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บทความเป็ นงานเขียนที่เรี ยบเรี ยงถ้อยคาภาษาเป็ นร้อยแก้ว และเป็ นภาพสะท้อนที่ช้ ีให้เห็นว่า
ผูเ้ ขียนมีความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้ และประสบการณ์ทางวิชาการทีจ่ ะแสดงบทบาทต่อ
สังคม ในฐานะเป็ นนักวิชาการโดยการเสนอความรู ้และทรรศนะที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน นอกจากนี้
การเขียนบทความยังเป็ นกิจกรรมของนักวิชาการที่มีบทบาทช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศทางวิชาการ เป็ น
การเปิ ด “เวทีความคิด” ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กนั อย่างกว้างขวาง เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าบทความ
วิชาการมีส่วนทาให้ผอู ้ ่านเกิดความคิดใหม่ ๆ และมีปัญญาแตกฉาน
การเขียนบทความทางวิชาการไม่ใช่จะอาศัย “พรสวรรค์” แต่เพียงอย่างเดียว หากจาเป็ นต้องมีใจ
รักในการอ่าน ชอบค้นคว้าหาความรู ้อยู่เสมอ เพราะในการเขียนบทความแต่ละเรื่ องจะต้องมีการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลข่าวสารอาจเป็ น ความจริ ง
เรื่ องจริ ง เหตุการณ์ที่ปรากฏหรื ออาจจะเป็ นประสบการณ์ตรงหรื อความจริ งของธรรมชาติที่สังคมรับรู ้
กันทัว่ ไป รวมถึงองค์ความรู ้ที่มีผคู ้ น้ พบทางหนังสือ Internet วิทยุ โทรทัศน์ และข้อมูลตามตานาน
ความเชื่อ
การผลิตงานเขียนให้มีคุณภาพ สามารถเป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการได้ทกุ ครั้งที่เสนอบทความ
เป็ นเรื่ องที่ยาก เพราะนักวิชาการจานวนไม่นอ้ ยมักจะมีปัญหาในการเขียน จึงอาจจาเป็ นต้องใช้เวลา
ฝึ กฝนและพัฒนาการเขียนของตนอย่างสม่าเสมอ เพื่อก้าวเข้าสู่ “สนามทางปัญญา” ฉะนั้นจึงควรเริ่ มต้น
เสียวันนี้ และการเริ่ มต้นที่ดีของนักเขียนบทความก็คือ หัดคิด ลองปฏิบตั ิโดยการเขียน ถ่ายทอดความคิด
และทรรศนะที่ตนเองมีอยู่ในแง่มุมต่าง ๆ และเราจะพบว่ามีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นที่จะนาเสนอต่อผูอ้ ่าน
นอกจากการหัดคิดที่เกิดจากการอ่าน ค้นคว้า และเก็บข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบนั อย่างเป็ น
ระบบแล้ว ผูเ้ ขียนจะต้องมีมุมมองที่แปลกและน่าสนใจต่างจากคนอื่น ๆ แต่ถา้ เป็ นมุมมองที่คล้ายกับของ
บุคคลอื่นก็น่าจะมีสิ่งที่แตกต่างออกไปบ้าง ดังนั้น นักเขียนจึงต้องเป็ นคนช่างสังเกตและหัดมองอะไรที่
กว้างไกลลุ่มลึก ดุจดังการมองใน “มุมมืด” จึงจะทาให้ผอู ้ ่านสนใจ บางครั้งงานเขียนอาจใส่อารมณ์
ความรู ้สึกเข้าไปในข้อเขียนบ้าง แต่จะต้องเป็ นอารมณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรื อน่ารังเกียจ ควร
เป็ นอารมณ์ขนั หรื อประชดประชัดเล็กน้อย โดยที่ผอู ้ ่านรับได้จะทาให้บทความน่าอ่านยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
ผูเ้ ขียนต้องใช้ภาษาได้ดี สื่อความหมายได้ตามหลักการเขียน คือ บรรยายดี พรรณนาดี และจูงใจได้ดี

