
FA
CE

BO
OK

.C
OM

/A
UD

IO
BO

OK
CL

IP
S



ช่ื่�อหนัังส่ือ : เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไข่ี ไม่่มี่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่ม่่ได้้

ลิิขสิืทธิิ์�ของ : วัลั่ภ์ ์วิัเศษสุุวัรรณ์์

สืงวนัลิิขสิืทธิิ์�ตามพระราชื่บัญัญติัลิิขสิืทธิิ์� พ.ศ. 2537  

เลิขมาตรฐานัสืากลิประจำำาหนัังส่ือ ISBN : 978-616-8084-05-2

พิมพค์รั�งท่� 1 ธิ์นััวาคม 2563

จำำานัวนั 206 หนัา้

ราคา 333 บัาท

จำดัพิมพโ์ดย สุำานกั็พิื้ม่พื้ส์ุตัั้ตั้ะบัรรณ์

215/1 ซ. ชื่ายทะเลิ13 ถ.ชื่ายทะเลิ หม่�ท่� 1 ต.สืตัห่บั อ.สืตัห่บั

จำ.ชื่ลิบุัร่ 20180

พิมพท่์� บัริษััท น่ัโอ ดิจำิตอลิ จำำากดั

666 ซ. สืาธุิ์ประดิฐ ์58 แยก 22 (ประสืานัใจำ) บัางโพงพาง

ยานันัาวา กทม. 10120

บัรรณาธิิ์การ วลัิภ์ ์วเิศษัสุืวรรณ์

ออกแบับัปก ComeHug 

อารท์เวริค์แลิะร่ปเลิ�ม Bookcreate

W001

คุยุกันักั่อน
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หนัา้เพจำแลิะชื่�องยท่่บั แต�ในัระยะหลิงัคร่กลิบััพบัว�าคนัท่�จำะนัำาทริคของคร่ไปใชื่้
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แต�ยงัยน่ัไม�เป็นั ในัเม่�อยงัยน่ัไม�เป็นัแต�กลิบััตอ้งมาเขา้เร่ยนัร�วมกบััเพ่�อนัๆ ท่�ยน่ั
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ทว�าในัโลิกน่ั� ยงัม่นัักเข่ยนัรุ�นัหดัคลิานัไปจำนัถ่งตั�งไข�อ่กหลิายคนัท่�ไม�ม่
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ไม�ม่พ่� นัฐานัก็ปั�นัเลิ�มได”้ เลิ�มน่ั�
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ท่�สืรา้งข่� นัเพ่�อใหคุ้ณโพสืตถ์ามขอ้สืงสืยัได ้หากขอ้สืงสืยัใดเป็นัเร่�องเฉพาะตวั คร่
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คร่เช่ื่�อว�าหนัังส่ือเลิ�มน่ั� จำะเป็นัประโยชื่น์ัอย�างยิ�งกบัันัักเข่ยนัรุ�นัตั�งไข� ขอ
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บัทท่� 1 

กัารวางทิศทางของเร่�อง

เม่�อกลิ�าวถ่งคำาว�า “ทิศทางของเร่�อง” หลิายคนัอาจำจำะคิดว�า คร่กำาลิงั

จำะสือนัการวางพล็ิอตนิัยาย แต�ความจำริงแลิว้ ไม�ใชื่�ค�ะ เพราะพล็ิอต ค่อ การวาง

เหตุการณใ์นัเร่�องตั�งแต�ตน้ัจำนัจำบัอย�างสือดประสืานัเป็นัระบับั แต�ทิศทางของ

เร่�อง ค่อ การตั�งเป้าว�าเราจำะ “หนััหวัเร่อ” ไปทางไหนัในันิัยายของเรา

นัักเข่ยนัหลิายท�านัเป็นันัักวางพล็ิอต ชื่อบัท่�จำะเข่ยนัพล็ิอตตั�งแต�ตน้ัจำบั

เส่ืยก�อนัจำ่งจำะลิงม่อเข่ยนันิัยายได ้ แต�นัักเข่ยนับัางท�านัชื่อบัใหไ้อเด่ยผุดข่� นัมา 

ระหว�างเข่ยนัเน่ั� อเร่�อง แต�ไม�ว�าคุณจำะเป็นันัักเข่ยนัแบับัไหนั สิื�งหน่ั�งท่�คุณจำะตอ้ง

ระล่ิกไวเ้สืมอในัเวลิาท่�คุณเข่ยนันิัยาย ค่อ ทิศทางของเร่�อง 

ทิศทางของเร่�องคุ่ออะไร 

เม่�อสืกัคร่�คร่ไดเ้ผยใหร่้ก้นััไปบัา้งแลิว้ว�า ทิศทางของเร่�อง ค่อ การ 

ตั�งเป้าว�าเราจำะ “หนััหวัเร่อ” ไปทางไหนัในันิัยายของเรา 

สืมมุติว�าคุณจำะเข่ยนัเร่�องเก่�ยวกบััพระเอกท่�เป็นัจำกัรพรรดิในัดินัแดนั

สืมมุติ เขาหลิงรกัเจำา้หญิงเม่องค่�สืงคราม พอคุณลิงม่อเข่ยนั ตอนัแรกในัใจำคุณ

คิดว�า พระเอกรกัเจำา้หญิงคนัน่ั�  จำะเอาคนัน่ั� แหลิะ แลิว้ต�อมาอย่�ๆ  คุณก็น่ักข่� นัได้

ว�า นั�าจำะม่ตวัลิะครหญิงอ่กสืกัตวัเป็นันัางรองเขา้มาปรนันิับัติัพดัวพ่ระเอก ทำา

ไปทำามาคุณคิดข่� นัมาไดอ่้กว�านัางรองน่ั�ก็นั�าขยำาหมำ �ากล่ินัด่ คุณเลิยเข่ยนัใหน้ัาง

ม่ความสืมัพนััธิ์ท์างกายกบััพระเอก คุณเข่ยนัลิงเวบ็ัไซตใ์หแ้ฟนัคลิบััอ�านั ปรากฏ

แฟนัคลิบััสืงสืารนัางรอง เช่ื่ยรใ์หพ้ระเอกรกันัางรอง สุืดทา้ยคุณจำบัท่�พระเอกรกั

กบัันัางรอง นัางรองพลิิกฐานัะเป็นันัางเอกหนัา้ตาเฉย อย�างน่ั� เร่ยกว�า คุณไม�ม่

ทิศทางในัการเข่ยนั 

จงมั่ั�นใจว่า

คุวามั่สำาเรจ็ของเรานั�น

ม่ั่อย ่จ่รงิเหม่ั่อนกับััท่�ร ่�ว่า

ยอดเขาม่ั่อย ่จ่รงิแน่ๆ

แมั่�ตอนท่�อย ่ต่่นเขา

เราจะมั่องมั่นัไมั่เ่ห็นก็ัตามั่
คุรว่ลัภ์์
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เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

การจำะม่ทิศทางในัการเข่ยนัได ้คุณจำะตอ้งตั�งเป้าว�า คุณจำะเอายงัไงกบัั

เร่�องน่ั�  คุณเริ�มท่�พระเอกเป็นัจำกัรพรรดิในัดินัแดนัสืมมุติ เขาหลิงรกัเจำา้หญิงเม่อง

ค่�สืงคราม คุณตอ้งตั�งเป้าแลิว้ว�าตอนัจำบัจำะเป็นัอย�างไร เชื่�นั 

1. พระเอกไดก้บััเจำา้หญิงเม่องค่�สืงคราม (กรณ่น่ั� เจำา้หญิงเป็นันัางเอก) 

หร่อ 

2. พระเอกไม�ไดก้ับัเจำา้หญิง เพราะเจำา้หญิงชิื่งฆ่�าตัวตายไปก�อนั 

พระเอกอย่�คนัเด่ยวตราบัสิื� นัอายุขยั (กรณ่น่ั� เจำา้หญิงเป็นันัางเอก) หร่อ

3. พระเอกไดก้บัันัางสืนัมท่�ปฏิบัติัพดัว ่(กรณ่น่ั� นัางสืนัมเป็นันัางเอก) 

สืมมุติว�าคุณเล่ิอกขอ้ 1. พระเอกไดก้บััเจำา้หญิงเม่องค่�สืงคราม คุณก็

จำบััเป้าน่ั� ใหม้ั �นั แลิว้ลิงม่อเข่ยนั เร่�องทั�งเร่�องของคุณจำะ “หนััหวัเร่อ” ไปในัทิศทาง

น่ั� จำนัจำบัเร่�อง ไม�ว�าคุณจำะเพิ�มผ่ห้ญิงคนัอ่�นัเขา้มาเป็นัอุปสืรรคของพระเอก หร่อ

จำะเพิ�มรายลิะเอ่ยดโนั�นัน่ั�นัั�นัเขา้มา ขอแค�คุณร่ว้�า คุณตั�งเป้าไวอ้ย�างไร นิัยาย

ของคุณก็จำะม่ทิศทางแลิะไม�เลิอะเทอะ เพราะการจำะจำบัเร่�องสืกัเร่�องได ้ เน่ั� อหา

ของนิัยายทั�งเร่�องจำะตอ้งสื�งตวัลิะครไปส่ื�จุำดนัั�นัอย�างสือดคลิอ้งเป็นัระบับัแลิะเป็นั

หน่ั�งเด่ยวกนััตลิอดเร่�อง

กัารวางทิศทางของเร่�อง

การจำะวางทิศทางของเร่�องได ้ คุณจำะตอ้งม่ไอเด่ยเล็ิกๆ ในัสืมองท่�เร่ยก

ว�า “คอนัเซ็ปต”์ เส่ืยก�อนั อย�างนัอ้ยคุณตอ้งตอบัไดว้�าเร่�องของคุณเป็นัเร่�องเก่�ยว

กบััอะไร เชื่�นั เก่�ยวกบััผ่ช้ื่ายคนัหน่ั�งท่�นัอนัไม�หลิบััมา 300 วนัั เก่�ยวกบััถำ�าท่�พอ

เขา้ไปแลิว้จำะยอ้นัอด่ตไปยุคหินัได ้ หร่อเก่�ยวกบััดินัแดนัโบัราณท่�ม่การต�อส่ืก้นัั

มายาวนัานั เม่�อคุณม่คอนัเซ็ปตแ์ลิว้ ถ่งจำะเริ�มวางทิศทางของเร่�องได ้

การวางทิศทางของเร่�อง ขอใหคุ้ณทำาเป็นัขั�นัเป็นัตอนัดงัน่ั�

1. สร�างตวัละคุรนำา 

ตวัลิะครนัำา ค่อ ตวัลิะครหลิกัในัการเดินัเร่�อง แลิะเป็นัตวัลิะครท่�ทำาให้

เร่�องขบััเคล่ิ�อนัไปขา้งหนัา้ นิัยายของคุณทั�งเร่�องเริ�มตน้ัท่�ตวัลิะครตวัน่ั�  ถา้คุณหา

เขาไม�เจำอ คุณจำะไม�สืามารถกำาหนัดทิศทางของเร่�องไดเ้ลิย เทคนิัคง�ายๆ ในัการ

สืรา้งตวัลิะครนัำา ค่อ การตั�งคำาถามต�อไปน่ั� กบััตวัคุณเอง

1.1 เร้�องนี� เป็ั้นเร้�องขีองใคร

นิัยายเป็นัเร่�องของตวัลิะครตวัหน่ั�งเพ่ยงตวัเด่ยว1 คุณตอ้งเริ�มจำากการ

ถามตวัเองว�า “เร่�องน่ั� เป็นัเร่�องของใคร” คำาถามน่ั� ตอบัไม�ยาก ตอบัแค� “พระเอก” 

หร่อ “นัางเอก” แค�น่ั� พอค�ะ

เม่�อคุณตั�งหลิกัไดแ้ลิว้ว�าเร่�องน่ั� เป็นัเร่�องของพระเอก หร่อเร่�องน่ั� เป็นั

เร่�องของนัางเอก คุณก็จำะไดต้วัลิะครนัำาข่� นัมาแลิว้ลิ�ะค�ะ

1.2 ตั้วััล่ะครนำาขีองคณุ์เป็ั้นใคร

จำากน่ั� ไปคร่ขอเร่ยกตวัลิะครนัำาแค�สืั�นัๆ ว�า “พระเอก” นัะคะ แต�ขอให้

เขา้ใจำว�า ถา้ตวัลิะครนัำาในันิัยายของคุณ ค่อ นัางเอก ก็ค่อนัางเอกค�ะ

คุณจำะตอ้งตั�งคำาถามก�อนัเลิยค�ะว�า พระเอกของคุณเป็นัใคร เชื่�นั เป็นั

เง่อกจำากใตท้ะเลิ เป็นันัักธุิ์รกิจำพนััลิา้นั เป็นัจำกัรพรรดิในัดินัแดนัสืมมุติ 

1.3 ตั้วััล่ะครนำาขีองคณุ์มี่เป้ั้าหม่ายอยา่งไร 

มาถ่งสิื�งสืำาคญัแลิว้นัะคะ ตอนัน่ั� นิัยายของคุณม่ตวัลิะครนัำาแลิว้ แต�เร่�อง

จำะไม�เกิดข่� นัเลิย ถา้ไม�ม่เป้าหมาย ดงันัั�นัคุณจำะตอ้งกำาหนัดเป้าหมายใหก้บััตวั

ลิะคร แลิะเป้าหมายน่ั� จำะเป็นัเป้าหมายหลิกัของเร่�อง หร่อเป็นัภ์ารกิจำหลิกัท่�

พระเอกจำะตอ้งทำาใหส้ืำาเร็จำ 

1 บันััเทิงคด่บัางเร่�องม่กลุิ�มคนัเป็นัพระเอก ถา้คุณเซ่ยนัแลิว้ คุณจำะเข่ยนัแบับันัั�นัก็ได ้แต�หาก

คุณยงัอย่�ในัระยะตั�งไข� ขอใหคุ้ณถ่อไปก�อนัค�ะว�า นิัยายเป็นัเร่�องของตวัลิะครตวัหน่ั�งเพ่ยง

ตวัเด่ยว เพราะถา้คุณม่ตวัลิะครนัำาหลิายตวั มนััจำะทำาใหคุ้ณกำาหนัดทิศทางของเร่�องไดย้าก

ข่� นั ออกทะเลิไดง้�ายข่� นั เพราะการม่ตวัลิะครนัำามากกว�าหน่ั�งตวั อาจำทำาใหเ้กิดเร่�องราว

จำำาเพาะตวัของพวกเขาในัทิศทางท่�หลิากหลิาย จำง่ยงัไม�เหมาะกบััผ่ก้ำาลิงัตั�งไข�งานัเข่ยนันัะคะ 

– คร่วลัิภ์์
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ตามตวัอย�างท่�คร่ยกข่� นัมาขา้งตน้ั พระเอกเป็นัจำกัรพรรดิในัแดนัสืมมุติ 

หลิงรกัเจำา้หญิงเม่องศตัร่ เป้าหมายของพระเอกก็ค่อการไดแ้ต�งงานัอย่�กินักบัั 

เจำา้หญิง ตรงน่ั� สืำาคญันัะคะ ถา้คุณไม�ร่เ้ป้าหมายของตวัลิะครนัำา คุณก็จำะหา

ทิศทางของเร่�องไม�ไดค้�ะ

เป้าหมายไม�จำำาเป็นัตอ้งเป็นัอะไรท่�อลิงัการงานัสืรา้งนัะคะ แค�เป็นัสิื�ง

ท่�สืำาคญักบััพระเอก แลิะพระเอกยด่มั �นักบััมนัั แบับัคิดเองในัใจำคนัเด่ยวว�าตอ้ง

ทำาใหส้ืำาเร็จำใหไ้ด ้แค�น่ั� ก็เป็นัเป้าหมายไดแ้ลิว้ค�ะ 

อย�างนิัยายท่�ตวัลิะครนัำาเป็นันัางเอก เป้าหมายอาจำจำะเป็นัการเกล่ิยด

พระเอกก็ได ้ หลิายคนัอาจำจำะตั�งคำาถามอย่�ในัใจำว�า ม่ดว้ยเหรอคะ นัางเอกม่ 

เป้าหมายว�าจำะเกล่ิยดพระเอกใหจ้ำงได ้

คำาตอบั ค่อ ม่ซิคะ สืมมุติว�าตวัลิะครนัำาของคุณเป็นันัางเอก พระเอก

เป็นัมาเฟ่ย นัางเอกเป็นัตำารวจำแลิะเกล่ิยดมาเฟ่ยมาก นัางเอกเลิยตั�งเป้าว�าจำะ

ตอ้งเกล่ิยดพระเอกใหจ้ำงได ้ แบับัน่ั� เป้าหมายก็ค่อ การเกล่ิยดพระเอก แต�คร่ 

ไม�ไดบ้ัอกนัะคะว�า เป้าหมายจำะตอ้งสืำาเร็จำเสืมอไป เด่�ยวเราค�อยว�ากนััในัหวัขอ้

ถดัไปค�ะ ตอนัน่ั� คุณตอ้งกำาหนัดเป้าหมายของตวัลิะครใหไ้ดก้�อนั

ตอนัน่ั� คุณกำาหนัดทิศทางของตวัลิะครเสืร็จำในัระดบััแรกแลิว้ค�ะ หลิายคนั 

อาจำสืงสืยัว�าเราไม�ตอ้งกำาหนัดบุัคลิิก ร่ปร�าง นิัสืยัของตวัลิะครเหรอ คร่ตอบัเลิย

ว�าไม�ใชื่�ตอนัท่�เราวางทิศทางค�ะ รายลิะเอ่ยดเหลิ�านัั�นั เอาไวส้ืรา้งหลิงัจำากท่�เรา

ม่ทิศทางแลิว้ค�ะ พอคุณสืรา้งทิศทางไดท้ั�งหมดแลิว้ คุณค�อยยอ้นักลิบััมาสืรา้ง

ตัวลิะครก�อนัลิงม่อเข่ยนัเน่ั� อหานิัยายไดค้�ะ หากคุณไม�ทราบัวิธ่ิ์ร�างโปรไฟลิ ์

ตวัลิะคร คลิาสื ANC001 นัักเข่ยนัม่อทองปั�นัตวัลิะครขั�นัเทพชื่�วยรุ�นัตั�งไข�ไดค้�ะ

สื�วนันัักเข่ยนัท่�ไม�ใชื่�รุ�นัตั�งไข� แต�เข่ยนันิัยายมาแลิว้ แลิะม่ปัญหา 

ตวัลิะครไม�สืมจำริง สืรา้งตวัลิะครซำ�าๆ เข่ยนั 10 เร่�อง พระเอกม่อย่�แค� 2 แบับั 

ค่อ บัา้อำานัาจำกบััรกัทุ�มเท นัางเอกม่อย่�แค�แบับัเด่ยว ค่อ ฤทธิิ์�เยอะ คร่สืรา้งคอรส์ื 

ANC001 นัักเข่ยนัม่อทองปั�นัตวัลิะครขั�นัเทพข่� นัมาเพ่�อแกปั้ญหาน่ั� โดยเฉพาะ 

คลิาสืน่ั� จำะชื่�วยใหคุ้ณสืามารถสืรา้งตวัลิะครใหม่้บุัคลิิกภ์าพท่�หลิากหลิายแลิะ

สืมจำริง เม่�อไหร�ท่�ตวัลิะครของคุณสืมจำริง เม่�อนัั�นัมนััจำะจำบััใจำคนัอ�านั แลิะทำาให้

แฟนัคลิบััของคุณอินัไปตามๆ กนัั สืนัใจำคลิาสืปั�นัตวัลิะครขั�นัเทพ สื�งขอ้ความมา

ท่�เพจำหนัังส่ือเส่ืยงถ่กลิิขสิืทธิิ์� Audibook by คร่วลัิภ์ ์ไดเ้ลิยนัะคะ ใชื่ท่้�อย่�เวบ็ัไซต์

น่ั� ไดเ้ลิยค�ะ m.me/Audiobookclips (คลิาสืน่ั� ม่สื�วนัลิดทา้ยเลิ�ม)

2. กัำาหนดตอนจบั

ตอนัจำบัเป็นัสิื�งท่�คุณตอ้งกำาหนัดเป็นัอนััดบััท่�สือง ต�อจำากตวัลิะครนัำา 

วธ่ิิ์กำาหนัดตอนัจำบัทำาไดด้ว้ยการตั�งคำาถามง�ายๆ เพ่ยง 3 คำาถาม ดงัน่ั�

2.1 คณุ์อยาก็ใหจ้บัยงัไง

เม่�อประมาณป่ พ.ศ. 2546 คร่เคยทำางานัใหก้บัันิัตยสืารอิเล็ิกทรอนิักสื์

แห�งแรกของประเทศไทย ม่นัักเข่ยนัท�านัหน่ั�งสื�งตน้ัฉบับััการต่์นัมา ไอเด่ยของ

เขาด่มาก ค่อ เป็นัเร่�องเก่�ยวกบััตวัลิะครในัวรรณคด่กลิบััชื่าติมาเกิด พระอภ์ยั

มณ่กลิบััชื่าติมาเกิดเป็นัพระเอก นัางเง่อกกลิบััชื่าติมาเกิดเป็นันัางเอก แลิะผ่เส่ื� อ

สืมุทรกลิบััชื่าติมาเกิดเป็นันัางอิจำฉา อ�านัไป 3 ตอนั เน่ั� อหาไม�ม่อะไรนัอกจำาก

พระเอกไลิ�จำบ่ันัางเอก นัางอิจำฉาไลิ�จำบ่ัพระเอก เห็นัไดช้ื่ดัว�าเร่�องไม�ม่ทิศทาง แลิะ

ท่�สืำาคญัเม่�อไม�ม่ทิศทางก็ไม�ม่พล็ิอต คร่จำ่งถามคนัเข่ยนัไปตรงๆ ว�า “นัอ้งไม�ม่

พล็ิอต ใชื่�ไหมคะ” แลิะคำาตอบัก็ค่อ “ใชื่�ค�ะ”

คร่จำ่งถามเขาดว้ยคำาถามง�ายๆ ว�า “นั้องอยากใหเ้ร่�องน่ั� จำบัยงัไงคะ” 

แลิะคำาตอบัก็ค่อ “พระเอกไดก้บัันัางเอก นัางรองไดก้บััคนัอ่�นั” น่ั�ค่อไดทิ้ศทาง

แลิว้ค�ะ จำากนัั�นัเราจำ่งมาชื่�วยกนััคิดว�าจำะสืรา้งสื�วนัต�างๆ ของเร่�องอย�างไรจำนัได้

ตอนัจำบัอย�างท่�คนัเข่ยนัตอ้งการ การต่์นัเร่�องน่ั�  ช่ื่�อ Destiny ชาตั้นีิ� มี่แตั้ป่่ั้วัน ซ่�ง

ภ์ายหลิงัคร่ไดข้อมาเข่ยนัเป็นันิัยาย มนััเป็นันิัยายโรแมนัติกคอมมิด่�  ท่�ม่เหตุผลิ

รองรบััแลิะม่ความล่ิกซ่� งเร่�องหน่ั�งเลิยท่เด่ยว

สื�วนัตวัคร่เอง คร่ก็ไดร้บััเทคนิัคหน่ั�งติดตวัมา นัั�นัค่อ ทุกครั�งท่�คร่จำะ

เข่ยนันิัยาย พอม่คอนัเซ็ปต ์แลิะสืรา้งตวัลิะครนัำาแลิว้ คร่จำะถามตวัเองเสืมอว�า 
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“เราอยากใหเ้ร่�องน่ั� จำบัยงัไง” เม่�อคุณไดต้อนัจำบั บัอกเลิยว�าคุณไดทิ้ศทางสืำาคญั

ของเร่�อง แลิะจำะไม�ม่วนััหลิงทางค�ะ

2.2 ตั้วััล่ะครที่ำาเป้ั้าหม่ายสุำาเรจ็หรอ้ไม่่ 

ยงัจำำาไดใ้ชื่�ไหมคะว�า ในัขอ้ 1.3 เราพด่ถ่งการกำาหนัดเป้าหมายของ 

ตวัลิะครไป หลิงัจำากไดต้อนัจำบัในัใจำแลิว้ คุณตอ้งถามตวัเองค�ะว�าเป้าหมายนัั�นั

สืำาเร็จำหร่อไม� ซ่�งคำาตอบัก็จำะม่แค�สืำาเร็จำกบััไม�สืำาเร็จำ 

มาด่ตวัอย�างเร่�องจำกัรพรรดิรกัเจำา้หญิงชื่าติศตัร่กนัันัะคะ

- เร่�องน่ั� เป็นัเร่�องของพระเอก

- พระเอกเป็นัจำกัรพรรดิในัเม่องโบัราณท่�ม่การทำาสืงครามกบััอาณาจำกัร

ใกลิ้ๆ

- พระเอกม่เป้าหมาย ค่อ ครอบัครองเจำา้หญิงเม่องค่�สืงคราม

- เป้าหมายของพระเอก = สืำาเร็จำ

หร่อยกตวัอย�างเร่�อง Destiny ชื่าติน่ั� ม่แต�ป� วนั 

- เร่�องน่ั� เป็นัเร่�องของนัางเอก 

- นัางเอกเป็นัเด็กนัักเร่ยนั ม. ปลิายท่�คิดว�าตวัเองเป็นันัางเง่อกกลิบัั

ชื่าติมาเกิด

- นัางเอกม่เป้าหมาย ค่อ ทำาใหพ้ระเอกเลิิกยุ�งกบััตวัเองใหไ้ด ้

- ตอนัจำบั นัางเอกไดก้บััพระเอก 

- เป้าหมายของนัางเอกสืำาเร็จำหร่อไม� = ไม�สืำาเร็จำ

หลิงัจำากท่�คุณตอบัคำาถามไดแ้ลิว้ว�า เป้าหมายของตวัลิะครนัำาสืำาเร็จำ

หร่อไม�สืำาเร็จำ ถา้คุณม่ไอเด่ยปิ� งแวบ็ัข่� นัมาว�า เพราะอะไรจำ่งสืำาเร็จำ หร่อเพราะ

อะไรจำง่ไม�สืำาเร็จำ ใหจ้ำดไว ้เพราะมนััเป็นัสื�วนัหน่ั�งของพล็ิอต แลิะเป็นัเสืม่อนัถนันั

หร่อเสืน้ัทางท่�จำะนัำาพาคุณไปส่ื�ตอนัจำบั อนััเป็นัจุำดหมายปลิายทางของคุณนัั�นัเอง

2.3 ตั้วััล่ะครเปั้ลี่�ยนแปั้ล่งหรอ้เรยีนร้อ้ะไรในตั้อนจบั 

คุณร่แ้ลิว้ว�า เร่�องของคุณจำะจำบัยงัไง แลิะคุณร่แ้ลิว้ว�า เป้าหมายของ 

ตวัลิะครนัำาสืำาเร็จำหร่อไม� แต�คุณยงัตอ้งบัอกใหไ้ดด้ว้ยว�า ในัทา้ยท่�สุืดตวัลิะคร

เกิดความเปล่ิ�ยนัแปลิงหร่อเร่ยนัร่อ้ะไรใหม� สิื�งน่ั� สืำาคญัมากๆ เพราะมนััจำะทำาให้

คุณมองเห็นัสื�วนัอ่�นัท่�ขาดหายไปในันิัยายของคุณ

ยกตวัอย�างเร่�อง Destiny ชื่าติน่ั� ม่แต�ป� วนั นัางเอกม่เป้าหมาย ค่อ ทำาให้

พระเอกเลิิกยุ�งกบััตวัเอง แต�ทำาไม�สืำาเร็จำ จำบัท่�เธิ์อรบััรกัแลิะคบักบััพระเอก สิื�งท่�

นัางเอกไดเ้ร่ยนัร่ ้ค่อ เขารกัเธิ์อเพราะปัจำจุำบันััไม�ใชื่�อด่ตชื่าติ 

ลิองมาด่อ่กสืกัตวัอย�างหน่ั�ง เร่�องท่�พระเอกเป็นัจำกัรพรรดิรกัเจำา้หญิง

ชื่าติศตัร่ เป้าหมายของพระเอก ค่อ ครอบัครองเจำา้หญิง (นัางเอก) สุืดทา้ยทำา

สืำาเร็จำ สิื�งท่�พระเอกไดเ้ร่ยนัร่ ้ค่อ การทำาสืงครามไม�ชื่�วยใหช้ื่นัะศตัร่ แลิะไม�ชื่�วย

ใหไ้ดผ่้ห้ญิง การทำาใหศ้ตัร่ยอมรบััต�างหากท่�ชื่�วยสืรา้งความสืงบัสุืขแลิะไดผ่้ห้ญิง

เม่�อคุณทราบัว�าตัวลิะครนัำาไดเ้ร่ยนัร่อ้ะไร มันัก็ง�ายท่�จำะกำาหนัด 

สื�วนัอ่�นัๆ ของเร่�องค�ะ ไปด่ขั�นัตอนัต�อไปกนััเลิย

3. สร�างอปุสรรคุหลกััของเร่�อง

อุปสืรรค ค่อ สิื�งท่�เขา้มาขดัขวางไม�ใหต้วัลิะครทำาสืำาเร็จำตามเป้าหมาย

ของตวัเอง อุปสืรรคเป็นัสิื�งท่�เกิดม่ข่� นัตลิอดทั�งเร่�อง ทว�าในัขั�นัตอนัการกำาหนัด

ทิศทางของเร่�อง คุณจำะตอ้งกำาหนัดอุปสืรรคหลิกัเส่ืยก�อนั สื�วนัอุปสืรรคเล็ิกๆ  

อ่จุำกอ่จำอ้ยค�อยคิดตอนัร�างพล็ิอต หร่อเอาไวด้น้ัสืดก็ไดค้�ะ

ท่น่ั� เรามาด่วธ่ิิ์สืรา้งอุปสืรรคหลิกัของเร่�องกนัันัะคะ  

เม่�อคุณกำาหนัดแลิว้ว�า อะไร ค่อ สิื�งท่�ตวัลิะครนัำาไดเ้ร่ยนัร่ใ้นัตอนัจำบั 

คุณก็ถามตวัเองต�อเลิยว�า อะไรท่�ตรงขา้มกบััสิื�งท่�พระเอก (หร่อนัางเอก) ไดเ้ร่ยนัร่ ้

ในัตอนัจำบั เชื่�นั 

ตั้วััอยา่งทีี่� 1 Destiny ชื่าติน่ั� ม่แต�ป� วนั ตวัลิะครนัำา ค่อ นัางเอก นัางเอก

ไดเ้ร่ยนัร่ใ้นัตอนัจำบัว�า พระเอกรกัเธิ์อเพราะปัจำจุำบันััไม�ใชื่�อด่ตชื่าติ สิื�งตรงขา้ม

กนััก็ค่อ “เขารกัเธิ์อเพราะอด่ตชื่าติ” ขอ้ความน่ั� แหลิะ ท่�คุณจำะตอ้งเข่ยนัให้

นัางเอกเช่ื่�อในัตอนัตน้ั มาถ่งตรงน่ั� คุณจำะไดน้ัางเอกนัักเร่ยนั ม. ปลิาย ท่�คิดว�า
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เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

ตวัเองเป็นันัางเง่อกกลิบััชื่าติมาเกิด เธิ์อคิดว�าพระเอกรกัเธิ์อเพราะอด่ตชื่าติท่�

เคยค่�กนัั ตอนัหลิงัเธิ์อร่ว้�าเขารกัเธิ์อเพราะปัจำจุำบันัั เธิ์อเลิยรบััรกัเขาในัตอนัจำบั 

เร่�องน่ั� ตอนัจำบันัางเอกลิงเอยกบััพระเอก ใชื่�ไหมคะ น่ั�ค่อจุำดหมายของ

นิัยาย สื�วนัการท่�นัางเอกคิดว�าพระเอกรกัเธิ์อเพราะอด่ตชื่าติ มนััเป็นัสิื�งท่�เขา้มา

ขวาง ไม�ใหน้ัางเอกลิงเอยกบััพระเอกตั�งแต�ตน้ั สิื�งท่�เขา้มาขวาง เขาเร่ยกว�า 

“อุปสืรรค” แถมมนััเป็นัอุปสืรรคท่�เขา้มาขวางจุำดหมายของนิัยาย มนััจำ่งเป็นั

อุปสืรรค (หลิกั) ของเร่�อง

มาถ่งตรงน่ั� หลิายท�านัอาจำสืงสืัยว�าเร่�อง Destiny ชื่าติน่ั� ม่แต�ป� วนั  

เป้าหมายของนัางเอก ค่อ ทำาใหพ้ระเอกออกห�างจำากตวัเองไม�ใชื่�เหรอ แลิว้ทำาไม

คร่ถ่งบัอกว�านัางเอกลิงเอยกบััพระเอกเป็นัจุำดหมายหลิกั คร่ขอใหศ่้กษัาเพิ�มเติม

ในับัทถดัไปนัะคะ

ตั้วััอยา่งทีี่� 2 กลิบััมาเร่�องท่�จำกัรพรรดิรกัเจำา้หญิงเม่องค่�สืงครามบัา้ง 

พระเอกไดเ้ร่ยนัร่ว้�า การทำาสืงครามไม�ชื่�วยใหช้ื่นัะศตัร่แลิะไม�ชื่�วยใหไ้ดผ่้ห้ญิง 

การทำาใหศ้ตัร่ยอมรบััต�างหากท่�ชื่�วยสืรา้งความสืงบัสุืขแลิะไดผ่้ห้ญิง สิื�งตรงกนัั

ขา้ม ค่อ “การทำาสืงครามทำาใหช้ื่นัะศตัร่แลิะไดผ่้ห้ญิง” เราก็เอาสิื�งตรงกนััขา้ม

น่ั� มาสืรา้งพระเอกในัตอนัตน้ั เราจำะไดพ้ระเอกท่�คิดว�าจำะตอ้งทำาสืงครามต่เม่อง

ศตัร่ใหร้าบัคาบัเท�านัั�นั

คุณจำะเห็นัไดว้�าสิื�งท่�เป็นัจุำดหมายหลิกัของเร่�องน่ั�  ค่อ การท่�พระเอก

ชื่นัะใจำศตัร่ดว้ยสืนััติ แลิะไดเ้จำา้หญิงคนัรกัมาครอบัครอง ดงันัั�นัอุปสืรรคของ 

จุำดหมายหลิกัของนิัยายเร่�องน่ั�  ค่อ การท่�พระเอกเขา้ใจำผิดในัตอนัตน้ัว�าสืงคราม

เท�านัั�นัท่�ชื่�วยได้

ดงันัั�นัการตั�งคำาถามว�า อะไร ค่อ สิื�งท่�ตรงกนััขา้มกบััสิื�งท่�นัางเอกได้

เร่ยนัร่ใ้นัตอนัจำบันัั�นัแหลิะ ค่อ วธ่ิิ์สืรา้งอุปสืรรคหลิกัของเร่�องอย�างง�ายๆ แถม

ในัตวัอย�างท่� 2 คุณไม�ใชื่�ไดแ้ค�อุปสืรรคหลิกัของเร่�อง แต�ยงัไดธ่้ิ์มข่� นัมาอ่กดว้ย 

แต�ในัระดบััตั�งไข� คร่ไม�ขอพด่ถ่งธ่ิ์มนัะคะ

เม่�อคุณไดทิ้ศทางอย�างน่ั�  ท่�เหล่ิอเอาไวด้น้ัสืดตอนัลิงม่อเข่ยนัเน่ั� อเร่�อง

ก็ได ้รบััรองว�าไม�หลิงทางแลิว้ลิ�ะค�ะ

คุวามั่แตกัต่างระหว่างกัารวางพล็อตและกัารกัำาหนด

ทิศทาง

ดงัท่�กลิ�าวไปแลิว้ว�าการวางพล็ิอต ค่อ การวางเหตุการณท่์�เกิดข่� นัในัเร่�อง

ตั�งแต�ตน้ัจำนัจำบัอย�างสือดประสืานัเป็นัระบับั เพ่�อความเขา้ใจำคร่ขอเปร่ยบัเท่ยบั

อย�างน่ั� นัะคะ

สืมมติว�าคุณจำะขบััรถจำากกรุงเทพไปพทัยา การกำาหนัดทิศทาง ค่อ การ

ปักหมุดว�าพทัยาอย่�ตรงไหนั แลิว้ปักหมุดสืถานัท่�ใหญ�ๆ ท่�ตอ้งขบััรถผ�านัไว ้ 3 

แห�ง คุณก็ปักหมุด Puls Mall, ต่กคอมศร่ราชื่า, เม่องจำำาลิอง  หลิงัจำากท่�คุณ

กำาหนัดทิศทางเอาไวแ้ลิว้ คุณอาจำเล่ิอก

1. เขีียนพื้ล็่อตั้ เปร่ยบัเสืม่อนัคุณนัั�งเข่ยนัโปรแกรมเอาไวล้ิ�วงหนัา้เลิย

ว�าขบััรถจำากกรุงเทพไปน่ั� จำะตอ้งข่� นัทางด�วนับัร่พาวถ่ิไปลิงชื่ลิบุัร่ ลิงด�วนัปุ� บัเขา้

สืถานัท่�ปักหมุดท่� 1 ค่อ Puls Mall จำากนัั�นัใชื่ถ้นันัเล่ิ�ยงหนัองมนัไปศร่ราชื่า ผ�านั

สืถานัท่�ปักหมุดท่� 2 ค่อ ต่กคอมศร่ราชื่า แวะพกัปั�มนัำ�ามนัั ปตท. ริมถนันัสุืขุมวทิ 

เขา้หอ้งนัำ�า รบััประทานัชื่านัมไข�มุกกบััลิก่ชิื่� นัปิ� ง ใชื่ถ้นันัสุืขุมวทิผ�านัเม่องจำำาลิอง 

จำอดพกัท่�เม่องจำำาลิอง กินัแมคโดแนัลิท่�เม่องจำำาลิอง ขบััรถไปตามถนันัสุืขุมวิท 

แวะรบััประทานัอาหารเท่�ยงท่�ไก�หุบับัอนัโรงโป� ะ ใชื่ถ้นันัสุืขุมวิทตรงไปเร่�อยๆ 

ผ�านัพทัยาเหน่ัอ ลิงอุโมงคข์า้มแยกพทัยากลิาง ถ่งแยกพทัยาใต ้เล่ิ� ยวเขา้พทัยา

ตรงแยกพทัยาใต ้เป็นัอนััถ่งจุำดหมาย

2. ด้น้สุด้ เปร่ยบัเสืม่อนัพอปักหมุดเสืร็จำ คุณก็ขบััรถลุิยไปเลิย ไป 

ยงัไงก็ได ้ขอใหผ้�านัสืถานัท่�ปักหมุดไว ้3 แห�ง ค่อ Puls Mall, ต่กคอมศร่ราชื่า, 

เม่องจำำาลิองไปจำนัถ่งพทัยาก็พอ

ขอ้ด่ของการดน้ัสืด ค่อ คุณสืามารถปรบััเปล่ิ�ยนัรายลิะเอ่ยดไดต้าม 
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ใจำชื่อบั แต�ก็ม่ขอ้เส่ืย ค่อ ถา้คุณคิดรายลิะเอ่ยดอะไรไดใ้หม� แต�คุณไม�ไดว้าง

รากฐานัในัเร่�องนัั�นัมาตั�งแต�ตน้ั คุณตอ้งกลิับัไปร่� อนิัยายเพ่�อแกไ้ขหร่อวาง

รากฐานัมาตั�งแต�ตน้ัดว้ย คร่เคยทำามาแลิว้ค�ะ แกจ้ำนังงไปหมด ด่ว�ากำาหนัด

ทิศทางเอาไว ้ ไม�งั�นัหลิงทางเอาง�ายๆ เลิยท่เด่ยว แถมบัางท่ตกหลิ�นัตอ้งเสืริม

แลิว้เสืริมอ่กจำนักลิายเป็นัทำางานัซำ�าซอ้นั ทำาใหง้านัเสืร็จำชื่า้มากๆ ค�ะ 

สืำาหรบััการวางพล็ิอตตอ้งยอมรบััว�าคุณอาจำตอ้งใชื่เ้วลิาในัการทำางานั

กบััพล็ิอตพอสืมควร แต�เม่�อวางพล็ิอตเสืร็จำแลิว้ คุณจำะเข่ยนัสื�วนัท่�เป็นัเน่ั� อเร่�อง

ไดอ้ย�างรวดเร็ว เป็นัระเบ่ัยบั หมดอาการแกไ้ปแกม้า แกห้นัา้แกห้ลิงั แกบ้ันัแกล้ิ�าง

จำนัม่นั เพราะคุณทะเลิาะกบััตวัเองเสืร็จำเร่ยบัรอ้ยแลิว้ตั�งแต�ตอนัร�างพล็ิอต 

ร่ไ้หมคะว�าการเข่ยนัพล็ิอต 1 หนัา้เป็นัสิื�งสืำาคญั เพราะมนััเป็นัสิื�งท่�คุณ

จำะตอ้งเข่ยนัสื�งใหก้บััสืำานัักพิมพพ์รอ้มตน้ัฉบับัั หร่อในับัางครั�ง บัางสืำานัักพิมพ ์

หร่อบัางการประกวด ม่การพิจำารณาหร่อประกวดเฉพาะพล็ิอตเพ่ยงอย�างเด่ยว

อ่กดว้ย คุณสืามารถเร่ยนัเร่�องการวางพล็ิอตไดฟ้ร่ทางชื่�องย่ท่ป้ “คร่วลัิภ์ปั์�นั 

นัักเข่ยนั & หนัังส่ือเส่ืยงถ่กลิิขสิืทธิิ์�” แต�ถา้ใครอยากเร่ยนัแบับัเขม้ขน้ัโดยม่ 

คร่วลัิภ์์อ�านัแลิะทำาคอมเมน้ัท์ใหอ้ย�างลิะเอ่ยด สืามารถลิงเร่ยนัไดใ้นัคอร์สื  

Nov002 แกไ้ขปัญหาเฉพาะจุำดการวางพล็ิอต ไดน้ัะคะ คุณจำะไดฝ่้่กเข่ยนัพล็ิอต 

2 ชุื่ด ค่อ พล็ิอต 1 หนัา้สืำาหรบััสื�งสืำานัักพิมพ ์แลิะพล็ิอตลิะเอ่ยด 10 หนัา้ เพ่�อ

ใหค้ร่ด่ใหว้�าปัญหาการสืรา้งพล็ิอตของคุณอย่�ท่�ตรงไหนั จำะไดแ้กไ้ขอย�างถ่กเร่�อง

ตรงประเด็นัค�ะ

บัทท่� 2

อปุสรรคุในนิยาย

อุปสืรรค ม่ช่ื่�ออย�างเป็นัทางการว�า “ปมขดัแยง้” หร่อ “Conflict” แต�

คร่สืงัเกตว�าพอใชื่ค้ำาว�าปมขดัแยง้แลิว้ นัักเร่ยนัหลิายท�านั ยิ�งฟังก็ยิ�งงง คร่จำง่ขอ

ใชื่ค้ำาว�า “อุปสืรรค” แทนั ทว�าก�อนัท่�เราจำะไปกลิ�าวถ่งอุปสืรรคในันิัยาย เราตอ้ง

ทำาความเขา้ใจำเก่�ยวกบััจุำดหมายของเร่�องแลิะเป้าหมายของตวัลิะครก�อนัค�ะ

จดุหมั่ายของเร่�องและเป� าหมั่ายของตวัละคุร

จุำดหมายของเร่�อง ค่อ ตอนัจำบัของเร่�องตามท่�เราวางทิศทางไว ้ สื�วนั

เป้าหมายของตวัลิะคร ค่อ ความตอ้งการท่�อย่�ในัใจำตวัลิะครค�ะ

สืำาหรบััเป้าหมายของตวัลิะคร พอจำะแบั�งออกไดเ้ป็นั “เป้าลิวง” กบัั 

“เป้าจำริง” โดยเป้าลิวง ค่อ สิื�งท่�ตวัลิะครคิดว�าตวัเองตอ้งการในัตอนัตน้ัเร่�อง ทว�า

มนััเป็นัความเขา้ใจำผิด หร่อเป็นัความจำริงท่�บิัดเบ่ั� ยวท่�ตวัลิะครนัำาไดร้บััร่ม้า สื�วนั

เป้าจำริง ค่อ สิื�งท่�ตวัลิะครนัำาตอ้งการจำากกน้ับ่ั� งของจิำตใจำจำริงๆ แมว้�าในัตอนั 

เริ�มเร่�อง เขาหร่อเธิ์อจำะยงัไม�ร่ค้วามตอ้งการน่ั� ก็ตาม แลิะเป้าจำริงน่ั�ก็จำะตรงกบัั

จุำดหมายของเร่�องค�ะ 

อย�างเร่�อง Destiny ชื่าติน่ั� ม่แต�ป� วนั ในัตอนักำาหนัดทิศทาง เราปัดหมุด

ไวแ้ลิว้ว�า ตอนัจำบันัางเอกรบััรกัแลิะคบัหากบััพระเอก ตรงน่ั� ค่อจุำดหมายของเร่�อง

ท่น่ั� มาด่เป้าหมายของนัางเอกบัา้ง ความจำริงแลิว้เร่�องน่ั� นัางเอกม่ใจำให้

พระเอกมาตั�งแต�ตน้ั แต�เพราะนัางเอกตอ้งการเป็นัอิสืระจำากอด่ตชื่าติ แลิะไป

เขา้ใจำผิดว�าพระเอกรกัเธิ์อเพราะอด่ตชื่าติ เธิ์อเลิยปฏิเสืธิ์พระเอก มนััจำ่งเกิด 

เป้าหมายข่� นัว�า นัางเอกตอ้งการใหพ้ระเอกเลิิกยุ�งกบััเธิ์อ แต�เป้าหมายน่ั� มนััเกิด
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จำากความเขา้ใจำผิดของนัางเอก จำ่งเป็นัเป้าลิวงค�ะ

เน่ั�องจำากในัใจำล่ิกๆ ของนัางเอก แอบัชื่อบัพระเอกอย่� ความตอ้งการ

ท่�แทจ้ำริงในัใจำ จำ่งเป็นัความตอ้งการท่�จำะอย่�กบััพระเอก ตรงน่ั� เป็นัเป้าจำริง แลิะ

เป้าจำริงก็ตรงกบััจุำดหมายของเร่�อง ท่�เราปักหมุดไวใ้นัตอนัตน้ันัั�นัเองค�ะ

สืำาหรับัเป้าหมายของตัวลิะคร จำำาเป็นัอย�างยิ�งท่�ตอ้งม่เป้าจำริงของ 

ตวัลิะครนัำา แต�ไม�จำำาเป็นัตอ้งม่เป้าลิวงก็ได ้ยกตวัอย�างเชื่�นั นิัยายเร่�องนัางบัำาเรอ

หลิวงของคร่เอง นัางเอกม่เป้าจำริงเพ่ยงอย�างเด่ยว ค่อ ตอ้งการไดร้บััความรกั

จำากพระเอก แลิว้นัางก็มุ�งมั �นัอุทิศทั�งกายแลิะใจำปรนันิับัติัพดัวพ่ระเอกมาตลิอด 

ไม�ม่เป้าลิวงเพราะนัางชื่ดัเจำนัมาตั�งแต�ตน้ัว�าตอ้งการอะไรค�ะ

นิัยายไม�จำำาเป็นัตอ้งม่เป้าลิวงเสืมอไปนัะคะ ม่แค�เป้าจำริงของตวัลิะคร

นัำาก็พอแลิว้ค�ะ เพ่ยงแต�ถา้ไม�ม่เป้าลิวงมนััก็เป็นัการยากท่�จำะเกิดการพฒันัา 

ของตวัลิะคร การพฒันัาของตวัลิะครเป็นัเร่�องในัระดบััล่ิก คร่จำง่ขอนัำาไปสือนัในั

คลิาสือ่�นัท่�ไม�ใชื่�ระดับัตั�งไข�นัะคะ ตอนัน่ั� ม่คลิาสื ANC001 นัักเข่ยนัม่อทอง 

ปั�นัตวัลิะครขั�นัเทพท่�สือนัเจำาะล่ิกเร่�องการพฒันัาของตวัลิะครอย่� ใครท่�อยากให้

ตวัลิะครสืมจำริง นั�าสืนัใจำ ติดใจำคนัอ�านั เชิื่ญคลิาสืปั�นัตวัลิะครไดเ้ลิยค�ะ 

อ่กสิื�งหน่ั�งท่�ทุกท�านัตอ้งทำาความเขา้ใจำก็ค่อ “เป้าหมายของตวัลิะคร” 

ไม�จำำาเป็นัจำะตอ้งเป็นัเป้าหมายของตัวลิะครนัำาเพ่ยงอย�างเด่ยวนัะคะ แต�อาจำ

หมายถ่งเป้าหมายของตวัลิะครอ่�นัดว้ยก็ได้

สืมมติว�า นิัยายเร่�องหน่ั�ง พระเอกเป็นันัักผจำญภ์ยั ตอ้งการจำะเดินัทาง

ไปเอาเพชื่รชื่มพจ่ำากยอดปิรามิดมาใหพ้�อ ชื่าวเผ�าแถวนัั�นัเช่ื่�อว�า เพชื่รชื่มพเ่ป็นั

ของศกัดิ�สิืทธิิ์� จำง่ขดัขวางพระเอก ตอนัหลิงัพระเอกร่ว้�าตวัเองไม�ไดอ้ยากไดเ้พชื่ร 

แต�อยากใหพ้�อยอมรบััในัความสืามารถของตวัเอง พระเอกเลิยยกเพชื่รชื่มพใ่ห้

ชื่าวเผ�าเอาไปวางค่นัท่�ยอดปิรามิด แลิว้หนััไปคุยกบััพ�อตรงๆ แทนั จำบัท่�พ�อภ่์มิใจำ

ในัตวัพระเอกโดยไม�ตอ้งม่เพชื่รชื่มพ่

จุำดหมายของเร่�อง ค่อ พระเอกเขา้ใจำกบััพ�อ สื�วนัเป้าหมายของตวัลิะคร 

ม่ทั�งเป้าของพระเอกแลิะของชื่าวเผ�า  สืำาหรบััเป้าหมายของพระเอกนัั�นั เป้าลิวง 

ค่อ ตอ้งการตามหาเพชื่รชื่มพ ่เป้าจำริง ค่อ ตอ้งการใหพ้�อภ่์มิใจำ สื�วนัเป้าหมาย

ของชื่าวเผ�าม่เป้าเด่ยว ค่อ ตอ้งการเพชื่รชื่มพ่

คร่ขอสืรุปเร่�องของจุำดหมายของเร่�องแลิะเป้าหมายของตวัลิะครใหเ้ป็นั

ขอ้ๆ ดงัน่ั� นัะคะ 

1. จุำดหมายของเร่�อง = เราปักหมุดไวว้�าเร่�องมนััจำบัยงัไง 

เป้าหมายของตวัลิะคร = ตวัลิะครตอ้งการอะไร

2. จุำดหมายของเร่�องม่ประเภ์ทเด่ยว สื�วนัเป้าหมายของตวัลิะครม่ 

2 ประเภ์ท ค่อ เป้าลิวงแลิะเป้าจำริง 

3. จุำดหมายของเร่�องจำะตรงกบััเป้าจำริงของตวัลิะครนัำาเสืมอ

4. เป้าหมายของตวัลิะครอาจำม่เฉพาะเป้าจำริงอย�างเด่ยวโดยไม�ม่

เป้าลิวงก็ได้

5. เป้าหมายของตวัลิะครอาจำหมายถ่งเป้าหมายของตวัลิะครนัำา

หร่อตวัลิะครอ่�นัก็ได้

ประเภ์ทของอปุสรรคุในนิยาย

อุปสืรรคในันิัยายแบั�งออกเป็นั

1. อุปสืรรคของเร่�อง

2. อุปสืรรคต�อเป้าหมายของตวัลิะคร

2.1 อุปสืรรคต�อเป้าหมายของตวัลิะครนัำา

2.2 อุปสืรรคต�อเป้าหมายของตวัลิะครอ่�นั

ทั�งน่ั� คร่จำะขอลิงล่ิกในัรายลิะเอ่ยดของอุปสืรรคแต�ลิะประเภ์ทดงัน่ั�

1. อปุสรรคุของเร่�อง

ดงัท่�กลิ�าวไปแลิว้ว�าอุปสืรรคในันิัยาย แบั�งออกเป็นั 2 ประเภ์ท ค่อ 

อุปสืรรคของเร่�อง แลิะอุปสืรรคต�อเป้าหมายของตวัลิะคร ในัสื�วนัน่ั� คร่ขอกลิ�าว
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ถ่งอุปสืรรคของเร่�องก�อนันัะคะ

เม่�อเราม่จุำดหมายของเร่�องแลิว้ อะไรก็ตามท่�เขา้มาขัดขวางไม�ให ้

ตวัลิะครไปถ่งจุำดหมายของเร่�องลิว้นัเป็นัอุปสืรรคของเร่�องทั�งหมดค�ะ

ดังนัั�นัอุปสืรรคของเร่�องอาจำจำะเป็นัเหตุการณ์ สืถานัการณ์ ตัวโกง  

ตวัอิจำฉา ภ์ยัธิ์รรมชื่าติ สืภ์าวะจำิตใจำ หร่อเป้าลิวงของตวัลิะครนัำาก็ไดท้ั�งสิื� นั

อย�างเร่�องนัางบัำาเรอหลิวงของคร่ ตวัลิะครนัำา ค่อ นัางเอก นัางเอก

เป็นันัางบัำาเรอของจำกัรพรรดิ (จำกัรพรรดิเป็นัพระเอก) ตอนัจำบัค่อนัางเอกไดร้บัั

ความรกัจำากพระเอก อนััน่ั� เป็นัจุำดหมายของเร่�องแลิว้นัะคะ สื�วนัสิื�งท่�เขา้มาขวาง

ไม�ใหน้ัางเอกไดร้ับัความรักจำากพระเอกก็ค่อการท่�พระเอกหลิงรักเจำา้หญิง 

เม่องศตัร่ สิื�งน่ั� แหลิะท่�เป็นัอุปสืรรคของเร่�อง

มาด่เร่�อง Destiny ชื่าติน่ั� ม่แต�ป� วนับัา้งนัะคะ จุำดหมายของเร่�อง ค่อ 

นัางเอกลิงเอยกบััพระเอก ดังนัั�นัความคิดของนัางเอกท่�ว�าพระเอกรกัตัวเอง

เพราะอด่ตชื่าตินัั�นัแหลิะ ค่อ ตวัท่�เขา้มาขดัขวางไม�ใหน้ัางเอกรบััรกัพระเอก เร่ยก

ว�าเป้าลิวงเป็นัอุปสืรรคของเร่�อง นัอกจำากน่ั� อุปสืรรคของเร่�องอาจำเป็นัตวัโกงหร่อ

นัางอิจำฉาก็ได ้ อย�างเร่�องน่ั� ม่นัางอิจำฉาท่�คิดว�า ตวัเองเป็นัผ่เส่ื� อสืมุทรกลิบััชื่าติ

มาเกิด เธิ์อจำ่งทำาทุกวถ่ิทางท่�จำะแย�งพระเอกมาเป็นัของตวัเอง นัางอิจำฉาจำ่งเป็นั

อ่กหน่ั�งสิื�งท่�ขดัขวางไม�ใหน้ัางเอกไดล้ิงเอยกบััพระเอกค�ะ

แมว้�าอุปสืรรคของเร่�องจำะม่ไดห้ลิายอุปสืรรค แต�เฉพาะอุปสืรรคท่�

สืำาคญัเท�านัั�นัท่�เป็นั “อุปสืรรคหล่กั็ของเร่�อง” แลิะนิัยายก็สืามารถม่อุปสืรรค

หลิกัของเร่�องไดห้ลิายอนัั ในักรณ่น่ั� อุปสืรรคหลิกัของเร่�อง ค่อ 1. ความเขา้ใจำผิด

ของนัางเอก กบัั 2. นัางอิจำฉา สื�วนัรายลิะเอ่ยดเล็ิกๆ นัอ้ยๆ ท่�ขวางจุำดหมายของ

เร่�อง ก็นัับัเป็นัอุปสืรรคของเร่�อง แต�ไม�ใชื่�อุปสืรรคหล่กั็ของเร่�องค�ะ

2. อปุสรรคุต่อเป� าหมั่ายของตวัละคุร

เม่�อเราสืรา้งเป้าหมายของตัวลิะครข่� นัมาแลิว้ อะไรก็ตามท่�เขา้มา 

ขดัขวางความตอ้งการของตวัลิะคร สิื�งนัั�นั ค่อ อุปสืรรคต�อเป้าหมายของตวัลิะคร

2.1 อปุั้สุรรคตั้อ่เป้ั้าหม่ายขีองตั้วััล่ะครนำา

ในักรณ่ท่�ตวัลิะครนัำาม่ทั�งเป้าจำริงแลิะเป้าลิวง อะไรกต็ามท่�เขา้มาขวาง

เป้าลิวงมกัจำะเป็นัอุปสืรรคต�อเป้าหมายของตวัลิะคร แต�อุปสืรรคท่�เขา้มาขวาง

เป้าจำริงจำะเป็นัอุปสืรรคของเร่�อง เพราะเป้าจำริง ค่อ จุำดหมายของเร่�องเสืมอค�ะ

ยกตวัอย�างเร่�อง Destiny ชื่าติน่ั� ม่แต�ป� วนัอ่กสืกัครั�งนัะคะ นัางเอกเป็นั

ตวัลิะครนัำาของเร่องน่ั�  นัางเอกม่เป้าลิวง ค่อ ไม�ตอ้งการใหพ้ระเอกเขา้มาวุ�นัวาย

กบััตวัเอง สิื�งท่�เขา้มาขดัขวางไม�ใหน้ัางเอกทำาเป้าลิวงสืำาเร็จำ ค่อ 

ก. ตวัพระเอกเอง เพราะพระเอกพยายามท่�จำะเขา้มาจำ่บัอย่�ตลิอดเวลิา 

พระเอกจำ่งเป็นัอุปสืรรคต�อเป้าหมายของนัางเอก 

ข. สิื�งท่�อย่�ในัใจำนัางเอก เน่ั�องจำากในัใจำล่ิกๆ นัางเอกรกัพระเอก ความรกั

จำง่เป็นัอุปสืรรคต�อเป้าหมายของนัางเอก

หากนิัยายไม�ม่เป้าลิวง ม่แต�เป้าจำริง อุปสืรรคของเร่�องแลิะอุปสืรรคต�อ

เป้าหมายของตวัลิะครจำะเป็นัสิื�งเด่ยวกนัั เชื่�นั เร่�องนัางบัำาเรอหลิวง นัางเอกม่

ความตอ้งการเพ่ยงอย�างเด่ยว ค่อ ไดร้บััความรกัจำากพระเอก ดงันัั�นัทุกอย�างท่�

เขา้มาขดัขวาง ไม�ว�าจำะเป็นัตวัพระเอกเองท่�หลิงรกัเจำา้หญิงเม่องอ่�นั หร่อเจำา้หญิง

ท่�อย่�เป็นัหนัามตำาใจำนัางเอก ก็ลิว้นัแต�เป็นัทั�งอุปสืรรคของเร่�องแลิะอุปสืรรคต�อ

เป้าหมายของนัางเอกทั�งสิื� นั 

2.2 อปุั้สุรรคตั้อ่เป้ั้าหม่ายขีองตั้วััล่ะครอ้�น

ในันิัยายแมว้�าตวัลิะครนัำาจำะเป็นัแกนัหลิกัในัการกำาหนัดทิศทางของ

เร่�อง แต�ก็ยงัม่ตวัลิะครอ่�นัท่�ม่ความสืำาคญัต�อเร่�อง ตวัลิะครเหลิ�านัั�นัไม�ใชื่�เกิดข่� นั

มาท่�อๆ แต�เขาตอ้งม่ความตอ้งการหร่อเป้าหมายของตวัเอง อะไรก็ตามท่�เขา้มา

ขดัขวางไม�ใหเ้ขาไปถ่งเป้าหมาย สิื�งนัั�นั ค่อ อุปสืรรคต�อเป้าหมายของตวัลิะครอ่�นั 

(ท่�ไม�ใชื่�ตวัลิะครนัำา)

ยกตวัอย�างเร่�องนัางบัำาเรอหลิวงของคร่เอง เร่�องน่ั� นัางเอกเป็นัตวัลิะครนัำา 

นัางเอกเป็นันัางบัำาเรอในัวงั พระเอกเป็นัจำกัรพรรดิท่�หลิงรกัเจำา้หญิงเม่องอ่�นั  
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ในัตอนัจำบัพระเอกเพิ�งร่ต้วัว�ารกันัางเอก สื�วนัเจำา้หญิงเม่องนัั�นัพระเอกแค�เคยรกั

แลิะคิดแต�จำะเอาใหไ้ด ้ทั�งๆ ท่�ปัจำจุำบันััไม�ไดร้กัแลิว้

คุณจำะเห็นัไดว้�า พระเอกเป็นัตวัลิะครอ่�นัท่�ไม�ใชื่�ตวัลิะครนัำา (สืถานัะ

ของพระเอก ในัภ์าษัาองักฤษั เร่ยกว�า Love interest กลิ�าวค่อ เป็นัตวัลิะครท่� 

ตวัลิะครนัำาหลิงรกั) เป้าจำริงของพระเอก ค่อ รกันัางเอกตอ้งการอย่�กบัันัางเอก 

สื�วนัเป้าลิวงของพระเอก ค่อ เขาตอ้งการจำะครองค่�กบััเจำา้หญิงเม่องค่�สืงคราม 

ในัสื�วนัของเป้าจำริงพระเอกรกันัางเอกตอ้งการอย่�กบัันัางเอก แต�ดนััม่

เป้าลิวงมาขวาง ดงันัั�นัเป้าลิวงตวัน่ั� เป็นัอุปสืรรคต�อเป้าหมายของพระเอก

ในัสื�วนัของเป้าลิวงพระเอกตอ้งการจำะเอาตวัเจำา้หญิงมาอย่�ดว้ยใหไ้ด ้

จำะเอาลิก่เขามาทำาภ์ริยา แต�รบักบััพ�อผ่ห้ญิง ใครมนััจำะยกลิก่สืาวให ้แถมรุกรานั

อาณาจำกัร ฆ่�าเพ่�อนัร�วมชื่าตินัางจำนั “เล่ิอดทาทั �วผ่นัแผ�นัดินั” นัางจำะเอาเขาไป

ทำาฝ่าลิะม่ไหมลิ�ะ ดงันัั�นั สิื�งท่�เขา้มาขวางเป้าลิวงของพระเอกม่ตั�งแต� 1. ความ

ขดัแยง้ระหว�างสืองแผ�นัดินั 2. พ�อของเจำา้หญิงท่�เกล่ิยดพระเอกเขา้ไสื ้3. ความ

รกัชื่าติแลิะสืำาน่ักคุณแผ�นัดินัในัใจำเจำา้หญิง 4. ความรกัท่�พระเอกม่ต�อนัางเอก 

เพราะในัตอนัทา้ยพระเอกตอ้งเล่ิอกชื่�วยช่ื่วตินัางเอกหร่อเจำา้หญิงโดยชื่�วยไดแ้ค�

คนัเด่ยว พระเอกเล่ิอกชื่�วยนัางเอกซ่�งมนััก็ชื่ดัเจำนัว�า ความรกันัั�นัแหลิะท่�เป็นั

อุปสืรรคอย�างสุืดทา้ยในัใจำพระเอก

สืำาหรบััตวัลิะครอ่�นัท่�ไม�ใชื่�ตวัลิะครนัำา ไม�ว�าอุปสืรรคนัั�นัจำะเป็นัอุปสืรรค

ต�อเป้าจำริงหร่อเป้าลิวง ลิว้นัแลิว้แต�เป็นัอุปสืรรคต�อเป้าหมายทั�งสิื� นั

ดังนัั�นัจำ่งอาจำกลิ�าวไดว้�า อุปสืรรคต�อเป้าจำริงของตัวลิะครนัำา ค่อ 

อุปสืรรคของเร่�อง สื�วนัอุปสืรรคต�อเป้าลิวงของตวัลิะครนัำา รวมตลิอดถ่งอุปสืรรค

ต�อเป้าหมายทั�งจำริงแลิะลิวงของตัวลิะครอ่�นั ลิว้นัเป็นัอุปสืรรคต�อเป้าหมาย 

ทั�งสิื� นั

ในัสื�วนัของการกำาหนัดทิศทางของเร่�องแค�กำาหนัดอุปสืรรคของเร่�องก็

เพ่ยงพอแลิว้ ทว�าในัการวางพล็ิอต นัักเข่ยนัจำะตอ้งกำาหนัดทุกอุปสืรรคในันิัยาย

ลิงไป ดงันัั�นัในัระดบััท่�ส่ืงกว�ารุ�นัตั�งไข�จำำาเป็นัตอ้งทำาความเขา้ใจำเก่�ยวกบััอุปสืรรค

ต�างๆ เป็นัอย�างด่ แลิะบัทความน่ั� ก็นั�าจำะเป็นัสื�วนัหน่ั�งท่�ชื่�วยใหทุ้กท�านัเขา้ใจำ

เก่�ยวกบััอุปสืรรคในันิัยายไดด่้ข่� นักว�าเดิม หากใครสืามารถร�างพล็ิอตดว้ยตวัเอง

ไดต้ั�งแต�ตอนัน่ั�  คุณลิงม่อทำาไดเ้ลิยนัะคะ แต�หากใครตอ้งการใหค้ร่วลัิภ์ป์ระคอง

เดินั เชิื่ญคลิาสื Nov001 คลิาสืปั�นันัักเข่ยนัอาช่ื่พไดเ้ลิยค�ะ

สรปุอปุสรรคุของเร่�องและอปุสรรคุต่อเป� าหมั่าย

1. อุปสืรรคของเร่�อง ค่อ สิื�งท่�เขา้มาขดัขวางจุำดหมายของเร่�อง 

2. อุปสืรรคต�อเป้าหมาย ค่อ สิื�งท่�เขา้มาขดัขวางเป้าหมายของตวัลิะคร

3. อุปสืรรคของเร่�อง ค่อ สิื�งท่�เขา้มาขดัขวางเป้าจำริงของตวัลิะครนัำา

4. อุปสืรรคต�อเป้าหมาย ค่อ สิื�งท่�เขา้มาขดัขวางเป้าลิวงของตวัลิะครนัำา 

แลิะเป้าหมายทั�งจำริงแลิะลิวงของตวัลิะครอ่�นั
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บัทท่� 3

แรงจง่ใจของตวัละคุร

ในันิัยายของคุณตอนัน่ั� ตวัลิะครนัำาม่เป้าหมายท่�ชื่ดัเจำนั แลิะม่อุปสืรรค

หลิกัของเร่�องท่�เขา้มาขดัขวางเขาหร่อเธิ์อแลิว้ แลิะตวัลิะครนัำาของคุณก็จำะฝ่� าฟันั

อุปสืรรคไปจำนัถ่งตอนัจำบั แค�น่ั� พอจำะทำาใหเ้กิดเร่�องคร�าวๆ ในัหวัของคุณแลิว้ แต�

คุณเคยคิดไหมว�า ในัเวลิาท่�ตวัลิะครของคุณเจำออุปสืรรค เพราะอะไรเขาจำ่งไม�

หยุดอย่�แค�นัั�นั หร่อถา้ตวัลิะครยอมแพต้�ออุปสืรรค เพราะอะไรเขาจำ่งยอมแพ ้

หร่อถา้ตวัลิะครของคุณตดัสิืนัใจำทำาอะไรบัางอย�างท่�เขาไม�เคยทำาเป็นัปกติ เพราะ

อะไรเขาถ่งไดต้ดัสิืนัใจำทำาสิื�งนัั�นั อะไรก็ตามท่�ผลิกัดนััตวัลิะครใหท้ำาในัสิื�งท่�เขา

ทำาอย่�นัั�นั ค่อ “แรงจำง่ใจำ” (Motive)

นิยายของคุณุขาดแรงจง่ใจของตวัละคุรได�ไหมั่

นิัยายท่�ขาดแรงจำ่งใจำก็ยงัคงเป็นันิัยายอย่� แต�ก�อนัจำะตัดสิืนัใจำสืรา้ง

นิัยายท่�ไรแ้รงจำง่ใจำของตวัลิะคร โปรดอ�านัสิื�งท่�คร่จำะบัอกต�อไปน่ั� ก�อนันัะคะ

คร่เคยไลิฟ์้สืดสือนัในัหวัขอ้ “เหตุผลิท่�สืำานัักพิมพป์ฏิเสืธิ์งานัของคุณ” 

คุณสืามารถด่ยอ้นัไดท้างยท่่บัชื่�องคร่วลัิภ์ปั์�นันัักเข่ยนั & หนัังส่ือเส่ืยงถ่กลิิขสิืทธิิ์� 

ลิิงกน่์ั� ค�ะ https://youtu.be/DPirzNXIYTg 

ก�อนัท่�จำะไลิฟ์้คร่ไดไ้ปสือบัถามบัรรณาธิิ์การท่�ร่จ้ำักกันัหลิายคนัถ่ง

เหตุผลิท่�ปฏิเสืธิ์ตน้ัฉบับัั แลิะหน่ั�งในัเหตุผลิยอดฮิิตก็ค่อ “ไม�ม่เหตุผลิ” หร่อ “ไม�

สืมเหตุสืมผลิ” คร่ไดข้อใหพ้วกเขายกตวัอย�างใหฟั้งหนั�อยว�า แบับัไหนัท่�เร่ยกว�า 

ไม�สืมเหตุสืมผลิ แลิะคร่พบัว�า 50% ของตวัอย�างท่�พวกเขาเลิ�ามา มนััขาดแรง

จำ่งใจำ โดยมากจำะเป็นัลิักษัณะท่�อย่�ๆ ตัวลิะครก็ตัดสิืนัใจำทำาอะไรบัางอย�างท่� 

คุวามั่สำาเรจ็ไมั่ไ่ด�เกิัดจากั

พรสวรรคุ์

แต่เกิัดจากักัารตดัสินใจว่า

เอาแน่และลงม่ั่อทำา

จนสำาเรจ็
คุรว่ลัภ์์
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ไม�ปกติสืำาหรบััเขาโดยคนัอ�านัไม�อาจำเขา้ใจำไดว้�า เพราะอะไรเขาถ่งตัดสิืนัใจำ 

แบับันัั�นั

ดงันัั�นัคำาถามท่�ว�า “นิัยายของคุณขาดแรงจำง่ใจำไดไ้หม” ขอใหคุ้ณตอบั

คำาถามน่ั� ดว้ยตวัเองแลิว้กนัันัะคะ

แรงจง่ใจคุ่ออะไร

แรงจำง่ใจำ ค่อ ความเช่ื่�อ ความยด่มั �นั ทศันัคติ อารมณ ์แลิะความร่ส่้ืก

ของตวัลิะคร รวมถ่งเหตุการณ ์สืถานัการณท่์�บ่ับับังัคบััใหค้วามเช่ื่�อ ความยด่มั �นั 

ทศันัคติ อารมณ ์แลิะความร่ส่้ืกเหลิ�านัั�นัแสืดงตวัข่� นัมา แลิะมนััจำะตอ้งผลิกัดนัั

ใหต้วัลิะครตดัสิืนัใจำทำาบัางสิื�งบัางอย�างลิงไปในัทิศทางท่�ผ่เ้ข่ยนักำาหนัดไว ้

ยกตวัอย�างเร่�องดวงใจำจำอมยุทธิ์ของคร่ เร่�องน่ั� อย่�บันัพ่� นัฐานัท่�ว�าในั

ปัจำจุำบันััน่ั� ยงัม่วทิยายุทธิ์อย่� เด่�ยวขอแนัะนัำาตวัลิะครนิัดนัะคะ 

พระเอก ช่ื่�อ “เลิ�าทง้” 

นัางเอกเป็นัสืาวไทย ช่ื่�อ “ใกลิใ้จำ” 

แฟนันัางเอก ช่ื่�อ “พุทธิ์รกัษัา” 

ใกลิใ้จำม่แฟนัอย่�แลิว้ค่อพุทธิ์รกัษัา เลิ�าทง้แอบัรกัใกลิใ้จำ พุทธิ์รกัษัา 

คาดเดาความในัใจำของพระเอกได ้เขาจำง่เขา้ไปคุยกบััเลิ�าทง้จำนัเลิ�าทง้ตอ้งสืญัญา

ว�าจำะไม�แย�งแฟนัเขา ต�อมาอย่�ๆ  พุทธิ์รกัษัาก็ขอเลิิกกบััใกลิใ้จำ ถา้เร่�องม่แค�น่ั�   

คนัอ�านัคงตอ้งรอ้งออกมาว�า “อะไรของมนัั (วะ) อย่�ด่ๆ พุทธิ์รกัษัาจำะขอเลิิกกบัั

ใกลิใ้จำไปทำาไม” น่ั�ค่อไรเ้หตุผลิ แต�ถา้เราใสื�แรงจำง่ใจำลิงไป คนัอ�านัจำะเขา้ใจำทนััท่

ว�า เพราะอะไรตวัลิะครจำ่งตดัสิืนัใจำทำาแบับัน่ั�  

เร่�องของเร่�องก็ค่อ พุทธิ์รกัษัารกัใกลิใ้จำมาก เขาสืงัเกตอาการของเธิ์อ

มานัานัแลิว้ว�า เธิ์อม่ใจำใหเ้ลิ�าทง้ เขาอยากใหใ้กลิใ้จำม่ความสุืขแลิะไดท้ำาตามเส่ืยง

เพร่ยกจำากหวัใจำของเธิ์อเอง ยิ�งไปกว�านัั�นันัางเอกเป็นัผลิไมโ้ยกยา้ยช่ื่พจำร ถา้

จำอมยุทธิ์ท่�ฝ่่กวชิื่าถ่งขั�นั 4 ไดกิ้นัผลิไมน่้ั�  จำะเกิดการผกผนััของช่ื่พจำรจำนับัรรลุิวชิื่า

ขั�นัส่ืงสุืดของวดัมงักรฟ้า กินัผลิไมน่้ั�ไม�ใชื่�กินัจำริงๆ นัะคะ แต�หมายถ่ง “กินั” 

แบับั... คิดเอาเองแลิว้กนััค�ะ ถา้คิดแลิว้ทะล่ิ�งอนัันัั�นัถ่ก ถา้คิดแลิว้ไม�ทะล่ิ�งอนัันัั�นั

ผิด 

พุทธิ์รกัษัาเป็นัลิ่กหลิานัสืกุลิตว้นัจำากตา้หล่ิ� เขาม่หนั้าท่�ท่�ส่ืบัทอดมา

จำากบัรรพบุัรุษัในัการด่แลิผลิไมโ้ยกยา้ยช่ื่พจำร เขาเลิยยงัไม� “กินั” มนัั ทั�งๆ ท่�รกั

แลิะคบักบััใกลิใ้จำมาหลิายป่แลิว้ แต�ตอ้งทำาตวัเป็นัมดแดงแฝ่งพวงมะม�วง อยาก

กินัแค�ไหนัก็ตอ้งอดใจำเก็บัไวใ้หค้นัท่�เหมาะสืม ท่น่ั� เลิ�าทง้ก็เป็นัจำอมยุทธิ์ท่�สืำาเร็จำ

ขั�นั 4 แลิว้ พุทธิ์รกัษัาร่ว้�าพระเอกแอบัชื่อบันัางเอก แลิะพระเอกเป็นัคนัด่มาก 

เลิ�าทง้จำง่ม่คุณสืมบัติัครบัทุกดา้นัพอท่�จำะไดร้บััผลิไมโ้ยกยา้ยช่ื่พจำรไปครอบัครอง 

แถมถา้รอชื่า้ตวัโกงชื่�วงชิื่งผลิไมโ้ยกยา้ยช่ื่พจำรไปก�อนั วดัมงักรฟ้าอาจำถ่งกาลิ 

ลิ�มสืลิาย ดว้ยเหตุน่ั� พุทธิ์รกัษัาจำ่งตดัสิืนัใจำขอเลิิกกบััใกลิใ้จำเพ่�อสื�งต�อเธิ์อใหก้บัั

คนัท่�เหมาะสืม สื�วนัตวัเขาเขายอมเจำ็บัปวดเง่ยบัๆ อย่�คนัเด่ยว

สืรุปแลิว้เหตุผลิของพุทธิ์รกัษัาม่ทั�งงานัหลิวงงานัราษัฎร ์ งานัราษัฏร ์

ค่อ เห็นันัางเอกม่ใจำใหพ้ระเอกเลิยอยากใหน้ัางเอกม่ความสุืข งานัหลิวง ค่อ สื�ง

มอบัผลิไมโ้ยกยา้ยช่ื่พจำรใหค้นัด่ม่คุณธิ์รรมแลิะปกป้องผลิไมไ้ม�ใหต้กอย่�ในัม่อ

คนัชื่ั �ว

พุทธิ์รกัษัารกันัางเอกอยากใหน้ัางเอกม่ความสุืข เป็นัอารมณค์วามร่ส่้ืก 

สื�วนัหนัา้ท่�สื�งมอบัผลิไมโ้ยกยา้ยช่ื่พจำรเป็นัสิื�งท่�เขายด่มั �นัอย่�ในัใจำ การท่�นัางเอก

แสืดงอาการว�าม่ใจำใหพ้ระเอก เป็นัเหตุการณ์หร่อสืถานัการณ์ท่�กระตุน้ัให้

พุทธิ์รกัษัาทำาตามความร่ส่้ืกแลิะความยด่มั �นัในัหนัา้ท่� สืมการจำะเป็นัแบับัน่ั�

สิื�งท่�อย่�ในัใจำ + เหตุการณ ์= แรงจำง่ใจำ
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วาดเป็นัตารางใหด่้กนััชื่ดัๆ อ่กท่นัะคะ

แรงจำง่ใจำ

สิื�งท่�อย่�ในัใจำตวัลิะคร
เหตุการณ ์สืถานัการณ์

(ภ์ายนัอกใจำตวัลิะคร)

1. อยากใหน้ัางเอกม่ความสุืข
นัางเอกแสืดงอาการว�าม่ใจำให้

พระเอก
2. สื�งมอบัผลิไมโ้ยกยา้ยช่ื่พจำรให้

คนัท่�ใชื่�

จำากตารางจำะเห็นัไดอ้ย�างชื่ดัเจำนัว�าแรงจำง่ใจำจำะตอ้งม่ 2 สื�วนั ค่อ 1. สิื�งท่�

อย่�ในัใจำ แลิะ 2. เหตุการณ ์สืถานัการณ ์แต�จำะม่แต�สิื�งท่�อย่�ในัใจำอย�างเด่ยวโดย

ไม�ม่เหตุการณไ์ม�ได ้ถา้สืมมุติว�า พุทธิ์รกัษัารกันัางเอกอยากใหน้ัางเอกม่ความ

สุืขแลิะเห็นัว�า เหมาะสืมท่�จำะสื�งมอบัผลิไมใ้หพ้ระเอก แต�ไม�ม่เหตุการณอ์ย�างอ่�นั 

อย่�ด่ๆ พุทธิ์รกัษัาก็ขอเลิิกกบัันัางเอกเลิย มนััจำะทำาใหเ้หตุผลิของคุณอ�อนัลิง 

เพราะขาดเหตุการณ์ภ์ายนัอกท่�เขา้มาทำาใหพุ้ทธิ์รกัษัาตอ้งแสืดงสิื�งท่�อย่�ในัใจำ

ออกมา

มาด่อ่กสืกัตวัอย�างหน่ั�ง จำะไดเ้ขา้ใจำกนัันัะคะ จำากเร่�องดวงใจำจำอมยุทธิ์

ของคร่วลัิภ์เ์หม่อนัเดิม มาด่ทางฝั่�งของพระเอกบัา้ง 

เลิ�าทง้รกัใกลิใ้จำ แต�เขาม่สิื�งท่�ยด่มั �นัอย่� ค่อ เขาจำะไม�นัอนักบััผ่ห้ญิงท่�

เขาไม�ไดแ้ต�งงานัดว้ย เพราะเคยเขาสืญัญากบััอาจำารยไ์วอ้ย�างนัั�นั เลิ�าทง้จำ่งกินั

ผลิไมโ้ยกยา้ยช่ื่พจำรไม�ได ้ เขารกัใกลิใ้จำแลิะพรอ้มจำะแต�งงานักบััเธิ์อ แต�เพราะ

เขาเพิ�งคบักบััใกลิใ้จำไดไ้ม�ก่�สืัปดาห ์ เขาจำ่งคิดว�าการแต�งงานัมนััคงจำะเร็วไป

สืำาหรบััเธิ์อ 

คุณจำะเห็นัไดว้�า แค�ไม�ไดผ่้ห้ญิงก็ไม�เป็นัไร แค�ไม�สืำาเร็จำวิชื่าส่ืงสุืดก็ 

ไม�เป็นัไร ดงันัั�นัเพ่�อจำะทำาใหม้นัั “เป็นัไร” ข่� นัมา เราตอ้งใสื�เหตุการณ์หร่อ

สืถานัการณเ์พิ�มเติมลิงไป นัั�นัค่อ พระเอกจำะตอ้งไปต�อส่ื�กบััตวัโกงซ่�งอนััตราย

มาก เพราะตวัโกงเก�งกว�าพระเอก ถา้เลิ�าทง้แพแ้ลิะตายไป เขาก็จำะไม�ไดเ้จำอกบัั

นัางเอกอ่ก แลิะไม�ม่วนััจำะได ้“ร�วมเร่ยงเค่ยงหมอนั” กบััเธิ์อ เลิ�าทง้จำง่ตอ้งตดัสิืนั

ใจำทำาสิื�งสุืดทา้ยท่�เขาอยากทำาจำริงๆ ในัชื่าติน่ั�  นัั�นัค่อ ขอใกลิใ้จำแต�งงานั 

เห็นัหร่อยงัคะว�าถา้ไม�ม่เหตุการณ์มาบ่ับับังัคบััตรงน่ั�  เลิ�าทง้จำะไม�ม่

โอกาสืไดแ้สืดงสิื�งท่�อย่�ในัใจำจำริงๆ ออกมา สืมการก็ยงัเป็นัแบับัเดิมค�ะ

มาด่ตารางกนััใหเ้ขา้ใจำถ�องแทอ่้กสืกัท่

แรงจำง่ใจำ

สิื�งท่�อย่�ในัใจำตวัลิะคร
เหตุการณ ์สืถานัการณ์

(ภ์ายนัอกใจำตวัลิะคร)

1. ติดยด่กบััสืญัญาท่�ใหไ้วก้บัั

อาจำารยว์�าจำะไม�นัอนักบััสืาวโดย 

ไม�แต�งงานั ตอ้งต�อส่ืก้บััตวัโกงแลิะอาจำจำะตอ้ง

ตายไปโดยไม�ไดท้ำาในัสิื�งท่�อยากทำา2. รกัแลิะพรอ้มจำะแต�งงานักบััใกลิใ้จำ

3. เช่ื่�อว�าการแต�งงานัยงัเร็วไป 

สืำาหรบััใกลิใ้จำ

เพราะฉะนัั�นัตรงน่ั� เคล่ิยรน์ัะคะ แรงจำง่ใจำจำะเป็นัแค�สิื�งท่�อย่�ในัใจำไม�ได ้

แต�ตอ้งม่สืถานัการณท่์�กระตุน้ัใหม้นััแสืดงตวัออกมา แลิะทั�งหมดน่ั� ก็เป็นัแรงผลิกั

หร่อขบััดนััใหเ้กิดการตดัสิืนัใจำทำาบัางอย�างนัั�นัเอง

สิื�งท่�อย่�ในัใจำ + เหตุการณ ์= แรงจำง่ใจำ



30 31

เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

วิธ่ีสร �างแรงจง่ใจของตวัละคุร

เวลิาท่�คร่ตรวจำแบับัฝ่่กหดัการร�างพล็ิอตในัคลิาสื Nov001 คลิาสืสืรา้ง

นัักเข่ยนัอาช่ื่พ หร่อ Nov 002 คลิาสืแกไ้ขเฉพาะจุำดการสืรา้งพล็ิอต ม่คำาถาม

หน่ั�งท่�คร่จำะตอ้งถามนัักเร่ยนัในัคลิาสือย่�เสืมอ ค่อ คำาถามว�า “เพราะอะไร 

ตวัลิะครจำ่งทำาในัสิื�งท่�เขาทำาอย่�” 

วิธ่ิ์ท่�จำะสืรา้งแรงจำ่งใจำของตวัลิะครออกมาก็เกิดจำากการตั�งคำาถามว�า 

“เพราะอะไร...” น่ั�แหลิะค�ะ เพ่ยงแต�คุณตอ้งทำาใหม้นััเป็นัขั�นัเป็นัตอนั คร่ใหข้ั�นัตอนั 

ง�ายๆ 3 ขั�นัตอนั อย�างน่ั� ค�ะ

1. สืรา้งผลิท่�เกิดข่� นัจำากแรงจำง่ใจำ ในัขั�นัตอนัแรกนัั�นัใหคุ้ณปักหมุดไว ้

เลิยค�ะว�า อะไรท่�เป็นัผลิสืำาเร็จำท่�คุณตอ้งการ เชื่�นั พระเอกขอนัางเอกแต�งงานั 

แฟนันัางเอกขอเลิิกกบัันัางเอก นัางเอกยอมแต�งงานักบััพระเอก เหลิ�าน่ั� ลิว้นัเป็นั

ผลิท่�เราตอ้งการทั�งสิื� นั

2. ใชื่ค้ำาถามว�า “เพราะอะไร...” แลิว้ต�อดว้ยสิื�งท่�ตรงขา้มกบััผลิในั 

ขอ้ 1. โดยใสื�คำาว�า “ยงัไม�” ลิงไป เชื่�นั

ตั้วััอยา่งทีี่� 1.

