
การเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็
ประเภทบันเทิงคดี



การเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ประเภทบันเทงิคดี

ในการเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ประเภทบนัเทิงคดี  ผูเ้ขียนจะตอ้ง
วางแผนก าหนดองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ือง ไดแ้ก่ 

1. แก่นเร่ือง 
2. โครงเร่ือง 
3. ตวัละคร 
4. การสร้างความสะเทือนใจ
5. การใชภ้าษาในบนัเทิงคดีส าหรับเดก็
6. การตั้งช่ือเร่ือง



1. แก่นเร่ือง

แก่นเร่ือง คือ จุดประสงค์หลกัของเร่ืองซ่ึงผูเ้ขียนก าหนดข้ึนเพ่ือ
ผูอ่้านได้รับรู้และเกิดความสะเทือนใจ อันจะน าไปสู่การแปรเปล่ียน
ความคิดและพฤติกรรม 

ลกัษณะของแก่นเร่ืองที่ดีส าหรับเด็ก ควรมีคุณค่าในแง่ของการแฝง
คติในการด ารงชีวิต และช่วยส่งเสริมจิตใจของเด็กให้ดีข้ึน โดยตั้งอยูบ่น
พ้ืนฐานของความเป็นธรรมชาติ  ความมีเหตุผล  และความถูกตอ้งดีงาม



มานพ ถนอมศรี (2546 : 68) กล่าวถึงวิธีเลือกแนวคิดว่า ผูเ้ขียน
หนงัสือบนัเทิงคดีสามารถสร้างแก่นของเร่ืองไดจ้ากส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1. ส่ิงใกล้ตัวผู้ เขยีน

2. ส่ิงใกล้ตัวผู้อ่านหรือเดก็

3. ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในแบบเรียน

4. ปัญหาจากพฤติกรรมของเดก็ 

1. แก่นเร่ือง



1. ส่ิงใกล้ตัวผู้เขยีน ผูค้น สงัคม ส่ิงแวดลอ้มท่ีผูเ้ขียนด ารงอยู ่เช่น 
- เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัคนใดคนหน่ึง 
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางส่ิงแวดลอ้ม 
- วฒันธรรม ประเพณี 
ส่ิงเหล่าน้ีเราสามารถน ามาเป็นประเดน็ในการสร้างความคิดรวบยอด 

หรือแก่นของเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเลือกจากส่ิงใกลต้วัผูเ้ขียนท่ีสุดเพียง
ประเด็นเดียว





https://www.youtube.com/watch?v=pD8__oXsLdk

https://www.youtube.com/watch?v=pD8__oXsLdk


2. ส่ิงใกล้ตัวผู้อ่านหรือเดก็ หมายถึง ผูค้น สงัคม ส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ 
ตวัผูอ่้านซ่ึงเป็นเดก็  

ยิง่ผูเ้ขียนสามารถจ ากดักรอบของเดก็ใหแ้คบและชดัเจนไดม้ากเท่าใด 
กส็ามารถมองเห็นส่ิงท่ีจะหยบิน ามาสร้างความคิดรวบยอดไดเ้ท่านั้น โดย
เลือกหยบิน าเสนอเพียง 1 ประเดน็ ในเร่ืองส าหรับเดก็แต่ละเร่ือง







3. ปัญหาที่เกดิขึ้นในแบบเรียน 
เราสามารถหยบิน าเน้ือหาในแบบเรียนหรือหนงัสือท่ีเดก็ใช้

ประกอบในการเรียนมาเป็นความคิดรวบยอดไดห้ลายอยา่ง โดยเฉพาะ
- ส่วนท่ีเป็นปัญหาของเดก็ 
- จริยธรรม 
- ความสะอาด การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 
- ความผกูพนัภายในครอบครัว 
- ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอ่ืนๆ









4. ปัญหาจากพฤติกรรมของเด็ก 
พฤติกรรมบางอยา่งของเดก็เกิดจากแรงกดดนัภายใน ซ่ึงตอ้งแกไ้ข

ทางทศันคติ  ดว้ยการปรับปรุงสุขภาพทางอารมณ์  เช่น 
“เดก็มีความก้าวร้าว  ชอบข่มเหง  รังแกผู้อ่ืน หรือแม้แต่เด็กทีม่ี

ความเกบ็กด  เกบ็ตัว” 
หนงัสือส าหรับเด็กเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีสามารถแกไ้ขปัญหา

ความบกพร่องทางพฤติกรรมของเดก็ไว ้
ผูเ้ขียนหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเดก็ควรเลือกหยบิปัญหาเหล่านั้น

มาเป็นประเดน็ในการเขียนหนงัสือเพ่ือแกปั้ญหาทางพฤติกรรมของเด็ก







• การสร้างแก่นเร่ืองในวรรณกรรมส าหรับเด็ก  ควรสร้างให้มีแก่นเร่ือง
ส าคัญเพยีงแก่นเร่ืองเดียว เพ่ือใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจของเด็ก และ
ง่ายต่อผูเ้ขียนในการก าหนดโครงเร่ือง 
• วธีิการน าเสนอไม่ควรสัง่สอนหรือหา้มไม่ใหป้ฏิบติัโดยตรง 
• ควรมีกลวิธีการเขียนให้แนบเนียนในลกัษณะ “สาระบันเทิง”  คือ มีทั้ง
สาระและความบนัเทิงควบคู่กนัไป 

1. แก่นเร่ือง



• ผูเ้ขียนควรใชเ้ทคนิคการน าเสนอแก่นเร่ืองแบบแทรกอยูใ่นบทบาท
หรือพฤติกรรมของตวัละคร  ไม่ใช่จากค าบอกเล่าหรือค าบรรยายของ
ผูเ้ขียน 
• แก่นเร่ืองท่ีมีสาระประโยชน์แก่เดก็โดยตรง ไม่ควรใชว้รรณกรรม
ส าหรับเดก็เป็นเคร่ืองมือส่ือแนวคิดของผูใ้หญ่

