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เด็กวันวาน....เด็กวันนี้

 เด็กวันวาน....หากตองการติดตอขอเงินจากทางบาน

หรือติดตอกับเพื่อนที่อยูตางจังหวัด วิธีที่งายและใชกันมาก

ที่สุดก็คือการเขียนจดหมาย

 มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ใชโทรศัพท 

 การใชโทรศัพทในสมัยของลุงไมใชเรื่องงาย เพราะ

บานไหนที่มีโทรศัพทใชก็นับวามีฐานะดีหนอย

 โทรศัพทสาธารณะ ยิ่งไมตองพูดถึง ไมใชมีนอย

แตไมมีเลยทีเดียว

 ดังนั้น เด็กวันวาน....จึงเขียนจดหมายเกง   

 โดยเฉพาะการเขียนจดหมายขอเงินจากทางบาน

ตองมีทั้งเหตุและผลครบถวน

 เพราะหากเขียนไมดี ก็คงอดไดเงิน โดยเฉพาะเงิน

พิเศษ

 นอกจากการเขียนจดหมายขอเงินหรือการเขียน

จดหมายจีบแฟนแลว 

 โรงเรียนนับเปนแหลงสำคัญท่ีเด็กวันวาน....ไดฝกหัด

เรื่องการเขียน

 เพราะมีการเร ียนการสอนวิชาเร ียงความและ

ยอความ รวมทั้งมีการสอบในวิชานี้ดวย

 นอกจากนั้น ขอสอบสวนใหญเปนขอสอบอัตนัย

เด็กวันวาน....จึงไดใชความรูในวิชาเรียงความไดอยางเต็มที่ 

 เพราะคำตอบที่ไดคะแนนดีนั้น นอกจากมีเหตุมีผล

พรอมแลว ยังตองเรียบเรียงใหเขาใจงาย รวมทั้งนาอานดวย

 ตางกับเด็กวันนี ้ .....เพราะความกาวหนาของ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปจจุบัน ทำใหการสื่อสารระหวางกัน

สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 การสื่อสารที่วานี้ นอกจากการใชโทรศัพทมือถือ

แลว อินเทอรเนตก็นับวามีสวนสำคัญเปนอยางมาก 

 สมัยกอนการใชอินเทอรเนตน้ัน ตองใชคอมพิวเตอร

ท่ีบาน และตอมาก็ใช Notebook แตในปจจุบันน้ัน สามารถ

ใชอินเทอรเนตทางโทรศัพทมือถือกันแลว

 โปรแกรมตางๆ ที่ใชในการติดตอสื่อสารกัน ก็มี

หลายทาง เชน hi 5, Facebook และ Twitter เปนตน

 แนนอนวาการใชเครื่องมือสื่อสารเหลานี้ ตองมี

คาใชจายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผูที่ตองเสียคาใชจายคาเวลา

(Air time) ซึ่งคิดเงินตามจำนวนเวลาที่ใช

 ดังนั้น การใชภาษา จึงตองสั้น หรือมีรหัสที่เขาใจ

กันเฉพาะผูที่ตองการสื่อสารเทานั้น

 เมื่อใชนานๆ เขา ภาษาเหลานี้ก็ติดมากับการใช

ภาษาประจำวันดวย

 เรื ่องการติดตอกันทางจดหมายของเด็กวันนี ้....

อาจจะมีอยูบาง แตก็ถือวานอยมาก

 เพราะนอกจากเทคโนโลยีดังกลาวขางตนแลว

เด็กวันนี้....ไมคอยไดฝกหัดในการเขียนกันมากนัก 

 การฝกการเขียนในโรงเรียนก็มีนอยลง 

 แมวาในปจจุบันยังมีการเรียนการสอนเร่ืองการเขียน

สอดแทรกอยูในวิชาภาษาไทย ในหัวขอเรื่องการเขียน

 และยังมีกิจกรรมรักการอานที ่ใหนักเรียนอาน

เรื่องราวตางๆ เชน ขาว บทความ เรื่องสั้น และเขียนสรุป

สาระสำคัญ ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับการยอความ 

 แตโดยที่ขอสอบสวนใหญเปนแบบปรนัย ถูกผิด

เลือกคำตอบที่ถูกตอง หรือเติมคำในชองวาง 

 ขอสอบแบบอัตนัย ชนิดที ่ใหเด็กวันนี ้....เขียน

บรรยายนั้นแทบจะไมมี  

 สรุปแลว การเรียนรู เรื ่องการเขียนจากโรงเรียน

ของเด็กวันนี้... จึงมีนอยกวาเด็กวันวาน.....

