
การเขยีนเรียงความ 

                          เสถียร    ณ   เชียงใหม่ 

 ในบรรดาทกัษะภาษาไทยทั้ง  4  ดา้น คือ   การฟัง   การพูด   การอ่านและการเขียน  ทกัษะการเขียน

เป็นทกัษะหน่ึงท่ีส าคญั  เพราะการเขียนเป็นการส่งสารท่ีสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและความ

เขา้ใจของผูเ้ขียนโดยใชต้วัอกัษรเป็นส่ือ   เพื่อใหผู้อ่้านเกิดการรับรู้  ความเขา้ใจ  ทกัษะการเขียนจึงเป็นเร่ือง

ท่ีค่อนขา้งยาก เพราะผูเ้ขียนตอ้งคิดก่อนวา่จะเขียนอยา่งไรจึงจะมีความหมายตรงกบัความนึกคิดของตน 

           เรียงความ  เป็นทกัษะการเขียนท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความเห็น ความเขา้ใจ ตลอดจน

ความรู้ใหผู้อ่้านไดรั้บทราบ  เป็นการเขียนท่ีมีรูปแบบและวธีิการเขียนท่ีมีแบบแผน เป็นการถ่ายทอด

ความคิด ความรู้สึกของตนออกมาเป็นตวัอกัษร เพื่อให้ผูอ่้านเกิดการรับรู้ ความเขา้ใจ เป็นผลรวมของการฟัง  

การอ่าน การพดู  การเขียน   อีกทั้งยงัเป็นพื้นฐานของการเขียนทั้งมวลไม่วา่จะเป็นบทความ  นวนิยาย หรือ

งานเขียนอ่ืน ๆ  จนมีนกัการศึกษาบางท่านไดใ้หค้  านิยามวา่    “เรียงความ คือ ประกาศความมีปัญญาของ

บุคคลออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร” 

      ลกัษณะของการเขียนเรียงความทีด่ีน้ัน ต้องประกอบไปด้วย 

1. มีจุดหมายท่ีแน่นอน และประมวลขอ้คิดท่ีส าคญั ๆ เขา้สู่จุดหมายนั้นอยา่งมีระเบียบ                

2. มีเอกภาพ คือ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของเร่ือง หมายถึง ความคิดรวบยอดของเร่ืองเด่นชดั และมี

สัมพนัธภาพ คือ มีความสัมพนัธ์กลมกลืนกบัความคิด  ทั้งยงัตอ้งมีสารัตถภาพ คือ การเนน้ขอ้คิดท่ีส าคญั 

3. มีสัดส่วนท่ีเหมาะสม คือ มีขอ้ความเปิดเร่ือง ปิดเร่ือง และด าเนินเร่ืองตามสัดส่วนท่ีพอเหมาะ 

4. มีการจดัล าดบัเร่ืองท่ีเหมาะสม โดยเขียนความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเร่ืองนั้นเป็นหวัขอ้สั้น ๆ แลว้น ามา

เรียงล าดบัใหเ้ป็นระเบียบ 

5. มีรูปแบบดี คือ หวัเร่ือง  การยอ่หนา้ขอ้ความ การเวน้วรรคตอน การใชเ้คร่ืองหมายต่าง ๆรวมถึงความ

สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเขียน 

6. มีโครงเร่ืองดี คือ ความยาวของเร่ืองพอเหมาะกบัเวลาท่ีใหเ้ขียนเหมาะกบัหวัเร่ืองและระดบัของผูเ้ขียน 

7. มีการใชถ้อ้ยค าภาษาดี  การเขียนเรียงความ คือ  การส่ือดว้ยภาษา   การใชถ้อ้ยค าจึงจ าเป็นมากตอ้งใชค้  า

ใหถู้กตอ้งตรงความหมาย เหมาะสมกบับุคคล  และผกูประโยคไดถู้กตอ้ง  สละสลวยกะทดัรัด และมี

