
ความหมายของ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์



การเขียน
เป็นทกัษะการส่ือสารประเภทหน่ึงท่ีผูเ้ขียนมุ่งแสดงความรู้ อารมณ์ 

ความรู้สึกและความคิดเห็นผา่นการบนัทึกหรือถ่ายทอดเป็นตวัอกัษร
ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง

ความหมายของการเขียนและความคดิสร้างสรรค์



ความคดิสร้างสรรค์
เป็นการท าใหเ้กิดข้ึน ทั้งทางวตัถุและจิตใจ  จากส่ิงทีย่งัไม่เคยมีมา

ก่อนหรือมีเพยีงต้นเค้าเดิมแล้วสามารถน ามาดัดแปลงให้เกิดส่ิงใหม่
หรือความคดิใหม่  ซ่ึงตอ้งใชจิ้นตนาการ  ความรู้ และประสบการณ์
ต่าง ๆ  เพ่ือใหเ้กิดความคิดท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อสงัคม

ความหมายของการเขียนและความคดิสร้างสรรค์



 การเขยีนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเขียนท่ีแสดงถึงความคิดริเร่ิมของผูเ้ขียน 
ซ่ึงอาจปรากฏออกมาในรูปแบบของ

- “เน้ือหา” คือ แนวคิดและจินตนาการใหม่ 
- “รูปแบบ” คือ กลวธีิการน าเสนอหรือการเล่าเร่ืองดว้ยวธีิการใหม่ท่ีไม่ไดซ้ ้ า
แบบเดิมหรือหยดุย  า่อยูก่บัท่ี 
- “คุณค่า” คือ เป็นส่ิงท่ีจรรโลงใจ  ยกระดบัความคิด และสติปัญญาแก่ผูอ่้าน
ในแง่มุมใดมุมหน่ึง  ไม่ใช่ค านึงแต่เพียงความแปลกใหม่อยา่งเดียวโดยไม่
สนใจในเร่ืองการส่ือความหมาย

ความหมายของการเขียนและความคดิสร้างสรรค์



ตัวอย่างการเขียนที่ไม่สร้างสรรค์ทางด้านเน้ือหา

“วันเอ๋ยวันน้ี  เป็นวันส ำคญักว่ำวันไหน  เป็นวันส ำคญักว่ำวันด  

วันอ่ืนด กไ็ม่รู้ไ ้ว่ำส ำคญักว่ำวันน้ีไหม”

ความหมายของการเขียนและความคดิสร้างสรรค์



 1. ความใหม่ แปลก แตกต่าง
งานเขียนท่ีสร้างสรรคต์อ้งมีความใหม่  แปลก แตกต่าง ซ่ึงไม่ได้

หมายความวา่ตอ้งถึงขั้น  “ใหม่เอีย่มถอดด้าม” หรือไม่เคยมมีาก่อน แต่อาจ
เกิดจากการผสมผสานส่ิงท่ีมีอยูก่่อนแลว้

- การแต่งนิราศมไิด้มุ่งเน้นการคร ่าครวญถึงหญิงคนรักในยามพลดัพราก  
จากกนั  แต่หากคร ่าครวญเกีย่วกบัสภาพบ้านเมืองหรือสังคมปัจจุบัน

- สร้างค าใหม่ หรือให้ความหมายของค าทีเ่พิม่ขึน้

ลกัษณะทั่วไปของการเขียนเชิงสร้างสรรค์









 2. สุนทรียภาพทีล่งตวั

สุนทรียภาพ คือ ความงามทางศิลปะหรือความงามในเชิงวรรณศิลป์

การเขียนท่ีดีและสร้างสรรคจึ์งควรเป็นการเขียนท่ีแสดงถึงความงดงาม
ทางศิลปะ โดยผูเ้ขียนตอ้งมี

“คลังศัพท์” และตอ้งมีความรู้ความเข้าใจในค าศัพท์อย่างมากจึงจะ
เลือกน ามาใชใ้นการเรียงร้อยและส่ือความหมายไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ชดัเจน และ
เห็นภาพ ตลอดจนเกิดจินตนาการท่ีกวา้งไกล เกิดความสะเทือนอารมณ์

