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คํานํา 
 

การเขียนแบบ free writing  เปนแบบฝกเขียนที่เหมาะสําหรับผูที่อยากจะ
กระตุนสมองใหรูจักคนหาความคิด  คนหาสิ่งที่ตนเองรู ส่ิงที่ตนอยากรู หรือความสามารถ
ในการเชื่อมโยงสิ่งตางเขาดวยกันตามจินตนาการของตน และบางคนก็อาจจะใชวิธีเขียน
เชนนี้ในเวลาที่คิดอะไรไมออก ก็หาเรื่องมาเขียนเลน เพื่อจะพบสิ่งที่ตัวเองตองการได 

เพราะเห็นวาการเขียนเชนนี้ สนุก และ มีประโยชน จึงไดรวบรวมหัวขอที่คนอยาก
เขียน แตไมรูวาจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรดี มานําเสนอ หนังสือไดแบงแยกออกเปนเรื่อง
ตาง ๆ มี 12 หมวด รวม 2009 หัวขอ  ซ่ึงหวังวาจะชวยใหคนอยากเขียนไดมีเรื่องที่จะเขียน
มากขึ้น เมื่อเจอคําหรือประโยคที่กระทบใจตัวเองขึ้นมา ( ตอนคิดหัวขอ คนเขียนก็ใชวิธี 
free writing ชวยเหมือนกัน ) 

ในเรื่องของการเขียน  ยิ่งคุณเขียนมากเทาไร ก็ยิ่งจะทําใหคุณเขียนไดดีมากขึ้นเทา
นั้น  หนังสือเลมนี้คงจะทําใหคุณมีเร่ืองเขียนไดทุกวัน 

ขอใหสนุกกับการเขียนคะ  
ฟลิปดา 

 
 


๑
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คำนำ

การเขียนแบบ free writing  เป็นแบบฝึกเขียนที่เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะกระตุ้นสมองให้รู้จักค้นหาความคิด  ค้นหาสิ่งที่ตนเองรู้ สิ่งที่ตนอยากรู้ หรือความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างเข้าด้วยกันตามจินตนาการของตน และบางคนก็อาจจะใช้วิธีเขียนเช่นนี้ในเวลาที่คิดอะไรไม่ออก ก็หาเรื่องมาเขียนเล่น เพื่อจะพบสิ่งที่ตัวเองต้องการได้

เพราะเห็นว่าการเขียนเช่นนี้ สนุก และ มีประโยชน์ จึงได้รวบรวมหัวข้อที่คนอยากเขียน แต่ไม่รู้ว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรดี มานำเสนอ หนังสือได้แบ่งแยกออกเป็นเรื่องต่าง ๆ มี 12 หมวด รวม 2009 หัวข้อ  ซึ่งหวังว่าจะช่วยให้คนอยากเขียนได้มีเรื่องที่จะเขียนมากขึ้น เมื่อเจอคำหรือประโยคที่กระทบใจตัวเองขึ้นมา ( ตอนคิดหัวข้อ คนเขียนก็ใช้วิธี free writing ช่วยเหมือนกัน )

ในเรื่องของการเขียน  ยิ่งคุณเขียนมากเท่าไร ก็ยิ่งจะทำให้คุณเขียนได้ดีมากขึ้นเท่านั้น  หนังสือเล่มนี้คงจะทำให้คุณมีเรื่องเขียนได้ทุกวัน

ขอให้สนุกกับการเขียนค่ะ 

ฟีลิปดา
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รู้จักกับคำว่า Free writing ……   ๓

ความหมาย/ ประโยชน์ /เตรียมตัว

เมื่อเขียนเสร็จ / ลงมือเขียนฉบับร่าง 

       แนวการเขียน  .....     ๘

แบบฝึกสร้างสรรค์    

550 ทั่ว ๆ ไปเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ ..... ๑๙

101เขียนเชื่อมโยงจาก ๔ คำ ..... ๕๒

201 จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..... ๕๘

201 จากประโยคเริ่มเรื่อง ..... ๗๑

101 เขียน เรื่องของฉัน ..... ๘๓

101 เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ .... ๘๙

201บรรยายสร้างสถานที่ในบรรยากาศที่กำหนดให้ ..... ๙๖

150 สร้างบุคลิกลักษณะของตัวละครต่อไปนี้ ..... ๑๐๘

100 สร้างบทสนทนาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ..... ๑๑๗

101 เขียนบทสนทนาต่อจากประโยคนี้ ..... ๑๒๔

101 ฝึกเขียนข่าว และพาดหัวข่าว ..... ๑๓๐

101 เขียนเล่าฉากเหตุการณ์ ..... ๑๓๖

Free writing


ในขั้นตอนการเขียนโดยทั่ว ๆ ไปแล้วมักจะมีอยู่ ๖- ๗ ขั้นตอน แล้วแต่ใครจะจัดแบ่งอย่างไร เริ่มด้วยการเขียนที่เรียกว่า pre writing ซึ่งเป็นการเขียนก่อนที่จะเริ่มลงมือเขียนจริง เป็นการเขียนเพื่อค้นหาความสนใจ หรือ รวบรวมข้อมูลเป็นการหาเรื่องที่จะเขียนนั่นเอง จากนั้น ก็ เป็นการเขียนต้นฉบับร่าง drafting  เป็นการเอาสิ่งที่ได้จากขั้นตอนแรกมาจัดระเบียบความคิด มาเรียบเรียง เขียนใหม่เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  แล้วก็จะทำการ revising ซึ่งเป็นการตรวจแก้สิ่งที่มันเกินหรือขาดไปในเรื่องที่คุณเขียน เพิ่มในสิ่งที่สำคัญหรือตัดทิ้งในสิ่งที่ไม่มีความหมายเอาออกไปก็ไม่ทำให้เรื่องเสียไปแต่อย่างไร  ขั้นตอนนี้อาจจะทำไปพร้อม ๆ กับการ editing ซึ่งเป็นการตรวจสอบสำนวนการเขียน ความถูกผิดของตัวสะกด  จึงจะสู่ขั้นตอนการจัดพิมพ์ publishing ต่อไป

Free writing จัดอยู่ในการ pre writing เป็นกระบวนการเริ่มแรกของการเขียน และมีเป็นที่นิยมใช้ในการฝึกฝนการเขียนมาก  ในชั้นเรียนการเขียนวิธีเขียนแบบนี้ถือเป็นบันไดขั้นแรกทีเดียว นักเขียนที่มีปัญหาการหยุดชะงักไม่รู้จะเขียนอะไร ก็ใช้ การเขียน Free writing เป็นการค้นหาสิ่งที่ต้องการได้

ความหมาย

เป็นการเขียนอุ่นเครื่องแบบต่อเนื่องกันไปในเวลาที่กำหนด ( ประมาณ ๕-๑๐ นาที)โดยไม่ต้องกักสิ่งที่มันต้องการไหลออกมาจากหัวสมองคุณ มันจะเป็นคำเป็นประโยคอะไรได้ที่มันอยู่ในหัวคุณเขียนออกมาให้หมด ไม่หยุดอ่าน ไม่หยุดแก้ไข ไม่ต้องสนใจว่าจะเขียนถูกเขียนผิด ไม่ต้องขีดฆ่า ประโยคหรือคำไม่เข้าท่า ไม่ถูกไวยากรณ์ ช่างมัน ไม่ยกปากกาขึ้นมาเลยเวลาเขียน หากเขียนไม่ออก ก็ให้เขียนคำหรือวลีอะไรซ้ำ ๆ กันไปจนกว่าคุณจะเขียนอย่างอื่นออกมาได้ ( เช่น ไม่รู้จะเขียนอะไรแล้ว ไม่รู้จะเขียนอะไรแล้ว ไม่รู้จะเขียนอะไร มันยากอะไรอย่างนี้ คิดไม่ออกเลย คิดไม่ออกเลยโว้ย...)

การเขียนวิธีนี้ใช้ในการระดมสมองความคิดของคุณออกมา เหมาะสำหรับการฝึกเขียนเพื่อหาไอเดียมาก 

ประโยชน์ในการเขียน

1. ผ่อนคลายความกดดัน

2. ฝึกฝนจินตนาการ

3. มันท้าทายกับความคิดในใจว่า คุณเขียนไม่ได้

4. อาจจะทำให้คุณค้นพบสิ่งสำคัญ หรือ สิ่งใหม่ ๆ เกี่ยวกับตัวคุณ

5. เป็นการฝึกฝนการเขียน  บางคนจะใช้วิธีนี้เมื่อจะเขียนเรื่องใหม่ ๆ ขึ้นมาสักเรื่อง  หรือ เมื่อเกิดความรู้สึกว่าไม่รู้จะเขียนอะไรต่อไป

6. สนุก

เตรียมตัวเขียน

1. เตรียมกระดาษปากกา หรือดินสอ  นาฬิกาจับเวลา หรือ หน้าจอคอมให้เรียบร้อย

2. จับเวลาประมาณ ๕-๑๕ นาที  

3. เลือกหัวข้อที่จะเขียน

4. เขียนทุกสิ่งที่มันเข้ามาสู่ความคิดของคุณ คำ ประโยค วลี จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกไว้ก็ไม่สำคัญ

5. ลงมือเขียนอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุด อย่าขูดลบขีดฆ่า อย่าอ่านย้อนหลัง จนกว่าจะหมดเวลาที่ตั้งไว้

เมื่อเขียนเสร็จ

6. เมื่อหมดเวลา ให้ย้อนกลับมาอ่าน หาสิ่งที่มันกระทบใจคุณ วงกลม หรือ ขีดเส้นใต้เอาไว้

7. เอาสิ่งที่คุณเลือกไว้มาพิจารณา ว่ามันเป็นความคิดหลัก ที่จะทำให้คุณมีความคิดต่อเนื่อง หรือเชื่อมโยงไปสู่สิ่งใดได้บ้าง จากนั้นก็สร้างเรื่องล้อมรอบมัน และ จัดระเบียบความคิดของคุณอีกครั้ง  โดย

วิธีการใช้แผนผังความคิด ( mind map) เอาคำหรือวลีหรือประโยคทีเป็นหัวข้อความคิดของคุณเขียนไว้ที่ในวงกลมตรงกลางกระดาษเปล่าเป็นจุดศูนย์กลาง จากนั้นก็ขีดเส้นออกไปจากวงกลมตรงกลางคิดคิดถึงสิ่งอื่น คำอื่นที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับหัวข้อนี้ เขียนลงไปตามเส้นที่ขีดแล้ววงกลมเอาไว้ จากวงกลมแต่ละวงก็ขีดเส้นออกไปคิดอะไรได้ที่เกี่ยวโยงกันก็เขียนลง ทำเรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะสิ้นสุดความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 

วิธี ระดมสมอง ( brain storming )  เขียนหัวข้อคำวลี หรือประโยคไว้ที่หัวกระดาษจากนั้นก็เขียนทุกอย่างที่คุณคิดขึ้นได้เกี่ยวกับหัวข้อนี้ เป็นลำดับ อย่าหยุด   จนกว่าเวลาจะหมด เป็นเหมือนการ free writing อีกครั้ง แต่ให้อยู่ภายในหัวข้อที่กำหนดให้ ความ

คิดใหม่ ๆ ของคุณอาจจะเกิดขึ้นในตอนนี้อีกก็ได้

คุณจะไม่มีวันรู้หรอกว่าคุณจะได้เจอกับอะไร เมื่อคุณได้ลงมือเขียน มันอาจจะสร้างตัวละครที่ยิ่งใหญ่ในหนังสือของคุณ มันอาจจะทำให้คุณได้คิดหรือได้เปลี่ยนมุมมอง  ได้พล็อตเรื่อง  ได้ ฯลฯ

จงฝึกตัวเองให้เขียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกวัน


อย่าลืมว่า  ยิ่งคุณฝึกเขียนมากเท่าไร  คุณก็ยิ่งเขียนได้ดีมากขึ้นเท่านั้น

ลงมือเขียนฉบับร่าง


หลังจากคุณได้ผ่านการเขียนแบบ free writing มาและจัดระเบียบความคิดของคุณได้แล้ว หากต้องการที่จะฝึกฝนเพิ่มขึ้น ก่อนจะลงมือเขียนต่อไปให้คิดในเรื่องต่อไปนี้ด้วย

1. คุณจะเขียนเพื่ออะไร วางจุดมุ่งหมายของคุณ เช่น เขียนเพื่อบอกเล่า  เรียกร้อง เชิญชวน บันเทิง โต้แย้ง อธิบาย วิจารณ์  ให้ข้อมูล ฯลฯ

2. คุณจะเขียนในมุมมองของใคร ของตัวคุณเอง ของแม่มด  ของโต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ 

3. คุณจะเขียนให้ใครอ่าน ตัวคุณเอง เพื่อน ทั่วไป  แมวของคุณ ฯลฯ 

4. คุณจะเขียนออกมาในรูปแบบไหน  นวนิยาย เรื่องสั้น บทกลอน กลอนเปล่า ความเรียง จดหมายฯลฯ 



Writing is long periods of thinking and short periods of writing.

**Ernest Hemingway

แนวการเขียนใน  2009  free writing


แนวทางที่ให้ ก็เอาไว้เผื่อคนที่ไม่เคยฝึกคิดอะไรมาก่อนคิดอะไรไม่ค่อยออก ก็ลองคิดถึงสิ่งต่อไปนี้ ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำตามนี้  เอาสิ่งที่มันมาจากตัวคุณดีที่สุด  ถ้าจะให้ดี ควรจะเขียนอย่างที่คุณคิดได้ก่อน แล้วค่อยมาอ่านแนวทางที่ให้ไว้ ก็จะทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้น

เขียนตามจินตนาการทั่ว ๆ ไป  ( 1-550 )

แบบฝึกหัดนี้ ใช้เวลาตั้งแต่ 5-15 นาที  ( หากคุณเพิ่งเริ่ม อาจจะใช้เวลาเริ่มต้นเพียง 5 นาทีก็ได้ )

คุณอาจจะเลือกหัวข้อที่คุณสนใจ  หรือถ้าหากอยากกระตุ้นสมองท้าทายตัวเองแบบกดดันนิด ๆ ก็ เขียนทันทีที่อ่านเจอหัวข้อแรก ( หลับตาจิ้มก็ได้หรือ เลือกเอาตามหมายเลข )

เขียนทุกอย่างที่เข้ามาสู่ความคิดของคุณลงไป อย่างไร้ขอบเขต  อาจไม่เข้าเรื่องเข้าราว เข้าท่า หรือไม่เกี่ยวก็อย่าสน หัวข้อต่าง ๆ ปะปนกันไป แต่ในการเขียนอย่างลืมที่จะ ซื่อตรงต่อสิ่งที่คิดได้ ไม่ว่ามันจะเผยถึงด้านมืดในตัวคุณ ก็อย่ากลัว ดีเสียอีกที่เราจะได้รู้จักตัวเอง และปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ว่าจะเขียน ออกมาในรูปแบบใด อย่าคิดถึงว่าคุณกำลังเขียน เรื่องอะไร  มันเกิดขึ้นที่ไหน  เมื่อไหร่  ทำไม  มีใครเกี่ยวพันกับเรื่องนี้

จากนั้นก็กล่าวถึงประสาทสัมผัสทั้ง 5  เห็นอย่างไร  ได้ยิน  ได้กลิ่น   ได้สัมผัส  ได้ลิ้มรส

เขียนความรู้สึกของคุณ  กลัว โกรธ ตื่นเต้น  สบาย  

ความคิดเห็น ชอบไม่ชอบ มีประโยชน์หรือไม่มี 

มันทำให้คุณคิดถึงอะไร  สิ่งในอนาคต  สิ่งที่กระตุ้นความทรงจำ

คุณอาจจะเริ่มได้แม้กระทั่งประโยคแบบนี้ ... ฉันไม่รู้จะเขียนอะไร...  เขียนไปทำไม ...

 ความสำคัญของการเขียนแบบนี้ ไม่ได้อยู่ที่คุณเขียนอย่างไร ดีแค่ไหน  แต่มันอยู่ที่คุณเขียนอะไรลงไปที่ออกจากใจคุณ  แล้วนำมาพิจารณาอีกครั้งต่างหาก

เขียนเชื่อมโยงจาก ๔ คำ

การเขียนเชื่อมโยงคำ เป็นสิ่งที่ท้าทายสมองมาก เพราะเรากำลังเอาสิ่งที่อาจจะไม่เข้ากันมาอยู่ด้วยกันได้อย่างเหมาะสมที่สุด    เป็นการสรรสร้างสิ่งใหม่ ๆ  เพราะสิ่งที่ดีที่สุด สวยงามที่สุด  อาจจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันที่สุดก็ได้

แต่ละคำมีความหมายอย่างไรต่อคุณหรือตัวละคร

วาดภาพฉากที่ใช้คำเหล่านี้อย่างมีความหมายที่สุด

เวลาเขียนคุณอาจจะคิดไปถึงแต่ละคำ ที่เห็น และมันทำให้คุณนึกถึงสิ่งใด  เห็นภาพของอะไร  อยากพูดถึงอะไร  มันน่าจะมีลักษณะอย่างใด   มันจะเป็นเรื่องเป็นราวได้อย่างไร สิ่งนี้อาจจะอยู่ในความทรงจำของคุณแต่คุณลืมไป  หรือเป็นสิ่งที่คุณยังมองไม่กระจ่าง แต่พอมาเห็น ก็ปิ๊งขึ้นมาได้

เมื่อเขียนเสร็จแล้ว มาพิจารณาในสิ่งที่คุณเขียนลงไป และสร้างความเชื่อมโยงไปยังเรื่องต่าง ๆ ที่คุณต้องการจะขยายมันออกไปให้เป็นเรื่องเป็นราว  สิ่งที่คิดได้ในตอนแรกอาจจะกลายเป็นอีกอย่างเลยในตอนจบก็ได้

แบบฝึกหัดนี้เหมาะมากสำหรับคนที่อยากฝึกเขียน Flash fiction


ใช้เวลา 10-15 นาทีขึ้นไป

จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...


การเขียนแบบนี้จะกระตุ้นสมองได้มาก  สร้างจินตนาการได้เยอะ  

เมื่อเกิดแล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไร ? กับอะไร ?ส่งผลต่อเนื่องเชื่อมโยงถึงสิ่งใดได้บ้าง ?

เป็นสิ่งดี หรือร้าย ? แล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไป ? แจกแจงปัญหา วิธีแก้ไข คุณจะทำอะไรเป็นสิ่งแรก คุณชอบหรือไม่ชอบ ? คุณรู้สึกอย่างไร ? มันจะมีผลต่อคุณหรือไม่ ? คุณอยากให้เกิดไหม ? ทำไม ?  มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไหม ? 

หรือบางทีคุณอาจจะเขียนไปในมุมกลับว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะอะไร ต่อมิอะไรฯลฯ แล้วแต่ว่าคุณจะคิดถึงมันไปในแง่ไหน  หรือ มันทำให้คุณจดจำอะไร  คิดอะไรขึ้นมาได้เขียนลงไปอย่าหยุด  

จากการฝึกเขียนหัวข้อ  อะไรจะเกิดขึ้นถ้า ...  และเมื่อคุณคิดได้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ...คุณอาจจะได้พล็อตเรื่องเขียนนวนิยาย หรือเรื่องสั้น เป็นร้อย ๆ ไอเดีย หากสิ่งเหล่านี้เกิดกับตัวละครของคุณ

ประโยคเริ่มเรื่อง

เป็นการฝึกเขียนเล่าเรื่องจากประโยคแรกที่กำหนดให้  จากนั้นคุณก็เขียนเรื่องของคุณไปเองคุณอาจจะใช้มันเป็นฉากเหตุการณ์   เป็นการเล่าเรื่องธรรมดา  เป็นการบรรยายให้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

แบบฝึกนี้ใช้เวลา 10-15 นาที เป็นการบังคับให้คุณเขียนจากสิ่งที่มีคนเริ่มเอาไว้ให้  แต่คุณสามารถเขียนไปในทางที่คุณคิดได้ และเมื่อจบ ก็อย่าสนใจว่ามันจะเป็นไปอย่างที่เริ่มเอาไว้หรือไม่  คุณหักมุมมันได้   

นักเขียนใหม่มักจะมีปัญหาในการหาประโยคเริ่มเรื่อง  คุณลองทิ้งท้ายประโยคสุดท้ายในสิ่งที่คุณเขียน  เพื่อเป็นจุดเริ่มใหม่ของย่อหน้าต่อไปจะช่วยให้คุณเริ่มฉากต่อไปให้กลมกลืนกัน หรือรับช่วงกันได้อย่าสละสลวย  

เรื่องของฉัน ...

เป็นแบบฝึกที่จะทำให้คุณเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้น  ได้ถ่ายทอดความรู้สึก  ได้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น ทัศนคติ ของคุณ และในด้านการเขียนนวนิยายแล้ว  การเขียนในมุมมองนี้เป็นที่นิยมไม่น้อย เพราะเป็นการฝึกเล่าเรื่องในมุมมองของบุคคลที่ ๑ 

คิดถึงเรื่องที่เกริ่นนำให้  จะนำไปสู่จุดไหนได้บ้าง  มันเขียนถึงอะไร  คุณรู้สึกอย่างไร  คุณตัดสินใจจะทำอย่างไร คุณตีค่าสิ่งนั้นอย่างไร มันมีผลต่อชีวิตคุณอย่างไร คุณจะแก้ไขได้อย่างไร  คุณอยากอธิบายอะไร  คุณอยากเรียกร้องอะไร  คุณรู้อะไร คุณไม่รู้อะไร  คุณอยากรู้อะไร คุณจะสร้างเรื่องให้ออกมาเป็นอย่างไร 

เขียนให้เหมือนมันเป็นประสบการณ์ที่คุณได้ผ่านมาจริง ๆ คุณอยู่ ณ ที่ตรงนั้นด้วย อย่าลืมรวมเอาประสาทสัมผัสทั้งห้าเข้าไปด้วยเวลาคุณเล่าเรื่อง

ใช้เวลา 10-15 นาที

เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้

ว่ากันว่าจะเป็นนักเขียนได้ดี ต้องรู้จักใช้คำ  สะสมคำ  รู้ความหมายของคำ แบบฝึกหัดนี้ใช้เวลา 5-15 นาที สนุกกับการกระตุ้น สมองของคุณด้วยวิธีนี้  อย่าเลือกคำที่คุณพอใจและคิดว่าตัวเองน่าจะเขียนได้เห็นคำไหนเขียนคำนั้น  

คำให้ความรู้สึกอย่างไร  คำสร้างเรื่องได้อย่างไร  ก่อให้เกิดความสงสัย คำถามไหม

เกิดความอยากรู้ อยากเห็น  ระลึกถึงสิ่งใด   เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้จากคำ ๆ นี้

ส่อความหมายไปในทางใด  เห็นแล้วคิดถึงคำอื่นอย่างไร  เอาไปเขียนเป็นคำอื่น 

สร้างเรื่องรอบ คำ นี้  

คำ ๆ เดียวอาจ สร้างเรื่องสะท้านโลกขึ้นมาได้  

เขียนเกี่ยวกับสถานที่ในบรรยากาศที่กำหนดให้

เป็นวิธีฝึกสร้างภาพในใจ  และวาดมันออกมาด้วยคำพูด  อาจจะใช้เวลามากหน่อย 10-20 นาทีก็ได้

ในแบบฝึกได้บังคับเรื่องบรรยากาศเอาไว้ ก็เพื่อให้คุณได้จำกัดขอบเขตของไอเดียเอาไว้ในจุดใดจุดหนึ่ง แต่ก็ไม่ผิดอะไร ถ้าเวลาเขียนคุณจะเขียนไปในทางที่คุณคิดขึ้นได้  เพราะสิ่งที่คุณเขียนลงไปย่อมเป็นสิ่งที่คุณคิดได้  และมีประโยชน์ต่อคุณ มากกว่าการเขียนตามที่คนอื่นบอกดังนั้นคุณสามารถสร้างฉากสถานที่ได้ตามใจชอบในบรรยากาศใด ๆ ก็ได้ หากคุณไม่อยากจะถูกบังคับ

เลือกหัวข้อได้แล้วก็ลองหลับตามองให้เห็นภาพ

บรรยายสิ่งที่คุณมองเห็น ได้ยิน  ได้สัมผัส  ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส อยากให้มีอะไรในนี้บ้าง  มันสร้างความรู้สึกอย่างไร มีชื่อว่าอะไร มีที่ไปที่มาอย่างไร ตอนคุณเห็นมันเป็นวันเวลา  ฤดูกาล อะไร อุณหภูมิเท่าไหร่ มีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้น สำคัญอย่างไร  ทำให้คุณคิดถึงอะไร มันน่าจะใช้ประโยชน์ หรือเกิดโทษอะไร มันส่งผลต่อสิ่งที่อยู่ หรือ ผ่านไปมาที่นั่นบ้าง  ฯลฯ


สนุกกับจินตนาการอันกว้างไกลของคุณ  แล้วเขียนออกมา แล้วอ่านดูว่า มันครบถ้วนอย่างที่คุณเห็นในห้วงคิดของคุณแล้วยัง   

สร้างบุคลิกลักษณะของตัวละคร 

เป็นการฝึกสร้างตัวละครเพื่อนำมาใช้ในเรื่องของคุณ  ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ตัวละครที่จะสร้างควรจะมีครบถ้วนทุกด้าน  คุณอาจจะเริ่มจากการคิดถึงสิ่งเหล่านี้

ชื่ออะไร  ชื่อของเขาสะท้อนให้เห็นภาพตัวตนของเขาไหม

ตัวละครดูเป็นอย่างไร รูปร่างลักษณะ สูง ต่ำ ดำ ขาว  สีผม ตา ใบหน้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้

การแสดงออก ตัวละครเคลื่อนไหวอย่างไร ท่าทางการเคลื่อนไหว น้ำเสียง

นิสัยใจคอ ทัศนคติ จุดอ่อนจุดแข็ง ความชอบไม่ชอบ ทักษะ ความสามารถพิเศษ

มีที่มาที่ไปอย่างไร  ภูมิหลัง  แรงจูงใจ  เป้าหมาย

สถานะทางสังคม อาชีพ

จะช่วยให้คุณสร้างตัวละครได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณตอบคำถามนี้ก่อน

1. คุณจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร

2. จะให้ตัวละครนี้มาทำอะไรในเรื่อง หรือแสดงบทบาทอะไร

3. เขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

4. เขาดูเหมือนใคร หรือ อะไร ที่คุณรู้จัก และนึกถึง

5. มีอะไรเป็นสัญลักษณ์  หรือคำพูดใด ที่แทนตัวเขาได้ดีที่สุด  

สร้างบทสนทนาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้

แบบฝึกหัดนี้ใช้เวลา ๑๐ – ๑๕ นาที

๑.ในการเขียนนวนิยายเราใช้ประโยชน์จากบทสนทนได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการขยายพล็อต สร้างความเข้าใจในบุคลิกลักษณะของตัวละคร อธิบายเหตุการณ์ เล่าเรื่อง ฯล ฯ  และบทสนทนาก็มักเป็นส่วนที่คนอ่านไม่ค่อยจะเปิดข้ามสักเท่านัก  ความสนุกสนานส่วนหนึ่งของเรื่องก็มาจากการการพูดคุยของตัวละคร

๒. คนเราพูดคุยกันในหลายอย่าง อาจจะเป็นการพูดคุยธรรมดา ทะเลาะกัน ให้ข้อมูล โต้เถียง  บอกเล่าเรื่องราว  ฯลฯ

๓. กำหนดฉากสถานที่  บรรยากาศ  ความรู้สึกหรือนิสัยใจคอของตัวละคร แล้วจึงให้เขาพูดออกมาอย่างเหมาะสมกับตัวเขาเอง

๔. ที่สำคัญ คุณต้องมีวัตถุประสงค์ในฉากนี้ด้วยว่า จะให้ตัวละครพูดเพื่ออะไร  และจะนำไปสู่เหตุการณ์อื่นในเรื่องได้บ้าง

๕. แม้การเขียนบทสนทนาในนวนิยายจริง ๆ แล้ว ไม่เพียงแต่เป็นเฉพาะคำพูดเท่านั้น  แต่มันยังรวมถึงสิ่งที่ตัวละครไม่พูดออกมาด้วย ซึ่งก็หมายถึงกิริยาท่าทางที่เขาแสดงออก ซึ่งเราเรียกว่าภาษากายนั่นเอง  

แต่ในการเขียน ครั้งแรกคุณอาจจะเขียนเฉพาะคำพูดโต้ตอบกันของตัวละครเท่านั้น เมื่อหมดเวลาแล้ว  จึงมาใส่ท้ายคำ หรือส่วนขยายอันเป็นกิริยาท่าทางเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคนพูดเข้าไป ตามความจำเป็นเพื่อให้คนอ่านเข้าใจมากขึ้นเท่านั้น อันไหนที่พอจะจินตนาการเองได้ ก็ไม่ควรจะเขียนลงไปให้รกรุงรัง

๖. จากนั้นก็อ่านออกมาดัง ๆ ปรับปรุงแก้ไขจนกว่าคุณจะพอใจ

๗. สิ่งที่จะทำให้คุณเขียนบทสนทนาได้ดีมากขึ้นก็คือ สังเกต การพูดคุยกันของคนในสถานที่ต่าง ๆ หรือดูจากภาพยนตร์  แล้วบันทึกคำพูดที่คุณชอบหรือประทับใจเอาไว้เพื่อมาปรับใช้ให้เป็นคำพูดของตัวละครของคุณเอง

เขียนบทสนทนาต่อจากประโยคต่อไปนี้

ใช้เวลา 10-15 นาที  แนวคิดไม่ต่างไปจากที่ผ่านมา ให้  คิดถึงว่า

ใครเป็นคนพูด เขามีนิสัยใจคออย่างไร  เป็นคนแบบไหน  เพศอะไร อายุเท่าไหร่ ?

คนพูดอยู่ในอารมณ์ไหน

จะให้มีตัวละครกี่ตัวในบทสนทนานี้

จะจบการสนทนาด้วยประโยคเด็ด ๆ อย่างไร ? 

คุณจะเขียนไปทางใดได้บ้าง  ตลกขบขัน  ต่างคนต่างเข้าใจผิดเข้าใจไปเอง  หักมุม

เขียนแต่คำพูดก่อน  แล้วค่อยมาใส่คำอธิบายเพิ่มเติมทีหลัง

เขียนสรุปข่าว และ พาดหัวข่าว

แบบฝึกหัดนี้ใช้เลา 10-15 นาที  จะช่วยคุณได้มาก ถ้าคุณได้อ่านหนังสือพิมพ์สักสองสามฉบับ แล้วสังเกตวิธีเขียนพาดหัวข่าว หรือ สรุปข่าว 

เขียนสรุปข่าว  จากการตั้งคำถาม  

เกิดอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน เพราะอะไร  เป็นอย่างไร และมีใครเกี่ยวข้องบ้าง

เขียนสิ่งที่สำคัญที่สุดไปหาที่สำคัญน้อยกว่า เพราะบางครั้งคนอ่านก็จะสนใจในตอนต้น แล้วค่อยใส่รายละเอียดในตอนหลัง  อย่าลืมแหล่งข่าว

เขียนพาดหัวข่าว  ต้องใช้สั้น ง่าย เข้าใจทันที ใส่อารมณ์ สร้างความสนใจบอกเรื่องราว นำไปสู่เรื่องที่จะเล่า แบ่งแยกเรื่องได้ทันที


เขียนฉากเหตุการณ์

เป็นแบบฝึกเขียนที่เหมาะกับคนอยากเขียนนวนิยายมากให้ใช้เวลา 10-15 นาที    เมื่อเลือกหัวข้อที่จะเขียนได้คำนึงถึง

คุณเลือกที่จะเขียนในมุมมองของใคร

จากหัวข้อที่กำหนดให้คุณจะให้เป็น ตอนต้นเรื่อง  กลางเรื่อง หรือตอนจบของเรื่อง

มีอะไรเกิดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นไหม  แล้วสิ่งที่จะเกิดต่อไปละ ? 

คุณจะให้มันเกิดขึ้นที่ไหน  วันเวลา หรือ ฤดูกาลใด 

อย่าลืมบรรยากาศของเหตุการณ์ จะให้ออกมาอย่างไร

และตัวละครอยู่ในอารมณ์ไหน  เป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยาก หรือสะดวกสบายสำหรับเขา



Don't say the old lady screamed.
Bring her on and let her scream.

**Mark Twain

แบบฝึกสร้างสรรค์

550   เรื่องทั่วไป

1.                เขียนสิ่งดี ๑๐๐ อย่างที่อยากให้เกิดในชีวิตคุณ

2.               ใน ๓๖๕ วัน มีวันใดที่คุณอยากให้เป็นวันพิเศษของคุณบ้าง

3.               เขียน ๑๐๐ อย่างที่ฉันอยากรู้

4.               เขียนถึงโลกในอีก ๑๐๐ ปีข้างหน้า

5.               เขียนรายการสัก ๗๙ อย่างที่เกี่ยวกับวันฝนตก

6.               เขียนสัก ๗๙ รายการที่คุณอยากทำในฤดูหนาว

7.               เขียนรายการ ๕๕ สิ่งต่าง ๆ ที่คุณเห็นระหว่างคุณไปโรงเรียนหรือ

ไปทำงาน

8.               เขียนถึงวันเกิดของชายที่มีอายุ ๕๐ ปี

9.               เขียนคำ ๔๕ คำที่คุณชอบ

10. เขียนจดหมายจากอนาคตสัก ๒๐ ปี ถึงตัวคุณเองตอนนี้

11. เขียนถึงหมายเลข  ๑๕ ในความหมายที่สนุกสนาน

12. เปรียบเทียบคนรอบตัวคุณสัก ๑๐ คน เข้ากับพืชบางชนิด

13. เขียนเกี่ยวกับการปรุงอาหารของแม่ ในมุมมองของเด็กไม่เกิน ๑๐ ขวบ

14. เขียนคำคม เกี่ยวกับความรัก สัก ๑๐ ประโยค

15. เขียนคาถาวิเศษ เปลี่ยนร่างสิ่งของ ๑๐ อย่าง

16. เลือก ๑๐ คนที่คุณรู้จัก บอกว่าเขาเหมาะที่กลายเป็นสัตว์อะไร

17. สิ่งที่คุณมีและสำคัญสำหรับคุณในตอนนี้ ๑๐ อย่างแรกคือ

18. เขียนคำคม เกี่ยวกับความรัก อย่างน้อย ๑๐ ประโยค

19. เขียนคำคมเกี่ยวกับความเกลียด อย่างน้อย ๑๐ ประโยค

20. ของขวัญ ๑๐ อย่างที่คุณอยากได้เมื่อทำอะไรสำเร็จ บอกเหตุผลด้วย

21. สิ่งที่คุณอยากได้จากเพื่อน หรือ คนที่คุณรักที่สุด ๑๐ อย่าง 

22. เขียนถึงสิ่งของ ๑๐ อย่าง ที่ทำให้คุณคิดถึงใครแต่ละคน

23. เขียนทางเลือก ๑๐ วิธีที่คุณจะบอกเลิกคนรัก

24. บอกถึงสิ่งที่คุณอยากทำ ๑๐ อย่าง

25. ร่างกฎระเบียบอย่างน้อย ๑๐ ข้อที่คุณต้องการให้มีในที่คุณอยู่

26. สร้างรหัสลับที่เป็นคำ หรือประโยค เข้าใจกันระหว่างคุณกับเพื่อน ๑๐ 

รหัส

27. สร้างรหัสลับที่เป็นท่าทางเข้ากันระหว่างคุณกับเพื่อน ๑๐ รหัส

28. บอกถึงปาฏิหาริย์ที่คุณจะหลายเป็นนักเขียนได้ภายใน ๗ วัน

29. เขียนจดหมายถึงป้า ที่คุณไปได้พบท่านมา ๕ ปีแล้ว

30. เขียน ๕ ประโยคที่ไม่ให้มี  ส  เป็นตัวสะกด

31. คุณรู้สึกอย่างไรกับการที่ต้องติดอยู่ในลิฟท์กับผู้ชายรูปหล่อถึง ๕ คน

32. วาดภาพชีวิตในอีก ๕ ปีข้างหน้าของคุณ จะเป็นอย่างไร ?

33. คุณติดอยู่ในอุโมงค์มืด เลือกตัวละครที่อยากให้อยู่กับคุณ ๕ คน เพราะ

อะไร

34. ให้คุณเขียนถึง ใครหรืออะไรที่คุณต้องการขอบคุณ มา ๔ อย่าง

35. เขียนถึงห่วงวงแหวนยาวติดต่อกัน ๔ วง

36. จดรายการอาหาร และอาชีพ ของสัตว์ประหลาด ๓ ตัว

37. สร้างตัวประหลาดที่จะอยู่ในนวนิยายาของคุณ ๓ ตัว

38. เขียนเกี่ยวกับคนที่คุณรู้จัก ๑ คน

39. เขียนถึงคนที่ถูกลอตเตอรีรางวัลที่ ๑

40. มองไปข้างหลัง เขียนถึงสิ่งที่คุณเห็นทันที ๑ อย่าง

41. เขียนนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงในมุมมองของหมาป่า

42. เขียนนิทานที่มีพล็อตเรื่องคล้าย ซิลเดอเรลล่า  แต่ให้อยู่ในยุคปัจจุบัน

43. เขียนนิทานที่มีหมาจิ้งจอกเป็นพระเอก

44. เขียนนิทานโดยมี แม่มด  กบ  เด็กดื้อ  อยู่ในเรื่อง

45. สร้างคำเปรียบเทียบเกี่ยวกับสีต่าง ๆ ตามแบบฉบับของคุณเอง

46. เขียนคำเปรียบเทียบความรู้สึก “ มีความสุข เหมือน ... ” ให้ได้มากที่สุด

47. คิดว่านวนิยายชื่อนี้ “ ทะเลดอกไม้ ” ควรจะเป็นเรื่องอย่างไร ?

48. เขียนนิทานเรื่อง บ้านขนมปัง ในมุมมองของแม่มด

49. เขียนเรื่องรักที่ยิ่งใหญ่ที่คุณเคยเจอหรือได้ยิน

50. เขียนเกี่ยวกับการทำแท้ง

51. เขียนเกี่ยวกับนกที่คุณเห็นทุกวัน

52. เขียนคำคมที่เกิดจากประสบการณ์ของคุณเอง

53. เขียนคำด่าที่คุณคิดว่าร้ายแรงที่สุด สำหรับฆาตกรข่มขึน

54. คุณอยากให้คนอื่นเห็นคุณเป็นแบบไหน ?

55. เขียน สำนวน ประโยค วลี คำพูด ฯลฯ ที่คุณเคยฟังซ้ำซาก

56. คุณจะรู้สึกอย่างไรที่มีคนมาทำเรื่องให้คุณประหลาดใจเล่น

57. การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่คุณยอมรับได้ในตอนนี้

58. คุณเชื่อในเรื่อง การทำเสน่ห์  มากแค่ไหน

59. การพูดนินทามีผลต่อคุณอย่างไร ?

60. ถ้ามีโอกาสอีกครั้ง คุณอยากทำอะไร ?

61. เมื่อรู้สึกเศร้า และเจ็บปวด คุณอยากอยู่ที่ไหน

62. เขียนประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานขาย

63. เขียนข้อความสั้น ๆ แตกต่างกันไป เพื่อบอกว่า  คุณไม่อยู่

64. เขียนข้อความสั้น ๆ แตกต่างกันไป เพื่อบอกว่า คุณเป็นห่วง

65. เขียนข้อความสั้น ๆ แตกต่างกันไป เพื่อแสดงความยินดี

66. เขียนจดหมายขู่ ถึงคนที่คุณเกลียด

67. เขียนจดหมายตักเตือน เพื่อนที่เริ่มไม่เอาใจใส่การเรียน

68. คุณอยากให้คนที่คุณรัก สั่งให้คุณทำอะไรบ้าง

69. ถ้าคุณต้องปลอมตัวเป็นใครสักคน คุณจะทำอย่างไร ?

70. เขียนถึงสิ่งที่คุณเก็บเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจ

71. สร้างวิธีเขียนคำประพันธ์ใหม่ ในรูปแบบของคุณเอง

72. เมื่อโกรธคุณจะทำ หรือไม่ทำอะไร ?

73. เมื่อถูกแฟนทิ้ง คุณจะทำหรือไม่ทำอะไร ?

74. เขียนถึงความอึดอัด หรือ ความกดดันที่คุณได้รับ

75. อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกได้ว่า คุณเติบโตแล้ว

76. เขียนการค้นพบใหม่ ๆ ที่คุณอยากให้เกิดขึ้นในตอนนี้

77. เปลี่ยนตอนจบในนิทานเรื่องต่าง ๆ 

78. บอกคำแนะนำที่แย่ที่สุดเท่าที่คุณได้ยินมา 

79. คุณจะทำอะไรบ้างเมื่อต้องรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงวันเกิดเอง

80. เขียนสิ่งที่มีในถังขยะ

81. ถ้าเปลี่ยนคำว่า รัก เป็นคำอื่น คุณอยากเปลี่ยนเป็นคำไหนบ้าง

82. ความลับอะไรที่คุณจะไม่มีวันบอกคนอื่นเด็ดขาด 

83. เขียนเกี่ยวกับความหนาวเย็นในฤดูหนาว

84. เขียนเกี่ยวกับโฆษณาที่คุณเกลียด

85. เขียนเกี่ยวกับชีวิตคุณตั้งแต่เกิดจนถึงเวลานี้

86. เขียนเกี่ยวกับดอกไม้ที่มีสีเหลือง

87. เขียนเกี่ยวกับดาวตก

88. เขียนเกี่ยวกับทะเล

89. เขียนเกี่ยวกับน้ำท่วม

90. เขียนเกี่ยวกับบ่อน้ำที่ลึกเย็นเยือก

91. เขียนเกี่ยวกับบางอย่างเหี่ยวเฉา

92. เขียนความรู้สึกที่ตื่นขึ้นมาพบว่าคุณอยู่ในยานอวกาศ

93. เขียนคำโฆษณาขาย หนังสือที่คุณเขียน

94. เขียนคำต้อนรับนักศึกษาใหม่

95. เขียนคำที่มีความหมายเหมือนหรือเชื่อมโยงกับคำว่า  “ บ้าน ”

96. คุณคิดว่าที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ เป็นเพราะโชคชะตา หรือไม่ ?

97. เขียนประสบการณ์ไปดูหนังในโรงภาพยนตร์

98. เขียนถึงร้านขายของล่าสุดที่คุณเข้าไปซื้อ

99. บรรยายถึงสวรรค์ ที่คุณคิดว่าน่าจะเป็น

100. ถ้าคุณนอนไม่หลับ คุณจะทำอย่างไร ?

101. เขียนถึงสิ่งที่คุณคิดว่า มันอาจถูกขโมยได้

102. เขียนถึงสิ่งที่คุณคิดว่า คุณเขียนได้ยากที่สุด 

103. เขียนถึงใครคนหนึ่งที่ไม่เป็นที่ต้อนรับในงานเลี้ยงของคุณ

104. ความทรงจำเกี่ยวกับโรงพยาบาลของคุณคืออะไร ?

105. เขียนความรู้สึกเหมือนคุณกำลังถูกใครสักคนกำลังสะกอรอยคุณอยู่

106. อะไรที่กำลังจะหลุดลอยไปจากความเป็นเจ้าของของคุณ

107. เขียนกลอน หรือกลอนเปล่า

108. เขียนเกี่ยวกับ โดนัท

109. เขียนเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นไหม้ 

110. เขียนเกี่ยวกับการ์ตูนตัวโปรดของคุณ

111. เขียนเกี่ยวกับการบอกลา

112. เขียนเกี่ยวกับของเล่นเด็ก

113. เขียนเกี่ยวกับข่าวที่คุณไม่อยากได้ยินในวันนี้

114. เขียนเกี่ยวกับคนท้อง

115. เขียนเกี่ยวกับคนไม่ชอบอาบน้ำ

116. เขียนเกี่ยวกับใบไม้ที่มีสีดำ

117. เขียนเกี่ยวกับปัญหาที่ยากที่สุดของคุณ

118. เขียนเกี่ยวกับผู้ชายที่ใส่ตุ้มหู

119. เขียนเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน

120. เขียนเกี่ยวกับไฟดับทั้งเมือง

121. เขียนเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่คุณอยากเป็น

122. เขียนเกี่ยวกับเรื่องน่าอายที่คุณเคยทำ

123. เขียนเกี่ยวกับวงกลม

124. เขียนเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณไม่อยากไป

125. เขียนเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว

126. เขียนเกี่ยวกับสวนดอกไม้ที่ปลูกแต่ดอกสีขาว

127. เขียนเกี่ยวกับสัตว์ที่กำลังเจ็บปวด

128. เขียนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

129. เขียนเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลาน

130. เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณผิดสัญญา

131. เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เอามาทอดได้

132. เขียนเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่คุณอยากสร้างขึ้น

133. เขียนเกี่ยวกับสิ่งแรกที่คุณเห็นตอนออกจากบ้าน

134. เขียนเกี่ยวกับสิ่งลึกลับ

135. เขียนเกี่ยวกับสีน้ำตาลที่คุณอยากให้มีในตัวคุณ

136. เขียนเกี่ยวกับหนังสือที่คุณอยากอ่าน

137. เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้

138. เขียนเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่มีสีชมพู

139. เขียนความฝันที่มีผู้ชายใส่สูทสีฟ้าอยู่ด้วย

140. เขียนความรู้สึกเกี่ยวกับคำว่า  ศักดิ์ศรี

141. เขียนความรู้สึกที่ต้องอยู่ใต้น้ำ

142. เขียนความหมายของทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร  ก

143. เขียนคำชมเชยให้เพื่อนที่คุณไม่ชอบ

144. เขียนคำทำนายสำหรับคนเกิดวันจันทร์ในตำรับคุณเอง

145. เขียนคำสาป ที่มีตำนานมาจากความรักในฉบับของคุณเอง

146. เขียนคำสาปที่คุณอยากให้เป็นจริง

147. เขียนคำอวยพร ที่อยากให้มีในการ์ดวันเกิด

148. เขียนโฆษณาขาย ใบไม้วิเศษ  สำหรับแม่มดเด็ก

149. เขียนเงื่อนงำของดอกกุหลาบแห้ง ที่มาปรากฏอยู่ในลิ้นชักของคุณ

150. เขียนจดหมายขอบคุณคนที่ช่วยเหลือคุณในด้านการเงิน

151. เขียนจดหมายถึง บก. ที่ปฏิเสธ งานเขียนของคุณ

152. เขียนจดหมายถึงดาราที่คุณชอบ

153. เขียนจดหมายถึงนักเขียนที่คุณชอบตัวละครตัวใดตัวหนึ่งของเขามาก

154. เขียนจดหมายถึงเพื่อนเก่ามาก ๆ 

155. เขียนจดหมายถึงมังกรไม่ให้มันพ่นไฟ

156. เขียนจดหมายรักถึงตัวคุณเอง

157. เขียนจดหมายหาเพื่อน

158. เขียนชื่อผู้ชายที่ขึ้นต้นด้วย  ส  แบบที่คิดว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนให้มาก

ที่สุด

159. เขียนตอนจบของนวนิยายที่คุณอยากให้เป็น

160. เขียนตำนานของบ้านที่คุณอยู่

161. เขียนตำรับอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่าง

162. เขียนตำหนิคนที่ชอบแอบเอากล้องไปถ่ายใต้กระโปรง

163. เขียนถึง ความประหลาดใจ ที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น

164. เขียนประโยคที่อยากพูดเมื่อตื่นนอนในวันและอารมณ์ต่าง ๆ 

165. เขียนถึงกระเป๋าสีม่วง

166. เขียนถึงกระโปรงตัวใหม่ที่คุณซื้อให้กับนางเอกของคุณ

167. เขียนถึงกลิ่นที่คุณชอบ

168. เขียนถึงกลิ่นที่คุณไม่ชอบ

169. เขียนถึงกลิ่นในโรงพยาบาล

170. เขียนถึงกลิ่นหลังฝนตก

171. เขียนถึงกลิ่นหอม ที่สร้างความสงสัยให้กับคุณ

172. เขียนถึงกลิ่นอาหารที่เกิดจากการทอด

173. เขียนถึงการแข่งขันของคุณกับใครสักคน

174. เขียนถึงการทำงานาของเจ้าของร้านขายรองเท้า

175. เขียนถึงการไปงานปาร์ตี้ ที่มีแต่คนดูถูกคุณ

176. เขียนถึงของเล่นเด็กที่เกิดมีชีวิตจริง ๆ

177. เขียนถึงข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์

178. เขียนถึงคนไข้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบ้า

179. เขียนถึงคนที่คุณอยากจะให้อยู่กับคุณในตอนนี้

180. เขียนถึงคนที่ตกเป็นข่าว

181. เขียนถึงคนที่ถูกข่มขู่ จากความผิดในอดีต

182. เขียนถึงคนที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อม

183. เขียนถึงคนที่มีความสุขที่สุด

184. เขียนถึงคนที่เห็นตอนทานอาหารกลางวัน

185. เขียนถึงคนที่อยู่ในอารมณ์ผิดหวัง

186. เขียนถึงคนผมยาว

187. เขียนถึงคนใส่แว่นที่คุณเห็น

188. เขียนถึงคนอยากผอม

189. เขียนถึงความช่วยเหลือที่มีต่อคนที่ได้รับภัยจากแผ่นดินไหว

190. เขียนถึงความเชื่อเรื่องกระจกแตก ในฉบับของคุณเอง

191. เขียนถึงความฝันที่คุณอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่

192. เขียนถึงความรู้สึกของเด็กที่ต้องกินผัก

193. เขียนถึงความรู้สึกที่คุณถูกสะกดรอยโดยเด็กผู้ชายคนหนึ่ง

194. เขียนถึงความรู้สึกที่อยู่คนเดียว

195. เขียนถึงความลับ ที่ไม่ยอมบอกใครเด็ดขาด

196. เขียนถึงความลับของสัตว์ใต้ท้องทะเล

197. เขียนถึงความว่างเปล่าบนหน้ากระดาษ

198. เขียนถึงความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของตัวละคร

199. เขียนถึงคำที่ใกล้เคียงและมีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่า “ กลัว ”

200. เขียนถึงคำอะไรก็ได้ ที่ขึ้นด้วยอักษร   ส

201. เขียนถึงคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษให้คุณ

202. เขียนถึงคุณครูสอนเลขคณิต

203. เขียนถึงคุณสมบัติของเพื่อนที่คุณอยากคบ

204. เขียนถึงเครื่องตอบรับทางโทรศัพท์ที่ทำให้คุณกลัว

205. เขียนถึงเครื่องแต่งกายโบราณ

206. เขียนถึงสีเขียวที่มีแตกต่างกันในโลกนี้

207. เขียนคำเตือนในเรื่องต่าง ๆ 

208. เขียนถึงเครื่องประดับที่ผู้หญิงชอบใส่

209. เขียนถึงงานฉลองที่คุณชื่นชอบ

210. เขียนถึงงานที่คุณอยากทำ

211. เขียนถึงงานบ้านที่คุณอยากทำ

212. เขียนถึงงานปาร์ตี้จิ๋ว ที่เกิดในอุ้งมือคุณ

213. เขียนถึงที่คุณเห็นเมื่อคุณหลับตา

214. เขียนรายการที่คุณยังทำไม่เสร็จ

215. เขียนถึง ตัวร้าย ตัวโกง ตัวอิจฉา ที่คุณชอบมาก

216. เขียนรายการงานต่าง ๆ ที่คุณไม่มีวันทำเด็ดขาด 

217. เขียนถึงงู

218. เขียนถึงชามใส่น้ำซุปร้อน ๆ

219. เขียนถึงดอกไม้ประหลาดที่พูดได้

220. เขียนถึงเด็กซน ๆ ที่คุณเอ็นดู

221. เขียนถึงเด็กอ้วนที่แอบกินขนม

222. เขียนถึงต้นไม้ที่อยากปลูกในห้องนอน

223. เขียนถึงตอนเช้าของฤดูหนาวและคุณถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว

224. ตั้งคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบให้ได้มากที่สุด ?