ท่วงท านองการเขียนดี 



8. มีเน้ือหาดี คือ เน้ือหาสอดคลอ้งกบัหวัเร่ือง เน้ือความสัมพนัธ์กนัและมีเน้ือหาพอท่ีจะท าใหผู้อ่้านเกิด

ความรู้ ความเขา้ใจตามหวัเร่ืองท่ีก าหนดไว ้

9. มีความคิดดี ความคิดดีต่างกบัเน้ือหาดี  เพราะเน้ือหาเป็นสาระท่ีเก่ียวกบัความรู้หลกัวชิา  ขอ้เท็จจริง  แต่

ความคิดเป็นเร่ืองของความเขา้ใจ  ขอ้เสนอแนะ  ความคิดเห็น  การคิดหาเหตุผลซ่ึงเป็นเร่ืองภูมิปัญญาของ

ผูเ้ขียน 

10. ค านึงถึงองคป์ระกอบของการเขียนเรียงความ เช่น   จุดประสงคข์องการเขียน  กลุ่มผูอ่้าน  รูปแบบของ

การเขียน  วธีิการน าเสนอ  กลไกการเขียนและอ่ืน ๆ  

11. มีการวางแผนการเขียน เช่น จะเลือกเขียนเร่ืองอะไร  ตอ้งการส่ือความหมายในประเด็นใด   จะเลือก

วธีิการเขียนแบบใด  จะตีกรอบการเขียนใหก้วา้งขนาดไหน เป็นตน้ 

12. ด าเนินการเขียนตามขั้นตอนของกระบวนการเขียน  เช่น การรวบรวมแนวความคิดการสังเคราะห์เน้ือหา

หรือวตัถุดิบท่ีจะเขียน  การวางโครงร่าง  การเขียนร่าง  การทบทวน  ตรวจทานแกไ้ข 

13. ค านึงถึงหลกัการใชภ้าษา เช่น  การใชถ้อ้ยค าท่ีสละสลวยถูกตอ้งตามหลกัภาษาเขียนการใชค้  าพงัเพย  

สุภาษิตเปรียบเทียบ  การใชค้ติพจน์หรือค ากล่าวอา้งท่ีสมเหตุสมผล  การเนน้จุดท่ีสนใจการใหส้าระความรู้

ท่ีเพียงพอ  การรักษาความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนตลอดจนอกัขรวธีิท่ีถูกตอ้ง 

14. การปรุงแต่ง เม่ือเขียนเสร็จอยา่เบ่ือท่ีจะทบทวน  เพราะนัน่คือ การเพิ่มคุณภาพของผลงานท่ีเขียนไปแลว้  

บางคร้ังเกิดความเบ่ือหน่ายท่ีจะอ่านซ ้ า  จึงท าใหง้านเขียนเตม็ไปดว้ยขอ้ผดิพลาดต่างๆ ฉะนั้นควรเสียเวลา

สักนิดเพื่อตรวจทานแกไ้ขและขดัเกลาส านวนภาษาหรือใจความส าคญัของเรียงความใหดี้ข้ึน อาจจะเป็น

การตดัขอ้ความท่ีท าใหส้ับสนหรือการเขียนท่ีวกวนออกอาจจะเพิ่มจุดส าคญัท่ีจะตอ้งเนน้เขา้ไปอีก  หรือบาง

ทีอาจจะเรียงล าดบัเหตุการณ์ใหม่  เป็นตน้ 

15. การค านึงถึงความสะอาด  ลายมือประณีตหรือคุณภาพของการพิมพ ์ ภาษาท่ีอ่านง่ายส่ือความหมายลึกซ้ึง

กินใจ  การรักษาเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ลีลาการเขียน  การสร้างผลงานท่ีดีเด่นออกสู่สายตาผูอ่้านอยา่ง

สม ่าเสมอ  ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยสร้างเกียรติคุณและช่ือเสียงแก่ผูเ้ขียนทั้งส้ิน 