1. แก่นเร่ือง



2. โครงเร่ือง
• การเขียนโครงเร่ืองบนัเทิงคดีส าหรับเดก็ คือ การเขียนล าดบัเหตุการณ์ส าคญั
ในเร่ือง เพื่อใหเ้ห็นวา่

- เน้ือเร่ืองเป็นไปในแนวใด 
- มีตวัละครเช่นไร 
- มีการด าเนินเร่ืองอยา่งไร 
- จบอยา่งไร 

• การเขียนโครงเร่ืองเป็นการเขียนเร่ืองสั้น ๆ ข้อส าคญั คือ จ าตอ้งมีแก่นเร่ือง
หรือสาระแนวคิดในเร่ืองนั้นเสมอ



•โครงเร่ืองในงานเขียนบนัเทิงคดี เกิดจากการน าเสนอความคิดรวบยอด
หรือประเดน็ของเร่ืองมาผกูใหเ้กิดเป็นเร่ืองราว โดยการแปลงแก่นของ
เร่ืองหรือจุดประเด็นใหเ้ป็นพฤติกรรม เพื่อใหต้วัละครแสดงบทบาท
ของตนได ้
• โครงเร่ืองมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ การเร่ิมเร่ือง จุดสุดยอดของ
เร่ือง          การคล่ีคลายเร่ือง

2. โครงเร่ือง



•การสร้างโครงเร่ือง 
• เร่ิมจากการเร่ิมเร่ือง ในการเร่ิมเร่ืองผูเ้ขียนตอ้งมีวิธีการจุดชนวนหรือ
สร้างแรงดึงใหเ้กิดเร่ือง 
•วิธีท่ีนิยม คือ 

- การจดัใหเ้กิดเหตุการณ์  ความจริง  ความขดัแยง้ 
- หรือ การเผยความตอ้งการของตวัละครเอก 
- หรือ ความพยายามของตวัละครเอกท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมาย โดย

ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ 



•การสร้างโครงเร่ือง (ต่อ)
• จากนั้นเร่ืองจึงด าเนินไปยงัจุดท่ีน่าสนใจท่ีสุดของเร่ือง คือ จดุไคลแมกซ์
เป็นจุดท่ีเกิดอารมณ์มากท่ีสุด และเป็นจุดท่ีเช่ือมต่อระหวา่งจุดเร่ิมตน้และ
เหตุการณ์ท่ีก าลงัจะคล่ีคลายในตอนทา้ยของเร่ือง
• ในจดุคลี่คลายน้ี ผูเ้ขียนอาจพดูถึงอุปสรรคท่ีน่าต่ืนเตน้หรือยงัหลงเหลือ
อยูห่ลงัจากบรรลุเป้าหมายแลว้  เพ่ือน าเสนอความระทึกใจในคร้ังสุดทา้ย
ก่อนจะจบเร่ืองกย็อ่มท าได้



•การสร้างโครงเร่ือง (ต่อ)
• ส่ิงท่ีตอ้งมีในโครงเร่ือง คือ ความขัดแย้ง
• ความขัดแย้ง หมายถึง การสร้างสถานการณ์  บุคลิกนิสัยของตวัละคร 
ฉาก  รวมไปถึงอารมณ์และความรู้สึกในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
เร่ือง ใหมี้อุปสรรคขดัขวางการด าเนินเร่ืองไม่ใหไ้ปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้



• ความขัดแย้ง
• ส าหรับงานเขียนทัว่ไป 

ความขดัแยง้ท่ีสร้างข้ึนอาจรุนแรงถึงขั้นเสียเลือด  เสียเน้ือ และ
เสียชีวิต 
• แต่ในงานเขียนบนัเทิงคดีส าหรับเดก็

ความขดัแยง้ท่ีเป็น การต่อสู้กนั การท าร้ายกนัจนบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิต เป็นขอ้ห้ามท่ีผูเ้ขียนไม่สมควรน าเสนอในงานเขียนบนัเทิงคดี
ส าหรับเด็ก



การเขียนโครงเร่ือง

•ในการเขียนโครงเร่ือง  ผู ้เขียนควรแบ่งโครงสร้างในการเขียน
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1.  ตอนตน้เร่ือง

2.  ตอนกลางเร่ือง 

3.  ตอนปลายเร่ือง



•ตอนต้นเร่ือง ควรก าหนดวิธีการเปิดเร่ืองใหน่้าสนใจ แนะน าตวัละคร รวมไป
ถึงน าเสนอปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้เพ่ือน าไปสู่เน้ือหาในตอนกลางเร่ือง  
•ตอนกลางเร่ือง ตวัละครไดแ้สดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะเสนอใหเ้ห็นแก่น
เร่ืองท่ีผูเ้ขียนไดก้ าหนดไวต้ั้งแต่แรก และสร้างจุดสะเทือนใจน าไปสู่จุดสุดยอด
ของเร่ืองและปัญหาต่าง ๆ 
•ตอนปลายเร่ือง คล่ีคลายลงอยา่งสมเหตุสมผลจนสามารถปิดเร่ือง        

•ทั้งน้ี ผูเ้ขียนตอ้งค านึงถึงแก่นเร่ืองท่ีตนเองตั้งไวเ้สมอในขณะท่ีสร้างโครงเร่ือง

การเขียนโครงเร่ือง





• ตวัอยา่งโครงเร่ือง “ลูกกระต่ายไม่อาบน า้” 
• แก่นของเร่ืองน้ี คือ  “เดก็ๆ ควรอาบน า้รักษาความสะอาดของร่างกาย”

ต้นเร่ือง ลูกกระต่ายไม่ยอมอาบน ้ า ไม่ยอมสระผม ไม่ยอมตัดเล็บ เพ่ือน ๆ ท่ี
โรงเรียน เช่น  ลูกกระรอก  ลูกลิง  ลูกยรีาฟ  จึงไม่อยากเขา้ใกล้

