การเขียนเรียงความ
เสถียร ณ เชียงใหม่
ในบรรดาทักษะภาษาไทยทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ทักษะการเขียน
เป็ นทักษะหนึ่งที่สาคัญ เพราะการเขียนเป็ นการส่ งสารที่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู ้สึกและความ
เข้าใจของผูเ้ ขียนโดยใช้ตวั อักษรเป็ นสื่ อ เพื่อให้ผอู ้ ่านเกิดการรับรู ้ ความเข้าใจ ทักษะการเขียนจึงเป็ นเรื่ อง
ที่ค่อนข้างยาก เพราะผูเ้ ขียนต้องคิดก่อนว่าจะเขียนอย่างไรจึงจะมีความหมายตรงกับความนึกคิดของตน
เรียงความ เป็ นทักษะการเขียนที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความเห็น ความเข้าใจ ตลอดจน
ความรู ้ให้ผอู ้ ่านได้รับทราบ เป็ นการเขียนที่มีรูปแบบและวิธีการเขียนที่มีแบบแผน เป็ นการถ่ายทอด
ความคิด ความรู ้สึกของตนออกมาเป็ นตัวอักษร เพื่อให้ผอู ้ ่านเกิดการรับรู ้ ความเข้าใจ เป็ นผลรวมของการฟัง
การอ่าน การพูด การเขียน อีกทั้งยังเป็ นพื้นฐานของการเขียนทั้งมวลไม่วา่ จะเป็ นบทความ นวนิยาย หรื อ
งานเขียนอื่น ๆ จนมีนกั การศึกษาบางท่านได้ให้คานิยามว่า “เรี ยงความ คือ ประกาศความมีปัญญาของ
บุคคลออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร”
ลักษณะของการเขียนเรียงความทีด่ ีน้ ัน ต้ องประกอบไปด้ วย
1. มีจุดหมายที่แน่นอน และประมวลข้อคิดที่สาคัญ ๆ เข้าสู่ จุดหมายนั้นอย่างมีระเบียบ
2. มีเอกภาพ คือ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของเรื่ อง หมายถึง ความคิดรวบยอดของเรื่ องเด่นชัด และมี
สัมพันธภาพ คือ มีความสัมพันธ์กลมกลืนกับความคิด ทั้งยังต้องมีสารัตถภาพ คือ การเน้นข้อคิดที่สาคัญ
3. มีสัดส่ วนที่เหมาะสม คือ มีขอ้ ความเปิ ดเรื่ อง ปิ ดเรื่ อง และดาเนินเรื่ องตามสัดส่ วนที่พอเหมาะ
4. มีการจัดลาดับเรื่ องที่เหมาะสม โดยเขียนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่ องนั้นเป็ นหัวข้อสั้น ๆ แล้วนามา
เรี ยงลาดับให้เป็ นระเบียบ
5. มีรูปแบบดี คือ หัวเรื่ อง การย่อหน้าข้อความ การเว้นวรรคตอน การใช้เครื่ องหมายต่าง ๆรวมถึงความ
สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของการเขียน
6. มีโครงเรื่ องดี คือ ความยาวของเรื่ องพอเหมาะกับเวลาที่ให้เขียนเหมาะกับหัวเรื่ องและระดับของผูเ้ ขียน
7. มีการใช้ถอ้ ยคาภาษาดี การเขียนเรี ยงความ คือ การสื่ อด้วยภาษา การใช้ถอ้ ยคาจึงจาเป็ นมากต้องใช้คา
ให้ถูกต้องตรงความหมาย เหมาะสมกับบุคคล และผูกประโยคได้ถูกต้อง สละสลวยกะทัดรัด และมี
ท่วงทานองการเขียนดี

8. มีเนื้อหาดี คือ เนื้ อหาสอดคล้องกับหัวเรื่ อง เนื้อความสัมพันธ์กนั และมีเนื้อหาพอที่จะทาให้ผอู ้ ่านเกิด
ความรู ้ ความเข้าใจตามหัวเรื่ องที่กาหนดไว้
9. มีความคิดดี ความคิดดีต่างกับเนื้อหาดี เพราะเนื้ อหาเป็ นสาระที่เกี่ยวกับความรู ้หลักวิชา ข้อเท็จจริ ง แต่
ความคิดเป็ นเรื่ องของความเข้าใจ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การคิดหาเหตุผลซึ่งเป็ นเรื่ องภูมิปัญญาของ