-2ดังนั้นในการเขียนบทความ ผูเ้ ขียนควรจะคานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้
1. เนื้อหา ควรมีขอบเขตทีจ่ ากัดแนวคิดสาคัญเพียงแนวคิดเดียว เป็ นเนื้อหาที่เป็ นข้อมูลจริ ง
มีขอ้ เท็จจริ งที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง และชัดเจน ไม่สมมติหรื อคิดเนื้อหาเอาเอง ข้อเท็จจริ งที่นามาเขียน
จะต้องไม่ถูกบิดเบือนด้วยอคติ หรื อความเชื่อของผูเ้ ขียนเอง
เนื้อหาของบทความอาจจะเขียนขึ้นจากการประมวลความรู ้ประสบการณ์หรื อนาหลักการและ
ทฤษฎีทางวิชาการจากการศึกษาตารา เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์ และนามาเขียนเสนอ
โดยแสดงให้เห็นแนวคิดใหม่ ๆ ตามที่ผูเ้ ขียนสนใจ และต้องการจะเผยแพร่ความรู ้และประสบการณ์
ของตนเองต่อสาธารณชนต่อวงวิชาการหรื อวิชาชีพ บางครั้งผูเ้ ขียนอาจจะนาเรื่ องราวที่สังคมกาลังสนใจ
หรื อเรื่ องที่ทนั สมัย เป็ นเหตุการณ์ทกี่ าลังเกิดขึ้นมาเขียนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขณะนั้น ดังนั้น
เนื้อหาที่นามาเขียนบทความ จึงเป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ในปัจจุบนั เป็ นเรื่ องแปลกใหม่ที่ไม่เคยมี
ใครเขียนมาก่อน สิ่งที่สาคัญคือ การเสนอเนื้อหาในบทความ ควรเป็ นแนวเรื่ องที่ผอู ้ ่านยังไม่เคยทราบ
หรื อไม่เคยสังเกตเห็นแง่คิดมุมมองนั้นมาก่อน และควรเป็ นแนวความคิดที่สามารถให้คาตอบได้ตรงกับ
ที่ผอู ้ ่านต้องการ
2. ความคิดเห็น งานเขียนที่เสนอความรู ้และข้อเท็จจริ งต่าง ๆ เพียงด้านเดียวจะมีลกั ษณะเป็ น
เพียงงานเขียนรายงาน ไม่ใช่งานเขียนในรู ปแบบบทความ เนื้อเรื่ องบทความควรจะเสนอทั้งความรู ้
ข้อเท็จจริ งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีทรรศนะหรื อความคิดเห็นของผูเ้ ขียนประกอบด้วยเป็ นความคิด
พื้น ๆ ธรรมดา รวมทั้งไม่ลอกเลียนความคิดเห็นของคนอื่น หรื อแสดงออกมาด้วยอคติส่วนตัว และ
ไม่ควรเป็ นความคิดเห็นที่มีเจตนามุ่งร้ายต่อผูอ้ ื่น
ลักษณะของความคิดเห็นในบทความอาจเป็ นความคิดเห็นที่เกิดจากการสังเกต การสารวจข้อมูล
หรื อปัญหา แล้ววิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถว้ น หรื อได้จากการสนทนาถกเถียงในวงวิชาการหรื อวงวิชาชีพ
แล้วประมวลนามาเขียนแทรกเนื้อหา จึงจะทาให้เรื่ องน่าสนใจ มีสาระประโยชน์ เป็ นเหตุ เป็ นผล และ
ชวนอ่าน ชวนติดตาม ตั้งแต่ตน้ จนจบข้อความ
3. วิธีการเขียน การเขียนบทความให้ดึงดูดความสนใจ
จากผูอ้ ่านอยู่ทวี่ ิธีการบรรยาย
การอธิบายเนื้อหาสาระ และการนาเสนอความคิดเห็นที่ได้สัดส่วนพอเหมาะ มีเหตุผล และมีหลักฐานที่
เชื่อถือได้ มีการวางโครงเรื่ อง และกาหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนอย่างชัดเจน ถูกต้องตามลักษณะของ
บทความ
โดยทัว่ ไป การเขียนบทความควรจะใช้ภาษาง่าย ๆ มีความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา หากเป็ น
บทความวิชาการ ก็อาจจะใช้ศพั ท์วิชาการได้ แต่ควรคานึงถึงระดับความสามารถในการรับรู ้เนื้อหาสาระ
ของผูอ้ ่านเป็ นสาคัญ

