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หวัข้อ 

 ๑. ความหมายของเรยีงความ 

 ๒. ความแตกต่างของเรยีงความกบับทความ 

 ๓. องคป์ระกอบในการเขยีนเรยีงความ 

 ๔. สดัสว่นเน้ือหาของเรยีงความ ๑ เรือ่ง 

 ๕. ขัน้ตอนการฝึกเขยีนเรยีงความ 

แนวคิด 

 ๑. เรยีงความเป็นงานเขยีนชนิดหน่ึง ที่ผู้เขยีนมุ่งถ่ายทอดเรื่องราวอนัเป็นความรู ้

ความคดิ ความเขา้ใจ และความรูส้กึเกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงมายงัผูอ้า่น 

 ๒. เรยีงความกบับทความมคีวามเหมอืนในเรื่ององคป์ระกอบในการเขยีน แต่มคีวาม

แตกต่างกนัในเรือ่งจุดมุง่หมายในการเขยีน เน้ือเรือ่ง และวธิกีารเขยีน 

 ๓. องค์ประกอบในการเขยีนเรยีงความประกอบด้วย ชื่อเรื่อง คํานํา เน้ือเรื่อง และ

บทสรปุ 

 ๔. สดัส่วนของเน้ือหาเรยีงความที่ด ีควรประกอบดว้ย คํานํา ๕ - ๑๐% เน้ือเรื่อง ๘๐ - 

๙๐% และบทสรปุ ๕ - ๑๐% ของเน้ือหาทัง้หมด 

 ๕. ขัน้ตอนการฝึกเขยีนเรยีงความม ี๖ ขัน้ตอน คอื ๑) ขัน้กําหนดหวัขอ้เรื่อง ๒) ขัน้

กําหนดขอบเขตของเรื่อง  ๓) ขัน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิ  ๔) ขัน้วางโครงเรื่อง  ๕) ขัน้ลงมอืเขยีน 

และ ๖) ขัน้ตรวจทาน 

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ศกึษาบทที ่๕ จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 ๑. อธบิายความหมาย และความแตกต่างของเรยีงความกบับทความได ้

บทท่ี ๕ 

การฝึกเขียนเรียงความ 
 



 162 TH 244 

 ๒. อธบิายองคป์ระกอบในการเขยีนเรยีงความได ้

 ๓. บอกสดัสว่นเน้ือหาของเรยีงความ ๑ เรือ่งได ้

 ๔. อธบิายขัน้ตอนในการฝึกเขยีนเรยีงความได ้

 ๕. เขยีนเรยีงความไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเขยีนเรยีงความ 

เน้ือหา 

 เมื่อนกัศกึษาเขา้ใจการเขยีนขอ้ความ ๑ ยอ่หน้าจากการศกึษาขอ้มลูและฝึกปฏบิตัใิน

บทที่ ๔ แล้ว ขัน้ต่อไปนักศึกษาควรฝึกเขยีนเรยีงความ เพราะเรียงความเกิดจากการนํา

ขอ้ความหลายๆ ยอ่หน้ามาเรยีงรอ้ยต่อกนัใหไ้ดใ้จความเป็นเรือ่งราวเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง 

 ๑. ความหมายของเรียงความ 

  เรียงความเป็นงานเขยีนชนิดหน่ึง ที่ผู้เขยีนต้องการถ่ายทอดเรื่องราวอนัเป็น

ความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจและความรูส้กึเกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงมาสูผู่อ้า่น 

 ๒. ความแตกต่างของเรียงความกบับทความ 

  เรยีงความกบับทความมคีวามเหมอืนกนัในเรื่ององค์ประกอบของการเขยีนคอื

ประกอบดว้ย ชื่อเรื่อง คํานํา เน้ือเรื่อง และบทสรุป แต่มคีวามแตกต่างกนัในเรื่องจุดมุ่งหมาย

เน้ือเรื่องและกลวธิกีารเขยีน โดยเรยีงความมจุีดมุง่หมาย เพื่อแสดงความรูห้รอืความเขา้ใจใน

เรือ่งใดเรือ่งหน่ึง ในขณะทีบ่ทความมจีดุมุ่งหมายเพื่อแสดงความคดิเหน็เป็นสาํคญั เน้ือเรื่อง

ของเรยีงความจะเป็นเรื่องในยุคสมยัใดกไ็ด ้ในขณะทีเ่น้ือเรื่องของบทความควรเป็นเรื่องทีท่นั

ยุคทนัเหตุการณ์ และกลวิธีการเขียนเรยีงความจะเคร่งครดัการใชภ้าษามากกว่าบทความ 

ซึง่สามารถจาํแนกขอ้มลูตามตารางดงัน้ี 
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หวัข้อ ลกัษณะ เรียงความ บทความ 

๑. รปูแบบการเขยีน มอีงคป์ระกอบ

เหมือนกนั 

ชื่อเรือ่ง คาํนํา  

เน้ือเรือ่ง บทสรปุ 

ชื่อเรือ่ง คาํนํา  

เน้ือเรือ่ง บทสรปุ 

๒. จุดมุง่หมายใน   

    การเขยีน 
ต่างกนั 

มุง่แสดงความรู ้ความ

เขา้ใจในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง 

มุ่งแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 

๓. เน้ือเรือ่ง 

ต่างกนั 

เขยีนถงึเรื่องในยุคสมยัใด

กไ็ด ้

เน้ือเรือ่งทนัต่อเหตุการณ์หรอื

เป็นทีส่นใจของคนในสงัคม

ขณะนัน้ 

๔. วธิกีารเขยีน 

ต่างกนั 

เคร่งครดัการใช้ภาษาให้

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

การใชภ้าษา 

ไม่เคร่งครดัการใช้ภาษา อาจ

ใชภ้าษาเรา้ใจ ชวนอา่น 

 
 ๓. องคป์ระกอบในการเขียนเรียงความ 

  องคป์ระกอบในการเขยีนเรยีงความม ี๔ ประการคอื 

  ๑. ชื่อเรือ่ง (Title) 

  ๒. คาํนํา (Introduction) 

  ๓. เน้ือเรือ่ง (Body) 

  ๔. บทสรปุ (Conclusion) 

 ๑. ช่ือเรื่อง (Title) ชื่อเรือ่งตอ้งอยูก่ึง่กลางหน้ากระดาษ การตัง้ชื่อเรือ่ง กระทาํได ้๒ 

กรณ ีคอื ตัง้ชื่อเรือ่งก่อนเขยีนเรยีงความ หรอืตัง้ชื่อเรือ่งหลงัเขยีนเรยีงความเสรจ็แลว้ ในกรณี

ทีไ่ดก้าํหนดชื่อเรือ่งไวแ้ลว้อยา่เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขชื่อเรือ่งเป็นอนัขาด 

  การตัง้ชื่อเรือ่งทีน่่าสนใจควรยดึถอืหลกัดงัน้ี 

  ๑. ตัง้ชื่อเรือ่งใหแ้ปลกเดน่ชวนอา่น ไมต่ัง้ชื่อเรือ่งพืน้ๆ หรอืชื่อทีคุ่น้เคยของคน

ทัว่ไป 

  ๒. ตัง้ชื่อเรือ่งใหค้รอบคลุมใจความทัง้หมดของเรือ่ง 

  ๓. ตัง้ชื่อเรือ่งใหส้ัน้และจาํงา่ย 
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  ๔. ไมค่วรตัง้ชื่อเรือ่งซํ้าๆ กบัคนอื่น 

ตวัอย่างการตัง้ช่ือเรื่อง 

ลกัษณะช่ือเรื่อง ช่ือเรื่อง เหตผุล 

ด ี

 

 

 

 

ไมด่ ี

 

 

 

ด ี

 

ไมด่ ี

ด ี

 

 

ไมด่ ี

 

ด ี

ไมด่ ี

ด ี

ไมด่ ี

 

ด ี

 

ไมด่ ี

เสือ้กนัหนาวและพอ่ของฉนั 

 

 

 

 

เสือ้กนัหนาว 

พอ่ 

ฉนั 

 

ไออุน่จากอกแม ่

 

รกัจากแม ่

หยอดใจใสน้ํ่าพรกิ 

 

 

ตําน้ําพรกิใหอ้รอ่ย 

 

น้ําพรกิอาหารจานโปรด 

น้ําพรกิ 

ชวีติลขิติเอง 

จะดีจะชัว่อยู่ที่ตัวทํา...จะสูง

จะตํ่าอยูท่ีท่าํตวั 

กรรมลขิติ 

 

ชวีติเป็นไปตามกรรม 

ครอบคลุมใจความของเรือ่ง 

เพราะสือ่ความวา่ตวัละครใน

เรือ่งมพีอ่ ฉนั (ผูเ้ล่าเรือ่ง) 

โดยมเีสือ้กนัหนาวเขา้มา

เกีย่วขอ้งดว้ย  

 

ห้วนสัน้เกินไป เน้ือหากว้าง

ไมช่ดัเจน 

 

เล่นคํา สมัผสัอกัษร สื่อความ 

หมายลกึซึง้ 

หว้นสัน้เกนิไป 

เล่นคํา ใช้คําสื่อความหมาย 

ถงึการพถิพีถินัในการปรงุ 

อาหาร 

หว้นสัน้เกนิไป ภาษาไม ่

สรา้งสรรค ์

ครอบคลุมใจความไดช้ดัเจน 

หว้นสัน้เกนิไป 

สัน้กระชบั ไดใ้จความชดัเจน 

ชื่อเรือ่งยาวเกนิไป 

 

ใช้คําระดับเดียวกัน ใช้คํา

สัน้ๆ มคีวามหมายกนิใจ 

ภาษาเรยีบงา่ยเกนิไป 
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ลกัษณะช่ือเรื่อง ช่ือเรื่อง เหตผุล 

ด ี

ไมด่ ี

ด ี

 

ไมด่ ี

ด ี

 

ไมด่ ี

กฬีายาชชูวีติ 

กฬีาเพือ่สขุภาพ 

ปญัญาชนผูอ้บัจนปญัญา 

 

นกัศกึษาไมม่ปีญัญา 

สิง่ทีฉ่นัเป็น 

 

ตวัฉนั 

เล่นคาํ ภาษามชีวีติชวีา 

ใชค้าํชดัเจนเกนิไป 

เล่นคาํ สือ่ความหมายได้

ชดัเจน 

ภาษาเรยีบงา่ยเกนิไป 

ครอบคลุมใจความเน้ือหาของ

เรือ่ง 

หว้นสัน้เกนิไป 

 

 ชื่อเรื่องทีย่กมาน้ีเป็นเพยีงตวัอย่างการตัง้ชื่อเรื่องเท่านัน้ นักศกึษาควรพจิารณาการ

ตัง้ชื่อเรื่องใหเ้หมาะสมในการเขยีนเรยีงความแต่ละเรื่อง โดยพจิารณาตามหลกัความแปลก

เดน่ ชวนอา่น ครอบคลุมใจความทัง้หมดของเรือ่ง สัน้จาํงา่ย และไมซ่ํ้ากบัคนอื่น 

 ๒. คาํนํา (Introduction) เป็นสว่นเปิดเรือ่งหรอืเกริน่นําเรือ่งใหผู้อ้า่นไดท้ราบว่าจะได้

อา่นเรือ่งอะไรต่อไป คาํนําทีด่คีวรมลีกัษณะดงัน้ี 

  ๑. เรา้ใจผูอ้า่น ทาํใหเ้กดิความรูส้กึอยากอา่น ไมเ่ขยีนเรยีบงา่ย ขาดชวีติชวีา 

  ๒. มเีน้ือหาสอดคลอ้งและตรงกบัเน้ือเรือ่ง 

  ๓. ใชภ้าษาประณตี สละสลวย ชวนอา่น 

  ๔. เปิดประเดน็เขา้สูเ่รือ่ง ไมเ่ขยีนวกวนหรอืยดืยาวจนเกนิไป 

 เปรียบเทียบการเขียนคาํนําท่ีดีและคาํนําท่ีไม่ดี 

 การเขยีนคาํในทีน้ี่มาจากคาํนําของเรยีงความ ซึง่กําหนดใหน้กัศกึษาเขยีนเรยีงความ

เกี่ยวกบัเรื่องอาหารจานโปรด ซึ่งตวัอย่างของคํานําทีด่เีขยีนไดส้อดคล้องกบัเน้ือเรื่อง เขา้สู่

ประเด็น ไม่วกวนหรอืยดืยาวเกนิไป ในขณะที่ตวัอย่างของคํานําที่ไม่ดเีขยีนเยิน่เย้อวกวน 

ภาษาไมป่ระณตี สละสลวย 
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 ตวัอยา่งคาํนําทีด่ ี

 แต่ละคนมกัมอีาหารโปรดแตกต่างกนัออกไป สาํหรบัขา้พเจา้ชอบรบัประทานอาหาร

ประเภทไข่มากทีสุ่ด ไม่ว่าจะเป็นไขด่าว ไข่เจยีว ไข่ตม้ ไขตุ๋่น ขอใหเ้ป็นอาหารทีเ่กี่ยวกบัไข่

เป็นพอ แต่ถ้าจะใหเ้ลอืกแลว้ ขา้พเจา้ชอบรบัประทานไขเ่จยีวมากทีสุ่ด เพราะหารบัประทาน

ไดง้า่ย หรอืถา้จะปรงุเองกไ็มยุ่ง่ยากนกั 

 ตวัอยา่งคาํนําทีไ่มด่ ี

 อาหารเป็นหน่ึงในปจัจยั ๔ ที่มคีวามจําเป็นสําหรบัมนุษย์ เพราะอาหารทําใหเ้รามี

เรีย่วมแีรง คนเราอาจมอีาหารทีช่อบหลายอย่าง แต่อย่างน้อยคงไมต่ํ่ากว่า ๒ อย่าง เหมอืนที่

ขา้พเจา้ชอบรบัประทานลูกชิ้นทอดมาก เหน็ทไีรน้ําลายไหลทุกท ีไก่ย่างกช็อบ รบัประทาน

กบัขา้วเหนียวสม้ตํา แซ่บอย่าบอกใคร แต่อาหารทีช่อบรบัประทานมากทีสุ่ดเหน็จะเป็นผดัขงิ 

ไมว่่าจะผดักบัหมหูรอืไก่ ขา้พเจา้ชอบมาก วนัไหนคุณแม่ทาํใหร้บัประทาน วนันัน้เหมอืนพระ

เจ้ามาโปรด ข้าพเจ้าจะรบัประทานอาหารได้มากที่สุด คุณแม่มีสูตรการปรุงไก่ผดัขงิที่ไม่

ยุง่ยากเลย 

 วิธีการเขียนคาํนํา 

 การเขยีนคํานํามหีลายวิธี นักศึกษาควรศึกษาวิธีการเขยีนคํานําเพื่อเป็นแนวทาง

เบือ้งตน้สาํหรบัการฝึกเขยีน ดงัน้ี 

 วิธีท่ี ๑ คาํนําท่ีกล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องก่อนนําเข้าสู่เน้ือเรื่อง วธิน้ีีจะเกริน่

นําถงึความเป็นมาของเรื่องทีจ่ะเขยีนถงึดว้ยความเป็นมาอย่างย่อๆ แลว้จงึนําเขา้สู่เรื่องทีจ่ะ

เขยีน วธิน้ีีจะช่วยใหผู้อ้่านทราบที่มาของเรื่อง สามารถเชื่อมโยงความคดิกบัเรื่องที่กําลงัจะ

อา่นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 ตวัอยา่งที ่๑ 

 พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ของในหลวงของเรา นอกเหนือจากการปกครอง

แผน่ดนิโดยธรรม และการทีท่รงเหน่ือยยากสละพระองคเ์พื่อประโยชน์สุขของปวงชน พระองค์

ยงัทรงพระราชทานปรชัญาการดาํรงชวีติอนัทรงคุณค่าอยา่งยิง่ เป็นแนวทางดาํเนินชวีติอนัจะ

นํามาซึ่งความสุขทีแ่ทจ้รงิและยัง่ยนื นัน่คอืการดํารงชวีติดว้ยความพอเพยีงตามแนวคดิแบบ

เศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่พระองคม์พีระราชดาํรสัแก่ชาวไทยมาตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และถูกนํา 
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มากล่าวถึงอย่างชัดเจนในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปญัหา

เศรษฐกจิของประเทศใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนืในกระแสความเปลีย่นแปลงต่างๆ 

 (คัดจาก “ก้าวเดินตามคําสอนของพ่อ แสวงสุขที่ย ัง่ยืน ด้วยชีวิตที่พอเพียง” ใน 

Premine true visions ปีที ่๑๐ ฉบบัที ่๑๓๘ ธนัวาคม ๒๕๕๒ หน้า ๖) 

 ตวัอยา่งที ่๒ 

 กุหลาบเป็นไมด้อกสวยงามชนิดหน่ึงทีไ่ดร้บัความนิยมปลกูกนัแพรห่ลายมาแต่โบราณ 

เน่ืองจากกุหลาบมคีวามสวยงามและกลิน่หอมเฉพาะตวัเป็นอมตะ และนิยมใชม้อบใหแ้ก่คนที่

เป็นพเิศษหรอืเป็นที่รกันับถือ มสีื่อความหมายตามสสีนัของดอกที่มอบให ้ผู้รบัจะรู้ได้โดย

ธรรมชาตวิ่า ผูม้อบบอกถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอผูร้บัในรูปแบบไหน ซึ่งกุหลาบมมีากกว่าพนัชนิด 

มคีวามโดดเด่นแตกต่างกนัไปตามสายพนัธุ ์และ “กหุลาบ”ไอต้าบิทโรส” เป็นชนิดหน่ึงทีก่ําลงั

เป็นที่ชื่นชอบของผูป้ลูกอย่างกว้างขวางในปจัจุบนั เน่ืองจากสขีองดอกสวยงามมาก และที่

สาํคญัดอกมกีลิน่หอมยวนใจนัน่เอง 

 (คดัจากคอลมัน์ เกษตรกรบนแผ่นกระดาษ “กุหลาบไอต้าบิทโรส” หอมสสีวย ใน

หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั ฉบบัวนัที ่๗ ธนัวาคม ๒๕๕๒ หน้า ๗) 

 วิธีท่ี ๒ คาํนําท่ีเขียนด้วยการเร่ิมต้นเรื่องอย่างตรงไปตรงมาด้วยการกล่าวถึง

สาระสาํคญัของเรื่องทนัที วธิน้ีีเป็นการเขยีนอยา่งตรงไปตรงมา ทาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดท้นัทวีา่

เรื่องทีจ่ะอ่านต่อไปนัน้มเีน้ือหาเกี่ยวกบัเรื่องใด ภาษาใชเ้ป็นการสื่อความอย่างตรงไปตรงมา 

ไมพ่รรณนาความ 

 ตวัอยา่งที ่๑ 

 คนเราเลอืกเกดิไม่ได ้แต่สามารถเลอืกทางเดนิของชวีติได ้คอืเลอืกทีจ่ะเป็นคนดหีรอื

คนชัว่ สําหรบัฉันแล้วเลอืกที่จะเป็นคนด ีฉันเกดิมาไม่ได้มชีวีติที่สวยงามและพรอ้มเหมอืน

ครอบครวัอื่น พ่อแม่ฉันแยกทางกนัตอนฉันอายุได ้๒ ขวบ ตอนทีพ่่อกบัแม่ทะเลาะกนัฉนัอยู่

ในเหตุการณ์ และจดจาํเหตุการณ์นัน้ไดด้ ีแต่ดว้ยความทีย่งัเป็นเดก็เลยไมรู่ว้่านัน่คอืการแยกทาง

กนั 

 (คดัจากเรยีงความเรื่อง จะดีจะชัว่อยู่ท่ีตวัทํา...จะสูงจะตํ่าอยู่ท่ีทําตวั ของ น.ส.    

