
1 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน 

 การอ่านเป็นทักษะการใช้ภาษาหนึ่งในสี่ทักษะ จัดเป็นทักษะการรับเข้า เช่นเดียวกับการฟัง การ
พัฒนาทักษะการอ่านจึงเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะการอ่านมีความสำคัญในฐานะเป็นการสะสมข้อมูล ดังนั้นจึงควรมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอา่น
เป็นเบื้องต้นเสียก่อน 

ความหมายของการอ่าน 

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 900) ให้ความหมายของการอ่านว่า อ่าน ก. ว่าตาม
หนังสือ, ออกเสียงตามตัวหนังสือ, ดูหรือเข้าใจความจากตัวหนังสือ ; สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ, 
คิด ; นับ 

 จะเห็นได้ว่าความหมายสากลของการอ่านคือ การดูและการเข้าใจความหมาย 

 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากสถานการณ์โลกปัจจุบัน การอ่านน่าจะมีความหมายกว้างขวางกว่า
ที่พจนานุกรมกำหนดไว้หลายประการ คือ  

 ประการแรก อุปกรณ์การอ่านมิได้จำกัดอยู่เพียงสายตา แต่มนุษย์อาจใช้สัมผัสทางอ่ืนได้ด้วย เช่น 
คนตาบอดอ่านด้วยมือ การใช้ไม้เท้าคลำทาง เป็นต้น 

 ประการที่สอง สารที่อ่านมิใช่ตัวอักษรเพียงอย่างเดียว อาจเป็นเครื่องหมาย สัญลักษณ์ สัญญาณ 
สัมผัส ฯลฯ 

 ดังนั้นการอ่านจึงมีความหมายถึง ความสามารถแปลและเข้าใจ “สาร” 

ระดับการอ่าน 

 ในภาษาไทยมีคำเกี่ยวข้องกับการอ่านอยู่ ๓ คำ ได้แก่ อ่านออก อ่านได้ และอ่านเป็น แต่ละคำ
แสดงระดับของการอ่านท่ีลึกซึ้งต่างกัน ดังนี้ 

 1. อ่านออก เป็นการอ่านระดับต้นเพียงสามารถบอกได้ว่า “สาร” นั้น ประกอบด้วยอะไร เช่น 
บอกได้ว่า คำว่า “บ้าน” ประกอบด้วย อักษร บ-า-น และวรรณยุกต์   ้ แต่ยังไม่เข้าใจความหมายของสาร
นั้น 

 2. อ่านได้ เป็นการอ่านระดับที่สามารถเข้าใจความหมายของ “สาร” คือเข้าใจว่า “บ้าน” 
หมายถึงท่ีอยู่อาศัย 

 3. อ่านเป็น เป็นการอ่านระดับสูง ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และสามารถเข้าใจความหมาย 
“แฝง” ของสารที่อ่านได้ 
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 การ “อ่านเป็น” มีองค์ประกอบ 7 ประการคือ 

 1. ความสามารถในการวิเคราะห์คำ 

 2. ความสามารถในการวิเคราะห์ความหมาย 

 3. ความสามารถในการวิเคราะห์ประโยค 

 4. ความสามารถในการจับใจความ 

 5. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง 

 6. ความสามารถในการวิเคราะห์ความคิด 

 7. ความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้สึก 

กระบวนการของการอ่าน 

 กระบวนการของการอ่านโดยใช้สายตา ประกอบด้วยการมองตัวอักษร การรู้ความหมาย การ
เลือกความหมายที่เหมาะสม และความเข้าใจ “สาร” ดังแผนภูมิ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการอ่าน 

 โดยทั่วไปมนุษย์อ่านด้วยวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 

 1. อ่านเพื่อความรู้ เช่น อ่านข่าวสาร บทความ ตำราวิชาการ เป็นต้น 

เห็น 

รู้ความหมาย 

เลือกความหมายที่เหมาะสม 

เข้าใจ “สาร” 
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 2. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน เช่น อ่านนวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร กวีนิพนธ์ ฯลฯ 