-3การเขียนบทความทางวิชาการ ผูเ้ ขียนมักจะกาหนดวัตถุประสงค์อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
1. เพื่อเสนอความคิดใหม่
2. เพื่อเสนอผลการศึกษา หรื อข้อค้นพบใหม่ ๆ
3. เพื่อเสนอวิธีแก้ปัญหาในเรื่ องต่าง ๆ
ฉะนั้นจึงมักพบว่า กลุ่มผูเ้ ขียนจะมีลกั ษณะการเขียนบทความตามลักษณะการแบ่งกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 นาเสนอลักษณะ “อธิบาย” ว่าอะไรคืออะไร โดยเน้นการนิยามความหมาย
50% ของบทความ อีก 50% เป็ นการอ้างอิงหรื อเอกสารอ้างอิง บทความประเภทนี้ เคยมีอยู่
บ้าง แต่ระยะหลัง ๆ ได้ปรับให้มีการอธิบายน้อยลง
กลุ่มที่ 2 จะเขียนในลักษณะชี้ให้เห็นว่า ควรทาอย่างนั้น ควรทาอย่างนี้ เป็ นการให้
ข้อเสนอ บอกความต้องการของตนที่อยากจะให้เป็ นไปตามแนวคิดเห็น สามารถพรรณนาได้
หมด แต่ไม่สามารถบอกวิธีการ หรื อขั้นตอนต่าง ๆ ได้
กลุ่มที่ 3 รูว้ ิธีการว่าจะทาอะไร อย่างไร ส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มนักวิชาการหรื ออาจารย์
ในสถาบันต่าง ๆ นับว่าเป็ นกลุ่มผูเ้ ขียนที่ให้ขอ้ มูลน่าสนใจ กว่า 2 กลุ่มแรก
กลุ่มที่ 4 มักจะนาประสบการณ์ของตนมาบอกเล่าให้ฟังทั้งที่ทาสาเร็จ
และไม่
ประสบผลสาเร็จ มาตีแผ่วิเคราะห์พร้อมอธิบายเหตุและผลได้อย่างชัดเจน
ในความเป็ นจริ งนั้น การเสนอบทความทีด่ ี ควรจะประกอบด้วยวิธีการทั้ง 4 กลุ่ม จึงจะ
เป็ นบทความที่สมบูรณ์แบบ
แต่ถา้ เป็ นบทความที่เขียนเฉพาะเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งก็อาจจะเป็ น
เฉพาะนิยาม หรื อสิ่งที่อยากจะบอกหรื อเสนอความต้องการ วิธีการทางาน หรื อเล่าเรื่ องของตน
แล้วจบไปเลยก็ได้
หลักการเขียนบทความ
หลักการเขียนบทความก็เหมือนหลักการเขียนทัว่ ไป ที่มีหลักใหญ่ ๆ ดังนี้
1. Correct คือ ความถูกต้องตรงประเด็นในสิ่งที่จะเขียน เช่น อยากพูดถึงเรื่ อง
สุขภาพจิตคนอิสาน ก็ควรจะกาหนดขอบเขตให้ชดั เจนว่าต้องเป็ นเรื่ องของคนอิสานไม่ใช่ไป
พูดเรื่ องของคนภาคอื่น
2. Clear คือ ความชัดเจนของเรื่ องราวหรื อเนื้อหาที่จะกล่าวถึง ไม่ใช่พูดถึงประโยค
หนึ่งอย่างคลุมเครื อ แล้วเชื่อมโยงไปถึงอีกเรื่ องหนึ่งโดยไม่มีความกระจ่างชัดในประเด็น เช่น
ไม่รู้ฉันรู ้สึกยังไงกับคุณ และฉันก็เอาคุณไว้ในความคิด