             ในดา้นรูปแบบของการเขียนเรียงความนั้น  เรียงความจะประกอบไปดว้ย  3  ส่วนส าคญั คือ  ค  าน า  

เน้ือเร่ือง  และสรุป 

1. ค าน า  เป็นตอนเปิดเร่ือง หรือส่วนท่ีจะชกัจูงใจใหผู้อ่้านติดตามต่อไป 

2. เน้ือความหรือเน้ือเร่ือง  เป็นใจความส่วนใหญ่ของเร่ือง  เน้ือความจะมีลกัษณะอยา่งไรข้ึนอยูก่บัประเภท

ของเร่ือง 



3. สรุปหรือลงทา้ย  เป็นการสรุปความคิดหรือการน าเอาขอ้ความส าคญัมากล่าวย  ้าใหเ้ด่นชดั  เพื่อใหผู้เ้ขียน

แสดงประเด็นความคิดส าคญัใหแ้น่นอนยิง่ข้ึน 

ทั้ง  3  ส่วนอาจเขียนเป็นแผนภูมิดงัน้ี 

                                        -------------- ---ค าน า                          --------     ยอ่หนา้ 

                                                                                                  ------- -    ยอ่หนา้ 

                                                                                                  --------     ยอ่หนา้ 

          เรียงความ  --- --------------------- เน้ือเร่ือง --------------------------   ยอ่หนา้           

                                                                                                  ---------     ยอ่หนา้ 

                                                                                                 ------- --      ยอ่หนา้ 

                                             -------------- สรุป                         ----------     ยอ่หนา้  

การเขียนค าน า                       

        ค  าน า เป็นบทเร่ิมตน้ของเรียงความท่ีจะแนะน าใหผู้อ่้านทราบวา่เรียงความน้ีจะกล่าวถึงเร่ืองอะไร ค าน า

จะน าความสนใจของผูอ่้านไปสู่เร่ืองนั้น ๆ ดว้ยวธีิการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนค าน าตอ้งเขียนใหเ้ร้าความ

สนใจของผูอ่้าน  และท าใหผู้อ่้านสนเท่ห์  ต่ืนเตน้  อยากอ่านเร่ืองท่ีเขียน  การเขียนค าน าอาจตั้งเป็นค าถาม

หรือปรัชญาชวนคิด  อาจยกค าคม สุภาษิตมากล่าวหรืออาจใชค้  าจ  ากดัความหรือยกเร่ืองแปลก ๆ ท่ีต่ืนเตน้

มากล่าวน าก็ได ้ ขอ้ส าคญัค าน าตอ้งเขียนใหมี้น ้าหนกัน่าอ่าน  อยา่เขียนยาวเกินไป หรือออกนอกเร่ือง  หรือ

เอาเร่ืองท่ีคนทราบอยูแ่ลว้มากล่าวจะท าใหค้  าน าจืด ไม่ชวนใหอ่้าน โดยอาจสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

     1. ยกเอาค าพงัเพยหรือสุภาษิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองมากล่าวน า 

     2. โดยการอธิบายความหมายของเน้ือเร่ือง 

     3. ข้ึนตน้ดว้ยค ากล่าวของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีเขียน 

    4. เขียนค าน าดว้ยการเล่าเร่ือง 

    5. เขียนค าน าดว้ยค าถามหรือปัญหาท่ีน่าสนใจ 



    6. เขียนค าน าดว้ยการอธิบายช่ือเร่ือง 

   7. เขียนค าน าดว้ยการกล่าวถึงจุดประสงคข์องเร่ืองท่ีเขียน 

   8. เขียนค าน าดว้ยการกล่าวถึงความส าคญัของเร่ืองท่ีเขียน 

   9. ตอ้งก าหนดไวใ้นใจก่อนวา่จะเขียนค าน าอยา่งไรจึงจะดึงดูดความสนใจ และสอดคลอ้งกบัหวัเร่ือง 

  10. ค าน าไม่ควรมีรายละเอียดมากเกินไปหรือเขียนยาวเกินไปพยายามใชเ้ฉพาะความส าคญัเท่านั้น 