รูปแบบการอ่าน 

 การอ่านสามารถทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการอ่าน เช่น 

 1. การอ่านเพื ่อการค้นหาข้อมูลเฉพาะจุดที่ต้องการ (scanning) การอ่านโดยวิธีนี ้ผู ้อ่านไม่
จำเป็นต้องอ่านข้อความทุกบรรทัดโดยละเอียด  เพียงแต่มุ่งอ่านเฉพาะข้อมูลที่ต้องค้นหาเท่านั้น เช่น การ
อ่านดรรชนีท้ายหนังสือ สารบัญ หรือ การค้นคำในพจนานุกรม 

 2. การอ่านเพ่ือกรองใจความสำคัญ (skimming) เป็นการอ่านข้อความทั้งหมดอย่างคร่าว ๆ โดย
รวดเร็ว เพื่อเลือกเก็บใจความสำคัญ 

 3. การอ่านละเอียด เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น วิเคราะห์ความรู้สึก และวิเคราะห์สาร เป็นการ
อ่านข้อความทั้งหมดโดยละเอียด เพ่ือจับประเด็น แยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น หรือ วินิจสาร การ
อ่านชนิดนี้เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องใช้เวลาและสมาธิ หากอ่านข้ามไปสักคำหนึ่ง วรรคหนึ่ง อาจจะไม่
เข้าใจเนื้อความก็ได้ เมื่ออ่านจบต้องแจกแจงได้ว่าสิ่งใดจริง สิ่งใดเท็จ ข้อใดถูกต้องและข้อใดผิด ถ้าผิดก็
ต้องพิจารณาว่าผิดอย่างไร หากเป็นความคิดเห็นต้องรู้ว่าเป็นความคิดที่เลื่อนลอยหรือมีเหตุผล มีสิ่งใดที่
เราพอจะเชื่อถือได้ หรือเป็นเพียงคำโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น  

ส่วนประกอบของหนังสือ  

 ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของหนังสือจะช่วยให้การอ่านเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น ดังนี้ 

 1. ปกนอก 

 ปกนอก อาจเป็นปกอ่อนหรือปกแข็งก็ได้ ปกทำหน้าที่รักษารูปทรงของหนังสือให้คงทนถาวร ปก
หน้าและปกหลังติดต่อกันโดยมีสันปกช่วยยึด บนปกหน้าจะมีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และอาจมีชื่อหรือ
เครื่องหมายของสำนักพิมพ์ด้วย   

 2. ปกใน 

 หนังสือทุกเล่มจะต้องมีหน้าปกใน เพราะเป็นส่วนที่มีความสำคัญประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ส่วน
ขยายชื่อเรื ่อง ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้แต่งร่วม (ถ้ามี) ชื ่อผู้แปล (ถ้าเป็นหนังสือแปล) ครั้งที่พิมพ์ ปีที ่พิมพ์ 
สำนักพิมพ์ สถานที่ตั้งสำนักพิมพ์ 

 3. หน้าลิขสิทธิ์ 
 หน้าลิขสิทธิ์นี้โดยมากจะอยู่ด้านหลังของหน้าปกใน แสดงจำนวนครั้งที่จดลิขสิทธิ์ เวลาที่จด
ลิขสิทธิ์แต่ละครั้ง ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
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 4. หน้าคำอุทิศ 

 หน้านี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีก็มักจะอยู่ก่อนหน้าคำนำ หน้าคำอุทิศเป็นส่วนที่ผู้เขียนเขียนคำ
อุทิศสั้น ๆ ให้แก่บุคคลที่เคารพรักใคร่ หรือมีอุปการะต่อผู้เขียน เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ เป็นต้น 

 5. หน้าคำนำ 

 เป็นหน้าที่มีความสำคัญมาก ซึ่งผู้อ่านไม่ควรมองข้ามไป  เพราะในหน้าคำนำจะบอกให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือเล ่มนั ้น มีหนังสือบางเล่มไม่ใช้คำว่า “คำนำ” แต่ไปใช้คำว่า             
“คำปรารภ” หรือ “คำชี้แจง” ก็มี 

 6. หน้าสารบัญ 

 สารบัญจะบอกให้ทราบถึงลำดับเนื้อหาของหนังสือในเล่มเป็นบท ๆ มีเลขประจำบท มีชื่อของแต่
ละบท และหน้าของบทนั้น ๆ ปรากฏอยู่ สารบัญยิ่งละเอียดเพียงใด ก็จะช่วยให้ผู้อ่านค้นเรื่องได้ง่าย และ
ได้ทราบถึงรายละเอียดซึ่งเป็นขอบเขตของหนังสือ ตลอดจนการจัดลำดับเนื้อหาของหนังสือมากขึ้นเพียง
นั้น 

