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หวัข้อ 

 ๑. ความหมายของยอ่หน้า 

 ๒. ขนาดความสัน้ยาวของยอ่หน้า 

 ๓. ประโยชน์ของยอ่หน้า 

 ๔. ลกัษณะของยอ่หน้าทีด่ ี

 ๕. ตําแหน่งประโยคใจความสาํคญัของยอ่หน้า 

 ๖. การฝึกเขยีนขอ้ความ ๑ ยอ่หน้า 

แนวคิด 

 ๑. ย่อหน้า หมายถึง ขอ้ความตอนหน่ึง หรอืความเรยีงตอนหน่ึงๆ ซึ่งประกอบขึน้

ดว้ยประโยคหลายๆ ประโยคมารวมกนั โดยประโยคเหล่านัน้จะกล่าวถงึใจความสําคญัเพยีง

ประการเดยีว 

 ๒. ขนาดความสัน้ยาวของย่อหน้าไม่มีขนาดกําหนดตายตัว ขึ้นอยู่กบัการขยาย

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าไดค้รบถว้นชดัเจน 

 ๓. ประโยชน์ของย่อหน้าม ี๔ ประการ คอื ๑) ช่วยใหผู้อ้่านจบัประเดน็ หรอืใจความ

สาํคญัของเรื่องไดง้่ายขึน้ ๒) ทําใหผู้อ้่านไดพ้กัสายตาในการอ่าน ๓) ทําใหผู้อ้่านไดม้โีอกาส

คดิทบทวนเน้ือหาของยอ่หน้าทีไ่ดอ้า่น ๔) ทาํใหเ้น้ือหาของเรือ่งทีเ่ขยีนมลีกัษณะสวยงาม 

 ๔. ย่อหน้าที่ดคีวรมลีกัษณะดงัน้ีคอื มเีอกภาพ มสีมัพนัธภาพ มสีารตัถภาพ และมี

ความสมบรูณ์ 

 ๕. ประโยคใจความสาํคญัจะปรากฏในย่อหน้า ๔ ตําแหน่ง คอื ๑) อยู่ต้นย่อหน้า ๒) 

อยูก่ลางยอ่หน้า ๓) อยูท่า้ยยอ่หน้า ๔) อยูต่น้และทา้ยยอ่หน้า 

บทท่ี ๔ 

การฝึกเขียนข้อความ ๑ ย่อหน้า 
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 ๖. การฝึกเขนีนขอ้ความ ๑ ยอ่หน้า ควรปฏบิตัดิว้ยการอ่านคาํสัง่ใหช้ดัเจน วางโครง

เรือ่งก่อนเขยีน เขยีนรา่งก่อนเขยีนจรงิ อา่นทบทวน แลว้จงึเขยีนจรงิและอา่นทบทวนอกีครัง้ 

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ศกึษาบทที ่๔ จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

๑. บอกความหมายและขนาดความสัน้ยาวของยอ่หน้าได ้

 ๒. บอกประโยชน์และลกัษณะทีด่ขีองยอ่หน้าได ้

 ๓. อธบิายตําแหน่งและประโยคใจความสาํคญัของยอ่หน้าได ้

 ๔. เขยีนขอ้ความ ๑ ยอ่หน้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเขยีนยอ่หน้า 

เน้ือหา 

 เมื่อนักศกึษาเขา้ใจเรื่องการเขยีนประโยค และทราบขอ้บกพร่องในการเขยีนประโยค

ดงัไดก้ล่าวมาในบทที ่๓ แลว้ นกัศกึษาควรจะไดรู้จ้กัและฝึกเขยีนยอ่หน้าต่อไปดว้ย การเขยีน

ย่อหน้าเป็นการพฒันาทกัษะการเขยีนอีกขัน้ตอนหน่ึง ทัง้น้ีเพราะย่อหน้าเกิดจากการนํา

ประโยคหลายๆ ประโยคมาเชื่อมโยงกนัใหไ้ดใ้จความสาํคญัประการใดประการหน่ึง 

 

 ๑. ความหมายของย่อหน้า 

  ยอ่หน้า (Paragraphs) หมายถงึขอ้ความหรอืความเรยีงตอนหน่ึงของเรือ่งราวหรอื

เน้ือหาทีเ่ขยีน ซึง่เรยีบเรยีงขึน้จากประโยคหลายๆ ประโยค โดยประโยคหลายประโยคน้ีตอ้ง

เชื่อมโยงสมัพนัธก์นัจนทาํใหเ้น้ือหาของย่อหน้ามเีอกภาพ (Unity) เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั จงึ

จะจดัว่าย่อหน้านัน้เป็นย่อหน้าทีด่ ีคุณสมบตัขิองย่อหน้าทีด่คีอืมใีจความสาํคญัเพยีงประการ

เดยีว (One paragraph, one main idea.) หากมใีจความสาํคญัอื่นเพิม่ขึน้มาตอ้งขึน้ยอ่หน้า

ใหม ่

 ๒. ขนาดความสัน้ยาวของย่อหน้า 

  ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าไม่ได้มขีอ้กําหนดตายตวัว่าจะมขีนาดความสัน้ยาวเท่าไร 

ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัวา่ประโยคต่างๆ ในยอ่หน้านัน้ขยายใจความสาํคญัครบถว้น ชดัเจนหรอืไม ่หาก

มน้ีอยเกนิไป เพยีง ๒ – ๓ บรรทดั เท่ากบัว่าย่อหน้านัน้มปีระโยคขยายความเพยีงเลก็น้อย 
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หรอืแทบไม่มเีลย ในทางตรงกนัขา้มหากย่อหน้านัน้มคีวามยาวมากถึง ๒๐ – ๓๐ บรรทดั

เท่ากบัว่าย่อหน้านัน้มปีระโยคขยายความมาก อาจทําใหเ้กดิปญัหาในการอ่าน เพราะยากต่อ

การจบัประเดน็สําคญั หรอืเมื่อจบัประเดน็แล้วอาจพบประเดน็สําคญั (ซึ่งควรจะขึน้ย่อหน้า

ใหม)่ ซอ้นอยูใ่นยอ่หน้านัน้อกี 

 ดงันัน้ความสัน้ยาวของย่อหน้าจงึไม่มขีอ้จํากดัที่แน่ชดั ต้องดูที่การขยายความของ

ประโยคต่างๆ ว่าไดเ้น้ือหาครบถว้นหรอืไม ่และตอ้งไมเ่ขยีนประเดน็สาํคญัซอ้นอยู่ในย่อหน้า

นัน้อกี 

 อน่ึงการเขยีนย่อหน้าดว้ยขอ้ความสัน้ๆ เพยีง ๒ – ๓ ประโยค หรอื ๑ – ๒ บรรทดั 

นิยมใชก้ารเขยีนบทความในหนงัสอืพมิพ ์หรอืนิตยสารบนัเทงิคด ีซึง่เรยีกวา่ ย่อหน้าซอยสัน้ 

ไมนิ่ยมใชใ้นการเขยีนเรยีงความหรอืบทความทีเ่ป็นทางการ รวมทัง้งานเขยีนทัว่ๆ ไป 

 ดงันัน้ นักศกึษาไม่ควรนําการเขยีนย่อหน้าแบบซอยสัน้มาใชใ้นงานเขยีนสาํหรบัการ

เรยีนและการฝึกเขยีนในวชิาน้ีดว้ย 

 ตวัอย่าง ยอ่หน้าซอยสัน้ 

 ตวัอย่างท่ี ๑ 

 “เดอืนอา้ยมปีระเพณขีึน้ปีใหม ่พธิชีกัวา่วขอลม พธิไีล่เรอืเพือ่ไล่น้ํา 

 เดอืนยีเ่ดอืนทีน้ํ่ากร็ีไ่หลลง มพีธิทีาํขวญัลานนวดขา้วและพธิตีรยีมัพวายโลช้งิชา้ 

 เดอืนสาม เดอืนน้ีตอนเดก็ๆ ชอบมากเลย เพราะมปีระเพณีขา้วเหนียว เผาขา้วหลาม 

ทาํขวญัจี ่คดิถงึขา้วจีอุ่น่ๆ หอมๆ จงัเลย 

 สว่นเดอืนสีเ่ป็นพธิตีรษุ งานวดั งานบุญทัง้หลายมกัจะทาํกนัทีเ่ดอืนน้ีแหละ 

 และเดอืนห้า ไม่ว่าเด็กหรอืผู้ใหญ่ต่างก็รอคอยเดอืนน้ีและประเพณีสงกรานต์ ยงัมี

ต่อไปจนถงึเดอืนสบิสองนัน่แล” 

 (คดัจากคอลมัน์เชก็สตอ็กหนังสือ โดย หนุงหนิง ในมติชนสดุสปัดาห ์ฉบบัประจาํวนั

ที ่๑๓ – ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ หน้า ๘๑) 

 

 

 

 ตวัอย่างท่ี ๒ 
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ตวัอย่างท่ี ๒ 

การไปรษณียส์ยาม 

 ในยุโรป การสะสมไปรษณีย์บตัรเก่า เป็นที่นิยมกนัมาก เช่นเดยีวกบัการสะสมตรา

ไปรษณียากร ไปรษณียบตัร หรอืโปสการด์เก่าทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตร ์เป็นสิง่ทีน่กัสะสม

แสวงหากนันกั 

 ยิง่เป็นโปสการด์ทีเ่ขยีนโดยบุคคลสําคญัหรอืส่งใหบุ้คคลสําคญัในประวตัศิาสตรด์ว้ย

แลว้ ยิง่จะเป็นสิง่ทีม่คีา่และนิยมเสาะหาของบรรดานกัสะสมดว้ยราคาสงู 

 หลายปีมาแลว้ ไดพ้บไปรษณยีบตัรเก่าแผน่หน่ึงทีบ่รสัเซลส ์เขยีนไวว้า่ 

 เป็นภาพการไปรษณียใ์นประเทศสยาม ระบุไวด้ว้ยว่าจดัพมิพโ์ดยสหภาพไปรษณีย์

สากล 

 ไปรษณียบตัรหรอืโปสการด์แผ่นน้ี พมิพท์ีก่รุงปารสี มลีายมอืเขยีนไวว้่า ค.ศ. ๑๙๐๒ 

ซึง่นบัถงึขณะน้ี  (พ.ศ. ๒๕๔๑) กจ็ะมอีายไุด ้๙๖ ปีพอด ี

 จงึนบัวา่เป็นของเก่าชิน้หน่ึงทีน่่าสนใจ 

 เคยพบโปสการด์แบบเดยีวกนัน้ีซึง่เกีย่วกบัการไปรษณียข์องประเทศต่างๆ เขา้ใจว่า

ในขณะนัน้สหภาพไปรษณยีส์ากลคงจดัพมิพข์ึน้เป็นชุดสาํหรบันกัสะสม 

 ภาพการไปรษณียข์องประเทศสยามแผ่นน้ี คงจะเป็นการวาดภาพตามความคดิของ

ฝรัง่เกี่ยวกับเมืองสยามในเวลานัน้ ว่าการไปรษณีย์เมืองสยามคงจัดส่งจดหมายและ

ไปรษณียภัณฑ์ด้วยช้าง เพราะขณะนัน้บ้านเมืองเรามีช้างมาก การเดินทางในท้องถิ่น

ทุรกนัดารหรอืทีเ่ป็นปา่เขากใ็ชช้า้งเป็นสว่นใหญ่ 

 แมแ้ต่ธงชาตขิองเราในขณะนัน้กใ็ชธ้งแดงมรีปูชา้งเผอืกสขีาวอยูต่รงกลาง 

 แต่พเิคราะหด์ูภาพน้ีแลว้ ผูว้าดภาพน้ีคงจะจนิตนาการขึน้เอง เพราะชา้งในภาพดูจะ

เป็นชา้งจากแอฟรกิามากกว่าแถบเอเชยี ส่วนเครื่องตกแต่งประดบัประดาชา้งนัน้ดูเหมอืนจะ

เคยเหน็จากภาพเก่าๆ ของอนิเดยี ไมน่่าจะเป็นชา้งไทยไปได ้แต่กด็แูปลกตาไปอกีแบบหน่ึง 

 การไปรษณียใ์นบ้านเมอืงไทย นับว่ามปีระวตัศิาสตรย์าวนานพอสมควร และอาจจะ

สามารถคุยไดว้า่การไปรษณยีไ์ทยนัน้มพีฒันาการทีย่าวนานไมน้่อยกวา่ชาตใิดในเอเชยี 

 เพราะการไปรษณยีข์องสยาม เริม่จากการจดัตัง้ขึน้อยา่งไมเ่ป็นทางการราวตน้รชักาล

ที ่๕ คอืราว พ.ศ. ๒๔๑๘ 
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 สมเดจ็เจา้ฟ้าภาณุรงัษสีว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพนัธ์วงศ์วรเดช กบัเจา้นายอื่นๆ อกี

หลายพระองค ์ไดร้เิริม่ออกหนงัสอืพมิพร์ายวนัชื่อ ‘ขา่วราชการ’ หนงัสอืฉบบัดงักล่าวน้ีจะตอ้ง

มกีารจดัสง่ใหส้มาชกิผูบ้อกรบั 

 เมื่อเป็นเช่นน้ี จงึทรงจดัการใหม้บุีรุษส่งหนังสอืใหแ้ก่บรรดาเจา้นายและขุนนางต่างๆ 

ทีบ่อกรบัเป็นสมาชกิ 

 เมือ่สง่หนงัสอืแลว้ กม็ดีาํรวิา่น่ารบัฝากสง่จดหมายเสยีพรอ้มๆ กนั 

 ในระยะแรก บุรษุสง่หนงัสอืน้ีเรยีกวา่ โพสตแ์มน (Postman) 

 ส่วนตัว๋ ค่าธรรมเนียมในการส่งจดหมาย ซึ่งใช้ปิดบนจดหมายเรียกว่าแสตมป์ 

(Stamp) ในยคุแรกๆ นัน้ บนแสตมป์เป็นพระรปูเหมอืนของสมเดจ็เจา้ฟ้าภาณุรงัษสีวา่งวงศฯ์ 

 การเริม่ทดลองการสง่ไปรษณยีใ์นชัน้แรกดงักล่าวปรากฏว่าไดผ้ลด ีนบัว่าทาํใหก้ารสง่

หนงัสอืและจดหมายไดร้บัความสะดวก 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจงึโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้กรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 

๒๔๒๖ ในคราวเดยีวกนันัน้ ใหโ้ปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้กรมโทรเลขขึน้ดว้ย 

 หลงัจากนัน้มาการไปรษณยีก์เ็ริม่ขยายจากกรงุเทพฯ ไปสูห่วัเมอืงต่างๆ 

 ทางราชการได้จัดพิมพ์แสตมป์ชุดแรกออกใช้ โดยสัง่พิมพ์จากห้างวอเตอร์โลว ์

ประเทศองักฤษ ม ี๖ ราคา คอื โสฬส อฐั เสีย้ว ซกี เฟ้ือง และสลงึ 

 นอกจากน้ียงัได้จดัสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สําหรบัการไปรษณีย์ขึ้น เช่น ตู้

ไปรษณยี ์ถุงไปรษณยี ์เครือ่งแบบบุรษุไปรษณยี ์ฯลฯ 

 สหภาพไปรษณีย์สากล จดัตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๗ มสีํานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ประเทศไทยเขา้รว่มเป็นสมาชกิของสหภาพไปรษณยีส์ากลเมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๘ 

