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บก.เขียนหนงัสอืเลม่นีข้ึน้มา เพื่อจะบอกเลา่และเป็นแนวทางให้ 
คนทุกคนที่ต้องการเร่ิมต้นการท างานบนอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง และ
ต้องการสร้างรายได้ในระดบัท่ีเพียงพอกบัความต้องการของตนเอง โดยใช้
เคร่ืองมือในโลกออนไลน์ที่มหศัจรรย์ที่สดุนัน่คืองาน Content Writer ทกุ
ขัน้ตอนที่ บก.เรียบเรียง มาจากประสบการณ์จริง และประสบการณ์ตรง 
จากการท าธุรกิจเขียนบทความ ของเว็บไซต์ articleheros.com ซึ่งนัน่เป็น
เคร่ืองการันตีวา่ คณุจะได้รับทกุสิง่จากความเป็นจริงมากที่สดุ  

 
อย่ากลวัที่จะเร่ิมต้น อย่ากงัวลว่ามนัจะท าให้คุณผิดหวงัในการ

เร่ิมต้นสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริง ! บก.ไม่สัญญาใดๆ 
เก่ียวกับการเงินทัง้หมด แต่ บก.บอกเลยครับว่า หากคุณคิดว่า จะต้อง
เร่ิมต้นท าอะไรที่ช่วยให้คณุมีพืน้ฐานของการเป็นนกัธุรกิจออนไลน์อย่าง
แท้จริงแล้ว หนังสือ “ใครๆก็เขียนได้” คือค าตอบของคณุอยา่งแนน่อน! 
 
เปลีย่นหนงัสอืเลม่นี ้เป็นขนมหวาน และจงชิมมนัซะ! หวงัวา่มนัจะอร่อย
ละมนุลิน้คณุนะครับ 
 

บก.ฮีโร่ซงั 

 
 



สารบัญ 
 

แนะน าการใช้หนงัสอื...........................................................................8 
ภาคที่ 1 จุดเร่ิมต้นของการท างานของ บก. 
การลาอออกครัง้สดุท้าย จดุเร่ิมต้นอยา่งแท้จริง...................................10 
ท าไมอายนุ้อยร้อยล้าน มนัยากจงั(วะ)………………………..………...12 
เร่ิมต้นท างาน Content Writer อยา่งแท้จริง.........................................17 
 
ภาคที่ 2 การเร่ิมต้นเขียนบทความแบบมืออาชีพ 
Content Writer คืออะไร....................................................................20 
หน้าที่ของคนท างาน Content Writer…………………………………...25 
ทกัษะที่ต้องมใีนงาน Content Writer…………………………………...29 
อิสรภาพทางการเงิน……………........................................................32 
รายได้ที่นา่ตื่นตาตื่นใจ! ส าหรับผู้ เร่ิมต้น..............................................34 
การตอ่ยอด Content สูง่านอื่นๆ.........................................................38 
28 วนั สูก่ารเป็นมืออาชีพด้านการเขียนบทความ.................................42 
องค์ประกอบบทความที่ดใีนทศันะ บก.ฮีโร่ซงั…………………………..44 
ส านวนคืออะไร.................................................................................46 
แนวทางการพฒันาส านวนของนกัเขียนบทความ……………………….47 
Pattern คืออะไร…………………………………………………………55 
รู้จกักบั Pattern A1 (Pattern พืน้ฐานงานเขยีนบทความ)……………...57 
รูปแบบของ Pattern A1…………………………………………………59 
   #1 การตัง้ช่ือเร่ือง (Topic) ด้วยสตูร T1………………………………60 



