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หวัข้อ 

 ๑. ขอ้บกพรอ่งในการเขยีน 

 ๒. แนวทางแกไ้ขขอ้บกพรอ่งในการเขยีน 

แนวคิด 

 ๑. ขอ้บกพร่องทีม่กัพบในงานเขยีนของนักศกึษาม ี๔ ประการสาํคญั คอื ๑) การเขยีน

ผดิรูปแบบ ๒) การเขยีนไม่ตรงประเดน็ ๓) ใจความทีเ่ขยีนวกวน ๔) การใชภ้าษาไม่ถูกต้อง

และไมส่ละสลวย 

 ๒. แนวทางแกไ้ขขอ้บกพรอ่งในการเขยีนผดิรปูแบบตอ้งหมัน่ศกึษารปูแบบการเขยีน

ทีถู่กตอ้ง การแกไ้ขการเขยีนไมต่รงประเดน็ตอ้งระมดัระวงัและศกึษาโจทยอ์ยา่งเครง่ครดั การ

แกไ้ขการเขยีนทีม่ใีจความวกวนตอ้งรูจ้กัวางโครงเรื่องก่อนเขยีน และการแกไ้ขการใชภ้าษาที่

ไมถู่กตอ้งและสละสลวยตอ้งรูจ้กัแยกแยะการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งตามกาละเทศะ และศกึษาคาํที่

เขยีนถูกตอ้งจากจากพจนานุกรม 

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ศกึษาบทที ่๒ จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 ๑. บอกขอ้บกพรอ่งในการเขยีนได ้

 ๒. แกไ้ขขอ้บกพรอ่งในการเขยีนได ้

เน้ือหา 

 ข้อบกพร่องในการเขียน และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน 

 ขอ้บกพรอ่งทีม่กัพบในงานเขยีนของนกัศกึษาอยูเ่สมอม ี๔ ประการสาํคญั คอื 

 ๑. การเขยีนผดิรปูแบบ 

บทท่ี ๒ 

ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน 
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 ๒. การเขยีนไมต่รงประเดน็ 

 ๓. ใจความทีเ่ขยีนวกวน 

 ๔. การใชภ้าษาไมถู่กตอ้งและไมส่ละสลวย 

 ๑. การเขียนผิดรปูแบบ 

  การเขยีนผดิรูปแบบเกดิจากการทีน่ักศกึษาขาดความระมดัระวงัและไม่ใส่ใจทีจ่ะ

ศกึษารูปแบบการเขยีนทีถู่กต้องของงานเขยีนแต่ละประเภท อาท ิการเขยีนขอ้ความ ๑ ย่อหน้า 

การเขยีนเรยีงความ การเขยีนบทความ เป็นต้น ซึ่งในที่น้ีจะไดก้ล่าวถงึรูปแบบการเขยีนย่อ

หน้าและเรยีงความเป็นสาํคญั 

  รปูแบบการเขียนย่อหน้าทีนั่กศึกษามกัเขียนผิด คอืเขยีนชดิเสน้เหมอืนการ

เขยีนย่อหน้าลกัษณะหน่ึงของภาษาองักฤษ ไม่ย่อเขา้มาประมาณ ๒ ซม. ตามรูปแบบการ

เขยีนย่อหน้าของภาษาไทย ทัง้น้ีเพราะภาษาองักฤษจบประโยคดว้ยเครื่องหมายมหพัภาค . 

(Fullstop หรอื Period) แต่ภาษาไทยจบประโยคด้วยการเว้นวรรค หากนักศึกษาขึ้นต้นย่อ

หน้าดว้ยการเขยีนชดิเสน้ ซึง่นอกจากจะผดิรปูแบบการเขยีนยอ่หน้าของภาษาไทยแลว้ ยงัทาํ

ใหผู้อ้า่นสบัสนไมท่ราบวา่ยอ่หน้าใหมเ่ริม่ตน้ตรงไหน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูแบบท่ีผิด 
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รปูแบบท่ีถกู 

 2 ซ.ม. __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 2 ซ.ม. __________________________________________________ 
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______________________________ 

 2 ซ.ม. __________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 2 ซ.ม. _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 2 ซ.ม. __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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 อน่ึงระยะในการย่อหน้าน้ีควรดทูีค่วามสวยงามประมาณ ๒ ซม. ไม่ยอ่เขา้มามาก

เกนิไปจนเกนิงาม หรอืน้อยเกนิไปจนดไูมช่ดัเจนวา่เป็นการยอ่หน้า 

 ตวัอย่างรปูแบบการเขียนย่อหน้าท่ีไม่ถกูต้อง 

ช่วงก่อนเกดิเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มผีูใ้หค้วามหมายของวรรณกรรมในช่วงน้ีว่าเป็น

วรรณกรรมในยคุ “แสวงหา” บา้ง ในยุค “ฉนัจงึมาหาความหมาย” บา้ง ทัง้น้ีเพราะความตื่นตวั

ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนิสตินักศกึษาตามมหาวทิยาลยัต่างๆ ซึ่งไดร้วมตวักนัจดัตัง้ชมรม

หรือกลุ่มทางวรรณกรรม เพื่อผลิตวรรณกรรมเป็นสื่อแสดงความคิดเห็น โดยรูปแบบ

วรรณกรรมสว่นใหญ่มกัจะเป็นเรือ่งสัน้ บทกว ีหรอืบทความวพิากษ์วจิารณ์สงัคมและการเมอืง 

ช่วงหลงัเกดิเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มผีูใ้หค้วามหมายของวรรณกรรมในช่วงน้ีว่าเป็น

วรรณกรรมในยุค “วรรณกรรมเพื่อชวีติ” บา้ง “วรรณกรรมเพื่อประชาชน” บา้ง เพราะหลงัเกดิ

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ แล้ว วรรณกรรมเพื่อชวีติและหนังสอืแนวการเมอืงไดร้บัการ

ตพีมิพเ์ผยแพรอ่ยา่งมาก เพือ่สนองความตอ้งการของผูอ้า่นทุกกลุ่มทีก่าํลงัตื่นตวัทางการเมอืง 

ซึง่จากการสาํรวจของบุญเรอืง เนียมหอม พบวา่ระหวา่งวนัที ่๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๖ - ๖ ธนัวาคม 

๒๕๑๗ ชัว่ระยะเวลา ๔๑๗ วนั มกีารพมิพห์นังสอืการเมอืงออกมาถงึ ๓๓๕ เรื่อง กล่าวไดว้่า

ในระยะเวลา ๕ วนั จะมหีนงัสอืการเมอืงพมิพอ์อกมาถงึ ๔ เรือ่ง 

 ตวัอย่างรปูแบบการเขียนย่อหน้าท่ีถกูต้อง 

 ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มผีู้ให้ความหมายของวรรณกรรม

ในช่วงน้ีว่าเป็นวรรณกรรมในยุค “แสวงหา” บา้ง ในยุค “ฉนัจงึมาหาความหมาย” บา้งทัง้น้ีเพราะ

ความตื่นตวัของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนิสตินักศกึษาตามมหาวทิยาลยัต่างๆ ซึง่ไดร้วมตวักนั

จดัตัง้ชมรมหรือกลุ่มทางวรรณกรรม เพื่อผลิตวรรณกรรมเป็นสื่อแสดงความคิดเห็น โดย

รปูแบบวรรณกรรมส่วนใหญ่มกัจะเป็นเรื่องสัน้ บทกว ีหรอืบทความวพิากษ์วจิารณ์สงัคมและ

การเมอืง 

 ช่วงหลงัเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มผีู้ให้ความหมายของวรรณกรรม

ในช่วงน้ีว่าเป็นวรรณกรรมในยุค “วรรณกรรมเพื่อชวีติ” บา้ง “วรรณกรรมเพื่อประชาชน” บา้ง 

เพราะหลงัเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ แล้ว วรรณกรรมเพื่อชีวิตและหนังสือแนว

การเมอืงไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรอ่ยา่งมาก เพื่อสนองความตอ้งการของผูอ้่านทุกกลุ่มทีก่ําลงั
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ตื่นตวัทางการเมอืง ซึง่จากการสาํรวจของบุญเรอืง เนียมหอม พบว่าระหว่างวนัที ่๑๕ ตุลาคม 

๒๕๑๖ - ๖ ธนัวาคม ๒๕๑๗ ชัว่ระยะเวลา ๔๑๗ วนั มกีารพมิพ์หนังสอืการเมอืงออกมาถึง 

๓๓๕ เรือ่ง กล่าวไดว้า่ในระยะเวลา ๕ วนั จะมหีนงัสอืการเมอืงพมิพอ์อกมาถงึ ๔ เรือ่ง 

 วิจารณ์ 

 จากตวัอย่างที่ยกมาน้ี จะเห็นได้ว่าการเขยีนย่อหน้าด้วยการขึ้นย่อหน้าให้ถูกต้อง

ชดัเจนจะชว่ยใหก้ารจดัแบ่งเน้ือหา และจบัประเดน็เน้ือหางา่ยขึน้ 

 ส่วนรูปแบบการเขียนเรียงความที่นักศึกษามักเขียนผิด คือ ไม่แบ่งเน้ือหาของ

เรยีงความออกเป็น ๓ ส่วน คอื คํานํา เน้ือเรื่อง และบทสรุปตามรูปแบบที่ถูกต้อง โดยเขยีน

เรยีงความดว้ยยอ่หน้าเดยีวตลอดทัง้เรือ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูแบบท่ีผิด 

 _________________________________________________________
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__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________ 
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รปูแบบท่ีถกู 

 คาํนํา________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 เน่ือเรื่อง (ยอ่หน้าหลกั)__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ยอ่หน้ายอ่ยของเน้ือเรือ่ง__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ยอ่หน้ายอ่ยของเน้ือเรือ่ง (ถา้ม)ี_____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ยอ่หน้ายอ่ยของเน้ือเรือ่ง (ถา้ม)ี_____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ยอ่หน้ายอ่ยของเน้ือเรือ่ง (ถา้ม)ี_____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 สรปุ ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 อน่ึงย่อหน้าในส่วนเน้ือเรื่องน้ี ไม่ควรมยี่อหน้าเดยีว เพราะนอกจากจะดูไม่สวยงาม

แลว้ ยงัไมส่ะดวกต่อการจบัใจความสาํคญัในการอา่นดว้ย 

 ต้วอย่างการเขียนเรียงความผิดรปูแบบด้วยย่อหน้าเดียว (รปูแบบสมมตุ)ิ 

เสื้อกนัหนาวและพ่อของฉัน 

 ความอบอุ่นที่เราได้รบัจากใครหรอืจะเหมอืนความอบอุ่นที่เราได้รบัจากคนที่เรารกั 

คนที่เรารกัที่ว่าน้ีก็คือพ่อแม่ ผู้ให้กําเนิดเรานัน่เอง แต่บางทีพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะ

แสดงออกถงึความรกัทีม่ต่ีอลูกมากนัก เหมอืนพ่อของฉัน ฉันกบัพ่อเราไม่ค่อยจะสนิทกนัสกั

เท่าไร หรอือาจจะไม่สนิทกนัเลย ดว้ยเหตุที่ว่าพ่อของฉันท่านเป็นคนที่ดุมาก มากชนิดที่ว่า

เวลาฉันทําอะไรผดิแล้วท่านจบัได้ พ่อไม่ต้องพูดอะไรแค่มองด้วยสายตาที่เยน็ๆ (สายตาที่

เยน็ๆ ที่ว่าน้ีฉันกอ็ธบิายไม่ถูกแต่บอกไดค้ําเดยีวว่าน่ากลวัมาก) เท่านัน้แหละครัง้ต่อไปฉัน

รบัรองไดเ้ลยว่าจะหยุดพฤตกิรรมนัน้และมนัจะไมเ่กดิขึน้อกีอยา่งแน่นอน และแลว้สิง่อศัจรรย์

ใจที่นํามาซึ่งความประทบัใจทีพ่่อทําใหฉ้ันกเ็กดิขึน้ ในฤดูหนาวของปีหน่ึง ฤดูหนาวในปีน้ีก็

เหมอืนทุกปี คอือากาศหนาวมากซึ่งนัน่กค็งเป็นเพราะว่าบ้านฉันอยู่ต่างจงัหวดั ตอนนัน้ฉัน

อายุสกัประมาณ ๕ ปี สิง่ทีฉ่นัไมช่อบมากทีสุ่ดในฤดูหนาวกค็งเป็นการตื่นนอนไปโรงเรยีนแต่

เชา้ ทุกวนัแม่จะปลุกและแต่งตวัใหฉ้ัน พรอ้มทัง้ไปยนืรอพ่อที่หน้าบ้านเป็นเพื่อนฉัน สกัพกั

พ่อกจ็ะขบัมอเตอรไ์ซคอ์อกมา และฉันกต็้องซอ้นมอเตอรไ์ซคพ์่อไปโรงเรยีนทุกวนั แต่นัน่ก็

ไมไ่ดท้าํใหฉ้นัและพอ่สนิทกนัขึน้มาเลย เพราะฉนัจาํไดว้่าตลอดระยะทางก่อนถงึโรงเรยีน (ซึง่

กไ็กลพอสมควร) เราไมไ่ดคุ้ยกนัเลย พอถงึโรงเรยีนกไ็หวพ้อ่ ฉนัจาํไมไ่ดด้ว้ยซํ้าว่าพอ่เคยหนั

มามองเวลาฉนัไหวบ้า้งไหม แต่วนัน้ีมอีะไรไม่เหมอืนทุกวนั พ่อขบัรถมอเตอรไ์ซคแ์ละมายนื

อยู่ขา้งหน้าฉนั พรอ้มทัง้เอือ้มมอืไปหยบิเสือ้กนัหนาวของฉนัจากมอืแม่ และนํามนัมาสวมให้

ฉนั กอ็ยา่งทีบ่อกว่าทุกวนัแม่จะเป็นคนแต่งตวัใหฉ้นัรวมทัง้การใส่เสือ้กนัหนาวใหฉ้นัดว้ย ซึง่

นัน่กท็าํใหฉ้นัเกดิความประทบัใจขึน้มาทนัท ีทีฉ่นัประทบัใจกค็งเป็นเพราะทีผ่า่นมาพอ่ไมเ่คย

แสดงออกถงึความห่วงใจหรอืการเอาใจใส่ฉันมากนัก จากวนันัน้จนถงึวนัน้ีเวลาล่วงเลยผ่าน

มา ๑๕ ปี ฉนัไมเ่คยลมืและยงัจาํภาพแหง่ความประทบันัน้ไดด้ ีและจะเกบ็ภาพนัน้ไวต้ลอดไป

ในชวีติน้ีสิง่ทีด่ใีจมากทีสุ่ดกค็อืไดเ้กดิมาเป็นลูกของพอ่คนน้ี ถงึพ่อจะดุและเขม้งวดกบัฉนั ฉนั

กเ็ขา้ใจและไมเ่คยโกรธพอ่เลย และยงัคดิอยูเ่สมอวา่ฉนัโชคดทีีไ่ดเ้กดิมาเป็นลกูของพอ่ 
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 ตวัอย่างการเขียนเรียงความท่ีแบง่ย่อยย่อหน้าอย่างถกูต้อง (รปูแบบจรงิ) 

เสื้อกนัหนาวและพ่อของฉัน 

นางสาวทวนินัท ์ใสขาว 

นกัศกึษา รหสั ๔๗๐๔๐๐๖๒๑๔   

วชิาเอกภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร ์

 ความอบอุ่นที่เราได้รบัจากใครหรอืจะเหมอืนความอบอุ่นที่เราได้รบัจากคนที่เรารกั 

คนที่เรารกัที่ว่าน้ีก็คือพ่อแม่ ผู้ให้กําเนิดเรานัน่เอง แต่บางทีพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะ

แสดงออกถงึความรกัทีม่ต่ีอลกูมากนกั เหมอืนพอ่ของฉนั 

 ฉันกบัพ่อเราไม่ค่อยจะสนิทกนัสกัเท่าไร หรอือาจจะไม่สนิทกนัเลย ดว้ยเหตุที่ว่าพ่อ

ของฉันท่านเป็นคนที่ดุมาก มากชนิดที่ว่าเวลาฉันทําอะไรผดิแล้วท่านจบัได้ พ่อไม่ต้องพูด

อะไรแค่มองดว้ยสายตาทีเ่ยน็ๆ (สายตาทีเ่ยน็ๆ ทีว่่าน้ีฉนักอ็ธบิายไม่ถูกแต่บอกไดค้ําเดยีวว่า

น่ากลวัมาก) เท่านัน้แหละครัง้ต่อไปฉันรบัรองได้เลยว่าจะหยุดพฤติกรรมนัน้และมนัจะไม่

เกดิขึน้อกีอยา่งแน่นอน 

 และแล้วสิง่อศัจรรยใ์จที่นํามาซึ่งความประทบัใจที่พ่อทําใหฉ้ันกเ็กดิขึน้ ในฤดูหนาว

ของปีหน่ึง ฤดูหนาวในปีน้ีกเ็หมอืนทุกปี คอือากาศหนาวมากซึง่นัน่กค็งเป็นเพราะว่าบา้นฉัน

อยู่ต่างจงัหวดั ตอนนัน้ฉนัอายุสกัประมาณ ๕ ปี สิง่ทีฉ่นัไม่ชอบมากทีสุ่ดในฤดูหนาวกค็งเป็น

การตื่นนอนไปโรงเรยีนแต่เชา้ 

 ทุกวนัแม่จะปลุกและแต่งตวัใหฉ้ัน พรอ้มทัง้ไปยนืรอพ่อที่หน้าบา้นเป็นเพื่อนฉัน สกั

พกัพ่อกจ็ะขบัมอเตอรไ์ซคอ์อกมา และฉนักต็อ้งซอ้นมอเตอรไ์ซคพ์่อไปโรงเรยีนทุกวนั แต่นัน่

กไ็ม่ไดท้ําใหฉ้ันและพ่อสนิทกนัขึน้มาเลย เพราะฉันจําไดว้่าตลอดระยะทางก่อนถงึโรงเรยีน 

(ซึง่กไ็กลพอสมควร) เราไมไ่ดคุ้ยกนัเลย พอถงึโรงเรยีนกไ็หวพ้อ่ ฉนัจาํไมไ่ดด้ว้ยซํ้าว่าพอ่เคย

หนัมามองเวลาฉนัไหวบ้า้งไหม 

 แต่วนัน้ีมอีะไรไม่เหมอืนทุกวนั พ่อขบัรถมอเตอรไ์ซคแ์ละมายนือยูข่า้งหน้าฉนั พรอ้ม

ทัง้เอือ้มมอืไปหยบิเสือ้กนัหนาวของฉนัจากมอืแม ่และนํามนัมาสวมใหฉ้นั กอ็ยา่งทีบ่อกว่าทุก

วนัแมจ่ะเป็นคนแต่งตวัใหฉ้นัรวมทัง้การใส่เสือ้กนัหนาวใหฉ้นัดว้ย ซึง่นัน่กท็ําใหฉ้นัเกดิความ

ประทบัใจขึน้มาทนัท ี
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 ทีฉ่นัประทบัใจกค็งเป็นเพราะทีผ่า่นมาพอ่ไมเ่คยแสดงออกถงึความหว่งใจหรอืการเอา

ใจใส่ฉันมากนัก จากวนันัน้จนถงึวนัน้ีเวลาล่วงเลยผ่านมา ๑๕ ปี ฉนัไม่เคยลมืและยงัจําภาพ

แหง่ความประทบันัน้ไดด้ ีและจะเกบ็ภาพนัน้ไวต้ลอดไป 

 ในชวีติน้ีสิง่ทีด่ใีจมากทีส่ดุกค็อืไดเ้กดิมาเป็นลกูของพอ่คนน้ี ถงึพอ่จะดุและเขม้งวดกบั

ฉนั ฉนักเ็ขา้ใจและไมเ่คยโกรธพอ่เลย และยงัคดิอยูเ่สมอวา่ฉนัโชคดทีีไ่ดเ้กดิมาเป็นลกูของพอ่ 

 วิจารณ์ 

 จะเหน็ได้ว่าเรยีงความทัง้ ๒ เรื่องน้ี แม้เป็นเรยีงความที่มาจากเรื่องเดียวกนั หาก

เขยีนไม่ถูกต้องตามรูปแบบแล้ว เรยีงความนัน้จะดูไม่น่าอ่านเหมอืนเรยีงความที่เขยีนอย่าง

ถูกตอ้งตามรปูแบบ ทีม่สีดัสว่นสวยงามชดัเจน งา่ยต่อการจบัประเดน็ในการอา่น 

 แนวทางแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนไม่ถกูต้องตามรปูแบบ 

 นกัศกึษาตอ้งระมดัระวงัและใหค้วามสาํคญักบัการเขยีนใหถู้กตอ้งตามรปูแบบ เพราะ

หากนักศกึษาใชรู้ปแบบการเขยีนทีถู่กต้องตามภาษามาตรฐานหรอืภาษาทีเ่ป็นทางการแล้ว 

งานเขยีนของนกัศกึษาจะไดร้บัการยอมรบัและน่าเชื่อถอื ในทางกลบักนั หากนกัศกึษาไมใ่สใ่จ

กบัรูปแบบทีถู่กต้อง งานเขยีนของนักศกึษาอาจกลายเป็นงานเขยีนเฉพาะกจิ งานเขยีนเพื่อ

ศลิปะหรอืงานบนัเทงิ หรอืงานเขยีนเพื่อสื่อขอ้ความทางอนิเทอรเ์น็ต (Internet) ซึง่ไดร้บัการ