 (คดัจากพษิณุ จนัทรว์ทินั รปูเก่าเล่าเรื่อง พ.ศ. ๒๕๔๓ หน้า ๕๙ – ๖๒) 

 ตวัอย่าง ยอ่หน้าปรกตโิดยทัว่ๆ ไป 

 ตวัอย่างท่ี ๑ 

 ควายเป็นเครื่องมอืการผลติของมนุษยม์าแต่ยุคดกึดําบรรพใ์นการทํานา ทําไร่ แรกๆ 

เป็นควายป่าดุรา้ย นานเขา้คนเรากจ็บัตอ้นมาฝึกฝนเลีย้งดูจนเชื่องใชง้านทัว่ไปได ้แลว้ยงัใช้

ประโยชน์จากรา่งกายควายหลายอยา่ง ดงัมโีคลงสภุาษติวา่ “โคควายวายชวีไีด ้เขาหนงั” 
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 มคีําบอกเล่าสบืกนัมาว่า แหล่งใหญ่ควายปา่มอียู่ ๒ แหง่ คอืเมอืงสุพรรณบุรกีบัเมอืง

นครราชสมีา (โคราช) พระเจา้แผน่ดนิยุคแรกๆ ตอ้งใหข้นุนางพลไพรต่อ้นควายปา่มาฝึกไวใ้ช้

งาน เพื่อความมัง่คัง่อุดมสมบูรณ์ของราชอาณาจกัร ถอืเป็น “หน้าที”่ คอืพระราชภารกจิอย่าง

หน่ึงในยุคก่อนกรุงศรอียุธยา น่าเชื่อว่ามมีาแต่ครัง้ดกึดําบรรพย์ุคสุวรรณภูม ิแลว้ต่อเน่ืองถงึ

ยคุหวัเลีย้วหวัต่อประวตัศิาสตรส์มยัทีเ่ริม่รฐัทวารวด ีและสยามประเทศ” 

 (จากคอลมัน์ อ่านแผ่นดิน ท้องถ่ินของเรา โดยสุจติต์ วงษ์เทศ ในมติชนสุดสปัดาห ์

ฉบบัประจาํวนัที ่๑๓ – ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ หน้า ๗๘) 

 ตวัอย่างท่ี ๒ 

 ม.ร.ว. กรีตเิป็นสาวใหญ่ผูส้งูศกัดิว์ยั ๓๕ ปี เมื่อพบกบันพพรขณะทีเ่ธอไป “ฮนันีมนู” 

กบัสามวียักว่า ๕๐ นัน้ นพพรมอีายุเพยีง ๒๒ ปี แต่ความงามของเธอทําใหน้พพรคดิว่าเธอ

อายุเพยีง ๒๘ เหตุผลในการแต่งงานของ ม.ร.ว. กรีต ิไมไ่ดเ้ป็นไปตามความคาดหมายทัว่ไป

ทีม่กัคดิว่าหญงิสาวแต่งงานกบัชายชราเพราะเงนิหรอืไม่เช่นนัน้กถ็ูกบงัคบั ม.ร.ว. กรีตถิอืว่า

การแต่งงานครัง้น้ีเป็นหนทางทีเ่ธอจะไดห้นีจากความคบัแคน้ ซํ้าซากจาํเจของชวีติทีจ่าํกดัอยู่

ในกรอบประเพณี ในสงัคมอนัคบัแคบ ทําใหช้วีติวยัสาวของเธอผ่านไปโดยแหง้แลง้ขมขื่น ไม่

มรีสชาติอนัสดชื่นเหมอืนหนุ่มสาวทัว่ไป เธอต้องมชีวีติอยู่เพื่อปรนนิบตัิเจ้านายหญิงในวงั 

ไดร้บัการศกึษาจากแหม่มแก่ และรูจ้กัคนนับจํานวนได ้ดว้ยการอบรมทีไ่ม่ไดส้อนใหรู้จ้กัคดิ 

เพราะ “เราไม่ได้ถูกอบรมใหเ้ป็นคนช่างคดิ เรามทีางทีเ่ขากําหนดไว้ใหเ้ดนิ เราต้องเดนิอยู่

ในทางแคบๆ ตามจารตีประเพณขีนบธรรมเนียม” 

 เมื่อวยัสาวเริม่ร่วงโรย การศกึษาที่ได้รบัประกอบกบัความบบีคัน้ในขอบเขตอนัคบั

แคบทําใหเ้ธอมคีวามคดิและความเขา้ใจสภาพของตนเองดขีึน้ เธอเขา้ใจถงึฐานะของสตรทีี่

ต้องตกอยู่ในสภาพที่ด้อยกว่าชาย ต้องถูกกําหนดใหม้วีถิีชวีติตามที่ชายต้องการ หญิงเป็น

เพยีงเครือ่งประดบัทีม่หีน้ารกัษาความงามไวบ้าํเรอชายเทา่นัน้ 

 (คดัจาก ผศ.ดร. ตรศีลิป์ บุญขจร “นางฟ้าของศรบีูรพา : พฒันาการตามลกัษณะสตรี

ในนวนิยายของศรบีูรพา” ในรกัร้อยชุมนุมงานเขียนของ ๑๒ นายกสมาคมภาษาและ

หนังสือฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ หน้า ๑๖๘ – ๑๖๙) 
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 ๓. ประโยชน์ของย่อหน้า 

  การเขยีนความเรยีงดว้ยการจดัแบ่งเป็นยอ่หน้ามปีระโยชน์ดงัน้ี 

  ๑. ช่วยให้ผู้อ่านจบัประเดน็หรือใจความสาํคญัของเรื่องได้ง่ายขึ้น เน่ืองจาก

แต่ละย่อหน้ามใีจความสําคญัเพยีงประการเดยีว ทําใหผู้อ้่านสามารถจบัประเดน็สําคญัของ

เรื่องไดง้า่ยขึน้ โดยดูจากใจความสาํคญัของแต่ละย่อหน้า หากเขยีนตดิต่อกนัไปโดยไม่มกีาร

ขึน้ยอ่หน้าใหม ่จะทาํใหผู้อ้า่นสบัสนไมรู่ว้า่อะไรคอืใจความสาํคญัของยอ่หน้านัน้ 

  ๒. ทาํให้ผู้อ่านได้พกัสายตาในการอ่าน การอ่านขอ้ความเป็นเรื่องราวตดิต่อกนั

เป็นพรดืไมข่ึน้ยอ่หน้าใหม่ ทาํใหผู้อ้่านเกดิความรูส้กึลา้ในการอ่าน หากมกีารแบ่งยอ่หน้าเป็น

ชว่งๆ จะชว่ยใหผู้อ้า่นไดพ้กัสายตาและไมรู่ส้กึเบื่อทีจ่ะอา่น 

  ๓. ทาํให้ผูอ่้านมีโอกาสคิดทบทวนเน้ือหาของย่อหน้าท่ีได้อ่าน การหยุดเวน้

ระยะเพือ่ขึน้ยอ่หน้าใหม ่นอกจากจะทาํใหผู้อ้่านไดม้โีอกาสพกัสายตาแลว้ ยงัทาํใหไ้ดม้โีอกาส

หยุดคดิทบทวนถงึใจความสําคญัของย่อหน้าที่ไดอ้่านไปดว้ย ซึ่งหากย่อหน้าที่อ่านมเีน้ือหา

เขา้ใจงา่ย อาจไมม่ปีญัหาต่อการอา่น แต่หากมใีจความซบัซอ้น เขา้ใจยาก การไดห้ยดุคดิทบทวน 

กอ็าจเป็นหนทางหน่ึงทีจ่ะชว่ยผูอ้า่นจบัประเดน็สาํคญัไดง้า่ยขึน้ 

  ๔. ทาํให้เน้ือหาของเรื่องท่ีเขียนมีลกัษณะสวยงาม การเขยีนขอ้ความดว้ยยอ่

หน้าเดยีวตดิต่อกนัไปตลอดทัง้เรื่องจะทําใหย้ากต่อการแบ่งสดัส่วนของเรื่อง อาท ิการเขยีน

เรยีงความประมาณ ๒ หน้ากระดาษ A๔ โดยแบ่งสดัสว่นของเรื่องเป็น ๓ สว่น คอื คาํนํา เน้ือ

เรื่อง บทสรุป เมื่อเขยีนคาํนําดว้ยขอ้ความ ๑ ย่อหน้า เขยีนเน้ือเรื่องดว้ยขอ้ความ ๓ – ๔ ย่อหน้า 

และเขยีนบทสรปุ ๑ ยอ่หน้า จะทาํใหส้ดัสว่นเน้ือหาของเรือ่งชดัเจนและสวยงาม 

 ตวัอย่าง ขอ้ความทีเ่ขยีนตดิต่อกนัเป็นพรดื โดยไม่แบ่งย่อยย่อหน้า ซึง่ทําใหย้ากต่อ

การจบัประเดน็สาํคญัของเรือ่ง ผูอ้่านไมไ่ดพ้กัสายตา ไมไ่ดห้ยุดคดิทบทวนเรื่องทีอ่่าน และทาํ

ใหร้ปูแบบของงานเขยีนไมส่วยงาม 
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ครึ่งทศวรรษสมชัชาสขุภาพ ก้าวท้าทายของสงัคมไทย 

 “ครึง่ทศวรรษของกลไกพฒันานโยบายสาธารณะทีช่ื่อว่า “สมชัชาสุขภาพ” แมจ้ะยงัไม่

สามารถทวงถามบทบาทดา้นสุขภาวะทีข่าดหายไปในวนัเวลา และแผนพฒันาแห่งชาตฉิบบั

ต่างๆ ไดเ้ต็มเมด็เต็มหน่วย ทว่าในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างประชาชน

ภาคสว่น ต่างๆ บนเวทสีมชัชาสุขภาพนัน้ มเิพยีงนําสงัคมไทยไปสมัผสัและเคยคุน้กบัระบอบ

ประชาธปิไตยแบบมสี่วนร่วมเท่านัน้ แต่ยงัใหค้วามสําคญักบัรากหญ้าอย่างมนีัยสําคญัเชงิ

นโยบายอย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อนดว้ย กอปรกบัการเดนิทางมาถงึของรฐัธรรมนูญ ๒๕๔๐ ที่

เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วมกําหนดทิศทางสงัคมไทยได้มากกว่าเดิม นโยบาย

สาธารณะดา้นสุขภาพจากเดมิที่เคยกําหนดจากส่วนกลาง ขาดความสอดคล้องกบัปญัหาใน

พืน้ที ่กก็ลบัมาคลีค่ลายใหต้อบสนองความปรารถนา ศกัยภาพของแต่ละชุมชนมากขึน้ มพิกั

จะเอย่ถงึสมชัชาสุขภาพระดบัทอ้งถิน่ทีบ่่อยคราขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพแบบ

มสีว่นรว่มไดม้ากประสทิธภิาพกวา่ระดบัชาตมิากมาย จนสง่ผลใหห้ลายทอ้งถิน่ ประชาชนเริม่

กลับมาอยู่เย็นเป็นสุข หลังจากอยู่ร้อนนอนทุกข์มาช้านาน จากรากหญ้าสู่แนวนโยบาย

สาธารณะดา้นสุขภาพที่เริม่ครัง้แรกในปี ๒๕๔๔ ล่วงเลยมาถงึปี ๒๕๔๙ กบัสมชัชาสุขภาพ

แห่งชาติครัง้ที่ ๖ จะปรากฏโฉมอกีครัง้ในเดอืนสงิหาคมที่จะถึงน้ีนอกจากจะเป็นบทพสิูจน์

ศกัยภาพเครือข่ายภาคประชาชนว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการกําหนดอนาคตสุขภาพ

ตนเองรว่มภาครฐั และภาคอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชยุ้ทธศาสตรส์ามเหลีย่มเขยือ้นภูเขาแลว้ยงั

เป็นเวทสีาธารณะสะทอ้นภาพการนํา “เศรษฐกิจพอเพียง” ไปใชเ้พื่อการหลุดพน้แนวคดิ – 

อาํนาจทุนนิยมทีก่ร่อนกดัสงัคมไทยมานานดว้ย เป็นการสานต่อ ๙ เจตนารมณ์สรา้งสงัคมอยู่

เยน็เป็นสุขที่ประกาศไวใ้นเวทสีมชัชาสุขภาพแห่งชาตวิ่าดว้ยความอยู่เยน็เป็นสุข ปี ๒๕๔๘ 

ทัง้รูร้กัสามคัค ีสง่เสรมิคา่นิยมความพอเพยีงรือ้ฟ้ืนระบบคุณค่าภูมปิญัญา เพิม่พืน้ทีส่าธารณะ

เพื่อการเรียนรู้ประยุกต์เครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้ทุกระดบั พฒันาตัวชี้วดั ผลักดัน

นโยบายสาธารณะ และขบัเคลื่อนสงัคมแหง่ความอยูเ่ยน็เป็นสุข นอกจากน้ียงัเป็นเวททีีจ่ะเปิด

มุมมองประเดน็ปญัหาดา้นสุขภาพทีก่วา้งกว่าโรคและหมอใหก้บัเครอืข่ายภาคประชาชน ยงั

เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรยีนรูป้ระสบการณ์อย่างใกล้ชดิระหว่างเครอืข่ายต่างๆ ในแต่ละ

ทอ้งถิน่ดว้ย สมชัชาสุขภาพในวนัน้ีจงึเป็นเครอืข่ายนวตักรรมสุขภาวะที่ววิฒัน์เชื่อมโยงเขา้

ดว้ยกนัอย่างมรีะบบและเป้าหมายร่วมกนัในการกําหนดนโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพเพื่อ
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ผลกัดนัสงัคมไทยไปสู่ความอยู่เยน็เป็นสุข กระนัน้ ห้วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เวทสีมชัชา

สุขภาพนัน้ระดบัทอ้งถิน่และชาต ิแมจ้ะพยายามผสานผนึกสุขภาวะทางร่างกาย จติใจ สงัคม 

และจติวญิญาณ (ปญัญา) ของคนไทยเขา้ดว้ยกนั ทว่าในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากสงัคม “อยู่

ร้อนนอนทุกข์” ไป “อยู่เย็นเป็นสุข” ย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะปะทะทศันคติ ค่านิยม และกรอบ

วฒันธรรมทีร่ดัรอ้ยอยู่กบัอํานาจรฐัรวมศูนย ์และบทบาทตัง้รบัอนัเคยคุน้ของประชาชนระดบั

รากหญา้ทีส่ ัง่สมสบืทอดมานาน จนหลายเครอืขา่ยทอ้ถอย ถอดใจไหลลื่นไปตามกระแสเชีย่ว

กรากของโลกาภวิตัน์ที่ควบคู่มากบัทุนนิยม - การรกัษาแพงๆ หน่ึงในความทา้ทายของภาค

สว่นต่างๆ ก่อนเวทสีมชัชาสุขภาพจะมาถงึ คอื รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้พรอ้มๆ กบัเคลื่อนไหว

ในนโยบายสุขภาพทัง้ระดบัชาตแิละทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็ขึน้ เพื่อทาํใหส้ามเหลีย่มเขยือ้นภูเขามี

ความแหลมคมยิง่ขึน้” 

