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เรื่องสั้นเปนศัพทเฉพาะ หมายถึงวรรณกรรมรอยแกวบันเทิงคดีประเภทหนึ่ง
มีโครงเรื่องซึ่งประกอบดวยเหตุการณ ตัวละครในเรื่องมีนอย ขอขัดแยงหรือปญหา
ชีวิตของตัวละครจึงนอยไปดวย และมักมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคนทั่วไป ตามที่
กลาวนี้เรื่องสั้นจะคลายกับนวนิยายคือมีเนื้อเรื่องที่ผูแตงพยายามแตงใหสมจริงตาม
ลักษณะชีวิตมนุษย เรื่องสั้นตางกับนวนิยายในประการสําคัญบางประการคือนวนิยาย
กลาวถึงชีวิตของคนหลายคน หลายดาน และมีเหตุการณในเรื่องซึ่งซับซอน หลาย
เหตุการณ แตเรื่องสั้นมีนอย อีกประการหนึ่งตัวบุคคลในนวนิยายอาจพัฒนาลักษณะ
นิสัยเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณของตนในเนื้อเรื่อง แตตัวละครในเรื่องสั้นจะ
คอย ๆ เปลี่ยนไมได ถาจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยก็จะตองเปนไปอยาง
รวดเร็ว ทั้งนี้เพราะขนาดของเรื่องบังคับอยู นักเรียนเคยศ฿กษามาแลวในหนังสือ
เรียนภาษาไทย ชุดทักษะสัมพันธ จะเห็นไดวาเรื่องสั้นเปนวรรณกรรมประเภทหนึ่ง
ที่มีรูปแบบเฉพาะ ไมใชวรรณกรรมขนาดสั้น ๆ ประเภทใดก็ไดอยางที่มักมีผูเขาใจ
กัน เนื้อเรื่องของเรื่องสั้นจะเกี่ยวกับอะไรก็ได อาจเปนเรื่องชวนขัน การผจญภัย
เรื่องลึกลับ เรื่องมีเคาความจริง เรื่องเหนือธรรมชาติ เหนือวิสัย การสืบสวน
และเรื่องเกี่ยวกับแบบลักษณะนิสัยหรือจิตใจมนุษย หรือเรื่องเกี่ยวกับสังคมมนุษยก็
ไดทั้งสิ้น เรื่องสั้นทุกเรื่องยอมประกอบดวยเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลา
และเปนเหตุผลแกกัน เหตุการณสําคัญที่ประมวลกันซึ่งเขาเปนเรื่องราวนี้เรียกวา
โครงเรื่อง เรื่องสั้นสมัยใหมอาจไมมีโครงเรื่อง พฤติกรรมของตัวละครและความ
เปลี่ยนแปลงผันแปรของเหตุการณในเรื่องมีนอยหรืออาจไมมีเลย แตเรื่องสั้นสวน
ใหญยังคงมีลักษณะตามแบบเดิม คือมีแกนเรื่องเปนแกนกลาง เหตุการณตาง ๆ ใน
เรื่องดําเนินไปอยางรวดเร็ว เรื่องจึงสั้นและตรงเขาสูจุดตอน สุดขั้น หรือที่เรียก
เปนภาษาอังกฤษวาไคลแมกซเกิดขึ้นในตอนจบ หรือเกือบจบ บางครั้งจะปรากฎใน
บรรทัดสุดทายของเรื่องเลยทีเดียว อาจมีขอแตกตางไปบางในดานกลวิธีคือนําเอา
จุดสุดขั้นมาไวในตอนตนแลวใชกลวิธีดําเนินเรื่องยอนตนไปจากจุดนี้ แตไมวาจะใช
กลวิธีใด การดําเนินเรื่องจะตองสั้นกระชับรัดกุม
1855
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ตลาดการเงินไทยที่มีลักษณะของความเปนเสรีมากขึ้นในปจจุบันนั้นไดกระตุนใหสถาบันการเงินตาง ๆ 92
ตองเรงปรับตัวเพื่อรับกับเวทีการแขงขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต เงินทุนที่เพียงพอก็เปนปจจัยสําคัญ 196
ประการหนึ่งที่จะเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ การระดมทุนของสถาบันการเงินในอดีตที่ผานมา 290
มานั้นมักอาศัยแหลงเงินทุนจากเงินฝากของประชาชนและเงินทุนจากสวนของผูถือหุนแตในปจจุบันนี้สถาบัน 387
การเงินหลายแหงใหความสําคัญกับการระดมทุนดวยการแปลงทรัพยสินของสถาบันการเงินใหเปนตราสาร 476
569
การเงินจําหนายแกผูลงทุนเปนวิธีการระดมทุนโดยผานกระบวนการซึ่งเปนเครื่องมือทางการเงินรูปแบบ
ใหมของระบบเงินไทยที่สถาบันการเงินหลายแหงตางใหความสนใจในขณะนี้ กระบวนการที่สถาบันการเงิน 660
ทําการแปลงสินทรัพยใหเปนตราสารการเงินเพื่อระดมทุนจากผูลงทุนรูปแบบหนึ่งที่สถาบันการเงินไทยได 754
ใหความสนใจในขณะนี้คือการแปลงสินทรัพยเปนตราสารประเภทหุนกูมีประกันโดยสถาบันการเงินจะนํา
843
สิทธิเหนือกระแสรายไดที่ไดจากสินทรัพยที่เปนประกันมารวมกันแลวแปลงเปนตราสารออกจําหนายผูลงทุน 939
ในตราสารก็จะไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยจากตราสาร สําหรับสินทรัพยสวนใหญที่สถาบันการเงิน 1030