   #2 การตัง้ช่ือเร่ือง (Topic) ด้วยสตูร Buzzfeed………………………68 
   #3 สตูรการเขยีนเนือ้หาทอ่นเกร่ินน า Intro……………………………70 
   #4 สตูรการเขยีนทอ่นเนือ้เร่ืองยอ่ย Subtitile………………………....72 
   #5 สตูรขัน้ตอนการเขียนทอ่นสรุป…………………………………….73 
   #6 สตูรที่ต้องปรับใช้ทัง้ Pattern A1…………………………………..74 
   #7 แบบฝึกหดัเขียน Pattern A1……………………………………....76 
SEO ที่เก่ียวข้องกบังานเขียนบทความ……………………………….…81 
เทคนิคการพฒันา Pattern เพื่อการเขียนบทความด้วยตนเอง……….…87 
5 แนวทางหาข้อมลูเพื่อมาท าเป็นบทความ……………………………..88 
 
ภาคที่ 3 เทคนิคในการหาลกูค้า Content 
ใครคือลกูค้าของ Content Writer……………………………………….93 
เตรียมอาวธุ ก่อนพิชิตใจลกูค้าของคณุ...............................................95 
10 เคลด็ลบัสร้างความประทบัใจให้ลกูค้าบทความของคณุ................101 
5 แหลง่จ้างเขียนบทความ ที่พร้อมให้คณุมีลกูค้าทนัที........................107 
เสกลกูค้า! ด้วย Fanpage...............................................................113 
เพิ่มมลูคา่ให้ธุรกิจของคณุด้วยเวบ็ไซต์อยา่งงา่ยๆ..............................116 
เทคนิคปิดการขายแบบง่ายๆ ท่ีคณุเอาไปใช้ได้ทนัที! .........................119 
การท า Personal Brand ให้กบัธรุกิจเขยีนบทความ…………………..121 
บทสรุปภาคที่ 3 พร้อมแบบฝึกหดัที่คณุต้องท า!.................................122 
 
ภาคที่ 4 การรักษาลกูค้าของคุณ  
กฎเหลก็ 10 ประการท่ีคณุห้ามละเมิดเด็ดขาด...................................124 



สิง่ที่ลกูค้าบทความต้องการจากคณุ………………………………...…128 
อยา่ดเูบาคูแ่ขง่ขนั จงสร้างพนัธมติรเข้าไว้.........................................131 
โปรโมชัน่เด็ดๆ ที่ควรมอบให้กบัลกูค้า...............................................133 
รายได้ที่เพิ่มขึน้ กบัจ านวนลกูค้าที่เพิ่มขึน้……………………………..134 
บทสรุปภาคที่ 4 พร้อมแบบฝึกหดัที่คณุต้องท า!.................................136 
 
ภาคที่ 5 บทสรุป 
บางอยา่งที่ผมอยากจะบอกคณุ (อนันีม้ีการขายของนะ)…………...…138 
 
ภาคผนวก 
ตวัอยา่งแนวทางในการเขียนบทความขายในแตล่ะหมวด…………….143 
ธุรกิจ……………………………………………………………………143 
เคร่ืองส าอาง……………………………………………………………146 
สขุภาพ…………………………………………………………………148 
ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร……………………………………………...….150 
18+…………………………………………………………………….153 
การพนนั…………………………………………………………..……156 
กีฬา…………………………………………………………………….160 
ขา่วสาร…………………………………………………………………161 
Motivation…………………………………………………………......162 
รีวิวสนิค้า……………………………………………………………….164 
รีสอร์ท โรงแรมที่พกั……………………………………………………165 
SEO………………………………………………………………..…..168 



ขายตรง……………………………………………………………….169 
หุ้น การลงทนุ forex………………………………………………..…170 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

“โอกาสของชีวติ เราไม่รู้หรอกว่าจะมา
เม่ือไหร่ เราท าได้ดีที่สุดคือ ... จง

เตรียมพร้อม” 
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แนะน าการใช้หนังสือ 
 
ก่อนที่คุณจะเร่ิมต้นอ่านหนงัสือเลม่นี ้เพื่อลงมือฝึกฝนการเขียนบทความ
อย่างจริงจัง โปรดอ่านเนือ้หาในส่วนนีเ้สียก่อนนะครับ เพราะว่า จะ
สามารถช่วยให้คณุเข้าใจถึงวิธีการใช้หนงัสอืเลม่นีไ้ด้ดียิ่งขึน้ 
 
