
ค ำแนะน ำส ำหรับกำรเร่ิมต้น
ที่จะเป็นนักเขียน



ค ำแนะน ำส ำหรับกำรเร่ิมต้นทีจ่ะเป็นนักเขียน

1. ฝึกเขียนงำนช้ินเลก็ๆ และพยายามเขียนทุกวนัใหเ้ป็นนิสยั 
เพ่ือสร้างความคุน้เคยในการเล่าเร่ืองดว้ยการเขียน

2. ควรจะน ำอุปกรณ์กำรเขยีนไปด้วยทุกทีแ่ละบนัทึกส่ิงท่ีได้
พบเห็น

3. ตักตวงและกอบโกยกำรเขียนในช่วงนำททีอง คือ ช่วงท่ี
ความคิดสร้างสรรคก์ าลงัท างานหรือโลดแล่นมากท่ีสุด



ค ำแนะน ำส ำหรับกำรเร่ิมต้นทีจ่ะเป็นนักเขียน

4. อย่ำพึง่กงัวลกบัผลงำน และเขียนไปแก้ไป แต่ควรเขียนให้
เสร็จร่างหน่ึงก่อน  ท้ิงเวลาไว ้แลว้ค่อยกลบัมาอ่านใหม่ เพ่ือปรับแก ้
หรืออาจหาผูช้ี้แนะขอ้บกพร่อง

5. ต้องสร้ำงควำมรู้สึกว่ำ กำรเขยีนเป็นงำนทีส่นุกและท้ำทำย 
ไม่ใช่งานประจ าท่ี “ตอ้งท า” หรือเป็นงานท่ีจ าเจและน่าเบ่ือหน่าย



กำรก่อก ำเนิดควำมคดิสร้ำงสรรค์



บุคคลท่ีตอ้งการเป็นนกัเขียนหรือมีผลงานท่ีสร้างสรรค์
จ าเป็นตอ้งมีส่ิงต่างๆ ดงัน้ี

1. กำรมีจินตนำกำรที่ท ำให้เกดิควำมคดิสร้ำงสรรค์

2. กำรต่อยอดสู่ส่ิงใหม่จำกฐำนควำมรู้ทีม่ีอยู่เดิม

3. อำรมณ์และแรงบันดำลใจกระตุ้นให้เกดิควำมคดิสร้ำงสรรค์

กำรก่อก ำเนิดควำมคดิสร้ำงสรรค์



1. กำรมีจินตนำกำรทีท่ ำให้เกดิควำมคดิสร้ำงสรรค์

ความคิดสร้างสรรค ์เกิดจากการท างานของสมองซีกขวำ ซ่ึงมี
ความสามารถในกำรจินตนำกำร

“จินตนำกำร” จึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัยิง่ในการคิดสร้างสรรค์
เพ่ือใหเ้กิดผลงาน

“จินตนำกำร” เป็นองคป์ระกอบส าคญัของงานเขียนประเภทเร่ืองสมมติ 
เช่น นวนิยำย เร่ืองส้ัน  เขยีนโฆษณำ  รวมถงึกำรสร้ำงรูปแบบให้สอดคล้อง
กบัเน้ือหำ



“จินตนำกำร” ยงัน ามาใชก้บังานเขียนอ่ืนๆ ได ้เพ่ือใหมี้ความน่าอ่าน 
เช่น    - กำรยกตัวอย่ำงประกอบเร่ืองรำว 

- กำรอธิบำย - กำรวำดภำพ

- กำรให้ข้อเสนอแนะและคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ

แต่ถา้สอดแทรกจิตนาการมากเกินไปหรือเป็นจินตนาการท่ีขาด
ความรู้ความคิด กอ็าจท าใหง้านเขียนขาดน ้าหนกัและความน่าเช่ือถือ

1. กำรมีจินตนำกำรทีท่ ำให้เกดิควำมคดิสร้ำงสรรค์





สมมตว่ิำนักศึกษำมกีลุ่มข้อมูลเกีย่วกบัอำกำศร้อน

เข้ำสู่ช่วงเวลำทีร้่อนทีสุ่ดของทุกปี หลำยคนวำงแผนล่วงหน้ำหนีควำมร้อน 
แต่บำงคนหนีไม่ได้  ต้องอยู่กบัควำมร้อนกนัต่อไป 
หำกร้อนแค่กำยกย็งัมีวธีิดบัร้อนมำกมำยหลำยแบบ 
แต่ถ้ำร้อนใจด้วยกค็งเพิม่ภำระให้ตัวเองอกีหลำยเท่ำ
แต่ควำมจริงไม่มีใครหนีควำมร้อนได้ทั้งกำยและใจ 

ท ำได้อย่ำงมำกกป็รับตัวกบัมันไป 
ขอให้ท่ำนผู้อ่ำนมคีวำมสุข สนุกกบัฤดูร้อนนีน้ะคะ







2. กำรต่อยอดสู่ส่ิงใหม่จำกฐำนควำมรู้ทีม่อียู่เดมิ

ความคิดสร้างสรรคน้ี์เกิดจากการน าขอ้มูลหรือความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม
มาคิดต่อยอดหรือคิดเร่ืองใหม่ๆ ไดเ้พ่ิมข้ึน





