
การเขียนหนังสือส าหรับเดก็



กระบวนการเขียนเร่ืองส าหรับเดก็

ถวลัย ์มาศจรัส (2539 : 25-28) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคและกลวิธีในการ
เขียนเร่ืองใหป้ระทบัใจผูอ่้าน ดงัต่อไปน้ี

1. ใช้ภาษาเรียบง่าย
2. อย่าคดิว่าผู้อ่ืนรู้เร่ืองเดมิ
3. เขียนให้อ่านง่าย
4. คดิก่อนเขียน
5. เขียนให้ตรงเป้าหมาย



6. ใช้ค าคุ้นเคย

7. เขียนประโยคให้กระชับใช้ค าน้อย ความหมายกว้าง

8. เขียนหนังสือให้มีเว้นวรรค

9. ปรับแก้ส านวนก่อนเผยแพร่

10. ตั้งย่อหน้าให้มีความหมาย

กระบวนการเขียนเร่ืองส าหรับเดก็



1. ใช้ภาษาเรียบง่าย
ภาษาเรียบง่ายเป็นภาษาท่ีมีเสน่ห์ การเขียนหนังสือด้วยถ้อยค า

ส านวนง่าย ๆ เป็นส่ิงท่ีผูอ่้านตอ้งการมากท่ีสุด เพราะอ่านแลว้โปร่งใจท่ี
ไม่ตอ้งไปขบคิดใหเ้สียเวลาอีกวา่ค าพดูประโยคนั้นหมายถึงอะไร



2. อย่าคดิว่าผู้อ่ืนรู้เร่ืองเดมิ
จุดบอดของการเขียนหนงัสืออีกประการหน่ึง คือ ผูเ้ขียนมกัจะเผลอ

คิดว่าเร่ืองท่ีตนน าเสนอไปนั้นผูอ่ื้นทราบมาบา้งแลว้ จึงมกัเขียนละความ
บางประโยค ละบางตอนไปท าใหผู้อ่้านไม่เขา้ใจความเป็นมา

การเขียนท่ีดีตอ้งบอกกล่าวประเด็นของเร่ืองดว้ยความกระจ่างและ
ไม่เบ่ือท่ีจะต้องเพียรเขียนอธิบายส่ิงต่าง ๆ ให้ผูอ่้านเขา้ใจด้วยถ้อยค า
กระชบัง่าย ๆสั้น ๆ





3. เขียนให้อ่านง่าย
การเขียนให้อ่านง่ายกบัการใชภ้าษาท่ีเรียบง่ายนั้นต่างกนั ภาษาท่ี

เรียบง่ายใช่ว่าจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเสมอไป เพราะภาษาท่ีใชอ้าจเรียบง่าย
จริง แต่ถ้าเน้ือหาท่ีน าเสนอ ยากเกินการรับรู้ของผู ้อ่านก็จะไม่เกิด
ประโยชน์อนัใด

ดงันั้น ก่อนลงมือเขียนหนงัสือจะตอ้งพิจารณาเน้ือหาท่ีจะน าเสนอ
เสียก่อนวา่ยากเกินกวา่ผูอ่้านจะรับรู้หรือไม่

ตัวอย่าง ศัพท์ทางการแพทย์ท่ีแพทย์ใช้ส่ือความหมายกันน้ัน ถ้าจะ
น ามาส่ือความหมายกับคนไข้แล้วจะไม่สามารถส่ือความเข้าใจกันได้อย่าง
ถกูต้อง



โดยธรรมชาติแลว้ การเขียนหนงัสือเพื่อส่ือความหมายจะยากกว่า
การพูด เพราะการเขียนผูอ่้านจะสัมผสัดว้ยตา แลว้สรุปเน้ือหาทั้งหลาย
ดว้ยประสบการณ์ของตนเอง ซ่ึงผิดกบัการพูดท่ีผูฟั้งจะรับฟังดว้ยหู ถา้ส่ิง
ไหนสงสยัยงัสามารถสอบถามเพ่ือความเขา้ใจไดท้นัท่วงที

การเขียนหนงัสือนั้น ผูเ้ขียนจะตอ้งเสนอแนวคิดอย่างชดัเจน และ
ตอ้งมัน่ใจว่าการเรียงร้อยถอ้ยค าท่ีออกมานั้นจะตอ้งส่ือความหมายไดต้รง
กบัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะบอก ถึงจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้