ชนดัดา แสนล ีรหสั ๔๔๐๒๐๑๘๕๑๑ วชิาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร)์ 
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 ตวัอยา่งที ่๒ 

 ฉนัคดิวา่ใครหลายคนคงชอบฤดหูนาวในชว่งปลายปีทีส่ดุ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 

เพราะอากาศไม่หนาวเยน็จนเกนิไป เป็นเวลาเหมาะสําหรบัการพกัผ่อนของคนทํางานที่ยงั

ไม่ไดห้ยุดพกัเลยตัง้แต่ตน้ปี ทีส่าํคญัใกลถ้งึเวลาสิน้สุดของปีเก่าและเวลาแห่งการเริม่ตน้ใหม่

กําลงัจะมาเยอืนอกีครัง้ ตอนน้ีหลายคนคงงว่นอยู่กบัการตกแต่งบา้นดว้ยสายรุง้หลากหลายส ี

บา้งกก็ําลงัห่อของขวญัและเขยีนการด์อวยพรอยู่ เพื่อนําไปมอบใหค้นพเิศษในเทศกาลแห่ง

ความสขุน้ี 

 (คดัจากเรยีงความเรื่องรุ่งอรณุของความหวงัของ น.ส. นรนิทร ์อาชาลํ้าเลศิ รหสั 

๔๗๐๓๐๔๓๐๙๓ วชิาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร)์  

 วิธีท่ี ๓ คํานําท่ีเร่ิมต้นด้วยข้อความท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้อ่าน ให้เกิด

ความรู้สึกอยากอ่านเรื่องต่อไป คาํนําประเภทน้ีจะใชภ้าษาเรา้ใจ ไมใ่ชภ่าษาเรยีบๆ พืน้ๆ 

 ตวัอยา่งที ่๑ 

 คนแลว้คนเล่าทีจ่ากไปเพราะมะเรง็ตบั สรา้งความหวาดผวาแก่ผูท้ราบขา่วเป็นระยะ 

ทีจ่ ัว่หวัเรือ่งแบบน้ี แคอ่ยากเน้นใหเ้หน็ถงึความแตกต่างของโรคมะเรง็ชนิดน้ีกบัมะเรง็อื่นๆ ว่า

มะเรง็ตบั รอใหม้อีาการกส็ายเสยีแลว้ 

 (คดัจาก น.พ. วรีวุฒ ิอิม่สําราญ “มะเรง็ตบั รอใหม้อีาการกส็ายเสยีแลว้” ใน น.ส.พ. 

มติชน ฉบบัวนัเสารท์ี ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๒ หน้า ๙) 

 ตวัอยา่งที ่๒ 

 ในรอบ ๑ ปีทีผ่า่นมา ประเทศไทยของเราเกดิเหตุการณ์รา้ยแรงหลายเหตุการณ์ทัง้ภยั

พบิตัจิากคลื่นยกัษ์สนึาม ิพายุฝนกระหน่ําทาํใหเ้กดิน้ําท่วมในหลายจงัหวดั ซึง่เป็นเหตุการณ์

ทีเ่กดิจากธรรมชาต ิแต่เหตุการณ์ทีเ่สยีหายรุนแรงกว่านัน่คอืเหตุการณ์ทีค่นไทยฆ่ากนัเองที ่

๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 (คดัจาก เรยีงความเรื่องสูญเสีย...สูญส้ิน...สูญเปล่าของ น.ส. ศุภธิดา วริุฬพฒัน์ 

รหสั ๔๗๐๔๐๑๐๑๙๐) 
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 วิธีท่ี ๔ คาํนําท่ีเร่ิมต้นด้วยการให้คาํจาํกดัความหรือความหมายของคาํ การเขยีน

คํานําประเภทน้ีเปรยีบเสมอืนการไขกุญแจเข้าไปสู่เน้ือเรื่องด้วยการถอดรหสัความหมาย

สาํคญัของเรือ่ง (Key Word) ชว่ยผูอ้า่นเขา้ใจเน้ือเรือ่งทีจ่ะอา่นไดง้า่ยขึน้ 

 การเขยีนคํานําวธิีน้ีเหมาะสําหรบัการเขยีนคํานําของเรยีงความที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบั

คําศพัท์ใหม่ๆ  เกี่ยวกบัความหมายของคําที่คนทัว่ไปยงัไม่เขา้ใจดพีอ หรอืคําทีม่กีารนิยาม

ความหมายแตกต่างกนัออกไป 

 ตวัอยา่งที ่๑ 

 จเีอม็โอ (GMO) เป็นคําที่ย่อมาจากคําเต็มภาษาองักฤษว่า Genetically Modified 

Organisms หมายถึงพชืหรอืสตัว์ที่ถูกดดัแปลงพนัธุกรรม โดยอาศยัเทคโนโลยชีวีภาพและ

พนัธุวศิวกรรม ทําใหไ้ดพ้ชืหรอืสตัวส์ายพนัธุ์ใหม่ทีม่คีุณสมบตัหิรอืลกัษณะตามตอ้งการ เช่น

ขนาดใหญ่กว่าปรกต ิมคีุณภาพดกีว่าปรกต ิผลดคีอืทําใหม้อีาหารเพยีงพอสาํหรบัมนุษยม์าก

ขึน้ แต่ผลเสยีตามทีป่รากฏในสือ่ต่างๆ คอือาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผูบ้รโิภค 

 (คดัจาก ศ.ดร. อมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์“จเีอม็โอ – พระเอกหรอืผูร้า้ยในสงัคมไทย” ใน 

พินิจไทยไตรภาค ปฐมภาค : ภาษา พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๑๐๕) 

 ตวัอยา่งที ่๒ 

 คาํว่านกัเรยีนเป็นคาํทีน่่าสนใจ คาํใดประกอบดว้ยหน่วยคํา “นกั” มกัมคีวามหมายไป

ในทาง “ผูเ้ชี่ยวชาญ” หรอื “ผูม้อีาชพีทางใดทางหน่ึง” เช่นนักรอ้ง นักแสดง นักเขยีน นักพูด 

นักสบื นักบิน ฯลฯ ดงันัน้ คําว่า นักเรียน จงึมคีวามหมายในทํานอง “ผูท้ี่เรยีนเป็นอาชพี” 

หรอื “ผูม้อีาชพีในการเรยีน” คําว่านักเรียนจงึมคีวามหมายเขม้กว่าคําว่าผู้เรียน ซึง่หมายถงึ 

“คนทีเ่รยีน” นักเรยีนจงึควรทําตวัเป็นผูเ้รยีนทีเ่อาจรงิเอาจงั ในเมื่อการเรยีนเป็นอาชพี การ

เรยีนกต็อ้งมาเป็นอนัดบัแรก ไมใ่ช่งานอดเิรก นกัเรยีนทีแ่ทจ้รงิจงึตอ้งขยนัและเหน็คุณค่าของ

การตกัตวงความรู ้

 (คดัจาก ศ.ดร. อมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ์ “นักเรยีนในวฒันธรรมไทย” ในพินิจไทยไตร

ภาค ปฐมภาค : ภาษา พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๑๑๖) 
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 ตวัอยา่งที ่๓ 

 สิง่หน่ึงเป็นบ่อเกดิของสิง่ต่างๆ มากมาย สิง่น้ีทําใหโ้ลกน่าอยู่ ทําใหทุ้กสิง่ทุกอย่าง

หรอืแมก้ระทัง่ทุกชวีติผูกพนักนัอย่างไม่มเีงื่อนไข ทําใหต้้องยิม้ทุกครัง้ทีนึ่กถงึหรอืบางครัง้ก็

อาจทาํใหโ้ลกทัง้โลกกลายเป็นสชีมพภูายในพรบิตาเดยีว แต่อกีดา้นหน่ึงของสิง่ๆ น้ี อาจทาํให้

ทุกสิง่ทุกอยา่งทีเ่คยเป็นคุณกลบักลายเป็นโทษมหนัต ์ทาํใหร้อยยิม้ตอ้งเปลีย่นเป็นคราบน้ําตา 

ทําใหต้อ้งปฏเิสธสิง่ดีๆ  ทีค่วรจะไดร้บัและอาจทําใหค้นบางคนไม่สามารถมชีวีติอยู่ได ้สิง่ๆ น้ี

ฉนัเรยีกมนัวา่ความรกั 

 (คดัจากเรยีงความเรื่อง เพ่ือนเอย จะบอกให้ของ น.ส. ทติยต์ยิา ชื่นเจรญิ วชิาเอก

ภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร)์ 

 วิธีท่ี ๕ คาํนําท่ีเขียนด้วยการนําข่าวท่ีกาํลงัเป็นท่ีสนใจหรือปัญหาเร่งด่วนของ

สงัคมมากล่าว คํานําประเภทน้ีจะเขยีนดว้ยการนําข่าวหรอืปญัหาเร่งด่วนของสงัคมทีก่ําลงั

เป็นที่วพิากษ์วจิารณ์อยู่ในขณะนัน้มากล่าวนําเรื่อง ทําใหผู้อ้่านอ่านเรื่องพรอ้มกบัการนึกถงึ

ขา่วหรอืปญัหาสงัคมในขณะนัน้ควบคูก่นัไป 

 ตวัอยา่งที ่๑ 

 “โจรใต้โหดยงิสาวทอ้งร่อแร่ บึ้มตลาด ๒๐ จุด ตํารวจ ชาวบา้นเจบ็ระนาว ไม่เวน้แม้

เด็ก ๒ ขวบ” ข้อความจากข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์น้ี ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจกับ

เหตุการณ์ใน ๓ จงัหวดัชานแดนภาคใต ้เมื่อไหร่หนอเหตุการณ์เช่นน้ีจะจบลงเสยีท ีคําถามน้ี

คงอยูใ่นหวัใจของคนไทยหลายๆ คน เชน่กนั 

 (คัดจากเรียงความเรื่องใต้ร่มไตรรงค์ ของ น .ส .  ไพรผกา เพชรย้อย รหัส 

๔๗๐๑๐๐๐๙๘๘ วชิาเอกภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร)์ 

 ตวัอยา่งที ่๒ 

 เป็นที่รบัรูก้นัอยู่ว่าเศรษฐกจิโลกยงัส่อแนวโน้มว่าจะวกิฤติอยู่ สหรฐัอเมรกิาซึ่งเป็น

ต้นเหตุยงัแก้ไขได้ไม่ดนีัก ผลกระทบต่อเน่ืองมารุนแรงที่ยุโรปและมแีนวโน้มจะลามแรงใน

เอเชยีอกีไมน่าน 

 (คดัจาก นายดาตา้ คอลมัน์ เมนูขอ้มลู “ความไมเ่ชื่อมัน่” ใน มติชนสดุสปัดาห ์ฉบบั

วนัที ่๑๘ - ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ปีที ่๓๐ ฉบบัที ่๑๕๓๑ หน้า ๗๕) 
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 วิธีท่ี ๖ คาํนําท่ีขึน้ต้นด้วยคาํถามหรือข้อความชวนให้คิด วธิน้ีีผูเ้ขยีนอาจเริม่ตน้

ดว้ยประโยคคําถาม ทําใหผู้อ้่านอยากจะตอบ หรอืดว้ยขอ้ความที่ชวนใหผู้อ้่านเกดิความคดิ

ในทางเหน็ดว้ยหรอืโตแ้ยง้ 

 ตวัอยา่งที ่๑ 

 คงมหีลายคนตัง้คําถามว่า “คนเราเกดิมาทําไม” ฉนัเองเป็นคนหน่ึงทีช่อบตัง้คาํถามน้ี

กบัตนเองเสมอ เวลาทีฉ่นัทําอะไรไม่สาํเรจ็ ทอ้ถอยกบัชวีติ และไม่รูจ้ะอยู่ต่อไปเพื่ออะไร แต่

ท่านเชื่อหรอืไม่ว่าในทุกคําถามย่อมมคีําตอบในตวัเองอยู่เสมอ แมจ้ะใช้เวลานานกว่าจะหา

คาํตอบนัน้เจอ 

 (คัดจากเรียงความเรื่องเพ่ือใครสักคน ของ น.ส. สุธาสินี ธรรมวิจารณ์ รหัส 

๕๑๐๔๐๐๓๗๘๔) 

 ตวัอยา่งที ่๒ 

 คนไทยเคยอยู่กนัอย่างปรกติสุขมาเป็นเวลาช้านาน คนไทยมนิีสยัรกัความสงบ รกั

ความอสิระ มน้ํีาใจ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผต่่อกนั แต่เหตุไฉนคนไทยทุกวนัน้ีจงึมแีต่ความขดัแยง้ ขาด

ความสมคัรสมานสามคัค ีหากเป็นเชน่น้ีสงัคมไทยจะมคีวามสงบสขุเหมอืนเชน่อดตีไดอ้ยา่งไร 

 (คดัจากเรียงความเรื่องความสงบอยู่ท่ีไหน ของ น.ส. สุธาสินี สอนทรพัย์ รหสั 

๔๗๐๔๐๑๓๘๐๖ วชิาเอกภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร)์ 

 วิธีท่ี ๗ คาํนําท่ีเขียนด้วยการโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านอยากอ่านและมีความเห็น

คล้อยตาม การเขยีนคํานําวธิน้ีีผูเ้ขยีนจะใชช้ัน้เชงิและลลีาภาษาทีน่่าสนใจ ทําใหผู้อ้่านเกดิ

ความรูส้กึอยากอา่นและมคีวามเหน็คลอ้ยตามเหตุผลของผูเ้ขยีน 

 ตวัอยา่งที ่๑ 

 ในช่วงชวีติหน่ึงของทุกคน ย่อมมโีอกาสไดพ้บกบัเหตุการณ์หรอืสิง่ทีท่ําใหต้นเองเกดิ

ความประทบัใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกดีๆ ที่เราพึงพอใจ เป็นความทรงจํายากที่จะลืม และมี

ความสุขทุกๆ ครัง้ที่ไดนึ้กถงึความประทบัใจนัน้ๆ และความประทบัใจของแต่ละคนอาจเป็น

แรงบนัดาลใจทีท่าํใหต้นเกดิกําลงัใจในการทาํสิง่ใดใหป้ระสบความสาํเรจ็ อยา่งทีฉ่นัไดเ้ป็นอยู่

ทุกวนัน้ี 
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 (คัดจากเรียงความเรื่องเพราะฉันประทับใจ ของ น .ส . นฤมล ไวทรง รหัส 

๔๗๐๔๐๐๗๘๕๗ วชิาเอกภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร)์ 

 ตวัอยา่งที ่๒ 

 เราทุกคนล้วนมีประสบการณ์ชีวิตมาด้วยกนัทัง้นัน้ ทัง้ในทางที่ดีและไม่ดี เรามกั

อยากจะจดจําประสบการณ์ทีด่เีอาไว ้และลมืประสบการณ์ทีไ่ม่ดไีปจากความทรงจํา แต่ไม่ว่า

ประสบการณ์นัน้จะดหีรอืไม่ดกีต็าม ประสบการณ์เป็นสิง่สําคญัอย่างหน่ึงในชวีติทีจ่ะสอนให้

เราเรยีนรูอ้ะไรหลายๆ อย่าง อาจสอนใหเ้รารูจ้กัต่อสูก้บัอุปสรรค สอนใหเ้ราอดทน อดกลัน้ 

และเข้มแข็งมากกว่าเดิม รวมทัง้การรู้จ ักนําประสบการณ์นัน้มาปรับใช้ในการดําเนิน

ชวีติประจาํวนั 

 (คัดจากเรียงความเรื่องบันทึกจากใจ  ของ น .ส .  นุชนา กลับมารัมย์ รหัส 

๔๕๐๓๕๐๗๖๖๙ วชิาเอกสือ่สารมวลชน คณะมนุษยศาสตร)์ 

 วิธีท่ี ๘ คาํนําท่ีเขียนด้วยการยกข้อความท่ีเป็นคาํพูด คาํคม คาํขวญั บทร้อย

กรอง บทเพลง หรือสภุาษิตท่ีน่าสนใจ การเขยีนคาํนําวธิน้ีีผูเ้ขยีนจะยกขอ้ความประเภทใด

ประเภทหน่ึงเหล่าน้ีมาประกอบคาํนําทีเ่ขยีน 

 ตวัอยา่งที ่๑ 

 “สําหรบัคนทีเ่ติบโตมาจนครึง่ชีวิตแล้วยงัไม่เคยมโีอกาสสมัผสัตวัตนทีแ่ท้จรงิของ

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว อยากจะบอกว่า...คุณกําลงัปล่อยใหช้่วงเวลาทีด่ทีีสุ่ด