โฉมแม่จักฝำกไว้ อยุธยำ ดฤีๅ
เกรงสัตว์ป่ำพม่ำหมำ หมู่ร้ำย
ฉุดคร่ำข่มขืนสำ- รพดัถ่อย ท ำแล
สำปแช่งชำตพิม่ำให้ หม่นไหม้ฉิบหำย ฯ

โฉมน้องจักฝำกน ำ้ ใจนำง เองฤๅ
เกรงเช่นน ำ้ค้ำงสำง เส่ือมส้ิน
กลอกกลิง้อย่ำงเพชรวำง รุ้งร่วง งำมแฮ
แต่ครู่เดยีวแตกดิน้ เช่ือได้หมำยไฉน ฯ

ตวัอย่ำงกำรต่อยอดสู่ส่ิงใหม่จำกฐำนควำมรู้ทีม่อียู่เดมิ



โอ้ศรีนวลทพิย์แก้ว กนิรี พีเ่อย

ฝำกเทพไท้ธรณี ฟำกฟ้ำ

สำมโลกหล่มโลกย์ี ฤๅเช่ือ

โฉมแม่ฝำกป่ำช้ำ ชอบแท้อำถรรพณ์ ฯ

(บำงกอกแก้วก ำศรวล ของ องัคำร กลัยำณพงศ์)

ตวัอย่ำงกำรต่อยอดสู่ส่ิงใหม่จำกฐำนควำมรู้ทีม่อียู่เดมิ (ต่อ)



ตวัอย่ำงข้ำงต้นเป็นกำรล้อเลยีนขนบฝำกนำงคือ ก ำสรวลโคลงดั้นสมัยอยุธยำ 
โฉมแม่จักฝำกฟ้ำ เกรงอนิทร หยอกนำ

อนิทรท่ำนเทอกโฉมเอำ สู่ฟ้ำ       
โฉมแม่จักฝำกดนิ ดนิท่ำน แล้วแฮ       
ดนิฤขัดเจ้ำหล้ำ สู่ส สองส ฯ

โฉมแม่ฝำกน่ำนน ำ้ อรรณพ แลฤๅ
ยยวนำคเชยช อก พีไ่หม้       
โฉมแม่ร ำพงึจบ จอมสวำสดิ กเูอย
โฉมแม่ใครสงวนได้ เท่ำเจ้ำสงวนเอง ฯ



จนัทร์เอ๋ยจนัทร์เจา้ขา  ฉนัเกิดมาในเมืองหลวง
จนัทร์เด่นเห็นเตม็ดวง โชติช่วงอยูรู่หลงัคา

จนัทร์จ๋าจนัทร์เจา้เอ๋ย ฉนัไม่เคยไดศึ้กษา
วนัวนัวิง่ไปมา ขายมาลยัใหร้ถยนต์

จนัทร์เอ๋ยพระจนัทร์เจา้ ฉนัตอ้งเฝ้าอยูบ่นถนน
แดดร้อนไม่ร้อนรน เท่าร้อนใจไม่มีกิน

ตวัอย่ำงกำรต่อยอดสู่ส่ิงใหม่จำกฐำนควำมรู้ทีม่อียู่



จนัทร์เอ๋ยจนัทร์เจา้ขา ขอหลงัคำคลุมแผน่ดิน

ขอมุ้งกนัยงุร้ิน ขอผ้ำห่มใหห้ายหนาว

จนัทร์จ๋าจนัทร์เจา้เอ๋ย ฉนัไม่เคยรู้เร่ืองราว

ก.ไก่ ข.ไข่ดาว ขอครูดว้ยช่วยสอนฉนั

จนัทร์เอ๋ยพระจนัทร์เจา้ ขอคนเรารักผกูพนั

“ขอสิทธิเท่ำเทียมกนั และขอวนัฉันมีกนิ”

(เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งขา้ว ของเนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย)์



ดัดแปลงมำจำกของเดิมคือ เพลงกล่อมเด็ก จันทร์เจ้ำขำ

จนัทร์เอ๋ยจนัทร์เจา้ ขอขา้วขอแกง ขอแหวนทองแดง ผกูมือนอ้งขา้

ขอชา้งขอมา้ ใหน้อ้งขา้ข่ี ขอเกา้อ้ี ใหน้อ้งขา้นัง่

ขอเตียงตัง่ ใหน้อ้งขา้นอน ขอละคร ใหน้อ้งขา้ดู

ขอยายชู เล้ียงนอ้งขา้เถิด ขอยายเกิด เล้ียงตวัขา้เอง



3. อำรมณ์และแรงบันดำลใจกระตุ้นให้เกดิควำมคดิสร้ำงสรรค์

อารมณ์ (emotion) และแรงบนัดาลใจ (motivation) เป็นส่ิงท่ีไม่
อาจแยกออกจากกนัได ้

อำรมณ์ เช่น  รัก  เกลียด  ริษยา  เศร้า  ความอยาก 
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัใหบุ้คคลมีบทบาทและพฤติกรรม  

ตลอดจนเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กิดความคิด  และอยากจะสร้างสรรค์
ผลงานท่ีสร้างสรรค์











กำรคดิ และกำรจัดระเบียบควำมคดิ



กำรคดิ และกำรจัดระเบียบควำมคดิ

• การคิดเป็นส่ิงท่ีดีท่ีก่อใหเ้กิดความงอกงามทางปัญญา
• แต่การ “คิดมาก” ไปกไ็ม่ดี  ผูท่ี้ “คิดมาก”  จึงไม่ใช่ผูท่ี้  “คิดเป็น”  
ดงันั้น บุคคลท่ีคิดเป็นหรือรู้จกัคิด จะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี

1. คุณลกัษณะส ำคญัของกำรเป็นนักคดิ

2. กำรจัดระเบียบควำมคดิ



1.1 มีควำมช่ำงสงสัยและตั้งค ำถำมต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ยอม
คลอ้ยตามหรือเช่ือในส่ิงท่ีเช่ือกนัมาอยา่งง่ายๆ 

1.2 มีควำมสนใจส่ิงรอบตัวและเป็นนักสังเกต เช่น ไอแซค นิวตนั 
ถา้ไม่สนใจการหล่นของผลแอปเป้ิล เขากค็งไม่คิดถึงเร่ืองแรงโนม้ถ่วง
ของโลก

1. คุณลกัษณะส ำคญัของกำรเป็นนักคดิ



1.3 มีควำมรักในกำรแสวงหำควำมรู้

1.4 มีควำมพำกเพยีรต่อกำรค้นคว้ำ  การรวบรวม  กลัน่กรอง 
และแยกแยะขอ้เทจ็จริง

1. คุณลกัษณะส ำคญัของกำรเป็นนักคดิ



1.5 ไม่กลวัควำมล้มเหลวและมีควำมคดิเชิงบวก 
ตวัอยา่งคือ การคิดคน้และประดิษฐห์ลอดไฟของเอดสัิน ท่ีใชว้สัดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ถึง 1,800 ชนิด ไม่เวน้แมแ้ต่หนวดของเพ่ือน  
หลงัจากท่ีทดลองไปแลว้ มีคนถามเขาวา่รู้สึกอยา่งไรกบัความ

ลม้เหลว 
เอดสัิน ตอบว่ำ  “เขาได้รับความรู้มากมายจากความล้มเหลวและ

อย่างน้อยทีสุ่ดกรู้็แล้วว่าวัสดุเหล่าน้ันใช้ไม่ได้”



1.6 มีควำมกล้ำและควำมใจกว้ำงท่ีจะยอมรับขอ้คน้พบท่ีแตกต่าง 
พร้อมพิจารณาทางเลือกท่ีหลากหลาย

1.7 คดิให้ครบจนจบกระบวนควำม 
หมายถึง การคิดใหเ้ห็นภาพ ทั้งกระบวนการตั้งแต่ตน้จนจบ 
กล่าวคือ จะตอ้งคิดและพิจารณาไปขา้งหนา้ในส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน 

โดยคิดวา่เร่ืองนั้นๆ จะจบลงอยา่งไร

1. คุณลกัษณะส ำคญัของกำรเป็นนักคดิ



กำรจัดระเบียบควำมคดิ จะช่วยใหก้ารคิดมีลกัษณะเป็นการ
กระบวนการและเป็นระบบ  ง่ายต่อการเรียบเรียงและล าดบัเพ่ือการ
ส่ือสารผา่นงานเขียน 

แนวทางการจดัระเบียบความคิดอนัน าไปสู่การคิดและการเขียน
สร้างสรรค ์มีหลายวธีิ ดงัน้ี

2. กำรจัดระเบียบควำมคดิ



2.1 กำรจัดจ ำแนกหมวดหมู่ของสรรพส่ิง

2.2 กำรจ ำแนก “ควำมหมำย” (meaning) กบั “นัยส ำคญั” 
(significance) ของค ำออกจำกกนั 

2.3 กำรคดินอกกรอบ 

2.4 กำรคดิบนพืน้ฐำนของคู่ขดัแย้ง

2.5 กำรคดิพำดพงิหรืออ้ำงองิถงึส่ิงทีคุ้่นเคย

2. กำรจัดระเบียบควำมคดิ



2.1 กำรจดัจ ำแนกหมวดหมู่ของสรรพส่ิง

หมายถึง การพิจารณาจ าแนกแยกแยะสรรพส่ิงออกเป็นหมวด  
เป็นหมู่ หรือเป็นกลุ่มอยา่งมีเหตุผล 

ตวัอยา่ง พรรณไมด้อกต่างๆ เช่น  กหุลาบ  กาหลง  ราตรี  
ลัน่ทม  นมแมว แกว้ พิกลุ ฯลฯ นั้น อาจจ าแนกไดห้ลายประเภท

กำรจ ำแนกตำมจ ำนวนพยำงค์/ กำรจ ำแนกตำมลกัษณะของ
ใบ  สีของดอก  กลิน่  ผลหรือเมลด็ /กำรจ ำแนกตำมพืน้ที่กำรปลูก



2.2 กำรจ ำแนก “ควำมหมำย” (meaning) กบั “นัยส ำคญั” 
(significance) ของค ำออกจำกกนั 

ภำษำเป็นตวัแทนของส่ิงท่ีถูกกล่าวถึงเสมอ
ภำษำถูกเจือปนและแอบแฝงไวด้ว้ยระบบคุณค่า  อคติ  อุดมการณ์ 

จึงท าใหค้  าแต่ละค ามีทั้ง “ควำมหมำย” และ “นัยส ำคญั” 
ดงันั้น กำรเลือกใช้ค ำของผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งค านึงถึงบริบทและ

