
การอ่าน



ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกับการอ่าน
การอ่านทีด่เีกดิจากการฝึกฝนและการเรียนรู้ 

เป็นการสื่อสารระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน  โดย
อาศัยตัวหนังสือเป็นสื่อ ท าใหไ้ด้รับความรู้ความ
ความคิดและประสบการณ ์ สามารถน าไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวัน



ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกับการอ่าน

๑.ความหมายของการอ่าน

การอ่าน  คอื  การรับรู้
ความหมายจากถ้อยค า  
การอ่านเปรียบเหมือน    
การถอดรหสั
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สุพรรณี วราทรกล่าวว่าการ
อ่านเกีย่วข้องกับพฤตกิรรม 
๓ ลักษณะ คือ

๑. การรับรู้

๒. การมีความเข้าใจ

๓. มปีฏกิริิยาตอ่สิ่งทีอ่่าน
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ความหมายของการอ่าน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้
ความหมายว่า “การอ่านตามตัวหนังสือ ออก
เสียงตามตวัหนังสือ ด ูหรือเข้าใจความ

จากตัวหนังสือ : สังเกต พจิารณาด ูเพือ่ให้
เข้าใจ: คิด นับ (ไทยเดมิ)



ความหมายของการอ่าน

สรุป

การอ่านน้ันหมายถงึการอ่านในใจ
และการอ่านออกเสียง



สมบัติ จ าปาเงิน กล่าวว่า

การอ่านทีจ่ะไดผ้ล ตอ้งพจิารณา
จากพฤตกิรรมพืน้ฐาน ๓ ด้าน คือ

- การแปลความ

- การตคีวาม

- การขยายความ



๑. การแปลความ คือ การเข้าใจ
เร่ืองราวอย่างตรงไปตรงมา  เช่น

- มะม่วงดิบมีรสเปรีย้วจึงต้องทาน
กับน ้าปลาหวาน
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๒. การตคีวาม คือ การเข้าใจ
เร่ืองราวอย่างลึกซึง้และแยกแยะ
ไปได้อกีหลายมุม  เช่น

- “ผู้หญิงคนนัน้แต่งตัวเปรีย้วจัง”

เปรีย้ว จึงมีความหมายต่างจากมะม่วง
เปรีย้ว



การตคีวาม ต้องพจิารณาจาก

๑. จุดประสงคข์องผู้เขียน

๒. สาร

๓. น า้เสียง
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การตคีวาม

๑. พจิารณาจากจุดประสงคข์อง

ผู้เขยีน เช่น“เหน็ช้างขี ้อย่าขีต้ามช้าง” 

จุดประสงคข์องผู้พดูนีต้อ้งการสอนให้
คนรู้จักประมาณตน
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การตคีวาม
๒.พจิารณาจากสาร

จะหามณีรัตน์ รุจเิลิศก็อาจหา
เพราะมีวณิชค้า และดนูกม่ั็งมี

กแ็ตจ่ะหาซึง่ ภริยาและมิตรดี
ผิทรัพยะมากมี ก็บ่ได้ประดุจใจ

เงนิไม่อาจซือ้ภรรยาทีด่แีละมิตรแทไ้ด้



การตคีวาม

๓. การตคีวามน า้เสียง
จะหามณีรัตน์ รุจเิลิศก็อาจหา

เพราะมีวณิชค้า และดนูกม่ั็งมี
กแ็ตจ่ะหาซึง่ ภริยาและมิตรดี
ผิทรัพยะมากมี ก็บ่ได้ประดุจใจ

เงนิไม่ใช่ของมค่ีาพอทีจ่ะซือ้ทุกอย่างได้เสมอไป



การขยายความ 
หมายถึง การอธิบายหรือชีแ้จงเร่ือง

เพิม่เตมิจากทีม่อียู่แล้วการขยายความ เป็นเร่ือง
ส าคัญส าหรับทุกคน เพราะเป็นการฝึกการใช้
ทกัษะการคดิ การคาดคะเน หรือคาดการณ์
ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล 



ตัวอย่างการขยายความ
“ทีใ่ดมรัีก ทีน่ั่นมทีุกข์
รักของบุคคลใดมมิ ีทุกขข์องบุคคลน้ันมมิ”ี
ขยายความได้ว่า ความรักท าให้ทุกคนเป็นทุกข์ 
ซึง่ความทุกข์นัน้เกิดได้หลายแบบอาจเป็นทุกข์
จากเกรงความสูญเสีย เป็นทุกข์จากความเป็น
ห่วงดังนัน้คนทีมี่ความรักจึงมีความทุกข์ตรงกัน
ข้ามกับคนทีไ่ม่มีความรักจะไม่มีความทุกข์อัน
เกิดจากความรักเลย