4. คดิก่อนเขียน
ก่อนจะลงมือเขียนหนงัสือ  ส่ิงหน่ึงท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งกระท าเป็นล าดบั

แรกกคื็อการคดิ 
- คิดอะไร กคิ็ดเสียก่อนวา่จะเขียนอะไร 
- เสนอแนวคิดอะไร
- คิดเพ่ือจดัล าดบัเน้ือหาถอ้ยความท่ีเป็นเหตุเป็นผลใหส้อดคลอ้งกนั

ดว้ยรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ใช่เขียนไปก่อนแลว้จึงยอ้นมาคิดภายหลงั
ข้อเขียนที่ถือว่าดี คือ ขอ้เขียนท่ีตอบค าถามเหล่าน้ีไดช้ดัเจนแจ่มแจง้

วา่  ใคร  ท าอะไร  ทีไ่หน  เม่ือไร  อย่างไร และท าไม



5. เขียนให้ตรงเป้าหมาย
การเขียนเร่ืองอะไรก็ตามส่ิงท่ีจะพลาดไม่ไดก้็คือ การเขียนให้ตรง

กบัเป้าหมายท่ีตั้งใจเขียนไวต้ั้งแต่แรก
6. ใช้ค าคุ้นเคย

ในการเขียนหนงัสือเพ่ือส่ือความหมายนั้นไม่จ าเป็นตอ้งใชค้  าศพัท์
สูง ๆ ควรเขียนโดยใชค้  าท่ีคุน้เคยในชีวิตประจ าวนัจะดีกวา่



7. เขียนประโยคให้กระชับใช้ค าน้อย ความหมายกว้าง
การเขียนหนงัสือท่ีใชป้ระโยคสั้น ๆ กระชบั  มีค าไม่มากนกั แต่ให้

ความหมายกวา้งนบัวา่เป็นส่ิงท่ีถูกใจผูอ่้านมากทีเดียว
เช่น ประโยคท่ีวา่ “เช้าวนันีท้้องฟ้าดูโปร่งแจ่มใส” 

ถา้เขียนใหส้ั้น ๆ กเ็ขียนวา่ “เช้าวนันีท้้องฟ้าแจ่มใส”

8. เขียนหนังสือให้มีเว้นวรรค

การเวน้วรรคท าใหผู้อ่้านไดพ้กัสายตา



9. ปรับแก้ส านวนก่อนเผยแพร่
การเขียนในคร้ังแรกนั้นอาจเขียนอยา่งรวดเร็ว ส านวนภาษาอาจยงัไม่

สละสลวยชวนอ่าน ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงควรอ่านทบทวน และปรับแกใ้หม่ก่อน
เผยแพร่ทุกคร้ัง
10. ตั้งย่อหน้าให้มีความหมาย

การยอ่หนา้แต่ละยอ่หนา้นั้น จะตอ้งประกอบดว้ยใจความส าคัญหรือ
สาระส าคญัอยา่งใดอยา่งหน่ึง และภายในยอ่หนา้ประกอบดว้ยส่วนขยายท่ี
จะท าใหใ้จความกระจ่างชนัเจน



ลกัษณะที่ดีของหนังสือส าหรับเดก็

•หนงัสือท่ีดีส าหรับเด็กตอ้งมีความประณีตในการจดัท า 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. ความประณีตดา้นเน้ือเร่ือง 
2. ความประณีตดา้นภาษา 
3. ความประณีตดา้นภาพประกอบ 
4. ความประณีตดา้นรูปเล่ม



1. ความประณตีด้านเน้ือเร่ือง 

•ลกัษณะของเน้ือเร่ืองท่ีดี ควรมีลกัษณะดงัน้ี

1) มีล าดบัเหตุการณ์ของเร่ืองท่ีไม่ซบัซอ้น

2) ในเน้ือเร่ืองต้องมีแก่นเร่ืองหรือแนวคิดของเร่ืองท่ีชัดเจน 
น าเสนอแนวคิดในทางดีงามสร้างสรรค์ ไม่ยากเกินความเขา้ใจของเด็ก 
และควรเป็นแนวคิดท่ีไม่ห่างไกลวยั  และความสนใจตามวยัของเด็ก
จนเกินไป



