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 ๒. จุดมุง่หมายในการเขยีน 

 ๓. ระดบัความสามารถในการเขยีน 

 ๔. การพฒันาทกัษะการเขยีน 
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เพื่อสื่อสารใหผู้อ้่านเขา้ใจขอ้ความไดถู้กตอ้ง ระดบัที ่๒ การเขยีนเพื่อใหผู้อ้่านเขา้ใจเรื่องราว

ไดถู้กตอ้ง ระดบัที ่๓ การเขยีนเพือ่บรรยายเรือ่งราวหรอืความรูส้กึนึกคดิ ระดบัที ่๔ การเขยีน
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ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการเขียนและการพฒันา 

ทกัษะการเขียน 
 



 2 TH 244 

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ศกึษาบทที ่๑ จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 ๑. กล่าวถงึความหมายของการเขยีนได ้

 ๒. จาํแนกจุดมุง่หมายในการเขยีนได ้

 ๓. แบ่งระดบัความสามารถในการเขยีนได ้

 ๔. รูว้ธิกีารพฒันาทกัษะการเขยีนทัง้ ๗ ประการ 

เน้ือหา 

 ๑. ความหมายของการเขียน 

  การเขยีนคอืการสื่อสารโดยใชต้วัอกัษรถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้กึนึกคดิ เรื่องราว

ขา่วสาร ตลอดจนประสบการณ์และจนิตนาการจากผูเ้ขยีนไปสูผู่อ้า่น 

   

 

 

 

  

 ๒. จดุมุ่งหมายในการเขียน 

  จุดมุง่หมายในการเขยีนพอจาํแนกไดด้งัน้ี  

  ๑. การเขียนเพ่ืออธิบาย คอืการเขยีนอธบิายหรอืชีแ้จงเพื่อใหค้วามรูแ้ก่ผูอ้่าน

ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เช่น การอธบิายหรอืใหค้วามรูท้างวชิาการ การอธบิายขัน้ตอนการทํางาน 

การอธบิายขัน้ตอนการประดษิฐห์รอืสรา้งสิง่ใดสิง่หน่ึง การอธบิายการใชเ้ครื่องมอืหรอือุปกรณ์

ต่างๆ เป็นตน้ ซึง่การเขยีนอธบิายนัน้ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ สื่อสารใหผู้อ้่านเขา้ใจ

ได้ชดัเจนแจ่มแจ้ง ไม่คลุมเครอื ตวัอย่างงานเขยีนประเภทน้ี เช่นตํารา คู่มอืการใช้อุปกรณ์ 

เอกสารแนะนําต่างๆ เป็นตน้ 

  ๒. การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น เป็นการเขยีนเพื่อการวเิคราะห์วจิารณ์

หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซึ่งการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีจะต้อง

ผูเ้ขียน 
ตวัอกัษรท่ีเรียบเรียง 

เป็นข้อความ 
ผูอ่้าน 
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ประกอบด้วยเหตุและผล ไม่ลําเอยีงหรอืมอีคติส่วนตวั พรอ้มทัง้เสนอแนะแนวทางแก้ไขใน

ประเดน็ทีนํ่ามาวพิากษ์วจิารณ์ดว้ย ตวัอยา่งงานเขยีนประเภทน้ี เชน่ บทความ บทวจิารณ์ บท

วเิคราะห ์เป็นตน้ 

  ๓. การเขียนเพ่ือเล่าเรื่อง คือการนําเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทัง้ที่

ผูเ้ขยีนประสบกบัตนเองหรอืกบับุคคลอื่น มาถ่ายทอดใหผู้อ้่านทราบ เช่น การเขยีนสารคด ี

ชวีประวตัหิรอือตัชวีประวตั ิการเขยีนสารคดที่องเทีย่ว การเขยีนเรยีงความ บนัทกึความทรงจํา 

การเขยีนขา่ว เป็นตน้ 

  ๔. การเขียนเพ่ือกิจธรุะ เป็นการเขยีนทีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสารเพื่อกจิธุระอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง ทัง้ในภาครฐัหรอืเอกชน ซึง่การเขยีนประเภทน้ีจะมรีปูแบบการเขยีนทีช่ดัเจน ใช้

ภาษาที่เป็นทางการ เช่น การเขยีนจดหมายธุรกจิ ประกาศ หรอืแจ้งความของทางราชการ 

สญัญาซือ้ขาย เป็นตน้ 

  ๕. การเขียนเพ่ือสร้างจินตนาการ เป็นการเขยีนทีม่จุีดมุ่งหมายเพื่อใหผู้อ้่าน

เกดิอารมณ์คล้อยตามและจนิตนาการตามที่ผูเ้ขยีนต้องการสื่อไปยงัผูอ้่าน ภาษาทีใ่ชใ้นงาน

เขยีนประเภทน้ีจงึมลีกัษณะประณีต งดงามก่อใหเ้กดิจนิตภาพ ตวัอย่างงานเขยีนประเภทน้ี 

ไดแ้ก่การเขยีนงานประเภทบนัเทงิคด ีเชน่นวนิยาย เรือ่งสัน้ เป็นตน้ 

  ๖. การเขียนเพ่ือโน้มน้าวใจ เป็นการเขยีนที่มจุีดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวหรอื  

ชกัจูงใจผู้อ่านให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม ยอมรบัในสิ่งที่ผู้เขียนนําเสนอ ภาษาที่ใช้จึงมี

ลกัษณะเด่น สะดุดตาผู้อ่าน เล่นคําเล่นสํานวนเพื่อให้ผู้อ่านจดจําง่าย ตัวอย่างงานเขยีน

ประเภทน้ีเชน่ การเขยีนคาํขวญั การเขยีนขอ้ความโฆษณา เป็นตน้ 

  ๗. การเขียนเพ่ือล้อเลียนเสียดสี เป็นการเขยีนที่มจุีดประสงค์ในการตําหนิ

เรื่องราวเกี่ยวกบับุคคลหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง การตําหนิน้ีจะมีลกัษณะน่ิมนวล 

บางครัง้อาจแทรกอารมณ์ขนัไวใ้นงานเขยีนดว้ย หรอืบางครัง้อาจเขยีนเป็นเรื่องสมมุต ิเพื่อ

โยงไปสู่เรื่องราวทีเ่กดิขึน้จรงิ ตวัอย่างงานเขยีนประเภทน้ี เช่น การเขยีนขอ้ความในการต์ูน

ลอ้การเมอืง การเขยีนบทความเสยีดสบุีคคลในแวดวงบนัเทงิหรอืการเมอืง เป็นตน้ 
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 ๓. ระดบัความสามารถในการเขียน 

  ระดบัความสามารถในการเขยีนแบ่งออกได ้๕ ระดบั คอื  

  ระดบัท่ี ๑ การเขียนเพ่ือส่ือสารให้ผู้อ่านเข้าใจข้อความได้ถกูต้อง เป็นการ

เขยีนทีผู่เ้ขยีนมุ่งเน้นใหผู้อ้่านซึง่เป็นผูร้บัสารเกิดความเข้าใจข้อความท่ีตนเองส่ือมา การ

เขยีนในระดบัน้ี จะใชภ้าษาเรยีบงา่ย ชดัเจน สัน้กระชบั ตวัอยา่งงานเขยีนในระดบัน้ี เช่น การ

เขยีนจดหมายราชการหรอืจดหมายธุรกจิ ประกาศ คําสัง่ การเขยีนบอกกล่าวขอ้มูลข่าวสาร 

การเขยีนอธบิายและแนะนําขัน้ตอนการทาํงาน เป็นตน้ 

  ตวัอย่างท่ี ๑ 

  สามเสน้ทางการเขา้สู่ลูกพ่อขุน ท่านสามารถสมคัรเป็นนักศึกษารามคําแหงใน

เส้นทางท่ีหน่ึง คอื สมคัรดว้ยตนเองทีม่หาวทิยาลยัรามคําแหงตามวนั เวลา ทีม่หาวทิยาลยั

กําหนด ในเส้นทางท่ีสอง ท่านสามารถสมคัรทางไปรษณีย ์โดยยื่นใบสมคัรพรอ้มหลกัฐาน 

และเอกสารบรรจุซอง พรอ้มค่าธรรมเนียมการสมคัรส่งมายงัมหาวทิยาลยั และในเส้นทางท่ี

สาม สมคัรทางอนิเทอรเ์น็ตที ่www. ru.ac.th ใหน้ักศกึษาดูรายละเอยีดการสมคัรและกรอก

รายการตามจอภาพ ส่วนการชําระเงนิสามารถชําระไดส้องวธิดีงัน้ี วธิทีี่ ๑ การชําระเงนิโดย

บตัรเครดติของผูส้มคัรหรอืผูป้กครอง โดยทีผู่ส้มคัรจะตอ้งชําระเงนิค่าธรรมเนียมธนาคารเพิม่

ตามอตัราของบตัรเครดติ วธิทีี ่๒ การชาํระเงนิโดยผา่นเคาน์เตอรข์องธนาคารทหารไทย โดย

ที่ผู้สมคัรต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิม่ ๑๐ บาท และนักศึกษาจะต้องส่งเอกสารสําคญัตาม

ข้อกําหนด จากนัน้ให้นักศึกษาตรวจสอบจากระบบอินเทอร์เน็ตว่าการสมคัรครบสมบูรณ์

หรอืไม ่และถา้ไมม่ปีญัหาใด มหาวทิยาลยักจ็ะออกรหสันกัศกึษาให ้

 (คดัจากหนงัสอืมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ๓๔ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๗๖) 

  ตวัอย่างท่ี ๒ 

  ชื่อหนังสอืซึง่เรยีกว่า “ปทานุกรม” นัน้ คณะกรรมการเหน็ร่วมกนัว่ายงัไม่ตรงกบั

ลกัษณะของหนังสอื เพราะคําว่า “ปท” ซึ่งเรานํามาใชว้่า”บท” ถ้าหมายความถงึคํากค็อืคําที่

แต่งแลว้ เชน่ ทศกณัฐ ์หรอืสเุมร ุเป็นคาํทีม่แีลว้ในบาล ีสนัสกฤต และกวนิีพนธไ์ทย จงึเปลีย่น

ใหม่เรยีกว่า “พจนานุกรม” และในการทําครัง้น้ีทําเป็นสองเล่ม คอืเล่มใหญ่ (ทีท่่านกําลงัอ่าน
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อยู่น้ี) รวบรวมคําทัง้หมดทีม่ใีชอ้ยู่ในภาษาไทยตลอดจนในหนังสอืวรรณคด ีและหนังสอืทาง

ศาสนา เล่มเลก็ (ซึง่จะจดัพมิพต่์อไป) เกบ็เฉพาะคาํทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั คอืคาํทีย่งัมชีวีติอยู ่

  เมื่อพูดตามหลกัการทําพจนานุกรม ย่อมเป็นที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไปว่า หนังสอื

พจนานุกรมภาษาใด จะต้องรวบรวมคําทัง้หมดที่มใีช้อยู่ในภาษานัน้ ตลอดจนใหค้วามรูใ้น

เรื่องอักขรวิธี การบอกเสียงอ่าน ความหมาย และประวัติของคํา เพราะฉะนัน้ในการทํา

พจนานุกรมน้ี คณะกรรมการจงึยดึหลกัการดงักล่าวเทา่ทีส่ามารถจะยดึได ้

  ในเรื่องคํานัน้ ถอืกนัเป็นหลกัว่า พจนานุกรมเป็นที่รวมคําที่มใีชอ้ยู่ในภาษา ดุจ

ทะเบยีนสาํมะโนครวัซึง่เป็นทีร่วบรวมจาํนวนพลเมอืงของชาต ิฉะนัน้ ถา้ผูท้าํพจนานุกรมเกบ็

คาํทีใ่ชอ้ยูไ่มห่มดกด็หีรอืเกบ็คาํทีไ่ม่มทีีใ่ชเ้ขา้ไวก้ด็ ียอ่มเป็นเหตุใหจ้าํนวนคาํผดิพลาด ทาํให้

สถิติของคําที่ใช้ในภาษาเสียไป เฉพาะหลักข้อน้ีอาจมีข้อบกพร่องได้ แต่ถึงกระนัน้ก็ด ี

คณะกรรมการก็ได้พยายามที่จะใหพ้จนานุกรมน้ีบรรจุคําที่ยุติแล้วซึ่งมใีช้ในภาษาไทยมาก

ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้

  อน่ึง ปทานุกรมฉบบัตพีมิพ ์พ.ศ. ๒๔๗๐ ของกระทรวงธรรมการนัน้ มคีําทีไ่ม่มี

ใชใ้นภาษาไทยปนอยู่มาก โดยเฉพาะคาํภาษาบาลแีละสนัสกฤต คาํเหล่าน้ี ถา้คณะกรรมการ

แน่ใจวา่ไมม่ทีีใ่ชใ้นภาษาไทย กต็ดัออก ถา้มใีชใ้นภาษาไทย กเ็อาตวัอยา่งทีใ่ชน้ัน้ ๆ มาลงให้

ไว ้หรอืคาํใดยงัหาตวัอยา่งทีใ่ชไ้มไ่ด ้แต่รปูของคาํน่าจะมใีนภาษาไทยกใ็หค้งไว ้

  คาํวสิามานยนาม จาํพวกชื่อคนและชื่อเมอืงเป็นตน้ คณะกรรมการไดต้กลงกนัว่า

จะเก็บรวบรวมตีพมิพ์เป็นอีกเล่มหน่ึงต่างหาก แต่มยีกเว้นคําวสิามานยนามบางคําที่รู้กนั

แพรห่ลายในวรรณคดกีใ็หค้งมไีวใ้นพจนานุกรมน้ี 

  (คดัจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ฏ) 

  ระดบัท่ี ๒ การเขียนเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเรือ่งราวได้ถกูต้อง เป็นการเขยีนที่

ใช้ทกัษะในการเขยีนสูงกว่าในขัน้ที่ ๑ โดยผูเ้ขยีนซึ่งเป็นผูส้่งสารต้องหาวธิเีขยีนเพื่อทําให้

ผูอ้า่นเขา้ใจเรื่องราวท่ีตนเองส่ือมา การเขยีนในลกัษณะน้ีบางครัง้ผูเ้ขยีนตอ้งบรรยายความรูส้กึ

นึกคดิ เรื่องราวทีล่ะเอยีดอ่อนหรอืเรื่องราวทีเ่ป็นนามธรรมได ้รวมทัง้การใชถ้อ้ยคําทีค่่อนขา้ง

พถิพีถินั บางครัง้อาจใชถ้อ้ยคาํทีส่รา้งมโนภาพไดช้ดัเจน ตวัอยา่งงานเขยีนในระดบัน้ีเช่น การ

เขยีนเล่าเรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมา การอธบิายเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ เป็นตน้ 
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   ตวัอย่างท่ี ๑ 

             ความเป็นมาของวนัภาษาไทยแห่งชาติ 

   คณะรฐัมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้วันที่ ๒๙ 

กรกฎาคมของทุกปีเป็นวนัภาษาไทยแห่งชาติ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อ

ภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทัง้น้ี เพราะวนัดงักล่าวมคีวามสาํคญัต่อวงการภาษาไทย

อย่างยิง่ เน่ืองด้วยตรงกบัวนัที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้เสดจ็พระราชดําเนินไปเป็น

ประธานในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ณ หอ้งประชุมคณะอกัษรศาสตร ์เมื่อวนัที ่๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ในครัง้

นัน้ทรงร่วมอภปิราย ในหวัขอ้ปญัหาของการใชภ้าษาไทยร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒทิางภาษาไทย

หลายท่าน ทรงดําเนินการอภปิรายและทรงสรุปการอภปิรายอย่างดเียีย่ม แสดงถงึพระปรชีา

สามารถและความสนพระราชหฤทยัห่วงใยในภาษาไทย เป็นทีป่ระทบัใจผูเ้ขา้ร่วมประชุมใน

ครัง้นัน้เป็นอยา่งยิง่ นบัเป็นครัง้แรกและครัง้เดยีวในประวตัศิาสตรข์องวงการภาษาไทยทีไ่ดร้บั

