
การเขียน
คอลมัน์เบ็ดเตลด็



ความหมายของคอลมัน์

“คอลมัน์” คือ ขอ้เขียนในหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร
“คอลมัน์นิสต์” คือ ผูเ้ขียนคอลมัน์ประจ าหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร 
“เบ็ตเตลด็” หมายถึง เลก็ๆ นอ้ยๆ หลายๆ อยา่งรวมกนั 



• คอลมัน์เบ็ตเตลด็ จึงหมายถึง คอลมัน์ประจ าอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่บทวเิคราะห์             
บทวิจารณ์  สารคดี บทบรรณาธิการ  เร่ืองสั้น และนวนิยาย 

• วตัถุประสงคห์ลกัๆ ของคอลมัน์เบด็เตลด็มีทั้งการใหค้วามรู้  ความบนัเทิง 
เพลิดเพลินใจ และการวดักระแสตอบรับจากผูอ่้าน 

ความหมายของคอลมัน์



คอลมัน์เบ็ดเตลด็
1. คอลมัน์ข่าวสังคม
2. คอลมัน์สาระน่ารู้
3. คอลมัน์ซุบซิบ
4. คอลมัน์ข าขัน
5. คอลมัน์เร่ืองเล่าจากผู้อ่าน
6. คอลมัน์จดหมายจากผู้อ่าน
7. คอลมัน์บทกวี
8. คอลมัน์การ์ตูนภาพ



① คอลมัน์ข่าวสังคม 

• คอลมันท่ี์น าเสนอเร่ืองราว เหตุการณ์หรือสถานการณ์น่าสนใจท่ีเกิดข้ึนหลากหลาย
ประเดน็ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม วฒันธรรม 

• เขียนในลกัษณะการ “ย่อยข่าว” หรือ “จดัการข้อมูล” เพ่ือบอกกล่าวหรือแสดงท่าที
และความคิดเห็น 

• ผู้อ่านจะเห็นภาพได้ทนัทวีา่มีอะไร เกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือไร กบัใคร ท าไมและอยา่งไร
• ภาษาท่ีใชม้กัเป็นภาษาปาก
• ท่วงท านองการเขยีนมี “ลกัษณะเฉพาะตัว” ของผูเ้ขียนเองหรือลกัษณะเฉพาะของ

คอลมันใ์นส่ือส่ิงพิมพฉ์บบันั้นๆ



• ตัวอย่างคอลมัน์ข่าวสังคม 

จากคอลัมน์ “NEWS  UPDATE” ในหนังสือพมิพ์ M2F 

‘ตูน’ วิง่วนัที่ 36 ยงัฟิตยอดบริจาคทะลุ 530 ล.

นายอาทิวราห์ คงมาลยั หรือ ตูน บอดีส้แลม พร้อมทีมงานก้าวคนละก้าว และ
ประชาชนเร่ิมวิง่ออกจาก รร.พูลแมน คงิพาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา  04.15 น.  เม่ือวานนี ้
โดยใช้เส้นทาง ถ. ศรีอยุธยา  มุ่งหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า  และแวะเข้าสักการะ
อนุสาวรีย์ ร.5 ก่อนจะวิง่ต่อมายงั รพ.ศิริราช มุ่งหน้าเข้า จ.นนทบุรี และไปส้ินสุดตาม
จุดหมายทีก่ าหนดไว้ในเขต จ.ปทุมธานี รวมระยะทางประมาณ 55 กม. ส าหรับยอด
บริจาคสะสมกว่า 530 ล้านบาทแล้ว



• ตัวอย่างคอลมัน์ข่าวสังคม 
จากคอลัมน์ “NEWS  UPDATE” ในหนังสือพมิพ์ M2F 
พีเ่มาไล่ฟันพ่อแม่เจอน้องค้อนทุบดบั
พะเยา-ต ารวจ  สภ. เชียงค า รับแจ้งเหตุฆ่ากนัตายในพืน้ที ่อ.เชียงค า จ.พะเยา 

พบศพ นายนันทวฒัน์ เทพรักษา อายุ 46 ปี ถูกตด้ีวยของแขง็ทีท้่ายทอยและหน้าผาก  
โดยผู้ก่อเหตุ นายสมพร  เทพรักษาอายุ  44 ปี น้องชายผู้เสียชีวติยืนรอมอบตัว 
สอบสวนทราบว่า นายนันทวฒัน์ติดเหล้า พอเมากจ็ะท าร้ายคนในครอบครัว  โดยใช้
มีดพร้าไล่ฟันพ่อและแม่  นายสมพรเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอด ีจึงคว้าค้อนเข้าไปทุบ
หัวนายนันทวฒัน์จนเสียชีวติ



