
บทที่ 3 องคป์ระกอบของการ
เขยีนความเรยีง



องคป์ระกอบในการเขียนความเรียง

การเขียนค าน า การเขียนเน้ือเร่ือง การเขียนสรปุ



การเขียนค าน า

น าเรือ่งสว่นรวมไปสูเ่รือ่งเฉพาะ

น าดว้ยการมุง่ตรงสูเ่รือ่ง

น าดว้ยการเลา่เรือ่งหรอืเล่าถงึความเป็นมาพืน้ฐานของเรื่อง

น าดว้ยการใหค้ าจ ากดัความ

น าดว้ยการบอกเจตนาหรอืจุดประสงคใ์นการเขยีน



การเขียนค าน า (ต่อ)

น าดว้ยขา่ว เหตุการณ์ ปัญหาเรง่ดว่นทีก่ าลงัเป็นทีส่นใจ

น าดว้ยขอ้มลูสถติิ

น าดว้ยสภุาษติ ค าคม บทกวี ค ากลา่วของบุคคลส าคญั

น าดว้ยค าถาม

น าดว้ยการกลา่วถงึบุคคลทีต่อ้งการเขยีนถงึ

น าดว้ยการกลา่วถงึจุดเดน่ทีน่่าสนใจของสิง่ทีจ่ะเขยีนต่อไป



ตวัอยา่ง การเขยีนค าน าโดยการน าเรือ่ง
สว่นรวมไปสูเ่รือ่งเฉพาะ

ถา้ถามวา่จงัหวดัเพชรบุรมีอีะไรทีส่ าคญั กเ็หน็จะตอ้งตอบวา่มตีน้
ตาลมากทีส่ดุ และมนี ้าตาลปึกเป็นทีข่ ึน้ชือ่ลอืชา เรยีกวา่ “น ้าตาลเพชร” 
นอกจากน ้าตาล เพชรบุรยีงัมวีดัมหาธาตุ และมี มนสั จรรยงค์



ตวัอยา่ง การเขยีนค าน าโดยน าดว้ยการมุง่ตรงสูเ่รือ่ง

ภาษามไิดเ้ป็นแคส่ือ่ทีม่นุษยใ์ชเ้พือ่การตดิต่อสือ่สารทาง การพดู
แต่ภาษายงัท าหน้าทีส่ าคญัในการบ่งบอกลกัษณะของสมาชกิในกลุ่ม ซึง่จ าแนก
ตามเชือ้ชาติ สงัคม และวฒันธรรม กล่าวคอื เราสามารถทราบลกัษณะของ
บุคคล พื้นฐานการศึกษา ตลอดทัง้สถานการณ์ เศรษฐกิจ และสงัคมของ
บุคคลนัน้ไดจ้าก การใชภ้าษา นอกจากนี้ภาษาทีพ่ดูของคนกลุ่มหนึ่งในสงัคม
หนึ่ง หรอืในสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจท าให้ผูฟั้งเกดิความรูส้กึหรอืทศันคติ
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อผูพู้ดได้ และทศันะคตดิงักล่าวถอืเป็นตวัแทนความนึกคดิ
ของกลุม่บุคคลทีอ่ยูใ่นสงัคมเดยีวกนั และพดูภาษาเดยีวกนักบัผูฟั้งนัน้



ตวัอยา่ง การเขยีนค าน าโดยน าดว้ยการบอกเจตนา
หรอืจุดประสงคใ์นการเขยีน

บทความนี้เขยีนขึน้ดว้ยความปรารถนาดทีีจ่ะชกัชวนใหท้่านผูอ้่าน
ชว่ยกนัคดิพจิารณาวนิิจฉัยรว่มกนัโดยต่างคนต่างมวีถิแีละกระบวนการของ
แต่ละคน ไม่จ าเป็นตอ้งคดิดว้ยวธิกีารเดยีวกนั มไิดเ้ขยีนขึน้ดว้ยเจตนาจะ
ส่งสอนผู้ใดหรอืชี้น าไปในทางใด จะมกี็คงจะเป็นขอ้เสนอแนะส าหรบัให้
ชว่ยกนัพนิิจพเิคราะหต์่อไปเทา่นัน้