ผลิ = พระเอกขอนัางเอกแต�งงานั

คำาถาม = เพราะอะไรพระเอกจ่ำงยงัไม�ขอนัางเอกแต�งงานั

ตั้วััอยา่งทีี่� 2.

ผลิ = แฟนันัางเอกขอเลิิกกบัันัางเอก

คำาถาม = เพราะอะไรแฟนันัางเอกถ่งยงัไม�ขอเลิิกกบัันัางเอก

เม่�อตั�งคำาถามแลิว้ใหคิ้ดหาคำาตอบั จำากนัั�นัจำดคำาตอบัเอาไว ้

3. ใชื่ค้ำาถาม “เพราะอะไร...” อ่กครั�ง แต�คราวน่ั� ใหต้�อดว้ยความสืำาเร็จำ

ตามผลิในัขอ้ 1. เชื่�นั

ตั้วััอยา่งทีี่� 1. 

ผลิ = พระเอกขอนัางเอกแต�งงานั

คำาถาม = เพราะอะไรพระเอกจ่ำงขอนัางเอกแต�งงานั

ตั้วััอยา่งทีี่� 2.

ผลิ = แฟนันัางเอกขอเลิิกกบัันัางเอก

คำาถาม = เพราะอะไรแฟนันัางเอกถ่งขอเลิิกกบัันัางเอก

เม่�อตั�งคำาถามแลิว้ใหคิ้ดหาคำาตอบั จำากนัั�นัจำดคำาตอบัเอาไว ้

4. สืรา้งเหตุการณท่์�กระตุน้ัหร่อบ่ับับังัคบััใหเ้กิดผลิตามขอ้ 1 โดยมนัั

จำะตอ้งตอบัสืนัองคำาตอบัในัขอ้ 3 แลิะมนััจำะตอ้งม่นัำ�าหนัักมากพอท่�จำะลิบัลิา้ง 

คำาตอบัตามขอ้ 2.

เด่�ยวคร่จำะลิองยกตวัอย�างใหเ้ป็นัร่ปธิ์รรมข่� นัอ่ก ดว้ยการใชื่นิ้ัยายเร่�อง

ดวงใจำจำอมยุทธิ์เป็นัตวัอย�างนัะคะ

1. ผลิ = เลิ�าทง้ขอใกลิใ้จำแต�งงานั

2. เพราะอะไรเลิ�าทง้จำ่งยงัไม�ขอใกลิใ้จำแต�งงานั

คำาตอบั เพราะเขาร่ส่้ืกว�าเพิ�งคบักนััไดไ้ม�ก่�สืปัดาห ์ ใกลิใ้จำคงจำะยงัไม�

พรอ้มท่�จำะแต�งงานั 

3. เพราะอะไรเลิ�าทง้จำ่งขอใกลิใ้จำแต�งงานั 

คำาตอบั เพราะ 1. เขารกัใกลิใ้จำมากพอท่�จำะแต�งงานัดว้ยแลิว้ 2. เขาไม�

สืามารถอย่�กินักบััใกลิใ้จำโดยไม�แต�งงานัได้

4. เหตุการณบ่์ับับังัคบััใหเ้ลิ�าทง้ตอ้งแต�งงานักบััใกลิใ้จำ

เม่�อถ่งขั�นัตอนัท่� 4 น่ั�  เราตอ้งคิดเหตุการณห์ร่อสืถานัการณท่์�กระตุน้ั

ใหพ้ระเอกตดัสิืนัใจำขอนัางเอกแต�งงานั เหตุการณท่์�ว�าน่ั� ค่อ พระเอกจำะตอ้งไปส่ื ้

กบััตวัโกง โอกาสืแพแ้ลิะตายม่ส่ืง ตรงน่ั� คร่ใชื่ก๋้งของพุทธิ์รกัษัาเป็นัตวัชื่�วย ซ่�งก็

ถ่อเป็นัเหตุการณภ์์ายนัอกอ่กเชื่�นักนัั ก๋งบัอกกบััเลิ�าทง้ว�า การต�อส่ืน่้ั� ไม�แนั�ว�า

ใครจำะรอด ลิองคิดด่ว�าถา้ม่ลิมหายใจำอย่�ไดถ่้งแค�พรุ�งน่ั�  วนััน่ั� อยากจำะทำาอะไร 
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แลิว้เลิ�าทง้ก็จำบัในัจำิตว�า สิื�งท่�เขาตอ้งการทำา ค่อ แต�งงานักบััใกลิใ้จำ

คุณจำะเห็นัไดว้�า เหตุการณน่์ั� สืนัองความตอ้งการตามขอ้ 3 เพราะเลิ�า

ทง้รกัแลิะอยากแต�งงานักบััใกลิใ้จำอย่�แลิว้ ท่�สืำาคญัความกลิวัว�า ใกลิใ้จำอาจำมอง

ว�า มนััเร็วเกินัไป มนััม่นัำ�าหนัักนัอ้ยกว�าความกลิวัว�า เขาจำะหมดโอกาสืแต�งงานั

กบััเธิ์อ เขา้ส่ืตรท่�คร่ใหไ้วใ้นัตอนัตน้ั

ทรคิุเล็กัๆ ในกัารสร�างแรงจง่ใจของตวัละคุร

สืมมุติว�าคุณจำะสืรา้งสืระนัำ�าวนัรอบัสืวนันัำ�า เพ่�อใหค้นันัั�งห�วงยางลิอย

นัำ�าเลิ�นัไดม้ันัจำะตอ้งม่กระแสืนัำ�าท่�แรงพอท่�จำะผลิักห�วงยางใหเ้คล่ิ�อนัไปรอบั 

สืวนันัำ�า แลิะกระแสืนัำ�าท่�ว�าน่ั� มนััไม�ไดเ้กิดจำากการผลิกันัำ�าเพ่ยงครั�งเด่ยว แต�จำะม่

การผลิกันัำ�าเป็นัระยะๆ จำนัเกิดเป็นักระแสืนัำ�าวนัไปตลิอดเสืน้ัทาง

นิัยายก็เหม่อนักนัั การท่�คุณจำะสืรา้งนิัยายท่�ด่สืกัเร่�องหน่ั�ง แรงจำง่ใจำท่�

เกิดข่� นั ไม�ไดเ้กิดข่� นัในัตอนัตน้ัเร่�องเพ่ยงครั�งเด่ยว แต�มนััจำะตอ้งเกิดข่� นัในัทุกๆ 

ครั�งท่�ตวัลิะครจำะตดัสิืนัใจำกระทำาบัางสิื�งบัางอย�างโดยเฉพาะเหตุการณซ่์�งไม�ใชื่�

เร่�องปกติสืำาหรบััตวัลิะคร 

ลิองน่ักถ่งคนัในัโลิกจำริง ถา้ม่ใครมาขอใหเ้ราทำาในัสิื�งซ่�งเราไม�ไดท้ำาอย่�

เป็นัปกติ เราก็คงจำะปฏิเสืธิ์ เชื่�นั เราเป็นัพนัักงานัรบััโทรศพัทอ์ย่�ด่ๆ ม่คนัมาขอ

ใหไ้ปฆ่�าเอเล่ิ�ยนั เราก็ตอ้งปฏิเสืธิ์ไวก้�อนั หร่อเราคบักบััแฟนัมาแค� 2 สืปัดาห ์

แฟนัมาขอเราแต�งงานั มนััก็เป็นัเร่�องปกติท่�เราจำะปฏิเสืธิ์เอาไวก้�อนั 

ฉนััใดก็ฉนัันัั�นั เม่�อม่คนัชื่กัชื่วนัใหต้วัลิะครทำาเร่�องท่�ไม�ปกติ หร่อตวั

ลิะครตอ้งตดัสิืนัใจำทำาเร่�องสืำาคญัๆ ท่�กระทบัต�อช่ื่วติของเขาหร่อเธิ์อ ตวัลิะครก็

ตอ้งปฏิเสืธิ์หร่อยบััยั�งเอาไวก้�อนั ถา้พระเอกท่�คบักบัันัางเอกมาแค� 2 สืปัดาห ์

ขอนัางเอกแต�งงานั แลิว้นัางเอกรบััเลิยในัทนััท่ นัอกจำากจำะไม�สืมเหตุสืมผลิแลิว้ 

ขอ้ 4 ตอ้งสืนัองขอ้ 3 แลิะม่นัำ�าหนัักมากกว�าขอ้ 2. 

ยงัทำาใหต้วัลิะครไม�สืมจำริงอ่กดว้ย แต�นัักเข่ยนัก็ม่ผลิท่�ตอ้งการใหเ้กิด ในักรณ่น่ั�  

ค่อ พระเอกตอ้งแต�งงานักบัันัางเอก ดงันัั�นัเราในัฐานัะนัักเข่ยนัจำ่งตอ้งสืรา้งแรง

จำ่งใจำข่� นัมาผลิกัดนััตวัลิะครใหท้ำาสิื�งนัั�นั แรงจำ่งใจำน่ั� อาจำเกิดข่� นัเป็นัระยะจำนัถ่ง 

ขั�นัสุืดทา้ยแรงจำ่งใจำจำะตอ้งม่นัำ�าหนัักหร่อม่พลิังมากท่�สุืด พอท่�จำะผลิักดันัให ้

ตวัลิะครทำาสิื�งท่�เขาทำาอย่�ในัเวลิานัั�นั

มาลิองด่ตวัอย�างท่�เป็นัร่ปธิ์รรมบัา้งนัะคะ หลิงัจำากท่�ใกลิใ้จำคบัหากบัั

เลิ�าทง้ได ้ 2 สืปัดาห ์ ก๋งของพุทธิ์รกัษัาบัอกใหพุ้ทธิ์รกัษัาไปยุใกลิใ้จำใหย้อมตก

เป็นัของเลิ�าทง้ สื�วนัก๋งจำะไปยุทางเลิ�าทง้เอง รอบัน่ั� พุทธิ์รกัษัาปฏิเสืธิ์ เพราะแค�

ตอ้งเลิิกกบััใกลิใ้จำก็ทำาใหเ้ขาเจำบ็ัปวดมากพออย่�แลิว้ อ่กทั�งการท่�ใกลิใ้จำลิงเอยกบัั

เลิ�าทง้ก็ทำาใหเ้ขาร่ส่้ืกว�าตอ้งส่ืญเส่ืยเธิ์อไปจำริงๆ ถ่งกระนัั�นัมนัักลิบััม่เหตุการณ์

ท่�เขา้มาเป็นัระลิอก 

ระลิอกแรก ค่อ ตวัโกงท่�พยายามตามหาผลิไมโ้ยกยา้ยช่ื่พร ตอนัน่ั� ร่ ้

แลิว้ว�าใกลิใ้จำเป็นัผลิไมโ้ยกยา้ยช่ื่พจำร แลิะพุทธิ์รกัษัาก็ห�วงความปลิอดภ์ยัของ

ใกลิใ้จำมาก

ระลิอกท่�สือง ค่อ เลิ�าทง้ตดัสิืนัใจำขอใกลิใ้จำแต�งงานั (แต�ใกลิใ้จำขอเวลิา

คิดทบัทวนัด่ก�อนั เลิ�าทง้จำ่งวางแหวนัเอาไวห้นัา้โต�ะเคร่�องแป้งของใกลิใ้จำ) 

ระลิอกท่�สืาม ค่อ เลิ�าทง้ปะทะกบััตวัโกงจำนับัาดเจำ็บั แต�กระบัวนัการ

รกัษัานัั�นัทำาใหเ้ลิ�าทง้เจ็ำบัปวดมากจำนัเขาแทบัถอดใจำ พุทธิ์รกัษัาเห็นัใกลิใ้จำ

รอ้งไหร้าวกบััจำะขาดใจำ เขารบััร่ไ้ดว้�า เธิ์อรกัเลิ�าทง้มากมายขนัาดไหนั 

ในัท่�สุืดสิื�งเหลิ�าน่ั� ก็กลิายเป็นัแรงจำ่งใจำท่�ผลิกัดนััใหพุ้ทธิ์รกัษัาตอ้งลุิก

ข่� นัมาเต่อนัสืติใกลิใ้จำจำนัเธิ์อยอมหยบิัแหวนัข่� นัมาสืวมแลิะบัอกเลิ�าทง้ว�า ถา้เขา

ผ�านัพน้ัการรกัษัาในัครั�งน่ั� ไปได ้เธิ์อจำะยอมแต�งานักบััเขา

การท่�เราสืรา้งแรงจำ่งใจำเอาไวแ้นั�นัหนัาแบับัน่ั�  คนัอ�านัจำะเขา้ใจำไดว้�า 

เพราะอะไรพทุธิ์รกัษัาจำง่ยอมยุใหใ้กลิใ้จำแต�งงานักบััเลิ�าทง้ แลิะหมดปัญหานิัยาย

ไม�สืมเหตุสืมผลิในัทนััท่



34 35

เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

ในัสื�วนัท่�ว�า เม่�อไหร�ท่�ควรเข่ยนัเหตุการณท่์�เป็นัแรงจำง่ใจำเพ่ยงครั�งเด่ยว 

หร่อมาเป็นัระลิอก คำาตอบั ค่อ อย�างน่ั� นัะคะ ตามสืมการเดิมท่�ว�า 

ถา้ 2. ม่นัำ�าหนัักมาก เราก็ตอ้งเอา 4. มาเป็นัระลิอก แต�ถา้ 2. ม่นัำ�า

หนัักนัอ้ย 4. ก็มาท่เด่ยวก็พอค�ะ 

อย�างในักรณ่ของพุทธิ์รกัษัา ขอ้ 3. เหตุท่�เขายอมยุใกลิใ้จำใหแ้ต�งงานั

กบััเลิ�าทง้ เพราะเขารกัใกลิใ้จำ อยากใหเ้ธิ์อพบักบััความสุืขท่�แทจ้ำริง ขอ้ 2. เหตุ

ท่�เขายงัไม�ยุใกลิใ้จำใหแ้ต�งงานักบััเลิ�าทง้ เพราะเขาเจ็ำบัปวดมามากแลิว้ แลิะไม�

อยากเจำ็บัปวดกบััความร่ส่้ืกท่�ว�า จำะตอ้งส่ืญเส่ืยใกลิใ้จำไปจำริงๆ อ่ก ซ่�งขอ้ 2. ของ

พุทธิ์รกัษัานัั�นัรุนัแรงมาก เหตุการณต์ามขอ้ 4. จำง่ตอ้งมาเป็นัระลิอก แลิะระลิอก

สุืดทา้ยก็ม่พลิงัมากท่�สุืด

สรปุทรคิุกัารเข่ยนแรงจง่ใจลงไปในนิยาย 

ใสื�แรงจำ่งใจำทุกครั�งท่�ตวัลิะครตอ้งตดัสิืนัใจำทำาอะไรบัางอย�างท่�ไม�ปกติ

สืำาหรบััเขา หร่อท่�สืำาคญัต�อช่ื่วติเขา

ในับัางกรณ่อาจำใสื�เหตุการณ์ท่�เป็นัแรงจำ่งใจำเพ่ยงครั�งเด่ยวก�อนัการ

ตดัสิืนัใจำได ้เชื่�นั กรณ่ท่�ทง้ตดัสิืนัใจำขอใกลิใ้จำแต�งงานั 

ในับัางกรณ่อาจำตอ้งใสื�เหตุการณท่์�เป็นัแรงจำง่ใจำลิงไปเป็นัระลิอก เชื่�นั 

กรณ่ท่�พุทธิ์รกัษัาปฏิญาณในัตอนัตน้ัว�า จำะไม�ขอม่สื�วนัยุยงสื�งเสืริมใกลิใ้จำให้

แต�งงานักบััเลิ�าทง้ 

 4. สืนัอง 3. แลิะมากกว�า 2.

การจำะใสื�เหตุการณเ์พ่ยงครั�งเด่ยว หร่อมาเป็นัระลิอก ข่� นัอย่�กบััเหตุผลิ

ท่�ตวัลิะครยงัไม�ตดัสิืนัใจำลิงม่อกระทำาบัางอย�าง ถา้เหตุผลิม่นัำ�าหนัักไม�มาก เข่ยนั

เหตุการณท่์�เป็นัแรงจำง่ใจำเพ่ยงครั�งเด่ยวพอ แต�ถา้มนััรุนัแรงมาก เหตุการณก็์ตอ้ง

มาเป็นัระลิอก ตามสืมการ  

 4. สืนัอง 3. แลิะมากกว�า 2.
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จงฝัันใฝ่ั

แต่อยา่ฝัันเฟ่ื่� อง
คุรว่ลัภ์์

บัทท่� 4 

กัารสร�างประโยคุ

คร่เช่ื่�อว�าหน่ั�งในัสิื�งท่�ม่อใหม�ใหค้วามสืำาคญั ค่อ การบัรรยาย แต�คุณ

ไปถ่งจุำดนัั�นัไม�ได ้ ถา้คุณยงัไม�ร่ว้ิธ่ิ์สืรา้งประโยคท่�ถ่กตอ้ง เพราะนิัยายทั�งเร่�อง

เกิดจำากการนัำาถอ้ยคำามาเร่ยงรอ้ยกนััเป็นัประโยค แลิะนัำาประโยคมาเร่ยงรอ้ย

เป็นัย�อหนัา้ เป็นัหนัา้ จำนัเป็นัเลิ�มในัท่�สุืด

เม่�อตอนัท่�คร่เปิดคลิาสื Nov 001 คอรส์ืสืรา้งนัักเข่ยนัอาช่ื่พ แลิะคลิาสื 

Con 001 คอรส์ืสืรา้งนัักเข่ยนับัทความอาช่ื่พข่� นัมาใหม�ๆ  จำากการตรวจำการบัา้นั

ของนัักเร่ยนัคร่พบัว�า หลิายคนัสืรา้งประโยคแลิะเร่ยงรอ้ยถอ้ยคำาในัประโยคแบับั 

“สืบััสืนัอลิหม�านั” เอามากๆ ซ่�งงานัเหลิ�าน่ั� ถา้ไม�ม่ยอดอ�านัในัโลิกออนัไลิน์ัส่ืง

จำริงๆ จำะผ�านัการพจิำารณาจำากสืำานัักพิมพไ์ดย้ากมาก เพราะเป็นัการเพิ�มงานัให้

กบัับัรรณาธิิ์การแลิะฝ่� ายพิส่ืจำน์ัอกัษัรในัการปรบััแก ้วนััน่ั� คร่จำง่ตอ้งสือนัพวกเรา

สืรา้งประโยคกนััตั�งแต�รุ�นัตั�งไข�เลิยค�ะ

วิธ่ีสร �างประโยคุสำาหรบััผู้ ่�เริ�มั่เข่ยน

วธ่ิิ์การสืรา้งประโยคแบับัง�ายๆ ใหคุ้ณตั�งคำาถามว�า ใครที่ำาอะไร (ตั้อ่

ใคร/ตั้อ่อะไร) เม่�อคุณตั�งคำาถามน่ั� ในัใจำแลิว้ เวลิาจำะเข่ยนัใหเ้ข่ยนัคำาตอบัของ 

“ใคร” ลิงไปก�อนั เชื่�นั

ตั้ย.1 ในัสืมองคุณเห็นัภ์าพน่ั�
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ภ์าพื้โด้ย StockSnap จาก็ Pixabay

คุณตั�งคำาถามแลิะตอบัเองไดเ้ลิย ดงัน่ั�

ใคร = เธิ์อ

ทำาอะไร = กระโดด

คุณก็จำะไดป้ระโยคว�า “เธอก็ระโด้ด้” น่ั�ค่อสิื�งท่�คุณสืามารถเข่ยนัลิงไป

ในันิัยายของคุณได้

ตั้ย. 2 ในัสืมองคุณเห็นัภ์าพพระเอกท่�ช่ื่�อมนััสืกำาลิงัตกัขา้วในัจำานัข่� นัมา

ใคร = มนััสื

ทำาอะไร = ตกั

ต�ออะไร = ขา้ว

คุณก็จำะไดป้ระโยคว�า “ม่นสัุตั้กั็ขีา้วั” น่ั�ค่อสิื�งท่�คุณสืามารถเข่ยนัลิงไป

ในันิัยายของคุณได้

ตั้ย. 3 ในัสืมองของคุณมองเห็นัภ์าพสืายลิมรำาเพยพดัยอดหญา้จำนัลิ่�

ไปตามแรง

ใคร = สืายลิม

ทำาอะไร = พดั

ต�อใคร = ยอดหญา้

คุณก็จำะไดป้ระโยคว�า “สุายล่ม่พื้ดั้ยอด้หญ้า้” น่ั�ค่อสิื�งท่�คุณสืามารถ

เข่ยนัลิงไปในันิัยายของคุณได้

คร่บัอกวิธ่ิ์คิดแลิะเข่ยนัแบับัง�ายๆ ใหคุ้ณไปแลิว้ ท่น่ั� มาเขา้ส่ื�โหมด

ไวยากรณก์นัับัา้งนัะคะ ก�อนัอ่�นัคุณตอ้งระล่ิกไวเ้สืมอว�าประโยคจำะตอ้งประกอบั

ไปดว้ย 2 สื�วนั ค่อ ประธิ์านั (ใคร) แลิะกิริยา (ทำาอะไร) สืำาหรบัักรรม (ต�อใคร) 

อาจำจำะม่หร่อไม�ม่ก็ได้

การตั�งคำาถามว�า “ใครเป็ั้นอยา่งไร” ในับัางครั�งอาจำเป็นัประโยค แต�

ในับัางครั�งก็ไม�เป็นัประโยค เชื่�นั

ตั้ย.1

ใคร = เขา 

เป็นัอย�างไร = อว้นั

ตั้ย. 2

ใคร = คนั

เป็นัอย�างไร = อว้นั

คุณจำะเห็นัไดว้�า “เขาอว้นั” เขาเป็นัประธิ์านั แลิะอว้นั ค่อ กิริยา ในั

ขณะท่� “คนัอว้นั” เป็นัคำาคำาเด่ยว แลิะมนััจำะเป็นัประธิ์านัหร่อกรรมของประโยค

ก็ได ้เชื่�นั คนัอว้นัเดินัชื่า้ 

ประธิ์านั (ใคร) =  คนัอว้นั

กิริยา (ทำาอะไร) = เดินั

หร่อเชื่�นั เธิ์อชื่อบัคนัอว้นั คนัอว้นัในัท่�น่ั� จำะเป็นักรรมทนััท่ เพราะร่ป

แบับัของประโยคน่ั� ค่อ

ประธิ์านั (ใคร) = เธิ์อ

กิริยา (ทำาอะไร) = ชื่อบั

กรรม (ต�อใคร) = คนัอว้นั
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ดังนัั�นั การตั�งคำาถามว�า “ใครเป็ั้นอย่างไร” อาจำเป็นัไปไดใ้นั 2  

ร่ปแบับัค่อ

ร่ปแบับัท่� 1 เป็นัประโยค

ประธิ์านั (ใคร) = เขา

กิริยา (เป็นัอย�างไร) = อว้นั

ร่ปแบับัท่� 2 ไม�เป็นัประโยค

คำานัาม (ใคร) = คนั

วเิศษัณ ์(เป็นัอย�างไร) = อว้นั

การท่�เราจำะทำาประโยคใหซ้บััซอ้นัข่� นั จำำาเป็นัท่�จำะตอ้งเขา้ใจำโครงสืรา้ง

ของประโยค โดยเราอาจำจำะแบั�งโครงสืรา้งของประโยคออกเป็นั 2 สื�วนั ดงัน่ั�

1. ภ์าคประธิ์านั เป็นัการตั�งคำาถามว�าใคร แลิะใครในัท่�น่ั� เราก็สืามารถ

บัอกว�าเขาหร่อเธิ์อเป็นัใครหร่ออย�างไรไดด้ว้ย

2. ภ์าคแสืดง ภ์าคแสืดงประกอบัไปดว้ยกิริยา กรรม สื�วนัขยายกรรม 

แลิะสื�วนัขยายกิริยา พด่ง�ายๆ ว�ามนััค่อการตั�งคำาถามว�า ทำาอะไร ทำาอย�างไร ต�อ

ใคร ใครคนันัั�นัเป็นัอย�างไร

สืมมุติภ์าพในัหวัของคุณเป็นัแบับัน่ั�

ภ์าพื้โด้ย wal_172619 จาก็ Pixabay

ใชื่แ้ผนัเดิม “ใครทำาอะไร”

ใคร (ประธิ์านั) = ตน้ัไม้

ทำาอะไร (กิริยา) = ตั�ง

ท่น่ั� คุณสืามารถสืรา้งประโยคท่�ซบััซอ้นัลิงไปอ่ก ดว้ยการเพิ�มสื�วนัขยาย 

ซ่�งก็ค่อการตั�งคำาถามว�า “เป็นัอย�างไร” โดยคุณจำะตอ้งเอาประธิ์านัหร่อกิริยามา

ใสื�ในัคำาถามดว้ย เชื่�นั

ใคร (ประธิ์านั) = ตน้ัไม้

ตน้ัไมเ้ป็นัอย�างไร (ขยายประธิ์านั) = ส่ืงใหญ�

ทำาอะไร (กิริยา) = ตั้้�ง

ตั้้�งอย�างไร (ขยายกิริยา) = ตระหง�านั

คุณก็จำะไดป้ระโยคท่�ว�า ตั้น้ไม่สุ้้งใหญ้ต่ั้ั�งตั้ระหง่าน 

หร่ออย�างประโยคก�อนัหนัา้น่ั�  ท่�ว�า คนอว้ันเดิ้นชา้

ใคร (ประธิ์านั) = คน

Note: ศพัื้ที่ที์ี่�ควัรร้ ้

ประธิ์านั = ผ่ก้ระทำา (ใคร)

กริยา = การการะทำา (ทำาอะไร)

กรรม = ผ่ถ่้กกระทำา (ต�อใคร)

สื�วนัขยาย = สิื�งท่�มาขยายความ ใหร้่ร้ายลิะเอ่ยดมากข่� นั

ขยายประธิ์านั = ทำาใหเ้ขา้ใจำประธิ์านัมากข่� นั (ประธิ์านัเป็นัอย�างไร 

ประธิ์านัเป็นัใคร)

ขยายกิริยา = ทำาใหเ้ขา้ใจำกิริยามากข่� นั (กิริยาเป็นัอย�างไร) 

ขยายกรรม = ทำาใหเ้ขา้ใจำกรรมมากข่� นั (กรรมเป็นัใคร กรรมเป็นัอย�างไร)
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คนัเป็นัอย�างไร (ขยายประธิ์านั) = อว้นั

ทำาอะไร (กิริยา) = เดินิ

เดินิอย�างไร (ขยายกิริยา) = ชื่า้

กลิบััมาสื�วนัท่�คร่บัอกไปในัตอนัตน้ัว�า ประโยคประกอบัไปดว้ยภ์าค

ประธิ์านัแลิะภ์าคแสืดง จำากประโยคขา้งตน้ัทั�งสืองประโยคเราพอจำะสืรา้งเป็นั

ตารางเพ่�อความเขา้ใจำได ้ดงัน่ั�

 

ภ์าคประธิ์านั ภ์าคแสืดง

ประธิ์านั

(ใคร)

ขยาย

ประธิ์านั

(ใครคนันัั�นั

เป็นัอย�างไร)

กิริยา

(ทำาอะไร)

กรรม

(ต�อใคร)

ขยายกรรม

(ใครคนันัั�นั

เป็นัอย�างไร)

ขยายกิริยา

(การกระทำานัั�นั

เป็นัอย�างไร)

ตน้ัไม้ ส่ืงใหญ� ตั�ง - - ตระหง�านั

คนั อว้นั เดินั - - ชื่า้

ท่น่ั� เรามาด่ประโยคท่�ม่กรรมบัา้งนัะคะ ลิองพิจำารณาประโยคน่ั� นัะคะ

เธอชอบัคนอว้ันจรงิๆ

ใคร (ประธิ์านั) = เธิ์อ

ทำาอะไร (กิริยา) = ชื่อบั

ต�ออะไร (กรรม) = คน

คนเป็นัอย�างไร (ขยายกรรม) = อว้นั

ชื่อบัอย�างไร (ขยายกิริยา) = จำริงๆ

มาด่ตารางกนัันัะคะ เน่ั�องจำากคนัเราไม�เหม่อนักนัั บัางคนัเขา้ใจำแบับั

เข่ยนั แต�บัางคนัเขา้ใจำตารางมากกว�า คร่จำ่งตอ้งทำาใหท้ั�งสืองแบับัค�ะ

สืมมุติว�าคุณเข่ยนัฉากผ่ ตอนัท่�เจำา้ผ่ตวัผอมลิว้งม่อเขา้ไปในัไห หยบิั

ปลิาเนั�าข่� นัมา แลิว้ก็สืวาปามไม�ยั�ง คุณจำะเข่ยนัอย�างไร ระหว�าง 

ก. ผอมเกร็งกินัปลิาอย�างเอร็ดอร�อยเนั�าร�าง

ข. ปลิาเนั�าอย�างเอร็ดอร�อยกินัร�างผอมเกร็ง

ค. ร�างกินัอย�างผอมเกร็งเอร็ดอร�อยปลิาเนั�า 

ง. ร�างผอมเกร็งกินัปลิาเนั�าอย�างเอร็ดอร�อย

อย�าเพิ�งขำานัะคะ คร่เจำอนัักเร่ยนัเร่ยงประโยคแบับั ก.  แลิะ ข. หร่อ

แมแ้ต� ค. มาแลิว้ แค�เขาใชื่ถ้อ้ยคำาท่�ซบััซอ้นักว�าเท�านัั�นัเอง เอา้! มาด่วธ่ิิ์การกนัั

ค�ะ เริ�มจำากถามตวัเองเหม่อนัเดิม

ใคร (ประธิ์านั) = ร�าง

ร�างเป็นัอย�างไร (ขยายประธิ์านั) = ผอมเกร็ง

ทำาอะไร (กิริยา) = กิิน

ต�ออะไร (กรรม) = ปั้ล่า

ปั้ล่าเป็นัอย�างไร (ขยายกรรม) = เนั�า

กิินอย�างไร (ขยายกิริยา) = อย�างเอร็ดอร�อย

ก็จำะไดเ้ป็นั รา่งผอม่เก็รง็กิ็นปั้ล่าเน่าอยา่งเอรด็้อรอ่ย มาด่ตารางกนัั

บัา้งนัะคะ

ภ์าคประธิ์านั ภ์าคแสืดง

ประธิ์านั

(ใคร)

ขยายประธิ์านั

(ใครคนันัั�นั

เป็นัอย�างไร)

กิริยา

(ทำาอะไร)

กรรม

(ต�อใคร)

ขยายกรรม

(ใครคนันัั�นั

เป็นัอย�างไร)

ขยายกิริยา

(การกระทำานัั�นั

เป็นัอย�างไร)

เธิ์อ - ชื่อบั คนั อว้นั จำริงๆ
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ภ์าคประธิ์านั ภ์าคแสืดง

ประธิ์านั

(ใคร)

ขยายประธิ์านั

(ใครคนันัั�นั

เป็นัอย�างไร)

กิริยา

(ทำาอะไร)

กรรม

(ต�อใคร)

ขยายกรรม

(ใครคนันัั�นั

เป็นัอย�างไร)

ขยายกิริยา

(การกระทำานัั�นั

เป็นัอย�างไร)

ร�าง ผอมเกร็ง กินั ปลิา เนั�า อย�างเอร็ดอร�อย

วิธ่ีเข่ยนสว่นขยาย

จำากการตรวจำแบับัฝ่่กหดัในัคลิาสืเร่ยนัเข่ยนันิัยาย Nov001 – 003 

มาเก่อบัป่ คร่พบัว�าสิื�งท่�นัักเร่ยนัมกัเข่ยนัผิดมากท่�สุืด ค่อ สื�วนัขยาย ม่ทั�งเข่ยนั

สื�วนัขยายผิดท่� ม่ทั�งเข่ยนัสื�วนัขยายท่�ขยายสิื�งนัั�นัไม�ได ้สืำาหรบััม่อใหม�เข่ยนัสื�วนั

ขยายไม�เป็นั หร่อยิ�งเข่ยนัยิ�งงง เอาส่ืตรไปก�อนัเลิยค�ะ

มาด่เร่�องขยายประธิ์านัก�อนัเลิยนัะคะ

ในัสื�วนัขยายประธิ์านั คร่ไดบ้ัอกในัตอนัตน้ัว�า เราไม�จำำาเป็นัตอ้งตั�ง

คำาถามว�า “ประธิ์านัเป็นัอย�างไร” เพ่ยงอย�างเด่ยว แต�การท่�เราตั�งคำาถามว�า 

“ประธิ์านัเป็นัใคร” ก็เป็นัสื�วนัขยายประธิ์านัเชื่�นักนัั สืมมุติว�านิัยายของคุณกำาลิงั

จำะกลิ�าวถ่งคนัช่ื่�ออารท์ เขาเป็นันัักเร่ยนั ม. ปลิาย แลิะนัายอารท์คนัน่ั� แอบัชื่อบั

นัางเอกท่�ช่ื่�อแบัลิ (ถา้ใครร่ส่้ืกคุน้ัๆ กบััขอ้มล่ิน่ั� แสืดงว�า คุณเคยอ�านัเร่�องส่ืบัส่ื�อ

วญิญาณของคร่แนั�ๆ เลิยค�ะ) 

วธ่ิิ์เข่ยนัใหคุ้ณคิดใจำความหลิกัๆ ก�อนัว�า คุณอยากบัอกขอ้มล่ิอะไรกบัั

คนัอ�านั แลิว้ตั�งคำาถาม “ใครทำาอะไรต�อใคร” ดงัน่ั�

สุ้ตั้รก็ารเขีียนสุว่ันขียาย 

1. ขยายประธิ์านัใหอ้ย่�ติดกบััประธิ์านั 

2. ขยายกรรมใหอ้ย่�ติดกบัักรรม 

3. ขยายกิริยาใหอ้ย่�ติดกบัักิริยา เวน้ัแต�ม่กรรมแลิะขยายกรรมมาคั �นั

ใคร (ประธิ์านั) = อารท์

ทำาอะไร (กิริยา) = แอบัชื่อบั

ต�ออะไร (กรรม) = แบัลิ

เม่�อคุณไดป้ระโยคน่ั� แลิว้ค�อยมาคิดว�าอะไรท่�คุณอยากใสื�เพิ�ม คุณอยาก

บัอกว�า อารท์เป็นันัักเร่ยนั ม.ปลิาย แลิว้อารท์เป็นัใครในัประโยค อารท์เป็นั

ประธิ์านัของประโยค การท่�คุณจำะใหข้อ้ม่ลิเพิ�มเติมเก่�ยวกบััตวันัายอารท์คนัน่ั�  

แสืดงว�าคุณกำาลิงัจำะเข่ยนัสื�วนัขยายประธิ์านั คุณก็เอามนััมาติดกบััประธิ์านัไว ้

เลิยค�ะ จำากนัั�นัใชื่ค้ำาถามว�า “อารท์เป็นัใคร” ดงัน่ั�

ใคร (ประธิ์านั) = อาร์ท์

อาร์ท์เป็ั้นใคร (ขียายปั้ระธาน) = หนุ่ม่ ม่.ปั้ล่าย

ทำาอะไร (กิริยา) = แอบัชื่อบั

ต�ออะไร (กรรม) = แบัลิ

อย�างน่ั� คุณก็ไดป้ระโยคท่�ว�า อารท์ี่ หนุ่ม่ ม่.ปั้ล่าย แอบัชอบัแบัล่ 

หากคุณจำะบัอกอ่กว�าแบัลิเองไม�ไดเ้ป็นัเด็กนัักเร่ยนัเหม่อนัอารท์ แต�

เป็นันัักศ่กษัามหาวิทยาลิยั คุณเริ�มตน้ัจำากถามตวัเองก�อนัว�า แบัลิเป็นัใครในั

ประโยค แบัลิเป็นักรรมของประโยค ดงันัั�นัสิื�งท่�เราจำะเอามาอธิิ์บัายแบัลิจำ่งทำา

หนัา้ท่�ขยายกรรม เม่�อมนััขยายกรรม มนััตอ้งอย่�ติดกบัักรรม ดงัน่ั�

ใคร (ประธิ์านั) = อารท์

อารท์เป็นัใคร (ขยายประธิ์านั) = หนุั�ม ม.ปลิาย

ทำาอะไร (กิริยา) = แอบัชื่อบั

ต�ออะไร (กรรม) = แบล

แบลเป็ั้นใคร (ขียายก็รรม่) = สุาวัม่หาวิัที่ยาล่ยั

คุณก็จำะไดป้ระโยคท่�ว�า อารท์ี่ หนุ่ม่ ม่.ปั้ล่าย แอบัชอบัแบัล่ สุาวั

ม่หาวิัที่ยาล่ยั 

ในัสื�วนัของกิริยาก็เหม่อนักนัั  สืมมุติคุณจำะบัอกกบััคนัอ�านัว�า อารท์
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แอบัชื่อบัแบัลิมากๆ เร่ยกว�าชื่อบัหวัปักหวัปำ ากนััเลิยท่เด่ยว ส่ืตรของเรา ค่อ สื�วนั

ขยายกิริยาตอ้งอย่�ติดกบัักิริยา เวน้ัแต�ม่กรรมแลิะสื�วนัขยายกรรมมาขั�นั คุณเริ�ม

เข่ยนัท่�ใจำความก�อนั

ใคร (ประธิ์านั) = อารท์

ทำาอะไร (กิริยา) = แอบัชื่อบั

คุณจำะบัอกว�าแอบัชื่อบัน่ั� ถ่งขั�นัหวัปักหวัปำ า นัั�นัค่อ คุณตั�งคำาถามว�า 

แอบัชื่อบัอย�างไร เป็นัสื�วนัขยายกิริยา เอามนััมาติดกบัักิริยาก�อนั

ใคร (ประธิ์านั) = อารท์

ทำาอะไร (กิริยา) = แอบัชื่อบั

แอบัชื่อบัอย�างไร (สื�วนัขยายกิริยา) = อย�างหวัปักหวัปำ า

แอบัชื่อบัมนััแอบัชื่อบัเฉยๆ ไม�ได ้ตอ้งบัอกว�าชื่อบัใครดว้ย ประโยคมนัั

ถ่งจำะครบั ท่�น่ั� แอบัชื่อบัใคร ใครคนัน่ั� เป็นักรรมของประโยค เม่�อใสื�กรรมแลิว้ 

สื�วนัขยายกรรมตอ้งอย่�ติดกบัักรรมเสืมอ เชื่�นั ถา้คุณอยากจำะบัอกคนัอ�านัว�าแบัลิ

เป็นัสืาวมหาวทิยาลิบัั ก็จำะกลิายเป็นัแบับัน่ั�

ใคร (ประธิ์านั) = อารท์

ทำาอะไร (กิริยา) = แอบัชื่อบั

ต�ออะไร (กรรม) = แบัลิ

แบัลิเป็นัใคร (กรรม) = สืาวมหาวทิยาลิยั

แอบัชื่อบัอย�างไร (สื�วนัขยายกิริยา) = อย�างหวัปักหวัปำ า

ตรวจำด่ประโยคอ่กท่ ครบัหร่อยงัคะ คุณยงัไม�ไดเ้ข่ยนัขอ้มล่ิท่�บัอกว�า

อารท์เป็นัใครเลิย เอาลิ�ะค�ะ ใสื�ใหค้รบั

ใคร (ประธิ์านั) = อารท์

อารท์เป็นัใคร (ขยายประธิ์านั) = หนุั�ม ม.ปลิาย

ทำาอะไร (กิริยา) = แอบัชื่อบั

ต�ออะไร (กรรม) = แบัลิ

แบัลิเป็นัใคร (กรรม) = สืาวมหาวทิยาลิยั

แอบัชื่อบัอย�างไร (สื�วนัขยายกิริยา) = อย�างหวัปักหวัปำ า

แค�น่ั� คุณก็จำะไดป้ระโยคท่�สืมบัร่ณแ์ลิว้ว�า อารท์ี่ หนุ่ม่ ม่.ปั้ล่าย แอบั

ชอบัแบัล่ สุาวัม่หาวิัที่ยาล่ยั อยา่งหวััปัั้ก็หวััปั้ำ า

มาด่ตารางเพ่�อความเขา้ใจำกนัันัะคะ

มาถ่งตรงน่ั� หลิายคนัอาจำจำะเกิดความคิดในัใจำว�า ถา้มวัมานัั�งเข่ยนัแบับั

ท่�คร่สือนัน่ั� เม่�อไหร�จำะเข่ยนันิัยายจำบัเลิ�ม ความจำริงเราไม�จำำาเป็นัตอ้งใชื่ว้ธ่ิิ์น่ั� ทุก

ประโยค เพราะการท่�คุณพด่จำาหร่อเข่ยนัแชื่ทส่ื�อสืารกบััคนัอ่�นัไดก็้แสืดงว�า คุณ

สืามารถสืรา้งประโยคไดแ้ลิว้ในัระดบััหน่ั�ง คุณเข่ยนัอย�างท่�คุณคิดว�าจำะพ่ดให ้

คนัอ่�นัฟังก็ได ้ แลิว้เอาวิธ่ิ์ท่�คร่สือนัน่ั�  ไปตรวจำสือบัความถ่กตอ้งของการเข่ยนั 

อย�างนัอ้ยในัเวลิาท่�คุณไม�ร่ว้�า ประโยคท่�คุณเข่ยนัลิงไปมนััถ่กตอ้งหร่อไม� คุณก็

ยงัม่หลิกัหร่อส่ืตรสืำาเร็จำใหน้ัำาไปคิดค�ะ

เน่ั�องจำากคร่เคยพบันัักเร่ยนัท�านัหน่ั�ง ในัคลิาสื Con 001 คลิาสื 

นัักเข่ยนับัทความอาช่ื่พ นัักเร่ยนัท�านัน่ั� แทบัจำะไม�สืามารถสืรา้งประโยคท่�ถ่กตอ้ง

ได้เลิย ดังนัั�นัหากคุณม่ปัญหาน่ั�  แลิะต้องการการด่แลิในัระดับัท่�เขม้ขน้ั  

ภ์าคประธิ์านั ภ์าคแสืดง

ประธิ์านั

(ใคร)

ขยายประธิ์านั

(ใครคนันัั�นั

เป็นัอย�างไร)

กิริยา

(ทำาอะไร)

กรรม

(ต�อใคร)

ขยายกรรม

(ใครคนันัั�นั

เป็นัอย�างไร)

ขยายกิริยา

(การกระทำานัั�นั

เป็นัอย�างไร)

อารท์ - แอบัชื่อบั แบัลิ - -

อารท์ หนุั�ม ม. 

ปลิาย

แอบัชื่อบั แบัลิ สืาว

มหาวทิยาลิยั

อารท์ หนุั�ม ม. 

ปลิาย

แอบัชื่อบั แบัลิ สืาว

มหาวทิยาลิยั

อย�างหวัปักหวั

ปำ า
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คร่แนัะนัำาเป็นัคลิาสืในัตระก่ลิ Nov โดยเฉพาะ Nov 001 คลิาสืสืรา้งนัักเข่ยนั

นิัยายอาช่ื่พ หร่อคลิาสื Nov 003 คลิาสืแกไ้ขปัญหาเฉพาะจุำดการบัรรยายท่�คุณ

ไม�ตอ้งสืรา้งประโยคเพ่ยงลิำาพงัอ่กต�อไป แต�ม่คร่เป็นัพ่�เล่ิ� ยงใหคุ้ณเข่ยนัไดอ้ย�าง

ถ่กตอ้งค�ะ

ปัญหาท่�พบับ่ัอย

เวลิาท่�คุณเข่ยนันิัยายในับัางครั�งคุณเข่ยนัตามท่�คิด แต�ในับัางครั�งคุณ

อาจำล่ิมไปว�าการเข่ยนัหนัังส่ือม่ความแตกต�างจำากความคิด หร่อคำาพด่ท่�ใชื่ใ้นั

ช่ื่วติประจำำาวนัั เพราะการเข่ยนัตอ้งม่โครงสืรา้งของประโยคท่�ครบัถว้นั ไม�อย�าง

นัั�นัก็ยากท่�บัรรณาธิิ์การ หร่อพิส่ืจำน์ัอกัษัรจำะปลิ�อยผ�านัใหอ้อกมาเป็นัเลิ�มได ้คร่

เองไดร้วบัรวมปัญหาท่�พบับั�อยจำากการตรวจำแบับัฝ่่กหดัของนัักเร่ยนัในัคลิาสื

เร่ยนัเข่ยนันิัยาย แลิะจำากการสือบัถามเพ่�อนัทั�งท่�เคยเป็นับัรรณาธิิ์การแลิะท่�ยงั

เป็นับัรรณาธิิ์การอย่� จำนัพอจำะจำดักลุิ�มปัญหาหลิกัๆ ไดด้งัน่ั�

ปัญหาท่� 1 ขาดประธีาน

การเข่ยนัแบับัอย่�ด่ๆ ก็โผลิ�ข่� นัมาท่�กิริยาโดยไม�ม่ประธิ์านัของประโยค 

ค่อ ปัญหาอนััดบััตน้ัๆ ท่�พบับั�อย ทั�งๆ ท่�ประธิ์านัเป็นัหน่ั�งในัสืองสื�วนัประกอบั

สืำาคญัของประโยค ถา้ไม�ม่ประธิ์านัสิื�งนัั�นัก็ไม�ใชื่�ประโยค ลิองพิจำารณาวล่ิน่ั� นัะคะ

“จำริงเหรอ” กรอกเหลิา้เขา้ปาก แลิว้ถามต�อ “เร่�องจำริงหร่อเปลิ�า”

ก็รอก็เหล่า้เขีา้ปั้าก็ แล่ว้ัถาม่ตั้อ่ “กรอก” เป็นักิริยา “ถาม” ก็เป็นั

กิริยา แลิว้ประธิ์านัอย่�ตรงไหนั ใครค่อคนัทำากิริยาน่ั�  น่ั�ค่อขาดประธิ์านั จำ่งไม�ใชื่�

ประโยคค�ะ คุณตอ้งเข่ยนัใหค้รบัว�า

“จำริงเหรอ” นายชม่กรอกเหลิา้เขา้ปาก แลิว้ถามต�อ “เร่�องจำริงหร่อ

เปลิ�า”

ร่ปแบับัของประโยคเป็นัอย�างน่ั� ค�ะ

ใคร (ประธิ์านั) = นัายชื่ม

ทำาอะไร (กิริยา) = กรอก

ต�ออะไร (กรรม) = เหลิา้

คร่คิดว�าปัญหาน่ั� นั�าจำะเกิดจำากการท่�เรายงัไม�เขา้ใจำวธ่ิิ์การลิะประธิ์านั

ท่�ถ่กตอ้ง การลิะประธิ์านัจำะเกิดข่� นัได ้ เม่�อม่ประโยค 2 ประโยคข่� นัไป ท่�ใชื่ ้

ประธิ์านัตวัเด่ยวกนัั ยกตวัอย�างเชื่�นั

นายชม่ก็รอก็เหล่า้เขีา้ปั้าก็ แล่ว้ัถาม่ตั้่อ ประโยคน่ั� เกิดจำากสือง

ประโยค ค่อ 

ประโยคแรก นายชม่กรอกเหลิา้เขา้ปาก 

ประโยคท่�สือง นายชม่ถามต�อ

เม่�อประธิ์านัของประโยคทั�งสืองเป็นันัายชื่มเหม่อนักนัั คุณสืามารถตดั

ประธิ์านัออกไดห้น่ั�งตวั แลิว้ใสื�สืนััธิ์านัเช่ื่�อมประโยค ในัท่�น่ั� ค่อใสื�คำาว�า “แลิว้” 

เขา้ไป แบับัน่ั�

นายชม่กรอกเหลิา้เขา้ปาก 

นายชม่ถามต�อ

กลิายเป็นั นายชม่ก็รอก็เหล่า้เขีา้ปั้าก็ แล่ว้ัถาม่ตั้อ่  

อย�างไรก็ตามการเข่ยนัประธิ์านัลิงไปนัั�นั ประธิ์านัจำะอย่�ในัประโยคแรก 

หร่อประโยคหลิงัก็ได ้ สืมมุติเราจำะเอาประธิ์านัไวป้ระโยคหลิงัโดยใชื่ส้ืนััธิ์านั 

“แลิว้...จำ่ง” เช่ื่�อม ก็สืามารถทำาได ้ดงัน่ั�

นายชม่กรอกเหลิา้เขา้ปาก 

นายชม่ถามต�อ

สืนััธิ์านั “แลิว้...จำ่ง” ตอ้งใสื�คร�อมประโยคหลิงัในัรป่แบับั 

แลิว้}

แลิว้}

ประโยคท่� 1 แบับัไม�ม่ประธิ์านั + แลิว้ + ประธิ์านั + จำ่ง + กิริยาประโยคท่� 2
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ทำาใหไ้ดป้ระโยคท่�สืมบั่รณอ์อกมาเป็นั ก็รอก็เหล่า้เขีา้ปั้าก็แล่ว้ันาย

ชม่จงึถาม่ตั้อ่ 

โดยสืรุปแลิว้ไม�ว�าจำะเป็นัตายรา้ยด่อย�างไรจำะตอ้งม่ประธิ์านัของ

ประโยคเสืมอ แต�ถา้ประธิ์านัซำ�ากนัั ประธิ์านัจำะอย่�ในัประโยคแรกหร่อประโยค

หลิงัก็ได้

ปัญหาท่� 2 สว่นขยาย ขยายสิ�งนั�นไมั่ไ่ด� หรอ่ ประธีานทำากิัรยิา

นั�นไมั่ไ่ด�

ก็. สุว่ันขียาย ขียายสิุ�งนั�นไม่่ได้ ้สื�วนัขยายมนััไม�เกิดข่� นัมาแบับัโดดๆ 

แต�มันัเกิดข่� นัมาเพ่�ออธิิ์บัายคำาใดคำาหน่ั� ง ถา้มันัขยายคำาไหนั คำานัั�นัตอ้งม่

ลิกัษัณะเป็นัแบับันัั�นัได ้เชื่�นั สุายตั้าสีุสุนิม่ม่องไปั้ขีา้งหนา้ สืายตาไม�ม่ส่ื ม่แต�

ดวงตาค�ะท่�ม่ส่ื ตอ้งเปล่ิ�ยนัเป็นัดวงตาส่ืสืนิัม 

หร่อเชื่�นั ก็ลี่บัแล่ะก็า้นกุ็หล่าบัสีุเขีียวัช่างงด้งาม่นกั็ ถา้เข่ยนัอย�างน่ั�

แสืดงว�าเป็นัประโยคสืองประโยคท่�ม่ทุกอย�างเหม่อนักนััยกเวน้ัประธิ์านั จำ่งตดั

สื�วนัท่�ซำ�าออก จำากนัั�นัใชื่ค้ำาว�า “แลิะ” เช่ื่�อมประโยค มนััจำ่งหมายความว�า

กล่ิบักุ็หล่าบัสีุเขีียวัช่างงด้งาม่นกั็ 

กา้นักุ็หล่าบัสีุเขีียวัช่างงด้งาม่นกั็

ประเด็นั ค่อ กล่ิบักุหลิาบัมนััจำะม่ส่ืเข่ยวย�อมเป็นัไม�ได ้กล่ิบัตอ้งส่ืชื่มพ ่

กา้นัส่ืเข่ยว เริ�มเข่ยนัเป็นัสืองประโยคอย�างน่ั� ก�อนันัะคะ

กล่ิบักุ็หล่าบัส่ืชื่มพช่่างงด้งาม่นกั็ 

กา้นักุ็หล่าบัส่ืเข่ยวช่างงด้งาม่นกั็

ตรงท่�คร่ทำาตัวหนัาเอาไว ้ ค่อ มนััซำ�ากนัั ดังนัั�นัรวมกนััใหม้นััเหล่ิอ 

อนััเด่ยว จำะไดเ้ป็นั ก็ลี่บักุ็หล่าบัสีุชม่พื้ ้แล่ะก็า้นสีุเขีียวัช่างงด้งาม่นกั็

ขี. ปั้ระธานที่ำากิ็รยิานั�นไม่่ได้ ้เวลิาท่�เราเข่ยนัประโยค เราเริ�มตน้ัดว้ย

คำาถามว�า “ใคร ทำาอะไร” มนััจำ่งม่ความหมายอย่�ในัตวัเองว�า ใครคนันัั�นัตอ้งทำา

สิื�งนัั�นัไดด้ว้ย จำ่งเป็นัท่�มาของหลิกัท่�ว�า ประธิ์านัตอ้งทำากิริยานัั�นัไดเ้สืมอ หาก

แลิะ}

แลิะ}

ประธิ์านัทำากิริยานัั�นัไม�ได ้ก็เป็นัประโยคท่�ไม�ถ่กตอ้ง 

ลิองพิจำารณาประโยคน่ั� ค�ะ

ด้วังตั้าสีุฟ้้าขีองเขีาที่อด้ไปั้ขีา้งหนา้ ถา้คุณเข่ยนัแบับัน่ั� ออกมา ถาม

ตวัเองก�อนัเลิยว�าอะไร ค่อ กิริยา (การกระทำา) คำาตอบั ค่อ “ทอด” ใชื่�ไหมคะ 

เริ�มเหม่อนัเดิม ถามตวัเองว�าใครทำาอะไร เคล็ิดลิบัั ค่อ ถามแค� ใคร ที่ำาอะไร 

ตั้อ่ใคร ก�อนัค�ะ อย�าเพิ�งใสื�สื�วนัขยาย ดงัน่ั�

ใคร (ประธิ์านั) = ดวงตา

ทำาอะไร (กิริยา) = ทอด

ประเด็นั ค่อ ดวงตามันัทอดออกไปไดห้ร่อเปลิ�า ดวงตาทำากิริยา 

“ทอด” ไม�ได ้ดงันัั�นัตอ้งเปล่ิ�ยนัเป็นั “สืายตา” ค�ะ พอเปล่ิ�ยนัเป็นัสืายตาแลิว้ ก็

เอามาเขา้ประโยคทั�งหมดท่�เข่ยนัในัตอนัตน้ั

ใคร (ประธิ์านั) = สืายตา

สืายตาเป็นัอย�างไร 1 (ขยายประธิ์านั) = ส่ืฟ้า

สืายตาเป็นัอย�างไร 2 (ขยายประธิ์านั) = ของเขา

ทำาอะไร (กิริยา) = ทอด

ทอดไปตรงไหนั = ไปขา้งหนัา้

เห็นัอะไรไหมคะ ประธิ์านั ค่อ สืายตา แต�สืายตาเป็นัส่ืฟ้าไม�ได ้ เลิย

ตอ้งตดัสื�วนัขยายออก เหล่ิอแค� สุายตั้าขีองเขีาที่อด้ไปั้ขีา้งหนา้ ตามร่ปแบับัน่ั�

ใคร (ประธิ์านั) = สืายตา

สืายตาเป็นัอย�างไร 1 (ขยายประธิ์านั) = ส่ืฟ้า

สืายตาเป็นัอย�างไร 2 (ขยายประธิ์านั) = ของเขา

ทำาอะไร (กิริยา) = ทอด

ทอดไปตรงไหนั = ไปขา้งหนัา้

ปัญหาประธิ์านัทำากิริยานัั�นัมกัมาค่�กบััปัญหาใสื�สื�วนัขยายยาวเกินัไป

จำนัไม�ร่ว้�าอนััไหนั ค่อ ประธิ์านัของประโยค ลิองมาด่ประโยคท่�คร่พบัจำริงในัแบับั
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ฝ่่กหดัการบัรรยายของนัักเร่ยนัในัคลิาสื Nov 001 นัะคะ ประโยคเป็นัแบับัน่ั� ค�ะ 

ล่ำานิ� วัเรยีวัด้ั �งล่ ำาเทีี่ยนก็รดี้สุายพิื้ณ์แผ่วัเบัา เพีื้ยงเพื้ราะตั้อ้งก็ารได้ย้นิเสีุยง

แว่ัวัหวัาน 

เคล็ิดลิบััเลิยนัะคะ ถา้คุณจำะเข่ยนัอะไรยาวๆ แบับัน่ั�  ตดัสื�วนัขยายออก

ใหห้มด ถามตวัเองแค� “ใคร ทำาอะไร ต�อใคร” ก�อนั เข่ยนัประธิ์านั กิริยา กรรม 

ใหถ่้ก แลิว้ค�อยใสื�สื�วนัขยาย ดงัน่ั�

ใคร (ประธิ์านั) = ลิำานิั� ว

ทำาอะไร (กิริยา) = กร่ด

ต�อใคร (กรรม) = สืายพิณ

น่ั� ค่อจำบัประโยคแรก มาด่ประโยคท่�สือง การท่�เราลิะประธิ์านัในั

ประโยคท่�สือง นัั�นัหมายความว�า เป็นัประธิ์านัตวัเด่ยวกบััประโยคแรก จำ่งเป็นั

ใคร (ประธิ์านั) = ลิำานิั� ว

ทำาอะไร (กิริยา) = ตอ้งการไดย้นิั

ต�อใคร (กรรม) = เส่ืยง

แลิว้ลิำานิั� วตอ้งการไดย้นิัไดไ้หมคะ เห็นัหร่อยงัว�าประธิ์านัทำากิริยาไม�

ได ้ตอ้งเปล่ิ�ยนัประธิ์านั คนัท่�ตอ้งการไดย้นิั ค่อ เธิ์อ ใสื�คำาว�าเธิ์อลิงไปแทนัค�ะ

ใคร (ประธิ์านั) = เธิ์อ

ทำาอะไร (กิริยา) = ตอ้งการไดย้นิั

ต�อใคร (กรรม) = เส่ืยง

ไดป้ระโยค 2 ประโยคว�า ล่ ำานิ� วัก็รดี้สุายพิื้ณ์ เธอตั้อ้งก็ารได้ย้นิเสีุยง 

จำากนัั�นัใสื�สื�วนัขยายแลิะคำาเช่ื่�อม อยากใสื�อะไรจำดัเต็มไปเลิยค�ะ ไดม้าเป็นั

ประโยคดา้นัลิ�าง 

ล่ำานิ� วัเรยีวัด้ั �งล่ ำาเทีี่ยนก็รดี้สุายพื้ณิ์แผว่ัเบัา เพีื้ยงเพื้ราะเธอตั้อ้งก็าร

ได้ย้นิเสีุยงแว่ัวัหวัาน 

บัริเวณท่�ขดัเสืน้ัใต ้ค่อ สื�วนัท่�เติมเขา้มาค�ะ

ถา้อยากใหส้ืลิะสืลิวย คุณจำะเปล่ิ�ยนัคำาว�าเธิ์อ เป็นั “เจำา้ของลิำานิั� ว” หร่อ 

“เจำา้ตวั” ก็ได ้ขอแค�ตอ้งใสื�ประธิ์านัท่�ทำากิริยาน่ั� ไดก็้พอ

ปัญหาท่� 3 กัารไมั่ท่ราบัว่าอะไร คุ่อ ประธีานท่�แท�จรงิ

มาด่ประโยคเจำา้ปัญหา ท่�คร่เจำอจำากงานัจำริงของนัักเร่ยนัในัคลิาสื “มิิ

นิอ่่าน คณุส่ง่มิา ครููวัล้ภ์อ่์่านให้”้ ซ่�งจำริงๆ ควรเปล่ิ�ยนัช่ื่�อเป็นั “แม็ิกิซิิมิ้�มิอ่่าน 

ครููวัล้ภ์อ่์่านเตั้็มิแม็ิกิซิ”์ มากกว�า เพราะคร่ทำาคอมเมน้ัทจ์ำดัเต็มมากๆ ประโยค

ท่�คร่เจำอ แลิะอยากนัำามาใหทุ้กท�านัไดศ่้กษัากนััก็ค่อประโยคน่ั� ค�ะ 

เธอหวััใจเตั้น้แรงม่องหนา้เขีา

ถา้คุณกำาลิงัคิดจำะเข่ยนัประโยคน่ั�  ลิองถามตวัเองก�อนันัะคะ 

ใคร = เธิ์อ 

ทำาอะไร = หวัใจำ 

อย�างน่ั� หร่อเปลิ�าคะ?

ประโยคน่ั�  เธิ์อไม่่ใช่่ประธิ์านั แลิะหวัใจำไม่่ใช่่กิริยานัะคะ ถา้คุณกำาลิงั

จำะเข่ยนัประโยคแบับัน่ั�  ขอใหถ้ามตวัเองก�อนัเลิยว�า อะไรเป็นัการกระทำา “เตน้ั” 

เป็นัการกระทำาใชื่�ไหมคะ ท่น่ั� คุณก็จำะไดเ้ป็นัร่ปแบับัน่ั� แลิว้

ใคร (ประธิ์านั) = ...

ขยายประธิ์านั = …

ทำาอะไร (กิริยา) = เตั้น้

เตั้น้อย�างไร (ขยายกิริยา) = ...

จำบัักิริยาไดแ้ลิว้ว�า “เตน้ั” ท่น่ั� ถามตวัเองต�อ อะไรเตน้ั คำาตอบั ค่อ หวัใจำ 

ใชื่�ไหมคะ ใสื� “หวัใจำ” ลิงไปในัชื่�องใครไดเ้ลิย จำากนัั�นัใสื�รายลิะเอ่ยดของหวัใจำ

ในัสื�วนัขยายประธิ์านั จำะไดด้งัน่ั� ค�ะ

ใคร (ประธิ์านั) = ห้ว้ัใจ

ห้ว้ัใจของใคร (ขยายประธิ์านั) = ของเธิ์อ

ทำาอะไร (กิริยา) = เตั้น้
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เตั้น้อย�างไร (ขยายกิริยา) = แรง

ประโยคน่ั�  ท่�จำริงตอ้งเข่ยนัว�า หวัใจำของเธิ์อเตน้ัแรง ลิะคำาว�า “ของ” 

ออกไป ไดเ้ป็นั หวััใจเธอเตั้น้แรง

พอเอามาต�อกบััประโยคถดัไป หวััใจเธอเตั้น้แรง ม่องหนา้เขีา ในัเม่�อ

หวัใจำเป็นัประธิ์านัของประโยคแรก แต�ประโยคท่�สือง ไม�ไดเ้ข่ยนัประธิ์านั นัั�นั

หมายความว�า ประธิ์านัของทั�งสืองประโยคเป็นัประธิ์านัตวัเด่ยวกนัั ประโยคน่ั�

จำ่งหมายความว�า “หวััใจเธอเตั้น้แรง แล่ะหวััใจเธอม่องหนา้เขีา” ซ่�งไม�ถ่ก

ตอ้ง คนัท่�มองหนัา้เขาจำริงๆ แลิว้เป็นัเธิ์อ ตามร่ปแบับัน่ั�

ใคร (ประธิ์านั) = เธิ์อ

ทำาอะไร (กิริยา) = มอง

ต�ออะไร (กรรม) = หนัา้

หนัา้ของใคร (ขยายกรรม) = ของเขา (ลิะคำาว�าของออกไป)

ประโยคท่�ถ่กตอ้งจำง่เป็นั หวััใจเธอเตั้น้แรง หน่ั�งประโยคแลิะ เธอม่อง

หนา้เขีา อ่กหน่ั�งประโยค

มาด่ตารางเพ่�อความเขา้ใจำ เอาใหก้ระจำ�างกนััไปเลิยค�ะ

ภ์าคประธิ์านั ภ์าคแสืดง

ประธิ์านั

(ใคร)

ขยายประธิ์านั

(ใครคนันัั�นั

เป็นัอย�างไร)

กิริยา

(ทำาอะไร)

กรรม

(ต�อใคร)

ขยายกรรม

(ใครคนันัั�นั

เป็นัอย�างไร)

ขยายกิริยา

(การกระทำานัั�นั

เป็นัอย�างไร)

หวัใจำ (ของ) เธิ์อ เตน้ั - - แรง

เธิ์อ - มอง หนัา้ (ของ) เขา -

เม่�อไดส้ืองประโยคน่ั� แลิว้ คุณสืามารถใสื�คำาเช่ื่�อมลิงไปได ้ เชื่�นั หวัใจำ

ของเธิ์อเตน้ัแรง ในขีณ์ะทีี่�เธิ์อมองหนัา้เขา หร่อ เธิ์อมองหนัา้เขา แล่ว้ัหวัใจำของ

เธิ์อก็็เตน้ัแรง ทั�งคำาว�า “ในัขณะท่�” แลิะ คำาว�า “แลิว้...ก็” เป็นัสืนััธิ์านัเช่ื่�อม

ประโยค แต�คร่ไม�อยากลิงล่ิกในัไวยากรณม์าก เด่�ยวจำะง�วงกนััเส่ืยก�อนั เอาเป็นั

ว�าใสื�คำาท่�มนััเช่ื่�อมประโยคแรกแลิะประโยคหลิงัเขา้ดว้ยกนััเป็นัอนััว�าใชื่ไ้ดค้�ะ 

กรณ่ท่�คุณไม�ตอ้งการเข่ยนัเป็นัสืองประโยคแบับัท่�กลิ�าวมาขา้งตน้ั คุณ

อาจำทำาเป็นัประโยคเด่ยวไดง้�ายๆ แค�ทำาใหป้ระโยคหน่ั�งเป็นัประโยคหลิกั แลิะ

อ่กประโยคกลิายเป็นัวล่ิท่�ทำาหนัา้ท่�เป็นัสื�วนัขยาย ลิองพิจำารณาอ่กท่ เธอหวััใจ

เตั้น้แรงม่องหนา้เขีา จำริงๆ แลิว้ คุณอยากบัอกว�า เธิ์อมองหน้ัาเขา แลิว้ในัเวลิา

ท่�มองหนัา้เขานัั�นัหวัใจำของเธิ์อกเ็ตน้ัแรงไปดว้ย ดงันัั�นัเราตอ้งหยบิัเอา “เธิ์อมอง

หนัา้เขา” มาเป็นัประโยคหลิกั แลิะเอา “หวัใจำเตน้ัแรง” มาเป็นัสื�วนัขยาย 

แต�ท่น่ั� คุณจำะเห็นัไดว้�า “หวัใจำเตน้ัแรง” มนััม่สืภ์าพเป็นัประโยคอย่� คุณ

ตอ้งทำาใหม้นััเป็นัวล่ิ ค่อ ไม�ม่ประธิ์านั ไม�ม่กิริยา ทำาง�ายๆ ดว้ยการใสื�คำาว�า ทีี่� 

ซึึ่�ง อนั ลิงไป กลิายเป็นั “หวัใจำทีี่�เตน้ัแรง” พอใสื�คำาว�า “ท่�” ลิงไปแลิว้ หวัใจำไม�ใชื่�

ประธิ์านัของประโยคอ่กต�อไป เตน้ัก็ไม�ใชื่�กิริยาของประโยคอ่กต�อไป แต�กลิาย

เป็นัว�า “หวัใจำ” เป็นัคำาคำาหน่ั�ง สื�วนั “ท่�เตน้ัแรง” เป็นัการบัอกว�าหวัใจำม่สืภ์าพ

เป็นัอย�างไร เหม่อนัเป็นัการใสื�รายลิะเอ่ยดใหก้บััหวัใจำ (ค่อเราเอา “ท่�เตน้ัแรง” 

มาขยายคำาว�า “หวัใจำ” อ่กท่) เราเร่ยก “หวัใจำท่�เตน้ัแรง” ว�าวล่ิ ท่น่ั� พอเราจำะเอา

วล่ิไปต�อทา้ยประโยค “เธิ์อมองหนัา้เขา หวัใจำท่�เตน้ัแรง” มนััไปดว้ยกนััไม�ได ้เรา

ตอ้งใสื�คำาบุัพบัท เพ่�อเช่ื่�อมประโยคแลิะวล่ิเขา้ดว้ยกนัั เม่�อเช่ื่�อมแลิว้ มนััจำะกลิาย

เป็นัประโยคเด่ยวกนัั ในัท่�น่ั� คร่เล่ิอกใชื่ค้ำาว�า “ดว้ย”

ประโยค + บุัพบัท + วล่ิ

เธิ์อมองหนัา้เขา ดว้ย หวัใจำท่�เตน้ัแรง
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เวลิาเข่ยนัคุณอาจำถามตวัเองอย�างน่ั� ก็ไดค้�ะว�า

ใคร (ประธิ์านั) = เธอ่

ทำาอะไร (กิริยา) = มิอ่ง

ต�ออะไร (กรรม) = ห้นา้

หนัา้ของใคร (ขยายกรรม) = ของเขา (ลิะคำาว�าของออกไป)

เธอ่มิอ่งห้นา้เขาอย�างไร (วล่ิขยายทั�งประโยค) = ดว้ยหวัใจำท่�เตน้ัแรง

ไดอ้อกมาเป็นัประโยคท่�สืมบัร่ณว์�า เธอม่องหนา้เขีาด้ว้ัยหวััใจทีี่�เตั้น้

แรง เม่�อเข่ยนัอย�างน่ั� แลิว้ “ดว้ยหวัใจำท่�เตน้ัแรง” ทำาหนัา้ท่�ขยายประโยคหลิกัทั�ง

ประโยค แลิว้มนััก็อย่�ในัภ์าคแสืดงของประโยคหลิกัดว้ย มาด่ตารางกนััค�ะ

ถา้ใครกำาลิงัคิดในัใจำว�า จำะเข่ยนันิัยายสืกัเร่�องหน่ั�งมนััตอ้งวุ�นัวายขนัาดน่ั�

เลิยเหรอ คร่อยากเลิ�าใหฟั้งนัะคะว�า คร่เองก็เคยเป็นัคนัหน่ั�งท่�สืรา้งประโยคแลิะ

เข่ยนัสื�วนัขยายแบับัผิดๆ ถ่กๆ มาก�อนั แต�คร่โชื่คด่ท่�เม่�อป่ พ.ศ. 2536 งานัของ

คร่ผ�านัการพิจำารณากบัันิัตยสืารแห�งหน่ั�ง แลิะทำาใหค้ร่ม่โอกาสืไดเ้ขา้ไปทำางานั

กบัับัรรณาธิิ์การหลิายท�านัท่�นัอกจำากจำะเป็นั Editor (ผ่แ้กง้านั) แลิว้ ยงัม่ความ

เป็นั Teacher (ผ่ส้ือนั) อ่กดว้ย สิื�งท่�คร่นัำามาถ�ายทอดใหคุ้ณลิว้นัแลิว้แต�เป็นั

มรดกท่�คร่ค�อยๆ เก็บัสืะสืมจำากพ่�ๆ บัรรณาธิิ์การมาอย�างนัอ้ย 27 ป่ แลิะนัำามา

ภ์าคประธิ์านั ภ์าคแสืดง

ประธิ์านั

(ใคร)

ขยาย

ประธิ์านั

(ใครคนันัั�นั

เป็นั

อย�างไร)

กิริยา

(ทำาอะไร)

กรรม

(ต�อใคร)

ขยายกรรม

(ใครคนันัั�นั

เป็นั

อย�างไร)

ขยาย

กิริยา

(การกระ

ทำานัั�นัเป็นั

อย�างไร)

วล่ิขยาย

ประโยค

เธิ์อ - มอง หนัา้ (ของ) เขา - ดว้ยหวัใจำ

ท่�เตน้ัแรง

ทำาใหเ้ขา้ใจำง�าย คร่มองว�าน่ั�เป็นัโอกาสืด่มากของคุณเลิยนัะคะ เพราะแทนัท่�คุณ

จำะตอ้งไปเส่ืยเวลิาเร่ยนัร่จ้ำากการทำางานัจำริงเป็นัสิืบัๆ ป่ คุณสืามารถทำาความ

เขา้ใจำจำากหนัังส่ือเลิ�มน่ั� เพ่ยงไม�ก่�นัาท่แลิะนัำาไปใชื่ไ้ดเ้ลิย 

ดงันัั�นัในัเวลิาท่�คุณร่ส่้ืกว�ามนััวุ�นัวายเกินัไป ยุ�งยากเกินัไป สืบััสืนัเกินั

ไป ขอใหร่้ว้�า สิื�งท่�คร่ใหคุ้ณน่ั� มนััย�นัย�อแลิะง�ายดายมากแลิว้ คุณแค�ตอ้งถาม 

ตวัเองว�า คุณเอาจำริงหร่อเปลิ�า เพราะถา้เอาจำริงคุณเขา้ใจำมนััไดง้�ายๆ สืบัายๆ 

แนั�นัอนัค�ะ
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ฝัันใฝ่ั คุ่อ

ฝัันและลงม่ั่อทำาจนสำาเรจ็

ฝัันเฟ่ื่� อง คุ่อ

ฝัันแล�วไมั่ท่ำาอะไร
คุรว่ลัภ์์

บัทท่� 5

กัารเว�นวรรคุตามั่ราชบััณฑิิตยสภ์า

 

คุณเวน้ัวรรคแบับัไหนัคะ บัางคนัเวน้ัวรรคตามจำงัหวะหายใจำ บัางคนั

เวน้ัวรรคตามใจำฉนัั แต�สืำาหรบััคร่แลิว้ ตั�งแต�งานัของคร่ไดร้บััการต่พิมพค์รั�งแรก

ในัป่ พ.ศ. 2536 คร่ก็ร่จ้ำกัการเวน้ัวรรคแบับัเด่ยว ค่อ ตามราชื่บัณัฑิิตยสืภ์า ชื่�วง

นิัตยสืารใกลิจ้ำะหมดลิมงานัของคร่ไดต่้พิมพก์บััสืำานัักพิมพ ์คร่ก็ยด่หลิกัการเวน้ั

วรรคตามราชื่บัณัฑิิตฯ มาตลิอด ในัขณะท่�คร่เข่ยนัหนัังส่ือเลิ�มน่ั� คร่ไดส้ือบัถาม

ไปยงัเพ่�อนัท่�ทำางานัในัสืำานัักพิมพ ์พวกเขาก็ยน่ัยนััว�ายงัคงยด่ตามราชื่บัณัฑิิตฯ 

อย่� คร่จำ่งคิดว�ามนััไม�ใชื่�การกลิ�าวเกินัจำริง ถา้จำะบัอกว�า “การจำะเป็นันัักเข่ยนั

อาช่ื่พ ตอ้งร่จ้ำกัการเวน้ัวรรคตามราชื่บัณัฑิิตยสืภ์า” แลิะไม�ตอ้งกลิวัว�าใครจำะ

หายใจำไม�ทนัั เพราะนัักอ�านัสื�วนัใหญ�อ�านัในัใจำ ถา้จำะอ�านัออกเส่ืยงมนััก็เป็นั

ธิ์รรมชื่าติของมนุัษัยท่์�พอกลิั�นัหายใจำไปนัานัๆ สืมองสื�วนัเมดลัิลิา ออบัลิองกาตา 

จำะสืั �งใหร้�างกายหายใจำข่� นัมาโดยอตัโนัมติัแบับัท่�ใชื่เ้หตุผลิควบัคุมไม�ไดด้ว้ย 

