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การเขียนเชงิสร้างสรรค์ 
 

ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 การเขียน เป็นทกัษะการส่ือสารประเภทหนึ่งท่ีผู้ เขียนมุ่งแสดงความรู้ อารมณ์ ความรู้สึกและความ
คิดเห็นผ่านการบนัทึกหรือถ่ายทอดเป็นตวัอกัษรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ทัง้นีเ้พ่ือการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือ
ชว่ยให้คนอ่ืนรู้ความจริง เพ่ือปลกุเร้าความรู้สกึ ตลอดจนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการทําให้เกิดขึน้ ทัง้ทางวตัถุและจิตใจ จากสิ่งท่ียงัไม่เคยมีมาก่อนหรือมี
เพียงต้นเค้าเดมิแล้วสามารถนํามาดดัแปลงให้เกิดสิ่งใหม่หรือความคิดใหม่ ซึ่งต้องใช้จินตนาการ อาศยัความรู้ 
และประสบการณ์ตา่งๆ เพ่ือให้เกิดความคดิท่ีเป็นประโยชน์และมีคณุคา่ตอ่สงัคม  
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเขียนท่ีแสดงถึงความคิดริเร่ิมของผู้ เขียน ซึ่งอาจปรากฏออกมาใน
รูปแบบของ “เนือ้หา” คือ แนวคิดและจินตนาการใหม่ หรือ “รูปแบบ” คือ กลวิธีการนําเสนอหรือการเล่าเร่ือง
ด้วยวิธีการใหม่ท่ีไม่ได้ซํา้แบบเดิมหรือหยดุย่ําอยู่กบัท่ี ทัง้นีอ้าจเป็นสิ่งท่ีผู้ เขียนคิดขึน้เองไม่ได้ลอกเลียนแบบ
ผู้ อ่ืนหรือพฒันามาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ซึ่งการเขียนสร้างสรรค์จะต้องมี “คณุคา่” กล่าวคือเป็นสิ่งท่ีจรรโลง
ใจ ยกระดบัความคิดและสติปัญญาแก่ผู้อ่านในแง่มมุใดมุมหนึ่ง ไม่ใช่คํานึงแต่เพียงความแปลกใหม่แตเ่พียง
อย่างเดียวโดยไม่สนใจในเร่ืองการส่ือความหมายในทางท่ีสร้างสรรค์ ยกตวัอย่างเช่น “วนัเอ๋ยวนันี้ เป็นวนั
ส าคญักว่าวนัไหน เป็นวนัส าคญักว่าวนัใด วนัอื่นใดไม่ส าคญัเท่าวนันี้” ซึ่งเป็นการกล่าวท่ีวกไปวนมาด้วยการ
เลน่คํา เพียงเพื่อให้เกิดความสละสลวยและแปลกโดยไม่สนใจเนือ้หาแตอ่ย่างใด ในกรณีเช่นนีก็้ไม่อาจเรียกได้
วา่เป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 
ลักษณะท่ัวไปของผลงานการเขียนสร้างสรรค์ 
 

 1. ความใหม่ แปลก แตกต่าง 
 งานเขียนท่ีสร้างสรรค์ต้องมีความใหม่ แปลก แตกต่าง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องถึงขัน้  “ใหม่เอ่ียม
ถอดด้าม” หรือไม่เคยมีมาก่อน แตอ่าจเกิดจากการผสมผสานสิ่งท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว เช่น การสร้างคําใหม่จากคํา
เดมิท่ีเคยมีการใช้กนั หรือ การแตง่นิราศท่ีมิได้มุ่งเน้นการคร่ําครวญถึงหญิงคนรักในยามพลดัพรากจากกนั แต่
หากคร่ําครวญเก่ียวกบัสภาพบ้านเมืองหรือสงัคมปัจจบุนั 
 

 2. สุนทรียภาพท่ีลงตัว 
 สนุทรียภาพ คือ ความงามทางศิลปะหรือความงามในเชิงวรรณศิลป์ การเขียนเป็นศิลปะการส่ือสาร
แขนงหนึ่ง การเขียนท่ีดีและสร้างสรรค์จึงควรเป็นการเขียนท่ีแสดงถึงความงดงามทางศิลปะ โดยผู้ เขียนต้องมี 
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“คลังศัพท์” และต้องมีความรู้ความเข้าใจในคําศัพท์อย่างมากจึงจะเลือกนํามาใช้ในการเรียงร้อยและส่ือ
ความหมายได้อยา่งลกึซึง้ ชดัเจน และเห็นภาพ ตลอดจนเกิดจินตนาการท่ีกว้างไกล เกิดความสะเทือนอารมณ์
ทัง้ความสขุท่ีประสบกบัสิ่งสวยงาม นุม่นวลและอ่อนหวาน และความต่ําช้า ความทกุข์ทรมาน เช่น วรรณกรรม
ประเภทโศกนาฏกรรม ท่ีมกัจะสร้างให้ตวัละครเอกประสบกบัความเจ็บปวดรวดร้าวท่ีผู้อ่านจะเกิดความเห็นอก
เห็นใจ 
 

 3. การผสมผสานอย่างเหมาะสมระหว่างเนือ้หากับรูปแบบ 
 ในส่วนท่ีเก่ียวกบั “เนือ้หา” ผู้ เขียนต้องมีความรู้ในเร่ืองนัน้ๆ อย่างแท้จริง ไม่ใช่รู้เพียงคร่ึงๆ กลางๆ ซึ่ง
จะเป็นข้อจํากดัในการอธิบายขยายความ รวมถึงยกตวัอย่างให้เกิดความชดัเจน เช่น การบรรยายภาพดอกไม้
นานาพนัธุ์ท่ีบานสะพร่ังในป่า โดยไมรู้่วา่ดอกไม้เหลา่นัน้บานกนัคนละฤด ู  
 นอกจากความรู้เก่ียวกับเนือ้หาแล้ว ก็ควรคํานึงถึงความลงตวัระหว่าง “เนือ้หา” กับ “รูปแบบ” ตาม
ลกัษณะของงานเขียนแต่ละประเภท เช่น การเขียนข่าว สารคดี บทความ ฯลฯ ต้องมุ่งเน้นให้ความสําคญั กับ
การนําเสนอเนือ้หาท่ีเข้มข้นและลึกซึง้ให้มากกว่าการคํานึงถึงรูปแบบ กลวิธีการเล่าเร่ืองและวรรณศิลป์เพ่ือให้
เกิดความน่าเช่ือถือ แต่ถ้าเป็น แนวนวนิยาย เร่ืองสัน้ กวีนิพนธ์ ก็จําเป็นต้องให้ความสําคญักับรูปแบบการ
นําเสนอ กลวิธีการเล่าเร่ือง และวรรณศิลป์ แตต้่องไม่มุ่งนําเสนอเนือ้หาอย่างตรงไปตรงมา ยดัเยียด สัง่สอน
และชีนํ้าจนเกินไปเพราะจะถูกประเมินได้ว่าขาดลักษณะสร้างสรรค์เน่ืองจากเป็นการนําเสนอแบบไม่มี
ทางเลือกอ่ืนเผ่ือไว้ให้ผู้อา่นได้คดิและไตร่ตรอง 
 

 4. การแสดงอัตลักษณ์ของผู้เขียน 
 คําว่า “อัตลักษณ์” (identity) ในบริบทท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนนี ้หมายถึง การใช้ภาษา ลีลา 
ท่วงทํานองการเขียนท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตวั  ซึ่งผู้ เขียนต้องแสวงหาและพฒันาตนเองโดยอาศยัข้อสงัเกต 
ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ กลวิธี ลีลา ฯลฯ ผนวกกับขนบธรรมเนียม แนวปฏิบัติหรือ        
ฉันทลกัษณ์ ทัง้นีอ้าจจะมีการดดัแปลงมาจากผู้ อ่ืน การปรับเปล่ียนจากของเดิมท่ีมีอยู่ การผสมผสานความ
หลากหลายจนกลายเป็นความลงตวั เป็นอตัลกัษณ์ท่ีไมเ่หมือนใคร และเป็นท่ีจดจําของนกัอ่าน เช่น นกัเขียนท่ี
มีอตัลกัษณ์ในการเขียนท่ีชดัเจนผู้หนึง่ คือ องัคาร กลัยาณพงศ์ ท่ีไม่สร้างกวีนิพนธ์โดยไม่ยึดติดกบัฉันทลกัษณ์ 
และมกันําเสนอความคดิและเค้าโครงเร่ืองใหมด้่วยนํา้เสียงเสียดสี ประชดประชนั  
 การเขียนท่ีแสดงความเป็นอตัลกัษณ์ของนกัเขียน จึงถือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสร้างสรรค์ เน่ืองจากเป็น
การเขียนท่ีผู้ เขียนต้องใช้เวลาในการพฒันาความคิดและฝีมือ โดยหลีกหนีออกจากกรอบฉันทลกัษณ์หรือแนว
ปฏิบตัเิดมิจนกระทัง่ได้รับการยอมรับในท่ีสดุ 
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 5. การเปิดโอกาสแห่งการตีความที่หลากหลาย 
 ในการเขียนทัว่ไป มกัจะมีบทสรุปท่ีชดัเจน เพ่ือตอกยํา้ความหมายท่ีผู้ เขียนต้องการส่ือสาร  แต่การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ไมจํ่าเป็นต้องมีบทสรุปท่ีชดัเจนตายตวัหรือคล่ีคลายความสงสยัให้แก่ผู้อ่านเสมอไป แตค่วร
เปิดโอกาสให้มีการตีความท่ีหลากหลาย เพราะในชีวิตจริงมีคําถามมากมายท่ีไม่มีคําตอบหรือไม่จําเป็นต้อง
ตอบและอาจถือได้ว่าเป็นการจบเร่ืองเล่าท่ีส่ือความหมายได้อีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะทําให้ผู้ อ่านเกิดความสะดดุใจ
และจุดประกายให้ผู้อ่านเกิดการอภิปราย ถกเถียงกับตนเองและผู้ อ่ืน อนัจะนําไปสู่การบ่มเพาะทางปัญญา
และเกิดแนวคิดใหม่ๆ ท่ีอาจจะไม่เคยนึกคิดมาก่อน งานท่ีมีองค์ประกอบเช่นนี  ้จึงนบัได้ว่าเป็นการเขียนท่ี
สร้างสรรค ์
 

 6. ความสามารถในการส่ันคลอนหรือรือ้ถอนอคติ 
 การเขียนสร้างสรรค์ ควรเป็นการเขียนท่ีทําให้ผู้อ่านเป็นอิสระ ปราศจากอคติ หรือปลดปล่อยจากการ
ยดึตดิ อนัจะทําให้ผู้อา่นเห็นโลกในแง่มมุท่ีแปลกแตกตา่งไปกวา่ท่ีเคยเห็น รวมทัง้เกิดการตัง้คําถามกบัสิ่งท่ีเคย
ยดึตดิและเกิดความต้องการค้นหาคําตอบบางประการในสิ่งท่ีไมเ่คยเห็นวา่เป็นปัญหามาก่อน 
 

 7. การสร้างจิตส านึกต่อสังคม  
 งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ต้องนําเสนอเนือ้หาและแนวคิดท่ีแสดงออกซึ่งจิตสํานึกต่อสังคม ในท่ีนี ้
หมายถึง จิตสํานึกของความเป็นพลเมือง ทัง้การมีจิตอาสา การเอาใจใส่ ความรับผิดชอบและการเป็นธุระแก่
สงัคม ซึ่งผู้ เขียนสามารถเขียนได้ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายทัง้สุภาพ นุ่มนวล ท้าทาย เย้ยหยัน และประชด
ประชนัเสียดสี 
 งานเขียนท่ีนําเสนอแนวคดิหรือมีเนือ้หาท่ีแสดงออกซึง่จิตสํานึกของความเป็นพลเมือง ถือว่าเป็นงานท่ี
มีลกัษณะสร้างสรรค์เพราะช่วยยกระดบัจิตสํานึกและความตระหนกัรู้ให้แก่ผู้อ่าน ทัง้อาจพิจารณาได้ว่าเป็น
การจรรโลงให้ผู้อ่านทราบว่า อย่างน้อยท่ีสุดในสังคมก็ยงัไม่สิน้ไร้ซึ่งอุดมการณ์และยังมีคนอีกหลายคนท่ีมี
ความรับผิดชอบ มีความมุง่มัน่และปรารถนาการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ  ดงัตวัอย่างงานเขียนของ
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ ใน จารึก ร.ศ. 200 ความวา่ 
 
   บ้านเมืองเราตอนนีมี้มรสมุ ฟ้าก็คลุ้มดินก็คลํา้ระส่ําระสาย 
   นาคพน่นํา้ฉ่ําฉ่าบา่ทลาย  นํา้ตาปรายประแต้มแก้มแผ่นดนิ 
   ......................................... ................................................ 
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   โอ้เข่ือนรอบขอบคนัไมก่ัน้นํา้ เข่ือนใจดําหรือวา่ใครหนอใจหิน 
   ตดัต้นไม้ไมเ่หลือเกือ้ธรณินทร์ นํา้จงึรินไหลแรงแขง่นํา้ตา 
   โรงนาอยูใ่ต้นํา้ชํา้หดหู่  โรงงานอยูใ่ต้ควนัประจนัหน้า 
   หนุม่นาลม่ไร่พงันัง่ตวัชา  สาวโรงงานฉนัทนาถกูดา่ทอ 
       (จารึก ร.ศ. 200, 2526, น. 35) 
 
 กวีส่ือให้เห็นถึงความแปรปรวนของธรรมชาติอนัมีสาเหตมุาจากวิถีของการพฒันาและความโลภของ
มนษุย์ท่ีมุง่ตดัต้นไม้หรือทําลายป่า จนไม่มีต้นไม้คอยดดูซบัหรือกกัเก็บนํา้ไว้ให้มนษุย์ได้ใช้อย่างสมดลุ จนเกิด
นํา้ท่วมไปทัง้บ้านเมือง โรงงานและไร้นา แม้แตว่ิทยาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมนุษย์สร้างขึน้เพ่ือกกัเก็บ
นํา้อยา่งเข่ือนก็ไมอ่าจกัน้นํา้ได้ บทกวีนีจ้งึให้ข้อคดิและกระตุ้นเตือนให้มนษุย์ตระหนกัว่าหากตดัไม้ทําลายป่าก็
อาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่วิถีชีวิตและอาจนํามาสูค่วามทกุข์โศกเศร้าเพราะมนษุย์ไม่อาจควบคมุธรรมชาติ
ได้เสมอไป 
 

 8. การยกระดับทางปัญญา 
 ปัญญา ในท่ีนีไ้มไ่ด้หมายถึง ความรู้ เทา่นัน้ หากหมายรวมถึง ความดี ความงาม และความจริง  งาน
เขียนสร้างสรรค์จงึต้องสร้างความตระหนกัรู้ในการเข้าถึง “ธรรม” หรือ “ธรรมชาต”ิ  
 ดงัตวัอยา่งงานเขียนเร่ือง จิตตนคร บทพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกล
มหาสงัฆปริณายก ท่ีได้สร้างสรรค์มาจากพทุธสภุาษิตประโยคเดียวว่า “อยากให้รักษาจิตเหมือนกบันคร” อนั
หมายความวา่ หากเราพยายามรักษาพระนครหรือเมืองให้ตัง้มัน่ สะอาด ปราศจากศตัรูฉันใด ก็พึงรักษาจิตให้
สะอาดปราศจากอบาย ฉันนัน้ การท่องไปในจิตตนคร ก็คือการเข้าไปดูแล ระลึกรู้ภายในของชีวิตอย่างมีสต ิ
หรือฝึกชําระล้างสิ่งสกปรกภายในท่ีสะสม ทับถม พอกพูนไปด้วยกิเลสตณัหา  ไม่ใช่เพียงสนใจดูแลเพียง
ภายนอกร่างกายให้หอมกรุ่น สะอาดปราศจากคราบไคลเทา่นัน้  
 อีกตวัอยา่งหนึง่คือบท ‚ปริศนา‛ ใน บางกอกแก้วก าศรวล ขององัคาร กลัยาณพงศ์ ความวา่ 
  
   ชีวิตมนษุย์สดุลงก็แคนี่ ้  หรือมีอะไรมากไปกวา่นัน้ 
  คือโลภกินนอนแล้วสืบพนัธุ์  เว้นแตอ่รหนัต์รู้พทุธธรรม ฯ 
   ยิ่งคดิไกลใจไหวสงัเวช  เหตอุตัตาดบิดกึลกึลํา้ 
  เหตอุสภุอดสอูยูป่ระจํา   ยงัครอบงํากิเลสลกึคกึคะนอง ฯ 
  ...........................................  ............................................. 
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   อยา่งนีน่ี้หนออนาถชาตมินษุย์ ขาดพทุธธรรมนําจิตรสวา่งไสว 
  โลกจึง่ร้อนนรกร้ายรุมไฟ   หมกไหม้ไปทัว่ฟ้าสากล ฯ 
       (บางกอกแก้วศรวล, 2521, น. 132)  
 
 บทกวีข้างต้น กวีสร้างสรรค์ผลงานให้ผู้อ่านตระหนกัรู้ถึงความจริงในชีวิตว่ามนษุย์มีข้อจํากดัเร่ืองของ
เวลาท่ีแสนสัน้และย่อมเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา แตม่นษุย์ยงัคงมีความ ‚โลภ‛ หรือความอยากได้ไม่รู้จกั
พอทัง้ ‚กินนอนแล้วสืบพนัธุ์‛ อีกทัง้หลงยึดมัน่ถือมัน่ใน ‚อตัตา‛ อยากให้ตวัตนหรือสิ่งท่ีปรารถนาสําหรับ
ตอบสนองความสุขนัน้คงอยู่ ไม่อยากให้เปล่ียนแปลงหรือดบัสูญไป ชีวิตของมนุษย์ท่ีมีทัง้กิเลสตณัหาและ
อปุทานเป็นท่ีตัง้นี ้กวีชีใ้ห้เห็นวา่เป็นการ ‚ขาดพทุธธรรมนําจิตรสว่างไสว‛ หรือมนษุย์ขาดการเรียนรู้และเข้าใจ
ในหลกัธรรมคําสอนของพระพทุธเจ้าเพ่ือนํามาประพฤติปฏิบตัิในการดําเนินชีวิต มนุษย์จึงเผชิญอยู่กบัความ
ทกุข์ใจเหมือนอยูก่บัความร้อนของไฟนรก 
 โดยสรุป การเขียนเชิงสร้างสรรค์นัน้ถึงประกอบไปด้วย ความใหม่ แปลก และแตกต่าง สุนทรียภาพท่ี
ลงตวั การผสมผสานอยา่งเหมาะสมระหวา่งเนือ้หากบัรูปแบบ การแสดงอตัลกัษณ์ของนกัเขียน การเปิดโอกาส
ให้ตีความอย่างหลากหลาย การสร้างความสั่นคลอนหรือรือ้ถอนอคติ การสร้างจิตสํานึกต่อสังคม และการ
ยกระดบัทางปัญญา 
 
จุดมุ่งหมายหรือเจตนาของการเขียน  
 ในฐานะของผู้ เขียนจําเป็นต้องมีความชดัเจนว่า ตนต้องการท่ีจะ “ส่ือ” อะไร ถึงใครและด้วยเจตนาใด 
ซึง่การจําแนกประเภทของการเขียน โดยใช้เจตนาในการส่ือสารเป็นเกณฑ์ สามารถจําแนกได้ 5 ประเภท 
 1. การเขียนเพื่อเล่าเร่ือง 
 การเขียนเพ่ือเล่าเร่ือง เป็นการเขียนท่ีผู้ เขียนมีเจตนานําเสนอเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้
ประสบการณ์ท่ีได้รับ โดยอาจจะเป็นการเล่าตามลําดบัเวลาหรือเล่าตามลําดบัความสําคญั หรืออาจเป็นการ
เขียนท่ีมุ่งเสนอหรือแนะนําเร่ืองราวของบุคคล สถานท่ีตลอดจนปรากฏการณ์ทางสังคมใหม่ การเขียนท่ีมี
จุดมุ่งหมายเช่นนี ้ได้แก่ การเขียนคอลัมน์แนะนําหนังสือ บทเพลง ภาพยนตร์ ละคร ประวัติบุคคลสําคัญ 
สถานท่ีทอ่งเท่ียว เร่ืองขําขนั เร่ืองซุบซิบ เป็นต้น 
 2. การเขียนเพื่อแสดงข้อคิดหรือทัศนะ 
 การเขียนเพ่ือแสดงข้อคดิหรือทศันะ เป็นการเขียนท่ีผู้ เขียนมีเจตนาเสนอข้อคดิ ทศันะและความคิดเห็น
ทัว่ไปหรือความคิดเห็นเฉพาะต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นการนําเสนออย่างตรงไปตรงมาหรือหยิกแกม
หยอกโดยนยัของการเสียดสี ยัว่ล้อ และประชดประชนั การเขียนเช่นนีผู้้ เขียนมกัจะมีสมมติฐานอยู่ในใจแล้วว่า 
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ผู้ อ่านมีข้อมูลพืน้ฐานหรือข้อเท็จจริงทั่วไปเก่ียวกับเร่ืองนัน้ๆ มากพอท่ีจะจับประเด็นได้ การเขียนท่ีมี
จุดมุ่งหมายเช่นนี ้ได้แก่ การเขียนบทวิเคราะห์เหตกุารณ์ทางการเมือง บทวิจารณ์ภาพยนตร์หรือบทกวี บท
บรรณาธิการ และการ์ตนูล้อการเมือง เป็นต้น 
 3. การเขียนเพ่ือให้ความรู้และทักษะเฉพาะเร่ือง 
 การเขียนเพ่ือให้ความรู้และทกัษะเฉพาะเร่ือง เป็นการเขียนท่ีผู้ เขียนมีเจตนาให้ความรู้และทกัษะใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างละเอียดโดยการอธิบาย ขยายความ ระบขุัน้ตอน วิธีการตลอดจนแนวทางในการปฏิบตัิ
อย่างชดัเจน การเขียนท่ีมีจุดมุ่งหมายเช่นนี ้ได้แก่ การเขียนคอลมัน์ประกอบอาหาร การจดัแจกนัดอกไม้ การ
ให้ความรู้เฉพาะด้านในเร่ืองต่างๆ เช่น บทความเร่ือง “ผลข้างเคียงจากการใช้ยาภูมิแพ้” อาจจะเร่ิมจากการ
กลา่วถึงโรคภมูิแพ้โดยทัว่ไป วิธีการรักษาแบบตา่งๆ รวมทัง้การใช้ยา แตส่ิ่งท่ีต้องขยายความให้มาก ก็คือ อะไร
คือผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ใช้ยา ผลข้างเคียงมีก่ีแบบ อนัตรายขนาดไหน อย่างไร และจะลดผลข้างเคียง
ได้อยา่งไร เป็นต้น 
 4. การเขียนเพ่ือโน้มน้าวและจูงใจ 
 การเขียนเพ่ือโน้มน้าวและจงูใจ เป็นการเขียนท่ีผู้ เขียนมีเจตนาสร้างความสะดดุตาสะดดุใจให้แก่ผู้อ่าน 
โน้มน้าวและชดัจงูให้คล้อยตามและเห็นด้วย ด้วยการใช้ภาษาภาพพจน์ และการเรียงร้อยถ้อยคําอย่างละเมียด
ละไมและพิถีพิถนั เพ่ือให้เกิดภาพในใจของผู้อ่านและมองเห็นภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่บคุคล สินค้า หรือองค์กรหรือ
สิ่งท่ีเป็นเป้าหมายของการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ การเขียนท่ีมีจดุมุ่งหมายเช่นนี ้ได้แก่ การเขียนข้อความ
โฆษณา การเขียนบทความเพ่ือประชาสมัพนัธ์  การเขียนขา่วเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
 5. การเขียนเพื่อความจรรโลงใจและความเพลิดเพลิน 
 การเขียนเพ่ือความจรรโลงใจและความเพลิดเพลิน เป็นการเขียนท่ีผู้ เขียนมีเจตนาสร้างสรรค์ความ
จรรโลงใจและความเพลิดเพลินโดยการนําเสนอจินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ด้วยการใช้ภาษาอย่าง
พิถีพิถัน การสร้างภาพพจน์ให้ผู้อ่านมองเห็นภาพและเพลิดเพลินไปกับจินตนาการ  การเขียนท่ีจุดมุ่งหมาย
เชน่นี ้ได้แก่ การเขียนนวนิยาย เร่ืองสัน้ และบทกวี 
 การจําแนกประเภทของการเขียนตามเจตนาของผู้ เขียนดงักล่าวนี ้เป็นเพียงการแสดงให้เห็นความ
หลากหลายของจุดมุ่งหมายหรือเจตนาของผู้ เขียน แต่ในความเป็นจริงแล้ว งานชิน้หนึ่งๆ อาจมีเจตนาของ
ผู้ เขียนมากกว่าหนึ่งประการก็ได้ นอกจากนีง้านเขียนบางชิน้ ผู้ เขียนอาจมีเจตนาท่ีจะส่ือสารกับบุคคลท่ีเป็น
“กลุ่มเป้าหมาย” ซึ่งเป็นผู้อ่านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มเฉพาะเท่านัน้ การเขียนท่ีมีเจตนาเช่นนีผู้้ เขียนจะต้อง
ใช้ความคิดอย่างลึกซึง้และใช้ทกัษะมากเป็นพิเศษ เพราะต้องเขียนให้ “ผู้อ่านทัว่ไป” เข้าใจได้ด้วย ในขณะท่ี 
“ผู้อา่นท่ีเป็นเป้าหมาย” ก็สามารถอา่นได้อยา่งมีความหมายตามเจตนาของการส่ือสาร 
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ประเภทของงานเขียน 
 งานเขียนท่ีปรากฏทัว่ไปในหน้าหนงัสือพิมพ์ นิตยสารและส่ือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ อาจจําแนกได้โดยใช้เกณฑ์
กว้างๆ ท่ีแตกต่างกนั 2 ลกัษณะ คือ การจําแนกว่าเป็นงานเขียนประเภท “ร้อยแก้ว” (prose) กับ “ร้อยกรอง” 
(verse) และการจําแนกว่าเป็นงานเขียนประเภท “เร่ืองสมมติ” (fiction) กับ “เร่ืองท่ีไม่ใช่เร่ืองสมมติ” (non-
fiction) 
 
 1. ร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 ความหมายของ “ร้อยแก้ว” ท่ีคนทั่วไปเข้าใจ คือ ความเรียงท่ีเขียนอย่างธรรมดาๆ ตรงไปตรงมา 
(straightforward discourse) และไม่ได้ถกูกํากับด้วยฉันทลกัษณ์ ส่วน “ร้อยกรอง” คือ งานเขียนท่ีเรียบเรียง
ขึน้อยา่งมีกฎเกณฑ์หรือฉนัทลกัษณ์ 
 คําว่า “กฎเกณฑ์หรือฉันทลกัษณ์” นี ้อาจตีความได้ 2 แบบ ความหมายแบบหนึ่ง คือ บทบญัญัติท่ีมี
มาแตเ่ดมิหรือท่ีปรากฏอยูใ่นวรรณคดีโบราณ ส่วนความหมายอีกแบบหนึ่ง คือ บทบญัญัติท่ีผู้ อ่ืนได้ตัง้ไว้หรือผู้
แต่งได้ตัง้ขึน้เอง ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม การตีความแบบท่ีสองนีทํ้าให้รูปแบบของร้อน
กรองมีความหลากหลายมากขึน้ 
 งานเขียนท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสือพิมพ์และนิตยสารในปัจจบุนัส่วนใหญ่เป็นร้อยแก้ว ส่วนร้อยกรองมกั
ปรากฏอยูใ่นคอลมัน์เล็กๆ อยูม่มุใดมุม่หนึง่ของหนงัสือ รูปแบบของร้อยกรองมีความหลากหลายทัง้โคลง ฉันท์ 
กาพย์ กลอนแปด ฯลฯ ด้านเนือ้หาโดยทัว่ไปขึน้อยู่กบัประเภทของหนงัสือพิมพ์และนิตยสาร เช่น นิตยสารข่าว
มกัมีเนือ้หาเก่ียวกบัเหตกุารณ์บ้านเมือง นิตยสารผู้หญิงมกัมีเนือ้หาเก่ียวกบัชีวิตและความรัก นิตยสารการ์ตนู
มกัมีเนือ้หาเก่ียวกบัแง่มมุขําขนั เป็นต้น 
 

 2. เร่ืองสมมตแิละเร่ืองท่ีไม่ใช่เร่ืองสมต ิ
 การจําแนกเร่ืองเล่าออกเป็นเร่ืองสมมติและเร่ืองท่ีไม่ใช่เร่ืองสมมติเพ่ือแสดงให้เห็นถึงบทบาทท่ี
แตกตา่งกนัของการใช้จินตนาการในการเขียนทัง้สองประเภท 
 เร่ืองสมมต ิได้แก่ นวนิยายและเร่ืองสัน้หรือท่ีบางคนเรียกว่า “เร่ืองแตง่แฝงเร่ืองจริง” ซึ่งมีสดัส่วนของ
การใช้จินตนาการมากกว่าข้อเท็จจริง นักเขียนบางคนมีแรงบันดาลใจจากข้อเท็จจริงเพียงเล็กน้อย แล้ว
จินตนาการต่อไปจนกลายเป็นเร่ืองได้ เช่น นวนิยาย ทองเนื้อเก้า ผู้แต่ง คือ โบตัน๋ เล่าว่าได้แรงบนัดาลใจใน
การเขียนเร่ืองมาจากการได้เห็นเด็กชายตวัเล็กๆ แถวบ้านคนหนึ่งหน้าตาหมองเศร้าอยู่เสมอ เธอรู้เพียงว่า เขา
มีแมเ่ป็นหญิงขีเ้มา ตอ่มาเดก็ชายคนนีบ้วชเณรและมีหน้าตาผ่องใสขึน้ ข้อเท็จจริงของเร่ืองมีเพียงเท่านี ้ส่วนท่ี
เหลือเป็นจินตนาการท่ีผู้ เขียนได้สร้างขึน้เพ่ือให้งานมีความสมบรูณ์ทัง้ในแง่ของวรรณศลิป์และความสมจริง 
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 เร่ืองที่ไม่ใช่เร่ืองสมมติ ได้แก่ งานเขียนประเภทข่าว บทความ และสารคดี ซึ่งโดยทัว่ไปจะเป็นการ
นําเสนอ “ข้อเท็จจริง” (fact) “ปรากฏการณ์ทางสงัคม” (social fact) และ “ความคิดเห็น” (opinion) โดยมุ่งให้
ได้ใจความท่ีตรงประเด็นตามจดุมุ่งหมาย ด้วยการใช้ภาษาท่ีกระชบัและชดัเจน ดงันัน้กลวิธีการนําเสนอจึงมกั
ไม่มีความซบัซ้อนและไม่ใช้จินตนาการในการเสริมแตง่มากนกั เพ่ือมิให้ห่างไกลและหลดุลอยจากข้อเท็จจริง
และปรากฏการณ์ทางสงัคม 
 โดยสรุปแล้ว ในหนงัสือพิมพ์และนิตยสารฉบบัหนึ่ง ถ้าพิจารณาท่ีรูปแบบก็จะพบงานเขียนทัง้ประเภท
ร้อยแก้วและร้อยกรอง และถ้าพิจารณาถึงท่ีมาหรือต้นกําเนิดของเร่ืองก็จะพบทัง้เร่ืองสมมติและเร่ืองท่ีไม่ใช่
เร่ืองสมมติ การท่ีส่ือสิ่งพิมพ์ใดจะมีสดัส่วนของงานเขียนแบบใดมากกว่านัน้ขึน้อยู่กบัจดุมุ่งหมายและทิศทาง
ของส่ือแตล่ะฉบบั เชน่ ถ้าเป็นนิตยสารขา่ว อาทิ  มตชินสดุสปัดาห์ สยามรัฐสปัดาห์ เนชั่นสดุสปัดาห์ ฯลฯ ก็จะ
มีสดัสว่นท่ีไมใ่ชเ่ร่ืองสมมตมิากกวา่เร่ืองสมมติ ในขณะท่ีนิตยสารเพ่ือความบนัเทิงสําหรับครอบครัว อาทิ สกลุ
ไทย หญิงไทย แพรว ฯลฯ อาจจะมีสดัส่วนของเร่ืองสมมติมากกว่าเร่ืองท่ีไม่ใช่เร่ืองสมมติ เป็นต้น หรือถ้าเป็น
หนงัสือพิมพ์ท่ีมุ่งนําเสนอข่าวหนกั (hard new) หรือสาระทางการเมืองก็มกัจะไม่ปรากฏเร่ืองสมมติ ในขณะท่ี
หนงัสือพิมพ์ท่ีเน้นข่าวเบา (soft news) และข่าวสารประเภทบนัเทิงมกัจะให้ความสําคญักบัเร่ืองสมติ ดงัจะ
เห็นได้จากการตีพิมพ์บทละครโทรทศัน์ เป็นต้น 
 
ค าแนะน าส าหรับการเร่ิมต้นท่ีจะเป็นนักเขียน 
 ข้อแนะนําสําหรับการเร่ิมเขียน มีดงันี ้
 1. เร่ิมด้วยการฝึกเขียนสิ่งละอนัพนัละน้อยหรืองานชิน้เล็กๆ ก่อนเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกบัการเล่าเร่ือง
ด้วยการเขียน ซึ่งถ้าไม่ทราบว่าจะเขียนเร่ืองอะไร ก็ควรอ่านบทความสัน้ๆ ในหนงัสือพิมพ์หรือนิตยสารสกัชิน้
หนึง่แล้วหาแง่มมุท่ีนา่สนใจ โดยต้องพยายามเขียนทกุวนัให้เป็นนิสยั แม้วา่จะมีเวลาเพียงสิบนาที 
 2. ถ้ารู้สึกว่าคิดไม่ออกหรือติดขดั ควรจะนําคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือกระดาษ ดินสอปากกาติดไป
ด้วยทุกหนทุกแห่งและบนัทึกสิ่งท่ีได้พบเห็น ทัง้นีอ้าจจะได้เร่ืองราวดีๆ ในขณะท่ีนั่งอยู่บนรถโดยสารหรือใน
ร้านอาหาร 
 3. ตกัตวงและกอบโกยการเขียนในช่วงนาทีทอง คือ ช่วงท่ีความคิดสร้างสรรค์กําลงัทํางานหรือโลด
แล่นมากท่ีสุด นกัเขียนบางคนมกัจะเขียนหนงัสือในตอนเช้าของแตล่ะวนั ในขณะท่ีบางคนใช้เวลาในช่วงดึก
หลงัจากท่ีทุกคนในครอบครัวนอนหมดแล้ว ดงันัน้นกัเขียนมือใหม่จึงควรทดลองดวู่า ช่วงใดคือช่วงนาทีทอง
ของตน 
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 4. อย่าพึ่งกงัวลกบัผลงาน นกัเขียนส่วนใหญ่ต้องการผลงานท่ีสมบรูณ์สวยงามจึงมวัแตเ่ขียนไปแก้ไป 
สิ่งท่ีถกูนัน้คือควรเขียนให้เสร็จเป็นร่างท่ีหนึ่งก่อน จากนัน้ทิง้เวลาไว้ 2-3 วนัแล้วคอ่ยกลบัมาอ่านใหม่ วิธีนีจ้ะ
ทําให้ผู้ เขียนมองเห็นข้อบกพร่องของผลงานและถ้ายงัรู้สึกว่าผลงานยงัไม่ดีพอแตไ่ม่อาจชีช้ดัลงไปได้ว่าเป็นจดุ
ไหน อยา่งไร ก็อาจจะขอร้องให้เพ่ือนท่ีเป็นนกัเขียนชว่ยอา่นและให้ข้อเสนอแนะ 
 5. ต้องสร้างความรู้สึกว่า การเขียนเป็นงานท่ีสนกุและท้าทาย ไม่ใช่งานประจําท่ี “ต้องทํา” หรือเป็น
งานท่ีจําเจและนา่เบื่อหนา่ย 
 บน “ถนนนกัเขียน” ทกุสาย กล่าวได้ว่า นกัเขียนทกุคนล้วนเติบโตมาจาก “การอ่าน” การอ่านหนงัสือ
หลายประเภทจึงเป็นเร่ืองของการสัง่สมและบม่เพาะทัง้ทางความคิดและการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือความหมาย 
นบัเป็นเร่ืองน่าเสียดายท่ีคนส่วนใหญ่ เม่ือ “อ่านออก” และ “เขียนได้” แล้ว ไม่ได้พฒันาตวัเองตอ่ไปให้ “อ่าน
เป็น” และ “เขียนเป็น” 
  
บทสรุป 
 การเขียนสร้างสรรค์ เป็นการเขียนท่ีผู้ เขียนต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ นอกเหนือจาก
การใช้ความสามารถในการลําดบัความคิด เรียบเรียง การเลือกใช้คําและภาษาท่ีเหมาะสมกบัจดุมุ่งหมายและ
รูปแบบของงานเขียนแตล่ะประเภท ตลอดจนการคํานึงถึงกลุ่มผู้ รับสารเป้าหมาย องค์ประกอบสําคญัของการ
เขียนสร้างสรรค์ ได้แก่ ความใหม่ แปลก และแตกต่าง สุนทรียภาพท่ีลงตวั การผสมผสานอย่างเหมาะสม
ระหว่างเนือ้หากับรูปแบบ การแสดงอตัลกัษณ์ของนักเขียน การเปิดโอกาสให้ตีความอย่างหลากหลาย การ
สร้างความสัน่คลอนหรือรือ้ถอนอคติ การสร้างจิตสํานึกต่อสงัคม และการยกระดบัทางปัญญา งานเขียนท่ี
ปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ มีหลายรูปแบบและหลายประเภท กล่าวคือ มีทัง้งานประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
และมีทัง้เร่ืองสมมตแิละเร่ืองท่ีไม่ใช่เร่ืองสมมติ โดยทัว่ไปการเขียนเร่ืองสมมติ เช่น นวนิยาย เร่ืองสัน้ บทละคร
และบทกวี เป็นการเขียนท่ีผู้ เขียนต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในสดัส่วนท่ีมากว่าการเขียนเร่ืองท่ี
ไม่ใช่เร่ืองสมมติ เช่น งานเขียนเชิงวิชาการ บทความและสารคดี การฝึกการเขียนท่ีดีท่ีสุด คือ การเขียนอย่าง
สม่ําเสมอลาการไมเ่มินเฉยเย็นชากบัจินตนาการและแรงบนัดาลใจท่ีเกิดขึน้ 
 
การก่อก าเนิดความคิดสร้างสรรค์ 
 ผลการศึกษาวิจัยหลายชิน้ระบุอย่างสอดคล้องกันว่า คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์มักจะมีบุคลิกภาพ 
(personality) บางอย่างร่วมกันและแตกต่างจากคนท่ีไม่มีความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ คนท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์มกัจะมีความรู้และความสนใจในขอบขา่ยท่ีกว้างขวางกวา่คนท่ีไมมี่ความคดิสร้างสรรค์ มีการเปิดรับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดเวลาและยินดีท่ีจะทอดลองทําในสิ่งท่ีแตกต่างหรือไม่คุ้นเคย มีความกล้าเส่ียง มี
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ความอดทน กระตือรือร้น เปิดกว้างต่อความกํากวมหรือสิ่งท่ีเคลือบแคลง พยายามท่ีจะเป็นอิสระจากคณุค่า
หรือคา่นิยมทัง้ปวง มีความซบัซ้อนทางความคดิ มองโลกอยา่งมีอารมณ์ขนั ไม่กลวัท่ีจะเผชิญหน้ากบัปัญหา มี
ความรู้สึกท้าทายกบัการแก้ปัญหา แต่นอกเหนือจากบคุลิกภาพท่ีเป็นแนวทางในการผลกัดนัให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์แล้วนัน้ บคุคลท่ีต้องการเป็นนกัเขียนหรือมีผลงานท่ีสร้างสรรค์จําเป็นจะมีสิ่งตา่งๆ ดงันี ้
 

 1. การมีจินตนาการที่ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 ความคดิสร้างสรรค์ เกิดจากการทํางานของสมองซีกขวา ซึง่มีความสามารถในการจินตนาการและการ
คิดท่ีแหวกวงล้อมออกไปอย่างไม่จํากัด “จินตนาการ” จึงเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัยิ่งในการคิดสร้างสรรค์ 
เพราะจะช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ซึ่งเม่ือนํามาใช้ประกอบกับการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิด
แบบอ่ืนๆแล้ว ก็จะชว่ยให้เกิดการกลัน่กรองถึงความเป็นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนษุย์จึงถกูนําไปใช้
อยา่งเหมาะสมในโลกของความเป็นจริง 
 จินตนาการของนกัเขียนเป็นสิ่งท่ียิ่งใหญ่ และมีอิทธิพลตอ่ผู้อ่าน เพราะหากผู้ เขียนใช้จินตนาการสร้าง
ผลงานให้ผู้ อ่านรู้สึก สัมผัสและเข้าใจโลกหรือได้รับรู้โลกจากมุมมองท่ีแตกต่างได้ จะทําให้ผู้ อ่านได้เห็น
ความสําคญัของปัญหาท่ีตนมองข้ามไป และสําหรับบางคนก็อาจถกูกระตุ้นให้เกิดการปฏิบตัไิด้ 
 โดยทัว่ไปมกัเป็นท่ีเข้าใจกนัวา่ “จินตนาการ” เป็นองค์ประกอบสําคญัของงานเขียนประเภทเร่ืองสมมต ิ
เช่น นวนิยายหรือเร่ืองสัน้ เท่านัน้ แต่แท้ท่ีจริงแล้วในการสร้างสรรค์งานเขียนทุกประเภทล้วนต้องอาศัย
จินตนาการทัง้สิน้ ในงานเขียนประเภท “เร่ืองท่ีไม่ใช่เร่ืองสมมติ” จินตนาการก็เป็นองค์ประกอบสําคญัไม่น้อย
ไปกว่าสิ่งท่ีเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือทฤษฎี เพราะจินตนาการจะเป็นส่วนท่ีเช่ือมต่อและเรียงร้อยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงหรือทฤษฎีเหล่านัน้ให้เป็น “โครงเร่ือง” (outline) ของงานเขียน รวมทัง้เติมเต็มช่องว่างต่างๆ ให้มี
ความสมบรูณ์ 
 นอกจากการนํามาใช้กบัโครงเร่ืองแล้ว นกัเขียนก็สามารถนําจินตนาการมาใช้กบังานเขียนในด้านอ่ืนๆ 
ได้อีกด้วย เช่น การยกตวัอย่างประกอบเร่ืองราว การอธิบาย การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะและ
การคาดการณ์ลว่งหน้า ซึ่งหากสอดแทรกเข้าในจดุท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หา ก็จะช่วยทําให้งานเขียนนัน้ๆ มีความ
นา่อา่น ความหมายของเนือ้หามีความคมชดัและแจม่แจ้งมากขึน้ แตถ้่ามีการสอดแทรกจินตนาการมากเกินไป
หรือจินตนาการท่ีขาดความรู้ความคิด ไม่มีความจริงเป็นฐานรองรับ ก็อาจทําให้งานเขียนขาดนํา้หนักและ
ความนา่เช่ือถือ 
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 2. การต่อยอดสู่ส่ิงใหม่จากฐานความรู้ท่ีมีอยู่เดมิ 
 ความคิดสร้างสรรค์ในลกัษณะนีเ้กิดจากการนําข้อมลูหรือความรู้ท่ีมีอยู่เดิมมาคิดตอ่ยอดหรือคิดเร่ือง
ใหม่ๆ  ได้เพิ่มขึน้จากเดมิ  ทัง้นีใ้นโลกแหง่ความเป็นจริง ความคิดใหม่ๆ ท่ีได้นัน้ มกัจะไม่ใช่ความคิด “ต้นแบบ” 
ล้วนๆ แตม่กัได้มาจากการรวบรวมหรือปรับปรุงแนวคิดของผู้ อ่ืนท่ีได้นําเสนอก่อนหน้านี ้
 ตวัอยา่งท่ีนา่สนใจตวัอยา่งหนึง่ ได้แก่ ประสบการณ์ของเอดิสนั นกัประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่ีได้จดสิทธิบตัร
สิ่งประดิษฐ์ไว้มากกว่า 1,000 รายการ เขากล่าวว่า มีเพียงรายการเดียวเท่านัน้ท่ีมาจากความคิดของเขาจริงๆ 
นั่นคือ หีบเสียง ส่วนท่ีเหลือกนอกจากนัน้เป็นการนําเอาความคิดของคนอ่ืนมาดดัแปลงและปรับปรุงเป็น
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ทัง้สิน้ เขากล่าวว่า “ผมคิดว่าผมเป็นนกัดูดซึมตวัยงมากกว่า ผมได้ดูดซึมความคิดขากทุก
แหล่งเท่าทีจ่ าท าได ้แลว้เอามาทดลองใช้ เอามาปรับปรุงจนกลายเป็นส่ิงทีมี่คณุค่า ความคิดที่ผมเอามาใช้ส่วน
ใหญ่ เป็นความคิดของคนอืน่ทีไ่ม่เคยถูกพฒันาข้ึนมาทัง้นัน้” 
  
 3. อารมณ์และแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 อารมณ์ (emotion) และแรงบันดาลใจ (motivation) เป็นสิ่งท่ีไม่อาจแยกออกจากกันได้ ในทาง
จิตวิทยา ความสะเทือนใจอันเกิดจากอารมณ์ต่างๆ เช่น ความรัก ความเกลียดชงั ความอยาก ความริษยา 
อาฆาต ความเสียสละ ฯลฯ เป็นปัจจยัสําคญัท่ีผลกัดนัให้บคุคลมีบทบาทและพฤติกรรมไปต่างๆ นานา และ
เป็นแรงบนัดาลใจท่ีมีอิทธิพลตอ่การกระตุ้นและเร่งเร้าจินตนาการและการก่อกําเนิดความคิดสร้างสรรค์ ดงันัน้
ในยามท่ีสมัผสักบัสิ่งเร้าตา่งๆ เราอาจจําเป็นต้องปลอ่ยอารมณ์ให้เกิดความซาบซึง้ และพร้อมๆ กนันัน้ก็อาจจะ
ตัง้คําถามประเภท “อะไรจะเกิดขึน้ ถ้า...” (what if) หรือ “ถ้าเพียงแต่...” (if only) กบัตนเอง เพ่ือนําไปสู่การ
จินตนาการตอ่ไป 
 
การคิดและการจัดระเบียบความคิด 
 การคิดเป็นสิ่งท่ีดีเพราะก่อให้เกิดความงอกงามทางปัญญา แต่การ “คิดมาก” อาจจะเป็นสิ่งท่ีไม่ดี 
เพราะการคดิมาก ไมไ่ด้หมายถึงการคดิให้มากๆ ดงันัน้ ผู้ ท่ี “คดิมาก” จงึไมใ่ชผู่้ ท่ี “คดิเป็น” บคุคลท่ีคิดเป็นหรือ
รู้จกัคิด จะต้องมีคุณลกัษณะท่ีสําคญับางประการของการเป็นนกัคิดและมีความสามารถในการจดัระเบียบ
ความคดิ 
 

 1. คุณลักษณะส าคัญของการเป็นนักคิด 
  1.1 มีความช่างสงสยัและตัง้คําถามตอ่สิ่งท่ีเกิดขึน้โดยไม่ยอมคล้อยตามหรือเช่ือในสิ่งท่ีเช่ือ
กันมาอย่างง่ายๆ คุณสมบตัิข้อนี ้น่าจะเป็นคุณสมบตัิท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะเป็นต้นกําเนิดของการคิด ซึ่งถ้า
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บคุคลเช่ือหรือพร้อมท่ีจะเช่ือในสิ่งท่ีได้ยินได้ฟังมา เช่ือเพราะเป็นคําสั่งสอน หรือเช่ือเพราะทกุคนเช่ือ ก็คงไม่
จําเป็นต้องมีสิ่งใดให้คดิและค้นคว้า 
  1.2 มีความสนใจสิ่งรอบตวัและเป็นนกัสงัเกต นกัคิดท่ียิ่งใหญ่แทบทกุคน ล้วนมีคณุลกัษณะ
ข้อนีด้้วยกนัทัง้สิน้ ถ้าไอแซค นิวตนั ไมส่นใจการหลน่ของผลแอปเปิล้ เขาก็คงไมค่ดิถึงเร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลก 
  1.3 มีความรักในความรู้และรักท่ีจะแสวงหาความรู้ โดยทัว่ไปแล้วท่ีมาหรือแรงบนัดาลใจของ
การแสดงหาความรู้ของบุคคลนัน้แตกต่างกัน คนจํานวนหนึ่งแสวงหาความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนหรือการ
สอน ซึ่งบางคนกระทําด้วยใจรัก บางคนทําเพราะความจํายอม หากก็มีบุคคลอีกประเภท หนึ่งท่ีรักในการ
แสวงหาความรู้เพ่ือตอบข้อสงสยัของตนเอง แตไ่มว่า่จะเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยเหตใุดก็ตาม ถ้ากระทําด้วย
ความรักก็นบัว่าเป็นนิมิตหมายท่ีดีต่อการเป็นนกัคิดด้วย เพราะความรู้ท่ีอยู่ในหนังสือจะกลายเป็นความรู้ท่ี
แท้จริงของบคุคลได้นัน้จะต้องผา่นการกลัน่กรองและการคิด 
  1.4 มีความพากเพียรต่อการค้นคว้า การรวบรวมและการจดัระบบข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ใน
โลกยุคข้อมูลข่าวสารนี ้การสืบค้นข้อมูลต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทําให้
บคุคลทํางานยากขึน้ เพราะต้องเผชิญกบัข้อมลูมากมาย บ้างซํา้ซ้อน บ้างขดัแย้งและบ้างก็เสริมกนัและกนั ซึ่ง
ถ้าบคุคลไมมี่ความพากเพียรในการกลัน่กรองและแยกแยะอย่างแท้จริง ข้อมลูและข้อเท็จจริงท่ีรวบรวมมาเพ่ือ
ใช้เป็นฐานของการคดิก็อาจเป็นเพียง “ขยะ” เทา่นัน้ ซึง่นอกจากจะไมมี่ประโยชน์แล้วก็ยงัอาจเป็นโทษด้วย 
  1.5 ไม่กลัวความล้มเหลวและมีความคิดเชิงบวก ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือ การคิดค้นและ
ประดิษฐ์หลอดไฟของเอดิสนั (Thomas Alva Edison) เขามีความมุ่งมัน่อย่างมากในการจะทดลองใช้วสัดุ
อุปกรณ์หลายประเภทเท่าท่ีจะคิดออกไม่เว้นแม้แต่หนวดของเพ่ือนของเขา รวมแล้วใช้วสัดุต่างๆ ถึง 1,800 
ชนิด และหลงัจากท่ีทดลองไปแล้ว 1,000 ครัง้ มีคนถามเขาว่ารู้สึกอย่างไรกับความล้มเหลว เอดิสนั ตอบว่า  
เขาได้รับความรู้มากมายจากความล้มเหลวและอยา่งน้อยท่ีสดุก็รู้แล้ววา่วสัดเุหลา่นัน้้ไมไ่ด้ 
  1.6 มีความกล้าและความใจกว้างท่ีจะยอมรับข้อค้นพบท่ีแตกตา่ง พร้อมพิจารณาทางเลือกท่ี
หลากหลาย ในบางครัง้ของการศกึษาหาความรู้ บคุคลอาจได้ข้อค้นพบท่ีแตกต่างไปจากข้อค้นพบท่ีมีผู้ อ่ืนได้
ศกึษาไว้ก่อน สิ่งสําคญัคือ การท่ีจะต้องคิดและหาคําอธิบายให้ได้ว่าเหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้ โดยไม่ปิดกัน้ความ
เป็นไปได้ในทกุรูปแบบ สว่นการเสนอทางออกหรือทางเลือกก็เชน่กนัจะต้องเปิดใจให้กบัทางเลือกท่ีหลากหลาย 
  1.7  คิดให้ครบจนจบกระบวนความ ในท่ีน่ีหมายถึง การคิดให้เห็นภาพทัง้กระบวนการตัง้แต่
ต้นจนจบ กล่าวคือ ควรท่ีจะต้องคิดและพิจารณาไปข้างหน้าในสิ่งท่ียงัไม่เกิดขึน้ โดยคิดว่าเร่ืองนัน้ๆ จะจบลง
อยา่งไรแล้วจงึมองย้อนกลบัมาจนถึงปัจจบุนั 
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 2. การจัดระเบียบความคิด 
 การมีคณุลกัษณะท่ีสําคญัของการเป็นนกัคิด นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของการ “คิดเป็น” ส่วนการจดัระเบียบ
ความคิด จะช่วยให้ธรรมชาติของการคิดมีลกัษณะเป็นการกระบวนการและเป็นระบบอนัเป็นผลให้ความคิดท่ี
หลัง่ไหลออกมาเป็นสายธารนัน้มีความเป็นระเบียบ ง่ายตอ่การเรียบเรียงและลําดบัเพ่ือการส่ือสารทัง้การพูด
และการเขียน และท่ีสําคญัคือการจดัระเบียบความคิดเป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหนึ่งท่ีเอือ้อํานวยต่อการก่อเกิด
ความคดิสร้างสรรค ์
 แนวทางการจดัระเบียบความคดิอนันําไปสูก่ารคิดและการเขียนสร้างสรรค์ มีหลายวิธีดงันี ้
 

  2.1 การจัดจ าแนกหมวดหมู่ของสรรพส่ิง หมายถึง การพิจารณาจําแนกแยกแยะสรรพสิ่ง
ออกเป็นหมวด เป็นหมูห่รือเป็นกลุ่มอย่างมีเหตผุล และสามารถให้คําอธิบายได้ว่า ความหมายของการจําแนก
หรือเจตนาในการจําแนกนัน้คืออะไร เพ่ืออะไรและอย่างไร เช่น ในการจําแนกพรรณไม้ดอกต่างๆ อัน
ประกอบด้วย กหุลาบ กาหลง ราตรี ลัน่ทม นมแมว แก้ว พิกลุ สายหยดุ พทุธรักษา ดาวเรือง  ชมนาด บานช่ืน 
ฯลฯ นัน้ อาจจําแนกได้หลายประเภท เช่น การจําแนกตามจํานวนพยางค์ การจําแนกตามลกัษณะของใบ สี
ของดอก กลิ่น ผลหรือเมล็ด เป็นต้น 
  การจดัระเบียบความคิดโดยการจําแนกหมวดหมู่นี ้จะช่วยฝึกทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ให้
สามารถสร้างงานเขียนเชิงวิเคราะห์ เชิงเหตผุล ประมวลเร่ืองราว จดักลุม่แนวคดิ วางโครงเร่ือง กําหนดประเด็น
สําคญัของเนือ้หาและเหตกุารณ์ตา่งๆ อีกทัง้ยงัช่วยพฒันาวิธีคิดหรือมมุมองให้กว้างขวางมากขึน้ ไม่ยึดติดกบั
ทศันะ ความเช่ือหรือกฎเกณฑ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ และทําให้มองเห็นความจริงท่ีหลากหลายมิตมิากขึน้ 
 

  2.2 การจ าแนก “ความหมาย” (meaning) กับ “นัยส าคัญ” (significance) ของค าออก
จากกัน ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจก่อนว่าภาษาไม่ได้บริสทุธ์ิ ไร้เดียงสาและเป็นตวัแทนของสิ่งท่ีถกูกล่าวถึง แตภ่าษา
ถกูเจือปนและแอบแฝงไว้ด้วยระบบคณุค่า อคติ อุดมการณ์ มากมาย จึงทําให้คําแตล่ะคํามีทัง้ “ความหมาย” 
และ “นัยสําคัญ” ดังนัน้แนวทางหนึ่ง ท่ีสามารถนํามาใช้ในการจัดระเบียบความคิด คือ การจําแนก 
“ความหมาย” กบั “นยัสําคญั” ของคําออกจากกนั” ซึ่งการเลือกใช้คําของผู้ เขียนจําเป็นต้องคํานึงถึงบริบทและ
เนือ้หาด้วย ยกตวัอยา่ง คําว่า “หน้าด้าน” ในบริบทของพิมพ์พดูกบัใจเริงในเชิงเสียดสีหรือดา่ทางอ้อมความว่า 
“รองพืน้อนันีดี้เนอะ นอกจากทําให้หน้าเนียน ยงัทําให้หน้าด้าน อีกตา่งหาก” เม่ือพิจารณาคําว่า “หน้าด้าน” ใน
ท่ีนี ้ไมไ่ด้มีความหมายตรงตวัวา่ ไม่มนั ไม่เงา แตมี่นยัสําคญัของการตอ่ว่าและเสียดสีว่า ใจเริงมีสีหน้าไม่สลด
ทัง้ท่ีควรจะอายแตก็่ไมอ่าย ไมมี่ความรู้สกึอายในสิ่งท่ีได้กระทําลงไปนัน่คือแยง่สามีของพิมพ์ 
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  2.3 การคิดนอกกรอบ หมายถึง การคิดให้หลุดพ้นออกจากกรอบของสังคม ประเพณี      
วาทกรรมหลกัและอํานาจ หรือการพยายามมองโลกในอีกมมุหนึ่งท่ีแตกต่างจากคนทัว่ไป ทัง้นีอ้าจทําได้โดย
การพยายามตัง้คําถามกบัปรากฏการณ์ทางสงัคมหนึง่ๆ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบตัหิรือสิ่งท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่า
เป็นความรู้และความจริง ด้วยการหยดัยืนและคงไว้ซึ่งอดุมการณ์ ทัง้นีเ้พ่ือท่ีจะทําให้มองเห็นอีกด้านหนึ่งของ
ความรู้และความจริงท่ีถกูปิดทบัไว้ 
 

  2.4 การคิดบนพืน้ฐานของคู่ขัดแย้ง หมายถึง การนําสิ่งท่ีเป็นคู่ขัดแย้งมาใช้เป็นฐาน
ความคิดและการจัดระบบความคิด เช่น ขาว-ดํา หญิง-ชาย ขมิน้-ปูน ความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความสุขกาย
สบายใจ เป็นต้น โดยคํานงึถึงธรรมชาติของความขดัแย้งของสรรพสิ่งเหลา่นัน้ 
 

  2.5 การคิดพาดพิงหรืออ้างอิงถึงสิ่งที่ คุ้นเคย สิ่งท่ีคุ้นเคยในท่ีนี ้ได้แก่ สํานวนไทย คํา
พงัเพย ประวตัศิาสตร์ นิยายปรัมปราหรือเร่ืองราวท่ีคนสว่นใหญ่รู้จกัดี การคิดพาดพิงหรืออ้างอิงถึงสิ่งท่ีคุ้นเคย 
หมายถึง การนําความคิดไปเช่ือมโยงกับสิ่งท่ีคุ้นเคยทัง้ในด้านท่ีเป็นความเหมือน ความสอดคล้องและความ
แตกตา่ง เชน่ ถ้าคดิเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ อาจเร่ิมจากการตัง้คําถามกบัตนเองก่อนว่า เหตกุารณ์ดงักล่าว
มีความใกล้เคียงหรือสามารถเช่ือมโยงเข้ากบัสภุาษิต คําพงัเพยหรือสํานวนไทยใดๆ ได้บ้างหรือไม ่เป็นต้น 
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 การจดัระเบียบความคดิโดยการอ้างอิงคําพงัเพยหรือสํานวนไทยตลอดจนสิ่งท่ีคุ้นเคยตา่งๆ จะช่วยฝึก
ทกัษะการคดิเชิงประยกุต์ให้สามารถเช่ือมโยงและเรียงร้อยเร่ืองราวให้เป็นภาพสะท้อนท่ีคมชดั น่าอ่านและน่า
ตดิตาม 
 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า คณุลกัษณะท่ีสําคญัของการเป็นนกัคิดและการจดัระเบียบความคิด เป็นสิ่งท่ี
ทกุคนสามารถฝึกฝนและพฒันาได้ ในชว่งแรกเร่ิมของการฝึกการคิดตามวิธีตา่งๆ ข้างต้นนัน้ อาจรู้สึกติดขดัอยู่
บ้างเน่ืองจากความไมคุ่้นเคย แตถ้่าได้กระทําอยูเ่สมอ ก็จะกลายเป็นธรรมชาตท่ีิล่ืนไหลได้เอง 
 
กลวิธีการเขียนสร้างสรรค์ 
 ในการเขียนสร้างสรรค์ใดๆ นัน้ คําถามท่ีน่าคิดประการหนึ่ง คือจะสร้างสรรค์ในองค์ประกอบใดบ้าง 
แม้วา่งานเขียนแตล่ะประเภทมีองค์ประกอบท่ีไม่เหมือนกนัเสียทัง้หมด แตอ่งค์ประกอบท่ีงานเขียนทกุประเภท
มีร่วมกนั คือ แนวคิดหลกัหรือความคิดสําคญัท่ีผู้ เขียนต้องการส่ือสารและรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดการ
เขียน 
 กลวิธีการเขียนสร้างสรรค์ ในท่ีนี ้แบ่งออกกว้างๆ 2 แนว คือ การสร้างสรรค์เชิงแนวคิด และการ
สร้างสรรค์เชิงรูปแบบ 
 
 1. กลวิธีการเขียนสร้างสรรค์เชิงแนวคิด 
 คําว่า “แนวคิด” หรือ “ความคิดสําคญั” หรือ “แก่นเร่ือง” (theme) หมายถึง เนือ้หาของความคิดท่ีเป็น
เอกภาพและเป็นศนูย์กลางของเร่ืองราวทัง้หมด ซึ่งมีท่ีมาท่ีไปหรือสืบเน่ืองมาจากส่วนประกอบต่างๆ ในเนือ้
เร่ือง 
 แนวคดิหรือแก่นเร่ืองอาจจะถกูกลา่วไว้ในเร่ืองอย่างตรงไปตรงมาหรืออาจถกูแสดงให้เห็นโดยอ้อมๆ ก็
ได้ ทัง้นีส้่วนใหญ่ขึน้อยู่กับประเภทของงาน เช่น ในการเขียนบทความ ผู้ เขียนมกักล่าวถึงความคิดสําคญัท่ี
ต้องการส่ือกับผู้อ่านอย่างตรงไปตรงมา ในขณะท่ีงานเขียนประเภทนวนิยายหรือเร่ืองสัน้ อาจแอบแฝงอยู่ใน
ตอนใดตอนหนึ่ง ทัง้นีจํ้าเป็นต้องกล่าวด้วยว่า แนวคิดหลกัของเร่ืองนัน้สะท้อนสิ่งท่ีเรียกว่า “โลกทัศน์” ของ
นกัเขียน เชน่ ถ้านกัเขียนไมมี่มมุมองเร่ืองสตรีศกึษา เขาก็จะไม่เห็นความสําคญั และไม่เห็นว่าความเหล่ือมลํา้
หรือการกระทําตอ่สตรีเพศในสงัคมท่ีชายเป็นใหญ่ เป็นประเดน็ท่ีต้องหยิบยกมานําเสนอ เป็นต้น 
 การสร้างสรรค์เชิงแนวคิด ต้องเร่ิมจากการมีความคิดท่ีชัดเจนว่า ต้องการเสนออะไร อย่างไร และ
แง่มมุใด เช่น ต้องการสะท้อนภาพอะไร ภาพวิถีชีวิตของคนชายขอบ ภาพความอดทนของผู้หญิงผู้ เป็นภรรยา 
ภาพการเข้าสู่อาชีพหญิงขายบริการทางเพศด้วยความจําเป็น ภาพความหิวโหยของคนยากไร้ ภาพความ
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เหล่ือมลํา้ระหว่างเมืองกับชนบท ภาพการล่มสลายของวฒันธรรมดัง้เดิม ภาพความรุนแรงของสงัคมบริโภค
นิยม เป็นต้น 
 การสะท้อนภาพเหล่านี ้โดยเนือ้หาแล้วนบัว่าเป็นเนือ้หาท่ีสร้างสรรค์เพราะแสดงออกซึ่งจิตสํานึกของ
ความเป็นพลเมืองด้วยการเอาใจใส่สงัคมและเพ่ือนร่วมโลก อนัทําให้ผู้อ่านมองเห็นปัญหาและความเป็นจริง
อีกด้านหนึ่งท่ีอาจจะไม่เคยเห็น แต่ถ้าจะให้มีแง่มุมของการสร้างสรรค์มากขึน้อีกระดบัหนึ่งก็สามารถทําได้
หลายวิธี 
 กลวิธีการสร้างสรรค์ในเร่ืองแนวคดิหรือเนือ้หา มีดงันี ้
 

  1.1 การสะท้อนภาพด้วยแง่มุมที่แตกต่าง 
  การสะท้อนภาพด้วยแง่มมุท่ีแตกตา่ง หมายถึง การนําเสนอแนวคิดใหม่ด้วยมมุมองท่ีแตกตา่ง
จากมมุมองทัว่ไป อนัทําให้งานเขียนมีความโดดเดน่กวา่งานเขียนชิน้อ่ืนๆ ท่ีสะท้อนภาพเดียวกนั เช่น กวีนิพนธ์ 
“มะเร็ง” ของทิวฟ้า ทดัตะวนั ซึง่ได้บอกเลา่ถึงสาเหตขุองการเป็นมะเร็ง เพ่ือเตือนใจมิให้ข้องแวะกบัปัจจยัเส่ียง
ตา่งๆ อนัได้แก่ บหุร่ี ถัว่ลิสง แสงแดด ไก่ย่าง ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ทว่าในตอนท้ายได้แวะเข้าหาประเด็นสงัคม
การเมืองในเชิงเสียดสี อนัเป็นการฉายภาพของ “มะเร็งทางสงัคม” ท่ีชดัเจนและ “ชวนหวั” แตส่ิ่งท่ีหกัมมุในบท
สดุท้ายก็คือการวกกลบัเข้ามาท่ีตวัผู้อา่นและกวีนิพนธ์นีเ้องดงัความวา่ 
 
   คําเพ่ือนทิวขอกข้า  ผู้ เช่ียวชาญนานช้า 
  เร่ืองรู้โรคมะเร็งฯ 
   เห็นดีจึง่คดัไว้   เผ่ือพ่ีน้องจกัได้ 
  ปรับใช้หลีกมะเร็ง   บ้างนาฯ 
   สบูบหุร่ีน่ีน้า   จงเลิกสบูเถิดว้า 
  ไมง่ัน้เดี๋ยวเป็น    มะเร็งฯ 
   ถัว่ลิสงน่ีน้า   จงเลิกกินเถิดว้า 
  ไมง่ัน้เดี๋ยวเป็น    มะเร็งฯ 
   แดดแรงน่ีน้า   จงรีบหลบเถิดว้า 
  ไมง่ัน้เดี๋ยวเป็น    มะเร็งฯ 
   ไก่ยา่งเกรียมน่ีน้า  จงเลิกกินเถิดว้า 
  ไมง่ัน้เดี๋ยวเป็น    มะเร็งฯ 
  .....................................   .......................... 
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   รัฐบาลน่ีน้า   จงอยา่มองเลยว้า  
  ไมง่ัน้เดี๋ยวเป็น    มะเร็งฯ 
   พวกฝ่ายค้านน่ีน้า  จงอยา่ฟังเลยว้า 
  ไมง่ัน้เดี๋ยวเป็น    มะเร็งฯ 
   พวก ส.ส. น่ีน้า   จงหลีกไกลเถิดว้า 
  ไมง่ัน้เดี๋ยวเป็น    มะเร็งฯ 
   พวก ส.ว. น่ีน้า   จงอยา่มีเลยว้า 
  ไมง่ัน้เดี๋ยวเป็น    มะเร็งฯ 
   พวกโจรใต้น่ีน้า   เลิกก่อกวนเถิดว้า 
  ไมง่ัน้เดี๋ยวเป็น    มะเร็งฯ 
   บทกวีน่ีน้า   จงเลิกอา่นเถิดว้า 
  ไมง่ัน้เดี๋ยวเป็น    มะเร็งฯ 
 
 

  1.2 การสร้างสรรค์ “แก่นเร่ืองย่อย” ให้โดดเด่นและน่าสนใจ 
  แก่นเร่ืองย่อย (sub theme) หมายถึง แนวคิดรองท่ีผู้ เขียนเจตนาส่ือความหมายกับผู้ อ่าน     
นวนิยายหรือเร่ืองสัน้ท่ีมีขนาดยาวมกัมีแนวคิดหลกัและแนวคิดรอง เช่น เร่ืองสัน้ ผีในบ้านร้าง ของ พิสิฐ ภูศรี 
เร่ืองนีด้โูดดเดน่กว่าเร่ืองอ่ืนๆ ในแนวเดียวกันตรงแก่นเร่ืองย่อย เพราะจากกาตีความ พบว่า ในตอนท้ายของ
เร่ือง ผู้ เขียนได้แสดงนยัสําคญัว่าผีหลอกคนได้เฉพาะเวลากลางคืน วิกฤติเศรษฐกิจนัน่ตา่งหากท่ีหลอกหลอน
คนอยูต่ลอดเวลาทัง้ในยามหลบัและยามตื่น 
 

  1.3 การเล่าเร่ืองไม่เป็นเร่ืองให้เป็นเร่ือง 
  เร่ืองเล่าบางเร่ืองอาจ “ดูเหมือน” ไม่เป็นเร่ือง แต่แท้จริงอาจซ่อน “นัยยะ” บางอย่างท่ีต้อง
อาศยัการตีความ เชน่ เร่ืองสัน้ คนนอนคม ของปราบดา หยุ่น ซึ่งเป็นเร่ืองของชายคนหนึ่งท่ีทํากระดมุเสือ้นอน
ขาดติดตอ่กนัมา 3 ตวัแล้วโดยไม่ทราบสาเหต ุตวัละครพยายามวิเคราะห์สาเหตท่ีุควรจะเป็นและเล่าท่ีมาของ
เสือ้นอนแต่ละตวั ซึ่งการสนันิษฐานถึงความเก่ียวข้องกันระหว่างท่ีมาของเสือ้นอนแต่ละตวักับการหลุดของ
กระดมุ เป็นการนําเร่ืองท่ีไม่ข้องเก่ียวกันให้มาเก่ียวข้องกันอย่างจงใจโดยไม่มีความสมเหตสุมผลแต่อย่างใด 
เช่น เสือ้นอนสีแดงท่ีตัวละครซือ้มาเพราะความประทับใจกับอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนัน้ เม่ือ
กระดมุมนัหลุดไป เขาก็คิดว่ามนัไม่น่าจะหลดุได้ เพราะ “เสือ้นอนท่ีเป่ียมไปด้วยอุดมการณ์เช่นนี ้ไหนเลยจะ
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สลดักระดุมทิง้โดยง่าย” เป็นต้น สุดท้ายเร่ืองนีก็้จบลงด้วยการท่ีตวัละครซุกหน้าลงกับหมอน แล้วนอนหลับ
ตอ่ไป โดยหมดความกงัวลเร่ืองกระดมุเสือ้เม่ือนกึขึน้ได้วา่น่ีเป็นเช้าตรู่วนัเสาร์  
  การเล่าเร่ืองท่ีดเูหมือนว่าจะไม่เป็นเร่ืองนี ้แท้ท่ีจริงแล้วก็ซ่อนความหมายบางประการท่ีส่ือถึง
การสร้างสรรค์ด้านแนวคิดด้วยเหมือนกัน เช่น การส่ือถึงความเป็นไปได้ในเร่ืองท่ีดจูะเป็นไปไม่ได้ การส่ือถึง
ความเก่ียวข้องกนัของสิ่งท่ีไมน่า่จะเก่ียวกนั หรือการส่ือถึงความยุง่เหยิง วุน่วายและสบัสน เป็นต้น 
 
 2. กลวิธีการเขียนสร้างสรรค์เชิงรูปแบบ 
 รูปแบบ ในท่ีนี ้หมายรวมถึง กลวิธีการนําเสนอ กลวิธีทางวรรณศิลป์ และแบบแผนหรือฉันทลกัษณ์ท่ี
กําหนดงานเขียนประเภทหนึ่งๆ เช่น การเขียนความเรียงประเภทบทความและสารคดี จะต้องประกอบด้วย 
สว่นความนํา ส่วนเนือ้เร่ืองและส่วนสรุป การเขียนร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์ก็จะมีรูปแบบการเขียนท่ีแตกตา่งกนั
ตามฉนัทลกัษณ์แบบใดแบบหนึง่ เป็นต้น 
 การสร้างสรรค์เชิงรูปแบบสามารถทําได้หลายวิธี ดงันี ้
 

  2.1 การแปรเปล่ียนความซับซ้อนในฉันทลักษณ์ให้เป็นความเรียบง่าย 
  เม่ือกลา่วถึง กวีนิพนธ์หรือบทร้อยกรอง คนทัว่ไปท่ีไมใ่ชก่วี มกัคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความซบัซ้อน 
อนัเน่ืองมาจากแบบแผนหรือฉันทลกัษณ์ท่ีถกูกําหนดไว้อย่างตายตวั บ้างเป็นเร่ืองของการใช้สมัผสันอกและ
สมัผสัใน สมัผสัพยญัชนะและสระ การบงัคบัด้วยวรรณยกุต์ คําครุและลห ุเป็นต้น การสร้างสรรค์เชิงรูปแบบ
อาจทําได้โดยการเปล่ียนมาใช้คําง่ายๆ ท่ีส่ือความอย่างตรงไปตรงมา เพราะการดําเนิน “ตามกรอบ” ของ    
ฉันทลกัษณ์คงไม่ใช่ประเด็นสําคญัเท่ากับการใช้ภาษาส่ือความไปยังผู้ อ่านให้เข้าใจและเกิดความสะเทือน
อารมณ์ ดงัตวัอย่างการใช้โคลงเพ่ือส่ือความถึงวิถีชีวิตของคนในสงัคมในบท ‚วนัหยุด‛ ใน เจ้านกกวี ของ
ไพวรินทร์ ขาวงาม วา่ 
 
    วนัหยดุ นอนอยูบ้่าน เบาสบาย 
   ใจเตลิด  ตลอดโลกภาย  นอกนัน้ 
   ทํางานหนกัเจียนตาย  หนอมนษุย์ 
   เพียงเพื่อสขุแสนสัน้  เทา่นัน้ฤๅไฉน 
    วนัหยดุ ใจฟุ้ งซา่น ฤๅหยดุ 
   หรือน่ีแหละใจมนษุย์  อนาถเศร้า 
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   นอนเหยียดครุ่นคดิยทุธ  ศาสตร์ศกึ งานเอย 
   เตรียมพรุ่ง ตะวนัสาดเช้า  ต่ืนสู้ศกึเงิน ฯ 
       (เจ้านกกวี, 2541, น. 66) 
 
 บทกวีข้างต้น กวี ได้ใ ช้โคลงส่ีสุภาพอันเป็นฉันทลักษณ์ท่ีนิยมแต่งในบทไหว้ครู  สรรเสริญ
พระมหากษัตริย์ หรือกล่าวชมความงามของบ้านเมืองมาส่ือความถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ด้วยถ้อยคําธรรมดาๆ 
แตก่ลบักระตุ้นเร้าความคิดของผู้อ่านได้เป็นอย่างดีว่า มนษุย์ท่ีพยายามทํางานหนกั “เจียนตาย” เพ่ือให้ได้เงิน
มาซือ้หาความสุขนัน้ เป็นเพียงความ ‚สุขแสนสัน้‛ หรือ  เป็นความหลงใหลในการแสวงหาความมัง่คัง่และ
ความพร่ังพร้อมของชีวิตด้วยวตัถเุงินทองท่ีไมอ่าจสร้างความสขุอยา่งยัง่ยืนได้ มนษุย์จงึตกอยู่ในภาวะเครียด มี
จิตใจฟุ้ งซ่านและต้องทกุข์โศกเศร้าวนเวียนไปไม่รู้จบเพราะยงัยึดติดกบัการมีชีวิตอยู่เพ่ือเงินหรือเตรียมพร้อม 
‚ต่ืนสู้ศกึเงิน‛ ในวนัตอ่ไปแม้ในวนันัน้จะเป็นวนัหยดุพกัผอ่นก็ตาม 
 

  2.2 การใช้เชิงอรรถเพื่อขยายความในการเล่าเร่ือง 
  ปกติแล้วการเขียนเชิงอรรถแบบขยายความ เป็นแบบแผนของการเขียนบทความวิชาการ 
เน่ืองจากงานเขียนทางวิชาการส่วนใหญ่ เป็นสิ่งท่ีมีความซบัซ้อนและเป็นสมัพนัธบทกบังานเขียนทางวิชาการ
ชิน้อ่ืนๆ แตก็่มีนิยายหรือเร่ืองสัน้บางเร่ืองได้นําเชิงอรรถมาใช้ เช่น เร่ืองสัน้ ดอกไม้สีฟ้า ของทินกร  หตุางกรู ท่ี
ผู้ เขียนต้องการส่ือความหมายบางอย่างว่าเร่ืองเล่าเร่ืองนัน้เป็น “เร่ืองแตง่แฝงเร่ืองจริง” หรือเป็น “เร่ืองจริงอิง
เร่ืองแต่ง” ในเวลาเดียวกันก็อาจส่ือนัยว่าเร่ืองท่ีกําลังเล่าเป็นเร่ืองความเป็นมาอันซับซ้อนและต้องการ
คําอธิบายเพิ่มเติม ดงัข้อความในหมายเหตุของเร่ืองสัน้ ดอกไม้สีฟ้า หลังจากท่ีกล่าวพาดพิงถึงนายจอร์จ      
โซรอสในเนือ้เร่ือง 
 

นายจอร์จ โซรอส เคยถกูนายกรัฐมนตรีมหาธีร์ โมฮมัหมดัของมาเลเซีย ประณามว่า
เป็นผีร้ายทําลายคา่เงินของประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทว่าภายหลงัมหาธีร์
ต้องขอโทษระหว่างให้สัมภาษณ์นิตยสาร ฟาร์อิสต์เทิร์นอีโคโนมิกรัววิว เพราะสู้
อํานาจเงินของนายโซรอสไมไ่ด้ 
 