ยอมรบัอยูใ่นระดบัหน่ึง แต่ไมถ่งึขัน้ภาษามาตรฐาน 

 ๒. การเขียนไม่ตรงประเดน็ 

  การเขยีนไมต่รงประเดน็พบใน ๒ ลกัษณะ คอื 

  ๒.๑ การเขยีนไมต่รงประเดน็ตามทีก่าํหนด 

  ๒.๒ การเขยีนออกนอกประเดน็ 

  ๒.๑ การเขียนไม่ตรงประเดน็ตามท่ีกาํหนด คอืการเขยีนทีไ่มต่รงประเดน็กบั

เรื่องทีก่ําหนดใหเ้ขยีน ทาํใหเ้รื่องทีเ่ขยีนกลายเป็นเรื่องอื่น เช่นหากกําหนดใหน้ักศกึษาเขยีน

เรยีงความ ๑ เรื่อง โดยมใีจความสําคญัเกี่ยวกบัการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ดว้ยการทํา

กจิกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง นักศกึษากต็้องเขยีนถงึการทํากจิกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงในยาม

วา่ง ซึง่เป็นกจิกรรมทีด่แีละมปีระโยชน์ตามหวัขอ้ทีก่าํหนด 
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   หากนักศกึษาไปเขยีนถึงเรื่องอาหารที่นักศึกษาโปรดปราน โดยกล่าวถึง

อาหารชนิดนัน้ว่ามีวิธีปรุง รสชาติ และมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร ก็จะถือว่าเรื่องที่

นักศึกษาเขียนมานั ้นไม่ตรงประเด็นตามที่กําหนด แม้จะเขียนถูกต้องตามรูปแบบที่

ประกอบดว้ยคาํนํา เน้ือเรือ่ง และบทสรปุกต็าม 

   แต่หากนกัศกึษารกัหรอืพอใจทีจ่ะเขยีนเกีย่วกบัการทาํอาหารชนิดนัน้จรงิๆ 

และอยากใหต้รงประเดน็กบัเรื่องที่กําหนดใหเ้ขยีนเกี่ยวกบัการใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 

นกัศกึษากค็วรวางโครงเรือ่งใหต้รงประเดน็และกล่าวถงึสว่นต่างๆ ของเรือ่งดงัน้ี 

   คาํนํา กล่าวถงึการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ว่ามหีลายวธิ ีการทําอาหาร

กเ็ป็นอกีวธิกีารหน่ึงของการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ 

   เน้ือเรื่อง กล่าวถงึวธิกีารเตรยีมเครื่องปรุง และวธิกีารปรุงอาหารชนิดนัน้ 

พรอ้มทัง้กล่าวถงึรสชาตแิละคุณคา่ของอาหารชนิดนัน้ดว้ย 

   บทสรปุ อาจกล่าวสรุปว่าการทําอาหาร นอกจากจะเป็นการใชเ้วลาว่างให้

เกดิประโยชน์แลว้ ยงัทําใหเ้ราไดฝึ้กฝนวธิทีําอาหาร ไดร้บัประทานอาหารทีเ่ราชื่นชอบและมี

ประโยชน์ต่อรา่งกายอกีดว้ย 

   เพยีงเท่าน้ีก็จะทําให้เรยีงความที่นักศึกษาเขยีนนัน้มเีน้ือหาตรงประเด็น

ตามทีก่าํหนดไว ้

  ๒.๒ การเขียนนอกประเดน็ คอืการเขยีนออกนอกเรื่องจนทําให้เน้ือหาของ

เรื่องขาดเอกภาพ ใจความไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ซึง่การเขยีนออกนอกประเดน็น้ีเกดิจาก

ขาดการควบคุมแก่นเรื่อง (Theme) หรอืเมื่อเน้ือหาหรอืขอ้ความทีเ่ขยีนกล่าวถงึเรื่องทีผู่เ้ขยีน

ถนัดหรอืสนใจ กก็ล่าวถงึเรื่องนัน้จนยดืยาวออกนอกเรื่อง ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช กล่าวถงึการ

เขยีนเชน่น้ีว่าเป็นการเขยีนในลกัษณะ คยุแบบเข้าซอย คอืพดูถงึเรื่องหน่ึงอยูด่ีๆ  กว็กไปพดู

ถงึเรือ่งอื่น บางครัง้เลยเถดิจนไมก่ลบัมาเรือ่งเก่า ซึง่การเขยีนแบบน้ีหากเป็นการเขยีนยอ่หน้า

ก็จะทําให้ย่อหน้านัน้ขาดเอกภาพ ใจความไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั หากเป็นการเขยีน

เรยีงความ บางครัง้อาจจะทาํใหเ้รยีงความตอนนัน้ขาดสาระทีช่ดัเจน ไมมุ่ง่ไปสูจุ่ดสุดยอดของ

เรือ่ง (Climax) ทาํใหผู้อ้า่นหลงประเดน็ออกนอกเรือ่งตามทีผู่เ้ขยีนเขยีนได ้
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  ตวัอย่าง การเขียนย่อหน้าออกนอกประเดน็ 

  น้ําใจเป็นสิง่ทีห่ายากในสงัคมปจัจุบนั อนัเน่ืองมาจากความเปลีย่นแปลงของสงัคม

และวกิฤตเิศรษฐกจิที่เกดิขึน้ อาท ิน้ํามนัแพง ค่าครองชพีสูง ทําใหร้ายไดไ้ม่พอรายจ่าย ทุก

คนต้องต่อสู้แบบปากกดัตีนถีบ เพื่อความอยู่รอดของตนเอง จนลมืนึกถึงคนอื่น เราจงึควร

ยดึถอืแนวทางการดาํเนินชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ใชจ้่ายตามอตัภาพ จะทาํใหช้วีติเรา

ดขีึน้และสงัคมกน่็าอยูต่ามไปดว้ย 

  วิจารณ์ 

  ตวัอยา่งย่อหน้าดงักล่าวขา้งตน้เขยีนออกนอกประเดน็ ทัง้ๆ ทีใ่จความสาํคญัของ

ยอ่หน้าอยูท่ีป่ระโยคขึน้ตน้ยอ่หน้าทีว่่า น้ําใจเป็นส่ิงหายากในสงัคมปัจจบุนั ฉะนัน้ประโยค

สนบัสนุน กค็วรกล่าวถงึเรื่องการขาดน้ําใจในสงัคมปจัจุบนั แต่ประโยคสนับสนุนประโยคที ่๒ 

กลบักล่าวถึงภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ประโยคสนับสนุนที่เหลือก็ออกนอกประเด็นตาม

ประโยคที ่๒ โดยไมว่กกลบัมากล่าวถงึเรือ่งการขาดน้ําใจเลย 

  แนวทางแก้ไขจงึควรควบคุมแก่นเรื่องใหไ้ด ้อย่าเขยีนออกนอกประเดน็ แมจ้ะมี

ขอ้ความหรอืใจความบางตอนชวนออกนอกประเดน็ ผูเ้ขยีนกต็อ้งพยายามดงึกลบัมาสูป่ระเดน็

สาํคญัของเรือ่งใหไ้ด ้

  ตวัอย่าง ยอ่หน้าทีแ่กไ้ข 

  น้ําใจเป็นส่ิงท่ีหายากในสงัคมปัจจุบนั อนัเน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงของ

สงัคมและวกิฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทําให้คนส่วนใหญ่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของ

ตนเอง จนลมืนึกถงึคนอื่น ซึง่ถา้ทุกคนมวัแต่คดิถงึตนเอง ไมจุ่นเจอืช่วยเหลอืกนัแลว้ จะทาํให้

สงัคมอยูใ่นภาวะแลง้น้ําใจ เป็นวกิฤตทิางสงัคมเพิม่ขึน้ไปอกี ดงันัน้เราจงึควรจุนเจอืช่วยเหลอื

กนั แมจ้ะประสบปญัหาความยากจน กข็อใหเ้ป็นเพยีงการจนเงนิแต่ไมจ่นน้ําใจ 

  ตวัอย่างการเขียนเรียงความออกนอกประเดน็ 

  ตวัอย่างเรยีงความในที่น้ีมาจากโจทย์ที่กําหนดให้นักศึกษาเขยีนเรยีงความ ๑ 

เรื่อง ความยาวประมาณ ๑ หน้ากระดาษ A๔ จากขอ้คดิที่ไดจ้ากคําสอนของพระธรรมสงิหบูรา

จารย ์(หลวงพ่อจรญั) วดัอมัพวนั จ. สงิหบุ์ร ีทีว่่า “เวลาเป็นสิง่เดยีวในโลกทีทุ่กคนไดม้าอยา่ง
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เท่าเทียมกนั ผิดกนัแต่ว่าใครจะใช้เวลาที่ได้มานัน้ให้เกิดประโยชน์มากกว่ากนั” ซึ่งจะขอ

ยกตวัอยา่งเรยีงความทีเ่ขยีนจากโจทยเ์ดยีวกนัมาเปรยีบเทยีบกนั ดงัน้ี 

  ตวัอย่างท่ี ๑                    

เวลาท่ีไม่เคยคอยใคร 

  คาํวา่ “เวลา” ทุกคนรูด้วีา่เป็นสิง่มคีา่ ไมว่า่จะทาํการสิง่ใดกต็อ้งมเีวลาจาํกดั 

  ขา้พเจา้เองเหน็ความสาํคญัของคาํว่า ชัว่โมง นาท ีและวนิาทอีย่างลกึซึง้ เหตุการณ์

รา้ยๆ ทีเ่พิง่ผ่านพน้ไปได ้๒ เดอืนกบัคลื่นสนึามทิีถ่ล่ม ๖ จงัหวดัภาคใต ้ทําใหห้ลายๆ ชวีติตอ้ง

จากไปอยา่งไมม่วีนัหวนกลบั 

  คนที่มชีวีติรอดมาไดก้ลบัต้องมาทุกข ์ทุกขเ์พราะเสี้ยวเวลา และเสี้ยววนิาทนีัน้ 

เขาต้องสูญเสยีสิง่ยิง่ใหญ่และมคี่ามากที่สุดในชวีติ  เหตุการณ์รา้ยๆ เหตุการณ์ “นาทชีวีติ” 

จรงิๆ ทุกคนที่อยู่แถบชายฝ ัง่ต่างกใ็ชช้วีติอย่างปกตทิุกวนั โดยหารูว้่าจะมสีิง่ร้ายๆ เกดิขึน้ 

ในขณะที่น้ําลดลง ผูค้นต่างก็แตกตื่นตกใจ แต่ก็ไม่มใีครรบีวิง่หนี เพยีงไม่กี่นาทคีลื่นยกัษ์ก็

ถล่มเขา้มาอย่างแรง ไม่ไดย้นิแมแ้ต่เสยีงรอ้งขอความช่วยเหลอื บางคนกเ็หน็พ่อ แม่ หรอืคน