225. คำถามอะไรบ้างที่คุณอยากตอบที่สุด ?

226. สร้างสูตรปรุงยาวิเศษ ที่ใครได้กลิ่นเป็นต้องเกิดภาพหลอนถึงคนรัก

227. สร้างสูตรปรุงยาวิเศษ ที่ทาส่วนไหนของร่างกาย ส่วนนั้นจะมอง

ไม่เห็นทันที

228. เขียนคาถาวิเศษสำหรับเปิดประตูทุกชนิด

229. เขียนคาถาวิเศษเรียกฝน ลม พายุ

230. เขียนคาถาวิเศษ หายตัวได้

231. เขียนถึงคำที่ใกล้เคียงหรือมีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่า “ หนาว ”

232. เปลี่ยนชื่อสิ่งของรอบตัวคุณใหม่ จินตนาการแบบสุด ๆ ไปเลย

233. เปลี่ยนชื่อสัตว์ต่าง ๆ ใหม่ เอาแบบที่ใครก็คาดไม่ถึงเลยนะ

234. เปลี่ยนเสียงร้องของสัตว์แต่ละชนิดใหม่ ให้เว่อที่สุดเลย

235. เขียนถึงความรู้สึกของคนที่ต้องนั่งรอเพื่อนหน้าโรงหนัง

236. เขียนถึงตัวหนอนที่กลายเป็นผีเสื้อ

237. เขียนถึงทางเดินของมด

238. เขียนถึงนาฬิกาตาย

239. เขียนถึงนิสัยที่คุณอยากให้เพื่อนคุณเปลี่ยน

240. เขียนถึงบางตอนของเพลงที่คุณจำได้

241. เขียนถึงเบื้องหลังของผู้หญิงที่เลือกจะแต่งงานกับคนรวย ๆ 

242. เขียนถึงเบื้องหลังเด็กสาวที่กลายเป็นโสเภณี

243. เขียนถึงประโยคที่ลงท้ายด้วยคำว่า  นะ

244. เขียนถึงประวัติศาสตร์บางตอนที่คุณชอบ

245. เขียนถึงปลวกที่กัดกินหนังสือในห้องสมุด

246. เขียนถึงปุ่มสีเขียว ที่เมื่อกดแล้วทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการ

247. เขียนถึงผลไม้ที่คุณอยากซื้อ

248. เขียนถึงผลไม้ที่มีสีแดง

249. เขียนถึงผี ที่คุณอยากจะเห็น

250. เขียนถึงต้นไผ่

251. เขียนถึงพระอาทิตย์ตกดิน

252. เขียนถึงพ่อแม่ที่หวงลูกสุด ๆ

253. เขียนถึงพิธีแต่งงาน

254. เขียนถึงเพลงเก่าที่สุดที่คุณเคยได้ยิน

255. เขียนถึงภัยธรรมชาติร้ายแรงหนึ่งอย่าง

256. เขียนถึงภูเขาที่ปกคลุมด้วยหมอก

257. เขียนถึงมวยไทย

258. เขียนถึงเมืองที่คุณฝันอยากไป

259. เขียนถึงเมืองที่ไม่เคยมีฝนตก

260. เขียนถึงแม่ที่กำลังบ่นเรื่องความไม่มีระเบียบของลูก

261. เขียนถึงรถที่น้ำมันหมดในทะเลทราย

262. เขียนถึงรถไฟที่แล่นหายไปในความมืด

263. เขียนถึงรสชาติที่  ขม

264. เขียนถึงร้านที่คุณชอบ

265. เขียนถึงร้านอาหารตามแผงลอย

266. เขียนถึงเรื่องไข้หวัด

267. เขียนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปตั้งแคมป์ใกล้แม่น้ำ

268. เขียนถึงเรื่องแย่ ๆ ของคุณที่เลิกไม่ได้เสีย

269. เขียนถึงเรือใบในท้องทะเล

270. เขียนถึงโรงแรมที่เล่าลือว่ามีผีสิง

271. เขียนถึงลูกที่เพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้ไป

272. เขียนถึงลูกโป่งในงานเลี้ยงปีใหม่

273. เขียนถึงวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส

274. เขียนถึงวันที่ไม่มีแสงอาทิตย์

275. เขียนถึงวันที่ไม่อยากจะทำอะไรเลย

276. เขียนถึงวันปีใหม่

277. เขียนถึงวันศุกร์ที่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายทั้งวัน

278. เขียนถึงวันหยุดที่คุณไม่อยากให้มาถึง

279. เขียนถึงวัยรุ่นที่ไปทำแท้ง

280. เขียนถึงแว่นตาที่เปลี่ยนทุกอย่างเป็นสิ่งตรงข้าม

281. เขียนถึงสงครามขนมเค้ก

282. เขียนถึงสถานการณ์ที่ควรจะเปิดเผยความลับ

283. เขียนถึงสถานการณ์ที่ทำให้คุณอาจเอาตัวไม่รอด

284. เขียนถึงสถานที่ ที่คุณตกเป็นผู้ลี้ภัย

285. เขียนถึงสถานที่ทางศาสนาที่คุณอยากไป

286. เขียนถึงสถานที่ที่คุณไม่อยากเขียนถึง

287. เขียนถึงสวนหลังบ้าน

288. เขียนถึงสัตว์ที่มีเขา

289. เขียนถึงสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้าน

290. เขียนถึงสิ่งของที่  เหนียว

291. เขียนถึงสิ่งของที่คุณอยาก วาดเป็นภาพออกมา

292. เขียนถึงสิ่งของที่มีในกระเป๋าถือของยายแก่

293. เขียนถึงสิ่งของที่มีพื้นผิวขรุขระ

294. เขียนถึงสิ่งของที่เล็กมาก ๆ

295. เขียนถึงสิ่งของที่หายไป แล้วคุณอยากให้มันกลับมาด้วยวิธีแปลก ๆ

296. เขียนถึงสิ่งของที่อ่อนนุ่ม

297. เขียนถึงสิ่งของสักอย่างที่จู่ ๆ ก็กลายเป็นของพิเศษ สำหรับคุณขึ้นมา

298. เขียนถึงสิ่งที่คุณขอยืมมาแล้วไม่อยากส่งคืน

299. เขียนถึงสิ่งที่คุณจะทำ เมื่อคุณสร้างความอับอายให้คนอื่นโดยไม่ตั้งใจ

300. เขียนถึงสิ่งที่คุณจะทำลายทิ้งเมื่อคุณโกรธ

301. เขียนถึงสิ่งที่คุณจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโดยเด็ดขาด

302. เขียนถึงสิ่งที่คุณต้องการทำ ก่อนจะเขียนหนังสือสักเล่ม

303. เขียนถึงสิ่งที่คุณทำในวันหยุดที่ผ่านมา

304. เขียนถึงสิ่งที่คุณทำเมื่อวันหยุดที่แล้ว

305. เขียนถึงสิ่งที่คุณทำแล้วจะทำให้เพื่อนคุณโกรธมาก

306. เขียนถึงสิ่งที่คุณทำหายไปและอยากได้กลับคืน

307. เขียนถึงสิ่งที่คุณไม่เคยเชื่อถือ

308. เขียนถึงสิ่งที่คุณไม่อยากทำในวันนี้

309. เขียนถึงสิ่งที่คุณโยนทิ้งครั้งล่าสุด

310. เขียนถึงสิ่งที่คุณรัก แต่ไม่เคยมีเวลาให้เลย

311. เขียนถึงสิ่งที่คุณอยากกำจัดทิ้ง

312. เขียนถึงสิ่งที่คุณอยากจะขอโทษ

313. เขียนถึงสิ่งที่คุณอยากจะให้เกิดขึ้นในบ้านของคุณ

314. เขียนถึงสิ่งที่คุณอยากซ่อนไว้ใต้เตียง

315. เขียนถึงสิ่งที่คุณอยากทำ เมื่อรู้ว่าคุณเข้าใจผิดใครสักคน

316. เขียนถึงสิ่งที่คุณอยากทำในปีนี้

317. เขียนถึงสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นในความผันของคุณ

318. เขียนถึงสิ่งที่คุณอยากให้ช่วยเมื่อบ้านคุณไฟไหม้

319. เขียนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณขับรถไปเจอผู้ชายโบกรถในทางเปลี่ยว

320. เขียนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อต้องกลับบ้านดึก

321. เขียนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่ออินเตอร์เนตของคุณเกิดล่มขึ้นมา

322. เขียนถึงสิ่งที่คุณจะทำถ้าคุณถูกส่งออกไปนอกโลก

323. เขียนถึงสิ่งที่บินได้

324. เขียนถึงสิ่งที่เป็นสามเหลี่ยมสีเขียว

325. เขียนถึงสิ่งที่เป็นเส้นตรง

326. วันที่ดีและสมบูรณ์แบบที่สำหรับคุณต้องเป็นอย่างไร ?

327. เขียนคำคล้องจอง ต่อจากคำต่อไปนี้ ให้ได้มากที่สุด  เหลือเชื่อ

328. หนังสือ สำคัญสำหรับคุณมากแค่ไหน

329. ถ้าคุณเกิดหายตัวไปตอนนี้ คิดว่าจะมีผลต่อใครหรืออะไรมากที่สุด

330. หากคุณมีสิ่งของที่เก็บซ่อนไว้เป็นความลับ คุณอยากให้มันเป็นอะไร

331. คุณรู้สึกอย่างไร กับการจัดเลี้ยงวันเกิด

332. คุณคิดว่าคุณเกิดมาในโลกนี้เพื่ออะไร ?

333. เล่าถึงช่วงเวลาที่คุณลืมตัวหน่อยสิ 

334. เมื่อคุณจับมนุษย์ต่างดาวได้คุณจะทำอย่างไร ?

335. คุณจะว่าไง เมื่อมีคนเข้าใจคุณผิด

336. อะไรคือบทเรียนสำคัญในชีวิตที่คุณไม่ลืมเด็ดขาด

337. จดรายการสิ่งที่ทำให้คุณกังวลใจ เหตุผลด้วย

338. จดรายสิ่งที่คุณอยากได้ แต่มันเป็นของคนอื่น เหตุผลด้วย

339. ทบทวนไอเดียเจ๋ง ๆ ที่คุณเห็นด้วยเป็นอย่างมาก

340. อธิบายวิธีกินอาหารกลางวันของคุณซิ 

341. เขียนคำที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเชื่อมโยงกันคำว่า  “ ร้อน ”

342. คุณมีความสุขมากที่สุดตอนไหน

343. คุณจะทำอะไรบ้างเพื่อให้โลกของคุณดีขึ้น

344. คุณรู้สึกอย่างไร กับรูปร่างหน้าตาของตัวคุณ

345. คุณรู้สึกอย่างไร เมื่อคนที่คุณเกลียด ก็มาบอก รักคุณ

346. คุณจะทำอย่างไร ถ้าเพื่อนรัก โกรธคุณ

347. คุณรู้สีกอย่างไร กับการได้โกหก ใครสักคน

348. คุณรู้สึกอย่างไร  ระหว่างการนอนเปิดไฟ กับ ปิดไฟ

349. ถ้าคุณโกรธ คุณอยากแปลงร่างเป็นอะไร ทำไม ?

350. ถ้าคุณกลัว คุณอยากกลายเป็นอะไร ทำไม ?

351. ถ้าคุณเข้าไปอยู่ในหนังสือได้  คุณเลือกเล่มไหน ทำไม ?

352. คุณคิดยังไงกับการใส่ รองเท้าส้นสูงสีแดง

353. ลองบอกวิธีแก้ไขอาการ อกหัก มาซิ

354. ลองบอกวิธีทำตัวให้น่าสน มาหน่อยน่า ...

355. ลองแนะนำวิธี ทำตัวอย่างไรให้ตกงาน สิ

356. เสนอวิธี  อยู่บ้านอย่างไรให้เป็นสุข  

357. เสนอวิธี บอกเลิกกับแฟน หน่อยสิ 

358. คุณคิดว่าใคร มีอิทธิพลต่อคุณมากที่สุด  เพราะอะไร ?

359. เขียนจดหมายสมัครงาน ที่เว่อที่สุดในชีวิตคุณ

360. เขียนคำเปรียบเทียบเกี่ยวกับร่างกายคุณ เช่นดวงตาเหมือน ...

361. ถ้าคุณรู้สึกเศร้า เหงา  คุณจะเขียนอะไรเพื่อปลุกเร้าตัวเอง

362. จดรายการ เรื่อง ที่คุณอยากรู้ ก่อนคุณจะตาย มาก ๆ หน่อยนะ

363. เขียนสักเหตุการณ์ในตอนเด็กของคุณ

364. เขียนเล่าเกี่ยวกับครอบครัวของคุณ

365. เขียนถึงสิ่งแรกที่เกิดในชีวิตคุณ

366. เขียนเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วม

367. เขียนถึงคนตกงาน

368. เขียนเกี่ยวกับสิ่งของที่  แข็ง

369. เขียนถึงเทคโนโลยี ที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น

370. เขียนถึงการละเล่นสมัยเด็ก ๆ ที่คุณชอบ

371. ตั้งชื่อสีต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ บรรยายด้วยว่ามันเป็นอย่างไร 

372. ตอนอาบน้ำคุณคิดถึงอะไร ได้บ้าง

373. คุณคิดว่าอะไรดีกว่า ระหว่าง เขียนลงกระดาษ กับ พิมพ์ลงคอมพิวเตอร์

374. คุณคิดว่าอะไรน่ากลัวกว่า ระหว่าง ถูกขังในห้องมืด กับ เจองูในห้องน้ำ

375. คุณคิดว่าอะไรสนุกกว่า ระหว่าง ไปเที่ยวกับเพื่อน กับ ทานอาหารกับแฟน

376. คุณคิดว่าอะไรสร้างความภาคภูมิใจได้มากกว่าระหว่างการสอบเข้า

มหาวิทยาลัยได้กับ เรียนจบ          

377. คุณคิดว่าอะไรมีค่ากว่าระหว่าง โบราณคดี กับ วิทยาศาสตร์

378. คุณชอบอะไรมากกว่าระหว่าง  ดวงอาทิตย์ขึ้น กับ ดวงอาทิตย์ตก

379. คุณคิดว่าอะไรยากกว่าระหว่าง พูดความจริง กับ โกหก

380. คุณคิดว่าอะไรมีประโยชน์กว่าระหว่าง   เพื่อนกับศัตรู

381. อะไรทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายกว่า ระหว่าง  คำถามกับคำตอบ

382. ถ้าคุณเป็นนางเอกในละครทีวีได้ คุณอยากเป็นใคร เพราะอะไร ?

383. ถ้าคุณเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้สักอย่าง คุณอยากเป็นอะไร ?

384. ถ้าคุณเปลงเป็นสัตว์ได้ คุณอยากเป็นตัวอะไร ?

385. ถ้าเล่นดนตรีได้  คุณอยากเล่นอะไร ?

386. ถ้าเป็นเจ้าของร้านขายของสักอย่าง คุณอยากเป็นเจ้าของร้านอะไร ?

387. ถ้าเลือกฤดูได้ คุณอยากให้มีฤดูอะไรบ้างในเมืองไทย

388. คุณอยากกรีดร้อง เมื่อเจอกับสิ่งเหล่านี้ ...

389. เขียนประโยคความรู้สึกที่คุณเสียใจ หรือ อยากขอโทษ โดยไม่มีคำว่า เสีย

ใจ และ ขอโทษ อยู่ด้วย

390. คุณคิดว่า เพื่อนบ้านของคุณ คิดอย่างไรกับคุณ

391. ถ้าคุณอยากจะสอนตัวละครสักตัวในหนังสือ คุณเลือกใคร และเกี่ยวกับ

อะไร

392. เขียนถึงสิ่งที่มีในพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณ

393. ถ้าคุณได้ตกแต่งห้องทำงานใหม่ คุณจะเปลี่ยนอะไรบ้าง

394. เขียนถึงสิ่งที่ร้อน ๆ

395. เขียนถึงสิ่งที่สร้างความแปลกใจให้คุณ

396. เขียนถึงสิ่งที่เหมือนกัน( แต่ไม่ใช่คู่แฝด)

397. เขียนถึงสิ่งที่อยากทำแต่ไม่เคยทำ

398. เขียนถึงสิ่งที่อยากทำในวันเกิดของคุณ

399. เขียนถึงสิ่งประหลาด ๆ ที่คุณอยากให้เกิดกับคุณ

400. เขียนถึงสิ่งเล็ก ๆ ที่ค่อย ๆ ใหญ่ขึ้น ๆ

401. เขียนถึงสีม่วงที่แต้มอยู่ริมฝีปากของคนที่คุณเกลียด

402. เขียนถึงสุนัขกำลังเห่า

403. เขียนถึงสุภาษิตไทยที่คุณรู้จัก

404. เขียนถึงเสียงเต้นของหัวใจ

405. เขียนถึงเสียงที่คุณได้ยินในขณะนี้

406. เขียนถึงเสียงที่คุณไม่อยากได้ยิน

407. เขียนถึงเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบแล้วเงียบไปเฉย ๆ

408. เขียนถึงเสียงสัตว์ในโรงนา

409. เขียนถึงเสียงหน้าต่างที่เปิดปิด

410. เขียนถึงเสียงโห่ร้องในสนามฟุตบอล

411. เขียนถึงเสื้อกันฝนสีส้ม

412. เขียนถึงเสื้อตัวโปรดของคุณ

413. เขียนถึงหนังสือพูดได้ และมันไม่อยากถูกอ่าน

414. เขียนถึงเหตุการณ์ตลก ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในสวนสัตว์

415. เขียนถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในห้องน้ำ

416. เขียนถึงอาหารแปลก ๆ ที่คุณอยากปรุงขึ้น

417. เขียนถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นพรุ่งนี้

418. คุณคิดว่าคนที่เกลียดคุณ เขามีมุมมองเกี่ยวกับคุณอย่างไร ?

419. เขียนในสิ่งที่คุณอยากบอก เจ้านาย หรือเพื่อนของคุณ

420. เขียนประโยคที่เชื่อมด้วยคำว่า  แต่

421. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณเกิดความรู้สึกที่แย่เอามาก ๆ เลย

422. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณคิดว่าคุณจะตาย

423. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณคุณเจ็บป่วย

424. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณคุณตัดสินใจไม่ได้ 

425. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณคุณรู้สึกโดดเดี่ยว เหงา

426. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณใครสักคนทำให้คุณอกหัก

427. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณต้องกล่าวลาใครสักคน

428. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณต้องการรู้ความจริง

429. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณต้องพ่ายแพ้อะไรสักอย่าง

430. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณทำงานหนักมาก

431. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณทำอะไร เปิ่น ๆ น่าขายหน้า หรือหน้าแตก

432. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณพยายามทำเต็มที่แล้วแต่มันยังล้มเหลว

433. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณมีสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นกับคุณ

434. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณเมื่อกำลังค้นหาสักอย่าง ซึ่งไม่รู้แน่ว่ามันคือ

อะไร

435. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณเมื่อคุณต้องรอใครหรืออะไรสักอย่างให้เกิด

 ขึ้น

436. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณไม่เป็นที่ยอมรับจากคนอื่น

437. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณรู้สึกว่า ชีวิต ทำไมมันยากลำบากอย่างนี้

438. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณรู้สึกสูญเสียอะไรบางอย่าง

439. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณสึกว่าตัวเองขี้เหร่

440. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อชัยชนะนั้นเป็นของคุณ

441. เขียนปาฏิหาริย์ที่คุณต้องการให้เกิดเมื่ออาทิตย์ขึ้น

442. คุณมีความเห็นอย่างไรกับคำว่า   “ ความรักกินไม่ได้ ”

443. เขียนเรื่องเกี่ยวกับความกลัว

444. เขียนเรื่องเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากเอาปืนพ่อมาเล่น

445. เขียนเรื่องเด็กที่ถูกลักพาตัว

446. เขียนเรื่องตลก ในงานประชุม

447. เขียนเรื่องที่คุณและเพื่อนอยากไปร่วมผจญภัยกัน

448. เขียนเรื่องที่คุณอยากเล่าให้คนที่คุณรักฟัง

449. เขียนเรื่องที่อยู่นอกหน้าต่าง

450. เขียนเรื่องบนถนนในวันนี้

451. เขียนเรื่องราวของคนที่คุณรู้จัก

452. เขียนเรื่องลึกลับของดอกไม้ในจินตนาการของคุณ

453. เขียนเรื่องหน้าแตกที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครที่เป็นคนเจ้าระเบียบ

454. เขียนลักษณะของคนที่ซ่อนความร้ายกาจไว้ภายใน

455. เขียนสิ่งของที่มีลักษณะแวววาว

456. เขียนสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านเสริมสวย

457. เขียนสิ่งที่คุณอยากทำให้คนที่คุณรักที่สุด

458. เขียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเกย์ที่แต่งงานกับผู้หญิงที่สวยมาก ๆ

459. เขียนสิบประโยคเกี่ยวกับช่างตัดเสื้อ

460. คิดถึงสิ่งที่ศัตรูอาจจะทำกับคุณได้

461. คุณอยากให้ใครช่วยเมื่อกำลังตกหลุมรักใครสักคน

462. จดรายการสิ่งของที่มีขนาดเล็ก เพื่อให้สายลับนำไปใช้งาน

463. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณต้องนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศคนเดียว

464. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณติดอยู่ในลิฟท์คนเดียว

465. ดัดแปลงนิทานสักเรื่องให้เป็นในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่ได้อ่าน

466. ตอบคำถาม ทำไมคุณจึงอยากเป็นนักเขียน

467. บรรยายเกี่ยวกับห้องสมุดในฝัน

468. บรรยายความรู้สึกที่คุณอยู่ในรถแข่ง

469. บรรยายความรู้สึกในวันฝนตก

470. บรรยายถึงตึกอัจฉริยะที่ทุกอย่างถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

471. บรรยายถึงถนนที่เข้าบ้านคุณ

472. บรรยายถึงบ้านอยู่ในสลัม

473. บรรยายถึงผู้ชายที่ขับรถคนเดียวบนถนนที่รถติดหนึบ

474. บรรยายถึงผู้ชายที่คุณไม่อยากเข้าใกล้

475. บรรยายถึงผู้ชายที่ใส่ตุ้มหู

476. บรรยายถึงผู้หญิงที่กำลังรินน้ำชา

477. บรรยายถึงผู้หญิงที่คุณไม่อยากเข้าใกล้

478. บรรยายถึงผู้หญิงที่ใส่ชุดสีแดง ไปงานศพ

479. บรรยายถึงฝ่ามือของคุณให้แตกต่างกว่าปกติ

480. บรรยายถึงพายุทราย

481. บรรยายถึงมะเขือเทศที่น้ำเงิน

482. บรรยายถึงแมลงมุม

483. บรรยายถึงรสชาติของส้มตำ

484. บรรยายถึงร้านหนังสือ

485. บรรยายถึงเสียงเชียร์ในสนามแข่งบาสเกตบอล

486. บรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามเด็กเล่น

487. บรรยายบรรยากาศอาหารค่ำใต้แสงเทียนในห้องสีแดง

488. บรรยายผู้หญิงที่ยืนร้องไห้ท่ามกลางสายฝน

489. บรรยายภาพจากหนังสือที่คุณชอบ หรือเคยเห็น

490. บรรยายรูปภาพที่คุณจะติดไว้ในห้อง

491. บรรยายและตั้งชื่อ ดอกไม้ ในจินตนาการที่สื่อถึงความเย้ายวนลึกลับ

492. บรรยายสถานที่น่ากลัว โดยไม่ให้มีคำว่า ลึกลับ อยู่ด้วย

493. บรรยายเส้นทางจากบ้านของคุณไปยังสถานที่อื่น

494. บรรยายห้องอาหารที่หรูหรา

495. บรรยายเหตุการณ์ที่คุณอยู่ในงานปาร์ตี้

496. บอกถึงวิธีที่จะทำให้ สิ่งของธรรมดา กลายเป็นของวิเศษ

497. บอกสาเหตุที่ตัวละครอยากหนีไปจากสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่

498. เปลี่ยนชื่อสิ่งของทุกอย่างที่คุณมองเห็นให้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร  ม

499. พรรณนาถึงถนนที่ตรงไปยังสะพานขาด

500. เล่าเรื่องกระต่ายกับเต่า โดยที่คุณเป็นกระต่าย

501. เลือกคำหรือประโยคที่คุณจะใช้เมื่อเห็นภาพเปลือย

502. เลือกสิ่งของที่คุณจะสร้างให้เป็นของวิเศษ

503. สมมุติให้คุณเป็นแม่เขียนจดหมายถึงลูก

504. สร้างความลับของเปลือกหอยในจินตนาการของคุณ

505. หลับตาแล้วเขียนถึงสิ่งแรกที่เข้ามาอยู่ในหัวของคุณ

506. ให้คุณเป็นผู้ชายที่เขียนกฎเหล็ก ห้ามแฟนคุณทำในสิ่งต่อไปนี้ ...

507. อธิบายว่า ทำไมคนจึงโชคดี

508. ออกกฎในการเล่นเกมส์อย่างใดอย่างหนึ่ง

509. ออกกฎในโรงเรียนอนุบาล เพื่อให้เด็ก ๆ มีความสุขที่สุด

510. สถานที่ใดที่คุณคิดว่า ลึกลับที่สุด

511. ทั้งสวยงาม หรูหรา สงบ  คำกล่าวนี้คุณคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ใดได้บ้าง

512. คุณอยากจะไปไหนถ้าไม่อยากอยู่บ้าน

513. สถานที่ใด ที่คุณไม่คิดอยากจะหวนกลับไปอีกเลย

514. สถานที่ที่คุณอยากจะไปก่อนคุณตาย

515. คุณคิดว่า คนเราใช้อะไรมาวัด เวลาได้บ้าง

516. คุณรู้สึกอย่างไรกับ  วันจันทร์

517. ฤดูไหนที่มีผลต่อความรู้สึกของคุณมากที่สุด

518. ในฤดูหนาว ตอนไหน ที่คุณอยากให้เวลาผ่านไปเร็วที่สุด

519. ในฤดูฝน  ตอนไหนที่คุณไม่อยากให้เวลาย้อนกลับไปได้อีก

520. คุณเคยรู้สึกอยากจะเป็น  บ้า  ในฤดูร้อนตอนไหนบ้าง

521. ช่วงเวลาไหนที่คุณคิดว่า  คุณเป็นตัวของตัวเองที่สุด

522. เขียนถึงภูเขาในวันฝนตก

523. เขียนถึงใบไม้ที่ร่วงหล่น

524. เหตุการณ์ใดที่โรแมนติก มากสำหรับคุณในฤดูฝน

525. มีอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นถึง ฤดูร้อน

526. ถ้ามีชีวิตหลังความตายจริง ๆ มันส่งผลอย่างไรกับการดำเนินชีวิตของคุณ

ตอนนี้

527. งานครบรอบอะไรบ้างที่คุณอยากจะฉลองให้ตัวเอง

528. เหตุการณ์อะไรบ้างที่คุณอยากให้มันผ่านไปแล้วผ่านไปเลย

529. ถนนสายใดที่คุณผ่านไปแล้วประทับใจมากที่สุด

530. เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่า ทำดี ไม่ได้ดี

531. มีความปรารถนาใดบ้างไหม ที่กลายเป็นจริงสำหรับคุณ ถ้าไม่  ทำไม ?

532. วันใด ที่มีความสำคัญต่อคุณและครอบครัว

533. ถ้าคุณอยากจะพกเครื่องสำอางสักสองอย่าง  คืออะไร และทำไม

534. เพลงอะไร ที่คุณฟังเมื่อคุณรู้สึกท้อแท้  เพราะอะไร ?

535. คุณคิดอย่างไรกับคำว่า  “ ความรวยไม่ได้ทำให้มีความสุขเสมอไป ”

536. ถ้าเลือกที่จะมีสัตว์เลี้ยง คุณอยากจะเลี้ยงอะไร ?

537. เขียนไอเดียเกี่ยวกับนวนิยายที่คุณอยากแต่ง

538. คุณรู้สึกอย่างไร เมื่อคุณย้อนกลับไปอ่านสิ่งที่คุณเขียน

539. คุณอยากอยู่ที่ไหนในตอนที่คุณอ่านหนังสือ

540. คุณอยากอยู่ที่ไหนในตอนที่คุณอยากเขียนหนังสือ

541. เขียนคำ ๆ เดียวที่สามารถอธิบายถึงตัวคุณได้เป็นอย่างดี  และทำไมต้อง

เป็นคำนี้

542. วางแผนเขียนหนังสือชื่อ “ คุณยายตัวจิ๋ว อยู่ในรองเท้าแดง ”

543. วางแผนเขียนหนังสือชื่อ “ เมื่อวันพุธหายไป ”

544. วางแผนเขียนหนังสือชื่อ “ ตำราล่าเศรษฐี ”

545. วางแผนเขียนหนังสือชื่อ “ ถอนพิษคนอกหัก ”

546. เขียนเรื่องที่จบด้วย  ...พอกันที

547. เขียนเรื่องที่จบด้วย  ...เฮ้อ ! โล่งอกไปที

548. เขียนเรื่องที่จบด้วย  ...ทำเดี๋ยวนี้

549. เขียนเรื่องที่จบด้วย  ...จบ ๆ ไปเสียทีก็ดี

550. อะไรที่ทำให้คนอยากเป็นนักเขียน

101 เขียนเชื่อมโยงจาก ๔ คำ

551.     ฝนพรำ ,   หนังสือ ,   แม่ค้า , ไอเสียงดัง

552.    เดือนเต็มดวง ,   สั่นสะท้าน ,   นาฬิกาข้อมือ , กลิ่นเหม็นไหม้

553.     ลูกเห็บ ,   ขนมปุยฝ้าย ,  มดแดง , ถอนหายใจ

554.     ฤดูร้อน ,   ใบไม้ไหว ,  รถบรรทุก , ดีใจ

555.    พายุ ,   ก้อนหิน ,   ตัวหนอน , เศร้าโศก

556.     หมอก ,   ดอกกุหลาบ ,   นักร้อง , เสียงปืน

557.     ลมพัดแรง ,   ป่าดงดิบ,   สุนัข , ปรบมือ

558.     เมฆดำ ,   เสื้อขนสัตว์ ,   กิ้งกือ , กระวนกระวาย

559.    ใบไม้ร่วง ,   ภูเขา ,   ปูไต่ , สับสน

560.    หิมะตก ,   สระน้ำ ,   คนหลังค่อม , ร้องไห้

561.     รุ้งกินน้ำ ,   เสียงคลื่น ,   นกสีเหลือง , ตื้นตันใจ

562.     สายลม ,   หนังสือ ,   วัด , กลิ่นเหม็นไหม้

563.     ฝนโปรยปราย ,  รากไม้ , ตัวหนอน , เสียงกระดิ่ง

564.     โคลนตม ,   ใบไม้สีเขียว ,  ผู้หญิงผมยาว , มีความสุข

565.     ฝุ่นคลุ้ง ,   ต้นสน ,   รถจักรยาน , โกรธ

566.     ควันไฟ ,   ร่ม ,   นักธุรกิจ , ร้องเพลง

567.     ใบไม้ผลิ ,   ก้อนหิน ,  ผีเสื้อ , บินว่อน

568.     เตาผิง ,  กระท่อม ,   เด็กนักเรียน , มีความสุข

569.     พายุ ,  ลูกโป่ง,  กิ้งก่า, ถ่ายรูป

570.     ฝนพรำ ,   ภูเขา ,  ชาวเขา , ไล่จับ

571.     ตะวันรอน ,  ต้นสน ,   ดาราสาว , กลิ่นหอมเย็น

572.     ดินแตกระแหง ,  ต้นไม้หัก,   แม่ค้า , โบกมือ

573.     ดวงดาว ,   ลูกโป่ง ,   แมวสีน้ำตาล , กระโดด

574.     แสงจันทร์ ,   ผืนทราย ,   ปลา , กระวนกระวาย

575.     ลมพัดแรง ,   ชายหาด ,   ปูไต่ , ยิ้ม

576.     ผีพุ่งไต้ ,   ทะเล ,   คนขายปลาหมึก , ตกใจ

577.     ใบไม้ร่วง ,  สีน้ำตาล ,  คนแก่ ,หนาวสั่น

578.     ฝนพรำ ,   รถเสีย ,   ท่อนไม้ , จราจร

579.     ปีศาจ ,   ห้องหนังสือ , บันไดหัก , เสียงคนไอ

580.     กิ้งกือ ,   ต้นมะม่วง ,   แดดสีเหลือง , กระโดดตบ

581.     ถุงพลาสติก ,   น้ำท่วม ,  รถไฟ , ขายโอเลี้ยง

582.     ป่าดงดิบ ,   จระเข้ ,  ไม้พาย , ริบบิ้น

583.     ช็อกโกแลต ,   กระท่อมไม่ไผ่ ,  งูเหลือม , นักข่าว

584.    ฝุ่นคลุ้ง ,   ดอกเบญจมาศ ,   ตลาดสด , รถจักรยาน

585.     สระน้ำ ,   หนังสือตกแต่ง ,   จิ้งจก , ตกใจ

586.     ท้องฟ้า ,   รถใต้ดิน ,  นามบัตร , เงิน

587.    แดดผีตากผ้าอ้อม ,   เสื้อเชิ้ตสีขาว , แสงดาว, กลิ่นอาหาร

588.     ธนู ,  เศร้าโศก ,   ผึ้ง , วิ่งหนี

589.     รถเก๋ง ,   ดาวเสาร์ ,   เสียงคลื่น , ผักตบชวา

590.     คนใหญ่คนโต ,   นวนิยาย ,   ดินสอ , เสียงระฆัง

591.     ต้นกล้วย ,  น้ำท่วม ,  แมลงวัน , ทะเลาะกัน

592.     โกรธ ,   ช้อนส้อม,   นักร้อง , ดอกดาวเรือง

593.     ทะเลสาบ ,   สายหมอก ,   เด็กผู้หญิง ,  ถุงกระดาษ

594.    ถือศีล ,   ฝนพรำ ,   กระป๋องนม , หวาดกลัว

595.     เมฆสีขาว ,   นมวัว ,   เต้นรำ , หนุ่ม-สาว

596.     ฝนแล้ง ,   เข้าครัว ,   โลงศพ , ไดอารี่

597.     ทุ่งหญ้า ,   สุนัขสีดำ , ขับรถเร็ว , กระทืบเท้า

598.     แดดจัด ,   กระถางต้นไม้ ,   โคมไฟ, ใบไม้ไหว

599.     ไอเสียงดัง ,  ฝนพรำ,   กระจกใส , หัวใจเต้นแรง

600.     งานศพ ,   เสียงแมวร้อง , เล่นไพ่, เกลือ

601.     เก้าอี้โยก ,  เกวียน ,  บานหน้าต่าง , คนหลังค่อม

602.     เสียงสวดมนตร์ ,  หมึกสีแดง,  ปลาอินทรี , โรงภาพยนตร์

603.     ตักบาตร ,   ตลาดนัด,  ฝนตกหนัก , ซ่อนตัว

604.     คลื่นวิทยุ ,  รถขายผลไม้ ,   หญิงในชุดดำ , ถุงน่อง

605.    แสงแดด ,   อมยิ้ม ,   ตะโกน , ปวดศีรษะ

606.     ใต้ถุน ,   กำนัน ,   แตรไฟฟ้า , มีดปลายแหลม

607.     เข็มขัด ,  คุณครู ,   อากาศร้อน , เล่นละคร

608.     ทนายความ ,   ตกตะลึง ,   ต้นตำลึง , เปลือกหอย

609.     เชื้อโรค ,   หมอ ,   ตะวันชิงพลบ , ทรุดโทรม

610.     ทุรนทุราย ,  ทองคำ,   ทหารพราน , กลางคืน

611.     ตอนเช้า ,   ผักตบชวา ,  ตุ๊กแก , กลิ่นเหม็น

612.     ของขวัญ ,  ตะวันตกดิน ,   เสียงเพลง , เด็กทารก

613.    ใบไม้สีแดง ,  ดารา ,   วิ่งหนี , คลองน้ำครำ

614.     สายฝน ,   รากไม้ ,   พ่อค้าขายปลาหมึก , นอนหลับ

615.     เดือนเต็มดวง , ถ่ายรูป ,  เสียงกรีดร้อง , ผ้าเช็ดหน้า

616.     เปลือกหอย ,   ไฟดับ ,   ขอทาน , ยาพิษ

617.     พายเรือ ,   สวนสนุก , ลมพัดแรง , ตัวตลก

618.     ก้อนหิน ,  ทรายดูด , จระเข้ , คนตาบอด

619.     ฟืน , กาน้ำ , รถจักรยาน , สั่งน้ำมูก

620.     คนขับรถ,   เบียร์ ,  จดหมายรัก , เสื้อกันฝน

621.     รุ้งกินน้ำ ,   ดอกมะลิ,  ห้างสรรพสินค้า , ร้องไห้

622.     ค้าวคาว ,  พระจันทร์ , สายรุ้ง ,ขนมเค้ก

623.     บ้านร้าง ,  พายุ ,  ตะขาบ, เสียงปืน

624.     สุนัขตัวโต ,   บ่อน้ำ , คนป่วย , กลางวัน

625.     รถเข็น , ผู้ชายรูปหล่อ , ถอนหายใจ ,ฝนโปรยปราย

626.     เพลงลูกทุ่ง ,  รถทัวร์ ,  คนเมาเหล้า , ถุงเท้า

627.     โต๊ะอาหาร ,  อีเมล์ ,  สายไฟ , หนังสือพิมพ์

628.    รูปถ่าย ,   กรรไกร ,   โบผูกผม , เสียงหัวเราะ

629.     กระโปรงสั้น , ป้ายรถเมล์, ร่ม , เสียงตะโกน

630.    หมอกสีขาว ,   หนังสือรัก ,   ผู้หญิงสวย , โรงแรม

631.    ดีเจ, แสงแดด , ผักบุ้ง , เดินเล่น

632.     ชายหาด ,  นิทาน ,  เชือกฟาง , หมวก

633.     หนังสือปรัชญา ,  เสื้อยืด ,  ป่าสน , เตาผิง

634.    ดาวตก ,  คำอธิษฐาน , เสียงทะเลาะกัน , หนุ่มสาว

635.     ต้นหางนกยูง ,  น้ำค้าง , นักศึกษา , ถนนลูกรัง

636.     ปะการัง ,  ต้นไผ่ ,  เชือกเส้นยาว , ดำน้ำ 

637.    อากาศหนาว , ปลาทอง , เด็กวัยรุ่น , ร้องเพลง

638.     ขี่ม้า , ดินแตกระแหง , ปรบมือ ,กบ

639.     อาทิตย์ขึ้น ,  ม่านหน้าต่าง,  รองเท้าแตะ ,เสียงเครื่องยนต์

640.     คนตาเดียว ,   หนังสือนิทาน , ฤดูหนาว , เรือพาย

641.     สระว่ายน้ำ ,  ชุดชั้นใน , เด็กทารก , เสียงกลอง

642.     แดดผีตากผ้าอ้อม ,  หญิงชรา , ตุ้มหู , แมวสีน้ำตาล

643.     กระต่ายสีขาว ,  ศาลา , เหล็กแหลม ,ดอกชบา

644.     โคมลอย ,  พระจันทร์ ,  ครูสอนวิทยาศาสตร์ , เสียงระเบิด

645.     งานแต่งงาน ,   โคลนตม , วงดนตรี , ขบวนพาเหรด

646.    ชุดสีขาว ,   พรมสีแดง ,  รองเท้าส้นสูง , เสียงเคาะประตู

647.    ไก่งวง ,  แหวนเพชร , รอยสักรูปหัวกะโหลก , แดดส่อง

648.     ริบบิ้นสีดำ ,   เที่ยงวัน , น้ำผลไม้ , หมาหอน

649.     เจ้าบ่าว , ดอกฝิ่น , เนินเขา , เสียงร้องไห้

650.    พายุ , แม่เหล็ก , หมอดู , ชุดชั้นใน

651.    พระเครื่อง , นักเรียน , ดอกชงโค , เสียงเพลง
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652. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...ประเทศไทยยังมีระบบทาสอยู่

653. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...ตัวละครเกมส์คอมพิวเตอร์สามารถเข้าไปอยู่ในเรื่อง

ใดก็ได้

654. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..จู่ ๆ หมู่บ้านที่เงียบสงบได้เกิดข่าวลือเรื่องสัตว์

ประหลาดขึ้นมา

655. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีแอปเปิล และ ไอแซค นิวตัน

656. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า .. ไอน์สไตล์ ไม่ได้ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพ

657. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..นวนิยายเรื่อง สตาร์วอร์ไม่เคยถูกเขียนขึ้น

658. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เพลโตคือเป็นมนุษย์ต่างดาว

659. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เวทมนตร์ทำให้ มาลิรีนมอนโร ได้พบกับคิงอาร์เธอร์

660. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เอลวิส เพรสลี่  คือมนุษย์ถ้ำ

661. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..บิลเกตต์ คือหุ่นยนตร์

662. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ดาราสาวชื่อดังคนหนึ่ง  คือ ค้างคาวดูดเลือดจริง ๆ 

663. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...ดาราหนุ่มชื่อดังคนหนึ่ง คือนักล่าแม่มด

664. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ทุกคนระลึกชาติก่อนได้จริง ๆ เพียงแค่หลับตาลง

665. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..มีมนุษย์ต่างดาวมาปะปนอยู่สังคมมนุษย์จริง ๆ 

666. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีในโลกนี้ไม่มีภาษาเขียน

667. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..นักวิทยาศาสตร์กลายเป็นคนตาบอดทั้งหมด

668. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ของเล่นทุกชนิดกลายเป็นสิ่งมีชีวิตจริง ๆ 

669. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ต้นไม้เติบโตโดย รากชี้ขึ้นฟ้า ลำต้นทะลุลงดิน

670. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในโลก

671. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..นิทานได้หายไปจากโลก

672. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เมื่อผิวหนังของมนุษย์ทุกพันธุ์ในโลกมีผิวสีเขียว

เหมือนกันหมด

673. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่เคยมีการค้นพบไฟฟ้า

674. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...วิลเลียม เชคสเปียร์  คือนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

675. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...ไดโนเสาร์กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์

676. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โรเมโอ ไม่ได้ตกหลุมรัก จูเลียต

677. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..มาร์โคโปโล ถูกส่งออกไปนอกโลก

678. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โลกนี้ไม่มีกาแฟ

679. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เรื่อไททานิคไม่ได้ล่ม

680. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีการสร้างเคริองบิน

681. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม

682. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไทยเป็นประเทศเดียวที่มีระเบิดนิวเคลียร์

683. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีใครคิดค้นสูตรการทำก๋วยเตี๋ยว

684. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โรคเอดส์ระบาดเมื่อสองพันปีที่แล้ว

685. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ฮิตเล่อร์ เป็นเพียงหมอดูคนหนึ่ง

686. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...ไม่มีสงครามเลิกทาสในอเมริกา

687. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..มนุษย์แพร่พันธุ์โดยการแบ่งตัว

688. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..จอร์ช ดับเบิ้ลยู บุช ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐ

689. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ตุ๊กตาบาร์บี้ กลายเป็นหญิงสาวจริง ๆ 

690. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..มนุษย์และสัตว์สามารถพูดกันได้เข้าใจ

691. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ผู้นำของแต่ละประเทศ เป็นหุ่นยนตร์ทั้งหมด

692. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เมื่อตำนานทุกอย่างกลายเป็นเรื่องจริง 

693. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..น้ำแข็งขั้วโลกเกิดละลายเข้าไปในทะเลทราย

694. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีศาสนาคริสต์ เกิดขึ้นในโลก

695. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..พระนางคลีโอพรัตราเป็นมนุษย์อวกาศหญิงคนแรก

ของโลก

696. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...มนุษย์ในโลกสูงไม่เกินขวดโค้กลิตร

697. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...การลงโทษผู้กระทำผิดในการลักขโมยคือการให้นั่ง

หัวเราะตลอดเวลาห้ามหยุด

698. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีตัวเลขโนโลก

699. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ในโลกมีแต่ผู้ชาย

700. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ทุกคนมีสิทธิ์เสรีภาพเท่าเทียมกันหมด

701. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีอีฟ และ อีวา

702. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า .กาลิเลโอเป็นคนเขียนเรื่องแฮรี่พล็อตเตอร์

703. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ทุกคนต้องสร้างบ้านด้วยแก้วน้ำ

704. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..นกในโลกบินไม่ได้สักตัว

705. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีผีเสื้อในโลกนี้

706. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า .. ทุกคนมีสามขา

707. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า .. ดวงอาทิตย์มาชนดวงจันทร์

708. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ทุกบ้านมีหุ่นยนตร์เป็นคนรับใช้

709. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..มนุษย์ต้องไปอยู่ใต้น้ำทั้งหมด

710. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..แค่เพียงคิดคนก็ไปในทุกที่ที่ต้องการได้

711. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ผู้นำของประเทศมหาอำนาจถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไป

712. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...พระนางคลีโอพรัตราเข้าประกวดนางงามจักรวาล

713. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ... โลกนี้ไม่มีสีเขียว

714. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ... จู่ ๆ คุณก็กลายเป็นเพศตรงข้าม

715. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ... ทุกคนเหมือนกันหมดในโลก

716. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ... ทุกคนสามารถท่องหนังสือทุกเล่มที่เคยอ่านได้

717. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ... มนุษย์ไม่รู้จักความกลัว

718. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ... โลกนี้ไม่มีศาสนา

719. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...ไม่มีต้นมะกอกบนโลกนี้

720. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..น้ำมันหมดไปจากโลก

721. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ทะเลทรายซาฮาร่าถูกน้ำท่วม

722. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เกาะอังกฤษจมน้ำหายไปทั้งเกาะ

723. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่เคยเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเลย

724. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ผู้หญิงทุกคนในโลกเกิดท้องขึ้นมาพร้อมกัน

725. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ผู้ชายสามารถตั้งท้องเองได้

726. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีสัตว์เหลืออยู่บนโลกสักตัว ( ยกเว้นมนุษย์ )

727. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ทุกคนในโลกหันไปกินแต่ผักผลไม้เท่านั้น

728. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..รถของคุณไปเสียในหมู่บ้านผีดิบ

729. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..อินเตอร์เน็ตล่มทั่วโลก

730. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...มนุษย์ทุกคนเป็นใบ้

731. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...มนุษย์ถูกจำกัดให้อยู่บนต้นไม้เท่านั้น

732. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โลกไม่มีแรงโน้มถ่วง

733. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..การพูดทุกครั้งจะถูกฟังเป็นการเรียงจากข้างหลังมาข้าง

หน้า

734. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..คุณต้องไปติดเกาะที่ไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ อยู่เลย

735. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..คุณสามารถเข้าไปอยู่ในหนังสือนวนิยายทุกเล่มที่คุณ

อ่าน

736. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ช่างตัดผมทุกคนบนโลกต่างหายไป

737. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไก่ไม่สามารถวางไข่ได้อีกต่อไป

738. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โลกนี้ไม่มีสีแดง

739. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..มนุษย์บนโลกไม่มีวันตาย 

740. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ดอกไม้ทุกชนิดพูดได้

741. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ทุกคนสามารถฟังทุกภาษาได้อย่างรู้เรื่อง

742. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...ไม่เคยมีปีรามิดในอียิปต์เลย

743. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...มนุษย์มีปีกบินไปมาได้

744. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ฝนตกไม่หยุดตลอดเวลา

745. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีฤดูร้อน

746. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ทุกคนไม่สามารถจำเรื่องที่เกิดเมื่อวานได้

747. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..คนบนโลกโกหกไม่เป็น

748. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โลกไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร

749. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีเครื่องดนตรีทุกชิ้นในโลก

750. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..นักเขียนทุกคนต่างเลิกเขียนไปหมด

751. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..มนุษย์ไม่สามารถรับรู้รสหวานได้

752. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..งูกลายเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้าน

753. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..มนุษย์ไม่เคยนอนหลับ

754. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...ทุกคนต่างอ่านใจกันออก

755. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...เวลาหยุดนิ่ง ไม่มีใครเติบโตไปกว่าที่เป็นอยู่

756. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..คนสามารถเดินทางกลับไปแก้ไขอดีตที่ผ่านมาในเจ็ด

วันได้

757. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..หนังสือทุกเล่มในโลกต่างมีชีวิตขึ้น

758. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ทุกคนสื่อสารกันโดยร้องเป็นเพลง

759. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..บ้านที่สร้างขึ้นไม่มีบันไดหรือลิฟท์

760. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..สูตรการทำขนมเค้กหายไปจากโลก

761. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไดโนเสาร์ยังไม่สูญพันธุ์

762. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีการผลิตอาวุธปืนหรือระเบิดขึ้นในโลก

763. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เด็ก ๆ ต้องถูกจ้างให้ไปโรงเรียน

764. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีกีฬาฟุตบอลในโลก

765. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โลกถูกปกครองโดยมนุษย์หมาป่า

766. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...มัมมี่ทุกตัวฟื้นคืนชีพ

767. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...คนต้องอยู่ร่วมกับภูตผีปีศาจ

768. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีวิญญาณสิงสู่

769. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..มุสโสลินี เป็นเพียงนักร้องเพลงร็อคคนหนึ่ง 

770. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เด็ก ๆ ไม่ยอมถูกปกครองด้วยผู้ใหญ่

771. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไอสไตน์คือหุ่นยนตร์ตัวหนึ่ง

772. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..สโนไวท์ถูกเฮอคิวริสฆ่าตาย 

773. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เจ้าหญิงนิทราไม่ได้ตื่นเพราะถูกเจ้าชายจุมพิต

774. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ซิลเดอเรลลา ไม่ได้รองเท้าหลุด

775. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..มนุษย์ไม่รู้จักการทำซีเมนต์

776. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่เคยมี ดนตรีร็อคแอนโรล เกิดขึ้นในโลกเลย

777. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ต้นไม้ทุกต้นไม่มีดอก

778. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...ชาร์ล ดาร์วิน เป็นเพียงนักฟุตบอลคนหนึ่งเท่านั้น

779. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...เสียงเดินทางได้เร็วกว่าแสง

780. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..บิลล์เกต เกิดในสมัยเดียวกับพระเจ้าอเลกซานเดอร์

มหาราช

781. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เอลวิส ยังไม่ตาย 

782. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่เคยมีวิชาโบราณคดีในโลกนี้

783. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีการเขียนแผนที่เกิดขึ้นในโลก

784. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีเกมส์ให้เด็ก ๆ เล่น

785. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..กบไม่สามารถกระโดดได้

786. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีคุกขังนักโทษในโลก

787. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เจ้าหญิงไดอาน่ายังไม่สิ้นพระชนม์

788. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีวัคซีน

789. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เกิดโรคระบาดหัวเราะไปทั่วโลก

790. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...ไม่มีน้ำอัดลมขายในเมืองไทย

791. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...มีมนุษย์ต่างดาวแอบมาอาศัยอยู่ใต้อ่าวไทย

792. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ประเทศไทยมีประชากรครบ ๑๐๐ ล้านคน

793. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โลกนี้ไม่มีตลก

794. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..สงครามฝิ่นในประเทศจีนไม่ได้เกิดขึ้น

795. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..อาวุธทุกอย่างเกิดจากเวทมนตร์เท่านั้น

796. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่เคยมีการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูป

797. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โลกนี้มีแต่กลางคืน

798. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โทรศัพท์มือถือถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อพันปีที่แล้ว

799. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..สินค้าทุกอย่างถูกห้ามโฆษณา

800. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..มนุษย์ไม่รู้จักการตัดเย็บเสื้อผ้า

801. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่เคยมีจิตรกรเกิดขึ้นในโลก

802. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...จริง ๆแล้วมนุษย์สืบเชื้อสายมาจากกระต่าย

803. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ... เอดิสัน เป็นเพียงมนุษย์หมาป่า

804. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า .. ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ ๑๑ กันยายนที่ตึกเวิร์ลเทรด

805. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..มนุษย์ไม่รู้จักวิธีถนอมอาหาร

806. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..จริง ๆ แล้วคุณเป็นเพียงหุ่นยนตร์

807. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไฟฟ้าดับทั่วโลกเป็นเวลา ๑ เดือน

808. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีที่ราบบนโลก

809. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..คุณต้องทำสงครามกับกองทัพกระรอก

810. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ภูเขาไฟไม่ได้ถล่มเมืองปอมเปอี

811. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..น้ำตาของสาวพรหมจารีกลายเป็นไข่มุก

812. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...ต้นไม้ทุกต้นออกดอกเป็นเงิน

813. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...ไม่ได้เกิดการปฏิวัติในพ. ศ. ๒๔๗๕ ในประเทศไทย

814. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..พืชผักพูดได้

815. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ดอกกุหลาบมีกลิ่นเหมือนปลาตาย

816. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ได้มีการสร้างหุ่นยนตร์เมื่อสองพันปีที่แล้ว

817. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..หนังสือนวนิยายทุกเล่มถูกเผา

818. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เด็ก ๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้ร้องเพลง

819. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..นิทานก่อนนอนสำหรับเด็ก ๆ คือเรื่องของ ภูติ ผี ปีศาจ

820. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ภูเขาไฟบนโลกเกิดระเบิดพร้อมกันทุกที่

821. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..กางเกงยีนส์ลีวายส์  ไม่เคยถูกผลิตขึ้น

822. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มี ม้า ในโลกนี้

823. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..คุณเกิดเป็นเพียงหมอดูที่แม่นมาก

824. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...โสเครติส เป็นใบ้

825. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...เด็กในโลกกลายเป็นตุ๊กตาไปหมดเลย

826. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีปีรามิดในอียิปต์

827. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โลกนี้ไม่มีภูเขา

828. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..สงครามครูเสดยังไม่สิ้นสุด

829. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โลกนี้ไม่มีกระดาษ

830. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..อีก ๑๐๐ ปีข้างหน้าเรื่องของเวทมนตร์กลายเป็นสิ่งจำ

เป็น ในชีวิตมนุษย์

831. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีมหาสมุทรแปซิฟิค

832. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โลกเกิดมีดวงจันทร์เป็นบริวารถึง ๑๒ ดวง

833. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่เคยมีช้าง บนโลกมาก่อน

834. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โลกนี้ไม่มีคริสเตียน และ มุสลิม

835. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีงูในโลกนี้

836. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...เจมส์บอนด์ เป็นเพียงชายชราวัยเก้าสิบน่าเกลียดมาก

837. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...เชอร์ลอค โฮล์ม คือนักร้องชื่อก้องโลก

838. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีผีในโลกนี้

839. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ผู้สร้างหนังในฮอลลีวู้ดต่างล้มละลายหมด

840. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..หญ้า ไม่ใช่อาหารสำหรับ ม้า วัว ควาย

841. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โบสถ์เซนปีเตอร์ เกิดหายไป

842. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โลกนี้ไม่มีอินเตอร์เนต

843. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ชาวอเมริกาหันมานับถือศาสนาอิสลามทั้งประเทศ

844. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..โลกนี้ไม่มีกลางคืน

845. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..เกิดภูเขาน้ำแข็งผุดขึ้นที่ทะเลอ่าวไทย

846. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..ไม่มีการ์ตูนในโลกนี้

847. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..นกเพนกวินบินได้และย้ายไปอยู่ทะเลทราย

848. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...เกิดมีชุมชนลับของแดรกคูล่าจริง ๆ ในกรุงเทพฯ

849. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ...โลกนี้ไม่มีเข็มฉีดยา

850. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..การร่วมเพศกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายในทุก ๆ ทาง

851. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ..แม่มดถูกจับขังไว้ในยานอวกาศ

852. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...ถนนทุกสาย กลายเป็นคลองไปหมด

201 ประโยคเริ่มเรื่อง

853. เริ่มด้วย    ในกล่องนั้นไม่มีอะไรเลย ไม่มีจริง ๆ ...