  2.3 การหักมุมในตอนจบ 
  เป็นการจบแบบท่ีผู้อ่านคาดไม่ถึงหรือต้องเกิดอาการ “สะดดุ” บางอย่างในความคิด กลวิธีนี ้
เป็นการเล่นกบัการเล่าเร่ืองด้วยการ “ลวง” ให้ผู้อ่าน “หลงทาง” ด้วยเง่ือนปมบางอย่าง จนเกิดการคล้อยตาม



20 
 

อยา่งสนิทใจ เกิดความสงสยัใคร่รู้หรือครุ่นคิดตามว่าเร่ืองราวจะจบลงอย่างไร ทัง้นีส้ามารถนํามาใช้ได้กบัการ
เขียนหลากหลายประเภท มิได้จําเพาะวา่จะต้องนํามาใช้กบัเร่ืองเลา่ประเภทสืบสวนสอบสวนเทา่นัน้  
 

  2.4 การเลือกเฟ้นถ้อยค า 
  “รสคํา” และ “รสความ” เป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีช่วยปรุงให้งานเขียนมีคุณค่าในเชิง
วรรณศิลป์ แม้ว่าคําแต่ละคําจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างในแง่ท่ีมีไม่อาจทดแทนความคิด อารมณ์ ความรู้สึกได้
ทัง้หมด แตถ้่าผู้ เขียนมี “คลงัศพัท์” ท่ีมากพอ มีความรู้ท่ีจดัเจน ลึกซึง้ถึง “ความหมาย” และ “นยัสําคญั” ของ
คําแตล่ะคํา มีความสามารถในการสรรหาและเลือกเฟ้นมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกบัเนือ้หาและบริบทก็จะทําให้
งานเขียนชิน้นัน้ส่ือความหมายได้อยา่งจบัใจ 
  ศิลปะในการเลือกเฟ้นถ้อยคํา ประกอบด้วย การใช้คําแสดงอารมณ์ การใช้คําแสดงฐานะ
บคุคล และการใช้คําเลียนเสียง 
 

  - การใช้ค าที่แสดงอารมณ์ ความรัก โลภ โกรธ หลง เป็นอารมณ์พืน้ฐานของปถุชุน เป็นสิ่งท่ี
ทุกคนเข้าใจและตระหนกัรู้อยู่แล้ว ดงันัน้ถ้าผู้ เขียนเลือกใช้คําท่ี “โดนใจ” ผู้อ่านก็พร้อมจะ “เข้าถึง” และเกิด 
“อารมณ์ร่วม” ได้โดยเกือบจะทนัที ดงัตวัอย่างในบท ‚ชะรอยเรานีมี้เวรกรรม‛ ใน ล าน าภูกระดึง ขององัคาร   
กลัยาณพงศ์ วา่ 

 
   ทารุณเราเจ็บช า้ซํา้ซาก       ลําบากเจ็บแสบเสียสาสม 
  มีชีวิตเพ่ือพิษทุกข์ระทม        นกึถึงยมโลกใคร่ลาไป ฯ 
   เกิดบาปกรรมตํ่าใต้ขมุนรก     หมกไหม้ทนทุกข์อยูท่กุสมยั 
  เสาะหาเศษสขุในเปลวไฟ    สิน้เย่ือใยแล้วในปฐพี ฯ 
           (ลํานําภกูระดงึ, 2516 , น. 105) 
 

 บทกวีข้างต้น กวีใช้คําท่ีแสดงอารมณ์ว่า ‚เจ็บชํา้‛ ‚เจ็บแสบ‛ เพ่ือส่ือถึงความรู้สึกเจ็บปวดทัง้กายและ
ใจ และเลือกใช้คําวา่ ‚ทกุข์ระทม‛ ‚ทนทกุข์‛ มาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจหรือทนอยู่
ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะกวีขาดไร้นางท่ีปรารถนา ซึ่งนางได้ตดัความสมัพนัธ์ไปจากกวีอย่าง ‚สิน้เย่ือใย‛ กวี
เลือกใช้คํานีเ้พ่ือจะส่ือให้เห็นว่าความรักความผูกพันของกวีกับนางนัน้ได้ขาดจากกันโดยไม่มีความห่วงหา
อาลยัเหลืออยู ่การเลือกสรรคํานีจ้งึชว่ยให้ผู้อา่นเข้าใจความทกุข์ของกวีได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
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  - การใช้ค าแสดงฐานะของบุคคล การเลือกใช้คําในความหมายนีค้ล้ายกบัสํานวนไทยท่ีว่า 
“สําเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล”  นัน่คือ ผู้ เขียนเลือกใช้คําให้เหมาะกับบุคคล เช่น ตวัละคร แม่ค้า ก็ต้องพูด
และแสดงอากัปกิริยาแบบแม่ค้า หรือตวัละครชาวบ้านชนบทก็จะใช้สรรพนาม “กู” “มึง” หรือตวัละครท่ีมี
การศกึษาหรืออยูใ่นชว่งวยัหนุม่สาวก็จะใช้คําแทนตวัวา่ “คณุ” “ผม”  เพ่ือให้เกิดความ “สมจริง” 
 
  ตัวอย่างในเร่ืองสัน้ “เพลงใบไม้” ใน ซอยเดียวกนั ของวาณิช จรุงกิจอนนัต์ ท่ีตวัละครยายเป็น
 ชาวบ้านก็ใช้สรรพนามแทนตวัวา่ “ก”ู เม่ือพดูกบัหลานสาว ความวา่ 
 

    ยายถเูรือนทกุวนั  ทัง้เช้าและเย็น นัง่ถดัถไูปประเดี๋ยวเดียวก็ทัว่ ส้มเช้ามนัห้ามยาย 
  จนเบื่อและเลิกห้ามไปในท่ีสดุ มนัวา่ยายนะ่ดือ้เหมือนเดก็ๆ เพราะยายไมย่อมฟังมนั 
   “กถูขูองกไูด้ เรือนเทา่แมวดิน้ตายแคนี่”้ ยายบอก 
 
  ตัวอย่างในเร่ืองสัน้ “โนรี” ในซอยเดียวกนั ของวาณิช จรุงกิจอนนัต์ ท่ีตวัละครหนุ่มสาวในช่วง
 ท่ีเป็นนกัศกึษาสนทนาหรือแสดงความคดิเห็นตอ่เร่ืองการแตง่หน้า 
 

   “ทําไมคณุถึงต้องแตง่หน้าทาปาก” ผมเคยถามโนรี 
   “เป็นคําถามท่ีรุนแรงมากนะ คณุรู้หรือเปลา่” โนรีถาม ผมกลบัพยกัหน้า 
   “เป็นความสบายใจของหญิงท่ีจะรู้สกึวา่ตวัเองสวยขึน้ วนัไหนฉนัรู้สกึอยากให้ตวัเอง 
  สวยขึน้ ฉนัก็แตง่หน้าทาปาก ฉนัไมอ่ยากสวยทกุวนัหรอกนะ่” 
   “ผมวา่คณุไมแ่ตง่หน้าเลยสวยกวา่ คณุไมท่าปากเลยสวยกวา่” 
   “เป็นอนัวา่ฉนัจะต้องทําสวยเพ่ือคณุอย่างนัน้หรือ” 
   “ก็ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ คณุไมเ่คยคดิบ้างเลยหรือวา่คณุคา่ของผู้หญิงไมไ่ด้อยูท่ี่ความสวย”  
  ผมถามยิม้ๆ 
   “อยูท่ี่อะไรละ่” 
   “อยูท่ี่ความฉลาด” 
   “ฉนัไมใ่ชค่นโง่” โนรีตอบทนัควนั 
   “อยูท่ี่การเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนษุย์” 
   “ฉนัไมเ่คยโหดร้ายใจดํากบัมนษุย์ท่ีไหน” 
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  - การใช้ค าเลียนเสียง การเลือกใช้คําท่ี “เลียนแบบ” เสียงท่ีเกิดขึน้ได้ จะทําให้ผุ้อ่านได้เห็น
ทัง้ “ภาพ” และได้ยินทัง้ “เสียง” ดงัตวัอยา่งบทกวี ในสระนํา้ใส ความวา่ 
   กิว๊ก๊าว กิบ๊ก๊าบ เป็นทาบปีก 
   ตีนพุ้ยลดัหลีก-ปีกรุ่มร่าม 
   เหลา่ลกูเป็ดน้อยแลน่ลอยตาม 
   ไซ้แหนแผง่ามตามแมม่า 
 
  2.5 การใช้ศิลปะการเรียบเรียงถ้อยค า 
  การเรียบเรียงถ้อยคําเปรียบได้กับการร้อยมาลยัท่ีจะต้องรู้จกัทัง้วิธีการ “เลือก” ดอกไม้และ
วิธีการ “ร้อย” งานเขียนท่ีมีลกัษณะสร้างสรรค์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด หรือฉันทลกัษณ์ใด ก็ควรมีลกัษณะท่ี
เรียกได้วา่ “ง่าย” และ “งาม” คือเข้าใจและจบัใจความได้ในทนัทีท่ีอา่นหรือได้ยิน 
  ศิลปะการเรียงร้อยถ้อยคําให้เกิดความจับใจ ประกอบด้วย การลําดบัความ การสรุปความ
หลกัความสมดลุ การซํา้คํา การซ้อนคํา การแยกคํา การเลน่คํา 
 

  - การล าดับความ หมายถึง การกล่าวตามลําดบัก่อนหลงั หรือกล่าวในทิศทางเป็นแบบแผน
เดียวกัน เช่น จากส่วนย่อยไปสู่ส่วนใหญ่ หรือจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อย จากภายในสู่ภายนอก หรือจาก
ภายนอกสูภ่ายใน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความแจม่แจ้ง เข้าใจง่าย 
 
  - การสรุปความ หมายถึง การกล่าวให้เห็นภาพรวมของแต่ละประเด็นท่ีกล่าวมาแล้วก่อน
หน้านัน้ทัง้หมด ดงัตวัอยา่งตอนหนึง่จากเร่ืองสัน้ แม่ครับ ในอญัมณีแหง่ชีวิต ของอญัชนั ความวา่ 
 

เรากอดกันกลมดิก เหมือนกับว่า ขอกอดกันแน่นเช่นนีไ้ว้สักครู่เถิด แล้วอะไรหาก
จะต้องเกิดขึน้อีกก็เกิดไปแม้แตค่วามตาย เด๋ียวๆ แม่ก็ร้องไห้ เด๋ียวๆ แม่ก็ยิม้ ก่อนจะ
บอกความลบัสดุท้ายในชีวิตให้กบัหนุ่ยว่าถ้าหนุ่ยอยากเจอแม่ แม่ไม่ได้ไปไหน แม่อยู่
ในจงัหวะและเพลงท่ีหนุ่ยร้อง อยู่ใน ก ไก่ ข ไข่ท่ีหนุ่ยเขียน แม่อยู่ในภาพตวัการ์ตนูท่ี
หนุ่ยวาดอยู่ในก้อนดินเหนียวดินนํา้มันท่ีหนุ่ยรักจะปัน้ แม่อยู่ในนี ้ในหัวใจดวง
เล็กๆ แต่สร้างสรรค์ จินตนาการได้ไม่สิน้สุดขอบเขตของหนุ่ยดวงนี ้
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  - หลักความสมดุล หมายถึง การท่ีบทความหรือบทกวีมีลกัษณะสอดรับกันทัง้หมดหรือทัง้
เร่ือง เชน่ นก..นก ปลา...ปลา ฉนัใด...ฉนันัน้ เป็นต้น ดงัตวัอยา่งตอนหนึง่ ใน เพียงความเคล่ือนไหว ความวา่ 
 
    นกอยูฟ้่านกหากไมเ่ห็นฟ้า ปลาอยูนํ่า้ยอ่มปลาเห็นนํา้ไม ่
   ไส้เดือนไมเ่ห็นดนิวา่ฉันใด  หนอนยอ่มไร้ดวงตารู้อาจม 
   ฉันนัน้ความเป่ือยเนา่เป็นของแน ่ ยอ่มเกิดแก่ความนิ่งทกุสิ่งสม 
   แตว่นัหนึง่ความเนา่ในเปือกตม  ก็ผดุพรายให้ชมซึง่ดอกบวั 
 
  - การซ า้ค า โดยทั่วไปการใช้คําซํา้ในการเขียน เป็นการระบุถึงสรรพสิ่งในเชิงปริมาณ เช่น 
“ราคาทองในชว่งนัน้สงูมากๆ” หรือในเชิงคณุภาพ เช่น “เนือ้กระดาษมีสีขาวตุน่ๆ” เป็นต้น แตบ่างครัง้นกัเขียน
อาจจะใช้วิธีการซํา้คํา ซํา้ความ เพ่ืออธิบาย ขยายความหรือส่ือความหมายถึงการตอกยํา้ซํา้เติมในอารมณ์
ความรู้สึกว่าสิ่งท่ีซํา้ๆ นัน้มนัมากมายมหาศาลเพียงใด ดงัตวัอย่างในบท ‚หวัใจลกุไหม้‛ ใน เจ้านกกวี ของ
ไพวรินทร์  ขาวงาม ความวา่ 

 

  หัวใจฉันลุกไหม้ เป็นไฟ 
 ไฟแหง่ปรารถนาไฉน  โชตฉะนี ้
 ฉนํากาล เนิ่นนานใน  อนนัตทกุข์ 
 เปลวโรจน์เรืองไรระรี ้  ระริกล้อเปลวตะวนั 
  หัวใจฉันลุกไหม้ เป็นไฟ 
 ลกุทว่มทรวงอกไสว  สวา่งจ้า 
 ไฟเธอ ใชไ่ฟใคร   ไฟรัก  นัน่แล 
 ร้อนยิ่งร้อนเนิ่นช้า  ยิ่งให้พลงังาน ฯ 
     (เจ้านกกวี, 2541, น. 70) 
 

  บทกวีข้างต้น กวีซํา้ข้อความในบาทแรกของโคลงส่ีสภุาพทัง้สองบทว่า ‚หวัใจฉันลกุไหม้ เป็น
ไฟ‛ เพ่ือเปิดเผยความในใจให้รู้ซึง้ถึงความทุกข์ของกวีว่า เม่ือกวีหลงรักหญิงสาวก็เปรียบเหมือนมี ‚ไฟแห่ง
ปรารถนา‛ หรือ ‚ไฟรัก‛ ท่ีคอยเผาไหม้จิตใจของกวีให้ ‚ลุกไหม้เป็นไฟ‛ และเกิดเปลวไฟ ‚ลกุท่วมทรวงอก‛ 
ส่งผลให้กวีรู้สึกร้อนรุ่มในจิตใจยิ่งขึน้ การซํา้ความดงักล่าวจึงเป็นการตอกยํา้ว่าความทุกข์ทรมานใจของกวี
ยิ่งขึน้ 
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  - การซ้อนค า การใช้คําซ้อนหรือการซ้อนคํา หมายถึง การนําคําท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน
หรือเป็นไปในแนวเดียวกันมาซ้อนกนั ทําให้เกิดความหมายใหม่ท่ีทําให้ความหมายของคําเดิมมีความชดัเจน
ขึน้ เชน่ เศร้าซมึ เบาหวิว หนกัหนว่ง ดงัตวัอยา่งของนกัเขียนคนหนึง่ท่ีมีความโดดเดน่ในเร่ืองการใช้คําซ้อนเพ่ือ
สร้างภาพพจน์แก่ผู้อ่าน คือ อศัศิริ  ธรรมโชติ ท่ีใช้คําซ้อนเพ่ือแสดงสภาพเหตกุารณ์ อารมณ์ความรู้สึก และ
อาการ อนัทําให้ผู้อา่นเห็นรายละเอียดของภาพท่ีแจม่ชดัมากขึน้ ดงันี ้
 

 คําซ้อนแสดงสภาพของเหตกุารณ์ เช่น ตอนหนึ่ง จากเร่ือง ถึงคราที่จะหนีไกลไปจาก
ล าคลองสายนั้น ความว่า “เสียงพายกระทบนํา้ท่ีดังวังเวง อ้อยสร้อย เบาหวิว 
เคว้งคว้าง และเล่ือนลอยอยู่กับสายนํา้ของกลางคืนนัน้ หล่อนนอนฟังติดต่อกัน
นบัตัง้แตด่กึด่ืน” 

 คําซ้อนแสดงอารมณ์ความรู้สึก เช่น ตอนหนึ่ง จากเร่ือง จันทรคราส ความว่า “พวก
เรารู้สึกใจหาย หว่ันไหว ระทึก ระทม เม่ือท้องฟ้าเร่ิมมืดสนิทจนเกือบจะมองไม่
เห็นหน้ากนั” 

 คําซ้อนแสดงอาการ เช่น ตอนหนึ่ง จากเร่ือง งานแสงเดือน ความว่า “ผู้หนุ่มและสาว
เจ้าทัง้หลายในหมูบ้่าน บดันีต้า่งพากนัเยือ้งไหว โยกย้าย กรีดกรายไปรอบๆ วงรํา
แล้ว" 

   
  - การเล่นค า  การเล่นคําในท่ีนีมี้ทัง้การเล่นคําพ้องรูปพ้องเสียง และการเล่นคําหลาย
ความหมาย ซึง่เป็นการเลน่ในลกัษณะพลิกแพลงให้เกิดจงัหวะพริง้พราย มีเสียงกระทบ และความไพเราะร่ืนห ู
อนัถือเป็นการแสดงฝีมือของผู้ เขียน 
 
  ตวัอยา่งการเลน่คําพ้องรูปพ้องเสียง 
   สะท้อนเหมือนสะท้อนอกสะทกึ   แตน่กึๆ แล้วนิ่งคํานงึหมาย 
   ตะแบกเหมือนแบกทกุข์มาเดนิทาง ไม้ยางเหมือนยา่งบาทระยํา 
   มะไฟเหมือนไฟมาเผาสมุ  มะรุมเหมือนหนึง่รุมอรุะร่ํา 
   ตะบากเหมือนแสนวิบากกรรม  มะกล่ํากลํา้กลืนแตค่วามทกุข์ 
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  ตวัอยา่งการเลน่คําหลายความหมาย ในบท จอแก้ว ของโชคชยั บณัฑิต ตอนหนึง่วา่ 
        พุง่ตาเพียงไตไ่ล้ซอกผา  นํา้พลดัซดัซา่ทว่มผาหิน 
   เพรียวพุง่ระลอกกระฉอกริน  ชุ่มดนิชุ่มป่าชุม่ตานก 
   ชุ่มเหนือตานํา้ชุ่มฉ่ําไหล   ชุ่มตาชุ่มใจในกระจก 
   เพียงครู่ปีนเขาเข้าป่ารก   ก่อนยกสายตาเพง่ป่าลกึ 
 
  2.6 การใช้ศิลปะการปลุกเร้าความรู้สึก 
  ศิลปะการปลกุเร้าความรู้สึก ประกอบด้วย การใช้ถ้อยคําหรือข้อความท่ีมีความหมายขดัแย้ง
กนัเอง การใช้สญัลกัษณ์และการใช้ความเปรียบ 
 

  - การใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่มีความหมายขัดแย้งในตัวเอง 
  การใช้ถ้อยคําท่ีมีความหมายขดัแย้งกัน ได้แก่ องุ่นเปรีย้ว มะนาวหวาน นํา้ผึง้ขม ฯลฯ ส่วน
การใช้ข้อความท่ีส่ือความหมายท่ีขดัแย้งกนั ได้แก่ข้อความท่ีวา่ “ศตัรูคือยากําลงั” “ความตายคือการเร่ิมต้น”  
  การใช้ถ้อยคําหรือข้อความท่ีมีความหมายขัดแย้งกัน อาจฟังดูคล้ายกับเร่ืองเหลวไหล แต่
แท้จริงกลับส่ือถึงจินตนาการท่ีซับซ้อนและความหมายท่ีลึกซึง้ ทัง้ยังมีคุณค่ามากกว่างานเขียนท่ีจํากัด
ความคดิตามแบบแผน เพราะทําให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการตอ่ไปได้อีกกว้างไกล ไม่สะดดุอยู่กบัการตีความ
ท่ีหยดุนิ่งและตายตวั ทัง้ยงักระตุ้นและยัว่ยใุห้ผู้อา่นคดิและค้นหาคําตอบให้มากขึน้ 
 

  - การใช้สัญลักษณ์ 
  เป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ประเภทหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะเฉพาะทางจิตใจและวฒันธรรม
ในแต่ละสงัคม ซึ่งผู้อ่านต้องอ่านอย่างถอดความหมายและตีความ เช่น คํากล่าวท่ีว่า “การอยู่อย่างสุนัขท่ีมี
ชีวิตยอ่มดีกวา่การอยูอ่ยา่งสิงโตท่ีตายแล้ว” ในขัน้แรกนีผู้้อ่านจะต้องถอดความหมายของ “สิงโต” และ “สนุขั” 
ก่อน ซึ่งโดยผิวเผิน สตัว์ทัง้สองประเภทนีต้่างก็เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนํา้นมเหมือนกนั แตโ่ดยความหมายท่ีลึก
ลงไป สิงโตเป็นสัตว์ชัน้สูงท่ีมีชาติตระกูล แข็งแรงและกล้าหาญ ส่วนสุนขัเป็นสตัว์ธรรมดาๆ ท่ีอ่อนแอและขี ้
ขลาด ความหมายจากการตีความคํากลา่วนี ้จงึแสดงให้เห็นวา่ ผู้พดูให้คณุคา่และความสําคญักบัการตอ่สู้และ
การยืนหยดัอยา่งดิน้รนมากกว่าการให้คณุคา่กบัชาตกํิาเนิดของบคุคล 
  สัญลักษณ์ท่ีเป็นกลวิธีการแสดงออกทางวรรณศิลป์ท่ีมีมาในวรรณคดีไทยโบราณ และ
คอ่นข้างจะเป็นสญัลกัษณ์ท่ีตายตวั  นัน่คือการใช้สญัลกัษณ์ในบทอศัจรรย์ อาจเป็นเพราะสงัคมวฒันธรรมแต่
โบราณไม่นิยมเปิดเผยเร่ืองเพศและความสมัพนัธ์มากนกั กวีหรือนกัเขียนจึงส่ือความด้วยสญัลกัษณ์แทนจน
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กลายมาเป็นแบบแผน เช่น การใช้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ฝนตก ฟ้าร้อง ดอกไม้บาน ปลาแหวกว่ายในนํา้
หรือก่อบวั แมลงซอกซอนในพุ่มดอกไม้อนับ่งบอกถึงความสดช่ืน ความอุดมสมบูรณ์ การเกิด หรือมิฉะนัน้ก็
เป็นภาพการตอ่สู้  เชน่ เรือกําลงัโต้คล่ืน  วา่วปักเป้ากบัวา่วจฬุา เป็นต้น  
  นอกจากนัน้การใช้สญัลกัษณ์ท่ีเข้าใจกนัได้ง่ายเป็นสากล คือ ของดี ของสวย ของสงู หมายถึง
สิ่งท่ีดี ของตํ่าต้อยด้อยราคาก็หมายถึงสิ่งท่ีเลวกวา่ อยา่งเชน่ท่ีขนุแผนประณามนางพิมวา่ 
  

   “แรกเช่ือวา่เนือ้ทับทมิแท้  มาแปรเป็นพลอยหุงไปเสียได้ 
   กาลวงวา่หงส์ให้ปลงใจ   ด้วยมิได้ดหูงอนแตก่่อนมา” 
 

  สญัลกัษณ์ท่ีนํามาใช้เช่นนีส้ามารถส่ือความหมายได้ชดัเจน แตก็่มีกวีหรือนกัเขียนสมยัใหม่ท่ี
นํามโนทศัน์ในเร่ืองการใช้ของสงูคือสิ่งดี ของตํ่าคือสิ่งเลวนี ้มาสร้างระบบสญัลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น ผลงานของ
องัคาร กลัยาณพงศ์ มกัใช้สญัลกัษณ์วา่ เชือ้มะเร็ง จุลินทรีย์ อะมีบา แทนสิ่งเลวหรือคนเลวในสงัคม 
  อีกตวัอยา่งหนึง่ท่ีเห็นได้ชดัเจนในการใช้สญัลกัษณ์แปลกใหม่ในวรรณกรรมเพ่ือชีวิต จนเป็นท่ี
รับรู้แล้วเข้าใจของคนปัจจบุนัคือ การใช้สญัลกัษณ์ เจ้าขุนทอง นกสีเหลือง นกขมิน้ นกพิราบ แทนวีรชน
คนหนุ่มสาวท่ีสละชีพเพ่ือประชาธิปไตยหรือเพ่ือแสวงหาเสรีภาพ  หากใครจะเขียนถึงตํานานการต่อสู้ เพ่ือ
ประชาธิปไตยโดยไม่เอ่ยถึงสญัลกัษณ์เหล่านีก็้เห็นจะไม่สมบูรณ์ ดงัตวัอย่างในบท ‚นิยายแผ่นดิน‛ ใน แสง
ดาวแห่งศรัทธา ของคมทวน คนัธน ูวา่ 

 
  ตาพิราบเถลือกถลน  ถกูถลก แขวนโอย 
  หยาดเลือดหยดไหลย้อย  หยาดย้อยยงัสนาม 
  ความเจ็บแค้นเคียดขึง้  ข่ืนขม 
  ทกุแหง่ห้องใจถม  ทว่มห้อง 
  พริาบระทม   ถึงเพื่อน 
  พิลาปไห้ร้อง   ร่ําหารนหา 

              (แสงดาวแหง่ศรัทธา, 2521, น. 128-129) 
 
  บทกวีข้างต้น กวีส่ือทัศนะถึงเหตุการณ์การต่อสู้ ทางการเมือง 6 ตุลาคม 2519 โดยใช้
สญัลักษณ์ "นกพิราบ" แทนนิสิต นักศึกษาและประชาชนหรือเหล่าวีรชนท่ีเสียสละตนเองเพ่ือเรียกร้องสิทธิ
เสรีภาพและต่อต้านกับอํานาจเผด็จการของรัฐบาลจนได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมาก ดงัการพรรณนา
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ภาพ ‚หยาดเลือดหยดไหลย้อย  หยาดย้อยลงสนาม‛ ภาพเหตกุารณ์ความสูญเสียนีก้วีได้ส่ือความเข้มข้น
รุนแรงของภาวะอารมณ์ท่ีมีทัง้การพลดัพราก สญูเสียระคน ‚เจ็บแค้น‛ ผ่านการคร่ําครวญว่ารู้สึก ‚ข่ืนขม‛ หรือ
รู้สกึชํา้ใจแตต้่องฝืนไว้  ไม่สามารถแสดงออกมาได้  และเล่นเสียงเล่นคําระหว่าง ‚พิราบ‛ ท่ีแทนเหล่าวีรชนกบั 
‚พิลาป‛ หมายถึงคร่ําครวญรําพันและร้องไห้ เพ่ือส่ือแสดงความทุกข์โศกโหยหาอาลยัหนุ่มสาวผู้บริสุทธ์ิท่ี
เสียชีวิตจากเหตกุารณ์วนัมหาวิปโยคให้ผู้อา่นประจกัษ์มากย่ิงขึน้ 
 
  - การใช้ความเปรียบ 
  ความเปรียบท่ีใช้กันทั่วไปในงานเขียน มี 5 ประเภท คือ บุคลาธิษฐาน (personification) 
ความเปรียบประชด (irony) ความเปรียบแสดงแนวเทียบ (simile) ความเปรียบอิงแนวเทียบ (metaphor) และ
ความเปรียบเกินจริง (hyperbole) 
 

 บุคลาธิษฐาน หมายถึง การสมมติให้สิ่งท่ีไม่ใช่คนมีปฏิกิริยาแบบคน ดงัตวัอย่างท่ี
กวีนําสิ่งไมมี่ชีวิตอยา่งตุ๊กตามาแสดงการร่ําไห้คร่ําครวญจากการสญูเสียผู้ ใช้แรงงาน
ในเหตกุารณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา ปรากฏในบท ‚ตุ๊กตากําสรวล‛ ใน ม้าก้าน
กลว้ย ของไพวรินทร์ ขาวงาม ความวา่ 
 

    เปลวแดดไมท่นัดบั โลกย่ิงกลบัร้อนระอ ุ
   เปลวเพลิงเริงปะท ุ  ให้เดือดดกุวา่แดดใด 
    ตุ๊กตาซบหน้าน่ิง ไม่ไหวตงิแต่ร ่าไห้ 
   หวีดร้องในกองไฟ  ท่ีโหมไหม้ทัง้โรงงาน 
    โรงงาน เหมือนโรงงก เหมือนนรก เหมือนสสุาน 
   กลบฝังร่างคนงาน  ให้ร้าวรานทกุวิญญาณ์ 

              (ม้าก้านกล้วย, 2538, น. 68) 
 

 ความเปรียบประชด คือความเปรียบท่ีมุ่งเน้นการส่ือความหมายท่ีตรงกันข้ามกับ
ความหมายของคําท่ีใช้ เช่น การกล่าวถึงภาพลบหรือสิ่งท่ีเลวร้าย น่าตําหนิ แต่ใช้
ถ้อยคําและท่วงทํานองของการสรรเสริญ เยินยอ ชมเชย หรือในทางกลบักนักล่าวใน
ลักษณะช่ืนชม พอใจ ยินดี แต่เลือกใช้ถ้อยคําท่ีไม่ดีหรือแสดงภาพในด้านลบ ดัง
ตวัอยา่งในบท ‚อารมณ์อนัร้าวฉาน‛ ใน เห่ลูกทุ่ง ของสจุิตต์ วงษ์เทศ วา่ 
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         เจ้าแก้มตอบนมต่ํานยัน์ตาเข  เสนห์่เจ้าอมตะเป็นท่ีตัง้ 
         โอค๋อเอย๋คอหา่นทวารวงั  กนูอนนอนนัง่นัง่คะนงึนวล 
         รูปของเจ้าจริงราวเทพนิมิต  สจุริตใจกจูงึโหยหวน 
         ผิว์มัน่หมายแล้วไมก่ระบดิกระบวน    เป็นอตุพิตก็หอมหวนถ้ากจูะดม 
       (เหล่กูทุง่, 2509, น. 8) 
 

          บทกวีข้างต้น กวีเจตนาส่ือความหมายท่ีตรงกนัข้ามกบัคํากล่าว คือกวีกล่าวใน
ลกัษณะช่ืนชมนางว่า ‚เสน่ห์เจ้าอมตะเป็นท่ีตัง้‛ และรูปของนางราวกับเทพสร้าง
ขึน้มา แตก่ลบัเลือกใช้ถ้อยคําว่า ‚เจ้าแก้มตอบ‛  ‚นมต่ํา‛ ‚นยัน์ตาเข‛  ‚คอห่าน‛ 
และมีกลิ่นกายเหมือนดอก ‚อุตพิด‛ คือกลิ่นเหม็นเหมือนอุจจาระ ซึ่งเป็นรูปร่าง
หน้าตาและกลิ่นกายท่ีไม่น่าจะมีใคร  ‚คะนึงนวล‛  ‚โหยหวน‛ หรือดอมดมอย่าง ‚ไม่
กระบดิกระบวน‛ 

   
 ความเปรียบแนวเทียบ คือ ความเปรียบท่ีต้องการอธิบายลกัษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

โดยนําไปเทียบกบัอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมกัเป็นรูปธรรมท่ีคนทัว่ไปรู้จกักนัดีอยู่แล้ว เช่น สีขาว
เหมือนก้อนเมฆ สีดําสนิทดจุเดียวกบัความมืดในคืนแรม ฯลฯ การเขียนความเปรียบ
แสดงแนวเทียบนี ้สิ่งท่ีถูกยกมาเทียบควรจะมีลักษณะโดดเด่นในเร่ืองท่ีต้องการ
เปรียบด้วย เช่น การใช้ความเปรียบว่า “นยัน์ตาของเธอเหมือนดวงดาว” เป็นการส่ือ
ความหมายถึงแววตาท่ีมีประกายระยิบระยบัและสุกใส” และสงัเกตได้ว่าการแสดง
ความเปรียบเช่นนี ้มกัมีคําเช่ือมท่ีแสดงการเปรียบเทียบ คือ เหมือน เฉก ดจุ ดงั ราว
กบั ประหนึ่ง ดงัตวัอย่าง ดงัความในบท ‚ชะรอยเรานีมี้เวรกรรม‛ ใน ลํานําภูกระดึง 
ขององัคาร กลัยาณพงศ์ วา่ 
  
  โอ้ชะรอยเรานีมี้เวรกรรม       ทําไว้มากมายในปางหลงั 
 ฟ้าจึ่งบีบคัน้เจ็บใจดัง        เข้าขื่อคาครัง้ดกึด าบรรพ์ ฯ 
  สรวงสัง่สาวรักมาแย้มยิม้       พริม้พรายชะม้ายให้ใฝ่ฝัน 
 แตเ่จ้าก็แปรเปล่ียนฉบัพลนั       มิทนัสปัดาห์ลาลบัไป ฯ 
           (ลํานําภกูระดงึ, 2512 , น. 104) 
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         บทกวีข้างต้น กวีส่ือความเจ็บทุกข์ใจเม่ือต้องสิน้หวงัในรัก เพราะนางท่ีรักได้ 
‚แปรเปล่ียนฉับพลนั‛ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความเจ็บชํา้ใจว่าเสมือน ‚เข้าข่ือคา
ครัง้ดกึดําบรรพ์‛ ซึ่งข่ือเป็นเคร่ืองจองจํานกัโทษท่ีทําด้วยไม้มีช่องสําหรับสอดมือหรือ
เท้าแล้วมีลิ่มตอก ส่วนคาก็เป็นเคร่ืองจําคอนกัโทษท่ีทําด้วยไม้ ลกัษณะการให้ภาพ
เปรียบเทียบทัง้ข่ือและคาท่ีเป็นเคร่ืองจองจําสมัยโบราณนีจ้ึงช่วยให้ผู้ อ่านเกิด      
จินตภาพและเข้าถึงความรู้สกึเจ็บปวดใจของกวีได้อยา่งลกึซึง้ยิ่งขึน้ 
 ***ในการเขียนสร้างสรรค์โดยการใช้ความเปรียบนัน้ ควรพยายามหลีกหนี
จากการเปรียบท่ีเป็นท่ีนิยมใช้กันอยู่แล้ว  เช่น การชมดวงหน้าของนางว่านวลงาม
เหมือนดวงจนัทร์ ในคืนเพ็ญ หรือถามว่า “รักมากแค่ไหน” แล้วตอบว่า “รักเท่าฟ้า” 
หรือ “ไม่รักก็คงไม่มา” หรือ “ไม่รักจะมาด้วยทําไม” ก็คงเป็นคําตอบท่ีไม่สร้างสรรค์
เทา่กบัตอบวา่ “นบัเม็ดทรายทัง้ทะเลก็รู้” เป็นต้น 
 

 ความเปรียบอิงแนวเทียบ คือ ความเปรียบแสดงลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย
กล่าวถึงอีกสิ่งหนึ่งแทน เพ่ืออิงความหมายจากสิ่งนัน้ไปยงัสิ่งท่ีประสงค์จะกล่าวถึง 
ดงัตัวอย่างตอนหนึ่ง ใน “โอละเห่ โอละวา” ของ วัน ณ จันทร์ธาร จากมติชนสุด
สปัดาห์ ความวา่ 
 

 กมลมาลย์เพิ่งรู้ว่าตวัเองอยู่ในถังข้าวสาร ก็เม่ือฝูงผีเสือ้กลับกลายเป็น
แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ เด็ดปีกร่วงหล่นไปปีละคนสองคน ไม่อาจมาบินโฉบอวด
โฉมให้หล่อนอิจฉาอีก ตา่งคนตา่งหายตวัเงียบ ปิดปากสนิท ก้มหน้าก้มตาหาเงินส่ง
ค่างานผ่อนบ้านหรือผ่อนรถตวัเป็นเกลียว ขณะการ์ดเชิญแต่งงานของหล่อนร่อน
สะพดั 
 

 ความข้างต้นจะเห็นได้วา่ ผู้ เขียนต้องการส่ือความวา่ หลงัจากการเกิดขึน้ของ
วิกฤตเศรษฐกิจ กมลมาลย์จึงได้รู้ว่า การรับราชการด้วยเงินเดือนอนัน้อยนิดนัน้ เป็น
ความร่ํารวยเหมือนกับหนูท่ีตกถังข้าวสาร อันเป็นหลักประการว่าจะไม่อดตาย 
ในขณะท่ีเปรียบชีวิตของนกัธุรกิจหรือพนกังานบริษัทเอกชน ภายหลงัวิกฤติเศรษฐกิจ
วา่เหมือนกบัแมลงเมา่ท่ีบนิเข้ากองไฟ 
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 ความเปรียบเกินจริง คือ การใช้ภาษาหรือสํานวนท่ีเกินความจริง ดงัตวัอย่างในบท 
‚ใจข้าน้อยคือนํา้เพชรใส‛ ใน ล าน าภูกระดึง ขององัคาร กลัยาณพงศ์ ความวา่ 
 

  วารหนึง่ใจเถลไถลไปลิ่ว  ปลิววนวฏัฏะอสรพิษอิสถี 
 หิวระหายรสเสนห่านารี   พลีอทุิศจิตรแก้วกามกิเลสครอง ฯ 
  กิเลสมารนัน้สวยแตรู่ปร่าง อ้างว้างไร้แก่นสารเศร้าหมอง 
 ให้ทกุข์ใจภยัระยําลําพอง   ชลเนตรนองคือเลือดไหลริน ฯ 
      (ลํานําภกูระดงึ, 2512, น. 181) 
 
 บทกวีข้างต้น กวีใช้ความเปรียบท่ีเ กินจริงคือการส่ือภาพการร่ําไห้เป็น
สายเลือดเพ่ือส่ือความทกุข์ใจของตนท่ีครัง้หนึ่งถกูกิเลสครอบครองจิตใจให้หลงใหล
ในรูปร่างหน้าตาหรือเสนห์่ของนารี กวีจงึชีนํ้าให้ผู้อา่นหรือเพ่ือนมนษุย์เห็นว่า ‚กิเลส‛ 
นัน้เปรียบเหมือน ‚มาร‛ ท่ีสวยแตรู่ปร่างทัง้ท่ีเป็นสิ่งไร้แก่นสารหรือไม่มีความสําคญั
อนัใดให้มนษุย์หลงใหลหรือยดึมัน่ถือมัน่เอาไว้ 
 

 
บทสรุป  
 กลวิธีการสร้างสรรค์เขียนสร้างสรรค์ แบ่งได้ 2 แนวคือ 1) กลวิธีการสร้างสรรค์เชิงแนวคิด อาจใช้
วิธีการต่างๆ ได้แก่ การสะท้อนภาพด้วยแง่มมุท่ีแตกต่างจากภาพทัว่ไปท่ีมีการเสนอกนัในขณะนัน้ การเสนอ
แก่นเร่ืองยอ่ยท่ีน่าสนใจ และการทําเร่ืองท่ีไม่เป็นเร่ืองให้เป็นเร่ือง เป็นต้น 2) กลวิธีการสร้างสรรค์เชิงรูปแบบมี
หลายวิธี ได้แก่ การแปรเปล่ียนความซบัซ้อนของฉันทลกัษณ์ให้เป็นความเรียบง่าย การใช้เชิงอรรถเพ่ือขยาย
ความในการเล่าเร่ือง การหกัมุมในตอนจบ การเลือกเฟ้นถ้อยคํา การเรียบเรียงถ้อยคํา การใช้ศิลปะการปลุก
เร้าความรู้สึกทัง้การใช้คําหรือข้อความท่ีมีความขดัแย้งกันการใช้สญัลกัษณ์ และการใช้ความเปรียบ แต่ไม่ว่า
ผู้ เขียนจะใช้กลวิธีแบบใด คงต้องเลือกให้เหมาะกับงานเขียนแต่ละประเภทและจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร  
เพ่ือให้เกิดการเขียนท่ีสร้างสรรค์ 
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การเขียนเร่ืองสัน้ 
 

 เร่ืองสัน้ เป็นรูปแบบของงานเขียนประเภทท่ีเรียกว่า “เร่ืองสมมติ” ซึ่งผู้ เขียนจะต้องใช้จินตนาการเป็น
องค์ประกอบสําคญั สว่นผู้อา่นก็ต้องอา่นอยา่งมีจินตนาการ กล่าวได้ว่า จดุสําคญัของเร่ืองสัน้อยู่ท่ีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เขียนในการนําเสนอเร่ืองราวให้น่าสนใจ ในบทนีจ้ะกล่าวถึงคณุค่าของเร่ืองสัน้ 
ประเภท และองค์ประกอบทัว่ไปของเร่ืองสัน้ เพ่ือเป็นแนวทางในการคดิและเขียนอยา่งสร้างสรรค์  
 
คุณค่าของเร่ืองสัน้ 
 แม้เร่ืองสัน้จะต้องใช้ “จินตนาการ”  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเร่ืองเล่าท่ีไร้สาระและโกหก
หลอกลวงผู้อ่านอย่างสิน้เชิง เพราะผู้ เขียนแตล่ะคนล้วนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสงัคม จินตนาการและความคิด
ของผู้ เขียนจงึไมห่ลีกหนีไปจากความเป็นจริงของสงัคมได้ทัง้หมด เร่ืองสัน้จึงไม่เพียงมีคณุคา่ในการสร้างความ
เพลิดเพลินหรือสร้างความบนัเทิงแก่ผู้อ่านเท่านัน้ หากยงัมีคณุคา่ตอ่สงัคมในด้านตา่งๆอีก  4 ประการ ได้แก่ 
การบนัทึกความทรงจําของสังคม การสะท้อนวิถีชีวิตของคนในสังคม การให้สติและข้อคิด และการสร้ าง
ภาพลกัษณ์ เชิดชแูละธํารงไว้ซึ่งระบบคณุคา่บางประการ ดงันี ้
 
 1. การบันทกึความทรงจ าของสังคม 
 เร่ืองสัน้ เปรียบได้กับกระจกเงาท่ีสะท้อนภาพสังคมจากสายตาหรือมุมมองของนักเขียน อัน
หมายความว่า ภาพสะท้อนท่ีได้จากกระจกนีมี้ทัง้ส่วนท่ีเป็น “ข้อเท็จจริง” และส่วนท่ีเป็นการ “ตีความ” ของ
ผู้ เขียนเอง ในการอ่านเร่ืองสัน้เร่ืองหนึ่งๆ จึงทําให้ผู้อ่านเห็นทัง้วิถีการดําเนินชีวิต อาชีพ กิจกรรม เทคโนโลยี 
ความเช่ือ คา่นิยมท่ีบคุคลยดึถือ ท่ีอยูอ่าศยั สถานภาพของบคุคล ฯลฯ และเม่ือวิถีชีวิตและความคิดของบคุคล
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาเร่ืองราวเหล่านีก็้ยังคงถูกบนัทึกไว้ โดยส่วนใหญ่มกัเป็นเร่ืองของคนธรรมดาท่ี
ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งพร้อมทัง้ส่ือแสดงอารมณ์ความรู้ต่อเหตุการณ์ทางสงัคมนัน้ 
เร่ืองสัน้จึงมีความแตกต่างไปจากบนัทึกทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการท่ีจะบนัทึกเร่ืองราว เหตกุารณ์
สําคญั และบุคคลสําคญั เช่น การเปล่ียนแปลงระบบการเมืองการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เป็นระบบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475  หรือการต่อสู้ กับอํานาจเผด็จการของคนหนุ่มสาวในเหตุการณ์ 14  
ตลุาคม พ.ศ. 2516 โดยไม่ได้ถ่ายทอดมมุมองความคิดของผู้ เล่าเร่ืองหรือพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกผ่านตวั
ละครสําคญัของเร่ืองเหมือนกบัเร่ืองสัน้ 
 



2 
 

 2. การสะท้อนวิถีชีวิตของคนในสังคม 
 เร่ืองสัน้บางเร่ืองนําเสนอภาพวิถีชีวิต พฤติกรรมและปัญหาของคนในสงัคม เช่น เสนอภาพความหิว
โหย อดอยากยากไร้ของคนชนบทท่ีได้รับผลกระทบจากธรรมชาติ ภาพของคนท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายทุนหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือ ภาพชีวิตประจําวันและความอดทนของผู้หญิงในฐานะท่ีเป็นภรรยา ดัง
ปรากฎในเร่ือง หม้อทีขู่ดไม่ออก ของอญัชนั  
 เร่ืองสัน้บางสัน้มุ่งสะท้อนภาพความคิดความเช่ือและค่านิยมของคนในสังคมแต่ละยุคสมัย เช่น 
นําเสนอของเพศชายท่ีเข้มแข็ง รักเกียรติยศ ศกัดิ์ศรี  ซึ่งสังคมอนุญาตให้ผู้ชายร้องไห้ได้ในกรณีท่ีถูกดูหมิ่น
เกียรติยศ หรือบางเร่ืองสัน้สะท้อนค่านิยมในสงัคมว่าเงินคือพระเจ้า สะท้อนความขดัแย้งระหว่างค่านิยมใน
สงัคมเก่ากบัสงัคมใหม ่สะท้อนคา่นิยมในเร่ืองความเสรีทางเพศ 
 

 3. การให้สตหิรือข้อคิด 
 เร่ืองสัน้ไม่เพียงมุ่งสะท้อนภาพปัญหาของสงัคมในแง่มมุใดมมุหนึ่งเท่านัน้ หากยงัให้สติและข้อคิดแก่
ผู้อ่านผ่านการเล่าเร่ืองโดยชีใ้ห้เห็นปัญหาของสงัคมท่ีเกิดขึน้และนําเสนอทางออกในการแก้ปัญหาซึ่งจะไ ม่
บอกกลา่วอยา่งตรงไปตรงมาในลกัษณะสัง่สอนหรือยดัเยียด หากต้องใช้ศิลปะอย่างแนบเนียน  ดงัท่ี อมราวดี 
นักเขียนและนักแปล ได้กล่าวว่า “...นักเขียนไม่ใช่ผู้ สอนศาสนา ไม่ใช่นักเทศน์ ไม่ใช่ครูโดยตรงก็จริง แต่
นกัเขียนควรมีลกัษณะเป็นบุคคลประเภทเหล่านัน้ได้โดยทางอ้อม โดยไม่ทําให้ผู้อ่านรู้สึกตวัว่ากําลงัฟังเทศน์
หรือฟังครูสอนอยู.่..”  
 ตวัอย่าง จากเร่ือง เพือ่นบุณย์ ของไพฑรูย์ ธัญญา ท่ีผู้ เขียนแฝงข้อคิดคติธรรมเปรียบการกวาดใบไม้
บนพืน้ดนิเหมือนกบัการกวาดขยะกิเลสตณัหาภายจิตใจ ซึ่งแสดงข้อคิดนีผ้่านตวัละครท่ีเป็น “หลวงพ่อ” กําลงั
กวาดใบไม้แห้งและนกึไปถึงคําสอนของพระอปัุชฌาย์ ดงัความวา่ 
 

ไม้กวาดในมือของหลวงพอ่ครูดกบัใบไม้แห้งและพืน้ทรายดงัครูดคราดๆเป็นจงัหวะ ใบไม้ถกู
กวาดนํามารวมกนัเป็นกองสงู เวลากวาดขยะทกุครัง้หลวงพอ่ต้องนกึไปถึงคําสอนของทา่นอปัุชฌาย์
ในตอนท่ีเข้าโบสถ์บวชเป็นครัง้ท่ีสองอยูเ่สมอ คําของท่านชา่งจบัใจนกั 

“จิตใจของคนเราก็เหมือนดินนั่นแหละ...กิเลสตณัหาอันทําให้จิตใจเศร้าหมองเปรียบได้ดงั
ขยะ ซึง่ชอบแตจ่ะหลน่ร่วงลงมาทบัลานดนิ หากเราไมพ่ยายามกวาดออกไปเสียบ้างก็จะทําให้จิตใจรก
รุงรังด้วยขยะกิเลส เพราะเรานัน้มีไม้กวาดอยู่ในมือแล้ว หลกัธรรมวินยัคือไม้กวาดอนัวิเศษ ฉะนัน้จง
หมัน่แผ้วกวาดขยะในลานใจและลานวดัอย่าได้เว้น จงึจะได้ช่ือวา่บวชมาแล้วไมส่ญูเปลา่...” 
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ทา่นอปัุชณาย์กลา่วเปรียบไว้เชน่นี.้.ท่านอาจลืมคิดไปกระมงัวา่ขยะบนลานวดันัน้ไมย่ากท่ีจะ
ปัดกวาด แตข่ยะในลานใจของคนน่ีสิยากเย็นเหลือเกินท่ีจะกําจดัให้หมดสิน้ไป... 

 
 4. การสร้างภาพลักษณ์ เชิดชู และธ ารงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณค่า 
 เร่ืองสัน้บางเร่ือง นกัเขียนมุง่โน้มน้าวใจให้สงัคมตระหนกัและธํารงรักษาไว้ซึ่งระบบคณุคา่บางประการ
ตามท่ีตนยึดถือ โดยการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่บุคคล องค์กร หรือสถาบนัใดสถาบนัหนึ่งให้เกิดขึน้ในหมู่ชน  
เช่น เร่ือง ร่มพระบารมี ของทวีสิทธ์ิ ประคองศิลป์ เป็นเร่ืองสัน้ท่ีสะท้อนภาพปัญหาภยัแล้งในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง 
ซึ่งในท่ีสุดแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั คนในหมู่บ้านจึงรอดตายและทุก
อยา่งก็กลบัสูส่ภาพเดมิ  
  
ลักษณะของเร่ืองสัน้ 

1. มีโครงเร่ือง (Plot)  คือ เหตกุารณ์ท่ีจดัเรียงลําดบัและเป็นเหตเุป็นผลกนั  หรือเหตกุารณ์หนึ่งเป็นผล
ให้เกิดเหตกุารณ์หนึ่งหรือหลายๆเหตกุารณ์สืบตอ่มา โครงเร่ืองท่ีดีต้องเร่ิมด้วยการกล่าวถึงสถานการณ์ตอน
เปิดเร่ือง (Exposition) มีข้อขดัแย้ง (Conflict)  อุปสรรค (Obsteze) และการต่อสู้  (Struggle) ซึ่งข้อขดัแย้ง 
อาจเกิดขึน้จากตวัละครท่ีมีนิสัยต่างกัน ข้อขดัแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์กับสังคม  มนุษย์กับ
โชคชะตา รวมทัง้ข้อขดัแย้งภายในใจตวัเอง ข้อขดัแย้งหรือปัญหาท่ีเ กิดขึน้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของตวั
ละครหลกัและนําไปสู่จดุสดุยอดของเร่ือง (Climax) เพ่ือจะคล่ีคลายเข้าไปสู่จดุจบของเร่ือง (Conclusion หรือ 
Ending) 

2. มีจดุมุ่งหมายอย่างเดียวและมีผลอย่างเดียว หมายความว่าเร่ืองหนึ่งจะต้องมีการแสดงทศันะหรือ
แง่คดิเก่ียวกบัวิถีชีวิตมนษุย์อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

3. ใช้เวลาน้อย หมายถึง การใช้เวลาในการเดินเร่ืองต้องสัน้และรวดเร็ว เหตกุารณ์ต่างๆคล่ีคลายใน
เวลาอนัจํากดัทําให้เร่ืองกระชบั 

4. มีตวัละครน้อย ตวัละครท่ีมีบทบาทสําคญัท่ีสดุในเร่ืองมีเพียงตวัเดียวเท่านัน้ ตวัประกอบอ่ืนๆจะมีก็
โดยจําเป็นและเก่ียวข้องกบัตวัละครหลกัซึง่ปกตไิมค่วรเกิน 5 ตวั  

ตวัละครยังต้องมีความสมจริง คือ มีลักษณะนิสัย พฤติกรรมใกล้เคียงกับคนจริงๆ และผู้ เขียนจะ
หลีกเล่ียงตวัละครท่ีมีลกัษณะนิสยัอย่างเดียว (Flat Character) เช่น ดีหมด เลวหมด เพราะผิดปกติวิสยัของ
มนษุย์ 

5. มีขนาดสัน้ เร่ืองสัน้ขนาดพอเหมาะสมมีความยาวอยู่ระหว่าง 4,000-5,000 คํา แตต่ามคิดเห็นของ      
ร่ืนฤทยั สจัจพนัธ์ (2526. น. 64) ให้ความเห็นว่าในตา่งประเทศกําหนดว่าใช้คําตัง้แต ่1,000-10,000 คํา ส่วน
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ของไทยกําหนดไว้ประมาณ 5-8 หน้าหนังสือปกอ่อน และยังมีเร่ือง สัน้-สัน้ คือ ประมาณ 1 หน้า กระดาษ
ฟลุสแก๊ป ฉะนัน้ ในเร่ืองของความยาวจงึไมมี่กําหนดท่ีตายตวันกั แตจ่ะไมย่าวเกินจนกลายเป็นนวนิยาย 

 
ประเภทของเร่ืองสัน้  
 ในการจําแนกประเภทเร่ืองสัน้ สามารถจําแนกได้โดยใช้เกณฑ์การแสดงออกและเกณฑ์เนือ้เร่ือง 
 1. การจ าแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์การแสดงออก 
 ในการจดัจําแนกประเภทเร่ืองสัน้ตามลกัษณะการแสดงออกของงานเขียนนี ้สามารถจําแนกได้ 5 
ประเภท คือ สจันิยม (realism) สญัลกัษณ์ (symbolism) เหนือจริง (surrealism) เสียดสีสงัคม (satirical) 
แปลกแยก (alienation) และพาฝันหรือหลีกหนี (romanticism) 
 รายละเอียดและลกัษณะเฉพาะของงานเขียนแตล่ะประเภท ดงันี ้
      1.1 ประเภทสัจนิยม ลักษณะการเขียนเน้นความสมจริงทุกองค์ประกอบทัง้ความขัดแย้งของ
เร่ืองอนันําไปสูว่ิกฤตหรือจดุสงูสดุของเร่ือง ตวัละคร บทสนทนา ฉาก ฯลฯ การดําเนินเร่ืองมกัเป็นไปอย่างเรียบ
ง่าย 
      1.2 ประเภทสัญลักษณ์ ลกัษณะการเขียนมกัใช้สญัลกัษณ์อยา่งใดอย่างหนึ่งในการบรรยายฉาก 
ตวัละคร รวมทัง้ความขดัแย้งตา่งๆ 
      1.3 ประเภทเหนือจริง ลกัษณะการเขียนมกัใช้สิ่งท่ีดเูหมือนความจริงนํามาเปรียบเทียบกบัสิ่งท่ี
เป็นไปได้หรือเป็นไปไมไ่ด้ บางครัง้ใช้การเลา่เร่ืองท่ีเป็นโลกแห่งความฝัน บางครัง้ใช้ลกัษณะใกล้เคียงกบักลวิธี
การเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ และบางครัง้ใช้วิธีวาดภาพย้อนกลับไปกลับมาแบบเทคนิคของภาพยนตร์
สมยัใหม ่ 
      1.4 ประเภทเสียดสีสังคม ลกัษณะการเขียนมกัเป็นไปแบบสมจริง แตมุ่ง่การเสียดสีเพ่ือสะท้อน
ภาพสงัคม เชน่ 
   เร่ือง เมืองหลวง ของวาณิช จรุงกิจอนนัต์ ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านความคิดของชายคนหนึ่งท่ี
เป็นคนตา่งจงัหวดัและมาทํางานในกรุงเทพฯ แตต้่องเผชิญกบัเหตกุารณ์เดมิๆอย่างรถติด ความเห็นแก่ตวั และ
การดถูกูเพ่ือนมนษุย์ท่ีทําตวัตา่งออกไป สถานการณ์ของเร่ืองเกิดขึน้ภายในรถเมล์คนัหนึ่งช่วงเวลาหลงัเลิกงาน 
ท่ีผู้คนตา่งยือ้แยง่กนัเพ่ือให้ได้นัง่ สภาพอนันา่อดึอดับนรถเมล์ยามท่ีการจราจรติดขดันัน้ ได้มีตวัประกอบท่ีเป็น
ผู้ ทําลายความตงึเครียดได้บ้างด้วยการร้องเพลงลกูทุง่ขึน้มาบนรถเมล์ ซึ่งบางคนก็ช่ืนชม บางคนก็วา่บ้า 
      1.5 ประเภทแปลกแยก ลกัษณะการเขียนมีจดุสําคญักลา่วถึงสภาพของมนษุย์ในสงัคมปัจจบุนั
ถกูตดัขาดจากความเช่ือและกฎเกณฑ์แบบเก่า การดําเนินเร่ืองคอ่นข้างเป็นการรําพงึของจิตใต้สํานกึ บางทีใช้
การเสียดสีเยาะเย้ยมาอธิบายพฤตกิรรมของตวัละครในลกัษณะท่ีไร้เหตผุล สิน้หวงัและถกูสงัคมเมินหน้า เชน่ 
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  เร่ือง คนนอกใบลาน ของอญัชนั  เป็นเร่ืองราวของ “ตาเหนาะ”  คนท่ีไม่นบัถือศาสนาอะไร
ทัง้สิน้   แล้วโดนชาวบ้านคว่ําบาตร ไม่ยอมสนบัสนนุซือ้ถ่านท่ีแกคอยเผาเลีย้งชีพ  วนัหนึ่งตาเหนาะไปพบเณร
ถกูงกูดัจงึรีบเข้าไปชว่ยเหลือ แตม่รรคนายกเห็นคดิวา่ตาเหนาะจะทําร้ายเณร  “ไอ้เหนาะ  นัน่มึงน่ี! มึงทําอะไร
เณร  เฮ้ย! หยดุเด๋ียวนีน้ะ” แตต่าเหนาะไม่หยดุเพราะกลัวจะช่วยเณรไม่ทนั  สดุท้ายมรรคนายกก็ยิงตาเหนาะ
เสียชีวิตเพราะความเข้าใจผิด  
  จะเห็นวา่เร่ืองสัน้เร่ืองนีแ้สดงให้เห็นถึงความเช่ือท่ีฝ่ังรากลึกภายในจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่
ท่ีเช่ือว่าการทําบุญมากจะได้กศุลและไปเกิดในสวรรค์ หากมีใครคนใดคนหนึ่งท่ีคิดแตกตา่งจะกลายเป็นคนท่ี
แปลกแยกจากสงัคมไปทนัที อีกทัง้ถกูดา่วา่ถากถางเสมือนไมใ่ชค่น ดงัความตอนหนึง่วา่ 
 

 “ขอถามหน่อยเถอะว่า พวกเอ็งฟังเทศน์กันรู้เร่ืองหรือเปล่า ทําเป็นงัดเอาใบลาน
ขึน้มาหลบัหูหลบัตาอ่านบาลี ใครๆ ก็ทําได้ ให้เอ็งขึน้ไปอ่านเอ็งก็อ่านได้ ข้าก็อ่านได้ แต่มนั
คนละภาษากนั แล้วมนัจะรู้เร่ืองให้ทําตามไปได้ยงัไง เฮ้ย! เมียเอ็งเขาก็ยงัว่านัง่สปัหงกรับศีล
เป็นประจํา อยากจะขึน้สวรรค์ก็อยาก อยากจะหลบัมนัก้ออยาก เลยเอาพร้อมๆกนัทัง้สอง ท่า 
สนกุดีเว้ย” 
 “อ๊ะ! ไอ้เหนาะ น่ีมึงมนัไอ้คอมมูนิสต์ขายชาติชดัๆแล้วน่ีหว่า” มรรคนายกขึน้เสียง 
ทา่ทางออกจะตกใจ “ลองมงึกล้าขดุกระดกูปู่ ยา่ตายายมาทําระยําถึงอย่างนี”้ แล้วแกก็ถอนใจ
ใหญ่ “ของดีนะ่ อยูเ่ฉยๆคนโง่อยา่งมงึจะมาเห็นอะไร มนัก็ต้องหุ้มเปลือกโฆษณาล่อหลอก มึง
มนัหมาเหา่ใบตองแห้ง ไมเ่ห็นแก่นแล้วอยา่เพิ่งเสือกเหา่ เดี๋ยวก็จะไปแจ้งกํานนัให้มาจบัมงึ!” 

  

      1.6 ประเภทพาฝันหรือหลีกหนี การเขียนมีลกัษณะชวนฝันหรือชวนให้ผู้อ่านหลดุพ้นจากสภาพ
ความเป็นจริงและเข้าไปอยูใ่นโลกแหง่ความฝัน แม้วา่เหตกุารณ์ในเร่ืองอาจจะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ในชีวิตจริง แต่
ก็เป็นเพียงสว่นน้อยและไม่ใช่จะเป็นความจริงได้กบัทกุคน เช่น การได้พบรักกบัชายหรือหญิงในฝัน การมีชีวิต
แบบซิลเดอเรลลา การได้รับมรดกจากการเป็นทายาทมหาเศรษฐีโดยไมรู้่ตวัมาก่อน 
 
 2. การจ าแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์เนือ้เร่ือง 
 การจําแนกเร่ืองสัน้ตามเนือ้เร่ือง เป็นอีวิธีหนึง่ท่ีเป็นท่ีนิยมกนั จําแนกได้ 3 ประเภท ดงันี ้
      2.1 ประเภทอิงความรู้และข้อเท็จจริงทางวิชาการ การเขียนเร่ืองประเภทนี ้ผู้ เขียนต้องศกึษา
ค้นคว้าและวิจยัคอ่นข้างมาก ความคิดและจินตนาการท่ีปรากฏในเนือ้เร่ืองก็ต้องอิงกบัความรู้หรือข้อเท็จจริง
ทางวิชาการ แตต้่องไมลื่มวา่เร่ืองสัน้เป็นงานศลิปะ ดงันัน้ ความรู้ ข้อเท็จจริงและจินตนาการจะต้องผสมผสาน
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กนัอยา่งลงตวัและพอดีมิเชน่นัน้จะกลายเป็นงานท่ีมีรายละเอียดมากเกินจําเป็น แนวเร่ืองท่ีจดัอยู่ในประเภทนี ้
ได้แก่ เร่ืองแนวจิตวิทยา ประวตัศิาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมานษุยวิทยา 
 

 แนวจิตวิทยา คือ เร่ืองท่ีเน้นการนําเสนอเนือ้หาเก่ียวกับความแปรปรวนทางจิตใจ 
บคุลิกภาพหรือพฤติกรรมของตวัละครอนัสืบเน่ืองมาจากสาเหตทุางจิตวิทยา ในการ
อา่นเร่ืองสัน้ประเภทนี ้ผู้อ่านจึงต้องมีความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีทางจิตวิทยาอยู่บ้าง เพ่ือ
จะวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของตวัละครกบัสภาพจิตใจและเร่ืองราว
ต่างๆในเร่ืองได้อย่างถ่องแท้และลึกซึง้ เช่น เร่ืองท่ีแสดงถึงการขาดความรักความ
อบอุน่ เร่ืองท่ีแสดงพฤตกิรรมการเบ่ียงเบนทางเพศ เชน่ 

 

 เร่ือง แม่ครับ ของอัญชัน เป็นเร่ืองราวการต่อสู้ กับภาวะภายใจจิตใจของ 
“หนุ่ย” ตวัละครหลกัของเร่ืองท่ีสญูเสียแม่ไปเม่ือ 2 คืนท่ีแล้ว และด้วยความทกุข์โศก
ของหนุ่ยทําให้เขาแสดงอาการซึมเศร้า ไม่พดูคยุกบัใคร และไม่ยอมกินข้าว เป็นเหตุ
ให้คนท่ีรักหนุย่อยา่งยายต้องคอยดแูลป้อนอาหารให้ แตใ่นท้ายท่ีสดุความเศร้าหมอง
ของหนุ่ยก็คลายไปเม่ือเขาสามารถต่อสู้กับจิตใจของตนเองได้และค้นพบว่า ถ้าหนุ่ย
อยากเจอแม่ เขาก็เพียงจินตนาการและคิดคํานึงถึงว่าแม่ไม่ได้ไปไหน แม่ยงัอยู่ใน
จงัหวะเพลงท่ีหนุ่ยร้อง อยู่ใน ก ไก่ ข ไข่ท่ีหนุ่ยเขียน แม่อยู่ในภาพวาดตวัการ์ตูนท่ี
หนุ่ยวาด อยู่ในก้อนดินเหนียวดินนํา้มนัท่ีหนุ่ยรักจะปัน้ แม่อยู่ในนี ้ในหวัใจดวงเล็กๆ 
แตส่ร้างสรรค์จินตนาการได้ไมส่ิน้สดุของหนุย่ดวงนี ้
 

 แนวประวัติศาสตร์ คือ เร่ืองท่ีใช้เหตกุารณ์ในประวตัิศาสตร์เป็นฉาก หรือใช้บคุคล
ในประวตัิศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นแกนสําคญัในการดําเนินเร่ืองหรือเป็นภูมิหลงั
ของเร่ือง 
 

 แนววิทยาศาสตร์ คือ เร่ืองท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์หรืออาศยัวิทยาศาสตร์
เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินเร่ือง โดยอาจใช้ฉากหรืออาจแสดงผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ต่อมนุษยชาติ เช่น การเสนอเนือ้หาเก่ียวกับการเดินทางไปในอวกาศ 
การเดินทางระหว่างดวงดาว ระหว่างระบบสุริยจักรวาล การบุกเบิกอวกาศ การ
สํารวจอวกาศ การเดินทางย้อนอดีตหรือไปสู่อนาคต  การเปล่ียนแปลงทางชีววิทยา 
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การแสดงผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสร้างความเสียหายให้แก่มนุษย์และ
โลก 
 

 แนวมานุษยวิทยา คือ เร่ืองท่ีมุ่งแสดงเนือ้หาของสังคมชุมชนท่ีมีขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวฒันธรรมพืน้ถ่ินในมมุมองเชิงมานษุยวิทยา 
 

     2.2 ประเภทเน้นการสร้างความตื่นเต้นและเร้าใจ โดยใช้จินตนาการเป็นตวันํา ความคิดและ
จินตนาการท่ีปรากฏในเนือ้เร่ืองประเภทนีอ้าจไม่ได้อิงกบัความรู้หรือข้อเท็จจริงทางวิชาการมากนกั แต่จะมุ่ง
การสร้างความต่ืนเต้นให้ผู้อ่านได้โลดแล่นไปกับจินตนาการทัง้แบบท่ีเป็นไปได้และแทบจะเป็นไปไม่ได้ แนว
เร่ืองท่ีจดัอยูใ่นกลุม่นี ้ได้แก่ แนวผจญภยั แนวลกึลบัสยองขวญั และแนวสืบสวนสอบสวน 
 

 แนวผจญภัย คือ เร่ืองท่ีเน้นการตอ่สู้  การเผชิญเคราะห์กรรมของตวัละครในลกัษณะ
ตา่งๆ ความโลดโผน การชิงไหวชิงพริบและความต่ืนเต้นระทึกใจกบัเร่ืองราวท่ีไม่อาจ
คาดการณ์ได้ 
 

 แนวลึกลับสยองขวัญ คือ เร่ืองท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับความน่าสะพรึงกลัวของภูตผี
ปีศาจ ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ ความเร้นลับมหัศจรรย์หรืออํานาจของดวง
วิญญาณ รวมถึงสิ่งลกึลบัตา่งๆ เชน่  
 

 เร่ือง กา ของวาณิช จุงกิจอนันต์ ท่ีเล่าเร่ืองของชายคนหนึ่ง ท่ีคืนวันต้อง
เปล่ียนไปเม่ือพบอีกาตวัใหญ่มาเกาะบนสายไฟตรงหน้าตา่งห้องและจ้องมองเข้ามา
จนภรรยาของเขาหวาดผวา ไม่ก่ีวนัผ่านมาเขาได้รับข่าวร้ายว่าเพ่ือนคนหนึ่งกระโดด
ตกึเสียชีวิตโดยไมมี่สาเหต ุระหว่างร่วมงานศพ เขาเห็นหลงัของเพ่ือนอีกคนหนึ่งมีปีก
สีดํา และยงัพบขนนกสีดําเปือ้นเลือดหล่นอยู่บนทางเดินพร้อมกบักลิ่นไหม้บางอย่าง 
เขาจําไม่ได้ว่าเป็นกลิ่นอะไรแตเ่คยได้กลิ่นแบบนีม้าก่อน วนัตอ่มาเพ่ือนท่ีเขาเห็นใน
งานศพว่ามีปีกสีดําคนนัน้ก็กระโดดหน้าต่างท่ีบ้านตายไปอีกคนหนึ่ง เหตกุารณ์ลาง
ร้ายสดุประหลาดนี ้ทําให้เขาพอจะรู้ชะตาของตน จึงนําโซ่มาล่ามขาตวัเองไว้กบัเตียง
นอน และในคืนนัน้เขาก็จําเร่ืองราวทัง้หมดได้ ภาพในฝันเป็นเหตุการณ์ท่ีเขาและ
เพ่ือนเคยร่วมกันทรมานสัตว์ คือ จับอีกาเผา เขาจึงปลดโซ่คล้องเท้ายอมรับชะตา
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กรรม แต่ในตอนสุดท้ายเขาก็ไม่ตาย ภาพของอีกาก็เลือนหายไป เพราะอย่างน้อย
เหตกุารณในอดีตนัน้เขาก็พยายามขอร้องให้เพ่ือนปล่อยอีกาไป 
 

 แนวสืบสวนสอบสวน  คือ เร่ืองท่ีมีเนือ้หาสําคัญเก่ียวกับความพยายามของ
ผู้ เช่ียวชาญในการสืบสวน ทัง้ท่ีเป็นนกัสืบอาชีพและนกัสืบสมคัรเล่นในการคล่ีคลาย
ปมอาชญากรรมเพ่ือสืบหาตวัอาชญากร 
 

     2.3 ประเภทอิงปรากฏการณ์หรือข้อเท็จจริงทางสังคม ความคิดและจินตนาการท่ีปรากฏใน
เนือ้เร่ืองประเภทนี ้เป็นความคิดและจินตนาการท่ีอิงอยู่กบัปรากฏการณ์หรือข้อเท็จจริงทางสงัคมเป็นสําคญั 
รวมทัง้ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัปัจเจกบคุคลและสงัคมโดยรวม ภาพท่ีถกูสะท้อนออกมาจึงเป็นภาพสะท้อนของ
ชีวิต ความขดัแย้งและปรากฏการณ์ทางสงัคมตา่งๆ แนวเร่ืองท่ีจดัอยู่ในประเภทนี ้ได้แก่ แนวการเมือง ศาสนา 
ชีวิตชนบท ชีวิตรัก และชีวิตครอบครัว 
 

 แนวการเมือง คือ เร่ืองท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการเมืองในทางใดทางหนึ่ง เช่น การแสดง
ความคดิ ความเช่ือ อดุมการณ์ทางการเมือง เชน่ 
 
 เร่ือง โนรี ของวาณิช จรุงกิจอนันต์ ท่ีเล่าเร่ืองผ่านตัวละคร “ผม” ท่ีจบ
การศกึษาจากมหาวิทยาลยัในยคุของการแสวงหาและเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วม
เดินขบวนในเหตกุารณ์ทางการเมือง ซึ่ง “ผม” ได้พบกบั “โนรี” หญิงสาวท่ีภายนอกดู
ร่ํารวย แตง่ตวัเก่ง ไมน่า่จะมีอดุมการณ์ทางการเมือง แตส่ดุท้าย “ผม” เห็นเธอหายไป
จากการร่วมเดนิขบวนตอ่สู้ เรียกร้องทางการเมือง และได้รับจดหมายว่าเธอสบายดีซึ่ง
เป็นข่าวท่ีถูกส่งมาจากภูเขาแห่งหนึ่ง (ในฐานะผู้ อ่านท่ีมีพืน้ฐานความรู้เก่ียวกับ
การเมืองจะทราบดีว่า เหตกุารณ์ท่ีตวัละครเล่านัน้เป็นช่วงเหตกุารณ์ทางการเมืองใน
วนัท่ี 14 ตลุาคม 2516 ดําเนินมาถึงช่วง 16 ตลุาคม 2519 ท่ีนกัศกึษาประชาชน
เดินขบวนต่อสู้ เ รียกร้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ แต่นักศึกษา
ประชาชนกลบัถกูอํานาจเผด็จการผลาญทําลาย จนมีคนบางส่วนหนีเข้าป่าไปอยู่บน
ภเูขา) 
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 แนวศาสนา คือ เร่ืองท่ีมุ่งเน้นการนําเสนอหรือแสดงหลักธรรม ข้อคิดทางศาสนา 
การนําหลกัศาสนามาใช้ในการดบัทกุข์ รวมทัง้เร่ืองราวเก่ียวกบัประวตัิศาสดา สาวก
หรือนกับวชคนสําคญั ตลอดจนผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรือมีบทบาทในการคํา้จนุศาสนา 
 

 แนวชนบท คือ เร่ืองท่ีเสนอวิถีการดําเนินชีวิตและสภาพปัญหาของชาวชนบทหรือ
ชาวพืน้เมืองชนเผ่าต่างๆโดยเน้นทัง้ฉาก วิถีชีวิตของตวัละคร ภาษาพูด วฒันธรรม 
ประเพณี เชน่ 
 
 เร่ือง เรือปลาเที่ยวสุดท้าย ของไพฑูรย์ ธัญญา ท่ีเน้นถ่ายทอดบรรยากาศ
ของภาคใต้ ทัง้ตวัละครและภาษาพดูก็เป็นภาษาใต้ เพ่ือเสนอวิถีการดําเนินชีวิตของ
คนใต้โดยมีตวัละครหลกัคือ “เฒา่หมีด” ท่ีมีอาชีพประมงและเคยเป็นผู้รอบรู้เก่ียวกบั 
ทะเล ตลอดจนเป็นคนจับปลาได้เก่งกว่าชาวประมงคนอ่ืนในหมู่บ้าน แต่กลับต้อง
ยอมรับความจริงวา่เหตกุารณ์นัน้เปล่ียนไปเพราะท้องทะเลในวนันีไ้ม่เหมือนเม่ือก่อน
อีกแล้ว ฝูงปลาท่ีเคยชกุชมุก็ลดลง เรือปลาเท่ียวสดุท้ายของ “เฒ่าหมีด” จึงหนักลบั
เข้าฝ่ัง แล้วปลอ่ยให้ทะเลเป็นเร่ืองของคนรุ่นใหมต่อ่ไป 
 

 เร่ือง เพลงใบไม้ ของวาณิช จรุงกิจอนนัต์ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับยายผู้ เป็นแม่
เพลงพืน้บ้านเมืองสพุรรณบรีุ ท่ีมีความเป็นห่วงอนาคตของศิลปะพืน้บ้านว่าจะขาดผู้
สืบสานต่อไป จึงได้ถ่ายทอดเพลงพืน้บ้านให้ส้มเช้าผู้ เป็นหลานสาว แตก็่ไม่มีทีท่าว่า
ส้มเช้าจะสามารถสืบทอดเจตนารมณ์ของยายได้ เพราะส้มเช้าชอบเพลงลูกทุ่ง
มากกว่า แต่ด้วยความเป็นห่วงยายท่ีชราและล้มป่วยบอ่ยครัง้ ส้มเช้าจึงติดตามยาย
ไปทุกท่ีท่ีมีการแสดงเพลงพืน้บ้าน จนมาถึงงานแสดงงานหนึ่งท่ียายฝืนร้องเพลงบน
เวทีทัง้ท่ีไม่สบาย ดวงตาเร่ิมมืดมิดมองไม่เห็นแต่ก็ยังร้องจนจบท่อนของตนเอง 
ส้มเช้าเห็นอาการของยายจึงพายายลงจากเวที เม่ือถึงคิวท่ียายต้องร้องรับต่อจาก
เพ่ือน ส้มเช้ากลบัรําป้อออกไปร้องเพลงแทนยาย ซึ่งเป็นเพลงท่ียายพยายามสอนให้
ส้มเช้ามาตลอด และเสียงร้องนัน้ก็ไมผ่ิดเพีย้นไปจากเสียงของยาย 
 

 แนวชีวิตรัก คือ เร่ืองท่ีเน้นการนําเสนอความสัมพันธ์ในเชิงรักใคร่ซึ่งมีอยู่หลาย
รูปแบบทัง้แบบท่ีจบลงด้วยความสุขและแบบท่ีจบลงด้วยโศกเศร้าและไม่สมหวัง 
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รวมถึงเร่ืองความรักแบบต่างๆ เช่น รักต้องห้าม รักสามเส้า รักซ้อนซ่อนรัก รักต่าง
แดน รักตา่งวยั เป็นต้น 
 

 แนวชีวิตครอบครัว คือ เร่ืองท่ีเน้นการนําเสนอภาพชีวิต ปัญหาและความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลภายในครอบครัว เชน่ 
 

 เร่ือง หม้อที่ขูดไม่ออก ของวาณิช จรุงกิจอนนัต์ เป็นเร่ืองราวของครัวหนึ่งซึ่ง
ประกอบด้วย สามี ภรรยา บตุรสาวและบตุรชาย สามีทํางานธนาคารมีหน้าท่ีการงาน
ท่ีดีและนําเงินมาจุนเจือครอบครัว ซึ่งเขามีพืน้ฐานชีวิตมาจากครอบครัวท่ียากจน 
ส่วนภรรยาเป็นแม่บ้าน เธอมีพืน้ฐานชีวิตมาจากครอบครัวท่ีอบอุ่นและมีฐานะปาน
กลาง ทัง้สองจงึมีลกัษณะนิสยัท่ีตา่งกนั สามีของเธอเป็นคนตระหน่ี อารมณ์ร้าย ชอบ
กดข่ีขม่เหง และทําร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจํา  เม่ือเธอทําข้าวของในบ้านเสียหาย 
ผิดกบัภรรยาท่ีเป็นคนจิตใจดี และขีเ้กรงใจผู้ อ่ืน วนัหนึ่งเม่ือสามีรู้ว่าภรรยาทําหม้อท่ี
เพิ่งซือ้มาใหม่ไหม้แล้วนําไปซ่อนไว้ใต้เตียงลกูสาว เขาจึงทําร้ายร่างกายเธอจนเกือบ
เอาชีวิตไม่รอด แตเ่ธอก็ต้องยอมให้สามีกดข่ีข่มเหงและทนอยู่กบันิสยัของสามีตอ่ไป
โดยไมมี่ทางเล่ียงได้ 
 