ใกลต้วัตายไปต่อหน้าต่อตา  

  เราทีอ่ยูใ่นเมอืงกรุงกไ็ดแ้ต่ดูโทรทศัน์ ส่งแรงใจไปช่วยชาวใต ้ขา้พเจา้กค็นหน่ึงที่

ไดใ้ชเ้วลา ณ ปจัจุบนัน้ีไดคุ้ม้ค่าแลว้ ขา้พเจา้มคีวามสุข สุขทีไ่ดช้่วยเหลอืคนทีล่ําบากกว่าเรา

เป็นรอ้ยเท่า ขา้พเจา้ไดร้่วมบรจิาคเงนิ เสือ้ผา้ใหก้บัผูป้ระสบภยั และมคีวมสุขมากทีไ่ดใ้ห ้ให้

ดว้ยความบรสิุทธิใ์จ ไมไ่ดห้วงัสิง่ตอบแทน หวงัเพยีงขอใหผู้ป้ระสบภยัมชีวีติทีด่ขี ึน้ มกีําลงัใจ

ทีด่ขี ึน้ บางวนัขา้พเจา้กนิขา้วเกอืบจะไม่หมด แต่กต็้องฝืนกนิใหห้มด จะเพราะอะไรเล่า ถ้า

ไม่ใช่ข้าพเจ้าอดคิดถึงชาวใต้ที่กําลงัหวิ ไม่มแีม้ข้าวจะกิน ณ วนัน้ีข้าพเจ้ามคีวามสุขที่ได้

ชว่ยเหลอืคนไทย เพราะถา้ไมช่ว่ยตอนน้ีแลว้จะชว่ยตอนไหน 

  แล้วคุณล่ะ เคยถามตัวเองบ้างหรือยังว่า ในชีวิตที่เกิดมาเคยทําประโยชน์

อะไรบา้ง 

 

 

 



 53 TH 244 

  ตวัอย่างท่ี ๒  

ไปกบัเวลา 

นายไทยรฐั โพธิพ์นัธ ์ 

รหสั ๔๕๐๔๐๐๒๐๓๓ 

  การดําเนินชวีติในสงัคมทีพ่รอ้มจะเปลี่ยนแปลงทุกขณะน้ี เราต้องรูจ้กัใชเ้วลาให้

เกดิประโยชน์มากทีสุ่ด เพราะเวลาไม่เคยหยุดรอใครทีย่งัชา้อยู่ แต่กลบัทิง้เราไปเรื่อยๆ หาก

เรายงัไมร่บีและไมก่ระตอืรอืรน้ 

  หลายคนปล่อยใหช้วีติว่างเปล่าไป แม้ว่าจะกําลงัทําสิง่ใดอยู่แต่สิง่ที่ทํานัน้กลบั

ไม่ได้ส่งผลดกีบัตนเองเลย ตรงกนัขา้มกลบันําความร้อนใจมาใหเ้สยีมากกว่า เราควรฉวย

โอกาสรบีทาํในสิง่ทีด่แีละสรา้งประโยชน์ ไมว่า่จะกบัตนเองหรอืสงัคม 

  ชวีติเราเกดิมานัน้ไม่เท่าเทยีมกนั บา้งมน้ีอยบา้งมมีากแต่เราเลอืกทําได ้ทําสิง่ที่

ก่อให้เกิดผลดีตามแต่กําลังของตนที่จะทําได้ เพราะคนที่ลงมือทําจะได้รบัความรู้สึกและ

อารมณ์ทีแ่ทจ้รงิ สามารถรูส้กึถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ อยา่เพยีงมอง แลว้วจิารณ์กบัสิง่นัน้ เราไม่มสีทิธิ ์

จะไปตดัสนิใครได้ เราควรรูห้น้าที่ของตนว่าควรทําอะไร แล้วทําใหด้ทีี่สุดด้วย อย่าเกี่ยงว่า

ไมใ่ชห่น้าทีข่องตน ถา้ทุกคนคดิเชน่น้ีสงัคมกค็งไมพ่ฒันาเป็นแน่ 

  เมือ่เกดิปญัหาเราควรชว่ยกนัแกป้ญัหา เพราะคนคนเดยีวอาจมกีําลงัน้อย แต่เมื่อ

ทุกคนรวมพลงักนั กจ็ะสามารถบรรเทาปญัหาได ้บา้นเมอืงเราอยู่ไดม้าจนถงึปจัจุบนัน้ีกด็ว้ย

ความรูร้กัสามคัค ีและทําหน้าทีข่องตนอยา่งดทีีสุ่ด อยา่ปล่อยใหเ้วลานัน้ผ่านพน้ไปกบัตวัเลข

ที่เรานับบนหน้าปดันาฬิกา เมื่อเรามองกลบัมากจ็ะไม่พบกบัอะไรเลย เสมอืนหน่ึงงมเขม็ใน

มหาสมทุร รูว้า่อยา่งไรกห็าไมเ่จอ แต่ยงัดนัทุรงั ผลทีไ่ดก้ลบัเป็นการเหน่ือยเปล่าเท่านัน้ เวลา

เดนิไปเรื่อยๆ ไม่เคยหยุด แต่คนเรามกัชอบหยุด อย่างน้ีคงไม่เกดิประโยชน์อะไร ฉะนัน้สิง่

เดยีวทีจ่ะทําใหเ้วลาเดนิไปแลว้ไมเ่สยีเวลาเปล่าคอืเราตอ้งเดนิไปพรอ้มกบัเวลา และพรอ้มรบั

กบัสิง่ทีเ่กดิ 

  เวลาผ่านไป แต่ชวีติเราไม่สามารถตามเวลาไปไดต้ลอด สิง่เดยีวทีจ่ะตามไปกบั

เวลาไดใ้นส่วนของเรา กค็อืความด ีหมัน่ทําดเีสยีแต่วนัน้ี เมื่อเราลาโลกไป อยา่ปล่อยใหเ้วลา

เดนิไปเพยีงลาํพงั จงใหค้วามดขีองเราเดนิไปเป็นเพือ่นกบัเวลาดว้ย 
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 วิจารณ์ 

 จากเรยีงความทัง้ ๒ เรื่องดงัทีย่กมาเป็นตวัอยา่งน้ี จะเหน็ไดว้่าเรื่องที ่๑ เวลาไม่เคย

คอยใคร เขยีนออกนอกประเดน็ ทัง้ๆ ทีช่ื่อเรือ่ง และขึน้ตน้เรือ่งไดเ้น้นยํา้ถงึคุณค่าของเวลาที่

มอียู่อย่างจาํกดั แต่ในส่วนของเน้ือเรื่องกลบักล่าวถงึอุบตัภิยัคลื่นสนึามถิล่ม ๖ จงัหวดัภาคใต้

ทําใหป้ระชาชนชาวใต้ประสบภาวะเดอืดรอ้น ขาดแคลนอาหารและเครื่องนุ่งห่ม ในตอนทา้ย

ยงักระตุ้นเตอืนใหผู้อ้่านสํานึกที่จะช่วยเหลอืคนไทยในยามทุกขย์ากอกี ไม่ไดว้กกลบัมาพูด

เรือ่งการใชเ้วลาใหคุ้ม้คา่และเกดิประโยชน์ดงัคาํสอนของพระธรรมสงิหบูราจารยต์ามทีก่ําหนด

มาในโจทยเ์ลย 

 ในขณะทีเ่รยีงความเรื่องที ่๒ ไปกบัเวลา พยายามควบคุมแก่นเรื่อง (Theme) อยู่

ตลอดเวลา โดยกล่าวถงึการใชช้วีติใหเ้กดิประโยชน์ควบคู่ไปกบัเวลาทีผ่า่นไป ซึง่ขอ้ความทัง้ 

๕ ยอ่หน้าของเรยีงความเรือ่งน้ีต่อเน่ืองสมัพนัธก์นั ไมอ่อกนอกประเดน็เลย 

 วิธีการแก้ไขการเขียนไม่ตรงประเดน็ 

 วธิกีารแกไ้ขการเขยีนไมต่รงประเดน็มดีงัน้ี 

 ๑. ตอ้งอา่นโจทยแ์ละตคีวามโจทยอ์ยา่งเครง่ครดัวา่โจทยก์าํหนดใหเ้ขยีนเรือ่งอะไร มี

ประเดน็ใดทีต่อ้งกล่าวถงึบา้ง 

 ๒. ตอ้งคดิก่อนทีจ่ะเขยีน อยา่เขยีนในลกัษณะคดิไปเขยีนไป หรอืเขยีนโดยไมไ่ดค้ดิ 

 ๓. ต้องรูจ้กัควบคุมแก่นเรื่อง ต้องรูจ้กัตดัใจอย่าเผลอไปเขยีนในเรื่องนอกประเดน็ 

และหากเผลอเขยีนไปแล้ว (ในกรณีที่เป็นฉบบัจริงไม่ใช่ฉบบัร่าง) ก็ต้องหาทางดึงกลบัสู่

ประเดน็ของเรือ่งทีเ่ขยีนใหไ้ด ้

 ๔. ตอ้งรูจ้กัวางโครงเรื่องก่อนทีจ่ะเขยีน เพราะการวางโครงเรื่องนอกจากจะช่วยการ

ลําดบัความคดิแลว้ ยงัช่วยไม่ใหเ้ขยีนนอกประเดน็ไดอ้กีดว้ย ซึง่รายละเอยีดเกีย่วกบัการวาง

โครงเรือ่งจะไดก้ล่าวต่อไป 

 ๓. ใจความท่ีเขียนวกวน 

  ใจความที่เขยีนวกวน คอืเขยีนดว้ยใจความเดมิๆ ซํ้าไปซํ้ามา แมรู้ปประโยคจะ

เปลีย่นไปแต่ความหมายของเน้ือหายงัคงเดมิไม่คบืหน้าไปไหน เปรยีบเสมอืนการเดนิยํ่าเทา้
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อยูก่บัทีแ่มจ้ะเคลื่อนไหวรา่งกาย แต่ไมไ่ดเ้คลื่อนทีไ่ปทางไหน ไมว่่าจะเดนิหน้าหรอืถอยหลงัก็

ตาม 

  ใจความทีเ่ขยีนวกวนน้ีเกดิจากขาดการวางโครงเรื่องในการเขยีน ทําใหเ้น้ือหาที่

เขยีนวกไปวนมาหรอืกล่าวซํ้าความไปมา หากผู้เขยีนวางโครงเรื่องก่อนเขยีน จะช่วยให้

เน้ือหาไมว่กวน ลําดบัความไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นเหตุเป็นผล ทัง้น้ีเพราะการวางโครงเรื่อง

ทาํใหผู้เ้ขยีนมโีอกาสคดิล่วงหน้าวา่จะเขยีนถงึเรือ่งใดก่อนหลงั 

  ตวัอย่าง งานเขยีนทีว่กไปวนมา (เพราะไมไ่ดว้างโครงเรือ่ง) 

  คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่สามารถเลือกทางเดินของชีวิต คือเลือกท่ีจะทํา

