
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ค ำน ำ 

 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาอักษรศิลปห์รรษา ท๓๐๒๑๗ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เล่มที่ ๑    
เรื่องหลักการเขียนเบื้องต้น ประกอบด้วย ค าช้ีแจงส าหรบันกัเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ในการเรียนรู้และใช้
เอกสารประกอบการเรียน หลักการเขียนเบื้องต้น อันได้แก่ ความหมาย ความส าคัญ ของการเขียน          
แรงบันดาลใจและทรรศนะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียน การะบวนการคิดกับการเขียน ข้อคิดข้อแนะน า
ส าหรับผู้ฝกึฝนการเขียน ลกัษณะของนักเขียนที่ดี องค์ประกอบของการเขียน และแบบฝึกหัด 
 จัดท าข้ึนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
จุดประสงค์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนของนักเรียน ใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ และใช้เป็นแนวทางของผู้สอนรายวิชาอักษรศิลป์หรรษา รหัสวิชา ท๓๐๒๑๗ 
ซึ่งเป็นรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเตมิ ในสาระการเขียน ตลอดจนน าไปเป็นแบบอย่างในการพฒันาการสอน      
โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 หวังเป็นอย่างยิง่ว่าเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ จะสามารถช่วยให้การเรียนการสอนรายวิชา 
อักษรศิลป์หรรษา ได้บรรลผุลตามความมุ่งหมายของหลักสตูร และขอขอบคุณทุกท่านที่ใหก้ารสนับสนุน     
ในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนเลม่นี้ 
 
 
 
                                                                         ธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย 
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สำรบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
ค าน า              ก 
สารบัญ              ข 
ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน            ๑ 
หลักการเขียนเบือ้งต้น            ๒ 

 ใบความรู้ที่ ๑ เรื่องความหมายและความส าคัญของการเขียน      ๒ 
 แบบฝึกหัดที่ ๑ เรือ่งความหมายและความส าคัญของการเขียน               ๔ 
 ใบความรู้ที่ ๒ เรื่องแรงบันดาลใจ และทรรศนะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียน     ๕ 
 แบบฝึกหัดที่ ๒ แรงบันดาลใจ และทรรศนะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียน              ๗ 
 ใบความรู้ที่ ๓ เรื่องกระบวนการคิดกบัการเขียน        ๘ 

  แบบฝึกหัดที่ ๓ เรือ่งกระบวนการคิดกับการเขียน        ๙ 
 ใบความรู้ที่ ๔ เรื่องข้อคิด ข้อแนะน า ส าหรบัผูเ้ริ่มฝึกฝนการเขียน         ๑๐ 
                   และลักษณะของนกัเขียนที่ด ี      

  แบบฝึกหัดที่ ๔ เรือ่งข้อคิด ข้อแนะน า ส าหรับผู้เริ่มฝึกฝนการเขียน                         ๑๓  
          และลักษณะของนักเรียนที่ด ี        

ใบความรู้ที่ ๕ เรื่ององค์ประกอบของการเขียน         ๑๔ 
 แบบฝกึหัดที่ ๕ เรื่ององค์ประกอบของการเขียน        ๑๕ 

บรรณานุกรม             ๑๖ 
ภาคผนวก 
 แนวตอบแบบฝึกหัดที่ ๑           ๑๘ 
 แนวตอบแบบฝึกหัดที่ ๒           ๑๙ 
 แนวตอบแบบฝึกหัดที่ ๓           ๒๐ 
 แนวตอบแบบฝึกหัดที่ ๔           ๒๑ 
 แนวตอบแบบฝึกหัดที่ ๕           ๒๒ 
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ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 

 

กำรปฏิบัติตนของนักเรียนในกำรเรียนรู้ใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน 

๑. เวลาท ากจิกรรม ๑ ช่ัวโมง 

๒. อ่านค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียนใหเ้ข้าใจ 

๓. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรูเ้ลม่ที่ ๑ หลกัการเขียนเบื้องต้น 

๔. ท าแบบฝึกหัด 

๕. ตรวจแบบฝึกหัดโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เพื่อเปน็การทบทวนและครูเป็นผู้ตรวจ  

    ความถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

ใบควำมรู้ท่ี ๑ 
เรื่อง ควำมหมำย ควำมส ำคัญของกำรเขียน 

 
หลักกำรเขยีนเบ้ืองต้น 
    ควำมหมำยของกำรเขยีน 

การเขียนคือการแสดงความรู้ ความคิดความรู้สึก ความต้องการ  ถ่ายทอดออกมาเป็นลายลกัษณ์
อักษร จนผู้อ่านเข้าใจความหมาย และสนองตอบตามต้องการ การเขียนจัดเป็นการสื่อสารทีส่ าคัญอย่างหนึง่
ของมนุษย์ ผู้สง่สารคือผูเ้ขียน สารคือข้อความที่เขียน ผูร้ับสารคือผู้อ่าน ความสมัฤทธ์ิผลของการเขียนอยูท่ี่
ผู้อ่านเกิดความเข้าใจตรงตามทีผู่้เขียนต้องการหรอืไม่ และสามารถตอบสนองที่ผูเ้ขียนต้องการได้ถูกต้อง
หรือไม่ หากผูอ้่านสามารถเข้าใจตรงตามที่ผูเ้ขียนต้องการและสนองตอบได้ถูกต้องแสดงว่าการเขียนนั้น 
สัมฤทธ์ิผลตามที่ผูเ้ขียนต้องการ 

 
    ควำมหมำยของกำรเขยีนเชิงสร้ำงสรรค์ 
 ฐะปะนีย์  นาครทรรพ กล่าวว่า " การเขียนเชิงสร้างสรรค์ มคีวามหมายตรงกันข้ามกบัการเขียน ที่มี
ประโยชน์ทางธุรกจิหรือทางวิชาการต่างๆ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ผูเ้ขียนต้องการใช้จินตนาการและความคิด
ค านึงของตนเขียนสารออกมา โดยใช้ถ้อยค าที่สละสลวยสร้างความประทับใจให้แกผู่้อ่านผูฟ้ัง และให้ความรูส้ึก
เพลิดเพลนิเจริญใจ "เป็นการเขียนที่มุง่ยกระดับจิตใจของผู้อา่นให้สูงข้ึน 

ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องมีความประณีตในการใช้ถ้อยค า หรอืใช้ถ้อยค าที่สละสลวยและมีความหมายดี 
และมจีุดมุ่งหมายเพื่อเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือให้แกส่ังคมโดยส่วนรวมเป็นประการส าคัญ 
 
   ข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรเขียน 

การเขียนมีข้อที่น่าสงัเกตที่ต่างไปจากการพูดคือการเขียนมหีลักฐานปรากฏให้เห็นเป็นลายลักษณ์
อักษร และผู้เขียนมโีอกาสกลั่นกรองและเลือกสรรถ้อยค าได้มากกว่าการพูด นอกจากนี้การสือ่สารและ     
การเขียน ไม่ถูกจ ากัดเวลาและสถานที่ ผู้เขียนกบัผูอ้่านไม่จ าเป็นต้องมาพบกันกส็ามารถสื่อสารกันได ้

 
    ควำมส ำคัญของกำรเขียน 

ในสมัยดึกด าบรรพ์มนุษย์ยังไมม่ีตัวอักษรใช้ การสื่อสารส่วนใหญ่จะใช้ภาษาท่าทางหรอืภาษาใบ้ 
ต่อมาเกิดมีภาษาพูดเกิดข้ึน อันเนื่องมาจากการเปล่งเสียงรอ้งออกมา และก าหนดให้เสียงนั้นมีความหมาย
ข้ึนมา ต่อมาเมื่อมนุษยเ์จริญข้ึนจึงคิดหาทางก าหนดตัวอักษร โดยใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนเสียงพูดแล้ว ตั้งแต่   
นั้นมา การเขียนกเ็ริม่มีความส าคัญและจ าเป็นมากขึ้น ความส าคัญของการเขียนพอจะจ าแนกได้ดังต่อไปนี ้

 
 

๒ 



   

 

๑.การเขียนเป็นหลกัฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ การเขียนท าให้เราสามารถทราบเรื่องราวความเป็นมา
ต่างๆในอดีตการค้นพบศิลาจารกึสมุดข่อย ใบลานท าให้เราทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อน 

๒. การเขียนก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการปัจจบุันจะเห็นได้ว่ามีการเขียนต ารบัต าราทาง
วิชาการแขนงต่างๆมากมายท าให้วิชาความรู้สามารถแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็ว 

๓. การเขียนวิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึง่ไปสูอ่กีคนรุ่นหนึง่วัฒนธรรมหมายถึงสิง่ที่แสดงถึง
ความเจรญิของมนุษยส์ิ่งใดก็ตามที่มนุษยส์ร้างข้ึนก าหนดข้ึนจะเป็นวัฒนธรรมทัง้สิ้นวัฒนธรรมจะถ่ายทอดจาก
คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึง่โดยการเขียนการบันทึก 

๔. การเขียนเป็นวิธีการสื่อสารทีส่ าคัญอย่างหนึ่งที่ใช้มากในชีวิตประจ าวันควบคู่ไปกับการพูด 
๕. การเขียนเป็นวิธีการแสดงความคิดเห็นที่ส าคัญอย่างหนึง่เช่นเดียวกับการพูดหากความเห็นของผูเ้ขียน

เป็นไปในทางสร้างสรรค์ย่อมเกิดประโยชน์ใหเ้กิดแกส่ังคมโดยส่วนรวม 
๖. การเขียนช่วยให้กิจการงานที่ท าอยู่ด าเนินไปได้ด้วยดีและบรรลผุลส าเรจ็ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม

จ าเป็นต้องใช้การเขียนเข้าช่วยในการติดต่อสือ่สารกับผู้อื่นไม่มากก็น้อย 
๗. การเขียนเป็นหลักฐานส าคัญทางกฎหมาย ไม่ว่าจะติดต่อค้าขายกู้ยืมเงินท าสัญญาจ าหน่ายจ่ายโอน

ทรัพยส์ินใดๆ ต้องใช้การเขียนเป็นหลักฐานทางกฎหมายทั้งสิ้น 
๘. การเขียนเป็นบันทึกช่วยจ าอย่างหนึ่ง เราสามารถรูเ้รื่องราวต่างๆที่ผ่านมา จากสมุดบันทกึช่วยจ าได้ 
๙. การเขียนจัดอยู่ในหัวใจนักปราชญท์ี่ส าคัญข้อหนึ่งคือสจุปิุลิได้แก่ฟงัคิดถามเขียน 
๑๐. การเขียนก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจแกผู่้อ่าน เช่น การเขียนบทเพลงบทร้อยกรอง    
เรื่องสั้น นวนิยายฯลฯ 

๓ 



   

 
 

แบบฝึกหัดท่ี ๑ 

เรื่อง ควำมหมำย ควำมส ำคัญของกำรเขียน และข้อสังเกตกำรเขียน 

 

จุดประสงค์ของกำรเรียนรู้ : บอกควำมหมำย ควำมส ำคัญ และข้อสังเกตกำรเขียนได้ 

ค ำชี้แจง            ให้นักเรียนเขียนสรุปประเด็นทีก่ าหนดให้สั้นๆ พอเข้าใจ 

 

ประเด็นท่ี ๑ : กำรเขียนหมำยถึง 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ประเด็นท่ี ๒ : ควำมส ำคัญของกำรเขียน 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ประเด็นท่ี ๓ : กำรเขียนเชิงสรำ้งสรรค์ แตกต่ำงของกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ และกำรเขียนท่ีใช้ติดต่อธุรกิจ

ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงไร 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ใบควำมรู้ท่ี ๒ 
เรื่อง แรงบันดำลใจ และทรรศนะท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเขียน 

 

แรงบันดำลใจในกำรเขียน 
 แรงบันดาลใจมีส่วนผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาได้มากมายโดยเฉพาะการเขียนหาก
ผู้เขียนมีแรงบันดาลใจอย่างใดเกิดข้ึนมักจะเขียนได้ดีแรงบันดาลใจเป็นสิง่ทีเ่กิดข้ึนในจิตใจของตัวผูเ้ขียนเอง
หลงัจากถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าภายนอกตัวอย่างสิ่งทีเ่ป็นแรงบันดาลใจให้บันดาลใจให้ผูเ้ขียนผลิตงานเขียนได้แก่ 

