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แบบฝึกทักษะภาษาไทย   
การเขียนเรียงความ 

 
 
 
 

 
   

ผู้เรียนสามารถ 
   1.  บอกองคป์ระกอบและลกัษณะของเรียงความได ้

2.  ระบุประเภทของโวหารท่ีใชใ้นการเขียนเรียงความได ้
 3.  อธิบายขั้นตอนการเขียนเรียงความได ้
 4.  เขียนเรียงความได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

 เร่ือง การเขียนเรียงความ 
 
ค าส่ัง  ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถกูต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว   แล้วท าเคร่ืองหมาย  X  (กากบาท)  
ลงในกระดาษค าตอบ 
1. เรียงความมีองคป์ระกอบก่ีส่วน 
 ก. 2  ส่วน 
 ข. 3  ส่วน 
 ค. 4  ส่วน 
 ง.  5  ส่วน 
2. ค าน าเป็นส่วนใดของการเขียนเรียงความ 
 ก. ส่วนที่  1 
 ข. ส่วนที่  2 
 ค. ส่วนที่  3 
 ง. ส่วนที่  4 
3. ส่วนใดของเรียงความที่มีความส าคญัที่สุด 
 ก. ค าน า 
 ข. เน้ือเร่ือง 
 ค. สรุป 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
4. ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนการเขียนเรียงความ 
 ก. การเลือกเร่ือง 
 ข. การคน้หาขอ้มลู 
 ค. การวางโครงเร่ือง 
 ง.  การวิเคราะห์เน้ือหา 
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5.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของเรียงความที่ดี 
 ก. มีเอกภาพ 
 ข. มีสัมพนัธภาพ 
 ค. มีความกลมกลนื 
 ง. มีสารัตถภาพ 
6. ขอ้ใดไม่ใช่การเขียนเรียงความที่มีเอกภาพ 
 ก. ตอ้งมีเน้ือหาไปในทิศทางเดียวกนั 
 ข. ตอ้งมีเน้ือหาที่เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั 
 ค. ตอ้งมีเน้ือหาสาระที่สมบูรณ์ตลอดทั้งเร่ือง 
 ง.  ตอ้งมีเน้ือหาบรรยายตลอดทั้งเร่ือง 
7. ขั้นตอนการเขียนเรียงความขอ้ใดที่มีการเขียนค าน า เน้ือเร่ือง สรุป            
 ก. การเลือกเร่ือง 
 ข. การคน้ควา้ขอ้มลู 
 ค. การวิเคราะห์เน้ือหา 
 ง. การเรียบเรียง 
8. องคป์ระกอบของเรียงความส่วนใดที่มีการยกค าพูด สุภาษิต หรือบทกวีที่น่าประทบัใจ 
 ก. ค าน า 
 ข. เน้ือเร่ือง 
 ค. สรุป 
 ง. ขอ้ ก และ ข ถูก  
9. ขอ้ใดไม่ใช่ส านวนภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียงความ 
 ก. ใชภ้าษาที่เป็นทางการ 
 ข. ไม่ควรใชภ้าษาพูด 
 ค. ไม่ควรใชภ้าษาแสลง 
 ง.  ควรหลีกเลี่ยงการใชค้ าศพัทท์ี่ยาก 
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10. ขอ้ใดไม่ใช่ส านวนที่ใชใ้นการเขียนเรียงความ 
 ก. แบบบรรยายโวหาร 
 ข. อุปลกัษณ์โวหาร 
 ค. แบบพรรณนาโวหาร 
 ง.  แบบอุปมาโวหาร 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง การเขียนเรียงความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ข 
2 ก 
3 ข 
4 ง 
5 ค 
6 ก 
7 ง 
8 ค 
9 ก 
10 ข 
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ความหมายของเรียงความ 
 เรียงความ  เป็นงานเขียนร้อยแกว้ชนิดหน่ึงที่ผูเ้ขียนมุ่งถ่ายทอดเร่ืองราว  ความรู้  ความคิด  
และทศันคติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดว้ยถอ้ยค าและส านวนที่เรียบเรียงอยา่งมีล าดบัชั้นและสละสลวย 

 
องค์ประกอบของเรียงความ 
 เรียงความมีองคป์ระกอบ  3 ส่วน คือ ค าน า เน้ือเร่ือง และสรุป 

1. ค าน า  เป็นส่วนแรกของเรียงความ  ท าหนา้ที่เปิดประเด็นหรือน าเขา้สู่เร่ืองที่จะเขียน  จึง
อาจกล่าวไดว่้า  ค าน าเป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจและท าให้ผูอ้่านเกิดความอยากรู้และตอ้งติดตาม
เร่ืองต่อไป  ผูเ้ขียนจึงตอ้งเขียนค าน าอยา่งพิถีพิถนัโดยค านึงถึงเร่ืองที่ตนจะเขียนและศิลปะในการใช้
ภาษา  โดยปกติแลว้ไม่มีการก าหนดว่าค าน าจะมก่ีียอ่หนา้  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความยาวของเรียงความ  
หากเรียงความมีขนาดยาวก็อาจมีค าน ามากกว่า 1 ยอ่หนา้ได ้
 2. เนื้อเร่ือง เป็นส่วนส าคญัและเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของเรียงความ  เพราะเน้ือเร่ืองเป็นส่วน
ที่น าความรู้  ความคิด  และขอ้มูลที่ผูข้ียนไดค้น้ควา้  และเรีบบเรียงอยา่งมีระบบระเบียบ  เป็น
ขั้นตอนเพ่ือให้ผูอ้่านเขา้ใจความคิดส าคญัทั้งหมดของเร่ืองไดอ้ยา่งชดัเจนและแจ่มแจง้ 
 3. สรุป  เป็นองคป์ระกอบส าคญัทีอ่ยูส่่วนสุดทา้ยของเรียงความ  ผูเ้ขียนจะทิ้งทา้ยให้ผูอ้่าน
เกิดความประทบัใจ  การสรุปควรมีเน้ือหาที่สอดคลอ้งกบัเร่ืองที่เขียน  ไม่ควรสรุปนอกเร่ืองหรือ
นอกประเด็น  นอกจากน้ีผูเ้ขียนจะตอ้งใชศิ้ลปะในการเขียนเป็นอยา่งย่ิง  คือ  ตอ้งกระชบัรัดกุม  
และใชข้อ้ความที่ท าให้ผูอ้่านเกิดความประทบัใจ 
 การเขียนสรุปมีหลายวิธี  เช่น  ฝากขอ้คิดและความประทบัใจให้แก่ผูอ้่าน  ย  ้าความคิดส าคญั
ของเร่ือง  ชกัชวนให้ปฏิบติัตาม ให้ก าลงัใจแก่ผูอ้่าน  ตั้งค าถามที่ชวนให้ผูอ้่านคิดหาค าตอบ  และยก
ค าพูด  ค าคม  สุภาษิต  หรือบทกวีที่น่าประทบัใจ  เป็นตน้ 
  

 
 

การเขียนเรียงความ 
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ข้ันตอนการเขียนเรียงความ    

1. การเลือกเร่ือง โดยทัว่ไปครูมกัก าหนดหัวขอ้เร่ืองให้นกัเรียนเขียนเรียงความแต่ถา้หาก
นกัเรียนจะตอ้งเป็นผูเ้ลือกเร่ืองเองแลว้  นกัเรียนควรจะเลือกเร่ืองตามความชอบหรือความถนดัของ
ตน  ไม่ควรเลือกเรียงที่ยากจนเกินไป  หรือหาขอ้มูลไม่ไดเ้พียงพอ 