สรุป
๑.การแปลความ  คอื  การเข้าใจเร่ือง
อย่างตรงไปตรงมา
๒.การตีความ  คอื การเข้าใจเร่ืองอย่าง
ลึกซึง้ซึง่ต้องอาศัยวัยและประสบการณ์
๓.การขยายความ คือ การน าเสนอ
ความรู้ความเข้าใจในรูปการอธิบาย
เพิม่เตมิ



ลักษณะของนักอ่านทีด่ี

การเป็นนักอ่านทีด่ยี่อมใหป้ระโยชนแ์ก่
บุคคลน้ันๆอย่างสูงสุด ผู้อ่านทีด่ตี้องมี
ความสามารถทางภาษา รู้ค า ควรรู้จัก  
ส่วนต่างๆของหนังสือรู้จักประเภทของ
หนังสือว่าหนังสือน้ันๆควรอ่านอย่างไร ซึง่
จะเป็นการช่วยพฒันาใหเ้ป็นนักอ่านทีด่ไีด้
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ลักษณะของนักอ่านทีด่ี

ความสามารถทางภาษา หมายถึง
ใช้ภาษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม

รู้ค า หมายถงึรู้จักความหมายของค า
ทัง้ความหมายโดยตรงและโดยนัย



ลักษณะของนักอ่านทีด่ี

รู้จักส่วนต่างๆของหนังสือ 
ได้แก่ ปก ปกใน ค าน า 
สารบัญ บรรณานุกรม 
ดรรชนี อภธิานศัพท ์ว่า
แต่ละส่วนมีความส าคัญ
อย่างไร  บอกอะไรไว้



ปก ปกใน



ค ำน ำ สำรบญั



ลักษณะของนักอ่านทีด่ี

ประเภทหนังสือ ได้แก่ เป็น
หนังสือแบบเรียน  ต าราวิชาการ
หนังสืออ่านประกอบ   สารคด ี
บนัเทงิคด ีฯลฯ เพือ่จะไดเ้ลือกวิธี
อ่านใหถู้กตอ้งเหมาะสม เพือ่จะได้
ประโยชนจ์ากการอ่านอย่างคุ้มคา่



ลักษณะของนักอ่านทีด่ี
ลักษณะของนักอ่านทีด่ี

๑. ตัง้ใจ มีสมาธิแน่วแน่ในการอ่าน

๒. อดทน  อ่านไดน้านโดยไม่เบือ่

๓. อ่านได้เร็ว เข้าใจความหมายของค า

๔. มีความรู้พืน้ฐานเร่ืองทีอ่่านพอสมควร

๕. มีนิสัยจดบันทกึรวบรวมความรู้จากที่
อ่าน
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ลักษณะของนักอ่านทีด่ี

๖. มคีวามจ าดี

๗. รู้วิธีการหาข้อมูลจากหอ้งสมุด

๘. ชอบสนทนากับผู้มีความรู้

๙. หม่ันทบทวน

๑๐. มวีิจารณญาณในการอ่าน



ความมุ่งหมายในการอ่าน

๑. เพือ่ความรู้ เช่น 

๑.๑ อ่านเพือ่หาค าตอบ

๑.๒ อ่านเพือ่รู้ข่าวสารและข้อมูล

๑.๓ อ่านเพือ่ประมวลสาร
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ความมุ่งหมายในการอ่าน

๒. อ่านเพือ่ศกึษา อ่านต ารา หนังสือวชิาการ

๓. อ่านเพือ่ความคดิ 

๔. อ่านเพือ่วเิคราะหว์จิารณ์

๕. อ่านเพือ่ความเพลิดเพลิน

๖. อ่านเพือ่ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์
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แบบฝึกหดั
การอ่านในหวัข้อตอ่ไปนีเ้ป็นการอ่านเพือ่
ความมุ่งหมายใด

๑. นักศึกษาอ่านต าราเรียน

๒. นักศึกษาอ่านนวนิยาย

๓. นักศึกษาอ่านนวนิยายแล้วท ารายงานส่ง

๔. คุณพ่ออ่านหนังสือพมิพ์

ความรู้

เพลิดเพลิน
ความรู้

รู้ข่าวสารข้อมูล



๕. เพือ่นอ่านระเบยีบการสมัครประกวดมารยาท

๖. อาจารยอ์่านบทความการเมืองในหนังสือพมิพ์
แล้วแสดงความคดิเหน็ใหนั้กศึกษาฟัง

๗. คุณแม่อ่านบทละครในหนังสือพมิพท์ุกวัน

หาค าตอบ

วิเคราะหว์ิจารณ์

เพลิดเพลิน



๘. ฉันอ่านสารคดเีกีย่วกับการทอ่งเทีย่วเมือ่        
อยู่ว่างๆ

๙. ฉันอ่านต าราท ากับข้าวแล้วลงมือท าตาม

ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์

หาค าตอบ



องคป์ระกอบของการอ่าน

๑. การเข้าใจความหมายของค า  เช่น 

“อกตญัญู ไม่รู้คุณทีผู้่อืน่ท าแก่ตน

นอกจากนีต้อ้งเข้าใจความหมายของค า
โดยตรงและโดยนัยดว้ย เช่น หมู  กล้วยๆ



๒. การเข้าใจความหมายของกลุ่มค า  เช่น
“เขาเป็นลูกอกตญัญ”ู

“ขนทรายเข้าวัด เป็นกจิกรรมหน่ึงในวัน
สงกรานต”์
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องคป์ระกอบของการอ่าน

