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ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการเขียน 



  การเขียน หมายถึง การถายทอดความรู ความรูสึก

นึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณตาง ๆ ไปสูผูอ่ืนโดยใช

ตัวอักษรเปนเครื่องมือในการถายทอด 

 การเขียนเปนวิธีการสื่อสารที่สําคัญในการถายทอด

ความรู ความคิด และประสบการณ เพ่ือสื่อไปยังผูรับไดอยาง

กวางไกล นอกจากน้ันการเขียนยังมีคุณคาในการบันทึกเปน

ขอมูลหลักฐานใหศึกษาไดยาวนาน 

การเขียนคืออะไร ? 



 

 การเขียนทุกคร้ังตองมีหลักการเขียน เพราะเปน

ทักษะที่ตองเอาใจใสฝกฝนอยางจริงจัง เพ่ือใหเกิดความรู

ความชํานาญ และปองกันความผิดพลาด ดังน้ัน ผูเขียนจึง

จําเปนตองใชหลักในการเขียน ดังตอไปน้ี 

หลักการเขียน 



 
 1. มีความถูกตอง คือ ขอมูลถูกตอง ใชภาษาได

ถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ 

 2. มีความชัดเจน คือ ใชคําที่มีความหมายชัดเจน 

รวมถึงประโยคและถอยคําสํานวน เพ่ือใหผูอานเขาใจไดตรง

ตามจุดประสงค 

 3. มีความกระชับและเรียบงาย คือ รูจักเลือกใช

ถอยคําธรรมดาเขาใจงาย ไมฟุมเฟอย เพ่ือใหไดใจความ

ชัดเจน กระชับ ไมทําใหผูอานเกิดความเบ่ือหนาย 

หลักการเขียน 



 
 4. มีความประทับใจ โดยการใชคําใหเกิดภาพพจน 

อารมณและความรูสึกประทับใจ มีความหมายลึกซึ้งกินใจ 

ชวนติดตามใหอาน 

 5. มีความไพเราะทางภาษา คือ ใชภาษาสุภาพ  

มีความประณีตทั้งสํานวนภาษาและลักษณะเน้ือหา อานแลว

ไมรูสึกขัดเขิน 

หลักการเขียน (ตอ) 



 
 6. มีความรับผิดชอบ คือ ตองแสดงความคิดเห็น

อยางสมเหตุสมผล มุงใหเกิดความรูและทัศนคติอันเปน

ประโยชนแกผู อ่ืน นอกจากหลักการเขียนที่จําเปนตอการ

เขียนแลว สิ่งที่มีความจําเปนอีกประการหน่ึงคือกระบวกการ

คิดกับกระบวนการเขียนที่จะตองดําเนินควบคูไปกับหลักการ

เขียน เพ่ือที่จะทําใหสามารถเขียนไดดีย่ิงขึ้น 

หลักการเขียน (ตอ) 



 

จุดมุงหมายในการเขียน 

   1. เขียนเพื่อเลาเรื่อง 

   2. เขียนเพื่ออธิบาย 

   3. เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น 

   4. เขียนเพื่อชักจูงใจหรือโนวนาวใจ 

   5. เขียนเพื่อสรางจินตนาการ 



 การใชภาษาในการเขียน 

อ ง ด 

ข 

บ ฟ 

ก 

ธ 



  การใชถอยคําสํานวนในการเขียนจําเปนอยาง

ย่ิงที่ผูเขียนตองคํานึงถึง เพราะการถายทอดความรู 

ความคิด หรือประสอบการณตาง ๆ หรือสิ่งที่ตองการ

ถายทอดใหผูอานทราบจําเปนตองใชภาษาใหถูกตอง 

เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน ใชคําถูกตองตามความหมาย 

สถานการณ กาลเทศะ สภาพแวดลอม รวมถึงการใช

สํานวนโวหาร และระดับภาษาที่เหมาะสมกับงานเขียน 



ระดับของภาษา แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

 1. ระดับพิธีการ ใชส่ือสารกันในที่ประชุมที่จัดข้ึน
อยางเปนทางการ ไดแก การประชุมรัฐสภา การกลาวอวย
พร การกลาวตอนรับ การกลาวรายงานในพิธีมอบปริญญา
บัตร ประกาศนียบัตร การกลาวสดุดีหรือการกลาวเพื่อ
จรรโลงใจใหประจักษในคุณความดี การกลาวปดพิธี เปน
ตน สวนใหญผูสงสารเปนผูกลาวฝายเดียว ไมมีการโตตอบ 
ผูกลาวมักตองเตรียมบทหรือวาทนิพนธมาลวงหนาและมัก
นําเสนอดวยการอานตอหนาที่ประชุม 