2. การค้นคว้าหาข้อมูล  อาจท าไดโ้ดยการคน้ควา้จากหนงัสือ  นิตยสาร  วารสาร  หรือส่ือ
อื่นๆ เช่น  วิทยุ  โทรทศัน์  และอินเทอร์เน็ต  เป็นตน้ 

3. การวางโครงร่าง  เมื่อไดหั้วขอ้เร่ืองที่จะเขียนรียงความแลว้  ผูเ้ขียนจะตอ้งวางโครงเร่ือง
โดยค านึงถึงการจดัล าดบัหัวขอ้เร่ืองที่จะเขียนให้สัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั  เช่น 

3.1 การจดัล าดบัหัวขอ้ตามเวลาที่เกิด  เช่น  หากจะเขียนเร่ืองการทดลองทางวิทยาศาสตร์  
ควรเร่ิมจาก  การเตรียมอุปกรณ์  ขั้นตอนการทดลอง  และสรุปผลการทดลอง  เป็นตน้ 

3.2  การจดัล าดบัหัวขอ้จากหน่วยเล็กไปสู่หน่วยใหญ่  เช่น  หากจะเขียนเร่ืองสถาบนัทาง
สังคมควรเร่ิมจาก  สถาบนัครอบครัว  สถาบนัการศึกษา  และสถาบนัศาสนา  เป็นตน้ 

3.3  การจดัล าดบัตามความนิยม  เช่น  หากจะเขียนเร่ืองพระรัตนตรัย  ควรเร่ิมจาก   
พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ ์ เป็นตน้ 
 4. การเรียบเรียงตามรูปแบบของเรียงความ คอื การเขียนค าน า  เน้ือเร่ือง  สรุป 

การวางโครงเร่ืองก่อนเขียน  การเขียนเรียงความเป็นการเสนอความคิดตอ่ผูอ้่าน ผูเ้ขียนจึงตอ้ง
รวบรวมเลือกสรรและจดัระเบียบความคิด แลว้น ามาเรียบเรียงเป็นโครงเร่ือง การรวบรวมความคิด 
อาจจะรวบรวมขอ้มูลจากประสบการณ์ของผูเ้ขียนเองน าส่วนที่เป็นประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์ทางออ้ม ซ่ึงเกิดจากการฟัง การอ่าน การพูดคุย ซกัถาม เป็นตน้ เมื่อไดข้อ้มลูแลว้กน็ า
ขอ้มูลมาจดัระเบียบความคิดโดยจดัเรียงล าดบัตามเวลา เหตุการณ์ ความส าคญัและเหตุผล แลว้จึง
เขียนเป็นโครงเร่ือง เพื่อเป็นแนวทางให้งานเขียนอยูใ่นกรอบ ไม่ออกนอกเร่ือง และสามารถน ามา
เขียนขยายความเป็นเน้ือเร่ืองที่สมบูรณ์ เขียนช่ือเร่ืองไวก้ลางหนา้กระดาษ เลือกหัวขอ้ที่น่าสนใจ
ที่สุดเป็นค าน า และเลือกหัวขอ้ที่น่าประทบัใจที่สุดเป็นสรุป นอกนั้น เป็นเน้ือเร่ือง 
       1. ชนิดของโครงเร่ือง  การเขียนโครงเร่ืองนิยมเขียน ๒ แบบ คือ โครงเร่ืองแบบหัวขอ้และโครง
เร่ืองแบบ ประโยค 
                

 



 8 

 

1.1 โครงเร่ืองแบบหัวขอ้ เขียนโดยใชค้ าหรือวลีส้ัน ๆ เพื่อเสนอประเด็นความคิด 
1.2 โครงเร่ืองแบบประโยค เขียนเป็นประโยคที่สมบูรณ์ โครงเร่ืองแบบน้ีมีรายละเอียดที่ชดัเจนกว่า
โครงเร่ืองแบบหัวขอ้ 
  2. ระบบในการเขียนโครงเร่ือง การแบ่งหัวขอ้ในการวางโครงเร่ืองอาจแบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ 
       2.1  ระบบตวัเลขและตวัอกัษร เป็นระบบที่นิยมใชก้นัทัว่ไป โดยก าหนดตวัเลขหรือประเด็น
หลกั และตวัอกัษรส าหรับประเด็นรอง ดงัน้ี 
                    1) ................................................................................................ 
                          ก. ........................................................................................  
                          ข. .........................................................................................  
                    2) …………………………………………………………….. 
                          ก. ........................................................................................  
                          ข. .........................................................................................  
        2.2  ระบบตวัเลข เป็นการก าหนดตวัเลขหลกัเดียวให้กบัประเด็นหลกัและตวัเลขสองหลกั และ
สามหลกั ให้กบัประเด็นรอง ๆ ลงไป ดงัน้ี 
                    1) .................................................................................................  
                          1.1 ...................................................................................... 
                          1.2 .....................................................................................  
                   2) .................................................................................................  
                          2.1 ..................................................................................... 
                          2.2 ....................................................................................  
         2.3  หลกัในการวางโครงเร่ือง หลกัในการวางโครงเร่ืองนั้นควรแยกประเด็นหลกัและประเด็น
ยอ่ยจากกนัให้ชดัเจน โดยประเด็นหลกัทุกขอ้ควรมีความส าคญัเท่ากนั ส่วนประเด็นยอ่ยจะเป็น
หัวขอ้ที่สนบัสนุนประเด็นหลกั ทั้งน้ีทุกประเด็นตอ้งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกนั จึงจะเป็นโครงเร่ือง
ที่ดี 
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ตวัอยา่งโครงเร่ืองแบบหัวขอ้ 
     เร่ืองปัญหาการติดยาเสพติดของวยัรุ่นไทย 
     1)   สาเหตุของการติดยาเสพติด 
          ก.  ตามเพื่อน 
          ข.  การหยา่ร้างของบิดามารดา 
          ค.  พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก  
          ง.  การบงัคบัขู่เข็ญ 
        2)   สภาพปัญหาของการติดยาเสพติดของวยัรุ่นไทย 
          ก.  จ านวนผูต้ิดยา 
          ข.  การก่ออาชญากรรม 
          ค.  การคา้ประเวณี 
     3)   แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
          ก.  การสร้างภูมิตา้นทานในครอบครัว  
          ข.  การสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง 
          ค.  กระบวนการบ าบดัรักษาแบบผสมผสาน 

ลักษณะของเรียงความท่ีดี 
1. มีเอกภาพ ความคิดส าคญัของแต่ละยอ่หนา้ตอ้งมีเน้ือหาไปในทิศทางเดียวกบัหัวขอ้เร่ือง 

และไมก่ล่าวนอกเร่ือง 
2. มีสัมพันธภาพ มีเน้ือหาที่เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัตลอดทั้งเร่ือง และจดัล าดบัยอ่หนา้อยา่งมี

ระเบียบ รวมทั้งตอ้งมีการเรียบเรียงดว้ยค าเช่ือมที่เหมาะสม 
3. มีสารัตถภาพ ตอ้งมีเน้ือหาสาระสมบูรณ์ตลอดทั้งเร่ือง โดยในแต่ละยอ่หนา้ควรจะตอ้ง