จะนํามาแปลงเปนตราสารการเงินนั้นไดแก สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนตและสินเชื่อในรูป 1132
ของบัตรเครดิตเปนตน
1152
การระดมเงินทุนของธุรกิจผานการแปลงสินทรัพยใหเปนตราสารการเงินจําหนายแกผูลงทุนโดยตรง 1240
หรือผานกระบวนการนั้นในตางประเทศมีมานานแลว แตสําหรับประเทศไทยการระดมเงินทุนดวยวิธีการ 1327
1422
ดังกลาวนี้ยังเปนวิธีการที่ใหมมาก ปจจุบันยังไมมีกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับซึ่งนอกจากอุปสรรคดาน
กฎหมายอันกอใหเกิดความไมแนชัดในแนวทางปฏิบัติไดทําใหสถาบันการเงินตองชะลอการระดมทุนดวยวิธี 1516
ดังกลาวนี้ แลวปจจุบันยังมีขอจํากัดดานภาษีเนื่องจากการจัดเก็บภาษีเงินไดจากตราสารประเภททุนและ 1612
ประเภทหนี้ยังมีความเหลื่อมลํ้ากันอยู ทําใหเกิดความบิดเบือนในการลงทุนระหวางตราสารอีกทั้งยังมี
1704
อุปสรรคในเรื่องของตลาดรองที่จะชวยสรางสภาพคลองของตราสารซึ่งปจจุบันตลาดรองของตราสารหนี้ 1793
ยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ตลาดรองยังจํากัดอยูในวงแคบ ๆ อันเปนอุปสรรคาตอการพัฒนาตลาด 1882
ตราสารหนี้และการระดมทุนที่ผานกระบวนการที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง ดังนั้นการระดมทุนของสถาบันการเงิน 1975
ดวยวิธีการแปลงสินทรัพยใหเปนตราสารการเงินจําหนายแกผูลงทุนในกรณีของประเทศไทยจะประสบความ 2066
สําเร็จเหมือนดังเชนในตางประเทศหรือไมนั้นจะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ หลายประการ ที่สําคัญไดแก 2159
2250
ทางการจะตองรีบเรงรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงินใหแลวเสร็จโดยเร็วเพื่อใหสถาบัน
การเงินมีความมั่นใจในขอบเขตของการปฏิบัติที่ชัดเจนและแกไขปญหาภาระภาษีของการลงทุนในตราสาร 2339
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การเรียนวิฃาพิมพดีดสัมผัส 10 นิ้ว ไมใชเปนของยาก ดังที่บุคคลบางคนเขาใจผิด
79
วิฃาพิมพดีดสัมผัสเปนวิชาที่ตองอาศัยความชํานิชํานาญอันเกิดจากการปฏิบัติฃํ้า ๆ ซาก ๆ จน
164
มีความเคยชินนั่นเองเพราะฉะนั้นผูที่จะเรียนวิชานี้จึงจําตองมีความมานะ และอดทนไมยอทอ
251
320
วิธีที่จะเรียนพิมพดีดสัมผัส ใหสําเร็จผลสมควรตั้งใจไดนั้น จะตองคอยเรียนคอยไป
พยายามปฏิบัติตามแบบฝกหัดไปทีละชั้นโดยเครงครัด อยาพยายามขามแบบฝกหัดที่เราเห็นวา
404
พิมพยาก แลวเลือกพิมพแตแบบฝกหัดงาย ๆ เพราะการกระทําเชนนี้จะไมทําใหเราเปนนัก
487
พิมพดีดไดเลย อีกประการหนึ่งการรีบรอนเรียนใหจบแบบฝกหัดหนึ่ง ๆ โดยขามผานไปเสีย
571
657
ขณะที่ยังพิมพไดไมคลองนั้น จะหวังพบกับความชํานาญจนถึงกับพิมพไดเร็วและเรียบรอยยอม
เปนไปไมได
670
เพราะฉะนั้น นักเรียนที่จะเรียนแบบฝกหัดเลมนี้ยอมไดผานแบบฝกหัดเบื้องตนมาแลว
751
ทั้งนั้น จึงหวังวานักเรียนคงพิมพดีดไดทันตามเวลาที่กําหนดไวในแบบฝกหัดหนึ่ง ๆ จึงอยูมี
837
แบบฝกหัดบางบทที่ยากและนักเรียนอาจพิมพไดไมทัน แตไมเปนไรจงพิมพซํ้าอีกครั้งหนึ่งเถิด
925
012
เพราะครั้งแรกนักเรียนอาจจะรูสึกประหมาก็ไดจึงเปนเหตุใหพิมพผิดมากและไมคอยทันเวลา
ที่กําหนดไว แตในการพิมพซํ้าครั้งที่ 2 ที่ 3 และครั้งตอ ๆ ไป นักเรียนจะรูสึกตัวเองวา
1099
บทเรียนแบบฝกหัดบทนั้นพิมพงายเกินไปเสียแลว
1144
อยางไรก็ดี ถึงแมวาจะไดชั้แจงอธิบายมาถึงเพียงนี้แลวก็ตาม อาจจะมีนักเรียนบาง
1225
คนซึ่งประสงคจะพิมพใหไดดีรวดเร็วและเรียบรอยดังนักพิมพดีดทุกคนพึงปรารถนา แตเขาไม
1312
1393
ยอมเชื่อฟงคําแนะนํา คงปฏิบัติเอาแตลําพังใจตนเอง นึกชอบแบบฝกหัดบทไหนก็เลือกพิมพ
เอาเอง การวางมือพิมพดีดบนแปนอักษรนั้นเลาก็วางเอาตามใจชอบ ไมคํานึงถึงวาจะวาง
1473
นิ้วพิมพถูกตองตามวิธีหรือไมบางทีนึกชอบขอความอื่น ๆ ซึ่งมิใชบทเรียนก็เอามาพิมพเลนเสีย
1566
ดังนี้ก็มี ครั้นพอเรียนถึงขั้นจับเวลาหาอัตราความเร็วก็พิมพไมไดเพราะติดนืสัยตองมองแปน
