
กระบวนการ
เขียนเรือ่งส าหรับเด็ก



ถวัลย ์มาศจรัส (2539 : 25 - 28) ได้กลา่วถงึเทคนคิและ
กลวิธีในการเขียนเร่ืองให้ประทับใจผู้อา่น ดังต่อไปนี้

1. ใช้ภาษาเรียบง่าย

ภาษาเรียบง่ายเป็นภาษาท่ีมีเสน่ห์ การเขียน
หนังสือด้วยถ้อยค าส านวนง่ายๆ เป็นส่ิงท่ีผู้ อ่าน
ต้องการมากท่ีสุด เพราะอ่านแล้วโปร่งใจท่ีไม่ต้องไป
ขบคิดให้เสียเวลาอีกว่าค าพูดประโยคนั้นหมายถึง
อะไร



2. อย่าคิดว่าผู้อื่นรู้เร่ืองเดิม

จุดบอดของการเขียนหนังสืออีกประการหนึ่ง
คือ ผู้เขียนมักจะเผลอคิดว่าเร่ืองท่ีตนน าเสนอไปนั้น 
ผู้อ่ืนทราบมาบ้างแล้วจึงมักเขียนละความบางประโยค
บางตอนไปท าให้ผู้อ่านไม่เข้าใจความเป็นมา

การเขียนท่ีดีต้องบอกกล่าวประเด็นของเร่ือง
ด้วยความกระจ่างและไม่เบ่ือท่ีจะต้องเพียรเขียน 
อธิบายส่ิงต่างๆ ให้ผู้อ่านเข้าใจด้วยถ้อยค ากระชับ
ง่ายๆ สั้นๆ 



3. เขียนให้อ่านง่าย 

การเขียนให้อ่านง่ายกับการใช้ภาษาท่ี
เรียบง่ายนั้นต่างกัน ภาษาท่ีเรียบง่ายใช่ว่าจะท า
ให้ผู้อ่านเข้าใจเสมอไปไม่ เพราะภาษาท่ีใช้อาจ
เรียบง่ายจริง แต่ถ้าเนื้อหาท่ีน าเสนอ ยากเกิน
การรับรู้ของผู้อ่านก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใด

ดังนั้น ก่อนลงมือเขียนหนังสือจะต้อง
พิจารณาเนื้อหาท่ีจะน าเสนอเสียก่อนว่ายากเกิน
กว่าผู้อ่านจะรับรู้หรือไม่



ตัวอย่างเช่น ศัพท์ทางการแพทย์ที่แพทย์ใช้ส่ือความหมาย
กันนั้น ถ้าจะน ามาส่ือความหมายกับคนไข้แล้วจะไม่สามารถส่ือ
ความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง

โดยธรรมชาติแล้วการเขียนหนังสือเพ่ือส่ือความหมายจะ
ยากกว่าการพูด เพราะการเขียนผู้อ่านจะสัมผัสด้วยตา แล้วสรุป
เนื้อหาทั้งหลายด้วยประสบการณ์ของตนเอง ซ่ึงผิดกับการพูดที่
ผู้ฟังจะรับฟังด้วยหู ถ้าสิ่งไหนสงสัยยังสามารถสอบถามเพ่ือความ
เข้าใจได้ทันท่วงที

การเขียนหนังสือนั้น ผู้เขียนจะต้องเสนอแนวคิดอย่าง
ชัดเจน และต้องมั่นใจว่าการเรียงร้อยถ้อยค าที่ออกมานั้นจะต้อง
ส่ือความหมายได้ตรงกับที่ผู้เขียนต้องการจะบอก ถึงจะท าให้เกิด
ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 



4. คิดก่อนเขียน

ก่อนจะลงมือเขียนหนังสือสิ่งหนึ่งท่ีผู้เขียน
จะต้องกระท าเป็นล าดับแรกก็คือการคิด คิด
อะไร ก็คิดเสียก่อนว่าจะเขียนอะไร เสนอแนวคิด
อะไร และคิดเพ่ือจัดล าดับเนื้อหาถ้อยความท่ี 
เป็นเหตุเป็นผลให้สอดคล้องกันด้วยรูปแบบท่ี
เรียบง่าย ไม่ใช่เขียนไปก่อนแล้วจึงย้อนมาคิด
ภายหลัง