ต้องการเสนอความคิดเห็นของตน 
๑. ต้องการโต้แยง้ความคิดเห็นของผู้อื่น 
๒. ต้องการเล่าความประทับใจสิ่งที่ตนเองได้ประสบมา 
๓. ต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดข้ึนในสังคม 
๔. ต้องการสดุดียกย่องบุคคลที่กระท าความความดี 
๕. ต้องการสะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นจริงทางสังคมบางอย่าง 
๖. ต้องการเสนอแนะวิธีการแก้ปญัหาใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม 
๗. ต้องการเปลี่ยนแปลงความเช่ือและทัศนคติคติของคนในสงัคม 
๘. ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทกุข์ได้ยากถูกเอารัดเอาเปรียบ 
๙. ต้องการสร้างความรื่นเริงบันเทิงใจ ให้แก่ผูอ้่านฯลฯ 
ดังนั้นก่อนทีม่นุษย์จะเขียนอะไรโดยธรรมชาติจะต้องมีแรงบนัดาลใจอย่างใดอย่างหนึง่เกิดข้ึนเสียก่อน

เช่นเรารักแมเ่ราย่อมเขียนพรรณนาพระคุณแม่ได้มากมายเรารักธรรมชาติย่อมเขียนเรื่องราวในเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติหรือพรรณนาความงามของธรรมชาติได้อย่างน่าอา่น 

 
ทรรศนะท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเขียน 

การทีจ่ะเขียนให้ได้ดีนั้นจ าเป็นจะต้องมทีัศนคติที่ดีต่อการเขียนเสียกอ่นบางคนมีทัศนะคติที่ไม่ดีต่อ
การเขียนชอบพูดมากกว่าเขียนซึ่งการพูดการเขียนและไม่มคีวามแตกต่างกันมากนักเพียงแต่แตกต่างกันใน
วิธีการน าเสนอเท่านั้นทัศนคติที่ไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับการเขียนมีดังนี ้
 

๑.บางคนคิดว่าการเขียนเป็นเรื่องของผู้ทีม่ีพรสวรรค์เท่านั้น ความจริงทุกคนมีความสามารถในการ
เขียน ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน หากตั้งใจฝึกฝนกจ็ะเขียนได้ดีพอกนัการเขียนต้องอาศัยฝึกฝนเช่นเดียวกับการพูด 

๒. บางคนคิดว่าการเขียนที่ดีต้องอาศัยใส่ศัพท์ยากๆ ความเช่ือเช่นน้ีไม่ถูกต้อง นักเขียนที่ดีต้องรูจ้ักใช้
ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงศัพท์ยากๆที่ไม่เข้าใจเป็นทีแ่พร่หลาย ยกเว้นการเขียนต าราเชิงวิชาการอาจมี
ศัพท์ทางวิชาการปนอยู่บ้าง 

๓. บางคนคิดว่าภาษาพูดกับภาษาเขียนใช้ต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งไม่ถูกต้องเลยความจรงิภาษาพูดกับ
ภาษาเขียนใช้ถ้อยค าร่วมกันเป็นส่วนใหญ ่

๕ 



   

 

๔. บางคนคิดว่าการพูดง่ายกว่าการเขียน ความจรงิการพูดกบัการเขียนมีความยากง่ายพอกันจะพูด 
ให้ด ีเขียนให้ได้ดีต้องอาศัยใส่การฝึกฝนเหมือนกัน 

๕.บางคนเข้าใจว่าการเขียนยากกว่าการพูดตรงที่ต้องใช้ความคิดความจริงทั้งการพูดการฟังการอ่าน
การเขียนล้วนแล้วแต่ต้องผ่านกระบวนการคิดทัง้สิ้น 

๖. บางคนคิดว่าการเขียนเป็นเรื่องยากตรงที่ต้องเรียบเรียงถอ้ยค าแต่ไม่ว่าจะพูดหรอืจะเขียนต้อง
เรียบเรียงถ้อยค าเช่นเดียวกัน 

๗. บางคนคิดว่าการเขียนมีแต่เรื่องชวนให้แข็งเครียดความจริงงานเขียนที่มุง่ให้ความบันเทิงเริงรมย์แก่
ผู้อ่านก็มอียู่มาก 

๘. บางคนคิดว่าการเขียนเป็นเรื่องยากไม่รูจ้ะเริ่มต้นอย่างไรจบอย่างไรปญัหาน้ีแก้ได้ไม่ยากหากเป็น
นักอ่านที่ดีและเป็นคนชอบสังเกตกจ็ะท าให้ปญัหาน้ีหมดไป 

๙. บางคนเข้าใจว่าการเขียนมปีระโยชน์แค่บันทึกช่วยจ าเท่านั้นความจริงการเขียนมีประโยชน์
มากมายดังที่กล่าวไปแล้ว 

ดังนั้นก่อนทีจ่ะลงมือเขียน เราควรเปลี่ยนทัศนคติให้ถูกต้องต้องเข้าใจว่าการพูดและการเขียนมี
ความส าคัญพอกันการพูดการเขียนมสี่วนสมัพันธ์กันการพูดสื่อความหมายด้วยเสียงแต่การเขียนสื่อความหมาย
ด้วยตัวอักษรซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ที่ใช้แทนเสียงนั่นเอง 

๖ 



   

 
 

แบบฝึกหัดท่ี ๒ 

เรื่อง แรงบันดำลใจ และทรรศนะท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเขียน 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

๑. บอกความหมายของแรงบันดาลใจได ้
๒. บอกความส าคัญของแรงบันดาลใจต่อการเขียนได ้
๓. ยกตัวอย่างแรงบันดาลใจต่อการเขียนได ้
๔. อธิบายทรรศนะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกบัการเขียนอย่างมีเหตุผลได้ 
๕. ยกอย่างทรรศนะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนและอธิบายเหตุผลประกอบได้ 

 
ค ำชี้แจง      ให้นักเรียนตอบค าถามสั้นๆพอเข้าใจ 

๑.แรงบันดาลใจหมายถึงอะไร 

________________________________________________________________________________ 

๒. แรงบันดาลใจมสี่วนใหเ้ขียนได้อย่างไร (ยกตัวอย่างประกอบ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