ในการจําแนกประเภทของเร่ืองสัน้ตามเนือ้เร่ืองนี ้บางครัง้ไมอ่าจจําแนกอยา่งเดน่ชดัได้วา่ เป็นเร่ือง
ประเภทใด แตอ่ยา่งน้อยท่ีสดุการมีกรอบความคิดในเร่ืองนีก็้จะชว่ยให้มีมมุมองตอ่การทําความเข้าใจใน
ธรรมชาตขิองเร่ืองสัน้มากขึน้ 

 
องค์ประกอบของเร่ืองสัน้ 
 เร่ืองสัน้มีองค์ประกอบทัว่ไป ได้แก่ โครงเร่ือง กลวิธีการเล่าเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร บทสนทนา ฉาก 
มมุมองและกลวิธีวรรณศลิป์ 
 1. โครงเร่ือง 
 โครงเร่ือง (plot) หมายถึง แบบแผนหรือเค้าโครงของเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีได้ถกูปรุงแต่งและลําดบัขึน้
อยา่งเป็นเหตเุป็นผลกนั 
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 การวางโครงเร่ืองจะทําให้เห็นขัน้ตอนการดําเนินเร่ืองว่า จะเร่ิมต้นอย่างไร ดําเนินเร่ืองในลกัษณะใด 
และจบด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมกับลกัษณะตวัละคร พฤติกรรมของตวัละคร แนวคิดของเร่ืองและปัญหาข้อ
ขดัแย้งอนัเป็นจดุเร่ิมต้น 
 การวางโครงเร่ืองของเร่ืองสัน้ท่ีถือเป็น “สตูรสําเร็จ” มีใช้กนัอยู ่2 แบบ 
 
         Climax           Climax 
           ข                           ก                 ค 
 
         
 
 

     
    ก              ค    ข                                                     ง 
  แบบท่ี 1       แบบท่ี 2 
 
 แบบที่ 1 เร่ิมนําเร่ืองอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีจดุ ก. แล้วพาผู้อ่านให้เกิดความพิศวงตามเส้น ก. - ข.  โดย
จดัเร่ืองให้มีความยุ่งยาก เกิดความฉงนขึน้ทกุที  จนถึงปลายยอดท่ี ข. ซึ่งเรียกว่า ไคลแมกซ์ (climax) และจบ
เร่ืองโดยเร็วให้ผู้อา่นโลง่ใจ เข้าใจ เกิดความสะเทือนใจอยา่งใดอยา่งหนึง่ และจบลงในจดุ ค. 
 แบบที่ 2 เป็นแบบสองซ้อน คือ เร่ิมต้นด้วยเหตกุารณ์สําคญัอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วย้อนต้น กล่าวถคง
เหตกุารณ์สําคญันัน้ว่า มีมูลเหตเุป็นมาอย่างไรจากจุด ก. มายงัจุด ข. แล้วดําเนินเร่ืองต่อไปยงัจุด ค. สร้าง
ความฉงนสนเทห์่จนถึงจดุ ค. ซึง่เป็นไคลแมกซ์ของเร่ือง และจบลงในจดุ ง. โดยเร็ว 
 ไคลแมกซ์ (Climax) จุดสุดยอดของเร่ือง แสดงว่ากําลังใกล้ปิดฉากลง โดยใช้ประโยคเพียง 2-3 
ประโยคเท่านัน้ก็พอ บางท่านจึงให้นิยามว่า “ไคลแมกซ์” คือ เง่ือนงําของเนือ้เร่ือง เป็นยอดท่ีสุดของอารมณ์
และความสนใจ 
 โครงเร่ืองแตกตา่งจากเนือ้เร่ือง (story) แม้วา่จะเป็นเร่ืองของเหตกุารณ์เหมือนกนั ความแตกตา่ง
ระหวา่งโครงเร่ืองกบัเนือ้เร่ืองนี ้ฟอสเตอร์ (Forster) ได้กลา่วไว้ในหนงัสือ “Aspects of the novel”  วา่เนือ้เร่ือง
เป็นการเล่าเร่ืองตามลําดบัของเวลา สว่นโครงเร่ืองเป็นการเลา่เร่ืองโดยเน้นท่ีสาเหตหุรือความเป็นมา ตวัอย่าง
หนึง่ของเขา คือ ถ้ากล่าวว่า “พระราชาสิน้พระชนม์ แล้วพระราชินีก็สิน้พระชนม์” เป็นการแสดง “เนือ้เร่ือง” แต่
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ถ้าเป็นโครงเร่ือง ก็ต้องวา่ “พระราชาสิน้พระชนม์ แล้วพระราชินีก็สิน้พระชนม์ตามด้วยความโศกศลัย์” อนับง่ชี ้
วา่ ในโครงเร่ืองมีลําดบัของเวลา และมีความเก่ียวเน่ืองกนัระหวา่งการเกิดขึน้ของเหตกุารณ์หนึง่กบัอีก
เหตกุารณ์หนึง่  
 โครงเร่ืองท่ีดีย่อมต้องแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวพนัของเหตกุารณ์ทัง้หมดอย่างเป็นเหตเุป็นผลตัง้แต่
ต้นจนจบเร่ืองและให้ความหมายท่ีนําไปสู่แก่นเร่ืองซึ่งเป็นความคิดสําคญัท่ีผู้ เขียนต้องการส่ือกับผู้อ่าน ทัง้นี ้
ด้วยเนือ้เร่ืองแบบเดียวกนั นกัเขียนสามารถท่ีจะสร้างโครงเร่ืองให้มีความผิดแผกแตกตา่งกนัได้จํานวนมาก 
  
 2. กลวิธีการเล่าเร่ือง 
 การสร้างความเร้าใจหรือความกระหายใคร่รู้ให้แก่ผู้อ่านด้วยกลวิธีการเล่าเร่ือง เป็นสิ่งท่ีมีความสําคญั
ไมน้่อยไปกวา่ความสนกุและความนา่ต่ืนเต้นของเนือ้เร่ือง ซึง่อาจแบง่ออกได้เป็น 3 กลวิธี คือ การเปิดเร่ือง การ
ดําเนินเร่ือง และการจบเร่ืองท่ีแตกตา่งกนั จะทําให้เร่ืองนัน้มีความนา่สนใจและนา่ตดิตาม 
  2.1 กลวิธีการเปิดเร่ือง เป็นตอนเร่ิมพฤติกรรมซึ่งจะกําหนดสภาวะและเหตกุารณ์ในเนือ้
 เร่ืองให้ดําเนินไป และเป็นการเร้าความสนใจให้ผู้อ่านใคร่รู้เร่ืองราวต่อๆ ไป โดยปกติการเปิดเร่ืองไม่
 ควรยืดยาวซึง่ทําได้หลายวิธี ดงันี ้

 สร้างให้มีการกระท า ความเคล่ือนไหวท่ีก่อให้เกิดความสนใจ คือ มุ่งไปสู่จุดของ
เร่ืองโดยเร็ว มีกิริยาอาการอนัไม่ใช่ของธรรมดาเปิดเผยออกมา เช่น เสียงปืน “ปัง ปัง 
ปัง” ,โทรศพัท์แผดเสียง “กร๊ิง กร๊ิง กร๊ิง” , ท่ามกลางความเงียบรถยนต์ชนกันเสียง
สนัน่ ชายคนหนึง่กําลงัพุง่หลาวสูแ่มนํ่า้ เป็นต้น การกระทําเผล่านีช้วนให้ระทึกใจใคร่
ตติาม เหมาะสําหรับเร่ืองท่ีเน้นเครงเร่ืองแบบแผน 

 เปิดเร่ืองโดยใช้บทสนทนา โดยให้ตวัละครพูดกัน บทสนทนานัน้จะต้องมีถ้อยคํา
แปลก สร้างปมให้สงสยัชวนตดิตาม ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินเร่ือง 

 เปิดเร่ืองโดยการบรรยายตัวละคร  พูดถึงรูปร่างลักษณะ กิริยาท่าทาง และ
คุณสมบตัิเด่น (ทัง้ทางดีและไม่ดี) ของตัวละครท่ีสะกิดใจคนอ่าน เพ่ือนําไปสู่การ
ดําเนินเร่ือง 

 เปิดเร่ืองโดยการขมวดความคิด โดยใช้คําพูดหรือโวหารท่ีคมคาย เช่น “ผมชอบ
กีฬาท่ีคนนิยมดท่ีูสดุ ในชีวิตผมมีแตเ่ร่ืองท่ีสดุทัง้นัน้” คําพดูนีจ้ะต้องให้ความคิดอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ 
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  2.2 กลวิธีการด าเนินเร่ือง  นกัเขียนสามารถเลา่เร่ืองโดยใช้กลวิธีตา่งๆ ได้ดงันี ้

 การเล่าเร่ืองตามล าดับเวลาหรือเหตุการณ์ เป็นกลวิธีการเล่าเร่ืองท่ีไล่เรียงไป
ตามลําดบัเวลาหรือตามลําดบัก่อนหลงัของเหตกุารณ์ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบเร่ือง 

 การเล่าย้อนหลัง เป็นกลวิธีการเล่าเร่ืองท่ีนําเหตุการณ์หรือเร่ืองราวในอดีตมา
สอดแทรกไว้ในขณะท่ีเล่าเร่ืองปัจจุบนั เช่น การดําเนินเร่ืองใน บ้านใกล้เรือนเคียง 
ของไพฑูรย์ ธัญญา ท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวในอดีตของตัวละครหลักสองตัวท่ีมีความ
ผกูพนัสนิทสนมกนัมาก่อน ตัง้แต่เร่ิมสร้างบ้านมีเมียมีลูกและคอยช่วยเหลือเอือ้เฟือ้
กนั แตใ่นปัจจบุนักลบัขุน่ข้องหมองใจกนั 

 การใช้ลางบอกเหตุ เป็นกลวิธีการเล่าเร่ืองท่ีแสดงหรือชีแ้นะให้ผู้ อ่านคาดเดาได้
รางๆ ว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึน้ ดงัตวัอย่างตอนหนึ่งใน เพื่อนบุณย์ ของ 
ไพฑูรย์ ธัญญา ท่ีผู้ เขียนพยายามชีใ้ห้เห็นบางสิ่งบางอย่างท่ีผิดปกติขึน้กับ “ท่าน
อาจารย์” ท่ีจําวดัอยู่ท่ีตกึใหญ่ ผ่านความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของ “หลวงพ่อ” ผู้
เป็นตวัละครหลกัของเร่ือง ความวา่ 
 

 ประตูเหล็กตึกเหลืองเปิดอ้าออกกว้างขวาง ปล่อยแสงสีขาวนวลของไฟ
หลอดพุง่ออกมาข้างนอกเป็นทางยาว ประตเูปิดกว้างกลางดกึเช่นนีค้อ่นข้างเป็นเร่ือง
ท่ีแปลกเอามากๆ เพราะตามปกติท่านอาจารย์มักปิดประตูตัง้แต่เพิ่งย่ําพลบแทบ    
ทุกวัน แต่คืนนีทํ้าไมยังไม่ปิด หรือจะมีใครมาเย่ียมท่าอาจารย์บ้าง ก็ไม่เห็นได้ยิน
เสียงพดูคยุ เสียงโทรทศัน์ท่ีเคยดงัอยู่ทําคืนก็กลบัไม่ได้ยิน นอกจากเสียงเคร่ืองป่ันไฟ
แล้วก็ไมมี่เสียงอ่ืนใดเล็ดลอดออกมาอีกเลย 
 เนินนานมิใช่น้อยท่ีหลวงพ่อจบัตาดมูายงัตกึใหญ่ แตก็่ไม่มีความเคล่ือนไหว
ใดๆ พอจะบ่งบอกว่ามีคนอยู่บนนัน้ หลวงพ่อตัดสินใจเป็นครัง้สุดท้าย หลังจากท่ี      
ตริตรองอยูเ่ป็นนาน รีบเดนิไปยงัตกึหลงัใหญ่ด้วยความสงสยัอยูค่รามครัน 
 ขาของหลวงพอ่สัน่น้อยๆ ขณะก้าวขึน้บนัไดตกึ นานนกัแล้วท่ีหลวงพ่อไม่เคย
เหยียบย่างเข้ามาท่ีน่ี แต่ตอนนีห้ลวงพ่อบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเพราะเหตใุดจึงต้อง
ขึน้มาอีกครัง้หนึง่ 
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2.3 กลวิธีการจบเร่ือง การจบเร่ืองเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของโครงเร่ือง เพราะในตอนจบ
ซึ่งเป็นจุดสิน้สุดกระแสความ จะเป็นส่วนท่ีทําให้ผู้ อ่านรู้สึกว่าเร่ืองนัน้มีความสมบูรณ์ตามเนือ้หา
หรือไม ่กลวิธีการจบเร่ืองอาจจบได้หลายแบบ ดงันี ้

 การจบด้วยความสุข เป็นการจบเร่ืองอย่างสมบูรณ์โดยท่ีตัวละครได้รับในสิ่งท่ี
แสวงหาหรือต้องการ เช่น ได้แตง่งาน ได้รับมรดกอนัเป็นส่งท่ีพึงได้ การได้รับชยัชนะ
ท่ีมาจากความอตุสาหะ เป็นต้น กลา่วอีกนยัหนึ่งก็ว่า ตวัละครทกุตวัตา่งได้รับผลจาก
การกระทําของตนเองโดยท่ีผู้อา่นไมรู้่สกึกงัขา 

 การจบด้วยความเศร้า เป็นการจบเร่ืองอยา่งสมบรูณ์เชน่กนั แตเ่ป็นความสมบรูณ์ท่ี
เป็นความโทมนสัหรือความโศกเศร้าของตวัละคร เช่น การสูญเสียหรือพลดัพรากจาก
สิ่งท่ีรัก การประสบกับสิ่งท่ีไม่รัก การพ่ายแพ้ต่อชะตากรรม การพ่ายแพ้ต่ออํานาจท่ี
ไมเ่ป็นธรรมในรูปแบบตา่งๆ 

 การจบแบบพลิกความคาดหมายหรือหักมุม เป็นการจบเร่ืองอยา่งสมบรูณ์ แตจ่บ
แบบพลิกผนัชนิดไมต่รงกบัการคาดคะเนของผู้อ่าน แม้ว่ากลวิธีการจบเร่ืองเช่นนีจ้ะดู
สนกุเร้าใจ แตก็่ต้องมีความชอบธรรมและมีความเป็นไปได้ท่ีจะจบเชน่นัน้ด้วย 

 การจบแบบไม่มีข้อยุติ เป็นการจบเร่ืองแบบไม่สมบูรณ์ โดยท่ีผู้อ่านไม่รู้ว่าผลของ
การกระทําหรือข้อยุติของเหตกุารณ์นัน้เป็นเช่นไร เหตกุารณ์จะดําเนินอย่างไรตอ่ไป 
ตวัละครจะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้หรือไม่ ใครคือผู้กระทําผิดท่ีจริง ความจริงเป็นเช่นไร 
ฯลฯ ในท่ีนี ้ผู้อา่นจะต้องคดิและวิเคราะห์ด้วยตนเอง 
 

3. แก่นเร่ือง  
แก่นเร่ือง (theme) หมายถึง ความคดิสําคญัของเร่ืองราวทัง้หมดหรือเจตนาท่ีผู้ เขียนต้องการส่ือสาร

กบัผู้อ่าน อาจถกูกลา่วไว้ในเร่ืองอย่างตรงไปตรงมาหรืออาจถกูแสดงให้เห็นโดยทางอ้อม ดงัตวัอยา่ง 
เร่ือง หวัน่ไหวและเปราะบาง (เร่ืองสัน้) 
ผู้เขียน จําลอง ฝ่ังชลจิตร 
แก่นเร่ือง การยอมรับความจริงและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ คือหนทางในการเผชิญกบัวิกฤติการณ์ 
เนือ้เร่ือง “ภูเก็ต” และ “จิตรา” สองสามีภรรยามีลูกเล็กๆสองคน ช่วงนีจ้ิตราต้องทํางานมากขึน้ เธอ

และพนกังานคนอ่ืนๆ ถกูขอให้ลดเงินเดือนลงย่ีสิบเปอร์เซ็นต์ ต่อมาเพ่ือนร่วมงานจํานวนหนึ่งถูกพิจารณาให้
ออก ส่วนภูเก็ตซึ่งทํางานอยู่อีกบริษัทหนึ่งก็ถกูลดเงินเดือนเหมือนกนั จิตราเล่าให้เขาฟังว่าเดือนหน้า เจ้านาย
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บอกว่าจะเอาคนออกอีกสามคน ทัง้สองคนช่วยกนัคิดว่าถ้าตกงานจะทําอะไรและจําดําเนินชีวิตอย่างไรตอ่ไป 
และในท่ีสุดพวกเขาก็ทําใจให้ยอมรับได้ว่า อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและถ้าต้องตกงานก็อย่ากลวั แตส่ิ่งท่ีจะต้อง
ทําในชว่งนีคื้อการประหยดัคา่ใช้จา่ย 

ในแง่มมุของผู้อา่น การวิเคราะห์หาแก่นเร่ืองของเร่ืองสัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองยาก เทคนิคหนึ่งท่ีอาจจะช่วยได้ คือ 
การค้นหาและพิจารณาบทสรุปท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ของตวัละครท่ีผู้ เขียนได้แสดงไว้ในเร่ือง ซึ่งอาจปรากฏ
อยู่ในช่ือเร่ืองหรือความตอนใดตอนหนึ่งของเร่ือง  หรือผู้อ่านอาจจะต้องตัง้คําถามกบัตวัเองว่าตวัละครสําคญั
ของเร่ืองได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรบ้างตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบเร่ือง  

 

4. ตัวละคร 
องค์ประกอบท่ีสําคญัในเร่ืองคือ ตวัละคร ซึ่งในเร่ืองสัน้มกัจะมีตวัละครหลกัเพียงตวัเดียว และเป็นตวั

ละครท่ีสมจริงมีหลายมิติ กล่าวคือ มีความซบัซ้อนในบุคลิกภาพ จิตใจ การกระทําและมีพฒันาการ  ดงันัน้    
ตวัละครท่ีมีความสมจริง จงึมีลกัษณะเทาๆ อยู่ในตวัเอง แบบเดียวกบัคนทัว่ไปในสงัคมจริง คือ ไม่ได้เป็นคนดี
หรือร้ายสดุขัว้  

ในการให้ภาพตวัละคร ผู้ เขียนจะต้องช่วยให้ผู้ อ่านเข้าใจตัวละครให้มากท่ีสุด โดยแสดงให้เห็นทัง้ 
“ความเป็นจริงภายนอก” (external reality) ได้แก่ บุคลิกลกัษณะ ความเป็นมาและเหตกุารณ์ในอดีต และ 
“ความเป็นจริงภายใน”  (internal reality) ได้แก่ อารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ซึ่งผู้ เขียนสามารถทําได้โดยการ 
“บอกให้รู้” ด้วยการบรรยายและพรรณนา หรือ “แสดงให้เห็น” ด้วยการยกเหตุการณ์หรือบทสนทนาตอนใด
ตอนหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และสถานท่ีหนึ่งๆ มาแสดงเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพบุคลิกลกัษณะ การกระทํา หรือ
ความคดิของตวัละคร  

ตวัอย่างของการ “บอกให้รู้” ผู้ เขียนบอกให้ผู้อ่านทราบโดยตรงว่าตวัละครหลกัของเร่ือง หม้อที่ขูดไม่
ออก ของอญัชนั นัน้ เตบิโตมาจากพืน้ฐานครอบครัวแบบใด และเป็นคนท่ีมีบคุลิกลกัษณะนิสยัแบบใด 

 
 ฝ่ายหล่อน เติบโตมาจากครอบครัวของคนรุ่นเก่าผู้พอมีอันจะกินจากหลักทรัพย์ท่ี
สะสมตกทอดกันมา หล่อนเป็นลูกสาวคนสุดท้องท่ีกําพร้าบิดาแตเ่ล็กๆ จึงถกูถนอมอุ้มชูเป็น
พิเศษให้พ้นจากการไตต่อมของมดแมงและแดดลมฝนฟ้า ท่ีอาจนําซึ่งพิษและภัยมาสู่ หล่อน
จงึมกัคุ้นกบัความร่มเย็นเป็นสขุสบายในอตัภาพนัน้จนไร้ความกระตือรือร้นกบัทกุข์สขุอนัจะมี
มาในภายภาคหน้า หล่อนไม่เคยมีปัญหาใดมาให้รู้จกัถึงการตอ่สู้  เพราะเพยงแตอ่อกปากบน่
กบัมารดาถึงเร่ืองแคขี่ห้มรูาขีห้มาแห้ง เร่ืองนัน้ก็จะรีบถกูปัดเป่าออกไปเสียตัง้แตย่งัไม่ทนัรู้ซึ่ง
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ถึงรสชาติดี หล่อนจึงได้รับรู้ทกุขเวทนาของชีวิตในรูปแบบตา่งๆก็แคเ่พียงได้เดินผ่านและพบ
เห็นอยูต่ามถนนหนทาง 

 
ตวัอย่างของการ “แสดงให้เห็น” ในเร่ืองคนบนสะพาน ของไพฑูรย์ ธัญญา ท่ีผู้ เขียนแสดงให้เห็นว่า

คนเลีย้งววัสองฝ่ายท่ีจงูววัขึน้มาประจนัหน้ากนักลางสะพานตา่งก็ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่และตา่งฝ่าย
ตา่งมีความเห็นแก่ตวั  

คนเลีย้งววัคนเดมิรู้สกึไมพ่อใจเป็นอย่างมาก เขาไมเ่คยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนกล้า
มาลองดีกบัเขาได้ มนัดเูหมือนวา่เขาไมอ่าจยอมได้ง่ายๆ 

“เอาววัของมงึออกไป” เขาร้องไปอยา่งขุน่เคืองในขณะท่ีใช้มือดนัววัของตวัเองมิให้
ขึน้มาข้างหน้า 

“มงึนัน่แหละเอากลบัไปก่อน” คนเลีย้งววัท่ีมาใหมย้่อนกลบั สีหน้าบอกวา่ไมส่ะทก
สะท้าน ววัของเขาสีขาวนวล เขาของมนัโค้งงอและแหลมเรียวเหมือนปลายหนาม 

“มงึนัน่แหละ...” คนเลีย้งววัสีแดงพดู “กเูอาววัขึน้สะพานก่อน มงึมาทีหลงัมงึต้องเอา
ลงไปก่อน”  

“ใครบอกว่ากมูาทีหลงั มงึเดินถอยหลงัมงึจะเห็นได้ยงัไงวา่กมูาทีหลงั” คนเลีย้งววัสี
ขาวเถียงกลบัมาพร้อมกบัออกปากปรามววัของตวัเองเสียงดงั ถึงอย่างไรเขาก็กลบัหลงัไมไ่ด้
อีกแล้ว ววัของเขายิ่งต่ืนเต้นอยูด้่วย มนัไม่คุ้นกบัสะพานแบบนีน้กั แตท่ี่เขาจงูมาก็เพราะ
ต้องการข้ามไปอีกฟากหนึง่ เขาจะต้องนําววัตวันีไ้ปให้กํานนัทางฝ่ังโน้นดตูวัตามคํานดัแนะ 

 
 5. บทสนทนา 
 บทสนทนา (dialogue) เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีช่วยสร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับเร่ือง  แต่ท่ี
สําคญัคือบทสนทนาของตวัละครช่วยในการดําเนินเร่ือง คือ แทนท่ีผู้แตง่จะเป็นผู้บรรยายก็ให้ตวัละครสนทนา 
ชว่ยให้เร่ืองดําเนินตอ่ไป บทสนทนายงัทําให้ผู้อ่านรู้จกัรูปร่างหน้าตานิสยัใจคอของตวัละครโดยท่ีผู้แตง่ไม่ต้อง
บรรยายเอง คําพูดของตวัละครทําให้รู้สึกใกล้ชิดกับความจริงมากกว่าคําบรรยายของผู้แต่ง หรือรู้สึกว่าตวั
ละครมีตวัตนจริงๆ ในการเขียนบทสนทนาควรยดึหลกั ดงันี ้
 5.1  ควรให้เป็นไปตามธรรมชาติ เหมาะสมกับฐานะของตัวละคร  กล่าวคือ เม่ือตวัละครตา่ง
ฐานะ ตา่งการศกึษา ตา่งวยั ก็ควรมีคําพดูท่ีตา่งกนัเพ่ือความสมจริง 
 5.2 ค าพูดของตัวละคร ควรง่าย สัน้ ให้สมกบัเป็นภาษาท่ีมนษุย์ใช้พดูกนั 
 5.3 ต้องประหยัดค าพูด ไม่พูดออกนอกเร่ือง 
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 5.4 บทสนทนาต้องเป็นประโยชน์แก่การด าเนินเร่ือง 
 5.5 รู้จักผันแปรถ้อยค า หรือรู้จักหลากค า การใช้คําซํา้กนัในท่ีใกล้กนัจะทําให้ผู้อ่านเบื่อจึงควรหา
คําอ่ืนท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนัมาแทน เชน่ หญิงสาวพดูขึน้วา่ อาจเปล่ียนไปตามสถานการณ์ในท้องเร่ืองได้
อีกหลายคํา เชน่ “หลอ่นโพลง่ออกมาวา่” หรือ “เธอคร่ําครวญ” หรือ “เธอพึมพํา” หรือ “เขาได้ยินเสียงครางจาก
เธอ ซึง่เขาจบัความหมายไมไ่ด้” เป็นต้น 
 เหตกุารณ์ของเร่ืองเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะทําให้ผู้ เขียนต้องเลือกคํา เช่น คําว่า “โกรธ” ก็เลือกใช้คําอ่ืนแทน
ได้ เช่น ตวัละครเป็นผู้ ร้ายอาจใช้ “เขาคํารามอย่างน่ากลวัว่า...” หรือบทของสามีท่ีโกรธภรรยาสุดขีดอาจใช้ 
“เขาตะเบ็งเสียงว่า...”  หรือตวัละครผู้หญิงท่ีผู้ เขียนให้มีนิสยัเอาแตใ่จตวัเอง ก็อาจใช้คําว่า “หล่อนตวาดเสียง
ลัน่ว่า...” หรือถ้าเป็นผู้หญิงท่ีถูกเลีย้งอย่างตามใจ หยิ่งจองหอง มองคนอ่ืนต่ํากว่าตนก็อาจใช้ “หล่อนสะบดั
หางเสียงอย่างมะนาวไม่มีนํา้” จะเห็นว่านกัเขียนสามารถเปล่ียนคําได้หลากหลายตามพฤติกรรมของตวัละคร 
ซึง่จะทําให้บทสนทนาในเนือ้เร่ืองมีรสชาตยิิ่งขึน้ 
 5.6 บทสนทนาต้องอยู่ภายใต้เคร่ืองหมายอัญประกาศ เป็นการเขียนโดยให้ผู้อ่านได้ประจกัษ์ว่า
ในสถานการณ์นัน้ ใครโต้ตอบกับใครด้วยบทสนทนาอะไร โดยทั่วไปผู้ เขียนจะใช้บทสนทนาเช่นนีก็้ต่อเม่ือ
เหตุการณ์นัน้เป็นเหตุการณ์ท่ีมีความสําคัญ หรือบทพูดตอนนัน้เป็นบทพูดท่ีสําคัญต่อการดําเนินเร่ือง ดัง
ตวัอยา่งเร่ือง ปลาหางเปีย ของอญัชนั ความวา่ 
   
   “ถ้าปล้องบอกวา่ทําไมถึงขโมย คณุยาย อยา่ตีปล้องแรงๆ ได้ไหมคะ” 
   “เดก็เวร ก่อเร่ืองเป็นกระบงุยงัมีหน้ามาตอ่รอง” คณุยายยิ่งเขน่เขีย้วเคีย้วฟัน แตก็่ 
  กระแทกเสียงตอบ “เอ้า ก่อนลงมือก็ลองวา่มา” 

  เม่ือยินยอมให้มีโอกาส เด็กหญิงก็เร่ิมต้นสารภาพ “ปล้อง..เอามะนาวกับไข่มาทํา
 ตวัหนงัสือล่องหนค่ะ เม่ือเห็นผู้ ใหญ่ยงัจ้องอย่างเอาเร่ือง เด็กหญิงก็รีบตดัเข้าเป้า “ปล้องจํา
 วิธีมาจากครูอธิบายคะ่ คือถ้าบีบนํา้จากลกูมะนาวมาจิม้เขียนบนกระดาษแทนหมึกเขียวหมึก
 แดงปกต ิพอแห้งแล้วก็จะมองท่ีเขียนเอาไว้ไม่เห็น แต่มีเคล็ดลบัว่าถ้าเอากระดาษไปองัไฟพอ
 ให้ร้อนหนอ่ย กรดในมะนาวมนัจะสนัดาปกบัไฟเห็นเป็นตวัหนังสือออกมาได้ทนัที ปล้องก็เลย
 ลองเขียนหลอกคนนู้นคนนีด้สูนุกๆ” สิน้ข้อให้ความกระจ่าง ยายชมผู้นัง่คมุเชิงอยู่ด้วยทําท่า
 เหมือนจะเป็นลม คณุยายได้แตจ้่องหน้าคนพดูเขม็ง ไม่ช้าก็ตบกระดานรุกล่อ “ยงั-ยงัไม่หมด
เร่ือง แล้วท่ีเจ้าป๊อดมนัว่าวนัก่อนแกเกิดมีคาถาอาคมเสกไข่ทัง้ลกูให้ตัง้แหน็วกบัพืน้ดินได้ตรง
แตไ่มล้่มลงมาแตกเค้เก้นะ่ ไปหลอกอะไรน้อง ริอา่นโกหกใหญ่แล้วนงัน่ี” 
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  “ครูวิทยาศาสตร์บอกปล้องเองค่ะ คือว่าในปีนึงๆจะมีอยู่เพียงวันเดียวท่ีกลางคืนมี
 เวลาเท่ากนัเป๊ง 12 ชัว่โมง เพราะเม่ือถึงวนันัน้ แกนของโลกเราจะไม่เอียงอย่างเคยไงคะ คือ
 ปกติมนัจะเฉียงๆเย้ๆแบบนีค้่ะ” เด็กหญิงทําเอียงฝ่ามือประกอบ ปากอธิบายเป็นคุ้งเป็นแคว
 หากก็ดูได้ถ้อยกระทงความดี พลอยให้ผู้หญิงในท่ีนัน้ผู้ ล้อมวงกันเจียนตองใช้รองขนมบ้าง 
 ฝานหมากดิบเรียงเป็นแว่นกระด้งเพ่ือนําไปผึ่งแดดบ้าง ตา่งเหลียวมาฟังกันอย่างตัง้ใจ “วนั
 นัน้ครูว่าเราเอาไข่ตัง้ฉากกับพืน้ได้จริงๆค่ะ ไข่จะล้มกลิง้ขลุกๆเด็ดขาด ปล้องขีส้งสัย-ก็เลย
 ทดลองทําดวูา่มนัจะจริงเท็จแคไ่หน...” 

 
 บทสนทนานีผู้้อ่านจะเห็นได้ชดัเจนว่า หลานกําลงัพดูกบัยายซึ่งเป็นผู้ ใหญ่ของบ้าน ในสถานการณ์ท่ี
หลานกําลงัตอ่รองไมใ่ห้ยายลงโทษตนฐานท่ีไปขโมยไขก่บัมะนาวซึง่ต้องเก็บไว้ใช้ทําอาหารจนหมดเกลีย้ง ส่วน
บทบรรยายและบทพรรณนาจะชว่ยให้เข้าใจบริบทของการสนทนามากขึน้ 
 
 6. ฉาก 
 ฉาก (setting) หมายถึง สถานท่ีและเวลาท่ีเหตกุารณ์หรือเร่ืองราวในเร่ืองเกิดขึน้  
 ฉากท่ีนักเขียนใช้อาจเป็นได้ทัง้ฉากจริงและฉากสมติ ขึน้อยู่กับเหตุการณ์ในเร่ืองเล่า บางเร่ือง
จําเป็นต้องใช้ฉากจริง โดยเฉพาะเร่ืองท่ีอิงประวตัศิาสตร์ แตสํ่าหรับบางเร่ืองท่ีเหตกุารณ์ในเร่ืองอาจเกิดขึน้ท่ีใด
ก็ได้นัน้ ผู้ เขียนสามารถจินตนาการขึน้เองได้ โดยใช้ฉากสมมติ เช่น  บ้านหลังหนึ่งในสลัมกลางกรุงเทพฯ 
สํานกังานของบริษัทโฆษณาขนาดยกัษ์ใหญ่แหง่หนึง่ เป็นต้น 
 ฉากมีความเก่ียวข้องกบับรรยากาศของเร่ืองเป็นอย่างมาก ทัง้ยงัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตวัละคร
ด้วย เช่น คืนท่ีมีพายุฝนตกหนกัน่าจะเป็นฉากสําหรับเร่ืองร้ายๆ เช่น ฆาตกรรม อุบตัิเหต ุฉากบ้านร้างมรใย
แมงมุมจับ ตะไคร่นํา้เกาะตามทางเดิน ซุ้ มประตูมีเถาวัลย์ปกคลุมให้บรรยายกาศหดหู่เศร้าหมองและ
สะพรึงกลวั  หรือผู้ เขียนใช้ฉากรักแรกพบของพระเอกนางเอกด้วยบรรยากาศสดช่ืน ท่ามกลางทิวทศัน์งดงาม 
แต่เม่ือมีอปุสรรค นางเอกต้องหนีจากพระเอกไปทนทุกข์ทรมานอยู่บ้านตวัเองเป็นช่วงฤดหูนาวอากาศมืดมิด 
เป็นต้น ผู้อ่านได้อารมณ์กับฉากท่ีผู้ เขียนสร้างขึน้และจดจําได้นานแสนนาน น่ีย่อมแสดงให้เห็นความสําคญั
ของการสร้างฉากในบนิเทิงคดี 
 การเขียนฉากไม่ว่าจะเป็นฉากจริงหรือฉากสมมติมาประกอบในเร่ือง รวมถึงการบรรยายให้เห็นภาพ
ของฉาก จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญั และท่ีสําคญัการนําเสนอฉากท่ีดีและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ในตอนเปิดเร่ืองจะเป็นปัจจยัสําคญัในการกระตุ้นและเร้าใจให้ติดตาม การบรรยายและพรรณนาด้วยภาษากวี 
จะทําให้ผู้อา่น “มองเห็น” รู้สกึ” และ “สมัผสั”  
 

 ตัวอย่างเร่ือง ก่อกองทราย ของไพฑรูย์ ธญัญา 
  ลํานํา้นัน้ไหลมาจากทิศตะวนัตก ทอดตวัเลือ้ยเลีย้วเข้าเขตหมู่บ้าน แบง่แผ่นดินออกเป้นสอง
 ส่วน ฟากฝ่ังสองข้างมีบ้านเรือนตัง้อยู่เป็นหย่อมๆ สลับกับสวนยางพาราและสวนผลไม้ ริมคลอง
 ด้านหน้ามีทางเดินลาดลึกจนถึงหาดทราย ใต้คุ้ งนํา้ท่ีหักโค้งเป้นข้อศอก ลํานํา้ยามแล้งตืน้เขิน แต่
 สายนํา้ยงัคงเอ่ือยรินสม่ําเสมอ หลมุพอต้นใหญ่งอกงํา้ชิดตลิ่งแผ่ก่ิงก้านสาขาทอดเงาไปยาวไกล ปก
 คลมุหาดทรายและลํานํา้ด้วยเงาเย็นร่มร่ืน 
  วนัแล้งอย่างร้ายกาจ แผ่นดินระยิบระยับด้วยเปลวแดด สวนยางพาราสลัดใบร่วงโปร่งโล่ง
 เปลือยก่ิงก้านอาบแดดอยู่เคร่งขรึม เงียบเหงา ลมสงดั ใบไม้ใหญ่ไม่ไหวติง มะพร้าวยอดด้วนยืนตาย
 สงบงนัอยูเ่หนือฝ่ัง สรรพสิ่งเหมือนยอมสยบตอ่ฤทธ์ิร้ายของตะวนักล้าในยามเท่ียง 
 
 จากตัวอย่างนีจ้ะเห็นฉากหมู่ บ้านในชนบทท่ีมีลํานํา้เล็กๆ หล่อเลีย้งสรรพสิ่งในหมู่บ้านนัน้ แม้
บรรยากาศหน้าร้อนโดยเฉพาะตอนเท่ียงวนัจะร้อนอย่าง “ร้ายกาจ” ผู้ เขียนใช้ถ้อยคําประณีต บรรจง ให้ผู้อ่าน
เห็นภาพและได้ความรู้เชน่เดียวกบัผู้ เขียน 
 นอกจากวิธีบรรยายสถานท่ี และเวลาแล้ว การสร้างฉากยงัทําได้โดยการใช้ภาษาถ่ินของตวัละครหรือ
กล่าวถึงประเพณีของท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าเร่ืองนัน้ เกิดขึน้ท่ีไหน จากตวัอย่างข้างต้นกล่าวถึง “ต้น
หลมุพอ” “สวนยาง” ผู้อา่นก็พอเดาวา่ คงจะเป็นหมูบ้่านในภาคใต้ 
 เน่ืองด้วยเร่ืองสัน้มีความยาวคอ่นข้างจํากดั ผู้ เขียนจึงต้องประหยดัถ้อยคําในการสร้างฉาก สิ่งใดท่ีไม่
ชว่ยให้เร่ืองดําเนินไปได้ก็ควรตดัทิง้เสีย 
 
 7. มุมมอง 
 มมุมอง (point of view) หมายถึง ตําแหน่งสงัเกตการณ์ท่ีผู้อ่านได้เห็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง ซึ่ง
อาจจะเป็นจากสายตาของใครคนใดคนหนึ่งท่ีเป็นผู้ บรรยายท่ีไม่มีตวัตนอยู่ในเร่ืองหรือเป็นตวัละครตัวใด       
ตวัหนึ่ง โดยทัว่ไปมุมมองจากสายตาของผู้บรรยายท่ีอยู่นอกเร่ืองจะให้ภาพท่ีรอบด้าน ในขณะท่ีมุมมองท่ีมา
จากสายตาของตวัละครในเร่ืองให้ภาพท่ีใกล้ชิดสนิทสนมมากกวา่และบอ่ยครัง้ก็ให้ความเพลิดเพลินมากกวา่ 
 รูปแบบของมมุมองในการเลา่เร่ือง มีดงันี ้
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 7.1 ให้ตัวละครส าคัญในเร่ืองเป็นผู้เล่า ผู้ เขียนกําหนดให้ตวัเอกของเร่ืองเป็นผู้ เล่าเร่ืองของตนเอง
โดยชํา้คําว่า ผม ดิฉัน ข้าพเจ้า หนู เรา เล่าถึงเหตุการณ์หรือข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึน้กับตัวเอง บางครัง้เล่าใน
ลกัษณะท่ีเรียกว่า กระแสจิตประหวดั (Stream of Consciousness) หรือตวัเอกเล่าเร่ืองของตน โดยปรากฏ
เป็นรูปกระแสความคดิประหวดัไปถึงเหตกุารณ์ตา่งๆ  
 7.2 ให้ตัวละครรองในเร่ืองเป็นผู้เล่า ผู้ เขียนกําหนดให้ตวัละครท่ีบทบาทรองลงไปมีหน้าท่ีเล่าโดย
สมมติว่า ตวัละครตวันัน้อยู่ในเหตกุารณ์หรือร่วมรู้เร่ืองตา่งๆ เพราะใกล้ชิดและรู้จกัตวัเอกเป็นอย่างดี การเล่า
แบบนีมี้ข้อดีคือตวัละครรองสามารถบรรยายการกระทํา อปุนิสยัใจคอ คณุงามความดีของตวัละครสําคญั และ
ตวัละครอ่ืนๆ ตามท่ีตนได้ยินได้ฟังมาทุกแง่ทกุมุมเหมือนเป็นคนกลางท่ีได้ยินได้เห็นการสนทนา การทะเลาะ 
วิวาท ฯลฯ ของบคุคลอ่ืน แล้วนําเร่ืองท่ีตนได้ยินได้เห็นมาเลา่อีกตอ่หนึง่ จงึเป็นมมุมองของบรุุษท่ี 3 
 7.3  ผู้แต่งในฐานะเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้เล่าเอง ในกรณีนกัเขียนจะไม่ให้ตวัละครตวัใดตวัหนึ่งเป็นผู้
เล่า แตจ่ะใช้วิธีบรรยายไปตามเร่ืองท่ีตวัละครมีบทบาท ทัง้นีเ้ป็นเหตกุารณ์และความรู้สึกนึกคิดภายในใจ ของ
ตวัละคร ผู้แตง่เป็นผู้ล่วงรู้หมดทกุสิ่งทกุอย่างเก่ียวกบัตวัละครและนํามาบรรยายได้อย่างถ้วนถ่ี ไม่ว่าตวัละคร
นัน้ๆ จะคิดอะไร รู้สึกอย่างไรและทําอะไร บางคราวผู้ แต่งก็อาจจะสอดแทรกความเห็นหรือคําพูดของตน
เก่ียวกบัพฤตกิรรมของตวัละคร 
 

 ดงัตวัอย่างจากเร่ือง ส่ีสิบห้าบาท ของวาณิช จรุงกิจอนันต์  ท่ีผู้ เล่าเป็นผู้ รอบรู้ว่า “ทุย” ตัว
ละครหลกัของเร่ืองคดิอะไร กําลงัจะทําอะไร และเหตใุดจงึไมย่อมความเอาเปรียบจากนายจ้าง ดงัความวา่ 

 

 ทยุนึกได้ว่าเขาเพิ่งรับเงินเดือนท่ีสองมาเม่ือวานซืนนี ้ถ้าอย่างนัน้เขาควรมีสิทธ์ิได้รับ
เงินอีก เพราะวนันีเ้ป็นวนัท่ีสอง นายห้างไล่เขาออกจากงานเม่ือสกัครู่ท่ีผ่านมาเป็นเวลาพัก
เท่ียงพอดี คํานวณเลขในใจอยู่สักครู่ ทุยก็รู้ว่าเขาจะต้องได้เงินอีกส่ีสิบห้าบาท คิดได้ดงันัน้    
ทยุก็หนักลบัไปท่ีห้างสรรพสินค้าแห่งนัน้ใหม่ เดินขึน้ไปบนชัน้สามซึ่งเป็นออฟฟิตท่ีพนกังาน
จะต้องไปรับเงินเดือนท่ีนัน่ เขาสวนทางกบันายห้างตรงทางเข้าพอดี 

   
 7.4 ผู้แต่งในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์เป็นผู้เล่า การใช้กลวิธีนีผู้้ เขียนจะไม่สามารถเข้ไปอยู่ในจิตใจ
ของตวัละคร แตจ่ะทําหน้าท่ีเสมือนคนรายงานสิ่งท่ีต้นเห็นหรือได้ยินได้ฟัง ได้สงัเกตการสนทนาหรือการกระทํา
ของตัวละครเท่านัน้ ไม่อาจทราบความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร ผู้ เ ขียนมีหน้าท่ีเหมือนคนนอกท่ีคอย
สงัเกตการณ์ เร่ืองสัน้ท่ีใช้กลวิธีนีจ้ึงคล้ายบทละครมาก จึงได้ช่ืออีกอย่างว่า Dramatic point of view นกัเขียน
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เปรียบเสมือนกล้องโทรทศัน์ท่ีจบัภาพการแสดงอยู่หรืออาจเหมือนผู้ กํากบัละคร เร่ืองทัง้หมดเผยให้ผู้อ่านเห็นรู้
โดยสิ่งท่ีเกิดขึน้ และสิ่งท่ีมีการพกูนั ความรู้สกึนกึคดิใดๆ ในใจของตวัละครเป็นสิ่งท่ีคนอา่นไมรู้่  

 
8. กลวิธีทางวรรณศิลป์ 

กลวิธีทางวรรณศิลป์ท่ีสําคญัท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ ได้แก่ การใช้สญัลกัษณ์ (symbol) และการเสียดสี 
(satire) 

8.1 การใช้สัญลักษณ์ ในทางวรรณกรรม หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีสมมติให้หมายถึงอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
ผู้อา่นจะเข้าใจได้โดยการถอดความเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ เชน่ 

 
เร่ือง นกเขาไฟ ของไพฑรูย์ ธัญญา เป็นเร่ืองราวท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือของท้องถ่ิน ซึ่งในเร่ือง

ผู้ เขียนใช้ นกเขาไฟ เป็นสัญลกัษณ์ของความเช่ือดัง้เดิม ท่ีคนในท้องถ่ินเช่ือว่าเป็นตวัอุบาทว์จะนําสิ่งไม่ดีมา
ให้แก่ผู้ เลีย้งด ูแต่ “ผม” ตวัละครหลกัเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ไม่เช่ือตามความคิดความเช่ือของคนรอบตวัทัง้ 
“แม”่ และ “ลงุ” สดุท้ายจงึตดัสินใจฆา่นกเขาไฟมาเป็นอาหารให้ผู้ เป็น “ลงุ” กินแกล้มเหล้า แม้ “ลงุ” จะแนะนํา
ให้ไล่ไปเท่านัน้ เพ่ือพิสูจน์ตามความคิดของตนเองว่านกเขาไฟไม่ใช่สิ่งท่ีไม่ดีหรือนําพาสิ่ งเลวร้ายมาให้กบัคน
เลีย้งหรือหากฆ่าแกงมนัจะตายโหงตามนกไป เพราะทัง้หญิงคนรักก็หายป่วยไข้ หมขูองแม่ท่ีเลีย้งไว้ก็อาการดี
ขึน้ไมเ่ป็นโรคและเบื่ออาหารเหมือนเม่ือครัง้ท่ียงัมีนกเขาไฟอยู่ 

 

8.2 การเสียดสี เป็นกลวิธีแบบหนึ่งท่ีทําเร่ืองสําคญัให้กลายเป็นเร่ืองขบขนัเพ่ือเสียดสี ล้อเลียน 
ความเขลาหรือความไมถ่กูต้องของมนษุย์และสงัคม เชน่ 

 

เร่ือง จดหมายถึงแผ่นดิน ของอัญชัน  ท่ีเสียดสีถึงการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ จน
ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเลวร้าย ดงัความตอนหนึ่ง ท่ีผู้ เล่าเร่ืองเสียดสีถึงแม่ค้ารถเข็นท่ีขาย
อาหารให้แก่นกัทอ่งเท่ียวอยูริ่มทะเล แตก่ลบัทําลายทะเลด้วยการนําจานชามไปล้าง 

 

     ...บรรดารถเข็นขายข้าวแกง ก๋วยเต๋ียว ส้มตํานํา้ตก ล้วนแตต่ิดป้ายแข่งว่าตา่งก็ใช่เจ้าเก่า
ดกึดําบรรพ์ยคุก่อนโลกสกปรกกนัทัง้นัน้ พากนัตัง้ขบวนกันรับมือความตายอดตายอยากของ
นกัเท่ียวอยา่งยาวเหยียดประชิดตวัหาด ชนิดท่ีนํา้ทะเลขึน้เม่ือไหร่มีหวงัเป็นได้โดนกวาดลงนํา้
เกลีย้งทัง้หาบทัง้คน ก็ลงมีอ่างใบเท่าฟ้ามาตัง้วางให้สบายเสร็จสรรพกันต่อหน้าแบบนี ้โธ่ ! 
แล้วมนัเร่ืองอาไร้จะให้เขาเท่ียวแบกเอากาละมงัล้างชามกับถังขยะติดมาด้วยล่ะ คิดแล้วไม่
อาบไม่เอิบมันแล้ว บอกตรงๆว่ากลัว เพราะพอขึน้จากนํา้ ล้างชาม เอ๊ยไม่ใช่จากนํา้ทะเล
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มาแล้วคงไมพ้่นตวัเป็นมนัแผล็บเพราะคราบนํา้มนัหม ูส่วนบีกินีชิน้น้อยๆเหลือใจ อาจโดนไม้
จิม้ฟันสะกิดสะเกาจนถกูปลดเปลือ้งไปโดยไมรู้่สกึอยูก่ลางคล่ืน แล้วก็กลบัมีแผ่นกระดาษจาก
ถงุปลาหมกึยา่งมานาบขงึตงึทรวงอยูแ่ทนในนํา้และพวงผมท่ีเลือ้ยยาวเป็นนางเงือกอาจมีเม็ด
ข้าวขาวระยบัพราวตดิอยูต่ามพวงผม...สวยแปลกเหมือนดาวบนฟ้ามืด... 

 
จุดเร่ิมต้นการเขียนเร่ืองสัน้ 
 เร่ืองสัน้เป็นเร่ืองท่ีต้อง “ฝึกฝน” อย่างจิรงจัง จน “ตกผลึก” ทัง้ด้านความคิดท่ีต้องการนําเสนอ 
จินตนาการและการใช้ภาษา การเร่ิมต้นเขียนเร่ืองสัน้หนึ่งๆของนักเขียนแต่ละคนนัน้ไม่เหมือนกัน และดู
เหมือนวา่ไมมี่กฎเกณฑ์ใดๆท่ีแนน่อนตายตวั บางคนอาจจะเร่ิมจากการคดิหาแก่นเร่ืองหรือความคิดสําคญัของ
เร่ืองก่อน ในขณะท่ีบางคนอาจเร่ิมจากโครงเร่ืองพร้อมๆกบัการคิดแก่นเร่ือง 
 แนวทางการเร่ิมต้นเขียนเร่ืองสัน้ท่ีนกัเขียนมือใหม่อาจนําไปใช้ได้ มีดงันี ้
 
 1. เร่ิมจากสุภาษิตหรือค าพังเพย 
 อุปสรรคประการแรกในการเร่ิมต้นของนักเขียนมือใหม่ อยู่ท่ีไม่รู้ว่าจะนําเสนอแก่นเร่ืองหรือแนวคิด
สําคญัอะไร บางคนไม่รู้จะนําเร่ืองอะไรมาเขียน ในขณะท่ีบางคนคิดว่าสิ่งท่ีจะเขียนนัน้ล้วนแล้วแตมี่คนนําไป
เขียนแล้วทัง้สิน้ ดงันัน้วิธีท่ีง่ายท่ีสดุ คือการนําสภุาษิตหรือคําพงัเพยมาเป็นแก่นเร่ืองหรือความคิดสําคญัท่ีจะ
นําเสนอ เม่ือเลือกได้แล้วก็ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องตามความหมาย จากนัน้ค่อยผูกเร่ือง ซึ่งนักเขียน
จะต้องมีความชดัเจนวา่ต้องการส่ือความหมายอะไรหรือนําเสนออะไร 
 สิ่งท่ีต้องคํานึงเป็นประการแรกคือ เร่ืองสัน้ไม่ใช่นิทานก่อนนอนหรือนิทานสอนใจท่ีมุ่งเน้นการสอน
ศีลธรรมและนกัเขียนก็ไม่ใช่ครู พระหรือนกัเทศน์ ผู้ เขียนจึงต้องสอดแทรกสิ่งท่ีจํานําเสนอไว้ภายในเร่ืองราว 
เหตกุารณ์ พฤตกิรรมของตวัละครอยา่งแนบเนียน แทนการกลา่วถึงสภุาษิตโดยตรง 
 ประการท่ีสอง ผู้ เขียนต้องไมส่นใจว่ามีใครเคยนําสภุาษิตหรือคําพงัเพยนัน้ๆมาใช้เป็นแก่นเร่ืองหรือไม ่
เพราะแก่นเร่ืองหรือความคิดสําคัญหนึ่งๆสามารถนํามาสร้างเป็นเนือ้เร่ืองและผูกเป็นโครงเร่ืองต่างๆได้
มากมาย ความสนกุสนานและความต่ืนเต้นเร้าใจอยูท่ี่โครงเร่ืองและกลวิธีการเลา่เร่ือง 
 ตวัอย่างเช่น แก่นเร่ืองท่ีเลือกคือ “ปลาหมอตายเพราะปาก” ผู้ เขียนสามารถนํามาผูกเป็นเร่ืองได้ว่า 
สามี ภรรยาคูห่นึง่ สามีเป็นนกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับไปทัว่โลก เพราะเป็นเจ้าของทฤษฎีใหม่ ความ
มีช่ือเสียงนํามาซึ่งฐานะทางการเงินและเกียรติยศแก่คนทัง้คู่ แต่เม่ือเขาเสียชีวิตไป ภรรยาของเขาได้ค้นพบ
บนัทึกลบัอนัทําให้ทราบว่าในทางปฏิบตัินัน้ เขาไม่ได้ทําแบบเดียวกบัท่ีคิดและเขียน เธอว่ามนัเป็นความชาญ
ฉลาดอยา่งคาดไมถ่ึงวา่สามีของเธอสามารถลวงโลกได้ขนาดนัน้ และมนัก็เป็นความโง่ของนกัวิชาการทัง้หลาย
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ด้วย คืนวนัหนึง่เธอได้นําความเร่ืองนีไ้ปเลา่ให้เพ่ืนสนิทฟัง เช้าวนัตอ่มาข่าวแพร่สะพดัไปทัว่ งานเขียนของสามี
จึงได้ถูกนํามาพิจารณาใหม่ ในท่ีสุดความเช่ือถือและความเล่ือมใสในทฤษฎีดงักล่าวก็มลายไป พร้อมๆกับ
ช่ือเสียง เกียรตยิศและฐานะทางการเงิน ในขณะท่ีเสียงประณามจากทัว่ทกุสารทิศก้องเข้าหจูนเธอเองต้องหลบ
ลีห้นีหน้าไปจากสงัคมท่ีเคยอยู ่
 2. จากความสะเทือนใจสู่แรงบันดาลใจ 
 มนษุย์ทกุคนมีอารมณ์ความรู้สึกทัง้สุข ทกุข์ เศร้า สมหวงั ผิดหวงั คละเคล้ากันไปทัง้ในยามท่ีประสบ
ด้วยตนเองหรือได้ยิน ได้ฟัง ได้รับรู้เร่ืองราวของผู้ อ่ืน และหากเป็นนกัเขียนจะยิ่งเกิดความสะเทือนใจได้ง่ายกว่า
คนทัว่ไป นกัเขียนจึงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนผ่านเป็นตวัอกัษรและเร่ืองเล่าต่างๆเพ่ือให้ผู้อ่านได้มี
ส่วนร่วมในอารมณ์ความรู้สึกนัน้ เช่น เม่ือได้อ่านข่าวเร่ืองเด็กวยัรุ่นคนหนึ่ง คลอดลูก แล้วนําลกูมาทิง้ไว้ ท่ีวดั  
ผู้ เขียนก็จะรู้สึกเศร้าเวทนาต่อเหตกุารณ์นัน้ และนําความสะเทือนใจท่ีเกิดขึน้มาแต่งเร่ืองสัน้เพ่ือนําเสนอให้
ผู้อา่นเห็นวา่การท้องก่อนวยัอนัควรและขาดสตนิัน้เป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนต้องเดือดร้อนโดยเฉพาะลกูท่ีเป็นเลือดในอก
อยา่งแท้จริง 
 3. แสวงหาแง่มุมจากประสบการณ์ชีวิต 
 ความเป็นมนษุย์ท่ีอยู่ในสงัคมท่ีมีการส่ือสารกนัตลอดเวลา ทําให้เราได้พบเห็นแง่มมุตา่งๆของชีวิตทัง้
ของตนเองและผู้ อ่ืน แม้ว่าวิถีชีวิตและวิถีการทํางานของคนแตล่ะคนจะแตกตา่งกนั บางคนได้พบปะพดูคยุกบั
คนมากหน้าหลายตา บางคนอาจจะมีชีวิตเงียบๆสนัโดษเป็นส่วนใหญ่ แตป่ระเด็นสําคญัอยู่ท่ีการหยดุคิดและ
เก็บเก่ียวบางแง่มมุของประสบการณ์ชีวิตมานําเสนอเป็นงานเขียนท่ีสร้างสรรค์ เช่น นกัเขียนมีประสบการณ์
การเลีย้งหลานท่ีกําลงัอยู่ในช่วงวยัรุ่น อาจเขียนเร่ืองสัน้เก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิด รสนิยม ตลอดจนพฤติกรรม
ต่างๆของพวกวยัรุ่นโดยอาจสร้างข้อขดัแย้งระหว่างตวัละครท่ีเด็กไม่ยอมเช่ือฟังผู้ ใหญ่ จนถึงจุดท่ีเผชิญกับ
ปัญหาบางอยา่งท่ีเกินจะแก้ไขได้ สดุท้ายก็เช่ือในความคดิของผู้ใหญ่เม่ือท่านได้อาบนํา้ร้อนมาก่อน 
 4. ศึกษา ค้นคว้าเพ่ือให้รู้แจ้งเหน็จริง 
 นกัเขียนท่ีดีส่วนใหญ่เป็นนกัอ่าน การอ่านแล้วคิดพร้อมตัง้คําถาม เป็นการบ่มเพาะปัญญาและช่วย
พฒันาทกัษะการเขียน เม่ือนกัเขียนมือใหม่ได้โครงเร่ืองพร้อมกบัความคิดสําคญัหรือแก่นเร่ืองแล้ว อีกทัง้รู้ว่า
ต้องการเขียนอะไร เพ่ือส่ือความหมายอะไร สิ่งแรกท่ีต้องทํานั่นคือการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือช่วย
สนบัสนุนความคิดของตน และช่วยให้ผู้อ่านได้ความบนัเทิงพร้อมได้แง่คิดมุมมองบางอย่างจากการอ่าน เช่น 
ถ้าเร่ืองนัน้ ตวัละครจะต้องจบชีวิตลงด้วยโรคเอดส์ นกัเขียนจะต้องมีความรู้เร่ืองเอดส์ในทกุแง่มุม ทัง้อารมณ์
ความรู้สกึนกึคดิของผู้ เป็นโรค และอาการเจ็บป่วยตัง้แตข่ัน้เร่ิมต้นจนใกล้จะสิน้ชีวิต  
 ความรู้ในอีกประการหนึง่ คือ การรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งท่ีผู้ เขียนสมมตขิึน้ แม้วา่เร่ืองสัน้จะเป็นเร่ืองสมมต ิ
แตก่ารสมมตจิะต้องมี “ความแนบเนียน” ด้วย เชน่ ถ้าฉากของเร่ืองเป็นบ้านหลงัหนึง่ บ้านหลงันีเ้ป็นฉากสมมต ิ
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นกัเขียนต้องมองให้ออกว่าแปลนของบ้านเป็นเช่นไร ห้องรับแขกอยู่ตรงไหน เข้าออกได้ก่ีทาง เช่ือมตอ่ส่วนใด
ของบ้าน มิใช่ว่าวันหนึ่งนางเอกเดินออกจาห้องอ่านหนังสือแล้วเลีย้วซ้ายมาท่ีห้องรับแขก แต่อีกวันหนึ่ง
ห้องรับแขกกลบัไปอยูท่ี่ปีกขวาของห้องอ่านหนงัสือ เป็นต้น ในกรณีท่ีใช้ฉากจริง นกัเขียนจะต้องศกึษาสถานท่ี
ท่ีจะใช้เป็นฉากอยา่งเข้าใจ 
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การเขียนบทบรรณาธิการ 

 
 บทบรรณาธิการ เป็นความเรียงประเภทหนึ่งท่ีปรากฎอยู่ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร หรือเป็น

ความในใจของคณะผู้จดัทําส่ือสิ่งพิมพ์ฉบบันัน้ๆ เพ่ือบอกถึงความเป็นตวัตน จดุยืน นโยบายและทิศทาง

ของส่ืออยา่งตรงไปตรงมาและชดัเจน ในบทนีจ้ะกลา่วถึงความหมาย ความสําคญัของบทบรรณาธิการและ

แนวทางการเขียนบทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพ์และนิตยสาร ซึ่งอาจมีราบละเอียดท่ีแตกตา่งกนัอยู่บ้าง

ทัง้ในด้านช่ือเร่ือง วัตถุประสงค์ โครงสร้าง ระดับภาษา และท่วงทํานองการเขียน โดยอาศยัฐานจาก

การศกึษาบทบรรณาธิการท่ีปรากฏอยู่ในส่ือตา่งๆ ในปัจจบุนั 

 

ความหมายของบทบรรณาธิการ 

 บทบรรณาธิการ หมายถึง ความเรียงท่ีมุ่งนําเสนอทัศนะ ข้อคิดและความเห็นเก่ียวกับเร่ืองราว 

ปัญหาหรือเหตกุารณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ โดยท่ีบรรณาธิการหรือผู้ เขียนเขียนขึน้ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของส่ือ

หรือตวัแทนคณะผู้จดัทําส่ือฉบบันัน้ ไมใ่ชใ่นฐานะของตนเองหรือของใครคนใดคนหนึ่ง ความเรียงดงักล่าว

จงึเป็นเหมือน ‚หน้าตา่ง‛ ของแนวคดิ นโยบาย ทิศทางและจดุยืนของส่ือ 

 ด้วยเหตนีุ ้ผู้ เขียนบทบรรณาธิการหรือบรรณาธิการจึงต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบสูงมาก คือ

ต้องทําหน้าท่ีศกึษา ตรวจสอบข้อมลู ข้อเท็จจริงพร้อมกบันําเสนอทศันะและความคิดเห็นอย่างซ่ือสตัย์ต่อ

ผู้อ่านโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นสําคญั ดงันัน้ อาจพบว่าบทบรรณาธิการของ

หนงัสือพิมพ์แตล่ะฉบบันําเสนอทศันะและความคิดเห็นตอ่สถานการณ์ปัญหาหนึ่งๆ ไปในทิศทางท่ีตรงกนั

ข้ามหรือสวนกระแสเลยก็ได้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าแนวทางการแก้ไขหรือทางออกของปัญหาใดๆ ท่ีอยู่บน

พืน้ฐานของผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่นัน้มีได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง หรือเป็นไปตามนโยบาย 

ทิศทางหรือจุดยืนของหนังสือพิมพ์ฉบบันัน้ แต่ในส่วนของบทบรรณาธิการนิตยสารจะเป็นพืน้ท่ีในการ

ส่ือสารกับผู้อ่านอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้ข้อแนะนําเก่ียวกับการอ่านนิตยสารฉบบันัน้ หรือบอกเล่าถึง

ท่ีมาท่ีไป ประวัติความเป็นมาเก่ียวกับข้อเขียนหรือตัวผู้ เขียนแต่ละคนในเล่ม ตลอดจนให้ข้อคิดหรือ

วิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบัสถานการณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในสงัคม 
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ความส าคัญของบทบรรณาธิการ 

 ในโลกท่ีเต็มไปด้วยข้อมลูข่าวสารเช่นทกุวนันี ้ผู้อ่านหรือผู้ รับสารจํานวนมากต้องการใครสกัคนท่ี

จะชว่ย ‚จําแนกแยกแยะ‛ และกําหนดวาระข่าวสารว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองสําคญั สิ่งนีจ้ึงกลายมาเป็นบทบาท

ของบรรณาธิการท่ีต้องอยู่กบัข้อมลูข่าวสาร และต้องมีความสามารถในการแยกข้อเท็จจริงและความจริง

ออกจากเร่ืองแตง่ ตลอดจนรู้แหลง่สารสนเทศท่ีหลากหลายและสามารถบอกได้ว่าข้อมลูหรือข้อเท็จจริงนัน้

น่าเช่ือถือหรือไม่ แค่ไหน อย่างไร บทบรรณาธิการจึงมีความสําคญัสําหรับผู้อ่านในการช่วยสรุปประเด็น

ปัญหา ให้ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้อง ครบถ้วน หลายมุมมองหรือให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ซึ่งผ่านการคิด 

วิเคราะห์และทบทวนมาแล้วอยา่งเป็นระบบ 

 บทบาทหน้าท่ีหลักของบทบรรณาธิการ จึงอยู่ท่ีการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นข่าว เร่ืองราว

หรือสถานการณ์สําคญัๆท่ีเกิดขึน้ ซึง่แท้ท่ีจริงแล้วก็คือการดํารงไว้ซึง่หน้าท่ีของส่ือมวลชน อนัประกอบด้วย 

 1. การเป็น “ผู้คัดกรองสาร” (gatekeeper) โดยการกลัน่กรอง แยกแยะ ตรวจสอบข่าวสารข้อมลู

ทัง้สว่นท่ีเป็นเท็จและสว่นท่ีเป็นจริง พร้อมทัง้คดัเลือกวา่ขา่วสารใดบ้างท่ีมีความสําคญั และมีผลกระทบตอ่

ประชาชนหรือสาธารณชน 

 2. การก าหนดวารขขาาวสาร (agenda setting) โดยการจดัลําดบัความสําคญัและกําหนด

ประเดน็หรือหวัข้อตา่งๆ เพ่ือให้ประชาชนหรือสาธารณชนรับทราบ ตระหนกั ขบคิด ทบทวนหรือปฏิบตัิตาม 

ดงันัน้จึงพบว่า เร่ืองราวหรือประเด็นใดท่ีส่ือมวลชนให้ความสนใจ ประชาชนก็มกัจะต่ืนตวักับเร่ืองนัน้ไป

ด้วย 

 3. การเป็น “สุนัขเฝ้าบ้าน” (watch dog) โดยการสงัเกต เฝ้าระวงัและติดตามเหตกุารณ์ความ

เคล่ือนไหวตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ พร้อมทัง้บอกกล่าวและร้องเตือนให้ประชาชนทราบ ในกรณีท่ีเกิดความไม่ชอบ

มาพากล 

 ดงันัน้ ‚ความคิดเห็น‛ ของบรรณาธิการ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญั เพราะเป็นสิ่งท่ี ‚ชีนํ้า‛ ว่า 

อขไร หรือเร่ืองใดเป็นเร่ืองสําคญัท่ีประชาชนควรรู้ ควรทราบหรือควรตระหนกั พร้อมกันนัน้ยงัชีต้่อไปถึง

เหตผุลว่า ท าไม และให้อธิบายว่า ควรทําอยาางไร จึงจะดี ส่วนการท่ีความคิดเห็นของผู้ เขียนจะมีความ

น่าเช่ือถือหรือไม่ในสายตาของผู้อ่านนัน้ก็ขึน้อยู่กับข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลกัฐานท่ีเลือกนํามาใช้และ

อ้างอิง ทัง้ยงัขึน้อยูก่บัความสามารถในการใช้ภาษาเขียนเพ่ือโน้มน้าวและจงูใจอีกด้วย ซึ่งถ้าปัจจยัทัง้หมด

ท่ีกลา่วมานีไ้ด้ถกูบรูณาการเข้าด้วยกนัอยา่งถึงพร้อมและสมบรูณ์ บทบรรณาธิการนัน้ๆ ก็จะทรง ‚อิทธิพล‛ 

ทางความคดิตอ่ผู้อา่นไมน้่อยทีเดียว 
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วัตถุปรขสงค์ของบทบรรณาธิการ 

 เน่ืองจากนโยบายและวาระของหนงัสือพิมพ์รายวนักบันิตยสารมีความแตกต่างกนั การเขียนบท

บรรณาธิการในส่ือตา่งๆ ดงักลา่วนี ้จงึมีวตัถปุระสงค์และลกัษณะบางประการแตกตา่งกนัไปด้วย 

 1. วัตถุปรขสงค์ของบทบรรณาธิการในหนังสือพมิพ์ 

 บทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพ์มีวตัถปุระสงค์หลกั จําแนกได้ 3 ประการ คือ การกําหนดประเด็น

ปัญหา การชีนํ้าทางความคดิและการแสดงความคิดเห็นทัว่ไป 

      1.1 การก าหนดปรขเด็นปัญหา 

  การกําหนดประเดน็ปัญหาคือ การมุง่เน้นจดุประกายความคดิหรือสร้างกระแสความสนใจ

ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งให้แก่กลุ่มผู้อ่าน เน่ืองด้วยในแต่ละวนัมีเร่ืองราว ข่าวสารและเหตกุารณ์ต่างๆ เกิดขึน้

มากมาย เร่ืองท่ีมีความสําคญับางเร่ือง บางมิต ิหรือบางประเด็นอาจถกูประชาชนมองข้ามความสําคญั ไม่

เห็นประเด็นปัญหาหรือถูกละเลยจากส่ือด้วยกันเอง บทบรรณาธิการประเภทนีจ้ะทําหน้าท่ีจดุประกาย ชี ้

ประเดน็ให้เห็นความสําคญัหรือชกัชวนให้จบัตามองซึ่งในด้านหนึ่งก็เป็นการป้องปรามผู้ ท่ีเก่ียวข้องอยู่ในที

ด้วยว่า เร่ืองราวท่ีหยิบยกมานีเ้ป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชน ดงันัน้สิ่งสําคญัประการหนึ่งของ

บทบรรณาธิการประเภทนี ้คือ การอธิบาย ขยายความ ตีความข่าว ให้รายละเอียดและภูมิหลงัเก่ียวกับ

ความเป็นมาของขา่วหรือประเดน็ปัญหาเร่ืองราวนัน้ หาไม่แล้ว ผู้อ่านก็ไม่อาจเข้าใจได้ว่า ข่าวสารประเด็น

ปัญหาหรือเร่ืองราวดงักลา่วมีความสําคญัหรือเป็นประเดน็ได้อยา่งไร 

      1.2 การชีน้ าทางความคิด  

            การชีนํ้าทางความคดิ คือ การหยิบยกสถานการณ์บ้านเมือง นโยบายของรัฐบาลเหตกุารณ์

สําคญัของประเทศและประชาคมโลกเร่ืองใดเร่ืองหนึง่มาพิจารณา พินิจ พิเคราะห์ ซึง่อาจปรากฏออกมาใน

รูปของการสนบัสนนุ เห็นด้วยหรือคดัค้าน พร้อมกบัชีนํ้าทางความคิดว่าประเด็นปัญหาท่ีหยิบยกขึน้มานัน้

ควรจะแก้ไขอย่างไร ใครหรือฝ่ายใดควรจะดําเนินการอย่างไร ต้องระมดัระวงัอะไรบ้าง ตลอดจนชีใ้ห้เห็น

ข้อบกพร่องอนัอาจจะก่อให้เกิดผลเสียตอ่สว่นรวม รวมทัง้การเสนอแนะและเรียกร้องให้เกิดการกระทําตาม

แนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสม ฯลฯ ซึง่โดยนยั ก็คือการประกาศจดุยืนและทิศทางของหนงัสือพิมพ์ตอ่เร่ืองราวหรือ

สถานการณ์นัน้ 

      1.3 การแสดงความคิดเหน็ท่ัวไป  

          การแสดงความคดิเห็นทัว่ไป คือ การเน้นท่ีการแสดงความคิดเห็นต่อเหตกุารณ์ใดๆ อาจจะ

ในเชิงบวกหรือเชิงลบ หรือหยิบยกการกระทําของบุคลใดบุคคลหนึ่ง องค์กรใดองค์กรหนึ่งมากล่าวช่ืนชม 
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ยกย่อง สรรเสริญหรือตําหนิติเตียน เพ่ือมิให้เป็นแบบอย่าง หรือเพ่ือชีใ้ห้เห็นว่าเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชน

และประเทศชาต ิแล้วแตก่รณี 

  ในส่วนของเนือ้หาข่าวสารท่ีนํามาเป็นประเด็นของบทบรรณาธิการนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็น

เนือ้หาด้านการเมืองการปกครอง ด้านสงัคม และด้านเศรษฐกิจ แตไ่มว่า่จะเป็นการนําเสนอเนือ้หาประเภท

ใดก็ตามและไม่ว่าบทบรรณาธิการนัน้จะอยู่ในยุคสมยัการปกครองแบบใด สิ่งสําคญัอยู่ท่ีตวัผู้ เขียนและ

บริบททางสงัคมและการเมืองในขณะนัน้ 

 

 2. วัตถุปรขสงค์ของบทบรรณาธิการในนิตยสาร 

 ข้อสังเกตประการหนึ่งระหว่างหนังสือพิมพ์กับนิตยสาร คือ บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์

รายวนัมกัจะไมบ่อกกลา่ว เลา่แจ้งแถลงไขวา่หนงัสือพิมพ์ฉบบันัน้มีเนือ้หาสาระท่ีโดดเดน่อะไรบ้าง อย่างไร 

รวมถึงไม่พยายามท่ีจะเช่ือมโยงหรือร้อยรัดเนือ้หาทัง้หมดเข้าด้วยกัน แต่นิตยสารมักปรากฏสิ่งต่างๆ

ดงักลา่วข้างต้น 

 วตัถุประสงค์ของบทบรรณาธิการในนิตยสารจําแนกได้ 3 ประเภท คือ การบอกเล่า การสร้าง

บรรยากาศ และการแสดงความคดิเห็น 

      2.1 การบอกเลาา คือ การเน้นท่ีการทกัทาย บอกกล่าว เล่าแจ้งแถลงไข ให้ข้อมูลข่าวสาร

สําคญั แนะนําเร่ืองราวท่ีนา่สนใจในฉบบั รวมถึงการชีป้ระเดน็หรือกําหนดปัญหาท่ีนา่พิจารณา 

      2.2 การสร้างบรรยากาศ คือ การเน้นการสร้างบรรยากาศความตระหนกั ต่ืนตวั ให้กําลงัใจ

หรือกระตุ้นให้เกิดความหวงัใหม่ ให้ระลึกถึงความร่าเริง สนุกสนานในเทศกาลประจําปีต่างๆ ท่ีกําลงัจะ

มาถึง เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ การกระตุ้นเตือนให้เห็นวนัสําคญัต่างๆทางพระพทุธศาสนา 

เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ การสร้างบรรยากาศตามกระแสสังคมในช่วงเวลานัน้ๆ เช่น การ

แขง่ขนัฟตุบอลโลก กีฬาโอลิมปิก เป็นต้น รวมทัง้การนําเข้าสูเ่ร่ืองเดน่ประจําปี  

      2.3 การแสดงความคิดเห็น คือ การหยิบยกเหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนั เร่ืองราว ปัญหา

ทัว่ไปในสงัคมหรือเหตกุารณ์ท่ีประชาชนให้ความสนใจมาพิจารณา พินิจ พิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น

ในแง่มมุท่ีหลากหลาย ทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย สนบัสนนุ คดัค้าน ฯลฯ ด้วยการหยิบยกเหตผุลและตวัอย่าง

ตา่งๆ มาประกอบ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดการฉุกคิด ยบัยัง้ชัง่ใจ โน้มน้าวใจให้เห็นด้วย 

คล้อยตามหรือเสนอแนะแนวทางปฏิบตัหิรืออาจเป็นความคดิเห็นท่ีนําไปสูเ่ร่ืองเดน่ประจําฉบบัก็ได้ 

 



5 
 

โครงสร้างบทบรรณาธิการ 

 บทบรรณาธิการของส่ือสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยส ารมีโครงสร้างคล้ายกับ

บทความทัว่ไปซึ่งประกอบด้วย ความนํา เนือ้เร่ือง และส่วนสรุป ทว่าอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่าง

กนับ้างในแตล่ะส่ือ 

 1. โครงสร้างบทบรรณาธิการในหนังสือพมิพ์ 

 บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย ความนํา เนือ้เร่ือง และส่วนสรุป  และจาก

การศกึษาลกัษณะทัว่ไปของบทบรรณาธิการพบว่า ส่วนใหญ่มีช่ือเร่ือง เป็นช่ือสัน้ๆ ท่ีได้ใจความ สามารถ

ส่ือความหมายกบัผู้อ่านได้โดยทนัทีว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร ความยาวของบทบรรณาธิการโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 

4-6 ย่อหน้า และใจความสําคญัท่ีสุดท่ีแสดงเจตนาหรือวตัถปุระสงค์ของผู้ เขียนมกัอยู่ในช่วงสุดท้ายหรือ

ส่วนสรุป โดยในท่ีนีจ้ะขอกล่าวเป็นลําดบัไปตัง้แต่การตัง้ช่ือเร่ือง ความนํา เนือ้เร่ืองและส่วนสรุป พร้อม

ยกตวัอยา่งประกอบ 

      1.1 ช่ือเร่ือง (title) หรือช่ือบทบรรณาธิการของหนงัสือพิมพ์รายวนั โดยส่วนใหญ่เป็นช่ือสัน้ๆ 

มี 2 ประเภท คือ 

   1) ระบเุพียงวา่เก่ียวข้องกบัอะไร เชน่ รัฐบาล-ธนาคารกลาง ป่ีกลองการเมือง 

   2) ‚ส่ือ‛ นัยของความคิดเห็นทางบวกหรือลบ เช่น สนับสนุน เห็นด้วย คดัค้าน ยกย่อง 

สรรเสริญ ตําหนิตเิตียน วิพากษ์วิจารณ์ ตลอดจนชีแ้นะ ตกัเตือน นําเสนอทางออกหรือทิศทางท่ีควรจะเป็น 

เช่น ประเทศชาติต้องมาก่อน ทําเกินอํานาจท่ีประชาชนมอบหมาย อย่าเผลอทุจริต ประชานิยมฝ่าวิกฤต

เพ่ือไทย 

      1.2 ความน า (introduction) เป็นการระบุหรือกําหนดหรือชีป้ระเด็นปัญหา (state  the 

problem) โดยทัว่ไปไม่มีการอารัมภบทด้วยการทกัทายหรือถามไถ่สารทกุข์สุกดิบ แตม่กัจะเข้าสู่เร่ืองราว

หรือประเดน็ปัญหาโดยทนัที ตรงประเดน็และตรงไปตรงมา 

      1.3 เนือ้เร่ือง (body) เป็นการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นปัญหา โดยส่วนใหญ่มี 3 

องค์ประกอบ คือ  

  1) การนําเสนอข้อมลูภูมิหลงัอนัเป็นท่ีมาของปัญหาท่ีจะกล่าวถึง หรือการรายงานความ

คืบหน้าและความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ เพ่ือเป็นการปพืูน้ความรู้ความเข้าใจขัน้พืน้ฐาน 
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   2) การแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับประเด็นปัญหาท่ีกล่าวถึงด้วยการแจกแจง จําแนก