เขียนประโยคใจความส าคญัให้ชดัเจนและตอ้งมีประโยคขยายความที่มีน ้าหนกัน่าเช่ือถือถูกตอ้งตาม
ขอ้เท็จจริง 
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การใช้โวหารในการเขียนเรียงความ         

ส านวนโวหาร  ส านวนกบัโวหารเป็นค าที่มีความหมายอยา่งเดียวกนัน ามาซ้อนกนั หมายถึง ชั้นเชิง
ในการเรียบเรียงถอ้ยค า ในการเขียนเรียงความส านวนโวหารที่ใชม้ี 5 แบบ คือ 
          1. แบบบรรยาย หรือที่เรียกกนัว่า บรรยายโวหารเป็นโวหารเชิงอธิบาย หรือเล่าเร่ืองอยา่งถี่
ถว้น โวหารแบบน้ีเหมาะส าหรับเขียนเร่ืองประเภทให้ความรู้ เช่น ประวติั ต านาน บนัทึกเหตุการณ์ 
ฯลฯ ตวัอยา่งบรรยายโวหาร เช่น 

          “ขณะที่เราขบัรถขึ้นเหนือไปนครวดั เราผ่านบา้นเรือนซ่ึงประดบัดว้ยธงสีน ้าเงินและแดงไว้
นอกบา้น เราไปหยดุที่หนา้วดั ซ่ึงประตูทางเขา้ตกแต่งดว้ยดอกไมแ้ละเครือเถาไม ้ในเขตวดั สงฆห่์ม
จีวรสีส้มสนทนาปราศรัยกบัผูค้นที่ไปนมสัการอยูใ่นปะร าไมป้ลูกขึ้นเป็นพิเศษ ความประสงคท์ี่เรา
ไปหยดุที่วดัก็เพื่อก่อพระทรายอนัเป็นเร่ืองส าคญัที่สุดในวนัขึ้นปีใหม่ตามศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน การก่อพระทรายเป็นพิธีบุญ อธิษฐานขอพรอยา่งหน่ึง งานเทศกาลน้ีเป็นเวลาที่วดั
ทุก ๆ วดั จะตอ้งเก็บกวาดให้สะอาดที่สุด มีการสรงน ้าพระพุทธรูป เป็นประจ าปีเพื่อขอให้ฝนตก
โดยเร็ว” 
           2.  แบบพรรณนา หรือที่เรียกกนัว่า พรรณนาโวหาร คือ โวหารที่กล่าว เป็น เร่ืองราวอยา่ง
ละเอียดให้ผูอ้่านนึกเห็นเป็นภาพ โดยใชถ้อ้ยค าที่ท าให้ผูอ้่านเกิดภาพในใจ (มโนภาพ) ขึ้น โวหาร
แบบน้ีส าหรับชมความงามของบา้นเมอืง สถานที่ บุคคล เกียรติคุณ คุณความดีต่าง ๆ ตลอดจน
พรรณนาอานุภาพของกษตัริยแ์ละพรรณนาความรู้สึกต่าง ๆ เช่น รัก โกรธ แคน้ ริษยา โศกเศร้า เป็น
ตน้ ตวัอยา่งพรรณนาโวหาร เช่น 

          “เมื่อถึงตอนน ้าต้ืนพวกฝีพายต่างช่วยกนัถ่อ ทางน ้าค่อยกวา้งออกไปเป็นหนองน ้าใหญ่ แต่น ้า
สงบน่ิง น่าประหลาด ป่าร่นแนวไปจากริมหนอง ปล่อยให้ตน้หญา้สีเขียวจ าพวกออ้คอยรับแสง
สะทอ้นสีน ้าเงินแก่จากทอ้งฟ้า ปุยเมฆสีม่วงลอยไปมาเหนือศีรษะ ทอดเงาลงมาใตใ้บบวัและ
ดอกบวัสีเงิน เรือนเล็กหลงัหน่ึง สร้างไวบ้นเสาสูง แลดูด าเมื่อมาแต่ไกล ตวัเรือนมีตน้ชะโอนสอง
ตน้ ซ่ึงดูเหมือนจะขึ้นอยูใ่นราวป่าเบื้องหลงั เอนตวัลงเหนือหลงัคา ทั้งตน้และใบคลา้ยจะเป็น
สัญญาณว่า มีความเศร้าโศกสุดประมาณ” 
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3.  แบบอุปมา หรือที่เรียกว่าอุปมาโวหาร คือ โวหารที่ยกเอาขอ้ความ มาเปรียบเทียบเพื่อประกอบ
ความให้เด่นชดัขึ้น ในกรณีที่หาถอ้ยค ามาอธิบายให้เขา้ใจ ไดย้าก เช่นเร่ืองที่เป็นนามธรรมทั้งหลาย
การจะท าให้ผูอ้่านเขา้ใจเด่นชดั ควรน าส่ิงที่มีตวัตน หรือส่ิงที่คิดว่าผูอ้่านเคยพบมาเปรียบเทียบ หรือ
อาจน ากิริยาอาการ ของส่ิงต่าง ๆ มาเปรียบเทียบก็ได ้เช่น เยน็เหมือนน ้าแข็ง ขาวเหมือนดัง่ส าลี  ไว
เหมือนลิง  บางทีอาจน า ความรู้สึกที่สัมผสัไดท้างกายมาเปรียบเทียบเป็นความรู้สึกทางใจ เช่น ร้อน
ใจดงัไฟเผา รักเหมือนแกว้ตา เป็นตน้ โวหารแบบน้ีมกัใชแ้ทรกอยูใ่นโวหารแบบอื่น ตวัอยา่งอุปมา
โวหาร เช่น ความสวยเหมือนดอกไม ้เมื่อถึงเวลาจะร่วงโรยไปตามอายขุยั แต่ความดีเหมือนแผ่นดิน 
ตราบใดที่โลกด ารงอยู ่ผืนดินจะไม่มีวนัสูญหายไดเ้ลย ความดีจึงเป็นของคู่โลกและถาวร กว่าความ
สวย ควรหรือไม่ถา้เราจะหันมาเทิดทูนความดีมากกว่าความสวย เราจะไดท้ า แต่ส่ิงที่ถูกเสียที 
        4.  แบบสาธก หรือสาธกโวหาร สาธกหมายถึง ยกตวัอยา่งมาอา้งให้เห็น สาธกโวหาร จึง
หมายถึงโวหารที่ยกตวัอยา่งมาประกอบอา้ง เพื่อให้ผูอ้่านเขา้ใจเร่ือง ให้ชดัเจนขึ้น ตวัอยา่งที่ยกมา 
อาจจะเป็นตวัอยา่งบุคคล เหตุการณ์หรือนิทาน โวหาร แบบน้ีมกัแทรกอยูใ่นโวหารแบบอื่น 
เช่นเดียวกบัอุปมาโวหาร ตวัอยา่งสาธกโวหาร เช่น 