๓. จงยกตัวอย่างทรรศนะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกบัการเขียน พรอ้มทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

๗ 



   

 

 

 

 

ใบควำมรู้ท่ี ๓ 
เรื่อง กระบวนกำรคิดกับกำรเขียน 

 

กระบวนกำรคิดกับกำรเขียน 

การคิดการเขียนเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้เคยมีผู้กล่าวว่า  
"ถ้าข้อความที่เราเขียนเปรียบเหมือนรถไฟความคิดของผู้เขียนจะเปรียบเหมือนผู้โดยสารรถไฟ" 
จากค ากล่าวหมายความว่าผู้เขียนจะเขียนไปโดยปราศจากความคิดเป็นเครือ่งน าทางไม่ได้เลย ฉะนั้น

ก่อนเขียนอะไรผูเ้ขียนควรคิดเรื่องนั้นให้กระจ่างแจง้ตั้งแต่ตน้จนจบ แล้วจึงลงมือเขียนด้วยการล าดับความคิด
ให้ดีไม่สับสน 

กระบวนการคิดของมนุษย์น้ันเราสามารถที่จะจ าแนกได้เป็น ๔ ประเภทด้วยกันคือ 
๑. กำรคิดฝัน เป็นการคิดทีเ่ป็นไปอย่างเสรีไมม่ีขอบเขต จึงไม่มีจุดหมายที่แน่ชัด การคิดประเภทนี้   

รวมไปถึงการคิดในสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ ความปรารถนาความหวัง ความใฝ่ฝัน การคิดเป็นสิง่ที่มปีระโยชน์
บางครัง้การคิดฝันอาจจะท าให้ผู้คิดเดินไปสู่ความส าเร็จอันยิง่ใหญ่ได้ บางทีอาจท าให้มองเห็นความหวัง หรือ
เป้าหมายข้ันสุดท้ายที่ต้องการในชีวิตก็ได ้

๒. กำรคิดใคร่ครวญเป็นการคิดทีม่ีจุดมุง่หมายที่แน่นอนไดแ้ก่ 
    ๒.๑ การวินิจฉัยว่าเรื่องใดจรงิเรื่องใดเท็จ 
    ๒.๒ การคิดประเมินค่าว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผดิอะไรควรไม่ควร 
    ๒.๓ การคิดพิจารณาว่าอะไรเป็นต้นเหตุอะไรเป็นผล 
๓. กำรคิดสร้ำงสรรค์เป็นการคิดเพื่อให้ได้มาซึง่สิง่แปลกใหม่ไม่ซ้ าแบบใครและเป็นประโยชน์ ผลของ

การคิดที่ได้อาจเป็นวัตถุ สิ่งของสิง่ประดิษฐ์แนวทางและวิธีการ 
๔. กำรคิดแก้ปัญหำ เป็นการคิดที่มจีุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงมากกว่าการคิดประเภทอื่นๆ เริ่มตั้งแต่

การใช้ความคิดเพื่อตีวงขอบเขตของปญัหาหา สาเหตุของปญัหาและหาทางแก้ไข อันมีทั้งปัญหาใกล้ตัวและ
ไกลตัว ปัญหาระยะสั้นและระยะยาวปญัหายากและปัญหางา่ย ปัญหาส่วนรวมปญัหาส่วนบุคคล ฯลฯ 

กระบวนการคิดทั้ง ๔ ประเภทนี้นบัว่ามีความส าคัญต่อการเขียนมากเพราะการเขียนเป็นการเสนอ
ความคิดออกมาเป็นเรือ่งราวต่างๆนั่นเอง ถ้าผู้เขียนมีความคิดที่ดีและสามารถเสนอความคิดน้ันสูส่าธารณะชน
ได้อย่างมีจุดมุง่หมาย ความคิดน้ันย่อมได้รับการยอมรับและเป็นคุณประโยชน์ต่อสงัคมเป็นอย่างมาก ความคิด
ที่เป็นคุณประโยชน์ได้แก่ความคิดดังต่อไปนี ้

  คิดช่วยเหลือเกื้อกลูกัน   คิดหาทางประนีประนอมกัน 
คิดหาวิธีร่วมมือกัน       คิดป้องกันอันตราย 
คิดยกย่องสรรเสริญผู้กระท าความดี   คิดหาวิธีด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

 ดังนั้นก่อนทีจ่ะเขียนเรื่องใดก็ตามผู้เขียนจะต้องมีแนวคิดเกีย่วกับเรือ่งนั้นเป็นของตัวเอง และเสนอ
แนวคิดออกมาเป็นลายลกัษณ์อักษรสู่ผู้อ่าน การคิดการเขียนจึงไมส่ามารถแยกออกจากกันได ้

๘ 



   

 

แบบฝึกหัดท่ี ๓ 

เรื่อง กระบวนกำรคิดกับกำรเขียน 
  

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

  ๑. บอกความสมัพันธ์กระบวนการคิดและกระบวนการเขียนได้ 
  ๒. จ าแนกประเภทการคิดของมนุษย์ได ้
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผงัความคิดตามประเด็นทีก่ าหนดให้ 

 ประเด็นที่ ๑. เขียนแผนผังความคิดแสดงความสัมพันธ์กระบวนการคิดและกระบวนการเขียน 

 

 

 

 

 

 

             ประเด็นที่ ๒. เขียนแผนผังความคิด สรปุประเภทการคิดของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 



   

 

 

 

ใบควำมรู้ท่ี ๔ 

เรื่อง ข้อคิด ข้อแนะน ำ ส ำหรับผู้เริ่มฝึกฝนกำรเขียน และลักษณะของนักเขียนท่ีดี 

 

ข้อคิดส ำหรับผู้เริ่มฝึกฝนกำรเขียน 

 เจือ สตะเวทิน ได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดแกผู่้ที่เริ่มจะเป็นนักเขียน พอสรุปได้ดังนี้  
"ทฤษฎีการเขียนเหมือนป้ายบอกทางเดินว่า ควรไปทางนั้นทางนี้แล้วท่านจะถึงจุดหมายปลายทาง  

แต่ถ้าท่านยืนพิจารณาป้ายอยูเ่ฉยๆ ไม่ยอมเดิน ท่านจะไปถึงที่หมายได้อย่างไร การเดินคือการเริ่มลงมือ     
ฝึกเขียนนั่นเอง” 

