


การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 

 

 

 

 

 

 

วนิดา  พรมเขต 

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน กลุ่มการสอนวิชาภาษาไทย) 
 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2559 
 



ก 

 

ค ำน ำ 
 

ท่ามกลางกระแสแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้กล่าวถึงความหลากหลายของข้อมูล
ข่าวสารที่มีการสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็วและกว้างไกล ข้อมูลข่าวสารที่มีอย่างมากมายในปัจจุบันนั้น
มีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นท าอย่างไรที่ผู้อ่านจะสามารถพิจารณาข้อมูลนั้น
ให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นว่าความสามารถในการอ่านระดับการพินิจพิจารณา ไตร่ตรอง      
ความน่าเชื่อถือ และตัดสินคุณค่าเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ หรือที่เราเรียกว่า การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นยิ่งต่อคนในสังคม   

ด้วยบทบาทของการเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการพัฒนาทักษะการอ่าน ผู้เขียนจึงได้ท า
วิจัยเพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลจากการวิจัยท าให้ผู้เขียนเห็นว่า 
ความรู้และความเข้าใจเร่ืองความต่างตามรูปแบบและประเภทของงานเขียนเป็นเร่ืองส าคัญที่ผู้อ่าน
ควรทราบ เพราะจะท าให้ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านได้ตรงตามจุดประสงค์ ด้วยสามารถคาดเดาสิ่งที่ควร
ได้รับจากการอ่าน รวมถึงสามารถอ่านได้อย่างถูกวิธีตามประเภทของบทอ่านนั้น 

ผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นและพยายามน าเสนอการอ่านงานเขียนหลายประเภท 
ดังนั้นนอกจากการน าเสนอความรู้เบื้องต้นของการอ่านโดยทั่วไป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณแล้ว ในต าราเล่มนี้จึ งประกอบไปด้วยการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆอย่างมี
วิจารณญาณประกอบด้วย ข่าวจากหนังสือพิมพ์ สารคดี บทความ เร่ืองสั้น และร้อยกรอง เพ่ือใช้เป็น
ต าราในรายวิชา TC03102 การพัฒนาทักษะการอ่าน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าต าราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจศึกษาเร่ืองของการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ และขอขอบคุณ ผศ.เตือนใจ พิทักษานุรัตน์ ผศ.จินตนา ด้วงแพง ที่กรุณาให้ค าแนะน า 
และขอขอบคุณทุกก าลังใจจากทุกท่านที่คอยสอบถามความก้าวหน้า สุดท้ายนี้หากผู้อ่านเห็นว่ามี                             
ส่วนใดที่ตกหล่นไม่สมบูรณ์ก็ขอความกรุณาจากท่านช่วยให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาให้เป็นต าราที่ดีมี
คุณค่าต่อผู้อ่านยิ่งขึ้น จักขอบพระคุณอย่างสูง 
 

         วนิดา พรมเขต 

                   ธันวาคม 2559 
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บทที่ 1 

การอ่านเบื้องต้น 

 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย พหูสูต ว่าหมายถึง ผู้มีความรู้
เพราะได้สดับตรับฟังหรือศึกษาเล่าเรียนมามาก จากการให้ความหมายข้างต้นนี้ท าให้เห็นได้ว่าผู้ที่มี
ความเพียรในการฟังหรือการศึกษาด้วยการอ่านจะเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียว เพราะการฟังและอ่าน
มากผู้อ่านย่อมซึมซับเอาความรู้ที่ได้มา ไปพิจารณาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์  

โดยเฉพาะความรู้ที่เกิดจากการอ่าน การอ่านเป็นรูปแบบในการศึกษาที่มีความส าคัญต่อ 

การพัฒนาของมนุษย์ เพราะวิทยาการความรู้มากมายได้ถูกถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือ ส่งต่อความรู้ 
จากรุ่นสู่รุ่น ผู้อ่านสามารถพิจารณาข้อมูลที่ได้รับอย่างถ่ีถ้วน สามารถอ่านทบทวนได้ ดังนั้น หนังสือจึง
เป็นแหล่งความรู้ส าคัญ ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้กล่าวถึง
ความส าคัญไว้ว่า 

"หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด น าดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใส 

ให้ความรู้ส าเริงบันเทิงใจ   ฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวัน 

มีวิชาหลายอย่างต่างจ าพวก  ล้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสันต์ 
วิชาการสรรมาสารพัน   ชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย"  
พระราชนิพนธ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความส าคัญของการอ่านที่มีคุณประโยชน์มากมายกับชีวิต

เพราะนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังได้ทั้งความบันเทิงใจอีกด้วย 

ด้วยความส าคัญของการอ่านต่อการพัฒนา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติก าหนดให้ปี พ.ศ. 2552-

2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของไทย และก าหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้าย 

วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันรักการอ่าน เพ่ือให้
ทุกคนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและน าไปสู่การปฏิบัติที่ดี บทนี้จึงเป็นการให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านเพ่ือให้เห็นความส าคัญ และให้รู้จักหลักการที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน                    
ซึ่งเป็นข้อมลูที่น าไปสู่ความสามารถในการอ่านระดับสูงคือการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 

1. ความหมายของการอ่าน 

ผกาศรี เย็นบุตร (2542: 5) และพนิตนันท์ บุญพามี (2542: 1-2) ได้ให้ความหมายของ 
การอ่านซึ่งมีความสอดคล้องกันในด้านที่ว่า การอ่าน คือ การท าความเข้าใจความหมายของตัวหนังสือ 
และสัญลักษณ์ แต่นอกจากนั้นแล้วการแปลความจากสัมผัสรู้สึกธรรมชาติ หรือเรื่องราวต่างๆ          

ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2553: 49) ก็ถือเป็นการอ่านด้วยเช่นกัน เห็นได้ว่าการให้ความหมายของการอ่าน
โดยรวมค่อนข้างกว้างเป็นได้ทั้งวัจนภาษา อวัจนภาษา และอ่ืนๆ ที่สามารถตีความ แต่จุดร่วมกัน 
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ของการให้ความหมายของการอ่านคือ สารที่ได้รับนั้นสามารถเห็นได้ด้วยตา ดังนั้น ผู้ที่มีความพร้อม 

ในการมองเห็น และมีความสามารถของสมองในการตีความจึงเป็นผู้ที่สามารถอ่านได้   
ในเรื่องการตีความสิ่งที่อ่าน ผู้อ่านจะท าความเข้าใจได้ดีหรือไม่เพียงไรนั้น ผกาศรี เย็นบุตร 

ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยอันได้แก่ สติปัญญา อารมณ์ ประสบการณ์ อายุ และ
ความสามารถทางภาษา เห็นได้ว่ามีบางปัจจัยที่ผู้อ่านสามารถฝึกฝนด้วยตนเอง เช่น ประสบการณ์ 
และความสามารถทางภาษา ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากการอ่านมาก ดังนั้น เรื่องของความสามารถ 

และความเข้าใจในการอ่านจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปตามเวลา แต่สามารถพัฒนาด้วยตนเอง พร้อมกับ 

การอ่านด้วยความพินิจพิเคราะห์ ดังที่ สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 14) ได้กล่าวว่า 
การอ่านด้วยความพินิจพิเคราะห์นี้จะท าให้ได้ความรู้อย่างถ่องแท้ซึ่งมีความส าคัญกับผู้อ่าน 

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การอ่าน หมายถึง การท าความเข้าใจความหมายของ
สัญลักษณ์ใดใด ซึ่งเป็นได้ทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา ที่ต้องใช้ความคิดในการพิจารณาเพ่ือให้ 
ได้เนื้อหาสาระที่ถูกต้อง ดังนั้น ความสามารถในการอ่านจึงมีหลายระดับขึ้นอยู่กับความพร้อม ทักษะ
และประสบการณ์ของผู้อ่าน แต่การอ่านที่ถือเป็นหัวใจคือการอ่านในใจระดับการใช้วิจารณญาณ 

หรือทีเ่รียกว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นการอ่านเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

ดังที่จะได้ขยายความในบทต่อไป 

 

2. ความส าคัญของการอ่าน 

การอ่านเป็นทักษะการรับสารที่ส าคัญเพ่ือการเรียนรู้ของมนุษย์ ดังนั้น การอ่านจึงมีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาให้ผู้ที่รักในการอ่านเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพ 

การอ่านไม่เพียงช่วยพัฒนาในระดับบุคคลเท่านั้น แต่ยังพัฒนาไปถึงระดับของสังคมอีกด้วย 

ดังนั้น ความส าคัญของการอ่านจึงสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
2.1 ความส าคัญต่อตัวเอง 

2.1.1 พัฒนาความสามารถ มนุษย์เรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น การอ่านจึงเป็น
ทักษะส าคัญที่ช่วยให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ทั้งในวัยเรียนและวัยท างาน เช่น ในวัยเรียน นักเรียน 
นักศึกษาย่อมต้องอ่านหนังสือ หรือต าราเรียนเพ่ือท าความเข้าใจในรายวิชาที่เรียน วัยท างาน 
คนท างานต้องพัฒนาความสามารถในการท างานอย่างสม่ าเสมอด้วยการหาความรู้เพ่ิมจากการอ่าน
หนังสือ รายงานวิจัย หรือบทความ สารคดี เป็นต้น 

2.1.2 รับความบันเทิง การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมที่นับว่าลงทุนน้อย แต่ให้ความคุ้มค่า
มาก การอ่านเพื่อความบันเทิงสามารถอ่านได้จากนวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร นิทาน การ์ตูน เป็นต้น 
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2.1.3 รับรู้ข่าวสาร การอ่านช่วยให้รู้ข้อมูลข่าวสารและทันเหตุการณ์ การอ่านเพ่ือรับรู้
ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสังคม เช่น การอ่านจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ประกาศ 

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

2.1.4 มีความคิดดีและตัดสินใจได้ถูกต้อง บุคคลที่ชื่นชอบการอ่าน มักจะเป็นผู้มีความรู้ 
มีข้อมูล และประสบการณ์ที่ช่วยในการตัดสินใจได้ดี เช่น การอ่านโฆษณาสินค้าหรือบริการ การอ่าน 

ป้ายหาเสียง เป็นต้น 

2.2 ความส าคัญต่อผู้อ่ืนและสังคม 

2.2.1 พัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจ การอ่านช่วยให้ประชากรของสังคมเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ดังนั้น จึงส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ คือ ประชาชนรู้หน้าที่ของตนเองและท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพจึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชาติ 

2.2.2 พัฒนาประเทศทางการเมืองและการปกครอง คือ เมื่อประชาชนรู้หน้าที่ 
และบทบาทของการเป็นผลเมืองที่ดี รับรู้และเข้าใจนโยบายจากภาครัฐ ก็ท าให้สามารถด าเนินชีวิต 

ในสังคมได้อย่างสงบสุข นอกจากนั้นการติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารทางการเมืองอย่าง
สม่ าเสมอก็เป็นหน้าที่ของประชาชนในการส่งเสริม รวมทั้งป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากนโยบายและการท างานที่ผิดพลาดของภาครัฐ 

เห็นได้ว่าการอ่านมีความส าคัญมาก ดังนั้น ผู้ที่อ่านอย่างสม่ าเสมอจึงเป็นผู้ได้รับประโยชน์ 
จากการอ่านไปใช้ในชีวิตมากเช่นกัน 

 

3. องค์ประกอบของการอ่าน   

องค์ประกอบของการอ่านประกอบด้วย สาร ผู้อ่าน ความหมาย และการน าไปใช้ สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 

3.1 สาร คือเนื้อหา สาระของเรื่องที่ผู้เขียนต้องการสื่อถึงผู้อ่านโดยมีจุดประสงค์ เช่น ให้ความรู้ 
ข้อคิดค าสอน โฆษณาจูงใจ หรือให้ความบันเทิงใจ 

3.2 ผู้อ่าน คือผู้ที่มีจุดประสงค์ที่จะรับรู้ความหมายและสารจากสิ่งที่อ่าน ผู้อ่านต้องมี 
ความพร้อมทางร่างกายคือมีสายตาที่เป็นปกติ รวมถึงมีความสามารถในการอ่านออกจึงจะสามารถ
อ่านท าความเข้าใจได้ 

3.3 ความหมาย การอ่านคือการท าความเข้าใจความหมายโดยเฉพาะภาษาเขียน การอ่าน 

งานเขียนประเภทงานวิชาการ เช่น ต ารา หนังสือเรียน บทความ หรืองานเขียนประเภทให้ข้อมู ล
ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เช่น ข่าว ผู้อ่านมักจะท าความเข้าใจการอ่านโดยไม่ต้องอาศัยการตีความเนื่องจาก
ผู้เขียนต้องการสื่อความอย่างตรงไปตรงมาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย แต่หากเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดี 
เช่น เรื่องสั้น บทกวีนิพนธ์ ผู้อ่านจะต้องเลือกความหมายของสิ่งที่อ่านเพราะผู้เขียนอาจไม่กล่าวไว้
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โดยตรง เช่น ใช้การเปรียบเทียบ ใช้สัญลักษณ์ เช่นนี้ผู้อ่านจะต้องพิจารณาสิ่งที่อ่านอย่างรอบด้าน 

พิจารณาบริบทของสิ่งที่อ่านว่าควรจะให้ความหมายอย่างไร 

3.4 การน าไปใช้ ประโยชน์สูงสุดที่ได้จากการอ่านเพ่ือการพัฒนาตนคือ การน าไปใช้  
หมายถึงเมื่อผู้อ่านอ่านข้อความใดแล้วควรได้ประโยชน์จากสิ่งที่อ่าน เช่น อ่านเพ่ือตอบข้อสงสัย 

อ่านเพื่อการพัฒนางาน หรือบางครั้งการน าไปใช้นั้นอาจเป็นในรูปแบบการเก็บเป็นข้อคิดก็ได้ 
ทุกองค์ประกอบล้วนมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการอ่าน โดยเฉพาะผู้อ่านซึ่งเป็น 

ผู้แสดงพฤติกรรมส าคัญในการรับสารจากผู้เขียนที่ต้องมีความพร้อมทั้งทางกายและมีความสามารถ  

ในการอ่านตั้งแต่การเข้าใจความหมาย จนถึงการน าสาระที่ได้จากการอ่านมาพิจารณาเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   

 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการอ่าน 

 องค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการอ่านคือผู้รับสาร ผู้อ่านที่มีความพร้อม 

จะสามารถประสบความส าเร็จในการอ่านได้มากกว่าคนที่ขาดความพร้อม ความพร้อมในการอ่าน 

เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
4.1 สุขภาพร่างกายของผู้อ่าน 

การที่ผู้ อ่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน 
โดยเฉพาะการมีสายตาและความสามารถในการคิดที่เป็นปกติ เพราะในขณะที่อ่านนั้นการเคลื่อนของ
สายตาจะต้องท างานสัมพันธ์กับสมองในการคิดวิเคราะห์ และนอกจากนั้นความพร้อมทางกาย เช่น 
การไม่เจ็บป่วย หรืออยู่ในสภาวะร่างกายที่พร้อมก็จะส่งผลต่อความสามารถในการอ่านที่ยาวนานขึ้น 

4.2 สุขภาพทางจิตของผู้อ่าน 

หากผู้อ่านมีจิตใจห่อเหี่ยวไม่มีความพร้อมด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น กังวลใจเรื่อง 
การท างาน เครียดเรื่องฐานะการเงิน ก็จะท าให้เสียเวลาในการอ่าน เพราะไม่มีจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่อ่าน 

ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นอาจท าให้อ่านวนซ้ าๆ และแม้จะพยายามอ่านซ้ าเท่าใด ความเข้าใจในการอ่านก็
ไม่ได้เ พ่ิมขึ้น ดังนั้น ผู้ อ่านควรส ารวจความพร้อมในการอ่านของตนเอง หากมีเรื่องกังวลใจ 

หรือวุ่นวายใจควรหาวิธีปล่อยวางเพ่ือมุ่งสมาธิให้กับการอ่านได้มากที่สุด 

4.3 สภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมที่ดี เช่น อากาศถ่ายเท ไม่ร้อน ไม่มีกลิ่นรบกวน ไม่มีเสียงดังรบกวน 

สภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยสร้างสมาธิให้กับผู้อ่านได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากต้องการอ่านหนังสือโดย
เฉพาะที่เป็นหนังสือทางวิชาการที่ต้องท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ต้องคิดวิเคราะห์ตาม ผู้อ่านพึงหา
สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การอ่าน 
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4.4 พื้นฐานความรู้ 
ผู้อ่านต้องมีพ้ืนฐานในการอ่านโดยเริ่มจากความสามารถในการอ่านออก แล้วจึงพัฒนา 

สู่การอ่านเป็น การอ่านเป็นนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ทั้ง
โดยตรงและโดยนัย นอกจากนั้นแล้วการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่อ่านมากก็จะช่วยให้ผู้อ่าน 

ท าความเข้าใจสิ่งที่ อ่านได้เร็วและลึกซึ้งมากขึ้น ดังนั้น นักอ่านที่ดีจึงควรเพียรศึกษาหาความรู้ 
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับชีวิต 

4.5 ความสมบูรณ์ของบทอ่าน 

บทอ่านที่ไม่สมบูรณ์ย่อมส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการอ่าน ดังนั้น บทอ่านจึงควร 

มีความสมบูรณ์ เช่น กระดาษไม่ฉีกขาด เปรอะเปื้อน มีการจัดพิมพ์ที่ดีตัวหนังสือมีความคมชัด 
รูปแบบน่าสนใจ มีเนื้อหาสมบูรณ์น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

4.6 วิธีการอ่าน 

การที่ผู้อ่านรู้วิธีการอ่านและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้มีความสามารถ 

ในการอ่านได้ดีขึ้น วิธีการอ่านที่ดีมีดังนี้ 
4.6.1 เลือกหนังสือให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจในการอ่าน 

4.6.2 อ่านส ารวจหนังสือ โดยเริ่มจากอ่านปก ค าน า สารบัญ เนื้อหาคร่าวๆ และการ
อ้างอิง 

4.6.3 เมื่อต้องการอ่านเอาเรื่อง คือ เอาใจความส าคัญ หรือสาระของเรื่องผู้อ่านควร 

ใส่ใจในเรื่องต่อไปนี้ 
1) ควรก าหนดช่วงสายตาในบรรทัดให้กว้างโดย หนึ่งบรรทัดอาจมีจุดพักสายตา

ได้สามจุดที่ ต้นบรรทัด กลางบรรทัด และท้ายบรรทัด หากอ่านคล่องขึ้นอาจเหลือเพียงต้น และ 

ท้ายบรรทัด 

2) ไม่ชี้นิ้วตามตัวอักษรที่อ่านเพราะจะท าให้อ่านได้ช้าลง แต่หากเป็นการไล่นิ้ว 

ตามบรรทัดสบายๆ ก็สามารถท าได้หากท าให้อ่านได้คล่องขึ้น 

3) ไม่ท าปากขมุบขมิบเวลาอ่านเพราะนอกจากจะท าให้อ่านช้าแล้ว ยังท าให้
ความสามารถในการจับใจความส าคัญของเรื่องลดลง 

4) ไม่ อ่านวนกลับไปกลับมา การอ่านวนกลับไปกลับมาท าให้ผู้ อ่านเกิด 

ความสับสนเพ่ิมขึ้น ดังนั้น แม้ว่าจะไม่เข้าใจสิ่งที่อ่านในเบื้องต้นก็ควรอ่านจนจบ แล้วจึงกลับมาอ่าน
ซ้ าเป็นรอบที่สอง เช่นนี้จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น ทั้งนี้การอ่านซ้ าในข้อความเดิมอาจเกิดขึ้นได้บ้าง 
แต่ควรเป็นกรณีที่ตั้งใจอ่านเพ่ือย้ าความเข้าใจ หรืออ่านเอารายละเอียด ซึ่งต้องไม่บ่อย และ 

ไม่ก่อให้เกิดความสับสน 
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5) เมื่ออ่านในใจต้องไม่ได้ยินเสียงอ่านของตนเองในหัว หากผู้อ่านได้ยินเสียงอ่าน
ของตนเองในหัวแสดงว่าก าลังเสียสมาธิในการอ่าน ควรพักการอ่านชั่วครู่แล้วเริ่มอ่านใหม่ด้วยการเพ่ง 
ความสนใจไปที่การอ่านและอ่านให้เร็วขึ้น 

6) หลังจากอ่านจบหนึ่งรอบ ควรอ่านซ้ าเพ่ือเก็บรายละเอียด 

7) จดบันทึกสาระส าคัญในการอ่าน การจดบันทึกจะท าให้จดจ าเรื่องราวที่อ่าน
ได้ดียิ่งขึ้น และหากต้องทบทวนในวันหลังก็สามารถอ่านจากบันทึก ซึ่งจะท าให้ใช้เวลาในการอ่าน
ทบทวนน้อยลง 

ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จที่ เกิดจากตัวผู้อ่านคือ จิตใจที่พร้อม การมีสมาธิ มีพ้ืนความรู้ 
ทางภาษา และประสบการณ์ที่อาจเกิดจากการอ่านมาก และมีวิธีการอ่านที่ถูกต้อง เหล่านี้ถือเป็น 

สิ่งส าคัญท่ีผู้อ่านต้องฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะด้วยตนเอง 
 

5. ลักษณะของนักอ่านที่ดี 
 การเป็นนักอ่านที่ดีนั้นนอกจากจะมีความพร้อมทางกาย จิตใจ พ้ืนฐานความรู้ สภาพแวดล้อม
ที่ดี และวิธีการอ่านที่ดีแล้ว ยังต้องมีลักษณะของการเป็นนักอ่านที่ดีดังนี้ 
 5.1 มีความสนใจและติดตามอ่านอย่างสม่ าเสมอ 

5.2 พยายามหาโอกาสในการอ่าน 

5.3 อ่านหนังสือหลากหลายไม่เลือกประเภท 

5.4 มีสมาธิและวิธีการอ่านที่ดี 
5.5 มีความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน ได้ใจความส าคัญ ได้สาระหรือแนวคิดของเรื่อง 
5.6 รู้จุดประสงค์ของผู้เขียน 

5.7 มีความรู้และเข้าใจในรูปแบบและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ 

5.8 สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องราวที่อ่านได้ 
5.9 ท าบันทึกความรู้จากการอ่าน การท าบันทึกจะช่วยจัดล าดับความคิดและจดจ าได้ดีขึ้น 

รูปแบบหนึ่งในการจดบันทึกเนื้อหาที่มีความซับซ้อนซึ่งเป็นที่นิยมคือ การท าแผนภาพความคิด 

(Mind Map) 
5.10 ทบทวนความรู้สม่ าเสมอและท าบันทึกเพ่ิมเติมเพ่ือขยายขอบเขตของความรู้และท าให้  

เกิดความเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 

5.11 น าประโยชน์จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อาจน าความรู้ที่ได้รับสร้างเป็น
ชิ้นงาน หรือเก็บเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิต 

ผู้ที่จะฝึกฝนตนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการอ่านพึงพิจารณาตนเองว่าตนมีลักษณะของ  

การเป็นนักอ่านที่ดีหรือไม่ เพราะหากข้อใดที่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าตนยังบกพร่องก็นับได้ว่าเป็น
ข้อดีที่เห็นจุดที่ควรน ามาปรับปรุงตนเอง 
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6. จุดประสงค์ของการอ่าน 

จุดประสงค์ของการอ่านแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ จุดประสงค์ทั่วไป และจุดประสงค์เฉพาะ 
อธิบายได้ดังนี้ 

 6.1 จุดประสงค์ทั่วไป 

สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 22-23) กล่าวถึงจุดประสงค์ทั่วไป 

ของการอ่านมีดังนี้  
6.1.1 อ่านเพ่ือให้รู้ แบ่งออกเป็น อ่านเพ่ือหาค าตอบในสิ่งที่ต้องการ อ่านเพ่ือศึกษา 

หาความรู้เรื่องราวต่างๆ อ่านเพ่ือต้องการข่าวสาร ข้อเท็จจริง อ่านเพ่ือศึกษาค้นคว้าเป็นพิเศษ 

และอ่านเพื่อหาข้อมูลประมวลเอามาท าวิจัย   
6.1.2 อ่านเพ่ือความสนุกสนานบันเทิงหรือเพลิดเพลิน เป็นการพักผ่อนเพ่ือคลาย 

ความเคร่งเครียด ได้แก่ การอ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดี นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณคดี เป็นต้น   
6.1.3 อ่านเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงสังคม คนรักหนังสือหรือคนรักการอ่านเป็นคนน่าคบ 

อาจเข้ากับคนต่างชั้นต่างระดับได้ง่าย เพราะมีความรู้กว้างขวาง ทัศนะทันสมัย คุยกับใครก็รู้เรื่องและ
เป็นที่น่าเชื่อถือ   

6.2 จุดประสงค์เฉพาะ 

หากแบ่งจุดประสงค์ของผู้อ่านให้แยกย่อยลงอาจจ าแนกได้ดังนี้ 
6.2.1 เพ่ือให้ได้ความรู้ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์และท าให้ผู้อ่านมีความคิดแตกฉานยิ่งขึ้น 

6.2.2 เพ่ือให้ได้ความบันเทิงเป็นการคลายเครียด 

6.2.3 เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
6.2.4 เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เช่น ซื้อสินค้าและบริการ หรือลงมือท าการใดๆ 

6.2.5 เพ่ือใช้แก้ปัญหาทั้งในการเรียน การท างาน และในชีวิตประจ าวัน 

6.2.6 เพ่ือไขข้อสงสัยในเรื่องท่ีก าลังติดตาม เช่น ข่าวสารสังคม ดารา เป็นต้น 

6.2.7 เพ่ือสร้างก าลังใจในการท างานหรือการใช้ชีวิต 

ความสามารถในการจ าแนกจุดประสงค์ของผู้เขียนเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งส าหรับการอ่าน 

เพราะจะท าให้ผู้อ่านตีความและดึงเนื้อหาสาระที่ผู้เขียนต้องการสื่อออกมาได้อย่างถูกต้อง และควร
เข้าใจว่างานเขียนแต่ละงานอาจมีได้มากกว่าหนึ่งจุดประสงค์  

 

7. ประเภทของการอ่าน 

ประเภทของการอ่านสามารถแบ่งตามวิธีการได้ 2 วิธี คือ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ 
การอ่านทั้ง 2 ประเภท มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากดังจะได้อธิบายดังนี้ 

7.1 การอ่านออกเสียง คือ การที่ผู้อ่านออกเสียงตามตัวอักษร เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 
ที่ปรากฏในการอ่าน เพ่ือความเข้าใจหรืออรรถรสของผู้ฟัง การอ่านออกเสียงสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
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7.1.1 การอ่านตีบท หมายถึง การอ่านออกเสียงโดยใส่อารมณ์ ความรู้สึก ให้เหมาะกับ
บทที่ก าลังอ่าน เพ่ือให้ผู้ฟังได้รับอรรถรสจากการอ่านนั้น เนื้อหาที่น ามาอ่านตีบทสามารถเป็นได้      
ทุกประเภท เช่น บทละคร เรื่องสั้น บทวิจารณ์ ข่าว บทความ สารคดี เป็นต้น 

7.1.2 การอ่านออกเสียงธรรมดา หมายถึง การอ่านออกเสียงโดยไม่ใส่อารมณ์ แต่เน้น    
ความถูกต้องของการอ่าน เช่น การอ่านข่าว อ่านประกาศ อ่านสารคดี อ่านบทความ เป็นต้น 

7.1.3 การอ่านท านองเสนาะ คือ การอ่านบทร้อยกรองรูปแบบต่างๆ ให้ถูกต้องตาม       
ฉันทลักษณ์ มีน้ าเสียง และลีลาของเสียงที่น่าฟัง ช่วยให้ผู้ฟังได้ชื่นชมความงดงามทางภาษา และ      
การสรรค์ค าของกวี 

7.2 การอ่านในใจ คือ การอ่านที่ไม่ต้องออกเสียง แต่เป็นการอ่านเพ่ือความหมาย        
ความเข้าใจเรื่องราว ด้วยการจับใจความส าคัญ การตีความ การวิเคราะห์ และการประเมินค่า            
เป็นการอ่านที่ให้ประโยชน์กับผู้อ่าน ด้วยการแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นความคิด       
และน าความคิดนั้นไปใช้ประโยชน์ 

สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 50-52) ได้ให้ข้อแตกต่างระหว่างการอ่าน   
ออกเสียงและอ่านในใจไว้ดังนี้   
 

ตารางท่ี 1-1  ข้อแตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ 

การอ่านออกเสียง การอ่านในใจ 

1. การถ่ายทอดตัวอักษรออกเป็นเสียง 1. การถ่ายทอดตัวอักษรเป็นความคิด 

2. เหน็ดเหนื่อยกว่าเพราะต้องใช้แรงออกเสียง        
ก่อนถ่ายความคิด 

2. เหนื่อยน้อยกว่าการอ่านออกเสียง        
เพราะถ่ายความคิดโดยตรง 

3. ต้องค านึงถึงผู้ฟังว่าจะฟังได้ชัดเจนถูกใจ
หรือไม่ 

3. ไม่ต้องค านึงถึงผู้ฟัง เพราะมีตัวผู้อ่าน       
เป็นผู้ฟังเพียงคนเดียว 

4. ต้องระมัดระวังการอ่านทุกถ้อยค า ทุกวรรค           
ทุกประโยค ทุกตอนจะอ่านออกเสียงผ่านๆ เลย
ไป ไม่ได้เด็ดขาด 

4. อาจอ่านเพียงให้ทราบความส่วนรวม        
หรือจับเพียงใจความส าคัญ พลความอาจอ่าน
ข้ามๆ ไปก็ได้ 

5. อ่านไปได้ช้ากว่าอ่านในใจเพราะความจ าเป็น
เกี่ยวกับผู้ฟังที่อาจแตกต่างกัน ทั้งพ้ืนความรู้        
ความเข้าใจ สนใจ การได้ยิน ยิ่งผู้ฟังมีมาก       
ปัญหาเหล่านี้จะมากตาม 

5. อ่านไปได้เร็วกว่าอ่านออกเสียงอย่างแน่นอน  
ยิ่งผู้อ่านมีความพร้อมด้านความรู้ประสบการณ์ 
ร่างกาย ยิ่งอ่านเร็วขึ้นโดยไม่ต้องห่วงอะไร 
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ตารางท่ี 1-1  ข้อแตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ(ต่อ) 
การอ่านออกเสียง การอ่านในใจ 

6. มีความล าบากในการคาดคะเนผู้ฟังตาม
สภาพที่ เป็นจริง ซึ่งท าให้ความเร็วในการอ่าน
ไม่ตายตัวต้องพยายามอ่านให้ผู้ฟังตามความคิด
ที่อ่านให้ทัน ช้าเกินไปก็น่าเบื่อ การอ่านให้นิสิต
มหาวิทยาลัย  ฟังย่อมใช้อัตราเร็วกว่าอ่านให้
นักเรียนมัธยมฟัง เป็นต้น 

6. หมดภาระเรื่องคาดคะเนผู้อ่าน อาจเร่ง
อัตราเร็วได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องกังวล
ว่าจะเป็นคนกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ แต่อยู่ที่ 
การพิจารณาตัวผู้อ่านเองว่า ควรจะไปได้เร็ว
เพียงใด การอ่านจึงจะได้ผลตามท่ีต้องการ 

7. การอ่านออกเสียงเข้าใจเนื้อความได้ช้ากว่า         
การอ่านในใจ บางทีจะต้องเตรียมตัวก่อนโดย
ซ้อมให้พร้อมก่อนอ่านจริง มีการแบ่งวรรคตอน
เพ่ือให้ความคิดออกมาชัดเจน      

7. การอ่านในใจเข้าใจเนื้อความได้รวดเร็วกว่า
อ่านออกเสียง นอกจากไม่ต้องซ้อม ยังอาจ       
เร่งความเร็วได้ กรณียังไม่เข้าใจอาจรีบกลับมา
ทบทวนใหม่ได้อีก              

 

ทั้งนี้การเปรียบเทียบความแตกต่างข้างต้นท าให้เห็นว่าการอ่านออกเสียงเป็นการอ่านเพ่ือ      
ความเข้าใจ และความพอใจของผู้อ่ืน ย่อมมีความยากในการอ่านที่ต้องฝึกฝน และเช่นเดียวกับ      
การอ่าน  ในใจที่ก็ต้องฝึกฝน แม้จะไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความเข้าใจของใคร แต่ความเข้าใจต่อเรื่องที่
อ่านของตนเองเป็นสิ่ งที่ส าคัญ และการอ่านในใจนี่ เองที่ เป็นการอ่านเ พ่ือพัฒนาความคิด 
ความสามารถในการท างาน และการใช้ชีวิต เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ส าคัญที่ทุกคนควรฝึกฝนให้
เกิดเป็นความสามารถ และจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารสามารถ
สื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว  

 

8. การอ่านพิจารณาส่วนประกอบของหนังสือ 

 หนังสือเป็นการรวบรวม หรือเรียบเรียงงานเขียนให้เป็นรูปเล่ม และมีส่วนประกอบต่างๆ         
ตามรูปแบบของหนังสือ การที่เรารู้จักส่วนประกอบของหนังสือจะท าให้เราเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา
ของหนังสือได้ดีขึ้น เพราะส่วนประกอบแต่ละส่วนของหนังสือมีหน้าที่ในการชี้น าและเชื่อมโยง
ความคิด ส่วนประกอบของหนังสือโดยทั่วไปมีดังนี้ 

8.1 ปกนอก หรือปกหนังสือ เป็นส่วนแรกของหนังสือที่ผู้อ่านมองเห็น ปกนอกเป็นทั้ง
หน้าปก หลังปก รวมทั้งสันปก อาจมีใบหุ้มปกซึ่งเป็นกระดาษอ่อนทับปกแข็งไว้ เนื้อหาของปกนอก 
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ประกอบด้วย ชื่อหนังสือ ชื่อผู้เขียน ตราสัญลักษณ์ ชื่อหน่วยงานที่จัดพิมพ์ บางครั้งอาจมีชื่อผู้แปล
หรือผู้เรียบเรียงอยู่ด้วย 

 

ชื่อปกเป็นกรอบของเนื้อหาให้กับผู้อ่าน ผู้อ่านสามารถพิจารณาได้ว่าตรงกับเรื่องที่สนใจ
หรือไม่ และผู้เขียนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เขียนเพียงใด การผู้เขียนเป็นที่
รู้จักจะมีผลต่อความเชื่อถือเพราะยิ่งผู้เขียนมีประสบการณ์สูงความน่าเชื่อถือก็มากตาม และใน
บางครั้งการรู้จักประวัติหรือผลงานที่ผ่านมาของผู้เขียนก็มีผลต่อการตีความเรื่องที่อ่านด้วย ปัจจุบันนี้
หนังสือหลายเล่มมักให้ข้อมูลไว้ที่ปกหลังเพ่ือเป็นการโปรยเรื่องไว้ให้ติดตามอ่านภายในเล่ม อาจเป็น
การตัดมาจากเนื้อหาของหนังสือ หรือบางครั้งอาจเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เขียนค านิยมให้กับหนังสือ 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     
 

ภาพที่ 1-1  ส่วนประกอบของหนังสือ: ปกหน้า และหลังปก 

(ที่มา: งามพรรณ เวชชาชีวะ, 2553) 
 

ตัวอย่างปกนอกจากหนังสือ นวนิยายเรื่อง “ความสุขของกะทิ” ผู้เขียนคือคุณงามพรรณ       
เวชชาชีวะ ปกหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจ เพราะนอกจากรูปแบบหน้าปกท่ีสวยงามแล้ว ข้อมูลส าคัญ
ยังมีการการันตี รางวัลที่ได้รับมากมาย ทั้งเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจ าปี 
2549 เป็นหนังสือขายดี (Best Seller) มีจ านวนครั้งที่พิมพ์ถึง 76 ครั้ง และค านิยมที่ผู้มีชื่อเสียงได้ให้
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ไว้ที่หลังปก ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นการยืนยันคุณภาพของงานเขียนว่าหากผู้อ่านต้องการอ่านบันเทิงคดี
ที่มีคุณภาพและอบอวลไปด้วยบรรยากาศของความสุข ความอบอุ่นและเรื่องราวที่กินใจแล้ว นวนิยาย
เรื่องนี้จัดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม 

8.2 ปกใน เป็นส่วนส าคัญที่ใช้ในการอ้างอิงที่มาของหนังสือ เป็นการให้รายละเอียดของ
หนังสือ เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส านักพิมพ์ ชื่อผู้วาดภาพประกอบ บรรณาธิการ และจ านวนครั้งที่
พิมพ์ หากหนังสือเล่มใดได้รับการตีพิมพ์บ่อยครั้งและครั้งละมากๆก็สามารถสันนิษฐานได้ว่ าหนังสือ
นั้นแต่งดีจึงใช้กันอย่างกว้างขวาง ยกตัวอย่างปกในของหนังสือ “กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้” 

 

 
 

ภาพที่ 1-2  ส่วนประกอบของหนังสือ: ปกใน 

(ที่มา: กาญจนาคพันธ์, 2545) 
 

ข้อมูลจากปกในนี้ผู้ อ่านจะใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรม           
และในหนังสือบางเล่มก็ได้เขียนข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งผู้อ่านสามารถน าข้อมูลไป   
ปรับเขียนตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ตนเองใช้ได้สะดวก 
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8.3 ค าน าหรือความน า การอ่านค าน ามักเป็นสิ่งที่ผู้อ่านหลายคนมองข้าม แต่แท้จริงแล้ว       
การอ่านค าน าเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งเพราะบางครั้งผู้เขียนได้ชี้แจงท าความเข้าใจในการอ่านกับผู้เขียนไว้      
โกชัย สาริกบุตร (2521: 10) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสอนอ่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับค าน าไว้ว่า 

8.3.1 ค าน าอาจเรียกได้หลายชื่อ เช่น เกริ่นเรื่อง อารัมภบท ประกาศคุณูปการ         
ถ้อยแถลง  ค านิยม เป็นต้น 

8.3.2 ค าน าอาจเขียนขึ้นโดยตัวผู้แต่งเอง ผู้มีชื่อเสียง ผู้ใกล้ชิดกับผู้แต่ง เขียนโดย
ส านักพิมพ์  หรือมีทั้งเขียนโดยผู้แต่ง เขียนโดยส านักพิมพ์ และหลายๆ คนเขียนรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน 

8.3.3 ค าน า คือ ความคิด ความรู้สึก หรือความในใจที่ผู้เขียนต้องการบอกกล่าวให้ผู้อ่าน
ทราบก่อนลงมืออ่านเล่มนั้น 

8.3.4 เนื้อความในค าน าสามารถเป็นได้หลายอย่าง เช่น 

1) บอกล าดับขั้นตั้งแต่เริ่มลงมือเขียนจนหนังสือส าเร็จเป็นรูปเล่ม 

2) บอกวัตถุประสงค์หรือการผลิตหนังสือเล่มนั้น 

3) บอกแหล่งที่มาของเนื้อหา หรอืแรงบันดาลใจของผู้แต่ง 
4) บอกประวัติและผลงานของผู้แต่ง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5) บอกลักษณะเด่นและด้อยของหนังสือ 

6) บอกวิธีใช้หนังสือเล่มนี้ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ 
7) บอกความหวังหรือข้อเสนอแนะที่น่าสนใจบางประการ 

   ฯลฯ 
 

ยกตัวอย่างค าน าจากหนังสือ “ปิยมหาราชานุสรณ์ พุทธศักราช 2548” โดยสมาคมนิสิต
เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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ภาพที่ 1-3  ส่วนประกอบของหนังสือ: ค าน า 
(ที่มา: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548: จ) 

จากตัวอย่างข้างต้นหนังสือเล่มนี้เรียกค าน าว่า ความน า ในเนื้อหาอธิบายถึงที่มาของ  
การท าหนังสือ และลักษณะเด่นของหนังสือที่เป็นการสแกนจากต้นฉบับดั้งเดิม ดังนั้น  จึงไม่มี        
การเปลี่ยนแปลงตัวอักษรและค า จึงมีความถูกต้องสมบูรณ์ตามต้นฉบับ และสามารถใช้อ้างอิงได้เป็น
อย่างดี 

8.4 สารบัญหรือสารบาญ เป็นหน้าที่บอกชื่อบท ชื่อตอน แบ่งหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อย พร้อม
เลขหน้าก ากับไว้อย่างเป็นล าดับ ผู้อ่านสามารถรู้โครงเรื่องของหนังสือทั้งเล่มจากการดูสารบัญ และ
สามารถเลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่สนใจโดยไม่จ าเป็นต้องพลิกอ่านทั้งเล่ม นอกจากนี้ในหนังสือบางเล่ม
อาจมีสารบัญตาราง สารบัญภาพ หากหนังสือเล่มนั้นมีการแทรกตารางและภาพประกอบการอธิบาย
ไว้เป็นจ านวนมาก ยกตัวอย่างสารบัญจากหนังสือ “วังหน้า รัตนโกสินทร์” โดยสุนิสา มั่นคง ก็เป็นอีก
ตัวอย่างสารบัญที่มี  การจัดเรียงดีและแยกหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยอย่างชัดเจน ท าให้ง่ายต่อการค้นหา 
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ภาพที่ 1-4  ส่วนประกอบของหนังสือ: สารบัญ 

(ที่มา: สุนิสา มั่นคง, 2545: 9) 
 

8.5 เนื้อหา ส่วนส าคัญของหนังสือคือส่วนของเนื้อหา เพราะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจะได้อธิบายให้
รายละเอียดโดยเรียงตามล าดับเนื้อหาที่น าเสนอไว้ในสารบัญ ผู้เขียนจะมีวิธีการเขียนเชื่อมโยงเรื่อง      
เข้าด้วยกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และนอกจากตัวหนังสือซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญในเนื้อเรื่องแล้ว        
ยังอาจแทรกด้วยตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ หรือรูปภาพ ที่ผู้เขียนใช้เพ่ือการอธิบายความให้เข้าใจ
ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น ฉะนั้นนอกจากการอ่านตัวอักษรแล้ว ผู้อ่านยังต้องอ่านตาราง หรือรูปภาพ
เหล่านั้นให้เป็น 

8.6 เชิงอรรถ เป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างของหน้าหนังสือ ผู้เขียนมักจะท าตัวเลขยกก ากับไว้ที่ค า
หรือข้อความที่ต้องการอธิบาย เชิงอรรถแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

8.6.1 เชิงอรรถอ้างอิง เป็นเชิงอรรถที่บอกที่มาของค าหรือข้อความ  
8.6.2 เชิงอรรถเสริมความ เป็นเชิงอรรถที่อธิบายความเพ่ิมเติมในสิ่งที่ผู้เขียนเขียนไว้   

ตอนต้น อาจเป็นการให้นิยาม หรือบอกวิธีการ เป็นต้น การอ่านเชิงอรรถประเภทนี้จะท าให้ผู้อ่านมี
ความรู้ที่กว้างขวางและเข้าใจเรื่องได้มากขึ้น 

8.6.3 เชิงอรรถโยง เป็นเชิงอรรถท่ีย้ าว่าค าหรือข้อความที่มีหมายเลขยกก ากับ ผู้เขียนได้  
เคยให้ข้อมูลไว้ในเชิงอรรถหมายเลขหน้าที่เท่าไหร่ 



15 

ยกตัวอย่างจากหนังสือ “ประวัติศาสตร์นอกขนบ” โดยอภิราดี จันทร์แสง เป็นการเขียน
เชิงอรรถเสริมความที่ขยายความค าว่า “ความเป็นรัฐชาติ” โดยให้องค์ประกอบในการเป็นรัฐชาติว่า
ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 

 
 

ภาพที่ 1-5  ส่วนประกอบของหนังสือ: เชิงอรรถเสริมความ 

(ที่มา: อภิราดี จันทร์แสง, 2555: 195) 
 

 

 

 

 นอกจากการเขียนเชิงอรรถไว้ที่ด้านล่างของหน้ากระดาษแล้วหนังสือบางเล่มก็ได้ใช้วิธี
รวบรวมเชิงอรรถและเขียนเรียงล าดับหมายเลข พร้อมกับบอกเลขหน้าในหนังสือที่เชื่อมกับเชิงอรรถ     
โดยเขียนแยกไว้ที่ด้านหลังของหนังสือต่างหาก เช่นจากหนังสือ “วังหน้า รัตนโกสินทร์” โดยสุนิสา 
มั่นคง  
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ภาพที่ 1-6  ส่วนประกอบของหนังสือ: เชิงอรรถที่เขียนรวบรวมแยกไว้ 
(ที่มา: สุนิสา มั่นคง, 2545: 165) 

 

8.7 บรรณานุกรม เป็นส่วนที่ระบุแหล่งที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียน โดยผู้เขียนจะ
ระบุชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ และอาจบอกหมายเลขหน้าของหนังสือ
ที่ผู้อ่านใช้ในการอ้างอิง รายการในบรรณานุกรมจะมีการเรียงล าดับตามพยัญชนะชื่อผู้แต่งหนังสือ ให้
ที่มาของ  แหล่งค้นคว้าไว้อย่างครบถ้วน ผู้อ่านที่มีความสนใจจะศึกษาเรื่องราวให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็
สามารถใช้ข้อมูลจากบรรณานุกรมไปติดตามอ่านหนังสือต้นฉบับ ดังตัวอย่างบรรณานุกรมต่อไปนี้     
ที่น ามาจากหนังสือ “แนวพัฒนาการอ่านเร็ว-คิดเป็น” โดยบันลือ พฤกษะวัน 
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ภาพที่ 1-7  ส่วนประกอบของหนังสือ: บรรณานุกรม 

(ที่มา: บันลือ พฤกษะวัน, 2556: 257) 
 

8.8 ดัชนีหรือดรรชนี เป็นหน้าที่ผู้เขียนจัดล าดับค าหรือชื่อโดยเรียงตามหมวดหมู่ตัวอักษร  
พร้อมทั้งบอกเลขหน้าที่พบค าหรือชื่อนั้นในหนังสือ ดัชนีจึงมีประโยชน์ในการค้นเรื่องย่อยๆ ได้    
อย่างรวดเร็ว และยังเป็นการทบทวนเฉพาะเรื่องอีกด้วย ยกตัวอย่างจากหนังสือ “ภาษาในสังคมไทย         
ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา” โดยอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ที่ก็ได้รวบรวมค าตาม
หมวดหมู่อักษรในดัชนีเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา 
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ภาพที่ 1-8  ส่วนประกอบของหนังสือ: ดัชนี 
(ที่มา: อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2548: 191) 

 

โดยทั่วไปแล้วหนังสือมักมีองค์ประกอบคล้ายๆ กัน แต่อาจต่างกันได้บ้าง เช่น 
ส่วนประกอบของหนังสืออ่านเล่นอาจไม่ครบถ้วนเท่าหนังสือทางวิชาการเพราะไม่จ าเป็นต้องอ้างอิง
ที่มาของความคิด หรือไม่จ าเป็นต้องท าเชิงอรรถเพ่ือขยายความ แต่ถึงอย่างไรส่วนประกอบของ
หนังสือโดยทั่วไปก็มีหลักการเดียวกัน 
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สรุป 

การอ่าน หมายถึงการท าความเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ใดๆ เป็นได้ทั้งวัจนภาษา 

และอวัจนภาษา  ที่ต้องใช้ความคิดในการพิจารณาเพ่ือให้ได้เนื้อหาสาระที่ถูกต้อง มีความส าคัญต่อ
ตัวเองในแง่การพัฒนาความสามารถ  รับความบันเทิง รับรู้ข่าวสาร และช่วยให้มีความคิดดีและ
ตัดสินใจได้ถูกต้อง นอกจากนี้ การอ่านยังมีความส าคัญต่อสังคมเพราะช่วยพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
พัฒนาประเทศทางการเมืองการปกครอง เพราะเมื่อประชาชนมีความรู้ดีย่อมส่งผลต่อการท าหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้อ่านจะประสบความส าเร็จหรือไม่อย่างไร องค์ประกอบส าคัญอยู่ที่ตัวของ
ผู้อ่านที่จะมุ่งมั่นฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการอ่าน  โดยเฉพาะการอ่านเพ่ือพัฒนาความคิด
เช่นการอ่านในใจ ผู้อ่านจะต้องน าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านไปปรับใช้ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของ
ตน ก็จะช่วยให้ประสบความส าเร็จในการอ่านได้ดีขึ้น 
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บทที่ 2 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 

การติดต่อสื่อสารในปัจจุบันมีความหลากหลายในการสื่อสารทั้งเนื้อหาและรูปแบบ ดังนั้น       
ผู้รับสารต้องมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือพิจารณาสิ่งที่อ่าน ว่ามีคุณค่าอย่างไร     
หรือเป็นโทษอย่างไร ดังที่ เอมอร เนียมน้อย (2551: 9) ได้กล่าวไว้ว่าในสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21             
การติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมโลกด าเนินไปอย่างรวดเร็ว 
หลากหลาย และกว้างขวาง ข้อมูลเหล่านั้นมีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และให้โทษ เพ่ือให้การรับข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลายเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้รับสารในยุคนี้จึงจ าเป็นต้อง
เป็นผู้รู้จักคิด พิจารณา แยกแยะ และประเมินข้อมูลข่าวสาร หรือเรื่องราวเหล่านั้นได้ว่ามี                     
ความถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ผู้ที่จะมีความสามารถประเมินคุณค่าของสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องมีทักษะในด้านการรับสารโดยเฉพาะการอ่าน ในขั้นการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ  
 จากค ากล่าวข้างต้นเห็นได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะส าคัญ และจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะท าให้คนในสังคมใช้ชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการโฆษณา สื่อมวลชน หรือการแสดงออกซ่ึงเสรีภาพ          
ทางความคิดในทางการเมืองซึ่งมีอยู่มากในปัจจุบัน   
 

1. ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

ค าว่า วิจารณญาณ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายว่า 
ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ การให้นิยามดังกล่าวดูจะเป็นค าที่ค่อนข้างกว้าง และเกิด
ค าถามตามมาว่า ปัญญาที่สามารถรู้และให้เหตุผลที่ถูกต้องในทางการอ่านหมายถึงอย่างไร  การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณหมายถึงอะไร 

บันลือ พฤกษะวัน (2557: 75) มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2548: 191) และลินจง จันทรวราทิตย์ 
(2542: 61) ได้ให้ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไปในทางเดียวกันโดยมีค าส าคัญที่ต้อง
พูดถึงคือ ค าว่า การตัดสินใจ การประเมินค่า และการน าไปใช้ พฤติกรรมข้างต้นเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น
เมื่ออ่านอย่างมีวิจารณญาณ นั่นหมายถึงผู้ที่อ่านจะต้องอ่านอย่างผู้มีความรู้ มีทักษะในการอ่านที่
สามารถเข้าใจเรื่องราว จนสามารถตัดสินสิ่งที่อ่านได้ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ประเมินค่าว่าเป็น
ประโยชน์หรือโทษ และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร
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นอกจากนี้ เอมอร เนียมน้อย (2551: 11)  ยังกล่าวว่านอกจากการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ       
จะเป็นการพิจารณาสิ่งที่อ่านอย่างรอบคอบแล้ว ผู้อ่านยังต้องสรุปสาระส าคัญ ทั้งเข้าใจความหมาย
โดยนัยของถ้อยค า อารมณ์ จุดประสงค์ของผู้เขียน สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ
ความรู้สึก  

จากการอธิบายของ เอมอร เนียมน้อย ข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณเป็นการรวมความสามารถในการอ่านระดับต้นจนถึงระดับสูงไว้ด้วยกัน นั่นก็คือ
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ การอ่านตีความ และการอ่านวิเคราะห์  สังเคราะห์        
ซึ่งสอดคล้องกับ บันลือ พฤกษะวัน ที่กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านระดับสูงสุด 
ผู้อ่านต้องพิจารณาตัดสินใจโดยการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า   

ดังนั้น การเป็นผู้มีวิจารณญาณ มีปัญญาที่สามารถรู้และให้เหตุผลที่ถูกต้องด้วยการอ่าน 
ผู้อ่านต้องฝึกฝนความสามารถในการอ่านในใจระดับต้นทั้งการอ่านจับใจความส าคัญ ตีความ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วจึงจะสามารถน าความคิดที่ได้นั้นมาสู่การตัดสินคุณค่าสิ่งที่อ่านเพ่ือน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันในขั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณต่อไป 

 จากการให้ความหมายข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึงการอ่านที่
ต้องใช้กระบวนการคิด พิจารณาสิ่งที่อ่านอย่างใคร่ครวญว่ามีคุณค่าและมีความน่าเชื่อถืออย่างไร                                   
ที่ส าคัญคือนอกจากผู้ อ่านจะได้ในสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระ หรือแนวคิดจากเรื่องที่อ่านแล้วการดึง
ประโยชน์จากการอ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการอ่านระดับนี้   
 

2. ความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

การติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดน และมากมายด้วยข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนี้เป็น
เหตุการณ์ส าคัญที่คนในสังคมต้องให้ความใส่ใจกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แล้วความส าคัญของ
การอ่านรูปแบบนี้มีความส าคัญต่อผู้อ่านอย่างไร จะได้ขยายความดังต่อไปนี้ 

2.1 กรองข้อมูลข่าวสารที่มีมากมาย หลากหลายช่องทาง และขาดการตรวจสอบ   
สังคมปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งความรวดเร็ว และหลายหลาก สามารถ

สื่อสารกันได้หลายช่องทาง ดังนั้นจึงมีทั้งข้อมูลที่ได้รับการกลั่นกรองตรวจสอบ และข้อมูลที่ไม่ได้มี                                  
การตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น การสื่อสารในอินเตอร์เน็ตที่มีการส่งต่อข้อมูลถึงกันอย่างรวดเร็วและอาจ
ขาดการกลั่นกรอง โดยเฉพาะกระทู้แสดงความคิดเห็น ข้อมูลในกระทู้อาจเป็นเพียงความคิดเห็น    
หรือความรู้สึกส่วนตัว ดังนั้น ผู้อ่านจึงควรพิจารณาความน่าเชื่อถือและประโยชน์ของข้อมูลก่อน
ตัดสินใจเชื่อ 

2.2 ตัดสินใจเลือกได้ถูกต้อง  
ปัจจุบันการโฆษณาเพ่ือขายสินค้าหรือบริการมีเป็นจ านวนมาก และมีจุดประสงค์เพ่ือ                     

การโน้มน้าวใจ หรือชักจูงใจ ด้วยการจ าแนกข้อดีของสินค้าหรือบริการออกมาให้ผู้อ่านได้เห็นมาก
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ที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียว ดังนั้น ในการอ่านข้อมูลประเภทนี้ผู้ อ่านควรใช้วิจารณญาณ
พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม ความจ าเป็น ข้อดี และข้อเสีย เพ่ือเปรียบเทียบกับสินค้าและบริการ
อ่ืนก่อนตัดสินใจเชื่อและซื้อ   

2.3 แสดงออกทางการเมืองที่เหมาะสม  
คนในสังคมไทยมีอิสรภาพและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดตามระบอบ -

ประชาธิปไตย ดังนั้นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีควรศึกษาข้อมูลทางการเมืองที่ตนสนใจอย่างถี่ถ้วน 
พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคม และแสดงออกด้วยภาษาและ
วิธีการที่สุภาพเหมาะสม 

หากคนในสังคมใช้วิจารณญาณในการอ่านเพ่ือการตัดสินใจ หรือลงมือปฏิบัติ ก็เชื่อได้ว่า         
การพิจารณาอย่างรอบคอบนั้นจะช่วยให้ผลจากการตัดสินใจผิดพลาดได้น้อยลง 
 

3. กระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านในใจที่มีกระบวนการสัมพันธ์กับการท างานของ
สมอง  เพราะเมื่อสายตารับภาพที่เป็นสัญลักษณ์ในบทอ่านแล้ว สมองจะต้องท าการแปลและตีความ 
วิเคราะห์ผล และประมวลข้อมูลออกมาเพ่ือการน าไปใช้ ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 

3.1 สายตารับสัญญาณภาพ 

เมื่อสายตารับสัญญาณภาพที่เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสาร เช่น ตัวอักษร หรือรูปภาพ     
สมองก็จะเกิดการรับรู้ภาพและแปลความหมายของสัญลักษณ์นั้นในขั้นต่อไป   

3.2 การแปลและตีความ   
เมื่อเห็นภาพนั้นแล้วสมองจะแปลความสัญลักษณ์ท่ีเห็นให้เป็นความหมาย ผู้อ่านจะต้อง

มีความรู้ในภาษานั้นจึงจะสามารถท าความเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ เช่น อ่านหนังสือภาษาอังกฤษก็ต้องมี
ความรู้ในภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือภาษาไทยก็ต้องมีความรู้ในภาษาไทย นั่นหมายถึงผู้อ่านจะต้อง
อ่านหนังสือออกแล้วก็ต้องพยายามท าความเข้าใจความหมาย ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผู้ เขียนต้องการสื่อ 
การท าความเข้าใจความหมายนี้บางครั้งผู้เขียนก็สื่อความออกมาตรงๆ ไม่ซับซ้อน แต่ถ้าเป็นงานเขียน
ที่ใช้ศิลปะในการประพันธ์ผู้เขียนอาจจะไม่บอกตรงๆ แต่ใช้การเปรียบเทียบผู้อ่านต้องตีความเพ่ือให้
เข้าใจความหมายแฝงที่ผู้เขียนต้องการสื่อ 

3.3 การวิเคราะห์   
การวิเคราะห์ผลจากสิ่งที่อ่านเป็นการพิจารณาสิ่งที่อ่านให้ละเอียด เช่น ความถูกต้อง

ของภาษา และเนื้อหา การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียน ไปจนสาระ
ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน ในขั้นของการวิเคราะห์นี้บางครั้งก็ท างานคู่กับการตีความเพราะหากไม่สามารถ
วิเคราะห์น้ าเสียงหรือจุดประสงค์ของผู้เขียนได้ก็ไม่สามารถตีความได้ถูกต้อง 
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3.4 การประมวลผล   
การประมวลผลหรือการสังเคราะห์ คือ เมื่อสมองคิดแยกแยะเพ่ือพิจารณาสิ่งที่อ่านใน        

ขั้นการวิเคราะห์แล้ว สมองก็จะประมวลข้อมูลเพ่ือเป็นการสรุปสิ่งที่ได้รับจากการอ่าน ว่าน่าเชื่อถือมาก
น้อยเพียงใดเพ่ือตัดสินใจที่จะน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ในขั้นต่อไป 

3.5 การน าไปใช้   
การน าไปใช้อาจเป็นการใช้ในรูปแบบของการเก็บเป็นความรู้ ข้อคิด หรือใช้ในการตอบ

ค าถาม หรือใช้เพื่อการท างานให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมก็ได้ 
สามารถแสดงกระบวนการอ่านที่สัมพันธ์กับการท างานของสมองเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 2-1  กระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 

นอกจากการใช้สายตาในการมองแล้วกระบวนการคิดของสมองก็เกิดขึ้นควบคู่กับการมอง
ภาพ  โดยธรรมชาติการคิดของมนุษย์จะล าดับจากคิดเข้าใจอย่างง่ายๆตามตัวอักษร ไปจนตีความใน
สิ่งที่ซับซ้อนและวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ก่อนที่จะน ามาสู่การตัดสินใจและน าไปใช้ในขั้นใช้
วิจารณญาณ  

 

4. บันไดสู่การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 บันไดสู่การอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังที่ บันลือ พฤกษะวัน (2557: 75-76) 
เคยกล่าวไว้สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

4.1 ระดับแรก หรือขั้นอ่านออก หมายถึง การที่ผู้อ่านสามารถอ่านออกเสียงเป็นค าเป็น
ประโยค ซึ่งผู้อ่านไม่จ าเป็นต้องทราบหรือเข้าใจความหมายหรือแปลความหมายของค าทุกค า                                                                     
เมื่อเปรียบเทียบความเข้าใจของการอ่านขั้นนี้คือ การอ่านตามตัวอักษร  

การอ่านตามตัวอักษรคือ การอ่านตรงตามบรรทัดหรือประโยค ผู้อ่านจะสามารถตอบ
ค าถามได้โดยการจับใจความส าคัญ ผู้อ่านจะใช้ความสามารถในการท าความเข้าใจกับเนื้อหาสาระที่
ผู้เขียนเขียนออกมาโดยตรง  เป็นการอ่านที่มุ่งให้ได้ข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน 

สายตารับ
สัญญาณภาพ

การแปลและ
ตีความ การวิเคราะห์

การประมวลผล การน าไปใช้
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4.2 ระดับที่สูงขึ้น หรือขั้นอ่านได้ หมายถึงการที่ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์หาเหตุผลและสรุป
เรื่องที่อ่าน คือการอ่านตีความ แปลความหรือถอดความ ผู้อ่านจะต้องเสาะแสวงหาความหมายที่ซ่อน
เร้นอยู่ในข้อความที่ปรากฏ ซ่ึงผู้เขียนไม่ได้กล่าวไว้โดยตรง   

ในการนี้ผู้อ่านต้องอาศัยพ้ืนความรู้ ความสามารถในการอ่านตามตัวอักษร (ระดับแรก)      
เพ่ือช่วยให้สามารถตีความ แปลความได้อย่างถูกต้อง  

วิเคราะห์และสังเคราะห์สิ่งที่อ่าน โดยตรวจสอบได้จากการตั้งค าถามแบบตีความ เช่น 
ท าไม เหตุใด อย่างไร ได้แก่ การเปรียบเทียบ กล่าวสรุป จัดล าดับเหตุการณ์ การเข้าใจส านวนภาษา 
รวมทั้งการบ่งชี้ถึงอุปนิสัยหรือบุคลิกของตัวละคร เป็นต้น   

การอ่านได้  คือการอ่านค า เป็นประโยคได้คล่องขึ้น สามารถเข้าใจโดยตีความ            
แปลความหมายได้โดยตรงจากสิ่งที่อ่าน หรือเป็นการอ่านที่สามารถคิดหาเหตุผลจากสิ่งที่อ่านได้ 

4.3 ระดับสูงสุด หรือขั้นอ่านเป็น คือการอ่านแบบใช้วิจารณญาณ หรือการอ่านอย่างพินิจ         
การอ่านแบบนี้ผู้อ่านจะต้องใช้ความเป็นพหูสูตที่จะตรวจสอบ ตัดสินใจ ประเมินค่าของสิ่งที่อ่านว่า
เป็นเรื่องจริง หรือความคิดเห็น ควรเชื่อหรือไม่ เป็นประโยชน์หรือโทษ เลือกที่จะปฏิบัติหรือวางแนว          
การป้องกัน สามารถประเมินค่าของสิ่งที่อ่านได้ หรือเรียกว่า evaluative reading การอ่านแบบนี้
นับเป็นจุดสูงสุดของการอ่าน จนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง โดยผู้อ่าน
สามารถที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการพิจารณาตัดสินใจ โดยการตีความ 
สังเคราะห์ วิเคราะห์ ประเมินค่า สามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี 

จากบันไดสู่การอ่านอย่างมีวิจารณญาณข้างต้น สามารถน าเสนอเป็นตารางได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2-1  บันไดสู่การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

ระดับ/          
ขั้นของการอ่าน 

พฤติกรรม ค าถามที่ใช้ประเมิน 

ระดับแรก หรือ
ขั้นอ่านออก 

- ผู้อ่านสามารถอ่านออกเสียง
เป็นค าเป็นประโยค 

- สามารถท าความเข้าใจกับ
เนื้อหาสาระที่ผู้เขียนเขียนออกมา
โดยตรง 
- มุ่งให้ได้ข้อเท็จจริงจากเรื่องที่
อ่าน   

-  ค าถามท่ีถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงคือ 
ใคร   ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 
และท าไม 
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ตารางท่ี 2-1  บันไดสู่การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ(ต่อ) 
ระดับ/          

ขั้นของการอ่าน 
พฤติกรรม ค าถามที่ใช้ประเมิน 

ระดับท่ีสูงขึ้น 
หรือขั้นอ่านได้ 

- การอ่านตีความ แปลความ
หรือถอดความผู้อ่านจะต้องเสาะ
แสวงหาความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่
ในข้อความที่ปรากฏอยู่ท่ีผู้เขียน
ไม่ได้กล่าวไว้โดยตรงสามารถ
ตีความ แปลความ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์สิ่งที่อ่าน   

-  ค าถามเพ่ือการวิเคราะห์และตีความ 
เช่น ท าไม เหตุใด อย่างไร การ
เปรียบเทียบ การกล่าวสรุป การจัดล าดับ
เหตุการณ์ การเข้าใจส านวนภาษา 
รวมทั้งการบ่งชี้ถึงอุปนิสัยหรือบุคลิกของ
ตัวละคร  (ท้ังนี้ในการใช้ท าไม และ
อย่างไรในขั้นนี้จะมีความแตกต่างกับขั้น
แรกเพราะขั้นแรกเป็นการตอบค าถาม
โดยบอกข้อมูลที่ระบุในเรื่อง  แต่ในข้ันนี้
ผู้อ่านจะต้องคิดวิเคราะห์จากสิ่งที่อ่าน
และหาค าตอบด้วยตนเอง) 

ระดับสูงสุด หรือ
ขั้นอ่านเป็น 

- ผู้อ่านจะต้องใช้ความเป็น
พหูสูต(ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์) 
ตรวจสอบ ตัดสินใจ ประเมินค่า
สิ่งที่อ่าน  
 

ค าถามเพ่ือการประเมินและตัดสินใจ เช่น 

- เรื่องท่ีอ่านเป็นเรื่องจริง หรือความ
คิดเห็น 

- ควรเชื่อหรือไม่อย่างไร  
- เป็นประโยชน์หรือโทษอย่างไร   
- เลือกที่จะปฏิบัติหรือวางแนวการ
ป้องกันอย่างไร   

 

ระดับของการอ่านข้างต้นนี้เสมือนบันไดที่ผู้อ่านจะต้องก้าวขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 แล้วจึงจะถึง                                 
ขั้นที่ 3 คือการอ่านเป็น หรืออ่านอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งฝึกฝนด้วยการใช้ค าถามเป็นเครื่องน าทาง
ความคิดท่ีเกิดจากการอ่าน 

 

5. พฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้เขียนได้ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ผลการศึกษาจากนักวิชาการเห็นว่ามีประเด็นร่วมกันและสามารถก าหนดเป็น
พฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ดังนี้ 

5.1 การจับใจความส าคัญของเรื่อง 
5.2 การตีความค าศัพท์ ส านวนโวหาร หรือถ้อยค าอันเป็นสัญลักษณ์ 



27 

5.3 การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน 

5.4 การวิเคราะห์น้ าเสียงของผู้เขียน 

5.5 การจ าแนกประเภทของงานเขียน 

5.6 การแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และความรู้สึก 

5.7 การพิจารณาความน่าเชื่อถือ  
5.8 การประเมินค่างานเขียน หรือประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน 

พฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละข้อสามารถอธิบายได้ว่า 

 5.1 การจับใจความส าคัญของเรื่อง 
 พฤติกรรมของผู้ที่จะสามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ขั้นต้นคือความเข้าใจต่อเรื่องที่
อ่าน เพราะการอ่านจับใจความส าคัญ คือ การอ่านจับประเด็นหรือสาระส าคัญของสารที่อ่าน        
หากอ่านเรื่องแล้วไม่ทราบว่าใจความส าคัญ หรือสาระที่ผู้เขียนต้องการสื่อถึงผู้อ่านคืออะไรก็จะไ ม่
สามารถน าข้อมูลที่ควรได้รับจากการอ่านนั้นไปวิเคราะห์ หรือไม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ดังนั้น ผู้ที่จะพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงต้องฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ
ของเรื่องให้ช านาญ 

  การอ่านจับใจความส าคัญมีวิธีการอ่านที่ แตกต่างตามความยากของสาร อาทิ                  
1) ใจความส าคัญปรากฏชัดในย่อหน้า 2) ใจความส าคัญไม่ปรากฏชัดในย่อหน้าผู้อ่านต้องใช้การสรุป
ความด้วยภาษาของตนเอง และ 3) สารที่ต้องตีความเพราะผู้เขียนไม่กล่าวตรงๆ ต้องใช้ความสามารถ
ในการตีความจึงจะเข้าใจสาระที่แท้จริง ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการจับใจความที่ไม่ต้องตีความเพราะ
เรื่องของการตีความจะพูดในล าดับต่อไป 

5.1.1 การจับใจความส าคัญท่ีปรากฏในย่อหน้า  
โดยปกติแล้วผู้เขียนจะวางใจความส าคัญโดยท าเป็นโครงเรื่องไว้ก่อนลงมือเขียน

จริง  และหนึ่งย่อหน้าก็มักจะมีเพียงหนึ่งใจความส าคัญ แล้วจึงขยายด้วยการอธิบายขยายความ 
ยกตัวอย่าง   ให้นิยาม เปรียบเทียบ สถิติ ตัวเลข เป็นต้น ซึ่งในส่วนของการขยายนี้เรียกว่า ใจความ
รองหรือพลความ   

ผู้อ่านจะต้องแยกให้ออกว่าใจความส าคัญของย่อหน้าที่อ่านนั้นปรากฏที่ส่วนใด
ของย่อหน้า โดยสามารถพิจารณาได้ 4 ต าแหน่งที่จะเรียงจากต าแหน่งที่พบใจความส าคัญมากท่ีสุดไป
หาน้อยที่สุดได้ดังนี้ ต าแหน่งที่ 1 ประโยคในตอนต้นของย่อหน้า ต าแหน่งที่ 2 ประโยคตอนท้ายของ
ย่อหน้า  ต าแหน่งที่ 3 ประโยคตอนกลางของย่อหน้า และต าแหน่งที่ 4 คือพบทั้งประโยคตอนต้นและ
ตอนท้ายของย่อหน้า 
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ตัวอย่าง 
1) “นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้ว ครามยังขึ้นชื่อว่ามี

กระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วย เริ่มจากการเก็บครามแต่เช้ามืดเพ่ือให้ได้
เนื้อครามมาก ใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยดสีครามออกมาเรียกว่า ครามหยาด    
จากนั้ นน ามาหมักแช่น้ า ให้ เน่ า เปื่ อยแล้วแยกเอาส่ วนของ เนื้ อสี ออกมา                 
โดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศ ปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วน
ที่เป็นน้ าออก จะได้เนื้อครามเป็นตะกอนข้นเหนียว” 

               (BUA, 2557: 47) 
 

จากข้อความข้างต้นสามารถจับใจความส าคัญได้จากตอนต้นของย่อหน้าคือ  
“นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้ว ครามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีก
ด้วย” 

เมื่อผู้อ่านจับใจความส าคัญของข้อความข้างต้นได้แล้วจะเห็นได้ว่า ผู้เขียน               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการย้อมครามที่ท าด้วยความยากล าบาก จึงชวนให้คิดได้ว่า
เสื้อผ้าที่ใช้วิธีการย้อมสีด้วยครามนั้นเป็นของที่มีคุณค่าเพราะต้องใช้ความอุตสาหะของผู้ท า  

 2) “ส าหรับ “ขนมจีน” นั้น แม้นักวิชาการจะสันนิษฐานว่า อาหารเส้น
ทั้งหลายในโลกนี้จะมีต้นก าเนิดจากเมืองจีน แต่ค าว่า ขนมจีน ในภาษาไทยนั้น ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพันธุ์มังกรแต่อย่างใด เนื่องจากค านี้เพ้ียนมาจากภาษามอญว่า    
“คะนอมเจอญ” หรือ “คนอมจิน” หมายถึง แป้งที่ถูกท าให้สุก และไม่ได้มี
รับประทานกันแต่เพียงชาวมอญกับชาวไทย แต่ในกลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืนๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ กัมพูชาก็ลิ้มรสอันโอชาของขนมจีนกันมาแสนนาน                                                
โดยเรียกว่า คนอมจิน เช่นเดียวกับมอญ” 

                      (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2556: 83)  
ใจความส าคัญของข้อความข้างต้นมาจากตอนกลางของย่อหน้า คือ “ค าว่า 

ขนมจีน ในภาษาไทยนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพันธุ์มังกรแต่อย่างใด เนื่องจากค านี้เพ้ียนมาจาก
ภาษามอญว่า “คะนอมเจอญ” หรือ “คนอมจิน””    

สองข้อความที่ยกมาข้างต้น ทั้งเรื่อง การย้อมคราม และที่มาของขนมจีน ผู้เขียน
ต่างมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ จัดเป็นงานเขียนประเภทสารคดี ที่มักจะหาใจความส าคัญที่ปรากฏ
ในย่อหน้าได้ไม่ยาก แต่หากผู้อ่านไม่สามารถหาใจความส าคัญด้วยวิธีการข้างต้นได้ ก็มีวิธีการที่เป็นที่
นิยมใช้คือ การสรุปใจความ ด้วยการตอบค าถาม 5W 1H ซึ่งจะกล่าวในล าดับต่อไป 
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5.1.2 การสรุปความ  
การสรุปความเป็นการจับใจความส าคัญอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กับข้อความที่ไม่ปรากฏ

ประโยคใดอย่างชัดเจน  เพราะใจความส าคัญอาจอยู่ในหลายประโยคหรืออยู่รวมๆในย่อหน้า ผู้อ่าน
อาจจะใช้วิธีการตั้งค าถามแล้วตอบตัวเองให้ได้ว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ท าไม (5W 1H) 
ซ่ึงจะท าให้มองเห็นส่วนที่เป็นประเด็นส าคัญ และส่วนที่เป็นประเด็นเสริมหรือการขยายความ 

ตัวอย่าง  
 “เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เจ้าชายอัลวาลีด บิน ทาลาล         

แห่งซาอุดิอาระเบีย  ทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟอร์บส์เรื่องที่พระองค์ทรงเห็นว่า  
มูลค่าทรัพย์สินของพระองค์ใน การจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกนั้นไม่เป็นความจริง         
ถูกประเมินต่ าไป โดยอยู่ที่แค่ประมาณ 6 แสนล้านบาท ทั้งที่จริงแล้วพระองค์มี
ประมาณ 9 แสนล้านบาท นิตยสารฟอร์บส์ประเมินผิดพลาดไปถึง 3 แสนล้านบาท 
เลยทีเดียว” 

                            (ภาวนา คนตรง และสุจิตรา สมแสง, 2556: 106)  
 

จากข้อความข้างต้นน ามาสู่การสรุปความด้วยการตอบค าถามดังนี้ 
ตอบค าถาม 

ใคร  เจ้าชายอัลวาลีด บิน ทาลาล แห่งซาอุดิอาระเบีย   
ท าอะไร ทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟอร์บ 

 ท าไม  เพราะประเมินทรัพย์สินของพระองค์ต่ ากว่าความเป็นจริงถึง                     
3 แสนล้านบาท 

สรุปความ 

จากการตอบค าถามในการอ่านน ามาสู่การเขียนสรุปความด้วยภาษาของผู้อ่าน
เองที่ผู้อ่านจะต้องจัดล าดับความคิดและเลือกใช้ค าเชื่อมให้เหมาะสม เช่นจากเรื่องข้างต้นสามารถ
สรุปใจความส าคัญได้ว่า   

เจ้าชายอัลวาลีด บิน ทาลาล แห่งซาอุดิอาระเบีย ทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสาร                     
ฟอร์บ เรื่องการประเมินทรัพย์สินของพระองค์ ซึ่งต่ ากว่าความเป็นจริงถึง 3 แสนล้านบาท 

เห็นได้ว่าการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน ไม่จ าเป็นต้องตอบค าถามให้ครบทั้ง                            
5W 1H เพราะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้ในบทอ่าน  แต่ข้อที่พึงระวังในการตอบค าถามเช่นนี้คือ ไม่รู้ว่า
ค าตอบควรจะเป็นอะไรกันแน่ แนวทางหนึ่งที่จะท าให้สรุปความได้ดีขึ้นคือ ผู้อ่านต้องตอบค าถาม
ตนเองให้ชัดเจนว่า เรื่องราวที่อ่านนั้นมีใครเป็นผู้กระท าเหตุการณ์ ใครเป็นต้นเหตุของเรื่องราวที่อ่าน 
และ “ใคร” ในที่นี้บางครั้งอาจไม่ใช่คน เพราะผู้กระท าให้เกิดเหตุการณ์  อาจเป็นได้ทั้ง คน สัตว์ 
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สิ่งของ หรือเป็นในระดับหน่วยงาน องค์กร เมื่อตอบค าถามข้อแรกได้ ข้อต่อๆมา คือ ท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อไหร่ อย่างไร ท าไม ก็จะต้องตอบให้ร้อยเป็นเรื่องเดียวกัน  

จากการอ่านเรื่องของเจ้าชายอัลวาลีด บิน ทาลาล แห่งซาอุดิอาระเบีย ข้างต้น
จัดเป็นข้อมูลประเภทให้ข่าวสาร  ผู้อ่านอย่างมีวิจารณญาณต้องมาพิจารณาต่ออีกว่า ประโยชน์ของ
ข่าวที่ได้มาคืออะไร นอกจากได้ทราบข่าวสารแล้ว สามารถดึงมาเก็บเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิตได้ว่า
อย่างไร 

5.2  การตีความค าศัพท์ ส านวนโวหาร หรือถ้อยค าอันเป็นสัญลักษณ์ 
การอ่านสารบางประเภท ผู้อ่านจะเข้าใจเรื่องราวได้ก็ต่อเมื่อท าความเข้าใจความหมายที่

ผู้เขียนไม่ได้สื่อสารตรงๆ โดยเฉพาะสารประเภทบันเทิงคดี ผู้เขียนมักเสนอมุมมองด้วยการใช้ชั้นเชิง                               
ทางภาษา ผู้อ่านจึงต้องมีความเข้าใจในภาษาที่ดี ผนวกกับประสบการณ์การอ่าน หรือประสบการณ์
ชีวิต  

ดังนั้นความเข้าใจของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันเพราะพ้ืนฐานความรู้และ
ประสบการณ์ แต่อย่างไรก็ตามแม้ผู้ อ่านจะตีความไม่ตรงกันก็ไม่ใช่สิ่ งที่จะกล่าวได้ว่าผิด                
หากการตีความนั้นมีความเชื่อมโยงกับหลักฐานที่ปรากฏในเรื่อง มีความสมเหตุสมผลและมีความ
จริงใจไม่ใช้อคติในการตีความ 

ในการตีความนั้นผู้อ่านจะต้องพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ภูมิหลังของเรื่อง 
อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียน จุดประสงค์ของผู้เขียน และนอกจากนี้ผู้เขียนต้องมีความเข้าใจในการใช้
ค าท่ีมีความหมายโดยนัย ผู้เขียนอาจแสดงเป็นสัญลักษณ์ หรือใช้โวหารภาพพจน์ในการเปรียบเทียบ  

สัญลักษณ์ 
ผกาศรี เย็นบุตร (2542: 183-200) กล่าวว่า สัญลักษณ์ หมายถึง สิ่งที่เรียกขึ้นเพ่ือกล่าว