ตวัอยา่ง การเขยีนค าน าโดยน าดว้ยการให้
ค าจ ากดัความ

ค าวา่ “เอกลกัษณ์” ซึง่ตรงกบัค าวา่ identity นัน้ พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้บทนิยามไว้ดังนี้ “ น. 
ลกัษณะทีเ่หมอืนกนัหรอืร่วมกนั (คณิต) ขอ้ความทีแ่สดงความเท่ากนัของ
นิพจน์ 2 นิพจน์ ส าหรบัทุกค าของตวัไม่ทราบค่าทีป่รากฏในนิพจน์นัน้ ๆ” 
บทนิยามบทแรกที่ว่า “ลักษณะที่เหมือนกันหรือร่วมกัน” นัน้ ถ้าจะให้
กะทดัรดัและเขา้ใจงา่ยยิง่กวา่นัน้กค็วรจะหมายถงึ “ลกัษณะทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า
เป็นพวกเดยีวกนั” นัน่เอง อะไรเล่าคอืเอกลกัษณ์แห่งความเป็นไทย หรอื
อะไรเล่าคือลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า เ ป็นคนไทยร่วมกัน สิ่งนั ้นก็คือ
“ภาษาไทย”



ตวัอยา่ง การเขยีนค าน าโดยน าดว้ยการบอกเจตนา
หรอืจุดประสงคใ์นการเขยีน

บทความนี้ เขียนขึ้นด้วยความปรารถนาดีที่จะชักชวนให้ท่านผู้ อ่าน
ชว่ยกนัคดิพจิารณาวนิิจฉยัรว่มกนัโดยต่างคนต่างมวีถิแีละกระบวนการของแต่ละ
คน ไมจ่ าเป็นตอ้งคดิดว้ยวธิกีารเดยีวกนั มไิดเ้ขยีนขึน้ดว้ยเจตนาจะสง่สอนผูใ้ด
หรือชี้น าไปในทางใด จะมีก็คงจะเป็นข้อเสนอแนะส าหรับให้ช่วยกันพินิจ
พเิคราะหต์่อไปเทา่นัน้



ตวัอยา่ง การเขยีนค าน าโดยน าดว้ยการเล่าเรื่องหรอื
เล่าถงึความเป็นมาพืน้ฐานของเรือ่ง

ในช่วงเวลาประมาณ 120 ปีที่ผ่านมา คอื ตัง้แต่รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัจนถงึปัจจุบนั ประเทศไทยไดเ้ปลี่ยนแปลงไปมากมายในหลาย ๆ
ดา้น ตัง้แต่ระบบการปกครอง เศรษฐกจิ การศกึษา ไปจนถงึชวีติความเป็นอยู่ของคน
ทัว่ไป จากสังคมที่เคยมีทาสใช้มาเป็นสังคมที่ประชาชนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั ้ง
ผู้แทนราษฎร จากการศึกษาในวดัมาสู่การศึกษาที่มรีะบบตัง้แต่ระดบัอนุบาล ประถม
มธัยม ไปจนถงึระดบัดุษฎบีณัฑติศกึษา จากชวีติความเป็นอยู่แบบชาวนา ซึง่สามารถท า
มาหาเลีย้งชพีและด ารงชวีติอยูไ่ดโ้ดยไมต่อ้งพึง่พาคนนอกสงัคมมาสูช่วีติสมยัใหม่



ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ใช้ในการด ารงชีวิตมาจากต่างประเทศ เหล่านี้ล้วนเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอนัมหาศาลที่เกดิขึน้ในสงัคม โดยเฉพาะสงัคมกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาอนัไม่
ยาวนานนักและเป็นทีแ่น่นอนว่าการเปลีย่นแปลงเหล่านี้ย่อมมอีทิธพิลท าให้พฤตกิรรมต่าง
ๆ ของคนไทยเปลีย่นแปลงตามไป ทัง้นี้รวมถงึภาษาดว้ย เพราะภาษากเ็ป็นพฤตกิรรมทาง
สงัคมอย่างหนึ่งด้วย ประการส าคญัมนุษย์ในสงัคมต้องใช้ภาษาตลอดเวลาและในทุก ๆ
ดา้น ไม่มอีะไรทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ในสงัคมโดยไม่มสีิง่เกดิใหม่ในภาษาควบคู่ไปดว้ย จงึเป็นที่
น่าสนใจศกึษาว่าในขณะที่สงัคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมากมายนัน้ มกีารเปลี่ยนแปลงอะไร
เกดิขึน้บา้งในภาษา คนไทยใชภ้าษาแตกต่างไปจากเดมิอยา่งไรบา้ง



ตวัอยา่ง การเขยีนค าน าโดยน าดว้ยขา่ว เหตุการณ์
ปัญหาเรง่ดว่นทีก่ าลงัเป็นทีส่นใจ

เ มื่ อ ไ ม่ กี่ ว ัน ม า นี้ น า ยป ร ะ มู ล จัน ท ร จ า น ง อ ธิบ ดีก ร ม
ประชาสงเคราะห์ได้แถลงเปิดเผยเกี่ยวกบัการแก้ไขกฎหมายเพื่อควบคุม
ขบวนการขอทานในรูปต่าง ๆ โดยเฉพาะจะหาทางลงโทษแก่ผู้ให้การ
สนับสนุนขบวนการนี้อยู่เบื้องหลงั โดยจะใหก้ระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจ
ควบคุมบรรดาขอทานทีเ่ป็นโรคเรือ้น ส่วนผูท้ีอ่ยู่เบื้องหลงัสนับสนุนบรรดา
ขอทานกจ็ะหาทางลงโทษใหไ้ดผ้ล



ตวัอยา่ง การเขยีนค าน าโดยน าดว้ยขอ้มลูสถติิ

ผลการลงคะแนนเสยีงโดยสมาชกิของสถาบนัศลิปะและวทิยาศาสตร์
ภาพยนตร์ จ านวน 4,355 คน ส าหรบัรางวลัออสการปี์ 2016 ซึง่เป็น
ครัง้ที่ 79 ของรางวลัทีแ่ฟนหนงัทัว่โลกใหค้วามสนใจกนัมากทีส่ดุ ได้
ประกาศและท าพธิมีองรางวลัแก่ผูช้นะ เมือ่คนืวนัจนัทรท์ี่ 30 มนีาคม ณ
ลอสแอนเจลสิ มวิสกิเซน็เตอร์ ทีเ่ดยีวกบัปีก่อน



ตวัอยา่ง การเขยีนค าน าโดยน าดว้ยสภุาษติ ค าคม
บทกวี ค ากล่าวของบุคคลส าคญั

ทะลงาม ยามดกึดืน่เมือ่คลื่นหลบั

แสงเดอืนจบั เจดินภาเวหาหาว

นัง่เรอืน้อย เคลื่อนคลอ้ยใตแ้สงดาว

พร่างน ้าพราว มองเพชรเกลด็นที

ในเวิง้อ่าวของทะเลสาบสงขลาซึ่งมคีวามยาว 78 กโิลเมตร ตอนที่กวา้งทีสุ่ด 20 กโิลเมตร
เป็นทีต่ ัง้ของเกาะเลก็ ๆ เกาะหน่ึงทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 9,275 ไร่ อยูห่า่งจากตวัเมอืงสงขลาประมาณ 6 