เน้ือหาดว้ย







• คุณสมชำยหรอ คนกลำงน่ันไง น่ังอยู่ระหว่ำงคุณจติดกีบัคุณสุดำ 

• โอ๊ย...ชำวบ้ำนแบ่งเป็น 2 ฝ่ำย ฝ่ำยหน่ึงไม่ยอมให้ตัดถนนเข้ำหมู่บ้ำน 

อกีฝ่ำยสนับสนุน คงต้องหำคนกลำงมำแก้ปัญหำแล้ว 

• คนกรุงเทพ ซ้ือข้ำวสำรรำคำแพงขึน้ๆ แต่ชำวนำกย็งัยำกจนเหมือนเดมิ 

รวยแต่คนกลำงเท่ำน้ัน



• คุณสมชำยหรอ คนกลำงน่ันไง น่ังอยู่ระหว่ำงคุณจติดกีบัคุณสุดำ 

• โอ๊ย...ชำวบ้ำนแบ่งเป็น 2 ฝ่ำย ฝ่ำยหน่ึงไม่ยอมให้ตัดถนนเข้ำหมู่บ้ำน 

อกีฝ่ำยสนับสนุน คงต้องหำคนกลำงมำแก้ปัญหำแล้ว 

• คนกรุงเทพ ซ้ือข้ำวสำรรำคำแพงขึน้ๆ แต่ชำวนำกย็งัยำกจนเหมือนเดมิ 

รวยแต่คนกลำงเท่ำน้ัน

คนทีน่ั่งระหว่ำงกลำงโดยคนอ่ืนๆ น่ังขนำบข้ำง

ผู้ท ำหน้ำทีไ่กล่เกลีย่

ผู้ท ำกำรค้ำระหว่ำงผู้ผลติกบัผู้บริโภค



• ตัวอย่ำง

ผูใ้หญ่บา้นมองหนา้ซีดเซียวของลูกบา้นก่อนถามวา่ “แกแน่ใจนะวา่ 
ตีนแมวข้ึนบา้นแก  ไม่ใช่ขโมยของไปขายเอง แลว้บอกเมียวา่ถูกขโมย ”

“ โธ่  ผูใ้หญ่  ฉนัจะไปโกหกท าไม ฉนัมนัโชคร้ายจริงๆ วนัก่อนเขา้
ไปในตลาดดนัโดนมือกำวลว้งกระเป๋าเส้ือหยบิเงินค่ากบัขา้วไปอีก”

“เออ ๆ แกไปรดน ้ามนตบ์า้งกดี็นะ” ผูใ้หญ่บา้นสรุปอยา่งอ่อนใจ
ตนีแมว หมำยถงึ ผู้ร้ำยที่ย่องเบำยิง่กว่ำแมว
มือกำว หมำยถงึ ผู้ร้ำยที่หยบิหรือล้วงของของผู้อ่ืนได้แนบเนียนรำวกบัมือทำด้วยกำว



2.3 กำรคดินอกกรอบ 

การคิดใหห้ลุดพน้ออกจากกรอบของสังคม  ประเพณี  วาทกรรมหลกั
และอ านาจ หรือการพยายามมองโลกในมุมท่ีแตกต่างจากคนทัว่ไป 

การคิดนอกกรอบอาจท าไดโ้ดย
- กำรพยำยำมตั้งค ำถำมกบัปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมกบัธรรมเนียม

ปฏิบัตหิรือส่ิงทีย่อมรับกนัทัว่ไปว่ำเป็นควำมรู้และควำมจริง เพื่อท่ีจะ
ท าใหม้องเห็นอีกดา้นหน่ึงของความรู้และความจริงท่ีถูกปิดทบัไว้













2.4 กำรคดิบนพืน้ฐำนของคู่ขดัแย้ง 

หมายถึง การน าส่ิงท่ีเป็นคู่ขดัแยง้มาใชเ้ป็นฐานความคิดและการ
จดัระบบความคิด เช่น 

ขำว-ด ำ, หญิง-ชำย, ขมิน้-ปูน , ควำมเจ็บไข้ได้ป่วยกบัควำมสุข

กำยสบำยใจ โดยค านึงถึงธรรมชาติของความขดัแยง้ของสรรพส่ิง
เหล่านั้น



2.5 กำรคดิพำดพงิหรืออ้ำงองิถงึส่ิงที่คุ้นเคย

ส่ิงทีคุ้่นเคยในท่ีน้ี ไดแ้ก่ ส านวน สุภาษิต ค าพงัเพย  ประวติัศาสตร์  

นิยายปรัมปรา เร่ืองราวท่ีคนส่วนใหญ่รู้จกัดี  หรือค ากล่าวท่ีคนในสงัคม

ทัว่ไปนิยมพดูกนั

กำรคดิพำดพงิหรืออ้ำงองิถงึส่ิงทีคุ้่นเคย หมายถึง  การน าความคิด

ไปเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีคุน้เคย ทั้งดา้นท่ีเป็นความเหมือน ความสอดคลอ้ง  

และความแตกต่าง



ส ำนวน หมายถึง การใชถ้อ้ยค าในเชิงเปรียบเทียบเพื่อใหเ้ห็นภาพ
สมจริงตามตอ้งการ  

ส านวนมกัเกิดจากประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั  ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิตประจ าวนั