ชว่งหนึง่ของชวีติหลุดลอยไปอยา่งน่าเสยีดาย” 

 หน่ึงในประโยคทองจากคํานําผูเ้ขยีนในหนังสอื “ฮกัแพง...เมอืงลาว” สารคดจีากฝีมอื

อนัเยีย่มยทุธข์อง สมุติรา จนัทรเ์งา ถอืเป็นอกีหน่ึงขอ้พสิจูน์ของประสบการณ์ในการท่องเทีย่ว

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวไดเ้ป็นอย่างด ีในฐานะทีล่าวเป็นประเทศเพื่อนบา้นที่

ใกลช้ดิสนิทสนมทีส่ดุ มรีากภาษาและวฒันธรรมใกลเ้คยีงกบัเมอืงไทยมากทีส่ดุ 

 (คดัจากดุษฎ ีสนเทศ  คอลมัน์คนกบัหนังสอื “ฮกัแพง...เมอืงลาว โดยสุมติรา จนัทร์

เงา” ในหนงัสอืพมิพม์ติชน ฉบบัวนัเสารท์ี ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๒ หน้า ๓) 
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 ตวัอยา่งที ่๒ 

 “ไขมุ่กอนัดามนั สวรรคเ์มอืงใต้ หาดทรายสทีอง สองวรีสตร ีบารมหีลวงพ่อแช่ม” คํา

ขวญัขา้งตน้น้ี ต่อใหใ้ครทีไ่มเ่คยรูม้าก่อนวา่เป็นคาํขวญัของทีไ่หน กค็งจะเดาไดไ้มย่ากว่าน่ีคอื

คาํขวญัประจาํจงัหวดัภเูกต็ จงัหวดัซึง่เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทยนัน่เอง 

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

 กลวธิแีละตวัอย่างการเขยีนคาํนําทัง้ ๘ ประการน้ีเป็นแนวทางสาํหรบัการเขยีนคํานํา

ประกอบการเขยีนเรยีงความของนักศกึษา ซึ่งนักศึกษาควรเลอืกตามความเหมาะสม หรอื

นกัศกึษาอาจคดิวธิกีารเขยีนขึน้ใหมก่ไ็ด ้แต่ขอใหอ้ยูใ่นกรอบคุณลกัษณะของคาํนําทีด่ ีคอื เรา้

ใจผูอ้่าน เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเรื่อง ใชภ้าษาประณีต สละสลวย และเปิดประเดน็เขา้สู่เน้ือ

เรือ่งไมว่กไปวนมา 

 ๓. เน้ือเรื่อง (Body) เป็นสว่นสาํคญัทีสุ่ดของเรยีงความ เพราะเป็นสว่นเน้ือหาทีเ่ป็น

รายละเอยีดของเรือ่งทีจ่ะทาํใหผู้อ้า่นไดร้บัความรูห้รอืเขา้ใจเรื่องราวไดอ้ยา่งชดัแจง้ การลําดบั

เน้ือหาของเรื่องควรยดึโครงเรื่องเป็นแกน เพราะจะทําใหก้ารลําดบัความของเน้ือเรื่องเป็นไป

อยา่งต่อเน่ือง ไมส่บัสนวกวน 

  ในส่วนของเน้ือเรื่องน้ีอาจประกอบด้วยข้อความหลายย่อหน้า เพราะย่อหน้า

หน่ึงๆ จะกล่าวถงึใจความสาํคญัเพยีงประการเดยีว ดงันัน้ในส่วนเน้ือเรื่องจงึอาจแบ่งเป็นย่อ

หน้ายอ่ยๆ เพือ่ใหก้ารแบ่งเน้ือหาของเรือ่งชดัเจนขึน้ 

  เน้ือเรือ่งทีด่คีวรมคุีณลกัษณะดงัน้ี 

  1. เขยีนตามโครงเรือ่งทีว่างไว ้

  2. ลาํดบัใจความทลีะตอน 

  3. ขึน้ยอ่หน้าใหมเ่มือ่จบใจความแต่ละตอน 

  4. เน้ือความในแต่ละยอ่หน้าตอ้งเกีย่วเน่ืองและสมัพนัธก์นั 

  5. ใจความของเน้ือเรือ่งตอ้งมสีาระ ขอ้เทจ็จรงิและใหร้ายละเอยีดชดัเจน 

 เน่ืองจากเน้ือเรื่องประกอบดว้ยขอ้ความหลายย่อหน้าซึง่จําเป็นตอ้งเชื่อมโยงใจความ

ของยอ่หน้าใหต่้อเน่ืองและสมัพนัธก์นั ในทีน้ี่จะไดก้ล่าวถงึการดาํเนินเรื่องและการเชื่อมโยงยอ่

หน้า ดงัน้ี 
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 การดาํเนินเรื่อง 

 การดาํเนินเรือ่งทีน่่าสนใจม ี๓ ประการคอื 

 1. การดาํเนินเรื่องตามระยะเวลา โดยดําเนินเรื่องจากระยะเวลาทีเ่กดิก่อนไปหา

หลงั หรอืจากระยะเวลาทีเ่กดิทีห่ลงัไปหาก่อน แต่เน่ืองจากเรยีงความเป็นงานเขยีนประเภท

สารคดมีุง่เน้ือหาสาระมากกวา่ความบนัเทงิ จึงควรดาํเนินเรื่องจากระยะเวลาท่ีเกิดก่อนไปหา

หลงั  เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจเรือ่งราวไดง้า่ยและชดัเจน 

 ตวัอยา่ง เรยีงความทีย่กมาน้ีเป็นเรยีงความทีเ่ขยีนตามลําดบัเวลา จากเวลาทีเ่กดิขึน้

ก่อนไปสู่เวลาทีเ่กดิขึน้ทหีลงัโดยผูเ้ขยีนเล่าเรื่องราวในชวีติของตนเองนับตัง้แต่เดก็จนโต ว่า

ไดพ้บเจอปญัหาและอุปสรรคใดบา้ง 

จะดีจะชัว่อยู่ท่ีตวัทาํ...จะสงูหรือตํา่อยู่ท่ีทาํตวั 

น.ส. ชนดัดา แสนล ี

รหสั ๔๔๐๒๐๑๘๕๑๑ 

วชิาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์

 คนเราเลอืกเกดิไม่ได ้แต่สามารถเลอืกทางเดนิของชวีติได ้คอืเลอืกทีจ่ะเป็นคนดหีรอื

คนชัว่ สําหรบัฉันแล้วเลอืกที่จะเป็นคนด ีฉันเกดิมาไม่ได้มชีวีติที่สวยงามและพรอ้มเหมอืน

ครอบครวัอื่น พ่อกบัแม่ฉันแยกทางกนัตอนฉันอายุได ้๒ ขวบ ตอนทีพ่่อกบัแม่ทะเลาะกนัฉัน

อยู่ในเหตุการณ์ และจดจําเหตุการณ์นัน้ไดด้ ีแต่ดว้ยความทีย่งัเดก็เลยไม่รูว้่านัน่คอืการแยก

ทางกนั 

 แม่พาฉนักบัพีช่ายไปอยู่บา้นยาย แต่ปู่ตามเอาพีช่ายกลบัมาอยูก่บัปูไ่ดเ้พยีงคนเดยีว 

ตอนนัน้แม่มาทํางานทีก่รุงเทพฯ ลูกของป้ามกัจะลอ้ฉันว่าลูกไม่มพี่อ แม่โดนเขาฆ่าตายแล้ว 

ไดย้นิแบบน้ีทไีรฉนัจะรอ้งไหไ้ปฟ้องยายทุกครัง้ ยายจะปลอบและบอกว่าแม่ไปทํางานเดีย๋วก็

กลบั 

 พออายุได ้๕ - ๖ ปี ฉนัมกัรอ้งไหต้ามลูกป้าไปโรงเรยีน แต่ไม่มสีตูบิตัรยายเลยพาไป

ฝากกบัเพื่อนยายทีเ่ป็นครใูหญ่ เรยีนอนุบาลถงึ ป. ๑ สอบไดท้ี ่๑ มาตลอด คุณครใูหญ่กบ็อก

ยายว่าถ้าอยากจะใหห้ลานเลื่อนชัน้ ป. ๒ ต้องนําสูตบิตัรมาแจง้แก่ทางโรงเรยีน เป็นเหตุให้

ยายต้องพาฉันมาบ้านปู่ และครัง้น้ีทําใหพ้่อกบัแม่ฉันกลบัมาอยู่ดว้ยกนัอกีครัง้ ฉันมพีีช่ายมี
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น้องชายต่างแม่ มญีาตพิีน้่องมคีรอบครวัทีส่มบูรณ์เหมอืนครอบครวัอื่น แต่เพยีง ๖ เดอืน พ่อ

กบัแมก่แ็ยกทางกนัอกี แมบ่อกวา่มคีนมาบอกวา่ภรรยาของพอ่อกีคนกาํลงัจะคลอด 

 หลงัจากนัน้ฉนัจงึอยูก่บัปูแ่ละยา่มาตลอด ทา่นเลีย้งดแูละใหก้ารศกึษาแก่ฉนั ฉนัโชคดี

ทีเ่รยีนเก่ง ทาํใหไ้ดร้บัทุนการศกึษาจนจบ ม. ๓ และตัง้ใจวา่จะเรยีนต่อ ม. ๔ แต่ตอ้งพบัความ

ฝนัเกบ็ไว ้ปูบ่อกวา่สง่เรยีนไมไ่หว เพราะพีช่ายกาํลงัเรยีน ม. ๔ น้องชายจะตอ้งเรยีนต่อ ม. ๑ 

ฉันบอกปู่ว่าไม่เป็นไรเดีย๋วทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้ พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉันมาทํางานที่

กรุงเทพฯ และเรยีนการศกึษานอกโรงเรยีนจนจบ ม. ๖ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตัง้ใจจะเรยีนต่อสถาบนั

ราชภฏั ยา่กป็ว่ยเป็นอมัพฤกษ์ ตอ้งกลบัมาดแูลยา่เกอืบ ๑ ปี ยา่กเ็สยีชวีติ ฉนักลบัมากรุงเทพฯ 

ไมถ่งึ ๒ เดอืน ปูก่เ็สยีชวีติโดยไมท่ราบสาเหตุ ตอนนัน้ไมรู่เ้ลยวา่จะทาํอะไรต่อ 

 เหมอืนมชีวีติใหม่อกีครัง้หลงัจากที่ปู่เสยี อาของฉันก็พามาอยู่กบัพี่สาวของอาเขย 

ท่านไม่มลีูกและเปิดรา้นเสรมิสวย แต่ฉันไม่ถนัดและไม่ชอบงานดา้นน้ี ท่านเลยถามว่าแล้ว

อยากจะทาํอะไร ฉนับอกวา่อยากเรยีนต่อ แต่ขอเรยีนทีม่หาวทิยาลยัรามคาํแหงจะไดป้ระหยดั

ค่าใชจ้่าย พ.ศ. ๒๕๔๔ สมคัรเขา้เป็นนักศกึษา แต่ดว้ยความทีไ่ม่มเีพื่อนและไม่รูว้ธิกีารเรยีน 

เลยไปเขา้ชมรมเพราะมเีพื่อนมาก เน่ืองจากเป็นชมรมเคลื่อนไหว ทําใหม้กีจิกรรมต้องออก

ต่างจงัหสดัและลงพืน้ทีท่ีม่ปีญัหา บางครัง้กไ็ปชุมนุมประทว้งกบัชาวบา้นบ่อย ทําใหท้างบา้น

ไมพ่อใจ เลยออกจากบา้น 

 หลงัจากออกมาจากบา้นกห็างานทําแต่ไม่มเีวลามาเรยีน ทีท่ํางานอนุญาตใหล้าสอบ

ได้เท่านัน้ ฉันลงทะเบยีนทุกเทอมแต่ไม่มเีวลามาสอบและสอบตกเกอืบทุกวชิา เพราะอ่าน

หนังสอืไม่ทนั และพกัผ่อนไม่เพยีงพอ อาฉันเหน็ว่าถา้ยงัเป็นแบบน้ีฉนัคงเรยีนไม่จบแน่ เลย

ใหฉ้นัลาออกจากงาน เพือ่มาเรยีนอยา่งเดยีว 

 ๓ ปีทีผ่า่นมามหีลายๆ คนถามฉนัว่าไมเ่สยีดายเวลาหรอื บางครัง้กนึ็กเสยีดายเพราะ

ถา้เราตัง้ใจเรยีนอยา่งเดยีวเราคงเรยีนจบนานแลว้ แต่บางครัง้กไ็ม่เสยีดายเพราะมนัทําใหเ้รา

ไดเ้รยีนรูอ้ะไรหลายๆ อย่าง ที่ในตําราเรยีนไม่มสีอน อาจจะเป็นปรญิญาชวีติที่ไม่มสีถาบนั

ไหนอนุมตัใิห ้

 แต่ในปจัจุบนัน้ีฉนัไดก้ลบัมาเรยีนตามปกต ิมเีพื่อนๆ ทีเ่รยีนดว้ยกนัและทาํใหฉ้นัไดรู้้

แล้วว่า การที่เราจะเรยีนทีม่หาวทิยาลยัรามคําแหงควรจะทําอย่างไร มเีพื่อนหลายๆ คนที่มี

ชวีติเหมอืนฉนัแต่ประชดชวีติในทางทีผ่ดิ ฉนัคดิวา่นัน่ไมใ่ชท่างเลอืกทีด่เีลย 
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 ฉนัมวีนัน้ีไดเ้พราะฉนัไดร้บัโอกาสจากผูม้พีระคุณ ทีไ่มไ่ดม้คีวามสมัพนัธฉ์นัญาตอิะไร

กบัฉัน แต่ท่านเป็นเสมอืนแม่ เป็นทุกๆ อย่างใหก้บัฉัน แต่นัน่ก็คอืส่วนหน่ึง ทุกสิง่ทุกอย่าง

ขึน้อยูก่บัตวัเรา เพราะจะดีจะชัว่อยู่ท่ีตวัทาํ จะสงูจะตํา่อยู่ท่ีทาํตวั 

 ๒. การดาํเนินเรื่องตามสถานท่ี ผูเ้ขยีนเรยีงความอาจใชส้ถานทีใ่นการดาํเนินเรื่อง 

โดยอาจบรรยายรายละเอยีดของสถานที ่หรอืกล่าวถงึสถานทีน่ัน้ๆ ว่าไดท้ําใหไ้ดพ้บเรื่องราว

ใดบา้ง ซึง่การดําเนินเรื่องตามสถานทีน้ี่ ควรดาํเนินเรื่องจากสถานท่ีเหน็เด่นชดัมากไปสู่

สถานท่ีเหน็เด่นชดัน้อย 

 ตวัอยา่ง เรยีงความทีย่กมาน้ีกล่าวถงึประสบการณ์การใชช้วีตินกัศกึษาของนกัศกึษาผู้

หน่ึงทีเ่ริม่ต้นใชช้วีตินักศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคําแหงอย่างอา้งวา้ง เมื่อเขา้หอ้งสมุดกพ็บ

นักศึกษาอยู่มากมาย ไม่มทีี่ว่างให้นัง่อ่านหนังสอื จงึออกมานัง่อยู่นอกห้องสมุด ได้พบกบั

เพื่อนคนหน่ึง เพื่อนคนนัน้ชวนไปที่ชมรมขบัร้องประสานเสียง สุดท้ายเธอและเพื่อนได้มี

โอกาสทาํกจิกรรมขบัรอ้งเพลงประสานเสยีงรว่มกนัทีศ่นูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย 

 แม้เรียงความเรื่องน้ี ผู้เขยีนจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัสถานที่แต่ได้ใช้

สถานทีเ่ป็นทีด่าํเนินเรือ่งโดยตลอด 

บนัทึกจากใจ 

น.ส. นุชนา กลบัมารมัย ์

รหสั ๔๕๐๓๕๐๗๖๖๙ 

วชิาเอกสือ่สารมวลชน คณะมนุษยศาสตร ์

 เราทุกคนล้วนมีประสบการณ์ชีวิตมาด้วยกนัทัง้นัน้ ทัง้ในทางที่ดีและไม่ดี เรามกั

อยากจะจดจําประสบการณ์ทีด่เีอาไว ้และลมืประสบการณ์ทีไ่ม่ดไีปจากความทรงจํา แต่ไม่ว่า

ประสบการณ์นัน้จะดหีรอืไม่ดกีต็าม ประสบการณ์เป็นสิง่สําคญัอย่างหน่ึงในชวีติทีจ่ะสอนให้

เราเรยีนรูอ้ะไรหลายๆ อย่าง อาจสอนใหเ้รารูจ้กัต่อสูอุ้ปสรรค สอนใหเ้ราอดทน อดกลัน้ และ

เขม้แขง็มากกวา่เดมิ รวมทัง้รูจ้กัการนําประสบการณ์นัน้มาปรบัใชใ้นการดาํเนินชวีติประจาํวนั 

 กา้วแรกทีด่ฉินัเขา้ในในมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ดฉินัไมรู่จ้กัใครเลย ในเทอมแรกที่

ดฉิันมาเรยีน ดฉิันไม่ค่อยไดพู้ดคุยกบัเพื่อนๆ คนอื่น เมื่อเรยีนเสรจ็แล้วดฉิันกก็ลบัที่พกั ใน

บางวชิากไ็ดพู้ดคุยกบัเพื่อนๆ บ้าง และเริม่ที่จะทกัทายกบัเพื่อนๆ คนอื่นก่อน ตัง้แต่บดันัน้
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เป็นต้นมาดฉิันก็มเีพื่อนเพิม่ขึ้นทลีะคนสองคน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านหลงัจากที่เรยีนจบใน

กระบวนวชิานัน้ๆ แลว้ กไ็มม่โีอกาสไดเ้จอกบัเพือ่นๆ อกี 

 วนัหน่ึงดิฉันเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุด ดิฉันเห็นเพื่อนๆ แต่ละคนกําลังอ่าน

หนงัสอือยา่งขะมกัเขมน้ ดฉินักวาดสายตามองไปรอบๆ หอ้งสมุดกพ็บว่าไมม่ทีีว่่างใหด้ฉินันัง่