          “... พึงสังเกตการบูชาในทางที่ผิดให้เกิดโทษ ดงัต่อไปน้ี   ในส านกัอาจารยท์ิศาปาโมกข ์เมือง
ตกัศิลามีเด็กวยัรุ่นเป็นลูกศิษยอ์ยูห่ลายคน เรียนวิชาต่างกนัตามแต่เขาถนดั มีเด็กวยัรุ่นคนหน่ึงช่ือ 
สัญชีวะอยูใ่นหมู่นั้นเรียนเวทยม์นต ์เสกสัตวต์ายให้ฟ้ืนคืนชีพได ้ตามธรรมเนียมการเรียนเวทยม์นต์
ตอ้งเรียนผกูและเรียนแก ้ไปดว้ยกนั แต่เขาไม่ไดเ้รียนมนตแ์ก”้ มาวนัหน่ึง สัญชีวะกบัเพื่อนหลาย
คนพากนัเขา้ป่าหาฟืนตามเคย ไดพ้บเสือโคร่งตวัหน่ึงนอนตายอยู่ “น่ีแน่ะเพื่อน เสือตาย” สัญชีวะ
เอ่ยขึ้น “ขา้จะเสกมนตใ์ห้เสือตวัน้ีฟ้ืนคืนชีพขึ้น คอยดูนะเพื่อน” “แน่เทียวหรือ” เพื่อนคนหน่ึงพูด 
“ลองปลุกมนัให้คืนชีพลุกขึ้นดูซิ ถา้เธอ สามารถ” แลว้เพ่ือน ๆ อื่น ๆ ขึ้นตน้ไมค้อยดู “แน่ซ่ีน่า” สัญ
ชีวะยืนยนั แลว้เร่ิมร่ายมนต ์เสกลงที่ร่างเสือ พอเจา้เสือฟ้ืนลืมตาลุกขึ้นยืนรู้สึกหิว มองเห็นสัญชีวะ
พอเป็นอาหารแกหิ้วได ้จึงสะบดัแยกเขี้ยว อวดสัญชีวะและค ารามว่ิงปราดเขา้กดักา้นคอสัญชีวะลม้
ตายลง เมื่ออาจารยไ์ดท้ราบข่าวก็สลดใจและอาลยัรักในลูกศิษยม์าก จึงเปล่งอุทานขึ้นว่า “น่ีแหละ 
ผลของการยกยอ่งในทางที่ผิด ผูย้กยอ่งคนเลวร้าย ยอมรับนบัถือเขาในทางมิบงัควร ตอ้งไดรั้บทุกข์
ถึงตายเช่นน้ีเอง” 
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5.  แบบเทศนาโวหาร คือ โวหารที่อธิบายช้ีแจงให้ผูอ้่านเช่ือถือ ตามโดยยกเหตุผล ขอ้เท็จจริง 
อธิบายคุณโทษ แนะน าส่ังสอน ตวัอยา่งเช่น 

          “คนคงแก่เรียนยอ่มมีปรีชาญาณ ฉลาดคิด ฉลาดท า ฉลาดพูดและมีความรู้สึกสูง ส านึกในผิด
ชอบชัว่ดี ไม่กลา้ท าในส่ิงที่ผิดที่ชัว่ เพราะรู้สึกละอายขวยเขินแก่ใจและรู้สึก สะดุง้ หวาดกลวั ต่อ
ผลร้ายอนัพึงจะไดรั้บ รู้สึกอิ่มใจในความถูกตอ้ง รู้สึกเสียใจในความผิดพลาด และรู้เท่าความถูกผิด
นั้นว่า มิไดอ้ยูท่ี่ดวงดาวประจ าตวั แต่อยูท่ี่การกระท าของตวัเอง พึงทราบว่า ความฉลาดคิด ฉลาดท า 
ฉลาดพูดและความรู้สึกสูง ท าให้คิดดีที่จริงและคิดจริง ที่ดี  ท าดีที่จริงท าจริงที่ดี และพูดดีที่จริง  พูด
จริงที่ดี  น่ีคือวิธีจรรยาของคนแก่เรียน 
          โวหารต่าง ๆ ดงักล่าวเมื่อใชเ้ขียนเรียงความเร่ืองหน่ึง ๆ ไม่ไดห้มายความว่าจะใชเ้พียงโวหาร
ใดโวหารหน่ึงเพียงโวหารเดียว การเขียนจะใชห้ลาย ๆ แบบประกอบกนัไป แลว้แต่ความเหมาะสม
ตามลกัษณะเน้ือเร่ืองที่เขียน การเขียนเรียงความเป็นศิลปะ หลกัการต่าง ๆ ที่วางไวไ้มไ่ดเ้ป็นหลกั
ตายตวัอยา่ง คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ดงันั้นจึงเป็นเพียงแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะ ในการเขียน 
อาจพลิกแพลงไดต้ามความเหมาะสมที่เห็นสมควร 

ส านวนภาษาในการเขียนเรียงความ  ยึดหลักการใช้ภาษาดังน้ี 
          1.  ใชภ้าษาให้ถูกหลกัภาษา เช่น การใชล้กัษณะนาม ปากกาใชว่้า “ดา้ม” รถใช้ว่า “คนั” 
พระภิกษุใชว่้า “รูป” เป็นตน้ นอกจากน้ีไม่ควรใชส้ านวนภาษาต่างประเทศ เช่น ขณะที่ขา้พเจา้จบั
รถไฟไปเชียงใหม่ ควรใชว่้า ขณะที่ขา้พเจา้โดยสารรถไฟไปเชียงใหม่ บิดาของขา้พเจา้ถูกเชิญไป
เป็นวิทยากร ควรใช้ บิดาของขา้พเจา้ไดรั้บเชิญไปเป็นวิทยากร 
          2.  ไม่ควรใชภ้าษาพูด เช่น ดีจงั เมื่อไหร่ ทาน ฯลฯ ควรใชภ้าษาเขียนไดแ้ก่ ดี
มาก  เมื่อไร  รับประทาน 
          3.  ไม่ควรใชภ้าษาแสลง เช่น พ่น ฝอย แจวอา้ว สุดเหว่ียง ฯลฯ 
          4.  ควรหลีกเลี่ยงการใชค้ าศพัทย์ากที่ไม่จ าเป็น เช่น ปริเวทนาการ ฯลฯ ซ่ึงมีค าที่ง่ายกว่าที่ควร
ใชค้ือค าว่า วิตก หรือใชค้ าที่ตนเองไม่ทราบความหมายที่แทจ้ริง เช่น บางคนใชค้ าว่าใหญ่โต
รโหฐาน ค าว่า รโหฐานแปลว่า ที่ลบั ที่ถูกตอ้งใช้ ใหญ่โตมโหฬาร เป็นตน้ 
          5.  ใชค้ าให้ถูกตอ้งตามกาลเทศะและบคุคล เช่น ค าสุภาพ ค าราชาศพัท ์เป็นตน้ 
          6.  ผกูประโยคให้กระชบั “ถา้เจา้เดินชา้เช่นน้ีเมื่อไรจะไปถึงที่หมายสักที” หรือประโยคว่า 
“อนัธรรมดาคนเราเกิดมาในโลกน้ี บา้งก็เป็นคนดี บา้งก็เป็นคนชัว่” ควรใช้ว่า “คนเรายอ่มมีทั้งดี
และชัว่” เป็นตน้ 
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แบบฝึกทักษะภาษาไทย   
แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.1 

 
 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนอ่านตัวอย่างเรียงความเร่ือง “แหล่งน ้ากับการด ารงชีวิตในชนบท” 
 

ตัวอย่างการเขียนเรียงความ 
เร่ือง  “แหล่งน ้ากับการด ารงชีวิตในชนบท”  