แทนอีกสิ่งหนึ่ง เป็นการชี้น าให้คิด ให้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้เขียนต้องการให้หมายถึงนั้นคืออะไร ทั้งนี้                                    
การใช้สัญลักษณ์มักเป็นการใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากล่าวแทนสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น “แก้ว” หมายถึง 
สิ่งดีงาม สิ่งมีค่า “กา” หมายถึง ความต่ าศักดิ์ เป็นต้น สัญลักษณ์ข้างต้นเป็นสัญลักษณ์ตามแบบแผน
ที่ผู้เขียนส่วนใหญ่ใช้ซ้ าๆ ในความหมายเดียวกันจนเป็นที่เข้าใจของคนโดยทั่วไป แต่สัญลักษณ์อีก
ประเภทคือ สัญลักษณ์ส่วนตัว ที่ผู้อ่านต้องใช้การตีความโดยดูจากบริบท หรือดูงานเขียนของนักเขียน
ผู้นั้นในงานชิ้นอ่ืนๆ ก็จะพอทราบแนวทางในการตีความ ยกตัวอย่างงานของอังคาร กัลป์ยาณพงศ์    
ได้ใช้ กากี พญาครุฑ และพญานาค เป็นสัญลักษณ์ส่วนตัวแทนผู้มีอิทธิพลในสังคมที่ร่วมมือกันหา
ผลประโยชน์เข้าตนเองด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย เช่น ค้าประเวณี ยักยอกที่หลวง หนีภาษี และค้ายา
เสพติด ดังบทประพันธ์ต่อไปนี้  
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 กากีกรโอบอุ้ม  พญาครุฑ 

ฝูงใหญ่หลายแสนสุด  ชื่นซึ้ง 
กากีขี่เทานุส   เร็วเบ่ง 
บ่อนวิมานน้ าผึ้ง   เสี่ยเพ้อบริการ 
 พญาครุฑยุดกากี  สู่ฉิมพลีบาร์ป่างิ้ว 

กากีถูกครุฑหิ้ว   ลิ่วลอยฟ้าฝ่าชั่วดี 
 บินกินป่ามหาสมุทร โฉบฉุดของหนีภาษี 
ส่งซ่องของกาก ี   เป็นเศรษฐีเพลินเงินทอง 
 มอร์ฟีนตีนหิมพานต์ เหิมหาญโฉบไปค้าขาย 

ก าไรหลากมากมาย  ฝากไว้ธนาคารอัตตาฯ 

 พญานาคเสี่ยร้อยล้าน เลื้อยเพ่นพ่านคลานเข้าหา 
ถวายฝูงครุฑมหึมา  กากีร่าร่วมวงกิน 

 ใครใครไม่สวามิภักดิ์ ทักโป้งเดียวแล้วแด่วดิ้น 

กฎหมาชราจมดิน  ไร้มลทินกินเมืองไทยฯ 

             (อังคาร กัลป์ยาณพงศ์, 2550: 67-69) 
 

บทประพันธ์ข้างต้นเป็นที่น่าสนใจในเรื่องการแสดงทัศนะต่อการเมืองการปกครองของ
ไทย ที่ผู้ประพันธ์มองว่ากฎหมายไม่สามารถท าอะไรคนเหล่านี้ได้จากข้อความนี้ “กฎหมาชราจมดิน 
ไร้มลทินกินเมืองไทยฯ” ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของสังคมไทย จากการอ่านบทประพันธ์นี้ผู้อ่านอย่างมี
วิจารณญาณต้องแสดงความคิดเห็นของตนเองว่าเห็นด้วยกับผู้เขียนหรือไม่ เพราะเหตุใดผู้อ่านจึงคิด
เช่นนั้นปัญหาการทุจริตเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรกับสังคมไทย เป็นต้น 

โวหารภาพพจน์ 
ความเข้าใจเรื่องโวหารภาพพจน์มีผลต่อการตีความ  เพราะผู้เขียนอาจกล่าวถึงสิ่งหนึ่ง

โดยใช้การอุปมา อุปลักษณ์ หรือโวหารอื่นๆที่มีผลต่อการให้ภาพและอารมณ์ท่ีชัดเจน โวหารภาพพจน์
มีหลายรูปแบบด้วยกัน ที่พบมากได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ อธิพจน์ ปฏิภาคพจน์ นามนัย และ
บุคลาธิษฐาน 

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อความที่ผู้อ่านต้องตีความโวหารภาพพจน์เพ่ือให้เข้าใจสาระที่
แท้จริงที่ผู้เขียนสื่อ 

“ในยามที่ไกลกันช้อนก็ใช้ชีวิตของมันไปตามปกติ คงมีบ้างที่มันคิดถึง
ส้อม “ถ้ามีส้อมเราคงท าอะไรได้ถนัดถนี่กว่านี้” แต่ถึงไม่มีก็ไม่เป็นไร ไม่ใช่ไม่
ง้อ แต่ก็สามารถอยู่เดี่ยวๆ ตัวคนเดียวได้โดยไม่เปลี่ยวเหงา” 

                (นิ้วกลม, 2554: 177) 
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จากข้อความข้างต้นผู้เขียนได้ใช้บุคลาธิษฐาน คือ สร้างให้ “ช้อน” และ “ส้อม” ซึ่งเป็น
วัตถุสามารถมีชีวิต คิดและท าได้เหมือนมนุษย์ และอุปมาว่าช้อนและส้อมนี้ก็เหมือนกันกับคนที่อยู่
เป็นคู่กัน  เมื่อต้องแยกห่างกันก็จะรู้สึกคิดถึง แต่ถึงอย่างไรก็สามารถใช้ชีวิตได้เพียงล าพัง   

อีกตัวอย่างของการใช้โวหารภาพพจน์ 
“ความโลภเหมือนแม่น้ าที่ไม่เคยเต็มฝั่ง พร่องอยู่เป็นนิจเหมือนตุ่มที่รั่วซึม

จากข้างล่าง” 

       (ว.วชริเมธี, 2556: 8) 
 

ข้อความข้างต้นเป็นการอุปมาสิ่งที่เป็นนามธรรม คือความโลภ ให้สามารถมองเห็นและจับ
ต้องได้ว่าเหมือนตุ่มน้ ารั่วที่ไม่รู้เต็ม ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าความโลภหรือความต้องการ
ของมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีวันพอ ฉะนั้นความสุขที่แท้จริงจึงไม่ใช่การได้ครอบครองสิ่งที่อยากได้   
แต่ความสุขที่แท้จริงคือการรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมี เช่นนี้ก็จะไม่เกิดความโลภและการแสวงหาที่ไม่รู้จบสิ้น 

เห็นได้ว่าการอ่านงานบางประเภทผู้อ่านจะต้องใช้ความสามารถในการตีความก่อนจึงจะ
เข้าใจเนื้อหาสาระที่แท้จริงและอาจจะเก็บเป็นข้อคิด ที่ได้จากการพิจารณาบทอ่านเพ่ือน ามาเตือนใจ   
และปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 

5.3  การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน 

การรู้จุดประสงค์ของผู้เขียนจะท าให้เรารู้ว่าประโยชน์ที่เราควรได้จากการอ่านงานชิ้น
นั้นๆคือ อะไร เช่นอ่านหนังสือเรียนและรู้ว่าผู้เขียนต้องการให้ความรู้ ฉะนั้นประโยชน์ที่ผู้อ่านพึงได้รับ
ก็คือความรู้ที่ถูกต้อง และหากต้องตีความการรู้จุดประสงค์ของผู้เขียนก็ช่วยให้ตีความได้อย่างถูกทาง 
เช่น ผู้เขียนมีจุดประสงค์ในการให้ข้อคิด เมื่อเราอ่านแล้วเราก็ควรได้รับข้อคิด ผู้เขียนมีจุดประสงค์
เพ่ือสะท้อนการท างานของรัฐบาล แต่ผู้เขียนไม่สะท้อนความคิดของตนเองออกมาตรงๆ แต่เขียนใน
รปูแบบของเรื่องสั้นใช้การเปรียบเทียบ หรือสะท้อนผ่านเรื่องราวของตัวละครที่มีความอดอยากขัดสน 
ไร้ซึ่งการช่วยเหลือของทางภาครัฐ เช่น เรื่องสั้น “ฟ้าโปรด” ของ ลาว ค าหอม หากผู้อ่านวิเคราะห์
จุดประสงค์ผู้เขียนได้เช่นนี้ ก็จะเข้าใจได้ว่าเรื่องสั้นที่ก าลังอ่านก าลังต าหนิการท างานของภาครัฐที่ดูแล
ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะกับประชาชนชั้นรากหญ้า 

โดยทั่วไปแล้วจุดประสงค์ของผู้เขียนมี 4 ข้อตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร ดังนี้  
5.3.1 เพ่ือให้ความรู้ เช่น หนังสือเรียน สารคดี บทความ 

5.3.2 เพ่ือให้ความบันเทิง หรือเพลิดเพลิน เช่น การ์ตูน เรื่องสั้น นวนิยาย 

5.3.3 เพ่ือให้ข้อคิดและจรรโลงใจ เช่น หนังสือบอกเล่าประสบการณ์ หนังสือสอน
ธรรมะ เป็นต้น  

5.3.4 เพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวใจ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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แต่หากพิจารณาจุดประสงค์ของผู้เขียนลึกลงไปก็อาจพบว่ามีจุดประสงค์เฉพาะ เช่น 
เพ่ือ  ต่อว่าและเสียดสี เพ่ือสะท้อนความเป็นอยู่ของคนในสังคม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และนอกจากนั้นผู้เขียนก็อาจจะมีวัตถุประสงค์ในการเขียนมากกว่าหนึ่ง เช่น นอกจากจะต้องการให้       
ความบันเทิงแล้ว ก็ยังให้ข้อคิดร่วมด้วย เป็นต้น 

จุดประสงค์ของผู้ เขียนบางครั้ งก็พบได้ง่าย บางครั้งผู้เขียนก็ใช้กลวิธีในการเขียน                         
ซ่อนเร้น  ผู้อ่านจึงต้องแปลและเลือกความหมายให้ตรงกับจุดประสงค์   

ตัวอย่าง 
  “ยามเมื่อกระโจนเข้าสู่สนามแห่งการต่อสู้ แน่นอนว่า เราทุกคน

ล้วนต้องการชัยชนะ สู้แล้วแพ้จะสู้ท าไม แต่การต่อสู้ครั้งนี้ต่างออกไป หากชัย
ชนะนั้นน ามาซึ่งการสูญเสีย เราจะประกาศชัยชนะบน คราบน้ าตาของใครคน
อ่ืนได้หรือไม่  จะไม่มีทางสิ้นสุดแค่เราถามตัวเองว่า อะไรคือถูก อะไรคือผิด 
อะไรคือดี อะไรคือชั่ว  เราอยากให้เด็กๆ ของเราเติบโตขึ้นมาในสังคมแบบไหน 
ค าตอบมันง่ายๆ แค่นี้  ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน” 

                (พจมาน ศิริรังสี, 2556: 6) 
 

จากบทอ่านข้างต้นนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการสะท้อนภาพของสังคมไทยในแง่ของ     
การสู้รบทางความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน มีการแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างชัดเจนซึ่งผู้อ่าน
เปรียบเทียบว่าเสมือนการสู้ในสนามรบ ที่มีแต่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพราะไม่ว่าใครจะชนะหรือ
แพ้ ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งหมดเพราะการแตกความสามัคคีของคนในประเทศ
น ามาซึ่งความวิบัติเสียหาย และผลจากการสู้ของเรากันเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่ จะส่งผลเสียไปยังลูกหลาน
ของไทยในอนาคตที่ต้องโตขึ้นมาในสภาพที่บ้านเมืองที่แตกแยกเช่นนี้ 

เห็นได้ว่าการจะท าความเข้าใจบทอ่านข้างต้นผู้อ่านจะต้องวิเคราะห์จุดประสงค์ของ
ผู้เขียนว่าต้องการสื่อถึงอะไร เพราะหากไม่เข้าใจว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนต้องการสะท้อนเรื่องราว
ทางการเมืองของไทย ผู้อ่านก็อาจจะตีความไปเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้การจะตีความได้ว่าเรื่องราวที่ผู้เขียน
กล่าวถึงคืออะไร มีจุดประสงค์อย่างไรก็ต้องวิเคราะห์บริบททางสังคมในขณะที่เขียนเรื่องร่วมด้วย 

 5.4 การวิเคราะห์น้ าเสียงของผู้เขียน 
การวิเคราะห์น้ าเสียงเป็นการท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องที่แท้จริงอีกวิธีหนึ่งที่

มักจะท าร่วมกับการวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนเพ่ือการตีความที่ถูกต้อง เพราะบางครั้งแม้ผู้เขียน
จะใช้ถ้อยค าชมเชย แต่ก็อาจมีน้ าเสียงประชดประชัน ดังนั้น เมื่อตีความออกมาข้อความนั้นก็จะมี
ความหมายที่ตรงกันข้ามคือเป็นการต่อว่าแต่ท าอย่างไม่เปิดเผย  



34 

น้ าเสียง หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก หรือท่าทีของผู้เขียน ที่สะท้อนผ่านการใช้ค า                                      
การใช้ประโยค ผู้อ่านต้องสังเกตการใช้ถ้อยค าเพราะบางครั้งผู้เขียนอาจไม่สื่ออกมาโดยตรง น้ าเสียง
อาจมีหลายลักษณะ เช่น พอใจ ไม่ชอบ โกรธ ประชดประชัน เสียดสี เป็นต้น 

ตัวอย่าง 
 “โรงเรียนที่เธอเลือกอยู่ใกล้กับแม่น้ าแห่งหนึ่งในประเทศแห่งหนึ่ง  

โรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งขึ้นชื่อมาแต่ดั้งเดิมโบร่ าโบราณแล้วว่า
เข้มงวดกวดขันเด็กๆ ที่เรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่ได้ดิบได้ดีกันเป็นทิวแถวบางคน
เป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศ บางคนถึงไม่ได้เป็นนายกฯ แต่ก็ได้เป็น
รัฐมนตรี ไม่ก็เป็นที่ปรึกษานายกฯ หรือไม่อีกก็เป็นหัวหน้ากลุ่มคัดค้านนายกฯ
ไปโน่น ส่วนพวกที่เป็นกลางๆ ทางการเมืองแต่ไม่เป็นกลางทางความคิดก็ได้แก่
กลุ่มที่ออกไปเป็นนักวิชาการ ซึ่งล้วนแต่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้กันเป็น
ทิวแถว ดูเผินๆ เหมือนแต่ละคนไม่ข้องเกี่ยวกันแต่ที่ไหนได้ คอนเน็คชั่นพันผูก
กันมาตั้งแต่นุ่งกางเกงขาสั้น ทับถมซับซ้อนกันยังกับเถาวัลย์เปรียง” 

          (โตมร ศุขปรี, 2549: 42-43) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นผู้อ่านควรสังเกตการใช้ค า เช่น  
“ขึ้นชื่อมาแต่ดั้งเดิมโบร่ าโบราณ” 

“ได้ดิบได้ดีกันเป็นทิวแถว” 

“หรือไม่อีกก็เป็นหัวหน้ากลุ่มคัดค้านนายกฯไปโน่น” 

“เป็นกลางๆ ทางการเมืองแต่ไม่เป็นกลางทางความคิด”   
“ล้วนแต่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้กันเป็นทิวแถว” 

“ดูเผินๆ เหมือนแต่ละคนไม่ข้องเก่ียวกันแต่ที่ไหนได้” 

“คอนเน็คชั่นพันผูกกันมาตั้งแตนุ่่งกางเกงขาสั้น” 

“ทับถมซับซ้อนกันยังกับเถาวัลย์เปรียง” 

เมื่อพิจารณาการใช้ค าแล้วเห็นได้ว่า ผู้เขียนแสดงอารมณ์ไว้อย่างชัดเจนในหลายจุด และ
มีน้ าเสียงสะท้อนความไม่พอใจต่อระบบความสัมพันธ์ของผู้มีอ านาจในสังคมว่าเริ่มต้นมาจากโรงเรียน
ชื่อดัง ที่คัดสรรเฉพาะผู้เป็นสุดยอดไว้รวมกัน และนักเรียนเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้นก็เป็นผู้ใหญ่มีอ านาจ
หน้าที่ในสังคม และท างานเกื้อกันไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ใด ซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่ถูกต้อง 

เมื่อผู้ อ่านพิจารณาเข้าใจความหมายที่ผู้ เขียนต้องการสื่อได้แล้ว ล าดับต่อมาคื อ                                    
การพิจารณาเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตเป็นการอ่านโดยใช้วิจารณญาณ ผู้อ่านก็ควรแสดงความคิดเห็นของ
ตนต่อบทอ่าน เช่น ตอบค าถามว่า 1)เรื่องที่เขียนขึ้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยใช่หรือไม่                                   
2)ผู้อ่านเห็นด้วยกับความคิดของผู้เขียนหรือไม่เพราะเหตุใด และ 3)การน าไปใช้กับตนเองได้อย่างไร 



35 

เช่น ผู้อ่านเก็บเป็นข้อคิดในเรื่องการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลานว่า โรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในสังคมก็ไม่อาจการันตีได้ว่านักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนั้นจะจบออกมาเป็นคนดี
ที่สังคมต้องการเสมอไป 

เห็นได้ว่าการตีความเพ่ือท าความเข้าใจสาระที่แท้จริงที่ผู้เขียนต้องการสื่อ ผู้อ่านจะต้อง
ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ทั้งจุดประสงค์ และน้ าเสียงร่วมด้วย การวิเคราะห์น้ าเสียงนี้ผู้เขียน
อาจซ่อนไว้ไม่เฉลยโดยง่าย จึงเป็นหน้าที่ของผู้อ่านที่จะต้องสังเกตการใช้ค าด้วยความระมัดระวัง 
โดยเฉพาะค าที่  ดูเหมือนใช้ผิดที่ผิดทาง คือ ไม่ถูกระดับ หรือไม่เหมาะกับบุคคล ไม่เหมาะกับ
สถานการณ์ เพราะค านั้นอาจเกิดจากความตั้งใจของผู้เขียนเพ่ือสื่อความอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นได้ 

5.5  การจ าแนกประเภทของงานเขียน 

 การจ าแนกประเภทของงานเขียนสามารถแบ่งได้หลายประเภท ดังนี้ 
5.5.1 แบ่งตามรูปแบบหรือขนาด พิจารณาจากความกว้างยาวของหนังสือเป็นหลัก เช่น 

1) หนังสือพิมพ์ใหญ่ เช่น มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ มีความกว้างยาวประมาณ                     
14 นิ้ว X 23 นิ้ว 

2) หนังสือพิมพ์เล็ก เช่น สตาร์ซ็อกเกอร์ สปอร์ตพูล มีคามกว้างยาวประมาณ                              
11.5 นิ้ว X 14.5 นิ้ว 

3) นิตยสารหรือวารสารทั่วไป ขนาดประมาณ 8.5 นิ้ว X 11.5 นิ้ว 

4) หนังสือฉบับกระเป๋า หรือพ็อคเก็ตบุ๊ค ขนาดประมาณ 4.5 นิ้ว X 7 นิ้ว 

5.5.2 แบ่งตามเนื้อหา พิจารณาจากจุดประสงค์ในการน าเสนอเป็นหลักเกณฑ์ใน                           
การแบ่งประเภทตามเนื้อหานี้ผู้รู้หลายท่านมีเกณฑ์ในการแบ่งที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันและสามารถ
แบ่งเป็นเกณฑ์กว้างๆ ได้ดังนี้ 

1) วิชาการ สารคดี   
 คืองานเขียนที่มุ่งให้ความรู้ วิชาการ ข้อเท็จจริง อาจเป็นความคิดเห็นที่

สมเหตุสมผลมีความน่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลประกอบ เช่น หนังสือเรียน ต ารา บทความ สารคดี 
ข่าว  เป็นต้น 

2) บันเทิงคด ี

 คืองานเขียนที่มุ่งให้ความบันเทิง อาจเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้น หรือเป็นภาพ
สะท้อนของสังคม ผู้เขียนจะสร้างสรรค์และเลือกใช้ถ้อยค าที่เป็นศิลปะ ก่อให้เกิดความรู้สึก อารมณ์
ร่วมความสะเทือนใจ เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย นิทาน บทละคร บทเพลง บทกวีนิพนธ์ เป็นต้น 

5.5.3 แบ่งตามลักษณะค าประพันธ์ พิจารณาจากรูปแบบหรือฉันทลักษณ์เป็นหลัก   
แบ่งได้ดังนี้ 

1) ร้อยกรอง คืองานเขียนที่มีสัมผัสคล้องจอง มีการบังคับฉันทลักษณ์ตาม
ลักษณะของค าประพันธ์ เช่น โคลง ฉัน กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต  
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2) ร้อยแก้ว มักเป็นงานเขียนสมัยใหม่ที่เขียนเป็นความเรียง ไม่มีบังคับสัมผัส 
เช่น เรียงความ บทความ สารคดี เรื่องสั้น นวนิยาย เป็นต้น 

5.5.4 แบ่งตามระยะเวลาในการออกจ าหน่าย พิจารณาจากก าหนดเวลาในการวาง
จ าหน่ายของหนังสือ เช่น รายวัน รายปักษ์ รายเดือน รายปี เป็นต้น 

5.5.5 แบ่งตามวิธีการหาข้อมูลของผู้เขียน เช่น แต่งเองหมด รวบรวม เรียบเรียง แปล     
เล่าใหม่ เป็นต้น 

วิธีการแบ่งงานเขียนอาจแบ่งได้หลายวิธี แต่วิธีการส าคัญที่จะช่วยในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณคือการรู้วิธีแบ่งตามเนื้อหา เพราะการแบ่งตามเนื้อหาคือการรู้จุดประสงค์ของผู้เขียนว่า
ต้องการสื่ออะไรเป็นหลัก เช่น การอ่านบันเทิงคดีเป็นการอ่านเพ่ือความสนุกสนาน ผู้อ่านจึงไม่ต้องหา
ข้อเท็จจริงหรือความน่าเชื่อถือของเรื่อง แต่ก็มิได้หมายความว่าการอ่านบันเทิงคดีเป็นการอ่านที่ไร้
สาระเพราะคุณค่าของงานเขียนที่ได้นั้นอาจมีข้อคิดค าสอนให้ต้องพิจารณา หากเป็นการอ่านสารคดี 
ผู้อ่านย่อมต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลเช่น ประสบการณ์ของผู้เขียน การอ้างอิงในงาน
เขียน การให้เหตุผลที่เหมาะสม เพ่ือเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ เมื่อผู้อ่านจ าแนกประเภทของงานเขียน
ได้ดังนี้ก็จะสามารถคาดเดาสิ่งที่ควรได้รับจากการอ่าน และสามารถพิจารณาและน าสิ่งที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ตามรูปแบบของงานเขียนนั้นๆ 

 เมื่อผู้ อ่านสามารถคาดหวังสิ่งที่ควรได้จากการอ่านได้เช่นนี้  ล าดับต่อไปของการใช้
วิจารณญาณก็จะมีการพิจารณารายละเอียดสิ่งที่อ่านที่แตกต่างกัน ขึน้อยู่กับประเภทของงานเขียนนั้น
ว่างานเขียนประเภทใดที่ต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและการอ้างอิงข้อมูลของผู้เขียน หรืองานใดควร
พิจารณา     คุณค่าที่ได้มากกว่าข้อเท็จจริง ดังนั้นในบทต่อไปจะแยกการอ่านงานแต่ละประเภทไว้ 
แบ่งเป็นการอ่านประเภทวิชาการ สารคดี ได้แก่ ข่าว สารคดี และบทความ และการอ่านประเภท
บันเทิงคดี ได้แก่ การอ่านเรื่องสั้น และร้อยกรอง 

5.6  การแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และความรู้สึก 

โกชัย สาริกบุตร (2521: 56) กล่าวว่า การอ่านก็คือความพยายามที่จะถ่ายทอดสิ่งที่
มนุษย์เขียนไว้ให้ย้อนกลับออกมาเป็นความคิด เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วย่อมเห็นว่า การอ่านกับ                                      
การเขียนเป็นของคู่กัน สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก โกชัย สาริกบุตร ได้แบ่งปรากฏการณ์ของ                                     
การ “เขียนดี” และ “อ่านดี” ไว้ดังนี้ 

ปรากฏการณ์ที่ 1 ผู้เขียนแสดงความคิดอย่างไร ผู้อ่านก็ได้ความคิดอย่างนั้น เอนเอียง        
ไปตามนั้น หรือปฏิบัติตามนั้น อย่างนี้เรียกว่า เขียนดี 

ปรากฏการณ์ที่ 2 ผู้เขียนแสดงความคิดอย่างไร ผู้อ่านเขา้ใจได้หมด รู้เท่าทันทุกความคิด 
แต่ผู้อ่านมีความคิดเป็นของตนเอง รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์เลื อกรับแต่ความคิดที่เป็นประโยชน์                                         
ขจัดความคิดที่เหลวไหลไร้สาระออกไป อย่างนี้เรียกว่า อ่านดี คืออ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
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จากค ากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้นผู้อ่านต้องสามารถ                          
รู้เท่าทันความคิดของผู้เขียน สามารถเลือกรับในสิ่งที่เป็นประโยชน์และขจัดสิ่งที่ไร้สาระออกไป                                
ด้วยการแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความรู้สึกของผู้เขียน เพ่ือเลือกว่าข้อมูลใดน่าเชื่อถือที่สุด 
และจะน าข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างไรต่อไป 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายของ ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นไว้ว่า 

ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง 
ข้อคิดเห็น หมายถึง ความเห็น คือข้อวินิจฉัยหรือความเชื่อที่แสดงออกตามท่ีเห็น รู้ หรือ

คิด 

ความรู้สึก หมายถึง อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่สภาพจิตถูกกระทบให้คล้อยตาม เช่น 
ชอบ รัก เกลียด โกรธ หลง ตกตะลึง อาฆาตแค้น เป็นต้น 

หากพิจารณาจากความหมายข้างต้นจะพบว่า ข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลที่มีน้ าหนักน่าเชื่อถือ
มากท่ีสุด รองลงมาคือความคิดเห็น เพราะความคิดเห็นเป็นการแสดงความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ประกอบ
ไปด้วยเหตุผล และบางครั้งข้อคิดเห็นนั้นจะมีน้ าหนักน่าเชื่อถือมากขึ้นหากมีการอ้างอิงที่มาของ
ความคิดไว้ และสุดท้ายคือข้อมูลที่เป็นความรู้สึก หากพิจารณาประโยชน์และความน่าเชื่อถือจาก
ข้อมูลประเภทนี้ถือว่ามีน้ าหนักเบาที่สุด เพราะความรู้สึกเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดจากสิ่งกระทบไม่
ต้องใช้สติปัญญาในการกลั่นกรอง ซึ่งอาจจะถูกผิดประการใดก็ได้ 

บทอ่านในชีวิตประจ าวันมีทั้งที่เน้นการให้ข้อเท็จจริงอันเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
สามารถพิสูจน์ได้ หรือบางครั้งก็เป็นทฤษฎีที่สังคมยอมรับร่วมกันว่าเป็นจริง เช่น งานเขียน ประเภท
ต ารา หนังสือเรียน แต่งานเขียนโดยทั่วไปแล้วผู้ เขียนมักจะสอดแทรกทั้งที่ เป็นข้อเท็จจริง                            
ความคิดเห็น และความรู้สึกไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน จะมากน้อยต่างกัน อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ของผู้เขียน 

ตัวอย่าง 
บทความเรื่อง วงสังคมของฉันแสนเล็ก จากหนังสือพิมพ์ M2F ฉบับวันจันทร์ที่                                 

1 กุมภาพันธ์ 2559  
  “ตามการศึกษาที่ผ่านมาโดยชาวดัตช์ นักสังคมวิทยา Gerald 

Mollenhorst ทุกรอบ 7 ปี เพ่ือนครึ่งหนึ่งของเราจะหายไปจากชีวิต บางครั้ง
มิตรภาพขาดสะบั้นเพราะคนหนึ่งย้ายออกไป หรือมีชีวิตแตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ชัด (เช่น คนหนึ่งที่มีลูก ในขณะที่คนอ่ืนๆ ยังคงเป็นโสด) เราไม่ได้เสียเพ่ือน
หรอกเราเสียคนที่เคยสวมหน้ากากว่าเป็นเพื่อนซึ่งมันก็ดีแล้ว” 

                 (กมลชนก ปานใจ, 2559, หน้า 16) 
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จากบทอ่านข้างต้นน ามาแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความรู้สึกได้ดังนี้ 
ข้อเท็จจริง  คือ “ตามการศึกษาที่ผ่านมาโดยชาวดัตช์  นักสังคมวิทยา Gerald 

Mollenhorst ทุกรอบ 7 ปี เพ่ือนครึ่งหนึ่งของเราจะหายไปจากชีวิต” 

ข้อคิดเห็น คือ “บางครั้งมิตรภาพขาดสะบั้นเพราะคนหนึ่งย้ายออกไป หรือมีชีวิต
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด (เช่น คนหนึ่งที่มีลูก ในขณะที่คนอื่นๆ ยังคงเป็นโสด)” 

ความรู้สึก คือ “เราไม่ได้เสียเพ่ือนหรอก เราเสียคนที่เคยสวมหน้ากากว่าเป็นเพ่ือนซึ่งมัน
ก็ดีแล้ว” 

เห็นได้ว่าแม้ข้อความที่ยกมาจะเป็นบทความท่ีหากแบ่งประเภทตามเนื้อหาแล้วก็ถือเป็น 
งานเขียนประเภทวิชาการ สารคดี ที่เน้นการให้ความรู้ ความคิดเห็นอันสมเหตุสมผลก็ตาม แต่ก็ยังมี
ส่วนที่เป็นความรู้สึกที่ผู้เขียนได้แทรกเข้ามาด้วย  ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับมิอาจปฏิเสธหากมี
การอ้างอิงที่หนักแน่น ถ้าเป็นข้อคิดเห็นผู้อ่านควรพิจารณาถึงน้ าหนักของการให้เหตุผล แต่ในส่วนที่
เป็นความรู้สึก ผู้อ่านอย่างมีวิจารณญาณต้องแยกให้ออกชัดเพ่ือประเมินว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์
หรือไม่อย่างไร เช่น จากบทความ “วงสังคมของฉันแสนเล็ก” เห็นได้ว่าผู้เขียนมีวิธีการจัดการกับ
ความสัมพันธ์ของคนรอบข้างตนเองอย่างเป็นระบบระเบียบ เช่น คนที่ดูแล สนใจเอาใจใส่ จัดให้เป็น
คนใกล้ชิด แต่คนที่ห่างเหิน ไม่ได้พบหน้ามีปฏิสัมพันธ์เช่นก่อน แม้จะเคยเป็นเพ่ือนก็จัดว่าไม่ใช่เพ่ือน 
เป็นแค่คนใส่หน้ากากไม่ได้จริงใจต่อกัน เมื่ออ่านถึงตรงนี้ผู้อ่านพิจารณาได้ว่าเป็นเพียงความรู้สึก
ส่วนตัวของผู้เขียนที่พยายามจะจัดการกับความสัมพันธ์เพ่ือไม่ให้ตนต้องเจ็บปวด ผู้อ่านอาจจะเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าความสัมพันธ์ของคนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่าจะจัดระบบเช่นนั้นได้ 
เช่น เพ่ือนรักแม้จะห่างกันไม่ได้ติดต่อกันแต่ ความทรงจ าในอดีตก็ยังเป็นเพ่ือนที่ดีต่อกันไม่ใช่ผู้ที่สวม
หน้ากาก เป็นต้น นี่ก็คือวิจารณญาณที่เกิดขึ้นของผู้อ่านที่เลือกที่จะคล้อยตามหรือไม่คล้อยตาม                                        
เลือกที่จะน าไปใช้อย่างไรก็ได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้อ่าน แต่ทั้งนี้หมายถึงว่าการตัดสินใจนั้น
ผู้อ่านจะต้องรู้เท่าทนัและเข้าใจเรื่องราวที่อ่านทั้งหมดโดยตลอด 

5.7  การพิจารณาความน่าเชื่อถือ  
การพิจารณาความน่าเชื่อถือนี้มักใช้กับการอ่านที่ต้องการข้อมูลที่จัดเป็นข้อเท็จจริง

อย่างการอ่านต ารา หนังสือเรียน สารคดี บทความ ซึ่งการพิจารณาความน่าเชื่อถือนั้นสามารถดูได้
จากหลายส่วน เช่น พิจารณาความเชี่ยวชาญของผู้เขียนจากการศึกษา การท างาน ประสบการณ์ชีวิต 
ผลงานการเขียนที่ผ่านมา การอ้างอิง การใหเ้หตุผล ความน่าเชื่อถือของส านักพิมพ์ การให้ข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริง เป็นต้น  

แม้ว่าการพิจารณาความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องส าคัญเพราะจะท าให้ผู้อ่านมั่นใจได้ว่าสาระ
เนื้อหาของเรื่องนั้นสามารถน าไปใช้ได้จริง มีคุณค่า หรือสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้  ผู้อ่านก็ควรระวัง
อคติท่ีอาจเกิดขึ้นก่อนการอ่าน เช่น คิดล่วงหน้าว่างานเขียนชิ้นนี้คงไม่ดีเพราะผู้เขียนไม่ใช่คนในวงการ 
ไม่ใช่ผู้ที่เรียบจบเฉพาะด้านจึงไม่หยิบงานชิ้นนั้นขึ้นมาอ่าน เช่นนี้คือการตัดสินงานว่าควรเชื่อหรือไม่
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ควรเชื่อโดยถืออคติเป็นตัวตัดสิน ไม่ใช่การตัดสินจากเนื้อหาสาระของบทอ่านที่แท้จริง ดังนั้น                             
การจะพิจารณาว่าควรเชื่อหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่ต้องกระท าหลังจากอ่านเรื่องจบแล้วค่อยพิจารณาฝีมือ
ในการเขียนว่ามีน้ าหนักน่าเชื่อถือ มีการอ้างอิง หรือมีคุณค่าอย่างไร 

5.8  การประเมินค่างานเขียน หรือประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน 

การประเมินค่างานเขียนเป็นความสามารถในการอ่านขั้นสูง เพราะการที่จะประเมิน
คุณค่าในงานเขียนว่าดีหรือไม่อย่างไรนั้น หมายความว่าผู้อ่านต้องสามารถอ่านเรื่องราวได้อย่าง
แตกฉาน คือ เข้าใจเรื่องราวโดยตลอด พิจารณาเห็นความเป็นเหตุเป็นผล การอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ หรือ
คุณค่าที่เป็นประโยชน์ที่ผู้อ่านจะสามารถน าไปใช้ได้ การประเมินค่างานผู้อ่านสามารถประเมินได้ทั้ง
รูปแบบงานเขียน ศิลปะในการประพันธ์ และประเมินค่าด้านเนื้อหาเพื่อการน าไปใช้   

ยกตัวอย่างจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม 3 ตอนที่ทศกัณฐ์อาลัยต่อการจากไปของ                                                    
อินทรชิต 

 “โอ้ว่าอินทรชิตของบิดร  เลื่องชื่อลือขจรทั้งไตรจักร 

ยิ่งในสุริย์วงศ์พงศ์ยักษ์   หรือมาแพ้ปรปักษ์ปัจจามิตร 

เสียแรงเป็นวงศ์พรหมา   รอบรู้วิชาศรสิทธิ์ 
  อานุภาพปราบได้ทั่วทิศ   หรือแพ้ฤทธิ์มนุษย์เดินดิน” 

                                 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, 2514: 6) 
 

จากบทประพันธ์ข้างต้นนอกจากความงามของภาษาและและการรับรู้อารมณ์ โศกเศร้า
เสียใจของตัวละครซึ่งมีผู้วิเคราะห์กันไว้มากแล้ว ผู้อ่านยังสามารถดึงประโยชน์ด้านเนื้อหาจากเรื่อง
ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครว่ามีเหตุการณ์ความเป็นมาอย่าง ไร และผลที่เกิดขึ้นเป็น
อย่างไร จากบทประพันธ์เป็นความสูญเสียของทศกัณฐ์ที่ต้องเสียลูกชายคือ อินทรชิตในการสงคราม
กับพระราม ด้วยสาเหตุว่าทศกัณฐ์ได้ชิงตัวนางสีดาและไม่ยอมคืนให้กับพระราม จนเป็นเหตุให้
เผ่าพันธุ์ยักษ์ต้องตายในการรบเป็นจ านวนมาก ตรงนี้ผู้ อ่านอาจได้เรียนรู้ผลเสียที่เกิดขึ้นจาก                            
การกระท าของตัวละครที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี จนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียยิ่งใหญ่ หรือผู้อ่านอาจจะได้
ข้อคิดในการตายของอินทรชิตว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เก่งกล้าเพียงใด ความผิดพลาดย่อมสามารถ
เกิดข้ึนได้กับทุกคน เป็นต้น  

อีกหนึ่งตัวอย่าง 
“โรคหัวใจที่ เราพูดถึงกันทุกวันนี้ เป็นโรคของหลอดเลือด เรียกว่า                                               

โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) ซึ่งเกี่ยวพันไปยังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกือบ
ทั้งหมด ได้แก่ หัวใจ อัมพาต เบาหวาน ความดัน โรคอ้วน โรคไตเรื้อรัง เป็นต้น 
ดังนั้นการตรวจเช็คโรคหัวใจเบื้องต้นท าได้ไม่ยาก คือ ลองไปเดินออกก าลังกายทุก
วันค่อยๆ เพ่ิมระดับความเร็วให้เร็วขึ้นจนหอบแฮ่กๆ ไปสักครึ่งชั่วโมง ถ้าไม่เจ็บ
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หรือแน่นหน้าอก แสดงว่าหลอดเลือดหัวใจยังใช้การได้ดี แต่ก็ต้องไม่นิ่งนอนใจควร
ดูแลสุขภาพตัวเองอยู่เสมอ” ที่มา: นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เวชศาสตร์ครอบครัว” 

                   (นพชนก, 2559: 28) 
 

บทอ่านข้างต้นมาจาก SOOK MAGAZINE โดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส) ที่ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคหัวใจง่ายๆ มาน าเสนอด้วยการยก
ข้อความค าพูดของนายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ท าให้อ่านง่าย  
เข้าใจง่าย     ไม่เคร่งเครียดเป็นวิชาการเกินไป แตก่็ยังคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดังนั้นงานชิ้น
นี้จึงมีคุณค่าในการให้ความรู้ในการดูแลรักษาตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดแดงแข็ง และอีก
หลายโรคที่อาจเกี่ยวโยงไปถึง ผู้อ่านได้รับรู้อันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมากมายจากการที่ไม่
ดูแลสุขภาพหัวใจของตน  ดังนั้นเมื่ออ่านบทอ่านนี้แล้วผู้อ่านนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังควรได้คิด
เตือนใจตนเองและน าข้อแนะน าจากแพทย์คือการออกก าลังกายทุกวันในอัตราและเวลาที่เหมาะสม
เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการท างานของหัวใจไปใช้ 

เห็นได้ว่ าการประเมินค่าและพิจารณาประโยชน์ที่ ได้รับในงานแต่ละชิ้ นจะมี                                      
ความแตกต่างกันไป เช่นงานเขียนที่ใช้ศิลปะการประพันธ์สูง อาทิ  บทกวี เรื่องสั้น เหล่านี้คุณค่าของ
งานคือรูปแบบและความงามของการใช้ภาษาและนอกจากนั้นยังได้ข้อคิดที่น ามาจากการวิเคราะห์
เรื่องราวหรือแนวคิดของผู้เขียน ส่วนงานเขียนประเภทให้ความรู้เช่นตัวอย่างบทอ่านที่มาจาก สสส . 
ข้างต้น ผู้อ่านก็ยังได้ประโยชน์จากการรับรู้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ดูแลตนเองได้ใน
ชีวิตประจ าวัน เมื่อคุณค่าของงานเขียนแต่ละชิ้นมีความแตกต่างกันจึงจ าเป็นที่ผู้อ่านจะต้องท า                                     
ความเข้าใจและวิเคราะห์คุณค่าจากงานเขียนแต่ละเรื่องด้วยความสนใจและเอาใจใส่ 

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณข้างต้นเป็นแนวทางที่ผู้อ่านสามารถใช้
วิเคราะห์ในงานเขียนได้ แต่ด้วยความแตกต่างของงานเขียนแต่ละประเภทจึงท าให้สามารถแสดง
พฤติกรรมได้ไม่เหมือนกัน บางอย่างไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์เพราะหากผู้อ่านสามารถจ าแนกประเภท
ได้ว่าคือ ข่าว สารคดี หรือเรื่องสั้น ความชัดเจนของงานเขียนนั้นได้บอกผู้อ่านให้เข้าใจได้อยู่แล้ว เช่น 
ข่าวจัดเป็นงานเขียนเพ่ือให้ข้อเท็จจริง ผู้อ่านจึงไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์น้ าเสียงหรืออารมณ์ของผู้เขียน
แม้ว่าค าที่ใช้ในข่าวจะเป็นค าที่สร้างอารมณ์สะเทือนใจให้ผู้อ่านก็ไม่ได้มีความหมายให้ต้องแปลเจตนา
แฝงจากผู้เขียนนอกจากการสื่อความให้เข้าใจเหตุการณ์และเห็นภาพได้อย่างชัดเจน หรือการอ่านเรื่อง
สั้นที่จัดเป็นงานบันเทิงคดีผู้อ่านก็ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาหาความน่าเชื่อถือด้วยการคาดคั้นเอา
ข้อเท็จจริงจากเรื่องสั้น เพราะย่อมรู้ว่าเป็นงานเขียนที่แต่งขึ้นจากจินตนาการ ดังนั้นคุณค่าที่ได้รับ      
จึงเป็นคุณค่าด้านเนื้อหา ข้อคิด หรือคุณค่าด้านวรรณศิลป์ เป็นต้น 
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สรุป 

 การศึกษาความหมาย และหลักการเกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณข้างต้น เป็นแนวทาง
เพ่ือน าไปสู่ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การที่จะเรียกได้ว่าเป็นคนที่อ่านหนังสือเป็น
ไม่ใช่เพียงอ่านออกเท่านั้น ผู้อ่านควรมีพฤติกรรมในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณอันประกอบไปด้วย             
การจับใจความส าคัญของเรื่อง การตีความ การวิเคราะห์จุดประสงค์ การวิเคราะห์น้ าเสียง                                  
การจ าแนกประเภทของงานเขียน การแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความรู้สึก การพิจารณา
ความน่าเชื่อถือ และการประเมินค่างานเขียน เหล่านี้ถือเป็นพฤติกรรมการอ่านโดยทั่วไปที่ควรเกิดขึ้น
ขณะที่อ่าน  แต่งานเขียนแต่ละประเภทก็มีจุดประสงค์ในการเขียนและรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น  
วิธีการอ่านงานเขียนแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างดังจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป 
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บทที่ 3 

การอ่านข่าวอย่างมีวิจารณญาณ 

 

การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ให้คุณต่อผู้อ่านอย่างมาก เพราะนอกจากหนังสือพิมพ์จะเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย แล้วข้อมูลข่าวสารที่ได้รับยังมีเนื้อหาหลากหลาย เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา การเกษตร อุบัติเหตุ อาชญากรรม กีฬา และบันเทิง  

ด้วยการน าเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้อ่านจึงสามารถทบทวนท าความเข้าใจ และคิด
วิเคราะห์ได้อย่างไม่ต้องรีบร้อน นอกจากนี้  ข่าวยังอยู่ในความสนใจของผู้คนและมีผลกระทบกับ
สาธารณชน ดังนั้นผู้ที่อ่านข่าวอย่างสม่ าเสมอจึงรู้เท่าทันเหตุการณ์ และสามารถน าข้อมูลที่ได้รับจาก
การอ่านมาเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น  หรือเป็นอุทาหรณ์ให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง                         
ลดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
 

1. ความหมายของข่าว 

ค าว่า ข่าว ดูจะเป็นค าสั้นๆ ที่มีความหมายชัดเจนที่ใช้กันอย่างมากมายในปัจจุบัน โดยรวม
แล้วก็คือการน าเรื่องราวมาถ่ายทอดสู่ผู้ อ่ืนให้ได้ ร่วมรับรู้ เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น นั่นคือการให้    
ความหมายของข่าวแบบไม่เจาะจง ข่าวจึงอาจเป็นข่าวลอยที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือข่าวนั้นอาจ                                      
มีข้อเท็จจริงก็ได้ 

แต่จากการศึกษาการให้ความหมายของค าว่า ข่าว ซึ่งมาจากหนังสือพิมพ์มีความชัดเจน
ค่อนข้างมาก นักวิชาการหลายท่าน พนิตนันท์ บุญพามี (2542: 78-87) ภาคภูมิ หรรนภา (2544: 25) 
วิวัฒน์ ใจเที่ยง (2539: 46) สิริวรรณ นันทจันทูล (2546: 72) และสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2545 : 25) 
กล่าวถึงความหมายของข่าวตรงกันว่า เป็นการน าเสนอข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เป็นการรายงาน
เหตุการณ์ที่ส าคัญหรืออยู่ในความสนใจของสังคม   

ส่วนเรื่องของระยะเวลาที่ข่าวน าเสนอนั้นส่วนมากเห็นพ้องกันว่า เป็นเรื่องราวที่ทันสมัย                            
ทันเหตุการณ์ ซึ่งขัดแย้งกับ ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ (2548: 6) ที่มองว่าอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต 
ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเพียงวันเดียวหรือระยะ
ยาวนานเป็นเดือนเป็นปี 

โดยสรุป ข่าว จึงหมายถึงรูปแบบหนึ่งของการรายงานเหตุการณ์ส าคัญ หรือเป็นที่สนใจของ
คนในสังคมซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อคนจ านวนมาก มักเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์                                             
และมีการรายงานตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
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ข่าวจากหนังสือพิมพ์มีหลักการคือ การน าเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคม ดังนั้นการรู้ความจริงที่
เกิดขึ้นในสังคมเป็นการเรียนรู้ชีวิตที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง  แต่จะอ่านอย่างไร เป็นสิ่งที่จะต้อง
กล่าวถึงต่อไป 

 

2. ประโยชน์จากการอ่านข่าว 

ผู้อ่านสามารถได้รับประโยชน์จากการอ่านข่าวจ าแนกเป็นข้อได้ดังนี้ 
2.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในสังคม   

ผู้อ่านข่าวจะมีความรอบรู้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย หรือทั่วโลก ข้อมูลที่ได้รับ
นั้นมีหลากหลาย อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การเกษตร ศาสนา ความบันเทิง และกีฬา                                       
เป็นต้น 

2.2  เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ท่ีก าลังจะเกิดขึ้น   
นอกจากการรับรู้ข้อมูลแล้วยังเป็นการเตือนภัยกับเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นเพ่ือให้                                 

เกิดการตื่นตัว และเตรียมรับมือกับเหตุการณ์อย่างมีสติ เช่น ข่าวความแห้งแล้งในภาคอีสาน น้ าใน
เขื่อนแห้งจนเห็นเส้นทางโบราณที่จมใต้ เขื่อนในบางพ้ืนที่  เมื่อเราอ่านข่าวเช่นนี้ก็ควรเกิด                                       
ความตระหนักถึงภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบและเตรียมรับมือกับวิกฤตที่อาจจะเกิด เช่น นอกจากจะ
ใช้น้ าอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุดแล้ว อาจต้องมีแผนในการส ารองน้ าไว้ใช้อีกด้วย 

2.3  เก็บเป็นข้อคิดเตือนใจในการใช้ชีวิต 

เหตุการณ์ที่เป็นข่าวส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่สามารถเก็บเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ ไม่ให้          
ท าผิดพลาดเช่นบุคคลที่เป็นข่าว ตัวอย่างเช่น ข่าวอุบัติเหตุ เป็นข่าวที่ถูกน าเสนอเป็นประจ าใน
หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณ เพราะสร้างความสนใจและกระทบกระเทือนใจผู้อ่านได้มาก 
นอกจากความสะเทือนใจที่ได้รับจากข่าวแล้วผู้อ่านควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาเพ่ือหาแนวทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ ากับตนเอง หรือบุคคลใกล้ตัว เช่น ข่าวอุบัติเหตุรถชนกันเพราะขับรถเร็วและไม่
คุ้นเคยในเส้นทาง   จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุ เมื่อผู้อ่านสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้เช่นนี้                                     
ก็สามารถเก็บเป็นข้อคิดให้กับตนเองในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนให้ระมัดระวัง ปฏิบัติตาม                                     
กฎจราจร และศึกษาเส้นทางก่อน  การเดินทางเพ่ือความปลอดภัย เป็นต้น  
 ประโยชน์ของการอ่านข่าวมีหลายประการ อันดับแรกคือการรับรู้ความเคลื่อนไหวหรือกระแส
สังคม แต่นอกจากการรู้เหตุการณ์แล้ว ผู้ที่อ่านข่าวอย่างมีวิจารณญาณต้องสามารถดึงเอาเหตุการณ์ใน
ข่าว มาเป็นข้อคิดเตือนใจในการด ารงชีวิตประจ าวันได้  
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3. พิจารณาโครงสร้างของข่าว  
ข่าวเป็นงานเขียนที่มีรูปแบบเฉพาะในการน าเสนอ ประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ส่วนดังนี้ 
3.1 พาดหัวข่าว เมื่อผู้อ่านหยิบหนังสือพิมพ์มาสักฉบับสิ่งที่เห็นโดดเด่นในหน้าหนึ่งทุกฉบับ

คือพาดหัวข่าว ซึ่งเป็นข่าวที่สังคมสนใจหรือสร้างความสะเทือนต่อคนหมู่มาก พาดหัวข่าว เป็น
ข้อความที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ใช้ตัวอักษรโต และบอกประเด็นส าคัญที่สุดของข่าว แต่ในกรณี
ที่ไม่สามารถเก็บใจความส าคัญในพาดหัวข่าวได้ก็อาจมีพาดหัวข่าวรองเพ่ิมเติม  

ตัวอย่างที่ 1 

 
 

             (โจรควงปืนจี้แบงก์ชิง 1 ล้านหนีไม่รอด, 2559: หน้า 1) 
 

จากตัวอย่าง พาดหัวข่าวข้างต้นมีเฉพาะพาดหัวข่าวหลักคือ “โจรควงปืนจี้แบงก์ชิง                      
1 ล้านหนีไม่รอด” จากพาดหัวข่าวสั้นๆ นี้ก็แสดงประเด็นส าคัญของเนื้อข่าว ให้ข้อมูลว่าใคร ท าอะไร 
เพ่ืออะไร และผลเป็นอย่างไร ไว้ชัดเจนความว่า มีโจรใช้ปืนเป็นอาวุธในการปล้นเงิน 1 ล้านบาทจาก
ธนาคารแต่ก็หนีไม่รอดถูกจับได้ เห็นได้ว่านอกจากได้ทราบประเด็นส าคัญของเนื้อข่าวแล้ว                             
พาดหัวข่าวยังใช้ภาษากระชับ ให้อารมณ์ที่ท าให้ผู้อ่านรู้สึกสนใจ เห็นภาพและต้องการติดตามอ่าน
รายละเอียดในเนื้อเรื่อง เช่นการใช้ค าว่า “ควงปืน” “ชิง” และนอกจากพาดหัวข่าวที่ลงไว้ใน                             
หน้าหนึ่งแล้วนักเขียนอาจวางความน า เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดข่าวให้น่าสนใจและเพ่ือการจัดฟอร์มให้
สวยงามดังตัวอย่างข้างต้นมีการใส่ความน าประกอบพาดหัวข่าวมาพอสังเขป พร้อมกับระบุเลขหน้าให้
ผู้อ่านสามารถติดตามอ่านรายละเอียดข่าวได้ง่ายขึ้น 
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ตัวอย่างที่ 2 

 
 

                       (วิสามัญโจรใต้, 2559: หน้า 1) 
 

 พาดหัวข่าวนี้ ประกอบด้วยพาดหัวข่าวหลักและพาดหัวข่าวรอง “วิสามัญโจรใต้”              
คือ พาดหัวข่าวหลัก เป็นการแสดงประเด็นส าคัญของเนื้อข่าว ให้ข้อมูลว่าใคร ท าอะไร ค าว่า 
“วิสามัญ” ท าให้เข้าใจได้ว่า ทหารจับตายโจรใต้ หากพาดหัวข่าวจบลงเท่านี้ผู้อ่านอาจเข้าใจว่าโจรได้
ถูกจับและตายแล้ว แต่ด้วยพาดหัวรองดังข้อความว่า “‘อาหามะ’แกนน า ‘อาร์เคเค’ เหิมยิงต่อสู้
เปิดทางหลบหนี สั่งคุมเข้มหวั่นโจมตีตอบโต้” เป็นการขยายความจากพาดหัวหลักให้ผู้อ่านเข้าใจ
ประเด็นส าคัญอ่ืนๆ ได้ว่าผลจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ไม่ประสบความส าเร็จ ผู้ร้ายสามารถหนี
ไปได้ ทางทหารจึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพราะเกรงว่าผู้ร้ายหลบหนีจะ
กลับมาก่อเหตุร้ายเพ่ือโต้ตอบเจ้าหน้าที่  และนอกจากพาดหัวข่าวแล้วยังปรากฏส่วนของเนื้อข่าว     
ซึ่งเป็นการให้รายละเอียดเพ่ิมพร้อมกับแจ้งเลขหน้าหนังสือพิมพ์เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถติดตามอ่านข่าว
ได้จนจบ 

  เห็นได้ว่าการอ่านพาดหัวข่าวมีประโยชน์อยู่มากคือ เพียงอ่านพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง                                 
หรือพาดหัวข่าวในหน้าอ่ืนๆผู้อ่านก็ทราบได้แล้วว่าขณะนั้นมีเหตุการณ์ส าคัญอะไรเกิดขึ้นในสังคมบ้าง 
และด้วยการใช้ภาษาเฉพาะที่ดึงดูดความสนใจ ก็ชวนให้ผู้อ่านติดตามอ่านรายละเอียดซึ่งอยู่ภายใน
ฉบับต่อไป  

3.2 ความน า เป็นย่อหน้าที่ขยายความจากพาดหัวข่าว ด้วยการน าเสนอสาระส าคัญของข่าว
อย่างกว้างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจทั่วไปก่อนเข้าสู่เนื้อหาอันเป็นรายละเอียด สิริวรรณ นันทจันทูล 
(2546: 80-84) กล่าวว่าผู้เขียนอาจมีวิธีการน าเสนอได้หลายรูปแบบเช่น สรุปความ ภาพพจน์                                     
อัญพจน์ กระแทกกระทั้น ให้ภูมิหลัง และเปรียบเทียบหรือขัดแย้ง ในที่นี้จะขอขยายความน าแบบ
สรุปความ เนื่องจากเป็นวิธีที่นิยมเขียนในข่าวปัจจุบัน และเพ่ือเป็นการเอื้อต่อผู้อ่านให้จับใจความข่าว
ได้ง่ายขึ้น 

การเขียนความน าแบบสรุปความ ใช้หลักการ 5W 1H คือการตอบค าถามว่าใคร ท าอะไร                                              
ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ท าไม ข่าวที่มีความน ามักเป็นข่าวส าคัญที่มีขนาดยาว ดังนั้น เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ
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เรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงสรุปข่าวไว้ ทั้งนี้ก็อาจไม่จ าเป็นต้องตอบค าถามครบ 5W 1H เพราะ
ขึ้นอยู่กับผู้เขียนข่าวที่จะพิจารณาว่าประเด็นใดส าคัญและควรระบุไว้ในความน า  

ตัวอย่าง 
จับโชเฟอร์รถทัวร์ฆ่าชิงทองผู้โดยสาร 

โซเชียลแชร์ภาพจนมุมมหาสารคาม 

จับแล้วโชเฟอร์รถทัวร์ร้อยเอ็ด-บุรีรัมย์ ฆ่าผู้โดยสารหญิงวัย 56 บนรถ                                    
ชิงสร้อยคอทองค า หนีกบดานกระท่อมกลางทุ่งนา จ.มหาสารคาม สารภาพเสพ
ยาบ้าก่อนลงมือ เผยจับได้เร็วเพราะโซเชียลช่วยแชร์ 

     (จับโชเฟอร์รถทัวร์ฆ่าชิงทองผู้โดยสาร, 2559: หน้า 1) 
 

แม้พาดหัวข่าวข้างต้นจะบอกประเด็นส าคัญ แต่ส่วนของบทน าก็มีความส าคัญมากใน
ลักษณะของการสรุปใจความส าคัญของข่าวไว้ให้ผู้อ่านสะดวกต่อการท าความเข้าใจ และหากผู้อ่านมี
เวลาน้อยอาจไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปอ่านในเนื้อเรื่องภายในเล่ม เพราะในส่วนความน าข่าวข้างต้นนี้ได้
ให้รายละเอียดเพ่ิมจากพาดหัวด้วยการรายงานความคืบหน้าของข่าว ว่าขณะนี้สามารถจับคนร้ายได้
แล้ว ด้วยการน าเสนอแบบสรุปความ 5W 1H สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

ใคร   เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ท าอะไร  จับกุมโชเฟอร์รถทัวร์ร้อยเอ็ด-บุรีรัมย์ 
เพราะเหตุใด (เพราะเหตุใดจึงต้องจับกุม)  

    ฆ่าผู้โดยสารหญิงวัย 56 บนรถ และชิงสร้อยคอทองค า  
เพราะเหตุใด  (จับกุมได้เพราะเหตุใด)  

    สังคมออนไลน์ช่วยส่งต่อเหตุการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายจึงท า
ให้เจ้าหน้าที่ท างานได้รวดเร็ว  

ที่ไหน (จับได้ที่ไหน) กระท่อมกลางทุ่งนา จ.มหาสารคาม 

สรุปความได้ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมโชเฟอร์รถทัวร์ร้อยเอ็ด-บุรีรัมย์ด้วยข้อหา
ฆ่าผู้โดยสารหญิงอายุ 56 ปี บนรถและชิงสร้อยคอทองค า ได้ที่กระท่อมกลางทุ่งนา จังหวัด
มหาสารคาม การจับกุมเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะสังคมออนไลน์ช่วยส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายส่งผล
ดีต่อการท างานของต ารวจ 

เห็นได้ว่าการสรุปความด้วยภาษาของตนเองจากการอ่านความน าอาจมีความยาวของ
บทสรุปไม่ต่างจากที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ เพราะผู้เขียนข่าวได้สรุปและใช้ภาษาที่กระชับตามรูปแบบ                          
การเขียนข่าว แต่อย่างไรก็ตามการสรุปใจความส าคัญจากข่าวด้วยตนเองเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญในลักษณะที่ท าให้เห็นว่าผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวนั้นจริงหรือไม่ เพราะหากเข้าใจแล้วผู้อ่าน
ย่อมสามารถอธิบายได้ด้วยตนเอง 
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 พาดหัวข่าว 

 ความน า 

 ส่วนเช่ือม 

 เนื้อเรื่อง 

และดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า ผู้เขียนอาจไม่กล่าวครบทั้ง 5W 1H ในส่วนของความน า เช่น 
ไม่มีการบอกวันที่เกิดเหตุเพราะเขียนขยายไว้ในส่วนของเนื้อหา นั่นก็เป็นหน้าที่ของผู้อ่านที่จะต้อง
ติดตามอ่านในส่วนของเนื้อเรื่องเพ่ือให้ทราบรายละเอียดส าคัญอ่ืนๆที่สามารถน ามาสู่การสรุปใจความ
ส าคัญที่สมบูรณ์ที่สุด 

3.3 ส่วนเชื่อม เป็นส่วนที่อยู่ต่อจากความน า ท าหน้าที่ในการเชื่อมระหว่างความน าและ                                       
เนื้อข่าวให้ เป็นอันเดียวกัน โดยในย่อหน้านี้มักเป็นการบอกแหล่งข้อมูลหรือที่มาของข่าว                                   
เพ่ือสนับสนุนให้ข่าวมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น มักเขียนสั้นๆ 1 ย่อหน้า ในปัจจุบันนักข่าวไม่นิยมเขียน                                      
ส่วนเชื่อมมากนัก 

ตัวอย่าง 
ถึงคิว ‘ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง’ 

จนท.ลุยตรวจ 65 รีสอร์ต 

เชียงราย – ป่าไม้ สนธิก าลัง กอ.รมน.-ทหาร พร้อมฝ่ายปกครองร่วม 100 
นาย ลุยตรวจสอบ 65 รีสอร์ต “ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง” เทียบแนวเขตกับแผนที่กรมป่าไม้-
แผนที่ตามมติ ครม. 30 มิ.ย.41 ป้องกันการรุกป่าเพ่ิม บอกลงมือในพ้ืนที่เชียงราย
ก่อนเข้าตรวจสอบรีสอร์ตเขตพะเยาต่อ 

ขณะปัญหาการรื้ อรีสอร์ตชาวม้ งภูทับ เบิก ต .วั งบาล อ.หล่มเก่ า                                                       
จ.เพชรบูรณ์ ที่ลุกลามปานปลายและเจ้าหน้าที่ได้ไล่รื้อจนหมดสิ้น ขณะนี้ “รีสอร์
ตม้งภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย” ซึ่งมีห้องพักรีสอร์ตต่างๆที่อยู่ในเขตป่าไม้และพ้ืนที่
ปฏิรูปการเกษตร(ส.ป.ก.) รวมจ านวนทั้งสิ้น 145 แห่ง ในจ านวนนี้อยู่ในเขต ต.ปอ 
จ านวน 24 แห่ง ต.เต่า จ านวน 41 แห่ง  และมีแนวโน้มว่าจะมีการก่อสร้างเพ่ิมมาก
ขึ้นอีก ก็ก าลังถูกจับตา 

วานนี้ (12 ก.ย.) เจ้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่งคงภายใน (กอ.รมน.)                                                         
จ.เชียงราย ร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 15, ทหาร ฉก.ม2 กองก าลังผาเมือง, ฉก.ทพ. 31 มณฑลทหารบกที่ 37 
พร้อมฝ่ายปกครอง อ.เทิง ก านันและผู้ใหญ่บ้านพ้ืนที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง และ ต.ปอ   
อ.เวียงแก่น ประมาณ 100 นาย แบ่งเป็น 6 ชุดปฏิบัติการ... 

               (ถึงคิว ‘ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง’, 2559: หน้า 19) 
 

เห็นได้ว่าใจความส าคัญได้ถูกสรุปไว้ในความน า ส่วนเชื่อมเป็นเพียงย่อหน้าสั้นๆที่เชื่อมความ
สู่เนื้อเรื่องด้วยการเท้าความเหตุการณ์ก่อนหน้า คือ การรื้อรีสอร์ตชาวม้งภูทับเบิกท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์        
ที่สร้างอย่างผิดกฎหมาย และในลักษณะเดียวกันนี้ก็ก าลังจะเกิดขึ้นกับ รีสอร์ตม้งภูชี้ ฟ้า                                    
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พาดหัวข่าว 

เนื้อเรื่อง 

จังหวัดเชียงราย ส่วนเชื่อมจบไว้เพียงเท่านี้เพ่ือให้ผู้อ่านได้ติดตามอ่านรายละเอียดและการด าเนินการ
รื้อถอนรีสอร์ตม้ง ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ในส่วนของเนื้อเรื่องต่อไป 

3.4 เนื้อเรื่อง เป็นการเสนอรายละเอียดของข่าวซึ่งอาจขยายเพ่ิมจากความน า มีวิธีการเขียน
ทั้งให้ข้อเท็จจริง ให้อารมณ์แสดงการเคลื่อนไหว การยกค าพูดของบุคคลส าคัญในข่าว และหากเนื้อหา
ของข่าวมีขนาดยาวก็มักจะแบ่งเป็นย่อหน้าสั้นๆ หลายย่อหน้าโดยจัดเรียงตามความส าคัญของข่าว
จากส าคัญมากไปน้อย จากเหตุการณ์ที่เกิดก่อน-หลัง หรือจากความส าคัญของบุคคล ทั้งนี้สิ่งส าคัญ
ส าหรับผู้อ่านคือสามารถคาดเดาได้ว่าหนึ่งย่อหน้าจะมีประเด็นส าคัญเพียงหนึ่งเดียว  

ตัวอย่าง 
‘มมส’ สั่งสอบนิสิตจ้างเรียน 

• รองอธิการบดีรู้แล้วมือโพสต์-เล็งเอาผิด 

• เลขาฯสกอ.ชงกกอ.ล้อมคอกสัปดาห์นี้ 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการ             

การอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีการแชร์เฟสบุ๊กของนิสิตมหาวิทยาลัยรัฐ
แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโซเชียลมีเดีย ที่หาคนเข้าเรียนแทน และ                                           
เช็กอินแทน โดยมีผู้สนใจรับข้อเสนอจ านวนมาก กลายเป็นธุรกิจในหมู่นิสิตนักศึกษา 
ว่าทราบเรื่องแล้วและได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เข้าไปตรวจสอบหลังมีผู้แจ้งเบาะแสว่า น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยใด แต่ยังไม่รู้ว่า
คนที่เข้าเรียนแทนเป็นคนนอกหรือนิสิตมหาวิทยาลัยเดียวกัน ถ้าเป็นคนนอกก็เท่ากับ
คนเข้าเรียนแทนไม่ได้ปริญญาแต่คนที่ได้ปริญญากลับไม่มีองค์ความรู้ ไม่มีคุณภาพ ถ้า
มีคนแบบนี้จ านวนมาก เมื่อจบออกไปท างานให้กับประเทศชาติ ก็น่าห่วงใยคุณภาพ
ของประเทศท่ีได้รับผลกระทบโดยรวมในอนาคต ทั้งนี้ตนจะน าปัญหาดังกล่าวเข้าหารือ
ในที่ประชุม กกอ. ภายในสัปดาห์นี้ 

“เรื่องนี้นอกจากจะสะเทือนถึงความไม่มีธรรมาภิบาล และศีลธรรม
จรรยาบรรณแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ถ้าอาจารย์ประจ าวิชาเอาใจ
ใส่ ปัญหาเหล่านี้ย่อมไม่เกิดขึ้น เพราะถ้าต้องเช็กอินเข้าเรียน เชื่อว่าห้องเรียนไม่น่า
กว้าง โดยสามัญส านึกถ้าอาจารย์เอาใจใส่ ย่อมจ าลูกศิษย์ตัวเองได้หมด ย่อมทราบดีว่า
คนเข้าเรียนคือนิสิตนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาของตนเองหรือไม่ หรือเป็นคนนอก 
เช่นเดียวกับคณะ มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ต้องก ากับดูแลกันเป็นทอดๆ 
ตามล าดับ มหาวิทยาลัยมีกฎหมายเป็นของตัวเอง ก็เพ่ือความเป็นอิสระทางวิชาการ 
และอิสระทางการบริหาร สภาฯ จึงต้องก ากับดูแลมหาวิทยาลัยว่าได้ท าหน้าที่ตาม
นโยบายหรือไม่ แต่บางแห่งกลับละเลย ทั้งที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่คาดหวังของ
สังคม แต่กลับมาเป็นปัญหาเสียเอง “น.ส.อาภรณ์ กล่าว” 
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เนื้อเรื่อง(ต่อ) 

น.ส.อาภรณ์ กล่าวต่อว่า สกอ.ถึงจะเป็นหน่วยงานต้นสังกัด แต่มีเจ้าหน้าที่
จ ากัดไม่สามารถส่งคนลงไปดูแลได้ทั่วถึง เพราะมีมหาวิทยาลัยในสังกัดถึง 156 แห่ง                                                         
ที่ส าคัญ สกอ.ไม่มีกฎหมายหรือเครื่องมือเข้าไปจัดการได้ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยมี
กฎหมายของตัวเอง ดังนั้น คงต้องรอกฎหมายกลางที่จะให้อ านาจ สกอ.เข้าไปบริหาร
จัดการ แต่ยืนยันว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ สกอ. คือจะไม่เข้าไป
แตะมหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการดีอยู่แล้ว แต่จะเข้าไปบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มี
ปัญหาเท่านั้น 

น.ส.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มมส กล่าวว่า รับทราบ
ข้อมูลแล้ว ตอนนี้ทราบแล้วว่าเป็นนิสิตคณะใด ซึ่งก าลังพูดคุยกันอยู่ มหาวิทยาลัย
ไม่ได้ปล่อยปละละเลย ตื่นตัวเรื่องนี้อยู่ ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วในหลายส่วน 
ส าหรับการเรียนการสอนของ มมส จริงๆแล้วก็เหมือนกับทุกมหาวิทยาลัยที่มี                                                            
การเรียนรวม มีทั้งคลาสใหญ่คลาสเล็ก ซึ่งคลาสใหญ่จะลงไปที่หมวดการศึกษาทั่วไปที่
มีความหลากหลาย เพราะนิสิตทุกคณะต้องมาเรียนรวมกันส่วนส านักการศึกษาทั่วไปก็
มีการรับทราบปัญหาแล้ว คาดว่าในวันที่ 6 มิถุนายน จะพูดคุยให้เป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

“ส าหรับนิสิตที่โพสต์เฟชบุ๊กนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสาน เบื้องต้น
ทราบแล้วว่าเป็นใคร โดยจะพูดคุยภายในคณะก่อน และวันที่ 6 มิถุนายนจะทราบผล 
ส่วนจะมีความผิดหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนลงไปได้ว่าผิดหรือไม่ หรือ
หากผิด จะผิดระดับไหน แต่จริงๆ แล้วก็ไม่สมควร ไม่เหมาะสมอย่างมาก คงต้องมอง
เรื่องวินัยของนิสิตด้วย แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ เพราะมีคณะกรรมการด าเนินการ
ร่วมกันหลายส่วนที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน” น.ส.มลฤดีกล่าว 

              (‘มมส’ สั่งสอบนิสิตจ้างเรียน, 2559: หน้า 17) 
 

ข่าวข้างต้นประกอบด้วยส่วนของเนื้อเรื่องจ านวน 5 ย่อหน้า และหนึ่งย่อหน้าก็มีประเด็น
ส าคัญเพียงหนึ่งเดียว แจงได้ดังนี้ 

ย่อหน้าที่ 1 น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เท้าความ
เหตุการณ์ โดยการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นว่าพฤติกรรมของนักศึกษาถือเป็นปัญหา         
และจะส่งผลต่อประเทศชาติ  

ย่อหน้าที่ 2 น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ ต าหนิการท างานของอาจารย์และสถาบันที่ปล่อยให้      
เกิดเรื่อง 
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ย่อหน้าที่ 3 น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ กล่าวถึงบทบาทของ สกอ.ต่อการควบคุมการท างาน
ของมหาวิทยาลัยเป็น 3 ประเด็นคือ 1) สกอ.มีก าลังคนไม่พอต่อการสอดส่องดูแล 2) มหาวิทยาลัยมี
ระเบียบของตนเองเป็นอิสระ และ 3) สกอ.จะเข้าไปจัดการเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาเท่านั้น 

ย่อหน้าที่ 4 น.ส.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มมส รับทราบปัญหา       
และบอกท่ีมาของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในมุมการท างานของอาจารย์และการบริหารของมหาวิทยาลัย 

ย่อหน้าที่ 5 น.ส.มลฤดี เชาวรัตน์ ชี้แจงการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แสดง-ความคิดเห็นว่า ปัญหาที่เกิดควรมองที่ระเบียบวินัยของนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุด้วย 

การอ่านเนื้อเรื่องต้องใช้เวลามากข้ึนแต่ท าให้ได้ทราบรายละเอียดข่าวได้มาก แต่หากข่าว      
มีการน าเสนอในรูปของการเริ่มต้นด้วยความน า ผู้อ่านที่มีเวลาเร่งรีบและไม่ต้องการทราบรายละเอียด      
ก็อาจจะอ่านเพียงพาดหัวข่าวและความน าก็สามารถรู้ใจความส าคัญของข่าวได้ แต่หากผู้อ่านต้องการ
อ่านเพ่ือการพิจารณา วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างมีวิจารณญาณการท าความเข้าใจเนื้อเรื่องข่าว
ทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่พึงกระท า 
 สรุปว่าโครงสร้างข่าวประกอบด้วย พาดหัวข่าว ความน า ส่วนเชื่อม และเนื้อเรื่อง ทั้ง 4 ส่วน
นี้คือโครงสร้างของข่าวโดยทั่วไป แต่ข่าวบางรูปแบบอาจมีไม่ครบทั้ง 4 ส่วนดังจะกล่าวถึงในล าดับ
ต่อไป  
 

4. รูปแบบการเขียนข่าว 

รูปแบบของการเขียนข่าวสามารถจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ พีระมิดหัวกลับ พีระมิดหัวตั้ง 
และสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืน แต่ละรูปแบบมีการวางเนื้อหาและใจความส าคัญแตกต่างกันดังนี้ 

4.1 พีระมิดหัวกลับ 

พีระมิดหัวกลับเป็นรูปแบบในการเขียนข่าวในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 
เนื่องจากเหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่ค่อนข้างเร่งรีบ มีเวลาน้อย ดั งนั้นส่วนที่เป็น
ใจความส าคัญจึงถูกจัดวางไว้ในช่วงต้นของการเสนอข่าว สามารถแสดงโครงสร้างของข่าวพีระมิดหัว
กลับเป็นภาพได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-1  การเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับ 

 

ความน า

ส่วนเชื่อม

เนื้อเรื่อง



54 
 

พาดหัวข่าว 

ความน า 

เนื้อเรื่อง 

ตัวอย่าง 
คุก 2 ปี รองผู้การชลบุรี 

รวมพวก 4 คน ไม่รอลงอาญา 

ศาล จ.พัทยา พิพากษาจ าคุกรองผู้การฯ คนดัง จ.ชลบุรี 2 ปี กับพวกรวม 4 
คน ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หลังจับสมาชิกชมรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนต ารวจ                                                          
ยัดข้อหาฉ้อโกงแสดงตนเป็นต ารวจ และร่วมกันเรี่ยไร ใส่กุญแจมือ แถลงข่าวโดยไม่
มีความผิด 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ก.ย.59 ที่ศาลพัทยา บัลลังก์ 14 ซึ่งได้มี                                                          
การนัดฟังค าพิพากษาคดี ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการจับกุม โดยมีผู้ต้องหาเป็น
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.แหลมฉบัง 14 นาย ประกอบด้วย จ าเลยที่ 1 พ.ต.อ.ศักดิ์รพี 
เพียวพนิช ผกก.ปัจจุบันเป็น รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี จ าเลยที่ 2 พ.ต.ท.พิษณุ                                                            
เพ็งเดือน รอง ผกก.ป.ต าแหน่งขณะเกิดเหตุ จ าเลยที่ 3 พ.ต.ท.ธราเทพ ตูพานิช                                                            
รอง ผกก.สอบสวน จ าเลยที่ 4 พ.ต.ท.อรรถพร กลั่นเรืองแสง สว.สส.สภ.จ าเลยที่ 5  
ร.ต.อ.เฉลิมชัย ประสิทธิกุลไพศาล รอง สว.สส. จ าเลยที่ 6 ร.ต.อ.ยุทธนา ประสพสุข
มั่งดี รอง สว.ป. จ าเลยที่ 7 ร.ต.อ.วิทยา นิตยสุข รอง สว.ป. จ าเลยที่ 8 ร.ต.ต.ศิริชัย 
ทองแสง รอง สว.ป. จ าเลยที่ 9 ด.ต.สมชาย เทียนแจ่ม จ าเลยที่ 10 ด.ต.เสกสรรค์ 
ธรรมนิติเวช  จ าเลยที่ 11 ด.ต.อานนท์ เจริญนาน  จ าเลยที่ 12 ด.ต.ถนอม ศิริภูธร 
จ าเลยที่ 13 ส.ต.อ.ธีริทธกาจ ชุมพล และจ าเลยที่ 14  ส.ต.อ.ทรงพล สุภานันท์ 
ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.แหลมฉบัง 

โดยศาลได้อ่านค าพิพากษาให้จ าคุกจ าเลย จ านวน 4 นาย คนละ 2 ปี    
โดยไม่ รอลงอาญา ประกอบด้วย จ าเลยที่ 1 พ.ต.อ.ศักดิ์รพี จ าเลยที่ 4 พ.ต.ท.อรรถพร 
จ าเลยที่ 6 ร.ต.อ.ยุทธนา จ าเลยที่ 7 ร.ต.อ.วิทยา ส่วนจ าเลยอีก 10 นายศาลได้มี                                                        
ค าพิพากษายกฟ้อง หลังจากอ่านค าพิพากษาแล้ว จ าเลยทั้ง 4 คน ได้ขอใช้ต าแหน่ง
ประกันตนเอง เพ่ือต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ 

ส าหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 56 โดยเจ้าหน้าที่ตร.สภ.แหลมฉบัง       
โดย พ.ต.อ.ศักดิ์รพี ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่ง ผกก.สภ.แหลมฉบัง ได้ท าการแถลง
ข่าวจับกุมสมาชิกชมรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนต ารวจแห่งชาติ จ านวน 4 คน ประกอบด้วย          
1. นายมนตรี ศรีศิลป์ส าราญ 2. นายอ านาจ คงอาจหาญ 3. นายเอก เทียนทอง 
และ4.นางศิริรัตน์ หงส์โต ที่ได้ออกจ าหน่ายบัตรงานกิจกรรมคอนเสิร์ตเผยแพร่
ลิขสิทธิ์     บทเพลงฯ ของชมรมฯ ตามลิขสิทธิ์แห่งกฎหมายเพ่ือน ารายได้ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ ตร. ที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และสนับสนุนหน่วยงาน ตร. ตามท่ีมีหนังสือ
ร้องขอมาท่ัวประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้กล่าวหา สมาชิกของชมรมฯ                                                       
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เนื้อเรื่อง(ต่อ) 

 ทั้ง 4 คนว่าฉ้อโกง โดยแสดงตนเป็น ตร.ข่มขู่ และเรี่ยไร ในการจ าหน่ายบัตร
ดังกล่าว พร้อมกับน าตัวมาใส่กุญแจมือ และท าการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน หลังจาก
นั้นทาง พงส. ได้ท าเรื่องส่งฟ้อง  โดยในที่สุดอัยการไม่สั่งฟ้อง เนื่องจากไม่มีความผิด
ตามท่ีถูกกล่าวหา 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ท าให้สมาชิกชมรมฯ ทั้ง 4 คน ได้รับความเสียหาย    
จากการถูกเจ้าหน้าที่ ตร.สภ.แหลมฉบัง จับกุม ยัดเยียดข้อหาโดยไม่กระท าความผิด    
จึงได้น าความไปฟ้องต่อศาลพัทยา เพ่ือด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมทั้ง        
14 นาย 

           (คุก 2 ปี รองผู้การชลบุรี, 2559: หน้า 2) 
 

ข่าวข้างต้นเป็นรูปแบบของพีระมิดหัวกลับที่น าเสนอข่าวที่มีเนื้อหาเดียว เนื่องจากเป็น
ข่าวที่จับตาในสังคม ข่าวจึงมีรายละเอียดข่าวมากและใช้วิธีการสรุปข่าวไว้ในส่วนของความน า เช่นนี้
ผู้อ่านสามารถหาใจความส าคัญของข่าวจากความน าได้ แต่บางข่าวส่วนความน าก็เป็นการเท้าความ
เหตุการณ์เนื่องจากเป็นข่าวที่เป็นการรายงานความคืบหน้าของคด ีหากเป็นข่าวที่น าด้วยการเท้าความ 
ผู้อ่านก็ต้องพิจารณาใจความส าคัญที่อยู่ในเนื้อเรื่อง  
 4.2 พีระมิดหัวตั้ง 

พีระมิดหัวตั้งมีรูปแบบการน าเสนอข่าวที่มีลักษณะตรงข้ามกับการน าเสนอแบบพีระมิด
หัวกลับ เนื่องจากว่าผู้อ่านต้องใช้เวลาในการอ่านข่าวและต้องอ่านจนจบถึงจะทราบใจความส าคัญของ
ข่าว เพราะผู้เขียนวางโครงเรื่องโดยค่อยๆเพ่ิมความส าคัญของเนื้อข่าว ด้วยการให้ข้อเท็จจริงที่ส าคัญ
ที่สุด(จุดสุดยอด) ไว้ที่เนื้อข่าวซึ่งเป็นย่อหน้าสุดท้าย การวางโครงเช่นนี้มีลักษณะคล้ายเรื่องสั้นที่เนื้อ
เรื่องจะค่อยๆ เข้มข้นขึ้นแล้ววางจุดสุดยอดไว้ตอนท้ายเพ่ือให้เรื่องชวนติดตาม สามารถแสดง
โครงสร้างของข่าวพีระมิดหัวตั้งเป็นภาพได้ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 3-2  การเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวตั้ง 
 