พระราชทานพระมหากรณุาธคิุณดงักล่าว 

   การจดัตัง้วนัภาษาไทยแห่งชาติตามแนวคิดที่กําหนดให้ตรงกบัวนัที่ ๒๙ 

กรกฎาคมของทุกปีนัน้ มวีตัถุประสงคส์าํคญัเพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ภูมพิลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทัง้เพื่อน้อมรําลึกในพระมหา

กรณุาธคิุณของพระองคท์ีไ่ดท้รงแสดงความหว่งใยและพระราชทานแนวคดิต่างๆ เกีย่วกบัการ

ใชภ้าษาไทย โดยถอืว่าโครงการดงักล่าวจะมบีทบาทในการร่วมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในมหามงคลสมยัเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวนัที่ ๕ ธนัวาคม 

๒๕๔๒ ด้วย วตัถุประสงค์ต่อมา คือ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสํานึกของคนไทยทัง้ชาติให้

ตระหนักถงึความสําคญัและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนความร่วมมอืร่วมใจกนัทํานุบํารุง

สง่เสรมิและอนุรกัษ์ภาษาไทย ซึง่เป็นเอกลกัษณ์และเป็นสมบตัวิฒันธรรมอนัลํ้าค่าของชาตใิห้

งดงามยัง่ยืนคู่ชาติไทยตลอดไป นอกจากนัน้ ยังทําให้เกิดการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูน

ประสทิธภิาพในการใช้ภาษาไทยทัง้ในวงวชิาการและวชิาชพี รวมทัง้เพื่อยกมาตรฐานการ

เรยีนการสอนภาษาไทยในสถานศกึษาทุกระดบัใหส้มัฤทธิผ์ลยิง่ขึน้ ประการสุดทา้ย เพื่อเชญิ

ชวนและเปิดโอกาสใหห้น่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนทัว่ประเทศมสี่วนร่วมในการจดั

กจิกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์ และเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่
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สาธารณชน ทัง้ในฐานะทีเ่ป็นภาษาประจําชาตแิละในฐานะภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนใน

ชาต ิ

 (คัดจาก สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ใช้

ภาษาไทยดีเด่น พทุธศกัราช ๒๕๕๒ ไมป่รากฏเลขหน้า) 

  ตวัอย่างท่ี ๒ 

  ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ไดเ้ริม่เขา้อยูอ่าศยัในบา้นหลงัจากทีไ่ดต้ามเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้ฯ เสดจ็ประพาสประเทศต่างๆ ในอเมรกิาและยุโรปเป็นเวลา

หลายเดอืนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ และไดอ้ยู่อาศยัในบา้นน้ีมากว่า ๓๐ ปี จนถงึแก่อสญักรรมเมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 

  หมูเ่รอืนไทยทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยัประกอบดว้ยเรอืนไมส้กัขนาดต่างๆ กนั ๕ หลงัและ

หอนก มนีอกชานเชื่อมถงึกนัตลอด ชัน้ล่างเป็นใตถุ้นโล่งตามแบบบา้นไทย 

  เมือ่ขึน้บนัไดดา้นหน้า ทางขวามอืจะเป็นอาคารประธานคอื เรอืนหลงัแรกทีซ่ือ้มา

จากเสาชงิชา้ ซึง่เป็นเรอืนระดบัคหบด ีประณีตงดงามกว่าหลงัอื่น และเป็นเรอืนทีเ่ล่าลอืกนัว่า 

เจา้ของเดมิคนสุดทา้ยเป็นสุภาพสตรชีรา ซึ่งคงจะรกับา้นน้ีมาก เพราะเมื่อยา้ยเรอืนมาอยู่ที่

ซอยสวนพลูแล้วก็ยงัคงติดตามผูกพนัอยู่ คนในบ้านในปจัจุบนัยงัเรยีกเรอืนหลงัน้ีว่า เรือน

คณุย่า แต่เดมิ ม.ร.ว. คกึฤทธิใ์ชเ้ป็นหอ้งพระและรบัแขกในกรณีพเิศษ  แต่ต่อมาเมื่อไดส้รา้ง

หอ้งพระขึน้ใหม ่จงึจดัหอ้งน้ีเป็นหอ้งรบัแขก 

  ทางดา้นซา้ยมอืของบนัได เป็นเรอืนทีใ่ชเ้ป็นหอ้งนอน และตรงขา้มเป็นเรอืนทีใ่ช้

เป็นหอ้งหนังสอื ทัง้ ๒ หลงัน้ีเป็นเรอืนแบบชาวบา้นทีไ่ดม้าจากผกัไห่ ต่อมาเมื่อท่านเจา้ของ

ไดเ้ขา้มาอยู่ในกลุ่มเรอืน ๓ หลงัน้ีแล้ว จงึค่อยๆ สรา้งเรอืนหลงัอื่นๆ เพิม่เตมิบ้านแบบไทย

สามารถสรา้งเพิม่ขึน้ไดเ้รื่อยๆ ตามความจําเป็นและความสะดวก เพราะเป็นหลงัๆ แยกจาก

กนั มไิดร้วมอยูใ่นอาคารเดยีวกนัเชน่บา้นแบบสมยัใหม ่เรอืนเลก็ ๒ หลงั ซึง่กระหนาบอยูซ่า้ย

ขวาของเรอืนรบัแขก หลงัหน่ึงเป็นหอพระ และอกีหนังหน่ึงเป็นเรอืนที่อาจใช้เป็นที่นัง่เล่น

สว่นตวั ตรงขา้มกบัเรอืนรบัแขกเป็นศาลาเลก็มองลงไปในสวนหลงับา้น เรยีกวา่ หอนก 

  ศาลาไทยหลงัใหญ่หน้าบา้น แยกออกไปจากกลุ่มเรอืนทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยั สรา้งขึน้

เมื่อท่านเจ้าของได้เข้ามาอยู่ในบ้านน้ีแล้วประมาณ ๑๐ ปี และวิถีชีวิตทําให้ต้องมสีถานที่
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สาํหรบัใชใ้นกจิการต่างๆ นอกจากเป็นทีอ่ยูอ่าศยั เชน่ ในการทาํพธิไีหวค้รนูาฏศลิป์และดนตร ี

การต้อนรบัแขกสําคญัทัง้ไทยและเทศ และได้เตรียมไว้ว่าจะให้เป็นศาลาตัง้ศพของท่าน

เจ้าของบ้าน เรือนหลงัสุดท้ายคือหอพระในกลุ่มเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งสร้างเสร็จประมาณปี 

๒๕๒๔ รวมเวลาทัง้หมดกว่า ๒๐ ปี ส่วนสวนในบรเิวณบา้นไดจ้ดัและดดัแปลงมาตลอดชวีติ

ของทา่น 

 (คดัจากเอกสารนําชมบา้น ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ไมป่รากฏปีทีพ่มิพ ์หน้า ๖-๗) 

  ระดบั ๓ การเขียนเพ่ือบรรยายเรื่องราวหรือความรู้สึกนึกคิด เป็นการ

เขยีนทีผู่เ้ขยีนตอ้งการบรรยายเรื่องราวทีผู่เ้ขยีนเกดิความประทบัใจ สะเทอืนใจ หรอืตอ้งการ

ถ่ายทอดความรูส้กึนึกคดิไปยงัผูอ้่าน การเขยีนในระดบัน้ีผูเ้ขยีนตอ้งใชก้ลวธิกีารเขยีนทีจ่ะทํา

ให้ข้อความที่เขียนนัน้มีเสน่ห์ชวนอ่าน เกิดภาพพจน์และสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่าน 

ตวัอย่างการเขยีนในระดบัน้ีเช่น การเขยีนสารคดเีกี่ยวกบัสถานทีท่่องเทีย่วหรอืเหตุการณ์ที่

ประทบัใจ การเขยีนสารคดีชีวประวตัิหรืออตัชีวประวตัิ การเขยีนสดุดีหรอืไว้อาลยับุคคล   

เป็นตน้ 

  ตวัอย่างท่ี ๑ 

                                          บา้นหวัเกาะ 

  ตอนทีเ่รยีนอยูโ่รงเรยีนวดัเสาธง ถา้วนัไหนแมพ่าไปเยีย่มพ่อชื่น แมพ่วง บา้นหวั

เกาะ วนันัน้จะไดก้นิขนมอร่อย พีอ่นงคล์ูกสาวพ่อชื่น แม่พวง คอืสญัลกัษณ์ของขนมอร่อยใน

ความคดิของผมขณะนัน้ 

  บา้นแมก่บับา้นหวัเกาะอยูไ่มไ่กลกนัมากนกั พายเรอืไปตามคลองมหาพราหม ์แมย่งั

ไมท่นัคายหมากกถ็งึบา้นพีอ่นงคแ์ลว้ แม ่พีท่ว ีพีอ่นงคจ์งึไปมาหาสูก่นับ่อยๆ 

  ระเบยีงบา้นพอ่ชื่นกวา้งใหญ่ พืน้กระดานแผน่โต ยาวตลอดระเบยีง เป็นมนัลื่นชัว่

นาตาปี ทัง้ๆ ทีไ่มไ่ดท้าน้ํามนั แม่บอกอยู่เสมอว่า พีอ่นงคช์อบสะอาด ถูบา้นเก่ง ถูกทัง้วนัจน

กระดานขึน้เงา 

  พอโตขึน้ ผมรูจ้กัพีอ่นงคม์ากขึน้อกี นอกจะถูบา้นเก่ง ทําขนมเก่ง ทํากบัขา้วเก่ง

แลว้พีอ่นงคย์งัเป็น “นายขนัหมาก” ชัน้หน่ึงอกีดว้ย ความเป็นยอดนายขนัหมาก คอืขอ้สรุปว่าพี่

อนงคค์อืยอดกุลสตรทีีเ่พือ่นบา้นมมีตยิอมรบัและยกยอ่ง 
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  เมือ่สิน้บุญพอ่กบัแมท่ีบ่า้นวดัเสาธงแลว้ ผมไปหาพีท่ว ีพีอ่นงคแ์ละหลานๆ ทีบ่า้น

หวัเกาะมากขึน้ เพราะผมรูส้กึว่าผมไดก้ลบับ้าน กราบพีท่ว ีพีอ่นงค์ เหมอืนกราบพ่อกบัแม ่

บา้นหวัเกาะของพี ่คอื “บา้นอยธุยา” ของผมในปจัจุบนั 

  ไปพบพี่อนงค์ทุกครัง้ก็จะบอกพี่ว่า อยู่กรุงเทพฯ หาของกินแบบเก่าๆ ของคน

อยุธยาไม่ค่อยจะได ้แลว้กแ็อบถามสูตรและเคลด็ลบัทําปลาเหด็ ห่อหมกปลาช่อน ปลาแหง้-

แตงโม น้ํายากะท ิแกงขีเ้หลก็ แกงตม้หวัตาลออ่น 

  ระยะหลงัๆ น้ี พีอ่นงค์เริม่ป่วย ผมเกรงใจ จงึซกัไซ้เรื่องทํากบัขา้วน้อยลง แต่ก็

ตัง้ใจว่า ถึงอย่างไรก็จะถามเรื่อง “แกงบอน” ใหจ้งได้ แต่ในที่สุดผมก็หมดโอกาสได้กนิแกง

บอนอรอ่ยชัว่ชวีติ 

  ในความรูส้กึของผม พีอ่นงค์ยงัคงอยู่ ความอ่อนโยนละเมยีดละไม ความเมตตา

ปรานี และความเป็น “คนเก่ง” ของพีอ่นงค ์อยูใ่นความประทบัใจของผม ไมม่วีนัลมื 

  ผมปรารถนาอย่างยิง่ ใหพ้ีม่คีวามสุขมากทีสุ่ด และเกดิมาเป็นแบบอย่างของกุล

สตรไีทยเหมอืนทีเ่กดิมาในชาตน้ีิตลอดไป 

สมพนัธุ ์เลขะพนัธุ ์

 (คดัจากหนังสอือนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพนางอนงค ์เลขะพนัธุ์ พ.ศ. 

๒๕๔๒ หน้า ๑๗ - ๑๘) 

  ตวัอย่างท่ี ๒ 

                                                               บนัทึกผูร้วบรวม 

   “ศรบีูรพา” หรอืในนามจรงิ กุหลาบ สายประดษิฐ์ เป็นนักเขยีนยิง่ใหญ่ทีน่ักอ่าน

สว่นมาก ทัง้ในอดตีและปจัจุบนัรูจ้กัเป็นอยา่งด ีเพราะขอ้เขยีนของท่านไมว่่าทีเ่ขยีนในยุคสมยั

ใด สิง่ที่สนองสู่มโนสํานึกของนักอ่านประการต้น คอืการใช้ถ้อยคําภาษา จะรูส้กึได้ทนัทวี่า

สละสลวย เรยีบง่าย และแพรวพรายมเีสน่ห์ในทางศลิปะการประพนัธ์อย่างพรอ้มมูล ว่าถึง

โครงสรา้งของเรื่องโดยเฉพาะนวนิยายหรอืเรื่องสัน้ในอดตีแมจ้ะมไิดส้ะทอ้นถงึการรบัใชส้งัคม 

และบุคคลผู้ยากไร้อย่างเป็นเอกลกัษณ์อนัหลากหลาย ที่ท่านได้เขยีนในยุคหนุ่มใหญ่หรอื

ในช่วงปลายๆ ชวีติกต็ามที ่แต่ขอ้เขยีนเหล่านัน้กม็ไิดจ้ดืชดืหรอืดอ้ยคุณค่า ที่จะเกบ็เลม็มา

อา่นและศกึษา เพราะสิง่ทีน่กัอา่นไดร้บัทีย่ากแก่การปฏเิสธกค็อื จะชื่นบานหรรษาในการลิม้รส
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ในลลีาและถอ้ยคาํสาํนวน ทัง้น้ีเป็นเพราะนักเขยีนท่านน้ี มวีุฒภิาวะในการหยบิยกและเน้นคํา 

ทีม่คีุณคา่อนัเฉียบเลศิ เป็นผลใหผู้อ้่านไดร้บัการปลุกเรา้ ในการตดิตามอ่าน ก่อใหเ้กดิการซมึ

ซบัสู่มโนสํานึก สงบเยน็และฉ่ําชื่นแทบจะทุกบรรทดั ยิง่กว่านัน้ ผลงานของท่านในยุคหลงัๆ 

ซึง่ท่านไดเ้ขยีนเน้นปลุกเรา้ถงึการรบัใชส้งัคมและบุคคลผูด้อ้ยโอกาสในหลายๆ ทรรศนะกย็ิง่

เป็นผลใหข้อ้เขยีนไมว่า่จะบรรจงเขยีนขึน้ในรปูแบบใด ไดเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ชดัต่อมวลนกัอ่าน ไม่

ว่าจะเป็นนักอ่านในอดตีหรอืร่วมสมยั ซึ่งต่างก็ยอมรบั และพรอ้มที่จะเสพผลงานเขยีนของ

นกัเขยีนทา่นน้ีอยา่งละโมบ มน่ิาเล่า ผลงานของท่านจงึไดร้บัการตพีมิพค์รัง้แลว้ครัง้เล่า ครอง

ความยิง่ใหญ่อยูใ่นวรรณกรรมอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองจนถงึวนัน้ี 

 (คดัจาก สมบตัิ จําปาเงนิ (ผู้รวบรวม) นิพนธสาร ‘ศรีบูรพา’ ไม่ปรากฏปีที่พมิพ ์

หน้า ๗) 

  ระดบัท่ี ๔ การเขียนบทความหรืออธิบายความ เป็นการเขยีนทีผู่เ้ขยีนแสดง

ความรูห้รอืความคดิในเรื่องงานเขยีนของตนเอง ซึง่ตอ้งยดึเหตุผลและความถูกตอ้งของขอ้มลู