   11. ควรพยายามใชภ้าษาใหป้ระณีตท่ีสุดเพื่อผูอ่้านจะไดเ้กิดความประทบัใจ 

     การเขียนค าน าท่ีดีนั้นตอ้งเป็นท่ีดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน  อาจเร่ิมดว้ยค าถาม  ค าพงัเพย  การยก

ขอ้ความส าคญัและควรใชภ้าษาท่ีสละสลวยเพื่อสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้าน  ส าหรับความยาวของค า

น านั้นไม่ควรเขียนยาวจนเกินไป   

   การเขียนเนือ้เร่ือง 

       การเขียนเน้ือเร่ืองตอ้งยดึหลกัท่ีส าคญัคือ 

1. เขียนใหมี้แนวคิดอยา่งเดียว ไม่พดูนอกเร่ืองหรือพดูในส่ิงหยมุหยมิเกินจ าเป็น 

2. เขียนใหทุ้กส่วนทุกตอนของเร่ืองสัมพนัธ์กนัโดยตลอด 

3. รู้จกัเนน้ในส่วนท่ีส าคญั 

4. เขียนใหส้มบูรณ์  ไม่ทิ้งส่วนท่ีส าคญัของเร่ือง 

5. เขียนใหมี้ความชดัเจนแจ่มแจง้ ถูกตอ้งและมีเหตุผลดี 

6. เขียนตามล าดบัเน้ือความของเร่ือง 

7. มีการยอ่หนา้ และแต่ละยอ่หนา้ตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั 

8. มีการเขียนประโยคเน้ือความ การวางประโยคเน้ือความอาจวางไวต้น้ประโยคหรือทา้ยประโยค  หรือ 

ทั้งตน้และทา้ยประโยคแต่ตอ้งค านึงถึงความสัมพนัธ์ของประโยคและยอ่หนา้แต่ละยอ่หนา้ดว้ย 



การเขียนเน้ือเร่ืองตอ้งไม่เขียนวกวน  การจดัระเบียบความคิดจะตอ้งไม่สับสน  อาจแบ่งเป็นหลายตอน  อาจ

มีหลายยอ่หนา้  ท่ีส าคญัแต่ละยอ่หนา้ตอ้งมีความคิดส าคญัเพียงอยา่งเดียวและทุกยอ่หนา้ตอ้งมีความสัมพนัธ์

เก่ียวเน่ืองกนั 

การเขียนสรุป 

             การสรุปคือ   การเขียนเพื่อบอกใหผู้อ่้านทราบวา่เร่ืองท่ีเขาก าลงัอ่านอยูน่ั้นก าลงัจบบริบูรณ์แลว้  

ขอ้ความในตอนน้ีมกัจะประกอบดว้ยการกล่าวถึงใจความหรือส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้  แต่เป็นการกล่าวถึงใน

ลกัษณะรวบรัดและยน่ยอ่  การกล่าวถึงส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้อาจจะท าไดห้ลายลกัษณะ เช่น   การระบุใจความ

ส าคญั ๆ  ซ ้ าอีกคร้ังหน่ึงหรือการเขียนย  ้าส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้อีก การกล่าวจึงอาจจะย  ้าเฉพาะจุดเด่น ๆ เท่านั้น 

            ขนาดของการสรุป  

            การสรุปมี  2  อยา่งคือ  การสรุปในยอ่หนา้กบัการสรุปในเร่ืองใหญ่  การสรุปในยอ่หนา้มีขนาดสั้น

อาจประกอบดว้ยประโยคเพียงหน่ึงหรือสองประโยคเท่านั้น  และไม่แยกเป็นส่วนหน่ึงต่างหากใหเ้ห็น

ชดัเจนอยา่งการสรุปของเรียงความเร่ืองใหญ่  สรุปในยอ่หนา้จึงเป็นเพียงประโยคสุดทา้ยหรือก่อนประโยค