-43. Consisness คือ ความจาเพาะเจาะจง ตรงประเด็น หรื ออาจจะบอกว่า “ฟันธง” ไปเลย
ไม่ตีรอบ ๆ พุ่มไม้ เช่น สาเหตุที่นอ้ งดาไม่อยากไปโรงเรียนเพราะถูกเพื่อนรังแก
4. Consistency คือ ความคงที่ ความต่อเนื่องในเนื้อหา เช่น ในบทความใช้คาแทนตัวว่า
ผูเ้ ขียนก็ควรใช้คานี้ตลอด ไม่ใช่ ดิฉันบ้าง ผมบ้าง กระหม่อมบ้าง และในการเขียนบทความไม่
จาเป็ นต้องอารัมบทมากเกินความจาเป็ น บางคนเกริ่ นนา 2 หน้ากระดาษ ก็ยงั ไม่ได้เริ่ มต้น
พอเริ่ มต้นได้ 4 – 5 บรรทัด ก็จบไปเฉย ๆ ก็มี
5.Coherence คือ ความเกี่ยวพันในเนื้อหา แม้จะเป็ นคนละประเด็นแต่ก็สามารถ
เชื่อมโยงเข้าหากันได้ อย่างเรื่ อง มะละกอ พริ ก มะนาว ปลาร้า สามารถเขียนเชื่อมโยงเป็ นเรื่ อง
เดียวกันได้
อย่างไรก็ตามการเขียนที่ดี อาจไม่ใช้สูตรนี้ก็ได้ แต่ตอ้ งให้ผอู ้ ่าน อ่านแล้วเข้าใจตรงกับ
ผูเ้ ขียน และที่สาคัญต้องใช้ประโยคสั้น กระชับ ไม่วกไปวนมา ทาให้ผอู ้ ่านเวียนหัว
การเขียนบทความให้น่าอ่าน
จาเป็ นต้องมีเทคนิคผนวกกับเนื้อหาสาระที่จะสื่อสาร
กับผูอ้ ่าน ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ไม่ควรใช้หัวข้อที่กว้างเกินไป เพราะจะทา
ให้ความสนใจของผูอ้ ่านลดลง
เพราะฉะนั้น
การเขียนบทความจาเป็ นต้องวิเคราะห์ถึง
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย ที่จะให้อ่านบทความเป็ นใคร ใครคือบุคคลที่เราต้องการจะสื่อสาร
ด้วย เช่น บทความสุขภาพจิต อาจจะต้องเจาะกลุ่มเป้าหมาย คือ คนทัว่ ไป เพราะการมีกลุ่ม
เป้าหมาย จะช่วยให้นกั เขียนรู ้ว่าตนเองจะสื่อความหมายในเรื่ องใดเป็ นหลักจึงจะตรงกับความ
ต้องการของกลุ่เป้าหมายนั้น บางคนมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มก็สามารถ เขียนได้หลายเรื่ อง
2. กาหนดประเด็น เพราะบทความเป็ นการเขียนที่มีเนื้อที่จากัด โดยเฉพาะบทความ
สุขภาพจิตที่เขียนกันโดยทัว่ ไป ประมาณ 1-2 หน้ากาลังดี ถ้ามากกว่านี้ กลุ่มเป้าหมายจะเบื่อ
เพราะฉะนั้น การกาหนดประเด็นให้แคบและชัดเจนจะช่วยให้เรารู ้ว่าจะเสนออะไรเป็ นหลัก
บทความหนึ่งเรื่ อง ควรมีประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว แต่ไม่ควรเขียนประเด็นที่เขารู ้ ๆ กันอยู่
แล้ว เพราะเรื่ องนั้นจะไม่น่าสนใจทาให้คณ
ุ ค่าของบทความลดลง
3. การเรี ยบเรี ยงเนื้อหา ควรคานึงถึงหลักการจัดรู ปประโยคที่ส้ นั กระชับได้ใจความ
ไม่ควรมีคาขยายมากเกินไป เพราะไม่ใช่นิยาย การวรรคตอนจะทาให้คนอ่านได้หยุดพักสายตา
และทาให้อยากอ่านต่อ ไม่น่าเบื่อ การกาหนดวรรคตอนให้ถูกต้องเป็ นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ
งานเขียน เช่นเดียวกับการย่อหน้า ที่ใช้ในกรณีเปลี่ยนประเด็นที่จะกล่าวต่อไป หรื อเพื่อดึง
ความสนใจมากขึ้น