เป็นสําคญั ตลอดจนต้องคํานึงถึงจิตใจและความรู้สกึของผู้อ่าน การปลุกเร้าให้ผู้อ่านเกิด

ความรู้สึกนึกคิด รวมทัง้การให้เกียรติผู้อ่าน ซึ่งการเขยีนในระดบัน้ีผู้เขยีนต้องใช้ความรู้

ความสามารถในการเขยีนเป็นพเิศษ ตวัอยา่งงานเขยีนในระดบัน้ีเช่น การเขยีนบทความ การ

เขยีนตํารา การเขยีนสารคดคีวามรู ้เป็นตน้ 

 ตวัอย่างท่ี ๑  

 การศึกษานัน้ส่วนมากทาํในวดั เพราะวดัในศาสนาพทุธนัน้เป็นโรงเรียนด้วยอีก

อย่างหน่ึง 

 คาํสัง่สอนของพระพุทธเจา้นัน้ไดจ้ดลงไวเ้ป็นพระไตรปิฎกหมายความว่า เป็นหนังสอื 

รวมกนัไดถ้งึสามปิฎก ปิฎกนัน้แปลว่าตะกรา้กไ็ด ้หรอือาจเป็นตูส้มุดกไ็ด ้หนังสอืสามตะกรา้

นัน้ไม่ใช่หนังสือน้อยๆ เพราะฉะนัน้ คนที่จะเล่าเรียนให้เกิดความรู้ในพระพุทธศาสนาจึง

จําเป็นต้องอ่านหนังสอืออก จะอาศยัเรยีนจากคําบอกเล่านัน้ไม่มทีางเลย เมื่อความจําเป็นที่

จะต้องอ่านหนังสอืไดม้อียู่ในพระพุทธศาสนาเช่นน้ีแต่ไหนแต่ไรมา ไม่ว่าพระพุทธศาสนาจะ

เริม่ต้นสัง่สอนในที่ใด ท่านจะสอนให้คนอ่านหนังสอืออกก่อน เพราะความจําเป็นที่จะต้อง

ศกึษาพระพทุธศาสนาจากพระไตรปิฎกอยา่งทีว่า่มาแลว้ 



 11 TH 244 

  วดัพระพุทธศาสนาในเมอืงไทย จงึรกัษาคุณลกัษณะของความเป็นโรงเรยีนน้ีไว้

ตัง้แต่แรก และไดส้บืต่อกนัมาจนถงึรชักาลที ่๕ ในกรุงรตันโกสนิทร ์ซึง่เริม่เอาการศกึษาของ

ชาตไิปไวใ้ต้ความควบคุมดูแลของรฐับาล และได้มกีารตัง้โรงเรยีนรฐับาลซึ่งใช้ฆราวาสเป็น

ผูส้อนขึน้ในสมยันัน้ และงอกงามต่อมาจนถงึทุกวนัน้ี วดักเ็ลยหมดความเป็นโรงเรยีนและพระ

กเ็ลยหมดความเป็นคร ู

  แต่ในสมยัอยุธยา วดัยงัเป็นโรงเรียนอยู่ทุกวดั เพราะฉะนัน้กุลบุตรที่ต้องการ

ศกึษา จงึตอ้งไปหาครบูาอาจารยเ์อาในวดั บางทกีบ็วชเณร บางทกีไ็มต่อ้งบวช แต่เดก็ทีเ่รยีน

หนงัสอืในสมยันัน้ เกอืบจะทุกคนตอ้งคอยปรนนิบตัอิาจารยป์ระกอบไปกบัการเรยีนหนงัสอืนัน้

ด้วย และเมื่อได้อยู่ใกล้ชดิกบัอาจารย์ อาจารย์ก็จะมเีวลาที่จะอบรมศีลธรรมและจรยิธรรม

ต่างๆ ใหแ้ก่ศษิย ์เป็นประโยชน์ตดิตวัต่อไปขา้งหน้า 

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

๔๘-๔๙) 

 ตวัอย่างท่ี ๒ 

                                                  ภาษาไทยมาตรฐาน 

  ทุกประเทศ ทุกชนชาต ิต่างมภีาษาของตนเอง ประเทศไทยมภีาษาไทยเป็นภาษา

ประจําชาติ คนไทยก็มีภาษาไทยเป็นภาษาของตนเอง แต่คําว่า ภาษาไทย เป็นคําที่มี

ความหมายกวา้งเกนิไป เพราะอาจหมายถงึ ภาษาไทยกรุงเทพ ภาษาไทยถิน่ของแต่ละภาค 

ภาษาไทยถิน่ของแต่ละจังหวัด ภาษาไทยของคนต่างกลุ่ม เช่น ภาษาไทยของวัยรุ่น 

ภาษาไทยของผูม้กีารศกึษา ภาษาไทยของผูใ้ชแ้รงงาน ฯลฯ ดงันัน้ ถา้จะกล่าวว่า ภาษาไทย

เป็นภาษาประจําชาตไิทย กจ็ะมคีําถามตามมาว่า แลว้ภาษาไทยแบบไหน หรอืภาษาไทยถิน่

ไหน หรอืภาษาไทยของใครล่ะ ทีเ่ป็นภาษาประจาํชาตไิทย คงจะไมถู่กตอ้งนกัหากเราพดูแบบ

เฉพาะเจาะจงว่าภาษาไทยของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรอืถิน่ใดถิน่หน่ึงเป็นภาษาประจาํชาต ิภาษา

ทีไ่ดร้บัการขนามนามวา่เป็นภาษาประจาํชาตไิทย ควรเป็นภาษาทีค่นแทบทุกคนในสงัคมไทย

พูดไดเ้ขา้ใจได ้และเป็นตวัแทนของภาษาไทยที่หลากหลายทัง้หมดในสงัคมไทย ภาษาไทย

ดงักล่าวกค็อื ภาษาไทยมาตรฐาน นัน่เอง 
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  โดยทัว่ไป ภาษามาตรฐาน หมายถงึภาษาทีเ่ป็นตวัแทนของภาษาในชาต ิภาษาที่

เป็นทีย่อมรบัในสงัคมวา่ถูกตอ้ง มศีกัดิศ์ร ีมกัใชใ้นวงการราชการ สือ่มวลชน และการศกึษา 

  คุณสมบัติ “ความเป็นมาตรฐาน” ของภาษา สังเกตได้จากการที่ภาษานัน้มี

ตัวอกัษร พร้อมกฎเกณฑ์ในการเขียนและอ่าน มีพจนานุกรม และตํารา ไวยากรณ์ เพื่อ

กาํหนดกฎเกณฑก์ารใชส้าํหรบัคนในสงัคม 

 (คดัจาก ศ.ดร. อมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์พินิจไทย ไตรภาค ปฐมภาค : ภาษา พ.ศ. 

๒๕๔๙ หน้า ๕) 

  ระดบั ๕ การเขียนเพ่ืองานศิลปะหรืองานบนัเทิง ไดแ้ก่การเขยีนงานบนัเทงิ

คดีต่างๆ เช่น นวนิยาย เรื่องนัน้ บทละคร เป็นต้น งานเขยีนประเภทน้ีนอกจากจะอาศยั

จนิตนาการแลว้ ยงัตอ้งอาศยัพรสวรรคแ์ละประสบการณ์ของผูเ้ขยีนเป็นองคป์ระกอบดว้ย การ

เขยีนในระดบัน้ีผูเ้ขยีนจะใช้ศิลปะในการถ่ายทอดเรื่องราวและพถิพีถินัในการใช้ภาษาจนดู

สละสลวยงดงามน่าอา่น 

  ตวัอย่างท่ี ๑ 

              นาฬิกาเป็นเสาเอกของบา้นเรา................ 

  สงูขึน้ไปเกอืบจรดเพดาน นาฬกิาโบราณเคยตดิตัง้แขวนตะปอูยูต่รงนัน้ ยดึครอง

เป็นคู่กนัดว้ยเวลาไล่เลีย่ตามหลงัอายุบา้นไมก่ีปี่ ในหว้งยามทีผ่า่นมนัเคยถูกเคลื่อนยา้ยบา้งก็

เป็นแค่ชัว่คราว แลว้กก็ลบัมาแขวนทีเ่ดมิอกี ไม่มใีครกลา้ขดัความเหน็เหมาะของปู่ แมห้ลาย

คนจะเหน็ต่างออกไป หากเมือ่ปูย่งัมัน่คง ทุกคนจงึไมอ่าจหกัใจทลายปรารถนาของปูล่ง เพราะ

ตลอดมาปูเ่ป็นดงัวรีบุรษุประจาํใจพวกเรา ปูเ่ป็นรอ่งรอยประทบับนเสาเอกแหง่เชือ้ตระกูล แม้

คาํปูจ่ะไมใ่ช่ประกาศติสัง่ หากเราต่างรูส้กึเช่นนัน้ นาฬกิาของปู่กเ็ช่นกนั การปกครองเสาเอก

นานเน่ินเชน่น้ี ไดบ้ดบงัผวิเสาจากการลามเลยีของแสงสว่างทาํใหเ้กดิรอ่งรอยตดิผวิไมเ้ป็นเงา

ทบึตามรปูกรอบทรงนาฬกิา ขณะสไีมส้ว่นอื่นเผอืดจางลง รปูเงาทีค่ลา้ยจะเป็นบญัญตัขิองการ

มอียู่แมส้กัวนัเมื่อไม่มมีนั รูปเงากจ็ะคงเตอืนใจจําถงึมนัเสมอ เงาทาบของมนัอาจยิง่เขม้คลํ้า

ขึน้ตามวนัปกครองทีปู่ก่าํหนด และเป็นกําหนดทีเ่กนิกว่าจะคะเนหว้งเวลานัน้ได ้เราไมรู่ว้่ามนั

แทนสิง่ใดในใจปู ่หากสาํหรบัเราแลว้มนักแ็ค่นาฬกิาเก่าครํ่าชาํรุดแตกพงัหาค่าใดไมไ่ดเ้ลย ใน

สายตาเรา มนัเป็นแค่นาฬิกาโบราณเก่าครํ่าคร่า ตวัเรอืนไมแ้ยกปรจินมองเหน็เครื่องในขึน้
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สนิมเขรอะ ขดลานขาดคลายวงจนเส้นลวดดีดแทรกออกมาทางร่องแตก ผิวไม้ส่วนที่ยงั

เหลอือยู่กก็ะเทาะเลาะหลุดเป็นดวงๆ ด่างดา้น ชวนใหนึ้กถงึดอกเกลื้อนทีก่ําลงักดักนิผวิคน 

กระจกหน้าปดักห็ม่นมวัจนมองเหน็ตวัเลขเวลาเพยีงเลอืนๆ เขม็ยาวน่ิงสนิทชีอ้ยู่ระหว่างเลข 

๓ กบั ๔ ส่วนเขม็สัน้ชีต้รงแน่วอยู่เลข ๙ อนัเป็นสิง่ผดิธรรมชาตขิองนาฬกิา และมนัหยุดเดนิ

จะเป็นเพราะหมดลานแลว้ ลานมาขาดทหีลงั หรอือาจเพราะลานขาดมนัจงึหยุดเดนิ ผมไม่รู ้

แต่คดิวา่มนัอาจหยดุตรงอื่นไมรู่ต้รงไหน คาดว่าน่าจะเป็นตรงสดัสว่นทีค่วรของเขม็ชีเ้ลข ครัน้

ผา่นเวลามาเรื่อยๆ ถูกหยบิยกเคลื่อนยา้ยอยูบ่า้ง จงึอาจเป็นเหตุใหเ้ขม็เวลาเลื่อนเคลื่อนทีไ่ป

กเ็ป็นได ้และแมก้ระทัง่ลกูตุม้ดา้นล่างเรอืนกค็งหลุดหายไปเพราะเหตุเดยีวน้ี 

 (คดัจาก วรภ วรภา “นาฬกิา” ในรวมเรื่องสัน้ อบุติัการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๒๐๒-

๒๐๔) 

  ตวัอย่างท่ี ๒ 

  ตาแก่เล่าวา่ตํานานเมอืงลบัแลนัน้เล่าต่างกนัไป แต่ทีเ่ป็นจรงินัน้เรือ่งมอียูว่่า เมอืง

ลบัแลเป็นภมูปิระเทศทีส่ลบัซบัซอ้นและอุดมสมบูรณ์เตม็ไปดว้ยปา่ดงดบิกบัเสน้ทางเดนิเทา้ที่

คดเคีย้ว ว่ากนัว่ามนัเป็นเมอืงแมห่มา้ย ผูค้นในหมู่บา้นมแีต่ผูห้ญงิ พวกนางยดึถอืในการทาํด ี

อยู่ในศลี ในธรรม และทีส่าํคญั รกัษาวาจาสตัยเ์หนือสิง่อื่นใด เหตุผลทีเ่มอืงน้ีไม่มผีูช้ายเลยก็

เพราะพวกเขาชอบพดูคาํโกหก ไมซ่ื่อสตัย ์จงึเป็นเหตุใหถู้กขบัไล่ออกจากเมอืงลบัแลจนหมด 

วนัหน่ึงมชีายหนุ่มคนหน่ึงมาหาของกนิในป่าแลว้เกดิพลดัหลงเขา้ไปในเมอืงลบัแล ชายหนุ่ม

คนน้ีเจอกบัหญงิสาวนางหน่ึง ทัง้สองเกดิรกักนั ฝ่ายหญงิสาวชกัชวนชายหนุ่มไปทีบ่้านเพื่อ

พบแมข่องนาง แม่ของนางตกลงใหค้นทัง้สองอยูก่นิฉนัสามภีรรยา ชายหนุ่มจงึอยูก่นิกบัหญงิ

สาวในเมอืงลบัแล เขาได้รบัการปรนนิบตัจิากนางอย่างดโีดยมขีอ้แมว้่าจะต้องไม่พูดคําเทจ็ 

เขาดํารงชวีติอย่างผาสุก จนต่อมามลีูกดว้ยกนัหน่ึงคน วนัหน่ึง ขณะที่ภรรยาออกไปเกบ็ผกั

หกัฟืนลูกน้อยรอ้งไหก้ระจองงอแงเพราะหวินม ปลอบเท่าไรลูกน้อยกไ็ม่ยอมหยุดรอ้ง เขาจงึ

พลัง้ปากออกไปว่า “โน่นแน่ะ แมม่าแลว้” ทัง้ๆ ทีน่างไมไ่ดก้ลบัมาจรงิๆ เมื่อฝา่ยแมย่ายไดย้นิ

เขา้จงึนําความไปบอกกล่าวกบัลูกสาวตน นางล่วงรูค้วามดงักล่าวจากปากแม่จงึเสยีใจ และ

เมื่อพบสามใีนเยน็วนันัน้กต่็อว่าเขาเรื่องไม่รกัษาคําสตัย ์จําเป็นจะตอ้งออกจากเมอืงลบัแลไป

ตามคาํสญัญา ก่อนออกเดนิทางนางใหย้า่มใบหน่ึงแก่เขาพรอ้มกาํชบัวา่หา้มเปิดออกดรูะหว่าง
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ทาง จากนัน้นางกไ็ปส่งเขายงัหมู่บ้าน ปล่อยเขาเดนิลบัหายเขา้ไปในดงป่า ระหว่างทางเขา

สะพายยา่มมาดว้ยความเหน่ือยลา้และรูส้กึว่าย่ามนัน้หนักขึน้ทุกทีๆ  ดว้ยความสงสยัและขาด

การยบัยัง้ชัง่ใจ เขาจงึเปิดย่ามออกดูโดยลมืคําพดูของภรรยาเสยีสิน้ ภายในย่ามเขาพบว่ามนั

