ชาแระวิธีการเขียนเรียงความให้ โดนใจได้ รางวัล
แหล่งทีม่ า :http://www.thaihow.com/1273
สาหรับนักอยากเขียนทั้งหลาย เวทีประกวดเขียนเรี ยงความมากมาย นอกจากจะเป็ นสนามประลอง ฝึ ก
ฝี มืออย่างดีแล้ว เผลอๆ ถ้าชนะได้เงินรางวัลเป็ นค่าขนมค่าน้ าหมึก ชื่อขึ้นเข้าชั้นทาเนียบนักเขียนหน้าใหม่ไฟแรง
ละก้อ โอกาสแจ้งเกิดก็อยูไ่ ม่ไกล ปั ญหาแรกที่มกั เจอกับนักอยากเขียนหน้าใหม่ๆ คือ การเริ่ มต้น ไม่รู้วา่ จะเริ่ มต้น
อย่างไร และเมื่อเริ่ มต้นไม่ได้ ความหวังที่จะเขียนเนื้ อเรื่ องต่อไปได้ ก็แสนจะริ บหรี่ แต่อย่าท้อ ขอให้เริ่ ม! จรด
ปากกาลงไป แล้วเขียนอะไรสักประโยค หรื อหลายๆ ประโยคก็ได้ อาจไม่ใช่ทุกประโยคที่เริ่ มเขียนจะใช้ได้ แต่อาจ
มีบางคา บางประโยค หรื อบางประเด็นความคิดที่น่าสนใจ แล้วนามาพัฒนาต่อเป็ นเนื้ อเรื่ องได้
1. จุดมุ่งหมาย
เรี ยงความ : เป็ นการเขียนขึ้นเพื่อแสดงความรู ้หรื อความเข้าใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเพียงอย่างเดียว
2. ภาษาและวิธีเขียน
๐ มีการแบ่งเป็ น 3 ส่ วนคือ คานา เนื้ อเรื่ อง สรุ ป
๐ ภาษาที่ใช้เน้นความถูกต้อง เคร่ งครัดตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษา มีท่วงทานองการเขียนแบบเรี ยบๆ ไม่โลดโผน
การดาเนินเรื่ องตรงไปตรงมาตามลาดับขั้นตอน
๐ เป็ นงานเขียนสั้นๆ มีไม่กี่ยอ่ หน้า
3. เนือ้ เรื่อง
๐ เขียนขึ้นจากจินตนาการ ความรู ้ความเข้าใจ และความคิดส่ วนตัวเป็ นสาคัญ อาจไม่มีขอ้ มูลจริ งมาอ้างอิง
๐ เนื้ อเรื่ องจบสมบูรณ์ในตอนเดียว จะหยิบยกเอาเรื่ องที่เป็ นรู ปธรรมหรื อนามธรรมมาเขียนก็ได้
๐ หัวข้อเรื่ องเดียวกันของเรี ยงความ จะยกขึ้นมาเขียนเมื่อไรก็ได้ ไม่ถือว่าล้าสมัย
4. แหล่งข้ อมูล
: ไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูล หรื อมีแหล่งข้อมูลน้อย
3 หัวใจสาคัญของเรียงความ เขียนให้ ดี ปั้นให้ โดน
1. คานา หรือบทนา
เป็ นส่ วนเปิ ดเรื่ อง เกริ่ นนาให้รู้วา่ จะได้อ่านเรื่ องอะไรต่อไป ควรมีสัดส่ วนเนื้ อหาประมาณ 5-10% ของ
เนื้อหาทั้งหมด
ลักษณะของคานาหรือบทนาทีด่ ีคือ
๐ เร้าใจคนอ่าน ทาให้เกิดความรู ้สึกอยากอ่าน ไม่เขียนเรี ยบง่าย ขาดชีวติ ชีวา
๐ เนื้ อหาสอดคล้องและตรงกับเนื้อเรื่ อง