อา่นหนงัสอื และในขณะนัน้เองทาํใหด้ฉินัรูว้่าต่อไปน้ีเราตอ้งรูจ้กัหาความรูเ้พิม่เตมิใหม้ากกว่า

น้ี เราต้องแข่งกบัตวัเองใหไ้ด้เสยีก่อน ก่อนที่จะไปแข่งกบัคนอื่น ดฉิันตดัสนิใจเดนิออกจาก

หอ้งสมุดมานัง่อ่านหนังสอืตรงม้านัง่ใต้ร่มไม้ ในใจดฉินัคดิว่าจะทาํอยา่งไรดจีงึจะมโีอกาสมา

เรยีนหนงัสอืบ่อยๆ เพราะดฉินัตอ้งทาํงานไปดว้ย เรยีนดว้ย ดฉินัตอ้งแบ่งเวลาระหว่างงานกบั

การเรยีนใหม้คีวามเหมาะสมกนัมากทีส่ดุ ดฉินัเหน่ือยทีต่อ้งทาํสองสิง่ในเวลาเดยีวกนั แต่ดฉินั

กไ็มเ่คยทอ้ ดฉินัคดิเพยีงวา่คนอื่นทาํได ้เรากท็าํไดเ้หมอืนกนั 

 ในขณะที่ดฉิันกําลงันัง่คดิอยู่นัน่เอง ดฉิันกไ็ดม้โีอกาสไดเ้จอเพื่อนคนนัน้อกีครัง้หน่ึง 

ซึง่เราเคยเจอกนัในชัน้เรยีนเมื่อเทอมทีผ่่านมา เพื่อนของดฉิันชื่อ “ธนคม” ดฉินัและเพื่อนนัง่

คุยกนัอยู่ครู่หน่ึงเขาจงึชวนดฉิันไปทีช่มรมขบัร้องประสานเสียง ธนคมแนะนําดฉิันใหรู้จ้กั

เพื่อนๆ ในชมรม ครัง้แรกดฉิันยงัไม่ค่อยสนิทกบัเพื่อนคนอื่นๆ มากนัก จนกระทัง่เราได้มี

โอกาสทีจ่ะไดไ้ปรอ้งเพลงประสานเสยีงในงานวนัศลิปินแหง่ชาตทิีศู่นยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศ

ไทย 

 ดฉิันและเพื่อนๆ เริม่สนิทกนัในช่วงที่เราต้องมาฝึกซ้อมรอ้งเพลงดว้ยกนัทุกวนัเป็น

ระยะเวลาประมาณ ๓ สปัดาห์ เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกนัสละเวลามาฝึกซ้อมเพื่อให้งาน

ออกมาดทีีส่ดุ เพือ่นๆ ทุกคนทีม่าทีน่ี่ต่างกม็ใีจรกัในเสยีงเพลง เราฝึกซอ้มตัง้แต่เวลา ๑๖.๐๐ -

๑๘.๐๐ น. บางวนักซ็อ้มรอ้งเพลงจนถงึ ๒ ทุ่ม และวนัทีห่นกัทีสุ่ดกค็งจะเป็นวนัซอ้มใหญ่ เรา

ไปซอ้มกนับนเวททีีศ่นูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย เราเริม่ซอ้มตัง้แต่เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ 

น. ถงึแมว้่าจะเหน่ือยและลา้แต่กเ็ป็นความภาคภูมใิจทีค่ร ัง้หน่ึงเราไดม้โีอกาสมายนือยู่บนเวที

แหง่น้ี หลงัจากทีด่ฉินักลบัมาจากศนูยว์ฒันธรรมแลว้ดฉินันอนไมห่ลบัเลย เพราะตื่นเตน้มากที่

จะไดข้ึน้ไปแสดงบนเวทอีนัทรงเกยีรต ิ

 เมื่อถงึวนังาน ดฉินัและเพื่อนๆ ทุกคนยิง่ตื่นเตน้มากขึน้ไปอกี บางคนถงึกบัลงทุนไป

แต่งหน้าทําผมที่ร้านเพื่อที่จะให้ตัวเองดูสวยและดูดีที่สุดยิ่งกว่างานวนัรบัปริญญาเสียอีก 
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เพราะเราอยู่ท่ามกลางสายตาหลายรอ้ยคู่ทีม่ที ัง้ศลิปินอาวุโสที่จะมารบัรางวลั ดารานักแสดง 

สือ่มวลชนทีม่ารอทาํขา่ว รวมทัง้ประชาชนทีเ่ขา้มาชมงานในวนัน้ี 

 และแล้วเวลานัน้กม็าถึงเมื่องานเริม่ขึ้น ดฉิันและเพื่อนๆ มายนืบนเวทีโดยเวทจีะมี

ลกัษณะทีเ่ลื่อนขึน้ได ้เมื่อมกีารส่งสญัญาณเวทคี่อยๆ เลื่อนขึน้ทลีะนิดๆ ม่านค่อยๆ เปิดออก 

สายตาทุกคู่จอ้งมาที่พวกเรา ดฉิันรูส้กึเหมอืนว่าเรากําลงัแสดงคอนเสริต์ วนันัน้รอ้งเพลง ๓ 

เพลง โดยรอ้งเปิดงาน ๒ เพลง รอ้งปิดงาน ๑ เพลง ดฉิันและเพื่อนๆ ทุกคนเป็นตวัแทนของ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงทีไ่ดม้าแสดงในงานครัง้น้ี เมื่อเพลงจบลงกไ็ดร้บัเสยีงปรบมอืจากผูช้ม

จํานวนมาก ม่านค่อยๆ ปิด แต่เสยีงปรบมอืยงัก้องอยู่ในใจของดฉิันตลอดเวลาแมว้่างานจะ

ผา่นมาหลายเดอืนแลว้กต็าม 

 ดฉิันรูส้กึภูมใิจเป็นอย่างมากที่ได้มาเรยีนที่มหาวทิยาลยัรามคําแหง ที่น่ีทําให้ดฉิัน

ไดร้บัประสบการณ์ดีๆ  หลายอย่างที่ไม่อาจจะหามาไดจ้ากตําราเรยีน มติรภาพของดฉิันกบั

เพื่อนเกดิขึน้ที่น่ี ดฉิันมโีอกาสไดรู้จ้กักบัเพื่อนหลายคนหลายอาชพี มทีัง้เพื่อนที่อายุรุ่นราว

คราวเดยีวกบัดฉิัน และมทีัง้เพื่อนที่อายุมากกว่าดฉิัน ซึ่งแต่ละคนต่างก็มปีระสบการณ์ดีๆ  

หลายอยา่งมาเล่าสูก่นัฟงั ทาํใหด้ฉินัไดร้บัความเพลดิเพลนิและความรูใ้หม่ๆ  เกีย่วกบัอาชพีที่

เขาทาํอยู ่บางเรื่องดฉินักส็ามารถนํามาปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนัของดฉินัไดเ้ป็นอยา่งด ีทีน่ี่ทํา

ใหด้ฉิันได้มโีอกาสไปยนือยู่บนเวทอีนัทรงเกยีรติ ที่น่ีสอนใหด้ฉิันรูจ้กัแบ่งเวลาและแสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเอง และสิง่สาํคญัทีส่ดุทาํใหด้ฉินัมองเหน็อนาคตของตนเองไดเ้ป็นอยา่งด ี

 ๓. การดาํเนินเรื่องด้วยเหตุและผล การดําเนินเรื่องวธิน้ีีจะใชเ้หตุหรอืผลเป็นทีต่ ัง้

ขึน้อยู่กบัการเน้นเรื่องใดเป็นสาํคญั โดยกล่าวถึงเรื่องท่ีต้องการเน้นทีหลงั เช่นถา้ตอ้งการ

เน้นหตุ กก็ล่าวถงึผลก่อนแลว้จงึกล่าวถงึเหตุ ถ้าตอ้งการเน้นผลกก็ล่าวถงึเหตุก่อน กล่าวถงึ

ผลทหีลงั 

 ตวัอย่าง เรยีงความทีย่กมาน้ีดําเนินเรื่องดว้ยเหตุและผล โดยผูเ้ขยีนเน้นเหตุมากกว่า

ผล โดยกล่าวถงึผลทีท่าํใหเ้ธอเลกิคดิน้อยใจในชวีติ อนัเน่ืองมาจากการไดพ้บเพือ่นคนหน่ึง 

 

 



 179 TH 244 

ส่ิงท่ีฉันเป็น 

นางสาวจรรยาภรณ์ ชาํนาญธุระกจิ 

รหสั ๔๗๐๔๐๐๗๘๔๐ 

วชิาเอกภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร ์

 ทุกคนเกดิมาบางคนมพีรอ้มทุกอย่าง มพี่อแม่ มหีน้าทีก่ารงาน มฐีานะด ีมกีารศกึษา

สูง แต่ก็มบีางคนที่ไม่ได้มพีร้อมทุกอย่าง และเขาก็ต้องการอยากจะมพีร้อมเหมอืนคนอื่น 

เพยีงแต่เขาไม่มโีอกาสทีจ่ะเป็นเช่นนัน้ แต่คนเราเมื่อเกดิมาแลว้ กต็อ้งยอมรบัในสิง่ทีต่วัเองมี

อยู่ และยอมรบัในสิง่ที่ตวัเองเป็น บางครัง้ฉันก็คดิน้อยใจตวัเองเหมอืนกนัที่ฉันเป็นแบบน้ี 

ทําไมฉนัไม่เกดิมามพีรอ้มทุกอย่างเหมอืนคนอื่นๆ มคีรอบครวัทีอ่ยู่พรอ้มหน้าพรอ้มตากนั มี

เงนิใชม้ากๆ แต่พอฉนัไดรู้จ้กัเพื่อนคนหน่ึง ความคดิน้อยใจตวัเองของฉนักถ็ูกลบออกไปจาก

สมองทนัท ีฉนัยอมรบัในสิง่ทีฉ่นัเป็น และพอใจในสิง่ทีฉ่นัมอียู ่

 ฉนัเป็นคนจงัหวดัสุรนิทร ์อาศยัอยู่กบัยายตัง้แต่เลก็จนโต บา้นฉนัไม่ไดร้ํ่ารวย ฐานะ

พอมพีอกนิ แต่ฉนัจะน้อยใจตวัเองว่าทาํไมฉนัไมม่พีรอ้มทุกอยา่งเหมอืนคนอื่น ฉนัจะชอบบ่น

ใหย้ายฟงัอยู่เป็นประจํา แต่ยายกจ็ะบอกกบัฉันว่า “ถงึเราไม่รํ่ารวยเหมอืนคนอื่น ไม่มพีรอ้ม

ทุกอยา่งเหมอืนคนอื่น แต่เรากม็คีวามสุขได ้เราไมไ่ดล้ําบากอะไร ขา้วกม็กีนิ บา้นกม็อียู ่และ

ยงัมีคนส่งเสียให้เรียนหนังสืออีกด้วย จะน้อยใจตัวเองไปทําไม บางคนเขาก็ไม่มีพร้อม

เหมอืนกบัเรา และเขากล็ําบากมากกว่าเรา เขายงัสามารถอยู่ไดอ้ย่างมคีวามสุข เขาไม่เหน็

น้อยใจตวัเองเลย” เมื่อฉันไดฟ้งัยายฉันพูดแบบน้ี ฉันกร็ูส้กึประทบัใจในตวัยายของฉัน และ

ภูมิใจในตัวเองที่ได้เกิดมาเป็นหลานของยาย แต่ความคิดน้อยใจของฉันก็ยังไม่ได้

หายขาดไป จนฉันได้มารู้จกัเพ่ือนคนหน่ึง เขาทาํให้ฉันรู้จกัคิดและมีความคิดท่ีดีขึ้น 

และท่ีสาํคญั เขาทาํให้ฉันเลิกน้อยใจตวัเอง ยอมรบัในส่ิงท่ีตวัเองเป็น และปรบัปรงุให้ดี

ขึน้ 

 ตอนนัน้ฉันอายุ ๑๓ ปี ฉันจําได้ว่า ฉันกําลงัเรยีนอยู่ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๑ ได้รู้จกั

เพื่อนๆ มากมาย แต่มเีพื่อนผู้หญิงชื่อ “ต่าย” จะเป็นคนเงยีบๆ ชอบเก็บตวั ไม่ค่อยเล่นกบั

เพื่อน ว่างๆ กจ็ะอ่านหนังสอื ต่ายเป็นคนทีเ่รยีนด ีมน้ํีาใจ ช่วยเหลอืเพื่อน เวลาเพื่อนมเีรื่อง

ไมส่บายใจ กใ็หค้าํปรกึษาใหก้าํลงัใจเพือ่นไดด้มีาก 
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 วนัเสาร ์อาทติย ์ซึง่เป็นวนัหยุดเรยีน ฉนัจะเหน็ต่ายเขน็รถเกบ็ของเก่าขาย ตอนแรก

ฉนัไมแ่น่ใจว่าใช่ต่ายหรอืเปล่า แต่พอเขาถงึหน้าบา้นฉนั ฉนักม็ัน่ใจทนัทวี่าเป็นต่าย เรากเ็ลย

นัง่คุยกนัพกัหน่ึง ฉนัอยากรูม้ากว่าทําไมเขาถงึตอ้งมาเกบ็ของเก่าตามขา้งถนนไปขายแบบน้ี 

เขากเ็ลยชวนฉันใหไ้ปขายของเก่าดว้ยกนัแล้วเขาจะเล่าใหฟ้งั เพราะความอยากรูอ้ยากเหน็

ฉนัจงึตกลงไปกบัต่าย ชว่ยต่ายเกบ็ของเก่า เกบ็ขวดตามขา้งถนนไปขาย แมแ้ต่ในถงัขยะต่าย

กเ็กบ็เรยีบ ฉนัทัง้เกบ็ไปดว้ยทัง้อายไปดว้ย ฉนัจงึถามต่ายวา่ “ไมอ่ายบา้งเหรอ” ต่ายกบ็อกว่า 

“อายทาํไมไมไ่ดท้าํอะไรผดิ” และเขากเ็ล่าใหฟ้งัวา่ บา้นเขามสีมาชกิอยู ่๓ คน มป้ีา มต่ีาย และ

มน้ีองอกี ๑ คน ครอบครวัเขามฐีานะยากจน ต้องหาเก็บของเก่าขายเพื่อแลกกบัเงนิไปซื้อ

หนังสอืเรยีน ป้ากร็บัจา้งทํางานทัว่ไปไดเ้งนิไม่มากนัก น้องกก็ําลงัเรยีนหนังสอือยู่ดว้ย ต่าย 

บอกอกีว่า ไม่รูต้วัต่ายเองจะไดเ้รยีนถงึชัน้ไหน แต่ต่ายกไ็ม่เคยคดิทอ้ถอยเลย มแีต่ขยนัมาก

ขึน้กว่าเดมิ ฉันกเ็ลยถามเขาว่า “คดิน้อยใจตวัเองบา้งหรอืเปล่าทีช่วีติตวัเองเป็นแบบน้ี ไม่มี

พรอ้มเหมอืนคนอื่นๆ” ต่ายก็ตอบว่า “ไม่เคยคดิเลย ไม่รูจ้ะน้อยใจตวัเองไปทําไม มนัไม่ได้

ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น สู้ทําวนัน้ีให้ดีที่สุดและพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่จะไม่ดีกว่าเหรอ” คําพูด

ของต่ายทาํใหฉ้นัคดิได ้หลงัจากวนันัน้มา ฉนักไ็มเ่คยคดิน้อยใจตวัเองอกีเลย และฉนักย็อมรบั

ในสิง่ทีฉ่นัเป็นดว้ย 

 ฉนัไมค่ดิวา่ผูห้ญงิตวัเลก็ๆ ทีช่ื่อ “ต่าย” จะสามารถเปลีย่นความคดิของฉนัได ้แต่เขาก็

สามารถทําได ้ความคดิดีๆ  และสิง่ต่างๆ ทีฉ่นัไดร้บัจากผูห้ญงิคนน้ี ทําใหฉ้นัประทบัใจในตวั

เขามาก ไมใ่ช่แค่ความพอใจในสิง่ทีต่วัเองมอียู่ แต่ต่ายยงัสอนใหฉ้นัไดรู้จ้กักบั “มติรภาพของ

คําว่าเพื่อน” การเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ การมมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่ ีหลงัจากทีจ่บ ม.๖ ต่ายกไ็ม่ไดเ้รยีน

ต่อ เขาตอ้งออกไปทํางานส่งน้องเรยีนหนังสอื และฉนักไ็ม่ไดต้ดิต่อกบัต่ายอกีเลย แต่ฉนักย็งั

จําไดเ้สมอ ไม่เคยลมืว่า ฉันมเีพื่อนคนหน่ึงทีช่ื่อ “ต่าย” คนทีส่ามารถเปลีย่นความคดิของฉัน

ใหด้ขีึน้ได ้ทาํใหฉ้นัรูจ้กัตวัเอง ยอมรบัตวัเอง น่ีแหละคอื “สิง่ทีฉ่นัเป็น” 

 การเช่ือมโยงย่อหน้า 

 นอกจากการดาํเนินเรื่องซึง่จะช่วยใหเ้น้ือเรื่องของเรยีงความดาํเนินไปอย่างราบเรยีบ

แลว้ การเชื่อมโยงยอ่หน้าดว้ยคําหรอืวล ียงัช่วยใหย้่อหน้าแต่ละย่อหน้ามสีมัพนัธภาพชดัเจน 

ไมเ่ป็นยอ่หน้าทีข่าดความเกีย่วเน่ืองเชื่อมโยงกนั 
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 ตวัอยา่ง   เรยีงความทีย่กมาเป็นตวัอยา่งน้ี ใหน้กัศกึษาสงัเกตขอ้ความทีพ่มิพต์วัเน้น

ของแต่ละยอ่หน้า ซึง่เชื่อมโยงดว้ยคาํหรอืวล ี

ภายใต้ความร่มรื่น 

น.ส. ชลธชิา ทพิยศ์ร ี

รหสั ๔๗๐๔๐๐๙๘๕๔ 

วชิาเอกภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร ์

 ในชว่งชวีติของคนๆ หน่ึง จะมสีกักีค่ร ัง้ทีเ่ราไดม้โีอกาสเจอกบัเรื่องราวหรอืเหตุการณ์