แยกแยะ ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ตามหลกัฐานสําคญัตา่งๆ ท่ียกมาอ้างอิงทัง้จากบคุคลสําคญั

หรือผลการศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

  3) การชีแ้นะหรือเสนอทางออกอนัสืบเน่ืองมาจากข้อมูลและความคิดเห็นดงัท่ีกล่าวมา

ทัง้หมด ซึง่อาจปรากฏในรูปของการกระตุ้นให้คดิ หรือเรียกร้องให้เกิดการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ในส่วน

นีน้บัเป็นการแสดงจดุยืนหรือเจตนารมณ์ของหนงัสือพิมพ์ท่ีเดน่ชดั 

      1.4 สาวนสรุป (conclusion) เป็นส่วนสุดท้ายของบรรณาธิการ ซึ่งมักจะตอกยํา้หรือเน้น

ประเด็นสําคญัของเร่ือง โดยทั่วไปในการเน้นยํา้ประเด็นสําคัญหรือการจบทิง้ท้ายนี ้อาจจําแนกได้ 3 

ประเภท คือ 

  1) การจบแบบตรงไปตรงมา คือ การทิง้ท้ายแบบตรงประเด็น เรียบง่าย ไม่สําบดัสํานวน 

  2) การจบแบบท้าทาย (appeal for action) คือ การทิง้ท้ายให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเห็น

ด้วยหรือไมเ่ห็นด้วย หรือเกิดความต้องการท่ีจะปฏิบตัติามหรือไมป่ฏิบตัิตาม  

  3) การจบแบบอ้างถึงคํากล่าวใดๆท่ีเป็นท่ีรู้จกัของผู้อ่าน เช่น สํานวน สภุาษิต คําพงัเพย 

วาทะสําคญั ฯลฯ  ท่ีสอดรับกบัเร่ืองราวท่ีกลา่วถึง 
 

 ตัวอยาางการวิเคราขห์โครงสร้างบทบรรณาธิการ เร่ือง ‚แปรปรวน‛ จาก หนงัสือพิมพ์รายวนั 

M2F วนัศกุร์ท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

ความนํา 

 

 

 

เนือ้เร่ือง 

 

แปรปรวน 

      แม้มีประกาศวา่ประเทศไทยเข้าสูห่น้าหนาวแล้ว แตอ่ยา่งที่เราเห็น อากาศที่กรุงเทพฯ ก็

เพียงเย็นๆ  อยู่สองสามวันสภาพอากาศก็เช่นนีแ้หละค่ะ เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอด ยิ่ง

สภาวะโลกที่เปลีย่นไป ต้นไม้น้อยลง มลภาวะ ความร้อน เพิ่มขึน้ 

     ก็ดซูิ ฝนท่ีวา่สัง่ลาเมืองกรุงไปแล้ว อากาศก็ยงัแปรปวนให้มีฝนตก และยงัตกหนกัเสยี

ด้วย สิง่ทีเ่ราควรทํา ก็อยา่ลมืดแูลสขุภาพตวัเองให้พร้อมรับกบัทกุสภาพอากาศ 

      การดูแลตวัเองนัน้ ก็มีอยู่ไม่ก่ีข้อ ที่บางคนก็ว่า ง่ายๆ หมู ๆบางคนก็ว่า โอ๊ย ! ยากจัง 

หนึง่นัน้คือ ดแูลเร่ืองอาหารการกิน กินสิง่ที่เป็นประโยชน์กบัร่างกาย บนความพอดี สองคือ

ออกกําลงักาย ขยบัเท่ากับออกกําลงักาย อย่าลืมท่องไว้และทําตาม ข้อที่สาม พกัผ่อนให้

เพียงพอ 
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สรุป 

 

 

 

 

 บทบรรณาธิการนีมุ้ง่ให้ผู้อา่นดแูลสขุภาพท่ามกลางอากาศท่ีแปรปรวน โดยในความนําได้ชีใ้ห้ เห็น

ปัญหาสภาพอากาศท่ีแปรปรวนและสภาวะโลกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แม้จะเข้าสู่ช่วงฤดหูนาวแล้วแตก็่

ยงัพบวา่มีฝนตก จงึเชิญชวนให้ผู้อา่นดแูลสขุภาพของตวัเอง ในส่วนของเนือ้เร่ืองได้มีการให้ข้อมลูเก่ียวกับ

การดูแลสุขภาพทัง้อาหารการกิน การออกกําลังกาย  การพักผ่อน รวมถึงการดูแลสุขภาพจิตให้สู้ กับ

เร่ืองราวท่ีหนกัหนาหรือเป็นอุปสรรค ในส่วนสรุปเป็นการจบแบบท้าทายให้ผู้อ่านเอาชนะใจตนเองในการ

ดแูลสขุภาพร่างกาย 
 

 ตัวอยาางการวิเคราขห์โครงสร้างบทบรรณาธิการ เร่ือง ‚พดูมากทําน้อย‛ จาก หนงัสือพิมพ์

รายวนั M2F วนัศกุร์ท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

ความนํา 

     เหล่านีค้ือพืน้ฐานในการดูแลสุขภาพ ส่วนใครจะแอดวานซ์เพิ่มไปอีก ก็แล้วแต่คนขอ

เพียงทําให้สมํ่าเสมอ ก็จะทําให้ร่างกายวัยทํางานยังไหว เมื่อสูงอายุไปก็สูงอายุแบบมี

คณุภาพ ไมเ่ป็นภาระเกินไปนกั 

    อีกเดือนนิดๆ ก็สิน้ปีแล้ว ฮึดกนัไว้ก่อนคอ่ ใครทีม่ีเร่ืองราวหนกัหนาสาหสั ก็ลองย้อนดู

แล้วบอกตวัเองวา่ ดสู ิยงัรอดมาได้ (แตห่นกักวา่นีไ้มต้่องมาแล้วนะ) 

     ความสุข หรือความทุกข์ มันก็มีจุดหยุดของมันทัง้นัน้ แต่ให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนก็

น่าจะมีชยัได้กว่าคร่ึง ไม่ได้ว่าต้องเอาชนะใครหรอกนะคะ เพียงแค่ชนะตวัเองได้ในหลายๆ 

เร่ือง (ไมต้่องทกุเร่ืองก็ได้) ก็เรียกวา่แกร่งแล้ว 

      รัฐพร ค าหอม 

 

พูดมากท าน้อย 

     คณุตนู บอดีส้แลม วิ่งระดมทนุช่วยชาติของแกอยูด่ีๆ ก็มีคนมืออยู่ไม่สขุเอาคําพดูแรงๆ

ของ วิสตัน เชอร์ชิล อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ มายัดใส่ปากพี่ตูน จนเจ้าตัวต้อง

เสยีเวลามาปฏิเสธข่าว ผมไม่อยากจะผลิตซํา้ข้อความนัน้ เพราะคนพดูไม่ได้พดู เดี๋ยวคน

จะเข้าใจผิดกนัใหญ่ 
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เนือ้เร่ือง      

(ให้ข้อมลู) 

 

 

 

เนือ้เร่ือง

(วิเคราะห์

และชีแ้นะ) 

 

 

สรุป 

 

 

 

  

 บทบรรณาธิการนีมุ้ง่แสดงความคิดเห็นตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีคนวิจารณ์โครงการก้าวคนละก้าวถึงขัน้มี

การนําคําพดูของคนดงัมาอ้างว่าเป็นคําพดูของพ่ีตนู โดยในส่วนความนําระบถุึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ว่ามีคนนํา

คําพดูของ วินสตนั เชอร์ชิล มาอ้างว่าเป็นคําพูดของคณุตนู  ในส่วนเนือ้เร่ืองเป็นการให้ข้อมูลว่ าปัญหาท่ี

เกิดขึน้นัน้เกิดจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพ่ีตนูแก้ปัญหาท่ีปลายเหต ุเหมือนนําเงินไปให้รัฐบาลใช้จ่าย

อย่างสรุุ่ยสุร่าย เป็นเหตใุห้เกิดความขุ่นเคืองของคนบางคนจนนําเอาคําพดูของเชอร์ชิลมาอ้างว่าเป็นของ 

พ่ีตนูและเผยแพร่ไปยังโลกโซเชียลอยู่พกัใหญ่  ส่วนเนือ้เ ร่ืองต่อมาผู้ เขียนได้วิเคราะห์ว่าการแสดงความ

คิดเห็นหรือวิจารณ์ตอ่โครงการก้าวคนละก้าวและตวัพ่ีตนูนัน้ไม่ใช่ทําไม่ได้ แต่บางคําพดูก็คิดน้อยไป โดย

ให้เหตุผลประกอบว่าเพราะประเทศชาติไม่ได้มีแค่รัฐบาลแต่ยังมีประชาชนอยู่ด้วย พร้อมทัง้กระตุ้นให้

ผู้อา่นคดิและชีแ้นะว่าในเม่ือรัฐบาลช่วยไม่ไหว ประชาชนก็ต้องร่วมมือกนั ในส่วนสรุปเป็นการทิง้ท้ายชวน

ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเห็นด้วยว่าการสร้างฮีโร่ไว้เยอะๆยงัดีกว่าการมานัง่วิจารณ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

ซึง่เป็นการตอกยํา้ถึงประเดน็สําคญัของเร่ืองท่ีพดูมากแตทํ่าน้อย 

     เร่ืองนีเ้กิดมาจากเสยีงติงของคนบางคนวา่การวิ่งของคณุตนูเป็นการแก้ปัญหาปลาย

เหตุ เอาเงินใส่พานให้รัฐบาลได้ใจเดี๋ยวก็ใช้งบสุรุ่ยสุร่ายกันพอดี พวกช่างติงเหล่านี ้

สร้างความขุ่นเคืองให้พี่น้องชาวไทยเป็นอนัมาก เพราะนอกจากมือจะไม่ควกักระเป๋า

ตงัค์ ยงัเอาเท้ารานํา้อีก บางคนเคืองแทนพี่ตนู จนหยิบเอาคําพดูของเชอร์ชิลมาเปรยวา่ 

ถ้าพี่ตูนมวัแต่สนใจเสียงติง ไม่มีทางวิ่งถึงจุดหมายแน่ หลงัจากแชร์กันในเน็ตอยู่พัก

ใหญ่ ก็มีคนหวงัดีเอาคําพดูนัน้มายดัใสป่ากพี่ตนูไว้ 

     การวิจารณ์โครงการก้าวคนละก้าวฯ ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ แต่การบอกว่าพี่ตนูแก้ปัญหา

ที่ปลายเหต ุผมวา่ออกจะสกัแตพ่ดูเกินไปหนอ่ย ถ้าคิดจะให้รัฐลงแรงฝ่ายเดียวประเทศ

ก็พงัสคิรับ เพราะคําวา่ประเทศชาตินีไ้มไ่ด้มีแครั่ฐบาล แตม่นัยงัมีประชาชนรวมอยู่ด้วย 

รัฐบาลเข็นไม่ไหว ประชาชนก็ต้องช่วยกันคนละแรง ไม่ใช่เอาแต่ตัง้แง่เท่ๆ  ว่า ไม่ใช่

หน้าที่เพราะมนัเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง 

     บางคนอาการหนกัถึงขนาดแขวะว่า คนไทยเสพติดการสร้างฮีโร่ไว้บชูา ผมว่าสร้าง  

ฮีโร่เยอะๆ ดีจะตายไป โดยเฉพาะฮ่ีโร่ที่ทํามากกวา่ วิจารณ์ชิลๆ คลูๆ แตไ่มก่่อประโยชน์

โพดผลอนัใด 

       กรกิจ ดษิฐาน 
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 2. โครงสร้างบทบรรณาธิการในนิตยสาร 

 โครงสร้างของบทบรรณาธิการในนิตยสารประกอบด้วย ความนํา เนือ้เร่ือง และส่วนสรุป ความยาว

ของบทความไม่เป็นท่ีแน่นอน มีทัง้แบบสัน้ๆและแบบยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ สาระหลักหรือ

ใจความสําคญัมกัปรากฏอยูใ่นสว่นเนือ้เร่ือง ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วถึงเป็นลําดบัตอ่ไปนบัตัง้แตช่ื่อเร่ือง 

      2.1 ช่ือเร่ือง บทบรรณาธิการของนิตยสารหลายฉบบัไม่ปรากฏช่ือเร่ือง คงมีแต่ช่ือคอลมัน์

ประจําท่ีบง่บอกว่าเป็นบทบรรณาธิการ นิตยสารท่ีไม่ปรากฏช่ือเร่ืองแตมี่ช่ือคอลมัน์ ได้แก่ a day ใช้ช่ือว่า 

Wake up, กลุสตรี ใช้ช่ือวา่ EDITOR’S TALK , แพรว ใช้ช่ือวา่ ทกัทาย, ครัว ใช้ช่ือวา่ From the Editor 

      2.2 ความน า เป็นการอารัมภบทเพ่ือเตรียมผู้อ่านเข้าสู่เนือ้หาหรือประเด็นสําคญัของเร่ือง 

การอารัมภบทนีทํ้าได้หลายวิธี เช่น การเอ่ยทักทายอย่างตรงไปตรงมาด้วยคําว่า ‚สวัสดี‛ การถามไถ่

สารทุกข์สุกดิบ การอ้างคําพังเพย สุภาษิต วาทะสําคัญ การสรุปข่าวสาร เหตุการณ์ เร่ืองราวสําคญัท่ี

เกิดขึน้เพ่ือให้ผู้ อ่านทราบข้อมูลเบือ้งต้น ฯลฯ ความสัน้หรือยาวไม่ใช่ประเด็นสําคญั ความนําอาจจะสัน้

เพียงหนึง่หรือสองประโยค หรืออาจจะยาวหนึง่ถึงสองยอ่หน้าก็ได้ 

      2.3 สาวนเนือ้เร่ือง เป็นสว่นของเนือ้หาหรือสาระสําคญัของบทบรรณาธิการ ซึ่งดําเนินเร่ืองตอ่

จากความนําด้วยการมุ่งเข้าสู่วตัถุประสงค์ของการเขียนโดยทนัที เช่น การบอกเล่าเร่ืองราว การเล่าแจ้ง

แถลงไข การแนะนํา การแสดงความคิดเห็นโดยการให้ภูมิหลังและความเป็นมา แจกแ จง แยกแยะ ให้

เหตผุลและยกตวัอย่าง แสดงผลกระทบ คาดการณ์ถึงปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงการเสนอแนะแนวทาง 

การแก้ไข ซึ่งในบางกรณีของการแสดงความคิดเห็นนัน้ อาจจําเป็นต้องนําข้อมูลเชิงสถิติมาประกอบด้วย 

เพ่ือให้มีเหตผุลหนกัแนน่และสร้างความเช่ือถือให้กบัผู้อ่าน 

      2.4 สาวนสรุป เป็นส่วนท้ายสดุท่ีปิดเร่ืองราวท่ีกล่าวมาทัง้หมด ส่วนใหญ่มกัจบด้วยข้อความ

ชวนคิด หรือเร้าใจให้ผู้อ่านต้องการอ่านบทความในเล่ม เช่น  ‚โปรดอย่ารอคอย แต่จงติดตามด้วยความ

ระทึกในดวงหทัยพลัน‛ หรือเขียนในเชิงผูกมัดเป็นสัญญาใจระหว่างกัน  เช่น ‚ฉบบัหน้าเตรียมพบกับ

พระเอก-นางเอกสดุฮอตแห่งปีท่ีจะมาประกบคูข่ึน้ปกแคเ่ล่มเราเป็นพิเศษ จะเป็นใคร รอติดตามฉบบัหน้า

ครับ บอกได้คําเดียวว่าห้ามพลาด‛ ‚แล้วพบกนัฉบบัหน้าครับ‛  หรือตอกยํา้จดุยืนของนิตยสาร เช่น ‚...จะ

สานตอ่งานการสรรหาความรู้มาให้คณุผู้อ่านตลอดไป‛ หรืออวยพร เช่น ‚รักษาสขุภาพ ใช้ชีวิตไม่ประมาท

และขอให้มีความสขุในการอา่นหนงัสือ‛ 
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 ตัวอยาางการวิเคราขห์โครงสร้างบทบรรณาธิการ Editor’s Talk จากนิตยสาร สะบายดีบรีุรัมย์ 

ฉบบัท่ี 31 

 

 

ความนํา 

 

เนือ้เร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป 

 

     “เวลาในชีวิตของคนเรา มีไม่เท่ากนั บางคนมีมาก บางคนมีนอ้ย แต่ทกุคน ลว้นแลว้แต่มี

เวลาทีจ่ ากดั...และนบัถอยหลงัลงไปอยู่ทกุวินาที” 

     เมื่อต้นเดือนท่ีผา่นมา ฉนัได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปยงักรุงเทพมหานคร เมืองฟ้าอมรที่ใคร

หลายๆคนใฝ่ฝัน จะเข้าไปเหยียบสกัครัง้ไมว่า่จะไปเรียน ไปเที่ยว หรือไปทํางาน 

     กรุงเทพมหานคร เมืองที่ไมเ่คยหลบัไหล เมืองที่รวบรวมบรรดาความสดุยอด มาไว้ด้วยกนั  

     เข้าเมืองหลวงคราวนีก็้เหมือนกบัพวกบ้านนอกเข้ากรุง เดินเข้าห้างไหน ก็เป็นอนัต้องหลง

ทิศหลงทางอยูต่ลอด เดินผา่นอะไรๆ ก็ดจูะนา่ตื่นตาตื่นใจไปหมด โดยเฉพาะเสือ้ผ้า แฟชัน่

การแตง่กายของผู้คน ช่างดแูตกตา่งจากแฟชัน่บ้านเรานกั จะวา่ไป สิง่หนึง่ที่สงัเกตเห็นได้

จากผู้คนรอบตวัในเมืองหลวง ก็คือพวกเขาเหลา่นัน้  ตา่งต้องใช้ชีวิตกนัอยา่งรีบเร่ง บางคน

ต้องสวมวิญญาณนกัแขง่ เพื่อตอ่สู้กบัการจราจรสดุโหด บ้างก็สวมวิญญาณนกัมวยเมื่อต้อง

เปิดศกึแยง่ทรัพยากร อนัมีอยูอ่ยา่งจํากดั แต่ทกุคน....ตา่งต้องสวมวิญญาณนกัวิง่ เมื่อต้อง

วิ่งแขง่กบัเข็มนาฬิกาท่ีเกิดไปข้างหน้า โดยไมรั่ง้รอ 

     “ไม่มีใครบอกไดว่้า ตอ้งท าอะไร ถึงจะคุม้ทีส่ดุ ส าหรบัการทีเ่ราเกิดมาครัง้หน่ึง” 

     “แต่บางที...เราอาจมวัแต่เสียเวลาไปกบับางส่ิงบางอย่าง โดยลืมคิดว่า เวลาทีเ่รามีอยู่

นัน้ ย่อมตอ้งหมดลงไปสกัวนั” 

     ฉนัเดินทางจากเมืองหลวงมา ด้วยใจที่สบัสน คําถามเก่ียวกบัการใช้ชีวิต ยงัคงลอยเคว้ง

คว้างอยูใ่นอากาศ  

     เราจะรู้ได้อยา่งไร วา่เวลาของแตล่ะคน จะหมดลงเมื่อไหร่? 

     หนัมองดคูนรอบๆข้าง ความรู้สกึแปลกๆที่มีสว่นผสมระหวา่งความว้าเหวก่บัความกลวั ก็

ขึน้มาจกุรวมกนัอยูต่รงคอหอย เมื่อคําถามหนึง่แวบเข้ามาในความคิด 

      ‚ถ้าหากวนัหนึง่ คนท่ีเข็มเวลาต้องหยดุเดิน กลายเป็นคนใกล้ชิดของเราละ่‛ 

     ฉนัเพียงได้แตห่วงัวา่ เมื่อวนั และเวลานัน้มาถงึ ฉนัจะพร้อม ฉนัจะยิม้รับ และโอบกอดมนั

ไว้ โดยไมน่กึเสยีดายวนัเวลา ท่ีผา่นมา เวลาที่ฉนัได้ทุม่เทไปให้กบัคนสาํคญัของฉนั คนที่ฉนั

รักและคนท่ีรักฉนั 

     วนัหนึง่ เวลานัน้...จะเดินทางมาถงึเราทกุคน จงทําใจให้พร้อมรับความจริงกบัความ

เปลีย่นแปลง และขออยา่ได้หวัน่ไหวไปกบัมนั 
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 บทบรรณาธิการนีมุ้่งบอกเล่าถึงเร่ืองของเวลาในชีวิต โดยความนําท่ีใช้เป็นประโยคสัน้ๆแต่ให้

ข้อคิดแก่ผู้อ่านว่าเวลาในชีวิตของคนเรามีไม่เท่ากนัและแตล่ะคนมีเวลาอนัจํากดั ในส่วนของเนือ้เร่ืองเป็น

การบอกเล่าเร่ืองราวประสบการณ์ชีวิตของผู้ เขียนท่ีมีโอกาสเดินทางไปในเมืองหลวงแล้วพบการสิ่งท่ีน่า    

ต่ืนตาต่ืนใจทัง้การแต่งกาย การจราจร และการใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบ และสอดแทรกข้อความสําคัญโดยใส่

เคร่ืองหมายคําพดูเพ่ือกระตุ้นให้ผู้อา่นฉกุคดิว่าเราอาจจะเสียเวลาในชีวิตไปกบับางสิ่งมากเกินไปจนลืมไป

ว่าเวลากําลงัจะหมดลง พร้อมทัง้แสดงข้อความท่ีเป็นคําถามเชิงวาทศิลป์หรือคําถามท่ีไม่ต้องการคําตอบ

วา่ ถ้าเวลาท่ีหมดลงไปเกิดกบัคนใกล้ชิดจะทําอย่างไร เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้อ่านได้ทุ่มเทเวลากบัคนใกล้ชิด ใน

ส่วนสรุปเป็นการให้สติและชีแ้นะแนวทางปฏิบตัิว่าหากเกิดการเปล่ียนแปลงในวนัเวลาใดก็ตามให้ทกุคน

ยอมรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

ตัวอยาางการวิเคราขห์โครงสร้างบทบรรณาธิการ Wake Up จากนิตยสาร a day  

  

ความนํา 
       กลบัจากแดนทิวลิปมาถึงเมืองไทยได้ค่อนวนั ผมก็ต้องแบกกระเป๋าใบใหม่ไปแดน

ซากรุะ 

       ผมได้รับคําเชิญจากรัฐบาลญ่ีปุ่ นให้มาร่วมพดูคยุบนเวทีในงาน The Symposium 

on Mutual Tourism Exchange Between Thailand and Kyushu ในฐานะของคนไทยที่

เคยแวะมาเยี่ยมเกาะคิวชอูยูห่ลายหน 

        วันแรกที่มาถึงเพื่อนพ้องจากหนังสือพิมพ์ Nishinippon ก็ชวนไปทานข้าวเย็น

ด้วยกนั การนัง่ร่วมโต๊ะกบันบัขา่วระดบับรรณาธิการและผู้บริหารอายตุัง้แตป่ลายสี่สิบถึง

ปลาย    ห้าสิบ 5 คนเป็นเร่ืองน่าอึดอดัอยู่ไม่น้อย บรรณาธิการคนเดียวที่ผมรู้จกัแนะนํา

วา่พวกเขาทกุคนบนโต๊ะนีเ้คยไปประจําอยู่ที่เมืองไทย แถมออฟฟิศเรายงัห่างกนัแค่ไม่ก่ี

ซอย 

        ใครบางคนพดูคําว่า ‚สบายใจไก่ย่าง‛  ร้านอาหารโปรดของพวกเขาซึ่งอยู่ตรงข้าม

ออฟฟิต  a day  ออกมา จากนัน้ทกุคนก็เร่ิมสนกุกบัการพดูภาษาไทย บรรยากาศที่เคย

เคร่งขรึมก็คอ่ยผอ่นคลาย 

       พวกเขาทกุคนพดูภาษาไทยได้ เป็นคําและประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจําวนัที่น่า

แปลกคือ ถึงจะกลบัมาอยูญ่ี่ปุ่ นสบิกวา่ปี แตไ่มม่ีใครลมืภาษาไทย 
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        เพื่อนชาวญ่ีปุ่ นทกุคนพยายามพดูภาษาไทยให้มากที่สดุ ยิ่งพดู (และยิ่งเมา) พวกเขา

ก็ยิ่งสนุก ผลก็พลอยสนกุไปด้วย ก็เขาเล่นพดูประโยคอย่าง ‚น้อง! เช็กบิล‛ หรือ ‚ผมช่ือ   

โกโบริ 

       เขาบอกว่าเวลาแนะนําตวัด้วยประโยคนีท้ีไร สาวไทยยิม้ทุกคน ผมก็ยิม้ นบัเป็นมือ้

อาหารแกล้มภาษาไทยที่สนกุมาก ผมยิม้ทกุครัง้เวลาที่ได้ยินภาษาไทยสําเนียงแปร่งๆของ

พวกเขา โดยเฉพาะคําที่เป็นภาษาพดู เช่นเดียวกนั พวกเขาก็ยิม้เมื่อได้ยินพดูคําง่ายๆ ใน

ภาษาญ่ีปุ่ น 

       ตลอดเดือนที่ผา่นมา ผมก็พยายามพดูภาษาดชัต์กบัคนดชัต์ 

       ชาวดชัต์พดูภาษาองักฤษได้เกือบทกุคนและพดูชดัถ้อยชดัคํา เลือกใช้แต่คําง่ายๆ รูป

ประโยคง่ายๆ นบัวา่นา่สนทนาด้วยที่สดุ แตถ่ึงอยา่งนัน้ผมก็ชอบพดูบางคํากบัพวกเขาเป็น

ภาษาดชัต์ เพราะทกุครัง้ที่ผมพดู  พวกเขามีรอยยิม้เสมอ 

       ... ผมวา่นอกจากจะสนบัสนนุให้คนไทยและญ่ีปุ่ นเดนิทางไปเที่ยวประเทศของกนัและ

กนัแล้ว เรานา่จะสอนภาษาง่ายๆ ให้กนัด้วย 

        เราไมไ่ด้เรียนภาษาเพื่อใช้แค่การสื่อสาร แต่เราเรียนเพื่อให้เข้าใจวฒันธรรม เมื่อเรา

เข้าใจภาษา เราย่อมเข้าใจวฒันธรรมของชาตินัน้ ก่อนจะเข้าใจความหมาย เราก็ต้อง

เข้าใจรากศพัท์หรือท่ีมาของคํานัน้เสยีก่อน 

        พอเรากําลงัจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัการศึกษาก็เน้นการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษมากขึน้ เพื่อให้เราสามารถติดตอ่สือ่สารกบัชาวอาเซียนได้มาก

ขึน้ ภาษาองักฤษช่วยให้เราสือ่สารกนัได้ แตค่งไมไ่ด้ทําให้เราเข้าใจกนัเท่าใช้ภาษาของแต่

ละชาติ 

        เว้าอีสานกบัคนเลว นา่จะเข้าอกเข้าใจกนัมากกวา่คยุผา่นภาษาองักฤษแน่ๆ  

       แตาเร่ืองนัน้ยังไมานาาหาวงเทาา การที่ตัง้ใจเรียนภาษาที่สอง ภาษาที่สามจนลืม

เรียนภาษาแรก 

       จะมีพอ่แมส่กัก่ีคนที่อยากสง่ลกูไปเรียนภาษาไทยหรือปลาบปลืม้ที่ลกูเก่งภาษาไทย 

       เราก็เลยใช้ภาษาไทยด้วยความคุ้นเคยมากกวา่ใช้โดยเข้าใจที่ไปท่ีมา 

        คนไทยเร่ิมเข้าใจคนตาางชาติ ตา างภาษา ตาางวัฒนธรรมมากขึน้ แตากลับ

เข้าใจตนเองน้อยลง น่ันท าให้เราอยากเป็นเหมือนคนอื่นมากขึน้แลขอยากเป็นตัว

ของตัวเองน้อยลงเพราขไมา รู้วาาตัวเองมีดียงัไง 

      พอไมา รู้จักตัวเอง สุดท้ายเราก็อาจจขอยากเป็นเหมือนใครก็ได้ที่ไมาใชาตัวเอง 

นาาเศร้านขครับ 
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        ม.ร.ว. คุกฤทธ์ิ ปราโมช เคยเขียนถึงความดดัจริตทางภาษาของผู้ดีเอาไว้ได้อย่าง

นา่สนใจ 

        รู้จกั ‚ขนมไขเ่หีย้‛ ที่เป็นแป้งทอดทรงกลมเทา่ลกูปิงปองสเีหลอืงรสชาติหวานมนักนั

ไหมครับ ท่านบอกว่าพวกผู้ดีดดัจริตรับคําว่าไข่เหีย้ไม่ได้ เลยเปลี่ยนช่ือเป็นขนมไข่หงส์ 

เพื่อให้ไพเราะเสนาะหูขึน้ แต่หารู้ไม่ว่าการเลิกเรียกช่ือไข่เหีย้นัน้เป็นการทําลาย

ประวตัิศาสตร์ชาติไทยเลยทีเดียว 

       เร่ืองของเร่ืองก็คือ ขนมชนิดนีเ้กิดขึน้ในสมยัรัชกาลที่ 1 เนื่องด้วยก่อนที่จะขึน้เป็น

กษัตริย์  ท่านเป็นสามญัชนมาก่อน จึงเติบโตมากบัอาหารบ้านไร่ชายทุ่ง ท่านโปรดการ

เสวยไขเ่หีย้มาก แตพ่อมาอยูใ่นรัว้ในวงั อาจจะหาไมไ่ด้ ชายาของท่านจึงคิดปรุงขนมที่มี

รูปร่างและรสชาติหวานมนัคล้ายไขเ่หีย้มาให้เสวยแทน จากนัน้ขนมชนิดนีก็้เผยแพร่ไปสู่

ชาวบ้าน 

       ช่ือไข่เหีย้จึงไม่ได้บอกแค่ลกัษณะรูปร่างและรสชาติของมนั แต่ยงับอกเล่าเร่ืองราว

ทางประวตัิศาสตร์วา่ ครัง้หนึง่มีกษัตริย์ของเราที่เคยเป็นสามญัชนมาก่อน 

       พอเปลีย่นช่ือมาเป็นขนมไขห่งส์ ความหมายทัง้หลายก็มลายหายไป ซํา้ร้ายไปกวา่

นัน้หงส์เป็นสตัว์ของมอญ ไมไ่ด้อยูใ่นบริบทของไทย ช่ือนีจ้ึงไมไ่ด้บอกอะไรเลย นอกจาก

ความดดัจริตของคนเปลีย่น 

       จากวนันัน้ถงึวนันี ้ก็ยงัมเีหตกุารณ์ดดัจริตแบบนีเ้กิดขึน้ซํา้แล้วซํา้เลา่ 

       ผมเลยรู้สกึแปลกๆ นิดหนอ่ยเวลาได้ยินคนตะโกนบอกเด็กเสร์ิฟในร้านส้มตาํวา่ 

‚เช็ก‛ แถมยงัสอนคนอ่ืนวา่ คาํวา่ ‚เช็กบิล‛  ไมม่ีในภาษาองักฤษ ต้องใช้คําวา่ ‚เช็ก‛ 

หรือ ‚บิล‛ คําใดคําหนึง่เทา่นัน้ 

       ใครจะวา่ยงัไงก็ชา่ง ผมวา่คาํวา่ ‚เช็กบิล‛ เนี่ย เราใช้กนัจนเป็นภาษาไทยไปแล้ว 

       เหมือนอยา่งทีค่นมอญเขาเรียกโลหะลํา้คา่วา่  ‚ทอง‛ คนลาวเรียกวา่  ‚คาํ‛  สว่นคน

ไทยที่อยูใ่กล้ทัง้สองชาติ ก็เรียกด้วยภาษาแบบเราวา่  ‚ทองคํา‛ 

       บางทีคําง่ายๆ ก็มีเร่ืองราวมากมายอยูใ่นนัน้ ผมก็เลยยิม้กว้างเป็นพิเศษเวลาได้ยิน

เพื่อนชาวญ่ีปุ่ นพดูวา่ ‚ผมช่ือโกโบริ‛ 

       ‚น้อง! เช็กบิล‛ 
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 บทบรรณาธิการนีมุ้่งแสดงความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ในช่วงความนํา

เปิดเร่ืองด้วยการเล่าแบบคยุกบัผู้อ่านเร่ืองการเดินทางและการใช้ภาษา ในส่วนเนือ้เร่ือง มีการให้สติและ

ข้อคิดว่า การเข้าใจภาษาทําให้เข้าใจวฒันธรรม แต่หากเราละเลยภาษาแม่และอยากเป็นเหมือนคนอ่ืน

มากขึน้จะทําให้เราสูญเสียอตัลกัษณ์และเข้าใจตวัเองน้อยลง พร้อมทัง้สอดแทรกเกร็ดความรู้ท่ีน่าสนใจ

เก่ียวกับการเปล่ียนช่ือของขนมโดยไม่เข้าใจความเป็นมา  ส่วนสรุปได้จบแบบเช่ือมโยงและขมวดปมเร่ือง

เลา่ทัง้หมดเข้าด้วยกนั 

ตัวอยาางการวิเคราขห์โครงสร้างบทบรรณาธิการ  จากนิตยสาร a day  ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 195 

 

  

 

ความนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ตุลาคม 2559 

       แม้ว่าหวัใจของชาว a day  จะเดินทางไปร่วมแสดงความอาลยัถวายแด่พระบาท

พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชที่พระบรมมหาราชวงั แต่ตวัของพวกเราทุกคนยงัคงนัง่

ประชมุกนัอยูใ่นห้องทํางาน 

       ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยมีพระราชดํารัสวา่ ทา่นอยากให้คนไทยรู้จกัหน้าที่ของแต่ละ

คนที่ต้องทํา ใครอยูต่รงไหน ใครควรจะทําอะไร ก็ทําหน้าที่ของตวัเองให้ครบถ้วนบริบรูณ์

บนพืน้ฐานของความรู้สกึสามคัคี 

       พวกเราเลยเลือกเปิดโทรทศัน์รับชมการถ่ายทอดสดแล้วแสดงความอาลยัถวายแด่

พระองค์ผา่น ‘งาน’  ของพวกเรา 

       งานท่ีมีพระองค์ทา่นเป็นต้นแบบ 

       การทํางานใดๆไมเ่พียงแคท่ําได้ แตต้่องทําได้ดี นัน่คือแนวทางในการทํางานท่ีเราขอ

ดําเนินรอยตามพระองค์พวกเราจึงน้อมแสดงความอาลยัถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้วยการใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะที่พวกเรามี 

สร้างสรรค์นิตยสาร  a  day ฉบบัในหลวงรัชกาลที่ 9 

       a day ฉบบันีเ้ป็นฉบบัพิเศษที่ไม่มีคอลมัน์ประจํา เนือ้หาทุกหน้าในเลม่พูดถึงใน

หลวงรัชกาลที่ 9 พวกเราทําด้วยความตัง้ใจวา่ อยากเห็นเร่ืองราวเก่ียวกบัในหลวงรัชกาล

ที่ 9 แบบที่เราอยากอา่น มีเร่ืองราวพิเศษแบบที่เราอยากเก็บ มีพระบรมฉายาลกัษณ์และ

พระบรมสาทสิลกัษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สวยจนเราอยากแกะมาใสก่รอบ 
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สรุป 

       เนือ้หาสว่นหนึ่งเราคดัมาจาก a day ฉบบัที่ 88 (ธันวาคม พ.ศ. 2550) และเนือ้หา

อีกส่วนเราทําเพิ่มขึน้ใหม่โดยมีเนือ้หาพิเศษเป็นการรวมพระบรมสาทิสลกัษณ์ในหลวง

รัชกาลที่ 9 ซึง่เป็นผลงานของศิลปินชัน้นําระดบัประเทศ บางทา่นเลอืกใช้ภาพท่ีเคยทําไว้

แล้ว ภาพชดุนีเ้ราตัง้ใจพิมพ์ลงบนกระดาษพิเศษ และพิมพ์เพียงหน้าเดียวเพื่อให้ง่ายต่อ

การแกะไปใสก่รอบ 

       ถึงแม้จะมีระยะเวลาการทํางานที่สัน้มาก แต่ศิลปินทุกคนที่เราติดต่อไป ไม่มีใคร

ปฏิเสธเลยสกัคน 

 
21 ตุลาคม 2559 

    การทํา a day เลม่นีภ้ายในเวลา 7 วนั ไมใ่ช่งานง่ายแตเ่รากําลงัจะทําสาํเร็จในอีกไม่ก่ี

นาทีข้างหน้า 

       เมื่อเช้า เราได้รับงานจากธีรวฒัน์ เฑียรฆประสทิธ์ิ เป็นพระบรมสาทิสลกัษณ์ท่ีสวยจน

พวกเราทุกคนตกตะลึง ธีวฒัน์อธิบายงานของเขาว่า ตอนเด็กๆ เวลาเขาเห็นพระบรม

ฉายาลกัษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ฉลองพระองค์เต็มยศ เขารู้สึกว่า พระองค์ทรง

เหมือนเทพบนสรวงสวรรค์และทรงเป็นเทวดาในความรู้สึกของเขาเสมอมา ธีรวฒัน์จึง

เลือกวาดพระบรมสาทิสลกัษณ์พระองค์สถิตบนสรวงสวรรค์ พอฟังแนวคิดของเขาแล้ว

พวกเราถึงกบันํา้ตาซมึ 

       เราตัง้ใจวางพระบรมสาทิสลกัษณ์นีไ้ว้ท้ายเล่ม เพราะน่าจะเป็นบทสรุปความรู้สึก

ของพวกเราที่มีตอ่พระองค์ได้ดี  

       เช่นเดียวกบัภาพหน้าปก ซึง่โรงพิมพ์สง่ตวัอยา่งที่ทดลองพิมพ์มาให้เราดเูมื่อสกัครู่ที่

ผา่นมา 

        ภาพหน้าปกเป็นผลงานของ องักฤษ อจัฉริยโสภณ เขาทํางานชิน้นีด้้วยแนวคิดว่า 

เมื่อมองไกลๆจะเห็นเพียงกระดาษเปล่าสีขาว แต่เมื่อมองใกล้ๆจะเห็นพระบรม

สาทิสลกัษณ์ 

       พวกเราชอบพระบรมสาทิสลกัษณ์นีม้าก และตดัสนิใจวา่จะใช้เป็นภาพหน้าปกทนัที

ตัง้แตเ่ห็น เพราะความเรียบง่ายและทรงพลงัของภาพ นอกจากนัน้ พวกเราทกุคนยงัชอบ

ความรู้สกึที่มีตอ่ภาพนี ้

       แม้จะมองไมเ่ห็น แตพ่ระองค์ยงัทรงอยูก่บัเราตลอดไป 

       พวกเราทํา a day ฉบบันีด้้วยความรู้สกึนัน้จริงๆ 

 



16 
 

 บทบรรณาธิการนีมุ้่งบอกกล่าวถึงเหตุการณ์วันมหาวิปโยคท่ีเกิดขึน้คือพระบาทสมเด็จ             

พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชสวรรคตในวนัท่ี 13  ตลุาคม 2559 และให้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัทํานิตยสาร

ฉบบันี ้โดยในช่วงความนํากล่าวถึงวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 ท่ีทางทีมงาน a day ร่วมกนัแสดงความอาลยั

ผ่านผลงาน ซึ่งมีการอ้างถึงพระราชดํารัสของพระองค์ถึงเร่ืองหน้าท่ี เป็นการปูพืน้ถึงเร่ืองราวสําคญัท่ี

เกิดขึน้ให้ผู้อ่านทราบและเป็นการเช่ือมโยงถึงส่วนเนือ้เร่ืองท่ีต้องการบอกให้ผู้อ่านทราบว่านิตยสารฉบบันี ้

ทีมงานตัง้ใจนําเร่ืองราวเก่ียวกบัในหลวงรัชกาลท่ี 9 มานําเสนอพร้อมทัง้มีพระบรมฉายาลกัษณ์และพระ

บรมสาทิสลกัษณ์มาประกอบ ซึ่งเนือ้หามีทัง้คดัมาจาก a day ท่ีเคยตีพิมพ์มาแล้ว และมีส่วนหนึ่งท่ีทําขึน้

ใหม ่นอกจากนีใ้นสว่นของเนือ้เร่ืองยงับอกถึงระยะเวลาในการทํา และชีแ้จงถึงรูปภาพหน้าปกและท้ายเล่ม 

ในส่วนสรุปเป็นการบอกกล่าวถึงความตัง้ใจในการทํา a day ฉบบันีด้้วยความรู้สึกท่ีมีในหลวงรัชกาลท่ี 9 

อยูใ่นใจ 

ตัวอยาางการวิเคราขห์โครงสร้างบทบรรณาธิการ  จากนิตยสารกลุสตรี ปีท่ี 47 ฉบบัท่ี 1109 

 

 

ความนํา 

 

 

 

 

 

เนือ้เร่ือง 

 

 

       ยคุปัจจบุนัท่ีอะไรก็มกัผา่นไปอยา่งรวดเร็ว ข้อมลูตา่งๆ ผา่นตาเราแค่เลื่อนนิว้ขึน้ลง

บนหน้าจอ เราก็สามารถรับข่าวสารเป็นนาทีต่อนาที และด้วยการที่เราอยู่กับสงัคม

ขา่วสารแค่เพียงปลายนิว้สมัผสั ทําให้ทกุคนสามารถเป็นผู้สง่สารต่างๆ ได้โดยง่าย ใคร

ทําอะไรที่ไหนอยา่งไร เราก็รับรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว คําวิจารณ์ คําติ คําชมล้วนออกมาได้

ง่ายขึน้ ทําให้บางทีมือพิมพ์เร็วกว่าหวัคิดด้วยซํา้ ใช้อารมณ์เป็นตวันํา ถ้าโพสต์อะไรไป

แล้วก็ไม่สามารถกลบัมาแก้ไขได้เพราะชาวโซเชียลที่คอยจ้องมองอยู่นบัล้านว่าถ้าคุณ

พลาดเมื่อไร คณุอาจกลายเป็นจดุสนใจในช่องทางโซเชียลอยา่งรวดเร็ว เราอยากให้คณุ

ใช้มันอย่างมีสติ รับข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช้โซเชียลเป็นเคร่ืองมือในการ

ทําลาย 

       Special Scoop เลยนําข้อมลูเก่ียวกบัยคุสงัคมไร้พรมแดนนีม้าเตือนสติคณุกนัสกั

นิดครับ เพราะความรวดเร็วบางทีก็เป็นดาบสองคมกลบัมาแทงตวัเราได้เช่นกนั 

       พกัเร่ืองเร็วๆ มาใช้ชีวิตชํา้ๆ กนับ้าง เราเลยขอพาย้อนอดีตสูจ่งัหวดั ‘กําแพงเพชร’ 

จงัหวดัที่หลายคนอาจหลงลืมช่ือไป ไม่คุ้นเคย และยงัไม่รู้ว่าเมืองนีม้ีอะไรดี แต่เราบอก

เลยว่า ‘กําแพงเพชร’ คืออีกจังหวดัหนึ่งที่มีเสน่ห์ และมีอะไรให้เราได้สํารวจค้นหาอีก

เยอะแยะมากมาย ซึ่งจะทําให้คณุเกิดหลงรักและเปลี่ยนใจมาเที่ยวสกัครัง้แน่นอน ทัง้

โบราณสถานท่ีอยูใ่นสภาพสมบรูณ์เพราะอดีตไมเ่คยโดนทําลายหรือเผาบ้านเผาเมืองแต่

อยา่งใด เพียงแตบ่บุสลายไปตามกาลเวลา ทําให้บริเวณโบราณสถานยงัอยูใ่นสภาพท่ี 
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สรุป 

 

 

 บทบรรณาธิการนีมุ้่งแนะนําเร่ืองราวท่ีน่าสนใจภายในฉบบั โดยในส่วนความนําอารัมภบทถึงยุค

ปัจจุบันท่ีเป็นยุคของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว และใช้อารมณ์ในการเล่นโซเชียล ผู้ เขียนจึง

แนะนําให้ใช้โซเชียลอย่างมีสติ รับข้อมูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์ ส่วนเนือ้เร่ืองเป็นการ ดําเนินเร่ืองต่อจาก

ความนําโดยผู้ เขียนมุง่เข้าสูป่ระเดน็สําคญัท่ีต้องการจะแนะนําเร่ืองราวท่ีน่าสนใจภายในฉบับนัน่คือ ข้อมลู

เก่ียวกับยุคสังคมไร้พรมแดน และแนะนําให้ผู้ อ่านเปิดดูคอลัมน์เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวของจังหวัด

กําแพงเพชร  ปิดท้ายด้วยการเชิญชวนให้ดภูาพและข้อมูลเก่ียวกับเชียร์และเต้ย ซึ่งเป็นคูพ่ระนางท่ีขึน้ปก

ฉบบันี ้พร้อมทัง้แสดงความหวงัวา่จะถกูใจผู้อา่นผู้ชมท่ีเป็นแฟนคลบั  

ตัวอยาางการวิเคราขห์โครงสร้างบทบรรณาธิการ  จากนิตยสาร คูส่ร้างคูส่ม ปีท่ี 38 ฉบบัท่ี 987 

  

ความนํา 

 

เนือ้เร่ือง 

 

 

 

สรุป 

สมบรูณ์มาก และปกคลมุด้วยต้นไม้ป่าชะลดูให้ร่มเงาร่มร่ืนระหว่างเราเดินสํารวจกนั จะ

สวยงามและยิ่งใหญ่แคไ่หนลองเปิดคอลมัน์ Fashion Essay ดกูนัครับ 

       สดุท้ายที่อยากพูดถึงคือคู่พระนางที่ขึน้ปกฉบับนี ้เชียร์และเต้ย ถึงละครจะจบไป

แล้วแตก่ระแสคูจิ่น้ท่ีแรงไมม่ีตกทําให้เราเลอืกทัง้คูม่าให้คณุจิน้กนัตอ่กบัเซ็ตแฟชัน่ท่ีเอาใจ

แฟนคลบัสดุๆ หวงัวา่จะถกูใจแฟนๆ พอ่หมีแมห่มีกนันะครับ 

       เรียน ทาานผู้อาาน 
 

 ดงัที่ประเทศไทยเราได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัย” มานบัตัง้แต่ปี 2548 แล้วนัน้ 

‚คส.คส.‛ จึงได้เปิดคอลมัน์ใหม ่“โลก (โรค) ของผู้สูงอายุ” และคอลมัน์  “สูงวัย...

ไมา ไร้น า้ยา”  ขึน้ เพื่อนําข้อมูลในเร่ืองต่างๆ ทัง้สุขภาพ ข่าวสาร เกร็ดความรู้ที่

เก่ียวกบัผู้สงูอายุมานําเสนอให้ท่านผู้อ่าน ดงัในฉบบัที่ผ่านๆ มา และในฉบบัต่อไป 

เราก็จะมีเร่ืองราวเก่ียวกบัผู้สงูอายทุี่นา่สนใจแตกแขนงออกไปอีก อาทิ 

 - รวม ‚ดาราอาวโุส‛ ในวงการบนัเทิง 

 - สมัภาษณ์ ‚อดีตดาราดงั‛ ที่ทกุวนันีก้ลายเป็นตํานานที่ยงัมีชีวิต 

 - เร่ืองนา่รักๆ และเคล็ดลบัการใช้ชีวิตคู ่จาก ‚คูส่ร้าง-คู่สม‛ ที่อยู่กนัมาจน

ถือไม้เท้ายอดทอง 
 

 โปรดติดตาม 

 



18 
 

 บทบรรณาธิการนีมุ้่งแนะนําเร่ืองราวให้เข้ากับยุคสมยั โดยความนํากล่าวทกัทายต่อผู้อ่านอย่าง

ตรงไปตรงมาวา่ ‚เรียนทา่นผู้อา่น‛ และอารัมบทถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ในประเทศไทยว่าเป็นสงัคมผู้สงูอาย ุ

ทางทีมงานคู่สร้างคู่สมจึงจะเปิดคอลมัน์ใหม่เก่ียวกับผู้สูงอายุ โดยยกตวัอย่างไว้ในส่วนของเนือ้เร่ืองว่า

ผู้อ่านจะได้ทราบข้อมูลหรือเร่ืองราวเก่ียวกับผู้สูงอายุประมาณใดบ้าง โดยส่วนสรุปเป็นการเชิญชวนให้

ผู้อา่นตดิตาม 

 

รขดับภาษา ทาวงท านองแลขโวหาร 

 1. หนังสือพมิพ์ 

           ระดบัภาษา ทว่งทํานองและโวหารในการเขียนของบทบรรณาธิการหนงัสือพิมพ์กบับทบรรณาธิการ

นิตยสารมีความแตกตา่งกนัเล็กน้อย กลา่วคือ ในหนงัสือพิมพ์มกัใช้ภาษาระดบักึ่งทางการหรือกึ่งแบบแผน 

โดยเลือกคําท่ีมีความหมายตอกยํา้ให้เห็นภาพพจน์หรือแสดงอารมณ์ความรู้สึกชดัเจน  เน้นการส่ือความ

ตรงไปตรงมาหรือตรงประเด็น ท่วงทํานองการเขียนมีลกัษณะแข็งกร้าว เคร่งขรึม จริงจงั ไม่ใคร่แสดงออก

ซึ่งความเป็นส่วนตัว ส่วนโวหารนัน้มักใช้บรรยายโวหารเป็นหลัก โดยมีสาธกโวหารและอุปโวหารมา

ประกอบเพ่ือฉายให้เห็นภาพและรายละเอียดท่ีชดัเจน ซึง่ทําให้บทบรรณาธิการมีความนา่อา่นมากยิ่งขึน้ 

 2. นิตยสาร 

 การเขียนบทบรรณาธิการในนิตยสารโดยสว่นใหญ่ใช้ภาษาปากและภาษากึ่งแบบแผน ท่วงทํานอง

การเขียนมกัใช้ท่าทีท่ีเป็นมิตร มีความคุ้นเคย มีความเป็นส่วนตวัและเป็นกันเองกับผู้อ่าน เร่ิมตัง้แต่การ

ทกัทายไปจนถึงการลงท้าย หากก็อาจมีความแตกตา่งกนับ้างตามประเภทของนิตยสาร เช่น นิตยสารข่าว 

นิตยสารสําหรับผู้ หญิง นิตยสารสําหรับครอบครัว ฯลฯ ซึ่งมีอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน จึงพบว่าบท

บรรณาธิการของนิตยสารบางฉบบักําลงัชวนคยุแบบเรียบๆบางฉบบัชวนคยุอยา่งอึกทึก ออกรส สนกุสนาน 

และบางฉบบัก็ ‚คยุไป บน่ไป‛ เป็นต้น ส่วนโวหารในการเขียนนัน้ พบว่ามีทัง้การบรรยาย พรรณนา สาธก 

และอปุโวหาร 

 

สรุปความแตกตาางของบทบรรณาธิการ 

 จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของบทบรรณาธิการ โครงสร้างการเขียน ระดบัภา 

ทว่งทํานองและโวหารในการเขียนนัน้ สรุปเป็นตารางแสดงความแตกตา่งระหวา่งบทบรรณาธิการในส่ือ

สิ่งพิมพ์ประเภทหนงัสือพิมพ์ และนิตยสาร 
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 ความแตกตา่งระหวา่งการเขียนบทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพ์กบัการเขียนบทบรรณาธิการ

นิตยสาร 

ปรขเภทส่ือ วัตถุปรขสงค์ โครงสร้าง ภาษา 
หนังสือพมิพ์ การกําหนดประเด็นปัญหา 

การชีนํ้าทางความคิด 
การแสดงความคดิเห็นทัว่ไป 

- สว่นใหญ่มีช่ือเร่ือง  
- โครงสร้างประกอบด้วย     
ความนํา เนือ้เร่ือง สว่นสรุป ใน
สว่นเนือ้เร่ืองประกอบด้วย ส่วนท่ี
ให้ข้อมลู สว่นแสดงความคดิเห็น
และข้อเสนอแนะ ใจความสําคญั
อยูใ่นสว่นสรุป  
- เนือ้หาสาระโดยภาพรวม
คอ่นข้างหนกั 
 

- ภาษากึ่งแบบแผน 
- ทว่งทํานองแข็งกร้าว 
เคร่งขรึม จริงจงั ไมมี่ความ
เป็นสว่นตวั  
- โวหาร เน้นบรรยาย มี
สาธกและอปุมาประกอบ 

นิตยสาร การบอกเลา่ 
การสร้างบรรยากาศ 
การแสดงความคดิเห็น 

-มีทัง้แบบท่ีมีช่ือเร่ืองและไมมี่ช่ือ
เร่ือง 
- โครงสร้างประกอบด้วยความ
นํา เนือ้เร่ือง สว่นสรุปใจความ
สําคญัมกัอยูใ่นส่วนเนือ้เร่ือง 
- เนือ้หาสาระโดยภาพรวม
คอ่นข้างเบาและผ่อนคลาย 

- ภาษากึ่งแบบแผนผสม
กบัภาษาปาก 
- ทว่งทํานองคุ้นเคย เป็น
มิตร เป็นกนัเอง  
- โวหารหลากหลาย ทัง้
การบรรยาย พรรณนา 
สาธกและอปุมา 
 

 

คุณลักษณขของผู้เขียนบทบรรณาธิการ 

 สําหรับการทํางานในกองบรรณาธิการนัน้ บคุคลท่ีถือได้ว่าเป็น ‚ผู้คดักรองสาร‛ ท่ีสําคญัท่ีสดุก็คือ 

บรรณาธิการ เพราะบรรณาธิการมักเป็นคนตดัสินใจรับหรือตีพิมพ์งานเขียนในขัน้สุดท้ายและหากเกิด

ความผิดพลาดใดๆ ขึน้ ตัง้แตค่วามสวยงามของปก ความเรียบร้อยของรูปเล่ม ความถกูต้องในการพิสูจน์

อักษรไปจนถึงคุณภาพของงานเขียนท่ีนํามาตีพิมพ์ บรรณาธิการก็ไม่อาจหลีกเล่ียงหรือบอกปัดความ

รับผิดชอบได้ เม่ือบรรณาธิการต้องทําหน้าท่ี ‚เขียน‛ บทบรรณาธิการ ซึ่งเป็นบทความท่ีนําเสนอความ
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คิดเห็นในนามขององค์กรด้วยแล้ว ผู้ เขียนก็ไม่อาจหยดุการศกึษาและพฒันาตวัเองได้เลย อนัเน่ืองมาจาก

ความรับผิดชอบท่ีสงูมาก ทัง้รับผิดชอบตอ่ผู้อ่านในการ ‚ส่ือสาร‛ ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นอย่างถกูต้อง 

ชอบธรรม และรับผิดชอบตอ่องค์กร คือ หนงัสือพิมพ์ นิตยสารฉบบันัน้ 

 โดยทั่วไป หน้าท่ีในการเขียนบทบรรณาธิการ เป็นหน้าท่ีของบรรณาธิการ ทว่าในบางโอกาส

บรรณาธิการอาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนท่ีมีความรู้ ความสามารถในเร่ืองนัน้ๆเป็นผู้ เขียนก็ได้ แตไ่ม่ว่าจะ

เป็นใครก็ตาม ผู้ เขียนบทบรรณาธิการพงึมีคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้

 1. มีความเป็นพหสูตู คือ เป็นผู้ รอบรู้ในศาสตร์หลายสาขาวิชาทัง้เศรษฐกิจ การเมือง สงัคมวิทยา 

ประวตัศิาสตร์ ศลิปะและวิทยาศาสตร์ โดยผู้ เขียนต้อง ‚รู้ลกึ‛ มากกวา่คนทัว่ไป หากเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ

สาขานัน้ๆ ก็จะต้องรู้ให้มากเพียงพอท่ีผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนไม่อาจดหูมิ่นได้ ซึ่งการจะเป็นผู้รอบรู้นัน้จะต้อง

ศึกษามาก อ่านมาก ค้นคว้าหาความรู้และเก็บเก่ียวประสบการณ์อยู่เสมอ หรือทําตัวประหนึ่งแก้วท่ี

สามารถเตมินํา้ใสไ่ด้อยา่งไมเ่คยเตม็  

 2. มีปัญญารู้เท่าทนั คือรู้เท่าทนัเหตกุารณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาทัง้คน สงัคม เศรษฐกิจ 

การเมืองและวฒันธรรม และสามารถทําความเข้าใจตอ่เร่ืองราวหรือสถานการณ์ตา่งๆ นัน้ได้เป็นอยา่งดี 

 3. มีความสามารถในการแสวงหาและเข้าถึงข้อเท็จจริงท่ีนา่เช่ือถือ  

 4. มีความสามารถในการกลั่นกรองข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา แสดงความคิดเห็น ชีนํ้าและให้

ข้อเสนอแนะบนพืน้ฐานของการยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม และผลประโยชน์ในทางท่ีชอบของประชาชน 

 5. มีความสามารถในการเช่ือมโยง เรียงร้อยความคิดและถ่ายทอดเป็นภาษาเขียนเพ่ือให้ผลงานมี

คณุภาพ ส่ือสาระได้อยา่งชดัเจน เข้าใจง่าย และมีพลงัในการส่ือข้อคดิและความเห็นตา่งๆ 

 คณุสมบตัิต่างๆ ดงักล่าวข้างต้น เป็นสิ่งท่ีต้องอาศยัการฝึกฝนและสัง่สม สําหรับนกัเขียนมือใหม ่

ในวันนีก้ารฝึกฝนและสั่งสมอาจต้องเร่ิมจากศูนย์หรือหนึ่ง แต่ถ้าไม่เร่ิมเสียตัง้แต่วนันี ้วนัข้างหน้าก็ไม่มี

ความหมาย 

 

บทสรุป 

 สําหรับผู้ ท่ีไมมี่เวลาติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การอ่านบทบรรณาธิการจะช่วย

ได้มาก ในแง่ของการสร้างความคิดรวบยอดเก่ียวกับสถานการณ์ ข้อเท็จจริงและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ และ

สําหรับผู้ ท่ีต้องการประเมินสถานการณ์ว่า คนส่วนใหญ่คิดอะไรและอย่างไรเก่ียวกับเหตกุารณ์นัน้ๆ การ

อ่านบทบรรณาธิการของหนงัสือพิมพ์หลายๆ ฉบบัในวนัเดียวกนั จะช่วยให้เป็นภาพท่ีชดัเจน แม้ว่าผู้อ่าน
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บทบรรณาธิการจะมีน้อยกว่าผู้ ท่ีอ่านข่าวก็ตาม แตใ่นจํานวนท่ีน้อยนี ้ปรากฏว่าเป็นบคุคลผู้ มีศกัยภาพ มี

อิทธิพลในสงัคมไมท่างใดก็ทางหนึ่ง เช่น นกัการเมือง นกัธุรกิจ นกัวิชาการ ข้าราชการ นกัศกึษา หรือกลุ่ม

ท่ีมีอิทธิพลทางความคดิในชมุชนและสงัคม ดงันัน้ผู้ ท่ีเขียนบทบรรณาธิการจึงควรมีความสามารถพิเศษใน

การรวบรวมและเลือกสรรข้อเท็จจริง ตลอดจนใช้พลงัในการคิดและเขียนมากกว่าการเขียนคอลมัน์ทัว่ไป 

วัตถุประสงค์ของบทบรรณาธิการและแนวทางการเขียนบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์กับนิตย สาร

แตกตา่งกนับ้าง หากก็ไม่ใช่เร่ืองยากเกินไปสําหรับการฝึกฝน เพราะในการเขียนบทบรรณาธิการนัน้ สิ่งท่ี

ยากกว่าการส่ือความเป็นภาษาเขียน คือ การมีทัศนะหรือความคิดเห็นท่ีชัดเจน เท่ียงตรงและชอบด้วย

ธรรม หรือการมีความคดิท่ีอยูข้่างเดียวกบั ‚ธรรมะ‛ มิใช ่‚อธรรม‛ 
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การเขียนสารคดี 

 สารคดีทางส่ือสิ่งพิมพ์มีหลายประเภทแต่คุณลักษณะส าคัญท่ีสารคดีทุกประเภทมีร่วมกัน          

คือ ความเป็น “สาระบนัเทิง” กล่าวคือ ถ้าอ่านด้วยเจตนาท่ีมุ่งสาระก็จะได้รับความบันเทิงหรือความ

เพลิดเพลินไปด้วย หากจะอ่านด้วยเจตนาท่ีมุ่งความเพลิดเพลินก็จะได้รับความรู้ติดปลายนวมไปเช่นกัน 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงความหมายของสารคดี องค์ประกอบของสารคดี ประเภทของสาคดี  หลักการและ

ขัน้ตอนการเขียนสารคดี และโครงสร้างของสารคดี รวมทัง้ตวัอยา่งท่ีนา่สนใจ 

ความหมายของสารคดี 

 ในการจดัจ าแนกประเภทของวรรณกรรมทัว่ไป สารคดี (feature) ถูกจดัให้อยู่ในประเภท “เร่ืองท่ี

ไม่ใช่เร่ืองสมมติ” (non-fiction) นัน่หมายความว่า เนือ้หาหรือเนือ้เร่ืองต้องเป็นเร่ืองจริง และมีข้อเท็จจริง

เป็นองค์ประกอบส าคญั แต่สารคดีไม่ใช่ “ต ารา” หรือ “แบบเรียน” ดงันัน้ “จินตนาการ” เป็นองค์ประกอบ

ส าคญัอีกองค์ประกอบหนึง่ของการเขียนสารคดี ซึ่งท าให้สารคดีแตกตา่งจากต าราหรือผลงานทางวิชาการ 

จินตนาการของผู้ เขียนจะถูกถ่ายทอดผ่านการจดัวางโครงเร่ือง รูปแบบการน าเสนอและการเรียงร้อยของ

ภาษา 

 ถ้าจะกล่าวอย่างสัน้ๆ สารคดี ก็คือ ความเรียงท่ีมุ่งน าเสนอข่าวสาร ข้อมลู ความรู้และข้อเท็จจริง 

พร้อมๆ กับความเพลิดเพลินและความพึงพอใจ ผ่านการใช้ภาษาท่ีพิถีพิถัน เร้าใจ คมคายและงดงาม    

สารคดีท่ีดีต้องการการน าเสนออยา่งชาญฉลาดในฐานะผู้ รู้ ผู้ เช่ียวชาญตวัจริง ด้วยมมุมองและจินตนาการ

ท่ีแปลกใหม ่

 ในด้านเนือ้หา สารคดีจะต้องมีแก่นเร่ืองหรือแนวคิดและโครงเร่ืองท่ีชดัเจนว่าต้องการ “เล่า” เร่ือง

อะไรและอยา่งไร ทัง้นีไ้ม่จ าเป็นท่ีจะต้องมีองค์ประกอบความสด ความใหม่ หรือความเป็นปัจจบุนัทนัดว่น

เทา่กบัขา่ว แตอ่าจจะเป็นเร่ืองราวท่ีเสริมข่าวหรือให้รายละเอียดในแง่มมุตา่งๆ ท่ีน่าสนใจ ซึ่งไม่ได้ถกูหยิบ

ยกมาน าเสนอในขา่ว และอาจเป็นเร่ืองทัว่ไปท่ีอยูใ่นความสนใจของผู้คน รวมทัง้เร่ืองของคนธรรมดาๆ ท่ีอยู่

ในสถานการณ์ท่ีไมธ่รรมดา 

 ส่วนด้านรูปแบบการน าเสนอ การเขียนสารคดีจะต้องใช้กลวิธีและกลเม็ดตา่งๆ ในการกระตุ้นให้

ผู้อา่นเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากติดตามตอ่ไปจนจบ การเรียบเรียงถ้อยค าและภาษาต้องเป็นไป

อยา่งประณีต สละสลวย มีรายละเอียดท่ีอธิบายและขยายความอยา่งเหมาะสม ไม่เยิ่นเย้อจนเกินงาม และ

มีลีลาในการด าเนินเร่ืองท่ีนา่สนใจ อนัจะท าให้ผู้อา่นมองเห็น “ภาพ” ท่ีมีชีวิตชีวา  
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 ข้อค านงึของการเขียนสารคดี ก็คือ 

 สารคดี ไม่ใช่ ต ารา แต่ตอ้งแสดง “ภูมิปัญญา” ของผูเ้ขียน 

 สารคดี ไม่ใช่นวนิยาย แต่ตอ้งมี “ความเป็นนวนิยาย” 

 สารคดี ไม่ไดมุ้่งโนม้นา้วจูงใจ แต่อ่านแลว้ตอ้ง “กินใจ” “โดนใจ” จึงจะ “จบัใจ” 

  

องค์ประกอบของสารคดี 

 คณุคา่ของสารคดีอยู่ท่ีความเพลิดเพลินในการอ่าน และภายใต้ความเพลิดเพลินนัน้ก็แฝงไว้ด้วย

ความรู้ ข้อมูล และข้อเท็จจริง ดงันัน้ในการเขียนสารคดีอย่างสร้างสรรค์ ผู้ เขียนจ าเป็นท่ีจะต้องเช่ือมโยง

และประสารองค์ประกอบตา่งๆ เข้าด้วยกนัอย่างกลมกลืน องค์ประกอบท่ีน ามาซึ่งคณุคา่ของสารคดีนัน้คือ 

เนือ้หา แง่คดิมมุมอง และภาษา 
 

 1. เนือ้หา 

 ผู้ เขียนควรก าหนดวตัถปุระสงค์ไว้ให้ชดัเจนและเตรียมโครงเร่ืองไว้ให้เรียบร้อยและลงตวั ตลอดจน

ศกึษาหาข้อมลู รวบรวม และจดัล าดบัก่อนหลงัเพ่ือเกิดความสมบรูณ์ของเนือ้หา ซึ่งข้อมลูตา่งๆ ท่ีน ามาใช้

ก็จะต้องมีความถกูต้อง แมน่ย า รอบด้านและไมล้่าสมยั 

 การสร้างคุณค่าให้แก่สารคดีจึงขึน้อยู่กับเนือ้หาท่ีจะต้องกระทบใจหรือสร้างความสนใจให้แก่

ผู้อา่น เชน่ การเขียนสารคดีกรณีเคร่ืองบนิตกท่ีมีผู้ เสียชีวิตมากมาย และมีผู้ รอดชีวิตจ านวนหนึ่งนัน้ ผู้ เขียน

จะต้องแสดงให้ผู้อ่านมองเห็นภาพของเหตุการณ์ในเคร่ืองบินก่อนเกิดเหต ุและตอบสนองความอยากรู้

อยากเห็นของผู้อ่านในทุกเร่ืองราวท่ีส าคญั เช่น เหตกุารณ์ดงักล่าวเร่ิมต้นได้อย่างไร เม่ือไร มีสิ่งบอกเหตุ

ใดบ้างหรือไม ่ และเม่ือทกุคนรับรู้ชะตากรรมท่ีก าลงัจะเกิดขึน้มีใครท าอะไรกนับ้าง ชลุมนุวุ่นวายขนาดไหน 

ฯลฯ สิ่งเหลา่นีเ้ป็น “ความนา่สนใจ” ท่ีสารคดีควรตอบสนองแก่ผู้อา่น 

 

 2. แง่คิดมุมมอง 

 เนือ้หาของสารคดีควรให้แง่คดิ มมุมองใหม่ๆ และโน้มน้าวใจในทางท่ีสร้างสรรค์ โดยเน้นการสร้าง

จิตส านึกต่อสงัคมส่วนรวม จิตส านึกต่อความรัก ความหวงแหนและห่วงใยในธรรมชาติ จิตส านึกในการ

อนรัุกษ์วฒันธรรมและความเป็นไทย จิตส านึกของความรักและความเมตตาในเพ่ือนมนษุย์ เช่น การเขียน

สารคดีเก่ียวกับธรรมชาติตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนหรือคนกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ผู้ เขียนควร

สอดแทรกแง่คดิ มมุมองหรือปรัชญาการใช้ชีวิตของตนเองท่ีแสดงออกหรือสะท้อนถึงจิตส านกึดงักลา่ว 
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 3. ภาษา 

 ภาษาท่ีใช้ในสารคดีจะต้องมีความสละสลวย ถ้อยค าตา่งๆ พึงถกูเรียงร้อยด้วยความพิถีพิถนั โดย

มุง่เน้นให้เกิดทัง้ “รสค า” และ “รสความ” หรือเกิดความรู้สึกซาบซึง้กินใจ อย่างไรก็ตาม การค านึงถึงความ

ถูกต้องของการเลือกใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ และเคร่ืองหมายวรรคตอนเท่านัน้นับว่ายังไม่พอ ผู้ เขียน

จ าเป็นต้องตระหนกัถึงการใช้ภาษาในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือให้เกิดประสิทธิภาพทางการส่ือสาร มากกว่าท่ี

จะมุ่งส าแดงแตเ่พียงความสวยงามหรืออวดภูมิรู้ในเชิงวิชาการทางภาษาเท่านัน้ เพราะวตัถปุระสงค์ของ

การใช้ภาษาในหนงัสือพิมพ์และนิตยสาร คือ การสร้างความเข้าใจระหว่างกันและกัน ดงันัน้ ผู้ เขียนจึง

จ าเป็นท่ีจะต้องเอาใจใส่ตอ่การเลือกใช้ภาษาท่ีสัน้ กระชบั เข้าใจง่าย เหมาะสมกลมกลืน กระชบัตอ่เน่ือง 

สมัพนัธ์กนัตัง้แตย่่อหน้าแรกถึงย่อหน้าสดุท้ายมากกว่าการใช้ประโยคยาวๆ ยากๆ ลีลาซบัซ้อน และไม่ลืม

ว่าการใช้ภาษาท่ีคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ถือเป็นความล้มเหลวอย่างหนึ่งของงานเขียนในส่ือสิ่งพิมพ์  เพราะ

ท าให้ผู้อา่นหมดความสนใจเสียก่อนท่ีจะอ่านจนจบ 

 ประเด็นของการใช้ภาษาในท่ีนี ้จึงอยู่ท่ีว่าจะใช้ถ้อยค าอย่างไรและเรียบเรียงอย่างไรให้อ่านแล้ว

เห็นภาพท่ีตอ่เน่ือง ชวนติดตาม เป็นภาพท่ีมีชีวิต เข้าใจได้ง่าย น่าสนใจและอ่านสนุก ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ เขียน

มกัใช้โวหารในเชิงเปรียบเทียบหรือการใช้ภาพพจน์ ดงัตวัอย่าง งานเขียนของ วนัชยั ตนัติวิทยาพิทกัษ์  ท่ี

เขียนสารคดีเร่ืองการโดดร่มโดยใช้การเปรียบเทียบว่าหวัใจของการโดดร่มคือการเป็นซูเปอร์แทน ความวา่ 
 

ช่วงเวลา 50 วินาทีก่อนร่วมจะกางมนัเป็นความสขุสุดยอดจริงๆ เม่ือผมทะยานออกจาก

เคร่ืองบินในความสงูระดบั 10,000 ฟิต ตัวล่องลอยไปเหมือนก้อนเมฆราวกับนก ผม

รู้สกึเป็นตวัของตวัเองอยา่งแท้จริง เป็นอิสระ ไร้พนัธนาการจากแรงดงึดดูของโลกอีกตอ่ไป 

มนัไม่ใช่การตกลงมาธรรมดา แตผ่มสามารถแหวกว่ายอยู่กลางฟ้า เลีย้วซ้าย เลีย้วขวา 

โบกไม้โบกมือให้เพ่ือนท่ีอยู่ในอากาศโบยบินเช่นเดียวกัน บางครัง้ก็พุ่งทะยานสูงผ่านปยุ

เมฆขาวแล้วดิ่งไปสู่ขอบฟ้าอนัเวิง้ว้างสุดลูกหูลูกตา ตอนเป็นเด็กผมฝันที่จะเหาะได้

เหมือนซูเปอร์แมน และบดันีค้วามฝันก็เป็นจริง มนัเป็นความมหศัจรรย์ท่ีมีเพียงไม่ก่ีคน

ในโลกจะพงึสมัผสัได้ 
 

 ผู้ เขียนอาจใช้การเปรียบเทียบเพ่ืออธิบายสิ่งท่ีมีความเป็น “นามธรรม” ให้เป็น “รูปธรรม” เช่น 

ความทุกข์ ซึ่งเป็นความร้อนรุ่มอยู่ในใจนัน้ อาจเปรียบเป็นรูปธรรมได้ว่าคล้ายกับขอนไม้ท่ีถูกไฟสุม ดงั

ตวัอยา่งตอนหนึง่ ความวา่ 
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...ความหฤหรรษ์ของคืนวนัหวานช่ืนผ่านคล้อยไป นวลฉวีเร่ิมระบมตรมทุกข์เหมือนมี

ไฟสุมขอน ในเม่ือรับรู้ว่าการร่วมหลบันอนระหว่างชายหญิงไม่ได้เป็นหลกัประกนัว่าจะ

รุดหน้าไปสูว่ิถีชีวิตการครองคูอ่นัถกูต้องตามกฎระเบียบประเพณีเสมอไป 
 

 โดยสรุป องค์ประกอบทัว่ไปของ “สารคดี” มีทัง้เนือ้หา แง่คดิมมุมอง และภาษา 

 

ประเภทของสารคดี 

 ในทางวิชาการ ได้มีการจ าแนกประเภทของสารคดีแบบกว้างๆ ออกได้ 2 ประเภท คือ สารคดีเชิง

ขา่วและสารคดีทัว่ไป 
 

 1. สารคดีเชิงข่าว 

 สารคดีเชิงข่าว (news feature) หมายถึง สารคดีเก่ียวกับข่าวหรือเหตกุารณ์ปัจจุบนั เนือ้หาและ

สาระส าคญัของสารคดีประเภทนี ้ได้แก่ ข่าวหรือเหตกุารณ์ส าคญัท่ีก าลงัอยู่ในความสนใจหรือยังอยู่ใน

ความคิดค านึงของประชาชน การน าเสนอสารคดีเชิงข่าว อาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์

เท่ากับการเสนอข่าว แต่ก็ต้องมีความทนัเวลาท่ีไม่ถึงกับล้าสมยั และต้องเน้นท่ีองค์ประกอบของอารมณ์ 

ความรู้สึก ความสนใจในฐานะท่ีผู้ อ่านและผู้ เขียนต่างก็เป็นปถุุชนคนหนึ่งมากกว่าการเน้นเร่ืองราวหรือ

เหตกุารณ์วา่ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน ท่ีเป็นองค์ประกอบของขา่ว 

  

 เร่ืองราวของเดือนตกเป็นขา่ว พาดหวัตวัเป้งหน้าหนึง่ของหนงัสอืพิมพ์ เมื่อเดือนทิง้ลกูแรกคลอด

อายเุพียง 3 วนัไว้ที่ศาลารถในหมูบ้่านท่ีตา่งจงัหวดัในยามเย็น ทัง้ที่เพิ่งอุ้มทารกน้อยออกจากโรงพยาบาล 

เธอท าไปด้วยความแค้น ประชดสามีที่หลงเมียน้อยจนไม่ลืมหลูืมตา ขนาดไปคลอดที่โรงพยาบาลก็ยงัไม่

โผลห่น้ามาเยี่ยม... 