 7. ส่วนเนื้อเรื่อง 

 เป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาของหนังสือตั้งแต่หน้าแรกของบทที่ 1 จนหน้าสุดท้ายของบทสุดท้าย ส่วนนี้
เป็นส่วนสำคัญ หนังสือใดที่มีเนื้อหามาก อาจจะแบ่งเป็นตอน แต่ละตอนมักมีหน้าบอกไว้ในสารบัญ 

 8. บรรณานุกรม 

 คือรายชื่อหนังสือ หรือบทความในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่ผู้แต่งหนังสือใช้ประกอบการเขียน
หนังสือเล่มนั้น หรืออาจเป็นรายชื่อที่ผู้แต่งแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม บางแห่งเรียกว่า “เอกสารอ้างอิง” 
บรรณานุกรมจะเรียงลำดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง ตั้งแต่อักษร ก-ฮ บรรณานุกรมมีประโยชน์มาก 
สำหรับผู้อ่านที่ต้องการจะค้นคว้าเพิ่มเติม โดยดูจากรายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์เหล่านั้น 

 9. ดรรชนี 
 คือ หัวข้อย่อย ๆ หรือบัญชีคำที่เก็บมาจากเนื้อเรื่องในหนังสือจัดเรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ 
ภาษาต่างประเทศจะลำดับอักษรจาก A-Z และบอกเลขหน้าในเล่มตามตำแหน่งที่คำนั้น ๆ ปรากฏอยู่ 
ดรรชนีจะช่วยให้ผู้อ่านได้ค้นคว้าหัวข้อย่อย ๆ หรือคำที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

 10. ภาคผนวก 

 คือข้อความที่เขียนเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อขยายส่วนเนื้อเรื ่องให้กระจ่างชัดยิ่งขึ ้น เช่น หนังสือ   
ประวัติศาสตร์ ก็จะมีภาคผนวกลำดับราชสกุลวงศ์ หรือลำดับสำคัญ ๆ ของเหตุการณ์ในประเทศนั้น ๆ 

 11. อภิธานศัพท์ 
 คือคำอธิบายศัพท์ยาก หรือศัพท์เฉพาะในหนังสือเล่มนั ้น โดยนำมารวมอธิบายไว้ด้วยกัน    
อภิธานศัพท์จะเรียงตามลำดับอักษรศัพท์ เป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้อ่าน ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นคว้า
หาความหมายของศัพท์เฉพาะนั้นจากท่ีอ่ืน 



5 
 

 12. เชิงอรรถ 

  คือคำอธิบายคำหรือข้อความที่ยากตอนใดตอนหนึ่งของเรื่องในหน้าหนังสือนั้น ๆ หรือเป็นการ
แสดงเพื่ออ้างถึงหนังสือที่ได้อาศัยคัดลอกข้อความนำมาอ้างในการเขียน ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู ้อ่านเข้า
ใจความตอนนั้น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คำหรือข้อความใดที่ผู้เขียนต้องการทำเชิงอรรถ ก็จะใส่ตัวเลขหรือทำ
เป็นเครื่องหมาย * กำกับไว้ 

การฝึกทักษะการอ่าน 

 การอ่านอย่างมีทักษะ คือ การอ่านข้อความและเข้าใจ “สาร” และอ่านได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งผู้อ่าน
จะต้องอ่านอย่างสม่ำเสมอและอ่านอย่างถูกวิธี อันประกอบด้วย 

