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ดร.ภญิโญ  ทองเหลา 
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๑. ความหมายของย่อหน้า 
  

 ความหมายของข้อความหรือกลุม่ประโยคท่ีแสดงความคดิส าคญัเพียงเร่ืองเดียว  และมี
ประโยคขยายความคิดส าคญัดงักลา่วให้ชดัเจนและสมบรูณ์ยิ่งขึน้  ทัง้นีข้้อความบรรทดัแรกของ

ยอ่หน้าต้องเขียนโดยเว้นระยะหา่งเล็กน้อยให้เกิดท่ีวา่งจากแนวหน้ากระดาษทางซ้ายประมาณ  ๘ – ๑๐  
ตวัอกัษร  สว่นข้อความในบรรทดัตอ่ๆ  ไป  จะต้องเขียนให้ชิดแนวหน้ากระดาษทางซ้ายเป็นแนว
เดียวกนัตลอดจนกวา่จะจบยอ่หน้า  ย่อหน้าหนึง่ๆ  จะมีความยาวเทา่ใดก็ได้  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั

รายละเอียดของเร่ืองท่ีต้องการจะเขียน (ประพนธ์  เรืองณรงค์ และเฉลิม  มากนวล.๒๕๔๕ : ๗๑) 

 
๒. ความส าคัญของย่อหน้า 
 ๑) การแบง่ยอ่หน้าท าให้เร่ืองท่ีจะเขียนเป็นระเบียบสวยงาม  มองเห็นข้อความได้อยา่งชดัเจน 
 ๒) การแบง่ยอ่หน้าท าให้ผู้อ่านได้มีโอกาสพกัสายและพกัสมอง  เพราะการอ่านข้อความท่ี
ตอ่เน่ืองกนัโดยไมมี่การแบง่ยอ่หน้า   จะท าให้ผู้อ่านเบื่อหนา่ยและเหน่ือยล้า   อาจจะไมส่ามารถ
ตดิตามอ่านเร่ืองจนจบได้ 
 ๓) การแบง่ยอ่หน้าท าให้ผู้อ่านติดตามเร่ืองได้โดยสะดวกและเข้าใจง่าย  เพราะผู้ เขียนมกั
เปล่ียนความคดิส าคญัเม่ือขึน้ยอ่หน้าใหมเ่สมอ 

 
๓. ความยาวของย่อหน้า 
 ความสัน้ยาวของยอ่หน้านัน้ไมอ่าจก าหนดกฎเกณฑ์ตายแนน่อนได้  ย่อหน้าหนึง่ๆ  อาจมี
เพียงหนึง่ประโยคหรือหลายประโยคก็ได้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปัจจยัตา่งๆ  เชน่ 
 ๑) ประเภทของงานเขียน  หากเป็นงานเขียนส าหรับเด็ก  ย่อหน้าหนึง่ๆ  ก็ไมค่วรยาว
มากนกั  ในขณะท่ีงานเขียนทางวิชาการผู้ เขียนอาจเขียนยอ่หน้าท่ีมีความยาวเป็นพิเศษก็ได้ 
 ๒) ความยากง่ายของเนือ้หา  หากเนือ้หาง่ายก็ไมจ่ าเป็นต้องเขียนอธิบายยืดยาวนกั   
แตถ้่าเนือ้หายากก็อาจจะต้องเขียนอธิบายให้มาก  เพ่ือให้ผู้อา่นเข้าใจ 
 

 



 

 

ดร.ภิญโญ  ทองเหลา (๒) 