 (คดัจากคอลมัน์ร่วมคิด ร่วมสร้าง เส้นทางสุขภาพ โดยสาํนักงานปฏริปูระบบสุขภาพ

แหง่ชาต ิใน มติชนสดุสปุดาห ์ฉบบัวนัที ่๑๓ – ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ หน้า ๓๓) 

 ๔. ลกัษณะของย่อหน้าท่ีดี 

  ยอ่หน้าทีด่คีวรมลีกัษณะดงัน้ี 

  ๑. มีเอกภาพ (Unity) คอืมคีวามเป็นหน่ึง ดว้ยการมใีจความสาํคญัเพยีงประการ

เดยีว แต่ละประโยคจะตอ้งสนบัสนุนหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัใจความสาํคญัของยอ่หน้านัน้ หาก

มใีจความสาํคญัมากกว่าหน่ึงใจความ จะทําใหย้่อหน้านัน้ขาดเอกภาพหรอืความเป็นอนัหน่ึง

อนัเดยีวกนั 

  ตวัอย่าง 

  โตขึน้มาหน่อยผมกร็ูว้่าผมนัน้เป็นหลานชายนายเลศิ หรอืพระยาภกัดนีรเศรษฐ 

เจา้ของบรษิทัรถเมลแ์ละเรอืเมลท์ีว่ ิง่ในคลองแสนแสบดว้ย ดงันัน้ผมขึน้รถเมลไ์ปกบัญาตทิาง

พ่อที่เป็นป้า พอกระเป๋ารถเมล์มาเกบ็ค่าโดยสาร ผมกบ็อกว่าเราเป็นหลานนายเลศิต้องเสยี

เงนิดว้ยหรอื คุณป้าตอ้งรบีจ่ายค่าโดยสารอย่างรวดเรว็ เพราะกลวัหลานชายอย่างผมจะอวด

เบ่งความเป็นญาตเิกนิไป ทัง้ๆ ทีผ่มกไ็มเ่คยไดเ้หน็หน้าท่านเจา้คุณเจา้ของรถเมลเ์ลยในชวีติ 

ผมรูจ้กัปารค์นายเลศิครัง้แรกกเ็พราะเพื่อนทีแ่ม่ของเขาทํางานอยู่ทีป่ารค์นายเลศิชวนมาเล่น

น้ําในสระที่ปาร์คนายเลิศ โดยเจ้าเพื่อนกําชับผมว่าต้องแอบเล่นเงียบๆ อย่าส่งเสียงดัง 
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คุณหญงิบนเรอืนใหญ่ทา่นดุ เขาหมายถงึคุณหญงิสนิ ภกัดนีรเศรษฐนัน่เอง ดงันัน้ผมจงึเขา้มา

เล่นน้ําทีส่ระใหญ่ในปารค์นายเลศิโดยไมป่ระกาศตวัวา่เป็นเศรษฐบุตรแต่อยา่งใด หากประกาศ

ตวัคงไดร้บัไมเ้รยีวกไ็ด ้เพราะการมาแอบเล่นน้ํานัน้ พอ่แมเ่องกไ็มรู่เ้รือ่งดว้ย 

 (คดัจากนรนิต ิเศรษฐบุตร สู่สยามนามขจร หน้า (ค) – (ง)) 

 วิจารณ์ 

 ตวัอย่างย่อหน้าทีย่กมาน้ี เป็นย่อหน้าทีเ่ขยีนโดยมใีจความสําคญัเพยีงประการเดยีว 

คือการที่ผู้เขยีนซึ่งใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าผม เป็นหลานชายนายเลิศหรือพระยาภกัดี

นรเศรษฐ แต่ไมม่ใีครรู ้ยกเวน้คนในครอบครวัผูเ้ขยีนเทา่นัน้ ขอ้ความในประโยคต่างๆ ของยอ่

หน้าน้ี พยายามสนับสนุนการเป็นหลานนายเลศิทีไ่ม่มใีครรู ้โดยใหผู้เ้ขยีนไดม้โีอกาสใกลช้ดิ

ดว้ยการแอบเขา้ไปเล่นน้ําในสระใหญ่ของบา้นนายเลศิ เหมอืนบุคคลทัว่ๆ ไปทีไ่มใ่ชห่ลานชาย 

 ใจความของยอ่หน้าน้ี จงึเป็นเอกภาพมคีวามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 

 ๒. มีสมัพนัธภาพ (Relation) คือความเชื่อมโยงของใจความ โดยใจความแต่ละ

ใจความจะตอ้งเชื่อมโยงสอดคลอ้ง เป็นเหตุเป็นผล ทัง้ยงัลาํดบัความไดถู้กตอ้ง ไมส่บัสนวกไป

วนมา 

  สมัพนัธภาพน้ีแบ่งได้เป็น ๒ ชนิด คือ สมัพนัธภาพในย่อหน้าเดียวกัน และ

สมัพนัธภาพระหวา่งยอ่หน้า ซึง่ในบทน้ีจะกล่าวถงึเฉพาะสมัพนัธภาพในยอ่หน้าเดยีวกนั สว่น

สมัพนัธภาพระหวา่งยอ่หน้าจะไดก้ล่าวถงึในบทต่อไป 

  สมัพนัธภาพในย่อหน้าเดียวกนั เกดิขึน้ไดด้ว้ยวธิกีาร ๒ วธิคีอื 

  ๑) การจดัระเบียบความคิด ดว้ยการเรยีงลําดบัความคดิเป็นขัน้เป็นตอนไมว่ก

ไปวนมา ซึง่การเรยีงลาํดบัความคดิน้ีอาจลาํดบัตามเหตุผล จะเรยีงจากเหตุไปผลหรอืผลไปหา

เหตุขึ้นอยู่กบัเรื่องที่เขยีน ลําดบัตามระยะเวลาที่เกิดก่อนหรอืหลงั ลําดบัตามขัน้ตอนของ

เหตุการณ์ ลาํดบัตามขัน้ตอนของการทาํงานหรอืลาํดบัตามทศิทางของเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ 

   การเขยีนประโยคใจความสาํคญัและประโยคขยายความในแต่ละย่อหน้าใหม้ี

ความคดิทีเ่ป็นระเบยีบเป็นขัน้เป็นตอนน้ี เป็นวธิหีน่ึงทีจ่ะชว่ยใหย้อ่หน้านัน้มสีมัพนัธภาพดขีึน้ 
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  ๒) การเช่ือมประโยคให้ต่อเน่ืองและสอดคล้องกนั โดยอาจเชื่อมดว้ยคาํบุรพบท

หรอืคําสนัธานที่ถูกต้อง หรอือาจเชื่อมด้วยประโยคหรอืวลีที่สอดคล้องกลมกลืนกนั ทําให้

ใจความในยอ่หน้านัน้ราบเรยีบกลมกลนื ไมส่ะดุดหรอืขดัแยง้กนั 

 ตวัอย่างท่ี ๑ ยอ่หน้าทีม่สีมัพนัธภาพดว้ยการเรยีงลาํดบัความคดิอยา่งมเีหตุผล 

ภาษาของนักการเมือง 

 ภาษามคีวามสําคญัต่อนักการเมอืงอย่างมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากการที่นักการเมอืงใช้

ภาษาเป็นเครือ่งมอืเพือ่วตัถุประสงคต่์างๆ เช่น เพื่อหาเสยีงในการเลอืกตัง้ เพื่อแถลงนโยบาย 

เพื่ออภปิรายแสดงความคดิเหน็ในสภา เพื่ออธบิายหรอืชีแ้จงเกี่ยวกบัปญัหาหรอืเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้น เพื่อโจมตีหรือตําหนิฝ่ายตรงข้าม และเพื่อจูงใจประชาชนให้เชื่อถือ เป็นต้น 

นักการเมอืงที่มคีวามชํานาญหรอืมคีวามฉลาดในการใชภ้าษามกัประสบความสําเรจ็ในเวที

การเมอืง อยา่งน้อยกเ็ป็นทีช่ื่นชอบของประชาชน ในทางตรงขา้มนกัการเมอืงทีพ่ดูไมเ่ก่งหรอื

สื่อสารไมช่ดัเจนขาดความชาํนาญในการใชภ้าษากม็กัไมป่ระสบความสาํเรจ็และไมเ่ป็นทีนิ่ยม

ของประชาชน 

 (คดัจาก ศ.ดร. อมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์พินิจไทยไตรภาค ปฐมภาค : ภาษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หน้า ๓๔) 

 ตวัอย่างท่ี ๒ ยอ่หน้าทีม่สีมัพนัธภาพดว้ยการเรยีงลาํดบัความคดิตามความเป็นมา 

 ประเทศหลายประเทศ เช่น อนิโดนีเซยี และ ฟิลปิปินส์ ต้องรณรงค์และดําเนินการ

หลายขัน้ตอนด้วยความยากลําบากมากกว่าจะมีภาษามาตรฐานของตนเอง หลังจากพ้น

สภาวะการเป็นเมอืงขึน้แล้ว อนิโดนีเซยีมนีโยบายที่จะเลกิใช้ภาษาดตัช์ และกําหนดภาษา

มาตรฐานของตนเอง แต่อนิโดนีเซยีเป็นประเทศที่ประกอบดว้ยเกาะจํานวนมากและมภีาษา

หลากหลายมาก จงึประสบปญัหาในการคดัเลอืกภาษาใดภาษาหน่ึงมาเป็นภาษามาตรฐาน

ของประเทศ ถ้าจะยกภาษาหน่ึง (เช่น ภาษาชวา) ขึน้เป็นภาษามาตรฐาน ผูพู้ดภาษาอื่นๆ 

(เชน่ในเกาะบาหล ีสมุาตรา ฯลฯ) กจ็ะตอ้งลุกขึน้ประทว้ง ในทีส่ดุ อนิโดนีเซยีตอ้งรบัเอาภาษา

มาเลยม์าเป็นภาษามาตรฐาน แต่เรยีกชื่อว่าภาษาอนิโดนีเซยี (Bahasa Indonesia) ส่วน

ฟิลปิปินส ์กเ็ช่นเดยีวกนั มปีญัหาในการคดัเลอืกภาษาในเกาะต่างๆ มาเป็นภาษาประจาํชาต ิ

ในทีสุ่ดกเ็ลอืกเอาภาษาตากาลอ็ก ซึง่พดูโดยคนสว่นใหญ่ในกรุงมนิลา มาเป็นภาษามาตรฐาน
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ของฟิลปิปินส ์เรยีกชื่อเสยีใหมว่่า ภาษาฟิลปิิโน (Filipino) นอกจากกระบวนการคดัเลอืกแลว้ 

รฐับาลของประเทศเหล่าน้ียงัต้องทุ่มงบประมาณเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างระบบการเขยีน 

สรา้งพจนานุกรมและตําราไวยากรณ์ตลอดจนรณรงค์ใหค้นทัง้ประเทศยอมรบั และใชภ้าษา

มาตรฐานทีส่ถาปนาขึน้ 

 (คดัจาก ศ.ดร. อมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์พินิจไทยไตรภาค ปฐมภาค : ภาษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หน้า ๖) 

 ตวัอย่างท่ี ๓ ย่อหน้าทีม่สีมัพนัธภาพดว้ยการใชค้ําบุรพบทหรอืคําสนัธานทีถู่กต้อง 

(คาํทีพ่มิพต์วัเอนหนา) 

 หวัใจของเรื่อง ขา้งหลงัภาพ อยู่ทีก่ารสวนทางกนัของความรกัและความเขา้ใจของ

หญงิชายคู่หน่ีงซึง่มิได้แตกต่างกนัแต่เพยีงวยัเท่านัน้ หากยงัแตกต่างกนัทีค่นหน่ึงมชีวีติอยู่

ในสงัคมแบบเก่า ไดร้บัการอบรมตามกรอบประเพณขีองสงัคมเก่า ส่วนอกีคนหน่ึงอยูใ่นสงัคม

ใหม่ อยู่ในโลกปจัจุบันไม่ใช่อดีต ศรีบูรพาแสดงให้เห็นความขดัแย้งของวิถีชีวิตและบุคลิก 

ลกัษณะซึง่แสดงถงึความเป็นคนในสงัคมต่างสมยักนัอยา่งเดน่ชดัตลอดเรือ่ง 

 (คดัจาก ผศ.ดร. ตรศีลิป์ บุญขจร “นางฟ้าของศรบีูรพา : พฒันาการภาพลกัษณ์สตรี

ในนวนิยายของศรบีูรพา” ในรกัร้อยชุมนุมงานเขียนของ ๑๒ นายกสมาคมภาษาและ

หนังสือฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ หน้า ๑๖๘) 

 ตวัอย่างท่ี ๔  ยอ่หน้าทีม่สีมัพนัธภาพดว้ยการใชป้ระโยคหรอืวลทีีส่อดคลอ้งกลมกลนื

กนั (ขอ้ความทีพ่มิพต์วัเอนหนา) 

 ตามลกัษณะเพลงไทยทุกเพลงยอ่มมอีารมณ์ทีส่ามารถถ่ายทอดใหผู้ฟ้งัรูส้กึไดโ้ดยเริม่

ปรากฏจากวรรณศลิป์ในเพลงทีส่ื่อใหเ้กดิอารมณ์สะเทือนใจอย่างใดอย่างหน่ึงก่อน ไม่ว่าจะ

เป็นอารมณ์โกรธ อารมณ์ครึกครื้น อารมณ์รกั หรอือารมณ์โศก แต่เมื่อนํามารอ้งอย่างมี

คีตศิลป์ต้องระมดัระวงั ไม่เผลอใส่อารมณ์มากไปจนเกินเหตุ เพราะจะทําให้ผู้ฟงัไม่รู้สึก

ประทบัใจ ผูร้อ้งต้องสาํเหนียกอยู่เสมอว่า การขบัรอ้งเพลงไทยทุกครัง้และทุกเพลงควรต้อง

แสดงอารมณ์ออกมาให้พอเหมาะ จงึจะทําใหผู้ฟ้งัสามารถสมัผสัความไพเราะจบัใจของ

เพลงนัน้ๆ ได ้
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 (คดัจาก รศ. นันทา ขุนภกัด ี“ฟงัดนตรเีถิดชื่นใจ” ใน ภาษาและวรรณกรรมพระบาท 

สมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ปราชญแ์ห่งสยามประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๒๒) 

 ๓. มีสารตัถภาพ (Essentiality) คอืการเน้น ในการเขยีนย่อหน้าควรมกีารเน้นยํ้า

ขอ้ความทีเ่ป็นใจความสาํคญัของยอ่หน้า ซีง่การเน้นยํา้ม ี๒ วธิ ีคอื 

  ๑) การเน้นยํา้ดว้ยการใชค้าํ วลหีรอืประโยคซํ้าๆ กนั 

  ๒) เน้นด้วยสดัส่วนของเน้ือหา โดยการที่ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องที่เป็นใจความ

สาํคญัมากกวา่ใจความอื่นๆ ในยอ่หน้านัน้ 

 ตวัอย่างท่ี ๑ ย่อหน้าที่มสีารตัถภาพ จากการเน้นยํ้าดว้ยการใชค้ํา วลหีรอืประโยค

ซํ้าๆ กนั (ขอ้ความทีพ่มิพต์วัเอนหนา) 

 โครงเรื่องของเรื่องหวัใจทองเป็นเรื่องราวของครคูนหน่ึงซึง่มคีวามเป็นครอูยา่งแทจ้รงิ 