เป็นที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า น ้าเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งย่ิงต่อการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละ 
ส่ิงมีชีวิตทั้งมวลในโลกมนุษยไ์ดใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้าเพ่ือการบริโภคอุปโภค การอุตสาหกรรม  
การคมนาคม การเกษตรกรรม การประมง วนัหน่ึงๆ ทุกคนตอ้งใชน้ ้าเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะชาว
ชนบทซ่ึงด ารงชีวิตอยูด่ว้ยการเกษตรกรรมและกสิกรรม 
 แหล่งน ้า หมายถึง บริเวณที่รวมของน ้าซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหล่งน ้าที่รู้จกักนั
โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ ล  าธาร ล าห้วย หนอง บึง แม่น ้าและล าคลอง น ้าในแหล่งธรรมชาติเหล่าน้ีมีตน้
ก าเนิดจากบริเวณตน้น ้าล าธารอนัเป็นเทือกเขาหรือเนินสูง และป่าไม ้โดยล าธาร ล าห้วยเป็นที่รวม
น ้าฝนที่ตกในบริเวณนั้น จากนั้นน ้าในล าธาร ล าห้วย ก็ไหลมารวมกนักลายเป็นแม่น ้าและล าคลอง 
ส่วนหนองและบึงอาจเป็นที่รวมน ้าที่ไหลมาตามผิวดิน หรือเป็นแหล่งรับน ้าจากแม่น ้าล าคลองที่ลน้
ตลิ่งเขา้ไป 
 เราใชน้ ้าจากแหล่งน ้าท าประโยชน์มากมายหลายอยา่ง ใชเ้ป็นน ้าด่ืมน ้าใช ้ใชใ้นการท าไร่ท า
นา ท าสวน ใชใ้นการเลี้ยงสัตว ์ใช้ในการเลี้ยงปลา ในแต่ละวนัทุกคนตอ้งใชน้ ้าเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะในชนบทถือไดว่้าน ้าเป็นปัจจยัส าคญัย่ิงและเป็นความตอ้งการอยา่งมากของประชาชน
โดยส่วนใหญ่ในชนบท ทั้งใชน้ ้าเพ่ืออุปโภคและใชน้ ้าเพ่ือการเกษตร ดงันั้น ถา้ประชาชนมีน ้ากิน
และมีน ้าใชเ้พ่ือการเพาะปลูกอยา่งเพียงพอแลว้ ประชาชนก็ยอ่มจะมีฐานะความเป็นอยูดี่ขึ้นกว่าเดิม 
มีการกระจายรายไดแ้ละการแลกเปลี่ยนพืชผลกนัระหว่างครอบครัวและหมู่บา้น ซ่ึงผลประโยชน์
อนัมหาศาลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คอื ทุกครอบครัวจะมีสุขภาพพลานามยัที่ดีขึ้น เพราะมีอาหาร 
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บริโภคเพียงพอ 
 จากฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ย่อมจะส่งผลไปถึงฐานะทางการเงินที่ดี ประชาชนใน
ชนบทย่อมจะมีก าลงัทรัพยเ์พียงพอที่จะสนับสนุนให้บุตรหลานเขา้รับการศึกษาในระดบัสูงขึ้นได ้
เป็นการยกระดบัความรู้ของเยาวชนซ่ึงจะเป็นก าลงัของชาติในอนาคต บา้นเรือนที่อยูอ่าศยัก็จะไดรั้บ
การปรับปรุงซ่อมแซมให้ถูกสุขลกัษณะขึ้น และเมื่อประชาชนตามหมู่บา้นชนบทต่างๆ โดยทัว่ไปมี
ฐานะความเป็นอยูดี่ขึ้น มีรายไดเ้พียงพอส าหรับเลี้ยงครอบครัวแลว้ ก็ยอ่มไม่มีบุคคลผูใ้ดประสงคจ์ะ
ประกอบมิจฉาชีพ หมู่บา้นแห่งนั้นๆ ก็จะมีแต่ความสงบร่มเยน็ ปัญหาโจรผูร้้ายไม่เกิดขึ้น ประชาชน
ส่วนใหญ่จะหันมาร่วมมือกนัช่วยส่งเสริมพฒันาชุมชนของตน มีการเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ซ่ึงกันและกัน 
สร้างความสามคัคีให้กบัประชาชนในหมู่บา้นเดียวกนัและกบัหมู่บา้นใกลเ้คียง 

 น ้ าเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด มีทั้ง กุ ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ ที่เราสามารถน ามา
ประกอบอาหารรับประทานได้ ถ้าเรามีแหล่งน ้ าถาวรที่สร้างขึ้น นอกจากจะมีน ้ าพอเพียงส าหรับ
การเกษตร และส าหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีแลว้ แหล่งน ้ าถาวรนั้นก็ยอ่มจะใช้เป็นที่เลี้ ยงปลา 
ซ่ึงเป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโปรตีนสูงส าหรับทุกครอบครัวในหมู่บา้น โดยไม่ตอ้งคอยไปจบัปลา
ตามหนองน ้าธรรมชาติซ่ึงก็มกัจะไดเ้พียงปลาซิวหรือปลากระด่ีตวัเล็กๆ แต่จะตอ้งเสียเวลาเป็นวนัๆ 
กว่าจะไดป้ลามาบริโภคแต่ละคร้ัง เวลาน้ีใครอยากไดป้ลาก็ออกไปตกหรือทอดแหในแหล่งน ้าถาวร
นั้นๆ ใชเ้วลาไม่นานก็ไดป้ลามาประกอบอาหาร 
 ถา้เรารู้จกัใช้น ้ าอย่างถูกตอ้ง ไม่ท าลายตน้น ้ าล าธารอนัเป็นบ่อเกิดของน ้ าในแม่น ้ าล าคลอง 
ไม่ท าให้ดินพงัทลายโดยไม่จ าเป็น และท าการเกษตรอย่างถูกวิธี ก็จะช่วยให้มีน ้ าอย่างพอเพียงใน
แหล่งน ้ าธรรมชาติ แต่เน่ืองจากในช่วงระยะห้าสิบปีที่ผ่านมาไดม้ีการบุกรุกถางป่าเพ่ือน าที่ดินมาใช้
ท าการเกษตรและมีการท าการเกษตรไม่ถูกวิธี ผลเสียที่ เกิดกับดินในบริเวณต้นน ้ าล าธารนั้ น 
นอกจากดินผิวหนา้จะถูกน ้ากดัเซาะพงัทลายลงอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้ดินเส่ือมคุณภาพแลว้ ทัว่
บริเวณพ้ืนที่ดงักล่าวยอ่มไดรั้บผลกระทบจากการที่ดินสามารถเก็บกกัน ้ามีปริมาณนอ้ยลงกว่าตอนที่
มีป่าปกคลุมดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีเพราะการถางป่าจะท าให้ผิวดินขาดอินทรียวตัถุตามธรรมชาติ และเมื่อ
ถูกรบกวนจากการใช้เคร่ืองมือตลอดจนการเหยียบย ่าของคนและสัตวด์้วย ผิวดินจะมีความแน่น
เพ่ิมขึ้น จึงเป็นเหตุให้อตัราการซึมของน ้าลงในดินมีค่าน้อยลง ซ่ึงเป็นผลให้ล าน ้าล าธารไม่มีน ้าไหล
ในฤดูแลง้ 
 เมื่อน ้ าในล าธารหยุดไหลก็จะมีผลกระทบต่อชาวชนบทส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เพราะเมื่อพืชผลขาดน ้าก็จะเห่ียวเฉา และไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควร ในขณะเดียวกนัถา้
มีการตดัไมท้ าลายป่ากนัมากก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมได ้ซ่ึงถา้เกิดปัญหาน้ีขึ้นจริงๆ ชาว 
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ชนบทก็จะเพาะปลูกพืชไม่ได้เน่ืองจากน ้ าท่วมขังพ้ืนที่ปลูกติดต่อกันเป็นเวลานาน จึงไม่

สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรให้ไดผ้ลตามที่มุ่งหมาย 
 ปัญหาเก่ียวกบัแหล่งน ้ าน้ีมีความส าคญัมาก พวกเราตอ้งหันมาร่วมมือกนัป้องกนัไม่ให้เกิด
ปัญหาขึ้ น การป้องกันนั้นอาจท าได้โดยหาทางป้องกันการกระท าที่จะท าลายสภาพแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ โดยการรณรงค์ให้ประชาชนหยุดการตัดไม้ท าลายป่าต้นน ้ าล าธารอันจะมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ รัฐบาลควรสนับสนุนการศึกษา วิจัย ของหน่วยงานต่างๆ เพื่ออนุรักษ์และ
ปรับปรุงแหล่งน ้ า ตลอดจนการศึกษาวิจัยข้อป้องกันและแก้ไขปัญหาแหล่งน ้ า ส่งเสริมให้มี
การศึกษาเก่ียวกบัแหล่งน ้ า เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเขา้ใจ และความต่ืนตวัในการแกไ้ข
ปัญหาแหล่งน ้ า เพ่ือจะได้ก าหนดค่านิยมและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันการท าลาย
แหล่งน ้ า เพราะความร่วมมือของประชาชนทุกคนเท่านั้นที่จะสามารถท าให้การอนุรักษ์และการ
แกไ้ขแหล่งน ้าบรรลุถึงจุดประสงคไ์ด ้
 นับเป็นความโชคดีของคนไทยที่ในหลวงของเราทรงตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อน
ต่างๆ เหล่าน้ีดว้ยความสนพระราชหฤทยัและห่วงใย พระองค์ทรงตระหนกัดีว่าน ้าเป็นความตอ้งการ
สูงสุดของราษฎรทุกหมู่บา้นในชนบทห่างไกล จึงทรงมีพระราชด าริให้มีการพฒันาแหล่งน ้าขึ้นเพ่ือ
จดัหาน ้ าช่วยเหลือราษฎรตามหมู่บ้านได้มีน ้ ากินน ้ าใช้และมีน ้ าเพ่ือการเพาะปลูกตลอดปีท าให้
ประชาราษฎร์มีความกินดีอยูดี่กว่าแต่ก่อน พระองคจึ์งเป็นผูท้ี่ถือไดว่้าเป็นมิ่งขวญัของประชาราษฎร์
โดยแท ้
 จากที่กล่าวมาจะเห็นไดว่้าแหล่งน ้ าเป็นปัจจยัอนัส าคัญย่ิงส าหรับชีวิตมนุษย์ มนุษยไ์ดใ้ช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้ าอย่างมากมาย ทั้ งในการบริโภคและอุปโภค เพราะฉะนั้นแหล่งน ้ าจึง
เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา ซ่ึงถา้แหล่งน ้ าดี ชีวิตของคนก็จะดีตามไป
ดว้ย แต่ถา้แหล่งน ้ าไม่ดี ชีวิตของคนเราก็จะเส่ือมโทรมและไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ดว้ยความปกติ
สุขไดเ้ลย 
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                                   แบบฝึกทักษะภาษาไทย   

แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.2 
 
 

  ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนศึกษารูปภาพต่อไปน้ี  แล้วท ากิจกรรม  1.3-1.6  
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                                                 แบบฝึกทักษะภาษาไทย   
         แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.3 

                                       
 
ค าช้ีแจง  จากภาพท่ีก าหนด  ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ี 
  
1)  ตั้งช่ือหัวขอ้เร่ืองเพ่ือเขียนเรียงความ 
2)  ก าหนดความมุ่งหมายส าคญัในการเขียนเรียงความ 
3)  ก าหนดแบบหรือโวหารของเรียงความ 
4)  วางโครงเร่ืองในการเขียนเรียงความ 
    

    บนัทึกผลงาน 
 
เรียงความเร่ือง ................................................................................................................... 
 ความมุ่งหมายส าคญั .......................................................................................................... 
 แบบหรือโวหารของเรียงความ .......................................................................................... 
 โครงเร่ือง............................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................... 
 รายละเอียด ........................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
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                                                   แบบฝึกทักษะภาษาไทย   
              แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.4 

 
 

 
ค าช้ีแจง  จากภาพท่ีก าหนด  ให้ผู้เรียนเขียนเฉพาะส่วนของค าน าของเรียงความตาม 
               หัวข้อช่ือเร่ืองและเค้าโครงเร่ืองท่ีวางไว้ 
  
 
 

   บนัทึกผลงาน 
 
  เรียงความเร่ือง……………………………………………………………….                             
. 
  ค าน า  
       ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
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                                                    แบบฝึกทักษะภาษาไทย   
                แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.5 

 
 

ค าช้ีแจง  จากภาพที่ก าหนด  ให้ผู้เรียนเขียนเฉพาะส่วนของเน้ือเร่ืองของเรียงความตาม 
         หัวข้อช่ือเร่ืองและเค้าโครงเร่ืองท่ีวางไว้ 
 
 

 
   บนัทึกผลงาน 
 
  

เรียงความเร่ือง ........................................................................................................... 
 เน้ือเร่ือง ..................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 

         …………………………………………………………………………………………... 
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                                                    แบบฝึกทักษะภาษาไทย   
                แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.6 

 
 

ค าช้ีแจง  จากภาพท่ีก าหนด  ให้ผู้เรียนเขียนเฉพาะบทสรุปของเรียงความตาม 
         หัวข้อช่ือเร่ืองและเค้าโครงเร่ืองท่ีวางไว้ 
 

 
   บนัทึกผลงาน 
 
  

เรียงความเร่ือง ........................................................................................................... 
 สรุป ................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
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แบบฝึกทักษะภาษาไทย   

แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.7 

 
ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนเลือกเขียนเรียงความ 1 เร่ือง ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ต่อไปน้ี  
                ความยาวไม่ต ่ากว่า  1 หน้ากระดาษ โดยเลือกหัวข้อที่นักเรียนชอบ หรือสนใจ 
                
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๑.  บา้นฉันน่าเที่ยว         ๔.  ธรรมชาติคือชีวิต 
๒.  ของดีบา้นฉัน           ๕.   มหันตภยัยาเสพติด 
๓.  โรงเรียนในฝัน          ๖.  รักการอ่านสานสู่ฝัน 
 
 

  เรียงความเร่ือง.................................................................................................................  