ข้อเขียนท่ีถือว่าดีคือ ข้อเขียนท่ีตอบ
ค าถามเหล่านี้ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่า ใคร ท าอะไร 
ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร และท าท าไม



5. เขียนให้ตรงเป้าหมาย

การเขียนเร่ืองอะไรก็ตามส่ิงท่ีจะพลาดไม่ได้ก็คือ 
การเขียนให้ตรงกับเป้าหมายท่ีตั้งใจเขียนไว้ตั้งแต่แรก 

6. ใช้ค าคุ้นเคย 

ในการเขียนหนังสือเพ่ือส่ือความหมายนั้นไม่
จ าเป็นต้องใช้ค าศัพท์สูงๆ ควรเขียนโดยใช้ค าท่ีคุ้นเคยใน
ชีวิตประจ าวันจะดีกว่า



7. เขียนประโยคให้กระชับใช้ค าน้อย ความหมายกว้าง

การเขียนหนังสือท่ีใช้ประโยคสั้นๆ กระชับมีค าไม่
มากนักแต่ให้ความหมายกว้างนับว่าเป็นส่ิงท่ีถูกใจผู้อ่าน
มากทีเดียว

เช่น ประโยคท่ีว่า เช้าวันนี้ท้องฟ้าดูโปร่งแจ่มใส ถ้า
ใช้ถ้อยค าสั้นๆ ว่า เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส

8. เขียนหนังสือให้มีเว้นวรรค

การเว้นวรรคท าให้ผู้อ่านได้พักสายตา 



9. ปรับแก้ส านวนก่อนเผยแพร่

การเขียนในครั้งแรกนั้นอาจเขียนอย่างรวดเร็ว 
ส านวนภาษาอาจยังไม่สละสลวยชวนอ่าน  ดังนั้นผู้เขียน
จึงควรอ่านทบทวน และปรับแก้ใหม่ก่อนเผยแพร่ทุกครั้ง 

10. ตั้งย่อหน้าให้มีความหมาย

การย่อหน้าแต่ละย่อหน้านั้น จะต้องประกอบด้วย
ใจความส าคัญหรือสาระส าคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง และ
ภายในย่อหน้าประกอบด้วยส่วนขยายท่ีจะท าให้ใจความ
กระจ่างชัดเจน 



เทคนิคอื่นๆ ได้แก่

1. ผู้เขียนต้องมีแรงบันดาลใจ  

ในการเขียนเรื่องส าหรับเด็ก แรงบันดาลใจและความตั้งใจ
เป็นส่ิงส าคัญที่สุด  เป็นที่มาของการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ มาเพ่ิมเติม
ให้ชัดเจน จนสามารถเขียนเรื่องได้อย่างประสบผลส าเร็จ

2. มีแนวคิดของเรื่องท่ีชัดเจน

ตัวอย่างแนวคิดของเรื่อง เช่น ความพยายาม ความกตัญญู 
ความเอ้ือเฟื้อ ความกล้าหาญ เป็นต้น  เพ่ือน ามาก าหนดเป็น
เป้าหมายในการเขียน และหลอมรวมความคิดนั้นออกมาเป็นโครง
เรื่อง จากนั้นจึงขยายแนวคิดจากโครงเรื่องออกมาเป็นเรื่องราวที่
น่าสนใจ



3. ศึกษาข้อมูลโดยการอ่านเรื่องอ่ืนๆ พยายามสังเกตแนวคิด และ
ศึกษาว่าหนังสือดีๆ เหล่านั้นมีความคิดอย่างไรจึงท าให้ได้รับค า
ชมเชยยกย่อง  เช่น  การใช้ถ้อยค า  ประโยค  ข้อความ  และ
ภาพประกอบ เพ่ือเก็บเกี่ยวประสบการณ์