ที่ยากจะลืมเลือน และสามารถจดจําได้ตลอดไปโดยไม่ต้องบนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เหมอืนเรือ่งราวทีฉ่นัไดพ้บและอยากนํามาเล่าสูท่า่นผูอ้า่นน้ี 

 ภายในซอยเลก็ๆ ทีห่่างไกลจากถนนทีม่รีถเคลื่อนตวัอย่างชา้ๆ หรอืบางครัง้อาจไม่

เคลื่อนตวัเลย เหมอืนกบัวา่รถเหล่านัน้กาํลงัจอดใหล้กูคา้เลอืกซือ้วา่จะเอารถคนัไหนด ีภายใน

ซอยเล็กๆ มีต้นไม้ทําให้บรรยากาศภายในนัน้ร่มรื่นมาก แต่ฉันว่าภายในความร่มรื่นมี

ความรูส้กึเศร้าใจและรอคอยการมาเยอืนของผู้คน และมคีวามหวงัเล็กๆ ว่าจะมใีครสกัคน

มองเหน็ ซึ่งฉันกไ็ดม้โีอกาสเหน็และสมัผสักบับรรยากาศนัน้ ซึ่งภายในนัน้มโีรงเรยีนสําหรบั

เด็กปญัญาอ่อน ที่แทรกอาคารเล็กๆ ภายในพื้นที่แคบๆ และมเีด็กกบัครูรวมกนัแล้วไม่ถึง 

๕๐๐ ชวีติ 

 ส่ิงแรกที่ฉันเหน็เมื่อย่างเขา้ไป คอืใบหน้าที่มรีอยยิ้มท่าทางจะมคีวามสุข เมื่อเหน็

นักศึกษาจํานวน ๓๑ คนมาเยอืนที่นัน่ ภายในนัน้ฉันได้เห็นสภาพเด็กปญัญาอ่อนที่เขามี

ความสุขอยู่ในโลกส่วนตวัของเขา ทีท่่านๆ เราๆ ทีป่กตไิม่สามารถรบัรูว้่าเขาคดิอะไรอยู่ แต่

จากสหีน้าแววตาเขามคีวามสขุมากเลยทเีดยีว แต่บางคนกด็ลุูกลีลุ้กลนผดิปกต ิ

 ในโรงเรียนแห่งน้ีฉันไดม้โีอกาสสมัผสักบัเดก็ๆ หลายคน ซึง่ทีเ่ด่นๆ และจําไดม้อียู ่

๓ - ๔ คน และฉันคดิว่าเขาก็เป็นที่รูจ้กัของคนที่มาเยอืนที่น่ี คนแรกเป็นคนที่ชอบก๊อสซลิ่า

มาก เจอใครกถ็ามและเล่าเรื่องก๊อสซลิ่าใหฟ้งั คนทีส่องเป็นสาวน้อยน่ารกัตวัขาวจัว๊ ผมยาว

ร่างอวบเลก็น้อย สาวน้อยคนน้ีครูที่อยู่ที่นัน่เล่าใหฟ้งัว่าเป็นดาราเคยถ่ายละครดว้ย ฉันและ

เพื่อนๆ ไดฟ้งักต็ะลงึไปตามๆ กนั คนทีส่ามเป็นสาวน้อยเช่นกนั แต่เธอร่างผอม ผวิคลํ้า เธอ

ทกัทายคนนัน้คนน้ีไปทัว่ อธัยาศยัของเธอดมีาก และสุดทา้ยคนทีส่ีซ่ึ่งฉันประทบัใจคนน้ีมาก 

เขาเขา้มาหาฉนัและจบัมอืฉนั และเขากใ็ชจ้มกูของเขาสมัผสัทีม่อืของฉนั ฉนัรูส้กึแปลกใจเดก็
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คนน้ีเขาจําพฤติกรรมแบบน้ีมาจากไหน และเขารู้ได้อย่างไรว่าการแสดงพฤติกรรมแบบน้ี 

แปลวา่ “ฉนัรกัเธอ” พอฉนักา้วลงมาจากบนัไดเขากจ็งูมอืฉนั และทาํท่าดใีจยิม้น้อยยิม้ใหญ่จน

ฉนัรูส้กึขาํไมห่าย 

 การมาเยือนทีน่ี่นัน้พวกเราไมไ่ดม้าเยอืนเป็นกลุ่มแรก แต่เคยมนีกัศกึษาจากสถาบนั

อื่นมาเยือนที่น่ีก่อนหน้าเราแล้ว ครูที่นัน่เล่าให้ฉันฟงัว่า นักศึกษาได้สอนงานฝีมือให้กับ

นกัเรยีนทีน่ี่ แต่สอนใหเ้ฉพาะนกัเรยีนบางกลุ่มทีม่คีวามสามารถพอทีจ่ะทาํงานฝีมอืได ้และครู

ยงัเล่าใหฟ้งัอกีวา่ เดก็บางคนไดร้บัการดแูลและสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไดแ้ลว้ แต่พวก

เขายงัอยากทีจ่ะอยูท่ีน่ี่ ไม่อยากกลบัไปอยูก่บัครอบครวั เพราะเขาอยูท่ีน่ี่แลว้กม็คีวามสุขทีไ่ด้

เจอกบัเพือ่นๆ 

 พอตกเท่ียงฉันและเพื่อนๆ กม็กีจิกรรมเลก็ๆ น้อยๆ ทีท่ําร่วมกนักบัเดก็ที่นัน่ ดูท่า

ทุกคนคงสนุกและชอบการเตน้และชอบฟงัเพลงกนัทุกคน และเดก็ๆ ทีน่ัน่กม็กีารแสดงใหพ้วก

เราด ูเป็นการแสดงการเล่นดนตรขีองชาวเขา ซึง่เขาทาํไดน่้าทึง่มากและยงัมกีารเตน้ประกอบ

เพลงใหดู้ดว้ย ทุกๆ คนที่นัง่อยู่กพ็รอ้มใจกนัปรบมอืและส่งเสยีงดงัเจี้ยวจา้ว แสดงถงึความ

สนุกสนานครกึครื้น จากนัน้บ่ายแก่ๆ พวกเราก็กลบั ก่อนกลบัก็มกีารมอบโทรทศัน์ใหท้าง

โรงเรยีน แต่ถงึเราจะกลบัจากทีน่ัน่แต่รอยยิม้ของพวกเขาทีม่คีวามใสซื่อบรสิุทธิ ์ยงัคงตดิอยู่

ในเซลลเ์ทา่กาํป ัน้ทีเ่รยีกวา่หวัใจของฉนัอยูไ่ปอกีนานเลยทเีดยีว 

 หลงัจากฉันกลยัมาฉันก็รู้สกึว่าเด็กๆ พวกนัน้มอีะไรบางอย่างที่เราไม่ม ีและอะไร

บางอย่างนัน้ก็คอื “การทําใหค้นอื่นมคีวามสุข โดยที่เขาไม่จําเป็นต้องพูดออกมาเป็นคําพูด 

หรอืใชว้ตัถุอะไรสกัอย่างทีเ่รยีกว่าของขวญัมาใหแ้ก่เรา เพยีงแต่เรานัง่ดเูขาเล่นและอยู่ในโลก

สว่นตวัของเขาดว้ยใบหน้าทีเ่ป้ือนยิม้กช็ว่ยใหเ้รามคีวามสขุได”้ 

 ๔. บทสรปุ (Conclusion) เป็นส่วนปิดเรื่อง การปิดเรื่องควรทําใหผู้อ้่านเกดิความ

ประทบัใจ เกดิความรูส้กึคล้อยตามเน้ือหาของเรื่องที่เขยีนมา ไม่ควรเขยีนบทสรุปออกนอก

ประเดน็ เปิดประเดน็ใหม่ หรอืขดัแยง้กบัเรื่องทีเ่ขยีนมาเพราะจะทําใหเ้รื่องทีเ่ขยีนบานปลาย

จนจบไมล่ง 
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 บทสรปุท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

 ๑. เขยีนทิง้ทา้ยใหผู้อ้่านเกดิความรูส้กึประทบัใจ หรอืชกัจงูใจผูอ้่านใหเ้กดิความรูส้กึ

คลอ้ยตาม 

 ๒. ใชภ้าษาสัน้ๆ กระชบัและไดใ้จความ 

 ๓. ใจความของส่วนสรุปต้องสมัพนัธ์กบัเน้ือเรื่อง และอาจเน้นยํ้าใจความสําคญัของ

เรือ่งอกีครัง้หน่ึงกไ็ด ้

 ข้อหลีกเล่ียงในการเขียนบทสรปุ 

 ๑. เขยีนบทสรปุดว้ยขอ้ความหว้นสัน้ หรอืเขยีนยดืยาวจนจบไมล่ง 

 ๒. เปิดประเดน็ใหมห่รอืเพิม่รายละเอยีดของเรือ่ง 

 ๓. สรุปวิธีเดียวกบัการเขยีนคํานํา เพราะจะทําให้เรยีงความมรีูปแบบซํ้าซาก ไม่

น่าสนใจ 

 ๔. สรุปดว้ยการย่อเรื่องทัง้หมด เพราะบทสรุปไม่ใช่การย่อเรื่องซึ่งจะไม่ทําใหผู้อ้่าน

เกดิความประทบัใจแต่อยา่งใด 

 วิธีการเขียนบทสรปุ 

 วิธีการเขยีนบทสรุปมีหลายวิธี นักศึกษาควรศึกษาวิธีการเขยีนบทสรุป เพื่อเป็น

แนวทางสาํหรบัการฝึกเขยีน ดงัน้ี 

 วิธีท่ี ๑ การเขียนบทสรปุด้วยการยํา้แนวคิดสาํคญัของเรื่อง การเขยีนบทสรุปวธิี

น้ีไม่ใช่การย่อเรื่องแต่เป็นการกล่าวยํ้าแนวคิดสําคญัของเรื่องอีกครัง้ช่วยให้เรื่องที่เขยีนมี

น้ําหนกั (สารตัถภาพ) ทัง้ยงัทาํใหผู้อ้า่นจดจาํแนวคดิสาํคญัของเรือ่งไดอ้กีดว้ย 

 ตวัอยา่งที ่๑ 

 ในชวีติน้ีสิง่ที่ดใีจมากทีสุ่ดกค็อืไดเ้กดิมาเป็นลูกของพ่อคนน้ี ถงึพ่อจะดุหรอืเขม้งวด

กบัฉนั ฉนักเ็ขา้ใจและไมเ่คยโกรธพอ่เลย และยงัคดิอยูเ่สมอวา่ฉนัโชคดทีีไ่ดเ้กดิมาเป็นลูกของ

พอ่ 

 (คดัจากเรยีงความเรือ่งเสื้อกนัหนาวและพ่อของฉัน ของ น.ส. ทวนินัท ์ใสขาว รหสั 

๔๗๐๔๐๐๖๒๑๔ วชิาเอกภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร)์ 



 184 TH 244 

 ตวัอยา่งที ่๒ 

 สนันิษฐานกนัว่าวนัที ่๑ เมษายนเริม่กลายเป็นวนั April Fool’s Day ในประเทศ

ฝรัง่เศส เน่ืองจากเมื่อตอนแรกๆ ทีเ่ปลีย่นวนัปีใหม ่มบีางคนในประเทศฝรัง่เศสทีไ่มย่อมรบัปี

ใหมแ่บบใหมห่รอือาจไมท่ราบขา่วการประกาศเปลีย่น จงึยงัคงฉลองปีใหมใ่นวนัที ่๑ เมษายน

อยู่อย่างเดมิ คนอื่นๆ ทีเ่ปลีย่นเป็นวนัที ่๑ มกราคมแลว้จงึเรยีกพวกทีไ่มย่อมเปลีย่นว่า April 

Fools (คนโงเ่มษายน) และมกีารแกลง้หยอกลอ้ผูค้นดงักล่าวดว้ยการกระทําดงักล่าวจงึตดิมา

จนทุกวนัน้ี นบัเป็นโชคดทีีส่งัคมไทยไมไ่ดร้บัเอาประเพณน้ีีเขา้มาปฏบิตั ิ

 (คดัจาก ศ.ดร. อมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ์ “วนัที่ ๑ เมษายน” ในพินิจไทย ไตรภาค ปฐม

ภาค : ภาษา พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๑๕๙) 

 วิธีท่ี ๒ สรปุด้วยการฝากข้อคิดและให้ความประทบัใจแก่ผู้อ่าน การสรุปแบบน้ี

เป็นการทิง้ทา้ยใหผู้อ้่านคดิและจดจํา ขอ้ความทีเ่ขยีนมกัจะใชค้ําสัน้ๆ คม และมคีวามหมาย

ลกึซึง้ 

 ตวัอยา่งที ่๑ 

 ความรกัเป็นสิง่ทีด่ ีสวยงามและทําใหช้วีติมคีวามสุข หากเพื่อนๆ จะมคีวามรกัในวยั

เรยีน กไ็มใ่ช่เรื่องทีผ่ดิ แต่ความรกันัน้กค็วรอยูใ่นกรอบของความเหมาะสม ในขณะเดยีวกนัก็

ไม่ควรจะปฏเิสธความรกัความห่วงใยจากพ่อและแม่ เพราะทุกสิง่ทีท่่านทํา ทุกถอ้ยคําทีท่่าน

พรํ่าสอน มาจากความรกัความหวงัดอีย่างบรสิุทธิใ์จ ที่สําคญัที่สุดเพื่อนๆ ต้องไม่ละทิ้งการ

เรยีน เพราะวชิาความรูท้ีเ่พื่อนๆ ไดร้บัลว้นเป็นบ่อเกดิแหง่ความสาํเรจ็ในชวีติ เพื่อนเอย...จะ

บอกให้ว่า ความรกัยิง่ใหญ่และมอีิทธิพลต่อเราเสมอ ฉะนัน้เราต้องเรยีนรู้และเข้าใจคําว่า 

“ความรกั” 

 (คดัจากเรยีงความเรื่องเพ่ือนเอย...จะบอกให้ ของ น.ส. ทติยต์ยิา ชื่นเจรญิ วชิาเอก

ภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร)์ 

 ตวัอยา่งที ่๒ 

 การแกป้ญัหานัน้ไมใ่ช่จะมแีต่ในทฤษฎ ีตอ้งปฏบิตัดิว้ย เราทุกคนตอ้งร่วมมอืกนั อย่า

ลมืวา่แบ่งพวกทาํใหเ้สยีรกั แบ่งพรรคทาํใหเ้สยีสามคัค ีแบ่งทัง้พวกแบ่งทัง้พรรค เสยีทัง้ความ
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รกัและความสามคัค ีดฉิันขอใหก้ําลงัใจผูบ้รสิุทธิ ์และขอใหก้ลุ่มคนไม่ดหียุดการกระทําที่ผดิ

ศลีธรรมน้ีเสยี และกลบัมาชว่ยกนัสรา้งความสนัตสิขุใหค้นืสูแ่ผน่ดนิโดยเรว็ 

 (คดัจากเรยีงความเรื่องสามคัคีคือพลงั ยบัยัง้ไฟใต้ ของ น.ส. ธนพร มูลผวิ รหสั 

๔๗๐๔๐๑๐๔๘๙ วชิาเอกภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร)์ 

 วิธีท่ี ๓ การเขียนบทสรปุด้วยการให้คาํตอบ เป็นการตอบคําถามของเรยีงความที่

ขึน้ตน้ดว้ยคาํนําทีเ่ป็นคาํถาม  

 ตวัอยา่งที ่๑ 

 หลงัจากวนันัน้เป็นต้นมา ฉันไม่เคยตัง้คําถามน้ีถามตวัเองอกีเลยว่า “คนเราเกดิมา

ทําไม” เพราะคําตอบที่ได้มนัแจ่มชดัขึน้ ฉันเริม่ใหค้วามสําคญักบัทุกๆ วนัของชวีติ และใน

วนัน้ีกลบัเกดิคําถามใหม่ว่า “ฉันเกดิมาเพื่อใคร” และฉันกต็อบไดเ้ตม็ปากเลยว่า ฉันเกดิเพื่อ

ทาํความดใีหก้บัใครอกีหลายๆ คน อยา่งน้อยๆ ฉนักเ็คยทาํอะไรดีๆ  ใหค้นทีฉ่นัรกั สาํหรบัใคร

อกีหลายคนที่มวัแต่ตัง้คําถามอย่างฉัน ฉันว่าท่านอาจเสยีเวลา น่าจะเริม่ลงมอืทําตอนน้ีเลย 

ก่อนทีใ่ครคนนัน้จะไมอ่ยูใ่หท้า่นไดท้าํดกีบัเขา เพราะชวีติทีเ่หลอือยูม่นัสัน้ยิง่นกั 

 (คัดจากเรียงความเรื่องเพ่ือใครสักคน ของ น.ส. สุธาสินี ธรรมวิจารณ์ รหัส 

๕๑๐๔๐๐๓๗๘๔) 

 ตวัอยา่งที ่๒ 

 ความสงบจะเกดิขึน้ไม่ไดถ้้าทุกฝ่ายไม่ร่วมมอืกนั ควรจะมคีวามรกั ความสามคัคต่ีอ

กนัในการแกป้ญัหาความขดัแยง้ต่างๆ เพราะความรุนแรงไมไ่ดท้าํใหป้ญัหาลดลงแต่ทาํใหเ้กดิ

ความสูญเสยีเพิม่ขึน้ จงึตอ้งมกีารแกป้ญัหาดว้ยวธิทีีด่ทีีสุ่ดเพื่อความสงบสุขของคนกลุ่มใหญ่ 

เมื่อมีความสงบ ความมัน่คงก็จะตามมา และเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศมีความเป็นปึกแผ่น

สามารถผา่ฟนัอุปสรรคทุกอยา่งได ้

 (คดัจากเรียงความเรื่องความสงบอยู่ท่ีไหน ของ น.ส. สุธาสินี สอนทรพัย์ รหสั 

๔๗๐๔๐๑๓๙๐๖ วชิาเอภภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร)์ 

 วิธีท่ี ๔ การเขียนบทสรปุด้วยการตัง้คาํถาม เพ่ือให้ผู้อ่านนําไปขบคิด การเขยีน

สรุปวธิน้ีีจะมปีระโยคคําถามแทรกอยู่ในส่วนใดส่วนหน่ึงของบทสรุป หรอือาจอยู่ในประโยค