เมื่อจบการศึกษาเขาสมคัรเข้ารบัราชการครูกระทรวงธรรมการ และทํางานด้วยความ

ซื่อสตัย ์สุจรติ มวีชิาความรู ้และความประพฤตดิ ีเขาเหน็ความสาํคญัของการศึกษา และ

เห็นแก่ความเจริญของชาติบ้านเมือง จงึยกที่ดนิซึ่งเป็นของรบัไหว้วนัแต่งงานให้เป็นที่

สรา้งโรงเรยีน เมื่อถงึวยัชราเขากย็งัเฝ้าอบรมสัง่สอนลูกหลานให้นึกถึงประเทศชาติ และ

เหน็ความสาํคญัของการศึกษาเล่าเรียน 

 (คดัจากชายชาญ ช่างสุวรรณ “หวัใจทอง : บทละครเรื่องเด่นของศาสตราจารย ์     

มล.ป่ิน มาลากุล” ในภาษาและวรรณกรรมพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ปราชญ์

แห่งสยามประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๒๓๒) 

 ตวัอย่างท่ี ๒ ย่อหน้าที่มสีารตัถภาพด้วยการเน้นสดัส่วนที่เป็นใจความสําคญัของ

เรื่องมากกว่าใจความอื่นๆ ใจความสาํคญัในยอ่หน้าน้ีเน้นคุณค่าและความสาํคญัของภาษาถิน่

มากกวา่ภาษามาตรฐาน 

 อนัทีจ่รงิ สงัคมไทยน่าจะมองเหน็คุณคา่ของภาษาถิน่มากกวา่ทีเ่ป็นอยู ่การศกึษาของ

ไทยน่าจะเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนใชภ้าษาถิน่ได ้และในขณะเดยีวกนักใ็หใ้ชภ้าษามาตรฐานไป

ดว้ย การสรา้งคนใหเ้ป็นผูพ้ดูสองภาษาน่าจะดกีว่าพยายามใหเ้ขาลบทิง้ภาษาเดมิของตนและ

หนัมาใชภ้าษามาตรฐานแต่เพยีงอยา่งเดยีว ผลงานวจิยัแสดงว่าการใชท้ัง้ภาษามาตรฐานและ

ภาษาถิ่นหรือภาษาท้องถิ่นควบคู่กนัไปจะทําให้ใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
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พยายามกดภาษาไมม่าตรฐานไวแ้ละใหพ้ดูภาษามาตรฐานแต่เพยีงภาษาเดยีว อย่างไรกต็าม

ปจัจุบนัการใชภ้าษาไทยถิน่ในสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์กด็เูหมอืนเป็นทีแ่พรห่ลายมากขึน้ นกักฬีา

หญงิทีไ่ดเ้หรยีญทองโอลมิปิกในกฬีาประเภทยกน้ําหนกั ใหส้มัภาษณ์ขา้มทวปีเป็นภาษาไทย

ถิน่ นกัมวยทีช่นะกใ็หส้มัภาษณ์เป็นภาษาไทยถิน่อสีาน ปรากฏการณ์เช่นน้ีน่าสนใจและคดิว่า

จะชว่ยใหค้นไทยมทีศันคติต่อภาษาไทยถิน่ทีต่่างจากทีต่นพดูในทางบวกมากขึน้ 

 (คดัจาก ศ.ดร. อมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์พินิจไทยไตรภาค ปฐมภาค : ภาษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หน้า ๑๒) 

 ๔. มีความสมบูรณ์ (Completion) นอกจากจะมเีน้ือหาเป็นเอกภาพ มกีารเชื่อมโยง

ใจความที่ด ีและมกีารเน้นยํ้าใจความสําคญัแล้ว ย่อหน้าที่ดคีวรมคีวามสมบูรณ์ด้วยเน้ือหา

สาระครบถว้นครอบคลุมความคดิหลกั มเีหตุผลหรอืรายละเอยีดทีช่ดัเจนไมค่ลุมเครอื ใชภ้าษา

ไดส้ละสลวยและถูกต้องทัง้การใชค้ําและประโยค จงึจะจดัเป็นย่อหน้าที่มคีวามสมบูรณ์ตาม

คุณลกัษณะของยอ่หน้าทีด่ ี

 ตวัอยา่งยอ่หน้าทีม่คีวามสมบรูณ์ ชดัเจน และเป็นเหตุเป็นผล 

 ตวัอย่างท่ี ๑ 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเป็นพระมหากษัตรยิ์ผู้ทรงพระปรชีา

สามารถในด้านอักษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์

วรรณกรรมไว้ถึง ๑,๐๐๐ กว่าเรื่อง ด้วยรูปแบบคําประพนัธ์ทุกประเภท อกีทัง้ยงัทรงมพีระ

อจัฉรยิภาพทางภาษาอย่างยอดเยีย่ม จะเหน็ไดจ้ากการทีไ่ดท้รงพระราชทานนามสกุลไวถ้งึ 

๖,๔๓๒ สกุล นอกจากนัน้ยงัพระราชทานบรรดาศกัดิ ์ราชทนินาม ชื่อพระที่นัง่ พระตําหนัก 

ชื่อถนน ชื่อสะพาน ชื่อเมือง และทรงบัญญัติศัพท์ต่างๆ ล้วนเหมาะเจาะด้วยเสียงและ

ความหมายไวม้ากมาย 

 (คดัจาก บาหยนั อิม่สาํราญ (บรรณาธกิาร) ภาษาและวรรณกรรมพระบาทสมเดจ็

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ปราชญแ์ห่งสยามประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ข) 

 ตวัอย่างท่ี ๒ 

 ยาขอบใชเ้อกสารดงักล่าวเป็นโครงเรื่องยนืพืน้ และใชเ้อกสารอกีชิน้หน่ึงคอืพระราช

พงศาวดารพม่าเสรมิแต่งในส่วนทีเ่ป็นรายละเอยีดเพื่อใหส้อดคลอ้งกลมกลนืกบัเรื่องราวของ
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วรีบุรุษนักรบที่ชื่อบุเรงนอง อนัไดแ้ก่ การระบุชื่อพระมหาอุปราชที่มารบในสงครามครัง้น้ีว่า

เป็นบุเรงนอง การวางแผนการรบทีแ่ยบยลของแม่ทบัคนหน่ึงทีเ่สนอพระเจา้ตะเบงชะเวตี้ยดึ

หวัเมอืงฝ่ายเหนือ ทํานาและต่อเรอืเพื่อมาตีกรุงศรอียุธยา การทําใหพ้ระราเมศวรและพระ  

มหนิทรถูกรกุไล่จนไปจนมมุทีห่นองน้ํา เหล่าน้ีคอืเรื่องราวทีป่รากฏในพระราชพงศาวดารพมา่

ซึง่ยาขอบนํามาประกอบเพือ่ใหเ้น้ือเรือ่งในพระราชพงศาวดารไทยมรีายละเอยีดมากขึน้ 

 (คดัจาก บาหยนั อิม่สาํราญ “สงครามคราวสมเดจ็พระสุรโิยทยัขาดคอชา้ง ใน “ผูช้นะ

สบิทศิ” ของยาขอบ” ในภาษาและวรรณกรรมไม่เคยตาย พ.ศ. ๒๕๔๖ หน้า ๑๔๓ - ๑๔๔) 

 ๕. ตาํแหน่งประโยคใจความสาํคญัของย่อหน้า 

  ประโยคใจความสาํคญัจะปรากฏในยอ่หน้า ๔ ตําแหน่งสาํคญั คอื 

  ๑. ประโยคใจความสาํคญัอยู่ต้นย่อหน้า เป็นย่อหน้าที่เขยีนโดยนําประโยค

ใจความสําคญัวางไว้ที่ประโยคต้นของย่อหน้า ประโยคอื่นๆ ที่เขียนตามมาเป็นประโยค

สนบัสนุนประโยคใจความสาํคญั 

   ยอ่หน้าลกัษณะน้ีเหมาะสาํหรบัการเริม่ฝึกเขยีน เพราะผูเ้ขยีนไมต่อ้งพะวงกบั

การละเลยหรอืหลงลมืทีจ่ะกล่าวถงึประโยคใจความสาํคญั เน่ืองจากไดก้ล่าวถงึใจความสาํคญั

ในประโยคแรกแลว้ 

 

                                       ประโยคใจความสาํคญั 

                                          ประโยคขยายความ 

                                          ประโยคขยายความ 

                                          ประโยคขยายความ 

                                          ประโยคขยายความ 

 

 

แผนภมิู 
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 ตวัอย่างท่ี ๑ 

 “ชาวเย้าถือผีหลกั ๒ ตน คือผีเรือนและผีบรรพบุรษุ ชาวเยา้เชื่อว่าผเีรอืนเป็นผทีี่

ทาํหน้าทีส่ ือ่สารระหวา่งลกูหลานในบา้นกบัผบีรรพบุรษุ และผอีื่น ถดัมาเป็นผบีรรพบุรุษ ผพีอ่    

ผแีม ่ซึง่การทาํทานไปใหผ้บีรรพบุรุษและผเีรอืนถอืความสะดวก แต่โดยฮตีคอง ชาวเยา้ไหวผ้ี

ในวนัเดยีวกบัวนัตรษุจนี ซึง่ถอืเป็นวนัปีใหมด่ว้ย ในวนันัน้ชาวบา้นจะมอบไขไ่ก่ ไขเ่ป็ดยอ้มสี

แดงใหก้นัเป็นของขวญั และรอ้งเพลงรา่ยราํรว่มกนั” 

 (คดัจากปาร ีไพบูลยย์ิง่ จากเชียงของสู่เชียงรุ่ง สุดปลายทางสายมิตรภาพ พ.ศ. 

๒๕๔๕ หน้า ๑๒๑) 

 ประโยคแรกของย่อหน้า ชาวเย้าถือผีหลกั ๒ ตนคือผีเรือนและผีบรรพบุรุษ คอื

ประโยคใจความสาํคญัของยอ่หน้าประโยคอื่นๆ ทีต่ามมาเป็นประโยคขยายความ 

 ตวัอย่างท่ี ๒ 

 “จงัหวดัปทุมธานี เมืองน่าเท่ียวใกล้กรงุเทพฯ อุดมไปดว้ยอาหารการกนิธรรมชาติ

และชุมชนรมิน้ํา วถิชีวีติวฒันธรรมชาวไทยเชือ้สายมอญทีน่่าสนใจ เดมิชื่อว่า “เมอืงสามโคก” 

ตัง้ขึ้นในสมยักรุงศรอียุธยาในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๘ 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยัไดเ้สดจ็ประพาสเมอืงสามโคก มพีสกนิกรจาํนวนมาก

สํานึกในพระมหากรุณาธคิุณนําดอกบวัหลวงขึน้ทูลเกล้าฯ ถวาย จงึไดท้รงพระกรุณาโปรด

เกลา้ฯ พระราชทานนามเมอืงใหมเ่พื่อใหเ้ป็นสริมิงคลว่า “ประทุมธานี” และต่อมาพระบาทสมเดจ็

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเปลีย่นการสะกดนามจงัหวดัเป็น “ปทุมธานี” 

 (คดัจาก “ท่องเทีย่วปทุมธานี” เอกสารแทรกในนิตยสารเพ่ือนเดินทาง ปีที ่๒๖ ฉบบัที ่

๒๙๗ กนัยายน ๒๕๔๗) 

 ประโยคแรกของย่อหน้า จงัหวดัปทุมธานี เมืองน่าเท่ียวใกล้กรงุเทพฯ คอืประโยค

ใจความสําคญัของย่อหน้าประโยคอื่นๆ ที่ตามมาเป็นประโยคสนับสนุนใจความสําคญั ว่า

จงัหวดัปทุมธานีมวีฒันธรรมและความเป็นมาน่าสนใจอยา่งไร 

  ๒. ประโยคใจความสาํคญัอยู่กลางย่อหน้า โดยประโยคต้นย่อหน้าเป็นประโยค

ขยายความเปิดเรื่อง ประโยคต่อมาค่อยๆ ขมวดความมาจนถงึประโยคกลางย่อหน้าซึ่งเป็น

ประโยคใจความสาํคญั แลว้ขยายความอกีครัง้ดว้ยประโยคทีต่ามหลงัประโยคใจความสาํคญั 
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ประโยคขยายความ 

ประโยคขยายความ 

ประโยคขยายความ 

ประโยคใจความสาํคญั 

ประโยคขยายความ 

ประโยคขยายความ 

ประโยคขยายความ 

 

แผนภมิู 

 ตวัอย่างท่ี ๑ 

 “พระพจิติร ไดร้บัขุนแผนและนางวนัทองไวเ้ลี้ยงอย่างดอียู่ในจวน อยู่มาไดป้ระมาณ

หน่ึงเดอืนขนุแผนกเ็กดิความรูส้กึรบัผดิชอบต่อตวัพระพจิติรเอง เพราะเหตุว่า ขนุแผนนัน้เป็น

ผูม้คีวามผดินอกจากจะฆ่าขุนเพชรอนิทรา และขุนรามอนิทราตายแล้ว ยงัไดฆ้่าฟนัรีพ้ล ใน

กองทพัหลวงนัน้ล้มตายลงเป็นอนัมาก โทษน้ีเป็นโทษกบฎ เป็นโทษที่จะปิดบังกนัไม่ได ้

เพราะผูท้ี่ปิดบงันัน้เองจะต้องรบัผดิมาก ขนุแผนจึงเข้าไปหาพระพิจิตรและขอร้องให้ส่ง

ตวัเองและนางวนัทองไปยงักรงุศรีอยธุยาในฐานะเป็นผูมี้คดีท่ีเข้ามอบตวั จะใหข้นุแผนอยู่

ใต้ความคุม้ครองของพระพจิติร ต่อไปนัน้เหน็จะไม่ได ้เกยีรตทิหารของขุนแผนบงัคบัมใิหอ้ยู่

ต่อไปเช่นนัน้ได ้เพราะจะเป็นเรื่องเสยีหายแก่ตวัพระพจิติรเองเป็นอนัมาก พระพจิติรไดฟ้งัก็

เหน็ดว้ยจงึจดัแจงทําหนังสอืแจง้ไปยงักรุงศรอียุธยา ว่าขุนแผนไดเ้ขา้มอบตวัแต่โดยดแีละจะ

ขอสูค้ดกีบัขุนช้างที่กรุงศรอียุธยา แล้วพระพจิติรกส็่งตวัขุนแผนกบันางวนัทองลงไปกรุงศรี

อยธุยาทางเรอืใหม้คีนถอืหนงัสอืนัน้ลงไปดว้ย ทาํนองเป็นหนงัสอืมอบตวั” 

 (คดัจาก ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช ขนุช้างขนุแผนฉบบัอ่านใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๓ หน้า 

๒๐๕)  
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 ประโยคใจความสาํคญัของยอ่หน้าคอื ขนุแผนจึงเข้าไปหาพระพิจิตรและขอร้องให้

ส่งตวัเองและนางวนัทองไปยงักรงุศรีอยุธยาในฐานะเป็นผู้ผิดมีคดีท่ีเข้ามอบตวั ซึ่งก่อน

หน้านัน้เป็นประโยคกล่าวนําถงึความผดิของขุนแผนจนต้องตดัสนิใจเขา้มอบตวั แล้วกล่าว

สนบัสนุนในประโยคต่อๆ มาว่าหลงัขนุแผนตดัสนิใจเขา้มอบตวัแลว้พระพจิติรตอ้งดําเนินการ