“ความส าเร็จของการเขียนหนงัสือตอ้งมาจากความช านาญ มาจากการปฏิบัตทิั้งสมองและมือ คิดไป
เขียนไป คิดเสมอเขียนเสมอท าไปทลีะข้ันๆ ไม่จ าเป็นต้องเขียนคราวเดียวจบเรื่อง เขียนคราวละนอ้ยไปก่อน
ท่านต้องสร้างนสิัยส าคัญอย่างหนึ่งให้ได้เสียก่อน นิสัยน้ีคือนสิัยเขียนหนงัสอื” 

“การเขียนเป็นเรือ่งของศิลปะตอ้งการความช านาญ โดยใช้เวลาในการฝกึฝนมากอปุสรรคส าคัญ     
ของนักเขียนอยูท่ี่ขาดความพยายาม และเร่งร้อนจนเกินไป อยากเขียนหนงัสือให้คนพอใจทันที เขียนอะไร 
ต้องไปเป็นมรรคเป็นผลทันที ต้องได้เงินได้ช่ือเสียงนั้นเป็นความหวังที่เกินขอบเขตและผิดธรรมดา” 

"ความมุ่งหมายที่แทจ้ริงของการเขียนก็คือ เขียนเพื่อใหผู้้อื่นอ่าน และเขียนทุกครั้งควรค านึงถึงผู้อ่าน
เป็นอันดบัแรก ว่าผู้อ่านคือใครมีวัยและการศึกษาเป็นอย่างไร มีความรู้ความคิดประการใด เพือ่ผู้อ่านจะได้
เลือกเนื้อหาเรื่องที่เขียน เลือกรูปแบบและเลือกใช้ภาษาที่ต่างลักษณะกัน จงึจะเกิดผลตามความมุ่งหมาย" 

จากค ากล่าวข้างต้นนี้แสดงใหเ้ห็นว่า การเขียนได้ดีนั้นผู้เขียนจะต้องมีความเพียรพยายาม ทีจ่ะฝกึฝน 
ไม่ท้อถอยเมือ่พบอุปสรรค ฝึกเขียนคราวละน้อยไปก่อน ฝึกฝนจนเป็นนิสัยไม่เร่งร้อนจนเกินไป แล้วจะประสบ
ความส าเรจ็ในการเขียนได้แน่นอน 

 
ข้อแนะน ำส ำหรับผู้เริ่มต้นเป็นนักเรียน 

 บุคคลจ านวนมากใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเขียน ซึง่ย่อมมทีั้งประสบความส าเร็จ และไมป่ระสบ
ความส าเรจ็ สาเหตุทีป่ระสบความล้มเหลว อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ต่อไปนี้เป็นค าแนะน า
ส าหรับผู้เริ่มต้นฝึกฝนการเขียน ซึ่งพอจะสรปุได้ดังนี้ 
 ๑. ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกบัหลักเกณฑ์ของการเขียนทุกประเภท ทุกรปูแบบ และต้องรู้ว่าตนเอง
ถนัดเขียนประเภทใด รูปแบบใด ควรฝึกเขียนตามแนวทางทีต่นถนัด อย่าฝืนใจเขียนในสิง่ที่ตนไม่ชอบ 
 ๒. ฝึกนิสัยให้เป็นผูอ้่านมาก ฟังมาก ช่างคิด ช่างสังเกต มีความสนใจทุกสิ่งทกุอย่างทีอ่ยู่รอบตัว      
 
และบันทกึสิง่ทีเ่ห็นไว้ส าหรบัเป็นข้อมลูในการเขียน 
 ๓. ฝึกตนเองใหเ้ป็นผู้ที่อยากเขียนอยู่เสมอ เช่น อยากเล่าเรือ่งนั้นเรื่องนี้ให้ผู้อื่นฟัง อยากแสดง    
ความคิดเห็นในเรือ่งต่างๆ 

๑๐ 



   

 

 

 

 ๔. ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะเขียนเป็นอย่างดี ควรจดบันทกึและรวบรวมข้อมลูต่างๆ เช่น เหตผุล 
ข้อมูลเท็จจรงิ ตัวอย่าง เพื่อใช้อ้างองิและเขียน 
 ๕. ต้องฝึกฝนในด้านศิลปะการใช้ภาษา เช่น รู้จักเลือกใช้ถ้อยค าที่มีความหมายตรงกับความรูส้ึกนึก
คิด รู้จักเลือกใช้ถ้อยค าที่มีน้ าหนัก และมีพลงัในการโน้มน้าวใจผู้อ่านใหม้ีอารมณ์คล้อยตามไป และรูจ้ักพลิก
แพลงถ้อยค าส านวนใหส้ละสลวยน่าอ่าน 
 ๖. ต้องหมั่นพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ บางครั้งผู้เขียนอาจได้
ความคิดแปลกๆใหม่ๆจากการสนทนา 
 ๗. เมื่อเขียนเสร็จแล้วควรน าผลงานเขียนให้ผู้อื่นอ่าน เพื่อขอรับข้อติชมและข้อเสนอแนะต่างๆ     
ควรถือว่าข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์ เป็นสิง่ที่มีค่าต่อการพฒันาและปรบัปรุงงานเขียนของตน 
 ๘. จงฝกึเขียนใหม้ากเพราะการเขียนเป็นเรื่องทีส่อนกันได้เฉพาะรูปแบบเท่านั้น ส่วนเนื้อหาน้ันไม่มี
ใครให้ข้อมลูแก่ผูเ้ขียนได้ดี เท่าประสบการณ์ของตัวผู้เขียนเอง ยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่ก็ยิง่มีความช านาญมากข้ึน
เท่านั้น 
          ๙. ควรฝึกเขียนเรื่องขนาดสั้นๆไปก่อน ถ้าเขียนเรื่องยาวอาจท าใหเ้กิดความเบื่อหน่ายได้ เมื่อเขียนได้
คล่องแล้ว จงึค่อยเพิม่ความยากขึ้นทีละน้อย ไม่จ าเป็นต้องเขียนครั้งเดียวใหจ้บเรื่อง ขณะเขียนเกิดสะดุด หรอื
ติดขัดควรหยุดเขียน แล้วไปท ากิจกรรมอย่างอื่น เมื่อคิดได้ค่อยกลบัมาเขียนต่อ 
 ๑๐. เมื่อเริ่มต้นเขียนใหม่ๆ  ควรเขียนจากเรือ่งจริง ประสบการณ์จรงิ หรอืเขียนง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัว     
ไปก่อน เมื่อเขียนได้คล่องแล้วจะสามารถพลิกแพลงเรือ่งได้เอง 
 