1.อ่านหนังสือให้จบก่อน 1 รอบ 
โปรดอ่านหนงัสือเลม่นีอ้ย่างช้าๆ ให้จบก่อน 1 รอบ ผมไม่แน่ใจว่าคณุใช้ 
เคร่ืองมือใดในการอ่าน แต่ถ้าสามารถพิมพ์ออกมาไ ด้ การอ่านเป็น
กระดาษ อาจเหมาะสมส าหรับคณุ 
 
2.รับชมคลิปที่ผมอธิบายการเขียน 
ขัน้ตอนตอ่มาผมขอให้คณุรับชมคลิปส าหรับการอธิบายการเขียนด้วย ซึ่ง
ช่วยให้คณุเข้าใจเนือ้หาของการเรียนอาชีพเขียนบทความได้มากขึน้  
 
3.ท าแบบฝึกหัดให้ครบถ้วน 
ผมออกแบบ แบบฝึกหดัต่างๆมากมายไว้ในหนงัสือเลม่นี ้ดงันัน้ทุกบทที่
เป็นแบบฝึกหดั โปรดเขียนและลงมือท า หรือคณุอาจอีเมล์เพื่อให้ผมช่วยดู
ที่ icontentstock@gmail.com ด้วยก็ได้ครับ 
 
4.บอกผมเมื่อคุณเร่ิมขายได้ 
เมื่อคุณเร่ิมขายงานชิน้แรกได้ อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ โปรดอีเมล์มา
บอกผม บอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงให้ทราบด้วย ผมอยากยินดีกับ

mailto:icontentstock@gmail.com


ยอดขายชิน้แรกของคุณ หรืออย่างน้อย ยินดีกับความส าเร็จในแนว
ทางการเขียนบทความแบบ บก.ฮีโร่ซงั 
 
อนึง่ ผมทราบวา่มีหนงัสอืแนวเก่ียวกบัสอนเขียนบทความให้รวยมากมาย 
แต่ผมเช่ือว่า นี่คืออีกหนึ่งเล่มที่ผมแต่งขึน้มาจากประสบการณ์และใน
มุมมองของผม หากคุณชอบโปรดบอกผมด้วยนะครับ หรือหากมี
ข้อเสนอแนะประการใด โปรดบอกผมให้ทราบด้วยเช่นเดียวกนั 
 
ขอบคุณมากนะครับ และผมจะท าหนังสือเก่ียวกับการสอนงานเขียน
บทความในรูปแบบต่างๆออกมาเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเติมเต็มเทคนิคการ
เขียนบทความของคณุ และการพฒันาทกัษะในการสร้างสินทรัพย์ดิจิตอล
ของคณุครับ 

 
 
 
 
 
 
 



ภาคที่ 1 จุดเร่ิมต้นของการท างานของ บก. 
 

“ขอบคุณความผดิพลาด  
ทีน่ าโอกาสทีย่ิง่ใหญ่มาสู่ผม” บก.ฮีโร่ซัง 

 
“การลาอออกครัง้สุดท้าย” จุดเร่ิมต้นอย่างแท้จริง 

คุณคิดถึงความส าเร็จบ้างไหมครับ คิดถึงโอกาสที่ตนเองจะ
สามารถใช้ชีวิตได้ตามฝัน ออกไปทอ่งเที่ยวยงัสถานท่ีตา่งๆตามต้องการ มี
เงินใช้อยา่งพอเพียง ได้อยูก่บัคนท่ีเรารัก และรวมถึง.. การมีอิสรภาพ... 
 