ผูเ้ ขียน
10. คานึงถึงองค์ประกอบของการเขียนเรี ยงความ เช่น จุดประสงค์ของการเขียน กลุ่มผูอ้ ่าน รู ปแบบของ
การเขียน วิธีการนาเสนอ กลไกการเขียนและอื่น ๆ
11. มีการวางแผนการเขียน เช่น จะเลือกเขียนเรื่ องอะไร ต้องการสื่ อความหมายในประเด็นใด จะเลือก
วิธีการเขียนแบบใด จะตีกรอบการเขียนให้กว้างขนาดไหน เป็ นต้น
12. ดาเนินการเขียนตามขั้นตอนของกระบวนการเขียน เช่น การรวบรวมแนวความคิดการสังเคราะห์เนื้อหา
หรื อวัตถุดิบที่จะเขียน การวางโครงร่ าง การเขียนร่ าง การทบทวน ตรวจทานแก้ไข
13. คานึงถึงหลักการใช้ภาษา เช่น การใช้ถอ้ ยคาที่สละสลวยถูกต้องตามหลักภาษาเขียนการใช้คาพังเพย
สุ ภาษิตเปรี ยบเทียบ การใช้คติพจน์หรื อคากล่าวอ้างที่สมเหตุสมผล การเน้นจุดที่สนใจการให้สาระความรู้
ที่เพียงพอ การรักษาความเป็ นเอกภาพ ความกลมกลืนตลอดจนอักขรวิธีที่ถูกต้อง
14. การปรุ งแต่ง เมื่อเขียนเสร็ จอย่าเบื่อที่จะทบทวน เพราะนัน่ คือ การเพิ่มคุณภาพของผลงานที่เขียนไปแล้ว
บางครั้งเกิดความเบื่อหน่ายที่จะอ่านซ้ า จึงทาให้งานเขียนเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดต่างๆ ฉะนั้นควรเสี ยเวลา
สักนิดเพื่อตรวจทานแก้ไขและขัดเกลาสานวนภาษาหรื อใจความสาคัญของเรี ยงความให้ดีข้ ึน อาจจะเป็ น
การตัดข้อความที่ทาให้สับสนหรื อการเขียนที่วกวนออกอาจจะเพิ่มจุดสาคัญที่จะต้องเน้นเข้าไปอีก หรื อบาง
ทีอาจจะเรี ยงลาดับเหตุการณ์ใหม่ เป็ นต้น
15. การคานึงถึงความสะอาด ลายมือประณี ตหรื อคุณภาพของการพิมพ์ ภาษาที่อ่านง่ายสื่ อความหมายลึกซึ้ ง
กินใจ การรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลีลาการเขียน การสร้างผลงานที่ดีเด่นออกสู่ สายตาผูอ้ ่านอย่าง
สม่าเสมอ สิ่ งเหล่านี้จะช่วยสร้างเกียรติคุณและชื่อเสี ยงแก่ผเู ้ ขียนทั้งสิ้ น
ในด้านรู ปแบบของการเขียนเรี ยงความนั้น เรี ยงความจะประกอบไปด้วย 3 ส่ วนสาคัญ คือ คานา
เนื้อเรื่ อง และสรุ ป
1. คานา เป็ นตอนเปิ ดเรื่ อง หรื อส่ วนที่จะชักจูงใจให้ผอู ้ ่านติดตามต่อไป
2. เนื้อความหรื อเนื้อเรื่ อง เป็ นใจความส่ วนใหญ่ของเรื่ อง เนื้อความจะมีลกั ษณะอย่างไรขึ้นอยูก่ บั ประเภท
ของเรื่ อง

3. สรุ ปหรื อลงท้าย เป็ นการสรุ ปความคิดหรื อการนาเอาข้อความสาคัญมากล่าวย้าให้เด่นชัด เพื่อให้ผเู ้ ขียน
แสดงประเด็นความคิดสาคัญให้แน่นอนยิง่ ขึ้น
ทั้ง 3 ส่ วนอาจเขียนเป็ นแผนภูมิดงั นี้
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คานา เป็ นบทเริ่ มต้นของเรี ยงความที่จะแนะนาให้ผอู ้ ่านทราบว่าเรี ยงความนี้ จะกล่าวถึงเรื่ องอะไร คานา
จะนาความสนใจของผูอ้ ่านไปสู่ เรื่ องนั้น ๆ ด้วยวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนคานาต้องเขียนให้เร้าความ
สนใจของผูอ้ ่าน และทาให้ผอู ้ ่านสนเท่ห์ ตื่นเต้น อยากอ่านเรื่ องที่เขียน การเขียนคานาอาจตั้งเป็ นคาถาม