• ตัวอย่างคอลมัน์ข่าวสังคม 

จากคอลัมน์ “hotnews” ในนิตยสาร spicy ปีที่ 10 ฉบับที ่401
เมืองนอกยกย่อง ‘สงกรานต์’  เป็นเทศกาลแปลกของโลกเวบ็ไซต์ 

askmen.com ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์ส าหรับผู้ชายในสหรัฐอเมริกา ได้จัด 10 อนัดับ
เทศกาลทีแ่ปลกประหลาดทีสุ่ดในโลก และยกให้ “เทศกาลสงกรานต์” ของจังหวดั
เชียงใหม่ ประเทศไทย ติดอนัดับ 7 ของเทศกาลแปลกทีสุ่ดในโลกด้วย ส าหรับ
เทศกาลอ่ืนๆที่ได้รับการจัดอนัดับเทศกาลแปลกของโลก ได้แก่



อนัดบัที่ 1  เทศกาลการขวา้งปามะเขือเทศ ท่ีเมืองบูโยล ประเทศสเปน จดั
ข้ึนในวนัพธุสุดทา้ยของเดือนสิงหาคมของทุกปี  ถือวา่เป็นเทศกาลการใชอ้าหาร
เป็นอาวธุในการท าสงครามท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

อนัดบัที่ 2 เทศกาลวิง่กล้ิงเนยแขง็ลงเขา ท่ีเมืองกลอสเตอร์ ประเทศองักฤษ 
จดัข้ึนในวนัจนัทร์สุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม

อนัดบัที่ 3 เทศกาลกบหรือ “Frog Festival”  ในรัฐหลุยส์เซียนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จดัข้ึนทุกวนัแรงงานโดยคนกวา่ 50,000 คนจะน ากบของตวัเองหรือ
เช่ามาประกวดแข่งขนั..................

ใครมีโอกาสอย่าลืมแวะไปร่วมสนุกกนันะคะ



① คอลมัน์ข่าวสังคม จากคอลมัน์ “what’s happening” นิตยสาร กลุสตรี



② คอลมัน์สาระน่ารู้ 

• คอลมัน์ท่ีน าเสนอความรู้ประเภท “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม”

• ส่วนใหญ่เป็นบทความขนาดส้ัน เน้ือหาเบาๆ มีแง่มุมท่ีใหค้วามขบขัน อาจมี
ภาพประกอบเช่น 

≡ เร่ืองของการออกก าลงักาย การพกัผ่อนทีถู่กวธีิ

≡ การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 

≡ เร่ืองราวการปฏบิัติตนต่อคู่รักหรือคนในครอบครัว 

≡ เกร็ดความรู้ทางประวติัศาสตร์  โบราณคด ี วรรณกรรม มรดกทางวฒันธรรม



≡ เร่ืองความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
≡ เร่ืองแปลกประหลาดมหัศจรรย์ทีม่ีหลักฐานว่าเป็นเร่ืองจริง
คอลมันส์าระน่ารู้เป็นโอกาสใหผู้อ่้านไดพ้กัสายตาและคลายเครียดจากการ

อ่านเร่ืองยาวๆ หรือหนกัๆ
ผูเ้ขียนหรือคอลมัน์นิสตส์ามารถหาขอ้มูลไดจ้ากหลายแหล่งทั้ง

∑  การค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
∑  การอ่านส่ือส่ิงพมิพ์ต่างๆ แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่โดยน าเสนอ

อย่างตรงประเดน็ให้พอดกีบัพืน้ที ่

② คอลมัน์สาระน่ารู้ 



• ตวัอย่างคอลมัน์สาระน่ารู้
จากคอลมัน์ “health” เร่ือง “กนิน้อยแทบตายท าไมยงัอ้วน!?” ในนิตยสาร 

seventeen
จะบอกสาเหตุของความอ้วนว่าอาจเป็นเพราะ...
- ฮอร์โมน 
- จ านวนแคลอรี 
- การเลือกอาหาร 
- จ านวนมื้อ 
- การนอน



Top 10 อาหารจานเดยีวยอดฮิต
ทีแ่ค่อิ่มเดยีวกถ็งึกบัอ้วน!

- ผัดซีอิ้ว   - ข้าวมันไก่   -ข้าวขาหมู
Eating tips

- ปรับสมดุลระหว่างม้ือปกติ
- กนิให้อิ่มแต่ไม่ต้องกนิของอ้วน
- รู้ทนัส่วนประกอบ
- ใช้กลิ่นต้านความหิว

② คอลมัน์สาระน่ารู้ 









• ตวัอย่างคอลมัน์สาระน่ารู้

จากคอลมัน์ “London museums” เร่ือง “Museum of Broken Relationships 
พพิธิภัณฑ์อกหัก” ในนิตยสาร a day  

- เม่ือความสัมพนัธ์ของคนสองคนจบลง บางคู่จะน าส่ิงของทีเ่ป็นเสมือนส่ือ
รักไปบริจาค บางคนกเ็ผาทิง้หรือใส่กล่องลงัปิดตาย

- แต่สองศิลปิน Olinka Vistics และ  Drazen Grubisic เลือกทีจ่ะสร้าง
พพิธิภัณฑ์ Museum of Broken Relationships หรือ ‘พพิธิภัณฑ์อกหัก’ ในปี 2006

