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๑๑๓ – ๑๐๘ 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



หลักการเขียน
และ

การเขียนโครงเรือ่ง
                                             อ.สุภารัตน์  ศุภภัควร์ุจา



การเขียน 

การเขียน คือการถา่ยทอดเสียง ส าเนียง
ต่างๆที่เป็นภาษาพดูออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร      

การเขียนเปน็การถา่ยทอดความรู้สึก 
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ จนิตนาการและ
ข่าวสารตา่งๆโดยใช้ตัวอักษรและเครื่องหมายตา่งๆ
เป็นสัญลักษณ์



ความส าคัญของการเขียน   

การเขียนเป็นเครื่องมือทีม่นุษย์ใช้สื่อสารแสดง 
   ความรู้ ความคดิ ความรู้สึกเป็นลายลักษณ์อักษร   
   
การเขียนเป็นเครื่องมือทีช่่วยให้การติดตอ่สื่อสาร
   ระหว่างกันของมนุษย์ด าเนินไปได้ด้วยดี   



ความส าคัญของการเขียน   

การเขียนเป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดวัฒนธรรม
บอกถึงความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมและ
วิวัฒนาการ ของมนุษย์และเป็นบนัทึกมรดกทาง
สังคมและช่วยถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีก
รุ่นหนึ่ง



จุดประสงค์ของการเขียน     

๑. การเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้
๒. การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง
๓. การเขียนเพื่ออธิบาย 
๔.  การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
๕.  การเขียนเพื่อสร้างจินตนาการ



จุดประสงค์ของการเขียน     

๖. การเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ

๗. การเขียนเพื่อปลุกใจ
  
๘.การเขียนเพื่อล้อเลียนเสียดสี
   
๙. การเขียนเพื่อกิจธุระ



รูปแบบการเขียน

การเขียนท่ัวไปจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. การเขียนร้อยแก้ว  

๒. การเขียนร้อยกรอง  



รูปแบบการเขียน

ลักษณะของการเขียนท่ีดี  
 เนื้อหาตรงจุดประสงค์การเขียนของผู้เขียน 
 มีข้อเท็จจริง มีเหตุผล น่าสนใจ   
 เชื่อถือได้และบอกแหล่งท่ีมาของข้อมูลได้          
 การใช้ภาษาของงานเขียนถูกต้องและสุภาพ 
 ส านวนภาษาที่ใช้ต้องชัดเจน กะทัดรัด ไม่วกวน

เหมาะสมกับรูปแบบของงานเขียน    
 ผู้อ่านจะต้องได้รับประโยชน์ในด้านใดด้านหน่ึงเสมอ 



ขั้นตอนการเขียน
๑. ก าหนดจุดประสงค์ของการเขียน

- เขียนอะไร 
- เขียนเพ่ืออะไร
- เขียนให้ใครอ่าน 

๒.  เลือกเรื่อง - หัวข้อที่จะเขียน  
- เรื่องที่มีเนื้อหาชัดเจน  
- สามารถจ ากัดขอบเขตของเนื้อหา 
- มแีหล่งข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ ง่ายต่อการสืบค้น
- เรื่องน่าสนใจแปลกใหม่ 
- เหมาะกับความรู้ความสามารถของผู้เขยีน
- เหมาะกับผู้อ่านและเป็นเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง



ขั้นตอนการเขียน

๓. เขียนโครงเรื่อง
๔. หาแหล่งข้อมูล รวบรวมความรู้ หาขอ้มูลประกอบการเขียน  
    แหล่งข้อมูลขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และรูปแบบการเขียน 

อาจมาจากหนังสือหรือบทความวชิาการ จินตนาการ 
ประสบการณ์ มาจากการอ่าน การสังเกต การฟัง การถาม

๕. เรียบเรียงเนื้อหาตามโครงเรื่องที่ก าหนดไว้
๖.    ตรวจทานแก้ไข



การเขียนโครงเรือ่ง

การเขียนโครงเรื่องเป็นการจัดล าดับ
ความคิด  วางแนวทางหรือกรอบของเนือ้หา
ของงานเขียน   

โครงเรื่องท าให้ผู้เขียนสามารถจัดล าดับ
หัวข้อ/เนื้อหาการเขียนได้ครบถว้นตรงกบัหัวขอ้
หรือชื่อเรื่องที่วางไว้



โครงเรือ่งมี ๓ ประเภท

๑.การเขียนโครงเรื่องแบบคร่าวๆ    

๒.การเขียนโครงเรื่องเป็นหัวข้อ    

๓.การเขียนโครงเรื่องเป็นประโยค   



ตัวอย่างรูปแบบการเขียนโครงเรื่อง

โครงเรื่องแบบคร่าวๆ
สาเหตุของอาหารเป็นพิษ
- สารพิษตามธรรมชาติ พืช / สตัว์
-สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารจุลินทรีย ์/ เชื้อ
โรค
- สารพิษจากการกระท าของมนุษย์
  สารเคมกีารเกษตร/วัตถุเจือปน
 ในอาหาร / สีผสมอาหาร