๔. องค์ประกอบของย่อหน้า 
 ประพนธ์  เรืองณรงค์ และเฉลิม  มากนวล (๒๕๔๕ : ๗๒) กลา่วว่าย่อหน้าประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคญั  ๒  สว่น  คือ 
 ๔.๑ ความคิดส าคัญหรือประโยคใจความส าคัญ 
  ความคิดส าคัญ   หมายถึง   ความคดิหลกัท่ีผู้ เขียนมุง่เสนอตอ่ผู้อ่าน  เพ่ือแสดงว่าใน
ยอ่หน้าหนึง่ๆ  ผู้ เขียนต้องการเร่ืองอะไรและมีความรู้หรือความคดิเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขียนอยา่งไร  
เชน่  การใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  เป็นต้น 
  ประโยคใจความส าคัญ  หมายถึง   ประโยคท่ีเป็นตวัแทนของความคิดส าคญัซึง่มี
เนือ้หาครอบคลมุเร่ืองทัง้หมดในย่อหน้านัน้   ทัง้นีป้ระโยคใจความส าคญัจะต้องเป็นประโยคท่ี
สมบรูณ์  คือ  มีทัง้ภาคประธานและภาคแสดง  เชน่  จากตวัอยา่งความคิดส าคญัข้างต้นอาจแปร

เป็นประโยคใจความส าคญัได้วา่  “นกัเรียนควรรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์” เป็นต้น 
 ๔.๒ ประโยคขยายความ 
  ประโยคขยายความ  หมายถึง  ประโยคท่ีขยายใจความส าคญัหรือความคิดส าคญัของ
ยอ่หน้านัน้ๆ  ให้เข้าใจชดัเจนและสมบรูณ์ยิ่งขึน้   ประโยคขยายความท่ีดีจะต้องไมอ่ยู่นอกขอบเขต
หรือประเดน็ของประโยคใจความส าคญัท่ีวางไว้   เชน่  จากตวัอยา่งประโยคใจความส าคญัข้างต้น  
หรือยกตวัอย่างกิจกรรมตา่งๆ  ท่ีเป็นประโยชน์  เป็นต้น 

 
๕. วิธีการสร้างย่อหน้า 
 เน่ืองจากการเขียนยอ่หน้าจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบของย่อหน้า  ดงันัน้วิธีการ
สร้างยอ่หน้าจงึต้องค านงึถึงการสร้างองค์ประกอบของย่อหน้า  ดงันี  ้
  

 ๕.๑ การวางต าแหน่งประโยคใจความส าคัญ 
   

  ๑) ตอนตน้ของย่อหนา้ 
        

 
 
 
    การวางต าแหนง่ประโยคใจความส าคญัไว้ตอนต้นของย่อหน้านบัวา่เป็นรูปแบบ
การเขียนยอ่หน้าท่ีง่ายท่ีสดุและยงัสะดวกทัง้ตอ่ผู้ เขียนและผู้อา่น  กลา่วคือ  ผู้ เขียนสามารถเขียน



 

 

ดร.ภิญโญ  ทองเหลา (๓) 

ขยายความคดิส าคญัจากประโยคใจความส าคญัท่ีวางไว้ตอนต้นได้ทนัที  สว่นผู้อา่นก็สามารถ
ทราบความคดิส าคญัของผู้ เขียนได้อยา่งชดัเจนตัง้แตต้่น  ยอ่หน้าท่ีวางประโยคใจความส าคญัไว้
ตอนต้นของประโยคจงึเป็นย่อหน้าท่ีเขียนและอา่นได้ง่ายท่ีสดุนัน่เอง 
 

   ตัวอย่างการวางประโยคใจความส าคัญไว้ตอนต้นของย่อหน้า 
  

 

           การเดินทางในเยอรมนีสะดวกมากถ้าหากท่านเดินทางด้วยเคร่ืองบนิ  เพราะตามเมือง
ใหญ่ๆ ล้วนแตมี่การทา่อากาศยานอยูท่ัง้นัน้  แตก่ารเดนิทางด้วยรถไฟในประเทศนีก็้สะดวก  
เพราะมีรถไฟท่ีแลน่ด้วยความเร็วสงูตดิตอ่กบัเมืองตา่งๆ  อยูท่กุชัว่โมงและแลน่ตรงเวลาเผง  

    (ท่ีมา  :  สรุพงษ์  บนุนาค)  
 

 
   

  ๒) ตอนกลางของย่อหนา้ 
    
 
 
