อุณหภมิูภายในรังผึ้งจะแตกต่างกนัหลายสิบองศา (ประโยคสรุปความ)  นบัวา่ผึ้งสามารถปรับ
อากาศภายในรังไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย”์ 
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7.  เรียงหวัขอ้ความคิดตามล าดบัก่อนหลงัดงัน้ี  1.  ง. 2.  ข.  3.  จ.           4.  ก. 
     5.  ค.  6.  ฉ.  7.  ซ.  8.  ญ.  9.  ช. 
8. ก.  การเดินขบวนประทว้งขอข้ึนค่าแรงงานหลงัวนัท่ี 14 ตุลาคม 2516  มีจ  านวนเพิ่มข้ึน 

ข.  ข่าวท่ีหวาดเสียวต่ืนเตน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นสาเหตุอยา่งหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดคดีอาชญากรรม 
 ค.  พอ่คา้คนกลางชอบกดราคาขา้วเปลือกท่ีซ้ือจากชาวนา 
 ง.  หนงัสือวรรณคดีมีคุณค่าในทางอารมณ์ 
 จ.  วธีิขา้มทางมา้ลายโดยวธีิปลอดภยั 

9.  (1)  แต่นัน่  (2)  แมบ้างคร้ัง  (3)  ส่วน  (4)  และเม่ือ 
     (5)  เพียงใด  (6)  เพียงนั้น  (7)  เพราะ  (8)  จนกวา่ 
     (9)  และ  (10)  แม ้  (11)  แมก้ระนั้น  (12)  เพราะ 
     (13)  ส าหรับในบางกรณีนั้น   (14)  ส่วน  (15)  ทั้งน้ี  
     (16)  อยา่งน้ี  (17)  โดยเฉพาะ  (18)  เม่ือ  (19)  ถา้ 
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