 

ความน า

เนื้อเรื่อง

จุดสุดยอด (Climax)
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พาดหัวข่าว 

ความน า 

เนื้อเรื่อง 

  จุดสุดยอด 

ตัวอย่าง 
เปิดโผบอร์ดเทนนิสมี ‘ภราดร-ดนัย’ 

หลังจากนายกิตตน์สมบัติ เอ้ือมมงคล ได้รับความไว้วางใจจากสโมสร         
เครือสมาชิกให้ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง
ประเทศไทย จากการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่วิสามัญ วันที่ 27 ต.ค. ซึ่งเป็น                                                              
การเข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมโดยสโมสรเครือสมาชิก เกิน 2 ใน 3  ของสมาชิก
ทั้งหมดคือ 53 สโมสรจาก 61 สโมสร 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ต.ค. นายกิตตน์สมบัติเป็นประธานการประชุมคณะกก.
อ านวยการสมาคมชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง เพ่ือแต่งตั้ง กก.ที่เหลืออีก 9 คน                                                            
ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาเทนนิสฯ เมืองทองธานี 

สรุปคณะ กก.อ านวยการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ชุดใหม่ วาระบริหารปี       
2559-2563 จ านวน 19 คน ประกอบด้วย นายกิตตน์สมบัติ  เ อ้ือมมงคล                                                                      
นายกสมาคม ซึ่งรับเป็นประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคด้วย  ส าหรับอุปนายกสมาคมมี                                                                  
7 คน ส่วนต าแหน่งอ่ืนที่น่าสนใจ “เจ้าบอล” ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสชาย 
มืออันดับ 9 ของโลกเป็นกรรมการและปฏิคม ขณะ “เจ้าปิ๊ก” ดนัย อุดมโชค                                                            
อดีตนักเทนนิสมืออันดับ 1 ของไทย ท าหน้าที่กรรมการกลางของสมาคม                                                            
นายกิตตน์สมบัติเผย “ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมมีความยินดีที่น้องๆ ซึ่งเป็นอดีต
ทีมชาติและอดีตนักกีฬามาร่วมกันท างาน นี่คือนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือกัน  
เดินหน้าพัฒนาวงการกีฬาเทนนิสให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง  การท างานของ
คณะกรรมการชุดใหม่จะเริ่มอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้” 

      (เปิดโผบอร์ดเทนนิสมี ‘ภราดร-ดนัย’, 2559: หน้า 9) 
 

 ย่อหน้าสุดท้ายเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องที่ผู้เขียนวางจุดสุดยอดไว้คือ การให้ข้อมูลเรื่อง                                          
การเข้ารับต าแหน่งของ ภราดร ศรีชาพันธุ์ และดนัย อุดมโชค เพ่ือเป็นคณะกรรมการอ านวยการ
สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ชุดใหม่ วาระบริหารปี 2559-2563 

ปัจจุบันการเขียนข่าวด้วยรูปแบบนี้ ไม่เป็นที่นิยมเพราะผู้อ่านต้องใช้เวลาในการอ่านข่าว
ค่อนข้างมาก 
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พาดหัวข่าว 

เนื้อเรื่อง 

4.2 สี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืน 

สี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืนเป็นรูปแบบในการเขียนข่าวที่ใช้กับข่าวที่ไม่ค่อยมีความส าคัญ 
เนื้อหาของข่าวก็มีความส าคัญเท่าๆ กัน แสดงเป็นภาพได้ดังนี้ 

 

                                         พาดหัวข่าว 

 ส่วนเชื่อม  

 เนื้อเรื่อง  

 

ภาพที่ 3-3  การเขียนข่าวแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืน 

ตัวอย่าง 
ศาลคุก6ด.วู้ดดี้-แจ๊คหม่ินไฮโซ 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 ธ.ค. ที่ห้องพิจารณา 913 ศาลอาญารัชดาฯ        
ศาลอ่านค าพิพากษาคดีหมายเลขด า อ.1229/2556 ที่บริษัทไซดิคทิฟ อีเลเมนท์ จ ากัด 
และนายจิรัฏฐ์ หรือแชมป์ เพชรนันท์วงศ์ เป็นโจทก์ท่ี 1-2 ยื่นฟ้องนายอานันท์ทวีป หรือ    
นายชยางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหารบริษัทอานันท์ทวีป อินเตอร์ เนชั่นแนล 
จ ากัด บริษัทจัดงานประชาสัมพันธ์, นางสาวสิริลดา ชยางกูร ณ อยุธยา น้องสาว,     
นางสาวเจฌิญา อภิชาตมณี, นางเพ็ญ สุขสมบูรณ์วงศ์, นายวุฒิธร หรือวูดดี้ มิลินทจินดา 
ผู้ด าเนินรายการ “เช้าดูวูดดี้” และนายเฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ หรือแจ็ค แฟนฉัน          
ผู้ด าเนินรายการร่วม เป็นจ าเลยที่ 1-6 ในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทผู้อ่ืนโดย     
การโฆษณา 

โดยศาลชั้นต้นได้มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 23 มี.ค.58 ว่าจ าเลยที่ 1 -6 เป็น
ความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อ่ืนโดยการโฆษณา ให้จ าคุกนายอานันท์ทวีป 3 ปี และ
นายวุฒิธร หรือวู้ดดี้, นายเฉลิมพล หรือแจ๊ค จ าเลยที่ 5-6 ให้จ าคุกคนละ 1 ปีโดยไม่
รอการลงโทษ ส่วนจ าเลยที่ 2-4 ให้จ าคุกคนละ 1 ปี และปรับคนละ 100,000 บาท   
แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี ฝ่ายจ าเลยยื่นอุทธรณ์สู้คดีพร้อมขอให้ลงโทษสถานเบาพร้อมรอ
การลงโทษ ส่วนโจทก์ยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลลงโทษสถานหนักโดยไม่ให้รอการลงโทษ 

โดยวันนี้ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วว่าทั้งหมดมีความผิดจริง และมองว่าจ าเลย      
มีพฤติการณ์ที่ไม่ร้ายแรง และยังสามารถแก้ไขกลับตัวได้ อีกทั้งจ าเลยไม่เคยต้องโทษ
จ าคุกมาก่อน จึงเห็นควรแก้โทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ และให้โอกาสจ าเลย    
กลับตัวเป็นคนดีให้จ าคุกจ าเลยที่ 1 รวม 2 กระทง กระทงละ 6 เดือน และปรับกระทงละ 
5,000 บาท รวมจ าคุก 12 เดือน และปรับ 10,000 บาท ส่วนจ าเลยที่ 2-6 ให้จ าคุก
คนละ 6 เดือน ปรับคนละ 5,000 บาท โดยโทษจ าคุกให้รอลงอาญา 2 ปี และให้
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เนื้อเรื่อง(ต่อ) 
รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนเป็นเวลา 4 ครั้ง และท างานบริการ
สังคม 12 ชั่วโมง ส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลชั้นต้น 

            (ศาลคุก 6 ด. วู้ดดี้-แจ๊คหมิ่นไฮโซ, 2559: หน้า 12) 
 

  ข่าวประเภทนี้มักจะเริ่มข่าวด้วยการให้รายละเอียด และมีขนาดไม่ยาวมาก ดังนั้น ผู้อ่านต้อง   
จับใจความส าคัญด้วยการพิจารณาจากเนื้อเรื่องท้ังหมด 

เนื่องจากว่ารูปแบบการเขียนข่าวที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันโดยเฉพาะข่าวส าคัญขึ้นหน้าหนึ่ง           
คือ พีระมิดหัวกลับ การอ่านข่าวเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของสังคมโดยทั่วไปจึงอาจจะอ่านเพียง     
พาดหัวข่าวและความน าในหน้าหนึ่งก็เข้าใจเรื่องได้ แต่หากผู้อ่านต้องการจะอ่านเพ่ือใช้วิจารณญาณ       
ไม่ว่าจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งที่ใช้รูปแบบพีระมิดหัวกลับ หรือข่าวที่อยู่ในฉบับที่ใช้รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า                                        
ก็ตาม ผู้อ่านก็ควรอ่านข่าวทั้งหมด แล้วพิจารณาให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุมาจากอะไร                                 
เพ่ือน ามาเป็นประสบการณ์ป้องกันไม่ให้ตนเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นบุคคลในข่าว 

 

5. พฤติกรรมการอ่านข่าวอย่างมีวิจารณญาณ 

สามารถอธิบายพฤติกรรมการอ่านข่าวอย่างมีวิจารณญาณโดยแยกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
5.1 การจับใจความส าคัญของเรื่อง 

เนื่องจากข่าวเป็นการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การจับใจความส าคัญของข่าว   
ผู้อ่านจึงสามารถใช้การอ่านสรุปความ ด้วยการตอบค าถาม 5W 1H ซึ่งมักจะสรุปได้จากการอ่าน                                      
“พาดหัวข่าว” และ “ความน า”เพราะรูปแบบข่าวที่นิยมเขียนในปัจจุบันเป็นแบบพีระมิดหัวกลับ                                    
แต่หากเป็นการเขียนข่าวในรูปแบบอ่ืนเช่น พีระมิดหัวตั้ง และสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผู้อ่านต้องสรุปใจความ
ส าคัญข่าวด้วยการอ่านพิจารณาพาดหัวข่าวและเนื้อเรื่องข่าวทั้งหมด ดังจะแสดงตัวอย่างในหัวข้อ 
“ตัวอย่างการอ่านข่าวอย่างมีวิจารณญาณ”   

5.2 การตีความค าศัพท์ ส านวนโวหาร หรือถ้อยค าอันเป็นสัญลักษณ์   
เนื่องจากหนังสือพิมพ์มีข้อจ ากัดเรื่องของเวลาในการตีพิมพ์ที่ต้องเร่งด่วน วันต่ อวัน                                                

บางฉบับมีก าหนดออกทั้งเช้าและบ่าย มีพ้ืนที่ในการเขียนข่าวจ ากัด อีกท้ังมีคู่แข่งสูงท าให้ภาษาที่ใช้ใน
การเขียนข่าวของหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณมีความหวือหวา น่าสนใจตามรูปแบบภาษาของหนังสือพิมพ์ 
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็น “พาดหัวข่าว” ที่อาจมีการใช้ค าแปลกใหม่ สมญานาม เครื่องหมาย                                      
ภาษาปาก และภาษารุนแรง ดังนั้น ในการตีความผู้อ่านต้องท าความเข้าใจ โดยดูจากบริบทข้อความ 
และเหตุการณ์ในสังคมประกอบก็จะท าให้เข้าใจความหมายได้ 
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ตัวอย่าง  
5.2.1 พาดหัวข่าว จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 28 ธันวาคม 2559 

   
 

 

มีการใช้ภาษาท่ีกระชับและอักษรย่อ คือ จว. คือ จังหวัด   
พาดหัวข่าวนี้จึงหมายถึงว่า 6 จังหวัดของภาคใต้ ร่วมจัดงานร าลึกถึงเหตุการณ์                              

สึนามิเม่ือ 12 ปีที่แล้ว 

 

 

 

มีการใช้อักษรย่อ คือ มค.(เดือนมกราคม)  ปท. (ประเทศ)   
พาดหัวข่าวนี้จึงหมายถึงว่า มีกิจกรรมจุดเทียนในช่วงเวลากลางคืนของวันที่             

1 มกราคม 2560 ทั่วทั้งประเทศไทย 

 

 

มีการใช้อักษรย่อ คือ จยย. (รถจักรยานยนต์) และนร. (นักเรียน) และมีการสร้าง
ค าที่แปลกใหม่ขึ้นเพ่ือใช้ในข่าว คือ ดับ (ตาย) 

พาดหัวข่าวนี้จึงหมายถึง รถกระบะชนรถจักรยานยนต์ของนักเรียนหญิง ส่งผลให้
นักเรียนหญิงเสียชีวิต 2 คน 

เห็นได้ว่าการใช้อักษรย่อในหนังสือพิมพ์บางครั้งไม่เป็นตามรูปแบบอักษรย่อที่ใช้                                
เป็นทางการ เพราะข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ในการพาดหัวข่าว ดังนั้นผู้อ่านจึงต้องท าความเข้าใจอักษรย่อใน
ข่าวโดยพิจารณาจากบริบท 

5.2.2 พาดหัวข่าว จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  
 

 
 

มีการใช้ชื่อเฉพาะคือ “โคทม” (ผู้ อ านวยการศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  
มหาวิทยาลัย- มหิดล) และใช้ส านวน เหมาเข่ง (ทุกคน หรือทั้งหมด) 

พาดหัวข่าวนี้ เป็นการเสนอประเด็นที่ นายโคมทม อารียา ไม่เห็นด้วยกับ                                    
การลงโทษพรรคการเมืองแบบพ้นต าแหน่งทั้งคณะ 

 

6 จว.ใต-้ร าลึก 12 ปี ‘สึนาม’ิ 

จุดเทียนปีใหม่คืน 1 มค.ทั่วปท. 

ปิกอัพพุ่งชนจยย. 2 ศพ-นร.หญิงดับ 

“โคทม” ค้านลงโทษเหมาเข่ง 
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มีการใช้สมญานาม คือ ขนไก่โลก (การแข่งขันแบดมินตันระดับโลก) 
พาดหัวข่าวนี้จึงเป็นการน าเสนอประเด็นที่ น้องเมล์ รัชนก เดินทางไปแข่งขัน

แบดมินตันในระดับโลก โดยการไปในครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชิงชัย แต่เป็นการร่วมแข่งขันเพ่ือ
รักษาอันดับ 2 ของโลกไว้ เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจึงยังไม่พร้อมในการแข่งขันเท่าที่ควร 

จากพาดหัวข่าวข้างต้นนี้หากคนที่อ่านข้อความนี้แล้วไม่เข้าใจค าว่า “ขนไก่โลก”                                     
ย่อมเกิดความสงสัยและตีความไปแตกต่าง เช่นเดียวกับค าว่า “ลูกยาง” ที่เมื่อใช้ในข่าวกีฬาจะ
หมายถึง กีฬาวอลเล่ย์บอล 

5.2.3 สมญานามดารา ปี พ.ศ.2559 โดย สมาคมนักข่าวบันเทิง  
ตามประเพณีของนักข่าวบันเทิงในช่วงสิ้นปีจะมีการตั้งสมญานามให้กับดารา        

และนักการเมือง ที่เป็นการประมวลเหตุการณ์จากคนที่เป็นข่าวดังในรอบปีนั้นแล้วน าเหตุการณ์ท่ีเป็น
ข่าวมาตั้งสมญานาม เช่น 

 

 

จากกรณีที่ตกเป็นข่าวในอินเตอร์เน็ตที่มีภาพของ “น็อต อัครณัฐ” ท าร้ายร่างกาย
ผู้ที่ขับรถจักรยานยนตร์มาเฉี่ยวรถเก๋งของตนเองจนมีอาการบาดเจ็บสาหัส และยังบังคับให้คู่กรณี        
“กราบรถ” คันที่ถูกเฉี่ยวชน ภาพที่เผยแพร่ออกมาอย่างกว้างขวางนั้นส่งผลให้ ต้นสังกัด “สั่งปลด
ออกจากงาน” ทุกต าแหน่ง 

 

 

 
 

เนื่องจาก ตูน บอดี้แสลม อุทิศแรงใจแรงกายของตัวเองออก “วิ่งการกุศล”             
กับโครงการ “ก้าวคนละก้าว” จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีระยะทาง 
กว่า 400 กิโลเมตร เพ่ือระดมทุนซื้อ “อุปกรณ์การแพทย์” ให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน ได้รับเงิน
จากผู้ใจบุญร่วมบริจาคตลอดระยะทางรวมยอดได้ 70 ล้านบาท และได้มอบให้กับทางโรงพยาบาล
บางสะพานไปแล้ว  

เห็นได้ว่าการที่จะตีความได้ดังนี้ ในเบื้องต้นผู้อ่านต้องมีความเข้าใจค าที่ใช้เฉพาะใน                                     
การเขียนข่าว บริบททางสังคม แล้วพิจารณาเนื้อหาข่าวประกอบก็จะช่วยให้ตีความได้เข้าใจชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

 

 

รัชนกบินรักษาอันดับขนไก่โลก 

“กราบรถหมดงาน” สมญานามของ น็อต อัครณัฐ 
 

“เทพบุตร 70 ล้าน” สมญานามของ ตูน บอดี้แสลม 
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5.3 การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน   
ข่าวจัดเป็นงานเขียนประเภทให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีจุดประสงค์

เพ่ือบอกเล่าเหตุการณ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนข่าวจึงอาจไม่ใช่
สิ่งจ าเป็นเพราะวิถีในการเขียนข่าวคือการน าเสนอข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับรู้โดยปราศจากการใส่
ความคิดเห็นหรืออารมณ์ของผู้เขียน 

5.4 การพิจารณาความน่าเชื่อถือ 

ข่าวจัดเป็นการให้ข้อเท็จจริงกับผู้อ่าน เพราะนักเขียนจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
นักข่าว  ที่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน สามารถเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม
ผู้อ่านก็สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข่าวได้จากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลของข่าว เช่น การระบุ
วันเวลา สถานที่      ชื่อผู้ให้ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจที่
รับผิดชอบคดี ผู้เห็นเหตุการณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ 

ตัวอย่าง  
อิตาลีไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากธรณีพิโรธ 

ภารกิจค้นหาเริ่มหมดหวังพบผู้รอดชีวิต 

ส านักงานป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของอิตาลีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุ
แผ่นดินไหวรุนแรง 6.2 แมกนิจูด ทางตอนกลางของประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นเ มื่อ                                     
ช่วงรุ่งสางของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ว่าอยู่ที่ราว 300 คน และได้รับ
บาดเจ็บ 388 คน โดยส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากโรงพยาบาลแล้ว 
แต่ยังมีอีก 40 คนที่อาการยังสาหัส อย่างไรก็ตาม การที่หน่วยกู้ภัยยังไม่พบ
ผู้รอดชีวิตนับตั้งแต่คืนวันพุธเป็นต้นมา ส่งผลให้ความหวังของทุกฝ่ายริบหรี่ลง                                     
ทุกขณะ แต่ภารกิจค้นหาจะยังคงด าเนินต่อไป... 

    (อิตาลีไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากธรณีพิโรธ, 2559: หน้า 11) 
 

ข่าวข้างต้นมีการอ้างอิงหน่วยงานให้ข้อมูลเพ่ือให้ข่าวมีความน่าเชื่อถือ คือ ส านักงาน
ป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของอิตาลี เป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อิตาลีว่าได้สร้าง      
ความเสียหายแก่ชีวิตของประชาชนอย่างไรบ้าง  

แต่ในบางข่าวอาจไม่มีบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเป็นเพียงการรายงานเหตุการณ์ที่นักข่าวไป
พบ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอข่าวนั้นสู่สังคมด้วยตนเอง เช่นนี้การพิจารณา                                   
ความน่าเชื่อถือของข่าวอาจดูได้จากว่าสิ่งที่นักเขียนรายงานเป็นข้อเท็จจริง มีการรายงานข้อมูล เช่น 
วันเวลา สถานที่ บุคคลผู้เสียหาย สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้อย่างครบถ้วนเพียงพอไหม และ
หากเป็นข่าวส าคัญกับผู้อ่าน ก็ควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการอ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับ 
หรือจากการศึกษาในหลายช่องทางซึ่งในปัจจุบันมีอย่างมากมาย 
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 5.5  การประเมินค่า หรือประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน   
เมื่ออ่านข่าวจบลงนอกจากจะทราบข้อมูลว่าเกิดเหตุการณ์อะไร ที่ไหน อย่างไรแล้ว       

ผู้อ่านยังสามารถดึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในข่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและผลที่เกิดจากปัญหา
นั้น เพ่ือหาแนวทางป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อ่ืน น าความรู้ที่ได้จากการอ่าน
ข่าวมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้น  ซึ่งจะยกตัวอย่างการดึงประโยชน์ที่ได้
จากข่าวในหัวข้อถัดไป 

โดยสรุปแล้วสิ่งส าคัญในการอ่านข่าวแล้วสามารถเรียกได้ว่าอ่านข่าวเป็นนั่นคือ ผู้อ่านจะต้อง
เข้าใจเรื่องราวในข่าว สามารถพิจารณาเหตุการณ์ในข่าวว่า ปัญหาที่เกิดนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร                                      
และสามารถเก็บเป็นข้อคิด หรือน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร  

 

6. ตัวอย่างการอ่านข่าวอย่างมีวิจารณญาณ 

ในหัวข้อตัวอย่างการอ่านข่าวอย่างมีวิจารณญาณจะน าเสนอข่าวใน 6 เนื้อหา ดังนี้                    
1) ข่าวอุบัติเหตุ 2) ข่าวอาชญากรรม 3) ข่าวบันเทิง 4) ข่าวปรากฏการณ์ทางสังคม 5) ข่าว
เกษตรกรรม และ 6) ข่าวสิ่งแวดล้อม โดยจะยกตัวอย่างเนื้อข่าวแล้วน ามาวิเคราะห์ในประเด็นส าคัญ
ส าหรับการอ่านข่าวเพ่ือน าไปสู่การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือการพิจารณาประโยชน์ที่ได้รับจาก                                        
การอ่านเพื่อน าไปใช้ประโยชน์กับตนเองซึ่งน าเสนอได้ดังต่อไปนี้ 

6.1 ข่าวอุบัติเหตุ 
ข่าวอุบัติเหตุ คือเป็นการรายงานอุบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เป็นเหตุร้ายที่สร้าง         

ความเสียหาย และไม่มีใครคาดคิด เหตุการณ์อาจเกิดจากความประมาทของคน หรือเป็น                                        
ความผิดปกติของธรรมชาติ ข่าวประเภทนี้สังคมให้ความสนใจมากเพราะเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดกับ
ใครก็ได้ การอ่านข่าวประเภทนี้ก็จะท าให้ผู้อ่านมีความระมัดระวัง ในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิด
กับตนเองหรือคนใกล้ตัว 

ตัวอย่าง 
กระบะทับเด็กดับอนาถ 

เมื่อ เวลา 12.00 น. วันที่ 20 พ.ย. ร.ต.อ.ประยุทธ วรวัฒน์ รอง สว.
(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถชนเด็กและมีผู้เสียชีวิต 
ภายในหมู่บ้าน ป่าสุ่ม หมู่ที่ 7 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด จึงพร้อมด้วยแพทย์ 
รพ.ธวัชบุรี  เจ้าหน้าที่    กู้ชีพเทศบาล ต.อุ่มเม้า รุดไปตรวจสอบที่ เกิดเหตุ                                                  
พบรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีขาว ทะเบียน ผบ 9274 ชลบุรี จอดอยู่ ใกล้กันมี
รถจักรยานของเด็กล้มอยู่กลางถนนสภาพล้อบิดเบี้ยว ที่พ้ืนพบร่าง ด.ญ.นภาพร 
กองแสน อายุ 5 ขวบ สภาพนอนคว่ าหน้าจมกองเลือด ใบหน้าและล าตัวมีรอยโดย
เหยียบจากล้อรถยนต์ เสียชีวิตคาที่ สอบสวนนายโกศล พวงบุปผา อายุ 42 ปี                                                 
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อยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่7 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี คนขับรถกระบะ                                          
ให้การว่า เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมองไม่เห็นหนูน้อยผู้เคราะห์ร้าย แต่ตนเองรู้สึกเหมือน
ล้อรถมีอาการสะดุดคล้ายรถตกหลุม ตนจึงเหลือบมองกระจกข้าง พบร่างหนูน้อย
นอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนจึงรีบจอดรถพร้อมให้การปฐมพยาบาล แต่ก็พบว่าได้
เสียชีวิตแล้ว จึงรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ควบคุม
ตัวนายโกศล ไปด าเนินคดีต่อไป 

            (กระบะทับเด็กดับอนาถ, 2559: หน้า 13) 
 

6.1.1 การจับใจความส าคัญ 

แม้ข่าวข้างต้นจะไม่ใช่การเขียนข่าวในรูปแบบพีระมิดหัวกลับอย่างที่ก าลังนิยม 
ผู้อ่านก็ยังสามารถใช้การจับใจความด้วยการสรุปจากการตอบค าถาม 5W 1H ได้ดังนี้ 

ใคร  นายโกศล พวงบุปผา 

ท าอะไร  ขับรถเหยียบเด็กหญิงวัย 5 ขวบเสียชีวิต 

 ที่ไหน ภายในหมู่บ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 7 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด   
เมื่อไหร่ วันที่ 20 พ.ย. 2559 

อย่างไร  ไม่มีเจตนาและรอมอบตัว (ขยายความรายละเอียดส าคัญในข่าว) 
เพราะเหตุใด  ผู้ขับมองไม่เห็นเด็ก 

สรุปความได้ว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2559 นายโกศล พวงบุปผา ขับรถ
เหยียบเด็กหญิงวัย 5 ขวบเสียชีวิตภายในหมู่บ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 7 ต. อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
ผู้ต้องหารอ มอบตัวและให้การว่ามองไม่เห็นเด็กหญิงจึงเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์สลดดังกล่าว 

6.1.2 ปัญหาและสาเหตุ   
คือ มีรถกระบะเหยียบเด็กเสียชีวิตเพราะผู้ขับมองไม่เห็นเด็ก 

6.1.3 ประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน   
ผู้อ่านสามารถเก็บเป็นข้อคิด คือ ผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องมีความระมัดระวังให้มาก   

เพราะสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะกับเด็กๆที่ไร้เดียงสา และส าหรับผู้ปกครองก็ควร
ควบคุมบุตรหลานของตนเองให้ดี ไม่ควรปล่อยให้ขับรถจักรยานเล่นบนท้องถนนที่มีรถสัญจรเพราะ
เป็นอันตรายส าหรับเด็กเล็ก 

เมื่ออ่านข่าวข้างต้นแล้วผู้อ่านจะเกิดอารมณ์สะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันทีเพราะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กเพียง 5 ขวบ และท าให้เด็กต้องเสียชีวิต แต่นอกจากการเข้าใจเรื่องและ                        
มีอารมณ์ร่วมแล้ว ผู้อ่านต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านข่าวคือ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ และหา
ข้อคิดซึ่งอาจเป็นแนวทางในการป้องกันเรื่องไม่ให้เกิดข้ึนซ้ ากับใครอีก 
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6.2 ข่าวอาชญากรรม 

ข่าวอาชญากรรม คือการรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรม การปล้น ข่มขืน                                        
ท าร้ายร่างกาย วินาศกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในสังคมที่คนตัดสินด้วยอารมณ์และลงมือก่อเหตุ
รุนแรง 

ตัวอย่าง 
แทงแฟนกะเทยสยองจับพลทหารแค้นง้อไม่ยอมคืนดี 

เผยคนรักปันใจชายอ่ืนกรรไกรกระซวกร่างพรุน 

ล็อกพลทหารเหี้ยม กะซวกแฟนกะเทยพรุน พยานยันก่อนเกิดเรื่องเห็นนั่ง                                                   
งอนง้อกันอยู่ เหลียวหลังไม่นานเจออีกทีเป็นศพสยอง ต ารวจตามไปรวบได้ถึง                                                  
ต้นสังกัด เจ้าตัวรับสิ้นไส้ อ้างคนรักแอบปันใจให้ชายอ่ืน ฟิวส์ขาดคว้าไขควง -
กรรไกรแทงไม่ยั้ง  หิ้วแจ้งข้อหาฉกรรจ์ คอตกเข้าตะรางใช้กรรม 

เมื่อเวลา 00.15 น. วันที่ 4 มิ.ย. พล.ต.ต.ยรรยง เวชโอสถ ผบก.สส.ภ.  4 
พร้อมชุดสวบสวน ร่วมจับพลทหารอนันต์ สมบูรณ์ อายุ 21 ปี ชาว  อ.โนนสัง                                                     
จ.หนองบัวล าภู สังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 (พัน 2 ร.3)                                                           
ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตาย หลังมีการประสานไปยัง
นายทหารพระธรรมนูญ เพ่ือรับตัวที่ต้นสังกัด 

สืบเนื่องจากช่วงเย็นเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ร.ต.อ.อดุลย์ ดีโนนโพธิ์ รอง สว. 
(สอบสวน) สภ.สีชมพู จ.ขอนแก่น รับแจ้งมีผู้ถูกท าร้ายเสียชีวิตที่ร้านเสริมสวย                                                  
ไม่มี เลขที่  ถนนชุมแพ-ศรีบุญเรือง ต.สีชมพู จึ งไปพร้อม พ.ต.อ.กิตติรัชต์                                                  
น้อยโพนทอง ผกก.สภ.สีชมพู ชุดสอบสวน และกู้ภัยศรัทธาธรรมเต็กก่าจีพูเกาะ 

ที่เกิดเหตุพบศพนายเกศสุดา ชัยบุตร อายุ 36 ปี ชาว ต.ศรีสุข อ.สีชมพู           
จ.ขอนแก่น สภาพนอนคว่ าถูกแทงด้วยของมีคมรวม 18 แผล ในห้องนอนมีร่องรอย
ต่อสู้จนข่าวของกระจัดกระจาย ใกล้กันพบ ไขควงและกรรไกรเปื้อนเลือดตกอยู่                                                   
จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

สอบสวนนายอาธิตา วาระสุ อายุ 27 ปี เจ้าของร้านเสริมสวย ให้การว่า 
ผู้ตายเป็นสาวประเภทสองมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าท าผมและมกัแวะมานั่งเล่นที่ร้าน         
เป็นประจ า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเข้ามาใน ช่วงบ่าย โดยมีพลทหารอนันต์ แฟนหนุ่ม          
ที่คบหากันมานานกว่า 2 ปี และเพ่ิงแต่งงานกันได้ไม่นานเดินตามเข้ามาง้องอนขอ
คืนดีตามประสาคนรัก ตนเห็นเป็นเรื่องส่วนตัวจึงขอตัวออกไปข้างนอก กระทั่ง
กลับมาในตอนเย็นจึงพบว่าผู้ตายเสียชีวิตไปแล้ว 

หลังได้เบาะแสทางชุดสืบสวนได้แกะรอยค้นหาเบาะแส จนทราบว่า                                          
พลทหารรายนี้แอบกลับไปยังต้นสังกัด จึงมีการประสานและรับตัวมาสอบปากค า
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ดังกล่าว โดยพลทหารหนุ่มให้การรับสารภาพว่าลงมือฆ่าแฟนตัวเองจริง หลังทน
ไม่ได้ที่ผู้ตายพยายามตีตัวออกห่างไปคบกับหนุ่มอ่ืน ทั้งที่เคยสัญญากันว่าจะไม่
นอกใจ แม้จะพยายามวิงวอนขอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่ผู้ตายกลับบ่ายเบี่ยง
และตัดสัมพันธ์ จึงโมโหจัดคว้าไขควงและกรรไกรกระหน่ าแทงไม่ยั้งดังกล่าว 
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวแจ้งข้อหา “ฆ่าผู้ อ่ืนโดยเจตนา” ส่งพนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีต่อไป 

                                     (แทงแฟนกะเทยสยอง, 2559: หน้า 13) 
 

6.2.1  การจับใจความส าคัญ 

ใคร   พลทหารอนันต์ สมบูรณ์ 
ท าอะไร ฆ่านายเกศสุดา ชัยบุตร 

ที่ไหน ร้านเสริมสวยไม่มีเลขที่ ถนนชุมแพ-ศรีบุญเรือง ต.สีชมพู                                          
จ.ขอนแก่น 

เมื่อไหร่ 3 มิ.ย. 2559 

อย่างไร ใช้ไขควง และกรรไกรกระหน่ าแทง (ขยายความรายละเอียดส าคัญ   
ในข่าว) 

เพราะเหตุใด   ผู้ตายตัดสัมพันธ์ไม่ยอมคืนดี และจะไปคบกับหนุ่มอ่ืน 

สรุปความได้ว่า    เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2559 พลทหารอนันต์ สมบูรณ์ ลงมือฆ่า  
นายเกศสุดา ชัยบุตร โดยใช้ไขควงและกรรไกรกระหน่ าแทง ณ ร้านเสริมสวย ไม่มีเลขที่ ถนนชุมแพ-    
ศรีบุญเรือง ต.สีชมพู จ.ขอนแก่น สาเหตุเพราะผู้ตายตัดสัมพันธ์ไม่ยอมคืนดี และจะไปคบกับหนุ่มอ่ืน 

 6.2.2 ปัญหาและสาเหตุ 
การกระท าของ พลทหารอนันต์ สมบูรณ์ เป็นการกระท าที่ใช้อารมณ์ชั่ววูบ 

ตัดสินใจปัญหาด้วยความหึงหวงขาดสติ เป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่างๆ ตามมามากมาย เช่น มีคนต้อง
ตาย คนฆ่าต้องติดคุก ผู้ลงมือต้องเสียอนาคตไม่มีความสุข และคนที่รักของทั้งสองฝ่ายจะทุกข์กับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 6.2.3 ประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน   
ประโยชน์ที่ได้จากข่าวคือ ข้อคิดในการตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์ว่าเป็นสิ่ง        

ไม่ถูกต้องและมักน าความเสียหายมาให้ ฉะนั้นต้องไม่ตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ควรมีสติ
ไตร่ตรองให้ดีก่อนลงมือท า และควรเพ่ิมความระมัดระวังในการพูดคุย หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับ                               
คนที่อยู่ในอารมณ์โกรธ โศกเศร้า เสียใจ วิตกกังวล เป็นต้น 

การอ่านข่าวอาชญากรรมมีลักษณะเหมือนการอ่านข่าวอุบัติเหตุตรงที่ เป็นข่าวที่อยู่ใน   
ความสนใจของสังคม และสร้างความสะเทือนใจได้มาก แต่ประโยชน์จากการอ่านข่าวประเภทนี้ก็มี
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มากเช่นกัน คือเป็นการเตือนให้ผู้คนได้ระมัดระวังผู้ร้ายที่แฝงตัวอยู่ในสังคม และอาจก่อเหตุร้ายกับ
ใครได้เสมอ 

6.3 ข่าวบันเทิง 
ข่าวบันเทิงคือข่าวที่น าเสนอกิจกรรมความเคลื่อนไหวของคนในวงการบันเทิง เช่น ดารา

นักแสดง นักร้อง นักเขียน นักกีฬา หรือผู้อยู่เบื้องหลังของวงการบันเทิง เป็นต้น 

ตัวอย่าง 
‘เซฟฟานี่’ คบ ‘เคน’ฉลุย-เด็กดีทั้งคู่แม่ไว้ใจ 

ฝ่ายชายกลับมาอยู่ไทย-เจอกันมากขึ้น 

“ก็แฮปปี้ดีค่ะ เพราะช่วงนี้เขาอยู่เมืองไทย ท างานไปเรื่อยๆ เลยได้เจอกัน
บ่อยมากกว่าเมื่อก่อนเพราะเรียนจบแล้ว” สาว ‘เซฟ’เซฟฟานี่ อาวะนิค เผยถึง
สถานะหัวใจกับ ‘เคน’ แฟนหนุ่มนอกวงการ 

คุยกันมากี่ปีแล้ว “เดือนเมษาหน้าก็ครบ 6 ปีกว่า ถามว่าท าไมไม่ค่อยเห็น
เราควงกันไปไหนมาไหนหรืออัพรูปคู่ ก็เพราะนิสัยเดียวกันคือไม่ชอบถ่ายรูปเยอะ 
แล้วเซฟไม่ค่อยลงรูปอยู่แล้ว เลยท าให้บางคนคิดว่าเราเลิกกันแล้วเหรอ แต่จริงๆ ไม่ 
คือเรายังแฮปปี้ดีอยู่เหมือนเดิม” 

ไม่เกี่ยวว่าผู้ใหญ่สั่งห้ามลงรูปใช่ไหม “ไม่เกี่ยวเลยค่ะ เพราะเซฟรู้อยู่ว่า
อะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะ คือจริงๆ เราไม่รู้จะถ่ายอะไรลงไปก็แค่หน้าเราสองคน          
มันดูตลก แต่สมมติว่าเราไปเที่ยวที่น่าสนใจ ก็อาจจะลง แต่ถ้าเดินห้างก็ไม่รู้จะลง
ท าไม แต่เซฟยังไปเที่ยวกันปกติค่ะ” 

คนนี้แม่ไฟเขียวเต็มที่แล้วใช่ไหม “แม่ไว้ใจค่ะ แม่โอเคไม่ว่าอะไรเพราะเราก็
ยังเป็นเด็กดีของแม่อยู่ เรากลับตรงเวลาตลอด คือเซฟเป็นคนกลับบ้านไม่ดึกอยู่แล้ว 
สมมติไปกินข้าวคือกินเสร็จก็กลับเลย ไม่ไปไหน เพราะก็ไม่ได้เป็นคนชอบช้อปปิ้งอยู่
แล้ว แล้วทางนั้นเขาก็เป็นเด็กดีด้วย ไม่ดริงก์ไม่อะไร แม่เลยโอเคไว้ใจ” 

พอเราไม่เปิดตัวก็อาจจะมีหนุ่มๆ หลายคนคิดว่าเราโสด “ไม่มีคนเข้ามาจีบ
เลย คือมีคนถามหลายคนนะ แต่คือใครจะมาจีบ เราแมนๆ แบบนี้ ส่วนมากเขาจะ
ชอบผู้หญิงเรียบร้อยแต่เราไม่เรียบร้อย ผู้หญิงแต่งตัวเซฟก็ไม่แต่งตัว เราชอบกีฬา
ลุยๆ มากกว่า” 

สิ้นปีมีควงกันไปไหนไหม “ไม่น่าจะไปไหนค่ะ เพราะปกติทุกสิ้นปีจะรวมตัว  
แก๊งเพ่ือนใหญ่ๆ จะไปสนุกแบบนั้นกันมากกว่าค่ะ เรายังรักอิสระ สนุกกับเพ่ือนฝูง   
แบบนี้ เราไม่ได้ยึดติดว่าต้องอยู่กับคนนี้คนเดียว ไปไหนกับคนนี้แค่คนเดียว เราต้อง
มีสีสันให้ชีวิตค่ะ” 

       (‘เซฟฟานี่’ คบ ‘เคน’ฉลุย-เด็กดีท้ังคู่แม่ไว้ใจ, 2559: หน้า 13) 
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6.3.1 การจับใจความส าคัญ 

รูปแบบข่าวบันเทิงข้างต้นเป็นการให้สัมภาษณ์ของดาราต่อประเด็นที่ถูกตั้งค าถาม 
ผู้อ่านสามารถจับใจความส าคัญโดยใช้การสรุปจากการตอบค าถาม 5W 1H เช่นกัน 

ใคร  เซฟฟานี่ อาวะนิค   
ท าอะไร  ให้สัมภาษณ์นักข่าวเรื่องความรัก 

อย่างไร  อธิบายว่าความสัมพันธ์ของตนเองกับแฟนหนุ่มยังราบรื่นดี                                
มีการวางตัวในการคบหากันอย่างเหมาะสม และผู้ปกครองรับรู้และเห็นชอบด้วย   

สรุปความได้ว่า   เซฟฟานี่  อาวะนิค ให้สัมภาษณ์นักข่าวเรื่องความรักว่ า
ความสัมพันธ์ของตนเองกับแฟนหนุ่มยังราบรื่นดี มีการวางตัวในการคบหากันอย่างเหมาะสม และ
ผู้ปกครองรับรู้และเห็นชอบด้วย   

6.3.2 ปัญหาและสาเหตุ   
เห็นได้ว่าการสัมภาษณ์นี้เป็นเพียงการถามข่าวคราวโดยทั่วไปเกี่ยวกับความรัก

ของดาราที่ไม่ค่อยได้เผยแพร่ภาพคู่ หรือเรื่องราวให้สาธารณชนได้รับรู้  จนหลายคนอาจคิดว่าเลิกกัน
แล้ว แต่เซฟฟานี่มองว่า การลงรูปคู่หรือออกงานให้สาธารณชนรับรู้เป็นเรื่องไม่ส าคัญเพราะถึงอย่างไร
ความสัมพันธ์กับคนรักก็ดีอยู่แล้ว 

6.3.3 ประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน   
ผู้อ่านสามารถเก็บเป็นข้อคิดได้หลายประเด็น เช่น การลงรูปคู่กับคนรักเพ่ือ

เผยแพร่  ให้คนอ่ืนได้รับรู้ อาจไม่ส าคัญเท่ากับความเข้าใจและการดูแลเอาใจใส่ต่อกัน นอกจากนี้  
ผู้อ่านก็ได้ข้อคิดในการวางตัวให้เหมาะสมของคู่รักว่าควรอยู่ในสายตาของผู้ปกครองและรู้จัก                              
การวางตัวอย่างรู้กาลเทศะ 

นอกจากการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของศิลปินดาราที่ตนชื่นชอบแล้ว การอ่านข่าว
บันเทิง ก็อาจมีแง่คิดที่น่าสนใจให้พิจารณา เนื่องจากศิลปินดาราคือคนที่สังคมให้ความสนใจ ดังนั้น 
การวางตน  ในที่สาธารณะของเหล่าดาราจึงควรเหมาะสมกับกาลเทศะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนได้ 
แต่หากพฤติกรรมใดที่ไม่เหมาะสมผู้อ่านก็ควรใช้วิจารณญาณมองเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมควร ไม่ควร
ถือเป็นแบบอย่าง และเก็บเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตให้ตนเองได้เช่นกัน 

6.4  ข่าวปรากฏการณ์ทางสังคม 

ข่าวปรากฏการณ์ทางสังคม คือ เหตุการณ์ที่คนให้ความสนใจ ติดตาม ท าตามกันเป็น
กระแส เช่น ปรากฏการณ์ที่เป็นความเชื่อของคนในสังคม อย่างความเชื่อเรื่องการท านายตัวเลขเพ่ือ
ซื้อลอตเตอรี่จัดเป็นข่าวเบาที่แม้จะอ่านแล้วไม่เครียด ไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนความรู้มาก่อนก็สามารถ
เข้าใจข่าวได้โดยง่าย แต่ก็เป็นข่าวที่มีความน่าสนใจที่จะน ามาพิจารณา 
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 ตัวอย่าง 
ซื้อเกลี้ยงแผงเลขรถนายกฯแตกตื่นตอไม้ 

แห่ซ้ือเลขเด็ดอดีตรัฐมนตรีขายดีเกลี้ยงแผง 
รวมถึงเลข “429” ทะเบียนรถ “พล.อ.ประยุทธ์”กว้านซื้อไม่เหลือสักใบ

และเลขเหยื่อเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตในหอพัก 17 ศพ ขายหมดไปนานแล้ว ส่วนที่
สุโขทัยแตกตื่นตอไม้กลายเป็นหิน แห่จุดธูปกราบไหว้ขอโชคลาภและเลขเด็ด ขณะที่
ชาวโคราชแห่เสี่ยงโชคเลข “ไอ้กุด” จระเข้หลวงพ่อคูณ 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ผู้สื่อข่าวประจ า จ.เชียงใหม่ รายงานว่าตามแผงลอตเตอรี่
ทั้งบริเวณย่านประตูเชียงใหม่, สุสานหายยา, ถนนมหิดล, ถนนเชียงใหม่ -ล าพูน 
สถานีรถขนส่งอาเขต ได้มีประชาชนแห่กันมาสอบถามถึงเลขเด็ดของอดีตรัฐมนตรี 
ที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศงดบอกเลข เนื่องจากการค านวณดวงดาวคลาดเคลื่อน                                                
แต่พองวดวันที่ 1 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ ได้มีข่าวลือออกมาว่า อดีตรัฐมนตรีให้เลข “4”                                              
แต่ไม่เน้นว่าหลักสิบหรือหลักหน่วย ท าให้เลขที่ลงท้าย 2 ตัวด้วย “4” ขายเกลี้ยง
แผง รวมถึงเลข “429” ทะเบียนรถคันใหม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ขายดีเช่นเดียวกัน  จนไม่เหลือสักใบ 

 ขณะเดียวกันเลขที่เกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียน    
พิทักษ์เกียรติวิทยา ใน ต.เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ไม่ว่าจะเป็นจ านวน
ผู้เสียชีวิต 17ศพ 17-71 และเลข 911-119 คือเลข 9 เป็นเลขท่ีตั้งอาคารของหอพัก 
และหมู่ 11 ขายดิบขายดีหมดไปนานแล้ว 

 ส่วนที่ จ.สุโขทัย ได้มีชาวบ้านในหมู่บ้านสูงเม่น หมู่ 1 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย 
น าดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ตอไม้เก่าที่กลายสภาพเป็นหิน เพ่ือขอโชคลาภ                                                   
และเลขเด็ด โดยก่อนหน้านี้หลังจากแม่น้ ายมเจอสภาพอากาศที่แล้งจัดจน                                                      
น้ าแห้งขอด ท าให้เห็นตอไม้ที่จมอยู่กลางแม่น้ ามานานหลายสิบปี โผล่ขึ้นมาหลาย
จุด ชาวบ้านจึงช่วยกันลากตอไม้มาเก็บไว้ที่วัด เพ่ือรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมา
ตรวจสอบต่อไป 

ที่ จ.นครราชสีมา ได้มีชาวบ้านพากันหาซื้อเลขที่เกี่ยวกับ “ไอ้กุด” จระเข้
หลวง- พ่อคูณ ที่โผล่ออกมาให้ชาวบ้านเห็นในอ่างเก็บน้ าติดกับวัดบ้านไร่ จนไม่
เหลือสักใบไม่ว่าจะเป็นเลข “27” วันที่ 27 พ.ค.ที่ไอ้กุดโผล่ออกมาให้เห็น หรือ เลข 
“11” คือวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมาชาวบ้านท าบุญครบรอบ 1 ปี ที่หลวงพ่อคูณ
มรณภาพ จนมาถึงวันที่ 27 พ.ค.วันที่ไอ้กุดออกมาให้เห็นรวม 11 วัน รวมถึงเลขวัน
หลวงพ่อคูณมรณภาพจนถึงวันที่ไอ้กุดปรากฏตัว “376” วัน 

                                     (ซื้อเกลี้ยงแผงเลขรถนายกฯแตกตื่นตอไม้, 2558: หน้า 16) 
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6.4.1 การจับใจความส าคัญ  
ข่าวข้างต้นผู้อ่านต้องใช้การสรุปความโดยพิจารณาจากใจความส าคัญในแต่ละ                              

ย่อหน้าก็จะเห็นโครงเรื่องที่ผู้เขียนวางไว้ ดังนี้ 
ข่าวสารเรื่องความเชื่อกับการซื้อลอตเตอรี่ของคนไทย ด้วยการตีเลขจากเรื่องราว

หรือวัตถุต่อไปนี้ 1) เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดในสังคม 2) เลขทะเบียนรถนักการเมือง 3) สิ่งที่มี
ความสัมพันธ์กับพระสงฆ์โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่เป็นที่ศรัทธา และ 4)  เรื่องราวแปลกประหลาดเช่น                              
ตอไม้กลายเป็นหิน 

6.4.2 ปัญหาและสาเหตุ   
ปัญหาคือ การจ่ายเงินซื้อลอตเตอรี่เพ่ือการเสี่ยงโชคของคนไทยในสังคมจ านวน

มากที่การกระท าดังกล่าวอาศัยเพียงความเชื่อและความหวังไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ หากหลงเชื่อ
มากและใช้จ่ายเงินในการซื้อลอตเตอรี่มากก็อาจท าให้ยากจนยิ่งขึ้นได้  

การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่บอกไว้ในข่าว แต่เป็นความคิด         
ที่ผู้อ่านต้องวิเคราะห์เหตุผลด้วยตนเอง เพ่ือเก็บมาเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับตนเองในการด าเนินชีวิต   
อย่างมีความสุข 

6.4.3 ประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน   
ผู้อ่านสามารถเก็บเป็นข้อคิดว่าเราไม่ควรหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์หรือไม่มี

เหตุผลเพราะการกระท านั้นอาจส่งผลเสียต่อชีวิตของเราเอง เช่นหากหลงเชื่อมากๆ อาจจะท าให้
ยากจนได้เพราะต้องเสียเงินจากการซื้อลอตเตอรี่ที่อาจจะไม่ถูก และควรใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท
รู้จักการวางแผน เช่น ท างานด้วยความตั้งใจและใช้เงินที่หามาได้อย่างประหยัดและเก็บออม หากคน
ที่รู้จักเก็บออมย่อมมีเงินสะสมและสามารถเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงได้ในอนาคต ดังนั้นควรรู้จัก                               
ความพอเหมาะพอดี เพราะความพอเพียงจะท าให้มีความสุข 

เห็นได้ว่า แม้ข่าวข้างต้นจะจัดเป็นข่าวเบา แต่เหตุการณ์ที่เป็นข่าวย่อมเป็นเหตุการณ์ที่
น่าสนใจและสามารถน ามาขบคิดเพ่ือการเรียนรู้เข้าใจคนในสังคม และเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตของตน
ได้เช่นกัน  

6.5 ข่าวเกษตรกรรม 

ข่าวเกษตรกรรม หมายถึง ข่าวที่รายงานเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในวงการเกษตรกรรม  
เช่น แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางการเกษตรกรรม การท างานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือข่าว    
การทุจริตในวงการเกษตรกรรม เป็นต้น 

ตัวอย่าง 
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แฉเล่ห์พ่อค้า-โรงสีปลอมข้าวเกรดเอ 

 ลอบน าเข้าข้าวคุณภาพต่ าผสม ‘หอมมะลิ’ 
 ‘พะเยา-สารคาม’เตือน-รับแจ้งเบาะแส 

นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่า ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ได้ตั้ ง
คณะกรรมการ ร่วมในการดูแลข้าวในปีการผลิตข้าวเปลือกในปี 2558/59 ซึ่งจังหวัด
พะเยาเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเกรดเอระดับประเทศมีราคารับซื้อสูง
กว่าภาคอ่ืนประมาณ 550-1000 บาท ที่ผ่านมาจังหวัดจัดประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหามาตรการป้องกันกลุ่มพ่อค้านอกพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าของโรงสีในพ้ืนที่
ปลอมปนข้าว 

“คณะกรรมการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลทั้งทางตรงและทางลับ ได้รับรายงานว่า       
มีเจ้าของโรงสีบางแห่งลอบน าข้าวหอมมะลิคุณภาพต่ า หรือข้าวเก่าในปีที่ผ่านมา       
จากจังหวัดอ่ืนๆ หรือข้าวพันธุ์พิษณุโลกมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิพะเยา น าออก
ขายในราคาถูกตันละ 7000-8000 บาท ซึ่ งสร้างความเสียหายต่อคุณภาพ
ข้าวเปลือกหอมมะลิพะเยา จังหวัดได้ประกาศแจ้งพฤติกรรมของพ่อค้าและเจ้าของ
โรงสีที่สมรู้ร่วมคิด การกระท าความผิดดังกล่าว หากผู้ใดพบการกระท าดังกล่าวหรือ
พบเบาะแส สามารถร้องเรียนได้ที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด โทร 0-541-1160,                                                  
0-5444-9735 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569” นายสรธรกล่าว 

นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า                                              
จากการสืบทราบข้อมูลเชิงลึกพบว่า มีพ่อค้าข้าวเปลือกรายย่อยหลายจังหวัดน า
ข้าวเปลือกคุณภาพต่ าจากจังหวัดอ่ืนมาผสมกับข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 แล้วน า
ออกขายให้โรงสีสหกรณ์การเกษตร และตลาดนัดข้าวเปลือก พฤติกรรมดังกล่าวเป็น
การกระท าความผิดฐานปลอมปนสินค้า ฉ้อโกง ท าให้ผู้ อ่ืนรับซื้อข้าวได้รับ                                                   
ความเสียหาย เสียชื่อเสียงในฐานะแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจึ งแจ้งเตือน
ผู้เกี่ยวข้องให้ได้  รับทราบและปฏิบัติ 

“ขอให้ผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวหยุดการกระท านั้น หากตรวจพบจะมีความผิด
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ                                                      
ทั้งความผิดฐานปลอมแปลงสินค้าและฉ้อโกง พร้อมขอให้พ่อค้าข้าวเปลือก สหกรณ์
การเกษตรและโรงสีข้าวที่รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ใช้ความระมัดระวัง 
ตรวจสอบคุณภาพข้าวให้ละเอียดมากขึ้น หากตรวจพบการปลอมปนขอให้รีบ                                                    
แจ้งความด าเนินคดีกับเจ้าของข้าวและผู้น าข้าวมาขายทันที ขอให้เกษตรกรช่วยกัน
สอดส่อง หากพบว่าพ่อค้ารายใดมีพฤติกรรมดังกล่าวขอให้แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
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สมาชิกสหกรณ์การเกษตรประจ าหมู่บ้ านหรือส านักงานพาณิชย์จั งหวัด                                         
โทร 0-4371-1073” นายโชคชัยกล่าว 

                         (แฉเล่ห์พ่อค้า-โรงสีปลอมข้าวเกรดเอ, 2558: หน้า 28) 
 

6.5.1 การจับใจความส าคัญ  
ใคร   กลุ่มพ่อค้านอกพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าของโรงสี 
ท าอะไร ลอบน าข้าวเปลือกคุณภาพต่ ามาผสมกับข้าวหอมมะลิคุณภาพดี      

และจ าหน่ายให้หน่วยงานที่รับซื้อข้าวเปลือก 

ที่ไหน  ในเขตพ้ืนที่ จ.พะเยา และ จ.มหาสารคาม 

เมื่อไหร่ ในปี 2558 และ2559 

อย่างไร หน่วยงานราชการตรวจพบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่รู้เห็น
เบาะแส  การท าผิดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

สรุปความได้ว่า  หน่วยงานราชการตรวจพบว่าในปี 2558 และ 2559       
มีกลุ่มพ่อค้านอกพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าของโรงสีลอบน าข้าวเปลือกคุณภาพต่ ามาผสมกับข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีและจ าหน่ายให้หน่วยงานที่รับซื้อข้าวเปลือกในเขตพ้ืนที่ จ.พะเยา และจ.มหาสารคาม      
จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่รู้ เห็นเบาะแสการท าผิดดังกล่าวแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ราชการ                                                   
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

6.5.2 ปัญหาและสาเหตุ   
การปลอมปนข้าวหอมมะลิในเขตพ้ืนที่จังหวัดพะเยาและมหาสารคาม ท าให้

คุณภาพข้าวหอมมะลิตกต่ าและเสียชื่อเสียง  
6.5.3 ประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน   

ทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ และหากทราบเบาะแส                              
การท าผิดดังกล่าวก็ควรแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในข่าว นอกจากนี้ผู้อ่าน
อาจแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นและเป็นความเสียหายโดยส่วนรวม     
แล้วได้ข้อคิดเก่ียวกับความซื่อสัตย์ว่าเป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้อาชีพการงาน สังคมเจริญก้าวหน้า 

เนื่องจากเรื่องเกษตรกรรมเป็นเรื่องส าคัญเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกั บปากท้องและ                             
ความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น ผู้อ่านข่าวประเภทนี้นอกจากจะได้ติดตามความเป็นไปในวงการ
เกษตรกรรมแล้วหากพบว่ามีการขอความร่วมมือเช่น ให้แจ้งเบาะแสการทุจริตเช่นข่าวข้างต้น ก็ควร
ปฏิบัติตามเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถด าเนินการได้โดยสะดวก 
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6.6 ข่าวสิ่งแวดล้อม 

ข่าวสิ่งแวดล้อม คือ การรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์          
ทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวจนถึง
สิ่งแวดล้อมไกลตัวระดับชุมชน สังคม และโลก 

ตัวอย่าง 
อ้ึงป่าไม้น่านถูกท าลายล้านกว่าไร่ 

  เมื่อวันที่  23 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชลธิศ สุรัสวดี                                                    
อธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยข้อมูลว่า พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่านทั้งหมด 6 ล้านไร่ ปัจจุบัน
ถูกท าลายไปแล้วร้อยละ 28 หรือประมาณ 1,680,000 ไร่ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 72 
ก็เป็นพ้ืนที่ติดต่อกันไม่เป็นผืนใหญ่ ขาดความสมบูรณ์ของผืนป่าไม่สามารถป้องกัน
ภัยแล้ง อุทกภัย และดินโคลนถล่มได้ โดยพบว่าเป็นพ้ืนที่ที่สามารถฟ้ืนฟูได้เพียง 
720,000 ไร่ ส่วนที่เหลืออีก 960,000 ไร่ ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้เนื่องจากหมดสภาพป่า
อย่างถาวรไปแล้วสาเหตุจากมีการก่อสร้างทั้งที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค ทั้งนี้     
ในเดือน มิ.ย. นี้ ทางกรมป่าไม้จะเริ่มปลูกป่าในพ้ืนที่ที่เปิดยุทธการทวงคืนป่าต้นน้ า
มาได้มากกว่า 7,000 ไร่ในอ าเภอสันติสุข โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งได้เจราจาท าความเข้าใจ
กับประชาชนและยอมคืนมาให้ และอีกส่วนมาจากการยึดคืนจากนายทุน ส าหรับ
การปลูกป่าครั้งนี้กรมป่าไม้ยินดีดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมโดยเฉพาะภาคเอกชนที่
สนใจจะจัดเตรียมพ้ืนที่ไว้ให้รวมถึงพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมเพ่ือเร่งฟ้ืนป่าต้นน้ า ยินดีที่จะ
ต้อนรับทุกหน่วยงานแต่อยากให้ท าความเข้าใจเรื่องการปลูกป่าที่จะให้เกิดผลส าเร็จ
จริงๆ ต้องท าในระยะยาวไม่ใช่เป็นกระแสให้มาปลูกต้นไม้แล้ว 

  ด้านนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผวจ.น่าน กล่าวว่า ขณะนี้มีหลาย
หน่วยงานติดต่อเข้ามาสนับสนุนการปลูกป่ากับทางจังหวัดจึงมีความยินดีที่จะ
ต้อนรับทุกหน่วยงาน แต่อยากให้ท าความเข้าใจเรื่องการปลูกป่าที่จะให้เกิด
ความส าเร็จจริงๆ ต้องท าในระยะยาวไม่ใช่เป็นกระแสให้มาปลูกต้นไม้แล้วก็จากไป 
โดยพื้นที่ป่า 1.6 ล้านไร่ ที่ถูกบุกรุกไปนั้นยังต้องยึดถือตามค าสั่ง คสช.ที่ 64 และ 66 
เพ่ือปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันกับหลายหน่วยงาน 

ทั้งนี้จะต้องแยกแยะพ้ืนที่ที่ประชาชนท ากินก่อนออก พรบ.ป่าไม้ ขณะที่     
การเดินหน้าพิสูจน์จะท ากันอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจะต้องไม่เพ่ิมขึ้นไป 
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จากนี้พร้อมทั้งเร่งฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า ซึ่งทางจังหวัดจะรวบรวมแนวทางการดูแล บริหาร
จัดการป่าต้นน้ าและการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จใน
การดูแลพ้ืนที่ป่าเพ่ือจัดท าเป็นแผนจังหวัดต่อไป 

                               (อ้ึงป่าไม้น่านถูกท าลายล้านกว่าไร่, 2559: หน้า 13) 
 

เมื่ออ่านข่าวข้างต้นจบผู้อ่านจะสามารถจับใจความส าคัญได้ดังนี้ 
6.6.1 การจับใจความส าคัญ 

ใคร  นายทุนและชาวบ้าน 

ท าอะไร บุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ 
ที่ไหน  ในจังหวัดน่าน 

อย่างไร ท าลายไปแล้วประมาณ 1,680,000 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ที่สามารถ
ฟ้ืนฟู  ได้เพียง 720,000 ไร่ หน่วยงานราชการจึงเร่งด าเนินการแก้ไขและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือไม่ให้ถูก
ท าลายเพิ่มขึ้น 

สรุปใจความส าคัญ มีเหตุการณ์นายทุนและชาวบ้านบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าไม้    
ในจังหวัดน่าน ไปแล้วประมาณ 1,680,000 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ที่สามารถฟ้ืนฟูได้เพียง 720,000 ไร่  
หน่วยงานราชการจึงเร่งด าเนินการแก้ไขและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือไม่ให้ถูกท าลายเพิ่มข้ึน 

 

6.6.2 ปัญหาและสาเหตุ  
ปัญหาคือ ป่าไม้ใน จ.น่าน ถูกบุกรุกท าลายเป็นจ านวนมาก สาเหตุจาก                              

ความละโมบของคน ต้องการครอบครองพ้ืนที่ป่า ท าลายธรรมชาติ โดยตั้งใจหรือบางส่วนอาจท าโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะท าต่อๆกันจนดูเป็นเรื่องธรรมดา ท าให้ป่าไม้ถูกท าลายนับล้านไร่ 

6.6.3 ประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน   
เป็นข้อคิดว่าความละโมบและท าในสิ่งไม่ถูกต้อง จะท าให้เกิดความเสียหายทั้ง        

ต่อตนเองและผู้อ่ืน  และหน่วยงานราชการควรเข้มงวดกวดขันดูแลไม่ควรบกพร่องในหน้าที่จนท าให้
เกิดความเสียหายยิ่งใหญ่เช่นนี้ นอกจากนี้ ผู้อ่านยังได้ตระหนักเห็นความส าคัญของป่าไม้ที่นับวันมีแต่        
ถูกท าลายให้ลดน้อยลง ดังนั้น ประชาชนควรเป็นหูเป็นตาสอดส่องและรายงานการกระท าผิดอีกทั้งมี    
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ 

การอ่านข่าวสิ่งแวดล้อมท าให้ผู้อ่านได้รับรู้ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและอาจ                              
ส่ง  ผลกระทบต่อคนในสังคม  ดังนั้นเมื่ออ่านข่าวประเภทนี้แล้วนอกจากผู้อ่านจะรับทราบปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนแล้วยังต้องตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากร และมีส่วนช่วยในการดูแลรักษา
ตามก าลังความสามารถของตน 
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สรุป 

การอ่านหนังสือพิมพ์มีประโยชน์ในการให้ข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวในสังคมที่
ทันสมัย ผู้ที่ติดตามอ่านข่าวสารอย่างสม่ าเสมอจะเป็นผู้รอบรู้และทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเก็บ
เหตุการณ์ในข่าวไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ตนด ารงชีวิตอยู่ด้วยความรู้เท่าทันและไม่ประมาท   

อย่างไรก็ตามแม้ข่าวจะจัดเป็นงานเขียนประเภทให้ข้อเท็จจริงแก่สังคม ผู้อ่านก็ไม่ควรเชื่อ
ในทันทีที่อ่านข่าวนั้น เพราะข้อจ ากัดของส านักพิมพ์ในเรื่องเวลา พ้ืนที่ และยอดจ าหน่ายอาจจะส่งผล
ต่อการให้ข้อมูลที่อาจผิดพลาดหรือตกหล่น และการสร้างสีสันให้ข่าวดูน่าสนใจเกินความเป็นจริง 
ดังนั้น หากข่าวที่ต้องการอ่านเป็นเรื่องส าคัญผู้อ่านก็ควรพิจารณาไตร่ตรองด้วยการอ่านข่าวจาก
หนังสือพิมพ์หลายส านักเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อทั้งหมด   
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บทที่ 4 

การอ่านสารคดีอย่างมีวิจารณญาณ 

 

ข้อมูลความรู้ในปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมาย และมีหลายรูปแบบในการถ่ายทอดความรู้ เช่น 
ต ารา หนังสือเรียน รายงานวิชาการ และสารคดี สารคดีเป็นงานเขียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้อย่าง
สร้างสรรค์ น่าอ่านเพราะสารคดีไม่ถูกจ ากัดด้วยรูปแบบการน าเสนอ อีกท้ังถูกถ่ายทอดในสิ่งพิมพ์ที่มี  
ผู้นิยมบริโภคจ านวนมากอย่างนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สารคดีจึงเป็นงานเขียนอีกประเภทหนึ่ง
ที่ผู้เขียนพบเห็นได้บ่อยและเป็นที่นิยมอ่าน ผู้ที่อ่านสารคดีอย่างมีวิจารณญาณสม่ าเสมอจึงได้รับ
ประโยชน์ทั้งความรู้ ความบันเทิง และนอกจากนั้นยังอาจได้ข้อคิดอ่ืนๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 

 

1. ความหมายของสารคดี 
นักวิชาการให้ความหมายของค าว่า สารคดี ดังนี้ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2556: 1221) ให้ความหมายของสารคดีว่า หมายถึง เรื่องที่เรียบเรียงขึ้น 

จากความจริงไม่ใช่จากจินตนาการ เช่น สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวประวัติ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกับ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (2553: 89) ให้นิยามว่า สารคดี เป็นงานเขียนที่มุ่งเสนอสาระความรู้และข้อเท็จจริงเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแก่ผู้อ่าน เป็นงานเขียนที่เกิดขึ้นจากความจริง และมุ่งเสนอความจริงเป็นส าคัญ   

การให้ความหมายข้างต้นดูจะเป็นการให้ความหมายของงานเขียนสารคดีที่ค่อนข้างจริงจัง      
เน้นวิชาการ ซึ่งต่างจากการให้ความหมายของนักวิชาการอ่ืนๆ อาทิ ชะลอ รอดลอย (2544: 3)                              
ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 244-245) และธีรภาพ โลหิตกุล (2552: 136) ที่มองว่าการเขียนสารคดีแม้จะ
เป็นงานเขียนเพ่ือการน าเสนอความรู้ ข้อเท็จจริง ที่อาจได้มาด้วยการศึกษาค้นคว้าลงสนามเก็บข้อมูล 
สัมภาษณ์ หรือศึกษาจากเอกสาร แต่จากการอ่านข้อมูลความรู้นั้นผู้อ่านต้องได้รับความเพลิดเพลิน
ควบคู่ไปกับการได้รับความรู้ด้วย   

เห็นได้ว่าการให้ความหมายของสารคดีข้างต้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังที่                                  
ปราณี สุรสิทธิ์ (2549: 256-258) ได้กล่าวไว้ว่า ความหมายของสารคดีสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ 
แบบแรกคือ ข้อเขียนที่มีเนื้อหาสาระและมีจุดประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความคิดแก่ผู้อ่านตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Non-Fiction (ไม่ใช้เรื่องสมมติ) ส่วนความหมายแบบที่ 2 คือ การน าเสนอความรู้
ด้วยการท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ไม่สลับซับซ้อน เน้นความเบาสมอง ความแปลกเพ่ือสนอง            
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ความต้องการของผู้อ่านโดยไม่ท าให้ผู้อ่านเบื่อหน่าย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Feature และแบบที่สอง 
นี้คือรูปแบบที่นิยมเขียนในหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร 

ดังนั้น ผู้เขียนสารคดีนอกจากจะเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีข้อมูลในสิ่งที่จะน าเสนอ
เป็นอย่างดีแล้ว จะต้องมีฝีมือในการเขียนให้น่าอ่าน ซึ่งอาจมีวิธีการคล้ายงานบันเทิงคดีประเภทเรื่อง
สั้น หรือนวนิยาย เช่นมีตัวละครเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ที่เป็นชีวิตจริง มีตัวตนจริง มีการใช้ภาพพจน์
โวหาร และการพรรณนาให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการภาพตามได้ 

นอกจากนี้ ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 244-245) ยังกล่าวว่า สารคดีมิใช่งานเขียนเพ่ือมุ่งแสดง
ความรู้ และความจริงเท่านั้น แต่การแสดงทัศนะหรือความคิดเห็นก็เป็นอีกเนื้อหาส าคัญในงานเขียน
ประเภทนี้   

ดังนั้น เมื่อประมวลข้อมูลข้างต้นแล้วจึงสรุปได้ว่า สารคดีเป็นงานเขียนร้อยแก้ว ที่เน้นการให้
ความรู้ ข้อเท็จจริง และอาจมีการแสดงทัศนะร่วมด้วย ในปัจจุบันรูปแบบของสารคดีมีความน่าสนใจ
มากขึ้น เนื่องจากสารคดีไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่ต้องเขียนอย่างต าราวิชาการ ผู้อ่านจะอ่านสารคดีได้
อย่างเพลิดเพลิน เพราะผู้เขียนอาจใช้ศิลปะในการประพันธ์ สร้างจินตนาการให้ผู้อ่าน แต่ทั้งนี้รูปแบบ
ที่นิยมเขียนเพ่ือการน าเสนอทางสื่อเช่นหนังสือพิมพ์และนิตยสารกันมากก็คือ การเขียนสารคดีแบบ
ความเรียง 

 

2. ประโยชน์จากการอ่านสารคดี 
ผู้อ่านสามารถได้รับประโยชน์จากการอ่านสารคดีดังต่อไปนี้ 
2.1 ได้รับสาระความรู้   

จุดประสงค์หลักในการเขียนสารคดี คือ การถ่ายทอดสาระความรู้ ให้กับผู้ อ่าน                             
ด้วยการน าเสนอความรู้ที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ อาหารการกิน สุขอนามัย 
สิ่งแวดล้อม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น ผู้อ่านสามารถเก็บความรู้นั้นไปใช้เพ่ือพัฒนาการท างาน เพ่ือท า
รายงานการศึกษา หรือเพ่ือเก็บเป็นข้อมูล ผู้ที่มีความเพียรในการอ่านสารคดีก็จะมีความรอบรู้ 

2.2 ได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่าน   
สารคดีเป็นงานเขียนที่ไม่มีรูปแบบก าหนดตายตัว ผู้เขียนจึงได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์        

และศิลปะการประพันธ์เพ่ือให้สารคดีเป็นงานที่ทั้งให้ความรู้ ให้ความเพลิดเพลินและต้องการติดตาม   
อ่านจนจบ  

2.3 ได้ข้อคิด  
แม้ผู้เขียนสารคดีจะมีจุดประสงค์หลักในการให้ความรู้ แต่บางครั้งในงานเขียนนั้นผู้เขียน     

ก็อาจมีจุดประสงค์อ่ืนรวมด้วย เช่น ต้องการสร้างความตระหนัก ความร่วมมือ ให้ข้อคิดเตือนใจ          
เป็นอุทาหรณ์กับคนในสังคม  
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เห็นได้ว่าการอ่านสารคดีมีประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน แต่ประโยชน์หลักของการอ่าน                                       
สารคดีคือความรู้ที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดให้ ดังนั้นผู้อ่านควรจับใจความส าคัญเรื่องให้ได้ว่า สาระท่ีผู้เขียน
ต้องการมอบให้เป็นความรู้เกี่ยวกับอะไร และที่ส าคัญคือมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับตนเองได้อย่างไรบ้าง 
 

3. การพิจารณาโครงสร้างของสารคดี  
โครงสร้างส าคัญส าหรับการเขียนสารคดีโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นความเรียง 4 ส่วน ดังนี้  
3.1 ชื่อเรื่อง   

ผู้อ่านสามารถทราบกรอบความคิดของเรื่องได้จากการอ่านชื่อเรื่อง ที่ผู้เขียนวางคลุม
เนื้อหาไว้ด้วยข้อความที่กระชับได้ใจความ อาจมีการดึงความสนใจของผู้อ่านด้วยการแต่งให้คล้องจอง
หรือสร้างความฉงน 

3.2 น าเรื่อง   
น าเรื่องเป็นส่วนประกอบแรกของสารคดีที่มักเขียนเป็นย่อหน้าสั้นๆ เพ่ือบอกประเด็น

หรือทิศทางของเรื่อง ด้วยการเรียกความสนใจของผู้อ่าน เช่น แสดงให้เห็นความส าคัญ แสดงให้เห็น
ปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้ข้อค าถามที่ชวนให้คิด ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่านสนใจที่จะติดตามอ่านรายละเอียดในส่วน
ต่อไป 

3.2 เนื้อเรื่อง   
สาระของเรื่องจะถูกเรียบเรียงเพ่ือน าเสนอในส่วนนี้ เนื้อหาอาจมีมากดังนั้นผู้เขียนจะ

จัดล าดับข้อมูลในการน าเสนอโดยแยกเป็นย่อหน้า และด้วยลักษณะของการเขียนสารคดีที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการให้ความรู้ในหนึ่งย่อหน้าจึงมักจะมีหนึ่งใจความส าคัญ และแม้ว่าผู้เขียนจะใช้
ศิลปะในการประพันธ์ให้งานเขียนมีความน่าอ่าน เห็นภาพได้ชัด เช่น มีการพรรณนาเปรียบเทียบ แต่
ผู้อ่านก็สามารถอ่านเข้าใจโดยง่ายไม่ตีความซับซ้อน  

3.3 สรุปเรื่อง   
ผู้เขียนจะขมวดเรื่องให้จบตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ และอาจมีจุดประสงค์ในการสรุป

ดังนี้ 1) สรุปให้เห็นความส าคัญของเนื้อเรื่องที่น าเสนอ 2) สรุปความคิดเห็นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับ
ชีวิตและสังคม 3) สรุปเนื้อเรื่องเพ่ือโน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ และ 4) สรุปเพ่ือให้เกิด                            
ความตระหนัก (ถวัลย์ มาศจรัส, 2545: 254-256) ส่วนสรุปนี้จึงมีความส าคัญกับผู้อ่านเพราะจะช่วย                       
ย้ าความคิด ความเข้าใจในเนื้อเรื่องให้ได้เป็นอย่างดี 
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถแสดงเป็นแผนภาพโครงสร้างของสารคดีได้ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ชื่อเรื่อง 
ส่วนที่ 2 น าเรื่อง 
ส่วนที่ 3 เนื้อเรื่อง 
3.1................... 
3.2.................. 
3.3.................. 

ส่วนที่ 4 สรุปเรื่อง 
 

ภาพที่ 4-1  โครงสร้างของสารคดี 
 

โครงสร้างสารคดีความเรียงข้างต้นเป็นรูปแบบที่นิยมโดยทั่วไป และใช้เพ่ือเผยแพร่ตาม          
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารที่มีผู้นิยมอ่านเป็นจ านวนมาก การรู้โครงสร้าง
สารคดีเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับผู้อ่านเพราะจะเป็นเหมือนเครื่องมือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและคาดเดาได้
ว่า ควรจะได้รับเนื้อหาสาระใดในการอ่านจากแต่ละส่วนประกอบนั้นๆ 

 

4. พฤติกรรมการอ่านสารคดีอย่างมีวิจารณญาณ  
สามารถน าเสนอพฤติกรรมการอ่านสารคดีอย่างมีวิจารณญาณเป็นล าดับได้ดังนี้ 
4.1 การจับใจความส าคัญของเรื่อง 

โดยทั่วไปแล้วสารคดีจะถูกน าเสนอในลักษณะของความเรียงดังนั้นผู้อ่านจึงสามารถ                                          
จับใจความส าคัญของเรื่องได้ด้วยการขีดเส้นใต้ หาใจความส าคัญที่ปรากฏชัดในย่อหน้า ซึ่งอาจจะอยู่
ในต าแหน่งตอนต้นของย่อหน้า ตอนท้ายของย่อหน้า ตอนกลางของย่อหน้า และทั้งตอนต้นและ
ตอนท้ายของย่อหน้า   

ตัวอย่าง 
ปฐมนครแห่งอาณาจักรมายา 

หนึ่งในปริศนาส าคัญที่สุดของอาณาจักรมายาโบราณที่รุ่งเรืองอยู่ในป่าฝน
ของอเมริกากลาง (Mesoamerica) แถบประเทศกัวเตมาลาและเม็กซิโกนั้นก็คือ 
เรื่องราวการล่มสลายของพวกเขาครับ นักวิชาการต่างก็ฉงนฉงายกันว่าเหตุไฉน                                               
คนเถื่อนแห่งอเมริกาโบราณที่เคยสร้างสรรค์พีระมิดขึ้นมามากมายราวกับดอกเห็ด 
อีกทั้งยังนับถือเทพเจ้าหน้าตาแปลกประหลาดต่อเนื่องมายาวนานนับร้อยปี                                                  
กลับละทิ้งนครไปเฉยๆ ในช่วงประมาณปี ค.ศ.909 โดยไม่หลงเหลือหลักฐานเอาไว้
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เลยว่าพวกเขาอพยพไปที่ไหน และอะไรเป็นต้นเหตุให้พวกเขาต้องหายออกไปอย่าง
เร่งด่วนเช่นนี้ 

กระนั้น ค าถามนี้ก็ได้ค าตอบที่ค่อนข้างชัดเจนออกมาแล้วนั่นก็คือ พวกเขา 
“พ่ายแพ้แก่ธรรมชาติ” ครับ ด้วยว่าชาวมายาโบราณได้สร้างพีระมิดกันมากมาย
หลายช่วงรุ่น แต่ละรุ่นก็จะใช้วิธีการสร้างพีระมิดใหม่ที่ใหญ่กว่าทับลงไปบนพีระมิด
เดิมของบรรพบุรุษ ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างพีระมิดก็คือการฉาบผนังด้วยปูน
ชั้นหนา ซึ่งการจะได้ปูนมาฉาบผนังพีระมิดนั้นก็ต้องผ่านการเผาหินปูนจ านวนมาก 
หลังจากนั้นก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้ว เมื่อธรรมชาติถูกท าลายป่าไม้ลดลง                                           
ดินไม่อุดมเหมือนเดิม เมื่อฝนตกน้ าก็ไหลเข้าท่วมที่ดินท ากินเสียหาย ส่งผลถึง                                              
การล่มสลายของชาวมายาโบราณในที่สุด... 

    (ซัค บาห์ลัม, 2558: 28) 
 

สารคดีที่น ามาเป็นตัวอย่างข้างต้นผู้อ่านสามารถจับใจความส าคัญที่ปรากฏชัดในย่อหน้า
ได้ดังนี้ ย่อหน้าที่ 1 ใจความส าคัญคือ“หนึ่งในปริศนาส าคัญที่สุดของอาณาจักรมายาโบราณที่รุ่งเรือง
อยู่ในป่าฝนของอเมริกากลาง (Mesoamerica) แถบประเทศกัวเตมาลาและเม็กซิโกนั้นก็คือ เรื่องราว          
การล่มสลายของพวกเขา” และย่อหน้าที่ 2 ใจความส าคัญคือ “ค าถามนี้ก็ได้ค าตอบที่ค่อนข้างชัดเจน  
ออกมาแล้วนั่นก็คือ พวกเขา “พ่ายแพ้แก่ธรรมชาติ”” เห็นได้ว่าผู้เขียนวางใจความส าคัญไว้ที่ตอนต้น
ของย่อหน้า แล้วจึงอธิบายขยายความเพิ่มจากใจความส าคัญนั้น   

อย่างไรก็ตามการจับใจความส าคัญที่ปรากฏชัดในย่อหน้าไม่ใช่เพียงวิธีเดียวเพราะ
บางครั้งผู้อ่านอาจจะต้องจับใจความส าคัญด้วยการตอบค าถาม 5W 1H ดังที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 2 
แต่จะยกตัวอย่างเพ่ิมเติมดังนี้ 

ตัวอย่าง 
บ้านครัวเหนือ 

ชุมชนทอผ้าไหมไทยใจกลางมหานคร 

...ลุงอู๊ด-มนัสนันท์ เบญจรงค์จินดา แห่งบ้านครัวไหมไทย เล่าเรื่องราวใน
ชุมชนให้ฟังว่า ชุมชนบ้านครัวเหนือมีประวัติความเป็นมาเรื่องการทอผ้าไหมมา
ยาวนาน เนื่องจากทอเป็นผ้าโสร่งส าหรับนุ่งกันในครอบครัว การทอผ้าไหมในชุมชน
สมัยนั้นจึงท ากันเกือบทุกครัวเรือน ต่อมาเริ่มมีพ่อค้ามารับซื้อผ้าไหมแล้วน าไปขาย
ตามต่างจังหวัด ทั้งผ้าโสร่งไหม ผ้าขาวม้าไหม ฯลฯ จนเข้าช่วงสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 การค้าขายผ้าไหมในชุมชนต้องซบเซาไป จนกระทั่ง จิม ทอมป์สัน เกิด                                          
ความสนใจผ้าไหมชุมชนบ้านครัวเหนือเป็นอย่างมาก ทั้งลวดลายและสีสันที่แปลกตา 
จึงให้คนในชุมชนช่วยทอผ้าไหมส่ง แล้วเปลี่ยนจากการทอเพียงผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า                                         
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ผ้าโจงกระเบนแบบเดิม ให้มาทอผ้าเชิงพาณิชย์ โดยมีทั้งผ้าเส้นเดียว สี่เส้น หกเส้น 
ผ้าตรา ผ้าริ้ว และผ้าพวกเฟอร์นิเจอร์แทน ซึ่งในเวลาต่อมาผ้าไหมชุมชนบ้านครัว
เหนือก็ได้เป็นที่รู้จักในสายตาชาวโลก จนได้ชื่อในนามของ ‘Jim of silk’ ที่โด่งดัง 
จึงเรียกได้ว่าเอกลักษณ์การทอผ้าไหมของบ้านครัวเหนือได้สืบสานมาถึงปัจจุบันจาก
รุ่นสู่รุ่น... 