กลางเร่ือง ลูกกระต่ายสงสยัวา่ท าไมเพ่ือนไม่ยอมเขา้ใกล ้ อีกทั้งตอนน้ีลูกกระต่ายก็
คนัตามตวัและหวั  ลูกกระต่ายจึงน าเร่ืองน้ีไปเล่าให้แม่ฟัง  แม่บอกวา่ลูกกระต่ายไม่อาบน ้ า 
ท าให้ตวัเหม็น  เพ่ือน ๆ จึงไม่อยากเขา้ใกล้ และท่ีลูกกระต่ายคนัตามตวัเพราะร่างกาย
สกปรก ลูกกระต่ายตอ้งอาบน ้าช าระร่างกายใหส้ะอาด

ปลายเร่ือง ลูกกระต่ายจึงอาบน ้ า สระผม ตดัเลบ็ ร่างกายจึงสะอาด ไม่คนัตามตวัวนั
ต่อมา เพ่ือน ๆ ต่างแปลกใจท่ีลูกกระต่ายตวัสะอาด หนา้ตาสดใส ลูกกระต่ายและเพื่อน ๆ 
เล่นดว้ยกนัอยา่งสนุกสนาน



• การสร้างใหเ้น้ือเร่ืองด าเนินไปอยา่งสนุกสนาน นกัเขียนยงัสามารถใช้
กลวธีิท่ีเรียกวา่ “ความใคร่รู้เร่ือง” เพ่ือสร้างความน่าสนใจใหโ้ครงเร่ืองได้
•ความใครรู้เร่ือง หมายถึง การย ัว่ยุให้ผูอ่้านคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด
ต่อไป ท าให้ผูอ่้านอยากติดตามเร่ือง โดยเฉพาะเร่ืองประเภทอาชญนิยาย 
ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการสืบสวนสอบสวน เร่ืองลึกลบั เร่ืองเหนือธรรมชาติ 
วธีิการท่ีจะท าใหเ้กิดความใคร่รู้เร่ือง มี 4 วธีิ ไดแ้ก่



1. การบอกใบ้ให้ผูอ่้านทราบว่าจะมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึน
ภายหลงั เช่น การท านายเหตุการณ์ล่วงหนา้ของหมอดู แม่มด นางฟ้า

2. การปิดเร่ืองท่ีผูอ่้านตอ้งการทราบไวก่้อน เพ่ือเก็บไวบ้อกให้
ทราบเม่ือถึงเวลาอนัสมควร



3. การสร้างเร่ืองใหต้วัละครตกอยูใ่นภาวะกลืนไม่เขา้คายไม่ออก 
กล่าวคือ 

ตวัละครส าคญัมีทางเลือกอยูส่องทาง ซ่ึงลว้นไม่น่าพอใจทั้งส้ิน 
แต่ตวัละครส าคญัจะตอ้งเลือกทางใดทางหน่ึง  เม่ือเป็นเช่นนั้น  ผูอ่้านก็
ยอ่มอยากทราบวา่ ตวัละครจะเลือกทางใด และผลจะเป็นอยา่งไร

4. การจบแต่ละบท ต้องย ัว่ยุให้ผูอ่้านอยากรู้อยากเห็นต่อไป 
หมายถึง การใช้เหตุประจวบเหมาะหรือเหตุบงัเอิญ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่
น่าจะเป็นไปไดใ้นชีวติจริง มาเป็นเคร่ืองแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง



3. ตัวละคร

• ตวัละคร คือ ผูท่ี้ท าใหเ้กิดเหตุการณ์หรือแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ในเร่ือง 
• การสร้างตวัละครในเร่ืองบนัเทิงคดีส าหรับเด็ก  ผูเ้ขียนตอ้งวางแผน
ลกัษณะของตวัละครล่วงหนา้ใหช้ดัเจนโดยค านึงถึงความเหมาะสมกบั
เน้ือเร่ืองและวยัของเดก็



• ตวัละครในเร่ืองบนัเทิงคดี เป็นได้ทั้งมนุษย์และส่ิงอ่ืน ๆ เช่น พืช  สตัว ์ ผ ี 
เทวดา  วตัถุส่ิงของ 
• ถ้าไม่ใช่มนุษย์  ตวัละครเหล่าน้ันจะต้องเป็นส่ิงสมมตหิรือเป็นสัญลกัษณ์
เพื่อเทียบเคียงธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์

3. ตัวละคร



หากจ าแนกตัวละครตามความส าคัญและบทบาทของตัวละครในเร่ือง 
อาจจ าแนกไดเ้ป็นตวัละครเอกและตวัละครประกอบ  

- ตัวละครเอก คือ ตวัละครส าคญัท่ีเก่ียวกบัโครงเร่ืองมากท่ีสุด 
- ตัวละครประกอบ คือ ตวัละครรอง ช่วยในการด าเนินเร่ืองและ

ช่วยใหต้วัละครส าคญัเด่นข้ึน 

3. ตัวละคร



หากพจิารณาคุณลกัษณะของตวัละคร จะมี 2 ลกัษณะ คือ
- ตัวละครแบน หรือตัวละครมิติเดียว เป็นตวัละครท่ีมีบุคลิกลกัษณะ

เพียงดา้นเดียว
- ตัวละครกลม หรือตัวละครหลายมิติ เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะซบัซอ้น

สมจริง คลา้ยกบัมนุษยปุ์ถุชนทัว่ไป
ในหนงัสือส าหรับเด็กไม่ควรมีตวัละครมากนกั ควรให้ตวัละครสร้าง

ความประทบัใจใหผู้อ่้านตั้งแต่เร่ิมปรากฏ และผูเ้ขียนควรแนะน าตวัละคร
ใหค้รบ 

3. ตัวละคร



ส่วนลกัษณะประจ าตวัของตวัละคร อาจใชเ้ทียบเคียงพฤติกรรม
ในการส่ือความหมายได ้เช่น

- เด็กผู้หญิงน่ารัก อาจเทียบเคียงดว้ยการสร้างตวัละครให้เป็น
กระต่าย  แมว  ผเีส้ือ หรือสตัวท่ี์มีรูปร่างน่ารัก