หรื อปรัชญาชวนคิด อาจยกคาคม สุ ภาษิตมากล่าวหรื ออาจใช้คาจากัดความหรื อยกเรื่ องแปลก ๆ ที่ตื่นเต้น
มากล่าวนาก็ได้ ข้อสาคัญคานาต้องเขียนให้มีน้ าหนักน่าอ่าน อย่าเขียนยาวเกินไป หรื อออกนอกเรื่ อง หรื อ
เอาเรื่ องที่คนทราบอยูแ่ ล้วมากล่าวจะทาให้คานาจืด ไม่ชวนให้อ่าน โดยอาจสรุ ปเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
1. ยกเอาคาพังเพยหรื อสุ ภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องมากล่าวนา
2. โดยการอธิ บายความหมายของเนื้ อเรื่ อง
3. ขึ้นต้นด้วยคากล่าวของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั เรื่ องที่เขียน
4. เขียนคานาด้วยการเล่าเรื่ อง
5. เขียนคานาด้วยคาถามหรื อปั ญหาที่น่าสนใจ

6. เขียนคานาด้วยการอธิบายชื่อเรื่ อง
7. เขียนคานาด้วยการกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่ องที่เขียน
8. เขียนคานาด้วยการกล่าวถึงความสาคัญของเรื่ องที่เขียน
9. ต้องกาหนดไว้ในใจก่อนว่าจะเขียนคานาอย่างไรจึงจะดึงดูดความสนใจ และสอดคล้องกับหัวเรื่ อง
10. คานาไม่ควรมีรายละเอียดมากเกินไปหรื อเขียนยาวเกินไปพยายามใช้เฉพาะความสาคัญเท่านั้น
11. ควรพยายามใช้ภาษาให้ประณี ตที่สุดเพื่อผูอ้ ่านจะได้เกิดความประทับใจ
การเขียนคานาที่ดีน้ นั ต้องเป็ นที่ดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่าน อาจเริ่ มด้วยคาถาม คาพังเพย การยก
ข้อความสาคัญและควรใช้ภาษาที่สละสลวยเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผอู ้ ่าน สาหรับความยาวของคา
นานั้นไม่ควรเขียนยาวจนเกินไป
การเขียนเนือ้ เรื่อง
การเขียนเนื้อเรื่ องต้องยึดหลักที่สาคัญคือ
1. เขียนให้มีแนวคิดอย่างเดียว ไม่พดู นอกเรื่ องหรื อพูดในสิ่ งหยุมหยิมเกินจาเป็ น
2. เขียนให้ทุกส่ วนทุกตอนของเรื่ องสัมพันธ์กนั โดยตลอด
3. รู ้จกั เน้นในส่ วนที่สาคัญ
4. เขียนให้สมบูรณ์ ไม่ทิง้ ส่ วนที่สาคัญของเรื่ อง
5. เขียนให้มีความชัดเจนแจ่มแจ้ง ถูกต้องและมีเหตุผลดี
6. เขียนตามลาดับเนื้อความของเรื่ อง
7. มีการย่อหน้า และแต่ละย่อหน้าต้องมีความสัมพันธ์กนั
8. มีการเขียนประโยคเนื้ อความ การวางประโยคเนื้ อความอาจวางไว้ตน้ ประโยคหรื อท้ายประโยค หรื อ
ทั้งต้นและท้ายประโยคแต่ตอ้ งคานึงถึงความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าแต่ละย่อหน้าด้วย

การเขียนเนื้อเรื่ องต้องไม่เขียนวกวน การจัดระเบียบความคิดจะต้องไม่สับสน อาจแบ่งเป็ นหลายตอน อาจ
มีหลายย่อหน้า ที่สาคัญแต่ละย่อหน้าต้องมีความคิดสาคัญเพียงอย่างเดียวและทุกย่อหน้าต้องมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกัน
การเขียนสรุ ป
การสรุ ปคือ การเขียนเพื่อบอกให้ผอู ้ ่านทราบว่าเรื่ องที่เขากาลังอ่านอยูน่ ้ นั กาลังจบบริ บูรณ์แล้ว
ข้อความในตอนนี้มกั จะประกอบด้วยการกล่าวถึงใจความหรื อสิ่ งที่กล่าวมาแล้ว แต่เป็ นการกล่าวถึงใน