854. เริ่มด้วย    มันยังคงอยู่ที่นั่น แม้เวลาจะผ่านไปแสนนาน ...

855. เริ่มด้วย    วันหยุดหน้าร้อนกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ เพราะการมาของ ...

856. เริ่มด้วย   ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติที่มีการโต้เถียงกันระหว่างการรับ

ประทานอาหารค่ำในบ้านหลังนี้ ...

857. เริ่มด้วย   เมื่อหมดฤทธิ์ยา ...

858. เริ่มด้วย   กระดาษแผ่นนั้นถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ...

859. เริ่มด้วย   การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้ว ...

860. เริ่มด้วย   การตกหลุมรักไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลามากอย่างที่คิด ...

861. เริ่มด้วย   เกิดความโกลาหลอลหม่านไปทั่วเมื่อ ...

862. เริ่มด้วย   ความประทับใจอย่างเดียวในการมาพักที่นี่คือ มองเห็นดาวเต็ม

ท้องฟ้า ...

863. เริ่มด้วย   เค้กก้อนนั้นถูกแบ่งเป็นหกส่วน ทั้ง ๆ ที่พวกเรามีกันเจ็ดคน ...

864. เริ่มด้วย   เคล็ดลับในการเอาชนะความสูงก็คือ ...

865. เริ่มด้วย   ใครมันจะไปทนได้เมื่อ ...

866. เริ่มด้วย   ชายหาดเริ่มอุ่นขึ้นเมื่อ ...

867. เริ่มด้วย   เช้าวันรุ่งขึ้น ไม่มีใครตื่นขึ้นมาเลย ...

868. เริ่มด้วย   โชคดีมันเป็นเพียงหมวกเก่า ๆ ที่ถูกโยนออกมา ...

869. เริ่มด้วย   ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะไว้ได้ในกรณีนี้ ...

870. เริ่มด้วย   ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ...

871. เริ่มด้วย   ด้วยแสงไฟเพียงน้อยนิดจากไฟฉายที่จวนจะหมดถ่าน ...

872. เริ่มด้วย   เด็ก ๆ กำลังเลนกันอยู่อย่างสนุกสนาน ...

873. เริ่มด้วย   ตกดึกอากาศหนาวกว่าที่คิด ...

874. เริ่มด้วย   ตระกร้าผักถูกวางไว้ที่บันได แต่ ...

875. เริ่มด้วย   ต้องขุดหลุมลึกลงอีก  จึงจะฝัง ...

876. เริ่มด้วย   ใต้บันไดเต็มไปด้วยหยากไย่ ...

877. เริ่มด้วย   ถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะ ...

878. เริ่มด้วย   ถ้าผู้หญิงหึงไม่เป็น นี่สิแปลก ...

879. เริ่มด้วย   ถ้าเพียงแต่ฉันเป็นนักร้องที่ประสพความสำเร็จ ...

880. เริ่มด้วย   ถ้าเพียงแต่แม่รู้เรื่องนี้ ...

881. เริ่มด้วย   เถากุหลาบเลื้อยปกคลุมเสาประตูที่สนิมจับเขรอะ ...

882. เริ่มด้วย   ที่นี่คือร้านอาหารโปรดของฉัน

883. เริ่มด้วย   ที่บริเวณสวนหลังบ้าน ...

884. เริ่มด้วย   ที่ร้านขายขนมปังตอนบ่ายวันหนึ่ง ...

885. เริ่มด้วย   ทุก ๆ เย็น แมวตัวนั้นต้อง ...

886. เริ่มด้วย   ทุกคนกำลังตั้งหน้าตั้งตากิน จนไม่สนใจว่า ...

887. เริ่มด้วย   นานมาแล้วที่ ...

888. เริ่มด้วย   น้ำในสระใสแจ๋วจนมองเห็นแม้กระทั่ง ...

889. เริ่มด้วย   ในเช้าฤดูร้อนที่ร้อนจนแทบจะเป็นบ้า ...

890. เริ่มด้วย   ในซองจดหมายมี ...

891. เริ่มด้วย   ในตอนเช้าเต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวาย ...

892. เริ่มด้วย   ในตอนสายของวันที่ฝนตกหนัก ...

893. เริ่มด้วย   ในที่สุดก็ถึงวันเปิดเทอม ...

894. เริ่มด้วย   ในบ่อน้ำที่ทั้งลูกและมืด ...

895. เริ่มด้วย   ในร้านก๋วยเตี๋ยวที่แออัด ...

896. เริ่มด้วย   ในวันสงกรานต์ ...

897. เริ่มด้วย   ในสมัยพระเจ้า ...

898. เริ่มด้วย   ในห้องตอนนี้มีคนอยู่เพียงสามคน ...

899. เริ่มด้วย   ในห้องพักผู้โดยสารสายการบินแห่งหนึ่ง

900. เริ่มด้วย   ในหีบนั้นเต็มไปด้วยขวดแก้วบรรจุน้ำสีต่าง ๆ ...

901. เริ่มด้วย   บนโต๊ะหนังสือ ...

902. เริ่มด้วย   บนถนนมีเพียงรถคันเดียวที่แล่นอยู่

903. เริ่มด้วย   บนผนังมีภาพวาดของ ...

904. เริ่มด้วย   บางครั้งเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ก็ฟังเหมือนเสียงครางของภูตผี ...

905. เริ่มด้วย   บ่ายวันอาทิตย์ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ...

906. เริ่มด้วย   ประตูหน้าบ้านเริ่มแง้มออกอย่างช้า ๆ  ...

907. เริ่มด้วย   ปากหลุมนั้นแคบจนไม่น่าเชื่อว่า จะมีคนมุดลงไปได้ ...

908. เริ่มด้วย   ป่าแห่งนี้จะเปลี่ยนสีไปตามช่วงเวลาของวัน มันเริ่มด้วยสี ...

909. เริ่มด้วย   แผ่นดินนี้ดูรกร้างว่างเปล่า ทั้งทุ่งกว้างมีเพียวต้นไม้ตายซากยืน

โดดเด่น ...

910. เริ่มด้วย   ฝนตกติดต่อกันอยู่สามวัน ...

911. เริ่มด้วย   ฝนตกหนักทั้งคืน ...

912. เริ่มด้วย   พุ่มไม้นั่น มันกำลังกลืนกินกวางตัวนั้นเข้าไป อย่างสยดสยอง ...

913. เริ่มด้วย   เพื่อน ๆ จะรู้สึกยังไงนะถ้ารู้ว่า ...

914. เริ่มด้วย   ไฟที่ก่อเอาไว้ตรงกลางเริ่มมอดลง ...

915. เริ่มด้วย   ภายใต้การปกครองของ ...

916. เริ่มด้วย   ภายใต้แสงจันทร์ ...

917. เริ่มด้วย   ภายใต้แสงจันทร์นวลกระจ่าง ...  

918. เริ่มด้วย   มดเหล่านั้นมันเดินเรียงกันไปอย่างเป็นระเบียบ ...

919. เริ่มด้วย   มีเพียงผู้โดยสารคนเดียวในรถทรงประหลาดนั้น ...

920. เริ่มด้วย   มีเสียงระเบิดดังขึ้นที่ ...

921. เริ่มด้วย   เมื่อดอกกล้วยไม้เริ่มบาน ...

922. เริ่มด้วย   เมื่อมองฝ่าควันกำยานออกไป ...

923. เริ่มด้วย   เมื่อเรือแล่นออกจากท่า ...

924. เริ่มด้วย   เมื่อสามพันปีมาแล้ว ...

925. เริ่มด้วย   เมื่ออาบน้ำเสร็จ ...

926. เริ่มด้วย   ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงผึ้งทะเลาะกับแมงมุมมาก่อน จนกระทั่ง ..

927. เริ่มด้วย   ไม่เคยมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิตฉันอีกเลย จนกระทั่ง ...

928. เริ่มด้วย   ไม่มีใครคิดว่า ผู้หญิงคนนี้จะเป็นฆาตกร ...

929. เริ่มด้วย   ไม่มีส่วนไหนในห้องจะพ้นไปจากช็อกโกแลต

930. เริ่มด้วย   ไม่มีหาดทราย ไม่มีอะไรเลย นี่มันเป็นเกาะแบบไหนกัน ...

931. เริ่มด้วย   ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการได้รู้ว่า ...

932. เริ่มด้วย   ยามราตรียาวนานอย่างไม่น่าเชื่อ ...

933. เริ่มด้วย   รถคันนั้นวิ่งส่ายไปมาอย่างน่าหวาดเสียว ...  

934. เริ่มด้วย   รถม้าคันนั้นวิ่งไกลออกไปทุกที ...

935. เริ่มด้วย   รถรับส่งนักเรียนมาถึงเอาเมื่อตอนนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

แล้ว ...

936. เริ่มด้วย   รถสตาร์ทไม่ติดอีกแล้ว...

937. เริ่มด้วย   เรื่องของเรื่องก็คือ ...

938. เริ่มด้วย   เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นถ้า ...

939. เริ่มด้วย   เรื่องนี้เป็นเพียงตำนานรักบนเกาะห่างไกลแห่งหนึ่ง ..

940. เริ่มด้วย   ฤดูหนาวเริ่มขึ้นแล้ว ...

941. เริ่มด้วย   ลูกเห็บที่มีขนาดน้อง ๆ ลูกแอปเปิลตกมากระทบหลังคา ...

942. เริ่มด้วย   แล้วกลุ่มมฆดำก็ลอยมาบดบังดวงอาทิตย์ ...

943. เริ่มด้วย   แล้วฝนก็เริ่มตก อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย ...

944. เริ่มด้วย   ศพนั้นถูกห่อด้วยผ้าขาว ...

945. เริ่มด้วย   สิ่งนั้นค่อย ๆ กระดืบตัวออกจากบ้านหลังนั้นอย่างช้า ๆ ...

946. เริ่มด้วย   เสียงกลองดังกระหึ่มขึ้น ...

947. เริ่มด้วย   เสียงเพลงเงียบไป แล้วไฟก็เปิดสว่างจ้า ...

948. เริ่มด้วย   แสงโคมลอยวูบวาบอยู่เต็มท้องฟ้ายามค่ำคืน ...

949. เริ่มด้วย   ไส้กรอก ย่อมหมายถึงไส้กรอก มันยังอาจจะรวมไปถึง ...

950. เริ่มด้วย   หลังจากเขียนจดหมายเสร็จ ...

951. เริ่มด้วย   หลังจากรับประทานอาหารค่ำเสร็จแล้ว ...

952. เริ่มด้วย   หลังจากเหนื่อยแทบตายมาทั้งวันจากการก่ออิฐ ...

953. เริ่มด้วย   หลังถูกฟ้าผ่าเป็นครั้งที่สามก็ไม่มีใครกล้าซ่อมยอดโดมนั้นอีก ...

954. เริ่มด้วย   หลายปีผ่านไป แต่ต้นไม้นั้นยังคง ...

955. เริ่มด้วย   หิมะตกปกคลุมไปทั่ว ไม่เว้นแม้แต่สนามหญ้า ...

956. เริ่มด้วย   อะไรหนอ ?  ถึงชักจูงให้คนมาเที่ยวในบาร์มากขนาดนี้ ...

957. เริ่มด้วย   อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง และแย่ลงกว่าเดิม ...

958. เริ่มด้วย   อาหารมื้อนี้เริ่มอย่างเงียบเชียบ ...

959. เริ่มด้วย   อุโมงค์รกเรื้อไปด้วยเถาต้นหนามมันบดบังทางเดินทั้งหมด ...

960. เริ่มด้วย  การย้ายออกจากที่นี่ มันยุ่งยากกว่าที่คิด ...

961. เริ่มด้วย  ข่าวการพบศพของหญิงแปลกหน้าเป็นที่โจษจันกันทั้งห้องเรียน  

962. เริ่มด้วย  ความมืดคืบคลานเข้ามาพร้อมกับความหิว ...

963. เริ่มด้วย  จดหมายฉบับนั้นถูกเปิดอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า ...

964. เริ่มด้วย  ดึกมากแล้ว แต่ในห้องนั่งเล่นยังมีคนจับกลุ่ม ...

965. เริ่มด้วย  ดูเหมือนบรรยากาศสงบสุขจะค่อย ๆ คืนในห้องครัว ...

966. เริ่มด้วย  ตามปกติในตอนบ่ายของเมืองนี้ ร้านค้าจะปิด ...

967. เริ่มด้วย  ทั้ง ๆ ที่แสงแดดส่องจ้า แต่ไฟในน้องยังเปิดอยู่ ... 

968. เริ่มด้วย  ทางลับใต้ตึกแห่งนี้ยาวประมาณ ...

969. เริ่มด้วย  ที่ค่ายแห่งนี้มีเต็นท์ตั้งเรียงรายอยู่ยี่สิบหลัง ...

970. เริ่มด้วย  ที่นี่ ... ดวงจันทร์จะโคจรมาพบกับดวงอาทิตย์ปีละครั้ง ...

971. เริ่มด้วย  ที่ปกหนังสือเขียนไว้ว่า ...

972. เริ่มด้วย  ทุก ๆ ปี ร้านนี้จะเลหลังสินค้าในราคาที่ ...

973. เริ่มด้วย  ทุกครั้งที่ฟ้าแลบ ยอดแหลมของโบสถ์จะปรากฏออกมา

ให้เห็นแว่บหนึ่ง ...

974. เริ่มด้วย  ทุกเย็นจะมีเสียงท่องสูตรคูณดังมาจาก ...

975. เริ่มด้วย  นกหลายตัวบินไปชนกำแพง ...

976. เริ่มด้วย  นาฬิกาหยุดเดินอีกแล้ว ...

977. เริ่มด้วย  น้ำจากฝักบัวเย็นเฉียบ ...

978. เริ่มด้วย  นี่อาจเป็นวิธีเดียวที่จะ ...

979. เริ่มด้วย  ในจักรวาลเวิ้งว้างอันไกลโพ้น ...

980. เริ่มด้วย  ในไม่ช้าหมู่เมฆสีเขียว ก็เริ่มคืบคลานเข้ามาเหนือเนินหิน

สีแดงอีกครั้ง ...

981. เริ่มด้วย  บ้านหลังนี้ไม่เคยสนุกสุดเหวี่ยงเช่นนี้มาก่อนเลย ...

982. เริ่มด้วย  ปลาตัวนั้นถูกโยนลงน้ำอีกครั้ง ...

983. เริ่มด้วย  มันไกลมากทีเดียวกว่าจะเดินถึงที่พัก ...

984. เริ่มด้วย  เมื่อพระจันทร์เต็มดวง สิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือ ...

985. เริ่มด้วย  เมื่อออดหมดชั่วโมงเรียนดังขึ้น ...

986. เริ่มด้วย  เมื่ออาทิตย์ลับเหลี่ยมเขา ...

987. เริ่มด้วย  แม้จะเป็นตอนกลางคืนแต่อากาศก็ยังร้อนอบอ้าว ...

988. เริ่มด้วย  ไม่มีใครสังเกตว่า เวลาได้ผ่านไปนานเท่าใด ...

989. เริ่มด้วย  ไม่มีสิ่งไหนถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเลยในห้องนี้ ...

990. เริ่มด้วย  รถไฟกำลังแล่นเข้าถ้ำ ...

991. เริ่มด้วย  โรงอาหารที่นี่ ขายแพงจริง ๆ ...

992. เริ่มด้วย  ลังไม้นั้นถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง ...

993. เริ่มด้วย  แล้วต้นวัวตัวนั้นก็ค่อย ๆ ซีดลง ๆ จนเหลือแต่โครงกระดูก ...

994. เริ่มด้วย  สายลมได้หอบเอากลิ่นหอมแปลก ๆ เข้ามา ...

995. เริ่มด้วย  เสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงทั่วทุ่งหินเวิ้งว้างนั้น ...

996. เริ่มด้วย 
เสียงร้องครวญครางระงมทั่วโรงพยาบาล ...

997. เริ่มด้วย  เสียงร้องโหยหวนนั้นดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ...

998. เริ่มด้วย  หมอกสีขาวยังลอยอ้อยอิ่งเหนือหนองน้ำที่แดดยังส่องไม่ถึง ...

999. เริ่มด้วย  หลังงานปาร์ตี้ ...

1000. เริ่มด้วย  ห้องนั้นประดับด้วยสายรุ้งหลากสี ...

1001. เริ่มด้วย  เหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหว ในพุ่มไม้นั่น ...

1002. เริ่มด้วย  อีกหลายชั่วโมงต่อมาเหตุการณ์วุ่นวายก็ยุติลง ...

1003. เริ่มด้วย  กระโปรงสั้นสีชมพูยังแขวนอยู่ตรงนั้น ...

1004. เริ่มด้วย 
 การเดินทางครั้งนี้ ...

1005. เริ่มด้วย  การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบ ...

1006. เริ่มด้วย  การสำรวจครั้งนี้กลับกลายเป็นเรื่องหายนะจนได้ ...

1007. เริ่มด้วย  ใคร ๆ ก็คิดว่าเวลานั้นแสนสั้น

1008. เริ่มด้วย  ใครจะไปคิดว่าเรื่องแบบนี้ก็มีในโลก ...

1009. เริ่มด้วย  เช้าวันรุ่งขึ้น ...

1010. เริ่มด้วย 
 ถนนเส้นนั้นมาสิ้นสุดลงที่คลองน้ำครำ ...

1011. เริ่มด้วย 
ถ้าการบอกเลิกมันง่ายเท่ากับการบอกรัก คงไม่มีข่าวพาดหัวว่า ...

1012. เริ่มด้วย 
 ถ้าเพียงแต่เราจะไม่ทะเลาะกัน ...

1013. เริ่มด้วย 
 ถ้าเพียงโลกนี้ไม่มีความรัก ...

1014. เริ่มด้วย  ถ้าหากต้นไม้ไม่มีใบสีเขียว ฉันก็คงจะ ...

1015. เริ่มด้วย  ท้องฟ้าสว่างวาบด้วยฟ้าแลบครั้งใหญ่ ในเสี้ยววินาทีนั้น 

1016. เริ่มด้วย  ทางเดินนั้นเริ่มเบียดแคบเข้า จนต้อง ...

1017. เริ่มด้วย  ทุกอย่างดูรวดเร็วเหลือเกิน เมื่อ ...

1018. เริ่มด้วย  นี่คือเกมส์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเล่น

1019. เริ่มด้วย  นี่คือหนังสือที่สนุกที่สุดที่ฉันเคยอ่าน

1020. เริ่มด้วย  นี่เป็นความผิดพลาดประการหนึ่งในการเลือกมาพักที่นี่ ..

1021. เริ่มด้วย  ในคืนนั้น ...

1022. เริ่มด้วย  ในเช้าหลังวันลอยกระทงกระทงลอยดื่นดาษตามคลอง ...

1023. เริ่มด้วย  ในตอนเช้าตรู่ หมอกหน้าทึบ จนมองไม่เห็นถนน

1024. เริ่มด้วย  ในห้องที่ทั้งรกและมีกลิ่นอับ ...

1025. เริ่มด้วย  บนโต๊ะจัดวางอาหารไว้พร้อมแล้ว จะขาดก็แต่ ...

1026. เริ่มด้วย  มันกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้า ๆ ...

1027. เริ่มด้วย  มันจะดีแค่ไหนนะถ้า  ...

1028. เริ่มด้วย  มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ ...

1029. เริ่มด้วย  มันเป็นเรื่องยากลำบากที่จะต้อง ...

1030. เริ่มด้วย  มันเป็นเสียงที่แปลกประหลาด และชวนขนลุกมาก ...

1031. เริ่มด้วย  เมื่อต้องอยู่ในห้องที่มืดมิด  ...

1032. เริ่มด้วย  เมื่อทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว ...

1033. เริ่มด้วย  ไม่มีใครคัดค้านเรื่องการนั่งพัก ...

1034. เริ่มด้วย  รองเท้าคู่นั้นทั้งเปื่อยทั้งขาด ...

1035. เริ่มด้วย  ระฆังดังขึ้นและนักเรียนก็วิ่งกรูกันออกจากห้อง ...

1036. เริ่มด้วย  หลังจากที่เดินไปตามทางน้ำตื้น ๆ นั้นได้สักครู่หนึ่ง ...

1037. เริ่มด้วย  เหนือขึ้นไปคือเมฆขาวที่ลอย ...

1038. เริ่มด้วย 
การโกหก เป็นเรื่องน่าเชื่อ ยิ่งกว่าความจริง โดยเฉพาะ ...

1039. เริ่มด้วย 
ครั้งหนึ่งเคยมีทะเลสาบขนาดใหญ่ที่นี่ ...


1040. เริ่มด้วย 
จู่ ๆ ก็เหมือนเกาะนั้นมันโผล่ขึ้นมาเฉย ๆ จากหนองน้ำสีม่วง ...

1041. เริ่มด้วย 
ชิงช้าสวรรค์เริ่มหมุนเมื่อเสียงเพลงขึ้น ...

1042. เริ่มด้วย 
ที่พักริมทางเป็นเพียงเพิงไม้พุ ๆ 

1043. เริ่มด้วย 
ในที่สุดคลื่นยักษ์ก็ซัดเอาเรือลำนั้นแตกเป็นชิ้น ๆ 

1044. เริ่มด้วย 
ในที่สุดหิมะก็ตก ...

1045. เริ่มด้วย 
ภายใต้แสงจันทร์สิ่งของทุกอย่างเหมือนจะเปล่งแสงระยิบระยับ

ออกมา ... 

1046. เริ่มด้วย 
รถชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างจัง ...

1047. เริ่มด้วย 
เรื่องของแม่มดและเวทมนตร์ยังเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันไม่สิ้นสุด ...

1048. เริ่มด้วย 
และแล้วเดือนธันวาคมก็มาถึง ...

1049. เริ่มด้วย 
เสียงกระซิบดังซ้ำซากไปมา มันดังมาจากทุกทิศทุกทาง ...

1050. เริ่มด้วย
ความอบอุ่นจากแสงแดดในตอนเช้า ทำให้ ...  

1051. เริ่มด้วย
เชือกเส้นนั้นบิดเป็นห่วงเหมือนเลขหก ... 

1052. เริ่มด้วย
มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในห้องเรียนชั่วโมงภาษาไทย ...  

1053. เริ่มด้วย
ลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ มาพร้อมกับสายฝน ...   

101  เรื่องของฉัน ...

1054. เริ่มด้วย  ความจริงฉันก็นึกเสียดายอยู่เหมือนกันว่า ...

1055. เริ่มด้วย  ฉันกำลังฝันว่า ...

1056. เริ่มด้วย  ฉันกินอาหารมื้อสุดท้ายเมื่อเย็นวานนี้ ...

1057. เริ่มด้วย  ฉันเกลียดที่ ...

1058. เริ่มด้วย  ฉันขอสัญญา ...ไม่ละ .. ขอสาบานเลยดีกว่าว่า ...

1059. เริ่มด้วย  ฉันพยายามที่จะ ...

1060. เริ่มด้วย  ฉันไม่เคยกลัวคำสาปแช่ง ...

1061. เริ่มด้วย  ฉันไม่เคยรู้เลยว่า ...

1062. เริ่มด้วย  ฉันไม่เคยสงสัยเลยว่า  ...

1063. เริ่มด้วย  ฉันไม่เคยสังเกตเลยว่า ...

1064. เริ่มด้วย  ฉันไม่เคยเห็น ...

1065. เริ่มด้วย  ฉันไม่ต้องการ ...

1066. เริ่มด้วย  ฉันไม่ต้องการที่จะมา ...

1067. เริ่มด้วย  ฉันไม่ประหลาดใจเลยว่า ...

1068. เริ่มด้วย  ฉันไม่อยากจะคิดเลยว่า ...

1069. เริ่มด้วย  ฉันรักหนังสือเล่มนี้มาก ...

1070. เริ่มด้วย  ฉันคงจะลาออกจากงานนี้ถ้า ...

1071. เริ่มด้วย  ฉันจะไม่บอกใครว่า ..

1072. เริ่มด้วย  ฉันต้องการ ...

1073. เริ่มด้วย  ฉันเบื่อที่จะ ...

1074. เริ่มด้วย  ฉันเป็นคนป่วย ...

1075. เริ่มด้วย 
ฉันควรจะรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่...

1076. เริ่มด้วย 
ฉันได้ทำลายความหวังของตัวเองลงอีกแล้ว ...

1077. เริ่มด้วย 
ฉันไม่เคยคิดเลยว่า จะได้มางานศพของตัวเอง ...  

1078. เริ่มด้วย  ในที่สุดฉันก็มาถึง ...

1079. เริ่มด้วย  ในวันเกิดครบสิบเจ็ดของฉัน ...

1080. เริ่มด้วย ถ้าเพียงแต่ฉันไม่เคยพบเขามาก่อน ...

1081. เริ่มด้วย.  ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องโชคชะตามาก่อน ...

1082. เริ่มด้วย   ฉันกรีดร้องเมื่อ ...

1083. เริ่มด้วย   ฉันกลั้นหัวเราะแทบตาย เมื่อตอนที่ ...

1084. เริ่มด้วย   ฉันกล่าวคำว่า ไม่ ได้ยากมาก แม้ว่าบางครั้งจะทำให้ฉัน ... 

1085. เริ่มด้วย   ฉันกำลังเดินเตะทรายที่ชายหาดเล่น ...

1086. เริ่มด้วย   ฉันกำลังร้องเพลงกับเพื่อน ๆ อย่างสนุกสนาน แล้วเสียงปืนก็ดัง

ขึ้น ...

1087. เริ่มด้วย   ฉันเกลียดการเสแสร้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...

1088. เริ่มด้วย   ฉันโกรธที่ ...

1089. เริ่มด้วย   ฉันคงจะ ผัดวันประกันพรุ่ง อีกไม่ได้แล้ว

1090. เริ่มด้วย   ฉันคงหน้าแดงด้วยความอายเมื่อ ...

1091. เริ่มด้วย   ฉันใจหายวาบ เมื่อหลุดปากออกไปว่า ...

1092. เริ่มด้วย   ฉันเดินออกมาหน้าประตูเพื่อ ...

1093. เริ่มด้วย   ฉันต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยว่า ...

1094. เริ่มด้วย   ฉันตอบรับคำชวนของเพื่อนไปแล้ว แต่ ...

1095. เริ่มด้วย   ฉันพูดไม่ออก ที่ ...

1096. เริ่มด้วย   ฉันมองเงาตัวเองในกระจกที่สะท้อนให้เห็น ...

1097. เริ่มด้วย   ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นการเข้าใจผิดที่ ...

1098. เริ่มด้วย   ฉันไม่เคยประหม่าเท่านี้มาก่อน ...

1099. เริ่มด้วย   ฉันไม่เคยเห็นด้วยเลยว่า ...

1100. เริ่มด้วย   ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า เรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับฉัน ...

1101. เริ่มด้วย   ฉันร้องเตือนไม่ทันเสียแล้วเมื่อ ...

1102. เริ่มด้วย   ฉันรู้สึกรำคาญที่ต้องคอยเฝ้ามอง ...

1103. เริ่มด้วย   ฉันหยุดไม่ได้เมื่อ ...

1104. เริ่มด้วย   ฉันหันกลับไปมองบ้านนั้นอีกครั้ง ก่อนที่จะ ...

1105. เริ่มด้วย   แดดร้อนจนฉันใกล้จะคลั่ง ...

1106. เริ่มด้วย   ถ้าฉันเดาไม่ผิด ตอนนี้ ...

1107. เริ่มด้วย   ฝนตกหนักในตอนเช้าที่ฉันกำลัง  ...

1108. เริ่มด้วย  แค่นี้ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้ว ...

1109. เริ่มด้วย  ฉันกำลังเขียนจดหมายถึง ...

1110. เริ่มด้วย  ฉันกำลังจะตาย ...

1111. เริ่มด้วย  ฉันกำลังซ่อนตัวอยู่ ในตอนที่ ...

1112. เริ่มด้วย  ฉันกำลังรอใครคนหนึ่ง ...

1113. เริ่มด้วย  ฉันคงจะตื่นเช้าผิดปกติในวันนี้ ...

1114. เริ่มด้วย  ฉันคงจะลืมเงินเอาไว้ที่ ...

1115. เริ่มด้วย  ฉันเคยถูกเตือนเสมอว่า สุภาพสตรีไม่ควร ...

1116. เริ่มด้วย  ฉันเคยสงสัยบ่อยครั้งว่า ...

1117. เริ่มด้วย  ฉันต้องลงมือทำอะไรสักอย่างก่อนที่ ...

1118. เริ่มด้วย  ฉันต้องออกจากห้องนี้ภายในห้านาที ก่อนที่ ...

1119. เริ่มด้วย  ฉันนั่งนิ่ง ในขณะที่ ...

1120. เริ่มด้วย  ฉันปรารถนาที่จะ ...

1121. เริ่มด้วย  ฉันมัวแต่มองเด็กคนนั้นจนทำให้ ...

1122. เริ่มด้วย  ฉันไม่กล้าที่จะบอกแม่ว่า ...

1123. เริ่มด้วย  ฉันไม่ควรตกใจที่ ...

1124. เริ่มด้วย  ฉันไม่เคยฝันว่าจะได้มาเที่ยวในสถานที่แบบนี้เลย ...

1125. เริ่มด้วย  ฉันไม่รู้จะหาอะไรมาเป็นข้ออ้างในการ ...

1126. เริ่มด้วย  ฉันไม่สามารถทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เลย แม้ว่า ...

1127. เริ่มด้วย  ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริง ...

1128. เริ่มด้วย  ฉันรีบร้อนเดินจน ...

1129. เริ่มด้วย  ฉันรู้สึกใจหายเมื่อ ...

1130. เริ่มด้วย  ฉันเริ่มจะเชื่อแล้วว่า นรกมีจริง ...

1131. เริ่มด้วย  ฉันเริ่มผิวปาก เมื่อ ...

1132. เริ่มด้วย  ฉันเลือกไม่ถูกระหว่าง ...

1133. เริ่มด้วย  ฉันว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลที่ ...

1134. เริ่มด้วย  ฉันเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วที่จะ ...

1135. เริ่มด้วย  ถ้าฉันต้องแต่งงาน ...

1136. เริ่มด้วย  ในที่สุดฉันก็ต้องเอ่ยปากชวน ...

1137. เริ่มด้วย   ฉันกำลังวิ่งหนี ...

1138. เริ่มด้วย   ฉันเกลียดการเป็นคนแพ้ ...

1139. เริ่มด้วย   ฉันควรจะเลิกฝันล้ม ๆ แล้ง ๆ เสียทีว่า ...

1140. เริ่มด้วย   ฉันคิดว่าฉันเจอผี ...

1141. เริ่มด้วย   ฉันเคยนึกอยากจะขโมย  แต่ ...

1142. เริ่มด้วย   ฉันเคยสงสัยว่า ...

1143. เริ่มด้วย   ฉันได้ยินเสียงกระซิบว่า ...

1144. เริ่มด้วย   ฉันตกตะลึง ร้องไม่ออก เมื่อ ...

1145. เริ่มด้วย   ฉันฝันร้ายอีกแล้ว ...

1146. เริ่มด้วย   ฉันไม่กล้าที่จะออกจากห้อง ...

1147. เริ่มด้วย   ฉันไม่เคยมีประสพการในการขึ้นเครื่องบินมาก่อน ...

1148. เริ่มด้วย   ฉันไม่ชอบตอนที่ ...

1149. เริ่มด้วย   ฉันไม่ได้บ้านะที่  ...

1150. เริ่มด้วย   ฉันรู้สึกท้อแท้ที่รู้ว่า ...

1151. เริ่มด้วย   ฉันเริ่มรู้สึกเสียใจนิดหน่อยที่ ...

1152. เริ่มด้วย   ฉันว่าเรื่องนี้มันน่าเบื่อจริง ๆ  ...

1153. เริ่มด้วย   ฉันอยากเขียนเรื่องเกี่ยวกับ ...

1154. เริ่มด้วย   ฉันอยากบอกทุกคนว่า ..

101  เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้

1155. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
เซ็งชะมัด  ! 

1156. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้       
 ความพยาบาท

1157. เขียน เกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
การแก้แค้น

1158. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ผจญภัย

1159. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ทะเยอทะยาน

1160. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
เหม็นสาบ

1161. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ตกต่ำ

1162. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ทะเลเดือด

1163. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ฟ้าคลั่ง

1164. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้  
โดนเหยียบ

1165. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ฆ่าปิดปาก

1166. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
สิทธิมนุษยชน

1167. เขียน เกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ฆาตกร

1168. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ค้างค้าวดูดเลือด

1169. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
เบญจเพส

1170. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
 ตะบึงตะบอน

1171. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
สุภาพบุรุษ

1172. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ผีเสื้อสมุทร

1173. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้  
นกสีเหลือง

1174. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
แหกโค้ง  

1175. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
เวรตะไล

1176. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ไม่ซื่อสัตย์

1177. เขียน เกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
ชู้  

1178. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
มือที่สาม   

1179. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
ท้องไม่มีพ่อ  

1180. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
อนาจาร  

1181. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
คู่แข่ง   

1182. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
บัดซบ  

1183. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ไร้ยางอาย   

1184. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
เกลียด  

1185. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ร้อยเล่ห์   

1186. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ระเบียบจัด   

1187. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
สาวแก่  

1188. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้  
เฒ่าหัวงู 

1189. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ปากจัด   

1190. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
เห็นแก่ตัว  

1191. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
คนบาป  

1192. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
อารมณ์ร้าย

1193. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
งี่เง่า

1194. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
โกหก

1195. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
รักต้องห้าม

1196. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
เดี๋ยวสวย !

1197. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ร้อนตับแตก

1198. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
เย็นถึงขั้ว   

1199. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ไร้มนุษยธรรม

1200. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
คลื่นกระทบฝั่ง  

1201. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
คลุกวงใน  

1202. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้  
เครื่องเล่น 

1203. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
งก ๆ เงิ่น ๆ 

1204. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
งาบ

1205. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
อาฆาต  

1206. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้  
ดื้อรั้น 

1207. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้  
ตาต่ำ 

1208. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 

1209. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ไอ้ขี้เหล้า  

1210. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
เวรกรรม  

1211. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
การพนัน  

1212. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
หน้าแตก   

1213. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
หน้ามืด

1214. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
รวบหัวรวบหาง  

1215. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ใจดำ

1216. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
เลือดเย็น  

1217. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
วูบวาบ   

1218. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
หมาไม่แดก  

1219. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
หมัดเด็ด  

1220. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
หย่า  

1221. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
ยั่วยวน  

1222. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้  
ซื่อจนเซ่อ 

1223. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
คลั่งไคล้   

1224. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
น้ำใต้ศอก  

1225. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
ปากกัดตีนถีบ  

1226. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ศรัทธา

1227. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
ดื้อรั้น

1228. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
เอาตัวรอด

1229. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ปลอดภัยมั่นคง

1230. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
กลั่นแกล้ง

1231. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
จอมปลอม

1232. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
โกง

1233. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
กลัว

1234. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ขุ่นเคือง

1235. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ผ่อนคลาย

1236. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
เป้าสายตา 
  

1237. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ขวยเขิน   


1238. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
มั่นใจ
  

1239. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
กระแอม
   

1240. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ถอนใจเฮือก
  

1241. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
ค้อนขวับ
 

1242. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
กระตือรือร้น
 

1243. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
ควบม้า
  

1244. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
โล่งอก 
 

1245. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ยักไหล่
 

1246. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
จบบริบูรณ์ 
 

1247. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
เยื่อใย 
 

1248. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
พยักเพยิด  

1249. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้   
ลักพา

1250. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ตัวประกัน 
 

1251. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ตกกระไดพลอยโจน  


1252. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้
ไม่คาดฝัน  
 

1253. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้ 
ตัวแข็ง
 

1254. เขียนเกี่ยวกับคำ ๆ นี้  
พับผ่าสิ! 

1255. เขียนเกี่ยวกับคำ  ๆ นี้ 
โชคชะตา

"Having imagination, it takes you an hour to write a paragraph that, if you were unimaginative, would take you only a minute."


Franklin P. Adams, Half a Loaf, 1927

201 เขียนเกี่ยวกับสถานที่ในบรรยากาศที่กำหนดให้

1256. ปราสาทหินสีแดง / ให้ความรู้สึก สนุกสนาน

1257. ห้องในโรงแรม / ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งสะดวกสบาย

1258. กระท่อมร้าง /ให้ความรู้สึก  เงียบเหงา

1259. ห้องเรียน / ให้ความรู้สึก เบื่อหน่าย

1260. ห้องแต่งตัวเจ้าสาว / ให้ความรู้สึกสับสนวุ่นวาย

1261. บ้านคนแคระ / ให้ความรู้สึกน่าสนุกสนาน

1262. ห้องซ้อมดนตรี / ให้ความรู้สึกน่าตื่นเต้น สะพรึงกลัว

1263. ห้องส่วนตัวของเด็กวัยรุ่น / ให้ความรู้สึก น่าสงสัย

1264. บนเรือข้ามฟาก / ให้ความรู้สึก สับสน วุ่นวาย

1265. ใต้ต้นไม้ใหญ่ / ให้ความรู้สึก น่าสะพรึงกลัว

1266. ห้องทำงาน / ให้ความรู้สึก น่าเกรงขาม

1267. ถนนลูกรัง / ให้ความรู้สึก ร้อนลำบาก

1268. บนสะพานสูง/ให้ความรู้สึก โดดเดี่ยว

1269. ห้องต้นรำ / ให้ความรู้สึก สนุกสนาน

1270. เกาะกลางทะเล / ให้ความรู้สึก ลึกลับ น่าสงสัย

1271. หอพักเก่า /ให้ความรู้สึก ลึกลับน่าสะพึงกลัว

1272. ตึกสูง / ให้ความรู้สึก ทันสมัย จอแจ

1273. สระน้ำ / ให้ความรู้สึกเงียบสงบ

1274. ทุ่งหญ้า / ให้ความรู้สึก เวิ้งว้าง 

1275. ใต้ทะเล / ให้ความรู้สึก เยือกเย็น สงบ

1276. ภูเขา / ให้ความรู้สึก เยือกเย็น อ้างว้าง

1277. ทะเลทราย / ให้ความรู้สึก ลึกลับมีเสน่ห์

1278. ในถ้ำ / ให้ความรู้สึก สับสน กระวนกระวาย

1279. ซากบ้านที่ถูกไฟไหม้ /ให้ความรู้สึก ท้อแท้ สิ้นหวัง

1280. สุสาน / ให้ความรู้สึก หดหู่ น่าสะพรึงกลัว

1281. คุกใต้ดิน / ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น

1282. ในอุโมงค์ /ให้ความรู้สึก ประหลาดใจ

1283. ห้องนอน / ให้ความรู้สึก หวาดกลัว

1284. สวนสนุก / ให้ความรู้สึก สนุกสนาน

1285. สวนสัตว์ / ให้ความรู้สึก น่าสงสัย สะพรึงกลัว

1286. โรงภาพยนตร์ / ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น สนุกสนาน

1287. บนถนน / ให้ความรู้สึก วุ่นวาย หงุดหงิด

1288. ในสวนหลังบ้าน / ให้ความรู้สึก ผ่อนคลาย

1289. บ้านทันสมัย / ให้ความรู้สึก สะดวกสบาย

1290. ห้องครัว /ให้ความรู้สึก อึดอัด

1291. บ้านทรงไทย / ให้ความรู้สึก เงียบเหงา

1292. ห้องจัดเลี้ยง / ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น สนุกสนาน

1293. ในป่าดงดิบ /ให้ความรู้สึก  น่าสะพรึงกลัว

1294. ตึกสีเหลือง  / ให้ความรู้สึก อึมครึม มีความลับ

1295. ซอยแคบ ๆ  / ให้ความรู้สึก มีความหวัง

1296. ถนนที่เต็มไปด้วยน้ำขัง / ให้ความรู้สึก ขยะแขยง

1297. ห้องครัวทันสมัย / ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น มีความสุข

1298. ศาลากลางสวน / ให้ความรู้สึก ร่มรื่น สงบ

1299. ศาลากลางน้ำ / ให้ความรู้สึก ลึกลับ

1300. ห้องสมุด / ให้ความรู้สึก น่าเกรงขาม

1301. ห้องเก็บของ /ให้ความรู้สึก โดดเดี่ยว

1302. บ่อน้ำลึก  / ให้ความรู้สึก น่ากลัว

1303. สนามเด็กเล่น/ ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งสะดวกสบาย

1304. โรงพยาบาล /ให้ความรู้สึก  เงียบเหงา

1305. ห้องใต้หลังคา /ให้ความรู้สึก  อบอุ่น

1306. ร้านขายเครื่องสำอาง / ให้ความรู้สึก ตื่นเต้นเร้าใจ

1307. สวนดอกไม้สีแดง / ให้ความรู้สึก กระตือรือร้น

1308. ห้องแต่งตัวดารา / ให้ความรู้สึกสับสนวุ่นวาย

1309. ร้านขายอาหาร / ให้ความรู้สึก เงียบเหงา

1310. ยานอวกาศ / ให้ความรู้สึกลึกลับ น่าสงสัย

1311. ถ้ำใต้น้ำ / ให้ความรู้สึก น่าตื่นเต้น ยินดี

1312. เรือไวกิ้ง  / ให้ความรู้สึก สิ้นหวัง

1313. อุโมงค์น้ำท่วม / ให้ความรู้สึกลึกลับ 

1314. หอคอย / ให้ความรู้สึก โดดเดี่ยว

1315. ร้านขายเหล้า / ให้ความรู้สึก สนุกสนาน

1316. ชายหาด / ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งสะดวกสบาย

1317. สระน้ำสีเขียว /ให้ความรู้สึก  มีพลัง มีชีวิตชีวา

1318. ห้องเก็บโครงกระดูก / ให้ความรู้สึก สนุกสนาน

1319. ห้องประดิษฐ์หุ่นยนตร์ / ให้ความรู้สึก ขุ่นข้อง คับแค้น

1320. พิพิธภัณฑ์สัตว์ประหลาด  / ให้ความรู้สึก ตื่นเต้นเร้าใจ

1321. ห้องทดลองสัตว์แปลก ๆ  / ให้ความรู้สึก สับสน วุ่นวาย

1322. ห้องเรียนเวทมนตร์ / ให้ความรู้สึก เงียบสงบ

1323. ห้องทำงานของครูใหญ่  / ให้ความรู้สึก น่าเกรงขาม

1324. โรงเรียนสอนเวทมนตร์  / ให้ความรู้สึกลึกลับ น่าสะพรึงกลัว

1325. โบสถ์เก่า/ให้ความรู้สึก โดดเดี่ยว ลึกลับ

1326. ปราสาทแก้วผลึก / ให้ความรู้สึก น่าสงสัย

1327. ลานสเกต  / ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งสะดวกสบาย

1328. ถ้ำมังกร  /ให้ความรู้สึก  เงียบเหงา

1329. หลุมใหญ่กลางป่า  / ให้ความรู้สึก น่าสงสัย ตื่นเต้น

1330. ทางลับใต้ปราสาท / ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น มีความหวัง

1331. เหมืองเพชร  / ให้ความรู้สึก เยือกเย็น เจ็บปวด

1332. โรงแรมกลางทะเลทราย / ให้ความรู้สึก สับสน วุ่นวาย

1333. ที่พักคนเดินทาง / ให้ความรู้สึก น่าสะพรึงกลัว

1334. เรือดำน้ำ / ให้ความรู้สึก ลึกลับน่าสะพรึงกลัว

1335. ห้องโถง / ให้ความรู้สึก โอ่อ่า ตระการตา

1336. บ้านบนต้นไม้  /ให้ความรู้สึก โดดเดี่ยว

1337. ห้องจัดแสดงเครื่องเพชร  / ให้ความรู้สึก สนุกสนาน

1338. บาร์ / ให้ความรู้สึก น่าแปลกใจ

1339. ปราสาทน้ำแข็ง  /ให้ความรู้สึก น่าสะพรึงกลัว

1340. ตึกโลหะ  / ให้ความรู้สึก ลึกลับ

1341. ห้องสมุดน้ำแข็ง  / ให้ความรู้สึกสับสนวุ่นวาย

1342. ห้องโถงเก็บสัตว์ถูกดอง   / ให้ความรู้สึก น่าสงสัย ลึกลับ

1343. หุบเขาหมอกควัน / ให้ความรู้สึก สับสน วุ่นวาย

1344. ทางเดินขึ้นเขา / ให้ความรู้สึก น่าสะพรึงกลัว

1345. คลองน้ำสีเหลือง / ให้ความรู้สึกน่าสนใจ ประหลาดใจ

1346. เรือรบ  / ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น กระตือรือร้น

1347. ศูนย์ทดลองพันธุกรรมพืช /ให้ความรู้สึก น่าสะพรึงกลัว

1348. สนามกีฬา / ให้ความรู้สึก สนุกสนาน

1349. หอคอยที่อยู่บนยอดแหลมของภูเขา / ให้ความรู้สึก ตื่นตาตื่นใจ

1350. สวนสาธารณะหลังวันฝนตก  /ให้ความรู้สึก สดชื่น

1351. บ้านที่ถูกน้ำท่วม  / ให้ความรู้สึก หดหู่ท้อแท้

1352. กระโจมที่อยู่กลางทะเลทราย / ให้ความรู้สึก  อ่อนล้า

1353. ทะเลขยะ / ให้ความรู้สึก น่าสงสัย

1354. ท่าเรือ / ให้ความรู้สึก สับสน วุ่นวาย

1355. สถานกักกันมนุษย์ต่างดาว  / ให้ความรู้สึก อึกทึก วุ่นวาย

1356. สนามบิน  / ให้ความรู้สึก พลุกพล่าน ตื่นกลัว

1357. บนรถทัวร์ / ให้ความรู้สึก ร้อนลำบาก

1358. ถ้ำไข่มุก  / ให้ความรู้สึก ตื่นตาตื่นใจ สนุกสนาน

1359. ทะเลสาบเกล็ดเกลือ / ให้ความรู้สึก ประหลาด พิศวง

1360. หุบเขาที่แห้งแล้ง  /ให้ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ท้อแท้

1361. ภูเขาที่มีหิมะปกคลุม  / ให้ความรู้สึกเยือกเย็นโดดเดี่ยว

1362. ภูเขาไฟในขั้วโลกเหนือ  / ให้ความรู้สึกอึดอัด ร้อนรน

1363. ภูเขาหินปูน   / ให้ความรู้สึก น่าหลงใหล 

1364. บ่อน้ำในถ้ำ / ให้ความรู้สึก ตื่นตะลึง กลัว

1365. ปราสาทหินในทะเลทราย / ให้ความรู้สึก ตื่นตาตื่นใจ สงสัย

1366. ป่าหิน / ให้ความรู้สึก น่าสนใจ ประหลาดใจ

1367. ทุ่งแท่งน้ำแข็ง  / ให้ความรู้สึก สยดสยอง

1368. หอคอยปีศาจ /ให้ความรู้สึก น่าสะพรึงกลัว ท้าทาย

1369. ทะเลโคลนเดือด / ให้ความรู้สึกลึกลับ หวาดกลัว

1370. ภูเขากิ้งก่า / ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น อยากค้นหา

1371. ถ้ำพ่นควัน  /ให้ความรู้สึก งุนงง ตื่นตาตื่นใจ

1372. หมู่บ้านโพรงหิน  / ให้ความรู้สึก ประหลาดใจ เหลือเชื่อ

1373. ทะเลสาบซากนก / ให้ความรู้สึก น่าสะพรึงกลัว

1374. ทุ่งดอกไม้พิษในหุบเขา / ให้ความรู้สึก ดึงดูดใจ

1375. คลื่นทะเลทรายใต้แสงดาว / ให้ความรู้สึก เงียบสงบ มีสันติ

1376. หนองน้ำสีม่วง  / ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น สนุกสนาน

1377. ขุนเขากลางหมอกเขียว  / ให้ความรู้สึก แปลก มีพลัง

1378. เนินทรายสีแดงกลางทุ่งหญ้าสีน้ำตาล / ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์น่าหลงใหล