 คืนนัน้ฝนตกหนัก ทารกน้อยนอนอยู่กลางศาลาที่แม้จะมีหลังคาแต่ก็ไม่มีฝากัน้ ชีวิตน้อยๆ 

บริสทุธ์ิไร้เดียงสา นอนอยูเ่พียงล าพงัในความมืดอนัวงัเวง คงร้องจนไม่มีเสียงแข่งกบัเสียงสายฝน ฟ้าร้อง 

แตไ่มม่ีใครในหมูบ้่านแถบนัน้จะมาได้ยิน รุ่งขึน้มีคนพบร่างทารกน้อยที่กลายเป็นซากร่างไร้ลมหายใจ ทัง้ที่

เกิดมาลมืตาดโูลกได้เพียง 3 วนั! ข้างกายมีตะกร้าบรรจเุสือ้ผ้า ขวดนม และผ้าอ้อมครอบครัว 



5 
 

 จากตวัอย่าง จะเห็นว่าน่ีไม่ใช่การรายงานข่าวว่าเกิดอะไรขึน้ ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร แต่เป็นงาน

เขียนท่ีมีองค์ประกอบของอารมณ์ความรู้สึกอยู่ด้วย โดยการใช้ภาษาท่ีท าให้ผู้อ่านมองเห็นภาพและโศก

สลดไปกับชะตากรรมของเด็กน้อย ผู้ เขียน “จงใจ”  ขยายความแบบ “ขยีค้วามรู้สึก” ของผู้อ่านอย่างท่ีสุด 

เช่น กล่าวถึงสามีของเดือนหรือพ่อของเด็กว่า “หลงเมียน้อยจนไม่ลืมหลืูมตา” อนัเป็นการย า้กบัผู้อ่านว่า 

ไมใ่ชแ่ค ่“หลงธรรมดาๆ” หรือเม่ือกล่าวถึงทารก ก็เน้นว่าเพิ่งจะ “ลืมตาดโูลกได้เพียง 3 วนั!” ต้องถกูปล่อย

ให้ “นอนอยูเ่พียงล าพงัในความมืดอนัวงัเวง” ซึง่ค าวา่ “ล าพงั” “ความมืด” และ “วงัเวง” นี ้เป็นค าท่ีโหดร้าย

อย่างยิ่งกับ “ชีวิตน้อยๆ ท่ีบริสุทธ์ิ ไร้เดียงสา” สิ่งเหล่านีคื้อพลงัของค าและภาษาในงานเขียนสารคดี ใน

ขณะเดียวกนั และตวัอยา่งนีแ้สดงให้เห็นอยา่งชดัเจนในบทบาทของสารคดีเชิงขา่ว 
 

 2. สารคดีทั่วไป 

 สารคดีทั่วไป (non-news feature) คือ สารคดีท่ีไม่ใช่ข่าว บางคนอาจเรียกว่าสารคดีเก่ียวกับ

มนุษย์ สารคดีประเภทนีไ้ม่จ าเป็นต้องมีคุณค่าทางข่าวแฝงอยู่ ไม่จ าเป็นต้องน าเสนอให้ทันเวลาอย่าง

รวดเร็วเท่ากบัสารคดีเชิงข่าว แตจ่ะต้องมีคณุสมบตัิในการเร้าความสนใจและเร้าอารมณ์เป็นส าคญั และ

อาจจะมีบางเร่ืองท่ีควรน าเสนอให้เหมาะแก่โอกาสและกาลเทศะ 

 สารคดีทัว่ไป แบง่ออกได้หลายประเภท ดงันี ้

 2.1 สารคดีบุคคล (personal profile) คือ เร่ืองเก่ียวกบับคุคล อาจเป็นด้วยชีวประวตัิ ผลงานท่ี

ส าคญั สภาพความเป็นอยู ่วิถีชีวิต วิธีการท างาน อดุมการณ์และประสบการณ์ท่ีนา่ศกึษา 

 2.2 สารคดีโอกาสพิเศษ (seasonal stories) คือ สารคดีท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัเทศกาลหรือฤดกูาล

ในโอกาสพิเศษตา่งๆ เชน่ ปีรณรงค์วฒันธรรมไทย ปีทอ่งเท่ียวไทย เทศกาลปีใหม ่สงกรานต์ เป็นต้น 

 2.3 สารคดีประวัติศาสตร์ (historical features) คือ สารคดีท่ีว่าด้วยเร่ืองราวเก่ียวกับความ

เป็นมา พฒันาการและประวตัิศาสตร์ของเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ภูมิปัญญาไทย ความส าคญัของโบราณสถาน 

เอกลกัษณ์ท่ีทรงคณุคา่มาแตโ่บราณ ฯลฯ 

 2.4 สารคดีจดหมายเหตุ (archives)  เป็นเร่ืองของการบนัทกึเหตกุารณ์ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ 

อาจจะเป็นทางราชการหรือกึ่งราชการได้ 

 2.5 สารคดีความทรงจ า (memory) เป็นเร่ืองราวความทรงจ าในอดีตท่ีมีความส าคญัส าหรับ

สงัคมท่ีผู้ เลา่ได้ฟืน้ความหลงัให้ผู้ เขียนน ามาเขียนเผยแพร่ หรืออาจจะเขียนเองจากความทรงจ าของตนก็ได้ 

เชน่ การอพยพหนีสงคราม การละเลน่ของเดก็ไทยในอดีต เป็นต้น 
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 2.6 สารคดีท่องเที่ยว (travel features) คือ สารคดีท่ีมีเนือ้หาสาระเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียว 

ประสบการณ์และบนัทกึในการเดนิทาง 

 2.7 สารคดีศิลปะและวัฒนธรรม (art and culture) คือ สารคดีท่ีมีเนือ้หาสาระเก่ียวกับงาน

ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรมตา่งๆ 

 2.8 สารคดีแนะวิธีท า (how-to-do features) คือ สารคดีท่ีเน้นขัน้ตอนกระบวนการในการ

ด าเนินงาน แนะน าวิธีปฏิบตัิตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบเพ่ือให้ได้แนวปฏิบตัิท่ีพึงประสงค์ เช่น การเสนอแนะการ

ท างานแบบลดขัน้ตอน การสอนวิธีท าขนมหรืออาหารบางประเภท การสอนให้ผลิตสิ่งของจากวสัดุเหลือใช้ 

ฯลฯ 

 2.9 สารคดีเก่ียวกับมนุษย์ (human stories) คือ สารคดีท่ีน าเสนอเร่ืองราวทัว่ไปท่ีอยู่ในความ

สนใจหรือเป็นประโยชน์ตอ่กลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม เช่น สารคดีท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัเด็กและการพฒันาเด็ก สาร

คดีท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัสตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการ คนชายขอบ คนรักสตัว์ ฯลฯ 

 ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่า ขอบข่ายเนือ้หาของสารคดีมีความกว้างไกลและหลากหลาย ครอบคลุมแทบทุก

เร่ืองราวรอบตวั การเลือกเร่ืองท่ีจะเขียนจึงไม่น่าจะใช่ประเด็นปัญหา สิ่งส าคญัคือต้องเป็นเร่ืองท่ีผู้ เขียน

สนใจและมีความใฝ่รู้ในการแสวงหาข้อมูลและข้อเท็จจริงเพ่ือน ามาเสนอให้ผู้ อ่านเกิดความสนใจและ

ตดิตาม 

 

หลักการและขัน้ตอนการเขียนสารคดี 

 ขัน้ตอนการเขียนสารคดีไม่แตกต่างจากการเขียนความเรียงแบบอ่ืนๆ ก็คือ เร่ิมจากการก าหนด

หวัข้อและจุดมุ่งหมาย การก าหนดและวิเคราะห์กลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย การก าหนดโครงเร่ือง การรวบรวม

ข้อมูล การก าหนดวิธีการและแนวทางในการน าเสนอเนือ้หา การลงมือเขียน การทดสอบและปรับปรุง

ต้นฉบบั 
 

 1. การก าหนดหัวข้อและจุดมุ่งหมาย 

 นกัเขียนมือใหม่ท่ีก าลงัเร่ิมงานเขียนสารคดีหรืองานเขียนสร้างสรรค์ใดๆ ก็ตาม มกัประสบปัญหา

แบบเดียวกนัในเบือ้งต้น คือ ไม่ทราบว่าจะเขียนเร่ืองอะไร วิธีง่ายๆ วิธีหนึ่ง คือ เร่ิมจากการเขียนเร่ืองใกล้

ตวัเสียก่อน เช่น เร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียว สานสาธารณะ การจดัการของตลาด ของดีในชมุชน โดยพยายาม

สงัเกต จดจ า เปิดโลกกว้างด้วยการอา่นหนงัสือ ค้นคว้าส่ืออินเทอร์เน็ต  
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 ความคิดรวบยอด 

 คณุความดีของนายบญุผ่อง สิริเวชชะพนัธ์ ในการช่วยเหลือทหารต่างชาติที่ตกเป็นเชลยของญ่ีปุ่ น ใน

สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 

 โครงเร่ือง 

 1. ความน าหรือสว่นน า: น าเข้าสูเ่ร่ืองด้วยการเท้าความถึงภาพยนตร์เร่ืองหนึงที่มีเนือ้หาคล้ายคลงึกบั

เร่ืองที่ก าลงักลา่วถึง 

 2. เนือ้เร่ือง 

      2.1 เปิดตวัคณุบญุผอ่ง เจ้าของกิจการรถเมล์ท่ีคนกรุงเทพฯ เมื่อหลายสบิปีก่อนรู้จกัดี 

      2.2 ความเป็นมาและจดุมุง่หมายการสร้างทางรถไฟสายมรณะ 

 เม่ือได้หวัข้อเร่ืองท่ีสนใจจะเขียนแล้ว ต้องจบัประเด็นส าคญัเพ่ือก าหนดจดุมุ่งหมายของการเขียน

ให้ชดัเจนว่า ต้องการให้ผู้อ่านรู้เร่ืองอะไร อะไรคือ ประเด็น สาระส าคญัหรือความคิดรวบยอดของสารคดี 

จากนัน้ผู้ เขียนจงึจะสามารถก าหนดหวัข้อเร่ืองแตกออกมาเป็นประเดน็ยอ่ยตอ่ไปได้ อนัจะท าให้การเขียนมี

เป้าหมายท่ีแนน่อนและไมห่ลงทาง 
 

 2. การก าหนดและวิเคราะห์กลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย 

 เป็นขัน้ท่ีก าหนดว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นเด็กหรือเยาวชน ระดบัชัน้ใดหรือเป็นผู้ ใหญ่ 

พร้อมกับวิเคราะห์ไตร่ตรองว่าจะใช้ภาษาระดบัใดเพ่ือจะส่ือให้ผู้อ่านเป้าหมายเข้าใจถึงความคิดรวบยอด

หรือสาระส าคญัของเร่ืองท่ีก าหนดไว้ เพราะหากเป็นสาระส าคญัท่ีควรรู้ แตใ่ช้ภาษาไม่เหมาะสมกบัวยัและ

สติปัญญา ความรู้นัน้ย่อมไม่เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกนัหาใช้ภาษาท่ีเหมาะสม แตค่วามคิดรวบยอด

นัน้เป็นเร่ืองไกลตวัและยากเกินกวา่วยัและสตปัิญญาของกลุม่เป้าหมายหลกัจะรับได้ สารคดีนัน้ก็ย่อมไม่มี

คณุคา่ในเชิงสร้างสรรค์ 
 

 3. การก าหนดโครงเร่ือง 

 เป็นขัน้ท่ีต้องวิเคราะห์และก าหนดขอบขา่ยของเนือ้หาวา่ นา่จะประกอบด้วยประเด็นย่อยอะไรบ้าง 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายท่ีวางไว้และสอดคล้องกับกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย การเขียนโครงเร่ืองก่อนท่ี

จะลงมือเขียนนี ้จะท าให้การเขียนง่ายขึน้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกบัเร่ืองราวท่ีไม่จ าเป็น เน่ืองจากสารคดี

บางเร่ืองอาจมีแง่มุมท่ีหลากหลาย บางแง่มมุไม่จ าเป็นต้องเขียนถึงเพราะอาจท าให้เร่ืองนัน้มีน า้หนกัอ่อน

ลงหรือไมน่า่อา่น  

 ตัวอย่างโครงเร่ือง จากสารคดี บญุผอ่ง สิริเวชชะพนัธ์ “หนีท่ี้ใช้คืนไมห่มด” 
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 โครงเร่ืองท่ีดี คือ แผนท่ีเดินทางส าหรับผู้ เขียน  ในการเฟ้นหาสิ่งท่ีดีมีประโยชน์เพ่ือให้ผู้อ่านอ่าน

ด้วยความร่ืนรมย์อยา่งได้ทัง้สาระและอรรถรส 
  

 4. การรวบรวมข้อมูล 

 เม่ือได้โครงเร่ืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขัน้ตอนนีก็้เป็นการรวบรวมข้อมลูตามประเด็นต่างๆ ท่ีวางไว้

ในโครงเร่ือง บางประเดน็อาจเป็นเร่ืองท่ีผู้ เขียนได้พบเห็นด้วยตนเองหรือมีประสบการณ์ตรงอยู่แล้ว แตบ่าง

อาจจะต้องศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งอาจท าได้ 3 ลกัษณะ คือ 1) การเข้าร่วมเวทีสมัมนาหรือการอภิปราย 

ท่ีจะท าให้เห็น “ภาพกว้าง” ของปัญหาหลากหลายแง่มุม 2) การสัมภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง อาจหมายถึง

ผู้ รับผิดชอบโครงการ หรือผู้ ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะท าให้ได้ “ภาพลึก” ของเร่ืองราว และ 3) การลงพืน้ท่ีจริง

หรือพืน้ท่ีปฏิบตักิาร ซึง่จะเป็นสว่นท่ีท าให้ได้ภาพชีวิตท่ีเตม็ไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก  

  ไมว่า่จะเป็นการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องหรือการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูจากสถานการณ์จริง ผู้ เขียน

ต้องเช่ือความรู้สึกของตนเองเป็นอันดบัแรกว่าเร่ืองใด “กระทบใจ” มากท่ีสุด และให้น าเร่ืองนัน้มาเป็น

ประเด็นแรกในการเร่ิมเร่ือง และผู้ เขียนต้องค านึงอยู่เสมอว่าต้องพยายามคดัสรรข้อมูลใหม่ เร่ืองราวใหม ่

และมมุมองใหม่ๆ  มาน าเสนอ 
  

 5. การก าหนดวิธีการและแนวทางในการน าเสนอเนือ้หา 

 เป็นการคิดและวิเคราะห์ว่าจะใช้วิธีการและแนวทางการน าเสนอเนือ้หาตามโครงเร่ืองอย่างไร 

เพ่ือให้ผู้อา่นได้รับความรู้ ความเข้าใจโดยง่ายดายและถกูต้อง บรรลสุมดงัจดุมุ่งหมายท่ีวางไว้ นอกจากนีก็้

      2.3 วีรกรรมการช่วยเหลอืเชลยศกึให้รอดพ้นจากการท าร้ายของทหารญ่ีปุ่ น 

  - การแอบสง่เสบียง อาหาร ข้าวของเคร่ืองใช้ ยารักษาโรค 

  - การบอกพิกดัสะพานแก่ฝ่ายสมัพนัธมิตร 

      2.4 การถกูลอบยิง 

       2.5 การได้รับเกียรติยศจากประเทศต่างๆ ในฐานะผู้ประกอบวีรกรรมกล้าหาญและเป่ียมด้วย

มนษุยธรรมซึง่คนไทยอาจไมเ่คยทราบ 

 3. สว่นสรุป: เราสามารถเลอืกได้วา่ ต้องการให้คนอื่นจดจ าเราอยา่งไร 
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ต้องค านงึตอ่ไปด้วยวา่ เนือ้หาตอนใดบ้างท่ีควรมีภาพประกอบ ภาพประกอบแบบใดจะแทนความหมายได้

ดีกวา่ เนือ้หาตอนใดท่ีควรใช้พรรณนาโวหาร เนือ้หาตอนใดท่ีต้องการค าอธิบายและตวัอยา่งประกอบ  

 และสิ่งท่ีจะช่วยในการเขียนได้มากท่ีสุกในขัน้ตอนนีคื้อ การอ่าน ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร นวนิยาย 

เร่ืองสัน้ หนังสือพิมพ์ หรือหนังสือท่ีให้สาระความรู้ต่างๆ จะช่วยท าให้เกิดความล่ืนไหลในการน าเสนอ

เร่ืองราวมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นแก่นเร่ือง ฉาก ตวัละคร และอารมณ์สะเทือนใจ 
  

 6. การลงมือเขียน 

 เป็นขัน้ท่ีผู้ เขียนต้องน าข้อมลูท่ีมีอยูม่าประสมประสานและเรียงร้อยออกมาเป็นถ้อยภาษาท่ีเป็นตวั

ของตวัเอง โดยการใช้ค าสุภาพ ใช้ภาษาท่ีมีศกัดิ์ของค าอยู่ในระดบัเดียวกัน ใช้ส านวนโวหารตามความ

เหมาะสมและใช้ท่าทีหรือท่วงท านองในการเขียนอย่างเป็นกลาง เคร่งขรึม ไม่ตลกขบขนัเกินควรหรือเยาะ

เย้ยเสียดสี 

 ในการส่ือความออกเป็นภาษาเขียนนี ้จะต้องพยายามเขียนออกมาให้ผู้อ่านรู้สึกได้แบบเดียวกบัท่ี

ผู้ เขียนรู้สึก เห็นภาพเดียวกับท่ีผู้ เขียนเห็น ซึ่งหมายความว่า นกัเขียนจะต้องจริงใจกับ “สาร” ท่ีน าเสนอ 

เพราะถ้าผู้ เขียนรู้สึกประทบัใจ สนกุ มีความสุข ความเศร้า พลงัของอารมณ์ความรู้สึกนัน้จะถกูถ่ายทอด

ผา่นการเลา่เร่ืองและภาษาท่ีใช้ไปยงัผู้อา่น 
 

 7. การทดสอบและปรับปรุงต้นฉบับ 

 เป็นขัน้ท่ีผู้ เขียนจะน าต้นฉบบัมาอ่านทบทวนหลังจากท่ีเขียนทิง้ไว้ระยะหนึ่ง เพ่ือทดสอบความ

เข้าใจว่า เม่ืออ่านแล้วได้ความตรงกับท่ีต้องการส่ือหรือไม่ ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าเป็นเพราะ

เหตใุด ข้อมลูสนบัสนนุน้อยเกินไปหรือการเรียบเรียงประโยคยงัไม่ดีพอ จากนัน้จึงแก้ไขปรับปรุงใหม่ ถ้าจะ

ให้ดียิ่งขึน้ควรให้คนอ่ืนหรือกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะคล้ายกับกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายช่วยอ่านแล้วตรวจสอบว่า

พวกเขาเกิดความเข้าใจหรือไม ่และเป็นความเข้าใจท่ีตรงกบัความต้องการของเราหรือไม่ 

 

ช่ือของสารคดี 

 ช่ือเร่ือง เป็นสว่นท่ีส าคญัมากส าหรับงานเขียนทกุประเภท เพราะเป็นส่วนท่ีเชือ้เชิญเรียกร้องความ

สนใจจากผู้อา่นเป็นอนัดบัแรก 
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 วิธีการหนึ่งในการตัง้ช่ือเร่ืองสารคดี คือ การตอบค าถามตามสูตรการเขียนข่าว 5W+1H ซึ่งจะ

ครอบคลุมประเด็นส าคัญในทันที โดยเลือกเอาข้อหนึ่งข้อใดท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับจุดเด่นและ

วตัถปุระสงค์ของสารคดีเร่ืองนัน้มากท่ีสดุ 

 ช่ือเร่ืองท่ีเน้น “ใคร” (who) เหมาะกบัช่ือสารคดีประเภทบคุคล 

 ช่ือเร่ืองท่ีเน้น “อะไร” (what) เหมาะกบัสารคดีท่ีเก่ียวข้องกบัข้อเท็จจริง การกระท าหรือกิจกรรม

เดน่ๆ 

 ช่ือเร่ืองท่ีเน้น “ท่ีไหน” (where) เหมาะกบัสารคดีทอ่งเท่ียว แนะน าสถานท่ีส าคญั 

 ช่ือเร่ืองท่ีเน้น “เม่ือไร” (when) เหมาะกบัสารคดีประเภทประวตัิศาสตร์ การค้นพบหรือเร่ืองราวท่ี

เน้นเวลาเป็นส าคญั 

 ช่ือเร่ืองท่ีเน้น “ท าไม” (why) เหมาะกบัสารคดีเชิงขา่วท่ีพยายามให้ข้อเท็จจริง อธิบายเร่ืองราวท่ี

ก าลงัเป็นปัญหาหรือเป็นเร่ืองท่ียงัไมก่ระจา่งชดั 

 สว่นช่ือเร่ืองท่ีเน้น “อยา่งไร” (how) เหมาะกบัสารคดีประเภทแนะวิธีการหรือขัน้ตอนในการให้

ความรู้ ความเข้าใจทัง้ทางปัญญาและในทางปฏิบตัิ 

 นอกจากหลกัการตัง้ช่ือเร่ืองดงักลา่วแล้ว เราสามารถจ าแนกประเภทของช่ือเร่ืองตามลกัษณะท่ี

เห็นได้ดงันี ้

 1. ช่ือเร่ืองแบบบอกเนือ้หา (descriptive title) หมายถึง ช่ือเร่ืองท่ีแสดงเร่ืองราวในเนือ้เร่ือง 

กลา่วถึงสาระส าคญัวา่เก่ียวกบัเร่ืองอะไร เม่ือผู้อ่านเห็นช่ือเร่ืองก็จะทราบได้ทนัทีว่าใจความของเร่ืองอยู่ใน

ความสนใจของตนหรือไม่ ช่ือเร่ืองประเภทนีม้ักใช้ข้อความท่ีกระชับ แต่ได้ใจความ เช่น นกับริหารกับ

ความเครียด ดนตรีในสวน การรักษาผูติ้ดเชื้อเอดส์ 250 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น 

 2. ช่ือเร่ืองแบบเล่นส านวน (special gimmick title) หมายถึง ช่ือเร่ืองท่ีเจาะจงใช้ส านวน

แปลกๆ มาน าความสนใจ เชน่ การใช้สภุาษิต โคลงฉันท์ กาพย์ กลอน การเล่นส านวน สมัผสันอกสมัผสัใน 

ใช้ภาษา ประชดประชนั เยาะเย้ย ถากถาง ตลกขบขนั ช่ืนชม เช่น จากรวงเป็นเม็ดพราว...สู่วฒันธรรมข้าว 

เด็กเอ๋ยเด็กดี ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสนัดานเป็นคนชอบกลนกั ละครลิง...ชีวิตป่าสู่โลกมายา เป็นต้น 

 3. ช่ือเร่ืองแบบคุยกับผู้อ่าน (direct address title) หมายถึง ช่ือเร่ืองท่ีผู้ เขียนต้องการจะสร้าง

ความเป็นกันเองและความใกล้ชิดกบัผู้อ่านโดยโยงให้เกิดความรู้สึกตัง้แต่เร่ิมต้น ช่ือเร่ืองแบบนีค้ล้ายกับ

การเขียนความน าแบบคยุกบัผู้อ่าน คือ ผู้ เขียนจะใช้สรรพนาม คณุ ผม เขา ฯลฯ เช่น ถ้าคณุเป็นคนหน่ึงที่

อยากผอม...เชิญทางนี ้ คณุจะท าอย่างไร ถา้เขาไม่กลบับา้น เราจะอยู่อย่างไร ถา้พรุ่งนีไ้ม่มีตน้ไม้ เป็นต้น 
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 4. ช่ือเร่ืองแบบค าถาม (question title) หมายถึง ช่ือเร่ืองท่ีผู้ เขียนตัง้ค าถามไว้ เป็นช่ือเร่ืองท่ี

นิยมกนัคอ่นข้างมาก รองจากช่ือเร่ืองแบบบอกเนือ้หา เพราะมกัเป็นทางออกของผู้ เขียน เม่ือนึกไม่ออกว่า

ควรจะตัง้ช่ืออย่างไรดี การตัง้ค าถามมักมีประสิทธิภาพตรงท่ีเร้าความสนใจ เร้าความอยากรู้อยากเห็น

ให้แก่ผู้ อ่าน ทัง้ยังมีน า้หนักของความท้าทายและน่ารักมากกว่าข้อความธรรมดา ข้อส าคญัผู้ตัง้จะต้อง

ทราบความต้องการของผู้อา่นพอๆ กบัประเดน็ส าคญัของเร่ือง เชน่ เลีย้งลูกอย่างไรให้ถูกวิธี ท าอย่างไรเมื่อ

ลูกรักทอ้งผูก เราจะหลีกเลีย่งการโดนแต๊ะอัง๋ไดจ้ริงหรือไม ่

 5. ช่ือเร่ืองแบบชวนฉงน (suspense title)  หมายถึง ช่ือเร่ืองท่ีซุกซ่อนสาระส าคญัไว้ให้ผู้อ่านได้

ทราบหลงัจากท่ีอ่านจบแล้ว ช่ือเร่ืองแบบนีน้บัว่าน่าสนใจไม่น้อย เพราะท าให้ผู้อ่านเกิดความกังขา สงสยั 

สนเทห์่ขึน้ในใจ ในบางโอกาสผู้ตัง้ช่ือเร่ืองจะผนวกระหวา่งรูปแบบค าถามและข้อความกระตุ้นความสนเท่ห์

ไว้ด้วยกันและมีการใช้เคร่ืองหมายต่างๆ เช่น เคร่ืองหมายค าถาม เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ จุไข่ปลา เป็นต้น 

เพ่ือส่ือความหมายความรู้สกึในด้านของความกงัขา เช่น เขาว่าภูเก็ตจะเหมือนพทัยา ถ้า...?  เร่ืองที่ไม่เคย

รู้ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ยงัมีเร่ืองเล่า ณ ทีส่วนแห่งนี ้ เป็นต้น 

 อย่างไรก็ดี การจ าแนกประเภทของช่ือเร่ืองดงักล่าวข้างต้นนี ้บางครัง้ก็ไม่อาจแบ่งแยกได้อย่าง

ชดัเจนและเด็ดขาด เพราะในความเป็นจริงมันมีการผสมผสานกันอยู่ คือ ตัง้ช่ือเร่ืองแบบค าถามโดยใช้

สรรพนามเหมือนคุยกับผู้ อ่าน หรือใช้ค าถามแต่มีวิธการเขียนแบบส าบัดส านวน ทั ง้ นีข้ึ น้อยู่กับ

ความสามารถและเจตนาของผู้ เขียนสารคดีและผู้ตัง้ช่ือเร่ืองเป็นส าคญัวา่จะมีกลวิธีกระตุ้นและดงึดดูความ

สนใจอยา่งไร 

 

โครงสร้างของสารคดี 

 โครงสร้างของการเขียนสารคดีมีลกัษณะคล้ายกบัการเขียนความเรียงทัว่ไปคือ ประกอบด้วยความ

น า เนือ้เร่ือง และสว่นสรุป 

 1. ความน า หรือส่วนน า คือ การเปิดเร่ืองอนัเป็นส่วนเร่ิมต้นของสารคดี ความน าจะต้องท า

หน้าท่ีชกัจูงและปลกุเร้าความสนใจให้ผู้อ่านต้องการติดตามอ่านต่อไปจนจบเร่ือง รวมถึงการท าหน้าท่ีบ่ง

บอกและระบุว่า สารคดีเร่ืองนัน้เป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร กล่าวอีกนยัหนึ่ง ก็คือ การท าหน้าท่ีในการ “ขาย” 

สารคดีนัน่เอง สารคดีบางเร่ืองตรงกับความสนใจของผู้อ่านบางคน บางประเภทอยู่แล้ว แต่อาจไม่อยู่ใน

ความสนใจของคนส่วนใหญ่ การขายให้แก่คนส่วนใหญ่หรือดึงดดูใจให้อ่านนัน้นบัเป็นหน้าท่ีโดยตรงของ

ความน า 
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 คณุรู้สกึเหมือนผมไหม? วา่ในบรรดาบรุพกษัตริย์ไทยที่ได้รับการยกย่องเป็น “มหาราช” (the grate) นัน้ 

สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชทรงถกูกลา่วถึงน้อยที่สดุ ทัง้ๆที่พระมหากรุณาธิคณุของพระองค์ยิ่งใหญ่เทียบเคียง

ได้กบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คือ ทรงกอบกู้ เอกราชจากเหตกุารณ์ที่กรุงศรีอยธุยาถกูพมา่ตีแตกยบัเยินเช่นกนั 

แต่พูดก็พูดเถอะ ถ้าท าสถิติคนที่ไปกราบไหว้บูชาอนุสาวรีย์ท้าวสรุนารี หรือ “คุณหญิงโม” เช่ือว่าจะมีจ านวน

มากกว่าคนที่ไปกราบไหว้พระบรมราชานสุาวรีย์พระเจ้าตากฯ ทัง้ๆ ที่วีรกรรมของคณุหญิงโมนัน้ แม้แต่สมเด็จฯ 

กรมพระยาด ารงราชานภุาพ “พระบิดาแหง่วิชาประวตัิศาสตร์ไทย” ยงัทรงมีข้อกงัขา 

 การเขียนความน านี ้มีวิธีการน าได้หลายประเภท เช่นเดียวกับการเขียนบทความทัว่ไป เช่น การ

เขียนแบบสรุปประเด็น แบบบรรยายบรรยากาศ สถานการณ์หรือสภาพทั่วไป แบบพรรณนาโดยการ

สอดแทรกอารมณ์ ความรู้สึกและจินตนาการของผู้ เขียน แบบอ้างวาทะส าคญั ค าคมหรือสุภาษิต แบบตัง้

ประเดน็ค าถาม เป็นต้น 

 การเลือกท่ีจะเขียนความน าแบบใดนัน้ ไม่มีสตูรส าเร็จตายตวั วิธีการท่ีช่วยได้ก็คือการอ่านสารคดี

หลายๆ เร่ืองจากหนงัสือพิมพ์และนิตยสารท่ีหลากหลายโดยเพ่งพิจารณาเฉพาะความน า วิธีการนีจ้ะท าให้

เห็นว่ามีแนวทางมากมายในการเร่ิมต้นและท่ีส าคญัจะเห็นว่าใจความส าคญัของความน าโดยส่วนใหญ่

มุง่เน้นท่ี “สว่นเฉพาะ” (specific part) หรือรายละเอียดบางประการท่ีให้ภาพเล็กๆมากกวา่ภาพใหญ่ 
 

 ตัวอย่างของความน า สารคดี ส านึกอดีตทีบ่างกุ้ง โดย ธีรภาพ โลหิตกลุ 

 2. เนือ้เร่ือง 

 เนือ้เร่ือง คือ เนือ้หาอนัเป็นสาระส าคญัท่ีผู้ เขียนต้องการจะบอกเล่าแก่ผู้อ่าน โดยทัว่ไปเนือ้หาและ

โครงสร้างของสารคดีจะแปรผนัไปตามเร่ืองราวท่ีเขียน ส่ือท่ีลงตีพิมพ์ ความสนใจของกลุ่มผู้อ่านเฉพาะ 

เจตนาของผู้ เขียน และระยะเวลาในการศกึษาและค้นคว้า แตส่ิ่งส าคญัในการท าสารคดีมีคณุค่า น่าเช่ือถือ

และน่าอ่าน ก็คือ ความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร ความรู้หรือข้อเท็จจริง และการจดัวางท่ีลงตวัของทุก

องค์ประกอบ อีกทัง้ในเร่ืองของทว่งท านองการเขียน ส านวน โวหารและปัจจยัสนบัสนนุอ่ืนๆ 

 องค์ประกอบส าคญัในส่วนของเนือ้เร่ือง ได้แก่ ข้อเท็จจริง ค าพูดหรือวาทะส าคญั การบรรยาย 

เกร็ดเร่ือง ความคดิเห็นและการวิเคราะห์ 
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 ค่ายบางกุ้ งตัง้ขึน้ในสมยัปลายกรุงศรีอยธุยา แต่ถกูพม่าตีแตกและถกูทิง้ร้างไประยะหนึ่ง ถึงสมยั

พระเจ้าตากฯ โปรดฯ ให้ลกูเรือส าเภาจีนที่จงรักภกัดีต่อพระองค์ เรียกว่า “หน่วยภกัดีอาสา” มาเฝ้าค่ายไว้ 

ด้วยถือวา่เป็นจดุยทุธศาสตร์ส าคญัในการปกป้องกรุงธนบรีุ เมื่อพระเจ้าตากฯ ทรงทราบวา่พมา่มาล้อมคา่ยนี ้

ไว้ก็น าไพร่พลเสด็จมาทางเรือแล้ว โอบล้อมทพัพม่าไว้ ในขณะที่ค่ายบางกุ้ งใกล้แตกอยู่รอมร่อ บรรดาทหาร

จีนหนว่ยภกัดีอาสาทราบขา่ววา่ พระเจ้าตากน าทพัมาช่วยด้วยพระองค์เองก็มีก าลงัใจตีต้านพมา่จนต้องถอย

ทพักลบัไป 

  2.1 ข้อเทจ็จริง (fact) ข้อเท็จจริงและข้อมลูเป็นองค์ประกอบส าคญัของการเขียนสารคดี 

และเป็นส่วนท่ีท าให้สารคดีแตกต่างจากเร่ืองสมมติ ในกรณีท่ีผู้ เขียนมีข้อมูลเป็นจ านวนมากท่ีต้องการ 

“อ้างถึง” หรือสารคดีเร่ืองนัน้จ าเป็นต้องอาศยัข้อมูลประกอบมาก สิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ จะต้องเรียบร้อย

ข้อมลูและข้อเท็จจริงตา่งๆ เข้าด้วยกนักับเร่ืองราวทัง้หมดให้พอเหมาะน่าอ่าน หรือมิเช่นนัน้ก็อาจจะต้อง

ท า fact box  หรือจดัข้อมลูเฉพาะใสก่รอบไว้ โดยแยกออกจากตวัเนือ้เร่ืองอยา่งเดน่ชดั 

 

   

 2.2 ค าพูดหรือวาทะส าคัญ (quote) เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้สารคดีมีสีสนัและมีชีวิตชีวา 

ค าพดูหรือวาทะท่ีวา่นีค้วรเป็นความรู้สกึ ความคดิเห็นหรือประสบการณ์ของผู้ให้สมัภาษณ์ซึ่งเป็นแหล่งสาร 

ปฐมภมูิหรืออาจเป็นข้อความท่ีคดัมาจากแหล่งสารทตุิยภูมิก็ได้ นยัส าคญัของการ “คดั” บางช่วงบางตอน

ของการสนทนาหรือข้อความส าคญัมาใส่ไว้ในเคร่ืองหมายอญัประกาศนี ้ก็คือ การแสดงให้บคุคลเหล่านัน้

เป็นคนเล่าเร่ืองแทนตวัผู้ เขียน อนัจะท าให้ผู้อ่านได้อรรถรสจากการได้เห็นบุคลิกของผู้พูด ผู้ ให้สมัภาษณ์

หรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์อ่ืนๆ ด้วยตนเอง 

  

 พงศาวดารกรุงธนบรีุ เลา่วา่ภายหลงัเผด็จศกึพมา่ สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชทรงประชมุเหลา่

ทหารหาญทัง้ไทยและจีน แล้วมีพระบรมราโชวาทตอนหนึง่วา่ 

 “...เนือ้ต่อเนือ้ไม่เอื้อเฟ้ือเป็นเนือ้กลางป่า  เนือ้ใช่เนือ้ได้เอื้อเฟ้ือเป็นเนื้ออาตมา....ญาติพีน่อ้งกนั 

ไม่เกื้อกูลกนัก็เหมือนไม่ใช่ญาติ แต่คนทีไ่ม่ใช่ญาติ ถา้ช่วยเหลือกนั ก็เหมือนเป็นญาติสนิทกนั... 

 สะท้อนบทบาทของคนจีนที่แนบแน่นกับคนไทย กระทั่งกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันมาตราบจน

ปัจจบุนั 
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 ถึงวนันีม้ีข้อมลูใหม่ๆ  เก่ียวมหาราชพระองค์นีใ้นหลายๆ ด้าน บ้างวา่พระองค์ไมไ่ด้ทรงมีพระสติวิปลาส

คลาดเคลือ่นอยา่งที่เรารับรู้จากวิชาประวตัิศาสตร์ แตท่รงจ าต้องหลกีเร้นพระวรกายไปเนื่องจากพระราชภารกิจ

กู้ ชาติของพระองค์จ าต้องใช้ทัง้ก าลงัคนและก าลงัทรัพย์ โดยทรงกู้ เงินจากจีน การออกข่าวว่าพระองค์เสด็จ

สวรรคตแล้วจึงเป็นทางออกของปัญหาหนีส้นิวิธีหนึง่ 

 บางกระแสก็วา่ พระองค์มิได้ทรงสิน้พระชนม์ชีพโดยถกูทบุด้วยท่อนจนัทน์ แต่มีทหารราชองครักษ์คน

หนึง่ยอมสละชีวิตแทน เพื่อให้พระองค์หลบหนีไป ก่อนจะเสด็จสวรรคตที่นครศรีธรรมราช 
 

  2.3 การบรรยาย (description) เป็นองค์ประกอบส าคญัของการด าเนินเร่ืองตัง้แตต้่นจน

จบ สารคดีท่ีดีจะต้องบรรยายโดยการแสดงให้ผู้อ่านได้เห็นในสิ่งท่ีผู้ เขียนก าลงัเห็น ได้ยินในสิ่งท่ีผู้ เขียนได้

ยิน ได้กลิ่นในสิ่งท่ีผู้ เขียนได้กลิ่น ฯลฯ โดยเป็นการให้รายละเอียดเฉพาะมากกว่า ท่ีจะเป็นข้อสรุปหรือ

ภาพรวมกว้างๆ ดงันัน้ผู้ เขียนจงึควรท่ีจะต้องเป็นคนชา่งสงัเกต ชา่งจดจ า มีความรัก ความรู้ ความเข้าใจใน

วิถีชีวิตและธรรมชาติ และท่ีส าคญัท่ีสุดจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี  โดยจะต้อง

เลือกใช้ “น า้เสียง” (voice) ให้เหมาะกับเนือ้เร่ืองและบริบทน า้เสียงท่ีเลือกใช้นี ้ท้ายท่ีสุดก็จะกลายเป็น

ทว่งท านอง (tone) และอารมณ์ (mood) ของเร่ือง 

   

  2.4 เกร็ดเร่ือง (anecdote) คือเร่ืองเล่าท่ีอยู่ในบริบทของเนือ้เร่ือง ได้แก่ นิทาน ต านาน 

มุกตลก ฯลฯ อนัเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้สารคดีมีความสนุกและเร้าใจต่อการอ่าน อีกทัง้ช่วยให้

ผู้อา่นเข้าใจวา่ ผู้คนรู้สกึอยา่งไรหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งไร ณ ชว่งเวลาท่ีกลา่วถึง และท าให้เข้าใจถึง

เง่ือนไขของมนษุย์ อนัเป็นภาพเล็กๆ ท่ีชว่ยในการปะตดิปะตอ่ให้เห็นภาพท่ีใหญ่ขึน้ 

  

 ผลใคร่ครวญถึงส านึกแห่งอดีตของคนไทย ขณะสญัจรรอนแรมสูลุ่ม่น า้แม่กลอง แล้วแวะไปเยี่ยมชม

คา่ยบางกุ้ง อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมทุรสงคราม ซึง่มีประวตัิศาสตร์เก่ียวพนักบัสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช 

เพราะสงครามไทยกบัพม่าครัง้แรกในสมยักรุงธนบรีุเกิดขึน้ที่นี่ ด้วยหลงัจากพม่าตีกรุงศรีอยธุยาแตกในเดือน

เมษายน 2310 แล้ว  ปลายปีเดียวกนันัน้เองก็ทราบขา่วพระเจ้าตากฯ ตัง้ตวัเป็นใหญ่รวบรวมคนไทยลกุขึน้กอบกู้

เอกราช พระเจ้าองัวะจึงสง่ก าลงัพลกว่า 3,000 นาย เข้ามาทางกาญจนบรีุ ผ่านราชบรีุ ถึงบางคนทีก็เข้าล้อม

คา่ยบางกุ้งไว้ 



15 
 

  

 ผมมิได้สรุปวา่ วีรกรรมของคณุหญิงโม และพระสพุรรณกลัยา ไม่มีจริง ผมเพียงแต่ตัง้ข้อสงสยัว่า ในเร่ือง

ที่ข้อเท็จจริงยงัคลมุเครือและนกัวิชาการก็ยงัหาข้อสรุปไม่ได้ แต่ความเช่ือของคนไทยล า้หน้าไปแล้ว แถมบางทีมี

นกัวิชาการเสนอข้อมลูที่ไม่ตรงกบัความเช่ือของตนเองก็ถึงกับขบัไลไ่สสง่ออกจากพืน้ที่ภายใน  24 ชัว่โมง อย่างที่

อาจารย์สายพิณ  แก้วงามประเสริฐผู้ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การเมืองในอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี” ถกูชาวโคราชกระท า

มาแล้ว หรือในกรณีที่มีนกัประวตัิศาสตร์เสนอแนวคิดวา่ มีความเป็นไปได้ที่พระสพุรรณกลัยาจะทรงสิน้พระชนม์ชีพ

ด้วยพระโรคชรา ก็ไม่ค่อยมีคนสนใจ แต่พอมีใครคนหนึ่งอวดอ้างว่าชาติปางก่อน เขาเป็นพระราชโอรสที่ยงัอยู่ใน

พระครรภ์พระสพุรรณกลัยา ขณะพระนางต้องพระแสงดาบของนนัทบเุรง กลบัมีคนเช่ือเป็นวรรคเป็นเวร 

  2.5 ความคิดเห็น (opinion) เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้การเขียนสารคดีแตกต่าง

จากการรายงานข่าว ความคิดเห็นท่ีว่านีค้วรมาจากแหล่งข้อมลูหรือแหล่งสารท่ีหลากหลายแทนท่ีจะเป็น

เพียงแคค่วามคดิเห็นจากสองขัว้ความคิด อย่างไรก็ตามในเร่ืองนี ้ผู้ เขียนก็ต้องศกึษาแนวทางและนโยบาย

ของส่ือด้วย เน่ืองจากบรรณาธิการของหนงัสือพิมพ์หรือนิตยสารบางฉบบัอาจจะชอบงานเขียนท่ีมีความ

คดิเห็นของตวัผู้ เขียนอยูด้่วย ในขณะท่ีบางฉบบัอาจจะไมต้่องการเชน่นัน้ 

   

 2.6 การวิเคราะห์ (analysis) เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้สารคดีมีความน่าเช่ือถือและช่วยให้

ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองราว ความเป็นมา แนวทางความเป็นไปได้ ทางอออก ทางเลือก ผลท่ีอาจเกิดขึน้ ฯลฯ ได้

อย่างถ่องแท้มากขึน้ การวิเคราะห์ท่ีว่านีอ้าจมาจากผู้ รู้ ผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ จากผลการวิจัย จากตวั

ผู้ เขียนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 

 

 สว่นเนือ้เร่ืองนี ้เป็นสว่นท่ีมีความยาวมากท่ีสดุ การล าดบัเนือ้หาให้น่าสนใจและน่าติดตาม จึงเป็น

เร่ืองท่ีส าคัญมาก เพราะหากไม่มีเทคนิค ลีลา ลูกเล่นและความสามารถในเชิงภาษาท่ีเหมาะสมแล้ว 

อาจจะท าให้ผู้อ่านละทิง้การอ่านไปกลางคนัได้ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ เหล่านีไ้ม่ได้แยกออกจากกันเป็น

   
       นกัประวตัิศาสตร์อย่าง ดร.สเุนตร ชุตินธรานนท์ วิเคราะห์ว่าเร่ืองเล่าเชิงกฤษดาภินิหารนัน้ “ต้องจริต” คนไทย

มากกว่าข้อเท็จจริงทางประวตัิศาสตร์ คนไทยจึงตดัสินใจอะไรจากอารมณ์ความรู้สกึมากกว่าข้อเท็จจริง แล้วผลลพัธ์ที่

เกิดขึน้จะเป็นอยา่งไร ก็ให้ดจูากชะตากรรมของ “นายฟัก” ในนวนิยายเร่ืองเยี่ยมของนกัเขียน”ชาติ กอบจิตติ” นัน้แล 
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ส่วนๆ แต่จะเหล่ือมซ้อนและเก่ียวเน่ืองกนั เช่น  ข้อเท็จจริงอาจจะปรากฏอยู่ในการบรรยายหรือวิเคราะห์ 

ในขณะท่ีการยกค าพดูมาอ้างถึงนัน้การแสดงความคดิเห็นหรือเลา่เร่ือง เป็นต้น 
 

 3. ส่วนสรุป 

 สว่นสรุปหรือสว่นจบ หรือบางคนอาจจะเรียกว่า “pay-off” เพราะว่าเป็นส่วนท่ีคล้ายจะเป็นรางวลั

ให้แก่ผู้อา่นในฐานะท่ีได้ตดิตามอ่านมาจนกระทัง่ถึงตอนจบ รางวลัดงักล่าว ได้แก่ การตอบค าถามส าคญัๆ 

การให้ความกระจา่งในเร่ืองท่ีค้างคา การให้ข้อคดิ การตัง้ค าถามเพื่อให้เกิดการค้นหาตอ่ไป เป็นต้น 

  

 ส่วนสรุปหรือการปิดเร่ืองอนัเป็นส่วนท่ีส าคญันี ้มีหลกัปฏิบตัิบางประการท่ีน าไปใช้ได้ ได้แก่ การ

ให้ข้อคิดมุมบวก ยกตวัอย่างเช่น มีผู้หญิงคนหนึ่งท่ีถูกข่มขืนแต่ท้ายท่ีสุดแล้วก็ให้อภัยคนท่ีข่มขืนตน แต่

ส าคญัท่ีสุดกว่าสิ่งอ่ืนใดคือการท่ีเธอให้อภัยต่อจิตใจของตนเองท่ีไม่คิดแค้นเคือง หรือการใช้สญัลักษณ์ 

การให้แง่คดิสะท้อนสจัธรรมชีวิตและการตัง้ค าถาม เป็นต้น แตจ่ะเป็นงานเขียนชิน้ใดก็ตามต้องใช้ความคิด

ให้ลกึซึง้ ต้องมีแง่มมุท่ีงดงาม และท าให้ผู้อา่นมีความรู้สกึวา่เร่ืองราวบางอย่างยงัไมจ่บต้องกลบัไปคดิตอ่ 

 การจบให้น่าสนใจมีวิธีการเขียนหลายรูปแบบ เช่น การจบแบบสรุปใจความส าคญั การจบแบบ

คาดไม่ถึงหรือจบแบบหกัมมุ การจบแบบคล่ีคลายประเด็นโดยย้อนกลบัไปสู่ฉากของการเร่ิมเร่ืองและการ

จบแบบตัง้ค าถามเพื่อให้คิดตอ่ ทว่าสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ ผู้ เขียนสารคดีจะต้องไม่ยอมให้แรงบนัดาลใจและ

แรงใจทัง้หมดของตนเหือดหายไปในตอนจบเพราะจะท าให้งานเขียนขาดพลงัและความประทบัใจ 

 

บทสรุป 

 การเขียนสารคดี คือ การกระท าทางความคิดบางอย่างกับข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือความรู้ แล้ว

ถ่ายทอดเป็นภาษาเขียนอย่าง “ง่าย” และ “งาม” ด้วยความพิถีพิถัน ทัง้นีอ้าจเร่ิมจากการก าหนด

 

 ดงันัน้ ใครทีสญัจรไปกราบสกัการะพระบรมธาตุเมืองนครในวนันี ้ก็จะเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดดเด่นอยู่ด้านหน้า รวกบัจะเป็นหลกัฐานยืนยนัความเช่ือดงักลา่ว แต่ถึงแม้

ข้อมลูเก่ียวกบัการเสด็จสวรรคตของพระองค์จะยงัคลมุเครือ ทวา่สิง่ที่ชดัเจนแจ่มกระจ่างตลอดมา คือ วีรภาพ

ของพระองค์ ในฐานะ “มหาราชนกัรบ” 

 ผู้มีพระมหากรุณาธิคณุตอ่คนไทยเหลอืล้น อยา่งที่ไมม่ีมายาภาพใดจะมาบดบงัได้ 
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จดุมุ่งหมายของการเขียนให้ชดัเจน ก าหนดและวิเคราะห์กลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย ก าหนดโครงเร่ือง ก าหนด

วิธีการและแนวทางในการน าเสนอเนือ้หา การลงมือเขียน และปรับปรุงต้นฉบบั สิ่งท่ีส าคญัท่ีต้องค านึงอยู่

เสมอในระหว่างการคิดและเขียนสารคดี คือ สารคดี ไม่ใช่ผลงานวิชาการ แตต้่องแสดง “ภูมิปัญญา” ของ

ผู้ เขียน สารคดี ไม่ใช่นวนิยาย แต่ต้องมี “ความเป็นนวนิยาย” และสารคดี ไม่ได้มุ่งโน้มน้าวจูงใจ แต่อ่าน

แล้วต้อง “กินใจ” “โดนใจ” จงึจะจบัใจ” 

 

 

 

รายการอ้างอิง 
 

เกศนีิ จฑุาวิจิตร. (2557). การเขียนเชิงสร้างสรรค์ทางส่ือสิ่งพมิพ์: Idea ดีๆ ไม่มีวันหมด.  

 นครปฐม: มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม. 
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การเขียนกวนิีพนธ์ 
 

 กวีนิพนธ์ คือ งานเขียนประเภทร้อยกรอง  ซึ่งงานประเภทนีมี้บทบาทกับคนไทยมาตัง้แต่อดีต เพราะ
คนไทยมีนิสยัรักในการกวีหรือท่ีเรียกกนัว่าคนไทยเป็น “คนเจ้าบทเจ้ากลอน” เม่ือพบสิ่งใกล้ตวัก็มกัจะพูดเป็น
ค าคล้องจองและเรียงร้อยถ้อยค าขึน้จนกลายเป็นระเบียบแบบแผน ท าให้วรรณกรรมร้อยกรองมีอายยืุนยาวมา
จนทกุวนันี ้แตรู่ปแบบและเนือ้หาของงานเขียนร้อยกรองในปัจจบุนัจะแตกตา่งไปจากอดีตคือ เป็นบทสัน้ๆไม่ใช่
เร่ืองขนาดยาว ใช้ค าเข้าใจง่ายแตมี่พลงัและลกึซึง้กินใจ  สว่นเนือ้หาสาระจากท่ีเป็นพิธีการหรือสดดีุพระเกียรติ 
หรือเร่ืองราวเก่ียวกบัความรักท่ีพลดัพราก หรือเร่ืองราวในแนวนิทาน ก็กลายเป็นร้อยกรองท่ีมุ่งเน้นถ่ายทอด
ความคดิและอารมณ์ความรู้สกึในสงัคมและวฒันธรรมแหง่ยคุสมยัมากขึน้ 
 กวีนิพนธ์ อาจมีช่ือเรียกได้หลายช่ือ เช่น “บทกวี” “ค าประพันธ์” “บทร้อยกรอง” ในอดีตเรียก กลอน
บ้าง กาพย์บ้าง 
 
ความหมายของกวีนิพนธ์ 
 กวีนิพนธ์ (poetry) ตามความหมายสากล หมายถึง รูปแบบต่างๆของการเรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือใช้
แสดงออกถึงความคิดความเข้าใจอนัลึกซึง้ ซึ่งเกิดจากจินตนาการท่ีเก่ียวกับโลกและมนษุย์ ด้วยการมีจงัหวะ 
การล าดบัความ การเลือกสรรภาษาท่ีจะสร้างจินตภาพ และการให้ความส าเริงอารมณ์ (ราชบณัฑิตยสถาน , 
2545, น. 334) 
 งานกวีนิพนธ์ยังเป็นงานเขียนท่ีมีรูปแบบฉันทลักษณ์ตามท่ีก าหนดไว้แต่โบราณ และสามารถคิด
รูปแบบขึน้ใหม่ตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เขียนหรือกวีแตล่ะยุคสมยั ซึ่งสอดคล้องกับความจริงของสงัคม 
และวฒันธรรมท่ีมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงและมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา หรือท่ีเรียกว่า “พลวตัิ” งาน   
กวีนิพนธ์จงึได้รับการพฒันาทัง้รูปแบบ เนือ้หา และความคดิอยูต่ลอดเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน 
 
ลักษณะบังคับของกวีนิพนธ์ 
 ลกัษณะบงัคบัของกวีนิพนธ์หรือบทร้อยกรองคือ ข้อก าหนดท่ีบญัญัติไว้เป็นหลกัในการแตง่ ซึ่งบทกวี
หรือบทร้อยกรองแตล่ะประเภทมีลกัษณะบงัคบัหรือฉนัทลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้
 1. คณะ คือ ข้อก าหนดเร่ืองจ านวนค า วรรค บาท บท เช่น กาพย์ยานี 11 ก าหนดคณะไว้ว่า 1 บท จะ
มี 2 บาท แตล่ะบทจะประกอบด้วย 2 วรรค วรรคแรก 5 ค า วรรคหลงั 6 ค าเป็นต้น 
 2. สัมผัส คือ การก าหนดบงัคบัให้ใช้ค าคล้องจอง แบง่เป็น 4 อย่าง คือ 
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  2.1 สมัผสัสระ คือ ค าท่ีใช้สระตวัเดียวกันหรือเสียงเดียวกัน ถ้ามีตวัสะกดต้องอยู่ในมาตรา
เดียวกนั เชน่ รัก-ศกัดิ ์มืด-จืด เป็นต้น 
  2.2 สมัผสัอกัษร (สมัผสัพยญัชนะ) คือ ค าท่ีใช้พยญัชนะต้นตวัเดียวกนัหรือเสียงเดียวกนั โดย
ไมค่ านงึถึงสระและวรรณยกุต์ เชน่ เรียม-แรม-รอน, แก้ว-เกด-แกม เป็นต้น 
  2.3 สมัผสันอก เป็นสมัผสัท่ีส่งและรับสมัผสักนันอกวรรค คือ ส่งจากค าสดุท้ายของวรรคหน้า
ไปยงัค าใดค าหนึ่งในวรรคตอ่ๆไป สมัผสันอกเป็นสมัผสับงัคบัในร้อยกรองทกุชนิดจะขาดไม่ได้ และก าหนดให้
ใช้แตส่มัผสัสระเทา่นัน้ 
  2.4 สมัผสัใน เป็นสมัผสัท่ีคล้องจองกันอยู่ภายในวรรคเดียวกัน เป็นสมัผัสไม่บงัคบั จะใช้
หรือไมใ่ช้ก็ได้ ถ้าใช้จะชว่ยเพิ่มความไพเราะให้แก่บทร้อยกรองซึง่มีทัง้สมัผสัสระและสมัผสัอกัษร  
 3. ค าครุและลหุ เป็นค าท่ีบงัคบัใช้ในการแตง่ร้อยกรองประเภทฉนัท์เทา่นัน้ 
  ครุ คือ ค าท่ีมีเสียงหนกั ได้แก่ ค าทกุค าท่ีมีตวัสะกด และค าท่ีประสมกบัสระเสียงยาว รวมทัง้
สระอ า สระไอ สระเอา ซึง่ถือวา่เป็นเสียงมีตวัสะกด 
  ลหุ คือ ค าท่ีมีเสียงเบา ได้แก่ ค าท่ีประสมกับสระเสียงสัน้ ซึ่งไม่มีตัวสะกดและค าท่ีใช้
พยญัชนะตวัเดียว เชน่ บ ่ณ ธ 
 4. ค าเอก-โท เป็นค าท่ีบงัคบัใช้ในการแตง่โคลง 
  ค าเอก หมายถึง ค าหรือพยางค์ท่ีมีรูปวรรณยกุต์เอก เช่น ว่า กล่าว ไม่ ใช่ และค าตายทัง้หมด 
เชน่ เจ็บ ตาย รัก และหมายถึงการใช้เอกโทษด้วย เชน่ หล้า เปล่ียนเป็น ลา่, ถ้า เปล่ียนเป็น ทา่  
  ค าโท หมายถึง ค าหรือพยางค์ท่ีมีรูปวรรณยุกต์โท เช่น แจ้ง แล้ว หน้า และหมายรวมถึง
พยางค์ท่ีใช้โทโทษด้วย เชน่ เลน่ เปล่ียนเป็น เหล้น 
 5. ค าเป็นค าตาย  
  ค าเป็น หมายถึง ค าท่ีประสมด้วยสระเสียงยาว เชน่ มา ลา ปี รวมทัง้ท่ีประสม อ า ไอ เอา และ
ค าท่ีมีตวัสะกดในแม ่กง กน กม เกย เกอว เชน่ นารายณ์ จนัทร์แรม แพรว  
  ค าตาย หมายถึง ค าท่ีประสมด้วยสระเสียงสัน้ เช่น ขรุขระ มะลิ รวมทัง้ค าท่ีมีตวัสะกดในแม่
กก กด กบ เชน่ มาศ เอก ภพ 
 6. เสียงวรรณยุกต์ หมายถึง เสียงวรรณยกุต์ทัง้ 5 เสียง ได้แก่ เสียงสามญั เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี 
เสียงจตัวา เสียงวรรณยกุต์เป็นเสียงส าคญัท่ีใช้บงัคบัในกลอนและกาพย์บางชนิด 
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 7. พยางค์ หมายถึงเสียงท่ีเปล่งออกมาครัง้หนึ่งอาจมีความหมาย หรือไม่มีความหมายก็ได้ ในการ
แตง่ร้อยกรองถือวา่พยางค์คือค านัน่เอง ร้อยกรองแตล่ะชนิดมีการก าหนดพยางค์ไว้แน่นอนว่าแตล่ะวรรคจะมีก่ี
พยางค์ 
 8. ค าน า หมายถึง ค าท่ีใช้ขึน้ต้นบทร้อยกรองบางประเภท เพ่ือบอกให้ทราบว่าขึ น้เร่ืองใหม่ตอนใหม ่
หรือบอกชนิดของบทร้อยกรอง ในกลอนสักวาใช้ค าว่า “สกัวา” ขึน้ต้น กลอนดอกสร้อยใช้ค าซ า้โดยมีค าว่า 
“เอย๋” มาคัน่ เชน่ “วงัเอย๋วงัเวง” กลอนบทละครใช้วลี เชน่ “เม่ือนัน้” “บดันัน้” 
 9. ค าสร้อย เป็นค าท่ีใช้ตอ่ท้ายวรรค ท้ายบาทหรือท้ายบทในร้อยกรองประเภทโคลงและร่ายเพ่ือเพิ่ม
ความไพเราะหรือท าให้ความเตม็ เชน่ แลแม ่พ่ีเอย เรียมฤๅ 
 การเรียนรู้ลกัษณะบงัคบัของกวีนิพนธ์หรือบทร้อยกรองก็เพ่ือประโยชน์ในการเขียนบทกวีประเภทตา่งๆ
ให้ถกูต้องเหมาะสมกบัการส่ืออารมณ์ความรู้สึกและความคิดของผู้ เขียน ดงัจะกล่าวถึงประเภทของกวีนิพนธ์
ตอ่ไป 
 
ประเภทของกวีนิพนธ์ 
 1. กาพย์ เป็นค าประพนัธ์ท่ีก าหนดคณะ พยางค์ และสมัผสั มีลกัษณะคล้ายฉนัท์แตไ่มไ่ด้ก าหนด ครุ-
ลหเุหมือนฉนัท์ กาพย์ท่ีนิยมใช้ ได้แก่ กาพย์ยานี 11 และกาพย์ฉบงั 16  
 

 ตวัอยา่ง: จากบท “เฉลิมจรรโลงโมลี” ใน ในเวลา ของแรค า ประโดยค า ว่า 
  
   เปล่ียนแปรเปล่ียนแปลง  เหลืองดว่นส าแดง 
   แซมใบระบาย   เหมือนแซมเศร้าโศก 
   วิปโยคเหลือหลาย  ร่วงฟ้ากระจาย  
   หม่ให้ธรณี 
   ร่วงไปร่วงไป   ร่วงร้อยอาลยั 
   อดีตเคยสดขจี   ร้างสิน้สมุทมุ 
   ประชมุโศกี   เทวษร้อนทวี 
   ทนแล้งระทม 
       (ในเวลา, 2541, น. 93-94) 
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 บทกวีข้างต้น กวีใช้กาพย์สรุางคนางค์ 28 ท่ีประกอบไปด้วยวรรคสัน้ ๆ วรรคละ 4 ค าเร่ือยไปจนครบ 7 
วรรค มาพรรณนาถึงการเปล่ียนแปลงหรือความเส่ือมสลายของธรรมชาตอิย่างรวดเร็วเพ่ือส่ือถึงความผนัผวน
ของชีวิตท่ีน าไปสู่ความทกุข์ร้อนใจ 
 
 2.  กลอน เป็นร้อยกรองท่ีบงัคบัคณะและสมัผสั ความไพเราะของกลอนอยู่ท่ีสมัผสันอก สมัผสัใน ซึ่ง
มีทัง้สมัผสัสระและสมัผสัอักษร รวมทัง้เสียงของค าลงท้ายวรรคแตล่ะวรรคในบทกลอน กลอนท่ีนิยมใช้ ได้แก่ 
กลอน 8, กลอน 6, กลอน 4 
 

ตวัอยา่ง ในบท ‚เดือนดบัในดวงตา‛ ใน ค าหยาด ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ ความวา่ 
   ให้คดิถึงเพียงใดใจจะขาด  ก็มิอาจไปตามความคิดถึง   

ห้ามมาหาแตอ่ยา่ห้ามความคะนงึ  จะดือ้ดงึโดยถ้อยร้อยร าพนั 
   .............................................. . ....................................... 
   รู้ทัง้รู้วา่รักจกัให้ทกุข์   ใจยงัรุกเร้าหลอกให้บอกเขา 
   ชา่งไมเ่ข็ดหรือไรนะใจเรา   เขามีเจ้าของแล้วในแววตา 
        (ค าหยาด, 2529, น. 66-67) 
 

บทกวีข้างต้น กวีรักษาจ านวนค าในวรรคให้มี 8 ค า ลงเสียงจงัหวะเป็น  /3/ /2/ /3/ ยกเว้นวรรคท่ี 3 ของ
กลอนบทแรกท่ีมี 9 ค า ท่ีลงเสียงจงัหวะภายในวรรคเป็น /3/ /3/ /3/  ในแต่ละวรรคกวีจะเล่นเสียงสมัผสัในท่ี
แพรวพราวทัง้สมัผสัสระและสมัผสัพยญัชนะ ซึ่งกวีใช้สมัผัสสระเพ่ือเช่ือมกลุ่มค าท่ีแยกกันเม่ือแบ่งช่วงอ่าน 
ได้แก่ ‚ใด-ใจ‛ ‚ตาม-ความ‛ ‚มาหา-อย่าห้าม-ความ‛ ‚ถ้อย-ร้อย‛ ‚รักจกั‛ ‚หลอก-บอก‛ ‚ไร-ใจ‛ ‚แล้ว-แวว‛ 
และใช้สมัผสัพยญัชนะบอกความประสานของค าในชว่งเดียวกนั ได้แก่ ‚ดือ้ดงึ-โดย‛ และ ‚รุกเร้า‛ การใช้สมัผสั
ในนีช้่วยสร้างความต่อเน่ืองในการส่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกของกวีคือการคิดถึงนางอนัเป็นท่ีรักมากเสมือน 
‚ใจจะขาด‛  แตก่วีไมส่ามารถไปหานางได้เพราะนางมี ‚เจ้าของแล้ว‛ จงึห้ามไมใ่ห้กวีไปหา กวียงัร าพึงร าพนัว่า
ไมอ่าจ ‚ห้ามความคะนงึ‛ ได้ แม้รู้ว่ารักนีจ้ะประสบกบัความทกุข์โศก แตใ่จของกวีก็ยงั ‚ดือ้ดงึ‛ หรือไม่ยอมฟัง
เหตผุลใด ๆ อีกทัง้อยากจะ ‚รุกเร้า‛ เป็นค าท่ีมีเสียงรัวถ่ีกระชัน้เพ่ือจะส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกของกวีท่ีใจระลึก
ถึงนางอยูต่ลอดเวลาจนอยากจะบอกความรักแก่นาง 

 
3. โคลง เป็นร้อยกรองท่ีมีระเบียบเรียงถ้อยค าเข้าคณะ โดยมีก าหนดค าเอก ค าโท และสมัผสั เป็น

ส าคญั โคลงท่ีนิยมใช้ ได้แก่ โคลงส่ีสภุาพ โคลงกระทู้  และโคลงดัน้บาทกญุชร 
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ตวัอยา่ง ในบท ‚บนัทกึ‛ ใน บางกอกแก้วก าศรวล ขององัคาร กลัยาณพงศ์ ความวา่ 
    วนัหนึง่รับขา่วสาร สลดจิตร 
  คือแมเ่สียชีวิต   ป่วยไข้ 
  สอนใจเร่งฉกุคดิ   ไตรลกัษณ์ 
  อนัพระพทุธเจ้าได้  เปลง่ไว้สจัจธรรม ฯ 
   กรรมเก่าเหตหุา่มสร้าง ผลสนอง 
  ไหลหลัง่อสัสชุลนอง  ตราบม้วย 
  ชีพกวีน่ีเป็นของ   นรกอ่ืน ดงัฤๅ 
  แรงแตพ่ิษร้ายด้วย  เร่าร้อนผ่อนไฉน ฯ 
      (บางกอกแก้วก าศรวล, 2521, น. 223) 
  
บทกวีข้างต้น กวีใช้โคลงส่ีสุภาพเพ่ือส่ืออารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจจากการสูญเสียแม่อนัเป็นท่ีรัก 

โดยยงัคงให้ความส าคญักบัข้อบงัคบัวรรณยกุต์เอกโทและการร้อยส่งสมัผสัตามขนบ ตลอดจนค านึงถึงการจดั
วางองค์ประกอบของเสียงและค าเพ่ือให้เกิดผลทางด้านอารมณ์ความรู้สกึท่ีตอ่เน่ือง ดงัโคลงบทแรก กวีเลือกใช้
ค าตายท่ีมีเสียงสระเป็นเสียงสัน้ว่า ‚สลดจิตร‛ ปรากฏในวรรคท่ี 2 ของบาทแรก เพ่ือบอกความรู้สึกหวัน่ไหว
อยา่งรวดเร็ว ซึง่ค าวา่ ‚จิตร‛ มีพยญัชนะต้นเสียงท่ีให้ความรู้สกึปะทะรุนแรง เม่ือกวีเลือกค าว่า ‚ชีวิต‛ หมายถึง 
ความเป็น มารับสมัผสัจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของกวีท่ีเศร้าสลดใจเพราะแม่ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว 
กวียงัเลือกใช้ค าวา่ ‚คดิ‛ หมายถึงเร่ืองท่ีเกิดขึน้ในใจมารับสมัผสัเพื่อส่ือความว่า จากอารมณ์ความรู้สึกสญูเสีย
ท่ีเกิดขึน้ในใจของกวีนัน้ท าให้เกิดการใคร่ครวญถึงเร่ือง ‚ไตรลกัษณ์‛ คือลกัษณะท่ีเป็นสามญัทัว่ไป 3 ประการ 
ได้แก่ ความไม่เท่ียง ความเป็นทกุข์ ความมิใช่ตวัตน ซึ่งพระพทุธเจ้าได้กล่าวไว้เป็นสจัธรรมหรือความจริงของ
ชีวิต 

ในโคลงบทท่ี 2 กวีกล่าวว่าการสญูเสียแม่ท่ีส่ง ‚ผลสนอง‛ ให้ตนมีน า้ตานัน้  มีสาเหตมุาจากกรรมเก่า
ท่ีตนได้สร้างเอาไว้ กวีได้เลือกใช้ค ารับส่งสัมผัสว่า ‚สนอง‛ เป็นสระเสียงยาวและเป็นเสียงพยัญชนะต้น
ประเภทเสียงนาสิกมกัให้ความส าเร็จในการส่ือความหมายท่ีบอกความรู้สึกนุ่มนวล เนิบนาบและคอ่ยเป็นคอ่ย
ไป เม่ือกวีเลือกค าวา่ ‚นอง‛ มารับสมัผสัจงึชว่ยให้ผู้อา่นเห็นภาพน า้ตาของกวีท่ีคอ่ย ๆ ไหลนองหน้า และยงัรับ
สมัผสักบัค าว่า ‚ของ‛ ท่ีเป็นพยญัชนะเสียงสูง การวางเสียงสงูในต าแหน่งนีช้่วยเน้นความเป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครอง ในท่ีนีคื้อกวีเป็นผู้ครองความทุกข์และมีแต่น า้ตา ชีวิตของกวีจึงเปรียบเสมือนอยู่ในนรก ในความ
บาทสดุท้าย กวีเลือกใช้พยญัชนะเสียง /ร/ เป็นจ านวนมาก ได้แก่ ค าว่า ‚แรง‛ หมายถึง ก าลงั อ านาจ ค าว่า 
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‚ร้าย‛ หมายถึง ชัว่ ไม่ดี และค าว่า ‚เร่าร้อน‛ กลดักลุ้มด้วยร้อนใจ เพ่ือให้ความรู้สึกรัวถ่ีกระชากกระชัน้ พลงั
ของเสียงและความหมายของค าท่ีกวีจดัวางไว้นีจ้ึงช่วยสร้างความเข้มข้นทางอารมณ์ของกวีอนัเป็นความทกุข์
ใจท่ีประดงัเข้ามาอยา่งรวดเร็วจากการสญูเสียแมใ่ห้ปรากฏเดน่ชดัและให้ผลทางอารมณ์แก่ผู้อ่านได้คล้อยตาม
ไปกบักวีด้วย 

 
4. ฉันท์ เป็นบทร้อยกรองท่ีมีระเบียบบงัคบั ครุ-ลห ุเป็นส าคญัและบงัคบัคณะ พยางค์ และสมัผสัด้วย  

ฉันท์จึงเป็นร้อยกรองท่ีแตง่ยาก อ่านยาก  ปัจจุบนัไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดแต.่ฉันท์เป็นเร่ืองราวเหมือนในอดีต จะมี
เพียงบทสัน้ๆ 

 

ตวัอยา่ง ใน วนัวยัในชีวิต ของคมทวน คนัธน ูความวา่ 
   เดก็น้อยพเนจรขนดั      กลสตัว์กระเซิงเดนิ 
  เกิดมาอนาถ(ะ)และเผชิญ      วิปโยคบห่ยดุเห็น 
  วยัเรียนมิเรียนเพราะธนะไร้      ผิว์จะไขวก็่ล าเคญ็ 
  เรียนหิวและโหดประลปุระเด็น      อวิชานะ่ชิมชม 
           (วนัวยัในชีวิต, 2531, น. 49) 
 
บทกวีข้างต้น กวีใช้ลีลาของวสนัตดิลกฉันท์ 14 ท่ีเร่ิมต้นบทกับปิดท้ายบทด้วยค าครุ แตร่ะหว่างวรรค

แทรกค าลหไุว้หลายต าแหน่ง การสลบัต าแหน่งของครุลห ุท าให้เกิดผลตอ่การแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่เยิ่น
เย้อแชม่ช้าจนเกินไป จงึเหมาะแก่การพรรณนาคร ่าครวญดงัความในบทท่ี 1 บาทแรกกวีพรรณนาถึงชีวิต ‚เด็ก
น้อย‛ ท่ีต้อง ‚พเนจร‛ หรือร่อนเร่ไปอย่างไร้จดุหมาย ซึ่งมีเด็กท่ีตกอยู่ในสภาพเช่นนีอ้ยู่เป็นจ านวนมากดงัท่ีกวี
เลือกใช้ค าวา่ ‚ขนดั‛  แสดงถึงความแออดั เป็นแถว เป็นแนว กวีจึงขยายความสืบตอ่มาโดยเปรียบเด็กท่ีร่อนเร่
ว่าไม่ตา่งไปจาก ‚กลสตัว์กระเซิงเดิน‛ คือเหมือนสตัว์ท่ีมีผมยุ่งเหยิง รุงรังเดินอยู่ทัว่ไป ในบาทท่ี 2 กวีใช้ค าว่า 
‚อนาถ(ะ)‛ เป็นค าบาลีสนัสกฤตเพ่ือส่ือถึงชีวิตของเด็กว่าเกิดมาก็ไร้ท่ีพึ่งพาทัง้ยงัต้องเผชิญกับความรู้สึก 
‚วิปโยคบห่ยดุเห็น‛ ค าว่า ‚วิปโยค‛ เป็นค าบาลีหมายถึงความเศร้าโศกและความพลดัพรากจากบ้านไม่มีวนั
สิน้สดุ  

ความในบทท่ี 2 บาทแรกกวีพรรณนาถึงปัญหาท่ีเด็กพเนจรต้องทุกข์ทนยิ่งขึน้คือ ‚วัยเรียนมิเรียน
เพราะธนะไร้‛ คือในวยัเด็กเช่นนีก็้ไม่ได้เรียนด้วยสภาพชีวิตท่ีขาดไร้เงิน ในวรรคตอ่มากวีใช้ค าว่า ‚ผิว์‛ เป็นค า
สนัสกฤต หมายถึง หากว่า, แม้นว่าแล้ว ตามด้วยความ ‚จะไขว์ก็ล าเค็ญ‛ เพ่ือส่ือถึงการตอ่สู้ดิน้รนของเด็กท่ี
แม้นว่าจะไขว่คว้าหรือพยายามจะเรียนหนังสือมากเท่าไรก็ประสบกับความล าบากอยู่ดี  ในบาทท่ี 2 กวี
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พรรณนาสภาพชีวิตของเดก็พนจรตอ่ไปว่าไม่ใช่แคเ่รียนไม่ได้เท่านัน้ หากเด็กเหล่านีย้งัต้อง ‚เรียนหิวและโหด‛ 
คือเรียนรู้ความหิวโหยจากการขาดไร้อาหารและเรียนรู้ความโหดร้ายในสงัคม จนรู้สึกว่าตนจะ ‚ประลปุระเด็น‛ 
หรือรู้ถึงข้อส าคญัในชีวิต นัน่คือ ‚อวิชานะ่ชิมชม‛ หรือรู้ซึง้ถึงความไมรู้่แจ้งไว้ตา่งการลองลิม้รสอาหาร 

 
5. ร่าย เป็นร้อยกรองท่ีบงัคบัคณะ สมัผสั พยางค์ ค าเอกและค าโทด้วย การแตง่ร่ายจะแตง่ยาวเท่าไร

ก็ได้เพียงแตใ่ห้มีสมัผสัทกุวรรคและจบลงตามข้อบงัคบั ร่ายมีอยู่ 4 ชนิด คือร่ายโบราณ ร่ายสภุาพ ร่ายดัน้และ
ร่ายยาว ค าประพนัธ์ประเภทร่ายมกัใช้ในการเลา่เร่ืองราวและให้รายละเอียดเป็นส าคญั  

 

ตวัอยา่ง ในบท “มหามหรสพ” ใน ในเวลา ของแรค า ประโดยค า ความว่า 
  ยอดอาคารสงูระดบั ใกล้ใกล้กบัโพยมกว้าง       ท้าเวิง้ว้างโดยรอบ 
 โดดเดน่ตอบหาวหน  ท้าลมบนทกุกระแส       ท้าลมแปรร้อนเย็น 
 วิหคเห็นสะดุ้งปีก  รีบบนิหลีกเตม็ตระหนก       ด้วยสะทกสะท้านสถาน 
 ยอดอาคารคงมัน่  ไมป่ระหวัน่เพลิงอาทิตย์       จวนเท่ียงฤทธ์ิร้อนกล้า 
 อบอ้าวฟ้าคมิหนัค์  เท่ียงทงนันิ่งสงบ        ราวไมส่ยบยอมระยอ่ 
 ทรหดตอ่ร้อนแสลง  ส าแดงทรงเป็นศรี       ตรึงปฐพีเสถียรสถิต 
 ราวรังสฤษฏ์มาพิเศษ  ใจกลางเขตนครเขริญ 
              (ในเวลา) 
 
บทกวีข้างต้น กวีใช้ร่ายยาวมีจ านวนค าในวรรคไมแ่นน่อน ส่งสมัผสัตอ่ๆกนัไปทกุวรรคจนจบเนือ้ความ 

ไม่มีก าหนดจ านวนวรรคในหนึ่งบท เพ่ือส่ือความถึงการชมเมืองมหานครซึ่งมีความแตกต่างจากการชมเมือง
ของกวีในอดีตท่ีมกัจะชมปราสาทราชวงั แตแ่รค า ประโดยค า เน้นให้เห็นภาพตกึสงูระฟ้าท้าลมท้าแดด แม้แต่
นกท่ีบนิก็ดตูระหนกและต้องบนิหลบหลีกหนีอาคารท่ีสงู อนัมีนยัยะเสียงสีสงัคมเมืองในปัจจบุนั 

 
6. กลอนเปล่า 
นอกจากบทกวีทัง้ 5 ประเภทแล้ว ปัจจบุนัมีบทกวีท่ีนิยมใช้ในหมู่ผู้ เขียนหรือกวีรุ่นใหม่ คือ กลอนเปล่า 

(Brank Verse) ซึ่งเป็นบทกวีท่ีไร้สมัผสัและฉันทลกัษณ์ มีลกัษณะคล้ายร้อยแก้ว โดดเดน่ในด้านเสียงของค า
และจงัหวะท่ีลงตวั โดยผู้อา่นท่ีเป็นหนุม่สาวนิยมกลอนเปลา่ เพราะกลอนเปลา่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
ส่ือความคดิ และความหมายท่ีแท้จริงของชีวิตอยา่งไมมี่ขอบเขตจ ากดัซึง่เหมาะกบัสภาพของโลกปัจจบุนั 
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ข้อสงัเกต การเขียนกลอนเปล่าจะเขียนเป็นวรรคๆวรรคละบรรทดั บทหนึ่งจะมีก่ีวรรคก็ได้ โดยผู้ เขียน

จะเน้นท่ีความคดิ ค าท่ีส่ือนัน้มกัจะแฝงความหมายโดยนยัไว้ เชน่ กลอนเปล่าท่ีช่ือว่า “ล่วงหน้า” ของละไมมาด 
ค าฉวี วา่ 

    ดอกไม้โรยแล้ว 
   ร่วงหลดุจากก่ิง 
   ทิง้กลีบกบัใบหญ้า 
   ดอกไม้รู้เวลา 
   ไมค่อยทา่ให้ใครบอก 
   แม้ต้นท่ีผลิดอก 
   ก็ไมอ่อกปากถามให้เขลา 
 
 

การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์: การปรุงแต่งเสียง ค า และความ 
 กวีนิพนธ์หรือบทร้อยกรองใช้ภาษาเป็นวสัดใุนการเขียน ผู้ เขียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ธรรมชาติของภาษา
อยา่งถ่องแท้ เพ่ือจะได้เลือกใช้เสียง ค า และความซึง่เป็นองค์ประกอบของภาษาเป็นเคร่ืองมือในการถกัร้อยตวั
บทให้สมบรูณ์ถึงพร้อมซึง่ความแจม่ชดั ความประณีต ความไพเราะ รวมทัง้ส่งสารทางอารมณ์และความนึกคิด
อนัเข้มข้น ดงัจะอธิบายตอ่ไปนี ้
 

 1. การปรุงแต่งเสียง  
 ผู้ เขียนต้องให้ความใสใ่จในเร่ืองเสียงเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นหวัใจของการสร้างและการประเมินคา่กวี
นิพนธ์   ซึ่งวิธีการสร้างความงามทางเสียงท่ีนิยมมากคือ การเล่นเสียงสัมผัสในมีทัง้สัมผัสสระและสัมผัส
พยญัชนะ อีกทัง้นิยมเล่นเสียงวรรณยกุต์ซึ่งเป็นการเล่นเสียงสูงๆต ่าๆคล้ายผนัเสียงวรรณยุกต์ ค าท่ีเล่นเสียง
วรรณยกุต์ต้องมี 2 หรือ 3 ค าและต้องมีเสียงสระและพยญัชนะท้ายมาตราสะกดเดียวกนั เชน่ ทองทอ่งท้อง 
 
 ตวัอยา่ง การเลน่เสียงสมัผสัสระ 
   แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนษุย์ มนัแสนสดุลกึล า้เหลือก าหนด 
  ถึงเถาวัลย์พันเก่ียวท่ีเลีย้วลด  ก็ไมค่ดเหมือนหนึง่ในน า้ใจคน 
       (พระอภยัมณี) 
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 ตวัอยา่ง การเลน่เสียงสมัผสัพยญัชนะ 
   สงัคมชา่งเฟะฟอน  เราร้าวรอนและลืมหลง 
   คนฆา่กนัตรงตรง  เราจงึลงบญัชีตาย 
   รุนแรงและเร่าร้อน  ร้าวรอนเสียเหลือหลาย  