ลกัษณะทั่วไปของการเขียนเชิงสร้างสรรค์



ตวัอย่างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองค าศัพท์ และบริบทแวดล้อม

เขาสูญเสียดวงตาทั้ง 2 ข้าง

ลูกคือดวงตาของพ่อแม่

= นัยน์ตา หรืออวยัวะทีท่ าหน้าทีดู่

= ไม่ได้หมายถงึ นัยน์ตา แต่ใช้ในความหมายแฝง โดยโยงจาก
คุณสมบัตขิองดวงตา ที่เป็นส่ิงมีค่า เป็นส่ิงที่รัก และหวงแหน
ของเจ้าของ จึงเป็นความเปรียบว่าลูกเป็นส่ิงทีรั่กของพ่อแม่                



ค าบางค ามีความหมายหลกัเหมือนกนั  แต่มีความหมายเฉพาะต่างกนั  เช่น
ค ากริยาท่ีมีความหมายหลกัวา่  “ตัด” หรือ ท าให้ขาดจากกนั ไดแ้ก่  ตัด  

ห่ัน  แล่ เชือด เฉือน  สับ  ซอย จะมีความหมายเฉพาะไม่เหมือนกนั เช่น

“เขาแล่เน้ือหมู”  ค าวา่  “แล่”  หมายถึง 

“เขาห่ันเน้ือหมู” ค าวา่  “ห่ัน” หมายถึง

ตวัอย่างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองค าศัพท์ และบริบทแวดล้อม

นอนมีดเฉือนเป็นแผน่บางๆ

เอาเน้ือหมูวางลงบนท่ีรองรับแลว้

ตดัใหเ้ป็นช้ินเลก็ๆ 



ในบทกวขีอง พรทิพย ์ค  าดี ความวา่
ประจักษ์แลว้ค าวา่พระบารมี        ประจักษ์ทุกขท์น้ทวพีระอาสัญ 

ประจักษ์ชดักวา่สองหม่ืนหา้พนัวนั ประจักษ์ความมหศัจรรย ์ธ ทรงงาน 
ประทบัในดวงใจเนานานเน่ือง ประทบัเร่ืองรุ่งเรืองสมยัพิศาล 
ประทบัพิมพพ์ระบาทเยีย่มแดนกนัดาร ประทบัการครองธรรมน าครองใจ

(พระเสดจ็สู่ฟ้า ราษฎร์ลว้นอาลยั, 2560, น. 139)

ตัวอย่างการเรียงร้อยถ้อยค าและส่ือความหมายได้อย่างลกึซ้ึง 

“ประจกัษ”์ หมายถงึ ปรากฏชดั 

“ประทบั” หมายถงึ อยู่ท่ี, อยู่กบัท่ี 



ในบทกวขีอง ใจ กลัป์หะรัตน ์ความวา่
แสนวโิยคโศกก าสรดรันทดนกั ดัง่เสาหลกัมาสะบั้นขวญัผวา

ฟ้าสะท้านดินสะเทือนเหมือนร ่าลา ชนทัว่หลา้แสนเศร้าร้าวรานใจ
ขอพระองคเ์สดจ็สู่สรวงสวรรค ์ นิจนิรันดร์ตราบส้ินอสงไขย
แมว้า่กาลจะผนัผา่นนานเพียงใด ขอเทิดไทส้ถิตมัน่นิรันดร

(พระเสดจ็สู่ฟ้า ราษฎร์ลว้นอาลยั, 2560, น. 80)

ตัวอย่างการเรียงร้อยถ้อยค าและส่ือความหมายได้อย่างลกึซ้ึง 



 3. การผสมผสานอย่างเหมาะสมระหว่างเน้ือหากบัรูปแบบ

ส่วนท่ีเก่ียวกบั “เน้ือหา” ผูเ้ขียนตอ้งมีความรู้ในเร่ืองนั้นๆ อยา่ง
แทจ้ริง ไม่ใช่รู้เพียงคร่ึงๆ กลางๆ เช่น

การบรรยายภาพดอกไม้นานาพันธ์ุที่บานสะพร่ังในป่า โดยไม่
รู้ว่าดอกไม้เหล่าน้ันบานกนัคนละฤดู 