กโิลเมตร บรเิวณรอบเกาะแต่เดมิเตม็ไปดว้ยไมโ้กงกาง เล่าสบืกนัมาว่าชาวเกาะยอสว่นใหญ่เป็นเชือ้สาย
จนีที่อพยพมาจากต าบลน ้าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ และจากต าบลทุ่งหวงั อ าเภอเมอืงสงขลา ผู้คนใน
หมู่บ้าน 9 หมู่บา้นด ารงชวีติอยู่ดว้ยการท าสวนผลไม้ ประมงและประกอบหตัถกรรมทอผ้าพืน้เมอืงมา
อยา่งยาวนานจน “ผา้เกาะยอ” ขึน้ชือ่เป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของทอ้งถิน่น้อย ๆ แหง่นี้



ตวัอยา่ง การเขยีนค าน าโดยน าดว้ยค าถาม

ใครสกักีค่นกนัจะเคยนึกถงึวรรณคดเีก่า ๆ ของไทยว่าเป็นงานทีม่ี
จุดหมายเข้ามาข้องเกี่ยวกับค าว่า “การเมือง” อันแสนจะน่ารังเกียจ
บรรดาครูสอนวรรณคดไีทยทีน่ัง่ฟังเดก็ท่องอาขยานมาเป็นเวลาสบิยีส่บิปีก็
ไม่เห็นจะเคยนึกถึงวรรณคดีในแง่นี้ ได้แต่พร ่าพูดเหมือนแถบบันทึกว่า
วรรณคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการบรรจุเข้าไว้เป็นหลักสูตรให้กุ ลบุตร
กุลธดิาไทยมานัง่ปวดหวักบัการแปลศพัท์โบราณพลิกึ หรอืราชาศพัท์อนั
มากมายก่ายกองนัน้มนัดงีามตามฉันทลกัษณ์เอกโทครบถว้นหรอืไม่อย่างไร
บา้ง



ตวัอยา่ง การเขยีนค าน าโดยน าดว้ย การ
กล่าวถงึบุคคลทีต่อ้งการเขยีนถงึ

กาเบเรยีน การเ์ซยี มารเ์ก๊ซ คอืชือ่ของนกัประพนัธช์าวโคลมัเบยี
เจา้ของรางวลัโนเบลประจ าปี 1982 ซึง่นับวา่เป็นนกัเขยีนแห่งลาตนิ
อเมรกินัคนที่ 4 ทีเ่ป็นผูไ้ดร้บัรางวลัอนัทรงเกยีรตนิี้



ตวัอยา่ง การเขยีนค าน าโดยน าดว้ยการกล่าวถงึ
จุดเดน่ทีน่่าสนใจของสิง่ทีจ่ะเขยีนต่อไป

การเขียนค าน าวิธีนี้อาจกล่าวถึงประโยชน์ คุณค่า ลักษณะพิเศษ
เรื่องราว ความดเีด่น เหตุผลทีเ่ลอืกมากล่าวหรอืหยบิยกค าน าบางตอนของ
หนงัสอืมากล่าวถงึ รวมทัง้จุดประสงคใ์นการเขยีนหนงัสอื ค าน าวธินีี้นิยมใชใ้น
การแนะน าหนงัสอื