1379. น้ำตกน้ำแข็ง/ให้ความรู้สึก สนใจ อยากรู้ อยากเห็น

1380. เกาะภูตผี  / ให้ความรู้สึก สนุกสนาน

1381. หอคอยหิน / ให้ความรู้สึก น่าแปลกใจ

1382. หุบเขามรณะ  /ให้ความรู้สึก น่าสะพรึงกลัว

1383. ทะเลทรายเย็น  / ให้ความรู้สึก ลึกลับ

1384. ทุ่งหินร้าง  / ให้ความรู้สึกสับสนวุ่นวาย

1385. บ่อน้ำพุร้อน   / ให้ความรู้สึก อบอุ่น สบาย

1386. หุบผาหมอกพิษ / ให้ความรู้สึก ลึกลับ น่ากลัว

1387. ภูเขาสี่เหลี่ยมกลางทะเลน้ำแข็ง / ให้ความรู้สึก น่าตื่นตาตื่นใจ

1388. ทะเลสาบหินปูน / ให้ความรู้สึกน่าสนใจ ประหลาดใจ

1389. ภูเขาปกคลุมด้วยหมอกขาว  / ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น กระตือรือร้น

1390. เกาะไอหมอก /ให้ความรู้สึก น่าสะพรึงกลัว

1391. ป่าเสาหินในทะเลทราย / ให้ความรู้สึก สนุกสนาน

1392. เกาะทรายดำ / ให้ความรู้สึก ตื่นตาตื่นใจ อันตราย

1393. โพรงถ้ำสีทอง  /ให้ความรู้สึก สดชื่น

1394. ยอดเขาหินปกคลุมด้วยหิมะ  / ให้ความรู้สึก หดหู่ท้อแท้

1395. ภูเขาทรง ปีรามิดกลางทะเลทรายเย็น / ให้ความรู้สึก  น่าตื่นเต้นสนุกสนาน

1396. ถ้ำสีรุ้ง / ให้ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ มีความสุข

1397. ป่าสีน้ำตาล / ให้ความรู้สึก ลึกลับ น่ากลัว

1398. เกาะหมอผี  / ให้ความรู้สึก อึกทึก วุ่นวาย

1399. บ้านเปลือกหอยใต้น้ำ  / ให้ความรู้สึก อบอุ่น สบาย

1400. ร้านขนมปังกลางป่าดงดิบ / ให้ความรู้สึก อบอุ่น น่าสงสัย

1401. โรงแรมผีสิง /ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น สนุกสนาน

1402. บึงน้ำอุ่น  / ให้ความรู้สึกสับสนวุ่นวาย

1403. สระเล็กสีเขียว / ให้ความรู้สึก น่าแปลกใจ

1404. ดินแดนที่หิมะมา บรรจบกับทะเลทราย  /ให้ความรู้สึก น่าพิศวง

1405. เกาะขนมเค้กกลางทะเลสาบสีเขียวอ่อน  / ให้ความรู้สึก อบอุ่น มีความสุข

1406. เกาะศักดิ์สิทธิ์ / ให้ความรู้สึกน่าเกรงขาม

1407. บ่อน้ำร้อนสีรุ้ง   / ให้ความรู้สึก น่าสงสัย ลึกลับ

1408. หนองน้ำโคลนเดือด / ให้ความรู้สึก สับสน วุ่นวาย

1409. น้ำตกสีรุ้งกลางเขาเขียว / ให้ความรู้สึก สดชื่น มีความสุข

1410. สระบัวน้ำใส / ให้ความรู้สึกน่าสนใจ ประหลาดใจ

1411. สุสานมังกร   / ให้ความรู้สึก น่ากลัว

1412. ถ้ามหาสนุก /ให้ความรู้สึก ตื่นเต้นกระตือรือร้น

1413. หุบเขาคลองน้ำแข็ง / ให้ความรู้สึก สนุกสนาน

1414. ห้องนั่งเล่นในบ้านร้าง / ให้ความรู้สึก อบอุ่น น่าสบาย

1415. ทะเลวิญญาณ  /ให้ความรู้สึก น่าสยดสยอง

1416. ตึกเก่าท่ามกลางพายุ  / ให้ความรู้สึก มั่นคง มีพลัง

1417. ปราสาทดอกไม้ / ให้ความรู้สึก  สบาย มีความสุข

1418. ห้องปรุงยา / ให้ความรู้สึก น่าสงสัย

1419. ห้องออกกำลังกาย / ให้ความรู้สึก สับสน วุ่นวาย

1420. ลานฝึกสัตว์ประหลาด  / ให้ความรู้สึก อึกทึก วุ่นวาย

1421. ภูเขาไฟเย็น  / ให้ความรู้สึกน่าแปลกใจ สงสัย

1422. สถานีรถไฟใต้ดิน / ให้ความรู้สึก เงียบสงบ

1423. ทะเลหัวกะโหลก /ให้ความรู้สึก น่าสนุกสนาน ตื่นเต้น

1424. เวทีแฟชั่นโชว์  / ให้ความรู้สึกหรูหรา อลังการ

1425. ป่าน้ำพุ  / ให้ความรู้สึก น่าแปลกใจ สนุกสนาน

1426. ห้องจัดเลี้ยงแต่งงาน /ให้ความรู้สึก อบอุ่น มีความสุข

1427. บึงหญ้าหัวคน  / ให้ความรู้สึก ตลก แปลก ๆ

1428. ทะเลสาบน้ำหวาน  / ให้ความรู้สึกสนุกสนานวุ่นวาย

1429. ห้องครัวใต้ดิน   / ให้ความรู้สึก น่าแปลกใจ 

1430. แม่น้ำชอกโกแลต / ให้ความรู้สึก สับสน วุ่นวาย

1431. ศาลเจ้า / ให้ความรู้สึก น่าสะพรึงกลัว

1432. ถ้ำม่านน้ำสีแดง  / ให้ความรู้สึกน่าสนใจ ประหลาดใจ

1433. เรือสำราญ  / ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น กระตือรือร้น

1434. เรือไม้ดำ /ให้ความรู้สึก น่าสะพรึงกลัว

1435. คฤหาสน์หน้ากาก / ให้ความรู้สึก ลึกลับ สนุกสนาน

1436. ทางเดินไปสู่ลานประหาร / ให้ความรู้สึก ตื่นตาตื่นใจ

1437. บนถนนวันฝนตกหนัก  /ให้ความรู้สึก หงุดหงิด

1438. ไร่องุ่นในฤดูร้อน  / ให้ความรู้สึก หดหู่ท้อแท้

1439. สวนส้มในฤดูหนาว  / ให้ความรู้สึกสดชื่น สงบ

1440. ตอนเช้าในฤดูหนาว / ให้ความรู้สึก เยือกเย็นสงบ

1441. หาดทรายใต้แสงดาว / ให้ความรู้สึก เงียบเหงาปนสงบ

1442. คืนพระจันทร์สีเลือดที่หมู่บ้านร้าง  / ให้ความรู้สึก ลึกลับ น่ากลัว

1443. ห้องที่ถูกรื้อค้นหาบางอย่าง  / ให้ความรู้สึก ตื่นกลัว

1444. ร้านขายเหล้าหลังการชกต่อยเลิก / ให้ความรู้สึก เงียบสงบ

1445. ห้องนักข่าว /ให้ความรู้สึก วุ่นวาย เอะอะ

1446. โรงพยาบาลที่เกิดโรคระบาด  / ให้ความรู้สึก วุ่นวายแต่อึดอัด

1447. โรงพยาบาลคนโรคจิต / ให้ความรู้สึก น่าแปลกใจ เงียบ

1448. ร้านขายอะไหล่มนุษย์   /ให้ความรู้สึก น่าสะพรึงกลัว

1449. โรงอาหารนักเรียนเวทมนตร์  / ให้ความรู้สึก พลุกพล่าน วุ่นวาย

1450. หอพักผีดิบ  / ให้ความรู้สึก อบอุ่น น่าอยู่

1451. ตึกหุ่นยนตร์   / ให้ความรู้สึก เงียบ แต่อันตราย

1452. ล้อบบี้โรงแรม  / ให้ความรู้สึก สับสน วุ่นวาย

1453. ร้านอาหารริมทะเล / ให้ความรู้สึก สบาย สดชื่น

1454. ตลาดสด / ให้ความรู้สึกสับสน วุ่นวาย

1455. หมู่บ้านคนตาบอด  / ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น กระตือรือร้น

1456. วัดร้าง /ให้ความรู้สึก เยือกเย็น

150 สร้างบุคลิกลักษณะของตัวละครเหล่านี้

1457. ผู้หญิงที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้ชายรัก

1458. เด็กนักเรียนเปิดเทอมใหม่

1459. สาววัยรุ่นชอบเที่ยว

1460. ผู้ชายขี้เหล้าที่สิ้นหวัง

1461. นักธุรกิจที่มุ่งแต่ทำงาน

1462. นายตำรวจที่ซื่อสัตย์

1463. ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ป้ำ ๆ เป๋อ ๆ

1464. นักบัญชีขี้โกง

1465. พนักงานร้านขายเพชรที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้

1466. บรรณารักษ์สาวผู้ร่าเริง

1467. เลขานุการผู้จุ้นจ้าน

1468. เด็กผู้หญิงตาบอด

1469. คนขับรถตุ๊ก ตุ๊ก ขี้บ่น

1470. แม่ค้าปากหวาน

1471. นักข่าวหนุ่มจอมแฉ

1472. นักเขียนนวนิยายรัก

1473. หมอรักษาโรคผิวหนัง

1474. เด็กสาวที่กำลังท้อง

1475. ภรรยาที่มีชู้

1476. สามีที่มีชู้

1477. นักร้องตกอับ

1478. ดาราหนังโป๊

1479. ผู้ชายที่เห็นแก่ตัว

1480. ผู้หญิงที่ขี้อิจฉา

1481. แฟนสาวจอมหึง

1482. แฟนหนุ่มจอมหึง

1483. นักกีฬาที่หลุดอันดับ

1484. ตำรวจสาวกลัวผี

1485. นักโบราณคดีผู้ละโมบ

1486. พ่อค้าชอบเล่นการพนัน

1487. แม่ค้าชอบเล่นหวย

1488. คุณครูสาวที่มีหนี้สินรุงรัง

1489. คุณครูหนุ่มผู้เจ้าชู้

1490. ดาราสาวผู้โด่งดัง

1491. ผู้หญิงที่มีอารมณ์แค้น

1492. เด็กชอบโกหก

1493. ผู้ชายที่บ้าบอล

1494. คนขับแท๊กซี่ขี้เมา

1495. เจ้าสาวที่ท้องก่อนแต่ง

1496. แม่ม่ายที่ต้องดูแลลูกชายวัยรุ่น

1497. นักเลงคุมบาร์ที่รักแม่ที่สุด

1498. หนุ่มขี้คุกที่มีแฟนสวย

1499. หนุ่มจอมกะล่อน

1500. สาวนักตุ๋น

1501. สาวขี้อาย

1502. เด็กอ้วนจอมตะกละ

1503. นักการเมืองผู้มีเบื้องหลังค้ายาเสพติด

1504. วิศวกรหนุ่มผู้ใจร้อน

1505. หนุ่มช่างระแวง

1506. นักข่าวสาวอกหัก

1507. มือปืนสาวที่เย็นชา

1508. มือปืนหนุ่มที่เคร่งขรึม

1509. นักล้วงกระเป๋าที่มีอารมณ์ขัน

1510. คนเฝ้าประตูสวนสนุกที่ใจดี

1511. สาวนักเต้นที่ยั่วยวน

1512. นักมายากลจอมกะล่อน

1513. คนขับรถม้าที่โหดร้าย

1514. หมอตำแยที่สกปรก

1515. นางสนมที่ขี้อิจฉา

1516. หมอผีจอมขมังเวทย์

1517. นักล่าเงินรางวัลที่เก่งกาจ

1518. พิธีกรเกมส์โชว์อารมณ์ดี

1519. ดาราละครที่ไม่มีงานแสดง

1520. นักร้องคาเฟ่ที่ต้องดิ้นรน

1521. เด็กกำพร้าที่ขี้ขลาด

1522. คนในหมู่บ้านคนชราที่แสนเศร้า

1523. หมอสมุนไพรผู้ใจร้อน

1524. ช่างทำรองเท้าผู้เงียบขรึม

1525. ช่างเสริมสวยผู้ทะเยอทะยาน

1526. นักบวชผู้มุ่งมั่น

1527. แม่เลี้ยงจอมบ่น

1528. แม่มดน้อยผู้อยากรู้อยากเห็น

1529. อัศวินผู้เก่งกล้า

1530. หมอดูที่ชอบเดา

1531. คนเลี้ยงม้าที่อ่อนโยน

1532. ดีเจ ผู้ใจร้อน

1533. นักแสดงกายกรรมที่กล้าหาญ

1534. โสเภณีที่ใจดี

1535. นักท่องเที่ยวที่หลงทาง

1536. บอดี้การ์ดผู้เซ่อซ่า

1537. สาวใช้จอมขี้เกียจ

1538. ชาวนาผู้หิวโหย

1539. กรรมกรผู้มุ่งมั่น

1540. เชียร์ลีดเดอร์แสนร่าเริง

1541. นักตีกลองที่เหี้ยมโหด

1542. คนเล่านิทานผู้ยิ้มแย้ม

1543. คนจรจัดที่เลื่อนลอย

1544. ผีจอมอาฆาต

1545. มังกรขี้ขลาด

1546. ตัวตลกที่มีความทุกข์

1547. นักสืบใบ้

1548. เทวดาขี้เมาจอมจุ้น

1549. หมอเสน่ห์ ผู้ขี้อาย

1550. เจ้าหญิงดินแดนลึกลับผู้เย็นชา

1551. เจ้าชายแห่งทะเลทรายผู้ทระนง

1552. คนขายของเถื่อนที่มีตาเดียว

1553. นกเหล็กชั่วร้าย

1554. ค้างคาวดูดเลือดที่สายตาสั้น

1555. หุ่นยนต์สมองเสื่อม

1556. สร้างพืชและสัตว์ในจินตนาการ

1557. ต้นไม้กินคน

1558. ต้นไม้จอมโกหก

1559. ต้นไม้แห่งความโกรธ

1560. ต้นไม้แห่งความตาย

1561. ต้นไม้แห่งชีวิต

1562. ต้นไม้หลงทิศ

1563. ต้นไม้ชอบติดตาม

1564. ต้นไม้เจ้าอารมณ์

1565. ต้นไม้สองเพศ

1566. ต้นไม้จอมแฉ

1567. ต้นไม้หัวเราะ

1568. ต้นไม้หิวโหย

1569. ต้นไม้แห่งสิ่งตรงข้าม

1570. ต้นไม้เรียกฝน

1571. ต้นไม้ร้อยคำถาม

1572. ต้นไม้แห่งความท้อแท้

1573. ต้นไม้นักรบ

1574. ต้นไม้อวยพร

1575. ต้นไม้โหยหวน

1576. ดอกไม้แห่งความรัก

1577. ดอกไม้ระลึกชาติ

1578. ดอกไม้ลบความจำ

1579. ดอกไม้แห่งความเจ็บปวด

1580. ดอกไม้ย้ำความกลัว

1581. ดอกไม้เจ้าแห่งความฝัน

1582. ดอกไม้เจ้าดนตรี

1583. ดอกไม้หัวแห่งความสุข

1584. ดอกไม้ขี้อิจฉา

1585. ดอกไม้น้ำแข็ง

1586. ดอกไม้ร้อนรุ่ม

1587. สัตว์กินความฝัน

1588. ม้าวิเศษ

1589. แมลงแทะซาก

1590. นกรอบรู้

1591. สัตว์เฝ้าถ้ำ

1592. หนูหวงสมบัติ

1593. ผีเสื้อระลึกชาติ

1594. นกไฟ

1595. มังกรขาหัก

1596. ไดโนเสาร์แคระ

1597. ลิงเจ้าระเบียบ

1598. ปลาสองขา

1599. งูจอมซื่อ

1600. หิ่งห้อยกำพร้า

1601. เสือกระจก

1602. หมาป่าเจ้าเล่ห์

1603. กวางใจบุญ

1604. สุนัขล่องหน

1605. อีกาขี้อิจฉา

1606. เต่าอัจฉริยะ

100 สร้างบทสนทนาต่อไปนี้

1607. ชายขี้เมาสองคนทะเลาะกัน 

1608. การคุยโอ่ระหว่างสองสาวว่าแฟนตัวเองดีกว่าอีกคน

1609. การแบ่งงานกันทำของเพื่อนร่วมห้องที่รู้จักกันครั้งแรก และไม่มีใครอยาก

ขัดห้องน้ำ

1610. การพบหน้ากันครั้งแรกระหว่างพ่อตา กับ ลูกเขย

1611. การพูดคุยระหว่างจิตรกรหนุ่มกับนักเขียนสาวที่โต๊ะอาหาร

1612. ชายหนุ่มที่รับโทรศัพท์ จากสาวที่โทรมาเมานิด ๆ และเข้าใจว่าเป็นเขา

แฟน เธอ 

1613. คนรับใช้ต่างนินทาเจ้านายของตนให้เพื่อนฟัง 

1614. คุณกับแฟนจอดรถถามทาง แต่ไปเจอเอาคนบ้า 

1615. คุณกำลังสงสัยว่าเพื่อนซี้ของคุณจะท้อง 

1616. คุณคิดว่าหลานสาววัยรุ่นของคุณขโมยเงินคุณไป  

1617. คุณทะเลาะกับแฟน เลยมาคุยกับแมวตัวโปรดแบบพูดเองเออเอง 

1618. คุณเป็นนักข่าวไปสัมภาษณ์ดาราดังครั้งแรก 

1619. คุณพยายามห้ามเพื่อนสาวที่จะไปลุยหญิงที่แฟนของเพื่อนควงไปเที่ยว

ด้วย  

1620. คุณยายกำลังเล่าเรื่องความรักความหลังของท่าให้ฟัง คุณคอยขัดคอตลอด

1621. คุณอารมณ์ดีพอที่จะรับโทรศัพท์หนุ่มโรคจิต  

1622. เจ้าสาวผู้ว้าวุ่นถูกแนะนำจากอาสาวผ้ายังเป็นโสดเรื่องการแต่งงาน

1623. ชายสองคนคุยกันเรื่องทัศนะเกี่ยวกับความรัก

1624. ชายหนุ่มกำลังถูกทวงหนี้พนันบอลจากคนกลุ่มหนึ่ง

1625. ชายหนุ่มพยายามบอกรักหญิงสาวที่เขาเคยดูถูกมาก่อน

1626. ชายหนุ่มสารภาพรักหญิงสาวที่คิดว่าเธอมีใจให้เขา 

1627. เด็กชายกำลังคุยกับหญิงชราตาบอดที่ชายทะเล

1628. เด็กสาวพยายามปฏิเสธลูกตื้อของเพื่อนที่จะยืมเงิน 

1629. เธอถูกเพื่อนร่วมงานขโมยความดีความชอบไปเสียหมดจึงโวยวายขึ้น

1630. เธอเป็นเด็กฝึกงานแต่ดันไปทะเลาะกับลูกค้าหัวหน้าเรียกไปพบ  

1631. น้องสาวต้องการทวงเงินที่พี่ชายยืมไปเป็นเวลานาน

1632. นักเรียนสาวกำลังคุยเรื่องวันหยุดสุดสัปดาห์ให้เพื่อนฟัง

1633. นายตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมผู้หญิงให้สารภาพว่าเป็นเธอฆาตกร 

1634. ชายหนุ่มพยายามจีบสาวซึ่งจำไม่ได้ว่าหล่อนเคยเป็นคู่กัดเขามาก่อน  

1635. บทสนทนา พ่อ แม่ ลูก ที่โต๊ะอาหารเช้าในวันหยุดยาว

1636. บทสนทนาของชายที่กำลังข่มขู่ผู้หญิงคนหนึ่ง

1637. บทสนทนาของชายสองคน คนหนึ่งคอยขัดแย้งตลอด

1638. บทสนทนาของเด็กสองคนในห้องมืดที่ต่างพยายามซ่อนความกลัวของตัว

เองเอาไว้

1639. บทสนทนาของเด็กหญิงกับนางฟ้าของเธอ

1640. บทสนทนาของพนักงานดับเพลิงหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว

1641. บทสนทนาของพนักงานหญิงในห้องทำงานที่แอร์เสีย

1642. บทสนทนาของพ่อหม้ายที่พยายามบอกลูกสาวว่าเขาจะแต่งงานใหม่

1643. บทสนทนาของสามีภรรยาที่โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑

1644. บทสนทนาของหญิงชรากับเพื่อนบ้านเมื่อจู่ ๆ เกิดมีงูเหลือมตัวใหญ่เลื้อย

เข้าบ้าน

1645. บทสนทนาที่คุณอยากจะพูดกับเพื่อนในวันพรุ่งนี้

1646. บทสนทนาที่โต๊ะอาหารเช้าของครอบครัวที่แม่กำลังลดความอ้วน

1647. บทสนทนาระหว่าง เด็กชายและเด็กหญิงที่หลงทางอยู่ในป่าด้วยกัน

1648. บทสนทนาระหว่างการประชุมระหว่างผู้จัดการและพนักงานขาย

1649. บทสนทนาระหว่างคนแปลกหน้าที่ติดอยู่ในลิฟท์ด้วยกัน

1650. บทสนทนาระหว่างครูใหญ่ และผู้ปกครองเกี่ยวกับความผิดของเด็กนัก

เรียนเรื่องชู้สาว

1651. บทสนทนาระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งที่ต่างเข้าใจผิดกัน

1652. บทสนทนาระหว่างเด็กวัย ๕ ขวบกับตัวตลกในสวนสนุก

1653. บทสนทนาระหว่างเด็กสาวที่ดูแลหญิงชราหูหนวก

1654. บทสนทนาระหว่างนักข่าวด้วยกันเรื่องความลับของนักการเมืองคนหนึ่ง

1655. บทสนทนาระหว่างนักสืบกับผู้ต้องสงสัยที่ห้องอาหาร

1656. บทสนทนาระหว่างผู้ร้ายกับตัวประกัน

1657. บทสนทนาระหว่างพนักงานใหม่สองคนที่เพิ่งเข้ามาทำงานวันแรก

1658. บทสนทนาระหว่างพี่เลี้ยงเด็ก และคุณแม่ที่แสนจู้จี้

1659. บทสนทนาระหว่างเพื่อนรักที่ไม่ยอมทำรายงานให้อีกฝ่ายหนึ่ง

1660. บทสนทนาระหว่างแม่กับลูกในวันที่ลูกไปโรงเรียนครั้งแรก

1661. บทสนทนาระหว่างแม่บ้านสองคนที่ไปเจอกันที่ร้านขายของชำ

1662. บทสนทนาระหว่างแม่มดกับเด็กผู้ชายจอมซน

1663. บทสนทนาระหว่างสามีและภรรยาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสตรี

1664. บทสนทนาระหว่างหนุ่มสาวเกี่ยวกับเรื่องความหึงหวง

1665. บทสนทนาระหว่างหมอดูกับผู้หญิงที่กำลังกลุ้มใจ

1666. บทสนทนาระหว่างหมอที่ต้องถอนฟันให้เด็กผู้หญิงขี้แยคนหนึ่ง

1667. บทสนทนาระหว่างหมอและพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

1668. บนสนทนาระหว่างคู่ฮันนีมูนที่บังเอิญรถน้ำมันหมดกลางทาง

1669. ผู้จัดการที่ต้องไล่พนักงานที่เป็นเพื่อนเก่าของตัวเองออกจากงาน

1670. ผู้จัดการหนุ่มสัมภาษณ์สตรีวัย ๔๕ ที่อยากจะทำงานในตำแหน่งเลขานุ

การของเขา

1671. ผู้หญิงต่างวัยขับรถชนท้ายกัน

1672. ผู้หญิงที่พยายามบอกแฟนของเธอให้เอาใจใส่เธอมากขึ้น

1673. ฝ่ายชายต้องการถอนหมั้นฝ่ายหญิง 

1674. พนักขายพยายามเกลี้ยกล่อมแม่บ้านคนหนึ่งให้ซื้อจักรเย็บผ้า 

1675. พนักงานขายเห็นเด็กสาวคนหนึ่งขโมยสร้อยในร้านแต่หล่อนแก้ตัวว่า

กำลังจะซื้อ

1676. พนักงานพยายามปฏิเสธการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไขของบริษัท

1677. พ่อที่พยามยามให้กำลังใจลูกชายที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้

1678. พ่อที่สั่งให้ลูกสาวไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัด แต่ลูกสาวไม่อยาก

ไป

1679. พ่อหม้ายที่พยายามบอกลูกสาววัย ๑๕ ว่าเขาจะแต่งงานใหม่

1680. พี่ชายที่อยากให้น้องสาวออกไปข้างนอก เพราะเขานั้นแฟนตัวเองมาที่

ห้อง

1681. พี่น้องแย่งกันเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์  

1682. พี่สาวพยายามสอนน้องชายให้เข้าใจเรื่องการประหยัด

1683. เพื่อนคุณเข้าใจว่าคุณกำลังจะแย่งแฟน เธอ 

1684. เพื่อนที่จากกันไปนานมาพบกันที่งานศพของเพื่อนอีกคนหนึ่ง

1685. เพื่อนรักสองคนกำลังกล่าวลากันคนหนึ่งกำลังจะเดินทางไปเรียนต่อต่าง

ประเทศ

1686. แฟนหนุ่มพยายามชี้แจงเหตุผลที่ไปตามนัดไม่ได้ แต่เธอโกรธเกินกว่าจะ

ฟัง  

1687. มีผู้หวังดีโทรศัพท์บอกเรื่องการนอกใจของสามีเธอ แต่เธอไม่สนใจ

1688. เมื่อคุณถูกมอบหมายให้ชี้แจงงานกับพนักงานใหม่ที่เคยเป็นดารามาก่อน

1689. เมื่อจับได้ว่า ภรรยา มีชู้  เขาจึงปลุกเธอขึ้นมาคุยกลางดึก

1690. เมื่อติดอยู่ในลิฟท์กับผู้หญิงสวย หนุ่มขี้อายจึงพยายามหาเรื่องคุย 

1691. แม่คุยกับลูกชายเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

1692. แม่ที่อยากให้ลูกชายทำความสะอาดห้องของตัวเอง

1693. แม่บ้านสองคนพูดถึงดาราคนหนึ่งที่มีข่าวลือว่าเป็นเมียน้อยอาเสี่ย 

1694. แม่พยายามชี้ให้เห็นว่าแฟนหนุ่มของลูกไม่ได้รักจริงหวังแต่ง 

1695. แม่พยายามโน้มน้าวลูกสาวให้แต่งงานกับผู้ชายที่เธอหาให้

1696. แม่-ลูกสาวทะเลาะกันเพราะลูกสาวไปเจาะสะดือมา

1697. แม่หม้ายที่พยายามบอกลูกชายวัย ๑๗ ว่าเธอจะแต่งงานใหม่ 

1698. สาวขี้อายถูกเพื่อนชายชวนไปงานปาร์ตี้

1699. สาวมั่นอยากสารภาพรักเพื่อนหนุ่ม  

1700. สาวไฮโซที่สนิทสนมกันสองคนกำลังถกกันถึงเรื่องแฟนหนุ่มของเพื่อน

อีกคนหนึ่ง

1701. หญิงชราวัย  ๘๐ ปีกับแขกคนอื่น ๆ  ไปงานศพเพื่อนสนิท

1702. หนุ่มขี้โอ่ขอแต่งงานกับหญิงที่เขาสนใจในขณะที่หญิงเบื่อเขาสุด ๆ 

1703. หมอต้องบอกกับคนไข้ว่า เขาเป็นโรคเอดส์

1704. หลังงานปาร์ตี้ที่หญิงสาวหึงแฟนหนุ่มที่แอบไปสนใจสาวสุดฮอตในงาน

1705. อาจารย์ผู้ปกครองต้องแจ้งข่าวให้นักเรียนว่า พ่อแม่ของ เขาได้รับอุบัติเหตุ

เสียชีวิต

1706. นักเรียนเกเรประจำห้องถูกเรียกไปตักเตือนในความผิดที่เขาไม่ได้ทำ
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1707. “ ผมเห็นมันบินได้จริง ๆ นะครับ ”

1708. “ ฉันไปไม่ได้ ”

1709. “ จะบ้าเหรอ ใครจะกล้าทำ ”


1710. “ ถ้าคิดว่าฉันจะยอม ให้คิดใหม่เสียเถอะ ”


1711. “ ไส้เดือนมันต้องกินดิน ”


1712. “ ฉันเดาเอาว่า เธอทำไม่สำเร็จ ”

1713. “ เห็นรั้วไฟฟ้านั่นไหม ? ”


1714. “ อะไรอีกละ ? ”


1715. “ ขอดูหน่อยสิ ? ”


1716. “ เจออะไรใหม่ ๆ ไหม ? ”


1717. “ ฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จ ”


1718. “ จะให้ทำอะไรก็บอกมา ”


1719. “ ถ้าขืนทำอีกนาย  เจอดีแน่”


1720. “ ฉันไม่อนุญาตให้ไป ”

1721. “ ฉันรู้ความลับนั้นแล้ว ”


1722. “ เรื่องมันเป็นยังไง กันแน่ ฮึ ? ”


1723. “ ดีเหลือเกินที่แกกลับมาช่วยเรา ”


1724. “ ช่วยอะไรหน่อยได้ไหม ? ”


1725. “ มันหายไปแล้ว ! ”


1726. “ เขายังอยู่ที่โรงพยาบาล ”


1727. “ มันต้องมีอะไรสักอย่างล่ะที่เธอชอบ ”


1728. “ คลานเร็ว ๆ หน่อยสิวะ ”


1729. “ เรื่องเที่ยวนี่เราถนัด ”


1730. “ นี่เรากาลังหาอะไรกันอยู่แน่ ? ”


1731. “ ฉันจะอยู่นี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ”

1732. “ นายก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเหรอ ?”


1733. “ มันสนุกตรงไหนวะ ? ”


1734. “ ฉันไม่ได้เป็นคนหาเรื่อง ”


1735. “ ฉันนึกว่าแกเป็นลูกกำพร้าเสียอีก ”

1736. “ นี่แกเกิดมาก็อายุสามสิบเลยรึไงวะ ถึงไม่เคยฟังเรื่องนี้ ”


1737. “ แล้วเธอจะชินไปเองแหละ ”


1738. “ ฉันจะพาเธอกลับบ้าน ”


1739. “ เธอหามันเจอหรือเปล่า ? ”


1740. “ โอย ... ขาฉันชาไปหมดแล้ว ”


1741. “ หล่อไม่เบาเลยนะ ว่าไหม ? ”


1742. “ ใครเชื่อเรื่องนี้ก็บ้าแล้ว ”


1743. “ อย่ามายุ่งกับฉัน ”


1744. “ ฉันไม่เคยรู้จักเขามาก่อน ”


1745. “ นี่ เธอทำเองจริง ๆ เหรอ ”


1746. “ ฉันกลัวว่าผนังมันจะล้มลงมา ”


1747. “ พ่อไม่อนุญาตแน่เลย ”


1748. “ ฉันไม่ว่างคืนนี้ ”


1749. “ นั่นไม่ใช่ชื่อจริงของเขา ”


1750. “ อะไร ๆ มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ”


1751. “ พวกเขาจะอยู่นานแค่ไหน ? ”


1752. “ ถ้าไม่โทรไป ฉันคงไม่เห็นหน้าพวกแกละสิ ”


1753. “ อะไรนะ ? เขาแต่งงานแล้ว ”

1754. “ ขอโทษที ว่าอะไรนะ ? ”


1755. “ ฉันจะไม่บอกใครว่าแกอยู่ที่นี่ ถ้า ...”


1756. “ ผมไม่เคยทำร้ายผู้หญิง ”


1757. “ จริงเหรอ ? ”

1758. “ ไปให้พ้น ! ”


1759. “ ฉันไม่เห็นแปลกอะไร ถ้าผู้หญิงจะทำแบบนั้นบ้าง ”


1760. “ ฉันเหนื่อยมากเลย ”


1761. “ ฉันทำกับข้าวไม่เป็น ”


1762. “ เลิกทีได้ไหม ? เรื่องบุหรี่นี่ ”


1763. “ ฉันไม่ยอมเสียคำพูดเด็ดขาด ”


1764. “ ช่วยไม่ได้ ! ”


1765. “ นี่ไม่ใช่กระเป๋าดิฉัน ”


1766. “ เขาเพิ่งออกจากคุก ”


1767. “ ไปเอาคำพูดแบบนี้มาจากไหน ? ”


1768. “ ไม่มีใครอยากเล่นกับแกหรอก ”


1769. “ ถึงไม่อนุญาต ฉันก็จะไป ”


1770. “ ถ้าพี่ชอบเขานัก ก็แต่งกับเขาเองสิ ”


1771. “ เฮ้ย ... เดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอก ”


1772. “ ฉันลาพักร้อนไปแล้ว ”


1773. “ ใครจะไปบ้าง ? ”


1774. “ อะไรอีกเล่า ยัยจอมยุ่ง ? ”


1775. “ อย่าเดินไปไกลนักนะ ”

1776. “ เห็นผู้หญิงคนนั้นไหม ? ”


1777. “ เธอไม่รู้จักคำว่า พลิกแพลง บ้างรึไง ? ”


1778. “ จะบ้าตาย นี่จะต้องให้ป้อนด้วยไหม ? ”


1779. “ พูดอะไร ไม่รู้เรื่อง ”

1780. “ ก็บอกแล้วไง ฉันร้องเพลงไม่เป็น ”


1781. “ ตาแก่นั่นมีแววตาของฆาตกร ”


1782. “ ฉันว่าเรามาถูกทางแล้วละ ”


1783. “ เธอเรียนรู้วิธีนับเลยได้ยังไงจ้ะ ? ”


1784. “ คุณหักหลังฉัน ”


1785. “ เราจะออกเดินทางทันทีที่ฝนหยุด ”


1786. “ ใครบอกว่า ไม่ ”


1787. “ เชื่อเถอะ ไม่มีใครเหมาะเท่านายนั่นหรอก ”


1788. “ ฉันไม่อยากเชื่อว่า เขาจะทิ้งฉันไว้ที่นี่ ”


1789. “ ถ้าไม่รู้จะทำอะไร ก็ไปนอนซะไป ! ”


1790. “ ที่พูดมาทั้งหมดนี่  เพื่ออะไร ? ”


1791. “ ใครปล่อยแกออกมา ”


1792. “ ถ้าขยับนิดเดียว ฉันยิง ”


1793. “ วางแผนกำจัดผมอยู่รึไง ? คนสวย ”


1794. “ เขาจะไม่ใช่คนแปลกหน้า ถ้าเธอได้พบเขา ”


1795. “ ฉันไม่ได้หึง ! ”


1796. “ คุณหลอกใช้ผม ”


1797. “ นั่นเธอคิดว่าจะไปไหน ? ”

1798. “ ลงเป็นอย่างนี้ หน้าไหนจะกล้าบอกคุณ ”


1799. “ ทำไมเธอไม่หันไปดูเองล่ะ ? ”


1800. “ ทำไมฉันต้องบอกเธอด้วย ?”


1801. “ อย่างเธอ อายเป็นด้วยเหรอ ? ”

1802. “ แล้วเราจะได้เห็นกัน ”


1803. “ หุบปาก เลิกพูดเรื่องนี้ ”


1804. “ จะบ่นอีกนานไหมนี่ ”


1805. “ ถ้าไม่ชอบอย่าทำ ก็แค่นั้น คิดมากไปได้ ”


1806. “ ถ้าฉันเป็นเธอนะ ...”


1807. “ แกบ้าแล้ว ”
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1808. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับ หนุ่มอกหักจะกระโดดตึก 

1809. เขียนพาดหัวข่าว เกี่ยวกับ ขี้เมาขับรถชนตาย

1810. เขียนพาดหัวข่าว เกี่ยวบ้านหลังหนึ่งถูกขโมยขึ้นถึงสิบรอบ

1811. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับดาราดังตั้งท้อง

1812. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับแบบสำรวจพบวัยรุ่นเป็นเอดส์มากขึ้น

1813. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วม

1814. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเด็กถูกขี้ยาจับไปเป็นตัวประกัน

1815. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงกระโดดสะพาน

1816. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับนักการเมืองถูกยิงตาย

1817. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการเมือง

1818. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรม

1819. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับฆาตกรรม

1820. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับโรคระบาด

1821. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

1822. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับสงคราม

1823. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการจับตัวประกัน

1824. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์

1825. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

1826. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

1827. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วง

1828. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการจับกุมสินค้าเถื่อน

1829. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว

1830. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับพืชแปลก ๆ 

1831. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการค้นพบวัตถุโบราณ

1832. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับสัตว์แปลก ๆ 

1833. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเพณีแปลก ๆ 

1834. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันสำคัญ ๆ 

1835. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับแฟชั่น

1836. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับกีฬา

1837. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพ

1838. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว

1839. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

1840. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับตึกถล่ม

1841. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้า

1842. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการเปิดแสดงภาพถ่าย

1843. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการศึกษาของไทย

1844. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการทำงานของราชการ

1845. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้

1846. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเพศที่สาม

1847. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ

1848. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำของประเทศต่าง ๆ  

1849. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับความรัก

1850. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการ แต่งงาน

1851. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับปัญหาความยากจน

1852. เขียนพาดหัวข่าวเกี่ยวกับปัญหาการว่างงาน

1853. เขียนข่าวซุบซิบเกี่ยวกับวงการบันเทิง

1854. เขียนข่าวซุบซิบเกี่ยวกับการเมือง

1855. เขียนข่าวซุบซิบเกี่ยวกับวงการกีฬา

1856. เขียนข่าวซุบซิบเกี่ยวกับวงการธุรกิจ

1857. เขียนข่าวซุบซิบเกี่ยวกับสังคมไฮโซ

1858. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ตามหาเด็ก! ลูกสาวเหยื่อถูกผัวรตท.ฆ่า คาด

ตายแล้ว ”


1859. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “โถ...นายประกัน เดินลงน้ำฆ่าตัว ”


1860. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “สะเดาะเอทีเอ็มขน4ล้านฝีมือเหนือเซียน ”


1861. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ได้ตัว นช.แสบมือถือสั่งยาบ้า ”


1862. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ ฝนสยองกรุงคืนเดียว4ศพ  ”


1863. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ ฆ่าโหดสาวโอเกะ จับผูกคอจัดฉากพรางคดี ”


1864. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ นักโทษยาบ้า  ป่วยฟอกไต  แหกรพ.เผ่น ”


1865. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ ฆ่านักร้องจนมุม รวบแล้ว ไอ้โจรปากแข็ง”


1866. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ บุกเข้าห้อง ฆ่า-ข่มขืนสาวใช้ลาว สงสัยรปภ.”

1867. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “เขาใหญ่อันตราย มาลาเรียระบาด ”


1868. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “แท๊กซี่หึงโหดซ้อมเมียตาย  ”


1869. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “บัตรเก๊รูดเพชรเชิด 300 ล้าน  ”


1870. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ฝังแค้นเขยเทครัวฆ่าสยองพ่อตาเหยียบอกยิง ”


1871. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ปล้นเงินล้านแบงค์เอเชียโจรในพัทยาเหตุรู้ลู่

ทางดี ”


1872. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ถูกนายจ้างด่า ลูกจ้างปืนโหดรัว6นัดคาร้าน ”


1873. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ฮ.บินล่าฆ่า2ศพอังกฤษยังไม่พบ  ”


1874. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “สยองมหา' ลัยอีก ซ้อมเชียร์โยนหัวฟาดพื้น”


1875. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “รัวฆ่าน้องสส.ดับคาวงเหล้า ”


1876. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “กระทืบแฟนหนุ่มฉุดสาว16เรียงคิวข้างถนน”


1877. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ปณ.ยูโรทะลัก97ล้านใบหมดเขตวันนี้ ”


1878. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “พ่อม่ายคนจน บินรับ25ล้าน ”


1879. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “เปิดศึกรูปเปลือย ตั๊ก-บงกช ลั่นฟ้อง แกรมมี่ ”


1880. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ตร.ปทุมรวบ2แก๊งผัวเมียจี้ชิงทรัพย์กับ2สาวโจ๋

จี้แท๊กซี่ ”


1881. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “รวบง่อยบ้ากามคลานจากวีลแชร์โทรมสาวลูก

อ่อน”


1882. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “จับนักศึกษารับแทงบอลโพย22ล้าน ”


1883. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ฆ่าตร.สายตรวจ ชะแลงตีโหด ”


1884. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ช่างกลยิงอริดับ ฆ่าสนั่นกรุง เซ่นเปิดเทอมดุ ”


1885. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “แม่ล่ามโซ่ลูก ติดเกมคอมฯ ”


1886. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ลากคอ2โจ๋ทรชน ข่มขืนนศ. ปล้นจี้กว่า160

 คดี ”


1887. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “พ่อดาราดัง ระเบิดขมับสยอง ”


1888. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “เหยื่อไข้หวัดนกโผล่อื้อ”

1889. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “พัง บ่อนเตาปูน 353คน จับประวัติการณ์  ”

1890. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “นาฬิกา84ล้าน โชว์สวนกระแส ”


1891. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ดิ่งตึกสยองกรุง สส.ฆ่าตัว แฟนสาวโดดตาม ”


1892. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “แห่กลับบ้าน 2วัน  77 ศพ ”


1893. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ไอ้โม่งทุบห้องปล้น จี้จับมัดสาวชาแนล ”


1894. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ สาวราชภัฏซดพิษดับ ”


1895. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “นรกแยกลาดพร้าวติดวินาศ!  ”


1896. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ หนุ่มรักคุดแค้น-สาดน้ำกรดสาวแบงค์ ”

1897. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “รัดคอฆ่าทารกรวบแม่อ้างท้องไม่รู้ตัว”


1898. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “กลัวผัว-พรากลูก กรอกพิษ แม่ลูกตายด้วยกัน”


1899. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ล่าไอ้โรคจิต ฆ่าโหด4ศพ ”


1900. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “แม่ค้า-เทศกิจตีกันนัว ต่างฝ่ายต่างแจ้งความ”


1901. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “สาวนร.นอก ซิ่งตกคลอง ”


1902. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ตกตึกอีกแล้ว นศ.สาวเป็นศพปริศนา ”


1903. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ ตร.คุมผับซ่า ยิงนศ.ร่อแร่ ”


1904. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “บุกอุ้มนักข่าว ยิงเฉียดหัว ตร.ยังไม่เชื่อ  ”


1905. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “นศ.สาวเอแบคตกรถเมล์ รอตาย  อนาถ”


1906. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “แฉตร.อมเงินหวย”

1907. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว  “ พ่อค้าแค้น รัวถล่มเอ็มสิบหก ตาย 3”


1908. เขียนข่าวจากพาดหัวข่าว “ พบศพไม่เปลื่อย แห่ขอหวย ”


101 เขียนฉากเหตุการณ์ต่อไปนี้

1909. ฉากการทะเลาะกันของผู้หญิงสองคนกลางตลาดสด

1910. หญิงสาวที่รถเสียกลางทางเปลี่ยว

1911. หญิงสาวที่บังเอิญนัดหนุ่มมาเจอพร้อมกันทีเดียวสามคน

1912. หญิงวิกลจริตถูกกักขังที่ห้องใต้ดิน

1913. หญิงวัยกลางคนถูกไล่ออกจากงาน

1914. หญิงชราที่กลับบ้านมาพบแมวแสนรักของเธอตัวแข็งตาย

1915. แม่ลูกแอบเตรียมจัดงานวันเกิดให้ผู้เป็นพ่อประหลาดใจ

1916. แม่ที่พบวีซีดีโป๊ในห้องลูกชายวัยรุ่น

1917. เด็กหญิงที่พยายามสอนให้แมวตัวเองกินแอปเปิล

1918. เด็กหญิงที่ฝันร้ายทุกคืนพระจันทร์เต็มดวง

1919. ดาราหนุ่มพบว่ารถที่เขากำลังขับอยู่เบรคแตก

1920. ชายหนุ่มพาแฟนไปกินอาหารในร้านหรูแต่เขาลืมเอากระเป๋าเงินไป

1921. ชายหนุ่มที่ถูกจับได้ว่าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

1922. ชายแก่ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั่งรอแพทย์ที่โรงพยาบาล

1923. ฉากอาหารเย็นของครอบครัวที่ยากจน

1924. ฉากเหตุการณ์ที่อยู่ในเรือที่กำลังจะล่มกลางทะเล

1925. ฉากห้องน้ำผู้หญิงในห้างสรรพสินค้าที่มีคนเข้าคิวรอมาก

1926. ฉากหนุ่มอกหักที่ไปให้หมอดูทำนายรัก

1927. ฉากหนุ่ม-สาวเคยเป็นเรียนชั้นมัธยมด้วยกัน มาพบกันอีกครั้งที่ห้างสรรพ

สินค้าแห่งหนึ่ง 

1928. ฉากหนุ่มจอมกะล่อนถูกแฟนสาวจับได้คาหนังคาเขาว่าซ่อนผู้หญิงไว้ใน

ห้องนอน

1929. ฉากหญิงสาวไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยหนัก  แต่เธอกลับถูกไล่ออกจาก

บ้าน

1930. ฉากหญิงสาวเปิดประตูห้องเข้าไปพบแฟนหนุ่มกำลังคลุกอยู่กับผู้หญิง

1931. ฉากหญิงชราเดินจูงหลานวัยเจ็ดขวบอย่างเงียบเหงาท่ามกลางสายฝน

1932. ฉากสาววัยรุ่นพยายามขโมยของในห้างสรรพสินค้า

1933. ฉากสัมภาษณ์ดาราสาวชื่อดัง ทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น

1934. ฉากสตรีในชุดเจ้าสาวในงานศพ

1935. ฉากเวทีเปิดตัวหนังสือของนักเขียนดัง แต่มีชายคนหนึ่งกล่าวหาเขาลอก

เลียนแบบมา

1936. ฉากวัยรุ่นสาวที่ต้องบอกให้พ่อไปพบครูผู้ปกครอง

1937. ฉากวัยรุ่นยกพวกตีกัน

1938. ฉากวัยรุ่นต้องการออกไปซ้อมดนตรีช่วงใกล้สอบ แต่คุณแม่ไม่อยากให้

ไป  

1939. ฉากวันเปิดเทอมของเด็กอนุบาล

1940. ฉากวันเงินเดือนออกครั้งแรกของชายหนุ่มที่เพิ่งทำงาน

1941. ฉากร้านหนังสือที่มีแฟน ๆ มาเข้าคิวขอลายเซ็นนักเขียน

1942. ฉากรักซ้ำซากที่เคยเห็นในภาพยนตร์โรแมนติก

1943. ฉากแมวจ้องจับหนู

1944. ฉากแม่ลูกที่พลัดหลงกันที่สวนสนุก

1945. ฉากแม่บ้านที่กำลังเตรียมอาหารเย็น

1946. ฉากมือปืนที่กำลังซุ่มยิงนายตำรวจ

1947. ฉากแฟนใหม่ และภรรยาเก่าของเศรษฐีหนุ่มรูปหล่อมาเจอกันที่งานเลี้ยง

แห่งหนึ่ง

1948. ฉากเพื่อนบ้านทะเลาะกัน 

1949. ฉากผู้หญิงวิ่งหนีคนร้ายเข้าไปในซอยมืด ๆ 

1950. ฉากผู้หญิงที่อยู่ท่ามกลางความจอแจของท่าเรือในตอนเช้า

1951. ฉากผู้หญิงถูกวิ่งราวกระเป๋าที่สวนสาธารณะ

1952. ฉากผู้หญิงเดินจูงสุนัขในสวน 

1953. ฉากผู้ชายโป๊หน้าร้านขายยา

1954. ฉากผู้ชายที่แอบใช้มือถือถ่ายภาพผู้หญิงใต้สะพานลอย

1955. ฉากปาร์ตี้ชายหาดใต้แสงจันทร์

1956. ฉากบุรุษไปรษณีย์ไปส่งพัสดุบ้านที่มีสุนัขตัวโตดุมาก

1957. ฉากในห้องเรียนที่มีครูแก่ ๆ อ่านบทกวี ขณะที่นักเรียนไม่สนใจ

1958. ฉากในห้องแต่งตัวเจ้าสาวที่ไม่เต็มใจแต่ง

1959. ฉากในสวนสนุก ที่เด็ก ๆ ต่างแห่กันไปเล่นม้าหมุน

1960. ฉากในสนามฟุตบอล ที่จู่ ๆ ศูนย์หน้ารูปหล่อก็มีอันถูกใบแดงไล่ออก

1961. ฉากในร้านอาหาร เด็กคนหนึ่งกำลังฉลองวันเกิด

1962. ฉากในรถที่ พ่อ แม่ ลูก ขับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์

1963. ฉากในธนาคารที่ถูกโจรปล้น

1964. ฉากในกองถ่ายภาพยนตร์ตลกที่มีงูเหลือมหลุดออกมา

1965. ฉากนักสืบหนุ่มเข้าไปพบศพภรรยาตัวเองในห้องอาบน้ำ

1966. ฉากนักเรียนหญิงไม่ได้ส่งรายงาน ครูเรียกไปถามเหตุผล 

1967. ฉากที่อยู่ในศาล คุณเป็นทนายที่ต่อสู้ให้กับลูกความที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น

ฆาตกร

1968. ฉากที่อยู่ในงานเลี้ยงแต่งงาน แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งประกาศตัวว่าเธอท้อง

กับเจ้าบ่าว

1969. ฉากที่พนักงานขายเครื่องสำอางพบว่าผู้หญิงสวยวคนหนึ่งกำลังขโมย

ลิปสติค

1970. ฉากที่เด็กหนุ่มมาสารภาพกับแม่ว่า เขาทำผู้หญิงท้อง

1971. ฉากที่คุณอยู่ในห้องสมุดและเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งทะเลาะกัน

1972. ฉากที่คุณเห็นเพื่อนลอกข้อสอบกัน

1973. ฉากที่คุณไปงานศพ แต่ไม่รู้ว่าศพตั้งอยู่ศาลาไหน

1974. ฉากทะเลาะกันระหว่างพ่อกับแม่ที่เข้าใจว่าอีกกำลังนอกใจ

1975. ฉากแต่งงานในภาพยนตร์ต่างประเทศ

1976. ฉากตำรวจหนุ่มปลอมตัวเข้าไปในบาร์เกย์

1977. ฉากตำรวจหญิงปลอมตัวเข้าไปในสถานอาบอบนวด

1978. ฉากตำรวจบุกเข้าจับ คนทรงเจ้า

1979. ฉากตำรวจดับเพลิงกำลังช่วยหญิงชราหนีไฟ

1980. ฉากเด็กหญิงพยายามช่วยแมวของเธอให้ลงมาจากต้นไม้ใหญ่

1981. ฉากเด็กผู้หญิงที่รบเร้าให้พ่อซ้อตุ๊กตาบาร์บี้ให้เธอ

1982. ฉากเด็กผู้หญิงที่มาพบศพแม่ของเธอเองที่ห้องครัว

1983. ฉากดาราวัยรุ่นต้องเข้าฉากเลิฟซีนครั้งแรก 

1984. ฉากเช้าวันจันทร์ในสำนักงานแห่งหนึ่งที่มีแต่ผู้ชายล้วน

1985. ฉากชายหนุ่มบุกเข้าไปในบ้านแฟนสาว เพื่อขอคืนดี

1986. ฉากชายหนุ่มขับรถชนคนตายแล้วพยายามหนี

1987. ฉากชายหนุ่มแกล้งหยิบหนังสือเล่มเดียวกับผู้หญิงคนหนึ่ง  

1988. ฉากชายหนุ่มกำลังมึนไปหาเพื่อนแต่เจอกับน้องสาวเพื่อนที่เกลียดคนกิน

เหล้ามาก  

1989. ฉากชายสองคนลอบเข้าไปในห้องนอนของผู้หญิงคนหนึ่ง 

1990. ฉากชายเมายาบ้าที่พยายามจะกระโดดตึกตาย

1991. ฉากชายชรานั่งเก้าอี้ในสวนสาธารณะ

1992. ฉากจลาจลที่ตำรวจได้รับอนุญาตให้ยิงประชาชนได้

1993. ฉากงานศพเศรษฐีที่มีภรรยาสามคนและไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้

1994. ฉากคู่หย่าร้างที่บังเอิญมาพบกันที่ร้านอาหารที่พวกเขาเคยมาตอนรักกัน

ใหม่ ๆ 

1995. ฉากคู่รักที่ต่างอยากจะบอกเลิกกัน

1996. ฉากความวุ่นวายบนถนนหน้าโรงแรมที่กำลังจัดงานสำคัญ

1997. ฉากคนโรคจิตแอบเข้าไปทำร้ายเด็กในโรงเรียน

1998. ฉากคนร้ายลอบเข้าไปขโมยเพชรในห้องนอน

1999. ฉากคนรับใช้ที่บังเอิญทำแจกันมีค่าของเจ้านายแตก

2000. ฉากคนบ้าอยู่กลางถนน

2001. ฉากคนหูหนวกเข้าไปซื้อยาสีฟันในร้านขายยา

2002. ฉากคนเดินข้ามถนน แล้วถูกรถชน

2003. ฉากคนแก่หนีตำรวจจับวงไพ่

2004. ฉากขับรถไล่ล่าที่มีซ้ำซากในภาพยนตร์แอคชั่น

2005. ฉากขโมยที่เข้าไปหลบในห้องดับจิต

2006. ฉากการสอบสวนของนายตำรวจกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาคิดว่าเธอเป็น

โสเภณี

2007. ฉากการพบศพนักการเมืองมีชื่อในหนองน้ำแห่งหนึ่ง

2008. ฉากกลุ่มเด็กนักเรียนที่พยายามจะปีนรั้วหนีโรงเรียน

2009. ฉาก เด็กชายที่ถูกขังในห้องมืด



It's never perfect when I write it down the first time, or the second time, or the fifth time. But it always gets better as I go over it and over it.