  ……………………………………………………………………………………..………………... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หัวข้อเรียงความ 
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ความหมายของเรียงความ 
 เรียงความ  เป็นงานเขียนร้อยแกว้ชนิดหน่ึงที่ผูเ้ขียนมุ่งถ่ายทอดเร่ืองราว  ความรู้  ความคิด  
และทศันคติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดว้ยถอ้ยค าและส านวนที่เรียบเรียงอยา่งมีล าดบัชั้นและสละสลวย 

 
องค์ประกอบของเรียงความ 
 เรียงความมีองคป์ระกอบ  3 ส่วน คือ ค าน า เน้ือเร่ือง และสรุป 

1. ค าน า  เป็นส่วนแรกของเรียงความ  ท าหนา้ที่เปิดประเด็นหรือน าเขา้สู่เร่ืองที่จะเขียน  จึง
อาจกล่าวไดว่้า  ค าน าเป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจและท าให้ผูอ้่านเกิดความอยากรู้และตอ้งติดตาม
เร่ืองต่อไป  ผูเ้ขียนจึงตอ้งเขียนค าน าอยา่งพิถีพิถนัโดยค านึงถึงเร่ืองที่ตนจะเขียนและศิลปะในการใช้
ภาษา  โดยปกติแลว้ไม่มีการก าหนดว่าค าน าจะมก่ีียอ่หนา้  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความยาวของเรียงความ  
หากเรียงความมีขนาดยาวก็อาจมีค าน ามากกว่า 1 ยอ่หนา้ได ้
 2. เนื้อเร่ือง เป็นส่วนส าคญัและเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของเรียงความ  เพราะเน้ือเร่ืองเป็นส่วน
ที่น าความรู้  ความคิด  และขอ้มูลที่ผูข้ียนไดค้น้ควา้  และเรีบบเรียงอยา่งมีระบบระเบียบ  เป็น
ขั้นตอนเพ่ือให้ผูอ้่านเขา้ใจความคิดส าคญัทั้งหมดของเร่ืองไดอ้ยา่งชดัเจนและแจ่มแจง้ 
 3. สรุป  เป็นองคป์ระกอบส าคญัทีอ่ยูส่่วนสุดทา้ยของเรียงความ  ผูเ้ขียนจะทิ้งทา้ยให้ผูอ้่าน
เกิดความประทบัใจ  การสรุปควรมีเน้ือหาที่สอดคลอ้งกบัเร่ืองที่เขียน  ไม่ควรสรุปนอกเร่ืองหรือ
นอกประเด็น  นอกจากน้ีผูเ้ขียนจะตอ้งใชศิ้ลปะในการเขียนเป็นอยา่งย่ิง  คือ  ตอ้งกระชบัรัดกุม  
และใชข้อ้ความที่ท าให้ผูอ้่านเกิดความประทบัใจ 
 การเขียนสรุปมีหลายวิธี  เช่น  ฝากขอ้คิดและความประทบัใจให้แก่ผูอ้่าน  ย  ้าความคิดส าคญั
ของเร่ือง  ชกัชวนให้ปฏิบติัตาม ให้ก าลงัใจแก่ผูอ้่าน  ตั้งค าถามที่ชวนให้ผูอ้่านคิดหาค าตอบ  และยก
ค าพูด  ค าคม  สุภาษิต  หรือบทกวีที่น่าประทบัใจ  เป็นตน้ 
  

 
 

สรุป 
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ข้ันตอนการเขียนเรียงความ    
1. การเลือกเร่ือง โดยทัว่ไปครูมกัก าหนดหัวขอ้เร่ืองให้นกัเรียนเขียนเรียงความแต่ถา้หาก

นกัเรียนจะตอ้งเป็นผูเ้ลือกเร่ืองเองแลว้  นกัเรียนควรจะเลือกเร่ืองตามความชอบหรือความถนดัของ
ตน  ไม่ควรเลือกเรียงที่ยากจนเกินไป  หรือหาขอ้มูลไม่ไดเ้พียงพอ 

2. การค้นคว้าหาข้อมูล  อาจท าไดโ้ดยการคน้ควา้จากหนงัสือ  นิตยสาร  วารสาร  หรือส่ือ
อื่นๆ เช่น  วิทยุ  โทรทศัน์  และอินเทอร์เน็ต  เป็นตน้ 

3. การวางโครงร่าง  เมื่อไดหั้วขอ้เร่ืองที่จะเขียนรียงความแลว้  ผูเ้ขียนจะตอ้งวางโครงเร่ือง
โดยค านึงถึงการจดัล าดบัหัวขอ้เร่ืองที่จะเขียนให้สัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั  เช่น 

3.1 การจดัล าดบัหัวขอ้ตามเวลาที่เกิด  เช่น  หากจะเขียนเร่ืองการทดลองทางวิทยาศาสตร์  
ควรเร่ิมจาก  การเตรียมอุปกรณ์  ขั้นตอนการทดลอง  และสรุปผลการทดลอง  เป็นตน้ 

3.2  การจดัล าดบัหัวขอ้จากหน่วยเล็กไปสู่หน่วยใหญ่  เช่น  หากจะเขียนเร่ืองสถาบนัทาง
สังคมควรเร่ิมจาก  สถาบนัครอบครัว  สถาบนัการศึกษา  และสถาบนัศาสนา  เป็นตน้ 

3.3  การจดัล าดบัตามความนิยม  เช่น  หากจะเขียนเร่ืองพระรัตนตรัย  ควรเร่ิมจาก   
พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ ์ เป็นตน้ 
 4. การเรียบเรียงตามรูปแบบของเรียงความ คอื การเขียนค าน า  เน้ือเร่ือง  สรุป 
 

ลักษณะของเรียงความท่ีดี 
1. มีเอกภาพ ความคิดส าคญัของแต่ละยอ่หนา้ตอ้งมีเน้ือหาไปในทิศทางเดียวกบัหัวขอ้เร่ือง 

และไมก่ล่าวนอกเร่ือง 
2. มีสัมพันธภาพ มีเน้ือหาที่เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัตลอดทั้งเร่ือง และจดัล าดบัยอ่หนา้อยา่งมี

ระเบียบ รวมทั้งตอ้งมีการเรียบเรียงดว้ยค าเช่ือมที่เหมาะสม 
3. มีสารัตถภาพ ตอ้งมีเน้ือหาสาระสมบูรณ์ตลอดทั้งเร่ือง โดยในแต่ละยอ่หนา้ควรจะตอ้ง

เขียนประโยคใจความส าคญัให้ชดัเจนและตอ้งมีประโยคขยายความที่มีน ้าหนกัน่าเช่ือถือถูกตอ้งตาม
ขอ้เท็จจริง 
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                                            เฉลยแบบฝึกทักษะภาษาไทย   
         แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.3 

                                       
 
 
ค าช้ีแจง  จากภาพท่ีก าหนด  ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ี 
  
1)  ตั้งช่ือหัวขอ้เร่ืองเพ่ือเขียนเรียงความ 
2)  ก าหนดความมุ่งหมายส าคญัในการเขียนเรียงความ 
3)  ก าหนดแบบหรือโวหารของเรียงความ 
4)  วางโครงเร่ืองในการเขียนเรียงความ 
 

เฉลย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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                                                 เฉลยแบบฝึกทักษะภาษาไทย   

                 แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.4 
 

 

 
 
ค าช้ีแจง  จากภาพท่ีก าหนด  ให้ผู้เรียนเขียนเฉพาะส่วนของค าน าของเรียงความตาม 

         หัวข้อช่ือเร่ืองและเค้าโครงเร่ืองท่ีวางไว้ 
 

เฉลย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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                                            เฉลยแบบฝึกทักษะภาษาไทย   

                    แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.5 
 

 