สดุทา้ยกไ็ด ้
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 ตวัอยา่งที ่๑ 

 การใช้คําสี่พยางค์แสดงให้เห็นความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนไท เพราะคํา

ประเภทน้ีมลีกัษณะเป็นรอ้ยกรอง เช่น มสีมัผสัคลอ้งจอง มคีวามหมายเชงิเปรยีบเทยีบ หรอื

อาจกล่าวไดว้่าคําเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่าสงัคมไท (รวมทัง้ไทยดว้ย) เป็นสงัคมมุขปาฐะ (Oral 

Society) เน้นการพดูมากกว่าการเขยีน การพดูมกัใชค้ําฟุม่เฟือย หรอืซอ้นเกนิมากกว่าการ

เขยีน คําสีพ่ยางคก์ม็กีารซอ้นเกนิมาก มหีลายคนตัง้ขอ้สงัเกตว่าการสื่อสารในสงัคมไทยทีใ่ช้

การพูดมกัประสบผลสําเรจ็มากกว่าการเขยีน นักวชิาการและนักการเมอืงทีพู่ดเก่งมกัเป็นที่

นิยมมากกว่าผูท้ีม่ผีลงานเขยีนจรงิจงั ทําใหส้งสยัว่า ภาษิตเก่าแก่ของไทยทีว่่าปากเป็นเอก

เลขเป็นโท นัน้ยงัเป็นจรงิ สาํหรบัสงัคมไทย ใชห่รอืไม ่

 (คดัจาก ศ.ดร. อมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ์ “คําสีพ่ยางค์ – ลกัษณะเด่นของชนชาตไิทใช่

หรอืไม”่ ในพินิจไทย ไตรภาค ปฐมภาค : ภาษา พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๗๑ - ๗๒) 

 ตวัอยา่งที ่๒ 

 ซึ่งแน่นอนว่า ในสงัคมปจัจุบนัการที่เราจะหาใครสกัคนเป็นเพื่อนแทไ้ดน้ัน้เป็นเรื่อง

ยากมาก แต่เมื่อเราไดพ้บเพื่อนแทส้กัคนแลว้ เรากค็วรเกบ็รกัษามติรภาพดีๆ  เหล่านัน้ไวใ้ห้

นานทีส่ดุ เพือ่นๆ ล่ะพบเพือ่นแทห้รอืยงั 

 (คัดจากเรียงความเรื่องเพ่ือนเอย...จะบอกให้ ของ น.ส. แอม จันทร์ส้ม รหัส 

๔๘๐๔๐๑๙๒๘๑ วชิาเอกภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร)์ 

 วิธีท่ี ๕ การเขียนบทสรุปด้วยการให้ผู้อ่านปฏิบติัตามหรือเกิดความคิดเห็น

คล้อยตามผูเ้ขียน ซึง่การใชภ้าษาในการเขยีนมกัปรากฏคาํว่า จง ต้อง หรอืควร ในประโยค

ของการเขยีนบทสรปุวธิน้ีี 

 ตวัอยา่งที ่๑ 

 ไมว่า่ยามใด ศนูยร์วมจติใจของประชาชนชาวไทยลว้นมุง่อยูท่ีอ่งคพ์ระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หวั ผู้ทรงเป็นที่รกัยิง่ของคนไทยทัง้ชาติตลอดมา และความปรารถนาสูงสุดของทุก

ดวงใจก็คอืได้เหน็พระองค์ทรงมพีระพลานามยัสมบูรณ์ เป็นมิง่ขวญัเหนือเกล้าฯ พสกนิกร

ตราบนานเท่านาน และความดีที่เราจะทําได้เพื่อถวายเป็นราชสกัการะ ก็คอืการทําหน้าที่

ประชาชนที่ด ีตัง้ใจปฏบิตัิหน้าที่การงาน ดําเนินชวีติอยู่ในพระบรมราโชวาท สรา้งสุขอย่าง
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ยัง่ยนืแก่ตนเองและสงัคมรอบข้าง โดยยดึตามแนวทางอนัประเสรฐิของปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

 (คัดจาก “ก้าวเดินตามคําสอนของพ่อ แสวงสุขที่ย ัง่ยืน ด้วยชีวิตที่พอเพียง” ใน 

Premiere true visions ปีที ่๑๐ ฉบบัที ่๑๓๘ ธนัวาคม ๒๕๕๒ หน้า ๗) 

 ตวัอยา่งที ่๒ 

 เวลาผ่านไป แต่ชวีติเราไม่สามารถตามเวลาไปไดต้ลอด สิง่เดยีวทีจ่ะตามไปกบัเวลา

ไดใ้นส่วนของเรา กค็อืความด ีหมัน่ทําดเีสยีแต่วนัน้ี เมื่อเราลาโลกไป อย่าปล่อยใหเ้วลาเดนิ

ไปเพยีงลาํพงั จงใหค้วามดขีองเราเดนิไปเป็นเพือ่นกบัเวลาดว้ย 

 (คดัจากเรยีงความเรือ่งไปกบัเวลา ของนายไทยรฐั โพธิพ์นัธ ์รหสั ๔๕๐๔๐๐๒๐๓๓) 

 ตวัอยา่งที ่๓ 

 เพื่อนเอยจะบอกให ้การทีเ่ราจะประสบผลสาํเรจ็ได ้เราต้องพึง่ตนเองก่อนอนัดบัแรก 

ขึน้อยู่กบัตวัเราเองเป็นคนเลอืกทางชวีติว่าจะเดนิไปในทศิทางใด ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเรยีน 

การคบเพื่อน การทํางาน ซึ่งเราเองเป็นผูก้ําหนดชวีติเราได ้โดยเราต้องอาศยัความอดทน 

มานะอุตสาหะ พยายาม ไม่ทอ้แท ้กบัอุปสรรคทีพ่บเจอ ต้องมจีติใจทีแ่น่วแน่ เขม้แขง็ อนัจะ

เป็นผลนําความสาํเรจ็มาสูช่วีติเราในทุกๆ ดา้น 

 (คัดจากเรียงความเรื่องเพ่ือนเอย จะบอกให้ ของ น.ส. ยุพิน รักชีโหล่น รหัส 

๔๕๐๓๐๔๙๕๓๐ วชิาเอกการปกครอง คณะรฐัศาสตร)์ 

 ตวัอยา่งที ่๔ 

 คนเราเกดิมาลว้นแลว้แต่ผดิพลาดกนัทัง้สิน้ ดงันัน้ในการทาํสิง่ใดเราจงึตอ้งตัง้สตใิหด้ ี

และมัน่คงไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ และถา้ปญัหานัน้เกดิขึน้กบัใครเราควรใหก้ําลงัใจเขา ไม่

ควรตอกยํ้าและซํ้าเติมคนล้มหรอืคนที่มอุีปสรรค เราควรสร้างกําลงัใจให้เขาอยู่ในสงัคมน้ี

ตลอดไป 

 (คดัจากเรยีงความเรื่องเพ่ือนเอย จะบอกให้ ของ สํารวย ฮาบุ รหสั ๔๗๐๔๐๑๙๗๖๑ 

วชิาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร)์ 
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 วิธีท่ี ๖ การเขียนบทสรปุด้วยคาํคม สุภาษิต คาํขวญั หรือบทร้อยกรอง ซึ่งการ

เขยีนบทสรุปวธิน้ีี จะไม่ใชก้บัเรยีงความทีเ่ขยีนคาํนําดว้ยคาํคม สุภาษติ คาํขวญั หรอืบทรอ้ย

กรอง เพราะจะเป็นวธิกีารเขยีนทีซ่ํ้าซากทัง้คาํนําและบทสรปุ 

 ตวัอยา่งที ่๑ 

 ฉนัมวีนัน้ีไดเ้พราะฉ้นไดร้บัโอกาสจากผูม้พีระคุณ ทีไ่ม่ไดม้คีวามสมัพนัฉนัญาตอิะไร

กบัฉัน แต่ท่านเป็นเสมอืนแม่ เป็นทุกๆ อย่างใหก้บัฉัน แต่นัน่ก็คอืส่วนหน่ึง ทุกสิง่ทุกอย่าง

ขึน้อยูก่บัตวัเรา เพราะจะดีจะชัว่อยู่ท่ีตวัทาํ จะสงูหรือตํา่อยู่ท่ีทาํตวั 

 (คดัจากเรยีงความเรื่องจะดีจะชัว่อยู่ท่ีตวัทาํ...จะสูงหรือตํา่อยู่ท่ีทาํตวั ของ น.ส. 

ชนดัดา แสนล ีรหสั ๔๔๐๒๐๑๘๕๑๑ วชิาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร)์ 

 ตวัอยา่งที ่๒ 

 ดเูหมอืนวา่ในทางจติวทิยา มนุษยเ์ราจะหลกีเลีย่งอทิธพิลของความตายไดย้ากราวกบั

การลบเงาของตนเองทิง้ ซึง่ต่างจากเอพคิวิรสั เพราะเขาเหน็ว่า เมื่อความตายไม่ไดเ้ป็นสิง่ใด

เลยสาํหรบัเรา ดงันัน้จงึไมม่ผีลกระทบใดทีจ่ะมต่ีอเราได ้โดยเฉพาะผลรา้ยหรอืการทาํลายใดๆ 

ทีม่ต่ีอมนุษย ์อย่างไรกต็ามมนุษยโ์ดยทัว่ไปกไ็ม่สามารถพน้จากสภาพทางจติวทิยาเกี่ยวกบั

ความตายได ้แต่การอยูอ่ยา่งหมกมุน่กบัความหวาดกลวัมากเกนิไป กอ็าจทาํใหเ้ราพะวา้พะวง

กบัชวีติจนไม่อาจมชีวีติทีแ่ทซ้ึง่มอียู่อย่างรื่นรมยแ์ละเขา้ใจมนัได ้แต่การไม่สนใจเรยีนรูค้วาม

ตายเอาเสยีเลย กอ็าจทาํใหม้นุษยใ์ชช้วีติอยา่งประมาทเลนิเล่อเกนิกวา่จะสรา้งสรรคส์รรพสิง่ที่

ดงีามไวแ้ก่โลกได ้ดงันัน้ทางที่ดทีี่สุดในการพจิารณาเรื่องความตาย กค็อืการตระหนักรูแ้ละ

ยอมรบัความตาย อนัเป็นวธิทีีจ่ะทําใหเ้รามอียู่อย่างแทจ้รงิ ซึ่งความคดิน้ีตรงกบัสุภาษิตของ

ชนเผา่ภไูท/ผูไ้ท ทีว่า่ “ความตายแขวนคอเราทุกยา่งกา้ว ตืน่เชา้มาพบหน้ากนั ถงึจะรูว้า่มชีวีติ

อยู”่ หรอืวลภีาษาละตนิทีว่่า “จงระลกึไวว้่า เราจะตอ้งตาย” (Memento, Mori) แมว้่า...ความ

ตายจะเป็นเสมอืนจุดเริม่ตน้ของการดิน้รนมชีวีติกต็าม 

 (คดัจากวชิญคเวสก ์“ความตาย : จุดเริม่ตน้ของการดิน้รนมชีวีติ” ใน PHILO’ZINE ปี

ที ่๑ ฉบบัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ หน้า ๓๑) 
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 ๔. สดัส่วนเน้ือหาของเรียงความ ๑ เรื่อง 

  การเขยีนเรยีงความใหไ้ดใ้จความชดัเจนและมเีหน้ือหาเหมาะสม ควรแบ่งเน้ือหา

ตามสดัสว่นดงัน้ี 

 ๑. ช่ือเรื่อง เป็นขอ้ความสัน้ๆ ไมค่วรยาวเกนิ ๑ บรรทดั 

 ๒. คาํนํา ควรมสีดัสว่นเน้ือหาประมาณ ๕ - ๑๐% ของเน้ือหาทัง้หมด 

 ๓. เน้ือเรื่อง ในสว่นน้ีจะมเีน้ือหามากทีสุ่ดของเรื่อง อยูใ่นอตัราประมาณ ๘๐ - ๙๐% 

ของเน้ือหาทัง้หมด 

 ๔. บทสรปุ เน้ือหาในส่วนสรุปควรมอีตัราใกลเ้คยีงกบัคํานํา คอืประมาณ ๕ - ๑๐% 

ของเน้ือหาทัง้หมด 
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หากวาดแผนภมูสิดัสว่นเน้ือหาของเรยีงความ จะไดภ้าพดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมิู 

ช่ือเรื่อง............................................ 

 

 คาํนํา______๕-๑๐% ของเน้ือหาทัง้หมด______________________________ 

_________________________________________________________________ 

______________ 

 เน้ือเรือ่ง______๘๐-๙๐% ของเน้ือหาทัง้หมด___________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________ 

 ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________ 

 _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 บทสรปุ_______๕-๑๐% ของเน้ือหาทัง้หมด____________________________ 

_________________________________________________________________ 

______________ 
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 การจดัสดัส่วนเน้ือหาของเรยีงความให้ได้ดงัอตัราที่กําหนดน้ี จะทําให้เน้ือหาของ

เรยีงความมน้ํีาหนักน่าอ่าน ซึ่งถ้าหากคํานํามเีน้ือหา ๓๐% จะทําใหส้ดัส่วนเน้ือหาของเรื่อง

และบทสรปุลดลง หรอืหากเขยีนคาํนํา ๓๐% และบทสรปุอกี ๓๐% จะทาํใหส้ดัสว่นเน้ือหาของ

เน้ือเรือ่งเหลอืเพยีง ๔๐% เทา่นัน้ 

 อน่ึงสดัส่วนเน้ือหาของคํานําและบทสรุปน้ีควรอยู่ในอตัราทีใ่กลเ้คยีงกนั เช่นเขยีนคํา

นําในสดัส่วน ๑๐% สดัส่วนของบทสรุปกค็วรจะอยู่ในอตัราทีใ่กลเ้คยีงกนั คอืประมาณ ๑๐% 

ดว้ย เพือ่ใหเ้น้ือหาในสว่นเปิดเรือ่งและปิดเรือ่ง มคีวามสมดุลกนั 

 การแบ่งสดัส่วนของเน้ือหาที่ขาดความสมดุลกนัดงัไดย้กตวัอย่างมาน้ี มกัปรากฏใน

งานเขยีนของนกัศกึษาเสมอจงึเป็นสิง่ทีน่กัศกึษาพงึระมดัระวงัดว้ย 

 ๕.  ขัน้ตอนการฝึกเขียนเรียงความ 

  ขัน้ตอนการเขยีนเรยีงความม ี๖ ขัน้ตอนสาํคญั คอื 

  ๑. ขัน้กาํหนดหวัขอ้เรือ่ง 

  ๒. ขัน้กาํหนดขอบเขตของเรือ่ง 

  ๓. ขัน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิ 

  ๔. ขัน้วางโครงเรือ่ง 

  ๕. ขัน้ลงมอืเขยีน 

  ๖. ขัน้ตรวจทาน 

  ๑. ขัน้กาํหนดหวัข้อเรื่อง หวัขอ้เรือ่งในการเขยีนเรยีงความม ี๒ ลกัษณะสาํคญั 

คอืหวัขอ้เรือ่งทีก่าํหนดมาให ้กบัหวัขอ้เรือ่งทีใ่หน้กัศกึษาเลอืกเอง 

   ในกรณีเป็นหวัขอ้เรื่องที่กําหนดมาให ้นักศกึษาต้องเขยีนตามหวัขอ้เรื่องที่

กาํหนดนัน้ ในกรณทีีใ่หเ้ลอืกเอง นกัศกึษาควรใชห้ลกัในการพจิารณาหวัขอ้เรือ่ง ดงัน้ี 

   ๑.๑ เป็นเรือ่งทีแ่ปลกใหม ่และมเีน้ือหาน่าสนใจ 

   ๑.๒ เป็นเรือ่งทีผู่เ้ขยีนถนดัหรอืมคีวามสนใจ 

   ๑.๓ เป็นเรือ่งทีเ่หมาะสมกบัความรูห้รอืประสบการณ์ของผูเ้ขยีน 

   ๑.๔ เป็นเรือ่งทีผู่เ้ขยีนสามารถคน้ควา้หาขอ้มลูประกอบการเขยีนได ้
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 ตวัอย่าง การกาํหนดหวัขอ้เรือ่ง 

 สมมุติว่านักศึกษาได้ร ับคําสัง่ให้เขียนเรียงความ ๑ เรื่องความยาวประมาณ ๓ 

หน้ากระดาษ A๔ โดยมใีจความสําคญัเกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืประสบการณ์ที่ประทบัใจครัง้

หน่ึงในชวีติของนกัศกึษา 

 จะเหน็ไดว้า่หวัขอ้เรื่องน้ีกําหนดขึน้อยา่งกวา้งๆ แต่เป็นเรื่องทีน่กัศกึษาสามารถเขยีน

ไดเ้พราะสัง่ใหน้กัศกึษาเขยีนเกีย่วกบัเรื่องทีน่ักศกึษาเคยประสบมาแลว้ เรื่องทีเ่ขยีนคงไมพ่น้

ประสบการณ์ชวีติในช่วงทีผ่่านมา โดยอาจเป็นช่วงการเป็นนักเรยีนซึ่งอยู่ในวยัเดก็ หรอืช่วง

การเป็นนกัศกึษาซึง่อยูใ่นวยัรุน่ 

 ดงันัน้หากจะเขยีนเรยีงความตามหวัขอ้ที่กําหนดน้ี นักศกึษาต้องยอ้นกลบัไปดูช่วง

ชวีติทัง้ ๒ ชว่งน้ีวา่ นกัศกึษามเีรือ่งใดบา้งทีน่่าสนใจทีค่วรนํามาเขยีน 

 ๒. ขัน้กาํหนดขอบเขตเรื่อง การกําหนดขอบเขตเรื่องมคีวามเกีย่วเน่ืองกบัจํานวน

เน้ือหาทีเ่ขยีน เพราะบางครัง้ขอบเขตเน้ือหาของเรื่องกวา้งเกนิไป อาจไมพ่อเหมาะกบัจาํนวน