**Jane Yolen
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สารบัญ 

 
รูจักกับคําวา Free writing ……   ๓ 

ความหมาย/ ประโยชน /เตรียมตัว 
เมื่อเขียนเสร็จ / ลงมือเขียนฉบับราง  

 
       แนวการเขียน  .....     ๘ 

 
แบบฝกสรางสรรค     

550 ทั่ว ๆ ไปเพื่อเสริมสรางจินตนาการ ..... ๑๙ 
101เขียนเชื่อมโยงจาก ๔ คํา ..... ๕๒ 

201 จะเกิดอะไรขึ้นถา ..... ๕๘ 
201 จากประโยคเริ่มเรื่อง ..... ๗๑ 
101 เขียน เรื่องของฉัน ..... ๘๓ 

101 เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ น้ี .... ๘๙ 
201บรรยายสรางสถานที่ในบรรยากาศที่กําหนดให ..... ๙๖ 

150 สรางบุคลิกลักษณะของตัวละครตอไปน้ี ..... ๑๐๘ 
100 สรางบทสนทนาจากสถานการณที่กําหนดให ..... ๑๑๗ 

101 เขียนบทสนทนาตอจากประโยคนี้ ..... ๑๒๔ 
101 ฝกเขียนขาว และพาดหัวขาว ..... ๑๓๐ 

101 เขียนเลาฉากเหตุการณ ..... ๑๓๖ 
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Free writing 

 
ในขั้นตอนการเขียนโดยทั่ว ๆ ไปแลวมักจะมีอยู ๖- ๗ ขั้นตอน แลวแตใครจะจัด

แบงอยางไร เร่ิมดวยการเขียนที่เรียกวา pre writing ซ่ึงเปนการเขียนกอนที่จะเริ่มลงมือ
เขียนจริง เปนการเขียนเพื่อคนหาความสนใจ หรือ รวบรวมขอมูลเปนการหาเรื่องที่จะเขียน
นั่นเอง จากนั้น ก็ เปนการเขียนตนฉบับราง drafting  เปนการเอาสิ่งที่ไดจากขั้นตอนแรก
มาจัดระเบียบความคิด มาเรียบเรียง เขียนใหมเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน  แลวก็จะทําการ 
revising ซ่ึงเปนการตรวจแกส่ิงที่มันเกินหรือขาดไปในเรื่องที่คุณเขียน เพิ่มในสิ่งที่สําคัญ
หรือตัดทิ้งในสิ่งที่ไมมีความหมายเอาออกไปก็ไมทําใหเร่ืองเสียไปแตอยางไร  ขั้นตอนนี้
อาจจะทําไปพรอม ๆ กับการ editing ซ่ึงเปนการตรวจสอบสํานวนการเขียน ความถูกผิด
ของตัวสะกด  จึงจะสูขั้นตอนการจัดพิมพ publishing ตอไป 

Free writing จัดอยูในการ pre writing เปนกระบวนการเริ่มแรกของการ
เขียน และมีเปนที่นิยมใชในการฝกฝนการเขียนมาก  ในชั้นเรียนการเขียนวิธีเขียนแบบนี้ถือ
เปนบันไดขั้นแรกทีเดียว นักเขียนที่มีปญหาการหยุดชะงักไมรูจะเขียนอะไร ก็ใช การเขียน 
Free writing เปนการคนหาสิ่งที่ตองการได 
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ความหมาย 

เปนการเขียนอุนเครื่องแบบตอเนื่องกันไปในเวลาที่กําหนด ( ประมาณ ๕-๑๐ 
นาที)โดยไมตองกักสิ่งที่มันตองการไหลออกมาจากหัวสมองคุณ มันจะเปนคําเปนประโยค
อะไรไดที่มันอยูในหัวคุณเขียนออกมาใหหมด ไมหยุดอาน ไมหยุดแกไข ไมตองสนใจวา
จะเขียนถูกเขียนผิด ไมตองขีดฆา ประโยคหรือคําไมเขาทา ไมถูกไวยากรณ ชางมัน ไมยก
ปากกาขึ้นมาเลยเวลาเขียน หากเขียนไมออก ก็ใหเขียนคําหรือวลีอะไรซ้ํา ๆ กันไปจนกวา
คุณจะเขียนอยางอื่นออกมาได ( เชน ไมรูจะเขียนอะไรแลว ไมรูจะเขียนอะไรแลว ไมรูจะ
เขียนอะไร มันยากอะไรอยางนี้ คิดไมออกเลย คิดไมออกเลยโวย...) 
การเขียนวิธีนี้ใชในการระดมสมองความคิดของคุณออกมา เหมาะสําหรับการฝกเขียนเพื่อ
หาไอเดียมาก  
 
ประโยชนในการเขียน 

๑. ผอนคลายความกดดัน 
๒. ฝกฝนจินตนาการ 
๓. มันทาทายกับความคิดในใจวา คุณเขียนไมได 
๔. อาจจะทําใหคุณคนพบสิ่งสําคัญ หรือ ส่ิงใหม ๆ เกี่ยวกับตัวคุณ 
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๕. เปนการฝกฝนการเขียน  บางคนจะใชวิธีนี้เมื่อจะเขียนเรื่องใหม ๆ ขึ้นมาสักเรื่อง  
หรือ เมื่อเกิดความรูสึกวาไมรูจะเขียนอะไรตอไป 

๖. สนุก 
 
เตรียมตัวเขียน 

๑. เตรียมกระดาษปากกา หรือดินสอ  นาฬิกาจับเวลา หรือ หนาจอคอมใหเรียบรอย 
๒. จับเวลาประมาณ ๕-๑๕ นาที   
๓. เลือกหัวขอที่จะเขียน 
๔. เขียนทุกสิ่งที่มันเขามาสูความคิดของคุณ คํา ประโยค วลี จะเกี่ยวหรือไมเกี่ยวกับ

หัวขอที่เลือกไวก็ไมสําคัญ 
๕. ลงมือเขียนอยางตอเนื่อง อยาหยุด อยาขดูลบขีดฆา อยาอานยอนหลัง จนกวาจะ

หมดเวลาที่ตั้งไว 
เมื่อเขียนเสร็จ 

๖. เมื่อหมดเวลา ใหยอนกลับมาอาน หาสิ่งที่มันกระทบใจคุณ วงกลม หรือ ขีดเสนใต
เอาไว 
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๗. เอาสิ่งที่คุณเลือกไวมาพิจารณา วามันเปนความคิดหลัก ที่จะทําใหคุณมีความคิดตอ
เนื่อง หรือเชื่อมโยงไปสูส่ิงใดไดบาง จากนั้นก็สรางเรื่องลอมรอบมัน และ จัด
ระเบียบความคิดของคุณอีกครั้ง  โดย 
วิธีการใชแผนผังความคิด ( mind map) เอาคําหรือวลีหรือประโยคทีเปนหัวขอ

ความคิดของคุณเขียนไวที่ในวงกลมตรงกลางกระดาษเปลาเปนจุดศูนยกลาง จากนั้นก็ขีด
เสนออกไปจากวงกลมตรงกลางคิดคิดถึงส่ิงอ่ืน คําอ่ืนที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับหัวขอนี้ เขียนลง
ไปตามเสนที่ขีดแลววงกลมเอาไว จากวงกลมแตละวงก็ขีดเสนออกไปคิดอะไรไดที่เกี่ยว
โยงกันก็เขียนลง ทําเรื่อย ๆ จนกวาคุณจะสิ้นสุดความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  

วิธี ระดมสมอง ( brain storming )  เขียนหัวขอคําวลี หรือประโยคไวที่หัว
กระดาษจากนั้นก็เขียนทุกอยางที่คุณคิดขึ้นไดเกี่ยวกับหัวขอนี้ เปนลําดับ อยาหยุด   จนกวา
เวลาจะหมด เปนเหมือนการ free writing อีกครั้ง แตใหอยูภายในหัวขอที่กําหนดให ความ 

คิดใหม ๆ ของคุณอาจจะเกิดขึ้นในตอนนี้อีกก็ได 
คุณจะไมมีวันรูหรอกวาคุณจะไดเจอกับอะไร เมื่อคุณไดลงมือเขียน มันอาจจะ

สรางตัวละครที่ยิ่งใหญในหนังสือของคุณ มันอาจจะทําใหคุณไดคิดหรือไดเปลี่ยนมุมมอง  
ไดพล็อตเรื่อง  ได ฯลฯ 

จงฝกตัวเองใหเขียนไดทุกท่ี ทุกเวลา ทุกวัน 
 อยาลืมวา  ย่ิงคุณฝกเขียนมากเทาไร  คุณก็ย่ิงเขียนไดดีมากขึ้นเทานั้น 
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ลงมือเขียนฉบับราง 
 
 หลังจากคุณไดผานการเขียนแบบ free writing มาและจัดระเบียบความคิด
ของคุณไดแลว หากตองการที่จะฝกฝนเพิ่มขึ้น กอนจะลงมือเขียนตอไปใหคิดในเรื่องตอไป
นี้ดวย 

๑. คุณจะเขียนเพื่ออะไร วางจุดมุงหมายของคุณ เชน เขียนเพื่อบอกเลา  เรียกรอง 
เชิญชวน บันเทิง โตแยง อธิบาย วิจารณ  ใหขอมูล ฯลฯ 

๒. คุณจะเขียนในมุมมองของใคร ของตัวคุณเอง ของแมมด  ของโตะเกาอี้ ฯลฯ  
๓. คุณจะเขียนใหใครอาน ตัวคุณเอง เพื่อน ทั่วไป  แมวของคุณ ฯลฯ  
๔. คุณจะเขียนออกมาในรูปแบบไหน  นวนิยาย เร่ืองสั้น บทกลอน กลอนเปลา 

ความเรียง จดหมายฯลฯ  
 

 
 

Writing is long periods of thinking 
and short periods of writing. 

**Ernest Hemingway 
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แนวการเขียนใน  2009  free writing 

 
แนวทางที่ให ก็เอาไวเผ่ือคนที่ไมเคยฝกคิดอะไรมากอนคิดอะไรไมคอยออก ก็ลอง

คิดถึงส่ิงตอไปนี้ ซ่ึงจริง ๆ แลวก็ไมจําเปนตองทําตามนี้  เอาสิ่งที่มันมาจากตัวคุณดีที่สุด  ถา
จะใหดี ควรจะเขียนอยางที่คุณคิดไดกอน แลวคอยมาอานแนวทางที่ใหไว ก็จะทําใหคุณรู
จักตัวเองมากขึ้น 
 
เขียนตามจินตนาการทั่ว ๆ ไป  ( 1-550 ) 
 

แบบฝกหัดนี้ ใชเวลาตั้งแต 5-15 นาที  ( หากคุณเพิ่งเริ่ม อาจจะใชเวลาเริ่มตนเพียง 
5 นาทีก็ได ) 

คุณอาจจะเลือกหัวขอที่คุณสนใจ  หรือถาหากอยากกระตุนสมองทาทายตัวเองแบบ
กดดันนิด ๆ ก็ เขียนทันทีที่อานเจอหัวขอแรก ( หลับตาจิ้มก็ไดหรือ เลือกเอาตามหมายเลข ) 

เขียนทุกอยางที่เขามาสูความคิดของคุณลงไป อยางไรขอบเขต  อาจไมเขาเรื่องเขา
ราว เขาทา หรือไมเกี่ยวก็อยาสน หัวขอตาง ๆ ปะปนกันไป แตในการเขียนอยางลืมที่จะ ซ่ือ
ตรงตอส่ิงที่คิดได ไมวามันจะเผยถึงดานมืดในตัวคุณ ก็อยากลัว ดีเสียอีกที่เราจะไดรูจักตัว
เอง และปรับปรุงแกไข  
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ไมวาจะเขียน ออกมาในรูปแบบใด อยาคิดถึงวาคุณกําลังเขียน เร่ืองอะไร  มันเกิด
ขึ้นที่ไหน  เมื่อไหร  ทําไม  มีใครเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ 

จากนั้นก็กลาวถึงประสาทสัมผัสทั้ง 5  เห็นอยางไร  ไดยิน  ไดกล่ิน   ไดสัมผัส  ได
ล้ิมรส 

เขียนความรูสึกของคุณ  กลัว โกรธ ตื่นเตน  สบาย   
ความคิดเห็น ชอบไมชอบ มีประโยชนหรือไมมี  
มันทําใหคุณคิดถึงอะไร  ส่ิงในอนาคต  ส่ิงที่กระตุนความทรงจํา 
คุณอาจจะเริ่มไดแมกระทั่งประโยคแบบนี้ ... ฉันไมรูจะเขียนอะไร...  เขียนไป

ทําไม ... 
 ความสําคัญของการเขียนแบบนี้ ไมไดอยูที่คุณเขียนอยางไร ดีแคไหน  แตมันอยูที่

คุณเขียนอะไรลงไปที่ออกจากใจคุณ  แลวนํามาพิจารณาอีกครั้งตางหาก 
 
เขียนเช่ือมโยงจาก ๔ คํา 
 

การเขียนเชื่อมโยงคํา เปนสิ่งที่ทาทายสมองมาก เพราะเรากําลังเอาสิ่งที่อาจจะไม
เขากันมาอยูดวยกันไดอยางเหมาะสมที่สุด    เปนการสรรสรางสิ่งใหม ๆ  เพราะสิ่งที่ดีที่สุด 
สวยงามที่สุด  อาจจะเปนสิ่งที่ตรงขามกันที่สุดก็ได 

แตละคํามีความหมายอยางไรตอคุณหรือตัวละคร 
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วาดภาพฉากที่ใชคําเหลานี้อยางมีความหมายที่สุด 
เวลาเขียนคุณอาจจะคิดไปถึงแตละคํา ที่เห็น และมันทําใหคุณนึกถึงส่ิงใด  เห็น

ภาพของอะไร  อยากพูดถึงอะไร  มันนาจะมีลักษณะอยางใด   มันจะเปนเรื่องเปนราวได
อยางไร ส่ิงนี้อาจจะอยูในความทรงจําของคุณแตคุณลืมไป  หรือเปนสิ่งที่คุณยังมองไม
กระจาง แตพอมาเห็น ก็ปงขึ้นมาได 

เมื่อเขียนเสร็จแลว มาพิจารณาในสิ่งที่คุณเขียนลงไป และสรางความเชื่อมโยงไปยัง
เร่ืองตาง ๆ ที่คุณตองการจะขยายมันออกไปใหเปนเรื่องเปนราว  ส่ิงที่คิดไดในตอนแรกอาจ
จะกลายเปนอีกอยางเลยในตอนจบก็ได 

แบบฝกหัดนี้เหมาะมากสําหรับคนที่อยากฝกเขียน Flash fiction 
ใชเวลา 10-15 นาทีขึ้นไป 

 
จะเกิดอะไรขึ้นถา ... 

 
 การเขียนแบบนี้จะกระตุนสมองไดมาก  สรางจินตนาการไดเยอะ   
เมื่อเกิดแลวจะเกิดผลกระทบอยางไร ? กับอะไร ?สงผลตอเนื่องเชื่อมโยงถึงส่ิงใดไดบาง ? 
เปนสิ่งดี หรือราย ? แลวมันจะเปนอยางไรตอไป ? แจกแจงปญหา วิธีแกไข คุณจะทําอะไร
เปนสิ่งแรก คุณชอบหรือไมชอบ ? คุณรูสึกอยางไร ? มันจะมีผลตอคุณหรือไม ? คุณอยาก
ใหเกิดไหม ? ทําไม ?  มันเปนสิ่งที่เปนไปไดไหม ?  
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หรือบางทีคุณอาจจะเขียนไปในมุมกลับวา มันเปนไปไมไดหรอก เพราะอะไร ตอมิ
อะไรฯลฯ แลวแตวาคุณจะคิดถึงมันไปในแงไหน  หรือ มันทําใหคุณจดจําอะไร  คิดอะไร
ขึ้นมาไดเขียนลงไปอยาหยุด   

จากการฝกเขียนหัวขอ  อะไรจะเกิดขึ้นถา ...  และเมื่อคุณคิดไดวา จะเกิดอะไรขึ้น
ตอไป ...คุณอาจจะไดพล็อตเรื่องเขียนนวนิยาย หรือเร่ืองสั้น เปนรอย ๆ ไอเดีย หากสิ่งเหลา
นี้เกิดกับตัวละครของคุณ 

 
ประโยคเริ่มเรื่อง 

 
เปนการฝกเขียนเลาเรื่องจากประโยคแรกที่กําหนดให  จากนั้นคุณก็เขียนเรื่องของ

คุณไปเองคุณอาจจะใชมันเปนฉากเหตุการณ   เปนการเลาเรื่องธรรมดา  เปนการบรรยายให
เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

แบบฝกนี้ใชเวลา 10-15 นาที เปนการบังคับใหคุณเขียนจากสิ่งที่มีคนเริ่มเอาไวให  
แตคุณสามารถเขียนไปในทางที่คุณคิดได และเมื่อจบ ก็อยาสนใจวามันจะเปนไปอยางที่เร่ิม
เอาไวหรือไม  คุณหักมุมมันได    

นักเขียนใหมมักจะมีปญหาในการหาประโยคเริ่มเรื่อง  คุณลองทิ้งทายประโยคสุด
ทายในสิ่งที่คุณเขียน  เพื่อเปนจุดเริ่มใหมของยอหนาตอไปจะชวยใหคุณเริ่มฉากตอไปให
กลมกลืนกัน หรือรับชวงกันไดอยาสละสลวย   
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เรื่องของฉัน ... 
 

เปนแบบฝกที่จะทําใหคุณเรียนรูจักตัวเองมากขึ้น  ไดถายทอดความรูสึก  ไดเลา
เร่ืองราวตาง ๆ แสดงความคิดเห็น ทัศนคติ ของคุณ และในดานการเขียนนวนิยายแลว  การ
เขียนในมุมมองนี้เปนที่นิยมไมนอย เพราะเปนการฝกเลาเรื่องในมุมมองของบุคคลที่ ๑  

คิดถึงเรื่องที่เกริ่นนําให  จะนําไปสูจุดไหนไดบาง  มันเขียนถึงอะไร  คุณรูสึกอยาง
ไร  คุณตัดสินใจจะทําอยางไร คุณตีคาสิ่งนั้นอยางไร มันมีผลตอชีวิตคุณอยางไร คุณจะแก
ไขไดอยางไร  คุณอยากอธิบายอะไร  คุณอยากเรียกรองอะไร  คุณรูอะไร คุณไมรูอะไร  คุณ
อยากรูอะไร คุณจะสรางเรื่องใหออกมาเปนอยางไร  

เขียนใหเหมือนมันเปนประสบการณที่คุณไดผานมาจริง ๆ คุณอยู ณ ที่ตรงนั้นดวย 
อยาลืมรวมเอาประสาทสัมผัสทั้งหาเขาไปดวยเวลาคุณเลาเรื่อง 

ใชเวลา 10-15 นาที 
 
เขียนเก่ียวกับคํา ๆ น้ี 
  

วากันวาจะเปนนักเขียนไดดี ตองรูจักใชคํา  สะสมคํา  รูความหมายของคํา แบบฝก
หัดนี้ใชเวลา 5-15 นาที สนุกกับการกระตุน สมองของคุณดวยวิธีนี้  อยาเลือกคําที่คุณพอใจ
และคิดวาตัวเองนาจะเขียนไดเห็นคําไหนเขียนคํานั้น   
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คําใหความรูสึกอยางไร  คําสรางเรื่องไดอยางไร  กอใหเกิดความสงสัย คําถามไหม 
เกิดความอยากรู อยากเห็น  ระลึกถึงส่ิงใด   เหตุการณที่จะเกิดขึ้นไดจากคํา ๆ นี้ 
สอความหมายไปในทางใด  เห็นแลวคิดถึงคําอ่ืนอยางไร  เอาไปเขียนเปนคําอ่ืน  
สรางเรื่องรอบ คํา นี้   

คํา ๆ เดียวอาจ สรางเรื่องสะทานโลกขึ้นมาได   
 
เขียนเก่ียวกับสถานที่ในบรรยากาศที่กําหนดให 
 

เปนวิธีฝกสรางภาพในใจ  และวาดมันออกมาดวยคําพูด  อาจจะใชเวลามากหนอย 
10-20 นาทีก็ได 

ในแบบฝกไดบังคับเรื่องบรรยากาศเอาไว ก็เพื่อใหคุณไดจํากัดขอบเขตของไอเดีย
เอาไวในจุดใดจุดหนึ่ง แตก็ไมผิดอะไร ถาเวลาเขียนคุณจะเขียนไปในทางที่คุณคิดขึ้นได  
เพราะสิ่งที่คุณเขียนลงไปยอมเปนส่ิงที่คุณคิดได  และมีประโยชนตอคุณ มากกวาการเขียน
ตามที่คนอื่นบอกดังนั้นคุณสามารถสรางฉากสถานที่ไดตามใจชอบในบรรยากาศใด ๆ ก็ได 
หากคุณไมอยากจะถูกบังคับ 

เลือกหัวขอไดแลวก็ลองหลับตามองใหเห็นภาพ 
บรรยายสิ่งที่คุณมองเห็น ไดยิน  ไดสัมผัส  ไดกล่ิน ไดล้ิมรส อยากใหมีอะไรในนี้

บาง  มันสรางความรูสึกอยางไร มีช่ือวาอะไร มีที่ไปที่มาอยางไร ตอนคุณเห็นมันเปนวัน
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เวลา  ฤดูกาล อะไร อุณหภูมิเทาไหร มีส่ิงมีชีวิตที่อยูในนั้น สําคัญอยางไร  ทําใหคุณคิดถึง
อะไร มันนาจะใชประโยชน หรือเกิดโทษอะไร มันสงผลตอส่ิงที่อยู หรือ ผานไปมาที่นั่น
บาง  ฯลฯ 
 สนุกกับจินตนาการอันกวางไกลของคุณ  แลวเขียนออกมา แลวอานดูวา มัน
ครบถวนอยางที่คุณเห็นในหวงคิดของคุณแลวยัง    
 
สรางบุคลิกลักษณะของตัวละคร  
 

เปนการฝกสรางตัวละครเพื่อนํามาใชในเรื่องของคุณ  ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที 
ตัวละครที่จะสรางควรจะมีครบถวนทุกดาน  คุณอาจจะเริ่มจากการคิดถึงส่ิงเหลานี้ 

ช่ืออะไร  ช่ือของเขาสะทอนใหเห็นภาพตัวตนของเขาไหม 
ตัวละครดูเปนอยางไร รูปรางลักษณะ สูง ต่ํา ดํา ขาว  สีผม ตา ใบหนา เส้ือผา 

เครื่องประดับ ของใช 
การแสดงออก ตัวละครเคลื่อนไหวอยางไร ทาทางการเคลื่อนไหว น้ําเสียง 
นิสัยใจคอ ทัศนคติ จุดออนจุดแข็ง ความชอบไมชอบ ทักษะ ความสามารถพิเศษ 
มีที่มาที่ไปอยางไร  ภูมิหลัง  แรงจูงใจ  เปาหมาย 
สถานะทางสังคม อาชีพ 
จะชวยใหคุณสรางตัวละครไดงายขึ้นเมื่อคุณตอบคําถามนี้กอน 
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๑. คุณจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
๒. จะใหตัวละครนี้มาทําอะไรในเรื่อง หรือแสดงบทบาทอะไร 
๓. เขาจะเปลี่ยนแปลงอยางไร 
๔. เขาดูเหมือนใคร หรือ อะไร ที่คุณรูจัก และนึกถึง 
๕. มีอะไรเปนสัญลักษณ  หรือคําพูดใด ที่แทนตัวเขาไดดีที่สุด   

 
 

สรางบทสนทนาจากสถานการณที่กําหนดให 
 
แบบฝกหัดนี้ใชเวลา ๑๐ – ๑๕ นาที 

๑.ในการเขียนนวนิยายเราใชประโยชนจากบทสนทนไดหลายอยางไมวาจะเปน
การขยายพล็อต สรางความเขาใจในบุคลิกลักษณะของตัวละคร อธิบายเหตุการณ เลาเรื่อง 
ฯล ฯ  และบทสนทนาก็มักเปนสวนที่คนอานไมคอยจะเปดขามสักเทานัก  ความสนุกสนาน
สวนหนึ่งของเรื่องก็มาจากการการพูดคุยของตัวละคร 

๒. คนเราพูดคุยกันในหลายอยาง อาจจะเปนการพูดคุยธรรมดา ทะเลาะกัน ใหขอ
มูล โตเถียง  บอกเลาเรื่องราว  ฯลฯ 

๓. กําหนดฉากสถานที่  บรรยากาศ  ความรูสึกหรือนิสัยใจคอของตัวละคร แลวจึง
ใหเขาพูดออกมาอยางเหมาะสมกับตัวเขาเอง 
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๔. ที่สําคัญ คุณตองมีวัตถุประสงคในฉากนี้ดวยวา จะใหตัวละครพูดเพื่ออะไร  
และจะนําไปสูเหตุการณอ่ืนในเรื่องไดบาง 

๕. แมการเขียนบทสนทนาในนวนิยายจริง ๆ แลว ไมเพียงแตเปนเฉพาะคําพูดเทา
นั้น  แตมันยังรวมถึงส่ิงที่ตัวละครไมพูดออกมาดวย ซ่ึงก็หมายถึงกิริยาทาทางที่เขาแสดง
ออก ซ่ึงเราเรียกวาภาษากายนั่นเอง   

แตในการเขียน คร้ังแรกคุณอาจจะเขียนเฉพาะคําพูดโตตอบกันของตัวละครเทานั้น 
เมื่อหมดเวลาแลว  จึงมาใสทายคํา หรือสวนขยายอันเปนกิริยาทาทางเล็ก ๆ นอย ๆ ของคน
พูดเขาไป ตามความจําเปนเพื่อใหคนอานเขาใจมากขึ้นเทานั้น อันไหนที่พอจะจินตนาการ
เองได ก็ไมควรจะเขียนลงไปใหรกรุงรัง 

๖. จากนั้นก็อานออกมาดัง ๆ ปรับปรุงแกไขจนกวาคุณจะพอใจ 
๗. ส่ิงที่จะทําใหคุณเขียนบทสนทนาไดดีมากขึ้นก็คือ สังเกต การพูดคุยกันของคน

ในสถานที่ตาง ๆ หรือดูจากภาพยนตร  แลวบันทึกคําพูดที่คุณชอบหรือประทับใจเอาไวเพื่อ
มาปรับใชใหเปนคําพูดของตัวละครของคุณเอง 

 
เขียนบทสนทนาตอจากประโยคตอไปนี้ 
 

ใชเวลา 10-15 นาที  แนวคิดไมตางไปจากที่ผานมา ให  คิดถึงวา 
ใครเปนคนพูด เขามีนิสัยใจคออยางไร  เปนคนแบบไหน  เพศอะไร อายุเทาไหร ? 
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คนพูดอยูในอารมณไหน 
จะใหมีตัวละครกี่ตัวในบทสนทนานี้ 
จะจบการสนทนาดวยประโยคเด็ด ๆ อยางไร ?  
คุณจะเขียนไปทางใดไดบาง  ตลกขบขัน  ตางคนตางเขาใจผิดเขาใจไปเอง  หักมุม 
เขียนแตคําพูดกอน  แลวคอยมาใสคําอธิบายเพิ่มเติมทีหลัง 

 
เขียนสรุปขาว และ พาดหัวขาว 
  

แบบฝกหัดนี้ใชเลา 10-15 นาที  จะชวยคุณไดมาก ถาคุณไดอานหนังสือพิมพสัก
สองสามฉบับ แลวสังเกตวิธีเขียนพาดหัวขาว หรือ สรุปขาว  

เขียนสรุปขาว  จากการตั้งคําถาม   
เกิดอะไร เมื่อไหร ที่ไหน เพราะอะไร  เปนอยางไร และมีใครเกี่ยวของบาง 
เขียนสิ่งที่สําคัญที่สุดไปหาที่สําคัญนอยกวา เพราะบางครั้งคนอานก็จะสนใจในตอนตน 
แลวคอยใสรายละเอียดในตอนหลัง  อยาลืมแหลงขาว 

เขียนพาดหัวขาว  ตองใชส้ัน งาย เขาใจทันที ใสอารมณ สรางความสนใจบอกเรื่อง
ราว นําไปสูเร่ืองที่จะเลา แบงแยกเรื่องไดทันที 
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เขียนฉากเหตุการณ 
 
เปนแบบฝกเขียนที่เหมาะกับคนอยากเขียนนวนิยายมากใหใชเวลา 10-15 นาที    

เมื่อเลือกหัวขอที่จะเขียนไดคํานึงถึง 
คุณเลือกที่จะเขียนในมุมมองของใคร 
จากหัวขอที่กําหนดใหคุณจะใหเปน ตอนตนเรื่อง  กลางเรื่อง หรือตอนจบของเรื่อง 
มีอะไรเกิดกอนที่จะเกิดเหตุการณนั้นไหม  แลวส่ิงที่จะเกิดตอไปละ ?  
คุณจะใหมันเกิดขึ้นที่ไหน  วันเวลา หรือ ฤดูกาลใด  
อยาลืมบรรยากาศของเหตุการณ จะใหออกมาอยางไร 
และตวัละครอยูในอารมณไหน  เปนสถานการณที่ยุงยาก หรือสะดวกสบายสําหรับ

เขา 
 
 

 

Don't say the old lady screamed. 
Bring her on and let her scream. 

**Mark Twain 
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แบบฝกสรางสรรค 

 
550   เรื่องทั่วไป 

 
1.                เขียนสิ่งดี ๑๐๐ อยางที่อยากใหเกิดในชีวิตคุณ 
2.               ใน ๓๖๕ วัน มีวันใดที่คุณอยากใหเปนวันพิเศษของคุณบาง 
3.               เขียน ๑๐๐ อยางที่ฉันอยากรู 
4.               เขียนถึงโลกในอีก ๑๐๐ ปขางหนา 
5.               เขียนรายการสัก ๗๙ อยางที่เกี่ยวกับวันฝนตก 
6.               เขียนสัก ๗๙ รายการที่คุณอยากทําในฤดูหนาว 
7.               เขียนรายการ ๕๕ ส่ิงตาง ๆ ที่คุณเห็นระหวางคุณไปโรงเรียนหรือ 

ไปทํางาน 
8.               เขียนถึงวันเกิดของชายที่มีอายุ ๕๐ ป 
9.               เขียนคํา ๔๕ คําที่คุณชอบ 
10. เขียนจดหมายจากอนาคตสัก ๒๐ ป ถึงตัวคุณเองตอนนี้ 
11. เขียนถึงหมายเลข  ๑๕ ในความหมายที่สนุกสนาน 
12. เปรียบเทียบคนรอบตัวคุณสัก ๑๐ คน เขากับพืชบางชนิด 
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13. เขียนเกี่ยวกับการปรุงอาหารของแม ในมุมมองของเด็กไมเกิน ๑๐ ขวบ 
14. เขียนคําคม เกี่ยวกับความรัก สัก ๑๐ ประโยค 
15. เขียนคาถาวิเศษ เปลี่ยนรางสิ่งของ ๑๐ อยาง 
16. เลือก ๑๐ คนที่คุณรูจัก บอกวาเขาเหมาะที่กลายเปนสัตวอะไร 
17. ส่ิงที่คุณมีและสําคัญสําหรับคุณในตอนนี้ ๑๐ อยางแรกคือ 
18. เขียนคําคม เกี่ยวกับความรัก อยางนอย ๑๐ ประโยค 
19. เขียนคําคมเกี่ยวกับความเกลียด อยางนอย ๑๐ ประโยค 
20. ของขวัญ ๑๐ อยางที่คุณอยากไดเมื่อทําอะไรสําเร็จ บอกเหตุผลดวย 
21. ส่ิงที่คุณอยากไดจากเพื่อน หรือ คนที่คุณรักที่สุด ๑๐ อยาง  
22. เขียนถึงส่ิงของ ๑๐ อยาง ที่ทําใหคุณคิดถึงใครแตละคน 
23. เขียนทางเลือก ๑๐ วิธีที่คุณจะบอกเลิกคนรัก 
24. บอกถึงส่ิงที่คุณอยากทํา ๑๐ อยาง 
25. รางกฎระเบียบอยางนอย ๑๐ ขอที่คุณตองการใหมีในที่คุณอยู 
26. สรางรหัสลับที่เปนคํา หรือประโยค เขาใจกันระหวางคุณกับเพื่อน ๑๐  

รหัส 
27. สรางรหัสลับที่เปนทาทางเขากันระหวางคุณกับเพื่อน ๑๐ รหัส 
28. บอกถึงปาฏิหาริยที่คุณจะหลายเปนนักเขียนไดภายใน ๗ วัน 
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29. เขียนจดหมายถึงปา ที่คุณไปไดพบทานมา ๕ ปแลว 
30. เขียน ๕ ประโยคที่ไมใหมี  ส  เปนตัวสะกด 
31. คุณรูสึกอยางไรกับการที่ตองติดอยูในลิฟทกับผูชายรูปหลอถึง ๕ คน 
32. วาดภาพชีวิตในอีก ๕ ปขางหนาของคุณ จะเปนอยางไร ? 
33. คุณติดอยูในอุโมงคมืด เลือกตัวละครที่อยากใหอยูกับคุณ ๕ คน เพราะ 

อะไร 
34. ใหคุณเขียนถึง ใครหรืออะไรที่คุณตองการขอบคุณ มา ๔ อยาง 
35. เขียนถึงหวงวงแหวนยาวติดตอกัน ๔ วง 
36. จดรายการอาหาร และอาชีพ ของสัตวประหลาด ๓ ตัว 
37. สรางตัวประหลาดที่จะอยูในนวนิยายาของคุณ ๓ ตัว 
38. เขียนเกี่ยวกับคนที่คุณรูจัก ๑ คน 
39. เขียนถึงคนที่ถูกลอตเตอรีรางวัลที่ ๑ 
40. มองไปขางหลัง เขียนถึงส่ิงที่คุณเห็นทันที ๑ อยาง 
41. เขียนนิทานเรื่องหนูนอยหมวกแดงในมุมมองของหมาปา 
42. เขียนนิทานที่มีพล็อตเรื่องคลาย ซิลเดอเรลลา  แตใหอยูในยุคปจจุบัน 
43. เขียนนิทานที่มีหมาจิ้งจอกเปนพระเอก 
44. เขียนนิทานโดยมี แมมด  กบ  เด็กดื้อ  อยูในเรื่อง 
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45. สรางคําเปรียบเทียบเกี่ยวกับสีตาง ๆ ตามแบบฉบับของคุณเอง 
46. เขียนคําเปรียบเทียบความรูสึก “ มีความสุข เหมือน ... ” ใหไดมากที่สุด 
47. คิดวานวนิยายชื่อนี้ “ ทะเลดอกไม ” ควรจะเปนเรื่องอยางไร ? 
48. เขียนนิทานเรื่อง บานขนมปง ในมุมมองของแมมด 
49. เขียนเรื่องรักที่ยิ่งใหญที่คุณเคยเจอหรือไดยิน 
50. เขียนเกี่ยวกับการทําแทง 
51. เขียนเกี่ยวกับนกที่คุณเห็นทุกวัน 
52. เขียนคําคมที่เกิดจากประสบการณของคุณเอง 
53. เขียนคําดาที่คุณคิดวารายแรงที่สุด สําหรับฆาตกรขมขึน 
54. คุณอยากใหคนอื่นเห็นคุณเปนแบบไหน ? 
55. เขียน สํานวน ประโยค วลี คําพูด ฯลฯ ที่คุณเคยฟงซํ้าซาก 
56. คุณจะรูสึกอยางไรที่มีคนมาทําเรื่องใหคุณประหลาดใจเลน 
57. การเปลี่ยนแปลงอะไรบางที่คุณยอมรับไดในตอนนี้ 
58. คุณเชื่อในเรื่อง การทําเสนห  มากแคไหน 
59. การพูดนินทามีผลตอคุณอยางไร ? 
60. ถามีโอกาสอีกครั้ง คุณอยากทําอะไร ? 
61. เมื่อรูสึกเศรา และเจ็บปวด คุณอยากอยูที่ไหน 
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62. เขียนประกาศรับสมัครงานตําแหนงพนักงานขาย 
63. เขียนขอความสั้น ๆ แตกตางกันไป เพื่อบอกวา  คุณไมอยู 
64. เขียนขอความสั้น ๆ แตกตางกันไป เพื่อบอกวา คุณเปนหวง 
65. เขียนขอความสั้น ๆ แตกตางกันไป เพื่อแสดงความยินดี 
66. เขียนจดหมายขู ถึงคนที่คุณเกลียด 
67. เขียนจดหมายตักเตือน เพื่อนที่เร่ิมไมเอาใจใสการเรียน 
68. คุณอยากใหคนที่คุณรัก ส่ังใหคุณทําอะไรบาง 
69. ถาคุณตองปลอมตัวเปนใครสักคน คุณจะทําอยางไร ? 
70. เขียนถึงส่ิงที่คุณเก็บเอาไวเปนเครื่องเตือนใจ 
71. สรางวิธีเขียนคําประพันธใหม ในรูปแบบของคุณเอง 
72. เมื่อโกรธคุณจะทํา หรือไมทําอะไร ? 
73. เมื่อถูกแฟนทิ้ง คุณจะทําหรือไมทําอะไร ? 
74. เขียนถึงความอึดอัด หรือ ความกดดันที่คุณไดรับ 
75. อะไรคือส่ิงที่บงบอกไดวา คุณเติบโตแลว 
76. เขียนการคนพบใหม ๆ ที่คุณอยากใหเกิดขึ้นในตอนนี้ 
77. เปลี่ยนตอนจบในนิทานเรื่องตาง ๆ  
78. บอกคําแนะนําที่แยที่สุดเทาที่คุณไดยินมา  
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79. คุณจะทําอะไรบางเมื่อตองรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงวันเกิดเอง 
80. เขียนสิ่งที่มีในถังขยะ 
81. ถาเปลี่ยนคําวา รัก เปนคําอ่ืน คุณอยากเปลี่ยนเปนคําไหนบาง 
82. ความลับอะไรที่คุณจะไมมีวันบอกคนอื่นเด็ดขาด  
83. เขียนเกี่ยวกับความหนาวเย็นในฤดูหนาว 
84. เขียนเกี่ยวกับโฆษณาที่คุณเกลียด 
85. เขียนเกี่ยวกับชีวิตคุณตั้งแตเกิดจนถึงเวลานี้ 
86. เขียนเกี่ยวกับดอกไมที่มีสีเหลือง 
87. เขยีนเกี่ยวกับดาวตก 
88. เขียนเกี่ยวกับทะเล 
89. เขียนเกี่ยวกับน้ําทวม 
90. เขียนเกี่ยวกับบอน้ําที่ลึกเย็นเยือก 
91. เขียนเกี่ยวกับบางอยางเหี่ยวเฉา 
92. เขียนความรูสึกที่ตื่นขึ้นมาพบวาคุณอยูในยานอวกาศ 
93. เขียนคําโฆษณาขาย หนังสือที่คุณเขียน 
94. เขียนคําตอนรับนักศึกษาใหม 
95. เขียนคําที่มีความหมายเหมือนหรือเชื่อมโยงกับคําวา  “ บาน ” 
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96. คุณคิดวาที่คุณเปนอยูทุกวันนี้ เปนเพราะโชคชะตา หรือไม ? 
97. เขียนประสบการณไปดูหนังในโรงภาพยนตร 
98. เขียนถึงรานขายของลาสุดที่คุณเขาไปซื้อ 
99. บรรยายถึงสวรรค ที่คุณคิดวานาจะเปน 
100. ถาคุณนอนไมหลับ คุณจะทําอยางไร ? 
101. เขียนถึงส่ิงที่คุณคิดวา มันอาจถูกขโมยได 
102. เขียนถึงส่ิงที่คุณคิดวา คุณเขียนไดยากที่สุด  
103. เขียนถึงใครคนหนึ่งที่ไมเปนที่ตอนรับในงานเลี้ยงของคุณ 
104. ความทรงจําเกี่ยวกับโรงพยาบาลของคุณคืออะไร ? 
105. เขียนความรูสึกเหมือนคุณกําลังถูกใครสักคนกําลังสะกอรอยคุณอยู 
106. อะไรที่กําลังจะหลุดลอยไปจากความเปนเจาของของคุณ 
107. เขียนกลอน หรือกลอนเปลา 
108. เขียนเกี่ยวกับ โดนัท 
109. เขียนเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นไหม  
110. เขียนเกี่ยวกับการตูนตัวโปรดของคุณ 
111. เขียนเกี่ยวกับการบอกลา 
112. เขียนเกี่ยวกับของเลนเด็ก 
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113. เขียนเกี่ยวกับขาวที่คุณไมอยากไดยินในวันนี้ 
114. เขียนเกี่ยวกับคนทอง 
115. เขียนเกี่ยวกับคนไมชอบอาบน้ํา 
116. เขียนเกี่ยวกับใบไมที่มีสีดํา 
117. เขียนเกี่ยวกับปญหาที่ยากที่สุดของคุณ 
118. เขียนเกี่ยวกับผูชายที่ใสตุมหู 
119. เขียนเกี่ยวกับเพื่อนบาน 
120. เขียนเกี่ยวกับไฟดับทั้งเมือง 
121. เขียนเกี่ยวกับมนุษยตางดาวที่คุณอยากเปน 
122. เขียนเกี่ยวกับเรื่องนาอายที่คุณเคยทํา 
123. เขียนเกี่ยวกับวงกลม 
124. เขียนเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณไมอยากไป 
125. เขียนเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
126. เขียนเกี่ยวกับสวนดอกไมที่ปลูกแตดอกสีขาว 
127. เขียนเกี่ยวกับสัตวที่กําลังเจ็บปวด 
128. เขียนเกี่ยวกับสัตวเล้ียง 
129. เขียนเกี่ยวกับสัตวเล้ือยคลาน 
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130. เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณผิดสัญญา 
131. เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เอามาทอดได 
132. เขียนเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐที่คุณอยากสรางขึ้น 
133. เขียนเกี่ยวกับสิ่งแรกที่คุณเห็นตอนออกจากบาน 
134. เขียนเกี่ยวกับสิ่งลึกลับ 
135. เขียนเกี่ยวกับสีน้ําตาลที่คุณอยากใหมีในตัวคุณ 
136. เขียนเกี่ยวกับหนังสือที่คุณอยากอาน 
137. เขียนเกี่ยวกับเหตุการณไฟไหม 
138. เขียนเกี่ยวกับอะไรก็ไดที่มีสีชมพู 
139. เขียนความฝนที่มีผูชายใสสูทสีฟาอยูดวย 
140. เขียนความรูสึกเกี่ยวกับคําวา  ศักดิ์ศรี 
141. เขียนความรูสึกที่ตองอยูใตน้ํา 
142. เขียนความหมายของทุกคําที่ขึ้นตนดวยอักษร  ก 
143. เขียนคําชมเชยใหเพื่อนที่คุณไมชอบ 
144. เขียนคําทํานายสําหรับคนเกิดวันจันทรในตํารับคุณเอง 
145. เขียนคําสาป ที่มีตํานานมาจากความรักในฉบับของคุณเอง 
146. เขียนคําสาปที่คุณอยากใหเปนจริง 
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147. เขียนคําอวยพร ที่อยากใหมีในการดวันเกิด 
148. เขียนโฆษณาขาย ใบไมวิเศษ  สําหรับแมมดเด็ก 
149. เขียนเงื่อนงําของดอกกุหลาบแหง ที่มาปรากฏอยูในลิ้นชักของคุณ 
150. เขียนจดหมายขอบคุณคนที่ชวยเหลือคุณในดานการเงิน 
151. เขียนจดหมายถึง บก. ที่ปฏิเสธ งานเขียนของคุณ 
152. เขียนจดหมายถึงดาราที่คุณชอบ 
153. เขียนจดหมายถึงนักเขียนที่คุณชอบตัวละครตัวใดตัวหนึ่งของเขามาก 
154. เขียนจดหมายถึงเพื่อนเกามาก ๆ  
155. เขียนจดหมายถึงมังกรไมใหมันพนไฟ 
156. เขียนจดหมายรักถึงตัวคุณเอง 
157. เขียนจดหมายหาเพื่อน 
158. เขียนชื่อผูชายที่ขึ้นตนดวย  ส  แบบที่คิดวาไมเคยไดยินมากอนใหมาก 

ที่สุด 
159. เขียนตอนจบของนวนิยายที่คุณอยากใหเปน 
160. เขียนตํานานของบานที่คุณอยู 
161. เขียนตํารับอาหารขึ้นมาหนึ่งอยาง 
162. เขียนตําหนิคนที่ชอบแอบเอากลองไปถายใตกระโปรง 



2009  Free writing  

 

 
 

© ลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย โดย ฟลิปดา 
http://www.forwriter.com 

๒๙

163. เขียนถึง ความประหลาดใจ ที่คุณไมอยากใหเกิดขึ้น 
164. เขียนประโยคที่อยากพูดเมื่อตื่นนอนในวันและอารมณตาง ๆ  
165. เขียนถึงกระเปาสีมวง 
166. เขียนถึงกระโปรงตัวใหมที่คุณซื้อใหกับนางเอกของคุณ 
167. เขียนถึงกลิ่นที่คุณชอบ 
168. เขียนถึงกลิ่นที่คุณไมชอบ 
169. เขียนถึงกลิ่นในโรงพยาบาล 
170. เขียนถึงกลิ่นหลังฝนตก 
171. เขียนถึงกลิ่นหอม ที่สรางความสงสัยใหกับคุณ 
172. เขียนถึงกลิ่นอาหารที่เกิดจากการทอด 
173. เขียนถึงการแขงขันของคุณกับใครสักคน 
174. เขียนถึงการทํางานาของเจาของรานขายรองเทา 
175. เขียนถึงการไปงานปารตี้ ที่มีแตคนดูถูกคุณ 
176. เขียนถึงของเลนเด็กที่เกิดมีชีวิตจริง ๆ 
177. เขียนถึงขาวพาดหัวหนังสือพิมพ 
178. เขียนถึงคนไขที่ถูกกลาวหาวาเปนบา 
179. เขียนถึงคนที่คุณอยากจะใหอยูกับคุณในตอนนี้ 
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180. เขียนถึงคนที่ตกเปนขาว 
181. เขียนถึงคนที่ถูกขมขู จากความผิดในอดีต 
182. เขียนถึงคนที่ปวยเปนโรคความจําเสื่อม 
183. เขียนถึงคนที่มีความสุขที่สุด 
184. เขียนถึงคนที่เห็นตอนทานอาหารกลางวัน 
185. เขียนถึงคนที่อยูในอารมณผิดหวัง 
186. เขียนถึงคนผมยาว 
187. เขียนถึงคนใสแวนที่คุณเห็น 
188. เขียนถึงคนอยากผอม 
189. เขียนถึงความชวยเหลือที่มีตอคนที่ไดรับภัยจากแผนดินไหว 
190. เขียนถึงความเชื่อเรื่องกระจกแตก ในฉบับของคุณเอง 
191. เขียนถึงความฝนที่คุณอยูในทุงหญากวางใหญ 
192. เขียนถึงความรูสึกของเด็กที่ตองกินผัก 
193. เขียนถึงความรูสึกที่คุณถูกสะกดรอยโดยเด็กผูชายคนหนึ่ง 
194. เขียนถึงความรูสึกที่อยูคนเดียว 
195. เขียนถึงความลับ ที่ไมยอมบอกใครเด็ดขาด 
196. เขียนถึงความลับของสัตวใตทองทะเล 
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197. เขียนถึงความวางเปลาบนหนากระดาษ 
198. เขียนถึงความเสียสละที่ยิ่งใหญของตัวละคร 
199. เขียนถึงคําที่ใกลเคียงและมีความหมายคลายคลึงกับคําวา “ กลัว ” 
200. เขียนถึงคําอะไรก็ได ที่ขึ้นดวยอักษร   ส 
201. เขียนถึงคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษใหคุณ 
202. เขียนถึงคุณครูสอนเลขคณิต 
203. เขียนถึงคุณสมบัติของเพื่อนที่คุณอยากคบ 
204. เขียนถึงเครื่องตอบรับทางโทรศัพทที่ทําใหคุณกลัว 
205. เขียนถึงเครื่องแตงกายโบราณ 
206. เขียนถึงสีเขียวที่มีแตกตางกันในโลกนี้ 
207. เขียนคําเตือนในเรื่องตาง ๆ  
208. เขียนถึงเครื่องประดับที่ผูหญิงชอบใส 
209. เขียนถึงงานฉลองที่คุณชื่นชอบ 
210. เขียนถึงงานที่คุณอยากทํา 
211. เขียนถึงงานบานที่คุณอยากทํา 
212. เขียนถึงงานปารตี้จิ๋ว ที่เกิดในอุงมือคุณ 
213. เขียนถึงที่คุณเห็นเมื่อคุณหลับตา 
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214. เขียนรายการที่คุณยังทําไมเสร็จ 
215. เขียนถึง ตัวราย ตัวโกง ตัวอิจฉา ที่คุณชอบมาก 
216. เขียนรายการงานตาง ๆ ที่คุณไมมีวันทําเด็ดขาด  
217. เขียนถึงงู 
218. เขียนถึงชามใสน้ําซุปรอน ๆ 
219. เขียนถึงดอกไมประหลาดที่พูดได 
220. เขียนถึงเด็กซน ๆ ที่คุณเอ็นดู 
221. เขียนถึงเด็กอวนที่แอบกินขนม 
222. เขียนถึงตนไมที่อยากปลูกในหองนอน 
223. เขียนถึงตอนเชาของฤดูหนาวและคุณถูกทิ้งใหอยูคนเดียว 
224. ตั้งคําถามที่คุณอยากรูคําตอบใหไดมากที่สุด ? 
225. คําถามอะไรบางที่คุณอยากตอบที่สุด ? 
226. สรางสูตรปรุงยาวิเศษ ที่ใครไดกล่ินเปนตองเกิดภาพหลอนถึงคนรัก 
227. สรางสูตรปรุงยาวิเศษ ที่ทาสวนไหนของรางกาย สวนนั้นจะมอง 