ลกัษณะทั่วไปของการเขียนเชิงสร้างสรรค์



3. การผสมผสานอย่างเหมาะสมระหว่างเน้ือหากบัรูปแบบ (ต่อ)
ผูเ้ขียนยงัตอ้งค านึงถึงความลงตวัระหวา่ง “เน้ือหา” กบั “รูปแบบ” ตาม

ลกัษณะของงานเขียนแต่ละประเภท เช่น 
- การเขียนข่าว สารคดี บทความ มุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอ

เน้ือหาท่ีเขม้ขน้และลึกซ้ึงมาก
- การเขียนนวนิยาย   เร่ืองส้ัน   กวนิีพนธ์  มุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบั

รูปแบบการน าเสนอ  กลวธีิการเล่าเร่ือง  และวรรณศิลป์มากกวา่ เพราะถา้
น าเสนอเน้ือหาอยา่งตรงไปตรงมา แนะน าหรือสัง่สอน  อาจถูกประเมินค่า
วา่ขาดลกัษณะสร้างสรรค ์เหมือนไม่มี “ทางเลือก” อ่ืนใหผู้อ่้านไดคิ้ด



 4. การแสดงอตัลกัษณ์ของผู้เขยีน
ค าวา่ “อตัลกัษณ์” (identity) ในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนน้ี 

หมายถึง การใชภ้าษา  ลีลา  ท่วงท านองการเขียนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวั
ซ่ึงผูเ้ขียนตอ้งแสวงหาและพฒันาตนเองโดยอาศยัส่ิงต่างๆ

- ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ

- การเรียนรู้สงัคม วฒันธรรม ประเพณี

- การเรียนรู้แนวปฏิบติัหรือฉนัทลกัษณ์ตามขนบ

ลกัษณะทัว่ไปของการเขียนเชิงสร้างสรรค์



ตวัอย่างงานกวนิีพนธ์ของคมทวน  คนัธนู  ทีแ่สดงอตัลกัษณ์ ในด้าน
เน้ือหาเชิงเสียดสีสังคม และน าของเดิมมาดัดแปลงใหม่

พอ่กช่ืูอศรี  อยูถ่นนพระอาทิตย ์ แม่กช่ืูอนางช้ืน พี่กช่ืูอบานช่ืน     
กพูี่นอ้งทอ้งเดียว 7 คน ผูช้ายสาม  ผูห้ญิงส่ี  พี่กคูนหน่ึงอดขา้วตาย
ตั้งแต่เลก็ เม่ือกอูายไุดสิ้บขวบ กวูิง่ขายหนงัสือพิมพต์ามส่ีแยก ขนุสิทธิ
เจา้เมืองโฉด สัง่ใหต้  ารวจชนพวกก ูมนัโผล่มาทางซา้ย กยูา้ยมาทางขวา  
ส่วนแม่กเ็ป็นหาบเร่ หอบไมค้านหนียะยา้ย  เทศบาลมนัไล่จะแจ  พอ่กู
ข่ีตุก๊ตุ๊กพุง่เขา้รับ   กรีูบขนของข้ึนรถ  พอ่กจึูงช่ือกวูา่รอด  เม่ือกพูุง่
ขวางทางต ารวจเทศกิจ



เม่ือชัว่พอ่ก ู  กบู  าเรอแก่พอ่กแูม่ก ู พ่ีนอ้งกกูบ็  าเรอแก่บา้น  กขูาย
พวงมาลยั ขายหนงัสือพิมพ ์ขายของเก่า ฯลฯ กเ็อามาแก่พอ่ก ูของใดท่ี
กินไดต้ามกองขยะ  กเ็อามาแก่ญาติก ู พ่ีสาวกไูปนวดใหใ้คร ไดผ้วัได้
สตางค ์ไดเ้งินไดท้อง  กส่็งมาใหแ้ก่พอ่ก ู พอ่กเูป็นปอดบวมตาย         
ยงัแม่ก ูกพูร ่ าบ าเรอแก่แม่นอ้งก ูแม่กปู่วย พวกกเูศร้าทั้งกลม



