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การเขียนเร่ืองเล่า ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling) 
   
  “การเล่าเรื่อง (Story telling)” เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรู้ต่างๆ ที่อยู่กับตัวบุคคล (Tacit 
knowledge) จากประสบการณ์การด าเนินชีวิต เรื่องที่ซาบซึ้ง ประทับใจ หรือได้จากการศึกษา การท างานที่

สั่งสมเป็นทักษะแนวปฏิบัติที่ดี  หรือจากพรสวรรค์ ให้
บุคคลอ่ืนฟัง เพ่ือให้ผู้ฟังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการ
ท างานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นศึกษาใน
เรื่องนั้นๆ ใหม่ โดยกระบวนการเล่าเรื่องนี้จัดเป็นเครื่องมือ
ด้านการจัดการความรู้ที่สามารถจัดเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่สัมผัสไม่ได้ ซ่ึงการถ่ายทอดเรื่องราวสามารถท าได้
หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการเขียนเรื่องเล่า การเล่าเรื่อง
ผ่านสื่อต่างๆ (คลิปวิดีโอ สไลด์น าเสนอ) เป็นต้น  

 

หลักการและแนวทางการเขียนเรื่องเล่า  
 การเขียนเรื่ อง เล่ า เป็นทั้ งศาสตร์และศิลป์  ซึ่ งทุกคนสามารถเขียนได้ดี โดยมีการฝึกฝน                  
จนเกิดประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เมื่อฝึกฝนมาก ทักษะ/เทคนิคการเขียนจะมากขึ้นตาม โดยมีรูปแบบที่ไม่
เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ส าหรับหลักการและเทคนิคข้ันตอนในการเขียนเรื่องเล่ามีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หัวใจของเรื่อง เป็นข้อที่ควรให้ความส าคัญอันดับแรก ซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะสื่อสารกับผู้อ่านใน
เรื่องเล่าเรื่องนี้ว่าคืออะไร และยังเป็นตัวช่วยกรองว่าเหตุการณ์ไหนที่เราควรจะใส่เข้ามาในเรื่อง 
โดยลักษณะหัวใจของเรื่องที่ดี ควรเป็นประเด็นใหม่ที่ผู้คนไม่เคยรับรู้มาก่อนและกระทบวงกว้าง 

2. โครงเรื่อง (Plot) สรุปเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องเล่าอย่างย่อ ซึ่งควรมี 3 – 4 บรรทัด หรือ             
3 - 4 ประโยค 

3. การเดินเรื่อง ไม่จ าเป็นต้องเรียงตามล าดับเวลาตามโครงเรื่องเสมอไป สามารถสลับไปมาได้ แต่
หัวใจส าคัญอยู่ที่การอนุญาตให้เรื่องราวหรือเหตุการณ์เป็นตัวเล่าเรื่อง ไม่ใช่ให้เราเป็นคนตัดสิน
เรื่องราวที่เล่า ซ่ึงจะท าให้เรื่องเล่ามีพลัง  

 
หลักการส าคัญของการเขียนเรื่องเล่า 
 การเขียนเรื่องเล่าถ้ามีองค์ประกอบที่ครบถ้วน เรื่องเล่านั้นจึงจะน่าสนใจ ท าให้ผู้อ่านเข้าถึงเรื่องราว 
เข้าใจประเด็นของเรื่องเล่านั้นตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่มีค าถามเกิดขึ้นเมื่ออ่านจบ โดยองค์ประกอบของการเขียน
เรื่องเลา่มี 4 ประการ (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการเขียนเรื่องเล่า 
 

 ส าหรับการเขียนเรื่องเล่าให้ดี องค์ประกอบส าคัญมีดังนี้ 
1. การปูพื้น ท าให้เรื่องเล่ามีพลังในการน าเสนอโดยมี 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ การเกริ่นน า เป็นการ

บอกว่าเรื่องที่เล่านี้จะเก่ียวกับอะไร และการสร้างฉาก เป็นการให้ฉากของเรื่องราวว่าเรื่องเกิดขึ้น
ที่ไหน สถานการณ์เช่นใดก่อนการน าเสนอตัวละคร 

2. แนะน าตัวละคร ตัวละครไม่ควรเปิดตัวพร้อมกัน ควรเปิดทีละตัว จะท าให้เรื่องน่าติดตาม ซึ่งการ
เปิดตัวละครนั้นไม่มีรูปแบบที่ตายตัว โดยหลักการส าคัญคือ แนะน าตัวละครแต่พอสมควรแล้ว
เดินเรื่องไปเรื่อยๆ ที่ส าคัญ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ตัวละครพบเจอต้องมีความส าคัญ หรือมีปม
ขัดแย้ง ซึ่งมักใส่เข้ามาตอนกลางเรื่อง หลังจากปูเรื่องราว และแนะน าตัวละครเสร็จแล้ว 

3. จุดเด่นของเรื่อง (Highlight) หรือปมขัดแย้ง (Tension) มีความส าคัญต่อเรื่องเล่ามาก        
เป็นส่วนที่ท าให้คนอ่านชวนติดตามหรือลุ้นเป็นระยะ และเอาใจช่วยตัวละครให้ฟันฝ่าอุปสรรคไป
ได้ในท้ายเรื่อง แต่ไม่ควรมีมาก และไม่ควรเกิน 2 – 3 เหตุการณ์ส าคัญ 