3) เน้ือเร่ืองตรงตามวยัและความสนใจของเดก็ ไดแ้ก่
- เน้ือหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั เช่น สตัว ์ 
- เร่ืองท่ีส่ิงเลก็สามารถชนะส่ิงใหญ่  เช่น ราชสีห์กบัหนู
- เร่ืองเก่ียวกบัความน่ารักของส่ิงท่ีเดก็รู้จกั เช่น สตัวเ์ล้ียง 
- เร่ืองจินตนาการ สนุกสนาน 
- เร่ืองเหลือเช่ือ เร่ืองท่ีใชเ้ชาวน์ปัญญา ความเฉลียวฉลาดในการ

แกปั้ญหา 
- เร่ืองท่ีเสริมสร้างคุณธรรมและลกัษณะนิสยั 
- เร่ืองราวเก่ียวกบัการผจญภยั เร่ืองต่ืนเตน้













4) เน้ือเร่ืองตอ้งใหส้าระ  พร้อมทั้งค าอธิบายท่ีง่าย  ใหค้วามรู้  ให้
ความคิด ช่วยพฒันาทศันคติ  และค่านิยม  ส่งเสริมความเขา้ใจในตนเอง
และผูอ่ื้น 

นอกจากน้ี ยงัตอ้งใหค้วามบนัเทิงอนัเป็นเคร่ืองมือเร้าใหเ้กิดความ
สนใจในการอ่าน  กระตุน้จินตนาการและความคิดริเร่ิม  ก่อใหเ้กิดความ
ดลใจท่ีจะรู้

1. ความประณตีด้านเน้ือเร่ือง 



5) ลกัษณะการด าเนินเร่ืองต้องฉับไว ทนัใจ เน้ือเร่ืองไม่สับสน
วกวน เน้ือหาไม่ยาวจนเกินไป

6) ตัวละครในเร่ืองต้องมีชีวิตชีวา และอยู่ในวัยเดียวกันหรือ
ใกลเ้คียงกบัเดก็

7) ในเน้ือเร่ืองต้องมีการกระท า (Action)  ช่วยให้เ ร่ืองมีความ
เคล่ือนไหวไปสู่เป้าหมายของเร่ือง

1. ความประณตีด้านเน้ือเร่ือง 



8) ในเร่ืองตอ้งมีการต่อสู้กบัปัญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึง เม่ือตวัละคร
เอกประสบกับปัญหาจะต้องต่อสู้แก้ไขปัญหา ด้วยการตัดสินใจหรือ
กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง

9) เน้ือเร่ืองตอ้งสร้างความระทึกใจให้ผูอ่้านตลอดเวลา  กระตุน้
ความสนใจใคร่รู้ใหผู้อ่้านอยากติดตามอ่านวา่เร่ืองราวจะจบลงอยา่งไร

1. ความประณตีด้านเน้ือเร่ือง 



ตัวอย่างนิทาน “บ้านใหม่ของตุ้งติง้”

• เน้ือหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
•ตวัละคร “ตุง้ต้ิง” ตอ้งแกไ้ขปัญหาดว้ยการหาบา้นใหม่
• เน้ือเร่ืองใหส้าระความรู้ ส่งเสริมใหเ้ดก็เขา้ใจธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดีไดโ้ดย 
การไม่ท้ิงขยะ ไม่เก็บเปลือกหอย ซ่ึงเป็นการท าลาย
ธรรมชาติ



2. ความประณตีด้านภาษา

การใช้ภาษาในหนังสือส าหรับเด็กนั้น มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะภาษาคือเคร่ืองมือถ่ายทอดความคิดของผูเ้ขียนไปสู่ผูอ่้าน

การใช้ภาษาในหนังสือส าหรับเด็กจึงตอ้งค านึงถึงหลกัการต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี

1) จ านวนค ามากหรือนอ้ยไม่ใช่ส่ิงส าคญั แต่จ านวนของค าทั้งหมด
ท่ีใช ้ จะตอ้งมีความหมายประทบัใจ  มีความแจ่มชดัในความหมาย

2) เขียนอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีสุด ใชค้  า วลีง่าย สั้น กระชบั และเป็น
ธรรมชาติ



3) ใชค้  าท่ีคุน้เคย ใชค้  าท่ีง่าย และสั้น แทนค ายาก และค าหรูหรา
4) ไม่ควรใชภ้าษาพ้ืนเมือง  ค าสแลง  รวมถึงหลีกเล่ียงค าจากภาษา