ความดีหรือความชัว่ได้ เราเลอืกเกดิไม่ได้แต่เราต้องดํารงชวีติอยู่ในสงัคมซึ่งเราสามารถ

เลอืกได้ว่าเราจะทําความดหีรอืความชัว่ เพราะการเลอืกทําความดเีป็นสิง่ที่เราเลือกได้ ไม่

เหมอืนการเกดิเป็นสิง่ทีเ่ราเลอืกไมไ่ด ้เราตอ้งต่อสูเ้พื่อการดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมและเลอืกดว้ย

วา่เราจะทาํความดหีรอืความชัว่ 

 วิจารณ์ 

 ใจความสาํคญัของย่อหน้าน้ีคอื การเลือกเกิดเป็นส่ิงท่ีคนเราเลือกไม่ได้ แต่การทาํ

ความดีหรือความชัว่เป็นส่ิงท่ีเราสามารถเลือกได้ แต่ผูเ้ขยีนเขยีนวกไปวนมา ใจความซํ้าๆ 

อยู่ที่เรื่องเดมิไม่คบืหน้าไปไหน ดงันัน้หากผูเ้ขยีน วางโครงเรื่องก่อนเขยีนจะทําใหใ้จความ

ของยอ่หน้าน้ีไมว่กวน แถมยงัลาํดบัความไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผลอกีดว้ย 

 ตวัอย่าง การวางโครงเรือ่ง 

  - คนเราเลอืกเกดิไมไ่ด ้แต่เลอืกทางเดนิชวีติได ้(ประโยคใจความสาํคญั) 

  - เสน้ทางชวีติอาจพบทัง้เรือ่งดแีละไมด่ ี

  - ตวัอยา่งเสน้ทางชวีติทีอ่าจตอ้งพบ 

  - ตอ้งมสีต ิละเวน้เสน้ทางชัว่ เดนิในทางทีด่ ี

  - จะทาํใหพ้บความสขุในชวีติ 

 ตวัอย่าง งานเขยีนทีเ่ขยีนดว้ยการวางโครงเรือ่ง 

  คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่สามารถเลือกทางเดินของชีวิต คือเลือกท่ีจะทํา

ความดีหรือความชัว่ได้ ในการดําเนินชวีติของแต่ละคนอาจพบทัง้เรื่องดแีละไม่ด ีตวัอย่างเช่น
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ในบางขณะทีเ่ราตอ้งการเงนิเพื่อใชจ้่ายในการดาํรงชวีติ อาจมคีนมาเสนอใหเ้รากระทาํในสิง่ที่

ผดิกฎหมายเพื่อแลกกบัเงนิที่เราต้องการ เราต้องมสีติยัง้คดิ เพราะการทําผดิกฎหมายเป็น

เสน้ทางชวีติของคนชัว่ทีม่กัจบลงดว้ยความหายนะ ดงันัน้เราจงึควรเลอืกเป็นคนด ีเพื่อความ

สงบสขุของชวีติในวนัขา้งหน้า 

 วิธีแก้ไขการเขียนวกวน 

 การเขยีนวกวนเกดิจากขาดการวางโครงเรื่องทําใหค้วามคดิสบัสนวกไปวนมา วธิแีกไ้ข

คอืตอ้งรูจ้กัการวางโครงเรื่องก่อนลงมอืเขยีน ซึง่การวางโครงเรื่องม ี๒ ลกัษณะ คอื โครงเรื่อง

หยาบ และโครงเรือ่งละเอยีด 

 โครงเรื่องหยาบ คอื โครงเรื่องทีเ่ขยีนขึน้คร่าวๆ เป็นหวัขอ้ดว้ยคําหรอืประโยคสัน้ๆ 

พอจบัใจความได ้โดยเรยีงหวัขอ้จากก่อนไปหาหลงั 

 โครงเรื่องละเอียด คอื โครงเรื่องที่เขยีนในรูปประโยคที่มใีจความสมบูรณ์เป็นขอ้ๆ 

พรอ้มทัง้ใสห่มายเลขกาํกบัจากก่อนไปหาหลงั 

 อน่ึงโครงเรื่องทัง้ ๒ ชนิดน้ีขึ้นอยู่กบันักศึกษาว่าจะเลือกใช้แบบใด โดยโครงเรื่อง

หยาบเหมาะแก่การเขยีนแบบเรง่รบี หรอืใชเ้วลาในการเขยีนไมน่านนกั สว่นโครงเรื่องละเอยีด

เหมาะแก่การเขยีนทีม่รีะยะเวลามากกว่า ๑ - ๒ ชัว่โมง เน่ืองจากโครงเรื่องละเอยีดจะเจาะจง

ประเดน็ทีจ่ะเขยีนชดัเจนกว่าโครงเรื่องหยาบ เพราะเป็นรปูประโยคทีม่ใีจความสมบูรณ์ ไม่ได้

เป็นหวัขอ้ๆ เหมอืนโครงเรือ่งหยาบ 

 ตวัอย่างโครงเรื่องของเรียงความเรื่อง วิหารพระมงคลบพิตร : ของดีเมืองอยธุยา 

                โครงเรื่องหยาบ            โครงเรื่องละเอียด 

 คาํนํา  ๑. คาํนํา 

 - เกริน่   - เกริน่นําถงึความสาํคญัของ 

      จ. พระนครศรอียธุยา 

 เน้ือเรื่อง  ๒. เน้ือเรื่อง 

 - การทอ่งเทีย่ว ๙ สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ ๒.๑ การทอ่งเทีย่ว ๙ สิง่ศกัดิส์ทิธิก์บั 

      ครอบครวัที ่จ. พระนครศรอียธุยา 

      ในชว่งวนัวสิาขบชูาทีผ่า่นมา 
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 - วหิารพระมงคลบพติร  ๒ .๒ ความน่าสนใจของวิหารพระ                                                  

มงคลบพติร๑ ใน ๙ สิง่ศกัดิ ์

       สทิธิ ์

 - ทีต่ัง้    ๒.๒.๑ ทีต่ัง้ของพระวหิารมงคล 

       บพติร 

      ๒.๒.๒ ความเป็นมาของวิหาร 

พระมงคลบพติร  

 - ความน่าสนใจของสนิคา้   ๒.๒.๓ ความน่าสนใจของสนิคา้ 

       ทีว่างขายบรเิวณรอบๆ  

       พระวหิารมงคลบพติร 

 - ความประทบัใจ   ๒.๒.๔ ความประทบัใจทีม่ต่ีอ 

       การเยีย่มชมวหิาร 

       พระมงคลบพติรในครัง้น้ี 

 สรปุ   ๓. สรปุ 

 - เชญิชวนผูอ้า่นไปเทีย่ว   - เชญิชวนผูอ้า่นไปเทีย่ว  

       จ. พระนครศรอียธุยา 
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 ตวัอย่างเรียงความ 

วิหารพระมงคลบพิตร : ของดีเมืองอยธุยา 

นางสาวกฤตยา เจรญิเชือ้ 

รหสั ๔๗๐๔๐๐๗๘๘๑ 

วชิาเอกภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร ์

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือเมืองกรุงเก่าได้รบัการยกย่องจากองค์การศึกษา

วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(ยเูนสโก) ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก 

เน่ืองมาจากเต็มไปด้วยวดัวาอาราม โบราณสถานและโบราณวตัถุต่างๆ แม้จะอยู่ในสภาพ

ปรกัหกัพงั แต่กย็งัคงเคา้ของความยิง่ใหญ่หลงเหลอือยูก่บัจงัหวดัซึง่เคยเป็นราชธานีทีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุของประเทศไทยทีม่อีายยุนืนานถงึ ๔๑๗ ปี 

 ในช่วงวนัวิสาขบูชาที่ผ่านมา ดิฉันและครอบครวัได้มโีอกาสไปร่วมกิจกรรมที่การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้น นัน่คือ การท่องเที่ยว ๙ สิ่งศักดิส์ ิทธิข์องจังหวัด

พระนครศรอียุธยา อาจจะนับได้ว่าเป็นความประทบัใจครัง้หน่ึงในชวีติของดฉิันเลยก็ว่าได ้

เพราะพวกเราได้มโีอกาสไปเที่ยวด้วยกนัอย่างพรอ้มหน้าพรอ้มตาภายในครอบครวั ได้ทํา

กจิกรรมรว่มกนัหลายอยา่งๆ รบัประทานอาหารรว่มกนั ถ่ายรปูร่วมกนั ซึง่เป็นความอบอุ่นใจ

ทีพ่วกเราไมม่วีนัลมื เพราะหาโอกาสอยา่งน้ีไดย้าก ทุกคนต่างมภีาระหน้าทีข่องตวัเอง ไมค่่อย

มเีวลาวา่งมากนกั 

 หน่ึงในสถานทีเ่กา้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีด่ฉินัและครอบครวัไดไ้ปเทีย่วชม คอื วหิารพระมงคล

บพติร เป็นสถานที่ที่มคีวามสวยงาม และมคีุณค่าทางประวตัศิาสตร์สถานที่หน่ึง วหิารพระ

มงคลบพติรตัง้อยูท่างดา้นทศิใตข้องวดัพระศรสีรรเพชรญ ์ภายในวหิารพระมงคลบพติร มพีระ

มงคลบพติรเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั เป็นพระพุทธรูปหล่อองคใ์หญ่ หล่อดว้ยสํารดิ นับเป็น

พระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องคห์น่ึง มขีนาดหน้าตกักวา้งประมาณ ๙ เมตร และสูงประมาณ 

๑๒ เมตร ตามตํานานไมม่หีลกัฐานปรากฏแน่ชดัวา่สรา้งขึน้ในสมยัใด แต่สนันิษฐานวา่สรา้งใน

สมยักรุงศรอียุธยาตอนตน้ ราวแผ่นดนิสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๔ สมเดจ็

พระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายจากทิศตะวนัออกนอกพระราชวงัมาไว้ทางด้านทิศ

ตะวนัตกทีป่ระดษิฐานอยู่ในปจัจุบนั และโปรดเกลา้ฯ ใหก่้อมณฑปสวมไวใ้นสมยัสมเดจ็พระ
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เจา้เสอื ต่อมาเกดิฟ้าผ่าลงมาไหมเ้ครื่องบนพระมณฑป เกดิไฟไหมท้ําใหส้่วนบนขององคพ์ระ

มงคลบพติรเสยีหาย จงึโปรดเกลา้ฯ ใหซ้่อมแซมใหม ่แปลงหลงัคายอดมณฑปเป็นหลงัคาพระ

วหิารธรรมดาแทน และต่อมาในคราวเสยีกรุงศรอียุธยาครัง้ที ่๒ วหิารพระมงคลบพติรถูกไฟ

ไหม้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงัขรณ์ขึ้นใหม่จน

สวยงามมาจนถงึปจัจุบนั  

 วหิารพระมงคลบพติรนบัว่าเป็นสถานทีท่ีม่นีกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใิหค้วามสนใจมา