 ดังนั้น หากเด็กวันนี้...ตองการเขียนดี ก็จำเปนตอง

ขวนขวายเรียนรูเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะเรียนพิเศษจากครูหรือ

ดวยวิธีการตางๆ

 ลุงเห็นวา การเขียนภาษาไทยที่ดี เปนสิ่งสำคัญ

อยางยิ่ง
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 ประกอบกับการเขียนนั้น เปนสิ่งที่ฝกหัดกันได

 ลุงจึงอยากแนะนำใหหลานๆ ฝกหัดเรื่องการเขียน

ใหมากขึ้น

 การเขียนท่ีดีน้ัน นำมาใชประโยชนในชีวิตประจำวัน

และการทำงาน ทั้งงานราชการและเอกชน เปนอยางมาก

 เพราะความสำเร็จในการทำงานนั้น ประกอบ

ไปดวย “การคิดดี การเขียนดี การพูดดีและการทำดี”

 จะเปนไดวาการเขียนดี เปนสวนสำคัญที่หลาน

จะประสบความสำเร็จในการทำงานดวย

 หลานๆ อยากทราบไหมละวา จะฝกหัดอยางไร

ถึงจะเขียนดี

 ลุงขอถือโอกาสนี้ แนะนำในการฝกหัดการเขียนให

๕ ประการ คือ

 ประการแรก ตองคำนึงอยูเสมอวา การเขียนที่ดี

ควรมีการเกริ่นนำกอน ตามดวยเนื้อหาสาระ และบทสรุป  

 ประการที่สอง ก็คือการอาน ผูที่อานมาก จะจดจำ

วิธีการเขียน โดยเฉพาะขอเขียนที่ทำใหเราอานแลวเขาใจ

ไดงาย

 การอานจากเรื่องที่เราเขาใจงาย จะทำใหเราซึบซับ

วิธีการเขียนเหลานี้

 ประการที่สาม ก็คือ หัดเขียนเรื่องราวใดๆ ก็ได

เขียนแลวทิ้งไวซักวันสองวัน แลวกลับมาอานใหม

 หลานจะพบขอบกพรองตางๆ ที่เขียนไวมากมาย

เชน อานแลวไมเขาใจ ไมมีเหตุผลเพียงพอ หรือไมตอเน่ืองกัน

 เมื ่อพบขอบกพรองในเรื ่องใด ก็พยายามแกไข

ขอบกพรองนั้น

 ประการที่สี่ ธรรมศึกษา ทำเชนเดียวกับประการ

ที่สาม แตแทนที่จะเก็บไวอานเอง ก็สงเรื่องที่เราเขียนนั้น

ไปใหผูอื่นไดอาน จะเปนบิดามารดา พี่นองหรือเพื่อนฝูงก็ได 

 แลวขอใหเขาวิจารณ แลวนำคำวิจารณเหลานั้นมา

พิจารณาปรับปรุงแกไข

 เมื่อทำบอยๆ เขา ก็จะเขียนไดดีขึ้น

 ประการสุดทาย ก็คือ สมัครเขาเรียนธรรมศึกษา

ไมวาจะเปนระดับใด จะชวยใหหลานเขียนไดดียิ่งขึ้น เพราะ

การเรียนธรรมศึกษานั้น ขอสอบจะเปนกระทูธรรม ซึ่งตอง

เขียนตอบในลักษณะเรียงความ

 ปญหาสำคัญก็คือ หลานพรอมที่จะฝกหัดเรื่อง

การเขียนกันแลวหรือยัง
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