 1. การใช้สายตา 

 2. การแบ่งวรรคตอน 

 1. การใช้สายตา มีองค์ประกอบของการใช้สายตาในการอ่านอยู่ 4 ประการ คือ 

  1.1 การจับสายตา (Fixation) คือ การที่สายตาจับอยู่ที่ข้อความเป็นจุด ๆ หรือเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ๆ ผู้อ่านจะต้องใช้สายตาจ้องดูตัวอักษรที่อ่านนั้นอย่างมีสมาธิ ใช้สายตาจับที่ตัวอักษรแต่ละช่วง  
ช่วงละประมาณ 5-6 คำโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย แล้วเคลื่อนสายตาต่อไปล่วงหน้าโดยพยายามฝึกให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
  1.2 ช่วงกวาดสายตา (Eye span) คือ การเคลื่อนสายตาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
เคลื่อนจากคำต้นวรรคไปยังท้ายวรรค ต้องพยายามใช้สายตาเคลื่อนที่ไปบนตัวอักษรที่อ่านให้รวดเร็วที่สุด 
โดยจับตาอยู่ที่ก่ึงกลางหน้ากระดาษหรือข้อความที่อ่าน แล้วเคลื่อนสายตาไปโดยรวดเร็ว อย่าหยุดอยู่ในที่
ใดที่หนึ่งนานเกินไป ใช้สายตากวาดไปตามตัวอักษรโดยไม่ต้องส่ายหน้าตามไปด้วย 
  1.3 การย้อนสายตากลับ (Regression)  
  1.4 การเปลี่ยนบรรทัด (Back sweep) 

 ผู้มีทักษะการอ่าน จะมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 - มีจุดจับสายตาน้อยในแต่ละบรรทัด 
 - มีช่วงสายตากว้าง 
 - มีการย้อนสายตากลับน้อยหรือไม่มีเลย 
 - เปลี่ยนบรรทัดได้แม่นยำ 

 2. การแบ่งวรรคตอน 

 การแบ่งวรรคตอนในการอ่านสัมพันธ์กับการจับสายตา และช่วงกวาดสายตา การอ่านโดยแบ่ง
วรรคตอนเป็นหน่วยวลี หรือหน่วยประโยค จะช่วยลดจุดจับสายตาและขยายช่วงสายตา ทำให้สามารถ
อ่านได้รวดเร็วกว่าการอ่านทีละคำ ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้ 
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 ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด 

 จัดเคารพนับถือครูอาจารย์แห่งวิทยาลัยครูและเทิดทูนเกียรติ 
 แห่งวิทยาลัยครูสืบไป 
 

 อ่านแบ่งวรรคตอนเป็นคำ ๆ 

 ข้าพเจ้า จัก รักษา ไว้ ซึ่ง ศักดิ์ และ สิทธิ์ แห่ง ปริญญา โดย เคร่งครัด 

 จัก เคารพ นับถือ ครู อาจารย์ แห่ง วิทยาลัย ครู และ เทิดทูน เกียรติ 
 แห่ง วิทยาลัย ครู สืบ ไป 

 อ่านแบ่งวรรคตอนท้ายกลุ่มคำ 

 ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์ แห่งปริญญา โดยเคร่งครัด 

 จักเคารพนับถือ ครูอาจารย์ แห่งวิทยาลัยครู และเทิดทูนเกียรติ 
 แห่งวิทยาลัยครู สืบไป 
 

 อ่านแบ่งวรรคตอนท้ายประโยค 

 ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ซึ ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด / จักเคารพนับถือครูอาจารย์    
 แห่งวิทยาลัยครู / และเทิดทูนเกียรติแห่งวิทยาลัยครูสืบไป 

 จากตัวอย่างจะเห็นว่ายิ่งวรรคตอนในการอ่านถี่เท่าใด ก็ยิ่งเสียเวลาในการอ่านมากขึ้นเท่านั้น 
ผู้อ่านจึงควรฝึกอ่านแบ่งวรรคตอนท้ายกลุ่มคำหรือท้ายประโยค โดยอาศัยการกวาดสายตาตลอดบรรทัด
อย่างรวดเร็ว แทนการแบ่งวรรคตอนท้ายคำ 

 การฝึกทักษะการอ่านจึงประกอบด้วย 

 1. การฝึกกวาดสายตาตลอดบรรทัดอย่างรวดเร็ว 

 2. การฝึกเปลี่ยนบรรทัดให้แม่นยำ ทำได้โดยใช้กระดาษหรือไม้บรรทัดทึบแสงปิดข้อความที่อยู่
บรรทัดถัดไป แล้วค่อย ๆ เลื่อนออกทีละบรรทัดเมื่อการอ่านบรรทัดต้นจบ ฝึกบ่อย ๆ จนการเปลี่ยน
บรรทัดแม่นยำไม่อ่านข้ามบรรทัด 