เพราะฉะนัั�นัขอใหส้ืบัายใจำ ไม�ม่ใครขาดใจำตายเพราะอ�านังานัของคุณแนั�นัอนั

ก�อนัอ่�นัคร่อยากใหท้ำาความเขา้ใจำก�อนัว�า ในัภ์าษัาไทยของเราไม�ม่จำุด

ฟ่ลิสืตอ้ป แลิะเราไม�ไดเ้วน้ัวรรคถอ้ยคำาทุกคำาเหม่อนัในับัางภ์าษัา เราจำง่ใชื่ก้าร

เวน้ัวรรคเพ่�อบั�งบัอกว�าแต�ลิะประโยคหร่ออนุัประโยคมนััจำบัลิงตรงไหนั หากคุณ

เป็นัคนัเข่ยนัสื�วนัขยายยาว เชื่�นั

งานัชื่าวบัา้นั = ทะเลิเต็มไปดว้ยคล่ิ�นัระลิอกเล็ิก

งานัคุณ = ทอ้งทะเลิส่ืครามหลิงับัา้นัของฉนััเต็มไปดว้ยเกล่ิยวคล่ิ�นั

ระลิอกกระจำิริดนิัดนัอ้ยกระจำอ้ยเล็ิก
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อย�างน่ั� ก็ไม�ตอ้งไปกลิัวใครเขาจำะขาดใจำตายจำนัตอ้งเวน้ัวรรคกลิาง

ประโยค เพราะเมดลัิลิา ออบัลิองกาตาจำะชื่�วยช่ื่วติเขาไวไ้ดท้นััแนั�นัอนั

คร่เข่ยนัอย�างน่ั� หมายความว�า คร่สืนัับัสืนุันัใหอ้�านัออกเส่ืยงแบับัหายใจำ

ผ�ากลิางประโยคไปเลิยหร่อเปลิ�า สื�วนัตวัคร่คิดอย�างน่ั� นัะคะ สืมมุติคุณจำะอ�านั

นิัยายเพ่�อทำาเป็นันิัยายเส่ืยง งานัเข่ยนัท่�เข่ยนัดว้ยตวัอกัษัรกบัังานัหนัังส่ือเส่ืยง

เป็นังานัคนัลิะประเภ์ทกนัั เหม่อนัท่�ภ์าพวาดกบััเพลิงเป็นัศิลิปะคนัแขนังกนัั มนัั

จำ่งใชื่ว้ธ่ิิ์ในัการสืรา้งสืรรคแ์บับัเด่ยวกนััไม�ได ้งานัเข่ยนัถ่กสืรา้งข่� นัดว้ยตวัอกัษัร 

การเวน้ัวรรคถ่กสืรา้งข่� นัเพ่�อบั�งช่ื่� ตำาแหนั�งแห�งท่�ของประโยคแลิะอนุัประโยคท่�

เกิดจำากการนัำาตวัอกัษัรมารอ้ยเร่ยงกนัั มนััจำง่เป็นัเร่�องจำำาเพาะตวัของงานัเข่ยนั 

แต�ถา้คุณจำะนัำาไปทำาเป็นัหนัังส่ือเส่ืยง หนัังส่ือเส่ืยงก็ม่ศิลิปะเฉพาะตวัของมนัั 

เน่ั�องจำากหนัังส่ือเส่ืยงถ่กสืรา้งข่� นัดว้ยเส่ืยง จำงัหวะการอ�านัแลิะการหายใจำจำง่เป็นั

เร่�องจำำาเพาะของหนัังส่ือเส่ืยง แลิะมนััก็ไม�จำำาเป็นัจำะตอ้งตรงกบััการเวน้ัวรรคในั

งานัเข่ยนัทุกประการ แค�ตอ้งหายใจำใหม่้จำงัหวะจำะโคนัเพ่�อสืรา้งท�วงทำานัองเส่ืยง

ท่�ไพเราะนั�าฟังค�ะ

โดยสืรุปแลิว้คร่มองว�าการเวน้ัวรรคใชื่เ้ฉพาะในังานัเข่ยนัแลิะงานัพิมพ์

ท่�สืรา้งข่� นัจำากตวัอกัษัรเท�านัั�นัค�ะ

วธ่ิิ์การเวน้ัวรรคทั�งหมดในับัทน่ั�  คร่ไดน้ัำามาจำากเวบ็ัไซตร์าชื่บัณัฑิิตยสืถานั

โดยม่การจำดัหมวดหม่�ใหม�แลิะเสืริมคำาอธิิ์บัายลิงไปเพ่�อใหทุ้กท�านัเขา้ใจำไดง้�าย

ข่� นั หากใครอยากอ�านั “หลิกัการเวน้ัวรรค” ดงักลิ�าว สืามารถอ�านัไดจ้ำากลิิงกน่์ั�

ค�ะ https://www.orst.go.th/iwfm_list.asp?i=0040002104011001%2F6

3ERK0317031 

แลิะหากใครอยากอ�านัหลิกัการเวน้ัวรรคแบับัเพิ�มเติมคำาอธิิ์บัายสืไตลิ์

คร่วลัิภ์ ์ก็เชิื่ญทศันัาไดเ้ลิยค�ะ

 

นิยามั่และประเภ์ทของกัารเว�นวรรคุ 

ราชื่บัณัฑิิตฯ ไดใ้หนิ้ัยามเอาไวว้�า

“วัรูรูค คือ่ คำา ขอ้่ควัามิ ห้รูอื่ปรูะโยคช่ว่ังห้น่� ง ๆ

กิารูเวัน้วัรูรูค ห้มิายถึง่ กิารูเวัน้ช่อ่่งวัา่งรูะห้วัา่งวัรูรูค”1

ตามนิัยามน่ั� นั�าจำะชื่ดัเจำนันัะคะ การเวน้ัวรรค ก็ค่อ เวน้ัชื่�องว�าง ไม�ได้

เข่ยนัติดกนััไป ท่น่ั� การเวน้ัวรรคตามราชื่บัณัฑิิตฯ แบั�งออกเป็นั 2 ประเภ์ท

ปั้ระเภ์ที่แรก็ เวัน้วัรรคเล็่ก็ ทำาไดง้�ายๆ ดว้ยการเคาะ Spacebar 1 

ครั�ง ถา้เข่ยนัก็กะเวน้ัชื่�องว�างประมาณ 1 ตวัอกัษัรค�ะ

ปั้ระเภ์ที่ทีี่�สุอง เวัน้วัรรคใหญ้ ่ ม่เน่ั� อท่�เป็นั 2 เท�าของเวน้ัวรรคเล็ิก 

หมายความว�า เคาะ Spacebar 2 ครั�งหร่อถา้เข่ยนัก็กะเวน้ัชื่�องประมาณ 2 ตวั

อกัษัร เวน้ัวรรคใหญ�จำะใชื่แ้ทนัจุำดฟ่ลิสืตอ้ป กลิ�าวค่อ เวน้ัวรรคหลิงัประโยคท่�

สืมบัร่ณแ์ลิว้เท�านัั�นัค�ะ

ขีอ้ควัรระวังั ตรงน่ั� คร่ขอกาดอกจำนัั 4 ลิา้นัดวงเลิยนัะคะ เน่ั�องจำาก

นิัตยสืาร หนัังส่ือ แลิะสิื�งพิมพส์ื�วนัใหญ�ใหเ้วน้ัวรรคตามราชื่บัณัฑิิตยสืถานั แต�

เวน้ัโดยเคาะ Spacebar เพ่ยง 1 ครั�งเท�านัั�นั แมว้�ามนััจำะเป็นัตำาแหนั�งท่�ตอ้งเวน้ั

วรรคใหญ�ก็ตาม ดงันัั�นัเวลิาท่�คุณจำะสื�งงานัใหก้บััสืำานัักพิมพไ์หนั คุณควรจำะ

เขา้ไปสื�องในัเว็บัไซตข์องเขา แลิะอ�านัในัสื�วนัมาตรฐานัตน้ัฉบับััใหล้ิะเอ่ยดว�า 

เขากำาหนัดใหเ้วน้ัวรรคดว้ยการเคาะเพ่ยง 1 ครั�งเท�านัั�นัหร่อเปลิ�า แลิว้ทำา

ตน้ัฉบับััใหต้รงตามท่�สืำานัักพิมพต์อ้งการค�ะ

กัารเว�นวรรคุใหญ่

คร่ขอยำ�าอ่กท่นัะคะว�า ถา้สืำานัักพิมพท่์�คุณจำะสื�งกำาหนัดใหเ้วน้ัวรรคเล็ิก

เท�านัั�นั ตรงน่ั� คุณตอ้งจำดัเวน้ัวรรคเล็ิกใหเ้ขาไป แต�จำะไม�เวน้ัวรรคไม�ได ้ เพราะ

1 “หลิกัการเวน้ัวรรค” ของ ราชื่บัณัฑิิตฯยสืภ์า https://www.orst.go.th/iwfm_list.as-

p?i=004000210401 1001%2F63ERK0317031
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ไม�ถ่กตอ้งตามหลิกัการเวน้ัวรรคของราชื่บัณัฑิิตค�ะ

การเวน้ัวรรคใหญ�ม่แค�กรณ่เด่ยว ค่อ เวน้ัเม่�อจำบัประโยค หากคุณไม�

แนั�ใจำว�าเม่�อไหร�จำบัประโยค ใหต้ั�งตารางแยกประธิ์านั ขยายประธิ์านั กิริยา กรรม 

ขยายกรรม ขยายกิริยา ตามท่�คร่ไดส้ือนัไปในับัทท่�แลิว้นัะคะ

ตั้วััอยา่ง เธิ์อเป็นัหน่ั�งในัคร่ภ์าษัาไทยหลิายคนัท่�ออกมาใหค้วามร่เ้ก่�ยว

กบััการอ�านัภ์าษัาไทยแบับัประสืมสืระผ�านัทางเว็บัไซต ์ การอ�านัแบับัน่ั� ชื่�วยให้

เราสืามารถอ�านัคำาท่�เราไม�เคยเห็นัมาก�อนัไดอ้ย�างม่หลิกัเกณฑิ์

ยาวไดใ้จำไหมคะ ไม�เป็นัไรค�ะ ไม�ม่ใครขาดใจำตายเพราะอ�านั 2 ประโยค

น่ั� แนั�นัอนั เมดลัิลิา ออบัลิองกาตาชื่�วยช่ื่วติได้

 

กัารเว�นวรรคุเล็กั 

เราจำะใชื่เ้วน้ัวรรคเล็ิกกบััถอ้ยคำาย�อยๆ ในัประโยค นัับัเป็นัการเวน้ั

โดยท่�ยงัไม�จำบัประโยคค�ะ ลิองด่ตวัอย�างน่ั� อ่กท่นัะคะ

ตั้ย. ผมชื่อบัรบััประทานัปลิา (เวน้ัวรรคเล็ิก) ป ่ (เวน้ัวรรคเล็ิก) กุง้ 

(เวน้ัวรรคเล็ิก) แต�ผมไม�ไดช้ื่อบัรบััประทานัอาหารทะเลิทั�งหมดนัะครบัั (เวน้ั

วรรคใหญ�) ผมเกล่ิยดหอยเขา้ไสืเ้ลิยครบัั (เวน้ัวรรคใหญ�)

ถา้ยงัไม�เขา้ใจำไม�เป็นัไรนัะคะ คร่แค�ใหด่้ไวก้�อนัว�าเวน้ัวรรคเล็ิกมนััอย่�

ในัประโยคเด่ยว ท่น่ั� เรามาค�อยๆ ด่วธ่ิิ์การเวน้ัวรรคเล็ิกกนััค�ะ

1. เว�นวรรคุเล็กัระหว่างประโยคุยอ่ย

1.1 หล่กั็เก็ณ์ฑ์ก์็ารเวัน้วัรรค ประโยครวมเป็นัประโยคท่�รวมประโยค

ย�อยอย�างนัอ้ย 2 ประโยคเอาไวด้ว้ยกนัั วธ่ิิ์สืงัเกตง�ายๆ ค่อ ม่สืนััธิ์านัเช่ื่�อม พอ

จำบัประโยครวมใหเ้วน้ัวรรคใหญ� แต�ระหว�างประโยคย�อยใหเ้วน้ัวรรคเล็ิก 

ตั้วััอยา่ง ผมชื่อบักินัปลิา แต�ผมไม�ไดช้ื่อบักินัอาหารทะเลิทั�งหมดนัะครบัั

ประโยคน่ั� รวมประโยคย�อย 2 ประโยคเขา้ดว้ยกนัั แลิะใชื่ ้“แต�” เป็นั

สืนััธิ์านัเช่ื่�อม แบับัน่ั� ค�ะ

ประโยคย�อยท่� 1 ผมชื่อบัรบััประทานัปลิา

ประโยคย�อยท่� 2 ผมไม�ไดช้ื่อบัรบััประทานัอาหารทะเลิ

ทั�งหมดนัะครบัั

เวลิาท่�เข่ยนัเวน้ัวรรค เราจำะตอ้งเข่ยนัเวน้ัวรรคเล็ิกระหว�างประโยคย�อย 

แลิะเข่ยนัเวน้ัวรรคใหญ�หลิงัจำบัประโยครวมค�ะ เป็นัอย�างน่ั� นัะคะ

ผมชื่อบัรบััประทานัปลิา (เวน้ัวรรคเล็ิก) แต่ผ่มไม�ไดช้ื่อบัรบััประทานั

อาหารทะเลิทั�งหมดนัะครบัั (เวน้ัวรรคใหญ�)

สืนััธิ์านัท่�ใชื่เ้ช่ื่�อมประโยคย�อยเขา้ดว้ยกนัันัั�นัม่มากมายหลิายคำา เชื่�นั 

แลิะ แลิว้...ก็ ทว�า เพราะ...จำ่ง ฉะนัั�นั แลิะอ่�นัๆ อ่กมากมาย 

ขีอ้ควัรระวังั 

ไม�ตอ้งเวน้ัวรรค หากสิื�งท่�เช่ื่�อมถอ้ยคำาเป็นับุัพบัท ไม�ใชื่�สืนััธิ์านั เชื่�นั 

เขายอมทำาทุกอย�างเพ่�อคนัท่�เขารกั ไม่่ใช่่ เขายอมทำาทุกอย�าง เพ่�อคนัท่�เขารกั

1.2 ก็รณี์ทีี่�ไม่่ตั้อ้งเวัน้วัรรค

1.2.1 ปั้ระโยครวัม่ทีี่�มี่สุนัธานเช้�อม่แตั้สุ่ั�น เม่�อสืกัคร่�น่ั� คร่ไดบ้ัอกไป

แลิว้ว�า ใหเ้วน้ัวรรคเล็ิกระหว�างประโยคย�อย แต�ถา้ประโยคย�อยนัั�นัสืั�นัมากก็ไม�

ตอ้งเวน้ัวรรคค�ะ เชื่�นั เขาต่�นัแต�เธิ์อหลิบัั เกิดจำากประโยคย�อยสืองประโยค แลิะ

ใชื่ ้“แต�” เป็นัสืนััธิ์านัเช่ื่�อม

ประโยคแรก เขาต่�นั

ประโยคท่�สือง เธิ์อหลิบัั

1.2.2  ปั้ระโยครวัม่ที่ี�ไม่่มี่สุนัธานเช้�อม่ เชื่�นั เขายน่ัมองเธิ์อ เป็นั

ประโยครวมท่�ประกอบัไปดว้ยประโยคย�อยดงัน่ั�

ประโยคแรก เขายน่ั

ประโยคท่�สือง เขามองเธิ์อ

อย่�ด่ๆ ก็เอาสืองประโยคมารวมกนััเป็นั “เขีายน้ม่องเธอ” โดยไม�ตอ้ง

ม่สืนััธิ์านัเช่ื่�อม แลิะไม�ตอ้งเข่ยนัเป็นั “เขีายน้ ม่องเธอ” แต�ใหท้ำาเหม่อนักบััว�า 

แต�}

แต�}
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“ยน่ั” กบัั “มอง” เป็นักิริยาตวัเด่ยวกนััไปเลิย

2. เว�นวรรคุเล็กัเก่ั�ยวกับััช่�อบัคุุคุล 

ตามหลิกัการการเวน้ัวรรคของราชื่บัณัฑิิตยสืถานั กำาหนัดเร่�องน่ั� แยก

ออกเป็นัหลิายขอ้ แต�คร่ขอนัำามาจำดัหมวดหม่�ใหม�เพ่�อง�ายต�อความเขา้ใจำนัะคะ

2.1 เวัน้วัรรคเล็่ก็ระหว่ัางช้�อแล่ะนาม่สุกุ็ล่ขีองบุัคคล่ 

อนััน่ั� เข่ยนักนััเป็นัปกติอย่�แลิว้นัะคะ เชื่�นั วลัิภ์ ์วเิศษัสุืวรรณ ์

2.2 เวัน้วัรรคเล็่ก็หล่ังคำานำาพื้ระนาม่พื้ระบัรม่วังศานุวังศแ์ล่ะ

พื้ระนาม่ 

คำานัำาพระนัามพระบัรมวงศานุัวงศเ์ป็นัคำาท่�ทำาใหท้ราบัว�า พระบัรม

วงศานุัพงศพ์ระองคนั์ั�นัทรงม่ความเก่�ยวขอ้งกบััพระมหากษััตริยอ์ย�างไร เชื่�นั 

พระเจำา้พ่�นัางเธิ์อ (บั�งบัอกว�าเป็นัพ่�สืาวของพระมหากษััตริย)์, พระปิตุจำฉาเจำา้ 

(บั�งบัอกว�าเป็นัป้าของพระมหากษััตริย)์, พระเจำา้วรวงศเ์ธิ์อ (บั�งบัอกว�าเป็นั

หลิานัของพระมหากษััตริยพ์ระองคก์�อนั) 

พระนัาม หมายถ่ง ช่ื่�อของพระบัรมวงศานุัวงศ ์

นัอกจำากคำานัำาพระนัามแลิะพระนัามแลิว้ ก็ยงัม่ฐานัันัดรอ่กดว้ย โดย

ฐานัันัดรอาจำแบั�งออกเป็นั 

- ฐานัันัดรท่�ติดกบััพระนัาม อนััเป็นัพระอิสืริยยศ หร่อสืกุลิยศ เชื่�นั 

เจำา้ฟ้า พระองคเ์จำา้ หม�อมเจำา้ เหลิ�าน่ั� ใหเ้ข่ยนัติดกบััพระนัามโดยไม�ตอ้งเวน้ัวรรค  

- ฐานัันัดรต�อทา้ย ไดแ้ก� พระนัามกรม หร่อพระอิสืริยยศต�อทา้ย

พระนัาม เชื่�นั พระอคัรราชื่เทว่ ใหเ้วน้ัวรรคเล็ิกหลิังพระนัามกรมหร่อพระ

อิสืริยยศ

ในัการเข่ยนัจำ่งเข่ยนัในัร่ปแบับัน่ั� ค�ะ

คำานัำาพระนัาม (เวน้ัวรรคเล็ิก) ฐานัันัดรติดกบััพระนัาม (เวน้ัวรรคเล็ิก) 

ฐานัันัดรต�อทา้ย (เวน้ัวรรคเล็ิก)

เชื่�นั สืมเด็จำพระเจำา้พ่�นัางเธิ์อ เจำา้ฟ้ากลัิยาณิวฒันัา กรมหลิวงนัราธิิ์วาสื

ราชื่นัครินัทร ์เสืด็จำเป็นัองคป์ระธิ์านัในัพิธ่ิ์…

หร่อเชื่�นั สืมเด็จำพระปิตุจำฉาเจำา้ สุืขุมาลิมารศร่ พระอคัรราชื่เทว ่ทรง

เป็นัพระมเหส่ืในัพระบัาทสืมเด็จำพระเจำา้อย่�หวัรชัื่กาลิท่� 5 

2.3 เวัน้วัรรคเล็่ก็ระหว่ัางคำานำาหนา้นาม่แตั้ล่่ะชนิด้

คำานัำาหนัา้นัามในัท่�น่ั�  หมายถ่ง คำานัำาหนัา้ในัทางอาช่ื่พ หร่อตำาแหนั�ง

วชิื่าการ เชื่�นั นัายแพทย ์ศาสืตรจ์ำารย ์รองศาสืตราจำารย ์ดอกเตอร ์ตาม “กรณ่

ท่�ไม�เวน้ัวรรค” ของราชื่บััณฑิิตคำานัำาหนั้านัามใหเ้ข่ยนัติดกับัช่ื่�อ เชื่�นั รอง

ศาสืตราจำารยช่์ื่�อ หร่อ ดอกเตอรช่์ื่�อ หร่อ นัายแพทยช่์ื่�อ โดยไม�ตอ้งม่เวน้ัวรรค 

แมเ้ข่ยนัตวัย�อก็ไม�ตอ้งเวน้ัวรรคหลิงัจุำด เชื่�นั ดร.ช่ื่�อ ทว�าเม่�อไหร�ท่�ม่คำานัำาหนัา้

นัามมากกว�า 1 คำานัำาหนัา้จำะตอ้งเวน้ัวรรคระหว�างคำานัำาหนัา้นัามแต�ลิะชื่นิัด

สิื�งท่�ตอ้งระวงั ค่อ การเวน้ัวรรคน่ั� ไม�ใชื่�การเวน้ัวรรคระหว�างคำานัำาหนัา้

นัามกบััช่ื่�อ แต�เป็นัคำานัำาหนั้านัามกบััคำานัำาหนั้านัาม เชื่�นั รองศาสืตราจำารย ์ 

นัายแพทยช่์ื่�อ คุณจำะเห็นัไดว้�ารองศาสืตราจำารยเ์ป็นัคำานัำาหนัา้นัาม นัายแพทยก็์

เป็นัคำานัำาหนัา้นัาม ระหว�างศาสืตราจำารยก์บัันัายแพทยต์อ้งม่เวน้ัวรรคเล็ิกขั�นั แต�

นัายแพทยก์บััช่ื่�อใหเ้ข่ยนัติดกนััโดยไม�ม่เวน้ัวรรคเล็ิกขั�นั ร่ปแบับัจำะเป็นัร่ปแบับัน่ั�

ไม�ว�าจำะม่ก่�คำานัำาหนัา้นัามก็ตอ้งเวน้ัวรรคทั�งหมด เชื่�นั ศาสืตราจำารย ์

(เวน้ัวรรคเล็ิก) นัายแพทย ์(เวน้ัวรรคเล็ิก) ดอกเตอรช่์ื่�อ แลิะแมจ้ำะเข่ยนัตวัย�อ

ก็ตอ้งยด่ตามหลิกัการน่ั�  อย�างกรณ่ขา้งตน้ัเข่ยนัตวัย�อไดเ้ป็นั ศ. นัพ. ดร.ช่ื่�อ

นัอกจำากน่ั� ในัหลิกัการไม�เวน้ัวรรคของราชื่บัณัฑิิตยงักำาหนัดใหเ้ข่ยนั

คำานัำาหนั้านัามประเภ์ทนัาย นัาง นัางสืาว ติดกบััช่ื่�อโดยไม�เวน้ัวรรค เชื่�นั  

นัางสืาววลัิภ์ ์ วิเศษัสุืวรรณ์ แลิะโปรดระล่ิกว�าท่�เด่� ยนัใชื่น้ัางสืาวน่ั�  ไม�ใชื่�ไม�ม่ 

คำานัำาหนัา้นัาม (เวน้ัวรรคเล็ิก) คำานัำาหนัา้นัามติดกบััช่ื่�อ
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ใครเอา แค�ชื่อบัตอนัม่คนัอ�านัผิดเป็นั “นัาง-สืา-วะ-วนัั” มนััฮิาด่ หร่อถา้ใคร

จำะเร่ยก “คุณวลัิภ์”์ ก็ไม�ตอ้งเวน้ัวรรคระหว�างคำาว�า “คุณ” กบััคำาว�า “วลัิภ์”์ 

เพราะเขา้กรณ่ท่�ไม�ตอ้งเวน้ัวรรคตามราชื่บัณัฑิิตเชื่�นักนัั

2.4 เวัน้วัรรคเล็่ก็ระหว่ัางยศก็บััช้�อ

2.4.1 หล่กั็เก็ณ์ฑ์ก์็ารเวัน้วัรรค ระหว�างยศแลิะช่ื่�อตอ้งเวน้ัวรรค เชื่�นั 

พลิเอก ประยุทธิ์ ์จำนััทรโ์อชื่า ไม่่ใช่่ พลิเอกประยุทธิ์ ์จำนััทรโ์อชื่า แมว้�าหลิงัยศ

จำะเป็นับัรรดาศกัดิ�ก็ตอ้งเวน้ัวรรคระหว�างยศกบัับัรรดาศกัดิ�ดว้ย เชื่�นั พลิตร่ หลิวง

วจิำิตรวาทการ หร่อเชื่�นั พลิเอก พระยาพหลิพลิพยุหเสืนัา

2.4.2 หล่ัก็ก็ารไม่่เวัน้วัรรค ไม�เวน้ัวรรคระหว�างบัรรดาศักดิ�  

ฐานัันัดรศกัดิ� สืมณศกัดิ� กบัันัาม (ช่ื่�อ) หร่อราชื่ทินันัาม (ช่ื่�อท่�ไดร้บััพระราชื่ทานั

เพ่�อบั�งบัอกหนัา้ท่�ในัทางราชื่การ)

บัรรดาศกัดิ� ค่อ ยศของขา้ราชื่การไทยโบัราณ เชื่�นั พระยา หลิวง ขุนั 

ใหเ้ข่ยนัติดกบััช่ื่�อไปเลิย เชื่�นั เจำา้พระยาศร่ธิ์รรมาธิิ์เบัศ 

เจำา้พระยา = บัรรดาศกัดิ�

ศร่ธิ์รรมาธิิ์เบัศ = ราชื่ทินันัาม

ดังนัั�นั “เจำา้พระยาศร่ธิ์รรมมาธิิ์เบัศ” จำ่งเข่ยนัติดกันัโดยไม�ตอ้ง 

เวน้ัวรรคระหว�างบัรรดาศกัดิ�กบััราชื่ทินันัาม

สืำาหรบััฐานัันัดรศกัดิ�ในัท่�น่ั�  หมายถ่ง ฐานัันัดรศกัดิ�ท่�อย่�ขา้งหนั้าช่ื่�อ 

ไม�ใชื่�ท่�ต�อทา้ยช่ื่�อ เชื่�นั เจำา้จำอมมารดากลิิ�นั หม�อมราโชื่ทยั เจำา้ฟ้ากุง้ ใหเ้ข่ยนั

ฐานัันัดรติดกบััช่ื่�อโดยไม�ตอ้งเวน้ัวรรค

ในัสื�วนัของสืมณศกัดิ�นัั�นั สืมณศกัดิ� ค่อ ยศของพระสืงฆ่ ์ ไม�ตอ้งเวน้ั

วรรคระหว�างสืมณศกัดิ�แลิะราชื่ทินันัาม เชื่�นั สืมเด็จำพระพุทธิ์โฆ่ษัาจำารย ์

สืมเด็จำ = สืมณศกัดิ�

พระพุทธิ์โฆ่ษัาจำารย ์= ราชื่ทินันัาม

กรณ่ท่�ตอ้งการเข่ยนัช่ื่�อสืามารถเข่ยนัไดด้งัน่ั�  สืมเด็จำพระพุทธิ์โฆ่ษัาจำารย ์

(โต พรหมรงัส่ื) หร่อ สืมเด็จำพระพุทธิ์โฆ่ษัาจำารย ์ (จำ่� อินฺัทสืโร) โดยสืามารถ

เข่ยนัในัการกลิ�าวถ่งครั�งแรกเพ่ยงครั�งเด่ยว แลิะเม่�อจำะกลิ�าวถ่งท�านัอ่กครั�งก็

เข่ยนัแต�สืมณศกัดิ�แลิะราชื่ทินันัามโดยไม�ตอ้งเข่ยนัช่ื่�อเอาไวต้อนัทา้ยก็ได ้แต�ก็

ม่นัักเร่ยนัคลิาสื Con 001 คลิาสืนัักเข่ยนับัทความอาช่ื่พ ถามคร่มาว�า เข่ยนั

แบับัลิำาลิอง “สืมเด็จำพระพุทธิ์โฆ่ษัาจำารยโ์ต” ตอ้งเวน้ัวรรคระหว�างราชื่ทินันัาม

กบััช่ื่�อเป็นั “สืมเด็จำพระพุทธิ์โฆ่ษัาจำารย ์โต” ไหม คร่มองว�า กรณ่เข่ยนัลิำาลิอง 

สืามารถเข่ยนัช่ื่�อติดกบััราชื่ทินันัามได ้เชื่�นั สืมเด็จำพระพทุธิ์โฆ่ษัาจำารยโ์ต สืมเด็จำ

พระพุทธิ์โฆ่ษัาจำารยน์ัาค แลิะหากเข่ยนัลิำาลิองแบับัไม�ม่ราชื่ทินันัามก็เข่ยนั

สืมณศกัดิ�ติดกบััช่ื่�อได ้เชื่�นั สืมเด็จำโต สืมเด็จำนัาค

3. เว�นวรรคุเล็กัเก่ั�ยวกับััช่�อของนิติบัคุุคุล 

3.1 มี่คำาว่ัา “จ ำาก็ดั้” อย้ห่ล่งัช้�อ 

กรณ่บัริษััท ธิ์นัาคาร แลิะอ่�นัๆ ท่�ม่คำาว�า “จำำากดั” อย่�ขา้งทา้ย คร่ม่ 

หลิกัเกณฑิใ์หจ้ำำาง�ายๆ ค่อ “ไม่่เว้น้หนา้ แต่เ่ว้น้หลัง” กลิ�าวค่อ ไม�ตอ้งเวน้ัวรรค

ระหว�างคำาท่�อย่�หนัา้ช่ื่�อกบััช่ื่�อ คำาท่�อย่�หนัา้ช่ื่�อ เชื่�นั บัริษััท ธิ์นัาคาร แต�ใหเ้วน้ั

วรรคระหว�างช่ื่�อกบััคำาว�า “จำำากดั” เชื่�นั บัริษััทเอเบัอตั�นัคร่เอท จำำากดั หร่อเชื่�นั 

ธิ์นัาคารกสิืกรไทย จำำากดั (มหาชื่นั)

3.2 มี่คำาว่ัา “จ ำาก็ดั้” อย้ห่นา้ช้�อ

กรณ่คำาท่�เข่ยนันัำาหนั้าช่ื่�อนิัติบุัคคลิม่คำาว�า “จำำากัด” ใหเ้วน้ัวรรค

ระหว�างคำาท่�อย่�หนัา้ช่ื่�อกบััช่ื่�อ เชื่�นั หา้งหุน้ัสื�วนัจำำากดั โชื่ควฒันัา หร่อเชื่�นั หา้ง

หุน้ัสื�วนัจำำากดัสืามญันิัติบุัคคลิ เทลิม่ 

เอาเป็นัว�าด่คำาว�า “จำำากดั” ก็แลิว้กนััค�ะ ถา้ “จำำากดั” อย่�หนัา้ช่ื่�อใหเ้วน้ั

วรรคหนัา้ช่ื่�อ ถา้ “จำำากดั” อย่�หลิงัช่ื่�อใหเ้วน้ัวรรคหลิงัช่ื่�อ ง�ายๆ แค�น่ั� เอง
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4. เว�นวรรคุหน�าช่�อสถานท่�

กรณ่ท่�หนัา้ช่ื่�อสืถานัท่�ม่คำาว�าถนันั ตำาบัลิ อำาเภ์อ จำงัหวดั เขต แขวง ให้

เวน้ัวรรคหนัา้คำาเหลิ�าน่ั�  เชื่�นั อนุัสืาวร่ยป์ระชื่าธิิ์ปไตย ถนันัราชื่ดำาเนิันั หร่อเชื่�นั 

วนััน่ั� คร่จำะทอดกฐินัท่�สืำานัักสืงฆ่ส์ืมโภ์ชื่รุจำติธิ์รรม จำงัหวดัชื่ยัภ่์มิ นัอกจำากน่ั� เวลิา

เข่ยนัท่�อย่�เพ่�อสื�งไปรษัณ่ยก็์ตอ้งเวน้ัวรรคหนัา้คำาว�าถนันั ตำาบัลิ อำาเภ์อ จำงัหวดั 

ทั�งหมดเลิยนัะคะ

5. เว�นวรรคุระหว่างเคุร่�องหมั่ายวรรคุตอน

5.1 เวัน้วัรรคหนา้แล่ะหล่งัเคร้�องหม่ายบัางชนิด้

5.1.1 เคร้�องหม่ายไปั้ยาล่ใหญ้ ่ใหเ้วน้ัวรรคทั�งหนัา้แลิะหลิงัไปยาลิใหญ� 

เชื่�นั ปลิาบัอลิลิน่ัม่ส่ืขาว ดำา เหล่ิอง สืม้ ด�าง ฯลิฯ ไหนัๆ ก็พด่ถ่งไปยาลิใหญ�แลิว้ 

หลิายคนัอ�านัว�า “เกา้ลิอเกา้” หร่ออ�านัว�าไปยาลิใหญ� แต�ความจำริงแลิว้ ถา้

เคร่�องหมาย ฯลิฯ อย่�ทา้ยประโยคใหอ้�านัว�า “ลิะ” หร่อ “แลิะอ่�นัๆ” นัะคะ

ถา้ใครอ�านับัทความหลิักการเวน้ัวรรคของราชื่บััณฑิิตฯ อาจำเห็นั

ตวัอย�างน่ั�  “เขาเจำริญพุทธิ์คุณว�า อิติปิ โสื ฯลิฯ ภ์ควาติ” 2 คุณๆ ท่�เป็นัคนัสืมยั

ใหม�อาจำไม�คุน้ั ท่�จำริงแลิว้ไปยาลิใหญ�สืามารถใสื�ไวต้รงกลิางได ้เชื่�นั เด็กๆ ท�อง

สืระภ์าษัาไทยเส่ืยงแจำว้ว�า สืระอะ ฯลิฯ ฦา กรณ่น่ั� ตอ้งอ�านัเคร่�องหมายไปยาลิ

ใหญ�ว�า “ลิะถ่ง”

5.1.2 เคร้�องหม่ายไม่ย้ม่ก็ ในัการเวน้ัวรรคของราชื่บัณัฑิิตฯ จำะตอ้ง

เวน้ัวรรคหนัา้แลิะหลิงัไมย้มก เชื่�นั ร่บั ๆ เดินัใหม้นััไว ๆ หนั�อยไดไ้หม อย�างไร

ก็ด่การเข่ยนัแบับัธิ์รรมเน่ัยมนิัยมจำะเวน้ัวรรคหลิงัไมย้มกเพ่ยงครั�งเด่ยวโดยถ่อ

กนััว�า หากเป็นัหนัังส่ือวิชื่าการจำะตอ้งเวน้ัหนั้าแลิะหลิังไมย้มก แต�หากเป็นั

หนัังส่ืออ�านัเลิ�นั เชื่�นั นิัยาย เร่�องสืั�นั ทางผ่จ้ำดัพิมพจ์ำะอนุัโลิมใหเ้วน้ัวรรคหลิงั

ไมย้มกเพ่ยงครั�งเด่ยวได ้เชื่�นั ร่บัๆ เดินัใหม้นััไวๆ หนั�อยไดไ้หม 

2 “หลิกัการเวน้ัวรรค” ของ ราชื่บัณัฑิิตฯยสืภ์า https://www.orst.go.th/iwfm_list.

asp?i=004000210401 1001%2F63ERK0317031

การท่�คุณจำะสื�งสืำานัักพิมพใ์ด คุณจำะตอ้งเขา้ไปด่ระเบ่ัยบัการสื�งตน้ัฉบับัั

ว�า สืำานัักพิมพนั์ั�นัๆ ม่ขอ้กำาหนัดเก่�ยวกบััการเวน้ัวรรคตรงไมย้มกอย�างไรดว้ย

ค�ะ ถา้ระเบ่ัยบักำาหนัดใหเ้วน้ัวรรคหลิงัเคร่�องหมายวรรคตอนัเพ่ยงครั�งเด่ยว ก็

ตอ้งเข่ยนัแบับัลิำาลิอง ค่อ ร่บัๆ เดินัใหม้นััไวๆ หนั�อยไดไ้หม แต�ถา้คุณไม�ไดเ้ล็ิง

สืำานัักพิมพใ์ดไวล้ิ�วงหนัา้ คุณสืามารถเข่ยนัเวน้ัหลิงัไมย้มกท่เด่ยวเอาไวก้�อนัได ้

เพราะสืำานัักพิมพส์ื�วนัใหญ�อนุัโลิมใหเ้ข่ยนัแบับัน่ั� ไดค้�ะ

5.1.3 เคร้�องหม่ายเสุม่อภ์าค ที่วิัภ์าค วิัภ์ชัภ์าค แล่ะเคร้�องหม่าย + 

เคร่�องหมายเสืมอภ์าค ค่อ สิื�งท่�เราเร่ยกลิำาลิองว�าเคร่�องหมายเท�ากบัั 

หนัา้ตาเป็นัแบับัน่ั�  = เวลิาใชื่ใ้หเ้วน้ัวรรคทั�งหนัา้แลิะหลิงัเคร่�องหมาย ตวัอย�าง

แบับัท่�คร่เข่ยนัในับัทท่�แลิว้เลิยค�ะ 

ใคร = เธิ์อ 

ทำาอะไร = กินั

สื�วนัทวิภ์าคท่�ภ์าษัาองักฤษัเร่ยกว�าโคลิอนัม่หนั้าตาแบับัน่ั�  : ทวิภ์าค

มกัใชื่แ้ทนัคำาว�า “ไดแ้ก�” หร่อแสืดงรายลิะเอ่ยดปล่ิกย�อย ตวัอย�างการเวน้ัวรรค

หนัา้แลิะหลิงัทวภิ์าค เชื่�นั ทหารเส่ือในัเร่�อง The Three Musketeers ม่ 3 คนั : 

เอธิ์อสื, ปอรธ์ิ์อสื แลิะอารามิสื 

วภิ์ชัื่ภ์าค ค่อ เคร่�องหมาย :- ใชื่ใ้นัการแจำกแจำงรายการ วธ่ิิ์ใชื่ค้ลิา้ยกบัั

ทวภิ์าค เวลิาอ�านัเคร่�องหมายวภิ์ชัื่ภ์าค อ�านัว�า “ดงัน่ั� ” หร่อ “ดงัต�อไปน่ั� ” เชื่�นั

คร่วลัิภ์เ์คยไดร้บััรางวลัิมาทั�งหมด 3 รางวลัิ :- 

รองชื่นัะเลิิศอนััดบััสือง รางวลัิเร่�องสืั�นัโดนัใจำ เร่�อง “ป่ศาจำ” (2555)  

รองชื่นัะเลิิศ รางวลัิคอซ�าไนัทแ์มรค์รั�งท่� 1 (ผลิงานัประเภ์ทเร่�องสืั�นั) 

เร่�อง ‘ลิก่จำ๋า’ (2553) 

รางวลัิเร่�องสืั�นั 25 บัรรทดัหกัมุม เร่�อง “เหย่�อ” (2562)
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ในัสื�วนัของเคร่�องหมาย + ราชื่บัณัฑิิตฯ กำาหนัดเอาไวอ้ย�างชื่ดัเจำนัว�า 

จำะตอ้งเวน้ัวรรคหนั้าแลิะหลิงัเคร่�องหมาย + ต�อเม่�อเป็นัเคร่�องหมายในัทาง

ภ์าษัาศาสืตรไ์ม�ใชื่�ในัทางคณิตศาสืตร ์ตามตวัอย�างของราชื่บัณัฑิิตฯ ค่อ  

“อเปหิ = อป + เอหิ” 3

ดงันัั�นัถา้เป็นัเคร่�องหมายในัทางคณิตศาสืตรส์ืามารถเข่ยนัติดกนััได้

โดยไม�ตอ้งเวน้ัวรรค เชื่�นั 1+1 

5.2 เวัน้วัรรคหนา้แล่ะหล่งัอญั้ปั้ระก็าศแล่ะวังเล็่บั

อญัประกาศ ค่อ เคร่�องหมาย “-” สื�วนัวงเล็ิบั ค่อ เคร่�องหมาย (-) 

การเข่ยนัเคร่�องหมายเหลิ�าน่ั� ใหเ้วน้ัวรรคเล็ิกหนัา้อญัประกาศเปิดแลิะวงเล็ิบัเปิด 

แลิะเวน้ัวรรคเล็ิกหลิงัอญัประกาศปิดแลิะวงเล็ิบัปิด เชื่�นั คำาว�า “หม”่ ท่�พด่ถ่งน่ั�

ก็ไม�ใชื่�หมจ่ำริงๆ แต�เป็นัปลิาชื่นิัดหน่ั�งเร่ยกกนััว�า “ปลิาหม”่ (Botia) ยงัไงลิ�ะคะ

ม่สิื�งหน่ั�งท่�ราชื่บัณัฑิิตฯ ไม�ไดบ้ัอก แต�คร่อยากเสืริม เพราะสืำานัักพิมพ์

ถ่อกนััเป็นัเอกฉนััทว์�า เคร่�องหมายอญัประกาศท่�เราใสื�คร�อมคำาพด่ของตวัลิะคร 

ถา้เป็นัการข่� นัย�อหนัา้ใหม�ใหจ้ำดัระยะย�อหนัา้หร่อกด Tab ครั�งเด่ยวตามระเบ่ัยบั

ของสืำานัักพิมพ ์แลิว้ไม�ตอ้งกด Spacebar อ่ก เชื่�นั

“ผมรกัคุณ” เขากลิ�าว (อนััน่ั� ถ่ก)

 “ผมรกัคุณ” เขากลิ�าว (อนััน่ั� ผิด)

5.3 เวัน้วัรรคเล็่ก็หล่งัจลุ่ภ์าค อฒัภ์าค แล่ะไปั้ยาล่นอ้ย

หลิายคนัคงทราบัแลิว้ว�า เคร่�องหมายจุำลิภ์าคท่�ม่ช่ื่�อเลิ�นัว�า “ลิ่กนัำ�า” 

ม่หนัา้ตาแบับัน่ั�  , สื�วนัอฒัภ์าค หร่อจุำดคร่�งหนัา้ตาเป็นัแบับัน่ั�  ; สื�วนัไปยาลินัอ้ย

เป็นัแบับัน่ั�  ฯ 

ใหเ้วน้ัวรรคเล็ิกหลิงัเคร่�องหมายต�างๆ ท่�กลิ�าวมาขา้งตน้ัเพ่ยงครั�งเด่ยว 

เชื่�นั ฉนััซ่� อเส่ื� อผา้, ขนัม, หนัังส่ือ หร่อ ฉนััตอ้งไปกรุงเทพฯ จำ่งตอ้งต่�นัแต�เชื่า้ 

3 “หลิกัการเวน้ัวรรค” ของ ราชื่บัณัฑิิตฯยสืภ์า https://www.orst.go.th/iwfm_list.

asp?i=004000210401 1001%2F63ERK0317031

ในักรณ่ของไปยาลินัอ้ยม่ขอ้ยกเวน้ัเด่ยว ค่อ หากหลิงัไปยาลินัอ้ยเป็นั

เคร่�องหมาย ไม�ตอ้งเวน้ัวรรคหลิงัไปยาลินัอ้ย เชื่�นั รถประจำำาทางสืายกรุงเทพฯ-

ขอนัแก�นั สืามารถเข่ยนัเคร่�องหมายติดกบััไปยาลินัอ้ยไดเ้ลิย

สืำาหรบััเคร่�องหมาย ; เป็นัเคร่�องหมายท่�ใชื่ก้นััมากในัภ์าษัาองักฤษั 

โดยใชื่ใ้นัการเข่ยนัหลิงัประโยคย�อย แทนัมหพัภ์าค (จุำดฟ่ลิสืตอ้ป) แต�ไม�เป็นัท่�

นิัยมในัภ์าษัาไทย หากคุณจำะใชื่ก็้อย�าล่ิมเวน้ัวรรคหลิงัเคร่�องหมายดว้ยนัะคะ 

เชื่�นั บัางคนัเป็นัสืายวางพล็ิอต; บัางคนัเป็นัสืายดน้ัสืด 

5.4 ก็รณี์ทีี่�ไม่่ตั้อ้งเวัน้วัรรคหนา้แล่ะหล่งัเคร้�องหม่ายยตัั้ภิ์งัค์

เคร่�องหมายยติัภ์งัค ์ ค่อ – เวลิาเข่ยนัใหเ้ข่ยนัติดกบััตวัอกัษัรโดยไม�

ตอ้งเวน้ัวรรค เชื่�นั เขาเป็นัลิก่คร่�งไทย-อิตาเล่ิ�ยนั ขอ้ควรระวงัค่อ – ในัท่�น่ั� ตอ้ง

ไม�ใชื่�หวัขอ้ เพราะถา้เป็นัหวัขอ้จำะเขา้หลิกัตอ้งเวน้ัวรรคหลิงัหวัขอ้ค�ะ

6. เว�นวรรคุกับััคุำาบัางคุำา

6.1 เวัน้วัรรคเล็่ก็หนา้แล่ะหล่งั ณ์ แล่ะ ธ

ณ แปลิว�า “ในั” หร่อ “ท่�” ใหเ้วน้ัวรรคทั�งหนัา้แลิะหลิงั ณ เชื่�นั เพลิา

น่ั�  ณ ธิ์ารนัำ�าหนัาว อากาศหนัาวจำบััขั�วหวัใจำ 

สื�วนัคำาว�า ธิ์ แปลิว�า “ท�านั” ใหเ้วน้ัวรรคทั�งหนัา้แลิะหลิงั ธิ์ ยกตวัอย�าง

เน่ั� อเพลิงยอยศพระลิอ “ยาม ธิ์ ทรงคขสืาร ธิ์ ยิ�งหาญยิ�งกลิา้”4 

6.2 เวัน้วัรรคเล็่ก็หนา้แล่ะหล่งัคำาว่ัา ได้แ้ก่็ เช่น

ขอ้น่ั� คร่คิดว�า นั�าจำะเป็นัท่�คุน้ัม่อกันัด่อย่�แลิว้ ทุกครั�งท่�เข่ยนัคำาว�า 

“ไดแ้ก�” แลิะคำาว�า “เชื่�นั” ตอ้งเวน้ัวรรคทั�งหนั้าแลิะหลิงัถอ้ยคำาเหลิ�าน่ั�  มาด่

ตวัอย�างกนััค�ะ

ขนัมไทยท่�คร่วลัิภ์ช์ื่อบักินั ไดแ้ก� จำ�ามงกุฎ ขนัมชื่ั�นั แลิะขนัมกลิว้ย

คร่วลัิภ์ช์ื่อบักินัขนัมกรุบักรอบั เชื่�นั มนััฝ่รั �งทอดกรอบั ปลิาหม่กอบั

กรอบั สืาหร�ายทอด

4 เพลิง “ยอยศพระลิอ” ประพนััธิ์โ์ดย พยงค ์มุกดา
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ม่ขอ้ยกเวน้ัเด่ยว ค่อ คำาว�า “เชื่�นั” ท่�ม่ความหมายว�า “เหม่อนั” หร่อ 

“อย�าง” ไม�ตอ้งเวน้ัวรรค 

ตั้ย. ตวัเจำา้นัั�นัโสืมมเฉกเชื่�นัอาจำมในัถงัสืว้ม 

จำะเห็นัไดว้�า ไม�ม่การเวน้ัวรรคทั�งหนัา้แลิะหลิงัคำาว�า “เชื่�นั”

6.3 เวัน้วัรรคเล็่ก็หล่งัคำาว่ัา “ว่ัา”

ในักรณ่ท่�หลิงัคำาว�า “ว�า” เป็นัประโยค จำะตอ้งเวน้ัวรรคเล็ิกหลิงัคำาคำา

น่ั� เสืมอ เชื่�นั ผมบัอกแลิว้ว�า การท่�เราเจำอกนัันัั�นัมนััเป็นัพรหมลิิขิต แต�ถา้หาก

หลิงัคำาว�า “ว�า” ไม�เป็นัประโยคก็ไม�ตอ้งเวน้ัวรรค ใหเ้ข่ยนัติดกนััไปเลิย เชื่�นั ผม

บัอกแลิว้ว�ารกั, ฉนััร่แ้ลิว้ว�าด่, จำะบัอกใหก็้ไดว้�าเบ่ั�อ

6.4 เวัน้วัรรคเล็่ก็หนา้คำาว่ัา แล่ะ หรอ้ เป็ั้นตั้น้

การเข่ยนั แลิะ, หร่อ, เป็นัตน้ั ในัรายการ ใหเ้วน้ัวรรคเล็ิกหนัา้ถอ้ยคำา

เหลิ�าน่ั�  เชื่�นั

ตามตำารายาไทยผ่ท่้�ม่เล่ิอดดำาหา้มกินัสืตัวท่์�อย่�กบััเลินั ไม�ว�าจำะเป็นักุง้ 

ป ่หร่อหอยก็ตาม

ตามตำารายาไทยสื�วนัต�างๆ ของตน้ัแกว้ ไดแ้ก� ดอก ใบั แลิะราก

สืามารถนัำามาทำายาได้

ในัตำารายาไทยเลิ�มน่ั� ไดก้ลิ�าวถ่งยาประสืะมากมาย ม่ยาประสืะใบัแกว้ 

ยาประสืะไพลิ ยาประสืะกะเพรา เป็นัตน้ั

การเข่ยนัคำาว�า แลิะ, หร่อ จำะเวน้ัวรรคก็ต�อเม่�อเป็นัการแสืดงรายการ 

หากไม�ใชื่�การแสืดงรายการก็ไม�ตอ้งเวน้ัวรรค เชื่�นั ฉนััรกัทั�งคุณแลิะเขา ไม�ว�า

คุณจำะรกัฉนััหร่อไม�ก็ตาม เหลิ�าน่ั� ไม�ตอ้งเวน้ัวรรคเพราะไม�ใชื่�การแสืดงรายการ

ค�ะ

ในัการเข่ยนัคำาว�า “เป็นัตน้ั” เรามกัจำะคุน้ัเคยกบััการเข่ยนัเวน้ัวรรค

หนั้าแลิะหลิังคำาคำาน่ั�  ทั�งน่ั� เป็นัเพราะโดยมากคำาว�า “เป็นัตน้ั” มักจำะอย่� 

ทา้ยประโยคจำ่งตอ้งเวน้ัวรรคใหญ�เพ่�อจำบัประโยคทา้ยคำาว�า “เป็นัตน้ั” ตวัอย�าง

เชื่�นั

ในัตำารายาไทยเลิ�มน่ั� ไดก้ลิ�าวถ่งยาประสืะมากมาย ม่ทั�งยาประสืะใบั

แกว้ ยาประสืะไพลิ ยาประสืะกะเพรา (เวน้ัวรรคเล็ิก) เป็นัตน้ั (เวน้ัวรรคใหญ�) 

หากท�านัใดตอ้งการศ่กษัาเก่�ยวกบััยาประสืะแลิว้ลิะก็ ตำาราเลิ�มน่ั� เป็นัสิื�งท่�คุณจำะ

พลิาดไม�ไดเ้ด็ดขาด

ในัการพิมพนิ์ัยายสืำานัักพิมพม์กัอนุัโลิมใหเ้วน้ัวรรคโดยกด Spacebar 

เพ่ยงครั�งเด่ยว แมจ้ำะอย่�ในัตำาแหนั�งท่�ตอ้งเวน้ัวรรคใหญ� จำ่งด่คลิา้ยเวน้ัวรรคเล็ิก

ทั�งหนัา้แลิะหลิงัคำาว�า “เป็นัตน้ั” นัั�นัเอง 

7. เว�นวรรคุเพ่�อแยกัรายกัาร และเว�นวรรคุระหว่างกัล ุ่มั่ 

ตวัอกััษรยอ่

7.1 ก็ารเวัน้วัรรคหล่งัคำาเพ้ื้�อแยก็รายก็าร เม่�อคำาท่�เราเข่ยนัจำำาเป็นั

ตอ้งแยกรายการหร่อหมวดหม่�ก็จำะตอ้งเวน้ัวรรคหลิงัถอ้ยคำาดว้ย เชื่�นั 

หอย ป ่กุง้ เป็นัสืตัวท่์�ม่การสืะสืมของสืารพิษัส่ืง

พิษัของสืารเคม่ สืาหร�าย แพลิงตอนั มกัถ่กสืะสืมอย่�ในัตวัหอย 

ตวัเล่ิอก ก ข ค ม่ขอ้ท่�ถ่กตอ้งเพ่ยงขอ้เด่ยวนัะคะ 

เลิข 2 4 6 เป็นัเลิขค่� สื�วนั 1 3 5 เป็นัเลิขค่�

7.2 ก็ารเวัน้วัรรคระหว่ัางก็ลุ่่ม่ตั้วััอกั็ษรยอ่ เวลิาท่�เราเข่ยนัตวัย�อ 

หลิายกลุิ�มติดกนัั ใหเ้วน้ัวรรคระหว�างกลุิ�ม อย�างสืมมุติว�าเราจำะเข่ยนัอกัษัรย�อ

สืมาชิื่กสืภ์าจำงัหวดัเช่ื่ยงใหม� แต�ข่� เก่ยจำเข่ยนัยาว จำะย�อใหห้มดลิะ ก็ตอ้งเข่ยนัเป็นั 

สืจำ. (เวน้ัวรรคเล็ิก) ชื่ม. เพราะคำาว�า สืจำ. ท่�มาจำากคำาว�า “สืมาชิื่กสืภ์าจำงัหวดั” 

เป็นัคำาหน่ั�ง ชื่ม. ท่�มาจำากเช่ื่ยงใหม�ก็เป็นัอ่กคำาหน่ั�ง จำง่ตอ้งใสื�เวน้ัวรรคขั�นัระหว�าง

ตวัย�อทั�งสืองตวั

เน่ั�องจำากราชื่บัณัฑิิตฯ ไดย้กตวัอย�างการเวน้ัวรรคตามกลุิ�มอกัษัรย�อเอา

ไวด่้มากๆ คร่จำง่ขอนัำาตวัอย�างของราชื่บัณัฑิิตฯ มาไวใ้นัหนัังส่ือเลิ�มน่ั�  ราชื่บัณัฑิิตฯ 
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ไดย้กตวัอย�างเอาไวว้�า “นัายเสืริม วนิิัจำฉยักุลิ ป.จำ. ม.ป.ชื่. ม.ว.ม.”5 คุณจำะเห็นั

ไดว้�าม่การเวน้ัวรรคระหว�างกลุิ�มอกัษัรย�อท่�มาจำากคำาคนัลิะคำากนัั โดย ป.จำ. ย�อ

มาจำากเคร่�องราชื่อิสืริยาภ์รณป์ฐมจุำลิจำอมเกลิา้ สื�วนั ม.ป.ชื่. ย�อมาจำากเคร่�อง

ราชื่อิสืริยาภ์รณ์มหาปรมาภ์รณ์ชื่า้งเผ่อก แลิะ ม.ว.ม. ย�อมาจำากเคร่�องราชื่

อิสืริยาภ์รณม์หาวชิื่รมงกุฎ

8. ตวัหนงัส่อ ตวัเลข และหน่วยมั่าตรวดั หรอ่หน่วยของตวัเลข

8.1 เวัน้วัรรคเล็่ก็ระหว่ัางตั้วััเล่ขีก็บััตั้วััหนงัสุ้อ 

จำำาไวเ้ลิยว�าตวัเลิขกบััตวัหนัังส่ือไม�ม่วนััเข่ยนัติดกนัั เชื่�นั วนััน่ั� คร่ด่�ม

กาแฟไป 3 แกว้ จำะเห็นัไดว้�าระหว�างคำาว�า “ไป” กบััเลิข 3 ตอ้งเวน้ัวรรค แลิะ

ระหว�างเลิข 3 กบััคำาว�า “แกว้” ก็ตอ้งเวน้ัวรรคเชื่�นักนัั

8.2 เวัน้วัรรคเล็่ก็หล่งัม่าตั้รวัดั้ หรอ้หน่วัยขีองตั้วััเล่ขี 

หลิงัมาตรวดัพวกเมตร เซนัติเมตร กิโลิเมตร ตอ้งเวน้ัวรรค เชื่�นั ท่�

ความล่ิก 200 เมตร เราพบัปลิาแองเกิ� ลิฟิชื่กว�า 200 สืายพนััธุิ์ ์พอมองเห็นัใชื่�

ไหมคะ ถา้เราไม�ไดเ้ข่ยนัตวัเลิขแลิะมาตรวดั เราก็ไม�ตอ้งเวน้ัวรรคค�ะ เชื่�นั ท่�

ความล่ิกสืองรอ้ยเมตรเราพบัปลิาแองเกิ� ลิฟิชื่กว�าสืองรอ้ยสืายพนััธุิ์ ์

สื�วนัหนั�วยของตวัเลิข หมายถ่ง ทุกอย�างท่�บั�งบัอกว�าเลิขขา้งหนัา้เป็นั

จำำานัวนัของอะไร เชื่�นั เดินัต�อไปอ่ก 10 กา้ว ก็จำะเห็นัตรอกแคบัทางซา้ยม่อ ตรง

น่ั� คำาว�า “กา้ว” เป็นัหนั�วยของตวัเลิข หลิงัหนั�วยของตวัเลิขตอ้งเวน้ัวรรคค�ะ แต�

ถา้ไม�ใชื่�หนั�วยตวัเลิขก็เข่ยนัติดกนััไปเลิยค�ะว�า เดินัต�อไปอ่กไม�ก่�กา้วก็จำะเห็นั

ตรอกแคบัทางซา้ยม่อ 

หลิายท�านัอาจำจำะเถ่ยงว�า เห็นัชื่ดัๆ เวน้ัหนั้าเวน้ัหลิงั ทำาไมบัอกว�า 

เวน้ัหลิงั ลิองด่ประโยคน่ั� นัะคะ

5 “หลิกัการเวน้ัวรรค” ของ ราชื่บัณัฑิิตฯยสืภ์า https://www.orst.go.th/iwfm_list.

asp?i=004000210401 1001%2F63ERK0317031 

ความล่ิก (เวัน้วัรูรูค 1) 200 (เวัน้วัรูรูค 1) เมตร (เวัน้วัรรค 2)  

เราพบัปลิาแองเกิ� ลิฟิชื่กว�า (เวัน้วัรูรูค 1) 200 (เวัน้วัรูรูค 1) สืายพนััธุิ์ ์ 

(เวัน้วัรรค 2) 

เวน้ัวรรค 1 ค่อ การเวน้ัวรรคระหว�างตวัเลิขกบััหนัังส่ือตามขอ้ 8.1 

สื�วนัเวน้ัวรรค 2 ค่อ การเวน้ัวรรคหลิังมาตรวดั หร่อหนั�วยของตัวเลิขตาม 

ขอ้ 8.2 ค�ะ

8.3 เวัน้วัรรคเล็่ก็หล่งัตั้วััเล่ขีทีี่�เป็ั้นหวััขีอ้

คนัชื่อบัเข่ยนันั�าจำะคุน้ัม่อกนััด่อย่�แลิว้ ในัทุกครั�งท่�เข่ยนัเลิขหวัขอ้ตอ้ง

เวน้ัวรรคเล็ิกหลิงัหวัขอ้เสืมอ เชื่�นั 

สิื�งท่�นิัยายตอ้งม่ ไดแ้ก�

1. ตวัลิะคร

2. ปมขดัแยง้

หร่อเชื่�นั

สิื�งท่�นิัยายตอ้งม่ ไดแ้ก�

(1) ตวัลิะคร

(2) ปมขดัแยง้

เห็นัใชื่�ไหมคะว�า ทุกครั�งท่�เข่ยนัหวัขอ้ตอ้งเวน้ัวรรค ไม�ใชื่�เวน้ัเพราะจุำด 

เพราะวงเล็ิบั หร่อเพราะเหตุผลิอ่�นัใด นัอกจำากเพราะมนััเป็นัหวัขอ้ แลิะแมร้าชื่

บัณัฑิิตฯ จำะไม�ไดก้ำาหนัด แต�เราทุกคนัก็ทราบักนััด่ตามธิ์รรมเน่ัยมนิัยมว�า แม้

จำะเข่ยนัหวัขอ้เป็นัตวัอกัษัรหร่อเคร่�องหมายก็ตอ้งเวน้ัวรรคเล็ิก เชื่�นั 

สิื�งท่�นิัยายตอ้งม่ ไดแ้ก�

ก. ตวัลิะคร

ข. ปมขดัแยง้

หร่อเชื่�นั
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สิื�งท่�นิัยายตอ้งม่ ไดแ้ก�

- ตวัลิะคร

- ปมขดัแยง้

8.4 เวัน้วัรรคเล็่ก็ระหว่ัางวันัแล่ะเวัล่า

อนััน่ั� เลิ�นัง�ายๆ เลิยค�ะ ถา้ม่ “วนัั” อย่�ขา้งหนัา้ ตอ้งเวน้ัวรรคก�อนัจำะม่

คำาว�า “เวลิา” เสืมอ เชื่�นั เขาเกิดวนััพุธิ์ เวลิา 11.00 นั. แต�ถา้อย่�ด่ๆ เป็นั “เวลิา” 

เลิยโดยไม�ม่ “วนัั” ก็ไม�ตอ้งเวน้ัวรรคค�ะ เชื่�นั เขาเกิดเวลิา 11.00 นั.  

9. เว�นวรรคุเล็กัตวัหนงัส่อไทยกับััภ์าษาต่างประเทศ

เวลิาท่�เราเข่ยนัตวัหนัังส่ือภ์าษัาไทยแลิว้ตอ้งเข่ยนัตวัอกัษัรภ์าษัาอ่�นั 

ใหเ้วน้ัวรรคเล็ิกระหว�างภ์าษัาไทยแลิะภ์าษัาต�างประเทศ เชื่�นั คนัองักฤษัเร่ยก

นักกระจำอกเทศว�า Ostrich

10. อ่�นๆ 

อ่�นัๆ ท่�ว�าน่ั� ไม�ใชื่�สิื�งท่�ราชื่บัณัฑิิตฯ กำาหนัด แต�เป็นัอ่�นัๆ ท่�สืำานัักพิมพ์

สื�วนัใหญ�กำาหนัด กลิ�าวค่อ การเวน้ัวรรคเล็ิกหลิงัเคร่�องหมายอ่�นัๆ นัอกเหน่ัอ

จำากท่�ราชื่บััณฑิิตฯ ระบุัไว ้ เชื่�นั เคร่�องหมาย !, ?, ฿, $ ใหเ้วน้ัวรรคหลิัง

เคร่�องหมายเพ่ยงครั�งเด่ยว มาด่ตวัอย�างกนััค�ะ

“เฮิย้! จำริงดิ� น่ั�แกไดเ้งินัเยอะขนัาดนัั�นัเลิย? ไม�นั�าเช่ื่�อเลิยว�ะ” ไอทิ้ม

มนััตะโกนัเส่ืยดงัลิั �นั ก็คนัท่�หาเงินัไดเ้ด่อนัลิะ 5,000฿ อย�างผม อย่�ด่ๆ ไปเลิ�นั

เกมสืโ์ชื่วไ์ดเ้งินัมา 1,000,000$ จำะไม�ใหไ้อทิ้มมนััตกอกตกใจำไดย้งัไง

นัอกจำากน่ั� อาจำม่ระเบ่ัยบัการเข่ยนัอ่�นัๆ ท่�องคก์รกำาหนัดข่� นั เชื่�นั หลิงั

คำาว�า ดงันัั�นั, ฉะนัั�นั, เพราะฉะนัั�นั, นัอกจำากน่ั� , อย�างไรก็ด่ แลิะอย�างไรก็ตาม 

ใหเ้วน้ัวรรค อย�างน่ั� ก็ตอ้งทำาตามระเบ่ัยบัของท่�ท่�เราเข่ยนังานัใหค้�ะ

กัระบัวนท่าสดุท�าย

1. กัรณ่ปัญหา คิุดไมั่ต่กัว่า ต�องเว�นวรรคุอยา่งไร

หากคิดยอ้นัไปในัหวัขอ้เก่�ยวกบััการเวน้ัวรรคเล็ิกระหว�างประโยคย�อย 

ราชื่บัณัฑิิตฯ กำาหนัดเอาไวแ้ค�ประโยครวมท่�ม่สืนััธิ์านัเช่ื่�อมใหเ้วน้ัวรรคระหว�าง

ประโยคย�อย จำง่เกิดคำาถามข่� นัว�า ถา้หากประโยคย�อยเหลิ�านัั�นั ไม�ม่สืนััธิ์านัเช่ื่�อม

ลิ�ะ ยงัจำะตอ้งเวน้ัวรรคหร่อไม�กนััแนั� อย�างเชื่�นั เขายน่ัอย่�ท�ามกลิางมวลิดอกไม ้

มองเธิ์อผ่ง้ดงามส่ืงค�าดั �งนัางหงสื ์ ประโยครวมน่ั� เกิดจำากประโยคสืองประโยค

ย�อย ค่อ 

ประโยคแรก เขายน่ัอย่�ทามกลิางมวลิดอกไม ้

ประโยคท่�สือง เขามองเธิ์อผ่ง้ดงามส่ืงค�าดั �งนัางหงสื ์

แต�ทั�งสืองประโยคน่ั� ไม�ม่สืนััธิ์านัเช่ื่�อม แลิว้ตอ้งเข่ยนัแบับัไหนักนััแนั�

แบับัทีี่� 1 เขายน่ัอย่�ท�ามกลิางมวลิดอกไม ้ มองเธิ์อผ่ง้ดงามส่ืงค�าดั �ง

นัางหงสื ์

แบับัทีี่� 2 เขาย่นัอย่�ท�ามกลิางมวลิดอกไมม้องเธิ์อผ่ง้ดงามส่ืงค�าดั �ง 

นัางหงสื ์

ในักรณ่น่ั� คร่ขอยกถอ้ยคำาในัหลิกัเกณฑิก์ารเวน้ัวรรคของราชื่บัณัฑิิตฯ 

มาไวใ้นัท่�น่ั� นัะคะ6

6 “หลิักการเวน้ัวรรค” ของ ราชื่บััณฑิิตยสืภ์า https://www.orst.go.th/iwfm_list. 

asp?i=004000210401 1001%2F63ERK0317031

“หลิกัเกณฑิน่์ั� เป็นัแนัวทางในัการปฏิบัติั แต�บัางครั�งอาจำเวน้ัวรรค

หร่อไม�เวน้ัวรรคก็ได ้ทั�งน่ั� ข่� นัอย่�กบััดุลิยพินิัจำของผ่เ้ข่ยนั

ตวัอย�าง

นัอกจำากเงินั ยงัม่โลิ�ทุกรางวลัิ หร่อ

นัอกจำากเงินัยงัม่โลิ�ทุกรางวลัิ”6 
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ดงันัั�นัคำาตอบัจำ่งเป็นัเร่�องง�ายๆ เลิยค�ะ เวัล่าเขีียนใหย้ดึ้หล่กั็เก็ณ์ฑ์์

ขีองราชบัณั์ฑิ์ตั้ฯ แตั้ถ่า้อะไรทีี่�ราชบัณั์ฑิ์ตั้ฯ ไม่่ก็ำาหนด้ไวั ้ ก็็ใหเ้ป็ั้นไปั้ตั้าม่

ด้ลุ่ยพิื้นิจขีองผ้เ้ขีียน 

ในัสื�วนัน่ั� คร่เคยถามเพ่�อนัๆ ฝ่� ายพิส่ืจำน์ัอักษัรว�า ใชื่อ้ะไรประกอบั

ดุลิยพินิัจำของตนั คร่ไดม้า 2 คำาตอบั ค่อ 1. อาศยัความชิื่นัตา กบัั 2. ธิ์รรมเน่ัยม

นิัยม ถา้ถามว�า สืองอย�างน่ั� ต�างกนััตรงไหนั นั�าจำะตรงท่�ขอ้ 1. เป็นัอตัตะวสิืยักว�า 

ค่อ มนััข่� นักบััตวับุัคคลิมากกว�า โดยคำาว�า “ชิื่นัตา” ไม�ใชื่�ตาเรา ตาท�านั ตา 

นัักเข่ยนั ตาของตา หร่อตาของป่�  แต�เป็นัตาของฝ่� ายพิส่ืจำน์ัอกัษัรท�านัท่�ตรวจำงานั

ใหเ้ราค�ะ สื�วนัขอ้ 2. มนััม่ความเป็นัภ์าวะวสิืยัมากกว�า ค่อ เป็นัสิื�งท่�คนัสื�วนัใหญ�

นิัยมเข่ยนักันัแบับันัั�นั ในัฐานัะนัักเข่ยนัหากตอ้งใชื่ดุ้ลิยพินิัจำก็เข่ยนัแบับั

ธิ์รรมเน่ัยมนิัยมนั�าจำะด่กว�าชิื่นัตาชิื่นัม่อ เพราะตาใครก็ตาคนันัั�นั มนััชิื่นักนัั

คนัลิะแบับัไดค้�ะ  

2. เพ่�อประโยชนแ์ห่งกัารจดัหน�า ไมั่ต่�องมั่าเถ่ยงกันั

หลิังจำากท่�คุณใชื่ค้วามพยายามอย�างยิ�งยวดเพ่�อท่�จำะเวน้ัวรรคตาม 

ราชื่บัณัฑิิตใหถ่้กตอ้ง แลิะใชื่ดุ้ลิพินิัจำแบับัถ่�ถว้นัด่แลิว้ พอหนัังส่ือออกมาเป็นัเลิ�ม 

คุณอาจำพบัว�า ม่บัางจุำดท่�เวน้ัวรรคไม�ตรงกบััตน้ัฉบับััของคุณ ไม�ตอ้งตกใจำค�ะ  

จำำาเอาไว ้“ประโยชื่น์ัแห�งการจำดัหนัา้อย่�เหน่ัอทุกสิื�ง” 

ปกติแลิว้เวลิาจำดัหนัา้ โปรแกรมท่�ใชื่จ้ำะพยายามตดัคำาใหพ้อด่หนัา้โดย

ไม�ฉ่กคำา อย�างคำาว�า “มโนัน่ัก” มนััจำะไม�ฉ่กคำาเป็นั “มโนั” อย่�บัรรทดับันั สื�วนั 

“น่ัก” อย่�บัรรทดัลิ�าง แต�จำะเอาทั�งคำาลิงมาไวบ้ัรรทดัลิ�างซ่�งอาจำจำะทำาใหบ้ัรรทดั

ลิ�างแออดัมากข่� นั ถา้ในัหน่ั�งบัรรทดัคำามนััเยอะเกินัไป โปรแกรมจำะบ่ับัชื่�องไฟ

แลิะเวน้ัวรรคใหแ้คบัลิง ถา้นั้อยไปโปรแกรมก็จำะขยายชื่�องไฟแลิะเวน้ัวรรคให้

กวา้งข่� นั แต�หากจำดัหนัา้ไม�ลิงตวัจำริงๆ ทางท่มงานัจำดัทำาหนัังส่ือจำะพิจำารณาตดั

เวน้ัวรรคออก หร่อเพิ�มเวน้ัวรรคเขา้ไป เพราะฉะนัั�นัไม�ตอ้งคิดมาก ทำาตน้ัฉบับัั

ใหค้รบัถว้นัสืมบั่รณ์ท่�สุืดไวก้�อนั ในัเร่�องของการจำดัหนั้าปลิ�อยใหเ้ป็นัหนั้าท่� 

ของท่มงานัเขาค�ะ

คร่คิดว�าบัทน่ั� จำะเป็นัประโยชื่น์ักบััม่อใหม�มากๆ เพราะทุกสืำานัักพิมพ์

ยด่หลิกัการเวน้ัวรรคตามราชื่บัณัฑิิตฯ ร�วมกบััหลิกัเกณฑิท่์�สืำานัักพิมพก์ำาหนัด 

ถา้ตรงไหนัตอ้งใชื่ดุ้ลิยพินิัจำก็ใชื่ว้ิธ่ิ์ชิื่นัตา (ของฝ่� ายพิส่ืจำน์ัอักษัร) หร่อไม�ก็

ธิ์รรมเน่ัยมนิัยม แต�ยงัไงๆ ก็ไม�ใชื่�เวน้ัตามจำงัหวะหายใจำแนั�นัอนั ยำ�า! “ไม่่ใช่่ต่าม่

จังัหว้ะหายใจั” คร่ไม�ปลิ�อยมุกเมดลัิลิา ออบัลิองกาตาแลิว้ ปลิ�อยบั�อย เด่�ยว 

มุกฝ่่ด!
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ตราบัใดท่�คุณุยงัลงม่ั่อทำา

คุณุก็ัยงัอย ่บ่ัน

เส�นทางแห่งคุวามั่สำาเรจ็
คุรว่ลัภ์์

บัทท่� 6 

กัารเข่ยนย่อหน�า

ย�อหนัา้ ค่อ การเข่ยนัขอ้ความในับัรรทดัใหม�โดยร�นับัรรทดัแรกไปทาง

ซา้ยใหม้ากกว�าบัรรทดัอ่�นัๆ ย�อหนัา้ม่ประโยชื่น์ัมาก เพราะนัอกจำากจำะชื่�วยให้

นิัยายไม�ติดกนััเป็นัพ่ด อ�านัง�าย สืบัายตาแลิว้ ยงัเป็นัการวางกลุิ�มขอ้ความในั

เร่�องเด่ยวกนััไวใ้นัย�อหนัา้เด่ยวกนััอ่กดว้ย

นัักเข่ยนัหลิายท�านัสืามารถย�อหนั้าไดเ้องโดยอตัโนัมติั แต�ในัขณะ

เด่ยวกนััก็ยงัม่นัักเข่ยนัรุ�นัตั�งไข�อ่กหลิายท�านัท่�ไม�ทราบัว�าจำะย�อหนัา้เม่�อไหร� แลิะ

จำะทำาใหแ้ต�ลิะย�อหนั้าม่ความเช่ื่�อมโยงกนััไดอ้ย�างไร มาพบักบััคำาตอบัไดใ้นั 

บัทน่ั� ค�ะ

เม่ั่�อไหรคุ่วรยอ่หน�า

เม่�อสืองสืามเด่อนัท่�แลิว้ ม่นัักเร่ยนัท�านัหน่ั�งอินับ็ัอกซม์าถามคร่ว�า  

เม่�อไหร�ควรจำะย�อหนั้า คร่ก็ตอบัไปว�า เม่�อเราจำะเปล่ิ�ยนัเร่�องค�ะ ทว�านัักเร่ยนั 

คนันัั�นักลิบััถามต�อว�า 

“แลิว้ทำายงัไงถ่งจำะร่ว้�า เราจำะเปล่ิ�ยนัเร่�องแลิว้ เพราะเข่ยนัมาทั�งเร่�อง 

มนััก็เร่�องเด่ยวกนััหมดน่ั�ครบัั” 

คร่เช่ื่�อว�าในัเม่�อม่คนัหน่ั�งไม�ทราบั ก็คงจำะม่อ่กหลิายคนัท่�ไม�ทราบั 

เชื่�นักนัั แลิะเม่�อคร่ทราบัว�าคุณไม�ทราบั นัั�นัก็แปลิว�า มนััเป็นัภ์ารกิจำท่�เบ่ั� องบันั

เขาสื�งมาใหค้ร่ แทนัท่�คร่จำะบัอกนัักเร่ยนัท�านันัั�นัเพ่ยงคนัเด่ยว คร่จำ่งตดัสิืนัใจำ 

มาบัอกพวกเราทุกคนัในัท่�น่ั�  
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การจำะทราบัว�า เม่�อไหร�ควรย�อหนัา้ เราจำำาเป็นัจำะตอ้งทราบั “โครงสืรา้ง

ของย�อหนัา้” เส่ืยก�อนั ในัย�อหนัา้โดยปกติแลิว้จำะประกอบัไปดว้ย

1. ใจำความหลิกั แลิะ

2. ขอ้ความอ่�นัๆ ท่�เขา้มาสืนัับัสืนุันัใจำความหลิกั

ดงันัั�นัก�อนัท่�คุณจำะเข่ยนัย�อหนัา้สืกัย�อหนัา้หน่ั�ง ขอใหคุ้ณคิดเส่ืยก�อนั

ว�าสิื�งท่�คุณตอ้งการจำะส่ื�อจำริงๆ แลิว้ ค่ออะไร สืมมุติคุณอยากจำะบัอกคนัอ�านัว�า 

“ดวงตาของเขาหวานัมาก” น่ั� ค่อใจำความหลิัก สื�วนัการท่�คุณจำะบัรรยายว�า  

ดวงตากลิมโต ม่แพรวนัำ�าระยบััพรายในัดวงตา ขนัตายาวงอนั ลิว้นัแลิว้แต�เป็นั

สิื�งท่�เขา้มาสืนัับัสืนุันัใจำความหลิกัทั�งสิื� นั เม่�อคุณเข่ยนัทั�งใจำความหลิกัแลิะสิื�งท่�

เขา้มาสืนัับัสืนุันัเสืร็จำ ก็เร่ยกว�าจำบัเร่�องตาสืวย ใหคุ้ณย�อหนัา้เพ่�อกลิ�าวถ่งเร่�อง

อ่�นัต�อไปไดเ้ลิย เชื่�นั

น้ยนาขอ่งเขากิลมิโตั้ นิลใส่ แวัวัตั้ารูะยบ้พรูายปรูะดิจุนำ�างามิท่ี่� กิลอ่กิ

กิลิ�งอ่ยูใ่นดิวังเพช่รู แลดิวังเพช่รูน่� ก็ิยง้อ่ยูภ่์ายใตั้ข้นตั้ายาวังอ่นท่ี่� ยิ� งขบ้เนตั้รูคมิ

ให้ด้ิูห้วัานฉ่ำำ�าข่�นไปอ่่กิ

ยอ่่ห้นา้ ข่�นขอ้่ควัามิให้ม่ิ

แต�ถา้ใจำความของคุณ ค่อ “เขาหลิ�อมาก” ขอ้ความท่�ว�านััยน์ัตากลิมโต

หวานัฉำ �า ขนัตายาวงอนั ผิวขาวใสืเหม่อนัเน่ั� อหยก ด่แลิว้หลิ�อสุืดในัสืามโลิก ลิว้นั

แลิว้แต�เป็นัสิื�งท่�สืนัับัสืนุันัใจำความหลิกัทั�งสิื� นั คุณก็ใสื�ทั�งหมดนัั�นัลิงไปไดเ้ลิยค�ะ 

เข่ยนับัอกความหลิ�อเร่ยบัรอ้ยแลิว้ค�อยย�อหนัา้ ออกมาเป็นัแบับัน่ั� ค�ะ

ผิิวัห้นา้ขอ่งเขาเรูย่บรูื� นเห้มืิอ่นเนื� อ่ห้ยกิขาวั น้ยนาเขากิลมิโตั้ นิลใส่ 

แวัวัตั้ารูะยบ้พรูายปรูะดิจุนำ�างามิท่ี่� กิลอ่กิกิลิ�งอ่ยูใ่นดิวังเพช่รู แลดิวังเพช่รูน่� ก็ิยง้

อ่ยูภ่์ายใตั้ข้นตั้ายาวังอ่นท่ี่� ยิ� งขบ้เนตั้รูคมิให้ด้ิูห้วัานฉ่ำำ�าข่�นไปอ่่กิ ถึ่งข้�นท่ี่� ห้ากิจะ

กิล่าวัวัา่ คนคนน่� ม่ิดิวังห้น้าห้วัานท่ี่� สุ่ดิในบรูรูดิาบุรูุษเพศตั้้�งแตั้่โลกิลงไปถึ่ง

บาดิาล ข่�นไปจรูดิส่วัรูรูค ์16 ช่้�นฟ้้า รูวัมิตั้ลอ่ดิที่กุิถึิ� นฐานใดิๆ ในส่ากิลจก้ิรูวัาล 

ก็ิคงมิิใช่ค่ำากิลา่วัท่ี่� มิากิเกิินไปน้กิ

หลิ�อเบัอรน่์ั� แลิว้จำะเอาอะไรอ่ก ข่� นัย�อหนั้าใหม�เลิยค�ะ ไปต�ออย�าแชื่�ท่�

ความหลิ�อเด่�ยวนิัยายไม�จำบั

ท่�จำริงแลิว้การกำาหนัดใจำความก็เหม่อนัการวางกรอบัขอแต�ลิะย�อหนั้า

เอาไว ้ลิองด่ตวัอย�างจำากเร่�องสืั�นัเร่�อง “หนุั�มเพลิบัอย” ของคร่นัะคะ ขั�นัแรกคิด