 
   การเขียนยอ่หน้ารูปแบบนีเ้ร่ิมจากเขียนประโยคขยายความ  ให้รายละเอียดของ 
เร่ืองมาก่อน  แล้วจงึเขียนประโยคใจความส าคญัไว้กลางยอ่หน้า   และตอ่ด้วยการเขียนประโยค
ขยายความเพิ่มเตมิอีกเพ่ือให้ยอ่หน้ามีเนือ้หาสมบรูณ์  โดยอาจใช้วิธียกตวัอยา่ง   ให้รายละเอียด
หรือแสดงเหตแุละผลก็ได้   วิธีการนีน้บัวา่เป็นวิธีการเขียนยอ่หน้าท่ียากส าหรับผู้ เขียนท่ียงัไมมี่
ความช านาญและท าให้ผู้อา่นหาประโยคใจความส าคญัได้ยากกวา่วิธีอ่ืนๆ 
    

   ตัวอย่างการวางประโยคใจความส าคัญไว้ตอนกลางของย่อหน้า 
 

 

ชีวิตของชาวเรือโดยทัว่ไป  เป็นชีวิตท่ีอาจเรียกได้วา่เป็นชีวิตร่อนเร่  โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีอาชีพค้าขาย
หรือเป็นเรือรับจ้างบรรทกุสินค้า  ก็จะต้องขึน้เหนือล่องใต้ไปตามท่ีตา่งๆ  ไม่อยูเ่ป็นท่ีแน่นอน   ฉะนัน้
เดก็ลกูชาวเรือสว่นมากในสมยัก่อนจงึไมค่อ่ยได้เรียนหนงัสือ  นอกจากพวกท่ีจอดเรืออยูเ่ป็นท่ีและมี
โรงเรียนอยูใ่กล้ๆ  จงึจะมีโอกาสได้เรียน 

             (ท่ีมา  :   ส.พลายน้อย) 
 



 

 

ดร.ภิญโญ  ทองเหลา (๔) 

  ๓) ตอนทา้ยของย่อหนา้ 
 
 
 
 
 

   การเขียนยอ่หน้ารูปแบบนีจ้ะมีประโยคขยายความน ามาก่อนในตอนแรกโดยจะ 
กลา่วถึงรายละเอียดตา่งๆ  เชน่  ค าอธิบายและตวัอยา่ง  แล้วจงึวางประโยคใจความส าคญัไว้
ตอนท้ายเพ่ือเป็นการสรุปและเน้นความคดิส าคญัของย่อหน้า 
 
   ตัวอย่างการวางประโยคใจความส าคัญไว้ตอนท้ายของย่อหน้า 
 
 

            เน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศเกษตรกรรมแตโ่บราณ  เม่ือหมดหน้าหนาวท่ีท าการ
เพาะปลกูไมไ่ด้  มาเข้าฤดใูบไม้ท่ีอากาศดี จะได้เร่ิมต้นท านาท าสวน จงึมีการบวงสรวงตอ่เทพยดา  
เซน่ไหว้บรรพบรุุษ  อธิษฐานให้ได้พืชผลอดุมสมบรูณ์  ให้กิจการงานก้าวหน้า   ตรงนีน้่าจะเป็น

ท่ีมาของต านานการไหว้เจ้าในวนัตรุษจีนท่ีเรียกวา่ “ง่วงตัง้โจย่” 
 

(ท่ีมา  :  จิตรา  ก่อนนัทเกียรติ) 
 

 
 

  ๔) ตอนต้นและตอนทา้ยของย่อหน้า 
    
 
 
 
 
    
   การเขียนยอ่หน้ารูปแบบนีจ้ะวางประโยคใจความส าคญัไว้ตอนต้นของย่อหน้า  
แล้วจงึเขียนประโยคขยายความ ซึง่เป็นการให้รายละเอียดหรือการยกตวัอย่าง จากนัน้ก็ปิดย่อหน้า 



 

 

ดร.ภิญโญ  ทองเหลา (๕) 