 2. ภาษาระดับทางการ ใชบรรยายหรืออภิปราย
อยางเปนทางการในที่ประชุมหรือใชในการเขียนขอความที่
ปรากฏตอสาธารณชนอยางเปนทางการ หนังสือท่ีใชติดตอ
กับทางราชการหรือในวงธุรกิจ ผูสงสารและผูรับสารมักเปน
บุคคลในวงอาชีพเดียวกัน ภาษาระดับนี้เปนการส่ือสารให
ไดผลตามจุดประสงคโดยยึดหลักประหยัดคําและเวลาให
มากที่สุด 



 3. ภาษาระดับก่ึงทางการ คลายกับภาษาระดับ
ทางการ แตลดความเปนงานเปนการลงบาง เพื่อใหเกิด
สัมพันธภาพระหวางผูสงสารและผูรับสารซ่ึงเปนบุคคลใน
กลุมเดียวกัน มีการโตแยงหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
เปนระยะ ๆ มักใชในการประชุมกลุมหรือการอภิปรายกลุม 
การบรรยายในช้ันเรียน ขาว บทความในหนังสือพิมพ 
เนื้อหามักเปนความรูทั่วไป ในการดําเนินชีวิตประจําวัน กิจ
ธุระตาง ๆ รวมถึงการปรึกษาหารือรวมกัน 



 4. ภาษาระดับไมเปนทางการ ภาษาระดับนี้มักใช

ในการสนทนาโตตอบระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลไมเกิน 

4-5 คนในสถานที่และกาละที่ไมใชสวนตัว อาจจะเปน

บุคคลที่คุนเคยกัน การเขียนจดหมายระหวางเพื่อน การ

รายงานขาวและการเสนอบทความในหนัง สือพิมพ 

โดยทั่วไปจะใชถอยคําสํานวนที่ทําใหรูสึกคุนเคยกันมากกวา

ภาษาระดับทางการหรือภาษาที่ใชกันเฉพาะกลุม เนื้อหา

เปนเรื่องทั่ว ๆ ไป ในการดําเนินชีวิตประจําวัน กิจธุระ 

ตาง ๆ รวมถึงการปรึกษาหารือหรือรวมกัน 



  

 5. ภาษาระดับกันเอง ภาษาระดับนี้มักใชกันใน
ครอบครัวหรือระหวางเพื่อนสนิท สถานที่ใชมักเปนพื้นที่
สวนตัว เนื้อหาของสารไมมีขอบเขตจํากัด มักใชในการ
พูดจากัน ไมนิยมบันทึกเปนลายลักษณอักษรยกเวนนว
นิยายหรือเรื่องส้ันบางตอนที่ตองการความเปนจริง 

การแบงภาษาดังที่กลาวมาแลวมิไดหมายความวาแบงกัน

อยางเด็ดขาด ภาษาระดับหนึ่งอาจเหล่ือมลํ้ากับอีกระดับ

หนึ่งก็ได 



 

โวหารการเขียน 

1. อธิบายโวหาร 

2. บรรยายโวหาร 

3. พรรณนาโวหาร 

4. สาธกโวหาร 

5. เทศนาโวหาร 



 

1. อธิบายโวหาร 

 คือ โวหารที่ทําใหความคิดเรื่องใดเรื่องหน่ึง

กระจางชัดเจนข้ึน มักใช ในงานเขียนทางวิชาการ และ

ตํารับตําราตาง ๆ โดยมีจุดประสงคจะนําประเด็นที่สงสัย

มาอธิบายใหเขาใจแจมแจง การเลาเรื่องบางตอนถามี

ประเด็นใดที่เปนปญหาก็อาจใชอธิบายโวหารเสริมความ

ตอนน้ันจนเร่ืองกระจางชัดเจนข้ึน อธิบายโวหารน้ีมักใชใน

การอธิบายกระบวนการ และการอธิบายความหมายของ

คํา (จุไรรัตน   ลักษณะศิริ  และบาหยัน  อ่ิมสําราญ 

บรรณาธิการ, 2548, หนา 48) 