คอืขมิน้สดๆ เตม็ย่าม จงึราํพงึว่า กแ็ค่ขมิน้ธรรมดาๆ บา้นเรากม็เียอะแยะ จะต้องแบกไปให้

เหน่ือยทาํไม จากนัน้เขาตดัสนิใจเทขมิน้ในยา่มทิง้ไปโดยเหลอืไวเ้พยีงหน่ึงแงง่สาํหรบัไวด้ตู่าง

หน้าเตอืนใจเพื่อราํลกึถงึภรรยา เมื่อกลบัมาถงึบา้นตนเขากเ็ล่าเรื่องราวทัง้หมดใหญ้าตพิีน้่อง

ฟงัถงึความเป็นมาทีต่นหายจากบา้นไปเป็นเวลานาน และกนึ็กถงึขมิน้อนัเป็นหลกัฐานทีแ่สดง

เรื่องเล่าของตน เขาจงึล้วงออกมาจากย่ามใหญ้าตพิี่น้องดู ปรากฏว่าขมิ้นแง่งนัน้กลายเป็น

ทองคําแท่งสเีหลอืงอร่าม เขาตกใจมากระคนกบัความเสยีอกเสยีใจ ทีต่วัเองไม่ฟงัคําภรรยา

ตัง้แต่แรก และสําคญัว่าไดเ้ทขมิน้ทิง้เรีย่ราดไวก้ลางป่าเสยีแลว้ เขาตดัสนิใจยอ้นกลบัไปยงั

เมอืงลบัแลอกีครัง้ แต่กห็าทางเขา้เมอืงไม่เจอและขมิน้ทีเ่ขาทิง้ไวก้เ็ตบิโตงอกงามดใีนราวป่า

อนัชุม่ชืน้แหง่นัน้ หาไดก้ลายเป็นทองคาํดงัทีอ่ยูใ่นยา่มเขาแต่อยา่งใดไม ่เมื่อไดพ้ยายามอยา่ง

ถงึทีสุ่ดแลว้ แต่ไม่เป็นผล เขากเ็ดนิคอตกกลบับา้นของตน แลว้เรื่องราวแห่งเมอืงลบัแลกจ็บ

ลงตรงน้ี 

 (คดัจากอุทศิ เหมะมลู นวนิยายเรือ่งลบัแล, แก่งคอย พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๔๓ - ๔๔) 

 งานเขยีนทัง้ ๕ ระดบัดงัที่ไดก้ล่าวมาน้ี งานเขยีนระดบัที่ ๑ - ๔ อนัไดแ้ก่ การเขยีน

สื่อสารเพื่อใหผู้อ้่านเขา้ใจขอ้ความ การเขยีนเพื่อใหผู้อ้่านเขา้ใจเรื่องราว การเขยีนบรรยาย

เรื่องราวหรอืความรูส้กึนึกคดิของผูเ้ขยีน และการเขยีนบทความหรอือธบิายความ เป็นการเขียน

ท่ีผู้เขียนสามารถฝึกฝนและพฒันาได้ ไม่จําเป็นต้องอาศยัพรสวรรค์เหมอืนการเขยีนใน

ระดบัที ่๕ การเขยีนเพื่องานศลิปะหรอืงานบนัเทงิ ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่าการเขียนเป็นทกัษะท่ี

สามารถฝึกฝนและพฒันาได้ 

 ๔. การพฒันาทกัษะการเขียน 

  การเขยีนเป็นทกัษะทีส่ามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาได ้โดยตวัผู้เขียนจะต้องเป็นผู้

เร่ิมต้นและลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง หลกัเบือ้งตน้ในการพฒันาทกัษะการเขยีนม ี๗ ประการ 

ดงัน้ี 
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  ๔.๑ หดัเป็นผูอ่้านหนังสือให้มากและเป็นผูอ่้านหนังสือท่ีดี 

   การอา่นหนงัสอืมากเหมอืนกบัการทอ่งไปในโลกกวา้ง เป็นการเปิดหเูปิดตา

ผูอ้่านใหร้บัรูข้อ้มลูขา่วสาร พรอ้มทัง้มปีระสบการณ์การอ่านทีก่วา้งขึน้ ไดพ้บไดเ้หน็ขอ้ความ 

เรือ่งราว สาํนวนภาษา ตลอดจนกลวธิกีารเขยีนทีห่ลากหลาย 

   นอกจากการเป็นผูอ้่านหนงัสอืใหม้ากแลว้ ควรหดัเป็นผูอ้่านหนงัสอืทีด่ดีว้ย 

ผูอ้่านหนังสอืที่ดคีวรอ่านหนังสอืได้ทุกชนิดทุกประเภท ทัง้หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร วารสาร 

หนังสืออ่านเล่นหรือหนังสือบันเทิงคดี อาทิ นวนิยาย เรื่องสัน้ เรื่องแปล บทกวี เป็นต้น 

หนังสอืสารคด ีขอ้ความโฆษณา ป้ายประกาศต่างๆ พรอ้มทัง้รูจ้กัสงัเกตรายละเอยีดต่างๆ 

อาท ิสไตล์การเขยีน การใชค้ํา ตวัสะกดของคําทีเ่ขยีนยาก การใชป้ระโยค รูจ้กัการย่อความ

และจบัประเดน็สาํคญัของเรือ่ง รูจ้กัพนิิจพเิคราะหแ์ยกแยะงานเขยีนทีด่แีละไมด่ ีและควรจดจาํ

แบบอยา่งงานเขยีนทีด่ ีเพือ่นํามาพฒันางานเขยีนของตนเองต่อไป 

  ๔.๒ เปิดใจให้กว้างและยอมรบัความคิดท่ีหลากหลาย 

   ในการอ่านหนังสอืหลายๆ ประเภทและหลายชนิด อาจทําใหน้ักศกึษาพบ

กบัเน้ือหา ตลอดจนแนวคดิหรอืทศันคตขิองนักเขยีนแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนัออกไป นักศกึษา

ตอ้งรูจ้กัใชส้ตปิญัญาพจิารณาอย่างมเีหตุผลในการรบัฟงัขอ้คดิเหน็เหล่านัน้ อย่าใชอ้คตหิรอื

ความคดิเหน็สว่นตวัประกอบการพจิารณา 

   การเปิดใจใหก้วา้งและยอมรบัความคดิเหน็ทีห่ลากหลายจะช่วยใหน้กัศกึษา

มโีลกทศัน์กวา้ง ไม่ยดึตดิอยู่กบัการอ่านเฉพาะเรื่องทีต่วัเองชอบหรอืเฉพาะนักเขยีนทีต่วัเอง

โปรดเท่านัน้ แต่จะช่วยใหน้กัศกึษามแีงมุ่มและแงค่ดิทีห่ลากหลาย นํามาพฒันางานเขยีนของ

ตนเองต่อไปได ้

  ๔.๓ สาํรวจและแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน 

   ขอ้บกพร่องในการเขยีนอาจเกดิขึน้ไดเ้สมอหากขาดความระมดัระวงัหรอื

ความละเอยีดรอบคอบ ไมว่า่นกัเขยีนคนนัน้จะเขยีนหนงัสอืเก่งหรอืไมเ่ก่งกต็าม โดยเฉพาะใน

เรื่องของการใช้ภาษา การเขยีนหนังสอืตกหล่น การสะกดคําผดิ นักศกึษาควรยดึหลกัที่ว่า 

“ความผิดเป็นคร”ู ฉะนัน้หากพบขอ้บกพร่องในการเขยีน จะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข และระมดัระวงั

ไมใ่หเ้กดิขอ้บกพรอ่งในลกัษณะเชน่เดมิอกี 
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   อน่ึง ในบางครัง้การสาํรวจขอ้บกพรอ่งในงานเขยีนดว้ยตวัของนกัศกึษาเอง

อาจไม่เหน็ขอ้ผดิพลาดของตน เหมอืนกบัการส่องกระจกดูตวัเองมกัไม่เหน็ขอ้ด้อยของตน 

นกัศกึษาอาจใชว้ธิใีหค้นอื่น อาท ิเพือ่น พีน้่อง หรอืครอูาจารยช์่วยตรวจสอบให ้พรอ้มยอมรบั

ฟงัความคดิเหน็เพือ่นํามาปรบัปรงุแกไ้ขการเขยีนใหด้ขีึน้ต่อไป 

  ๔.๔ ศึกษาสาํนวนการเขียนของตนเอง 

   สาํนวนการเขยีน (Style) เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล แต่ละคนจะรู้

วา่ตนเองถนดัในการเขยีนเรื่องแนวใด ชอบใชภ้าษาในลกัษณะใด ฉะนัน้การศกึษาสาํนวนการ

เขยีนของตนเองจะชว่ยใหส้ะดวกต่อการเลอืกแนวเรือ่งทีจ่ะเขยีนไดง้า่ยขึน้ 

   จากขอ้สงัเกตจากงานเขยีนของนักศกึษาพบว่า การอ่านมอีทิธพิลต่อการ

เขยีนพอสมควร โดยในขัน้เริม่ตน้ของการเขยีน นกัศกึษาแต่ละคนมกัจะเขยีนตามสาํนวนการ

เขยีนของนักเขยีนที่ตวัเองชื่นชอบ ทัง้ลีลาการเล่าเรื่องและการใช้ภาษา แต่เมื่อเริม่เขยีน

หนังสอืเองได ้นักศกึษาควรมสีํานวนการเขยีนที่มลีกัษณะเฉพาะของตนเองจะดกีว่า เพราะ

การเลยีนแบบสํานวนการเขยีนของผูอ้ื่น จะทําใหพ้ะวงต่อการเลยีนแบบตน้แบบ ยากต่อการ

พฒันางานเขยีนใหม้ปีระสทิธภิาพและน่าอา่นได ้

  ๔.๕ หมัน่ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละข้อแนะนําในการเขียน 

   การเขยีนเป็นศลิปะในการสื่อสารอย่างหน่ึง งานเขยีนมหีลายประเภททัง้

งานเขยีนประเภทสารคด ีเช่น เรยีงความ บทความ การเขยีนขา่ว การเขยีนสารคดที่องเทีย่ว 

สารคดชีวีประวตั ิอตัชวีประวตั ิเป็นตน้ งานเขยีนแต่ละประเภทจะมหีลกัเกณฑแ์ละขอ้แนะนํา

การเขยีนทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

   ดงันัน้ ในการเขยีนงานแต่ละประเภท นักศกึษาควรศกึษาหลกัเกณฑก์าร

เขยีนของงานประเภทนัน้ๆ ใหล้ะเอยีดถีถ่ว้น ซึง่นอกจากจะช่วยใหน้ักศกึษาไดท้ราบแนวทาง

ที่ถูกต้องแล้ว ยงัทําใหไ้ด้ทราบขอ้แนะนํา ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาทกัษะการเขยีนต่อไป 

  ๔.๖ สร้างแรงบนัดาลใจในการเขียน 

   แรงบันดาลใจเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนที่จะช่วยให้นักศึกษาเกิด

ความรูส้กึอยากทีจ่ะเขยีน ซึง่การสรา้งแรงบนัดาลใจในการเขยีนมหีลายวธิ ีเชน่ 
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   ๑. เลือกอ่านคอลมัน์หรอืบทความในหนังสอืพมิพ์หรอืนิตยสาร วารสาร   

ที่นักศกึษาสนใจ เพื่อทําใหเ้กดิความรูส้กึอยากที่จะเขยีน เช่น บทความแนะนําสถานที่ท่อง 

เทีย่วทีน่่าสนใจ บทความเกีย่วกบักจิกรรมยามวา่งทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ชวีติ เป็นตน้ 

   ๒. เลือกอ่านบทความที่เสนอขอ้คดิเหน็ในประเด็นต่างๆ เพื่อท้าทายให้

ผูอ้่านเกดิความรู้สกึอยากเขยีนหรอือยากแสดงความคดิเหน็ เช่น การแก้ปญัหาวยัรุ่น การ

แกป้ญัหาสงัคม  ความคดิเหน็ขดัแยง้ในลทัธหิรอืความเชื่อ เป็นตน้ 

   ๓. เลอืกอา่นหนงัสอืทีไ่ดร้บัรางวลัหรอืไดร้บัการยกยอ่ง อนัเป็นแรงบนัดาล

ใจใหเ้กดิความรูส้กึอยากเขยีน เพื่อทีจ่ะไดม้ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัแก่คนทัว่ไป ซึ่งปจัจุบนัรางวลั

ทางวรรณกรรมที่น่าสนใจมหีลายรางวลั เช่น รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง

อาเซยีน (S.E.A. Write Awards) รางวลัวรรณกรรมคณะกรรมการพฒันาหนงัสอืแหง่ชาต ิรางวลั  

7 Book Awards รางวลัศลิปะเพื่อเยาวชน (Young Thai Artist Awards) ของมลูนิธซิเีมนต์

ไทย เป็นตน้ 

    การเลอืกอ่านคอลมัน์ บทความแสดงความคดิเหน็หรอืหนังสอืทีไ่ดร้บั

รางวลัเหล่าน้ี อาจจะเป็นแรงบนัดาลใจใหน้ักศกึษาคดิอยากสรา้งสรรค์งานเขยีนไดท้างหน่ึง 

ดงัเช่น บัณฑิตของมหาวิทยาลยัรามคําแหงผู้หน่ึง คือ นายอุเทน พรหมแดง ซึ่งสําเร็จ

การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากคณะมนุษยศาสตร ์วชิาเอกสือ่สารมวลชน วชิาโทภาษาไทย ได้

ยดึถอืงานเขยีนเป็นอาชพี และไดร้บัรางวลัต่างๆ มากมายจากการเขยีนเรื่องสัน้ ทัง้ๆ ที่เริม่

เขยีนหนงัสอืไดเ้พยีง ๒ - ๓ ปี ขณะมอีายเุพยีง ๒๕ ปีเทา่นัน้ (พ.ศ. ๒๕๔๘) 

  ๒.๗ ลงมือเขียน 

   การมีความรู้เกี่ยวกับหลักและกฎเกณฑ์ในการเขียน หรือการสร้าง

ความรูส้กึอยากเขยีนโดยปราศจากการลงมอืเขยีน คงไม่อาจทําใหน้ักศกึษาเขยีนหนังสอืได้

อย่างแน่นอน เพราะเป็นเพยีงการเรยีนรูใ้นภาคทฤษฎีแต่ขาดการปฏบิตั ิเปรยีบเสมอืนการ

เรยีนหดัขดัรถยนต ์หากผูเ้รยีนรูแ้ต่เพยีงกฎจราจร แต่ไมไ่ดท้ดลองหดัขบัรถยนตจ์รงิๆ กค็งไม่

สามารถทาํใหผู้น้ัน้ขบัรถยนตไ์ด ้และยิง่เมื่อขบัไปนานๆ จะเกดิความคล่องตวั มคีวามชาํนาญ

ในการขบัรถยนตม์ากขึน้ 

   การเขยีนกเ็ช่นกนั หากผูเ้ขยีนไดล้งมอืเขยีนและเขยีนบ่อยๆ จะก่อใหเ้กดิ

ความชํานาญ ไม่ตดิขดัเรื่องการใชภ้าษา เขยีนไดอ้ย่างราบรื่นและสละสลวย ดงันัน้การเขยีน
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หนังสือจึงเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝน ยิ่งฝึกบ่อยยิ่งเกิดความชํานาญ เหมือนดัง่ที ่   

เดือนวาด พิมวนา นกัเขยีนรางวลัซไีรตปี์ พ.ศ. ๒๕๔๖ จากนวนิยายเรื่องช่างสาํราญ กล่าว

ไวว้า่ การปฏบิตัติวัทีด่ทีีส่ดุของการเป็นนกัเขยีนกค็อืการลงมือเขียนและเขียนบอ่ยๆ 

   ในที่น้ีที่อยากจะยํ้าให้นักศึกษาระลึกถึงเส้นทางของการเป็นนักเขยีนว่า

เส้นทางของการเป็นนักเขียนไม่มีวิธีการขึ้นลิฟท์ (Lift) หรือบนัไดเล่ือน มีแต่วิธีการขึ้น