ไมเห็นทันที 
228. เขียนคาถาวิเศษสําหรับเปดประตูทุกชนิด 
229. เขียนคาถาวิเศษเรียกฝน ลม พายุ 
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230. เขียนคาถาวิเศษ หายตัวได 
231. เขียนถึงคําที่ใกลเคียงหรือมีความหมายคลายคลึงกับคําวา “ หนาว ” 
232. เปลี่ยนชื่อส่ิงของรอบตัวคุณใหม จินตนาการแบบสุด ๆ ไปเลย 
233. เปลี่ยนชื่อสัตวตาง ๆ ใหม เอาแบบที่ใครก็คาดไมถึงเลยนะ 
234. เปลี่ยนเสียงรองของสัตวแตละชนิดใหม ใหเวอที่สุดเลย 
235. เขียนถึงความรูสึกของคนที่ตองนั่งรอเพื่อนหนาโรงหนัง 
236. เขียนถึงตัวหนอนที่กลายเปนผีเสื้อ 
237. เขียนถึงทางเดินของมด 
238. เขียนถึงนาฬิกาตาย 
239. เขียนถึงนิสัยที่คุณอยากใหเพื่อนคุณเปลี่ยน 
240. เขียนถึงบางตอนของเพลงที่คุณจําได 
241. เขียนถึงเบื้องหลังของผูหญิงที่เลือกจะแตงงานกับคนรวย ๆ  
242. เขียนถึงเบื้องหลังเด็กสาวที่กลายเปนโสเภณี 
243. เขียนถึงประโยคที่ลงทายดวยคําวา  นะ 
244. เขียนถึงประวัติศาสตรบางตอนที่คุณชอบ 
245. เขียนถึงปลวกที่กัดกินหนังสือในหองสมุด 
246. เขียนถึงปุมสีเขียว ที่เมื่อกดแลวทุกอยางจะเปนไปอยางที่คุณตองการ 
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247. เขียนถึงผลไมที่คุณอยากซื้อ 
248. เขียนถึงผลไมที่มีสีแดง 
249. เขียนถึงผี ที่คุณอยากจะเห็น 
250. เขียนถึงตนไผ 
251. เขียนถึงพระอาทิตยตกดิน 
252. เขียนถึงพอแมที่หวงลูกสุด ๆ 
253. เขียนถึงพิธีแตงงาน 
254. เขียนถึงเพลงเกาที่สุดที่คุณเคยไดยิน 
255. เขียนถึงภัยธรรมชาติรายแรงหนึ่งอยาง 
256. เขียนถึงภูเขาที่ปกคลุมดวยหมอก 
257. เขียนถึงมวยไทย 
258. เขียนถึงเมืองที่คุณฝนอยากไป 
259. เขียนถึงเมืองที่ไมเคยมีฝนตก 
260. เขียนถึงแมที่กําลังบนเรื่องความไมมีระเบียบของลูก 
261. เขียนถึงรถที่น้ํามันหมดในทะเลทราย 
262. เขียนถึงรถไฟที่แลนหายไปในความมืด 
263. เขียนถึงรสชาติที่  ขม 
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264. เขียนถึงรานที่คุณชอบ 
265. เขียนถึงรานอาหารตามแผงลอย 
266. เขียนถึงเรื่องไขหวัด 
267. เขียนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กวัยรุนกลุมหนึ่งไปตั้งแคมปใกลแมน้ํา 
268. เขียนถึงเรื่องแย ๆ ของคุณที่เลิกไมไดเสีย 
269. เขียนถึงเรือใบในทองทะเล 
270. เขียนถึงโรงแรมที่เลาลือวามีผีสิง 
271. เขียนถึงลูกที่เพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงที่ถูกสั่งหามไมใหไป 
272. เขียนถึงลูกโปงในงานเลี้ยงปใหม 
273. เขียนถึงวันที่ทองฟาแจมใส 
274. เขียนถึงวันที่ไมมีแสงอาทิตย 
275. เขียนถึงวันที่ไมอยากจะทําอะไรเลย 
276. เขียนถึงวันปใหม 
277. เขียนถึงวันศุกรที่เกิดเหตุการณวุนวายทั้งวัน 
278. เขียนถึงวันหยุดที่คุณไมอยากใหมาถึง 
279. เขียนถึงวัยรุนที่ไปทําแทง 
280. เขียนถึงแวนตาที่เปลี่ยนทุกอยางเปนสิ่งตรงขาม 
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281. เขียนถึงสงครามขนมเคก 
282. เขียนถึงสถานการณที่ควรจะเปดเผยความลับ 
283. เขียนถึงสถานการณที่ทําใหคุณอาจเอาตัวไมรอด 
284. เขียนถึงสถานที่ ที่คุณตกเปนผูล้ีภัย 
285. เขียนถึงสถานที่ทางศาสนาที่คุณอยากไป 
286. เขียนถึงสถานที่ที่คุณไมอยากเขียนถึง 
287. เขียนถึงสวนหลังบาน 
288. เขียนถึงสัตวที่มีเขา 
289. เขียนถึงสัตวเล้ียงของเพื่อนบาน 
290. เขียนถึงส่ิงของที่  เหนียว 
291. เขียนถึงส่ิงของที่คุณอยาก วาดเปนภาพออกมา 
292. เขียนถึงส่ิงของที่มีในกระเปาถือของยายแก 
293. เขียนถึงส่ิงของที่มีพื้นผิวขรุขระ 
294. เขียนถึงส่ิงของที่เล็กมาก ๆ 
295. เขียนถึงส่ิงของที่หายไป แลวคุณอยากใหมันกลับมาดวยวิธีแปลก ๆ 
296. เขียนถึงส่ิงของที่ออนนุม 
297. เขียนถึงส่ิงของสักอยางที่จู ๆ ก็กลายเปนของพิเศษ สําหรับคุณขึ้นมา 
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298. เขียนถึงส่ิงที่คุณขอยืมมาแลวไมอยากสงคืน 
299. เขียนถึงส่ิงที่คุณจะทํา เมื่อคุณสรางความอับอายใหคนอื่นโดยไมตั้งใจ 
300. เขียนถึงส่ิงที่คุณจะทําลายทิ้งเมื่อคุณโกรธ 
301. เขียนถึงส่ิงที่คุณจะไมยอมเปลี่ยนแปลงโดยเด็ดขาด 
302. เขียนถึงส่ิงที่คุณตองการทํา กอนจะเขียนหนังสือสักเลม 
303. เขียนถึงส่ิงที่คุณทําในวันหยุดที่ผานมา 
304. เขียนถึงส่ิงที่คุณทําเมื่อวันหยุดที่แลว 
305. เขียนถึงส่ิงที่คุณทําแลวจะทําใหเพื่อนคุณโกรธมาก 
306. เขียนถึงส่ิงที่คุณทําหายไปและอยากไดกลับคืน 
307. เขียนถึงส่ิงที่คุณไมเคยเชื่อถือ 
308. เขียนถึงส่ิงที่คุณไมอยากทําในวันนี้ 
309. เขียนถึงส่ิงที่คุณโยนทิ้งครั้งลาสุด 
310. เขียนถึงส่ิงที่คุณรัก แตไมเคยมีเวลาใหเลย 
311. เขียนถึงส่ิงที่คุณอยากกําจัดทิ้ง 
312. เขียนถึงส่ิงที่คุณอยากจะขอโทษ 
313. เขียนถึงส่ิงที่คุณอยากจะใหเกิดขึ้นในบานของคุณ 
314. เขียนถึงส่ิงที่คุณอยากซอนไวใตเตียง 
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315. เขียนถึงส่ิงที่คุณอยากทํา เมื่อรูวาคุณเขาใจผิดใครสักคน 
316. เขียนถึงส่ิงที่คุณอยากทําในปนี้ 
317. เขียนถึงส่ิงที่คุณอยากใหเกิดขึ้นในความผันของคุณ 
318. เขียนถึงส่ิงที่คุณอยากใหชวยเมื่อบานคุณไฟไหม 
319. เขียนถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณขับรถไปเจอผูชายโบกรถในทางเปลี่ยว 
320. เขียนถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้นเมื่อตองกลับบานดึก 
321. เขียนถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้นเมื่ออินเตอรเนตของคุณเกิดลมขึ้นมา 
322. เขียนถึงส่ิงที่คุณจะทําถาคุณถูกสงออกไปนอกโลก 
323. เขียนถึงส่ิงที่บินได 
324. เขียนถึงส่ิงที่เปนสามเหลี่ยมสีเขียว 
325. เขียนถึงส่ิงที่เปนเสนตรง 
326. วันที่ดีและสมบูรณแบบที่สําหรับคุณตองเปนอยางไร ? 
327. เขียนคําคลองจอง ตอจากคําตอไปนี้ ใหไดมากที่สุด  เหลือเชื่อ 
328. หนังสือ สําคัญสําหรับคุณมากแคไหน 
329. ถาคุณเกิดหายตัวไปตอนนี้ คิดวาจะมีผลตอใครหรืออะไรมากที่สุด 
330. หากคุณมีส่ิงของที่เก็บซอนไวเปนความลับ คุณอยากใหมันเปนอะไร 
331. คุณรูสึกอยางไร กับการจัดเลี้ยงวันเกิด 
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332. คุณคิดวาคุณเกิดมาในโลกนี้เพื่ออะไร ? 
333. เลาถึงชวงเวลาที่คุณลืมตัวหนอยสิ  
334. เมื่อคุณจับมนุษยตางดาวไดคุณจะทําอยางไร ? 
335. คุณจะวาไง เมื่อมีคนเขาใจคุณผิด 
336. อะไรคือบทเรียนสําคัญในชีวิตที่คุณไมลืมเด็ดขาด 
337. จดรายการสิ่งที่ทําใหคุณกังวลใจ เหตุผลดวย 
338. จดรายสิ่งที่คุณอยากได แตมันเปนของคนอื่น เหตุผลดวย 
339. ทบทวนไอเดียเจง ๆ ที่คุณเห็นดวยเปนอยางมาก 
340. อธิบายวิธีกินอาหารกลางวันของคุณซิ  
341. เขียนคําที่มีความหมายใกลเคียงหรือเชื่อมโยงกันคําวา  “ รอน ” 
342. คุณมีความสุขมากที่สุดตอนไหน 
343. คุณจะทําอะไรบางเพื่อใหโลกของคุณดีขึ้น 
344. คุณรูสึกอยางไร กับรูปรางหนาตาของตัวคุณ 
345. คุณรูสึกอยางไร เมื่อคนที่คุณเกลียด ก็มาบอก รักคุณ 
346. คุณจะทําอยางไร ถาเพื่อนรัก โกรธคุณ 
347. คุณรูสีกอยางไร กับการไดโกหก ใครสักคน 
348. คุณรูสึกอยางไร  ระหวางการนอนเปดไฟ กับ ปดไฟ 
349. ถาคุณโกรธ คุณอยากแปลงรางเปนอะไร ทําไม ? 
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350. ถาคุณกลัว คุณอยากกลายเปนอะไร ทําไม ? 
351. ถาคุณเขาไปอยูในหนังสือได  คุณเลือกเลมไหน ทําไม ? 
352. คุณคิดยังไงกับการใส รองเทาสนสูงสีแดง 
353. ลองบอกวิธีแกไขอาการ อกหัก มาซิ 
354. ลองบอกวิธีทําตัวใหนาสน มาหนอยนา ... 
355. ลองแนะนําวิธี ทําตัวอยางไรใหตกงาน สิ 
356. เสนอวิธี  อยูบานอยางไรใหเปนสุข   
357. เสนอวิธี บอกเลิกกับแฟน หนอยสิ  
358. คุณคิดวาใคร มีอิทธิพลตอคุณมากที่สุด  เพราะอะไร ? 
359. เขียนจดหมายสมัครงาน ที่เวอที่สุดในชีวิตคุณ 
360. เขียนคําเปรียบเทียบเกี่ยวกับรางกายคุณ เชนดวงตาเหมือน ... 
361. ถาคุณรูสึกเศรา เหงา  คุณจะเขียนอะไรเพื่อปลุกเราตัวเอง 
362. จดรายการ เร่ือง ที่คุณอยากรู กอนคุณจะตาย มาก ๆ หนอยนะ 
363. เขียนสักเหตุการณในตอนเด็กของคุณ 
364. เขียนเลาเกี่ยวกับครอบครัวของคุณ 
365. เขียนถึงส่ิงแรกที่เกิดในชีวิตคุณ 
366. เขียนเกี่ยวกับเรื่องน้ําทวม 
367. เขียนถึงคนตกงาน 
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368. เขียนเกี่ยวกับสิ่งของที่  แข็ง 
369. เขียนถึงเทคโนโลยี ที่คุณไมอยากใหเกิดขึ้น 
370. เขียนถึงการละเลนสมัยเด็ก ๆ ที่คุณชอบ 
371. ตั้งชื่อสีตาง ๆ ขึ้นมาใหม บรรยายดวยวามันเปนอยางไร  
372. ตอนอาบน้ําคุณคิดถึงอะไร ไดบาง 
373. คุณคิดวาอะไรดีกวา ระหวาง เขียนลงกระดาษ กับ พิมพลงคอมพิวเตอร 
374. คุณคิดวาอะไรนากลัวกวา ระหวาง ถูกขังในหองมืด กับ เจองูในหองน้ํา 
375. คุณคิดวาอะไรสนุกกวา ระหวาง ไปเที่ยวกับเพื่อน กับ ทานอาหารกับแฟน 
376. คุณคิดวาอะไรสรางความภาคภูมิใจไดมากกวาระหวางการสอบเขา 

มหาวิทยาลัยไดกับ เรียนจบ           
377. คุณคิดวาอะไรมีคากวาระหวาง โบราณคดี กับ วิทยาศาสตร 
378. คุณชอบอะไรมากกวาระหวาง  ดวงอาทิตยขึ้น กับ ดวงอาทิตยตก 
379. คุณคิดวาอะไรยากกวาระหวาง พูดความจริง กับ โกหก 
380. คุณคิดวาอะไรมีประโยชนกวาระหวาง   เพื่อนกับศัตรู 
381. อะไรทําใหคุณเขาใจไดงายกวา ระหวาง  คําถามกับคําตอบ 
382. ถาคุณเปนนางเอกในละครทีวีได คุณอยากเปนใคร เพราะอะไร ? 
383. ถาคุณเปนเฟอรนิเจอรไดสักอยาง คุณอยากเปนอะไร ? 
384. ถาคุณเปลงเปนสัตวได คุณอยากเปนตัวอะไร ? 
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385. ถาเลนดนตรีได  คุณอยากเลนอะไร ? 
386. ถาเปนเจาของรานขายของสักอยาง คุณอยากเปนเจาของรานอะไร ? 
387. ถาเลือกฤดูได คุณอยากใหมีฤดูอะไรบางในเมืองไทย 
388. คุณอยากกรีดรอง เมื่อเจอกับสิ่งเหลานี้ ... 
389. เขียนประโยคความรูสึกที่คุณเสียใจ หรือ อยากขอโทษ โดยไมมีคําวา เสีย 

ใจ และ ขอโทษ อยูดวย 
390. คุณคิดวา เพื่อนบานของคุณ คิดอยางไรกับคุณ 
391. ถาคุณอยากจะสอนตัวละครสักตัวในหนังสือ คุณเลือกใคร และเกี่ยวกับ 

อะไร 
392. เขียนถึงส่ิงที่มีในพิพิธภัณฑสวนตัวของคุณ 
393. ถาคุณไดตกแตงหองทํางานใหม คุณจะเปลี่ยนอะไรบาง 
394. เขียนถึงส่ิงที่รอน ๆ 
395. เขียนถึงส่ิงที่สรางความแปลกใจใหคุณ 
396. เขียนถึงส่ิงที่เหมือนกัน( แตไมใชคูแฝด) 
397. เขียนถึงส่ิงที่อยากทําแตไมเคยทํา 
398. เขียนถึงส่ิงที่อยากทําในวันเกิดของคุณ 
399. เขียนถึงส่ิงประหลาด ๆ ที่คุณอยากใหเกิดกับคุณ 
400. เขียนถึงส่ิงเล็ก ๆ ที่คอย ๆ ใหญขึ้น ๆ 
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401. เขียนถึงสีมวงที่แตมอยูริมฝปากของคนที่คุณเกลียด 
402. เขียนถึงสุนัขกําลังเหา 
403. เขียนถึงสุภาษิตไทยที่คุณรูจัก 
404. เขียนถึงเสียงเตนของหัวใจ 
405. เขียนถึงเสียงที่คุณไดยินในขณะนี้ 
406. เขียนถึงเสียงที่คุณไมอยากไดยิน 
407. เขียนถึงเสียงโทรศัพทที่ดังขึ้นทามกลางความเงียบแลวเงียบไปเฉย ๆ 
408. เขียนถึงเสียงสัตวในโรงนา 
409. เขียนถึงเสียงหนาตางที่เปดปด 
410. เขียนถึงเสียงโหรองในสนามฟุตบอล 
411. เขียนถึงเสื้อกันฝนสีสม 
412. เขียนถึงเสื้อตัวโปรดของคุณ 
413. เขียนถึงหนังสือพูดได และมันไมอยากถูกอาน 
414. เขียนถึงเหตุการณตลก ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดในสวนสัตว 
415. เขียนถึงเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นไดในหองน้ํา 
416. เขียนถึงอาหารแปลก ๆ ที่คุณอยากปรุงขึ้น 
417. เขียนถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นพรุงนี้ 
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418. คุณคิดวาคนที่เกลียดคุณ เขามีมุมมองเกี่ยวกับคุณอยางไร ? 
419. เขียนในสิ่งที่คุณอยากบอก เจานาย หรือเพื่อนของคุณ 
420. เขียนประโยคที่เชื่อมดวยคําวา  แต 
421. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณเกิดความรูสึกที่แยเอามาก ๆ เลย 
422. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณคิดวาคุณจะตาย 
423. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณคุณเจ็บปวย 
424. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณคุณตัดสินใจไมได  
425. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณคุณรูสึกโดดเดี่ยว เหงา 
426. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณใครสักคนทําใหคุณอกหัก 
427. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณตองกลาวลาใครสักคน 
428. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณตองการรูความจริง 
429. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณตองพายแพอะไรสักอยาง 
430. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณทํางานหนักมาก 
431. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณทําอะไร เปน ๆ นาขายหนา หรือหนาแตก 
432. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณพยายามทําเต็มที่แลวแตมันยังลมเหลว 
433. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณมีส่ิงที่นากลัวเกิดขึ้นกับคุณ 
434. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณเมื่อกําลังคนหาสักอยาง ซ่ึงไมรูแนวามันคือ 
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อะไร 
435. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณเมื่อคุณตองรอใครหรืออะไรสักอยางใหเกิด 

 ขึ้น 
436. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณไมเปนที่ยอมรับจากคนอื่น 
437. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณรูสึกวา ชีวิต ทําไมมันยากลําบากอยางนี้ 
438. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณรูสึกสูญเสียอะไรบางอยาง 
439. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อคุณสึกวาตัวเองขี้เหร 
440. เขียนประโยคหรือวลีเมื่อชัยชนะนั้นเปนของคุณ 
441. เขียนปาฏิหาริยที่คุณตองการใหเกิดเมื่ออาทิตยขึ้น 
442. คุณมีความเห็นอยางไรกับคําวา   “ ความรักกินไมได ” 
443. เขียนเรื่องเกี่ยวกับความกลัว 
444. เขียนเรื่องเด็กที่ไดรับอุบัติเหตุเนื่องจากเอาปนพอมาเลน 
445. เขียนเรื่องเด็กที่ถูกลักพาตัว 
446. เขียนเรื่องตลก ในงานประชุม 
447. เขียนเรื่องที่คุณและเพื่อนอยากไปรวมผจญภัยกัน 
448. เขียนเรื่องที่คุณอยากเลาใหคนที่คุณรักฟง 
449. เขียนเรื่องที่อยูนอกหนาตาง 
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450. เขียนเรื่องบนถนนในวันนี้ 
451. เขียนเรื่องราวของคนที่คุณรูจัก 
452. เขียนเรื่องลึกลับของดอกไมในจินตนาการของคุณ 
453. เขียนเรื่องหนาแตกที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครที่เปนคนเจาระเบียบ 
454. เขียนลักษณะของคนที่ซอนความรายกาจไวภายใน 
455. เขียนสิ่งของที่มีลักษณะแวววาว 
456. เขียนสิ่งที่เกิดขึ้นในรานเสริมสวย 
457. เขียนสิ่งที่คุณอยากทําใหคนที่คุณรักที่สุด 
458. เขียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเกยที่แตงงานกับผูหญิงที่สวยมาก ๆ 
459. เขียนสิบประโยคเกี่ยวกับชางตัดเสื้อ 
460. คิดถึงส่ิงที่ศัตรูอาจจะทํากับคุณได 
461. คุณอยากใหใครชวยเมื่อกําลังตกหลุมรักใครสักคน 
462. จดรายการสิ่งของที่มีขนาดเล็ก เพื่อใหสายลับนําไปใชงาน 
463. จะเกิดอะไรขึ้นถาคุณตองนั่งเครื่องบินไปตางประเทศคนเดียว 
464. จะเกิดอะไรขึ้นถาคุณติดอยูในลิฟทคนเดียว 
465. ดัดแปลงนิทานสักเรื่องใหเปนในสิ่งที่ตรงขามกับที่ไดอาน 
466. ตอบคําถาม ทําไมคุณจึงอยากเปนนักเขียน 
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467. บรรยายเกี่ยวกับหองสมุดในฝน 
468. บรรยายความรูสึกที่คุณอยูในรถแขง 
469. บรรยายความรูสึกในวันฝนตก 
470. บรรยายถึงตึกอัจฉริยะที่ทุกอยางถูกควบคุมดวยคอมพิวเตอร 
471. บรรยายถึงถนนที่เขาบานคุณ 
472. บรรยายถึงบานอยูในสลัม 
473. บรรยายถึงผูชายที่ขับรถคนเดียวบนถนนที่รถติดหนึบ 
474. บรรยายถึงผูชายที่คุณไมอยากเขาใกล 
475. บรรยายถึงผูชายที่ใสตุมหู 
476. บรรยายถึงผูหญิงที่กําลังรินน้ําชา 
477. บรรยายถึงผูหญิงที่คุณไมอยากเขาใกล 
478. บรรยายถึงผูหญิงที่ใสชุดสีแดง ไปงานศพ 
479. บรรยายถึงฝามือของคุณใหแตกตางกวาปกติ 
480. บรรยายถึงพายุทราย 
481. บรรยายถึงมะเขือเทศที่น้ําเงิน 
482. บรรยายถึงแมลงมุม 
483. บรรยายถึงรสชาติของสมตํา 
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484. บรรยายถึงรานหนังสือ 
485. บรรยายถึงเสียงเชียรในสนามแขงบาสเกตบอล 
486. บรรยายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในสนามเด็กเลน 
487. บรรยายบรรยากาศอาหารค่ําใตแสงเทียนในหองสีแดง 
488. บรรยายผูหญิงที่ยืนรองไหทามกลางสายฝน 
489. บรรยายภาพจากหนังสือที่คุณชอบ หรือเคยเห็น 
490. บรรยายรูปภาพที่คุณจะติดไวในหอง 
491. บรรยายและตั้งชื่อ ดอกไม ในจินตนาการที่ส่ือถึงความเยายวนลึกลับ 
492. บรรยายสถานที่นากลัว โดยไมใหมีคําวา ลึกลับ อยูดวย 
493. บรรยายเสนทางจากบานของคุณไปยังสถานที่อ่ืน 
494. บรรยายหองอาหารที่หรูหรา 
495. บรรยายเหตุการณที่คุณอยูในงานปารตี้ 
496. บอกถึงวิธีที่จะทําให ส่ิงของธรรมดา กลายเปนของวิเศษ 
497. บอกสาเหตุที่ตัวละครอยากหนีไปจากสภาพแวดลอมที่เขาอยู 
498. เปลี่ยนชื่อส่ิงของทุกอยางที่คุณมองเห็นใหขึ้นตนดวยตัวอักษร  ม 
499. พรรณนาถึงถนนที่ตรงไปยังสะพานขาด 
500. เลาเรื่องกระตายกับเตา โดยที่คุณเปนกระตาย 
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501. เลือกคําหรือประโยคที่คุณจะใชเมื่อเห็นภาพเปลือย 
502. เลือกสิ่งของที่คุณจะสรางใหเปนของวิเศษ 
503. สมมุติใหคุณเปนแมเขียนจดหมายถึงลูก 
504. สรางความลับของเปลือกหอยในจินตนาการของคุณ 
505. หลับตาแลวเขียนถึงส่ิงแรกที่เขามาอยูในหัวของคุณ 
506. ใหคุณเปนผูชายที่เขียนกฎเหล็ก หามแฟนคุณทําในสิ่งตอไปนี้ ... 
507. อธิบายวา ทําไมคนจึงโชคดี 
508. ออกกฎในการเลนเกมสอยางใดอยางหนึ่ง 
509. ออกกฎในโรงเรียนอนุบาล เพื่อใหเดก็ ๆ มีความสุขที่สุด 
510. สถานที่ใดที่คุณคิดวา ลึกลับที่สุด 
511. ทั้งสวยงาม หรูหรา สงบ  คํากลาวนี้คุณคิดวานาจะเปนสถานที่ใดไดบาง 
512. คุณอยากจะไปไหนถาไมอยากอยูบาน 
513. สถานที่ใด ที่คุณไมคิดอยากจะหวนกลับไปอีกเลย 
514. สถานที่ที่คุณอยากจะไปกอนคุณตาย 
515. คุณคิดวา คนเราใชอะไรมาวัด เวลาไดบาง 
516. คุณรูสึกอยางไรกับ  วันจันทร 
517. ฤดูไหนที่มีผลตอความรูสึกของคุณมากที่สุด 
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518. ในฤดูหนาว ตอนไหน ที่คุณอยากใหเวลาผานไปเร็วที่สุด 
519. ในฤดูฝน  ตอนไหนที่คุณไมอยากใหเวลายอนกลับไปไดอีก 
520. คุณเคยรูสึกอยากจะเปน  บา  ในฤดูรอนตอนไหนบาง 
521. ชวงเวลาไหนที่คุณคิดวา  คุณเปนตัวของตัวเองที่สุด 
522. เขียนถึงภูเขาในวันฝนตก 
523. เขียนถึงใบไมที่รวงหลน 
524. เหตุการณใดที่โรแมนติก มากสําหรับคุณในฤดูฝน 
525. มีอะไรบางที่แสดงใหเห็นถึง ฤดูรอน 
526. ถามีชีวิตหลังความตายจริง ๆ มันสงผลอยางไรกับการดําเนินชีวิตของคุณ 

ตอนนี้ 
527. งานครบรอบอะไรบางที่คุณอยากจะฉลองใหตัวเอง 
528. เหตุการณอะไรบางที่คุณอยากใหมันผานไปแลวผานไปเลย 
529. ถนนสายใดที่คุณผานไปแลวประทับใจมากที่สุด 
530. เมื่อไหรที่คุณคิดวา ทําดี ไมไดดี 
531. มีความปรารถนาใดบางไหม ที่กลายเปนจริงสําหรับคุณ ถาไม  ทําไม ? 
532. วันใด ที่มีความสําคัญตอคุณและครอบครัว 
533. ถาคุณอยากจะพกเครื่องสําอางสักสองอยาง  คืออะไร และทําไม 
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534. เพลงอะไร ที่คุณฟงเมื่อคุณรูสึกทอแท  เพราะอะไร ? 
535. คุณคิดอยางไรกับคําวา  “ ความรวยไมไดทําใหมีความสุขเสมอไป ” 
536. ถาเลือกที่จะมีสัตวเล้ียง คุณอยากจะเลี้ยงอะไร ? 
537. เขียนไอเดียเกี่ยวกับนวนิยายที่คุณอยากแตง 
538. คุณรูสึกอยางไร เมื่อคุณยอนกลับไปอานสิ่งที่คุณเขียน 
539. คุณอยากอยูที่ไหนในตอนที่คุณอานหนังสือ 
540. คุณอยากอยูที่ไหนในตอนที่คุณอยากเขียนหนังสือ 
541. เขียนคํา ๆ เดียวที่สามารถอธิบายถึงตัวคุณไดเปนอยางดี  และทําไมตอง 

เปนคํานี้ 
542. วางแผนเขียนหนังสือช่ือ “ คุณยายตัวจิ๋ว อยูในรองเทาแดง ” 
543. วางแผนเขียนหนังสือช่ือ “ เมื่อวันพุธหายไป ” 
544. วางแผนเขียนหนังสือช่ือ “ ตําราลาเศรษฐี ” 
545. วางแผนเขียนหนังสือช่ือ “ ถอนพิษคนอกหัก ” 
546. เขียนเรื่องที่จบดวย  ...พอกันที 
547. เขียนเรื่องที่จบดวย  ...เฮอ ! โลงอกไปที 
548. เขียนเรื่องที่จบดวย  ...ทําเดี๋ยวนี้ 
549. เขียนเรื่องที่จบดวย  ...จบ ๆ ไปเสียทีก็ดี 
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550. อะไรที่ทําใหคนอยากเปนนักเขียน 
 

101 เขียนเช่ือมโยงจาก ๔ คํา 
 

551.     ฝนพรํา ,   หนังสือ ,   แมคา , ไอเสียงดัง 
552.    เดือนเต็มดวง ,   ส่ันสะทาน ,   นาฬิกาขอมือ , กล่ินเหม็นไหม 
553.     ลูกเห็บ ,   ขนมปุยฝาย ,  มดแดง , ถอนหายใจ 
554.     ฤดูรอน ,   ใบไมไหว ,  รถบรรทุก , ดีใจ 
555.    พายุ ,   กอนหิน ,   ตัวหนอน , เศราโศก 
556.     หมอก ,   ดอกกุหลาบ ,   นักรอง , เสียงปน 
557.     ลมพัดแรง ,   ปาดงดิบ,   สุนัข , ปรบมือ 
558.     เมฆดํา ,   เสื้อขนสัตว ,   กิ้งกือ , กระวนกระวาย 
559.    ใบไมรวง ,   ภูเขา ,   ปูไต , สับสน 
560.    หิมะตก ,   สระน้ํา ,   คนหลังคอม , รองไห 
561.     รุงกินน้ํา ,   เสียงคลื่น ,   นกสีเหลือง , ตื้นตันใจ 
562.     สายลม ,   หนังสือ ,   วัด , กล่ินเหม็นไหม 
563.     ฝนโปรยปราย ,  รากไม , ตัวหนอน , เสียงกระดิ่ง 
564.     โคลนตม ,   ใบไมสีเขียว ,  ผูหญิงผมยาว , มีความสุข 
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565.     ฝุนคลุง ,   ตนสน ,   รถจักรยาน , โกรธ 
566.     ควันไฟ ,   รม ,   นักธุรกิจ , รองเพลง 
567.     ใบไมผลิ ,   กอนหิน ,  ผีเสื้อ , บินวอน 
568.     เตาผิง ,  กระทอม ,   เด็กนักเรียน , มีความสุข 
569.     พายุ ,  ลูกโปง,  กิ้งกา, ถายรูป 
570.     ฝนพรํา ,   ภูเขา ,  ชาวเขา , ไลจับ 
571.     ตะวันรอน ,  ตนสน ,   ดาราสาว , กล่ินหอมเย็น 
572.     ดินแตกระแหง ,  ตนไมหัก,   แมคา , โบกมือ 
573.     ดวงดาว ,   ลูกโปง ,   แมวสีน้ําตาล , กระโดด 
574.     แสงจันทร ,   ผืนทราย ,   ปลา , กระวนกระวาย 
575.     ลมพัดแรง ,   ชายหาด ,   ปูไต , ยิ้ม 
576.     ผีพุงไต ,   ทะเล ,   คนขายปลาหมึก , ตกใจ 
577.     ใบไมรวง ,  สีน้ําตาล ,  คนแก ,หนาวสั่น 
578.     ฝนพรํา ,   รถเสีย ,   ทอนไม , จราจร 
579.     ปศาจ ,   หองหนังสือ , บันไดหัก , เสียงคนไอ 
580.     กิ้งกือ ,   ตนมะมวง ,   แดดสีเหลือง , กระโดดตบ 
581.     ถุงพลาสติก ,   น้ําทวม ,  รถไฟ , ขายโอเลี้ยง 
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582.     ปาดงดิบ ,   จระเข ,  ไมพาย , ริบบิ้น 
583.     ช็อกโกแลต ,   กระทอมไมไผ ,  งูเหลือม , นักขาว 
584.    ฝุนคลุง ,   ดอกเบญจมาศ ,   ตลาดสด , รถจักรยาน 
585.     สระน้ํา ,   หนังสือตกแตง ,   จิ้งจก , ตกใจ 
586.     ทองฟา ,   รถใตดิน ,  นามบัตร , เงิน 
587.    แดดผีตากผาออม ,   เสื้อเชิ้ตสีขาว , แสงดาว, กล่ินอาหาร 
588.     ธนู ,  เศราโศก ,   ผ้ึง , วิ่งหนี 
589.     รถเกง ,   ดาวเสาร ,   เสียงคลื่น , ผักตบชวา 
590.     คนใหญคนโต ,   นวนิยาย ,   ดินสอ , เสียงระฆัง 
591.     ตนกลวย ,  น้ําทวม ,  แมลงวัน , ทะเลาะกัน 
592.     โกรธ ,   ชอนสอม,   นักรอง , ดอกดาวเรือง 
593.     ทะเลสาบ ,   สายหมอก ,   เด็กผูหญิง ,  ถุงกระดาษ 
594.    ถือศีล ,   ฝนพรํา ,   กระปองนม , หวาดกลัว 
595.     เมฆสีขาว ,   นมวัว ,   เตนรํา , หนุม-สาว 
596.     ฝนแลง ,   เขาครัว ,   โลงศพ , ไดอารี่ 
597.     ทุงหญา ,   สุนัขสีดํา , ขับรถเร็ว , กระทืบเทา 
598.     แดดจัด ,   กระถางตนไม ,   โคมไฟ, ใบไมไหว 
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599.     ไอเสียงดัง ,  ฝนพรํา,   กระจกใส , หัวใจเตนแรง 
600.     งานศพ ,   เสียงแมวรอง , เลนไพ, เกลือ 
601.     เกาอ้ีโยก ,  เกวียน ,  บานหนาตาง , คนหลังคอม 
602.     เสียงสวดมนตร ,  หมึกสีแดง,  ปลาอินทรี , โรงภาพยนตร 
603.     ตักบาตร ,   ตลาดนัด,  ฝนตกหนัก , ซอนตัว 
604.     คล่ืนวิทยุ ,  รถขายผลไม ,   หญิงในชุดดํา , ถุงนอง 
605.    แสงแดด ,   อมยิ้ม ,   ตะโกน , ปวดศีรษะ 
606.     ใตถุน ,   กํานัน ,   แตรไฟฟา , มีดปลายแหลม 
607.     เข็มขัด ,  คุณครู ,   อากาศรอน , เลนละคร 
608.     ทนายความ ,   ตกตะลึง ,   ตนตําลึง , เปลือกหอย 
609.     เชื้อโรค ,   หมอ ,   ตะวันชิงพลบ , ทรุดโทรม 
610.     ทุรนทุราย ,  ทองคํา,   ทหารพราน , กลางคืน 
611.     ตอนเชา ,   ผักตบชวา ,  ตุกแก , กล่ินเหม็น 
612.     ของขวัญ ,  ตะวันตกดนิ ,   เสียงเพลง , เด็กทารก 
613.    ใบไมสีแดง ,  ดารา ,   วิ่งหนี , คลองน้ําครํา 
614.     สายฝน ,   รากไม ,   พอคาขายปลาหมึก , นอนหลับ 
615.     เดือนเต็มดวง , ถายรูป ,  เสียงกรีดรอง , ผาเช็ดหนา 
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616.     เปลือกหอย ,   ไฟดับ ,   ขอทาน , ยาพิษ 
617.     พายเรือ ,   สวนสนุก , ลมพัดแรง , ตัวตลก 
618.     กอนหิน ,  ทรายดูด , จระเข , คนตาบอด 
619.     ฟน , กาน้ํา , รถจักรยาน , ส่ังน้ํามูก 
620.     คนขับรถ,   เบียร ,  จดหมายรัก , เสื้อกันฝน 
621.     รุงกินน้ํา ,   ดอกมะลิ,  หางสรรพสินคา , รองไห 
622.     คาวคาว ,  พระจันทร , สายรุง ,ขนมเคก 
623.     บานราง ,  พายุ ,  ตะขาบ, เสียงปน 
624.     สุนัขตัวโต ,   บอน้ํา , คนปวย , กลางวัน 
625.     รถเข็น , ผูชายรูปหลอ , ถอนหายใจ ,ฝนโปรยปราย 
626.     เพลงลูกทุง ,  รถทัวร ,  คนเมาเหลา , ถุงเทา 
627.     โตะอาหาร ,  อีเมล ,  สายไฟ , หนังสือพิมพ 
628.    รูปถาย ,   กรรไกร ,   โบผูกผม , เสียงหัวเราะ 
629.     กระโปรงสั้น , ปายรถเมล, รม , เสียงตะโกน 
630.    หมอกสีขาว ,   หนังสือรัก ,   ผูหญิงสวย , โรงแรม 
631.    ดีเจ, แสงแดด , ผักบุง , เดินเลน 
632.     ชายหาด ,  นิทาน ,  เชือกฟาง , หมวก 
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633.     หนังสือปรัชญา ,  เสื้อยืด ,  ปาสน , เตาผิง 
634.    ดาวตก ,  คําอธิษฐาน , เสียงทะเลาะกัน , หนุมสาว 
635.     ตนหางนกยูง ,  น้ําคาง , นักศึกษา , ถนนลูกรัง 
636.     ปะการัง ,  ตนไผ ,  เชือกเสนยาว , ดําน้ํา  
637.    อากาศหนาว , ปลาทอง , เด็กวัยรุน , รองเพลง 
638.     ขี่มา , ดินแตกระแหง , ปรบมือ ,กบ 
639.     อาทิตยขึ้น ,  มานหนาตาง,  รองเทาแตะ ,เสียงเครื่องยนต 
640.     คนตาเดียว ,   หนังสือนิทาน , ฤดูหนาว , เรือพาย 
641.     สระวายน้ํา ,  ชุดชั้นใน , เด็กทารก , เสียงกลอง 
642.     แดดผีตากผาออม ,  หญิงชรา , ตุมหู , แมวสีน้ําตาล 
643.     กระตายสีขาว ,  ศาลา , เหล็กแหลม ,ดอกชบา 
644.     โคมลอย ,  พระจันทร ,  ครูสอนวิทยาศาสตร , เสียงระเบิด 
645.     งานแตงงาน ,   โคลนตม , วงดนตร ี, ขบวนพาเหรด 
646.    ชุดสีขาว ,   พรมสีแดง ,  รองเทาสนสูง , เสียงเคาะประตู 
647.    ไกงวง ,  แหวนเพชร , รอยสักรูปหัวกะโหลก , แดดสอง 
648.     ริบบิ้นสีดํา ,   เที่ยงวัน , น้ําผลไม , หมาหอน 
649.     เจาบาว , ดอกฝน , เนินเขา , เสียงรองไห 
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650.    พายุ , แมเหล็ก , หมอดู , ชุดชั้นใน 
651.    พระเครื่อง , นักเรียน , ดอกชงโค , เสียงเพลง 

 
 

201  จะเกิดอะไรขึ้นถา ... 
 

652. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...ประเทศไทยยังมีระบบทาสอยู 
653. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...ตัวละครเกมสคอมพิวเตอรสามารถเขาไปอยูในเรื่อง 

ใดก็ได 
654. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..จู ๆ หมูบานที่เงียบสงบไดเกิดขาวลือเร่ืองสัตว 

ประหลาดขึ้นมา 
655. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีแอปเปล และ ไอแซค นิวตัน 
656. จะเกิดอะไรขึ้นถา .. ไอนสไตล ไมไดคนพบทฤษฎีสัมพันธภาพ 
657. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..นวนิยายเรื่อง สตารวอรไมเคยถูกเขียนขึ้น 
658. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เพลโตคือเปนมนุษยตางดาว 
659. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เวทมนตรทําให มาลิรีนมอนโร ไดพบกับคิงอารเธอร 
660. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เอลวิส เพรสลี่  คือมนุษยถํ้า 
661. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..บิลเกตต คือหุนยนตร 
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662. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ดาราสาวชื่อดังคนหนึ่ง  คือ คางคาวดูดเลือดจริง ๆ  
663. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...ดาราหนุมชื่อดังคนหนึ่ง คือนักลาแมมด 
664. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ทุกคนระลึกชาติกอนไดจริง ๆ เพียงแคหลับตาลง 
665. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..มีมนุษยตางดาวมาปะปนอยูสังคมมนุษยจริง ๆ  
666. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีในโลกนี้ไมมีภาษาเขียน 
667. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..นักวิทยาศาสตรกลายเปนคนตาบอดทั้งหมด 
668. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ของเลนทุกชนิดกลายเปนสิ่งมีชีวิตจริง ๆ  
669. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ตนไมเติบโตโดย รากชี้ขึ้นฟา ลําตนทะลุลงดิน 
670. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในโลก 
671. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..นิทานไดหายไปจากโลก 
672. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เมื่อผิวหนังของมนุษยทุกพันธุในโลกมีผิวสีเขียว 

เหมือนกันหมด 
673. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมเคยมีการคนพบไฟฟา 
674. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...วิลเลียม เชคสเปยร  คือนักวิทยาศาสตรเอกของโลก 
675. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...ไดโนเสารกลายเปนสัตวเล้ียงของมนุษย 
676. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โรเมโอ ไมไดตกหลุมรัก จูเลียต 
677. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..มารโคโปโล ถูกสงออกไปนอกโลก 
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678. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โลกนี้ไมมีกาแฟ 
679. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เร่ือไททานิคไมไดลม 
680. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีการสรางเคริองบิน 
681. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
682. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไทยเปนประเทศเดียวที่มีระเบิดนิวเคลียร 
683. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีใครคิดคนสูตรการทํากวยเตี๋ยว 
684. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โรคเอดสระบาดเมื่อสองพันปที่แลว 
685. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ฮิตเลอร เปนเพียงหมอดูคนหนึ่ง 
686. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...ไมมีสงครามเลิกทาสในอเมริกา 
687. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..มนุษยแพรพันธุโดยการแบงตัว 
688. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..จอรช ดับเบิ้ลยู บุช ไมไดเปนประธานาธิบดีของสหรัฐ 
689. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ตุกตาบารบี้ กลายเปนหญิงสาวจริง ๆ  
690. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..มนุษยและสัตวสามารถพูดกันไดเขาใจ 
691. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ผูนําของแตละประเทศ เปนหุนยนตรทั้งหมด 
692. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เมื่อตํานานทุกอยางกลายเปนเรื่องจริง  
693. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..น้ําแข็งขั้วโลกเกิดละลายเขาไปในทะเลทราย 
694. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีศาสนาคริสต เกิดขึ้นในโลก 
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695. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..พระนางคลีโอพรัตราเปนมนุษยอวกาศหญิงคนแรก 
ของโลก 

696. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...มนุษยในโลกสูงไมเกินขวดโคกลิตร 
697. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...การลงโทษผูกระทําผิดในการลักขโมยคือการใหนั่ง 

หัวเราะตลอดเวลาหามหยุด 
698. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีตัวเลขโนโลก 
699. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ในโลกมีแตผูชาย 
700. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ทุกคนมีสิทธิ์เสรีภาพเทาเทียมกันหมด 
701. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีอีฟ และ อีวา 
702. จะเกิดอะไรขึ้นถา .กาลิเลโอเปนคนเขียนเรื่องแฮรี่พล็อตเตอร 
703. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ทุกคนตองสรางบานดวยแกวน้ํา 
704. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..นกในโลกบินไมไดสักตัว 
705. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีผีเสื้อในโลกนี้ 
706. จะเกิดอะไรขึ้นถา .. ทุกคนมีสามขา 
707. จะเกิดอะไรขึ้นถา .. ดวงอาทิตยมาชนดวงจันทร 
708. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ทุกบานมีหุนยนตรเปนคนรับใช 
709. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..มนุษยตองไปอยูใตน้ําทั้งหมด 
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710. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..แคเพียงคิดคนก็ไปในทุกที่ที่ตองการได 
711. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ผูนําของประเทศมหาอํานาจถูกมนุษยตางดาวจับตัวไป 
712. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...พระนางคลีโอพรัตราเขาประกวดนางงามจักรวาล 
713. จะเกิดอะไรขึ้นถา ... โลกนี้ไมมีสีเขียว 
714. จะเกิดอะไรขึ้นถา ... จู ๆ คุณก็กลายเปนเพศตรงขาม 
715. จะเกิดอะไรขึ้นถา ... ทุกคนเหมือนกันหมดในโลก 
716. จะเกิดอะไรขึ้นถา ... ทุกคนสามารถทองหนังสือทุกเลมที่เคยอานได 
717. จะเกิดอะไรขึ้นถา ... มนุษยไมรูจักความกลัว 
718. จะเกิดอะไรขึ้นถา ... โลกนี้ไมมีศาสนา 
719. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...ไมมีตนมะกอกบนโลกนี้ 
720. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..น้ํามันหมดไปจากโลก 
721. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ทะเลทรายซาฮาราถูกน้ําทวม 
722. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เกาะอังกฤษจมน้ําหายไปทั้งเกาะ 
723. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมเคยเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเลย 
724. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ผูหญิงทุกคนในโลกเกิดทองขึ้นมาพรอมกัน 
725. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ผูชายสามารถตั้งทองเองได 
726. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีสัตวเหลืออยูบนโลกสักตัว ( ยกเวนมนุษย ) 
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727. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ทุกคนในโลกหันไปกินแตผักผลไมเทานั้น 
728. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..รถของคุณไปเสียในหมูบานผีดิบ 
729. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..อินเตอรเน็ตลมทั่วโลก 
730. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...มนุษยทุกคนเปนใบ 
731. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...มนุษยถูกจํากัดใหอยูบนตนไมเทานั้น 
732. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โลกไมมีแรงโนมถวง 
733. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..การพูดทุกครั้งจะถูกฟงเปนการเรียงจากขางหลังมาขาง 

หนา 
734. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..คุณตองไปติดเกาะที่ไมมีเทคโนโลยีใด ๆ อยูเลย 
735. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..คุณสามารถเขาไปอยูในหนังสือนวนิยายทุกเลมที่คุณ 

อาน 
736. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ชางตัดผมทุกคนบนโลกตางหายไป 
737. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไกไมสามารถวางไขไดอีกตอไป 
738. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โลกนี้ไมมีสีแดง 
739. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..มนุษยบนโลกไมมีวันตาย  
740. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ดอกไมทุกชนิดพูดได 
741. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ทุกคนสามารถฟงทุกภาษาไดอยางรูเร่ือง 
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742. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...ไมเคยมีปรามิดในอียิปตเลย 
743. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...มนุษยมีปกบินไปมาได 
744. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ฝนตกไมหยุดตลอดเวลา 
745. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีฤดูรอน 
746. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ทุกคนไมสามารถจําเรื่องที่เกิดเมื่อวานได 
747. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..คนบนโลกโกหกไมเปน 
748. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โลกไมมีดวงจันทรเปนบริวาร 
749. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีเครื่องดนตรทีุกชิ้นในโลก 
750. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..นักเขียนทุกคนตางเลิกเขียนไปหมด 
751. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..มนุษยไมสามารถรับรูรสหวานได 
752. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..งูกลายเปนสัตวเล้ียงประจําบาน 
753. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..มนุษยไมเคยนอนหลับ 
754. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...ทุกคนตางอานใจกันออก 
755. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...เวลาหยุดนิ่ง ไมมีใครเติบโตไปกวาที่เปนอยู 
756. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..คนสามารถเดินทางกลับไปแกไขอดีตที่ผานมาในเจ็ด 

วันได 
757. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..หนังสือทุกเลมในโลกตางมีชีวิตขึ้น 
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758. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ทุกคนสื่อสารกันโดยรองเปนเพลง 
759. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..บานที่สรางขึ้นไมมีบันไดหรือลิฟท 
760. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..สูตรการทําขนมเคกหายไปจากโลก 
761. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไดโนเสารยังไมสูญพันธุ 
762. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีการผลิตอาวุธปนหรือระเบิดขึ้นในโลก 
763. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เด็ก ๆ ตองถูกจางใหไปโรงเรียน 
764. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีกีฬาฟุตบอลในโลก 
765. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โลกถูกปกครองโดยมนุษยหมาปา 
766. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...มัมมี่ทุกตัวฟนคืนชีพ 
767. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...คนตองอยูรวมกับภูตผีปศาจ 
768. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..คอมพิวเตอรทุกเครื่องมีวิญญาณสิงสู 
769. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..มุสโสลินี เปนเพียงนักรองเพลงร็อคคนหนึ่ง  
770. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เด็ก ๆ ไมยอมถูกปกครองดวยผูใหญ 
771. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไอสไตนคือหุนยนตรตัวหนึ่ง 
772. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..สโนไวทถูกเฮอคิวริสฆาตาย  
773. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เจาหญิงนิทราไมไดตื่นเพราะถูกเจาชายจุมพิต 
774. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ซิลเดอเรลลา ไมไดรองเทาหลุด 
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775. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..มนุษยไมรูจักการทําซีเมนต 
776. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมเคยมี ดนตรีร็อคแอนโรล เกิดขึ้นในโลกเลย 
777. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ตนไมทุกตนไมมีดอก 
778. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...ชารล ดารวิน เปนเพียงนักฟุตบอลคนหนึ่งเทานั้น 
779. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...เสียงเดินทางไดเร็วกวาแสง 
780. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..บิลลเกต เกิดในสมัยเดียวกับพระเจาอเลกซานเดอร 

มหาราช 
781. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เอลวิส ยังไมตาย  
782. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมเคยมีวิชาโบราณคดีในโลกนี้ 
783. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีการเขียนแผนที่เกิดขึ้นในโลก 
784. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีเกมสใหเด็ก ๆ เลน 
785. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..กบไมสามารถกระโดดได 
786. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีคุกขังนักโทษในโลก 
787. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เจาหญิงไดอานายังไมส้ินพระชนม 
788. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีวัคซีน 
789. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เกิดโรคระบาดหัวเราะไปทั่วโลก 
790. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...ไมมีน้ําอัดลมขายในเมืองไทย 
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791. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...มีมนุษยตางดาวแอบมาอาศัยอยูใตอาวไทย 
792. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ประเทศไทยมีประชากรครบ ๑๐๐ ลานคน 
793. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โลกนี้ไมมีตลก 
794. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..สงครามฝนในประเทศจีนไมไดเกิดขึ้น 
795. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..อาวุธทุกอยางเกิดจากเวทมนตรเทานั้น 
796. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมเคยมีการประดิษฐกลองถายรูป 
797. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โลกนี้มีแตกลางคืน 
798. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โทรศัพทมือถือถูกประดิษฐขึ้นเมื่อพันปที่แลว 
799. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..สินคาทุกอยางถูกหามโฆษณา 
800. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..มนุษยไมรูจักการตัดเย็บเสื้อผา 
801. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมเคยมีจิตรกรเกิดขึ้นในโลก 
802. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...จริง ๆแลวมนุษยสืบเชื้อสายมาจากกระตาย 
803. จะเกิดอะไรขึ้นถา ... เอดิสัน เปนเพียงมนุษยหมาปา 
804. จะเกิดอะไรขึ้นถา .. ไมเคยเกิดเหตุการณ ๑๑ กันยายนที่ตึกเวิรลเทรด 
805. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..มนุษยไมรูจักวิธีถนอมอาหาร 
806. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..จริง ๆ แลวคุณเปนเพียงหุนยนตร 
807. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไฟฟาดับทั่วโลกเปนเวลา ๑ เดือน 
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808. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีที่ราบบนโลก 
809. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..คุณตองทําสงครามกับกองทัพกระรอก 
810. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ภูเขาไฟไมไดถลมเมืองปอมเปอี 
811. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..น้ําตาของสาวพรหมจารีกลายเปนไขมุก 
812. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...ตนไมทุกตนออกดอกเปนเงิน 
813. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...ไมไดเกิดการปฏิวัติในพ. ศ. ๒๔๗๕ ในประเทศไทย 
814. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..พืชผักพูดได 
815. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ดอกกุหลาบมีกล่ินเหมือนปลาตาย 
816. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไดมีการสรางหุนยนตรเมื่อสองพันปที่แลว 
817. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..หนังสือนวนิยายทุกเลมถูกเผา 
818. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เด็ก ๆ ไมไดรับอนุญาตใหรองเพลง 
819. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..นิทานกอนนอนสําหรับเด็ก ๆ คือเร่ืองของ ภูติ ผี ปศาจ 
820. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ภูเขาไฟบนโลกเกิดระเบิดพรอมกันทุกที่ 
821. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..กางเกงยีนสลีวายส  ไมเคยถูกผลิตขึ้น 
822. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมี มา ในโลกนี้ 
823. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..คุณเกิดเปนเพียงหมอดูที่แมนมาก 
824. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...โสเครติส เปนใบ 
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825. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...เด็กในโลกกลายเปนตุกตาไปหมดเลย 
826. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีปรามิดในอียิปต 
827. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โลกนี้ไมมีภูเขา 
828. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..สงครามครูเสดยังไมส้ินสุด 
829. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โลกนี้ไมมีกระดาษ 
830. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..อีก ๑๐๐ ปขางหนาเรื่องของเวทมนตรกลายเปนสิ่งจํา 

เปน ในชีวิตมนุษย 
831. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีมหาสมทุรแปซิฟค 
832. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โลกเกิดมีดวงจันทรเปนบริวารถึง ๑๒ ดวง 
833. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมเคยมีชาง บนโลกมากอน 
834. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โลกนี้ไมมีคริสเตียน และ มุสลิม 
835. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีงูในโลกนี้ 
836. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...เจมสบอนด เปนเพียงชายชราวัยเกาสิบนาเกลียดมาก 
837. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...เชอรลอค โฮลม คือนักรองชื่อกองโลก 
838. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีผีในโลกนี้ 
839. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ผูสรางหนังในฮอลลีวูดตางลมละลายหมด 
840. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..หญา ไมใชอาหารสําหรับ มา วัว ควาย 
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841. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โบสถเซนปเตอร เกิดหายไป 
842. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โลกนี้ไมมีอินเตอรเนต 
843. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ชาวอเมริกาหันมานับถือศาสนาอิสลามทั้งประเทศ 
844. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..โลกนี้ไมมีกลางคืน 
845. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..เกิดภูเขาน้ําแข็งผุดขึ้นที่ทะเลอาวไทย 
846. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..ไมมีการตูนในโลกนี้ 
847. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..นกเพนกวินบินไดและยายไปอยูทะเลทราย 
848. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...เกิดมีชุมชนลับของแดรกคูลาจริง ๆ ในกรุงเทพฯ 
849. จะเกิดอะไรขึ้นถา ...โลกนี้ไมมีเข็มฉีดยา 
850. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..การรวมเพศกลายเปนสิ่งผิดกฎหมายในทุก ๆ ทาง 
851. จะเกิดอะไรขึ้นถา ..แมมดถูกจับขังไวในยานอวกาศ 
852. จะเกิดอะไรขึ้นถา...ถนนทุกสาย กลายเปนคลองไปหมด 
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201 ประโยคเริ่มเรื่อง 

 
853. เร่ิมดวย    ในกลองนั้นไมมีอะไรเลย ไมมีจริง ๆ ... 
854. เร่ิมดวย    มันยังคงอยูที่นั่น แมเวลาจะผานไปแสนนาน ... 
855. เร่ิมดวย    วันหยุดหนารอนกลายเปนเรื่องนาเบื่อ เพราะการมาของ ... 
856. เร่ิมดวย   ดูเหมือนจะเปนเรื่องปกติที่มีการโตเถียงกันระหวางการรับ 

ประทานอาหารค่ําในบานหลังนี้ ... 
857. เร่ิมดวย   เมื่อหมดฤทธิ์ยา ... 
858. เร่ิมดวย   กระดาษแผนนั้นถูกฉีกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย ... 
859. เร่ิมดวย   การแขงขันเริ่มขึ้นแลว ... 
860. เร่ิมดวย   การตกหลุมรักไมจําเปนจะตองใชเวลามากอยางที่คิด ... 
861. เร่ิมดวย   เกิดความโกลาหลอลหมานไปทั่วเมื่อ ... 
862. เร่ิมดวย   ความประทับใจอยางเดียวในการมาพักที่นี่คือ มองเห็นดาวเต็ม 

ทองฟา ... 
863. เร่ิมดวย   เคกกอนนั้นถูกแบงเปนหกสวน ทั้ง ๆ ที่พวกเรามีกันเจ็ดคน ... 
864. เร่ิมดวย   เคล็ดลับในการเอาชนะความสูงก็คือ ... 
865. เร่ิมดวย   ใครมันจะไปทนไดเมื่อ ... 