                         (นาว, 2559: 36-37) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าเนื้อหากระจายกันอยู่ ดังนั้นผู้อ่านจึงต้องสรุปใจความส าคัญ
ด้วยตนเอง โดยตอบค าถาม 5W 1H แล้วน าค าตอบนั้นมาเรียบเรียง จัดล าดับเขียนให้เป็นเนื้อความ
เดียวกันดังนี้ 

ใคร  มนัสนันท์ เบญจรงค์จินดา แห่งบ้านครัวไหมไทย 

ท าอะไร เล่าประวัติความเป็นมาของการทอผ้าไหมในชุมชนครัวเหนือ 

อย่างไร ไล่เรียงจากอดีตที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทอผ้าไหมโสร่ง และผ้าไหมขาวม้าเพ่ือใช้
เองในครัวเรือน จนมีพ่อค้ามารับซื้อแล้วซบเซาไปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมา จิม ทอมป์สัน                                           
เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านท าในรูปแบบธุรกิจ และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทอให้เป็นที่
ต้องการของตลาดจนท าให้ผ้าไหมของชุมชนแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน 

สรุปความได้ว่า มนัสนันท์ เบญจรงค์จินดา แห่งบ้านครัวไหมไทย เล่าประวัติ                                                       
ความเป็นมาของการทอผ้าไหมในชุมชนครัวเหนือ โดยไล่เรียงจากจากอดีตที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทอผ้าไหม
โสร่ง และผ้าไหมขาวม้าเพ่ือใช้เองในครัวเรือน จนมีพ่อค้ามารับซื้อแล้วซบเซาไปหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ต่อมา จิม ทอมป์สัน เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านท าในรูปแบบธุรกิจ และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ในการทอให้เป็นที่ต้องการของตลาด จนท าให้ผ้าไหมของชุมชนแห่งนี้ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจนถึง
ปัจจุบัน 

ในสารคดีบางเรื่อง อาจไม่มีบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ แต่เป็นการเล่าเรื่องราวโดยผู้เขียนเอง 
เช่นนี้ผู้อ่านก็อาจตอบค าถาม 5W 1H โดยยกให้ผู้เขียนเป็นค าตอบแรกของ “ใคร” (ใครเป็นผู้บอกเล่า
เรื่องราว หรือให้ความรู้) ซึ่งจะยกตัวอย่างไว้ในหัวข้อการอ่านสารคดีอย่างมีวิจารณญาณ ชื่อเรื่อง                                        
““ปีใหม”่   สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางร า”  

4.2 การตีความ ส านวนโวหาร หรือถ้อยค าอันเป็นสัญลักษณ์ 
แม้จะเป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ อีกรูปแบบหนึ่ งที่ผู้ เขียนสามารถใช้ศิลปะใน                                        

การประพันธ์เช่นการพรรณนาเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ แต่เมื่อเทียบกับงานเขียนเช่น
บทกวีนิพนธ์และเรื่องสั้น ก็ยังถือว่าผู้อ่านสามารถตีความได้ไม่ยากเกินไป เนื่องจากจุดประสงค์หลัก
ของผู้เขียนคือการให้สาระความรู้ ผู้เขียนจึงย่อมใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่ตีความซับซ้อนเกินไป 
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ตัวอย่าง 
ปางมะผ้า... 

ชีวิตใต้เงื้อมเงาขุนเขาห่มม่านหมอก 

หย่อมหมอกกลางที่ราบอันน้อยนิดอ้อยอ่ิงในความมืด จันทร์กระจ่างและ
ดวงดาวกล่นเกลื่อนที่ผ่านพ้นเมื่อคืนวานเรียกให้เราออกมานั่งตรงชานบ้านเฝ้ามอง
มันด้วยตาเปล่า กลางอากาศหนาวเยียบเย็น 

รอบด้านคือรูปเงาของภูเขาหินปูนโผล่ยอดหยึกหยักราวปราการรายล้อม 
หมู่บ้านชาวล่าหู่นะ หรือมูเซอด า ขนาดเล็กเรียงรายไปตามสันเขา หลังมื้ อค่ า                                             
แสนอบอุ่นในครัวเล็กๆ ไม่ขาดฟืนไฟ เราใช้จ่ายค่ าคืนแรกในบางมะผ้าไปอย่าง
ฟุ่มเฟือย ค่ าคืนดูยาวนานจากเรื่องเล่าของเฒ่าชรา 

จนเมื่อเช้ามืดปลุกใครสักคนให้ดั้นด้นไปตามทางป่า ป่ายปีนขึ้นไปเหนือ
ขุนเขาทรงพีระมิด และมองหมู่บ้านเล็กๆ ที่ก าลังจะอาบแดดอุ่นในไม่กี่นาทีข้างหน้า 
ทะเลหมอกกราวม่านน้ านมค่อยฟุ้งขึ้นตามอุณหภูมิของแสงเช้า... 

            (ฐากูร โกมารกุล ณ นคร, 2558: 79-81) 
 

ข้อความข้างต้นคือส่วนของการน าเรื่องในงานเขียนสารคดีท่องเที่ยว ที่สร้างจินตนาการ    
และอารมณ์ร่วมให้กับผู้อ่านเสมือนนั่งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน สามารถมองเห็นภาพได้ชัดและรู้สึกร่วมไป
กับผู้เขียน เห็นได้ว่าภาษาที่ใช้ในงานเขียนสารคดีชิ้นนี้มีความคล้ายคลึงกับภาษาที่ใช้ในงานเขียน                             
เรื่องสั้นหรือ นวนิยาย ใช้การพรรณนาเปรียบเทียบ เช่น “ภูเขาหินปูนโผล่ยอดหยึกหยักราวปราการ
รายล้อม” ท าให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของภูเขาที่ล้อมรอบหมู่บ้าน หรือ“ทะเลหมอกราวม่านน้ านมค่อย
ฟุ้งขึ้นตามอุณหภูมิของแสงเช้า” หมอกในยามเช้าของหมู่บ้านแห่งนี้ก็ดูงดงามนุ่มนวลขึ้นมาทันใดเมื่อ
เปรียบเทียบกับม่านน้ านมอีกท้ังการใช้ค าว่า “ค่อยฟุ้งขึ้น” ก็แสดงการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าและงดงาม
ราวความฝัน นอกจากนั้นแล้วผู้เขียนได้ใช้บุคลาธิษฐานในงานค่อนข้างมาก ท าให้ธรรมชาติมีชีวิตและ
ปฏิบัติต่อเขา อย่างอ่อนโยน เช่น “หย่อมหมอก...อ้อยอ่ิงในความมืด” “จันทร์กระจ่างและดวงดาว
กล่นเกลื่อน.เรียกให้เราออกมานั่งตรงชานบ้าน” “เช้ามืดปลุกใครสักคนให้ดั้นด้นไปตามทางป่า” 
เหล่านี้คือศิลปะในการใช้ภาษาการใช้ภาพพจน์เหล่านี้ผู้อ่านต้องตีความจึงจะเข้าใจและเห็นภาพตาม
ได้  

การใช้ภาษาให้ได้ต้องตีความบ้างมักพบในสารคดีท่องเที่ยวธรรมชาติ และสารคดี                                                        
ที่อธิบาย วิถีชีวิตของผู้คน หรือสารคดีสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้ผู้อ่านเห็นความงดงามเกื้อกูลกันของ
ธรรมชาติ พร้อมกับแทรกข้อคิดเรื่องธรรมชาติที่ถูกท าลายไว้ 
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4.3 การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน  
จุดประสงค์ของผู้เขียนสารคดี คือ การให้ความรู้ แต่ผู้เขียนอาจมีจุดประสงค์ร่วม เช่น                                        

ทั้งให้ความรู้ โน้มน้าวใจ ให้ข้อคิด และให้ความบันเทิงไปพร้อมๆกัน  
ตัวอย่าง 

พึ่งพา 

สิ่ งมีชี วิตบนโลกต่างต้อง พ่ึงพาซึ่ งกันและกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม                                                        
โลกธรรมชาติมักเผยให้เราเห็นถึงสัจธรรมข้อนี้ ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดด ารงชีวิตบนโลกได้
ด้วยตัวเองเพียงล าพัง 

นานมาแล้วที่ยอดดอยอินทนนท์ ผมได้เห็นความสัมพันธ์ของสัตว์แสนน่ารัก
อย่างกวางผากับนกปรอทเทาหัวขาว แต่ก็ไม่เคยได้ภาพที่มีคุณค่าพอจะน ามาบอกเล่า 
จึงได้แต่บันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่พบเจอไว้ในความทรงจ า 

ในการเฝ้าถ่ายภาพกวางผา สิ่งต่างๆ พบเจอระหว่างการเฝ้ารอคือเสน่ห์ที่จะ
น ามาบอกเล่า ขยายความเป็นเรื่องราวมากกว่าบอกว่าแค่ไปเจอ แค่ไปพบมา และ
น ามาซึ่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อเราเข้าใจ รู้จัก ก็จะท าให้เราทราบว่าชีวิต
ของพวกมันด ารงอยู่ได้อย่างไร ยิ่งเราทราบพฤติกรรมต่างๆ ตามธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้
จะย้อนกลับมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อช่วยในการอนุรักษ์เผ่าพันธุ์ของพวกมัน 

เราพบเจอกวางผาได้หลากหลายที่ทางเทือกเขาแถบภาคเหนือ พ้ืนที่ป่า
หลายแห่งถูกเมืองโอบล้อมป่าจากตีนเขาจนไล่รุกคืบขึ้นไปบนยอดดอย ท าให้พวกมัน
มีพ้ืนที่จ ากัดลงทุกที อีกท้ังในถิ่นอาศัยหลายแห่งยังซ้อนทับกับแหล่งท่องเที่ยว เราใน
ฐานะนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสชื่นชมความงดงามของธรรมชาติแบบถูกวิธี               
บนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว ผมเคยเห็นนักท่องเที่ยวกระโดยถ่ายภาพบน
ยอดสูงสุด บางคนตะโกนลงมาหาเพ่ือนที่แคมป์ด้านล่าง บ้างตะโกนข้ามไปยังสันเขา
อีกลูก ในขณะที่พวกเราสนุก พูดคุย หยอกล้อ หัวเราะ หรือตะโกนร้องเพลง 
ปลดปล่อยตัวเองไปกับธรรมชาติ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการรบกวนโดยตรงในอีกมุมหนึ่ง
ที่เราไม่ได้สังเกต  กวางผาทั้งฝูงหลีกหนีหลบหายเพราะความระแวง การเข้าไปเที่ยว
ชมธรรมชาติในพ้ืนที่ซ้อนทับกับแหล่งอาศัยของสัตว์จึงต้องใช้จิตส านึกที่มากพอ... 

สัตว์ป่ายังพ่ึงพากัน ไยเล่ามนุษย์ไม่เลียนแบบสัตว์ป่า คนในสังคมเดียวกัน
ต่างต้องพ่ึงพากัน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

  (บารมี เต็มบุญเกียรติ, 2557: 124) 
 

สารคดีเรื่องนี้เป็นการน าประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้เดินทางไปพบเจอระหว่างการเฝ้ารอ
เพ่ือบันทึกภาพและเก็บรวบรวมเรื่องราวของธรรมชาติมาเรียงเรียงเขียนเพ่ือน าเสนอแก่ผู้อ่าน                                          
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แต่ขณะเดียวกัน สิ่งที่ผู้เขียนไปพบเจอนอกจากจะเห็นถึงความงดงามและเกื้อกูลของธรรมชาติแล้ว 
ผู้ เขียนยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับความจ าเป็นในการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่ต้อง พ่ึงพาอาศัยกัน                                       
โดยยกตัวอย่างจากกวางผาและนกปรอทที่อยู่ด้วยกันอย่างพ่ึงพาอาศัย กวางผาเป็นแหล่งอาหารให้                                  
นกปรอทได้เก็บเห็บหมัด ต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลได้ประโยชน์กวางสบายตัวและนกได้อาหาร   

เรื่องราวที่ผู้เขียนถ่ายทอดเป็นการบอกว่าธรรมชาติสอนให้เรารู้จักชีวิต เราได้ข้อคิดอะไร
มากจากการเฝ้าสังเกตและเรียนรู้พวกมัน แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติ แต่ก็ไม่ได้
เรียนรู้อะไรจากมันเลย เพราะเราไปเที่ยวอย่างอย่างผู้บุกรุก ดังนั้น สารคดีชิ้นนี้นอกจากจะให้ความรู้           
ความเข้าใจด้วยการเล่าประสบการณ์ท่ีได้พบเจอในป่าแล้ว ยังให้ข้อคิดทั้งการใช้ชีวิตอย่างพ่ึงพาอาศัย 
และการท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างถูกวิธีอีกด้วย 

เห็นได้ว่าผู้เขียนสารคดีสามารถมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดได้มากกว่าการให้ความรู้   
ความเข้าใจ งานเขียนสารคดีข้างต้นเป็นการถ่ายทอดและบอกจุดประสงค์ของผู้ เขียนอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ต้องตีความซึ่งเป็นลักษณะของสารคดีโดยส่วนมาก แต่ก็มีบ้างเช่นกันที่ผู้เขียนจะแฝง
จุดประสงค์ไว้ไม่บอกโดยตรง เช่น สารคดีบางเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ แต่อีกจุดประสงค์คือ  
ต าหนิ เสียดสีการกระท าของคนในสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในการท าลายธรรมชาติ การเสียดสี ต่อว่า
เช่นนี้ผู้เขียนจะไม่กล่าวออกมาโดยตรงแต่ผู้อ่านต้องพิจารณาจากน้ าเสียงก็จะสามารถเข้าใจได้ 

4.4 การแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและความรู้สึก 

แม้โดยพ้ืนฐานในการเขียนสารคดีผู้เขียนจะมีจุดประสงค์หลักในการให้ความรู้ซึ่งถือเป็น
ข้อมูลประเภทข้อเท็จจริง แต่ด้วยรูปแบบการเขียนสารคดีที่นอกจากจะได้ความรู้แล้วผู้อ่านยังต้อง
ได้รับอรรถรสในการอ่านอีกด้วย ผู้ เขียนจึงอาจเพ่ิมสีสันให้สารคดีมีความน่าอ่านด้วยการ ใส่                              
ความคิดเห็นหรือความรู้สึกลงไป ผู้อ่านจึงควรแยกให้ได้ว่าส่วนใดคือข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรือ
ความรู้สึก 

ตัวอย่าง 
พิสดารในการรักษา 

ใช้ “ปลา” แทน “ยา” ในอินเดีย 

... แม้จะมีเรื่องเศร้า แต่การรักษาด้วยปลา (เป็นๆ) ก็ยังเป็นสิ่งที่ “คู่สร้าง                                       
คู่สม”เราสนใจครับ  การบ าบัดแบบนี้มีขั้นตอนอันเป็นกรรมวิธีพิเศษที่ไม่เหมือนใคร
และมีอยู่แห่งเดียวในโลกก็คือดินแดนแห่งอารยธรรมที่เก่าแก่ของโลกนี้เองครับ 

เริ่มจากต้อง เลือกปลา ก่อน ซึ่งต้องเป็นปลาที่ยังว่ายน้ าได้และยังมีชีวิตอยู่     
(แน่ละซี) เพราะงานนี้ต้องใช้ “ปลาเป็นๆ” ให้คนไข้ครับ เพราะเคล็ดในการรักษา
คือ ต้องน าปลาเป็นนี้ใส่ลงคอคนไข้ท้ังอย่างนั้น 

ได้ยินไม่ผิดครับ ปลายังดุ๊กดิ๊กอยู่เลย 

เป็น “โอสถ” ที่มีชีวิต 
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แถมในปากปลาตัวน้อย (ไม่ใหญ่เป็นลูกปลาช่อน ซึ่งฝรั่งเรียก เมอเรลฟิซ 
(Murrel) ตัวประมาณนิ้วก้อย ไม่ใช่ปลาชะโดตัวเท่าแขน) ยังถูกยัดไว้ด้วย “สมุนไพร
พิเศษ” ที่ปลุกเสกและปั้นมาอย่างดีด้วยสูตรที่เป็นความลับประจ าตระกูลบาธินี 
โคตร 

ผมได้มีโอกาสดูคลิปการหยอดคอคนไข้ด้วยปลาเป็นๆที่ว่าแล้ว ก็ชวนให้
คิดถึงการ “กวาดคอ” ที่คนไทยเรารู้จักดี ดังที่บ้านเราสมัยก่อนจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นนัก
กวาดคอเด็ก คอยเอานิ้วใหญ่ๆ (เมื่อเทียบกับคอเด็ก) อุดคอเอ๊ย...ล้วงเข้าไปถึงคอ
หอย ทักทายลิ้นไก่ด้วยยารสขมขื่นที่ติดตรงปลายนิ้ว 

มนุษย์กวาดคอนี้เป็นที่เกรงกลัวของเหล่ากุมารไทยสมัยก่อนยิ่งนัก ทั้งที่รู้ว่า
ท่านรักและหวังดี 

ลองคิดดูง่ายๆ ว่ามีผู้ใหญ่นิ้วโตๆ ล้วงคอเรา  เอายารสชาติชวนถ่มถุยมาใส่ 
คงไม่โสภานัก... 

    (กฤษดา ศิรามพุช, 2558: 62-63) 
 

จากตัวอย่างสารคดีข้างต้นผู้ เขียนน าเสนอด้วยรูปแบบการเล่าที่ให้ความรู้  แสดง                                           
ความคิดเห็น และความรู้สึก เกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยปลาที่ยังมีชีวิตที่ประเทศอินเดีย ซึ่งสามารถ
พิจารณาแยกประเภทได้ดังนี้ 

4.4.1 ข้อเท็จจริง ให้ความรู้ว่าการรักษาที่ดูพิสดารนี้ เป็นการรักษาด้วยการน า                                                 
ยาสมุนไพรสูตรที่เป็นความลับประจ าตระกูลบาธินี โคตร ใส่ในปากปลาตัวเล็กแล้วปล่อยลงคอผู้ป่วย
ทั้งท่ีปลานั้นยังมีชีวิต นอกจากนี้ยังแทรกการแสดงความรู้สึกอย่างกลมกลืน ดังข้อความด้านล่างนี้ 

“งานนี้ต้องใช้ “ปลาเป็นๆ” ให้คนไข้ครับ เพราะเคล็ดในการรักษา         
คือต้องน าปลาเป็นนี้ใส่ลงคอคนไข้ท้ังอย่างนั้น 

ได้ยินไม่ผิดครับ ปลายังดุ๊กดิ๊กอยู่เลย 

เป็น “โอสถ” ที่มีชีวิต 

แถมในปากปลาตัวน้อย (ไม่ ใหญ่ เป็นลูกปลาช่อน  ซึ่ งฝรั่ ง เรียก                                                         
เมอเรลฟิซ (Murrel) ตัวประมาณนิ้วก้อย ไม่ใช่ปลาชะโดตัวเท่าแขน) ยังถูกยัดไว้ด้วย 
“สมุนไพรพิเศษ” ที่ปลุกเสกและปั้นมาอย่างดีด้วยสูตรที่เป็นความลับประจ าตระกูลบาธินี 
โคตร” 

4.4.2 ข้อคิดเห็น  ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าการรักษาด้วยปลาเป็นๆนี้ เป็นกรรมวิธีพิเศษ
ที่น่าสนใจ และมองว่าวิธีการรักษามีความคล้ายกับการ “กวาดคอ” ของคนไทยที่ผู้ใหญ่จะใช้นิ้วจุ่มยา
แล้วล้วงกวาดคอให้กับเด็กๆ ดังข้อความต่อไปนี้ 
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“การรักษาด้วยปลา (เป็นๆ) ก็ยังเป็นสิ่งที่ “คู่สร้างคู่สม” เราสนใจครับ  
การบ าบัดแบบนี้มีข้ันตอนอันเป็นกรรมวิธีพิเศษที่ไม่เหมือนใครและมีอยู่แห่งเดียวในโลกก็คือ
ดินแดนแห่งอารยธรรมที่เก่าแก่ของโลกนี้เองครับ” 

“ผมได้มีโอกาสดูคลิปการหยอดคอคนไข้ด้วยปลาเป็นๆที่ว่าแล้ว ก็ชวน
ให้คิดถึงการ “กวาดคอ” ที่คนไทยเรารู้จักดี  ดังที่บ้านเราสมัยก่อนจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นนักกวาด
คอเด็ก คอยเอานิ้วใหญ่ๆ (เมื่อเทียบกับคอเด็ก) อุดคอเอ๊ย...ล้วงเข้าไปถึงคอหอย ทักทายลิ้น
ไก่ด้วยยารสขมข่ืนที่ติดตรงปลายนิ้ว” 

4.4.3 ความรู้สึก  ผู้เขียนมองว่าการรักษาด้วยวิธีการนี้ทั้งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาด       
และไม่น่าโสภา ดังข้อความด้านล่างนี้ 

“น าปลาเป็นนี้ใส่ลงคอคนไข้ทั้งอย่างนั้น ได้ยินไม่ผิดครับ ปลายัง                                               
ดุ๊กดิ๊กอยู่เลย  เป็น “โอสถ” ที่มีชีวิต” 

“ลองคิดดูง่ายๆ ว่ามีผู้ใหญ่นิ้วโตๆ ล้วงคอเรา เอายารสชาติชวนถ่มถุย
มาใส่คงไม่โสภานัก” 

เห็นได้ว่างานเขียนสารคดีแม้เป็นงานที่เน้นให้ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงแต่เพ่ือ                              
ความน่าสนใจของงาน ผู้เขียนก็สามารถแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกร่วมได้ 

4.5 การพิจารณาความน่าเชื่อถือ  
ผู้อ่านควรประเมินความน่าเชื่อถือของสารคดีโดยพิจารณาจากความรู้ความเชี่ยวชาญ

ของผู้เขียน ปกติแล้วส านักพิมพ์จะคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เขียนเพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือ
ของผู้อ่าน ดังนั้นในสารคดีจึงมีการระบุชื่อของผู้เขียน ชื่อผู้ให้ข้อมูล รวมถึงต าแหน่งหน้าที่ของผู้เขียน
หรือผู้ให้ข้อมูลที่สัมพันธ์กับเรื่องราวในสารคดี เช่น หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารจะมีคอลัมน์ประจ าที่
น าเสนอสารคดีจากนักเขียนที่เป็นที่รู้จักและอยู่ในวงการ อย่างการให้ความรู้เรื่องสุขภาพผู้เขียนอาจ
เป็นหมอ ให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ผู้เขียนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ หรือผู้เขียนศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งอื่นแล้วอ้างอิงบุคคลผู้ให้ข้อมูลประกอบความน่าเชื่อถือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่าง 
อาหารเสริมวิตามินดีช่วยเยียวยาหัวใจ 

การศึกษาวิจัยด้วยการทดลองและสังเกตการณ์ของทีมวิจัยด้านการแพทย์
จากโรงพยาบาลลีดส์ ทีชชิง ซึ่งน าเสนอต่อสมาคมวิทยาลัยโรคหัวใจอเมริกัน (เอซีซี)         
เมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นว่าอาหารเสริมที่มีวิตามินดี สามารถช่วยเยียวยาหัวใจของ
ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจล้มเหลวให้ดีขึ้นได้ ด้วยการท าให้หัวใจแข็งแรงมีความสามารถใน
การสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายมากขึ้นกว่าเดิม...   

           (อาหารเสริมวิตามินดีช่วยเยียวยาหัวใจ, 2559: หน้า 26) 
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สารคดีข้างต้นตัดมาเฉพาะในส่วนที่เป็นการน าเรื่องจากหนังสือพิมพ์ซึ่งไม่ระบุชื่อผู้เขียน  
จากข้อความนี้ผู้อ่านก็สามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือจากการอ้างอิงข้อมูลที่จะน ามาเสนอต่อผู้อ่าน
ด้วยการอ้างถึงงานวิจัยจาก “ทีมวิจัยด้านการแพทย์ โรงพยาบาลลีดส์ ทีชชิง” การอ้างอิงงานวิจัย                                          
กลุ่มหน่วยงาน หรือบุคคลที่ท าวิจัย พร้อมกับผลการท าวิจัยท าให้งานเขียนสารคดีมีน้ าหนัก มีความ
น่าเชื่อถือสูง หรืออีกตัวอย่าง 

สร้างร่างกายสู้มะเร็ง 
ต้องทานอาหารครบ 5 หมู่ 

ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง จ าเป็นต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าคนทั่วไปหลายเท่า 
โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน เพราะต้องได้รับสารอาหารที่มากกว่าคนทั่วไป เช่น 
โปรตีน วิตามินและแร่ธาตุเพ่ือสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย และชดเชยเซลล์ปกติที่
ถูกท าลายโดยเซลล์มะเร็ง รวมถึงเพ่ือเตรียมพร้อมเข้ารับการรักษาตามแผนที่แพทย์
ก าหนดไว้ เช่น ผ่าตัด คีโมบ าบัด ฉายรังสี และการบ าบัดด้วยฮอร์โมน 

น.ส.อรพินท์ ก้องตระกูลชน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาที่ผู้ป่วยมะเร็งพบเป็น
ประจ าก่อนการท าคีโมบ าบัดและฉายรังสี คือ ปริมาณเม็ดเลือดต่ าและสภาพ
ร่างกายโดยรวมอ่อนแอ น้ าหนักลดอย่างต่อเนื่องจนต้องหยุดการรักษา เพ่ือรอให้
คนไข้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงรักษาต่อได้ ซึ่งท าให้การรักษาไม่ต่อเนื่องและเสียโอกาส
ต่อสู้กับโรคร้ายได้ทันเวลา ในบางกรณีอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หากผู้ป่วยต้องรอรับ
การรักษาเป็นเวลานานหลายเดือน...  

    (สร้างร่างกายสู้มะเร็งต้องทานอาหารครบ 5 หมู่, 2559: หน้า 21) 
 

อีกรูปแบบหนึ่งของการอ้างอิงคือการยกค ากล่าวของบุคคลที่เป็นที่รู้จักในวงการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ เช่นจากสารคดีข้างต้น มีการยกค าพูดของ “น.ส.อรพินท์ ก้องตระกูลชน  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข” ท าให้ความรู้
เรื่องการรักษาตัวของผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพ่ือท าให้ร่างกายแข็งแรงใน
ระหว่างการรักษาและต่อสู้กับโรคมะเร็ง มีความน่าเชื่อถือและผู้อ่านวางใจที่จะน าไปปฏิบัติได ้

 ความน่าเชื่อถือส าหรับงานเขียนสารคดีถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะข้อมูลที่สื่อถึงผู้อ่าน
ต้องเป็นข้อเท็จจริง เป็นความรู้ ที่ผู้อ่านสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น  สารคดีจึงต้องมีข้อมูล
สนับสนุนความน่าเชื่อถือเสมอ หากไม่เป็นการกล่าวอ้างถึงบุคคล หรือหน่วยงานที่ให้ข้อมูล ผู้อ่านก็
สามารถพิจารณาจากประสบการณ์ของผู้เขียน และการเรียบเรียงเนื้อหาที่มีเหตุผล มีการอธิบายเป็น
วิชาการได้ 
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4.6 การประเมินค่างานเขียน หรือประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน 

คุณค่าของสารคดีสามารถประเมินได้เป็นสองประเด็นคือ ในด้านเนื้อหาและวรรณศิลป์ 
อธิบายได้ดังนี้ 

คุณค่าด้านเนื้อหา 

การพิจารณาคุณค่าด้านเนื้อหาคือการที่ผู้อ่านเก็บเอาสาระอันเป็นความรู้ที่น่าเชื่อถือจาก  
การอ่านสารคดี แต่นอกเหนือจากความรู้แล้วอาจได้รับข้อคิดเตือนใจที่ผู้เขียนแทรกไว้ในงาน โดยที่
ผู้เขียนมักจะเขียนขมวดไว้ใน “สรุปเรื่อง” เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน และสามารถดึงประโยชน์ไป
ใช้ได้ง่าย 

คุณค่าด้านวรรณศิลป์  
เนื่องจากงานเขียนสารคดีเป็นงานเขียนสร้างสรรค์อีกประเภทหนึ่ งที่แม้รูปแบบที่นิยม

ส่วนใหญ่เขียนเป็นความเรียง แต่ภาษาและวิธีการน าเสนอก็มีความแตกต่างตามความถนัดของผู้เขียน
ที่จะเขียนอย่างไรให้ได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงในการอ่านไปพร้อมกัน ดังนั้นผู้อ่านจึงอาจ
พิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ในการใช้ภาษาของผู้เขียนประกอบกับคุณค่าด้านเนื้อหา  

แม้ว่าจะสามารถประเมินคุณค่าได้ใน 2 ประเด็น แต่คุณค่าส าคัญที่ผู้อ่านต้องพิจารณา
เสมอเมื่ออ่านงานสารคดีคือคุณค่าด้านเนื้อหา เพราะจุดประสงค์หลักของผู้เขียนสารคดีคือการให้
ความรู้ 

 

พฤติกรรมการอ่านสารคดีข้างต้นคือแนวทางที่ พึงปฏิบัติ เมื่ออ่านสารคดี แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าสารคดีทุกเรื่องต้องแสดงพฤติกรรมดังที่กล่าวข้างต้นให้ครบทุกข้อ เช่นสารคดีบางเรื่อง
อาจไม่จ าเป็นต้องพิจารณาเรื่องน้ าเสียงเพ่ือการตีความ เพราะสารคดีเรื่องนั้นได้ใช้วิธีการเขียนอธิบาย 
บรรยายให้เข้าใจได้โดยง่าย เป็นต้น แต่พฤติกรรมส าคัญเมื่ออ่านสารคดีอย่างมีวิจารณญาณคือ                               
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์จุดประสงค์ พิจารณาความน่าเชื่อถือเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะให้
ตัวอย่างในหัวข้อต่อไป 

 

5. ตัวอย่างการอ่านสารคดีอย่างมีวิจารณญาณ 

ในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างการอ่านสารคดีอย่างมีวิจารณญาณใน 4 ประเภท คือ 1) สารคดี
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) สารคดีเกี่ยวกับสุขอนามัย 3) สารคดีเชิงวิจารณ์ และ 4) สารคดี
ชีวิตบุคคล สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 

5.1 สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สารคดีประเภทนี้มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกื้อกูลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในลักษณะแสดงให้เห็นถึงความส าคัญเพ่ือน าไปสู่การดูแลรักษา 
การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟ ู
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ตัวอย่าง 
“ปีใหม่” สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางร า 

กลุ่มอาคาร 3-4 หลัง บนความสูงจากระดับน้ าทะเล 450 เมตร ห้อมล้อม
ด้วยผืนป่าเบญจพรรณ ผ่านวันสิ้นปีและเริ่มปีใหม่อย่างเงียบเชียบ 

วันนี้ก็เป็นเช่นวันอ่ืนๆ ของคนท างานในป่า เพียงแต่ปีนี้แตกต่างไปจาก                                                       
ปีก่อนๆ บ้าง คือ อุณหภูมิไม่ลดต่ าลงมาก 

หลังวันปีใหม่คือเวลาที่ทีมงานวางกล้องดักถ่ายเตรียมเดินทางไปท างานต่อ
ยังพ้ืนที่ทางตอนใต้ของล าน้ าขาแข้ง หลังจากเพ่ิงกลับมาจากป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน
ตะวันตก 

ทีมเสือเตรียมตัวเพ่ือดักจับเสือโคร่งตัวใหม่ยังพ้ืนที่ป่าดิบ 

จะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใด ไม่มีใครตอบได้เพราะทุกสิ่งจะขึ้นอยู่กับเสือ 

ปีใหม่จะต่างกับวันอื่นๆ 

เพียงเพราะเม่ือผ่านไปแล้ว อีกไม่นานก็จะกลับมา 
ตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูกาลแห่งความหนาวเย็น เราพบกับความหนาวมากๆ อยู่

เพียงราวๆ 1 สัปดาห์ ในช่วงกลางๆเดือนธันวาคมเท่านั้น 

ดูเหมือนว่า “ภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง” หรือที่เราเรียกแต่เพียง
ว่าภาวะโลกร้อน จะมีหลักฐานและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์จนไม่มีใครสงสัย
แล้วว่ามันเป็นปรากฏการณ์อันเกิดข้ึนจริง 

และเป็นความจริงอีกเช่นกันว่า ภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะฝีมือมนุษย์ 
ผืนป่าผ่านช่วงเวลาซึ่งต้นไม้ลดการใช้น้ าเปลี่ยนสีใบก่อนร่วงหล่นสู่พื้นอย่าง

รวดเร็ว 

เวลาแห่งการเปลี่ยนสีใบเหลือเพียงสั้นๆ ไม่มีสีเหลืองและแดงสะพรั่งไปทั้ง
ป่าดังเช่นทุกป ี

ไม่มีสีแดงของใบเต็ง ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแห้งๆ และร่วงหล่น                                                   
มีสีเหลืองของใบรังอยู่บ้าง 

ดูเหมือนว่าเราจะต้องพบกับสภาพอันแห้งแล้งอย่างรุนแรงและยาวนาน 

อีกนั่นแหละเพียง 1 สัปดาห์หลังปีใหม่สายฝนก็โปรยลงมา 

ฝนตกหนักเสียจนกระทั่งเส้นทางซึ่งได้รับการปรับจนราบเรียบกลายเป็น                                                       
ร่องลึกๆ ลื่นไถลอีกแล้ว 

ฝนตกหนักอยู่ 1 วัน 2 วันต่อจากนั้นท้องฟ้าขมุกขมัว สายหมอกหนาทึบ
เข้าครอบคลุม 

อากาศเย็นยะเยือกกลับมาอีกครั้ง 
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ต่อมาอีก 2 วัน ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นสีครามเข้ม เช้าๆ และค่ าๆ ไปกระทั่ง
ตลอดคืนเราอยู่ในความเย็นยะเยือก 

อากาศเปลี่ยนแปลงไป-มา 
หลายคนมีอาการป่วยไข้ 
คืนข้างแรมท้องฟ้าไร้เมฆดาวส่องประกายระยิบระยับ 

เจ็บป่วยอยู่ในป่า นอกจากจะรับมือกันไปตามสภาพก็อาจมีเพียงดาวระยิบ
เท่านั้นคอยดูแล 

ก่อนเวลาสิ้นปี 
ณ พื้นท่ีทางตอนใต้ของล าน้ าขาแข้ง เราจับเสือโคร่งตัวเมียได้อีก 1 ตัว 

มันเป็นครอบครัวที่มีลูกไม่น้อยกว่า 2 ตัว ร่องรอยที่เราตรวจสอบได้บอก
เช่นนั้น  รอยตีนลูกๆ ค่อนข้างโตแล้ว อายุคงไม่น้อยกว่า 1 ปี ลูกเสือจะอยู่กับแม่
จนกระท่ังมีอายุราว 2 ปี จึงจะแยกตัวไปอยู่ล าพังและหาพ้ืนที่อาณาเขตของตัวเอง 

เสือตัวแม่ติดกับดักตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืด นั่นหมายความว่ากว่าจะเตรียมพร้อม   
เพ่ือเข้าท างานท้องฟ้าก็มืดสนิทแล้ว 

“นี่จะเป็นครั้งแรกที่เราเข้าจับเสือตอนกลางคืนครับ” อ่อนสาท างานเป็น  
ผู้ช่วยนักวิจัยกว่า 20 ปี ค่อนข้างกังวล 

ในความมืดนั้นเราเปรียบเสมือนมีดวงตาก็ดูราวกับไม่มี 

ส่วนเสือการมองเห็นของมันชัดเจน 

เสียงขู่ค ารามเบาๆ ท่ามกลางความมืด ดังบาดลึกเข้าไปถึงข้างใน 

และเม่ือเราเปิดไฟฉายสิ่งที่เสือท าคือกระโจนเข้าหา 
อย่างไรก็ตาม เราท างานผ่านพ้นไปด้วยดีจากเครื่องส่งสัญญาณในระบบ

ผ่านดาวเทียมที่เราติดไว้กับปลอกคอเสือได้ข้อมูลดี 2 วันแรกมันยังวนเวียนอยู่ใน
บริเวณนั้น  หลังจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายจากต าแหน่งที่ได้พบว่ามันหยุดอยู่กับที่เดิม
หลายวันบ่อยๆ นั่นคือการล่าได้ ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไร เพราะเสือที่ยังอยู่ร่วมกัน
หลายตัวย่อมต้องการอาหารมาก 

และสิ่งส าคัญนี่คือช่วงเวลาที่แม่ก าลังสอนการล่าเหยื่อให้ลูกรู้ รวมทั้ง           
การด าเนินชีวิตไปตามวิถีของเสือ 

เวลาส าคัญของสัตว์ป่าอยู่ในตอนนี้  เพราะเมื่อต้องแยกตัวไปจากแม่                                         
การด าเนินชีวิตของลูกสัตว์ป่าที่เพ่ิงพ้นจากอกแม่เป็นเรื่องยากล าบากอย่างยิ่ง 

พวกมันจ าเป็นต้องเรียนรู้และรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากแม่ให้ได้       
มากที่สุด 

ยามท่ีต้องออกไปจากแม่ 
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ลูกสัตว์ป่าจะรู้ว่าเวลาที่จะต้องเผชิญกับโลกจริงๆ มาถึงแล้ว 

ผืนป่าในช่วงเวลานี้ดูโปร่งโล่ง 
วันเวลาหมุนเวียนไปเช่นนี้ ระหว่างการเดินป่าเราพบสัตว์ป่า เช่น กวาง เก้ง 

รวมทั้งวัวแดงบ่อยๆ ในโป่งเล็กโป่งน้อย หรือโป่งใหญ่ๆ ที่เป็นแหล่งน้ ามีรอยสัตว์ป่า
เหยียบย่ าไว้เป็นเทือก 

กล้องดักถ่ายที่เราติดไว้ตรงทางเข้าสถานีบันทึกภาพเสือโคร่งตัวผู้ไว้ได้ มัน
เป็นเสือตัวที่ครอบครองอาณาเขตในบริเวณนี้มา 2 ปีแล้ว   

ความเข้มแข็งของมันยังมีอยู่ ต่อเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อใดที่ความอ่อนล้า
ปรากฏ มันจะถูกเบียดออกไปจากพ้ืนที่โดยเสือตัวที่เข้มแข็งกว่า 

นี่คือเรื่องราวธรรมดาของชีวิตในป่า 
วันปีใหม่ของคนท างานในป่า 
ไม่ใช่เวลาแห่งการเฉลิมฉลอง 
มันเป็นแค่วันวันหนึ่ง 
แตกต่างจากวันอื่นๆก็เพียงเมื่อ “วันปีใหม่” ผ่านไปแล้ว 

อีกไม่นานจะถึงวันนี้อีกครั้ง 
                     (ปริญญากร วรวรรณ, 2553: 118-119) 
 

สารคดีข้างต้นมีรูปแบบการเขียนน าเสนอด้วยการเขียนเล่าเหตุการณ์ดังนั้นผู้อ่านจึงต้อง
ใช้วิธีการสรุปความด้วยการตอบค าถาม 5W 1H แล้ววิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจสาระที่แท้จริงที่
ผู้เขียนต้องการสื่อซึ่งแสดงได้ดังนี้ 

5.1.1 การจับใจความส าคัญ 

ใคร    ผู้เขียน ปริญญากร วรวรรณ และทีมงาน 

ท าอะไร เข้าป่าเพ่ือศึกษาชีวิตของเสือโคร่ง 
ที่ไหน  สัตว์ป่าเขานางร า 

เมื่อไหร่ ช่วงปีใหม่ของ พ.ศ. 2553 

อย่างไร ด้วยการดักจับติดปลอกคอและถ่ายภาพเสือ และต้องเจอกับ
อุปสรรคในการท างานจึงท าให้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในป่า 

สรุปความได้ว่า  ผู้เขียนและทีมงานได้เดินทางไปสัตว์ป่าเขานางร าในช่วงปีใหม่
เพ่ือด าเนินการศึกษาชีวิตของเสือโคร่ง ด้วยการดักจับติดปลอกคอและตั้งกล้องถ่ายภาพ ระหว่าง              
การด าเนินงานได้พบกับอุปสรรคหลายอย่างจึงท าให้ได้สังเกตและเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลมาจากมนุษย์ 

 



93 
 

5.1.2 สาระของเรื่อง 
ผู้ เ ขี ยน เสนอมุมมองว่ าปี ใหม่ ในป่ า เป็น เ พียงวันหนึ่ งที่ ผ่ านไป ไม่ ได้มี                                   

แก่นสาระส าคัญเท่าการด ารงอยู่และการใช้ชีวิต เพราะในวันปีใหม่ก็คือวันที่เขาต้องท างานในป่าด้วย
ความทุ่มเทเพ่ือการศึกษาและอนุรักษ์ชีวิตสัตว์ป่าเช่นเสือโคร่ง การท างานที่ยากล าบากที่ต้องเจอกับ
สภาพอากาศแปรปรวน และความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในป่า ท าให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลก
ร้อนที่เป็นฝีมือของมนุษย์ การอยู่ในป่าท าให้ได้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตคือความไม่แน่นอน ฉะนั้น                          
จึงมองว่าไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตในทุกๆ วัน  

5.1.3 วิเคราะห์จุดประสงค์ 
ให้ข้อมูลเรื่องความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ เป็นเพราะฝีมือของมนุษย์                                     

ด้วยการบรรยายเหตุการณ์ที่ผู้เขียนพบเจอเมื่อท างานอยู่ในป่า นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักให้
ผู้อ่านได้มีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติ และให้ข้อคิดเรื่องสัจธรรมของชีวิตที่ได้เรียนรู้จากการอยู่ป่า 

5.1.4 การพิจารณาความน่าเชื่อถือ 

เนื่องจากผู้เขียนได้เขียนจากประสบการณ์ตรงที่เขาได้ไปสัมผัสพบเจอในฐานะ
หนึ่งในสมาชิกผู้วิจัยชีวิตเสือโคร่ง และมีการให้ข้อมูลเรื่องสถานที่และบรรยายภาพเหตุการณ์ที่เกิดได้
ชัดเจน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ก็เป็นเรื่องจริงที่รับรู้กันโดยทั่วไป 
ดังนั้นงานเขียนชิ้นนี้จึงเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้ผู้อ่านได้อย่างดี 

5.1.5 การประเมินค่างานเขียน หรือประโยชน์ที่ได้รับ 

คุณค่าด้านเนื้อหา 

ผู้อ่านได้รับความรู้จากเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่     
“สัตว์ป่าเขานางร า” โดยส่งผลกระทบต่อหลายชีวิตที่อาศัยในป่าซึ่งเกิดจากน้ ามือของมนุษย์                                       
แต่ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าความรู้คือ ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูป่าในรูปแบบที่ผู้อ่านพึงท า และนอกจากนั้นยังได้รับข้อคิดในการใช้ชีวิตให้อยู่ในความไม่
ประมาท 

คุณค่าด้านวรรณศิลป์  
การใช้ภาษาเรียบง่าย ไม่ตีความซับซ้อนเล่าตามล าดับเหตุการณ์และมีฝีมือใน         

การบรรยายภาพให้จินตนาการตามได้ เช่น   
“กลุ่มอาคาร 3-4 หลังบนความสูงจากระดับน้ าทะเล 450 เมตร ห้อมล้อมด้วยผืน

ป่าเบญจพรรณ ผ่านวันสิ้นปีและเริ่มปีใหม่อย่างเงียบเชียบ”  
“ไม่มีสีแดงของใบเต็ง ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแห้งๆ และร่วงหล่น มีสีเหลืองของ    

ใบรังอยู่บ้าง” เป็นต้น 

“ในโป่งเล็กโป่งน้อย หรือโป่งใหญ่ๆที่เป็นแหล่งน้ ามีรอยสัตว์ป่าเหยียบย่ าไว้เป็น
เทือก” 
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นอกจากการบรรยายยังมีการพรรณนาความรู้สึกกลัวเมื่อต้องท างาน
ศึกษาเสือโคร่งในตอนกลางคืนเป็นครั้งแรก โดยเปรียบเทียบว่าเสียงของเสือค ารามนั้นดังบาด
ลึกถึงข้างในดังนี้  

“เสียงขู่ค ารามเบาๆท่ามกลางความมืด ดังบาดลึกเข้าไปถึงข้างใน” 

  การอ่านสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อการสร้าง                                   
ความเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงความสวยงามและการเกื้อกูลของธรรมชาติต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์เพ่ือให้ทุก
คนได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดตามมาจากการที่เราไม่ดูแลรักษาธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติ
เสียหายย่อมส่งผลต่อมนุษย์ทุกคนอย่างแน่นอน ดังนั้น สารคดีประเภทนี้จึงมีบทบาทส าคัญที่ท าให้คน
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก าลังเกิดเพ่ือหาทางยับยั้งป้องกัน  

5.2 สารคดีเกี่ยวกับสุขอนามัย 

สารคดีเก่ียวกับสุขอนามัย คือ สารคดีที่มีเนื้อหาในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของผู้คน 
โดยอาจถ่ายทอดปัญหาที่เกิดจากการไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ การทาน การพักผ่อน การใช้ชีวิตที่ไม่
ถูกต้องว่าส่งผลเช่นไรต่อสุขภาพร่างกาย และให้แนวทางในการป้องกันและรักษา หรืออาจกล่าวถึง
เรื่องราวของ การดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายเพ่ือบุคลิกภาพความงามและตอบสนองความสนใจของ
คนในสังคม 

ตัวอย่าง 
อัพเดตภัยเงียบจากความหวาน 

 ในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ยังเป็นที่
นิยมของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่ามันจะถูกนิยามให้เป็นภัยเงียบต่อสุขภาพมาก
ขนาดไหนแต่คนไทยจ านวนไม่น้อยก็พร้อมที่จะแลกกับความเสี่ยงสารพัดโรคและ
หนึ่งใน มหันตภัยเงียบที่นับวันจะมีสถิติมากข้ึนก็คือความหวาน 

 จะว่ากันตามจริงแล้วเมื่อก่อนคนไทยยังบริโภคความหวาน 
โดยเฉพาะน้ าตาลกันน้อยมาก แต่จากสถิติในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากลับพบว่าคนไทย
บริโภคน้ าตาลสูงถึงคนละเกือบ 30 กก./ปี หรือสูงกว่ามาตรฐานถึง 3 เท่า นี้ยังไม่
รวมการบริโภคความหวานจากผลิตผลธรรมชาติและสารให้ความหวานที่ใช้แทน
น้ าตาลอ่ืนๆ ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อสุขภาพอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง 

 นพ.สมบูรณ์ รุ่งพรชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบ ารุงราษฎ์ กล่าวว่าการบริโภค
น้ าตาลในปริมาณที่มากเกินไปย่อมท าให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวาน                                          
โรคอ้วน และโรคไขมันพอกตับ ที่น่ากังวลก็คือ ปัจจุบันพบว่ามีอัตราการเกิดโรค
เหล่านี้สูงในกลุ่มคนหนุ่มสาวและเด็ก ซึ่งต่างจากในอดีตที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะ
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เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป แนวทางส าคัญจึงขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดยการบริโภคน้ าตาลแต่พอดี ควรเลือกรับประทานน้ าตาลชนิดที่ มีประโยชน์ 
เพราะน้ าตาลแต่ละชนิดจะส่งผลต่อสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป 

 กลูโคสเป็นน้ าตาลที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองตามธรรมชาติจาก                                      
การเปลี่ยนพลังงานคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากข้าวหรือพาสต้า กลูโคสถูกดูดซึมสู่ตับได้
โดยง่ายและจะถูกส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย กลูโคสเป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็น  
แหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์สมอง 

 ส่วนฟรุคโตสเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ฟรุคโตสเป็นน้ าตาลที่พบได้ใน
ผักและผลไม้ที่เติมเข้าไปในเครื่องดื่มหลายอย่าง เช่น น้ าอัดลม น้ าผลไม้กล่อง 
อย่างไรก็ตามฟรุคโตสไม่ได้สร้างพลังงานให้กับกล้ามเนื้อหรือสมองแต่มันจะถูกส่ง
ตรงไปที่ตับ  และสะสมเป็นไขมันและไม่ได้ถูกดึงมาใช้งานที่ส าคัญฟรุคโตสยังไป
ระงับการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารอีซูลิน พูดง่ายๆ ก็คือคนที่บริโภคฟรุคโตสเป็น
จ านวนมากมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคที่เกิดจาการเผาผลาญอาหารที่ผิดปกติ
อย่างเช่นความดันสูง น้ าตาลในเลือดสูง โรคอ้วนลงพุง ระดับคอลเลตเตอรอล
ผิดปกติซ่ึงน าไปสู่การเกิดโรคหัวใจและเบาหวานในที่สุด 

 “น้ าเชื่อมที่มีฟรุคโตสสูง (High-Fructose Corn Syrup) เป็นสาร
ให้ความหวานแทนน้ าตาลที่มีราคาถูกสารนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มและอาหารและเป็นมหันตภัยความหวานอันดับแรกที่เราควรหลีกเลี่ยง                                         
การบริโภคน้ าเชื่อมฟรุคโตสสูงในปริมาณสูงถึง 42-55% นั้นแสดงให้เห็นถึงปัญหา
ด้านสุขภาพ เนื่องจาการบริโภคฟรุคโตส จะท าลายระบบท างานของตับและไป
ระงับเล็ปตินฮอร์โมนหรือฮอร์โมนอ่ิม ท าให้เราไม่รู้จักอ่ิมและทานเกินความต้องการ
จากผลวิจัยในสหรัฐอเมริกา พบว่า น้ าเชื่อมฟรุคโตสสูงนั้นเป็นพิษต่อร่างกายและ
สามารถท าลาย ระบบล าไส้อีกด้วย” 

 เพ่ือควบคุมปริมาณน้ าตาลและฟรุคโตสที่เราบริโภคในแต่ละวัน      
นพ.สมบูรณ์ แนะน าว่าเราควรอ่านฉลากบนกล่องอาหารหรือเครื่องดื่มเพ่ือดูว่ามี
ปริมาณน้ าตาลหรือฟรุคโตสผสมอยู่มากแค่ไหนแต่ที่ดีที่สุดคือเราควรท าอาหารทาน
เองเพราะจะท าให้เราสามารถควบคุมสิ่งที่เราใส่ไปในอาหารได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถเพ่ิมทางเลือกในการปรุงรสหวานได้จากสมุนไพรอย่างเช่น หญ้าหวานหรือ
น้ าผึ้งธรรมชาติและใช้น้ าตาลอ้อยในปริมาณน้อยลง ส่วนคนที่ชอบทานน้ าอัดลม 
คุกกี้ ไอศกรีม หรือช็อคโกแลตก็สามารถทานได้บ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ควรทาน
ประจ า และเราก็สามารถใส่น้ าตาลลงไปในอาหารที่เราท าได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้
อาหารแปรรูปที่ผสมน้ าตาลอย่างเช่น ซอสมะเขือเทศ เป็นต้น 
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 ผู้ที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงสามารถขอค าปรึกษาจากคุณหมอ
และคณะแพทย์ได้โดยเฉพาะศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ คุณหมอจะท า                                                    
การวิเคราะห์อุปนิสัยการทานและการใช้ชีวิตประจ าวันของคนไข้ จากนั้ นจะท า
โปรแกรมการทาน และการลดการบริโภคน้ าตาล ธัญพืชอาหารจ าพวกแป้งและเพ่ิม
จ านวนการบริโภคผักและไขมันดีอย่างกรดไขมัน โอเมก้า 3 เป็นต้น 

  (อัพเดตภัยเงียบจากความหวาน, 2558: 21) 
 

5.2.1 การจับใจความส าคัญ 

นี่เป็นสารคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนสามารถหาใจความส าคัญที่ปรากฏชัดในย่อหน้า
ได้ ส่วนใหญ่แล้วพบที่ตอนต้นของย่อหน้า แต่ก็มีบางส่วนที่พบในส่วนท้ายของย่อหน้า สามารถน ามา
สรุปได้ดังนี้ เรื่อง “อัพเดตภัยเงียบจากความหวาน” มีเนื้อหาในการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยที่มากับ
ความหวาน และตระหนักว่าร่างกายของมนุษย์เราไม่ต้องการสารให้ความหวานใดใด เพราะร่างกาย
ของเราสามารถสร้างน้ าตาล “กลูโคส”ได้เอง ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการบริโภคน้ าตาลของคน
ไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากอดีตเป็นเรื่องน่าห่วง เพราะการบริโภคอาหารที่มีรสหวาน จะท าให้ร่างกาย
ได้รับ “ฟรคุโตส” ซึ่งจะถูกส่งตรงไปที่ตับและสะสมเป็นไขมันและไม่ได้ถูกดึงมาใช้เหมือนกลูโคส คนที่
บริโภคฟรุคโตสมากจึงมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคความดันสูง น้ าตาลในเลือดสูง โรคอ้วนลงพุง 
ระดับคอลเลตเตอรอลผิดปกติ ส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจและเบาหวาน นอกจากนี้ ผู้เขียนก็ได้ให้
แนวทางในการหลีกเลี่ยงอันตรายจากความหวาน และแนะน าให้กับผู้ที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงไป
ติดต่อหน่วยงานที่ดูแลเฉพาะทาง 

5.2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์ 
ผู้เขียนมีจุดประสงค์เพ่ือให้ความรู้เรื่องภัยอันตรายจากการบริโภคอาหารหวาน     

พร้อมทั้งให้ทางออกส าหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องระดับน้ าตาลในเลือดสูง 
5.2.3 การพิจารณาความน่าเชื่อถือ  

สารคดีชิ้นนี้จัดเป็นสารคดีที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะมีการอ้างอิงที่มาของข้อมูล
ไว้  ทั้งที่เป็นสถิติผลการวิจัย อ้างผู้เชี่ยวชาญ คือ นพ.สมบูรณ์ รุ่งพรชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
ชะลอวัยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบ ารุงราษฎ์ และนอกจากนี้ข้อมูลที่ให้ก็เป็น
ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับจากการอ่านสารคดีนี้จึงมีประโยชน์
ในการให้ความรู้มาก 

5.2.4 การประเมินค่างานเขียน หรือประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน 

คุณค่าด้านเนื้อหา  
เป็นการให้ความรู้ เรื่ องโทษของการบริโภคอาหารหวาน ด้วยการสร้าง                                        

ความตระหนักต่อปัญหา ชี้ให้เห็นโทษที่เกิดจากการทานไม่ถูก และให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานจาก
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กลูโคสและฟรุคโตสว่ามีความแตกต่างและมีความจ าเป็นต่อร่างกายต่างกันอย่างไร นอกจากนั้น
ผู้เขียนยังได้ให้แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้ห่างไกลจากโรคที่เกิดจากความหวานด้วยการคิดพิจารณา
ก่อนซื้อ ก่อนทาน และก่อนลงมือท าอาหารเพ่ือให้สิ่งที่บริโภคเป็นอาหารที่ดีต่อร่างกายโดยแท้จริง 

คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
สารคดีข้างต้นมีรูปแบบการน าเสนอที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมาเป็น

วิชาการ ไม่ต้องตีความ มีการแบ่งโครงเรื่องที่ชัดเจนคือหนึ่งย่อหน้ามีหนึ่งใจความส าคัญ ท าให้ง่ายต่อ  
การดึงใจความส าคัญ 

 เมื่ออ่านสารคดีเกี่ยวกับสุขอนามัยจบลง ผู้อ่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่
สามารถน าไปใช้เพ่ือการดูแลสุขภาพของตนและคนใกล้ตัวได้ การน าไปใช้อาจเป็นการสังเกตอาการ 
การป้องกัน และการรักษาให้ถูกวิธี จึงนับว่าเป็นสารคดีที่มีประโยชน์ที่ ช่วยให้ผู้อ่านได้เฝ้าระวัง และ
กระตุ้นให้เห็นความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดี 

5.3 สารคดีเชิงวิจารณ์  
 สารคดีเชิงวิจารณ์ หมายถึง สารคดีที่มีเนื้อหาในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์
พร้อมกับให้ความรู้กับผู้อ่าน มักเป็นบทวิจารณ์วรรณกรรม ละครภาพยนตร์ ดนตรี เป็นต้น   
 ตัวอย่าง  

You Tube เลิกเอาเปรียบเราเสียที 
คุณผู้อ่านคงเคยฟังเพลงผ่าน You Tube กันหมดนะครับ 

ผมก็ชอบฟังเพลงผ่านยูทูบครับ ด้วยเหตุผลที่ง่าย สะดวก มีเพลงให้เลือก
มากมาย ไม่ต้องไปโหลดแอพพลิเคชันมิวสิกสตรีมมิ่งอ่ืนๆ ไม่ต้องเสียเงินค่าสมาชิก     
แค่คุณมีอินเทอร์เน็ตเร็วๆ หน่อยหาชื่อเพลงในกูเกิล (ซึ่งเป็นเจ้าของยูทูบ) ก็ฟังเพลง
ที่ต้องการได้ทันทีฟรีๆ 

ฟังดูก็เป็นเรื่องปกติ ใครๆ ก็ท ากัน ค าถามคือแล้วผมจะพูดถึงยูทูบท าไม? 

เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ ช่วงหลายปีที่ผ่านมามีศิลปินระดับโลกหลายคน 
รวมไปถึงโปรดิวเซอร์หรือค่ายเพลง ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากยูทูบกัน
มากมาย 

หัวข้อที่เขาเรียกร้องคือ เรื่องส่วนแบ่งรายได้ท่ีไม่เป็นธรรม 

ศิลปินหลายคนมองว่า ถึงแม้ว่าไอ้เจ้าท่อแชร์คลิปนี้จะมีคอนเทนต์ส่วนอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเพลง เช่น คลิปหนังหรือคลิปภาพเคลื่อนไหวอ่ืนๆ แต่ถ้าพูดกันตรงๆ 
ยูทูบก็คือเว็บไซต์ที่คนมักจะใช้ฟังเพลงอันดับหนึ่ง ยูทูบไม่เหมือนกับสถานีวิทยุที่เปิด
เพลงไปเรื่อยๆ ตามใจดีเจ แต่มีฟังก์ชันเทียบเท่ากับบริการมิวสิกสตรีมมิ่ง นั่นก็คือ 
On-demand 
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ฉะนั้น ถ้ามองด้วยกรอบความคิดนี้ ก็เท่ากับว่ายูทูบคือมิวสิกสตรีมม่ิงที่ใหญ่
ที่สุดในโลก 

แต่ทว่า...กลับกลับจ่ายส่วนแบ่งให้กับศิลปินน้อยเหลือเกิน 

Nikki Sixxแห่งวงร็อกอเมริกัน Mötley Crüe บอกว่า ยูทูบจ่ายส่วนแบ่ง
ให้กับศิลปินน้อยกว่า Spotify ถึง 6 เท่า 

เท่านั้นยังไม่พอศิลปินหลายคนยังออกมาเรียกร้องอีกว่า มีเพลงเถื่อนของ                                                        
พวกเขาถูกอัพโหลดโดยสมาชิกของยูทูบอีกมากมาย บางครั้งคลิปนั้นกลับมียอดวิว
มากกว่า   คลิป Offical ของศิลปินด้วยซ้ า นั่นเท่ากับว่า เงินแทบจะตกถึงตัวศิลปิน
และค่ายเพลงน้อยมาก 

ศิลปินผู้ล่วงลับอย่าง Prince เคยออกมาพูดเรื่องนี้ เช่นกันตั้งแต่ปี 2007 
ท านองว่า ขนาดคลิปโป๊ยังโดนสั่งลบ แล้วท าไมคลิปเพลงเถื่อนกลับยังลอยนวลอยู่ได้ 
(ฟะ) 

ประเด็นเหล่านี้เป็นกรณีพิพาทกันมาได้สักพักแต่ที่ผมอยากยกมาเล่าให้ฟัง
อีกครั้ง เพราะคิดว่าปีนี้มีจุดพลิกผันที่น่าสนใจมาก 

จุดที่ว่านั้นก็คือ รายงานอุตสาหกรรมดนตรีที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกอย่าง       
IFPI Global Music Report 2016 ที่เพ่ิงเผยแพร่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ถึงกับมี      
การเขียนไว้เป็นไฮไลท์เลยว่า ‘ยูทูบ เอ็งคือตัวปัญหา!’  

IFPI ใช้ค าว่ า  ‘value gap’ (ซึ่ งอธิบายง่ ายๆ  ก็คือช่องว่ างระหว่าง                                                      
‘ส่วนแบ่งที่ศิลปินควรได้รับ vs คุณค่าของผลงานเพลง’ ที่ไม่เท่าเทียม) คือปัญหา
ส าคัญที่จะท าให้อุตสาหกรรมดนตรีหยุดชะงักและไม่เติบโตอย่างยั่งยืน 

ถ้ายังไม่เคลียร์ ต้องไปฟังการแถลงการณ์ในหั วข้อ The value gap -                                                 
the missing beat at the heart of our industry จาก Fances Moors ซีอีโอของ 
IFPI กันต่อ 

มัวร์เกริ่นข่าวดีให้ฟังก่อนว่า อุตสาหกรรมดนตรีโลกในปี 2015 ที่ผ่านมา
เติบโตถึง 3.2 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญครั้งแรกตั้งแต่ปี 1998 

สิ่ งที่น่ าสนใจคือ รายได้จากดิจิทัลนั้น มากกว่ารายได้จากซีดีแล้ ว                                                    
(45 เปอร์เซ็นต์ vs 39เปอร์เซ็นต์) ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการเพลง
เลยทีเดียวนั่นหมายความว่า เราก าลังเข้าสู่ยุคการฟังเพลงแบบดิจิทัลอย่างเป็น
ทางการ 

มัวร์บอกว่า หัวใจส าคัญที่ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมดนตรีก้าวกระโดด
หลังจากซบเซามานานคือ มิวสิกสตรีมที่เติบโตถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่แล้ว 
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แต่ ...ข่าวร้ายก็คือ ไอ้ที่ว่าเติบโตนั้นมันมีช่ องว่างแปลกๆ อยู่  เพราะ                                              
มิวสิกสตรีมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างยูทูบกลับเก็บค่าโฆษณาจากเพลงได้น้อยมาก 

มัวร์กางตัวเลขให้เห็นกันจะๆ ว่ามิวสิกสตรีมมิ่งที่มีชื่อเสียงเจ้าหนึ่งมีสมาชิก    
68 ล้านคน เก็บค่าสมาชิกได้ประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ยูทูบมีสมาชิก
มากกว่า 900 ล้านคน แต่กลับเก็บค่าโฆษณาได้แค่ 634 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นเพียง      
4 เปอร์เซ็นต์ของอุตสาหกรรมทั้งหมดในปี 2015 

ส านั กข่ า ว  The Guardian ถึ งกั บจั บมา เที ยบว่ า ไ อ้ เ จ้ าค่ า โฆษณา                                                  
(ad-supported revenue) ของยูทูบหากคิดเป็นเม็ดเงินในอุตสาหกรรมเพลงแล้วยัง
น้อยกว่ายอดขายแผ่นเสียงทั้งหมดในอังกฤษเสียอีก (โว้ย) 

มัวร์สรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า นี่ไม่ใช่เรื่องของธุรกิจ และก็ไม่ใช่การปะทะกัน
ระหว่างยูทูบกับผู้ผลิตเพลง เหมือนกับกรณี Spotify หรือ Apple Music แต่            
การผลงานเพลงของศิลปินในยูทูบที่มีคนฟังมหาศาลกลับหาเงินได้น้อยมาก มันเป็น      
ภาพสะท้อนว่าดนตรีก าลังถูกลดคุณค่าและมูลค่าลงเรื่อยๆ และหากยังแก้ไขไม่ได้ก็
จะเป็นมะเร็งที่อันตรายอย่างยิ่ง 

ฉะนั้น วิธีแก้ปัญหานี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจหรือให้ยูทูบออกมาจ่ายเงิน
เพ่ิมข้ึนอย่างเดียวแต่มัวร์เสนอว่า ‘ต้องแก้ที่ตัวกฎหมาย’ 

กฎหมายที่ว่านั่นก็คือ Safe Harbor ที่มีหลักการว่า ผู้ใช้นั้นบริการสามารถ                                      
อัพโหลดไฟล์ได้อย่างอิสระหากมีการเรียกร้องว่าเป็นไฟล์เถื่อนก็แค่แจ้งเตือนให้ออก
เท่านั้น ซึ่งทางศิลปินทั้งหลาย เช่น Katy Perry, Lionel Richie, Deadmau 5 และ 

Christina Aguilera ต่างก็ เห็นตรงกันว่า นี่คือสาเหตุหลักที่ท าให้รายได้ จาก                                               
การโฆษณาไหลไปอยู่กับของเถื่อนเกือบหมด 

ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่า เรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไร ทางยูทูบก็มี                                          
การตอบโต้กลับบ้างแล้ว แต่ที่แน่ๆ ผมคิดว่า หากมีการผลักดันให้แก้กฎหมายนี้ได้
จริงอุตสาหกรรมดนตรีก็จะพลิกโฉมหน้าครั้งใหญ่อย่างแน่นอน  

       (นครินทร์ วนกิจไพบูลย์, 2559: 42) 
 

สารคดีข้ า งต้น เป็นการ เขียน เล่ า เ รื่ อง ในรูปแบบสารคดีความเรี ยง  สามารถ                                     
จับใจความส าคัญโดยตอบค าถาม 5W 1H ได้ดังนี้ 
 5.3.1 การจับใจความส าคัญ 

 ใคร   ผู้เขียน 

 ท าอะไร   ให้ความรู้และแสดงทัศนะเก่ียวกับการให้บริการดนตรีผ่านยูทูบ 
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 เพราะเหตุใด เห็นว่าการให้บริการของยูทูบเป็นการเอาเปรียบศิลปินและ                                            
ผู้ท าเพลงด้วยการแบ่งส่วนรายได้ที่ไม่เป็นธรรม รายได้จากการชมเพลงส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ท าเพลง
เถื่อน 

 สรุปความได้ว่า ผู้เขียนเล่าเรื่องราวที่ตนได้ศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการดนตรีผ่าน                                              
ยูทูบ ผู้เขียนเห็นว่าการให้บริการของยูทูบเป็นการเอาเปรียบศิลปินและผู้ท าเพลงด้วยการแบ่งส่วน
รายได้ที่ไม่เป็นธรรม รายได้จากการรับชมเพลงส่วนใหญ่อยู่กับผู้ท าเพลงเถื่อน 

5.3.2 การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน 

จุดประสงค์หลักของสารคดีคือการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ผู้เขียนได้ค้นคว้ามา 
และโน้มน้าวใจด้วยการวิจารณ์การกระท าของยูทูบว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่จะสร้างความเสียหายยิ่งใหญ่
ให้วงการเพลง 

5.3.3 การแยกแยะข้อเท็จจริง และการพิจารณาความน่าเชื่อถือ  
 ด้วยเป็นสารคดีเชิงวิจารณ์ ดังนั้น ผู้อ่านควรพิจารณาจ าแนกให้ออกว่าส่วนใดคือ
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความรู้สึกของผู้เขียน เพ่ือน าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไปพิจารณาต่อด้วย
ตนเองได ้

1) ข้อเท็จจริง  
 คือ ข้อมูลจากการศึกษาว่ายูทูบสร้างความเสียหายอย่างไรต่อวงการเพลง          
โดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลไว้อย่างน่าเชื่อถือจาก Nikki Sixx แห่งวงร็อกอเมริกัน Mötley Crüe, Prince         
ศิลปินผู้ล่วงลับ, IFPI Global Music Report 2016, Fances Moors ซีอีโอของ IFPI และส านักข่าว                        
The Guardian  

2) ความคิดเห็น  

 ผู้เขียนไม่เห็นด้วยในการกระท าของยูทูบที่เอาเปรียบในเรื่องการจ่ายค่าผลงาน
และความคิดให้กับศิลปิน ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านการยกค าพูดของบุคคลส าคัญเพ่ือ
ท าให้ความคิดนั้นมีน้ าหนัก และในตอนสรุปก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมคลิปเพลง
เถื่อนไว้อย่างชัดเจนอีกครั้งว่า “หากมีการผลักดันให้แก้กฎหมายนี้ได้จริงอุตสาหกรรมดนตรีก็จะพลิก
โฉมหน้าครั้งใหญ่อย่างแน่นอน”  

3) ความรู้สึก  
ผู้เขียนแสดงความรู้สึกว่าไม่พอใจการกระท าของยูทูบผ่านน้ าเสียงที่แสดงออก

อย่างชัดเจนในหลายจุด เช่น  
“ขนาดคลิปโป๊ยังโดนสั่งลบ แล้วท าไมคลิปเพลงเถื่อนกลับยังลอยนวลอยู่ได้ 

(ฟะ)” 

“‘ยูทูบ เอ็งคือตัวปัญหา!’” 
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“ค่าโฆษณาของยูทูบหากคิดเป็นเม็ดเงินในอุตสาหกรรมเพลงแล้วยัง
น้อยกว่ายอดขายแผ่นเสียงทั้งหมดในอังกฤษเสียอีก (โว้ย)” 

เมื่อผู้อ่านพิจารณาแยกได้ดังนี้จะเห็นว่าผู้เขียนมีความรู้สึกและทัศนคติไม่ดีกับ      
การให้บริการเพลงผ่านยูทูบในด้านที่เอาเปรียบเรื่องส่วนแบ่งของศิลปินอย่างชัดเจน  ดังนั้น จึงหา
ข้อมูลมาสนับสนุนความคิดของตนอย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นข้อมูลด้านเดียว ผู้เขียนไม่ได้เสนอข้อมูลว่า                                
ยูทูบได้ออกมาตอบโต้ให้เหตุผลอย่างไรบ้างเพราะนั่นไม่ใช่ประเด็นที่ผู้เขียนต้องการขยาย  ดังนั้น 
ผู้อ่านก็อาจจะเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้เขียนน าเสนอเพราะการอ้างอิงข้อมูลสนับสนุนน่าเชื่อถือ และเป็น
ความชอบธรรมที่ควรให้เกียรติกับผู้สร้างสรรค์ผลงาน แต่ก็อาจตั้งข้อสงสัยไว้ส าหรับเหตุผลของยูทูบ
ว่าเหตุใดเขาจึงยังคงท าในสิ่งที่กลุ่มศิลปินคัดค้าน หรือยูทูบมีมุมมองอ่ืนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่า 
และข้อตอบโต้ของยูทูบมีการให้เหตุผลเช่นไร นี่ก็เป็นเรื่องที่ผู้อ่านต้องติดตามอ่านต่อว่าทางออกของ
ปัญหานี้ที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไร 
 5.3.4 ประโยชน์ที่ได้รับ  
  คุณค่าด้านเนื้อหา 

  ผู้อ่านได้ความรู้และเป็นการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการรับชมคลิปเพลงผ่านบริการ                                   
ยูทูบมากขึ้น ว่าบริการที่หลายคนนิยมนี้อาจจะก าลังสร้างความเสียหายให้กับใคร ความสุขของเราอาจ
อยู่บนความทุกข์ของศิลปินและผู้ผลิตเพลงหรือไม่ ดังนั้นหากเราชื่นชมในผลงานของใครเราควรให้
การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นหรือไม่  และหากเราเป็นผู้หนึ่งในการคัดลอกผลงานหรือ
ดัดแปลงผลงานของผู้อ่ืน เราควรจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและให้เกียรติกับผู้ริเริ่มหรือไม่ ค าถามเหล่านี้
คือสิ่งที่ผู้อ่านควรเกิดความตระหนักหลังจากอ่านสารคดีเรื่องนี้จบลง 
  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
  ผู้เขียนใช้ภาษาปากสื่อความหมายตรงตัว เข้าใจง่ายและแฝงไว้ด้วยอารมณ์ มีลีลา    
การเขียนที่จริงจัง เข้ากับการอ้างอิงข้อมูลที่หนักแน่นน่าเชื่อถือ แต่ในความตรงนั้นก็มีการเปรียบเทียบ
ว่า การกระท าของยูทูบกับวงการเพลงเหมือนมะเร็งร้ายที่ควรก าจัด “หากยังแก้ไขไม่ได้ก็จะเป็นมะเร็ง
ที่อันตรายอย่างยิ่ง” คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของสารคดีชิ้นนี้จึงเป็นการใช้ค าที่เร้าความรู้สึกของผู้อ่านให้
คล้อยตามได้อย่างไม่ยากเย็น 

 สารคดีเชิงวิจารณ์จัดเป็นสารคดีที่มีความน่าสนใจเพราะผู้เขียนจะน าเสนอมุมมองของตน
ที่เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้อ่านประกอบกับการน าเสนอเนื้อหาสาระที่น่าเชื่อถือท าให้งานเขียนมี
น้ าหนัก กระนั้นการน าเสนองานวิจารณ์ก็เป็นการน าเสนอตามทัศนะของผู้เขียน ซึ่งประกอบด้วย                                
การให้เหตุผล และความรู้สึก แม้ผู้เขียนจะมีการศึกษาในประเด็นที่เขียนมามาก แต่ก็เป็นการน าเสนอ
เฉพาะประเด็น ดังนั้น ผู้อ่านจึงอาจมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือคิดเพ่ิมเติมในประเด็นที่ผู้เขียน
มิได้เสนอไว้เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
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5.4 สารคดีชีวิตบุคคล  
สารคดีชีวิตบุคคลน าเสนอเรื่องราว การใช้ชีวิต การท างานของบุคคลที่น่าสนใจ เป็น

แบบอย่าง เป็นที่จดจ า หรือเป็นเรื่องเตือนใจจากความผิดพลาดที่บุคคลนั้นเคยประสบ การอ่าน                                      
สารคดีประเภทนี้ผู้อ่านมักได้รับประโยชน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้สงบสุข ประสบความส าเร็จ 
หรือหลีกเลี่ยงจากความผิดพลาดที่อาจจะเกิดเช่นเดียวกับบุคคลในสารคดี 

ตัวอย่าง  
“ติ๊ด” 

“ติ๊ด” ค านี้ เป็นค าขยายความเกี่ยวกับคนหรือการกระท าที่แสดงถึง                                                      
ความเป็นศิลปิน ย่อมาจากค าภาษาอังกฤษ “artist” หมายถึงตัวบุคคลหรือ
ปรากฏการณ์ท่ีมีลักษณะโดดเด่น สะดุดตา แตกต่างจากความเป็นธรรมดาทั่วไป ใน
เชิงสัญลักษณ์มักเห็นภาพคนที่ผมยาวรุงรัง ไว้หนวดไว้เครา ทีท่าแปลกแยกไม่
เหมือนใคร มีความเป็นปัจเจก เป็นตัวของตัวเองสูง ประหนึ่งว่าตนเองเป็นศูนย์กลาง
ของจักรวาล ในเชิงคุณสมบัติมักจะหมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้า
ในการแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด กล้าท า คิดต่าง คิดนอกกรอบ พูดจาแสดง                                                    
ความคิดเห็นที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว ติ๊ดมักจะมีวิถีชีวิตและความเชื่อและเกี่ยวพัน
เฉพาะกับบุคคลในแวดวงของตนเอง มีความชัดเจนแจ่มชัดเรื่องรสนิยม โดยรวมติ๊ด
ก็คือคนที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คนที่ไม่สามารถเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจาก
ความเป็นตัวของตัวเองได้ อันมีผลท าให้แตกต่างและโดดเด่นออกมาจากคนอ่ืน
โดยทั่วไป 

ไปปารีสคราวนี้ได้ไปชมนิทรรศการผลงานและชีวิตของ ฌอง ปอล โกลติ
เยร์  (Jean Paul Gaultier) นักออกแบบแฟชั่นชื่ อดั งชาวฝรั่ ง เศส ซึ่ งจัดขึ้น                                                     
ณ Grand Palais ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถานส าหรับจัดนิทรรศการต่างๆของฝรั่งเศส 

ดูแล้วรู้สึกว่า ฌอง ปอล โกติเยร์ คือติ๊ดตัวจริง หรือท่ีภาษาสมัยใหม่เรียกว่า   
ติ๊ดตัวพ่อ 

นิทรรศการจัดขึ้นอย่างเก๋ไก๋รับกับตัวตนของศิลปินโดยแท้ แบ่งเป็น
หมวดหมู่ ให้ได้ซึมซับความเป็นติ๊ดของเขาเต็มที่ เริ่มตั้งแต่ตุ๊กตาหมีตัวแรกที่เป็น
ของขวัญจากยาย และเล่าเรื่องให้เห็นว่ายายและตุ๊กตาหมีตัวนั้นได้จุดประกาย                                                     
ความสนุกในเรื่องการแต่งตัวแต่งหน้าให้กับเด็กชาย ฌอง ปอล โกติเยร์ อย่างไรบ้าง 
นิทรรศการแสดงถึงจุดเริ่มต้น แรงบันดาลใจ และความกล้าในเส้นทางแฟชั่นของเขา
อย่างชัดเจน 

จากนั้นเป็นการจัดวางกลุ่มของเสื้อผ้าเซตต่างๆที่เขาออกแบบในช่วงเวลา
ตลอด 40 ปีในวงการแฟชั่น โดยมีค าอธิบายสั้นๆเขียนเกริ่นน าประกอบการเข้าชม 
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ความเก๋ไก๋อยู่ที่นอกเหนือไปจากเสื้อผ้าที่น าเสนอในหุ่นแต่ละกลุ่มที่จัดวาง
ไว้อย่างมีศิลปะแล้ว ตัวหุ่นซึ่งขนาดเท่าคนจริงและมีหน้าตาอย่างคนจริงๆสามารถ
จะเปิดปากพูดเล่าเรื่องตรงกับเสียงที่อัดไว้ให้ดูและฟังเพลินเพ่ิมเติมไปอีกด้วย ผู้เข้า
ชมนิทรรศการจึงได้ฟังหุ่น ฌอง ปอล โกติเยร์ เล่าเรื่องการออกแบบของเขา ได้ฟัง
นางแบบเล่าเรื่องเสื้อที่สวมใส่ ได้ฟังเพลงจากนักร้องชื่อดัง เช่น มาดอนน่า ผู้ซึ่งใส่
เสื้อผ้าของเขาที่มีลักษณะพิเศษเป็นเหมือนเสื้อชั้นในกรวยแหลมพุ่งออกจากหน้าอก 
ได้ดูภาพคลิปจากการแสดงของนักแสดง จากคอนเสิร์ตโอเปร่า และงานศิลปะต่างๆ 
ที่ ฌอง ปอล มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ และวิดีโอรายการโทรทัศน์ของเขาเอง 