 3. การฝึกแบ่งวรรคตอนท้ายประโยค 

หลักพ้ืนฐานในการอ่านหนังสือทั่วไป 

 หลักพื้นฐานในการอ่านหนังสือทั่วไปในที่นี ้กำหนดขึ้นอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้ใช้กับงานเขียน
ประเภทใดก็ได้ และเป็นหลักที่มิได้กำหนดขึ้นให้ใช้อย่างตายตัว หากเป็นการชี้แนะแนวทางให้เป็นลำดับ
ขั้น ดังนี้ 
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 1. วางเป้าหมาย 

 ผู้อ่านควรกำหนดเป้าหมายในการหนังสือหรืองานเขียนชิ้นหนึ่ง ๆ ให้แน่นอนทั้งนี้เพื่อจะได้บังคับ
สมองและจิตใจได้ว่า จะใช้ความตั้งใจหรือความพยายามในการอ่านระดับไหน เช่น 

 - ต้องการเพียงอ่านรู้เรื่องราว 

 - ต้องการถึงข้ันแสดงความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งที่ตนได้อ่าน 

 - ต้องการถึงขนาดจดจำสาระสำคัญต่าง ๆ ได้ด้วย 

 2. สำรวจข้อมูล 

 ผู้อ่านควรให้ความสนใจข้อมูลหรือความรู้ในด้านที่เกี่ยวกับผู้เขียน เวลาที่เขียนขึ้น เวลาที่จัดพิมพ์ 
จำนวนครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้นับเป็นภูมิหลังของหนังสือที่จะเสริมให้ผู้อ่านมีความรู้ 
ความเข้าใจในความเป็นมาของหนังสือเล่มหนึ่ง ๆ 

 3. สังเกตส่วนประกอบ 

 ไม่ว ่าจะอ่านหนังสือประเภทใดและมีความหมายอย่างไร ผู ้อ่านควรรู ้ว ่าหนังสือนั ้น ๆ มี
ส่วนประกอบต่าง ๆ อะไรบ้าง  

 การพลิกอ่านส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนังสืออย่างรวดเร็ว ทำให้เราพอทราบว่า หนังสือนั้นมี
แนวเรื่องอย่างไร เช่น 

 คำนำหรือบทนำของหนังสือ ทำให้เราได้รับรู้จุดมุ่งหมายโดยตรงของผู้เขียนหรือผู้จัดพิมพ์ ทั้งยัง
ทำให้ทราบแนวโน้มของหนังสือเล่มนั้นอย่างแน่ชัด เช่น เพื่อเผยแพร่วิชาการ เสนอปัญหา หรือเพ่ือ
แก้ปัญหา เป็นต้น 

 สารบัญ ทำให้เรามองเห็นสาระสำคัญของหนังสือ เห็นหัวข้อปรากฏเรียงเป็นลำดับอยู่ที่สารบัญ 

 ดัชนี / ดรรชนี หนังสือบางเล่มจะจัดทำดัชนีไว้ท้ายเล่ม ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่า 
รายละเอียดสำคัญว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ ปรากฏอยู่ในส่วนใดของหนังสือบ้าง  

 ภาคผนวก เป็นส่วนที่ให้ความรู้ประกอบในประเด็นที่ผู้จัดทำหนังสือเห็นว่าน่าสนใจ 

 4. อ่านอย่างมีสมาธิ 

 เมื่อวางเป้าหมายในการอ่าน สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่อ่าน และสังเกตส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของหนังสือนั้น ๆ แล้ว ก็เริ่มอ่านเนื้อหาของหนังสือนั้น ๆ ได้ โดยกำหนดใจให้แน่วแน่ พยายามอย่าปล่อย
จิตใจให้ฟุ้งซ่านไปเรื่องอ่ืน  ทำใจให้มีสมาธิ เพราะสมาธิจะทำให้ความคิดของผู้เขียนและผู้อ่านซึบซาบเข้า
สู่สมองอย่างมีระเบียบ การอ่านอย่างมีสมาธิแน่วแน่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังอ่านอะไร เพ่ืออะไร จะมีผล
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ให้กระแสความนึกคิดอยู่ในความทรงจำได้เป็นระยะเวลานาน ๆ ทั้งยังทำให้เป็นคนที่มีความจำดีไปโดย
อัตโนมัติ และมีจิตใจสงบผ่องใสอยู่เสมอ 