อ านาจประชาธิปไตยของปวงชน อ านาจของทุกคนโดยคล่ืนเหียน
อ านาจแทท่้องจ าแทบอาเจียน อ านาจสะอิดสะเอียนเพื่อเปล่ียนมือ
อา้งโดยช่ือเป็นของประชาชน โดยประชาชนผูทุ้กขท์นกระนั้นหรือ
เพื่อประชาชนหรือเพื่อโคกระบือ ตามราคาขายซ้ืออธิปไตย
นัน่กเ็สียงน่ีกเ็สียงของประชาชน เป็นเสียงของทุกคนผูเ้ป็นใหญ่
นัน่ขา้งนอ้ยน่ีขา้งมากขา้งของใคร ขา้งท่ีเลือกขา้งไหนหรือไม่นึก

ตัวอย่างงานกวนิีพนธ์ของนายทิวา ที่แสดงอตัลกัษณ์ ในด้านเน้ือหา
เชิงเสียดสีการเมือง 



 5. การเปิดโอกาสแห่งการตีความทีห่ลากหลาย
การเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ม่จ าเป็นต้องมบีทสรุปทีชั่ดเจนตายตวัหรือ

คล่ีคลายความสงสยัใหแ้ก่ผูอ่้านเสมอไป แต่ควรเปิดโอกาสให้มีการตคีวาม
ทีห่ลากหลาย

การเขียนแบบน้ีเป็นการจุดประกายใหผู้อ่้านเกิดการอภิปราย
ถกเถียงกบัตนเองและผูอ่ื้น อนัจะน าไปสู่การบ่มเพาะทางปัญญาและเกิด
แนวคิดใหม่ๆ ท่ีอาจจะไม่เคยนึกคิดมาก่อน

ลกัษณะทัว่ไปของการเขียนเชิงสร้างสรรค์





 6. ความสามารถในการส่ันคลอนความคดิหรือร้ือถอนอคติ

การเขียนสร้างสรรค ์ควรเป็นการเขียนท่ี
- ท าใหผู้อ่้านเป็นอิสระ ปราศจากอคติ หรือปลดปล่อยจากการยดึติด

บางอยา่ง
- ท าใหผู้อ่้านเห็นโลกในแง่มุมท่ีแปลกแตกต่างไปกวา่ท่ีเคยเห็น 
- ท าใหผู้อ่้านเกิดการตั้งค  าถามกบัส่ิงท่ีเคยยดึติดและเกิดความตอ้งการ

คน้หาค าตอบบางประการในส่ิงท่ีไม่เคยเห็นวา่เป็นปัญหามาก่อน

ลกัษณะทัว่ไปของการเขียนเชิงสร้างสรรค์



ตัวอย่างสารคดทีีช่วนให้ผู้อ่านลองมองดูสถานทีเ่ลก็ ๆ มากกว่า
สถานทีท่ีคุ้่นเคย

Secret Places in Tasmania
“การตะลอนไปยงัสถานท่ีท่ีเคยมีใครสกัคนลากเส้นไวแ้ลว้คงเป็น

เร่ืองสนุกและง่ายดาย  แต่การตามหาความน่าสนใจของส่ิงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
ในสถานท่ีท่ีอาจไม่ไดเ้ป็นท่ีนิยมนกั คงเป็นเร่ืองสนุกยิง่กวา่

ไม่มีสถานท่ีแห่งไหนท่ีจืดชืดไปหมดหรือเพอร์เฟกตไ์ปหมด  ทุก
พื้นท่ีมีความน่าคน้หาท่ีแตกต่างกนัไป อยูท่ี่วา่เราหาเสน่ห์ของสถานท่ี
เหล่านั้นเจอหรือยงั”







 7. การสร้างจิตส านึกต่อสังคม 
งานเขียนเชิงสร้างสรรคต์อ้งน าเสนอเน้ือหาและแนวคิดท่ีแสดงออกซ่ึง

จิตส านึกต่อสงัคม ในท่ีน้ีหมายถึง จิตส านึกของความเป็นพลเมือง ทั้งการ
มจีิตอาสา  การเอาใจใส่  ความรับผดิชอบ  และการเป็นธุระแก่สังคม 