เที่ยวมากแห่งหน่ึง นับเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่สรา้งรายได้ใหก้บัประเทศสถานที่หน่ึงในปี

หน่ึงๆ จะมชีาวต่างชาตหิลายชาตนิิยมมาท่องเทีย่วและซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึไปฝากญาตพิี่

น้อง โดยสิง่ของทีช่าวต่างชาตนิิยมนัน้เป็นของทีท่ําจากพวกวสัดุธรรมชาต ิจําพวกใบลาน ใบ

ขา้วโพด ไมไ้ผ ่ผกัตบชวา นํามาประดษิฐเ์ป็นปลาตะเพยีน งอบ กระเป๋าสานและของใชต่้างๆ

 การไปร่วมกิจกรรมในครัง้น้ีสร้างความประทับใจให้กับดิฉันเป็นอย่างมากที่เห็น

ชาวต่างชาติภาคภูมใิจในความเป็นไทยของชาตเิรา ชื่นชมในความงามของศลิปวฒันธรรม

ประจําชาต ิโบราณสถาน โบราณวตัถุและวดัวาอาราม ซากปรกัหกัพงัทีเ่ป็นอนุสรณ์แสดงถงึ

ความเก่าแก่ด้านอารยธรรมของชาติ นอกจากนัน้การไปร่วมกจิกรรมกบัครอบครวัในครัง้น้ี 

ดิฉันมีความประทับใจและภาคภูมิใจมากที่ครอบครวัของเรารู้จ ักการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ดว้ยการไปทําบุญตกับาตร ฟงัเทศน์ฟงัธรรม เวยีนเทยีนร่วมกนั เป็นการสรา้งบุญ

สรา้งกุศล เกดิความรูส้กึสงบ เป็นสุข ซึง่เป็นความสุขทางใจ และไดข้อ้คดิอะไรอกีหลายๆ สิง่

หลายอยา่ง ทีเ่ป็นคตเิตอืนใจในการดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมต่อไป 

 น่ีเป็นเพยีงหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ยงัมี

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอกีมาก อาท ิวดัพนัญเชงิ วดัธรรมกิราช วดัธรรมาราม วดัไชย

วฒันาราม เป็นต้น อยุธยาห่างจากกรุงเทพมหานครเพยีง ๕๐ กว่ากโิลเมตรเท่านัน้ อย่าลมื

ชวนคนใกลช้ดิและครอบครวัมาเทีย่วจงัหวดัพระนครศรอียุธยา แลว้ท่านจะประทบัใจในมรดก

ทางวฒันธรรมของโลกไปอกีนานเทา่นาน 
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 ๔. การใช้ภาษาไม่ถกูต้องและไม่สละสลวย  

  ขอ้บกพร่องเรื่องการใชภ้าษาไม่ถูกต้องและไม่สละสลวยเป็นสิง่ทีพ่บมากทีสุ่ดใน

งานเขยีนของนักศกึษาทัง้ในเรื่องการใชป้ระโยคและการใชค้ํา อาท ิใชป้ระโยคตามโครงสรา้ง

ของภาษาองักฤษ วางส่วนขยายของประโยคไม่ถูกตอ้ง เขยีนประโยคทีม่ใีจความกํากวม เวน้

วรรคตอนไม่ถูกตอ้ง ใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง ใชค้าํฟุม่เฟือย ใชค้ําภาษาปากหรอืศพัทส์แลง สะกด

คาํผดิ เป็นตน้ ซึง่ขอ้บกพรอ่งเกีย่วกบัเรื่องการใชภ้าษาน้ีจะไดก้ล่าวอย่างละเอยีดต่อไปในบท

ที ่๓ 

  แนวทางแก้ไขการใช้ภาษาไม่ถกูตอังและไม่สละสลวย 

  นักศกึษาต้องรูจ้กัสงัเกตและแยกแยะภาษาที่ดแีละไม่ด ีใชภ้าษาใหถู้กต้องตาม

กาละเทศะ คาํใดไมม่ัน่ใจว่าจะเขยีนถูกหรอืไม ่ควรสอบถามผูรู้ห้รอืตรวจสอบจากพจนานุกรม 

และหมัน่ตรวจทานงานเขยีนของตน เพราะอาจเขยีนตกหล่นหรอืสะกดผดิได ้

  ข้อบกพร่องทัง้ ๔ ประการคือการเขียนผิดรูปแบบ การเขียนไม่ตรงประเดน็ 

ใจความท่ีเขียนวกวน และการใช้ภาษาไม่ถกูต้องและไม่สละสลวย เป็นข้อบกพร่องท่ีมกั

พบในงานเขียนของนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาควรให้ความระมัดระวัง ไม่ละเลยต่อ

รายละเอียดปลีกย่อย เล็กๆ น้อยๆ เพราะข้อบกพร่องเหล่าน้ีจะทําให้งานเขียนของ

นักศึกษาด้อยคณุค่าทนัทีแม้จะมีเน้ือหาสาระน่าสนใจเพียงใดกต็าม 

 

กิจกรรมการเรียนบทท่ี ๒ 

ข้อ ๑. ให้นักศึกษาเติมคาํในช่องว่างให้ได้ใจความสมบรูณ์ถกูต้อง 

   ๑. ขอ้บกพร่องทีม่กัพบในงานเขยีนของนักศกึษาม ี ๔ ประการ คอื ๑) ____________ 

๒) _________________   ๓) _________________ ๔) __________________________ 

   ๒. ยอ่หน้าทีส่วยงามควรเวน้ระยะประมาณ______ 

   ๓. การเขยีนย่อหน้าชิดเส้นโดยไม่ย่อเขา้มาเป็นข้อบกพร่องในการเขยีนภาษาไทย

เพราะ________________________________________________________________ 
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   ๔. เน้ือหาของเรยีงความประกอบดว้ยสว่นสาํคญั ๓ สว่นคอื ๑) ___________________ 

๒) _______________________ ๓) ______________________ 

   ๕. ขอ้บกพรอ่งในเรือ่งรปูแบบการเขยีนเรยีงความของนกัศกึษาคอื_________________ 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  ๖. ในสว่นของเน้ือเรือ่งเรยีงความควรมมีากกวา่ ๑ ยอ่หน้า เพราะ_________________ 

_____________________________________________________________________ 

  ๗. การเขยีนใหถู้กตอ้งตามรปูแบบนอกจากจะเป็นการใชภ้าษาไทยทีถู่กตอ้งแลว้ ยงัก่อ 

ใหเ้กดิประโยชน์ต่องานเขยีนชิน้นัน้คอื_______________________________________ 

  ๘. การเขยีนไมต่รงประเดน็ก่อใหเ้กดิผลเสยีคอื_______________________________ 

  ๙. การเขยีนในลกัษณะคยุแบบเข้าซอย คอื_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๑๐. วธิแีกไ้ขขอ้บกพรอ่งในการเขยีนออกนอกประเดน็คอื ๑) ______________________ 

________________________๒) ___________________________ ๓) _____________ 

___________________________๔) ________________________________________ 

 ๑๑. การวางโครงเรื่องก่อนที่จะเขียนช่วยแก้ปญัหาการเขียนวกวนได้เพราะ______ 

____________________________________________________________________ 

 ๑๒. โครงเรือ่งม ี๒ ชนิดคอื ๑)_____________________๒) _____________________ 

 ๑๓. โครงเรือ่งหยาบเหมาะแก่การเขยีนแบบ__________________________________ 

สว่นโครงเรือ่งละเอยีดเหมาะแก่การเขยีนแบบ____________________________________ 

 ๑๔. ขอ้บกพรอ่งทีพ่บมากทีส่ดุในงานเขยีนของนกัศกึษาคอื_______________________ 

 ๑๕. ขอ้บกพรอ่งในเรือ่งการใชป้ระโยคและการใชค้าํไดแ้ก่________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ข้อ ๒   ให้นักศึกษาอ่านข้อความท่ียกมาแล้วปฏิบติัตามคาํสัง่ของแต่ละข้อ 

 ๒.๑ นักศึกษาคิดว่าเรียงความเรื่องพระคุณครู มีข้อบกพร่องอย่างไร และมีแนว

ทางแกไ้ขอยา่งไร 

พระคณุคร ู

ครคูําน้ีมคี่ายิง่นกัหนา ครเูปรยีบเสมอืนเรอืจา้งทีแ่จวเรอืส่งศษิยใ์หถ้งึฝ ัง่และครกูไ็ม่ไดห้วงัสิง่

ตอบแทนใด แมจ้ะพรํ่าสอนเหน่ือยยากเพยีงใด หวงัเพยีงใหศ้ษิยม์คีวามรู ้และเป็นคนดขีอง

สงัคมเทา่นัน่เอง ลกูศษิยต์อ้งมคีรเูพราะแมแ้ต่เดก็แรกเกดิกย็งัมคีรคูอืพอ่ แม ่ทีค่อยสอนใหฝึ้ก

พดู ฝึกเดนิ พระคุณครมูคีา่อนัใหญ่หลวง 

ในยามที่ศิษย์ท้อแท้ มีปญัหาอุปสรรคต่างๆ ครูจะเป็นผู้คอยชี้นําหนทางให้กับศิษย์ ครู

เปรยีบเสมอืนแสงเทยีนทีค่อยใหค้วามสว่างในยามทีม่ดืมดิ ชีนํ้าไปในทางทีด่ ีครทูุกคนย่อมมี

ความหวงัดต่ีอศษิยท์ุกคน 

ครคูอยชีท้างผดิทางถูกใหศ้ษิยท์ุกเวลา ยอมถ่ายทอดศลิปะ วชิาทุกอยา่งดว้ยใจบรสิุทธิ ์ครคูอื

ผูใ้ห ้

ครคูอืพอ่แมค่นทีส่องรองจากบุพการ ีทา่นยอมเหน่ือยยากเพือ่ใหล้กูคนน้ีคอืลกูศษิยไ์ดม้ชีวีติทีด่ ี

ฉะนัน้ศษิยค์วรจะระลกึถงึพระคุณครูตลอดเวลา ครูคอยชี้แนะใหค้ําปรกึษาไดใ้นทุกเรื่อง ครู

สอนใหเ้ราประพฤตปิฏบิตัแิต่สิง่ดงีาม สอนใหไ้ม่พูดความเทจ็ ใหป้ฏบิตัใินศลิธรรมอนัด ีไม่

เป็นคนลกัขโมย 

คอยสอนให้มีวิชาติดตัวเมื่อได้ทํางาน ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกศิษย ์

ประพฤตปิฏบิตัติาม 

ครเูปรยีบเสมอืนดวงไฟในพาย ุเมือ่พายพุดั 

กระหน่ําซึง่กเ็หมอืนปญัหาต่างๆ ทีล่กูศษิยไ์ดพ้บไดเ้จอ ครจูะสอ่งแสงทางเดนิให ้

คอยนําทางใหศ้ษิยแ์กป้ญัหาและอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะยากเขญ็เพยีงใด ครกูย็งัคอยใหค้วาม