- เดก็ผู้ชาย อาจสร้างตวัละครใหเ้ป็น หมี  กวาง 
- เดก็ผู้ชายซุกซน ใหเ้ป็น
- เดก็ผู้ชายเกเร ใหเ้ป็น

- เดก็ทีม่ีอ านาจหรือผู้น า ใหเ้ป็น

ลิง 

ลูกสุนขัจ้ิงจอกหรือเสือ 

เสือหรือสิงโต



• ตวัละครควรมีวยัใกลเ้คียงกบัเดก็และมีคุณค่าทุกตวั มีลกัษณะเป็นสากล 
ควรมีการจูงใจในการกระท าเพื่อแสดงเหตุผล 
• การกระท าของตวัละครควรมีลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติเหมือนเด็กท่ีพบ
เห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนั 
•พฤติกรรมและความประพฤติคงเส้นคงวา ถูกตอ้งตามหลกัจิตวิทยา การ
กระท าต่าง ๆ สมเหตุสมผล และมีความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนั ผลของการ
กระท าควรใหเ้ป็นไปตามหลกัความจริง 

3. ตัวละคร



• ดา้นเทคนิคการสร้างตวัละครในหนังสือส าหรับเด็ก  ผูเ้ขียนควรตั้งช่ือให ้ 
ตวัละคร  ดงัท่ีวิริยะ สิริสิงห (2551 :73-75) กล่าวไวด้งัน้ี

- ช่ือของตวัละครจะตอ้งสอดคลอ้งสมจริงกับสถานท่ี ตามพ้ืนเพใน
ทอ้งเร่ือง เช่น เร่ืองท่ีแต่งข้ึนเป็นเร่ืองทางภาคใต ้ตวัละครตอ้งไม่ช่ือ “เอือ้งค า” 

- อายกุบัช่ือตวัละครควรสอดคลอ้งกนั 

- เร่ืองราวในยคุอดีต ช่ือตวัละครตอ้งไม่หวือหวา เหมือนคนยคุใหม่ 

3. ตัวละคร : การตั้งช่ือ



- ควรหลีกเล่ียงช่ือท่ีออกเสียงคลา้ยกนั เพราะจะท าให้ผูอ่้านสับสน 
เช่น ตัวเอกช่ือ “ธงชัย” ตัวร้ายช่ือ “ก าชัย”

- ช่ือตวัละครท่ีเหมาะกับเด็กเล็ก เม่ืออ่านออกเสียงแลว้เกิดความ
ขบขนั เช่น “ตุ๊ต๊ะ”  “ตุ้มตุ้ย”  “ต้วมเตีย้ม” 

- ตวัละครในเร่ืองตอ้งมีเพศ  การตั้งช่ือก็ช่วยให้ผูอ่้านแยกเพศของ
ตวัละครได ้ ในเร่ืองส าหรับเด็กควรมีทั้งตวัละครชายและหญิงเท่า ๆ กนั 
ไม่ควรเขียนเร่ืองท่ีตวัละครเป็นเพศใดเพศหน่ึงทั้งเร่ือง เพราะจะท าให้ได้
ผูอ่้านกลุ่มเดียว



3. ตัวละคร : แนวทางการสร้างตัวละคร

• วิริยะ สิริสิงห (2551 :97-98) กล่าวถึงแนวทางการสร้างตวัละครว่า
ผูเ้ขียนสามารถท าได ้4 ลกัษณะ ดงัน้ี

1. การสร้างตัวละครให้สมจริง (Realist) 

2. การสร้างตวัละครตามอุดมคต ิ(Idealist) 

3. การสร้างตัวละครเหนือจริง (Surrealistic) 

4. การสร้างตัวละครโดยใช้ตัวละครแบบฉบับ (Type) 



1. การสร้างตัวละครให้สมจริง (Realist) คือการสร้างตวัละคร
ใหมี้ลกัษณะท่ีเป็นไปไดต้ามธรรมชาติ ผูเ้ขียนจะตอ้งรู้วา่ความจริงตาม
ธรรมชาตินั้นมีลกัษณะอยา่งไร เช่น 

- ถ้าตัวละครเป็นมนุษย์ ก็ควรแสดงธรรมชาติของมนุษย์ได้
ชดัเจน

- ถ้าตัวละครเป็นสัตว์ ผู ้เ ขียนก็จ า เป็นต้องรู้ จิตวิทยาและ
ธรรมชาติของสตัวช์นิดนั้น

https://www.youtube.com/watch?v=94LM2qed1Rk
https://www.youtube.com/watch?v=sD4Lrf4Hhxo

ตอน กุ๋งกิง๋รักหนังสือ

ตอนตอน ลูกลงิหลงทาง

https://www.youtube.com/watch?v=94LM2qed1Rk
https://www.youtube.com/watch?v=sD4Lrf4Hhxo


2. การสร้างตัวละครตามอุดมคติ (Idealist) คือ การสร้างตวัละคร
ในลกัษณะท่ีสงัคมคาดหวงั โดยยดึถือในอุดมการณ์ ความศรัทธา และ
ค่านิยมในเร่ืองความดี ความงาม ความถูกตอ้ง และความยติุธรรมเป็น
เกณฑ ์

ฉะนั้ น ตัวละครในแบบอุดมคติจึงมักดีงามเกินธรรมดา จน
บางคร้ังอาจขาดความสมจริง



3. การสร้างตัวละครเหนือจริง (Surrealistic) คือ การสร้าง      
ตวัละครให้มีพฤติกรรมเกินธรรมชาติวิสัย เช่น การสร้างตัวละครเอก
ให้มีความเก่งกล้าเหนือมนุษย์

4. การสร้างตัวละครโดยใช้ตัวละครแบบฉบับ (Type) คือ การ
สร้างตัวละครในเร่ืองให้มีลักษณะคงท่ี  ไม่ว่าในเวลาและสถานท่ี
อยา่งไรกจ็ะมีลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมเช่นเดิมไม่เปล่ียนแปลง