ผมเฝ้าใฝ่ฝันถึงสิง่นีต้ัง้แตเ่ร่ิมต้นท างานอาชีพครูครัง้แรกภายหลงั
จากการส าเร็จการศึกษา และคิดว่าสกัวนัหนึ่ง ผมจะต้องท าส าเร็จ! และ
ด้วยงานที่เราท านัน่คือการสอน ผมได้รับโอกาสให้สอนในวิชาธุรกิจ และ
กฎหมาย ซึ่งท าให้ผมได้มีโอกาส แบ่งผนัปันส่วนประสบการณ์ทางธุรกิจ 
Case Study ตา่งๆให้กบันกัเรียนและนกัศกึษาน าไปใช้กนัในการสอบ และ
รวมถึงในชีวิตจริงด้วย ผมมีความสขุกบังานสอน จนบางครัง้ ผมกลบัลืม
สิง่ที่เคยคิดไว้ในบรรทดัแรกของหนงัสอืเลม่นี ้จนแล้วเสยีงหนึ่งก็ดงัขึน้หลงั
ห้อง 
 
“อาจารย์ครับ อาจารย์สอนธุรกิจ อาจารย์เคยท ามนับ้างไหม” 
 



เป็นค าถามง่ายๆ แตท่ าให้ผมถึงกบัพดูไมอ่อกเลย เพราะ ... ผมไม่เคยท า
จริงๆ ผมเลยตอบอยา่งเสยีไมไ่ด้วา่ “แม้อาจารย์ไมเ่คยท าธุรกิจ แตอ่าจารย์
ก็มัน่ใจวา่สิง่ที่ถ่ายทอดไปนัน้ เป็นประโยชน์อยา่งแนน่อน” 
 
นกัศึกษาคนนัน้ไม่ได้ ถามอะไรผมต่อ ... แต่เสียงของค าถามดงัอยู่ในหวั
ของผมตลอดเวลา ก่อตวักลายเป็นคลืน่พายทุางความคิดที่พดักระหน ่าใน
จิตใจของผม ผมเร่ิมทบทวนความฝัน เร่ิมทบทวนสิ่งที่ท ามาตลอด 7 ปีว่า 
มีสิ่งใดที่ท าส าเร็จบ้าง ค าตอบ ไม่มี! มันไม่มีเลย! แม้ผมจะรักการสอน
สดุหวัใจ แต่ผมกลบัไม่สามารถน าการสอนมาพฒันาคณุภาพชีวิตให้กับ
ตนเอง หรือพอ่แมไ่ด้เลย 
 
เมื่อทุกความคิดถึงจุดสูงสุด ผมก็เร่ิมต้นร้องไห้ออกมาอย่างน่าสงสาร 
สงสารในตวัเอง ที่ปลอ่ยปละละเลยกบัชีวิตมานานเกินไป ผมรอไม่ได้แล้ว 
ผมต้องตดัสนิใจ ผมต้อง ท า ท าอะไรละ่ ก็ธุรกิจไง! 
 
และนัน่เป็นวนัแหง่การตดัสินใจเข้าสูโ่ลกธุรกิจของผมในแบบฉบบัของคน
โลกสวย โดยมีความกระหยิ่มยิม้ย่องในใจว่า ธุรกิจมันไม่ได้ยากหรอก 
เพราะเราก็เคยท ามนัมาแล้วทัง้นัน้ (ในกระดานสอนไงละ่!) ในวนัรุ่งขึน้ ผม
ตดัสนิใจลาออกจากการท างาน  
 
เสียงทัดทานจากเพื่อนครู และหัวหน้างานของผม ถึงการเตรียมความ
พร้อมก่อนลาออก กลบักลายเป็นสิ่งที่ผมนัน้ไม่ได้สนใจ (ซึ่งตอนหลงันัน้
ผมรู้ซึง้เลย) ผมก าลงัจะบิน อิสรภาพของผมก าลงัจะเร่ิมต้นขึน้อีกครัง้ และ



ผมจะท ามนัให้ได้ ผมขอบคณุโรงเรียนแห่งนีท้ี่สอนผม และพฒันาผมให้มี
ทกัษะที่ส าคญัตอ่ความส าเร็จในอนาคตหลายประการ ขอบคณุจริงๆครับ 
 