 

ตัวอยางอธิบายโวหาร 

  สุภัค  มหาวรการ (2546, หนา 11-14)  กลาวถึง  

หลักการเขียนอธิบายโวหารที่ดี มีการช้ีรายละเอียดของ

เร่ืองไดชัดเจนและครบถวน  มีการอางเหตุผลตาง ๆ อยาง

ชัดเจนและเปนเหตุเปนผลกันดี   มีการจัดลําดับขั้นตอน

ของเร่ืองราวไดดี  ไมวกวน  และใชภาษาที่เขาใจงายและ

ถูกตอง 



 

2. บรรยายโวหาร 

 คือ โวหารที่ใชบอกกลาว เลาเรื่อง หรือบรรยาย

เร่ืองราว เหตุการณ ตลอดจนความรูตาง ๆ  อยางละเอียด 

เปนการกลางถึงเหตุการณที่ตอเน่ืองกัน  โดยช้ีใหเห็นถึง

สถานที่ที่เกิดเหตุการณ   สาเหตุที่กอใหเกิด เหตุการณ 

สภาพแวดลอม บุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่เกิดจาก

เหตุการณน้ัน   เพ่ือใหผูรับสารเขาใจเน้ือหา สาระอยาง

แจมแจงชัดเจน เน้ือหา ที่บรรยายอาจเปนเร่ืองที่สมมุติ

หรือเรื่องจริงก็ได 



 

ตัวอยางบรรยายโวหาร 

  ภูเขาไฟฟูจิเปนภูเขาศักด์ิสิทธิ์ที่ สุดในประเทศญี่ปุนมาหลาย

ศตวรรษแลว  แตแรกภูเขานี้เปนที่เคารพบูชา ของชนพ้ืนเมืองเผาไอนุซึ่ง

ปจจุบันยังอยูตามหมูเกาะฮอกไกโด  ซึ่งเปนเกาะใหญ ที่อยูเหนือสุดชาวไอนุ

ขนานนาม ภูเขานี้ตามชื่อเทพธิดา  “ฟูชิ” ( fuchi) ผูเปนเทพธิดาแหงอัคคี  

ชาวญี่ปุนยังคงนับถือภูเขาไฟฟูจิตอมา  และเรียกชื่อตามท่ีพวกไอนุต้ังไว   

บรรดาผูนับถือศาสนาชินโตเชื่อวาในธรรมชาติทุกรูปแบบจะมีเทพ  หรือ  กามิ 

( kami ) สถิตอยู  แตเทพที่สถิตในภูเขาจะศักด์ิสิทธิ์เปนพิเศษ  ภูเขาฟูจิซึ่งสูง

ที่สุดและงามที่สุดในประเทศ จึงไดรับความเคารพเปนพิเศษ  เพราะถือวาเปน

สถานท่ีสถิตของทวยเทพ  เปนจุดเชื่อมโยงระหวางความ ลึกลับของสวรรค  

และความเปนจริงของโลกมนุษย 

                  (เกศกานดา จตุรงคโชค (บรรณาธิการ): โลกพิสดาร แดนพิศวง) 



 

3. พรรณนาโวหาร 

 คือ โวหารที่ใชกลาวถึงเรื่องราว สถานที่ 

บุคคล สิ่งของ หรืออารมณอยางละเอียด  สอดแทรก

อารมณ  ความรูสึกลงไปเพ่ือโนมนาวใจ   ใหผูรับสาร

เกิดภาพพจน  เกิดอารมณคลอยตามไปดวย  ใชใน

การพูดโนมนาว อารมณของผูฟง  หรือเขียนสดุดี   

ชมเมือง ชมความงามของบุคคล  สถานที่และแสดง

อารมณความรูสึกตาง ๆ เปนตน 



 