4. ฉาก

• ฉาก หมายถึง สถานท่ีและเวลา ตลอดจนบรรยากาศในการด าเนินเร่ือง 
• ฉากเป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีช่วยใหผู้อ่้านเห็นภาพความคิด
ของผูเ้ขียนชดัเจนมากข้ึน 
• นอกจากฉากจะเป็นสถานท่ีส าหรับใหต้วัละครไดแ้สดงบทบาทแลว้  
ฉากยงัมีส่วนเสริมและสนบัสนุนความสมบูรณ์ของเร่ืองท่ีเขียน



ฉากมีความส าคัญในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีให้ตัวละครแสดง
บทบาทไปตามโครงเร่ือง ผูเ้ขียนเร่ืองจึงต้องพิจารณาสร้างฉากให้
เหมาะสมกบัการด าเนินเร่ือง โดยหลกัการสร้างฉากมี ดงัน้ี

1. ฉากควรสอดคล้องกบัโครงเร่ือง  เช่น 
- ถา้โครงเร่ืองเป็นเร่ืองราวของสตัวป่์า  ฉากกค็วรเป็นป่า 
- แต่อย่างไรก็ตามมีเร่ืองบนัเทิงคดีส าหรับเด็กจ านวนไม่น้อยท่ี

ใชต้วัละครเป็นสตัวป่์า แต่ใหส้ถานท่ีเกิดเร่ืองเป็นในเมือง

4. ฉาก



2. ฉากควรเสริมให้เน้ือเร่ืองสมจริงมากขึ้น  เพราะฉากท่ีสมจริงจะ
เป็นประโยชน์ต่อการแสดงบทบาทของตวัละคร และการเปล่ียนฉากควร
ค านึงถึงความต่อเน่ืองของช่วงเวลาและยคุสมยั

3. ควรเพิม่ความน่าสนใจและรายละเอียดในฉาก เช่น มีบรรยากาศ
ของความร่มร่ืน  สวยงาม  ดอกไมบ้าน  อากาศเยน็ฉ ่า  นกร้องและผเีส้ือ
โบยบิน  ผูค้นในฉากมีรูปร่าง หนา้ตา ท่าทาง ท่ีแตกต่างกนั

4. ฉาก



• การสร้างฉากในหนงัสือภาพส าหรับเดก็ ควรเป็นฉากง่าย ๆ องคป์ระกอบ
ไม่ซบัซอ้น
• ฉากท่ีใชต้อ้งถูกตอ้งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบับรรยากาศในเร่ือง 
• การสร้างฉากในหนงัสือส าหรับเด็กอาจอาศยัวิธีการใชค้  าบรรยายของ
ผูเ้ขียน ทั้งน้ี ในการใชภ้าษา ควรบรรยายฉากอยา่งสั้น ๆ เพ่ือช้ีใหเ้ห็น
รายละเอียดท่ีถูกตอ้งตรงตามความจริง และกลมกลืนกบัเน้ือเร่ือง

4. ฉาก



• ถา้เป็นหนงัสือภาพ  ควรใชภ้าพในการบรรยายฉากให้มากท่ีสุด ไม่
ควรใชภ้าษาท่ีเยิ่นเยอ้  เนน้รายละเอียดพรรณนาความ เพราะจะท าให้
เร่ืองน่าเบ่ือและยดืยาว 
• นอกจากน้ี ผูเ้ขียนอาจใช้ภาษาถ่ินของตัวละครและการกล่าวถึง
ประเพณีของทอ้งถ่ินในการสร้างฉากร่วมดว้ยกไ็ด้
https://www.youtube.com/watch?v=YX4O6YXoZkk

4. ฉาก

ตอน กุ๋งกิง๋ไปสวนสัตว์

https://www.youtube.com/watch?v=YX4O6YXoZkk


5. การสร้างความสะเทือนใจ

“ความสะเทือนใจ” หมายถึง อารมณ์สูงสุดของเร่ืองท่ีน าไปสู่ความ
สะเทือนทางอารมณ์  และน าไปสู่การรับรู้ของผูอ่้านใหต้ระหนกัและ
เขา้ใจแก่นเร่ือง หรือสารท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอ



ความสะเทือนใจในงานเขียนหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็ก มิได้
หมายถึง เร่ืองโศกเศร้าเท่านั้น 

หากแต่หมายรวมถึง ความรู้สึกสูงสุดทุกอยา่งในเร่ือง ไม่วา่จะเป็น
ความขบขนั  ความประทบัใจ  ความสุข  ความปล้ืมปล้ิม                                      
ปิติยนิดี  ความช่ืนชม  ความสาสมใจ  และอ่ืน ๆ

5. การสร้างความสะเทือนใจ



•ลกัษณะการสร้างของความสะเทือนใจ และหลกัการสร้างความสะเทือน
ใจในงานเขียนบนัเทิงคดีส าหรับเดก็ มีดงัน้ี 

1. หนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็ก 1 เร่ือง ควรมีความสะเทือนใจ
สูงสุดเพียง 1 คร้ัง 

2. ความสะเทือนใจในหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กควรอยูท่า้ยเร่ือง
หรือจบเร่ือง  เพ่ือให้ผูอ่้านปะทะความสะเทือนใจอย่างแรง จากนั้นก็จบ
เร่ืองลง  

5. การสร้างความสะเทือนใจ



3. ความสะเทือนใจในหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็ก 

- ไม่ควรเป็นเร่ืองของความตายหรือการต่อสู้ทีม่ีการสูญเสียเลือดเน้ือ

- ไม่ควรน าเสนอในเร่ืองการต่อสู้จนบาดเจ็บหรือเสียชีวติ 

- ไม่ควรท าให้เกดิการสูญเสียขึน้อย่างรุนแรงในเร่ือง เช่น ไฟไหม้
บ้านเรือนวอดวาย  น ้าท่วมจนตัวละครจมน ้าตายหมด 