ท าไมอายุน้อยร้อยล้าน มันยากจัง(วะ) 
3 วนัแรกหลงัจากการลาออก มาตกงานเต็มตวั ผมพบวา่ ชีวิตมนัช่างอิสระ 
ผมท าอะไรก็ได้ ตื่นก่ีโมงก็ได้ ออกไปกินกาแฟท่ีร้านกาแฟ ทกุสิง่ที่ผมอยาก
ท า ทุกค าที่ผมอยากพูด ผมท าได้หมดเลย นี่แหล่ะนะ อิสรภาพที่เรา
แสวงหา  
 
ผมเร่ิมต้นท างานฟรีแลนซ์ในสว่นท่ีตนเองถนดั นัน่คือ ท าเว็บไซต์ ผมไม่สน
หรอก วา่มนัจะเป็น Red Ocean ขนาดไหน แต่ผมท าได้แล้วกนั! ผมเขียน
และท าเว็บอย่างคนที่มัน่ใจแบบสดุๆ ท าทกุเว็บ ดแูลทกุเว็บอย่างต่อเนื่อง 
และที่ส าคญั ผมมีรายได้ที่ดีเสยีด้วยส ิ 
 
มนัยิ่งท าให้ผมนัน้ลมืคิดเร่ืองของการบริหารจดัการธุรกิจไปเลย แต่สิ่งหนึ่ง
ที่เร่ิมก่อตวัขึน้มานัน่คือ ผมเร่ิมเห็นว่า รายได้ของผมที่จะไปสูเ่งินร้อยล้าน
บาทนัน้ เป็นเร่ืองที่เป็นไปได้ยากขึน้ ผมเร่ิมมองเห็นวา่ เว็บไซต์บางตวัที่ผม
รับมา อาจจะมีปัญหาได้ แต่ผมก็ยงัไม่ตระหนกัเลยว่า พายทุางธุรกิจที่รอ
วนัหกัโหมโรมรันก าลงัก่อตวัขึน้มาอยา่งเงียบๆ จนในที่สดุ… 
 
นกไมม่ีวนับินสงูได้ทกุวนั! 
 



จุดหกัเหบางประการท าให้ธุรกิจเจ๊งและเป็นหนีท้นัที 500,000 บาท (จาก
การท าเว็บป่ันให้ตนเอง และการท าป่ันเว็บให้ลกูค้าโดยการันตีผลงาน) มนั
อาจไม่มากส าหรับบางคน แต่มนัมากส าหรับคนท างาน freelance เว็บ
มากอยา่งผม 
 
ผมจ าได้วันที่ต้องหอบเอากล้องตัวรักและของทุกอย่าง ไปขายที่ร้านรับ
จ าน า และโดนทางร้านปฏิเสธว่า กล้อง 5D2 ของคุณผมให้ราคาได้แค ่
สองหมื่นกวา่บาทเทา่นัน้! 
 
จ าได้วา่ แมข่องบก.ที่นัง่รถโดยสารไปด้วย น า้ตาริน ผมรู้สกึแยม่ากๆ 
 
กลับมาถึงบ้าน จ าได้ว่ายิม้ให้แม่เบาๆ ก่อนจะขี่มอเตอร์ไซด์คันเก่าๆ 
ออกไป และขี่รถไปทะเล ขี่แบบไม่มีจุดหมาย สกัพกัน า้ตามนัไหลออกมา 
แตท่ี่สดุ ผมทนไมไ่ด้ครับ ร้องไห้เลย ยอมรับวา่ ณ ตอนนัน้ ร้องไห้หนกัมาก 
"ท าไมกเูป็นอยา่งนี ้ความฝันหายไปไหน ท าไมจากเงิน หลกัหลายหมื่นต่อ
เดือน พากมูาเป็นหนีไ้ด้!” ตอนนีเ้หลือตงัค์แค่ 200 บาท มนัเป็น 200 บาท 
จริงๆ 
 