บนัไดท่ีต้องก้าวขึน้ทีละขัน้ๆ เท่านัน้ 

   การพฒันาทกัษะการเขยีนทัง้ ๗ ประการน้ี เป็นแนวทางที่นักศึกษาควร

นําไปปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเขยีนทีด่แีละมปีระสทิธภิาพต่อไป 

   อน่ึง เพื่อเป็นขอ้มลูสนบัสนุนการพฒันาทกัษะการเขยีนใหแ้จง้ชดั ในทีน้ี่จะ

ให้นักศึกษาได้อ่านบทความจากการสัมภาษณ์คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี)           

คณุประภสัสร เสวิกลุ และคณุภาณุ ตรยัเวช ถงึจุดเริม่ตน้ในการเป็นนกัเขยีนของทัง้ ๓ ทา่น 

 

 

 

 คุณหญิงวมิล ศริไิพบูลย์ ชื่อน้ีอาจจะทําใหค้อนิยายจํานวนไม่น้อยอดสงสยัไม่ได้ว่า

เป็นชื่อและนามสกุลจรงิของใคร แต่ถ้าพูดถึงนามปากกา ทมยนัตี โรสลาเรน กนกเลขา 

รวมทัง้ ลกัษณาวดี เชื่อว่าคอนิยายคงรู้จกัด ีและตวัตนที่แท้จรงิของเจ้าของนามปากกาที่

กล่าวมากค็อื ‘คุณหญงิวมิลนัน่เอง’  

 นามปากกาทัง้สี่นัน้คอนิยายจะรูด้วี่าเน้ือหาของนิยายจะออกไปในแนวใด กล่าวคอื  

‘โรสลาเรน’ สําหรบัเขยีนรกัพาฝนัจนิตนิยาย เช่น เรื่อง ในฝัน โสมส่องแสง รอยอินทร ์

ตราบแผน่ดินกลบหน้า ล่าสดุคอืเรื่อง เมฆขาว และนามปากกา ‘ลกัษณาวดี’ สาํหรบัเขยีน

นิยายรกั ส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือหาของเจ้าหญิง - เจ้าชาย อาท ิดัง่ดวงหฤทยั มหารานี 

เลือดขตัติยา ธวุตารา และ เจ้าหญิงแห่งรตัติกาล 

 นามปากกา ‘กนกเรขา’ สําหรบัแต่งเรื่องตลก เบาสมอง เพื่อผ่อนคลายความเครยีด

ของตวัเอง เช่น อุบติัเหตุ แรงรกั พ่อปลาไหล เป็นต้น ส่วนนามปากกาที่สรา้งชื่อเสยีงให้

คณุหญิงวิมล ศิริไพบลูย ์(ทมยนัตี) 

การอ่านคือจดุเร่ิมต้นของการเขียน 
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มากทีสุ่ดคอื ‘ทมยนัตี’ ซึง่ใชแ้ต่งเรื่องราวทีส่ะทอ้นชวีติและสงัคม โดยเริม่จากเรื่อง รอยมลทิน 

เป็นเรือ่งแรก 

 ผลงานทีโ่ดง่ดงัต่อมาอกีมากมาย เชน่ คู่กรรม คาํมัน่สญัญา พิศวาส ทวิภพ รวมทัง้

เรื่องแนวจิตวิญญาณอย่างเรื่อง ฌาน จิตา มายา และแนวประวตัิศาสตร์ อาทิ ร่มฉัตร       

สริุยวรรมนั อธิราชา กษตัริยา ยิง่ไปกว่านัน้ นวนิยายจากทุกนามปากกาของคุณหญงิวมิล 

ศริไิพบูลย ์ยงัมผีูนํ้าไปสรา้งเป็นภาพยนตรแ์ละละครโทรทศัน์ ซึ่งหลายเรื่องถูกนํามาสรา้งซํ้า

แลว้ซํ้าอกีในหลายยคุหลายสมยั เชน่ ในฝนั ค่าของคน ทวิภพ คู่กรรม พ่อปลาไหล คาํมัน่

สญัญา เป็นตน้ 

 ส่วนจุดเริม่ต้นของการเป็นนักเขยีนนัน้ คุณหญิงวมิล บอกว่า น่าจะเริม่ต้นจากการ

เป็นนักอ่านก่อน โดยในช่วงเป็นเดก็นัน้จะเป็นเดก็ทีด่ือ้ร ัน้มาก เชื่อและใชค้วามคดิของตวัเอง

เป็นใหญ่ ขนาดแม ่(ไขมุ่ก) สัง่ใหถู้บา้นครัง้หน่ึงไม ่ครัง้ทีส่องกไ็ม ่จนครัง้ทีส่ามกเ็ดนิออกจาก

บา้นไปเลย จนวนัหน่ึงแมจ่บัขงัไวใ้นหอ้งหนงัสอื มลีูกกรง พอแมข่งัแลว้กปิ็ดประตูใหเ้ราอยูใ่น

หอ้งนัน้ทัง้วนั เมือ่อยูใ่นหอ้งนัน้ไมรู่จ้ะทาํอะไร มเีพยีงหนงัสอืกเ็ลยนัง่อา่นหนงัสอืทัง้วนั 

 หลงัจากนัน้ไดบ้อกแม่ว่าต่อไปน้ี ไม่ต้องขงั ขอเอาหนังสอืมาใหอ้่าน แทนทีแ่ม่ไข่มุก

จะเอาหนงัสอืนิทานมาใหอ้า่น ทา่นกลบันําหนงัสอืประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นยุคฟ้ืนฟูศลิปะเมื่อ ๕๐๐ 

ปีก่อน โดยบงัคบัอ่านใหแ้มฟ่งัทลีะหน้า และเมื่ออ่านจบหน่ึงบทแลว้แมก่ใ็หม้าอ่านจบัใจความ

อกีครัง้หน่ึง ตรงน้ีทาํใหเ้ขา้ใจในการอา่นจบัใจความและยอ่เรือ่ง 

 “การย่อความแล้วเล่าให้แม่ฟังในครัง้นัน้ แม่ไม่รู้เลยว่าสิง่ทีแ่ม่ให้ทาํนัน้เป็นการ

สอนให้เรารกัการอ่านทางอ้อม ยายกใ็ห้อ่านรามเกียรติใ์ห้ฟัง เรากไ็ม่ได้คิดหรอกว่าต้อง

เป็นนักเขียนเพียงแต่อ่านให้จบๆ เรากจ็ะได้ไปเล่นกบัเพือ่น จากวนันัน้ทาํให้อ่านหนังสือ

จบัใจความได้เรว็มาก มาช่วงหลงัจาํได้ว่ามาเจอเรือ่งสามก๊ก ใครกบ็อกว่าอ่านสามก๊ก

สามเทีย่วอย่าคบ แต่ตวัเองอ่านสามกก๊มาถึง ๑๐ เทีย่ว” ทมยนัตกีลา่วพรอ้มกบับอกดว้ยวา่ 

 สมยัก่อนย่อความเก่ง อ่านใหย้ายฟงัแล้วยายชอบ หรอืแต่งกลอนใหย้ายฟงั กจ็ะได้

สตางคไ์ปซือ้ขนม จากนัน้มาเรากเ็ลยหาจ๊อบแบบน้ีมาตลอด ทําใหไ้ดเ้ขยีนเรื่องสัน้ทีเ่ป็นงาน

เขยีนเรื่องแรกตอนอายุ ๑๔ ขวบ คอืเรื่อง ตุ๊กตายอดรกั นินทาเป็ด นินทาไก่ ตุ๊กแก ไม่ว่าตวั

อะไรผา่นหน้ากจ็ะเขยีนบรรยาย หรอืนินทาพอ่ นินทาแม ่นินทายาย กจ็ะเขยีนบรรยายออกมา 
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 คุณหญิงวมิลเล่าถึงที่มาของนามปากกา ‘โรสลาเรน’ ว่าเริม่เขยีนเรื่องสัน้ครัง้แรก 

พ.ศ. ๒๔๙๗ ขณะนัน้อายเุพยีง ๑๖ ปีจากนัน้อกี ๓ ปี กเ็ขยีนนวนิยายเรือ่งแรก ชื่อวา่ ‘ในฝัน’ 

โดยใชน้ามปากกา ‘โรสลาเรน’ ซึ่งแปลว่า ‘กุหลาบราชนีิ’ ที่ไดจ้ากประเทศเยอรมนี เพราะ

ดอกบานใหญ่เทา่กบัจาน โดยไดน้ามปากกาน้ีมาจากงานเขยีนของพลตรหีลวงวจิติรวาทการ 

 ส่วนนามปากกาทีส่รา้งชื่อใหม้ากทีสุ่ดคอื ‘ทมยนัตี’ ทีใ่ชใ้นการเขยีนเรื่อง ‘คู่กรรม’ 

คุณหญิงวมิล บอกว่านวนิยายเรื่องคู่กรรมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ้างองิประวตัิศาสตร์ แล้ว

จนิตนาการสมมตติวัละครโกโบรแิละองัศุมาลนิขึน้มา เช่น ชื่อโกโบร ินํามาจากหนังสอืท่องเทีย่ว

ประเทศญี่ปุ่น เมื่อนําประวตัศิาสตรท์ี่เกดิขึน้จรงิแล้วสรา้งตวัละครเขา้ไป จงึทําใหเ้กดิความ

สมจรงิถงึขนาดทีว่่าคนดเูรื่องคู่กรรมมาถามเลยว่า โกโบรติายตรงไหนจะไปสรา้งอนุสาวรยีใ์ห ้

นอกจากน้ีแลว้เป็นเรื่องทีน่่ายนิดทีีท่างประเทศญี่ปุ่นไดซ้ือ้ลขิสทิธิน์วนิยายคู่กรรมนําไปสรา้ง

เป็นภาพยนตร ์เน่ืองในโอกาสสานสมัพนัธไ์ทย - ญีปุ่น่ครบ ๑๒๐ ปี 

 คุณหญงิวมิล บอกดว้ยว่า เมื่อนักวรรณกรรมรุ่นเก่ากําลงัจะกลบับา้นเก่า โดยเฉพาะ 

๕ เสอืแห่งวงการวรรณกรรม ซึง่ประกอบดว้ย สุวรรณี สุคนธา สุภาว ์เทวกลุ สุภทัร สวสัดิ

รกัษ์ บรรณาธิการอาวุโสของสกุลไทย สุกญัญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสนิ) และสุวิมล 

(วิมล ศิริไพบลูย)์ ทัง้หมดเขาเรยีกฉายา ๕ เสอื 

 แต่วนัน้ีเหลืออยู่ ๒ เสืออาวุโส ตรงน้ีกอ็ยากให้มีนักวรรณกรรมรุ่นใหม่ขึ้นมา

ทดแทน ท่ีสาํคญัคือนักเขียนหรือนักวรรณกรรมรุ่นใหม่ จะต้องเขียนให้มากๆ 

 (คดัจากคอลมัน์ หนังสือในดวงใจ โดย มอืทีม่องไมเ่หน็ ใน “จุดประกายวรรณกรรม” 

หนงัสอืพมิพ ์กรงุเทพธรุกิจ ฉบบัวนัอาทติยท์ี ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๘ หน้า ๗) 

 

 

 ‘ประภสัสร เสวิกลุ’ นักเขยีนชื่อดงัผูม้ผีลงานวรรณกรรม ทัง้นวนิยายและเรื่องสัน้ ที่

ไดร้บัความนิยม และเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนกลุ่มนกัอ่านมากมาย ร่วมเสวนาในโอกาสครบรอบ ๓๑ 

ปี คณะมนุษยศาสตร ์ม.ร. ในหวัขอ้ ‘คยุกบัประภสัสร’ เมื่อวนัที ่๒๔ กนัยายน ทีผ่่านมา ณ 

หอ้งประชุมชัน้ ๒ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

หนทางสู่อาชีพนักเขียนของประภสัสร เสวิกลุ 
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 คุณประภสัสร เล่าวา่ นบัเป็นความบงัเอญิของตนเองทีก่า้วสูอ่าชพีนกัเขยีน ดว้ยเหตุที่

คุณพ่อเป็นนักหนังสอืพมิพ ์เมื่อครัง้ยงัเป็นเดก็ คุณพ่อสอนใหอ้่านโคลงโลกนิต ิและเมื่อเตบิ

ใหญ่ขึน้ กไ็ดฝึ้กอ่านบทกวแีละวรรณกรรมฉบบัใหญ่ขึน้ อาท ิราชาธริาช ซึง่จุดประกายใหเ้ริม่

ทดลองเขยีนบทกว ีและสง่ผลงานไปยงัสาํนกัพมิพต่์างๆ รวมทัง้ฝึกแปลบทเพลงภาษาองักฤษ

เป็นบทกวตีามแบบฉันทลกัษณ์ของไทย รวมเป็นเวลา ๗ ปี แล้วจงึหนัมาเขยีนเรื่องสัน้และ

ดว้ยเหตุที่ชื่นชมผลงานของรงค์ วงษ์สวรรค์ จงึไดเ้ริม่ส่งผลงานเรื่องสัน้ลงในคอลมัน์ ‘รําพงึ 

ราํพนั’ ของ รงค ์วงษ์สวรรค ์นบัแต่นัน้ 

 “หลายคนมกัพูดว่า การเขยีนเรื่องสัน้เป็นแนวทางสู่การเขยีนนวนิยาย ซึ่งความจรงิ

ไม่ใช่อย่างนัน้ จรงิๆ แลว้เรื่องสัน้กบันวนิยายแตกต่างกนั สาํหรบัผมเริม่จากเขยีนเรื่องสัน้มา

นาน ๑๔ ปี แลว้จงึสามารถเขยีนนวนิยายไดถ้อืเป็นการเดนิทางอนัยาวนาน แต่กม็ปีระโยชน์

มาก” 

 เกี่ยวกบัการวางโครงเรื่องของผลงานวรรณกรรมนัน้ คุณประภสัสร กล่าวว่า ประกอบ 

ดว้ยปจัจยัสาํคญั ๓ ประการ คอื จนิตนาการ วชิาการ และศลิปะการประพนัธ ์ซึง่นักเขยีนทีด่ี

ควรทําหน้าที่เป็นผูก้ํากบัทีเ่ขา้ใจบทบาทของตวัละครและวางโครงเรื่องใหต้วัละครดําเนินไป 

ส่วนการเลอืกใชค้ําในการประพนัธน์ัน้ คุณประภสัสรกล่าวว่า เกดิจากการสัง่สมของนักเขยีน

แต่ละคน ซึง่อาจใชว้ธิจีดคาํใหม่ๆ  ไว ้อยา่งไรกต็าม วธิทีีด่ทีีสุ่ด คอื การอ่านหนงัสอื นอกจากนัน้ 

ภาษาไทยยงันับเป็นภาษาที่มเีสน่ห์ สามารถเล่นคําได้ อาท ิคําๆ เดยีวสามารถใช้ได้หลาย

ความหมาย 

 จากความสําเร็จในฐานะนักเขียนผู้มีผลงานวรรณกรรมที่ได้ร ับรางวัลมากมาย        

คุณประภสัสรได้รบัเลือกให้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมนักเขยีนแห่งประเทศไทย ซึ่งปีน้ี

นบัเป็นปีทีส่องทีด่ํารงตําแหน่งอนัทรงเกยีรตดิงักล่าว คุณประภสัสรกล่าวว่า ขณะน้ี สมาคมฯ 

มนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนนักเขยีน โดยเชดิชูและดูแลนักเขยีน เช่น ตัง้รางวลัเพื่อเชดิชู

นักเขยีน ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ชื่อเสยีงของสมาคมฯ สู่สาธารณชน อย่างไรก็ตาม แมว้่า

