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การเขยีนเรียงความและบทความ 
การเขียนเรียงความ 
 การเขียนเรียงความเป็นการเขียนร้อยแกว้ท่ีผูเ้ขียนมีจุดประสงคท่ี์จะถ่ายทอดความรู้ความคิด ความเขา้ใจและ
จินตนาการออกมาเป็นเร่ืองราวดว้ยถอ้ยค าและส านวนท่ีเรียบเรียงอยา่งชดัเจนถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา       การเขียน
เรียงความเป็นการเขียนท่ีใชก้นัทัว่ไปเพราะไม่วา่จะเป็นการเขียนรายงาน   การเขียนความเรียง    การเขียนขอ้สอบอตันยั   
การเขียนบทความ    หรือการเขียนหนงัสือต าราวชิาการต่างก็เขียนในรูปแบบของเรียงความทั้งส้ิน   เรียงความท่ีดีผูเ้ขียน
จะตอ้งเขียนใหเ้รียงความนั้นมีองคป์ระกอบส าคญั  ๓ ส่วน ไดแ้ก่ 

๑ ค าน า  ค  าน าบางคร้ังเรียกวา่บทน าเป็นส่วนท่ีอยูต่อนตน้เร่ือง การเขียนค าน าเป็นการกล่าวน าเร่ืองก่อน 
      เขา้เน้ือเร่ืองจริงๆเป็นส่วนท่ีช่วยใหผู้อ่้านทราบวา่ผูเ้ขียนจะเขียนอะไรต่อไป เป็นส่วนท่ีช่วยใหผู้อ่้านเกิด     
     ความสนใจและอยากอ่านเรียงความเร่ืองนั้นต่อไป  การเขียนค าน าอาจเขียนโดยน าค าคม สุภาษิต ฯลฯ 
๒ เน้ือเร่ือง เน้ือเร่ืองคือส่วนท่ีเป็นเน้ือหาสาระของเรียงความช้ินนั้น  การเขียนเน้ือเร่ืองจะเขียนก่ียอ่หนา้ก็ 

      ไดไ้ม่จ  ากดั  แต่ในแต่ละยอ่หนา้จะตอ้งมีความสัมพนัธ์ เน้ือหาจะตอ้งไม่วกวนสับสน 
๓ สรุป บทสรุปเป็นส่วนท่ีอยูก่่อนจบการเขียนเรียงความ สรุปโดยมากแลว้จะมีเพียงยอ่หนา้เดียว เน้ือหา 

ของบทสรุปจะตอ้งมีเน้ือหาสอกคลอ้งกบัค าน าและประเด็นส าคญัของเร่ืองแต่ตอ้งไม่มีขนาดยาวมากนกั 
     และจะตอ้งมีใจความท่ีกระชบั  การเขียนบทสรุปอาจเป็นการสรุปเรียงความอยา่งยอ่ๆ หรืออาจกล่าวถึง 
     ค  าคม สุภาษิตต่างๆ 

การเขียนเรียงความท่ีดีผูเ้ขียนจะตอ้งเขียนใหเ้รียงความเร่ืองนั้นมีเอกภาพ สัมพนัธภาพ และสารัตถภาพ โดยใชโ้วหารต่างๆ
ตามความเหมาะสม 
การเขียนบทความ 
 บทความคืองานเขียนท่ีผูเ้ขียนมุ่งเสนอความคิดความรู้ท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงในขณะนั้น 
รวมทั้งเสนอทรรศนะของผูเ้ขียนท่ีมีต่อเร่ืองราว เหตุการณ์หรือปัญหานั้นๆ  มีทั้งบทความทัว่ไป บทความแสดงความ
คิดเห็น บทความวเิคราะห์วิจารณ์ บทความสัมภาษณ์ บทความวชิาการ ฯลฯ   ผูอ่้านบทความนอกจากจะไดรั้บความรู้
ความคิดแลว้ยงัจะไดรั้บความเพลิดเพลินดว้ย  
ลกัษณะเฉพาะของบทความ 

๑. ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีผูอ่้านส่วนมากก าลงัสนใจอยูใ่นขณะนั้น 
๒. ตอ้งมีสาระ มีแก่นสาร อ่านแลว้ไดค้วามคิดเพิ่มเติม 
๓. ตอ้งมีทศันะ มีขอ้คิดเห็น ขอ้วนิิจฉยัของผูเ้ขียนแทรกอยู ่
๔. มีวธีิการเขียนชวนให้อ่าน ท าใหเ้พลิดเพลินและชวนคิด 