 5. ตั้งคำถามทบทวน 

 ในขณะที่อ่าน หากผู้อ่านตั้งคำถามทบทวนสิ่งที่ตนอ่านอยู่ทุกระยะ เช่น ใครทำ อะไร ที่ไหน 
เมื่อไร และที่สำคัญที่สุด คือ ทำไม แล้วพยายามให้คำตอบตัวเองตลอดเวลา จะทำให้เรารู้จักอ่านอย่างมี
จุดหมาย คือ อ่านเรื่องเพื่อค้นหาคำตอบ มิใช่อ่านอย่างเคว้งคว้าง ในแง่ของการอ่านเพื่อการศึกษาก็จะมี
ผลดีอย่างมาก คือ เป็นการเดาข้อสอบหรือฝึกตอบข้อสอบไปในตัว 

ขั้นตอนความสามารถในการอ่าน 

 ชลธิรา สัตยาวัฒนา ได้กล่าวถึงขั ้นตอนของความสามารถในการอ่านไว้ว ่า ขั ้นตอนของ
ความสามารถในการอ่านอาจแยกออกได้เป็น 4 ขั้น 

 ขั ้นที ่ 1 คือ อ่านจับความให้เป็น อ่านอย่างเข้าใจ และเข้าถึงรสระดับลึก ๆ ได้ ทั ้งในแง่
แนวความคิด ทัศนคติ จุดมุ่งหมาย และอารมณ์ 

 ขั้นที่ 2 คือ อ่านแล้วสามารถแสดงความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอดออกมาให้ผู ้อื ่นรับรู้ได้ วิธีการ
ถ่ายทอดมีทั้งวิธีการพูดและวิธีการเขียน บันไดข้ันนี้ค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับการฝึกฝน คือ 

 - อ่านแล้ว เข้าใจแล้ว เข้าถึงแล้ว ต้องรู้จักพินิจพิจารณา ต้องรู้จักไตร่ตรอง ต้องรู้จักแยกแยะ
แนวความคิดว่าน่าสนใจหรือไม่  

 - แล้วฝึกหัดถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาตามแนวถนัดของตนเอง 

 - ควรฝึกแสดงออกมาอย่างมีระเบียบ มีข้ันตอน อาจมีทั้งคล้อยตามและขัดแย้ง  

 - ที่สำคัญควรเตรียมหาเหตุผลไว้ตอบรับความคิดเห็นของตนเองให้มีน้ำหนัก 

 ขั้นที่ 3 คือ ลักษณะความสามารถในการอ่านหนังสือที่ผู้อ่านจะสังเกตแนวการเขียนของผู้แต่งได้ 
พร้อม ๆ กับที่อ่านจับใจความและรับรสต่าง ๆ ผู้อ่านจึงต้องมีประสบการณ์การอ่านมาก และฝึกฝนได้ดังนี้ 

 - ฝึกอ่านโดยการเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับงานเขียนชิ้นอ่ืน ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานของ
นักเขียนคนอื่น ๆ หรือของนักเขียนคนเดียวกัน  

 - ลองพิจารณาวิธีแสดงความคิดเห็น สังเกตท่าทีการแสดงออก  

 - วิเคราะห์สำนวนภาษาหรือโวหารที่ใช้มากและใช้บ่อยจนเป็นที่น่าสังเกต 

 - ถ้าเป็นเรื่องสั้นหรือนวนิยาย อาจจะสังเกตฉาก สถานที่ แนวเรื่อง ลักษณะของตัวละคร หรือ
แนวความคิดตลอดจนวิธีดำเนินเรื่อง การเปิดเรื่อง ปิดเรื่อง 



9 
 

 - เมื่ออ่านแล้ว อาจลองแสดงข้อสังเกตออกมาแลกเปลี่ยนทรรศนะกับนักอ่านคนอ่ืน ๆ อาจทำให้
อ่านหนังสือมีรสชาติมากกว่าเดิม 

 ขั้นที่ 4 การอ่านที่สามารถวิพากษ์ หรือประเมินค่าของงานเขียนได้อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ มี
แนวคิดที่น่ารับฟัง น่าใคร่ครวญ  ผู้อ่านจึงต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลา และต้อง
สังเกตแนวการเขียน ศิลปะการประพันธ์ แล้วประเมินคุณค่าของงานเขียนด้วยความยุติธรรม  