หน้ากระดาษที่เขยีน หรอืบางครัง้อาจทําใหเ้น้ือเรื่องขยายกวา้งขาดความชดัเจนจนไม่ทราบ

จุดมุง่หมายทีแ่น่ชดั 

 ตวัอย่าง จากโจทยใ์นขอ้ ๑ สมมุตวิ่านักศกึษาไดร้บัคําสัง่ใหเ้ขยีนเรยีงความ ๑ เรื่อง 

ความยาวประมาณ ๓ หน้ากระดาษ A๔ โดยมีใจความสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

ประสบการณ์ทีป่ระทบัใจครัง้หน่ึงในชวีติของนกัศกึษา 

 นักศึกษาจะเห็นว่าขอบเขตของเรื่องยังกว้างอยู่ และเน้ือหาที่เขียนอาจเกิน ๓ 

หน้ากระดาษ A๔ เพราะสามารถเขยีนไดถ้งึ ๒ ช่วง คอื ช่วงชวีติวยัเรยีนกบัช่วงชวีติการเป็น

นกัศกึษา นกัศกึษาควรกาํหนดขอบเขตใหแ้คบลง 

 สมมุตวิ่านักศกึษาเลอืกประสบการณ์ที่ประทบัใจในช่วงการเป็นนักศกึษา นักศกึษา

ต้องนึกทบทวนว่าชีวิตช่วงน้ีมอีะไรประทบัใจบ้าง อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการเรยีน การทํา

กจิกรรม การคบเพือ่น หรอืความผกูพนักบัคนในครอบครวั 

 สมมุตินักศึกษาเลือกการทํากิจกรรม นักศึกษาก็ต้องทบทวนดูว่ามีกิจกรรมใดที่

ประทบัใจทีส่มควรนํามาเขยีน เชน่ การรบัน้อง การออกคา่ย การเป็นอาสาสมคัร เป็นตน้ 
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ประสบการณ์ทีป่ระทบัใจครัง้หน่ึงในชวีติ 

 

ประสบการณ์ทีป่ระทบัใจในชว่งการเป็น

นกัศกึษา 

 

กจิกรรมทีป่ระทบัใจชว่งการเป็น

นกัศกึษา 

 

 

เรือ่งราวความประทบัใจจาก 

การเป็นอาสาสมคัร 

ใหม้ลูนิธแิหง่หน่ึง 

 
 

 จนสุดทา้ยสมมุตวิ่านักศกึษาเลอืกกจิกรรมการเป็นอาสาสมคัรใหก้บัมูลนิธแิห่งหน่ึง 

เพราะเหน็วา่ขอบเขตของเรือ่งทีจ่ะเขยีนมคีวามเหมาะสมกบัเน้ือที ่๓ หน้ากระดาษ A๔ ดงันัน้

หวัขอ้เรือ่งของเรยีงความ ๓ หน้ากระดาษ A๔ เรือ่งน้ีจงึถูกกาํหนดใหแ้คบลงดงัภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อน่ึง ขอให้นักศึกษาเข้าใจว่าหวัข้อเรื่องไม่ใช่ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องอาจตัง้ให้เหมาะสม

ภายหลงั แต่หวัขอ้เรื่องเป็นการกําหนดขอบข่ายของเรื่องว่าจะเขยีนเกี่ยวกบัเรื่องใดและมี

ขอ้มลูใดบา้งประกอบการเขยีน 

 ๓. ขัน้หาข้อมูลเพ่ิมเติม เมื่อไดห้วัขอ้เรื่องและกําหนดหวัขอ้เรื่องชดัเจนแลว้ ก่อน

ลงมอืเขยีน นกัศกึษาตอ้งหาขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อความถูกตอ้งของเน้ือหา นอกจากนัน้ยงัมสี่วน

ช่วยในการวางโครงเรื่องดว้ย เพราะขอ้มลูบางอย่างอาจไม่มตีรงตามทีน่ักศกึษาคดิ ดงันัน้จงึ

ไมอ่าจจดัใสไ่วใ้นสว่นโครงเรือ่งได ้

จากเดมิ 

แคบลง 

แคบลงอกี 

แคบลงจนเหมาะสมทีจ่ะเขยีน 
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  การหาขอ้มลูอาจกระทาํไดด้งัน้ี 

  ๑. จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นตํารา บทความจาก

หนงัสอืพมิพ ์หรอืนิตยสาร วารสาร หนงัสอืคูม่อืต่างๆ ฯลฯ 

  ๒. จากการสมัภาษณ์หรอืสอบถามผูรู้ ้

  ๓. จากการสงัเกตและเฝ้าตดิตามขอ้มลู 

 ๔. ขัน้วางโครงเรื่อง โครงเรื่องคอืการเรยีงลําดบัความคดิว่าจะกล่าวถึงเน้ือหาใด

ก่อน - หลงั ช่วยใหก้ารเรยีงลําดบัเน้ือหาของเรื่องเป็นไปตามลําดบั ไม่สบัสน และไดใ้จความ

ครบถว้น 

  การเขยีนโครงเรื่องอาจกระทาํได ้๒ วธิคีอื เขยีนโครงเรื่องก่อนทีจ่ะหาขอ้มลู หรอื

เขยีนโครงเรือ่งหลงัหาขอ้มลูแลว้ ซึง่การเขยีนโครงเรือ่งก่อนทีจ่ะหาขอ้มลูอาจตอ้งปรบัแกโ้ครง

เรือ่งบางตอน ในกรณทีีห่าขอ้มลูไมพ่บตามทีต่อ้งการดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 

 ตวัอย่าง การเขยีนโครงเครือ่ง 

 สมมุตนิกัศกึษาจะเขยีนเรยีงความเกีย่วกบัประสบการณ์ชีวิตท่ีน่าสนใจในช่วงการ

เป็นนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องการจะเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ประทับใจในการเป็น

อาสาสมคัรชว่ยงานสงัคมครัง้หน่ึง นกัศกึษาอาจวางโครงเรือ่งครา่วๆ ดงัน้ี 

 - เกริน่นําถงึการเรยีนกบัการชว่ยเหลอืสงัคม 

 - การเริม่เขา้มาเป็นอาสาสมคัรในมลูนิธแิหง่หน่ึง 

 - กจิกรรมทีท่าํในมลูนิธ ิ

 - ไดรู้จ้กัและสนิทสนมกบัเดก็ผูช้ายคนหน่ึงในมลูนิธ ิ

 - กล่าวถงึความดแีละความสามารถของเดก็คนนัน้ 

 - มคีวามรกัความผกูพนัเหมอืนเพือ่นต่างวยั 

 - จบกจิกรรม ไมไ่ดไ้ปมลูนิธ ิแต่ยงัคดิถงึทีน่ัน่ รวมทัง้เดก็คนนัน้ 

 - กลบัไปมลูนิธอิกีครัง้ เพือ่รว่มงานปีใหม ่

 - อยากพบเดก็ผูช้ายคนนัน้ 

 - สดุทา้ยไดพ้บ และไดท้ราบวา่เดก็คนนัน้เป็นโรคเอดสร์ะยะสดุทา้ย 

 - รูส้กึเสยีใจมาก 

 - ฝากขอ้คดิมายงัผูอ้า่น 
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 ๕. ขัน้ลงมือเขียน การลงมอืเขยีนควรเขยีนตามโครงเรื่องและตามขอ้มลูทีห่ามาได ้

ควรระมดัระวงัในเรื่องของการใช้ภาษา การเขยีนให้ตรงประเด็น การเขยีนให้ได้ใจความ

ครบถว้น และการจดัแบ่งสดัสว่นของเน้ือหาอยา่งเหมาะสม 

 ตวัอย่างงานเขียน 

 ตวัอย่างงานเขยีนเรยีงความเรื่องน้ี ยกมาจากตวัอย่างเรยีงความของนักศึกษาชื่อ 

นางสาวตวงรกั สทุธิธรรมวสี รหสั ๔๖๐๓๐๕๗๑๒๘ นกัศกึษาคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยั

รามคําแหง ทีไ่ดล้งทะเบยีนเรยีนวชิา TH 244 การพฒันาทกัษะการเขียน ภาคการศกึษา 

ฤดูรอ้น ปีการศกึษา ๒๕๔๗ ซึง่เรยีงความน้ีเขยีนในหวัขอ้เกี่ยวกบัเหตุการณ์ทีป่ระทบัใจครัง้

หน่ึงในชีวิต และได้ตีพมิพ์เผยแพร่ในข่าวรามคําแหง ปีที่ ๓๕ ฉบบัที่ ๑๑ วนัที่ ๔ - ๑๐ 

กรกฎาคม ๒๕๔๘ หน้า ๖ 

เพ่ือนถึงเพ่ือน : “ประสบการณ์ท่ีอยากเล่าให้ฟัง” 

น.ส. ตวงรกั สทุธธิรรมวส ี

รหสั ๔๖๐๓๐๕๗๑๒๘ 

นกัศกึษาคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ฉันคิดว่าชีวิตของคนเรานอกจากการศึกษาเล่าเรียนจะสําคัญแล้ว การแสวงหา

ประสบการณ์ต่าง ๆ ขณะศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยักม็คีวามสาํคญัเช่นกนั เพราะการทีเ่พื่อนๆ 

มปีระสบการณ์ตดิตวัไปพรอ้มๆ กบัปรญิญาทางการศกึษานัน้ น่าจะเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการ

สมคัรงานและสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างเท่าทันมากขึ้น สําหรบัดิฉันเลือก

แสวงหาประสบการณ์และใชเ้วลาว่างส่วนใหญ่ในการเป็นอาสาสมคัรใหก้บัมลูนิธต่ิางๆ ตลอด

ระยะเวลาทีเ่ขา้มาทํางานตรงน้ีไดร้บัทัง้ประสบการณ์ทีด่แีละไมด่มีากมาย มเีรื่องใหป้ระทบัใจ

และสะเทือนใจ ซึ่งดฉิันอยากจะนําเรื่องราวประสบการณ์ที่ทําให้ดิฉันเกิดความเสยีใจและ

สะเทอืนใจครัง้หน่ึงในชวีติจากการเป็นอาสาสมคัรมาถ่ายทอดใหเ้พือ่นๆ ไดอ้า่น 

 ดฉิันเป็นอาสาสมคัรอยู่มูลนิธแิห่งหน่ึงมาหลายปี เมื่อมเีวลาว่างมกัจะชอบไปมูลนิธิ

เสมอเพือ่ไปเล่นกบัเดก็ๆ บางครัง้กไ็ปเล่านิทาน หรอืสอนการบา้น แต่สว่นใหญ่แลว้จะชอบไป

เล่นขายของและทํากจิกรรมร่วมกบัเดก็ๆ มากกว่า เช่น รอ้งเพลง แสดงละครและเล่นเกมส์

ต่างๆ ดฉิันจงึสนิทกบัเดก็ทีน่ัน่หลายคน แต่หลงัจากทีด่ฉิันมโีอกาสไปเขา้ค่ายร่วมกบัมูลนิธ ิ

และบงัเอญิจบัฉลากได้เป็นพี่เลี้ยงดูแลเดก็ชายคนหน่ึงชื่อเม่น (นามสมมต)ิ ตัง้แต่นัน้มาเรา
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สองคนกส็นิทกนัเป็นพเิศษ จนเรยีกไดว้่าเป็นเพื่อนต่างวยัคนแรกของดฉินัเลยทเีดยีว ประวตัิ

ชวีติของเมน่นัน้ช่างน่าสงสาร ตัง้แต่เกดิมาเม่นยงัไม่เคยเหน็หน้าพ่อแมเ่ลย คนแรกทีเ่มน่รูจ้ก้

คอืยาย ยายเป็นคนเลีย้งดูเม่นมาจนโต พออายุได ้๕ ขวบ เม่นกอ็อกไปช่วยยายขายของ แต่

เม่นไม่มโีอกาสไดเ้รยีนหนังสอื เพราะทางบา้นฐานะยากจนมาก ถ้าเทยีบกบัเดก็รุ่นราวคราว

เดยีวกนัในมลูนิธแิลว้ เมน่ถอืวา่เป็นเดก็ตวัเลก็และผอมมาก ตามรา่งกายมแีผลเตม็ตวัไปหมด 

จงึมกัถูกเพื่อนๆ ล้อเลยีนอยู่เสมอ ครัง้แรกที่ดฉิันเหน็กร็ูส้กึสงสยั เลยไปถามเพื่อนอาสาคน

หน่ึง เพื่อนบอกว่าเม่นเป็นเดก็ไม่ค่อยแขง็แรง เป็นแผลเรือ้รงัและตดิชือ้ไดง้า่ย ดฉินัฟงัแลว้ก็

เขา้ใจตามนัน้และไมเ่คยถามเรือ่งน้ีกบัใครอกี 

 ปมดอ้ยที่ตดิตวัมาแต่กําเนิดเหล่าน้ีไม่ไดท้ําใหเ้ม่นรูส้กึน้อยเน้ือตํ่าใจ หรอืเป็นเดก็ขี้

อายเลย ในทางตรงกนัขา้มเม่นกลบัเป็นเดก็ร่าเรงิแจ่มใส กลา้แสดงออกและพดูเก่งมาก ส่วน

ความสามารถเฉพาะตวัที่เดก็ทุกคนยอมยกน้ิวใหแ้ล้วเม่นกร็ูส้กึภูมใิจมากเช่นกนันัน่คอื การ

ปีนตน้ไมเ้ก่งเหมอืนลงิ และวิง่ไดเ้รว็กว่าใครๆ นอกจากน้ีเม่นยงัเป็นฮโีร่ในดวงใจของเดก็คน

อื่นอกีหลายคน รวมทัง้ตวัดฉินัเองดว้ย 

 เหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นที่ค่าย ขณะที่เราสองคนเดินจูงมือไปเข้าห้องน้ําด้วยกนันัน้ มี

คางคกตวัใหญ่ตวัหน่ึงกระโดดมาอยู่บนขาของดฉิัน ดฉิันตกใจกลวั รอ้งเสยีงดงั แต่เม่นกลบั

บอกดฉิันว่าไม่ต้องกลวัเดีย๋วเม่นจดัการเอง ว่าแล้วกว็ิง่ไปหาไมม้าไล่เจา้คางคกนัน้ไป ดฉิัน

เหน็แลว้รูส้กึประทบัใจในตวัเพือ่นต่างวยัคนน้ีจรงิๆ 

 หลงัจากกลบัจากคา่ยดฉินัไมไ่ดแ้วะไปทีม่ลูนิธเิลย เพราะตอ้งเดนิทางไปเรยีนภาษาที่

ประเทศจนีและทําธุระหลายอย่าง จนกระทัง่ถงึวนัปีใหม่ ซึ่งดฉิันจะไปจดักจิกรรมใหเ้ดก็ๆ ที่

มลูนิธทิุกปี เมื่อเขา้ไปทีน่ัน่ สิง่แรกทีด่ฉินัมองหาคอืเพื่อนสนิทต่างวยัของดฉินันัน่เอง มองหา

อยู่นานกไ็ม่เจอ อกีทัง้ยงัต้องเป็นพธิกีรตลอดงาน จงึปลกีตวัไปไหนไม่ได ้ในทีสุ่ดงานเลี้ยงก็

เลกิ ทุกคนกําลงัแยกยา้ยกลบับา้น ทนัใดนัน้ดฉิันเหน็ยายอุม้เม่นทีต่วัสงูกว่าเดมิแต่หน้าตาดู

ไม่สดใสเหมอืนก่อนเดนิเขา้มาทางประตู ในมอืของเม่นกําสมุดบนัทกึสฟ้ีาเล่มเลก็เอาไวแ้น่น 

เมื่อดฉินัเหน็กจ็าํไดท้นัทวี่านัน่เป็นสมุดเล่มเดยีวกนักบัทีทุ่กคนไดร้บัเมื่อกลบัจากการเขา้ค่าย

ในครัง้นัน้ ซี่งในสมุดเล่มน้ีทุกคนจะเขยีนความรูส้กึดีๆ  หรอืความประทบัใจใหเ้ม่น เพื่อเก็บ

เอาไวด้เูป็นทีร่ะลกึ ทนัททีีย่ายปล่อยเมน่ลงบนพืน้ เมน่พยายามกึง่วิง่เดนิมาหาดฉินั ดฉินัเหน็

แลว้รูส้กึตกใจมาก เพราะเมน่เป็นเดก็ทีว่ ิง่เรว็เสมอ ทนัใดนัน้เมน่ทําท่าจะลม้ ดฉินัจงึรบีวิง่ไป
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ประคองและกอดเมน่เอาไวแ้น่น ตอนนัน้ในใจคดิว่าตอ้งมอีะไรไมด่บีางอยา่งเกดิขึน้กบัเมน่แน่ 

เพราะนอกจากเม่นจะวิง่ไม่เรว็แลว้ยงัไม่พูดกบัดฉินัเลยตัง้แต่เขา้ประตูมา ดฉิันจบัเม่นนัง่ตกั 

ยายกน็ัง่ลงตรงน้าดฉิัน สหีน้าท่านดูซดีและเศรา้เหลอืเกนิ ดฉิันจงึถามว่าเม่นเป็นอะไร ยาย

เงยีบไปสกัพกัก่อนจะตอบออกมาว่า “เม่นเป็นเอดสร์ะยะสุดท้ายแล้ว และคงจะอยู่ได้อีก

ไม่นาน” 

 ตอนนัน้ดฉิันไม่ยากเชื่อในสิง่ทีไ่ดย้นิเลย ในใจรูส้กึเจบ็ปวดเหมอืนใครเอามดีมากรดี

ซํ้าๆ ทีห่วัใจ น้ําตาเอ่อลน้ขอบตาไหลลงมาอาบแกม้อยา่งไมข่าดสาย เมน่หนัหน้ามามองดฉินั 

แลว้ค่อยๆ เอือ้มมอืมาเชด็น้ําตาให ้เราสองคนต่างกอดกนัแน่นราวกบัว่าตอ้งการจะหยุดเวลา

ตรงนัน้ไว ้ไม่ใหอ้ะไรมาพรากจากกนัไปได ้ระหว่างนัน้ยายกร็อ้งไหแ้ละบอกดฉิันว่า “ตอนน้ี