อยา่งไรต่อไป 

 ตวัอย่างท่ี ๒ 

 “การพูดถงึเรื่องหน่ึงอยู่ดีๆ  แลว้ไปพูดเสยีอกีเรื่องหน่ึงนัน้ ผูเ้ขยีนเรื่องน้ีเคยไดย้นิก๊ก

ฟากขา้งโน้นทา่นคุยกนัมาเสยีนกัต่อนกั ผูเ้ขียนเรียกเอาเองว่าคยุแบบเข้าซอย เปรยีบเสมอืน

เดนิอยูบ่นนถนนใหญ่ดว้ยกนัสองคนหรอืหลายคน แลว้อกีคนหน่ึงเดนิแยกเขา้ซอยขา้งถนนไป

เสยีเฉยๆ บางทกีก็ลบัออกมาถนนใหญ่ไม่ได ้บางทกีไ็ม่กลบั เขา้ซอยหายไปเลย บางทกีต่็าง

คนต่างแยกเขา้ซอยกนัคนละซอย แลว้หากนัไมพ่บ” 

 (คดัจาก ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช โครงกระดกูในตู้ พ.ศ. ๒๕๔๓ หน้า ๘๕) 

 ประโยคใจความสําคญัอยู่กลางย่อหน้า คอืประโยค ผู้เขียนเรียกเอาเองว่าคยุแบบ

เข้าซอย นอกนัน้เป็นประโยคเกริน่นําและประโยคขยายความ 

  ๓. ประโยคใจความสาํคญัอยู่ท้ายย่อหน้า เป็นการเขยีนย่อหน้าโดยวางประโยค

ใจความสําคญัอยู่ในส่วนท้ายของย่อหน้า ประโยคตอนต้นเป็นประโยคขยายความเปิดเรื่อง 

ในขณะทีป่ระโยคตอนกลางเริม่ขมวดความ เพื่อนําสูป่ระโยคใจความสาํคญัในตอนทา้ยของยอ่

หน้า 

 
ประโยคขยายความ 

ประโยคขยายความ 

ประโยคขยายความ 

ประโยคขยายความ 

ประโยคใจความสาํคญั 

 

แผนภมิู 
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 ตวัอย่างท่ี ๑ 

 “ส่วนตวัละครหญงิที่มชีาตกิําเหนิดเป็นลาวเชยีงใหม่มถีงึ ๒ คน และเป็นตวัละครที่

ต่างรุ่นอายุกนั รุ่นแรกคอืลาวทอง ลูกสาวแสนคําแมน นายบ้านจอมทองกบันางศรเีงนิยวง 

ลาวทองเป็นเมียคนที่สามของขุนแผนรองจากพิมพิลาไลยและสายทอง นางเป็นเมียของ

ขุนแผนเพราะบิดามารดายกให้เพื่อตอบแทนบุญคุณของขุนแผนที่มไิด้ทําอนัตรายผู้คนใน

หมู่บ้านจอมทองคราวยกทพัไปรบกบัเชยีงใหม่เพื่อชงิเมอืงเชยีงทอง ฉะนัน้ฐานะของนาง

ตามลกัษณะของกฎหมายตราสามดวงจึงเป็นเมียกลางเมือง” 

 (คดัจากชุมสาย สุวรรณชมภู “ภาพลกัษณ์ของผูห้ญงิลาวในเสภาขุนชา้ง ขุนแผน” ใน

ภาษาและวรรณกรรมไม่เคยตาย ปีที ่๑ ฉบบัที ่๑ (๒๕๔๖) หน้า ๗๗) 

 จากตวัอยา่งจะเหน็วา่ขอ้ความตอนตน้กล่าวถงึทีม่าของนางลาวทองวา่เป็นลกูสาวของ

แสนคําแมนกบัศรเีงนิยวง แลว้ต่อมาขมวดมาถงึการเป็นเมยีของขุนแผนเพื่อนําไปสู่ประโยค

ใจความสาํคญัสดุทา้ยวา่ฐานะการเป็นเมยีของนางลาวทองตามกฎหมายตราสามดวงคอือะไร 

 ตวัอย่างท่ี ๒ 

 “ส่วนที่บ่อเตน เมอืงเล็กๆ ชายแดนลาว – จนี ปรากฏความเปลี่ยนแปลงในวถิีชวีติ

ความเป็นอยู่เช่นกนัสะท้อนมาในรูปของอาคารบ้านเรอืนที่ปลูกสรา้งด้วยอฐิและปูนรูปทรง

ทนัสมยั บา้นบางหลงักาํลงัสรา้งใหม ่เกอืบทุกบา้นมรีถกะบะจอดไว ้และตดิจานดาวเทยีม คน

ลาวแต่งกายตามสมยันิยมทัง้ชายและหญงิ ส่ิงท่ีนําความเปล่ียนแปลงมาสู่วิถีชีวิตความ

เป็นอยู่กคื็อการค้าขายชายแดนน่ีเอง” 

 (คดัจากปารว ีไพบูลยย์ิง่ จากเชียงของสู่เชียงรุ่ง สุดปลายทางสายมิตรภาพ พ.ศ. 

๒๕๔๕ หน้า ๘๗) 

 ในย่อหน้าน้ีนักศกึษาจะเหน็ว่าประโยคสุดท้ายเป็นประโยคใจความสําคญั ประโยค

ตอนตน้เป็นประโยคพรรณนาความ ก่อนมาสรปุจบประโยคสุดทา้ยทีว่่าการคา้ขายชายแดนทาํ

ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในวถิชีวีติของชาวบ่อเตน เมอืงเลก็ๆ ชายแดนลาว – จนี 

  ๔. ประโยคใจความสาํคญัอยู่ต้นและท้ายย่อหน้า การเขยีนยอ่หน้าลกัษณะน้ี 

เขยีนโดยวางประโยคใจความสําคญัไว้ต้นย่อหน้า แล้วค่อยๆ ขยายความในประโยคต่อมา 

ก่อนจะขมวดลงทา้ยดว้ยประโยคใจความสาํคญัอกีครัง้เป็นการเน้นยํา้ 
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   การเขยีนยอ่หน้าลกัษณะน้ีช่วยใหใ้จความสาํคญัไดร้บัการเน้นยํ้าใหห้นกัแน่น

และเหมาะสาํหรบัการเริม่ฝึกเขยีนเชน่กนั 
 

ประโยคใจความสาํคญั 

ประโยคขยายความ 

ประโยคขยายความ 

ประโยคขยายความ 

ประโยคขยายความ 

ประโยคใจความสาํคญั 
 

แผนภมิู 

 ตวัอย่างท่ี ๑ 

 นักเขียนจะต้องเป็น ‘บุคคลของความรู้สึก’ ท่ีตระหนักถึงผู้อ่ืนอยู่เสมอ บางครัง้ทํา

ใหปี้ตยินิด ีแต่จะตอ้งดว้ยความเขา้ใจ แอนโทนี โทรลโลป ไดใ้หข้อ้สงัเกตวา่ ก่อนทีน่กัเขยีนจะ

เป็นทีช่ื่นชอบของผูอ้า่นไดน้ัน้ เขากจ็ะตอ้งทาํงานดว้ยความรูส้กึรว่ม และมจีนิตนาการ โจเซฟ 

คอนราด ใหค้าํแนะนําวา่การจะมคีวามรูส้กึรว่มไดน้ัน้ นกัเขยีนจะตอ้งเป็นนกัสงัเกตและอดทน 

นกัเขยีนทีป่ราศจากความสนใจ หรอืความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจในขอ้บกพรอ่งของเพื่อนมนุษยไ์ม่

น่าจะเป็นนกัเขยีน ‘ความรู้สึกร่วมน้ีเป็นคณุค่าท่ีนักเขียนพึงมี’ 

 (คดัจากเพลนิตา (นามแฝง) โรงเรียนนักเขียน พ.ศ. ๒๕๔๖ หน้า ๗๙) 

ประโยคใจความสําคญัของย่อหน้าน้ีอยู่ที่ประโยคต้นและประโยคท้ายคอืนักเขียน

จะต้องเป็น ‘บุคคลของความรู้สึก’ ท่ีตระหนักถึงผู้อ่ืนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นประโยคแรกของย่อ

หน้า และประโยค ความรู้สึกร่วมน้ีเป็นคณุค่าท่ีนักเขียนพึงมี ซึ่งเป็นประโยคทา้ยย่อหน้า 

ประโยคต่างๆ ในยอ่หน้าเป็นประโยคสนบัสนุนใจความสาํคญัของเรือ่ง 

 ตวัอย่างท่ี ๒ 

 เพลงป่ีท่ีพระอภยัมณีใช้เรียกนางละเวงในครัง้น้ี มีการส่ือความถึงความรกัและ

ความเป็นห่วงอย่างย่ิง เน่ืองจากพระอภยัมณีไม่ทราบว่านางระเวงหนีไปอยู่ทีใ่ดและตอ้งอยู่

ในภาวะลําบากหรอืไม ่นยัของเพลงป่ีจงึสะทอ้นความรกัความอาลยันางละเวง มกีารกล่าวอา้ง
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ถงึช่วงเวลาทีอ่ยู่ดว้ยกนั ทัง้น้ีเพราะพระอภยัมณีเพิง่จะไดค้รองคู่กบันางระเวงไม่นาน รอยรกั

ยงัไม่ทนัจดืจางก็จําต้องมาห่างไกลกนั โดยที่ไม่อาจทราบได้ว่านางละเวงจะเป็นตายรา้ยดี

อยา่งไร พระอภยัมณีจึงหวงัว่า หากนางได้ยินเสียงป่ี นางกจ็ะได้ทราบถึงความรกัความ

เป็นห่วงของพระอภยัมณีว่ามีมากมายเพียงใด 

 (คดัจากสุมาล ีลิ้มประเสรฐิ “เพลงป่ี : เพลงชวีติของพระอภยัมณี” ในภาษาและ

วรรณกรรมไม่เคยตาย ปีที ่๑ ฉบบัที ่๑ (๒๕๔๖) หน้า ๑๐๖) 

 จากย่อหน้าน้ีจะเห็นว่าทัง้ประโยคต้นและประโยคท้ายของย่อหน้าต่างเน้นการสื่อ

ความรกัเพลงป่ีของพระอภยัมณี โดยประโยคกลางย่อหน้าเป็นการขยายความและบอกกล่าว

ใหรู้ว้า่คนรกัทีพ่ระอภยัมณตีอ้งการสือ่ไปนัน้คอืนางละเวง 

 จากการวางตําแหน่งประโยคใจความสําคญัทัง้ ๔ ลกัษณะดงักล่าวมาน้ี หากจําลอง

เป็นรปูหน้ากระดาษจะไดภ้าพดงัน้ี 

 

๑.  ประโยคใจความสาํคญัอยู่ต้นย่อหน้า ๒.  ประโยคใจความสาํคญัอยู่กลางย่อหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ประโยคใจความสาํคญั__________ 

__________________________________ 

(ประโยคต่อๆ มาเป็นประโยคขยายความ) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(สรปุ) 

__________________________________ 

__________________________________ 

          เกริน่นํา_______________________ 

__________________________________ 

________________ประโยคใจความสาํคญั 

__________________________________ 

(ขยายความ) 

__________________________________

(สรปุ) 

__________________________________ 

__________________________________ 
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๓.ประโยคใจความสาํคญัอยู่ท้ายย่อหน้า     ๔. ประโยคใจความสาํคญัอยู่ต้นและท้ายย่อหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อน่ึงนอกจากการวางตําแหน่งประโยคความสําคญัทัง้ ๔ ตําแหน่งดงักล่าวมาแล้ว 

บางครัง้อาจพบยอ่หน้าทีเ่ขยีนโดยไมป่รากฏประโยคใจความสาํคญัอยูเ่ลย ไมว่่าจะในตําแหน่ง

ใดกต็าม หากพบย่อหน้าลกัษณะน้ี ผูอ้่านจะต้องเป็นผูพ้จิารณาเองว่าใจความสําคญัของย่อ

หน้านัน้คอือะไร 

 ตวัอย่าง ยอ่หน้าทีไ่มป่รากฏประโยคใจความสาํคญั 

 “มโีอกาสไปเทีย่วเมอืง ‘น่าน’ จงัหวดัทีห่ลายคนถามว่ามอีะไรใหเ้ทีย่ว ยิง่กว่านัน้บาง

คนถามวา่อยูภ่าคไหน ฉ้นยิม้...และบอกวา่กลบัมาจะเล่าใหฟ้งั ๓ วนั ๒ คนื ทีน่ัน่ฉนัเหมอืนได้

หยดุเขม็นาฬกิา หรอืหากมนัเดนิกค็งเดนิแบบออ้ยอิง่ทีสุ่ด ‘วดั’ คอืสถานทีพ่บไดทุ้กสีแ่ยก แม้

อายหุลายรอ้ยปีแลว้ แต่ทุกวดัยงัคงความสวยงามและมพีระสงฆป์ฏบิตัธิรรมอยูเ่หมอืนครัง้เก่า

ก่อน ฉันป ัน่จกัรยานลดัเลาะไปทัว่เมอืง เก็บทัง้ภาพและความรู้สกึที่ดขีองที่น่ีไว้ และบอก

ตวัเองวา่ วนัหน่ึงจะกลบัมาหยดุเวลาที ่‘น่าน’ อกีสกัครัง้” 

 (คดัจากคอลมัน์ บนัทึกไว้ในใจ ใน “กรุงเทพวนัอาทติย”์ หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธรุกิจ 

ฉบบัที ่๔๙๓ วนัอาทติยท์ี ่๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ หน้า ๑๕) 

          ประโยคใจความสาํคญั__________ 

__________________________________ 

(ขยายความ) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(ขมวดความ) 

__________________________________ 

________________ประโยคใจความสาํคญั 

________(เกริน่นํา)_____________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(ขมวดความ) 

__________________________________ 

________________ประโยคใจความสาํคญั 
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 เมื่อพจิารณาขอ้ความทัง้ย่อหน้าแล้ว จะเหน็ว่าไม่สามารถสรุปได้ว่าประโยคใดเป็น

ประโยคใจความสาํคญัของยอ่หน้า และวางอยู ่ณ ตําแหน่งใด ดงันัน้ผูอ้า่นตอ้งสรปุความเองว่า

อะไรคอืใจความสาํคญัของย่อหน้าน้ี ซึง่พจิารณาดูแลว้ ใจความสาํคญัของย่อหน้าน้ีน่าจะเป็น 

ความประทบัใจท่ีมีต่อเมืองน่าน 

 ๖. การฝึกเขียนข้อความ ๑ ย่อหน้า 

  เมื่อนักศกึษาไดท้ราบขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกบัย่อหน้าแลว้ นักศกึษาควรทดลองฝึก

เขยีนยอ่หน้าดว้ย ซึง่ก่อนจะฝึกเขยีน นกัศกึษาควรไดท้ราบขอ้บกพรอ่งในการเขยีนยอ่หน้า ที่