๒ 
 
ความแตกต่างระหว่างบทความกบัเรียงความ 
 บทความเป็นงานเขียนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัเรียงความมากเพราะเป็นงานเขียนร้อยแกว้ท่ีมุ่งเสนอความรู้และ
ความคิดเหมือนกนั  แต่อยา่งไรก็ตามการเขียนทั้งสองแบบน้ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

หัวข้อ บทความ เรียงความ 
จุดมุ่งหมายใน
การเขียน 

-เป็นการเขียนท่ีเป็นวชิาชีพท่ีเผยแพร่ในส่ิงตีพิมพต์่างๆ 
เช่น นิตยสาร  หนงัสือพิมพ ์
-เขียนข้ึนเพ่ือเสนอความคิด ความรู้ และความคิดเห็น
เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจของคน
ทัว่ไปในขณะนั้น 

-เป็นการเขียนเพื่อฝึกทกัษะดา้นการแสดงความคิดการใชภ้าษา
การเรียบเรียงขอ้มูล / เพ่ือส่งเขา้ประกวดชิงรางวลัการสอบ 
-เขียนข้ึนเพ่ือแสดงความรู้ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขียน 

เน้ือเร่ือง -จะประกอบดว้ยส่วนส าคญั ๒ ส่วน คือขอ้มูลจริงและ
ความคิดเห็นหรือการวจิารณ์ขอ้มลูของผูเ้ขียน ขอ้มูลท่ี
น ามาเขียนจะตอ้งสามารถระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลได ้
-เน้ือเร่ืองไม่จ าเป็นตอ้งจบสมบูรณ์ อาจเสนอเพียง
ประเด็นแลว้ท้ิงทา้ยใหผู้อ่้านคิดสรุปเอง 

-อาจไม่มีขอ้มูลจริงมาอา้งอิง มกัจะเขียนข้ึนจากจินตนาการ 
ความรู้สึกและความเขา้ใจ/ความคิดส่วนตวัเป็นส าคญั 
 
-เน้ือเร่ืองจบสมบูรณ์ในตอนเดียว 

ภาษาและ
วธีิการเขียน 

-มีการแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป 
-ภาษาท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัประเภทของบทความ มกัใชภ้าษา
ไม่เป็นทางการหรือก่ึงทางการและใชภ้าษาร่วมสมยั
และส านวนต่างๆประกอบซ่ึงผูอ่้านอาจจะตอ้งตีความ/
ท าความเขา้ใจเอง 
-มีความยาวหลายยอ่หนา้ / หลายหนา้ 

-มีการแบ่งเป็น ๓ ส่วนคือ ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป 
-ภาษาท่ีใชเ้นน้ความถูกตอ้ง เคร่งครัดตามหลกัการใชภ้าษา
การด าเนินเร่ืองตรงไปตรงมาตามล าดบัขั้นตอน 
 
 
-เป็นงานเขียนสั้นๆ มีไม่ก่ียอ่หนา้ 

แหล่งทีม่าของ
ข้อมูล 

-มีการเขียนอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลชดัเจนอาจเขียน
ในลกัษณะของเชิงอรรถ/รายการอา้ง-อิง/บรรณานุกรม 

-ไม่มีแหล่งท่ีมาของขอ้มูล  หรือ มีแหล่งขอ้มูลนอ้ย 

ขั้นตอนและวธีิการเขียนบทความ 
๑. เลือกเร่ือง  / ประเภทของบทความ   

            เลือกจาก      เวลา ( ระยะเวลาท่ีหาขอ้มูลและเขียนกบัเร่ืองท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจของคนทัว่ไป )  
                  ผูอ่้าน ( ผูอ่้านเป็นใคร มีวยั เพศ ความสนใจ ค่านิยม อาชีพอยา่งไร )  

     ส่ือ ( เผยแพร่ในส่ือประเภทใด ส่ือนั้นมีขอ้จ ากดัเร่ืองใดเช่น นโยบาย เวลา จ านวนหนา้ฯลฯ ) 
๒. การตั้งช่ือเร่ือง  ใหค้รอบคลุมกบัเน้ือหาของบทความ 
๓. วางโครงเร่ือง / หาขอ้มูล 
๔. เรียบเรียงเน้ือหา 

****************************************************** 
รายการอ้างองิ 
คณาจารยค์ณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ภาษาไทย ๑. พิมพค์ร้ังท่ี๓. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๘. 
คณาจารยภ์าควชิาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. การใชภ้าษาไทย ๒. พิมพค์ร้ังท่ี๓.  

กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒. 
ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร. ภาษากบัการส่ือสาร. นครปฐม : มหาวิทยาลยัศิลปากร. ๒๕๔๐. 