ลักษณะของนักเขียนท่ีดี 

 นักเขียนที่ดีต้องมีลกัษณะดังต่อไปนี ้
 ๑. นักเขียนที่ดีต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม นักเขียนที่ดีต้องเขียนแต่สิง่ที่มปีระโยชน์ ต้องเขียนในเชิง
สร้างสรรค์ ไม่เขียนท าร้ายผูห้นึ่งผู้ใด หรอืเขียนเพือ่หวังผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
 ๒. นักเขียนที่ดีต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต้องเสนอผลงานในเชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งมั่นแกป้ัญหา
และพัฒนาสังคมส่วนรวม 
 ๓. นักเขียนที่ดีต้องเป็นผู้ทีร่อบรู้ในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดี ต้องเป็นผู้อ่านมากฟังมากการอ่านมาก
นอกจากจะท าให้ได้ความรู้ ที่จะน าไปใช้เป็นข้อมลูในการเขียนแล้ว ยังได้มีโอกาสสังเกตและเรียนรูก้ารใช้
ถ้อยค าของผู้เขียนแต่ละคนอีกด้วย 
 ๔. นักเขียนที่ดีต้องมีความกล้าทีจ่ะเขียนในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้อง มีความเช่ือมั่นในตัวเองเมือ่พิจารณา
แล้วว่าเขียนเรื่องนั้น ๆ เป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์สงัคมต้องลงมือเขียนทันท ี
 ๕. นักเขียนที่ดี ต้องเป็นคนช่างสงัเกต เช่น สงัเกตธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่อยู่รอบตัวสงัเกต
พฤติกรรมสัตว์พฤติกรรมบุคคลฯลฯ การเป็นคนช่างสงัเกต จะท าใหม้ีข้อมลูต่าง ๆ ที่จะใช้เขียนและเขียนได้
อย่างสมจริงน่าอ่าน 
 ๖. นักเขียนที่ดีต้องมีความริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมากจนเกินไป 
 
พยายามเสนอแนวคิดใหม่ๆแปลกๆอยู่เสมอ 

๑๑ 



   

 

 

 

 ๗. นักเขียนที่ดีต้องรู้จกัสิง่ทุกอย่างที่อยูร่อบตัว เช่น รักธรรมชาติ รักสัตว์ รักมนุษย์ รักสิ่งแวดล้อม   
ทุกอย่าง ความรักท าให้คนมีอารมณล์ะเอียดอ่อน ความรักเป็นแรงบันดาลใจท าใหเ้กิดงานเขียนได้มากมายไมรู่้
จบสิ้น 

๘. นักเขียนที่ดี ต้องมีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย พยายามฝึกฝนการเขียนเสมอเมื่อเกิดปัญหา  
และอุปสรรคต้องไม่ยอ่ท้อ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะเป็นนักเขียนที่ดีให้ได ้
 ๙. นักเขียนที่ดี ต้องเป็นคนใจกว้างยอมรบัฟังค าติชม ค าวิพากษ์ค าวิจารณ์ของผู้อื่น ต้องถือว่าค าติชม
นั้นเป็นสิ่งทีม่ีค่าที่ควรจะน ามาพิจารณาปรับปรงุงานเขียนของตน 
 ๑๐. นักเขียนที่ดีต้องมีศิลปะในการเลอืกใช้ถ้อยค า การเลือกใช้ค าที่เป็นหัวใจส าคัญของการเขียน  
ต้องไม่ลมืค ากล่าวที่ว่า "จิตรกรสร้างภาพได้ด้วยสีและพูก่ัน แต่นักประพันธ์สร้างผลงานจากศิลปะการใช้
ถ้อยค า" 
 จิตรกรสามารถสร้างภาพที่งดงามด้วยสีหน้าพู่กัน แต่ส าหรับนักเขียนมีเพียงกระดาษปากกา และ
ถ้อยค าเท่านั้นที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนีเ้พราะการเขียนเปน็เรื่องของศิลปะการใช้ถ้อยค าโดยเฉพาะ ดังนั้น
ปรัชญาของการเขียนก็คือ "การสรรหาค าทีเ่หมาะสมมาใช้ในที่ที่เหมาะสม" 
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แบบฝึกหัดท่ี ๔ 

เรื่อง ข้อคิด ข้อแนะน ำ ส ำหรับผู้เริ่มฝึกฝนกำรเขียน 

 จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
๑. นักเรียนบอกข้อคิดส าหรับผู้เริ่มฝึกการเขียนได ้
๒. นักเรียนบอกข้อเสนอแนะส าหรบัผูเ้ริม่ฝกึเป็นนักเขียนได ้

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรปุตามประเด็นที่ก าหนดให้ 

๑. ให้นักเรียนเขียนข้อคิดส าคัญส าหรบัผูเ้ริม่ฝึกฝนการเขียนโดยสังเขป 

________________________________________________________________________________ 

๒. ให้นักเรียนเขียนข้อแนะน าส าหรับผู้เริ่มฝึกฝนการเขียน 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

๓. ให้นักเรียนเขียนสรปุลักษณะของนักเขียนที่ด ี

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ใบควำมรู้ท่ี ๕ 
เรื่อง องค์ประกอบของงำนเขียน 

 