 

ประเภทของงานเขียน 

 การแบ่งประเภทของงานเขียนจำแนกได้หลายวิธี ที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไปแบ่งเป็น 

 1. ร้อยแก้ว 

 2. ร้อยกรอง 

1. ร้อยแก้ว 

 คำว่า “ร้อยแก้ว” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2525 : 671) ได้ให้ความหมายว่า   
“ร้อยแก้ว น. ความเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย” 

 ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2528 : 5) ได้อธิบายความหมายของร้อยแก้วไว้ว่า ร้อยแก้ว หมายถึง บท
ประพันธ์ที่เรียบเรียงตามภาษาที่ใช้เขียน หรือพูดทั่วไป ภาษาที่ใช้สำหรับร้อยแก้วไม่มีการบังคับสัมผัส 
หรือกำหนดจำนวนคำ  เป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเป็นสำคัญ 

 วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ในที่นี้จำแนกโดยพิจารณาจากจุดมุ่งหมายในการแต่ง แบ่งได้เป็ น 
บันเทิงคดี และสารคดี 

 1.1 บันเทิงคดี  

 บันเทิงคดี (Fiction) หมายถึง เรื ่องที ่เขียนขึ ้นโดยมีจุดมุ ่งหมายที ่จะให้ความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินอารมณ์เป็นสำคัญ  เป็นเรื่องที่สมมุติขึ้น หรือใช้จินตนาการสร้างสรรค์ขึ้น โดยยึดหลักความ
สมจริงมากที่สุด  

 ประเภทของบันเทิงคดี ที่ควรรู้จักมีดังนี้ 

 - เรื่องสั้น 

 - นวนิยาย 

 - บทละคร 
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 เรื ่องสั ้น (short-story) เป็นบันเทิงคดีประเภทเรื ่องเล่าใช้คำน้อย ดำเนินเรื ่องรวดเร็ว มี
จุดมุ่งหมายหลักหรือแก่นเรื่องเพียงอย่างเดียว นิยมให้มีตัวละครน้อย ใช้ฉากและเวลาจำกัด (สมพร มันตะ
สูตร, 2525 : 57) 

 ลักษณะของเรื่องสั้น ได้กล่าวถึงลักษณะของเรื่องสั้นไว้ ดังนี้ 

 1. มีโครงเรื่อง  

 2. มีจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวและมีผลอย่างเดียว 

 3. ใช้เวลาน้อย 

 4. ใช้ตัวละครน้อย 

 5. มีขนาดสั้น 

 องค์ประกอบของเรื่องสั้น 

 องค์ประกอบของเรื่องสั้นคือส่วนต่าง ๆ ที่มาประกอบกันขึ้นเป็นเรื่องสั้น แบ่งได้ 4 ประการ ดังนี้ 

 1. แก่นเรื่องหรือแนวคิด (theme) ได้แก่ แนวความคิดหรือจุดสำคัญของเรื่อง ซึ่งปรากฏอยู่ตั้งแต่
ต้นจนจบเรื่อง เป็นสิ่งเชื่อมโยงเรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกัน 

 2. โครงเรื่อง (plot) คือ เค้าโครงของพฤติกรรมหรือเหตุการณ์เพื่อเป็นแนวให้เรื่องดำเนินไป 
ตามลำดับ ส่วนสำคัญในการสร้างโครงเรื่องมี 3 ส่วน คือ 

  2.1 การเปิดเรื่องหรือเริ่มเรื่อง คือ จุดเริ่มต้นของเรื่องหรือเป็นตอนเรียกร้องความสนใจ
ของผู้อ่านให้ติดตามเรื่องราวต่อไป การเปิดเรื่องสามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น วิธีบรรยาย การสร้างนาฏการ 
การใช้บทสนทนา เป็นต้น 