② คอลมัน์สาระน่ารู้ 



- เร่ิมจากการสะสมส่ิงของทีเ่ป็นร่องรอยในอดตีของตวัเอง หลงัจากทีท่ั้งสอง
ตัดสินใจจบความสัมพนัธ์

ของทุกช้ินในห้องนิทรรศการน้ันถูกจดัแสดงอย่างเรียบง่ายบนผนังและอธิบาย
เร่ืองราวเกีย่วกบัมนั โดยเจ้าของหรือผู้บริจาคของช้ินน้ันๆ

➢ ตะเกียงจุดเทียนหอมเร้าอารมณ์รัก มีข้อความส้ันๆว่า (‘ไม่เวิร์ก’)

➢ แว่นขยาย (‘เธอบอกเสมอว่าเธอรู้สึกตัวเลก็ลงเม่ืออยู่กบัผม’)

➢ โทรศัพท์ (‘เธอจะได้เลิกโทรมาเสียท’ี) 

➢ ท่ีหมนุเปิดขวดไวน์ (‘คณุท าฉันงงจนหัวหมุนว่าท าไมคณุไม่ยอมหลับนอนกบัฉัน 
จนกระทัง่วนัน้ันทีค่ณุตายเพราะโรคเอดส์’)



• มีการจดันิทรรศการหมุนเวยีนทีเ่ดนิทางไปกว่า 33 เมือง 21 ประเทศทัว่โลก 

• ในปี 2011 พพิธิภัณฑ์อกหักน้ีได้รับ Kenneth Hudson Award ส าหรับไอเดยีที่
เป็นเอกลกัษณ์ ฮือฮา กล้าหาญ และเปลีย่นมุมมองของสังคม 

• จบด้วยการกล่าวถงึความรู้สึกของผู้ชมทีเ่ดนิน ้าตาซึมออกมาหลงัจากดู แม้ว่าส่ิง
ทีจ่ดัแสดงอยู่น้ันจะเป็นเร่ืองของคนอ่ืนๆ 

• ทิง้ท้ายด้วยทีม่าของข้อมูล brokenships.com/explore และ 
brokenships.tumblr.con

(อ่านเพิม่เติมได้ทีเ่อกสารประกอบการสอน หน้า 9)



② คอลมัน์สาระน่ารู้ “In The Kitchen” ใน นิตยสาร กลุสตรี ฉบับที ่1101





③ คอลมัน์ซุบซิบ 

• คอลมัน์ทีน่ าเสนอเร่ืองราวของบุคคลส าคญัในสังคม

• อาจเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียง หรือเป็นท่ีรู้จกัในวงสังคมทั่วไป  เช่น นกัการเมือง  ดารา
นกัแสดง  นกัร้อง  พิธีกร  หรือวงการเฉพาะ เช่น กีฬา ต ารวจ ครู 

• “คอลมัน์ซุบซิบ” จะเน้นทีต่ัวบุคคลเป็นส าคญั ต่างจาก “คอลมัน์ข่าวสังคม” ที่
เน้นตัวเหตุการณ์หรือสถานการณ์



• เน้ือหาเป็นสาระเบาๆ เป็น “สะเกด็” ของข่าว  “เบ้ืองหลงั”   “เบ้ืองลึก” หรือ 
“เกบ็ตก” จากเหตุการณ์พิเศษหรืองานอีเวน้ตต่์างๆ 

• ผูเ้ขียนอาจได้ข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์อยา่งเปิดเผยของเจา้ตวัเองหรือดว้ยการ
สืบเสาะแสวงหาข้อมูลชนิด “ล้วงลบั” จากบุคคลรอบข้าง

③ คอลมัน์ซุบซิบ 



• ลกัษณะการเขียน

③ คอลมัน์ซุบซิบ 

เป็นการเขียนแบบ “เล่าสู่กนัฟัง” 

ใช้ภาษาปาก ส าบัดส านวน มักมีนัยของการกระเซ้าเย้าแหย่ 

มีเคร่ืองหมายต่างๆ ทีแ่สดงให้เห็นว่าจบจากเร่ืองหน่ึงเพ่ือไปสู่อกีเร่ืองหน่ึง 

แต่ละเร่ืองมีความยาวไม่มากนัก



• ตวัอย่างคอลมัน์ซุบซิบ

“HOT GOSSIP” ในนิตยสาร GOSSIP  STAR  FREE  COPY 

ความรัก ท าให้เปลี่ยนชีวิต ญาญ่าญิ๋ง วิง่ตามคณุแฟน

วา๊ย! ตั้ยแลว้ ปกติกไ็ม่ค่อยจะเห็นวา่สาวมัน่อยา่งญาญ่าญ๋ิง รฐาชีจะชอบลุกข้ึนมา
วิ่งเท่าไหร่  แต่พอได ้ พ่ีตุลย์ ตุลยเทพ  เป็นแฟนเท่านั้น สาวญาญ่าญ๋ิง กส็วมวิญญาณ
กลายมาเป็นสาวนกัวิ่งข้ึนมาทนัที อพัรูปไปวิ่งลงในไอจีถ่ียบิ แหมๆๆความร๊ากกกกมนั
ท าใหชี้วิตสุขภาพด๊ี...ดีแบบน้ีเอง เห็นแบบน้ีแลว้กอิ็จฉาไฟริษยาข้ึนตาวา่มุ่งหนา้ไปสีลม 
เอย้! สวนลุมดีกวา่เผือ่จะไดผู้เ้ป็นนกัวิ่งกะเขาบา้ง