องค์ประกอบของงำนเขียน 

 งานเขียนทุกประเภททีผู่้เขียนเขียนนั้นจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญ ๒ ประการ คือ 
 ๑. เนื้อหา คือ เรื่องราวทัง้หมดทีผู่้เขียนต้องการถ่ายทอดส่งผ่านไปยังผู้อ่าน เพื่อให้ผูอ้่านรบัรู้ เนื้อหา
จ าแนกออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
     ๑.๑ ข้อเท็จจริงคือ สภาพความเป็นจริงในแง่มุมต่างๆ เปน็สิ่งทีม่ีการพิสจูน์แล้ว หรือสามารถ
พิสูจน์ได ้
     ๑.๒ ข้อคิดเห็นคือ ส่วนที่ผู้เขียนแสดงทรรศนะคตสิ่วนตัวในเรื่องนั้นๆ ข้อคิดเห็นมสี่วนช่วยให้ 
งานเขียนน่าอ่านมากยิง่ข้ึน 
 งานเขียนที่ดีจะต้องมีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยข้อเท็จจรงิกบัข้อคิดเห็น งานเขียนนั้นจึงจะน่าอ่าน 
หากเขียนกล่าวแต่ข้อเทจ็จริงไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวไว้ จะท าให้งานเขียนนั้นด้อยคุณค่าลงไปทันที  
เพราะผู้อ่านกอ็ยากจะทราบเช่นกันว่า ข้อเทจ็จริงนั้นผู้เขียนมีความคิดเห็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น ถ้าจะเขียน 
 
เล่าประสบการณ์การเดินทางไปที่ไหนสักแห่ง ถ้าผูเ้ขียนกล่าวแต่ข้อเท็จจริงว่าพบเห็นอะไรบ้างโดยไม่แสดง   
ความคิดเห็นส่วนตัว งานเขียนจืดชืดไม่น่าอ่าน ตรงกันข้ามถ้าผู้เขียนก่อนถึงข้อเทจ็จริงและแสดงความคิดเห็น
ส่วนตัวต่อสิ่งที่ได้พบเห็น จะท าให้งานเขียนมีคุณค่ามากข้ึน 
 ๒. รูปแบบคือวิธีการน าเสนอเรื่องราวนั้นไปสู่ผู้อ่าน เช่น อาจเขียนเป็นรอ้ย แก้วร้อยกรองอาจเป็น   
บทเรียงความ เรื่องสั้น บทละคร บทเพลงถ้าเปรียบเนื้อหาว่าเหมือนกับอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ๆ รปูแบบ      
ก็เปรียบได้กบัภาชนะที่ใช้ใส่อาหารส าหรบัยกไปให้คนรับประทาน 

ดังนั้นก่อนทีจ่ะเขียนทุกครัง้ผูเ้ขียนต้องตอบค าถามตัวเองใหไ้ด้ก่อนว่า 
- เขียนอะไรคือต้องดูก่อนว่าเนื้อหาทีจ่ะเขียนคืออะไร 
- เขียนท าไมคือต้องดูกอ่นว่าเขียนโดยมจีุดประสงค์อะไร 
- เขียนอย่างไรคือต้องรู้กอ่นว่าจะเขียนโดยใช้รูปแบบอย่างไร 
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แบบฝึกหัดท่ี ๕ 
เรื่อง องค์ประกอบของกำรเขียน 

  

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

  ๑. เขียนแผนผงัสรุปองค์ประกอบการเขียนได ้

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผงัสรุปองค์ประกอบการเขียน 
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แนวตอบแบบฝึกหัดท่ี ๑ 

เรื่อง ควำมหมำย ควำมส ำคัญของกำรเขียน และข้อสังเกตกำรเขียน 

 

จุดประสงค์ของกำรเรียนรู้ : บอกควำมหมำย ควำมส ำคัญ และข้อสังเกตกำรเขียนได้ 

ค ำชี้แจง            ให้นักเรียนเขียนสรุปประเด็นทีก่ าหนดให้สั้นๆ พอเข้าใจ 

 

ประเด็นท่ี ๑ : กำรเขียนหมำยถึง 

กำรเขียนหมำยถึง กำรแสดงควำมรู้ ควำมคิด ควำมรู้สึก ควำมต้องกำร  ถ่ำยทอดออกมำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร จนผู้อ่ำนเข้ำใจควำมหมำย และสนองตอบตำมต้องกำร 

 

ประเด็นท่ี ๒ : ควำมส ำคัญของกำรเขียน 

กำรเขียนมีควำมส ำคัญ คือ เป็นหลักฐำนส ำคัญจำกประวัติศำสตร์ และกฎหมำย ท ำให้เกิด
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร เป็นกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรม เป็นกำรแสดงควำมคิด เป็นบันทึกช่วยจ ำ และ
กำรเขียนยังท ำให้เกิดควำมเพลิดเพลินบันเทิงใจ ตลอดจนเกิดกำรสร้ำงสรรค์สังคม 

 

ประเด็นท่ี ๓ : กำรเขียนเชิงสรำ้งสรรค์ แตกต่ำงของกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ และกำรเขียนท่ีใช้ติดต่อธุรกิจ

ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงไร 

กำรเขียนสรำ้งสรรค์ผู้เขียนต้องใช้ถ้อยค ำท่ีสละสลวย สรำ้งควำมประทับใจแก่ผู้อ่ำน และให้  
ควำมเพลิดเพลิน มุ่งยกระดับจิตใจของผู้อ่ำนให้สูงขึ้น จึงต้องเสนอแนวคิดเชิงสร้ำงสรรค์แก่สังคม 
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แนวตอบแบบฝึกหัดท่ี ๒ 
เรื่อง แรงบันดำลใจ และทรรศนะท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเขียน 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

๑. บอกความหมายของแรงบันดาลใจได ้
๒. บอกความส าคัญของแรงบันดาลใจต่อการเขียนได ้
๓. ยกตัวอย่างแรงบันดาลใจต่อการเขียนได้ 
๔. อธิบายทรรศนะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกบัการเขียนอย่างมีเหตุผลได้ 
๕. ยกอย่างทรรศนะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนและอธิบายเหตุผลประกอบได ้

 
ค ำชี้แจง      ให้นักเรียนตอบค าถามสั้นๆพอเข้าใจ 

๑.แรงบันดาลใจหมายถึงอะไร 

 แรงบันดำลใจหมำยถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นในใจหลังจำกถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้ำภำยนอก 

๒. แรงบันดาลใจมสี่วนใหเ้ขียนได้อย่างไร (ยกตัวอย่างประกอบ) 

แรงบันดำลใจท่ีต้องกำรเสนอควำมคิดเห็น โต้แย้ง เล่ำควำมประทับใจ ต้องกำรสดุดี ยกย่องบุคคล 