ใจำความหลิกัก�อนั อย�างน่ั� ค�ะ

ย�อหนัา้แรก – ม่ผ่ห้ญิงเขา้มารุก แลิว้พระเอกก็สืนัอง

ย�อหนัา้ท่�สือง – เลิา้โลิมจำนัเธิ์อม่อารมณ์

ย�อหนัา้ท่�สืาม – พระเอกเห็นัเพ่�อนันัอนัอย่�ขา้งๆ เลิยร่ต้วัว�าฝั่นั แต�ก็

ทำาต�อ

การท่�เรากำาหนัดใจำความในัแต�ลิะย�อหนั้าเอาไวอ้ย�างน่ั�  เราจำะไม�หลิง

ประเด็นัว�าเราจำะเข่ยนัอะไรลิงไปในัแต�ลิะย�อหนัา้บัา้งค�ะ มาอ�านักนััเลิยนัะคะ 

อย่�ด่ๆ ก็ม่หญิงสืาวในัชุื่ดคลุิมยาวส่ืขาวแนับัเน่ั� อคนัหน่ั�งทอดกาย

ลิงขา้งๆ สืองแขนัขาวกลิมกล่ิงกระวดัรดัตวัผมไว ้ ในัขณะท่�กล่ิบัปากนุั�มนิั�ม

ของเธิ์อบัดขย่� อย�างเร�ารอ้นัลิงบันัริมฝ่่ปากผม ในัเม่�อเธิ์อเสืนัอใหถ่้งขนัาดน่ั�  

ผมก็เลิยสืนัองกลิบััดว้ยการสือดลิิ� นัเขา้โรมรนััพนััต่ ม่อไมล้ิบ่ัไลิไ้ปทั �วผิวกาย

ขาวผุดผ�อง ผมสืมัผสัืเธิ์อผ�านัชุื่ดยาวส่ืขาวบัางเบัาจำนัแทบัจำะเห็นัเน่ั� อในั ตั�งแต�

หนัา้ทอ้งแบันัราบั เอวคอดกิ�ว จำรดสืะโพกผาย หร่อแมแ้ต�สืองมณฑิาทองต่ม

เต�ง ผมก็ไม�เวน้ัไวใ้หเ้ส่ืยชื่าติชื่ายชื่าตร่ 

ผมถอนัรอยจำบ่ัอนััรุ�มรอ้นัออกแลิว้ซบัหนัา้ลิงเฟ้นัฟัดเน่ั� อทรวงหนัั�นั

แนั�นั เร่อนัผมยาวดำา เล่ิ�อมประกายมนััวาวเหม่อนัแสืงจำนััทรส์ืะทอ้นัวงนัำ�า

ยามรตัติกาลิของเธิ์อนัั�นัแผ�กระจำายไปบันัท่�นัอนั แถมยงัสืะบัดัเร�าไปตามแรง

ขยบัักระสืบัักระสื�ายของเจำา้ตวั มนัับั�งบัอกว�า เธิ์อกำาลิงัสืำาเริงสืำาราญไดท่้�
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พอจำะเห็นัแลิว้ใชื่�ไหมคะว�า 

1. กำาหนัดใจำความ

2. เข่ยนัใจำความแลิะขอ้ความสืนัับัสืนุันั 

3. จำบัขอ้ 2. เม่�อไหร� ย�อหนัา้ เปล่ิ�ยนัใจำความใหม� 

ทำาไปเร่�อยๆ แบับัน่ั� ค�ะ

เร่�องสืั�นัเร่�องหนุั�มเพลิบัอยไดร้บััการต่พิมพค์รั�งแรกในันิัตยสืารเร่�องผ่ 

ภ์ายหลิังคร่นัำามารวบัรวมไวใ้นัอ่บุั�กช่ื่�อ “เร่�องเลิ�าจำากโลิงศพ” คุณสืามารถ

ติดตามฟังหนัังส่ือเส่ืยงเร่�องเลิ�าจำากโลิงศพทางชื่�องยท่่ป้ “คร่วลัิภ์ปั์�นันัักเข่ยนั & 

หนัังส่ือเส่ืยงถ่กลิิขสิืทธิิ์�” หร่อซ่� ออ่บุั�กสืไ์ดท่้� Meb นัะคะ ในัเลิ�มจำะรวบัรวมเร่�องสืั�นั

ผ่ของคร่วลัิภ์ท่์�เคยต่พิมพก์บัันิัตยสืารต�างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนััค�ะ

คุวามั่เช่�อมั่โยงระหว่างยอ่หน�า

การท่�เราจำะเข่ยนัความเช่ื่�อมโยงระหว�างย�อหนัา้ เราจำะตอ้งมองใหอ้อก

เส่ืยก�อนัว�าเราจำะบัอกอะไรกบััคนัอ�านั  อย�างเร่�องหนุั�มเพลิบัอย เหตุการณท่์�เกิด

ข่� นัตรงน่ั�  สิื�งท่�คร่ตอ้งการจำะบัอกกบััคนัอ�านั ค่อ ม่ผ่ผ่ห้ญิงมานัอนักบััพระเอก 

จำากนัั�นัคร่ถ่งไดคิ้ดว�าจำะนัำาเสืนัอยงัไง คร่ก็ค�อยๆ คิดว�าจำะใหผ่้ห้ญิงมารุกพระเอก 

พระเอกสืนัอง แต�ก็ยงัมองเหน็ัเพ่�อนันัอนัอย่�ขา้งๆ พระเอกคิดว�าตวัเองฝั่นั ลิงัเลิ

ว�าจำะต่�นัด่ไหม แต�สุืดทา้ยโดนัผ่ยั �วหนัักเลิยทำาต�อ จำากนัั�นัคร่ก็เอาสิื�งท่�คิดไวม้าสื

รา้งเป็นัใจำความในัแต�ลิะย�อหนัา้ ไดเ้ป็นั

ย�อหนัา้แรก – ม่ผ่ห้ญิงเขา้มารุก แลิว้พระเอกก็สืนัอง

ย�อหนัา้ท่�สือง – เลิา้โลิมจำนัเธิ์อม่อารมณ์

ย�อหนัา้ท่�สืาม – พระเอกเห็นัเพ่�อนันัอนัอย่�ขา้งๆ เลิยร่ต้วัว�าฝั่นั แต�ก็

ทำาต�อ

เหม่อนักบััท่�เข่ยนัเอาไวใ้นัตอนัตน้ั 

ดงันัั�นั คร่มองว�าการทำาย�อหนัา้ใหเ้ช่ื่�อมโยงกนัั ตอ้งเกิดจำากกระบัวนัการ

คิดแลิะการนัำาเสืนัอเป็นัลิำาดับัขั�นั เม่อเราคิดออกแลิว้เอามาทำาเป็นัใจำความ  

ยงัไงเส่ืยแต�ลิะย�อหนัา้ก็จำะตอ้งม่ความสือดคลิอ้งกนััอย่�ในัตวั

ท่น่ั� มาถ่งทริคของคร่คนัเด่ยวบัา้งนัะคะ ทริคน่ั� คร่ไม�ไดใ้ชื่ใ้นัทุกๆ การ

เข่ยนั แต�จำะใชื่เ้ฉพาะในัเวลิาท่�เข่ยนัออกมาแลิว้ไม�ร่ส่้ืกถ่งความเช่ื่�อมโยงของ

แต�ลิะย�อหนั้า นัั�นัค่อ คร่ใชื่ก้ฎท่�ตั�งข่� นัมาเองว�า ย่อหนา้ทีี่�แล่ว้ัจบัตั้รงไหน 

ยอ่หนา้ใหถ้ดั้ไปั้ใหเ้ริ�ม่ตั้รงนั�น

ลิองพิจำารณาขอ้ความน่ั� นัะคะ

ถ่งกระนัั�นัสืายตาเจำา้กรรมของผมก็แวบัไปเห็นัไอนั้ัทมันันัอนัด่

โทรทศัน์ัอย่�อ่กซ่กหน่ั�งของเต่ยง เพ่�อนัผมมนัันัอนัอย่�ตรงโน้ันั ผมนัอนัอย่�ตรง

น่ั�  เราเชื่�าหออย่�กนััสืองคนั แลิว้ม่ผ่ห้ญิงมานัอนัตรงกลิางไดไ้ง ผมเพิ�งร่ต้วัเอา

ตอนันัั�นัว�ากำาลิงัฝั่นัอย่� แต�กลิบััไม�แนั�ใจำว�าควรจำะต่�นัด่หร่อต�อด่ ทว�าในัทนััท่

ท่�เร่ยวนิั� วบัอบับัางซอกซอนัลิงไปใตเ้สืน้ัผมสืั�นัเก่อบัติดหนัังศ่รษัะของผม 

ความรญัจำวนัใจำก็แผ�ซ�านัจำนัผมตอ้งกดริมฝ่่ปากลิงบันัยอดมณฑิา ยอมจำมดิ�ง

ลิงไปในัความหฤหรรษ์ัอ่กครั�ง 

(จำาก “หนุั�มเพลิยบ์ัอย”)

ตั้ย. 1 ทบััทรวงทองคำาประดบััทบััทิมลิอ้มเพชื่รในัต่โ้ชื่วข์องรา้นั

เคร่�องประดบััหา้มเทา้เมธิ์าพรเอาไว ้เธิ์อไม�ไดบ้ัา้เพชื่รนิัลิจิำนัดา แต�เพราะ

ร่ปลิกัษัณะท่�ด่คลิา้ยทบััทรวงโบัราณท่�ส่ืญหายไปในัยุคสืงครามคร่เสืดนัั�นั 

ต�างหากท่�ทำาใหเ้ธิ์อตอ้งเพ�งพิศ ถ่งแมข้อบัทบััทิมท่�ถ่กเจำ่ยระไนัจำนัเร่ยบัแลิะ

บัางเฉ่ยบัจำะบั�งบัอกว�ามนััถ่กตดัดว้ยเคร่�องเจำย่สืมยัใหม� แต�เจำา้แม�เซลิฟ่� อย�าง

เธิ์อก็อดไม�ไดท่้�จำะตอ้งกดชื่ตัเตอรส์ืกัแชื่ะสืองแชื่ะ ถ�ายตวัเองพรอ้มสืรอ้ยท่�

โชื่วไ์วแ้ลิว้อพัเดตสืเตตสัืว�า “ไม่ิใช่ข่อ่งในตั้ำานาน แตั้อ่่ลง้กิารูงานส่รูา้ง” 
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เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

คุณจำะเห็นัไดว้�าตวัอย�างน่ั�  ย�อหนัา้แรกจำบัท่�อพัสืเตตสัื แต�ย�อหนัา้สือง

ข่� นัตน้ัท่�ขอ้ความของพชื่รวสุื ถา้อ�านัผ�านัๆ ก็อาจำจำะไม�ม่อะไร แต�สื�วนัตวัคร่แลิว้ 

คร่มองว�าสืองย�อหนัา้น่ั� มนััสืามารถต�อกนััไดเ้น่ัยนักว�าน่ั�  ลิองด่ตวัอย�างท่�สือง จำาก

เร่�องเชื่อภ์กัติ�นิัรภ์พของคร่นัะคะ (เร่�องน่ั� ตอนัสื�งนิัตยสืาร ช่ื่�อ “The Heart of 

Sondoria หวัใจำแห�งซอนัโดเร่ย” ค�ะ) 

“เมืิ� อ่ก่ิ�แม่ิเรูาคยุไลน์กิบ้แม่ิขอ่งเมิย ์แลว้ัมิาถึามิเรูาแปลกิๆ เก่ิ� ยวักิบ้

เมิย ์เรูาส่้งห้รูณก์ิลว้ัจะเกิิดิเรูื� อ่งรูา้ย ส่ถึานกิารูณใ์นซ่ิเรู่ยตั้อ่นน่� ยิ� งวัุน่วัาย 

อ่ยูด่ิว้ัย เมิยป์ลอ่ดิภ์ย้ดิไ่ห้มิ” อย่�ๆ  ก็ม่ขอ้ความในัอินับ็ัอกซโ์ชื่วข่์� นัมาอย�างน่ั�  

แลิะมนััมาจำากพชัื่รวสุื เพ่�อนัของเธิ์อ

ตั้ย 2. ทบััทรวงทองคำาประดบััทบััทิมลิอ้มเพชื่รในัต่โ้ชื่วข์องรา้นั

เคร่�องประดบััหา้มเทา้เมธิ์าพรเอาไว ้เธิ์อไม�ไดบ้ัา้เพชื่รนิัลิจำินัดา แต�เพราะ

ร่ปลิกัษัณะท่�ด่คลิา้ยทบััทรวงโบัราณท่�ส่ืญหายไปในัยุคสืงครามคร่เสืดนัั�นั 

ต�างหากท่�ทำาใหเ้ธิ์อตอ้งเพ�งพิศ ถ่งแมข้อบัทบััทิมท่�ถ่กเจำ่ยระไนัจำนัเร่ยบัแลิะ

บัางเฉ่ยบัจำะบั�งบัอกว�ามนััถ่กตดัดว้ยเคร่�องเจำย่สืมยัใหม� แต�เจำา้แม�เซลิฟ่� อย�าง

เธิ์อก็อดไม�ไดท่้�จำะตอ้งกดชื่ตัเตอรส์ืกัแชื่ะสืองแชื่ะ ถ�ายตวัเองพรอ้มสืรอ้ยท่�

โชื่วไ์วแ้ลิว้อพัเดตสืเตตสัืว�า “ไม่ิใช่ข่อ่งในตั้ำานาน แตั้อ่่ลง้กิารูงานส่รูา้ง” 

เพิ�งลิงร่ปเสืร็จำหมาดๆ สืัญญาณข้อความเข้าทางเฟสืบุั�คสื์ก็ 

แจำง้เต่อนัตวัแดงแจ๋ำ ตอนัแรกเธิ์อคิดว�าจำะเป็นัขอ้ความจำากเพ่�อนัสืาวสื�งมา

กร่�ดกร�าดกบััทบััทรวงเสืน้ันัั�นั แต�ผิดคาด คนัท่�ติดต�อมากลิบััเป็นัเพ่�อนัผ่ช้ื่าย…

พชื่รวสุืนัั�นัเอง

“เมืิ� อ่ก่ิ� แม่ิเรูาคุยไลน์กิ้บแม่ิขอ่งเมิย์ แลว้ัมิาถึามิเรูาแปลกิๆ  

เก่ิ� ยวักิ้บเมิย ์เรูาส่้งห้รูณก์ิล้วัจะเกิิดิเรูื� อ่งรูา้ยส่ถึานกิารูณใ์นซ่ิเรู่ยตั้อ่นน่�  

ยิ� งวัุน่วัายอ่ยูด่ิว้ัย เมิยป์ลอ่ดิภ์ย้ดิไ่ห้มิ”

(จำากเชื่อภ์กัตินิัรภ์พ)

คุณจำะเห็นัไดว้�าย�อหนัาแรกจำบัท่�อพัสืเตตสัื ย�อหนัา้ท่�สืองก็ข่� นัดว้ยกา

รอพัสืเตตสัืเชื่�นักนัั ย�อหนั้าท่�สืองจำบัท่�ม่เพ่�อนัผ่ช้ื่ายอินับ็ัอกซเ์ขา้มา ย�อหนั้าท่�

สืามก็ข่� นัตน้ัดว้ยขอ้ความท่�เพ่�อนัผ่ช้ื่ายคนันัั�นัอินับ็ัอกซเ์ขา้มา น่ั�ค่อสิื�งท่�คร่บัอก

ว�าย�อหนัา้ท่�แลิว้จำบัตรงไหนั ย�อหนัา้ถดัมาใหเ้ริ�มตรงนัั�นั ใชื่ว้ธ่ิิ์น่ั� แลิว้ คร่ร่ส่้ืกว�า

อ�านัล่ิ�นัไหลิข่� นัค�ะ ลิองนัำาไปใชื่ด่้นัะคะ 
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บัทท่� 7 

กัารบัรรยายขั�นพ่�นฐาน

ก�อนัอ่�นัคร่ตอ้งขอยำ�าก�อนันัะคะว�า การบัรรยายไม�ม่ร่ปแบับัตายตัว 

เพราะนิัยายเป็นังานัศิลิปะ มนััไม�ม่ถ่กหร่อผิด แต�หากคุณเป็นันัักเข่ยนัรุ�นัตั�งไข� 

แลิะไม�ร่ว้�าจำะบัรรยายอย�างไรจำริงๆ ก็ทำาตามวธ่ิิ์ท่�คร่แนัะนัำาไปก�อนัไดค้�ะ เม่�อไหร�

ท่�คุณเข่ยนัจำนัคลิ�องแลิะสืามารถสืรา้งสืรรคก์ารบัรรยายของตวัเองไดแ้ลิว้ค�อย 

โผบิันัอย�างสืง�างามดว้ยตวัเอง ท่�สืำาคญั ค่อ อย�ากลิวัท่�จำะเริ�มนัะคะ เพราะถา้ไม�ม่

กา้วแรก ก็จำะไม�ม่กา้วต�อไป แลิะจำะไม�ม่กา้วท่�ไปถ่งเสืน้ัชื่ยัค�ะ ไม�พด่พรำ �าทำาเพลิง 

เขา้เร่�องเลิยแลิว้กนัั

วิธ่ีเข่ยนบัรรยายขั�นพ่�นฐาน

ก�อนัท่�คุณจำะบัรรยายสิื�งของในัฉาก คุณจำะตอ้งมองเห็นัภ์าพของมนัั

อย�างชื่ดัเจำนั แลิว้ตั�งคำาถามว�า “อะไร ม่ลิกัษัณะอย�างไร” จำากนัั�นัเพิ�มคำาถามท่�

เป็นัรายลิะเอ่ยดลิงไปเร่�อยๆ ไม�ว�าจำะเป็นัส่ื ลิวดลิาย แลิะอ่�นัๆ มาแสืดงวธ่ิิ์ทำา

กนััค�ะ 

อะไร = ตน้ัไม้

ม่ลิกัษัณะอย�างไร = ส่ืงใหญ�

ม่ส่ือะไร = ลิำาตน้ัส่ืนัำ�าตาลิไหม ้

ท่น่ั� ก็เอาทั�งหมดมารวมกนััใหเ้ป็นัประโยคโดยท่�คุณอาจำใชื่ป้ระโยค

หลิายประโยคในัการบัรรยายสิื�งของชิื่� นัเด่ยวก็ได ้ จำากสิื�งท่�ประมวลิไวข้า้งตน้ั 

จำะไดเ้ป็นั

ตั้น้ไม่ต้ั้น้นั�นสุ้งใหญ้ ่ล่ำาตั้น้ขีองม่นัมี่สีุนำ�าตั้าล่ไหม่ ้

คุรไ่มั่ไ่ด�เกิัดมั่าปุ� บัเกัง่ปั�บั

คุรก็่ัเริ�มั่ต�นด�วยกัารหดัเข่ยน 

กั. ไกั ่ข. ไข ่เหม่ั่อนคุณุ

คุรท่ำาได�คุณุก็ัทำาได�คุ่ะ
คุรว่ลัภ์์
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เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

ไดป้ระโยคน่ั� แลิว้ มาคิดต�อว�าอะไรเก่�ยวกบััตน้ัไมต้น้ัน่ั� ท่�คุณยงัไม�ได้

อธิิ์บัาย กิ�งของมนัั ใบัของมนัั ทรงพุ�ม ลิองคิดหร่อเล่ิอกด่ว�าม่อะไรในัจิำนัตนัาการ

ของคุณท่�คุณยงัไม�ไดบ้ัอกคนัอ�านั จำากนัั�นัตั�งคำาถามเดิม

อะไร = ใบัไม้

ม่ลิกัษัณะอย�างไร = ยาวเร่ยว

ม่ส่ือะไร = แดงสืม้ทั�งตน้ั

---ข่� นัใหม�---

อะไร = ทรงพุ�ม

ม่ลิกัษัณะอย�างไร = แผ�กวา้ง

ทรงพุ�มไม�ม่ส่ืก็ไม�ตอ้งใสื�

จำากนัั�นัเอามารวมกนััเป็นัประโยค ท่น่ั� คุณก็จำะไดเ้ป็นั 

ตั้น้ไม่ต้ั้น้นั�นสุ้งใหญ้ ่ ล่ำาตั้น้ขีองม่นัมี่สีุนำ�าตั้าล่ไหม่ ้ที่ว่ัาใบัขีองม่นั

ก็ล่บััเป็ั้นสีุแด้งสุม้่ตั้ล่อด้ที่ั �วัที่ั�งที่รงพืุ้ม่่ทีี่�แผ่ก็วัา้ง

หร่ออาจำะเป็นั

ตั้น้ไม่ต้ั้น้นั�นสุ้งใหญ้่ ล่ ำาตั้น้ขีองม่นัมี่สีุนำ�าตั้าล่เขีม้่รบััก็บััใบัสีุแด้ง

สุม้่แล่ะที่รงพืุ้ม่่ทีี่�แผ่ก็วัา้ง

การท่�คุณจำะบัรรยายอย�างไร สื�วนัหน่ั�งข่� นักบััเน่ั� อเร่�องแลิะอารมณฉ์าก

ดว้ย ทั�งน่ั� เร่�องของอารมณฉ์าก คุณสืามารถติดตามไดใ้นั “บัทท่� 8 การสืรา้งฉาก

เหตุการณ”์ นัะคะ 

การเข่ยนับัรรยายโดยมากมกัจำะยากท่�คำาแรก ถา้คุณจำะเข่ยนัแลิว้คิด

ไม�ออก ใหต้ั�งประธิ์านัของประโยคไวก้�อนัแลิว้ตามดว้ยกิริยา เด่�ยวมนััไดเ้อง ลิอง

เป็นัโคมไฟบัา้งนัะคะ คุณลิองจำินัตนัาการโคมไฟแบับัจำ่นัโบัราณ ไม�ร่จ้ำะเข่ยนั

อะไร เข่ยนัประธิ์านัของประโยคไวก้�อนั ประธิ์านั ค่อ โคมไฟ เข่ยนัคำาว�าโคมไฟ

ลิงไปค�ะ

โคม่ไฟ้

ท่น่ั� ลิองถามตวัเองถ่งรายลิะเอ่ยดของมนัั เชื่�นั 

ม่ลิกัษัณะอย�างไร = ทรงกลิม

ส่ื = แดงสืด

ทำาจำากอะไร = กระดาษั

เอาทั�งหมดมาเข่ยนั จำะไดเ้ป็นั 

โคม่ไฟ้ก็ระด้าษที่รงก็ล่ม่สีุแด้งสุด้ 

คุณจำะเห็นัไดว�า สิื�งท่�คุณเข่ยนัลิงไปเป็นัแค�ภ์าคประธิ์านั แต�ไม�ม่ภ์าค

แสืดง มนััจำง่ยงัไม�เป็นัประโยค ดงันัั�นัคุณตอ้งคิดหาภ์าคแสืดง ลิองตั�งคำาถามกบัั

ตวัเองว�า โคมน่ั�มนัั “ทำาอะไร” หร่อ “ถ่กทำาอะไร” หร่อ “อย่�ท่�ไหนั” มาลิองด่

กนัันัะคะ เชื่�นั

โคมทำาอะไร = สื�อง

ต�ออะไร = แสืง

แสืงเป็นัอย�างไร = ส่ืสืม้ทอง

สื�องอย�างไร = ออกมาไม�ขาดสืาย

ไดเ้ป็นั โคม่ไฟ้ก็ระด้าษที่รงก็ล่ม่สุแีด้งสุด้สุอ่งแสุงสุสีุม้่ที่องออก็ม่า

ไม่่ขีาด้สุาย

หากคุณตั�งคำาถามไปเร่�อยๆ แลิะตอบัตามภ์าพในัจิำนัตนัาการของคุณ

เอง คุณก็จำะไดป้ระโยคท่�ซบััซอ้นัข่� นั เชื่�นั

โคม่ไฟ้ก็ระด้าษที่รงก็ล่ม่สีุแด้งสุด้ถ้ก็แขีวันก็บััผนังด้า้นนอก็ขีอง 

ตั้ัวับัา้นเรียงรายไปั้ตั้าม่ที่างระเบีัยง พื้วัก็ม่ันสุ่องแสุงสีุสุม้่ที่องออก็ม่า 

ไม่่ขีาด้สุาย

ไหนัๆ ก็ไหนัๆ คร่ขอใหท้ริคเล็ิกๆ ไวส้ืักนิัดหน่ั�ง คุณด่วล่ิน่ั� นัะคะ  

โคม่ไฟ้ก็ระด้าษที่รงก็ล่ม่สีุแด้งสุด้ ประธิ์านัของประโยค ค่อ โคมไฟ นัอกนัั�นั

เป็นัสื�วนัขยายหมดเลิย คร่เองก็เป็นัคนัหน่ั�งค�ะท่�ชื่อบัเข่ยนัสื�วนัขยายยาวๆ แต�

ความจำริงแลิว้ถา้มนััยาวมากคนัอ�านัอ�านัแลิว้อาจำจำะม่นัได ้คุณอาจำตดัสื�วนัขยาย
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ออกบัา้ง เพราะสิื�งของในัฉากมนััไม�ไดส้ืำาคญัเท�าเหตุการณ ์จำะเหล่ิอแค� “โคมไฟ

ส่ืแดงสืดถ่กแขวนักับัผนัังดา้นันัอก” ก็ได ้ หร่อคุณอาจำแยกมันัออกมาเป็นั 

ประโยคสืั�นัๆ ก็ได ้ด่นัะคะ

โคม่ไฟ้ก็ระด้าษที่รงก็ล่ม่สีุแด้งสุด้ถ้ก็แขีวันก็บััผนังด้า้นนอก็ขีอง 

ตั้วัับัา้นเรยีงรายไปั้ตั้าม่ที่างระเบีัยง 

ภ์าคประธิ์านัมนััยาวไป หั �นัซะ แลิว้ทำาใหเ้ป็นั 2 ประโยค ดงัน่ั�

ปั้ระโยคแรก็ โคมไฟทรงกลิมเหลิ�านัั�นัทำาจำากกระดาษัส่ืแดงสืด 

ปั้ระโยคทีี่�สุอง พวกมนััถ่กแขวนักบััผนัังดา้นันัอกของตวับัา้นัเร่ยงราย

ไปตามทางระเบ่ัยง

จำะไดอ้อกมาอย�างน่ั� ค�ะ

โคม่ไฟ้ที่รงก็ล่ม่เหล่า่นั�นที่ำาจาก็ก็ระด้าษสีุแด้งสุด้ พื้วัก็ม่นัถ้ก็แขีวัน

ก็บััผนงัด้า้นนอก็ขีองตั้วัับัา้นเรยีงรายไปั้ตั้าม่ที่างระเบีัยง 

รุ�นัตั�งไข�เม่�อเข่ยนัเสืร็จำแลิว้ คร่แนัะนัำาใหอ้�านัออกเส่ืยง ถา้ฟังเส่ืยง 

ตัวเองแลิว้ร่ส่้ืกว�า มนััยงัไม�ใชื่� ใหป้รบััคำาแลิว้อ�านัออกเส่ืยงทวนัซำ�า ฟังเส่ืยง 

ตวัเองแลิว้ไม�แปลิก ไม�แหม�ง เป็นัอนััใชื่ไ้ด ้สืำาหรบััหลิายท�านัท่�อ�านัแลิว้ก็ไม�ร่ว้�า

มนััด่แลิว้หร่อยงั แนัะนัำาใหห้ยบิัม่อถ่อข่� นัมาอดัเส่ืยงตวัเองค�ะ อ�านัอดัเส่ืยง แลิว้

เดินัไปพกักินักาแฟ 5-10 นัาท่ จำากนัั�นัมาเปิดฟัง เราจำะมองเห็นัอะไรมากข่� นัค�ะ

กัารบัรรยายเพ่�อนำาเข�าฉากัเหตกุัารณ ์(Scene)

การเริ�มตน้ัเข่ยนัฉากเหตุการณท์ำาไดห้ลิายแบับั แต�ถา้คุณไม�ร่จ้ำริงๆ ว�า

ควรเริ�มตน้ัท่�ตรงไหนั ใหบ้ัรรยายฉากเอาไวก้�อนั จำากนัั�นัค�อยนัำาเขา้ส่ื�เหตุการณ ์ 

สืมมุติว�าเราจำะเข่ยนันิัยายยอ้นัยุคสืกัเร่�องหน่ั�ง ฉากน่ั� พื้ระเอก็เดิ้นม่า

ตั้าม่ที่างเดิ้น เจอคนบุัก็เขีา้ม่าที่ำารา้ย ตรงท่�เป็นัตวัหนัา ค่อ เหตุการณ ์แต�ก�อนั

ท่�พระเอกจำะเดินัมา คุณจำะเข่ยนัอะไรด่ เพราะมนััคงจำะประหลิาดมากหาก

พระเอกจำะเดินัมาลิอยๆ บันัพ่� นัท่�ขาวๆ โลิ�งๆ ดว้ยเหตุน่ั� เราจำ่งตอ้งสืรา้งฉาก 

(Setting) เขา้มารองรบัั ฉากตรงน่ั� อาจำจำะเป็นัทางเดินั เพ่�อใหค้นัอ�านัมองเห็นั

ทางเดินันัั�นัในัสืมองคุณก็ตอ้งเข่ยนับัอกเขาดว้ยว�ามนััเป็นัยงัไง 

กลิยุทธิ์พ่� นัฐานัสุืดเบัสิืคของคร่ ค่อ บัรรยายทางเดินัน่ั�ไวก้�อนัเลิย แลิว้

ค�อยบัอกว�า พระเอกเดินัมา คร่ยำ�าอ่กท่นัะคะว�า มนััเข่ยนัไดห้ลิายแบับั แต�ถา้ทำา

ไม�เป็นั เอาแบับัน่ั� ไปหดัเข่ยนัก�อนั

ท่น่ั� พอบัอกว�าทางเดินัปุ� บั สืมมุติเราเห็นัภ์าพชื่ดัว�า มนััเป็นัทางเดินั

ของระเบ่ัยงรอบัตวับัา้นั  ม่โคมไฟส่ืแดงสื�องสืว�าง แลิว้เราจำะเริ�มเข่ยนัตรงไหนั 

คร่ใหไ้ว ้2 วธ่ิิ์ดงัน่ั�

1. เข่ยนเล็กัไปหาใหญ่ 

ระหว�างระเบ่ัยงกบััโคมอะไรเล็ิกกว�ากนัั โคมใชื่�ไหมคะ งั�นัมาเริ�มท่�โคม

ค�ะ เห็นัมนััใหช้ื่ดั ตั�งคำาถามเก่�ยวกบััมนััจำนัไดค้ำาตอบัทุกอย�าง จำากนัั�นัลิงม่อเข่ยนั

โคมก�อนัแลิว้ไปจำบัท่�ทางเดินัของระเบ่ัยงใหไ้ด้

เล็ิก (โคม) = โคมกระดาษัถ่กลิมแรงพดัโบักจำนัเปลิวไฟดา้นัในัไหว

ระริก ก�อเงาวบ่ัวาบับันัพ่� นัไมต้ดักบััแสืงส่ืสืม้ท่�ทอทั �วที่างระเบีัยง

ลิงท่�คำาว�า “ทางระเบ่ัยง” ไดแ้ลิว้ก็พด่ถ่งระเบ่ัยงซ่�งเป็นัหนั�วยท่�ใหญ�ข่� นั

ไดเ้ลิยค�ะ

ใหญ� (ระเบ่ัยง) = ระเบ่ัยงยาวของเร่อนัแห�งน่ั� ทอดตวัจำากหอ้งหนัังส่ือ

ผ�านัหอ้งนัอนัของเขาส่ื�ทางเช่ื่�อมไปเร่อนัของบิัดา

รวมแลิว้ก็จำะไดเ้ป็นั 

โคม่ก็ระด้าษถ้ก็ล่ม่แรงพื้ดั้โบัก็จนเปั้ล่วัไฟ้ด้า้นในไหวัระริก็ ก่็อเงา

ว้ับัวัาบับันพ้ื้� นไม่ต้ั้ดั้ก็บััแสุงสีุสุม้่ทีี่�ที่อที่ั �วัที่างระเบีัยง อนัที่างระเบีัยงยาวัขีอง

เร้อนแห่งนี� ทีี่�จริงที่อด้ตั้วััจาก็หอ้งหนังสุ้อผ่านหอ้งนอนขีองเขีาสุ้่ที่างเช้�อม่

ไปั้เรอ้นบิัด้า

จำบัการบัรรยายแลิว้ก็เขา้ส่ื�เหตุการณไ์ดเ้ลิยค�ะ พระเอกออกโรงตรงน่ั�

แหลิะ พระเอกออกโรงสืกัพกั คนัรา้ยก็มาไดเ้ลิยค�ะ
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ถา้คุณปักหลิกัการบัรรยายก�อนัเขา้ส่ื�เหตุการณไ์ดอ้ย�างน่ั� แลิว้ คุณจำะ

เติมความแพรวพราวทางดา้นัภ์าษัาหร่อวรรณศิลิป์อย�างไรก็แลิว้แต�คุณเลิย

เรามาลิองด่งานัจำริงท่�คร่เคยเข่ยนัแบับับัรรยายเล็ิกมาหาใหญ�กนัันัะคะ 

จำากเร่�องนัางบัำาเรอหลิวงเลิ�ม 2 ค�ะ

เราจำะเห็นัการบัรรยายแบับัเล็ิกไปใหญ�ชื่ดัเจำนั โดยเริ�มจำากสืายลิม ไป

ชื่วาลิา ไปแสืง แลิะทิวทหารท่�ยน่ัยามรอบัตำาหนัักของพระเจำา้กรุงโกว แลิว้ค�อย

มาย�อหนั้าท่�สืองท่�จำะม่ตัวลิะครเขา้มา จำากนัั�นัถ่งไดม่้สืถานัการณ์เกิดข่� นัในั

ย�อหนัา้ท่�สืาม คิดว�าเพ่ยงแค�น่ั� ก็นั�าจำะเขา้ใจำเทคนิัคการเข่ยนัจำากเล็ิกไปหาใหญ�

แลิว้นัะคะ ต�อไปเราไปด่แบับัใหญ�ไปส่ื�เหตุการณก์นัับัา้งค�ะ

2. เข่ยนใหญ่ไปส ่เ่หตกุัารณ ์

การเข่ยนัใหญ�ไปส่ื�เหตุการณ ์ค่อ มาถ่งก็เข่ยนับัรรยายสืถานัท่�ใหเ้ห็นั

ภ์าพรวมอย�างใหญ�ไปเลิยโดยไม�เริ�มบัรรยายท่�อะไรเล็ิกๆ แถวๆ นัั�นั อย�างถา้เรา

จำะบัรรยายทางเดินั เราจำะไม�เริ�มท่�โคมไฟ แต�เราจำะเริ�มท่�ทางเดินัเลิยซ่�งทางเดินั

อาจำจำะม่โคมไฟดว้ยก็ได ้แต�เราจำะเข่ยนัโคมไฟใหเ้ป็นัแค�สื�วนัประกอบัของสืถานัท่�

เท�านัั�นั เชื่�นั

สืายพระพายกรรโชื่กผ�านัพระตำาหนัักปกนัภ์า แลิเสืม่อนัทา้วเธิ์อจำกั

น่ักสืนุักเขา้โอบัลิอ้มชื่วาลิา เลิาะรอดกอดเสืน้ัโลิหะคลิอ้งข่�อจำนัแกว�งไกว ยงั

ผลิใหไ้ฟเปลิวนั้อยเอนัลิ่�ไปดว้ยแรงลิม กระทั �งประดาเงาคนัท่�ทอดยาวเป็นั

แถวทาบับันัผ่นัผนัังไหววบ่ั โยกไปยา้ยมาประดุจำเหลิ�ามนุัษัยท่์�กำาลิงัเริงระบัำา

ท�ามกลิางประท่ปแสืงเท่ยนั ทั�งท่�แทแ้ลิว้นัั�นัเจำา้ของเงาอนััเริงร่�นักลิบััเป็นัทิว

มหาดเล็ิกรกัษัาพระองคท่์�ย่นัยามเร่ยงรอบัองคพ์ระตำาหนัักอย�างเคร�งครดั

รดักุมเป็นัท่�สุืด 

 (จำาก “นัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 3”)

ที่างระเบีัยงค้นนี� เงียบัสุงดั้ พ้ื้� นไม่แ้ล่ะราวัก็ั�นขึี� นไอช้� นเพื้ราะอาก็าศ

เยน็ยะเยยีบัในยาม่ทีี่�ด้วังตั้ะวันัล่บััขีอบัฟ้้าไปั้ก็ว่ัาค่อนค้น แตั้ถึ่งก็ระนั�นก็็ยงั

มี่แสุงสุม้่ที่องจาก็โคม่ก็ระด้าษแด้งชาด้สุอ่งสุว่ัางไปั้ตั้ล่อด้ควัาม่ยาวัขีองที่าง

ระเบีัยง ตั้ั�งแตั้ห่อ้งสุมุ่ด้ผ่านหอ้งนอนขีองเขีาไปั้ถึงที่างเช้�อม่สุ้เ่รอ้นบิัด้า

น่ั�ค่อการบัรรยายภ์าพใหญ�ไปเลิย พอบัรรยายเสืร็จำ พระเอกมา ตวัโกง

มา สืถานัการณเ์กิด มาลิองด่ตวัอย�างท่�คร่ใชื่จ้ำริงในันิัยายเร่�องนัางบัำาเรอหลิวง

ของคร่บัา้งนัะคะ

พระราชื่อุทยานัสืระหงสืนั์ั�นัเดิมเป็นัหนัองนัำ�าขนัาดใหญ� ครั�นัเม่�อ

สืรา้งพระมหาราชื่วงัแลิะพระราชื่วงัในักระนัาบัแลิว้ บัริเวณน่ั� จำ่งไดร้บััการ

เสืกสืรรจำนัม่สืภ์าพไม�ต�างอะไรจำากอุทยานับันัชื่ั�นัฟ้า ดว้ยว�าโดยรอบัสืระนัั�นั

ปลิก่มวลิบุัพชื่าตินัานัาพรรณงามสืะพรั �งตลิอดป่ เหน่ัอนัำ�าม่บัวัหลิวงบัวัพรรณ

จำงหลิากส่ืช่ื่ชื่�อสืลิอนั ความอุดมสืมบัร่ณน่์ั� เป็นัสิื�งเช่ื่� อเชิื่ญสืรรพปักษัาใหว้�อนั

ลิงแสืวงหาอาหารตามธิ์รรมชื่าติ ดงัเชื่�นันักพริกท่�ย�างหยนััรอยเทา้บันัใบับัวั 

แลิว้จำกิทั �วหาไรนัำ�ากินั หร่อนักเป็ดนัำ�าท่�พุ�งหวัดำาดิ�งงมจำบััมจัำฉาใหน้ั�าอศัจำรรย ์

อ่กทั�งเหลิ�าหงสืท่์�จำบััระบัำารำาฟ้อนับันัผิวชื่โลิธิ์รเป็นัค่�ๆ ด่แลิว้ใหจ้ำรุงใจำไม�ม่

หยุดหย�อนั

แต�สิื�งซ่�งมาปรากฏตวัอย่�ตรงน่ั� ไดอ้ย�างงดงามแปลิกตา ค่อ ศาลิา

ริมนัำ�าขนัาดใหญ� สืรา้งไวเ้ป็นัร่ปคร่�งวงกลิมรอบัสืระ เป่� ยมดว้ยศิลิปะสืกดัศิลิา

อนััอ�อนัชื่อ้ยเป็นัร่ปอรอนังคบ์ันัท�อนัเสืา สื�วนัเฉล่ิยงท่�ทอดตวับันัผิวนัำ�านัั�นั

หร่อก็ม่โต�ะไมเ้ต่� ยแลิะเบัาะนัั�งไวใ้หเ้จำา้นัายไดผ้�อนักายคลิายความตร่งเคร่ยด

ท่�ม่มาตลิอดวนัั 

(จำาก “นัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 1”)
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เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

การเข่ยนัแบับัน่ั� เหมาะกบััการบัรรยายสืถานัท่�ใหเ้ห็นัภ์าพรวม พวก

สืถานัท่�ยิ�งใหญ�งดงาม หร่อสืถานัท่�เล็ิกแคบัสืกปรก สืามารถบัรรยายภ์าพรวม

เอาไวก้�อนัท่�จำะเขา้ส่ื�เหตุการณไ์ดเ้ลิยค�ะ

แต�ท่น่ั� ก็คงจำะม่คำาถามเกิดข่� นัเหม่อนักนััว�า แลิว้จำะนัำาเขา้ส่ื�เหตุการณ์

อย�างไร ลิองใชื่ก้ลิยุทธิ์สุืดเบัสิืคของคร่ แบับัน่ั� นัะคะ

ง�ายๆ แค�น่ั� เลิยค�ะ กลิบััมาด่ฉากเหตุการณท่์�เกิดข่� นัในัราชื่อาณาจำกัร

โกวกันันัะคะ ฉากน่ั� ขุนัพลิโชื่ซันัรับัคำาสืั �งของจำอมพลิโชื่ฮิังคาผ่เ้ป็นัพ�อใหน้ัำา

ขอ้ความมากราบัท่ลิพระเจำา้กรุงโกว ไปด่กนััค�ะ

บัรรยายฉาก + ตวัลิะคร + เหตุการณ์

การบัรรยายเขา้ซ่นัในัฉากน่ั� ใชื่พ่้� นัท่�ค�อนัขา้งเยอะ ย�อหนัา้แรกเป็นัการ

บัรรยายฉาก สื�วนัย�อหนัา้ท่�สืองจำะเห็นัไดว้�าม่ตวัลิะครเขา้มาเก่�ยวขอ้ง โดยใชื่ก้าร

บัรรยายค�อยๆ เปิดเผยว�าเขาเป็นัใคร เน่ั�องจำากฉากก�อนัหนัา้น่ั� ขุนัพลิโชื่ซนัับุัก

หิมะ ลุิยโคลินั แลิะนัำ�าในัหว้ยท่�ยงัไม�แข็งด่มาตั�งแต�ชื่�วงบั�าย ฝ่� าฟันัสืารพดักว�าจำะ

มาถ่งวงัเอาตอนัคำ �า คนัอ�านัจำง่ร่แ้นั�ว�าเป็นัขุนัพลิโชื่ซนััตั�งแต�ตรงท่�บัอกว�า “หยาด

วาร่ท่�เกาะติดมาตั�งแต�บั�าย” 

คุณจำะเห็นัไดว้�าฉากขุนัพลิโชื่ซันัรอเขา้เฝ้่าน่ั�  ย�อหนั้าแรกเป็นัการ

บัรรยายฉาก ย�อหนั้าท่�สืองม่ขุนัพลิโชื่ซนััเขา้มาในัฉาก ย�อหนั้าท่�สืามก็จำะเกิด

เหตุการณข่์� นั แลิว้ย�อหนัา้ถดัๆ ก็จำะม่เหตุการณเ์กิดข่� นัจำนัจำบัฉาก

ร่ห้รอกค�ะ อยากร่ว้�าเกิดเหตุการณอ์ะไรในัฉากน่ั� ใชื่�ไหมลิ�ะ เลิ�าก็ไดค้�ะ 

ค่อ ขุนัพลิโชื่ซนััเซ็งสืภ์าพโทรมของตวัเองเลิยปัดๆ สืลิดัๆ คิดว�าปัดสืองสืามท่จำะ

สืายพระพายกรรโชื่กผ�านัพระตำาหนัักปกนัภ์า แลิเสืม่อนัทา้วเธิ์อจำกั

น่ักสืนุักเขา้โอบัลิอ้มชื่วาลิา เลิาะรอดกอดเสืน้ัโลิหะคลิอ้งข่�อจำนัแกว�งไกว ยงั

ผลิใหไ้ฟเปลิวนั้อยเอนัลิ่�ไปดว้ยแรงลิม กระทั �งประดาเงาคนัท่�ทอดยาวเป็นั

แถวทาบับันัผ่นัผนัังไหววบ่ั โยกไปยา้ยมา ประดุจำเหลิ�ามนุัษัยท่์�กำาลิงัเริงระบัำา

ท�ามกลิางประท่ปแสืงเท่ยนั ทั�งท่�แทแ้ลิว้นัั�นัเจำา้ของเงาอนััเริงร่�นักลิบััเป็นัทิว

มหาดเล็ิกรกัษัาพระองคท่์�ย่นัยามเร่ยงรอบัองคพ์ระตำาหนัักอย�างเคร�งครดั

รดักุมเป็นัท่�สุืด 

ครั�นัพระพายเจำา้ลิะลิอ้คลิอแนัวกำาแพงมหาดเล็ิกเหลิ�านัั�นัอย่�เป็นั

คร่�แลิว้ จำ่�งแกลิง้โบักโบัยเขา้ใกลิร้�างชื่ายหนุั�มในัขุดเกราะเหล็ิกกลิา้ผ่ย้น่ัสืั �นั

ประชื่นััความหนัาว แลิเจำา้วายุเหมนััตนั์ั�นัก็ตอบัสืนัองความอหงัการของเขา

ดว้ยการกร่ดชื่ำาแรกแทรกกายพาความเยน็ัยะเยย่บัเขา้ไปตามร�องเกราะรอบั

แลิว้รอบัเลิ�าจำนัหยาดวาร่ท่�เกาะติดมาตั�งแต�บั�ายนัั�นักลิบัักลิายเป็นักรวยนัำ�า

แข็ง ทิ� งตวัลิงมาจำากซอกเกราะคลิา้ยหินัยอ้ยกระจำ�างใสืบันัผนัังถำ�าแกว้ ยงั

ความเหน็ับัเน่ั� อบัาดล่ิกเขา้ไปถ่งในัทรวงชื่ายหนุั�ม คมเนัตรประหน่ั�งดวงเพชื่ร

ของเขาโรจำน์ัเร่องไปดว้ยแววแห�งความมุ�งมั �นั หากแต�ริมฝ่่ปากนัั�นัคลิำ�าม�วง 

สืั �นัเทา เส่ืยงฟันัหร่อก็กระทบักนััครั�งแลิว้ครั�งเลิ�า เน่ั� อกายสืะทา้นัไหวถ่� ลิม

หายใจำกระชื่ั�นัก�อควนััขาวปะทะอากาศหนัาวท่�เบ่ั� องหนัา้ แลิกลิบััจำางหายไป

ก�อนัท่�ครั�งใหม�จำะก�อตวั

(จำาก “นัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 3”)
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กลิบััมาหลิ�อ ท่�ไหนัไดพ้วกลิ�อนัำ�าแข็งในัเกราะหลิ�นัมากองบันัพ่� นัเป็นัยวง ดว้ย

ความท่�เขินัทหารท่�ยน่ัยามอย่� เขาก็เลิยเสืมองฟ้า นัั�นัทำาใหเ้ขาน่ักถ่งเหตุการณ์

ท่�เคยเดินัเลิ�นักบััเจำา้หญิงเม่�อสืมยัเด็กๆ แลิว้เจำอดาวตก เจำา้หญิงอธิิ์ษัฐานัอะไร 

ไม�บัอก เอาไวค้�อยบัอกท่�เลิ�ม 5 สื�วนัขุนัพลิโชื่ซนััอธิิ์ษัฐานัใหเ้จำา้หญิงสืมหวงัตาม

ท่�ขอทุกประการ ทั�งๆ ท่�ตวัเองก็ไม�ร่ว้�าเจำา้หญิงขออะไร จำากนัั�นัเขาก็ต่�นัจำากภ์วงัค์

เพราะม่มหาดเล็ิกมาบัอกว�า พระเจำา้กรุงโกวอนุัญาตใหเ้ขา้เฝ้่าได ้เป็นัอนััว�าจำบั

ฉากน่ั�

ยงัค�ะ ยงัไม�ตอ้งเพอ้ถ่งขุนัพลิโชื่ซนัั เด่�ยวร่ไรตร์อบัท่�ลิา้นัแลิว้จำะออก

เป็นัอ่บุั�กใหอ้�านักนัั เพราะตอนัน่ั� นัางบัำาเรอหลิวงหมดลิิขสิืทธิิ์�กบััสืำานัักพิมพท์ั�ง

สืองแห�งเร่ยบัรอ้ย 

ท่น่ั� มาด่กนััอ่กสืกัตวัอย�างค�ะ 

พระราชื่อุทยานัสืระหงสืนั์ั�นัเดิมเป็นัหนัองนัำ�าขนัาดใหญ� ครั�นัเม่�อ

สืรา้งพระมหาราชื่วงัแลิะพระราชื่วงัในักระนัาบัแลิว้ บัริเวณน่ั� จำ่งไดร้บััการ

เสืกสืรรจำนัม่สืภ์าพไม�ต�างอะไรจำากอุทยานับันัชื่ั�นัฟ้า ดว้ยว�าโดยรอบัสืระนัั�นั

ปลิก่มวลิบุัพชื่าตินัานัาพรรณงามสืะพรั �งตลิอดป่ เหน่ัอนัำ�าม่บัวัหลิวงบัวัพรรณ

จำงหลิากส่ืช่ื่ชื่�อสืลิอนั ความอุดมสืมบัร่ณน่์ั� เป็นัสิื�งเช่ื่� อเชิื่ญสืรรพปักษัาใหว้�อนั

ลิงแสืวงหาอาหารตามธิ์รรมชื่าติ ดงัเชื่�นันักพริกท่�ย�างหยนััรอยเทา้บันัใบับัวั 

แลิว้จำกิทั �วหาไรนัำ�ากินั หร่อนักเป็ดนัำ�าท่�พุ�งหวัดำาดิ�งงมจำบััมจัำฉาใหน้ั�าอศัจำรรย ์

อ่กทั�งเหลิ�าหงสืท่์�จำบััระบัำารำาฟ้อนับันัผิวชื่โลิธิ์รเป็นัค่�ๆ ด่แลิว้ใหจ้ำรุงใจำไม�ม่

หยุดหย�อนั

แต�สิื�งซ่�งมาปรากฏตวัอย่�ตรงน่ั� ไดอ้ย�างงดงามแปลิกตา ค่อ ศาลิา

ริมนัำ�าขนัาดใหญ� สืรา้งไวเ้ป็นัร่ปคร่�งวงกลิมรอบัสืระ เป่� ยมดว้ยศิลิปะสืกดัศิลิา

อนััอ�อนัชื่อ้ยเป็นัร่ปอรอนังคบ์ันัท�อนัเสืา สื�วนัเฉล่ิยงท่�ทอดตวับันัผิวนัำ�านัั�นั

หร่อก็ม่โต�ะไมเ้ต่� ยแลิะเบัาะนัั�งไวใ้หเ้จำา้นัายไดผ้�อนักายคลิายความตร่งเคร่ยด

ท่�ม่มาตลิอดวนัั 

ยามน่ั� องค์จำกัรพรรตราธิิ์ราชื่เจำา้ประทับัอย่�บันัพระย่�ภ่์� หันัพระ

ปฤษัฎางค์ไปทางสืระนัำ�า ท�านัชื่ายเชื่ก่ร์ประทับัติดท่�กั�นัเฉล่ิยงต�อเบ่ั� อง

พระหตัถข์วาห�างจำากพระองคท์�านัสืกัสืามส่ื�วา พรอ้มดว้ยขุนัพลิอิงฝ่� าก็รวม

อย่� ณ ท่�นัั�นั... 

มิชื่า้มินัานักิเยก็เดินัเขา้มาหยุดอย่�หนั้าศาลิา คุกเข�าประสืานัม่อ

พลิางกราบับังัคมท่ลิขอนัำาอิงผิงเขา้เฝ้่า  

“ใหเ้ขา้มา” ออกไทท้รงม่พระราชื่กระแสืรบััสืั �ง

กิเยกลิบััออกไปเพ่ยงคร่� พระองคท์�านัก็ทอดพระเนัตรเห็นัร�างนัาง

นั้อยผ่บุ้ัตร่เจำา้กระทรวงกฎหมายฯ เย่� องย�างตามมหาดเล็ิกคนัสืนิัทมาหยุด

อย่�หนัา้ศาลิา แมส้ืายตาของเธิ์อหลุิบัตำ �า ส่ืหนัา้สืงบัสืำารวม มิบั�งบัอกอารมณ์

เบ่ั� องล่ิกอนััใด แต�ริมฝ่่ปากบัอบับัางนัั�นักลิบััสืั �นันัอ้ยๆ ดว้ยความประหม�า แลิ

คงเป็นัเย่�ยงนัั�นัแมใ้นัยามท่�แนั�งนัางถวายบังัคมลิงกบััพ่� นัศิลิา รินันัำ�าเส่ืยง

ไพเราะร่�นัพระโสืตออกมาว�า... 

(จำาก “นัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 1”)

ส่ืตรเด่ยวกนััเป� ะเลิยค�ะ  

บัรรยายฉาก + ตวัลิะคร + เหตุการณ์
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ย�อหนัา้แรกแลิะย�อหนัา้ท่�สืองบัรรยายฉาก 

ย�อหนัา้ท่�สืามกลิ�าวถ่งตวัลิะคร ค่อ พระเอก ท�านัชื่ายเชื่ก่ร ์แลิะขุนัผลิ

อิงฝ่� า 

พอย�อหนัา้ท่�ส่ื�ก็เกิดเหตุการณข่์� นั ค่อ นัางเอกเขา้มาแลิะม่การพด่คุยกนัั

แบับัใกลิชิ้ื่ด ซ่�งแทบัจำะเร่ยกไดว้�าเป็นัเดตแรกของพระเอกนัางเอกค่�น่ั� เลิยก็ว�าได้

สืำาหรบััรุ�นัตั�งไข� ฝ่่กทำาตรงน่ั� ใหค้ลิ�องนัะคะ ทำาไดแ้ลิว้ค�อยไปตามเก็บั

ทริคการบัรรยายฟร่ท่�หนัา้เพจำ หร่อเร่ยนัคลิาสื Nov003 คลิาสืแกไ้ขเฉพาะจุำด

การบัรรยายก็ไดค้�ะ 

รวมั่ทรคิุกัารบัรรยาย

เน่ั�องจำากคร่เคยทำาคลิิปสือนัเข่ยนับัรรยายเอาไวใ้หพ้วกเราไดเ้ร่ยนักนัั 

ทั�งทางหนัา้เพจำแลิะทางยท่่ป้ คร่จำ่งนัำาทริคท่�สืำาคญัๆ มารวมไว ้ จำะไดเ้ขา้ไปฟัง

กนััไดง้�ายๆ สืบัายๆ ค�ะ 

1. Show don’t tell ที่ั�งทีี่ อยา่ Show แบับัไรสุ้ตั้!ิ 

Facebook 

https://www.facebook.com/Audiobookclips/videos/24827903

38633842/?v=2482790338633842 

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=K7VM4S4lf1w

2. เลิ่ก็ซึ่ะทีี่! บัรรยายสิุ� นคิด้ 

Facebook 

https://www.facebook.com/Audiobookclips/videos/41812335

2191357/?v=418123352191357

Youtube

https://youtu.be/Oc4mWy1JIQs

3. บัรรยายยงัไงไม่่ใหเ้วิั�นเวัอ้

Facebook 

https://www.facebook.com/Audiobookclips/videos/49174873

1445456/?v=491748731445456

Youtube

https://youtu.be/_hdrDEgdQLg

4. บัรรยายอารม่ณ์ต์ั้วััล่ะคร (เที่คนิคพิื้เศษ)

Facebook

https://www.facebook.com/Audiobookclips/videos/79678966

4079912/?v=796789664079912

Youtube

https://youtu.be/pqEOvRSQoCo

5. วิัธีจดั้ก็ารก็บััเสีุยงรอ้งในนิยาย

Facebook 

ht tps://www. facebook .com/Aud iobookc l ips/v ideos/ 

2311948082428386/

Youtube

https://youtu.be/SovJ3vXV0rY 

6. 3 เที่คนิคเขีียนเลิ่ฟ้ซีึ่นอยา่งไรใหไ้ม่่อนาจาร

Facebook 

ht tps://www. facebook .com/Aud iobookc l ips/v ideos/ 

1098842160504149/ 

Youtube

https://youtu.be/1vLKFtZ9Xcs
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7. เลิ่ก็ซึ่ะทีี่ก็บััก็ารบัรรยายตั้วััล่ะครแบับันี� ! 

Facebook 

h t t p s : //www . f a cebook . c om/Aud i obookc l i p s/ v i de -

os/573064219909006/

Youtube

https://youtu.be/Dn8ZCy0z3fM

หากคุณกดถ่กใจำเพจำเอาไว ้เวลิาท่�คร่ลิงคลิิปใหม�คุณจำะไดด่้ก�อนั เน่ั�อง

จำากคร่อพัคลิิปในัเพจำก�อนัยท่่บัเสืมอ แต�ถา้จำะด่ทางยท่่บัก็ม่ขอ้ด่ ค่อ คร่แบั�งใสื�

เพลิลิิสืตเ์อาไวเ้ป็นัเร่�องๆ เชื่�นั การวางพล็ิอต มุมมองสืายตา การบัรรยาย ทำาให้

คุณเล่ิอกด่ไดต้รงเร่�องตรงประเด็นั อ่กทั�งคุณยงัสืามารถยอ้นัด่คลิิปเก�าไดถ้นััดม่อ 

จำากการท่�คร่สือนัเข่ยนัมาเช่ื่�อไหมคะว�า ลิ่กศิษัยค์ร่มกัประสืบัปัญหา

การเข่ยนัแบับัเดิมซำ�าๆ คร่บัอกทางแกแ้ลิว้ ทำาไดแ้ลิว้แต�ล่ิม ครั�งใหม�ก็เจำอปัญหา

แบับัเดิมอ่ก แลิะตอ้งแกด้ว้ยการสือนัแบับัเดิมซำ�าอ่ก ดงันัั�นัถา้คุณกดซบััสืไครบั์

แลิะกดกระดิ�งแจำง้เต่อนัชื่�องย่ท่บัของคร่ไว ้ มนััจำะเป็นัประโยชื่น์ัต�อตวัคุณเอง 

มากๆ เพราะบั�อยครั�งท่�คุณด่คลิิปในัเพจำเฟซบุั�กไปแลิว้ ทำาไดแ้ลิว้ แต�เม่�อเวลิา

ผ�านัไป คุณกลิบััล่ิมมนัั พอคลิิปเดิมเดง้ข่� นัมาทางยท่่บั คุณจำะไดด่้ซำ�าแลิะนัำากลิบัั

มาปรบััปรุงงานัของตวัเองไดค้�ะ

เพจำเฟซบุั�ก: หนัังส่ือเส่ืยงถ่กลิิขสิืทธิิ์� Audiobook by คร่วลัิภ์ ์

https://www.facebook.com/Audiobookclips/

ชื่�องยท่่ป้: คร่วลัิภ์ปั์�นันัักเข่ยนั & หนัังส่ือเส่ืยงถ่กลิิขสิืทธิิ์�

บัทท่� 8

กัารสร�างฉากัเหตกุัารณ์

ฉากัเหตกุัารณค่์ุออะไร

ฉากเหตุการณ ์ในัภ์าษัาองักฤษั เร่ยกว�า Scene หมายถ่ง เหตุการณ์

หร่อสืถานัการณท่์�เกิดข่� นัในันิัยาย เป็นัชื่�วงเป็นัตอนั

อย�างในัเร่�องส่ืบัส่ื�อวิญญาณของคร่ ม่บัางชื่�วงบัางตอนัท่�เหลิ�าสิืทธิ์า 

(ฆ่ราวาสืจำอมขมงัเวทย)์ ทำาพิธ่ิ์อญัเชิื่ญเทพใหน้ัางเอก ต�อมานัางเอกกลิายร�าง

เป็นัอส่ืรรอ้ยตาไรป้าก แลิะเขา้ไปต�อส่ืก้บััอส่ืรทาริกาจำนัปราบัอส่ืรทาริกาได้

สืำาเร็จำ 

คุณจำะเหน็ัไดว้�าเหตุการณท่์�นัางเอกเขา้ไปในัหอ้ง เอาผา้พนััตวั ม่เหลิ�า

สิืทธิ์านัั�งลิอ้มวงสืวดมนัตอ์ญัเชิื่ญเทพ น่ั�ค่อหน่ั�งเหตุการณ ์ซ่�งเราจำดัเป็นั Scene 

หร่อฉากฉากหน่ั�ง คุณอาจำจำะเร่ยกช่ื่�อตามเหตุการณก็์ไดว้�า “ฉากอญัเชิื่ญเทพ” 

เป็นัตน้ั

ทำาพิธ่ิ์เสืร็จำนัางเอกกลิายเป็นัอส่ืรรอ้ยตา ไรป้าก ย่นัอย่�กลิางหอ้งท่�

อาจำารยสิ์ืทธิ์าสืองท�านัใชื่พ้ลิงัตร่งอส่ืรทาริกาเอาไว ้เธิ์อก็เขา้ไปปราบัอส่ืรทาริก 

แต�เพราะพด่ไม�ได ้อาจำารยสิ์ืทธิ์าทั�งสืองคิดว�าเธิ์อเป็นัอส่ืรอ่กตวัเลิยเขา้มาต�อส่ื ้

ดว้ย กระทั �งพระอคัน่ัตอ้งเขา้มาชื่�วยทำาใหอ้าจำารยสิ์ืทธิ์าคนัหน่ั�งส่ืญฤทธิิ์� นัางเอก

จำ่งปราบัอส่ืรทาริกาสืำาเร็จำ คุณจำะเห็นัไดว้�าเหตุการณน่์ั� เป็นัอ่กเหตุการณท่์�แยก

ต�างหากออกจำากตอนัทำาพิธ่ิ์ มนััจำ่งกลิายเป็นัอ่กฉากหน่ั�ง ซ่�งคุณอาจำจำะเร่ยกช่ื่�อ

ตามเหตุการณว์�า “ฉากปราบัอส่ืรทาริกา” ก็ได้

โดยสืรุปแลิว้ฉากเหตุการณก็์ค่อ เหตุการณใ์ดเหตุการณห์น่ั�งในันิัยาย

นัั�นัเอง
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ฉากัเหตกุัารณ ์(Scene) ต่างจากัฉากัสิ�งของ (Setting) 

อยา่งไร

ฉากเหตุการณ ์(Scene) หมายถ่ง เหตุการณใ์ดเหตุการณห์น่ั�งท่�เกิดข่� นั

ในันิัยาย 

ฉากสิื�งของ (Setting) ค่อ สิื�งของ สืถานัท่� หร่อสิื�งแวดลิอ้มท่�เราเอามา

ใสื�ไวใ้นัฉากเหตุการณต์�างๆ 

สิื�งของ หร่อสืถานัท่�เหลิ�านัั�นัจำะเขา้มาอย่�ในันิัยายไดก็้ต�อเม่�อเรา

บัรรยายถ่งมนัั Setting ในัอ่กนััยยะหน่ั�งจำง่ หมายถ่ง การบัรรยายสิื�งของ สืถานัท่� 

หร่อสิื�งแวดลิอ้มท่�อย่�ในัฉากเหตุการณนั์ั�นัๆ นัั�นัเอง

สว่นประกัอบัของฉากัเหตกุัารณ์

หากตั�งคำาถามว�าการจำะสืรา้งเหตุการณข่์� นัในันิัยายสืกัเหตุการณห์น่ั�ง

จำะตอ้งม่อะไรอย่�ในันัั�นับัา้ง เราในัฐานัะคนัท่�อ�านัแลิะเข่ยนันิัยาย นั�าจำะพอตอบั

ไดค้ร�าวๆ ว�า ตอ้งม่ตวัลิะคร ม่บัทสืนัทนัา ม่การบัรรยาย ไม�ว�าจำะเป็นัการ

บัรรยายร่ปร�างลิกัษัณะ ความร่ส่้ืก กระแสืความคิด หร่อแมสิ้ื�งของในัฉาก ใชื่�ค�ะ 

สิื�งเหลิ�าน่ั� ทำาใหเ้กิดเหตุการณ ์แต�แค�น่ั�  ยงัไม�พอท่�จำะทำาใหนั้ักเข่ยนัรุ�นัตั�งไข�สืรา้ง

ฉากเหตุการณด่์ๆ ไดส้ืำาเร็จำ มาด่กนััค�ะว�า สื�วนัประกอบัของฉากเหตุการณท่์�คร่

จำะใหไ้วส้ืำาหรบััรุ�นัตั�งไข�ม่อะไรบัา้ง 

1. คุวามั่ต�องกัารของตวัละคุร

ในัรอบัท่�เรากำาหนัดทิศทางของนิัยายเราไดก้ำาหนัดความตอ้งการหลิกั

ของตัวลิะครเอาไวแ้ลิว้ ทว�าในัแต�ลิะฉากก็จำะตอ้งกำาหนัดความตอ้งการย�อย

เฉพาะในัฉากนัั�นัๆ ของตวัลิะครแต�ลิะตวัดว้ย คุณควรกำาหนัดความตอ้งการของ

ตวัลิะครนัำา แลิะตวัลิะครท่�เป็นัอุปสืรรคก�อนั ในัสื�วนัของตวัลิะครอ่�นั หากม่ความ

ตอ้งการคงเดิม หร่อส่ืบัเน่ั�องจำากฉากท่�แลิว้ๆ มา เราก็ไม�จำำาเป็นัจำะตอ้งไปคิด

ใคร�ครวญกบััมนััใหเ้ยอะจำนัเกินัไปค�ะ

สืมมุติว�านิัยายของคุณพระเอกแอบัรกัแลิะจำ่บันัางเอกอย่� เป้าหมาย

หลิกัของเร่�อง ค่อ  นัางเอกรบััรกัแลิะเป็นัแฟนัพระเอก แต�ระหว�างนัั�นัตวัโกงจำบัั

นัางเอกไปเป็นัตวัประกนัั พระเอกจำ่งตอ้งไปชื่�วย คุณจำะเห็นัไดว้�าความตอ้งการ

เฉพาะในัฉากชื่�วยนัางเอกน่ั�  ค่อ ความปลิอดภ์ยัของนัางเอก

เป้าหมายหลิกัของเร่�อง = นัางเอกรบััรกัแลิะเป็นัแฟนักบััพระเอก

ความตอ้งการเฉพาะฉากน่ั�  = ความปลิอดภ์ยัของนัางเอก

คุณจำะเห็นัไดว้�าความตอ้งการของฉากแต�ลิะฉากไม�จำำาเป็นัจำะตอ้ง

เหม่อนักับัเป้าหมายหลิักของเร่�อง แลิะความตอ้งการของฉากแต�ลิะฉากก็ 

ไม�จำำาเป็นัตอ้งเหม่อนักนััดว้ย 

2. กัารกัระทำา

ในัฉากเหตุการณทุ์กๆ ฉากจำำาเป็นัตอ้งม่การกระทำาของตวัลิะคร เพราะ

หากตวัลิะครไม�ทำาอะไรเลิยก็จำะม่เร่�องราวเกิดข่� นัไม�ได้

สิื�งท่�เราจำะตอ้งคำาน่ังถ่งมากท่�สุืด ค่อ การกระทำาของตวัลิะครเหลิ�านัั�นั

ไดส้ื�งเสืริมใหเ้กิดเหตุการณต์ามท่�นัักเข่ยนัตอ้งการอย�างสืมเหตุสืมผลิหร่อไม�

3. อปุสรรคุของฉากัๆ นั�น

เม่�อเราลิ�วงร่ค้วามตอ้งการของตัวลิะครแลิว้ เราอาจำสืรา้งอุปสืรรค

เฉพาะฉากนัั�นัข่� นัมาขดัขวางความตอ้งการของตวัลิะครนัำาดงัเชื่�นัตวัอย�างเม่�อ 

สืกัคร่�น่ั�  พระเอกตอ้งการชื่�วยนัางเอกแต�ม่คนัรา้ยเขา้มาขวาง คนัรา้ยจำดัเป็นั

อุปสืรรคอย�างหน่ั�ง

อุปสืรรคไม�ใชื่�สิื�งท่�ฉากเหตุการณ์ทุกฉากจำำาเป็นัตอ้งม่ ในับัางฉากท่�

ตอ้งการแค�เปิดเผยความจำริงบัางอย�างใหค้นัอ�านัทราบัก็ไม�จำำาเป็นัตอ้งม่อุปสืรรค 

แต�จำะม่สิื�งอ่�นัเขา้มาแทนั สิื�งนัั�นัเร่ยกว�า “จุำดเปล่ิ�ยนัผนัั” ซ่�งจำะไดก้ลิ�าวถ่งในัหวัขอ้

ถดัไป
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4. จดุเปล่�ยนผู้นั 

จุำดเปล่ิ�ยนัผันั ค่อ เหตุการณ์ท่�ทำาใหค้วามเขา้ใจำของตัวลิะครหร่อ 

คนัอ�านัเปล่ิ�ยนัแปลิงไป

ในัฉากเหตุการณท่์�ผ่เ้ข่ยนัสืรา้งข่� นัเพ่�อจำะบัอกขอ้มล่ิอะไรบัางอย�างให้

คนัอ�านัทราบั จำะเริ�มตน้ัฉากดว้ยความเขา้ใจำดั�งเดิมของตวัลิะครหร่อของคนัอ�านั 

จำากนัั�นัจำะเขา้ส่ื�จุำดเปล่ิ�ยนัผนััภ์ายในัฉาก เม่�อเขา้ส่ื�จุำดเปล่ิ�ยนัผนััแลิว้ ตวัลิะคร

หร่อคนัอ�านัจำะเกิดความเขา้ใจำใหม� โดยความเขา้ใจำใหม�น่ั�  อาจำเป็นัความสืงสืยัท่�

เกิดข่� นัใหม� ในักรณ่ท่�ผ่เ้ข่ยนัตอ้งการจำะวางเง่�อนัปมใหค้นัอ�านัเกิดความสืงสืยั

ใคร�ร่เ้พ่�อสื�งต�อใหฉ้ากถดัๆ ไป จำะม่ร่ปแบับั ดงัน่ั�

ดงันัั�นัเม่�อเร่�องราวเขา้มาส่ื�จุำดเปล่ิ�ยนัผนััแลิว้ อาจำเกิดผลิได ้2 แบับั ค่อ 

4.1 เกิ็ด้ควัาม่เขีา้ใจทีี่�เปั้ลี่�ยนไปั้ 

เรามาด่ตวัอย�างเพ่�อความเขา้ใจำกนััเลิยค�ะ คร่ขอยกตวัอย�างฉากในัถำ�า

ด่มอยจำากเร่�อง “แมนัสืเลิเยอร ์นัักลิ�ามนุัษัย”์ ของคร่นัะคะ (คุณสืามารถอ�านั

เร่�องเต็มไดจ้ำากอ่บุั�กสืท่์� Meb ค�ะ) 

นัางเอกของเร่�องช่ื่�ออรรมัภ์า ฉากก�อนัหนัา้น่ั� แมนัสืเลิเยอรก์ำาลิงัจำะจำบัั

เพ่�อนัของอรรมัภ์าไป แต�อรรมัภ์าเขา้มาชื่�วยเพ่�อนั ทั�งอรรมัภ์าแลิะแนันั เพ่�อนั

 ความเขา้ใจำแรกเริ�ม

    จุำดเปล่ิ�ยนัผนัั

    ความเขา้ใจำท่�เปล่ิ�ยนัไป

    (หร่อสืรา้งความสืงสืยั)

ของเธิ์อ จำ่งถ่กแมนัสืเลิเยอรจ์ำบััมาปลิ�อยในัถำ�าของสืตัวส์ืยองกินัคนัท่�เร่ยกกนััว�า 

“ด่มอย” อรรมัภ์าเป็นัห�วงแนันั แต�เพราะแนันัเห็นัด่มอยกินัคนั เธิ์ออยากเอา

ช่ื่วติรอดจำ่งใชื่ก้ระด่กแหลิมคมแถวๆ นัั�นั แทงขาอรรมัภ์าเพ่�อจำะทำาใหอ้รรมัภ์า

กลิายเป็นัเหย่�อของด่มอย แลิะแนันัจำะไดอ้าศยัโอกาสืท่�ด่มอยกำาลิงักินัอรรมัภ์า 

หลิบัหน่ัออกไปเพ่ยงลิำาพงั แต�อรรมัภ์าตดัสิืนัใจำเขา้ต�อส่ืก้บััแนันั ตรงน่ั� จำะเผยให้

เห็นัความโหดเล็ิกๆ ในัตวันัางเอก สุืดทา้ยแนันัก็โดนัด่มอยงาบัไปเป็นัท่�เร่ยบัรอ้ย 

ฉากน่ั� คุณจำะเห็นัไดว้�าเริ�มตน้ัท่�อรรมัภ์าแลิะแนันัเป็นัเพ่�อนัท่�ด่ต�อกนัั 

แต�มาเกิดจุำดเปล่ิ�ยนัผนััตรงท่�แนันัอยากเอาช่ื่วติรอดจำ่งทำารา้ยอรรมัภ์า สุืดทา้ย

คนัอ�านัเกิดความเขา้ใจำท่�เปล่ิ�ยนัแปลิงไปจำากเดิมว�า แนันัไม�ไดเ้ป็นัมิตรกบัั 

อรรมัภ์า แลิะอรรมัภ์าไม�ไดห้นั�อมแนัม้ นัางก็ม่ความดารก์พอตวัท่เด่ยว โดยสืรุป 

ค่อ

ความเขา้ใจำแรกเริ�ม = อรรมัภ์าแลิะแนันัเป็นัเพ่�อนัท่�ด่ต�อกนัั แลิะ 

อรรมัภ์าเป็นัคนัด่บัริสุืทธิิ์�

จุำดเปล่ิ�ยนัผนัั = แนันัเจำอด่มอย แนันัอยากเอาตวัรอดจำง่ทำารา้ยอรรมัภ์า

ความเขา้ใจำท่�เปล่ิ�ยนัไป = แนันัไม�ไดเ้ป็นัเพ่�อนัท่�ด่กบััอรรมัภ์า แลิะ 

อรรมัภ์าก็ม่ความโหดพอตวั

4.2 สุรา้งควัาม่สุงสุยั 

เม่�อผ�านัจุำดเปล่ิ�ยนัผนััแลิว้ ความเขา้ใจำของคนัอ�านัเปล่ิ�ยนัไป เพ่ยงแต�

ยงัไม�เกิดความเขา้ใจำใหม�ในัฉากนัั�นั หากแต�ฉากนัั�นัไดทิ้� งความสืงสืัยอะไร 

บัางอย�างเอาไวก้บััคนัอ�านั มาด่ตวัอย�างกนััค�ะ จำะยกนิัยายคนัอ่�นัมาเป็นัตวัอย�าง

ก็กลิวัลิะเมิดลิิขสิืทธิิ์� ขอยกนิัยายตวัเองเหม่อนัเดิมแลิว้กนัันัะ อย�าเพิ�งเบ่ั�อ

ฉากแรกของเร่�อง “เชื่อภ์กัตินิัรภ์พ” เปิดมาท่�ป่ ค.ศ. 1191 ชื่ายหนุั�ม

ชื่าวคริสืเต่ยนัแลิะหญิงสืาวยปิซ่แต�งงานักนััเพ่ยงลิำาพงับันัเนิันัเขาท่�มองเหน็ัมหา

วหิารวนิัเชื่สืเตอร ์เหตุเพราะเจำา้สืาวเป็นัคนันัอกศาสืนัาจำ่งไม�ไดร้บััการตอ้นัรบัั

ใหเ้ขา้ไปภ์ายในัมหาวหิาร แลิะไม�ม่พยานัใดๆ รบััร่ ้ทั�งสืองกลิ�าวคำาปฏิญาณให้
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แก�กนััแลิะกนัั แลิว้เจำา้สืาวก็บังัเอิญมองเห็นัแสืงสืะทอ้นัจำากโลิหะ เม่�อสืงัเกตด่ๆ 

เธิ์อจำ่งเห็นัว�าโลิหะนัั�นั ค่อ คมเค่ยว แลิะเธิ์อก็ไดเ้ห็นัว�าม่หญิงสืาวตาส่ืม�วง สืวม

ชุื่ดคลุิมดำา ถ่อเค่ยว ยน่ัหลิบัหลิงัพุ�มไม ้หญิงล่ิกลิบััคนันัั�นักำาลิงัมองมาค่�บั�าวสืาว 

เจำา้สืาวแตะขวดท่�เธิ์อเหน็ับัไวก้บััผา้เค่ยนัเอว ในัขวดบัรรจุำของเหลิวส่ืเงินั เกาะ

กนััเป็นัหยด ลิอยอย่�ในัอากาศกลิางขวด ตอนันัั�นัเองท่�เจำา้บั�าวถามว�าไดเ้วลิาจำบ่ั

เจำา้สืาวแลิว้ใชื่�ไหม เธิ์อจำ่งลิะความสืนัใจำจำากทุกอย�าง แลิว้หนััมาสืนัใจำเจำา้บั�าว

คุณจำะเห็นัไดว้�า ความเขา้ใจำแรกเริ�มของคนัอ�านั ค่อ ค่�แต�งงานัต�าง

ศาสืนัาแต�งงานักนััตามลิำาพงั แต�พอเกิดเหตุการณส์ืาวล่ิกลิบััถ่อเค่ยวย่นัแอบั

มอง แลิะเจำา้สืาวแตะขวดบัรรจุำของเหลิวประหลิาด ความคิดของคนัอ�านัก็เปล่ิ�ยนั

ไปทนััท่ ค่อ คนัอ�านัเริ�มสืงสืยัแลิว้ว�าเจำา้สืาวตอ้งไม�ใชื่�คนัธิ์รรมดา แลิะตอ้งม่

เง่�อนังำาบัางอย�างท่�เจำา้บั�าวแลิะคนัอ�านัไม�ร่ ้เหตุการณท่์�ม่หญิงล่ิกลิบััถ่อเค่ยวแอบั

มองรวมถ่งการท่�เจำา้สืาวแตะขวดจำ่งเป็นัจุำดเปล่ิ�ยนัทางความคิด 

ความเขา้ใจำแรกเริ�มของคนัอ�านั = ชื่ายหญิงต�างศาสืนัาแต�งงานักนัั 

จุำดเปล่ิ�ยนัผนัั = สืาวล่ิกลิบััแอบัมอง เจำา้สืาวยงัแตะขวดบัรรจุำของเหลิว

ประหลิาด 

ความสืงสืยั = เจำา้สืาวเป็นัใคร สืาวล่ิกลิบััเป็นัใคร ทั�งสืองเก่�ยวขอ้งกนัั

อย�างไร 

เม่�ออ�านัมาถ่งตรงน่ั� หลิายท�านัอาจำจำะม่คำาถามว�า “ฉาก็เหตัุ้ก็ารณ์์

จ ำาเป็ั้นจะตั้อ้งมี่จดุ้เปั้ลี่�ยนผนัเสุม่อไปั้หรอ้ไม่่” 

อนััท่�จำริงแลิว้ฉากท่�ตอ้งการจำะใหข้อ้มล่ิเพ่ยงอย�างเด่ยวไม�จำำาเป็นัตอ้งม่

จุำดเปล่ิ�ยนัผนัั แต�หากคุณใสื�จุำดเปล่ิ�ยนัผนััลิงไปในัฉากนัั�นัได ้ ฉากของคุณจำะม่ 

“ความพ่ค” มากข่� นั แลิะความพ่คน่ั� เอง ท่�ผ่ส้ือนัเข่ยนัต�างประเทศหลิายท�านั

เร่ยกว�า “คุณค�าในัการสืรา้งความบันััเทิง” หร่อ Entertainment Value กลิ�าวค่อ 

ถา้ฉากนัั�นัม่ความสืนุักมาก ก็จำะม่คุณค�าในัการสืรา้งความบันััเทิงมาก แต�ถา้

สืนุักนัอ้ยก็ม่คุณค�าในัการสืรา้งความบันััเทิงนัอ้ยนัั�นัเอง

ลิองพิจำารณาฉากน่ั� ด่ค�ะ

ฉากเริ�มท่�พชื่รวสุื (พ่ท) กำาลิงัเตร่ยมอาหารใหพิ้สืมยัผ่เ้ป็นัแม�กินั สื�วนั

พิสืมยัก็นัั�งแชื่ทไลิน์ักบััสืมร แม�ของเมธิ์าพร (เมย)์ ทำาใหค้นัอ�านัร่ว้�าพิสืมยักบัั