ช่วยเหลอื เคยีงขา้งเสมอ ศษิยท์ีด่ฉีนัใด ย่อมมคีรูทีด่ฉีนันัน้ ครเูป็นผูม้พีระคุณต่อลูกศษิยท์ุก

คน ครเูป็นผูป้ระสทิธิ ์ประสาทความรูส้อนใหศ้ษิยค์ดิ สอนใหศ้ษิยไ์ดฝึ้กปรอืความรูจ้นชาํนาญ 

ถา้ไมม่คีรชูวีติคงไมส่มบรูณ์แบบดา้นสตปิญัญา 
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ด้านความรู้ความสามารถ ครูคอยสัง่สอนอบรมบ่มนิสยั ครูเป็นผู้มคีวามอดทนและเหน่ือย

ยากลาํบากทีส่ดุ 

เพราะกว่าจะสอนศษิยใ์หไ้ดค้วามรูเ้ป็นคนดขีนาดน้ีตอ้งอดทนทีสุ่ดแต่ครกูไ็มเ่คยบ่นแมส้กัคํา

กลบัมคีวามปราบปลืม้ยนิด ีเมือ่ศษิยป์ระสบความสาํเรจ็ในชวีติและเป็นคนด ี

ครทูีค่อยสัง่สอนศษิยไ์มห่วงัทรพัยส์นิเงนิทองของมคี่าแต่อย่างไร เพยีงแค่หวงัใหศ้ษิยป์ระสบ

ความสาํเรจ็ในชวีติ 

คนที่จะประสบความสําเรจ็ไดย้่อมมคีรูคอยสัง่สอน สอนเรื่องการใชช้วีติ การวางตวัในสงัคม 

รูจ้กัผดิชอบชัว่ด ี

พระคุณของครูตอบแทนอย่างไรกไ็ม่หมด ดงันัน้เราทุกคนควรระลกึถึงพระคุณครูที่มต่ีอเรา

ดว้ยการเคารพทา่น 

ทําตัวเป็นคนดีดงัที่ท่านสอน ครูคือผู้นํา นําพาศิษย์ให้มีวิชาความรู้ ให้ศิษย์ได้รู้ถึงคําว่า

ความสาํเรจ็ 

เหมอืนใหช้วีติใหมแ่ก่ศษิย ์พระคุณครมูคีา่มากสดุพรรณา ศษิยจ์งึน้อมกราบดว้ยใจบรสิุทธิ ์ครู

คอืผูใ้ห ้

ใหลู้กศษิยท์ุกอย่างโดยไม่เหน็ดเหน่ือยเพื่อใหศ้ษิยม์คีวามรูเ้ป็นคนดขีองสงัคม เป็นกําลงัของ

ประเทศชาตต่ิอไป 

                    ข้อบกพร่อง                         แนวทางแก้ไข 

๑. ______________________________ ๑. ___________________________ 

  ______________________________   ___________________________ 

๒. ______________________________ ๒. ___________________________ 

  ______________________________   ___________________________ 

 

๓. ______________________________ ๓. ___________________________ 

   ______________________________   ___________________________ 
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๔. ______________________________ ๔. ___________________________ 

  ______________________________    ___________________________ 

  ______________________________   ___________________________ 

๕. ______________________________ ๕. ___________________________ 

  ______________________________   ___________________________ 

  ______________________________   ___________________________ 

  ______________________________   ___________________________ 

  _______________________________   ___________________________ 

ข้อ ๒.๒ ใหน้กัศกึษาอา่นขอ้ความ ๒ ยอ่หน้าทีย่กมาน้ี แลว้วจิารณ์ว่าขอ้ความ ๒ ยอ่หน้าน้ีมี

คุณลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร 

ข้อความท่ี ๑ 

เรียนเป็นหลกั รกัเป็นรอง 

 ขา้พเจา้เหน็ดว้ยกบัขอ้ความทีว่่า “เรยีนเป็นหลกั รกัเป็นรอง” เพราะในส่วนตวัของ

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัการเรยีน ไม่ว่าจะในตําราเรยีน หรอืแมก้ระทัง่การเรยีนทีต่อ้งอาศยั

การเรียนรู้นอกตํารา การเรียนรู้ที่เกิดจากนอกตํารานัน้สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ใน

ชวีติประจาํวนัของมนุษยไ์ด ้การเรยีนในตําราเป็นศาสตรท์ีใ่หค้วามรูก้บัผูเ้รยีน ฉะนัน้การเรยีน

จงึไดร้บัแต่สิง่ทีด่มีปีระโยชน์ ไม่เกดิโทษใดๆ แก่ผูเ้รยีนเลย แต่ถ้าผูเ้รยีนหรอืผูท้ีก่ําลงัศกึษา

อยูไ่มว่า่จะอยูใ่นระดบัใดกต็าม กาํลงัจะมคีวามรกัหรอืมคีวามรกัแลว้ กไ็มใ่ช่เรื่องทีผ่ดิแต่อยา่ง

ใด เพราะความรกัทีม่ที ัง้คุณและโทษ ขึน้อยู่กบัตวัเราเอง ถา้คดิทีจ่ะมคีวามรกั กต็อ้งรูจ้กัทีจ่ะ

รกัใหเ้ป็น ไม่ทิง้การเรยีน ไม่ทิ้งอนาคตของตนเอง และเอาเวลาของการเรยีนไปทุ่มเทใหก้บั

ความรกั นัน่หมายถงึคุณเลอืกที่จะเอารกัเป็นหลกัและเอาเรยีนเป็นรอง และนัน่หมายถงึว่า 

“คุณไมร่กัตนเอง” เชน่กนั 
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ข้อความท่ี ๒ 

เรียนเป็นหลกั รกัเป็นรอง 

 เรยีนเป็นหลกั รกัเป็นรองทีว่า่เรยีนเป็นหลกันัน้มุง่ประเดน็เพือ่ความรู ้คนเราหากไม่

มุง่เพือ่ความรูแ้ลว้ จะไดค้วามสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไร ดอูนาคตจะอปัเฉาแน่นอน การเรยีนเป็นหน้าที่

ของเราทุกคน ผูห้วงัความเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานรกัอยา่งเดยีวกนิไมไ่ดห้รอก คาํทีว่่า

รว่มกนักดักอ้นเกลอืกนินัน้ไมม่แีลว้ เพราะเกลอืเดีย๋วน้ีราคาแพง ไมม่งีานไมม่เีงนิกไ็มส่ามารถ

กดัเกลอืใครกนิไดห้รอก คนเราจะสาํเรจ็ในหน้าทีก่ารงานนัน้ตอ้งมาจากการขยนัหาความรูใ้ส่

ตวั ถา้ไมอ่ยา่งนัน้ตามสถาบนัการศกึษาหรอืมหาวทิยาลยัต่างๆ เราจะจดัการเรยีนการสอนไว้

เพื่ออะไรใบวุฒิการศึกษามิได้มาเพราะความรกัหรอก ที่ได้มานัน้ด้วยการศึกษา ความ

พยายามฝึกฝน การเขยีน การคดิ การฟงั การถามน่ีคอืหวัใจของความรู ้การเขยีนกค็อืการฟงั

ทีเ่ราฟงัคาํบรรยายของคุณคร-ูอาจารยแ์ลว้ขดีเขยีนเอาไวก้นัลมืเมื่อมเีวลากนํ็ามาอ่าน การคดิ

คอืคดิตามคําที่ฟงันัน้ใหเ้ขา้ใจการฟงัคอืเมื่อฟงัคําบรรยายแล้วไตร่ตรองไม่เม่อลอยและการ

ถามคือ เมื่อสงสยัไม่เข้าใจคําน้ีเขามีความหมายว่าอย่างไรก็ถามเพื่อให้เข้าใจควรรกัษา

มารยาทเมือ่ถาม 

วิจารณ์ 

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ๒.๓ ใหน้ักศกึษาอ่านเรยีงความทีย่กมาน้ี แลว้บอกขอ้บกพร่องของเรยีงความเรื่องน้ีมา

เป็นขอ้ๆ โดยเรยีงความเรือ่งน้ีเขยีนขึน้จากโจทยท์ีก่าํหนดใหด้งัน้ี 

  “ให้นักศึกษาเขียนเรียงความ ๑ เรื่อง ความยาวประมาณ ๑ หน้ากระดาษ A๔ 

พรอ้มทัง้ตัง้ชื่อเรื่องด้วย จากความรูส้กึที่ได้จากคําสอนของพระธรรมสงิหบูราจารย์ (หลวง

พอ่จรญั) วดัอมัพวนั จ. สงิหบุ์ร ีทีว่่า ‘เวลาเป็นสิง่เดยีวในโลกทีทุ่กคนไดม้าอย่างเท่าเทยีมกนั 

ผดิกนัแต่วา่ใครจะใชเ้วลาทีไ่ดม้านัน้ใหเ้กดิประโยชน์มากกวา่กนั’ ” 

ทาํดี - ทาํชัว่ 

  เมื่อมนุษย์เกดิมาบนโลกย่อมมคีวามต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเชื้อชาติ ภาษา 

ศาสนา หรอืวฒันธรรมกต็าม แต่สิง่หน่ึงของทุกๆ ศาสนายอ่มสอนใหทุ้กคนเป็นคนด ีปฏบิตัดิ ี

มคีวามรกัใคร ่สามคัคต่ีอกนั 

  แต่ถงึกระนัน้ กย็งัมคีนชัว่และคนดปีะปนกนัไป ดงัทีพ่ระพุทธเจา้สอนใหทุ้กคนเป็น

คนด ีทุกคนทีเ่กดิมาบนโลกมแีขน มขีา มอีวยัวะครบถว้นเพื่อประกอบสมัมาอาชพีของแต่ละ

คนเพื่อดาํรงอยูเ่ป็นสงัคม เป็นครอบครวั ทาํมาหาเลีย้งชพีแลว้แต่กําลงั ความสามารถของคน

ที่ได้รํ่าเรยีนมา บางคนมฐีานะรํ่ารวย บางคนมฐีานะยากจนหาเชา้กนิคํ่าล้วนแต่ละคนต่างมี

หน้าทีข่องตน เพื่อใหช้วีติดํารงอยูไ่ด ้ดงัทีพ่ระธรรมสงิหบูราจารย ์(หลวงพ่อจรญั) วดัอมัพวนั 

จ. สงิหบุ์ร ีกล่าวไวว้่า “เวลาเป็นสิง่เดยีวในโลกทีทุ่กคนไดม้าอย่างเท่าเทยีมกนั ผดิกนัแต่ว่า

ใครจะใชเ้วลาทีไ่ดม้านัน้ใหเ้กดิประโยชน์มากกวา่กนั“  จะเหน็ไดว้่า ท่านเองกส็อนใหทุ้กคนทาํ