ผูเ้ขียนสามารถเขียนไดด้ว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งสุภาพ   นุ่มนวล  
ท้าทาย  เย้ยหยนั  และประชดประชันเสียดสี

ลกัษณะทัว่ไปของการเขียนเชิงสร้างสรรค์



งานกวนิีพนธ์ทีส่ร้างจิตส านึกต่อสังคมของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

บ้ำนเมืองเรำตอนน้ีมีมรสุม ฟ้ำกค็ลุ้ม นิกค็ล ้ำระส ่ำระสำย
นำคพ่นน ้ำฉ ่ำฉ่ำบ่ำทลำย น ้ำตำปรำยประแต้มแก้มแผ่น ิน
......................................... ................................................
โอ้เขือ่นรอบขอบคนัไม่กัน้น ้ำ    เขื่อนดจ  ำหรือว่ำดครหนอดจหิน
ตั ต้นไม้ไม่เหลือเกือ้ธรณนิทร์  น ้ำจึงรินไหลแรงแข่งน ้ำตำ
โรงนำอยู่ดต้น ้ำช ้ำห หู่ โรงงำนอยู่ดต้ควันประจันหน้ำ
หนุ่มนำล่มไร่พงัน่ังตัวชำ สำวโรงงำนฉันทนำถูก ่ำทอ

(จารึก ร.ศ. 200)



เร่ืองส้ันทีส่ร้างจติส านึกต่อสังคมโดยใช้รูปแบบเสียดสีของอญัชัน

“อ้ำว! กด็คร ๆ มันกท็ ำแบบน้ีกนัทัง้บ้ำนทัง้เมืองทั้งน้ันแหละ ดช่ว่ำ
ช้ันจะทิง้อยู่คนเ ยีวหรือกเ็ปล่ำ (แล้วมันเร่ืองอะไรที่ช้ันจะไปยอม
เสียเปรียบคนอื่นเขำล่ะยะ โง่ตำยหง่ำน่ะเซ้!)”

ขอดห้แม่อำยม่ัุนขวญัยนืไปอีกหม่ืนล้ำนไปเถ ินะแม่นะ (ถงึตอน
น้ันคงค่อยยงัช่ัวแล้วละนิวเคลียร์มันคงช่วยล้ำงตัวแม่)

(จ หมำยถงึแผ่น นิ)



 8. การยกระดบัทางปัญญา
ปัญญา ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึง ความรู้ เท่านั้น แต่หมายรวมถึง ความด ี

ความงาม และความจริง  งานเขียนสร้างสรรคจึ์งตอ้งสร้างความตระหนกั
รู้ในการเขา้ถึง “ธรรม” หรือ “ธรรมชาติ” 

ลกัษณะทัว่ไปของการเขียนเชิงสร้างสรรค์



ตัวอย่างงานกวนิีพนธ์ที่ยกระดบัปัญญาขององัคาร กลัยาณพงศ์

ชีวิตมนุษย์สุ ลงกแ็ค่น้ี หรือมีอะไรมำกไปกว่ำน้ัน
คอืโลภกนินอนแล้วสืบพนัธ์ุ เว้นแต่อรหันต์รู้พุทธธรรม ฯ
ยิง่ค ิไกลดจไหวสังเวช เหตุอัตตำ บิ กึลึกล ้ำ
เหตุอสุภอ สูอยู่ประจ ำ ยงัครอบง ำกเิลสลึกคกึคะนอง ฯ
........................................... .............................................
อย่ำงน้ีน่ีหนออนำถชำติมนุษย์         ขำ พุทธธรรมน ำจิตรสว่ำงไสว
โลกจึ่งร้อนนรกร้ำยรุมไฟ หมกไหม้ไปทัว่ฟ้ำสำกล ฯ



“ต่ืนรู้ – รู้ต่ืน” ความวา่
ท าดีชัว่ใจบริสุทธ์ิ หลกัธรรมสอนมนุษยใ์หห้ยดุก่อน
หยดุคิดทบทวนทุกบทตอน หยดุคิดค าสอนเพื่อยอ้นตน
ท าดีไดดี้ยอ่มดีตอบ ท าไม่ดียอ่มชอบจะไดช้ัว่
สจัธรรมจริงแทไ้ม่ตอ้งกลวั แมบ้างคร้ังภาพมวัยงัชดัเจน