มกัพบจากงานเขยีนของนกัศกึษาทีผ่า่นๆ มาแลว้ 

  ข้อบกพร่องในการเขียนย่อหน้า 

  ขอ้บกพรอ่งทีม่กัพบในการเขยีนยอ่หน้าของนกัศกึษามดีงัน้ี 

  ๑. เขียนไม่ถกูต้องตามรปูแบบ ซึง่ไดแ้ก่ ไม่ย่อหน้าเขา้มาประมาณ ๒ ซม. ตาม

รูปแบบการเขยีนย่อหน้าของภาษาไทย แต่กลบัเขยีนชดิเส้นตามรูปแบบการเขยีนย่อหน้า

ลกัษณะหน่ึงของภาษาองักฤษ หรอืตามลกัษณะของยอ่หน้าทีป่รากฏในอนิเทอรเ์น็ต 

  ๒. เขียนไม่ถกูต้องตามท่ีโจทยก์าํหนด ไดแ้ก่ 

   ๒.๑ เขียนข้อความมากกว่า ๑ ย่อหน้า (ในกรณีที่โจทย์กําหนดให้เขียน

ขอ้ความ ๑ ยอ่หน้า) 

   ๒.๒ เขียนไม่ตรงตามจํานวนบรรทดัที่โจทย์กําหนด เช่นคําสัง่ ให้เขียน

ขอ้ความ ๑ ย่อหน้า ความยาวประมาณ ๑๐ บรรทดั แต่เขยีนเพยีง ๗ – ๘ บรรทดั หรอืเขยีน

มากถึง ๑๒ – ๑๓ บรรทดั ถือว่าไม่ถูกต้องตามคําสัง่ หากจะใหใ้กล้เคยีง และพออนุโลมได ้

ควรเขยีนใหอ้ยูท่ีจ่าํนวนประมาณ ๙ – ๑๑ บรรทดั ซึง่อยูใ่นอตัรา +- ๑๐%  

   ๒.๓ เปลีย่นแปลงประโยคทีก่ําหนด เช่น โจทยก์ําหนดใหใ้ชป้ระโยคใจความ

สาํคญัวา่ “เวลาเป็นสิง่เดยีวในโลกทีทุ่กคนไดม้าอยา่งเทา่เทยีมกนั”  อยูใ่นสว่นใดสว่นหน่ึงของ

ยอ่หน้า 

   นักศกึษาต้องเคร่งครดัใชป้ระโยคใหถู้กต้องตามน้ี จะแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ความ

หรอืปรบัเปลีย่นขอ้ความเป็นอย่างอื่นไมไ่ด ้เช่น จะปรบัเปลีย่นขอ้ความเป็น “สิง่เดยีวทีทุ่กคน
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ในโลกไดม้าอย่างเท่าเทยีมกนัคอืเวลา” หรอื “ทุกคนในโลกไดเ้วลามาอย่างเท่าเทยีมกนั” ถอื

เป็นเรือ่งไมถู่กตอ้ง 

  ๓. ใจความท่ีเขียนวกวน สาเหตุเป็นเพราะ 

   ๓.๑ ขาดการวางโครงเรือ่ง ทาํใหค้วามคดิสบัสน 

   ๓.๒ เร่งรีบเกินไป ไม่คิดวางแผนล่วงหน้าว่าจะกําหนดตําแหน่งประโยค

ใจความสาํคญัใหอ้ยู่ตอนตน้ ตอนกลาง ตอนทา้ย หรอืตอนตน้และตอนทา้ยย่อหน้า พรอ้มทัง้

ไมไ่ดเ้ตรยีมจดัวางประโยคสนบัสนุนหรอืประโยคขยายความไวด้ว้ย 

   ๓.๓ ไมเ่ขยีนรา่งก่อนเขยีนจรงิ โดยถอืเอาฉบบัตน้รา่งนัน้เป็นฉบบัจรงิเลย 

  ๔. บกพร่องในเรื่องการใช้ภาษา เช่น ใชภ้าษาปากหรอืภาษาพดู ตดิการใชค้ํา

ซํ้าๆ ในประโยคใกลเ้คยีงกนั ใชค้ําเชื่อมซํ้าๆ กนั ขอ้ความไม่กระชบัรดักุมหรอืผดิขอ้เทจ็จรงิ 

สะกดคาํผดิ เขยีนตก เวน้วรรคตอนไมถู่กตอ้ง 

  ๕. ขาดคณุสมบติัท่ีดีของย่อหน้า ไดแ้ก่ขาดเอกภาพ คอืความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดยีวกนัของเน้ือหา ขาดสมัพนัธภาพ คอืการเชื่อมโยงประโยคและเน้ือหา ขาดสารตัถภาพ คอื

เน้นยํ้าใจความสําคญั และขาดความสมบูรณ์ คอืความชดัเจนถูกต้องของเน้ือหาและการใช้

ภาษา 

  ๖. ขาดการอ่านทบทวน แก้ไข และขดัเกลาภาษา ทัง้น้ีอาจเกดิจากความเร่ง

รบี หรอืความประมาทคดิว่าสิง่ที่ตวัเองเขยีนถูกต้องดแีล้ว จงึไม่ได้อ่านทบทวน ทําให้เกิด

ขอ้ผดิพลาดขึน้ 

 

 วิธีปฏิบติัและขัน้ตอนในการเขียนย่อหน้า 

 นกัศกึษาตอ้งปฏบิตัใินการเขยีนยอ่หน้าตามขัน้ตอนและดว้ยวธิต่ีางๆ ดงัน้ี 

 ๑. อา่นคาํสัง่และตคีวามหมายของคาํสัง่ใหช้ดัเจน 

 ๒. คดิก่อนเขยีนดว้ยการวางโครงเรือ่งหรอืเรยีงลาํดบัเน้ือหาทีจ่ะเขยีน 

 ๓. เขยีนรา่ง (Draft) ก่อนเขยีนจรงิ 

 ๔. อา่นทบทวน เพือ่ 

  ๔.๑  ดคูวามถูกตอ้งสมบรูณ์ของเน้ือหา 

  ๔.๒ สาํรวจเน้ือหาวา่ถูกตอ้งตรงประเดน็ ไมเ่ขยีนออกนอกประเดน็ 
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  ๔.๓ แกไ้ขหรอืขดัเกลาภาษาใหส้ละสลวย 

 ๕. เขียนจริงพร้อมอ่านทบทวนอีกครัง้ ถ้าหากเขียนด้วยลายมือ ต้องเขียนด้วย

ลายมอืทีส่วยงามอา่นงา่ย เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

 ตวัอย่างการปฏิบติัในการเขียน 

 สมมตุวิา่นกัศกึษาไดร้บัโจทยใ์หเ้ขยีนขอ้ความ ๑ ยอ่หน้า ดงัน้ี 

 โจทย ์ “ใหน้ักศกึษาเขยีนขอ้ความ ๑ ย่อหน้าความยาวประมาณ ๗ บรรทดั โดยให้

ประโยคใจความสําคญั ความรกัเปรียบเสมือนดาบ ๒ คม เป็นประโยคทีอ่ยู่ต้นย่อหน้า พรอ้ม

ทัง้ตัง้ชื่อเรือ่งดว้ย” 

 ขัน้ตอนปฏิบติัในการเขียน 

 ๑. ตคีวามคาํสัง่ของโจทย ์สรปุไดว้า่โจทยส์ัง่ใหท้าํเรือ่งต่างๆ คอื 

  ๑.๑ เขยีนขอ้ความ ๑ ยอ่หน้า ความยาวประมาณ ๗ บรรทดั 

  ๑.๒ ใชป้ระโยค ความรกัเปรียบเสมือนดาบ ๒ คม เป็นประโยคขึน้ตน้ยอ่หน้า 

  ๑.๓ ตัง้ชื่อเรือ่งดว้ย 

 ๒. วางโครงเรือ่งหรอืลาํดบัเน้ือหา ดว้ยการเขยีนเป็นประเดน็ครา่วๆ คอื 

  - ประโยคบงัคบั 

  - จาํกดัเน้ือหาใหอ้ยูใ่นเรือ่งความรกัของหนุ่มสาว 

  - ดาบ ๒ คม คอืสขุและทุกข ์

  - ยามสขุเป็นเชน่ไร 

  - ยามทุกขเ์ป็นเชน่ไร 

  - ขมวดปมใหค้ดิ 

  - ประโยคสรปุจบ 

 ๓. เขยีนร่าง ดว้ยการเขยีนเน้ือหาใหไ้ดข้นาดความยาวประมาณ ๗ บรรทดัก่อน ชื่อ

เรือ่งเวน้ไวต้ัง้ทหีลงั 
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 ๔. ตรวจทาน ดว้ยการอา่นทบทวนรา่งทีเ่ขยีนอกีครัง้ แกไ้ขภาษาทีไ่มส่ละสลวย ปรบั

ใจความสาํคญัใหก้ระชบัรดักุม ซึง่จากการอา่นทบทวนรา่งทีเ่ขยีนมาพบขอ้บกพรอ่งดงัน้ี 

  ๑. ภาษาบางแห่งไม่สละสลวย ตดัคําท่ีหน้าประโยค “อาจนํามาซึง่ความสุขหรอื

ความทุกข”์ ออก และตดัคาํ เสมอ ทา้ยประโยค “หนุ่มสายมกัประสบปญัหาความรกั” ออก 

  ๒. ใจความไมค่รบ ๗ บรรทดั ตอ้งเขยีนเพิม่ 

  ๓. ภาษาในชว่งประโยคขมวดปมทา้ยยอ่หน้าไมก่ระชบัรดักุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................... 

 ความรกัเปรียบเสมือนดาบ ๒ คม ทีอ่าจนํามาซึ่งความสุขหรอืความทุกข ์ในยาม

สมหวงัความรกัอาจทําใหช้วีติเป็นสุขมแีต่รอยยิม้และความสดใส ในยามผดิหวงัความรกัอาจ

นําความทุกขม์าให ้มแีต่น้ําตาและความเศรา้หมอง หนุ่มสาวมกัประสบปญัหากบัความรกัเสมอ 

ทัง้น้ีเน่ืองจากไม่รู้จกัคุณค่าของความรกัที่เปรยีบเสมอืนดาบ ๒ คม หากใช้ไม่ถูกต้องอาจนํา 

ความทุกขม์าใหต้วัเองได ้
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แก้ไขขดัเกลาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

  ๑. ขอ้ความทีข่ดีเสน้ใต ้และขดีฆา่คอืขอ้ความเดมิ 

  ๒. ขอ้ความทีพ่มิพต์วัดาํคอืขอ้ความทีแ่กไ้ขใหม ่

  ๓. ขอ้ความทีพ่มิพต์วัเอนคอืขอ้ความทีเ่ขยีนขึน้ใหม ่เพือ่ใหค้รบ ๗ บรรทดั 

 ๕. ตัง้ชือ่เรือ่ง การตัง้ชื่อเรือ่งมขีอ้ควรพจิารณาดงัน้ี 

  ๑. ตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมเน้ือหาของเรือ่ง 

  ๒. งา่ย เก๋ มเีสน่หช์วนอา่น ไมใ่ชค้าํใหมห่รอืหรจูนเกนิไป 

  ๓. ไมย่าวหรอืสัน้จนเกนิไป 

....................................................................... 

 ความรกัเปรียบเสมือนดาบ ๒ คม ทีอ่าจนํามาซึง่ความสขุหรอืความทุกข ์ 

ในยามสมหวงัความรกัอาจทาํใหช้วีติเป็นสขุ มแีต่รอยยิม้และความสดใส ในยาม 

ผดิหวงัความรกัอาจนําความทุกขม์าให ้มแีต่น้ําตาและความเศรา้หมอง หนุ่มสาวมกั 

                                                                                      ผูท่ี้ 

ประสบปญัหากบัความรกัเสมอ ทัง้น้ีเน่ืองจากไมรู่จ้กัคุณคา่ของความรกัทีเ่ปรยีบเสมอืน 

                              มกัมีสาเหตมุา 

ดาบ ๒ คม หากใชไ้มถู่กตอ้งอาจนํา ความทุกขม์าใหต้วัเองได ้ไมค่วรคาดหวงัผลของความรกั 

         และรสชาติของความรกัดีพอ 

มากเกนิไป เพราะความรกัจะประสบผลสาํเรจ็ได ้ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัเราฝา่ยเดยีว จงใชร้กัใหเ้ป็น 

ใชอ้ย่างมสีต ิรูจ้กัความพอด ีนําคมความรกัทีส่มหวงั มาสรา้งความสดใสใหก้บัชวีติ แลว้เราจะ

พบวา่ความรกันัน้มคีุณมากกวา่โทษ 
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 สาํหรบัการตัง้ชื่อเรื่องเกีย่วกบัดาบ ๒ คมของความรกั นักศกึษาควรพจิารณาเน้ือหา

ใหถ้ี่ถ้วน สงัเกตคําทีส่ ื่อความหมายของเรื่องและคําที่ใชบ้่อยๆ แลว้ลองนํามาพจิารณาตัง้ชื่อ

เรือ่งสกั ๒ – ๓ ชื่อ อาท ิ

 ๑. อานุภาพแหง่รกั 

 ๒. คมรกั 

 ๓. คมความรกั 

 จากชื่อเรื่อง ๓ ชื่อ สมมุติว่านักศึกษาเลือกชื่อ คมความรกั เป็นชื่อเรื่อง เพราะ

พิจารณาดูแล้วสื่อความหมายของเรื่องได้ชดัเจนที่สุด ทัง้ยงัเป็นการเล่นคําเกี่ยวกับการ

เปรยีบเทยีบผลของความรกัอกีดว้ย 

 ๖. เขยีนจรงิ พรอ้มอ่านทบทวนอกีครัง้ เมื่อไดช้ื่อเรื่องแลว้ นําขอ้ความในร่างนัน้มา

พมิพ ์หรอืเขยีนดว้ยลายมอืทีส่วยงามหรอือา่นงา่ย ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

คมความรกั 

 ความรกัเปรียบเสมือนดาบ ๒ คม อาจนํามาซึ่งความสุขหรอืความทุกข์ ในยาม

สมหวงั ความรกัอาจทาํใหช้วีติเป็นสุข มแีต่รอยยิม้และความสดใส ในยามผดิหวงัความรกัอาจ

นําความทุกข์มาให้ ก่อให้เกิดน้ําตาและความเศร้าหมอง ผู้ที่ประสบปญัหาความรกั มกัมี

สาเหตุมาจากการไมรู่คุ้ณค่าของความรกัและรสชาตขิองความรกัดพีอ ไม่ควรคาดหวงัผลของ

ความรกัมากเกนิไป เพราะความรกัจะประสบผลสาํเรจ็ได ้ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัเราฝา่ยเดยีว จงใชร้กั

ใหเ้ป็น ใชอ้ย่างมสีต ิรูจ้กัความพอด ีนําคมความรกัทีส่มหวงั มาสรา้งรอยยิม้และความสดใส

ใหก้บัชวีติ แลว้เราจะพบวา่ความรกันัน้มคีุณมากกวา่โทษ 
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 ขัน้ตอนการฝึกเขยีนข้อความ ๑ ย่อหน้าดงัได้กล่าวมา อาจเขยีนเป็นแผนภูมกิาร

ทาํงาน ไดด้งัน้ี 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทีก่ล่าวมาน้ีคอืตวัอย่างการฝึกเขยีนขอ้ความ ๑ ยอ่หน้า นกัศกึษาควรหาประเดน็หรอื

ประโยคทีม่ใีจความน่าสนใจมาฝึกเขยีนบ่อยๆ หรอืในบางครัง้อาจนําภาพทีน่่าประทบัใจ และ