ด ี- ปฏบิตัดิ ีแต่กข็ึน้อยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะเลอืกปฏบิตัดิหีรอืปฏบิตัชิ ัว่ ทาํประโยชน์ใหส้งัคม 

ดาํรงตนใหอ้ยูใ่นกฎระเบยีบไมเ่บยีดเบยีนทาํใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น 

  หลกัธรรมต่างๆ ทีย่งัสามารถใชไ้ดก้บัทุกยุคทุกสมยั เหมอืนกบัคํากล่าวทีว่่า “ทําดี

ไดด้ ีทาํชัว่ ไดช้ัว่” สามารถเตอืนสตใิหค้นเราปฏบิตักินัเอาเอง วา่อยากไดช้ัว่หรอืไดด้ ี
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ข้อบกพร่อง 

  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ข้อ ๓  ฝึกปฏิบติัเขียน 

 ๓.๑ ใหน้ักศกึษาเขยีนขอ้ความ ๑ ย่อหน้า ความยาวประมาณ ๑๐ บรรทดั พรอ้มทัง้ตัง้

ชื่อเรือ่งดว้ย จากประโยคใจความสาํคญัทีก่าํหนดใหม้าน้ี 

------------------------------------------------------- 

  สมบตัสิาธารณะเป็นของสว่นรวมทีเ่ราควรชว่ยกนัดแูลรกัษา_________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 ๓.๒ ใหน้ักศกึษาเขยีนขอ้ความ ๑ ย่อหน้า ความยาวประมาณ ๑๐ บรรทดั พรอ้มทัง้ตัง้

ชื่อเรือ่งดว้ย โดยมใีจความสาํคญัเกีย่วกบัการประพฤตติวัเป็นนกัศกึษาทีด่ ี

-------------------------------------------------- 

  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๓.๓ ใหน้กัศกึษาเขยีนเรยีงความ ๑ เรือ่ง ความยาวประมาณ ๒ หน้ากระดาษ A๔ พรอ้ม

ทัง้ตัง้ชื่อเรื่องด้วย โดยมีใจความสําคญัเกี่ยวกับการเชิญชวนให้ผู้อ่านไปเที่ยวยงัสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจในจงัหวดัทีเ่ป็นภมูลิาํเนาของนกัศกึษา 

-------------------------------------------- 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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เฉลยและแนวตอบกิจกรรมการเรียนบทท่ี ๒ 

เฉลยข้อ ๑ 

   ๑. ๑) การเขยีนผดิรูปแบบ  ๒) การเขยีนไม่ตรงประเดน็  ๓) ใจความทีเ่ขยีนวกวน   

๔) การใชภ้าษาไมถู่กตอ้งและไมส่ละสลวย 

   ๒. ๒ ซม.  

   ๓. ไม่ใช่รปูแบบทีถู่กตอ้งของภาษาไทย ทําใหก้ารจดัแบ่งเน้ือหาไม่ชดัเจน และยาก

ต่อการจบัประเดน็ของเน้ือหา 

   ๔. ๑) คาํนํา  ๒) เน้ือเรือ่ง  ๓) บทสรปุ 

   ๕. มกัเขยีนเรยีงความทัง้เรื่องด้วยขอ้ความย่อหน้าเดยีว โดยไม่ขึน้ย่อหน้าในส่วน

ของคาํนํา เน้ือเรือ่ง และบทสรปุใหช้ดัเจน 

   ๖. จะทาํใหร้ปูแบบของเรยีงความสวยงาม และงา่ยต่อการจบัประเดน็ในการอา่น 

   ๗. ไดร้บัการยอมรบัและเป็นทีน่่าเชื่อถอื 

   ๘. ทาํใหเ้รือ่งทีเ่ขยีนกลายเป็นเรือ่งอื่น ไมใ่ชเ่รือ่งทีก่าํหนดใหเ้ขยีน 

   ๙. การเขยีนออกนอกเรือ่ง ทีเ่ขยีนถงึเรือ่งหน่ึงอยูด่ีๆ  กลบัเลยเถดิไปเขยีนถงึเรื่องอื่น 

 ๑๐. ๑) ตอ้งอ่านโจทยแ์ละตคีวามโจทยอ์ยา่งเครง่ครดั  ๒) ตอ้งคดิก่อนเขยีน  ๓) ตอ้ง

รูจ้กัควบคุมแก่นเรือ่งอยา่เขยีนนอกเรือ่ง  ๔) ตอ้งรูจ้กัวางโครงเรือ่งก่อนทีจ่ะเขยีน 

 ๑๑. ทาํใหก้ารจดัลาํดบัความคดิเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและเป็นเหตุเป็นผล 

 ๑๒. ๑) โครงเรือ่งหยาบ   ๒) โครงเรือ่งละเอยีด 

 ๑๓. เรง่รบี,   มรีะยะเวลาในการเขยีนนาน 

 ๑๔. การใชภ้าษาไมถู่กตอ้งและไมส่ละสลวย 

 ๑๕. ใชป้ระโยคตามโครงสรา้งของภาษาองักฤษ วางส่วนขยายของประโยคไม่ถูกตอ้ง 

เขยีนประโยคทีม่ใีจความกาํกวม เวน้วรรคตอนไมถู่กตอ้ง ใชค้าํฟุม่เฟือย ใชค้าํภาษาปาก หรอื

คาํศพัทส์แลง สะกดคาํผดิ 
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แนวตอบข้อ ๒ 

๒.๑                   

                 ข้อบกพร่อง                แนวทางแก้ไข 

๑. เขยีนผดิรปูแบบโดยเขยีนยอ่หน้าชดิเสน้ ๑. ศกึษารปูแบบการเขยีนทีถู่กตอ้ง 

 ไมย่อ่เขา้มาประมาณ ๒ ซม. 

๒. ไมแ่บ่งเน้ือหาออกเป็น ๓ สว่นใหช้ดัเจน ๒. แบ่งเน้ือหาออกเป็น ๓ สว่นใหช้ดัเจน 

 คอื คาํนํา เน้ือเรือ่ง และบทสรปุ 

๓. ใจความทีเ่ขยีนวกวนจบัประเดน็ไดย้าก ๓. ตอ้งวางโครงเรือ่งก่อนทีจ่ะเขยีน  

   อยา่เขยีนแบบเรือ่ยเป่ือย 

๔. สะกดคาํผดิ เชน่ ศลิธรรม ปราบปลีม้ ๔. เพิม่ความระมดัระวงัในการสะกดคาํ  

 พรรณา ซึง่คาํทีถู่กตอ้งคอื ศลีธรรม  คาํใดไมแ่น่ใจวา่จะเขยีนอยา่งไร 

 ปลาบปลืม้ พรรณนา   ควรเปิดดูคํ าศัพท์ที่ถูกต้องจาก 

พจนานุกรมหรอืสอบถามผูรู้ ้

๕. ภาษาไมส่ละสลวย เยิน่เยอ้ เขา้ใจยาก ๕. ควรใชภ้าษาทีอ่า่นเขา้ใจงา่ย เขยีน 

 ตวัอยา่งเชน่ “ครเูปรยีบเสมอืนดวงไฟในพาย ุ  ประโยคสัน้ๆ ไมเ่ยิน่เยอ้ 

 เมือ่พายพุดักระหน่ําซํ้าซึง่กเ็หมอืนปญัหาต่างๆ 

 ทีล่กูศษิยไ์ดพ้บเจอ ครจูะสอ่งแสงทางเดนิให”้ 

๒.๒ ขอ้ความ ๒ ย่อหน้าน้ีแตกต่างกนัอย่างเห็นได้ชดัแม้จะเขยีนในหวัข้อเดียวกนัก็ตาม 

ผู้เขยีนข้อความที่ ๑ มีทกัษะการเขยีนและกลวิธีการเขยีนดีกว่าผู้เขยีนข้อความที่ ๒ โดย

ผูเ้ขยีนขอ้ความที ่๑ เขยีนไดต้รงประเดน็ ใจความต่อเน่ืองสมัพนัธเ์ป็นเหตุเป็นผล เน้ือหาเป็น

เอกภาพ ชดัเจน ไมป่รากฏการใชภ้าษาบกพรอ่ง 

 สว่นขอ้ความที ่๒ เขยีนวกวน แถมในตอนทา้ยยงัออกนอกประเดน็เขยีนถงึเรื่องวธิกีาร

เรียน ทําให้ไม่ตรงกับใจความของเรื่องที่มุ่งถึงเรื่องการเรียนเป็นหลัก ความรกัเป็นรอง 

นอกจากนัน้ยงัพบขอ้บกพรอ่งในเรือ่งการใชภ้าษา อาท ิการเวน้วรรคตอนไมถู่กตอ้งหลายแหง่ 

การใชภ้าษาไมส่ละสลวย เชน่ “ผูห้วงัความเจรญิในหน้าทีก่ารงานรกัอยา่งเดยีวกนิไมไ่ดห้รอก” 
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ควรแกไ้ขเป็น “ผูห้วงัความเจรญิในหน้าทีก่ารงานไม่ควรหวงัพึง่ความรกัแต่เพยีงอย่างเดยีว” 

การเขยีนคาํผดิ เชน่ อปัเฉา เมอ่ลอย ซึง่คาํทีถู่กคอื อบัเฉา เหมอ่ลอย เป็นตน้ 

  สรุปได้ว่าขอ้ความที่ ๑ เป็นตวัอย่างการเขยีนที่ด ีส่วนขอ้ความที่ ๒ เป็นตวัอย่าง

การเขยีนทีบ่กพรอ่ง ทีต่อ้งแกไ้ขและพฒันาต่อไป 

๒.๓ ขอ้บกพรอ่ง 

 ๑. เขยีนไม่ครบ ๑ หน้ากระดาษ A๔ โดยเขยีนไดป้ระมาณ ๑/๒ หน้ากระดาษ A๔ 

เทา่นัน้ 

 ๒. เขยีนไม่ตรงประเดน็โดยเขยีนเรื่องการทําความดแีละการทําความชัว่ ไม่ใช่การใช้

เวลาใหเ้กดิประโยชน์ 

 ๓. ขอ้ความในสว่นเน้ือเรือ่งมยีอ่หน้าเดยีว ควรแบ่งยอ่ยมากกวา่ ๑ ยอ่หน้า 

 ๔. เน้ือหาหว้นสัน้เกนิไป ไมรู่จ้กัการขยายความใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ครบถว้น 

แนวตอบข้อ ๓ 

ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ใหน้กัศกึษาศกึษารปูแบบการเขยีน ยอ่หน้า พรอ้มทัง้ศกึษากลวธิกีารเขยีน

ยอ่หน้าในบทที ่๔ ก่อนลงมอืเขยีน 

ข้อ ๓.๓  ใหน้ักศกึษาศกึษารูปแบบการเขยีนเรยีงความที่ถูกต้อง พรอ้มทัง้ศกึษากลวธิกีาร

เขยีนเรยีงความในบทที ่๕ ก่อนลงมอืเขยีน 

 