ฌอง ปอล โกติเยร์ ได้ชื่อว่าเป็นตัวแสบของวงการ (Enfant Terrible) ใน
ที่นี้เป็นทั้งค าติและค าชม ผลงานออกแบบแฟชั่นของเขาล้ ายุค ท้าทายสังคมราวกับ
ว่าไม่มีอะไรมาปิดกั้นหรือหยุดยั้งเขาได้เลย เขากล้าที่จะใช้นายแบบที่เป็นชายแก่
หล่อล่ า ชายร่างสูงใหญ่บึกบึนนุ่งกระโปรงหนังยาวถึงตาตุ่ม คนที่สักเต็มตัวหรือหญิง
อ้วน 

ความหลากหลายมีให้เห็นตลอดเวลาสามชั่วโมงของการเดินดูนิทรรศการ
ตั้งแต่ต้นจนจบ มีทั้งการหยิบยกแรงบันดาลใจจากประเด็นหัวข้อต่างๆที่เขาสนใจ 
เช่น สิ่งมีชีวิตใต้น้ า บุคคลส าคัญทางศาสนาคริสต์ ไม่เว้นแม่แต่องค์แม่พระชนเผ่า
ต่างๆ ทั่วโลก หนังสัตว์ ขนสัตว์ ชนิดต่างๆลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมประจ าชาติ
หรือประจ ากลุ่ม เช่นการนุ่งผ้าของผู้ชายชาวสก็อตก็ท าให้ ฌอง ปอล ไม่หยุดยั้งที่จะ
น าแฟชั่นให้นายแบบของเขานุ่งกระโปรงทั้งสั้นและยาว เขาออกแบบเสื้อลายขวาง
ขาวน้ าเงินที่คนเรือชอบใส่กันจนเป็นเอกลักษณ์ของเสื้อผ้าแบบติดดินส าเร็จรูปของ
เขา และเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจ าตัวของเขาด้วย เขามีความสามารถออกแบบ
ทั้งเสื้อส าเร็จรูปที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสะดุดตา ส่วนเสื้อผ้าแบบหรูชั้นสูงนั้น
ราคาแพงลิบลิ่ว ผลงานของเขาดูแล้วรู้ทันทีว่าจะเป็นฝีมือการออกแบบของใครไป
ไม่ได้นอกจากของ ฌอง ปอล   โกลติเยร์ คนนี้เท่านั้น 

ใครหนอจะกล้าใส่ชุดแต่งงานลูกไม้ขาวยาวบานฟูแถมด้วยหมวกขนสัตว์
ใหญ่ยาวถึงพ้ืนแบบหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง 

เสื้อผ้าบางชุดบานเป็นสุ่มไก่ บางชุดดูปกปิดมิดชิดทั้งตัว แต่เปิดหน้าอก
ด้านหน้าเปลือยหมด 

บางชุดน าชุดชั้นในและรัดทรงแบบสมัยวิคตอเรียมาสวมทับอยู่ด้านนอก 

บางชุดแบ่งครึ่ง ต่างสี ต่างแบบ ต่างทรง 
ปัจจุบันเขาอายุ 63 ปีแล้ว แต่ไม่หยุดสร้างสรรค์นับแต่เริ่มอาชีพเมื่อ                                              

ค.ศ.1976 เขาไม่เคยเรียนออกแบบตัดเย็บเป็นทางการ เริ่มเข้าวงการโดยส่ง                                       
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แบบสเก๊ตช์ไปตามห้องเสื้อดังๆ ต่างๆ จนมีนักออกแบบชื่อดัง เช่น ปิแอร์ คาร์แดง 
และ ฌอง ปาตู เป็นผู้สนับสนุน เขาเคยเป็นผู้อ านวยการด้านสร้างสรรค์ของแอร์เมส 
อยู่ 7 ปี ผลงานเขาเปิดโลกทัศน์และมีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นมากลูกค้าเขาคือ 
ดารา นักร้อง นางแบบและผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นและใจกล้าที่จะสวมเสื้อผ้าอันแสน
สนุก 

งานออกแบบของเขาไม่หยุดยั้งเพียงเสื้อผ้า ยังมีน้ าหอมที่บรรจุในขวดเก๋ไก๋ 
ตามแฟชั่นให้เลือกถึง 87 แบบ บรรจุหีบห่อที่เร้าใจให้ซื้อหามาใช้และเก็บไว้เป็น        
งานศิลปะ 

งานของเขายังแผ่ขยายไปด้านอ่ืนๆ อีกมาก ไม่เพียงแต่บนแคทวอล์คบน
เวที การแสดง เวทีคอนเสิร์ต ไม่เพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้น แม้แต่ลวดลายบนรถ
เบนซ์เขาก็ออกแบบมาแล้ว 

นี่แหละติ๊ดตัวจริงที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้ 
               (ครูแอ๋ว อรชุมา, 2558: 55) 
 

5.4.1 การจับใจความส าคัญ 

ผู้อ่านสามารถจับใจความส าคัญด้วยวิธีการหาใจความส าคัญที่ปรากฏชัดใน                                            
ย่อหน้า เมื่อน าใจความส าคัญที่พบมาเรียงต่อกันท าให้เห็นโครงเรื่องดังนี้ 

5.4.1.1 น าเรื่อง ให้นิยามของค าว่า “ต๊ิด” ดังนี้ 
““ต๊ิด” ค านี้เป็นค าขยายความเก่ียวกับคนหรือการกระท าที่แสดงถึง                                              

ความเป็นศิลปิน ย่อมาจากค าภาษาอังกฤษ “artist””  
“โดยรวมติ๊ดก็คือคนที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คนที่ไม่สามารถเป็นอย่าง

อ่ืนนอกเหนือไปจากความเป็นตัวของตัวเองได้ อันมีผลท าให้แตกต่างและโดดเด่นออกมาจากคนอ่ืน
โดยทั่วไป” 

5.4.1.2 เนื้อเรื่อง กล่าวถึงความเป็นศิลปินของ ฌอง ปอล โกลติเยร์ และ
นิทรรศการของเขาที่ประเทศฝรั่งเศสดังนี้ 

“ไปปารีสคราวนี้ ได้ไปชมนิทรรศการผลงานและชีวิตของ ฌอง ปอล                                              
โกลติเยร์”  

“นิทรรศการจัดขึ้นอย่างเก๋ไก๋รับกับตัวตนของศิลปินโดยแท้ แบ่งเป็น
หมวดหมู”่ 

“นิทรรศการแสดงถึงจุดเริ่มต้น  แรงบันดาลใจ และความกล้าในเส้นทาง
แฟชั่น ของเขาอย่างชัดเจน” 
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“เป็นการจัดวางกลุ่มของเสื้อผ้าเซตต่างๆ ที่เขาออกแบบในช่วงเวลาตลอด       
40 ปี ในวงการแฟชั่น”  

“ฌอง ปอล โกติเยร์ ได้ชื่อว่าเป็นตัวแสบของวงการ” 

“ความหลากหลายมีให้ เห็นตลอดเวลาสามชั่ว โมงของการเดินดู
นิทรรศการตั้งแต่ต้นจนจบ”   

“ดูแล้วรู้ทันทีว่าจะเป็นฝีมือการออกแบบของใครไปไม่ได้นอกจากของ     
ฌอง ปอล โกลติเยร์ คนนี้เท่านั้น” 

“ปัจจุบันเขาอายุ 63 ปีแล้ว แต่ก็ไม่หยุดสร้างสรรค์ผลงานนับแต่เริ่ม
อาชีพ เมื่อ ค.ศ. 1976”  

“เปิดโลกทัศน์และมีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นมากลูกค้าเขาคือ ดารา 
นักร้อง นางแบบ และผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นและใจกล้าที่จะสวมเสื้อผ้าอันแสนสนุก” 

5.4.1.3 สรุปเรื่อง เชื่อมโยงความเป็นศิลปินของฌอง ปอล โกลติเยร์ ที่แสดงผ่าน
งานอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากออกแบบเสื้อผ้า แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านศิลปินที่ไม่มีขอบเขต
จ ากัดดังนี้ 

“งานออกแบบของเขาไม่หยุดยั้งเพียงเสื้อผ้า”  
“งานของเขายังแผ่ขยายไปด้านอื่นๆอีกมาก”  

จากใจความส าคัญที่ได้นี้สามารถสรุปความว่า บทความนี้ให้สาระความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นศิลปินของ ฌอง ปอล โกลติเยร์ ดีไซเนอร์ ชื่อดังระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส ที่แสดงผ่าน
การจัดนิทรรศการที่น่าตื่นตาตื่นใจ สะท้อนให้เห็นที่มาของความคิดและจินตนาการของเขาที่ไม่มี
ขอบเขตจ ากัด ท้าทายและตื่นตาตื่นใจ จนเป็นที่ยอมรับในวงสังคมชั้นสูงทั้งดารา ศิลปิน นางแบบ 
และนอกจากนั้นยังได้ เห็นความพยายามในการท าตามความฝันและความรักในการท างานที่ทุ่มเท
แม้ว่าขณะนี้เขาจะอายุมากแล้วก็ตาม 

5.4.2 การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน  
ผู้ เ ขี ยนมีจุ ดประสงค์ ในการบอกเล่ าสิ่ งที่ ได้ ไป เรี ยนรู้  ณ Grand Palais 

พิพิธภัณฑสถาน ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งแสดงผลงานการออกแบบของ ฌอง ปอล โกติเยร์ ได้อย่างน่าตื่น
ตาตื่นใจ สะท้อนความเป็นศิลปิน “ต๊ิด” ตัวจริง 

5.4.3 การพิจารณาความน่าเชื่อถือ  
เนื่องจากเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ในการเดินทางที่ผู้เขียนได้ไปสัมผัสด้วย

ตนเอง ผู้เขียนบรรยายสิ่งที่ได้พบเห็นผ่านมุมมองของผู้เขียนเอง ผู้อ่านอาจคล้อยตามเพราะ มีการให้
ข้อมูลสนับสนุนที่มีน้ าหนัก เช่น ความเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีกลุ่มลูกค้าเป็น                                  
คนมีชื่อเสียง อีกทั้ง ฌอง ยังอยู่ในวงการยาวนานมีผลงานหลายรูปแบบและยังคงเป็นผู้ที่มุ่งมั่นใน                              
การท างานอยู่ ข้อมูลเหล่านี้ล้วนสนับสนุนความเป็นศิลปินตัวจริงของเขา แต่หากผู้อ่านจะตัดสินว่า 
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ฌอง คือศิลปินตัวจริงหรือไม่การศึกษาติดตามผลงานของเขาด้วยตัวผู้อ่านเองน่าจะเป็นการยืนยัน
ความเป็น “ต๊ิด” ได้ดีที่สุด 

 5.4.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

คุณค่าด้านเนื้อหา 

ผู้อ่านได้ความรู้เรื่องศิลปินที่ค านิยมเรียกตามกระแสในปัจจุบันคือ “ติ๊ด” ศิลปิน
คือบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ส่วนความงามทางศิลปะเป็นเรื่อง
รสนิยมส่วนบุคคล 

นอกจากรู้จักศิลปินดีไซเนอร์ระดับโลกผ่านการเขียนเล่าเรื่องราวที่ผู้เขียนได้ไป
สัมผัสจากนิทรรศการยังประเทศฝรั่งเศสแล้วผู้อ่านอาจเก็บข้อคิดในการใช้ชีวิตให้ประสบความส าเร็จ
ของ     ฌอง ปอล โกติเยร์ ที่ต้องอาศัยความเพียร พยายาม ความมุ่งม่ัน เด็ดเดี่ยว และความรักในสิ่ง
ที่ท ามาเป็นหลักในการท างานของตนก็ได้เช่นกัน 

การอ่านสารคดีชีวิตบุคคล ผู้อ่านจะได้รับรู้รูปแบบการใช้ชีวิต การท างาน และมุมมอง
การใช้ชีวิตจากบุคลในสารคด ีทีส่ามารถเก็บเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตให้กับผู้อ่านได้ 
 

สรุป   
สารคดีเป็นงานที่มุ่งส่งเสริมความรู้ให้กับผู้อ่าน และขณะเดียวกันผู้อ่านก็ได้รับความบันเทิง

ด้วย ดังนั้นผู้อ่านสารคดีจึงต้องชั่งน้ าหนักระหว่างความจริง และสิ่งที่ผู้เขียนเขียนเพ่ิมเติมจากข้อมูลที่
เป็นจริงเพ่ือให้สารคดีมีความน่าสนใจ มีคุณค่าชวนให้ติดตามอ่านจนจบเรื่อง เช่น การใส่ความคิดเห็น 
และอารมณ์ความรู้สึก เพ่ือให้ได้อรรถรสและเกิดความคล้อยตาม ดังที่ ทวีศักดิ์ ญาณประทีป (2554: 

27) ได้ให้ข้อคิดในการอ่านสารคดีไว้ว่า สารคดีประกอบไปด้วยความจริงมากกว่าจินตนาการ ฉะนั้น 
การอ่านสารคดี ผู้อ่านพึงตระหนักเสมอว่า สารคดีย่อมมีทั้งความจริงและจินตนาการ ดังนั้น การอ่าน
สารคดีจึงต้องอ่านด้วยความพินิจพิเคราะห์และควรจะตั้งข้อสงสัยไว้ด้วยเสมอ อย่าคิดว่าข้อเขียนนั้น
เป็นความจริงทั้งสิ้น   

หากผู้อ่านอ่านอย่างพิจารณาก็จะท าให้เห็นได้ว่า ส่วนใดคือข้อเท็จจริง และส่วนใดที่ไม่ใช่  
ผู้อ่านที่ดีนอกจะสามารถแยกสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงได้แล้ว การพิจารณาความน่าเชื่อถือโดยดูจาก
ประสบการณ์และการอ้างอิงข้อมูลนับเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งส าหรับงานสารคดี เพ่ือที่จะตัดสินได้ว่า
คุณค่าท่ีเป็นเนื้อหาสาระจากเรื่องที่อ่านมีความน่าเชื่อถือสามารถเก็บเป็นความรู้ที่ถูกต้องได้หรือไม่ 
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บทที่ 5 

การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ 

 

 หากจะกล่าวถึงงานเขียนที่มุ่งน าเสนอความคิดเห็นของผู้เขียนที่มีเหตุผล มีการอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือ และเป็นเรื่องราวที่ทันสมัยอยู่ในกระแสสังคมแล้ว คงหลีกไม่พ้นงานเขียนประเภทบทความ   
 บทความเป็นงานเขียนเชิงวิชาการรูปแบบหนึ่งที่มักพบในนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์             
มีการน าเสนอหลากหลายประเภทอาทิ บทความรายงาน บทความวิพากษ์วิจารณ์ บทความสัมภาษณ์   
เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบทความประเภทใดก็ล้วนมีประโยชน์ในการให้ข้อคิดทัศนะจากบุคคลที่มี
ความรู้ หรือมีชื่อเสียงในสังคม  
 ดังนั้น ผู้ที่อ่านบทความอย่างสม่ าเสมอจะเป็นผู้ที่มีทัศนะที่กว้างไกล เป็นประโยชน์ใน             
การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีอยู่ในกระแสทางสังคม และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
 

1. ความหมายของบทความ 

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า บทความ คืองานเขียนเพ่ือการน าเสนอความคิดเห็น และเรื่องราวที่
ผู้เขียนเลือกมาวิพากษ์วิจารณ์ใส่ความคิดเห็นนั้นต้องเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของสังคม ดังที่ 
ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 91-92) ได้กล่าว่าบทความ หมายถึง ข้อเขียนที่เขียนขึ้นเพ่ือแสดงหรือเสนอ
ข้อคิดความเห็นต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มชนในสังคมก าลังให้                            
ความสนใจ หรือผู้เขียนน าเสนอขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความสนใจขึ้นในสังคม การให้ความหมายนี้มี                                    
ความสอดคล้องกับ รุ่ งฤดี  แผลงศร (2557 : 3)  และสาขาวิชานิ เทศศาสตร์  มหาวิทยาลัย                                
สุโขทัยธรรมาธิราช (2550 : 20) ที่มองว่านอกจากการน าเสนอข้อคิดเห็นที่สังคมสนใจแล้ว                              
การแสดงความคิดเห็นนี้ต้องอาศัยข้อเท็จจริงและหลักวิชาการ  

เห็นได้ว่าการอ่านบทความเป็นการอ่านความคิดของผู้เขียนที่มีความน่าสนใจ เพราะอยู่บน
พ้ืนฐานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น วิเคราะห์วิพากษ์อย่างมีหลักการ ดังนั้นประโยชน์ในการอ่านบทความจึง
อาจมากกว่าการได้รับความคิดของผู้เขียน แต่ยังสามารถได้รับความรู้ดังที่ วชิรนที วงศ์ศิริอ านวย 
(2552: 1) และวัฒนา แช่มวงษ์ (2556: 2) ได้มองว่าผู้เขียนเรียบเรียงบทความขึ้นเพ่ือน าเสนอเรื่องราว
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงให้ผู้อ่านได้ความรู้ ความเข้าใจ  

นอกจากนี้ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2553 : 65-66) กล่าวว่าผู้เขียนเขียนบทความในรูปแบบของความเรียง 
และนิยมน าเสนอในสื่อที่เข้าถึงประชาชนจ านวนมาก เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บทความจึงมี
อิทธิพลต่อ ความคิดและการเคลื่อนไหวของคนในสังคม
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  โดยสรุปแล้ว บทความ หมายถึง งานเขียนร้อยแก้วแบบความเรียง ที่มีการน าเสนอ ความรู้      
และความคิดเห็นของผู้ เขียนที่มีเหตุผล น่าเชื่อถือ เป็นการน าเรื่องราวในกระแสสังคมที่อยู่ใน                               
ความสนใจ หรือมีผลกระทบต่อคนในสังคม มาเผยแพร่และใส่ทัศนะของผู้เขียน ซึ่งอาจเป็นเพียง                            
การวิจารณ์ การตั้งข้อสังเกต หรืออาจเป็นการให้ข้อคิด จนถึงแนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆ  
 

2. ประโยชน์จากการอ่านบทความ 

ผู้อ่านบทความมักจะได้รับประโยชน์จากการอ่านบทความดังต่อไปนี้ 
2.1 ได้รับรู้ความคิดเห็นของผู้เขียน  

ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่ก าลังเป็นกระแสในสังคม ผู้เขียนอาจน าเสนอ  

ความคิดเห็นในลักษณะต าหนิไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่ก าลังเกิด หรืออาจเพียงเป็นการ เตือน              
การให้ค าแนะน า หรือคาดการณ์อนาคตที่เชื่อมโยงกับเรื่องอย่างมีเหตุผล การได้รับรู้ความคิดเห็นของ
ผู้เขียนอาจเป็นการเปิดมองมุมใหม่ให้กับผู้อ่าน ท าให้เห็นแนวคิดที่หลากหลายและสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้น  

2.2 ได้รับความรู้ 
เพ่ือความน่าเชื่อถือของบทความ ผู้เขียนต้องแสดงเหตุผลและการอ้างอิงที่มาสนับสนุน 

ความคิดเห็นของตน ด้วยการศึกษาจากเอกสาร เว็บไซต์ หรือสัมภาษณ์สอบถามผู้รู้ เป็นต้น ดังนั้น        
เมื่อผู้อ่านอ่านบทความก็จะได้รับความรู้ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในบทความด้วย 

2.3 ได้รับความบันเทิง  
ด้วยลีลาการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ ท าให้มีผู้อ่านที่รอติดตามอ่านบทความ เพราะชื่น

ชอบในวิธีคิดและฝีมือในการเขียนที่ท าให้บทความน่าสนใจ เช่น กระเซ้าเย้าแหย่ แทรกข าขัน เสียดสี           
เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เขียนจะชั่งน้ าหนักให้งานไม่เน้นไปที่ความบันเทิงโดยไร้สาระ แต่จะต้องให้งานบทความ                 
มีความเฉียบคมทางความคิด น่าเชื่อถือ และมอบมุมมองที่น่าสนใจให้ผู้อ่านเสมอ 

บทความเป็นงานเขียนที่มีคุณค่ามากในการเปิดโลกทัศน์ของผู้อ่าน ผู้อ่านได้เห็นทัศนะใหม่ที่
น่าสนใจ และมีเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น บทความจึงเป็นงานเขียนที่มีอิทธิพลทางความคิด
ต่อผู้อ่านและเรื่องราวที่ก าลังอยู่ในกระแสนั้น ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาความเป็นเหตุ
เป็นผล ข้อเท็จจริง และประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านบทความอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือ
ปฏิเสธ 

 

3. การพิจารณาโครงสร้างของบทความ 

วชิรนที วงศ์ศิริอ านวย (2552 : 2-11) และภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก                  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2553 : 66-70) ได้กล่าวถึงโครงสร้าง    
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ของบทความโดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ประมวลได้ดังนี้ 1) ชื่อเรื่อง 2) ความน า 3) เนื้อเรื่อง        
และ 4) บทลงท้าย 

3.1 ชื่อเรื่อง   
ชื่อเรื่องนับว่าเป็นส่วนส าคัญมากส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน และเป็นสิ่ง

แรกที่ผู้อ่านจะอ่านก่อนเสมอ ผู้อ่านจะรับรู้ประเด็นของเรื่องได้จากการอ่านชื่อเรื่องของบทความ 
เพราะชื่อเรื่องจะเป็นค าหรือวลีที่กินความครอบคลุมเนื้อหาภายในบทความ  

3.2 ความน า   
ความน าเป็นการกล่าวเปิดเรื่องเพ่ือบอกให้ผู้อ่านทราบว่าบทความนี้มี เรื่องราวเกี่ยวกับ

อะไร ในส่วนของความน านี้มักจะมีลีลาในการเขียนที่น่าสนใจกระตุ้นให้ผู้อ่านมีความต้องการที่จะอ่าน
ต่อจนจบ เช่น น าด้วยปัญหาที่เกิดขึ้น หรือน าด้วยค าถามที่ชวนให้ค้นหาค าตอบในส่วนต่อไป                     
เป็นต้น  

3.3 เนื้อเรื่อง   
เนื้อเรื่องในส่วนนี้ผู้อ่านจะได้รายละเอียดของเรื่องที่ผู้เขียนจัดเรียงไว้อย่างเป็นล าดับ           

มีความเชื่อมโยงกันในแต่ละย่อหน้า ผู้อ่านอาจจะพบใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้าที่ปรากฏให้เห็นได้
ชัดเจน ข้อมูลในส่วนนี้มีความส าคัญมากในแง่ของการรับรู้ข้อคิดเห็นและความรู้ จากผู้เขียน ผู้เขียน       
อาจหาข้อมูลนั้นจากการสัมภาษณ์ การสอบถามผู้รู้ การเดินทางท่องเที่ยว หรือการอ่านหนังสือต่างๆ             
และยกหลักฐานอ้างอิง หรือมีข้อมูล สถิติ ตัวอย่าง ประกอบตามความจ าเป็น เพ่ือให้บทความ                 
มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เนื้อเรื่องจึงมีความส าคัญในการรวมความคิดและข้อมูลทั้งหมด  

3.4 บทลงท้าย   
บทลงท้ายหรือบางครั้งเรียกบทสรุปเป็นส่วนที่สรุปประเด็นส าคัญของเรื่องที่เสนอ

ทั้งหมด ซึ่งขมวดไว้ในบทลงท้ายนี้ บางครั้งผู้เขียนมักแสดงจุดประสงค์ไว้ในบทลงท้ายเช่น ให้ข้อคิด 
หรือแนวทางแก้ไข ต้ังค าถามกระตุ้นการคิด เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถแสดงเป็นแผนภาพโครงสร้างของบทความได้ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ชื่อเรื่อง 
ส่วนที่ 2 ความน า 
ส่วนที่ 3 เนื้อเรื่อง 
3.1................... 
3.2.................. 
3.3.................. 

ส่วนที่ 4 บทลงท้าย 

 

ภาพที่ 5-1  โครงสร้างของบทความ 
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ช่ือเรื่อง 

บทน า 

เนื้อเรื่อง 

 โครงสร้างของบทความแต่ละส่วนท าหน้าที่และมีเนื้อหา รายละเอียดที่แตกต่างกัน                            
การที่ผู้อ่านมีความรู้ในเรื่องโครงสร้างของบทความ จะท าให้อ่านได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากรู้ว่า                                
ย่อหน้าใดจะให้เนื้อหาสาระแบบใด การอ่านตามโครงสร้างของบทความนี้มีลักษณะเดียวกันกับ                            
การอ่านจากสารคดีเพราะเป็นงานเขียนที่มีรูปแบบเป็นความเรียงเช่นเดียวกัน 

 

4. พฤติกรรมการอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ 

สามารถอธิบายพฤติกรรมการอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณได้ดังต่อไปนี้ 
4.1 การจับใจความส าคัญ  

เนื่องจากบทความเป็นความเรียงประเภทหนึ่ง ดังนั้น ผู้อ่านสามารถจับใจความส าคัญที่
ปรากฏชัดในย่อหน้า แต่บางครั้งผู้ เขียนอาจมีย่อหน้าสั้นๆ ที่เขียนเพียงประโยคเดียวเพ่ือย้ า
ความส าคัญที่ต่อเนื่องจากข้อความก่อนหน้า ก่อนที่จะอธิบายเพ่ิมในย่อหน้าถัดไป  หรืออาจต้องใช้
วิธีการสรุปความทั้งเรื่องด้วยการตอบค าถาม 5W 1H (อธิบายไว้แล้วในบทที่ 2) เช่นเดียวกับการอ่าน
สารคดี   

นอกจากนี้แล้ว การสรุปความด้วยการดึงโครงเรื่องของความเรียงออกมาพร้อมกับ
รายละเอียดส าคัญในแต่ละประเด็น ก็เป็นสิ่งที่ผู้อ่านท าได้เมื่ออ่านงานประเภทบทความ เนื่องจาก
บทความจ านวนมากที่น าเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ผู้เขียนจะใช้วิธีการเล่า
เรื่องไปเรื่อยๆ ตามโครงเรื่องหรือล าดับเหตุการณ์ที่วางไว้ โดยไม่ได้เขียนใจความส าคัญให้ปรากฏชัด
ในย่อหน้านั้นๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้อ่านที่จะสรุปด้วยตนเอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่าง 
ราคาที่ดินค้างฟ้า 

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ประกอบธุรกิจท ามาหากินด้วยการท าโครงการ
บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมเป็นอาชีพหลัก ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะขึ้นหรือจะลงก็
ยังคงประกอบอาชีพนี้ ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า ราคาที่ดินแพงโหด หาซื้อที่ดินมา
ท าโครงการใหม่ไม่ได้ 

ด้านก าลังซื้อของตลาดอสังหาริมทรัพย์  ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม       
ระดับราคาปานกลาง 2-4 ล้าน ในหลายจุดหลายท าเลมีสินค้าเหลือขายมาก        
ต้องแข่งขันกันด้วยโปรโมชั่นที่ค่อนข้างดุเดือดเป็นพิเศษ ลด แลก แถม กันสุดๆ                 
ซึ่งหมายความว่า อัตราก าไรย่อมลดน้อยลงไปด้วย 

โครงการแนวราบ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ระดับราคาปานกลางค่อนไปสูง                  
แม้ยังขายได้แต่ก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าคึกคัก 
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บทลงท้าย 

เนื้อเรื่อง (ต่อ) 

ด้านต้นทุนการท าโครงการ ค่าจ้างผู้ รับเหมาถือว่าถูกลง สบายใจได้            
ไม่ถึงกับต้องง้อผู้รับเหมาเหมือนหลายปีก่อน ราคาวัสดุก่อสร้างหลายตัวถูกลง อาทิ 
เหล็กเส้น   

แต่ต้นทุนที่ยังโด่งสวนทางเศรษฐกิจอยู่คือราคาที่ดิน เป็นเหมือนกันหมดทั้ง
ในกรุงเทพและต่างจังหวัด 

ราคาที่ดินที่เจ้าของที่ดินเสนอขายยังเป็นราคาสูงต่อเนื่องมาจากหลายปี
ก่อน  เจ้าของที่ดินยังคิดขายราคาที่สูงกว่าราคาที่มีการขายมาก่อนหน้านั้น สูงขึ้นไป
อีก สูงขึ้นไปอีก โดยไม่สนใจภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
ก าลังซื้อของอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใด (ฮา) 

นี่นับเป็นสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ที่พิเศษของไทย 

ตลาดผู้บริโภคข้ันสุดท้ายก าลังซื้ออ่อนแรง 
แต่ตลาดที่ดินของแลนด์ลอร์ดไม่ปรับราคาตาม เพราะเงินเย็นไม่รีบร้อน       

ต้องขายภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดกก็ไม่ระคายเคือง (ฮา) 
หากย้อนกลับไปดูการปรับขึ้นราคาที่ดิน ในรอบ 4-5 ปีก่อนนี้ นอกจาก

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะดีแล้วยังมีอีก 2 ปัจจัยที่ท าให้ราคาที่ดินขยับขึ้นสูง ได้แก่ 

หนึ่ง การเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจากแนวราบมาเป็น
คอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาค 

สอง การประกาศท าโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ปริมณฑล โครงการ
รถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่ในภูมิภาค 

ราคาที่ดินได้ปรับตัวไปตามศักยภาพการใช้ประโยชน์ จากที่อยู่อาศัย
แนวราบไปสู่แนวสูงความหนาแน่นมากขึ้น ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น หรือเมื่อมี                                                
รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าผ่าน ศักยภาพสูงขึ้น ราคาสูงขึ้น ย่อมถือเป็นภาวะปกติ 

แต่เวลานี้ มีคอนโดมิเนียมเหลือขายมากมาย ราคาที่ดินก็ยังสูง 
โครงการรถไฟฟ้า ไม่มาตามนัด ราคาที่ดินก็ยังสูง 
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมประเทศ เชื่อมภูมิภาค ไม่มีแล้ว โครงการ

รถไฟทางคู่บางช่วงยังท าท่ากลายเป็นรถไฟทางเดี่ยว 

ราคาที่ดินตามหัวเมืองจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมิภาค ยังเป็นราคาค้างฟ้า       
ราคารถไฟความเร็วสูงกันอยู่ (ฮาไม่ออก)•  

          (นาย ต., 2559: 22) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่า ผู้อ่านต้องจับใจความส าคัญด้วยวิธีสรุปใจความ การสรุปนี้
ผู้อ่านควรแบ่งโครงสร้างของบทความให้ได้ว่าส่วนใดคือ ชื่อเรื่อง บทน า เนื้อเรื่อง และบทลงท้าย       
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เพราะในแต่ละส่วนประกอบจะให้ข้อมูลที่ต่างกันแต่ภายใต้ชื่อเรื่องเดียวกัน ตัวอย่างข้างต้นได้แบ่งให้
เห็นแล้วว่าผู้อ่านจะสามารถแบ่งโครงสร้างออกมาได้อย่างไร ต่อมาคือการดึงเอาประเด็นส าคัญที่อยู่ใน
แต่ละส่วนออกมาได้ดังนี้ 

ชื่อเรื่อง  “ราคาที่ดินค้างฟ้า” (เมื่ออ่านชื่อเรื่องผู้อ่านต้องเกิดค าถามว่าเหตุใดราคา
ของที่ดินจึงสูงและไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ซึ่งนี่ก็คือค าถามท่ีเราต้องหาค าตอบในส่วนต่อไป) 

บทน า น าด้วยการสะท้อนปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ที่ผู้ประกอบการ
มองว่า ราคาที่ดินแพงและหาซื้อไม่ได้ 

เนื้อเรื่อง 1) กล่าวถึงก าลังซื้อในตลาดอสังหาริมทรัพย์ว่าไม่คึกคัก ทั้งคอนโดมิเนียม
ระดับกลาง และบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ระดับกลางถึงระดับสูง ล้วนได้รับผลกระทบ 

2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการท าโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งค่าก่อสร้าง    
และวัสดุราคาถูกลง แต่กลับส่วนทางกับราคาที่ดินที่สูงขึ้น 

3) สาเหตุที่ท าให้ราคาที่ดินสูงขึ้นย้อนหลังเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย     
2 ปัจจัย คือ 1) ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยจากการสร้างที่อยู่ในแนวราบ มาเป็นการสร้าง
คอนโดมิเนียม และ 2) การประกาศท าโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ปริมณฑล โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงรถไฟทางคู่ในภูมิภาค 

4) ราคาของที่ดินปรับตามศักยภาพในการใช้งานถือเป็นเรื่องปกติ 
บทลงท้าย สรุปว่าราคาของที่ดินยังไม่เป็นไปตามกลไกตลาด แม้โครงการรถไฟจะถูก

ยกเลิกหรือปรับลดศักยภาพลง ราคาที่ดินก็ยังสูงเช่นเดิม 

สรุปใจความได้ว่า ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตต่อราคาที่ดินในสังคมไทย
ปัจจุบันที่มีราคาสูงไม่ปรับลดลง สวนทางกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ 1) ราคาค่าก่อสร้าง และราคาวัสดุ                             
ถูกลง 2) ก าลังของผู้ซื้ออ่อนลง และ 3) โครงการรถไฟทั้ง 3 โครงการของรัฐบาลที่ไม่เป็นไปตามที่
วางแผนท าให้ศักยภาพในการใช้งานที่ดินลดลง ถึงอย่างนั้นปัจจัยเหล่านี้กลับไม่มีผลต่อการปรับลด
ของราคาท่ีดิน ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นเรื่องทีข่ าไม่ออก แต่ก็ได้เพียงตั้งข้อสังเกต 

นี่คือวิธีการสรุปใจความด้วยการดึงประเด็นในแต่ละโครงสร้างออกมา สามารถท าได้
โดยง่ายเพราะผู้เขียนอธิบายอย่างตรงไปตรงมา ไม่ต้องตีความมาก ยกเว้นในส่วนสรุปที่มีความคิดแฝง
ต่อประเด็นอ่ืนในสังคม ซึ่งจะได้ขยายความเพ่ิมในหัวข้อถัดไป  

4.2 การตีความ และการวิเคราะห์น้ าเสียงของผู้เขียน 

เรื่องการตีความในบทความนั้น ส่วนใหญ่แล้วความยากอยู่ที่การจับน้ าเสียงของผู้เขียนให้
ได้ว่า ก าลังกล่าวถึงอะไรและมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไร เพราะหากเป็นการแสดง                             
ความคิดเห็นในเชิงต าหนิ ต่อว่า เสียดสีมักไม่ได้บอกตรงๆ ผู้อ่านจึงต้องสังเกตด้วยตนเอง  

จากตัวอย่างบทความข้างต้นเรื่อง “ราคาที่ดินค้างฟ้า” ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ                             
การแสดงน้ าเสียงในบทความ เช่น “ราคาที่ดินค้างฟ้า” “ยังสูงโด่งสวนทางเศรษฐกิจ” “สูงขึ้นไปอีก 



115 
 

สูงขึ้นไปอีก โดยไม่สนใจภาวะเศรษฐกิจโลก...” จากข้อความที่ยกมาเห็นได้ว่า ผู้เขียนมีน้ าเสียงขุ่นข้อง
ใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ราคาที่ดินที่สูงไม่ลด ไม่ว่าสภาพบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม และยังมี
น้ าเสียงประชดจากข้อความนี้ “นี่นับเป็นสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ที่พิเศษของไทย” ค าว่า 
“พิเศษ” มักจะใช้กับอะไรที่รู้สึกในทางที่ดี แต่ในที่นี้ผู้เขียนไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น การกล่าวเช่นนี้จึงเป็น
การประชดไป 

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการท างานของรัฐบาล ด้วยน้ าเสียงเสียดสี โดยการน าโครงการ
รถไฟของรัฐบาลมาย้ าให้เห็นว่าปัจจัยที่ท าให้ราคาที่ดินสูงขึ้นที่ส าคัญนอกเหนือจากความแออัดของ
พ้ืนที่ก็คือ กระแสการก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง และรถไฟทางคู่ ความสะดวกใน
การเดินทาง   ถูกแปรเป็นประโยชน์ในการใช้สอยของพื้นที่ ท าให้ราคาที่ดินสูงขึ้น ทั้งที่การด าเนินงาน
ในโครงการรถไฟเหล่านั้นไม่ก้าวหน้า ไม่ส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ผู้อ่านสามารถสังเกตจากข้อความ
ต่อไปนี้ “โครงการรถไฟฟ้า ไม่มาตามนัด ราคาที่ดินก็ยังสูง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมประเทศ 
เชื่อมภูมิภาค ไม่มีแล้ว โครงการรถไฟทางคู่บางช่วงยังท าท่ากลายเป็นรถไฟทางเดี่ยว ราคาที่ดินตาม
หัวเมืองจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมิภาค ยังเป็นราคาค้างฟ้า ราคารถไฟความเร็วสูงกันอยู่ (ฮาไม่ออก)” 

การวิเคราะห์น้ าเสียงเพ่ือการท าความเข้าใจหรือตีความนี้ ผู้อ่านต้องสังเกตเรื่องการใช้ค า 
และอาจสังเกตการพูดย้ าๆ ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ (เช่นในบทความนี้กล่าวย้ าถึงโครงการรถไฟ     
3 โครงการ) หากข้อความใดดูจงใจก็เข้าใจได้ว่าผู้เขียนตั้งใจที่จะกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือไม่ หรือถ้าให้
ตีความได้ชัดมากขึ้นการสังเกตส านักพิมพ์ว่าเน้นเรื่องอะไร และติดตามอ่านผลงานของผู้เขียนก็จะท า
ให้เห็นแนวความคิดของผู้เขียนและตีความได้ง่ายขึ้น 

4.3 การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน 

เนื่องจากบทความคืองานเขียนที่มุ่งการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน ดังนั้น จุดประสงค์
หลักของผู้เขียนก็คือ การแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ หรือชื่นชมกับเหตุการณ์ในสังคม 
บุคคลที่เป็นที่จับตามอง หรือหน่วยงาน  

แม้ว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนจะเป็นไปในทางเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย การใช้ภาษาก็จะมี
ความเฉียบคม ไม่จาบจ้วงต่อว่ารุนแรง เพราะบทความเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ปัญญา ด้วยการให้
ค าอธิบายและค าแนะน าแก่ผู้อ่านและผู้ถูกวิจารณ์  

จากตัวอย่างข้างต้น “ราคาที่ดินค้างฟ้า” ก็เป็นอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า จุดประสงค์
ของผู้เขียนคือ การตั้งข้อสังเกตในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยต่อราคาที่ดินของประเทศไทยที่มีราคาสูงสวน
ทางกับสภาพบ้านเมืองและเศรษฐกิจ และนอกจากนั้นก็เสียดสีการท างานของรัฐบาลที่ท าล่าช้า ไม่มี
ประสิทธิภาพและเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ท าให้ราคาที่ดินสูงขึ้นเพราะความคาดหวังของสังคมต่อ       
โครงการรถไฟของรัฐบาลที่จะท าให้ประโยชน์ใช้สอยในพ้ืนที่มากขึ้น ราคาที่ดินก็สูงขึ้นจนปัจจุบัน         
แม้โครงการรถไฟทั้งสามจะยังไม่ส าเร็จราคาที่ดินก็ “ค้างฟ้า” ไม่มีการปรับลดแล้ว  
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ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนมีได้มากกว่าหนึ่งข้อ ส่วนใหญ่แล้วผู้เขียนมักจะ
สรุปให้เห็นจุดประสงค์ได้อย่างชัดเจนในบทลงท้าย ซึ่งอาจเป็นการตั้งข้อสังเกต เสนอแนะทางออก
ของปัญหา หรือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้ 

4.4 การแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และความรู้สึก 

การแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และความรู้สึกจัดเป็นงานส าคัญของผู้ อ่าน
บทความ เพราะดังที่กล่าวแล้วว่าผู้เขียนบทความมีจุดประสงค์หลักในการแสดงความคิดเห็นที่มี
เหตุผลหนักแน่นน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงมีส่วนที่เป็นทั้งข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก ผสมกลมกลืน
อยู่ในงานชิ้นเดียวกัน  แต่หากกล่าวถึงการแสดงความรู้สึกก็จะเป็นการแสดงความรู้สึกที่สมเหตุผลมี
การหาข้อมูลมาอ้างอิงประกอบความน่าเชื่อถือ พิจารณาจากบทความ “ราคาที่ดินค้างฟ้า”                                         
จะสามารถแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ได้ดังนี้ 

ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงที่กล่าวถึงในบทความนี้คือการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีผลมาจากที่ดินราคาสูง และเป็นเหตุการณ์ที่สวนทางกับปัจจัยในการผลิต
อ่ืนๆ ที่ปรับลดราคาลง ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้ 

“นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ประกอบธุรกิจท ามาหากินด้วยการท าโครงการบ้านจัดสรร 
คอนโดมิเนียมเป็นอาชีพหลัก ... ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า ราคาที่ดินแพงโหด หาซื้อที่ดินมาท า  
โครงการใหม่ไม่ได้” 

“ก าลังซื้อของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมระดับราคาปานกลาง     
2-4 ล้าน ในหลายจุดหลายท าเลมีสินค้าเหลือขายมาก”   

“ด้านต้นทุนการท าโครงการ ค่าจ้างผู้รับเหมาถือว่าถูกลง ...ราคาวัสดุก่อสร้างหลายตัว                       
ถูกลง”   

“ต้นทุนที่ยังโด่งสวนทางเศรษฐกิจอยู่คือราคาท่ีดิน เป็นเหมือนกันหมดทั้งในกรุงเทพและ
ต่างจังหวัด” 

“ราคาที่ดินที่เจ้าของที่ดินเสนอขายยังเป็นราคาสูงต่อเนื่องมาจากหลายปีก่อน เจ้าของ
ที่ดินยังคิดขายราคาที่สูงกว่าราคาที่มีการขายมาก่อนหน้านั้น”   

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นข้อเท็จจริงแม้จะไม่ได้มีการอ้างอิงที่มาของข้อมูล แต่ผู้อ่านก็สามารถ
พิจารณาความน่าเชื่อถือจากประสบการณ์ และศึกษาเพ่ิมเติมได้ 

ข้อคิดเห็น ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับราคาของที่ดินว่า
เกิดข้ึนจาก 2 ปัจจัย ยกตัวอย่างข้อความต่อไปนี้ 

“ตลาดที่ดินของแลนด์ลอร์ดไม่ปรับราคาตาม  เพราะเงินเย็นไม่รีบร้อนต้องขาย” 

“หากย้อนกลับไปดูการปรับขึ้นราคาที่ดิน ในรอบ 4-5 ปีก่อนนี้ นอกจากภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมจะดีแล้ว ยังมีอีก 2 ปัจจัยที่ท าให้ราคาที่ดินขยับขึ้นสูง”  



117 
 

“ราคาที่ดินได้ปรับตัวไปตามศักยภาพการใช้ประโยชน์ จากที่อยู่อาศัยแนวราบไปสู่                                    
แนวสูงความหนาแน่นมากขึ้น ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น หรือเมื่อมีรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าผ่าน 
ศักยภาพสูงขึ้น ราคาสูงขึ้น ย่อมถือเป็นภาวะปกติ” 

ความรู้สึก การแสดงความรู้สึกในบทความมีแทรกอยู่ในเนื้อหาโดยทั่วไป บางแห่งแสดง
ออกเป็นน้ าเสียง บางแห่งแสดงความรู้สึกแต่ก็ประกอบด้วยเหตุผล ยกตัวอย่างจากข้อความต่อไปนี้ 

“แข่งขันกันด้วยโปรโมชั่นที่ค่อนข้างดุเดือดเป็นพิเศษ ลด แลก แถม กันสุดๆ”  
“แม้ยังขายได้แต่ก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าคึกคัก” 

“ถือว่าถูกลง สบายใจได้ ไม่ถึงกับต้องง้อผู้รับเหมา” 

“นี่นับเป็นสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ที่พิเศษของไทย” 

“ยังเป็นราคาค้างฟ้า ราคารถไฟความเร็วสูงกันอยู่ (ฮาไม่ออก)” 

บทความที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ใช้วิธีการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในสังคม ก่อนจะน ามา
สู่การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นของผู้เขียนว่าปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่สูงขึ้นของที่ดินเกิดจากอะไร         
ส่วนการแสดงความรู้สึกมีแทรกอยู่ในเนื้อหาโดยทั่วไป  

เมื่อผู้อ่านสามารถแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความรู้สึกจากกันได้ดังนี้ อันดับต่อไป
คือการพิจารณาความน่าเชื่อถือของเรื่องซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและรองลงมาคือความคิดเห็น         
ดังจะกล่าวขยายความในเรื่องการพิจารณาความน่าเชื่อถือในล าดับต่อไป 

4.5 การพิจารณาความน่าเชื่อถือ  
บทความที่อยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร มักเป็นนักเขียนประจ า

คอลัมน์ที่ทางส านักพิมพ์คัดสรรมาเป็นอย่างดี  แต่ถึงอย่างนั้นการพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
บทความผู้อ่านก็สามารถพิจารณาได้ด้วยตนเองจากการดูประสบการณ์ของผู้เขียน เช่น ผู้เขียนเป็นผู้ที่
อยู่ในวงการ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หรือท างานสัมพันธ์กับสิ่งที่เขียน มีความเชี่ยวชาญหรือไม่ 
และการพิจารณาความน่าเชื่อถือต่อมาคือดูได้จากการหาข้อมูลสนับสนุนความคิดของผู้ เขียน                           
การอ้างอิงเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อและสมเหตุสมผลอาจได้มาจากการสัมภาษณ์บุคคล การศึกษาจาก
สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งท่ีเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว ต ารา หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์  

จากตัวอย่างบทความข้างต้น “ราคาที่ดินค้างฟ้า” มีการให้ข้อเท็จจริงจากประสบการณ์
ของผู้เขียน โดยไม่ได้อ้างอิงที่มาของข้อมูล ดังนั้น การพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทความนี้ส าคัญ
คือการดูประสบการณ์ของผู้เขียน ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการ เชี่ยวชาญในสิ่งที่เขียนหรือไม่ นอกจากนี้  
ผู้อ่านก็สามารถใช้ประสบการณ์ของตนเอง หรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาข้อมูลที่ได้รับว่าเป็น
ข้อเท็จจริงหรือไม่ และมีการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนที่เป็นเหตุเป็นผล สมควรจะเชื่อถือได้
หรือไม ่
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4.6 การประเมินค่างานเขียน หรือประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน 

ผู้อ่านบทความควรประเมินคุณค่าของบทความโดยพิจารณาความน่าเชื่อถือ การให้
เหตุผล การอ้างอิงข้อมูลสนับสนุน จากบทความข้างต้น “ราคาที่ดินค้างฟ้า” หากผู้อ่านประเมินว่ามี            
ความน่าเชื่อถือ บทความชิ้นนี้ก็เป็นงานเขียนที่มีคุณค่าเพราะได้ให้ประโยชน์ที่เป็นการตั้งข้อสังเกตต่อ
ปรากฏการณ์ที่ดินราคาแพงว่ามีที่มาเพราะอะไร และผู้อ่านอาจจะได้ข้อคิดในเรื่องความไม่แน่นอนที่
เกิดขึ้นจากราคาสินค้าและบริการที่มีขึ้นและลง รวมไปถึงข้อคิดเรื่องแผนที่วางไว้ว่าอาจไม่เป็นตาม
แผนเช่นโครงการรถไฟของรัฐบาล หรือข้อคิดเรื่องความคิดและความรู้สึกของคนว่าไม่จ าเป็นต้องมี
เหตุผลเสมอไปเหมือนการตั้งราคาของที่ดินไม่ว่าสภาพบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรที่ดินก็ยังราคาสูง 
เพราะเป็นการตั้งราคาด้วยความพอใจของผู้ขาย เป็นต้น แต่หากผู้อ่านพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับ
ผู้เขียนก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ เพราะถ้าผู้อ่านมีข้อมูล มีประสบการณ์ส่วนตัวที่ต่างกับผู้เขียน ผู้อ่านก็
สามารถพิจารณาได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นเหตุผลที่แท้จริงได้เช่นกัน   
  เนื่องจากผู้เขียนบทความย่อมน าเสนอมุมมองที่ผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจ ด้วยการวิเคราะห์   
และให้ค าอธิบายเพ่ือให้ผู้อ่านคล้อยตามความคิดเห็นของตนดังนั้นผู้อ่านที่ดีจึงควรใช้วิจารณญาณใน         
การพิจารณาความน่าเชื่อถือเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม 

เห็นได้ว่าพฤติกรรมในการอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณมีหลายข้อที่ผู้ อ่านต้องใช้
ประกอบกัน ทุกข้อล้วนมีความส าคัญต่อการใช้วิจารณญาณในการอ่านบทความดังจะยกตัวอย่าง                          
การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณในล าดับต่อไป  
 

5. ตัวอย่างการอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ 

  ในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างการอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ ในบทความ 4 ประเภท 
ได้แก่ 1) บทความแสดงความคิดเห็น 2) บทความวิเคราะห์วิจารณ์ 3) บทความประเภทค าสอน และ                             
4) บทความ ปกิณกะ โดยแยกวิเคราะห์ตามพฤติกรรมการอ่านที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแต่จะรวม                               
การจับใจความส าคัญ และการตีความไว้รวมกันเพราะการตีความก็คือการท าความเข้าใจเนื้อหาสาระ
ที่เป็นใจความส าคัญของเรื่องนั่นเอง 

5.1 บทความแสดงความคิดเห็น   
บทความแสดงความคิดเห็น คือ บทความที่มุ่งเสนอทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อประเด็นใด

ประเด็นหนึ่งที่ก าลังเป็นที่สนใจในสังคม การแสดงความคิดเห็นนั้นอาจมีทั้งเห็นด้วย สนับสนุน
ความคิด หรือคัดค้าน ต าหนิ จนถึงเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม บทความแสดงความคิดเห็นนี้พบ
มากในหนังสือพิมพ์อาจเป็นบทความแสดงความคิดเห็นต่อการท างานของภาครัฐบาล การเมือง หรือ
หากเป็นนิตยสาร วารสารก็อาจจะมีบทความแสดงความคิดเห็นตามลักษณะเฉพาะ แนวทางของ                             
สื่อสิ่งพิมพ์นั้น 
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ตัวอย่าง  
วงสังคมของฉันแสนเล็ก 

ดิฉันเชื่อว่าเราทุกคนคงจะเคยมีเรื่องหนักใจให้คิดเกี่ยวกับเพ่ือนอยู่บ่อยๆ 
เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม  ก่อนหน้านี้ดิฉันมักเครียดกับเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้ดิฉันต้อง
ถามตัวเองก่อนที่จะเก็บพวกเขาเข้าแฟ้ม “เพ่ือน” ดิฉันต้องย้ ากับตัวเองว่าพวกเขา
เป็นแค่ “คนรู้จัก” หรือเปล่า 

ในทุกวันดิฉันจะมีผู้ อ่านสอบถามมาว่าเครียดเกี่ยวกับเพ่ือน ต้องปรับ
ความคิดอย่างไรดี บางคนมักจะโดนเพ่ือนพูดจาถากถาง ดิฉันมักจะตอบว่า ถ้าเขา
เป็นเพื่อนเขาจะไม่ท าร้ายจิตใจคุณ แปลว่าคนที่คุณก าลังเครียดหรือทุกข์นั้นเขาไม่ใช่
เพ่ือนและนั่นแปลว่าเขาเป็นคนท่ีเราไม่ควรใส่ใจ 

ถ้าเขาไม่เคยใส่ใจ สนใจความรู้สึกหรือค าพูดของเรา ลองนึกถึงวงกลมสาม
วงที่เรียงรอบตัวเรา วงเล็กๆ วงในสุดคือคนที่เรารักและเขารักเราตอบจะเป็น
ครอบครัว แฟน พ่ีน้อง เพ่ือนหรือใครก็ตามที่ส าคัญ รู้สึกดี ห่วงใย ใส่ใจ คนอยู่ในวง
นี้จะส าคัญมาก  เราก็จะดูแลเอาใจใส่ คิดเรื่องของเขา 

ส่วนวงถัดไป ใหญ่ขึ้นอีกนิด แต่ความส าคัญน้อยลงไป คือคนรู้จักที่เราต้อง
เจอกันบ่อยหรือไม่บ่อยก็แล้วแต่ คนในสังคมนั่นไง และวงรอบนอกๆ ก็ใหญ่มากแต่
แทบไม่มีความส าคัญใดๆ ในความรู้สึก 

คนที่อยู่ในวงต่างๆ ก็จะถูกดึงเข้าหรือผลักออกไปตามพฤติกรรมของกัน
และกัน  สมมติว่าคนที่ท าให้คุณคิดมาก เมื่อก่อนเคยอยู่วงในเขาเป็นคนที่ใส่ใจ
ความรู้สึกของคุณ  เป็นเพ่ือนที่แสนดี แต่นานๆ ไป เขาไม่เคยโทรหาหรือแม้แต่ไม่
เคยใส่ใจความรู้สึกของเรา 

เราไม่ต้องโกรธเขา เพราะพวกเขาไม่จ าเป็นต้องมีหน้าที่ดีกับเรา ทั้งๆ ที่เรา
ดีกับเขามากมาย ช่างเขา นั่นมันการกระท าของเขา แต่เรื่องของเราก็คือ เราผลักเขา
ออกไปจากวงในสุดของเรา ถ้ายังไม่ดีอีกและแย่ขึ้นเรื่อยๆ เช่น เราเตือนสติเขาแต่
เขากลับมองเราเป็นศัตรู เราก็ย้ายเขาไปอยู่วงนอกสุดคือวงที่เราจะไม่ใส่ใจ ไม่รู้สึก
อะไร เพราะเขาเป็นคนวงนอก ลองคิดตามนะคะ แล้วคุณไม่รู้สึกอะไรสักนิดเพราะ
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่คุณควรห่วงใย ไม่จ าเป็นต้องใส่ใจ พอไม่คิด ไม่เครียด เราก็
ไม่ทุกข์ ดังนั้น ถึงวงสังคมวงในของดิฉันอาจจะเล็กไปสักนิด แต่ดิฉันกลับเป็นสุข 
ส่วนคนวงนอกๆ เพียงแค่คาดหวังน้อยลง ใส่ใจให้น้อยลง และให้เวลาเขาให้น้อยลง 

คุณละคะลองจัดอันดับความสัมพันธ์ของคุณใหม่นะคะ แล้วคุณจะรู้ว่าคุณมี
เพ่ือน เอ๊ย!คนที่รู้จักกันเยอะไปหมดคะ ตามการศึกษาที่ผ่านมาโดยชาวดัตช์ นักสังคม
วิทยา Gerald Mollenhorst ทุกรอบ 7 ปี เพ่ือนครึ่งหนึ่งของคุณจะหายไปจากชีวิต 
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บางครั้งมิตรภาพขาดสะบั้นเพราะคนหนึ่งย้ายออกไป หรือมีชีวิตแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัด (เช่น คนหนึ่งที่มีลูก ในขณะที่คนอ่ืนๆ ยังเป็นคนโสด) เราไม่ได้เสียเพ่ือน
หรอก เราเสียคนที่เคยสวมหน้ากากว่าเป็นเพื่อนซึ่งมันก็ดีแล้ว 

               (กมลชนก ปานใจ, 2559: 16) 
 

5.1.1 การจับใจความส าคัญ 

สามารถจับใจความส าคัญด้วยการสรุปความได้ว่า ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะในการจัดล าดับความส าคัญของผู้คนที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ว่าแบ่งออกเป็นวงกลม                              
3 ระดับ คือ 1)วงในสุดเล็กสุด ส าหรับคนรักและเอาใจใส่กัน เช่น พ่อ แม่ แฟน เป็นต้น 2)วงกลาง   
คนที่รู้จักได้เจอกันบ่อยบ้าง ไม่เจอบ้าง 3)วงนอกสุดใหญ่สุด คือคนทั่วไปในสังคม ไม่ได้มีความผูกพัน
ใดใด ผู้เขียนแนะน าให้ผู้อ่านจัดล าดับความส าคัญของบุคคลที่อยู่รอบตัวเราว่าควรอยู่วงไหนเพ่ือที่เรา
จะได้ไม่ต้องใส่ใจกับค าพูดหรือการกระท าของคนที่ไม่ส าคัญหรือไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา เพราะเขาอาจ
เป็นเพียงคนรู้จักไม่ได้ส าคัญเท่าที่เราคิด หากผู้อ่านสามารถจัดการความคิดได้เช่นนี้ผู้เขียนมองว่าจะมี
ความสุข ไม่ทุกข์ใจกับคนที่เป็นเพียงคนรู้จัก และมองว่าสังคมเล็กๆนี้ท าให้เขามีความสุข 

5.1.2 การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน 

ผู้เขียนต้องการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการความสัมพันธ์ของ
บุคคลรอบตัวให้เป็นระบบและง่ายต่อการเอาใจใส่ให้ถูกกลุ่ม  

5.1.3 การแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และความรู้สึก 

ข้อเท็จจริง   
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งผู้เขียนยกมาเพ่ือสนับสนุนความคิดตนคือ ผลการศึกษา

ของนักสังคมวิทยา Gerald Mollenhorst ชาวดัตช์ ทีก่ล่าวว่า ทุกรอบ 7 ปี เพ่ือนครึ่งหนึ่งของคุณจะ
หายไปจากชีวิต บางครั้งมิตรภาพขาดสะบั้นเพราะคนหนึ่งย้ายออกไป หรือมีชีวิตแตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ชัด ดังข้อความนี้ 

“ตามการศึกษาที่ผ่านมาโดยชาวดัตช์ นักสังคมวิทยา Gerald Mollenhorst                           
ทุกรอบ 7 ปี เพ่ือนครึ่งหนึ่งของคุณจะหายไปจากชีวิต”   

ความคิดเห็น   
ทั้งบทความคือการแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดล าดับความส าคัญของผู้คนที่อยู่

รอบตัวเรา ผู้เขียนมองว่าความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราสามารถจัดล าดับเป็นวงกลมที่ซ้อน
กันสามวง วงในสุดเล็กสุดแล้ววงถัดมาขยายใหญ่กว่าวงข้างใน วงในสุดคือคนที่รักและเอาใจใส่กันเป็น
พิเศษ วงห่างออกไปก็เป็นคนที่รู้จัก จนถึงวงนอกสุดคือคนที่ไม่ต้องเอาใจใส่ ไม่ต้องเป็นห่วงความรู้สึก 
ยกตัวอย่างข้อความดังนี้ 
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“ถ้าเขาเป็นเพ่ือนเขาจะไม่ท าร้ายจิตใจคุณ แปลว่าคนที่คุณก าลังเครียดหรือทุกข์
นั้นเขาไม่ใช่เพื่อนและนั่นแปลว่าเขาเป็นคนท่ีเราไม่ควรใส่ใจ” 

“เราไม่ต้องโกรธเขา เพราะพวกเขาไม่จ าเป็นต้องมีหน้าที่ดีกับเรา ทั้งๆ ที่เราดีกับ
เขามากมาย ช่างเขา นั่นมันการกระท าของเขา แต่เรื่องของเราก็คือ เราผลักเขาออกไปจากวงในสุด
ของเรา  ถ้ายังไม่ดีอีกและแย่ขึ้นเรื่อยๆ เช่น เราเตือนสติเขาแต่เขากลับมองเราเป็นศัตรู เราก็ย้ายเขา
ไปอยู่วงนอกสุดคือวงที่เราจะไม่ใส่ใจ” 

ความรู้สึก   
ผู้เขียนอธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นเหตุเป็นผล สะท้อนน้ าเสียงของผู้เขียน

ทีม่ีความเชื่อมั่นและเด็ดเดี่ยวในความคิดของตนเอง และมองว่าสังคมเล็กๆ ที่รักและเอาใจใส่กันอย่าง
แท้จริงเท่านั้นที่เราจะต้องสนใจ เช่น 

“ก่อนหน้านี้ดิฉันมักเครียดกับเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้ดิฉันต้องถามตัวเองก่อนที่จะเก็บ     
พวกเขาเข้าแฟ้ม “เพ่ือน” ดิฉันต้องย้ ากับตัวเองว่าพวกเขาเป็นแค่ “คนรู้จัก” หรือเปล่า” 

“เขาเป็นคนวงนอก ลองคิดตามนะคะ แล้วคุณไม่รู้สึกอะไรสักนิดเพราะไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มบุคคลที่คุณควรห่วงใย ไม่จ าเป็นต้องใส่ใจ พอไม่คิด ไม่เครียด เราก็ไม่ทุกข์” 

“คุณละคะลองจัดอันดับความสัมพันธ์ของคุณใหม่นะคะ แล้วคุณจะรู้ว่าคุณมี
เพ่ือน เอ๊ย!คนที่รู้จักกันเยอะไปหมดคะ” 

5.1.4 การพิจารณาความน่าเชื่อถือ และประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน 

ประเด็นน่าสนใจ คือวิธีการจัดล าดับความสัมพันธ์ของคนท่ีเข้ามาข้องเกี่ยวกับ
ชีวิตตัวเอง โดยตั้งกรอบให้เข้าใจง่าย เป็นตรรกะ เป็นวิทยาศาสตร์ แต่อาจจะไม่ถูกต้องเมื่อใช้ในกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนของมนุษย์ วิธีการที่ผู้เขียนน าเสนอเป็นวิธีการที่
ผู้เขียนมองว่าง่าย และไม่ต้องเปลืองน้ าตาเพียงแต่ตัดคนที่ไม่สนใจเราออกไปจากกลุ่มเพ่ือน และไม่
ต้องใส่ใจ 

ผู้เขียนอ้างผลการศึกษาของชาวดัตช์ นักสังคมวิทยา Gerald Mollenhorst    
เพ่ือสนับสนุนความคิดเห็นของตนให้มีความน่าเชื่อถือพอที่ผู้อ่านจะน าไปปฏิบัติตามว่าเป็นเรื่องปกติที่
ในรอบ 7 ปี ที่ครึ่งหนึ่งของเพ่ือนจะหายออกจากชีวิต ดังนั้น ผู้เขียนจึงมองว่ามันง่ายต่อการจัดล าดับ
ความสัมพันธ์เพราะถ้านานแล้วที่ไม่ได้ติดต่อกันแม้จะเคยเป็นเพ่ือนกันก็ถือว่าตอนนี้เป็นแค่คนรู้จัก
เท่านั้น 

ผู้อ่านอาจใช้วิจารณญาณของตนแล้วเห็นพ้องตามวิธีการที่ผู้เขียนแนะน า 
หรืออาจไม่เห็นพ้องเพราะมีมุมมองเรื่องความสัมพันธ์และความรู้สึกของมนุษย์ว่ามีความซับซ้อนเกิน
กว่าจะจัดล าดับอย่างง่ายๆ ได้ เช่น เพ่ือนกัน หรือคนที่เคยรู้สึกดีต่อกันต่อเมื่อไม่ได้พบหน้ากัน ไม่ได้
พูดคุยกันหลายปี แต่ก็ยังมีความปรารถนาดีต่อกันได้เสมอ หรือเมื่อพบกันแล้วก็ยังพูดคุยและมี
ความรู้สึกดีดีให้กันเช่นเคย ดังนั้น การตั้งกรอบความคิดว่าการห่างและไม่ติดต่อกันแสดงว่าเขาไม่
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สนใจเราอาจเป็นมุมมองเฉพาะของผู้เขียนที่ท าให้รู้สึกสบายใจที่ไม่ต้องเจ็บปวดกับความคาดหวังของ
ตนเองที่มีต่อผู้อ่ืน เมื่อพิจารณาได้ดังนี้แล้วผู้อ่านก็สามารถพิจารณาประโยชน์ที่จะน ามาใช้กับตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมโดยอาจน าข้อคิดนั้นมาใช้เพราะเข้ากับวิธีคิดและการใช้ชีวิตของตนเอง หรือบางคน
ก็เลือกที่จะรับทราบวิธีคิดของผู้เขียนไว้เท่านั้นแต่ไม่ได้น าไปปฏิบัติตามเพราะไม่เข้ากับวิธีคิดและ                         
การใช้ชีวิตของผู้อ่านเอง เป็นต้น 

เห็นได้ว่าบทความแสดงความคิดเห็นเป็นการน าประเด็นที่เป็นกระแสทางสังคมมา
วิเคราะห์ใส่ความคิดเห็นของผู้เขียน โดยยกข้อมูลที่ใช้อ้างอิงมาประกอบเพ่ือให้งานมีน้ าหนัก แม้โดย
ปกติผู้เขียนจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการ แต่ผู้อ่านก็สามารถมีความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเอง
ได้ ด้วยผู้อ่านอาจมีประสบการณ์ที่แตกต่างจากผู้เขียน แต่ทั้งนี้การจะค้านความคิดของผู้เขียนก็ต้อง
ค้านด้วยเหตุผลที่มีน้ าหนักเช่นกัน 

5.2 บทความวิเคราะห์วิจารณ์   
บทความวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นบทความที่ผู้เขียนน าประเด็นมาตีแผ่วิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง 

พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ด้วยการยกเหตุผล ข้อสนับสนุนมาไว้ในงานเพ่ือท าให้มีน้ าหนักน่าเชื่อถือ 

ตัวอย่าง  
ภาษาศิลปิน 

ผมชอบอ่านบทสัมภาษณ์ของ “ศิลปิน” วิธีคิดหรือการเปรียบเปรยของเขา
ไม่เหมือนกับคนทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับนักธุรกิจที่เป็นแวดวงที่ผมคุ้นเคย 
เหมือนอยู่กันคนละโลก นักธุรกิจจะพูดด้วย “เหตุผล”และ “ตัวเลข” แต่ “ศิลปิน” 
จะมองทุกสิ่งอย่างด้วย “ความรู้สึก” และ “จินตนาการ” 

อย่างวันก่อน ผมอ่านเรื่อง “มนุษย์ต่างดาว ถวัลย์ ดัชนี” ของ“ไมตรี                                      
ลิมปิชาติ” เป็นเรื่องสมัยที่ “ถวัลย์” เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากร “ถวัลย์” นั้น
ใครๆก็รู้ว่าเป็น “สุดยอดศิลปิน” ของเมืองไทย แต่ “ถวัลย์” บอกว่าเมื่อเทียบกับรุ่น
พ่ีแล้วเขายังละอ่อนมาก ในหนังสือเล่มนี้เล่าถึงตอนสมัยเขาเป็นนักศึกษา วันหนึ่ง 
อาจารย์ฝรั่ง หรือ   อาจารย์ศิลป์ พีระศรี พานักศึกษาคณะจิตรกรรมฯไปเที่ยว
เพชรบุรี  มีรุ่น พ่ีอย่าง  ท่านอังคาร กัลยาณพงษ์ “ท่านกูฏ” หรือ “ไพบูลย์                                     
สุวรรณกูฏ” และ “ถวัลย์” ก็ไปด้วย 

อาจารย์เห็นภูเขาก็ถาม “ถวัลย์” ว่า “ภูเขาคืออะไร” “ผมก็บอกว่าอาจารย์
ครับ ภูเขาคือของกริยาของภูแผ่นดิน หรือหินที่ยื่นเข้าไปในอากาศ ถ้าทางเหนือ
เรียกว่าดอย ภาคอีสานเรียกว่าภู ภาคกลางเรียกภูเขา ภาคใต้เรียกควน” 

เป็นไงครับ ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งภาษาศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
อาจารย์ตบหัว “ถวัลย์” แล้วยิ้ม หันไปถามท่านอังคาร “นาย ภูเขาคือ

อะไร” ท่านอังคารบอก “ภูเขาคือหนังก าพร้าของดวงดาว” นึกภาพตามสิครับ                                      
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ถ้าโลกคือดวงดาว พ้ืนดินคือเนื้อของดวงดาว ส่วนบนสุดของเนื้อก็คือ “หนังก าพร้า” 
เมื่อ “ภูเขา” อยู่ชั้นบนสุดของแผ่นดินก็เปรียบเสมือน “หนังก าพร้า” ของ 
“ดวงดาว” 

โห...สุดยอด คิดได้ไง 
ยัง. . .ยังไม่พอ อาจารย์หันไปถาม “ท่านกูฏ” บ้าง “ภูเขาคืออะไร”                                          

“ท่านกูฏ” ตอบว่า “ภูเขาคือกิริยาทอดอาลัยของดินซึ่งก าลังกระเย้อกระแหย่งไป
ติดต่อสวรรค์” 

เห็นภาพไหมครับ นึกถึงคนที่อยากไปสวรรค์ พยายามยืดแขนอย่างเต็มที่ 
แต่ก็รู้ว่าไม่มีทางที่จะถึงสวรรค์ เป็นอาการของคนที่หมดอาลัยตายอยากแต่ไม่ละ
ความพยายาม   

“ท่านกูฏ” เห็น “ภูเขา” แล้วรู้สึกได้ถึงขนาดนั้น “ถวัลย์ ดัชนี” เจอภาษา
กวีของสุดยอดศิลปินของศิลปากรเข้า “ผมรู้สึกได้ทันทีว่าผมโคตรเชย โง่ โบราณ 
บัดซบ ห่วย คือพูดเป็นแต่ภาษากาก รุ่นพี่ๆ เขาเข้าใจภูเขา...” 

ครับ ถ้าระดับ “ถวัลย์” ยังโคตรเชย  ผมคงอภิมหาอัคร “เชย” 

เวลามีใครถามว่าเขียนหนังสือยากไหม ขอค าแนะน าเรื่องหลักการเขียน
หน่อย ฯลฯ ที่ผ่านมาผมจะตอบเป็นหลักการแบบ 1-2-3-4  แต่พออ่านเรื่องของ 
“ท่านอังคาร” และ “ท่านกูฏ” ผมคิดว่าต่อไป ต้องเปลี่ยนวิธีการตอบใหม่                                  
อยากเป็น “ศิลปิน” ครับ 

ก่อนจะตอบด้วยภาษา “ศิลปิน” ผมก็เริ่มศึกษาแนวทางจากศิลปินคนอ่ืนๆ    
นึกถึง “ด้วง” ดวงฤทธิ์ บุนนาค  สถาปนิกมือหนึ่งของเมืองไทย เคยมีคนถามเขาว่า 
เวลาออกแบบบ้านหรือรีสอร์ตบนที่ดินแต่ละแปลงที่แตกต่างกัน เขาท าอย่างไร                                     
รู้ไหมครับ "ด้วง” ตอบว่าอย่างไร 

“ผมจะฟังเสียงกระซิบของพ้ืนดิน” 

โหย โรแมนติกมาก นึกถึงภาพเราไปยืนบนที่ดินแปลงนั้น หลับตาใช้             
โสตประสาทของหู และความรู้สึกฟังเสียงความต้องการของที่ดินแปลงนั้น แล้วภาพ
ของสิ่งปลูกสร้างก็ปรากฏ 

หรืออย่าง “ไมเคิล แองเจโล” สุดยอดศิลปินของโลกที่แกะสลักรูปปั้นเดวิด 
ประโยคสนทนาที่โด่งดังของเขา คือ เมื่อครั้งที่สันตะปาปาองค์หนึ่งถามว่าเจ้าท าได้
อย่างไรที่สามารถแกะสลักรูปปั้นเดวิดให้ออกมาได้งดงามอย่างน่ามหัศจรรย์ 

“ไมเคิล แองเจโล” ตอบว่า “ข้าเพียงแค่เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่เดวิด
ออกมาให้หมดเท่านั้นเอง” 
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เป็นไงครับ นึกภาพเวลาเราเห็นหินอ่อนก้อนใหญ่อยู่ข้างหน้า เราคงเห็นมัน
เป็น   “หินอ่อน” แต่ “แองเจโล” มองเห็นภาพ “เดวิด” อยู่ในหินอ่อนก้อนนั้น          
แล้วเขาค่อยๆแกะหินส่วนที่ “ไม่ใช่” ออกมา เมื่อสิ่งที่ “ไม่ใช่” หมดสิ้น เหลือแต่สิ่ง
ที่ “ใช่” นั่นก็คือ รูปปั้น “เดวิด” ที่เราเห็น 

หรืออย่าง “คาร์ลอส ซานตาน่า” ราชากีต้าร์ละตินร็อก ที่เพ่ิงมาเมืองไทย 

“ประชาชาติธุรกิจ” ถามว่า “ถ้ามีเด็กวัยรุ่นเล่นดนตรีขอค าปรึกษาคุณเรื่อง  
การค้นหาแนวทางของตัวเอง คุณจะแนะน าเขาอย่างไร 

“วางโทรศัพท์ลง เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ ปิดโทรทัศน์ แล้วฟังเสียงหัวใจ
ตัวเอง” 

เท่มั่ก แต่ค าตอบที่ผมชอบที่สุดคือ เรื่องการฝึกซ้อม ถามว่า “คุณเป็น                                      
ศิลปินชื่อดังอยู่ในวงการเพลงมาแล้วกว่า 40 ปี ผ่านความส าเร็จมากมาย ตอนนี้คุณ
ยังฝึกซ้อมมากเท่าตอนที่เริ่มต้นอยู่รึเปล่า” “ซานตาน่า” ตอบว่าเขามีความสุขที่ได้
สร้างความท้าทายตัวเองทุกครั้งที่ต้องใช้ฝีมือการเล่นในระดับที่ยากข้ึนเรื่อยๆ แต่เขา
ไม่ได้เรียกมันว่า “การฝึกฝน”   

“ผมเรียกมันว่าการพานิ้วของผมไปเดินเล่น” 

“พานิ้วของผมไปเดินเล่น” 

บร๊ะเจ้า เขาคิดค านี้ได้อย่างไร มันเป็น “ภาษาเทวดา”ชัดๆ การไล่นิ้วบน
คอร์ดกีตาร์ส าหรับ “ซานตาน่า” คือ การพานิ้วไปเดินเล่น 

สุดยอด... 
หลังศึกษา “ภาษาศิลปิน”ได้ระดับหนึ่ง ผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองช่างโคตรเชย       

โง่ โบราณ บัดซบ ห่วย ต่อไปต้องเปลี่ยนวิธีตอบใหม่ เพ่ือท าให้งานเขียนหนังสือเป็น
งานศิลปะอย่างแท้จริง วันนี้ถ้าใครมาถามเกี่ยวกับหนังสือและหลักการเขียน ค าตอบ
ของผมจะไม่เหมือนเดิม 

“ส าหรับพี่ หนังสือคืออะไรคะ” 

ผมจะเหม่อมองท้องฟ้าพักนึง แล้วตอบเสียงโมโนโทน 

“หนังสือ ก็คือ รอยจารึกของความรู้สึก” 

เป็นไงครับ “หนังสือ” เริ่มมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนแล้ว 

“แล้วพ่ีมีหลักการเขียนอย่างไรคะ” 

ผมจะสบตาน้อง นับเส้นขนตาปลอมไปเรื่อยๆ นับเสร็จค่อยตอบ 

“ผมจะฟังเสียงกระซิบของกระดาษ แล้วพาตัวอักษรไปเดินเล่น” ยิ้มนิดนึง 
“พอเขียนเสร็จ ผมจะอ่านซ้ าอีกครั้ง” 
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ผมทอดแขนขวาลงแบบสบายๆ ยกมือซ้ายขึ้นที่ไหล่แบบ “เดวิด” 

“แล้วผมก็เอาสิ่งที่ไม่ใช่ในหนังสือเล่มนี้ออกไปให้หมด เท่านั้นเอง” 

          (หนุ่มเมืองจันท์, 2559: หน้า 24) 
 

5.2.1 การจับใจความส าคัญ 

สรุปความได้ว่า บทความนี้เป็นบทวิเคราะห์การใช้ภาษาของศิลปิน ที่ผู้เขียนมอง
ว่าเท่ห์ น่าเอาเป็นตัวอย่าง โดยผู้เขียนยกประโยคค าพูดจากกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ 
เช่น กลุ่มนักเขียน ได้แก่ ถวัลย์ ดัชนี, อังคาร กัลป์ยาณพงษ์, ไพบูลย์ สุวรรณกูฏ สถาปนิก คือ “ด้วง” 
ดวงฤทธิ์ บุนนาค และศิลปินระดับโลกอย่าง ไมเคิล แองเจโล และ คาร์ลอส ซานตาน่า ว่าต่างก็มี
วิธีการใช้ภาษาแบบศิลปินที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกอย่างน่าสนใจ และดูดีมีคุณค่า  

5.2.2 การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน 

ผู้ เขียนวิเคราะห์วิจารณ์การใช้ภาษาของศิลปินว่าเต็มไปด้วยอารมณ์และ
จินตนาการ มีความน่าสนใจ และควรเก็บไว้เป็นตัวอย่างและแนวทางในการเขียนงานของตนให้
น่าสนใจเช่นศิลปินเหล่านั้น 

5.2.3 การแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความรู้สึก 

ข้อเท็จจริง  
เป็นการเก็บข้อมูลจากการอ่านและศึกษาจากแหล่งต่างๆเพ่ือวิเคราะห์การใช้ค า      

ของศิลปินที่มีความน่าสนใจ  ผู้เขียนอ้างค าพูดของศิลปิน ทั้ง 6ท่าน เพ่ือเป็นตัวอย่าง ดังข้อความ
ต่อไปนี้ 

“ผมอ่านเรื่อง “มนุษย์ต่างดาว ถวัลย์ ดัชนี” ของ“ไมตรี ลิมปิชาติ” เป็นเรื่องสมัย
ที่ “ถวัลย์” เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากร “ถวัลย์” นั้นใครๆ ก็รู้ว่าเป็น “สุดยอดศิลปิน” ของ
เมืองไทย แต่ “ถวัลย์” บอกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นพี่แล้วเขายังละอ่อนมาก” 

“ถวัลย์ ดัชนี” เจอภาษากวีของสุดยอดศิลปินของศิลปากรเข้า “ผมรู้สึกได้ทันทีว่า
ผมโคตรเชย โง่ โบราณ บัดซบ ห่วย คือพูดเป็นแต่ภาษากาก  รุ่นพี่ๆ เขาเข้าใจภูเขา...” 