③ คอลมัน์ซุบซิบ 







④ คอลมัน์ข าขัน 

• คอลมัน์ทีน่ าเสนอเร่ืองสมมติ

• มีเน้ือหาชวนหวัหลากหลายแง่มุม เพ่ือสร้างรอยยิม้และคลายความเครียดใหแ้ก่
ผูอ่้าน ส่วนใหญ่เป็นคอลมันเ์ลก็ๆ



• ตัวอย่างคอลมัน์ข าขัน “JOKE OF THE MONTH”  ในนิตยสาร The Miracle 
เร่ือง ลกูสาวขีส้งสัยถามคณุพ่อ
ลูกสาว: คุณพอ่คะมิราเคิล (Miracle) แปลวา่อะไร
คุณพ่อตอบว่า: มนัแปลวา่ความมหศัจรรยไ์งลูก มนัมหศัจรรยเ์หมือนการท่ี

พอ่ไดม้าพบกบัแม่ของลูกไงคะ
คุณแม่ทียื่นฟังอยู่ข้างๆ รู้สึกปลาบปลืม้ใจ น า้ตาไหล
ลูกจงึถามต่อว่า: คุณพอ่คะ แลว้อาบอบนวดคืออะไรเห็นนามบตัรในกระเป๋า

พอ่เขียนวา่ “มิราเคิลอาบอบนวด” 
คุณพ่อน า้ตาไหล



คอลมัน์ข าขนัเร่ือง พ่อววัพนัธ์ุดี
ณ งานประกวด พ่อววัพนัธ์ุดแีห่งหน่ึง ผู้จดัได้เชิญผู้ว่าฯจงัหวดัและภรรยามา

มอบรางวลั โฆษกได้เร่ิมประกาศ มอบรางวลัตามล าดบั
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง ววัทองดี สามารถผสมพนัธ์ุได ้2 คร้ังต่อวนั...
คุณนายสะกดิท่านผู้ว่า “เห็นมัย๊ๆ”...
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง ววัสมปอง สามารถผสมพนัธ์ุได ้3 คร้ังต่อวนั...
คุณนายสะกดิท่านผู้ว่าอกี “เห็นมัย๊ๆ”



รางวลัชนะเลิศ ววัมานะ สามารถผสมพนัธ์ุได ้5 คร้ังต่อวนั...
คุณนายสะกดิท่านผู้ว่าหนักขึน้ “เห็นมัย๊ๆ”
ท่านผู้ว่าฯ ร าคาญปนโมโห จงึถามผู้จดัว่า ทีว่วัสามารถผสมได้หลายคร้ังต่อ

วนัเพราะอะไร ? โฆษกตอบว่า...เพราะเราเปลีย่นแม่ววัทุกคร้ังครับ!!....

ผู้ว่าฯ หันมาบอกคุณนายว่า “เห็นมัย๊ๆ”



• ตวัอย่างคอลมัน์ข าขัน จากคอลมัน ์“โจ๊ก” ในนิตยสาร คู่สร้าง-คู่สม ปีท่ี 38 
สามีภรรยาแต่งงานกนัมานานจนลูกโต สามีเกิดเบ่ือภรรยา ท่ีเขม้งวดกบัเร่ืองในครอบครัว

มากข้ึนทุกวนั วนัหน่ึงจึงบอกภรรยาวา่ “น่ีคุณ ผมจะแยกไปอยู่บ้านอกีหลงันึงนะ”
ภรรยา: จะไปอยูย่งัไง
สาม:ี ไม่ตอ้งห่วง มีคนรับอาสามาคอยดูแลเรียบร้อย คุณวา่ไง
ภรรยา: ถามลูกดูกแ็ลว้กนั

สามีจึงไปเกล้ียกล่อมลูกจนยนิยอมใหมี้บา้นใหม่ไดแ้ลว้กก็ลบัมาบอกภรรยา
สาม:ี คุณ ผมไปถามลูกแลว้นะ เขาไม่ขดัขอ้ง
ภรรยา: ถามใคร
สาม:ี กถ็ามลูกเราไง
ภรรยา: ไม่ช่ายยยย ฉนัหมายถึง “ลูกปืน” ของฉนัน่ะ ถามหรือยงั