การใช้ความสะเทือนใจดว้ยเหตุการณ์อนัรุนแรงของชีวิตดงักล่าว 
แมจ้ะท าใหผู้อ่้านเกิดแรงปะทะสูง  แต่ส่งผลใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกส้ินหวงั 
ทอ้แท ้และ โหดร้าย ทารุณ ซ่ึงไม่ใช่ทศันคติท่ีควรปลูกฝังใหแ้ก่เดก็



6. การใช้ภาษาในบันเทงิคดสี าหรับเด็ก

ในการเขียนหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็ก ผูเ้ขียนสามารถเลือก
รูปแบบในการใชภ้าษาประเภทใดประเภทหน่ึงท่ีตรงกบัความถนดัของ
ตน  ไม่วา่จะเป็น

1. ร้อยแกว้
2. ร้อยกรอง



1. ภาษาร้อยแก้ว 

ภาษาร้อยแกว้เป็นการน าเอาค ามาเรียบเรียงต่อเขา้ดว้ยกนัจนเกิด
เป็นถอ้ยความและประโยค  สามารถบอกเล่าเน้ือหาใจความของส่ิงท่ี
ตอ้งการส่ือสารแก่ผูอ่้านได ้

กลวิธีการใช้ค  าและประโยคในงานเขียนประเภทร้อยแก้ว มี
รายละเอียดต่อไปน้ี



1. การรู้จักใช้ค าให้ถูกต้องตรงตามความหมาย  

เป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ เน่ืองจากเด็กจะจดจ าค า
และภาษา โดยไม่สามารถแยกไดว้า่ค  าใดถูก  ค  าใดผดิ  หากไม่แน่ใจเร่ือง
ตวัสะกด  การันต ์ หรือความหมาย ควรเปิดพจนานุกรมเพื่อตรวจสอบ

1. ภาษาร้อยแก้ว 



2. การใช้ภาษาที่ส้ัน  กระชับ  กะทัดรัดในงานเขียน 
พิจารณาเลือกใชค้  าง่าย ๆ หรือ ภาษาพดูท่ีเป็นธรรมชาติ เป็นกนัเอง

กบัเด็ก  เพ่ือท่ีเด็กจะไดไ้ม่รู้สึกว่าเป็นการสอน หรือเป็นแบบเรียน  และ
ท าใหเ้ดก็อ่านเขา้ใจไดโ้ดยง่าย 

ส่วนมากมักเป็นค าโดดหรือค าประสมที่เด็กรู้จักและมีความหมาย
ใกล้ตัวเด็ก 

1. ภาษาร้อยแก้ว 



ภาษาพูดท่ีเป็นธรรมชาติในท่ีน้ี หมายถึง ภาษาพดูท่ีถูกตอ้งตาม
อกัขรวิธีภาษาไทย  

ไม่ใช่ภาษาพดูท่ีเกิดจากส าเนียงพดูตามสมยันิยมหรือภาษาท่ีแปรมา
จากภาษาเขียน เช่น เค้า  เน่ีย  มั้ย  เฮ้ย  ลูกเพ่ เป็นตน้ 

ค าเหล่าน้ีส าหรับเดก็เลก็ไม่ควรใช ้ แต่ส าหรับเดก็โต  อนุโลมใหใ้ช ้
ไดบ้า้งในบางกรณี เช่น ตอ้งการบทสนทนาท่ีสร้างความสมจริง ซ่ึงควรอยู่
ในเคร่ืองหมายค าพดูอนัแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นบทสนทนาของตวัละคร 

ส่วนเน้ือเร่ืองท่ีเป็นค าบรรยายใหใ้ชภ้าษาเขียนท่ีเรียบเรียงไวอ้ยา่ง
สละสลวย (นิตยา วรรณกิตร์, 2559 : 133)



3. การเลือกใชค้  าสุภาพ หลีกเล่ียงค าศพัทส์ านวนท่ีคิดข้ึนมาใหม่ 
ภาษาถ่ินท่ียากเกินใจ ค าสแลง ค าหยาบ ค าภาษาต่างประเทศ หรือ
ค าศพัทเ์ฉพาะทางวิชาการ

1. ภาษาร้อยแก้ว 



4. เลือกใช้ค าแทนวลี หรือประโยค เพ่ือช่วยให้ขอ้ความกระชบัข้ึน 
อาจท าไดโ้ดยเลือกใชค้  าประสมแทนขอ้ความท่ียดืยาว เช่น 

“ผู้ท านาเป็นอาชีพ  เฝ้ารอฝนทีจ่ะตกลงมาหล่อเลี้ยงต้นข้าว”
ค าว่า “ผู้ที่ท านาเป็นอาชีพ” ใชค้  าว่า “ชาวนา” ซ่ึงเป็นค าประสม

แทนได้

1. ภาษาร้อยแก้ว 



5. การรู้จักเลือกสรรค า ไม่ควรใช้ค าใดค าหน่ึงบ่อย ๆ  แต่ควรรู้จกั
ใชท่ี้หลากหลายเพ่ือเพ่ิมเสน่ห์ใหก้บัเร่ือง  แต่หากเป็นการน าค าใหม่มา
ใชค้วรย  ้าบ่อย ๆ เพ่ือใหเ้ดก็จดจ าไดเ้ร็วข้ึน

6. ไม่ควรใช้ค าฟุ่มเฟือย เพราะจะท าใหข้อ้ความไม่กระชบั เช่น 
“มะม่วงออกช่อเป็นพวงระย้า อยู่เตม็ต้น” 

จากประโยคขา้งตน้  มะม่วงท่ีออกช่อ ยอ่มเป็นพวงระยา้อยูแ่ลว้ 
ไม่จ าเป็นตอ้งเติมค าวา่ “พวงระย้า” เขา้ไปอีก

1. ภาษาร้อยแก้ว 



7. การเลือกใช้ทีเ่รียบง่ายแต่มีเสียงราบร่ืน  ไพเราะหู  มีจังหวะใน
การเล่นค า อาจเลือกใช้ค าสัมผสัหรือค าซ ้า