พชื่รวสุืกำาลิงัจำะไปหาสืมรแลิะเมธิ์าพรท่�ซ่เร่ย ใจำจำริงแลิว้พิสืมยักบััสืมร หมายตา

พชื่รวสุืไวใ้หเ้มธิ์าพร พชื่รวสุืเตร่ยมอาหารเสืร็จำแลิะเร่ยกพิสืมยัใหร้บััประทานั

อาหาร พสัืมยัจำ่งออกจำากไลิน์ัไปรบััประทานัอาหาร

ฉากน่ั� สืรา้งข่� นัมาเพ่�อใหข้อ้ม่ลิว�า ตวัลิะครหลิกัๆ เป็นัใครบัา้ง แลิะ 

ตวัลิะครเหลิ�านัั�นัม่ความสืมัพนััธิ์ต์�อกนััอย�างไร เม่�อใหข้อ้มล่ิเสืร็จำ คุณจำะปิดฉาก

แค�ตรงน่ั� ก็ได ้แต�ถา้คุณเล่ิอกท่�จำะใสื�จุำดเปล่ิ�ยนัผนััเล็ิกๆ ลิงไป ฉากน่ั� ก็จำะสืนุักมาก

ข่� นั แลิะน่ั�ค่อสิื�งท่�คร่เข่ยนัไวก้�อนัท่�จำะปิดฉากน่ั�

 ...ทว�าตกัขา้วใสื�ปากไม�ก่�คำา พิสืมยัก็น่ักข่� นัมาได ้ปกติตาพ่ทลิก่ชื่าย

ตนัจำดัเป็นัคนับัา้งานั ทำาโอท่บัา้ง หอบังานักลิบััมาทำาฟร่แบับัไม�รบััโอท่บัา้ง 

นั้อยครั�งจำะม่จำงัหวะพ่ดจำากันั ตนัควรจำะใชื่โ้อกาสืน่ั� สืรา้งจำินัตนัาการด่ๆ  

เก่�ยวกบััหน่ัเมยใ์หต้าพ่ทจำะด่กว�า 

“พ่ท จำำาลิก่สืาวนัา้หมอนัไดไ้หมลิก่” พิสืมยัเอ�ยถามเร่ยบัๆ หวงัว�า

จำะไม�เป็นัการแหวกหญา้ใหง่้ต่�นั 

“เมยน์ัะหร่อครบัั จำำาไดซิ้ครบััแม� เกิดอะไรข่� นักบััเมยห์ร่อเปลิ�าครบัั” 

อย่�ๆ ลิางสืังหรณ์ประหลิาดก็แลิบัแลิ�นัเขา้มาในัจำิตใจำจำนัพชื่รวสุืตอ้งถาม 

ออกไปอย�างนัั�นั 

“เปลิ�าๆ ไม�ม่เร่�องรา้ยอะไรหรอก” สืมรร่บัปฏิเสืธิ์ แลิว้ว�า “แม�เห็นั

ว�าไม�ไดเ้จำอกนัันัานัแลิว้ ป� านัน่ั� หน่ัเมยจ์ำะโตเป็นัสืาว จำะสืวยแค�ไหนัก็ไม�ร่ ้ 

พ่ทเห็นัเมยอ่์กท่อาจำจำะตะล่ิงเป็นัอิเหนัาเจำอบุัษับัาเลิยก็ไดล้ิะมั�ง”



110 111

เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

ในัตอนัแรกฉากไดโ้นัม้นัำาความคิดคนัอ�านัไปในัทางท่�ว�า พชื่รวสุืแลิะ

เมธิ์าพรนัั�นัถ่กหมายตาไวด้ว้ยกนัั แลิะเม่�อเจำอกนััอาจำม่เหตุการณน์ั�ารกัหวานั

แหววเกดิข่� นัก็ได ้แต�ม่จุำดเปล่ิ�ยนั ค่อ พชื่รวสุืเป็นัเฟรนักบััเมธิ์าพรในัเฟสืบุั�คสือ์ย่�

แลิว้ สุืดทา้ยเกิดการโนัม้นัำาความคิดคนัอ�านัไปในัทางท่�ว�า พชื่รวสุืกบััเมธิ์าพร

อาจำจำะเป็นัแค�เพ่�อนักนััแลิะไม�ม่อะไรหวานัแหววเกิดข่� นั 

ดงันัั�นัแมใ้นัฉากท่�สืรา้งข่� นัเพ่�อใหข้อ้มล่ิโดยเฉพาะ แต�หากใสื�จุำดเปล่ิ�ยนั

ผนััลิงไป ก็จำะทำาใหฉ้ากนัั�นัเกิดความสืนุัก แลิะม่คุณค�าในัการสืรา้งความบันััเทิง 

(Entertainment Value) เพิ�มมากข่� นันัั�นัเองค�ะ

5. ผู้ลลพัธี์

หลิงัจำากท่�เหตุการณใ์นัฉากดำาเนิันัมาจำนัถ่งขั�นัสุืดทา้ย ก�อนัปิดฉากจำะ

ตอ้งม่ผลิลิพัธิ์อ์ะไรบัางอย�างเกิดข่� นัเสืมอโดยผลิลิพัธิ์อ์าจำแบั�งออกไดต้ามลิกัษัณะ

ของฉาก ดงัน่ั�

5.1 ฉาก็ทีี่�มี่อุปั้สุรรค เม่�อม่อุปสืรรคเกิดข่� นัในัตอนัจำบัของฉากอาจำ

เกิดผลิลิพัธิ์ไ์ด ้2 กรณ่ กลิ�าวค่อ

“ตะล่ิงอะไรกนััครบัั ผมเป็นัเฟรนักบััเมยท์างเฟสืบุั�คสื ์ขานัั�นัเจำา้แม�

เซลิฟ่เส่ืยดว้ย อพัสืเตตสัืตลิอด วนััๆ ผมน่ั�แทบัจำะเห็นัหนัา้เมยบ์ั�อยกว�าหนัา้

แม�เส่ืยอ่ก” 

สืำาหรบััพิสืมยัโซเช่ื่ยลิน่ั�จำะว�าไปก็นั�ารำาคาญเหม่อนักนัั หนุั�มสืาว

หมดโอกาสืฝั่นัหวานั หร่อลุิน้ัจำนัตวัโก�งว�าอ่กฝ่� ายท่�ไม�ไดเ้จำอกนััเส่ืยนัานัตอนั

น่ั� จำะเป็นัยงัไง จำะสืวยหลิ�อกว�าเดิมแค�ไหนั ในัเม่�อไม�อาจำจำะเติมจำนิัตนัาการโร

แมนัติกๆ ใหล้ิก่ชื่ายแลิว้ พิสืมยัจำ่งไดแ้ต�กม้หนัา้กม้ตากินัขา้วต�อไปเง่ยบัๆ 

(จำาก “เชื่อภ์กัตินิัรภ์พ”)

ผล่ล่พัื้ธที์ี่� 1 ตั้วััล่ะครบัรรล่ตุั้าม่ควัาม่ตั้อ้งก็าร หากอุปสืรรคในัฉากนัั�นั

ไม�สืามารถขดัขวางตวัลิะครไดส้ืำาเร็จำ ผลิลิพัธิ์ก์�อนัปิดฉากจำะเป็นัการท่�ตวัลิะคร

บัรรลุิตามความตอ้งการในัฉากนัั�นัๆ เชื่�นั พระเอกตอ้งการจำะชื่�วยนัางเอกจำาก

ตวัโกง เขา้ไปถ่งก็ต�อส่ืก้บััตวัโกง สุืดทา้ยตวัโกงแพ ้พระเอกไดน้ัางเอกค่นัมา

ในัฉากน่ั� อาจำจำะจำบัแค�พระเอกไดใ้นัสิื�งท่�ตอ้งการ หร่อพระเอกไดใ้นัสิื�ง

ท่�ตอ้งการแลิว้ต�อดว้ยอุปสืรรคใหม� หร่อจุำดเปล่ิ�ยนัผนััท่�ทำาใหพ้ระเอกเจำอขอ้มล่ิ

ใหม�ในัสื�วนัจำบัของฉากน่ั� เพ่�อท่�จำะสื�งต�อเร่�องราวใหฉ้ากถดัไปก็ไดเ้ชื่�นักนัั

สืมมุติว�า พระเอกส่ืก้บััตวัโกง ตวัโกงตาย พระเอกชื่นัะแลิะชื่�วยเหล่ิอ

นัางเอกไดส้ืำาเร็จำ แต�พอจำะออกจำากหอ้งนัั�นักลิบััพบัว�าหอ้งล็ิอค แถมระเบิัดเวลิา

ก็เริ�มทำางานั คนัท่�ร่ร้หสัืปลิดล็ิอคม่แค�ตวัโกงท่�ตายไปแลิว้ คุณจำะเห็นัไดว้�า หอ้ง

ล็ิอคแลิะระเบิัดเวลิาเริ�มทำางานัเป็นัอุปสืรรคใหม�ท่�เกิดข่� นัในัสื�วนัทา้ยของฉากน่ั�  

ซ่�งคุณอาจำจำะปิดฉากน่ั� แลิว้ไปเริ�มตน้ัฉากใหม� หร่อจำะเข่ยนัต�อไปเลิยว�า พระเอก

หาทางแกอ้ย�างไรก็ไดค้�ะ

ผล่ล่พัื้ธที์ี่� 2 ตั้วััล่ะครไม่่บัรรล่ตุั้าม่ควัาม่ตั้อ้งก็าร แล่ะเกิ็ด้ก็ารสุง่

ตั้อ่ใหฉ้าก็ถดั้ไปั้ เม่�อพระเอกไม�บัรรลุิตามความตอ้งการจำะเกิดการสื�งต�อเร่�อง

ราวใหก้บััฉากใหม�ทันัท่ ตัวอย�างเดิมเลิยค�ะ พระเอกต�อส่ืก้บััตัวโกงเพ่�อชื่�วย

นัางเอก แต�พระเอกแพ ้ โดนัตวัโกงเหว่�ยงตกเหว อย�างน่ั� จำะเกิดการสื�งต�อไปยงั

ฉากใหม�ทนััท่ ฉากใหม�ของคุณอาจำจำะเริ�มท่�พระเอกตกเหวแต�ไม�ตายเพราะยอด

ฝ่่ม่อในัถำ�าชื่�วยไว ้ ระหว�างรกัษัาตวัพระเอกก็ฝ่่กวชิื่าจำนักลิายเป็นัผ่ไ้รเ้ท่ยมทานั 

อย�างน่ั� ก็ได้

5.2 ฉาก็ทีี่�มี่จดุ้เปั้ลี่�ยน เม่�อม่จุำดเปล่ิ�ยนัเกิดข่� นั อาจำก�อใหเ้กิดผลิลิพัธิ์์

ในัทา้ยฉาก ดงัน่ั�

ผล่ล่พัื้ธที์ี่� 1 เปั้ลี่�ยนควัาม่คิด้ขีองคนอา่น ตวัอย�างเดิม เชื่�นั อรรมัภ์า

กับัแนันัจำากเร่�องแมนัสืเลิเยอร์ ตอนัแรกสืองคนัน่ั� เป็นัเพ่�อนักันั แต�พอเจำอ 

จุำดเปล่ิ�ยนัเท�านัั�นักลิายเป็นัศตัร่กนััหนัา้ตาเฉย
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ผล่ล่พัื้ธที์ี่� 2 สุรา้งควัาม่สุงสุยั แล่ะทิี่� งเง้�อนปั้ม่ใหฉ้าก็ถดั้ไปั้ ทุกครั�ง

ท่�สืรา้งความสืงสืยัในัตอนัจำบัของฉากน่ั�  มนััจำะสื�งต�อใหฉ้ากอ่�นัๆ เขา้มารบััลิ่ก 

เชื่�นั เร่�องเชื่อภ์กัตินิัรภ์พ เปิดมาในั ค.ศ. 1191 หนุั�มคริสืเต่ยนักบััสืาวยิปซ่

แต�งงานักนััตามลิำาพงับันัเนิันั แลิว้ม่สืาวแต�งตวัคลิา้ยยมท่ตแอบัมอง ปิดฉากท่�

ตรงน่ั�  แต�มนััไดทิ้� งความสืงสืยัเอาไวใ้หค้นัอ�านั ความสืงสืยัน่ั� ไม�จำำาเป็นัตอ้งรบััลิก่

ในัฉากถดัไปทนััท่ แต�อาจำจำะม่การรบััลิก่ในัอ่ก 1-2 ฉากขา้งหนัา้ก็ได้

ตามตวัอย�างเร่�องเชื่อภ์กัตินิัรภ์พของคร่ เป็นัดงัน่ั�

ฉากท่� 1 หนุั�มคริสืเต่ยนักบััสืาวยปิซ่แต�งงานักนัั สืาวยมท่ตแอบัมอง 

สืาวยปิซ่แตะขวดบัรรจุำของเหลิวประหลิาด

ฉากท่� 2 ปัจำจุำบันัั ขณะท่�พชื่รวสุืเตร่ยมอาหาร พิสืมยักบััสืมรแชื่ทไลิน์ั

หากนัั แลิะหมายตาลิก่ชื่ายกบััลิก่สืาวของทั�งค่�ใหก้นััแลิะกนัั ตอนันัั�นัพชื่รวสุืเริ�ม

สืงัหรณไ์ม�ค�อยด่ 

ฉากท่� 3 เมธิ์าพรเดินัเลิ�นัในัตลิาดซ่เร่ย เธิ์อเจำอทบััทรวงเล่ิยนัแบับัของ

โบัราณจำ่งถ�ายร่ปอพัข่� นัเฟสืบุั�คสื ์ พชื่รวสุืสืงัหรณว์�าจำะเกิดเร่�อง เขาสื�งขอ้ความ

มาถามว�า เมยเ์ป็นัอะไรไหม เธิ์อบัอกว�าสืบัายด่ ตอบัขอ้ความเสืร็จำเมธิ์าพรก็เจำอ

สืาวยมท่ตเดินัผ�านัหนัา้ไป เธิ์อคิดว�าเป็นัคนัสืวมชุื่ดคอสืเพลิยจ์ำง่เดินัตามไปถ�าย

ร่ป ปรากฏว�าเกิดเหตุยงิกนัั เธิ์อเห็นัสืาวยมท่ตฝั่งคมเค่ยวลิงไปในัตวัเจำา้หนัา้ท่�

รฐัท่�ถ่กยงิ แลิว้เจำา้หนัา้ท่�คนันัั�นัก็สิื� นัใจำตาย เธิ์อเช่ื่�อว�า สืาวคนันัั�นัเป็นัผ่ก้�อการ

รา้ยจำ่งถ�ายร่ปเอาไว ้ตั�งใจำจำะมอบัใหต้ำารวจำในัภ์ายหลิงั แต�กลิบััถ�ายไม�ติดสืกัร่ป

คุณจำะเห็นัไดว้�าฉากท่� 1 ทำาหนัา้ท่�สื�งต�อความสืงสืยัใหฉ้ากอ่�นั ซ่�งไม�

ไดม่้การรบััลิก่เร่�องสืาวยมท่ตในัฉากท่� 2 แต�กลิบััไปรบััลิก่ในัฉากท่� 3 แลิะในั

ฉากท่� 3 นัั�นัเองก็ก�อความสืงสืยัใหก้บััคนัอ�านัเชื่�นักนัั แลิะความสืงสืยัน่ั� จำะถ่กสื�ง

ต�อใหฉ้ากอ่�นัๆ เขา้มารบััลิก่ต�อไปเป็นัทอดๆ ทำาใหเ้กิดเป็นัเร่�องเป็นัราวข่� นั 

อย�าเพิ�งกลิ�าวหากนัันัะคะว�าจำะใหเ้มธิ์าพรถ�ายร่ปกบััทบััทรวงปลิอมเพ่�อ

อะไร แหม ถา้ถ�ายแลิว้ไม�ม่เร่�องราวเก่�ยวกบััทบััทรวงก็ผิดทฤษัฎ่ป่นัของเชื่คอฟ

ซิคะ อนััท่�จำริงเร่�องเชื่อภ์กัตินิัรภ์พ ตอนัท่�คร่สื�งนิัตยสืารใชื่ช่้ื่�อว�า “The Heart of 

Sondoria หวัใจำแห�งซอนัโดเร่ย” ซ่�งเป็นัช่ื่�อของอญัมณ่ประดบััทบััทรวงอนััน่ั�  แลิะ

มนััก็เป็นั “หวัใจำ” ของเร่�องเส่ืยดว้ย

หากคุณอยากศ่กษัาเก่�ยวกบััทฤษัฎ่ป่นัของเชื่คอฟสืามารถฟังคลิิป 

“นิัยายของคุณจำะม่ค�าข่� นัอ่กลิา้นัเท�า ถา้ร่จ้ำกัทฤษัฎ่ป่นัของเชื่คอฟ” ไดท่้�ชื่�อง 

ยท่่บั “คร่วลัิภ์ปั์�นันัักเข่ยนั & หนัังส่ือเส่ืยงถ่กลิิขสิืทธิิ์�” หร่อทางหนัา้เพจำ “หนัังส่ือ

เส่ืยงถ่กลิิขสิืทธิิ์� Audiobook by คร่วลัิภ์”์ นัะคะ ลิิงกน่์ั� ค�ะ

ยท่่บั: https://youtu.be/9yEEr7M8rMg

เพจำ: https://www.facebook.com/2090651237679689/videos/ 

639913166776431

วิธ่ีกัารสร�างฉากัเหตกุัารณส์ำาหรบััร ุน่ตั�งไข ่

คร่ทราบัด่ค�ะว�า นัักเข่ยนัรุ�นัตั�งไข�หลิายท�านัเวลิาสืรา้งฉากมกัสืรา้ง

เหตุการณก์�อนั เพราะบัางท่ม่เหตุการณเ์ขา้มาในัสืมอง แลิว้เราชื่อบัเหตุการณ์

นัั�นั อินักบััเหตุการณนั์ั�นัก็เข่ยนัเลิย แต�นัั�นัอาจำทำาใหเ้กิดปัญหาหลิายอย�างในั

ฉากของคุณ เชื่�นั

- คนัอ�านัอ�านัแลิว้ไม�ร่ว้�า ฉากน่ั� เกิดข่� นัเพ่�ออะไร นัอกจำากเพ่�อความ

มนััในัอารมณค์นัเข่ยนั 

- คนัอ�านัอ�านัแลิว้ร่ส่้ืกว�า เข่ยนัอารมณข์ดักบััอารมณท่์�ควรจำะเป็นัในั

ฉากนัั�นั เชื่�นั ฉากน่ั� ควรจำะเศรา้ แต�กลิบััม่ตวัตลิกเขา้มาจำนักลิายเป็นัเฮิฮิาไป

- คนัอ�านัอ�านัแลิว้ไม�ร่ว้�า จำะเข่ยนัฉากน่ั� ไปทำาไม มนััไม�ไดม่้อะไรเลิย 

เพ่�อนัคร่ท่�เป็นัอด่ตบัรรณาธิิ์การเคยเลิ�าใหฟั้งว�า เธิ์อซ่� อนิัยายทำาม่อมาเลิ�มหน่ั�ง 

เจำอฉากท่�พระเอกต่�นัเชื่า้มาแปรงฟันั ลิา้งหนัา้ กินัขา้ว ด่�มกาแฟ ออกจำากบัา้นั

ไปทำางานั จำบัฉาก ฉากถดัไปก็ขบััรถ ถ่งส่ื�แยกไฟแดง จำอดรถติดไฟแดง พอไฟ

เข่ยวก็ขบััรถไปต�อ ขบััรถถ่งท่�ทำางานั จำอดรถ จำบัฉาก ฉากถดัไปก็เดินัเขา้ท่�ทำางานั 
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กดลิิฟต ์ เขา้ลิิฟต ์ยน่ัในัลิิฟต ์ ลิิฟตเ์ปิด เดินัออกจำากลิิฟต ์ เดินัไปตามทาง ถ่ง

คอกท่�ทำางานั วางกระเป๋า นัั�งทำางานั จำบัฉาก เป็นัอย�างน่ั� อย่� 45 หนัา้ เพ่�อนัคร่

เลิ�าใหฟั้งเสืร็จำ ก็ทิ� งทา้ยเอาไวด้ว้ยว�า “แลิว้ต่จำะอ�านัเพ่�อ!”

สิื�งเหลิ�าน่ั� ม่ทางแกค้�ะ ขอเพ่ยงคุณทำาตามขั�นัตอนัท่�คร่จำะสือนัต�อไปน่ั�  

คุณจำะขจำดัทุกปัญหาท่�กลิ�าวมาขา้งตน้ัไดง้�ายๆ เลิยท่เด่ยว

1. กัำาหนดวตัถปุระสงคุข์องฉากั

นิัยายเกิดจำากฉากแต�ลิะฉากรอ้ยเร่ยงกนััจำนัเป็นัเร่�องราว ฉากจำง่ม่หนัา้

ท่�สืำาคญัในัการสื�งรบััเร่�องราวกบััฉากอ่�นัๆ เป็นัทอดๆ เพ่�อขบััเคล่ิ�อนัพล็ิอตไป

ขา้งหนัา้ 

คุณเจำอรร่์� เจำนักินัสื ์(Jerry Jenkins) ไดเ้ข่ยนัเอาไวใ้นับัทความท่�ช่ื่�อว�า 

8 Steps to Writing a Perfect Scene—Every Time (ลิิงกน่์ั� ค�ะ https://jerry-

jenkins.com/8-steps-writing-perfect-scene-every-time/) สืรุปความไดว้�า 

ชื่�วงตน้ัของนิัยาย วตัถุประสืงคข์องฉากอาจำเป็นัการแนัะนัำาตวัลิะคร หร่อใสื� 

ภ่์มิหลิังท่�สืำาคญัของตัวลิะคร ชื่�วงกลิางของนิัยาย วตัถุประสืงคข์องฉากอาจำ

เป็นัการสืรา้งความซบััซอ้นัใหก้บััเร่�อง สืรา้งการหกัมุม หร่อกเพิ�มเดิมพนััในั

นิัยาย ชื่�วงไคลิแม็กซข์องนิัยาย วตัถุประสืงคข์องฉากอาจำเต็มไปดว้ยการกระทำา

แลิะอารมณเ์พ่�อนัำาเสืนัอจุำดส่ืงสุืดทางอารมณท่์�โลิดโผนัมากๆ

คร่เห็นัดว้ยอย�างยิ�งว�า ฉากแต�ลิะชื่�วงของนิัยายม่วตัถุประสืงคข์องฉาก

ท่�แตกต�างกนััตามท่�คุณเจำอรร่์� เจำนักินัสืก์ลิ�าวมา ทั�งน่ั� ในัขั�นัตอนัแรกคร่ขอใหทุ้ก

คนักำาหนัดวตัถุประสืงคง์�ายๆ เอาไวก้�อนัเลิย โดยการตั�งคำาถามว�า “ฉากน่ั� ฉนัั

ตอ้งการจำะบัอกอะไรกบััคนัอ�านั” 

เชื่�นั ในัฉากแรกของเร่�อง “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ” คร่ใชื่ค้ำาถามว�า “ฉากน่ั� ฉนัั

ตอ้งการจำะบัอกอะไรกบััคนัอ�านั” แลิะคำาตอบัค่อ ฉนัตั้อ้งก็ารจะเล่า่ภ์มิ้่หล่งัให้

คนอ่านร้ว่้ัาเพื้ราะอะไรนางเอก็ถึงมี่ควัาม่สุาม่ารถพิื้เศษในก็ารม่องเห็น 

คนตั้าย 

ท่น่ั� ถา้คุณตอบัออกมาเป็นัคำาถาม แบับัท่�ม่คำาว�า ‘เพราะอะไร’ หร่อ 

‘ทำาไม’ ใหคุ้ณเข่ยนัมนััเป็นัประโยคบัอกเลิ�า เชื่�นั 

เพราะอะไร เบัญญาภ์า นัางเอกของเร่�อง ถ่งม่ความสืามารถพิเศษัในั

การมองเห็นัคนัตาย 

ตั้อบั เพราะนัางเอกประสืบัอุบัติัเหตุทางรถยนัต ์เธิ์อจำง่ม่ความสืามารถ

พิเศษัในัการมองเห็นัคนัตาย

อนััน่ั� เป็นัวตัถุประสืงคห์ลิกัของฉาก แต�ในัหน่ั�งฉากอาจำม่วตัถุประสืงค์

หลิายอนัั ถา้คุณม่วตัถุประสืงคห์ลิายอนัั คุณตอ้งระล่ิกว�าวตัถุประสืงคนั์ั�นั ตอ้ง

เกิดจำากเหตุการณ์เด่ยว เพราะหน่ั�งฉากจำะม่แค�หน่ั� งเหตุการณ์เท�านัั�นั เม่�อ 

ระล่ิกไดด้ังน่ั� ก็ลิิสืต์วตัถุประสืงคอ์อกมาเลิยโดยลิิสืต์จำากวตัถุประสืงคห์ลิกัไป

วตัถุประสืงคร์อง ของคร่เป็นัแบับัน่ั� ค�ะ

- เลิ�าภ่์มิหลิังใหค้นัอ�านัร่ว้�า เพราะประสืบัอุบััติเหตุทางรถยนัต ์

นัางเอกจำ่งม่ความสืามารถพิเศษัในัการมองเห็นัคนัตาย (หลิกั)

- เลิ�าภ่์มิหลิงัใหค้นัอ�านัร่ว้�า เน่ั�องจำากพ�อแม�ศรทัธิ์าในัองคอุ์มาเทว่

อย�างท่�สุืด แต�พวกท�านัก็ยงัตอ้งตาย นัางเอกจำ่งหมดศรทัธิ์าในัองคเ์ทพแลิะเทว ่

(รอง)

- วางเบัาะแสืใหค้นัอ�านัคาดเหน็ัไดว้�าพ�อแลิะแม�ของนัางเอก ไม�ใชื่�คนั

ธิ์รรมดา แต�เป็นัสิืทธิ์า (ฆ่ราวาสืผ่ข้มงัเวทย)์ (รอง)

มาด่อ่กสืกัฉากหน่ั�ง ฉากปราบัอส่ืรทาริกาน่ั�แหลิะ เริ�มตน้ัดว้ยคำาถาม

เดิม “ฉากน่ั� ฉนััตอ้งการจำะบัอกอะไรกบััคนัอ�านั” แลิะคำาตอบั ค่อ 

- บัอกคนัอ�านัว�า อส่ืรทาริกาม่ฤทธิิ์�มากเพราะความแคน้ั แต�เบัญญา

ภ์า (นัางเอก) แยกความแคน้ัแลิะความเป็นัคนัออกจำากอส่ืรทาริกาได ้(หลิกั)

- บัอกคนัอ�านัว�า เบัญญาภ์าใชื่ค้วามพยายามอย�างยิ�งท่�จำะไม�ทำารา้ย

สิืทธิ์าแลิะปราบัอส่ืรรอ้ยตาใหไ้ด ้(รอง)
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2. กัำาหนดคุวามั่ต�องกัารของตวัละคุร ตลอดจนอปุสรรคุ หรอ่

จดุเปล่�ยน (ถ�าม่ั่)

ในัขั�นัตอนัท่� 2 ขอใหคุ้ณแยกกำาหนัดเป็นั 2 ขอ้ ดงัน่ั�

2.1 ก็ำาหนด้เหตั้กุ็ารณ์ค์รา่วัๆ แล่ะควัาม่ตั้อ้งก็ารขีองตั้วััล่ะคร

เหตุการณค์ร�าวๆ ค่อ สิื�งท่�จำะเกิดในัฉากน่ั�  เข่ยนัสืั�นัๆ แค�ประโยคเด่ยว 

แลิว้คุณจำะร่เ้องเลิยว�าในัฉากน่ั� ม่ตวัลิะครตวัไหนัอย่�ในัฉากบัา้ง จำากนัั�นัจำง่กำาหนัด

ความตอ้งการ หร่อสิื�งท่�อย่�ในัใจำของตวัลิะคร

อย�างเร่�อง “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ” ฉากแรกเริ�ม

- เหตุการณค์ร�าวๆ = อุบัติัเหตุรถยนัต ์ พ�อขบัั แม�นัั�งขา้ง นัางเอก 

นัั�งหลิงั

- ความตอ้งการ หร่อสิื�งท่�อย่�ในัใจำตวัลิะคร

• พ�อกบััแม� ตอ้งการใหพ้ระแม�อุมาชื่�วยใหล้ิ่กสืาวรอดพน้ัจำาก

อุบัติัเหตุ แมต้วัเองตอ้งตายก็ไม�เป็นัไร

• ลิก่ ไม�เขา้ใจำเหตุการณ ์เช่ื่�อแม�เป็นัหลิกั 

มาด่เร่�องเด่ยวกนัั ฉากปราบัอส่ืรทาริกา ตรงกลิางเร่�องกนัับัา้ง

- เหตุการณค์ร�าวๆ = เบัญญาภ์า (นัางเอก) กลิายร�างเป็นัอส่ืรรอ้ย

ตามาปราบัอส่ืรทาริกา

- ความตอ้งการ หร่อสิื�งท่�อย่�ในัใจำตวัลิะคร

• ปราบัอส่ืรใหส้ืำาเร็จำ

• ไม�ทำาอนััตรายอาจำารยช์ื่ยญาณแลิะอาจำารยว์ทิยุต สืองอาจำารย์

สิืทธิ์าท่�ใชื่พ้ลิงัจำิตตร่งร�างอส่ืรทาริกาอย่� 

2.2 อปุั้สุรรค หรอ้ จดุ้เปั้ลี่�ยนผนั

ก�อนัท่�จำะมาถ่งขั�นัตอนัน่ั� ไดคุ้ณจำะตอ้งทราบัก�อนัว�า ฉากของคุณ 

เป็นัฉากชื่นิัดท่�ม่อุปสืรรค หร่อม่จุำดเปล่ิ�ยนัผนัั หากม่อุปสืรรคใหเ้ข่ยนัอุปสืรรค

ลิงไป แต�หากม่จุำดเปล่ิ�ยนัผันัใหใ้สื�จุำดเปล่ิ�ยนัผันัลิงไป มาเริ�มกนััตรงฉากท่�ม่ 

จุำดเปล่ิ�ยนัผนััก�อนั 

สืำาหรบััฉากท่�ม่จุำดเปล่ิ�ยนัผันัเราจำะตอ้งคิด 1. ความเขา้ใจำแรกเริ�ม  

2. จุำดเปล่ิ�ยนั แลิะ 3. ความเขา้ใจำท่�เปล่ิ�ยนัไป หร่อการสืรา้งความสืงสืยัให ้

คนัอ�านั ยกตวัอย�างฉากอุบัติัเหตุในัเร่�องเดิม

ความเขา้ใจำแรกเริ�ม = ครอบัครวักำาลิงัเดินัทาง ทุกอย�างปกติด่

จุำดเปล่ิ�ยนั = เกิดอุบัติัเหตุ

ความสืงสืยั (ผลิลิพัธิ์)์ = สืงสืยัว�าพ�อแม�ของนัางเอกเป็นัใคร ร่ว้�าจำะ

เกิดอุบัติัเหตุมาก�อนัหร่อไม� เพราะอะไร  แลิะจำะเกิดอะไรข่� นัหลิงัจำากน่ั�

สืำาหรบััเร่�องท่�ม่อุปสืรรคคุณสืามารถร�างอุปสืรรคหลิกัของฉากดว้ยการ

คิดว�า อะไร ค่อ สิื�งท่�เขา้มาทำาใหค้วามตอ้งการตามขอ้ 1 ท่�เรากำาหนัดไวใ้นัตอนั

แรกยงัไม�สืำาเร็จำ อย�างส่ืบัสิื�ววญิญาณของคร่ฉากปราบัอส่ืรทาริกา เบัญญาภ์าในั

ร�างอส่ืรรอ้ยตาตอ้งการปราบัอส่ืรทาริกาโดยไม�ทำาใหสิ้ืทธิ์าบัาดเจำบ็ั สิื�งท่�เขา้มา

ขดัขวาง ค่อ ตวัอาจำารยช์ื่ยญาณแลิะอาจำารยว์ทิยุตเอง เพราะทั�งสืองไม�ร่ว้�า อส่ืร

รอ้ยตาแทท่้�จำริงแลิว้เป็นัร�างแปลิงของเบัญญาภ์า เม่�อกำาหนัดความตอ้งการแลิะ

อุปสืรรคหลิกัแลิว้อย�าหยุดแค�น่ั�  ตอ้งเข่ยนัผลิลิพัธิ์สุ์ืดทา้ยลิงไปดว้ย ในัฉากน่ั�

ผลิลิพัธิ์สุ์ืดทา้ย ค่อ เบัญญาภ์าปราบัอส่ืรทาริกาไดส้ืำาเร็จำ เข่ยนัเป็นัแผนัภ์าพได้

ดงัน่ั�

ความตอ้งการของนัางเอก = ปราบัอส่ืรทาริกาโดยไม�ทำารา้ยสิืทธิ์า

อุปสืรรค = ตวัสิืทธิ์าเอง

ผลิลิพัธิ์ ์= ปราบัอส่ืรทาริกาสืำาเร็จำ

หลิงัจำากกำาหนัดในัใจำไดอ้ย�างน่ั� แลิว้ ใหคุ้ณลิองกำาหนัดเหตุการณล์ิงในั

แต�ลิะขอ้ท่�ร�างเอาไวด้ว้ย ฉากน่ั� ของคร่ไดอ้อกมาดงัน่ั�

ความตอ้งการของนัางเอก = ปราบัอส่ืรทาริกาโดยไม�ทำารา้ยสิืทธิ์า 

อุปสืรรค = ตวัสิืทธิ์าเอง (อาจำารยว์ทิยุตแลิะอาจำารยช์ื่ยญาณเขา้ใจำว�า 

อส่ืรรอ้ยตาอาจำเป็นัพวกเด่ยวกบััอส่ืรทาริกา จำ่งชื่�วยกนััทำารา้ยอส่ืรรอ้ยตา)
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ผลิลิพัธิ์ ์ = ปราบัอส่ืรทาริกาสืำาเร็จำ (เบัญญาภ์าแยกจำิตวสุิืทธิิ์�ของหน่ั

อมัออกจำากร�างของอส่ืรทาริกา แลิะพาหน่ัอมัส่ื�สืมัปรายภ์พ ปลิ�อยใหสิ้ืทธิ์า

ทำาลิายกายหยาบัของอส่ืรทาริกา) 

3. กัำาหนดจดุพ่คุของฉากั 

ฉากในันิัยายท่�เข่ยนัอะไรเร่�อยเป่� อยอย�างท่�เพ่�อนัคร่ตอ้งบั�นัออกมาว�า 

“แลิว้ต่จำะอ�านัเพ่�อ!” เกิดข่� นัเพราะขาดจุำดพ่คของฉาก คร่ขอใชื่ค้ำาอย�างไม�เป็นั

ทางการว�า “จุำดพ่ค” เลิยนัะคะ เพราะหากใชื่ค้ำาว�า “จุำดส่ืงสุืดทางอารมณ”์ อาจำ

จำะก�อความสืบััสืนัว�าเป็นัไคลิแม็กซข์องเร่�องได ้ถา้จำะใหนิ้ัยาม “จุำดพ่คของฉาก” 

ก็พอจำะบัอกไดว้�า มนััค่อจุำดท่�กระทบัอารมณค์นัอ�านัมากท่�สุืดไม�ว�าในัดา้นัรา้ย

หร่อด่ 

สืำาหรับัฉากท่�ม่จุำดเปล่ิ�ยนัการท่�เรากำาหนัดจุำดเปล่ิ�ยนัย�อมเป็นัการ

กำาหนัดจุำกพ่คไปในัตวั เพราะจุำดเปล่ิ�ยนันัั�นัแหลิะ ค่อ จุำดพ่คของฉาก แต�สืำาหรบัั

ฉากท่�ม่อุปสืรรค จุำดพ่คของฉาก ค่อ การท่�ตวัลิะครชื่นัะอุปสืรรค หร่อตอ้งพ�าย

แพต้�ออุปสืรรค ทว�าเพ่�อจำะทำาใหม้นััพ่คได ้เราจำะตอ้งกำาหนัดอุปสืรรคสุืดทา้ยซ่�ง

ก็ค่อจุำดตกตำ �าของตวัลิะครฝ่� ายท่�จำะชื่นัะเส่ืยก�อนั เม่�อตกตำ �าท่�สุืดแลิว้จำง่กลิบััพลิิก

เป็นัชื่นัะ

มาด่ฉากท่�ตวัเอกพ�ายแพต้�ออุปสืรรคก�อนันัะคะ คร่ขอยกตวัอย�างเร่�อง 

“ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ” เหม่อนัเดิม ฉากท่�นัางเอกพบัแลิว้ว�า หน่ัอมัตอ้งการหาแม�ให้

พบั พลิรามจำง่ลิงไปนัรกเพ่�อตามหาดวงวญิญาณของนัางบุัญมา แรงนัอ้ย แม�ของ

หน่ัอมั ความตอ้งการของพลิราม ค่อ ตามหาแม�หน่ัอมั อุปสืรรค ค่อ ยมราชื่แลิะ

ทา้วจิำตรคุปต ์เลิขาของยมราชื่ ทั�งสืองเขา้มาขวางแลิะเกิดการต�อส่ืก้นัั ตรงน่ั� ระวงั

ด่ๆ นัะคะ ไม�ใชื่�แค�พลิรามเท�านัั�นัท่�ม่ความตอ้งการ ยมราชื่แลิะจำติรคุปตก็์ม่ความ

ตอ้งการเชื่�นักนัั

ก�อนัอ่�นัถามตัวเองก�อนัว�า “ใครชื่นัะ” ไดค้ำาตอบัว�า พระยมแลิะ 

จำิตรคุปตช์ื่นัะ เรามาจำบััท่�สืองคนัน่ั� เลิยค�ะ เริ�มตั�งคำาถามอย�างน่ั�

ความตอ้งการของยมราชื่แลิะจำิตรคุปตค่์ออะไร ตั้อบั ขดัขวางพลิราม

ไม�ใหเ้ขา้ไปในันัรกภ่์มิ

อุปสืรรคท่�หนัักหนัาท่�สุืด (จุำดตกตำ �าท่�สุืด) ของยมราชื่แลิะจำติรคุปต ์ค่อ

อะไร ตั้อบั ยมราชื่ส่ืพ้ลิรามไม�ไดแ้ลิะกำาลิงัจำะแพ้

อะไรทำาใหย้มราชื่แลิะจิำตรคุปตพ์ลิิกกลิบััมาเป็นัชื่นัะ ตั้อบั จำิตรคุปต์

เข่ยนัขอ้ความลิงไปในัสืมุดลิิขิตปถวว่�า พลิรามพ�ายแพต้�อจำติรคุปต ์แลิะจำติรคุปต์

ก็เขา้ไปชื่�วยพระยมจำนับังัเอิญชื่นัะตามลิิขิตในัสืมุด

จุำดท่�อย่�หลิงัอุปสืรรคท่�หนัักหนัาท่�สุืดของฝ่� ายชื่นัะ ค่อ จุำดพ่คของฉาก 

ดงันัั�นัในัฉากน่ั�  จุำดพ่ค ค่อ พลิรามพ�ายแพใ้หจ้ำิตรคุปตแ์บับัฟลุิคๆ ตามลิิขิตฟ้า

ตอ้งระวงัใหด่้นัะคะ จุำดพ่คไม�ใชื่�จุำดท่�อย่�หลิงัอุปสืรรคท่�หนัักหนัาท่�สุืด

ของฝ่� ายแพ ้มาด่ทางฝั่�งพลิรามท่�เป็นัผ่แ้พก้นัันัะคะ

ความตอ้งการของพลิรามค่ออะไร ตั้อบั เขา้ไปในันัรกภ่์มิ ตามหาแม�

ของอส่ืรทาริกา

อุปสืรรคท่�หนัักหนัาท่�สุืด (จุำดตกตำ �าท่�สุืด) ของพลิราม ค่ออะไร ตั้อบั 

พลิรามพ�ายแพใ้หจ้ำิตรคุปต์

อะไรทำาใหพ้ลิรามชื่นัะ ตั้อบั ไม�ม่

ฉากต�อจำากอุปสืรรคท่�หนัักหนัาท่�สุืด ค่ออะไร ตั้อบั พลิรามถ่กยมราชื่

จำบัักลิบััโลิกมนุัษัย์

คุณจำะเห็นัไดว้�าพลิรามถ่กยมราชื่จำบัักลิบััมามนััไม�ม่อะไรจำ่�ด มนััไม�ม่

อะไรสืะทา้นัอารมณค์นัอ�านั ดงันัั�นัเวลิาจำะสืรา้งจุำดพ่คใหย้ด่ถ่อท่�ฝ่� ายชื่นัะเป็นัหลิกั

ท่น่ั� มาด่กรณ่ตวัลิะครหลิกัชื่นัะอุปสืรรคบัา้งนัะคะ ฉากอส่ืรรอ้ยตา (ร�าง

แปลิงของนัางเอก) ปราบัอส่ืรทาริกาสืำาเร็จำ ในักรณ่น่ั� จุำดพ่ค ค่อ ตอนัท่�ตวัลิะคร

นัำาพลิิกกลิบััมาชื่นัะอุปสืรรคท่�หนัักหนัาท่�สุืดได ้ขั�นัตอนัการคิดฉากใหต้ั�งคำาถาม

เหม่อนัเดิมค�ะ

ความตอ้งการของเบัญญาภ์าค่ออะไร ตั้อบั ปราบัอส่ืรทาริกาโดย 
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ไม�ทำารา้ยสิืทธิ์า

อุปสืรรคท่�หนัักหนัาท่�สุืด (จุำดตกตำ �าท่�สุืด) ของเบัญญาภ์า ค่ออะไร 

ตั้อบั เบัญญาภ์ากำาลิงัจำะพ�ายแพใ้หอ้าจำารยว์ทิยุต แลิะในัขณะเด่ยวกนััพลิงัจำิต

ของอาจำารยช์ื่ยญาณท่�ใชื่ต้ร่งร�างอส่ืรทาริกาเอาไว ้ก็อ�อนัแรงลิงทุกขณะ

อะไรทำาใหเ้บัญญาภ์าพลิิกกลิับัมาชื่นัะ ตั้อบั เบัญญาภ์าตัดสิืนัใจำ

ทำาลิายฤทธิิ์�ของอาจำารยว์ิทยุซ่�งเป็นัสิื�งท่�เธิ์อไม�อยากทำา เพราะเธิ์อร่ว้�าการ 

ส่ืญฤทธิิ์�สืำาหรบััสิืทธิ์าแลิว้ก็เหม่อนัการตายทั�งเป็นั 

ในัสื�วนัน่ั� จุำดพ่คก็ค่อ การท่�เบัญญาภ์าตดัสิืนัใจำทำาลิายฤทธิิ์�ของอาจำารย์

วทิยุต หลิายท�านัอาจำจำะทว้งในัใจำว�า จุำดพ่คไม�ใชื่�ตอนัท่�เบัญญาภ์าแยกจำิตวสุิืทธิิ์�

ของหน่ัอมัออกมาไดส้ืำาเร็จำเหรอ การท่�เบัญญาภ์าแยกจำิตวสุิืทธิิ์�ของหน่ัอมัออก

มาไดส้ืำาเร็จำ ในัหนัังส่ือเลิ�มน่ั� เร่ยกว�าเป็นัผลิลิัพธิ์์ของฉาก สื�วนัในัตำาราต�าง

ประเทศเลิ�มอ่�นัอาจำเร่ยกว�า “ไคลิแม็กซฉ์าก” ซ่�งถา้ม่ไคลิแม็ซฉ์าก ก็ตอ้งม่  

“ไครซิ์สืฉาก” คร่ขอแยกอธิิ์บัายอย�างน่ั� นัะคะ

“ไคลิแม็กซฉ์าก” ค่อ เหตุการณท่์�ด่งอารมณค์นัข่� นัไปส่ื�จุำดท่�ด่ท่�สุืดของ

ฉากนัั�นัๆ 

“ไครซิ์สืฉาก” ค่อ เหตุการณท่์�ด่งอารมณค์นัลิงไปในัจุำดท่�เลิวรา้ยท่�สุืด

ของฉากนัั�นัๆ 

สื�วนัจุำดพ่คของคร่ ค่อ ด่อารมณเ์ป็นัหลิกั ถา้อารมณม์นััสืะทา้นัสืะเท่อนั

ท่�สุืดชื่�วงท่�เกิดเหตุการณด่์สุืดขั�วของฉากนัั�นั จุำดพ่คก็จำะเป็นัอนััเด่ยวกบััไคลิแม็กซ์

ฉาก แต�ถา้อารมณม์นััสืะทา้นัสืะเท่อนัท่�สุืดชื่�วงท่�เกิดเหตุการณเ์ลิวรา้ยสุืดติ�งของ

ฉากนัั�นั จุำดพ่คก็จำะเป็นัอนััเด่ยวกบััไครซิ์สืฉาก แต�ถา้จุำดพ่คไม�ตรงกบััอะไรเลิย 

มนััก็ค่อจุำดพ่คลิำาพงัของมนััเองได ้ไม�ตอ้งงอ้ใครเลิยค�ะ

แลิว้คุณไม�ตอ้งกลิวันัะคะว�า ถา้ร�างตามน่ั� แลิว้จำะขาดไคลิแ์ม็กซฉ์าก 

หร่อไครซิ์สืฉาก ไม�เช่ื่�อลิองทำาด่ แลิว้จำะร่ว้�า ยงัไงๆ ทั�งสืองอย�างน่ั� ก็จำะม่ตามมา

แบับัอตัโนัมติัเลิยค�ะ

4. กัำาหนดอารมั่ณฉ์ากั

อารมณฉ์ากเป็นัสิื�งท่�โดยปกติแลิว้มกัจำะเกิดข่� นัเองโดยอตัโนัมติั เม่�อ

เราเข่ยนัเน่ั� อหาของฉากนัั�นัๆ ลิงไป ทว�ากลิบััม่นัักเข่ยนัรุ�นัตั�งไข�หลิายคนัประสืบั

ปัญหา เม่�อเข่ยนัแลิว้ไม�ไดอ้ารมณต์ามท่�ตอ้งการ เชื่�นั ตอนัแรกคิดว�าจำะสืรา้ง

ฉากน่ั� ใหเ้ศรา้ แต�พอเข่ยนัออกมาแลิว้กลิบัักลิายเป็นัตลิก

สืมัยท่�คร่เริ�มเข่ยนันิัยายใหม�ๆ หากม่คนัถามถ่งปัญหาท่�กลิ�าวมา 

ขา้งตน้ัน่ั�  คร่จำะตอบัตรงๆ ท่�อๆ ไปเลิยค�ะว�า อารมณ์ฉากอย่�ท่�อารมณ์ของ 

คนัเข่ยนั ถา้คนัเข่ยนัอินัมนััก็เข่ยนัออกมาไดแ้นั�นัอนัอย่�แลิว้ ว�าแต�จำะทำายงัไงให้

มนััอินัตลิอดเวลิาท่�เข่ยนัลิ�ะ 

แถมต�อมาอ่กไม�นัานัคร่ก็มาพบันัักเข่ยนัท่�อารมณย์ิ�งใหญ�อลิงัการอย�าง

กบััหนัังทุนัสืรา้งพนััลิา้นั แต�เข่ยนัออกมาเหล่ิอแค� 10 บัาท ในัเม่�ออารมณข์อง

คนัเข่ยนัมนััได ้ เพราะอะไรฉากมนััถ่งยงัไม�ได ้ สุืดทา้ยคร่ถ่งไดค้น้ัพบัคำาตอบั  

มาค�ะ คร่จำะบัอกทริคให ้เพ่�อนัักเข่ยนัรุ�นัตั�งไข�ท่�ม่ปัญหาน่ั� โดยเฉพาะ 

ที่ริคทีี่� 1 เขีียนก็ำาก็บััไวัที้ี่�หวััก็ระด้าษว่ัาฉาก็นี� ตั้อ้งก็ารอารม่ณ์ใ์ด้ 

เห็นัตรงน่ั� ปุ� บั หลิายคนัอาจำรอ้งออกมาว�า “อย�างน่ั� ก็ไดเ้หรอ” ไดซิ้คะ จำำาเอาไว ้

ว�า จำิตใจำของเราตอ้งการการกระทำาท่�เป็นัร่ปธิ์รรม เม่�อไหร�คิดจำะสืั �งจิำตใจำ ให้

ลิงม่อทำาอะไรบัางอย�างท่�เป็นัการประกาศแลิะตอกยำ�าเจำตจำำานังของเราก�อนั

มาถ่งตอนัน่ั� คุณทราบัแลิว้ว�า เหตุการณใ์นัฉากม่อะไรบัา้ง เพราะฉะนัั�นั

คุณจำะตอ้งกำาหนัดอารมณ์ของฉากน่ั� เลิย จำากนัั�นัพิมพ์ไวท่้�หัวกระดาษัเพ่�อ

ประกาศแลิะตอกยำ�าเจำตจำำานังโดยใชื่ค้ำาสืั�นัๆ เชื่�นั เหงา, แคน้ั, เศรา้ 

ในัเม่�อคุณกลิา้เข่ยนัคำาว�า “เหงา” หร่อ “แคน้ั” หร่อ “เศรา้” ไวท่้� 

หวักระดาษั คราวน่ั� สืมองของคุณก็จำะวิ�งหาแต�กบััความเหงา ความแคน้ั ความ

เศรา้ เม่�อไหร�ท่�ถอ้ยคำาในัหวัของคุณมนััเริ�มกลิายเป็นัขำา คุณก็แค�เหล่ิอบัตาข่� นั

ไปมองเจำตจำำานังดั�งเดิมท่�คุณเข่ยนัไว ้ สืมองก็จำะด่งตวัเองกลิบััมาท่�อารมณเ์ดิม 

เหม่อนัเป็นัการสืกดัตวัเองจำากอารมณท่์�เราไม�ตอ้งการในัฉากน่ั�
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ที่ริคทีี่� 2 สุรา้งควัาม่เขีา้ใจทีี่�มี่ตั้อ่ตั้วััล่ะคร ไม�ม่ทางท่�คุณจำะอินักบัั

งานัเข่ยนัของคุณ ถา้คุณไม�เขา้ใจำตวัลิะคร คุณอาจำจำะทราบัความตอ้งการของ 

ตวัลิะครตามท่�ร�างไวข้า้งตน้ั แต�มนััตอ้งมากกว�านัั�นัคุณแลิะคนัอ�านัของคุณถ่ง 

จำะอินั

ดงันัั�นัคุณจำะตอ้งร�างสิื�งท่�อย่�ในัใจำตวัลิะครออกมาตั�งแต�ความเช่ื่�อ ความ

คิด ทศันัคติ สิื�งท่�ตวัลิะครยด่มั �นั ความรบััร่ข้องตวัลิะคร ตลิอดจำนัความร่ส่้ืกท่�

ตวัลิะครม่ต�อตวัลิะครอ่�นั หร่อต�อเหตุการณท่์�เกิดข่� นั สิื�งเหลิ�าน่ั� จำะชื่�วยใหคุ้ณเข่ยนั

แบับัสิืงร�างตวัลิะครไดเ้ลิยท่เด่ยวค�ะ

สืมมุติว�าม่ฉากหน่ั� งท่� คุณต้องการจำะเข่ยนัถ่งความกลิัวท่�เกิดกับั 

ตวัลิะครนัำาหญิง คุณก็ร�างสิื�งท่�อย่�ในัใจำเธิ์อออกมาเลิยค�ะ

ความร่ส่้ืก = กลิวั

กลิวัอะไร = เงาดำา

ทศันัคติท่�ม่ต�อเงาดำา = เธิ์อคิดว�ามนััอาจำจำะฆ่�าหร่อทำารา้ยเธิ์อ

ความคิดความเช่ื่�อท่�ม่ต�อเงาดำา = มนััอาจำเป็นัเปรต มนุัษัยต์�างดาว 

มจัำจุำราชื่ หร่ออะไรสืกัอย�างท่�ทำารา้ยเธิ์อได้

ความตอ้งการ = ม่ช่ื่วติรอด 

ที่รคิทีี่� 3 ใชถ้อ้ยคำาทีี่�สุ้�อถึงอารม่ณ์น์ั�น เม่�อคุณเข่ยนัไวท่้�หวักระดาษั

แลิว้ว�า อยากใหทิ้ศทางของอารมณฉ์ากไปทางไหนั คุณตอ้งเหล่ิอบัมองบั�อยๆ 

ถอ้ยคำาทุกถอ้ยคำาท่�คุณเข่ยนัตอ้งช่ื่� นัำาอารมณนั์ั�นั หากถอ้ยคำาท่�ไม�ตรงกบััอารมณ์

นัั�นัหลุิดออกมา คุณตอ้งกำาจำดัมนัั แลิะเฟ้นัหาถอ้ยคำาท่�ตรงกบััอารมณเ์ขา้มาใชื่้

ทนััท่ค�ะ ลิองพิจำารณาตวัอย�างน่ั� นัะคะ

ถา้คุณเข่ยนัออกมาแลิว้เป็นัแบับัน่ั�  ใหอ้�านัทวนัอ่กรอบัพรอ้มข่ดเสืน้ัใต้

ถอ้ยคำาท่�ช่ื่� นัำาความร่ส่้ืกไปในัทางอ่�นั นัอกจำากความร่ส่้ืกกลิวั มาลิงม่อกนััเลิยค�ะ

วิัธีที่ ำาขีั�นตั้อนทีี่� 1

อารมณฉ์าก = กลิวั

เงาร�างส่ืดำ�าดำาผอมส่ืงยน่ัโด�เด�อย่�บันัหลิงัคาบัา้นัตรงขา้ม แมว้�ามนัั

จำะไม�ม่หนัา้ แต�ฉนัักลิบััสืมัผสัืไดว้�ามนัักำาลิงัจำอ้งมองมายงัฉนัั ทนััใดนัั�นัมนััก็

กระโดดด่�งดั �ง ก�อนัโผลิงมายน่ัท่�ระเบ่ัยงบัา้นั ฉนััร่บัเบ่ัยดแผ�นัหลิงักบัักำาแพง

ใชื่มุ้มบัา้นับังัตวัเองเอาไว ้แมว้�าจำะกลิวัแค�ไหนั แต�ฉนััก็ยงัไม�วายย่�นัหนัา้ย่�นั

ตาออกไปมอง มนััย่นัยงโย�ยงหยกเหม่อนัคนัเมากาว นั�าสืย่มก่�ยจำนัฉนััไม�

อยากออกจำากท่�ซ�อนั

ตั้วััอยา่ง

อารมณฉ์าก = กลิวั

เงาร�างส่ืดำ�าดำาผอมส่ืงยน่ัโด�เด�อย่�บันัหลิงัคาบัา้นัตรงขา้ม แมว้�ามนัั

จำะไม�ม่หนัา้ แต�ฉนัักลิบััสืมัผสัืไดว้�ามนัักำาลิงัจำอ้งมองมายงัฉนัั ทนััใดนัั�นัมนััก็

กระโดดด่�งดั �ง ก�อนัโผลิงมายน่ัท่�ระเบ่ัยงบัา้นั ฉนััร่บัเบ่ัยดแผ�นัหลิงักบัักำาแพง 

ใชื่มุ้มบัา้นับังัตวัเองเอาไว ้แมว้�าจำะกลิวัแค�ไหนั แต�ฉนััก็ยงัไม�วายย่�นัหนัา้ย่�นั

ตาออกไปมอง มนััย่นัยงโย�ยงหยกเหม่อนัคนัเมากาว นั�าสืย่มก่�ยจำนัฉนััไม�

อยากออกจำากท่�ซ�อนั
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ท่น่ั� เราก็มาถ่งขั�นัตอนัการปรบััเปล่ิ�ยนัถอ้ยคำาใหม้นัันั�ากลิวัข่� นั คงตอ้ง

ทำาความเขา้เส่ืยก�อนัว�า อารมณใ์นัฉากจำะไม�เกิดข่� นัเพราะตวัลิะครตวัใดตวัหน่ั�ง

ในัฉาก อย�างอารมณก์ลิวั มนััจำะเกิดข่� นัก็ต�อเม่�อ 

ก. เงาดำานัั�นัมนััตอ้งม่ลิกัษัณะหร่อกิริยาท่�นั�ากลิวั 

ข. ตวัลิะครนัำาตอ้งร่ส่้ืกกลิวั 

ดงันัั�นัม่สืองสิื�งท่�เราตอ้งทำา 

อยา่งแรก็ ที่างฝัั่ �งเงาด้ำา อะไรท่�ด่นั�ารกัหร่อตลิกตอ้งตดัทิ� งใหห้มด เอา

ความนั�ากลิวัหร่อนั�าเกรงขามใสื�เขา้ไปแทนั ถา้คุณยงัไม�ชื่ำานัาญ ไม�สืามารถคิด

คำามาเปล่ิ�ยนัไดใ้นัทนััท่ ใหลิ้ิสืตถ์อ้ยคำาท่�จำะใชื่แ้ทนัคำาท่�ข่ดเสืน้ัใตอ้อกมาใหเ้ยอะ

ท่�สุืด แลิว้ค�อยเล่ิอกมาว�าจำะใชื่ค้ำาไหนั เชื่�นั

เงาร�างส่ืดำ�าดำา =  เงาร�างส่ืดำา เงาร�างดำาทะม่นั

ยน่ัโด�เด� = ยน่ัเด�นั ยน่ัตระหง�านั ตั�งตรง

กระโดดด่�งดั �ง = กระโดด โผ โฉบั ตดัคำาน่ั� ออกไปเลิยเพราะไม�สื�งผลิ

กบััเร่�อง

ยงโย�ยงหยก = โยกกาย ไหวร�าง ขยบััตวัเบัาๆ ตดัอาการโยกออก เอา

คำาอ่�นัใสื�แทนั เชื่�นั ยน่ัถม่งท่ง ยน่ัจำงักา้ ยน่ัคุมเชิื่ง

เหม่อนัคนัเมากาว = เหม่อนัพยคัฆ่ซุ์�มรอเหย่�อ เหม่อนัมจัำจุำราชื่ในั

ความเง่ยบั

จำากนัั�นัคุณก็นัั�งเล่ิอกว�าจำะเอาคำาไหนัไปใชื่ค้�ะ 

อยา่งทีี่�สุอง ที่างฝัั่ �งตั้วััล่ะครนำา ลิองลิิสืตอ์อกมาว�า คนัท่�กำาลิงักลิวั 

เขาม่อาการอย�างไร เชื่�นั ขนัลุิกชื่นัั ผมตั�ง หวัใจำเตน้ัแรง ในัสื�วนัน่ั� ม่คำาว�า “สืยม่ก่�ย” 

ดว้ย ลิองคิดหาคำาแทนั หร่อจำะเล่ิอกตดัออกก็ไดน้ัะคะ

จำากนัั�นัก็นัำามาแกแ้ลิะเพิ�มเติมลิงไปในัจุำดท่�เราข่ดเสืน้ัใตเ้อาไวไ้ดเ้ลิย

ค�ะ

คุณจำะเห็นัไดว้�าถอ้ยคำาท่�คร่ข่ดเสืน้ัเอาไว ้ ค่อ ถอ้ยคำาท่�เปล่ิ�ยนัไปจำาก

ในัตอนัแรกค�ะ 

แมค้ร่จำะยกตวัอย�างเป็นัอารมณก์ลิวั แต�หลิกัการน่ั� ใชื่ไ้ดก้บััทุกอารมณ ์

ไม�ว�าจำะด่ใจำ ยนิัด่ ปล่ิ� มป่ติ โกรธิ์ แลิะอ่�นัๆ

ลิองนัำาเคล็ิดลิบััน่ั� ไปใชื่ด่้นัะคะ ไดผ้ลิด่ หร่อนิัยายไดอ้ารมณม์ากข่� นั

อย�างไรก็อินับ็ัอกซม์าบัอกใหค้ร่ช่ื่�นัใจำบัา้งนัะคะ ท่�เพจำหนัังส่ือเส่ืยงถ่กลิิขสิืทธิิ์� 

Audiobook by คร่วลัิภ์ ์ลิิงกน่์ั� ค�ะ https://www.facebook.com/Audiobookclips

ที่รคิทีี่� 4 ล่ด้ที่อนบัที่บัาที่ขีองตั้วััล่ะครทีี่�ไม่่เขีา้ก็บััฉาก็ สืมมุติว�าคุณ

สืรา้งตวัตลิกข่� นัมาตวัหน่ั�ง เป็นัตวัลิะครท่�อย่�ในักลุิ�มเด่ยวกบััพระเอก ฉากน่ั� เป็นั

ฉากท่�อาจำารยข์องพระเอกตาย คุณตอ้งพิจำารณาเส่ืยก�อนัว�าฉากน่ั� จำะเอาเศรา้

เบัอรไ์หนั

ก็. ไม่่อยาก็ใหเ้ศรา้ม่าก็ อนััน่ั� คุณเอาตวัตลิกมาเบัรกอารมณแ์ลิะทำาให้

ขำาท�ามกลิางความเศรา้ได้

ขี. เศรา้ม่าก็ นำ�าตั้าที่ว่ัม่จอ อนััน่ั� คุณม่ 2 ทางเล่ิอกค�ะ

วิัธีที่ ำาขีั�นตั้อนทีี่�2

อารมณฉ์าก = กลิวั

เงาร�างผอมส่ืงดำาทะม่นัย่นัตระหง�านัอย่�บันัหลิังคาบัา้นัตรงขา้ม 

แมว้�ามนััจำะไม�ม่หนัา้ แต�ฉนัักลิบััสืมัผสัืไดว้�ามนัักำาลิงัจำอ้งมองมายงัฉนัั ทนััใด

นัั�นัมนััก็โผลิงมายน่ัท่�ระเบ่ัยงบัา้นั ฉนััร่บัเบ่ัยดแผ�นัหลิงักบัักำาแพงใชื่มุ้มบัา้นั

บังัตวัเองเอาไว ้ แมว้�าขนับันัตวัฉนััทุกเสืน้ัจำะลุิกชื่นัั หวัใจำเตน้ัไม�เป็นัสืำ �า แต�

ฉันัก็ยงัรวบัรวมความกลิา้มองออกไปนัอกเหล่ิ�ยมมุม มันักำาลิังย่นัจำังกา้ 

ดั �งมจัำจุำราชื่ผ่ร้อเก็บัเก่�ยวดวงวญิญาณอย่�ในัความม่ด 
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ที่างเล้่อก็ทีี่� 1 กันัตัวตลิกออกไปจำากฉากน่ั� ก�อนั คุณอาจำสืรา้ง

สืถานัการณ์ท่�ตวัตลิกไม�ตอ้งอย่�ตรงน่ั� ไดง้�ายๆ เชื่�นั อาจำารยต์ายในัหอ้งนัอนั 

พระเอกเกิดอยากอย่�ตามลิำาพงักบััศพอาจำารย ์ จำ่งขอใหเ้พ่�อนัๆ รวมถ่งตวัตลิก

ออกจำากหอ้งไปก�อนั อย�างน่ั� พระเอกก็จำะสืามารถรำาพ่งรำาพนััใหเ้ศรา้จำบััใจำไดค้�ะ

ที่างเล้่อก็ทีี่� 2 ตวัตลิกอย่�ในัเหตุการณ ์แต�งดกิริยา หร่อคำาพด่ขำาขนัั

ของตวัตลิก สืมมุติว�าอาจำารยต์ายกลิางสืนัามบิันั พระเอก นัางเอก ตวัตลิกอย่�

กนััพรอ้มหนัา้ แลิะเพราะมนััเป็นัสืถานัท่�สืาธิ์ารณะจำะกนััตวัตลิกออกไปซ่� อกาแฟ

ท่�รา้นัสืะดวกซ่� อก็คงจำะแปลิก ในัระหว�างท่�คุณบัรรยายความร่ส่้ืกหร่อเข่ยนักระแสื

ความคิดของพระเอก คุณตอ้งใหต้วัตลิกงดกริิยาหร่อคำาพด่ขำาขนัั นัอกจำากน่ั� คุณ

อาจำใหต้วัตลิกร�วมรอ้งไหห้ร่อตกอย่�ในัความเศรา้ดว้ยเพ่�อสืรา้งบัรรยากาศท่�ม่

อารมณเ์ด่ยวกนััทั�งฉาก

5. สร�างเหตกุัารณใ์นฉากั

ในัสื�วนัของการสืร้างเหตุการณ์ในัฉากน่ั� เป็นัสื�วนัของการเข่ยนั 

รายลิะเอ่ยด ใครถนััดดน้ัสืด จำดัดน้ังามๆ ไดเ้ลิยค�ะ แต�ถา้ใครมาสืายวางแผนัก็

ร�างรายลิะเอ่ยดฉากเพิ�มเติมก�อนัลิงม่อเข่ยนัจำริงไดค้�ะ 

สิื�งท่�คุณจำะเติมลิงไปในัเหตุการณน่์ั� อาจำเป็นั 

5.1 อปุั้สุรรครอง อย�าล่ิมนัะคะว�าในัขอ้ท่�ผ�านัๆ มาเราร�างไวเ้ฉพาะ

อุปสืรรคหลิกัซ่�งเป็นัอุปสืรรคท่�ใหญ�ท่�สุืดของฉาก แต�ในัความจำริงแลิว้คุณอาจำใชื่้

วิธ่ิ์ยกระดบััอุปสืรรคข่� นัไดโ้ดยเริ�มจำากอุปสืรรคเล็ิกๆ แลิว้ค�อยๆ ใหญ�ข่� นัตาม

ลิำาดบััจำนัถ่งอุปสืรรคหลิกัท่�ใหญ�ท่�สุืดในัฉากนัั�นัๆ คิดอุปสืรรคแลิว้ก็คิดทางแก้

ดว้ยนัะคะ มาด่ตวัอย�างฉากพลิรามส่ืย้มราชื่แลิะจิำตรคุปตเ์พ่�อจำะเขา้ยมโลิกกนััค�ะ 

อุปสืรรครอง = ประต่นัรก ที่างแก็ ้แฝ่งตวัเขา้กบััวญิญาณท่�พระกาฬ

ไชื่ยศร่พามา

อุปสืรรครอง =นัายทวารบัาลิท่�ทางเขา้ยมบุัร่ ที่างแก็ ้ ใชื่ค้าถากำาบังั

กายจำากคมัภ่์รว์ยาสืชื่าตรา (ใชื่ไ้ดผ้ลิต�อผ่ท่้�ม่ฤทธิิ์�ดอ้ยกว�าฤาษ่ัวยาสืผ่จ้ำาร่ก

คมัภ่์รเ์ท�านัั�นั) 

อุปสืรรคหลิกัระดบัั 3 = จำิตรคุปต ์จำิตรคุปตม์องไม�เห็นัพลิรามเพราะ

คาถากำาบังักาย แต�ร่ส่้ืกไดว้�าม่ใครบัางคนัเขา้มาโดยไม�ไดร้บััอนุัญาต จำ่งกวดั

แกว�งดาบัไปโดยท่�มองไม�เหน็ั ที่างแก็ ้พลิรามหลิบัดาบัแลิะพยายามเขา้ใกลิส้ืมุด

ลิิขิตปถวเ่พ่�อจำะด่ว�าบุัญมา แรงนัอ้ย แม�ของอส่ืรทาริกา อย่�ในันัรกชื่ั�นัไหนั

อุปสืรรหลิกัระดบัั 2 = ยมราชื่ ยมราชื่ม่ฤทธิิ์�มากกว�าฤาษ่ัวยาสืจำง่มอง

เห็นัพลิราม ยมราชื่เหว่�ยงบั�วงนัาคบัาศเขา้ใสื�เขา ที่างแก็ ้ พลิรามใชื่อ้าวุธิ์ของ

พระนัารายณใ์นัการต�อส่ื ้

อุปสืรรคหลิักระดับั 1 (ใหญ�ท่�สุืด) = จำิตรคุปต์แลิะสืมุดลิิขิตปถว ่ 

จำติรคุปตเ์ข่ยนัลิงไปในัสืมุดลิิขิตปถวว่�า พลิรามพ�ายแพใ้หจ้ำติรคุปต ์จำากนัั�นัก็ควา้

ดาบัพุ�งตรงเขา้หาพลิราม ทว�าจิำตรคุปตบ์ังัเอิญเหยย่บัพิษัท่�นัาคจำากบั�วงนัาคบัาศ

คายเอาไวจ้ำง่เส่ืยหลิกั ไสืดาบัเขา้ไปในัรอยต�อระหว�างแผ�นัเกราะของพลิรามพอด่ 

ที่างแก็ ้ไม�ม่ พลิรามพ�ายแพต้ามลิิขิตในัสืมุด

จำะเห็นัไดว้�าการร�างอุปสืรรคจำะตอ้งยกระดบััข่� นัเร่�อยๆ จำากเล็ิกไปใหญ�

จำนัถ่งใหญ�ท่�สุืดค�ะ

5.2 หวััเช้� อแห่งควัาม่สุงสุยั ในักรณ่ท่�ฉากนัั�นัของคุณตอ้งการวาง

เง่�อนัปมหร่อเบัาะแสืเพ่�อสืรา้งความสืงสืยัใหก้บััคนัอ�านั คุณอาจำร�าง “หวัเช่ื่� อแห�ง

ความสืงสืยั” เอาไวก้�อนัได ้เราสืามารถสืรา้งหวัเช่ื่� อแห�งความสืงสืยัน่ั� ได ้ดงัน่ั�

5.2.1 สิุ�งขีองแล่ะหรอ้ตั้วััล่ะครปั้รศินา วธ่ิิ์ง�ายๆ ก็ค่อ คุณตอ้งคิด

ก�อนัว�า ความจำริงเป็นัอย�างไร จำากนัั�นัด่สิื�งของปริศนัา หร่อตวัลิะครปริศนัาท่�จำะ

เพิ�มความนั�าสืงสืยัใหก้บััเร่�อง แต�มนััจำะตอ้งเป็นัสื�วนันัอ้ยนัะคะ ถา้เยอะเกินัไป 

เด่�ยวคนัอ�านัเดาทางไดแ้ลิว้จำะหมดสืนุักเส่ืยเปลิ�าๆ

ยงัจำำาสืาวยิปซ่แต�งงานักบััหนุั�มคริสืเต่ยนัแลิว้ม่ยมท่ตย่นัมองในัเร่�อง 

“เชื่อภ์กัตินิัรภ์พ” ไดไ้หมคะ สืาวยปิซ่คนันัั�นัเธิ์อช่ื่�อ “ซอนัโดเร่ย” ตอนัท่�คร่ร�าง 

คร่คิดตามลิำาดบััขั�นัน่ั� ค�ะ 



128 129

เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

ความจำริง = บัรรพบุัรุษัของซอนัโดเร่ยเคยสืลิะเล่ิอดเน่ั� อแลิะวญิญาณ

ของตวัเองเพ่�อสืรา้งของเหลิววเิศษั เร่ยกว�า “นัำ�าตายมท่ต” ข่� นัมา คนัในัตระก่ลิน่ั�

คนัใดไดค้รอบัครองนัำ�าตายมท่ตจำะสืามารถใชื่น้ัำ�าตา 1 หยด แทนั 1 คำาขอ แลิะ

ยมท่ตก็ผ่กพนััตอ้งทำาตามคำาขออย�างไม�ม่ขอ้อา้ง หร่อขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ซอนัโดเร่ย

เป็นัทายาทคนัสุืดทา้ยของสืายตระก่ลิน่ั�  แลิะเธิ์อเป็นัผ่ค้รอบัครองนัำ�าตายมท่ต 

สิื�งของท่�เปิดเผยไดใ้นัฉากน่ั�  = นัำ�าตายมท่ต

จำะเปิดเผยนัำ�าตายมท่ตอย�างไร = ใหซ้อนัโดนัเร่ยแตะขวด แลิะเข่ยนั

บัอกว�า ม่ของเหลิวลิอยอย่�ในัอากาศภ์ายในัขวด มนััจำบััตวักนััเป็นัหยด นัับัได ้ 

5 หยด

ตวัลิะครท่�เปิดเผยไดใ้นัฉากน่ั�  = ยมท่ต

จำะเปิดเผยยมท่ตอย�างไร = ใหย้น่ัด่อย่�หลิงัพุ�มไม้

คิดออกมาเป็นัระบับัอย�างน่ั� แลิว้ก็ลิงม่อเข่ยนัไดเ้ลิยค�ะ

5.2.2 ก็ารก็ระที่ำาปั้รศินา แมว้�าในัฉากบัางฉากผ่อ้�านัจำะมองเห็นัเพ่ยง

การกระทำาท่�นั�าสืงสืยั แต�ความจำริงแลิว้มนััไม�ไดเ้กิดจำากสิื�งภ์ายนัอกเพ่ยงอย�าง

เด่ยว แต�มนััเกิดจำากสิื�งท่�อย่�ภ์ายในัใจำตวัลิะคร ถา้จำะเท่ยบัเป็นัภ่์เขานัำ�าแข็ง สื�วนั

การกระทำาท่�คนัอ�านัเห็นั ค่อ ยอด แต�ใตน้ัำ�ายงัม่ฐานัท่�ใหญ�โตแลิะไม�ไดเ้ฉลิยในั

ฉากน่ั�  ฐานัท่�ว�าน่ั� ก็ ค่อ สิื�งท่�อย่�ภ์ายในัจำิตใจำตวัลิะครนัั�นัเอง 

วิธ่ิ์เข่ยนัการกระทำาปริศนัา เราจำะตอ้งคิดว�า ความจำริงทั�งหมดเป็นั

อย�างไรเส่ืยก�อนั จำากนัั�นัจำ่งคิดสิื�งท่�อย่�ภ์ายในัจำิตใจำของตวัลิะครท่�ม่ต�อความจำริง

นัั�นัพรอ้มการกระทำาท่�ตวัลิะครแสืดงออกมาโดยคิดเป็นัรายตวั มาด่ตวัอย�างฉาก

อุบัติัเหตุในัเร่�อง “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ” กนััค�ะ

ความจำริง = พ�อแลิะแม�ของเบัญญาเป็นัสิืทธิ์า ทั�งค่�จำบััยามสืามตาจำนั

ทราบัแลิว้ว�า วนััน่ั� จำะม่อุบัติัเหตุท่�คร�าช่ื่วติพวกเขาอย�างนัอ้ย 2 คนั แต�จำะม่ 1 คนั 

ท่�ม่ช่ื่วติรอด

สิื�งท่�อย่�ภ์ายในัใจำตัวลิะคร 1 (พ�อ) = พ�อทำาใจำยอมรบััการจำากลิา 

ครั�งน่ั� ได ้แลิะล่ิกๆ พ�อเช่ื่�อว�า เบัญญาภ์าจำะเป็นัคนัท่�รอด  

การกระทำาท่�บั�งบัอกถ่งสิื�งท่�อย่�ภ์ายในัใจำ 1 = พ�อพด่จำาลิำ �าลิาแม� ปลิอบัใจำ

แม�ไม�ใหก้ลิวัตาย พ�อสืั �งเส่ืยลิก่

สิื�งท่�อย่�ภ์ายในัใจำตวัลิะคร 2 (แม�) = แม�ทำาใจำไดถ้า้ตวัเองกบััสืาม่ตอ้ง

ตาย แต�เพราะอยากใหเ้บัญญาภ์ารอด แม�จำง่สืวดมนัตข์อใหพ้ระแม�อุมาชื่�วยเหล่ิอ 

เพราะม่ตำานัานัเลิ�าว�า หากสืวดบัช่ื่าพระแม�ถ่ง 1 ลิา้นัจำบั พระแม�จำะประสิืทธิิ์พร

ตามท่�ขอทุกประการ นัอกจำากน่ั� ในัเวลิาท่�อุบััติเหตุมาถ่งแม�ก็ยงัไม�อยากให้

เบัญญาภ์ากลิวัดว้ย

การกระทำาท่�บั�งบัอกถ่งสิื�งท่�อย่�ในัใจำตวัลิะคร 2 = แม�หนััมาบัอกให้

เบัญญาภ์าสืวดมนัต ์

สิื�งท่�อย่�ในัใจำตวัลิะคร 3 (เบัญญาภ์า) = เบัญญาภ์าร่ส่้ืกว�าม่บัางอย�าง

ผิดปกติ แต�เธิ์อก็ยงัทำาตามท่�แม�ขอ

การกระทำาท่�บั�งบัอกถ่งสิื�งท่�อย่�ในัใจำตวัลิะคร 3 = เธิ์อพยายามถามพ�อ

ว�าเกิดอะไรข่� นั แลิะเธิ์อสืวดมนัตต์ามท่�แม�ขอ

เวลิาเข่ยนัเราเอาเฉพาะการกระทำาของตวัลิะครทุกตวัมาเข่ยนัโดยไม�

บัอกสิื�งท่�อย่�ในัใจำตรงๆ แค�ระล่ิกไวว้�า ตวัลิะครแต�ลิะตวัร่ส่้ืกอย�างน่ั� ก็พอ เข่ยนั

เสืร็จำก็จำะไดก้ารกระทำาปริศนัาแลิว้ค�ะ มาอ�านัฉากแรกของเร่�อง “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ” 

กนััค�ะ 

‘เบัญญาภ์า พรอุมาเทว’่ หร่อ ‘แบัลิ' สืาวนัอ้ยในัเคร่�องแบับันัักเร่ยนั 

ม.ตน้ั กำาลิงัเอนักายก่�งนัั�งก่�งนัอนัพิงพนัักเบัาะหลิงัรถ ด่เผินัๆ เหม่อนัเธิ์อตก

อย่�ในัหว้งแห�งการหลิับัใหลิ แต�ความจำริงเธิ์อกำาลิังหลุิบัตาอ�านัอ่บุั�กจำาก 

สืมารท์โฟนัท่�วางนิั�งอย่�บันัตกั
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พ�อของเธิ์อทำาหนัา้ท่�เป็นัคนัขบััเหม่อนัอย�างเคย แต�ด่เหม่อว�าวนััน่ั�

จำะไม�ใชื่�วนััธิ์รรมดาๆ ท่�ผ�านัมาแลิะผ�านัไปตามปกติเส่ืยแลิว้ 

“ขอบัใจำนัะแม� ท่�ร�วมทุกขร์�วมสุืขกนััมาขนัาดน่ั� " อย่�ๆ  พ�อก็พด่ข่� นั 

แม�ท่�นัั �งอย่�บันัเบัาะขา้งคนัขบััทอดสืายตามองพ�อแลิว้สื�งยิ� ม แมม้นัั

จำะเป็นัรอยยิ� มท่�แสืนัเศรา้ก็ตาม 

“ของทุกอย�างม่วาระของมนัันัะพ�อ พวกเราก็ไดใ้ชื่ว้นััเวลิาท่�แสืนั

วเิศษัดว้ยกนััมาตั�ง 17 ป่ แลิว้ แม�เองไม�เส่ืยใจำหร่อเส่ืยดายอะไร แค�ว�าตอนั

น่ั� …ม่ห�วงอย่�อย�างเด่ยว" 

“อย�าห�วงไปเลิย พระหตัถข์องพระแม�อบัอุ�นัเสืมอ" 

เบัญญาภ์าเห็นัพ�อปลิ�อยม่อจำากกระปุกเก่ยร ์เคล่ิ�อนัไปเกาะกุมม่อ

ของแม�เอาไว ้น่ั�มนััแปลิกมากเกินัไปเส่ืยแลิว้ 

“พ�อคะ แม�คะ ม่อะไรในัใจำกนััแนั�คะ" เธิ์อตดัสิืนัใจำถาม 

ทั�งสืองร่บัคลิายม่อออกจำากกนัั แม�หนััมาสื�งยิ� มใหล้ิ่กสืาวคนัเด่ยว 

แลิว้ทอดเส่ืยงลิะมุนั 

“ไม�ม่อะไรหรอกจำะ้ แบัลิ แม�แค�...เอิ�ม…แม�อยากใหแ้บัลิร่ว้�าแม�รกั

หน่ัมาก” เส่ืยงของแม�สืั �นัเคร่อ เธิ์อเห็นัแม�หลิบัหนัา้แอบัปาดนัำ�าตาทิ� ง ทว�า

ก�อนัท่�สืาวนัอ้ยเบัญญาภ์าจำะถามอะไรไปมากกว�านัั�นั พ�อของเธิ์อก็พด่ข่� นัเส่ืย

ก�อนั 

“พ�อกบััแม�รกัลิก่มากท่�สุืด พวกเราเล่ิ� ยงลิก่มาด่ พ�อมั �นัใจำว�า แบัลิ

จำะตอ้งแขม้แข็งแลิะด่แลิตวัเองไดแ้นั�ๆ ท่�สืำาคญัพ�อร่ว้�าแบัลิจำะตอ้งเติบัโตเป็นั

ผ่ห้ญิงเก�งแลิะแกร�งคนัหน่ั�งเลิยท่เด่ยว" 

“ตกลิงมนััเกิดอะไรข่� นักนััแนั�คะ” เธิ์อถามอ่ก แต�พ�อไม�ตอบั พ�อแค�

สืบัตาแม�ราวกบัักำาลิงัปร่กษัาอะไรกนััดว้ยจำิต 

ตอนันัั�นัเองท่�แม�หนััมาทางเธิ์อ แลิว้ย่�นัม่ออกไปจำบััม่อเธิ์อเอาไว ้

“แบัลิ ฟังแม�นัะ เราจำะพรำ �ามนััตรากนัันัะลิก่" 

“ไดค้�ะ แต�เสืร็จำแลิว้พ�อกบััแม�ตอ้งบัอกแบัลินัะคะว�าเกิดอะไรข่� นักนััแนั�" 

แทนัท่�จำะตอบั แม�กลิบัับ่ับัม่อเธิ์อแนั�นัข่� นั สืายตาของแม�จำริงจำงัแลิะ

แข็งแกร�ง สิื� นัแววอ�อนัแออย�างท่�เพิ�งเกิดข่� นัเม่�อสืกัคร่�น่ั� โดยสิื� นัเชิื่ง 

“แบัลิ ว�าตามแม�นัะลิก่ โอม ศร่มหาอุมา เทไวยะ นัะมะฮิา" 

เส่ืยงของแม�กอ้งกงัวานัแลิะทรงพลิงั มนััสืะทา้นัสืะเท่อนัเขา้ไปถ่ง

ในัดวงจำิตเธิ์อ หเ่ธิ์อไดย้นิัแต�เส่ืยงของแม� ตาเธิ์อเห็นัดวงหนัา้ของแม�เด�นัชื่ดั 

ในัขณะท่�ภ์าพเบ่ั� องหลิงัของแม�บังัเกิดดวงแสืงส่ืขาวข่� นั 

“โอม ตสัืสืะ ปาราวต่ กาล่ิ ทุรคา ปิยงั มะมะ” 

เส่ืยงพรำ �ามนััตราของแม�คลิา้ยเร่ยกใหเ้บัญญาภ์าทุ�มความสืนัใจำ

ทั�งหมดมายงัแม� 

“โอม ศร่มหาอุมา เทไวยะ นัะมะฮิา" 

แสืงดวงเล็ิกเบ่ั� องหลิงัของแม� สืว�างข่� นัเร่�อยๆ กระทั �งมนััไดเ้ปลิ�งแสืง

ขาวเจำิดจำา้จำนัสืายตาของเบัญญาภ์าพร�าเล่ิอนัไปหมด… 

เอ่� ยด! โครม! 