-54. การใช้ภาษา ต้องให้อ่านง่าย ไม่เป็ นวิชาการมากเกินไป ไม่จาเป็ นต้องเป็ น
ศัพท์สูงที่จะต้องแปลอีก หรื อการใช้คาหยาบคายก็ไม่เหมาะในการเขียนบทความ
การใช้ภาษาในบทความ ควรเลือกให้เหมาะกับเนื้อเรื่ อง และกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย
เราต้องรู ้ว่าภาษาที่สื่อออกไปกลุ่มเป้าหมายต้องเข้าใจ เมื่อชานาญแล้วจึงค่อย ๆ เล่นคาหรื อ
สานวน เพื่อเพิ่มสีสันให้กบั งานเขียน
5. วางโครงเรื่ องชัดเจน บทความที่ดีสามารถมองเห็นได้ต้งั แต่การวางเค้าโครงเรื่ อง ว่า
จะเป็ นอะไรก่อน หลัง โดยทัว่ ไปมักจะเริ่ มด้วยการกล่าวถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และกล่าวถึง
การแก้ไขปัญหาหรื อข้อเสนอตามลาดับ
การวางโครงเรื่ องก่อนลงมือเขียนจะช่วยทาให้เรามีหลักยึด ไม่เขียนไปเรื่ อย ๆ จน
หาจุดจบไม่ได้ และผูอ้ ่านจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเสนอนั้นคือเรื่ องอะไร
6. มีเทคนิคการนาเสนอ ซึ่งอาจจะต้องเริ่ มจากการเชื่อมสิ่งเล็ก ๆ ให้ต่อเนื่องเป็ น
เรื่ องใหญ่ หรื อการจับที่กระแสของสังคมว่ากาลังสนใจเรื่ องอะไร มีประเด็นอะไรที่น่าจะ
นาเสนอในสถานการณ์น้ นั ๆ
7. รู ปแบบการนาเสนอ ใช้หลักเดียวกับการเขียนบทความทัว่ ไป หรื อการเรี ยงความ
ซึ่งจะต้องมี 3 ส่วน คือ ส่วนนา ส่วนเนื้อหา และบทสรุ ป
อย่างไรก็ดีเมื่อตัดสินใจว่าจะเขียนบทความสุขภาพจิต ซึ่งเป็ นวิชาการในสาขา
ที่ทุกท่านถนัดและมีประสบการณ์ตรงอยู่แล้ว ก็อยากจะกล่าวถึงกระบวนการเขียนซึ่งมีข้นั ตอน
โดยสรุ ปดังนี้

-6รวบรวมข้อมูล/สรุ ปแนวคิด
กาหนดชื่อเรื่ อง

(อาจเปลี่ยนได้เมื่อเขียนบทความจบ)