๓. การเข้าใจประโยค บางคร้ังเกดิปัญหา  เช่น
บางประโยคละประธาน เช่น 

- “ออกไปเดีย๋วนีน้ะ” ผู้อ่านจ าเป็นต้อง  
ท าความเข้าใจว่าผู้เขยีนหมายถงึใคร



๔. การเข้าใจย่อหน้า

ย่อหน้า คอื ประโยคหลายๆประโยค
วางเรียงกัน ในย่อหน้าหน่ึงๆ จะมใีจความ
ส าคัญ อยู่ใจความเดยีวเทา่น้ัน ซึง่อาจจะอยู่
ต้น กลาง ทา้ย หรือตอนต้นและทา้ยย่อหน้า 
ฯลฯ กไ็ด ้เมือ่ทราบว่าใจความส าคัญอยู่ทีใ่ด
จะช่วยให ้อ่านไดเ้ข้าใจเร่ือง และรวดเร็วขึน้



ความส าเร็จของการอ่าน

๑. มคีวามรู้เกีย่วกับระบบการเขียน ย่อหน้า  

การขีดเส้น พมิพท์บึ วรรคตอน

๒. รู้เกีย่วกับการใช้ภาษา ใช้ค า โวหาร ภาพพจน์
สุภาษิต

๓. มีความสามารถในการตคีวาม ชาวอาทติย์อุทัย
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๔. ความรู้รอบตวัของผู้อ่าน ถา้ผู้อ่านเป็นครู
ภาษาไทยจะมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเร่ือง
ภาษาไทยมากกว่าครูสาขาอืน่

๕. มีเหตุผลในการอ่าน เพราะการมีเหตุผลว่า
จะอ่านไปเพือ่อะไร จะท าใหผู้้อ่านเลอืกวิธีอ่าน
ไดเ้หมาะสมกับเร่ืองทีอ่่านจะท าใหป้ระสบ-
ความส าเร็จจากการอ่านได้เร็วกว่า



คุณค่าของการอ่านทีม่ตีอ่ชวีติ

๑. การอ่านท าใหเ้กดิความพอใจ

๒. การอ่านช่วยสนองความต้องการ
เร่ืองราวตา่งๆ

๓. การอ่านท าใหเ้กดิความคิดสร้างสรรค์
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๔. การอ่านท าใหรู้้ทนัความคดิผู้อื่น

๕. การอ่านช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. การอ่านสามารถเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของบุคคลได้
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หลักพืน้ฐานในการอ่าน

๑. วางเป้าหมาย
๒. ส ารวจข้อมูล ผู้แตง่ ปีทีพ่มิพ ์คร้ังทีพ่มิพ ์ 

ฯลฯ
๓. สังเกตส่วนประกอบ ค าน า สารบัญ ดรรชนี

ภาคผนวก ฯลฯ
๔. อ่านอย่างมีสมาธิ
๕. ตัง้ค าถามทบทวน
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ประเภทของการอ่าน

๑. การอ่านในใจ ๒. การอ่านออกเสียง
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การอ่านในใจ แบ่งไดด้งันี้

๑. การอ่านจับใจความ

๑.๑ อ่านจับใจความส่วนรวม  มีวิธีการอ่านคือ

- สังเกตส่วนประกอบงานเขียน

- วิเคราะหจุ์ดมุ่งหมายงานเขียน

- จัดล าดบัเนือ้หาใหม่

- ตัง้ค าถาม
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การอ่านในใจ แบง่ไดด้งันี้

๑.๒ อ่านจับใจความส าคัญ มีวิธีอ่านคือ

- อ่านวิเคราะหค์ า หรือ ประโยค

- วิเคราะหจุ์ดมุ่งหมายงานเขียน

- วเิคราะหน์ า้เสียง

- วจิารณเ์นือ้หาสาระ



ใจความส าคัญมีอยู่ในส่วนตา่งๆของย่อหน้า
ดงัตอ่ไปนี้

๑. ใจความส าคัญอยู่ตน้ย่อหน้า

๒. ใจความส าคัญอยู่กลางย่อหน้า

๓. ใจความส าคัญอยู่ทา้ยย่อหน้า

๔. ใจความส าคัญอยู่ตน้และทา้ยย่อหน้า



แบบฝึกหดั ข้อความตอ่ไปนีม้ใีจความส าคัญทีใ่ด

๑. การโฆษณาสินค้ามจุีดมุ่งหมายทีส่ าคัญ
หลายประการ  จุดมุ่งหมายทีส่ าคัญกค็อื   
เพือ่เพิม่จ านวนผู้ซือ้หรือผู้บริโภคสินค้าน้ัน 
ใหม้ากขึน้เพือ่ใหป้ระชาชนไดรู้้จักสินค้าที่
ผลิตออกมาเพือ่ดงึดดูใจคนใหอ้ยากซือ้สินค้า
เพือ่ช่วยตวัแทนในการจ าหน่ายและเพือ่ไม่ให้
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปใช้สินค้าของผู้อืน่