1656
1743
อักษรอยูเรื่อย ๆ พิมพผิด ๆ ถูก ๆ หาความเร็วไมได พอสอบไลเสร็จแลวเขาจึงรูสึกตัว
ของเขาเองวาทําไมเขาจึงสอบตกและสูคนอื่นไมไดเชนนี้จะมามัวเสียใจหรือโทษครูผูสอนวา
1829
ไมเอาใจใสดูแลวากลาวตักเตือนนักเรียนใหพิมพถูกตองตามวิธีพิมพสัมผัสหาควรไม เพราะ
1916
นักเรียนเปนผูกระทําผิดมาแตแรกที่ไมยอมเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําแนะของครูผูสอนตางหาก
2006
2039
เรียนไมไดดี ผลคือตองสอบไลตก
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We went hiking in the snow. It was cold. We went on Saturday.
I wore high shoes. The other boys wore boots. I got lost. I
couldn’t find find the other boys, I became frightened and ran around
a great deal trying to find them but I only got more excited so
finally, I just stood still and tried to think about where we have
been when we were last together and just by luck, I noticed a very
tall tree that we had all remarked about as we walked past it so I
ran to that tree and found their tracks in the snow. I followed a
track. I saw the boys. They had started a fire, they thought the
smoke would help me locate them. Was I glad to see them! Nest of
the time, I’ll be more careful. It’s no fun to be lost, since the
ice appeared on the pond. We had been planning a skating party my
two brothers and I had been planning it.. Their names are Bert and
Joe. They are older than I am. For the first nice Saturday. The
weather had been stormy. We did not have any skating party until
last week. Saturday morning I woke up early and the sun was shining
brightly and I thought it would be a perfect day gor a skating, of
party and I called my brothers and dashed downstairs to ask, if we
could take a luck and spend the day at Willow pond. The favourite
spot of ours for skating. Because we can walk there and back, and
without getting so tired that it spoils all our fun. My brothers,
appeared at last. I had called them again. Telling them perfect.
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If you fly a great deal, you find yourself amused
by the worry of and first-timer among your fellow
passengers. Even before you board the plane, you
will recognize him. When the joins the long queue
at the loading gate, for example, you may be sure
that a carload of fond relatives is there to send
him off with assorted tears tears and cheers. He winks
at these proud fans and qestures to them, fingers
crossed; and he keeps checking his flight ticket.
If he talks at all, and he might not, he swallows
hard, time and aqain; and he tries hard to smile.
After the gate is opened and the travelers one by
one shuffle through and walk to the plane, FirstTimer is in immediate trouble. He explores every
Pocket ofr the ticket. He remembers that he must
yet kiss Aunt Jo and shake hands with Uncle John,
but he is likely to reverse the two qestures. He
stumbles over his brief case and winces when four
little pills fall from his pocket as he stoops to
seize the brief case. He overlooks the final nod
of adieu to his relatives as he goes in the gate;
he is busy swuinting at the one cloud in the sky.
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