วางโครงเรื่ อง
กาหนดสาระสังเขป

ขอบเขตเนื้อหา, วัตถุประสงค์, ความสาคัญ
ย่อเนื้อความ สรุ ปเนื้อหาสาคัญของ
บทความ

ลงมือเขียน
ทบทวน
หาคนช่วยอ่าน (ตรวจสอบ)
บ่มงานเขียน

อ่านใหม่
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แก้ไข

ตีพิมพ์

เทคนิคที่ควรมีในการเขียนบทความ
1. การตั้งชื่อเรื่ อง โดยเฉพาะมือใหม่ควรจะตั้งชื่อให้น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่าน
เพราะธรรมชาติของคนจะต้องดูชื่อเรื่ องก่อนเสมอ เพราะฉะนั้นจึงต้องเลือกเอาคาหรื อความหมายที่
ครอบคลุมประเด็นทีก่ ล่าวถึง
2. การขึ้นต้นบทความ ประโยคแรกของบทความช่วยให้ผเู ้ ขียนลื่นไหลไปได้ มักจะมาจาก
การขึ้นต้นทีด่ ี ซึ่งอาจต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การใช้สานวนหรื อคาคม
2.2 ขึ้นต้นจากชื่อเรื่ อง ซึ่งเป็ นเนื้อหาหลัก
2.3 เริ่ มด้วยปรัชญา หรื อทฤษฎี หรื อแนวคิดรวบยอด
2.4 ขึ้นต้นด้วยการบอกถึงปัญหาที่ตอ้ งการนาเสนอ
2.5 ขึ้นต้นจากสิ่งทีค่ นกาลังสนใจ
2.6 ขึ้นต้นด้วยการเล่าเรื่ องคล้าย ๆ นิทาน แต่เป็ นเรื่ องจริ ง
2.7 ขึ้นต้นจากข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ โดยสรุ ปสั้น ๆ
2.8 ขึ้นต้นด้วยการนา ฉันท์ กาพย์ กลอน หรื อกลอนลา
3. การลงท้ายหรื อจบบทความ ที่พบเห็นบ่อย ๆ คือ การลงท้ายแบบตั้งความหวัง, การลงท้าย
แบบให้ขอ้ คิดหรื อข้อเสนอ, การลงท้ายแบบตั้งคาถาม การลงท้ายแบบเสียดสี เช่น คงไม่ตอ้ งรอให้คนจน
ผูกคอตายกันหมดหรอกนะ การลงท้ายแบบขอความเห็นใจ และการลงท้ายเรี ยบเรี ยงเนื้อหาทั้งหมดมา
สรุ ปสั้นๆ เช่น การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจาเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
เพื่อช่วยกันส่งเสริ ม ดูแล และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยร่ วมกันอย่างจริ งจัง
จากการนาเสนอที่กล่าวมาทั้งหมดถือเป็ นเทคนิคบางอย่างเท่านั้น
ที่ทกุ ท่านจะสามารถ
นาไปใช้ในการฝึ กเขียนบทความในระยะเริ่ มต้นได้ แต่ไม่จาเป็ นจะต้องเหมือนที่กล่าวมาทั้งหมดเพราะ
บางครั้งบทความดี ๆ ที่น่าสนใจ ให้ประโยชน์สูง ก็ไม่จาเป็ นต้องถูกต้องตามตาราหรื อตามกฎเกณฑ์การ
ใช้ภาษาไวยากรณ์ ไปเสียทั้งหมด
สิ่งสาคัญที่ผเู ้ ขียนอยากจะฝากไว้คือ อุปสรรคของการเขียนไม่ออกย่อมผ่านพ้นไปเสมอ
ไม่เช่นนั้นจะต้องมีนกั เขียนที่จะต้องนัง่ กุมขมับเพราะไม่มบี นั ไดลง คนที่เขียนไม่ออกไม่ตอ้ งกลุม้ ใจ
เพราะนี่คืออาการเริ่ มต้นของมือใหม่และเป็ นอาการสุดท้ายของมือเก่าที่ไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร เรื่ องที่
เป็ นปัญหาว่าจะเริ่ มต้นอย่างไร จะจบลงอย่างไรจะหมดไปเมื่อได้ลงมือทาเพราะเรื่ องที่ทาท่าว่าจะจบไม่
ลงมักจบลงอย่างสวยงามเสมอ นักเขียนยอดนิยมจะไม่รู้วา่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของตน ปัญหาไม่ได้อยู่
ที่เราเขียนไม่ออกหรอก ปัญหาอยู่ที่คนอื่นเขียนได้อย่างราบรื่ นต่างหากเพราะฉะนั้นต้องหัดฟังและอ่าน
อ่านทุกอย่างที่มี อ่านให้มากที่สุด ที่สาคัญอย่าลืมถามตัวเองว่าอ่านมากพอหรื อยัง อ่านแล้วเขียนหรื อ
เปล่า พร้อมที่จะถ่ายโอนองค์ความรู ้เพื่อจะแลกเปลี่ยนกับคนอื่นหรื อยังและเคยลงมือเขียนแล้วยัง โปรด
จาไว้ว่าอ่านอย่างเดียวไม่เขียนสักทีก็ไม่มีวนั จะเขียนได้นะคะ