เฉลย

ใจความส าคัญคอื

การโฆษณาสินค้ามีจุดมุ่งหมายทีส่ าคัญ
หลายประการ จุดมุ่งหมายทีส่ าคัญกค็อืเพือ่เพิม่จ านวน
ผู้ซือ้หรือผู้บริโภคสินค้าน้ัน ใหม้ากขึน้เพือ่ใหป้ระชาชนได้
รู้จักสินค้าทีผ่ลิตออกมา  เพือ่ดงึดดูใจคนใหอ้ยากซือ้สินค้า
เพือ่ช่วยตวัแทนในการจ าหน่าย  และเพือ่ไม่ใหผู้้บริโภค
เปล่ียนแปลงไปใช้สินค้าของผู้อืน่



๒. การด าเนินธุรกิจต้องการความว่องไว 
รวดเร็ว เพือ่ประหยัดเวลาในการท างาน 
ภาษาทีใ่ช้ในการตดิตอ่ส่ือสารทางธุรกิจ
จึงตอ้งกะทดัรัด ชัดเจน เข้าใจงา่ยและ
ถูกตอ้ง ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ารตดิตอ่ส่ือสาร
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และได้ผลสม-
ความมุ่งหมายของผู้ตดิตอ่



ใจความส าคัญคือ

การด าเนินธุรกิจต้องการความว่องไว รวดเร็ว 
เพือ่ประหยัดเวลาในการท างาน ภาษาทีใ่ช้ในการ
ตดิตอ่ส่ือสารทางธุรกจิจงึตอ้งกะทดัรัด ชัดเจน 
เข้าใจงา่ยและถูกตอ้ง ทัง้นีเ้พือ่ใหก้าร
ตดิตอ่สื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และไดผ้ลสม
ความมุ่งหมายของผู้ตดิตอ่

เฉลย



๓. ในวงการธุรกจิ การสื่อสารดว้ยวธีิการเขยีน  
เป็นส่ิงหน่ึงทีส่ าคัญยิง่   การเขยีนในทางธุรกิจมี
หลายประเภท  เช่น  การเขียนเอกสารการประชุม 
การเขียนรายงาน   การเขียนจดหมายธุรกิจ     
การเขียนเอกสารการจ้างและการสมัครงาน   และ
การเขยีนเอกสารเพือ่การประชาสัมพนัธ ์การเขยีน
แตล่ะประเภทมวีธีิการเขยีนทีแ่ตกตา่งกัน ผู้มหีน้าที่
เขยีนเพือ่การสื่อสารทางธุรกจิจ าเป็นตอ้งเลือกใช้
วิธีการเขียนใหเ้หมาะสมกับการเขียนแต่ละประเภท



เฉลย

ในวงการธุรกจิ การส่ือสารดว้ยวธีิการเขียน  เป็นส่ิงหน่ึงที่
ส าคัญยิง่  การเขียนในทางธุรกจิมีหลายประเภท  เช่น  การ
เขียนเอกสารการประชุม การเขียนรายงาน  การเขียน
จดหมายธุรกิจ    การเขียนเอกสารการจ้างและการสมัครงาน   
และการเขียนเอกสารเพือ่การประชาสัมพนัธ ์การเขียนแตล่ะ

ประเภทมีวธีิการเขียนทีแ่ตกตา่งกัน ผู้มหีน้าทีเ่ขยีนเพือ่
การส่ือสารทางธุรกจิจ าเป็นตอ้งเลือกใช้วธิีการ
เขียนให้เหมาะสมกับการเขยีนแต่ละประเภท
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๔. ในการตดิตอ่สือ่สารทางธุรกจิสิง่ทีเ่ป็นเคร่ืองมอื
ส าคัญอย่างหน่ึงคอืจดหมาย เพราะจดหมายสามารถ
เกบ็ไว้เป็นหลักฐานได้โดยอาจใช้เป็นหลักฐานในการ
ปฏบิัตงิานหรือใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมาย 
นอกจากนีก้ารเขียนจดหมายยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ไดอ้กีมาก ผู้เขียนจดหมายสามารถเขียนข้อความ
ตา่งๆตามทีต่อ้งการไดค้รบถ้วนสมบรูณโ์ดยเสยีค่าส่ง
ไม่มากนัก ในวงการธุรกจิจงึนิยมใช้จดหมายเป็น
เคร่ืองมอืตดิตอ่สือ่สารทีส่ าคัญอย่างหน่ึง 