แรงปะทะมหาศาลิเหว่�ยงร�างของสืาวนั้อยเบัญญาภ์าออกนัอกรถ 

ทุกสิื�งทุกอย�างดำาม่ด ม่แต�เส่ืยงพรำ �ามนััตราเท�านัั�นัท่�ยงัดงัก่กกอ้งอย่�ในัสืำาน่ัก

สุืดทา้ยของเธิ์อ 

“โอม ศร่มหาอุมา เทไวยะ นัะมะฮิา  

โอม  ตสัืสืะ ปาราวต่ กาล่ิ ทุรคา ปิยงั มะมะ”

*****

(จำาก “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ”)
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การกระทำาน่ั� เป็นัการกระทำาปริศนัาท่�จำะทำาใหค้นัอ�านัสืงสืยั ดงันัั�นัยงั

ไม�ตอ้งกงัวลิว�าจำะแสืดงสิื�งท่�อย่�ภ์ายในัใจำตวัลิะครออกไปไม�หมด เพราะเรายงั 

ไม�เฉลิยตอนัน่ั�  แต�จำะเฉลิยตอนัใกลิจ้ำบัค�ะ

5.2.3 เหตัุ้ก็ารณ์ป์ั้ริศนา หลิังจำากท่�ไดอ้�านัฉากอุบััติเหตุในัเร่�อง  

“ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ” ไปแลิว้ คุณสืงสืยัไหมคะว�า แสืงขาวดา้นัหลิงัของแม�ท่�จำริงแลิว้

ค่ออะไร หลิายคนัอาจำคิดว�า มนัั ค่อ ไฟหนัา้รถคนััท่�พุ�งเขา้มาชื่นั หลิายคนัอาจำ

คิดว�าไม�ใชื่� น่ั�แหลิะค�ะ ท่�เร่ยกว�า “เหตุการณป์ริศนัา” โดยเหตุการณป์ริศนัาน่ั�

จำะคล่ิ�คลิายเอาตอนัทา้ยของเร่�อง

วธ่ิิ์การสืรา้งเหตุการณป์ริศนัาก็ง�ายๆ ค�ะ แค�คิดเหตุการณเ์ต็มท่�เกิด

ข่� นัในัฉากนัั�นัเอาไวก้�อนั จำากนัั�นัค�อยคิดว�า เหตุการณอ์ะไรท่�เราจำะเปิดเผยให้

คนัอ�านัทราบัในัฉากน่ั� บัา้งเพ่�อท่�พอคนัอ�านัอ�านัฉากเฉลิยแลิว้ จำะไดร้อ้งว�า  

“อ๋อ มินั�าลิ�ะ” ซ่�งหากใครเคยฟังคลิิปการเข่ยนัพล็ิอตหกัมุมของคร่1 จำะร่ว้�า

อารมณท่์�พ่งประสืงคใ์นัตอนัคลิายเง่�อนัปม ค่อ “อ๋อ มินั�า ตอนันัั�นัถ่งได.้..” ไม�ใชื่� 

“มนััโผลิ�มาไดย้งัไงของมนัั (ฟระ)” ด่

มาด่ตัวอย�างวิธ่ิ์สืรา้งเหตุการณ์ปริศนัา จำากฉากอุบััติเหตุในัเร่�อง  

“ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ” กนััค�ะ

เหตัุ้ก็ารณ์เ์ตั้็ม่ = เม่�อแม�ใหเ้บัญญาภ์าสืวดมนัต์ก็ม่แสืงขาวเจิำดจำา้

ปรากฏข่� นั จำากนัั�นัก็เกิดอุบัติัเหตุ แม�แลิะเบัญญาภ์าตาย พอแสืงขาวเจำิดจำา้นัั�นั

ลิดความสืว�างลิงวิญญาณของทั�งค่�จำ่งไดเ้ห็นัพระแม�อุมา แสืงขาวนัั�นัท่�จำริงแลิว้ 

ค่อ รัศม่แห�งองค์อุมาเทว่ ในัท่�สุืดเบัญญาภ์าไดร้ับัพรจำากองค์อุมาใหก้ลิับั 

ฟ่� นัค่นัช่ื่พ แต�ถ่กยมราชื่ทว้งไว ้เพราะความตายในัโลิกมนุัษัยจ์ำำาเป็นัตอ้งม่จำำานัวนั

เท�าเดิมทุกครั�ง ไม�อย�างนัั�นัจำะเกิดความผนััผวนัตลิอดทั�ง 3 โลิก พ�อจำ่งใชื่ช่้ื่วติ

ของตวัเองแลิกกบััลิ่กสืาว เน่ั�องจำากวงแหวนัแห�งช่ื่วิตของเบัญญาภ์าขาดสืะบัั�นั

ลิงแลิว้ ไม�ม่อะไรยด่โยงร�างกบััดวงวญิญาณอ่ก พระแม�อุมาจำง่ใชื่ร้ศัม่ของพระองค์

1 ดูคูลิปิการเขีียนพลิอ็ตหักัมุมุุไดูที้ี่� https://youtu.be/RuO9BtDm7DU

สืรา้งวงแหวนัแห�งช่ื่วติใหเ้บัญญาภ์า เธิ์อจำง่กลิายเป็นัผ่ท้รงฤทธิิ์�แห�งพระแม�อุมา

โดยไม�ร่ต้วั นัั�นัค่อเหตุผลิว�าเพราะอะไรเธิ์อถ่งม่ความสืามารถในัการมองเห็นั

วญิญาณแลิะนิัรมานักายเป็นั “ศตเนัตรทิพย”์ หร่ออส่ืรรอ้ยตาได ้เหตุการณท่์�

เกิดข่� นัตอนัท่�เป็นัวิญญาณไม�ไดเ้กิดกบัักายหยาบั สืมองของเธิ์อจำ่งไม�สืามารถ

จำดจำำามนััได้

เหตั้กุ็ารณ์ที์ี่�จะเปิั้ด้เผยในฉาก็นี�  = แม�ใหเ้บัญญาภ์าสืวดมนัต ์ม่แสืง

ขาวเจำิดจำา้จำากทางดา้นัหลิงัแม� แลิะเกิดอุบัติัเหตุ เบัญญาสืลิบัไป

เม่�อไดอ้ย�างน่ั� แลิว้ ลิงม่อเข่ยนัฉากไดเ้ลิย 

ทั�งน่ั� คร่ขอใหเ้คล็ิดลิบััเพิ�มเติมอ่กหน่ั�งเคล็ิดลิบัันัะคะ หลิงัจำากท่�เราวาง 

“หวัเช่ื่� อแห�งความสืงสืยั” เอาไว ้ เราตอ้งเฉลิยเสืมอก�อนัท่�นิัยายจำะจำบัลิง อย�าง

กรณ่น่ั� เราวางเร่�องแสืงขาวเอาไวแ้ลิว้ หากเข่ยนัเพลิินัจำนัล่ิมเฉลิยว�า แสืงขาวค่อ

อะไร อนััน่ั� ถ่อว�า จำบัแบับัไม�ครบัถว้นับัริบัร่ณ ์ดงันัั�นัควรทำาลิิสืตแ์ยกไวเ้ลิยว�า เรา

เข่ยนัตวัลิะคร สิื�งของ การกระทำา หร่อเหตุการณป์ริศนัาอะไรเอาไวบ้ัา้ง แลิะควร

จำะจำดไวด้ว้ยว�าจำะเฉลิยตอนัไหนั จำะไดไ้ม�ล่ิมค�ะ

กัารเปิดฉากั ปิดฉากั และกัารสง่ต่อฉากั 

ก�อนัอ่�นัคร่ขอใหทุ้กท�านัทำาความเขา้ใจำเส่ืยก�อนัว�า การเปิดฉากนัั�นั 

หมายถ่ง สื�วนัตน้ัของฉาก (ประมาณ 1-3 ย�อหนัา้แรก) สื�วนัการเปิดเร่�อง หมาย

ถ่ง หนัา้แรกของนิัยาย (ประมาณคร่�งหนัา้พิมพใ์นัโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วริด์)

การเปิดเร่องเป็นัสิื�งสืำาคญั เพราะมนััสื�งผลิต�อความสืนัใจำของคนัอ�านั

โดยตรง จำะอ�านัต�อหร่อพอแค�น่ั� ก็ข่� นักบััการเปิดเร่�องน่ั�แหลิะ การเปิดเร่�องตอ้ง

ใชื่ท้กัษัะหลิายประการ คร่จำ่งสือนัใหก้บัันัักเร่ยนัรุ�นัหดัเดินัในัคลิาสื Nov001 

คลิาสืสืรา้งนัักเข่ยนันิัยายอาช่ื่พเท�านัั�นั แต�สืำาหรบััรุ�นัตั�งไข�แลิว้ศ่กษัาจำากหนัังส่ือ

เลิ�มน่ั� จำนัเปล่ิ�ยนัจำากตั�งไข�เป็นัหดัเดินัก�อนันัะคะ จำากนัั�นัมาสืมคัรเร่ยนั Nov001 
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ไดเ้ลิยค�ะ ติดต�อทางอินับ็ัอกซเ์พจำหนัังส่ือเส่ืยงถ่กลิิขสิืทธิิ์� Audiobook by คร่วลัิภ์์

เท�านัั�นันัะคะ

1. กัารเปิดฉากั 

การเปิดฉากอาจำจำะเปิดข่� นัมาดว้ยเหตุการณ์ในัฉากนัั�นัลิำาพงัตวัก็ได ้

หร่อจำะรบััลิ่กจำากฉากท่�แลิว้ก็ไดโ้ดยท่�เราไม�ตอ้งไปกลิวัว�าจำะเปิดฉากไดไ้ม�นั�า

ประทบััใจำ เร่�องราวของนิัยายมนััไหลิเร่�อยจำากฉากก�อนัๆ มาส่ื�ฉากน่ั� อย่�แลิว้ ถา้

คนัจำะไม�อ�านัต�อ ไม�ใชื่�เพราะการเปิดฉาก แต�เป็นัเพราะเน่ั� อเร่�องไม�นั�าสืนัใจำเส่ืย

มากกว�าค�ะ 

สืำาหรับัฉากท่�เปิดดว้ยเหตุการณ์ลิำาพังของฉากนัั�นั คร้มี่เคล็่ด้ล่ับั 

ขีอ้เดี้ยวั ค้อ ใหค้ณุ์เขีา้เง้�อนปั้ม่ หรอ้เร้�องทีี่�น่าสุนใจใหเ้รว็ั อย�ามวัใหต้วัลิะคร

ลิา้งหนัา้ แปรงฟันั แลิว้ไม�เกิดอะไรข่� นัค�ะ ลิองด่ตวัอย�างฉากน่ั� นัะคะ

ณ โรงเร่ยนัสุืขโกมลิศ่กษัา เวลิา 23.55 นั.  

แสืงไฟริมทางสื�องเป็นัลิำาตดัผ�านัความม่ดมิด พอใหเ้ห็นัทางเดินั

สืลิัวลิางทอดยาวขนัานักับัสืนัามฟุตบัอลิ สืองหนุั�มกับัอ่กหน่ั� งสืาววยัรุ�นั 

กา้วเทา้มาตามทาง มุ�งตรงส่ื�หอ้งนัำ�าหญิงท่�ถ่กสืรา้งแยกต�างหากจำากอาคาร

เร่ยนั ทั�งสืามสืวมเส่ื� อย่ดส่ืดำาสืกร่นัตัวอักษัร ‘โกสืต์ฮิันัเตอร์’ ซ่�งเป็นัช่ื่�อ 

แชื่นันัอลิของพวกเขา พวกเขาจำะเผยแพร�คลิิปรายการทุกวนััเสืารแ์ลิะวนััอาทิตย์

ทางยท่่ป้ ทว�าค่นัน่ั� พิเศษักว�าค่นัไหนัๆ เพราะเป็นัครั�งแรกท่�โกสืตฮ์ินััเตอรจ์ำะ

ถ�ายทอดสืดผ�านัทางเฟสืบุั�คสื ์

(จำากเร่�อง “ส่ืบัส่ื�อวญิาณ”)

เน่ั�องจำากฉากก�อนัหนัา้น่ั�  ค่อ เบัญญาคลิา้ยจำะเจำอผ่แม�ตวัเอง แต�ก็ไม�

เจำอจำงัๆ เลิยผิดหวงัเล็ิกๆ พอมาฉากน่ั�  เปิดท่�โรงเร่ยนัสุืขโกมลิซ่�งไม�ม่การรบััลิก่

จำากฉากท่�แลิว้ เป็นัการเข่ยนัถ่งเหตุการณใ์นัฉากน่ั� โดยลิำาพงัของมนััเอง 

แค�ย�อหนัา้แรกก็ด่งความสืนัใจำคนัอ�านัไปเร่ยบัรอ้ย เพราะบัอกคนัอ�านั

ใหร้่เ้ลิยว�า ม่ 2 หนุั�ม 1 สืาวมาถ�ายทำารายการแนัวพิส่ืจำน์ัสืถานัท่�ผ่สิืง จำริงๆ แค�

น่ั� ก็นั�าสืนัใจำแลิว้ แต�คร่เพิ�มความนั�าสืนัใจำเขา้ไปอ่ก ดว้ยการบัอกว�า น่ั�เป็นัการ

ไลิฟ์้ทางเฟสืบุั�คสืค์รั�งแรกของพวกเขา ตอนัแรกคิดจำะใหไ้ลิฟ์ทางยท่่ป้ แต�เพราะ

แชื่นันัอลิเขาถ�ายทอดทางยท่่ป้ การไลิฟ์้ในัชื่�องทางเดิมมนััเลิยด่พิเศษัไม�พอ คร่

อยากใหค้นัอ�านัร่ส่้ืกว�า น่ั�เป็นัโอกาสืพเิศษัจำริงๆ คนัอ�านัจำะไดร่้ส่้ืกสืงสืยัว�าพิเศษั

เบัอรน่์ั� จำะเกิดอะไรข่� นัต�อไปนัะ

ท่�แนั�ๆ คร่ไม�เข่ยนัว�า เจำา้ของแชื่นันัอลิมวัลิา้งหนัา้ แปรงฟันั แต�งตวั 

แลิะคร่ก็ไม�เส่ืยเวลิาบัรรยายรายลิะเอ่ยดในัฉาก พวกตน้ัไม ้ใบัหญา้ นักเคา้แมว

ท่�เกาะกิ�งไม ้ หร่อคา้งคาวกินัผลิไมริ้มหอ้งนัำ�าไปอ่ก 3-4 หนั้า เหตุผลิท่�คร่ไม�

บัรรยายเพราะการบัอกใหค้นัอ�านัร่ว้�า ม่คนัสืามคนัมาถ�ายทำารายการผ่ สืำาหรบัั

ฉากน่ั� แลิว้มนััสืำาคญัมากกว�า Setting ในัฉาก แต�สืำาหรบััฉากเหตุการณท่์�คุณ

ตอ้งการใชื่บ้ัรรยากาศโนัม้นัำาความร่ส่้ืก เชื่�นั ใชื่บ้ัรรยากาศฝ่นัตกเพ่�อใหค้นัอ�านั

ร่ส่้ืกเศรา้ดังเชื่�นัท่�ตัวลิะครเศรา้ หร่อใชื่บ้ัรรยากาศท่มเทาเช่ื่�อมโยงกบััความ

หมองหม�นัในัใจำ อย�างน่ั� บัรรยายฝ่นัตก หร่อบัรรยากาศท่มเทาไดเ้ลิยค�ะ มาด่

ตวัอย�างจำากเร่�องนัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 2 กนัันัะคะ
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ฉากน่ั� เปิดท่�สืายลิม แลิว้ม่สืาวนัั�งมองวิว จำากนัั�นับัรรยายฉาก พวก

ตน้ัไมต้ายโกร๋นั บัวัเฉาใตแ้ผ�นันัำ�าแข็ง มนััโนัม้นัำาความร่ส่้ืกของคนัอ�านัใหเ้หงา

ตามไปดว้ย บัรรยากาศแบับัน่ั� ควรค�าท่�จำะบัรรยายค�ะ แลิะแมว้�ามนััจำะด่เวิ�นัเวอ้

เยอะสิื�ง แต�ถ่งยงัไงก็ยงัเขา้สื�วนัท่�นั�าสืนัใจำเร็ว ค่อ มาเผยทา้ยย�อหนัา้ว�า สืตร่นัาง

น่ั� กำาลิงันัั�งคิดถ่งหนุั�มท่�พบักนััท่�ธิ์ารนัำ�าหนัาว สืำาหรบััผ่อ้�านัท่�อ�านัมาตั�งแต�ตน้ัจำะ

เดาไดไ้ม�ยากว�าผ่ห้ญิงคนัน่ั�  ค่อ อิบัง นัางนัอ้ยท่�เคยออกมาทำาใหค้นัอ�านัหลิงรกั

ไปแลิว้ในัเลิ�ม 1 มาถ่งตรงน่ั� คนัอ�านัจำะเกิดคำาถามในัใจำว�า “อิบังชื่อบัใคร” เพราะ

วนัันัั�นัท่�ธิ์ารนัำ�าหนัาว เธิ์อเจำอหนุั�มทั�งหมด 5 คนั หน่ั�งในันัั�นั ค่อ พระเอก สื�วนั

อ่ก 4 คนัก็ม่ความนั�าหมำ �า เอ�ย! นั�ากินั เอ�ย! นั�าลุิน้ัในัแบับัฉบับััของตวัเอง เปิด

ฉากมาแบับัน่ั� เจำาะจุำดสืนัใจำคนัอ�านักนััไปเลิยค�ะ

โดยสืรุปแลิว้การเปิดฉากกรณ่เปิดท่�เหตุการณ์ในัฉากนัั�นัลิำาพงัตวัม่

เคล็ิดลิบััขอ้เด่ยว ค่อ เขา้จุำดสืนัใจำใหเ้ร็ว สื�วนักรณ่ท่�รบััลิก่จำากฉากก�อนัหนัา้นัั�นั 

คร่ขอยกยอดไปสือนัในัหวัขอ้ท่� “6.3 การสื�งต�อแลิะรบััลิก่ของฉาก” นัะคะ

2. กัารปิดฉากั 

การปิดฉากจำะเกิดข่� นัหลิงัจุำดพ่ค หร่อปิดท่�จุำดพ่คเลิยก็ไดข่้� นักบััการรบัั

ลิก่ของฉากถดัไป สืำาหรบัันัักเข่ยนัรุ�นัตั�งไข�ท่�คิดไม�ออกจำริงๆ ว�าจำะปิดฉากไดด้ว้ย

วธ่ิิ์ใดบัา้ง ลิองนัำาวธ่ิิ์การปิดฉากแบับัต�างๆ ของคร่ไปใชื่ด่้นัะคะ

2.1 เขีียนทิี่� งที่า้ย การเข่ยนัทิ� งทา้ยจำะเกิดข่� นัหลิงัจำากท่�ผ�านัจุำดเปล่ิ�ยนั

ผนััมาถ่งสื�วนัจำบั หร่อผ�านัอุปสืรรคมาแลิว้ ไม�ว�าตวัลิะครนัำาจำะแพห้ร่อชื่นัะ การ

เข่ยนัทิ� งทา้ยอาจำทำาไดด้งัน่ั�

ก็. ทิี่� งที่า้ยใหค้นอ่านสุงัหรณ์ว่์ัาจะมี่อะไรบัางอย่างเกิ็ด้ขึี� น หาก 

ฉากน่ั� เป็นัฉากท่�ม่เหตุการณไ์ม�ปกติเกิดข่� นั คุณอาจำเข่ยนัทิ� งทา้ยฉากใหค้นัอ�านั

คาดเหน็ัไดว้�าจำะม่บัางอย�างท่�รา้ยแรงกว�าเดิมเกิดข่� นั หร่อทำาใหค้นัอ�านัคาดเดา

ไปว�า ตวัลิะครจำะลิงม่อทำาบัางอย�าง

มาด่ตวัอย�างจำากเร่�องนัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 2 กนัันัะคะ ขอเทา้ความ

สืกันิัด เร่�องน่ั� พระเอกเม่�อสืมยัเด็กตอ้งไปเป็นัองคป์ฐมสืนััติท่�เม่องศตัร่จำนัโตเป็นั

วยัรุ�นั แลิว้ต�อมาพ�อของพระเอกตาย ทางเม่องพระเอกก็จำะสื�งนัอ้งชื่ายมาเปล่ิ�ยนั

เป็นัองคป์ระถมสืันัติ แลิว้ใหพ้ระเอกกลิับัมาครองราชื่ย ์ เด่�ยวขอไลิ�เร่ยงช่ื่�อ 

ตวัลิะครแลิะสืถานัท่�เพ่�อความเขา้ใจำนิัดหน่ั�ง พระเอกในัสืมยันัั�นัดำารงตำาแหนั�ง

พระหนั�อ ก็จำะเร่ยกกันัแบับัลิำาลิองว�าท่ลิกระหม�อมชื่าย เม่องพระเอกช่ื่�อ  

ราชื่อาณาจำกัรโยอนัั เม่องศตัร่ช่ื่�อ ราชื่อาจำกัรโกว ระหว�างท่�อย่�กรุงโกว พระเอก

ก็รกักบััเจำา้หญิงเม่องน่ั�  แลิว้เจำา้หญิงก็ม่เพ่�อนัท่�เลิ�นัหวักนััมาตั�งแต�เด็กคนัหน่ั�ง 

ค่อ ขุนัพลิโชื่ซนัั

สืายลิมลิะหล่ิบัยอ้นัขอบัเขา พัดพาอากาศยะเย่ยบัเย็นัโบักซัด 

บัานัหนั้าต�าง บังัคบััมนััใหข้ยบััเผยอ แลิโพยพุ�งมาตอ้งเน่ั� อใบัหนั้าเน่ัยนัใสื 

โลิมไลิอ้ย่�กบััไรผม แม�ทรามวยัมิไดห้นััหลิบัลิมหนัาว เพ่ยงแต�สื�งสืายตา 

เหม�อมองรอดบัานัหนัา้ต�างออกไปไลิล้ิะกบััฟ้าส่ืหม�นัท่ม ตน้ัไมร้า้งใบัโกร๋นั

ถ่กแชื่�แข็งดว้ยหิมะปอยแรกของฤด่ เหลิ�าปทุมมาลิยใ์นัอ�างบัวัหนั้าบัา้นัต�าง

พากนััจำำาศ่ลิ ม่ช่ื่วติกบัดานัอย่�ในัเหงา้ราก ดว้ยผ่นันัำ�านิั�งนัั�นัเริ�มม่แผ�นันัำ�าแข็ง

บัางๆ ลิอยอย่�บันัพ่� นัผิว เชื่�นัน่ั� แลิว้ชื่ลิาลิยัแห�งธิ์ารนัำ�าหนัาวท่�เคยไหลิร่�นัระริก

ดงัฤด่นัำ�าหลิากท่�ผ�านัมานัั�นั จำกัยุติการร�ายรำาหร่อไม�หนัอ ลิงถา้ธิ์ารนัำ�าหนัาว

หยุดไหลิเส่ืยแลิว้ ไยนัำ�าใจำเธิ์อจำ่งยงัเฝ้่าคะน่ังหาผ่ท่้�เคยพบัพา ณ ท่�นัั�นั  

มิจำ่ดจำางห�างหาย ทั�งท่�กระแสืเพลิาก็ลิ�วงมานัานัเก่อบัหา้เด่อนัแลิว้ หนัำาซำ�า

แต�ลิะวนััท่�ผนััผ�านักลิบััทวค่วามทรมานัข่� นัเร่�อยๆ 

(จำาก “นัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 2”)
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ฉากน่ั� เจำา้หญิงลิ�วงร่ค้วามลิบัับัางอย�างมา นัางเข่ยนัขอ้ความสือดไสืไ้ว ้

ในัผมเป่ย แลิว้ตดัผมเป่ยใหขุ้นัพลิโชื่ซนััเอาไปใหพ้ระเอก พระเอกรบััมาแลิว้ออก

เดินัทาง ขุนัพลิโชื่ซนััก็มองตามขบัวนัเสืด็จำไป คร่เข่ยนัทิ� งทา้ยฉากน่ั� ไวอ้ย�างน่ั� ค�ะ

คร่ม่ทริคใหส้ืำาหรบััรุ�นัตั�งไข�อย�างน่ั� นัะคะ 

ที่ริคทีี่� 1. คุณตอ้งพิจำารณาเส่ืยก�อนัว�า ตั�งแต�ฉากก�อนัหนัา้มาจำนัถ่ง

ฉากน่ั� คุณไดส้ื�งต�อเบัาะแสืต�างๆ มาพอสืมควรแลิว้หร่อยงั 

ตามตวัอย�างขา้งตน้ัถา้เราวางเบัาะแสืช่ื่� นัำาคนัอ�านัไม�พอ คนัอ�านัอาจำ

คิดไปว�า ขอ้ความท่�เจำา้หญิงเข่ยนัใสื�ผมเป่ยมานัั�นัเป็นัจำดหมายรกัลิะมั�ง

ทว�าเร่�องน่ั� ม่ฉากก�อนัหนั้าน่ั�  ค่อ เจำา้หญิงไปแอบัฟังพ�อวางแผนับัาง

อย�างกบัั ผบั.ทบั.2 มา แลิว้โดนัพ�อจำบััได ้นัางเลิยถ่กกกัตวัไวใ้นัอุทยานั ไม�ใหไ้ป

เจำอพระเอก ท่น่ั� ในัอุทยานัจำะม่สืระนัำ�าใหญ�อย่�สืระหน่ั�ง นัางชื่วนัขุนัพลิโชื่ซนััพาย

เร่อไปกลิางสืระ แลิว้เอากรรไกรจำ่� คอตวัเองบังัคบััใหขุ้นัพลิโชื่ซนััเอาผมเป่ยไปสื�ง

ใหพ้ระเอก วางเบัาะแสืกนััขนัาดน่ั� คนัอ�านัตอ้งร่ส่้ืกแหม�งๆ บัา้งแลิว้ พอมาฉาก

ท่�ขุนัพลิโชื่ซนััเอาผมเป่ยมาให ้แลิว้เข่ยนัปิดฉากแบับัน่ั�  คนัอ�านัไม�สืงัหรณอ์ะไร

บัา้งก็ไม�ร่จ้ำะว�ายงัไงแลิว้ลิ�ะจำา้

2 ผบ.ที่บ. ผูบ้ญัชาการที่หัารสูงูสูดุู 

ขุนัพลิโชื่ซนััมองตามขบัวนัอนััประกอบัไปดว้ยท่ลิกระหม�อมชื่าย 

พระคร่จำานิั ขุนัพลิอิงฝ่� า แลิขา้หลิวงนัอ้ยอ่กสืามนัาย พวกโยอนััม่เพ่ยงเท�าน่ั�  

ท่�เหล่ิออ่กเร่อนัรอ้ยเป็นัทหารหาญสืัญชื่าติโกว หากทหารเหลิ�าน่ั� มิไดม่้

วตัถุประสืงคจ์ำกัอารกัขา แต�ม่จุำดประสืงคต์รงกนััขา้มเลิ�า...เขาไม�อยากคิดอ�านั

ถ่งดั �งนัั�นัเลิยเท่ยว 

(จำาก “นัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 2”) 

ที่รคิทีี่� 2. เข่ยนัผ�านักระแสืความคิดของตวัลิะครว�า ตวัลิะครคาดเดา

สืถานัการณอ์ย�างไร อนััน่ั� คร่ใหเ้ป็นัทริคสืำาหรบััคนัท่�เข่ยนัไม�เป็นัจำริงๆ นัะคะ 

นิัยายเป็นังานัศิลิปะ ไม�ม่ถ่กผิด ใครทำาไดอ้ย่�แลิว้ทำาไปเลิยค�ะ แต�ถา้ทำาไม�เป็นั

ใหใ้ชื่ท้ริคน่ั�  

คุณอาจำเริ�มง�ายๆ ดว้ยการถามตวัเองว�า “ใคร เห็นอะไร คาด้เด้าสิุ�ง

ทีี่�เห็นอยา่งไร” สืำาหรบััคำาถามว�า “ใคร” ในัท่�น่ั� จำะตอ้งเป็นัตวัลิะครท่�เราเข่ยนั

ในัมุมมองสืายตาเขา (เวน้ัแต�เราจำะเข่ยนัแบับัผ่เ้ข่ยนัลิ�วงร่จ้ำิตใจำตวัลิะครทุกตวั

มาตั�งแต�ตน้ั) มนััคงจำะประหลิาดมาก หากเราเข่ยนัในัมุมมองพระเอกมาตลิอด 

แลิว้อย่�ด่ๆ กลิายเป็นัขุนัพลิโชื่ซนััคิด 

จำากนัั�นัคุณก็คิดไวใ้นัสืมอง หร่อจำะเข่ยนัออกมาก็ได้

ใคร = ขุนัพลิโชื่ซนัั

เห็นัอะไร = ทหารตามเสืด็จำเป็นัทหารโกว

คาดเดาสิื�งท่�เห็นัอย�างไร = ทหารพวกน่ั� อาจำทำารา้ยพระเอก

เม่�อไดอ้ย�างน่ั� แลิว้ เราเอาสื�วนั “คาดเดาสิื�งท่�เห็นัอย�างไร” มาทำาเป็นั

คำาถาม อย�าล่ิมว�า เราจำะช่ื่� นัำาความคิดคนัอ�านัว�า มนัั “อาจำจำะ” เกิดเร่�องแบับัน่ั�

ข่� นั ไม�ใชื่�ยน่ัยนัักบััคนัอ�านัว�า มนััจำะเกิดเร่�องอย�างน่ั� ข่� นัแนั�ๆ 

คาดเดาสิื�งท่�เห็นัอย�างไร = ทหารพวกน่ั� อาจำทำารา้ยพระเอก

ทำาเป็นัคำาถามแบับัไม�ยน่ัยนััขอ้เท็จำจำริง = หากทหารพวกน่ั� ไม�ไดม่้ไว ้

อารกัขา แต�ทำาสิื�งตรงกนััขา้ม จำะเกิดอะไรข่� นั

ไดอ้ย�างน่ั� ก็เข่ยนัลิงไปในันิัยายไดเ้ลิยค�ะ แสืดงวธ่ิิ์ทำาใหด่้แลิว้ นั�าจำะพอ

ม่หลิกัย่ดใหเ้ข่ยนัไดบ้ัา้งแลิว้ นิัยายเป็นัวิชื่าทักษัะ ฝ่่กคิดฝ่่กเข่ยนับั�อยๆ จำะ

ชื่ำานัาญข่� นัเองค�ะ ร่ว้ธ่ิิ์แลิว้ นัำาไปลิงม่อทำากนัันัะคะ

ขี. ทิี่� งที่า้ยแบับัสุรุปั้ เวลิาท่�เราเข่ยนัขอ้มล่ิหลิายอย�างลิงไปในัฉากเพ่�อ

นัำาเสืนัอใจำความเด่ยว เราอาจำจำะปิดฉากดว้ยการสืรุปใจำความนัั�นัก็ได ้

ลิองอ�านัฉากน่ั� นัะคะ จำากเร่�อง “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ” ขอเลิ�าคร�าวๆ ก�อนั
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ว�า สืองหนุั�มหน่ั�งสืาวรายการ “โกสืตฮ์ินััเตอร”์ ไปเจำอศพเน็ัตไอดอลิในัหอ้งนัำ�า

ผ่สิืง เลิยมาจำา้งเบัญญาภ์าใหช้ื่�วยส่ืบัว�า ใครเป็นัฆ่าตกร แลิะถา้ฆ่าตกรเป็นัผ่ 

พวกเขาจำะตอ้งไดถ้�ายทำารายการก�อนัใคร เบัญญาภ์าด่คลิิปท่�พวกโกสืตฮ์ินััเตอร์

ถ�ายเอาไว ้แลิว้เห็นักระส่ือติดเฟรมเขา้มา เธิ์อพยายามส่ืบัจำนัร่ว้�า ร�างมนุัษัยข์อง

กระส่ือตนันัั�นัช่ื่�อหรรษัา แลิะเลิขาของเธิ์อก็พบัคลิิปข�าวท่�ม่ผ่ป้ระกาศข�าวชื่าย 

ช่ื่�อ คุณวุทธิ์ ผ่ป้ระกาศข�าวหญิง ช่ื่�อ คุณเจำตด่ รายงานัการพบัศพหรรษัา  

จำากนัั�นัผ่ป้ระกาศข�าวชื่ายก็เลิ�าข�าวต�อว�า...

คุณจำะเห็นัไดว้�าโปสืเตอร ์ท่�นัอนั ปลิอกหมอนั แลิะแผนัท่� มนััช่ื่� นัำาอย่�

แลิว้ว�า หรรษัาหมกมุ�นัในักระส่ือขนัาดไหนั แลิะก�อนัจำบัฉากน่ั� เราก็มาสืรุป 

ใหค้นัอ�านัร่อ่้กท่ว�าท่�เข่ยนัมาทั�งหมดเพ่�อจำะบัอกว�า หรรษัาเป็นัคนัคลิั �งกระส่ือ 

สื�วนัท่�ว�าหรรษัากลิายเป็นักระส่ือไดย้งัไง ตอ้งอ�านัต�อไปค�ะ

การเข่ยนัสืรุปคุณอาจำเข่ยนัผ�านักระแสืความคิดของตวัลิะครแบับัเด่ยว

กบััตวัอย�างขา้งตน้ัท่�คร่เข่ยนัผ�านักระแสืความคิดของเบัญญาภ์าก็ได ้ แต�ถา้คุณ

เข่ยนัผ�านัผ่บ้ัรรยาย ก็อาจำเป็นัเส่ืยงของผ่บ้ัรรยายเองไดค้�ะ หากใครตอ้งการจำะ

ศ่กษัาลิะเอ่ยดเก่�ยวกบััมุมมองสืายตา ในัคลิาสื “Anc001 นัักเข่ยนัม่อทอง 

ปั�นัตวัลิะครขั�นัเทพ” ม่สือนันัะคะ 

ค. ทิี่� งที่า้ยแบับัปั้ระก็าศจดุ้ยน้ขีองตั้วััล่ะคร นัอกจำากคุณจำะปิดฉาก

ดว้ยการสืรุปเหตุการณแ์ลิว้ คุณอาจำปิดฉากแบับัแสืดงจุำดย่นัของตวัลิะครก็ได ้

มาด่ตวัอย�างจำากเร่�องนัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 2 กนััค�ะ เน่ั�องจำากฉากก�อนัหนัา้น่ั�  

ตอนักลิางค่นัพระเอกเร่ยกหานัางเอก เธิ์อเขา้มาตอนัท่�เขายน่ัมองผิวนัำ�าในัสืระ

อย่�ซ่�งในันัั�นัม่เงาสืะทอ้นัจำากดวงจำนััทร ์ แลิว้ม่การเปร่ยบัเจำา้หญิงเม่องศตัร่เป็นั 

“จำนััทรด์วงจำริง” สื�วนันัางเอกเป็นัเพ่ยง “จำนััทรใ์นันัำ�า” ทั�งสืองยงัไม�ไดร้�วม

อภิ์รมยอ์ะไรกนััพระเอกก็ไลิ�นัางเอกออกไปเส่ืยก�อนั ฉากนัั�นัคร่สืรุปใหค้นัอ�านั

ผ�านักระแสืความคิดของนัางเอกเชิื่งว�า  จำนััทรท่์�แทนั้ั�นัม่แค�ดวงเด่ยว ยอดพธ่ิ์ในั

หวัใจำจำกัรพรรดิก็คงม่เพ่ยงนัอ้งหน่ั�งนัางเด่ยวดุจำกนัั ต�อมาฉากน่ั� พระเอกทนัคิดถ่ง

นัางเอกไม�ไหวจำง่มาหานัางเอก แต�ดนััม่งานัหลิวงเขา้มาแทรก ค่อ เจำา้ชื่ายเม่อง

ใกลิ้ๆ  ท่�เป็นัพนััธิ์มิตรกนััมาขอเขา้เฝ้่า คร่ปิดฉากน่ั�  แบับัน่ั� ค�ะ

ภ์าพหอ้งนัอนัของหรรษัาปรากฏข่� นับันัหนั้าจำอ ผนัังทั�งส่ื�ดา้นัทา 

ส่ืดำา ท่�ประต่แปะโปสืเตอรร่์ปกระส่ือเอาไว ้ดา้นัในัสุืดของหอ้งเป็นัเต่ยงนัอนั 

ทั�งปลิอกหมอนั หมอนัขา้ง แลิะผา้ปท่่�นัอนัลิว้นัเป็นัร่ปกระส่ือ ท่�ชื่ั�นัวางของ

เต็มไปดว้ยนิัยาย ตำานัานัพ่� นับัา้นั การต์่นั รวมถ่งซ่ด่ภ์าพยนัตรท่์�ม่ผ่ชื่นิัดน่ั�

เป็นัตวัช่ื่โรง บันัฝ่าผนัังดา้นัหน่ั�งแปะแผนัท่�เอาไว ้ ม่หมุดส่ืแดงแลิะส่ืนัำ�าเงินั

ปักเต็มแผนัท่�ไปหมด 

“แผนัท่�เน่ั�ยเธิ์อร่อ้ะไรไหม เจำตด่ ฉนััก็ไม�ร่เ้หม่อนักนััแหลิะ เพิ�งจำะ

ร่ต้อนัพ�อแม�ของนั้องบัอกเน่ั�ยว�า อนััน่ั� ค่อแผนัท่�รายงานัการพบักระส่ือ ค่อ 

ถา้เกิดม่คนับัอกว�าเจำอกระส่ือท่�ไหนั นัอ้งก็จำะเอาหมุดไปปักเอาไว ้ถา้ตรงไหนั

เจำอถ่�ๆ ก็จำะเอาหมุดส่ืแดงไปปัก ถา้ตรงไหนัเจำอนั้อยครั�งก็จำะเป็นัส่ืนัำ�าเงินั  

โอโ้ห! ด่ซิ เหม่อนันัอ้งเขาไลิ�ลิ�าหากระส่ืออย่�เลิยเห็นัไหม เจำตด่" 

กลิอ้งซ่มเอา้ทใ์หเ้ห็นัหอ้งนัอนัของหรรษัาในัมุมกวา้ง เบัญญาภ์า

กดคา้งภ์าพไวแ้ลิว้ยน่ัมองนิั�ง… 

น่ั�มนััไม�ใชื่�หอ้งของกระส่ือ แต�เป็นัหอ้งของคนัท่�คลิั �งกระส่ือต�างหาก! 

(จำาก “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ”)



142 143
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ปิดฉากแบับันัางเอกประกาศจุำดยน่ัว�า เอาวะ! ถ่งเป็นัไดแ้ค�ตวัแทนัหญิง

อ่�นั ต่ก็จำะเป็นัลิะ คุณจำะเห็นัไดว้�าก�อนัท่�จำะมาเข่ยนัทิ� งทา้ยตรงน่ั�  ม่การเข่ยนั

กระแสืความคิดของนัางเอกใหไ้หลิลิงมาเป็นัขั�นัเป็นัตอนั ในัตวัอย�างย�อหนั้าท่�

สืองนัางเอกยงัเซ็งท่�พระเอกตอ้งออกไปทำางานัอย่�เลิย ต�อมาถ่งไดบ้ัอกว�า จำนััทร์

ท่�แทอ้ย่�ไหนัไม�ร่ ้แต�จำนััทรใ์นันัำ�านั�ะอย่�น่ั�  แลิว้ถ่งมาประกาศจุำดยน่ั 

คร่สืรุปหลิกัการใหเ้ป็นัขอ้ๆ แลิว้กนัันัะคะ จำะไดน้ัำาไปเข่ยนัไดง้�ายข่� นั

1. เข่ยนัเหตุการณห์ร่อสืถานัการณท่์�สื�งผลิต�อจุำดยน่ัของตวัลิะคร

2. เข่ยนักระแสืความคิดว�า ตวัลิะครม่ทศันัคติอย�างไรต�อเหตุการณใ์นั

ฉาก แลิะ/หร่อต�อสืถานัะของตวัเองในัเวลิานัั�นั

3. ประกาศจุำดยน่ั 

ขีอ้ควัรระวังั ในัการเข่ยนัทิ� งทา้ยทุกแบับัทุกประเภ์ทม่ขอ้ควรระวงั ค่อ 

อย�าเข่ยนัทิ� งทา้ยนัอกเร่�องหร่อนัอกเหตุการณท่์�คุณนัำาเสืนัอมาในัฉากนัั�นัๆ เป็นั

อนััขาด จำำาไวว้�าคุณแค�จำบััสิื�งท่�อย่�ในัฉากนัั�นัอย่�แลิว้มาแสืดงใหค้นัอ�านัเห็นัชื่ดัข่� นั

เท�านัั�นัค�ะ

2.2 ปิั้ด้ฉาก็ด้ว้ัยคำาพื้ด้้ เม่�อกลิ�าวถ่งการปิดดว้ยคำาพด่ หลิายท�านัคง

พอจำะน่ักออกว�าเป็นัการปิดแบับัท่�ม่คำาพด่ของตวัลิะครอย่�ในับัรรทดัสุืดทา้ยของ

ฉาก แต�ไม�ใชื่�ว�าคำาพด่ทุกคำาพด่จำะเป็นัสิื�งท่�นัำามาปิดทา้ยได ้

ยงัจำำา 2 หนุั�ม 1 สืาวรายการโกสืตฮ์ินััเตอรจ์ำากเร่�องส่ืบัส่ื�อวญิญาณได้

ใชื่�ไหมคะ ตากลิอ้งแลิะเจำา้ของแชื่นันัอลิ ช่ื่�อ อิ� กซ ์ พิธ่ิ์กรชื่าย ช่ื่�อ เอเต ้ พิธ่ิ์กร

หญิง ช่ื่�อ ย ่ ตอนัไปลิ�าทา้ผ่ในัหอ้งนัำ�าผ่สิืงของโรงเร่ยนัสุืขโกมลิเอเตเ้ดินัเขา้ไป

ก�อนั เขาเห็นัอะไรบัางอย�างจำ่งรอ้งโหวกเหวกแลิว้วิ�งออกมาชื่นัย ่ เอเตว้ิ�งหน่ัไป

ทางหนัา้โรงเร่ยนัซ่�งเป็นัถนันั อิ�กซก์บััยจ่ำง่ตอ้งวิ�งตามเพราะกลิวัว�ารถจำะชื่นัเอเต ้

สุืดทา้ยอิ�กซล็์ิอกตวัเอเตเ้อาไวไ้ดแ้ลิะบัอกใหย้โ่ทรเร่ยกรถพยาบัาลิ เด่�ยวคร่จำะ

เข่ยนัวธ่ิิ์ปิดฉากดว้ยบัทสืนัทนัาใหด่้ 2 แบับั คุณลิองพิจำารณาด่นัะคะ 

“วนััน่ั� ฉนััตั�งใจำมาชื่มจำนััทรใ์นันัำ�าของฉนััแทเ้ท่ยว เส่ืยดายคล่ิ�นัลิม

ไม�เอ่� ออำานัวยเส่ืยแลิว้” 

สิื� นัพระราชื่ดำารสัื สืองพระบัาทก็เร�งกา้วพาพระกรชื่กายงามสืง�า

ออกนัอกบัานัพระทวารา ทิ� งไวแ้ต�ร�างบัางท่�ยน่ันิั�งไม�ติงไหว นััยนัากระเพ่�อม

แพรวนัำ�าของเธิ์อชื่ำาแลิตามเสืน้ัทางท่�พระเจำา้ใจำไทธ้ิ์าษัตร่เสืด็จำไป ทว�าจำ่�ๆ  รอย

ยิ� มลิะหอ้ยก็แยม้บัานัข่� นับันัริมฝ่่ปากนัวลินุั�ม... 

เพราะจำนััทรบ์ันัฟ้าอาจำบัทจำรไปทั �วคคันัานัต ์

เพราะจำนััทรใ์นันัำ�าอย่�แต�ในัสืระหลิวงมิล่ิ� หายไปไหนั 

เม่�อวนััอนััจำนััทรด์วงจำริงซ�อนัตวัอย่�ในักล่ิบัฟ้า เม่�อวนััอนััทอ้งนัท่สืงบั

ไรค้ล่ิ�นัลิม เม่�อนัั�นัศศินักลิางวาร่ดวงน่ั� ยงัม่โอกาสืไดฉ้ลิองพระเดชื่พระคุณให้

พระเจำา้หลิา้ทรงคลิายความเปล่ิ�ยวเปลิ�า แลิเท�านัั�นัก็ด่เหล่ิอเกินัแลิว้สืำาหรบัั

นัางอนััเป็นัไดแ้ค�...เงาสืะทอ้นัแห�งดวงเด่อนั 

(จำาก “นัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 2”)

ตวัอย�างท่� 1

“เร่ยกรถพยาบัาลิท่ย”่ อิ� กซใ์หส้ืติ  

ยก่ลิั�นัความเหน่ั�อยลิา้หยบิัโทรศพัทม่์อถ่อออกมาจำากกระเป๋ากางเกง

ยน่ัสื ์ทว�า...  

หวออออ!...เส่ืยงไซเรนัดงัมาแต�ไกลิ อย่�ๆ  รถตำารวจำ 3 คนััก็ตรงเขา้

มาจำอดในัสืนัามฟุตบัอลิหนัา้หอ้งนัำ�าพอดิบัพอด่ ยร่่บัวิ�งตรงไปยงัตำารวจำนัาย

หน่ั�งเพ่�อขอความชื่�วยเหล่ิอ   

“ชื่�วยดว้ย ชื่�วยดว้ยค�ะ ทางน่ั� ”

“ม่อะไรเหรอครบัั” ตำารวจำถาม

“เพ่�อนัหน่ั เอิ�ม...สืติแตกค�ะ อย่�ทางโนัน้ัชื่�วยไปด่หนั�อยค�ะ”

“ครบััๆ ไดค้รบัั นัำาไปเลิย”

*****
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เล่ิอกมาค�ะ ตวัอย�างไหนันั�าเอาไปปิดฉากมากกว�ากนัั ทดไวใ้นัใจำก�อนั

นัะคะ เด่�ยวกลิบััมาพด่กนััเร่�องน่ั� อ่กท่

สิื�งหน่ั�งท่�ผ่ส้ือนัเข่ยนัหลิายท�านัทั�งไทยแลิะเทศเห็นัตรงกนััก็ค่อ คำาพด่

ท่�จำะนัำามาปิดฉากจำะตอ้งไม�ใชื่�บัทสืนัทนัาธิ์รรมดาทั �วไป แต�ควรจำะตอ้งม่อะไร

บัางอย�างในัคำาพด่นัั�นั 

ยงัค�ะ ยงัไม�ตอ้งเอ่� อมหยบิัม่อถ่อ ร่ห้รอก คุณกำาลิงัคิดจำะอินับ็ัอกซม์า

ถามคร่ว�า “ม่อะไรบัางอย�างในัคำาพด่น่ั� มนััเป็นัยงัไง” บัอกใหเ้ลิยค�ะ 

ประโยคท่�จำะเอามาปิดฉาก ควรม่ลิกัษัณะดงัน่ั�

ก็. ช้สิุ�งทีี่�จะสุ้�อ คร่ไดพ้ด่ไปตั�งแต�บัทตน้ัๆ แลิว้ว�า การจำะเข่ยนัฉากใด

เราจำะตอ้งกำาหนัดวตัถุประสืงคข์องฉาก คำาพ่ดท่�จำะเอามาปิดฉากจำ่งตอ้งเป็นั 

ตวัอย�างท่� 2

"เร่ยกรถพยาบัาลิท่ย"่ อิ� กซใ์หส้ืติ  

ยก่ลิั�นัความเหน่ั�อยลิา้หยบิัโทรศพัทม่์อถ่อออกมาจำากกระเป๋ากางเกง

ยน่ัสื ์ทว�า...  

หวออออ!...เส่ืยงไซเรนัดงัมาแต�ไกลิ อย่�ๆ  รถตำารวจำ 3 คนััก็ตรงเขา้

มาจำอดในัสืนัามฟุตบัอลิหนัา้หอ้งนัำ�าพอดิบัพอด่ ยร่่บัวิ�งตรงไปยงัตำารวจำนัาย

หน่ั�งเพ่�อขอความชื่�วยเหล่ิอ   

"ชื่�วยดว้ย ชื่�วยดว้ยค�ะ ทางน่ั� "  

ตำารวจำนัายนัั�นัสืาวเทา้เขา้มาหายใ่นัขณะท่�เจำา้หนั้าท่�คนัอ่�นัๆ กร่กนัั

เขา้ไปในัหอ้งนัำ�าผ่สิืง แลิะสิื�งท่�ตำารวจำนัายนัั�นักลิ�าวกบััยเ่ป็นัประโยคแรก ค่อ...  

"คุณค่อผ่พ้บัศพคนัแรกใชื่�ไหมครบัั" 

*****

(จำาก “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ”)

คำาพ่ดท่�ที่ำาใหว้ััตั้ถุปั้ระสุงคข์ีองฉาก็นั�นชดั้เจนขึี� นม่า หร้ออย่างนอ้ยก็็ตั้อ้ง

ที่ำาใหสิุ้�งทีี่�จะสุ้�อในตั้อนนั�นเด้น่ชดั้ขึี� นม่า*** ข่ดเสืน้ัใต ้500 เสืน้ั ดอกจำนััอ่ก 

1,200 ดวงไวต้รงน่ั� เลิยนัะคะ 

ขี. มี่ควัาม่พื้คีอย้ใ่นปั้ระโยค ประโยคท่�ใชื่ปิ้ดฉากควรจำะกระทบัความ

ร่ส่้ืกของคนัอ�านัซ่�งทำาไดห้ลิายวธ่ิิ์ดว้ยกนัั เชื่�นั

- สุรา้งควัาม่สุงสุยัหรอ้วัางเบัาะแสุ ตามตวัอย�างท่� 2 ปิดฉากตรงท่�

ตำารวจำถามยว่�า “คุณค่อผ่พ้บัศพคนัแรกใชื่�ไหมครบัั” อย�าล่ิมนัะคะว�า ฉากน่ั� เปิด

มาค่อ 3 คนัลิ�าทา้ผ่ เอเตเ้ขา้ไปในัหอ้งนัำ�าแลิว้วิ�งสืติแตกออกมา อ่ก 2 คนัวิ�งไลิ�

จำบัั ยก่ำาลิงัจำะโทรขอความชื่�วยเหล่ิอ ตำารวจำก็เขา้มาหนัา้ตาเฉย ดงันัั�นัคำาพด่น่ั�

ทำาหนัา้ท่� 2 อย�างดว้ยกนัั อย�างแรก ค่อ บัอกคนัอ�านัว�า ในัหอ้งนัำ�าม่ศพซ่�งเอเต้

อาจำจำะเจำอศพเลิยวิ�งสืติแตกออกมาก็ได ้ อย�างท่�สือง ค่อ ทำาใหค้นัอ�านัร่ว้�าม่  

คนัอ่�นัเป็นัคนัเจำอศพก�อนัหนั้าน่ั�  แลิะทำาใหค้นัอ�านัตั�งคำาถามตามมาว�า “แลิว้

ใครลิ�ะ ท่�เจำอศพ” ซ่�งคนัอ�านัตอ้งติดตามไปเร่�อยๆ จำนัเบัญญาภ์าส่ืบัร่ว้�า ใครเป็นั

คนัเจำอศพนัั�นัแหลิะ คนัอ�านัถ่งจำะรอ้ง “อ๋อ! มินั�าลิ�ะ” ออกมา

โดยสืรุปแลิว้ตวัอย�างท่� 1 ค่อ พด่เร่�อยเป่� อย แลิะปิดฉากท่�คำาพด่เร่�อย

เป่� อย สื�วนัตวัอย�างท่� 2 ค่อ จำบัดว้ยคำาพด่ท่�ม่ประเด็นันั�าสืงสืยัค�ะ 

- ปั้ระโยคเด็้ด้ ทริคน่ั� เป็นัทริคท่�นัักเข่ยนัมากฝ่่ม่อหลิายท�านันิัยมใชื่ ้

นัั�นัค่อปิดฉากดว้ยคำาพด่เด็ด สุืภ์าษิัต คำาพงัเพย หร่อคำาพด่คมๆ ท่�แทบัจำะเอา

มาตดัเป็นัม่มได ้ นัอกจำากคุณจำะใชื่ว้รรณศิลิป์ในัการสืรรคห์า หร่อสืรา้งสืรรค ์

คำาพด่เหลิ�านัั�นัข่� นัมาแลิว้ มนััยงัตอ้งอย่�ภ์ายใตห้ลิกัในัขอ้ ก. ค่อ จำะตอ้งช่ื่สิื�งท่�

ตอ้งการจำะส่ื�อใหเ้ด�นัชื่ดัข่� นัดว้ย ในับัางครั�งการช่ื่สิื�งท่�ตอ้งการจำะส่ื�อใหเ้ด�นัชื่ดัข่� นั

อาจำจำะเป็นัการสื�งต�อเร่�องราวใหฉ้ากถดัไปโดยอตัโนัมติัก็ได ้

ตวัอย�างจำากเร่�องส่ืบัส่ื�อวญิญาณ ฉากน่ั� เป็นัเหตุการณต์อนัท่�สิืทธิ์าต�อ

ส่ื�กบััอส่ืรทาริกา แต�ทำายงัไงก็ฆ่�าอส่ืรไม�ตายเส่ืยท่ แถมอส่ืรยงักินัวญิญาณของ

สิืทธิ์าไปคร่�งคนั ทำาใหก้ำาลิงัของมนััยิ�งเพิ�มมากข่� นั คุณไม�ไดอ้�านัผิดหรอกค�ะ กินั
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ไปคร่�งคนั เพราะตอนัท่�มนัักำาลิงัจำะกินัวญิญาณของ “เลิง้” สิืทธิ์าคนัท่�กลิายร�าง

เป็นัมกรได ้ พลิรามก็ชิื่งวิญญาณของเลิง้กลิบััมาใสื�ร�างไดค้ร่�งดวง เลิง้จำ่งอย่�ในั

สืภ์าพเจำา้ชื่ายนิัทรา สุืดทา้ยไม�ร่ว้�าจำะทำายงัไงกนััแลิว้ ทุกคนัจำ่งลิงมติใหพ้ลิราม

ใชื่ศ้รกำาลิงัราม (ศรของพระราม) แต�ศรน่ั� ตอ้งใชื่อ้ย�างระมดัระวงั เพราะหากลิก่

ศรแตะตอ้งผ่นัดินั โลิกจำะแหลิกเป็นัจุำลิ พลิรามก็จำดัศรพลิายวาต ศรอคันิัวาต 

แลิะศรพรหมณม์าสืตรป์ระเคนัใสื�ร�างอส่ืรเต็มส่ืบั มาด่ตอนัปิดฉากกนััค�ะ

เด็กป่ศาจำร�างขาวซ่ดตกลิงมาจำากผนััง แลิะก�อนัท่�เน่ั� อตวัท่�ม่ศรทั�งสืาม

ปักอย่�จำะร�วงลิงสื่�พ่� นั แสืงออร�าจำากอาจำารยว์ทิยุต มะเส็ืง เรนัแลิะวณ่าก็พุ�ง

ออกมาประสืานักนัั เกิดเป็นัตาข�ายพลิงัจำติท่�รองรบััแลิะห�อหุม้ร�างอส่ืรทาริกา

เอาไวก้ลิางอากาศ ไม�ใหศ้รตกตอ้งพ่� นัดินั

"น่ั�มนััอะไรกนัั!" เรนัพด่ปากคอสืั �นั "ถ่กศรกำาลิงัรามไปเต็มๆ แบับันัั�นั 

มันัควรจำะกลิายเป็นัฝุ่� นัไปแลิว้ แต�น่ั�ดวงจิำตของมันัยังไม�แตกสืลิาย แค� 

อ�อนัแรงลิงเท�านัั�นั" 

"พวกเราไม�ม่ทางจำดัการกบััอส่ืรน่ั�เลิยเหรอคะ พ่�พลิราม" เบัญญาภ์า

ถามดว้ยความเช่ื่�อแลิะความหวงั แต�กลิบััไม�ม่คำาตอบัใดๆ ออกมาจำากปาก

เขา  

ตอนันัั�นัเองท่�อส่ืรรา้ยเริ�มดิ� นัจำนัเหลิ�าสิืทธิ์าทั�งหลิายตอ้งโถมจิำตผ่กมดั

ร�างของมนััเอาไวใ้หแ้นั�นัข่� นั มนัันัอนัค่ก้ายกลิางอากาศ หมดแรงพยศ แต�พอ

พวกเขาผ�อนัจำิตลิง เจำา้นัั�นัก็ออกอาการดิ� นัรนัอ่ก สิืทธิ์าทุกคนัร่ด่้ว�าพวกเขา

โอบัอุม้แลิะคุมขงัมนััไวอ้ย�างน่ั� ไดไ้ม�นัานั จำำาเป็นัตอ้งหาทางออกโดยด�วนั

พลินััเบัญญาภ์าก็สืมัผสัืไดถ่้งคล่ิ�นัพลิงังานัท่�เปล่ิ�ยนัแปลิงไป เธิ์อเห็นั

อณ่แสืงออร�ากระจำายอย่�ทั �วบัริเวณ ก�อนัท่�มนััจำะรวมตวักนัักลิายเป็นัเสืน้ัแสืง

ทรงพลิงั เขา้ตร่งร�างอส่ืรทาริกาเอาไว ้ สิืทธิ์าแทบัทุกคนัหนััไปในัทิศทาง

เด่ยวกนัั ทิศท่�เจำา้ของพลิงัจำติอนััเขม้แข็งกว�าสิืทธิ์าถ่ง 5 คนัรวมกนัันัั�นัยน่ัอย่� 

เขาค่ออาจำารยช์ื่ยญาณนัั�นัเอง 

"พวกคุณชื่�วยกนััคิดหาทางกำาจำดัเจำา้น่ั�เถอะ ตรงน่ั� ผมรบััหนัา้ท่�เอง ผม

ไม�ไหวเม่�อไหร� พวกคุณค�อยมาเปล่ิ�ยนัผม" 

คำาพด่ของอาจำารยช์ื่ยญาณทำาใหเ้หลิ�าสิืทธิ์าหนััมองกนััแลิะกนัั กระทั �ง

เบัญญาภ์ากลิ�าวข่� นั

“แบัลิว�าพวกเราไม�ควรพ่ดหร่อส่ื�อจิำตอะไรใกลิอ้ส่ืรตนัน่ั� โดยเฉพาะ

การหาร่อว�าจำะกำาจำดัมนััยงัไง มนััเง่ยบัไม�ไดแ้ต�ว�า มนััไม�รบััร่น้ัะคะ” 

“ผมจำะอย่�ท่�น่ั�เป็นัเพ่�อนัอาจำารยช์ื่ยญาณ ไม�ไหวเม่�อไหร� จำะไดช้ื่�วยกนัั

ลิะไมค้นัลิะม่อ” อาจำารยว์ทิยุตกลิ�าวเส่ืยงเขม้ “พวกคุณร่บัไปไดแ้ลิว้”

พลิรามพยกัหนั้าอย�างเห็นัดว้ย แต�ก็ยงัไม�วายมองเลิง้ท่�นัอนัหายใจำ

รวยรินัอย่�บันัพ่� นั 

“เอาคุณเลิง้ไวน่้ั�แหลิะครบัั เด่�ยวพวกเรากก็ลิบััมาแลิว้ แค�ตอ้งหลิบัมุม

หนั�อยเท�านัั�นัเอง นัอนัแผ�หลิาแบับัน่ั� กินัท่�ชื่าวบัา้นัเขา” พด่จำบัเรนัก็เขา้ไป

สือดสืองแขนัเขา้ใตร้กัแรโ้ดยโอบัรอบัร�างของเลิง้จำากทางดา้นัหลิงั มะเส็ืง

เขา้ไปจำบััขาทั�งสืองขา้ง สืองสิืทธิ์าชื่�วยกนััหามเพ่�อนัไปวางประชิื่ดมุมหน่ั�งของ

หอ้ง 

วณ่าสืำารวมจำติพรำ �ามนััตราเสืกคาถาป้องกนััภ์ยั ตอนันัั�นัเองท่�เบัญญา

ภ์ามองเห็นัรวงแสืงผ�องกำาจำายแผ�ออกมาจำากกายลิะเอ่ยดของสิืทธิ์าหญิง ก�อนั

ท่�มนััจำะเคล่ิ�อนัตวัออกไปห�อหุม้ร�างของเลิง้เอาไวเ้หม่อนับัาเล่ิยในัหนัังยอด

มนุัษัยไ์ม�ม่ผิด

เม่�อทุกอย�างเสืร็จำสิื� นัลิงพลิรามก็นัำาสืาวรุ�นันั้องแลิะเหลิ�าสิืทธิ์าเดินั

ล่ิกเขา้ไปในัอุโมงคก์ว�า 100 เมตร กระทั �งพบักบััประต่โลิหะข่� นัออกไซดเ์ข่ยว

ท่�เปิดแงม้เอาไว ้ เผยใหเ้ห็นัหอ้งโลิ�งด�านัในั เบัญญาภ์าลิองขยบััประต่ นั�า

แปลิกท่�บัานัพบััยงัใชื่ง้านัไดล่้ิ�นัไหลิด่ ทว�ายงัไม�ทนััท่�จำะม่ใครไดพ้ด่อะไรออก

มา พลิรามก็เดินันัำาเหลิ�าสิืทธิ์าทั�งหลิายเขา้ไปในัหอ้งนัั�นัเส่ืยแลิว้
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เบัญญาภ์าเป็นัคนัสุืดทา้ยท่�กา้วเขา้ส่ื�ภ์ายในั เธิ์อปิดประต่ตดัทุกสืรรพ

สิื�ง แมแ้ต�แสืงก็สื�องรอดเขา้มาไม�ได ้ในัสืถานัท่�ม่ดมิดร�างของมะเส็ืงเร่องแสืง

ส่ืเข่ยวข่� นั พอใหม้องเห็นัสิื�งต�างๆ โดยรอบัไดบ้ัา้ง ด่เหม่อนัตอนัน่ั� ทุกคนักำาลิงั

จำบััจำอ้งมาทางพลิรามราวกบััรอใหเ้ขา้เปิดเร่�องเขา้ประเด็นั ทว�าเขากลิบััยน่ั

พิงผนัังหอ้ง สื�ายหนัา้ชื่า้ๆ ก�อนัจำะปลิ�อยถอ้ยคำาออกมาว�า

“พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั พน้ัจำากสืวรรค ์ค่อ สุืญตา ตราบัใดท่�ยงั

ม่กายม่ดวงจำิต เม่�อนัั�นัไม�อย่�เหน่ัอกรรม” 

*****

(จำาก “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ”)

“พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั พน้ัจำากสืวรรค ์ ค่อ สุืญตา” น่ั�แหลิะค�ะ 

คำาคมท่�คร่เอามาปิดทา้ยฉากน่ั�  อย�าๆ พวกคงแก�เร่ยนัทั�งหลิาย อย�าเพิ�งเกร่ยนั

เถ่ยงคร่ว�า นัอกจำากผ่ท่้�นิัพพานั (เขา้ส่ื�สุืญตา) ไปแลิว้ ก็ยงัม่พระอรหนััต ์พระ 

วสุิืทธิิ์เทพ แลิะพระโพธิิ์สืตัวอ่์กนัะท่�พน้ัจำากกรรม อนััน่ั� เอาง�ายๆ ไม�ลิงล่ิก เด่�ยว

คำาคมจำะยาวเกินัไป อ่ท่�ยาวเป็นักิโลิๆ นั�ะ เขาไม�เร่ยกว�า “คำาคม” หรอกนัะคะ 

เขาเร่ยก “อรรถาธิิ์บัาย” ค�ะ

มาต�อกนััท่� “พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั” ของพลิราม เม่�อปิดฉากอย�าง

น่ั� หลิายคนัอาจำสืงสืยัว�า มนััเป็นัยงัไง ค่ออะไร มาจำากไหนั แลิะแปลิว�าอะไร อนัั

ท่�จำริงประโยคน่ั� เข่ยนัเอาไวเ้พ่�อสื�งต�อใหฉ้ากถดัไปซ่�งจำะทางออกของเร่�อง เด่�ยว

ไปอ�านัต�อกนััในัหวัขอ้ 6.3 การสื�งต�อแลิะรบััลิ่กของฉากนัะคะ ในัเบ่ั� องตน้ัคร่

อยากใหเ้ห็นัว�า ประโยคเด็ด คำาคม คำาพงัเพย สุืภ์าษิัต สืามารถเอามาปิดฉาก

ไดค้�ะ แต�ทั�งน่ั� ก็ม่ขอ้ความระวงัในัการใชื่อ้ย่�เหม่อนักนัันัะคะ

ขีอ้ควัรระวังั 

ขีอ้1. อย�าแหกคาแล็ิคเตอร ์ตวัลิะครท่�จำะพด่คำาคมปิดฉาก เขาอาจำจำะ

ตอ้งเป็นัคนัท่�พด่จำาคมคาย แลิะ/หร่อมากประสืบัการณ ์หร่อคิดอะไรเป็นัปรชัื่ญา

อย่�แลิว้ สื�วนัตัวลิะครท่�จำะพ่ดประโยคเด็ดทิ� งทา้ยแบับัฮิาๆ เขาก็จำะตอ้งเป็นั 

คนัตลิกมาตั�งแต�ตน้ัอย่�แลิว้ค�ะ

ขีอ้ 2. ถา้ตวัลิะครอย่�คนัเด่ยว คุณอาจำเข่ยนักระแสืความคิดแทนัคำาพด่

ได ้ เพราะมนััคงจำะประหลิาด หากอย่�คนัเด่ยวแลิว้พด่ออกเส่ืยง แต�ถา้ฉากนัั�นั 

ตวัลิะครอย่�กบััตวัลิะครตวัอ่�นั แลิะจำงใจำกลิ�าวคำาพด่เด็ดๆ ตอนัปิดฉากเพ่�อใหต้วั

ลิะครอ่�นัไดย้นิัก็สืามารถเข่ยนัเป็นัคำาพด่ไดเ้ลิยค�ะ

ค. บัอก็เป็ั้นนยัถึงผล่ทีี่�จะเกิ็ด้ขึี� น ความแตกต�างของขอ้ ก. กบััขอ้ ค. 

ค่อ ขอ้ ก. เราวางประเด็นัสืงสืยัหร่อเบัาะแสืไวใ้นัฉากน่ั�  แลิว้ฉากใดฉากหน่ั�งในั

เร่�องค�อยตอบัขอ้สืงสืยั แต�ขอ้ ค. ค่อ คำาพด่นัั�นับัอกเป็นันััยถ่งผลิท่�จำะเกิดข่� นัในั

ฉากน่ั� แลิะจำบัท่�ฉากน่ั�  ไม�ม่การเข่ยนัผลินัั�นัใหเ้ห็นัจำะจำะในันิัยายตลิอดทั�งเร่�อง

คร่จำะเลิ�านิัยายเร่�องดวงใจำจำอมยุทธิ์ใหฟั้งนัะคะ เต่อนัไวก้�อนัว�ายาวนิัด

หน่ั�ง แต�ถา้ไม�เทา้ความตั�งแต�ตน้ั คุณอาจำไม�เขา้ใจำตวัอย�างท่�คร่จำะเอามาบัอกกนัั

ในัหวัขอ้น่ั�  

นัอ้งสืาวของพระเอกช่ื่�อ “เลิ�าไนั”้ แอบัชื่อบัผ่ช้ื่ายคนัหน่ั�งช่ื่�อ “เซ่ยวบักั

เลิง้” ใจำจำริงเซ่ยวบักัเลิง้ชื่อบัเลิ�าไนั ้แต�พอมาร่ว้�าเธิ์ออายุนัอ้ยกว�าเขา 14 ป่ เขา

จำ่งคิดว�าควรปลิ�อยใหเ้ธิ์อไดค้บัหากบััคนัรุ�นัเด่ยวกนััมากกว�า ประกอบักบััเซ่ยว

บักัเลิง้ตอ้งฝ่่กวิชื่าขั�นัส่ืงเพ่�อรกัษัาอาการบัาดเจ็ำบัของพระเอก ทำาใหเ้ขาเดินั

ทางออกจำากทะเลิสืาบัมงักรดำาบันัเขามงักรหยกนัานัเกินั 15 วนััไม�ได ้เซ่ยวบักั

เลิง้เลิยคิดจำะตดัเย่�อใยกบััเลิ�าไนั ้แต�ไหนัแต�ไรมาเลิ�าไนัเ้ร่ยกเซ่ยวบักัเลิง้ว�า “คุณ

เซ่ยว” แต�เพราะตอ้งการจำะขยบััความสืมัพนััธิ์ ์เลิ�าไนัจ้ำง่ลิองเร่ยกเขาว�า “เฮ่ิยบักั

เลิง้” แต�เซ่ยวบักัเลิง้กลิบัับัอกเธิ์อว�า 
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“คำาว่ัา ‘เฮีีย’ เอาไวัใ้หแ้ค่ญ้าตั้ิก็ับัเมี่ยเรียก็ครบัั คุณ์เป็ั้นคนอ้�น 

เรยีก็ว่ัา ‘คณุ์เซีึ่ยวั’ นั �นแหล่ะดี้แล่ว้ั” 

ต�อมาเซ่ยวบักัเลิง้ก็บิันัจำากล่ิ�เจำ่ยงมาไทยเพ่�อรกัษัาอาการบัาดเจ็ำบัให้

พระเอกแลิะร�วมส่ืก้บััตวัโกง เลิ�าไนัพ้ยายามสืานัความสืมัพนััธิ์แ์ต�ถ่กปฏิเสืธิ์มา

ตลิอด กระทั �งปราบัตวัโกงสืำาเร็จำ เลิ�าไนัต้ดัสิืนัใจำเขา้ไปขอเดตกบััเซ่ยวบักัเลิง้ แต�

ก็ถ่กปฏิเสืธิ์โดยเขาบัอกว�า เขาหมั�นัแลิว้ 

เลิ�าทง้ (พระเอก) กบััเลิ�าฮิง (นัอ้งพระเอก) ไปสื�งเซ่ยวบักัเลิง้ท่�สืนัาม

บิันั เลิ�าฮิงสืงัเกตว�า ตลิอดเวลิาท่�อย่�เม่องไทยเซ่ยวบักัเลิง้ไม�เคยโทรหาใครเลิย 

จำง่ถามเขาไปตรงๆ ว�า เขาไม�ไดม่้แฟนัใชื่�ไหม เขาก็ยอมรบััโดยไม�ร่ว้�าฮิงใชื่ม่้อถ่อ

โทรเลิ�าไนั ้แลิะเธิ์อไดย้นิัทุกอย�างหมดแลิว้ พอออกมาจำากตรงนัั�นัฮิงก็บัอกใหไ้นั้

ร่บัไปคุยกบััคุณเซ่ยว แต�ไนัก้ลิบััคิดว�า เพ่�อจำะไปใหพ้น้ัจำากเธิ์อเซ่ยวบักัเลิง้ถ่งกบัั

ยอมโกหกว�าหมั�นัแลิว้ แลิว้เธิ์อจำะม่หนัา้ไปกวนัใจำเขาไดย้งัไง ดงันัั�นัเธิ์อจำ่งยอม

ปลิ�อยเขาไป 

สุืดทา้ยสืองคนัน่ั� แยกทางกนัั อ่ก 1 ป่ถดัมา ในัวนััตรุษัจำ่นัเซ่ยวบักัเลิง้

ทกัแชื่ทหาเลิ�าเมง้ (พ�อของเลิ�าไนั)้ ว�า “ซินัเจำ่ยย่�อ่� ซินัน่ั� ฮิวดไชื่”้ เลิ�าเมง้สื�งร่ป

ตวัเองกบััภ์รรยาไปใหพ้รอ้มขอ้ความว�า “ผมเองเคยหน่ัเธิ์อแบับัสุืดหลิา้ฟ้าเข่ยว 

เหตุเพราะกลิวัท่�ตวัเองแก�กว�าเธิ์อถ่ง 10 ป่” เซ่ยวบักัเลิง้จำ่งถามกลิบััว�าเพราะ

อะไรถ่งกลิบััมาคบัหากนัั แลิะคำาตอบัท่�เลิ�าเมง้สื�งไปใหก็้ค่อ “เวลิาไม�ชื่�วยอะไร 

ยิ�งห�างไกลิยิ�งโหยหา ในัเม่�ออย่�โดยไม�ม่เธิ์อมนััทรมานันัักจำะฝ่่นัไปทำาไม” 

จำากนัั�นัโทรศพัทข์องไนัก็้ดงัข่� นั เธิ์อมองหนัา้จำอแลิว้กดตดัสืาย สืกัพกั

ก็ม่ขอ้ความสื�งมาจำากเซ่ยวบักัเลิง้เหม่อนัจำะถามสืารทุกขสุ์ืขดิบั ไนัต้อบัขอ้ความ

ตามจำำาเป็นัแต�แลิว้ก็ม่ขอ้ความจำากทางโนัน้ัปรากฏข่� นัมาว�า

“เรยีก็เฮีียว่ัา ‘เฮีียบักั็เล่ง้’ ได้ไ้หม่ครบัั”

คำาพด่น่ั� เป็นัคำาพด่ปิดฉากแลิะเป็นัคำาพด่ปิดเร่�องดว้ย ไม�ม่อะไรต�อจำากน่ั�

นัอกจำากคำาว�า “จำบับัริบัร่ณ”์

หลิายคนัอาจำคิดว�า ทำาไมไม�ใหเ้ซ่ยวบักัเลิง้บัอกไนั้ไปเลิยว�า “เฮ่ิยรกั

ไนัน้ัะครบัั คบักนััเถอะ” แลิว้ไนัก็้ตอบักลิบััว�า “โอเคค�ะ” แลิว้ปิดฉากพรอ้มปิด

เร่�องท่�ตรงน่ั�  

เหตุผลิก็ค่อ การบัอกตรงๆ มนััไม�ลุิน้ั แต�ถา้บัอกเป็นันััยใหค้นัอ�านัคิด

เอาเอง มนััเหม่อนัเป็นัการเวน้ัชื่�องว�างใหค้นัอ�านัเอาจำนิัตนัาการมาเติมเต็ม แลิว้

ก็จำะเกิดอาการ “จำิ� นั” แลิะ “จำิ� นั” น่ั�แหลิะท่�ทำาให ้ “จำ่�ด” เม่�อไหร�คุณทำาใหค้นั

อ�านั “จำ่�ด” ได ้เม่�อนัั�นังานัคุณม่ท่�ยน่ัในัทะเลิหนัังส่ือแนั�นัอนัค�ะ

ป.ลิ. นิัยามศพัท ์พจำนัานุักรมฉบับััคร่วลัิภ์เ์อง “จ่�ดิ” ห้มิายถึง่ บง้เกิิดิ

อ่ารูมิณเ์อิ่บซ่ิานในห้ว้ัใจจนอ่ยากิกิรู่�ดิ อ่าจม่ิกิารูจิกิห้มิอ่น จิกิโซิฟ้า ห้รูอื่จิกิ

ฝาละม่ิรูว่ัมิดิว้ัยก็ิไดิ ้

ป.ลิ. นิัยามศพัท ์พจำนัานุักรมฉบับััคร่วลัิภ์เ์อง “ฝาละม่ิ” ห้มิายถึง่ ส่าม่ิ, 

ห้ลว้ั ใช่เ้รูย่กิห้ลว้ัที่กุิช่นิดิ ไม่ิเวัน้แมิแ้ตั้ห่้ลว้ัมิโน

ทั�งน่ั� คุณอาจำเข่ยนัประโยคปิดฉากแบับัน่ั� ได ้แมฉ้ากนัั�นัจำะไม�ใชื่�การปิด

เร่�อง แค�คุณไม�ตอ้งทำาอะไรต�อในัเร่�องท่�คุณปิดมนััไปแลิว้เท�านัั�นัเอง 

ขีอ้ควัรระวังั สืำาหรบััการปิดฉากลิกัษัณะน่ั� ม่ขอ้ควรระวงั ค่อ 

ก. คุณตอ้งวางเบัาะแสืเอาไวแ้นั�นัหนัาพอท่�จำะทำาใหค้นัอ�านัเก็บัเก่�ยว

เบัาะแสืมาจำินัตนัาการต�อได ้ อย�างเซ่ยวบักัเลิง้กบััเลิ�าไนั้ เบัาะแสืใหญ�ก็ตรงท่�

เซ่ยวบักัเลิง้บัอกว�า ม่แค�ญาติกบััเม่ยถ่งจำะเร่ยกเฮ่ิยได ้แลิว้ตอนัหลิงัมาขอใหเ้ร่ยก

เฮ่ิย คนัอ�านัก็พอจำะเดาออกว�า พ่�แกอยากไดเ้ม่ยหร่อญาติ สื�วนัท่�ว�าเลิ�าไนั้จำะ 

ตอบัรบััหร่อปฏิเสืธิ์ อนััน่ั� ตอ้ง “จำิ� นั” เอาเองจำริงๆ

ข. คุณจำะตอ้งแนั�ใจำว�า คุณไดป้พ่่� นัฐานัทางอารมณก์�อนัหนัา้น่ั� เอาไวเ้ป็นั

อย�างด่ เพราะถา้อารมณม์นััไม�ถ่ง แทนัท่�คนัอ�านัจำะ “จำิ� นั” แลิะ “จำ่�ด” มนััจำะ

กลิายเป็นัว�างเปลิ�าแลิะไม�เขา้ใจำ คุณจำะเห็นัไดว้�า ฉากน่ั� ของคร่มนััดนััอารมณข่์� นั

ตั�งแต�ตอนัท่�เซ่ยวบักัเลิง้คุยกบััเลิ�าเมง้ (พ�อของไนั)้ จำนัเขาตดัสิืนัใจำติดต�อไนั ้แลิะ

มาลิงท่�ใหเ้ร่ยกเฮ่ิย 



152 153

เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

2.3 ปิั้ด้เม้่�อสิุ� นสุุด้สุถานก็ารณ์ ์ การปิดฉากแบับัน่ั� เป็นัการปิดฉาก

แบับัปกติท่�ใชื่ก้นัับั�อยมากท่�สุืด เม่�อเหตุการณท่์�เกิดข่� นัทำาใหค้นัอ�านัร่ส่้ืก “เต็ม” 

ในัดา้นัของความร่ส่้ืกแลิว้ก็จำบัในัทนััท่ 

แลิว้เม่�อไหร�คนัอ�านัถ่งจำะร่ส่้ืกเต็ม ง�ายๆ เลิยค�ะ ถา้คุณเข่ยนัตามวธ่ิิ์

การสืรา้งฉากท่�คร่สือนัมาในัหวัขอ้ก�อนัหนั้าน่ั� ทั�งหมด เหตุการณม์นััจำะนัำาไปส่ื�

จุำดท่�คนัอ�านัร่ส่้ืกเต็มเองค�ะ พอสุืดเหตุการณ์ท่�ผลิแพช้ื่นัะต�ออุปสืรรค หร่อท่� 

ผลิหลิงัจำากจุำดเปล่ิ�ยนัผนััก็ปิดฉากไดเ้ลิยโดยไม�ตอ้งเข่ยนัทิ� งทา้ยหร่อขมวดปม

ใดๆ อ่ก 

มาลิองอ�านัตวัอย�างตอนัท่�องัศุชื่วาลิ (อารท์) พบักบััเบัญญาภ์า (แบัลิ) 

ครั�งแรกกนัันัะคะ คราวน่ั� คร่ใจำด่ ใหอ้�านัไปเลิย 1 ฉากเต็มๆ ค�ะ 

ณ ริมสืนัามฟุตบัอลิของโรงเร่ยนัสุืขโกมลิศ่กษัาใกลิก้บััดา้นัท่�เป็นัทาง

เดินัม่นัักเร่ยนัชื่าย 5 คนักำาลิงัลิอ้มวงเลิ�นัตระกรอ้ลิอดห�วง พวกเขาไม�ใชื่�

นัักก่ฬาตัวเขตตัวจำงัหวดัอะไร เป็นัเพ่ยงกลุิ�มวยัรุ�นัท่�รักการเตะลิ่กหวาย

เท�านัั�นั

‘องัศุชื่วาลิ เตชื่ะเมฆิ่นัทร’์ หนุั�มต่� ร่ปร�างส่ืงโปร�ง ศอกลิก่ตระกรอ้ลิอย

ลิะลิิ�วไปในัอากาศ สืายตาของเขาควรจำะจำบััจำอ้งอย่�แต�กบััลิก่หวายท่�สื�งรบัักนัั

ไปมาในัวงตระกรอ้เท�านัั�นั ทว�าเส่ืยงรถเก๋งท่�แลิ�นัเขา้มาจำอดริมสืนัามฟุตบัอลิ

ฝั่�งตรงขา้มทำาใหเ้ขาหงุดหงิดเส่ืยจำนัตอ้งเขมน้ัมองตาเข่ยว  

แต�แลิว้ตาท่�ว�าเข่ยวๆ น่ั�กลิบัักลิายเป็นัหวานัเยิ� มแลิะอ�อนัโยนัลิงทนััท่ 

เม่�อเขาเห็นัร�างผอมบัางของสืาวคนัหน่ั�งกา้วออกมาจำากท่�นัั�งฝั่�งคนัขบัั ดวง

หนั้าเธิ์อคมเขม้ด่โฉบัเฉ่�ยวแปลิกตา ผิวส่ืแทนัของเธิ์อเร่ยบัล่ิ�นัแทบัจำะเปลิ�ง

ประกายใตแ้ดดอ�อนัยามเย็นั เอวบัางออ้นัแอน้ัใตก้ระโปรงนัักศ่กษัาท่�ปลิิว

ไสืวในัสืายลิมทำาใหเ้ขาร่ส่้ืกเคลิิ� มฝั่นัไปว�าตนัไดโ้อบัเอวนัั�นั สื�วนัผมยาวดดั

ลิอนัของเธิ์อหร่อก็ขบััใบัหนัา้ท่�เคร�งขร่มใหด่้สืวยจำบััใจำจำนัเขาน่ักอยากวางรอย

จำบ่ัลิงไปเส่ืยเหล่ิอเกินั

‘นัะ…นัั�นัมนัั…นัางฟ้าชื่ดัๆ’ เขารำาพนััในัใจำ 

“เฮิย้! อารท์” เส่ืยงใครบัางคนัเร่ยกช่ื่�อเลิ�นัขององัศุชื่วาลิ แต�มนััไม�

อาจำด่งความสืนัใจำของเขาได ้ในัเม่�อสืติสืัมปชื่ัญญะทั�งหมดถ่กสืะกดไวท่้� 

‘เธิ์อ’ คนันัั�นัแลิว้  

“อ�าาาาาาาาาาารท์!!!” พวกเพ่�อนัร�วมท่มตะโกนักนััสุืดเส่ืยงแลิะ…  

ตุบ้ั! โป� ก!!!  