เช่น  ซนเหมือนลงิ  ปิดทองหลงัพระ  หว่ำนอะไรได้อย่ำงน้ัน   
ก้ำงขวำงคอ

2.5 กำรคดิพำดพงิหรืออ้ำงองิถงึส่ิงทีคุ้่นเคย



สุภำษติ หมายถึง ค ากล่าวท่ีดี  ท่ีเป็นจริงทุกสมยั  มีคติชวนใหคิ้ด  
เป็นค าเตือน  ค าสอนใหป้ระพฤติดี มีกิริยามารยาทดี และ สอนใหเ้ห็น
สจัธรรมแห่งชีวติ

เช่น  “ให้ทุกข์แก่ท่ำนทุกข์น้ันถงึตวั”

“แพ้เป็นพระชนะเป็นมำร” 

“อย่ำไว้ใจทำง อย่ำวำงใจคน จะจนใจเอง”

“เม่ือน้อยให้เรียนวชิำ ให้หำสินเม่ือใหญ่”



ค ำพงัเพย หมายถึง ค ากล่าวลอยๆ มีความหมายกลางๆ เพ่ือผูใ้ชน้ าไป
ใชใ้หเ้ขา้กบัเร่ืองหรือสถานการณ์  เช่น  

ก ำแพงมีหู ประตูมีช่อง
สวรรค์ในอก นรกในใจ



2.5 กำรคดิพำดพงิหรืออ้ำงองิถงึส่ิงที่คุ้นเคย

การคิดจะใชส่ิ้งท่ีคุน้เคย โดยเฉพาะ ส านวน  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  
ผูเ้ขียนตอ้งระมดัระวงัการใช ้ดงัน้ี
➢ ควรใช้ให้ตรงกบัควำมหมำย

“เขำเป็นคนหน้ำตำด ี  แต่งตวัเรียบร้อย  ท่ำทำงเป็นสุภำพบุรุษ  
แต่ดุร้ำย   ใจอ ำมหิตสำมำรถฆ่ำคนได้   คนประเภทนีเ้รียกว่ำคน
หน้ำซ่ือใจคด” ทีถู่กคือ “หน้ำเน้ือใจเสือ”



➢ ควรใช้ให้เข้ำกบัเร่ือง

ดูซิ! สองคนนีเ้ข้ำกนัได้ดทุีกเร่ืองเหมือนกบักิง่ทองใบหยก

2.5 กำรคดิพำดพงิหรืออ้ำงองิถงึส่ิงที่คุ้นเคย

ควรใช้... ดูซิ! สองคนนีเ้ข้ำกนัได้ดทุีกเร่ืองเป็นป่ีเป็นขลุ่ย



➢ ควรใช้ค ำเหล่ำนีใ้ห้ถูกต้อง

เข้ำเมืองอย่ำลืมพร้ำ  เข้ำป่ำอย่ำลืมขวำน

คนล้มอย่ำทับ

ท ำนำบนหัวคน

เข้ำเถ่ือนอย่ำลืมพร้ำ  ได้หน้ำอย่ำลืมหลงั

คนล้มอย่ำข้ำม

ท ำนำบนหลงัคน

2.5 กำรคดิพำดพงิหรืออ้ำงองิถงึส่ิงที่คุ้นเคย



โดยสรุปอำจกล่ำวได้ว่ำ 
• คุณลกัษณะท่ีส าคญัของการเป็นนกัคิดและการจดัระเบียบความคิด 
เป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถฝึกฝนและพฒันาได ้
• ในช่วงแรกของการฝึกคิดตามวธีิต่าง ๆ ขา้งตน้  อาจรู้สึกติดขดัอยูบ่า้ง 
เน่ืองจากไม่คุน้เคย  แต่ถา้ไดก้ระท าอยูเ่สมอ  กจ็ะกลายเป็นธรรมชาติ
และสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ



กำรเขียนย่อหน้ำ



กำรเขียนย่อหน้ำ

ย่อหน้ำ คือ ขอ้ความตอนหน่ึง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของ
เร่ืองราวต่าง ๆ  ยอ่หนา้แต่ละยอ่หนา้จะประกอบดว้ยใจควำมส ำคญั 
1 อย่ำง และมีส่วนขยำยใจควำมส ำคญั เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนยิง่ข้ึน



ลกัษณะของกำรเขียนย่อหน้ำ

1. มีใจควำมส ำคญัเพยีงอย่ำงเดยีว คือยอ่หนา้ท่ีดีตอ้งมีจุดส าคญัท่ี
จะกล่าวถึงเพียงประเดน็เดียว ส่วนขอ้ความอ่ืนๆ เป็นเพียงส่วนขยาย

2. มีควำมสัมพนัธ์ด ีหมายความวา่ เน้ือความในแต่ละยอ่หนา้จะตอ้ง
มีการเช่ือมโยงกลมกลืนกนัเป็นอยา่งดี

3. มคีวำมสมบูรณ์ หมายความวา่ ในยอ่หนา้แต่ละยอ่หนา้จะตอ้ง
มีใจความส าคญัพร้อมส่วนขยายท่ีท าใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจความ
ความส าคญันั้นได้



ส่วนประกอบของย่อหน้ำ

ในแต่ละย่อหน้ำจะมีส่วนประกอบที่ส ำคญั 2 ส่วนคือ

1. ส่วนใจควำมส ำคญั หมายถึง ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งการจะ
กล่าวถึงในยอ่หนา้แต่ละยอ่หนา้ 