ลักษณะรวบรัดและย่นย่อ การกล่าวถึงสิ่ งที่กล่าวมาแล้วอาจจะทาได้หลายลักษณะ เช่น การระบุใจความ
สาคัญ ๆ ซ้ าอีกครั้งหนึ่งหรื อการเขียนย้าสิ่ งที่กล่าวมาแล้วอีก การกล่าวจึงอาจจะย้าเฉพาะจุดเด่น ๆ เท่านั้น
ขนาดของการสรุ ป
การสรุ ปมี 2 อย่างคือ การสรุ ปในย่อหน้ากับการสรุ ปในเรื่ องใหญ่ การสรุ ปในย่อหน้ามีขนาดสั้น
อาจประกอบด้วยประโยคเพียงหนึ่งหรื อสองประโยคเท่านั้น และไม่แยกเป็ นส่ วนหนึ่ งต่างหากให้เห็น
ชัดเจนอย่างการสรุ ปของเรี ยงความเรื่ องใหญ่ สรุ ปในย่อหน้าจึงเป็ นเพียงประโยคสุ ดท้ายหรื อก่อนประโยค
สุ ดท้ายของย่อหน้าเท่านั้น ส่ วนสรุ ปในเรื่ องใหญ่น้ นั มักจะมีขนาดเป็ นย่อหน้าหนึ่งในเรี ยงความเลยทีเดียว
ความสั้นยาวของสรุ ปอย่างนี้ ไม่ควรเยิน่ ย่อยืดยาวความ ควรจะกระชับให้หนักแน่นและสั้นกระแสความสรุ ป
จึงจะเป็ นสรุ ปที่เหมาะสม
สิ่ งทีค่ วรนามาช่ วยในการสรุ ป
เพื่อให้การกล่าวย้าในการสรุ ปมีน้ าหนักและมีความกระจ่างแจ้งยิง่ ขึ้น ผูเ้ ขียนควรนาพลความบางอย่าง
มาประกอบการสรุ ปได้บา้ งตามความเหมาะสม เช่น ตัวอย่างเหตุการณ์คากล่าวคาสรุ ปของบุคคลสาคัญ
สุ ภาษิต สถิติหรื อตัวเลข คาถามหรื อปมปริ ศนาที่ทา้ ทาย เป็ นต้น การที่นาสิ่ งเหล่านี้ มาช่วยในการเน้น
สรุ ปนั้น ผูเ้ ขียนจะต้องคานึงถึงสัมพันธภาพทางเหตุผลและใจความของการสรุ ป และสิ่ งที่นามาช่วยสรุ ป
เป็ นสาคัญ สิ่ งเหล่านั้นจึงจะช่วยเกื้อกูลการสรุ ปได้ดี
นอกจากนี้แล้วการเขียนสรุ ปต้องฝากความประทับใจหรื อให้ขอ้ คิดแก่ผอู ้ ่าน ซึ่ งอาจทาได้ดว้ ยการยก
คาคม สุ ภาษิต คากล่าวหรื อบทกวีที่ไพเราะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ข้อสาคัญคือ คาลงท้ายของเรี ยงความ
มิใช่การสรุ ปเรื่ องทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนามากล่าวซ้ าอีก การเขียนคาลงท้ายควรใช้ภาษาสั้น ๆ กระชับน่า
อ่าน ทาให้ผอู ้ ่านเกิดความประทับใจและหรื อเกิดความศรัทธาในความคิดของผูเ้ ขียนโดยการเขียนอย่างใด

อย่างหนึ่ง เช่น ระบุใจความที่เด่น ๆ ฝากข้อคิดเห็นหรื อปริ ศนาที่ทา้ ทาย สุ ภาษิต คาพังเพย บทกวีที่
ไพเราะ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ที่สาคัญไม่ควรที่จะเยิน่ ย่อยืดยาวจนเกินไป พึงตระหนักอยูเ่ สมอว่าการ
เขียนสรุ ปไม่ใช่เป็ นการสรุ ปเรื่ องที่เขียนมาทั้งหมด ดังนั้นส่ วนนี้จึงไม่ควรเขียนคาว่า สรุ ปรวมความว่า
จะเห็นได้วา่ การเขียนเรี ยงความ เป็ นทักษะการเขียนที่มีข้ นั ตอนหลายอย่าง เพราะเป็ นผลรวม
ของการฟัง การพูด การอ่านและการคิด ต้องใช้เวลาในการฝึ กฝนบ่อย ๆ จึงจะเกิดผลดี อีกทั้งผูท้ ี่จะเขียน
เรี ยงความได้ดีน้ นั จะต้องรู ้จกั ศึกษา ค้นคว้า หาประสบการณ์ เพื่อเป็ นพื้นฐานในด้านของความรู ้ ความคิด
ที่จะนามาถ่ายทอดเป็ นงานเขียน ประดุจดัง่ เป็ น พรแสวง ที่มาลบล้างคากล่าวที่วา่ ทักษะการเขียนเป็ น
พรสวรรค์ ของแต่ละบุคคล.
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