๐ เร้าใจคนอ่าน ทาให้เกิดความรู ้สึกอยากอ่าน ไม่เขียนเรี ยบง่าย ขาดชีวติ ชีวา
๐ เนื้ อหาสอดคล้องและตรงกับเนื้อเรื่ อง
๐ เปิ ดประเด็นเข้าเรื่ อง ไม่วกวน ยืดยาวเกินไป
๐ ใช้ภาษาประณี ต สละสลวย ชวนอ่าน

2. เนือ้ เรื่อง
เนื้อเรื่ องคือส่ วนที่เป็ นเนื้อหาสาระสาคัญของเรี ยงความชิ้นนั้น จะมีสัดส่ วนประมาณ 80-90% ของเนื้ อหา
ทั้งหมด
เนื้อเรื่ องจะเขียนกี่ยอ่ หน้าก็ได้ไม่จากัด ในแต่ละย่อหน้าจะต้องต่อเนื่ อง มีความสัมพันธ์กนั เนื้อหาต้องไม่สับสน
วกวน
ลักษณะเนือ้ เรื่องทีด่ ีต้อง
๐ เขียนตามโครงเรื่ องที่วางไว้
๐ ลาดับใจความทีละตอน
๐ ขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อจบใจความแต่ละตอน
๐ เนื้ อความในแต่ละย่อหน้าต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั
๐ เนื้ อเรื่ องต้องมีสาระ ข้อเท็จจริ ง ให้รายละเอียดชัดเจน
3. บทสรุ ป
เป็ นส่ วนปิ ดเรื่ องให้เกิดความประทับใจ คล้อยตามเนื้อหาเรื่ องที่เขียนมาทั้งหมด ส่ วนมากมีเพียงย่อหน้า
เดียวสัดส่ วนประมาณเดียวกับคานา คือ 5-10%
บทสรุ ปที่ดีตอ้ งกระชับ ได้ใจความ ไม่ออกนอกประเด็น หรื อเปิ ดประเด็นใหม่
ตัวอย่างแนวทางการเขียนบทสรุ ป
๐ ให้คาตอบ
๐ ฝากข้อคิดให้ประทับใจ
๐ ย้าแนวคิดสาคัญของเรื่ อง
๐ ให้ผอู ้ ่านทาตามหรื อเกิดความคิดเห็นคล้อยตามผูเ้ ขียน
๐ ตั้งคาถามให้ผอู ้ ่านไปขบคิด
๐ สรุ ปด้วยคาคม สุ ภาษิต หรื อบทร้อยกรอง
ข้อคิดทิ้งท้าย ก่อนพิชิตรางวัลการเขียนเรี ยงความ
1. อ่านหัวข้อที่กรรมการตั้งมาให้อย่างละเอียด แตกประเด็นให้ได้วา่ เขาต้องการให้เราเขียนอะไร วิเคราะห์ดู
ว่าเขียนอย่างไรจึงจะถูกใจกรรมการ แล้วเขียนโครงร่ างเนื้ อหาให้ชดั เจน เพื่อที่เวลาลงมือเขียนจริ ง จะได้ไม่หลง
ประเด็น
2. เขียนเรี ยงความตามจานวนหน้าที่กาหนด ห้ามขาด ห้ามเกิน และต้องมีคานา เนื้อเรื่ องและสรุ ป ครบถ้วน
ทั้งหมดในเรี ยงความ
3. บทสรุ ปคือหัวใจสาคัญที่จะชนะใจกรรมการหรื อไม่ ต้องสรุ ปให้ตรงกับหัวข้อเรื่ องและโดนใจที่สุด
4. ตรวจสอบคาสะกดถูกผิด ตัดคาเยิน่ เย้อ หรื อประโยคที่วกวน เพื่อให้แน่ใจว่าเรี ยงความที่เขียนมามีเนื้ อหาที่ตรง
ประเด็นกระชับได้ใจความ มีความน่าสนใจ และใช้ภาษาได้สละสลวยถูกต้อง
เรียบเรียงโดย:นางสาวประมัย จิตตะโคตร์ ;ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