⑤ คอลมัน์เร่ืองเล่าจากผู้อ่าน

• คอลมัน์ท่ีน าเสนอ  “เร่ืองเล่า”  ท่ีส่งมาจากผูอ่้าน ซ่ึงมีทั้งเร่ืองสมมติและเร่ืองท่ี
ไม่ใช่เร่ืองสมมติ  นิตยสารส่วนใหญ่มีคอลมัน์ประเภทน้ีเพ่ือเป็นเวทีการแสดงออก
ซ่ึงความสามารถของผู้อ่าน

• ในขณะเดียวกนักเ็ป็นการตรวจสอบความสนใจในนิตยสารไดอี้กทางหน่ึง



• ตัวอย่างท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไดแ้ก่ 
• ในนิตยสาร ค. คน จะมีคอลมัน์ “เวททีางบ้าน” 
• ในนิตยสารคู่สร้าง-คู่สม มีอยูห่ลายคอลมันท่ี์เป็นเร่ืองเล่าประสบการณ์จากทางบา้น 

เช่น 
คอลมัน์ “เล่าสู่กนัฟัง” จะเป็นเร่ืองเล่าในชีวิตทัว่ไปท่ีผูเ้ล่าประสบมาแลว้อยาก

ระบายความรู้สึกนั้นใหผู้อ่ื้นทราบ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองอาชีพการงาน การถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากคนในสงัคม 

⑤ คอลมัน์เร่ืองเล่าจากผู้อ่าน



คอลมัน์ “ผู้หญงิเม้าท์แตก” เป็นการเขียนเล่าประสบการณ์ในมุมมองของ
ผูห้ญิง

คอลมัน์ “ถวิลหาอดตี” จะเป็นเร่ืองเล่าเก่ียวกบัอดีตทั้งชีวติในวยัเดก็ท่ีมี
ความสุข  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ความเช่ือ  ท่ีปัจจุบนัไดลื้มเลือนไปแลว้ 

(ดูตวัอย่างได้ที่เอกสารประกอบการสอน น. 27)

⑤ คอลมัน์เร่ืองเล่าจากผู้อ่าน





















⑥ คอลมัน์จดหมายจากผู้อ่าน

• คอลมัน์ท่ีน าเสนอจดหมายจากผูอ่้าน โดยมีบรรณาธิการหรือผู้รับผดิชอบประจ าเป็น
ผู้เขียนตอบ  เพื่อเป็นเวทีในการรับฟังความคดิเห็นและเสียงสะท้อน ท าใหเ้กิดการ
ส่ือสารสองทางระหวา่งผูอ่้านกบัส่ือส่ิงพิมพน์ั้นๆ 

• ใชช่ื้อคอลมัน์แตกต่างกนัไป เช่น 
“จดหมายถงึแพรว” ของนิตยสารแพรว
“Letter” จากนิตยสาร spicy
“Letters” จากนิตยสารสุดสปัดาห์



• เน้ือหาหรือสาระส าคญัของจดหมายจากผูอ่้านท่ีปรากฏทางส่ือส่ิงพิมพ ์จ าแนกได ้5
ประเภท คือ 
6.1 การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท านิตยสาร วารสาร  หรือหนงัสือพิมพ์
6.2 การแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ สถานการณ์ทัว่ไปท่ีเกิดข้ึน

รอบตวั 
6.3 การร้องทุกข์
6.4 การขอค าปรึกษาหารือ 
6.5 การตอบค าถามความรู้

⑥ คอลมัน์จดหมายจากผู้อ่าน



6.1 การให้ค าแนะน า

• มกัมาจากผูอ่้านท่ีเป็น “แฟนประจ า” คือติดตามหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารนั้นมาเป็น
เวลานาน เน้ือหาของจดหมายอาจมีทั้งการช่ืนชม  ตเิตียน และ ท้วงตงิ เช่น 

---- ปกและรูปเล่มทีป่รับใหม่ดูสวยและโฉบเฉ่ียวมากขึน้ 

---- อยากให้มีคอลัมน์ส าหรับเดก็และเยาวชน 

---- อยากให้มีการสัมภาษณ์ดารา 
---- อยากให้มีการสัมภาษณ์นักเขยีนที่เขียนนวนิยายหรือเร่ืองส้ันซ่ึงก าลังสนุก

และเข้มข้น อาจรวมถงึการช้ีแนะไปยงันักเขยีนด้วยว่าอย่าโหดร้ายกบันางเอกพระเอกมาก
เกนิไปหรือควรจบเร่ืองอย่างไร 