ลิก่หวายท่�สืำาหรบััองัศุชื่วาลิแลิว้ลิอยมาจำากไหนัก็ไม�ร่ก้ระแทกหวัเขา

เขา้อย�างจำงั แถมยงักระเด็นัไปโดนัตน้ัหก่วางริมสืนัาม แลิว้กระดอนักลิบััมา

หลิ�นัใสื�กลิางกบัาลิเขาอ่กรอบั  

…แต�เขาก็ยงัยิ� มได…้  

“มวัเหม�ออะไรวะอารท์”  คิม หน่ั�งในัเพ่�อนัร�วมท่ม ถามข่� นั

ทั�งๆ ท่�เจำา้ตวัยงัไม�ไดต้อบัอะไร เพราะมวัแต�ชื่ะเงอ้มองสืาวมหาวทิยาลิยั 

หมงเพ่�อนัร�วมท่มท่�ยน่ัอย่�ฝั่�งตรงขา้มก็ตะโกนัตอบัเส่ืยเองว�า  

“สืงสืยัหิวแลิว้ สืมองเลิยชื่ดัดาวน์ัตวัเอง”  

“คนันัะไม�ใชื่�ม่อถ่อ แบัตหมดจำะไดช้ื่ดัดาวน์ัตวัเอง” คิมทว้ง  

สืายตาขององัศุชื่วาลิยงัคงจำบััจำอ้งร�างผอมบัางท่�เดินัเร่ยบัสืนัามตรง

ไปยงัหอ้งนัำ�าผ่สิืง ‘อา…เอาไงด่…จำะทักด่ไหม’ ระหว�างท่�เขาเอาแต�ลิากไลิ้

สืายตาอย่�กบััร�างบัาง ปากคล่ิ�ยิ� มแต�หวัใจำเตน้ัระรวั ป่� ดท่�ยน่ัอย่�ใกลิเ้ขามาก

ท่�สุืดก็พด่ข่� นั  

“แต�เราก็หิวแลิว้จำริงๆ เลิิกเหอะ ไปหาไรกินักนัั”  

ด่เหม่อนั ‘หิว’ จำะเป็นัโรคติดต�อท่�พอใครสืกัคนัพ่ดถ่งมนััแลิว้ คนั

อ่�นัๆ ก็จำะร่ส่้ืกตามไปดว้ย เพราะอย�างนัั�นัเพ่�อนัๆ ในัวงตระกรอ้จำ่งเออออ

ห�อหมกชื่วนักนััเลิิกวง   

ทว�าเส่ืยงท่�กอ้งอย่�ในัหวัองัศุชื่วาลิม่แค� ‘ทกั ไม�ทกั ทกั ไม�ทกั ทกั…เอา

วะ!’ เขาขยบััเทา้ตั�งใจำจำะกา้วเขา้ไปหาสืาวมหาวทิยาลิยัคนันัั�นั ทว�าคิมกลิบัั

กอดคออย�างแรงแทบัจำะเขา้ข�ายกระชื่ากตวัเขาเอาไวเ้ลิยท่เด่ยว
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คุณจำะเห็นัไดว้�า ฉากน่ั� เริ�มท่�อารท์ใชื่ช่้ื่วติปกติ แต�พอมาถ่งจุำดเปล่ิ�ยนั

ผนัั ค่อ เห็นัเบัญญาภ์า ช่ื่วติอารท์ก็ไม�เหม่อนัเดิมอ่กต�อไป เม่�อผ�านัจุำดเปล่ิ�ยนั

ผนััแลิะบัอกผลิลิพัธิ์เ์สืร็จำ แลิะสุืดสิื� นัเหตุการณท์ั�งหมด ก็ปิดฉากไดเ้ลิย ไม�ตอ้ง

ม่ทิ� งทา้ย ไม�ตอ้งม่ประโยคเด็ด ไม�ตอ้งอะไรทั�งนัั�นั

2.4 ปิั้ด้แบับัคา้งก็ารก็ระที่ำา โดยปกติแลิว้เวลิาเข่ยนัฉากต�างๆ เม่�อ

ม่การกระทำาเกิดข่� นั มนััจำะตอ้งเกิดผลิเสืมอ เชื่�นั เม่�อตวัโกงยงิป่นัออกไป มนััจำะ

ตอ้งโดนัสื�วนัใดสื�วนัหน่ั�งของพระเอก หร่อไม�ก็ไม�โดนัเลิย เทคนิัคการปิดฉาก

แบับัคา้งการกระทำา ค่อ ในัระหว�างการกระทำาใดการกระทำาหน่ั�ง เราก็ตดัจำบัแบั

บัด่� อๆ โดยท่�ผลิลิพัธิ์ย์งัไม�เกิดข่� นั แลิว้เอาผลิลิพัธิ์ไ์ปไวใ้นัฉากถดัไป 

คร่จำะขอยกตวัอย�างงานัเลิ�าประสืบัการณเ์ม่�อครั�งท่�พายุปาบ่ักถลิ�มบัา้นั

คร่นัะคะ แมว้�าเร่�องราวท่�เกิดข่� นัจำะเป็นัเร่�องจำริง แต�คร่ไดใ้ชื่เ้ทคนิัคการเข่ยนั

นิัยายเขา้มาใชื่ ้ ม่เหตุการณ์ตอนัหน่ั�งท่�คร่ใชื่เ้ทคนิัคการปิดฉากแบับัคา้งการ 

กระทำาดว้ยค�ะ 

เหตุการณต์อนัน่ั� พายุปาบ่ักมาแลิว้ บัา้นัคร่ปักเสืาลิงไปในัทะเลิ นัำ�า

ทะเลิดนััเขา้มาทางร�องไมจ้ำนัไมห้ลุิด นัำ�าทะลิกัเขา้บัา้นัตามจำงัหวะระลิอกคล่ิ�นั 

คร่เลิยอุม้ลิ่กขา้มสืะพานัจำะไปขั�นัฝั่�ง แต�สืะพานัก็ถ่กคล่ิ�นัต่จำนัไมห้ลุิดโหว�กลิาง

สืะพานั คร่ตดัสิืนัใจำกระโดดขา้มแลิะลิงมายน่ัอย�างสืวยงามท่�สืะพานัอ่กดา้นัหน่ั�ง 

แลิะคงจำะช่ื่สืองม่อแอ�นัอกแบับันัักยมินัาสืติกไปแลิว้ถา้ไม�อุม้ลิ่กอย่� พอด่พ�อคร่

“ไปโวย้ ไออ้ารท์ หาไรกินักนัั ม่งแบัตหมดแลิว้แนั�ๆ”    

แลิว้เพ่�อนัคนัอ่�นัๆ ก็เขา้มาลิอ้มหนั้าดุนัหลิงัจำนัเขาตอ้งขยบััขาตาม

อย�างชื่�วยไม�ได ้ถ่งกระนัั�นัองัศุชื่วาลิก็ยงัเหล่ิยวกลิบััไปมองเธิ์อ ทว�านัางฟ้า

ของเขากลิบััหายลิบััเขา้ไปในัหอ้งนัำ�าผ่สิืงเส่ืยแลิว้ 

*****

(จำาก “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ”)

เดินัมารบัั มาถ่งก็อุม้ลิก่สืาวไป แลิว้สืั �งใหค้ร่กลิบััเขา้ไปเก็บัของในับัา้นั จำากนัั�นั

ก็มาต�อฉากน่ั� เลิยค�ะ ลิองไปด่กนััค�ะ 

...ท่น่ั� เด่� ยนัก็เดินักลิบััเขา้ไปทางเดิม มาหยุดยน่ัอย่�ตรงสืะพานัพ่� นัโบ๋ั

ท่�เพิ�งโดดขา้มมาเม่�อก่�  แต�คราวน่ั� สืงสืยัอะดร่นัาล่ินัจำะหมด แขนัขามนััอ�อนั

แรง ความกลิวักดักินัจำนัสืั �นัไปหมด เขา้ใจำเลิยว�า คนัท่�ไฟไหมบ้ัา้นัแลิว้ยกตุ�ม

ข่� นัตน้ัไม ้แต�พอไฟมอดแลิว้ยกกลิบััลิงมาไม�ไดน้ั�ะ มนััเป็นัยงัไง

หนััซา้ยหนััขวาไปเจำอคนับัา้นัใกลิ้ๆ  แถวนัั�นั เลิยพด่กบััเขาว�า 

“หน่ักลิวั มนัันั�ากลิวัมากเลิย” 

ด่เขาไม�ยอ้นัว�า บัอกกร่ทำาไม กร่ไม�อยากร่โ้ว�ย! นั้าเขายงัรักษัา

มารยาทบัอกออกมาว�า 

“ไม�เคยเจำอไง เลิยกลิวั ใจำเยน็ัๆ ปลิอดภ์ยัแลิว้” 

ปลิอดภ์ยัไดไ้ง ลิก่สืาวคนัท่�สืองของเด่�ยนัยงัอย่�ในับัา้นั ก็สืมารท์โฟนัไง 

ไม�ม่ม่อถ่อ จำะเอาท่�ไหนัอพัเสืตตสัืเฟสืบุั�คสืล์ิ�ะ พอคิดไดว้�านัอ้งม่อถ่อ ลิก่สืาว

คนัท่�สืองของเด่� ยนัยังติดอย่�ในับัา้นั ซุปเปอร์มาเธิ์อร์อะดร่นัาล่ินัก็หลิั �ง 

ออกมาอ่กครั�ง เป็นัตายรา้ยด่ยงัไงก็ตอ้งโดดอ่กรอบัลิะวะ! 

‘โห�ฮ่ิ� โห�ฮ่ิ� โห�~’ แพรด! ต่ม้! “กร่� ดดดดดดดดดด!!!!!”

****

[จำาก “แชื่รป์ระสืบัการณ ์บัา้นัโดนัหาง (พายุ) ปาบ่ัก”]

คุณจำะเห็นัไดว้�าเร่�องปิดท่�การกระทำา ค่อ โดด แต�ไม�ไดบ้ัอกผลิลิพัธิ์ว์�า

หลิังจำากโดดแลิว้เป็นัอย�างไร แค�เข่ยนัแต�เส่ืยงเอาไวเ้ป็นัเบัาะแสืใหค้นัอ�านั 

คาดเดาถ่งผลิลิพัธิ์เ์ท�านัั�นัเอง สื�วนัผลิลิพัธิ์จ์ำะไปโผลิ�อ่กท่ก็เปิดฉากใหม�ค�ะ 

สืำาหรบััคนัท่�ไม�ร่ว้�า “โห�ฮ่ิ� โห�ฮ่ิ� โห�~” ค่ออะไร ก็ด่ใจำดว้ย แสืดงว�าคุณยงั

หนุั�มยงัสืาวอย่� สืมยัท่�คร่เด็กๆ ม่หนัังเร่�องหน่ั�ง เวลิาพระเอกจำะกระโดดเขาจำะ

รอ้ง “โห�ฮ่ิ� โห�ฮ่ิ� โห�~” แค�นัั�นัแหลิะค�ะ
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การปิดฉากแบับัคา้งการกระทำา ทำาใหค้นัอ�านัอยากอ�านัฉากถดัไปต�อ

โดยเร็ว แต�ไม�ควรใชื่บ้ั�อย เพราะคนัอ�านัอาจำร่ส่้ืกชื่าชิื่นั แลิะร่ส่้ืกว�าไม�ม่อะไรนั�า

ต่�นัเตน้ัสืำาหรบััเขาอ่กต�อไป ด่ไม�ด่ คนัอ�านัรำาคาญเลิิกอ�านัไปด่� อๆ เลิยก็ได ้ดงั

นัั�นัเราควรเล่ิอกใชื่ว้ิธ่ิ์น่ั� กับัการกระทำาสืำาคัญในัระดับัคอขาดบัาดตาย แลิะ

ผลิลิพัธิ์ท่์�จำะออกมาเป็นัผลิลิพัธิ์ท่์�คนัอ�านัตอ้งรอลุิน้ัอย�างใจำจำดใจำจำ�อ

ก�อนัจำะจำบัตรงน่ั� ไปคร่อยากใหพ้วกเราไดเ้ก็บัอ่กหน่ั�งทริคการปิดฉาก

จำากคลิิป “1 ทริคเปล่ิ�ยนัฉาก”

Facebook: https://www.facebook.com/Audiobookclips/vide-

os/4622227007850951

Youtube: https://youtu.be/8bbSoZ03-VM 

3. กัารสง่ต่อและรบััลก่ัของฉากั

การสื�งต�อฉากเป็นัการเข่ยนัปิดฉากเพ่�อเอ่� อต�อการเปิดฉากถดัไป สื�วนั

การรบััลิก่ก็เป็นัการเข่ยนัเปิดฉากเพ่�อสืานัต�อสิื�งท่�เริ�มไวใ้นัสื�วนัจำบัของฉากท่�แลิว้ 

การสื�งต�อฉากท่�คร่จำะบัอกกบััพวกคุณต�อไปน่ั�  ไม�ไดอ้ย่�ในัขั�นัตอนัของการสืรา้ง

เน่ั� อเร่อง เพราะเน่ั� อเร่�องมนััตอ้งไหลิเร่�อยแลิะต�อเน่ั�องกนััอย่�แลิว้ คุณสืามารถ

ศ่กษัาการสืรา้งเน่ั� อเร่�องไดจ้ำาก คลิาสื Nov002 แกปั้ญหาเฉพาะจุำดการสืรา้ง

พล็ิอต หร่อซ่ร่ยก์ารสืรา้งพล็ิอตของคร่ทางชื่�องย่ท่บั “คร่วลัิภ์ปั์�นันัักเข่ยนั & 

หนัังส่ือเส่ืยงถ่กลิิขสิืทธิิ์�”

ก�อนัอ่�นัคร่อยากใหเ้ขา้ใจำเส่ืยก�อนัว�า หากเราปิดฉากแรกไป แลิว้ฉาก

ท่�สืองเปล่ิ�ยนัสืถานัท่� หร่อตัวลิะครนัำาในัฉากแรกไม�ไดอ้ย่�ในัฉากน่ั� ดว้ย เรา

สืามารถข่� นัมาโดยไม�ตอ้งม่การสื�งรบััของฉากไดเ้ลิยค�ะ ยงัจำำาเร่�องส่ืบัส่ื�อวญิญาณ

ฉากโกสืฮินััเตอรไ์ดไ้หมคะ ฉากก�อนัหนั้านัั�นั ค่อ เบัญญาภ์าคลิา้ยจำะเจำอผ่แม� 

แต�พอข่� นัฉากใหม�เบัญญาภ์าไม�อย่�ในัฉากแลิว้ กลิายเป็นั 2 หนุั�ม 1 สืาวไปถ�าย

ทำารายการท่�หอ้งนัำ�าผ่สิืง อย�างน่ั� ก็สืามารถจำบัฉากเดิม แลิะข่� นัฉากใหม�แบับัเป็นั

เอกเทศไดเ้ลิยค�ะ

ในัสื�วนัน่ั� เราจำะมาด่ท่�การเข่ยนัสื�วนัจำบัแลิะสื�วนัเปิดเฉพาะฉากท่�ม่ความ

เก่�ยวเน่ั�องจำนัตอ้งม่การสื�งต�อแลิะรบััลิก่กนัันัะคะ

การสื�งต�อแลิะรบััลิก่ของฉากอาจำทำาได ้ดงัน่ั�

3.1 ปิั้ด้ฉาก็แบับัคา้งก็ารก็ระที่ำา เหตุท่�คร่เอาการปิดฉากแบับัคา้ง

การกระทำามาไวใ้นัหวัขอ้แรก เพราะคร่กลิวัว�า พวกเราจำะล่ิมตอนัท่�คร่ใชื่ซุ้ปเปอร์

มาเธิ์อรอ์ะดร่นัาล่ินักระโดดขา้มพ่� นัสืะพานัโหว� มาอ�านัต�อกนััค�ะ เด่�ยวค�อยบัอก

เทคนิัค กลิวัล่ิม

ปลิอดภ์ยัไดไ้ง ลิก่สืาวคนัท่�สืองของเด่�ยนัยงัอย่�ในับัา้นั ก็สืมารท์โฟนัไง 

ไม�ม่ม่อถ่อ จำะเอาท่�ไหนัอพัเสืตตสัืเฟสืบุั�คสืล์ิ�ะ พอคิดไดว้�านัอ้งม่อถ่อลิก่สืาว

คนัท่�สืองของเด่� ยนัยังติดอย่�ในับัา้นั ซุปเปอร์มาเธิ์อร์อะดร่นัาล่ินัก็หลิั �ง 

ออกมาอ่กครั�ง เป็นัตายรา้ยด่ยงัไง ก็ตอ้งโดดอ่กรอบัลิะวะ!  

‘โห�ฮ่ิ� โห�ฮ่ิ� โห�~’ แพรด! ต่ม้! “กร่� ดดดดดดดดดด!!!!!” 

*****

‘โห�ฮ่ิ� โห�ฮ่ิ� โห�~’ เด่� ยนัโผนัทะยานั แต�เทา้มนััล่ิ�นัแพรดพรอ้มกบััท่�คล่ิ�นั

ซดั ต่ม! ข่� นัมาบันัสืะพานั ตอนัน่ั� เด่� ยนัอย่�ในัท�าฉ่กขา 150 องศา เหยย่บัอ่ก

ระดานัท่�มนััโดนัคล่ิ�นัซดัข่� นัมาพาดกลิางชื่�องโหว�พอดิบัพอด่ 

“กร่� ดดดดดดด!!!!” เด่� ยนัรอ้งลิั �นัหนััหาคนัเกาะ คนัท่�ใกลิท่้�สุืดก็ป� วย

เป็นัมะเร็งกลิ�องเส่ืยง เจำาะคอ ตวัผอมเป็นัไมบ้ัรรทดั  

ตอนัทอ้งเด่� ยนัเคยเลิ�นัโยคะสืำาหรับัคนัทอ้ง มนััม่ท�าเสืริมพลิังขา 

เพราะงั�นัต่ตอ้งม่พลิงัขาท่�แข็งแกร�งแนั�นัอนั เอาวะ! ตดัสิืนัใจำเกร็งหนัา้ขายก

ตวักา้วขา้มไป พร่บั! วะฮิ�าฮิ�า ข่� นัมาอ่กฝั่�งของสืะพานัไดส้ืำาเร็จำ จำากนัั�นัก็โกย

อา้วเขา้บัา้นั ตรงไปหยบิัม่อถ่อ โนัต้บุั�ก ออ้! สืายชื่ารต์ดว้ย ถา้แบัตหมด คนั

สืวยก็อพัสืเตตสัืไม�ไดน้ัะเคอะ

 

[จำาก “แชื่รป์ระสืบัการณ ์บัา้นัโดนัหาง (พายุ) ปาบ่ัก”]
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คร่ม่เทคนิัคใหคุ้ณ 2 ขอ้ดว้ยกนัั

ขีอ้แรก็ เทคนิัคท่�สืำาคญั ค่อ เม่�อคุณปิดฉากท่�แลิว้ดว้ยการกระทำา ฉาก

ถดัไปคุณตอ้งต�อดว้ยผลิลิพัธิ์ท์นััท่แบับัประชิื่ดติดพนัั คุณจำะเอาเหตุการณอ่์�นั 

หร่อฉากอ่�นัมาคั �นัไม�ได ้ เพราะมนััจำะทำาใหอ้ารมณแ์ลิะความสืงสืยัใคร�ร่ข้องคนั

อ�านัถ่กหนััเห หร่อบิัดเบ่ัอนัไปในัทางอ่�นั 

ขีอ้ทีี่�สุอง ในัการเปิดฉากใหม� คุณจำะตอ้งซำ�าหร่อยำ�าการกระทำาของฉาก

ท่�แลิว้เสืมอ อย�างในัตวัอย�างขา้งตน้ั

ตรงท่�ทำาตวัเอนั ค่อ การกระทำา สื�วนัตรงท่�ข่ดเสืน้ัใต ้ค่อ ผลิลิพัธิ์์

มาถ่งเทคนิัคขอ้สุืดทา้ยท่�คร่จำะบัอกกบััทุกคนัท่�เคยอ�านับัทความ “แชื่ร์

ประสืบัการณ์บัา้นัโดนัหาง (พายุ) ปาบ่ัก” บัทความน่ั� คร่เข่ยนัมันัๆ ฮิาๆ  

ลิก่ศิษัยใ์นัคลิาสืบัทความหลิายคนัอ�านัแลิว้ร่ส่้ืกสืนุักจำง่พยายามจำะเข่ยนับัา้ง แลิว้

ก็เกิดอาการ 2 กลุิ�มดว้ยกนัั กลุิ�มแรก ค่อ พด่ลิบักบััตวัเอง มาถ่งก็หน่ัฝ่่ม่อไม�ด่ 

เข่ยนัไม�ไดแ้บับัคร่ ทั�งท่�ตั�งใจำจำะเข่ยนัใหต้ลิกเหม่อนัคร่ แต�กลิบััเข่ยนัออกมาแลิว้

ด่ไรส้ืติ กบัักลุิ�มท่�สือง ค่อ จำะเข่ยนัแบับัคร่ คร่ม่วธ่ิิ์ไหนับัอกมา จำะทำาตาม 

หน่ัลิ่ก คร่บัอกความจำริงใหอ้ย�างหน่ั�งนัะ ลิ่ก ไม�ว�าจำะเข่ยนัอะไร จำง

ซ่�อสืตัยก์บััจำิตตวัในัของตวัเอง จำงซ่�อสืตัยใ์นัสิื�งท่�ตวัเองเป็นั แลิว้งานัท่�คุณสืรา้ง

ข่� นัมาจำะม่เอกลิกัษัณใ์นัแบับัฉบับััของตวัเอง คุณเอาเทคนิัคท่�คร่สือนัไปใชื่ไ้ด ้แต�

อย�างถ่งกบัั “เป็นัคร่วลัิภ์”์ จำงเป็นัตวัคุณเอง ระล่ิกไวเ้สืมอว�า คุณค่อสิื�งมหศัจำรรย์

ของโลิก เพราะทั �วทั�งอนัันัตจำกัรวาลิแห�งน่ั� ม่ “คุณ” เพ่ยงคนัเด่ยว ถ่งคุณจำะ 

ม่ฝ่าแฝ่ด แต�เขาก็ไม�ใชื่�คุณ เข่ยนัตามจำริตของคุณ แลิว้โลิกจำะรกัคุณในัแบับัท่� 

คุณเป็นั

3.2 ปิั้ด้ด้ว้ัยปั้ระโยคเด้็ด้ทีี่�แยม้่ควัาม่จริงบัางอยา่งเอาไวั ้ ในัการ

ปิดฉากถา้คุณจำบัดว้ยประโยคเด็ดท่�สืรุปทุกอย�างใหเ้ขา้ใจำในัตวัแลิว้ ฉากอ่�นัก็ข่� นั

ตน้ัแบับัปกติธิ์รรมดาได ้ ไม�ตอ้งสื�งรบััอะไรกนัั แต�ม่ทริคหน่ั�งท่�คร่เคยใชื่ ้ ค่อ 

ปิดฉากดว้ยประโยคเด็ดท่�ปิดแลิว้คนัอ�านัก็ยงัไม�แนั�ใจำว�าจำริงๆ มนััหมายความ

ว�ายงัไงกนััแนั� จำากนัั�นัข่� นัฉากใหม�ท่�ไม�เก่�ยวขอ้งแลิว้ค�อยกลิบััมาต�อท่�ประโยคเด็ด

นัั�นัอ่กครั�ง แต�คราวน่ั� ตอ้งใหค้ำาตอบักบััผ่อ้�านั การท่�เราเข่ยนัแบับัน่ั� ก็เพ่�อเบัรก

อารมณค์นัอ�านัใหค้า้งในัความฉงนัแลิะกลิบััมาเขา้ใจำคำาพด่นัั�นัในัภ์ายหลิงั ยงั

จำำา “พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั...” ของพลิรามไดใ้ชื่�ไหมคะ 

ในัฉากก�อนัหนั้าน่ั� สิืทธิ์าไดใ้ชื่ส้ืารพัดวิธ่ิ์ปราบัอส่ืรทาริกาแต�ทำาไม�

สืำาเร็จำ พลิรามใชื่ศ้รกำาลิงัรามท่�หากตกตอ้งผ่นัดินัโลิกจำะแหลิกเป็นัจุำลิ แต�ปักอก

อส่ืรทาริกา 3 ดอกแลิว้มนััก็ยงัไม�แตกสืลิาย สุืดทา้ยอาจำารยช์ื่ยญาณกบััอาจำารย์

วทิยุตใชื่จ้ำติตร่งร�างอส่ืรไว ้เบัญญาภ์าแลิะเหลิ�าสิืทธิ์าเขา้ไปในัหอ้งหน่ั�งเพ่�อหาร่อ

กนัั แต�พอเบัญญาภ์าปิดประต่ลิง พลิรามก็พ่ดออกมาว�า “พน้ัจำากกรรม ค่อ 

นิัพพานั...” 

มาด่การเปิดของฉากน่ั� กนััค�ะ

ฉาก็ทีี่�แล่ว้ั

เป็นตั้ายรูา้ยดิย่ง้ไง ก็ิตั้อ้่งโดิดิอ่่กิรูอ่บละวัะ!  

‘โห้ฮ่่ี๊� โห้ฮ่่ี๊� โห้~่’ แพรูดิ! ตูั้ม้ิ! “กิรู่�ดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิ!!!!!” 

*****

 ฉาก็นี�

‘โห้ฮ่่ี๊� โห้ฮ่่ี๊� โห้~่’ เดิ่�ยนโผินที่ะยาน แต�เทา้มนััล่ิ�นัแพรด พรอ้มกบััท่�คล่ิ�นั

ซดั ต่ม! ข่� นัมาบันัสืะพานั ตอนัน่ั� เด่� ยนัอย่�ในัท�าฉ่กขา 150 องศา เหยย่บัอ่ก

ระดานัท่�มนััโดนัคล่ิ�นัซดัข่� นัมาพาดกลิางชื่�องโหว�พอดิบัพอด่...
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คุณจำะเห็นัไดว้�าฉากก�อนัหนั้าน่ั� จำบัท่� “พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั...” 

ฉากน่ั� ก็เริ�มท่� “พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั...” ย�อมเป็นัการสื�งรบััท่�เหมาะเจำาะ

พอด่ 

การปิดฉากดว้ยประโยคท่�แยม้ขอ้ความจำริงเอาไวม้นััม่พลิงัในัการทำาให้

คนัสืงสืยัแลิะอยากอ�านัต�อ ถา้เราตอบัไปเลิย มนััก็จำะส่ืญเส่ืยพลิงัตรงน่ั� ไป แต�ถา้

มนััต�อกนััแบับัน่ั�

คนัอ�านัก็คงจำะเกิดคำาถามในัใจำว�า “แลิว้ทำาไมไม�เข่ยนัใหม้นััต�อกนััไป

เลิยลิ�ะ” มนััแทบัจำะไม�ม่ประโยชื่น์ัอะไรในัการเบัรกคำาพ่ดไวใ้นัฉากท่�แลิว้เลิย 

สืกันิัด ดงันัั�นัทริคของคร่ม่ 2 วธ่ิิ์ดงัน่ั�

วิัธีทีี่� 1. เอาฉาก็อ้�นม่าคั �น เราสืามารถนัำาฉากอ่�นัมาขั�นัไดด้ว้ยการ

กลิ�าวถ่งตวัลิะครอ่�นัในัสืถานัท่�อ่�นั แต�จำะตอ้งไม�ยาวมากจำนัเกนิัไป เพราะจำะทำาให้

คนัอ�านัล่ิมสิื�งท่�เราตอ้งการจำะสื�งต�อในัฉากก�อนัหนัา้น่ั�  ถา้จำะใหด่้ฉากท่�มาคั �นัควร

ท่�จำะม่การสื�งต�อเน่ั� อเร่�องใหฉ้ากน่ั� ดว้ย

อย�างในัเร่�องส่ืบัส่ื�อวญิญาณ 

ฉากก�อนัหนัา้ = พลิรามพด่ว�า “พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั...”

ฉากท่�เอามาคั �นั = ฉากในัออฟฟิศ รณา (เลิขาของเบัญญาภ์า) คน้ัพบั

ขอ้ม่ลิสืำาคญัเก่�ยวกบััเด็กหญิงคนัหน่ั�ง ท่�เขา้รบััการทดลิองไซโคนิัเคซิสื (ใชื่้

พลิงัจำิตขยบััวตัถุ) ซ่�งฉากน่ั� จำะไม�ยาวสืกัเท�าไหร�นััก แค�ประมาณคร่�งหนั้าพิมพ์

เท�านัั�นัเอง

ฉากน่ั�  = ซำ�าท่�คำาพด่ว�า “พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั...” แลิะอธิิ์บัาย

ความหมายของคำาพด่น่ั�  แมว้�าจำะด่เหม่อนัไม�ม่ทางออก แต�เบัญญาภ์ากลิบััเช่ื่�อ

ว�า ถา้แกป้มในัใจำอส่ืรทาริกาไดก็้ปราบัมนััได ้ เหตุการณต์�อจำากน่ั�  ค่อ รณาสื�ง

“พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั พน้ัจำากสืวรรค ์ค่อ สุืญตา ตราบัใดท่�ยงั

ม่กายม่ดวงจำิต เม่�อนัั�นัไม�อย่�เหน่ัอกรรม” พลิรามยน่ัทอดถอนัใจำอย่�ตรงนัั�นั  

“จำะใหก้รรมจำดัการมนััเองร่ว�าไงครบัั อาจำารย”์ เรนัพด่แต�กลิบััถ่ก

มะเส็ืงถองอกเขา้ใหอ้กัใหญ� แลิะก�อนัท่�จำะม่ใครชื่กัใบัใหเ้ร่อเส่ืยมากไปกว�าน่ั�  

มะเส็ืงก็ถามข่� นั 

“อาจำารยต์ั�งใจำจำะหมายความว�ายงัไงกนััแนั�ครบัั”

พลิรามไม�ไดต้อบัลิ่กศิษัยใ์นัทันัท่ เขาใคร�ครวญสืกัคร่�ถ่งไดป้ลิ�อย

ถอ้ยคำาออกมา

“อส่ืรตนัน่ั� ด่เหม่อนัจำะม่ความติดย่ดบัางอย�างอย่� ความติดย่ดเป็นั

มโนักรรมอย�างหน่ั�ง ไม�ม่ฤทธิ์านุัภ์าพของเทพหร่อมหาเทพองคใ์ดจำะแก ้

มโนักรรมน่ั� ได”้ 

“แสืดงว�าถา้แกค้วามติดยด่ในัใจำลิงได ้ก็ปราบัมนััไดใ้ชื่�ไหมคะ...

(จำาก “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ”)

...ทว�าเขากลิบััยน่ัพิงผนัังหอ้ง สื�ายหนัา้ชื่า้ๆ ก�อนัทอดถอนัใจำออกมา

เป็นัคำาพด่ แค�ว�า

 “พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั พน้ัจำากสืวรรค ์ค่อ สุืญตา ตราบัใดท่�

ยงัม่กายม่ดวงจำิต เม่�อนัั�นัไม�อย่�เหน่ัอกรรม”

*****

“พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั พน้ัจำากสืวรรค ์ค่อ สุืญตา ตราบัใดท่�ยงั

ม่กายม่ดวงจำิต เม่�อนัั�นัไม�อย่�เหน่ัอกรรม” พลิรามทอดถอนัใจำ  

“จำะใหก้รรมจำดัการมนััเองร่ว�าไงครบัั อาจำารย”์ เรนัพด่…
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คลิิปท่�ตวัเองคน้ัเจำอมาให ้ทุกคนัจำ่งทราบัว�า สืมยัท่�อส่ืรทาริกาเป็นัคนัม่ช่ื่�อเลิ�นั

ว�า “หน่ัอำา” แม�ยกหน่ัอำาใหโ้ครงการไซโคนิัเคซิสื หน่ัอำาม่ปมในัใจำ ค่อ อยากเจำอ

แม� ทว�าในัปัจำจุำบันััน่ั� แม�ของของหน่ัอำาไดต้ายไปแลิว้ ตรงน่ั� ก็จำะสื�งเร่�องต�อไปยงั

ฉากท่�พลิรามตอ้งเขา้ไปในันัรกภ่์มิเพ่�อตามหาดวงวิญญาณของนัางบุัญมา  

แรงนัอ้ย แม�ของหน่ัอำานัั�นัเองค�ะ

มาถ่งบัรรทดัน่ั� คุณนั�าจำะมองเห็นัการสื�งต�อจำากฉากส่ื�ฉากแลิว้นัะคะ 

โดยปกติแลิว้เร่�องราวจำะไหลิเร่�อยต�อกนััมาไม�ขาดสืาย นัอกจำากเราจำะทำาใหข้าด

เพ่�อเพิ�มความนั�าสืนัใจำ แต�ก็ตอ้งกลิบััมาเข่ยนัสื�วนัท่�ขาดต�อใหเ้สืร็จำนัะคะ ไม�ใชื่�

ปิดฉากท่� “พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั...” แลิว้หายไปเลิย

วิัธีทีี่� 2. จบับัที่แล่ว้ัขึี� นบัที่ใหม่่ การจำบับัทแบับัคา้งท่�ประโยคหน่ั�งแลิว้

ข่� นับัทใหม�ท่�ประโยคเดิมจำากนัั�นัต�อดว้ยการสืนัทนัาท่�ต�อเน่ั�องเป็นัหน่ั�งในัทริคท่�

ทำาใหค้นัตอ้งพลิิกอ�านัในับัทถดัไป ประมาณว�า คิดว�าจำบับัทน่ั� แลิว้จำะไปกินัขา้ว

ก็ไม�ตอ้งกินัแลิว้ พลิิกบัทใหม�แลิว้อ�านัยาวไปเลิยแลิว้กนัั ถา้ใชื่ท้ริคน่ั� มนััจำะม่

ลิกัษัณะเป็นัแบับัน่ั� ค�ะ

3.3 ก็ารสุง่รบััขีองฉาก็ภ์มิ้่หล่งัทีี่�ระยะเวัล่าห่างจาก็ปัั้จจบุันั เม่�อฉาก

แรกเป็นัเหตุการณท่์�เกิดข่� นัในัอด่ตแลิะเป็นัภ่์มิหลิงัของฉากในัปัจำจุำบันัั ในัฉาก

ปัจำจุำบันััควรจำะม่บัางอย�างท่�รบััลิ่กจำากเหตุการณก์�อนัหนั้าน่ั� เพ่�อใหค้นัอ�านัร่ว้�า 

เรากำาลิงักลิ�าวถ่งตวัลิะครตวัเดิมท่�ไดร้บััผลิกระทบัจำากเหตุการณท่์�เกิดข่� นัเม่�อ

นัานัมาแลิว้ 

ในัฉากแรกของเร่�องส่ืบัส่ื�อวิญญาณเป็นัเหตุการณต์อนัท่�พ�อขบััรถให้

แม�แลิะเบัญญาภ์านัั�ง แม�บัอกใหเ้บัญญาภ์าสืวดมนัต ์จำากนัั�นัก็เกิดอุบัติัเหตุ มา

ด่การสื�งรบััของฉากแรกแลิะฉากท่�สืองกนััค�ะ

ทว�าเขากลิบััย่นัพิงผนัังหอ้ง สื�ายหนั้าชื่า้ๆ ก�อนัทอดถอนัใจำออกมา

เป็นัคำาพด่ แค�ว�า

“พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั พน้ัจำากสืวรรค ์ค่อ สุืญตา ตราบัใดท่�ยงั

ม่กายม่ดวงจำิต เม่�อนัั�นัไม�อย่�เหน่ัอกรรม”

บัที่ทีี่� 2

“พน้ัจำากกรรม ค่อ นิัพพานั พน้ัจำากสืวรรค ์ค่อ สุืญตา ตราบัใดท่�ยงั

ม่กายม่ดวงจำิต เม่�อนัั�นัไม�อย่�เหน่ัอกรรม” พลิรามทอดถอนัใจำ  

“จำะใหก้รรมจำดัการมนััเองร่ว�าไงครบัั อาจำารย”์ เรนัพด่…

เอ่� ยด! โครม!  

แรงปะทะมหาศาลิเหว่�ยงร�างของสืาวนัอ้ยเบัญญาภ์าออกนัอกรถ ทุก

สิื�งทุกอย�างดำาม่ดลิง ม่แต�เส่ืยงพรำ �ามนััตราเท�านัั�นัท่�ยงัดงัก่กกอ้งอย่�ในัสืำาน่ัก

สุืดทา้ยของเธิ์อ  

“โอม ศร่มหาอุมา เทไวยะ นัะมะฮิา   

โอม  ตสัืสืะ ปาราวต่ กาล่ิ ทุรคา ปิยงั มะมะ” 

*****

เฮ่ิอก! 

เบัญญาภ์าลุิกพรวดข่� นันัั�งบันัเต่ยงนัอนัแลิว้หนััมองรอบักาย เธิ์ออย่�

ในัหอ้งนัอนัของตัวเอง เหง่�อเธิ์อไหลิโทรมกายทั�งท่�เคร่�องปรับัอากาศยงั

ทำางานัอย่�ท่�อุณหภ่์มิ 25 องศาเซลิเซ่ยสื 

“ฝั่นัอ่กแลิว้เหรอเน่ั�ยะ" หญิงสืาวบั�นักบััตวัเอง ด่เหม่อนัอุบัติัเหตุทาง

รถยนัตเ์ม่�อ 4 ป่ก�อนัจำะไม�ลิางเล่ิอนัไปง�ายๆ ตอนันัั�นัเธิ์อโคม�าอย่� 33 ชื่ั �วโมง 

ก�อนัจำะฟ่� นัข่� นัมาพบัว�า เธิ์ออย่�ตวัคนัเด่ยวในัโลิก เพราะอุบัติัเหตุนัั�นัไดพ้ราก

พ�อแลิะแม�ของเธิ์อไปอย�างไม�ม่วนัักลิบัั 

(จำาก “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ”)
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จำริงๆ แลิว้คร่จำะเข่ยนัใหเ้บัญญาภ์าฟ่� นัข่� นัมาในัโรงพยาบัาลิ เธิ์อถาม

หาพ�อแม� ม่คนับัอกว�าพ�อแม�ตาย เธิ์อรอ้งไหค้รำ �าครวญ แบับัน่ั� ก็ได ้แต�มนััไม�ใชื่�

ชื่�วงท่�เร่�องเกิด คร่จำ่งขา้มเวลิาชื่�วงนัั�นัมาเลิย ฉากท่� 2 จำ่งเปิดท่�เวลิาปัจำจุำบันััท่�

เร่�องราวเกิดข่� นัค�ะ

คุณจำะเห็นัไดว้�า ในัฉากท่� 1 คร่ไดว้างเร่�องของอุบัติัเหตุเอาไว ้แต�ไม�ได้

บัอกผลิว�า ใครตาย ใครอย่� สื�วนัฉากท่� 2 คร่เอาผลิมาไวต้รงน่ั� โดยผลิจำาก

อุบัติัเหตุครั�งนัั�นั ค่อ พ�อแม�ของเธิ์อตาย สื�วนัเธิ์อไดร้บััความสืามารถพิเศษัในั

การมองเห็นัผ่แลิะการสืมัผสัืดวงวญิญาณมานัั�นัเองค�ะ

คร่เช่ื่�อว�า ในับัทน่ั� นัักเข่ยนัรุ�นัตั�งไข�หลิายๆ ท�านันั�าจำะไดร้บัักลิเม็ดแลิะ

วิธ่ิ์การพ่� นัฐานัในัการเข่ยนัฉากเหตุการณ์ไปแลิว้ ทว�าฉากเหตุการณ์ไม�ใชื่�วิธ่ิ์

เด่ยวท่�เราจำะใชื่ใ้นัการเข่ยนันิัยาย แต�ยงัม่อ่กวิธ่ิ์หน่ั�งท่�เร่ยกว�า “การเลิ�าเร่�อง” 

เชิื่ญพลิิกอ�านัในับัทถดัไปไดเ้ลิยนัะคะ 

Note: 

สืำาหรบัับัทน่ั� คร่สือนัพวกเราเปล่ิ�ยนัฉาก แต�สืำาหรบััการเปล่ิ�ยนับัทหร่อ

การแบั�งบัทตอ้งทำาอย�างไร เชิื่ญฟังคลิิป “ทริคการแบั�งบัทท่�คุณพลิาดไม�ได!้” 

ตามลิิงก์ค�ะ https://www.facebook.com/Audiobookclips/videos/ 

565738740737430 (ถา้ข่� เก่ยจำพิมพลิ์ิงก ์สืามารถนัำาช่ื่�อคลิิปไปเสืริชื่ในั

ก่เกิ� ลิไดเ้ลิยค�ะ)

บัทท่� 9

กัารเล่าเร่�อง vs. กัารใช�ฉากัเหตกุัารณ์

เราทราบักนััมาแลิว้ว�า ฉากเหตุการณ ์ค่อ การสืรา้งเร่�องราวข่� นัโดยใชื่้

การบัรรยาย บัทสืนัทนัา กระแสืความคิด มุมมองสืายตา ทำาใหค้นัอ�านัเห็นั

ภ์าพเสืม่อนัอย่�ร�วมในัเหตุการณนั์ั�นัๆ สื�วนัการเลิ�าเร่�อง ค่อ การท่�ผ่เ้ข่ยนัหร่อตวั

ลิะครเลิ�าเหตุการณ์ท่�เกิดข่� นัไปแลิว้ใหก้บััคนัอ�านัโดยคนัอ�านัจำะร่ส่้ืกเหม่อนั

ตนัเองกำาลิงันัั�งฟังในัฐานัะผ่อ้ย่�นัอกเหตุการณ ์ในับัางตำารา หร่อผ่ส้ือนับัางท�านั

อาจำเร่ยกการเลิ�าเร่�องว�า “การบัรรยาย” แต�สืำาหรบััคร่แลิว้ คร่ขอยด่เอาคำาท่� บัก. 

รุ�นัแรกๆ ท่�คร่ทำางานัดว้ยเร่ยกกนััว�า “การเลิ�าเร่�อง” หร่อ “การเข่ยนัแบับัเลิ�า

เร่�อง” แลิว้กนัันัะคะ จำะไดไ้ม�สืบััสืนักบััการบัรรยายฉาก ตามตวัอย�างถดัไป ตรง

ท่�เป็นัตวัหนัา ค่อ การเลิ�าเร่�อง สื�วนัท่�เป็นัตวัเอนั ค่อ ฉากเหตุการณค์�ะ

เฮืี๊อ่กิ! 

เบญญาภ์าลกุิพรูวัดิข่�นน้�งบนเตั้่ยงนอ่น แลว้ัห้น้มิอ่งรูอ่บกิาย เธอ่อ่ยู่

ในห้อ้่งนอ่นขอ่งตั้ว้ัเอ่ง เห้งื� อ่เธอ่ไห้ลโที่รูมิกิายที่้�งท่ี่� เครูื� อ่งปรูบ้อ่ากิาศยง้

ที่ำางานอ่ยูท่่ี่� อ่ณุห้ภู์มิิ 25 อ่งศาเซิลเซ่ิยส่ 

“ฝ้นอ่่กิแลว้ัเห้รูอ่เน่� ยะ" ห้ญิงส่าวับน่กิบ้ตั้ว้ัเอ่งดิง้ๆ ดิเูห้มืิอ่นอ่บุติ้ั้เห้ตัุ้

ที่างรูถึยนตั้เ์มืิ� อ่ 4 ป่ก่ิอ่นจะไม่ิลางเลอื่นไปงา่ยๆ ตั้อนนั�นเธอโคม่่าอย้ ่33 

ชั �วัโม่ง ก่็อนจะฟ้้� นขึี� นม่าพื้บัว่ัาเธออย้ต่ั้วััคนเดี้ยวัในโล่ก็ เพื้ราะอบุัตัั้เิหตัุ้

นั �นได้พ้ื้ราก็พื้อ่แล่ะแม่่ขีองเธอไปั้อยา่งไม่่มี่วันัก็ล่บัั 

รูะห้วัา่งท่ี่� เบญญาภ์าคิดิถึง่เห้ตั้กุิารูณใ์นอ่ดิต่ั้อ่ยูน้่�น เส่่ยงพรู ำ�ามิน้ตั้รูา

อ่น้แส่นคุน้เคยก็ิแวัว่ัมิาในอ่ากิาศ มิน้ไม่ิไดิก้ิอ้่งอ่ยูใ่นควัามิที่รูงจ ำา ไม่ิใช่ใ่น

อ่ดิต่ั้ ห้รูอื่ในควัามิฝ้น ห้ากิแตั้ม่ิน้กิำาลง้เกิิดิข่�นจรูงิในป้จจบุน้ 
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ถดัไปคร่จำะตดัเอาตอนัท่�เป็นัการเข่ยนัแบับัเลิ�าเร่�องออกมาใหด่้กนััก�อนั 

แลิว้เด่�ยวจำะลิองเข่ยนัแบับัใชื่ฉ้ากเหตุการณ์ใหด่้เพ่�อท่�คุณจำะไดเ้ห็นัความแตก

ต�าง

ตวัอย�างน่ั� มาจำากเร่�องสืั�นัเร่�อง “เชื่�าท่�ผ่เฮ่ิ� ยนั” คร่เข่ยนัในัลิกัษัณะท่�

นัางเอกเลิ�าเร่�องราวท่�เกิดข่� นักบััตวัเองใหค้นัอ�านัฟัง ไปด่กนััค�ะ

‘โอ่มิ ศรูม่ิห้าอ่มุิา เที่ไวัยะ นะมิะฮี๊า'  

ท่ี่วังที่ำานอ่งท่ี่� มิ้�นคงเป่� ยมิไปดิว้ัยพล้งน้�นดิ้งมิาจากินอ่กิห้อ้่งนอ่น 

เบญญาภ์าตั้ด้ิสิ่นใจผิดุิลกุิจากิเตั้่ยง เดินิตั้ามิเส่่ยงอ่อ่กิสู่โ่ถึงที่างเดินิ  

“แม่ิคะ" เธอ่เรูย่กิ ขณะกิา้วัเที่า้ไปตั้ามิที่าง ผิา่นห้อ้่งนอ่นขอ่งพอ่่กิบ้แม่ิ 

ห้อ้่งนอ่นแขกิ และห้อ้่งห้น้งสื่อ่ ท่ี่ามิกิลางเส่่ยงพรู ำ�ามิน้ตั้รูาท่ี่� ไดิย้นิช่ด้ิข่�นที่กุิท่ี่ๆ

‘โอ่มิ  ตั้ส้่ส่ะ ปารูาวัต่ั้ กิาล ่ที่รุูคา ปิยง้ มิะมิะ’ เส่่ยงขอ่งแม่ิดิง้มิาจากิ

ห้อ้่งบูช่า เบญญาภ์ารูบ่ตั้รูงไปท่ี่� น้�นแลว้ัเปิดิปรูะตัู้พุ่งกิายเขา้ไป ภ์ายในน้�น

มืิดิมิิดิ บรูรูยากิาศเยย่บเยน็จนขนลกุิ 

‘โอ่มิ ศรูม่ิห้า…’ เส่่ยงน้�นขาดิห้ว้ังลงในที่น้ท่ี่แที่บจะพรูอ้่มิๆ กิบ้ควัามิ

ห้นาวัส่ะที่า้นท่ี่� มิลายห้ายไป เห้ลอื่แตั้อ่่ากิาศรูอ้่นอ่บอ่า้วัตั้ามิปกิติั้เมืิอ่งไที่ย 

“แม่ิ! แม่ิคะ" เบญญาภ์าเรูย่กิ ที่้�งๆ ท่ี่� ที่กุิส่ม้ิผิส้่กิำาลง้บง่บอ่กิวัา่เธอ่ถึกูิ

ทิี่� งให้อ้่ยูใ่นห้อ้่งบูช่าเพ่ยงล ำาพ้งกิ้บเที่วัะรููปและเครูื� อ่งบูช่าฝุ่ นเกิรูอ่ะ ไม่ิม่ิ 

ดิวังจติั้ห้รูอื่วัญิญาณธาตั้ขุอ่งใครูอื่� นอ่่กิ 

ห้ญิงส่าวัถึอ่นห้ายใจอ่ยา่งยอ่มิรูบ้ช่ะตั้ากิรูรูมิ เธอ่ไดิแ้ตั้เ่ดินิอ่อ่กิจากิ

ห้อ้่งบูช่าเงย่บๆ ในใจคิดิอ่ะไรูตั้อ่่มิิอ่ะไรูส่ารูพด้ิ  

นอก็จาก็ควัาม่เจบ็ัปั้วัด้ทีี่�ตั้อ้งสุ้ญ้เสีุยพื้อ่แล่ะแม่่ไปั้แล่ว้ั อบุัตัั้เิหตัุ้

คราวันั�นยงัทิี่� งอยา่งอ้�นเอาไวั ้หล่งัจาก็โคม่่าเบัญ้ญ้าภ์าก็็ตั้้�นขึี� นม่าพื้รอ้ม่

สุมั่ผสัุพิื้เศษ เธอสุาม่ารถม่องเห็นแล่ะสุ้�อสุารก็บััผี ปีั้ศาจ รวัม่ถึงทุี่ก็สิุ�งทีี่�

ไม่่มี่ก็ายหยาบัได้ ้แล่ะเพื้ราะพื้อ่อยาก็ใหเ้ธอเขีม้่แข็ีง ด้วังวิัญ้ญ้าณ์ขีอง

พื้วัก็ที่า่นที่ั�งสุองคงอยาก็รบััร้ว่้ัา เธออย้เ่องได้ ้ เบัญ้ญ้าภ์าจงึพื้ลิ่ก็วิัก็ฤตั้

ใหเ้ป็ั้นโอก็าสุด้ว้ัยก็ารรบััจา้งพิื้สุ้จนเ์ร้�องลี่� ล่บัั สุถานทีี่�อาถรรพื้ ์ตั้ล่อด้จน

เป็ั้นสุ้�อก็ล่างตั้ดิ้ตั้อ่ก็บััคนตั้าย  

เธอใชค้วัาม่สุาม่ารถพิื้เศษทีี่�ว่ัานี� ที่ ำางานสุ่งตั้วััเองเรียนม่าตั้ั�งแตั้่

ม่ธัยม่ตั้น้จวับัจนก็ระที่ั �งตั้อนนี� เบัญ้ญ้าภ์าเรียนอย้ช่ั�นปีั้ทีี่� 2 คณ์ะม่นุษย์

ศาสุตั้ร ์เอก็เที่วัะวิัที่ยา ในม่หาวิัที่ยาล่ยัเอก็ชนช้�อด้งัขีองภ์าคตั้ะวันัออก็

แล่ว้ั

อนัทีี่�จริงเธอเพิื้�งเก็็บัเงินก็อ้นเซึ่ง้หอ้งเช่าริม่ถนนใหญ้่เปิั้ด้เป็ั้น 

‘สุ ำานกั็งานสุ้บัสุ้�อวิัญ้ญ้าณ์' ได้สุ้ ำาเรจ็เม้่�อปีั้ก็ล่ายนี�เอง ก็ารมี่สุำานกั็งานเป็ั้น

หล่กั็แหล่่งเหม้่อนเป็ั้นก็ารอพัื้เก็รด้ตั้วััเอง เธอได้ร้บััควัาม่เช้�อถ้อจาก็

ล่ก้็คา้ม่าก็ขึี� น มี่ล่ก้็คา้ม่าก็หนา้หล่ายตั้าขึี� น แล่ะค่าจา้งก็็สุ้งขึี� นตั้าม่ไปั้ด้ว้ัย 

น่าเส่่ยดิาย เบญญาภ์าสื่� อ่ส่ารูกิบ้ผิม่ิารูอ้่ยเอ็่ดิเจด็ิยา่นนำ�า แตั้ก่ิลบ้ไม่ิ

เคยไดิค้ยุกิบ้แม่ิส่ก้ิครู้�ง 

“แม่ิคะ แม่ิยง้วันเวัย่นอ่ยูใ่กิล ้ๆ  แบล ใช่ไ่ห้มิคะ" เธอ่เปรูยอ่อ่กิมิาอ่ยา่ง

แผิว่ัเบา ที่้�งท่ี่� รููด้ิว่ัา่ตั้นเอ่งจะไม่ิไดิรู้บ้คำาตั้อ่บอ่ะไรูจากิคำาถึามิน่� เลย 

(จำาก “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ”)

ตั้วััอยา่งก็ารเขีียนแบับัเล่า่เร้�อง

เราตกลิงเชื่�าบัา้นั 2 ชื่ั�นัจำากชื่ายวยักลิางคนัคนัหน่ั�ง ฉนััเร่ยกเขาว�า 

‘อานัก’ แลิว้พวกเราก็ยา้ยเขา้แทบัจำะในัทนััท่ วนัันัั�นัเป็นัวนััเสืาร ์พ�อทำาหนัา้ท่�

ยกขา้วของลิงจำากรถในัขณะท่�ฉนััชื่�วยแม�จำดัของเขา้บัา้นั  

(จำากเร่�องสืั�นัเร่�อง “เชื่�าท่�ผ่เฮ่ิ� ยนั” ในัหนัังส่ือ “เร่�องเลิ�าจำากโลิงศพ”)
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คราวน่ั� คร่จำะเอาเน่ั� อหาเดิมมาเข่ยนัแบับัใชื่ฉ้ากเหตุการณใ์หด่้กนััค�ะ เข่ยนัใหเ้ห็นักนััจำะจำะขนัาดน่ั�  พอจำะมองเห็นัแลิว้ใชื่�ไหมคะ การเข่ยนั

แบับัเลิ�าเร่�องเราเข่ยนัเลิ�ารวบัๆ ไปไดเ้ลิยค�ะ สื�วนัการใชื่ฉ้ากเหตุการณเ์ราจำะ

ตอ้งเอาตวัเอาใจำเขา้อย่�ในัเหตุการณห์ร่อสืถานัการณท่์�กำาลิงัเกิดข่� นัอย่�ในัขณะ

นัั�นัแลิว้เข่ยนัออกมาค�ะ กรณ่เข่ยนัในัมุมมองสืายตาของตวัลิะครเราก็ตอ้งเอา 

ตวัเองไปเป็นัตวัลิะครท่�เผชิื่ญหนัา้กบััเหตุการณนั์ั�นัอย่�แลิว้จำ่งเข่ยนัออกมา

 

ข�อด่และข�อเส่ยของกัารเลา่เร่�อง

การเข่ยนัแบับัเลิ�าเร่�องม่ขอ้ด่ ค่อ ชื่�วยทำาใหค้นัอ�านัเขา้ใจำเร่�องราวหร่อ

สิื�งท่�เกิดข่� นัไดอ้ย�างกระชื่บััแลิะใชื่พ่้� นัท่�ในัการเข่ยนันัอ้ยลิง

ทว�ามนััก็ม่ขอ้เส่ืย เน่ั�องจำากการเข่ยนัแบับัเลิ�าเร่�องเป็นัการเลิ�าถ่งสิื�งท่�

ตัวลิะครประสืบัในัลิักษัณะท่�คนัอ�านัเป็นัผ่อ้ย่�นัอกเหตุการณ์ทำาใหค้นัอ�านั 

ร่ส่้ืกร�วมไดย้าก

ม่กรณ่เด่ยวท่�ใชื่ก้ารเข่ยนัแบับัเลิ�าเร่�องแลิว้ทำาใหค้นัอ�านัอินัได ้ค่อ “เลิ�า

เร่�องผ่” เพราะมนััทำาใหค้นัอ�านัร่ส่้ืก Real เหม่อนันัั�งฟังประสืบัการณห์ลิอนัท่�ม่

คนัไปเจำอมาจำริงๆ แลิว้เขามานัั�งเลิ�าใหเ้ราฟัง 

ม่ชื่�วงหน่ั�งของช่ื่วติท่�คร่ยด่อาช่ื่พเข่ยนัเร่�องผ่สื�งนิัตยสืาร บัางแห�งไม�รบัั

การเข่ยนัแบับัเลิ�าเร่�องเพราะเขาตอ้งการเร่�องสืั�นัท่�ใชื่ฉ้ากเหตุการณใ์นัการเข่ยนั 

แบับัใหค้นัอ�านัร่ไ้ปเลิยว�า น่ั�ไม�ใชื่�เร่�องจำริง เนั้นัใชื่ค้วามนั�าสืงสืยัแลิะเง่�อนัปม

ทำาใหเ้ร่�องสืนุักแลิะนั�าติดตาม แต�นิัตยสืารบัางแห�งก็รบััเฉพาะการเข่ยนัแบับัเลิ�า

เร่�องเพราะเขาตอ้งการความร่ส่้ืกว�ามนััเป็นัเร่�องจำริง เป็นัการเลิ�าประสืบัการณ์

จำริงๆ ชื่นิัดท่�คนัอ�านัอ�านัแลิว้ตอ้งคิดในัใจำว�า “มนััจำริงร่เปลิ�าวะ ถา้จำริงน่ั� ขนัหวัลุิก

เลิยนัะ” หร่อบัางคนัอาจำจำะปักใจำเช่ื่�อแลิะปักใจำกลิวัไปเลิยก็ได ้

ตั้วััอยา่งก็ารเขีียนแบับัใชฉ้าก็เหตั้กุ็ารณ์์

“ด่ร่ปในัไลิน์ัหร่อยงัคะ” แม�กรอกเส่ืยงลิงในัโทรศพัท ์ ฉนััมองท�านั

ราวกบััว�า ถา้ยงิสืมาธิิ์จำดจำ�อไดม้ากพอ ฉนััก็จำะเสืกเป� าใหทุ้กอย�างเปล่ิ�ยนัแปลิงได ้

“ฉนััชื่อบันัะคะ บัา้นัสืองชื่ั�นั สืามหอ้งนัอนั สืองหอ้งนัำ�า ค�าเชื่�าก็ด่มาก

ท่เด่ยว อ่กอย�างเราม่เวลิาไม�มากแลิว้ดว้ย” 

ค�ะ! จำะม่เวลิามากไดย้งัไงลิะคะ ก็พ�อเลิ�นัโดนัยา้ยแบับัสืายฟ้าฟาด

ขนัาดน่ั�  ฉนัับั�นัในัใจำไปพลิางเสืมองรอบัหอ้งรบััแขกในับัา้นัท่�เรา ‘อาจำจำะเชื่�า’ 

ไปพลิาง 

“อย�างนัั�นัเหรอคะ” 

ความคิดทั�งหมดของฉนััสืะดุดลิง เม่�อไดย้นิัเส่ืยงของแม�

“คุณใจำด่จำงั ขอบัคุณนัะคะ”

รอยยิ� มปรากฏข่� นับันัใบัหน้ัาแม�เหม่อนัอย�างท่�ท�านัชื่อบัทำาเป็นัประจำำา

เวลิาท่�ไดข้องถ่กใจำ ฉนััเห็นัแม�วางโทรศพัทก์�อนัหนััไปพด่กบัั ‘อานัก’ เจำา้ของ

บัา้นัวยักลิางคนัท่�ยน่ัอย่�ใกลิ้ๆ  ในัทนััท่

“ตกลิงเราเชื่�าบัา้นัหลิงัน่ั� ค�ะ เซ็นัตส์ืญัญาวนััน่ั�  ยา้ยเขา้วนััเสืารเ์ลิยค�ะ”

โอ�ย! จำะเป็นัลิม ฉนััไม�ไดร้งัเก่ยจำบัา้นัน่ั� หรอกนัะ ตวับัา้นัก็สืวยด่ ม่

เฟอรนิ์ัเจำอรบิ์ั� วอินัทด์ว้ย แต�ตอนัยา้ยของน่ั�ซิ ไม�ยกกนััจำนักลิา้มข่� นัร่!

*****

ตุบ้ั! 

พ�อปลิ�อยลิงักระดาษัลิงัท่�รอ้ย หร่อไม�ก็ลิา้นัลิงบันัพ่� นัหอ้งครวัขา้งๆ 

ฉนััแลิว้เดินักลิบััออกไปเอาของกลิ�องถดัไป จำริงๆ เรานั�าจำะจำา้งสิืบัลิอ้มาขนั

ของจำากบัา้นัเก�ามาบัา้นัน่ั� จำะไดเ้ร่ยกคนัขบััสิืบัลิอ้มาชื่�วยยกดว้ยอ่กแรง แต�จำะ

ยกกนััก่�คนัก็ม่แค� 2 คนัท่�เป็นัพนัักงานัจำดัของเขา้ท่� ฉนัักบััแม�ไง จำะใครเส่ืย

อ่กลิ�ะ
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ไหนัๆ มาถ่งตรงน่ั� แลิว้คร่ใหท้ริคเลิยแลิว้กนัั วธ่ิิ์เข่ยนัเลิ�าเร่�องใหน้ั�ากลิวั 

ค่อ 

1. เร่�องท่�คุณเลิ�าตอ้งเป็นัเร่�องใกลิต้วั 

2. คุณตอ้งเช่ื่�อว�ามนััเกิดข่� นัจำริงกบััคุณ 

3. ไม�ตอ้งเว�อรว์งัอลิงัการ เว�อรว์งันัั�นัมนััหนัังแฟนัตาซ่ ท่�ตอ้งเว�อร์

เพราะทุกคนัร่ว้�า มนััไม�จำริง ถา้ไม�เว�อรก็์ไม�ม่อะไรใหต่้�นัเตน้ั แต�อนััน่ั� มนัั Real ผ่

ของคุณจำ่งตอ้งเป็นัผ่ชื่นิัดท่�อาจำเกิด หร่ออาจำปรากฏไดจ้ำริงๆ 

ด่อย�างเร่�องส่ืบัส่ื�อวญิญาณท่�คนัอ�านัร่ว้�าไม่่จำริง 100% ผ่มาแบับัเว�อร์

วงัมาก ทั�งสืภ์าพร�างกายทั�งฤทธิิ์� ฝ่� ายนัางเอกก็ไม�แพก้นัั พลิรามน่ั�ถ่งกบััลิงไปส่ื้

กบััยมราชื่ในันัรกได ้ เว�อรไ์ม�เวอรคิ์ดด่ แต�พอมาฝั่�งเร่�องเลิ�าผ่อย�างเร่�อง “แม�

ย�านัางไม”้ น่ั� มาเป็นัเงา “ฝ่่เทา้ปริศนัา” มาเป็นัเส่ืยงคนัเดินั “ผิวหนัังท่�หลุิด

ลิอก” มาเป็นัอาการแพอ้ย�างรุนัแรง คุณจำะเห็นัไดว้�า สิื�งเหลิ�าน่ั� มนััเกิดข่� นัจำริงได ้

มนััจำ่งนั�าเช่ื่�อค�ะ

คุณอย�าเพิ�งคิดว�า ยุคนิัตยสืารมนััหมดไปแลิว้ แลิะสิื�งท่�คร่บัอกไปมนัั

ลิา้สืมยันัะคะ เพราะลิก่ศิษัยค์ร่หลิายคนัไดง้านัเข่ยนัเร่�องผ่สื�งใหช้ื่�องยท่่บั แลิะ

ไดง้านัเข่ยนัเร่�องผ่ลิงเวบ็ัไซตห์ลิายแห�งก็เพราะสิื�งท่�คร่สือนัน่ั�แหลิะ 

ข�อด่และข�อเส่ยของกัารเข่ยนแบับัฉากัเหตกุัารณ์

ขอ้ด่หลิกัๆ ของการเข่ยนัแบับัใชื่ฉ้ากเหตุการณ ์ ค่อ ทำาใหค้นัอ�านัม่

ความร่ส่้ืกร�วมเสืม่อนัหน่ั�งเผชิื่ญหนัา้เหตุการณนั์ั�นัดว้ยตวัเอง

คุณลิองพลิิกกลิบััไปด่ตวัอย�างจำากเร่�อง “เชื่�าท่�ผ่เฮ่ิ� ยนั” เข่ยนัแบับัเลิ�า

เร่�องกบััเข่ยนัแบับัใชื่ฉ้ากเหตุการณอ์นััไหนัยาวกว�ากนัั แบับัใชื่ฉ้ากเหตุการณใ์ชื่�

ไหมคะ น่ั�ค่อขอ้เส่ืยของการเข่ยนัแบับัใชื่ฉ้ากเหตุการณค์�ะ เพราะกว�าจำะแสืดง

บัางอย�างออกมาไดต้อ้งใชื่ท้ั�งการบัรรยาย บัทสืนัทนัา กระแสืความคิด 

เม่ั่�อไหรคุ่วรเข่ยนแบับัเลา่เร่�องหรอ่ฉากัเหตกุัารณ์

การเข่ยนัแบับัฉากเหตุการณเ์ป็นัการเข่ยนัท่�บัรรณาธิิ์การแลิะผ่ส้ือนั

เข่ยนัสื�วนัใหญ�แนัะนัำา แต�ในัการเข่ยนันิัยายเราไม�จำำาเป็นัจำะตอ้งใชื่ฉ้ากเหตุการณ์

เพ่ยงอย�างเด่ยว แต�เราสืามารถใชื่ฉ้ากเหตุการณเ์ป็นัหลิกัแลิะใชื่ก้ารเลิ�าเร่�องเขา้

มาเป็นัสื�วนัเสืริมได ้

อย�างท่�คร่บัอกไปแลิว้ว�า การใชื่ฉ้ากเหตุการณต์อ้งใชื่เ้น่ั� อท่�ในัการเข่ยนั

ค�อนัขา้งมาก ถา้สิื�งท่�เราตอ้งการนัำาเสืนัอเป็นัเหตุการณใ์นัอด่ต เชื่�นั ภ่์มิหลิงั 

หร่อเป็นัขอ้ม่ลิท่�เราตอ้งการใหค้นัอ�านัทราบั แต�มนััไม�ใชื่�เหตุการณห์ลิกัท่�เกิด

ข่� นัในัเร่�อง เราก็สืามารถเข่ยนัใหส้ืั�นัไดด้ว้ยการเลิ�าเร่�อง

มาค�ะ คร่จำะแยกอธิิ์บัายเป็นัขอ้ๆ ใหเ้ห็นักนััชื่ดัๆ ว�ากรณ่ไหนับัา้งท่�อาจำ

เข่ยนัแบับัเลิ�าเร่�อง หร่ออาจำเข่ยนัแบับัใชื่ฉ้ากเหตุการณ์

1. เลา่สภ์าพทั�วไปของโลกัในนิยาย 

นิัยายของเราอาจำเกิดข่� นัในัอด่ตกาลิ หร่อในัดินัแดนัสืมมุติซ่�งม่สืภ์าพ

ความเป็นัอย่�ไม�ตรงกบััโลิกจำริงในัปัจำจุำบันัั เชื่�นั ในันิัยายแฟนัตาซ่ผ่ค้นัถ่กแบั�ง

ออกเป็นั 4 เหลิ�าตามธิ์าตุเด�นัๆ ท่�ม่มาเกิด หร่อในันิัยายยอ้นัยุคสืมยัจำกัรพร

รดิเนัโรแห�งโรมนััเกิดไฟไหมก้รุงโรมครั�งใหญ�ถ่ง 7 วนัั 

สิื�งเหลิ�าน่ั� เป็นัสืภ์าพทั �วไปของโลิกในันิัยายเราซ่�งในัตอนัเริ�มตน้ันิัยาย 

ไม�ม่ผ่อ้�านัคนัไหนัร่ส้ืภ์าพความเป็นัไปอนััน่ั�  เราจำ่งตอ้งเข่ยนับัอกเอาไว ้

มาด่ตวัอย�างย�อหนัา้แรกของนิัยายเร่�อง “นัางบัำาเรอหลิวง” กนัันัะคะ
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เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

คุณจำะเห็นัไดว้�า น่ั�เป็นัการเลิ�าสืรุปเหตุการณ ์ เขาตั�งอาณาจำกัรกนััข่� นั

มาโดยใคร อย�างไร เพราะถา้จำะใชื่ฉ้ากเหตุการณ์คงตอ้งเริ�มตั�งแต�ตั�งแท�นั 

พิธ่ิ์ปราบัดาภิ์เษักซ่�งตอ้งเส่ืยพ่� นัท่� 3-4 หนัา้กว�าจำะเขา้เหตุการณปั์จำจุำบันััท่�เร่�อง

ดำาเนิันัอย่� ถา้ทำาอย�างนัั�นัคนัอ�านัก็อาจำจำะร่ส่้ืกว�า “ใหต้่เส่ืยเวลิาอ�านัฉากป่� ทวด

ของพระเอกปราบัดาภิ์เษักไปทำาไม มนััไม�เห็นัจำะเก่�ยวอะไรกบััเร่�องเลิย” ค่อ พอ

ปราบัดาภิ์เษักแลิว้ รบักบััราชื่อาณาจำกัรโกวเสืร็จำก็ตาย จำดัพิธ่ิ์ศพ ต�อมาป่�

พระเอกส่ืบัทอดราชื่สืมบััติ แลิว้ก็ตาย จำดัพิธ่ิ์ศพ มาพ�อพระเอกครองราชื่ย ์ 

ป� วยตาย จำดัพิธ่ิ์ศพ กว�าจำะถ่งรุ�นัพระเอกคนัอ�านัอาจำจำะเบ่ั�อจำนัเลิิกอ�านัไปเลิย

ก็ได ้คนัอ�านัยุค 5G ยิ�งใจำรอ้นัตามอตัราความเร็วอินัเตอรเ์น็ัตอย่�ดว้ย ไม�ไดใ้จำ

เยน็ัเท�าเม่�อ 100 ป่ก�อนันัะคะ จำะบัอกให ้ ไม�เช่ื่�อลิองอ�านัวรรณกรรมรอ้ยแกว้

แถวๆ ยุโรป เม่�อ 100 ป่ก�อนัด่ บัางเร่�องน่ั�เอ่� องจำนัตอ้งขวา้งหนัังส่ือทิ� ง แต�พอ

คิดไดว้�าเป็นัวรรณกรรมอมตะก็ตอ้งตะกายไปหยิบัมาอ�านัต�อ แลิว้ก็ขวา้งๆ  

อ�านัๆ อ่กหลิายรอบั

ดงันัั�นัในัสื�วนัท่�ไม�เก่�ยวกบััเร่�อง แต�เป็นัการอธิิ์บัายใหค้นัอ�านัเขา้ใจำ

สืภ์าพความเป็นัไปของบัา้นัเม่องในัชื่�วงเริ�มตน้ัของฉาก ควรทำาใหก้ระชื่บััดว้ย

การใชื่ว้ิธ่ิ์เลิ�าเร่�อง แต�ไม�ควรใชื่ฉ้ากเหตุการณ์เพราจำะยาวเกินัไปค�ะ ฉาก

เหตุการณค์วรเอาไวใ้ชื่เ้ฉพาะเม่�อเร่�องดำาเนิันัไปแลิว้ค�ะ

2. แนะนำาตวัละคุร 

การแนัะนัำาตวัลิะครว�า เขาช่ื่�ออะไร เร่ยนัจำบัท่�ไหนั คุณอาจำเล่ิอกใชื่ก้าร

เลิ�าเร่�องได ้ลิองพิจำารณาตวัอย�างดา้นัลิ�างนัะคะ ท่�พิมพด์ว้ยตวัหนัา ค่อ การเข่ยนั

แบับัเลิ�าเร่�อง

คุณจำะเห็นัไดว้�าเร่�องแมนัสืเลิเยอรน่์ั� คร่ใชื่ก้ารเข่ยนัแบับัเลิ�าเร่�องเพ่�อ

แนัะนัำาใหค้นัอ�านัร่ส่้ืกตวัลิะครนัำา ทั�งช่ื่�อจำริง ช่ื่�อเลิ�นั การศ่กษัา มาจำนัถ่งสืถานั

ท่�ท่�เธิ์อตอ้งมาฝ่่กงานั จำากนัั�นัถ่งไดเ้ขา้ส่ื�ฉากเหตุการณท่์�เธิ์อเดินัเขา้ไปรายงานั

ตวักบัั ดร. มณ่ฉาย แลิะทราบัว�า ม่เร่�องประหลิาดเกิดข่� นัในัโรงพยาบัาลิจำิตเวชื่

แห�งน่ั�

อย�างไรก็ด่การแนัะนัำาตวัลิะครว�า ช่ื่�อจำริงอะไร ช่ื่�อเลิ�นัอะไร เร่ยนัหร่อ

ทำางานัท่�ไหนั ไม�จำำาเป็นัตอ้งเข่ยนัแบับับัอกเลิ�าเพ่ยงอย�างเด่ยว เราอาจำใชื่ฉ้าก

เหตุการณโ์ดยนัำาขอ้มล่ิต�างๆ เขา้ไปแทรกไวใ้นัฉากเหตุการณก็์ได ้ ยงัจำำาฉากท่�

อารท์เลิ�นัตระกรอ้ในัเร่�องส่ืบัส่ื�อวิญญาณไดไ้หมคะ ไปด่กนััอ่กสืกัท่ค�ะ ตัวท่� 

ข่ดเสืน้ัใต ้ ค่อ ขอ้มล่ิท่�เราอาจำเข่ยนัแบับัเลิ�าเร่�องได ้ แต�เราไม�เข่ยนั เราใชื่ฉ้าก

เหตุการณใ์นัการแสืดงขอ้มล่ิเหลิ�านัั�นัออกมา

ณ ท่�แห�งหน่ั�งในับุัรพกาลิ “ถางก่�” ปราบัดาภิ์เษักตนัเองข่� นัเป็นัสืมเด็จำ

พระจำกัรพรรดิในันัาม จำอิ่นั ม่� ถางก่�ฝ่านั พระปฐมบัรมกษััตริยแ์ห�งราชื่วงศจ์ำ่

อินั ทรงยกเศวตรฉัตรข่� นัท่�พระนัครหลิวงโยปา แผ�ฤทธิ์านุัภ์าพไพศาลิ 

รวบัรวมแว�นัแควน้ัสืมานัเป็นัป่กแผ�นัเกริกไกร พระราชื่ทานันัามปฐพ่ผ่นัใหญ�

น่ั� ว�าราชื่อาณาจำกัรโยอนัั ตั�งประชิื่ดเขตขณัฑิดิ์นัแดนัค่�สืงครามนัามราชื่อาณา

จำกัรโกว           

(จำาก “นัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 1”)

‘อรรมั่ภ์า’ หรอ้ทีี่�ใครๆ เรยีก็ก็นัสุั�นๆ ว่ัา ‘อร’ ก็ำาล่งัยน้อย้ห่นา้มุ่ก็

ขีองโรงพื้ยาบัาล่นิตั้จิติั้เวัช เธิ์อสืำารวจำความเร่ยบัรอ้ยของผมยาวสืลิวยท่�ถ่ก

ปลิ�อยปิดใบัหแ่ลิะชุื่ดนัักศ่กษัาท่�สืวมอย่�อ่กครั�ง ก�อนักา้วเขา้ไปในัโรงพยาบัาลิ  