เช่ือวา่ทกุคนจะต้องมีวนัแย่ๆ  วนัท่ีทกุอย่างไม่เป็นใจ วนัที่คณุรู้สกึว่าท าไม
ชีวิตมนัไร้คา่ ท าไมความพยายามที่ท ามามนัสญูเปลา่ 
 
เหมือนโลกทัง้โลกไมม่ีที่ให้เราได้ลกุขึน้ยืน 
 



ผมไปนัง่ร้องไห้มองทะเล แต่ไม่กล้าถอดหมวกออก คือเราจะได้ร้องไห้ได้
เต็มที่ ในใจเหม่อลอยคิด อยู่เพียงว่า บางที การเดินลงไปในพืน้น า้ที่อยู่
ตรงหน้า และหายไป..... อาจเป็นทางออกที่ดีที่สดุ..... (เป็นสิ่งที่โง่ที่สดุ ที่
ทกุคนรู้ แตเ่ช่ือวา่ในวนัท่ีฟ้าไมเ่ป็นใจ คณุต้องคิดอยา่งนีแ้น่ๆ ) 
 
ด้วยใจที่วา่งเปลา่ เสียงหนึง่ดงัข้างๆ ผม นัน่คือ เสยีงของยายแก่ๆ  ที่แกเดิน
ขายพวงกญุแจ รูปหอย ปกติแกก็ขายทกุวนัท่ีทะเลอยูแ่ล้ว และผมไม่ 
เคยสนใจ แตว่นันีแ้กเดินมา และก็พดูขึน้วา่ 
 
"พวงกญุแจไม้ลกู 20 บาทๆ เป็นท่ีระลกึๆ พวงกญุแจไหมลกู" 
 
ผมในใจซึ่งก็รู้สกึแย่อยู่แล้ว แต่ตอนนัน้ แทบจะไม่ได้ยินเสียงยาย ผมมอง
ยายแก่คนนัน้ ก่อนจะยิม้ให้จากในหมวก อาจจะด้วยความที่ราคาถกูมัง้ 
ผมไมท่นัคิดอะไร รู้ตวัอีกทีก็จ่ายเงิน 20 บาท ซือ้พวงกญุแจไปแล้ว 
 
ตอนที่ได้รับพวงกุญแจมา ยายแกขอบออกขอบใจผมใหญ่เลย ผมก็แอบ
คิดวา่ เงิน 20 บาท ใครๆก็จ่ายได้ ท าไมยายต้องดีใจขนาดนี ้
 
แตเ่อ้ะ! 
 
เงิน 20 บาท ใครๆก็จ่ายได้ 
 
ใครๆก็จ่ายได้!! 



ความคิดหนึง่ผดุขึน้ในหวั ผมทนัทีอยา่งเหลอืเช่ือ!!! นัน่คือ ท าไมเราต้องไป
ขายของแพงๆ เช่นเว็บ ท าไมเราไมห่าอะไรขายที่มนัอยูใ่นราคาที่คนทัว่ๆไป
ซือ้ได้ และมนัอยูใ่นเว็บ 
 
บทความ 
 
บทความ! 
 
ใช่แล้ว! บทความไง! ถ้าเราเขียนได้วนัละ 5-10 บทเราก็จะรอดแล้ว เราก็
จะมีเงินใช้แล้ว อยา่งน้อยก็พอมีข้าวกิน และอยูร่อดได้แล้ว!!1! 
 
ไม่รู้เกิดอะไรขึน้ แต่ในตอนนัน้เหมือนหวัใจมนับอก ผมว่า เจ้ามาถกูทาง
แล้ว พวงกุญแจนีแ้หละจะไขประตูแห่งแสงสว่าง และพลิกชีวิตเจ้าได้อีก
ครัง้! 
 