สื่อความหมายได้ด ีเขยีนถ่ายทอดความรูส้กึของนักศกึษาด้วยภาษาที่สละสลวย และเรยีบ

เรยีงเป็นเรื่องทีน่่าสนใจดว้ยขอ้ความ ๑ ยอ่หน้า จะช่วยใหน้กัศกึษามโีอกาสพฒันาทกัษะการ

เขยีนอยูต่ลอดเวลา 

 

ขัน้ที ่๑                   อา่นโจทยแ์ละตคีวามโจทยใ์หช้ดัเจน 

ขัน้ที ่๒                   คดิก่อนเขยีนดว้ยการวางโครงเรือ่ง 

ขัน้ที ่๓                   เขยีนรา่ง (Draft) 

ขัน้ที ่๔                   อา่นทบทวน  แกไ้ข 

ขัน้ที ่๕       เขยีนจรงิดว้ยลายมอืทีส่ละสลวยหรอืพมิพพ์รอ้ม    

                ทัง้อา่นทบทวน 

ยอ่หน้าทีส่มบรูณ์ ๑ ยอ่หน้า 
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กิจกรรมการเรียนบทท่ี ๔ 

ข้อ ๑ ใหน้กัศกึษาเตมิคาํลงในชอ่งวา่งใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ถูกตอ้ง 

 ๑. ยอ่หน้า หมายถงึ________________________________________________ 

__________________________________ประกอบขึน้ดว้ย_______________________ 

โดย__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ๒. One paragraph, one main idea. หมายถงึ____________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 ๓. ขนาดความสัน้ยาวของยอ่หน้าไม_่_________________ขึน้อยู่กบั___________ 

______________________________________________________________________ 

 ๔. ยอ่หน้าซอยสัน้คอื_______________________________________________ 

มกัใชใ้นงานเขยีนประเภท__________________________________________________ 

 ๕. ประโยชน์ของยอ่หน้าม ี๔ ประการคอื ๑)______________________________ 

๒)________________________________  ๓)________________________________ 

______________________________๔)______________________________________ 

 ๖. ลกัษณะของยอ่หน้าทีด่คีอื ๑)_____________________๒)________________ 

____________________๓)_______________________๔)_______________________ 

 ๗. หากมใีจความสาํคญัมากกวา่ ๑ ใจความจะทาํใหย้อ่หน้านัน้________________ 

______________________________________________________________________ 

 ๘. ใจความที่เขยีนวกวน ไม่ต่อเน่ืองหรอืสอดคลอ้งกนัเป็นความบกพร่องทีเ่กดิจาก

การขาด________________________________________________________________ 

 ๙. สารตัถภาพคอื_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๑๐. การเขยีนย่อหน้านอกจากคํานึงถงึความสมบูรณ์ของเน้ือหาแลว้ ยงัต้องคํานึงถงึ 

_____________________________________________________________อกีดว้ย 
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 ๑๑. ประโยคใจความสาํคญัของยอ่หน้าจะปรากฏใน ๔ ตําแหน่งสาํคญัคอื ๑)_______ 

________๒)_________________ ๓)________________ ๔)______________________ 

 ๑๒. ประโยคใจความสาํคญัทีอ่ยูต่อนตน้ยอ่หน้าเหมาะสาํหรบั__________________ 

 ๑๓. ขอ้บกพรอ่งในการเขยีนยอ่หน้าทีม่กัพบในงานเขยีนของนกัศกึษาคอื ๑)_______ 

_______________ ๒)_________________________ ๓)________________________ 

๔)______________________ ๕)____________________ ๖)____________________ 

 ๑๔. วธิปีฏบิตัแิละขัน้ตอนในการเขยีนยอ่หน้าม ี๕ ขัน้ตอนสาํคญั คอื ๑)__________ 

๒)___________________________________ ๓)______________________________ 

๔)___________________________________ ๕)______________________________ 

 ๑๕. การตัง้ชื่อเรือ่งอาจทาํได ้๒ ลกัษณะคอื________________________________ 

ข้อ ๒ ใหน้กัศกึษาอา่นยอ่หน้าทีย่กมาน้ี แลว้เตมิคาํตอบลงในชอ่งวา่งวา่ประโยคใจความสาํคญัอยู่

ในสว่นใดของยอ่หน้า พรอ้มทัง้ขดีเสน้ใตป้ระโยคใจความสาํคญันัน้ดว้ย 

 ๒.๑  

 ดว้ยสภาพทางภูมศิาสตรท์ีต่ ัง้อยู่ตดิชายทะเลฝ ัง่มหาสมุทรแปซฟิิก และความเป็นเมอืง

เลก็ๆ น่ารกั มผีูค้นอาศยัอยู่เพยีงราวหน่ึงแสนคนเท่านัน้ ดะนีดนิ จงึยงัคงความอุดมสมบูรณ์ 

และเต็มไปดว้ยแหล่งอาหารตามธรรมชาติใหส้ตัว์ทะเลนานาชนิด อาท ิแมวน้ํา นกเพน็กวนิ 

และนกทะเลต่างๆ มาอาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก อีกทัง้ร่องรอยทางสถาปตัยกรรมซึ่งได้รบั

อทิธพิลจากยโุรปแถบสกอ็ตแลนด ์ยงัช่วยใหเ้มอืงเลก็ๆ แหง่น้ีมเีสน่หเ์ยา้ยวนต่อนกัท่องเทีย่ว

ทีพ่ากนัมาเยอืนทีน่ี่ไมต่ํ่ากวา่ปีละหลายหลายหมื่นคน” 

 (คดัจากบทความสารคดที่องเทีย่ว “ดะนีดนิ” (Dunedin) ร่องรอยวฒันธรรมสกอ็ต

แหง่ซกีโลกใต”้ ในนิตยสารเพ่ือนเดินทาง ปีที ่๒๖ ฉบบัที ่๒๙๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หน้า ๑๘) 

ประโยคใจความสาํคญัอยู่_________________________________________________ 

ประโยคใจความสาํคญัคือ__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 ๒.๒ 

 “ภาษาไทยเป็นแกนกลางในการสบืทอดวฒันธรรมแขนงต่างๆ อนัเป็นมรดกจากบรรพชน 

มาถึงคนไทยในปจัจุบนั สิง่ต่างๆ ที่ต้องอาศยัภาษาไทยช่วยเสรมิสรา้งและสบืทอดนัน้แนบ

เน่ืองอยู่ในวถิชีวีติของคนไทยมาแต่โบราณ เช่น เพลงกล่อมเดก็ เพลงพืน้บา้นทีช่าวบา้นรอ้ง

โต้ตอบกัน ปริศนาคําทาย นิทาน บทละคร คําสอน คําพญา คําพังเพย คําทํานายฝนั 

ศลิปหตัถกรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถิน่ สิง่เหล่าน้ีลว้นตอ้งใชภ้าษา

ในการเสรมิสรา้งและอนุรกัษ์ทัง้สิน้” 

 (คดัจากบทความเรือ่ง “ภาษาไทย ภาษาถิน่ ไมส่ิน้สญู” โดย ศ. ฐะปะนีย ์นาครทรรพ ใน

วารสารภาษาไทยของเรา สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

หน้า ๕๔) 

ประโยคใจความสาํคญัอยู่__________________________________________________ 

ประโยคใจความสาํคญัคือ__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๒.๓ 

 “การทาํความรูจ้กักบัประเทศเพื่อนบา้นหรอืเพื่อนร่วมโลกของเรา นอกจากจะกระทําได้

โดยการตดิต่อสมัพนัธ์กนัโดยตรง หรอืการตดิตามขอ้มูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ ซึง่ทํา

ใหเ้ราตดิตามขอ้มลูไดอ้ยา่งฉบัไวแลว้ การอ่านวรรณกรรมกเ็ป็นอกีวถิทีางหน่ึงทีท่ําใหเ้รารูจ้กั

คน และสงัคมได ้เพราะวตัถุดบิทีส่ําคญัแหล่งหน่ึงทีผู่เ้ขยีนนํามาสรา้งเรื่องคอืสงัคมร่วมสมยั

ของผูเ้ขยีน ซึ่งแมจ้ะไม่ใช่ขอ้มูลตามสภาพสงัคมทีเ่ป็นจรงิทัง้หมด แต่โดยตัง้ใจหรอืไม่กต็าม 

การนําเสนอขอ้มูลเหล่านัน้มกัมปีระสบการณ์หรอืโลกทรรศน์ของผูเ้ขยีนสอดแทรกในเรื่องที่

เขาเขยีนขึน้มามากบา้งน้อยบา้งเสมอ” 

 (คดัจากบทความเรื่อง “จากวธิาวถีงึบุสสบิา : ๖๐ ปีแหง่การเดนิทางของผูห้ญงิเขมร” 

โดย อารยีา หตุนิทะ ในภาษาและวรรณกรรมไม่เคยตาย ปีที ่๑ ฉบบัที ่๑ (๒๕๔๖) หน้า ๑๕๘) 

ประโยคใจความสาํคญัอยู่__________________________________________________ 

ประโยคใจความสาํคญัคือ__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 ๒.๔ 

 “การแข่งขนัประชาสมัพนัธ์ชนิด “ดุเดอืดเขม้ขน้” เรื่องการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ 

ในเอเซยี ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง สงิคโปร ์มาเลเซยี เกาหลใีต้ ฯลฯ กเ็ป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่ส่งผล

กระทบต่อจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง เพราะนักท่องเที่ยวมเีพยีงกลุ่มเดยีว แต่มี

ทางเลอืกการท่องเที่ยวที่มากขึน้ ประเทศต่างๆ ในภูมภิาคน้ีจงึเกดิการแย่ง “ลูกคา้” ดว้ยวธิี

ปล่อยขา่วทาํลายภาพพจน์ และนํากลยทุธท์างการตลาดมาใช”้ 

 (คดัจาก บทความพเิศษ “ทศิทางการท่องเทีย่วไทย” โดยกาลญั วรพทิยุต ิในมติชนสุด

สปัดาห ์ฉบบัประจาํวนัที ่๓๐ ธ.ค. ๒๕๔๘ - ๕ ม.ค. ๒๕๔๙ หน้า ๒๘) 

ประโยคใจความสาํคญัอยู่__________________________________________________ 

ประโยคใจความสาํคญัคือ__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๒.๕ 

 “วรีบุรุษหรอื ‘hero’ เป็นสญัลกัษณ์ของพลงัแห่งความกระตือรอืรน้ สมยัก่อนเรื่องเล่า

เกีย่วกบัวรีกรรมจะอยูใ่นรปูของตํานานหรอืนิทาน สว่นเรื่องเล่าของวรีบุรุษสมยัใหม่อาจอยูใ่น

รปูของนิทาน การต์ูน หรอืภาพยนตร ์แต่มคีวามคลาสสกิขา้มกาลเวลาได ้อย่างซุปเปอรแ์มน 

สไปเดอรแ์มน อุลตรา้แมน หรอืไอม้ดแดง” 

 (คดัจากบทความเรื่อง “สามก๊กฉบบัคนกนัเอง” โดยเอือ้ อญัชล ีในมติชนสดุสปัดาห ์ฉบบั

ประจาํวนัที ่๓๐ ธ.ค. ๔๘ – ๕ ม.ค. ๔๙ หน้า ๖๕) 

ประโยคใจความสาํคญัอยู่__________________________________________________ 

ประโยคใจความสาํคญัคือ__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ข้อ ๓ ใหน้ักศกึษาอ่านบทความทีย่กมาน้ี แลว้ขดีเสน้ใต้ประโยคใจความสําคญัของแต่

ละยอ่หน้า 

ภาษาไทยง่ายและน่าสนใจ 

 ผูเ้ขยีนไดอ้่านบทความบทหน่ึง ซึ่งแสดงทศันะว่าภาษาไทยยากและน่าเบื่อ และผูท้ีท่ํา

ใหภ้าษาไทยเป็นเช่นนัน้กค็อืครทูีส่อนภาษาไทยนัน่เอง ผูเ้ขยีนรูส้กึสงสารครภูาษาไทยอย่าง
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จบัใจเพราะถูกโทษวา่ลม้เหลวในวธิกีารสอน จงึเป็นผูท้ีท่าํใหภ้าษาไทยยากและน่าเบื่อ ผูเ้ขยีน

เหน็ว่าครูภาษาไทยอาจมสี่วนอยู่บ้างในการทําให้ภาษาไทยซึ่งง่ายและน่าสนใจกลายเป็น

ตรงกนัขา้ม แต่ยงัมปีจัจยัอื่นๆ อกีหลายประการทีน่่าจะกล่าวถงึดว้ย 

 อนัทีจ่รงิ ภาษาไทยน่าจะเป็นสิง่ทีง่า่ยและน่าสนใจสาํหรบัคนไทย แต่เหตุไฉนจงึไมเ่ป็น

เช่นนัน้ เป็นทีท่ราบกนัว่ามนีักเรยีนไทยจํานวนน้อยมากทีช่อบหรอืสนุกกบัวชิาภาษาไทยใน

โรงเรยีน มนิีสตินกัศกึษาจาํนวนน้อยมากทีเ่ลอืกภาษาไทยเป็นวชิาเอกในมหาวทิยาลยั และใน

จาํนวนนิสตินกัศกึษาทีมุ่ง่ศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกกม็จีาํนวนน้อยมากทีเ่ลอืก

สาขาวชิาภาษาไทย และในจาํนวนคนทีเ่ลอืกศกึษาต่อดา้นภาษาไทย ซึง่น้อยอยู่แลว้กย็งัสอบ

เขา้ไดย้ากดว้ย ขอ้เทจ็จรงิน้ีแสดงวา่ภาษาไทยไดก้ลายเป็นวชิาทีย่ากและมผีูส้นใจน้อย 

 คนไทยไม่สนใจภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เป็นภาษาที่เรียนรู้โดย

อตัโนมตัิ ตัง้แต่เป็นเด็กเล็ก คนไทยพูดภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติ โดยแทบไม่รู้สกึตวั 

ภาษาไทยจงึกลายเป็นสิง่ธรรมดาๆ สําหรบัคนไทย ไม่มอีะไรทีแ่ปลกใหม่ที่น่าสนใจ ในทาง

ตรงกนัขา้ม คนไทยสว่นใหญ่กลบัเหน็ว่าภาษาต่างประเทศน่าสนใจ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษา

ฝรัง่เศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจนี ล้วนมคีวามแปลกใหม่ มคีวามไพเราะ อกีทัง้ยงัเป็นสิง่ที่ต้อง

แสวงหา เช่น ตอ้งเสยีเงนิไปเรยีน ต้องเสยีเงนิซื้อตําราหรอืวสัดุการเรยีนรูปแบบต่างๆ จงึจะ

พูดได้ ทําใหเ้หน็ว่าภาษาเหล่านัน้มคีุณค่า และน่าสนใจกว่าภาษาไทย ยิง่ไปกว่านัน้ การที่

ภาษาเหล่านัน้เป็นภาษาของประเทศทีเ่จรญิ ยิง่ใหญ่ มบีทบาทในเศรษฐกจิโลก และทีส่ําคญั

ใชท้ํามาหากนิไดก้ย็ิง่ทําใหค้นไทยเหน็ว่าภาษาเหล่านัน้สาํคญัและมปีระโยชน์มากกว่าภาษา

ของตนเอง 

 ในเมื่อภาษาไทยเป็นสิง่ธรรมดาๆ สาํหรบัคนไทย ไดม้าโดยไมต่อ้งลงทุนลงแรง กน่็าจะ

เป็นสิง่ทีง่า่ยสําหรบัคนไทย แต่ทําไมไม่เป็นเช่นนัน้ หลายคนเหน็ว่าภาษาไทยยากเหลอืเกนิ 