๓ 
 
ตัวอย่าง 
 

แนะวธีิออกก าลงัแบบสไตล์เยน็ชา ยืนเฉยๆเผา ไขมันได้มากกว่าน่ัง [10 ม.ค. 51 - 00:17] 

ชาวโลกเรือนเป็นลา้นๆต่างตั้งปณิธาน เพื่อจะรักษาสุขภาพดว้ยวธีิการต่างๆเอาไวเ้ม่ือข้ึนวนัปีใหม่ แต่
ไม่รู้จะปฏิบติัไดย้นืยงสักแค่ไหน เพราะการศึกษาสดๆร้อนๆ ส่อวา่เพียงเวลาแค่ชัว่เดือนเดียว จะเหลือ
คนท่ีปฏิบติัไดค้งเส้นคงวา อยูส่ักสองในสามเท่านั้น   รายงานจากนครนิวยอร์กกล่าววา่ตามผลการศึกษา
แสดงวา่แค่เพียงในเดือนหนา้น้ีเท่านั้น จะมีผูท่ี้ตั้งปณิธานเอาไวว้า่ พยายามออกก าลงัให้ได ้จะเหลืออยู่
แค่ 1 ใน 3 เท่านั้น ท่ีพยายามไปรีดเหง่ือท่ีสถานฟิตเนสไดอ้าทิตยล์ะสักหน่ึงคร้ัง และหากนานไปจนยนั
ส้ินปี จะมีเหลือแค่ 4 ใน 10 คนเท่านั้นท่ียงัปฏิบติักนัอยู ่อยา่งไรก็ดี ยงัมีข่าวปลอบใจอยูว่า่ ผูเ้ช่ียวชาญ
เร่ืองการออกก าลงัไดแ้จง้วา่ หากไม่ไดท้  าอะไร เพียงแค่การยนืก็ใหผ้ลไม่แพก้ารออกก าลงัตามโรงยมิ
เช่นกนั ดงันั้น ชัว่เตร็ดเตร่เถลไถลอยูแ่ถวๆบา้น ก็จะยงัคงรักษาสุขภาพใหส้มบูรณ์ดีได ้พวกเขากล่าววา่ 
เม่ือคนเรายนืไฟธาตุจะเผาผลาญอาหารไดรุ้นแรงกวา่เม่ือนัง่อยู ่ดงันั้นการยนืจึงเผาผลาญไขมนัใหห้มด
ลง ไดม้ากกวา่ท่ีจะเหลือคา้งอยู ่

 

 
         (“แนะวธีิออกก าลงัแบบสไตลเ์ยน็ชา ยนืเฉยๆเผา ไขมนัไดม้ากกวา่นัง่” [ ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก   
         http://www.thairath.co.th/news.php?section    =technology&content=74617   เม่ือวนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thairath.co.th/news.php?section%20%20%20%20=technology&content=74617
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เรียงความเร่ือง สามเส้า  

          ครัวไทยแต่ก่อนคร้ังหุงขา้วดว้ยฟืนนั้น มีส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงคือ กอ้นเส้า เรายงัหาครัวอยา่งน้ีดูไดใ้นชนบท กอ้นเส้า
นั้นอาจเป็นดินหรือกอ้นหิน มีสามกอ้นตั้งชนกนัมีช่องวา่งส าหรับ ใส่ฟืน กอ้นเส้าสามกอ้นน้ีเองเป็นท่ีส าหรับตั้งหมอ้ขา้ว
หมอ้แกงอนัเป็นอาหารประจ าชีวติ ของคนไทย ดู ๆ ไปกอ้นเส้าสามกอ้นนั้นก็เป็นสัญลกัษณ์ของชาติไทย เพราะชาติไทย
แต่ไหน แต่ไรมาก็ตั้งอยูบ่นกอ้นเส้าสามกอ้นนั้น มีชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์พระพุทธศาสนา ก็ประกอบดว้ยกอ้นเส้า
สามกอ้นคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

          กอ้นเส้าสามกอ้นหรือสามเส้าน้ี เม่ือคิดไปอีกทีก็เป็นคติอนัดีท่ีเราน่าจะยดึเป็นเคร่ืองเตือนใจ ภาษิตจีนมีวา่ คนเราจะ
มีชีวติมัน่คง จะตอ้งนัง่บนมา้สามขา มา้สามขาตามภาษิตจีนนั้นหมายถึง ส่ิงส าคญัสามอยา่งท่ีพยงุชีวติเรา ส่ิงส าคญันั้นจะ
เป็นอะไรก็ไดแ้ต่ตอ้งมีสามขา ถา้มีเพียงสอง ชีวติก็ยงัขาดความมัน่คง ภาษิตจีนน้ีฟังคลา้ย ๆ “สามเส้า” คือวา่ชีวติของเรา
ตั้งอยูบ่นกอ้นสามกอ้น จึงมีความมัน่คง      