4. เรียนรู้พฤติกรรมและความต้องการของเด็ก  โดยการสังเกต
จากเด็ก  พูดคุยกับเด็ก เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการเขียนเรื่องที่
ถูกใจเด็ก หรือระลึกถึงความหลังครั้งเมื่อผู้เขียนยังเป็นเด็ก โลกในวัย
นั้นพบเห็นอย่างไร  คิดแบบเด็กๆ และเห็นแบบเด็กในวัยนั้นเป็น
อย่างไร



5.  การตั้งชื่อเร่ือง

ต้องตั้งช่ือเรื่องให้น่าสนใจ  มีความหมายในตัวเอง  ส่วนใหญ่
มักจะน าช่ือตัวละครเอก หรือลักษณะนิสัยของตัวละครเอก มาตั้งเป็น
ช่ือเรื่อง  เช่น  กากับนกพิราบ,  ยักษ์ใหญ่ใจดี, ความฝันของกบน้อย,  
กระรอกรอบรู้  เป็นต้น  

อย่าตั้งช่ือเรื่องแบบช้ีชัดเกินไป  เช่น  ประโยชน์ของป่าไม้ , 
โทษของการลักขโมย,  วิธีการประหยัด  เป็นต้น  เนื่องจากเป็นการ
บอกอย่างชี้ชัด  เมื่อเด็กเห็นช่ือเรื่องจะรู้สึกว่าเป็นการสอน เนื้อเรื่อง
ไม่สนุกสนาน  จึงไม่อยากอ่าน และไม่ควรใช้ค าสองแง่สองง่าม   



6. การสร้างตัวละคร  ต้องสร้างให้อยู่ในวัยเดียวกับเด็ก ใช้ช่ือง่ายๆ มี
พฤติกรรมสมจริงกับเหตุการณ์  สถานที่ และสอดคล้องกับการด าเนิน
เรื่อง ส่วนมากเด็กมักชอบตัวละครที่เป็นสัตว์พูดได้  ส่วนช่ือของตัว
ละครนั้น  อย่าให้มีอักษรเดียวกันมาก จ าท าให้ผู้อ่านสับสนระหว่างตัว
ดีกับตัวร้าย และอย่าตั้งชื่อด้วยค าศัพท์ยากๆ 

7. ฉาก  ควรก าหนดให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  มีการบรรยายฉากและ
บรรยากาศให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการได้อย่างชัดเจน ไม่ขัดแย้งกับ
ภาพประกอบ 



8.  เน้ือเรื่อง  ต้องมีทั้งสาระและความสนุกสนาน มีแก่นเรื่องชัดเจน  
เพียงแก่นเดียวใน 1 เรื่อง ตรงตามที่ก าหนดไว้ในตอนต้น  โครงเรื่อง
ไม่ซับซ้อน  มีความสมเหตุสมผล 

9.  การใช้ภาษาและลีลาการเขียน  ต้องเลือกสรรในการใช้ถ้อยค า
หรือส านวนภาษาให้เหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน  ใช้ภาษาพูดในบท
สนทนาให้เป็นไปตามธรรมชาติ  หลีกเล่ียงภาษาสแลงหรือภาษาถ่ิน  
ที่เด็กไม่คุ้นเคย  ในการเขียนเรื่องส าหรับเด็กนั้นจะต้องใช้ภาษาที่อ่าน
แล้วเข้าใจได้ทันที  ไม่ต้องแปล  



10. ภาพประกอบ  ควรมีสีสันสดใส  ดึงดูดใจ  โดยเฉพาะหน้าปก  
เพราะจะท าให้เด็กเลือกที่จะหยิบอ่าน

11. ถ้าเป็นเขียนมือใหม่ เมื่อเขียนเรื่องแล้ว ควรให้ผู้รู้ได้ตรวจสอบการ
ใช้ภาษาหรือส านวนภาษา และน้อมรับข้อติชมหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือ
น ามาปรับปรุงให้การเขียนเรื่องส าหรับเด็กสมบูรณ์ข้ึน
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