หมายความว่ายากเหลอืเกนิที่จะสอบผ่าน (ใหไ้ดใ้บประกาศ) ยากเหลอืเกนิที่จะไดค้ะแนนด ี

และยากเหลือเกินที่จะใช้ภาษาให้เป็นที่ถูกใจของผู้สร้างมาตรฐานภาษาไทย สรุปก็คือ

กฎเกณฑห์รอืมาตรฐานทีค่นไทยทีม่อีํานาจจํานวนหน่ึงตัง้ขึน้นัน้เองทําใหภ้าษาไทยทีค่วรจะ

งา่ยกลายเป็นยากไป 

 (คดับางส่วนจาก ศ.ดร. อมรา ประสทิธริฐัสนิธุ์ “ภาษาไทยง่ายและน่าสนใจ” ในพินิจไทย 

ไตรภาค ปฐมภาค : ภาษา ๒๕๔๙ หน้า ๕๐ - ๕๑) 
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ข้อ ๔ ให้นักศึกษาฝึกเขียนข้อความ ๖ ย่อหน้า 

 ๔.๑  ใหน้กัศกึษาเขยีนขอ้ความ ๑ ยอ่หน้า ความยาวประมาณ ๑๐ บรรทดั ตามชื่อเรื่อง 

“เวลา” โดยใหน้กัศกึษาจดัวางประโยคใจความสาํคญัเอง 

เวลา 

 _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๔.๒  ใหน้กัศกึษาเขยีนขอ้ความ ๑ ย่อหน้า ความยาวประมาณ ๑๐ บรรทดั โดยกําหนดให้

ประโยค “สมดงัพุทธสุภาษิตทีว่่า ความพยายามอยู่ทีไ่หน ความสําเรจ็อยู่ทีน่ัน่” เป็นประโยค

ใจความสาํคญัอยูท่า้ยยอ่หน้า พรอ้มทัง้ตัง้ชื่อเรือ่งดว้ย 

____________________________ 

 _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

สมดงัพทุธสภุาษติทีว่า่ ความพยายามอยูท่ีไ่หน ความสาํเรจ็อยูท่นีัน่ 

 ๔.๓  ใหน้ักศกึษาเขยีนขอ้ความ ๑ ย่อหน้า ความยาวประมาณ ๑๐ บรรทดั โดยกําหนดให้

ประโยค “ความกตญั�ูเป็นเครื่องหมายของคนด”ี เป็นประโยคใจความสําคญัอยู่ต้นย่อหน้า 

พรอ้มทัง้ชื่อเรือ่งดว้ย 

___________________________________ 

 ความกตญั�เูป็นเครือ่งหมายของคนด_ี____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๔.๔  ให้นักศึกษาเขียนข้อความ ๑ ย่อหน้า ความยาวประมาณ ๑๐ บรรทัด โดย

กําหนดใหป้ระโยค “การประหยดัเป็นการช่วยรฐัไดท้างหน่ึง” อยู่กลางย่อหน้า พรอ้มทัง้ตัง้ชื่อ

เรือ่งดว้ย 

_____________________________ 

 ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________การประหยดัเป็นการชว่ยรฐัไดท้างหน่ึง 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๔.๕  ใหน้ักศึกษาเขยีนขอ้ความ ๑ ย่อหน้า ความยาวประมาณ ๑๐ บรรทดั ใจความ

สาํคญัของยอ่หน้านัน้เกีย่วกบัการใหโ้อกาสทางการศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง โดยให้

นกัศกึษากาํหนดประโยคใจความสาํคญัเองและจดัวางไว้ตอนต้นและท้ายย่อหน้า พรอ้มทัง้

ตัง้ชื่อเรือ่งดว้ย 

__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 ๔.๖  ให้นักศึกษาเขียนข้อความ ๑ ย่อหน้า ความยาวประมาณ ๑๐ บรรทัด จาก

ความรูส้กึทีไ่ดด้ภูาพน้ี พรอ้มทัง้ตัง้ชื่อเรือ่งดว้ย 
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____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

เฉลยและแนวตอบกิจกรรมการเรียนบทท่ี ๔ 

ข้อ ๑ 

 ๑. ข้อความหรือความเรียงตอนหน่ึงของเรื่องหรือเน้ือหาที่เขยีน, ประโยคหลายๆ 

ประโยค, ประโยคหลายๆ ประโยคน้ีต้องเชื่อมโยงสมัพนัธ์กนั จนทําใหเ้น้ือหาของย่อหน้ามี

เอกภาพ 

 ๒. ในหน่ึงยอ่หน้าจะตอ้งมใีจความสาํคญัเพยีงประการเดยีว 

 ๓. มขีอ้กาํหนดตายตวั, การขยายความวา่ครบถว้น ชดัเจนหรอืไม ่

 ๔. ย่อหน้าที่เขียนด้วยข้อความสัน้ๆ เพียง ๒ - ๓ ประโยค หรือ ๑ - ๒ บรรทัด, 

บทความในหนงัสอืพมิพห์รอืนิตยสารบนัเทงิคด ี

 ๕. ๑) ช่วยใหผู้อ้่านจบัประเดน็หรอืใจความสาํคญัของเรื่องไดง้า่ยขึน้   ๒) ทําใหผู้อ้่าน

ไดพ้กัสายตาในการอ่าน  ๓) ทําใหผู้อ้่านไดม้โีอกาสคดิทบทวนเน้ือหาของเรื่องทีไ่ดอ้่าน  ๔) 

ทาํใหเ้น้ือหาของเรือ่งทีเ่ขยีนมลีกัษณะสวยงาม 

 ๖. ๑) มเีอกภาพ  ๒) มสีมัพนัธภาพ  ๓) มสีารตัถภาพ  ๔) มคีวามสมบรูณ์   

 ๗. ขาดความเป็นเอกภาพ ใจความไมเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 

 ๘. สมัพนัธภาพ 
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 ๙. การเน้นขอ้ความทีเ่ป็นใจความสาํคญัของยอ่หน้า 

 ๑๐. ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา 

 ๑๑. ๑) ตอนต้นย่อหน้า   ๒) ตอนกลางย่อหน้า  ๓) ตอนทา้ยย่อหน้า  ๔) ตอนต้นและ

ตอนทา้ยยอ่หน้า 

 ๑๒. การเริม่ฝึกเขยีน 

 ๑๓. ๑) เขยีนไมถู่กตอ้งตามรปูแบบ  ๒) เขยีนไมถู่กตอ้งตามทีโ่จทยก์ําหนด  ๓) ใจความที่

เขยีนวกวน  ๔) บกพรอ่งเรื่องการใชภ้าษา  ๕) ขาดคุณสมบตัทิีด่ขีองยอ่หน้า ๖) ขาดการอ่าน

ทบทวน 

 ๑๔. ๑) อ่านคําสัง่และตคีวามหมายของคําสัง่ใหช้ดัเจน  ๒) คดิก่อนเขยีนดว้ยการวางโครง

เรื่องหรอืเรยีงลําดบัเน้ือหาทีจ่ะเขยีน  ๓) เขยีนรา่งก่อนเขยีนจรงิ  ๔) อ่านทบทวน  ๕) เขยีนจรงิ

พรอ้มอา่นทบทวนอกีครัง้ 

 ๑๕. ตัง้ชื่อก่อนลงมอืเขยีน หรอืตัง้ชื่อหลงัเขยีนเรือ่งจบแลว้ 

ข้อ ๒ 

 ๒.๑  -  ประโยคใจความสาํคญั อยู่ กลางย่อหน้า 

  - ประโยคใจความสําคญั คือ ดินีดินจึงยงัความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วย

แหล่งอาหารตามธรรมชาติให้สตัวท์ะเลนานาชนิด 

 ๒.๒ - ประโยคใจความสาํคญั อยู่ ต้นและท้ายย่อหน้า 

  - ประโยคใจความสําคญั คือ ภาษาไทยเป็นแกนกลางในการสืบทอดวฒันธรรม

แขนงต่างๆ และ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนต้องใช้ภาษาในการเสริมสร้างและอนุรกัษ์ทัง้ส้ิน 

 ๒.๓ - ประโยคใจความสาํคญั อยู่ กลางย่อหน้า 

  - ประโยคใจความสําคญั คือ การอ่านวรรณกรรมกเ็ป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะทาํให้

เรารู้จกัคนและสงัคมได้ 

 ๒.๔ - ประโยคใจความสาํคญั อยู่ ท้ายย่อหน้า 

  - ประโยคใจความสําคญั คือ ประเทศต่างๆ ในภมิูภาคน้ีจึงเกิดการแย่ง “ลูกค้า” 

กนัเองด้วยวิธีปล่อยข่าวทาํลายภาพลกัษณ์ และนํากลยทุธท์างการตลาดมาใช้ 
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 ๒.๕ - ประโยคใจความสาํคญั อยู่ ต้นย่อหน้า 

  - ประโยคใจความสําคญั คือ วีรบุรษุ ‘hero’ เป็นสญัลกัษณ์ของพลงัแห่งความ

กระตือรืนร้น 

 ข้อ ๓ 

ภาษาไทยง่ายและน่าสนใจ 

 ผูเ้ขยีนไดอ้่านบทความบทหน่ึง ซึ่งแสดงทศันะว่าภาษาไทยยากและน่าเบื่อ และผูท้ีท่ํา

ใหภ้าษาไทยเป็นเช่นนัน้กค็อืครทูีส่อนภาษาไทยนัน่เอง ผูเ้ขยีนรูส้กึสงสารครภูาษาไทยอย่าง

จบัใจเพราะถูกโทษวา่ลม้เหลวในวธิกีารสอน จงึเป็นผูท้ีท่าํใหภ้าษาไทยยากและน่าเบื่อ ผูเ้ขยีน

เหน็ว่าครูภาษาไทยอาจมสี่วนอยู่บ้างในการทําให้ภาษาไทยซึ่งง่ายและน่าสนใจกลายเป็น

ตรงกนัขา้ม แต่ยงัมปีจัจยัอื่นๆ อกีหลายประการทีน่่าจะกล่าวถงึดว้ย 

 อนัทีจ่รงิ ภาษาไทยน่าจะเป็นสิง่ทีง่า่ยและน่าสนใจสาํหรบัคนไทย แต่เหตุไฉนจงึไมเ่ป็น

เช่นนัน้ เป็นทีท่ราบกนัว่ามนีักเรยีนไทยจํานวนน้อยมากทีช่อบหรอืสนุกกบัวชิาภาษาไทยใน

โรงเรยีน มนิีสตินกัศกึษาจาํนวนน้อยมากทีเ่ลอืกภาษาไทยเป็นวชิาเอกในมหาวทิยาลยั และใน

จาํนวนนิสตินกัศกึษาทีมุ่ง่ศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกกม็จีาํนวนน้อยมากทีเ่ลอืก

สาขาวชิาภาษาไทย และในจาํนวนคนทีเ่ลอืกศกึษาต่อดา้นภาษาไทย ซึง่น้อยอยูแ่ลว้กย็งัสอบ

เขา้ไดย้ากดว้ย ขอ้เทจ็จรงิน้ีแสดงวา่ภาษาไทยไดก้ลายเป็นวชิาทีย่ากและมผีูส้นใจน้อย 

 คนไทยไม่สนใจภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เป็นภาษาที่เรียนรู้โดย

อตัโนมตัิ ตัง้แต่เป็นเด็กเล็ก คนไทยพูดภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติ โดยแทบไม่รู้สกึตวั 

ภาษาไทยจงึกลายเป็นสิง่ธรรมดาๆ สําหรบัคนไทย ไม่มอีะไรทีแ่ปลกใหม่ที่น่าสนใจ ในทาง

ตรงกนัขา้ม คนไทยสว่นใหญ่กลบัเหน็ว่าภาษาต่างประเทศน่าสนใจ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษา

ฝรัง่เศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจนี ล้วนมคีวามแปลกใหม่ มคีวามไพเราะ อกีทัง้ยงัเป็นสิง่ที่ต้อง

แสวงหา เช่น ตอ้งเสยีเงนิไปเรยีน ต้องเสยีเงนิซื้อตําราหรอืวสัดุการเรยีนรูปแบบต่างๆ จงึจะ

พูดได้ ทําใหเ้หน็ว่าภาษาเหล่านัน้มคีุณค่า และน่าสนใจกว่าภาษาไทย ยิง่ไปกว่านัน้ การที่

ภาษาเหล่านัน้เป็นภาษาของประเทศทีเ่จรญิ ยิง่ใหญ่ มบีทบาทในเศรษฐกจิโลก และทีส่ําคญั

ใชท้ํามาหากนิไดก้ย็ิง่ทําใหค้นไทยเหน็ว่าภาษาเหล่านัน้สาํคญัและมปีระโยชน์มากกว่าภาษา

ของตนเอง 
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 ในเมื่อภาษาไทยเป็นสิง่ธรรมดาๆ สาํหรบัคนไทย ไดม้าโดยไมต่อ้งลงทุนลงแรง กน่็าจะ

เป็นสิง่ทีง่า่ยสําหรบัคนไทย แต่ทําไมไม่เป็นเช่นนัน้ หลายคนเหน็ว่าภาษาไทยยากเหลอืเกนิ 

หมายความว่ายากเหลอืเกนิที่จะสอบผ่าน (ใหไ้ดใ้บประกาศ) ยากเหลอืเกนิที่จะไดค้ะแนนด ี

และยากเหลือเกินที่จะใช้ภาษาให้เป็นที่ถูกใจของผู้สร้างมาตรฐานภาษาไทย สรุปก็คือ

กฎเกณฑห์รอืมาตรฐานทีค่นไทยทีม่อีํานาจจํานวนหน่ึงตัง้ขึน้นัน้เองทําใหภ้าษาไทยทีค่วรจะ

งา่ยกลายเป็นยากไป 

ข้อ ๔ 

 ๔.๑ – ๔.๕  ให้นักศึกษาเขียนขยายความประโยคใจความสําคญั โดยปฏิบัติตาม

คําแนะนําในเอกสารประกอบการเรยีน ควรวางโครงเรื่องก่อนเขยีน เรยีบเรยีงประโยคใหไ้ด้

ใจความสมบูรณ์ นอกจากนัน้ควรเขยีนร่างและตรวจทานความถูกต้องของเน้ือหาก่อนเขยีน

จรงิ ตัง้ชื่อเรือ่งใหส้มัพนัธก์บัเน้ือหาของเรือ่งดว้ย 

 ๔.๖  นักศกึษาตอ้งใชจ้นิตนาการประกอบการเขยีน ควรวางโครงเรื่องก่อนเขยีน เรยีบ

เรยีงสําดบัความคดิใหไ้ดใ้จความ ควรเขยีนร่างก่อนเขยีนจรงิ พรอ้มทัง้ตัง้ชื่อเรื่องใหส้มัพนัธ์

กบัเน้ือหาของเรือ่ง 

 อน่ึงสาํหรบัแบบฝึกหดัข้อ ๔.๑ - ๔.๖ ท่ีให้นักศึกษาฝึกเขียนน้ี เพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมสาํหรบัการทาํข้อสอบในวิชาน้ี นักศึกษาควรใช้เวลาในการเขียนแต่ละข้อ

ไม่เกิน ๓๐ นาที 

 