2. ส่วนขยำย หมายถึง ขอ้ความต่างๆ ท่ีอธิบายใหร้ายละเอียดหรือ
ยกตวัอยา่งต่างๆ เพ่ือประกอบใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจประเดน็ส าคญัใน
ยอ่หนา้เพ่ิมมากข้ึน



รูปแบบของย่อหน้ำ

รูปแบบของย่อหน้ำทีนิ่ยมใช้มีอยู่ 4 รูปแบบ

1. ประโยคใจควำมส ำคญัอยู่ต้นย่อหน้ำ

2. ประโยคใจควำมส ำคญัอยู่กลำงย่อหน้ำ

3. ประโยคใจควำมส ำคญัอยู่ท้ำยย่อหน้ำ

4. ประโยคในควำมส ำคญัอยู่ต้นและท้ำยย่อหน้ำ



อำหำรของคนในปัจจุบันได้ปรับเปลีย่นไปจำกเดมิอย่ำงมำก    
มีทั้งกำรแปรรูปอำหำรมำกขึน้  อำหำรมีสำรพษิ  มีสำรเคมีตกค้ำง  
มำกขึน้ มีกำรบริโภคเน้ือสัตว์มำกกว่ำผกัผลไม้หรือรับประทำนกำกใย
อำหำรลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด

1. ประโยคใจควำมส ำคญัอยู่ต้นย่อหน้ำ

อาหารของคนในปัจจบัุนได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดมิอย่างมาก



“คนไทยน้ันถือว่ำบ้ำนเป็นส่ิงส ำคญัต่อชีวติ ตั้งแต่เกดิไปจนตำย  
เพรำะคนไทยโบรำณน้ันใช้บ้ำนเป็นทีเ่กดิ  กำรคลอดลูกจะกระท ำกนัทีบ้่ำน 
โดยมหีมอพืน้บ้ำนทีเ่รียกว่ำ หมอต ำแย เป็นผู้ท ำคลอด  มใิช่ไปโรงพยำบำล
เหมือนในปัจจุบันนี ้ และเม่ือมกีำรตำยเกดิขึน้  คนไทยกจ็ะเกบ็ศพผู้ตำยที่
เป็นสมำชิกของบ้ำนไว้ในบ้ำน  ก่อนทีจ่ะท ำพธีิเผำเพ่ือท ำบุญสวดและเป็น
กำรใกล้ชิดผู้ตำยเป็นคร้ังสุดท้ำย  ดงัน้ัน บ้ำนจงึเป็นสถำนทีท่ีค่นไทยใช้ชีวติ
อยู่เกือบตลอดเวลำตั้งแต่เกดิจนตำย”

2. ประโยคในควำมส ำคญัอยู่ต้นและท้ำยย่อหน้ำ

“คนไทยน้ันถือว่ำบ้ำนเป็นส่ิงส ำคัญต่อชีวติ 

กำรใกล้ชิดผู้ตำยเป็นคร้ังสุดท้ำย  ดงัน้ัน บ้ำนจึงเป็นสถำนทีท่ีค่นไทยใช้ชีวติ
อยู่เกือบตลอดเวลำตั้งแต่เกดิจนตำย”



วธีิกำรขยำยควำมในย่อหน้ำ

• วธีิกำรขยำยประโยคใจควำมส ำคญัในย่อหน้ำมีดังนี้
1. ขยำยโดยให้ค ำจ ำกดัควำมหรืออธิบำย
2. ขยำยโดยกำรยกตัวอย่ำง
3. ขยำยโดยกำรเปรียบเทียบ
4. ขยำยโดยกำรกล่ำวถงึเหตุและผล
5. ขยำยโดยกำรอ้ำงหลกัฐำน



• เป็นการขยายใจความส าคญัดว้ยวิธีอธิบายใหร้ายละเอียด หรือให้
ค าจ ากดัความ เพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจและรู้เร่ืองราวนั้นไดง่้ายมากข้ึน

1. ขยำยโดยให้ค ำจ ำกดัควำมหรืออธิบำย





รถด่วน เรียกตามช่ือรถไฟไทย ขบวน Express train คือหนอนเยือ่ไผ่
ซ่ึงเป็นตวัหนอนของผเีส้ือกลางคืนชนิดหน่ึง  มีวงจรชีวิตยาวนานเป็นปี 
รถด่วนกินเยือ่ไผเ่ป็นอาหาร ระยะท่ีเป็นตวัหนอนกินเวลาถึง 10 เดือน พบ
มากทางภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ล าปาง  เชียงราย  เพราะชอบอากาศหนาว  
คนภาคเหนือนิยมรับประทานกนัมานานทั้งน ามาตม้  ทอด  หรือต าใส่
น ้าพริก  ทุกวนัน้ีรถด่วนทอดกลายเป็นของฝากยอดฮิตจากเชียงใหม่

(รถด่วนเมืองเหนือ)

ตัวอย่ำงขยำยโดยให้ค ำจ ำกดัควำมหรืออธิบำย



โรคลมพษิ (Urticaria) เป็นโรคท่ีผิวหนงัมีลกัษณะเป็นผื่นหรือ
ป้ืนนูนแดง  ไม่มีขยุ  มีขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่เลก็ถึงใหญ่  มีอาการคนั  
เกิดข้ึนเร็วและกระจายไดท้ัว่ตวั โดยมากผืน่นั้นจะอยูไ่ม่เกิน 24 ชัว่โมง 
และไม่มีร่องรอย แต่ผูป่้วยบางรายอาจเกิดอาการริมฝีปากบวม ตาบวม  
ส่วนผูป่้วยกลุ่มท่ีเป็นรุนแรงจะมีอาการหอบหืด แต่กมี็จ านวนนอ้ย