2009  Free writing  

 

 
 

© ลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย โดย ฟลิปดา 
http://www.forwriter.com 

๗๒

866. เร่ิมดวย   ชายหาดเริ่มอุนขึ้นเมื่อ ... 
867. เร่ิมดวย   เชาวันรุงขึ้น ไมมีใครตื่นขึ้นมาเลย ... 
868. เร่ิมดวย   โชคดีมันเปนเพียงหมวกเกา ๆ ที่ถูกโยนออกมา ... 
869. เร่ิมดวย   ใชวาผูชายทุกคนจะไวไดในกรณีนี้ ... 
870. เร่ิมดวย   ณ หมูบานแหงหนึ่ง ... 
871. เร่ิมดวย   ดวยแสงไฟเพียงนอยนิดจากไฟฉายที่จวนจะหมดถาน ... 
872. เร่ิมดวย   เด็ก ๆ กําลังเลนกันอยูอยางสนุกสนาน ... 
873. เร่ิมดวย   ตกดึกอากาศหนาวกวาที่คิด ... 
874. เร่ิมดวย   ตระกราผักถูกวางไวที่บันได แต ... 
875. เร่ิมดวย   ตองขุดหลุมลึกลงอีก  จึงจะฝง ... 
876. เร่ิมดวย   ใตบันไดเต็มไปดวยหยากไย ... 
877. เร่ิมดวย   ถาเปนไปไดฉันอยากจะ ... 
878. เร่ิมดวย   ถาผูหญิงหึงไมเปน นี่สิแปลก ... 
879. เร่ิมดวย   ถาเพียงแตฉันเปนนักรองที่ประสพความสําเร็จ ... 
880. เร่ิมดวย   ถาเพียงแตแมรูเร่ืองนี้ ... 
881. เร่ิมดวย   เถากุหลาบเลื้อยปกคลุมเสาประตูที่สนิมจับเขรอะ ... 
882. เร่ิมดวย   ที่นี่คือรานอาหารโปรดของฉัน 
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883. เร่ิมดวย   ที่บริเวณสวนหลังบาน ... 
884. เร่ิมดวย   ที่รานขายขนมปงตอนบายวันหนึ่ง ... 
885. เร่ิมดวย   ทุก ๆ เย็น แมวตัวนั้นตอง ... 
886. เร่ิมดวย   ทุกคนกําลังตั้งหนาตั้งตากิน จนไมสนใจวา ... 
887. เร่ิมดวย   นานมาแลวที่ ... 
888. เร่ิมดวย   น้ําในสระใสแจวจนมองเห็นแมกระทั่ง ... 
889. เร่ิมดวย   ในเชาฤดูรอนที่รอนจนแทบจะเปนบา ... 
890. เร่ิมดวย   ในซองจดหมายมี ... 
891. เร่ิมดวย   ในตอนเชาเต็มไปดวยความโกลาหลวุนวาย ... 
892. เร่ิมดวย   ในตอนสายของวันที่ฝนตกหนัก ... 
893. เร่ิมดวย   ในที่สุดก็ถึงวันเปดเทอม ... 
894. เร่ิมดวย   ในบอน้ําที่ทั้งลูกและมืด ... 
895. เร่ิมดวย   ในรานกวยเตี๋ยวที่แออัด ... 
896. เร่ิมดวย   ในวันสงกรานต ... 
897. เร่ิมดวย   ในสมัยพระเจา ... 
898. เร่ิมดวย   ในหองตอนนี้มคีนอยูเพียงสามคน ... 
899. เร่ิมดวย   ในหองพักผูโดยสารสายการบินแหงหนึ่ง 
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900. เร่ิมดวย   ในหีบนั้นเต็มไปดวยขวดแกวบรรจุน้ําสีตาง ๆ ... 
901. เร่ิมดวย   บนโตะหนังสือ ... 
902. เร่ิมดวย   บนถนนมีเพียงรถคันเดียวที่แลนอยู 
903. เร่ิมดวย   บนผนังมีภาพวาดของ ... 
904. เร่ิมดวย   บางครั้งเสียงลมพัดผานตนไมก็ฟงเหมือนเสียงครางของภูตผี ... 
905. เร่ิมดวย   บายวันอาทิตยที่โรงแรมแหงหนึ่ง ... 
906. เร่ิมดวย   ประตูหนาบานเริ่มแงมออกอยางชา ๆ  ... 
907. เร่ิมดวย   ปากหลุมนั้นแคบจนไมนาเชื่อวา จะมีคนมุดลงไปได ... 
908. เร่ิมดวย   ปาแหงนี้จะเปลี่ยนสีไปตามชวงเวลาของวัน มันเริ่มดวยสี ... 
909. เร่ิมดวย   แผนดินนี้ดูรกรางวางเปลา ทั้งทุงกวางมีเพียวตนไมตายซากยืน 

โดดเดน ... 
910. เร่ิมดวย   ฝนตกติดตอกันอยูสามวัน ... 
911. เร่ิมดวย   ฝนตกหนักทั้งคืน ... 
912. เร่ิมดวย   พุมไมนั่น มันกําลังกลืนกินกวางตัวนั้นเขาไป อยางสยดสยอง ... 
913. เร่ิมดวย   เพื่อน ๆ จะรูสึกยังไงนะถารูวา ... 
914. เร่ิมดวย   ไฟที่กอเอาไวตรงกลางเริ่มมอดลง ... 
915. เร่ิมดวย   ภายใตการปกครองของ ... 
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916. เร่ิมดวย   ภายใตแสงจันทร ... 
917. เร่ิมดวย   ภายใตแสงจันทรนวลกระจาง ...   
918. เร่ิมดวย   มดเหลานั้นมันเดินเรียงกันไปอยางเปนระเบียบ ... 
919. เร่ิมดวย   มีเพียงผูโดยสารคนเดียวในรถทรงประหลาดนั้น ... 
920. เร่ิมดวย   มีเสียงระเบิดดังขึ้นที่ ... 
921. เร่ิมดวย   เมื่อดอกกลวยไมเร่ิมบาน ... 
922. เร่ิมดวย   เมื่อมองฝาควันกํายานออกไป ... 
923. เร่ิมดวย   เมื่อเรือแลนออกจากทา ... 
924. เร่ิมดวย   เมื่อสามพันปมาแลว ... 
925. เร่ิมดวย   เมื่ออาบน้ําเสร็จ ... 
926. เร่ิมดวย   ไมเคยมีใครไดยินเสียงผ้ึงทะเลาะกับแมงมุมมากอน จนกระทั่ง .. 
927. เร่ิมดวย   ไมเคยมีส่ิงดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิตฉันอีกเลย จนกระทั่ง ... 
928. เร่ิมดวย   ไมมีใครคิดวา ผูหญิงคนนี้จะเปนฆาตกร ... 
929. เร่ิมดวย   ไมมีสวนไหนในหองจะพนไปจากช็อกโกแลต 
930. เร่ิมดวย   ไมมีหาดทราย ไมมีอะไรเลย นี่มันเปนเกาะแบบไหนกัน ... 
931. เร่ิมดวย   ไมมีอะไรเจ็บปวดเทากับการไดรูวา ... 
932. เร่ิมดวย   ยามราตรียาวนานอยางไมนาเชื่อ ... 
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933. เร่ิมดวย   รถคันนั้นวิ่งสายไปมาอยางนาหวาดเสียว ...   
934. เร่ิมดวย   รถมาคันนั้นวิ่งไกลออกไปทุกที ... 
935. เร่ิมดวย   รถรับสงนักเรียนมาถึงเอาเมื่อตอนนักเรียนเขาแถวเคารพธงชาติ 

แลว ... 
936. เร่ิมดวย   รถสตารทไมติดอีกแลว... 
937. เร่ิมดวย   เร่ืองของเรื่องก็คือ ... 
938. เร่ิมดวย   เร่ืองนี้คงไมเกิดขึ้นถา ... 
939. เร่ิมดวย   เร่ืองนี้เปนเพียงตํานานรักบนเกาะหางไกลแหงหนึ่ง .. 
940. เร่ิมดวย   ฤดูหนาวเริ่มขึ้นแลว ... 
941. เร่ิมดวย   ลูกเห็บที่มีขนาดนอง ๆ ลูกแอปเปลตกมากระทบหลังคา ... 
942. เร่ิมดวย   แลวกลุมมฆดําก็ลอยมาบดบังดวงอาทิตย ... 
943. เร่ิมดวย   แลวฝนก็เร่ิมตก อยางไมมีปมีขลุย ... 
944. เร่ิมดวย   ศพนั้นถูกหอดวยผาขาว ... 
945. เร่ิมดวย   ส่ิงนั้นคอย ๆ กระดืบตัวออกจากบานหลังนั้นอยางชา ๆ ... 
946. เร่ิมดวย   เสียงกลองดังกระหึ่มขึ้น ... 
947. เร่ิมดวย   เสียงเพลงเงียบไป แลวไฟก็เปดสวางจา ... 
948. เร่ิมดวย   แสงโคมลอยวูบวาบอยูเต็มทองฟายามค่ําคืน ... 
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949. เร่ิมดวย   ไสกรอก ยอมหมายถึงไสกรอก มันยังอาจจะรวมไปถึง ... 
950. เร่ิมดวย   หลังจากเขียนจดหมายเสร็จ ... 
951. เร่ิมดวย   หลังจากรับประทานอาหารค่ําเสร็จแลว ... 
952. เร่ิมดวย   หลังจากเหนื่อยแทบตายมาทั้งวันจากการกออิฐ ... 
953. เร่ิมดวย   หลังถูกฟาผาเปนครั้งที่สามก็ไมมีใครกลาซอมยอดโดมนั้นอีก ... 
954. เร่ิมดวย   หลายปผานไป แตตนไมนั้นยังคง ... 
955. เร่ิมดวย   หิมะตกปกคลุมไปทั่ว ไมเวนแมแตสนามหญา ... 
956. เร่ิมดวย   อะไรหนอ ?  ถึงชักจูงใหคนมาเที่ยวในบารมากขนาดนี้ ... 
957. เร่ิมดวย   อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง และแยลงกวาเดิม ... 
958. เร่ิมดวย   อาหารมื้อนี้เร่ิมอยางเงียบเชียบ ... 
959. เร่ิมดวย   อุโมงครกเรื้อไปดวยเถาตนหนามมันบดบังทางเดินทั้งหมด ... 
960. เร่ิมดวย  การยายออกจากที่นี่ มันยุงยากกวาที่คิด ... 
961. เร่ิมดวย  ขาวการพบศพของหญิงแปลกหนาเปนที่โจษจันกันทั้งหองเรียน   
962. เร่ิมดวย  ความมืดคืบคลานเขามาพรอมกับความหิว ... 
963. เร่ิมดวย  จดหมายฉบับนั้นถูกเปดอานซ้ําแลวซํ้าเลา ... 
964. เร่ิมดวย  ดึกมากแลว แตในหองนั่งเลนยังมีคนจับกลุม ... 
965. เร่ิมดวย  ดูเหมือนบรรยากาศสงบสุขจะคอย ๆ คืนในหองครัว ... 
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966. เร่ิมดวย  ตามปกติในตอนบายของเมืองนี้ รานคาจะปด ... 
967. เร่ิมดวย  ทั้ง ๆ ที่แสงแดดสองจา แตไฟในนองยังเปดอยู ...  
968. เร่ิมดวย  ทางลับใตตึกแหงนี้ยาวประมาณ ... 
969. เร่ิมดวย  ที่คายแหงนี้มีเต็นทตั้งเรียงรายอยูยี่สิบหลัง ... 
970. เร่ิมดวย  ที่นี่ ... ดวงจันทรจะโคจรมาพบกับดวงอาทิตยปละครั้ง ... 
971. เร่ิมดวย  ที่ปกหนังสือเขยีนไววา ... 
972. เร่ิมดวย  ทุก ๆ ป รานนี้จะเลหลังสินคาในราคาที่ ... 
973. เร่ิมดวย  ทุกครั้งที่ฟาแลบ ยอดแหลมของโบสถจะปรากฏออกมา 

ใหเห็นแวบหนึ่ง ... 
974. เร่ิมดวย  ทุกเย็นจะมีเสียงทองสูตรคูณดังมาจาก ... 
975. เร่ิมดวย  นกหลายตัวบินไปชนกําแพง ... 
976. เร่ิมดวย  นาฬิกาหยุดเดินอีกแลว ... 
977. เร่ิมดวย  น้ําจากฝกบัวเย็นเฉียบ ... 
978. เร่ิมดวย  นี่อาจเปนวิธีเดียวที่จะ ... 
979. เร่ิมดวย  ในจักรวาลเวิ้งวางอันไกลโพน ... 
980. เร่ิมดวย  ในไมชาหมูเมฆสีเขียว ก็เริ่มคืบคลานเขามาเหนือเนินหิน 

สีแดงอีกครั้ง ... 
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981. เร่ิมดวย  บานหลังนี้ไมเคยสนุกสุดเหวี่ยงเชนนี้มากอนเลย ... 
982. เร่ิมดวย  ปลาตัวนั้นถูกโยนลงน้ําอีกครั้ง ... 
983. เร่ิมดวย  มันไกลมากทีเดียวกวาจะเดินถึงที่พัก ... 
984. เร่ิมดวย  เมื่อพระจันทรเต็มดวง ส่ิงที่จะเกิดตามมาก็คือ ... 
985. เร่ิมดวย  เมื่อออดหมดชั่วโมงเรียนดังขึ้น ... 
986. เร่ิมดวย  เมื่ออาทิตยลับเหล่ียมเขา ... 
987. เร่ิมดวย  แมจะเปนตอนกลางคืนแตอากาศก็ยังรอนอบอาว ... 
988. เร่ิมดวย  ไมมีใครสังเกตวา เวลาไดผานไปนานเทาใด ... 
989. เร่ิมดวย  ไมมีส่ิงไหนถูกจัดวางอยางเปนระเบียบเลยในหองนี้ ... 
990. เร่ิมดวย  รถไฟกําลังแลนเขาถํ้า ... 
991. เร่ิมดวย  โรงอาหารที่นี่ ขายแพงจริง ๆ ... 
992. เร่ิมดวย  ลังไมนั้นถูกคลื่นซัดเขาหาฝง ... 
993. เร่ิมดวย  แลวตนวัวตัวนั้นก็คอย ๆ ซีดลง ๆ จนเหลือแตโครงกระดูก ... 
994. เร่ิมดวย  สายลมไดหอบเอากลิ่นหอมแปลก ๆ เขามา ... 
995. เร่ิมดวย  เสียงฟาผาดังเปรี้ยงทั่วทุงหินเวิ้งวางนั้น ... 
996. เร่ิมดวย  เสียงรองครวญครางระงมทั่วโรงพยาบาล ... 
997. เร่ิมดวย  เสียงรองโหยหวนนั้นดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ... 
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998. เร่ิมดวย  หมอกสีขาวยังลอยออยอ่ิงเหนือหนองน้ําที่แดดยังสองไมถึง ... 
999. เร่ิมดวย  หลังงานปารตี้ ... 
1000. เร่ิมดวย  หองนั้นประดับดวยสายรุงหลากสี ... 
1001. เร่ิมดวย  เหมือนมีบางอยางเคลื่อนไหว ในพุมไมนั่น ... 
1002. เร่ิมดวย  อีกหลายชั่วโมงตอมาเหตุการณวุนวายก็ยุติลง ... 
1003. เร่ิมดวย  กระโปรงสั้นสีชมพูยังแขวนอยูตรงนั้น ... 
1004. เร่ิมดวย   การเดินทางครั้งนี้ ... 
1005. เร่ิมดวย  การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ทุกคนตองพบ ... 
1006. เร่ิมดวย  การสํารวจครั้งนี้กลับกลายเปนเรื่องหายนะจนได ... 
1007. เร่ิมดวย  ใคร ๆ ก็คิดวาเวลานั้นแสนสั้น 
1008. เร่ิมดวย  ใครจะไปคิดวาเรื่องแบบนี้ก็มีในโลก ... 
1009. เร่ิมดวย  เชาวันรุงขึ้น ... 
1010. เร่ิมดวย   ถนนเสนนั้นมาสิ้นสุดลงที่คลองน้ําครํา ... 
1011. เร่ิมดวย  ถาการบอกเลิกมันงายเทากับการบอกรัก คงไมมีขาวพาดหัววา ... 
1012. เร่ิมดวย   ถาเพียงแตเราจะไมทะเลาะกัน ... 
1013. เร่ิมดวย   ถาเพียงโลกนี้ไมมีความรัก ... 
1014. เร่ิมดวย  ถาหากตนไมไมมีใบสีเขียว ฉันก็คงจะ ... 



2009  Free writing  

 

 
 

© ลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย โดย ฟลิปดา 
http://www.forwriter.com 

๘๑

1015. เร่ิมดวย  ทองฟาสวางวาบดวยฟาแลบครั้งใหญ ในเสี้ยววินาทีนั้น  
1016. เร่ิมดวย  ทางเดินนั้นเริ่มเบียดแคบเขา จนตอง ... 
1017. เร่ิมดวย  ทุกอยางดูรวดเร็วเหลือเกิน เมื่อ ... 
1018. เร่ิมดวย  นี่คือเกมสที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเลน 
1019. เร่ิมดวย  นี่คือหนังสือที่สนุกที่สุดที่ฉันเคยอาน 
1020. เร่ิมดวย  นี่เปนความผิดพลาดประการหนึ่งในการเลือกมาพกัที่นี่ .. 
1021. เร่ิมดวย  ในคืนนั้น ... 
1022. เร่ิมดวย  ในเชาหลังวันลอยกระทงกระทงลอยดื่นดาษตามคลอง ... 
1023. เร่ิมดวย  ในตอนเชาตรู หมอกหนาทึบ จนมองไมเห็นถนน 
1024. เร่ิมดวย  ในหองที่ทั้งรกและมีกล่ินอับ ... 
1025. เร่ิมดวย  บนโตะจัดวางอาหารไวพรอมแลว จะขาดก็แต ... 
1026. เร่ิมดวย  มันกําลังคืบคลานเขามาอยางชา ๆ ... 
1027. เร่ิมดวย  มันจะดีแคไหนนะถา  ... 
1028. เร่ิมดวย  มันจะเปนไปไดอยางไรที่ ... 
1029. เร่ิมดวย  มันเปนเรื่องยากลําบากที่จะตอง ... 
1030. เร่ิมดวย  มันเปนเสียงที่แปลกประหลาด และชวนขนลุกมาก ... 
1031. เร่ิมดวย  เมื่อตองอยูในหองที่มืดมิด  ... 



2009  Free writing  

 

 
 

© ลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย โดย ฟลิปดา 
http://www.forwriter.com 

๘๒

1032. เร่ิมดวย  เมื่อทุกอยางอยูภายใตการควบคุมแลว ... 
1033. เร่ิมดวย  ไมมีใครคัดคานเรื่องการนั่งพัก ... 
1034. เร่ิมดวย  รองเทาคูนั้นทั้งเปอยทั้งขาด ... 
1035. เร่ิมดวย  ระฆังดังขึ้นและนักเรียนก็วิ่งกรูกันออกจากหอง ... 
1036. เร่ิมดวย  หลังจากที่เดินไปตามทางน้ําตื้น ๆ นั้นไดสักครูหนึ่ง ... 
1037. เร่ิมดวย  เหนือขึ้นไปคือเมฆขาวที่ลอย ... 
1038. เร่ิมดวย  การโกหก เปนเรื่องนาเชื่อ ยิ่งกวาความจริง โดยเฉพาะ ... 
1039. เร่ิมดวย  คร้ังหนึ่งเคยมีทะเลสาบขนาดใหญที่นี่ ...  
1040. เร่ิมดวย  จู ๆ ก็เหมือนเกาะนั้นมันโผลขึ้นมาเฉย ๆ จากหนองน้ําสีมวง ... 
1041. เร่ิมดวย  ชิงชาสวรรคเร่ิมหมุนเมื่อเสียงเพลงขึ้น ... 
1042. เร่ิมดวย  ที่พักริมทางเปนเพียงเพิงไมพุ ๆ  
1043. เร่ิมดวย  ในที่สุดคล่ืนยักษก็ซัดเอาเรือลํานั้นแตกเปนชิ้น ๆ  
1044. เร่ิมดวย  ในที่สุดหิมะก็ตก ... 
1045. เร่ิมดวย  ภายใตแสงจันทรส่ิงของทุกอยางเหมือนจะเปลงแสงระยิบระยับ 

ออกมา ...  
1046. เร่ิมดวย  รถชนเขากับเสาไฟฟาอยางจัง ... 
1047. เร่ิมดวย  เร่ืองของแมมดและเวทมนตรยังเปนสิ่งที่ถกเถียงกันไมส้ินสุด ... 
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1048. เร่ิมดวย  และแลวเดือนธันวาคมก็มาถึง ... 
1049. เร่ิมดวย  เสียงกระซิบดังซํ้าซากไปมา มันดังมาจากทุกทิศทุกทาง ... 
1050. เร่ิมดวย ความอบอุนจากแสงแดดในตอนเชา ทําให ...   
1051. เร่ิมดวย เชือกเสนนั้นบิดเปนหวงเหมือนเลขหก ...  
1052. เร่ิมดวย มีเรื่องวุนวายเกิดขึ้นในหองเรียนชั่วโมงภาษาไทย ...   
1053. เร่ิมดวย ลําแสงสุดทายของดวงอาทิตย มาพรอมกับสายฝน ...    

 
 

101  เรื่องของฉัน ... 
 

1054. เร่ิมดวย  ความจริงฉันก็นึกเสียดายอยูเหมือนกันวา ... 
1055. เร่ิมดวย  ฉันกําลังฝนวา ... 
1056. เร่ิมดวย  ฉันกินอาหารมื้อสุดทายเมื่อเย็นวานนี้ ... 
1057. เร่ิมดวย  ฉันเกลียดที่ ... 
1058. เร่ิมดวย  ฉันขอสัญญา ...ไมละ .. ขอสาบานเลยดีกวาวา ... 
1059. เร่ิมดวย  ฉันพยายามที่จะ ... 
1060. เร่ิมดวย  ฉันไมเคยกลัวคําสาปแชง ... 
1061. เร่ิมดวย  ฉันไมเคยรูเลยวา ... 



2009  Free writing  

 

 
 

© ลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย โดย ฟลิปดา 
http://www.forwriter.com 

๘๔

1062. เร่ิมดวย  ฉันไมเคยสงสัยเลยวา  ... 
1063. เร่ิมดวย  ฉันไมเคยสังเกตเลยวา ... 
1064. เร่ิมดวย  ฉันไมเคยเห็น ... 
1065. เร่ิมดวย  ฉันไมตองการ ... 
1066. เร่ิมดวย  ฉันไมตองการที่จะมา ... 
1067. เร่ิมดวย  ฉันไมประหลาดใจเลยวา ... 
1068. เร่ิมดวย  ฉันไมอยากจะคิดเลยวา ... 
1069. เร่ิมดวย  ฉันรักหนังสือเลมนี้มาก ... 
1070. เร่ิมดวย  ฉันคงจะลาออกจากงานนี้ถา ... 
1071. เร่ิมดวย  ฉันจะไมบอกใครวา .. 
1072. เร่ิมดวย  ฉันตองการ ... 
1073. เร่ิมดวย  ฉันเบื่อที่จะ ... 
1074. เร่ิมดวย  ฉันเปนคนปวย ... 
1075. เร่ิมดวย  ฉันควรจะรีบออกไปจากที่นี่กอนที่... 
1076. เร่ิมดวย  ฉันไดทําลายความหวังของตัวเองลงอีกแลว ... 
1077. เร่ิมดวย  ฉันไมเคยคิดเลยวา จะไดมางานศพของตัวเอง ...   
1078. เร่ิมดวย  ในที่สุดฉันก็มาถึง ... 
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1079. เร่ิมดวย  ในวันเกิดครบสิบเจ็ดของฉัน ... 
1080. เร่ิมดวย ถาเพียงแตฉันไมเคยพบเขามากอน ... 
1081. เร่ิมดวย.  ฉันไมเคยเชื่อเร่ืองโชคชะตามากอน ... 
1082. เร่ิมดวย   ฉันกรีดรองเมื่อ ... 
1083. เร่ิมดวย   ฉันกล้ันหัวเราะแทบตาย เมื่อตอนที่ ... 
1084. เร่ิมดวย   ฉันกลาวคําวา ไม ไดยากมาก แมวาบางครั้งจะทําใหฉัน ...  
1085. เร่ิมดวย   ฉันกําลังเดินเตะทรายที่ชายหาดเลน ... 
1086. เร่ิมดวย   ฉันกําลังรองเพลงกับเพื่อน ๆ อยางสนุกสนาน แลวเสียงปนก็ดัง 

ขึ้น ... 
1087. เร่ิมดวย   ฉันเกลียดการเสแสรง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ... 
1088. เร่ิมดวย   ฉันโกรธที่ ... 
1089. เร่ิมดวย   ฉันคงจะ ผัดวันประกันพรุง อีกไมไดแลว 
1090. เร่ิมดวย   ฉันคงหนาแดงดวยความอายเมื่อ ... 
1091. เร่ิมดวย   ฉันใจหายวาบ เมื่อหลุดปากออกไปวา ... 
1092. เร่ิมดวย   ฉันเดินออกมาหนาประตูเพื่อ ... 
1093. เร่ิมดวย   ฉันตองตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยวา ... 
1094. เร่ิมดวย   ฉันตอบรับคําชวนของเพื่อนไปแลว แต ... 
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1095. เร่ิมดวย   ฉันพูดไมออก ที่ ... 
1096. เร่ิมดวย   ฉันมองเงาตัวเองในกระจกที่สะทอนใหเห็น ... 
1097. เร่ิมดวย   ฉันไมคิดวามันจะเปนการเขาใจผิดที่ ... 
1098. เร่ิมดวย   ฉันไมเคยประหมาเทานี้มากอน ... 
1099. เร่ิมดวย   ฉันไมเคยเห็นดวยเลยวา ... 
1100. เร่ิมดวย   ฉันไมอยากจะเชื่อเลยวา เร่ืองอยางนี้จะเกิดขึ้นกับฉัน ... 
1101. เร่ิมดวย   ฉันรองเตอืนไมทันเสียแลวเมื่อ ... 
1102. เร่ิมดวย   ฉันรูสึกรําคาญที่ตองคอยเฝามอง ... 
1103. เร่ิมดวย   ฉันหยุดไมไดเมื่อ ... 
1104. เร่ิมดวย   ฉันหันกลับไปมองบานนั้นอีกครั้ง กอนที่จะ ... 
1105. เร่ิมดวย   แดดรอนจนฉันใกลจะคลั่ง ... 
1106. เร่ิมดวย   ถาฉันเดาไมผิด ตอนนี้ ... 
1107. เร่ิมดวย   ฝนตกหนักในตอนเชาที่ฉันกําลัง  ... 
1108. เร่ิมดวย  แคนี้ฉันก็ไมรูจะทํายังไงตอไปแลว ... 
1109. เร่ิมดวย  ฉันกําลังเขียนจดหมายถึง ... 
1110. เร่ิมดวย  ฉันกําลังจะตาย ... 
1111. เร่ิมดวย  ฉันกําลังซอนตัวอยู ในตอนที่ ... 



2009  Free writing  

 

 
 

© ลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย โดย ฟลิปดา 
http://www.forwriter.com 

๘๗

1112. เร่ิมดวย  ฉันกําลังรอใครคนหนึ่ง ... 
1113. เร่ิมดวย  ฉันคงจะตื่นเชาผิดปกติในวันนี้ ... 
1114. เร่ิมดวย  ฉันคงจะลืมเงินเอาไวที่ ... 
1115. เร่ิมดวย  ฉันเคยถูกเตือนเสมอวา สุภาพสตรีไมควร ... 
1116. เร่ิมดวย  ฉันเคยสงสัยบอยครั้งวา ... 
1117. เร่ิมดวย  ฉันตองลงมือทําอะไรสักอยางกอนที่ ... 
1118. เร่ิมดวย  ฉันตองออกจากหองนี้ภายในหานาที กอนที่ ... 
1119. เร่ิมดวย  ฉันนั่งนิ่ง ในขณะที่ ... 
1120. เร่ิมดวย  ฉันปรารถนาที่จะ ... 
1121. เร่ิมดวย  ฉันมัวแตมองเด็กคนนั้นจนทําให ... 
1122. เร่ิมดวย  ฉันไมกลาที่จะบอกแมวา ... 
1123. เร่ิมดวย  ฉันไมควรตกใจที่ ... 
1124. เร่ิมดวย  ฉันไมเคยฝนวาจะไดมาเที่ยวในสถานที่แบบนี้เลย ... 
1125. เร่ิมดวย  ฉันไมรูจะหาอะไรมาเปนขออางในการ ... 
1126. เร่ิมดวย  ฉันไมสามารถทําใจยอมรับกบัสิ่งที่เกิดขึ้นไดเลย แมวา ... 
1127. เร่ิมดวย  ฉันไมอยากเชื่อเลยวา ส่ิงนี้จะเกิดขึ้นจริง ... 
1128. เร่ิมดวย  ฉันรีบรอนเดินจน ... 
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1129. เร่ิมดวย  ฉันรูสึกใจหายเมื่อ ... 
1130. เร่ิมดวย  ฉันเริ่มจะเชื่อแลววา นรกมีจริง ... 
1131. เร่ิมดวย  ฉันเริ่มผิวปาก เมื่อ ... 
1132. เร่ิมดวย  ฉันเลือกไมถูกระหวาง ... 
1133. เร่ิมดวย  ฉันวามันเปนเรื่องเหลวไหลที่ ... 
1134. เร่ิมดวย  ฉันเหลือเวลาอีกไมมากแลวที่จะ ... 
1135. เร่ิมดวย  ถาฉันตองแตงงาน ... 
1136. เร่ิมดวย  ในที่สุดฉันก็ตองเอยปากชวน ... 
1137. เร่ิมดวย   ฉันกําลังวิ่งหนี ... 
1138. เร่ิมดวย   ฉันเกลียดการเปนคนแพ ... 
1139. เร่ิมดวย   ฉันควรจะเลิกฝนลม ๆ แลง ๆ เสียทีวา ... 
1140. เร่ิมดวย   ฉันคิดวาฉันเจอผี ... 
1141. เร่ิมดวย   ฉันเคยนึกอยากจะขโมย  แต ... 
1142. เร่ิมดวย   ฉันเคยสงสัยวา ... 
1143. เร่ิมดวย   ฉันไดยินเสยีงกระซิบวา ... 
1144. เร่ิมดวย   ฉันตกตะลึง รองไมออก เมื่อ ... 
1145. เร่ิมดวย   ฉันฝนรายอีกแลว ... 
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1146. เร่ิมดวย   ฉันไมกลาที่จะออกจากหอง ... 
1147. เร่ิมดวย   ฉันไมเคยมีประสพการในการขึ้นเครื่องบินมากอน ... 
1148. เร่ิมดวย   ฉันไมชอบตอนที่ ... 
1149. เร่ิมดวย   ฉันไมไดบานะที่  ... 
1150. เร่ิมดวย   ฉันรูสึกทอแทที่รูวา ... 
1151. เร่ิมดวย   ฉันเริ่มรูสึกเสียใจนิดหนอยที่ ... 
1152. เร่ิมดวย   ฉันวาเรื่องนี้มันนาเบื่อจริง ๆ  ... 
1153. เร่ิมดวย   ฉันอยากเขียนเรื่องเกี่ยวกับ ... 
1154. เร่ิมดวย   ฉันอยากบอกทุกคนวา .. 
 
 

101  เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ น้ี 
 

1155. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  เซ็งชะมัด  !  
1156. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้         ความพยาบาท 
1157. เขียน เกี่ยวกับคํา ๆ นี้    การแกแคน 
1158. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    ผจญภัย 
1159. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    ทะเยอทะยาน 
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1160. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    เหม็นสาบ 
1161. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    ตกต่ํา 
1162. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    ทะเลเดือด 
1163. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    ฟาคลั่ง 
1164. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้   โดนเหยียบ 
1165. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    ฆาปดปาก 
1166. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    สิทธิมนุษยชน 
1167. เขียน เกี่ยวกับคํา ๆ นี้    ฆาตกร 
1168. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    คางคาวดูดเลือด 
1169. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    เบญจเพส 
1170. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  ตะบึงตะบอน 
1171. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    สุภาพบุรุษ 
1172. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    ผีเสื้อสมุทร 
1173. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้   นกสีเหลือง 
1174. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  แหกโคง   
1175. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    เวรตะไล 
1176. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    ไมซ่ือสัตย 
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1177. เขียน เกี่ยวกับคํา ๆ นี้  ชู   
1178. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ มือที่สาม    
1179. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  ทองไมมีพอ   
1180. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  อนาจาร   
1181. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ คูแขง    
1182. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ บัดซบ   
1183. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ ไรยางอาย    
1184. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  เกลียด   
1185. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ รอยเลห    
1186. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ ระเบียบจัด    
1187. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  สาวแก   
1188. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้   เฒาหัวงู  
1189. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ ปากจัด    
1190. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ เห็นแกตัว   
1191. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ คนบาป   
1192. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    อารมณราย 
1193. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    งี่เงา 
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1194. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    โกหก 
1195. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    รักตองหาม 
1196. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    เดี๋ยวสวย ! 
1197. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    รอนตับแตก 
1198. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ เย็นถึงขั้ว    
1199. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    ไรมนุษยธรรม 
1200. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ คล่ืนกระทบฝง   
1201. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  คลุกวงใน   
1202. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้   เครื่องเลน  
1203. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    งก ๆ เงิ่น ๆ  
1204. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    งาบ 
1205. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  อาฆาต   
1206. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้   ดื้อร้ัน  
1207. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้   ตาต่ํา  
1208. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  ตาตอตา ฟนตอฟน  
1209. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ ไอขี้เหลา   
1210. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  เวรกรรม   
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1211. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  การพนัน   
1212. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ หนาแตก    
1213. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    หนามืด 
1214. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  รวบหัวรวบหาง   
1215. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    ใจดํา 
1216. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  เลือดเย็น   
1217. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ วูบวาบ    
1218. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ หมาไมแดก   
1219. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  หมัดเด็ด   
1220. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  หยา   
1221. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  ยั่วยวน   
1222. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้   ซ่ือจนเซอ  
1223. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ คล่ังไคล    
1224. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  น้ําใตศอก   
1225. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  ปากกัดตีนถีบ   
1226. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ ศรัทธา 
1227. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  ดื้อร้ัน 
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1228. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ เอาตัวรอด 
1229. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ ปลอดภัยมั่นคง 
1230. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  กล่ันแกลง 
1231. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ จอมปลอม 
1232. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  โกง 
1233. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  กลัว 
1234. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ ขุนเคือง 
1235. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    ผอนคลาย 
1236. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ เปาสายตา     
1237. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ ขวยเขิน     
1238. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  มั่นใจ    
1239. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ กระแอม     
1240. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ ถอนใจเฮือก    
1241. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  คอนขวับ   
1242. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  กระตือรือรน   
1243. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  ควบมา    
1244. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  โลงอก    
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1245. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ ยักไหล   
1246. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ จบบริบูรณ    
1247. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ เยื่อใย    
1248. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ พยักเพยิด   
1249. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้    ลักพา 
1250. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ ตัวประกัน    
1251. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ ตกกระไดพลอยโจน    
1252. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้ ไมคาดฝน     
1253. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้  ตัวแข็ง   
1254. เขียนเกี่ยวกับคํา ๆ นี้   พับผาสิ!  
1255. เขียนเกี่ยวกับคํา  ๆ นี้  โชคชะตา 

 
 
 

"Having imagination, it takes you an hour to write a paragraph that, 
if you were unimaginative, would take you only a minute." 

 
Franklin P. Adams, Half a Loaf, 1927
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201 เขียนเก่ียวกับสถานที่ในบรรยากาศที่กําหนดให 
 

1256. ปราสาทหินสีแดง / ใหความรูสึก สนุกสนาน 
1257. หองในโรงแรม / ใหความรูสึก ปลอดโปรงสะดวกสบาย 
1258. กระทอมราง /ใหความรูสึก  เงียบเหงา 
1259. หองเรียน / ใหความรูสึก เบื่อหนาย 
1260. หองแตงตัวเจาสาว / ใหความรูสึกสับสนวุนวาย 
1261. บานคนแคระ / ใหความรูสึกนาสนุกสนาน 
1262. หองซอมดนตรี / ใหความรูสึกนาตื่นเตน สะพรึงกลัว 
1263. หองสวนตัวของเดก็วัยรุน / ใหความรูสึก นาสงสัย 
1264. บนเรือขามฟาก / ใหความรูสึก สับสน วุนวาย 
1265. ใตตนไมใหญ / ใหความรูสึก นาสะพรึงกลัว 
1266. หองทํางาน / ใหความรูสึก นาเกรงขาม 
1267. ถนนลูกรัง / ใหความรูสึก รอนลําบาก 
1268. บนสะพานสูง/ใหความรูสึก โดดเดี่ยว 
1269. หองตนรํา / ใหความรูสึก สนุกสนาน 
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1270. เกาะกลางทะเล / ใหความรูสึก ลึกลับ นาสงสัย 
1271. หอพักเกา /ใหความรูสึก ลึกลับนาสะพึงกลัว 
1272. ตึกสูง / ใหความรูสึก ทันสมัย จอแจ 
1273. สระน้ํา / ใหความรูสึกเงียบสงบ 
1274. ทุงหญา / ใหความรูสึก เวิ้งวาง  
1275. ใตทะเล / ใหความรูสึก เยือกเย็น สงบ 
1276. ภูเขา / ใหความรูสึก เยอืกเย็น อางวาง 
1277. ทะเลทราย / ใหความรูสึก ลึกลับมีเสนห 
1278. ในถํ้า / ใหความรูสึก สับสน กระวนกระวาย 
1279. ซากบานที่ถูกไฟไหม /ใหความรูสึก ทอแท ส้ินหวัง 
1280. สุสาน / ใหความรูสึก หดหู นาสะพรึงกลัว 
1281. คุกใตดิน / ใหความรูสึก ตื่นเตน 
1282. ในอุโมงค /ใหความรูสึก ประหลาดใจ 
1283. หองนอน / ใหความรูสึก หวาดกลัว 
1284. สวนสนุก / ใหความรูสึก สนุกสนาน 
1285. สวนสัตว / ใหความรูสึก นาสงสัย สะพรึงกลัว 
1286. โรงภาพยนตร / ใหความรูสึก ตื่นเตน สนุกสนาน 
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1287. บนถนน / ใหความรูสึก วุนวาย หงุดหงิด 
1288. ในสวนหลังบาน / ใหความรูสึก ผอนคลาย 
1289. บานทันสมัย / ใหความรูสึก สะดวกสบาย 
1290. หองครัว /ใหความรูสึก อึดอัด 
1291. บานทรงไทย / ใหความรูสึก เงียบเหงา 
1292. หองจัดเลี้ยง / ใหความรูสึก ตื่นเตน สนุกสนาน 
1293. ในปาดงดิบ /ใหความรูสึก  นาสะพรึงกลัว 
1294. ตึกสีเหลือง  / ใหความรูสึก อึมครึม มีความลับ 
1295. ซอยแคบ ๆ  / ใหความรูสึก มีความหวัง 
1296. ถนนที่เต็มไปดวยน้ําขัง / ใหความรูสึก ขยะแขยง 
1297. หองครัวทันสมัย / ใหความรูสึก ตื่นเตน มีความสุข 
1298. ศาลากลางสวน / ใหความรูสึก รมร่ืน สงบ 
1299. ศาลากลางน้ํา / ใหความรูสึก ลึกลับ 
1300. หองสมุด / ใหความรูสึก นาเกรงขาม 
1301. หองเก็บของ /ใหความรูสึก โดดเดี่ยว 
1302. บอน้ําลึก  / ใหความรูสึก นากลัว 
1303. สนามเด็กเลน/ ใหความรูสึก ปลอดโปรงสะดวกสบาย 
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๙๙

1304. โรงพยาบาล /ใหความรูสึก  เงียบเหงา 
1305. หองใตหลังคา /ใหความรูสึก  อบอุน 
1306. รานขายเครื่องสําอาง / ใหความรูสึก ตื่นเตนเราใจ 
1307. สวนดอกไมสีแดง / ใหความรูสึก กระตือรือรน 
1308. หองแตงตัวดารา / ใหความรูสึกสับสนวุนวาย 
1309. รานขายอาหาร / ใหความรูสึก เงียบเหงา 
1310. ยานอวกาศ / ใหความรูสึกลึกลับ นาสงสัย 
1311. ถํ้าใตน้ํา / ใหความรูสึก นาตื่นเตน ยินดี 
1312. เรือไวกิ้ง  / ใหความรูสึก ส้ินหวัง 
1313. อุโมงคน้ําทวม / ใหความรูสึกลึกลับ  
1314. หอคอย / ใหความรูสึก โดดเดี่ยว 
1315. รานขายเหลา / ใหความรูสึก สนุกสนาน 
1316. ชายหาด / ใหความรูสึก ปลอดโปรงสะดวกสบาย 
1317. สระน้ําสีเขียว /ใหความรูสึก  มีพลัง มีชีวิตชีวา 
1318. หองเก็บโครงกระดูก / ใหความรูสึก สนุกสนาน 
1319. หองประดิษฐหุนยนตร / ใหความรูสึก ขุนของ คับแคน 
1320. พิพิธภัณฑสัตวประหลาด  / ใหความรูสึก ตื่นเตนเราใจ 
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๑๐๐

1321. หองทดลองสัตวแปลก ๆ  / ใหความรูสึก สับสน วุนวาย 
1322. หองเรียนเวทมนตร / ใหความรูสึก เงียบสงบ 
1323. หองทํางานของครูใหญ  / ใหความรูสึก นาเกรงขาม 
1324. โรงเรียนสอนเวทมนตร  / ใหความรูสึกลึกลับ นาสะพรึงกลัว 
1325. โบสถเกา/ใหความรูสึก โดดเดี่ยว ลึกลับ 
1326. ปราสาทแกวผลึก / ใหความรูสึก นาสงสัย 
1327. ลานสเกต  / ใหความรูสึก ปลอดโปรงสะดวกสบาย 
1328. ถํ้ามังกร  /ใหความรูสึก  เงียบเหงา 
1329. หลุมใหญกลางปา  / ใหความรูสึก นาสงสัย ตื่นเตน 
1330. ทางลับใตปราสาท / ใหความรูสึก ตื่นเตน มีความหวัง 
1331. เหมืองเพชร  / ใหความรูสึก เยือกเย็น เจ็บปวด 
1332. โรงแรมกลางทะเลทราย / ใหความรูสึก สับสน วุนวาย 
1333. ที่พักคนเดินทาง / ใหความรูสึก นาสะพรึงกลัว 
1334. เรือดําน้ํา / ใหความรูสึก ลึกลับนาสะพรึงกลัว 
1335. หองโถง / ใหความรูสึก โออา ตระการตา 
1336. บานบนตนไม  /ใหความรูสึก โดดเดี่ยว 
1337. หองจัดแสดงเครื่องเพชร  / ใหความรูสึก สนุกสนาน 
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๑๐๑

1338. บาร / ใหความรูสึก นาแปลกใจ 
1339. ปราสาทน้ําแข็ง  /ใหความรูสึก นาสะพรึงกลัว 
1340. ตึกโลหะ  / ใหความรูสึก ลึกลับ 
1341. หองสมุดน้ําแข็ง  / ใหความรูสึกสับสนวุนวาย 
1342. หองโถงเก็บสัตวถูกดอง   / ใหความรูสึก นาสงสัย ลึกลับ 
1343. หุบเขาหมอกควัน / ใหความรูสึก สับสน วุนวาย 
1344. ทางเดินขึ้นเขา / ใหความรูสึก นาสะพรึงกลัว 
1345. คลองน้ําสีเหลือง / ใหความรูสึกนาสนใจ ประหลาดใจ 
1346. เรือรบ  / ใหความรูสึก ตื่นเตน กระตือรือรน 
1347. ศูนยทดลองพันธุกรรมพืช /ใหความรูสึก นาสะพรึงกลัว 
1348. สนามกีฬา / ใหความรูสึก สนุกสนาน 
1349. หอคอยที่อยูบนยอดแหลมของภูเขา / ใหความรูสึก ตื่นตาตื่นใจ 
1350. สวนสาธารณะหลังวันฝนตก  /ใหความรูสึก สดชื่น 
1351. บานที่ถูกน้ําทวม  / ใหความรูสึก หดหูทอแท 
1352. กระโจมที่อยูกลางทะเลทราย / ใหความรูสึก  ออนลา 
1353. ทะเลขยะ / ใหความรูสึก นาสงสัย 
1354. ทาเรือ / ใหความรูสึก สับสน วุนวาย 
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๑๐๒

1355. สถานกักกันมนุษยตางดาว  / ใหความรูสึก อึกทึก วุนวาย 
1356. สนามบิน  / ใหความรูสึก พลุกพลาน ตื่นกลัว 
1357. บนรถทัวร / ใหความรูสึก รอนลําบาก 
1358. ถํ้าไขมุก  / ใหความรูสึก ตื่นตาตื่นใจ สนุกสนาน 
1359. ทะเลสาบเกล็ดเกลือ / ใหความรูสึก ประหลาด พิศวง 
1360. หุบเขาที่แหงแลง  /ใหความรูสึกเหน็ดเหนื่อย ทอแท 
1361. ภูเขาที่มีหิมะปกคลุม  / ใหความรูสึกเยือกเย็นโดดเดี่ยว 
1362. ภูเขาไฟในขั้วโลกเหนือ  / ใหความรูสึกอึดอัด รอนรน 
1363. ภูเขาหินปูน   / ใหความรูสึก นาหลงใหล  
1364. บอน้ําในถ้ํา / ใหความรูสึก ตื่นตะลึง กลัว 
1365. ปราสาทหินในทะเลทราย / ใหความรูสึก ตื่นตาตื่นใจ สงสัย 
1366. ปาหิน / ใหความรูสึก นาสนใจ ประหลาดใจ 
1367. ทุงแทงน้ําแข็ง  / ใหความรูสึก สยดสยอง 
1368. หอคอยปศาจ /ใหความรูสึก นาสะพรึงกลัว ทาทาย 
1369. ทะเลโคลนเดือด / ใหความรูสึกลึกลับ หวาดกลัว 
1370. ภูเขากิ้งกา / ใหความรูสึก ตื่นเตน อยากคนหา 
1371. ถํ้าพนควัน  /ใหความรูสึก งุนงง ตื่นตาตื่นใจ 
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๑๐๓

1372. หมูบานโพรงหิน  / ใหความรูสึก ประหลาดใจ เหลือเชื่อ 
1373. ทะเลสาบซากนก / ใหความรูสึก นาสะพรึงกลัว 
1374. ทุงดอกไมพิษในหุบเขา / ใหความรูสึก ดึงดูดใจ 
1375. คล่ืนทะเลทรายใตแสงดาว / ใหความรูสึก เงียบสงบ มีสันติ 
1376. หนองน้ําสีมวง  / ใหความรูสึก ตื่นเตน สนุกสนาน 
1377. ขุนเขากลางหมอกเขียว  / ใหความรูสึก แปลก มีพลัง 
1378. เนนิทรายสีแดงกลางทุงหญาสีน้ําตาล / ใหความรูสึก มีเสนหนาหลงใหล 
1379. น้ําตกน้ําแข็ง/ใหความรูสึก สนใจ อยากรู อยากเห็น 
1380. เกาะภูตผี  / ใหความรูสึก สนุกสนาน 
1381. หอคอยหิน / ใหความรูสึก นาแปลกใจ 
1382. หุบเขามรณะ  /ใหความรูสึก นาสะพรึงกลัว 
1383. ทะเลทรายเย็น  / ใหความรูสึก ลึกลับ 
1384. ทุงหินราง  / ใหความรูสึกสับสนวุนวาย 
1385. บอน้ําพุรอน   / ใหความรูสึก อบอุน สบาย 
1386. หุบผาหมอกพิษ / ใหความรูสึก ลึกลับ นากลัว 
1387. ภูเขาสี่เหล่ียมกลางทะเลน้ําแข็ง / ใหความรูสึก นาตื่นตาตื่นใจ 
1388. ทะเลสาบหินปูน / ใหความรูสึกนาสนใจ ประหลาดใจ 
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๑๐๔