เพ่ือใหเ้ป็นภาษาท่ีคลอ้งจองกนั  มีจงัหวะคลา้ยเสียงดนตรีเพื่อให้
เดก็อ่านสนุก  จดจ าไดง่้าย  และเขา้ใจความหมายไดร้วดเร็วข้ึน เช่น 

เน้ือหาในหนงัสือเร่ือง “หนูมากบัหนูม”ี ของสมใจ ทิพยช์ยัเมธา 
(2546 : 1-5)

1. ภาษาร้อยแก้ว 



หนูมากบัหนูมี

หนูมาเป็นพี่ หนูมีเป็นนอ้ง
ตายายใหข้องขวญัหนูมา ลุงป้าใหข้องขวญัหนูมี

หนูมีไดตุ้ก๊ตาหมา หนูมาไดตุ้ก๊ตาหมี
หนูมีอุม้ตุก๊ตาหมา หนูมาอุม้ตุก๊ตาหมี

ฯ



8. การใช้ค าขยายให้ถูกที่ ผูเ้ขียนตอ้งระลึกไวเ้สมอว่า ค  าขยาย
ตอ้งอยูใ่กลก้บัค าท่ีถูกขยาย เช่น

“สมใจมีบทบาทส าคญัในการแสดงละครคร้ังนีท้ีสุ่ด”
ต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง ควรน าค าวา่ “ทีสุ่ด”  ไวด้งัน้ี
“สมใจมีบทบาทส าคญัทีสุ่ดในการแสดงละครคร้ังนี้

1. ภาษาร้อยแก้ว 



9. หลีกเลี่ยงถ้อยค าที่แสดงความไม่แน่นอน เน่ืองจากอาจท าให้
ผูอ่้านสบัสนหรือไม่เขา้ใจ เช่น 

ดูเหมือนเขาจะคดิ  ใหใ้ชเ้ป็น

เธออาจจะรู้ / เธอคงรู้ ใหใ้ชเ้ป็น 

เขาคดิ

เธอรู้

1. ภาษาร้อยแก้ว 



10.การเรียงประโยค ประโยคท่ีใช้ในการเขียนเร่ืองส าหรับเด็ก
ไม่ควรมากและยาวเกินความจ าเป็น จ านวนค าในประโยคก็ไม่ควรมี
มากเกินไป

11. ประโยคที่ใช้ส่ือความในหนังสือส าหรับเด็ก ควรใช้ประโยคที่
ประธานเป็นผู้ท ากริยาโดยตรง มากกว่าประโยคที่เอากรรมมาเป็น
ประธาน

ประโยคท่ีควรใช ้ “นกกนิหนอนเป็นอาหาร”
ประโยคท่ีไม่ควรใช ้ “หนอนเป็นอาหารของนก”



2. ภาษาร้อยกรอง

ร้อยกรอง หมายถึง ค าประพนัธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น กาพย ์ โคลง กลอน 

ส่วนใหญ่ในหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็ก  นิยมท ารูปแบบของกลอนส่ี 
กลอนหก  และกลอนแปด มาใชใ้นการถ่ายทอดเน้ือหาเร่ืองราว  เน่ืองดว้ยมี
ความไพเราะ และจดจ าง่าย เหมาะสมกบัวยัของเดก็

กาพย์ เป็นค าประพนัธ์อีกประเภทหน่ึงท่ีมีผูน้ ามาใชใ้นการเขียนหนงัสือ
บนัเทิงคดี



หลกัการใชภ้าษาในการเขียนร้อยกรองวา่มีวธีิการสั้น ๆ 5 วธีิคือ
1. ใช้ค าง่าย

2. ความหมายเด่น

3. เล่นเสียงหลาก

4. ฝากข้อคดิ

5. จูงจิตเพลนิ

2. ภาษาร้อยกรอง



1. ใช้ค าง่าย
ค าไทยพยางคเ์ดียวหรือสองพยางค ์ ค  าประสมสองพยางคห์รือ

สามพยางค ์ ค  าซอ้นสองพยางค ์ ค  าซ ้ าและค าท่ีมีความถ่ีในการใชสู้ง 
ลว้นเป็นค าท่ีควรน ามาใชแ้ต่งบทร้อยกรองส าหรับเดก็ เพราะจะ

ช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจความหมายไดท้นัที 
ดงัตวัอยา่งบทร้อยกรองส าหรับเดก็ระดบั 3-6 ปี เช่น



ฝนตกพร าพร า

ฝนตกพร าพร า แม่ด ากางร่ม
แกเดินกม้กม้ อยูข่า้งก าแพง
ประเด๋ียวแดดออก แกบอกพอ่แดง
ฉนัไม่มีแรง หุบร่มใหที้



2. ความหมายเด่น
ความหมายเด่นในท่ีน้ี หมายถึง  ทั้งความหมายของค าและความหมาย

ของเน้ือความในบทร้อยกรอง  
ร้อยกรองแต่ละบท ควรใชค้  าท่ีมีความหมายเด่นชดั  เขา้ใจไดท้นัที

และควรเรียงค าเป็นเน้ือความท่ีเขา้ใจง่าย  ไม่สบัสน  ไม่ก ากวม 
เช่น บทร้อยกรองส าหรับเดก็ระดบัประถมศึกษา



ล าธารน้อย

ล าธารนอ้ย มีน ้ารินไหล
ดูน ้าใสใส เห็นกรวดแวววาว
ปลาตวันิด วา่ยชิดสาหร่าย
พน่น ้ากระจาย เป็นฟองขาวขาว



3. เล่นเสียงหลาก
เล่นเสียงหลากในท่ีน้ี หมายรวมทั้งการใชค้  าท่ีมีเสียงวรรณยกุต์

ต่าง ๆ หลายเสียงสลบักนั และจงัหวะในการออกเสียงดว้ย เพ่ือใหบ้ท
ร้อยกรองมีเสียงไพเราะและมีจงัหวะชวนสนุก เช่น