เวัล่าทีี่�ผ้ป่้ั้วัยจิตั้เวัช หร้อทีี่�ชาวับัา้นเรียก็ว่ัา ‘คนบัา้’ ปั้ระก็อบั

อาชญ้าก็รรม่ เช่น ฆ่่าคนตั้าย หร้อที่ำารา้ยคนอ้�น พื้อตั้ำารวัจจบััได้ก็้็จะ

สุ่งตั้ัวัม่ารัก็ษาทีี่�โรงพื้ยาบัาล่จิตั้เวัชแห่งนี�  สุ ำาหรับันัก็ศึก็ษาคณ์ะ

สุังคม่วิัที่ยา เอก็อาชญ้าวิัที่ยาอย่างอรรัม่ภ์าแล่้วั ก็ารฝึั่ก็งานใน 

โรงพื้ยาบัาล่นิตั้จิติั้เวัชเป็ั้นเร้�องทีี่�ที่า้ที่ายเอาม่าก็ๆ

 (จำาก “แมนัสืเลิเยอร ์นัักลิ�ามนุัษัย”์)
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เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

คุณจำะเห็นัไดว้�า คร่ไม�ไดเ้ข่ยนับัอกเลิ�าว�า “องัศชุวัาล่ เตั้ชะเม่ฆิ่นที่ร”์ 

หรอ้ “อารท์ี่” เป็ั้นนกั็เรยีน ม่. 6 ขีองโรงเรยีนสุุขีก็ม่ล่ เขีาไม่่ได้เ้ป็ั้นนกั็กี็ฬา 

แตั้่ช้�อชอบัก็ารเล่่นตั้ระก็รอ้ตั้อนเลิ่ก็เรียนเอาม่าก็ๆ แต�คร่ใชื่ฉ้ากในัการ 

นัำาเสืนัอซ่�งคร่ม่ทริคใหด้งัน่ั�

ก. ตดัขอ้ม่ลิเป็นัขอ้ม่ลิสืั�นัๆ แลิว้แบั�งเข่ยนัใหก้ระจำายอย่�ในัฉาก คุณ

ลิองเหล่ิอบัตาข่� นัไปมองตวัหนัาท่�คร่เข่ยนัไวใ้นัย�อหนั้าบันั น่ั� ค่อกอ้นัขอ้ม่ลิชุื่ด

ใหญ� แต�คร่แบั�งมนััใหเ้ป็นักอ้นัเล็ิกๆ ค่อ 

- ช่ื่�อจำริง “องัศุชื่วาลิ เตชื่ะเมฆิ่นัทร”์

- ช่ื่�อเลิ�นั “อารท์”

- นัักเร่ยนั ม. ปลิาย โรงเร่ยนัสุืขโกมลิ

- ไม�ไดเ้ป็นันัักก่ฬา แต�ชื่อบัเลิ�นัตระกรอ้

จำากนัั�นักระจำายมนััออกไป แลิะใชื่ว้ธ่ิิ์การต�างๆ ในัการนัำาเสืนัอ

ขอ้มล่ิบัางอย�างสืามารถใชื่บ้ัทสืนัทนัาบั�งบัอกขอ้มล่ิไดโ้ดยบัทสืนัทนัา

ก็เป็นัสื�วนัหน่ั�งของซ่นั อย�างในัตวัอย�างขา้งตน้ั คร่ไม�ไดเ้ข่ยนัว�า ‘องัศุชวัาล่  

เตั้ชะเม่ฆิ่นที่ร’์ หรอ้ ‘อารท์ี่’ แต�ใหต้วัลิะครตวัอ่�นัเร่ยกช่ื่�อเลิ�นั คนัอ�านัก็จำะทราบั

ไดเ้อง 

ข. ขอ้ควรระวงัเด่ยว ค่อ คุณควรบัรรยายใหช้ื่ดัในัขอ้มล่ินัั�นั เชื่�นั  “เฮิย้! 
อารท์” เส่ืยงใครบัางคนัเร่ยกช่ื่�อเลิ�นัขององัศุชื่วาลิ ถา้คุณบัอกไม�ชื่ดั คนัอ�านังง

แนั�ค�ะว�า อารท์น่ั�มนััใคร (วะ)

ค. ขอ้ม่ลิบัางอย�างใหค้นัอ�านัอนุัมานัเอาเองไดโ้ดยไม�ตอ้งบัอกตรงๆ 

คร่ไม�ไดบ้ัอกตรงๆ ว�า องัศุชื่วาลิ เตชื่ะเมฆิ่นัทรเ์ป็นันัักเร่ยนัของโรงเร่ยนัสุืขโกมลิ 

แต�ในัย�อหนั้าแรก คร่ไดบ้ัรรยายว�า ท่�โรงเร่ยนัสุืขโกมลิม่นัักเร่ยนัเลิ�นัตระกรอ้

อย่� แลิว้นัักเร่ยนัมนััจำะเป็นันัักเร่ยนัท่�ไหนัได ้นัอกจำากนัักเร่ยนัของโรงเร่ยนันัั�นั

นัั�นัแหลิะ คนัอ�านัก็จำะใชื่ห้ลิกัเหตุผลิตรงน่ั� มาคาดเดาเอาว�า องัศุชื่วาลิจำะตอ้ง

เป็นันัักเร่ยนัของโรงเร่ยนัน่ั� แนั�ๆ 

แต�ทั�งน่ั� ทั�งนัั�นัมนััก็ไม� 100% ว�าจำะเป็นันัักเร่ยนัท่�น่ั� ใชื่�ไหมคะ เพราะ

เป็นัเวลิาเลิิกเร่ยนั อาจำจำะม่นัักเร่ยนัจำากโรงเร่ยนัอ่�นัเขา้มาเตะตระกรอ้ดว้ยก็ได ้

ไม� 100% ในัฉากน่ั�  ไม�เป็นัไรค�ะ ฉากอ่�นัยงัม่ คร่ไดใ้ชื่บ้ัริบัทของฉากอ่�นัๆ เขา้มา

ทำาใหค้นัอ�านัค�อยๆ มั �นัใจำข่� นัว�าอารท์เป็นันัักเร่ยนัท่�น่ั� มาด่ขอ้ถดัไปกนััเลิยค�ะ

ณ ริมสืนัามฟุตบัอลิของโรงเร่ยนัสุืขโกมลิศ่กษัา ใกลิก้บััดา้นัท่�เป็นัทาง

เดินั ม่นัักเร่ยนัชื่าย 5 คนักำาลิงัลิอ้มวงเลิ�นัตระกรอ้ลิอดห�วง พวกเขาไม�ใชื่�

นัักก่ฬาตัวเขตตัวจำงัหวดัอะไร เป็นัเพ่ยงกลุิ�มวยัรุ�นัท่�รักการเตะลิ่กหวาย

เท�านัั�นั

‘องัศุชื่วาลิ เตชื่ะเมฆิ่นัทร’์ หนุั�มต่� ร่ปร�างส่ืงโปร�ง ศอกลิก่ตระกรอ้ลิอย

ลิะลิิ�วไปในัอากาศ สืายตาของเขาควรจำะจำบััจำอ้งอย่�แต�กบััลิก่หวายเท�านัั�นั ทว�า

เส่ืยงรถเก๋งท่�แลิ�นัเขา้มาจำอดริมสืนัามฟุตบัอลิฝั่�งตรงขา้มทำาใหเ้ขาเส่ืยสืมาธิิ์

จำนัตอ้งเขมน้ัมองตาเข่ยว  

แต�แลิว้ท่�ว�าตาเข่ยวๆ น่ั�กลิบัักลิายเป็นัหวานัเยิ� มแลิะอ�อนัโยนัลิงทนััท่ 

เม่�อเขาเห็นัร�างผอมบัางของสืาวคนัหน่ั�งกา้วออกมาจำากท่�นัั�งฝั่�งคนัขบัั ดวง

หนัา้เธิ์อคมเขม้ ด่โฉบัเฉ่�ยวแปลิกตา ผิวส่ืแทนัของเธิ์อเร่ยบัล่ิ�นัแทบัจำะเปลิ�ง

ประกายใตแ้ดดอ�อนัยามเยน็ั เอวบัางแทบัขาดกลิางใตก้ระโปรงนัักศ่กษัาท่�

ปลิิวไสืวในัสืายลิม ทำาใหเ้ขาร่ส่้ืกเคลิิ� มฝั่นัไปว�าตนัไดโ้อบัเอวนัั�นั สื�วนัผมยาว

ดดัลิอนัของเธิ์อก็ขบััใบัหนัา้ท่�เคร�งขร่มใหด่้สืวยจำบััใจำจำนัเขาน่ักอยากวางรอย

จำบ่ัลิงไปเส่ืยเหล่ิอเกินั  

‘นัะ…นัั�นัมนัั…นัางฟ้าชื่ดัๆ’ เขารำาพนััในัใจำ 

“เฮิย้! อารท์” เส่ืยงใครบัางคนัเร่ยกช่ื่�อเลิ�นัขององัศุชื่วาลิ แต�มนััไม�

อาจำด่งความสืนัใจำของเขาได ้ในัเม่�อสืติสืัมปชื่ัญญะทั�งหมดถ่กสืะกดไวท่้� 

‘เธิ์อ’ คนันัั�นัแลิว้ 

(จำาก “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ”)
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ง. เรายงัไม�จำำาเป็นัตอ้งใสื�ขอ้มล่ิทุกอย�างไวใ้นัฉากเด่ยว แต�กระจำายขอ้มล่ิ

ลิงไปในัฉากอ่�นัๆ เพ่�อใหค้นัอ�านัค�อยๆ ร่จ้ำกัตวัลิะครก็ได ้ในัฉากน่ั� คร่ไม�ไดบ้ัอก

ว�า อารท์เร่ยนัอย่� ม.6 แต�ยกยอดไปเข่ยนัในัฉากท่�อารท์เจำอกบััเบัญญาภ์า 

อ่กครั�งโดยใชื่เ้ทคนิัคตาม ขอ้ ข. ค่อ ใชื่บ้ัทสืนัทนัาในัการเปิดเผยขอ้มล่ิ ลิองไป

ด่กนััค�ะ ตรงท่�ข่ดเสืน้ัใต ้จำะเป็นัการบัอกหร่อตอกยำ�าขอ้มล่ิใหช้ื่ดัข่� นั

เห็นัไหมคะว�า การเลิ�าเร่�องชื่�วยใหเ้ราบัอกรายลิะเอ่ยด หร่อขอ้มล่ิของ

ตวัลิะครไดแ้บับัสืั�นักระชื่บััแลิะง�ายต�อการเข่ยนั แต�การเลิ�าเร่�องไม�ใชื่�สิื�งเด่ยวท่�

ทำาใหเ้ราบัอกขอ้มล่ิของตวัลิะครได ้ในัทางตรงกนััขา้มถา้เราม่ฉากท่�สืามารถแบั�ง

ขอ้มล่ิใสื�ลิงไปไดแ้บับัเน่ัยนัๆ เราก็สืามารถใชื่ฉ้ากหลิายๆ ฉากในัการนัำาเสืนัอ

ขอ้มล่ิของตวัลิะครไดค้�ะ 

3. เหตกุัารณใ์นอด่ตหรอ่ภ์มิ่ั่หลงัของตวัละคุร 

เหตุการณภ่์์มิหลิงัของตวัลิะครเป็นัเหตุการณท่์�เกิดข่� นักบััตวัลิะครก�อนั

เวลิาท่�นิัยายจำะถ่กนัำาเสืนัอหร่อเดินัเร่�อง มนััควรจำะเป็นัเหตุการณใ์นัอด่ตท่�สื�งผลิ

ต�อบุัคลิิก หร่อการกระทำาของตวัลิะคร เพราะมนััจำะชื่�วยใหต้วัลิะครด่สืมจำริงมาก

ข่� นั เราสืามารถเลิ�าเหตุการณภ่์์มิหลิงัของตวัลิะครไดส้ืองแบับั ดงัน่ั�

แบับัแรก็ เขีียนแบับัเล่า่เร้�อง เร่�องจำะเริ�มตน้ัดว้ยฉากปัจำจุำบันัั แลิะ 

ผ่เ้ข่ยนัก็เข่ยนัเลิ�าเร่�องในัอด่ตของตวัลิะครไป เลิ�าเสืร็จำตวัลิะครก็ทำาสิื�งท่�ทำาอย่�ในั

ฉากปัจำจุำบันััต�อไดต้ามปกติเหม่อนัจำบััเหตุการณใ์นัอด่ตมาเลิ�าในัปัจำจุำบันัั มาลิอง

ด่ตวัอย�างจำากเร่�องนัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 1 กนัันัะคะ ตรงท่�เป็นัตวัหนัา ค่อ การ

เลิ�าเร่�อง สื�วนัท่�เป็นัตวัเอ่ยง ค่อ ฉากเหตุการณ ์แลิะเป็นัเหตุการณท่์�เกิดข่� นัในั

ปัจำจุำบันััขณะท่�เร่�องเกิด

“น่ั�! เร่ยนัชื่ั�นัอะไรเหอะเรา” เบัญญาภ์าทำาเส่ืยงเขม้ใสื� 

“ม. 6 จำะ้ แลิว้เธิ์อ?” เขายิ� มลิะไม จำะไม�ใหด่้ใจำไดย้งัไงในัเม่�อสุืดทา้ย

เธิ์อก็ยอมคุยดว้ยแลิว้!

“ฉนััอายุมากกว�านัายตั�ง 2 ป่ อย�ามาเร่ยกว�า ‘เธิ์อ' เฉยๆ นัะ" 

“งั�นัก็บัอกช่ื่�อเธิ์อมาดิ�” 

“ฉนััช่ื่�อ ‘แบัลิ’ ชื่�วยเร่ยกว�า ‘พ่�’ ดว้ย” 

“เร่ยกพ่�ทำาไม ไม�กลิวัแก�เหรอ เร่ยกแบัลิเฉยๆ นั�ารกัด่ออก ขอแอ�ด

ไลิน์ัหนั�อยดิ�”  

(จำาก “ส่ืบัส่ื�อวญิญาณ”)

อิงผิง เป็ั้นบุัตั้รสุาวัคนทีี่�หา้แห่งราชม่นตั้รกี็ระที่รวังก็ฎหม่ายบัา้น

เม้่อง เม้่�ออายุหก็ปีั้บิัด้าได้ฝ้ั่าก็ฝัั่งใหเ้ธอเขีา้ฝึั่ก็งานเป็ั้นนางพื้ระก็ำานลั่ใน

สุม่เด็้จพื้ระพื้นัวัสัุสุาอยักี็เจา้ ตั้ั�งแตั้เ่ม้่�อครั�งทีี่�ยงัเสุวัยพื้ระอิสุริยยศเป็ั้น

พื้ระพื้นัปีั้หล่วังในสุม่เด็้จพื้ระจกั็รพื้รรดิ้พื้ระองคก่์็อน ปีั้แรก็ทีี่�อย้ใ่นวังั

เธอหนีออก็ม่าเล่่นซึ่นจนเกิ็ด้แผล่เป็ั้นบันหางคิ� วัซึ่า้ย จงึเป็ั้นทีี่�โจษขีาน

ก็นัว่ัาในบัรรด้าบุัตั้รทีี่ั�งสุาม่ขีองเจา้ก็ระที่รวังก็ฎหม่าย อิงผิงนั�นมี่หนา้ตั้า

ขีี� ริ� วัขีี� เหร ่ผิด้แผก็ไปั้จาก็พื้วัก็พีื้�นอ้ง 

เม้่�อเธอเจริญ้วัยัขึี� น เพื้ราะเหตัุ้ทีี่�เธอสุุภ์าพื้อ่อนหวัานแล่เขีา้อก็

เขีา้ใจผ้อ้้�นเป็ั้นอย่างดี้ สุม่เด็้จพื้ระพื้นัวััสุสุาอยักี็เจา้จึงโปั้รด้นางนอ้ย 

อิงผิงเป็ั้นพิื้เศษ เธอได้อ้ย้ง่านใก็ล่ชิ้ด้เบ้ั� องพื้ระบัาที่ตั้ล่อด้ม่า จวับัจน

ก็ระที่ั �งวันัทีี่�เธอมี่อายุครบั 17 ปีั้ บิัด้าได้ม้่าขีอรบััตั้วััเธอก็ล่บััเหยา้เรอ้น 

เธอเองเขีา้ใจว่ัาเพีื้ยงแตั้ก่็ล่บััไปั้เยี�ยม่เยยีนบัา้นชั �วัคราวัเที่า่นั�น แตั้ห่าร้ ้

ไม่่ว่ัาก็ารณ์ค์รั�งนี� จะเปั้ลี่�ยนแปั้ล่งชีวิัตั้ขีองเธอ แล่ะเป็ั้นก็ารเปั้ลี่�ยนแปั้ล่ง

อนัยิ�งใหญ้ที่ี่�สุุด้เที่า่ทีี่�จะเกิ็ด้ขึี� นก็บััหญ้งิธรรม่ด้าๆ ผ้ห้นึ�งในราชอาณ์าจกั็ร

โยอนัแห่งนี� ได้ ้ 

อิ่งผิงิมิาถึง่จวันบิดิา เธอ่เดินิผิา่นปรูะตูั้ให้ญแ่ลเยื�อ่งกิรูายไปตั้ามิที่าง

หิ้นซ่ิ� งปลูกิกิหุ้ลาบเรูย่งรูายไวัส้่อ่งขา้งที่าง กิรูะที่้�งมิาถึง่เรูอื่นรูบ้รูอ่งแขกิท่ี่� ฝ้�ง

ขวัาขอ่งที่างเดินิ ภ์ายในน้�นปรูากิฏรูา่งอิ่งยงู ผิูพ่้� ส่าวั แลอิ่งอิ่ง ผิูน้อ้่งส่าวั น้�ง

อ่ยูเ่ส่่ยก่ิอ่นแลว้ั โดิยแตั้ล่ะนางม่ิช่า่งฝ่มืิอ่น้�งวัาดิภ์าพปรูะจ ำาอ่ยูต่ั้รูงห้นา้ 
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คุณจำะเห็นัไดว้�าฉากน่ั� เป็นัฉากท่�อิงผิงกลิบัับัา้นั มาถ่งก็มานัั�งใหช้ื่�างวาด

ร่ปตัวเอง แต�ม่การเลิ�าเหตุการณ์ในัอด่ตใสื�ลิงไปในัฉากปัจำจุำบัันัดว้ย ดังนัั�นั

ประโยชื่น์ัอย�างหน่ั�งของการเข่ยนัแบับัเลิ�าเร่�อง ค่อ เราเอามาแทรกในัฉาก

ปัจำจุำบันััไดเ้ลิย แต�คุณตอ้งระล่ิกไวเ้สืมอว�า เวลิาท่�คุณเลิ�ายอ้นัอด่ตตวัลิะครของ

คุณจำะหยุดการกระทำาในัปัจำจุำบันััลิง ดงันัั�นัถา้คุณเข่ยนัแบับั 

เหตุการณปั์จำจุำบันัั 1 + เลิ�าอด่ต + เหตุการณปั์จำจุำบันัั 2

มนััจำะทำาใหเ้หตุการณปั์จำจุำบันัั 1 แลิะ 2 ขาดความต�อเน่ั�อง เชื่�นั อิงฝ่� า

เง่� อกระบ่ั�ข่� นัสุืดแขนั อนัทีี่�จรงิ เพื้ล่งก็ระบีั�ขีองศตัั้ร้ผ้นี้� อาจจะล่กึ็ล่บััสุำาหรบััคน

อ้�น แตั้ไ่ม่่ใช่ก็บััเขีา เพื้ราะเม้่�อตั้อนอายุ 15 เขีาเองเผล่อตั้ก็ล่งไปั้ในโพื้รง

ลึ่ก็ ทีี่�นั �นมี่เฒา่ปั้ระหล่าด้คนหนึ�ง ทุี่ก็วันัเขีาจะรา่ยร ำาเพื้ล่งก็ระบีั�เช่นนี�  อิงฝ่ั่า

เองเป็ั้นผ้ฝั้ั่ก็ใฝ่ั่ในก็ารสุ้ร้บั เขีาจงึเขีา้ไปั้แอบัด้ ้ศึก็ษา แล่ะคิด้หาที่า่แก็ไ้ขีม่า

ตั้ล่อด้ 10 ปีั้ วันันี� ได้ใ้ชแ้ล่ว้ั เขาฟาดฟันักระบ่ั�ศ่กในัม่อลิงมายงัค่�ต�อส่ื ้ทว�าในั

เวลิาท่�ลิำาแขนัจำว้งแทง สืองขากลิบััพลิิ� วหลิบัการจำ่�โจำมทางดา้นัลิ�าง...

เข่ยนัแบับัน่ั� งงตายค�ะ คุณควรจำะตอ้งเข่ยนัเหตุการณ ์1 แลิะ 2 ใหเ้สืร็จำ

ก�อนัเลิ�าอด่ต หร่อไม�ก็เลิ�าอด่ตก�อนัเข่ยนัเหตุการณ ์ เชื่�นั อนัทีี่�จรงิเพื้ล่งก็ระบีั�

ขีองศตัั้ร้ผ้นี้� อาจจะลึ่ก็ล่บััสุำาหรบััคนอ้�น แตั้ไ่ม่่ใช่ก็บััเขีา เพื้ราะเม้่�อตั้อนอายุ 

15 เขีาเองเผล่อตั้ก็ล่งไปั้ในโพื้รงลึ่ก็ ทีี่�นั �นมี่เฒา่ปั้ระหล่าด้คนหนึ�ง ทุี่ก็วันั

เขีาจะรา่ยร ำาเพื้ล่งก็ระบีั�เช่นนี�  อิงฝ่ั่าเองเป็ั้นผ้ฝั้ั่ก็ใฝ่ั่ในก็ารสุ้ร้บั เขีาจงึเขีา้ไปั้

แอบัด้ ้ศึก็ษา แล่ะคิด้หาที่า่แก็ไ้ขีม่าตั้ล่อด้ 10 ปีั้ วันันี� ได้ใ้ชแ้ล่ว้ั อิงฝ่� าเง่� อ

กระบ่ั�ข่� นัสุืดแขนั แลิว้ฟาดฟันักระบ่ั�ศ่กในัม่อลิงมายงัค่�ต�อส่ื ้ทว�าในัเวลิาท่�ลิำาแขนั

จำว้งแทง สืองขากลิบััพลิิ� วหลิบัการจำ่�โจำมทางดา้นัลิ�าง...

หมายเหตุ : ไม�ตอ้งไปหาอ�านัฉากน่ั� ท่�ไหนันัะคะ คร่ดน้ัสืดเพ่�อหนัังส่ือ

เลิ�มน่ั�  ยงัไม�ไดบ้ัรรจุำไวใ้นันิัยายเลิ�มไหนัเลิยค�ะ 

มาเขา้เร่�องต�อ ท่น่ั� ถา้เหตุการณ ์1 แลิะ 2 มนััยาว แลิะคุณก็จำำาเป็นัตอ้ง

เลิ�าอด่ตจำริงๆ ใหใ้ชื่ฉ้ากเหตุการณ ์ในัหวัขอ้ถดัไปค�ะ

แบับัทีี่� 2 ใชฉ้าก็เหตั้กุ็ารณ์ ์ การใชื่ฉ้ากแสืดงเหตุการณใ์นัอด่ตอาจำ

เกิดจำากการคิดยอ้นัของตัวลิะคร หร่อแค�ผ่เ้ข่ยนับัรรยายเขา้มาในัเร่�องโดย 

ตวัลิะครไม�ไดคิ้ดยอ้นัก็ได ้ เริ�มจำากฉากปัจำจุำบันััแลิว้ตดัเขา้ไปเป็นัฉากในัอด่ต 

จำากนัั�นัตดักลิบััเขา้มาในัฉากปัจำจุำบันัั 

มาด่ตวัอย�างกนัันัะคะ ตวัอย�างจำะยาวสืกัหนั�อยแต�คุม้ค�าแนั�นัอนัค�ะ  

ตวัหนัา ค่อ เหตุการณใ์นัอด่ต ตวัธิ์รรมดา ค่อ ปัจำจุำบันัั ฉากน่ั� พระเอกถ่กบังัคบัั

จำดังานัเล่ิอกสืนัมมาเขา้วงัโดยด่จำากภ์าพวาดลิก่สืาวขุนันัางท่�กรมพระราชื่วงัแลิะ

พระราชื่พิธ่ิ์การรวบัรวมมา แต�พอเห็นัภ์าพของผ่ห้ญิงคนัหน่ั�งท่�หอ้ยหยกแกะสืลิกั

เป็นัร่ปนัางนักในัเปลิวไฟเอาไว ้พระเอกก็ร่บัไปเปิดห่บัหาของ สุืดทา้ยก็กำาอะไร

บัางอย�างออกมาจำากห่บั ไปด่กนััค�ะว�าอะไร

เบาะรูอ่งรููปส่่� เห้ล่� ยมิผินืผิา้ตั้รูงขา้มิช่า่งคนห้น่� งยง้วัา่งอ่ยู ่อิ่งผิงิจง่เชื่� อ่

วัา่ท่ี่� ตั้รูงน่� ไดิเ้วัน้ไวัใ้ห้เ้ธอ่แลว้ัอ่ยา่งแม่ินมิ้�น นางนอ้่ยช่ำาแลไปยง้ขนุพลอิ่งฝ่า

ผิูเ้ป็นพ่� ช่ายคนโตั้ท่ี่� น้�งพิงฝาบา้น จบินำ�าช่าพดูิจากิำากิบ้กิารูวัาดิอ่ยูต่ั้รูงน้�นดิว้ัย 

อิ่งฝ่าเห็้นส่่ห้นา้ฉ่ำายแวัวัฉ่ำงนขอ่งนอ้่งส่าวัแลว้ัแตั้ก่ิลบ้เมิินเส่่ย มิิไดิคิ้ดิ

จก้ิอ่ธิบายไขควัามิอ่น้ใดิแก่ิเธอ่ นางนอ้่ยอิ่งผิงิจง่ยอ่บตั้ว้ัลงน้�งตั้รูงห้นา้จติั้กิรู

ท่ี่� วัา่งอ่ยูพ่ลางจด้ิห้ยกิดิวังนอ้่ยซ่ิ� งแขวันตั้ดิิคอ่อ่ยูต่ั้ลอ่ดิเวัลาให้อ้่ยูใ่นตั้ำาแห้น่ง

ท่ี่� เห็้นเดิน่ช่ด้ิ 

(จำาก “นัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 1”)
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สืมเด็จำพระจำกัรพรรดิทรงคลิายพระหตัถอ์อก เผยใหเ้ห็นัหยกไรร้าคา

ชิื่� นัหน่ั�ง มนััม่ลิกัษัณะกลิม ขอบัสืลิกัลิวดลิายอย�างหยาบัเป็นัร่ปปักษิันัท่�ม่

เปลิวเพลิิงลุิกรอบั ตรงกลิางของดวงหยกนัั�นักลิวงประหน่ั�งม่ผ่ส้ืกดัเน่ั� อหินั

ออกไปเส่ืย แต�เม่�อพระองคท์�านัทรงวางมนััลิงบันัภ์าพนัางปักษัาไฟ ชิื่� นัหยก

ต�อภ์าพหยกนัั�นัก็ทาบัทบััสืนิัทเป็นัเน่ั� อเด่ยวกนัั ประหน่ั�งพญาปักษิันักางป่ก

อหงัการโอบัรอบัร�างนัางนักอคัคิน่ันัั�นัเอาไว ้พระองคท์�านัไดแ้ต�ทอดถอนัพระ

ราชื่หฤทยั สืายพระเนัตรยามนัั�นัเล่ิ�อนัลิอยดว้ยออกไทท้รงหวนัระล่ิกถ่งท่�มา

ท่�ไปแห�งหยกค่�ชิื่� นัน่ั� ในัเวลิาก�อนัหนัา้      

ภ์าพื้พื้ระองคเ์องเม้่�อครั�งมี่พื้ระชนม่ายุ 9 ชนัษาปั้ราก็ฏขึี� นในพื้ระ

ม่โนนึก็ มิ่อาจที่รงจ ำาได้ว่้ัาสุถานทีี่�แห่งนั�นเป็ั้นวังัขีองเจา้นายพื้ระองคใ์ด้ 

ที่รงจ ำาได้เ้พีื้ยงล่างเล้่อนว่ัา พื้ระองคท์ี่รงวิั�งเล่่น หนีขีา้ราชบัริพื้ารที่ั�ง

หล่ายจนหล่งออก็นอก็ปั้ระตั้ว้ังั ทีี่�รมิ่ก็ำาแพื้งด้า้นนอก็วังันั�นพื้ระองคท์ี่รง

พื้บัก็บััเด็้ก็หญิ้งผ้ห้นึ�งก็ำาล่งัเล่่นปัั้�นดิ้นอย้ ่ แล่ในบัดั้ด้ล่นั�นก็็มี่เด็้ก็ผ้ช้าย

อีก็ก็ลุ่ม่่โผล่เ่ขีา้ม่า แตั้ล่่ะคนล่ว้ันแตั้ง่ตั้วััด้ว้ัยผา้ไหม่ชั�นดี้แสุด้งถึงฐานะ

อนัม่ั �งคั �งขีองที่างบัา้น พื้วัก็เขีาตั้รงเขีา้ม่าแก็ล่ง้เหยยีบัตัุ้�ก็ตั้าดิ้นทีี่�เธอปัั้�น

ไวั ้

“ปัั้�นอนัใด้ไม่่สุวัยเล่ย น่าเก็ลี่ยด้” หนึ�งในเด็้ก็ชายพื้วัก็นั�นพื้ด้้ 

เด็้ก็หญ้ิงได้แ้ตั้ม่่องด้ด้้ว้ัยนำ�าตั้าเออ่คล่อ แล่ในเวัล่าที่ี�เด็้ก็ชายอีก็

คนก็ำาล่งัยก็เที่า้ เตั้รยีม่จะเหยยีบัตัุ้�ก็ตั้าด้นิอีก็ตั้วัั เด็้ก็หญ้งิก็็ออก็แรงผล่กั็

คนผ้น้ั�นจนล่ม้่ ที่นัทีี่ทีี่�ล่กุ็ขึี� นม่าได้เ้ขีาก็็เง้� อม้่อที่ำาที่า่จะทุี่บัตั้เีด็้ก็หญ้งินอ้ย 

ก็ารทีี่�เด็้ก็ชายรุม่รงัแก็เด็้ก็หญิ้งนั�นสุุด้ทีี่�ท้ี่ล่ก็ระหม่่อม่ชายจะที่รงที่น 

ที่อด้พื้ระเนตั้รอย้ไ่ด้ ้จงึที่รงเขีา้ไปั้ก็ระชาก็รา่งเธอหล่บัฝ่ั่าม้่อทีี่�หวัด้ล่งม่า

ได้อ้ยา่งเฉียด้ฉิวั แล่ว้ัที่รงก็ำาพื้ระหตัั้ถอ์ดั้สุวันแรงเขีา้ทีี่�ตั้น้แขีนด้า้นใน

ขีองเด็้ก็ชายเก็เรนั�น  

เด็้ก็เก็เรคนนั�นนิ�งงนั จอ้งด้พ้ื้ระพื้กั็ตั้รอ์ย้ค่ร้ห่นึ�งแล่ว้ัตั้ะลี่ตั้ะล่าน

หนี เพ้ื้�อนๆ ที่ั�งหล่ายตั้า่งก็็ล่นล่านวิั�งตั้าม่ไปั้ สุุด้ทีี่�จกั็ที่รงคาด้เด้าได้ว่้ัา 

เหตัุ้ทีี่�เด็้ก็เก็เรพื้วัก็นั�นเผ่นก็ันแที่บัหก็คะม่ำาควัำ �าหงายเป็ั้นเพื้ราะก็ล่วัั

พื้ระมุ่ฐิทีี่�ก็ระแที่ก็สุวันออก็ไปั้ หรอ้เพื้ราะร้ว่้ัา พื้ระองคท์ี่า่น ค้อ พื้ระหน่อ

ก็นัแน่ เน้�องจาก็ในพื้ระราชวังัที่ั�งฝ่ั่ายหนา้ฝ่ั่ายในมี่ผ้ค้นอย้ม่่าก็ม่าย เป็ั้น

เร้�องธรรม่ด้าทีี่�จะมี่คนร้จ้กั็พื้ระองคท์ี่า่น แตั้พ่ื้ระองคท์ี่า่นมิ่ที่รงร้จ้กั็ด้ว้ัย 

ตั้อนนั�นเองทีี่�ท้ี่ล่ก็ระหม่่อม่ชายสุด้บััเสีุยงรอ้งไหข้ีองเด็้ก็หญ้ิงตั้วัั

นอ้ยจงึผินพื้ระพื้กั็ตั้รก์็ล่บััม่าม่อง เธอก็ำาล่งัใชม้้่อก็ด้หางคิ� วัทีี่�มี่โล่หิตั้ไหล่

ซึึ่ม่ นั �นคงจะเป็ั้นเพื้ราะพื้ระองคท์ี่่านที่รงก็ระชาก็เธอจนล่ม้่ ใบัหนา้

ก็ระแที่ก็เขีา้ก็บััสุอ้ม่พื้รวันสุมั่ฤที่ธิ�ทีี่�ใชขุ้ีด้ดิ้นปัั้�นเล่น่นั�นเอง 

“เป็ั้นอนัใด้ม่าก็หร้อไม่่ ไปั้ ฉนัจะพื้าไปั้หาหม่อ” ท้ี่ล่ก็ระหม่่อม่

ชายมี่พื้ระก็ระแสุสุนที่นา 

ด้รุณี์นั�นได้แ้ตั้สุ่า่ยหนา้แล่ว้ัสุะอ้� นไหอี้ก็ พื้ระองคท์ี่า่นที่รงสุงสุาร

เป็ั้นยิ�งนกั็ จึ�งว่ัา

“เจบ็ัม่าก็หรอ้ ไหนใหฉ้นัด้ห้น่อย”  

เธอคล่ายม้่อออก็จาก็แผล่ ท้ี่ล่ก็ระหม่่อม่ชายจงึที่อด้พื้ระเนตั้รเห็น

ได้ถ้นดั้ รอยแผล่นั�นมิ่ได้ฉ้ก็รรจจ์นตั้อ้งหาหม่อ เพีื้ยงแตั้ใ่ชผ้า้ก็ด้แรงๆ 

เล้่อด้ก็็จกั็หยุด้ไหล่ แตั้เ่ธอก็็ยงัสุะอึก็สุะอ้� นมิ่เลิ่ก็รา 

“แผล่เล็่ก็ เจ็บันิด้เดี้ยวั เดี้�ยวัหาย” ท้ี่ล่ก็ระหม่่อม่ชายที่รง

ปั้ล่อบัโยนด้ว้ัยที่รงหวังัว่ัา เธอจกั็หยุด้อาก็ารเศรา้โศก็านั�นล่งเสีุย ที่ว่ัา...

“มิ่ได้เ้จบ็ัหรอก็” เธอก็ล่า่วัที่ั�งนำ�าตั้า “แตั้ว่่ัาใบัหนา้ขีองฉนัมี่แผล่

แล่ว้ั ตั้อ่ไปั้คงแตั้ง่งานไม่่ได้แ้ล่ว้ั” 

“ปั้ระเดี้�ยวัก็็หาย มิ่เสีุยโฉม่ตั้ดิ้ตั้วััหรอก็”  

พื้ระหน่อที่รงพื้ยายาม่ปั้ล่อบัอีก็ แตั้เ่ธอก็ล่บััยิ�งรอ้งไหห้นกั็ขึี� น ไม่่

ว่ัาจะรบััสุั �งอนัใด้ ด้รุณี์นอ้ยนี� มิ่ได้ห้ายคล่ายเศรา้ ในทีี่�สุุด้พื้ระองคท์ี่่าน

จงึที่รงพื้ระด้ำารสัุออก็ม่าว่ัา 
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“เอาล่่ะ ในเม้่�อฉันเป็ั้นตั้น้เหตัุ้ใหเ้ธอเสีุยโฉม่ มี่ค้่มิ่ได้ ้ ฉันจะ

แตั้ง่งานก็บััเธอเอง” 

เด็้ก็หญ้ิงนั�นชะงกั็ แล่เอย่วัาจาระคนเสีุยงสุะอ้� น 

“ไม่่จรงิหรอก็ ฉนัน่าเก็ลี่ยด้เสีุยแล่ว้ันี�” 

“ตั้อ้งจรงิสิุ รอปั้ระเดี้�ยวันะ”  

พื้ระองคท์ี่า่นที่รงคน้หาขีองในพื้ระวัรก็ายแตั้มิ่่มี่สิุ�งใด้ตั้ดิ้ม่าด้ว้ัย 

มี่แตั้เ่หรยีญ้ที่องหนึ�งไพื้ทีี่�พื้ระอยักี็พื้ระราชที่านไวั ้ท้ี่ล่ก็ระหม่่อม่ชายที่รง

หนัซึ่า้ยแล่ขีวัา บังัเอิญ้มี่คนขีายหยก็เน้� อเล่วัหาบัขีองผ่านม่า พื้ระองค์

ที่า่นที่รงเรยีก็ไวัแ้ล่ย้�นเหรยีญ้ที่องนั�นให ้ 

“ป้ั้าขีอรบัั เหรยีญ้ที่องนี� แล่ก็หยก็อนัใด้ได้บ้ัา้ง” ท้ี่ล่ก็ระหม่่อม่ชาย

มี่พื้ระด้ำารสัุฉะฉาน คนขีายเหล้่อบัด้เ้หรียญ้ที่องนั�นอยา่งชั �งใจแล่ะถาม่

ว่ัา 

“จะเอาหยก็ไปั้ที่ำาอะไรเล่า่ ไอห้น้” 

“จะเอาไปั้หม่ั�นนางนอ้ยน่ะ ขีอรบัั” 

หญ้งิคนขีายยิ� ม่พื้ล่างสุา่ยหนา้เบัาๆ เธอจอ้งด้ร้าวัก็บััคิด้อย้ใ่นใจ

ว่ัา เด็้ก็พื้วัก็นี� เล่่นอะไรไรเ้ดี้ยงสุา แตั้ใ่นเม้่�อเธอได้ก้็ำาไรจะชา้อย้ไ่ยเล่่า 

ด้งันั�นหญิ้งคนขีายจงึควัา้เหรยีญ้ที่องหนึ�งไพื้ม่าถ้อครองเป็ั้นขีองตั้น แล่ว้ั

หยบิัหยก็ค้่หนึ�งใสุใ่นอุง้พื้ระหตัั้ถ ์ม่นัเป็ั้นหยก็เน้� อเล่วัสุองชิ� น สุก็ดั้ล่าย

ปัั้ก็ษาไฟ้ด้ว้ัยฝีั่ม้่อชั�นปั้ล่ายแถวั แตั้ล่่ะชิ� นมี่เช้อก็แด้งราคาถ้ก็รอ้ยอย้ ่

“คิด้จะหม่ั�นก็็ตั้อ้งมี่สุองชิ� นซีึ่�” คนขีายพื้ด้้ “หยก็ค้่นี� แหล่ะเหม่าะ

เจาะทีี่�สุุด้เล่ย ไอห้น้ รบีันำาไปั้เถิด้” 

พื้ระหน่อที่รงผล่ะจาก็คนขีายหยก็ เสุด็้จตั้รงม่ายงัด้รุณี์ผ้น้ั�น แล่ว้ั

ดึ้งหยก็สุองชิ� นออก็จาก็ก็นั ที่รงคล่อ้งหยก็ชิ� นหนึ�งล่งบันคอขีองเธอด้ว้ัย

พื้ระหตัั้ถข์ีองพื้ระองคเ์อง อีก็ชิ� นที่รงเก็็บัไวัใ้นรดั้พื้ระองค ์ จาก็นั�นจงึมี่

พื้ระราชด้ำารสัุว่ัา 

“ในก็าล่ขีา้งหนา้หาก็เธอมี่แผล่เป็ั้นตั้ดิ้ตั้วัั แล่ะมิ่อาจแตั้ง่งานได้้

เพื้ราะสิุ�งทีี่�ฉนัก่็อขึี� นแก่็เธอในวันันี�  ฉนัจะแตั้ง่งานก็บััเธอเอง ฉนัสุญั้ญ้า” 

ตลิอดเพลิาท่�ทรงพระราชื่ดำาริถ่งเหตุการณใ์นัครั�งนัั�นั พระองคท์�านั

ทรงแยม้พระโอษัฐก์ริ�ม แลิมิไดท้รงกระทำาอนััใดต�อ นัอกจำากม่พระราชื่ดำารสัื

ข่� นักบััพระองคเ์องว�า 

“บังัเอิญแท!้” 

(จำาก “นัางบัำาเรอหลิวง เลิ�ม 1”)

เห็นัไหมคะว�า ถา้ใชื่ฉ้ากเหตุการณ์สืำาหรับัเหตุการณ์ในัอด่ต หร่อ 

ภ่์มิหลิงัของตวัลิะคร มนััจำะกา้วขา้มไปมาระหว�างอด่ตแลิะปัจำจุำบันััไดแ้บับัเน่ัยนัๆ 

เลิยค�ะ

แมว้�าในัเลิ�มน่ั� จำะม่อ่กสิื�งหน่ั�งท่�คร่ยงัไม�ไดส้ือนั นัั�นัก็ค่อ “บัทสืนัทนัา” 

แต�หากถามว�า อ�านัมาจำนัถ่งบัรรทดัน่ั� แลิว้ นัำาไปลิงม่อเข่ยนันิัยายไดห้ร่อยงั คร่

ตอบัเลิยว�าเข่ยนัไดค้�ะ เพราะหากคุณกำาหนัดทิศทางของเร่�องเป็นั เข่ยนัฉากตาม

ท่�คร่สือนั สิื�งเหลิ�าน่ั� จำะกำากบััทิศทางของบัทสืนัทนัาไปในัตวั แต�บัทสืนัทนัาไม�ใชื่�

ว�าจำะเข่ยนัอะไรกไ็ดเ้หม่อนักบััท่�พด่กนััในัช่ื่วติจำริงเป� ะๆ นัะคะ ความลิบััแลิะเคล็ิด

ลิบััเก่�ยวกบัับัทสืนัทนัา คร่สือนัเอาไวใ้นัคลิาสื Nov 001 คลิาสืปั�นันัักเข่ยนัอาช่ื่พ 

แลิะคลิาสื Nov 004 แกปั้ญหาเฉพาะจุำดบัทสืนัทนัา ใครท่�ยงัไม�ทราบัถ่งพลิงัของ

บัทสืนัทนัาท่�แทจ้ำริง เจำอกนััในัคลิาสืค�ะ 



184 185

ถา้เข่ยนัเองมนััเหงา อยากอพัเกรดวธ่ิิ์การเข่ยนัแบับัคร่วลัิภ์์

อ�านัใหอ้ย�างลิะเอ่ยด ในัคลิาสืเร่ยนัเข่ยนันิัยาย พบัรายลิะเอ่ยด

คลิาสืแลิะค่ปองสื�วนัลิดในับัทถดัไปไดเ้ลิยค�ะ

บัทปิดท�าย

คุอรส์เร่ยนเข่ยน คุำาถามั่ท่�พบับ่ัอย

และคุป่องส่วนลด

สืำาหรบัับัทน่ั� ทั�งบัท คร่ทำาข่� นัเพ่�อคนัท่�กำาลิงัอยากเร่ยนัเข่ยนักบััคร่เป็นั

กิจำจำะลิักษัณะ แต�ยงัไม�ทราบัรายลิะเอ่ยดโดยคร่ขอเริ�มท่�คำาถามท่�พบับั�อย  

รายลิะเอ่ยดคลิาสืเร่ยนัต�างๆ แลิะจำบัท่�ค่ปองสื�วนัลิดทา้ยเลิ�มนัะคะ

คุำาถามั่ท่�พบับ่ัอย

1. เรยีนผ่านช่องที่างไหน

ตั้อบั เร่ยนัผ�านักลุิ�มลิบััเฟซบุั�กค�ะ

2. เรยีนได้ต้ั้ล่อด้หรอ้ไม่่

ตั้อบั เร่ยนัไดต้ลิอด ไม�ม่กำาหนัดเวลิาจำำากดัค�ะ

3. จา่ยเงินช่องที่างไหน จา่ยแล่ว้ัเรยีนได้เ้ล่ยหรอ้เปั้ล่า่

ตั้อบั ติดต�อทางอินับ็ัอกซแ์ฟนัเพจำเฟซบุั�ก แอดมินัจำะใหเ้ลิขท่�บัญัช่ื่ หลิงั

จำากโอนัเงินัแลิว้สื�งหลิกัฐานัการโอนัมาทางอินับ็ัอกซ ์จำากนัั�นัเขา้เร่ยนัไดเ้ลิยค�ะ

4. คร้ตั้รวัจแบับัฝึั่ก็หดั้ไหม่

ตั้อบั ตรวจำแบับัฝ่่กหดัทุกชิื่� นัอย�างลิะเอ่ยดค�ะ

5. คร้ตั้รวัจแบับัฝึั่ก็หดั้ผ่านช่องที่างไหน

ตั้อบั ทำาแบับัฝ่่กหดัเป็นัไฟลิเ์วริด์สื�งมาทางอินับ็ัอกซเ์พจำนัะคะ แลิว้คร่

จำะตรวจำโดยเข่ยนัคอมเมน้ัทใ์หใ้นัไฟลิง์านั แลิะสื�งกลิบััทางอินับ็ัอกซค์�ะ

6. คร้อา่นอะไรใหบ้ัา้ง

ตั้อบั ในัคลิาสืเร่ยนัคร่อ�านัแลิะตรวจำแบับัฝ่่กหดัใหท้ั�งหมดค�ะ หาก
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ตอ้งการใหค้ร่อ�านันัอกเหน่ัอจำากแบับัฝ่่กหดั เชื่�นั อยากใหค้ร่อ�านันิัยายท่�เข่ยนั

เอาไว ้สืามารถสืมคัรเป็นัคลิาสื “มินิัอ�านั” ไดค้�ะ

7. คล่าสุมิ่นิอา่นก็บััคล่าสุที่ั �วัไปั้ คร้อา่นล่ะเอียด้ตั้า่งก็นัไหม่

ตั้อบั ไม�แตกต�างค�ะ ในัคลิาสืมินิัอ�านัคร่อ�านัแลิะทำาคอมเมน้ัท์ให้

เหม่อนัในัคลิาสืเร่ยนั เพ่ยงแต�ในัคลิาสืมินิัอ�านัเราเจำอกนััเพ่ยงแค�ครั�งเด่ยวดว้ย

การอ�านัแลิะทำาคอมเมน้ัท ์ดงันัั�นัจำะม่สื�วนัท่�คร่เข่ยนัสือนัใหใ้นัคอมเมน้ัทด์ว้ยว�า

ควรจำะเข่ยนัอย�างไร จำง่ทำาใหค้อมเมน้ัทแ์ลิด่ยาวกว�าของในัคลิาสือ่�นั แต�นัักเร่ยนั

ในัคลิาสือ่�นัๆ เราสืามารถคุยกนััไดห้ลิายครั�ง คร่สืามารถบัอกนัักเร่ยนัไดว้�าให้

ด่คลิิป Day 2 ซำ�า หร่อถามนัักเร่ยนัไดว้�า ม่ตรงไหนัของ Day 2 ท่�ไม�เขา้ใจำ แลิะ

คร่สืามารถอธิิ์บัายเพิ�มเติมในัอินับ็ัอกซ ์หร่อทำาคลิิปอธิิ์บัายเสืริมใหไ้ดค้�ะ

รายละเอ่ยดคุลาสเรย่น

1. Nov 001 – 004 “คลิาสื Nov 001 คลิาสืเร่ยนัเข่ยนันิัยายฉบับัั

สืมบั่รณ”์ เป็นัคลิาสืสืำาหรบััสืรา้งนัักเข่ยนัอาช่ื่พ ในัขณะน่ั� จำะม่เน่ั� อหาทั�งหมด  

6 Days ม่ 4 แบับัฝ่่กหดั ทั�งน่ั� คร่ไดเ้ล็ิงเห็นัว�า นัักเร่ยนัหลิายท�านัตอ้งการเร่ยนั

เฉพาะบัางเร่�องบัางตอนัเท�านัั�นั คร่จำ่งนัำาเน่ั� อหาในั Nov 001 มาแบั�งออกเป็นั

- Nov 002 คลิาสืแกไ้ขปัญหาเฉพาะจุำดการวางพล็ิอต 

- Nov 003 คลิาสืแกไ้ขปัญหาเฉพาะจุำดการบัรรยาย 

- Nov 004 คลิาสืแกไ้ขปัญหาเฉพาะจุำดการสืนัทนัา 

มาด่สืารบัญักนััค�ะว�าเร่ยนัอะไรบัา้ง

สุารบัญั้คอรส์ุเรยีน NOV 001

Day 1 ก็ารสุรา้งพื้ล็่อตั้ (เน่ั� อหาในั NOV 002) ความยาวคลิิป 

2.21.17 ชื่ั �วโมง

• ประเภ์ทของพล็ิอต 

• พล็ิอตหลิกัพล็ิอตรอง

• รายลิะเอ่ยดของเร่�อง

• ปมหลิกัปมรอง

• ปมหลิกัหลิายปม

• การคลิายปม

• ออกทะเลิค่ออะไร

• วธ่ิิ์การสืรา้งพล็ิอต

• วธ่ิิ์การเข่ยนัพล็ิอต

• การบัา้นั 1

• การบัา้นั 2

Day 2 ก็ารเปิั้ด้เร้�อง (ไม�ม่ในั Nov002-004) ความยาวคลิิป 

1.20.53 ชื่ั �วโมง

• เปิดเร่�องดว้ยวธ่ิิ์ไหนัไดบ้ัา้ง

• เปิดเร่�องท่�ไหนั (ของเสืน้ัเร่�อง) ด่

• การบัา้นั
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Day 3 - 5 ก็ารบัรรยาย (เน่ั� อหาในั Nov 003)

หน่วัยทีี่� 1 (Day 3) การเข่ยนัสื�วนัขยายแลิะการเร่ยงประโยค  

ความยาวคลิิป 1.14.10

• เทคนิัคการเข่ยนัสื�วนัขยาย

• วธ่ิิ์การบัรรยายฉาก

หน่วัยทีี่� 2 (Day 4) Show don’t tell (แสืดงโดยไม�บัอกตรงๆ) 

ความยาวคลิิป 1.00.29

• เทคนิัคท่� 1 การบัรรยายแบับั Show อารมณ์

• เทคนิัคท่� 2 บัรรยายการมองสิื�งรอบัขา้งผ�านัอารมณข์องตวัลิะคร

• เทคนิัคท่� 3 ใชื่ฉ้ากชื่�วย Show

• เทคนิัคท่� 4 ใชื่ค้ำาพด่ชื่�วยโชื่ว์

• ขอ้ควรระวงั Show don’t tell

หน่วัยทีี่� 3 (Day 5)  การบัรรยายขั�นัส่ืง (Tell don’t show)  ความ

ยาวคลิิป 1.24.49

• การใชื่โ้วหารแลิะการบัรรยายภ์าพพจำน์ั

• หวัใจำสืำาคญัในัการใชื่โ้วหารแลิะภ์าพพจำน์ั

Day 6 บัที่สุนที่นา (เน่ั� อหาในั Nov004) ความยาวคลิิป 1.59.48

• คุณเป็นันัักเข่ยนัแบับัไหนั

• ประโยชื่น์ัของบัทสืนัทนัา

• การสืรา้งบัทสืนัทนัา

• วธ่ิิ์เข่ยนัสิื�งท่�นั�าสืนัใจำ

• การสืรา้งบัทสืนัทนัาตวัลิะครหลิายตวั

• ใชื่บ้ัทสืนัทนัาหล่ิกเล่ิ�ยงบัรรยาย เขาพด่ – เขาบัอก

จำากสืารบัญัจำะเห็นัไดว้�า Nov001 จำะม่เน่ั� อหาครบั 6 วนัั แต�ถา้คุณ

ทยอยเร่ยนั Nov002-004 คุณจำะขาดเน่ั� อหาในั Day 2 ไป เพราะในั Day 2 จำะ

ม่เฉพาะในัคลิาสื Nov001 เท�านัั�นัค�ะ

สืำาหรบััราคาคอรส์ื เป็นัดงัน่ั� ค�ะ

Nov 001 ราคาเต็มขณะน่ั�  6,990 บัาท (จำะปรบััหลิกัส่ืตรแลิะปรบัั

ราคาข่� นัในัป่ 2564 ค�ะ)

Nov 002 ราคาเต็มขณะน่ั�  2,500 บัาท (จำะปรบััหลิกัส่ืตรแลิะปรบัั

ราคาข่� นัในัป่ 2564 ค�ะ)

Nov 003 ราคาเต็มขณะน่ั�  2,500 บัาท (จำะปรบััหลิกัส่ืตรแลิะปรบัั

ราคาข่� นัในัป่ 2564 ค�ะ)

Nov 004 ราคาเต็มขณะน่ั�  2,500 บัาท (จำะปรบััหลิกัส่ืตรแลิะปรบัั

ราคาข่� นัในัป่ 2564 ค�ะ)

2. Pre-nov 001 เน่ั�องจำากม่นัักเร่ยนัหลิายท�านัอยากเร่ยนัคลิาสื 

Nov001 แต�ไม�สืามารถชื่ำาระในัคราวเด่ยวได ้คลิาสืน่ั� จำง่ใหคุ้ณชื่ำาระเพ่ยง 3,500 

บัาท แลิะเร่ยนัเน่ั� อหาคร่�งแรก ค่อ Day 1-4 จำบัท่� Show don’t tell เม่�อคุณม่

สืะดวก สืามารถชื่ำาระอ่ก 3,490 บัาท แลิะเขา้เร่ยนัคลิาสืเต็มในักลุิ�ม Nov001 

ไดค้�ะ ทั�งน่ั� คลิาสื Pre-nov001 จำะไม�ม่การตรวจำการบัา้นันัะคะ ต�อเม่�อคุณเขา้

เร่ยนัในักลุิ�มคลิาสื Nov001 แลิว้ คร่จำะตรวจำการบัา้นัใหค้�ะ

3. Anc 001 คล่าสุปัั้�นตั้วััล่ะครขีั�นเที่พื้ หากใครม่ปัญหาในัการสืรา้ง

ตวัลิะคร สืรา้งออกมาแลิว้ม่บุัคลิิกซำ�าๆ ตวัลิะครแบันั ตวัลิะครไม�สืมจำริง หร่อไม�

สืามารถเขา้ถ่งตวัลิะครได ้คลิาสืน่ั� สืรา้งข่� นัมาเพ่�อแกไ้ขปัญหาเหลิ�าน่ั� โดยเฉพาะ

ค�ะ เน่ั�องจำากคลิาสืน่ั� อย่�ในัระหว�างการสือนั คร่ยงัสือนัไม�จำบัเน่ั� อหาทั�งหมด  

ดงันัั�นัรบักวนัขอสืารบัญัอพัเดตกบััแอดมินัทางอินับ็ัอกซเ์พจำนัะคะ ราคาเต็ม 

3,990 บัาทค�ะ เด่�ยวใหด่้สืารบัญัเน่ั� อหาเฉพาะท่�สือนัถ่งในัตอนัท่�เข่ยนัหนัังส่ือ

เลิ�มน่ั� ก�อนันัะคะ
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สุารบัญั้ Anc 001

Intro การสืรา้งโปรไฟลิต์วัลิะคร ความยาวคลิิป 34.06 นัาท่

• นิัยามแลิะประโยชื่น์ัของการเข่ยนัโปรไฟลิต์วัลิะคร

• การเข่ยนัโปรไฟลิต์วัลิะคร

• สิื�งท่�ไม�ควรเข่ยนัในัโปรไฟลิต์วัลิะคร

การเข่ยนัโปรไฟลิต์วัลิะคร

1. เพศ

ตวัลิะครชื่าย ความยาวคลิิป 1.19.05 ชื่ั �วโมง

• ลิกัษัณะทั �วไป

• ความแตกต�างระหว�างตวัลิะครชื่ายแลิะหญิง (ความคิด อารมณ ์

พยาธิิ์สืภ์าพทางสืมอง)

• การสืรา้งตวัลิะครชื่าย 

Ideal man

บัทสืนันัาของตวัลิะครชื่าย

คลิิเชื่�

ตวัลิะครหญิง ความยาวคลิิป 55.11 นัาท่

การสืรา้งตวัลิะครหญิง

การสืรา้งตวัลิะครหญิงแกร�ง 

• ลิกัษัณะตวัลิะครหญิงแกร�ง

• เทคนิัคพิเศษั

• คลิิเชื่�

ตวัลิะครเพศทางเล่ิอก ความยาวคลิิป 1.44.06 ชื่ั �วโมง

การสืรา้งตวัลิะครท่�ม่ความหลิากหลิายทางเพศ 

สิื�งท่�นัักเข่ยนัตอ้งทราบั 

• เพศท่�สืงัคมช่ื่� บัอก

• การเปล่ิ�ยนัเพศทางสืงัคม

• ภ์าพลิกัษัณท่์�สืรา้งโดยส่ื�อ

โปรไฟลิพิ์เศษัท่�ตอ้งร�างเพิ�ม

สิื�งท่�ตอ้งระวงั

2. ช่ื่�อ ความยาวคลิิป 1.49.47 ชื่ั �วโมง

สิื�งท่�ตอ้งคำาน่ังถ่งในัการตั�งช่ื่�อ

ประเภ์ทของช่ื่�อ

ท่�มาของนัามสืกุลิ

แหลิ�งในัการคิดหร่อคน้ัหาช่ื่�อ

3. อายุ 

ทารกแลิะเด็ก ความยาวคลิิป 1.23.38 ชื่ั �วโมง

ตรรกะของเด็ก

จำิตวทิยา

ขอ้ควรระวงั

การสืรา้งบุัคลิิกเด็ก

วยัรุ�นัตอนัตน้ัแลิะวยัรุ�นั ความยาวคลิิป 48.00 นัาท่

ลิกัษัณะเฉพาะ จำิตวทิยา แลิะความคิดของเด็กวยัรุ�นัแต�ลิะชื่�วง
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ผ่ใ้หญ� ความยาวคลิิป 58.58 นัาท่

ลิกัษัณะของผ่ใ้หญ�ดา้นัต�างๆ 10 ดา้นั เชื่�นั การผสืานัขอ้ขดัแยง้  

การวางตวัทางดา้นัสืงัคม ทศันัของผ่ใ้หญ�

วยักลิางคนั ความยาวคลิิป 43.29 นัาท่

ลิกัษัณะตวัลิะครวยักลิางคนั

• ร�างกาย

• สืงัคม

• บุัคลิิก

• ทกัษัะพิเศษัของวยักลิางคนั

วยัชื่รา ความยาวคลิิป 1.11.18 ชื่ั �วโมง

ลิกัษัณะทั �วไป

ประเภ์ทของผ่ส่้ืงวยั

บุัคลิิกตวัลิะครส่ืงอายุ

วธ่ิิ์การเข่ยนัอายุลิงในันิัยาย ความยาวคลิิป 25.39 นัาท่

• บัรรยาย

• พด่

• บัริบัทแลิะการมองโลิก

• อ่�นัๆ

4. เช่ื่� อชื่าติ ความยาวคลิิป 1.34.13 ชื่ั �วโมง

I. ประโยชื่น์ัของการเข่ยนัตวัลิะครเช่ื่� อชื่าติต�างๆ

II. ขอ้ควรระวงั

III. ขอ้ควรระวงัเร่�องการเหยย่ดเช่ื่� อชื่าติ

IV. การบัรรยายเช่ื่� อชื่าติ

5. ชื่นิัดของตวัลิะคร 

ชื่นิัดของตวัลิะคร ความยาวคลิิป 56. 45 นัาท่

Types แลิะ Archetypes

ชื่นิัดหร่อประเภ์ทของตวัลิะคร (Types)

I. แบั�งตามความสืำาคญั

• ตวัลิะครหลิกั (Main Character หร่อ MC)

1.1 ตวัลิะครหลิกั ค่อ พระเอกใชื่�หร่อไม�

1.2 ตวัลิะครหลิกั ค่อ ผ่บ้ัรรยาย ใชื่�หร่อไม�

MC ม่ไดก่้�ตวั

เคล็ิดลิบััการสืรา้ง MC

(ตวัลิะครรองแลิะตวัประกอบัฉาก ความยาวคลิิป 1.33.27 ชื่ั �วโมง)

•  ตวัลิะครรอง (Supporting Character หร่อ SC)

ประโยชื่น์ัของ SC

สิื�งท่�ตอ้งระล่ิกเก่�ยวกบััการสืรา้ง SC

เคล็ิดลิบััการสืรา้ง SC ท่�นั�าสืนัใจำ

ปัญหาตวัลิะครหาย 

• ตวัประกอบัฉาก (Extras)

Extras เขา้ฉากยงัไง
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I I. แบั�งตามคุณภ์าพ

1. ตวัลิะครพลิวตั # ตวัลิะครคงท่�

ตวัลิะครพลิวตั ความยาวคลิิป 1.11.44 ชื่ั �วโมง

เม่�อไหร�ท่�ตวัลิะครควรพลิวตัร (Dynamic)

วธ่ิิ์สืรา้งตวัลิะครพลิวตั (Dynamic)

ตวัลิะครคงท่� ความยาวคลิิป 39.31 นัาท่

ลิกัษัณะทั �วไป

เม่�อไหร�ตวัลิะครควรคงท่�

2. ตวัลิะครกลิม/แบันั ความยาวคลิิป 1.04.31 ชื่ั �วโมง

ตวัลิะครกลิม (ลิกัษัณะทั �วไป/ ทำาไมตอ้งกลิม)

ตวัลิะครแบันั (ลิกัษัณะ/ ขอ้เส่ืยของตวัลิะครแบันั/ ขอ้ด่ของตวัลิะคร

แบันั/ ตวัลิะครแบันัควรใชื่เ้ม่�อไหร�)

3. ตวัลิะครแบับัพิมพเ์ด่ยว (Stereotype) ความยาวคลิิป 1.08.32 

ชื่ั �วโมง

ประเภ์ท 

Positive Stereotype ความเช่ื่�อดา้นับัวก

Negative Stereotype ความเช่ื่�อดา้นัลิบั

ขอ้ด่-ขอ้เส่ืย

การสืรา้ง Stereotype ชื่ั�นัเซ่ยนั

4. ตวัลิะครแบับัธิ์รรมเน่ัยมนิัยม (Stock Character)

ขอ้ด่-ขอ้เส่ืย

วธ่ิิ์ทำาตวัลิะครธิ์รรมเน่ัยมนิัยมใหน้ั�าสืนัใจำ

5. ตวัลิะครสืญัลิกัษัณ ์(Symbolic Character) ความยาวคลิิป 51.31 

นัาท่

ประโยชื่น์ัของการสืรา้งตวัลิะครสืญัลิกัษัณ์

ประเภ์ท

ตวัลิะครม่สืภ์าพแทนัสิื�งเราจำะส่ื�อ

ตวัลิะครม่สืถานัะเท่ยบัเท�ากบััสิื�งท่�จำะส่ื�อ

I I I. แบั�งตามบัทบัาท

ตวัลิะครตน้ัแบับั (Archetypes)

6. ลิกัษัณะภ์ายนัอก (ร่ปร�างหนัา้ตา), ลิกัษัณะจำำาเพาะ

7. บุัคลิิกภ์าพ (MBTI บุัคลิิกภ์าพ 16 แบับั) แลิะการมองตนั

8. ไลิฟ์้สืไตลิ์

9. พ่� นัฐานัครอบัครวัแลิะความสืมัพนััธิ์ท์างครอบัครวั

10. สิื�งแวดลิอ้ม รวมถ่งคนัรอบัขา้ง (เพ่�อนั เพ่�อนัสืนิัท คนัท่�ทำางานั) 

11. ประสืบัการณท์างดา้นัความรกั เซ็กซ ์แลิะปฏิสืมัพนััธิ์ต์�อเพศตรง

ขา้ม

12. ขอ้ด่หร่อจุำดแข็งของตวัลิะคร

13. ขอ้บักพร�อง ขอ้ดอ้ย แลิะจุำดอ�อนั

14. เป้าหมาย (goal) แลิะภ์ารกิจำ รวมถ่งแรงขบัั (motive)

15. ความเช่ื่�อหร่อความคิดผิดๆ 

16. ความขดัแยง้ในัตวัเองหร่อปมในัจำิตใจำ

17. Mask & Counter Mask

18. สิื�งท่�สืำาคญัท่�สุืดในัช่ื่วติตวัลิะคร แลิะสิื�งท่�ทำาใหต้วัลิะครทนัไม�ได้

19. การเปล่ิ�ยนัแปลิงของตวัลิะครเม่�อจำบัเร่�อง

20. Dark room



196 197

เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

การนัำาอาชื่ญาวทิยามาใชื่ก้บััตวัลิะคร

ระยะห�างทางจำิตใจำ (ทริคบัรรยายใหเ้ขา้ถ่งตวัลิะคร)

มุมมองสืายตา (POV)

4. SS 001 คล่าสุเรยีนเขีียนเร้�องสุั�น ม้่อรางวัลั่ปัั้�นได้ ้สืำาหรบััผ่ท่้�

สืนัใจำการเข่ยนัเร่�องสืั�นั แต�สืรา้งธ่ิ์มไม�เป็นั สืรา้งพล็ิอตจำากธ่ิ์มไม�ได ้ไม�ร่ว้�าเข่ยนั

ยงัไงใหส้ืั�นั แลิะไม�ร่ว้�าเร่�องสืั�นัท่�จำะไดร้างวลัิตอ้งม่การพฒันัาของตวัลิะคร หร่อ

แมว้�าจำะร่ ้แต�เข่ยนัไม�เป็นั คร่เปิดคลิาสืน่ั� เพ่�อคุณเลิยค�ะ มาด่สืารบัญักนัันัะคะ

สุารบัญั้ SS001

หน่วัยทีี่� 1 ก็ารบัา้นก่็อนเรยีน (การบัา้นัก�อนัเร่ยนัค่อคร่จำะลิงลิิงก์

เร่�องสืั�นัเส่ืยงใหไ้ปฟัง หร่อลิงเร่�องสืั�นัใหอ้�านัค�ะ)

หน่วัยทีี่� 2 

Day 1 องคป์ั้ระก็อบัเร้�องสุั�นแล่ะอธิบัายศพัื้ที่ ์ความยาวคลิิป 

1.03.22 (หน่ั�งชื่ั �วโมงสืามนัาท่)

• องคป์ระกอบัเร่�องสืั�นั

• การสืรา้งเร่�องสืั�นั

• ศพัทเ์ก่�ยวกบััเร่�องสืั�นัท่�ควรร่ ้

1. Conflict vs. Complex vs. Suspense

2. Tension

3. Crisis (Crisis vs. Climax)

หน่วัยทีี่� 3 

Day 2 ธีม่แล่ะก็ารสุรา้งธีม่ ความยาวคลิิป  54.40 นัาท่

1. สิื�งท่�จำะทำาใหช้ื่นัะการประกวด

2. การสืรา้งธ่ิ์ม

2.1 Topic vs. Concept

2.2 การสืรา้งธ่ิ์ม vs. การสืรา้งพล็ิอต

2.3 การสืรา้งธ่ิ์ม

2.3.1 การสืรา้ง Topic

2.3.2 การขบัคิดแลิะต่วาม

2.3.3 การเข่ยนัธ่ิ์ม

3. การสืรา้งพล็ิอตเพ่�อสืนัับัสืนุันัธ่ิ์ม

หน่วัยทีี่� 4 

Day 3 ก็ารพื้ฒันาธีม่ใหเ้ป็ั้นเร้�องสุั�น ความยาวคลิิป 1.19.10 

(หน่ั�งชื่ั �วโมงสิืบัเกา้นัาท่)

• ความสืมัพนััธิ์ร์ะหว�างธ่ิ์ม พล็ิอต แลิะตวัลิะคร

• Need ตอ้งจำริงเสืมอ Want ตอ้งลิวงเสืมอ จำริงไหม?

• การพฒันัาของตวัลิะคร (ARC) 

• โครงสืรา้งพล็ิอต 3 สื�วนั (3 Act structure)

หน่วัยทีี่� 5 

Day 4 ก็ารพื้ฒันาเร้�องสุั�น 8 จดุ้ ความยาวคลิิป  1.30.08 (หน่ั�ง

ชื่ั �วโมง 30 นัาท่)

• การพฒันัาเร่�องสืั�นัแบับัตรง

• การพฒันัาเร่�องสืั�นัแบับัยอ้นักลิบัั

• การจำบัเร่�องสืั�นั (ความลิบััท่�จำะทำาใหเ้ร่�องสืั�นัจำบัด่แลิะม่คุณค�า)
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หน่วัยทีี่� 6 

Day 5 ก็าร ‘เขีียน’ บัที่สุนที่นาแล่ะบัรรยายในเร้�อสุั�น

Day 5 Ep.1 ก็ารเปิั้ด้เร้�องสุั�น ความยาวคลิิป 58.11 นัาท่

• การเปิดเร่�อง

• การพฒันัาเร่�องสืั�นั 8 จุำดของคร่วลัิภ์์

• การเข่ยนัข่� นัตน้ัเร่�องใหค้นัอ�านัอยากส่ืบัสืาวราวเร่�องต�อไป 

(Hook)

Day 5 Ep.2 บัรรยายยงัไงใหสุ้ั�นแตั้โ่ด้นใจ ความยาวคลิิป 

1.46.25 ชื่ั �วโมง (หน่ั�งชื่ั �วโมงส่ื�สิืบัหกนัาท่)

• เร่�องสืั�นัเข่ยนัยงัไงใหส้ืั�นั

• บัรรยายยงัไงใหส้ืั�นัแต�โดนัใจำ

- การใชื่ค้ำาตรงไปตรงมา

- การบัรรยายฉาก (Setting) รวมถ่งเทคนิัคการไม�บัรรยายฉาก

- Tell don’t show 

• การเข่ยนับัรรยายแทนัซ่นั

• การใชื่บ้ัทสืนัทนัาแทนัซ่นั

• บัรรยายยงัไงใหอิ้นั

Day 5 Ep.3 บัที่สุนที่นาในเร้�องสุั�น (ปิั้ด้คอรส์ุ) ความยาวคลิิป 

32.02 นัาท่

• วธ่ิิ์ทำาบัทสืนัทนัาใหส้ืั�นัแต�โดนัใจำ

• การบัา้นั

สืำาหรบััคลิาสืน่ั� ราคาเบัาๆ แค� 1,990 บัาท แถมใชื่ค่้ปองสื�วนัลิดไดอ่้ก 

อ�านัแลิะตรวจำการบัา้นัเต็มพิกดัเหม่อนัเดิม เร่ยกว�าจำ�าย 1,990 อย�างกบััได ้

90,000

5. Con 001 คอรส์ืเร่ยนัเข่ยนับัทความ 3 วนััส่ื� Content Writer ม่อ

อาช่ื่พ สืำาหรบััผ่ท่้�ตอ้งการรบััเข่ยนับัทความใหก้บััเว็บัไซต์ หร่อเผยแพร�ตาม

แพลิตฟอรม์ต�างๆ คลิาสืน่ั� สืรา้งมาเพ่�อคุณค�ะ 

สุารบัญั้ Con 001

Day1 ป้ั้พ้ื้� นฐาน ความยาวคลิิป 1.07.55 ชื่ั �วโมง

• ชื่�องทางทำาเงินั (การทำา Content การทำาอ่บุั�คสื)์

• เข่ยนัอย�างไรใหไ้ม�ลิะเมิดลิิขสิืทธิิ์�

• ขั�นัตอนัการเข่ยนับัทความ 

• การเล่ิอกธ่ิ์มในัการเข่ยนั

• วธ่ิิ์การทำาช็ื่อตโนัต้

• การบัา้นัครั�งท่� 1

คลิิปเสืริม จำำาลิองการช็ื่อตโนัต้ ความยาวคลิิป 7.29 นัาท่

Day 2.1 ก็ารเขีียนนำาเร้�อง ความยาวคลิิป 45.28 นัาท่

• สิื�งท่�ไม�ควรทำาในันัำาเร่�อง

• วธ่ิิ์นัำาเร่�อง (ประเภ์ทของนัำาเร่�องแลิะวธ่ิิ์เข่ยนัในัแบับัต�างๆ)

• การบัา้นั
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Day 2.2 ร้ปั้แบับัขีองก็ารเขีียนนำาเร้�อง สุำาหรบััคนเขีียนไม่่เป็ั้น 

ความยาวคลิิป 29.07 นัาท่

• แพทเทรินันัำาเร่�อง (สืำาหรบััผ่ฝ่้่กเข่ยนั)

• วธ่ิิ์เข่ยนั กรณ่คิดไม�ออก

• การบัา้นันัำาเร่�อง 10 ขอ้

Day 3 ก็ารเขีียนเน้� อหาบัที่ควัาม่แล่ะสุรุปั้ ความยาวคลิิป 1.23.47 

ชื่ั �วโมง

1. เน่ั� อหา

• การกำาหนัดจุำดประสืงคข์องเร่�อง

• การวางทิศทางการเข่ยนั

• การบัา้นั

2. สืรุป

• วธ่ิิ์เข่ยนัสืรุปร่ปแบับัต�างๆ

• การบัา้นั

คลิิปเสืริม วธ่ิิ์ทำาให ้Content ของคุณม่ประสิืทธิิ์ภ์าพในัการโนัม้นัา้วส่ืง 

ความยาวคลิิป 4.18 นัาท่

คลิิปเสืริม วธ่ิิ์เร่ยงประโยคในังานัเข่ยนั ความยาวคลิิป 25.49 นัาท่

คลิิปเสืริม 5 เทคนิัคผลิิตบัทความสืดใหม� สืปินั แลิะร่ไรท้ ์ความยาว

คลิิป 19.34 นัาท่

อาช่ื่พ Content writer เป็นัอาช่ื่พท่�ม่อตัราการขยายตวัค�อนัขา้งส่ืง 

เพราะเพจำทุกเพจำ เวบ็ัทุกเวบ็ั แพลิตฟอรม์หลิายแพลิตฟอรม์ลิว้นัตอ้งการเน่ั� อหา 

ทั�งเพ่�อเผยแพร�ในัร่ปแบับัของบัทความ หนัังส่ือเส่ืยง หร่อคลิิป คอรส์ืน่ั� ราคา 

3,300 บัาท เร่ยนัจำบัลิงสืนัามรบัังานัไดเ้ลิย หากทำาจำริงจำงันั�าจำะถอนัทุนัค่นัได้

ภ์ายในั 1 เด่อนัค�ะ 

6. มิ่นิอา่น คุณสื�งงานัมาใหค้ร่ คร่อ�านัแลิะทำาคอมเมน้ัทใ์ห ้1 ครั�งต�อ 

1 งานั ราคาหนั้าลิะ 700 ลิดทนััท่สืำาหรบััผ่ท่้�อ�านัหนัังส่ือเลิ�มน่ั� เหล่ิอหนั้าลิะ 

449 บัาท สืามารถใชื่ค่้�กบััค่ปองสื�วนัลิดไดค้�ะ

พบักับััคุป่องส่วนลดหน�าถดัไปนะคุะ
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เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

คุป่องสว่นลด No.3

มิั่นิอ่าน

เริ�มใชื่ไ้ดต้ั�งแต�วนััน่ั� เป็นัตน้ัไป

ลดทนัท่
2,000 บัาท

เม้่�อตั้อ้งจา่ยจรงิ 7,000 บัาที่ขึี� นไปั้

** ตอ้งแสืดงค่ปองน่ั� ก�อนัการชื่ำาระเงินัเท�านัั�นั

ช่�อเฟื่ซท่�ใช�เรย่น………………………………….……

ค่ปองน่ั� ไม่่สืามารถใชื่ร้�วมกบััค่ปองหร่อสื�วนัลิดอ่�นัได ้

หมดอายุวนััท่� 31 ธิ์นััวาคม 2565



คุป่องสว่นลด No.4

คุลาสใดก็ัได�

เริ�มใชื่ไ้ดต้ั�งแต�วนััน่ั� เป็นัตน้ัไป

ลดทนัท่
500 บัาท

** ตอ้งแสืดงค่ปองน่ั� ก�อนัการชื่ำาระเงินัเท�านัั�นั

ช่�อเฟื่ซท่�ใช�เรย่น………………………………….……

ค่ปองน่ั� ไม่่สืามารถใชื่ร้�วมกบััค่ปองหร่อสื�วนัลิดอ่�นัได ้

หมดอายุวนััท่� 31 ธิ์นััวาคม 2565

คุป่องสว่นลด No.2

ANC 001

นกััเข่ยนม่ั่อทองปั�นตวัละคุรขั�นเทพ

เริ�มใชื่ไ้ดต้ั�งแต�วนััน่ั� เป็นัตน้ัไป

ลดทนัท่
1,500 บัาท

** ตอ้งแสืดงค่ปองน่ั� ก�อนัการชื่ำาระเงินัเท�านัั�นั

ช่�อเฟื่ซท่�ใช�เรย่น………………………………….……

ค่ปองน่ั� ไม่่สืามารถใชื่ร้�วมกบััค่ปองหร่อสื�วนัลิดอ่�นัได ้

หมดอายุวนััท่� 31 ธิ์นััวาคม 2565



คุป่องสว่นลด No.1

Nov 001

เรย่นเข่ยนนิยายฉบับััสมั่บัร่ณ์

เริ�มใชื่ไ้ดต้ั�งแต�วนััท่� 1 มกราคม 2564 เป็นัตน้ัไป

ลดทนัท่
1,000 บัาท

** ตอ้งแสืดงค่ปองน่ั� ก�อนัการชื่ำาระเงินัเท�านัั�นั

ช่�อเฟื่ซท่�ใช�เรย่น………………………………….……

ค่ปองน่ั� ไม่่สืามารถใชื่ร้�วมกบััค่ปองหร่อสื�วนัลิดอ่�นัได ้

หมดอายุวนััท่� 31 ธิ์นััวาคม 2565



คุป่องส่วนลด
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เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้เขีียนนิยายฉบับััตั้ั�งไขี ่ไม่มี่่พ้ื้� นฐานก็็ปัั้�นเล่่ม่ได้้ ครููวัลั่ภ์ปั์ั้�นนัก็เขีียน

คุป่องสว่นลด No.6

คุลาสใดก็ัได�

เริ�มใชื่ไ้ดต้ั�งแต�วนััน่ั� เป็นัตน้ัไป

ลดทนัท่
300 บัาท

** ตอ้งแสืดงค่ปองน่ั� ก�อนัการชื่ำาระเงินัเท�านัั�นั

ช่�อเฟื่ซท่�ใช�เรย่น………………………………….……

ค่ปองน่ั� ไม่่สืามารถใชื่ร้�วมกบััค่ปองหร่อสื�วนัลิดอ่�นัได ้

หมดอายุวนััท่� 31 ธิ์นััวาคม 2565



คุป่องสว่นลด No.5

คุลาสใดก็ัได�

เริ�มใชื่ไ้ดต้ั�งแต�วนััน่ั� เป็นัตน้ัไป

ลดทนัท่
300 บัาท

** ตอ้งแสืดงค่ปองน่ั� ก�อนัการชื่ำาระเงินัเท�านัั�นั

ช่�อเฟื่ซท่�ใช�เรย่น………………………………….……

ค่ปองน่ั� ไม่่สืามารถใชื่ร้�วมกบััค่ปองหร่อสื�วนัลิดอ่�นัได ้

หมดอายุวนััท่� 31 ธิ์นััวาคม 2565



วิัธีก็ารสุง่คป้ั้อง: โปรดเข่ยนัช่ื่�อเฟซท่�จำะใชื่เ้ร่ยนัดว้ยปากกาลิงในัค่ปอง

สื�วนัลิด แลิว้ถ�ายร่ปหร่อสืแกนัสื�งมาทางอินับ็ัอกซเ์พจำโดยไม�ตอ้งตดัค่ปองสื�งทาง

ไปรษัณ่ยค์�ะ
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