เฉลย ใจความส าคัญคือ

ในการตดิตอ่สื่อสารทางธุรกจิ สิ่งทีเ่ป็น
เคร่ืองมอืส าคัญอย่างหน่ึงคอืจดหมาย เพราะจดหมาย
สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้โดยอาจใช้เป็นหลักฐานในการ
ปฏบิตังิานหรือใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมาย นอกจากนีก้าร
เขียนจดหมายยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไดอ้กีมาก   ผู้เขียน
จดหมายสามารถเขียนข้อความตา่งๆตามทีต่อ้งการไดค้รบถ้วน

สมบรูณโ์ดยเสียค่าส่งไม่มากนัก ในวงการธุรกิจจงึนิยมใช้
จดหมายเป็นเคร่ืองมอืตดิตอ่สื่อสารทีส่ าคัญอย่าง
หน่ึง
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การอ่านตคีวาม



การอ่านตคีวาม
การอ่านตคีวามผู้อ่านตอ้งใช้สตปัิญญา

ตคีวามหมายของค าและข้อความทัง้หมด
โดยพจิารณา โดยพจิารณาถงึความหมาย
โดยนัย หรือความหมายแฝงทีผู้่เขียน
ตอ้งการสื่อ
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ขัน้ตอนในการอ่านตคีวาม

๑. อ่านโดยละเอยีด จับประเดน็เร่ืองใหไ้ด้

๒. หาเหตุผลเพือ่พจิารณาความหมาย

๓. ท าความเข้าใจกับเร่ืองทีต่คีวาม

๔. เรียบเรียงถ้อยค าใหม้ีความหมาย
ชัดเจน     มีเหตุมีผลด้วยส านวนภาษา
ของตน



เหน็ช้างขี ้  ขีต้ามช้าง

ตคีวามได้ว่าจะท าอะไรควรดฐูานะตน

ไม่ควรเอาอย่างคนทีมี่ฐานะดกีว่าเรา
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แบบฝึกหดัการอ่านตคีวาม

หนูท าได้
คุณแม่เป็น ผศ. คุณพ่อเป็นอธิการบ่ดี
หนูเป็นเดก็หญิงดี เรียนดตีัง้แตอ่นุบาล
ตอนนีห้นูขึน้ม.๒ หนูทอ่งสูตรเลขคูณหาร
ทอ่งเยอะทอ่งเบอะทอ่งบาน ตอ้งอ่านตอ้งจ าขึน้ใจ
ตกเย็นไปเรียนพเิศษ วันจันทรเ์รียนฝร่ังเศสภาษา
อังคารเรียนอังกฤษแกรมม่า วันพุธเรียนภาษาเยอรมัน



พฤหสัเรียนภาษาญ่ีปุ่น วันศุกรวุ่์นเรียนคอมพวิเตอร์

วันเสารเ์รียนศิลปะจนเบลอ    วันอาทติยเ์รียนศิลเปรอะป้องกันตัว

วันนีว้ันพระวันหยุด ชาวพุทธตอ้งหยุดท าช่ัว

หนูส ารวจตนเองในกระจกมัว   เหน็หวัหนูโตกว่าหวัสิงโต

(ไชโย : พรชัย  แสนยะมูล)



ฝึกตคีวาม
จ้อนเป็นเดก็เตบิใหญ่กลางไพรกว้าง

มันหาทางพากเพยีรเรียนหนังสือ

กอ – อะ – กะ   กอ – อา – กา    กอ – กระ – บอื  

กลัวได้ชื่อเป็นคนโงเ่หมอืนควาย

จ้อนเรียนจบประถมสี่ได้ทีห่น่ึง

พ่อแม่จงึสองคนเร่งขวนขวาย

“อนาคตลูกข้าต้องสบาย

จบ ป.ปลายไม่พอ...เรียนต่อไป”