ข้าวคลุกกะปิ

ขา้วสุก/มาคลุก/กะปิ

อยา่พึ่งติ/กุง้แหง้/โรยลง
หมูหวาน/ใส่จานบรรจง

มานัง่ลอ้มลง/กินใหส้ าราญ

ขา้วสุก/มาคลุกกะปิ
เติมอีกซิ/สองจาน/สามจาน
แกงจืด/ยอดต าลึงหวาน

ซดแลว้ช่ืนบาน/คล่องคอจริงเอย



4. ฝากข้อคดิ
บทร้อยกรองบางบท เราอาจฝากข้อคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีจะมี

คุณค่าทางใจให้แก่เด็กได้ เช่น ขอ้คิดในการเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือ หรือ
ความมีน ้ าใจต่อกนั ดงัตวัอยา่ง



ฝนตกแดดออก
ฝนตกแดดออก นกกระจอกแปลกใจ
โผผนิบินไป ไม่รู้หนทาง
ไปพบมะพร้าว นกหนาวครวญคราง
พี่มะพร้าวใจกวา้ง ขอพกัสกัวนั
ฝนตกแดดออก นกกระจอกพกัผอ่น
พอหายเหน่ือยอ่อน บินจรผายผนั
ขอบใจพี่มะพร้าว ถึงคราวช่วยกนั
น ้าใจผกูพนั ไม่ลืมบุญคุณ



5. จูงจิตเพลนิ
จูงจิตเพลิน ก็คือการท าให้เด็กเกิดความบนัเทิง ร่าเริงใจ หรือ

เพลิดเพลินดว้ยการอ่านบทร้อยกรองนัน่เอง เช่น



แสงดาว
แสงดาวพราวบนฟ้า
เจิดแจ่มจา้ งามตาน่าชม
ค ่าคืน ช่ืนอารมณ์
ยามเม่ือลมพดัร าเพยมา
ดาวเด่น  ระยบั  สวา่ง  วาววบั
เราสุดสวา่งสุกใส อยูใ่นนภา
ใครประดิษฐเ์จา้มา น่าชมจริงเอย



7. การตั้งช่ือเร่ือง

งานเขียนเร่ืองส าหรับเด็กตอ้งมีช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองนับเป็นถอ้ยค าท่ี
แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของเร่ืองเบ้ืองตน้ ช่ือเร่ืองจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของผูอ่้าน
ท่ีจะเดินทางเขา้สู่เน้ือหา  และท าให้คาดเดาไดว้่า เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั
อะไร  

แนวการตั้งช่ือเร่ืองมี ดงัน้ี



1. ตั้งช่ือเร่ืองตวัเอกของเร่ือง คือ ใชต้วัเอกเป็นช่ือเร่ือง เช่น 
“แก้มใสใจดี”   “ป๋องแป๋งจอมซน”   “โอ๊ตคนขยนั”   “เบิม้จอมแก่น”

2.  ตั้งช่ือตามเน้ือเร่ือง พยายามเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีฟังดูน่าต่ืนเตน้หรือ
ส่ือความหมายให้ผู ้อ่านทราบเน้ือหาของหนังสือเล่มนั้ น ๆ ได้ เช่น 
“เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์”   “แมวไทย”   “ค้างคาว”  “หนูจ๊ีดเข้ากรุง”            
“หัวผกักาดยกัษ์”

7. การตั้งช่ือเร่ือง



3. ตั้งช่ือจากลกัษณะรูปร่างของหนงัสือ เช่น 
“ตะกร้ามหาสนุก” (ท าหนงัสือเป็นรูปตะกร้า)  
“บ้านแสนสวย” (ท าหนงัสือเป็นรูปบา้น) 
“ผลไม้แสนอร่อย” (ท าหนงัสือเป็นรูปผลไม)้

7. การตั้งช่ือเร่ือง



4. ตั้งช่ือตามสัตว ์หรือตั้งตามช่ือตน้ไม ้ดอกไม ้โดยใชช่ื้อสัตวท่ี์
เป็นตวัเอกหรือช่ือดอกไมท่ี้เป็นตวัละครเอกของเร่ืองเป็นช่ือเร่ือง เช่น 
“ปลาสายรุ้ง”   “หนอนน้อยหลากสี”   “ช้างน้อย”  “ลูกหมีเป็นหวัด”  
“กล้วยน ้าว้า”

5. ตั้งช่ือตามจ านวนตวัละคร คือใชจ้  านวนเลขมาประกอบช่ือเร่ือง 
เช่น  “ลูกหมูสามตัว”   “สามเกลอ ผจญภัย”   “แพะสามพี่น้อง”          
“ส่ีสหายผจญภัย”

7. การตั้งช่ือเร่ือง



6. ตั้ งช่ือตามสถานท่ี คือ ใช้ช่ือสถานท่ี ช่ือเมือง ช่ือจังหวดัท่ี
เขียนในเร่ืองมาตั้งช่ือเร่ือง เช่น “เมืองไทยงดงามน่าอยู่”  “วัดของเรา”  
“เที่ยวสวนสัตว์”   “ชมเมืองเก่า”   “เขาใหญ่”

7. ตั้งช่ือจากเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย หรือลกัษณะ รูปร่างหน้าตา 
ความสามารถพิเศษของตัวละครเอก เช่น “หนูน้อยหมวกแดง”       
“ลูกเป็ดขีเ้หร่”   “เจ้าโย่ง”  “หนูน้อยมหัศจรรย์”

7. การตั้งช่ือเร่ือง



สรุปไดว้่า หลกัการตั้งช่ือเร่ือง  ผูเ้ขียนเร่ืองตอ้งพิถีพิถนัในการ
เลือกสรรถอ้ยค า  จะตอ้งเลือกค าท่ีสั้น  กะทดัรัด  กระตุน้ความสนใจ 
ท าให้ผูอ่้านสนใจอยากอ่านเน้ือเร่ืองเม่ือไดเ้ห็นช่ือเร่ือง ควรใช้ภาษา
ง่าย ๆ อ่านแลว้เขา้ใจไดท้นัที เลือกค าท่ีอยูใ่นความสนใจของเด็ก

7. การตั้งช่ือเร่ือง