รางวลักบันักเขยีนจะดูเหมอืนเป็นสิง่คู่กนั แต่นกัเขยีนกไ็ม่ควรคาดหวงัรางวลัเท่านัน้ หากแต่

ควรเขยีนเพือ่สนองตอบความพงึพอใจของตนเองและสงัคมเป็นสาํคญั 
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 “ในวรรณกรรมของผม ผมพยายามสรา้งตวัละครทีม่คีุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อเชดิชู

สงัคม และเพือ่ใหผู้อ้า่นเหน็คุณคา่ สง่ผลใหเ้ขาสง่ต่อผลงานของผมใหแ้ก่กนั ซึง่นบัเป็นสิง่ทีน่่า

ชื่นใจอย่างยิง่ สาํหรบันักเขยีนในอนาคตนัน้ ผมคดิว่า สิง่สาํคญั คอื ขอ้มูลตอ้งแม่ยาํ กา้วทนั

สถานการณ์ และความเคลื่อนไหวของโลกปจัจุบนั จรรยาบรรณของนักเขยีนจะมบีทบาท

สําคญัมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การลอกเลยีนผลงานกนัจะส่งผลเกี่ยวขอ้งกบัลขิสทิธิแ์ละ

กฎหมาย” 

 คุณประภสัสรกล่าวในตอนทา้ยว่า นบัเป็นสิง่ทีน่่าตกใจอยา่งยิง่ทีม่รีายงานผลการวจิยั

ว่า คนไทยอ่านหนงัสอืโดยเฉลีย่ปีละ ๘ บรรทดัเท่านัน้ ขณะทีค่นต่างประเทศอ่านหนังสอืโดย

เฉลี่ยปีละ ๒๐ เล่ม อกีทัง้ขณะน้ีมกีารนําเขา้วรรณกรรมจากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก ซึ่ง

พบว่ามนีกัเขยีนทีพ่ยายามเขยีนหนงัสอืในแนวเดยีวกบั Harry Potter, The Lord of the 

Rings ซึง่สิง่น้ีจะสง่ผลใหง้านวรรณกรรมไทยกลายพนัธุไ์ปอยา่งน่าเสยีดาย 

 นบัตัง้แต่กา้วสูอ่าชพีนกัเขยีนจนถงึปจัจุบนั ‘ประภสัสร เสวิกลุ’ มผีลงานวรรณกรรม

รวมทัง้สิน้ ๕๗ เรื่อง ซึง่ผลงานวรรณกรรมมากมายทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัด ีอาท ิ‘ขอหมอนใบนัน้ท่ี

เธอฝันยามหนุน’ ‘เวลาในขวดแก้ว’ ‘คืนฝันวนัวาร ณ กาลครัง้หน่ึง’ รวมทัง้ผลงานที่

ได้รบัรางวลัอีกมากมาย อาทิ ‘ครีบหัก’ ได้รบัรางวลัวรรณกรรมดีเด่น ประจําปี ๒๕๔๓ 

‘อาํนาจ’ ไดร้บัรางวลัหนงัสอืดเีดน่สาํหรบัเดก็และเยาวชน ‘ช้ีค’ ไดร้บัรางวลัวรรณกรรมดเีด่น

ประเภทนวนิยาย และไดร้บัเลอืกเป็นวรรณกรรมสาํหรบัเยาวชน 

 (คดัจากข่าวรามคาํแหง ฉบบัวนัที ่๑๑-๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๕) 

 

 

ภาคแนะนํา 

 พีทู่ ภาณุ ตรยัเวช เป็นนักศกึษาปรญิญาเอกวชิาอุตุนิยมวทิยาและสมุทรศาสตร์ ที ่

University of California at Los Angeles (UCLA) สหรฐัอเมรกิา ตอนเรยีนมธัยมปลายที่

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา เคยเป็นตวัแทนประเทศไทยไปแขง่ฟิสกิสโ์อลมิปิก จากนัน้กไ็ดร้บั

ทาํอย่างไรถึงจะเรียนดี เขียนเก่งแบบภาณุ ตรยัเวช 

นักศึกษาปริญญาเอก และนักเขียนเข้ารอบซีไรต ์๒๕๔๙ 
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ทุนเล่าเรยีนหลวงไปศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรสีาขาฟิสกิสท์ี ่California Institue of Technology 

(CalTech) 

 หนังสอืเล่มแรกที่พี่ทูเขยีน คอื รวมเรื่องสัน้วรรณกรรมตกสระ ได้รบัรางวลัชนะเลศิ 

Young Thai Artist Award 2004 ของมลูนิธปินูซเิมนตไ์ทย หนงัสอืเล่มทีส่อง นวนิยายเดก็

กําพรา้แห่งสรวงสวรรค ์เป็น ๑ ใน ๑๐ เล่มทีเ่ขา้รอบสุดทา้ยรางวลัซไีรต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

นอกจากน้ีเขายงัมงีานแปลและงานเขยีนทีน่่าสนใจอกีหลายชิน้ 

 ด้วยข้อมูลเท่าน้ีน่าจะทาํให้คณุเหน็ภาพกว้างๆ ว่าพ่ีทูทาํได้ดีทัง้สองด้านในเวลา

เดียวกนั แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจมากกว่าคือ เขาทาํได้อย่างไร 

ภาคการเขียน 

 เขียนหนังสือมาแค่ ๒ เล่มแต่ได้เข้ารอบซีไรตแ์ล้ว 

 ดใีจมากๆ ครบั...ปลาบปลืม้ ลุน้เหมอืนกนักลวัจะไมเ่ตะตา เพราะเราสง่ในฐานะทีเ่ป็น

มอืใหม่ โอกาสทีก่รรมการเขาจะสนใจของเรามน้ีอยมาก ไม่ฝนัไกลว่าจะไดร้างวลัหรอกครบั 

ไมต่อ้งการอะไรมากไปกวา่น้ีแลว้ 

 เรียนวิทยจ์า๋ซะขนาดนัน้ มาสนใจด้านวรรณกรรมและการเขียนได้อย่างไร 

 ตอน ม. ๖ ไดอ้่านหนงัสอืรวมเรื่องสัน้ซอยเดยีวกนั ของคุณวาณิช จรุงกจิอนันต์ แลว้

ชอบมาก อยากเขยีนอะไรอย่างนัน้ได้บ้าง เลยเริ่มเขียนอย่างมีหลกัการ เริ่มอ่านอย่างมี

หลกัการ แรกๆ กเ็น้นอ่านพวกซไีรต์ งานทีไ่ดร้างวลั ตอนแรกตัง้ใจจะเขยีนเรื่องสัน้กเ็น้นอ่าน

เรือ่งสัน้ จากวนัทีเ่ริม่ตน้เขยีนอยา่งจรงิจงัจนหนงัสอืเล่มแรกไดต้พีมิพก์ ็๕ ปีแน่ะ กว่าจะมาถงึ

ตรงน้ีมนัไมง่า่ย 

 เป็นคน ‘มีพรสวรรค’์ หรือ ‘มีความพยายาม’ 

 ตอบไดเ้ลยครบัว่าพยายาม อย่างเดก็กําพรา้แห่งสรวงสวรรค์ ใชเ้วลาเขยีน ๘ เดอืน 

แต่แกป้ระมาณ ๖-๗ เดอืน ใหค้นชว่ยอา่นเยอะมาก ตอ้งฟงัคาํวจิารณ์แลว้เอามาปรบัใชใ้นการ

แก้ไข เอาเขา้จรงิๆ ตรงน้ียากพอๆ กบัการเขยีนเรื่องใหม่อกีเรื่องหน่ึงเลย ถ้าเอาต้นฉบบัที่

เขยีนเสรจ็เมือ่ ๘ เดอืนทีแ่ลว้มาเทยีบกบัอนัน้ี แทบจะไมเ่หมอืนกนัเลย 
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 อะไรทาํให้เราเขียนหนังสือได้ดี 

 การอา่นสาํคญัทีส่ดุ แลว้กโ็ชคดทีีท่รููภ้าษาองักฤษดพีอทีจ่ะอา่นวรรณกรรมต่างชาตไิด ้

ทูว่ามนัเป็นประโยชน์ ทําใหไ้ดเ้หน็ลกัษณะผลงานทีต่่างไปจากคนอื่น ทูรูส้กึว่าการเขยีนเป็น

เรื่องรองๆ ดว้ยซํ้า เราไม่จาํเป็นตอ้งเขยีนทุกวนัทุกอาทติยถ์งึจะเป็นนกัเขยีน แลว้ทีส่าํคญัคอื

ทเูป็นคนเปิดใจรบัคาํวจิารณ์ 

 การรบัฟงัคาํวจิารณ์ สาํคญัมาก ทคูดิวา่นกัเขยีนรุน่ใหมย่งัขาดตรงน้ีอยู ่ไมค่่อยมคีนที่

จะรบัฟงัคําวจิารณ์ได้อย่างใจกว้างจรงิๆ และนํามาใช้ประโยชน์ นักเขยีนรุ่นใหม่ยงัมอีตัตา

เยอะ แบบวา่ฉนัเขยีนอยา่งน้ีเป็นตวัของฉนัเอง ทาํไมฉนัตอ้งเปลีย่นดว้ย แต่เราตอ้งยอมรบัว่า

เวลาเราเขยีนหนงัสอืเสรจ็ไป เรากเ็ป็นแค่ผูอ้่านคนหน่ึง ถา้หนงัสอืของทเูขยีนออกมาใหท้อู่าน

คนเดยีว ทกูจ็ะไมแ่กห้รอก 

 ทวูา่มนัเป็นความโชครา้ยอยา่งหน่ึงของประเทศไทยทีเ่ราเป็นคนใจดกีนัเกนิไป เขา้ไป

ดทูุกเวบ็ทีม่เีรือ่งสัน้ ทุกกระทูถ้า้มคีนมาโพสทเ์รื่องสัน้กต็อ้งชมกนัเขา้ไปทุกคน รูส้กึว่าตอ้งชม 

เพราะเดีย๋วเราเขยีนจะไดม้คีนมาชมบา้ง ใครกต็ามทีม่าเขยีนในเชงิวจิารณ์จะถูกด่า มนัอาจจะ

เป็นลกัษณะของคนไทยทีเ่วลาเราทาํอะไรสกัอยา่งขึน้มา เราตอ้งชื่นชมกนั แต่เมอืงนอกเขาจะ

มกีารวจิารณ์ทีอ่สิระ 

 จากประสบการณ์ของตวัเอง มีอะไรบอกเดก็ๆ บา้ง 

 ทูคดิว่าเราสามารถเดนิตามความฝนัไดทุ้กวยัและไดเ้รื่อยๆ ทูเริม่อยากเป็นนักเขยีน

จรงิๆ ตอน ม. ๖ เตาะแตะๆ ตามความฝนัไปเรื่อยๆ มนักใ็ชเ้วลานาน แต่การทีเ่ราไดพ้ยายาม

เดนิไปสู่ความฝนัทําใหช้วีติเรามคีุณค่า สมยัทูอยู่ CalTech ทูเขยีนเรื่องสัน้เกบ็ไวแ้มจ้ะไม่มี

โอกาสไดล้งทีไ่หนกต็ามแต่มนักม็คีุณค่า ทไูดต้พีมิพว์รรณกรรมตกสระ เพราะปนูซเิมนต์ไทย

เขาประกาศขึน้มาพอดวีา่จะประกวดหนงัสอืรวมเรือ่งสัน้ ทมูเีรือ่งสัน้ทีเ่ขยีนเกบ็ไวเ้ยอะเลยเอา

ไปส่งประกวดได ้ถ้าที่ผ่านมาทูไม่เคยเขยีนเกบ็ไว ้แล้วกะจะมาเร่งเขยีนเพื่อส่งประกวด มนั

ไมไ่ดแ้น่ๆ เพื่อนทูเคยบอกว่าบางทคีวามสาํเรจ็มนัไม่ไดม้าหาเราแบบเรื่อยๆ หรอก ๒ ปีแรก

อาจไม่มอีะไรเกดิขึน้ ๔-๕ ปีแรกกอ็าจจะไม่มอีะไรเลย แต่ถ้าเราพยายามเรื่อยๆ จรงิๆ เวลา

ความสาํเรจ็มนัมาหาเรา มนัจะมาแบบยิง่ใหญ่เลย 

 (คดับางตอนจากนิตยสารเล่มโปรด ปีที ่๖ ฉบบัที ่๖๒ สงิหาคม ๒๕๔๙ หน้า ๖-๙) 
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 จากบทความทัง้ ๓ น้ีใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาทกัษะการเขยีนในเประเดน็ทีว่่า 

การเป็นนักเขยีนที่ดีต้องมีพื้นฐานมาจากการเป็นผู้อ่านหนังสือมากและเป็นผู้อ่านที่ดี ดงั

ตวัอย่าง คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย ์หรอื ทมยนัตี ซึ่งเป็นนักเขยีนนวนิยายฝีมอืเยี่ยมของ

ประเทศไทย กล่าวถงึที่มาของการเป็นนักเขยีนว่าเริม่ต้นจากการเป็นนักอ่านก่อน แมจ้ะมา

จากนกัอา่นจาํเป็น แต่เมื่อไดอ้่านหนงัสอืแลว้ท่านรูจ้กัยอ่ความ และจบัใจความสาํคญัของเรื่อง 

ต่อมากเ็ริม่ลงมอืเขยีน เหน็อะไรกนํ็ามาเขยีน เช่น เรื่องนินทาสตัว ์นินทาคน เป็นตน้ ทาํใหใ้น

ทีส่ดุทา่นไดก้า้วมาเป็นนกัเขยีนทีด่ทีีสุ่ดคนหน่ึงของเมอืงไทย และไดฝ้ากขอ้คดิมาถงึนกัเขยีน

รุน่ใหม่ๆ  วา่ใหห้มัน่เขยีนหนงัสอืมากๆ เพือ่การเป็นนกัเขยีนทีด่ใีนอนาคต 

 สว่นประภสัสร เสวิกลุ เริม่ตน้การเป็นนกัเขยีนจากการทีคุ่ณพอ่ซึง่เป็นนกัหนงัสอืพมิพ์

ใหอ้่านโคลงโลกนิตซิึง่เป็นคําประพนัธป์ระเภทรอ้ยกรองตัง้แต่ยงัเดก็ ต่อมาเมื่อโตขึน้กไ็ดฝึ้ก

อา่นบทกวแีละวรรณคดรีอ้ยแกว้เรือ่งยาวคอืสามก๊กและราชาธริาช นบัเป็นจุดเริม่ตน้ใหท้ดลอง

เขียนบทกวีและเรื่องสัน้ตามลําดับ โดยได้ส่งไปยังสํานักพิมพ์ต่างๆ เพื่อพิมพ์เผยแพร่

องค์ประกอบในการวางโครงเรื่องในการเขยีนวรรณกรรม ม ี๓ ประการ คอื ๑. จนิตนาการ        

๒. วชิาการ และ ๓. ศลิปะการประพนัธ์ ส่วนการเลอืกใช้คําในการเขยีนนัน้  คุณประภสัสร 

กล่าววา่เกดิจากการสัง่สมประสบการณ์ของนกัเขยีนแต่ละคน ซึง่อาจใชว้ธิจีดคาํใหม่ๆ  แต่วธิทีี่

ดทีีสุ่ดคอืการอ่านหนังสอื สุดทา้ยคุณประภสัสรไดแ้สดงความเป็นหว่งการอ่านหนังสอืของคน

ไทยว่าคนไทยอ่านหนังสอืโดยเฉลี่ยแค่ปีละ ๘ บรรทดัเท่านัน้ ในขณะทีค่นต่างประเทศอ่าน

หนงัสอืโดยเฉลีย่ปีละ ๒๐ เล่ม 

 สาํหรบัภาณุ ตรยัเวช นักเขยีนหนุ่มรุ่นใหม่ไดก้ล่าวถงึการอ่านว่าเป็นพืน้ฐานสาํคญั

ของการเขยีน โดยเริม่อา่นอยา่งมหีลกัการดว้ยการอา่นวรรณกรรมทีไ่ดร้บัรางวลัซไีรต ์เมื่อเริม่