 
ค าช้ีแจง  จากภาพท่ีก าหนด  ให้ผู้เรียนเขียนเฉพาะส่วนของเนื้อเร่ืองของเรียงความตาม 

         หัวข้อช่ือเร่ืองและเค้าโครงเร่ืองที่วางไว้ 
 

เฉลย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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                                                เฉลยแบบฝึกทักษะภาษาไทย   
               แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.6 

 
 

 
ค าช้ีแจง  จากภาพท่ีก าหนด  ให้ผู้เรียนเขียนเฉพาะบทสรุปของเรียงความตาม 

         หัวข้อช่ือเร่ืองและเค้าโครงเร่ืองท่ีวางไว้ 
 

เฉลย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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                                        เฉลยแบบฝึกทักษะภาษาไทย   

           แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ 1.7 
 

 
เฉลย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน โดยใช้เกณฑ์ประเมินการเขียนเรียงความ 

เกณฑ์ประเมินการเขียนเรียงความ 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การวาง 
   โครงเร่ือง 

วางโครงเร่ืองไดถู้กตอ้ง  
ชดัเจน ครอบคลุมประเด็น 
เร่ืองที่จะเขียนเรียงความ 

วางโครงเร่ืองไดถู้กตอ้ง  
ชดัเจน ครอบคลุมประเด็น 
เร่ืองที่จะเขียนเรียงความเป็น            
ส่วนใหญ่ 

วางโครงเร่ืองได้
ถูกตอ้ง  ชดัเจน 
ครอบคลุมประเด็น
เร่ืองที่จะเขียน
เรียงความเป็น
บางส่วน 

วางโครงเร่ืองได้
ถูกตอ้ง  ชดัเจน 
ครอบคลุมประเด็น 
เร่ืองที่จะเขียน
เรียงความ 
เพียงส่วนน้อย 

2. การล าดับ 
    ความคิด 

จดัล าดบัความคิดในการเขียน
ไดเ้ป็นระบบ  ดึงดูดความ
สนใจไดด้ี และมีองคป์ระกอบ
การเขียนเรียงความครบถว้น 

จดัล าดบัความคิดในการเขียน
ไดเ้ป็นระบบ  ดึงดูดความ
สนใจไดด้ี เป็นส่วนใหญ่ และ
มีองคป์ระกอบการเขียน
เรียงความครบถว้น 

จดัล าดบัความคิดใน
การเขียนไดเ้ป็น
ระบบ  ดึงดูดความ
สนใจ 
ไดบ้า้ง  และมี
องคป์ระกอบการ
เขียนเรียงความ
ครบถว้น 

จดัล าดบัความคิด
ในการเขียนได้
เป็นระบบ  ดึงดูด
ความสนใจไดบ้า้ง 
แต่มีองคป์ระกอบ
การเขียน
เรียงความ 
ไม่ครบถว้น 

3. กลวิธี 
   การเขียน 

เลือกใชก้ลวิธีในการเขียน
เรียงความดึงดูดความสนใจได้
ดี เหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
เร่ือง 
ที่เขียน 

เลือกใชก้ลวิธีในการเขียน
เรียงความดึงดูดความสนใจได้
ดี เหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
เร่ือง 
ที่เขียนเป็นส่วนใหญ่ 

เลือกใชก้ลวิธีในการ
เขียนเรียงความดึงดูด
ความสนใจไดบ้า้ง 
 และสอดคลอ้งกบั
เร่ือง 
ที่เขียนเป็นบางส่วน 

เลือกใชก้ลวิธีในการ
เขียนเรียงความดึงดูด
ความสนใจไดบ้า้ง 
 และสอดคลอ้งกบั
เร่ือง 
ที่เขียนเพียงส่วนน้อย 

4. การใช้ภาษา เขียนสะกดค าและใชค้ าได้
ถูกตอ้งตรงความหมาย               

เขียนสะกดค าและใชค้ าได้
ถูกตอ้งตรงความหมาย              
เป็นส่วนใหญ่ 

เขียนสะกดค าและใช้
ค าไดถู้กตอ้งตรง
ความหมาย              
เป็นบางส่วน 

เขียนสะกดค าและใช้
ค าไดถู้กตอ้งตรง
ความหมาย 
เพียงส่วนน้อย 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

 เร่ือง การเขียนเรียงความ 
 
ค าส่ัง  ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถกูต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว   แล้วท าเคร่ืองหมาย  X  (กากบาท)  
ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของเรียงความที่ดี 
 ก. มีเอกภาพ 
 ข. มีสัมพนัธภาพ 
 ค. มีความกลมกลนื 
 ง. มีสารัตถภาพ 
2. เรียงความมีองคป์ระกอบก่ีส่วน 
 ก. 2  ส่วน 
 ข. 3  ส่วน 
 ค. 4  ส่วน 
 ง.  5  ส่วน 
3. ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนการเขียนเรียงความ 
 ก. การเลือกเร่ือง 
 ข. การคน้หาขอ้มลู 
 ค. การวางโครงเร่ือง 
 ง.  การวิเคราะห์เน้ือหา 
4. ค าน าเป็นส่วนใดของการเขียนเรียงความ 
 ก. ส่วนที่  1 
 ข. ส่วนที่  2 
 ค. ส่วนที่  3 
 ง. ส่วนที่  4 
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5. ส่วนใดของเรียงความที่มีความส าคญัที่สุด 
 ก. ค าน า 
 ข. เน้ือเร่ือง 
 ค. สรุป 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
6. ขอ้ใดไม่ใช่การเขียนเรียงความที่มีเอกภาพ 
 ก. ตอ้งมีเน้ือหาไปในทิศทางเดียวกนั 
 ข. ตอ้งมีเน้ือหาที่เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั 
 ค. ตอ้งมีเน้ือหาสาระที่สมบูรณ์ตลอดทั้งเร่ือง 
 ง.  ตอ้งมีเน้ือหาบรรยายตลอดทั้งเร่ือง 
7. ขอ้ใดไม่ใช่ส านวนที่ใช้ในการเขียนเรียงความ 
 ก. แบบบรรยายโวหาร 
 ข. อุปลกัษณ์โวหาร 
 ค. แบบพรรณนาโวหาร 
 ง.  แบบอุปมาโวหาร 
8. ขั้นตอนการเขียนเรียงความขอ้ใดที่มีการเขียนค าน า เน้ือเร่ือง สรุป            
 ก. การเลือกเร่ือง 
 ข. การคน้ควา้ขอ้มลู 
 ค. การวิเคราะห์เน้ือหา 
 ง. การเรียบเรียง 
9. ขอ้ใดไม่ใช่ส านวนภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียงความ 
 ก. ใชภ้าษาที่เป็นทางการ 
 ข. ไม่ควรใชภ้าษาพูด 
 ค. ไม่ควรใชภ้าษาแสลง 
 ง.  ควรหลีกเลี่ยงการใชค้ าศพัทท์ี่ยาก 
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10. องคป์ระกอบของเรียงความส่วนใดที่มีการยกค าพูด สุภาษิต หรือบทกวีที่น่าประทบัใจ 
 ก. ค าน า 
 ข. เน้ือเร่ือง 
 ค. สรุป 
 ง. ขอ้ ก และ ข ถูก  
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง การเขียนเรียงความ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ค 
2 ข 
3 ง 
4 ก 
5 ข 
6 ง 
7 ข 
8 ง 
9 ก 
10 ค 
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