ด้วยประโยคใจความส าคญั  เพ่ือเป็นการกลา่วย า้ความคิดส าคญัท่ีวางไว้ตอนต้น   ทัง้นีป้ระโยค
ใจความส าคญัทัง้  ๒   ประโยคจะต้องมีใจความเหมือนกนัแตอ่าจใช้ถ้อยค าตา่งกนั   วิธีการนี ้
นบัวา่เป็นวิธีการเขียนยอ่หน้าท่ีดีท่ีสดุ   เพราะมีการวางประโยคใจความส าคญัไว้ตอนต้นเพ่ือให้
ผู้อา่นทราบว่าเร่ืองท่ีเขียนกล่าวถึงอะไร   และมีประโยคใจความส าคญัไว้ตอนท้ายเพ่ือสรุป
ความคดิส าคญัอีกครัง้หนึง่ 
 
   ตัวอย่างการวางประโยคใจความส าคัญไว้ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า 

  
             
            คนไทยนัน้ถือวา่บ้านเป็นสิ่งส าคญัตอ่ชีวิตตัง้แตเ่กิดไปจนตาย เพราะคนไทยโบราณใช้
บ้านเป็นท่ีเกิด การคลอดลกูกระท ากนัท่ีบ้าน โดยมีหมอพืน้บ้านท่ีเรียกวา่หมอต าแยเป็นผู้ท าคลอด 
มิได้ใช้โรงพยาบาลหรือสถานผดงุครรภ์อยา่งในปัจจบุนันี ้และท่ีสดุของชีวิตเม่ือมีการตายเกิดขึน้
คนไทยก็จะเก็บศพของผู้ตายท่ีเป็นสมาชิกของบ้านไว้ในบ้านก่อนท่ีจะน าไปเผา เพ่ือท าบญุสวด
และเป็นการใกล้ชิดกบัผู้ตายเป็นครัง้สดุท้าย ดงันัน้ บ้านจึงเป็นสถานท่ีท่ีคนไทยใช้ชีวิตอยูเ่กือบ
ตลอดเวลาตัง้แตเ่กิดจนตาย 

(ศลิปะชาวบ้าน : วิบลูย์  ลีส้วุรรณ) 
 

 

 
  ๕) ย่อหนา้ทีไ่ม่ปรากฏประโยคใจความส าคญั 
 

   ยอ่หน้าชนิดนีจ้ะไมป่รากฏประโยคใจความส าคญั   แตจ่ะมีประโยคขยายความท่ี 
ให้รายละเอียดหรือตวัอยา่งเทา่นัน้  ผู้อา่นจะต้องจบัใจความส าคญัและสรุปความคดิส าคญัของ
เร่ืองเอง 
   ตัวอย่างย่อหน้าที่ไม่ปรากฏประโยคใจความส าคัญ 
 

 

            เม่ือนกัเรียนมีเวลาว่าง  หลงัเลิกเรียนหรือวนัเสาร์อาทิตย์  นกัเรียนก็อาจจะเลน่กีฬาชนิด
ตา่งๆ  เพ่ือให้สขุภาพแข็งแรง  หรือเล่นดนตรีเพ่ือคลายความเครียดจากการเรียนในแตล่ะวนั   
นอกจากนีอ้าจจะเลือกปลกูต้นไม้หรือสตัว์เลีย้งท่ีตนชอบก็ได้  รวมทัง้ยงัอาจศกึษาหาความรู้
เพิ่มเตมินอกเหนือไปจากการเรียนในชัน้เรียน   เป็นต้นว่า   เรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ 
 



 

 

ดร.ภิญโญ  ทองเหลา (๖) 

   ยอ่หน้าข้างต้นไมมี่ประโยคใจความส าคญั   แตอ่าจสรุปความคดิส าคญัได้วา่
นกัเรียนควรใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
 
 ๕.๒ การเขียนประโยคขยายความ 
  การเขียนประโยคขยายความจะท าให้ประโยคใจความส าคญัมีความชดัเจนและ
สมบรูณ์ยิ่งขึน้   แตก่ระนัน้  ผู้ เขียนต้องระมดัระวงัไม่ให้เนือ้หาของประโยคขยายความอยู่นอกขอบเขต
หรือประเดน็ของประโยคใจความส าคญั   วิธีการเขียนประโยคขยายความมีหลายวิธี ดงันี ้
(ประพนธ์  เรืองณรงค์ และเฉลิม  มากนวล. ๒๕๔๕ : ๗๑) 
    