ตัวอย่างคอลมัน์จดหมายให้ค าแนะน า
• สวสัดค่ีะ สุดฯ

ฉบบั 16 มีนาคมเจอกนัชา้จนสมาชิกคนน้ีแอบนอยดเ์ลยค่ะ รอคุณไปรษณียทุ์ก
วนัจนค ่า  ถา้ไม่มีมาส่งตอ้งแอบวิ่งไปดูร้านหนงัสือกลวัวา่เราจะไดช้า้กวา่แผง เห็นวา่ยงั
ไม่มีเหมือนกนักโ็ล่งใจ ถึงจะมัน่ใจวา่สุดสปัดาห์จะไม่หายไปไหน  แต่พอเห็นนิตยสาร
ทยอยปิดตวัไปเร่ือยๆ  กอ็ดเป็นห่วงไม่ไดค่้ะ  อยากใหรู้้นะคะวา่รักและผกูพนักบัสุดฯ 
มาก  ขอใหอ้ยูย่ ั้งยนืยงตลอดไปเลยนะคะ  สู้ๆ! รออ่านฉบับน้องน า้ตาล-ชลติาอยู่ค่ะ       
ถ้าได้อ่านบทสัมภาษณ์แบบยาวๆ เลยจะดมีาก  เพราะช่วงนี้กระแสดราม่าเธอเยอะ
เหลือเกนิค่ะ สุภาพนี



ตัวอย่างคอลมัน์จดหมายให้ค าแนะน า

ขออภัยอย่างสูงในความล่าช้าค่ะ มีหลายสาเหตุหลายปัจจัย จริงๆ แต่สุดฯ 
ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและสัญญาว่าจะปรับปรุงแก้ไขค่ะ  หวังว่าปกเจ๊เปานี้จะ
ถึงมือคุณสุภาพนีอย่างไม่ล่าช้านะคะ (เป็นสมาชิกก็ดีอย่างนี้แหละค่ะ จะได้ไม่
ต้องวิง่ 4x100 ไปแผงเนาะ)











6.2 การแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ สถานการณ์

• ส่วนใหญ่เป็นจดหมายทีพ่บในนิตยสารข่าวและหนังสือพมิพ์ 
• เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นและระบายความเครียด  ความอดัอั้นตนัใจต่อเร่ืองราว 
เหตุการณ์ทัว่ไปในสงัคม เช่น 

- อบุัติเหตุอันเกดิจากความประมาทเลนิเล่อ 
- ปัญหาร้านเหล้าใกล้สถาบันการศึกษา 
- มารยาทการใช้โทรศัพท์มือถอืในห้องประชุมหรือห้องเรียน 
- สถานการณ์บ้านเมืองทีเ่กดิขึ้น  เช่น ความขัดแย้งระหว่างสองขั้วอ านาจ 

















6.3 การร้องทุกข์

• การร้องทุกข์ เป็นความทุกข์ของผู้อ่านทีต้่องการร้องเรียนหรือแจ้งให้หน่วยงานที่
รับผดิชอบหรือผู้มีส่วนเกีย่วข้องได้ทราบ และด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดย
อาศยัคอลมัน์ตอบจดหมายน้ีเป็นส่ือกลาง 

• เร่ืองราวร้องทุกขมี์ความแตกต่าง นบัตั้งแต่
- เร่ืองคนหาย  

- น ้าไม่ไหล ไฟไม่สวา่ง  ทางไม่สะดวก 



6.3 การร้องทุกข์

• ลกัษณะการลงพมิพ์มีทั้งการน าเสนอจดหมายทั้งฉบับของผู้อ่านและพมิพ์เฉพาะ
ประเดน็ส าคญัท่ีไดรั้บการเรียบเรียงใหม่ 

• ส่วนใหญ่เป็นจดหมายที่ไม่มีการตอบ อาจมีบางฉบบัใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบ
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงเป็นผูช้ี้แจงผา่นคอลมัน์ดงักล่าว



ตวัอย่างการร้องทุกข์    
จากหนังสือพมิพ์รายวันแจกฟรี 

M2F ทีผู่้ อ่านบอกถงึปัญหาขยะ
บริเวณทางเท้าทีค่วรมีหน่วยงาน 
มาช่วยจัดเกบ็หรือแก้ไข







6.4 การขอค าปรึกษา
• เน้ือหาของจดหมายประเภทน้ี มกัเป็นการขอค าปรึกษาในเร่ืองส่วนตวั ไม่วา่จะ
เป็นปัญหา

- ชีวิต 
- ความรัก 
- การท างาน
- เร่ืองเพศ 
- ปัญหาความงามและสุขภาพ 
- เร่ืองการตรวจดวงชะตาทางโหราศาสตร์





ตัวอย่างคอลมัน์จดหมายขอค าปรึกษา

• เร่ืองดวงชะตา ในคอลมัน์ “ตอบปัญหาชะตาชีวติ” จากหนังสือพมิพ์ ข่าวสด 

• เรียน อาจารย์บุศพนัธ์ ที่นับถอื

ชายเกิดวันจันทร์ท่ี 30 ตลุาคม 2521 แรม 14 ค า่ ปีมะเมยี เวลา 09.19 นิสัย 
ใจคอในส่วนลึกเป็นอย่างไร  การงานจะได้ท าตลอดไปไหม   มหีนีสิ้นมากมาย     
จะใช้หนีห้มดอีกนานไหม  จะสร้างเนือ้สร้างตัวได้ไหม ต่อไปนีจ้ะมีชะตาชีวิต   
เป็นอย่างไร  ด้วยความเคารพอย่างสูง

ใบตอง



• เรียนผู้ใช้นามแฝงว่า “ใบตอง”
1. นิสัยใจคอในส่วนลึกของคุณเป็นคนใจด าจ านาน  หรือกตัญญูแรงอาฆาตแรง   

เจ้าคิดเจ้าแค้น   ใครท าดีกจ็ะดีตอบอย่างใจหายทีเดียว   แต่ใครท าให้แค้นกต้็องช าระให้   
สาสมกันครับ

2. เป็นคนอายยืุนและสุขภาพดี  แต่ไม่ค่อยอดทน  และงานไม่มั่นคง ต้อง
ปรับเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆ............