ผมปาดน า้ตา พร้อมรอยยิม้ ก่อนจะวิง่ไปขอบคณุยายคนนัน้ แกตกใจมาก 
ก่อนที่ผมจะรีบขี่มอเตอร์ไซด์กลบับ้านเพื่อที่จะเร่ิมต้นความคดิไอเดียที่ผดุ
ขึน้มานี ้จ าได้วา่เป็นชว่งเวลาประมาณบา่ยสามโมงเย็นกวา่ๆแล้ว 
 
ผมเร่ิมเขยีนบทความ 2 บท โดยสองบทที่เขียนขึน้มานัน้ ผมเร่ิมต้นมองหา
แหลง่ขายบทความซึง่ ท่ีแรกที่ผมเลอืกใช้นัน้คือ thaiseoboard.com ใน
ห้องประกาศ หาผู้ รับจ้าง ผมจ าได้วา่สมยัก่อนตอนท าเว็บไซต์ ผมก็มาหา
จากที่นี่ละ่ครับ  



และเหมือนฟ้าเป็นใจและประทานโอกาสให้กบัคนจนผู้ยากไร้และหิวโหยผู้
นี ้ด้วยการมอบผู้วา่จ้างถึงสองทา่น โดยวา่จ้างด้วยเงินจ านวน 4,500 บาท 
จากบทความจ านวน 90 บท ผมรู้วา่เงินมนัอาจไมต่ื่นเต้นส าหรับคนอยา่ง
คณุ แตม่นัตื่นเต้นมากๆส าหรับผม  
 
ผมไม่รอช้าครับ เหมือนคนที่เดินกลางทะเลทรายและไม่เจอน า้ดื่มมา
ตลอด 7 วนั ผมวิ่งเข้าใส ่เขียนบทความอยา่งชายผู้ บ้าคลัง่ และท ามนัให้ดี
ที่สดุเทา่ที่จะท าได้ ผมเขียนบทความโดยเฉลีย่วนัละ 15-20 บท ผมรู้วา่คณุ
อาจสงสยัอยา่งหนกัวา่ ผมท าได้อยา่งไร 
 
ผมไม่มีอะไรท าเลยนอกจากการเขียนบทความ ตัง้แต่ตื่นนอนจนกระทั่ง
นอน มนัเป็นงานเดียวที่ผมมีในมือ และเป็นรายได้ทางเดียวที่ผมมี ผมคิด
ง่ายๆว่า ถ้าผมเขียนบทความได้วนัละ 20 บท ผมจะมีรายได้วนัละ 1,000 
บาท เดือนละ 30,000 บาท หากคา่กินอยูแ่บบประหยดัของผม จะมีรายได้
ประมาณ 20,000 บาท ประมาณ 2 ปีผมก็ใช้หนีห้มดแล้ว 
 
ผมท าอย่างต่อเนื่องทุกวนั กับงานเขียนบทความ จากวนัเป็นเดือน จาก
เดือนเป็นปี จากท างานคนเดยีวที ่facebook.com/articlehero จนกระทัง่มี
เพื่อนร่วมงานมาช่วยเขียนเกือบ 10 ทา่น (ปัจจบุนัคือ articleheros team)  
 
และแล้ว! 
 
ลมพายก็ุผา่นไป 



 
เจ้าหนีผ้มที่เป็นเว็บไซต์เห็นความพยายามในการหาเงินมาใช้ จึงได้
ตดัสนิใจจึงได้ลดทนุให้ผมคร่ึงหนึง่ โดยเขาบอกวา่ ถือเป็นความเสี่ยงที่เขา
ต้องรับด้วย ไมใ่ช่ให้ผมรับคนเดียว (ขอบคณุเจ้าหนีม้ากครับ) และอีกท่าน
หนึ่ง ได้ให้วงเงินกู้ผม 100,000 บาท โดยคิดดอกเบีย้ต ่ามาก และไม่เรียก
เก็บเงินใดๆจากผมเลยจนผมคืนได้ครับ (ปัจจุบนัคือ ผอ.สถาบนักวดวิชา 
คาเด็ทเซนเตอร์ สตัหีบ ซึง่ผมเป็นอ.สอนกวดวิชาอยูท่ี่น่ีด้วย ณ ตอนนี)้ 
 

เร่ิมต้นท างาน Content Writer อย่างแท้จริง 
 