การเขียนเน้ือเรื่อง

เอกภาพ

สมัพนัธภาพ

สารตัถภาพ



การเขียนสรปุ
แสดงความเหน็ของผูเ้ขยีน

สดุดเีกยีรตคิุณ คุณประโยชน์

สรุปลงดว้ยค าถามชวนใหค้ดิหรอืจบดว้ยค าตอบทีต่ัง้ค าถามไวใ้นค าน า

สรุปโดยการกลา่วถงึขอ้ดี ขอ้บกพรอ่ง หรอืเสนอแนะใหเ้หน็ประโยชน์

สรุปโดยการใหก้ าลงัใจแก่ผูอ้่าน

กลา่วถงึสาระส าคญัทีต่อ้งการใหผู้อ้่านทราบ

สรุปดว้ยบทกลอน ค าคม สภุาษติ ขอ้ความ หรอืค าพดูของบุคคลส าคญั



ตวัอยา่ง การเขยีนสรุปดว้ยการแสดงความคดิเหน็ของผูเ้ขยีน

ความคดิเสเพลไม่จรงิจงัต่อชวีติในวรรณกรรมคนรถ จงึเป็นภาพความ
เป็นไปในกลุ่มประชาชนผูใ้ชแ้รงงานกลุ่มหนึ่งโดยผูใ้ชแ้รงงานดว้ยกนัเอง โดย
ตัววรรณกรรมเองแล้ว เราไม่อาจจัดว่าเป็นวรรณกรรมที่ดีได้ แต่โดย
ภาระหน้าที่ของวรรณกรรมจดัได้ว่า วรรณกรรมมนึรถได้ตอบสนองพนัธกิจ
พืน้ฐานของวรรณกรรมอย่างเตม็ภาคภูมิ คุณค่าของวรรณกรรมคนรถจงึอยู่ใน
แง่ของการสรา้งความบนัเทงิเรงิรมยใ์นกลุ่มผูส้รา้งและเสพวรรณกรรมซึง่กค็อื
กลุ่มคนรถด้วยกัน เอง ส่วนอีกแง่หนึ่ งวรรณกรรมคนรถ คือวิธีการ
ประชาสมัพนัธ์เรื่องราวความรูส้กึนึกคดิของคนรถต่อสาธารณชน ด้วยเหตุนี้
วรรณกรรมคนรถจงึเป็นขอ้มูลในการศกึษาสงัคมไทยอนัลกึลบัซบัซ้อน ซึ่งผู้
ศกึษาสงัคมไทยไมอ่าจมองขา้มได้



ตวัอยา่ง การเขยีนสรุปดว้ยการสดุดเีกยีรตคิณุ
คุณประโยชน์

แมพ้ระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัจะครองราชสมบัติ
เพยีง 16 ปี แต่พระราชกรณียกจิทีไ่ดท้รงบ าเพญ็ไวแ้ก่ประเทศชาติ
กส็ามารถจะน ามาวเิคราะหว์จิยัในเชงิวชิาการไดม้ากมาย โดยเฉพาะ
ในดา้นศลิปวฒันธรรมและการด าเนินวเิทโศบายกบัประเทศเพื่อนบ้าน
ถา้เรานิยมอ่านประวตัศิาสตรใ์นเชงิวเิคราะห์ เรากจ็ะไดม้รดกทีบ่รรพ
บุรุษสะสมไว้ใหใ้นอดตีน ามาใช้ประโยชน์ในปัจจุบนัและเสรมิสร้างต่อ
เพื่ออนาคตสบืไป พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยักท็รงเป็น
นกับรหิารชัน้ยอดของประเทศไทย



ตวัอยา่ง การเขยีนสรุปดว้ยสรุปลงดว้ยค าถามชวนใหค้ดิ
หรอืจบดว้ยค าตอบทีต่ ัง้ค าถามไวใ้นค าน า

บทเรียนจากประวตัิศาสตร์ย่อมมีค่าควรแก่การศึกษาส าหรับ
ปัจจุบนัว่าเสรภีาพของหนังสอืพมิพ์ควรมขีอบเขตและความรบัผิดชอบ
เพียงใด รฐับาลกับหนังสอืพิมพ์ต้องพึ่งพาอาศยักนัและปฏิบตัิต่อกัน
อยา่งไร



ตวัอยา่ง การเขยีนสรุปดว้ยการสรุปโดยการกล่าวถงึขอ้ดี
ขอ้บกพรอ่ง หรอืเสนอแนะใหเ้หน็ประโยชน์

กล่าวโดยสรุป “การใช้ภาษา” เป็นหนังสอืแนวใหม่ เป็นเรื่อง
การวเิคราะห์ชี้ให้เหน็ปัญหาของการใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ มคีวามคดิ
ใหม่ ๆ เสนอแนะใหผู้อ้่านน าไปใชแ้ละคดิคน้ต่อไปดว้ยตนเอง มเีนื้อหา
สาระ และตวัอย่างมาก ค าอธบิายแจ่มชดั สมเป็นลกัษณะของหนังสอื
การใชภ้าษาไทยทีด่ี ผูว้จิารณ์เชื่อว่าหนังสอืเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ยิง่ใน
การใชป้ระกอบการเรยีนและการสอนภาษาไทย