(เงาไม่มีเงา, 2558, น. 134)

ตัวอย่างงานกวนิีพนธ์ที่ยกระดบัปัญญาของนายทิวา



การเขียนเชิงสร้างสรรค์น้ันถึงประกอบไปด้วย 

✓ ความใหม่ แปลก และแตกต่าง 

✓ สุนทรียภาพทีล่งตวั 

✓ การผสมผสานอย่างเหมาะสมระหว่างเน้ือหากบัรูปแบบ 

✓ การแสดงอตัลกัษณ์ของนักเขียน 

สรุป



การเขียนเชิงสร้างสรรค์น้ันถึงประกอบไปด้วย 

✓ การเปิดโอกาสให้ตีความอย่างหลากหลาย 

✓ การสร้างความส่ันคลอนความคดิหรือร้ือถอนอคติ 

✓ การสร้างจิตส านึกต่อสังคม 

✓ การยกระดับทางปัญญา

สรุป



ในฐานะของผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งมีความชดัเจนวา่ ตนตอ้งการท่ีจะ “ส่ือ” 
อะไร ถึงใครและดว้ยเจตนาใด ซ่ึงการจ าแนกประเภทของการเขียน โดยใช้
เจตนาในการส่ือสารเป็นเกณฑ ์สามารถจ าแนกได ้5 ประเภท
➢ 1. การเขยีนเพ่ือเล่าเร่ือง
➢ 2. การเขยีนเพ่ือแสดงข้อคดิหรือทศันะ
➢ 3. การเขยีนเพ่ือให้ความรู้และทกัษะเฉพาะเร่ือง
➢ 4. การเขยีนเพ่ือโน้มน้าวและจูงใจ
➢ 5. การเขยีนเพ่ือความจรรโลงใจและความเพลดิเพลนิ

จุดมุ่งหมายหรือเจตนาของการเขยีน 



➢1. การเขียนเพ่ือเล่าเร่ือง   

เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนมีเจตนาน าเสนอเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนหรือท่ีตนไดป้ระสบมา มาถ่ายทอดอยา่งเป็นล าดบั

- อาจเป็นการเล่าตามล าดบัเวลาหรือเล่าตามล าดบัความส าคญั 

- อาจเป็นการเขียนท่ีมุ่งเสนอหรือแนะน าเร่ืองราวของบุคคล 
สถานท่ี ตลอดจนปรากฏการณ์ทางสงัคม 



➢1. การเขียนเพ่ือเล่าเร่ือง   

การเขยีนทีม่ีจุดมุ่งหมายเช่นนี ้ได้แก่

- การเขียนคอลมัน์เล่าประสบการณ์  

- การแนะน าหนังสือ  ประวตับุิคคลส าคญั สถานทีท่่องเที่ยว  

- การเขยีนเร่ืองซุบซิบ





➢2. การเขียนเพ่ือแสดงข้อคดิหรือทศันะ

การเขียนท่ีผูเ้ขียนมีเจตนาเสนอขอ้คิด ทศันะและความคิดเห็น
ทัว่ไปหรือความคิดเห็นเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

อาจเป็นการน าเสนออยา่งตรงไปตรงมาหรือมีนัยของการเสียดสี  
ยัว่ล้อ และประชดประชัน 

การเขียนเช่นน้ีผูเ้ขียนมกัจะมีสมมติฐานอยูใ่นใจแลว้วา่ ผูอ่้านมี
ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ มากพอท่ีจะจบัประเด็นได ้



➢2. การเขียนเพ่ือแสดงข้อคดิหรือทศันะ

การเขยีนทีม่ีจุดมุ่งหมายเช่นนี ้ได้แก่ 
- การเขยีนบทวเิคราะห์เหตุการณ์ทางการเมือง 
- บทวจิารณ์ภาพยนตร์หรือบทกว ี
- บทบรรณาธิการ 
- การ์ตูนล้อการเมือง 
- คอลมัน์ร้องทุกข์