ก็กอ้นเส้าทั้งสามส าหรับชีวติน้ีคืออะไร ต่างคนอาจหากอ้นเส้าทั้งสามส าหรับชีวติของตวัเองไดบ้างท่านอาจยดึ
พระไตรลกัษณ์คือ ความทุกข ์๑ ความไม่เท่ียง ๑ และความไม่ใช่ ตวัของเรา ๑ เป็นการยึดเพื่อท าใจมิใหช้อกช ้าขุ่นมวัใน
ยามท่ีตกทุกขไ์ดย้าก หรือจะใช ้เป็นเคร่ืองเตือนมิใหเ้กิดความทะเยอะทะยานตนท าลายสันติสุขของชีวติก็ได ้บางคนยดึ 
ไตรสิกขาเป็นกอ้นเส้าทั้งสามแห่งการยงัชีวติคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลกั แต่บางคน ท่ีเล็งประโยชน์ในทางโลกมีหลกั
วา่ เขาตอ้งประกอบอาชีพสามทาง เช่นวา่ รับราชการหรือรับจา้งทางหน่ึง หารายไดพ้ิเศษในยามวา่งทางหน่ึงและศึกษาหา
ความรู้ต่อกนัอนัเป็นเคร่ืองเสริมอาชีพทางหน่ึง กอ้นเส้าสามกอ้นของบางคนอาจเป็นเช่นน้ี และเม่ือมีกอ้นเส้า สามกอ้น
ดงัน้ี ก็เปรียบเหมือนตั้งหมอ้ขา้วบนกอ้นเส้าสามกอ้นในครัว ซ่ึงแน่นอนวา่เรา จะตอ้งไดกิ้นขา้ว ถา้ตั้งเพียงสองกอ้นเราก็
ไม่แน่ใจวา่หมอ้ขา้วจะหกคว  ่าลงเม่ือใด 
               ส าหรับขา้พเจา้เอง กอ้นเส้าทั้งสามของขา้พเจา้ก็คือ ตวัของตวัเอง ความรู้และโอกาส เม่ือกล่าวดงัน้ีท่านอาจยงั
สงสัยวา่ขา้พเจา้ยดึสามเส้าน้ีอยา่งไรจะขอเร่ิมดว้ยตวัเอง คนเรา ตอ้งยดึตวัเองก่อน คือ ตอ้งท าตวัไวใ้นความดี ตอ้งรักตวัรัก
ตวัน้ีคือการพยายามตั้งตวัไวใ้น ความดี ไม่ใช่การเห็นแก่ตวั หรือการนึกถึงตวัเป็นใหญ่ คนเราตอ้งรักตวัเองก่อน จึงจะรัก 
คนอ่ืนได ้ช่วยผูอ่ื้นได ้
               ความรู้เป็นส่ิงส าคญัมาก นโปเลียนกล่าวไวว้า่ คนเราจะมีปัญญาความสามารถเพียงใดก็ตาม ถา้ไม่มีโอกาสเสีย
แลว้ เราก็ไม่อาจใชค้วามรู้ความสามารถได ้และไม่อาจประสบความส าเร็จ หรือช่ือเสียงเกียรติยศได ้โอกาสจึงเป็นส่ิง
ส าคญั แต่วา่โอกาสหรือจะพูดอีกนยัหน่ึง ช่องทางนั้นไม่ใช่จะมาหาเราเสมอไป เราตอ้งไปหามนั ตอ้งคน้หามนั และเม่ือ
พบแลว้ตอ้งหยบิฉวยทนัที อยา่งท่ีพูดกนัวา่อยา่ละโอกาส  เม่ือเราด ารงตนดีแลว้ พยายามหาความรู้ไวเ้สมอและแสวงหา
โอกาสช่องทางแลว้ ก็ไม่น่าสงสัยวา่เราจะด ารงชีวติอยูด่ว้ยความรุ่งเรืองไม่ได ้  

สามเส้าดงัท่ีกล่าวนั้นคือ สามเส้าท่ีขา้พเจา้ยดึเป็นหลกัประจ าชีวติ สามเส้าเป็นคติของชีวติ ขา้พเจา้เช่ือวา่ผูย้ดึคติน้ี 
คือ คติท่ีวา่ชีวติท่ีมัน่คงตอ้งอยูบ่นสามเส้านั้น ตอ้งเป็น ผูท่ี้พบความส าเร็จเป็นแน่ 
( ตวัอยา่งการเขียนเรียงความ  “สามเส้า” เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้ากttp://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0    

%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0% 
B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/เม่ือ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓.) 
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