โครงเรื่องแบบหัวข้อ
สาเหตุของอาหารเป็นพิษ
๑.   สารพิษที่มีอยูต่ามธรรมชาติ

๑.๑ สารพิษจากพืช
๑.๒ สารพิษจากสัตว์

๒.   สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร
๒.๑ สารพิษจากจลุินทรีย์
๒.๒ สารพิษจากเชือ้โรค

๓.  สารพิษจากการกระท าของมนุษย์
๓.๑  สารเคมีในเกษตร
๓.๒ วัตถุเจือปนในอาหาร
๓.๓  สีผสมอาหาร



โครงเรื่องแบบประโยค
สาเหตุของอาหารเป็นพิษจ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท
๑.สาเหตุของอาหารเปน็พิษเกิดจากสารพิษที่มี 
   อยู่ในธรรมชาติ
๑.๑ สาเหตุของอาหารเปน็พิษเกิดจากสารพิษในพืช
๑.๒ สาเหตุของอาหารเปน็พิษเกิดจากสารพิษในสตัว์
๒.สาเหตุของอาหารเปน็พิษเกิดจากสารพิษที่ปน
    เปื้อนในอาหาร
๒.๑ สาเหตุของอาหารเปน็พิษเกดิจากจลุินทรีย์
๒.๒ สาเหตุของอาหารเปน็พิษเกดิจากตัวเชื้อโรค



โครงเรื่องแบบประโยค (ต่อ)
๓. สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากการกระท า
     ของมนุษย์
๓.๑ สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสารเคมี

            การเกษตร
๓.๒ สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากวัตถุ

            ปนเปื้อน
๓.๓ สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสีผสม

            อาหาร                      ตัวอย่าง                     
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วิธีการเขียนโครงเรือ่ง
มี ๔ ข้ันตอน
๑.  รวบรวมความคิด ข้อมูลเป็นข้อๆ (ระดมความคิด)
๒. จัดหมวดหมูข่้อมลูและจัดล าดับความส าคัญของแต่ละ
    หัวข้อ
๓. จัดล าดับของหัวข้อแตล่ะหัวขอ้ให้มีเนือ้หาต่อเนื่องเป็น
ล าดับและสัมพันธ์กัน  ผู้เขียนสามารถจัดล าดับเนื้อหา
ตามล าดับ เวลา  /  ตามประเพณีนิยม / ตามความส าคัญน้อย
ไปส าคัญมากหรือส าคัญมากไปหาส าคัญน้อย  เป็นต้น
๔. เขียนโครงเรื่องให้เป็นระเบียบใช้รูปแบบการเขียนแบบ
เดียวกันตลอดเนื้อหา และจัดหัวข้อแต่ละข้อเยื้องไปทางขวา



๑. หัวข้อหลัก
๑.๑ หัวข้อรอง

๑.๑.๑ หัวข้อย่อย
 ๑.๑.๒ หัวข้อย่อย

๑.๒หัวข้อรอง
๑.๒.๑ หัวข้อย่อย
๑.๒.๒ หัวข้อย่อย

๒ .หัวข้อหลัก



  หัวข้อหลัก
หัวข้อรอง  

- หัวข้อย่อย
-หัวข้อย่อย

หัวข้อรอง
-หัวข้อย่อย
-หัวข้อย่อย

  หัวข้อหลัก



ตัวอย่างการจัดล าดับหัวข้อและการเขียนโครงเรื่อง

ชื่อเรื่อง   ยาเสพติดให้โทษกับชีวิตเป็นพิษกับสังคม
หัวข้อที่จะเขียน     ยาบ้า/ ยาอี/ กัญชา /เฮโรอีน / ลักษณะของ
ยาเสพติดชนิดตา่งๆ / อาการของผู้ติดยาเสพติด /การรณรงค์
ต่อต้านการเสพยาเสพติด / ผลกระทบที่เกิดกับสังคม /  ปัญหา
คุณภาพของทรัพยากรมนษุย์ /  การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
/ การก าหนดบทลงโทษของผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด /ปัญหา
อาชญากรรม / แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด



ตัวอย่างการจัดล าดับหัวข้อและการเขียนโครงเรื่อง

เขียนโครงเรื่อง         
“ ยาเสพติดให้โทษกบัชีวิตเป็นพิษกบัสังคม”

ลักษณะของยาเสพตดิชนดิต่างๆ
๑.๑   ยาบ้า
๑.๒  ยาอี
๑.๓  กัญชา
๑.๔  เฮโรอีน



ตัวอย่างการจัดล าดับหัวข้อและการเขียนโครงเรื่อง

๒.   อาการของผู้ติดยาเสพติด
๓.    ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม

๓.๑  ปัญหาอาชญากรรม
๓.๒  ปัญหาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์

๔.     แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๑   การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
๔.๒  การก าหนดบทลงโทษผู้เก่ียวกับยาเสพติด
๔.๓  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด



ค าถามท้ายบท
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