8. คุณเป็นคนพูดเก่ง และมีหัวธุรกิจดีมาก  สุขภาพดี  จะมีข้อเสียอยู่บ้างตรง   
ไม่ค่อยอดทนเท่าน้ัน

กรุณาช่วยเขยีนมาให้ผมทราบด้วยว่า  ผมดูได้ถกูกี่เปอร์เซ็นต์
บุศพนัธ์



• ตัวอย่างคอลมัน์จดหมายขอค าปรึกษา เร่ืองความสวยความงาม  จากคอลมัน์ “Letter”  ใน
นิตยสาร spicy ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 401

อยากเกล้าผมดงัโงะ
สวสัดีค่ะ พี่ๆ สไปซ่ี ช่วงน้ีอากาศร้อนมากเลย นอ้งจะแยแ่ลว้ค่ะ
สวสัดจ้ีะคุณน้อง อย่าเพิง่แย่ค่า...รออกีแป๊บเดยีวกห็น้าฝนแล้ว
แลว้หนูเป็นคนผมยาวประบ่านิดๆ ค่ะ เวลาอากาศร้อนจะเกลา้หางมา้ผมมนักช้ี็ดูไม่

สวยเลยค่ะ เลยอยากลองเกลา้เป็นมวยซาลาเปาแบบดงัโงะบา้ง พี่ๆพอจะมีวธีิท าบา้งมั้ยคะ
โอ๊ะ...คอลมัน์ Hairstyle  มใีห้คุณน้องได้เลือกหลากหลายทรงเลยค่ะ อย่าเพิง่วอร่ีนะ 

ผมยาวประบ่าเวลาเซ็ตหรือดไีซน์ทรงเก๋ๆ กส็วยได้เหมือนกนั ว่าแต่ทีคุ่ณน้องขอมาพีจ่ัดให้
แล้วค่า...



• อุปกรณ์ทีใ่ช้

ก๊ิบด า+ยางรัดผม+โดนทัรัดผม (อยากไดด้งัโงะกอ้นใหญ่ๆ กใ็ชโ้ดนทัอนัใหญ่ๆ 
หน่อยนะคะและเลือกใหใ้กลเ้คียงกบัสีผมจะดีท่ีสุด)
• วธีิท า

1. เร่ิมดว้ยการมดัหางมา้สูงๆ นะคะ ไม่ตอ้งใชห้ว ีใชมื้อรวบๆ เอาจะดีกวา่ เพราะ
ถา้ผมเรียบเกินมนัจะดูเหมือนผมเกลา้มวยของคนสูงอาย ุอิอิ

2. รัดโดนทัทบัลงไปไม่ตอ้งทบหลายทบมากค่ะ เพราะเด๋ียวผมท่ีไดม้นัจะไม่พอง
3. ฉีกผมออกใหท้ัว่ ท าใหม้นักระจายใหค้ลา้ยๆ ทรงน ้าพุ



4. พอผมกระจายทัว่ถึงกนัดีแลว้ กจ็ดัการรวบผมครอบลงไปท่ีโดนทัโดยเอา
หนงัยางรัดทบัอีกคร้ัง

5. จดัการเกบ็มนัซะดว้ยก๊ิบด า ติดไวเ้ป็นจุดๆ แต่ไม่ตอ้งเยอะมากจนเห็นก๊ิบ 
นะคะ จะดูไม่สวย เท่าน้ีกเ็ป็นอนัวา่ท าผมทรงดงัโงะเสร็จส้ินแลว้กส็วยไดแ้บบ
ชิลๆ เลยค่ะ

















6.5 การขอค าตอบเชิงความรู้

• การขอค าตอบเชิงความรู้ เป็นจดหมายจากผูอ่้านท่ีมีประเดน็ค าถามและตอ้งการ
ความรู้จึงส่งค าถามท่ีตอ้งการค าตอบ 

• ตวัอย่างคอลมัน์ขอค าตอบเชิงความรู้
เร่ืองพะแนง จากคอลัมน์ “ถามตอบกบั อ.ศรีสมร” ในนิตยสารครัว 
หนูท าพะแนงใช้น ้าพริกแกงเผ็ดถูกหรือไม่  และใส่ถัว่ลิสงโขลกรวมกบัน ้าพริก

เลย  เม่ือท าแล้วให้คณุยายชิม  คณุยายบอกว่าไม่ใช่  ลักษณะไม่ได้ จึงมาขอความรู้
จากป้าหมอน/ต้อยติ่ง (แม่ครัวมือใหม่)