เขยีนกเ็ขยีนอยา่งมหีลกัการ มคีวามพยายามและอดทนต่อการเขยีน ยอมรบัฟงัคาํวจิารณ์และ

นํามาแก้ไขในงานเขยีนของตน ซึ่งคุณภาณุ ตรยัเวช เหน็ว่านักเขยีนรุ่นใหม่ยงัใจไม่กว้าง

พอทีจ่ะยอมรบัฟงัคาํวจิารณ์ ผดิกบัตวัเขาทีย่อมรบัฟงัคาํวจิารณ์และนํามาแกไ้ข เพราะเหน็ว่า

เขาเขยีนหนงัสอืขึน้มาเพือ่ใหค้นหลายๆ คนไดอ้า่น ไมใ่ชเ่ขยีนมาเพือ่ใหต้วัเขาอา่นคนเดยีว 

 จากบทความสัมภาษณ์นักเขียนทัง้ ๓ ท่านดังที่ได้ยกมาน้ี นับเป็นข้อมูลที่เป็น

ประจกัษ์พยานสําคญัว่าการอ่านคือพื้นฐานสําคญัของการเขยีน รวมทัง้การฝึกเขยีน การ
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ยอมรบัฟงัคําตชิมและคําวพิากษ์วจิารณ์ ล้วนเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยใหน้ักเขยีนสามารถพฒันางาน

เขยีนของตนไดด้ขีึน้ 

กิจกรรมการเรียนบทท่ี ๑ 

ข้อ ๑ ให้นักศึกษาเติมคาํในช่องว่างให้ได้ใจความสมบรูณ์ถกูต้อง 

 ๑. การเขยีน คอื__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๒. การเขยีนเพือ่อธบิายตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูที_่_________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๓. การเขยีนแสดงความคดิเหน็ทีด่ตีอ้งประกอบดว้ย________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๔. การเขียนสารคดีท่องเที่ยว ชีวประวตัิหรืออตัชีวประวตัิ การเขียนเรียงความ 

จดัเป็นการเขยีนทีม่จุีดมุง่หมายเพือ่___________________________________________ 

 ๕. การเขยีนคาํรอ้งของนกัศกึษาต่อมหาวทิยาลยัจดัเป็นการเขยีนเพือ่___________ 

 ๖. การเขยีนที่ใช้ภาษาประณีต มคีวามงดงามก่อใหเ้กดิจนิตภาพเป็นการเขยีนที่มี

จุดมุง่หมายเพือ่_________________________________________________________ 

 ๗. การเขยีนทีใ่ชภ้าษาเดน่ สะดุดตาผูอ้า่น เล่นคาํ เล่นสาํนวน เพือ่ใหผู้อ้่านจดจาํงา่ย

เป็นการเขยีนทีม่จุีดมุง่หมายเพือ่_____________________________________________ 

 ๘. ระดบัความสามารถในการเขยีนม_ี_____ระดบั คอื_______________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  ๙. การเขยีนเพือ่ศลิปะหรอืงานบนัเทงิจาํเป็นตอ้งอาศยั_____________ในการเขยีน

ในขณะทีก่ารเขยีนในระดบัอื่นๆ อกี ๔ ระดบัเป็นการเขยีนทีผู่เ้ขยีนสามารถ_______________ 

____________________________________________________________________ 
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 ๑๐. วธิกีารสาํคญัของการพฒันาทกัษะการเขยีนคอื__________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๑๑. การพฒันาทกัษะการเขยีนม ี____ ประการคอื__________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๑๒. การอา่นหนงัสอืมากๆ นอกจากจะชว่ยเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์แลว้ ผูอ้่าน

ควรรูจ้กัสงัเกตรายละเอยีดต่างๆ อาท ิ_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๑๓. การเปิดใจใหก้วา้งและยอมรบัฟงัความคดิเหน็ทีห่ลากหลายชว่ยใหผู้อ้า่นม_ี____ 

_____________________________________________________________________ 

 ๑๔. ขอ้บกพรอ่งในการเขยีนอาจเกดิขึน้ไดเ้สมอหาก_________________________ 

___________________ไมว่า่นกัเขยีนคนนัน้จะเขยีนหนงัสอืเก่งหรอืไมเ่ก่งกต็าม 

 ๑๕. สาํนวนการเขยีนทีด่คีอื___________________________________________ 

 ๑๖. ผู้เขยีนควรหมัน่ศึกษาหลกัเกณฑ์และข้อแนะนําในการเขยีนให้ละเอียดถี่ถ้วน

เพราะ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๑๗. ____________เป็นจุดเริม่ต้นของการเขยีนที่จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความรู้สกึ

อยากทีจ่ะเขยีน 

 ๑๘. บทความหรอืขอ้คดิเหน็ในประเดน็ต่างๆ มคีวามสาํคญัเพราะ_______________ 

_____________________________________________________________________ 
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 ๑๙. ขัน้ตอนสดุทา้ยของการพฒันาทกัษะการเขยีนคอื________________________ 

 ๒๐. การเขยีนหนงัสอืเป็นทกัษะทีต่อ้งอาศยัการฝึกฝน ยิง่ฝึกบ่อยกย็ิง่____________ 

ข้อ ๒ ให้นักศึกษาอ่านข้อความท่ียกมาน้ี แล้วพิจารณาว่าข้อความในแต่ละข้อมี

จุดมุ่งหมายในการเขียนอย่างไร เป็นการเขียนในระดบัใด แล้วสรุปเน้ือหาโดยย่อของ

ข้อความนัน้ 

 ข้อ ๒.๑  

 มหาวทิยาลยัรามคําแหงจดัตัง้ขึน้ ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคําแหง พ.ศ. 

๒๕๑๔ โดยมจุีดมุ่งหมายใหเ้ป็นสถาบนัการศกึษาแบบตลาดวชิา เพื่อแก้ไขปญัหาการขาด

แคลนทีเ่รยีนในระดบัอุดมศกึษา ซึ่งเป็นปญัหาสําคญัในขณะนัน้ นับเป็นมหาวทิยาลยัแห่งที ่

๑๐ ของรฐั โดยมปีรชัญาการดําเนินงานเน้นการเปิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา

ใหก้บัปวงชนชาวไทย รบันกัศกึษาโดยไมม่กีารสอบคดัเลอืกและไมจ่าํกดัจาํนวน 

 ความเป็นมาในการจดัตัง้มหาวทิยาลยัรามคําแหง สบืเน่ืองมาจากในขณะนัน้ขาด

แคลนสถานศกึษาในระดบัอุดมศกึษาและมเีสยีงเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลจดัตัง้มหาวทิยาลยัเพิม่ขึน้ 

รวมทัง้ความคดิทีจ่ะใหร้ฐับาลจดัการศกึษาในแบบมหาวทิยาลยัตลาดวชิา สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรพรรคสหประชาไทย ได้เสนอหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเข้าสู่สภา

ผูแ้ทนราษฎร เพื่อพจิารณาวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อ

มหาวิทยาลยัว่า “มหาวิทยาลยัรามคําแหง” ทัง้น้ี เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พ่อขุน

รามคาํแหงมหาราชผูท้รงประดษิฐอ์กัษรไทยขึน้เป็นครัง้แรก 

  (คดัจากหนงัสอื มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ๓๔ ปี หน้า ๑๕) 

 จดุมุ่งหมายในการเขียน___________________________________________ 

 ระดบัความสามารถในการเขียน_____________________________________ 

 เน้ือบทโดยสรปุ__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 29 TH 244 

 ข้อ ๒.๒ 

ภเูกต็...ทุกส่ิงท่ีคณุมองหา 

  “ไข่มุกอนัดามนั สวรรค์เมอืงใต้ หาดทรายสทีอง สองวรีสตร ีบารมหีลวงพ่อแช่ม” คํา

ขวญัขา้งต้นน้ี ต่อใหใ้ครทีไ่ม่เคยรูม้าก่อนว่าเป็นคําขวญัของทีไ่หน กค็งจะเดาไดไ้ม่ยาก ว่าน่ี

คอืคาํขวญัประจาํจงัหวดัภเูกต็ จงัหวดัซึง่เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทยนัน่เอง 

 เกาะภูเก็ต ไข่มุกเมด็งามแห่งอนัดามนัซึ่งเป็นความภูมใิจของคนไทย เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวชายทะเลที่สวยงาม จนขึ้นชื่อลือชาที่สุดแห่งหน่ึงของโลกมาเน่ินนาน แต่ละปีมี

นักท่องเทีย่วนับลา้นเดนิทางมาสมัผสัเสน่หอ์นังดงามสมฉายาไข่มุกอนัดามนัของภูเกต็ และ

เมื่อได้พบกับน้ําทะเลสีฟ้าใส หาดทรายละเอียดนุ่มสีขาวสะอาด กิจกรรมเพลิดเพลิน

หลากหลาย การตอ้นรบัดว้ยมติรจติของชาวใต ้แต่ละคนกต็อ้งมนตข์ลงัของภูเกต็เขา้ไปเตม็ที่

อยา่งถว้นหน้า 

 ภูเกต็วนัน้ีมทีุกอยา่งทีคุ่ณปรารถนาเพื่อการท่องเทีย่วและพกัผอ่น ใครทีร่กัหาดทราย

สวยๆ ย่อมจะต้องนึกถงึชายหาดงดงามหลากหลายแห่งของภูเกต็ อย่างหาดป่าตอง หาดกะ

รน หาดกะตะ หาดกมลา หาดราไว และอกีหลายหาดทีน่ับน้ิวกนัแทบไม่ไหว โดยเฉพาะหาด

ป่าตองนัน้ติดอนัดบัท้อปเท็นสุดยอดชายหาดของโลกที่เพียบพร้อมไปด้วยความงามและ

ความสขุสาํราญสดุประทบัใจเลยทเีดยีว หรอืใครทีร่กักจิกรรมศกึษาชวีติธรรมชาต ิภเูกต็มหีาด

ไมข้าวที่จกัจัน่ทะเลและเต่าทะเลชอบขึน้มาวางไข่ สถานแสดงพนัธุ์สตัว์น้ําซึ่งเปิดใหช้มทุก

วนัทีแ่หลมพนัวา สวนผเีสือ้และอควาเรีย่มไมห่า่งจากตวัเมอืง และฟารม์มกุซึง่สาธติเลีย้งมกุทะเล

ใตอ้นัขึน้ชื่อ 

 ใครที่รกักิจกรรมกลางแจ้ง ภูเก็ตมีอ่าวสวยสงบให้คุณดําน้ําดูปะการงั มีบริการ

ชายหาดใหคุ้ณไดเ้ล่นสกน้ํีา ดําน้ํา ตกปลา โดดร่มพาราเซล จนถงึขีช่า้งชมววิ โดยเฉพาะจุด

ชมววิยอดฮติคอืแหลมพรหมเทพตอนปลายสุดของเกาะซึ่งจะมองเหน็พระอาทติย์อสัดงลง

เหนือผนืน้ําได้งดงามที่สุด และใครที่รกัการท่องเที่ยวสถานที่ทางวฒันธรรมภูเก็ตน่ีเองที่มี

ประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ใหคุ้ณไดเ้หน็เสน่หข์องคฤหาสน์แบบจนียุคเก่า วดัวาอารามและศาล

เจา้ หมูบ่า้นไทยจนถงึวถิชีวีติของเผา่ชาวเลเรร่อ่น 
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 และแน่นอน ส่วนสําคญัที่ขาดไม่ไดใ้นการท่องเที่ยวพกัผ่อน กค็อืความสุขสบาย อิม่

อรอ่ย และความบนัเทงิเรงิใจ ซึง่เพยีบพรอ้มรอคุณอยูท่ีภู่เกต็ดว้ยทีพ่กัทุกรปูแบบ รา้นอาหาร

บรรยากาศด ีตลาดสดที่เต็มไปด้วยของอร่อย ชวีติราตรทีี่คกึคกั หรอืแมแ้ต่โชว์ตระการตา

ระดบัโลก 

 ไม่ว่าหวัใจคุณมองหาการพกัผ่อนแบบใด หาคําตอบไดท้ี่สวรรค์แดนใต้อนังดงามน้ี 

สมัผสัภเูกต็วนัน้ี แลว้คุณจะรกัภเูกต็อยา่งทีเ่คยรกัมาตลอด 

  (คดัมาจาก UBC Magazine ปีที ่๖ ฉบบัที ่๘๔ มถุินายน ๒๕๔๘ หน้า ๙๒) 

 จดุมุ่งหมายในการเขียน___________________________________________ 

 ระดบัความสามารถในการเรียน_____________________________________ 

 เน้ือหาโดยสรปุ__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ข้อ ๒.๓  

 เทศกาลเจเริม่ขึน้เมื่อประมาณ ๔๐๐ ปีมาแลว้ ตามตํานานเล่าว่า เกดิมาในสมยัทีช่าว

จนีถูกรุกรานโดยชนชาติแมนจู ซึ่งเขา้ปกครองประเทศจนี และบงัคบัใหช้นชาติจนียอมรบั

วฒันธรรมของตน อาท ิการไว้ทรงผมเยี่ยงแมนจู คอื โกนศรีษะโล้นทางด้านหน้าและไวผ้ม

ยาวทางดา้นหลงั ในสมยันัน้ มคีนจนีกลุ่มหน่ึงรวมตวักนัต่อตา้นชาวแมนจ ูโดยใชห้ลกัทางธรรม

เขา้มาร่วมด้วย ชาวจนีกลุ่มน้ี นุ่งขาว ห่มขาวและไม่รบัประทานเน้ือสตัว์ มคีวามเชื่อว่า การ

ประพฤตปิฏบิตัติามแนวทางน้ีจะชว่ยสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่กลุ่มของตนจนสามารถตา้นทาน

ชาวแมนจไูด ้คนกลุ่มน้ีเรยีกตวัเองวา่ “หงีห่ ัว่ทว้ง” ซึง่แมจ้ะไดต่้อสูอ้ยา่งอาจหาญ แต่ทา้ยทีสุ่ด

กไ็มส่ามารถตา้นทานการรุกรานของชาวแมนจไูด ้เมื่อถงึวนัขึน้ ๑ คํ่า เดอืน ๙ ชาวจนีทีย่งัคง

อยู่ภายใตก้ารปกครองของชาวแมนจ ูจงึพากนัถอืศลีกนิเจเพื่อราํลกึถงึเหล่านักสู ้“หงีห่ ัว่ทว้ง” 

ทีไ่ดต่้อสูพ้ลชีพีในครัง้นัน้ 
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 ความเชื่ออีกกระแสหน่ึงของตํานานการกินเจนั ้น เชื่อกันว่าเป็นการสักการะ

พระพุทธเจ้าในอดตี ๗ พระองค์ และพระมหาโพธสิตัว์อกี ๒ พระองค์ รวมเป็น ๙ พระองค ์

หรอือกีนัยหน่ึงเรยีกว่า ดาวนพเคราะหท์ัง้ ๙ ในพธิกีรรมน้ี สาธุชนจงึงดเวน้จากการฆ่าสตัว ์

ตดัชวีิต หนัมาบําเพญ็ศีล โดยการตัง้ปณิธานในการกินเจ งดเว้นอาหารคาว เพื่อเป็นการ

สมาทานศลี ๓ ประการ คอื 

 ๑. เวน้จากการเอาชวีติของสตัวม์าบาํรงุชวีติของตน 

 ๒. เวน้จากการเอาชวีติของสตัวม์าเพิม่เลอืดของตน 

 ๓. เวน้จากการเอาชวีติของสตัวม์าเพิม่เน้ือของตน 

 สาํหรบัเมอืงไทยความเชื่อเรื่องการกนิเจเป็นไปในแนวทางการละเวน้การเอาชวีติของ

สตัว ์เพื่อสกัการบูชาพระพุทธเจา้ และมหาโพธสิตัวก์วนอมิ อาจเน่ืองจากการแพร่หลายของ