จ้อนเรียนชัน้มัธยมสมใจนึก

ก้าวขึน้ตกึหา้ชัน้อย่างหวาดไหว

วันแรกจ้อนไม่กล้าสบตาใคร

ครูเรียกชือ่คร้ังใดใจตมูตาม

แตไ่ม่นานจ้อนคนเดมิเร่ิมแก่วัด

เร่ิมริหดัสูบบุหร่ีเดอืนทีส่าม

ช่ัวโมงศลิป์ดรููปเปลอืยโป๊ปลุกกาม

ปกขาวคอืความงามแหง่วรรณคดี



จ้อนช านาญการบวกเลขหลังลายไพ่

ศัพทอั์งกฤษทอ่งขึน้ใจจ าไดส่ี้

แจ๊คควีนคิงควบเอ...เกทนัที

เรียนเคมีผสมเหล้าเคล้าเบยีรไ์ทย

“เฮ้ยวันนีม้ีหนังทีจ่ังหวัด

บูส๊ะบดัซัดสะบัน้มันเข้าไส้



โดดเถอะวะจะมามัวน่ังกลัวใคร

ครูเขาไม่ท างานตัง้หลายคน

จ้อนจมปลักความเลวร้ายไม่ได้ผุด

พ่อแม่ฉุดอย่างไรก็ไร้ผล

สัมมนาคร้ังใหม่อยากใหค้้น

ใครถีบก้นจ้อนลงนรกล่ะ 

(จ้อน : ประเสริฐ  มาสุปรีดิ)์



การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

การอ่านชนิดนีค่้อนข้างยากเพราะ
ต้องหาเหตุผลในการวิจารณ ์มีข้อ
ควรปฏบิตัดิงันี้



การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีล าดับ
ขั้นในการอ่านดงันี้
๑.พจิารณาความหมายของค า  
ข้อความ ทีอ่่าน 

๒. พจิารณาความตอ่เน่ืองของ
ประโยค



๓.พจิารณาความ
ตอ่เน่ืองของใจความ
หลักและใจความรอง

๔. แยกแยะข้อเทจ็จริงออกจากความ
คดิเหน็และความรู้สึก

๕. พจิารณาว่ามคีวามรู้หรือความคิด
แปลกใหม่น่าสนใจหรือไม่
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ตัวอย่าง

ความไม่ม่ันคงทางการเมืองมักจะเกดิขึน้ด้วย
สาเหตุหลายประการ ทีส่ าคัญคอื การ     
แทรกซมึการพยายามปลุกป่ันยุยงใหเ้กดิ
ความแตกร้าว ระแวงสงสัยซึง่กันและกัน การ
คอรัปช่ันซึง่น าความไม่พอใจและความ
ล าบากยากแค้นมาสู่ประชาชน



นอกจากนีย้ังมีสาเหตุทีส่ าคัญก็
คอื ศาสนา ภาษาพดู เผ่าพนัธุ ์ชน
กลุ่มน้อย ส่ิงเหล่านีอ้าจท าให้
ความม่ันคงทางการเมืองคลอน
แคลนไปได้เช่นกัน 



จากบทความข้างต้น ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของ
ความไม่ม่ันคงทางการเมืองของประเทศ 

๑. การยุยงใหเ้กิดความแตกร้าว 
๒. ความยากจนของประชาชน 
๓. การทจุริตคอรัปช่ัน 
๔. ปัญหาชนกลุ่มน้อย
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4. การอ่านวิเคราะห์

เป็นการอ่านเพือ่พจิารณาอย่างถี่
ถ้วน
เป็นการแยกแยะท าความเข้าใจ
โครงสร้างหรือองคป์ระกอบของ
หนังสือแต่ละเล่ม



ข้อควรปฏิบัตใินการอ่านวิเคราะห์

1. ศึกษารูปแบบงานประพนัธ์
2. แยกเนือ้เร่ืองออกเป็นส่วนๆ
3. พจิารณาแต่ละส่วนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง
4. พจิารณากลวิธีในการน าเสนอ



คิดดี พดูดี ท าดี

เป็นศรี เป็นพร สูงสุด

ไม่มี พรเทพ พรมนุษย ์

เปรียบประดุจ ความด ี ทีท่ าเอง



ลักษณะค าประพนัธเ์ป็นกลอนหกประเภทค า
สอน ใหข้้อคิดเตอืนใจใหม้นุษยม์ีความม่ันใจ
ในตวัเอง เพราะพรทีป่ระเสริฐเกดิจากการ
กระท าของตัวเราเอง ไม่ใช่จากพระสงฆ ์หรือ
จากเทวดาองคใ์ด พรน้ันไดม้าจากความคดิทีด่ ี
การพดูทีด่แีละการกระท าทีด่ ี(ใจ วาจา กาย)
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การอ่านออกเสียง  

หมายถงึ การอ่านข้อความโดยการ
เปล่งเสียงออกมาเพือ่ใหผู้้อืน่ไดรั้บรู้
ข้อความน้ันๆ ดว้ยการอ่านออกเสียง  
แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ  คือ  การอ่านออก
เสียงปกต ิและอ่านท านองเสนาะ  



การอ่านออกเสียงปกติ

เป็นการอ่านออกเสียงตามปกติ
ทั่วไป  อ่านไดท้ัง้บทร้อยแก้วและร้อย
กรอง  เช่น  อ่านข่าว  อ่านประกาศ  
อ่านตบีท  อ่านสารคด ี อ่านข้อความ
ประกอบภาพน่ิง  หรืออ่านบท
ภาพยนตร์