ต่างชาติ
5) ใชอุ้ปมาอุปไมยให้นอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากเด็กเล็กอาจไม่เขา้ใจหรือ

เขา้ใจคลาดเคล่ือนได้
6) ตวัสะกด  การันต ์ วรรณยกุต ์ ตอ้งถูกตอ้ง

2. ความประณตีด้านภาษา



7) ภาษาท่ีใชใ้นการตั้งช่ือเร่ือง ควรเป็นช่ือเร่ืองท่ีมีความหมายสมบูรณ์
ในตวั  เป็นช่ือเร่ืองท่ีเดก็สามารถเขา้ใจได ้ โดยส่วนใหญ่เดก็มกัจะชอบช่ือ
เร่ืองท่ีมีค าวา่ “ลูก” และ “วเิศษ” รวมอยูใ่นช่ือเร่ือง เช่น 

- ลูกเป็ดข้ีเหร่ 
- ลูกแมวน่ารัก 
- แปรงวิเศษ 

- ร่มวิเศษ

2. ความประณตีด้านภาษา







3. ความประณตีด้านภาพประกอบ

การใชภ้าพประกอบในหนงัสือส าหรับเดก็ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตกแต่ง
หนงัสือใหส้วยงาม  น่าสนใจ  ช่วยแปลความหรือขยายเน้ือเร่ืองใหช้ดัเจน
ยิง่ข้ึน 

ภาพประกอบในหนงัสือส าหรับเดก็ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี
1) ภาพประกอบในหนังสือส าหรับเด็กควรมีขนาดใหญ่ตั้ งแต่

คร่ึงหนา้กระดาษข้ึนไป



2) ภาพท่ีมีกรอบส่ีเหล่ียมผืนผา้
ควรวางภาพในดา้นยาว ขนานกบัแนว
ระนาบของหน้ากระดาษ เพื่ อให้
ต าแหน่งของภาพทอดไปในต าแหน่ง
ท่ีเดก็สนใจ



3) ภาพประกอบควรเป็นภาพท่ีมีความสมบูรณ์
ครบถว้น ไม่เป็นเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงของ 
เช่น 

- ภาพรถยนต์ควรเป็นภาพรถยนต์เต็มคนั

- ภาพสัตว์กค็วรเป็นสัตว์เต็มตัว

เพราะเดก็ไม่สามารถจินตนาการใหเ้ห็นภาพเตม็
สมบูรณ์ได ้ ถา้เป็นภาพเพียงบางส่วนเด็กอาจคิดว่า
ส่ิงของหรือสตัวเ์หล่านั้นแตกหกัเป็นส่วน ๆ กไ็ด้



4) ส าหรับเดก็เลก็ ภาพควรมีขนาด
ใกลเ้คียงกบัชีวิตจริงของเดก็ และเป็นภาพ
ส่ิงของท่ีคุน้เคย เช่น 

- ภาพเดก็แต่งกายด้วยเส้ือผ้าเหมือน
ของเดก็ในชีวติจริง 

- ส่ิงของเคร่ืองใช้ในบ้านกค็วรให้
เหมือนในบ้านของเดก็       



5) ภาพประกอบควรถูกตอ้งตามความจริง  
ทั้งสี  และการกระท าต่าง ๆ  ภาพควรเป็นภาพ   
สีสวยงาม  

หากเป็นการเขียนภาพเก่ียวกบัเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์หรือชีวประวติั  ควรมีการศึกษา
คน้ควา้ใหถ่้องแท ้ เช่น  ภาพเคร่ืองแต่งกายของ
คนในยุคน้ันต้องให้ถูกต้องตรงตามความจริง 



6) ภาพประกอบ ควรเป็นภาพท่ีให้
ความรู้สึกต่าง ๆ แสดงอาการเคล่ือนไหว 
มีชีวิตจิตใจ เช่น 

ภาพให้ความรู้สึกว่าก าลังดีใจ  ยิ้ม  
หรือโศกเศร้า หรือก าลงัวิง่ เป็นต้น 

ลกัษณะของภาพควรแสดงให้เห็น
ความหมายของถ้อยค าท่ีใช้ด าเนินเร่ือง 
และช่วยใหส้ามารถเขา้ใจเร่ืองไดง่้ายข้ึน