ข้อคิดเห็น 

ผู้เขียนมองว่าการใช้ภาษาของศิลปินเป็นความพิเศษที่น่าเลียนแบบ เพราะภาษา     
ของศิลปินล้วนออกมาจากความเข้าใจ จินตนาการ และความรู้สึกในสิ่งที่ตนเอ่ยถึงอย่างเต็มเปี่ยม           
ดังข้อความต่อไปนี้ 

“เวลามีใครถามว่าเขียนหนังสือยากไหม ขอค าแนะน าเรื่องหลักการเขียนหน่อย 
ฯลฯ  ที่ผ่านมาผมจะตอบเป็นหลักการแบบ 1-2-3-4 แต่พออ่านเรื่องของ “ท่านอังคาร” และ                              
“ท่านกูฏ” ผมคิดว่าต่อไป ต้องเปลี่ยนวิธีการตอบใหม่ อยากเป็น “ศิลปิน” ครับ” 
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“ต่อไปต้องเปลี่ยนวิธีตอบใหม่ เพ่ือท าให้งานเขียนหนังสือเป็นงานศิลปะอย่าง
แท้จริง วันนี้ถ้าใครมาถามเกี่ยวกับหนังสือและหลักการเขียน ค าตอบของผมจะไม่เหมือนเดิม” 

ความรู้สึก 

ชื่นชมการใช้ภาษาของศิลปินที่มีศิลปะ มีชีวิต ไม่มองอย่างนักธุรกิจที่มองตัวเลข
ผู้เขียนมองว่าการใช้ภาษาแบบเป็นเหตุเป็นผล มีการล าดับความ 1 2 3 4 เป็นเรื่องที่เชย ไม่เหมือน
การใช้ภาษาของศิลปิน แต่ก็เขียนด้วยน้ าเสียงที่ติดตลกไม่จริงจัง เช่น 

“โห...สุดยอด คิดได้ไง” 

“บร๊ะเจ้า เขาคิดค านี้ได้อย่างไร มันเป็น “ภาษาเทวดา” ชัดๆ การไล่นิ้วบนคอร์ด
กีตาร์ส าหรับ “ซานตาน่า” คือ การพานิ้วไปเดินเล่น” 

“หลังศึกษา “ภาษาศิลปิน”ได้ระดับหนึ่ง ผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองช่างโคตรเชย                        
โง่ โบราณ บัดซบ ห่วย” 

5.2.4 ประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน 

ผู้เขียนน าเสนอมุมมองใหม่ที่มาจากการวิเคราะห์การใช้ภาษาของศิลปิน และ          
ยกข้อความมาสนับสนุนได้อย่างน่าสนใจ น่าอ่าน ผู้อ่านจะรู้สึกตื่นเต้นและสนุกไปกับสิ่งที่ผู้เขียน
น าเสนอและนอกจากการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้อ่านแล้ว ผู้อ่านยังสามารถเก็บเป็นข้อคิดได้ว่าการใช้ภาษา
ของศิลปินมี  ความน่าสนใจและสื่อความได้เข้าใจถึงอารมณ์ และหากเราต้องการสื่อสารให้ถึงอารมณ์
ได้อย่างศิลปินก็ควรศึกษาแนวทางและฝึกฝนสม่ าเสมอ 

 บทความประเภทนี้ผู้อ่านจะได้รับรู้มุมมองของผู้เขียนที่น่าสนใจ เป็นความคิดเห็นที่ผ่าน   
การวิเคราะห์วิจารณ์ของผู้เขียน เป็นการใช้วิจารณญาณเพ่ือประเมินค่าต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ได้
หยิบยกมา ผู้อ่านก็ต้องประเมินการแสดงความคิดในบทความนั้นต่อว่ามีการวิเคราะห์ที่ลุ่มลึก 
น่าสนใจ และเป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง 

5.3 บทความประเภทค าสอน 

บทความประเภทค าสอน คือ บทความที่ผู้เขียนยกเหตุการณ์ในสังคมที่เป็นอุทาหรณ์         
มาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมพร้อมกับให้ข้อคิดค าสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด               
การปรับเปลี่ยนทางความคิด ปรับเปลี่ยนทางพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้อง มีศีลธรรม 

 ตัวอย่าง 
คนต้นแบบของแผ่นดิน 

ก าลังอ่านหนังสือชื่อ ‘ชีวประวัติของข้าพเจ้า’ ผู้เขียนคือ มหาตมา คานธี        
ผู้แปลจากภาษาฮินดีคือ กรุณา กุศลาสัย  ซึ่งจัดพิมพ์เพ่ือระลึกในวาระคานธีมีอายุ
ครบรอบ 140 ปี การอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านครั้งที่ 2 อ่านครั้งแรกหลายปีมาแล้วเพ่ือ
รู้เรื่องราว แต่อ่านครั้งนี้เพื่อความดื่มด่ าในสัตยะหรือธรรมะ 
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แม้จะไม่ชอบขีดเส้นใต้หรือพับหนังสือโดยเฉพาะหนังสือปกแข็งที่
ทรงคุณค่า  แต่ความลึกซ้ึงและลุ่มลึกของบางประโยคบางข้อความท าให้อดไม่ได้ต้อง
ขีดเส้นใต้เบาๆ ด้วยดินสอไว้ และคิดว่าเมื่อแกก่ว่านี้หูตาฝ้าฟางกว่านี้ เมื่อต้องการมี
ความสุขสงบจากการอ่านสิ่งที่จรรโลงใจให้คิดดี ท าดีเพ่ือความดี และความสงบสุข 
จะได้เลือกอ่านได้ในส่วนที่จับใจ 

เพียงค าของมหาตมา คานธี ที่ว่า 
“Happiness depends on what you can give not what you can 

get” ความสุขอยู่ที่การให้ มิใช่อยู่ท่ีการรับ 

ก็ซาบซึ้งดื่มด่ าในความมีน้ าใจเมตตาจริงของ... ‘จิตวิญญาณอันบริสุทธิ์’ 
คุณธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ เขียนไว้ในค าน าว่า การกระท าเรื่องเช่นนี้เรื่องที่ 

‘เหมือนฝัน’ ในสายตาของคนอ่ืน  ท่านใช้ค าว่า ‘อันเป็นที่สุดแห่งต้นแบบ’   
ค ากล่าวที่เหมือนค าข้ึนต้นในตอนก่อนเริ่มต้นของหนังสือว่า 
“There is enough in the world for everybody’s need but not 

enough for anybody’s need” โลกนี้มีพอส าหรับความต้องการของทุกคน แต่ไม่
พอส าหรับความโลภของคนแม้เพียงหนึ่ง 

ท าให้คิดได้ถึงความไม่รู้จักเพียงพอของคนบางคน และย้อนระลึกถึงแนวคิด
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตที่จะสงบสุขได้อย่างยั่งยืน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย ประเทศอินเดียมี มหาตมา 
คานธี ผู้ยิ่งใหญ่ ท าให้โลกรู้แนวทางต่อสู้อธรรมด้วยวิธีอหิงสา 

ประเทศไทยก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกและองค์กร
ระหว่างประเทศได้เริ่มรู้เริ่มเข้าใจถึงแนวทางการต่อสู้กับความยากจนด้วยวิธีการที่
จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้วยความคิดถึงนี้ท าให้ต้องเดินไปหยิบหนังสือ ‘ค าพ่อสอน’ อันเป็นหนังสือ
ที่ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับความสุขในการด าเนินชีวิต         
ที่จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รายได้ส่วนหนึ่ง
นั้นโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน มูลนิธิพระดาบส  ขอโฆษณาต่ออีกนิดเถอะนะ 
หนังสือเล่มนี้จัดจ าหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคาเล่มละ 99 
บาท เท่านั้น  หนังสือเล่มนี้สมควรอย่างยิ่งต้องมีติดบ้านไว้ หรือวางไว้บนโต๊ะหัว
เตียงเพ่ือหยิบมาอ่านเตือนใจได้ตลอดเวลา 

ขอคัดลอกบางข้อความมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นว่า ‘ค าพ่อสอน’ มีคุณค่าแก่
การจะท าให้ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืนเพียงไร 
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•วิถีชีวิตมนุษย์นั้น จะให้มีแต่ความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีทุกข์ 
มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ข้อส าคัญอยู่ที่ทุกๆคน
จะต้องเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลา (หน้า 66) 

จากค าสอนนี้จึงท าให้แน่ใจว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้ต้องใช้ชีวิต
และเงินทองอย่างมีเหตุมีผล พอเหมาะพอควร มีภูมิคุ้มกัน และที่ส าคัญใช้ชีวิตและ
เงินทองอย่างมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม 

•ความเจริญทางจิตใจนั้น เราจะซื้อด้วยเงิน เป็นจ านวนเท่าใดๆ ไม่ได้      
ความเจริญทางจิตใจนี้ จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งนัก เพราะเป็นหน้าที่ของแต่ละคน                                         
ที่จะต้องท าตัวของตนเองให้ดี เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม (หน้า 83) 

คนที่เจริญทางจิตใจนั้นจากค าสอนนี้ใช้เงินซื้อบุญทานไม่ได้ แต่ท าได้ด้วย      
การคิดถึงการจะท าประโยชน์ให้กับส่วนรวมเท่านั้น คนที่นึกถึงคนส่วนรวมอย่าง
จริงใจคนนั้นจึงจะเรียกได้ว่ามีความเจริญทางจิตใจ 

•เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใด หากปฏิบัติโดยดีและถูกต้อง ก็ย่อมจะมี
ประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับแต่ละบุคคล และเป็นประโยชน์ส าหรับส่วนรวมด้วย (หน้า 
121) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว  ทรงเป็นพุทธมามกะ แต่ เป็นอง ค์
ศาสนูปถัมภก  ทรงยอยกทุกศาสนา และก็ทรงเน้นให้คนท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
ถ้าทุกคนคิดถึงส่วนรวมกันมากๆ โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นมากทีเดียว 

•การที่คนมีจิตใจกุศล จิตใจที่แสวงหาความดี ท าบุญท าทานนั้นเป็นขั้นที่
ส าคัญมากในการหาความสุข (หน้า 138) 

ค าสอนนี้เน้นให้เห็นแนวทางแสวงหาความสุขในชีวิต เริ่มต้นที่มีจิตใจกุศล 
อยากท าบุญ อยากท าทาน อยากให้มากกว่าอยากได้นั่นเอง 

•ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง (หน้า 164) 
คิดถึงตนเองอย่างซื่อสัตย์ ว่าตอนนี้ความประพฤติมีความซื่อสัตย์สุจริต

หรือไม่  ถ้าใช่ แสดงว่าได้เริ่มต้นเป็นคนดี ท าความดีแล้ว 

•สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน  
สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่ (หน้า 257) 

พระองค์ทรงเน้นไปเรื่องความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล เน้นการมุ่งดีมุ่งเจริญ อยากให้   
ทุกคนน้อมน าไปใช้กันจังสังคมนี้จะได้ร่มเย็นเป็นสุข 

•ประเทศไทยเราจะอยู่ไม่ใช่อย่างทุกคนอยู่ มีบ้านหรูหรากันทุกคน และ
ร่ ารวยกันทุกคน แต่ว่าทุกคนก็พอมีพอกิน (หน้า 267) 
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พระองค์ทรงเน้นและเตือนสติ ในหลายๆ ที่ว่า พอมีพอกิน ท าให้เกิด
ความสุขอย่างยั่งยืนได้แล้ว พระองค์ทรงอยากให้ประเทศไทยสามัคคีอย่างยิ่ง                                     
อยากให้คนไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผล อยากให้ประเทศไทยเป็น
ตัวอย่างแก่มวลมนุษยชาติ ไม่เบียดเบียนกัน 

ประเทศไทยโชคดีท่ีมีนายหลวง 
ประเทศอินเดียโชคดีที่มีมหาตมา คานธี แล้วประเทศไทยจึงโชคดีกว่าที่มีใน

หลวงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทย เราคงต้องรีบท าความดีและสามัคคีกัน
เพ่ือให้พระองค์เหนื่อยพระหฤทัยลดลง พระพลานามัยแข็งแรง 

คนไทยโชคดีที่มีโอกาสสัมผัสเทพเจ้าที่มีลมหายใจท าตามค าสั่งสอนของ
พระองค์แล้วจะมีความสุขที่ยั่งยืนจริงๆ ขอให้ปวงชนชาวไทยปฏิบัติตนตามต้นแบบ
ของแผ่นดิน 

                (จินตนา บุญบงการ, 2553: 160-161) 
 

5.3.1 การจับใจความส าคัญ 

จากการอ่านบทความเรื่อง “คนต้นแบบของแผ่นดิน” สามารถสรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องได้ว่า ผู้เขียนต้องการน าบุคคลต้นแบบของประเทศมาเป็นตัวอย่างทางด้านความคิด                          
การกระท าเพ่ือให้คนในสังคมได้ปฏิบัติตามด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ   

คนต้นแบบของแผ่นดินไทยในที่นี้คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
พระองค์ได้พระราชปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้คนไทยได้ด ารงชีวิตอยู่บนความพอเหมาะ
พอดี เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนที่ยั่ งยืน และมีความสุข นอกจากนี้ในพระบรม
ราโชวาทและพระราชด ารัสของพระองค์ยังเป็นค าสอนให้เราสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข                          
ในที่นี้ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างข้อความจากหนังสือ ‘ค าพ่อสอน’ ให้เห็นถึงคุณค่าของหนังสือที่ควรมีติด
บ้านเพื่อเก็บไว้เตือนใจตนเอง 

5.3.2 การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน 

ผู้เขียนมีจุดประสงค์ในการยกคนต้นแบบมาเพ่ือให้ข้อคิดค าสอน ให้คนในสังคม
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานให้ นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์ในการประชาสัมพันธ์หนังสือ                     
‘ค าพ่อสอน’ เพ่ือให้ทุกคนมีหนังสือดีที่รวบรวมค าสอนของพระองค์ท่านที่สามารถเก็บไว้อ่านเพ่ือ
เตือนใจตนเองได้ตลอดเวลา 
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5.3.3 การแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความรู้สึก 

ข้อเท็จจริง 
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบทความเรื่องนี้ ประกอบด้วย 1) การให้พ้ืนความรู้เกี่ยวกับ                          

คนต้นแบบทั้งมหาตมา คานธี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ 2) การยก                                 
พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของรัชกาลที่ 9 มาไว้เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการเก็บเป็นข้อคิด
เตือนใจให้ท าความดี ดังตัวอย่างข้อความดังนี้ 

1) การให้พ้ืนความรู้เกี่ยวกับคนต้นแบบ 

“หนังสือชื่อ ‘ชีวประวัติของข้าพเจ้า’ ผู้เขียนคือ มหาตมา คานธี ผู้แปลจาก
ภาษาฮินดีคือ กรุณา กุศลาสัย  ซึ่งจัดพิมพ์เพ่ือระลึกในวาระคานธีมีอายุครบรอบ 140 ปี” 

“ค าของมหาตมา คานธี ที่ว่า “Happiness depends on what you can 
give not what you can get” ความสุขอยู่ที่การให้ มิใช่อยู่ท่ีการรับ” 

“ประเทศไทยก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ยิ่งใหญ่ ที่โลกและองค์กร
ระหว่างประเทศได้เริ่มรู้เริ่มเข้าใจถึงแนวทางการต่อสู้กับความยากจนด้วยวิธีการที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
โดยพระราชทานปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 

“หนังสือ ‘ค าพ่อสอน’ อันเป็นหนังสือที่ประมวลพระบรมราโชวาทและ                              
พระราชด ารัสเกี่ยวกับความสุขในการด าเนินชีวิต ที่จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี รายได้ส่วนหนึ่งนั้นโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน มูลนิธิพระดาบส” 

2) การยกพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของรัชกาลที่ 9 

“ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง (หน้า 164)” 

“ประเทศไทยเราจะอยู่ไม่ใช่อย่างทุกคนอยู่ มีบ้านหรูหรากันทุกคน และร่ ารวย
กันทุกคนแต่ว่าทุกคนก็พอมีพอกิน (หน้า 267)” 

ข้อคิดเห็น 

มีการแสดงความคิดเห็นต่อการให้ข้อคิด ค าคมของบุคคลที่เป็นต้นแบบว่า เป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิต ช่วยจรรโลงใจ ให้ผู้อ่านคิดดี และควรค่าต่อการเก็บรักษาไว้เพ่ือให้
สะดวกต่อ  การน ามาอ่านซ้ า ดังตัวอย่างข้อความดังนี้ 

“แม้จะไม่ชอบขีดเส้นใต้หรือพับหนังสือโดยเฉพาะหนังสือปกแข็งที่ทรงคุณค่า          
แต่ความลึกซึ้งและลุ่มลึกของบางประโยคบางข้อความท าให้อดไม่ได้ต้องขีดเส้นใต้เบาๆ ด้วยดินสอไว้  
และคิดว่าเมื่อแก่กว่านี้หูตาฝ้าฟางกว่านี้ เมื่อต้องการมีความสุขสงบจากการอ่านสิ่งที่จรรโลงใจให้คิดดี    
ท าดีเพ่ือความดี และความสงบสุข จะได้เลือกอ่านได้ในส่วนที่จับใจ” 

“หนังสือเล่มนี้สมควรอย่างยิ่งต้องมีติดบ้านไว้ หรือวางไว้บนโต๊ะหัวเตียงเพ่ือหยิบ
มาอ่านเตือนใจได้ตลอดเวลา ขอคัดลอกบางข้อความมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นว่า ‘ค าพ่อสอน’ มีคุณค่าแก่
การจะท าให้ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืนเพียงไร” 
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“จากค าสอนนี้จึงท าให้แน่ใจว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้ต้องใช้ชีวิต            
และเงินทองอย่างมีเหตุมีผล พอเหมาะพอควร มีภูมิคุ้มกัน และที่ส าคัญใช้ชีวิตและเงินทองอย่างมี
ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม” 

ความรู้สึก 

ผู้เขียนแสดงความรู้สึกชื่นชม ซาบซึ้งต่อข้อคิดที่มีคุณค่าต่อการใช้ชีวิต และรู้สึกว่า
ประเทศไทยโชคดีกว่าประเทศอินเดีย เพราะบุคคลที่เป็นต้นแบบยังอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เหมือน
พระองค์ท่านเทพเจ้าเป็นเทวดาที่มีตัวตน ดังตัวอย่างข้อความดังนี้ 

“ค าของมหาตมา คานธี ที่ว่า...ก็ซาบซึ้งดื่มด่ าในความมีน้ าใจเมตตาจริงของ...         
‘จิตวิญญาณอันบริสุทธิ์’” 

“ประเทศอินเดียโชคดีที่มีมหาตมา คานธี แล้วประเทศไทยจึงโชคดีกว่าที่มีใน
หลวงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทย” 

“คนไทยโชคดีท่ีมีโอกาสสัมผัสเทพเจ้าที่มีลมหายใจ” 

5.3.4 การพิจารณาความน่าเชื่อถือ 

ผู้อ่านสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือจากการอ้างอิงข้อมูลของคนต้นแบบที่
ผู้เขียนยกมา พร้อมกับพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสที่ยกมาจากหนังสือ “ค าพ่อสอน” ข้อมูล
เหล่านี้จัดเป็นการให้ข้อเท็จจริงที่มีการอ้างอิงชัดเจนถึงขั้นระบุเลขหน้าของข้อความที่ปรากฏ                                 
แต่สิ่งส าคัญจากการอ่านบทความนี้ไม่ใช่การพิจารณาว่าจริงหรือไม่ เพราะการพิจารณาคุณค่าที่ได้รับ
คือเรื่องส าคัญท่ีสุดซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

5.3.5 ประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านบทความนี้คือ คุณค่าของข้อคิดค าสอนที่สามารถใช้
เพ่ือการด าเนินชีวิต อย่างมีคุณค่า มีความหมาย และมีความสุข ผู้อ่านสามารถเก็บเกี่ยวข้อคิดดีดีได้
จากคนต้นแบบทั้งสอง คือ มหาตมา คานธี และโดยเฉพาะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                            
รัชกาลที่ 9 ที่ผู้ เขียนยกมาให้เป็นตัวอย่างจากหนังสือ “ค าพ่อสอน” แม้ว่าปัจจุบันพระองค์                          
เสด็จสวรรคตแล้ว แต่ถ้อยค าสอนยังเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าและเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ 

นอกจากนี้ผู้เขียนก็ฝากข้อคิดและมีค าแนะน าที่เป็นประโยชน์เพ่ือการเตือนใจตน     
ให้คิดดี และลงมือท าความดีอย่างสม่ าเสมอ ว่าควรมีหนังสือดีดี “ค าพ่อสอน” ไว้ใกล้ๆ นอกจากได้
หนังสือดี ราคาถูกแล้วรายได้ส่วนหนึ่งนั้นโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน มูลนิธิพระดาบส ถือเป็น
การท าบุญเป็นประโยชน์อีกต่อ แต่หากผู้อ่านไม่ประสงค์จะหาหนังสือเล่มดังกล่าวมาอ่านเพ่ิม ก็ยังได้
ประโยชน์จากข้อคิดท่ีผู้เขียนยกมาให้ในบทความนี้มากอยู่เช่นกัน 

 จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าบทความประเภทค าสอนมีประโยชน์ในการให้ข้อคิดเตือนใจ 
เพ่ือการปฏิบัติในทางที่เหมาะสมตามทัศนะที่ผู้เขียนน าเสนอ ฉะนั้นการอ่านบทความประเภทนี้สิ่งที่
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ส าคัญคือการพิจารณาคุณค่าข้อคิด ค าสอน ที่ได้รับว่ามีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต มีประโยชน์ต่อสังคม
อย่างไร หากผู้อ่านพิจารณาว่าสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวมีคุณค่าก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

5.4 บทความปกิณกะ   
บทความประเภทนี้มีเนื้อหาที่เบาสมอง เรื่องราวในบทความอาจเป็นการให้ความรู้ ข้อมูล

ข่าวสารที่มีเนื้อหาไม่หนัก ประกอบการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน นับเป็นบทความเพ่ือการผ่อน
คลาย ถวัลย์ มาศจรัส (2545, 93-99) กล่าวว่า บทความประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบทความชี้แนะ 
แนะน าเรื่องการวางตัวในสังคมการมีนัดครั้งแรก การต้อนรับ เป็นต้น 

ตัวอย่าง 
ความสวยงามของความคิดถึงท่ีจับต้องได้ 

นี่เราอยู่ในยุคที่กล่องจดหมายหน้าบ้านได้รับแค่ใบเสร็จค่าน้ าค่าไฟกับ
เอกสารบางอย่างที่ต้องส่งมาในรูปแบบของจดหมายราชการหรือบริษัทเอกชน
เท่านั้นจริงๆ เหรอ 

บ่ายแก่ๆ ของวันหยุดธรรมดาๆ วันหนึ่งฉันได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของ     
บุรุษไปรษณีย์ดังขึ้นเรื่อยๆ จากต้นซอยมาที่หน้าบ้านของฉันมองลงไปจากระเบียง
ห้องนอน ฉันเห็นคุณบุรุษไปรษณีย์ก าลังปิดตู้จดหมายเอาซองจดหมายสองสามฉบับ
ใส่ลงไปในตู้นั้น 

ฉันชอบเวลาที่ เสี ยงมอเตอร์ ไ ซค์ของบุรุษไปรษณีย์มาที่หน้ าบ้ าน                                            

ชอบช่วงเวลาเปิดตู้ดูแล้วพบว่ามีจดหมายถึงฉัน 

นอกจากจดหมายของแฟนคลับที่จ่าหน้าซองถึงฉันแล้ว (ซึ่งเป็นจดหมายที่
ส่งไปสถานีต้นสังกัดของฉัน แล้วฉันจะได้อ่านก็ต่อเมื่อฉันเข้าไปที่บริษัท) เดี๋ยวนี้ฉัน
ไม่เคยได้รับจดหมายจริงๆ จังๆ สักฉบับเดียว จะมีก็แต่โปสการ์ดตามวาระโอกาส
ส าคัญ หรือจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เพ่ือนบางคนหรือแม้แต่ตัวฉันเองที่คิดถึง
ฉัน เลยเขียนส่งมาให้ก็เท่านั้น 

ปัจจุบัน พ่อ แม่ เพ่ือน พ่ี น้อง รวมไปถึงญาติมิตรของฉัน ไม่มีใครส่ง
จดหมายกันเลยนั่นอาจเป็นเพราะว่า เราอยู่ในยุคที่การติดต่อสื่อสารมันง่ายดายและ
รวดเร็วแค่ปลายนิ้วสัมผัส ระยะทางที่ห่างไกล ก็สามารถท าให้ใกล้กันได้ด้วยการ
สื่อสารยุคใหม่ แค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็ได้ยินเสียง ได้เห็นหน้ากันแล้ว 
เรียลไทม์ยิ่งกว่าคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆ กัน หรือนั่งร่วมโต๊ะอาหารกันเสียอีก 

ถามว่าฉันชอบไหม? กับการสื่อสารแบบนี้ ก็ชอบนะ รวดเร็วและง่ายดี 
แรกๆ ฉันตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้ ตื่นเต้นที่ได้เห็นหน้าใครสักคนที่คิดถึงและอยากเจอ 
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อยากคุย ฉันจัดการกับความต้องการนั้นให้หมดลงไปได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที 
เพราะทันทีที่การสื่อสารไร้สายระหว่างคนสองคนได้ถูกเชื่อมต่อ เราก็จะได้พูดคุยกัน
เสมือนเรานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้ บ่อยเข้าฉันก็เริ่มชินกับการอยู่ไกลกัน ไม่ต้องเจอกันก็
ได้ คิดถึงก็วิดีโอคอลหากัน ยิ่งนานวัน ความคิดถึงก็ท างานน้อยลง 

จนกระทั่งบ่ายแก่ๆ วันนี้ ฉันนั่งรื้อกล่องเก็บโปสการ์ดที่ถูกส่งมาจากเพ่ือนๆ  
ประจวบกับการมาเยือนของบุรุษไปรษณีย์ถึงหน้าบ้าน ความรู้สึกเดิมๆ ที่ฉันชอบก็
กลับมาอีกครั้ ง ความรู้สึกพิเศษที่ความคิดถึงได้ถูกถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ                                           
ผ่านลายมือของผู้เขียน สู่กระบวนการอ่านผ่านสายตาของผู้อ่าน เป็นความคิดถึงที่
สมบูรณ์แบบทั้งในแง่ผู้ส่งและผู้รับ โดยมีบุรุษไปรษณีย์เป็นผู้ส่งต่อความคิดถึงนั้น                                              
นี่แหละกระบวนการท างานของความคิดถึงในแบบที่ฉันชอบ 

ฉันยกหูโทรศัพท์หาเพ่ือนคนหนึ่งที่ส่งโปสการ์ดให้ฉันบ่อยมาก ตอนนี้เพ่ือน
เรียนต่อปริญญาโทที่เชียงใหม่ ท าให้เรามีโอกาสเจอกันน้อยลง และยิ่งฉันท างาน
มากขึ้น  เราก็ยิ่งพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์น้อยลง 

“รื้อโปสการ์ดเก่าๆ มานั่งอ่าน คิดถึง เลยโทรมา” ฉันเริ่มบทสนทนาด้วย
ประโยคนี้ 

“ก าลังคิดว่าถ้าเสร็จธุระจะโทรหา วันนี้เห็นแกลงอินสตาแกรม คิดถึง” 
เพ่ือนไม่ยอมแพ้ให้กับความคิดถึงของฉัน 

เราคุยกันตามประสาเพ่ือนที่ไม่ได้คุยกันนาน แต่เราไม่เคยหายจากกันไป
ไหน  เราจะโทรคุยหรือเจอกันบ้างหากมีโอกาส แล้วก็จะอัพเดตเรื่องราวชีวิตของแต่
ละคนในช่วงเวลาที่ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเอง 

ส่วนใหญ่ เพ่ือนคนนี้จะเป็นคนโทรมาหาฉัน แต่ครั้งนี้เป็นฉันเองที่โทรไป      
โทรไปเพราะคิดถึง หลังจากอ่านโปสการ์ดทั้งจากเพ่ือนคนนี้และจากเพ่ือนคนอ่ืนๆ 

โปสการ์ดใบแล้วใบเล่าที่ฉันนั่งอ่าน มันท าให้ฉันพาตัวเองย้อนไปสู่ช่วงเวลา
นั้นๆ อดีตที่ผ่านมา ฉันอาจจะลืมไปบ้างแล้ว แต่มันก าลังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
บ้าง เลือนรางบ้าง ตามความเข้มข้นของความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ในขณะนั้น 

ฉันชอบประโยคหนึ่งจากปลายสายตอนที่เราคุยกันเรื่องโปสการ์ด เพ่ือนฉัน
นิยามมันว่า “มันคือความสวยงามของความคิดถึงที่จับต้องได้” ใช่ ฉันเห็นด้วย  
โปสการ์ดคือความคิดถึงที่จับต้องได้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปี หากโปสการ์ดที่เก็บไว้
ได้ถูกหยิบจับมาอ่านอีกครั้ง เราจะรับรู้ถึงช่วงเวลานั้นได้ 

ประหลาดแต่เป็นจริง 
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ประหลาดกว่า ที่ฉันตกหลุมรักตัวเองตอนที่อ่านโปสการ์ด เพราะฉันรู้ว่า        
นั่นเป็นช่วงเวลาที่ฉันมีความสุข 

                                                                              (กมลเนตร เรืองศรี, 2559: 154) 
 

5.4.4 การจับใจความส าคัญ 

เป็นการแสดงความคิดเห็นในลักษณะเห็นคุณค่าของการสื่อสารด้วยจดหมาย      
เพราะมองว่า การสื่อสารด้วยจดหมายสามารถน าความรู้สึก ความคิดถึงที่ผ่านการถ่ายทอดด้วย
ลายมือของผู้ส่งไปยังผู้รับ ที่มีความหมายและสามารถจับต้องได้ จดหมายหรือโปสการ์ดที่ได้รับจะ
สามารถเรียกความทรงจ าเก่าๆ ให้หวนคิดถึงคนส่ง เป็นความรู้สึกดีที่ผู้เขียนชื่นชอบ แต่ผู้ เขียนก็ได้
กล่าวถึงการสื่อสารในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมคือการสื่อสารด้วยระบบอินเทอร์เน็ตที่สะดวก รวดเร็ว                    
ได้ยินเสียงและเห็นหน้า สิ่งนี้ท าให้ผู้เขียนกลับมองว่าความรวดเร็วและความง่ายในการสื่อสารนี้ ท าให้
เรื่องการอยู่ห่างกันกลายเป็นเรื่องปกติ ความคิดถึงก็หายไป นอกจากนี้ยังมองว่าการสื่อสารที่ทันสมัย
นี้ยังสร้างความห่างไกลให้กับคนที่อยู่ ใกล้กัน เพราะกังวลหรือสนใจอยู่กับการพูดคุยในจอ                            
จนลืมคนนั่งข้าง หรือคนท่ีร่วมโต๊ะทานอาหารด้วยกัน  

ดังนั้นโดยสรุปแล้ว ผู้เขียนจึงมองว่าการสื่อสารแบบเก่าๆ เช่นการใช้โปสการ์ด
หรือจดหมาย เป็นการสื่อสารที่มีค่า มีความหมาย สามารถสัมผัสจับต้องได้ และจะช่วยเตือนความ
ทรงจ าที่งดงามให้เราได้เสมอ 

5.4.5 การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน 

ผู้เขียนมีจุดประสงค์ในการถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อการสื่อสารด้วยจดหมาย            
หรือโปสการ์ดผ่านการเล่าประสบการณ์ และความรู้สึกของผู้เขียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่านได้เห็นคุณค่า
ของการสื่อสารที่ไม่ฉาบฉวย และเต็มไปด้วยความทรงจ าที่อบอุ่นในทุกครั้งที่เราหยิบมันขึ้นมาอ่านซ้ า        
เป็นการให้ความส าคัญกับคนที่เรารักอย่างตั้งใจและสามารถสัมผัสจับต้องได้ 

5.4.3 การแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความรู้สึก 

ข้อเท็จจริง 
ข้อเท็จจริงมักอยู่ในช่วงต้นๆของการอ่านบทความ เช่นเดียวกับบทความเรื่องนี้ก็

ได้ถ่ายทอดสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบันว่าการสื่อสารด้วยจดหมายหรือโปสการ์ดถูกลดความส าคัญลง
ไปอย่างไรและเพราะเหตุใด ด้วยการเล่าประสบการณ์ที่ผู้เขียนพบเจอ ยกตัวอย่างจากข้อความต่อไปนี้ 

“เราอยู่ในยุคที่กล่องจดหมายหน้าบ้านได้รับแค่ใบเสร็จค่าน้ าค่าไฟกับเอกสาร
บางอย่างที่ต้องส่งมาในรูปแบบของจดหมายราชการหรือบริษัทเอกชนเท่านั้น” 

“นอกจากจดหมายของแฟนคลับที่จ่าหน้าซองถึงฉันแล้ว (ซึ่งเป็นจดหมายที่ส่งไป
สถานีต้นสังกัดของฉัน แล้วฉันจะได้อ่านก็ต่อเมื่อฉันเข้าไปที่บริษัท)” 
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“ปัจจุบัน พ่อ แม่ เพื่อน พ่ี น้อง รวมไปถึงญาติมิตรของฉัน ไม่มีใครส่งจดหมายกัน
เลยนั่นอาจเป็นเพราะว่า  เราอยู่ในยุคที่การติดต่อสื่อสารมันง่ายดายและรวดเร็วแค่ปลายนิ้วสัมผัส 
ระยะทางที่ห่างไกลก็สามารถท าให้ใกล้กันได้ด้วยการสื่อสารยุคใหม่ เดี๋ยวนี้ฉันไม่เคยได้รับจดหมาย
จริงๆ จังๆ สักฉบับเดียว” 

ข้อคิดเห็น 

เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบในการสื่อสารทั้งการใช้อินเทอร์เน็ต                                     
และด้วยการใช้จดหมายหรือโปสการ์ด ตัวอย่างข้อความต่อไปนี้ 

“กับการสื่อสารแบบนี้ ก็ชอบนะ รวดเร็วและง่ายดี” 

“ความรู้สึกพิเศษที่ความคิดถึงได้ถูกถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ ผ่านลายมือของ
ผู้เขียนสู่กระบวนการอ่านผ่านสายตาของผู้อ่าน  เป็นความคิดถึงที่สมบูรณ์แบบทั้งในแง่ผู้ส่งและผู้รับ”  

““มันคือความสวยงามของความคิดถึงที่จับต้องได้” ใช่ ฉันเห็นด้วย โปสการ์ดคือ
ความคิดถึงที่จับต้องได้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปี หากโปสการ์ดที่เก็บไว้ได้ถูกหยิบจับมาอ่านอีกครั้ง         
เราจะรับรู้ถึงช่วงเวลานั้นได้” 

ความรู้สึก 

เนื่องจากว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยเริ่มจากอารมณ์ส่วนตัว คือความชอบ       
ไม่ชอบ ดังนั้นในบทความนี้จึงมีความรู้สึกปรากฏให้เห็นในหลายต าแหน่ง ดังข้อความต่อไปนี้ 

“แค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็ได้ยินเสียง ได้เห็นหน้ากันแล้ว เรียลไทม์ยิ่งกว่า
คนที่นั่งอยู่ใกล้ๆกัน หรือนั่งร่วมโต๊ะอาหารกันเสียอีก” 

“นี่แหละ กระบวนการท างานของความคิดถึงในแบบที่ฉันชอบ” 

“หากโปสการ์ดที่เก็บไว้ได้ถูกหยิบจับมาอ่านอีกครั้ง เราจะรับรู้ถึงช่วงเวลานั้นได้” 

“ประหลาดแต่เป็นจริง” 

5.4.6 การพิจารณาความน่าเชื่อถือ 

เนื่องจากบทความนี้เป็นการน าเสนอมุมมองต่อเรื่องราวเล็กๆ ที่อยู่ใกล้ตัวผู้คน
ในสังคมทั่วไป เป็นเรื่องราวที่รับรู้ร่วมกัน ดังนั้นผู้อ่านสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือได้ด้วยการตอบ
จากประสบการณ์ของตนเอง ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นดังที่ผู้เขียนกล่าวว่าการสื่อสารในปัจจุบันมีรูปแบบ
เปลี่ยนไปเป็นการสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ต ท าให้การสื่อสารด้วยจดหมายหรือโปสการ์ดหมดความนิยม
ลงไป นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น ผู้อ่านสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวเป็นเรื่องจริง จากนั้น
ประเด็นที่ต้องมาพิจารณาต่อก็คือคุณค่าที่ได้จากการอ่านบทความนี้ 

5.4.5 ประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน 

ผู้อ่านได้เรียนรู้มุมมองของผู้เขียนที่ท าให้เราต้องหวนกลับมาดูตนเองและคนใกล้
ตัวว่า ในปัจจุบันเราสื่อสารกันด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นความสะดวกที่                           
เคยชิน และความง่ายนั้นท าให้คุณค่าของความคิดถึงน้อยลง และเมินเฉยต่อคนที่อยู่ข้างตัวเหมือนที่
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ผู้เขียนกล่าวหรือไม่ ค าตอบที่เกิดกับตัวผู้อ่านเองอาจจะตอบว่าใช่ หรือไม่ใช่ก็ตาม ไม่ว่าจะตอบ
อย่างไรผู้อ่านก็ควรได้รับข้อคิดเรื่องการให้ความส าคัญต่อคนที่มีความหมายกับเรา ว่าอะไรที่ท าและ
สื่อสารด้วยความตั้งใจจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีความหมายน่าจดจ า และสิ่งที่ช่วยเตือนความทรงจ าได้ดี
อีกรูปแบบหนึ่งก็คือสื่อที่   จับต้องได้อย่างจดหมาย ฉะนั้นผู้อ่านอาจจะเริ่มเห็นความส าคัญใน                            
การเขียนเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกมากข้ึน หรือผู้อ่านอาจจะมองว่าสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวถึงก็เป็นสิ่ง
ที่น่าสนใจ แต่เมื่อพิจารณาแล้วไม่เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง รวมถึงว่าตนเองมี วิธีใน                              
การจัดการกับความสัมพันธ์ และการเก็บความทรงจ าที่ดีด้วยวิธีอ่ืนอยู่แล้ว ก็อาจไม่จ าเป็นต้องท าตาม
เพียงแต่เก็บสาระที่ผู้เขียนได้มอบไว้เป็นมุมมองที่หลากหลายที่ผู้อ่านได้เรียนรู้และเข้าใจก็ถือว่าได้รับ
ประโยชน์จากการอ่านแล้วเช่นกัน 

เห็นได้ว่าแม้บทความปกิณกะจะน าเสนอเนื้อหาเบาๆ ไม่เครียด แต่ประโยชน์ที่ได้จาก     
การอ่านก็มีมาก เพราะนอกจากจะได้รับรู้มุมมองที่น่าสนใจและความบันเทิงแล้ว ผู้อ่านก็ยังต้อง
พิจารณาความน่าเชื่อถือ และคุณค่าของงานเขียนเพ่ือน าประโยชน์จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ให้ได้ในที่สุด  

 

สรุป 

บทความคืองานเขียนเพ่ือการแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ท่ีเป็นกระแสสังคม ผู้เขียนต้อง
แสดงเหตุผล และข้อมูลอ้างอิงประกอบเพ่ือความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ผู้ที่อ่านบทความสม่ าเสมอจะเป็น                              
ผู้ที่มีความรู้และทัศนะกว้างไกลจากการอ่านมุมมองของผู้ เขียน แต่ทั้งนี้ผู้ อ่านก็ควรพิจารณา                             
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นส าคัญ เพราะธรรมดาของการแสดงความคิดเห็นผู้เขียนย่อมต้องหา
ข้อมูลมาสนับสนุนความคิดของตนให้หนักแน่นน่าเชื่อถือ ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณแยกแยะ
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความรู้สึกออกจากกันเพ่ือที่จะน าข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีคุณค่าที่สุด มาสู่                           
การวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับก่อนตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธความเห็นนั้น 
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บทที่ 6 

การอ่านเรื่องสั้นอย่างมีวิจารณญาณ 

     

เรื่องสั้นเป็นวรรณกรรมที่อ่านเพ่ือความบันเทิงประเภทหนึ่งที่มีผู้กล่าวว่ามีต้นก าเนิดที่เก่าแก่
คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน โดยเริ่มจากการเล่าเรื่องราวที่ตนพบเจอของคนในสมัยก่อน เช่น
อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง การหาอาหาร การพบเจอกับสัตว์แปลกๆ แต่ต่อมาเพ่ืออรรถรสใน
การฟังผู้เล่า ก็จะมีการเพ่ิมสีสันให้กับเรื่อง ด้วยการจินตนาการแต่งเพ่ิมเข้าไปเพ่ือให้เล่าได้อย่าง
สนุกสนาน เช่นเดียวกับการเล่านิทาน ต านาน ในอดีต 

เนื่องจากความสนุกของเรื่องสั้นที่อ่านง่ายเพราะมีแก่นเรื่องเดียว สามารถอ่านรวดเดียวจบ
โดยใช้เวลาไม่นาน และผู้เขียนมักแฝงข้อคิดให้กับคนในสังคม เรื่องสั้นจึงเป็นวรรณกรรมบันเทิงที่
ได้รับความนิยมสูง ปัจจุบันเรื่องสั้นมีวิวัฒนาการค่อนข้างมาก และมีลักษณะเฉพาะที่ผู้อ่านควร
พิจารณาแตกต่างกับงานเขียนที่เน้นการให้ความรู้และข้อเท็จจริง หากผู้อ่านมีความเข้าใจในลักษณะ
ของเรื่องสั้นก็จะท าให้อ่านเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น 

 

1. ความหมายของเร่ืองสั้น 

ค าว่า เรื่องสั้น เป็นค าสองค าที่น ามารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่ ในราชบัณฑิตยสถาน  
(2556: 1021) ได้ให้ความหมายว่า บันเทิงคดีประเภทร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคล้ายนวนิยาย      
แต่สั้นกว่า โดยมีเหตุการณ์ในเรื่องและตัวละครน้อย ค าส าคัญที่ได้มาและมีความชัดเจนคือ เรื่องสั้น
เป็นงานเขียนร้อยแก้วเพ่ือความบันเทิงที่มีตัวละครน้อย แต่ที่ว่ามีความคล้ายนวนิยายและมีขนาดสั้นกว่า   
เป็นเรื่องที่ต้องขยายความต่อ  

ในเรื่องของความคล้ายนวนิยาย ทวีศักดิ์ ญาณประทีป (2554: 66) ได้กล่าวว่า เรื่องสั้น       
คือ ร้อยแก้วที่มีองค์ประกอบด้วยโครงเรื่องตัวละคร ฉาก บทสนทนา อย่างเดียวกับนวนิยาย แต่สั้นกว่า                    
เรื่องสั้นที่สมบูรณ์ควรประกอบด้วยโครงเรื่อง แก่นของเรื่องมีประการเดียวใช้เวลาและสถานที่ (ฉาก) 
น้อย ตัวละครน้อย จากนิยามข้างต้นก็ท าให้เห็นได้ว่าสิ่งที่คล้ายกับนวนิยายนั่นก็คือ องค์ประกอบ  
ของเรื่องที่มีเหมือนกัน แต่ต่างกันชัดเจนตรงที่เรื่องสั้นมีแก่นเรื่องเดียว มีตัวละครน้อย นอกจากนี้ 
ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 201) มองว่า ค าว่าแก่นเรื่องก็คือการเสนอความคิดส าคัญของผู้เขียนที่ต้อง     
มีเพียงความคิดเดียว และมีเหตุการณ์เดียวในเวลาจ ากัด ส่วน สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร (2550: 3)    
กล่าวว่า เรื่องสั้น หมายถึง วรรณกรรมร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดีที่มีขนาดสั้น โครงเรื่องไม่ซับซ้อน     
มีตัวละครน้อย ใช้ฉากและเวลาจ ากัด โดยการด าเนินเรื่องนั้นจะผูกติดอยู่กับแก่นเรื่องซึ่งมีเพียง
bbbbbb 
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ประการเดียว ส่วนใหญ่แล้วเรื่องสั้นควรจะต้องเป็นเรื่องที่อ่านได้ต่อเนื่องจากต้นจนจบภายในช่วงเวลาเดียว 
และโดยทั่วไปใช้เวลาอ่านตั้งแต่ต้นจนจบรวดเดียวนั้นไม่น่าจะเกิน 1 ชั่วโมง 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การที่จะก าหนดว่างานบันเทิงคดีที่เขียนแบบร้อยแก้วชิ้นใดจะเป็นเรื่องสั้น    
สิ่งที่จะบอกได้อย่างชัดเจนก็คือ มีองค์ประกอบอย่างนวนิยาย และมีแก่นเรื่องส าคัญเพียงเรื่องเดียว      
การที่ผู้เขียนน าเสนอความคิดส าคัญเพียงเรื่องเดียวก็จะเป็นตัวก าหนดความยาวของเรื่องสั้นโดย
ธรรมชาติ เพราะเมื่อแก่นเดียวย่อมมีเหตุการณ์และตัวละครได้น้อย ส่วนความพยายามในการก าหนด
เรื่องสั้น โดยระบุเป็นจ านวนหน้าว่าต้องมีกี่หน้า หรือกี่ตัวอักษร ปัจจุบันเห็นจะไม่ค่อยนิยมเพราะ    
การใช้หลักการดังที่กล่าวข้างต้นมีความชัดเจนมากกว่า  

ดังนั้นจึงสรุปความหมายของเรื่องสั้นได้ว่า เรื่องสั้นเป็นงานเขียนร้อยแก้วเพ่ือความบันเทิง      
ที่สร้างขึ้นโดยมีตัวละคร มีเหตุการณ์ขัดแย้ง มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับนวนิยาย และมีแก่นเรื่องเพียง
หนึ่งเดียว     

แม้ว่าเรื่องสั้นจะถูกสร้างจากจินตนาการของผู้เขียนที่อาจจะเหนือความจริง แต่ก็มิได้
หมายความว่าบันเทิงคดีจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานแบบไร้สาระ เพราะความบันเทิงนั้นย่อมประกอบไป
ด้วยแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการสื่อ ดังที่ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์    
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2553 : 88-89) กล่าวว่า แม้เรื่องสั้นจะเป็นเรื่องสมมติ     
ที่ เกิดจากจินตนาการของผู้แต่ง แต่ก็ ได้ชี้ ให้ เห็นความจริงของชีวิตมนุษย์  โลก และสังคม                                                                                          
เป็นการน าเสนอความจริงอีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งไม่ได้กล่าวออกมาอย่างตรงไปตรงมาเหมือนงานเขียน                                   
เชิงวิชาการหรือข่าว แต่น าเสนอผ่านกลวิธีทางศิลปะภาษา อันเกิดจากจินตนาการของผู้เขียน ดังนั้น 
การอ่านเรื่องสั้นให้ได้ประโยชน์ที่แท้จริงจึงมิใช่เพียงอ่านเพ่ือรับความบันเทิง แต่ผู้อ่านควรพิจารณาให้
ได้แนวคิดหรือแก่นเรื่อง และควรพิจารณาชีวิตตัวละครที่แสดงบทบาทเสมือนกระจกสะท้อนสังคม       
อีกด้วย 

 

2. ประโยชน์จากการอ่านเร่ืองสั้น 

สามารถจ าแนกประโยชน์จากการอ่านเรื่องสั้นได้ดังนี้ 
2.1 ได้รับความบันเทิง   

เนื่องจากผู้เขียนใช้ศิลปะภาษาในการเขียนเรื่องราวให้มีความรื่นไหล น าเสนอด้วยกลวิธี        
ที่น่าสนใจ มีการผูกเรื่องราวที่ชวนติดตาม ดังนั้น ผู้อ่านจึงได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านเรื่องสั้น
เป็นประเด็นที่หนึ่ง ความบันเทิงที่ว่านี้อาจเป็น ความสุข ความอ่ิมเอม ความตลกขบขัน ความรันทด
หดหู่ ความอัดอ้ันตันใจต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวละครก็เป็นได้ ดังนั้นแม้ผู้อ่านจะไม่ได้พิจารณา
เนื้อหา แนวคิดอย่างลึกซึ้งก็ยังถือว่าได้ประโยชน์จากการอ่านเรื่องสั้นคือความบันเทิงเป็นเบื้องต้น  
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2.2 ได้มองเห็นภาพสะท้อนสังคม  
แม้จะจัดเป็นงานที่เขียนขึ้นจากจินตนาการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เรื่องสั้นจะเป็น                                       

เรื่องไร้สาระที่เกิดขึ้นอย่างลอยๆ เพราะเรื่องสั้นที่ดีจะท าหน้าที่สะท้อนความเป็นไปในสังคม โดยผ่าน
ตัวละครและเหตุการณ์ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น ซึ่งอาจจินตนาการขึ้นใหม่ หรือมีเค้าความจริงก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
ผู้อ่านเรื่องสั้นจ าเป็นต้องมีความสามารถในการตีความ วิเคราะห์น้ าเสียง และจุดประสงค์ของผู้เขียน 
เนื่องจากบางครั้งผู้เขียนไม่ได้สะท้อนแนวคิดออกมาตรงๆ อาจใช้การเปรียบเทียบ หรือเสียดสีท าให้
ผู้อ่านเคลือบแคลง เช่น เรื่อง “สวรรยา” ของ ลาว ค าหอม ก็เป็นเรื่องที่ต้องตีความซับซ้อนหลายชั้น
จึงจะเข้าใจและมองเห็นภาพสะท้อนสังคมที่ผู้เขียนต้องการสื่อด้วยการเปรียบเทียบกลุ่มคนที่                             
หลงมัวเมาอยู่ในอ านาจวาสนา หรือความม่ังคั่งที่ได้มาด้วยวิธีการสกปรกก็ดี บุคคลกลุ่มนี้เปรียบได้กับ
แมลงวันตอมอุจจาระที่ย่อมชื่นชมในความสกปรกนั้นว่าดีงาม  

2.3 เป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิต   
ผู้อ่านที่ดีย่อมดึงเรื่องราวหรือสถานการณ์ในเรื่องเพ่ือสอนตนเองได้ เพราะการด าเนิน

เรื่องของตัวละครก็เสมือนการจ าลองชีวิตของคนให้ผู้อ่านได้เห็นในมุมที่ลึกซึ้งขึ้น อาจแสดงออกโดย
ผ่านการบอกเล่าของตัวละคร หรือการบรรยายจากผู้เขียนเอง แม้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตนเองแต่ผู้ อ่าน
สามารถเทียบโยงเหตุการณ์ในเรื่องกับชีวิตจริงได้ว่าผู้เขียนก าลังกล่าวถึงใคร บุคคลกลุ่มใด และจุดจบ
ของตัวละครเป็นอย่างไร เพราะบทสรุปของเรื่องล้วนมีที่มาที่ไป มีสาเหตุที่น ามาสู่จุดวิกฤติ ดังนั้น 
ผู้อ่านจึงสามารถเรียนรู้ผ่านตัวละคร เช่นเดียวกับเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของผู้อ่ืนผ่านการอ่านข่าว
เช่นกัน 

2.4 ช่วยส่งเสริมจินตนาการ   
จินตนาการแรกอาจเป็นจินตนาการที่ผู้ เขียนได้สร้างสรรค์ไว้ให้ผู้ อ่านได้คิดตาม 

จินตนาการภาพตาม ผู้เขียนแต่ละคนจะมีฝีมือในการเขียนเรื่องที่แตกต่างกัน ผู้เขียนบางคนมี
ความสามารถในการพรรณนาให้ผู้อ่านจินตนาการภาพตามเสมือนว่าผู้อ่านก าลังนั่งอยู่ในสถานที่เกิด
เรื่อง เช่น เรื่อง “มีดประจ าตัว” ของชาติ กอบจิตติ ด้วยฝีมือของผู้เขียนก็สามารถท าให้ผู้อ่านเห็น 

ภาพเหตุการณ์ในเรื่องเสมือนอยู่ตรงหน้า ผู้อ่านจะจินตนาการภาพตามได้ชัดโดยเฉพาะในบทที่
บรรยายถึงการแล่เนื้อเถือหนังพวกชนชั้นต่ าโดยผู้มีสิทธิถือมีด ผู้อ่านเห็นภาพเนื้อที่ถูกตัดขาดกระตุก
สั่นเป็นริ้วๆ เต้นสู้กับคมมีด เห็นภาพการกินเนื้อมนุษย์อย่างตะกละตะกลาม ทั้ งนี้ เ พ่ือเป็น                              
การเปรียบเทียบว่าผู้มีอ านาจเอารัดเอาเปรียบประชาชนก็เป็นเหมือนกลุ่มผู้มีมีดประจ าตัวที่คอยสูบ
เลือดสูบเนื้อประชาชนอย่างโหดเหี้ยม 

แต่นอกจากการจินตนาการที่เกิดขึ้นตามตัวหนังสือแล้ว เรื่องสั้น  บางเรื่องอาจจบเรื่อง
แบบไม่จบ คือทิ้งไว้ให้คิด ให้ผู้อ่านได้จินตนาการต่อว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ผู้อ่านแต่ละคนก็อาจจะ
จินตนาการไปได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมองและความชอบส่วนบุคคล เช่น อาจจะจินตนาการต่อว่า   
ที่สุดแล้วเรื่องราวคงจะวนกลับไปเหมือนเดิม ไม่มีการพัฒนา หรือท่ีสุดแล้วเมื่อผ่านวันเวลาไปเรื่องราว
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อาจจะคลี่คลายในทางที่ดี เมื่อคิดดังนี้ผู้อ่านก็รู้สึกสุขใจ ยกตัวอย่าง เรื่อง “ลูกปลาน้อย” ของ                            
บินหลา สันกาลาคีรี เป็นเรื่องราวของลูกปลาน้อยผู้มีความฝันว่าจะออกไปผจญภัยในโลกกว้าง                          
แต่วันแล้ววันเล่ากลับเฝ้าหาเกราะมาก าบังตนเองเพ่ือให้มั่นใจว่าปลอดภัยที่สุดก่อนจะออกเดินทาง 
และเหตุการณ์ก็เป็นอยู่เช่นนั้นผ่านวันเวลา และเกราะที่ห่อหุ้มก็หนาขึ้นเรื่อยๆ จนบดบังความเป็น                          
ลูกปลาที่ปราดเปรียว ผู้เขียนจบเรื่องว่า “หลายปีต่อมา...” เป็นการทิ้งไว้ให้ผู้อ่านคิดต่อว่า เรื่องราว
หลังจากนี้จะเป็นเหมือนเช่นที่ผ่านมารึไม่ เป็นต้น 

เห็นได้ว่า แม้เรื่องสั้นจะจัดเป็นงานบันเทิงคดี แต่ก็มิใช่ว่าในเรื่องสั้นจะหาสาระไม่ได้                                   
เพราะหากอ่านเรื่องสั้นด้วยความพินิจพิจารณาแล้วย่อมได้รับประโยชน์หลายทาง โดยเฉพาะ                                       
ภาพสะท้อนสังคมที่แสดงผ่านมุมมองของผู้เขียน ผู้เขียนอาจใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของตนเป็น
วัตถุดิบของเรื่อง หรืออาจจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นปัญหา ในสังคมที่น่าสนใจ ดังนั้นสังคม
จึงเป็นเสมือนผู้ก าหนดแนวคิดในการเขียนเรื่องสั้นที่ส าคัญอีกด้วย  
 

3. การพิจารณาองค์ประกอบของเร่ืองสั้น 

การน าเสนอความคิดในรูปแบบของเรื่องสั้นมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากกว่าการเขียน
ประเภทความเรียงเช่น สารคดี และบทความที่ได้กล่าวถึงในบทที่ผ่านมา เพราะผู้เขียนจะต้องมี                                     
การก าหนดแก่นเรื่องหรือแนวคิด แล้วถ่ายทอดโดยมีการผูกเรื่อง มีเหตุการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้น                                     
มีฉาก บทสนทนา และมีตัวละครทีผู่้เขียนสร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตามโครงเรื่องที่ได้วางไว้ ว่าจะ
เปิดเรื่องอย่างไร ด าเนินเรื่องและปิดเรื่องอย่างไร สิ่งที่กล่าวมาล้วนมีความส าคัญเป็นลักษณะเฉพาะ
ของเรื่องสั้นที่ผู้อ่านเรื่องสั้นอย่างมีวิจารณญาณควรศึกษาท าความเข้าใจ 

ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 156-173) นักวิชาการและนักเขียนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของเรื่องสั้นไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 โครงเรื่อง หมายถึง การก าหนดเหตุการณ์เรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งไว้เป็นเอกภาพก่อให้  
เกิดผลอย่างหนึ่งตามมา ซึ่งในโครงเรื่องจะมีการเปิดเรื่อง ด าเนินเรื่อง และปิดเรื่อง 

เรื่องสั้นที่ดีจะต้องมีความขัดแย้ง ซึ่งจะท าให้เรื่องราวเข้มข้นน่าติดตาม ลักษณะของ       
ความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

3.1.1 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์   
3.1.2 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม  
3.1.3 ความขัดแย้งของมนุษย์กับตัวเอง 

3.2 แนวคิด หรือแก่นเรื่อง หมายถึง สารัตถะส าคัญของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขียนขึ้น แก่นเรื่อง     
จะท าหน้าที่สะท้อนประเด็นของการน าเสนอให้ผู้อ่านเห็น และเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร    
ปราณี สุรสิทธิ์ (2549: 312-313) กล่าวเพ่ิมเติมจากประเด็นนี้ว่า แก่นเรื่องคือสมมติฐานซึ่งกล่าวหรือ
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แสดงนัยแฝงไว้กับการเล่าถึงสถานการณ์ที่ก าหนดอันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ก าหนด เผยให้เห็น                                 
ความซับซ้อนของชีวิตมนุษย์ 

3.2 ตัวละคร หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทปรากฏอยู่ในนิทานเรื่องสั้นอาจเป็น คน สัตว์ สิ่งของก็ได้ 
3.3 ฉาก หมายถึง สถานที่และสิ่งแวดล้อมรอบตัวละครที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง เช่น ภาพท้องทุ่ง 

ถนนหนทาง บรรยากาศ เป็นต้น 

3.4 บทสนทนา หมายถึง ค าพูดโต้ตอบระหว่างตัวละครในเรื่องที่เขียนถึง ซึ่งบทสนทนา
ดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะของตัวละคร 

3.5 ทัศนะหรือมุมมอง หมายถึง กลวิธีการเล่าเรื่องราวให้ผู้อ่านรับทราบในเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนโดยอาจเล่าผ่านตัวละคร 

3.6 การเปิดเรื่อง หมายถึง การเริ่มต้นในฉากแรกของเรื่องที่เขียน เพ่ือเร้าความสนใจของ
ผู้อ่านให้ติดตามงานเขียนเรื่องนั้นๆ 

3.7 การด าเนินเรื่อง หมายถึง การก าหนดให้ตัวละครแสดงบทบาทเรื่องราวไปตามที่ผู้เขียน
ก าหนดไว้ในโครงเรื่องทีละบททีละตอน เพ่ือบ่งบอกเรื่องราวแก่ผู้อ่าน 

3.8 การปิดเรื่อง หมายถึง การจบเรื่องซึ่งจะคลี่คลายปมสงสัย ปมปัญหาทั้งมวล (หรืออาจจะ     
ทิง้ค้างไว้ให้ผู้อ่านคิดต่อก็ได้ ถือเป็นจุดสุดยอดของเรื่อง  

3.9 ท่วงท านองการเขียน หมายถึง ลีลาการใช้ถ้อยค าส านวน เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก  
นึกคิด เจตคติของนักเขียน ซึ่งระบายความลึกซึ้ง ความชัดเจนของชีวิต สะท้อนความคิดออกมาเป็น
ตัวหนังสือ ยกตัวอย่างท่วงท านองในการเขียนเช่น เรียบๆ กระชับรัดกุม เคร่งขรึม อ่อนหวาน คมคาย  
เป็นต้น 

 นอกจากการอ่านเพ่ือหาแก่นเรื่อง หรือแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการสื่อเพ่ือน าไปปรับใช้              
ในชีวิตประจ าวันแล้ว การพิจารณาในส่วนของกลวิธีการน าเสนอ และการใช้ภาษาก็มีความส าคัญ            
ไม่ยิ่งหย่อนเพราะองค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลต่ออรรถรส และความบันเทิงในการอ่านซึ่งก็ถือเป็นหนึ่ง       
ในคุณค่าของงานเขียนประเภทเรื่องสั้น 

 

4. พฤติกรรมการอ่านเร่ืองสั้นอย่างมีวิจารณญาณ 

พฤติกรรมในการอ่านเรื่องสั้นอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบไปด้วยพฤติกรรมดังนี้ 
4.1 การวิเคราะห์แนวคิดหรือแก่นเรื่อง 

ค าว่าแนวคิด หรือแก่นเรื่อง แปลเป็นภาษาอังกฤษมาจากค าเดียวกันคือ Theme แม้จะ
เรียกในภาษาไทยได้หลายค าแต่ในที่นี่ใช้ตามทัศนะของ ถวัลย์ มาศจรัส ว่าคือการรู้ในสารัตถะของ
เรื่อง เรื่องสั้นจะมีเพียงแก่นเรื่องเดียว และผู้อ่านต้องใช้ความสามารถในการตีความ เพราะงานเขียน
ประเภทนี้ไม่อาจสรุปเป็นหลักการเช่นเดียวกับการอ่านต าราหรือหนังสือเรียน ในขณะที่อ่านอย่าง
เพลิดเพลินนั้น ผู้อ่านก็จะค่อยๆ เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงที่ผู้เขียนต้องการสื่อ   



144 

 

ยกตัวอย่างเช่น การอ่านนิทานอีสปเรื่องลูกหมูสามตัวที่เป็นพี่น้องกันสร้างบ้านคนละหลัง
และมีความตั้งใจ ความประณีตในสิ่งที่ท าต่างกัน บ้านที่สร้างอย่างมักง่าย ถูกหมาป่าเป่าพังท าลาย        
ราบคาบในเวลาอันสั้น แต่บ้านที่สร้างด้วยความมานะพยายามกลับสามารถต้านทานลมเป่ าของหมา
ป่าได้ไม่พังทลายไป จากเหตุการณ์ในเรื่องนี้แม้ผู้อ่านจะอ่านเพียงผ่านๆ ก็ยังได้รับอรรถรสความสนุก
ตื่นเต้น แต่ถ้าผู้อ่านใช้การตีความก็จะได้รับรู้ถึงแก่นเรื่องที่ผู้เขียนต้องการแทรกคุณธรรมข้อคิด ให้มี
ความมานะพยายาม ไม่เกียจคร้านแล้วสิ่งที่ท าจะประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าชื่นชม เป็นต้น  

การอ่านนิทานก็มีลักษณะเช่นเดียวกับการอ่านเรื่องสั้น ตรงที่มีเรื่องราว ฉาก เหตุการณ์    
ตัวละคร และแม้ผู้เขียนจะเปรียบเทียบตัวละครเป็นสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่มนุษย์ ผู้อ่านก็ควรรู้ว่าเรื่อง
สั้นจะเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดสัจธรรม แนวคิด การด าเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น ผู้อ่านก็ต้องตีความถึงจะ
เข้าใจแก่นของเรื่องที่อ่านเช่นกัน 

4.2 การตีความค าศัพท์ ส านวนโวหาร หรือถ้อยค าอันเป็นสัญลักษณ์ได้ 
เรื่องการตีความนี้ได้เคยกล่าวถึงไว้แล้วในบทที่ 2 ว่างานบันเทิงคดี อาทิ เรื่องสั้น                                     

นวนิยาย บทกวีนิพนธ์ เหล่านี้ผู้เขียนจะแสดงชั้นเชิงทางภาษาให้ได้ต้องตีความเป็นปกติ อาจใช้                                      
การอุปมาเปรียบเทียบ ใช้สัญลักษณ์ การที่จะเข้าใจเรื่องได้ผู้อ่านต้องมีพ้ืนความรู้ทางภาษาเป็น
ทุนเดิมบวกกับประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ในการอ่าน ก็จะท าให้ตีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น  

ยกตัวอย่าง เรื่องสั้น “เก้าอ้ีดนตรี” ของบินหลา สันกาลาคีรี ผู้เขียนได้ถ่ายทอดแนวคิด
ว่าให้ท าและเป็นในสิ่งที่รัก ไม่ใช่ท าเพราะใครต้องการให้เป็น โดยเปรียบเทียบการนั่งเก้าอ้ีว่าเหมือน
บทบาท สถานะ หรือหน้าที่การงาน บางคนต้องการนั่งมันเพราะใครๆต่างก็ชื่นชมและแย่งชิง                                
แต่ผู้เขียนกลับไม่เห็นด้วยที่จะนั่งโดยถูกบังคับ ไม่ได้สมัครใจหรือไม่รักที่จะนั่งจะเป็นจริงๆ ในเรื่องนี้                                       
ตัวละครเอก คือเด็กหญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้นั่งเก้าอ้ีเพราะการแย่งชิง แต่กลับได้นั่งเพราะเห็นในคุณค่า
ของมันเธอเก็บเก้าอ้ีตัวที่ดูไร้ค่านั้นมานั่ง อย่างคนที่ต้องการจะนั่ง เธอเห็นคุณค่าของเก้าอ้ีตัวนั้นและ
ร้องเพลงอย่างมีความสุขเมื่อได้นั่งมัน ซึ่งผู้เขียนมองว่าการนั่งด้วยใจเช่นนี้เป็นการนั่ง เก้าอ้ีดนตรีที่
แท้จริง ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์คือเก้าอ้ีที่โดยทั่วไปให้ความหมายว่าหน้าที่ แต่ในที่นี้ อาจตีความได้
มากกว่าหน้าที่การงาน เช่น บทบาท ความเป็นตัวตน ความเป็นตัวของตั วเอง การท าในสิ่งที่ใช่                                           
เป็นต้น แล้วใช้การอุปมาการนั่งบนเก้าอ้ีดนตรีว่า การนั่งเก้าอ้ีดนตรีที่แท้จริงต้องมีความรัก ความสุข 
ไม่ใช่เกิดจากการแย่งชิง แข่งขัน   

ผลงานการเขียนของบินหลา ในรวมเรื่องสั้นเจ้าหงิญ เต็มไปด้วยการใช้โวหารภาพพจน์    
ไม่ว่าจะอุปมา บุคลาธิษฐาน การใช้สัญลักษณ์ ดังนั้น ถ้าผู้อ่านไม่มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เลยก็
อาจจะอ่านเรื่องสั้นอย่างการอ่านฆ่าเวลา ไม่ได้แนวคิดหรือแก่นเรื่อง 

เช่นเดียวกับที่ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2556: ค าน า) กล่าวถึงการท าความเข้าใจวรรณกรรม
ว่า การอ่านวรรณกรรมเป็นการอ่านตีความนัยความหมายที่ซ่อนอยู่ระหว่างตัวอักษร ระหว่างประโยค 
ระหว่างบรรทัด ผู้อ่านต้องเชื่อมโยงตัวบทกับบริบททั้งที่อยู่ภายในและภายนอก เชื่อมตัวบทกับ             
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ขนบวรรณกรรม เชื่อมตัวบทกับประสบการณ์ทางอารมณ์และความคิดของผู้อ่าน การอ่านวรรณกรรม
จึงเป็นการ “อ่านได้” ไปสู่การ “อ่านเป็น” ความหฤหรรษ์ของการอ่านก็ยิ่งพูนทวีขึ้น 

4.3 การวิเคราะห์น้ าเสียงและจุดประสงค์ของผู้เขียน 

การตีความทีด่ี มีความเหมาะสม และชัดเจน ผู้อ่านต้องวิเคราะห์จุดประสงค์และน้ าเสียง 
ของผู้เขียนดังจะอธิบายต่อไปนี้ 

4.3.1 น้ าเสียง   
น้ าเสียงมีความส าคัญอย่างไร การรู้น้ าเสียงคือการรู้อารมณ์ ความรู้สึกของผู้เขียน

ที่มีต่อการกระท าของตัวละคร ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ชอบ ไม่ชอบ เย้ยหยัน ดูถูก เสียดสี เป็นต้น       
ในเรื่องของน้ าเสียงนี้คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ ผู้เขียนจะไม่แสดงอย่างเปิดเผย แต่ผู้อ่านที่มีประสบการณ์จะรับรู้
ได้ว่าผู้เขียนรู้สึกอย่างไรโดยสังเกตการใช้ค าที่ผิดที่ผิดทาง หรือใช้มโนส านึกพิจารณาการแสดงออก
ของตัวละครที่กระท าผิด ไม่ควรชื่นชม แต่ตัวละครในเรื่องกลับรู้สึกภาคภูมิใจ เป็นสุข ไม่รู้สึกผิดบาป
อันใด และอาจมีตัวละครอ่ืนๆ ในเรื่องชื่นชมยกย่อง เป็นต้น หากผู้อ่านพิจารณาสิ่งที่อ่านอย่างใคร่ครวญ
ก็จะรู้ได้ว่า ผู้เขียนเองไม่ได้มีความรู้สึกชื่นชมยินดีเช่นตัวละครในเรื่อง แต่กลับรู้สึกไม่พอใจ ชิงชัง 
รังเกียจพฤติกรรมนั้น  

หากไม่สังเกตเห็นค าหรือข้อความที่ดูผิดที่ผิดทาง ผู้อ่านก็อาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่า 
พ้ืนฐานของเรื่องสั้นที่ดีมีเพ่ือรับใช้สังคม เป็นการเปิดโลกทัศน์ และสร้างสรรค์สังคมให้สวยงาม ดังนั้น
ผู้เขียนจึงต้องมีคุณธรรมในการน าเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือเป็นข้อคิดน าไปปฏิบัติได้
ด้วย หากผู้อ่านเข้าใจได้ดังนี้ย่อมไม่วิเคราะห์น้ า เสียงของผู้เขียนว่าเห็นดีเห็นงามต่อการกระท า                             
อันชั่วร้ายซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อสาระที่ผู้เขียนต้องการสื่อ  

4.3.2 จุดประสงค์ 
เมื่อวิเคราะห์น้ าเสียงได้แล้วการวิเคราะห์จุดประสงค์ผู้เขียนก็จะมีความชัดเจนขึ้น 

จุดประสงค์ของผู้เขียนเรื่องสั้นโดยพ้ืนฐานแล้วคือการให้ความบันเทิง แต่เรื่องสั้นในปัจจุบันจ านวน
มากต้องการน าเสนอความคิดประกอบ จุดประสงค์ในเรื่องสั้นจึงมีได้หลากหลาย คือ นอกจากให้                              
ความบันเทิ งแล้ ว  ยั งอาจให้ข้อคิด เตื อนใจ สะท้อนสั งคม กระตุ้น ให้คิดตามเ พ่ือให้ เกิด                              
ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ชื่นชม และจากที่ยกตัวอย่างเรื่องน้ าเสียงไว้ข้างต้น หากรู้ว่าน้ าเสียงของ
ผู้เขียนไม่พอใจ แต่แสดงความไม่พอใจนั้นอย่างไม่กระโตกกระตาก ก็อาจวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องสั้นนั้น
ผู้เขียนอาจมีจุดประสงค์เพ่ือต้องการเสียดสีคนบางกลุ่ม เป็นต้น 

เมื่อรู้น้ าเสียงและจุดประสงค์เช่นนี้แล้วการจะตีความก็จะง่ายขึ้น เช่น เมื่อรู้ว่า
จุดประสงค์คือการสะท้อนสังคม การตีความก็ต้องแสดงภาพสะท้อนความเป็นไปที่เกิดขึ้นในสังคม                             
แต่หากตีความว่าผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการสอน เวลาผู้อ่านตีความก็ต้องได้ข้อคิดค าสอนออกมา                         
ไม่ใช่ตีความเป็นการบอกเล่าเรื่อยเปื่อยที่สรุปแล้วไม่รู้ว่าต้องการสอนอะไร 
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4.8 การประเมินค่างานเขียน หรือประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน 

คุณค่าของเรื่องสั้นนอกจากจะสามารถพิจารณาจากศิลปะในการประพันธ์ที่ส่งเสริม
อรรถรสและความบันเทิงของผู้ อ่านแล้ว คุณค่าอีกประการของเรื่องสั้นคือสะท้อนให้เห็นถึง                            
ความเข้าใจในมนุษย์ และแง่คิดในการด าเนินชีวิตที่บางคนอาจหลงลืม หรือมองข้าม ผู้เขียนจะเลือก
หยิบประเด็นที่มีคุณค่าต่อสังคมมาเขียนเพ่ือเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้คนได้เห็นและตระหนักในปัญหาที่
มี นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถดึงข้อคิดจากเรื่องมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย ต่อไปนี้จะ
ยกตัวอย่างค าประกาศคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน                                      
(ซีไรต์) ที่ได้อธิบายถึงคุณค่าของเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลจากหนังสือรวมเรื่องสั้น “เราหลงลืมอะไร
บางอย่าง” 

 
 

ภาพที่ 6-1  ปกหนังสือรวมเรื่องสั้น เราหลงลืมอะไรบางอย่าง 
(ท่ีมา: วัชระ สัจจะสารสิน, 2552) 

 

ค าประกาศของคณะกรรมการมีเนื้อหาดังนี้ 
 

ค าประกาศคณะกรรมการตัดสิน 

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) 
ของประเทศไทย ประจ าปี พุทธศักราช 2551 

คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน                                                      
(ซีไรต์) ประจ าปีพุทธศักราช 2551 มีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้นชื่อ เราหลงลืมอะไร
บางอย่าง ของวัชระ สัจจะสารสิน ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง
อาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจ าปี พุทธศักราช 2551 
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หนังสือรวมเรื่องสั้นชื่อ เราหลงลืมอะไรบางอย่าง ของวัชระ สัจจะสารสิน  
เป็นงานเขียนสะท้อนภาพชีวิตและสังคมไทยในยุคที่โลกก าลังเปลี่ยนแปลง ผู้เขียน
ชี้ให้เห็นว่าสังคมปัจจุบัน มนุษย์มีความขัดแย้ง ต่อสู้และแข่งขันกันในการเมือง 
สังคม และวัฒนธรรม มนุษย์เปลี่ยนไปตามโลกโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว จากความละเมียด
ละไมไปสู่ความหยาบกระด้าง จากคนที่มีน้ าใจไมตรีไปสู่คนเพิกเฉยเย็นชา จากคน
สังคมเรียบง่ายไปสู่สังคมที่ซับซ้อนขึ้น ในสภาพดังกล่าวมนุษย์จึงตกอยู่ในวังวน                                    
แห่งความสับสน แปลกแยก และหวาดระแวง เราหลงลืมอะไรบางอย่าง ซึ่งเป็นชื่อ
หนังสือ จึงเป็นแกนกลางที่โยงเรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกัน ท าให้ฉุกคิดว่า เราหลงลืม 
“อะไร” บางอย่างในชีวิตไปหรือไม่ 

ผู้เขียนใช้กลวิธีเล่าเรื่องที่มีพลัง ผ่านการใช้ภาพเปรียบและการสร้างเรื่องที่
มีเสน่ห์ ชวนให้ผู้อ่านติดตามครุ่นค านึง และท้ายสุดก็ยังคงความฉงน ท้าทายให้
ตีความได้หลายนัย 

หนังสือรวมเรื่องสั้นชื่อ เราหลงลืมอะไรบางอย่าง ของวัชระ สัจจะสารสิน     
จึงสมควรได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซี ยน (ซีไรต์)                                          
ของประเทศไทย ประจ าปี พุทธศักราช 2551 

  

 เห็นได้ว่าค าประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์นี้ได้ประเมินคุณค่าของเรื่องสั้น 
“เราหลงลืมอะไรบางอย่าง” ออกเป็น 2 ประเด็นส าคัญ นั่นคือ  

4.8.1 คุณค่าในเชิงเนื้อหา ในการสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการกระท า
ของคนในสังคมจากสังคมที่เรียบง่ายมีน้ าใจไมตรีต่อกัน กลายไปเป็นสังคมที่พัฒนาอย่างซับซ้อนเช่น
ความสัมพันธ์ของคนท่ียุ่งยาก ไม่ไว้วางใจ จนเพิกเฉยเย็นชาต่อกัน   

4.8.2 คุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ ตามประกาศคือ “ผู้เขียนใช้กลวิธีเล่าเรื่องที่มีพลังผ่าน                           
การใช้ภาพเปรียบและการสร้างเรื่องที่มีเสน่ห์ ชวนให้ผู้อ่านติดตามครุ่นค านึง และท้ายสุดก็ยังคง                             
ความฉงนท้าทายให้ตีความได้หลายนัย” 

นี่คือตัวอย่างที่ท าให้เห็นว่า การพิจารณาคุณค่าของเรื่องสั้นควรจะพิจารณาใน                           
สองประเด็นส าคัญทั้งด้านเนื้อหาและวรรณศิลป์ ซึ่งก็ควรถือเป็นหลักที่ผู้ อ่านเรื่องสั้นอย่างมี
วิจารณญาณพึงกระท าเช่นกัน 

 

5. ตัวอย่างการอ่านเร่ืองสั้นอย่างมีวิจารณญาณ 

ในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างการอ่านเรื่องสั้นอย่างมีวิจารณญาณ ในเรื่องสั้น 2 ประเภท ได้แก่     
เรื่องสั้นประเภทให้แนวคิด และเรื่องสั้นประเภทผูกเรื่อง การวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ข้อ ได้แก่ 1)คุณค่า                                
เชิงเนื้อหา คือ การตีความเพ่ือท าความเข้าใจแนวคิดหรือแก่นเรื่อง 2)คุณค่าเชิงวรรณศิลป์ คือ                              



148 

 

การพิจารณาการใช้ภาษา ภาพพจน์ สัญลักษณ์ และพิจารณาตามโครงสร้างของเรื่องสั้น  และ                           
3)การน าไปใช้ คือ การดึงข้อคิด หรือแนวคิดที่สามารถน าไปปรับใช้กับตนเอง สามารถน าเสนอได้
ดังต่อไปนี้ 

5.1 เรื่องสั้นประเภทให้แนวคิด 

เรื่องสั้นประเภทให้แนวคิด เป็นเรื่องสั้นที่นอกจากผู้อ่านจะได้รับความบันเทิงแล้วยังได้
ประโยชน์ในการประเทืองปัญญา เป็นแนวคิดในการใช้ชีวิต สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของสังคม
มนุษย์ที่มีทั้งสุขและทุกข์ ผู้อ่านสามารถน ามาขบคิดแล้วเห็นในมุมมองที่ต่างออกไปจากท่ีเคยเห็น 

เรื่องสั้นประเภทนี้มีค่อนข้างมากโดยเฉพาะในงานเขียนเรื่องสั้นคุณภาพ ที่จะเน้นการให้
แนวคิดเพ่ือสะท้อนปัญหา และการสร้างสรรค์สังคม ตัวอย่างที่ยกมาต่อไปนี้มาจากหนังสือรวม                                 
เรื่องสั้น สาบอีสาน 

. 
ภาพที่ 6-2  ปกหนังสือรวมเรื่องสั้นนักเขียนแห่งอีสาน สาบอีสาน 

(ที่มา: สัญญา พานิชยเวช, 2551) 
 

ตัวอย่าง 
มาดามเขียว: นางฟ้าของแฟรงค์ 

อีเขียวไม่เคยไปท างานกรุงเทพ พัทยาหรือภูเก็ตหรอก แม้แต่ตัวเมือง
ขอนแก่นมันก็มีโอกาสเข้าไปเหยียบแค่สองครั้ง ครั้งแรกครูพาไปเที่ยวงานวันเด็กของ
ค่ายศรีพัชรินทร์ ส่วนครั้งหลังหนีไปเที่ยวงานไหมกับเพ่ือนตอนแตกเนื้อสาว กลับมา
โดนแม่ตีเอาเกือบหลังหัก 

ด้วยรูปลักษณ์อันแสนจะขี้ริ้วขี้เหร่ เพ่ือนร่วมชั้นจึงพากันเรียกอีเขียวว่า                                                 
“อีเขียวสาง” ทั้งที่หน้าตาของพ่อแม่และพ่ีชายพี่สาวก็พอไปวัดไปวาได้ แต่อีเขียวมัน
กลับผ่าเหล่าผ่ากอ รูปร่างอัปลักษณ์กว่าคนอ่ืน เพ่ือนก็ล้อพ่อแม่ก็ไม่รัก ส่วนครูก็
เกลียดชังเบื่อหน่ายในความโง่เง่าเต่าตุ่นของอีเขียว ครูบอกว่านี่ถ้าโตขึ้นคงเป็น                                                 
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คู่แฝดของนางประแดะ และถ้าเกิดมีคนหมายตาก็คงไม่โชคดีมีระเด่นลันไดมา                                   

เทียวแทะโลม อีเขียวมันไม่เข้าใจหรอกเพราะมันไม่มีความรู้เรื่องวรรณคดี 
“ถ้าจะมี ก็คงเป็นระเด่นจัญไร” ครูว่าหมายให้เจ็บช้ า หากแต่อีเขียวท า                                         

หน้างงๆ 

แต่...หลังจากจบมอหกมาแค่สี่ปี อีเขียวก็มีผัวแซงหน้าเพ่ือนไปเรียบร้อย  
ระเด่นของอีเขียวเป็นหนุ่มสกลนครที่ตามเพ่ือนมาทอดผ้าป่าท างานเป็นกรรมกรใน    
เมืองหลวง ฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยดีนัก พอเจอกันวันแรกก็ได้เรื่อง อาจเป็นเพราะ
ฟ้าลิขิตหรือน้ าอมฤตก็มีน้ าหนักก้ ากึ่งกัน พ่อแม่จับอีเขียวแต่งงานหลังร่วมมือกับ
หนุ่มผ้าป่าท าผิดประเพณี  ส่วนพ่อแม่ฝ่ายชาย พอเห็นหน้าลูกสะใภ้ถึงกับ                                        

แอบส่ายหน้า แต่ท าไงได้ อีเขียวมันเพิ่งสิบหก หากบิดเบี้ยวมีหวังโดนคดีพรากผู้เยาว์ 
อีเขียวมีความสุขไม่ถึงปี ระเด่นลันไดก็กลายเป็นระเด่นจัญไรเหมือนที่ครู

ท านาย  เพ่ือนบ้านก็คอยกระแนะกระแหนอยู่เรื่อยว่าเหมือนกิ่งทองใบต าแย ความจริง 
ผัวของอีเขียวหน้าตามันก็ไม่ได้หล่อเหลาอะไร แต่เมื่อเข้าคู่กันแล้วก็เหลื่อมกันเห็นๆ 
อีกอย่างก็คือ  มันจ าใจแต่งงานเพราะความพลั้งพลาด นิสัยมันชอบดื่มเหล้าเมายา 
สนุกสนานเฮฮาไปวันๆ งานการไม่ท าแต่คนงามอย่างอีเขียวก็ไม่เคยปริปากบ่น ยัง
ก้มหน้าก้มตาท ามาหาเลี้ยงผัวด้วยความภักดี แต่พ่อตาแม่ยายสิทนดูไม่ได้ ออกหน้า
เป็นปากเป็นเสียงแทน  เมื่อเห็นลูกสาวล าบากเกินบทบาทเมีย ในที่สุดถึงกับออก
ปากขับไล่ไสส่ง ทีนี้มันก็เข้าทางระเด่นของอีเขียวที่ไม่ยอมให้ไล่ซ้ าสอง มันโบกมือลา
หายไปสมใจรอ มันจากอีเขียวไปก่อนที่ลูกจะออกมาลืมตาดูโลกแค่เดือนเดียว 

เพ่ือนบางคนสมน้ าหน้าในความใจง่ายของมัน บางคนเวทนาสงสารที่อีเขียว
มันประสบชะตากรรมเป็นม่ายผัวทิ้งตั้งแต่ยังสาวรุ่น ดูตามความน่าจะเป็นแล้ว                                      
อีสางเขียวของเพ่ือนๆ คงเป็นม่ายไปตลอดชีวิต ด้วยคุณสมบัติของมันเพียบพร้อมไป
ทุกประการ ทั้งข้ีเหร่-โง่-จน-สกปรก 

“กูบอกแล้ว วาสนาอย่างมึงก็ได้แค่ระเด่นจัญไรแหละเขียวเอ๊ย!” ครูคนเดิม
พูดเมื่อเห็นมันก าลังยืนตากผ้าอ้อมลูกในเย็นวันหนึ่ง น้ าเสียงนั้นอีเขียวไม่แน่ใจว่าครู
แสดงความเห็นใจหรือต้องการซ้ าเติมกันแน่ 

..ชีวิตยังไม่สิ้น ต้องดิ้นต่อไป..อีเขียวเคยได้ยินค านี้ และจดจ าไว้เป็นก าลังใจ     
ในยามที่ตัวเองเกิดท้อแท้ 

เวลาผ่านไปหลายปี อีเขียวก็ทนเลี้ยงลูกของมันไปตามบุญตามกรรม พ่อแม่
ของมันก็กลายเป็นคนขี้บ่นขี้หงุดหงิดขึ้นทุกวัน มันก็น่าเห็นใจแกอยู่หรอก ไหนจะ
เพ่ือนบ้านค่อนแคะ ไหนจะช่วยอีเขียวหาเลี้ยงลูกมัน อีเขียวก็อยู่อย่างจ านนต่อ                                         

เสียงก่นด่าจนกลายเป็นความเคยชิน 
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ดื้อจัง..ไอ้ลูกไม่มีพ่อ..ลูกอีหน้าผี..อย่างอแง..เดี๋ยวฟาดด้วยไม้คาน มีอะไรก็
แด..ซะ.. อีเขียวฟังจนชินหู บางทีมันนึกเบื่อบ้าน แต่ไม่รู้จะเตลิดไปไหน ความรู้ไม่มี  
เงินก็ไม่มี เพ่ือนร่วมรุ่นหลายคนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยกันแล้ว ขณะที่ลูกชายอีเขียว
เริ่มเข้าอนุบาล ค่าใช้จ่ายยิ่งเพ่ิมมากขึ้น จากเดิมที่ฝืดเคียงย่ าแย่อยู่แล้ว กลับซ้ า
กระหน่ าหนักเข้าไปอีก บางทีมันคิดอยากเร่ขายเลือดขายอวัยวะไปโน่น ชีวิตของ                                                  
อีเขียวเหมือนคนก าลังจมน้ าตาย 

แต่..ขณะที่พะงาบๆ ท่ามกลางมรสุมชีวิต เทพบุตรตนหนึ่งก็เหาะดั้นลัดฟ้า
ผ่านมาเห็นเข้า ช้อนเอาร่างอีเขียวมาไว้ในอ้อมกอดอย่างทะนุถนอม เทพบุตร                                                 

หน้าหยกจมูกโด่งหัวแดงในคราบซุปเปอร์แมน พาร่างที่ยังหายใจรวยริน เหาะหาย
เข้าไปในกลีบเมฆ  สู่วิมานสวรรค์-เยอรมันนี 

บอกแล้วไงว่าอย่าล้อเล่นกับชีวิต เหตุการณ์ที่พลิกผันยิ่งกว่าถูกรางวัล
แจ๊คพ็อตของอีเขียว เกิดขึ้นในงานบุญบั้งไฟของอ าเภอ คราวนี้คนในหมู่บ้านต่างเชื่อ
แล้วว่าฝรั่งมันชอบคนเล็กๆ ด าๆ ขี้ริ้วอย่างอีเขียว มันตามมาถึงบ้านพร้อมเพ่ือนคน
ไทย จัดการนัดสู่ขอด้วยสินสอดนับล้าน อีเขียวตาเหลือกตกอกตกใจแทบฉี่รดผ้าถุง 
พ่อแม่มันก็ตกอยู่ในอาการเดียวกัน ข่าวนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว หลายคนไม่เชื่อ 
พากันทยอยมาดูให้เห็นกับตาเห็นแล้วยังไม่อยากจะเชื่อ 

บัดนี้อีเขียวไม่ใช่นางประแดะอีกต่อไป แต่มันเป็นนางไอ่ค า ที่คู่ควรยิ่งกับ                                                   

ผาแดง เทพบุตรผมทอง วิศวกรหนุ่มผู้แสนดี 
อีเขียว..อีสางเขียว..นางประแดะ..กลายเป็นอดีตไปแล้ว จากนี้ไปมีแต่                                                

“มาดามเขียว” ..นางฟ้าของแฟรงค์.. 
เรื่องราวของอีเขียวถูกกล่าวถึงไม่รู้เบื่อ บ้างว่าเป็นบุญของมัน บุญของลูก                                              

บุญของพ่อใหญ่สาแม่ใหญ่มี รวมทั้งญาติพ่ีน้อง บ้างว่าฝรั่งมันตาบอดสี บ้างว่าอีเขียว
เล่นของเพ่ือนร่วมรุ่นต่างพากันซุบซิบด้วยความอิจฉา ครูของอีเขียวพอทราบข่าว
ถึงกับอึ้งไปชั่วขณะ 

ชีวิตอีเขียวกับตาลปัตร ผาแดงแฟรงค์หอบหิ้วมันและลูกไปฮันนีมูนและ
เยี่ยมบ้านที่เยอรมัน ก่อนท าเรื่องย้ายมาท างานที่เชียงใหม่ บ้านใหม่ของอีเขียวเป็น
คฤหาสน์ริมเชิงเขา แวดล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ตกแต่งจัดสวนเหมือนวิมานใน
ฝัน ลูกของมันผละหนีจากโรงเรียนข้างวัดมาเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติ 

ไอ่ค า-มาดามเขียว สร้างบ้านใหม่ให้พ่อแม่ราคาเกือบสามล้าน เป็นบ้านที่
ใหญ่โตและสวยงามที่สุดในละแวกต าบล เครื่องอ านวยความสะดวกครบครัน                                           
กลับบ้านแต่ละที อีเขียวโดนญาติพ่ีน้องรุมหน้าตอมหลัง มีแต่คนอยากสนิทชิดใกล้ 
รูปร่างหน้าตาของมัน มีสง่าราศีขึ้นเหมือนตายเกิดใหม่ กลิ่นน้ าหอมกรุ่นไปทั่วเรือนกาย 
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เสื้อผ้าเครื่องประดับราคาแพงชนิดคุณหญิงคุณนายยังอิจฉา บัดนี้เด็กโง่อย่าง                                          
อีเขียวพูดภาษาอังกฤษ และเยอรมันปร๋อ มีลูกชายหัวแดงให้แฟรงค์อุ้มอีกคน 
หน้าตาน่ารักน่าชัง ขณะที่ “บักสุนทร” ลูกชายคนโตที่เปลี่ยนชื่อเป็น “ฟรองซ์” นั้น
ก็เก่งภาษาอังกฤษไม่แพ้ผู้เป็นแม่ 

พ่อใหญ่สาแม่ใหญ่มียิ้มแก้มไม่หุบ ญาติพ่ีน้องทยอยมาชมบุญบารมี ทุกคน    
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ใครมีลูกสาวควรจะส่งไปอยู่แถวพัทยา ภูเก็ต ชลบุรี หรือ
กรุงเทพฯ เผื่อจะโชคดีเหมือนอีเขียวบ้าง 

“เรื่องนี้มันแล้วแต่วาสนาเนอะ” บางคนออกความเห็น โดยยกกรณีของมา
ดามเขียวที่เพียงแต่จูงมือลูกไปดูเขาแห่บั้งไฟ ยืนเก้ๆ กังๆ ยังดันไปถูกตาฝรั่ง 

“บุญของลุงสาป้ามี” อีกคนว่า 
“แล้วพูดกับลูกเขยเป็นบ่” ใครคนหนึ่งในวงถามด้วยความสงสัย 

“บ่เป็นดอก” แม่ใหญ่มีตอบอายๆ มือขยับสร้อยคอทองค าเส้นโต 

“อีเขียวมันสอนกูค าหนึ่ง มันบอกว่าเอาไว้ขอเงินลูกเขย” พ่อใหญ่สา                                        
อวดขึ้นขณะเทไวน์แจกจ่าย 

“ว่าจั่งได”๋ เพ่ือนร่วมวัยตาลุก 

“กิ้บ มี  มัน นี่  พีด” พ่อใหญ่สาว่าช้าๆ พลางกับนิ้วประกอบเสริม                                          

ความมั่นใจ 

“กิ้บ มี มัน นี่ พีด..”  
“กิ้บ มี มัน นี่ พีด..” 