ข้อควรปฏิบัตใินการอ่านออกเสียงตามปกติ

• ท าความเข้าใจกับเร่ืองทีจ่ะอ่านก่อน 
การอ่านจริง

• ออกเสียงชัดเจน  ดังพอประมาณ        
มีลีลาจังหวะในการอ่านอย่างเหมาะสม

• แบง่วรรคตอนไดถู้กตอ้ง

• อ่านออกเสียงถูกตอ้งตามอักขรวธีิ



ฝึกอ่านออกเสียง
ใหถู้กอักขรวธีิ



แบบฝึกออกเสียง
• เพราะพริง้พร้อมแพรวพราว

คราถึงคราวเขียนครบครัน

วันพระมีประชัน

ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

กระทอ่มทีริ่มไพร

มีดพร้าใหญ่ใครส่งเสียง



คุณครูอยู่ระเบยีง

เรียงมะพร้าวทุกคราวไป

น า้พริกเผ็ดเพราะพริก

ลิน้ระริกกระดกิใหญ่

ตน้พริกขึน้ในไพร

เพราะพริกไปกับนายพราน



แบบฝึกออกเสียง
• อย่าปรนเปรอกระบอืใหม้ากนัก
• เสียงฟ้าร้องดงัเปรีย้งปร้าง
• ฝนปรอยในป่าโปร่ง
• ลุงถงิถูกปรับท าตาปริบปริบ
• เสียงฟ้าร้องดังครืนครืน
• เจ้าเดก็น้อยร้องครวญคราง
• ครอบครัวของใครทีม่คีนมากทีสุ่ด



การอ่านท านองเสนาะ

การอ่านท านองเสนาะเป็นการอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง หรือวรรณคดีไทยใหไ้พเราะน่าฟัง  
มุ่งใหเ้กดิความรู้สึกซาบซึง้  เกดิอารมณ ์ 
จนิตนาการ คล้อยตามบทร้อยกรองน้ันๆ ดว้ย



หลักเกณฑใ์นการอ่านท านองเสนาะ

• ตอ้งรู้จักลักษณะค าประพนัธท์ีจ่ะอ่าน
ก่อนว่าบังคับฉันทลักษณอ์ย่างไร

• อ่านใหถู้กท านอง 

• ควรมนี า้เสียงและลีลาในการอ่านทีด่ี

• ออกเสียงแตล่ะค าถูกตอ้งชัดเจน



ตัวอย่างการอ่านท านองเสนาะ

การขับเสภา เร่ืองขุนช้างขุนแผน

ตอน ขึน้เรือนขุนช้าง

โดย ครูแจ้ง คล้ายสีทอง



3. การอ่านอย่างใช้วิจารณญาณ

เป็นการอ่านทีค่่อนข้างยาก เพราะ
ต้องหาเหตุผลมาประกอบการวิจารณ์



ข้อควรปฏิบัติในการอ่านอย่างใช้วิจารณญาณ

1. พจิารณาความหมายของข้อความทีอ่่าน
2. พจิารณาความตอ่เน่ืองของประโยคว่ามี

เหตุผลสอดรับกันหรือไม่
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3. พจิารณาความตอ่เน่ืองของแกนหลักและ
แกนรอง
4. แยกข้อเทจ็จริงออกจากความคิดเหน็และ
ความรู้สึก
5. พจิารณาว่ามีเนือ้หาความรู้ทีแ่ปลกใหม่
น่าสนใจหรือไม่
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...ใหทุ้กฝ่ายท าใจ และอดทนรับผลกระทบจากวกิฤต
เศรษฐกจิโลก ซึง่จะบ่ันทอนก าลังใจได้มากในช่วงคร่ึงปี
แรก เพราะเป็นช่วงทีว่กิฤต มผีลรุนแรงทีสุ่ดโดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อการจ้างงาน โดยคนทีโ่ชคร้ายถูกเลิกจ้าง
เพราะภาวะอุตสาหกรรมไม่เอือ้อ านวย ไม่ควรทอ้ใจ
ใส่แรงใจไปกับการพฒันาทกัษะ หรือฝีมือให้มีคุณภาพ
มากขึน้ 

ตัวอย่าง



หรือหนัไปเปลี่ยนงาน ส าหรับคนทีม่งีานท าอยู่กค็วร
เพิม่ประสิทธิภาพการท างานใหสู้งขึน้เพือ่ช่วยเหลือ
องคก์รใหส้ามารถประคับประคอง ธุรกจิใหผ่้านพ้น
วิกฤตกิารณไ์ด้ โดยหากองคก์รเอาตัวรอดได้ จะไม่มี
ปัญหาปลดพนักงานตามมา เข้าท านอง “น า้พึง่เรือ 
เสือพึง่ป่า” …



เมือ่อ่านข้อความดังกล่าวข้างต้นผู้อ่านต้องใช้
วิจารณญาณของตนเองว่าการเกดิผลกระทบจาก
วกิฤตเิศรษฐกจิในเวลานีค้วรจะใช้เวลาทีถู่กเลิกจ้าง
ไปพฒันาฝีมอืของตนหรือเปลี่ยนงานใหม่เสีย ควร
ช่วยประคับประคององคก์รใหอ้ยู่ต่อไปได้ เพือ่ทีจ่ะ
ไม่ต้องปลดคนงานดังข้อคดิเหน็ทีเ่สนอหรือไม่