ตวัอยา่ง การเขยีนสรุปโดยการใหก้ าลงัใจแก่ผูอ้่าน

ชาวบ้านที่สนใจการศึกษาขออย่าย่อท้อที่จะอ่าน “ปรัชญา
การศกึษา” ของ ส. ศวิรกัษ์ อ่านบทแรก ๆ อาจจะยาก แต่ถ้าตัง้ใจ
อ่านต่อไปก็จะสนุกเพลดิเพลนิ ได้อรรถรสมากขึน้ตาม ล าดบั
เปรยีบเสมอืนหนึ่งกนิสมอดบิเมือ่ยามกระหายน ้านัน่ทเีดยีว



ตวัอยา่ง การเขยีนสรุปโดยการกล่าวถงึสาระส าคญัที่
ตอ้งการใหผู้อ้่านทราบ

ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษาหรอืภาพสะท้อนจากภาษาในหนังสอืสาม
สมเดจ็ สิง่หนึ่งทีเ่ราอาจเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนกค็อือทิธพิลของภาษาองักฤษที่เขา้มาในภาษาทาย
ภาษาองักฤษไมไ่ดเ้ขา้มาแทนภาษาบาลแีละคงไมม่ภีาษาใดมาแทนทีภ่าษาบาลใีนภาษาไทยได้
เพราะภาษาบาลทีี่คนไทยใช้นัน้ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยไปแล้ว แต่อทิธพิลของ
ภาษาองักฤษที่เข้ามาในภาษาไทยเวลานี้เข้มข้นและกระขายกว้างขวางในแทบทุกวงการ
โดยเฉพาะวงการ ผูม้กีารศกึษา ผูรู้ใ้นสงัคมไทยเวลานี้มจี านวนไมน้่อยทีใ่ช้ค า ส านวน และ
รปูประโยคแบบภาษาองักฤษในการใชภ้าษาไทย และตวัภาษาไทยเองกม็คีวามซบัซอ้นมากขึน้
เพราะไดส้ะสมอทิธพิลจากภาษาต่างๆ ไวม้าก ในบางจุดภาษาไทยเราซบัซอ้นเสยีจนคนไทย
ซึ่งใชภ้าษาทุกวนัเกดิความแน่ใจในความถูกต้องเหมาะสม ดงักรณีการเลอืกใชค้ าบุรุษสรรพ
นามของนายสุลกัษณ์ ศวิรกัษ์ และผูเ้ขยีนบทความนี้เองกเ็กดิความไม่แน่ใจในการใชค้ าสรรพ
นามแทนตวัทา่น ผูน้ี้ดว้ย



ตวัอยา่ง การเขยีนสรปุโดยสรปุดว้ยบทกลอน ค าคม
สภุาษติ ขอ้ความ หรอืค าพดูของบุคคลส าคญั

ถอ้ยตติงิเพยีงเลก็น้อยในบทวจิารณ์นี้ คงไมถ่งึกบัท าใหน้กัเขยีนผูม้เีจตนาดี
เป็นทุนเดมิทีจ่ะสรา้งสรรคง์านคุณภาพหยุดชะงกัไปเสยีงา่ย ๆ ตราบเทา่ทีค่วาม
ตระหนกัในพลงัและบทบาทของคนยงัไมส่ิน้ไป เหมอืนดงัเชน่ความชืน่ชมในดอกหญา้ที่
ประภสัสรเองกล่าววา่ “เป็นวญิญาณแหง่ความทระนงทีไ่มม่วีนัแตกดบั”



การเขยีนค าน า เนื้อเรือ่ง และสรุป เป็นสว่นทีม่คีวามส าคญัมากเทา่
เทยีมกนัในการเขยีน จะขาดสว่นใดสว่นหนึ่งไปมไิด้