   ๑) การเขียนประโยคขยายความโดยการใช้ค าจ ากดัความ 
  

 ดอกบ๊วย  ค าจีนเรียกวา่  “เหมยฮวั”  มีมงคลหมายถึง  ความช่ืนบาน  ความมีโชค  เพ่ือ
ต้อนรับวสนัตฤดท่ีูก าลงัจะมาถึง  และอายท่ีุยืนยาวกบัความออ่นเยาว์ท่ียืนยง 

               (ท่ีมา  :  จิตรา   ก่อนนัทเกียรติ) 
 
   ๒) การเขียนประโยคขยายความโดยการใหร้ายละเอียด 
  

 ฟลอเรนซ์เป็นเมืองท่ีมีภมูิภาพนา่ด ู โดยมีแมน่ า้อาร์โนไหลผา่นเมืองท่ีมีบ้านและอาคารสี
น า้ตาลไหม้อมแดง   บริเวณรอบนอกเมืองมีทัง้วิลลา่ของผู้ มีฐานะ  ตลอดจนหมูบ้่านตา่งๆ  อยู่
เรียงราย  แล้วก็มีภเูขาเตีย้ๆ  โอบล้อมเมืองอยู่อีกตอ่ 

                           (ท่ีมา  :  สรุพงษ์  บนุนาค) 
 
   ๓) การเขียนประโยคขยายความโดยการยกตวัอย่าง 
  

 ในบริเวณท่ีราบลุม่แมน่ า้ปิงตอนต้นมีร่องรอยของเมืองโบราณปรากฏอยูห่ลายเมือง  เชน่  
เมืองเชียงดาว   ในเขตอ าเภอเชียงดาว  เวียงเชียงใหม ่ ซึ่งคือท่ีตัง้ตวัเมืองเชียงใหมใ่นปัจจบุนั  
เวียงเจ็ดริน  บริเวณเชิงดอยสเุทพ  เวียงมโน  ในเขตอ าเภอหางดง  เวียงเถาะ  ในเขตอ าเภอ
จอมทอง  เวียงทา่กาน  ในเขตอ าเภอสนัป่าตอง  เวียงพกุาม  ในเขตอ าเภอสารภี  เวียงฮอด  เขต
อ าเภอฮอด  จงัหวดัเชียงใหม ่  และเมืองหริภญุไชย  ซึง่ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ตวัจงัหวดัล าพนู  เป็นต้น 

                               (ท่ีมา  :  สรุพล   ด าริห์กลุ) 
    



 

 

ดร.ภิญโญ  ทองเหลา (๗) 

   ๔) การเขียนประโยคขยายความโดยการเปรียบเทียบ 
 การเดนิทางทอ่งเท่ียวด้วยรถยนต์สว่นตวัและรถโดยสารนัน้แตกตา่งกนั  การเดนิทางด้วย
รถยนต์สว่นตวัจะสิน้เปลืองคา่ใช้จา่ยมากกวา่รถโดยสาร  รวมทัง้ยงัมีความปลอดภยัน้อยกว่า   แต่
อยา่งไรก็ตาม   การเดนิทางด้วยรถยนต์สว่นตวัจะมีความคลอ่งตวัและสามารถเข้าถึงแหลง่
ทอ่งเท่ียวได้ดีกวา่ 
   

   ๕) การเขียนประโยคขยายความโดยการแสดงเหตแุละผล 
 ในสมยัราชาธิปไตย  วงับางขนุพรหมเป็นแหลง่ของวงการสมาคมชัน้สงูยิ่ง  นอกจาก
พระองค์เจ้าของวงัจะทรงด ารงต าแหนง่สงูยิ่งในวงราชการแล้ว   ยงัทรงเป็นบคุคลท่ีเรียกด้วย
ภาษาสามญัวา่  สมยัใหม ่ เพราะทรงส าเร็จการศกึษามาจากยโุรป  ทรงทราบธรรมเนียมของ  