4. การอ่านวิเคราะห์

เป็นการอ่านเพือ่พจิารณาอย่างถีถ่้วน
เป็นการแยกแยะท าความเข้าใจ
โครงสร้างหรือองคป์ระกอบของ
หนังสือแต่ละเล่ม



ข้อควรปฏิบัตใินการอ่านวิเคราะห์

1. ศึกษารูปแบบงานประพนัธ์
2. แยกเนือ้เร่ืองออกเป็นส่วนๆ
3. พจิารณาแต่ละส่วนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง
4. พจิารณากลวิธีในการน าเสนอ



5. การอ่านเพือ่ประเมินคุณค่า
เป็นการอ่านทีใ่ช้อารมณค์วามรู้สึกส่วนตัวในการ

ประเมนิค่างานเขยีนซึง่อาจจะมเีร่ืองของความรู้สึก
ส่วนตัวเข้าร่วมด้วยการประเมนิคุณค่าทีด่ตี้อง
ปราศจากอารมณ ์และต้องเป็นไปตามลักษณะหนังสือ
น้ันๆด้วย



“ประเทศหน่ึงๆต่างมรีะบอบการปกครองแตกต่างกัน
ออกไป ประเทศรัสเซยีได้ชื่อว่าเป็นประเทศทีป่กครอง
ด้วยระบบสังคมนิยม ไม่มศีาสนา ไม่มีพระมหากษัตริย ์
ถ้าข้าพเจ้าต้องมชีีวติอยู่ทีน่ั่นคงจะอดึอัดใจมใิช่น้อย 
เพราะข้าพเจ้าถอืว่าทัง้สองสถาบันนีค้อืศูนยร์วมจติใจ
ของทุกคน”



ข้อเทจ็จริง ประเทศหน่ึงๆต่างมรีะบอบการปกครอง
แตกต่างกันออกไป ประเทศรัสเซยีได้ชื่อว่าเป็น
ประเทศทีป่กครองด้วยระบบสังคมนิยม ไม่มศีาสนา 
ไม่มีพระมหากษัตริย์

ความรู้สึก ถ้าข้าพเจ้าต้องมชีีวติอยู่ทีน่ั่นคงจะอึดอัด
ใจมใิช่น้อย



ลักษณะของนักอ่านทีด่ี

1. มีความตัง้ใจ มีสมาธิ

2. อ่านได้ในระยะเวลายาวนาน

3. อ่านได้เร็วและเข้าใจความหมายได้ดี
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4. มคีวามรู้พืน้ฐานในเร่ืองทีอ่่าน
5. มนิีสัยจดบนัทกึความรู้ทีไ่ดจ้ากการอ่าน
6. มีความจ าดี
7. มีวิจารณญาณในการอ่าน



ปัญหาในการอ่านและวิธีแก้ไข

ปัญหาในการอ่าน เกิดจากด้านต่างๆ
ดงันี้

1.ตวัผู้อ่าน
2.สิ่งทีอ่่าน
3.ดา้นอืน่ๆ



ปัญหาทีเ่กดิจากตวัผู้อ่าน

1. ปัญหาทางกาย  ตา อวัยวะทีเ่กีย่วกับการอ่านบกพร่อง
หรือการเกดิเจบ็ป่วย

2. ปัญหาทางจติใจ

- ขาดความสนใจในการอ่าน

- ขาดแรงจูงใจ

- เจตคตติ่อการอ่านไม่ดี



ปัญหาเกดิจากส่ิงทีอ่่าน

1. ปัญหาเร่ืองรูปแบบ เช่นภาษา ขนาด ลักษณะ
ตัวอักษร

2. ปัญหาด้านเนือ้หา

- ไม่คุ้นกับเนือ้หาทีอ่่าน

- เนือ้หาสลับซับซ้อน

3. ปัญหาสิ่งทีอ่่านด้านความคดิ



ปัญหาการอ่านดา้นอืน่ๆ

1. ขาดการฝึกฝนตนเอง
2. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

- มลภาวะทางเสียง
- มลภาวะทางบรรยากาศ
- แสงสว่างทีม่ากหรือน้อยเกนิไป
- อุณหภมูทิีร้่อนหรือเยน็เกนิไป
- สถานทีค่วรสบาย ไม่นอนอ่าน
- อุปกรณก์ารอ่าน



ปัญหาของนักอ่าน

1.ไม่อ่าน
2. อ่านไม่ออก
3. ไม่มหีนังสืออ่าน
4. ไม่มเีวลาอ่าน



5. ไม่มทีีอ่่าน
6. อ่านช้า
7. อ่านไม่เข้าใจ
8. ไม่เหน็ประโยชนข์องการอ่าน
9. ไม่มคีวามรู้เกีย่วกับเร่ืองทีอ่่าน



“สวัสด”ี