ทุกคนในวงไวน์พึมพ าตามอย่างตั้งอกตั้งใจ พร้อมหงายฝ่ามือขึ้นนับนิ้ว
เลียนแบบผู้มีบุญ เพราะหวังจะจดจ าไว้สื่อสารกับหลานเขยฝรั่งด้วยจุดหมาย                                        

อันเดียวกัน .. กิ้บ มี มัน นี่ พีด .. 
สงกรานต์ปีนี้ หมู่บ้านเล็กๆอย่างโคกแง้คึกคักเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะ

มีผ้าป่ามาทอดถวายที่วัดเหมือนหลายหมู่บ้านแล้ว ผ้าป่าบ้านโคกแง้นั้นมีความพิเศษ
ตรงที่ไม่ได้มาจากกรุงเทพฯเช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่มาจากโน่น..เมืองเชียงใหม่..                                           
ผาแดง แฟรงค์และมาดามไอ่ค าเขียวเป็นประธานน าคณะผ้าป่าขึ้นรถปรับอากาศ                                          

วีไอพีพร้อมด้วยเงินเกือบครึ่งล้าน และคอมพิวเตอร์อีกสิบเครื่องมาทอดถวายที่วัด
และโรงเรียน ตอนค่ ายังฉลององค์ผ้าป่าด้วยคณะหมอล ายอดฮิตอันดับหนึ่งของ                                           
ภาคอีสานเสียด้วย สถานีวิทยุชุมชนต่างประโคมข่าวอย่างครึกโครมต่อเนื่องกัน
ล่วงหน้าเป็นเดือน ที่ส าคัญคือบรรดาสาวแก่แม่ม่ายต่างพากันจดจ่อรอคอย                                         

คณะผ้าป่าที่มาดามเขียวโทรศัพท์มาบอกว่าจะมีเพ่ือนฝรั่งของผาแดงแฟรงค์มาด้วย
เกือบสิบคน มันเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่ธรรมดาของหมู่บ้านที่แสนทุรกันดารแห่งนี้ 
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ก่อนถึงวันสงกรานต์ราวสัปดาห์  ผู้ ใหญ่บ้านระดมลู กบ้านออกท า                                                         

ความสะอาดตามถนนหนทาง ตระเตรียมสถานที่ทั้งบ้าน วัด โรงเรียนเป็นการใหญ่ 
คล้ายกับว่าเทวดาจะเสด็จลงมาให้ลาภ โดยเฉพาะบ้านหลังใหญ่ของมาดามเขียวที่
เป็นศูนย์รวม มีการกวาดล้างเช็ดถู ตกแต่งเสียใหม่เอ่ียม แม่ใหญ่สาจัดหาอาหาร
เครื่องดื่มมาตอบแทนน้ าใจเพ่ือนบ้าน ซึ่งแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาดามเขียวสั่ง
ให้เบิกจ่ายได้อย่างไม่อ้ัน 

“เป็นบุญของบ้านเฮาแท้ๆ ที่มีลูกหลานดีๆ อย่างนี้” พอเหล้าเข้าปาก                                               

ไม่ทันไร ใครคนหนึ่งก็ชิงโอกาสเปิดประเด็นเอาใจเจ้าภาพ ซึ่งเรื่องท านองนี้หรือ                                                    

คนประเภทนี้มีอยู่ทุกหมู่บ้านทุกสังคม จะแตกต่างกันก็เพียงแต่จ านวนมากน้อย 

“อีกสามเดือน ผัวของมันจะเปิดบริษัทเอง อีเขียวว่าจะเอาเด็กบ้านเราไป
ท างานด้วย แต่ต้องจบมอปลายเป็นอย่างต่ า” พ่อใหญ่สาคุยอวด มือคลึงแก้วไวน์ไป
มา 

“ฮ่วย! นับดูมันก็มีไม่เท่าไหร่ จบมอต้นก็หนีเข้ากรุงเทพฯกันหมด รู้อย่างนี้
เรียนต่อไปนานแล้ว” เพ่ือนบ้านอีกคนบ่นเสียดาย 

“อย่างมึงนะ ต้องมอปลายนาโน่น ฝรั่งมันอยากได้ผู้หญิงโว้ย ! แล้วพวกนี้
หละ ใครจบมอปลายบ้าง กศน.ก็ยังดี” ผู้ใหญ่บ้านกวาดสายตาไปยังกลุ่มผู้หญิงที่                                                    
นั่งดื่มสปายอยู่อีกวง ทุกคนพากันสั่นหัว ก้มหน้าลงมองพ้ืนหินอ่อน ความเริงรื่นก่อน
หน้านี้ลดวูบลงเหมือนเครื่องบินตกหลุมอากาศ ต่างคิดตรองกันว่า..แล้วอีสางเขียว
ล่ะ มันวิเศษวิโสแค่ไหน จบปอหกก็ได้ตีนครูถีบออกมา หน้าตาก็โคตรขี้เหร่ เป็นม่าย
ผัวทิ้ง เนื้อตัวสกปรกมอมแมม ฐานะก็ยากจนขัดสน ไอ้ฝรั่งหน้าโง่มันไม่มีตากันรึไง
กันหนอ..เวรกรรม.. 

“เฮ้อ!..อย่างนี้แหละวะ บ้านป่าขาดอน ต่อจากนี้ไปเราต้องก้าวให้ทันโลก      
ต้องส่งเสริมการศึกษาของลูกหลาน ใช่ไหมครู ” ทีนี้  ผู้ ใหญ่บ้านหันมาทาง                                                      
อดีตครูประจ าชั้นของมาดามเขียว คุณครูยิ้มเฝื่อนๆ ก่อนยกแก้วไวน์ขึ้นกระดก                                                  

รวดเดียวแล้วหยิบเนื้อทอดยัดใส่ปาก 

“คิดคร่าวๆเดี๋ยวนี้บ้านเรามีไม่ถึงสิบ เพ่ิงมาเรียนเอาก็รุ่นของหลานเขียวนี่
แหละ ตอนนี้มีเรียนราชภัฏสองคน นอกนั้นเข้ากรุงเทพฯ ไม่ค่อยได้ข่าวคราว พวกนี้
ไม่คิดถึงบ้าน ไม่คิดถึงโรงเรียน ไม่เหมือนหลานเขียว” ครูเตะลูกยอเข้าประตูใจ
เจ้าภาพเป็นการส่งท้าย หลายคนเบ้ปากให้กัน..เชอะ..”หลานเขียว” ..แต่ก่อนเรียกมัน 
อีประแดะไม่ใช่หรือตบหัวเฆี่ยนตีกลั่นแกล้งมันทุกวี่ทุกวันเหมือนเศษศิษย์ หลายครั้ง
ที่มันร้องห่มร้องไห้เพราะโดนทั้งเพ่ือนและครูแกล้ง แต่..อีเขียวมันเป็นนางฟ้าซ่อน
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รูป.. มันงามข้างใน..ไม่เคยอาฆาตมาดร้าย ตั้งแต่มีผัวฝรั่ง มันหาโน่นเอานี่มาให้
หมู่บ้านไม่ขาด 

“นึกถึงตอนตบกะโหลกมันมั้ยครู ” คนนั่ งข้างดักคอขึ้นเบาๆ ด้วย                                         

ความหมั่นไส้ 
ครูแอบเอาศอกกระทุ้งสีข้างคนปากอยู่ไม่สุข แล้วแค่นยิ้มกลบเกลื่อน                                                

ปรายตาอ่อนโยนไปยังพ่อใหญ่สาที่นั่งฝั่งตรงข้าม ทุกวันนี้แกตกอยู่ในฐานะลูกหนี้
ของพ่อใหญ่สา เงินหนึ่งหมื่นดอกร้อยละสามต่อเดือนยังขาดส่งดอกมาเข้าเดือนที่
สามแล้ว เกิดแกอารมณ์ขุ่นขึ้นมา เอ่ยปากถามทวงกลางวงมิเสียหน้าเอาหรือดีไม่ดี                                         
ยุให้ลูกสาวหอบเครื่องคอมกลับเชียงใหม่ก็เสร็จกันเท่านั้น สองขั้นท่ีวาดหวังเอาไว้คง
มีอันหลุดลอยไปด้วย 

..มีเงินนับว่าน้อง มีทองนับว่าพ่ี..เป็นความจริงที่มิอาจปฏิเสธ ก่อนนั้นไม่มี
ใครมาสนใจอีเขียวและครอบครัวหรอก หากจะบอกว่าแม้แต่หมายังไม่มองก็คิดว่า 
ไม่เกินจริงนัก เงินนี่แหละที่ดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามา หลายคนที่หัวแข็ง ประเภท
อนุรักษ์นิยม และเคยตั้งข้อรังเกียจเขยฝรั่งก็เปลี่ยนเป็นยอมรับและชื่นชม ต่างอย่าง
ให้ลูกหลานมีบุญวาสนาอย่างอีเขียวบ้าง 

“พวกนี้จะเข้าตาฝรั่งบ้างไหมนะ” อีกคนพูดขึ้นพลางกวาดสายตาไปรอบๆ      
ทุกคนเมื่อได้ฟังต่างทยอยพยักหน้าตามๆ กัน ฝรั่งมาคราวนี้เป็นสิบ หากมันเอา                                         
สาวชาวบ้านโคกแง้ไปท าเมียกันหมด รับรองว่าหมู่บ้านต้องเจริญกว่าอ าเภอ อาจมี
ธนาคารมาตั้งสาขา มีตู้เอทีเอ็ม เครื่องใช้ไม้สอย ถนนหนทางดีขึ้นผิดหูผิดตา ถึงขั้นมี
โรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ใครจะไปรู้ แล้วทีนี้ลูกหลานพันธุ์ผสมจะเกลื่อนบ้านเต็ม
ถนนพอๆ กับรถรุ่นใหม่ที่จอดเรียงรายอยู่ตามโรงรถบ้านใครบ้านมัน ทุกคนพากัน
พูดภาษาฝรั่งได้คล่อง รสนิยมทันสมัย กลายเป็นหมู่บ้านอินเตอร์ คราวนี้และบ้าน
โคกแง้ก็จะโด่งดังไปทั่วโลก 

ข่าวว่ามันชอบพวกตัวเล็กๆ ด าๆ” เสียงกระซิบจากอีกด้านหนึ่ง ถ้อยค าที่         
ตั้งข้อสังเกตดังกล่าวท าให้ความหวังดูจะลดลง แต่อย่างไรเสียมาดามเขียวก็เป็น                                                  

ลูกในบ้านหว่านในสวนก็คงหาทางสนับสนุนคนบ้านเดียวกันเต็มที่อยู่แล้ว 

กว่าที่ทุกคนจะแยกย้ายกันก็ปาเข้าเกือบห้าทุ่ม บางคนถือโอกาสหนีบเหล้า
เบียร์และถือกับแกล้มกลับไปด้วย ซึ่งเศรษฐีประจ าหมู่บ้านก็ไม่ได้หวงห้าม นับจาก
วันนี้ไปจนถึงวันผ้าป่าสงกรานต์ มาดามเขียวโทรศัพท์มาให้เลี้ยงดูพ่ีน้องร่วมบ้าน
ที่มาชื่นชมวาสนาบารมีกันอย่างเต็มที่ 

แกก็รับค าลูกด้วยความเต็มใจ การได้มีชีวิตสุขสบายทุกวันนี้ก็เพราะลูกสาว                                   
พ่ีสองคนที่เคยรังเกียจเดียดฉันท์ก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วย 
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สองสามีภรรยาสบตาแล้วยิ้มให้กัน รู้สึกเหมือนวันที่เข้าเรือนหอ..แม่ใหญ่สี
ควานมือข้ึนปิดไฟหัวเตียง.. 

“พ่อใหญ่..” เสียงตะโกนเรียกอยู่นอกรั้ว พ่อใหญ่สาปรือตาขึ้นพลางบ่นใน
ใจว่าใครกันมันมาเรียกตั้งแต่เช้ามืด แกงัวเงียขึ้น ลุกเดินมายังหน้าต่าง  คลี่ม่าน
ออกมาดูก็พบหลานเขยเดินงุ่นง่านอยู่หน้าประตู 

“อีหยังของมันวะ” แกเกาหัวอย่างไม่สบอารมณ์นัก เดินลงมาข้างล่างหยิบ
รีโมต ข้างบันไดมากดปุ่มเปิดประตูรั้ว 

“เอาเบียร์มาถอนหน่อยพ่อใหญ่” หลานเขยกระแทกก้นลงบนม้าหินอ่อน 

“เอาแต่เช้าเลยมึง มีเรื่องอีหยังบ่” แกเดินไปเปิดประตูหยิบเบียร์และแก้ว
มาให้หลานเขย 

“ก็ทะเลาะกับเมียปากหมานั่นแหละ ซัดมันไปสองแข้ง” หลานเขยเทเบียร์                                                   
ลงแก้วแล้วรีบสาดเข้าปาก พ่อใหญ่สาได้แต่อมยิ้มเหมือนเป็นเรื่องปกติ 

“มันบ่นบอกเบื่อผัว หาว่าขี้เกียจ ไม่มีเงิน หน าซ้ ายังขู่ว่าจะหนีไปเอาผัวฝรั่ง    
ดูซิ ดูมัน..” หลานเขยเบิ้ลเบียร์อีกแก้ว 

พ่อใหญ่มาพูดปลอบอกปลอบใจหลานเขยให้คลายความขุ่นมัวยกเหตุผลมา
อ้างสารพัด ทั้งเรื่องครอบครัวที่อบอุ่น ไม่เหมือนอีเขียวที่เป็นม่าย รวมทั้งเรื่อง                                                   
บุญวาสนาที่ท ามาไม่เหมือนกัน 

“เกิดอุตริคิดแบบมันหมดก็จบกันสิพ่อใหญ่ ครอบครัวไม่พังกันหมดรึ..” 

มึงก็วิตกเกินเหตุ น้อยคนหรอกที่จะมีผัวดีเหมือนอีเขียวมัน แล้วฝรั่งที่ไหน
จะไปเอา  มันต้องดูก่อนว่าใครมีผัวอยู่แล้ว” พ่อใหญ่สาให้สติ 

ต่อมาไม่นานนัก..ครูประจ าชั้นคนเก่าของอีเขียวก็จ้ าพรวดๆ เข้ามาร่วมวง
ด้วย 

ด้วย..สาเหตุ..เหตุผล และจุดหมายอันเดียวกัน.. 
             (ทัศนาวดี สโมสรนักเขียนภาคอีสาน, 2551: 134-145) 

 

5.1.1 คุณค่าในเชิงเนื้อหา  
เรื่องสั้น มาดามเขียว: นางฟ้าของแฟรงค์ เป็นเรื่องสั้นที่สะท้อนความขัดสนของ       

ผู้คนในชนบทอีสาน หมู่บ้านเล็กๆ ห่างไกล ไร้คนเหลียวแล ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ยากจนและ
การศึกษาต่ า ฉะนั้นเพ่ือให้หลุดพ้นความทุกข์ยาก เงินจึงเป็นปัจจัยส าคัญของชีวิตที่จะดลบันดาลทั้ง
ความสุข ลาภ ยศ การนับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้าน ดังนั้น ไม่ว่าเงินที่ได้จะได้มาโดยวิธีใดก็ยังเป็นที่
ชื่นชมต้องการของชาวบ้านในภาคอีสานบางกลุ่ม  
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เรื่องสั้นเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมในการแต่งงานระหว่างผู้หญิงอีสานกับ
ชาวต่างชาติ ด้วยหวังว่าจะน าเงินทอง และความสุขสบายมาให้ ในเรื่องนี้ได้ยกตัวอย่าง “อีเขียว”        
หญิงสาวชาวอีสาน การศึกษาต่ า ยากจน มีลูกติด สามีทิ้ง ว่ากลับเป็นที่หมายตาของฝรั่ง แล้วยั งดูแล        
อีเขียวและครอบครัวเป็นอย่างดีจนใครๆ ต้องอิจฉา เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้หญิงในหมู่บ้านหลายคนจึงหวังที่
จะได้สามีฝรั่งดีดีเหมือนอีเขียว จนเป็นประเด็นน่าเป็นห่วงเพราะค่านิยมนี้กลับสร้างความแตกแยกให้
ครอบครัวของหลายคน เพราะต้องการทิ้งสามีคนไทยเพ่ือไปมีสามีฝรั่งเช่นกัน 

ผู้ เขียนมีน้ า เสียงเย้ยหยันดูถูกพฤติ กรรมของชาวบ้านที่หวั งรวยทางลัด                   
ด้วยการจับสามีฝรั่งเพ่ือสร้างฐานะให้กับตน ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และ เหตุการณ์นี้จะสร้าง                                     
ความแตกแยกให้กับครอบครัว ภาพสะท้อนนี้ก็เป็นการเตือนให้เราตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะตามมา 
และไม่หลงระเริงในเงินทองจนต้องท าผิดประเพณีอันดีงาม  

5.1.2 คุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ 
ผู้เขียนน าเสนอด้วยภาษาท่ีเรียบง่าย กระชับ และผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่องเอง เสมือน

ว่าตนเป็นผู้นั่งมองเรื่องราวเหล่านั้นแล้วถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้รู้อีกทอดหนึ่ง  ด้วยการด าเนินเรื่องที่
ต่อเนื่อง เชื่อมโยง เห็นพัฒนาการของตัวละคร เรื่องสั้นเรื่องนี้มีตัวละครหลายตัวด้วยกัน และทุกตัว
ละครล้วน มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการกระท าด้วยอ านาจของเงิน เช่น พ่อ แม่ และครูของ
เขียว ตัวละครทั้งสามนี้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนกับเขียว คือก่อนที่เขียวจะแต่งงานกับแฟรงค์ 
พ่อ แม่ และครูมีท่าทางเบื่อหน่าย รังเกียจเขียว จนเรียกชื่ออย่างล้อเลียนหรือด่าทอ แต่เมื่อเขียวได้
แต่งงานกับแฟรงค์มีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปจากหลังมือเป็นหน้ามือ และด้วยจิตใจที่ดีงามของเขียว
ที่ไม่เคยคิดโกรธแค้นใคร แต่กับดูแลต้อนรับทุกคนเป็นอย่างดี ด้วยอ านาจของเงินนั้นท าให้ทั้ง 3 คน                                
มีท่าทีที่ยอมรับและชื่นชมในตัวเขียวอย่างเห็นได้ชัด และแม้แต่ชาวบ้านก็กลับมองเขียวเปลี่ยนไปเป็น
ผู้ดีมีวาสนาและยกเขียวเป็นแบบอย่างให้สาวชาวบ้านท าตาม พฤติกรรมตัวละครที่แสดงออกอย่าง
เป็นธรรมชาติของมนุษย์นี้คือ ตัวละครที่มีชีวิตชีวา และสะท้อนกิเลสในใจของมนุษย์ มนุษย์ที่พ่ายแพ้
ต่อความสุขสบาย  

ผู้เขียนจบเรื่องด้วยการทิ้งให้คิดว่าเหตุการณ์ในหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นเช่นไรต่อไป
โดยเริ่มจากแสดงให้เห็นปัญหาที่เกิดกับครอบครัวพ่ีสาวของเขียวมีการหาเรื่องทะเลาะกับสามี
เพ่ือที่จะได้เลิกรา เพ่ือไปหาสามีใหม่ที่เป็นฝรั่ง และไม่ใช่เพียงครอบครัวเดียวแต่ความร้าวฉานใน
ครอบครัวเช่นนี้ยังเกิดกับครอบครัวของครูอีกด้วย 

5.1.3 การน าไปใช ้

แน่นอนว่าเมื่ออ่านเรื่องนี้สิ่งแรกที่ได้รับคือความสนุกสนาน เรื่องราวที่ด าเนินไป
อย่างง่ายๆ เห็นสภาพท้องถิ่นอีสาน เรื่องราวที่ดูตลกข าขัน แต่ซ่อนไว้ด้วยความหดหู่จากการขาด
โอกาสและความยากจนท าให้คนในชนบทอีสานมีทางเลือกให้กับชีวิตไม่มาก ดังนั้นทรัพย์สมบัติและ
ความสุขสบายที่หามาอย่างยากล าบากจึงเป็นสิ่งที่คนถวิลหา 
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ภาพสะท้อนจากเรื่องสั้นเรื่องนี้สามารถเก็บเป็นข้อคิดเตือนใจที่ดีให้กับผู้ที่นิยม
แต่งงานกับชาวต่างชาติ หรือมีลูกเขยเป็นชาวต่างชาติเพราะต้องการยกระดับฐานะของตนเอง ว่าอาจ
ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสมเสมอไป เพราะหากแต่งงานโดยปราศจากความรัก หวังเพียงเงินก็เป็นเรื่อง
ที่น่าละอาย และค่านิยมผิดๆ นี้อาจก าลังสร้างความแตกแยกให้คู่ที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือไม่ เมื่อเห็น
ประเด็นส าคัญนี้ก็เป็นการเตือนใจให้ได้ระวัง และทบทวนความคิดของตนเองว่าสิ่งที่คิด ที่ท าเป็นสิ่งที่
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น ข้อคิดท่ีผู้อ่านดึงไปจากเรื่องสามารถเป็นได้หลายอย่างนอกจากที่กล่าว
ไว้ข้างต้นแล้ว อาจได้ข้อคิดว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยก็จะขาดโอกาสที่ดีในชีวิต ขาดการตัดสินใจที่ดี     
และชีวิตความเป็นอยู่ก็อาจจะยากล าบาก หรือได้ข้อคิดว่าหากเราท าสิ่งใดแล้วมุ่งหวังเพียงเงินโดยไม่
พิจารณาความถูกต้อง ก็เป็นเรื่องไม่สมควรไม่เหมาะสมที่จะท า เป็นต้น 

เรื่องสั้นประเภทให้แนวคิดเป็นรูปแบบที่นิยมเขียนในปัจจุบัน โดยเฉพาะงานเขียนเรื่อง
สั้นที่ส่งประกวด ผู้อ่านเรื่องสั้นประเภทนี้มักต้องตีความสิ่งที่อ่านทั้งน้ าเสียง จุดประสงค์ หรือ
สัญลักษณ์ที่ผู้เขียนอาจแสดงไว้ในเรื่อง เพ่ือท าความเข้าใจสาระที่ผู้เขียนต้องการสื่ อออกมา แล้วเมื่อ
ผู้อ่านเข้าใจสาระของเรื่องแล้ว ผู้อ่านจะมีความคิดเห็นคล้อยตามหรือแตกต่างอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และการให้เหตุผลของผู้อ่านแต่ละคนที่อาจจะไม่เหมือนกัน 

5.2  เรื่องสั้นประเภทผูกเรื่อง 
เรื่องสั้นประเภทผูกเรื่อง เป็นเรื่องสั้นที่ชวนติดตามเพราะผู้เขียนวางโครงเรื่องอย่าง

น่าสนใจ ค่อยๆคลี่คลายเหตุการณ์ เต็มไปด้วยการผูกปมเรื่อง ชวนให้ผู้อ่านฉงน และต้องติดตามหา
ค าตอบของเรื่อง  นิยมเป็นการจบเรื่องแบบคาดไม่ถึง มักใช้ในเรื่องสั้นประเภทสืบสวนสอบสวน 
นอกจากนี้ ปราณี สุรสิทธิ์ (2549: 313-314) ก็กล่าวว่า ปัจจุบันนักเขียนใหม่ที่เพ่ิงเริ่มฝึกก็จะเขียน
ตามแนวนี้ก่อน 

ตัวอย่าง 
ฝนแรกของเดือนกันยา 

ปีนี้ฝนมาช้ากว่าที่เคย...ไม่มีใครรู้ว่าท าไม จริงๆ แล้วไม่ใช่ว่าฝนไม่ตก แต่ว่า
มันตกเหมือนไม่ใช่หน้าฝน ตกมานิดๆหน่อยๆแล้วก็หายไป ชาวนาแล้งน้ า ที่ดิน                                                       

ผืนนาก็แล้งรวงข้าว ความสุขความสนุกเมื่อครั้งด านาหว่านไถลงแขกเกี่ยวข้าว
หายไป เหลือไว้แต่ความเงียบเหงากับความหวังลมๆ แล้งๆ ว่าเทวดาจะเห็นใจ 
เข้าพรรษาล่วงมาจนเทียนพรรษาใกล้หมดเต็มที ความหวังริบหรี่ลงเรื่อยๆ 

พรุ่งนี้คงเป็นวันเกิดที่เงียบเหงา ปีที่ยี่สิบของฉันคงผ่านไปอย่างแห้งแล้ง
เหมือนทุ่งนาในตอนนี้ แต่จะว่าไปแล้วฉันก็พอมีบางอย่างให้รู้สึกเป็นพิเศษอยู่บ้าง     
ก็คือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบการจากไปเป็นปีที่ยี่สิบห้าของวีรบุรุษแห่งห้วยขาแข้ง
ที่ยิงตัวเองเพ่ือปกป้องป่าที่เขารัก ผู้ชายคนที่เป็นเหมือนวีรบุรุษในใจของฉัน มันคง
จะดีไม่น้อย ถ้าวันเกิดฉันกับวันวีรบุรุษในดวงใจของฉันจะเป็นวันเดียวกัน แต่ถึงจะ
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ไม่เป็นดังใจ ก็ช่างเถอะ อย่างน้อยฉันก็ยังรู้สึกว่า ‘การได้มีอะไรสักอย่างที่ท าให้รู้สึก
ถึงกันสักนิด ก็ดีมากพอแล้ว แม้มันจะหมายถึงการจากลาก็ตามที’ 

ถ้าฉันจะเลือกผู้ชายสักคนมาเป็นคู่ชีวิต ฉันก็จะเลือกคนที่เหมือนวีรบุรุษใน
ดวงใจของฉันคนนี้นี่แหละ คนที่ฉันรู้จักเขาเป็นอย่างดีผ่านหนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวกับ
เขาเท่าที่สาวบ้านนอกคอกนาจะหามาอ่านได้ 

และแล้วทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปในเช้าวันนั้น เช้าที่เป็นวันเกิดของฉันเอง เขาถูก
ส่งตัวมาจากอ าเภอเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือชาวนาอย่างเราจากปัญหาน้ าแล้ง เขาจะ
มีต าแหน่งอะไรไม่ใช่เรื่องน่าสนใจเพราะเขาเป็นเหมือนเทพบุตรที่ลงมาจากสวรรค์
เพ่ือช่วยเรา และที่ส าคัญ ‘เขามาพร้อมกับสายฝน ฝนแรกของเดือนกันยา’ มันเป็น
วันที่สดชื่นที่สุดด้วยสายฝนที่มีความหมายต่อเรามากเหลือเกิน เพราะฝนไม่ตกมา
นานหลายสัปดาห์แล้ว เขาขี่รถเครื่องเก่าๆลุยฝนมาถึงหมู่บ้านเพ่ือช่วยเหลือเรา และ
ทุกคนในหมู่บ้านก็มองเขาไม่ต่างไปจากที่ฉันมองเขาคือ ‘วีระบุรุษในดวงใจของทุก
คนและของฉันด้วยเช่นกัน’ ด้วยการเดินทางที่ค่อนข้างล าบากจึงท าให้เขาตัดสินใจ
ปลูกกระท่อมเล็กๆ ที่ตีนเขาชายป่า ไม่ไกลจากหมู่บ้านสักเท่าไร ทุกวันเขาจะขี่                                          
รถเครื่องคันเก่านั้นเข้ามาที่หมู่บ้านเพ่ือสอนให้พวกเราท าอย่างนั้นอย่างนี้ใน                                     

การแก้ปัญหาน้ าแล้ง และทุกครั้งที่เขาเข้ามาก็เป็นทุกวันที่เขาจะมองมาที่ฉันด้วย
สายตาที่ฉันไม่กล้าโต้ตอบ แต่ก็ไม่อยากเดินหนีเช่นกัน เราพูดคุยกันเล็กน้อยตามแต่
โอกาสจะเป็นไปตามสมควร นานวันเข้าความขวยเขินก็หายไปเหลือไว้แต่ความคิดถึง
เมื่อวันที่เขาต้องเข้าตัวอ าเภอเพ่ือท าภารกิจตามหน้าที่ บางครั้งก็วันสองวันบ้างซึ่งก็
ยังไม่เหนือบ่ากว่าแรงที่จะทนคิดถึงได้ แต่บางครั้งเขาต้องไปเป็นสามสี่วันมันท าให้
ฉันทนแทบไม่ได้ ฉันอยากจะวิ่งเข้าไปกอดเขาทันทีที่พบหน้าเมื่อเขากลับมาที่
หมู่บ้าน แต่ก็ท าไม่ได้ ยังไม่มีใครรู้ว่าเขามาสารภาพรักกับฉันและฉันเองก็ตอบรับรัก
กลับไปแล้ว และฉันก็รักเขาหมดหัวใจ เขาจับมือฉันแผ่วเบาสัญญาว่าจะรักฉันไป
ตลอดชีวิต ค าสัญญาของเขาท าให้ฉันน้ าตาไหลและอ้อมกอดของคนรักช่างอบอุ่น
เหลือเกิน เขาคือรักแรกของฉันผู้เป็น ‘วีรบุรุษในดวงใจที่ฉัน  เฝ้ารอมาตลอด’                                        
ฉันไม่เคยรู้ว่าความรักช่างก่อตัวและเติบโตได้รวดเร็วเช่นนี้ 

เดือนเก้าผ่านไปล่วงเข้าเดือนสิบได้ไม่กี่วัน ฉันกลายเป็นหญิงสาวที่มี                                          
ความรักแสนอบอุ่นจนบางครั้งก็แอบอิจฉาตัวเองไม่ได้เหมือนกัน หลายวันมานี้ฉัน
แทบไม่ได้พบหน้าเขาเลย ฉันรู้แต่ว่าเขาไม่สบายนอนพักอยู่ที่กระท่อม จนลุงผู้ใหญ่
ต้องให้คนในหมู่บ้านผลัดเปลี่ยนหมุดเวียนกันเอาข้าวเอาน้ าไปส่ง ฉันอยากอาสาท า
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หน้าที่นี้เอง แต่ก็พูดไม่ได้เพราะมันจะน่าเกลียด เดี๋ยวจะเป็นขี้ปากเสียเปล่าๆ...ที่ท า
ได้ก็คงมีแต่คิดถึงแค่นั้น แค่ที่หัวใจจะท าได้ แต่สุดท้ายหัวใจของฉันก็พาเท้ามายืนอยู่
หน้ากระท่อมของเขาท่ามกลางแสงดาวในคืนเดือนดับด้วยหัวใจที่เต้นระรัว แต่ฉันก็
มั่นใจว่าตัดสินใจมาเป็นอย่างดีแล้ว และจะไม่เสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้อย่าง
แน่นอน... 

ฉันเกา้เท้าออกจากกระท่อมหลังเล็กนั้นก่อนฟ้าสางด้วยกลัวว่าพ่อกับแม่จะ
ตื่นมาเตรียมตัวใส่บาตรเช่นทุกวัน ฉันจุ๊ปากเบาๆ สองสามครั้งให้อ้ายด ากับอีแดงที่
วิ่งมาอ้อนพันแข้งขาเงียบเสียงแล้วก้าวเท้าขึ้นบันไดบ้านด้วยฝีเท้าที่เบาที่สุดเท่าที่
เคยเดินมาทั้งชีวิต แต่ความเจ็บที่ยังคงหลงเหลืออยู่จากรอยรักนั้นท าให้ไม่สามารถ
เดินได้อย่างใจ เสียงลูกบันไดลั่นดังเอ๊ียดท าหัวใจฉันตกไปอยู่ที่ตาตุ่ม หน้าร้อนผ่าว
วูบขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้ต้องยืนอยู่กับที่ ฟังเสียงพ่อพลิกตัวและกระแอมเบาๆ นั้น
ด้วยใจระทึกว่าพ่อจะตื่นหรือเปล่า ก่อนที่ฉันจะแอบถอนหายใจเงียบๆ และเก้าเท้า
มุดเข้ามุ้งนอน 

ฉันรู้สึกตัวอีกทีตอนแม่มาปลุกและถามว่าไม่สบายหรือเปล่า สายแล้วยังไม่
ยอมตื่น ซึ่งฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน ฉันลุกข้ึนอาบน้ าและช่วยงานที่บ้านเช่นเคย 
แต่ภาพความรักและค าพูดหวานซึ้งยังตราตรึงอยู่ตลอดเวลา เป็นฤดูฝนที่มีความสุข 
ต่อเนื่องอีกหลายคืน ก่อนที่เขาจะบอกฉันว่าพรุ่งนี้ต้องเข้ าไปท าธุระที่อ าเภอ        
แต่คราวนี้อาจไปหลายวันหน่อยเพราะว่าจะต้องไปรอรับตัวลูกน้องที่ทางอ าเภอจะ
ส่งมาช่วยงานที่นี่อีกคน ซึ่งกว่าจะซื้อข้าวของเครื่องใช้ของลูกน้องและจัดการเรื่อง
เอกสารจนเสร็จคงเสียเวลาพอสมควร แต่ก็จะรีบกลับมาให้เร็วที่สุด 

“แล้วพ่ีจะกลับมาจัดการสู่ขอให้ถูกต้องตามประเพณี รอพ่ีนะ พ่ีสัญญาว่า
จะรักเจ้าเพียงคนเดียวไปตลอดชีวิตจนกว่าเราจะตายจากกัน เจ้าคือรักครั้งแรกและ
จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของพ่ีไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนๆ ก็ตาม” 

“...จ้ะฉันจะรอพ่ีอยู่ที่นี่และจะรักพ่ีเพียงคนเดียวตราบจนวันตายเช่นกัน                                          
ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน ฉันขอเป็นของพ่ีเพียงคนเดียวเท่านั้น ฉันขอสาบาน” 

ฉันนั่งมองดาวอยู่หัวบันไดบ้านเช่นทุกคืนตั้งแต่วันที่เขาจากไป เดือนสิบพ้น
ไปเดือนใหม่มาแทน ฝนลาฟ้าแล้ว ลมว่าวพัดมาหนาวเหน็บ เนื้อสาวที่ยังรอ                                                 

ชายคนรักตามสัญญาที่ให้ไว้ หนึ่งเดือนแล้วสินะที่เขาจากไปไม่เคยส่งข่าวมาอย่าง                                               

ค าสัญญาไว้ให้กับฉัน 
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...หลายปีผ่านไป เวลาที่ผ่านมาสอนให้ฉันรู้ว่าค าสัญญาไม่มีความหมายและ
ช่างไร้ค่าเมื่อคนเราห่างไกลกัน ‘วีรบุรุษในดวงใจของฉัน’ เป็นแค่ฝันกลางวัน                                        

เลอะเทอะของเด็กสาวอ่อนโลกคนหนึ่งที่ไร้เดียงสาและอ่อนไหวต่อความแห้งแล้งที่
โหดร้ายนั้นจนสร้าง ‘วีรบุรุษลวงๆ’ ขึ้นมาปลอบใจตัวเอง ‘การที่มีอะไรไว้รู้สึกถึงกัน
นิด มันอาจจะดีและมีความหมายส าหรับบางคน แต่มันก็อาจโหดร้ายส าหรับบางคน
เช่นกัน’ 

...จริงๆแล้วฉันเจ็บปวดมานานจนลืมเรื่องของเขาไปแล้ว เพียงถ้าไม่ใช่
เพราะวันนี้เป็นวันเกิดของฉัน วันเกิดท่ีฝนแล้งหลังจากท่ีฟ้าเป็นใจให้ชาวนาอยู่หลาย
ปีและทางอ าเภอส่งคนมาช่วยเราอีกครั้ง หลังจากที่อ าเภอไม่เคยเหลียวแลเรามา
หลายปี เขามาถึงเมื่อเช้านี้ด้วยรถเครื่องเก่าๆ และเขามาถึงพร้อมกับฝนแรกของ
เดือนกันยาฉันนั่งมองดูภาพของเขาคนที่ฝ่าสายฝนมานั้นด้วยหัวใจที่ถูกรักษา                                          

จนเกือบจะหายดีแต่ตอนนี้น้ าตาที่แห้งผากไปแล้วก็ค่อยๆเอ่อท้นออกมาพร้อมกับ
เสียงพังทลายอันดังของหัวใจที่เพ่ิงแหลกลาญลงอีกครั้งจากเรื่องราวในอดีต 
แตกต่างก็เพียงว่าวันนี้จะไม่มี ‘วีรบุรุษท่ีไหนเกิดขึ้นในใจดวงนี้อีกแล้ว’ 

แล้วหน้าฝนอันแห้งแล้งก็ผ่านไป... ฤดูหนาวคืบคลานเข้ามาพร้อมกับ                                        

ลมว่าวที่เงียบเหงาและปวดร้าว เขาควรจะกลับไปท างานที่ตัวอ าเภอได้แล้ว แต่เขา
กลับเลือกที่จะยังอยู่กับพวกเรา เลือกที่จะอยู่กระท่อมตีนเขาชายป่าต่อไป เขาคงไม่
รู้อะไรและไม่เคย มีใครรู้อะไรเลย มีแต่ฉันเท่านั้นที่รู้ดีและเจ็บปวดเหลือเกิน      
เวลาผ่านไปเกือบสองปีซึ่งมันเป็นเวลาเกือบสองปีที่เขาพยายามพิสูจน์ตัวเองต่อฉัน
และพ่อแม่มาตลอดจนฉันเชื่อใจและเรียนรู้ที่จะสอนตัวเองว่า ‘เมื่อค าสัญญาไม่มี
ความหมายแล้ว ฉันยังรักษาค าสาบานนั้นไปเพ่ือใคร’ ฉันยอมรับเขา ในที่สุดชีวิต
ของฉันจึงได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง วันเวลาของเราผ่านไปอีกเกือบปีอย่างไม่มีอะไร
เสียหาย อีกไม่กี่นานก็จะถึงวันเกิดของฉันแล้ว แต่วันนี้เขามาที่บ้านของฉันเพียง
ล าพังเพ่ือสู่ขอฉันกับพ่อแม่ เขาเป็นเด็กก าพร้าไม่มีพ่อแม่พ่ีน้องหรือญาติผู้ใหญ่ที่ไหน 
เขาโตมาได้ด้วยข้าวก้นบาตร ชีวิตจึงต้องท างานดิ้นรนต่อสู้เรื่อยมา เพราะฉะนั้ น                                          
เขาจึงมั่นใจว่าจะท างานหาเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขได้แน่นอน เวลาร่วมสามปีที่
เขาปักหลักอาศัยและท างานอยู่ที่นี่เพียงล าพังก็เพ่ือยืนยันว่าเขาจริงจังกับฉันแค่ไหน 

...งานแต่งงานของเราจัดขึ้นตรงกับวันเกิดของฉันพอดิบพอดี ช่างเป็น                                       
ความบังเอิญที่ฉันมีความสุขมาก เช้าวันนั้นท้องฟ้าสดใส แดดไม่ร้อนเกินไปเพราะมี
เมฆพอสมควร ช่างเป็นวันที่ดีอะไรอย่างนี้ แหวนทองวงเล็กๆ ที่เขาสวมให้ฉันนั้น
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เป็นสมบัติติดตัวเพียงชิ้นเดียวของเขาที่มีความหมายต่อเขามาก และเขาตั้งใจมอบ
มันให้ฉันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน งานเลี้ยงผ่านไปเป็นอย่างดี จนกระทั่งถึงฤกษ์ส่งตัว
เข้าหอที่บ้านหลังเล็กที่ปู่กับย่าของฉันเคยอยู่ พ่อยกบ้านหลังนี้ให้เป็นของขวัญใน                                                      

วันแต่งงานของเราเพ่ือใช้เป็นเรือนหอจะได้ไม่ต้องไปอยู่ที่กระท่อมริมเขานอก
หมู่บ้านนั้นอีก คืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายท้องฟ้าสว่างสดใสมาก ฉันอธิษฐานของให้
ความรักของเราสวยงาม และส่องสว่างอย่างนี้ไปตราบเท่านานแสนนาน มือของเขา
ที่กุมมือของฉันไว้ตอนนี้ช่างท าให้ฉันรู้สึกอบอุ่นเป็นสุขเหลือเกิน ในนาทีนั้นฉันรู้สึก
เหมือนว่าโลกนี้มีแค่เราสองคน สายตาที่เขามองที่ฉันนั้นท าให้ฉันมั่นใจว่าเลือกคน 
ไม่ผิด เขาคนนี้คือคนที่ฉันจะรักและเขาก็จะรักฉันไปจนแก่เฒ่า ตราบวันตาย                                                    
ฉันมั่นใจเหลือเกิน 

“...แหวนวงนี้คือสมบัติที่มีค่าที่สุดชิ้นเดียวของพ่ีเลยนะ แต่ถ้าจะว่าไปแล้ว 
แหวนวงนี้ไม่ได้เป็นแหวนที่พี่ซื้อใหม่ แต่เป็นแหวนของ พ่ีชายของพ่ีที่รักกันมาก       
เราไม่ได้มีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันแต่เราโตมาจากข้าวก้นบาตรของหลวงพ่อองค์
เดียวกัน ถึงอายุเราจะห่างกันแค่ปีเดียว แต่พ่ีชายคนนี้ก็รักและปกป้องพ่ีจากเด็กวัด
คนอ่ืนมาตลอด แกเป็นคนเข้มแข็งมากพ่ียกให้แกเป็น ‘วีรบุรุษในดวงใจ’ ของพ่ีเลย 
ตอนที่เรียนหนังสือไม่ว่าแกเรียนที่ไหน พี่ก็จะตามไปเรียนด้วย แกเรียนวิชาอะไรพ่ีก็
เรียนเหมือนแก เพราะอยากท างานที่เดียวกัน อยากอยู่ใกล้กัน เป็นพ่ีน้องแบบนี้ไป
ตลอด พี่ชายของพ่ีแกหัวดี เรียนจบตามเกณฑ์ แต่พ่ีหัวไม่ดี จึงต้องเสียเวลาอยู่หลาย
ปีกว่าจะจบ พอเรียนจบก็ได้ท างานอย่างที่แกชอบและฝันไว้ แต่น่าเสียดายที่อายุแก
สั้น แกดันโดนปล้นตรงหัวโค้ง ริมหน้าผาใกล้กับที่ท าการอุทยานระหว่างเดินทาง
กลับบ้าน หลังจากเสร็จธุระเรื่องงาน ท าให้แกไม่มีทางหนีแกยอมให้ไอ้โจรเลวคนนั้น
ทุกอย่างยกเว้นแหวนวงนี้ที่แกเพ่ิงซื้อ แต่ไอ้โจรนั่นก็จะเอาแหวนให้ได้ แกก็สู้กับมัน
และพลาดท่าถูกยิงตาย พอเสียงปืนดัง เจ้าหน้าที่อุทยานจึงออกมาดู ไอ้เลวนั่นก็เลย
รีบขี่รถเครื่องหนีไป แกตายคาที่ แต่แกก็ไม่ยอมปล่อยแหวน แกก ามันไว้แน่น      
แกะอย่างไรก็แกะไม่ออก จนต้องนิมนต์พระมาที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าจะส่งแหวน
ให้ถึงเจ้าของอย่างแน่นอน จึงเอาแหวนออกจากมือแกได้ ลูกน้องคนที่อยู่ด้วยกับแก
ในเหตุการณ์วันนั้นเล่าให้พ่ีฟังหลังจากจดหมายไปบอกพ่ีว่าแกตายแล้ว พ่ีจึงเก็บ
แหวนนี้เอาไว้กับตัวตลอดมา หลังจากนั้นพ่ีก็กลับไปเรียนต่อ จนจบ และพ่ีก็ตั้งใจว่า
จะสานต่อชีวิตส่วนที่เหลือแทนแกด้วยการช่วยเหลือคนให้ ได้มากที่สุดอย่างที่แก
อยากท า และเฝ้ารอว่าเมื่อวันที่ได้เจอคนที่จะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า พ่ีก็จะมอบแหวน
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ที่ได้จากคนที่ส าคัญที่สุดในชีวิต เพ่ือมอบมันให้กับคนส าคัญที่สุดในชีวิตที่พ่ีรอคอย
มาตลอด ซึ่งวันนี้พ่ีได้เจอคนคนนั้นแล้วและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ข้างหน้านี่เอง พ่ีรักเธอ
นะ เธอคือรักครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของพ่ีไม่ว่าชาตินี้ หรือชาติไหนๆ     
ก็ตาม...” 

ฉันก้มหน้าลงปล่อยให้น้ าตาร่วงหล่นจากจุดที่ลึกที่สุดของหัวใจ โดยไม่
แม้แต่จะกลั้นมันไว้แม้แต่หยดเดียว ฉันค่อยๆ เลื่อนแหวนทองวงเล็กนั้นออกจาก                                        

นิ้วมือข้างซ้ายอย่างช้าๆด้วยความหวาดกลัวว่าทุกอย่างจะเป็นจริงดังที่คิด ฉันค่อยๆ 
เหลือบตาดูข้อความที่สลักไว้ด้านในของแหวนวงนั้นทั้งๆ ม่านน้ าตาที่ไหลเอ่อมาไม่
ขาดสาย ฉันปล่อยโฮออกมาอย่างสุดกลั้นความเจ็บปวดที่เคยผ่านเมื่อวันที่คิดว่าถูก
ทิ้งถาโถมเข้ามาอีกครั้ง ความโกรธที่เคยคิดว่าถูกหลอกกลับมาทิ่มต าความรู้สึกอีก
ครั้ง ทุกความเงียบเหงาเสียใจเจ็บแค้นที่เคยมีต่อเขาคนนั้นกลับกลายเป็นความรู้สึก
ส านึกผิดเสียใจที่เคยคิดไม่ดีต่อชายอันเป็นที่รักก าลังกระหน่ าเข้าใส่หัวใจที่แตกสลาย
ลงไปแล้วให้ป่นปี้เป็นธุลีละอองเข้าไปอีก ชื่อของเขาและเธอยังชัดเจนอยู่ในแหวนวงนั้น 
มันคือแหวนที่เขาเคยบอกก่อนจากไปว่าจะมาสู่ขอ แต่เขาไม่อาจกลับมา วันนี้เขาคง
ส่งคนที่เขารักที่สุดและไว้ใจได้ดีที่สุดคนนี้มาเพ่ือดูแลแทน... 

ตัวเขาที่จากไป แม้ลมหายใจจากไป แต่ค าสัญญาในคืนนั้นยังคงอยู่ดีในใจ
เขา แต่ฉันกลับไม่เชื่อในตัวเขา และยอมผิดค าสาบานที่เคยให้เขาไว้ด้วยปากตัวเอง 

ฉันค่อยๆ หายใจลึกๆ และเงยหน้าขึ้นช้าๆ มองตรงไปที่ เขาคนที่อยู่                                          
เบื้องหน้าในขณะนี้แล้วบอกกับเขาว่า ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ ตรงนี้ขอบคุณ
ส าหรับทุกอย่างที่ท าเพ่ือกันตลอดมาและส าหรับทุกเรื่องราวที่ปลดปล่อยฉันจาก
ความเศร้าที่จ่อมจมอยู่กับฉันมาแสนนาน หากสิ่งใดที่ฉันได้ท าลงไปแล้วท าให้ต้อง
ผิดหวังหรือเสียใจ ขอจงได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยเถิด เขาดึงฉันเข้าไปกอด ลูบหลัง
และปลอบโยนด้วยเข้าใจผิดความและเอ่ยปากยกโทษให้แก่ฉัน ฉันดึงตัวออกจากเขา
แผ่วเบาก่อนโน้มตัวไปหอมแก้มเขาเบาๆ ในฐานะน้องเขยคนหนึ่งของฉัน ฉันค่อยๆ 
ดันตัวขึ้นอย่างช้าๆ ค่อยๆ หันหลังแล้วเดินไปที่ประตู ฉันไม่มีความรู้ สึกเหลือมาก
พอจะตอบค าถามของเขา ท าได้แค่หันไปยิ้มให้เขาอีกครั้งก่อนก้าวพ้นประตูห้องหอ
แล้วคล้องกุญแจจากด้านนอกของประตู ปล่อยให้เจ้าบ่าวคนนั้นนั่งรอในห้องหอด้วย
ความงุนงง แขกเหรื่อญาติพ่ีน้องกลับไปหมดแล้วคืนข้างขึ้นที่สวยกระจ่างถูกบดบัง
ด้วยเมฆฝน แสงดาวกระพริบพราวจางหายไปจากสายตามีเพียงความเศร้าและ                                        

รอยน้ าตาที่ท่วมท้นเอ่อมา และสายฝนที่เริ่มโปรยปรายมาอย่างไม่ขาดสาย หลังจาก
ตรงไปหยิบของกับกุญแจในลิ้นชักก่อนเดินลงบันไดไปที่หน้าบ้าน เสียงรถเครื่องดัง
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ขึ้นพร้อมกับเสียงตะโกนเรียกของเจ้าบ่าวที่ถูกขัง ไม่ส าคัญอีกแล้วว่าใครจะได้ยิน
หรือไม่ ฉันแค่ต้องการไปให้ถึงที่นั่นให้เร็วที่สุดหัวโค้งริมหน้าผาใกล้ที่ท าการอุทยาน 

...ถ้อยค าที่พรั่งพรูออกมาและวนเวียนอยู่ในหัวซ้ าไปซ้ ามา ฉันขอโทษ                                                   
ฉันรักเธอ ยกโทษให้ฉันด้วย ฉันผิดเอง ฉันเข้าใจเธอผิด ให้โอกาสฉันนะ เราจะไม่
พรากจากกันอีกตลอดกาล... 

รถเครื่องคันเก่าซึ่งจริงๆ แล้วถ้าฉันจะใส่ใจสักนิดก็คงจะเอะใจได้นานแล้ว
ว่ามันคือรถคันเดียวกับที่เขาขี่ฝ่าสายฝนมาในวันแรกที่เราพบกัน วันนั้นเป็นวันเกิด
ของฉันในฝนแรกแห่งเดือนกันยา เช่นเดียวกับสายฝนที่ก าลังโปรยปรายอยู่ตอนนี้ 
โค้งถนนริมหน้าผาตอนนี้มีแต่ฉันกับสายฝนที่ก าลังตกลงมาและคืนข้างขึ้นที่เมฆฝน
ด าหนาทึบมืดสนิท ประดุจคืนเดือนแรม ฉันมาถึงแล้ว ฉันอยู่ตรงนี้แล้ว ที่รักของฉัน
เธออยู่ที่ไหน เธอยังรอคอยฉันอยู่ท่ีตรงนี้ใช่หรือเปล่า 

ฉันขอสาบานอีกครั้ง และครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย ปลายเท้าทั้งสองข้างของ
ฉันยื่นเลยหน้าผาออกไปเล็กน้อยเพ่ือป้องกันไม่ให้ใครช่วยฉันกลับมาอีก ฉันไม่
ต้องการให้ใครดึงฉันกลับมาจากอ้อมกอดของเขาอีกแล้ว ฉันจะไม่ยอมให้ใครแยก
เราจากกันอีกเลย เราจะไม่พรากกันตลอดกาล ฉันสาบาน... 
                    (ชื่อแม่แปลว่าน้ า, 2559: 82-84) 
 

5.2.1 คุณค่าในเชิงเนื้อหา 

เป็นการน าเสนอเรื่องราวความรักของหญิงสาวชาวบ้านกับชายที่เป็นเหมือนวีระ
บุรุษในดวงใจ เหตุการณ์ในเรื่องแสดงให้เห็นความผูกพันลึกซึ้งทางกายและใจ และการให้ค าสัญญาว่า
จะกลับมาสู่ขอของฝ่ายชาย แต่แล้วเรื่องราวกลับเงียบหายทิ้งไว้เพียงความขมขื่นใจในการรอคอย
สัญญาของฝ่ายหญิง จนเวลาเลยล่วงความเจ็บปวดนั้นถูกทิ้งให้นอนเป็นตะกอนในก้นใจ เธอเลือกท่ีจะ
มีชีวิตครอบครัวกับชายคนใหม่ แม้ว่าความรู้สึกรักเช่นครั้งแรกจะไม่มีอีกแล้ว แต่เรื่องราวกับพลิกผัน 
เพราะชายคนที่สองที่เธอแต่งงานด้วยกลับเป็นน้องชายของคนรักเก่าของเธอ เรื่องราวถูกเฉลยด้วย
ความบังเอิญในคืนแรกที่เข้าเรือนหอ เพราะเธอได้รู้ว่าแหวนแต่งงานที่เธอสวมใส่นี้เป็นแหวนที่ชายคน
รักเก่าของเธอตั้งใจว่าจะใช้เพ่ือการสู่ขอเธอ แต่เขากลับต้องเสียชีวิตเพราะโจรฆ่าในระหว่างเดินทาง
กลับ เมื่อเรื่องราวกระจ่าง ความขุ่นมัวในใจของหญิงสาว ตะกอนใจที่นอนก้นกลับขุ่นขึ้นมาอีกครั้ง 
เธอตกอยู่ในภวังค์ความเศร้าหมองและตัดสินใจหนีออกจากเรือนหอแล้วจบชีวิตตนเองที่หุบเหวแห่ง
เดียวกับท่ีชายคนรักของเธอถูกฆ่าตาย 
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 เห็นได้ว่าเรื่องราวในเรื่องสั้นนี้ เน้นความบันเทิงอารมณ์ สร้างอารมณ์สะเทือนใจ                                              
เป็นเรื่องราวความรักที่อ่อนหวาน ดูซาบซึ้งตรึงใจ ไม่ได้มุ่งเน้นว่าผู้อ่านจะได้เนื้อหาสาระใดจากการ
อ่าน แต่แม้จะเป็นเรื่องสั้นที่เน้นให้ความบันเทิงทางอารมณ์ ผู้อ่านก็ยังสามารถดึงประโยชน์เป็นข้อคิด
จากเรื่องสั้น ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อการน าไปใช้ 

5.2.2 คุณค่าเชิงวรรณศิลป์ 
เมื่อพิจารณาในด้านวรรณศิลป์เข้าใจว่าผู้เขียนเป็นนักเขียนใหม่ ที่พยายามสร้าง   

ความซาบซึ้งตรึงใจให้เรื่องราวด้วยการจัดฉากท่ีเกินความสมจริงดังนี้ 
เหตุการณ์ส าคัญในเรื่องมักมาพร้อมกับสายฝน เช่น การมาของ “เขา” ชายคน

แรกที่เธอรัก การมาของชายคนที่สองที่เธอจะแต่งงานด้วย และวันที่เธอแต่งงานแต่ตัดสินใจทิ้ง                               
เรือนหอแล้วไปจบชีวิตตนเองที่หุบเหวเพ่ือตามไปอยู่กับคนที่เธอรัก เป็นต้น สายฝนจึงมีความหมายใน
สองแบบ คือในทางที่ดีให้ความสดชื่น เช่น การมาของคนรัก ความหวัง และการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆ 
และในทางที่ไม่ดีมีความหมายว่า ความเศร้าใจ สายฝนจึงเปรียบเหมือนน้ าตาที่ไหลออกมาทั้งในยามที่
ดีใจและทุกข์ใจ 

นอกจากนี้ เหตุการณ์ความบังเอิญในการเข้ามาของตัวละครคือ ชายคนที่ 1 และ   
ชายคนที่ 2 ที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพ่ีน้องกัน แต่มารักหญิงคนเดียวกันเหมือนชะตาก าหนดให้
เรื่องราวมันเป็นไป เมื่อพิจารณาในแง่ความสมจริงแล้วก็ดูเป็นเรื่องราวที่ไม่เป็นไปอย่างธรรมชาติ เป็น
การจัดฉากโดยผู้เขียนเอง ที่มีความต้องการให้เรื่องจบแบบโศกนาฏกรรม ดูคลาสสิก และสะเทือนใจ
ผู้อ่าน 

 5.2.3 การน าไปใช้ 
แม้จะเป็นเรื่องสั้นที่ขาดความสมจริง แต่ในแง่ของการอ่านง่ายและให้อารมณ์

สะเทือนใจกับผู้อ่านก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้ นอกจากนี้พฤติกรรมของ
ตัวละครในเรื่องก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ควรน ามาพิจารณาว่าเลือกตัดสินใจชีวิตได้ถูกต้องหรือไม่ ประเด็น
ส าคัญคือ การมอบใจ มอบกายของหญิงสาวกลายเป็นความรักความผูกพันที่ไม่มีวันลบเลือน และไม่
สามารถเริ่มต้นใหม่กับใคร เมื่อรับรู้ข่าวการตายของคนรักก็ไม่สามารถใช้สติในการพิจารณาใคร่ครวญ 
แต่กลับตัดสินใจ   ฆ่าตัวตายด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบ 

หากผู้อ่านพิจารณาโดยใช้วิจารณญาณแล้วจะเห็นว่าการกระท าของหญิงสาวเป็น                          
การตัดสินใจที่ผิดพลาดในหลายประการ เช่น 1) บุคคลที่รักเธอต้องเสียใจและหากเธอมีชีวิตอยู่ยัง
สามารถท าคุณงามความดีให้กับผู้อ่ืนได้อีกมาก โดยเฉพาะการตอบแทนความรักที่พ่อแม่มีให้เธอ                              
เธอควรจะรักและกตัญญูต่อท่านเป็นอันดับที่หนึ่ง 2) เธอไม่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อเธอเสียชีวิตไปแล้วจะได้
ไปอยู่กับชายคนที่เธอรักจริงหรือไม่ 3) หากเธอมีชีวิตอยู่ เธอสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนที่รักเธอได้ 
ปัญหาอยู่ที่การท าใจของตัวเธอเองที่ต้องรู้จักปล่อยวางเรื่องราวในอดีต และ 4) การฆ่าตัวตายเป็น                             

การท าบาปอย่างมหันต์ ในทางพุทธศาสนาถือว่าชีวิตที่เกิดมาเป็นคนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง ฉะนั้น 
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ควรใช้ช่วงเวลาที่เป็นคนสะสม ความดี อีกทั้งตามความเชื่อแล้ววิญญาณที่ฆ่าตัวตายไม่ว่าจะด้วยดวง
จิตรักผูกพัน แรงโกรธ เคียดแค้น อาฆาต อารมณ์เหล่านี้จะเป็นห่วงที่จะฉุดรังวิญญาณของเธอไว้ไม่ให้
ไปสู่สุคติ เมื่อพิจารณาดังนี้แล้วจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจฆ่าตัวตายของเธอไม่ใช่เรื่องที่ควรชื่นชม
เลียนแบบ แม้ในเรื่องสั้นนี้จะท าให้รู้สึกว่าเป็นความรักที่สุดแสนตราตรึงก็ตาม ผู้อ่านอาจพิจารณาเป็น
ข้อคิดเพ่ิมเติมจากเรื่องได้ว่า ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่การรักก็ต้องรักอย่างมีสติ รักให้เป็น เป็นต้น 

จากการอ่านเรื่องสั้นข้างต้นเห็นว่าแม้จะเป็นเรื่องราวที่เน้นความบันเทิงจากการสร้างปม
ความขัดแย้งในใจของตัวละคร ให้ผู้อ่านรู้สึกเศร้าสะเทือนใจ โดยที่ผู้เขียนอาจไม่หวังให้สาระข้อคิดใด   
แต่หากผู้อ่านรู้จักพิจารณาสิ่งที่อ่านอย่างใคร่ครวญ พิจารณาพฤติกรรมของตัวละคร ผู้อ่านก็จะ
สามารถ  ดึงข้อคิดที่เป็นประโยชน์ออกมาจากเรื่องได้เช่นกัน เพราะความสมจริงอาจไม่ใช่เรื่องส าคัญ
เท่าการเรียนรู้ความซับซ้อนทางอารมณ์ และความเป็นปุถุชนจากตัวละคร 

 

สรุป 

เรื่องสั้นจัดเป็นบันเทิงคดีประเภทหนึ่งที่แต่งขึ้นเพ่ือความสนุกสนาน ดังนั้นสิ่งแรกที่ผู้อ่าน        
ควรจะได้รับจากการอ่านเรื่องสั้น คือ ความบันเทิงจากเรื่องราวที่เป็นจินตนาการของผู้เขียน แม้ว่า
เรื่องสั้นบางเรื่องจะมีเค้าความจริงอยู่บ้างก็ไม่ใช่ประเด็นส าคัญที่ผู้อ่านจะต้องพิจารณาหาข้อเท็จจริง
เพ่ือความน่าเชื่อถืออย่างการอ่านข่าวหรือสารคดี แต่ควรพิจารณาพฤติกรรมตัวละครที่มีลักษณะ
สมจริงว่ามีการแสดงออกที่เหมาะสมเพียงไร ปมความขัดแย้งในเรื่องมีสา เหตุจากอะไร และมีผล
ออกมาอย่างไร เพ่ือพิจารณาทางออกที่เหมาะสมให้กับตัวละครโดยอาจสมมติว่าเราเป็นตัวละครตัว
นั้นเอง เพราะประโยชน์ของการอ่านเรื่องสั้นนอกเหนือจากได้ความสนุกเพลิดเพลินแล้วก็คือ การเก็บ
แนวคิด ภาพสะท้อน หรือข้อคิดของเรื่อง เพ่ือประโยชน์ในการน าไปปรับใช้กับตนเองก็ถือเป็นสิ่ง
ส าคัญไม่แพ้กัน 
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 บทที่ 7 

 การอ่านบทร้อยกรองอย่างมีวิจารณญาณ  

 

ร้อยกรองคือเครื่องมือในการสื่อสารที่เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมาเมื่อครั้งอดีต ร้อยกรอง
ถูกใช้เป็นสื่อทางความคิดเพ่ือหลอมรวมคนให้มีความคิดและการประพฤติปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่ง                               
อันเดียว สะท้อนถึงความรุ่งเรืองและความเป็นประเทศที่มีอารยธรรม เมื่อครั้งสุโขทัยร้อยกรองเป็น
รูปแบบที่ใช้ในการถ่ายทอดข้อคิดค าสอนทางศาสนา และก็เป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ร้อยกรองท าหน้าที่รับใช้ศาสนา ชาติ และพระมหากษัตริย์  

แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป การรับอารยธรรมจากชาติตะวันตกน าความคิดประชาธิปไตยมา
สู่สังคมไทย รูปแบบของงานร้อยกรองจึงมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางรูปแบบและเนื้อหา ร้อยกรองจึง
ท าหน้าที่ในการสะท้อนเรื่องราวในสังคมมากขึ้น ทั้งการเรียกร้องทางการเมือง การตีแผ่ปัญหาชนชั้น       
และการถูกกดขี่ของประชาชน จนมาถึงในยุคสมัยที่มนุษย์ค้นหาตัวตน ค้นเข้าไปในความคิด        
ความเป็นมนุษย์มากข้ึน ร้อยกรองจึงท าหน้าที่สะท้อนความเป็นสังคมทุนนิยม เพ่ือค้นหาสัจธรรมและ
ความหมายของชีวิต 

ดังนั้นงานร้อยกรองจึงมิใช่เพียงงานเขียนเพ้อฝัน เพราะผู้ที่อ่านร้อยกรองจะได้รับทั้ง
สุนทรียภาพ ความไพเราะ ความเสนาะ และความคิดอันเฉียบคม มุมมองในการสะท้อนสังคมของ
ผู้เขียน ซึ่งผู้อ่านสามารถเก็บความคิดนั้นมาพิจารณาเพ่ือเป็นข้อคิด เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้ 

 

1. ความหมายของร้อยกรอง 
ราชบัณฑิตยสถาน (2554: 976) ให้ความหมายค าว่าร้อยกรองว่าหมายถึง ค าประพันธ์ , 

ถ้อยค าที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ 
สอดคล้องกับ บุญเหลือ ใจมโน (2555: 2) กล่าวว่า ร้อยกรอง คืองานแต่งหรือเรียบเรียงค าที่

มีลักษณะบังคับเฉพาะของแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ถ้อยค าประณีต ไพเราะ      
คล้องจองกันอย่างได้จังหวะลีลา 

จากการให้ความหมายของร้อยกรองข้างต้นเห็นได้ว่า ร้อยกรองในที่นี้ เป็นงานเขียนที่เน้น      
ความประณีตในการใช้ภาษาให้มีความไพเราะ มีความเสนาะ คล้องจองและเป็นไปตามฉันทลักษณ์    
ซึ่งเป็นลักษณะของร้อยกรองแบบดั้งเดิม คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย 
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แต่ในปัจจุบันความหมายของร้อยกรองมีการให้นิยามที่กว้างขึ้น ดังที่ ไพรถ เลิศพิริยกมล 
(2542: 220) ให้ความหมายไว้ว่า ร้อยกรอง หมายถึง ค าประพันธ์ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ ที่เขียนขึ้น    

โดยมีกฎเกณฑท์างฉันทลักษณ์บังคับ มีลักษณะคล้องจองกัน อาจจะเป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย 
ล าน า หรือแม้แต่กลอนเปล่า ก็จัดอยู่ในประเภทร้อยกรองทั้งสิ้น 

การให้ความหมายข้างต้นมีความแตกต่างไปคือมองว่า ร้อยกรองเป็นงานเขียนที่มีบังคับ          

ฉันทลักษณ์ อย่างร้อยกรองดั้งเดิม แต่นอกจากนี้แล้วล าน า และกลอนเปล่า ซึ่งเป็นงานเขียน     

รูปแบบใหม่ที่ไม่เคร่งครัดเรื่องสัมผัส และฉันทลักษณ์ก็ถือเป็นงานเขียนประเภทร้อยกรองได้เช่นกัน 

เหตุใดความหมายของร้อยกรองจึงมีความหมายที่กว้างขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า               

ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไปมีผลต่อการน าเสนอผลงานร้อยกรองในแต่ละสมัย เช่น ร้อยกรอง
ก่อนยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยคือ ช่วงเวลาก่อนรัชกาลที่ 7 ร้อยกรอง
ยังมีลักษณะที่เคร่งครัดฉันทลักษณ์ และเนื้อหาเน้นการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของผู้เขียนเป็น
หลัก แต่หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย
จนถึงปัจจุบัน ร้อยกรองก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบที่ไม่เคร่งครัดฉันทลักษณ์ และ              
มุ่งแสดงออกด้านความคิดของผู้เขียน เช่น ความเห็นต่อการปกครอง การเรียกร้องประชาธิปไตย       
การระดมให้มวลชนลุกขึ้นต่อสู้ เพ่ือให้มีส่วนร่วมต่อการปกครองของบ้านเมือง สะท้อนสังคม           
เป็นปรัชญา และแสดงความคิดที่ลุ่มลึกต่อตนเองอีกด้วย 

ด้วยความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความคิดของคนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของงานเขียน
นับเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ร้อยกรอง คืองานเขียนสร้างสรรค์ที่มีทั้งรูปแบบที่
เคร่งครัดสัมผัส และฉันทลักษณ์ อย่างโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย รวมถึง งานเขียนที่ไม่ได้
เคร่งครัดในฉันทลักษณ์ อย่างการเขียนด้วยกลอนล าหรือเพลงพื้นบ้าน กลอนเปล่า และวรรณรูป  

  

2. ประโยชน์จากการอ่านร้อยกรอง 
ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากการอ่านร้อยกรองทั้งการได้รับรสค าและรสความดังนี้ 
2.1 ได้รับรสค า  

ร้อยกรองคืองานเขียนที่มีการใช้ค าและสัมผัสไพเราะตามฉันทลักษณ์ มีทั้งการใช้เสียง
หนักเสียงเบา ที่สามารถสื่ออารมณ์สะเทือนใจให้กับผู้อ่าน ผู้อ่านจึงได้รับความงามทั้งในด้านของเสียง        
และภาพจินตนาการจากเรื่อง ท าให้รู้สึกตื่นเต้น เศร้าสร้อย เบิกบาน พอใจร่วมไปกับบทร้อยกรองได้  

2.2 ได้รับรสความ  
คุณค่าของงานเขียนที่ส าคัญคือการสื่อความหมาย ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า         

ร้อยกรองในอดีตเน้นการให้ความไพเราะและแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียน แต่แม้จะมุ่งที่การให้
ความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ก็ยังมีประโยชน์มากมายจากการอ่าน เช่น การให้ข้อคิดค าสอนอย่าง 
สุภาษิตสอนหญิง สุภาษิตพระร่วง และโคลงโลกนิติ หรือวรรณคดีร้อยกรองบางเรื่องผู้อ่านก็สามารถ
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วิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครในเรื่องแล้วเก็บเป็นข้อคิด เช่นจากการอ่านวรรณคดีเรื่อง อิเหนา        
ลิลิตพระลอ ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี ก็มีประเด็นทางพฤติกรรมของตัวละครที่ชวนให้วิเคราะห์  
อยู่มาก 

นอกจากงานเขียนร้อยกรองแบบดั้งเดิมแล้ว งานร้อยกรองแนวใหม่ส่วนใหญ่เน้นคุณค่า
ด้านการแสดงความคิดของผู้ เขียน เช่น แสดงความคิดต่อประเด็นการเมือง สะท้อนสังคม             
ความเหลื่อมล้ าของคนรวยและคนจน ชี้ให้เห็นปัญหาในสังคม และแสดงปรัชญาชีวิต เป็นต้น 

2.3 ได้รู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาติไทย  
งานร้อยกรองไทยถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ของชาติ เราสามารถศึกษา         

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ความคิด ความเชื่อ ขนบ ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมของคนในสังคม
ได้จากการอ่านร้อยกรองที่เป็นวรรณคดี เช่น เรื่องพระอภัยมณี สังข์ทอง ขุนช้างขุนแผน อิเหนา           
ลิลิตตะเลงพ่าย พระเวสสันดร และโคลงโลกนิติ เป็นต้น วรรณคดีเหล่านี้ได้รับการยกย่องให้เป็น
วรรณคดีประจ าชาติและถูกน ามาถ่ายทอดในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย เพ่ือให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จัก
ความเป็นมาและซึมซับวัฒนธรรมของชาติไทย 

ดังนั้น การอ่านร้อยกรองจึงมีคุณค่าต่อผู้อ่านยิ่งเพราะนอกจากจะได้รับความเพลิดเพลิน   
จากการอ่านด้วยซึมซับในความงดงามของการใช้ภาษาแล้ว ผู้อ่านยังได้รู้ในเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการสื่อ                             
และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3. รูปแบบของร้อยกรอง 
จากอดีตถึงปัจจุบันรูปแบบของร้อยกรองในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ 

ดังนี้ 
3.1 ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  

ร้อยกรองที่เน้นความถูกต้องตามฉันทลักษณ์ดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นงานร้อยกรองที่เกิดก่อน  
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย ผู้ เขียนมักเป็นบุคคลชั้ นสูงในสังคมไทย เช่น           
เป็นเจ้าฟ้า มหากษัตริย์ ข้าราชการ โดยรวมก็คือบุคคลที่มีโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นคนชั้นสูง        
ในสังคมไทย เนื้อหาส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพ่ือรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นร้อยกรองที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ สะท้อนวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทย จัดเป็นร้อยกรองที่มีคุณค่าเรียกว่า 
วรรณคดี  

ร้อยกรองที่เน้นความถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ได้แก่ กลอน กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์      
บุญเหลือ ใจมโน (2555, 41-143) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
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3.1.1 กลอน 

กลอน คือ ค าประพันธ์ที่ไม่รวมโคลง ฉันท์ กาพย์ หรือร่ายเข้าไปด้วย แต่เป็น      
ค าประพันธ์ที่มีลักษณะเฉพาะบังคับคณะ สัมผัส และเสียงวรรณยุกต์ ไม่บังคับเอก -โท และครุ-ลหุ 
ข้อบังคับคือต้องมีสัมผัสนอก ค าสุดท้ายของวรรคต้องลงด้วยวรรณยุกต์ที่ก าหนดให้ 

กลอนแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ กลอนสุภาพ กลอนล าน า และกลอนตลาด 

3.1.2 กาพย์  
กาพย์ คือ ค าประพันธ์ชนิดหนึ่งที่คล้ายกลอน แต่ไม่ใช่กลอน คล้ายฉันท์ที่สุด      

แต่ไม่ใช้คร-ุลหุ ยังคงมีคณะ พยางค์ และการสัมผัส ที่กวีนิยมแต่งในค าประพันธ์ชนิดอ่ืนเหมือนเดิม 

กาพย์แบ่งเป็น 5 ชนิด ได้แก่ กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ห่อโคลง 
และกาพย์ขับไม้ห่อโคลง 

3.1.3 โคลง  
โคลง คือ ค าประพันธ์ชนิดหนึ่งของไทยที่แต่งกันมานานแล้ว มีลักษณะการบังคับ

เฉพาะตัวคือมีคณะ สัมผัส บังคับเอกโท แต่ไม่บังคับครุลหุ โคลงบางชนิดก็ไม่บังคับเอกโทแน่นอน 

โคลงแบ่งเป็น 3 ชนิด ดังนี้ โคลงสุภาพ โคลงดั้น และโคลงโบราณ 

3.1.4 ร่าย 

ร่ายคือค าประพันธ์ที่บรรยายเรื่องราวจึงมีการแต่งที่ง่ายกว่าค าประพันธ์อ่ืนๆ            
มีการสัมผัสกันไปทุกวรรค ไม่ก าหนดจ านวนบาทหรือบท (ยกเว้นร่ายโบราณและร่ายสุภาพที่มีก าหนด
จ านวนค าในแต่ละวรรค วรรคละ 5 ค า จบด้วยโคลง) เป็นค าประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับน้อยที่สุด    
และอาจเป็นเพียงร้อยแก้วที่พัฒนามาเป็นร้อยกรองโดยเชื่อมค าให้คล้องจองกันเท่านั้น 

ร่ายแบ่งเป็น 4 ชนิด ดังนี้ ร่ายสุภาพ ร่ายดั้น ร่ายโบราณ ร่ายยาว 

 3.1.5 ฉันท์  
ฉันท์ คือ ค าประพันธ์ที่มีลักษณะเฉพาะชนิดหนึ่งซึ่งบังคับครุ ลหุ และมีรูปแบบ      

การประพันธ์ที่หลากหลาย แต่ก็ยังมีลักษณะสัมผัสเหมือนค าประพันธ์ชนิดอื่นๆ 

ฉันท์แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้ ฉันท์วรรณพฤติ และฉันท์มาตราพฤติ 
ดังจะขอยกตัวอย่างงานเขียนร้อยกรองที่เคร่งบังคับฉันทลักษณ์ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

 โอ้โอ๋กระไรเลย  บมิเคยณก่อนกาล! 