“เจ้านายฝร่ัง”  เป็นอยา่งดี  เม่ือทรงมี  “งาน”  ท่ีวงั  นอกจากงานพิธีทางศาสนาแล้ว  ก็จะมี  
“ฝร่ัง”  มาในงานอยู่ด้วย  พระโอรสและพระธิดาก็ย่อมทรงคุ้นเคยกบัธรรมเนียมฝร่ัง  ตลอดจน 
การกีฬาแบบฝร่ัง  เชน่  แบดมินตนั  เทนนิส  หรือแม้แตก่อล์ฟเล็กและกอล์ฟตัง้โต๊ะ 

                                       (ท่ีมา  :  ลาวณัย์   โชตามระ) 
 

๖. ลักษณะของย่อหน้าที่ดี 
  

 ยอ่หน้าท่ีดีควรมีลกัษณะ  ดงันี ้(ประพนธ์  เรืองณรงค์ และเฉลิม  มากนวล. ๒๕๔๕ : ๗๘) 
   

  ๖.๑ มีเอกภาพ 
          ยอ่หน้าท่ีมีเอกภาพ  คือ  ย่อหน้าท่ีมีความคิดส าคญัเพียงเร่ืองเดียว  ไมเ่ปล่ียน
ความคดิ  หรือมีหลากหลายประเดน็  ประโยคขยายความจะต้องมีเนือ้หาสาระเป็นเร่ืองเดียวกนั
กบัประโยคใจความส าคญั  และไมมี่เนือ้หาท่ีอยูน่อกขอบเขตของความคิดส าคญัหรือประโยค
ใจความส าคญั 
  ๖.๒ มีสัมพันธภาพ 
           ย่อหน้าท่ีมีสมัพนัธภาพ  คือ  ย่อหน้าท่ีประกอบด้วยข้อความหรือประโยคแตล่ะ
ประโยคท่ีเก่ียวข้องเป็นเร่ืองเดียวกนั  มีการจดัล าดบัความคดิอยา่งดีแล้วจงึเรียงร้อยให้เป็น
ประโยคตอ่เน่ืองกนัด้วยการใช้ถ้อยค าหรือวลีเป็นตวัเช่ือมข้อความให้ตอ่เน่ืองกนั  เชน่  การใช้
ค าเช่ือมแสดงความคล้อยตามกนั  ค าเช่ือมแสดงความขดัแย้งกนั  ค าเช่ือมแสดงจดุมุง่หมาย  
ค าเช่ือมแสดงเหตแุละผล  และค าเช่ือมแสดงระยะเวลา   ท าให้ผู้อา่นสามารถตดิตามเร่ืองได้ง่าย
และเข้าใจเร่ืองอยา่งแจม่ชดั 



 

 

ดร.ภิญโญ  ทองเหลา (๘) 

  ๖.๓ มีสารัตถภาพ 
           ย่อหน้าท่ีมีสารัตถภาพ  คือ  ย่อหน้าท่ีมีการเน้นข้อความหรือย า้ความให้มีความ
ชดัเจนยิ่งขึน้  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางต าแหนง่ประโยคใจความส าคญั  ซึง่นิยมวางไว้ท่ีตอนต้นของ
ยอ่หน้าหรือตอนท้ายของย่อหน้า  หรือขึน้อยู่กบัการเขียนประโยคขยายความ  โดยให้รายละเอียด
หรือตวัอยา่งท่ีมีน า้หนกัเพ่ือให้ความคดิส าคญัมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
  ๖.๔ มีความสมบูรณ์ 
           ย่อหน้าท่ีมีความสมบรูณ์  คือ  ยอ่หน้าท่ีมีการเขียนประโยคขยายความได้ชดัเจน
และสอดคล้องกบัความคิดส าคญั  โดยเขียนอย่างมีเหตผุล  ไมย่กตวัอยา่งมากหรือน้อยจนเกินไป  
เขียนขยายความชดัเจนไมอ่อกนอกเร่ือง  และเขียนถกูต้องตามหลกัการใช้ภาษา  ทัง้การใช้ค าและ
การสร้างประโยค  จงึอาจกล่าวได้วา่  ย่อหน้าท่ีสมบรูณ์  คือ  ย่อหน้าท่ีมีความเหมาะสมกลมกลืน
ทัง้เนือ้หาและการใช้ภาษา 
 