4. ส่วนสรุป หรือคลี่คลายเหตุการณ์ ไม่จ าเป็นต้องสรุปท้ายเรื่องเสมอไป หรือสรุปเป็นข้อๆ แต่ต้อง
หาบทสรุปที่รับกับหัวใจของเรื่อง โดยการสรุปที่ดี ควรสรุปด้วยเรื่องราวสั้นๆ แสดงให้เห็นการ
คลี่คลายของเหตุการณ์ หรือปมขัดแย้งที่ได้ขมวดปมไว้ และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือผู้เขียน
ต้องสรุปให้เป็นบทเรียนของชีวิต เพ่ือให้ผู้อ่านน าไปใช้เป็นกรณีศึกษาได้ 
 

เทคนิคการเขียนเรื่องเล่า 
1. การถ่ายทอดเรื่องราว ควรบอกเล่าด้วยภาษาและสไตล์การเขียนที่เข้าใจง่าย การย่อหน้า และ

การเขียนในแต่ละย่อหน้า หลักการส าคัญคือ แต่ละย่อหน้าต้องมีใจความเดียวกันทั้งย่อหน้า และ
ไม่ควรเกิน 7 – 10 ประโยคหรือบรรทัด 

องค์ประกอบ 1 

สร้างฉาก 

น าผู้อ่านสู่โลก
ของเรื่องเล่า 

องค์ประกอบ 2 

เปิดตัวละคร 

องค์ประกอบ 3
ด าเนินเรื่องให้
เขม็งเกลียว        
สู่จุดส าคัญ 

องค์ประกอบ 4 

การคลี่คลาย
ของเรื่อง 
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2. การเขียนโดยใช้บทสนทนาในการด าเนินเรื่อง ต้องสร้างภาพให้คนอ่านได้รับรู้ไปพร้อมกันว่าใคร
ท าอะไรอยู่ ค าพูดแต่ละค าใครเป็นคนพูด พูดในอารมณ์และสถานการณ์อย่างไร  ต้องอธิบาย
ท่าทางให้ชัดเจน 

3. การเขียนบรรยายฉาก ตัวละคร เหตุการณ์และเรื่องราว ต้องให้คนอ่านเห็นว่าเกิดอะไร (What) 
เกิดขึ้นกับใคร (Who) ที่ไหน (Where) เมื่อไหร่ (When) ซึ่งเป็นการบรรยายลักษณะตามที่
เกิดขึ้นจริง และที่ส าคัญ การเขียนเชิงคุณภาพต้องบรรยายเชิงคุณภาพหรือเรื่องราวเหตุการณ์ 
(Narration) เชิงคุณภาพที่จะอธิบายว่าเป็นอย่างไร (How) และอธิบายให้รู้ถึงเบื้องหลัง
เหตุการณ ์หรือที่มาที่ไปของเหตุการณ์ว่า ท าไม (Why) จึงเกิดเหตุการณ์นื้ขึ้น 

4. วิธีการสรุปประเด็น เชื่อมต่อ หรือส่งต่อประเด็นในแต่ละตอน ต้องสรุปให้ได้ว่า  เรื่องเล่านี้มี
ความส าคัญต่อหัวใจหรือประเด็นหลักของเรื่องอย่างไร 

5. การเปิดเรื่อง ต้องเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ หรือฉากที่สะท้อนให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กับ        
เนื้อเรื่อง หรือประเด็นหลักของเรื่อง 

6. หากมีการอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ หนังสือ หรือจากแหล่งอ่ืนๆ ควรระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 
ควรระมัดระวัง ในการพาดพิงถึงบุคคล หน่วยงาน ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหาย 

7. วิธีการสรุปและทิ้งท้าย เป็นส่วนส าคัญที่สุดเท่ากับส่วนขึ้นต้นก็ว่าได้ โดยหลักการส่วนนี้จะ
น าเสนอข้อเสนอที่เราคิดว่าเป็นไปได้ หรือเป็นส่วนที่แสดงความคิดรวบยอดของทั้งเรื่องที่เขียน 

 
 สรุปได้ว่า “การเขียนเรื่องเล่า ถ้ามีการวางโครงเรื่องที่ดี ก าหนดองค์ประกอบชัดเจน จะเป็น
ตัวก าหนดทิศทางการเขียนไม่ให้หลงประเด็น เนื้อหาจะเรียงล าดับความส าคัญและเชื่อมโยงกัน อีกส่วนหนึ่งที่
มีความส าคัญอย่างยิ่งคือ ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า เรื่องที่เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเขียนเพ่ืออะไร ซึ่ง
วัตถุประสงค์จะเป็นตัวก าหนดรูปแบบการน าเสนอ การใช้ภาษา และลักษณะของเนื้อหา โดยประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเขียนเรื่องเล่า จะท าให้เราได้ผ่อนคลาย ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ไตร่ตรองความคิดที่ผ่านมาว่าเรา
คิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดการเรียนรู้ไปอีกขั้น และเก็บไว้เป็นความรู้ เป็นต านานแห่งความ
ภาคภูมิใจ” 
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