พอเห็นก็ทราบส้าน  ฤดิรักบหักหาย 

ยิ่งยลวะนิดา   ละก็ยิ่งจะร้อนคล้าย 

เพลิงรุมประชุมภาย  ณอุราบลาลด 
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พิศไหนบมีทราม   วะธุงามสง่าหมด 

จนสุดจะหาพจน์   สรรเสริญเสมอใจ 

                (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2544: 70) 
 

ร้อยกรองข้างต้นมาจากเรื่อง มัทนะพาธา ต านานดอกกุหลาบ พระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปแบบค าประพันธ์เป็นร้อยกรองในรูปอินทรวิเชียรฉันท์ 11      
ที่มีความงดงามทั้งการใช้ค าและเนื้อหาที่จัดเป็น 1 ใน 100 รายชื่อที่คนไทยควรอ่าน  การอ่าน                               
ร้อยกรองดั้งเดิมเช่นนี้ผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านเรื่องราว เพราะการใช้ค าที่ให้
อารมณ์ ให้ภาพพจน์ เห็นถึงความทุกข์ที่ชัยเสนได้รับ จากการตกหลุมรักมัทนาจนต้องพร่ าพรรณนา
ออกมา และนอกจากความบันเทิงแล้ว ผู้อ่านก็ควรจะได้รับข้อคิดท่ีแทรกอยู่ในเรื่องราวเช่น 

ตัวอย่างที่ 2 

 หากว่าหม่อมฉันทราบ พระเสด็จณน่าศาล 

ปากคงไม่อาจหาญ  เพราะก็ย่อมจะมีอาย 

อันหญิงย่อมไม่อยาก  จะกระท าประดุจขาย 

ความรักให้แก่ชาย  เพราะว่าเกรงจะดูแคลน 

อันชื่อของหม่อมฉัน  ฤก็สุดจะหวงแหน 

เกลียดหญิงที่แปร๋แปร้น  กละชวนบุรุษชม 

ครานี้พันเอินองค ์  อธิราชนะโรดม 

ทรงยินค าปรารม-  ภะและบ่นณราตรี 
คงทรงนึกอยู่ว่า   ดนุทรามและสิ้นดี 
ราวนางโสเภณี   บมิเขินมิขวยใจ 

แล้วก็คงทรงดูถูก   ดนุนี้ละยิ่งใหญ่ 
ว่าเป็นผู้หญิงไร้   คุณะธรรมะอันควร 

              (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2544: 74) 
 

ในตอนที่มัทนาเผลอพูดความรู้สึกของตนเองที่มีต่อชัยเสน ด้วยคิดว่าตนเองอยู่คนเดียว     
แต่แล้วกลับพบว่าชัยเสนอยู่ในที่แห่งนั้นและแอบฟังอยู่ มัทนาก็มีความรู้สึกขวยเขินและอับอาย เป็น
อย่างมาก จึงพูดตัดพ้อออกมา ร้อยกรองข้างต้นจึงแสดงให้เห็นอุดมคติของสังคมไทยว่า กุลสตรีต้องมี
ความรักนวลสงวนตัว ไม่เผยความรู้สึกในใจให้ชายใดรู้ เพราะการบอกรักผู้ชายก่อนก็เหมือนเป็น                              
หญิงที่ไร้ยางอาย ไม่มีคุณสมบัติของหญิงที่ดี  การอ่านร้อยกรองจึงมีคุณค่าทั้งการเรียนรู้ค่านิยม 
คุณธรรม วัฒนธรรมในสังคมไปพร้อมกัน เช่นเดียวกับการอ่านร้อยกรองต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 3 

  ทีนี้จะกล่าวเรื่องเมืองสุพรรณ ยามสงกรานต์คนนั้นก็พร้อมหน้า 
จะท าบุญให้ทานการศรัทธา   ต่างมาท่ีวัดป่าเลไลยก์ 

หญิงชายน้อยใหญ่ไปแออัด   ขนทรายเข้าวัดอยู่ขวักไขว่ 
ก่อพระเจดีย์ทรายเรี่ยรายไป   จะเลี้ยงพระกะไว้ในพรุ่งนี้ 
นิมนต์สงฆ์สวดมนต์เวลาบ่าย   ต่างฉลองพระทรายอยู่อึงมี ่
แล้วกลับบ้านเตรียมการเลี้ยงเจ้าชี  ปิ้งจี่สารพัดจัดแจงไว้ 
ท าน้ ายาแกงขมต้มแกง   ผ่าฟักจักแฟงพะแนงไก่ 
บ้างท าห่อหมกปกปิดไว้   ต้มไก่ผัดปลาแห้งทั้งแกงบวน 

บ้างก็ท าวุ้นชาสาคู    ข้าวเหนียวหน้าหมูไว้ถี่ถ้วน 

หน้าเตียงเรียงเล็ดข้าวเม่ากวน   ของสวนส้มสูกท้ังลูกไม้ 
มะปรางลางสาดลูกหวายหว้า   ส้มโอส้มซ่าทั้งกล้วยไข่ 

ทุกบ้านอลหม่านกันทั่วไป   จนดึกดื่นหลับใหลไปฉับพลัน 

ครั้นรุ่งแจ้งแสงทองส่องฟ้า   ต่างตกแต่งกายาขมีขมัน 

หนุ่มสาวเฒ่าแกมาแจจัน   พร้อมกันที่วัดป่าเลยไลยก์ 
                       (กรมศิลปากร, 2545: 51-52) 
 

บทร้อยกรองข้างต้นมาจากเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผน วรรณคดีเรื่องนี้จัดเป็นวรรณคดีเอก
ของไทยที่คนไทยต้องได้เรียนเพราะนอกจากความงดงามในการใช้ภาษาตามรูปแบบของกลอน       
การสื่อความที่เข้าใจง่าย และความสนุกสนานของเรื่องแล้ว คุณค่าด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย 
โดยเฉพาะที่เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั่วไปในอดีตได้ถ่ายทอดไว้ในเรื่องนี้อย่างครบถ้วน 
ประกอบด้วยพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต ค่านิยมและความเชื่อ ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 
เช่น การท าคลอดโดยหมอต าแย การบวชเณร การแต่งงาน การจัดงานศพ ประเพณีเทศน์มหาชาติ 
และในที่นี้ที่ได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นคือสะท้อนประเพณีสงกรานต์ 

จากบทประพันธ์ท าให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ว่าการจัดงานสงกรานต์ในอดีตถือเป็นงานใหญ่        
ที่ผสมผสานทั้งการเข้าวัดท าบุญ และการละเล่นสนุกสนานไว้ด้วยกัน สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทย      
มีการจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ต้องท าโดยยกให้เรื่องการท าบุญสุนทานเป็นเรื่องแรกท่ีต้องท าก่อน    
การเล่นสนุกสนาน มีการก่อกองทราย และการท าอาหารการกินที่มีอย่างเหลือเฟือ ไว้ส าหรับ          
ทั้งท าบุญและแจกจ่ายญาติพ่ีน้อง เห็นได้ว่าประโยชน์ในการอ่านร้อยกรองที่เป็นวรรณคดีสิ่ งที่ผู้อ่าน     
จะได้รับซึ่งส าคัญมากคือการเรียนรู้ความเป็นไทยจากวรรณคดีซึ่งเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่ง 
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การอ่านงานร้อยกรองที่มีตัวละคร ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครเพ่ือเก็บ
เป็นข้อคิดได้ และนอกจากจะได้ข้อคิดหรือภาพสะท้อนสังคมไทยแล้ว ผู้อ่านยังได้รับความบันเทิงจาก
การใช้ภาษาที่งดงาม เพราะผู้เขียนมีความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยค าทั้งเล่นสัมผัส เช่น สัมผัสนอก 
สัมผัสใน สัมผัสสระ สัมผัสพยัญชนะ เสียงหนัก เสียงเบา รวมไปถึงการใช้โวหารภาพพจน์ซึ่งสร้าง
จินตนาการให้กับผู้อ่านได้อย่างมาก ดังนั้นการอ่านร้อยกรองประเภทนี้ผู้ อ่านจึงอาจพิจารณา                           
ความงามตามฉันทลักษณ์ร่วมกับคุณค่าด้านเนื้อหาไปด้วย 

ในปัจจุบันร้อยกรองประเภทเคร่งฉันทลักษณ์ยังปรากฏให้เห็น แต่มีการปรับเนื้อหาที่เน้น
สะท้อนความจริงในสังคมของปุถุชน ปรัชญา หรือคุณค่าของธรรมชาติ และความยาวของร้อยกรอง    
ก็อาจปรับให้สั้นลง ไม่ยาวเช่นงานวรรณคดีโบราณ  

ตัวอย่างที่ 4 

เกิดก่อ 

ในดินลึกพฤกษ์ชอนรากซอนซอก 

เลี้ยงใบดอกเกสรซ่อนน้ าหวาน 

กลีบสลวยสวยซึ้งชวนผึ้งงาน 

ออมอาหารหอมคลังเต็มรังรวง 
 จากพงพ้ืนชื้นแห้งระแหงฝุ่น 

 สะสมคุณสมุนไพรค่าใหญ่หลวง 
 เป็นเภสัชปักบังค่าทั้งปวง 
 ให้ตักตวงต่อชื่นไปยืนวัน 

ประกายเก็จเพชรก่องกลางห้องฟ้า 
คือดวงตาล้นของคนฝัน 

แก่คนคิดคือละอองของนิรันดร์ 
คือเพ่ือนขวัญเคียงก้าวของชาวดิน 

 ละอองน้ าฉ่าฟ้าฟ่องอากาศ 

 ย้อยหยดหยาดหยัดรายเป็นสายสินธุ์ 
 ชีพดื่มด่ าปลื้มปลาบได้อาบกิน 

 ชุ่มชื่นถิ่นท้นถ่ังพลังงาน 

วรรณศิลป์รินหยดหยาดรสทิพย์ 
ให้ใจจิบสุนทรีย์กวีหวาน 

รวมรวยรินจินตนาปรีชาญาณ 

ขับกล่อมกาลกัปกัลป์นิรันดร 

         (มะเนาะ ยูเด็น, 2542: 7) 
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บทร้อยกรองข้างต้นมีความไพเราะเป็นไปตามฉันทลักษณ์ของกลอนแปด มีครบทั้งสัมผัส
นอก สัมผัสใน สัมผัสสระ และสัมผัสพยัญชนะ แต่ที่ต่างจากร้อยกรองในอดีตคือความยาวที่สั้นลง 
ผู้อ่านสามารถ ได้สาระส าคัญของบทร้อยกรองที่จบสมบูรณ์ในตัวเอง ดังตัวอย่างข้างต้นนอกจาก                                         
ความงามตามฉันทลักษณ์ กลอนแปดแล้ว ยังสื่อเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติ ดิน ต้นไม้ 
สายน้ า ดวงดาว ที่มีคุณอนันต์ต่อชีวิต นอกจากนี้ ยังแสดงคุณค่าของบทกวีว่าเสมือนน้ าทิพย์ที่ให้       
ทั้งความสุนทรีย์ จินตนาการ และปัญญาอีกด้วย 

การอ่านร้อยกรองที่เคร่งฉันทลักษณ์สิ่งที่ได้มากคือความไพเราะ ความงดงามสะเทือน
อารมณ์ ดังนั้นผู้อ่านเพ่ือการวิจารณ์จึงควรมีความรู้ในฉันทลักษณ์ของร้อยกรองเพ่ือที่จะบอกได้ว่า    
ร้อยกรองนั้นมีคุณค่า และน าเสนอได้ดีเพียงใด แต่ส าหรับผู้ที่อ่านอย่างมีวิจารญาณโดยทั่วๆ ไปคุณค่า
ที่ได้คือความบันเทิง และเนื้อหาซึ่งอาจเป็นข้อคิดที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้ หรือเป็นข้อคิดที่ผู้อ่านใช้                                         
การวิเคราะห์เช่นความเหมาะสมของพฤติกรรมตัวละคร ในรูปแบบเดียวกับการวิเคราะห์จากเรื่องสั้น     
แต่ต่างกันตรงที่หากเป็นการวิเคราะห์จากวรรณคดี ผู้อ่านก็ควรมีความรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ของชาติไทยร่วมด้วย เพ่ือให้การวิเคราะห์นั้นเป็นไปอย่างเข้าใจ เพราะยุคสมัยที่แตกต่างทางความคิด
และการกระท า ความเห็นชอบของคนในสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลง  

3.2 ไม่เคร่งครัดฉันทลักษณ์  
ในช่วงของการปฏิวัติการปกครองในประเทศไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตย ผลงานเขียน  

ร้อยกรองที่มุ่งสะท้อนความคิดของผู้เขียนได้ถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการน าเสนอ งานที่ได้รับ                                          
การส่งเสริมเป็นร้อยกรองพาฝัน ที่เน้นความไพเราะและสะท้อนอารมณ์ของผู้เขียน แต่เมื่อยุค                                     
จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีความกดดันทางการเมืองเริ่มผ่อนคลาย ส่งผลต่อ                                      
การสร้างสรรค์งานร้อยกรองที่แสวงหาความแปลกใหม่ในการน าเสนอที่มากขึ้น ทั้งรูปแบบ และความคิด 
งานร้อยกรองในช่วงนี้จึงมีการน าเสนอร้อยกรองที่ไม่เคร่งครัดในฉันทลักษณ์ แต่เน้นที่เนื้อหา แนวคิดที่
ผู้เขียนต้องการสื่อ งานร้อยกรองที่นับเป็นจุดเริ่มต้นของร้อยกรองที่ไม่เคร่งฉันทลักษณ์และเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง คือ ผลงานของอังคาร กัลยาณพงศ์ รูปแบบการเขียนของเขายังมีอิทธิพลต่อนักเขียน
รุ่นใหม่ 

ตัวอย่างที่ 1    

หวย 

โบราณกาลนานมีหวยกอขอ ชาวบ้านก็ลุ่มหลงลงที่หวย 

องค์รอห้าชี้ขาดชาติย่อมซวย  ประชาชนหวังรวยด้วยพนัน 

ทรงบัญชาแจ้งว่าจงเลิกล้ม  ขอหมอบกราบบังคมชมชื่นมั่น 

มิทรงหวังภาษีท่ีได้พลัน  ความรักนั้นมอบสู่ปวงผู้คน 

ตะวันนี้ไทยมีหวยเริงเล่น  เป็นจุดเด่นพนันกันเข้มข้น 

วันที่หนึ่งแช่มชื่นรื่นกมล  เสียงปะปนก้องกึกและครึกโครม 
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ที่สิบหกตกลงกันแน่วแน่  คนคอหวยเซ็งแซ่กระพือโหม 

ตรวจเลขหวยดวงซวยและดวงโทรม เข้าถาโถมบางคนจนงงงัน 

มีเงินได้ใช้หมดอดไม่อยู่  หาเลขเดี่ยวเลขคู่จ้าละหวั่น 

เฝ้ากราบกรานพล่านขอสารพัน จิตเฟือนฟ่ันเกิดจากมากโง่งม 

รัฐบาลท่านมุ่งผดุงเสริม  ลอตเตอรี่ตัวเติมเข้าผสม 

ออกเลขมาประชานั้นนิยม  ชีพขื่นข่มจากหวยเกือบม้วยมรณ์ 
                     (สุภาพ นิลไพรัช, 2558: 98) 

 

ร้อยกรองข้างต้นมีลักษณะคล้ายกลอนแปด มีจ านวนค าในวรรค 8 ค า มีสัมผัสระหว่าง
บท แต่ไม่เคร่งสัมผัสระหว่างวรรค เพราะไม่แน่นอนว่าจะสัมผัสที่ค าใด บ้างสัมผัสกับค าที่ 3 กับค าท่ี 5 
หรือในบทที่ 1 ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรคที่ 1 และ 2 จึงท าให้ฟังดูลากๆไปในบทที่ 1 นี้ แต่ถึงอย่างไร
ร้อยกรอง เรื่องนี้ก็มีคุณค่าเป็นกระจกสะท้อนเหตุการณ์ในสังคม และเป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็น
ของผู้เขียนที่มีต่อการเปิดให้ขาย “หวย” หรือ ลอตเตอรี่ได้อย่างถูกกฎหมาย ผู้เขียนกล่าวอ้างถึง                           
สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าได้ทรงยกเลิกไม่ให้มีการขายหวย เพราะ
เห็นถึงความเสียหาย ที่จะเกิดข้ึนกับประชาชนที่หลงติดกับการพนัน   

ดังนั้น ผู้เขียนจึงมองว่า การกระท าเช่นนี้ของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็น         
การมอมเมาประชาชนให้หลงระเริงกับการพนัน ด้วยความเพ้อฝัน จนต้องงมงายกราบไหว้ขอพร       
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และแม้ว่าจะถูกรางวัลได้รับเงินแล้ว ชาวบ้านก็ไม่สามารถเก็บเงินไว้ได้ ยังคงใช้อย่างฟุ่มเฟือย
และเงินก็หมดไป เข้าสู่วังวนเดิม ดังนั้น การด าเนินการขาย “หวย” บนดิน อย่างถูกกฎหมายนี้จึงไม่ใช่
วิธีการที่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมที่รัฐบาลจะหวังในเงินภาษีที่ได้จากการขาย “หวย” ให้ประชาชน
เช่นนี้ 

จุดประสงค์ในการเขียนบทร้อยกรองข้างต้นคือการแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่อยู่
ในกระแสสังคมเหมือนกับจุดประสงค์ในการเขียนบทความ เพียงแต่ต่างที่รูปแบบงานเขียนที่เลือกใช้       
การเขียนด้วยร้อยกรองมีพลังในการสะเทือนอารมณ์ผู้อ่านแต่อาจจะขาดการอ้างอิงข้อมูลที่มีน้ าหนัก
น่าเชื่อถือ ดังนั้น การอ่านร้อยกรองประเภทแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน ผู้อ่านพึงต้องพิจารณาว่าสิ่ง
ที่ผู้เขียนกล่าวมีความถูกต้องหรือไม่ เป็นจริงหรือไม่ หากเป็นความจริงการแสดงความคิดเห็นนั้นก็ควร
เป็นที่ยอมรับได้ 

 

 

 

 

 

 



176 
 

ตัวอย่างที่ 2 

เอื้องหมายนา 

 โลกร้อนร้าย  มีแต่ทุกข์เข็ญ 

 เอาน้ าใสเย็น  ดับร้อนผ่อนไหม้ 
 ดวงดอกดกหลาม  บานงามต่ าใต ้

 ยังรอผ่อนเพลา  ดับร้อน 

             (เจริญ มาลาโรจน์, 2553: 141) 
 

ร้อยกรองข้างต้นนี้มีลักษณะคล้ายกลอนแปด แต่มีรูปแบบการจัดวางที่ดูแปลกใหม่        
ไม่เคร่งเรื่องจ านวนค าในวรรคอาจมี 7 8 หรือ 6 และไม่มีสัมผัสมายังวรรคสุดท้ายแต่ก็จบกระชับ    
และได้ความหมาย  และยังมีความไพเราะของสัมผัสตามรูปแบบกลอนเดิม ที่ส าคัญคือเมื่ออ่าน                                           
ร้อยกรองนี้คุณค่าที่ผู้อ่านได้นอกจากจะเป็นความงามในภาษาแล้ว คุณค่าในการให้มุมมองข้อคิดที่          
ช่วยจรรโลงสังคมก็เป็นประโยชน์ส าคัญ “เอ้ืองหมายนา” คือชื่อของบทร้อยกรองข้างต้น ผู้เขียน
ต้องการกล่าวถึงความงามของดอกไม้ แต่ก็เชื่อมโยงสู่ชีวิตของคน โดยมองว่า ความงดงามของ
พวงดอกไม้นั้นจะช่วยผ่อนคลายความทุกข์ร้อนรนในใจเปรียบเสมือนความเย็นของน้ าที่ดับโลกที่ก าลัง
ร้อนให้ผ่อนลง 

เห็นได้ว่างานเขียนร้อยกรองในปัจจุบันมีรูปแบบทีไ่ม่ได้เคร่งครัดฉันทลักษณ์และการจัดวาง
เหมือนร้อยกรองโบราณ ฉะนั้นผู้อ่านจึงไม่จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างจับผิดฉันทลักษณ์อีกต่อไป       
แต่อาจต้องมองว่าที่ต่างไปนั้นต่างไปอย่างไร อะไรคือความตั้งใจของผู้เขียน อะไรคือศิลปะ และ         
ที่ส าคัญคือเนื้อหา หรือแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการสื่อถึงคืออะไร 

3.3 กลอนเปล่าและวรรณรูป 

กลอนเปล่า และวรรณรูปถือเป็นร้อยกรองประเภทหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรป       
กลอนเปล่าจะมีลักษณะต่างจากร้อยกรองแบบเก่าคือ ไม่มีฉันทลักษณ์แน่นอน ไม่ก าหนดจ านวนค า
ตายตัว ไม่จ าเป็นต้องมีสัมผัสระหว่างวรรคหรือบท แต่เน้นที่การใช้ค าที่ประหยัด มีน้ าหนัก  และ        
สื่อความได้ดี และอาจมีการใช้เครื่องหมายประกอบ 

ตัวอย่าง 
กรณีวิวาทกับความเงียบ 

ความเงียบเอ่ยทักทาย 

ฉันยิ้มหัวให้กับความเงียบ 

ความเงียบหัวเราะลั่นใส่ฉัน 

ฉันจึงเอ่ยถามความเงียบ 
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แกข าขันอะไรนักหนา 
มันกลับหัวร่อดังกว่าเดิม 

ค ารามราวสายฟ้าร้อง 
ฉันกระชากคอเสื้อความเงียบอย่างร าคาญ 

พลางขู่ดังดังว่า เงียบเสีย! 

ความเงียบหัวเราะจนน้ าตาไหล 

ท้องคัดท้องแข็งจนกลั่นไม่อยู่ 
ฉันก าหมัดชกลงหน้าท้องความเงียบ 

ความเงียบล้มคะม ากับพื้น 

แต่มันยังหัวเราะไม่หยุดหย่อน 

ฉันทนไม่ไหวแล้ว คว้ากระสอบป่าน 

จับความเงียบยัดลงไป 

ปิดปากถุง 
พลางกล่าว แกจะยังตลกกับฉันอีกไหม 

ยังไม่จบ เสียงหัวเราะในล าคอเล็ดลอดออกมา 

ฉันโมโหและชักทนไม่ไหวแล้ว! 

คว้าถุงกระสอบแบกหลัง 
โยนความเงียบถ่วงน้ า 
เสียงกระสอบบรรจุความเงียบท าลายความเงียบ 

ดัง จ๋อม และดิ่งจมหายลงใต้ผืนน้ า 
ทันใดนั้นเอง ฉันนึกสงสารความเงียบขึ้นมา 
รีบกระโดดตามลงไปใต้น้ า 
ถึงก้นลึก รีบเปิดปากถุงช่วยชีวิต 

เรากลายเป็นเพ่ือนสนิทกัน 

ต่อแต่นั้น... 
 (ซะการีย์ยา อมตยา, 2553: 12-13) 

กลอนเปล่าข้างต้นเนื่องจากไม่มีสัมผัสและไม่ก าหนดจ านวนค าในวรรคที่แน่นอน           
ความไพเราะของเสียงจึงไม่ใช่ประเด็นที่ผู้อ่านต้องพิจารณา แต่สิ่งที่ควรพิจารณาคือพลังของการใช้
ถ้อยค าที่ประหยัดแต่สื่อความได้มีน้ าหนัก และเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการสื่อถือเป็นหัวใจส าคัญใน      
การอ่านงานประเภทนี้ 

ผู้เขียนใช้บุคลาธิษฐานท าให้ความเงียบมีตัวตนมีกริยาอาการเหมือนมนุษย์ และสามารถ
สัมผัสได้ จนถึงขั้นได้ชกต่อยความเงียบ หากเราอ่านโดยไม่ตีความการอ่านร้อยกรองชิ้นนี้ก็จะเป็น    
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การอ่านด้วยความบันเทิงอย่างหาสาระไม่ได้ แต่ถ้าตีความแล้วผู้อ่านจะจับความคิดที่ผู้เขียนสื่อออกมา
ได้ ในที่นี้ผู้เขียนแสดงความคิดว่าความเงียบเป็นเหมือนเพ่ือนแท้ของเขา ที่แม้เขาจะไม่ต้องการแต่ก็    
ดูเหมือนมันจะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตลอดมา เมื่อตีความได้ดังนี้ก็จะรู้สึกถึงความอึดอัดที่อยู่ในใจ 
ความเบื่อหน่ายในตนเองแต่ก็ไม่มีทางออกท่ีดีกว่านี้ได้แต่ยอมรับว่า ความเหงามันคือส่วนหนึ่งของชีวิต
ที่ชินชา 

ส่วนวรรณรูป เป็นการน าค าหรือ วลี ประโยค ข้อความ มาขึ้นเรียงกันเป็นรูปร่างต่างๆ
เพ่ือการสื่อความ การจัดเรียงค าจะมีผลต่อการตีความ เช่น ค าเดียวใช้ซ้ าๆ และวางเกลื่อน หมายถึง
สิ่งที่กล่าวถึงนั้นมีมากมาย กลาดเกลื่อน การวางค าอาจหมายถึงต าแหน่งของสิ่งที่กล่าวถึง ท าให้ผู้อ่าน
เห็นภาพ จินตนาการภาพตามได้ เช่น ค าว่า “ดอกไม้” อยู่รวมกันเป็นแถวแนวจัดเรียงเป็นแปลง และ
มีค าว่า “ผีเสื้อ” เขียนหลายๆ ครั้งอยู่เหนือค าว่า ดอกไม้ ท าให้เข้าใจได้ว่า ที่แปลงดอกไม้แห่งนี้มี
ความงดงามเต็มไปด้วยผีเสื้อทีโ่บยบินอยู่รายรอบ เป็นต้น  

ตัวอย่างที่ 1 

 
 

ภาพที่ 7-1  วรรณรูป 1 

(ที่มา: จ่าง แซ่ตั้ง, 2533: 69) 
 

วรรณรูปข้างต้นใช้ตัวอักษรเขียนให้เห็นแทนภาพ ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจข้อความนี้
เสมือนก าลังมองภาพวาดหรือภาพถ่าย เห็นต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเช่นวรรณรูป
ข้างต้น ผู้อ่านสามารถจินตนาการตามได้ว่า ณ ป่าอันสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ บนต้นไม้ต้นหนึ่งมีรังนก
และลูกนกหลายตัวก าลังรอคอยพ่อแม่ของมันที่บินออกไปหาอาหารกลับมาป้อนลูกๆ นับเป็น        
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ภาพความงดงามความอ่อนโยนของธรรมชาติ ที่จ่าง แซ่ตั้ง ได้ถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้ซึมซับเสมือนเฝ้า
สังเกตเหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง 

เรื่องของจินตนาการเกิดจากการตีความ ฉะนั้นผู้อ่านอาจมีการตีความที่แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ แต่ทั้งนี้ผู้อ่านก็ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของผู้เขียน หรือรู้ประวัติของ
ผู้เขียนเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตีความท่ีถูกต้อง 

นอกจากวรรณรูปของ จ่าง แซ่ตั้ง แล้ว “ทยาลุ” หรือ “เราส์ มหาราษฎร์” ก็เป็นอีกคน
หนึ่งที่ได้ฝากผลงานวรรณรูปที่เป็นที่รู้จักและคุ้นตาในสังคมโดยทั่วไป ชื่อวรรณรูป “อย่าเห็นแก่ตัว” 

ตัวอย่างที่ 2 

 
 

ภาพที่ 7-2  วรรณรูป 2 

(ที่มา: ทยาลุ อ้างถึงใน นักเขียนอีสาน, 2558) 
 

ผู้เขียนใช้ข้อความว่า “อย่าเห็นแก่ตัว” มาจัดวางเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางขัดสมาธิ 
เพ่ือให้ผู้ที่อ่านวรรณรูปนี้ได้มีหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไว้เตือนใจ 
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วรรณรูปในปัจจุบันได้รับการยอมรับแพร่หลายในสังคมไทยมากขึ้น และถูกถ่ายทอด     

ในกวีนิพนธ์เรื่อง “นครคนนอก” ของ พลัง เพียงพิรุฬห์ ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ปี 2559 ก็มีรูปแบบ     

การน าเสนอด้วยวรรณรูป ที่สะท้อนสังคมด้วยการแสดงความซับซ้อนในการใช้ชีวิตของคนในยุคที่      
มุ่งพัฒนาทางวัตถ ุดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 3 

 
 

ภาพที่ 7-3  วรรณรูป 3 

(ที่มา: พลัง เพียงพิรุฬห์, 2559: 35) 
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ตัวอย่างที่ 4 

 
 

ภาพที่ 7-4  วรรณรูป 4 

(ที่มา: พลัง เพียงพิรุฬห์, 2559: 19) 
 

ทั้งสองชิ้นงานข้างต้นเป็นวรรณรูปที่มีความแตกต่างกันคือ ตัวอย่างที่ 3 เป็นการน า      

ค าหนึ่งค ามาเรียงต่อให้เห็นเป็นรูปภาพ ด้วยค าว่า “คน” เขียนซ้ าๆ กันและสร้างเป็นภาพสัญลักษณ์
ของ เฟสบุ๊ค ไลน์ และยูทูป แสดงให้เห็นว่าสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันเหล่านี้ก าลัง       
เป็นที่นิยมของคนจ านวนมากในสังคม 

ส่วนตัวอย่างที่ 4 เป็นวรรณรูปอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ภาพในการสร้างค า โดยใช้ “อีโมติคอน” 
ที่เป็นรูปหน้าแสดงอารมณ์ หลายหน้า หลายอารมณ์ มาเรียงต่อกันเป็นถ้อยค าว่า “กู” เป็นการแสดง
ความคิดต่อการแสดงตัวตน ความรู้สึก ความคิดของคนในปัจจุบันที่ติดต่อกันด้วยสื่อออนไลน์         
การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการแสดงอารมณ์ของตัวเอง บ่งบอกว่านี่แหละคือความรู้สึกของฉัน (กู)        
หรืออาจจะสะท้อนได้ว่าภายในตัวคนประกอบไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลาย มีทั้งโกรธ เศร้า เสียใจ 
ตกใจ สะใจ เป็นต้น และนี่ก็คือความหลากหลาย ความซับซ้อน และความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต
ของคนที่สะท้อนความเป็นยุคแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดน 

การอ่านกลอนเปล่า และวรรณรูป ผู้อ่านควรให้ความส าคัญกับความงามต่อความคิด 
ไม่ใช่เรื่องความไพเราะจากการเล่นเสียงสัมผัส ในส่วนของกลอนเปล่าอาจจะท าความเข้าใจได้ง่ายกว่า
วรรณรูปตรงที่ผู้เขียนแม้จะใช้ค าน้อยก็มีการขยายความบ้าง แต่วรรณรูปนี้ผู้อ่านต้องใช้จินตนาการ    

เข้าช่วยค่อนข้างมากเหมือนการมองรูปภาพและพยายามตีความภาพนั้นว่าแก่นหรือแนวคิดของ
ผู้เขียนคืออะไร 
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การรู้รูปแบบร้อยกรองจะช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าควรจะอ่านร้อยกรองนั้นอย่างไร เพราะรูปแบบ       
การน าเสนอที่ต่างกันจะมีคุณค่าซึ่งเป็นจุดหลักที่แตกต่างกัน หากต้องการความบันเทิง อ่านได้อย่าง
สนุก ได้ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมการอ่านร้อยกรองเคร่งฉันทลักษณ์ประเภทวรรณคดีถือว่า       

ตอบโจทย์ได้ดี แต่หากต้องการอ่านความคิด ความเป็นจริงในสังคม ทั้งทางการเมือง การใช้ชีวิต 
สิ่งแวดล้อม ปรัชญา ด้วยรูปแบบที่แปลกใหม่ อ่านจบในเวลาอันสั้นงานร้อยกรองปัจจุบัน ถือเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสม การรู้ความแตกต่างของร้อยกรองเช่นนี้ก็จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเลือกหยิบงาน   

ที่จะอ่านได้ตรงกับจุดประสงค์ยิ่งขึ้น 

 

4. พฤติกรรมการอ่านร้อยกรองอย่างมีวิจารณญาณ 

  สามารถน าเสนอพฤติกรรมการอ่านร้อยกรองอย่างมีวิจารณญาณได้ดังนี้ 
4.1 การจับใจความส าคัญของเรื่อง 

การจับใจความส าคัญงานร้อยกรอง ผู้อ่านไม่สามารถขีดเส้นใต้หาใจความส าคัญในแต่ละ
ย่อหน้าเช่นการอ่านข่าวหรือสารคดีได้ แต่การจะได้มาซึ่งใจความส าคัญผู้อ่านต้องใช้ความสามารถ      

ในการตีความบทอ่าน ดังนั้น ผู้อ่านที่จะจับใจความส าคัญของเรื่องได้ดีจึงควรวิเคราะห์จุดประสงค์ 
น้ าเสียง รู้ภูมิหลังของงาน และใช้ประสบการณ์ของผู้อ่านประกอบก็จะท าให้เข้าใจเรื่องราวได้ดีขึ้น   

4.2 การตีความค าศัพท์ ส านวนโวหาร หรือถ้อยค าอันเป็นสัญลักษณ์ 
บทร้อยกรองคืองานศิลปะที่ผู้เขียนจะแสดงฝีมือในการประพันธ์อย่างเต็มที่ และความคิด

ที่ผู้เขียนต้องการสื่อก็มักต้องผ่านการตีความจากผู้อ่าน เพ่ือให้เข้าใจความหมายที่แท้จริง ดังที่ได้กล่าว
ไว้ข้างต้นคือ ความสามารถในการตีความงานร้อยกรอง นอกจากจะวิเคราะห์จุดประสงค์ น้ าเสียง              
ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ อ่านแล้ว เรื่องของความเข้าใจในการใช้สัญลักษณ์ และโวหาร               
ก็เป็นเรื่องส าคัญซึ่งผู้เขียนได้เคยกล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ในที่นี้จึงจะไม่ได้กล่าวซ้ าอีก แต่ ประเด็น         

ที่จะกล่าวเพ่ิมข้ึนคือการรู้ภูมิหลังของงานมีผลต่อการตีความร้อยกรอง 
การรู้ภูมิหลังในที่นี้ ได้แก่ เหตุการณ์ในขณะเขียนเรื่อง ประสบการณ์การใช้ชีวิตของ

ผู้เขียน การรู้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จะท าให้ผู้อ่านทราบได้ว่าผู้เขียนกล่าวถึง
อะไร หรือกล่าวถึงใคร และหากเป็นร้อยกรองดั้งเดิมเช่นการเขียนวรรณคดีจะมีขนบปฏิบัติที่ผู้อ่าน
ควรทราบ เช่น บทประพันธ์นิยมขึ้นต้นด้วยบทไหว้ครู เพราะถือว่ากวีทุกคนมีครูอาจารย์ที่                                              
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ และธรรมเนียมการเขียนโบราณกวีก็มักจะระลึกถึงความเคารพรักที่มี
ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เรื่องราวที่สะท้อนในร้อยกรองจึงเป็นเรื่องราวในรั้ววังเป็นส่วน
ใหญ่ ผู้อ่านที่มีความรู้เช่น โครงสร้างของวังและความงามทางสถาปัตยกรรมไทยเมื่ออ่านบทพรรณนา    

ความงามของวัง หรือวัด ก็จะเห็นภาพตามได้ชัดเจน หรือการรู้เกี่ยวกับชื่อเรียกเครื่องแต่งกายก็จะ
เห็นความงามเมื่ออ่านบทพรรณนาชมโฉมพระนางได้ชัดเจนกว่าผู้ที่ไม่มีภูมิรู้ทางประวัติศาสตร์เช่นกัน  
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อีกทั้งการรู้ในวัฒนธรรมของไทยก็ท าให้เข้าใจถึงลักษณะนิสัยของตัวละคร เช่น บทบาท
ของหญิงและชายในอดีต ที่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ตามเพศอย่างชัดเจน ให้ชายคือช้างเท้าหน้า      
และหญิงคือช้างเท้าหลัง ชายที่ดีจึงต้องเป็นผู้น าที่มีความสามารถในการปกครอง และดูแลเลี้ยงดู
ครอบครัวได้ ดังนั้นชายไทยในอดีตที่มียศ มีต าแหน่ง มีอ านาจวาสนาดี เป็นที่พ่ึ งพิง เป็นเสาหลัก
ครอบครัวได้ จึงมีภรรยาได้หลายคน โดยถือเป็นความชอบธรรมในอดีต ดังนั้นหากผู้อ่านมีพ้ืนความรู้
ความเข้าใจเหล่านี้ก็จะพอเข้าใจได้ว่า เหตุใดพระเอกในวรรณคดีไทยจึงมีภรรยาหลายคน เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้ที่จะตีความได้ดีจึงควรมีความรอบรู้ในเหตุการณ์บ้านเมือง ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของชาติ ก็จะท าให้เข้าใจเรื่องราว และตีความเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้ดียิ่งขึ้น 

4.3 การวิเคราะห์จุดประสงค์และน้ าเสียงของผู้เขียน 

ทุกครั้งที่อ่านเรื่องราวอะไรก็ตามผู้อ่านควรวิเคราะห์น้ าเสียงและรู้จุดประสงค์ของผู้เขียน 
เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อความเข้าใจเรื่องราวที่แท้จริงที่ผู้เขียนอาจแฝงไว้ไม่กล่าวถึงโดยตรง   

การหาจุดประสงค์ของร้อยกรอง แม้ว่าร้อยกรองจะจัดเป็นงานที่ให้ความบันเทิง           
แต่ก็อาจจะมิใช่จุดประสงค์เดียวของงานชิ้นนั้น จุดประสงค์ของผู้เขียนอาจมีได้มากกว่าหนึ่งข้อ เช่น 
เทิดเกียรติกษัตริย์ ด ารงพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือในการปกครองเพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่น 
ความสามัคคี ให้ข้อคิด หรือร้อยกรองปัจจุบันก็นิยมเขียนเพ่ือถ่ายทอดความคิดเห็น และความรู้สึก
ส่วนตัวของผู้เขียนที่มีต่อเหตุการณ์บ้านเมือง เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในสังคม และจิตใจคน 
สะท้อนปัญหาสังคม เสียดสี นักการเมือง เป็นต้น หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าจุดประสงค์ของผู้เขียน   

มีความหลากหลายมากกว่าให้อ่านเพ่ือความบันเทิงเท่านั้น แต่จุดประสงค์บางข้อเช่นการสะท้อน
เหตุการณ์และการเสียดสีผู้เขียนมักกล่าวเปรียบเทียบไม่พูดถึงโดยตรง หรือเหมือนเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ตรงๆ ผู้อ่านก็ต้องวิเคราะห์น้ าเสียงคือสังเกตการณ์ใช้ค าที่อาจจะดูแปลกผิดที่     
ผิดทาง เพ่ือวิเคราะห์ความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เขียน ก็จะท าให้ทราบเน้อหาสาระที่แท้จริงของ         

ร้อยกรองได้ 
4.4 การจ าแนกประเภทของงานเขียน 

ความสามารถในการจ าแนกประเภทร้อยกรองมีผลต่อการวิเคราะห์ความงามตาม
รูปแบบฉันทลักษ์ของร้อยกรอง เช่น กลอน กาพย์ ร่าย ฉันท์ หากผู้อ่านพิจารณาจ าแนกประเภทได้
ดังนี้นั่นก็แสดงว่าผู้อ่านรู้ฉันทลักษณ์ของร้อยกรอง ดังนั้น ก็จะสามารถพิจารณาคุณค่าวรรณศิลป์ได้
ตามรูปแบบของงาน เช่น ดูการเล่นสัมผัสนอก สัมผัสใน การใช้ค าหนัก เบา และจ านวนค าในแต่ละ
บท บาท วรรค เป็นไปตามข้อก าหนดหรือไม่  

หากจ าแนกได้ว่าเป็นร้อยกรองที่แสวงหารูปแบบใหม่ เช่น ไม่เคร่งฉันทลักษณ์ ก็ยัง
สามารถพิจารณาโดยใช้ฉันทลักษณ์เดิมเข้าช่วย ผู้อ่านอาจเห็นว่างานที่อ่านเป็นร้อยกรองที่เขียนอย่าง
กลอนแปดแต่ไม่เคร่งฉันทลักษณ์เพราะมีอิสระเรื่องความเลื่อนไหลในการสัมผัสระหว่างวรรคที่อาจจะ
เลื่อนเป็นค าที่ 2 3 4 หรือ 5 ก็ได้ หากผู้อ่านพิจารณาได้ดังนี้ก็จะเห็นความงามที่มีเค้าตามแบบเดิม  
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แต่ไม่เคร่งฉันทลักษณ์มากเช่นอดีต และสิ่งที่ได้มาเพ่ิมจากการอ่านงานประเภทนี้คือความคิดของ
ผู้เขียน   

แต่หากพิจารณาว่าเป็นประเภทกลอนเปล่าหรือวรรณรูปผู้อ่านก็ต้องพิจารณาตาม
ลักษณะของงานเช่นกันที่ไม่เน้นสัมผัส แต่เน้นที่การใช้ค าที่มีความหมาย การใช้ค าที่ประหยัด          

แต่สื่อความคิดได้ชัดเจน 

จึงกล่าวได้ว่าหากผู้อ่านสามารถจ าแนกประเภทบทร้อยกรองได้ก็จะรู้ว่าควรจะอ่าน    

ร้อยกรองเรื่องนั้นอย่างไร และควรให้ความส าคัญกับวรรณศิลป์และเนื้อหาอย่างไร 

4.5 การประเมินค่างานเขียน หรือประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน 

คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านร้อยกรองควรพิจารณาเป็นสองประเด็นคือ คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ และคุณค่าด้านเนื้อหา ในส่วนของการพิจารณาวรรณศิลป์ได้กล่าวไว้ในข้อเบื้องต้นแล้ว
ดังนั้น ในข้อนี้จะกล่าวถึงคุณค่าด้านเนื้อหา 

ร้อยกรองคืองานเขียนที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับคนกับสังคม           
เพราะร้อยกรองคือการถ่ายทอดข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่ง หากผู้อ่านพิจารณาแล้วเห็นดีงาม และเป็น
ประโยชน์ก็ส่งผลต่อความคิดและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ เช่นในประวัติศาสตร์ชาติของไทย       

ในยุคที่มีการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชน
เรียกร้อง กลุ่มนักคิด นักเขียนหัวก้าวหน้าก็มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดเรื่ องราว ความคิด          
ให้อุดมการณ์ และปลุกระดมให้มวลชนลุกขึ้นสู้เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองจนท าให้
เกิดเหตุการณ์รวมกลุ่มของประชาชนและนักศึกษาเพ่ือร่วมกันเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพ อิทธิพล    

จากการส่งต่อความคิดด้วยงานเขียนร้อยกรองจึงถูกควบคุมและกวาดต้อนอย่างเข้มข้นจากรัฐบาล
ทหารในสมัยนั้น และน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสังคมไทยสู่ระบอบประชาธิปไตย  

จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นท าให้เห็นได้ว่าอิทธิพลของบทร้อยกรองมีผลต่อการสร้าง
ความคิดและสามารถน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาล เหตุการณ์เช่นวันนั้นอาจไม่เข้มข้นแล้ว
ในวันนี้ แต่คุณค่าในการประเทืองปัญญาจากการอ่านงานร้อยกรองยังเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้   

พฤติกรรมส าคัญในการอ่านร้อยกรองอย่างมีวิจารณญาณเกิดจากความเข้าใจในเนื้อหาของ     
บทร้อยกรอง ผู้อ่านต้องมีความสามารถในการตีความความคิดที่ผู้เขียนต้องการสื่อ แล้วผู้อ่านจึงจะ
พิจารณาได้ว่า เนื้อหา ความคิด นั้นเป็นประโยชน์อย่างไร สร้างสรรค์อย่างไร และสามารถปรับมาใช้
กับตนเองได้อย่างไรบ้าง 
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5. ตัวอย่างการอ่านร้อยกรองอย่างมีวิจารณญาณ 

เนื่องจากได้ยกตัวอย่างร้อยกรองที่เป็นงานวรรณคดีไว้ข้างต้น และมีผู้กล่าวถึงคุณค่าในงาน
ประเภทนี้กันมาก ดังนั้นในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างเฉพาะที่จัดเป็นร้อยกรองปัจจุบัน คือ มีเนื้อหา                                 
ไม่ยาวมากเน้นความเป็นจริงในชีวิต และมีรูปแบบการเขียนที่หลากหลาย ไม่จ าเป็นต้องเคร่ง                             
ฉันทลักษณ ์ซึ่งจะน าเสนอเป็น 2 กลุ่มแนวคิดคือ แนวเพ่ือชีวิตและแนวพาฝัน ดังนี้ 

5.1 แนวเพื่อชีวิต  
เป็นการสะท้อนเรื่องราวของสังคม แสดงความรู้สึกไม่พอใจต่อสังคม ต่อเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้น เพ่ือถ่ายทอดปัญหาหรือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางพฤติกรรมหรือความคิด เช่น 
ความคิดเห็นต่อการเมืองการปกครอง หรือต่อการใช้ชีวิตภายใต้ระบบทุนนิยม ความยอกย้อนในใจ
ของคนซึง่เป็นปรัชญาชีวิต เป็นต้น 

ตัวอย่างที่ 1 

 เปลี่ยน 

 ก้อนดินก็ระเบิดได้ 
ขว้างไปแตกเปรี้ยงเสียงก้อง 
หงายท้องล้มตายต่อหน้า 

แล้วเสกคาถาให้กลับฟื้น 

 ปืนไม้ก็ฆ่าได้ 
เห็นเป็นปืนจริงใช่ปืนไม้ 

ปลิดชีวิตคนได้ดังผักปลา 

แล้วขยี้ใบไม้ทาให้กลับฟื้น 

 เด็กโกรธกันชูโป้ง 
พ้นชั่วโมงดีกันพลันชูก้อย 

เด็กโตแกล้งเด็กน้อยจนร้องไห้ 
กลับบ้านฟ้องพ่อ ลูกเจ็บใจ 

นั่นเป็นเพียงปืนไม้พ่อไม่รู้ 
พ่อมาเคืองแทนแค้นขู่ 
เข้ารัวบ้องหูเจ้าเด็กแกล้ง 
แล้วแย่งหักปืนไม้ที่เด็กยิง 
ไม่รู้ว่าปืนไม้ที่หักทิ้ง 
เขาเห็นเป็นปืนจริง จริงจริง แล้ว 

นั่นมือเขาเริ่มเติบใหญ่ 
เห็นปืนจริงเป็นปืนไม้สนุกมือ 
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แค้นเคือง ที่คุณปลูกไว้ 
ได้เปลี่ยนปืนไม้ที่เขาถือ. 

                                (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ, 2535: 19) 
 

คุณค่าในเชิงวรรณศิลป์และเนื้อหา 

บทร้อยกรองเรื่อง “เปลี่ยน” ของศักดิ์สิริ มีสมสืบ มีลีลาในการเขียนที่เป็นไปอย่าง
ธรรมชาติ ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับในการเขียน เน้นที่ภาษาตัวหนังสือ สื่อความคิดเป็นส าคัญ ประหยัดค า 
แต่ได้ความหมาย ซึ่งเป็นลักษณะร้อยกรองประเภทกลอนเปล่า ผู้เขียนมีสัญลักษณ์ส าคัญในเรื่อง      
คือ ปืนจริง และปืนปลอม เพ่ือบอกความรู้สึกว่า ปืนปลอมก็เหมือนเรื่องเล่นๆ อารมณ์สนุกๆของเด็กที่
ไม่ได้มีความหมายพิเศษ การโกรธกัน ทะเลาะกันของเด็กเป็นเรื่องไม่จริงจัง แต่ความไม่เข้าใจและ     

ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของผู้ใหญ่ ในวันนั้นกลายเป็นการปลูกฝังความรุนแรงลงไปในใจของ
เด็กๆ ซึ่งก็คือการท าให้ปืนปลอมเป็นปืนจริงในใจของเด็ก ร้อยกรองนี้มีคุณค่าในการสะท้อน                                  
ความรุนแรงต่อเยาวชนที่ผู้ใหญ่เป็นผู้กระท า โดยอาจด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใหญ่เอง ที่ใช้
อ านาจกับเด็กโดยขาดเหตุผล ขาดการพิจารณาไตร่ตรองผลของการกระท าอย่างรอบคอบ สิ่งเหล่านี้ก็
จะถูกปลูกฝัง เด็กก็จะสะท้อนความรุนแรงออกมาเหมือนเช่นที่เขาเคยถูกกระท าเมื่อเขามีโอกาส 
ดังนั้นอนาคตของเด็กที่ถูกกระท ารุนแรงก็มีแนวโน้มที่จะท ารุนแรงต่อผู้อ่ืนในอนาคต เพราะเด็กนั้น
เหมือนสีขาวที่คอยซึมซับสีสันต่างๆ ได้ง่าย สีสันที่แต่งแต้มนั้นมีผู้ใหญ่เป็นบุคคลส าคัญท่ีแต่งเติมให้ 

การน าไปใช้ 
ร้อยกรองข้างต้นสะท้อนให้เห็นต้นสายปลายเหตุของเหตุการณ์รุนแรงในปัจจุบันว่าอาจมี

ผลพวงมาจากสิ่งที่เขาเคยได้รับในวัยเยาว์หรือไม่ ความรุนแรงและการชินชาต่อความรุนแรงนั้น ท าให้
เขา  เคยชินที่จะปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความรุนแรงเช่นกัน ดังนั้น ผู้อ่านที่มีลูกหลาน ผู้อ่านที่ต้องท างาน
คุ้นเคย  กับเด็ก หรือผู้อ่านที่มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับเด็กอาจต้องย้อนมองดูตัวเองและพึงระลึกไว้
เสมอว่าความรู้สึกของเด็กเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และเขาพร้อมที่จะเรียนรู้กับเหตุการณ์รอบตัวเสมอ 
ดังนั้นผู้ใหญ่จึงต้องมีความระมัดระวังในการกระท า การวางตัว การตัดสินปัญหาด้วยเหตุผลไม่ใช้
อารมณ์เป็นใหญ่ เพ่ือให้เด็กที่เสมือนผ้าขาวนั้นซึมซับในสิ่งที่ดีงามเพ่ือหล่อหลอมพวกเขาให้เติบโต   

เป็นคนดี มีคุณค่าในสังคม  
ตัวอย่างที่ 2 

        ร่วงโรยเพื่อด ารง 
 บานไม่รู้โรยยังรู้โรย 

รู้โดยดอกเหี่ยวแห้งดังแล้งฝน 

ซีดขาวเกรียมกร้านน้ าตาลปน 

รอวันร่วงหล่นลงสู่ดิน 
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 บานไม่รู้โรยยังโรยร่วง 
ไม่ต่างสิ่งทั้งปวงย่อมเสื่อมสิ้น 

เคยชูดอกงามสง่าท้าฝนริน 

ท้าหนาวร้อนในแดนถิ่นอย่างทระนง 
 จึงบานไม่รู้โรยที่รู้โรย 

ท่ามกลางสายลมโชย ดังบอกบ่ง 
ไม่มีอะไรนิรันดร์อยู่มั่นคง 
ย่อมเปลี่ยนแปลงปลิดปลงไปตามกาล 

 และบานไม่รู้โรยที่รู้โรย 

ที่ดอกใบหล่นโปรยอยู่เกรียมกร้าน 

เพียงลมพัดแผ่วมาแผ้วพาน 

จักสืบสานสายพันธุ์อันงดงาม 

                          (เพทาย เมธาวี, 2558: 141) 
 

คุณค่าในเชิงวรรณศิลป์และเนื้อหา 

ร้อยกรองข้างต้นมีฉันทลักษณ์คล้ายกลอนแปด มีการเล่นสัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัส
ระหว่างบท แต่ไม่เคร่งครัดเรื่องจ านวนค าในวรรค จ านวนค าในวรรคอยู่ระหว่าง 7-9 และการสัมผัส  

วรรคแรก อาจสัมผัสกับวรรคสองค าที่ 2 3 4 หรือ 5 เช่นเดียวกับสัมผัสระหว่างวรรคสามกับสี่       
ถึงแม้ไม่ใช่ร้อยกรองที่เคร่งสัมผัสแต่ก็มีความไพเราะ อ่อนหวาน และให้คุณค่าต่อการใช้ชีวิตได้ดี     
โดยเปรียบคนได้กับดอกบานไม่รู้โรยที่งดงามแต่ก็มีวันร่วงโรย เช่นเดียวกับคนที่ไม่มีอะไรมั่นคง
แน่นอน การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสัจธรรม ส าคัญคือความดีงามที่ได้สร้างไว้ให้กับโลกนี้แม้เมื่อเรา   

ไม่มีชีวิตแล้ว 

การน าไปใช้ 
สิ่งที่ผู้เขียนได้สื่อสารผ่านงานร้อยกรองนี้สามารถเก็บเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี 

คือ การตั้งต้นอยู่ในความไม่ประมาท เพราะสังขารมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งปวงย่อมเป็นธรรมดา           

ที่จะต้องมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น ฉะนั้น ส าคัญที่การสร้างคุณงามความดีให้คงอยู่แม้เมื่อ
ตัวเองล่วงลับแล้ว หากผู้อ่านระลึกถึงความจริงนี้อยู่เป็นนิจก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าความหมาย
ต่อตนเองและผู้อื่น ร้อยกรองนี้จึงนับเป็นบทประพันธ์ที่มีคุณค่าต่อสังคมในการจรรโลงสังคมให้งดงาม 
น่าอยู ่
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๑ 

๒

ตัวอย่างที่ 3 

เขาร้องเพลงลูกทุ่งให้เมืองฟัง 
•...เขานั้นบอกลาไปหางานท า ใช่คิดใจด า หรือท าแกล้งหลบไปไหน เมืองบางกอกคงผูกพันใจ  
นับแต่จากไปไม่เห็นคืนบ้านนา 
ถึงปีใหม่หมายใจจะเห็นหน้ามน ตรุษจีนผ่านพ้นไม่เคยได้ยลแก้วตา สงกรานต์ผ่านไปอย่าง  
ไร้วิญญาณ์ ขวัญตาเจ้าไม่รู้ไปไหน... 
•เขาร้องเพลงลูกทุ่งให้เมืองฟัง 
เมืองจะยังฟังเพลงของเขาไหม 

เพลงเศร้าของเขาเร้าใจ 

ยากไร้ยังร้องเพลงรัก 

เพลงรักของเขาเศร้าสะทก 

เสียงจากทรวงอกสะอ้ืนกระอัก 

ลูกคอล้อค าคึกคัก 

ล าเค็ญเสียนักหนอสัญญา 
• ‘สัญญาปลายนากับน้อง 
พ่ีป่ายน้องป้อง น้องว่า 
มือไวใจไวไยหนา 
หน้านาปีหน้าน้ าดี 
ปลูกข้าวหาปลาหาผัก 

เรื่องรักน้องยังรักพ่ี 

เรื่องปากเรื่องท้องตรองที 
อีกปีรอหน่อยเป็นไร 
อีกปี กี่ปีนี่ละหนอ 

สัญญาต้องรอนานไหม 

กี่ปีน้องหนีพี่ไป 

ดอกข้าวตรอมใจแล้วเอย’ 
•...เคยจับเคียวเกี่ยวคู่กัน น้องลืมวันเคยสุขสันต์เริงร่ า ถึงคราวมีงานสงกรานต์บ้านเรา    
เคยชื่นอุรา เคยตักบาตรร่วมขันเคียงคู่กันมา สงกรานต์เดือนห้า ขวัญตาอยู่ไหนกัน... 
•เขาร้องเพลงลูกทุ่งให้เมืองฟัง 
ดึกแล้ว เมืองยังไม่หลับใหล 

ข้างถนน-เชิงสะพาน ผ่านไป 

ฟังซิใคร ร่ าไห้ทวงสัญญา 
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•...ขายข้าวตั้งเก้าเกวียนกว่า 
สร้างหอรอท่า  น้ าตาเปื้อนหมอน  เรือนหอ 

บ้านป่า  ไม่ปรารถนาแนบนอน 

เจ้าผินบินร่อนไปนอนเตียงทอง... 
•ฟังซิใคร ร่ าไห้ทวงสัญญา... 
ฟังซิใคร  ร่ าไห้เป็นเพลงนา... 

เพลง ‘ร้องไห้ปลายนา’ 
ค าร้อง-ท านอง โดย ทินกร ทิพมาศ 

ขับร้อง โดย รังษี เสรีชัย, เอกชัย ศรีวิชัย 

เพลง ‘รอท้ังปี’  
ค าร้อง-ท านอง โดย ทินกร ทิพมาศ 

ขับร้อง โดย ศรชัย เมฆวิเชียร 

เพลง ‘พรุ่งนี้พ่ีจะร้องไห้’ 
ค าร้อง-ท านอง โดย ชลธี ธารทอง 
ขับร้อง โดย เสรี รุ่งสว่าง 

             (ไพวรินทร์ ขาวงาม, 2552: 108-110) 
 

คุณค่าในเชิงวรรณศิลป์และเนื้อหา 

ความพิเศษทางวรรณศิลป์ในร้อยกรองนี้คือการผสมผสานเนื้อเพลงลูกทุ่งถึง 3 เพลงเข้า
ไปในบทร้อยกรอง ซึ่งยังให้ความหมายที่สอดร้อยเป็นเรื่องเดียวกัน สื่อในประเด็นการเดินทางพลัดถิ่น
ของคนชนชั้นกรรมกรเพ่ือเดินทางเข้าไปท างานในเมืองหลวง ด้วยความหวังว่าจะมีอนาคตที่ดีกว่า      
มีงานท า มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน การเดินทางขายแรงงานในเมืองหลวงเช่นนี้ได้ถูกถ่ายทอด
สะท้อนผ่านบทเพลงลูกทุ่งซ้ าแล้วซ้ าเล่า แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียรูปแบบในการใช้ชีวิตอย่างคน
ชนบท การพรากจากคนรัก การลืมค าสัญญาเพราะหลงแสงสีในเมืองหลวง เป็นการสะท้อนให้เห็น
การพัฒนาของสังคมไทย จากเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม การมาซึ่งระบบทุนนิยม
น ามาสู่เป้าหมายในชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปเพราะเงินเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิต ผู้คนจึงดิ้นรน
แสวงหา จนหลงลืมคุณค่าทางจิตใจ และท าให้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามหลายๆ อย่างพลอย       

หดหายไปด้วย 

การน าไปใช้ 
หากไม่คิดอะไรก็ยังได้ประโยชน์ในการอ่านอย่างบันเทิง แต่หากเก็บประเด็นที่ผู้เขียน

ต้องการสื่อมาขบคิดก็อาจได้ประโยชน์อีกหลายอย่าง เช่น เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม 
เห็นผู้คนที่ต้องพลัดถิ่นฐานบ้านเกิดมาเพ่ือแสวงหาอนาคตด้วยความเข้าใจ เห็นใจ หรืออาจสะท้อน
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ความคิดว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่ต้องการ หรือความสุขในชีวิตคืออะไร และอยู่ที่ใด เป็นต้น การคิดหา
ความสุขที่แท้จริงอาจท าให้รู้สึกปล่อยวางกับสิ่งที่เป็นเปลือกนอกได้มากขึ้นแล้วมุงแสวงหาความสุข
จากภายในซึ่งเป็นสุขท่ีแท้จริง 

ตัวอย่างที่ 4 

ผีบ้าน ผีป่า ปลาร่วมข้อง 
 “เมื่อผีบ้านไม่ดีผีป่าเข้า”   โทษใครเล่าเราไม่ได้รักษา 
เลือกตั้งอธิปไตยกว่าได้มา    เสียเวลาคนรุ่นเก่าไปเท่าไร? 

 อย่าไปเรียกร้องหาเอามาเลย  อยู่มันเฉยเฉยทีจักดีไหม? 
ก็อยากยื้อแย่งกันจนบรรลัย   ทั้งสุมไฟใช้เชื้อไม่เหลือดี 
 แย่งเป็นใหญ่ไขว่คว้าหาอ านาจ  สติขาดใช้ปัญญาเกินหน้าที่ 
จนเลยเถิดเกิดโกรธเป็นโทษมี   ไม่เผาผีเพราะเกลียดเบียดเบียนกัน 

 เหนือกลางใต้ไทยด้วยกันทุกวันนี้  แบ่งแยกสีแทรกโผล่อย่างโมหันต์ 
เลยลามปามล้ ามาสถาบัน    ฤาถึงวันเบ็ดเสร็จเผด็จการ 

 “ปลาตายเน่ารวมขังเหม็นทั้งข้อง”  เมื่อคนมองนักการเมืองเรื่องที่ผ่าน 

มีแต่เลวเหมือนกันเป็นสันดาน   มองเพียงด้านเดียวได้เห็นไม่ดี 
 ทุกสังคมคนมีทั้งดีชั่ว   อยู่ที่ตัวตนออกบ่งบอกชี้ 
มองแบบอคติทิฐิมี    ก็เหมือนส่อศักดิ์ศรีคนท่ีมอง 
 “เมื่อผีบ้านไม่ดีผีป่าเข้า   ปลาตายเน่ารวมขังเหม็นทั้งข้อง 
รู้รักษ์สามัคคีมีปรองดอง    รักคุ้มครองประเทศไทย...ได้ทุกคน 

               (มนัสรินทร์ เอ่ียมเอม, 2559: 43) 
 

คุณค่าในเชิงวรรณศิลป์และเนื้อหา 

ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์คือ “ผีบ้าน” และ “ผีป่า” ให้มีความหมายแทนคณะรัฐบาลที่บริหาร
ประเทศ โดยผีบ้านอาจหมายถึงคณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน แต่ด้วยความคิดเห็น
ขัดแย้งทางการเมืองของคนในประเทศ ความไม่ลงรอย ความไม่ปรองดอง จ้องแต่จะหาข้อเสียของ    
แต่ละฝ่าย ท าให้การบริหารประเทศไม่ราบรื่นเกิดปัญหาจนกระทั่ง “ผีป่า” ต้องเข้ามาท าหน้าที่แทน 
ในที่นี้ “ผีป่า” จึงตีความได้ว่าเป็นคณะรัฐบาลที่ได้มาโดยการปฏิวัติจากรัฐบาลทหาร ที่เข้ามา          

กุมอ านาจทางการเมือง เพ่ือรักษาความสงบของประเทศ ผู้เขียนมีน้ าเสียงไม่ชื่นชอบกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมาจากวิธีการใด เพราะล้วนใช้ค าว่าเป็น “ผี” ทั้งสิ้น ดังนั้น เขาจึงมองว่า   

การบริหารบ้านเมืองโดยผีในปัจจุบันเป็นเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการขาดความสามัคคีของคน
ในชาติ ดังนั้น ไม่ว่าจะอย่างไร ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน รักพรรคการเมืองพรรคใด สุดท้ายแล้วทุกคนก็คือ
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คนไทย ความเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อทุกคนในชาติ เหมือนปลาที่อยู่ในข้องเดียวกันไม่
ว่าตัวใดจะเน่าก็ย่อมเหม็นกันโดยถ้วนทั่ว  

คุณค่าจากการอ่านงานชิ้นนี้จึงเป็นการสื่อความคิดของผู้เขียน การแสดงมุมมองทาง
การเมือง การบริหารประเทศของรัฐบาล ว่าเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐบาลทหารเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นหากคนใน
ชาติรัก และสามัคคีกัน ลดทิฐิ ลดความเกลียดชังที่มีต่อฝ่ายตรงข้ามลง ก็จะท าให้ประเทศของเรา
พัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ 

การน าไปใช้ 
ร้อยกรองดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนเหตุการณ์ในสังคมไทยของเรา ผู้อ่านควรพิจารณาว่า

สิ่งที่ผู้เขียนกล่าวเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ มีข้อเท็จจริงอย่างไร เหตุการณ์นั้นมีผลเสียต่อสังคม
อย่างไร  หากเห็นสอดคล้องกับผู้เขียนว่า ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการแตกความสามัคคี
แบ่งแยกแดง-เหลืองกันก็ควรจะตระหนักได้ว่า การคิดและท าเช่นนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อสังคมไทย     

ของเรา 
  ร้อยกรองแนวเพ่ือชีวิตเป็นงานเขียนเพ่ือการถ่ายทอดมุมมอง ความคิดเห็นของผู้เขียน        

ต่อเหตุการณ์ที่สร้างความกระทบกระเทือนต่อผู้คนในสังคม ต่อคุณค่าของชีวิตที่แท้จริง โดยมีเจตนาร่วม
คือ เพ่ือสังคมที่น่าอยู่ส าหรับทุกคน ด้วยการใช้ภาษาที่มีศิลปะสร้างความสะเทือนต่ออารมณ์ของ
ผู้อ่าน ดังนั้น เมื่ออ่านร้อยกรองประเภทนี้นอกจากความเพลิดเพลินแล้วผู้อ่านควรพิจารณาให้ได้
เนื้อหา สาระที่ผู้เขียนต้องการสื่อเป็นส าคัญ เพ่ือน ามาพิจารณาคุณค่าของความคิดนั้นที่สามารถ     

เก็บไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้ 
5.2 แนวพาฝัน  

เป็นการแสดงความรู้สึกส่วนตัวของผู้เขียนให้ผู้อ่านได้รับรู้ อาจเป็นการแสดงอารมณ์
อ่อนไหว สะท้อนอุดมคติ หรือจินตนาการของผู้เขียน เน้นการให้ความบันเทิง 

ตัวอย่างที่ 1 

น้ าพุแห่งรัก 

เธอผู้เดินทางไกล 

ท่ามกลางทะเลทรายแห่งความรู้สึก 

เพ่ือตามหาความรักแท้ 
ผ่าน-พบ-พราก-เจอ 

กี่เท้าแล้วที่สร้างรอยย่ าในทะเลทรายผืนนี้ของเธอ 

น้ าตาแห่งความคะนึงหาเดือดพล่าน 

ไหลบ่าในธารจักษุ อาบร่างเธอผู้เดียวดาย 

อนธการแห่งเวิ้งฟ้าโอบกอดเธอไว้ 
น้ าพุแห่งรักจักพวยพุ่งจากใจของเธอเอง 
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หากเธอไม่ดื่มกินมันแล้ว 

เธอก็จักกระหายตายในทะเลผืนนี้ 
ไร้การพบเจอ 

รักแท้... 
        (สุทธิพงศ์ พฤกษารัตน์, 2559: 61) 
 

คุณค่าในเชิงวรรณศิลป์และเนื้อหา 

เป็นงานเขียนแบบกลอนเปล่าที่มีการเปรียบเทียบว่าวันเวลาในการรอคอยใครสักคน       

ที่เป็น รักแท้ ก็เหมือนการเดินทางในทะเลทรายที่แห้งแล้ง วันเวลาที่คนผ่านเข้ามาในชีวิตได้ฝาก
ร่องรอย ความเจ็บปวดจากรักเหมือนการทิ้งรอยเท้าบนผืนทราย ท าให้ต้องเจ็บปวด แต่ถึงความรักจะ
เป็นเรื่องที่ท าให้เจ็บปวดอย่างไร ก็เป็นสิ่งที่คนเราต้องมี และค้นหาต่อไปซึ่งในที่นี้ผู้เขียนได้เปรียบ
เทียบว่าเหมือน การดื่มน้ าพุกลางทะเลทราย หากไม่ดื่มก็จะกระหายตายนั่นเอง เป็นการเขียน
พรรณนาถึงความรักท่ีแสดงอารมณ์อ่อนไหว และมุ่งเน้นที่ความเพลิดเพลินอารมณ์ 

การน าไปใช้ 
นอกจากความเพลิดเพลินที่ได้รับจากการอ่านแล้ว ผู้อ่านอาจได้ข้อคิดเกี่ยวกับความรัก 

เช่น ความรักมาพร้อมกับความทุกข์เสมอ หรือแม้จะเคยผิดหวังในความรักแต่ก็ยังมีหวังที่จะเจอ                                         
ความรักแท้จริงที่รออยู่ ฉะนั้นผู้อ่านก็อาจได้รับก าลังใจ และคลายความเศร้าจากการอกหักลงได้บ้าง 

ตัวอย่างที่ 2 

สายฝนผู้ยิ่งใหญ่ 

 ฉันหล่นลงมาจากฟากฟ้า 
ผู้คนต่างเริงร่ารับสายฝน 

ฉันจึงเป็นมิตรกับทุกคน 

ต่างดีใจเหลือล้นเมื่อฉันมา 
 ฉันซึมลงสู่ผืนดิน 

ให้ดูดกินจากรากถึงใบหญ้า 
เขียวสดชื่นเย็นฉ่ าช่ าอุรา 
ฉันจึงเป็นวิญญาณ์แห่งแผ่นดิน 

 เคยรักฉัน 

นานวันเสื่อมคล้ายสลายสิ้น 

ฉันตกไม่สมดังใจจินต์ 
ไม่อยากยินเสียงฉันลั่นกลางเมือง 
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 ป่าปูนที่ปิดกั้น 

ท าให้ฉันท างานไม่เป็นเรื่อง 
น้ าท่วมท่วมขังยังนองเนือง 
เมื่อนับวันปล่อยเปลืองก็เน่านาน 

 ใครปิดเส้นทางฉัน 

จะก่ีวันฉันก็ยังคงสืบสาน 

ฉันเป็นฉันงานก็ยังเป็นงาน 

คุณดื้อด้านลิขิตฟ้าท้าท าไม 

        (พิชญ์, 2559: 51) 
 

คุณค่าในเชิงวรรณศิลป์และเนื้อหา 

ร้อยกรองมีลักษณะอย่างกลอน 7 แต่ไม่เคร่งจ านวนค าในวรรคอาจเป็น 6 หรือ 8 ค า 
ขึ้นอยู่กับเนื้อความ ผู้เขียนแสดงความคิดของตนเองเกี่ยวกับฝนโดยการสร้างให้ฝนเป็นตัวละคร          

ที่มีชีวิต เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวของตนเองว่าในอดีตฝนมีความส าคัญกับชีวิตของผู้คน การที่ฝนตก     

เป็นเรื่องน่ายินดี แต่ในปัจจุบันการตกของฝนกลับเป็นเรื่องที่คนในสังคมเมืองเบื่อหน่าย เพราะปัญหา
น้ าท่วมขัง แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนก็มองว่าความผิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะฝนตก ฝนตกถือเป็นเรื่องปกติ 
และพลังของฝนมีความยิ่งใหญ่  มีคุณค่าเสมอ แต่คนที่ผิดคือมนุษย์ที่ไม่วางผังเมืองให้ถูกต้อง           
เมื่อตึกขวางทางน้ า เมื่อน้ าระบายไม่ดี จึงเป็นปัญหาท่วมขังในจุดต่างๆ งานเขียนชิ้นนี้จึงมีคุณค่า       

ในเชิงเนื้อหาที่เป็นการสะท้อนสังคมไปในตัว 

การน าไปใช้ 
แม้จะเป็นเรื่องที่อ่านเบาๆ ไม่เคร่งเครียด แต่ผู้อ่านก็สามารถเก็บประโยชน์ที่ได้จาก                           

การอ่านไปใช้ได้เสมอ เช่นจากร้อยกรองนี้ก็เป็นข้อคิดให้กับผู้อ่านได้ใจเย็นลงเมื่อต้องเจอกับปัญหาน้ า
ท่วมเพราะเห็นว่าฝนตกเป็นเรื่องปกติ และการที่น้ าท่วมขังก็ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากฝน ฉะนั้นถ้า
หงุดหงิดก็ควรคิดได้ว่าปัญหาที่เกิดเป็นเพราะฝีมือมนุษย์นั่นเอง ดังนั้น หากจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็
ต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือ การวางผังและออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั่นเอง 

จากการอ่านร้อยกรองแนวพาฝันจะเห็นได้ว่า แม้วัตถุประสงค์หลักของผู้เขียนคือ           
การถ่ายทอดอารมณ์ส่วนตัวที่อ่อนไหว ไม่เน้นเนื้อหาเคร่งเครียด เมื่อผู้อ่านอ่านแล้วก็จะรู้สึกบั นเทิง             
แต่อย่างไรก็ตามในความบันเทิงนั้นก็มักมีเรื่องราวให้เราได้ขบคิดและเก็บมาเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตได้
เช่นกัน นั่นขึ้นอยู่กับความเข้าใจในบทอ่านและมุมมองของผู้อ่านที่จะคิดอย่างสร้างสรรค์ แม้อ่านงาน
ของนักเขียนหน้าใหม่ที่มีข้อบกพร่องทางภาษา ไม่งดงามเช่นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัล แต่ผู้ที่อ่าน
อย่างหาประโยชน์ก็ย่อมเรียนรู้จากความผิดพลาด และค้นหาสาระที่เป็นประโยชน์กับตนเองได้ 
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สรุป 

แม้ในปัจจุบันความนิยมในการอ่านงานประเภทร้อยกรองจะลดลงไม่เฟ่ืองฟูเช่นในอดีต ก็ยัง
ถือได้ว่างานเขียนร้อยกรองคืองานเขียนที่สะท้อนภูมิปัญญาด้านการประพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์       
ของชาติ ด้วยการเล่นสัมผัส การใช้ฉันทลักษณ์ การใช้โวหารเปรียบเทียบที่งด งาม ร้อยกรอง           
เดินทางผ่านวันเวลาและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคม        
ทั้งการสะท้อนภาพทางสังคมที่เป็นวัฒนธรรม เป็นความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และนอกจาก     

ความเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาแล้ว ด้านรูปแบบก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมาเช่นกัน ดังนั้น การอ่านร้อยกรอง
ผู้อ่านจึงได้รับประโยชน์อย่างมาก ทั้งความเสนาะของเสียง ของภาพที่เป็นจินตนาการ ได้อารมณ์     
ได้เรียนรู้ความปราดเปรื่องของนักประพันธ์ และนอกจากนั้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ถ่ายทอด             

ในงานเขียนนั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้อ่านพึงพิจารณาเป็นเรื่องส าคัญเช่นกัน  
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