การละเวน้การกนิเน้ือววัในกลุ่มคนทีน่บัถอื “เจา้แมก่วนอมิ” การกนิเจ จงึเป็นอกีหน่ึงพธิกีรรม

เพือ่สกัการะ 

  (คดัจาก รามปริทรรศน์ ปีที ่๗ ฉบบัที ่๗๓/๒๕๕๒ หน้า ๑๐๙-๑๑๐) 

 จดุมุ่งหมายในการเขียน___________________________________________ 

 ระดบัความสามารถในการเขียน_____________________________________ 

 เน้ือหาโดยสรปุ__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



 32 TH 244 

 ข้อ ๒.๔                      ไทยกบัสดุยอดอาเซียน 

 นักวิชาการชาวญ่ีปุ่ นคนหน่ึง วจิารณ์ว่า การประชุมสุดยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๑๕ และ

การประชุมสุดยอดอาเซียนกบั ๖ ประเทศคู่เจรจาที่ชะอํา - หวัหนิ ระหว่างวนัที่ ๒๓ - ๒๕ 

ตุลาคมน้ี เป็นการประชุมทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรบัประเทศไทย ในการฟ้ืนฟูความเชื่อมัน่

ของประชาคมโลก หลงัจากทีเ่คยลม้เหลวมาแลว้ในการเป็นเจา้ภาพการประชุมแบบเดยีวกนัที่

พทัยา เมือ่เดอืนเมษายนทีผ่า่นมา 

 เป็นครัง้สดุท้ายท่ีไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชมุสดุยอด ในฐานะประธานอาเซยีน 

เพราะว่าจะมกีารหมุนเวยีนกนัเป็นประธานในหมู่ประเทศสมาชกิ ๑๐ ประเทศ อาจจะเป็น

เวลานานนับสบิปี ประเทศไทยจงึจะไดเ้ป็นประธานอาเซยีนอกี รฐับาลไทยจงึจะปล่อยใหซ้ํ้า

รอยแบบพทัยาไม่ไดโ้ดยเดด็ขาดจงึต้องใชก้ฎหมายความมัน่คงภายใน และระดมกําลงัรกัษา

ความปลอดภยัถงึ ๓๖,๐๐๐ คน 

 การประชุมท่ีชะอํา - หวัหินครัง้น้ี นอกจากจะเป็นการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นํา

รฐับาล กบัประมุขของประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศแล้ว ยงัมกีารประชุมสุดยอดอกีหลาย

รายการรวมทัง้การประชุมร่วมกับผู้นําประเทศจีน เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนด์ การที่ผู้นํา ๑๕ ประเทศเดินทางมาร่วมประชุมในประเทศไทย แสดงว่าเห็น

ความสาํคญัของการประชุมและเชื่อมัน่ในประเทศไทย 

 การประชมุครัง้น้ี นอกจากจะมกีารตดิตามและผลกัดนัการก่อตัง้ “ประชาคมอาเซยีน” 

ให้เป็นผลสําเร็จภายในปี ๒๕๕๘ หรือภายใน ๖ ปีข้างหน้าแล้ว คาดว่าที่ประชุมจะตัง้

คณะกรรมาธกิารระหว่างรฐับาลอาเซยีนว่าดว้ยสทิธมินุษยชน รวมทัง้รบัรองปฏญิญาอาเซยีน

ว่าดว้ยความร่วมมอืดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และเจรจาความตกลงการคา้เสรี

อาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา 

 สมาคมประชาชาติอาเซียนตะวนัออกเฉียงใต้ หรอือาเซยีน ก่อตัง้มานานกว่า ๔๐ ปี 

ประเทศไทยเป็นผูก่้อตัง้ร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้น อนัไดแ้ก่ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์

และสงิคโปร ์ผูแ้ทนทัง้ ๕ ประเทศร่วมกนัลงนาม ใน “ปฏญิญากรุงเทพ” เมื่อวนัที่ ๘ สงิหาคม 
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๒๕๑๐ จงึถอืวา่ไทยเป็น “บา้นเกดิ” ของอาเซยีน ปจัจุบนัทุกประเทศในอาเชยีอาคเนยเ์ขา้เป็น

สมาชกิครบทัง้ ๑๐ ชาต ิ

 เม่ือเปรียบเทียบกบัการรวมกลุ่มประเทศในภูมภิาคอื่นๆ ของโลก เช่น สหภาพ-ยุโรป 

ซึ่งพฒันามาจากประชาคมยุโรป ต้องถือว่าอาเซยีนมพีฒันาการที่ค่อนขา้งเชื่องช้าแต่มัน่คง 

และนับเป็นเรื่องที่น่ายนิดทีี่ในระยะหลงัๆ อาเซียนได้ขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกิจกบั

ประเทศต่างๆ ในเอเซีย-แปซิฟิก รวมทัง้สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ซึ่งเป็นพลงั

ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของโลก 

 ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา อาจทาํใหเ้กดิเขตเศรษฐกจิทีย่ ิง่ใหญ่

ของโลก มปีระชากรรวมกนัถงึ ๓.๒ พนัลา้นคน หรอืครึง่หน่ึงของประชากรโลก และเชื่อว่าจะ

เป็นแรงขบัเคลื่อนสาํคญัทาํใหเ้ศรษฐกจิไทยกา้วหน้าไปดว้ย ขอแต่เพยีงว่าการเมอืงไทยตอ้งมี

ความมัน่คง รฐับาลมเีสถียรภาพ คนไทยทุกฝ่ายแม้จะมคีวามเห็นและประโยชน์ขดักนัแต่

ยอมรบักตกิาประชาธปิไตย 

  (คดัจาก “บทบรรณาธกิาร” นสพ. ไทยรฐั ฉบบัวนัเสารท์ี ่๒๔ ต.ค. ๒๕๕๒ หน้า ๓) 

 จดุมุ่งหมายในการเขียน___________________________________________ 

 ระดบัความสามารถในการเขียน_____________________________________ 

 เน้ือหาโดยสรปุ__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ข้อ ๓ การฝึกปฏิบติัเขียน 

 ๓.๑ ใหน้กัศกึษาเขยีนเรยีงความ ๑ เรื่อง ความยาวประมาณ ๒ หน้ากระดาษ A๔ โดย

มใีจความสําคญัเกี่ยวกบัเรื่องราวหรอืเหตุการณ์ที่ประทบัใจครัง้หน่ึงในชวีติ พรอ้มทัง้ตัง้ชื่อ

เรือ่งดว้ย 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ข้อ ๓.๒ และ ๓.๓  การเขยีนขอ้ความ ๑ ยอ่หน้า 

 ๓.๒ จากการที่คนรุ่นใหม่นิยมอยู่กนิกนัฉันสามภีรรยาโดยไม่ผ่านพธิมีงคลสมรส 

เป็นการอยู่กินกนัในลกัษณะ “อยู่ก่อนแต่ง” ซึ่งขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่คู่

สมรสตอ้งแต่งงานกนัก่อนแลว้จงึใชช้วีติคูร่ว่มกนัภายหลงั ดงัทีเ่รยีกวา่ “แต่งก่อนอยู”่  

 จากประเดน็ดงักล่าว นกัศกึษามคีวามเหน็เช่นใด นกัศกึษาคดิว่า “อยูก่่อนแต่ง” กบั 

“แต่งก่อนอยู่” อย่างไหนดกีว่ากนั จงเขยีนแสดงความคดิเหน็ดว้ยขอ้ความ ๑ ย่อหน้า ความ

ยาวประมาณ ๑๐ บรรทดั พรอ้มทัง้ตัง้ชื่อเรือ่งดว้ย 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 ๓.๓ ใหน้กัศกึษาเขยีนขอ้ความ ๑ ยอ่หน้า ความยาวประมาณ ๑๐ บรรทดั ตามชื่อ

เรือ่งทีก่าํหนดให ้“ภาวะโลกร้อน” 

ภาวะโลกร้อน 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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เฉลยและแนวตอบกิจกรรมการเรียนบทท่ี ๑ 

เฉลย ข้อ ๑ 

  ๑. การสื่อสารโดยใช้ตวัอกัษรถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้กึนึกคดิเรื่องราวข่าวสาร 

ตลอดจนประสบการณ์และจนิตนาการจากผูเ้ขยีนไปยงัผูอ้า่น 

  ๒. เป็นจรงิ สือ่สารใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดแ้จม่แจง้ ไมค่ลุมเครอื 

  ๓. เหตุและผล ไม่ลําเอยีงหรอืมอีคตสิ่วนตวั พรอ้มทัง้เสนอแนะแนวทางแก้ไขใน

ประเดน็ทีนํ่ามาวพิากษ์วจิารณ์ 

  ๔. เล่าเรือ่ง 

  ๕. กจิธุระ 

  ๖. สรา้งจนิตนาการ 

  ๗. โน้มน้าวใจ 

  ๘. ๕ ระดบั คอื ๑. การเขยีนเพื่อสื่อสารใหผู้อ้่านเขา้ใจขอ้ความไดถู้กตอ้ง ๒. การ

เขยีนเพื่อใหผู้อ้่านเขา้ใจเรื่องราวไดถู้กต้อง ๓. การเขยีนเพื่อบรรยายเรื่องราวหรอืความรูส้กึ

นึกคดิ ๔. การเขยีนบทความหรอือธบิายความ ๕. การเขยีนเพือ่งานศลิปะหรอืงานบนัเทงิ 

  ๙. พรสวรรค,์ ฝึกฝนและพฒันาได ้

 ๑๐. ผูเ้ขยีนจะตอ้งเป็นผูเ้ริม่ตน้และลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 

 ๑๑. ๗ ประการคอื ๑. หดัเป็นผูอ้่านหนังสอืใหม้ากและเป็นผูอ้่านหนงัสอืทีด่ ี๒. เปิด

ใจให้กว้างและยอมรบัความคิดที่หลากหลาย ๓. สํารวจและแก้ไขขอ้บกพร่องในการเขยีน        

๔. ศกึษาสํานวนการเขยีนของตนเอง ๕. หมัน่ศกึษาหลกัเกณฑ์และขอ้แนะนําในการเขยีน      

๖. สรา้งแรงบนัดาลใจในการเขยีน ๗. ลงมอืเขยีน 

 ๑๒. สไตล์การเขยีน การใชค้ํา ตวัสะกดของคําทีเ่ขยีนยาก การใชป้ระโยค รูจ้กัการ

ย่อความและจบัประเดน็สาํคญัของเรื่อง รูจ้กัพนิิจพเิคราะหแ์ยกแยะงานเขยีนทีด่แีละไม่ดแีละ

ควรจดจาํแบบอยา่งงานเขยีนทีด่เีพือ่นํามาพฒันางานเขยีนของตนเองต่อไป 

 ๑๓. โลกทศัน์กวา้ง และมแีงม่มุความคดิทีห่ลากหลาย 

 ๑๔. ขาดความระมดัระวงัหรอืความละเอยีดรอบคอบ 

 ๑๕. สาํนวนการเขยีนทีม่ลีกัษณะเป็นตวัของตวัเอง 
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 ๑๖. จะทําใหท้ราบแนวทางทีถู่กต้องในการเขยีน ไดร้บัขอ้แนะนําและเทคนิคต่างๆ 

ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะการเขยีนต่อไป 

 ๑๗. แรงบนัดาลใจ 

 ๑๘. ทา้ทายใหผู้อ้า่นเกดิความรูส้กึอยากเขยีนหรอือยากแสดงความคดิเหน็ 

 ๑๙. การลงมอืเขยีน 

 ๒๐. เกดิความชาํนาญมาก 

แนวตอบข้อ ๒ 

 ข้อ ๒.๑ 

 จดุมุ่งหมายในการเขียน เพือ่เล่าเรือ่ง 

 ระดบัความสามารถในการเขียน ระดบัที ่๒ เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจเรือ่งราวไดถู้กตอ้ง 

 เน้ือหาโดยสรปุ มหาวทิยาลยัรามคําแหงจดัตัง้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อแกไ้ขปญัหา

การขาดแคลนสถานศกึษาในระดบัอุดมศกึษาในขณะนัน้ เป็นมหาวทิยาลยัแห่งที ่๑๐ ของรฐั 

มีจุดมุ่งหมายเป็นตลาดวิชา ให้ความเสมอภาคทางการศึกษากับประชาชนชาวไทย ชื่อ

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เพื่อเป็นการถวายพระเกยีรตแิด่พ่อขุนรามคําแหงมหาราช ผูท้รง

ประดษิฐอ์กัษรไทยขึน้เป็นครัง้แรก 

 ข้อ ๒.๒ 

 จดุมุ่งหมายในการเขียน เพือ่โน้มน้าวใจ 

 ระดบัความสามารถในการเขียน ระดบัที ่๓ บรรยายเรือ่งราว 

 เน้ือหาโดยสรปุ เป็นการบรรยายเรื่องราวเกีย่วกบัความงดงามของจงัหวดัภูเกต็ โดย

กล่าวถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วทัง้ทางธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร ์กจิกรรมสนุกตื่นเตน้ระหว่างการ

ทอ่งเทีย่ว สดุทา้ยไดเ้ชญิชวนผูอ้า่นไปเทีย่วจงัหวดัภเูกต็ 

 ข้อ ๒.๓  

 จดุมุ่งหมายในการเขียน เพือ่เล่าเรือ่ง 

 ระดบัความสามารถในการเขียน ระดบัที ่๔ การเขยีนบทความหรอือธบิายความ 

 เน้ือหาโดยสรปุ กล่าวถงึตํานานการกนิเจทีก่าํเนิดขึน้ทีป่ระเทศจนี เมือ่ ๔๐๐ กวา่ปีที่

ผา่นมา จนกลายเป็นความเชื่อเพือ่สกัการะบชูาพระพทุธเจา้และมหาโพธสิตัวก์วนอมิ 
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 ข้อ ๒.๔ 

 จดุมุ่งหมายในการเขียน เพือ่แสดงความคดิเหน็  

 ระดบัความสามารถในการเขียน ระดบัที ่๔ การเขยีนบทความหรอือธบิายความ 

 เน้ือหาโดยสรุป กล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซยีนครัง้ที่ ๑๕ และการประชุมสุด

ยอดอาเซยีนกบั ๖ ประเทศคู่เจรจาทีช่ะอํา - หวัหนิ ระหว่างวนัที ่๒๓ - ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๒ ซึง่ผูเ้ขา้

ประชุมครัง้น้ีนอกจากประมุขของประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศแล้ว ยงัมีผู้นําของอีก ๕ 

ประเทศ คอื จนี เกาหลใีต ้อนิเดยี ออสเตรเลยี และนิวซแีลนดเ์ขา้รว่มประชุมดว้ย การประชุม

ความร่วมมอืระหว่างประเทศอาเซยีนน้ี อาจทาํใหเ้กดิเขตเศรษฐกจิยิง่ใหญ่ของโลก และอาจมี

ผลต่อความกา้วหน้าของเศรษฐกจิไทยดว้ย ขึน้อยูก่บัวา่การเมอืงไทยจะมคีวามมัน่คงเพยีงใด 

แนวตอบข้อ ๓ 

 ข้อ ๓.๑ ใหน้กัศกึษาศกึษารปูแบบการเขยีนเรยีงความทีถู่กตอ้ง พรอ้มทัง้ศกึษากลวธิี

การเขยีนเรยีงความในบทที ่๕ ก่อนลงมอืเขยีน 

 ข้อ ๓.๒ และ ๓.๓ ใหน้ักศกึษาศกึษารูปแบบการเขยีนย่อหน้า พรอ้มทัง้ศกึษากลวธิี

การเขยีนยอ่หน้าในบทที ่๔ ก่อนลงมอืเขยีน 

 

   