(ลมพษิ โรคใกล้ตัว)

ตัวอย่ำงขยำยโดยให้ค ำจ ำกดัควำมหรืออธิบำย



วนัเดก็แห่งชำตใินประเทศไทย  ตรงกบัวนัเสาร์ท่ีสองของเดือน
มกราคม  และเป็นวนัหยดุราชการท่ีไม่ไดช้ดเชยในวนัท างานถดัไป ในวนั
เดก็ทุกปีนายกรัฐมนตรีของไทยจะใหค้ าขวญัแก่เดก็ทั้งประเทศ ซ่ึงการจดั
งานวนัเดก็คร้ังแรกเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยไดก้ าหนดให้
วนัจนัทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวนัเดก็แห่งชาติ  จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 
2506 ไดมี้มติเปล่ียนแปลงวนัเดก็แห่งชาติมาเป็นวนัเสาร์ท่ีสองของเดือน
มกราคม  โดยเร่ิมจดังานวนัเดก็ในปี พ.ศ. 2508 เป็นตน้มา

ตัวอย่ำงขยำยโดยให้ค ำจ ำกดัควำมหรืออธิบำย



• เป็นการขยายใจความส าคญัโดยยกตวัอย่ำงมำประกอบ ซ่ึงตวัอยา่งท่ียกควร

- ตรงกบัเน้ือเร่ือง 

- ไม่ซบัซอ้นเกินไป

- ควรสนบัสนุนใจความส าคญันั้น 

- ควรยกตวัอยา่งประกอบเฉพาะเร่ืองท่ีเขา้ใจยากหรือยงัไม่เขา้ใจ

แจ่มแจง้ เร่ืองท่ีง่ายอยูแ่ลว้ไม่ควรยกตวัอยา่ง

2. ขยำยโดยกำรยกตัวอย่ำง



อาหารประเภทอบท่ีนิยมของชาติตะวนัตก คือ พาย (pie) โดยเฉพาะ
พายของหวาน  เอกลกัษณ์คือแป้งพายท่ีรองรับหรือหุม้อาหารดา้นในไว ้ 
ช่วยเพ่ิมมิติและรสสมัผสัใหก้บัอาหารเป็นอยา่งดี แป้งพำยมีหลำยแบบ  เช่น 
แป้งพำยเคม็  แป้งพำยหวำน แป้งพำยช้ัน (puff pastry) พายเป็นส่วนส าคญั
ในอำหำรฝร่ังเศสซ่ึงน ามาใชป้ระกอบอาหารและใชต้กแต่งในจานอาหาร
ใหดู้น่ารับประทาน ส่วนในอำหำรอเมริกนั พายจะเป็นเมนูประจ าของ
แม่บา้นมากกวา่ เช่น พำยแอปเป้ิล  พำยเชอร์ร่ี  พำยพเีคน ฯลฯ

ตัวอย่ำงขยำยโดยกำรยกตัวอย่ำง



• เป็นการขยายใจความส าคญัดว้ยการเปรียบเทียบ โดยการยกอทุำหรณ์

หรือใชอุ้ปมำโวหำร เพ่ือช่วยใหเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน

• อำจเป็นกำรเปรียบเทียบกบัส่ิงที่ตรงกนัข้ำมเพื่อใหค้วามเด่นชดัข้ึน

3. ขยำยโดยกำรเปรียบเทยีบ



“ การท่ีจะเรียนวชิาไดด้ว้ยวธีิใดนั้นไม่ส าคญั  ขอ้ส าคญัอยูท่ี่ตวั
ผูเ้รียน เปรียบเหมือนแตงกวำดองท่ีจะดองดว้ยน ้ าสม้ฝร่ังกไ็ด ้ ดองดว้ย
น ้ากระเทียมกไ็ด ้เม่ือดองแลว้กอ็ร่อยทั้งสองอยา่ง  ขอ้ส าคญัคือแตงกวา
ท่ีน าลงไปดองนั้นตอ้งไม่เน่า ถา้เน่าเสียแลว้จะดองดว้ยน ้ ากระเทียมหรือ
น ้าสม้กไ็ม่เป็นรสทั้งนั้น บุคคลทีสื่บเสำะร ่ำเรียนวชิำกเ็หมือนแตงกวำ
ดอง   ถ้ำนิสัยใจคอเน่ำเสียแล้ว  ถึงจะร ่ำเรียนด้วยวธีิใด  ก็คงไม่เป็น
เร่ืองทั้งส้ัน”

ตัวอย่ำงขยำยโดยกำรเปรียบเทยีบ



จงเอาอยา่งดอกมะลิ  ดอกมะลิเป็นดอกไมท่ี้ไดรั้บการรับรองแลว้
วา่  เป็นดอกไมท่ี้หอมเยน็ช่ืนใจท่ีสุด  และขาวบริสุทธ์ิท่ีสุดในบรรดา
ดอกไมท้ั้งหลาย  ชีวติของมนุษย์ทีเ่ป็นอยู่  กเ็ช่นเดยีวกบัดอกมะลิ ดอก
มะลิน้ีจะบานเตม็ท่ี  เพียง 2-3 วนั กจ็ะเห่ียวเฉาไป  ฉะนั้นขอให้ท ำตัวเรำ
ให้ดทีีสุ่ด  เม่ือยงัมีชีวติอยู่ ให้หอมทีสุ่ดเหมือนดอกมะลทิี่เร่ิมแย้มบำน