ผู้ชายน่ะหรอ มนักเ็หมือนสวงิลงปลาน่ันแหละ ยิง่ดกัได้ทีละหลายๆ ตวั

มนักย็ิง่ชอบ ปากสวงิมนักอ้็ายใจผู้ชายน่ันแหละ รับปลาได้ไม่รู้จักอิม่ 

ตัวอย่างการเขียนแสดงทัศนะในเชิงเสียดสีเหน็บแนม







➢ 3. การเขยีนเพ่ือให้ความรู้และทกัษะเฉพาะเร่ือง

เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนมีเจตนาใหค้วามรู้และทกัษะในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงอยา่งละเอียด

เป็นการเขียนท่ีตอ้งอธิบาย  ขยายความ  ระบุขั้นตอน  วธีิการ 
ตลอดจนแนวทางในการปฏิบติัอยา่งชดัเจน 



➢3. การเขยีนเพ่ือให้ความรู้และทกัษะเฉพาะเร่ือง

การเขยีนทีม่ีจุดมุ่งหมายเช่นนี ้ได้แก่ 

- การเขียนคอลมัน์บอกวธีิการออกก าลงักาย  วธีิการท าอาหาร  
- การเขยีนคอลมัน์บอกวธีิท าดอกกหุลาบจากใบเตย  วธีิการจัด

แจกนัดอกไม้ 

- การเขยีนให้ความรู้เร่ืองภาษาถิ่น





6 step
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ลดสะโพก
ลดต้นขา









➢4. การเขยีนเพ่ือโน้มน้าวและจูงใจ

เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนมีเจตนา โนม้นา้วและชกัจูงใหผู้อ่้านคลอ้ยตาม
และเห็นดว้ย  ตอ้งใชภ้าษากระชบั รัดกุม   และเรียงร้อยถอ้ยค า เพื่อใหเ้กิด
ภาพในใจของผูอ่้านและมองเห็นภาพลกัษณ์ท่ีดี

การเขยีนทีม่จุีดมุ่งหมายเช่นนี ้ได้แก่

- การเขยีนข้อความโฆษณา   - การเขยีนค าขวญั

- การเขยีนบทความเพ่ือประชาสัมพนัธ์   

- การเขยีนข่าวเพ่ือการประชาสัมพนัธ์







➢ 5. การเขียนเพ่ือความจรรโลงใจและความเพลดิเพลนิ

การเขียนท่ีผูเ้ขียนมีเจตนาสร้างสรรคค์วามจรรโลงใจและความ
เพลิดเพลินโดยการน าเสนอจินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

เป็นการเขียนท่ีตอ้งใชภ้าษาอยา่งพิถีพิถนั  การสร้างภาพพจน์ให้
ผูอ่้านมองเห็นภาพและเพลิดเพลินไปกบัจินตนาการ  

การเขยีนทีจุ่ดมุ่งหมายเช่นนี ้ได้แก่ 
การเขียนนวนิยาย   เร่ืองส้ัน   และบทกวี



งานเขียนท่ีปรากฏทัว่ไปในหนา้หนงัสือพิมพ ์ นิตยสารและส่ือส่ิงพิมพ์
อ่ืนๆ อาจจ าแนกไดโ้ดยใชเ้กณฑก์วา้งๆ ท่ีแตกต่างกนั 2 ลกัษณะ คือ 

1. งานเขียนประเภท “ร้อยแก้ว” (prose) กบั “ร้อยกรอง” (verse) 

2. งานเขยีนประเภท “เร่ืองสมมติ” (fiction) กบั “เร่ืองทีไ่ม่ใช่เร่ือง

สมมต”ิ (non-fiction)

ประเภทของงานเขียน



“ร้อยแก้ว” คือ ความเรียงท่ีเขียนอยา่งธรรมดา ๆ  ตรงไปตรงมา
ไม่ไดถู้กก ากบัดว้ยฉนัทลกัษณ์ 