   เร่ือยเร่ือยและเรียงราย  ไร้ร่างกายร่ายลีลา 
       (แรค า: รวมบทกวีมีฉนัทลกัษณ์) 
 

 2. การปรุงแต่งค า  
 ผู้ เขียนต้องใสใ่จปรุงแตง่ถ้อยค าด้วยความประณีตพิถีพิถนั ซึ่งต้องผ่านกระบวนการคิดกลัน่กรองเลือก
เฟ้นและสร้างสรรค์มากเป็นพิเศษยิ่งกวา่ภาษาสามญัท่ีใช้กนัอยูใ่นชีวิตประจ าวนั แบง่ได้ 3 ประเดน็ ดงันี ้
 2.1  การสรรค า  หมายถึง การเลือกสรรค ามาเรียงร้อยเป็นบทกวีเพ่ือให้ส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุตามจดุมุ่งหมายของกวีหรือผู้ เขียน ค าแตล่ะค าท่ีผู้ เขียนเลือกใช้ควรเป็นค าท่ีมีความหมาย 
มีความสมบรูณ์ในแง่ของการส่ือสาร ทัง้การส่ือภาพและส่ืออารมณ์ 
 

 ตวัอยา่ง การสรรค า 
    อรุารานร้าวแยก ยลสยบ 
   เอนพระองค์ลงทบ  ทา่วดิน้ 
   เหนือคอคชซรอนซรบ  สงัเวช 
   วายชีวาตม์สดุสิน้  สูฟ้่าเสวยสวรรค์ 
       (ลิลิตตะเลงพา่ย) 
  
 บทกวีข้างต้น บรรยายเหตุการณ์ท่ีพระมหาอุปราชาถูกฟันขาดคอช้าง เป็นบทบรรยายท่ีแสดง      
ฝีพระหัตถ์อันยอดเย่ียมในการเลือกสรรค า ชุดค ากริยา “ราน” “ร้าว” “แยก” ให้ภาพของการปริแตกของ
กล้ามเนือ้ให้เห็นอยา่งชดัเจน เห็นแม้กระทัง่ภาพพระสรีระท่ีกระตกุเสือกดิน้ในเฮือกสดุท้ายของลมหายใจ 
 สว่นค าวา่ วายชิวาตม์ ก็ถือเป็นการสรรค าท่ีเหมาะสม “ชิวาตม์” เป็นค าสมาส ประกอบศพัท์จาก 
ชีว กบั อาตม แปลตามรูปศพัท์ได้ท านองว่า ตวัตนท่ีมีชีวิต จะเห็นได้ว่าการน าค าสมาสค านีม้าใช้ นอกจากจะ
ถือเป็นการใช้ภาษาอนัสูงส่งแล้วยงัส่ือความหมายท่ีลึกซึง้อีกด้วย กล่าวคือย า้เน้นให้เห็นว่าตวัตนท่ีมีชีวิตอยู่
เม่ือครู่ของพระมหาอุปราชา บดันีไ้ด้ “วาย” หรือสิน้สุดการมีชีวิตนัน้แล้ว เป็นการจบบทบาทของพระมหา -        
อปุราชาลงอยา่งสมบรูณ์ 
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 2.2 การเล่นค า หมายถึงการน าค าท่ีมีรูปหรือเสียงพ้องกนัหรือใกล้เคียงกนัมาเล่นในเชิงเสียงและ
ความหมาย การเลน่ค ามีหลายวิธี เชน่ การเลน่ค าพ้องรูปพ้องเสียง การเลน่ค าหลายความหมาย เป็นต้น 
 

 ตวัอยา่ง การเลน่ค าพ้องรูปพ้องเสียง 
    สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ ง ยาวสาย 
   สายบห่ยุดเสนห์่หาย  หา่งเศร้า 
   ก่ีคืนก่ีวนัวาย   วางเทวษ ราแม่ 
   ถวิลทกุขวบค ่าเช้า  หยุดได้ฉนัใด 
       (ลิลิตตะเลงพา่ย) 
 

 โคลงบทนี ้กวีเลน่เสียงเลน่ค าของดอก ‚สายหยดุ‛ ท่ีเป็นช่ือดอกไม้กบัค าว่า ‚สาย‛ และ ‚หยดุ‛ ท่ี
มีความหมายเก่ียวเน่ืองกบัเวลา เพ่ือจะส่ือความรู้สึกของตนว่าความรักความคิดถึงนางอนัเป็นท่ีรักนัน้ไม่มีวนั
จืดจางหรือยุติลงได้เลย แม้เวลาจะเปล่ียนจากเช้าสายบ่ายค ่าไปเช่นใด ต่างจากดอกสายหยุดซึ่งจะคล่ีคลาย
ความหอมไปเม่ือยามสาย 
 

 ตวัอยา่ง การเลน่ค าหลายความหมาย 
   ไมเ่มาเหล้าแล้วแตเ่รายงัเมารัก สดุจะห้ามจิตคิดไฉน 
  ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป  แตเ่มาใจนีป้ระจ าทกุค ่าคืน 
       (นิราศภเูขาทอง) 
 

 บทกวีข้างต้นเลน่ค าวา่ “เมา” 3 แหง่คือ เมาเหล้า เมารักและเมาใจ “เมาเหล้า” คือด่ืมสรุาเมามาย 
ไมไ่ด้สต ิสว่น “เมารัก” “เมาใจ” ส่ือความหมายวา่ ลุม่หลงในความรัก 
 

 2.3 การซ า้ค า คือ การใช้ค าเดียวกนักล่าวซ า้หลายแห่งในบทกวีหนึ่งบทหรือหลายบท เพ่ือย า้
ความให้หนกัแน่นขึน้ การซ า้ค าในแง่วรรณศิลป์มกัจะซ า้ค าท่ีส าคญั ซึ่งจะช่วยสร้างความชดัเจนหนกัแน่นของ
สารท่ีกวีต้องการส่ือ  
 

 ตวัอยา่ง ในบท ‚ขอทาน‛ ใน เจ้านกกวี ของไพวรินทร์ ขาวงาม  
    ยามจน ทนชีพใช้ อนาถา 
   ขอเถิด ยตุธิรรมา  มอบบ้าง 
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   ขอความปลอดภยัครา  ครองชีพ 
   ขอศกัดิ์ ขอศรีสร้าง  สิทธ์ิบ้างเถิดหนอ 
    ขอเถิด อิสรภาพใช้ ชีวิต 
   ขอพบสนัตภิาพสถิต  ทัว่หล้า 
   ขอ ขอ ยิ่งขอคิด   ขอทกุข์ เทวษฤๅ 
   เห็นแตเ่งา เฝ้าคว้า  คว ่าคว้างกะลาเหงา ฯ 
       (เจ้านกกวี) 
 
 บทกวีข้างต้น กวีซ า้ค าว่า ‚ขอ‛ หลายแห่งเกือบทกุวรรค ทัง้นีเ้พ่ือเน้นย า้ถึงการวิงวอนร้องขอใน
ฐานะคนยากจนทัง้ความยตุิธรรม ความปลอดภยั ศกัดิ์ศรี อิสรภาพ และสนัติภาพ ซึ่งย่ิง ‚ขอ‛ สิ่งเหล่านี ้กลบั
ยิ่งพบความวา่งเปลา่ ‚เห็นแตเ่งา เฝ้าคว้า‛ อนัน าไปสู่ความรู้สึก ‚ทกุข์เทวษ‛ มากขึน้เพราะไม่ได้ในสิ่งท่ีมนษุย์
คนหนึง่พงึมีได้เลย 
 
 3. การปรุงแต่งความ 
 การเขียนกวีนิพนธ์ยงัต้องค านึงถึงการปรุงแตง่เนือ้ความให้มีความลึกซึง้ซึ่งสารและอารมณ์ โดยอาศยั
เคร่ืองมือส าคญัคือการใช้ภาพพจน์ และการใช้สญัลกัษณ์ 
 

 3.1 ภาพพจน์ (figure of speeh) คือ ‚ส านวนภาษารูปแบบหนึ่ง เกิดจากการเรียบเรียงถ้อยค า
ด้วย   วิธีการตา่งๆให้ผิดแผกไปจากการเรียงล าดบัค าหรือความหมายของค าตามปรกติ เพ่ือให้เกิดภาพหรือให้
มีความหมายพิเศษ‛ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2539, น. 109)  ภาพพจน์จึงเป็นวิธีการส าคญัประการหนึ่งท่ีผู้ เขียน
ควรน ามาสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ เพราะกวีนิพนธ์มีความส าคญัอยู่ท่ีอารมณ์ความรู้สึกท่ีลึกซึง้และความคิดท่ี
ซับซ้อน การแสดงออกถึงสิ่งท่ีเป็นนามธรรมเหล่านี ้ผู้ เขียนกวีนิพนธ์จึงต้องอาศัยการใช้ภาพพจน์เป็นส่ือ
ถ่ายทอดอารมณ์และความคิดให้เป็นรูปธรรม อนัจะท าให้เกิดภาพในใจและเกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่าน 
ตลอดจนน าไปสูก่ารเข้าใจในสารท่ีกวีต้องการน าเสนอได้อยา่งเดน่ชดัยิ่งขึน้  
 ภาพพจน์มีหลายประเภทซึง่จะอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งภาพพจน์ท่ีนิยมใช้เขียนกวีนิพนธ์ ดงันี ้
 

 อุปมา (Simile) การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง โดยมีค าเช่ือมโยง เช่น เหมือน ดจุ ดัง่ 
เชน่ ปาน ประหนึง่ เพียง ฯลฯ 
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 ตวัอยา่ง จากเร่ืองลิลิตพระลอ 
    ครัน้วางพระโอษฐ์น า้ เวียนวน อยู่นา 
   เห็นแก่ตาแดงกล  ชาดย้อม 
   หฤทยัระทดทน   ทกุข์ใหญ่ หลวงนา 
   ถนดัดั่งไม้ร้อยอ้อม  ท่าวท้าวทับทรวง 
 
 โคลงบทนีเ้ล่าความตอนพระลอเส่ียงน า้ ตัง้จิตอธิษฐานว่าหากปลอดภยักลบัเมืองสรวงได้ ขอให้
แมน่ า้กาหลงไหลเร่ือยตามน า้เป็นปกต ิแตเ่ม่ือสิน้ค าอธิฐาน สายน า้กลบัไหลทวนและแปรเปล่ียนเป็นสีแดง กวี
เปรียบเทียบสายน า้สีแดงฉานนีเ้หมือนชาดตามขนบนิยม แตบ่ทอปุมาท่ีแสดงความลึกซึง้คือการเปรียบสภาพ
พระทัยอันทุกข์ตรอมของพระลอในขณะนัน้ว่าเสมือนต้นไม้ขนาดร้อยคนโอบล้มทับพระทรวง ซึ่งเป็นความ
เปรียบท่ีชว่ยขยายภาพอารมณ์โศกให้เดน่ชดัขึน้ 
 
 อุปลักษณ์ (metaphor) คือ การน าเอาสิ่งท่ีตา่งกนั 2 สิ่งหรือมากกว่า แตมี่คณุสมบตัิบางประการ
ร่วมกนัมาเปรียบเทียบกนั โดยเปรียบเทียบวา่สิ่งหนึง่เป็นอีกสิ่งหนึง่โดยตรง มกัมีค าเช่ือมวา่ คือ เป็น 
 
 ตวัอยา่ง ในบท ‚บพุการี‛ ใน ปณิธานกวี ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์  ความวา่ 
    ใครแทนพ่อแมไ่ด้ ไปมีเลยทา่น 
   คือคู่จันทร์สุรีย์ศรี  สวา่งหล้า 
   สิน้ทา่นทัว่ปฐพี   มืดหมน่ 
   หมองมิ่งขวญัซอ่นหน้า  นิ่งน า้ตาไหล ฯ 
       (ปณิธานกวี, 2533, น. 19) 
 
 บทกวีข้างต้น กวีใช้วิธีการเปรียบเทียบด้วยอปุลกัษณ์ซึ่งมีสิ่งท่ีต้องการกล่าวถึงคือ พ่อแม่ และมี
สิ่งท่ีเป็นตวัเปรียบหรือภาพท่ีเกิดจากความนึกคิด คือ พระจนัทร์พระอาทิตย์ ตลอดจนมีค าท่ีแสดงความเปรียบ
ว่า “คือ” การเปรียบเทียบว่าเป็นสิ่งเดียวกนัหรือเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันนีจ้ึงส่ือถึงความสงูส่งของบพุการีหรือ
เป็นบคุคลพิเศษ เพราะมิใชเ่พียงพอ่แมเ่หมือนพระจนัทร์พระอาทิตย์ แตเ่ป็นพระจนัทร์พระอาทิตย์ท่ีคอยให้แสง
สวา่งในชีวิตแก่ลกู เม่ือสิน้พอ่แมไ่ปก็สง่ผลให้ ‚ทัว่ปฐพีมืดหมน่‛ ร่วมทัง้กวีท่ีหมองเศร้าได้แต ่‚นิ่งน า้ตาไหล‛  
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 อติพจน์ (hypobole) คือ การกล่าวท่ีเกินจริง ภาพพจน์ประเภทนีม้ิได้มุ่งให้เห็นภาพท่ีเป็นจริง
ตามตวัหนงัสือ แต่ต้องการให้ผู้อ่านได้รู้สึก ฉะนัน้ การเกินจริงหรือผิดความจริงเป็นเอกสิทธ์ิของผู้แต่ง เพราะ
มิได้มีจดุประสงค์เพ่ือบดิเบือนความจริง แตต้่องการสร้างพลงัแห่งอารมณ์ความรู้สึกท่ีอยู่เหนือเหตผุล ซึ่งผู้อ่าน
ก็ยอมรับได้เพราะเข้าใจและเข้าถึงวา่สิ่งนัน้เป็นกลศลิป์อย่างหนึง่ 
 
 ตวัอยา่ง จากเร่ืองนิราศนรินทร์ 
    ตราบขนุคิริขนั  ขาดสลาย ลงแม่ 
   รักบห่ายตราบหาย  หกฟ้า 
   สริุยจนัทรขจาย   จากโลก ไปฤๅ 
   ไฟแลน่ล้างส่ีหล้า  หอ่นล้างอาลยั 
 
 กวีใช้ภาพพจน์ประเภทอติพจน์ประเภทอติพจน์แสดงความรักความอาลยัท่ีมีท่วมท้นตอ่นาง โดย
กล่าวอ้างว่าแม้ขุนคิรี คือเขาพระสเุมรุจะเป่ือยสลายลง แม่สวรรค์ทัง้หกชัน้คือฉกามาพจรจะมลายหายไป แม้
พระอาทิตย์ พระจนัทร์จะจากโลก และแม้ไฟบรรลยักลัป์จะล้างทวีปทัง้ส่ีจนสิน้ ความรัก ความอาลยัของกวีท่ีมี
ตอ่นางก็มิได้มลายล้าง คงอยูน่ิรันดร์ 
 
 บุคคลวัติหรือบุคลาธิษฐาน (personification)  คือ การสมมตุิสิ่งไม่มีชีวิต ความคิด นามธรรม 
หรือสตัว์ให้มีสติปัญญา อารมณ์  หรือกิริยาอาการเย่ียงมนษุย์ ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความกระทบอารมณ์ความรู้สึก
และความคดิให้แก่ผู้อา่น   
 

 ตวัอยา่ง ในบท ‚วิมานน า้ค้าง‛ ใน ปณิธานกวี ขององัคาร กลัยาณพงศ์ ความวา่ 
 
   น า้ค้างดงดกึด่ืนสะอืน้โศก ชลเนตรโลกวิปโยคหรือไฉน 
  หมูม่นษุย์น้อยอหงัการ์ฆา่ใคร  ฆา่พิภพสบสมยัสดุสมานย์ฯ 
   ไมรั่กทะนถุนอมคณุคา่โลก จะทกุข์โศกไปตราบฟ้าอวสาน 
  ยคุมนษุย์จะสดุสิน้มิช้ามินาน  เป็นพยานเถอะสายธารท่ีจาบลัย์ 
       (ปณิธาน, 2533, น. 84) 
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 บทกวีข้างต้น กวีใช้ภาพพจน์บุคลวัติให้ธรรมชาติอย่างน า้ค้างยามดึกแสดงกิริยาอาการและ
ความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์โดยก าหนดให้ ‚สะอืน้โศก‛ ร่วมไปกับกวีด้วย เพ่ือส่ือความเศร้าโศกท่ีหมู่มนษุย์ 
‚ไมรั่กทะนถุนอมคณุคา่โลก‛ อนัจะน าไปสูค่วามวิบตัใินไมช้่า 
 
 ปฏิพจน์ (oxymoron) หมายถึง การน าเอาค าท่ีมีความหมายไม่สอดคล้องกันและดเูหมือนจะ
ขดัแย้งกนัมารวมไว้ด้วยกนัเพ่ือให้เกิดผลเป็นพิเศษ  
 

 ตวัอยา่ง ในบท ‚จารึกไว้ในหินผา‛ ใน กวีนิพนธ์ ขององัคาร   กลัยาณพงศ์ วา่ 
   แจม่จนัทร์เจ้าเข้าเมฆ  วิเวกหวัน่ใจไป่รู้หาย 
  โลกร้างเอวบางนางไม้   จนหมน่ไหม้ในใจเรา ฯ 
   จะโดดเด่ียวเปล่ียวจิตร  มิผิดไม้ดงพงเขา 
  ตายทัง้ยืนซบเซา   หงอยเหงาเปล่าสิน้วิญญาณ ฯ 
      (กวีนิพนธ์ขององัคาร กลัยาณพงศ์, 2529, น. 101-102) 
 
 บทกวีข้างต้น กวีใช้ค าท่ีมีนยัขดัแย้งกนัระหว่าง ‚ตาย‛ กบั ‚ทัง้ยืน‛ มาใช้ควบคูก่นั ซึ่งการตายคือ
การสิน้สภาพการมีชีวิต มิอาจยืนอยูไ่ด้แล้ว การใช้ค าท่ีไม่สอดคล้องกนันีเ้พ่ือเน้นอารมณ์ความทกุข์ใจของกวีท่ี
ขาดไร้นางท่ีปรารถนา การอยูอ่ยา่งโดดเดี่ยวจงึไมต่า่งกบัการตายไปแล้วทัง้ท่ียงัยืนอยู่ 
 
 ปฏิทรรศน์ (paradox) หมายถึง ข้อความท่ีมองอยา่งผิวเผินแล้วจะขดักนัเอง หรือไมน่่าจะเป็นไป
ได้ แตถ้่าพิจารณาให้ดี จะเป็นข้อความท่ีมีความหมายลกึซึง้และเป็นไปได้ 
 

 ตวัอยา่ง ในบท ‚พนัธนาการใหม‛่  ใน ฤดีกาล ของไพวรินทร์ ขาวงาม ความวา่ 
   ยิ่งก้าวยิ่งยาวนาน  ยิ่งเหมือนยิ่งอยู่จ านน 
   พร้อมพร้อมท่ีข้ารู้  เรียนไปสูก่ารเร่ิมต้น 
   ยิ่งรู้ยิ่งอับจน   ยิ่งอับใจในทศิทาง 
   พร้อมพร้อมท่ีข้าคดิ  วา่ชีวิตจะปลอ่ยวา่ง 
   ยิ่งว่างยิ่งอ้างว้าง  ยิ่งผูกมัด ยิ่งรัดใจ 
   ข้ามีเสรีหนึง่   เพ่ือจะถึงพนัธะใหม ่
   วิ่งวนมิพ้นไป   จากขอบเขตแหง่เสรี 
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   ข้าเป็นข้าเจ็บปวด  ข้าร้าวรวดในชีวี 
   ทนได้โดยดษุณี   ตอ่ความเป็นท่ีจะเป็น 
       (ฤดีกาล, 2532, น. 130-131) 
 

 บทกวีข้างต้น กวีใช้ข้อความว่า ‚ยิ่งก้าวยิ่งยาวนาน ยิ่งเหมือนนิ่งอยู่จ านน‛ ‚ยิ่งรู้ยิ่งอบัจน  ยิ่งอบั
ใจในทิศทาง‛ และ ‚ยิ่งวา่งยิ่งอ้างว้าง  ยิ่งผกูมดั ย่ิงรัดใจ‛ ซึง่เป็นการสร้างความขดัแย้งกนัซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ 
แตเ่ม่ือพิจารณาแล้วก็เป็นไปได้ว่าเม่ือกวีมีความรู้พร้อมท่ีจะก้าวเดินไปสู่เสรีหรือความว่างเปล่า จนพบกบัเสรี
ท่ีตัง้เอาไว้ แตย่ิ่งรู้และก้าวไปข้างหน้ากลบัพบพนัธนาการใหมท่ี่ผกูมดัชีวิตของกวีไว้ให้หยดุนิ่งและไร้ทิศทาง ซึ่ง
กวีตระหนกัถึงเง่ือนไขของชีวิตท่ี ‚วิ่งวนไม่พ้นไป‛ จึงรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าว เม่ือต้องทนยอมรับกบัความเป็นไปนี ้
อยา่งไมอ่าจหลีกเล่ียงได้ 

 
 ภาวะแย้ง (antithesis) หมายถึง กลการประพนัธ์ท่ีใช้ค าหรือข้อความท่ีมีความหมายตรงกนัข้าม 

หรือแตกตา่งกนัมาเทียบกนัเพ่ือให้ความหมายคมชดัขึน้ 
 
 ตวัอย่าง ในบท ‚บน่บ้าประสาใบ้‛ ใน วิเคราะห์วรรณกรรม วิจารณ์วรรณกร ของคมทวน คนัธน ู

ความวา่ 
   โลกนีร้้ายนกัด้วย ความดี 
  พบัพา่ยจนผิดผี   ผิดเส้น 
  ใครมีทรัพย์ย่อมมี  มือมาก มายเฮย 
  ใครขาดถูกบีบเค้น  บีบคัน้บ่ันแขน 
     (วิเคราะห์วรรณกรรม วิจารณ์วรรณกร, 2530, น. 199) 
 
 บทกวีข้างต้น กวีใช้ค าท่ีมีความหมายตรงกนัข้ามระหว่าง ‚มี‛ กบั ‚ขาด‛ มาส่ือความตรงข้ามกนั

ว่า คนมีทรัพย์สินเงินทองนัน้จะมีคนคบหาและช่วยเหลือมากเพ่ือผลประโยชน์ ในขณะท่ีคนท่ีขาดทรัพย์สินจะ
ถูกบีบคันทัง้ร่างกายและจิตใจ ทัง้นีเ้พ่ือช่วยเสนอทัศนะให้ เด่นชัดขึน้เก่ียวกับยุคสมัยท่ีคนในสังคมมีจิต
วิญญาณท่ีตกต ่า มองข้ามความดี และมองคา่ของคนท่ีทรัพย์สินเทา่นัน้ 

 *** การใช้ภาพพจน์ ปฏิพจน์ ปฏิทรรศน์ และภาวะแย้งมีลกัษณะใกล้เคียงกนัมาก พอจะสรุปเป็น
ตารางเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ ดงันี ้
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ปฏิพจน์ (oxymoron) การใช้ค าท่ีมีความหมายขัดแย้งกันน ามาคูก่นัได้อย่างกลมกลืน 
ปฏิทรรศน์ (paradox) การใช้ข้อความท่ีดขัูดแย้งกนัมาประสานกลมกลืน 
ภาวะแย้ง (antithesis) การใช้ค าหรือข้อความท่ีมีความหมายตรงกันข้ามหรือแตกต่างกันมาเทียบกนั 

 
3.2 การใช้สัญลักษณ์ 
 การใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง เป็นการสร้างจินตภาพซึ่งใช้รูปธรรมชักน าไปสู่ความหมายอีก

ชัน้หนึ่ง ส่วนใหญ่มักจะเป็นท่ีเข้าใจในสงัคม เช่น ใช้ดอกไม้แทนผู้หญิง เพราะมีคณุสมบตัิร่วมกัน คือความ
สวยงามและบอบบาง ใช้ราชสีห์แทนผู้อ านาจ เพราะราชสีห์และผู้ มีอ านาจต่างมีคุณสมบตัิร่วมกันคือความ
เกรงขาม 

 ในหนังสือเจิมจันทน์กังสดาล ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  ของสุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา 
(2549, น. 47) อธิบายวา่สญัลกัษณ์เป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ท่ีอาจจะมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัภาพพจน์ แต่
มิใช่ประเภทหนึ่งของภาพพจน์ สญัลกัษณ์หลายอย่างอาจจะพฒันามาจากการใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบ เช่น 
การเปรียบเทียบความงามของนางท่ีรักกับดอกไม้ เม่ือมีการเปรียบเทียบจนเกิดเป็นความเข้าใจร่วมกันใน 
“ขนบ” วรรณศิลป์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือชนชาติใดชาติหนึ่ง หรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง ภาพพจน์
เหลา่นัน้ก็จะกลายเป็นสญัลกัษณ์ 

 
 สญัลกัษณ์มีลกัษณะท่ีเป็นทัง้ลกัษณะสากลและลกัษณะเฉพาะ  
 - สัญลักษณ์ท่ีเป็นลักษณะสากล ปรากฏในภาษาศิลปะทุกแขนงและในภาษาทั่วไป เช่น 

“นกพิราบ” แทนสนัติภาพ “รุ้ง” แทนความหวงั ก าลงัใจ  “หมอก” แทน มายา อปุสรรค “ฤดใูบไม้ผลิ” แทนการ
เร่ิมต้นหรือความเบกิบาน 

 
 - สัญลักษณ์ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตัว กวีหรือผู้ เขียนต้องอาศยับริบทในการตีความ 
 ตวัอยา่ง ในบท “โลก” ใน กวีนิพนธ์ ของ องัคาร กลัยาณพงศ์ ความวา่ 
    โลกนีม้ิอยูด้่วย  มณี เดียวนา 
   ทรายและสิ่งอ่ืนมี  สว่นสร้าง 
   ปวงธาตตุ ่ากลางดี  ดลุยภาพ 
   ภาคจกัรพาลมิร้าง  เพราะน า้แรงไหน ฯ 
 



17 
 
    ภพนีม้ิใชห่ล้า   หงส์ทอง เดียวเลย 
   กาก็เจ้าของครอง  ชีพด้วย 
   เมาสมมตุจิองหอง  หินชาติ 
   น า้มิตรแล้งโลกม้วย   หมดสิน้สขุศานต์ 
       (กวีนิพนธ์ขององัคาร กลัยาณพงศ์) 
 
 บทกวีข้างต้น กวีใช้สญัลกัษณ์ทัง้ท่ีเป็นสากล คือ “หงส์” อนัหมายถึงผู้สงูศกัดิ์ และ “กา” หมายถึง 

ผู้ต ่าศกัดิ์ ส่วนสญัลกัษณ์ใหม่ท่ีกวีพยายามสร้างขึน้ คือ “มณี” กบั “ทราย” แทนผู้สงูศกัดิ์และต ่าศกัดิ์ เป็นแนว
เทียบจากหงส์และกา 

 จะเห็นได้ว่าการปรุงแต่งเสียง ค า และความ ถือเป็นหัวใจของการเขียนกวีนิพนธ์ หากผู้ เขียน        
มีความสามารถในการเลน่ทัง้เสียง ค า และความ จะแสดงให้เห็นว่าผู้ เขียนนัน้มีฝีมือในการใช้วสัดคืุอภาษาอนั
รุ่มรวยของไทยมาเรียงร้อยให้เกิดรูปแบบและลีลาอนัวบัซ้อนและหลากหลาย 

 
ข้อควรค านึงถึงการเขียนกวีนิพนธ์ 

การเขียนกวีนิพนธ์นัน้ ผู้ เขียนจ าเป็นต้องค านงึถึงองค์ประกอบหลายอยา่ง ดงันี  ้
1. ผู้ เขียนควรค านึงถึงลกัษณะบงัคบัทางฉันทลกัษณ์ รู้จักประเภทของกวีนิพนธ์ ทราบวิธีการแต่ง       

ค าประพนัธ์ประเภทตา่งๆ เชน่ ต้องรู้วา่บทหนึง่มีก่ีบาท ก่ีวรรค สง่สมัผสัอยา่งไร และควรสง่สมัผสัด้วยเสียงใด 
2. ผู้ เขียนควรค านึงถึงจดุมุ่งหมายในการแตง่ว่าจะให้อะไรแก่ผู้อ่าน เช่น มุ่งให้ความเพลิดเพลิน หรือ 

มุง่ให้สาระความรู้ แง่คดิตา่งๆ 
3. ผู้ เขียนต้องวางโครงเร่ือง ซึ่งประกอบไปด้วย การเร่ิมเร่ือง การด าเนินเร่ือง และการจบเร่ือง

เชน่เดียวกบัการเขียนงานทัว่ๆไป ไมว่า่บทกวีนัน้จะสัน้หรือยาว 
การเร่ิมเร่ืองและการจบเร่ือง ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวางโครงเร่ืองท่ีส าคญัมาก ผู้ เขียนจ าเป็นต้อง

รู้จักหาแง่มุมหรือวิธีเปิดเร่ือง-ปิดเร่ืองให้เหมาะสม โดยถือหลกัว่าการเปิดเร่ืองต้องเปิดให้น่าสนใจเพ่ือเร้า
ความสนใจให้ผู้อ่านอยากติดตามอ่านต่อไป ส่วนการปิดเร่ืองต้องท าให้ผู้อ่านประทบัใจ รวมทัง้กระตุ้นเร้าให้
เกิดข้อคดิในแง่มมุใดมมุหนึง่ จงึควรจบด้วยค าหรือความท่ีหนกัแนน่และลกึซึง้กินใจ  

4. ผู้ เขียนต้องค านงึถึงลกัษณะทางเนือ้หา ดงันี ้
 - เนือ้หาเป็นสากล 
 - เนือ้หาเสนอมมุมองแปลกใหม ่หรือลึกซึง้กวา่ธรรมดา 
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 - เนือ้หาส่ือสะท้อนความจริงอยา่งเท่ียงธรรม 
 - เนือ้หาต้องสร้างความงอกงามในจิตวิญญาณของผู้อา่น 
 - เนือ้หานัน้ต้องไมล่อกเลียนใคร 
 

การตัง้ช่ือเร่ืองกวีนิพนธ์ 
ผู้ เขียนต้องค านงึถึงการตัง้ช่ือเร่ือง ซึง่มีแนวคิดในการตัง้ช่ือ ดงันี  ้
 - ช่ือเป็นปริศนา  เป็นการตัง้ช่ือเพ่ือกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น อนัเป็นธรรมชาตขิองมนษุย์ 
 ตวัอยา่ง  
 การตัง้ช่ือเร่ืองว่า “ใหม่ไม่รู้สุด” ในงานของแรค า ประโดยค า ซึ่งท าให้ผู้อ่านอยากรู้ว่าอะไรใหม ่

และเร่ืองท่ีไม่รู้จกัสิน้สุดนัน้คืออะไร อันเป็นการตัง้ช่ือท่ีเหมาะกับเนือ้ความในบทกวีท่ีกล่าวถึงเร่ืองชีวิตของ
มนุษย์ท่ีเป็นเหมือนน้องใหม่ในสงัคมอยู่ตลอดเวลา แม้จะฝ่าฟันอุปสรรคทางด้านการศึกษามาแล้วก็ยงัต้อง
เรียนรู้การใช้ชีวิตใหมอ่ยูไ่มรู้่สิน้สดุ 

 การตัง้ช่ือเร่ือง “อยู่น่ี! อยู่ไหน!” ในงานของไพวรินทร์ ขาวงาม ซึ่งท าให้ผู้อ่านอยากรู้ว่าผู้ เขียน
ต้องการค้นหาสิ่งใดอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับเนือ้ความของบทกวีท่ีผู้ เขียนต้องการถามหาสนัติภาพ เสรีภาพ และ
สนุทรียภาพ 

 
  - ช่ือท่ีฟังดูหวานและคม การตัง้ช่ือด้วยถ้อยค าท่ีให้ความรู้สึกทัง้หวาน และคมคายเป็นเสน่ห์

ชวนให้คดิวา่ บทกวีนัน้คงจะหวานไพเราะและคมคายดจุช่ือ 
 ตวัอยา่ง 
 การตัง้ช่ือเร่ืองว่า “ขอรัก”  ในงานของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ ซึ่งเหมาะสมกบัเนือ้ความท่ีกวีกล่าว

ว่าชีวิตของตนอาจอยู่ได้ไม่นานจึงแสดงค าร้องขอความรักจากนางเพ่ือให้หวัได้มีวนัร่ืนรมย์ และกวีพร้อมจะ
สละชีวิตให้แก่นางอนัเป็นท่ีรักนัน้ 

 การตัง้ช่ือเร่ืองว่า “ลมพัดรวงข้าว” ในงานของไพวรินทร์ ขาวงาม ซึ่งเหมาะกับเนือ้ความท่ีกวี
กลา่วถึงภาพบรรยากาศของทุ่งนาท่ีมีลมหนาวพดัรวงข้าวจนเห็นเป็นคล่ืนสีทองเต็มผืนนา และให้รายละเอียด
เพ่ือส่ือผสัสะของกลิ่นข้าวหอม  เสียงป่ีซงัข้าวท่ีเด็กน้อยน ามาเล่นกันในช่วงท่ีผู้ ใหญ่ก าลงัเก็บเก่ียว ตลอดจน
ภาพของชาวนาก าลงัก้มเก่ียวข้าว แตภ่าพบรรยากาศนีก้ลบัเป็นภาพของทุ่งนาทุ่งสดุท้ายท่ีจะเปล่ียนแปลงไป 
ซึ่งเป็นผลจากการความแปรเปล่ียนของระบบเศรษฐกิจ กวีท่ีมีความผูกพันกับวิถีชนบทจึงพรรณนาด้วย
ความรู้สกึเศร้าและอาลยัรักในทุง่รวงทองท่ีจะกลายเป็นสสุานกว้างใหญ่ 
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 - ช่ือประชดประชัน การประชดประชันอย่างมีศิลปะเป็นสิ่งท้าทายผู้ อ่าน ซึ่งกวีนิพนธ์แนว

การเมืองและสงัคมมกัจะตัง้ช่ือในเชิงเสียดสี ประชดประชนัเพ่ือกระตุ้นเร้าอารมณ์และความคิดของผู้อา่น 
 ตวัอยา่ง  
 การตัง้ช่ือเร่ืองวา่ “สนัดานดบิ” ในงานของแรค า ประโดยค า เพ่ือจะส่ือความถึงการประชดประชนั

เสียดสีพฤตกิรรมของมนษุย์ท่ีมุง่หวงัแตเ่สวยสขุ มีความเห็นแก่ตวัเกินจะหยดุได้ 
 การตัง้ช่ือเร่ืองว่า “ข้าวยากหมากแพง” ในงานของสจุิตต์ วงษ์เทศ เพ่ือจะส่ือความถึงปัญหาของ

ชาวนาท่ีต้องตกอยูใ่นช่วงข้าวยากหมากแพง แม้ข้าวสารจะขายราคาแพงแตช่าวนากลบัได้รายได้จากการขาย
ข้าวในราคาถูก และยังต้องทุกข์ยากล าบากไม่มีอาหารท่ีดีกินเพราะหมู ปลา ไก่ และผักมีราคาแพงไปหมด 
ชาวนาจงึหมดสิทธ์ิจะซือ้ได้แก่กินผกับุ้งริมทางกบัเกลือ 

 - ช่ือมีความสง่าอลังการ ความสง่าความอลังการนัน้ท าให้เกิดความเกรงขาม ขลัง และ
ศกัดิส์ิทธ์ิ  

 ตวัอยา่งการตัง้ช่ือ “แก้วมณีแหง่ชีวิต” “พทุธารมณ์”  “เจียระไน” ในงานขององัคาร กลัยาณพงศ์  
 *** การตัง้ช่ือกวีนิพนธ์ไม่ว่าจะเลือกแนววิธีใดก็ตาม ช่ือนัน้ไม่ควรบอกความกระจ่างชัดของ

เนือ้หาจนหมด การหยิบยกเอาวลีหรือความในวรรคใดวรรคหนึง่ของบทกวีนัน้มาเป็นช่ือก็เป็นการช่วยให้การตัง้
ช่ือง่ายขึน้ และช่ือท่ีดีต้องเป็นเสมือนแก่นหรือหวัใจของเร่ืองเสมอ 

 
 

แนวคิดส าคัญในกวีนิพนธ์ 
กวีนิพนธ์เกิดขึน้จากผู้สร้างงานท่ีเรียกว่ากวีหรือนกัประพนัธ์ ซึ่งมีคณุสมบตัิคือ เป็นผู้ มีความรอบรู้จาก

การสงัเกต ค้นคว้า ศึกษาเรียนรู้หรือเป็นผู้ ท่ีสัง่สมประสบการณ์ชีวิตจนสามารถใช้ภาษามาถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด และอารมณ์ความรู้สึกท่ีลึกซึง้ของตนท่ีมีต่อโลกและชีวิตได้อย่างมีชัน้เชิงทางศิลปะ กวีนิพนธ์จึง      
เป็นงานประพนัธ์ท่ีแสดงออกถึงความเข้มข้นของอารมณ์ ความรู้สกึ และความลกึซึง้ทางปัญญาของกวี  

กวีจะท าให้ผู้ อ่านมองเห็นสภาพของสงัคมท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาบนพืน้ฐาน
ความสัมพันธ์กับบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยภายใน รวมทัง้ปัจจัย
ภายนอกท่ีมีความพยายามจะท าให้มนษุย์ทัง้โลกกลายเป็นประชาคมเดียวกนั ตลอดจนกระแสแห่งการพฒันา
บ้านเมืองและการสร้างความเจริญท่ีเข้ามาก าหนดสถานะของสงัคมไทย อนัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
สงัคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างรวดเร็ว รวมถึงส่งผลตอ่ระบบคิดของคนในสงัคมไทย และกวีในฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของสงัคมย่อมได้รับอิทธิพลในการรับรู้ตีความปรากฏการณ์ตา่งๆ และส่ือ ‚สาร‛ ความคิดผสานกับ
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การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึสะเทือนใจเพ่ือชีใ้ห้เห็นปัญหาของมนษุย์และสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบท
แห่งยุคสมัย การอ่านกวีนิพนธ์จึงท าให้ผู้ อ่านเข้าใจความคิดของกวีและ เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ 
ตลอดจนมองเห็นปัญหาหรือสภาพการณ์ของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

แนวคิดส าคญัในกวีนิพนธ์สามารถจ าแนกได้ 4 ประเด็นคือ แนวคิดเก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวคดิเก่ียวกบัธรรมชาต ิแนวคดิเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และแนวคดิเก่ียวกบัพทุธธรรม 

 

1. แนวคิดเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรม 
ในการส่ือแนวคดิของกวีส่วนใหญ่พบวา่ กวีจะตีความปรากฏการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม

และวฒันธรรมในบริบทของการพฒันา ซึง่ความเปล่ียนแปลงอนัเกิดจากการมุง่เน้นพฒันาบ้านเมืองและ
เศรษฐกิจแบบอตุสาหกรรมนีส้ง่ผลให้เกิดความเหล่ือมล า้ทางสงัคม และก่อให้เกิดความตกต ่าทางจิตวิญญาณ
ของมนษุย์ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมท่ีน าพามนษุย์ไปสู่ความลุม่หลงในวตัถเุงินทอง และมีโลภ
จริตเป็นพลงัขบัเคล่ือนจนน าไปสูก่ารแยง่ชิงและเอารัดเอาเปรียบซึง่กนัและกนั ดงัจะอภิปรายตอ่ไปนี  ้

 

1.1 ความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในบริบทของการพัฒนา 
สงัคมและวฒันธรรมไม่เคยหยดุนิ่งหากแตเ่คล่ือนไหวเปล่ียนแปลงและมีพฒันาการอยู่ตลอดเวลา ไม่

ว่าในแนวทางท่ีเป็นความเจริญขึน้หรือเส่ือมลง โดยนยันี ้ทกุสงัคม-วฒันธรรมย่อมมี พลวตั (daynamism) อนั
เป็นผลมาจากการท่ีมนุษย์เรียนรู้จากธรรมชาติและจากสงัคมมนุษย์ด้วยกัน แล้วสัง่สมประสบการณ์ท่ีเรียนรู้
นัน้ไว้ปรับตวัถ่ายทอดและปรับเปล่ียนไปตามเหตปัุจจยั (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2536, น. 73)  

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลายปีท่ีผ่านมาคือการรับอิทธิพลอันยิ่งใหญ่จากโลก
ตะวนัตกทัง้ เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และแบบอย่างการครองชีพแบบสงัคมอตุสาหกรรมก็
ได้แผค่ลมุครอบง าประเทศไทยมากเช่นเดียวกบัประเทศทัง้หลายทัว่โลก  ไทยต้องปรับเปล่ียนตามโดยอะไรท่ีมี
อยู่เดิมก็ได้พยายามน ามาปรับใช้เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของเรา และอะไรท่ีแตกต่างไปจากโลกตะวนัตกก็มกัจะ
ถูกดแูคลนว่าต ่าต้อยด้อยพฒันา ไทยจึงมุ่งน าประเทศให้ ‚ทันสมัย‛ โดยมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติออกมาอย่างต่อเน่ืองกันหลายแผน ซึ่งแผนพัฒนาแต่ละฉบับได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา
อตุสาหกรรมเป็นอนัดบัหนึง่เพ่ือสนบัสนนุความเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายด้านเมืองและสิ่งแวดล้อมได้
ให้ความส าคญัในอนัดบัรองลงไปเสมอ อยา่งไรก็ตาม การพฒันาประเทศให้ทนัสมยัเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับนบัถือ
นัน้เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของสงัคม และได้ส่งผลกระทบต่อระบบคณุคา่ของวฒันธรรมไทย
ดัง้เดิม ซึ่งปรากฏการณ์ดงักล่าวยงัคงเกิดขึน้ในปัจจบุนั ดงัท่ีกวีได้ถ่ายทอดมมุมองความคิดของตนออกมาใน 
ข้างคลองคนันายาว กระบวนท่ี 1 ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์ วา่ 
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  สิน้แมใ่หญ่นาใหญ่ก็ย้ายแยก  ทีละแปลงเปล่ียนแปลกเป็นรุ่นรุ่น 
  คนใหมใ่หมม่ากมายชลุมนุ  ทัง้โรงงานควนักรุ่นก็ตัง้โรง 
  บ้านจดัสรรร้านค้าก็มาถึง  รถตะบงึแลว่ตะบนัควนัโขมง 
  พอ่กบัแมจ่ากนามาอยูโ่ยง  ชีวิตโคลงเคลงเคล่ือนเหมือนเรือลอย    

                 (ข้างคลองคนันายาว กระบวนท่ี 1, 2533, น. 96) 
 
 กวีกล่าวถึงการสิน้ ‚แม่ใหญ่‛ เพ่ือส่ือแนวคิดถึงการเปล่ียนแปลงของสงัคมรุ่นพ่อแม่ท่ีแตกตา่งไป

จากเดมิ รวมทัง้การสญูสิน้ ‚นาใหญ่‛ อนัเกิดจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเข้ามารุกร ่าพืน้ท่ีท ากินและ
สิ่งแวดล้อม เกิดโรงงานอตุสาหกรรม บ้านจดัสรร  ร้านค้า ถนนหนทาง และเกิดความชลุมนุวุ่นวายขึน้ในสงัคม
ชนบท อนัส่งผลให้คนรุ่นพ่อแม่ต้องละทิง้ถ่ินฐานเดิมไปท างานและอาศยัอยู่ในท่ีอ่ืนอย่างล าบากยากแค้นดงัท่ี
กวีกลา่วเปรียบเทียบวา่ ‚ชีวิตโคลงเคลงเคล่ือนเหมือนเรือลอย‛ 

เม่ือมีการเร่งพฒันาประเทศไทยให้ทดัเทียมตามโลกตะวนัตก วฒันธรรมจึงต้องมีพลวตัของตวัเองอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะกระแสอ านาจอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกท่ีเข้ามาครอบง าสงัคมไทย ได้ส่งผลตอ่การ
กระท าของคนในสงัคมไทยท่ีพร้อมใจยกยอ่งและยอมรับเอาอยา่งธรรมเนียมตะวนัตกโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบ
ในชีวิตความเป็นอยูด่ัง้เดิมของไทย ดงัท่ีกวีส่ือแนวคิดถึงการเอาอย่างวฒันธรรมตะวนัตกในเทศกาลขึน้ ปีใหม ่
ปรากฏในบท ‚มกราคม: ซมซานสง่ความสขุ‛  ใน นิราศ 12 เดือน ของสจุิตต์ วงษ์เทศ วา่ 

 
  เถลิงศกมกราคมมาถึง  เป็นเดือนซึง่สร้างรสนิยมสญู 
 ทรัพย์ท่ีสะสมไว้ได้มากมนู  เอามาทนูทิง้ขว้างอยา่งมากมาย 
 ทัง้ท่ีจนข้นแค้นถึงแสนเข็ญ  ก็มาเน้นกนัปีป่้นจนเสียหาย 
 ตา่งซือ้หาสาระพนัอนัตราย  เศรษฐกิจกรอบตายกนัเดือนนี ้
 แยง่กนัสง่ ส.ค.ส. ขอความสขุ แตค่นสง่แสนทกุข์เพราะเป็นหนี ้
 ครัน้ไมส่ง่ก็ไมไ่ด้เหมือนไมดี่  ธรรมเนียมสร้างมาอยา่งนีจ้งึท าไป 
 .........................................  ............................................... 
 ธรรมเนียมสอนัง่สมมานมนาน ต้องซมซานเสริมตามสงัคม 
 เอาฝร่ังเขามาเน้นกนัเป็นฝร่ัง  ไมย่บัยัง้สืบเสาะความเหมาะสม 
      (นิราศ 12 เดือน, 2524, น. 88-89) 
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บทกวีข้างต้น กวีใช้วิธีการเคล่ือนท่ีของเวลาตามขนบเม่ือถึงช่วง ‚เถลิงศกมกราคม‛ ว่าเป็นเดือนท่ีคน

ไทยให้คา่นิยมกบัการซือ้ของมาส่งมอบให้แก่กนัโดยมีการส่ง ‚ส.ค.ส.‛ ย่อมาจาก ส่งความสขุ เป็นบตัรอวยพร
ท่ีสง่ให้กนัเน่ืองในโอกาสวนัขึน้ปีใหม ่แตว่่า ‚คนส่งแสนทกุข์‛ เพราะ ‚จนข้นแค้นถึงแสนเข็ญ‛ อีกทัง้เป็นหนีส้ิน
จากการการสูญทรัพย์ซือ้สิ่งของมาให้คนอ่ืน ครัน้จะไม่ส่งก็ไม่ได้เพราะคนไทยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิกันมา
นมนาน กวีจึงแสดงแนวคิดว่าการเอาอย่างฝร่ังนีเ้ป็นธรรมเนียมท่ีท าให้คนไทยตกอยู่ในสภาวะท่ีทุกข์
ยากล าบากเพราะเงินท่ีสะสมมาถกูน ามาใช้อย่าง ‚ไม่ยบัยัง้สืบเสาะความเหมาะสม‛ หรือไม่คิดใคร่ครวญให้ดี
จงึน าไปสูค่วามทกุข์มากกวา่การได้รับความสขุ 

 
1.2 ความเหล่ือมล า้ทางสังคมในกระแสการพัฒนา 
นบัตัง้แตมี่การจดัตัง้แผนพฒันาประเทศแตล่ะแผนนัน้ ล้วนแต่เป็นการพฒันาเศรษฐกิจทัง้สิน้ จึงเป็น

เร่ืองของความพยายามท่ีจะให้ได้มาซึ่งรายได้ท่ีเป็นเงินทอง เพราะเช่ือว่าเป็นหนทางเดียวท่ีส าคญั ในการท่ีจะ
ยกระดบัความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมให้ดีได้ ผลของการท่ีรัฐเน้นการพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเร่ืองของวตัถุเช่นนี ้ท าให้เกิดกลุ่มคนท่ีมีทัง้ข้าราชการ ทหารพ่อค้า นายทุน รวมทัง้บรรดา
นกัวิชาการด้านสงัคมศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันา ท่ีตา่งให้การสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือท า
ให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม บุคคลเหล่านีมี้โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติท่ีเน้นความ
ต้องการทางวัตถุเงินทอง เพราะเป็นสิ่งท่ีจะท าให้เกิดความมั่งคัง่และอ านาจได้ในเวลาเดียวกันจึงสะท้อน
ออกมาให้เห็นพฤตกิรรมในการด ารงชีวิตท่ีนิยมความโออ่า่ ฟุ่ มเฟือย เพ่ือแสดงออกในเร่ืองความเป็นชนชัน้ทาง
สงัคม (ศรีศกัร   วลัลิโภดม,  2536, น. 17-18) ในสงัคมไทยจึงอยู่ในขัน้วิกฤตเพราะคนส่วนใหญ่ในสงัคมได้ถกู
กลอ่มและมอมเมาจากลทัธิความเช่ือเศรษฐกิจแบบทนุนิยมเสรี ให้กลายเป็นบคุคลท่ีมองอะไรเพ่ือตนเอง เพ่ือ
พวกพ้องตนเอง จนกลายเป็นการพฒันาท่ีไม่ได้ดลุยภาพของความเป็นมนุษย์ไป ดงัเห็นได้จากช่องว่างและ
ความเหล่ือมล า้ทางสังคมท่ีอาจน าไปสู่ความขัดแย้งนั่นก็คือ ความแตกต่างกันระหว่างคนจนและคนรวย 
(ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2536, น. 61)  

กวีอาจได้รับรู้และตีความปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงมักถ่ายทอดความคิดผ่านบทกวีเก่ียวกับปัญหา
ความเหล่ือมล า้ทางสงัคมอนัเป็นผลมาจากกระแสพฒันาท่ีมุ่งเน้นสนบัสนุนการพฒันาอตุสาหกรรมมากกว่า
เกษตรกรรม ซึง่มีแนวโน้มให้ผู้ ท่ีมีทนุรอนหรือกลุม่คนท่ีเข้าถึงแหลง่ทนุ รวมถึงผู้ ท่ีมีการศกึษาได้รับผลประโยชน์
อย่างรวดเร็ว แต่ส าหรับผู้ ท่ีขาดทุนรอน และผู้ ท่ีมีการศึกษาน้อยหรือไร้การศึกษาอย่างกลุ่มผู้ ใช้แรงงานหรือ
ชาวนาชาวไร่ต้องตกอยูใ่นฐานะเสียเปรียบ ดงัตวัอยา่งใน พอ่สอนลกู ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ วา่ 
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  ท่ีคนท าตร าตรากอยูด่กัดาน   ไมอ่าจตัง้มาตรฐานการขายได้ 
 เป็นผู้ ซือ้ก าหนดทกุบทไป   ชาวนาไร่ไร้หลกัจกัประกนั 
 คนก ารวงแตม่ิได้ก าไรด้วย   กินข้าวสวยแตไ่มช่ว่ยให้สวยสวรรค์ 
 ข้าวเปลือกป้อนปากยกัษ์ตกัตวงตนั  ยกัษ์มารมนัก าชะตาผู้นาชน 
 ................................................. . ............................................ 
 จงึท่ีกินถ่ินเก่าเคยเคร่าครอง   เขาเอาเงินมากองก็ต้องขาย 
 ท่ีตีกบเปล่ียนเป็นท่ีตีกอล์ฟกราย  บ้านจดัสรรเรียงรายขยายเมือง 
 เคยก ารวงกร้านกร ามาก าเหล็ก  โรงงานใหญ่ใจเล็กมนัเศกเคร่ือง 
 เอาคนเป็นสายพานเป็นฟันเฟือง  น่ีคือเร่ืองข่ืนขมสงัคมไทย 
       (พอ่สอนลกู, 2542, น.  40-42) 
 
กวีแสดงแนวคดิเก่ียวกบัความเหล่ือมล า้ทางสงัคม โดยเขียนบทกวีเสมือนเป็นตวัแทนของชาวนาท่ีต้อง

ตรากตร าท างานหนกัเพ่ือผลิตข้าวให้ได้ก าไร  แต ่‚คนก ารวง‛ กลบัมิได้ก าไร เน่ืองมาจากการก าหนดราคาข้าว
ขึน้อยู่กบันายทนุ  ‚ข้าวเปลือก‛ ท่ีเป็นผลผลิตของชาวนาจึงถกูป้อนเข้า ‚ปากยกัษ์มาร‛ อนัส่ือถึงนายทนุท่ีมุ่ง
เอารัดเอาเปรียบชาวนาเพ่ือผลก าไร ชาวนาจึงตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ เม่ือชาวนาไม่มีผลก าไรจากการผลิต
ข้าวและต้องเผชิญกบัความกดดัน้   บีบคัน้จากนายทนุท่ีเข้ามากวาดซือ้ท่ีดินเพ่ือสร้างโรงงานอตุสาหกรรมและ
ใช้พืน้ท่ีเกษตรกรรมมาสร้างเป็นท่ี ‚ตีกอล์ฟ‛ และสร้าง ‚บ้านจดัสรร‛ แทน ชาวนาจึงต้องจ าใจยอมขายท่ีดิน
เพ่ือให้ได้เงินมาประทงัชีวิต  ผลสดุท้ายชาวนาก็ไมมี่สิทธิท ากินในท่ีนาเดิมได้เพราะกลายเป็น ‚โรงงานใหญ่‛ ท่ี
ผกูขาดโดยนายทนุ จากท่ี ‚เคยก ารวง‛ ก็ต้องมา ‚ก าเหล็ก‛ หรือเป็นผู้ขายแรงงานแทนตามการเปล่ียนแปลง
ของกระแสการพัฒนาแบบอุตสาหกรรม  ซึ่งกวีได้แสดงอารมณ์ความรู้สึก ‚ข่ืนขม‛ หรือทุกข์ระทมใจแทน
ชาวนาท่ีไมมี่สิทธิเทา่เทียมกบันายทนุท่ีมีทัง้อ านาจและและความร ่ารวยเพิ่มมากยิ่งขึน้ 

 
1.3 ความตกต ่าทางจิตวิญญาณของมนุษย์ 
การก าหนดให้มีแผนพฒันาเศรษฐกิจ โดยเน้นความส าคญัทางเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความ

ต้องการทางวัตถุจนกลายเป็นวตัถุนิยมไป ซึ่งเป็นเหตแุห่งการทอดทิง้มิติทางจิตหรือเกิดความตกต ่าทางจิต
วิญญาณของมนุษย์  กล่าวคือ มนษุย์ปรับเปล่ียนวิธีคิดจากการกินน้อยใช้น้อยและมีแตก่ารแบ่งปันช่วยเหลือ
เกือ้กูลกันมาเป็นการมุ่งแสวงหาวตัถุเงินทองเพ่ือตอบสนองความต้องการให้แก่ตนเองอย่างไร้ขอบเขต และ
มนุษย์ต่างยกย่องคนท่ีมีเงินตรา เงินจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์แห่งความเจริญและความส าเร็จในชีวิต ซึ่งการ
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มุ่งหวงัแต่วตัถุเงินตราเป็นสรณะนีก้ลายเป็นจิตโลภท่ีเป็นพลงัขบัเคล่ือนให้มนุษย์ใช้ความรุนแรง แย่งชิงและ
เอารัดเอาเปรียบกนัอนัแสดงถึงความเห็นแก่ตวัของมนษุย์ท่ีเพิ่มมากขึน้ในยคุแหง่การพฒันาเศรษฐกิจ  

กวีตระหนักถึงความตกต ่าทางจิตวิญญาณของมนุษย์อันมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากกระแสแห่งการ
พฒันาประเทศให้ทนัสมยัด้วยการมุ่งเน้นความเติบโตทางเศรษฐกิจจึงแสดงทศันะผ่านบทกวีเพ่ือกระตุ้นเร้าให้
เห็นว่ามนุษย์ก าลังตกเป็นทาสวัตถุเงินทองโดยพยายามแสวงหาความพร่ังพร้อมและความมั่งคัง่ทางวัตถ ุ
ตลอดจนมุง่หวงัแตเ่งินตราเป็นเป้าหมายหลกัในการด าเนินชีวิต ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืนให้ทกุข์ยาก
เดือดร้อน ดงัปรากฏในบท ‚โฉนดของฉนัอยูป่รโลก‛  ใน บางกอกแก้วก าศรวล ขององัคาร  กลัยาณพงศ์ วา่ 

 
   วิหคเหินหาวบเ่ชา่ซือ้ฟ้า  มจัฉามิเชา่น า้อยา่สงสยั 
  แตม่นษุย์สามญัในเมืองไทย  นายทนุใหญ่ขดูเลือดทกุนาที ฯ 
   ต้องเชา่ดนิกินเดนเชน่หม ู คดุคู้ รูยิ่งจิง้หรีดผี 
  ย้ายบ้านแสบแทบทกุเดือนปี  ไมมี่ท่ีดนิทรัพย์สินตนเอง ฯ 
   คา่นิยมยิ่งใหญ่คือเงินทอง หยิ่งผยองยดึเงินชัว่โฉงเฉง 
  ร้อนพิษเศรษฐกิจหมน่อลเวง  ขม่เหงชีวิตอยูน่ิจนิรันดร์ ฯ 
   สะดุ้งตื่นข่ืนขมบรมอปุสรรค ทกุข์หนกัทัง้ตื่นและหลบัฝัน 
  โลกนีมี้โฉนดทา่นทัง้นัน้   โฉนดฉนัอยูป่รโลกโชคทมิฬ ฯ 
       (บางกอกแก้วก าศรวล, 2521, น. 221) 
 
กวีส่ือแนวคิดเก่ียวกับความต าต ่าทางจิตวิญญาณของมนุษย์ โดยกล่าวถึงสัตว์ในธรรมชาติอย่าง 

‚วิหค‛ และ ‚มจัฉา‛ ไม่ต้องเช่าซือ้ท่ีอยู่อาศยัซึ่งแตกตา่งกบั ‚มนษุย์สามญั‛ ท่ีต้องเช่าท่ีดินอยู่อาศยัและท ามา
หากินอย่างยากล าบากคือ ‚คดุคู้ รูยิ่งจิง้หรีดผี‛ อนัเป็นผลพวงมาจากการพฒันาเศรษฐกิจท่ีท าให้เกิดกลุ่ม 
‚นายทนุใหญ่‛  กวาดซือ้ท่ีดินให้คนมาเช่าอาศยัอยู่หรือท ากิน กลุ่มคนเหล่านีมี้คา่นิยมหรือเน้นความต้องการ
ในเร่ือง ‚เงินทอง‛ เพราะเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความมัง่คัง่และมีอ านาจจึงสะท้อนออกมาผ่านพฤติกรรมท่ีเป็น
ความโลภและลุม่หลงด้วยการ ‚ขดูเลือดทกุนาที‛ หรือเอารัดเอาเปรียบผู้ เช่าท่ีดิน กวีจึงแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
‚ขมข่ืน‛  และ ‚ทกุข์หนกัทัง้ตื่นและหลบัฝัน‛ เม่ือกวีไมมี่ท่ีดนิและทรัพย์สินเป็นของตนเองเชน่เดียวกบันายทนุ 

จะเห็นได้ว่า กวีแสดงแนวคิดเก่ียวกับสงัคมและวฒันธรรม โดยชีใ้ห้เห็นว่าการมุ่งพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจให้ก้าวหน้าและทนัสมยัตามแบบตะวนัตกนัน้ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีเส่ือมโทรมลง 
และน าไปสู่ปัญหาการหลงลืมและทอดทิง้คุณค่าของวัฒนธรรมไทย นอกจากนีก้วีไทยสมยัใหม่ยงัส่ือแสดง
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ทศันะเก่ียวกับปัญหาความเหล่ือมล า้ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม เน่ืองจากความตกต ่าทางจิตวิญญาณของมนุษย์ท่ีมี
ความโลภและความลุ่มหลงยึดถือ ‚เงินตรา‛ เป็นเป้าหมายชีวิตและมุ่งแสวงหาความเจริญและความมัน่คง
ทางด้านวัตถุโดยพยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือผลประโยชน์ โดยไม่ค านึงว่าการกระท าของตนได้น าไปสู่การ
ท าลายชีวิตและสรรพสิ่งบนโลกอยา่งเห็นแก่ตวั 

 
2.แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาต ิ

ในกวีนิพนธ์ส่วนใหญ่กวีจะส่ือแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในฐานะท่ี
มนษุย์เป็นสว่นหนึง่ของธรรมชาต ิโดยจะส่ือสารว่าธรรมชาติมีความยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลตอ่การด ารงชีวิตของ
มนษุย์ มนษุย์ต้องอาศยัธรรมชาตเิป็นเคร่ืองหลอ่เลีย้งชีวิต หากธรรมชาติเกิดความเปล่ียนแปลงหรือผิดปกติไป 
มนษุย์ย่อมด ารงชีวิตอยู่อย่างทุกข์ยากล าบาก  ส่งผลให้เกิดความตระหนกัในข้อจ ากดัของมนษุย์เม่ือเทียบกับ
ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติท่ีมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือหยุดยัง้ได้  กวี ยังชีใ้ห้เห็นว่าเม่ือสังคม
เปล่ียนแปลงไปตามกระแสแห่งการพฒันาท่ีมุ่งเน้นเศรษฐกิจและให้ความส าคญักบัความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตและการบริโภค จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟือย
และสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติและระบบนิเวศน์อย่างรุนแรง นอกจากนีก้วียังส่ือสารความคิดแก่ผู้ อ่านถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาตใินแง่ของการเป็นส่ือแสดงความจริงให้มนษุย์ได้เรียนรู้ถึงกฎธรรมชาติ
ผา่นความเส่ือมสลายของธรรมชาตท่ีิเปล่ียนแปลงไปอยา่งปกตธิรรมดา ดงันี ้

 
2.1 ธรรมชาตมีิอ านาจเหนือมนุษย์ 
ระบบคิดของมนุษย์ทัง้ในระดบัปัจเจกบุคคลและระดบัสังคมต่างสัมพันธ์กับความเช่ือท่ีเก่ียวกับสิ่ง

นอกเหนือธรรมชาติ ซึ่งสาระส าคญัในความเช่ือนีก็้คือ ความเช่ือในพลงัแห่งอ านาจท่ีจะดลบนัดาลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอะไรก็ได้ในจกัรวาลและพลงัอ านาจนีคื้อสิ่งท่ีควบคมุทกุสิ่งทกุอยา่งในจกัรวาล (ศรีศกัร วลัลิโภดม
, 2536, น. 28-29) เม่ือมนุษย์ได้พบเหตกุารณ์ทางธรรมชาติท่ีผิดไปจากปกติธรรมดา อาทิ น า้ท่วม ฟ้าผ่า        
พายกุระหน ่า แผ่นดินไหว ก็เกิดความคิดว่าอาจมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทรงอ านาจบงการอยู่เบือ้งหลงั (กอบกาญจน์ 
ภิญโญมารค, 2554, น. 32) ความคิดความเช่ือนีน้ าไปสู่ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติท่ีมนษุย์เกิด
ความเกรงกลัวในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ไม่กล้าท าลายหรือละเมิดเพราะกลัวภัยพิบตัิท่ีเช่ือว่ามีอยู่ใน
ธรรมชาตแิละสามารถท าลายชีวิตมนษุย์ได้ ซึง่ความคดิความเช่ือนีไ้ด้ปรากฏในกวีนิพนธ์จ านวนมากท่ีกวีจะส่ือ
ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาตท่ีิมีอิทธิพลตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์หรือสร้างภยัพิบตัิภยนัตราย รวมถึง
สร้างความรู้สึกหวาดวิตกและความทกุข์ร้อนใจแก่มนษุย์ ดงัตวัอย่างในบท ‚บทเพลงแห่งปีศาจ‛ ใน ค าหยาด 
ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ วา่ 
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   เสียงโหยเสียงไห้ม่ี  คือเสียงผีท่ีวูโ่หวย 
  สมโภชองึโอดโอย   ล้อลมหนาวระร้าวรุก 
   นครจะได้ยาก   และบางจากจะได้ทกุข์ 
  ปากพนงัจะสนกุ    ตะลมุพกุจะเป็นวงั 
   ลมบ้าทรหวล   ชะเลครวญสะพดัคลัง่ 
  เพลงพลา่นบนัดาลดงั   ประเลงฟ้าและฟากดนิ 
   พ่ีน้องผองเพ่ือนเอย  แลสิเหวยด้าวทกัษิณ 
  ละโหยละไห้ยิน    ประหนึง่เปรตทเุรศไทย 
       (ค าหยาด, 2529, น. 116) 
 
 กวีส่ือแนวคิดถึงความโหดร้ายของธรรมชาติท่ีเกิดมหาวาตภยัในภาคใต้ท่ีแหลมตะลมุพกุ อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยส่ือภาพของคล่ืนลมทะเลท่ีพดัอยา่งป่ันป่วนรุนแรงและมีเสียงดงัลัน่ไปทัว่
ท้องฟ้าและผืนดนิ ซึง่ภยัธรรมชาตคิรัง้นีไ้ด้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและท าลายชีวิตผู้คนเป็นจ านวนมาก 
อีกทัง้มีอิทธิพลน้อมน าอารมณ์ความรู้สึกของผู้ ท่ีได้รับผลกระทบให้เกิดความโศกเศร้าทุกข์ทรมานใจและ
หวาดกลวัภยัธรรมชาต ิดงัท่ีกวีส่ือผ่านเสียงการร ่าร้องและร ่าไห้ของมนษุย์ท่ีได้รับความเดือดร้อนว่า ‚เสียงโหย
เสียงไห้ม่ี คือเสียงผีท่ีวูโ่หวย‛ และ ‚ละโหยละไห้ยิน  ประหนึ่งเปรตทเุรศไทย‛ เพ่ือบง่บอกว่าธรรมชาติมีอ านาจ
เหนือมนษุย์ในฐานะท่ีเป็นผู้ท าลายล้างสรรพสิ่งและน าความทกุข์ยากมาสูม่นษุย์ 

 ในการส่ือความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติ กวีไทยสมยัใหม่ยงัส่ือแนวคิดว่าธรรมชาติมี
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะภัยแล้งซึ่งมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ ดงัความในบท 
‚พฤษภาคม: วิสาขะอนิจจาวิสาขะ‛ ใน นิราศ 12 เดือน ฉบบัไพร่ ของสจุิตต์ วงษ์เทศ ความวา่ 

 
  ครัน้เข้าพฤษภาคมลมยงัร้อน  บ้างทอดถอนหวัใจนกึหนา่ยแหนง 
  ไมมี่น า้ในนามาพลิกแพลง  โลกจะแล้งไปอยา่งนีอี้กก่ีเดือน 
  ถ้าขาดน า้น่ีก็อาจขาดชีวิต  ยอ่มขาดหายโลหิตไมข่บัเคล่ือน 
              (นิราศ 12 เดือน ฉบบัไพร่, 2524, น. 109) 
 
กวีใช้วิธีการเคล่ือนท่ีของเวลาช่วงเดือน ‚พฤษภาคม‛ ตามขนบนิยม เพ่ือส่ือแนวคิดเก่ียวกับอ านาจ

ของธรรมชาตท่ีิเกิดความแห้งแล้ง ‚ไมมี่น า้ในนามาพลิกแพลง‛ ซึ่งส่งผลตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์เพราะหาก
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โลกขาดน า้มนษุย์ก็มิอาจมีชีวิตอยู่ได้ดงัความว่า ‚ถ้าขาดน า้น่ีก็อาจขาดชีวิต ย่อมขาดหายโลหิตไม่ขบัเคล่ือน‛ 
ความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติดงักล่าวจึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีบ่งชีถ้ึงอิทธิพลของธรรมชาติท่ีสามารถให้โทษ
และสร้างความวิตกกังวลให้แก่มนุษย์ เน่ืองจากมนุษย์มิอาจบงัคบัควบคุมได้และไม่รู้ว่าความแห้งแล้งนีจ้ะ
สิน้สดุลงเม่ือไร ดงัท่ีกวีกลา่วเป็นค าถามเชิงวาทศลิป์ว่า ‚โลกจะแล้งไปอยา่งนีอี้กก่ีเดือน‛ 

 
2.2 ธรรมชาตถูิกท าลายจากโลภจริตของมนุษย์ 
กวีไทยสมัยใหม่มิเพียงส่ือแนวคิดถึงอิทธิพลของธรรมชาติท่ีมีอ านาจเหนือมนุษย์เท่านัน้ หากยัง

ชีใ้ห้เห็นวิถีแห่งการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยท่ีเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติ เน่ืองจาก ‚มนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ แร่ธาต ุทรัพย์ในดินสินในน า้อย่าง   
ล้างผลาญจนท าให้ระบบนิเวศวิทยาเสียดลุไปเป็นอนัมาก เกิดความขาดแคลนทางวตัถดุิบท่ีเคยอุดมสมบรูณ์ 
มีการเสียเนือ้ท่ีป่าท่ีท าให้ระบบนิเวศวิทยาเปล่ียนแปลงไป ซึ่งเกิดจากการไปรับค่านิยมท่ีมนุษย์จะต้องเอา
เปรียบธรรมชาติ เพราะเช่ือว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งได้เปล่า จะต้องรีบไขว่คว้ามาปรนเปรอความสขุของ
มนษุย์โดยมีความโลภและความเห็นแก่ตวัเป็นเหตปัุจจยัส าคญั ในอดีตสอนให้มนษุย์อยู่อย่างเรียบง่าย ไม่โลภ 
ไม่เห็นแก่ตวั ก็ได้เปล่ียนไปมาก เป็นการสะสมไว้กินไว้ใช้ได้หลายชัว่คน ความเปล่ียนแปลงคา่นิยมเช่นนีเ้ป็น
การสนองเศรษฐกิจแบบทนุนิยมและวตัถนุิยมอีกด้วย‛ (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2534, น. 39) ความคิดความเช่ือ
เช่นนีถู้กถ่ายทอดเป็นผลงานของกวีนิพนธ์เป็นจ านวนมาก ดงัตวัอย่างในบท ‚ตากับยาย‛ ใน เพียงความ
เคลือ่นไหว ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ วา่ 

 
    เร่ืองจริงไมอิ่งนิยาย ตากบัยายอยูช่ายป่า 
   ท าไร่และไถนา   ตามประสาอยูอ่ยา่งไทย 
    ตายายไมมี่ลกู  แกปลกูเรือนหลงัไมใ่หญ่ 
   ชายป่านัน้มีไม้   แกเล่ือยมาท าฝากระดาน 
    ปลกูข้าวพอได้ข้าว ถัว่ฝักยาวเลือ้ยบนร้าน 
   ดอกบวบชะอวบบาน  สขุสบายสองยายตา 
    อยูม่าไมช้่านาน  เกิดเหตกุารณ์ธรรมดา 
   รถยนต์พาคนมา   ตดัต้นไม้เข้าในเมือง 
    ป่าเหีย้นเตียนโลง่หมด ไปจนจรดเขาหวัเหลือง 
   แดดร้อนราวไฟเรือง  ลกุลามไหม้ไร่นาแล้ง 
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    ฝนตกซกซกไหล  น า้บา่ไปในทกุแหง่ 
   นาลม่แล้วนาแล้ง  น า้นองหน้าสองตายาย 
       (เพียงความเคล่ือนไหว, 2544, น. 67) 
 
กวีบอกเลา่ถึงวิถีชีวิตของ ‚ตา‛ กบั ‚ยาย‛ ท่ีอาศยัอยูช่ายป่า ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยการ ‚ปลกูข้าว‛ 

ปลกูพืชผกัสวนครัวมาทานกนัเอง แม้การสร้างบ้านก็อาศยัต้นไม้ในชายป่ามาท า ‚ฝากระดาน‛ เพ่ือปลกูเรือน
ไม่มาก แสดงให้เห็นถึงการไม่คิดท าลายธรรมชาติ แต่ตากบัยายอยู่มาไม่นานก็เกิดเหตท่ีุคนในเมืองเ ข้ามาบุก
รุกท าลายป่า ‚ตดัต้นไม้‛ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเปล่ียนแปลงและควบคมุธรรมชาติจน ‚เตียนโล่ง‛ ส่งผล
ให้อากาศแปรปรวนทัง้ ‚แดดร้อน‛ จน ‚ไร่นาแล้ง‛ อีกทัง้ ‚ฝนตก‛ หนกัจนน า้ไหลบา่ท่วมนา ตากบัยายจึงมีแต่
น า้ตานองหน้าเพราะแหลง่ท ามาหากินและแหลง่ท่ีอยู่อาศยัถกูท าลายจนสญูสิน้ 

 โลกใบนีมี้ทรัพยากรดนิ น า้ ลม ไฟ ไมเ่พียงพอท่ีจะตอบสนองความโลภไมรู้่จบสิน้ของมนษุย์ท่ีเป็น
แรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจกระแสหลกั คือ ทนุนิยม และบริโภคนิยม จึงเกิดสภาวะการเอารัดเอาเปรียบอย่างล า้
ลึก และเกิดการท าลายระบบนิเวศน์อย่างไร้ขอบเขต (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2545, น. 87)  ดงัท่ีกวีส่ือถึงการ
กระท าของมนษุย์ท่ีพยายามเข้ามาควบคมุและครอบครองธรรมชาติเพ่ือตอบสนองความโลภของตนจนส่งผล
ให้เกิดความเส่ือมโทรมของธรรมชาต ิปรากฏใน ซบัทรวงเป็นสรวงสร้อย ของคมทวน คนัธน ู 

 
   เหมอ่มองแล้วหมองหมน่  ทวีคนทวีคณู 
  โลกสวยพลนัม้วนสญู   มิหอมหวานเชน่วานวนั 
   ถือสขุใยถกูสาป   ให้เห็นภาพแหง่เผา่พนัธุ์ 
  พฤกษ์ – สตัว์โดนคดัสรร   สงัเวยคนเพ่ือผลคาว 
   หมอกมวัสลวัเมือง  ทกุราวเร่ืองมีเร่ืองราว 
  ใจเหน็บจงึเจ็บหนาว   แลหดหูม่ิรู้หาย 
         (ซบัทรวงเป็นสรวงสร้อย, 2541, น. 73-74) 
 
บทกวีข้างต้น กวีส่ือแนวคดิถึงความ ‚หมองหม่น‛ ของธรรมชาติ ท่ีเคยสวยงาม ‚หอมหวาน‛ กลบัต้อง 

‚ม้วยสญู‛ เน่ืองจากมนษุย์มุ่งท าลาย ‚พฤกษ์-สตัว์โดนคดัสรร‛ เพ่ือผลประโยชน์ แสดงให้เห็นถึงการถือความ
โลภและความสขุสว่นตนของมนษุย์จนสร้างความเดือดร้อนแก่ธรรมชาติและสร้างมลพิษเกิด ‚หมอกมวั‛ ไปทัว่
เมือง กวีจงึแสดงความรู้สกึสลด ‚หดหู‛่  ใจไมรู้่หายเม่ือเห็นผลกระทบของธรรมชาตอินัเกิดจากมนษุย์นี ้
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2.3 ธรรมชาติสื่อความจริงแท้ของชีวิต 
กวียงัส่ือแนวคดิเก่ียวกบัธรรมชาตใินฐานะท่ีธรรมชาตเิป็นส่ือแสดงความจริงของชีวิตมนษุย์โดยเฉพาะ

ความเป็นอนิจจงัหรือความไม่เท่ียงของชีวิตท่ีย่อมแปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา ซึ่งกวีเปรียบชีวิตมนุษย์ผ่าน
ความเส่ือสลายของใบไม้ ดงัค าคร ่าครวญในบท ‚เกวียนคร ่า‛ ใน น ้าพรุุ้ง ของ แรค า  ประโดยค า ความวา่ 

 
  บ้างก็ซีดจางตา่งจากหมู่   บ้างเหลืองพอดอูยูเ่ป็นหยอ่ม 
  บ้างก็เหลืองเข้มเหลืองเตม็ตรอม  บ้างเกือบจะพร้อมย้อมน า้ตาล 
  เร่ียรายราร้างอยูอ่ยา่งนัน้   หม่แสงตะวนัอนัออ่นหวาน 
  เงียบจนหงอยเหงาเงียบร้าวราน  นิ่งในหมอกมา่นหวานละไม 
  อากาศยงัชุม่ยงัอุ้มชืน้   เงาไม้พลิกฟืน้ยงัตื่นไหว 
  น า้ค้างพร่างระยบัยงัวบัไว  แตไ่ม้ร่วงทกุใบไมไ่หวตงิ 
       (น า้พรุุ้ง, 2538,  น.16) 
 
 บทกวีข้างต้น กวีส่ือภาพของใบไม้ท่ีร่วงโรยลงบนพืน้ ซึ่งมีสีสันแตกต่างกันทัง้ ‚ซีดจาง ‚เหลือง

เป็นหยอ่ม‛ ‚เหลืองเข้ม‛ ‚เหลืองเต็มใบ‛ และสี ‚น า้ตาล‛ อนับง่บอกถึงความเปล่ียนแปลงและเส่ือมสลายของ
ธรรมชาติ ภาพธรรมชาติเหล่านีช้่วยเร้าอารมณ์ของกวีให้รู้สึก ‚หงอยเหงา‛ และ ‚ร้าวราน‛ และแม้จะอยู่
ท่ามกลางอากาศท่ีชุ่มชืน้ ความเคล่ือนไหวของ ‚เงาไม้‛ และแสงสีของ ‚น า้ค้าง‛ เปล่งประกราย ซึ่งเป็นภาพ    
ท่ีนา่ร่ืนรมย์ แตก่ลบัท าให้กวีรู้สกึตระหนกัถึงชีวิตของมนษุย์ท่ีไมอ่าจพ้นจากความเปล่ียนแปลงหรืออยู่บนโลกนี ้
ตลอดไปได้ ในเม่ือสดุท้ายชีวิตมนษุย์ก็เหมือน ‚ไม้ร่วงทกุใบไมไ่หวตงิ‛ 