 
ตัวอย่างย่อหน้า 

  

  
๑. ย่อหน้าที่ดี 
 

  

            เม่ือเมืองไทยก้าวสูย่คุโทรทศัน์  ลิเกก็ได้มีโอกาสเข้าไปแสดงตามสถานีโทรทศัน์ด้วย  ซึง่มี
ลกัษณะและวิธีการแสดงไมแ่ตกตา่งกนักบัการแสดงบนเวทีมากนกั  โดยจะใช้ฉากและการเข้าออก
ของผู้แสดงตามอยา่งละครพดูท่ีพบเห็นในโทรทศัน์สมยันี ้ เป็นการท าให้มีคนดตูามบ้านมากขึน้
และตดิตามดเูป็นประจ า  ผู้ มีรสนิยมสงูหลายคนรังเกียจจะไปดลูิเกตามวิกก็ได้มีโอกาสดเูป็นการ
สว่นตวัในบ้าน  ท าให้ลิเกกระดบัจากมหรสพชาวบ้านเป็นการบนัเทิงของชาวกรุงอีกครัง้หนึง่ 

                      (ท่ีมา  :  สมศรี  เอ่ียมธรรม  และคณะ) 
 

  

  
 
 



 

 

ดร.ภิญโญ  ทองเหลา (๙) 

 
๒. ย่อหน้าที่มีความบกพร่อง 
  
 

            ทกุคนควรบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ  คือ  กินให้ครบ  ๕  หมู ่ เชน่  เนือ้สตัว์  
ถัว่ตา่งๆ  ผกัและผลไม้  และไขมนัจากพืชและสตัว์   นัน่คือ  การบริโภคโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  
ไขมนั  และเกลือแร่นัน่เอง   นอกจากนีห้ากได้รับประทานอาหารเสริมตา่งๆ  ประกอบกบัการเลน่
กีฬาอยา่งสม ่าเสมอก็จะชว่ยให้ระบบตา่งๆ  ในร่างกายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร่างกายก็
จะสมบรูณ์แข็งแรง  แตค่วรเลือกกีฬาให้เหมาะสมกบัสภาพร่างกายด้วย  อยา่งไรก็ตาม   การ
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์มีความส าคญัอยา่งมากจริงๆ 
 
 
 

 

 
หนังสือค้นคว้าเพิ่มเตมิ  
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ดร.ภิญโญ  ทองเหลา (๑๐) 

 
 

 
เร่ือง การเขียนย่อหน้า 

ใบงาน 
 

เร่ือง  เขียนย่อหน้าด้วยใจความ 
         และวิธีขยายความท่ีต่างกนั 
 

 
จุดประสงค์ 
  

 ได้ฝึกทักษะการเขียนย่อหน้าโดยขยายใจความส าคัญด้วยวิธีเขียนประโยคขยาย
ความท่ีหลากหลาย 
 

ค าชีแ้จง  
  

 ๑) ให้ก าหนดหวัข้อเร่ือง ๑ หวัข้อ 
 ๒) เลือกวิธีเขียนประโยคขยายความคนละ ๒ วิธี 
 ๓) เขียนย่อหน้าด้วยวิธีการเขียนประโยคขยายความตามท่ีเลือกในข้อ ๒) 
 
 

 

หวัข้อท่ีก าหนดขึน้ คือ  ......................................................................................................... 
 

ย่อหน้าท่ี ๑  
 วิธีเขียนประโยคขยายความคือ..................................................................................... 
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ดร.ภิญโญ  ทองเหลา (๑๑) 

ย่อหน้าท่ี ๒  
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