สุดทา้ยของยอ่หนา้เท่านั้น  ส่วนสรุปในเร่ืองใหญ่นั้นมกัจะมีขนาดเป็นยอ่หนา้หน่ึงในเรียงความเลยทีเดียว  

ความสั้นยาวของสรุปอยา่งน้ีไม่ควรเยิน่ยอ่ยืดยาวความ ควรจะกระชบัใหห้นกัแน่นและสั้นกระแสความสรุป 

จึงจะเป็นสรุปท่ีเหมาะสม 

         ส่ิงทีค่วรน ามาช่วยในการสรุป 

         เพื่อใหก้ารกล่าวย  ้าในการสรุปมีน ้าหนกัและมีความกระจ่างแจง้ยิง่ข้ึน  ผูเ้ขียนควรน าพลความบางอยา่ง

มาประกอบการสรุปไดบ้า้งตามความเหมาะสม  เช่น   ตวัอยา่งเหตุการณ์ค ากล่าวค าสรุปของบุคคลส าคญั  

สุภาษิต  สถิติหรือตวัเลข  ค  าถามหรือปมปริศนาท่ีทา้ทาย  เป็นตน้   การท่ีน าส่ิงเหล่าน้ีมาช่วยในการเนน้

สรุปนั้น  ผูเ้ขียนจะตอ้งค านึงถึงสัมพนัธภาพทางเหตุผลและใจความของการสรุป  และส่ิงท่ีน ามาช่วยสรุป

เป็นส าคญั  ส่ิงเหล่านั้นจึงจะช่วยเก้ือกลูการสรุปไดดี้ 

        นอกจากน้ีแลว้การเขียนสรุปตอ้งฝากความประทบัใจหรือให้ขอ้คิดแก่ผูอ่้าน  ซ่ึงอาจท าไดด้ว้ยการยก 

ค าคม  สุภาษิต   ค  ากล่าวหรือบทกวท่ีีไพเราะอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้ขอ้ส าคญัคือ  ค าลงทา้ยของเรียงความ

มิใช่การสรุปเร่ืองทั้งหมดท่ีกล่าวมาแลว้น ามากล่าวซ ้ าอีก  การเขียนค าลงทา้ยควรใชภ้าษาสั้น ๆ  กระชบัน่า

อ่าน  ท าใหผู้อ่้านเกิดความประทบัใจและหรือเกิดความศรัทธาในความคิดของผูเ้ขียนโดยการเขียนอยา่งใด



อยา่งหน่ึง  เช่น  ระบุใจความท่ีเด่น ๆ  ฝากขอ้คิดเห็นหรือปริศนาท่ีทา้ทาย  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  บทกวท่ีี

ไพเราะ  อยา่งใดอยา่งหน่ึง   แต่ท่ีส าคญัไม่ควรท่ีจะเยิน่ยอ่ยดืยาวจนเกินไป   พึงตระหนกัอยูเ่สมอวา่การ

เขียนสรุปไม่ใช่เป็นการสรุปเร่ืองท่ีเขียนมาทั้งหมด     ดงันั้นส่วนน้ีจึงไม่ควรเขียนค าวา่  สรุปรวมความวา่  

                  จะเห็นไดว้า่การเขียนเรียงความ เป็นทกัษะการเขียนท่ีมีขั้นตอนหลายอยา่ง  เพราะเป็นผลรวม

ของการฟัง การพูด การอ่านและการคิด  ตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝนบ่อย ๆ จึงจะเกิดผลดี อีกทั้งผูท่ี้จะเขียน

เรียงความไดดี้นั้นจะตอ้งรู้จกัศึกษา คน้ควา้ หาประสบการณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในดา้นของความรู้  ความคิด   

ท่ีจะน ามาถ่ายทอดเป็นงานเขียน  ประดุจดัง่เป็น พรแสวง ท่ีมาลบลา้งค ากล่าวท่ีวา่  ทกัษะการเขียนเป็น 

พรสวรรค์ ของแต่ละบุคคล. 
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