หรือตัดกำรสะท้อนให้เห็นควำมเป็นจริงทำงสังคม เสนอแนะวิธีกำรแก้ปัญหำใหม่ ต้องกำรช่วยเหลือเพ่ือ

มนุษย์ท่ีมีควำมทุกข์ ควำมล ำบำก และต้องกำรสรำ้งควำมรื่นเริงบันเทิงใจแก่ผู้อ่ำน 

 ตัวอย่ำง ผู้เขียนรักแม่ ผู้เขียนยกย่องต้องกำรเขียนบรรยำยและพรรณนำควำมดีของแม่ 

 

๓. จงยกตัวอย่างทรรศนะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกบัการเขียน พรอ้มทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ 

 บำงคนคิดว่ำกำรเขียนเป็นเรื่องยำก ไม่ทรำบจะเริ่มต้นอย่ำงไร และจบอย่ำงไรเพรำะคนส่วนมำก

ไม่ชอบอ่ำน ไม่ชอบสังเกต จึงไม่ทรำบจะเริ่มต้นอย่ำงไร หำกเป็นนักอ่ำน และนักสังเกตท่ีดี จะทรำบว่ำควร

เริ่มต้นเขียนอย่ำงไร และจบกำรเขียนอย่ำงไร 
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แนวตอบแบบฝึกหัดท่ี ๓ 
เรื่อง กระบวนกำรคิดกับกำรเขียน 

  

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

  ๑. บอกความสมัพันธ์กระบวนการคิดและกระบวนการเขียนได้ 
  ๒. จ าแนกประเภทการคิดของมนุษย์ได ้
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผงัความคิดตามประเด็นทีก่ าหนดให้ 

 ประเด็นที่ ๑. เขียนแผนผังความคิดแสดงความสัมพันธ์กระบวนการคิดและกระบวนการเขียน 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นที่ ๒. เขียนแผนผังความคิด สรปุประเภทการคิดของมนุษย ์

 

คิดกระจ่างแจ้ง(ตัง้แต่ต้นจนจบ) 

ล าดับความคิด 

ลงมือเขียน 

ไม่สับสน 

ประเภทการคิดของมนุษย์ 

การคิดผันมีเสรี ไม่มี 

ขอบเขต และจดุหมาย 

การคิดสร้างสรรค์ 

- คิดเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ 

- คิดเพื่อให้ได้ประโยชน์ 
 

การคิดใคร่ครวญ 

- การวินิวิจยั 

- การประเมินค่า 

- การคิดพิจารณาเหตุและผล 

การคิดแก้ปัญหา 

- มีจดุมุ่งหมาย 

- คิดตีวงของเขตของปัญหา 

- คิดหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหา 

๒๐ 



   

 

 

 

 

 

 
 

แนวตอบแบบฝึกหัดท่ี  ๔ 
เรื่อง ข้อคิด ข้อแนะน ำ ส ำหรับผู้เริ่มฝึกฝนกำรเขียน 

 จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
๑. นักเรียนบอกข้อคิดส าหรบัผู้เริ่มฝึกการเขียนได ้
๒. นักเรียนบอกข้อเสนอแนะส าหรบัผูเ้ริม่ฝึกเป็นนักเขียนได ้

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรปุตามประเด็นที่ก าหนดให ้

๑. ให้นักเรียนเขียนข้อคิดส าคัญส าหรับผูเ้ริ่มฝึกฝนการเขียนโดยสังเขป 

ควำมมุ่งหมำยท่ีแท้จริงของเขียน ก็คือ เขียนเพ่ือให้ผู้อ่ืนอ่ำนกำรเขียนทุกครั้ง ควรค ำนึงถึงผู้อ่ำน

เป็นอันดับแรกว่ำผู้อ่ำนคือใครมีวัยและกำรศึกษำอย่ำงไร มีควำมรู้ควำมคิดประกำรใดเพ่ือเลือกเน้ือหำวิธี

เขียน รูปแบบ และใช้ภำษำได้เหมำะสม จะท ำให้กำรเขียนบรรลุเป้ำหมำย 

๒. ให้นักเรียนเขียนข้อแนะน าส าหรับผู้เริ่มฝึกฝนการเขียน 
ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้เริ่มฝึกฝนกำรเรียน 
๒.๑ ศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเขียนทุกประเภททุกรูปแบบ และฝึกตำมแนวทำงท่ีถนัด 
๒.๒ ฝึกเป็นผู้อ่ำนมำกฟังมำก ช่ำงคิดช่ำงสังเกต เพ่ือมีข้อมูลในกำรเรียน 
๒.๓ ฝึกฝนศิลปะกำรใช้ภำษำ 
๒.๔ ฝึกเขียนและอยำกเขยีนให้มำกๆ 
๒.๕ แลกเปลี่ยนควำมคิดกับผู้อ่ืนเสมอ 
๒.๖ เริ่มต้นเขียนจำกเรื่องจริงท่ีง่ำยๆ สั้นๆก่อน 
 
๓. ให้นักเรียนเขียนสรุปลักษณะของนักเขียนที่ด ี
นักเรียนท่ีดีควรมีลักษณะดังน้ี 
๓.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เขียนท ำลำยผู้ใดหรือเพ่ือประโยชน์ในทำงท่ีไม่ชอบ 
๓.๒ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยเฉพำะเพ่ือสังคม 
๓.๓ กลำ้ท่ีจะเขยีนในสิ่งท่ีเห็นว่ำถูกต้อง 
๓.๔ รอบรู้ในเรื่องต่ำงๆ ใจกว้ำง ยอมรับฟังควำมวิพำกษ์ของผู้อ่ืน 
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แนวตอบแบบฝึกหัดท่ี ๕ 

เรื่อง องค์ประกอบของกำรเขียน 

  

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

  ๑. เขียนแผนผงัสรุปองค์ประกอบการเขียนได ้

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผงัสรุปองค์ประกอบการเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนือ้หา 

- คิดเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ 

- คิดเพื่อให้ได้ประโยชน์ 
 

องค์ประกอบการเรียน 
 

รูปแบบ 

- ร้อยแก้ว 

- ร้อยกรอง 

- บทความ 

- เรียงความ 

- เร่ืองสัน้ 

- บทละคร 

- บทเพลง 
 

๒๒ 