 จะเห็นได้ว่า กวีส่ือแนวคิดว่าเก่ียวกับธรรมชาติ ได้แก่ ธรรมชาติมีอิทธิพลเหนือชีวิตมนุษย์ โดย
ชีใ้ห้เห็นว่าธรรมชาติสามารถดลบนัดาลให้เกิดโทษและสร้างภัยพิบตัิแก่มนุษย์ได้ ตลอดจนสร้างความทุกข์
เดือดร้อนใจเม่ือต้องเผชิญกบัความแปรปรวนผิดปกติของธรรมชาติ กวียงัส่ือให้เห็นว่าธรรมชาติเส่ือมโทรมลง
จากการกระท าของมนษุย์ท่ีมีโลภจริตจนแปรเปล่ียนระบบคิดจากการเคารพและส านึกในคณุคา่ของธรรมชาติ
มาเป็นการท าลายธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือช่วยทุ่นแรงและเพิ่มผลผลิตตอบสนองความ
เจริญทางเศรษฐกิจ ระบบความสมัพนัธ์ของมนุษย์กบัธรรมชาติท่ีฝ่ังรากลึกในวฒันธรรมไทยมาแต่โบราณจึง
กลายเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน อีกทัง้กวียงัส่ือแนวคิดผ่านบทกวีนิพนธ์โดยชีใ้ห้เห็นว่าธรรมชาติเป็นส่ือแสดงความ
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จริงของชีวิตมนษุย์ ซึง่มนษุย์สามารถเรียนรู้ความไมเ่ท่ียงแท้ของชีวิตผา่นความเส่ือมสลายของธรรมชาติท่ีด ารง
อยูต่ามปกตธิรรมดาได้ 

 
3. แนวคิดเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 

การเมืองการปกครองเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัส าหรับมนุษย์และความมัน่คงของสงัคมเป็นอย่าง
มากเพราะทุกสงัคมจะต้องมีการจดัระเบียบระบบการเมืองและการปกครองเพ่ืออ านวยประโยชน์ในด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและเพ่ือควบคมุให้เกิดสนัติสขุ องค์กรท่ีจะท าหน้าท่ีและรับผิดชอบในการด าเนินงาน
เพ่ือรักษาความยตุธิรรมและควบคมุสงัคมให้เป็นระเบียบก็คือรัฐบาล โดยมีหน่วยงานตลอดจนเจ้าหน้าท่ีระดบั
ตา่งๆเป็นผู้ปฏิบตัิการ (สุธารัตน์  พงษ์แก้ว, 2535, น. 95) แต่จากการศกึษาบทกวีนิพนธ์ส่วนใหญ่พบว่า กวี
พยายามชีใ้ห้เห็นความบกพร่องของระบบการเมืองการปกครองท่ีไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ พร้อม
ทัง้ชีใ้ห้เห็นว่ารัฐบาลมีนโยบายท่ีไม่เอือ้ประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ในสงัคม อีกทัง้เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือ
นักการเมืองขาดศีลธรรมในการปฏิบตัิหน้าท่ีเห็นแก่อ านาจและประโยชน์สุขส่วนตวัและพวกพ้องมากกว่า
ค านึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวมอันน าไปสู่ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนสิน้สุด ดังตัวอย่างในบท 
‚การเมืองเลน่การเมือง‛ ใน เล่นค าอ านาจ ของไพวรินทร์  ขาวงาม ความวา่ 

  
  การเมืองคือ ชิงตอ่รอง ผลประโยชน์? การเมืองคือ โลภหลงโทษ โกรธแค้นเข็ญ? 
  การเมืองคือ ความชัว่ร้าย ท่ีจ าเป็น? การเมืองคือ แขง่คดิเห็น เลน่เลือดเนือ้? 
  ประชาธิปไตย แบบไทยไทย หลายทศวรรษ อ านาจรัฐ อ านาจราษฎร์  ร้ายกาจเหลือ 
  ประวตัศิาสตร์ ชนะ-พา่ย  ตายเป็นเบือ ประชาชน  ยงัเป็นเหย่ือ  เพ่ือกลกิน 
  เพ่ือกลโกง  เพ่ือกลก ู สูอ่ านาจ  อดุมการณ์ เพ่ือชาต ิ อาจเดือดดิน้ 
  เพ่ือบ้านเมือง  เพ่ือประชา เพ่ือฟ้าดนิ ค าขวญัสวย  อาจเพ่ือสิน้ แผน่ดนิไทย 
       (เลน่ค าอ านาจ, 2555, น. 25-26) 
 
 บทกวีข้างต้น กวีส่ืออารมณ์สะเทือนใจในฐานะประชาชนคนหนึ่งท่ีอยู่ในระบอบการเมืองการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย แตก่ลบัตกเป็น ‚เหย่ือเพ่ือกลกิน‛ เพราะตนไม่ได้รับผลประโยชน์จากอ านาจรัฐ ทัง้
ท่ีรัฐพยายามสร้างอดุมการณ์เพ่ือชาตเิพ่ือบ้านเมืองและเพื่อแผน่ดนิไทย กวียงัแสดงทศันะตอ่การเมืองด้วยการ
ขยายความในเชิงลบว่าการเมืองเป็นเร่ืองของ ‚ผลประโยชน์‛ ‚ความโลภ‛ ‚ความชัว่ร้าย‛ และ ‚แข่งคิดเห็น‛ 
หรือแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนัจนน าไปสู่การสญูเสีย ‚เลือดเนือ้‛ ระบบการเมืองการปกครองของไทยจึง
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สะท้อนถึงความเห็นแก่ตวัของผู้ มีอ านาจ ท่ีไม่ว่าประชาธิปไตยจะผ่านมาหลายทศวรรษ ประชาชนก็ยังคง 
‚เดือดดิน้‛ หรือไมไ่ด้รับผลประโยชน์จากการใช้เลห์่กลโกงของอ านาจรัฐอยูเ่ชน่เดมิ   

 ในกวีนิพนธ์ยงัส่ือความคิดเก่ียวกับการเมืองการปกครองในแง่ท่ีประชาชนชาวไทยไม่มีสิทธิและ
เสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง หากสิทธิอนัพึงมีพึงได้ของประชาชนกลบัตกไปอยู่กับคนท่ีมี
อ านาจทางการเมือง ดงัความในบท ‚มิถนุายน: 2547 ร าลึก‛ ใน นิราศ 12 เดือน ฉบบัไพร่ ของสจุิตต์ วงษ์เทศ 
วา่   

  โอ้ประชาธิปไตยเมืองไทเอย๋  ยงัไมเ่คยรู้รสความสดช่ืน 
  ชา่งไมมี่จีรังไมย่ัง่ยืน   เพราะวา่คนถือปืนเขาไมย่อม 
  ประชาชนคนไทก็ใจหาย   ต้องถกูคนสนตะพายเหมือนควายผอม 
  บางทีถกูลงโทษจนโตรดตรอม  ถกูกัน้ล้อมความคดิถกูปิดตา 
       (นิราศ 12 เดือน ฉบบัไพร่, 2524, น. 115-116) 
 
 บทกวีข้างต้น กวีส่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกและความคิดถึงการเปล่ียนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในวนัท่ี 24 มิถนุายน 2475  อนัมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมขุ  ระบอบนีป้ระชาชนมีอ านาจตดัสินใจเก่ียวกบับ้านเมืองโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ ได้รับมอบความ
ไว้วางใจให้เป็นผู้ ใช้อ านาจตดัสินใจแทนประชาชน ในนามของประชาชนหรือในนามของประเทศชาติทัง้หมด 
แต่กวีชีใ้ห้เห็นว่าประชาชนไม่ได้รับสิทธิหรืออ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกับเร่ืองของบ้านเมืองโดยส่วนรวม
อย่างแท้จริง หรือยงั ‚ไม่เคยรู้รสความสดช่ืน‛ ของค าว่าประชาธิปไตยเลย เพราะอ านาจอยู่ท่ี ‚คนถือปืน‛ อนั
ส่ือนัยถึงผู้ ถืออ านาจรัฐหรือนักการเมืองท่ีคอยปิดตาและปิดกัน้ความคิดเห็นใดๆของประชาชนท่ีจะขัดกับ
ผลประโยชน์ของตน กวีในฐานะประชาชนคนหนึ่งในสังคมจึงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกทุกข์ใจเม่ือระบบ
การเมืองการปกครองมีระบอบประชาธิปไตยท่ีไม่สมบรูณ์และจ ากดัสิทธิเสรีภาพทางด้านความคิด ดงัการการ
ใช้จินตภาพว่า ‚ถูกคนสนตะพายเหมือนควายผอม‛ และ ‚ถูกลงโทษจนโตรดตรอม‛ อันเป็นจินตภาพ
เปรียบเทียบกับทุกข์ทางกายเพ่ือส่ือแสดงอาการหรือความทุกข์ในลกัษณะเจ็บปวดรวดร้าว และสิน้หวงักับ
ระบอบประชาธิปไตยท่ีไมธ่รรมแก่ประชาชน 

 จะเห็นได้วา่ กวีส่ือแนวคิดเก่ียวกบัการเมืองการปกครองโดยชีใ้ห้เห็นว่าระบบการเมืองของไทยไร้
ประสิทธิภาพ อนัเน่ืองมาจากรัฐบาลท่ีมีผู้น าประเทศและมีหน่วยงานตา่งๆตลอดจนเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ได้ร่วมมือ
กันบริหารงานเพ่ือประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ในประเทศ หากท างานโดยมุ่งหวงัอ านาจและผลประโยชน์
ส่วนตัวและพวกพ้อง อีกทัง้การเอารัดเอาเปรียบด้วยการฉ้อโกงและทุจริตต่อหน้าท่ียังส่งผลกระทบต่อ
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ประชาชนให้ได้รับความทกุข์ ไร้สิทธิและเสรีภาพในการเรียกร้องความเป็นธรรมและประโยชน์สขุเพ่ือส่วนรวม 
กวีท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมจึงส่ืออารมณ์สะเทือนใจเสมือนเป็นตวัแทนของประชาชนคนหนึ่งท่ีอยู่ในระบอบ
ประชาธิปไตย แตก่ลบัรู้สกึสิน้หวงักบัระบอบประชาธิปไตยท่ียงัไมเ่ป็นเป็นธรรมแก่ประชาชนอยา่งแท้จริง 

 
4. แนวคิดเก่ียวกับพุทธธรรม 

กวีหรือผู้ แต่งจะใช้ธรรมะหรือหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกรอบความคิดเพ่ือส่ือแสดง 
‚สาร‛ ส าคญัผ่านบทกวี พร้อมทัง้กระตุ้นเตือน ชีน้ า และแนะแนวทางให้มนุษย์ทุกคนเรียนรู้และเข้าใจจนน า
หลกัธรรมค าสอนนัน้มาใช้ในทางปฏิบตัด้ิวยตนเองเพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตทัง้แก่ตนเองและผู้ อ่ืน 

ในกวีนิพนธ์ส่วนใหญ่ กวีจะส่ือแนวคิดเก่ียวกับพุทธธรรมในแง่ของมนุษย์เข้าไปสมัพันธ์กับโลกและ
ชีวิตด้วยกิเลสตณัหาและอุปทานจนก่อให้เกิดความทุกข์โศก ค าว่า กิเลส หมายถึง สิ่งท่ีท าให้จิตใจเศร้าหมอง 
ประกอบไปด้วย ความโลภ ความโกรธ และความหลง ส่วนค าว่า ตณัหา หมายถึงความอยากได้ อยากมี อยาก
เป็น หรือทะยานอยากในสิ่งท่ีอ านวยสขุ  ตลอดจนอยากให้ตวัตนพ้นไปจากสิ่งท่ีไม่ปรารถนา ดงัตวัอย่างในบท 
‚สนุทรีย์แหง่ชีวิตของมนษุย์‛ ใน ปณิธานกวี ขององัคาร กลัยาณพงศ์ ความวา่ 

 
   กระจิริดมิรู้แจ้งธุลีผง   คือองค์อตัตาตณัหามหาศาล 
  หลงใหลตดิพิษอวิชชาช้านาน  อดุมการณ์ไมมี่ท่ีหมายใด 
   อนิจจาน่ีหรือคือชีวิต  ธุลีน้อยนิดวา่ยสายน า้ตาไหล 
          จะจอ่มจมวนเวรมืดมามืดไป  ไมพ่บพทุธเจ้าเศร้าโศกนกั 
       (ปณิธานกวี, 2533, น. 48) 
 
บทกวีข้างต้น กวีส่ือให้เห็นมนษุย์มีชีวิต ‚กระจิริด‛ เม่ือเทียบกบัความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ มนษุย์เป็น

เพียง ‚ธุลีผง‛ แต่กลบัไม่ตระหนกัรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตหรือ หลงติดอยู่ในอวิชชา ปล่อยให้ตณัหาหรือ
ความอยากได้อยากมีครอบง าจิตใจ ตลอดจนยึดมัน่ถือมัน่ในอตัตาหรือตวัตน อนัส่งผลให้ชีวิตของมนษุย์ท่ีไม่รู้
แจ้งแหง่ธรรมยงัคง ‚วา่ยสายน า้ตาไหล‛ หรือวนเวียนอยูใ่นวฏัฏะแห่งความโศกเศร้า และไม่อาจพบ ‚พทุธเจ้า‛ 
หรือพบคณุคา่แท้ของชีวิตได้ 

ในกวีนิพนธ์ยงัพบวา่กวีส่ือทศันะถึงเร่ืองกิเลสตณัหาท่ีท าให้โลกมนษุย์ต้องตกอยู่ในห้วงแห่งความทกุข์
โศก ดงัความใน ซบัทรวงเป็นสรวงสร้อย ของคมทวน คนัธน ูวา่ 
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    โลก ‚เย็น‛ นัน้เห็นยาก เพราะแรงอยากคนแผลงยิง 
   ความเศร้าจงึเข้าสิง-  สถิตรุมแสนรุ่มร้อน 
    ด้วยในหวัใจนัน้  มีแรงฝันคือไฟฟอน 
   ตณัหาอทุาหรณ์   ดงัฟืนเสริมใสเ่ตมิซ า้ 
              (ซบัทรวงเป็นสรวงสร้อย, 2541, น. 105) 
 
บทกวีข้างต้น กวีส่ือแนวคิดถึงความไม่สงบสขุท่ีเกิดขึน้บนโลกดงัความว่า ‚โลก ‘เย็น’ นัน้เห็นยาก‛ อนั

เน่ืองมาจากมนษุย์มีความอยากได้อยากมีซึ่งกวีเปรียบความอยากหรือตณัหานีเ้หมือนกบัไฟท่ีมีฟืนเป็นเชือ้ไฟ
คอยเผาไหม้ใจของมนษุย์ให้ย่อยยบั มนษุย์จึงเกิดความทกุข์โศกเศร้าท่ีเป็นความ ‚รุ่มร้อน‛ กระวนกระวายใจ
ไมรู้่จดุสิน้สดุเพราะยงัมี ‚แรงอยาก‛ เป็นท่ีตัง้ของชีวิต 

จากการศึกษากวีนิพนธ์ กวีส่วนใหญ่จะส่ือแนวคิดเก่ียวกับพุทธธรรมด้วยความเข้าใจในแก่นแท้ของ
หลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจ้าจงึสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านหรือเพ่ือนมนษุย์ได้ขบคิดถึงปัญหาของมนษุย์ท่ี
มีกิเลสตณัหาและอปุทานหรือความยึดมัน่ถือมัน่จนก่อให้เกิดการเบียดเบียนผู้ อ่ืน รวมทั ง้ท าร้ายตนเองให้เกิด
ความทุกข์  พร้อมทัง้ชีน้ าให้เพ่ือนมนุษย์ขัดเกลาจิตใจด้วยการละทิง้กิเลสตัณหาและอัตตาของตนเอง 
ตลอดจนปลกุเร้าให้มนษุย์เรียนรู้เทา่ทนัความเป็นจริงของชีวิตเพ่ือก้าวไปสู่หนทางท่ีพ้นจากความทกุข์โศกเศร้า 
อนัเป็นจดุมุง่หมายสงูสดุของศาสนาพทุธ 

 
 
คุณสมบัตขิองผู้เขียนกวีนิพนธ์ 

ค าว่า “กวี” ใช้เรียกนกัเขียนบทกวีหรือบทร้อยกรองท่ีมีฝีมือสร้างผลงานจนเป็นท่ียอมรับ เช่น กวีใน
อดีตเขียนเป็นเร่ืองยาว เช่น สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานชุิตชิโนรส สนุทรภู่ ฯลฯ  ส าหรับนกัเขียน
ปัจจบุนัท่ีเรียกขานวา่กวี ได้แก่ องัคาร กลัยาณพงศ์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ คมทวน คนัธน ูศกัดิ์สิริ มีสมสืบ ซึ่ง
กวีหรือผู้ เขียนบทกวีเหลา่นีก้ลา่วได้วา่ เป็นผู้ มีพรสวรรค์หรือมีหวัทางการประพนัธ์มาตัง้แตค่รัง้เยาว์วยั มีความ
รักในภาษา เป็นผู้ ช่ืนชมวรรณคดีเก่าๆหลายท่านยอมรับว่าความสามารถของท่านส่วนหนึ่งเกิดจากการอ่าน
วรรณคดีชัน้เอก เชน่ ขนุช้างขนุแผน ลิลิตพระลอ หรืออยูใ่นแวดวงวรรณกรรมพืน้บ้าน จึงรับรู้เร่ืองเสียง วงศพัท์
และลีลาแห่งกาพย์กลอนโดยไม่รู้ตวั  ส าหรับผู้ มีนิสัยรักการเขียนกวี แม้ว่าจะไม่มีพรสวรรค์มาตัง้แต่เกิด ก็
สามารถฝึกฝนได้โดยอาศยัแนวทางจากกวีรุ่นครู ทัง้นีส้ามารถสรุปคณุสมบตัขิองนกัประพนัธ์กวีนิพนธ์ไว้ ดงันี ้



34 
 
1. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คือ สามารถเขียนหรือแสดงออกทางการประพนัธ์ได้แตกตา่งจากกวี

ในอดีต รวมถึงน างานประพนัธ์ในอดีตมาสร้างสรรค์ใหมใ่ห้เข้ากบับริบทงานของตน 
ตวัอย่าง ในบท “บนัทึกป่าแก้ว” ใน บางกอกแก้วก าศรวล ขององัคาร กัลยาณพงศ์ ท่ีน าโคลงสยาม   

มานุสติ ส่ือความถึงอานุภาพความเป็นสยามว่าจะ “ยืนยง” หรือ “พินาศ” ขึน้อยู่กับพลังของประเทศหรือ
ประชาชนมาดดัแปลงเป็นการส่ือถึงวิถีไทยท่ีกลายเป็น “ทาส” ของวฒันธรรมตะวนัตกจนสญูสิน้ความเป็นไทย 
ดงัเปรียบเทียบเป็นตาราง 

 
โคลงสยามมานุสติ บางกอกแก้วก าศรวล 

               หากสยามยงัอยู่ยัง้        ยืนยง 
   เราก็เหมือนอยู่คง                      ชีพด้วย 
   หากสยามพินาศลง                    เราอยู ่ได้ฤๅ 
   เราก็เหมือนมอดม้วย                  หมดสิน้สกลุไทย 

             หากฝร่ังยงัอยู่ยัง้          ยืนยง 
  ไทยถ่อยเสมอทาสคง               ชีพด้วย 
   หากฝร่ังไมว่ินาศลง                 ลอกกาก 
   กินเย่ียวขีฝ้ร่ังม้วย                    หมดสิน้โคตรสยาม 

 
 

2. เป็นตัวของตัวเอง ผู้ เขียนสามารถสร้างสรรค์บทกวีโดยไมล่อกเลียนหรืออิงรูปแบบของผู้ อ่ืน  
ตวัอย่าง งานขององัคาร กลัยาณพงศ์ จะมีลีลาใช้ถ้อยค าท่ีรุนแรง มีพลงั เพ่ือสะท้อน เสียดสี  ประชด

ประชันด้านมืดของสังคมและพฤติกรรมอันเลวร้ายของคนในสังคม ดังความในบท ‚นวลทรายแก้ว‛ ใน 
บางกอกแก้วก าศรวล ขององัคาร กลัยาณพงศ์ วา่ 

 
    เมาวตัถทุกุค ่าเช้า ชอบไฉน 
   ลืมแก่นสจัจธรรมไป  หมดสิน้ 
   จกัเปล่ียวเปลา่เขลาใจ  จอ่มทกุข์ 
   รู้เม่ือไรเจ็บดิน้   ดัง่ร้อนไฟแสยง ฯ 
       (บางกอกแก้วก าศรวล) 
 
บทกวีข้างต้น กวีส่ือให้เห็นว่าคนในสงัคมปัจจบุนัต่างลุ่มหลงมวัเมาในวตัถอุยู่ ‚ทกุค ่าเช้า‛ จน  ‚ลืม

แก่นสจัจธรรม‛ หรือลืมความจริงแท้ของชีวิต ซึง่จะสง่ผลให้คนท่ีทอดทิง้มิติทางจิตวิญญาณรู้สึกเปล่าเปล่ียวใจ
และจมอยูก่บัความทกุข์ท่ีเป็นความเร่าร้อนใจดงัการใช้จินตภาพเปรียบเทียบกบัไฟ 
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อีกตวัอย่างหนึ่ง คือ งานของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จะมีลีลาการใช้ถ้อยค าท่ีอ่อนหวาน นุ่มนวล และ

ยดึรูปแบบฉนัทลกัษณ์ตามขนบ นิยมเลน่เสียงสมัผสัใน เนือ้หาสว่นใหญ่ของบทกวีจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรัก 
การเมือง ตลอดจนปรัชญาทางพทุธศาสนา ดงัความในบท ‚หยดุ‛ ใน ไม่รู้เลยว่ารัก ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ 
วา่ 

  หยดุเดือนดาวมิให้พราวในราตรี  หยดุรวีมิให้สอ่งห้องเวลา 
  หยดุคืนวนัมิให้เล่ือนเคล่ือนเวลา  หยดุชีวามิให้มีแม้ชีวิต 
  หยดุทกุสรรพสิ่งได้ในจกัรวาล  หยดุบนัดาลทกุข์สขุ หยดุถกูผิด 
  แตม่ิอาจหยดุพกัแม้สกันิด  คือหยดุคดิถึงเธอ...คิดถึงเธอ 
       (ไมรู้่เลยวา่รัก) 
 
กวีส่ือแสดงความคิดถึงนางอันเป็นท่ีรัก โดยการซ า้ค าแบบกลบทบุษบงแย้มผกาคือ ซ า้ว่า ‚หยุด‛ 

หมายถึง อยู่นิ่ง, พกั, และเลิก เพ่ือเน้นย า้ให้เห็นว่ากวีสามารถ ‚หยดุ‛ ธรรมชาติไม่ให้เคล่ือนไหวได้ทัง้ ‚หยดุ‛ 
ดวงดาว และดวงอาทิตย์ไมใ่ห้สอ่งแสง ‚หยดุ‛ วนัเวลาไมใ่ห้เคล่ือนได้ ‚หยดุ‛ ชีวิตของตนเองและสรรพสิ่งตา่งๆ
ได้ ตลอดจน ‛หยดุ‛ ความทกุข์ ความสขุ และ ‚หยดุ‛ ความถกูผิดได้ หรืออาจหยดุทกุสิ่งทกุอย่างได้แตไ่ม่อาจ 
‚หยุด‛ นึกถึงหญิงคนรักด้วยใจท่ีผูกพนัได้เลย แม้จะเป็นการกล่าวเน้นย า้ท่ีเกินจริงแต่ก็ช่วยให้ผู้อ่ านเข้าถึง
อารมณ์ท่ีลกึซึง้ของกวีได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

3. สามารถถ่ายทอดอารมณ์ คือ กวีหรือผู้ เขียนสามารถถ่ายทอดอารมณ์ให้ผู้อ่านเกิดความสะเทือน
ใจหรือร่วมรู้สกึไปกบักวีได้ 

4. รู้จักถ้อยค า คือ ผู้ เขียนต้องมีความรุ่มรวยทางภาษาหรือมีคลงัค าศพัท์มาก สามารถเลือกค ามาใช้
แตง่กวีนิพนธ์ให้ตรงกับความหมายและความรู้สึกได้เป็นอย่างดี เช่น ค าเรียก “ผู้หญิง” กวีสามารถเลือกใช้ค า
เรียกว่า เยาวมาลย์ ยอดสร้อย นงราม ดวงสมร สายสวาท เนือ้นวล ได้ หรือค าว่า “น า้” กวีสามารถเลือกใช้ค า
เรียกว่า ชลธาร มหรรณพ อทุก สินธุ ละหาน เป็นต้น ส่วนกวีนิพนธ์ในปัจจบุนัแม้จะไม่ได้ใช้ค าสูงส่ง สง่างาม 
แตผู่้ เขียนจ าเป็นต้องเลือกค าอย่างพิถีพิถนัเพ่ือให้เกิดผลทางอารมณ์และความคดิของผู้อา่น 

5. รู้จักเลือกประเด็นมาเขียน ผู้ เขียนหรือกวีต้องมีมุมมองภาพชีวิตท่ีแปลกแตกต่างไปจากคน
ธรรมดา สามารถเลือกน าเอาสิ่งแวดล้อมรอบตวัท่ีเกิดจากการสงัเกตมาเป็นประเดน็ในการเขียนได้ 

6. สามารถสร้างความเป็นเอกภาพในเนือ้งาน ผู้ เขียนต้องสร้างสรรค์งานกวีให้มีเอกภาพคือ ให้
เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกนัหรือเกิดความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของรูปแบบและเนือ้หา 
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7. มีประสาทสัมผัสทางเสียงที่ดี ผู้ เขียนกวีต้องรู้จกัจงัหวะ รู้เสียงสงูต ่าหรือเสียงวรรณยกุต์ รู้น า้หนกั

เสียงของค า ซึง่การเขียนบทกวีให้มีความไพเราะสามารถฝึกฝนได้จากการอ่านออกเสียงและสงัเกตลีลาจงัหวะ
สมัผสัท่ีสง่และรับกนัวา่มี “เสียงเสนาะ” หรือไม ่เพ่ือจะได้ขดัเกลาถ้อยค าให้สละสลวยยิ่งขึน้ 

 
คุณค่าของกวีนิพนธ์ 
  แม้ในปัจจุบนักวีนิพนธ์จะได้รับความนิยมน้อยกว่างานเขียนประเภทร้อยแก้ว แต่กวีนิพนธ์ชัน้ดีก็ให้
คณุคา่ตอ่ผู้อา่นหลายประการ คือ 
 1.  ช่วยให้เข้าใจผู้อ่ืน การอ่านกวีนิพนธ์จะช่วยให้ผู้อ่านรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของมนษุย์ท่ีมีทัง้รัก 
โกรธ เกลียดชงั เศร้า สงสาร เห็นอกเห็นใจ อนัจะน าไปสูค่วามเข้าใจตนเองและเข้าใจปัญหาของผู้ อ่ืนได้ง่าย 
 2. ช่วยให้เกิดความคิด การอ่านกวีนิพนธ์จะท าให้ผู้อ่านได้ทราบวิธีคิดของผู้แตง่ท่ีส่ือผ่านบทกวีซึ่ง
ได้รับอิทธิพลของสงัคมและวฒันธรรมเป็นกรอบของการสร้างงาน จึงท าให้ผู้อ่านเห็นสาระส าคญัของเร่ืองหรือ
ความคิดเห็นของกวีท่ีมีต่อสังคม ธรรมชาติ การเมือง ชีวิต ตลอดจนพุทธธรรม กวีนิพนธ์จึงช่วยเสริมสร้าง
สตปัิญญาให้กบัผู้อา่นด้วย 
 3. ช่วยสร้างจินตนาการ สิ่งหนึ่งท่ีผู้แตง่กวีนิพนธ์แสดงออกคือ จินตนาการ ซึ่งผู้แตง่จะวาดภาพท่ี
แจม่ชดัด้วยถ้อยค าอนัประณีต ด้วยเสียงและความหมาย ถ้อยค าเพียงไม่ก่ีค าในบทกวีช่วยชีใ้ห้ผู้อ่านสงัเกตใน
สิ่งท่ีไม่เคยเห็นหรือมองข้ามไป และได้คิดในสิ่งท่ีไม่เคยนึกถึงมาก่อน บทกวีจึงช่วยเสริมสร้างจินตนาการและ
ชว่ยยกระดบัจิตใจของผู้อา่นได้อย่างดี 
 4. ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน กวีนิพนธ์ท าให้ผู้อ่านได้พบบรรยากาศท่ีแปลกใหม่ ซึ่งช่วยให้เกิด
ความเพลิดเพลินและผอ่นคลายความตงึเครียดภายในจิตใจได้เป็นอยา่งดี 
 5. ช่วยให้รู้คุณค่าของวรรณศิลป์ไทย กวีหรือผู้แต่งมกัจะแสดงฝีมือในการสร้างสรรค์บทกวีด้วย
กลวิธีทางวรรณศลิป์ทัง้ตามแบบแผนหรือขนบนิยม และสร้างสรรค์ผลงานอนัเป็นลกัษณะเฉพาะตนแตย่งัไม่ทิง้
รากเหง้าทางวรรณศิลป์ของไทย ทัง้การค านึงการเลือกใช้ค ามาสร้างความงามทางเสียง ค านึงถึงฉันทลกัษณ์ 
ดงันัน้ผู้อา่นจะได้เรียนรู้และซมึซบักลวิธีทางวรรณศลิป์ของไทยจนรู้คณุคา่และเกิดความหวงแหนตอ่ภูมิปัญญา
ของกวีไทยท่ีสัง่สมมาอยา่งยาวนาน 
 กวีนิพนธ์จะมีคณุคา่ตอ่ผู้อ่านดงักล่าว ตอ่เม่ือบทกวีนัน้มีจดุมุ่งหมายเพ่ือส่ือความคิด เล่าเร่ือง แสดง
คตชีิวิต ให้จินตนาการด้วยศิลปะการใช้ถ้อยค า เสียง และสารประโยชน์ หรืออาจสรุปได้ว่ากวีนิพนธ์ท่ีมีคณุคา่
ต้องมีความสมบรูณ์ด้วยหลกั 3 ประการ คือ มีความคิดดีคือมีการแสดงความคิดออกมาดี กระตุ้นเร้าอารมณ์
ความรู้สกึของผู้อา่น และมีความไพเราะท าให้เกิดผลทางสนุทรียภาพ 
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กวีนิพนธ์ในนิตยสาร 
 กวีนิพนธ์ท่ีน าเสนอผ่านนิตยสารจะมีขนาดสัน้ไม่เกิน 8 บท และมุ่งให้เป็นบทกวีท่ีกระตุ้นเร้าให้ใช้
สมองพร้อมกนักบัเร้าอารมณ์อนัประณีต เพราะบทกวีของไทยแตเ่ดิมนัน้ มกัจะเร้าอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ ท่ีเร้า
ให้ใช้สมองก็มกัถกูละเลยไมมี่ผู้สนใจนกั  
 ในด้านรูปแบบ จะมีการดดัแปลงรูปแบบฉันทลกัษณ์บ้าง ไม่เคร่งครัดฉันทลกัษณ์ รวมทัง้มีการคิด
ฉันทลกัษณ์ขึน้มาใหม่ แตโ่ดยส่วนใหญ่ยงัคงรูปแบบฉันทลกัษณ์เดิม เช่น ผสมผสานระหว่างกาพย์กับกลอน 
บทกวีบางบทบอกไม่ได้ว่าเป็นกาพย์ยานี 11 หรือกลอนหก เพราะจ านวนค าก า้กึ่งกนั บางบทมีลกัษณะกาพย์
ยานี บางบทเป็นกลอนหก ส่วนกลอนสภุาพมีค าอยู่ระหว่าง 7-9 ค า ก็อาจจะมีค าในบางวรรค 6 ค า บางวรรค 
10 ค า บางบทกวีมีการใช้รูปแบบเพลงพืน้บ้านหรือกลอนเปล่า ความไม่ตายตวัจึงเป็นเสน่ห์ของบทกวีไม่ท าให้
ผู้อา่นเบื่อ 
 ในด้านเนือ้หา บทกวีในนิตยสารมีเนือ้เร่ืองกว้างขวาง แตม่กัเก่ียวข้องกบัชีวิตและสงัคมเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น เร่ืองเก่ียวกับปัญหาของคนในสงัคมไม่ว่าจะเป็นความไม่เท่าเทียมกัน ความยากจน ความเห็นแก่ตวั ลุ่ม
หลงในวตัถเุงินทองตามระบบกระแสพมันาและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เ ร่ืองเก่ียวกบัการเมือง 
เร่ืองเก่ียวกบัศลิปวฒันธรรมท่ีเส่ือมสญูไปเพราะถกูครอบง าจากกระแสโลกตะวนัตก เร่ืองเก่ียวกบัธรรมชาติทัง้
ภัยแล้ง ฝนตก น า้ท่วม เร่ืองเก่ียวกับชีวิตหรือสภาพการณ์ปัจจุบันท่ีเกิดขึน้ในสังคม โดยจะจัดบทกวีเป็น
คอลมัน์ท่ีมีช่ือตา่งๆกนั บางครัง้มีภาพประกอบบทกวีเพ่ือเพิ่มความนา่อา่นขึน้อีก นิตยสารบางฉบบัส่งเสริมการ
เขียนบทกวี โดยจดัหน้าส าหรับบทกวีดดยเฉพาะ เพ่ือเป็นสนามให้นกัเขียนหน้าใหม่ได้แสดงฝีมือในเชิงกาพย์
กลอนและยงัสง่เสริมให้คนไทยได้ร่วมกนัรักษามรดกทางวฒันธรรมไทยสืบไป 
 
 ตัวอย่าง ช่ือเร่ือง “หรือข้าวไม่มียาง” ของจันทร์เพ็ญ จันทรา จากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 15 
(กรกฎาคม 2537): 125 
   เป็นกระดกูสนัหลงัจวนพงัผ ุ  อยูใ่นกรุนิยายเศร้าให้เลา่ขาน 
  เป็นบคุคลข้นแค้นมาแสนนาน   และจะผา่นเป็นอยา่งนีอี้กก่ียคุ 
   เลีย้งชาวโลกแตช่าวโลกไมแ่ลเหลียว มือก าเคียวด้วยหวัใจไมเ่คยสขุ 
   ทัง้หนีส้ินทว่มท้นต้องทนทกุข์   อยูใ่นคกุเขตคามแหง่ความจน 
   ผืนนาแห้งแล้งฝนพอทนได้  แตค่นแล้งน า้ใจให้หมองหมน่ 
  คนขายข้าวคนขายควายคนขายคน  ทนทกุข์ทนจนน า้ตาจะแห้งตา 
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   ต้องลงแรงจนแรงจะแห้งเหือด  หรือจะต้องหลัง่เลือดชโลมหล้า 
  จงึจะได้ ความเท่าเทียม นัน้คืนมา   สร้างคณุคา่ชดเชยท่ีเคยรอ 
   ทา่นมีเงินมีเกียรตมีิอ านาจ  มีในสิ่งท่ีเขาขาดเสียทกุข้อ 
  ทา่นมีมากเทา่ไรไมเ่คยพอ   เขาทนท้อน้อยเทา่ไรไมเ่คยมี 
   ยงัคงเป็นนิยายเศร้าให้เลา่ซ า้  ถกูเหยียบย ่าหยามหมิ่นสิน้ศกัดิ์ศรี 
  ท าความดี แตต้่อยต ่าไร้ความดี   หรือวา่ข้าวท่ีปลกูนีไ้มมี่ยาง 
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การเขียนโฆษณาในส่ือสิ่งพมิพ์ 
 

ความหมายของงานเขียนโฆษณาในส่ือสิ่งพมิพ์ 
 ค าว่า “โฆษณา” หมายถึง การส่ือสารข้อมูลท่ีมีองค์กรสนับสนุนค่าใช้จ่าย มีการบอกช่ือผู้สนับสนุน
โฆษณาอยา่งชดัเจน มีวตัถปุระสงค์ในการบอกข่าวสารหรือจงูใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจและความสมัพนัธ์
กบัตวัสินค้าหรือบริษัท ข้อมลูขา่วสารมีการส่ือสารผา่นส่ือตา่งๆ สง่ข้อมลูถึงผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายจ านวนมาก 
 ค าว่า “งานเขียนโฆษณา” หมายถึง ข้อความท่ีต้องการจูงใจผู้ บริโภคให้เกิดความสนใจและเกิด
ความสมัพนัธ์กบัตวัสินค้า บริษัท และสถาบนั 
 งานเขียนโฆษณาจะถกูสง่ไปยงัผู้ รับสารผา่นทางส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ เชน่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ 
ซึ่งเป็นการรับสารส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวนัของเรา และในแต่ละงานเขียนโฆษณาจะมีข้อมลูข่าวสารเพ่ือให้
ความรู้ ความบนัเทิง ความประหลาดใจ จูงใจให้เรามีส่วนร่วมกับข้อมูล ดงันัน้หน้าท่ีของนกัเขียนโฆษณาจึง
ต้องท าให้ข้อความสง่ไปถึงผู้ รับสารให้ได้อยา่งเตม็ท่ีโดยการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีจะลงในส่ือสิ่งพิมพ์ วนัและเวลาท่ี
จะลงข้อความ รวมไปถึงอารมณ์ของผู้ รับสารในขณะอา่นข้อความ เป็นต้น 

 
หน้าที่ของนักเขียนโฆษณา 
 เน่ืองจากการเขียนโฆษณาในส่ือสิ่งพิมพ์เป็นท่ีแพร่หลายและเห็นได้สะดวกในส่ือตา่งๆในสงัคม ดงันัน้
นกัโฆษณาจงึควรเข้าใจอยา่งถ่องแท้ถึงหน้าท่ีของตวัเอง ดงันี ้
 1. ผู้สนับสนุนสินค้าและบริการ 
 วตัถปุระสงค์ของการเขียนโฆษณา คือ การจูงใจผู้บริโภคให้ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น จดจ าสินค้า เปล่ียน
ความเช่ือและพฤติกรรม ตดัสินใจซือ้สินค้า ดงันัน้จึงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่างานโฆษณาอาจไม่มีความ
เป็นธรรมเน่ืองจากผู้ เขียนต้องการท่ีจะจูงใจผู้บริโภค ซึ่งอาจบอกข้อมูลสินค้าไม่ครบด้านก็ได้ เช่น โฆษณา
บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปท่ีพูดถึงแตร่สชาติท่ีหลากหลาย แตไ่ม่พูดถึงข้อมลูทางโภชนาการท่ีผู้บริโภคจะได้รับในการ
ทาน แต่หน้าท่ีของนักเขียนโฆษณาก็ต้องเขียนสนับสนุนสินค้าและบริการของบริษัทตวัเอง ขณะเดียวก็ไม่
สามารถเขียนเพ่ือบอกข้อด้อยของบริษัทคูแ่ขง่ได้ 
 2. ผู้ให้ข้อมูลเท่ียงตรงกับผู้บริโภค  
 การเขียนโฆษณาไมใ่ชมุ่ง่สนบัสนนุสินค้าและบริการเทา่นัน้ หากยงัต้องจดัเตรียมข้อมลูท่ีเท่ียงตรงของ
สินค้าให้กบัผู้บริโภคได้ทราบ นกัเขียนท่ีดีต้องไม่หลอกลวงประชาชนโดยการให้ข้อมลูเท็จ ถ้าจะให้ข้อมลูท่ีเกิน
จริง ก็ควรมีค าบรรยายไว้ใต้ภาพ เช่น โฆษณารถยนต์อาจจะบอกว่าภาพท่ีเห็นเป็นเพียงตวัอย่างเท่านัน้ เวลา
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ไปซือ้รถยนต์จริงๆ อาจไมมี่อปุกรณ์ตกแตง่แบบในโฆษณาก็ได้ เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกผิดหวงั
เม่ือต้องการซือ้สินค้า 
 
ความรับผิดชอบของนักเขียนโฆษณา 
 ความรับผิดชอบของนกัเขียนโฆษณาสามารถแบง่ได้ดงันี ้
 1. ไม่ยกย่องสรรพคุณของสินค้าและบริการจนเกินไป 
 การยกยอ่งสรรพคณุจนเกินไป หมายถึง การเขียนโฆษณาหรือขายสินค้าและบริการในรูปแบบตา่งๆ ท่ี
ยกยอสรรพคุณของสินค้าโดยไม่มีข้อมูลสนบัสนุน  บอกสรรพคุณอย่างเล่ือนลอยหรือไม่มีมูลความจริง เช่น 
โฆษณาบ้านจดัสรรท่ีบอกวา่ “คุ้มคา่ นา่อยูท่ี่สดุในท าเลนี”้ คงไมมี่ใครสามารถบอกได้ว่ามีปัจจยัอะไรเป็นตวัวดั 
หรือมีวิธีการวัดอย่างไร  ดงันัน้นักเขียนโฆษณาจึงต้องมีความรับผิดชอบในการเขียนงานมากขึน้ มิเช่นนัน้ 
ผู้บริโภคคงไมเ่ช่ือถือถ้าไมมี่เหตผุลรองรับวา่ท าไมสินค้าและบริการจงึให้ประโยชน์กบัผู้บริโภคได้ 
 2. ไม่สร้างกฎเกณฑ์ที่ไม่ดีในสังคม  
 งานโฆษณาอาจเป็นการชกัน าการสร้างกฎเกณฑ์ในสงัคมและท าให้ความเป็นตวัของตวัเองลดลง ดงั
ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัในสงัคมไทย คือการเขียนโฆษณาท่ีเน้นว่ารูปร่างผอมเพรียว มีผิวขาว และผมด ายาว คือ
ผู้หญิงท่ีมีลกัษณะดีและสวยงาม เป็นการสร้างคา่นิยมท่ีผิดและท าให้เกิดความไม่มัน่ใจแก่ผู้ ท่ีมีลกัษณะไม่เป็น
ท่ีนิยมจนเกิดกระแสท าศลัยกรรมตกแต่งใบหน้าและรูปร่างซึ่งอาจได้รับผลข้างเคียงตามมาได้ ดงันัน้นกัเขียน
โฆษณาจะต้องค านงึถึงการเขียนท่ีสร้างสรรค์และชีน้ าไปในทางท่ีดีงาม 
 3. การสร้างโฆษณาส าหรับเดก็และวัยรุ่น  
 การเขียนโฆษณาต้องค านึงถึงเด็กและวยัรุ่นเพ่ือหลีกเล่ียงการลอกเลียนแบบ เช่น การเขียนถึงอาหาร 
fast food ท่ีไม่ได้บอกคณุค่าทางอาหารมากนกั แต่มุ่งเน้นถึงความอร่อย น่าทานและความแปลกใหม่ของ
สินค้า  อาจท าให้เด็กมีพฤติกรรมกินบ่อยครัง้จนท าให้เกิดโรคอ้วนหรือปัญหาสุขภาพอ่ืนๆตามมา นกัเขียน
โฆษณาจึงต้องมีจิตส านึกในการปลูกฝังแต่คุณค่าท่ีดีงามให้กับอนาคตของประเทศไทย ไม่ใช่คิดแต่จะขาย
สินค้าและสร้างงานโฆษณาท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมท่ีท าให้คณุคา่ของสงัคมไทยต้องเส่ือมเสียลงตามวฒันธรรมท่ี
เปิดรับจากทัว่ทกุมมุโลก 
 4. ไม่สร้างโฆษณาสินค้าที่อาจเกิดผลเสียในสังคม 
 การเขียนโฆษณาท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียในสังคมมากขึน้และเป็นท่ีถกเถียงกันโดยตลอดคือ การ
โฆษณาบหุร่ี ท่ีเหมือนเป็นการจงูใจให้คนสบูบหุร่ีเพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้มีจ านวนผู้ ป่วยและผู้ เสียชีวิตจากการสบู
และการรับควันจากผู้ สูบมากขึน้ ในปัจจุบันจึงมีข้อบังคับให้ผู้ ผลิตบุหร่ีเขียนผลลัพธ์ของการสูบบุหร่ี เช่น 
ก่อให้เกิดมะเร็ง ถงุลมโป่งพอง เส่ือมสมรรถนะทางเพศในทกุชิน้งานของโฆษณาในส่ือสิ่งพิมพ์ พร้อมทัง้บงัคบั
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ให้ใสรู่ปภาพของโรคท่ีเกิดจากบหุร่ีประกอบด้วย เพ่ือเป็นการเน้นย า้ให้ผู้บริโภคเห็นผลเสียในอนาคตท่ีเกิดจาก
การสบูบหุร่ี 
 หรือการโฆษณาสรุา เป็นการจงูใจให้เกิดการด่ืมสรุาเพิ่มมากขึน้ และอาจส่งผลกระทบตอ่การควบคมุ
สต ิเชน่ มีสตน้ิอยลงในการขบัรถ การทะเลาะวิวาท  ดงันัน้จงึมีการออกกฎให้เขียนโฆษณาท่ีส่งเสริมสงัคมให้ดี
ขึน้ เช่น  เคร่ืองด่ืมบาร์คาร์ดีมีการโฆษณาให้กลุ่มเป้าหมายมีความเป็นสุภาพบุรุษมากขึน้ ไม่ฉวยโอกาสจาก
สภุาพสตรี  
 จะเห็นได้ว่านกัเขียนโฆษณาท่ีดีต้องมีความรับผิดชอบอย่างมากในสงัคม ไม่ควรคิดแต่จะขายสินค้า
และบริการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีคณุธรรมและจริยธรรมของสงัคมด้วยเพ่ือให้งานเขียนโฆษณาเป็นส่ือท่ี
สร้างสรรค ์
 
วัตถุประสงค์ของการเขียนโฆษณาในส่ือสิ่งพมิพ์ 
 การเขียนโฆษณาในส่ือสิ่งพิมพ์ มีดงัตอ่ไปนี ้
 1. เพ่ือให้ข้อมูลของสินค้า การให้ข้อมลูหรือรายละเอียดของสินค้าท่ีถกูต้อง ชดัเจน และตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าจะช่วยให้ลูกค้าตดัสินใจได้สะดวกขึน้ เช่น การเปิดร้านเคร่ืองส าอาง THE FACE 
SHOP ท่ีสาขาเซ็นทรัล เชียงราย เป็นการบอกให้กลุ่มลูกค้าทราบถึงการเปิดสาขาใหม่  พร้อมบอกส่วนลดให้
ลกูค้าเกิดแรงจงูใจในการเข้าไปเลือกซือ้สินค้าได้ตามเวลาท่ีก าหนด  
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 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ ในกรณีท่ีลกูค้าเกิดความล าบากใจในการเปล่ียนพฤติกรรมการ
ซือ้ คือไมก่ล้าตดัสินใจเปล่ียนสินค้า แม้วา่จะไมพ่อใจในตวัสินค้าอยูบ้่าง เพราะใช้สินค้านัน้จนเกิดความเคยชิน 
การเขียนโฆษณาจึงมีส่วนช่วยให้เกิดการตดัสินใจหรือการเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค โดยการเขียนโฆษณา
ต้องเน้นย า้ให้เห็นความแตกตา่งอย่างได้เปรียบของตวัสินค้าและบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยท าความสะอาด
หน้า Cleansing Water  อาจเขียนโฆษณาถึงเร่ืองท าความสะอาดใบหน้าท่ีล า้ลึก แม้จะเช็ดหลายครัง้ก็ไม่ท า
ให้ผิวหน้าแห้งกร้านเพ่ือสร้างจุดเด่นกว่าแบรนด์อ่ืนๆ ท่ีอาจไม่ได้กล่าวถึงการเช็ดหน้าหลายครัง้แล้วจะส่งผล
กระทบอยา่งไร เม่ือผู้บริโภคอา่นโฆษณาก็ชว่ยให้เกิดการตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงการซือ้สินค้าท่ีรวดเร็วขึน้ 
 3. เพื่อเตือนความจ าและเน้นย า้ วตัถปุระสงค์ของการเขียนโฆษณาประการหนึ่งก็เพ่ือรักษาลกูค้า
ปัจจบุนั  เพราะเป็นการลดคา่ใช้จา่ยและเวลาในการหาลกูค้าใหม่ๆ  การเขียนโฆษณาจึงต้องเตือนความจ าและ
เน้นย า้ตราสินค้า ประโยชน์ และภาพลักษณ์ของผู้ ใช้สินค้า เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และเกิดการ
ตดัสินใจซือ้สินค้าในครัง้ต่อไป หรือช่วยบอกต่อให้กลุ่มเพ่ือนหรือครอบครัวทราบถึงประโยชน์ของสินค้าท่ีใช้ 
เชน่ ลกูค้าอาจลืมไปวา่ท าไมตวัเองจึงตดัสินใจเลือกซือ้นาฬิกาโรเล็กซ์และก าลงัต้องจะหาซือ้นาฬิกาเรือนใหม่
ให้กับลูกชายเป็นของขวญัในวนัรับปริญญา แต่ยงัไม่แน่ใจว่าจะซือ้ย่ีห้อไหนดี การเขียนโฆษณาของบริษัท      
โรเล็กซ์จึงต้องเตือนความจ าเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จ เม่ือลกูค้าเห็นงานโฆษณาก็
จะจ าได้ว่านาฬิกาโรเล็กซ์เป็นนาฬิกาท่ีเหมาะสมกับความส าเร็จด้านการงานของตวัเองและความส าเร็จใน
การศกึษาของลกูชาย 
 
ประเภทของการเขียนงานโฆษณาในส่ือสิ่งพมิพ์ 
 การโฆษณาในส่ือสิ่งพิมพ์สามารถส่ือข้อความอย่างมีประสิทธิภาพได้ครัง้ละ 1 ข้อความ เน่ืองจาก
คา่เฉล่ียของผู้บริโภคในการเปิดดโูฆษณามีคา่เฉล่ียเพียง 1.5 วินาทีตอ่การเปิดส่ือสิ่งพิมพ์แบบผ่านๆ เม่ือนึกถึง
เวลาท่ีเราเปิดนิตยสาร เราก็จะดแูตค่อลมัน์ท่ีเราสนใจส่วนคอลมัน์ท่ีเราไม่สนใจก็จะเปิดผ่านแบบรวดเร็ว ถ้า
โฆษณามีมากกวา่ 1 ข้อความ คงจะเป็นเร่ืองยากส าหรับทีมสร้างสรรค์ (creative team) ท่ีจะท าให้โฆษณานัน้
เป็นท่ีสะดดุตาผู้บริโภค และเงินท่ีบริษัทลงทุนไปก็ไม่ได้ผลตอบแทนอย่างเต็มท่ีถ้าผู้บริโภคไม่อ่านข้อความท่ี
บริษัทอยากจะส่ือออกไป 
 โฆษณาในส่ือสิ่งพิมพ์มีประโยชน์ต่างกับส่ืออ่ืนๆ  คือสามารถให้ข้อมูลกับผู้บริโภคได้อย่างเต็มท่ี ไม่
เหมือนกบัส่ือโทรทศัน์หรือส่ือวิทยุ ท่ีมีเวลาท่ีนิยมออกอากาศคือ 30 วินาทีท าให้มีช่องว่างในการบอกข้อมูล
น้อยกว่า ส่ือสิ่งพิมพ์มีระยะเวลาท่ีจะอยู่กับผู้บริโภคนานมาก เช่น นิตยสารท่ีอยู่ในร้านท าผม หรือถ้าบริษัทมี
กลุม่เป้าหมายท่ีชดัเจน เชน่ การโฆษณาส าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบกีฬา การโฆษณาส าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ี
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ช่ืนชอบเคร่ืองส าอางค์ ท่ีต้องการแจกคปูองส่วนลด หรือแสดงสินค้าตวัอย่าง การลงโฆษณาในส่ือสิ่งพิมพ์ก็จะ
คุ้มคา่กว่าส่ืออ่ืนๆ และมีระยะเวลาในการจดัเตรียมเยอะกว่า แตอ่าจจะให้อารมณ์กบัผู้บริโภคน้อยกว่าเพราะ
ไมมี่ภาพเคล่ือนไหวและไมมี่เสียง ท าให้การรับรู้ของผู้บริโภคไมไ่ด้ดีเทา่ท่ีควรหากใช้ภาพไมช่ดัเจน 
 การเขียนโฆษณาในประเภทส่ือสิ่งพิมพ์มีดงันี ้
 1. การเขียนโฆษณาในส่ือหนังสือพิมพ์ ส่ือหนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีการโฆษณาไม่เข้าไปรบกวน
ผู้บริโภคมากนกั ไมเ่หมือนกบัส่ือโทรทศัน์ท่ีผู้บริโภคตัง้ใจรอคอยรายการโปรดแล้วมีโฆษณามาคัน่อารมณ์หรือ
ท าให้เสียบรรยากาศในการตดิตาม ผู้บริโภคมองส่ือหนงัสือพิมพ์ว่าเป็นส่ือท่ีสามารถให้ค าปรึกษาและให้ข้อมลู
ขา่วสารท่ีมีสาระและเท่ียงตรง ดงันัน้การคดัเลือกข้อมลูท่ีจะน าไปลงหนงัสือพิมพ์จากกองบรรณาธิการจึงต้องมี
ความเข้มงวดเป็นพิเศษ และข้อความส่วนใหญ่เป็นข้อความข่าวท่ีจริงจงั น าเสนอข้อมลูอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ค่อยมีความบนัเทิงเหมือนส่ือประเภทอ่ืน เช่น การประกาศโปรโมชั่นในช่วงฤดูร้อนของห้างสรรพสินค้าเซ็น
ทรัลวา่ลดก่ีเปอร์เซ็นต์ มีสินค้าอะไรเข้าร่วมรายการบ้าง ระยะเวลาท่ีมีโปรโมชัน่ กิจกรรมพิเศษในงาน  
 2. การเขียนโฆษณาในส่ือนิตยสาร ส่ือนิตยสารมีความถ่ีในการออกน้อยกว่าส่ือหนงัสือพิมพ์จึง   
ท าให้คณุภาพของนิตยสารดีกว่า เน่ืองจากมีเวลาเตรียมตวันานและสามารถตรวจแก้ได้บอ่ยครัง้กว่า นิตยสาร
ตามปกติออกทกุๆ 2 อาทิตย์ หรือทกุๆ เดือน และอยู่นานกว่า การเขียนโฆษณาในส่ือนิตยสารจึงควรให้ข้อมลู
ในระยะยาว เชน่ ข้อมลูโฆษณาของผลิตภณัฑ์พอนด์ส ท่ีมีส่วนผสมท่ีไม่ระคายเคืองตอ่ผิวหน้า ช่วยลดการเกิด
สิวส าหรับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น สามารถบอกข้อความได้ยาวนานไม่เหมือนกับโฆษณาลดราคาท่ีเกิดขึน้ในช่วง
ระยะเวลาสัน้ 
 3. การเขียนโฆษณาในส่ือสาธารณะ ส่ือสาธารณะ เช่น โปสเตอร์หรือบิลบอร์ดเป็นส่ือท่ีผู้บริโภค
สามารถเห็นได้ในเวลาสัน้ เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีอยูใ่นท่ีสาธารณะจงึท าให้ผู้บริโภคต้องเคล่ือนไหวในการดโูฆษณา
เช่น การมองส่ือบิลบอร์ดในขณะท่ีขบัรถด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชัว่โมง อาจจะดขู้อความท่ียาวมากไม่ได้ 
เน่ืองจากจุดสนใจของสายตาต้องอยู่บนท้องถนน ดงันัน้ การเขียนโฆษณาในส่ือสาธารณะต้องเขียนแบบท่ี
สามารถสร้างความสนใจของผู้บริโภคได้ทนัทีท่ีเห็น เช่น การโฆษณาบนบิวบอร์ดของผลิตภณัฑ์แชมพูโดฟท่ี
บอกวา่ “หวีของคนใช้โดฟ” ซึง่มีรูปภาพของผู้หญิงใช้มือจดัแตง่ทรงผมแทนหวี เน่ืองจากใช้แชมพแูล้วท าให้เส้น
ผมนุม่ ล่ืน จดัทรงง่าย จงึไมต้่องใช้หวี เป็นการเขียนท่ีสัน้ ได้ใจความ และบอกประโยชน์ของสินค้าอย่างชดัเจน
ด้วยข้อความท่ีสร้างสรรค์ 
 
การเตรียมตัวในการเขียนโฆษณา 
 1. วิเคราะห์สถานการณ์ ขัน้แรกของการเขียนโฆษณาคือ การวิเคราะห์สถานการณ์โดยการดู
เบือ้งหลงัของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ข้อมูลวิจัยต่างๆ ท่ีบริษัทเคยท าทัง้ยอดขาย ผู้บริโภค การทดสอบสินค้า  
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สินค้าและกิจกรรมการตลาดคู่แข่ง พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์และบริษัท เช่น 
การเปล่ียนแปลงของประชากร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง เป็นต้น การอ่านข้อมลูโดยละเอียดและ
วิเคราะห์ข้อมลูจะท าให้ผู้ เขียนโฆษณารู้ถึงความส าเร็จในอนาคตของผลิตภณัฑ์หรือองค์กรได้เป็นอย่างดีและ
ท าให้งานเขียนโฆษณาตรงใจผู้บริโภคและสถานการณ์ปัจจบุนัได้เป็นอย่างดี 
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเขียนโฆษณา หลงัจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทัง้หมด ผู้ เขียน
ต้องก าหนดวตัถุประสงค์ของการเขียนโฆษณาเพ่ือท่ีจะเป็นหลกัในการเขียนงาน เช่น เพ่ือให้ข้อมลู  เพ่ือสร้าง
การรับรู้ไปสู่ผู้อ่าน การเปล่ียนแปลงมุมมองของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์หรือองค์กร ตอกย า้เก่ียวกับจดุขาย
ของผลิตภณัฑ์หรือแก้ภาพลกัษณ์ท่ีไมดี่ในอดีต 
 3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ เขียนต้องทราบข้อมลูของบริษัทหรือองค์กรเสียก่อนว่าต้องการส่งข้อมลู
ไปยังกลุ่มเป้าหมายใด โดยพิจารณาจากเพศ อายุ บริเวณท่ีอยู่อาศัย รายได้ จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
สถานภาพสมรส เป็นต้น เพ่ือท่ีจะเขียนข้อความโฆษณาให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายและตรงกับความต้องการของ
บริษัทหรือองค์กรมากท่ีสดุ 
 4. จุดขายของสินค้า งานเขียนโฆษณาคือการหยดุให้ผู้บริโภคอา่นจดุขายของสินค้า ฉะนัน้ควรส่ือจดุ
ขายของสินค้าเพียง 1 ข้อความ เน่ืองจากงานโฆษณาท่ีออกไปต้องแข่งขนักบัข้อมลูข่าวสารท่ีมีเพิ่มมากขึน้ทกุ
วนั การให้จดุขาย 1 ข้อความแล้วสะดดุตาและใจจะท าให้งานเขียนนัน้ประสบความส าเร็จ 
 5. การทราบข้อบังคับ การเตรียมตวัในการเขียนโฆษณาท่ีดีควรรู้ข้อบงัคบัตา่งๆ ล่วงหน้า เพ่ือจะไม่
เสียเวลาในการคิดและท างาน ตวัอย่างข้อบงัคบั เช่น โฆษณาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมห้ามพูดถึงจุดขายท่ีเกิน
จริง หรือการเขียนโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ต้องเป็นข้อความสง่เสริมสงัคมเท่านัน้ ดงันัน้นกัเขียนโฆษณาท่ี
ดีต้องติดตามสถานการณ์และกฎระเบียบโฆษณาท่ีออกใหม่ เพ่ือท าให้งานเขียนแปลกใหม่  ทนัสมยั และตรง
ตามกฎข้อบงัคบัอยูต่ลอดเวลา 
 6. รู้และเข้าใจภาษาท่ีถูกต้อง นกัเขียนโฆษณาต้องเข้าใจเร่ืองไวยากรณ์ โครงสร้างของประโยคและ
ตวัสะกดอยา่งถ่องแท้เพ่ือท่ีจะไมท่ าให้เกิดตวัอยา่งการเขียนค าผิดๆให้กบัสงัคม ถ้าต้องเขียนภาษาตา่งประเทศ
ก็ควรให้ผู้ เช่ียวชาญในภาษานัน้ตรวจทานให้ดีก่อนท่ีจะเผยแพร่ออกไป 
 
รูปแบบของงานโฆษณา 
 งานโฆษณาท่ีดีต้องหยดุผู้บริโภคให้ดแูละอา่นข้อความด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีจดุขายเพียงเร่ืองเดียว
เท่านัน้ เน่ืองจากจะต้องไปแข่งกับข้อความโฆษณาของบริษัทอ่ืนๆ ในส่ือต่างๆ จึงต้องท าให้ชิน้งานมีความ
เดน่ชดัมากท่ีสดุ ทกุๆ ค าท่ีเขียนไม่ควรให้เกิดความผิดพลาดขึน้เน่ืองจากพืน้ท่ีโฆษณามีราคาสงู และจะท าให้
เสียภาพลกัษณ์ของบริษัท หากใช้ค าท่ีไมเ่หมาะสม หรือไมต่รวจตวัสะกดให้ดีก่อนอนมุตัชิิน้งาน 
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 มีค าแนะน าในการเขียนงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ ดงันี ้
 1. รวบรัด ใช้ค าหรือประโยคท่ีสัน้ ผู้บริโภคคุ้นเคย เชน่ “เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย” 
 2. ไม่ควรเสียเวลากับค ากลางๆที่เยิ่นเย้อ เช่น “ความสวยในแบบของคณุ” ฟังแล้วไม่ทราบว่าเป็น
อย่างไร เพราะตา่งคนก็มีความคิดตา่งกนัเร่ืองความสวย ควรจะบอกให้ชดัเจน เช่น  ลดริว้รอย ป้องกนัสิว หรือ 
ท าให้รูขมุขนเล็กลง 
 3. เป็นส่วนตัว ใช้ค าเหมือนวา่ก าลงัพดูผา่นงานโฆษณาไปถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เช่น “เส้นผมก าลงั
พดู...คณุฟังอยูห่รือเปลา่” ไมค่วรพดูวา่ “ฟังเสียงเส้นผม” ท่ีดไูมมี่ความใกล้ชิด 
 4. บอกเพียง 1 ข้อความ เขียนข้อความท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายและให้เหตผุลรองรับ เช่น โฆษณา 
ออด๊าซ เขียนวา่ “เปล่ียนสี ปิดขาว เตมิผมสวย” เป็นการบอกจดุเดน่ของผลิตภณัฑ์อย่างชดัเจน 
 5. ใช้ค าพูดหรือประโยคท่ีสร้างสรรค์ หยดุผู้บริโภคให้อ่านข้อความผ่านประโยคท่ีสร้างสรรค์ เช่น 
โฆษณาน า้ด่ืม รีเจนซ่ี ใช้ประโยคท่ีว่า “เพราะ ‘น า้’ คือชีวิต รักชีวิต...รักษ์น า้” เป็นการเล่นค าท่ีมีเสียงพ้องกัน 
แตมี่ความหมายตา่งกนั กล่าวคือ “รัก” หมายถึง มีใจผูกพนัด้วยความห่วงใย ส่วนค าว่า “รักษ์” หมายถึง ดแูล 
ป้องกนั สงวนไว้ 
 6. แบ่งข้อความที่ ต้องการส่ือสาร การเขียนโฆษณาสามารถแบ่งได้หลายส่วน เช่น “หวัเร่ือง” ใช้
หยดุให้คนอา่น “สว่นข้อความ” ใช้บรรยายตวัสินค้าและเหตผุลรองรับหวัเร่ือง 
 
ส่วนประกอบของการเขียนโฆษณาส าหรับส่ือสิ่งพมิพ์ 
 การเขียนโฆษณาส าหรับส่ือสิ่งพิมพ์สามารถแบง่ได้ 2 สว่นประกอบหลกั คือ 
 

 1. ส่วนที่เหน็ได้ชัด เป็นสว่นท่ีผู้อา่นสามารถเห็นได้ชดัเจนตัง้แตค่รัง้แรกท่ีอา่น ประกอบด้วย  
  1.1 หัวเร่ือง (headline) กลุ่มค าหรือประโยคท่ีใช้ในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ 
สว่นมากมีขนาดของตวัหนงัสือใหญ่หรืออยูใ่นต าแหนง่ท่ีเดน่ท่ีสดุในส่ือโฆษณา 
  1.2 หัวเร่ืองย่อย (subheads) กลุ่มค าหรือประโยคท่ียาวกว่าหวัเร่ือง ใช้ตวัพิมพ์หนากว่า
สว่นใจความ มีวตัถปุระสงค์เพ่ืออธิบายหวัเร่ืองให้เข้าใจง่ายขึน้ 
  1.3 ค าขวัญ (slogan) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มค าท่ีใช้เป็นคติพจน์ส าหรับโครงการ แบรนด์สินค้า
หรือบริษัทในทุกๆ ส่ือของการส่ือสารทางการตลาดเป็นเวลานาน เพ่ือให้ผู้บริโภคจดจ าได้ง่ายและเข้าใจถึง
จดุยืนอยา่งชดัเจน 
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 2. ส่วนที่ใช้ในการอธิบาย เป็นสว่นท่ีขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจรายละเอียดของงานโฆษณามากขึน้ 
ประกอบด้วย  
  2.1 ใจความ (body) เป็นข้อความส าหรับอธิบาย พิสูจน์สรรพคุณของโครงการ  แบรนด์
สินค้าหรือบริษัทอยา่งละเอียด 
  2.2 ค าบรรยายภาพ (caption)  เป็นประโยคสัน้ๆ ใช้ส าหรับอธิบายรูปภาพของงานโฆษณา 
เน่ืองจากรูปภาพของงานโฆษณาสมัยใหม่อาจท าความเข้าใจและตีความหมายแตกต่างกันไป การเพิ่มค า
บรรยายภาพจงึชว่ยให้ผู้บริโภคเข้าใจรูปภาพได้มากขึน้ 
 
วิธีการเขียนหัวเร่ือง 
 นักเขียนโฆษณาส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าหัวเร่ืองเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะหัวเร่ืองต้อง
ท างานร่วมกับรูปภาพ ในการหยุดให้ผู้ อ่านเกิดความสนใจในข้อความท่ีบริษัทหรือองค์กรต้องการส่งไปหา
ผู้บริโภค ถ้าหวัเร่ืองไม่น่าดึงดดูก็จะเสียโอกาสในการส่ือสารข้อมลูถึงผู้บริโภค และเสียค่าใช้จ่ายในการลงส่ือ
โฆษณาโดยไมไ่ด้ผลตอบแทนอยา่งเตม็ท่ี 
 การเขียนหวัเร่ืองโฆษณาท่ีดีควรมีลกัษณะ 4 ประการ ดงันี ้
 

 1. ดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย การเขียนโฆษณาจะไม่เกิดผลอย่างเต็มท่ีถ้ากลุ่มเป้าหมายไม่มี
ความสนใจโฆษณาท่ีบริษัทหรือองค์กรน าเสนอ หากโฆษณาถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นเพศหญิงก็ต้องใช้ภาษาท่ี
ผู้หญิงสนใจ  เช่น ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางค์ลงัโคม (Lancome) เขียนหวัเร่ืองว่า “อิสระจากจดุดา่งด า ผิวขาว
อมชมพู กระจ่างใส ในทุกมุมมอง” การใช้ภาษาแบบนีค้งไม่เข้ากับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเพศชาย
อยา่งแนน่อน 
 2. ท างานร่วมกับรูปภาพ หวัเร่ืองท่ีเขียนต้องมีส่วนเก่ียวข้องกบัรูปภาพเพ่ือจะช่วยหยดุผู้บริโภคให้
สนใจ เชน่ “Castrol วิ่งดีไมมี่สะดดุ”  ต้องใช้รูปภาพจกัยานยนต์หรือสกตูเตอร์ ไมใ่ชใ่ช้ภาพจกัรยาน 
 3. บอกจุดขายอย่างชัดเจน หวัเร่ืองท่ีดีควรจะเขียนให้สะดดุตาพร้อมกบับอกจดุขายให้ผู้บริโภคหยดุ
อ่าน เช่น ร้านอาหารฟูจิ ส่ือสารถึงผู้บริโภคว่า “สขุภาพดี เร่ิมต้นท่ีอาหาร” ท าให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในวยั
ท างานเกิดความสนใจ เพราะอาจมีชีวิตประจ าวนัท่ีเร่งรีบ ไมค่อ่ยมีเวลาดแูลสขุภาพตวัเอง 
 4. หัวเร่ืองต้องน าไปสู่การอ่านใจความ ต้องเขียนหวัเร่ืองให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ
อยากจะอ่านใจความของโฆษณาตอ่ และหวัเร่ืองกบัใจความต้องมีความเก่ียวข้องกนัเพ่ือให้การส่ือสารเป็นท่ี
เข้าใจแก่ผู้บริโภค 
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 การเขียนหวัเร่ืองสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. การเขียนท่ีต้องการส่ือสารทางตรง 
 2. การเขียนท่ีต้องการส่ือสารทางอ้อม 
 

 1. การเขียนที่ต้องการส่ือสารทางตรง เป็นการเขียนท่ีบอกจดุขายอย่างชดัเจน เช่น “ครีมนวด เคา
เตอร์เพน แก้อาการปวดเม่ือยกล้ามเนือ้” เป็นการเขียนท่ีบอกคณุสมบตัิสินค้าอย่างชดัเจน แตมี่ข้อควรระวงัคือ
การเขียนท่ีไมน่า่ดงึดดูจะท าให้ผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายไมส่นใจอา่นใจความคอ่ 
 การเขียนท่ีต้องการส่ือสารทางตรงสามารถแบง่ได้ 4 ประเภทคือ 
  1) ข้อเสนอ การเขียนหวัเร่ืองแบบข้อเสนอบอกผู้บริโภคให้ลองใช้ผลิตภณัฑ์ เชน่ “พิสจูน์ผม
ไร้รังแค หลงัการสระครัง้แรก” 
  2) ค าส่ัง การเขียนหวัเร่ืองแบบค าสัง่บอกผู้บริโภคอยา่งสภุาพให้เกิดการกระท าบางอยา่ง เชน่ 
“พบกนัท่ีลานจอดรถเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซา่ ชมคอนเสิร์ตโมเดร์ินด็อกฟรี” 
  3) แนะน า การเขียนหัวเร่ืองแบบแนะน านีเ้ป็นการบอกวิธีการใช้สินค้าหรือการแก้ปัญหา
อยา่งถกูต้อง เชน่ “กระทิงแดง เขยา่ก่อนด่ืม” 
  4) ประกาศข่าวสาร การเขียนหวัเร่ืองแบบประกาศข่าวสารใช้ในการประกาสข้อมลูเก่ียวกบั
สินค้าและบริการใหม่ เช่น “เปิดตวัสินค้าใหม่ Miracle Fisnish Cushion ปรับแพ็คเก็จหรูหรากว่าเดิม” “ใหม ่
สบูเ่บนเนท ปาปายา่ ความหศัจรรย์จากมะละกอ” 
 

 2. การเขียนที่ต้องการส่ือสารทางอ้อม สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภทคือ 
  1) ปริศนา การเขียนหัวเร่ืองแบบปริศนาจะช่วยสร้างความสนใจและกระตุ้นให้ผู้ บริโภค
กลุม่เป้าหมายให้อยากอ่านใจความตอ่ เช่น   โฆษณาโดฟเขียนว่า “ปีท่ีผ่านมามีแตเ่ร่ืองหนกัหวั พบตวัผู้ชกัใย
แล้ว” ซึง่ใจความจะเฉลยวา่เร่ืองหนกัหวันัน้คือการมีสารตกค้างท่ีเป็นหนึง่ในสาเหตขุองการระคายเคือง แตก่าร
ใช้โดฟจะไมท่ิง้สารตกค้าง 
  2) สร้างความสัมพันธ์ การเขียนหวัเร่ืองแบบสร้างความสมัพนัธ์โดยใช้ภาพพจน์หรือแสดง
ถึงการด าเนินชีวิต เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค เช่น ผลิตภณัฑ์เบียร์สิงห์เขียนหวัเร่ืองว่า “เมืองไทยของ
เรา เบียร์ไทยของเรา” ท าให้ผู้บริโภคสนใจอยากด่ืม เน่ืองจากมีความคิดว่าตวัเองเป็นคนไทยรุ่นใหม่ ท่ีชอบด่ืม
เบียร์ไทย 
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วิธีการเขียนใจความ 
 การเขียนใจความควรเร่ิมต้นด้วยจดุขายของสินค้าและการบอกเหตผุลรองรับของคณุสมบตัิของสินค้า 
ใจความท่ีดีจะท าหน้าท่ีเป็นหวัใจในการบอกข้อความ เน่ืองจากมีพืน้ท่ีในการบอกข้อความมากกว่าหวัเร่ืองท่ี  
ท าหน้าท่ีหยดุและกระตุ้นให้อยากอา่นใจความตอ่ มีการเขียนใจความหลายประเภท ซึง่แบง่ได้ 5 ประเภทคือ 
 1. การบรรยาย  การเขียนใจความแบบบรรยายจะบอกข้อมลูสินค้าอย่างชดัเจนตรงไปตรงมา เช่น 
การโฆษณาโปรโมชัน่ มิดไนท์เซลจะบอกใจความเก่ียวกบัสินค้าท่ีเข้าร่วมรายการและเง่ือนไขตา่งๆ ในการแลก
ของรางวลั หรือเขียนในลกัษณะบอกเล่าสรรพคณุของสินค้าโดยผู้ ท่ีเคยทดลองใช้สินค้าและพอใจจึงอยากจะ
บอกตอ่ เชน่ กะทิ ตรา “อร่อย-ดี” บรรยายวา่ “เพราะเราใสใ่จตัง้แตก่ารเลือกมะพร้าว สด คดัอย่างดี กะทิอร่อย-
ดี พิสจูน์ความอร่อยแล้ว 70 ประเทศทัว่โลก การันตีโดยเชฟชมุพล แจ้งไพร ผู้ เช่ียวชาญด้านอาหารไทย 
 2. การสนทนา การเขียนใจความแบบสนทนาจะท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในการติดตามการพดูคยุ
ของข้อความโฆษณา  
 3. การอธิบาย การเขียนใจความแบบการอธิบายจะบอกถึงการท างานของผลิตภัณฑ์ เช่น บริษัท 
แคท เทเลคอม อธิบายวิธีการใช้โทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ 001 ว่าต้องกดก่อนรหสัประเทศ รหสัมลรัฐ
และเบอร์ท่ีต้องการตดิตอ่ส่ือสาร 
 4. การถอดความ การเขียนใจความแบบถอดความเหมาะส าหรับข้อมลูท่ีมีความเข้าใจคอ่นข้างยาก 
เชน่ ข้อมลูทางการแพทย์ หรือข้อมลูของเทคโนโลยีใหม ่ท่ีต้องการถอดความให้ผู้บริโภคเข้าใจง่ายขึน้ 
 
วิธีการเขียนสโลแกน 
 นกัเขียนโฆษณาควรจะจบการเขียนสโลแกนท่ีโดดเด่นและสร้างความจดจ าให้แก่ผู้บริโภคได้ง่าย มี
วิธีการเขียนท่ีนิยมใช้อยู ่3 วิธี 
 1. ประโยคท่ีผู้บริโภคนึกไม่ถงึ การเขียนสโลแกนแบบท่ีผู้บริโภคนึกไม่ถึงจะใช้การเล่นค าในประโยค
ปกติท าให้เกิดความแปลกใหม่ เช่น บริษัทระบบประตหูน้าตา่ง ไวนิล อมีโก้ บอกว่า “จินตนาการในกรอบ” ซึ่ง
จินตนาการปกติคงไม่มีกรอบ แตผ่ลิตภณัฑ์อมีโก้จะเก็บจินตนาการ ปกป้อง และสร้างโลกส่วนตวัให้สมบรูณ์
แบบ 
 2.  ประโยคท่ีมีเสียงคล้องจอง การเขียนสโลแกนแบบท่ีมีเสียงคล้องจองท าให้เกิดความจดจ าได้ง่าย 
เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ออกบตัรก านลัรูปแบบใหม่ มีสโลแกนว่า “ของขวญัรูปแบบใหม่ ประทบัใจในทุก
โอกาส” 
 3. ประโยคท่ีใช้ค าคล้ายกัน การเขียนสโลแกนท่ีใช้ค าคล้ายกนัจะท าให้ผู้บริโภคจดจ าได้ง่ายขึน้ เช่น 
เคร่ืองดื่มแก้อาการปวดหวัเน่ืองจากการเมาสรุา แฮงค์ มีสโลแกนวา่ “มีแฮงค์ ไมมี่แฮงค์” 
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การเขียนคอลัมน์เบด็เตล็ด 
 

ความหมายของคอลัมน์ 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของ “คอลัมน์” ไว้ว่า ข้อเขียนใน
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ซึ่งมักเป็นเร่ืองแนวเดียวกัน เช่น คอลัมน์สุขภาพ หรือมีผู้ เขียนประจ า ส่วนค าว่า 
“คอลมัน์นิสต์” พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถานได้ให้ความหมายว่า คนท่ีเขียนคอลมัน์ประจ าหนงัสือพิมพ์หรือ
นิตยสาร นอกจากนีย้งัได้ก าหนดความหมายของค าว่า “เบ็ตเตล็ด” ไว้ว่า หมายถึง เล็กๆ น้อยๆ หลายๆ อย่าง
รวมกนั  
 คอลมัน์เบ็ตเตล็ดท่ีจะกล่าวถึงในบทนี ้จึงหมายถึง คอลมัน์ประจ าอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่บทความ บทวิเคราะห์ 
บทวิจารณ์ สารคดี บทบรรณาธิการ เร่ืองสัน้และนวนิยาย วตัถปุระสงค์หลกัๆ ของคอลมัน์เบ็ดเตล็ดมีทัง้การให้
ความรู้ ความบนัเทิงเพลิดเพลินใจ และการวดักระแสตอบรับจากผู้อา่น ในท่ีนีไ้ด้จ าแนกออกเป็น 8 ประเภท คือ 
คอลมัน์ขา่วสงัคม ซุบซิบ สาระนา่รู้ บทกวี การ์ตนูภาพ ข าขนั จดหมายถึงบรรณาธิการและเร่ืองเลา่จากผู้อา่น 
 