7) ควรหลีกเล่ียงการใชภ้าพประกอบท่ีหวาดเสียวและแสดงความ
โหดเห้ียมทารุณโดยเด็ดขาด เช่น ภาพการผ่าท้อง  ควักไส้  ภาพการแทง 
การยงิ เป็นตน้

เน่ืองจากท าใหเ้ด็กตกใจกลวัและหวาดเสียว ยงัเป็นการชกัน าจิตใจ
ของเดก็ใหโ้นม้นา้วไปในทางกระดา้งและยงัขาดความเมตตากรุณา 

3. ความประณตีด้านภาพประกอบ



ภาพประกอบในหนงัสือส าหรับเด็ก  ควรเป็นภาพที่งดงาม เป็น
ภาพที่แสดงถึงความรักความอบอุ่น  ความรักใคร่กลมเกลียว  ความ
เมตตากรุณา  ความสามัคคี หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีชักจูงให้เด็กคลอ้ยตาม 
เน้ือเร่ืองในทางถูกตอ้งเหมาะสม







4. ความประณตีด้านรูปเล่ม

•ลกัษณะรูปเล่มของหนงัสือส าหรับเดก็มี 2 รูปแบบ คือ 
1. รูปเล่มแนวตั้ง 
2. รูปเล่มแนวนอน 

•ลกัษณะและขนาดรูปเล่มท่ีเหมาะสมตอ้งมีความกะทดัรัด เหมาะมือเดก็ 
หยบิถือและเปิดอ่านง่าย  มากกวา่ค านึงวา่รูปเล่มควรเป็นแนวตั้งหรือ
แนวนอน



•วราภรณ์ บ ารุงกุล (2530 :105) ให้ความเห็นเก่ียวกบัลกัษณะรูปเล่มว่า 
หมายถึง วสัดุท่ีใชท้  ารูปเล่มหนงัสือนั้น เช่น 

- หนงัสือผา้ 
- หนงัสือพลาสติก 
- หนงัสือท่ีเป็นกระดาษแขง็ 
- หนงัสือท่ีมีผวิสมัผสัพิเศษและมีกล่ิน 
- หนงัสือท่ีมีภาพ 3 มิติ

4. ความประณตีด้านรูปเล่ม



•นอกจากน้ี ความประณีตในดา้นรูปเล่มยงั หมายถึง 
- ความประณีตดา้นการจดัวางหนา้ 
- การเลือกใชต้วัอกัษร 
- การเลือกใชก้ระดาษในการพิมพอี์กดว้ย 



เทคนิคอ่ืน ๆในการเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

1. ผู้เขยีนต้องมแีรงบันดาลใจ
ในการเขียนเร่ืองส าหรับเด็ก แรงบนัดาลใจและความตั้งใจเป็นส่ิง

ส าคญัท่ีสุดเป็นท่ีมาของการศึกษาหาขอ้มูลต่าง ๆ มาเพ่ิมเติมใหช้ดัเจน จน
สามารถเขียนเร่ืองไดอ้ยา่งประสบผลส าเร็จ



2. มีแนวคดิของเร่ืองทีชั่ดเจน
แนวคิดของเร่ือง เช่น ความพยายาม ความกตัญญู ความเอื้อเฟ้ือ 

ความกล้าหาญ เป็นตน้ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายในการเขียน และ
หลอมรวมความคิดนั้นออกมาเป็นโครงเร่ือง จากนั้นจึงขยายแนวคิดจาก
โครงเร่ืองออกมาเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ

เทคนิคอ่ืน ๆในการเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ 





3. ศึกษาข้อมูลโดยการอ่านเร่ืองอ่ืน ๆ 
พยายามสังเกตแนวคิด และศึกษาวา่หนงัสือดี ๆ เหล่านั้นมีความคิด

อย่างไรจึงท าให้ได้รับค าชมเชยยกย่อง เช่น การใช้ถ้อยค า ประโยค 
ข้อความ และภาพประกอบ เพ่ือเกบ็เก่ียวประสบการณ์

เทคนิคอ่ืน ๆในการเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ 



4. เรียนรู้พฤตกิรรมและความต้องการของเดก็ โดย
- การสังเกตจากเด็ก พูดคุยกับเด็ก เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ

เขียนเร่ืองท่ีถูกใจเดก็ 
- ระลกึถงึความหลงัคร้ังเม่ือผู้เขียนยงัเป็นเดก็ โลกในวยันั้นพบเห็น

อยา่งไร  คิดแบบเดก็ ๆ และเห็นแบบเดก็ในวยันั้นเป็นอยา่งไร

เทคนิคอ่ืน ๆในการเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ 









5. การตั้งช่ือเร่ือง
ตอ้งตั้งช่ือเร่ืองให้น่าสนใจ มีความหมายในตวัเอง ส่วนใหญ่มกัจะ

น าช่ือตวัละครเอก หรือลกัษณะนิสัยของตวัละครเอก มาตั้งเป็นช่ือเร่ือง 
เช่น

- กระต่ายกบัเต่า - เดก็เล้ียงแกะ
- มะลิเดก็ดีมีน ้าใจ - กุ๋งก๋ิงรักหนงัสือ

เทคนิคอ่ืน ๆในการเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ 



อยา่ตั้งช่ือเร่ืองแบบช้ีชดัเกินไป เช่น 
- ประโยชน์ของป่าไม้
- โทษของการลกัขโมย
- วิธีการประหยดั 
เน่ืองจากเป็นการบอกอยา่งช้ีชดั  เม่ือเดก็เห็นช่ือเร่ืองจะรู้สึกวา่เป็น

การสอน เน้ือเร่ืองไม่สนุกสนาน  จึงไม่อยากอ่าน  และไม่ควรใชค้  าสองแง่
สองง่าม



6. การสร้างตวัละคร 
การสร้างตวัละครตอ้งสร้างให้อยูใ่นวยัเดียวกบัเด็ก  ใชช่ื้อง่าย ๆ มี

พฤติกรรมสมจริงกบัเหตุการณ์ สถานท่ี และสอดคลอ้งกบัการด าเนินเร่ือง 
ส่วนมากเดก็มกัชอบตวัละครท่ีเป็นสตัวพ์ดูได ้
ส่วนช่ือของตวัละครนั้น อยา่ใหมี้อกัษรเดียวกนัมาก จะท าใหผู้อ่้าน

สบัสนระหวา่งตวัดีกบัตวัร้าย และอยา่ตั้งช่ือดว้ยค าศพัทย์าก ๆ 

เทคนิคอ่ืน ๆในการเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ 



7. ฉาก 
ควรก าหนดให้เหมาะสมกับเน้ือเร่ือง มีการบรรยายฉากและ

บรรยากาศให้ผู ้อ่านเกิดจินตนาการได้อย่างชัดเจน ไม่ขัดแย ้งกับ
ภาพประกอบ

เทคนิคอ่ืน ๆในการเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ 





8 เน้ือเร่ือง
ตอ้งมีทั้งสาระและความสนุกสนาน  มีแก่นเร่ืองชัดเจน  เพียง 

แก่นเดียวใน 1 เร่ือง ตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นตอนต้น โครงเร่ืองไม่
ซบัซอ้น  มีความสมเหตุสมผล
9.ภาพประกอบ

ควรมีสีสันสดใส ดึงดูดใจโดยเฉพาะหนา้ปก เพราะจะท าให้เด็ก
เลือกท่ีจะหยบิอ่าน

เทคนิคอ่ืน ๆในการเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ 



10. การใช้ภาษาและลลีาการเขียน 
- ตอ้งเลือกสรรใชถ้อ้ยค าหรือส านวนภาษาให้เหมาะสมกบัวยัของ

ผูอ่้าน 
- ใชภ้าษาพดูในบทสนทนาใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ 
- หลีกเล่ียงภาษาสแลงหรือภาษาถ่ินท่ีเดก็ไม่คุน้เคย 
- ใชภ้าษาท่ีอ่านแลว้เขา้ใจไดท้นัที  ไม่ตอ้งแปล

เทคนิคอ่ืน ๆในการเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ 



11. ถ้าเป็นนักเขียนมือใหม่
เม่ือเขียนแลว้ควรให้ผูรู้้ไดต้รวจสอบการใชภ้าษาหรือส านวนภาษา 

และนอ้มรับขอ้ติชมหรือขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาปรับปรุงใหก้ารเขียนเร่ือง
ส าหรับเดก็สมบูรณ์ข้ึน

เทคนิคอ่ืน ๆในการเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ 