“ร้อยกรอง” คือ งานเขียนท่ีเรียบเรียงข้ึนอยา่งมีกฎเกณฑห์รือ
ฉนัทลกัษณ์

ค าว่า “กฎเกณฑ์หรือฉันทลกัษณ์” นี ้อาจตีความได้ 2 แบบ คือ 

• บทบัญญตัทิีม่มีาแต่เดมิหรือทีป่รากฏอยู่ในวรรณคดโีบราณ 

• บทบัญญตัทิีผู้่อ่ืนได้ตั้งไว้หรือผู้แต่งได้ตั้งขึน้

❖1. ร้อยแก้วและร้อยกรอง



▪ งานเขียนในหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารส่วนใหญ่เป็นร้อยแก้ว 
▪ ส่วนร้อยกรองมกัปรากฏอยูใ่นคอลมัน์เลก็ๆ อยูมุ่มใดมุ่มหน่ึง

ของหนงัสือ

❖1. ร้อยแก้วและร้อยกรอง



เร่ืองสมมติ   ได้แก่ นวนิยายและเร่ืองส้ันหรือ บางคนเรียกว่า       
“เร่ืองแต่งแฝงเร่ืองจริง” 

มสัีดส่วนของการใช้จินตนาการมากกว่าข้อเทจ็จริง 

นักเขยีนบางคนมแีรงบันดาลใจจากข้อเทจ็จริงเพยีงเลก็น้อย แล้ว
จินตนาการต่อไปจนกลายเป็นเร่ืองได้ เช่น  นวนิยาย “ทองเน้ือเก้า” ของ 
โบตัน๋

❖2. เร่ืองสมมติและเร่ืองทีไ่ม่ใช่เร่ืองสมติ



ตัวอย่าง นวนิยาย “ทองเน้ือเก้า” ของ โบตั๋น
“เล่ำว่ำไ ้แรงบัน ำลดจดนกำรเขียนเร่ืองมำจำกกำรไ ้เห็น

เ ก็ชำยตัวเลก็ ๆ แถวบ้ำนคนหน่ึง หน้ำตำหมองเศร้ำอยู่เสมอ เธอรู้
เพยีงว่ำ เขำมีแม่เป็นหญิงขี้เมำ ต่อมำเ ก็ชำยคนน้ีบวชเณรและมี
หน้ำตำผ่องดสขึน้ 

ข้อเทจ็จริงของเร่ืองมีเพยีงเท่ำน้ี ส่วนทีเ่หลือเป็นจินตนำกำรที่
ผู้เขยีนไ ้สร้ำงขึน้เพือ่ดห้งำนมีควำมสมบูรณ์   ทัง้ดนแง่ของวรรณศิลป์
และควำมสมจริง”



เร่ืองที่ไม่ใช่เร่ืองสมมติ ได้แก่ งานเขียนประเภทข่าว บทความ และ  
สารคดี

โดยทั่วไปจะเป็นการน าเสนอ “ข้อเท็จจริง” (fact) “ปรากฏการณ์ทาง
สังคม” (social fact) และ “ความคดิเห็น” (opinion) 

• กำรดช้ภำษำกระชับ  ชั เจน เป็นทำงกำร
•  กลวิธีกำรน ำเสนอไม่มีควำมซับซ้อน
•  ไม่ดช้จินตนำกำรดนกำรเสริมแต่งมำก

เพ่ือให้ใจความตรงประเดน็และไม่หลุดไปจากข้อเทจ็จริง

❖2. เร่ืองสมมติและเร่ืองทีไ่ม่ใช่เร่ืองสมติ



แบบฝึกหัด

• ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม 4-5 คน เขียนขอ้ความหรือประโยคท่ีสร้างสรรค์
ในประเด็นท่ีสร้างจิตส านึกต่อสังคม และท าให้ผู้อ่านเป็นอสิระ 
ปราศจากอคต ิหรือท าให้ผู้อ่านเกดิการตั้งค าถามกบัส่ิงที่เคยยดึติด 
หรือท าให้ผู้อ่านเห็นโลกในแง่มุมทีแ่ปลกแตกต่างไปกว่าที่เคยเห็น 

• ไม่จ ากดัรูปแบบ ไม่จ ากดัความยาว 
• จะเขียนดว้ยน ้าเสียงแบบไหนกไ็ด้