1. คอลัมน์ข่าวสังคม  
 คอลมัน์ข่าวสงัคม หมายถึง คอลมัน์ท่ีน าเสนอเร่ืองราว เหตกุารณ์หรือสถานการณ์น่าสนใจท่ีเกิดขึน้ 
หรือ “จะ” เกิดขึน้รอบรัว้สงัคมในเชิงภาพกว้าง หลากหลายประเด็นทัง้เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม วฒันธรรม 
โดยเขียนในลกัษณะของการ “ย่อยข่าว” หรือ “จดัการข้อมูล” เพ่ือบอกกล่าวหรือแสดงท่าทีและความคิดเห็น 
ท าให้ผู้อา่นเห็นภาพได้ทนัทีวา่มีอะไร เกิดขึน้ท่ีไหน เม่ือไร กบัใคร ท าไมและอยา่งไร โดยอาจจะไม่ได้ตอบในทกุ
ประเด็นดงักล่าว ภาษาท่ีใช้มกัเป็นภาษาปาก ท่วงท านองการเขียนมี “ลกัษณะเฉพาะตวั” ของผู้ เขียนเองหรือ
ลกัษณะเฉพาะของคอลมัน์ในส่ือสิ่งพิมพ์ฉบบันัน้ๆ 
 
 ตัวอย่างคอลัมน์ข่าวสังคม จากคอลมัน์ “hotnews” ในนิตยสาร spicy ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 401 
 

  เมืองนอกยกย่อง ‘สงกรานต์’ เป็นเทศกาลแปลกของโลก 
   เว็บไซต์ askmen.com ซึง่เป็บเว็บไซต์ส าหรับผู้ชายในสหรัฐอเมริกา ได้จดั 10 อนัดบั 
  เทศกาลท่ีแปลกประหลาดท่ีสดุในโลก และยกให้ “เทศกาลสงกรานต์” ของจงัหวดัเชียงใหม ่ 
  ประเทศไทย ตดิอนัดบั 7 ของเทศกาลแปลกท่ีสดุในโลกด้วย ส าหรับเทศกาลอ่ืนๆท่ีได้รับการ 
  จดัอนัดบัเทศกาลแปลกของโลก ได้แก่ 
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          อันดับที่ 1  เทศกาลการขว้างปามะเขือเทศ ท่ีเมืองบโูยล ประเทศสเปน จดัขึน้ในวนัพธุ
สุดท้ายของเดือนสิงหาคมของทุกปี ถือว่าเป็นเทศกาลการใช้อาหารเป็นอาวุธในการท า
สงครามท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
          อันดับที่ 2 เทศกาลวิ่งกลิง้เนยแข็งลงเขา ท่ีเมืองกลอสเตอร์ ประเทศองักฤษ จดัขึน้ใน
วนัจนัทร์สดุท้ายของเดือนพฤษภาคม 
          อันดับที่ 3 เทศกาลกบหรือ “Frog Festival”  ในรัฐหลยุส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จดัขึน้ทกุวนัแรงงานโดยคนกวา่ 50,000 คนจะน ากบของตวัเองหรือเชา่มาประกวดแข่งขนั 
          อันดับที่  4 เทศกาล เซา ซูเอา เมืองปอร์โต้ ประเทศโปตุเกส จัดขึน้ทุกวันท่ี 23 
มิถนุายน คนท่ีเข้าร่วมงานจะมีค้อนพลาสตกิคนละอนั เม่ือเจอเพศตรงข้ามท่ีถกูใจก็จะใช้ค้อน
นัน้ตีท่ีศีรษะอยา่งแรงโดยไมมี่ใครวา่อะไร 
          อันดับที่ 5 เทศกาลโกนขนแกะ เมืองมาสเตอร์รอน ประเทศนิวซีแลนด์ จดัขึน้ทกุต้น
เดือนมีนาคม ถือเป็นเทศกาลเก่าแก่ท่ีมีมาตัง้แตปี่ 1961 และมีผู้ เข้าแข่งขนัเพิ่มจ านวนมากขึน้
เร่ือยๆ 
   ใครมีโอกาสอย่าลืมแวะไปร่วมสนุกกันนะคะ 

 
 ตัวอย่างคอลัมน์ข่าวสังคม จากคอลมัน์ ‚เก็บจากข่าว” ในนิตยสาร แพรว รายปักษ์ ปีท่ี 35 ฉบบัท่ี 
837 
 

  ไปก่อนดีกว่า  
 เม่ือมีคนเกิดมาเยอะขึน้ ทว่าพืน้ท่ีกลบัมีอยู่เท่าเดิม เม่ือไม่นานนีท้างการท้องถ่ินจีน
หลายแหง่จงึออกกฎหมายใหมซ่ึง่มีสาระส าคญัคือ ห้ามไม่ให้มีการฝังศพอีกตอ่ไป โดยขีดเส้น
ตายไว้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายนท่ีผา่นมา จากนีห้ากมีมรณกรรมให้ใช้วิธีเผาศพแทน 
 นัน่ส่งผลให้มีผู้ เฒ่าผู้แก่ถึง 6  รายซึ่งอาศยัอยู่ท่ีเมืองอนัชิงมณฑลอานฮุย ทางภาค
ตะวนัออกของจีน ตดัสินใจจบชีวิตของตวัเองลงก่อนถึงวนัเส้นตาย มีทัง้แขวนคอ กระโดดน า้ 
และด่ืมยาพิษ ทัง้นีก็้เพ่ือให้ศพของตวัเองได้ถูกฝังตามประเพณีแต่ดัง้เดิมแทนท่ีต้องถูกเผา
ตามกฎหมายใหม ่
 นอกจากออกกฎหมายห้ามแล้ว เจ้าหน้าท่ีทางการยงัออกไปเอกเซอร์ไซส์อย่างแข็งขัน 
ทัง้เดินสายรณรงค์ให้ทุกคนเห็นดีเห็นงามกับข้อห้ามนี ้ทัง้ไปรือ้ไปขุดฮวงซุ้ ยเพ่ือน าพืน้ท่ีไป
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พฒันาทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ยงัยึดหรือท าลายโลงศพของชาวบ้านท่ีเขาตระเตรียมไว้ส าหรับ
งานศพของตวัเองอีกด้วย 
           ด้วยเหตนีุค้นไม้ใกล้ฝ่ังหลายคนจงึท าใจไมไ่ด้ เพราะการฝังศพเป็นธรรมเนียมประเพณี
ของจีนท่ีสืบทอดกันมานานนบัพันปีแล้ว และแต่ละคนก็ใช้เวลาเป็นสิบปีในการตระเตรียม
ฮวงซุ้ยและโลงศพไว้ส าหรับวาระสุดท้ายในชีวิตของตวัเอง เม่ือมาห้ามกันดือ้ๆแบบนีก็้ขอชิง
ตายเสียก่อนจะดีกวา่ 
 เออ...คนเราจะตายทัง้ทียังหาความสุขสงบไม่ได้ ที่จริงจะตายร้อนตายเย็นก็
เหมือนกันน่ันแหละ 

 
        ตัวอย่างคอลัมน์ข่าวสังคม จากคอลมัน์ “NEWS UPDATE” ในหนงัสือพิมพ์ M2F หนงัสือพิมพ์รายวนั
แจกฟรี วนัพฤหสับดีท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

   ‘ตูน’ วิ่งวันท่ี 36 ยังฟิตยอดบริจาคทะลุ 530 ล. 
 นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดีส้แลมพร้อมทีมงานก้าวคนละก้าว และ
ประชาชนเร่ิมวิ่งออกจาก รร.พูลแมน คิงพาวเวอร์ ตัง้แต่เวลา 04.15 น. เม่ือวานนี ้โดยใช้
เส้นทาง ถ. ศรีอยธุยา มุ่งหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าและแวะเข้าสกัการะอนสุาวรีย์ ร.5 ก่อน
จะวิ่งตอ่มายงั รพ.ศิริราช มุ่งหน้าเข้า จ.นนทบรีุและไปสิน้สุดตามจดุหมายท่ีก าหนดไว้ในเขต 
จ.ปทมุธานี รวมระยะทางประมาณ 55 กม. ส าหรับยอดบริจาคสะสมกวา่ 530 ล้านบาทแล้ว 
 ร.ร.เมืองกรุงเลิกใช้ส้วมน่ังยอง 
 น.ส. ฐานิตา แพร่วาณิชย์ ผอ.ส านักการศึกษา กทม. เผยว่า กทม.เร่งปรับปรุง
คณุภาพการศกึษาโรงเรียนในสงักดั กทม. นอกจากการพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนแล้ว 
ยงัเร่งพฒันาสถานท่ีในโรงเรียนโดยเฉพาะห้องน า้ซึ่งโรงเรียนในสงักัด กทม.ทัง้ 437 แห่ง มี
ห้องน า้แบบนัง่ยอง ไมเ่หมาะสมตอ่สขุอนามยั กทม.จึงได้ทยอยเปล่ียนเป็นแบบนัง่ราบเพ่ือให้
ถกูสขุลกัษณะ อีกทัง้ยงัสัง่ให้ทกุโรงเรียนกวดขนัการตรวจสขุอนามยั โดยเฉพาะในห้องน า้และ
โรงอาหาร เพ่ือให้นกัเรียนมีสขุอนยัท่ีดี 
 ช่ืนชมผัวเมียเมืองหมูย่างใจบุญมอบ 30 ล. สร้างรพ. 
 ตรัง-นายศภุกิจ และนางเครือสาย ศาสตร์สุวรรณ สองสามีภรรยาผู้ ใจบุญ บริจาค
เงิน 30 ล้านบาทให้ รพ.รัษฎา อ.รัษฎา สร้างอาคารผู้ ป่วยหลงัใหม่ เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 9 
พ.ย.ท่ีผา่นมา โดยนายศภุกิจกลา่ววา่ เงินท่ีน ามาบริจาคเป็นเงินของ นายส าคญั แก้วสมบรูณ์ 
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พ่ีชายของนางเครือสาย ท่ีเสียชีวิตไปเม่ือ 2 ปีก่อน และไม่มีครอบครัว แต่มีเงินเก็บสะสม
จ านวนมาก จึงได้ปรึกษากบัครอบครัว ตา่งมีความคิดตรงกนัว่า ควรน าเงิน 30 ล้านบาท มา
สร้างอาคารผู้ ป่วย โดยไมห่วงัผลตอบแทนใดๆ 
 พี่เมาไล่ฟันพ่อแม่เจอน้องค้อนทุบดับ 
 พะเยา-ต ารวจ สภ.เชียงค า รับแจ้งเหตฆุา่กนัตายในพืน้ท่ี อ.เชียงค า จ.พะเยา พบศพ 
นายนนัทวฒัน์ เทพรักษา อาย ุ46 ปี ถกูตีด้วยของแข็งท่ีท้ายทอยและหน้าผาก โดยผู้ก่อเหต ุ
นายสมพร เทพรักษาอายุ 44 ปี น้องชายผู้ เสียชีวิตยืนรอมอบตวั สอบสวนทราบว่า นาย
นันวัฒน์ติดเหล้า พอเมาก็จะท าร้ายคนในครอบครัว โดยใช้มีดพร้าไล่ฟันพ่อและแม่ นาย    
สมพรเข้ามาเห็นเหตกุารณ์พอดี จงึคว้าค้อนเข้าไปทบุหวันายนนัทวฒัน์จนเสียชีวิต 
  

2. คอลัมน์ซุบซิบ 
 คอลมัน์ซุบซิบ หมายถึง คอลมัน์ท่ีน าเสนอเร่ืองราวของบคุคลส าคญัในสงัคมซึ่งอาจเป็นผู้ ท่ีมีช่ือเสียง 
เป็นท่ีรู้จกัในวงสงัคมทัว่ไป เช่น นกัการเมือง ดารานกัแสดง นกัร้อง พิธีกร หรือวงการเฉพาะ เช่น กีฬา ต ารวจ 
ครู เป็นต้น คอลัมน์ซุบซิบในท่ีนีต้่างจากคอลมัน์ข่าวสงัคมตรงท่ีจุดเน้นหรือจุดศนูย์กลางของเร่ือง  กล่าวคือ 
“คอลมัน์ขา่วสงัคม” เน้นท่ีตวัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ แต ่“คอลมัน์ซุบซิบ” จะเน้นท่ีตวับคุคลเป็นส าคญั 
 เนือ้หามักเป็นสาระเบาๆท่ีอาจเป็น “สะเก็ด” ของข่าว “เบือ้งหลัง” “เบือ้งลึก” หรือ “เก็บตก” จาก
เหตกุารณ์พิเศษหรืองานอีเว้นต์ตา่งๆ ซึ่งผู้ เขียนอาจได้ข้อมลูมาจากการสมัภาษณ์อย่างเปิดเผยของเจ้าตวัเอง
หรือด้วยการสืบเสาะแสวงหาข้อมลูชนิด “ล้วงลบั” จากบคุคลรอบข้าง 
 ลักษณะการเขียน เป็นการเขียนแบบ “เล่าสู่กันฟัง” ใช้ภาษาปาก ส าบัดส านวน มักมีนัยของการ
กระเซ้าเย้าแหย ่และมีเคร่ืองหมายตา่งๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่าจบจากเร่ืองหนึ่งเพ่ือไปสู่อีกเร่ืองหนึ่ง โดยแตล่ะเร่ือง
มีความยาวไมม่ากนกั 
 
 ตัวอย่างคอลัมน์ซุบซิบ “HOT GOSSIP” ในนิตยสาร GOSSIP STAR FREE COPY ฉบบัท่ี 584 
นิตยสารออนไลน์จาก Application: mBookStore 
 

 ความรัก ท าให้เปล่ียนชีวิต ญาญ่าญิ๋ง วิ่งตามคุณแฟน 
 ว๊าย! ตัย้แล้ว ปกติก็ไม่คอ่ยจะเห็นว่าสาวมัน่อย่างญาญ่าญ๋ิง รฐาชีจะชอบ
ลกุขึน้มาวิ่งเท่าไหร่ แตพ่อได้ พ่ีตลุย์ ตลุยเทพ เป็นแฟนเท่านัน้ สาวญาญ่าญ๋ิง ก็สวม
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วิญญาณกลายมาเป็นสาวนักวิ่งขึน้มาทันที อัพรูปไปวิ่งลงในไอจีถ่ียิบ แหมๆๆ
ความร๊ากกกกก มนัท าให้ชีวิตสขุภาพด๊ี...ดีแบบนีเ้อง เห็นแบบนีแ้ล้วก็อิจฉา ไฟริษยา
ขึน้ตาวา่มุง่หน้าไปสีลม เอ้ย! สวยลมุดีกวา่เผ่ือจะได้ผู้ เป็นนกัวิ่งกะเขาบ้าง 
 

 ณเดชน์-ญาญ่า เลิกกันยาก เทวดาบนสวรรค์ ผูกกันไว้แล้ว 
          จิน้กนัตัง้แตใ่นจอ จนรักทะลจุอทีวีออกมาส าหรับคูพ่ระ-นาง ณเดชณ์ คกิูมิยะ-
ญาญ่า อรัุสยา ท่ีคูน่ี่ทา่ทางจะเลิกกนัยาก เพราะทกุวนันีแ้ม้วา่ยงัไม่ได้แตง่งานกนั แต่
ทัง้สองบ้านก็เหมือนจะเป็นทองแผ่นเดียวกันอยู่แล้ว ล่าสุดก็โดนคนแซวทัง้ประเทศ
กับทริปฮ่องกงท่ีทัง้คู่ก าลังยืนไหว้พระขอพร ต่อหน้าพระองค์เทพเจ้าด้ายแดง ซึ่งมี
ด้ายแดงผกูไว้ท่ีนิว้ของทัง้คู่ หูยยยยย!แบบนีเ้ทวดาบนสวรรค์ท่านรับรู้แน่นอนว่าคู่นี ้
เขารักกนัมว๊ากกกกกก แตแ่คไ่มย่อมพดูวา่เป็นแฟนกนั...ยว์ูโน เบบี ้

 
3. คอลัมน์สาระน่ารู้ 
 คอลมัน์สาระนา่รู้ หมายถึง คอลมัน์ท่ีน าเสนอความรู้ประเภท “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บา่แบกหาม” มกัปรากฏอยู่
ในส่ือสิ่งพิมพ์หลายประเภท เพ่ือเป็นโอกาสท่ีให้ผู้อ่านได้พกัสายตาและคลายเครียดจากการอ่านเร่ืองยาวๆ 
หรือหนกัๆ สว่นใหญ่เป็นบทความขนาดสัน้ เนือ้หาเบาๆ มีแง่มมุท่ีให้ความขบขนั อาจมีภาพประกอบ 
 เนือ้หาสาระหรือความรู้ มีความหลากหลายตามนโยบายและทิศทางของหนงัสือพิมพ์ นิตยสารหรือ
วารสารฉบบันัน้ๆ เช่น เร่ืองของการออกก าลังกาย การพักผ่อนท่ีถูกวิธี  การรับประทานอาหารตามหลัก
โภชนาการ เร่ืองราวการปฏิบตัิตนต่อคู่รักหรือคนในครอบครัว และอาจเป็นเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี วรรณกรรม มรดกทางวฒันธรรม ไปจนถึงเร่ืองความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจน
เร่ืองแปลกประหลาดมหศัจรรย์ท่ีมีหลกัฐานวา่เป็นเร่ืองจริง 
 ในกรณีของคอลมัน์สาระน่ารู้ ผู้ เขียนหรือคอลมัน์นิสต์สามารถหาข้อมลูได้จากหลายแหล่งทัง้จากการ
ค้นหาข้อมลูด้วยตนเองและอา่นส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ แล้วน ามาเรียบเรียงใหมโ่ดยน าเสนออยา่งตรงประเด็นให้พอดี
กบัพืน้ท่ี  
 
 ตัวอย่างคอลัมน์สาระน่ารู้ จากคอลมัน์ ‚health‛ เร่ือง “กินน้อยแทบตายท าไมยงัอ้วน!?” ในนิตยสาร 
seventeen ฉบบัท่ี 130 
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กินน้อยแทบตาย ท าไมยังอ้วน!? หนัไปมองเพ่ือนสาวจอมหม ่าทีไรอดสงสยัไมไ่ด้  
 ทกุครัง้  ท าไมคนกินเก่งแถมกินจถุึงผอมลงๆ ส่วนเราท ายงัไงก็ได้แตอ้่วนขึน้ๆ ปัญหา
ใหญ่ (คบัพงุ) คบัใจขนาดนี ้ขอค าตอบดีๆ มาเฉลยสกัทีเถอะ!! 
 ความอ้วน ไมไ่ด้มาจากปริมาณอาหารท่ีกินในแตล่ะมือ้ แตท่ี่ยงัอ้วนอยู ่อาจเป็น
เพราะ... 
 ฮอร์โมน ซึง่มีหน้าท่ีเผาผลาญแป้งและน า้ตาลในร่างกายอย่างอินซูลิน สาวๆคนไหน

ท่ีมีปริมาณอินซูลินในร่างกายมากกว่าปกติ แม้จะกินอาหารประเภทแป้งเยอะ กิน
หวานจดัก็ยังสามารถผอมได้ง่ายๆ ผิดกับสาวๆ ท่ีมีปริมาณอินซูลินในร่างกายน้อย
หรือเท่ากับปกติ เม่ือไม่สามารถเผาผลาญแป้งและน า้ตาลได้หมด ก็จะสะสม
กลายเป็นไขมนัในท่ีสดุ 

 จ านวนแคลอรี แม้จะกินในปริมาณน้อย แตห่ากอาหารท่ีกินมีแคลอรีสูง ก็ไม่ท าให้
ผอม ในหนึ่งวนัเราไม่ควรกินเกินกว่า 1,600 แคลอรี หมัน่สงัเกตปริมาณแคลอรีจาก
ฉลากข้างบรรจุภัณฑ์ หรือค านวณเอาจากวตัถุดิบท่ีใช้ในแต่ละเมนูอาหาร ก็จะช่วย
ให้ควบคมุปริมาณแคลอรีได้ดียิ่งขึน้จ้ะ 

 การเลือกอาหาร ปากบอกวา่กินน้อย แตส่ารพดัสิ่งท่ีกินมีแตแ่ป้ง น า้ตาล และไขมนั 
ทัง้คัพเค้ก หมูทอด เฟรนช์ฟราย แถมยังไม่กินผักผลไม้ช่วยย่อย แบบนีไ้ขมันไม่
จ าเป็นในร่างกายก็จะยิ่งไม่ย่อยสลายสะสมตามหน้าท้อง ต้นขา กว่าจะลดได้ก็หน้า
มืดกนัเป็นแถวๆ!  สิ่งท่ีต้องจ าให้ขึน้ใจคือต้องรู้จกัเลือกกิน ตวัอย่างง่ายๆ เช่น บะหม่ี
กึ่งส าเร็จรูปไมท่ าให้อ่ิมท้องเทา่ข้าวแตก่ลบัมีแคลอรีสงูถึง 250 ในขณะท่ีข้าวมีแคลอรี
แค ่160 เทา่นัน้เอง 

 จ านวนมือ้ ต้องถามตวัเองก่อนเลยว่าเป็นคน ‘กินน้อยแตกิ่นบอ่ย’ ใช่หรือไม่? เพราะ
การกินบ่อยๆ และเป็นอาหารท่ีมีแคลอรีสูง ก็นับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของความอ้วน
แบบท่ีเราเรียกว่า ‘กินจุบจิบ’ การกินลกัษณะนีแ้ม้จะไม่ท าให้อ้วนพรวดพราด แต่ก็ 
ท าให้ระบบยอ่ยอาหารท างานบกพร่อง จนสดุท้ายก็อ้วนได้แบบไมรู้่เนือ้รู้ตวัเลยละ 

 การนอน จะเคลียร์การบ้านหรือเล่นเฟซบุ๊คก็ต้องจัดเวลานอนให้ได้อย่างน้อย 6-8 
ชัว่โมง หากนอนน้อยเกินไประบบเผาผลาญในร่างกายจะอ่อนแอ ท าให้อตัราการเผา
ผลาญท่ีร่างกายจะอ่อนแอ ท าให้อตัราการเผาผลาญท่ีร่างกายสามารถท าได้น้อยลง
ไปด้วย ทางท่ีดีนอนให้ได้ตัง้แตห้่าทุม่ถึงตีห้าเป็นอยา่งต ่า จะเก๋กู้ดมากเลยจ้ะ 
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 ตัวอย่างคอลัมน์สาระน่ารู้ จากคอลมัน์ ‚London museums‛ เร่ือง “Museum of Broken 
Relationships พิพิธภณัฑ์อกหกั” ในนิตยสาร a day  ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 199 

 
 เม่ือความสัมพันธ์ของคนสองคนจบลง พืน้ท่ีส าหรับสิ่งของท่ีเคยต้องใช้ร่วมกันมัก
หมดไป  สิ่งของท่ีเป็นเสมือนส่ือรักแทนความทรงจ าของกันและกนั ทัง้ดีและร้ายเหล่านัน้ มนั
จะไปอยูท่ี่ไหน 
 บางคูน่ าพวกมนัไปบริจาค บางคนก็เอาไปเผาทิง้หรือใส่กล่องลงัปิดตายเอาไว้ห้องใต้
หลงัคาก็มี 
 แต่สองศิลปิน Olinka Vistics และ  Drazen Grubisic เลือกท่ีจะสร้างพิพิธภัณฑ์
เล็กๆ จากของแสลงเหล่านัน้ขึน้มาแทน ถือเป็นจุดก าเนิดของ Museum of Broken 
Relationships หรือ ‘พิพิธภณัฑ์อกหกั’ ซึ่งเกิดขึน้ในปี 2006 หลงัจากท่ีทัง้สองตดัสินใจจบ
ความสมัพนัธ์ของพวกเขาท่ียืดยาวมากกว่า 4 ปี  เร่ิมจากการสะสมสิ่งของท่ีเป็นร่องรอยใน
อดีตของตวัเอง นอกจากนีท้ัง้คูย่งัรับบริจาคของท านองนีจ้ากเพ่ือนๆ ด้วย 
 ของทุกชิน้ในห้องนิทรรศการนัน้ถกูจดัแสดงอย่างเรียบง่ายบนผนงัหรือชัน้วางสีขาว 
เคียงข้างกับข้อความหรือจดหมายท่ีระบุอายุขัยของความสัมพันธ์ และอธิบายเร่ืองราว
เก่ียวกบัมนั โดยเจ้าของหรือผู้บริจาคของชิน้นัน้ๆ 
 อาทิ ตะเกียงจดุเทียนหอมเร้าอารมณ์รัก (มีข้อความก ากบัอธิบายขยายความสัน้ๆว่า  
‘ไม่เวิร์ก’), แว่นขยาย (‘เธอบอกเสมอว่าเธอรู้สึกตวัเล็กลงเม่ืออยู่กบัผม ’), ตุ๊กตาหมี (‘เราเลิก
กนัเพราะเขาอยากจะรักฉันแคภ่ายนอก เหมือนกบัตุ๊กตาขนฟูตวันีท่ี้เขาซือ้ให้ ’), เตารีด (‘ผม
เคยใช้รีดสทูวนัแตง่งาน ในวนันีม้นัเป็นสิ่งเดียวท่ีคงเหลืออยู่’), โทรศพัท์ (‘เธอจะได้เลิกโทรมา
เสียที’) ท่ีหมุนเปิดขวดไวน์ ( ‘คุณท าฉันงงจนหัวหมุนว่าท าไมคุณไม่ยอมหลับนอนกับฉัน 
จนกระทัง่วนันัน้ท่ีคณุตายเพราะโรคเอดส์’), ขวานของแฟนเก่า (‘เธอเป็นผู้หญิงคนแรกท่ีฉันให้
ย้ายเข้ามาอยูด้่วยกนั แตเ่ม่ือฉนัไมอ่ยูบ้่านแค ่3 อาทิตย์ เธอกลบัไปมีคนใหม่ ฉันจึงซือ้ขวานนี ้
มา ขณะท่ีเธอไปเท่ียวฮนันีมนูกบัเขา และสบัเฟอร์นิเจอร์ของเธอทกุชิน้ในบ้านเป็นเส่ียงๆ หมอ
ของฉนัถือวา่มนัเป็นวิธีการบ าบดัแบบหนึง่’) ฯลฯ 
 “ของท่ีเราเคยมอบให้แก่กัน พอหมดรักกันแล้ว มันก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจจนไม่
อยากจะมอง แล้วเราก็ป๊ิงไอเดียว่าคงมีคนอีกไม่น้อยท่ีตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับเรา” 
และแล้วก็เป็นจริงอย่างท่ีพวกเขาคิด เพราะไปๆ มาๆ มีผู้ คนต้องการบริจาคของ (และ
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เร่ืองราว) ให้แก่พิพิธภณัฑ์อยา่งล้มหลาม ท าให้พวกเขามีคอลเลกชนัท่ีทวีคณูขึน้เร่ือยๆ จนได้
เปิดนิทรรศการถาวรอยู่ท่ีเมืองซาเกร็บ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย (และเพิ่งเปิดสาขาสองท่ี 
Hollywood, Los Angeles) 
 นอกจากนัน้ยงัจดันิทรรศการหมนุเวียนท่ีเดินทางไปกว่า 33 เมือง 21 ประเทศทัว่โลก 
รวมถึงแกลเลอร่ีท่ี Southbank Centre ในลอนดอนด้วย เม่ือไปจดัแสดงท่ีไหนเขาก็จะรับของ
บริจาคจากคนท่ีมาเข้าชมท่ีนั่น (เป็นวิธีการสะสมจากส่วนรวม หรือ Crowd-sourcing  
นัน่เอง) ท าให้มีของมากกวา่พ้นชิน้ในปัจจบุนั 
 ในปี 2011 พิพิธภณัฑ์อกหกันีไ้ด้รับ Kenneth Hudson Award ส าหรับไอเดียท่ีเป็น
เอกลักษณ์ ฮือฮา กล้าหาญ และเปล่ียนมุมมองของสงัคม เอาพิพิธภัณฑ์ออกมาจากความ 
‘โบราณ’ ได้อย่างงดงาม รูปแบบการปฏิบตัิการยงัท าให้พิพิธภณัฑ์ไม่ใช่ของคนคนเดียว แต่
เป็นสิ่งสร้างสรรค์สาธารณะอย่างแท้จริง ส่งผลให้กลยทุธ์ Crowdsourcing นีไ้ด้ถกูน าไปใช้ใน
โครงการและการสร้างคอลเลกชนัของมิวเซียมใหญ่ๆ ในลอนดอนอีกมากมาย (ลองหาค าว่า 
Putting Art on the Map และ Operation War Diary ของ Imperial War Museum หรือการ
สะสมป้ายประท้วงการตดังบของรัฐบาลท่ี Museum of London เป็นต้น) 
 อีกประเดน็ท่ีนา่สนใจคือ มนัสามารถชีใ้ห้เห็นหน้าท่ีส าคญัอยา่งหนึ่งของมิวเซียมนัน่ก็
คือ บทบาทการช่วยตดัสิน ‘คณุค่า’ กับของชิน้หนึ่งอาจจะเน่ืองจากมนัเคยเป็นของคนดงัมี
ช่ือเ สียง มีราคาสูง  หายากเลอค่าทางความงาม หรืออาจจะเพียงเพราะมันสร้าง
แรงสัน่สะเทือนในใจ น า้เน่า ร้าวรานเป็นกระจกสะท้อนชวนมองความเป็นมนุษย์ของเราเอง 
งานนีมี้ผู้ชมเดนิน า้ตาซมึออกมาไมใ่ชน้่อย เพราะแม้ว่าสิ่งท่ีจดัแสดงอยู่นัน้จะเป็นเร่ืองของคน
อ่ืนๆ  ขนาดผมเองก็อดระลกึถึงความรักท่ีพงัทลายของตวัเองไปด้วยไมไ่ด้ (อยา่เร่ิม...) 
 

 * เชิญตามไปสาระแนเร่ืองความรักชาวบ้านกันต่อที่ brokenships.com/explore และ 
brokenships.tumblr.con 

 
4. คอลัมน์บทกวี 
 คอลมัน์บทกวี หมายถึง คอลมัน์บทประพนัธ์หลากหลายรูปแบบฉันทลกัษณ์ ส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ใน
หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารเกือบทุกฉบบั เพ่ือการหยุดพักความคิด พกัสายตา เจริญสติปัญญาและ
เจริญใจ บางฉบบัมีคอลมัน์หรือนกัเขียนประจ า บางฉบบัเชิญชวนให้ผู้อ่านส่งเข้ามาเพ่ือให้บรรณาธิการหรือ
ผู้ รับผิดชอบพิจารณาตีพิมพ์ 
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 ตัวอย่างบทกวี เร่ือง “เชิญนิพพาน” โดย ว.วชิรเมธี จากนิตยสาร Sawasdee Chiangrai ฉบบัท่ี 6 
นิตยสารออนไลน์จาก Application: mBookStore ท่ีแสดงแนวคิดเก่ียวกับการมีสติรู้ตวัในการด าเนินชีวิต อนั
เป็นหนทางสูน่ิพพาน 
 

   เดนิอยูรู้่วา่เดนิเชิญสติ  ด าริอยูรู้่ด าริธรรมผลิผล 
  หายใจอยูรู้่หายใจไร้กงัวล  กินอยู่ก็รู้ตนก าลงักิน 
   ไมว่า่มองไมว่า่แลทกุแง่เง่ือน ไมว่า่เคล่ือนไมว่า่คู้ รู้ถวิล 
  ไมว่า่นอนไมว่า่นัง่กระทัง่ยิน  หลบัลืมตาก็รู้สิน้สรรพาการ 
   น่ีแหละคือปาฏิหาริย์ของการต่ืน ชีพจะช่ืนวนัจะใหมใ่จจะหวาน 
  เพลงจะเพราะโลกจะวาวพราวตระการ บวัจะบานผลิรับกบัอรุณ 
   ทกุยา่งก้าวราวเดนิเพลินบนพรม ไพรพนมเพียงปราสาทพิลาสสนุทร์ 
  กระทอ่มน้อยดัง่เวียงทิพย์ลิบละมนุ สรรพสิ่งหนนุนุม่ถนดัเหมือนจดัวาง 
   เม่ือใจตื่นโลกจะนุม่สขุมุสขุ เดนินัง่ลกุเบาสบายคลายกีดขวาง 
  ทกุสิ่งสรรพ์สปัปายะอารยางค์  นิพพานพลางผดุพรมให้ชมชิม 
  
 ตัวอย่างบทกวี เร่ือง “ฉันเช่ือเธอนะ...เด็กน้อย โดย ภูรี ทีป์ธัช จากนิตยสาร สะบายดีบรีุรัมย์ ฉบบัท่ี 
37 นิตยสารออนไลน์จาก Application: mBookStore ท่ีน าเสนอถึงความเช่ือในตวัเด็กไทยซึ่งดูเหมือนว่า
ภายนอกของเด็กจะไม่เป็นท่ีพึงพอใจในสังคม แต่ในส่วนลึกเด็กก็มีความส านึกรู้ตวัเอง และเช่ือว่าเด็กคือ
อนาคตของประเทศไทยท่ีสามารถแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองให้ดีและงดงามขึน้ได้ 
 

   เดก็สปอยล์...   จะควบข่ีแว้นสก๊อยอีกนานไหม 
  จะบดิซิ่งกวนประชาระอาใจ  ก็มิอาจประมาทไร้ความส านึก 
   เดก็เกม...   แม้ยินดีอ่ิมเอมเช้ายนัดกึ 
  เลือดท่วมจอระเบิดถลม่อยูโ่ครมครึก แตล่กึลกึเธอรู้ความรุนแรง 
   เดก็แชต...   บนัทกึหน้าแก่แดดเพียงโบกแป้ง 
  อวดบริโภคอวดรวบอวดสวยแพง  ทา่มหวัใจวิ่นแหวง่เธอต้านทน 
   เดก็น้อย...   จะเดก็แว้นเดก็สก๊อยเกล่ือนถนน 
  จะเดก็แชตเดก็เกมเธอคือคน  เป็นดอกไม้มีใบต้นรอผลิสะคราญ 
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   เธอคืออนาคตของประเทศ มีพนัธกิจป้องเขตเพ่ือสืบสาน 
  เช่ือวนัหนึง่เธอจะพลิกสถานการณ์ เช่ือวา่ดอกไม้จะบานเตม็แผ่นดนิ 
 
 ตัวอย่างบทกวี จากนิตยสารแพรวฉบบัพิเศษ ปีท่ี 38 ฉบบัท่ี 893 ท่ีถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึ
สะเทือนใจจากเหตกุารณ์ในหลวงรัชกาลท่ี 9 สวรรคต โดยแสดงภาพพจน์ท่ีเกินความเป็นจริงเพ่ือเน้นย า้ความ
ทกุข์โศกเศร้า คือให้ภาพน า้ตาไหลทว่มทัง้แผน่ดิน แม้แตแ่สงโคม แสงดาว แสงอาทิตย์ ก็เหมือนเลือนลบั
หายไป แตค่วามทกุข์ใจของคนไทยยงัคงอยู่ยาวนานชัว่กปักลัป์ 
 

      น า้ตาไทยไหลหลัง่ทว่มทบกลบโลก วิปโยคโศกอาดรูดงัสญูสิน้ 
  พสธุาก็ร ่าไห้ไหวแผน่ดนิ   ฝนหลัง่รินพร่างสายอาลยัลา 
      โอ้พระทลูกระหมอ่มแก้วนิราศลบั ยิ่งกวา่แสงอจักลบัดบัเคหา 
  ยิ่งกวา่เดือนดาวจางแสงยามทิวา  ยิ่งกวา่สรูย์จรจากหล้าฟ้าจาบลัย์ 
      นบัแตนี่เ้หลือเพียงรอยพระบาทยงัจารึก ตรึงผนกึกลางใจไทยให้โศกศลัย์ 
  ทกุข์เทวษครานีน้าน...กวา่กปักลัป์ ทกุคืนวนัปวงข้าบาทแทบขาดใจ... 
 
 ตัวอย่างบทกวี เร่ือง “ 250 ปี-ร าลกึ” จากนิตยสารคูส่ร้าง-คูส่ม ปีท่ี 38 ฉบบัท่ี 984 
 

   อยธุยา-ธนบรีุ มีวาระ  พบปะ เร่ืองเก่า เลา่ใหม่ 
  เกิดขึน้ ตัง้อยู ่ดบัไป   บอกอะไรแก่เรามิเบาเลย 
   สามคัคี มีคา่ กว่าทองค า  ลว่งล า้ ลอกได้ ไฉนเหวย 
  สามคัคี มีคณุ นา่คุ้นเคย   ไมม่ัน่คง ก็ลงเอย อยธุยา     
   เถอะข้าศกึภายนอกมีหอกดาบ แตท่ี่เรา ราบคาบ เพราะแบง่ขัว้ 
  ถามใครเผา อยธุยา ช่างนา่กลวั  ตอบเพราะเรา เมามวั เผาตวัเอง    
 
 

5. คอลัมน์การ์ตูนภาพ 
     คอลมัน์การ์ตนูภาพ หมายถึง คอลมัน์ท่ีน าเสนอภาพการ์ตนู เน้นความขบขนัโดยการล้อเลียน เสียดสีสงัคม 
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 ตัวอย่างคอลัมน์การ์ตูน จากนิตยสาร a day ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 198 ท่ีล้อเลียน เสียดสีคนในสงัคมท่ี
พดูคยุกนัผา่นมือถือมากกวา่จะคยุกนัซึง่หน้า 
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 ตัวอย่างคอลัมน์การ์ตูน จากนิตยสาร a day ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 199 ท่ีเสียดสีเด็กท่ีเลือกเส้นทางชีวิตท่ี
ผิดตัง้แต่ช่วงวัยรุ่นคือเสพยาเสพติด เท่ียว คบผู้ ชายและมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจนท้องก่อนแต่ง เม่ือ
คลอดลกูมาก็เลีย้งได้ไมดี่จนกลายเป็นปัญหาสงัคมตอ่ไป 
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 ตัวอย่างคอลัมน์การ์ตูน จากนิตยสาร a day ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 202 เสียดสีสงัคมผู้ ท่ีใช้รถใช้ถนนอยา่ง
ไมส่ภุาพทัง้ดา่ทอ ขบัรถเร็ว ไมใ่ห้เกียรติกนัในการใช้ท้องถนนร่วมกนั แม้จะเกิดอบุตัเิหตก็ุไมมี่คนมีน า้ใจ
ชว่ยเหลือกนั มุง่แตจ่ะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงโซเชียล 
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 ตัวอย่างคอลัมน์การ์ตูน จากหนงัสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบบัท่ี 24,906 วนัพฤหสับดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 ท่ีเสียดสีขา่วสงัคมกรณีน้องเมย นกัเรียนเตรียมทหารตายโดยยงัไม่ทราบสาเหตท่ีุแน่ชดัเพราะทางแพทย์
ทหารและทางโรงเรียนเตรียมทหารก็ออกมาแถลงขา่วไมต่รงกนั ย่ิงกรณีอวยัวะภายในหายไปยิ่งท าให้มีเง่ือนง า
จนเป็นเหตใุห้ทางครอบครัวของน้องเมยด าเนินการหาความยตุธิรรมตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 ตัวอย่างคอลัมน์การ์ตูน จากหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีท่ี 68 ฉบบัท่ี 21,883 วนัพธุท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 แสดงถึงการเสียดสีนกัการเมืองท่ีออกมาให้ข่าวสารท่ีไม่เป็นจริงแก่ประชาชนเปรียบเหมือนสิ่งเน่าเหม็น
ผา่นออกมาทางค าพดู และกลิ่นเหม็นนัน้กลบกลิ่นคลองเสียด้วยซ า้  
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6. คอลัมน์ข าขัน  
 คอลัมน์ข าขัน หมายถึง คอลมัน์ท่ีน าเสนอเร่ืองสมมตท่ีิมีเนือ้หาชวนหวัหลากหลายแง่มมุ เพื่อสร้าง
รอยยิม้และคลายความเครียดให้แก่ผู้อา่น สว่นใหญ่เป็นคอลมัน์เล็กๆ  
 
 ตัวอย่างคอลัมน์ข าขัน จากคอลมัน์ ‚JOKE OF THE MONTH‛  ในนิตยสาร MIX ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 95 
 

  The Miracle  
   ลกูสาวขีส้งสยัถามคณุพอ่ 
   ลกูสาว: คณุพอ่คะมิราเคลิ (Miracle) แปลวา่อะไร 
   คณุพอ่ตอบวา่: มนัแปลวา่ความมหศัจรรย์ไงลกู มนัมหศัจรรย์เหมือนการท่ีพอ่ได้มา 
  พบกบัแมข่องลกูไงคะ 
   คณุแมท่ี่ยืนฟังอยูข้่างๆ รู้สกึปลาบปลืม้ใจ น า้ตาไหล 
   ลกูจงึถามตอ่วา่: คณุพอ่คะแล้ว อาบอบนวดคืออะไรเห็นนามบตัรในกระเป๋าพอ่เขียน 
  วา่ “มิราเคลิอาบอบนวด”  
   คณุพอ่น า้ตาไหล 
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  พ่อวัวพันธ์ุดี 
        ณ งานประกวด พอ่ววัพนัธุ์ดีแหง่หนึง่ ผู้จดัได้เชิญผู้ว่าฯจงัหวดัและภรรยามามอบ  
  รางวลั 
       โฆษกได้เร่ิมประกาศ มอบรางวลัตามล าดบั 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง ววัทองดี สามารถผสมพนัธุ์ได้ 2 ครัง้ตอ่วนั... 
      คณุนายสะกิดทา่นผู้ว่า “เห็นมัย๊ๆ”... 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหนึ่ง ววัสมปอง สามารถผสมพนัธุ์ได้ 3 ครัง้ตอ่วนั... 
      คณุนายสะกิดทา่นผู้ว่าอีก “เห็นมัย๊ๆ”  
  รางวลัชนะเลิศ ววัมานะ สามารถผสมพนัธุ์ได้ 5 ครัง้ตอ่วนั... 
      คณุนายสะกิดทา่นผู้ว่าหนกัขึน้ “เห็นมัย๊ๆ” 
  ทา่นผู้วา่ฯ ร าคาญปนโมโห จึงถามผู้จดัวา่ ท่ีววัสามารถผสมได้หลายครัง้ตอ่วนัเพราะอะไร ? 
  โฆษกตอบวา่...เพราะเราเปล่ียนแมว่วัทกุครัง้ครับ!!.... 
       ผู้วา่ฯ หนัมาบอกคณุนายวา่ “เห็นมัย๊ๆ” 
 
 
 ตัวอย่างคอลัมน์ข าขัน จากคอลมัน์ “โจ๊ก” ในนิตยสาร คูส่ร้าง-คูส่ม ปีท่ี 38 ฉบบัท่ี 987 
    

   ช็อกวงการวิทยาศาสตร์ 
   กฎฟิสิกส์ ทฤษฎีท่ีว่า “แสงเดนิทางได้เร็วกวา่เสียง” ท่ีเราเรียนและเช่ือมาตลอด ท่ีจริง 
  มนัผิดหมด บดันีม้นัมีทฤษฎีใหมท่ี่มาลบล้างทฤษฎี “แสงเดนิทางได้เร็วกวา่เสียง” แล้ว 
   เน่ืองจากเม่ือคืนผลกลบับ้านมา ตี  3 กวา่ เปิดประต ูไฟยงัไมท่นัเปิด ก็มีเสียงมาแล้ว 
   “มึงไปไหนมา ไอ้แก่” 
 
 
 ตัวอย่างคอลัมน์ข าขัน จากคอลมัน์ “โจ๊ก” ในนิตยสาร คูส่ร้าง-คูส่ม ปีท่ี 38 ฉบบัท่ี 988 
 

   สามีภรรยาแตง่งานกนัมานานจนลกูโต สามีเกิดเบื่อภรรยา ท่ีเข้มงวดกบัเร่ืองใน 
  ครอบครัวมากขึน้ทกุวนั วนัหนึง่จงึบอกภรรยาวา่ “น่ีคณุ ผมจะแยกไปอยู่บ้านอีกหลงันึงนะ” 
  ภรรยา: จะไปอยูย่งัไง 
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  สามี: ไมต้่องหว่ง มีคนรับอาสามาคอยดแูลเรียบร้อย คณุวา่ไง 
  ภรรยา: ถามลกูดก็ูแล้วกนั 
       สามีจงึไปเกลีย้งกล่อมลกูจนยินยอมให้มีบ้านใหมไ่ด้แล้วก็กลบัมาบอกภรรยา 
  สามี: คณุ ผมไปถามลกูแล้วนะ เขาไมข่ดัข้อง 
  ภรรยา: ถามใคร 
  สามี: ก็ถามลกูเราไง 
  ภรรยา: ไมช่า่ยยยย ฉันหมายถึง “ลกูปืน” ของฉนันะ่ ถามหรือยงั 
  
7. คอลัมน์จดหมายจากผู้อ่าน 
 คอลัมน์จดหมายจากผู้อ่าน หมายถึง คอลมัน์ท่ีน าเสนอจดหมายจากผู้อ่าน โดยมีบรรณาธิการหรือ
ผู้ รับผิดชอบประจ าเป็นผู้ เขียนตอบ เพ่ือเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อน อนัท าให้เกิดการ
ส่ือสารสองทางระหว่างผู้อ่านกบัส่ือสิ่งพิมพ์นัน้ๆ โดยทัว่ไปหนงัสือพิมพ์และนิตยสารเกือบทุกฉบบัมีคอลมัน์นี ้
อาจใช้ช่ือแตกตา่งกนัไป เช่น “จดหมายถึงแพรว” ของนิตยสารแพรว, “Letter” จากนิตยสาร spicy, “Letters” 
จากนิตยสารสดุสปัดาห์ 
 เนือ้หาหรือสาระส าคญัของจดหมายจากผู้อ่านท่ีปรากฏทางส่ือสิ่งพิมพ์ จ าแนกได้ 5 ประเภท คือ 1)
การให้ค าแนะน าเก่ียวกับการจัดท านิตยสาร วารสาร  หรือหนังสือพิมพ์ 2)การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองราว เหตุการณ์ สถานการณ์ทัว่ไปท่ีเกิดขึน้รอบตวั 3)การร้องทุกข์ 4)การขอค าปรึกษาหารือ และ 5)การ
ตอบค าถามความรู้ 
 

 1) การให้ค าแนะน า 
 ส่วนใหญ่เนือ้หาลักษณะนีม้กัมาจากผู้อ่านท่ีเป็น “แฟนประจ า” ซึ่งติดตามหนงัสือพิมพ์และนิตยสาร
นัน้มาเป็นเวลานาน เนือ้หาของจดหมายอาจมีทัง้การช่ืนชม ติเตียนและท้วงติง เช่น ปกและรูปเล่มท่ีปรับใหม่ดู
สวยและโฉบเฉ่ียวมากขึน้ อยากให้มีคอลมัน์ส าหรับเด็กและเยาวชน อยากให้มีการสมัภาษณ์ดารา หรืออยาก
ให้มีการสัมภาษณ์นกัเขียนท่ีเขียนนวนิยายหรือเร่ืองสัน้ซึ่งก าลงัสนุกและเข้มข้น อาจรวมถึงการชีแ้นะไปยัง
นกัเขียนด้วยวา่อยา่โหดร้ายกบันางเอกพระเอกมากเกินไปหรือควรจบเร่ืองอยา่งไร เป็นต้น 
 

 ตัวอย่างคอลัมน์จดหมายประเภทให้ค าแนะน า จากคอลมัน์ “Letter” ในนิตยสาร สดุสปัดาห์ ปีท่ี 
35 ฉบบัท่ี 822 ท่ีเนือ้หาของจดหมายมีทัง้ติเตียนเร่ืองความล่าช้าในการจดัส่ง การแสดงความเป็นห่วงตอ่การ



20 
 

 
 

ผลิตนิตยสาร พร้อมทัง้แสดงความรักและผกูพนักบันิตยสารนีม้านาน ตลอดจนอยากให้มีการสมัภาษณ์ดาราท่ี
ก าลงัเป็นท่ีสนใจของประชาชนทัว่ไปอยู ่ดงัความวา่ 
  

             สวสัดีคะ่ สดุฯ 
  ฉบบั 16 มีนาคมเจอกันช้าจนสมาชิกคนนีแ้อบนอยด์เลยค่ะ รอคณุไปรษณีย์ทุกวัน 
จนค ่า ถ้าไม่มีมาส่งต้องแอบวิ่งไปดูร้านหนังสือกลัวว่าเราจะได้ช้ากว่าแผง เห็นว่ายังไม่มี
เหมือนกันก็โล่งใจ ถึงจะมัน่ใจว่าสุดสปัดาห์จะไม่หายไปไหน แตพ่อเห็นนิตยสารทยอยปิดตวั
ไปเร่ือยๆ ก็อดเป็นหว่งไมไ่ด้คะ่ อยากให้รู้นะคะวา่รักและผกูพนักบัสดุฯ มาก ขอให้อยู่ยัง้ยืนยง
ตลอดไปเลยนะคะ สู้ ๆ! รออ่านฉบบัน้องน า้ตาล-ชลิตาอยู่ค่ะ ถ้าได้อ่านบทสมัภาษณ์แบบ
ยาวๆ เลยจะดีมาก เพราะชว่งนีก้ระแสดรามา่เธอเยอะเหลือเกินคะ่ 

          สุภาพนี 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 2) การแสดงความคิดเหน็เก่ียวกับเร่ืองราว เหตุการณ์ สถานการณ์ 
 ส่วนใหญ่มักเป็นจดหมายท่ีพบในนิตยสารข่าวและหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นและ
ระบายความเครียด ความอดัอัน้ตนัใจต่อเร่ืองราว เหตุการณ์ทัว่ไปในสงัคม เช่น อุบตัิเหตุอันเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อ ปัญหาร้านเหล้าใกล้สถาบนัการศึกษา มารยาทการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องประชุมหรือ
ห้องเรียน ฯลฯ หรือสถานการณ์บ้านเมืองท่ีเกิดขึน้ เช่น ความขดัแย้งระหว่างสองขัว้อ านาจ เป็นต้น และบ้างก็
เป็นการแสดงความคดิเห็นตอ่เนือ้หาในฉบบัท่ีมีการตีพิมพ์ในฉบบัก่อนหน้านัน้  
 
 3) การร้องทุกข์ 
 การร้องทกุข์ เป็นความทกุข์ของผู้อา่นท่ีต้องการร้องเรียนหรือแจ้งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องได้ทราบและด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาศยัคอลมัน์ตอบจดหมายนีเ้ป็นส่ือกลาง เนือ้หาหรือ

ขออภัยอย่างสงูในความล่าช้าค่ะ มีหลายสาเหตหุลายปัจจยัจริงๆ 
แตสุ่ดฯ ขอรับผิดแตเ่พียงผู้ เดียวและสญัญาว่าจะปรับปรุงแก้ไขคะ่ หวงัว่า
ปกเจ๊เปานีจ้ะถึงมือคณุสุภาพนีอย่างไม่ล่าช้านะคะ (เป็นสมาชิกก็ดีอย่างนี ้
แหละคะ่ จะได้ไมต้่องวิ่ง 4x100 ไปแผงเนาะ) 
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เร่ืองราวร้องทกุข์มีความแตกตา่งหลากหลาย นบัตัง้แตเ่ร่ืองคนหาย น า้ไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่สะดวก ฯลฯ 
ลกัษณะการลงพิมพ์มีทัง้การน าเสนอจดหมายทัง้ฉบบัของผู้อ่านและพิมพ์เฉพาะประเด็นส าคญัท่ีได้รับการ
เรียบเรียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นจดหมายท่ีไม่มีการตอบ อาจมีบางฉบบัให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือผู้ เก่ียวข้อง
โดยตรงเป็นผู้ ชีแ้จงผา่นคอลมัน์ดงักลา่ว 

 
 
 
ตัวอย่างการร้องทุกข์   จากหนังสือพิมพ์
รายวันแจกฟรี M2F วันพฤหัสบดีท่ี 16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ท่ีผู้ อ่านบอกถึง
ปัญหาขยะบริเวณทางเท้าท่ีควรมีหน่วยงาน
มาชว่ยจดัเก็บหรือแก้ไข 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
ตัวอย่างการร้องทุกข์   จากหนังสือพิมพ์
รายวันแจกฟรี M2F วันพฤหัสบดีท่ี 17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ท่ีผู้ อ่านแจ้งมาว่า
พบรถเมล์ ขสมก. จอดเสียมาหลายวันจึง
อยากให้ทาง ขสมก.ช่วยเคล่ือนย้าย เพราะ
กีดขวางทางจราจร 
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 ตัวอย่างการร้องทุกข์  จากหนงัสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบบัท่ี 24,906 วนัพฤหสับดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 ท่ีร้องเรียนถึงปัญหาต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนพทุธมณฑลสาย 7 ซึ่งบดบงัทศันวิสยัผู้ ใช้รถใช้ถนนและ
อาจเกิดอันตรายได้ จึงขอให้ทางหนังส่ือพิมพ์เป็นส่ือกลางช่วยส่งข่าวถึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย ทาง
ส านกัพิมพ์จงึแสดงความคดิเห็นว่าการระมดัระวงัป้องกนัอบุตัิเหตเุป็นเร่ืองส าคญั หากทางเทศบาลสามพราน 
จ. นครปฐมทราบคงไมน่ิ่งนอนใจหรือให้การชว่ยเหลือแนน่อน 
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 ตัวอย่างการร้องทุกข์  จากหนงัสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบบัท่ี 24,906 วนัพฤหสับดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 ท่ีร้องเรียนเร่ืองกระเป๋ารถเมล์ไร้มารยาทในการบริการประชาชน ทางหนงัสือพิมพ์จึงแสดงความเห็นว่า
ทาง ขสมก. ควรจะต้องตรวจสอบและปรับเปล่ียนถึงการบริการของกระเป๋ารถเมล์ หากไม่ดีพอก็ควรให้ออก
จากงานไปเสีย 
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 4) การขอค าปรึกษา 
 เนือ้หาของจดหมายประเภทนี ้มกัเป็นการขอค าปรึกษาในเร่ืองส่วนตวั ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิต ความ
รัก การท างาน เร่ืองเพศ ปัญหาความงามและสขุภาพ จนถึงเร่ืองการตรวจดวงชะตาทางโหราศาสตร์  
 
 ตัวอย่างคอลัมน์จดหมายขอค าปรึกษา เร่ืองความสวยความงาม จากนิตยสาร “Letter”  ใน
นิตยสาร spicy ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 401 
 

  อยากเกล้าผมดังโงะ 
   สวสัดีคะ่ พ่ีๆ สไปซ่ี ชว่งนีอ้ากาศร้อนมากเลย น้องจะแย่แล้วคะ่ 
               สวสัดีจ้ะคณุน้อง อย่าเพิ่งแยค่า่...รออีกแบเด๋ียวก็หน้าฝนแล้ว 

 แล้วหนูเป็นคนผลยามประบา่นิดๆ ค่ะ เวลาอากาศร้อนจะเกล้าหางม้าผมมนัก็ชีดู้ไม่
สวยเลยคะ่ เลยอยากลองเกล้าเป็นมวยซาลาเปาแบบดงัโงะบ้าง พ่ีๆพอจะมีวิธีท าบ้างมัย้คะ 
  โอ๊ะ...คอลมัน์ Hairstyle  มีให้คณุย้องได้เลือกหลากหลายทรงเลยคะ่ อย่า
เพิ่งวอร่ีนะ ผมยาวประบา่เวลาเซ็ตหรือดีไซน์ทรงเก๋ๆ ก็สวยได้เหมือนกนั ว่าแตท่ี่คณุน้องขอมา
พ่ีจดัให้แล้วคา่... 
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 ก๊ิบด า+ยางรัดผม+โดนทัรัดผม (อยากได้ดงัโงะก้อนใหญ่ๆ ก็ใช้โดนทัอนัใหญ่ๆ หน่อย
นะคะและเลือกให้ใกล้เคียงกบัสีผลจะดีท่ีสดุ 
วิธีท า 
 1. เร่ิมด้วยการมดัหางม้าสงูๆ นะคะ ไม่ต้องใช้หวี ใช้มือรวบๆ เอาจะดีกว่า เพราะถ้า
ผมเรียบเกินมนัจะดเูหมือนผมเกล้ามวยของคนสงูอาย ุอิอิ 
 2. รัดโดนทัทบัลงไปไมต้่องทบหลายทบมากคะ่ เพราะเดี๋ยวผมท่ีได้มนัจะไมพ่อง 
 3. ฉีกผมออกให้ทัว่ ท าให้มนักระจายให้คล้ายๆ ทรงน า้พ ุ
 4. พอผมกระจายทัว่ถึงกนัดีแล้ว ก็จดัการรวบผมครอบลงไปท่ีโดนทัโดยเอาหนงัยาง
รัดทบัอีกครัง้ 
 5. จดัการเก็บมนัซะด้วยก๊ิบด า ตดิไว้เป็นจดุๆ แตไ่ม่ต้องเยอะมากจนเห็นก๊ิบนะคะ จะ
ดไูมส่วย เทา่นีก็้เป็นอนัวา่ท าผมทรงดงัโงะเสร็จสิน้แล้วก็สวยได้แบบชิลๆ เลยคะ่ 
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 ตัวอย่างคอลัมน์จดหมายขอค าปรึกษา เร่ืองดวงชะตา ในคอลมัน์ “ตอบปัญหาชะตาชีวิต” จาก
หนงัสือพิมพ์ ขา่วสด ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 9,885 วนัพฤหสับดีท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
  เรียน อาจารย์บุศพันธ์ ที่นับถือ 

 ชายเกิดวนัจนัทร์ท่ี 30 ตลุาคม 2521 แรม 14 ค ่า ปีมะเมีย เวลา 09.19 นิสยัใจคอใน
สว่นลกึเป็นอย่างไร การงานจะได้ท าตลอดไปไหม มีหนีส้ินมากมายจะใช้หนีห้มดอีกนานไหม 
จะสร้างเนือ้สร้างตวัได้ไหม ตอ่ไปนีจ้ะมีชะตาชีวิตเป็นอยา่งไร 

         ด้วยความเคารพอยา่งสงู 
          ใบตอง 
  

  เรียนผู้ใช้นามแฝงว่า ‚ใบตอง‛ 
 1. นิสยัใจคอในส่วนลึกของคณุเป็นคนใจด าจ านาน หรือกตญัํแูรงอาฆาตแรง เจ้า
คิดเจ้าแค้น ใครท าดีก็จะดีตอบอย่างใจหายทีเดียว แต่ใครท าให้แค้นก็ต้องช าระให้สาสมกัน
ครับ 
 2. เป็นคนอายยืุนและสุขภาพดี แต่ไม่ค่อยอดทน และงานไม่มัน่คง ต้องปรับเปล่ียน
งานอยูบ่อ่ยๆ 
 3. งานมกัเปล่ียนทกุระยะ 3-5 ปี ตอ่ 1 แหง่หรืออาจปรับเปล่ียนชนิดของงานก็ได้ 
 4. การเงินจะต้องตกต ่าลงไปมากหลังจากอายุย่าง 41 ปี หรือหลังจากวันท่ี 30 
ตลุาคม 2561 ถึง 12 มีนาคม 2562 ถึงอยา่งไรก็ต้องร้อนเงิน แตไ่มรุ่นแรงอะไรนกั 
 5. มีหนีส้ินจะมีโอกาสใช้หมด ระหวา่งวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 ถึง 13 มีนาคม 2563 
 6. จะสร้างเนือ้สร้างตวัได้ จะมีบ้านขนาดใหญ่ได้อยูอ่ยา่งมีความสขุ 
 7.  ต่อไปนีจ้ะมีความสุข ความสบายใจดีขึน้ระหว่างวันท่ี 9 กุมภาพนัธ์ ถึง 14 
เมษายน 2561 และอีกชว่งหนึง่ระหวา่งวนัท่ี 7 ตลุาคม 2561 ถึง 12 มีนาคม 2562 
 8. คณุเป็นคนพูดเก่ง และมีหวัธุรกิจดีมาก สุขภาพดี จะมีข้อเสียอยู่บ้างตรงไม่ค่อย
อดทนเทา่นัน้ 
 กรุณาชว่ยเขียนมาให้ผมทราบด้วยวา่ ผมดไูด้ถกูก่ีเปอร์เซ็นต์ 
        บุศพันธ์ 
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 5) การขอค าตอบเชิงความรู้ 
 การขอค าตอบเชิงความรู้ เป็นจดหมายจากผู้อา่นท่ีมีประเด็นค าถามและต้องการความรู้จึงส่งค าถามท่ี
ต้องการค าตอบ  
 ตัวอย่างคอลัมน์ขอค าตอบเชิงความรู้ เร่ืองพะแนง จากคอลัมน์ “ถามตอบกับ อ.ศรีสมร” ใน
นิตยสารครัว ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 276 
 

 หนูท าพะแนงใช้น า้พริกแกงเผ็ดถูกหรือไม่ และใส่ถ่ัวลิสงโขลกรวมกับน า้พริก
เลย เม่ือท าแล้วให้คุณยายชิม คุณยายบอกว่าไม่ใช่ ลักษณะไม่ได้ จึงมาขอความรู้
จากผ้าหมอน/ต้อยติ่ง (แม่ครัวมือใหม่) 

   หนใูช้น า้พริกถกูแล้ว ถ้าจะให้อร่อยและกลิ่นหอม น า้พริก 100 กรัม ให้เตมิลกูผกัชีคัว่ 
  ปนประมาณ ½ ช้อนชา หรือสบั 1 หยิบมือ 

 ค าตอบต่อไป ถั่วลิสงคั่วไม่โขลกรวมกับน า้พริก จะคัว่แล้วโขลกหยาบ ใส่ตอนผัด
น า้พริก คือผดัน า้พริกพอหอม แล้วใสถ่ัว่ลิสงคัว่โขลกหยาบ 
 ทกุอยา่งท่ีหนทู าถกูต้องแล้วคะ่ นอกจากไมเ่ข้าใจว่าจะใส่ถัว่ลิสงคัว่โขลกหยาบเม่ือไร 
ลองท าดนูะคะ คงถกูใจ คณุยาย/ป้าหมอน 

 
8. คอลัมน์เร่ืองเล่าจากผู้อ่าน 
 คอลมัน์เร่ืองเลา่จากผู้อา่น เป็นคอลมัน์ท่ีน าเสนอ “เร่ืองเล่า” ท่ีส่งมาจากผู้อ่าน ซึ่งมีทัง้เร่ืองสมมติและ
เร่ืองท่ีไม่ใช่เร่ืองสมมติ เช่น เร่ืองจากประสบการณ์จริง เร่ืองจากจินตนาการ โดยเจ้าของคอลัมน์หรือกอง
บรรณาธิการจะท าหน้าท่ีในการกลั่นกรอง คัดเลือกหรืออาจรวมถึงการปรับปรุงต้นฉบับเพ่ือการลงพิมพ์ 
นิตยสารส่วนใหญ่มีคอลมัน์ประเภทนีเ้พ่ือเป็นเวทีการแสดงออกซึ่งความสามารถของผู้อ่าน ในขณะเดียวกนัก็
เป็นการตรวจสอบการส่ือสารกลบัความสนใจได้อีกทางหนึง่ด้วยเชน่กนั 
 คอลมัน์ประเภทนี ้มีวตัถปุระสงค์ชดัเจนวา่เป็นคอลมัน์ท่ีน าเสนอเนือ้หาประเภทใดจากผู้อา่น เชน่ เร่ือง
ข าขนั เร่ืองสัน้ บทกวี เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ เรียงความ/ภาพวาดจากเยาวชน เป็นต้น  
 ตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัเจน ได้แก่ คอลมัน์ “Inspired Story” เป็นเร่ืองสัน้ในนิตยสารกสุตรี หรือคอลมัน์ใน
นิตยสารคูส่ร้าง-คูส่มก็มีอยู่หลายคอลมัน์ท่ีเป็นเร่ืองเล่าประสบการณ์จากทางบ้านท่ีส่งเข้ามาน าเสนอได้อย่าง
นา่สนใจ เชน่ คอลมัน์ “ถวิลหาอดีต” จะเป็นเร่ืองเล่าเก่ียวกบัอดีตทัง้ชีวิตในวยัเด็กท่ีมีความสขุ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเช่ือ ท่ีปัจจุบนัได้ลืมเลือนไปแล้ว  คอลัมน์ “เล่าสู่กันฟัง” จะเป็นเร่ืองเล่าในชีวิตทัว่ไปท่ีผู้ เล่า
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ประสบมาแล้วอยากระบายความรู้สกึนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาชีพการงาน การถกูเอารัดเอาเปรียบ
จากคนในสงัคม การพบคนเห็นแก่ตวัแตส่ดุท้ายเหมือนกรรมนัน้คืนสนองแก่ตนเอง คอลมัน์ “ผู้หญิงเม้าท์แตก” 
เป็นการเขียนเลา่ประสบการณ์ในมมุมองของผู้หญิง 
 
 ตัวอย่างเร่ืองเล่าจากผู้อ่าน เร่ือง “ของเลน่ในความทรงจ า”  ในคอลมัน์ถวิลหาอดีต จากนิตยสาร
คูส่ร้าง-คูส่ม ปีท่ี 38 ฉบบัท่ี 1004 
 

 นึกถึงของเล่นในตอนเป็นเด็กทีไรต้องแอบอมยิม้คนเดียวอยู่บ่อยๆ ภาพความ
ประทบัใจยงัอยู่ในความทรงจ าไม่เคยเลือนลางหายไปแม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานเพียงไหน 
ฉันยงัจ าได้ถึงความสนุกสนานเข้าขัน้ “ลิงทโมน” ของพวกเราได้ดีน่ีเป็นค าท่ีตาและยายชอบ
ใช้เรียกพวกเราเหล่าบรรดาลูกหลาน ทัง้หญิงชายท่ีตากบัยายต้องคอยเป็นหเูป็นตาคอยดแูล
ให้เวลาพอ่แมไ่อ้เดก็พวกนีไ้ปท างาน 
 ยายแจ๋ว (ช่ือยาย) เป็นผู้น าแฟชั่นด้านเคร่ืองประดับให้หลานๆ ท่ีเป็นผู้ หญิง ส่วน
ตาเจียก (ช่ือตา) จะขลกุอยู่กับการท าของเล่นให้หลานๆ ท่ีเป็นผู้ชายเสียเป็นส่วนใหญ่ จ าได้
วา่ วนันัน้ฉนักบัลกูพ่ีลกูน้องผู้หญิงเล่นละครเป็นเจ้าหญิงกนัเราแอบใช้ผ้าถงุสวยๆ ของแม่มา
เป็นผ้านุง่ และยงัแอบเอาผ้าขาวม้าของพ่อมาท าเป็นผ้าสไบเฉียง ยายสอนแต่งตัวแล้วก็ท า
เคร่ืองประดับให้ใส่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นแวนและก าไลจากในทางมะพร้าว ถักสร้อยคอ
จากสายบัว (เป็นบวัเผ่ือนสายเล็กๆ สีม่วงสวยมาก) ถักตั๊กแตนจากใบทางมะพร้าวหรือ
แม้แต่มงกุฎสวยๆ ที่ประดดิประดอยจากดอกหญ้าเล็กๆ 
 สว่นใบหน้ายายก็ใช้ เคร่ืองส าอางจากธรรมชาติมาแต่งแต้มให้ ยายใช้ลูกต าลึง
สุกสีแดงมาทาท่ีปากและแก้ม ส่วนเปลือกตาก็เอาลูกหว้ามาบดแล้วป้ายไปท่ีเปลือก
ตาได้ เปลือกตาสีน า้เงินสวยๆ ส่วนรองเท้าส้นสงูเราก็ใช้วิธีเดินเขย่งปลายเท้าเอา เท่านีก็้
สวยเหลือเกินแล้ว สว่นตาจะท ามีดดาบจากทางมะพร้าวกบัม้าก้านกล้วยให้กบัหลานๆ ผู้ชาย
ท่ีจะมาเป็นทหารเอกคอยรับใช้อารักขาพวกเราเหลา่บรรดาเจ้าหญิงแสนสวย 
 วนันัน้พวกเราเจ้าหญิงท า ก๋วยเต๋ียวราดหน้าเลีย้งทหาร เราใช้ใบตองอ่อนๆ มาม้วน
แล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆ หยิบใสช่อมท่ีได้จากกะลามะพร้าวส่วนน า้ราดหน้าเราใช้เม็ดทเุรียนหัน่ 
แล้วสบัให้ละเอียดเอาแช่น า้สกั 15 นาทีจะได้น า้ยืดๆ เหนียวๆ มาราดบนเส้นใบตองเอาเม็ด
มะยมมาใสเ่ป็นลกูชิน้สกั 2-3 ลกู ก็ได้ราดหน้าพร้อมเสิร์ฟ กินหลอกๆ ไปชมว่าอร่อยไปต้องขอ
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อีกชามเป็นท่ีถกูอกถกูใจเจ้าหญิงเลยแถมลกูชิน้ให้อีก 2 ลกู เป็นการขอบคณุในค าชม (ห้ามติ
เดด็ขาดวา่ไมอ่ร่อย) 
 ฉนัผกูพนักบัตายายมาก ฉนัจ าค าสอนของท่านได้ทกุค า ยายใจดีไม่บน่ไม่จกุจิก ส่วน
ตาก็ใจดี แต่ค่อนข้างเจ้าระเบียบ อย่างเวลานั่งกินข้าวร่วมวงกับตาต้องนั่งพับเพียบ ห้าม
นัง่ขดัสมาธิไม่งัน้ตาจะไม่ยอมตกัข้าวกินเลยสกัค า หรือเวลาเดินบนเรือนบ้านต้องเดินเบาๆ 
เดนิลงส้นดงัไมไ่ด้ ตาจะสง่เสียงกระแอมดงัๆ แตไ่มพ่ดูไมว่า่อะไร 
 แม้จะยงัเด็กและตวัเล็กอยู่ แตต่าก็ใช้ให้พวกเราหดัหาบน า้ใส่ตุม่ให้พ่อแม่ใช้ ดดยตา
จะท าหาบคู่เล็กๆ ให้ แตฉ่ันชอบใช้หาบคู่ใหญ่มากกว่า เวลาหาบจะค่อนข้างหนกัท าให้เวลา
เดินก็จะเดินตปัุดตเุป๋ท าน า้หกกระฉอกเลอะเทอะไปบ้าง แต่ฉันก็ชอบเพราะน าเต็มตุ่มไวดี 
ส่วนยายฟันไม่คอ่ยมีเวลาจะกินหมากต้องใช้ตะบนัทองเหลืองต า ยายใช้ด้านแหลมต าหยาบ
น าไปก่อน แล้วใช้ด้านทูต่ าให้ละเอียดใช้ปลายแหละกระทุ้งกนัจะบนัขึน้มาก็จะไดหมาก 1 ค า 
ฉันขนัอาสาต าหมากให้ยายอยู่บ่อยๆ ไม่ใช่ขยนัอะไรหรอก แค่หวงัจะประจบปัจจยัท่ีอยู่ใต้
เช่ียนหมากของยายมากกว่า ยายจะแอบซ่อนเศษสตางค์ไว้ใต้เช่ียนหมากแล้วแอบเอา
กระดาษแข็งปิดทบัไว้ 
 นอกจากนีแ้ล้วฉันยงัชอบเล่นหนงัเห่ียวๆ ยานๆ ท่ีใต้ท้องแจนของยายด้วย ชอบเอา
มือเข่ียปัดไปปัดมาแล้วก็ข า ยายก็จะว่า เออ! เด๋ียวเอ็งก็เป็นเหมือนยาย บางวนัท่ีตาอารมณ์ดี
ก็ชอบใช้ให้มวนยาสบูให้ ท่ีจงัหวดัระยองมีใบไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าใบพวดใช้แทนใบยาสูบ  1 
ใบตอ่ 1 มวน มนัมีกลิ่นหอมอ่อนๆ เวลากลบัจากทุ่งนาตาจะหกัก่ิงมาเหน็บไว้ท่ีข้างฝาบ้าน 
เวลาจะสบูก็เอามามวนใสย่าฉนุตราเรือบนิท่ีตาชอบใช้ให้วิ่งไปซือ้บอ่ยๆ 
 ตอนเป็นเด็ก การได้อยู่ใกล้ชิดตากบัยายนอกจากได้รับการดแูลท่ีดีแล้วค าสอนดีๆ ท่ี
สอดแทรกอยูใ่นการเลีย้งดท่ีูดีตา่งหากท่ีมนัให้ประโยชน์กบัฉนัมากทัง้ในอดีตและในปัจจบุนั 
 วนันีแ้ม้ตากบัยายจะจากไปนานแล้ว แตฉ่นัจะน าของเล่นในความทรงจ ารวมถึงความ
ผกูพนัท่ีดีระหวา่งตายายกบัลกูๆ หลานๆ มาปรับใช้กบัชีวิตของฉนัในวนัข้างหน้าเม่ือวนัท่ีฉนั
ได้เป็นยา่หรือเป็นยายของหลานๆ รับรองวา่ชีวิตในวยัชราของฉนั คงมีเร่ืองสนกุๆ ให้ได้ท าอีก
เพียบเลย 

          ลาวัลย์/ระยอง 
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หลักการท่ัวไปส าหรับผู้เขียน 
 ส าหรับผู้ เขียนหรือผู้ รับผิดชอบคอลัมน์เบ็ดเตล็ดนี ้โดยหลักการและแนวปฏิบตัิควรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้
ความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ สามารถท่ีจะ “เจาะลึก” หรือ “ขุดคุ้ย” ข้อมูลในแง่มุมต่างๆมาน าเสนอได้อย่าง
นา่สนใจ 
 อีกทัง้สามารถท่ีจะพิจารณากลั่นกรอง แยกแยะและคดัเลือกเร่ืองท่ีควรน ามาลงพิมพ์ได้ เพราะผู้ ท่ี
ส่งผลงานมาและได้รับการคดัเลือกให้ลงพิมพ์ก็ต้องการได้ค าชีแ้นะหรือความคิดเห็นของ “ผู้ รู้” ท่ีมีต่อผลงาน
เพ่ือท่ีจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือในกรณีของคอลัมน์ตอบจดหมายท่ีเป็นคอลัมน์เฉพาะ เจ้าของจดหมายก็
ต้องการค าชีแ้นะในทางท่ีถกูต้องและในทางท่ีสร้างสรรค์ เช่น คนท่ีมีปัญหาเร่ืองข้อกฎหมาย ปัญหาเร่ืองสงัคม 
ฯลฯ ก็ต้องการค าตอบซึง่เป็น “ทางออก” ท่ีจะเป็นไปได้ ถ้าเป็นปัญหาชีวิต พวกเขาก็อาจต้องการหลกัธรรมเป็น
แนวทางการด าเนินชีวิต หรือหลกัจิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืน 
 โดยทั่วไปจุดมุ่งหมายส าคญัของการให้ค าปรึกษา คือการช่วยให้บุคคลมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้
อ้างว้างโดดเด่ียว แต่ยงัมีใครคนหนึ่งนัง่ฟังเร่ืองราวหรือความคบัข้องใจของเขาอย่างตัง้ใจและพร้อมท่ีจะให้
ค าปรึกษา "ค าปรึกษา" ท่ีวา่นีอ้าจมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ 1) การ “ชีแ้นะ” ทางออกหรือหนทางอนัควร และ 2) การ
ให้ข้อคิดเพ่ือช่วยให้บคุคลได้รู้จกัและเข้าใจตวัเองจนกระทัง่สามารถใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาของตนได้
อยา่งเหมาะสมกบับริบท 
 เน่ืองจากปัญหาหรือความทุกข์บางอย่างท่ีบุคคลก าลงัประสบอยู่นัน้ บางทีก็เป็นเร่ืองง่ายๆ แต่คิดไม่
ออกเหมือนมีบางสิ่งบางอยา่งมาบดบงัอยู ่ดงันัน้เพียงแคมี่ใครสกัคนมาชีแ้นะ หรือเพียงแตเ่ปล่ียนมมุมอง เราก็
จะเห็นแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาได้ง่ายๆ 
 การตอบจดหมายท่ีดี ไม่ได้มีประโยชน์แค่เจ้าของจดหมายเท่านัน้ แต่ผู้อ่านทัว่ไปก็มกัจะได้ “เรียนรู้” 
ไปพร้อมๆ กนัด้วย จึงพบว่านกัอ่านหลายคนสนใจท่ีจะอ่านคอลมัน์ประเภทนี ้แม้ว่าตนจะไม่ได้ประสบปัญหา
เชน่นัน้ แตเ่ม่ืออา่นแล้วก็ได้ความรู้และเก็บเก่ียวประสบการณ์จากผู้ อ่ืนไปปรับใช้ได้ในอนาคต 
 สิ่งท่ีควรค านึงประการต่อมาส าหรับผู้ เขียนและนกัอ่านเจ้าของผลงานคือ จริยธรรม โดยทัง้สองฝ่าย
จะต้องเคร่งครัดและจริงจงักบัเร่ืองนี ้ด้วยการไม ่“คดัลอก” หรือ “๖ดตอ่” หรือ “น า” ผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของ
ตนเองโดยไมร่ะบหุรืออ้างอิงแหลง่ท่ีมา สดุท้าย คือ ความจริงใจของทัง้สองฝ่ายท่ีมุง่ในความปรารถนาดีตอ่กนั 
 
บทสรุป  
 คอลัมน์เบ็ดเตล็ด แม้ว่าช่ือนีจ้ะให้ความรู้สึกว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อย ไม่ค่อยส าคญัเท่าใดนัก  แต่หาก
ส ารวจตวัเองจะพบวา่ผู้อา่นหลายทา่นท่ีหยิบนิตยสารหรือหนงัสือพิมพ์ขึน้มาก็มกัจะอ่านคอลมัน์เบ็ดเตล็ดก่อน
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เป็นอนัดบัแรก เพราะเป็นคอลมัน์ท่ีให้ทัง้สาระความรู้ ความเพลิดเพลินใจ ซึง่เป็นส่วนท่ีเติมเต็มให้นิตยสารและ
หนงัสือพิมพ์มีความสมบรูณ์และมีชีวิตชีวามากขึน้ 
 

รายการอ้างอิง 
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