ตัวอยางพรรณนาโวหาร 

  เขาใชแขนยันพ้ืนดิน อาการเหนื่อยออน กลิ่นน้ําฝนบน

ใบหญาและกลิ่นไอดินโซนเขาจมูกวาบหวิว อยากใหมีใครซักคน

ผานมาพบ เพ่ือพาเขากลับไปหาหมอในหมูบาน มดหลายตัวเดิน

สวนขบวนผานไปมา มันไมมีทีทาจะสนใจเขาเลยแมแตนอย เขา

มองดูมันอยางเลื่อนลอยทําไมมัน จึงเฉยเมยกับฉัน มันคงรูแน ฉัน

อยากใหมันเปนคนจริงๆ ฉันจะตองกลับบานใหได เขาคิดพลาง

เหมงมองดูยอดสนของหมูบาน หาดเสี้ยวเห็นอยูไมไกล ดวง

อาทิตยสีแดงเขมกําลังคลอยลงเหนือยอดไมทางทิศตะวันตก 

                                                                                    

(นิคม  รายวา: คนบนตนไม) 

 

  



 

4. สาธกโวหาร 

 คือ โวหารที่มุงใหความชัดเจนโดยการ

ยกตัวอยางหรือเรื่องราวประกอบการอธิบาย 

เน้ือหาสาระ เพ่ือสนับสนุน ขอคิดเห็นตาง ๆ ให

หนักแนน  สมเหตุสมผล ทําใหผูรับสารเขาใจเน้ือหา 

สาระในสิ่งที่พูด หรือเขียนอยางแจมแจง ชัดเจน ดู

สมจริง หรือนาเช่ือถือย่ิงขึ้น ตัวอยางหรือเรื่องราว 

ที่ยกขึ้นประกอบอาจเปนเรื่องสั้น ๆ หรือเรื่องราว

ยาว ๆ ก็ไดตามความเหมาะสม 



 

ตัวอยางสาธกโวหาร 

  ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริงยินยอมทุกสิ่งใหเธอท้ิงไป 

ฉันขอแคเพียงใหเวลาหนอยไดไหม อยากเลานิทานใหฟง  ชาวนา

คนหนึ่งมีชีวิตลําพัง ไปเจองูเหากําลังใกลตายสงสารจึงเก็บเอามา

เลี้ยงโดยไมรู สุดทายจะเปนอยางไร คอยดูแลดวยความจริงใจ 

หวงใย และคอยใหความรักเปนกังวลวามันจะตาย เฝาคอยเอาใจ

ทุกอยาง แตสุดทายชาวนาผูชายใจดี  ดวยความท่ีเขาไว ใจ  

นาเสียดายกลับตองตายดวยพิษงู  นิทานมันบอกใหยอมรับความ

จริงวามีบางสิ่งไมควรไวใจอะไรบางอยางท่ีทําดีซักแคไหน ไมเชื่อง 

ไมรัก ไมจริง 

                                                                                             

(สีฟา: ชาวนากับงูเหา) 



 

5. เทศนาโวหาร 

 คือ โวหารที่มุงโนมนาวใจใหเกิดความรูสึกคลอย

ตาม เปนการกลาวในเชิงอบรม แนะนําสั่งสอน เสนอ

ทัศนะ ช้ีแนะ หรือโนมนาว ชักจูงใจโดยยกเหตุผล  

ตัวอยาง  หลักฐาน ขอมูล ขอเท็จจริง  สุภาษิต คติธรรม

และสัจธรรม ตาง ๆ มาแสดงเพ่ือใหผูอานเกิดความเขาใจ

ที่กระจางจนยอมรับเช่ือถือมีความเห็น คลอยตาม และ

ปฏิบัติตาม  โวหารประเภทน้ีมักใช ในการใหโอวาท อบรม

สั่งสอน อธิบายหลักธรรม และคําช้ีแจงเหตุผล ในเรื่องใด

เรื่องหน่ึง การเสนอทัศนะ 



 

ตัวอยางเทศนาโวหาร 

  “…เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาล  

จึงสมควรอยางย่ิงที่จะรักษาไว ปญหาเฉพาะในดานการ

รักษาภาษาน้ีก็มีหลายประการ อยางหน่ึงตองรักษาให

บริสุทธ์ิในทางการออกเสียง คือ ใหออกเสียงใหถูกตอง

ชัดเจน อีกอยางหน่ึงตองรักษาใหบริสุทธ์ิในวิธีการใช  

หมายความวา วิธีใชคํามาประกอบเปนประโยคนับเปน

ปญหาที่สําคัญ ปญหาที่สาม คือ ความร่ํารวยในคําของ

ภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกวาไม รํ่ารวยพอ จึงตองมีการ

บัญญัติศัพทใหมมาใช...”  

(พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9) 
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