ตัวอย่ำงขยำยโดยกำรเปรียบเทยีบ



• เป็นการขยายใจความส าคญัดว้ยการใชเ้หตุผลท่ีท าใหเ้กิดส่ิงนั้นหรือ

ท าใหเ้กิดเร่ืองราวนั้น 

• เหตุผลท่ีน ามาแสดงต้องมีควำมเป็นไปได้ หรือพสูิจน์ว่ำเป็นจริงแล้ว 

หรือเป็นเหตุผลทีค่นทัว่ไปยอมรับ ไม่ใช่ถือเอาตวัผูเ้ขียนเป็นหลกั

4. ขยำยโดยกำรกล่ำวถงึเหตุและผล



“ การออกก าลงักายไม่ไดมี้ประโยชนต่์อร่างกายเท่านั้น แต่ยงัช่วย
ใหม้นุษยมี์ความสุขมากข้ึนดว้ย ซ่ึงสำเหตุหลกัทีอ่อกก ำลงักำยแล้วมี
ควำมสุขคือเอน็ดอร์ฟิน เป็นสารท่ีอยูต่รงต่อมใตส้มองและจะหลัง่
ออกมาในขณะท่ีเราใชร่้างกาย  เพ่ือช่วยลดความเครียด  ลดอารมณ์
ซึมเศร้า  และช่วยใหน้อนหลบัไดส้บายมากข้ึน”

ตวัอย่ำงขยำยโดยกำรกล่ำวถงึเหตุและผล



• เป็นการขยายใจความส าคญัโดยการอ้ำงบุคคล  สถำนที ่ หรือ

เหตุกำรณ์ท่ีมีจริงหรือเกิดข้ึนจริง เพ่ือใหใ้จความหนกัแน่น น่าเช่ือถือข้ึน

• เช่น  ผลกำรวจิัยจำกสถำบัน...พบว่ำ                              

ผู้เช่ียวชำญเร่ือง.....ได้กล่ำวไว้ว่ำ

จำกกำรส ำรวจของ...พบว่ำ

คุณหมอ....ผู้ศึกษำวจัิยเร่ือง...กล่ำวว่ำ

5. ขยำยโดยกำรอ้ำงหลกัฐำน



เงินทองเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมพนูได ้ ขณะท่ีเวลาเป็นส่ิงท่ีเหลือนอ้ยลงทุกที 
ฉะนั้น ถา้มนุษยอ์ยากหาความสุขใหไ้ดม้ากท่ีสุด  กต็อ้งเรียนรู้ท่ีจะ
บริหารเวลาและเงินท่ีมีอยูใ่หส้มดุล  สอดคล้องกบัค ำกล่ำวของคุณหมอ
ปีเตอร์ อูเบล ผู้เป็นนักพฤตกิรรมศำสตร์ทีก่ล่ำวถงึควำมสุขไว้ว่ำ “ส่ิง
ส ำคญัคือเวลำ  ไม่ใช่เงิน” 

ตัวอย่ำงขยำยโดยกำรอ้ำงหลกัฐำน



คนในปัจจุบนันอนนอ้ยลงเพ่ือจะมีเวลาหาความสุขมากข้ึน แต่การ
นอนนอ้ยเกินไปจะท าใหรู้้สึกไม่สดช่ืน  และอาจท าใหน้อนไม่หลบัในคืน
ต่อๆ ไป  เม่ือนอนไม่หลบักก็ลายเป็นความเครียด  ดงันั้น การนอนมากจะ
ท าใหมี้ความสุขทางกายและใจ สอดคล้องกบังำนวจิัยทีเ่กบ็ข้อมูลจำกกำร
สอบถำมชำวอเมริกนั 7,000 คน นักวจิัยพบว่ำ ผูท่ี้นอนวนัละ 8 ชัว่โมง ได้
คะแนนสุขภาพและใจสูงถึง 66.7 ขณะท่ีผูท่ี้นอนวนัละ 7 ชัว่โมงได ้64.2 
คะแนน และผูท่ี้นอนวนัละ 6 ชัว่โมง ได ้59.4 คะแนนเท่านั้น

ตัวอย่ำงขยำยโดยกำรอ้ำงหลกัฐำน



แบบฝึกหัด

1.แบบฝึกหัดกำรเขยีนโดยกำรต่อยอดสู่ส่ิงใหม่จำกฐำนควำมรู้ทีม่อียู่เดมิ

ค าสัง่ ใหน้กัศึกษาน าเพลงไทยท่ีตนเองช่ืนชอบมาคิดต่อยอดหรือ
ดดัแปลงเป็นเร่ืองใหม่ๆเพ่ือส่ือความคิดท่ีสร้างสรรคข์องตนเอง
- นกัศึกษาตอ้งตั้งช่ือเพลงใหม่เอง
- นกัศึกษาตอ้งใส่ช่ือเพลงเดิมก่อนดดัแปลงดว้ย
ส่งเป็นไฟล ์PDF