เม่นไม่ค่อยพดูเพราะคออกัเสบมาก เวลากนิขา้วกเ็จบ็ปวดทุกขท์รมาน ทุกวนัน้ีอยูไ่ดเ้พราะมี

กําลงัใจจากใจทุกคน โดยเฉพาะสมุดเล่มน้ี เม่นรกัและหวงแหนสมุดเล่มน้ีมาก ยายเหน็เม่น

ชอบหยบิมาอ่านซํ้าแลว้ซํ้าเล่าวนัละหลายๆ รอบไม่รูจ้กัเบื่อ และนอนกอดเอาไวทุ้กคนืไม่ให้

หา่งตวัเลยทเีดยีว พออา่นเสรจ็กเ็ขยีนใสก่ระดาษบอกยายว่าคดิถงึเพื่อนๆ และดฉินัมากอยาก

ไปหา แต่ยายก็ไม่รูจ้ะติดต่อดฉิันอย่างไร พอมาบอกที่มูลนิธิ เขาก็เลยบอกว่าให้พาเม่นมา

วนัน้ี” 

 เมือ่ฟงัยายพดูจบดฉินัเกดิความรูส้กึขึน้มาหลายอยา่ง ทัง้รูส้กึเสยีใจ เสยีดายเวลาและ

โอกาสต่างๆ ทีผ่า่นมาเน่ืองจากเราสองคนอยูด่ว้ยกนัน้อยมาก และโกรธตวัเองทีรู่เ้รื่องน้ีชา้ไป 

ถ้ารูเ้รื่องเรว็กว่าน้ีคงจะไดท้ําอะไรดีๆ  ใหเ้พื่อนสนิทต่างวยัที่ดฉิันรกัคนน้ีได้อกีมากมายเลย

ทเีดยีว นบัจากวนันัน้ไมน่านเมน่กจ็ากพวกเราไปอยา่งไมม่วีนักลบัเหลอืแต่ความทรงจาํดีๆ  ที่

เมน่ฝากไวใ้หก้บัทุกคนทีม่ลูนิธแิหง่น้ีไดค้ดิถงึเขาตลอดไป 

 ดฉิันไม่ได้คาดหวงัอะไรมากในการเขา้ไปเป็นอาสาสมคัรทีมู่ลนิธ ินอกจากต้องการ

เหน็รอยยิ้ม และไดย้นิเสยีงหวัเราะของเดก็ๆ แต่สิง่ทีไ่ดร้บัจากเดก็ผูช้ายตวัเลก็ๆ คนน้ีกลบัมี

คุณค่าต่อจิตใจ อีกทัง้ยังให้ข้อคิดดีๆ แก่ดิฉันมากมาย อาทิ เม่นสอนให้ดิฉันรู้จ ักคําว่า 

“มิตรภาพ” ในมุมมองทีแ่ตกต่างออกไปจากเดมิ นอกจากน้ีเมน่ยงัใหค้ตใินการดาํเนินชวีติแก่

ดฉินัเพิม่ขึ้นอกีหนึง่ขอ้ นัน่คอื “ชีวิตคนเรานัน้ท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอย” เพราะมคีนทีข่าด

โอกาส และลําบากกว่าเราอกีมากมายบนโลกใบน้ี ส่วนขอ้คดิสุดทา้ยทีด่ฉินัไดร้บัคอื “คนเรา

ไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เลือกทีจ่ะเป็นได้” คอืเลอืกทีจ่ะเป็นคนดขีองพ่อแม่ ญาตพิีน้่อง 
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เพือ่นๆ รวมถึงสงัคมด้วย แล้วเพือ่นๆ ล่ะ ได้รบัแรงบนัดาลใจ หรือข้อคิดอะไรดีๆ 

จากเดก็ผูช้ายทีชื่อ่เม่นคนน้ีบา้ง... 

 หากเพือ่นๆ สนใจจะเป็นอาสาสมคัร หรอืตอ้งการแลกเปลีย่นประสบการณ์ดีๆ  ในชวีติ 

สามารถเขยีนจดหมายมาพดูคุยกบัดฉินัไดท้ี ่๑๐๕/๓๓๔ หมูบ่า้นวงัทองเฮาส ์ซอย ๒ ถนนนว

มนิทร ์๕๗ แขวงคลองกุ่ม เขตบึง่กุ่ม กรงุเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

 

 ๖. ขัน้ตรวจทาน การตรวจทานเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการเขยีนเรยีงความและเป็น

ขัน้ตอนทีส่าํคญัขัน้ตอนหน่ึง เพราะเป็นตอนทีน่ักศกึษาสามารถตรวจสอบงานเขยีนของตนให้

แน่ชดัอกีครัง้หน่ึง หากผา่นขัน้ตอนน้ีไปแลว้นกัศกึษาจะไมม่โีอกาสตรวจสอบงานเขยีนของตน

ไดอ้กีเลย เท่ากบัหมดโอกาสในการแกไ้ข ดัง้นัน้จงใหค้วามสําคญักบัขัน้ตอนน้ีดว้ย หากเป็น

การทาํขอ้สอบทีน่กัศกึษามเีวลาจาํกดั กต็อ้งแบ่งเวลาสาํหรบัการตรวจทานดว้ย 

  วธิีการตรวจทาน นักศึกษาควรอ่านงานที่เขยีนอย่างละเอยีดทุกคําทุกประโยค 

พจิารณาถงึความถูกต้องและความสละสลวยของภาษา การเชื่อมโยงประโยค และความเป็น

เหตุเป็นผลของเรือ่ง 

  อน่ึงหากงานที่เขยีนนัน้เป็นการเขยีนขัน้ร่างแรก เมื่อตรวจทานแล้ว ควรลงมอื

เขยีนจรงิดว้ยลายมอืทีส่วยงามหรอือ่านงา่ยและตอ้งอ่านตรวจทานอกีครัง้ดว้ย หากใชว้ธิพีมิพ์

กต็อ้งอา่นตรวจทานเชน่กนั 

กิจกรรมการเรียนบทท่ี ๕ 

 ข้อ ๑ ใหน้กัศกึษาเตมิคาํในชอ่งวา่งใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ถูกตอ้ง 

 ๑. เรยีงความกบับทความเหมอืนกนัในเรือ่ง______________________________ 

คอืประกอบดว้ย_________________________________________________________ 

 ๒. เรยีงความกบับทความมคีวามแตกต่างกนัในเรือ่ง________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๓. เรยีงความมจุีดมุง่หมายเพือ่________________________________________ 
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บทความมจุีดมุง่หมายเพือ่__________________________________________________ 

 ๔. เน้ือเรื่องของ__________________จะเป็นเรื่องในยุคสมยัใดก็ได ้ในขณะที่เน้ือ

เรือ่งของ_______________________ควระเป็นเรือ่งทีท่นัยคุทนัเหตุการณ์ 

 ๕. ________________ จะเครง่ครดัในเรือ่งการใชภ้าษาน้อยกวา่______________ 

 ๖. หากเรยีงความทีจ่ะใหเ้ขยีนกาํหนดชื่อเรือ่งไวแ้ลว้ ผูเ้ขยีนตอ้ง_______________ 

 ๗. หลกัการตัง้ชื่อเรือ่งทีน่่าสนใจคอื  ๑) _________________________________ 

๒) ___________________________________  ๓) ____________________________ 

๔) __________________________________________________________________ 

 ๘. คาํนําทีด่คีวรมลีกัษณะดงัน้ีคอื ๑) ___________________________________ 

๒) ___________________________________ ๓) _____________________________ 

๔) __________________________________________________________________ 

 ๙. การแบ่งยอ่หน้ายอ่ยๆ มปีระโยชน์ชว่ยใหเ้น้ือหาของเรือ่ง__________________ 

 ๑๐. คุณลกัษณะของเน้ือเรือ่งทีด่คีอื ๑) _________________________ ๒) ______ 

____________ ๓) ________________________ ๔) ___________________________ 

๕) __________________________________________________________________ 

 ๑๑. สิง่ทีค่วรปฏบิตัใินการเขยีนบทสรปุคอื________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๑๒. สดัส่วนของเรยีงความที่ดคีอื ควรมคีํานําประมาณ________ของเน้ือหาทัง้หมด 

เน้ือเรื่องประมาณ _______ของเน้ือหาทัง้หมด และบทสรุปประมาณ_________ของเน้ือหา

ทัง้หมด 

 ๑๓. หลกัทีค่วรพจิารณาเกีย่วกบัการเลอืกหวัขอ้เรือ่งคอื ๑). ___________________ 

________________ ๒) __________________________ ๓) ___________________ 
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___________________________________ ๔) _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ๑๔. การกาํหนดขอบเขตของเรือ่งมคีวามเกีย่วเน่ืองกบั_______________________ 

 ๑๕. ขัน้ตอนสดุทา้ยของการฝึกเขยีนคอื__________________________________ 

 ๒. ใหน้ักศกึษาอ่านเรยีงความเรื่อง เพ่ือนถึงเพ่ือน : “ประสบการณ์ชีวิตท่ีอยากเล่า

ให้ฟัง” ของนางสาวตวงรกั สทุธธิรรมวส ีแลว้ลองวจิารณ์ในประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  ๒.๑ การตัง้ชื่อเรือ่ง 

  ๒.๒ การใชภ้าษา 

  ๒.๓ สดัสว่นเน้ือหาของเรือ่ง 

  ๒.๔ การเขยีนคาํนํา 

  ๒.๕ การเรยีงลาํดบัเน้ือหาของเรือ่ง 

  ๒.๖ การเขยีนสรปุหรอืคาํลงทา้ย 

 อน่ึงนอกจากการฝึกวจิารณ์เรยีงความเรื่องน้ีแลว้ นักศกึษาควรใชป้ระเดน็เดยีวกนัน้ีฝึก

วจิารณ์เรยีงความเรือ่งอื่นๆ ทีป่รากฏในตําราเล่มน้ีดว้ย อนัจะเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะ

การเขยีนของนกัศกึษาไดว้ธิหีน่ึง 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 ๓. ใหน้ักศกึษาเขยีนเรยีงความ ๑ เรื่อง ความยาวประมาณ ๒ หน้ากระดาษ A๔ โดยมี

ใจความสําคญัเกี่ยวกบัการใหโ้อกาสทางการศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคําแหง พรอ้มทัง้ตัง้

ชื่อเรือ่งดว้ย 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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 ๔. ใหน้กัศกึษาเขยีนเรยีงความ ๑ เรื่อง ความยาวประมาณ ๒ หน้ากระดาษ A๔ โดยมี

ใจความสาํคญัเกีย่วกบัเรือ่งความกตญั� ูพรอ้มทัง้ตัง้ชื่อเรือ่งดว้ย 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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เฉลยและแนวตอบกิจกรรมการเรียนบทท่ี ๕ 

เฉลยข้อ ๑ 

 ๑. องคป์ระกอบของการเขยีน,  ชื่อเรือ่ง คาํนํา เน้ือเรือ่ง และบทสรปุ 

 ๒. จุดมุง่หมาย  เน้ือเรือ่ง  และกลวธิกีารเขยีน 

 ๓. แสดงความรูห้รอืความเขา้ใจในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง, แสดงความคดิเหน็เป็นสาํคญั 

 ๔. เรยีงความ, บทความ 

 ๕. บทความ, เรยีงความ 

 ๖. ไมเ่ปลีย่นแปลงชื่อเรือ่งโดยเดด็ขาด 

 ๗. ๑) ตัง้ชื่อเรือ่งใหแ้ปลกเดน่ชวนอา่น ๒) ตัง้ชื่อเรื่องใหค้รอบคลุมใจความทัง้หมด

ของเรือ่ง  ๓) ตัง้ชื่อเรือ่งใหส้ัน้และจาํงา่ย   ๔) ไมค่วรตัง้ชื่อเรือ่งซํ้าๆ กบัคนอื่น 

 ๘. ๑) เรา้ใจผูอ้่าน ทําใหเ้กดิความรูส้กึอยากอ่าน   ๒) เน้ือหาสอดคลอ้งและตรงกบั

เน้ือเรื่อง   ๓) ใชภ้าษาประณีต สละสลวย ชวนอ่าน  ๔) เปิดประเดน็เขา้สู่เรื่อง ไม่วกวนหรอื

ยดืยาว 

 ๙. ชดัเจนขึน้ 

 ๑๐. ๑) เขยีนตามโครงเรื่องที่วางไว ้ ๒) ลําดบัใจความทลีะตอน  ๓) ขึน้ย่อหน้าใหม่

เมื่อจบใจความแต่ละตอน  ๔) เน้ือความในแต่ละย่อหน้าต้องเกี่ยวเน่ืองและสมัพนัธ์กัน        

๕) ใจความของเน้ือเรือ่งตอ้งมสีาระ ขอ้เทจ็จรงิและใหร้ายละเอยีดชดัเจน 

 ๑๑. ไมเ่ขยีนออกนอกประเดน็ เปิดประเดน็ใหม ่หรอืเขยีนขดัแยง้กบัเรือ่งทีเ่ขยีนมา 

 ๑๒. ๕ - ๑๐%,  ๘๐ - ๙๐%,  ๕ - ๑๐% 

 ๑๓. ๑) เป็นเรื่องแปลกใหม่และมเีน้ือหาน่าสนใจ   ๒) เป็นเรื่องที่ผูเ้ขยีนถนัดหรอืมี

ความสนใจ  ๓) เป็นเรื่องทีเ่หมาะสมกบัความรูห้รอืประสบการณ์ของผูเ้ขยีน  ๔) เป็นเรื่องที่

ผูเ้ขยีนสามารถคน้ควา้หาขอ้มลูประกอบการเขยีนได ้

 ๑๔. จาํนวนเน้ือหาทีเ่ขยีน 

 ๑๕. การลงมอืเขยีน 
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แนวตอบข้อ ๒ ๓ และ ๔ 

 ข้อ ๒ 

 ๒.๑ การตัง้ช่ือเรื่อง ชื่อเรื่องมคีวามเหมาะสมด ีสื่อความจากผูเ้ขยีนมายงัผูอ้่านดว้ย

การใชค้ําว่าเพื่อน ทําใหเ้กดิความรูส้กึเป็นพวกเดยีวกนั นอกจากนัน้ชื่อเรื่องยงัสื่อความถึง

เน้ือหาของเรือ่งวา่เป็นประสบการณ์ชวีติทีเ่พือ่นอยากจะเล่าใหเ้พือ่นฟงั 

 ๒.๒ การใช้ภาษา เป็นการใช้ภาษาระดับกึ่งแบบแผน โดยใช้ภาษาเรียบง่าย 

ตรงไปตรงมา สือ่ความไดช้ดัเจน ไมป่รากฏการสะกดคาํผดิ 

 ๒.๓ สัดส่วนของเรื่อง เน้ือหาของเรื่องมีสัดส่วนเหมาะสมโดยเน้ือหาทัง้หมดมี

ประมาณ ๖๕ บรรทดั เป็นคาํนํา ๘ บรรทดั เน้ือเรื่อง ๔๙ บรรทดั บทสรุป (ขอ้ความทีพ่มิพต์วั

เอน) ๘ บรรทดั คดิเป็นสดัสว่น ๑๒.๓ : ๗๕.๔ : ๑๒.๓  (คาํนํา : เน้ือเรือ่ง : บทสรปุ) 

 ๒.๔ การเขียนคาํนํา ใชว้ธิโีน้มน้าวใจใหผู้อ้่านเกดิความรูส้กึอยากอ่าน เกริน่นําดว้ย

การกล่าวถงึประสบการณ์ชวีติในวยันักศกึษาระดบัปรญิญาตรวี่า ไมไ่ดม้เีฉพาะการหาความรู้

ในห้องเรียนเท่านัน้ แต่การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือสงัคมก็เป็นอีก

หนทางหน่ึงของการใชช้วีติในช่วงเป็นนกัศกึษา นอกจากนัน้ คํานํายงัสื่อความไดต้รงประเดน็

กบัเน้ือหาของเรือ่งอกีดว้ย 

 ๒.๕ การเรยีงลําดบัเน้ือหาของเรื่อง เน้ือเรื่องเรยีงลําดบัตามเหตุการณ์ เป็นขัน้ตอน

ชดัเจนด ีเริม่ตัง้แต่กล่าวถงึการเริม่เป็นอาสาสมคัรในมลูนิธแิหง่หน่ึง กล่าวถงึกจิกรรมทีต่อ้งทาํ

ในมลูนิธ ิจนไดส้นิทสนมกบัเดก็ชายชื่อเมน่ เกดิความผกูพนัเหมอืนเพื่อนต่างวยั ต่อมาผูเ้ขยีน

ต้องห่างจากเม่นเพราะหมดภารกจิที่มูลนิธ ิแต่ยงัคดิถึงและอยากพบเม่น เมื่อได้พบกนัอกี

ผูเ้ขยีนไดก้ล่าวถงึจุดสุดยอดของเรื่อง (Climax) ว่าเมน่ปว่ยเป็นโรคเอดสร์ะยะสุดทา้ย และได้

กล่าวถงึความรูส้กึเสยีใจต่อชะตากรรมของเมน่ ก่อนจบลงดว้ยขอ้ความสรปุในตอนทา้ย 

 ๒.๖ การเขยีนสรปุหรอืคาํลงทา้ย ผูเ้ขยีนเขยีนขอ้ความลงทา้ยดว้ยการฝากขอ้คดิมายงั

เพื่อนๆ นักศกึษาใหค้ดิต่อสูช้วีติ เพราะในสงัคมน้ียงัมคีนทีล่ําบากกว่าเราอกีมาก ซึง่ขอ้ความ

ดงักล่าวน้ีเป็นเสมอืนการสือ่ความจากหวัใจของผูเ้ขยีนมายงัผูอ้่าน นบัเป็นการเขยีนคาํลงทา้ย

ดว้ยขอ้ความทีท่าํใหผู้อ้า่นเกดิความรูส้กึประทบัใจ 
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 ข้อ ๓ และข้อ ๔ ใหน้กัศกึษาเขยีนตามคาํแนะนําจากเน้ือหาในหนงัสอืเล่มน้ี 

 อน่ึงเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรบัการทาํข้อสอบในวิชาน้ี นักศึกษาควร

ใช้เวลาในการเขียนเรียงความเรื่องละประมาณ ๓๐ นาที 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