1389. ภูเขาปกคลุมดวยหมอกขาว  / ใหความรูสึก ตื่นเตน กระตือรือรน 
1390. เกาะไอหมอก /ใหความรูสึก นาสะพรึงกลัว 
1391. ปาเสาหินในทะเลทราย / ใหความรูสึก สนุกสนาน 
1392. เกาะทรายดํา / ใหความรูสึก ตื่นตาตื่นใจ อันตราย 
1393. โพรงถํ้าสีทอง  /ใหความรูสึก สดชื่น 
1394. ยอดเขาหินปกคลุมดวยหิมะ  / ใหความรูสึก หดหูทอแท 
1395. ภูเขาทรง ปรามิดกลางทะเลทรายเย็น / ใหความรูสึก  นาตื่นเตนสนุกสนาน 
1396. ถํ้าสีรุง / ใหความรูสึกตื่นตาตื่นใจ มีความสุข 
1397. ปาสีน้ําตาล / ใหความรูสึก ลึกลับ นากลัว 
1398. เกาะหมอผี  / ใหความรูสึก อึกทึก วุนวาย 
1399. บานเปลือกหอยใตน้ํา  / ใหความรูสึก อบอุน สบาย 
1400. รานขนมปงกลางปาดงดิบ / ใหความรูสึก อบอุน นาสงสัย 
1401. โรงแรมผสิีง /ใหความรูสึก ตื่นเตน สนุกสนาน 
1402. บึงน้ําอุน  / ใหความรูสึกสับสนวุนวาย 
1403. สระเล็กสีเขียว / ใหความรูสึก นาแปลกใจ 
1404. ดินแดนที่หิมะมา บรรจบกับทะเลทราย  /ใหความรูสึก นาพิศวง 
1405. เกาะขนมเคกกลางทะเลสาบสีเขียวออน  / ใหความรูสึก อบอุน มีความสุข 
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๑๐๕

1406. เกาะศักดิ์สิทธิ์ / ใหความรูสึกนาเกรงขาม 
1407. บอน้ํารอนสีรุง   / ใหความรูสึก นาสงสัย ลึกลับ 
1408. หนองน้ําโคลนเดือด / ใหความรูสึก สับสน วุนวาย 
1409. น้ําตกสีรุงกลางเขาเขียว / ใหความรูสึก สดชื่น มีความสุข 
1410. สระบัวน้ําใส / ใหความรูสึกนาสนใจ ประหลาดใจ 
1411. สุสานมังกร   / ใหความรูสึก นากลัว 
1412. ถามหาสนุก /ใหความรูสึก ตื่นเตนกระตือรือรน 
1413. หุบเขาคลองน้ําแข็ง / ใหความรูสึก สนุกสนาน 
1414. หองนั่งเลนในบานราง / ใหความรูสึก อบอุน นาสบาย 
1415. ทะเลวิญญาณ  /ใหความรูสึก นาสยดสยอง 
1416. ตึกเกาทามกลางพายุ  / ใหความรูสึก มั่นคง มีพลัง 
1417. ปราสาทดอกไม / ใหความรูสึก  สบาย มีความสุข 
1418. หองปรุงยา / ใหความรูสึก นาสงสัย 
1419. หองออกกําลังกาย / ใหความรูสึก สับสน วุนวาย 
1420. ลานฝกสัตวประหลาด  / ใหความรูสึก อึกทึก วุนวาย 
1421. ภูเขาไฟเย็น  / ใหความรูสึกนาแปลกใจ สงสัย 
1422. สถานีรถไฟใตดิน / ใหความรูสึก เงียบสงบ 
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1423. ทะเลหัวกะโหลก /ใหความรูสึก นาสนุกสนาน ตื่นเตน 
1424. เวทีแฟชั่นโชว  / ใหความรูสึกหรูหรา อลังการ 
1425. ปาน้ําพุ  / ใหความรูสึก นาแปลกใจ สนุกสนาน 
1426. หองจัดเลี้ยงแตงงาน /ใหความรูสึก อบอุน มีความสุข 
1427. บึงหญาหัวคน  / ใหความรูสึก ตลก แปลก ๆ 
1428. ทะเลสาบน้ําหวาน  / ใหความรูสึกสนุกสนานวุนวาย 
1429. หองครัวใตดนิ   / ใหความรูสึก นาแปลกใจ  
1430. แมน้ําชอกโกแลต / ใหความรูสึก สับสน วุนวาย 
1431. ศาลเจา / ใหความรูสึก นาสะพรึงกลัว 
1432. ถํ้ามานน้ําสีแดง  / ใหความรูสึกนาสนใจ ประหลาดใจ 
1433. เรือสําราญ  / ใหความรูสึก ตื่นเตน กระตือรือรน 
1434. เรือไมดํา /ใหความรูสึก นาสะพรึงกลัว 
1435. คฤหาสนหนากาก / ใหความรูสึก ลึกลับ สนุกสนาน 
1436. ทางเดินไปสูลานประหาร / ใหความรูสึก ตื่นตาตื่นใจ 
1437. บนถนนวันฝนตกหนัก  /ใหความรูสึก หงุดหงิด 
1438. ไรองุนในฤดูรอน  / ใหความรูสึก หดหูทอแท 
1439. สวนสมในฤดูหนาว  / ใหความรูสึกสดชื่น สงบ 
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๑๐๗

1440. ตอนเชาในฤดูหนาว / ใหความรูสึก เยือกเย็นสงบ 
1441. หาดทรายใตแสงดาว / ใหความรูสึก เงียบเหงาปนสงบ 
1442. คืนพระจันทรสีเลือดที่หมูบานราง  / ใหความรูสึก ลึกลับ นากลัว 
1443. หองที่ถูกรื้อคนหาบางอยาง  / ใหความรูสึก ตื่นกลัว 
1444. รานขายเหลาหลังการชกตอยเลิก / ใหความรูสึก เงียบสงบ 
1445. หองนักขาว /ใหความรูสึก วุนวาย เอะอะ 
1446. โรงพยาบาลที่เกิดโรคระบาด  / ใหความรูสึก วุนวายแตอึดอัด 
1447. โรงพยาบาลคนโรคจิต / ใหความรูสึก นาแปลกใจ เงียบ 
1448. รานขายอะไหลมนุษย   /ใหความรูสึก นาสะพรึงกลัว 
1449. โรงอาหารนักเรียนเวทมนตร  / ใหความรูสึก พลุกพลาน วุนวาย 
1450. หอพักผีดิบ  / ใหความรูสึก อบอุน นาอยู 
1451. ตึกหุนยนตร   / ใหความรูสึก เงียบ แตอันตราย 
1452. ลอบบี้โรงแรม  / ใหความรูสึก สับสน วุนวาย 
1453. รานอาหารริมทะเล / ใหความรูสึก สบาย สดชื่น 
1454. ตลาดสด / ใหความรูสึกสับสน วุนวาย 
1455. หมูบานคนตาบอด  / ใหความรูสึก ตื่นเตน กระตือรือรน 
1456. วัดราง /ใหความรูสึก เยือกเย็น 
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150 สรางบุคลิกลักษณะของตัวละครเหลาน้ี 
 

1457. ผูหญิงที่พยายามทําทุกอยางเพื่อใหผูชายรัก 
1458. เด็กนักเรียนเปดเทอมใหม 
1459. สาววัยรุนชอบเที่ยว 
1460. ผูชายขี้เหลาที่ส้ินหวัง 
1461. นักธุรกิจที่มุงแตทํางาน 
1462. นายตํารวจที่ซ่ือสัตย 
1463. ครูสอนวิทยาศาสตรที่ปา ๆ เปอ ๆ 
1464. นักบัญชีขี้โกง 
1465. พนักงานรานขายเพชรที่พูดภาษาอังกฤษไมได 
1466. บรรณารักษสาวผูราเริง 
1467. เลขานุการผูจุนจาน 
1468. เด็กผูหญิงตาบอด 
1469. คนขับรถตุก ตุก ขี้บน 
1470. แมคาปากหวาน 
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1471. นักขาวหนุมจอมแฉ 
1472. นักเขียนนวนิยายรัก 
1473. หมอรักษาโรคผิวหนัง 
1474. เด็กสาวที่กําลังทอง 
1475. ภรรยาที่มีชู 
1476. สามีที่มีชู 
1477. นักรองตกอับ 
1478. ดาราหนังโป 
1479. ผูชายที่เห็นแกตัว 
1480. ผูหญิงที่ขี้อิจฉา 
1481. แฟนสาวจอมหึง 
1482. แฟนหนุมจอมหึง 
1483. นักกีฬาที่หลุดอันดับ 
1484. ตํารวจสาวกลัวผี 
1485. นักโบราณคดีผูละโมบ 
1486. พอคาชอบเลนการพนัน 
1487. แมคาชอบเลนหวย 
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1488. คุณครูสาวที่มีหนี้สินรุงรัง 
1489. คุณครูหนุมผูเจาชู 
1490. ดาราสาวผูโดงดัง 
1491. ผูหญิงที่มีอารมณแคน 
1492. เด็กชอบโกหก 
1493. ผูชายที่บาบอล 
1494. คนขับแทกซี่ขี้เมา 
1495. เจาสาวที่ทองกอนแตง 
1496. แมมายที่ตองดูแลลูกชายวัยรุน 
1497. นักเลงคุมบารที่รักแมที่สุด 
1498. หนุมขี้คุกที่มีแฟนสวย 
1499. หนุมจอมกะลอน 
1500. สาวนักตุน 
1501. สาวขี้อาย 
1502. เด็กอวนจอมตะกละ 
1503. นักการเมืองผูมีเบื้องหลังคายาเสพติด 
1504. วิศวกรหนุมผูใจรอน 
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1505. หนุมชางระแวง 
1506. นักขาวสาวอกหัก 
1507. มือปนสาวที่เย็นชา 
1508. มือปนหนุมที่เครงขรึม 
1509. นักลวงกระเปาที่มีอารมณขัน 
1510. คนเฝาประตูสวนสนุกที่ใจดี 
1511. สาวนักเตนที่ยั่วยวน 
1512. นักมายากลจอมกะลอน 
1513. คนขับรถมาที่โหดราย 
1514. หมอตําแยที่สกปรก 
1515. นางสนมที่ขี้อิจฉา 
1516. หมอผีจอมขมังเวทย 
1517. นักลาเงินรางวัลที่เกงกาจ 
1518. พิธีกรเกมสโชวอารมณดี 
1519. ดาราละครที่ไมมีงานแสดง 
1520. นักรองคาเฟที่ตองดิ้นรน 
1521. เด็กกําพราที่ขี้ขลาด 
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1522. คนในหมูบานคนชราที่แสนเศรา 
1523. หมอสมุนไพรผูใจรอน 
1524. ชางทํารองเทาผูเงียบขรึม 
1525. ชางเสริมสวยผูทะเยอทะยาน 
1526. นักบวชผูมุงมั่น 
1527. แมเล้ียงจอมบน 
1528. แมมดนอยผูอยากรูอยากเห็น 
1529. อัศวินผูเกงกลา 
1530. หมอดูที่ชอบเดา 
1531. คนเลี้ยงมาที่ออนโยน 
1532. ดีเจ ผูใจรอน 
1533. นักแสดงกายกรรมที่กลาหาญ 
1534. โสเภณีที่ใจดี 
1535. นักทองเที่ยวที่หลงทาง 
1536. บอดี้การดผูเซอซา 
1537. สาวใชจอมขี้เกียจ 
1538. ชาวนาผูหิวโหย 
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1539. กรรมกรผูมุงมั่น 
1540. เชียรลีดเดอรแสนราเริง 
1541. นักตีกลองที่เหี้ยมโหด 
1542. คนเลานิทานผูยิ้มแยม 
1543. คนจรจัดที่เล่ือนลอย 
1544. ผีจอมอาฆาต 
1545. มังกรขี้ขลาด 
1546. ตัวตลกที่มีความทุกข 
1547. นักสืบใบ 
1548. เทวดาขี้เมาจอมจุน 
1549. หมอเสนห ผูขี้อาย 
1550. เจาหญิงดินแดนลึกลับผูเย็นชา 
1551. เจาชายแหงทะเลทรายผูทระนง 
1552. คนขายของเถื่อนที่มีตาเดียว 
1553. นกเหล็กชั่วราย 
1554. คางคาวดูดเลือดที่สายตาสั้น 
1555. หุนยนตสมองเสื่อม 
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1556. สรางพืชและสัตวในจินตนาการ 
1557. ตนไมกินคน 
1558. ตนไมจอมโกหก 
1559. ตนไมแหงความโกรธ 
1560. ตนไมแหงความตาย 
1561. ตนไมแหงชีวิต 
1562. ตนไมหลงทิศ 
1563. ตนไมชอบติดตาม 
1564. ตนไมเจาอารมณ 
1565. ตนไมสองเพศ 
1566. ตนไมจอมแฉ 
1567. ตนไมหัวเราะ 
1568. ตนไมหิวโหย 
1569. ตนไมแหงส่ิงตรงขาม 
1570. ตนไมเรียกฝน 
1571. ตนไมรอยคําถาม 
1572. ตนไมแหงความทอแท 
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1573. ตนไมนักรบ 
1574. ตนไมอวยพร 
1575. ตนไมโหยหวน 
1576. ดอกไมแหงความรัก 
1577. ดอกไมระลึกชาติ 
1578. ดอกไมลบความจํา 
1579. ดอกไมแหงความเจ็บปวด 
1580. ดอกไมย้ําความกลัว 
1581. ดอกไมเจาแหงความฝน 
1582. ดอกไมเจาดนตรี 
1583. ดอกไมหัวแหงความสุข 
1584. ดอกไมขี้อิจฉา 
1585. ดอกไมน้ําแข็ง 
1586. ดอกไมรอนรุม 
1587. สัตวกินความฝน 
1588. มาวิเศษ 
1589. แมลงแทะซาก 
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1590. นกรอบรู 
1591. สัตวเฝาถํ้า 
1592. หนูหวงสมบัติ 
1593. ผีเสื้อระลึกชาติ 
1594. นกไฟ 
1595. มังกรขาหัก 
1596. ไดโนเสารแคระ 
1597. ลิงเจาระเบียบ 
1598. ปลาสองขา 
1599. งูจอมซื่อ 
1600. หิ่งหอยกําพรา 
1601. เสือกระจก 
1602. หมาปาเจาเลห 
1603. กวางใจบุญ 
1604. สุนัขลองหน 
1605. อีกาขี้อิจฉา 
1606. เตาอัจฉริยะ 
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100 สรางบทสนทนาตอไปนี้ 

 
1607. ชายข้ีเมาสองคนทะเลาะกัน  
1608. การคุยโอระหวางสองสาววาแฟนตัวเองดีกวาอีกคน 
1609. การแบงงานกันทําของเพื่อนรวมหองที่รูจักกันครั้งแรก และไมมีใครอยาก 

ขัดหองน้ํา 
1610. การพบหนากันครั้งแรกระหวางพอตา กับ ลูกเขย 
1611. การพูดคุยระหวางจิตรกรหนุมกับนักเขียนสาวที่โตะอาหาร 
1612. ชายหนุมที่รับโทรศัพท จากสาวที่โทรมาเมานิด ๆ และเขาใจวาเปนเขา 

แฟน เธอ  
1613. คนรับใชตางนินทาเจานายของตนใหเพื่อนฟง  
1614. คุณกับแฟนจอดรถถามทาง แตไปเจอเอาคนบา  
1615. คุณกําลังสงสัยวาเพื่อนซ้ีของคุณจะทอง  
1616. คุณคิดวาหลานสาววัยรุนของคุณขโมยเงินคุณไป   
1617. คุณทะเลาะกับแฟน เลยมาคุยกับแมวตัวโปรดแบบพูดเองเออเอง  
1618. คุณเปนนักขาวไปสัมภาษณดาราดังครั้งแรก  
1619. คุณพยายามหามเพื่อนสาวที่จะไปลุยหญิงที่แฟนของเพื่อนควงไปเที่ยว 
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ดวย   
1620. คุณยายกําลังเลาเรื่องความรักความหลังของทาใหฟง คุณคอยขัดคอตลอด 
1621. คุณอารมณดีพอที่จะรับโทรศัพทหนุมโรคจิต   
1622. เจาสาวผูวาวุนถูกแนะนําจากอาสาวผายังเปนโสดเรื่องการแตงงาน 
1623. ชายสองคนคุยกันเรื่องทัศนะเกี่ยวกับความรัก 
1624. ชายหนุมกําลังถูกทวงหนี้พนันบอลจากคนกลุมหนึ่ง 
1625. ชายหนุมพยายามบอกรักหญิงสาวที่เขาเคยดูถูกมากอน 
1626. ชายหนุมสารภาพรักหญิงสาวที่คิดวาเธอมีใจใหเขา  
1627. เด็กชายกําลังคุยกับหญิงชราตาบอดที่ชายทะเล 
1628. เด็กสาวพยายามปฏิเสธลูกตื้อของเพื่อนที่จะยืมเงิน  
1629. เธอถูกเพื่อนรวมงานขโมยความดีความชอบไปเสียหมดจึงโวยวายขึ้น 
1630. เธอเปนเด็กฝกงานแตดันไปทะเลาะกับลูกคาหัวหนาเรียกไปพบ   
1631. นองสาวตองการทวงเงินที่พี่ชายยืมไปเปนเวลานาน 
1632. นักเรียนสาวกําลังคุยเร่ืองวันหยุดสุดสัปดาหใหเพื่อนฟง 
1633. นายตํารวจพยายามเกลี้ยกลอมผูหญิงใหสารภาพวาเปนเธอฆาตกร  
1634. ชายหนุมพยายามจีบสาวซึ่งจําไมไดวาหลอนเคยเปนคูกัดเขามากอน   
1635. บทสนทนา พอ แม ลูก ที่โตะอาหารเชาในวันหยุดยาว 
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1636. บทสนทนาของชายที่กําลังขมขูผูหญิงคนหนึ่ง 
1637. บทสนทนาของชายสองคน คนหนึ่งคอยขัดแยงตลอด 
1638. บทสนทนาของเด็กสองคนในหองมืดที่ตางพยายามซอนความกลัวของตัว 

เองเอาไว 
1639. บทสนทนาของเด็กหญิงกับนางฟาของเธอ 
1640. บทสนทนาของพนักงานดับเพลิงหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแลว 
1641. บทสนทนาของพนักงานหญิงในหองทํางานที่แอรเสีย 
1642. บทสนทนาของพอหมายที่พยายามบอกลูกสาววาเขาจะแตงงานใหม 
1643. บทสนทนาของสามีภรรยาที่โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ 
1644. บทสนทนาของหญิงชรากับเพื่อนบานเมื่อจู ๆ เกิดมีงูเหลือมตัวใหญเล้ือย 

เขาบาน 
1645. บทสนทนาที่คุณอยากจะพูดกับเพื่อนในวันพรุงนี้ 
1646. บทสนทนาที่โตะอาหารเชาของครอบครัวที่แมกําลังลดความอวน 
1647. บทสนทนาระหวาง เด็กชายและเด็กหญิงที่หลงทางอยูในปาดวยกัน 
1648. บทสนทนาระหวางการประชุมระหวางผูจัดการและพนักงานขาย 
1649. บทสนทนาระหวางคนแปลกหนาที่ติดอยูในลิฟทดวยกัน 
1650. บทสนทนาระหวางครูใหญ และผูปกครองเกี่ยวกับความผิดของเด็กนัก 
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เรียนเรื่องชูสาว 
1651. บทสนทนาระหวางชายหญิงคูหนึ่งที่ตางเขาใจผิดกัน 
1652. บทสนทนาระหวางเด็กวัย ๕ ขวบกับตัวตลกในสวนสนุก 
1653. บทสนทนาระหวางเด็กสาวที่ดูแลหญิงชราหูหนวก 
1654. บทสนทนาระหวางนักขาวดวยกันเรื่องความลับของนักการเมืองคนหนึ่ง 
1655. บทสนทนาระหวางนักสืบกับผูตองสงสัยที่หองอาหาร 
1656. บทสนทนาระหวางผูรายกับตัวประกัน 
1657. บทสนทนาระหวางพนักงานใหมสองคนที่เพิ่งเขามาทํางานวันแรก 
1658. บทสนทนาระหวางพี่เล้ียงเด็ก และคุณแมที่แสนจูจี้ 
1659. บทสนทนาระหวางเพื่อนรักที่ไมยอมทํารายงานใหอีกฝายหนึ่ง 
1660. บทสนทนาระหวางแมกับลูกในวันที่ลูกไปโรงเรียนครั้งแรก 
1661. บทสนทนาระหวางแมบานสองคนที่ไปเจอกันที่รานขายของชํา 
1662. บทสนทนาระหวางแมมดกับเด็กผูชายจอมซน 
1663. บทสนทนาระหวางสามีและภรรยาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสตรี 
1664. บทสนทนาระหวางหนุมสาวเกี่ยวกับเรื่องความหึงหวง 
1665. บทสนทนาระหวางหมอดูกับผูหญิงที่กําลังกลุมใจ 
1666. บทสนทนาระหวางหมอที่ตองถอนฟนใหเด็กผูหญิงขี้แยคนหนึ่ง 
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1667. บทสนทนาระหวางหมอและพยาบาลในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง 
1668. บนสนทนาระหวางคูฮันนีมูนที่บังเอิญรถน้ํามันหมดกลางทาง 
1669. ผูจัดการที่ตองไลพนักงานที่เปนเพื่อนเกาของตัวเองออกจากงาน 
1670. ผูจัดการหนุมสัมภาษณสตรีวัย ๔๕ ที่อยากจะทํางานในตําแหนงเลขานุ 

การของเขา 
1671. ผูหญิงตางวัยขับรถชนทายกัน 
1672. ผูหญิงที่พยายามบอกแฟนของเธอใหเอาใจใสเธอมากขึ้น 
1673. ฝายชายตองการถอนหมั้นฝายหญิง  
1674. พนักขายพยายามเกลี้ยกลอมแมบานคนหนึ่งใหซ้ือจักรเย็บผา  
1675. พนักงานขายเหน็เด็กสาวคนหนึ่งขโมยสรอยในรานแตหลอนแกตัววา 

กําลังจะซื้อ 
1676. พนักงานพยายามปฏิเสธการเปลี่ยนคืนสินคาที่ไมเขาเงื่อนไขของบริษัท 
1677. พอที่พยามยามใหกําลังใจลูกชายที่สอบเขามหาวิทยาลัยไมได 
1678. พอที่ส่ังใหลูกสาวไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ตางจังหวัด แตลูกสาวไมอยาก 

ไป 
1679. พอหมายที่พยายามบอกลูกสาววัย ๑๕ วาเขาจะแตงงานใหม 
1680. พี่ชายที่อยากใหนองสาวออกไปขางนอก เพราะเขานั้นแฟนตัวเองมาที่ 
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หอง 
1681. พี่นองแยงกันเลนเกมสคอมพิวเตอร   
1682. พี่สาวพยายามสอนนองชายใหเขาใจเรื่องการประหยัด 
1683. เพื่อนคุณเขาใจวาคุณกําลังจะแยงแฟน เธอ  
1684. เพื่อนที่จากกันไปนานมาพบกันที่งานศพของเพื่อนอีกคนหนึ่ง 
1685. เพื่อนรักสองคนกําลังกลาวลากันคนหนึ่งกําลังจะเดินทางไปเรียนตอตาง 

ประเทศ 
1686. แฟนหนุมพยายามชี้แจงเหตุผลที่ไปตามนัดไมได แตเธอโกรธเกินกวาจะ 

ฟง   
1687. มีผูหวังดีโทรศัพทบอกเรื่องการนอกใจของสามีเธอ แตเธอไมสนใจ 
1688. เมื่อคุณถูกมอบหมายใหช้ีแจงงานกับพนักงานใหมที่เคยเปนดารามากอน 
1689. เมื่อจับไดวา ภรรยา มีชู  เขาจึงปลุกเธอขึ้นมาคุยกลางดึก 
1690. เมื่อติดอยูในลิฟทกับผูหญิงสวย หนุมขี้อายจึงพยายามหาเรื่องคุย  
1691. แมคุยกับลูกชายเรื่องการสอบเขามหาวิทยาลัย 
1692. แมที่อยากใหลูกชายทําความสะอาดหองของตัวเอง 
1693. แมบานสองคนพูดถึงดาราคนหนึ่งที่มีขาวลือวาเปนเมียนอยอาเสี่ย  
1694. แมพยายามชี้ใหเห็นวาแฟนหนุมของลูกไมไดรักจริงหวังแตง  
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1695. แมพยายามโนมนาวลูกสาวใหแตงงานกับผูชายที่เธอหาให 
1696. แม-ลูกสาวทะเลาะกันเพราะลูกสาวไปเจาะสะดือมา 
1697. แมหมายที่พยายามบอกลูกชายวัย ๑๗ วาเธอจะแตงงานใหม  
1698. สาวขี้อายถูกเพื่อนชายชวนไปงานปารตี้ 
1699. สาวมั่นอยากสารภาพรักเพื่อนหนุม   
1700. สาวไฮโซที่สนิทสนมกันสองคนกําลังถกกันถึงเรื่องแฟนหนุมของเพื่อน 

อีกคนหนึ่ง 
1701. หญิงชราวัย  ๘๐ ปกับแขกคนอื่น ๆ  ไปงานศพเพื่อนสนิท 
1702. หนุมขี้โอขอแตงงานกับหญิงที่เขาสนใจในขณะที่หญิงเบื่อเขาสุด ๆ  
1703. หมอตองบอกกับคนไขวา เขาเปนโรคเอดส 
1704. หลังงานปารตี้ที่หญิงสาวหึงแฟนหนุมที่แอบไปสนใจสาวสุดฮอตในงาน 
1705. อาจารยผูปกครองตองแจงขาวใหนักเรียนวา พอแมของ เขาไดรับอุบัติเหตุ 

เสียชีวิต 
1706. นักเรียนเกเรประจําหองถูกเรียกไปตักเตือนในความผิดที่เขาไมไดทํา 
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101  เขียนบทสนทนาตอจากประโยคตอไปนี้ 

 
1707. “ ผมเห็นมันบินไดจริง ๆ นะครับ ” 
1708. “ ฉันไปไมได ” 
1709. “ จะบาเหรอ ใครจะกลาทํา ” 
1710. “ ถาคิดวาฉันจะยอม ใหคิดใหมเสียเถอะ ” 
1711. “ ไสเดือนมันตองกินดิน ” 
1712. “ ฉันเดาเอาวา เธอทําไมสําเร็จ ” 
1713. “ เห็นร้ัวไฟฟานั่นไหม ? ” 
1714. “ อะไรอีกละ ? ” 
1715. “ ขอดูหนอยสิ ? ” 
1716. “ เจออะไรใหม ๆ ไหม ? ” 
1717. “ ฉันเพิ่งกินขาวเสร็จ ” 
1718. “ จะใหทําอะไรก็บอกมา ” 
1719. “ ถาขืนทําอีกนาย  เจอดีแน” 
1720. “ ฉันไมอนุญาตใหไป ” 
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1721. “ ฉันรูความลับนั้นแลว ” 
1722. “ เร่ืองมันเปนยังไง กันแน ฮึ ? ” 
1723. “ ดีเหลือเกินที่แกกลับมาชวยเรา ” 
1724. “ ชวยอะไรหนอยไดไหม ? ” 
1725. “ มันหายไปแลว ! ” 
1726. “ เขายังอยูที่โรงพยาบาล ” 
1727. “ มันตองมีอะไรสักอยางละที่เธอชอบ ” 
1728. “ คลานเร็ว ๆ หนอยสิวะ ” 
1729. “ เร่ืองเที่ยวนี่เราถนัด ” 
1730. “ นี่เรากาลังหาอะไรกันอยูแน ? ” 
1731. “ ฉันจะอยูนี่ประมาณหนึ่งอาทิตย ” 
1732. “ นายก็คิดอยางนั้นเหมือนกันเหรอ ?” 
1733. “ มันสนุกตรงไหนวะ ? ” 
1734. “ ฉันไมไดเปนคนหาเรื่อง ” 
1735. “ ฉันนึกวาแกเปนลูกกําพราเสียอีก ” 
1736. “ นี่แกเกิดมาก็อายุสามสิบเลยรึไงวะ ถึงไมเคยฟงเรื่องนี้ ” 
1737. “ แลวเธอจะชินไปเองแหละ ” 
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1738. “ ฉันจะพาเธอกลับบาน ” 
1739. “ เธอหามันเจอหรือเปลา ? ” 
1740. “ โอย ... ขาฉันชาไปหมดแลว ” 
1741. “ หลอไมเบาเลยนะ วาไหม ? ” 
1742. “ ใครเชื่อเร่ืองนี้ก็บาแลว ” 
1743. “ อยามายุงกับฉัน ” 
1744. “ ฉันไมเคยรูจักเขามากอน ” 
1745. “ นี่ เธอทําเองจริง ๆ เหรอ ” 
1746. “ ฉันกลัววาผนังมันจะลมลงมา ” 
1747. “ พอไมอนุญาตแนเลย ” 
1748. “ ฉันไมวางคืนนี้ ” 
1749. “ นั่นไมใชช่ือจริงของเขา ” 
1750. “ อะไร ๆ มันก็เกิดขึ้นไดทั้งนั้น ” 
1751. “ พวกเขาจะอยูนานแคไหน ? ” 
1752. “ ถาไมโทรไป ฉันคงไมเห็นหนาพวกแกละสิ ” 
1753. “ อะไรนะ ? เขาแตงงานแลว ” 
1754. “ ขอโทษที วาอะไรนะ ? ” 
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1755. “ ฉันจะไมบอกใครวาแกอยูที่นี่ ถา ...” 
1756. “ ผมไมเคยทํารายผูหญิง ” 
1757. “ จริงเหรอ ? ” 
1758. “ ไปใหพน ! ” 
1759. “ ฉันไมเห็นแปลกอะไร ถาผูหญิงจะทําแบบนั้นบาง ” 
1760. “ ฉันเหนื่อยมากเลย ” 
1761. “ ฉันทํากับขาวไมเปน ” 
1762. “ เลิกทีไดไหม ? เรื่องบุหร่ีนี่ ” 
1763. “ ฉันไมยอมเสียคําพูดเด็ดขาด ” 
1764. “ ชวยไมได ! ” 
1765. “ นี่ไมใชกระเปาดิฉัน ” 
1766. “ เขาเพิ่งออกจากคุก ” 
1767. “ ไปเอาคําพูดแบบนี้มาจากไหน ? ” 
1768. “ ไมมีใครอยากเลนกับแกหรอก ” 
1769. “ ถึงไมอนุญาต ฉันก็จะไป ” 
1770. “ ถาพี่ชอบเขานัก ก็แตงกับเขาเองสิ ” 
1771. “ เฮย ... เดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอก ” 
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1772. “ ฉันลาพักรอนไปแลว ” 
1773. “ ใครจะไปบาง ? ” 
1774. “ อะไรอีกเลา ยัยจอมยุง ? ” 
1775. “ อยาเดินไปไกลนักนะ ” 
1776. “ เห็นผูหญิงคนนั้นไหม ? ” 
1777. “ เธอไมรูจักคําวา พลิกแพลง บางรึไง ? ” 
1778. “ จะบาตาย นี่จะตองใหปอนดวยไหม ? ” 
1779. “ พูดอะไร ไมรูเร่ือง ” 
1780. “ ก็บอกแลวไง ฉันรองเพลงไมเปน ” 
1781. “ ตาแกนั่นมีแววตาของฆาตกร ” 
1782. “ ฉันวาเรามาถูกทางแลวละ ” 
1783. “ เธอเรียนรูวิธีนับเลยไดยังไงจะ ? ” 
1784. “ คุณหักหลังฉัน ” 
1785. “ เราจะออกเดินทางทันทีที่ฝนหยุด ” 
1786. “ ใครบอกวา ไม ” 
1787. “ เชื่อเถอะ ไมมีใครเหมาะเทานายนั่นหรอก ” 
1788. “ ฉันไมอยากเชื่อวา เขาจะทิ้งฉันไวที่นี่ ” 
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1789. “ ถาไมรูจะทําอะไร ก็ไปนอนซะไป ! ” 
1790. “ ที่พูดมาทั้งหมดนี่  เพื่ออะไร ? ” 
1791. “ ใครปลอยแกออกมา ” 
1792. “ ถาขยับนิดเดียว ฉันยิง ” 
1793. “ วางแผนกําจัดผมอยูรึไง ? คนสวย ” 
1794. “ เขาจะไมใชคนแปลกหนา ถาเธอไดพบเขา ” 
1795. “ ฉันไมไดหึง ! ” 
1796. “ คุณหลอกใชผม ” 
1797. “ นั่นเธอคิดวาจะไปไหน ? ” 
1798. “ ลงเปนอยางนี้ หนาไหนจะกลาบอกคุณ ” 
1799. “ ทําไมเธอไมหันไปดูเองละ ? ” 
1800. “ ทําไมฉันตองบอกเธอดวย ?” 
1801. “ อยางเธอ อายเปนดวยเหรอ ? ” 
1802. “ แลวเราจะไดเห็นกัน ” 
1803. “ หุบปาก เลิกพูดเรื่องนี้ ” 
1804. “ จะบนอีกนานไหมนี่ ” 
1805. “ ถาไมชอบอยาทํา ก็แคนั้น คิดมากไปได ” 



2009  Free writing  

 

 
 

© ลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย โดย ฟลิปดา 
http://www.forwriter.com 

๑๓๐

1806. “ ถาฉันเปนเธอนะ ...” 
1807. “ แกบาแลว ” 

 
101 เขียนสรุปขาว และ พาดหัวขาว 

 
1808. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับ หนุมอกหักจะกระโดดตึก  
1809. เขียนพาดหัวขาว เกี่ยวกับ ขี้เมาขับรถชนตาย 
1810. เขียนพาดหัวขาว เกี่ยวบานหลังหนึ่งถูกขโมยขึ้นถึงสิบรอบ 
1811. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับดาราดังตั้งทอง 
1812. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับแบบสํารวจพบวัยรุนเปนเอดสมากขึ้น 
1813. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับเรื่องน้ําทวม 
1814. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับเด็กถูกขี้ยาจับไปเปนตัวประกัน 
1815. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับผูหญิงกระโดดสะพาน 
1816. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับนักการเมืองถูกยิงตาย 
1817. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับการเมือง 
1818. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับอาชญากรรม 
1819. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับฆาตกรรม 
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๑๓๑

1820. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับโรคระบาด 
1821. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
1822. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับสงคราม 
1823. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับการจับตัวประกัน 
1824. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับการคนพบทางวิทยาศาสตร 
1825. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
1826. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
1827. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับการชุมนุมประทวง 
1828. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับการจับกุมสินคาเถื่อน 
1829. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับปญหาครอบครัว 
1830. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับพืชแปลก ๆ  
1831. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับการคนพบวัตถุโบราณ 
1832. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับสัตวแปลก ๆ  
1833. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับประเพณีแปลก ๆ  
1834. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันสําคัญ ๆ  
1835. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับแฟชั่น 
1836. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับกีฬา 
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๑๓๒

1837. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับเรื่องผูอพยพ 
1838. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับเรื่องการทองเที่ยว 
1839. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
1840. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับตึกถลม 
1841. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับการเปดตัวสินคา 
1842. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับการเปดแสดงภาพถาย 
1843. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับการศึกษาของไทย 
1844. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับการทํางานของราชการ 
1845. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับไฟไหม 
1846. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับเพศที่สาม 
1847. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับการเมืองระหวางประเทศ 
1848. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับการลอบสังหารผูนําของประเทศตาง ๆ   
1849. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับความรัก 
1850. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับการ แตงงาน 
1851. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับปญหาความยากจน 
1852. เขียนพาดหัวขาวเกี่ยวกับปญหาการวางงาน 
1853. เขียนขาวซุบซิบเกี่ยวกับวงการบันเทิง 
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๑๓๓

1854. เขียนขาวซุบซิบเกี่ยวกับการเมือง 
1855. เขียนขาวซุบซิบเกี่ยวกับวงการกีฬา 
1856. เขียนขาวซุบซิบเกี่ยวกับวงการธุรกิจ 
1857. เขียนขาวซุบซิบเกี่ยวกับสังคมไฮโซ 
1858. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ตามหาเด็ก! ลูกสาวเหยื่อถูกผัวรตท.ฆา คาด 

ตายแลว ” 
1859. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “โถ...นายประกัน เดินลงน้ําฆาตัว ” 
1860. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “สะเดาะเอทีเอ็มขน4ลานฝมือเหนือเซียน ” 
1861. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ไดตัว นช.แสบมือถือส่ังยาบา ” 
1862. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ ฝนสยองกรุงคืนเดียว4ศพ  ” 
1863. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ ฆาโหดสาวโอเกะ จับผูกคอจัดฉากพรางคดี ” 
1864. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ นักโทษยาบา  ปวยฟอกไต  แหกรพ.เผน ” 
1865. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ ฆานักรองจนมุม รวบแลว ไอโจรปากแข็ง” 
1866. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ บุกเขาหอง ฆา-ขมขืนสาวใชลาว สงสัยรปภ.” 
1867. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “เขาใหญอันตราย มาลาเรียระบาด ” 
1868. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “แทกซี่หึงโหดซอมเมียตาย  ” 
1869. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “บัตรเกรูดเพชรเชิด 300 ลาน  ” 
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๑๓๔

1870. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ฝงแคนเขยเทครัวฆาสยองพอตาเหยียบอกยิง ” 
1871. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ปลนเงินลานแบงคเอเชียโจรในพัทยาเหตุรูลู 

ทางดี ” 
1872. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ถูกนายจางดา ลูกจางปนโหดรัว6นัดคาราน ” 
1873. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ฮ.บินลาฆา2ศพอังกฤษยังไมพบ  ” 
1874. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “สยองมหา' ลัยอีก ซอมเชียรโยนหัวฟาดพื้น” 
1875. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “รัวฆานองสส.ดับคาวงเหลา ” 
1876. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “กระทืบแฟนหนุมฉุดสาว16เรียงคิวขางถนน” 
1877. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ปณ.ยูโรทะลัก97ลานใบหมดเขตวันนี้ ” 
1878. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “พอมายคนจน บินรับ25ลาน ” 
1879. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “เปดศึกรูปเปลือย ตั๊ก-บงกช ล่ันฟอง แกรมมี่ ” 
1880. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ตร.ปทุมรวบ2แกงผัวเมียจี้ชิงทรัพยกับ2สาวโจ 

จี้แทกซี่ ” 
1881. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “รวบงอยบากามคลานจากวีลแชรโทรมสาวลูก 

ออน” 
1882. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “จับนักศึกษารับแทงบอลโพย22ลาน ” 
1883. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ฆาตร.สายตรวจ ชะแลงตีโหด ” 
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๑๓๕

1884. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ชางกลยิงอริดับ ฆาสนั่นกรุง เซนเปดเทอมดุ ” 
1885. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “แมลามโซลูก ติดเกมคอมฯ ” 
1886. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ลากคอ2โจทรชน ขมขืนนศ. ปลนจี้กวา160 

 คดี ” 
1887. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “พอดาราดัง ระเบิดขมับสยอง ” 
1888. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “เหยื่อไขหวัดนกโผลอ้ือ” 
1889. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “พัง บอนเตาปูน 353คน จับประวัติการณ  ” 
1890. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “นาฬิกา84ลาน โชวสวนกระแส ” 
1891. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ดิ่งตึกสยองกรุง สส.ฆาตัว แฟนสาวโดดตาม ” 
1892. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “แหกลับบาน 2วัน  77 ศพ ” 
1893. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ไอโมงทุบหองปลน จี้จับมัดสาวชาแนล ” 
1894. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ สาวราชภัฏซดพิษดับ ” 
1895. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “นรกแยกลาดพราวติดวินาศ!  ” 
1896. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ หนุมรักคุดแคน-สาดน้ํากรดสาวแบงค ” 
1897. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “รัดคอฆาทารกรวบแมอางทองไมรูตัว” 
1898. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “กลัวผัว-พรากลูก กรอกพิษ แมลูกตายดวยกัน” 
1899. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ลาไอโรคจิต ฆาโหด4ศพ ” 
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๑๓๖

1900. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “แมคา-เทศกิจตีกันนัว ตางฝายตางแจงความ” 
1901. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “สาวนร.นอก ซ่ิงตกคลอง ” 
1902. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ตกตึกอีกแลว นศ.สาวเปนศพปริศนา ” 
1903. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ ตร.คุมผับซา ยิงนศ.รอแร ” 
1904. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “บุกอุมนักขาว ยิงเฉียดหัว ตร.ยังไมเชื่อ  ” 
1905. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “นศ.สาวเอแบคตกรถเมล รอตาย  อนาถ” 
1906. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “แฉตร.อมเงินหวย” 
1907. เขียนขาวจากพาดหัวขาว  “ พอคาแคน รัวถลมเอ็มสิบหก ตาย 3” 
1908. เขียนขาวจากพาดหัวขาว “ พบศพไมเปลื่อย แหขอหวย ” 
 

 
101 เขียนฉากเหตุการณตอไปนี้ 

 
1909. ฉากการทะเลาะกันของผูหญิงสองคนกลางตลาดสด 
1910. หญิงสาวที่รถเสียกลางทางเปลี่ยว 
1911. หญิงสาวที่บังเอิญนัดหนุมมาเจอพรอมกันทีเดียวสามคน 
1912. หญิงวิกลจริตถูกกักขังที่หองใตดิน 
1913. หญิงวัยกลางคนถูกไลออกจากงาน 
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๑๓๗

1914. หญิงชราที่กลับบานมาพบแมวแสนรักของเธอตัวแข็งตาย 
1915. แมลูกแอบเตรียมจัดงานวันเกิดใหผูเปนพอประหลาดใจ 
1916. แมที่พบวีซีดีโปในหองลูกชายวัยรุน 
1917. เด็กหญิงที่พยายามสอนใหแมวตัวเองกินแอปเปล 
1918. เด็กหญิงที่ฝนรายทุกคืนพระจันทรเต็มดวง 
1919. ดาราหนุมพบวารถที่เขากําลังขับอยูเบรคแตก 
1920. ชายหนุมพาแฟนไปกินอาหารในรานหรูแตเขาลืมเอากระเปาเงินไป 
1921. ชายหนุมที่ถูกจับไดวาเขาไมใชเจาหนาที่ตํารวจ 
1922. ชายแกที่เปนโรคอัลไซเมอรนั่งรอแพทยที่โรงพยาบาล 
1923. ฉากอาหารเย็นของครอบครัวที่ยากจน 
1924. ฉากเหตุการณที่อยูในเรือที่กําลังจะลมกลางทะเล 
1925. ฉากหองน้ําผูหญิงในหางสรรพสินคาที่มีคนเขาคิวรอมาก 
1926. ฉากหนุมอกหักที่ไปใหหมอดูทํานายรัก 
1927. ฉากหนุม-สาวเคยเปนเรียนชั้นมัธยมดวยกัน มาพบกันอีกครั้งที่หางสรรพ 

สินคาแหงหนึ่ง  
1928. ฉากหนุมจอมกะลอนถูกแฟนสาวจับไดคาหนังคาเขาวาซอนผูหญิงไวใน 

หองนอน 
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๑๓๘

1929. ฉากหญิงสาวไปเยี่ยมญาติผูใหญที่ปวยหนัก  แตเธอกลับถูกไลออกจาก 
บาน 

1930. ฉากหญิงสาวเปดประตูหองเขาไปพบแฟนหนุมกําลังคลุกอยูกับผูหญิง 
1931. ฉากหญิงชราเดินจูงหลานวัยเจ็ดขวบอยางเงียบเหงาทามกลางสายฝน 
1932. ฉากสาววัยรุนพยายามขโมยของในหางสรรพสินคา 
1933. ฉากสัมภาษณดาราสาวชื่อดัง ทันใดนั้นก็มีเสียงปนดังขึ้น 
1934. ฉากสตรีในชุดเจาสาวในงานศพ 
1935. ฉากเวทีเปดตัวหนังสือของนักเขียนดัง แตมีชายคนหนึ่งกลาวหาเขาลอก 

เลียนแบบมา 
1936. ฉากวัยรุนสาวที่ตองบอกใหพอไปพบครูผูปกครอง 
1937. ฉากวัยรุนยกพวกตีกัน 
1938. ฉากวัยรุนตองการออกไปซอมดนตรีชวงใกลสอบ แตคุณแมไมอยากให 

ไป   
1939. ฉากวันเปดเทอมของเด็กอนุบาล 
1940. ฉากวันเงินเดือนออกครั้งแรกของชายหนุมที่เพิ่งทํางาน 
1941. ฉากรานหนังสือที่มีแฟน ๆ มาเขาคิวขอลายเซ็นนักเขียน 
1942. ฉากรักซ้ําซากที่เคยเห็นในภาพยนตรโรแมนติก 
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1943. ฉากแมวจองจับหนู 
1944. ฉากแมลูกที่พลัดหลงกันที่สวนสนุก 
1945. ฉากแมบานที่กําลังเตรียมอาหารเย็น 
1946. ฉากมือปนที่กําลังซุมยิงนายตํารวจ 
1947. ฉากแฟนใหม และภรรยาเกาของเศรษฐีหนุมรูปหลอมาเจอกันที่งานเลี้ยง 

แหงหนึ่ง 
1948. ฉากเพื่อนบานทะเลาะกัน  
1949. ฉากผูหญิงวิ่งหนีคนรายเขาไปในซอยมืด ๆ  
1950. ฉากผูหญิงที่อยูทามกลางความจอแจของทาเรือในตอนเชา 
1951. ฉากผูหญิงถูกวิ่งราวกระเปาที่สวนสาธารณะ 
1952. ฉากผูหญิงเดินจูงสุนัขในสวน  
1953. ฉากผูชายโปหนารานขายยา 
1954. ฉากผูชายที่แอบใชมือถือถายภาพผูหญิงใตสะพานลอย 
1955. ฉากปารตี้ชายหาดใตแสงจันทร 
1956. ฉากบุรุษไปรษณียไปสงพัสดุบานที่มีสุนัขตัวโตดุมาก 
1957. ฉากในหองเรียนที่มีครูแก ๆ อานบทกวี ขณะที่นักเรียนไมสนใจ 
1958. ฉากในหองแตงตัวเจาสาวที่ไมเต็มใจแตง 
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๑๔๐

1959. ฉากในสวนสนุก ที่เด็ก ๆ ตางแหกันไปเลนมาหมุน 
1960. ฉากในสนามฟุตบอล ที่จู ๆ ศูนยหนารูปหลอก็มีอันถูกใบแดงไลออก 
1961. ฉากในรานอาหาร เด็กคนหนึ่งกําลังฉลองวันเกิด 
1962. ฉากในรถที่ พอ แม ลูก ขับไปเยี่ยมญาติผูใหญในวันสงกรานต 
1963. ฉากในธนาคารที่ถูกโจรปลน 
1964. ฉากในกองถายภาพยนตรตลกที่มีงูเหลือมหลุดออกมา 
1965. ฉากนักสืบหนุมเขาไปพบศพภรรยาตัวเองในหองอาบน้ํา 
1966. ฉากนักเรยีนหญิงไมไดสงรายงาน ครูเรียกไปถามเหตุผล  
1967. ฉากที่อยูในศาล คุณเปนทนายที่ตอสูใหกับลูกความที่ถูกกลาวหาวาเปน 

ฆาตกร 
1968. ฉากที่อยูในงานเลี้ยงแตงงาน แลวมีผูหญิงคนหนึ่งประกาศตัววาเธอทอง 

กับเจาบาว 
1969. ฉากที่พนักงานขายเครื่องสําอางพบวาผูหญิงสวยวคนหนึ่งกําลังขโมย 

ลิปสติค 
1970. ฉากที่เด็กหนุมมาสารภาพกับแมวา เขาทําผูหญิงทอง 
1971. ฉากที่คุณอยูในหองสมุดและเห็นหนุมสาวคูหนึ่งทะเลาะกัน 
1972. ฉากที่คุณเห็นเพื่อนลอกขอสอบกัน 
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๑๔๑

1973. ฉากที่คุณไปงานศพ แตไมรูวาศพตั้งอยูศาลาไหน 
1974. ฉากทะเลาะกันระหวางพอกับแมที่เขาใจวาอีกกําลังนอกใจ 
1975. ฉากแตงงานในภาพยนตรตางประเทศ 
1976. ฉากตํารวจหนุมปลอมตัวเขาไปในบารเกย 
1977. ฉากตํารวจหญิงปลอมตัวเขาไปในสถานอาบอบนวด 
1978. ฉากตํารวจบุกเขาจับ คนทรงเจา 
1979. ฉากตํารวจดับเพลิงกําลังชวยหญิงชราหนีไฟ 
1980. ฉากเด็กหญิงพยายามชวยแมวของเธอใหลงมาจากตนไมใหญ 
1981. ฉากเด็กผูหญิงที่รบเราใหพอซอตุกตาบารบี้ใหเธอ 
1982. ฉากเด็กผูหญิงที่มาพบศพแมของเธอเองที่หองครัว 
1983. ฉากดาราวัยรุนตองเขาฉากเลิฟซีนครั้งแรก  
1984. ฉากเชาวันจันทรในสํานักงานแหงหนึ่งที่มีแตผูชายลวน 
1985. ฉากชายหนุมบุกเขาไปในบานแฟนสาว เพื่อขอคืนดี 
1986. ฉากชายหนุมขับรถชนคนตายแลวพยายามหนี 
1987. ฉากชายหนุมแกลงหยิบหนังสือเลมเดียวกับผูหญิงคนหนึ่ง   
1988. ฉากชายหนุมกําลังมึนไปหาเพื่อนแตเจอกับนองสาวเพื่อนที่เกลียดคนกิน 

เหลามาก   
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๑๔๒

1989. ฉากชายสองคนลอบเขาไปในหองนอนของผูหญิงคนหนึ่ง  
1990. ฉากชายเมายาบาที่พยายามจะกระโดดตึกตาย 
1991. ฉากชายชรานั่งเกาอ้ีในสวนสาธารณะ 
1992. ฉากจลาจลที่ตํารวจไดรับอนุญาตใหยิงประชาชนได 
1993. ฉากงานศพเศรษฐีที่มีภรรยาสามคนและไมไดทําพินัยกรรมไว 
1994. ฉากคูหยารางที่บังเอิญมาพบกันที่รานอาหารที่พวกเขาเคยมาตอนรักกัน 

ใหม ๆ  
1995. ฉากคูรักที่ตางอยากจะบอกเลิกกัน 
1996. ฉากความวุนวายบนถนนหนาโรงแรมที่กําลังจัดงานสําคัญ 
1997. ฉากคนโรคจิตแอบเขาไปทํารายเด็กในโรงเรียน 
1998. ฉากคนรายลอบเขาไปขโมยเพชรในหองนอน 
1999. ฉากคนรบัใชที่บังเอิญทําแจกันมีคาของเจานายแตก 
2000. ฉากคนบาอยูกลางถนน 
2001. ฉากคนหูหนวกเขาไปซื้อยาสีฟนในรานขายยา 
2002. ฉากคนเดินขามถนน แลวถูกรถชน 
2003. ฉากคนแกหนีตํารวจจับวงไพ 
2004. ฉากขับรถไลลาที่มีซํ้าซากในภาพยนตรแอคชั่น 
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๑๔๓

2005. ฉากขโมยที่เขาไปหลบในหองดับจิต 
2006. ฉากการสอบสวนของนายตํารวจกับผูหญิงคนหนึ่งที่เขาคิดวาเธอเปน 

โสเภณี 
2007. ฉากการพบศพนักการเมืองมีช่ือในหนองน้ําแหงหนึ่ง 
2008. ฉากกลุมเด็กนักเรียนที่พยายามจะปนร้ัวหนีโรงเรียน 
2009. ฉาก เด็กชายที่ถูกขังในหองมืด 
 

 
 

 

It's never perfect when I write it 
down the first time, or the 

second time, or the fifth time. 
But it always gets better as I go 

over it and over it. 

**Jane Yolen 
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