หนูใช้น ้าพริกถูกแล้ว ถ้าจะให้อร่อยและกลิ่นหอม น ้าพริก 100 กรัม ให้เติม
ลูกผักชีคัว่ปนประมาณ ½ ช้อนชา หรือสับ 1 หยบิมือ

ค าตอบต่อไป ถัว่ลิสงคัว่ไม่โขลกรวมกบัน ้าพริก จะคัว่แล้วโขลกหยาบ ใส่
ตอนผัดน ้าพริก คอืผัดน ้าพริกพอหอม แล้วใส่ถัว่ลิสงคัว่โขลกหยาบ

ทุกอย่างทีห่นูท าถูกต้องแล้วค่ะ นอกจากไม่เข้าใจว่าจะใส่ถัว่ลิสงคัว่โขลก
หยาบเม่ือไร ลองท าดูนะคะ คงถูกใจ คณุยาย / ป้าหมอน



⑦ คอลมัน์บทกวี

• คอลมัน์บทประพนัธ์หลากหลายรูปแบบฉันทลกัษณ์ 
• ส่วนใหญ่ปรากฏอยูใ่นหนังสือพมิพ์ นิตยสารเกือบทุกฉบบั เพ่ือการหยดุพกั
ความคิด พกัสายตา เจริญสติปัญญาและเจริญใจ 

• บางฉบบัมีคอลมัน์หรือนกัเขียนประจ า บางฉบบัเชิญชวนใหผู้อ่้านส่งเขา้มา
เพื่อใหบ้รรณาธิการหรือผูรั้บผิดชอบพิจารณาตีพิมพ์



ตัวอย่างบทกว ีเร่ือง “ฉันเช่ือเธอนะ...เดก็น้อย โดย ภูรี ทป์ีธัช จากนิตยสาร สะบายดบุีรีรัมย์ 
เดก็สปอยล์... จะควบข่ีแวน้สก๊อยอีกนานไหม

จะบิดซ่ิงกวนประชาระอาใจ กมิ็อาจประมาทไร้ความส านึก
เดก็เกม... แมย้นิดีอ่ิมเอมเชา้ยนัดึก

เลือดท่วมจอระเบิดถล่มอยูโ่ครมครึก แต่ลึกลึกเธอรู้ความรุนแรง
เดก็แชต... บนัทึกหนา้แก่แดดเพียงโบกแป้ง

อวดบริโภคอวดรวบอวดสวยแพง ท่ามหวัใจวิน่แหวง่เธอตา้นทน
เดก็น้อย... จะเดก็แวน้เดก็สก๊อยเกล่ือนถนน

จะเดก็แชตเดก็เกมเธอคือคน เป็นดอกไมมี้ใบตน้รอผลิสะคราญ
เธอคืออนาคตของประเทศ มพีนัธกจิป้องเขตเพ่ือสืบสาน

เช่ือวนัหน่ึงเธอจะพลกิสถานการณ์ เช่ือว่าดอกไม้จะบานเต็มแผ่นดิน



• ตัวอย่างบทกว ี

เร่ือง “ 250 ปี-ร าลกึ” จากนิตยสารคู่สร้าง-คู่สม 

อยุธยา-ธนบุรี มวีาระ พบปะ เร่ืองเก่า เล่าใหม่

เกดิขึน้ ตั้งอยู่ ดบัไป บอกอะไรแก่เรามิเบาเลย

สามัคค ีมีค่า กว่าทองค า ล่วงล า้ ลอกได้ ไฉนเหวย

สามคัค ีมคุีณ น่าคุ้นเคย ไม่มัน่คง กล็งเอย อยุธยา

เถอะข้าศึกภายนอกมีหอกดาบ แต่ทีเ่รา ราบคาบ เพราะแบ่งขั้ว

ถามใครเผา อยุธยา ช่างน่ากลวั ตอบเพราะเรา เมามวั เผาตัวเอง



⑧ คอลมัน์การ์ตูนภาพ

• คอลมัน์การ์ตูนภาพ  หมายถึง  คอลมัน์ท่ีน าเสนอภาพการ์ตูน เนน้ความขบขนั
โดยการลอ้เลียน เสียดสีสงัคม



• ตัวอย่างคอลมัน์การ์ตูน จากหนังสือพมิพ์ เดลนิิวส์ วนัพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 ที่เสียดสีข่าวสังคมกรณีน้องเมย



• ตัวอย่างคอลมัน์การ์ตูน จากหนังสือพมิพ์ไทยรัฐ ปีที่ 68 ฉบับที่ 21,883 วนัพุธที ่
20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แสดงถึงการเสียดสีนักการเมือง







แบบฝึกหัด
ให้นักศึกษาเขยีนคอลมัน์ซุบซิบคนในเอกไทย

1 คอลมัน์ค่ะ (ยกเว้นอาจารย์นะคะ) ส่งวนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 
เวลา 21.00 น.