  ตัวอย่าง การเปิดเรื่องด้วยวิธีการบรรยาย  

  “ที่ดินสิบไร่ตรงหน้าก้านพลู สวยด้วยผืนน้ำกว้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ 
 ขนานไปกับแนวคลองอันเต็มฟ่องไปด้วยผักตบชวา คลองไม่ค่อยสะอาดอย่างที่วาดหวัง 
 มีทั้งกระป๋องเปล่า ผักหญ้า เศษไม้ที่เป็นขยะลอยตามน้ำมาเรื่อย ๆ บางที่ก็มีคราบน้ำมัน
 เป็นแพ สุดแท้แต่ใครจะทิ้งอะไรก็ทิ้งอย่างเคยมือ เป็นเช่นนี้มาจนติดเป็นนิสัย” 

  2.2 การดำเนินเรื่อง เป็นขั้นตอนที่สืบเนื่องจากการเปิดเรื่องเป็นระยะที่จะต้องทำให้
เรื่องคลี่คลาย และดำเนินต่อไปยังจุดมุ่งหมายของเรื่อง ในการดำเนินเรื่องนี้ จะต้องดึงความสนใจของ
ผู้อ่านไว้ให้ได้ โดยสร้างให้มีความขัดแย้งที่เร้าใจ สร้างอุปสรรคปัญหาชวนให้ติดตาม ผสมผสานกับการใช้
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กลวิธีการเล่าเรื่อง เช่น วิธีการเล่าเรื่องตามลำดับเวลา วิธีเล่าเรื่องย้อนหลัง เล่าเหตุการณ์ที่เกิดต่างสถานที่
สลับกันไปมา เป็นต้น 

  2.3 การปิดเรื่อง คือ การจบข้อความสำคัญของเรื่องซึ่งมักจะเป็นช่วงที่แสดงผลของ
ปัญหา และข้อขัดแย้ง การจบเรื่องอาจทำได้หลายวิธี เช่น จบแบบพลิกความคาดหมาย จบแบบโศกเศร้า 
จบแบบมีความสุขสมหวัง 

 3. ตัวละคร หมายถึง ผู้ประกอบพฤติกรรมตามเหตุการณ์ในเรื่อง หรือผู้ที่รับผลจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นตามโครงเรื่องลักษณะของตัวละครที่ดีต้องมีลักษณะสมจริง ในเรื่องสั้นการสร้างลักษณะนิสัยตัว
ละครจะไม่แสดงให้ผู้อ่านได้เห็นเด่นชัดทุกแง่มุม แต่จะแสดงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเท่านั้น การ
แสดงลักษณะนิสัยของตัวละคร อาจใช้วิธีบรรยายหรือใช้บทสนทนาก็ได้ 

 4. ฉากและบรรยากาศ หมายถึง สถานที ่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามเนื ้อเรื ่องและรวมถึง
รายละเอียดที่ก่อให้เกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นพลังให้เกิดพฤติกรรมตามโครงเรื่อง ฉากที่ดีจะ
ทำให้เรื่องสั้นมีสีสันงดงาม ได้บรรยากาศที่สมจริง 

  ตัวอย่าง 

  “ไฟน้อยแรงเทียนยังคงเปิดอยู่ ภายนอกหน้าต่าง แผ่นฟ้าเริ่มปรากฏสีเทามัว ๆ 
 เหมือนแก้วมุกดา แลเห็นเงาดำของต้นมะพร้าวเป็นรูปเป็นร่างอยู่รางๆ คนในบ้านคงจะ 
 ตื่นกันแล้ว กลิ่นควันไฟและกลิ่นข้าวจากครัวโชยมาถึงในห้อง แต่ว่าห้องนอนของคุณย่า
 ยังคงเงียบสงัดเหมือนไม่มีคนอยู่...เงียบและวังเวงอย่างประหลาด 

  ทับทิมเพ่งมองดวงหน้าของคุณย่าในแสงอ่อน ๆ ยามเช้ามืดดวงหน้านั้นผิด
 แปลกไปจากเมื่อคืน จนหล่อนต้องด้วยความอัศจรรย์ใจ ไม่มีริ้วรอยความเหน็ดเหนื่อย
 ซูบเซียวอย่างเดิมอีก หากมีแต่ความสงบ...สงบนิ่ง ดูอิ่มเอิบอย่างประหลาด เหมือนกับ
 คุณย่าได้ละทิ้งทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวลได้ในนาทีสุดท้าย ก่อนวิญญาณของท่านออกจาก
 ร่างและล่องลอยขึ้นสู่แสงเงินแสงทองของยามเช้า ซึ่งเริ่มเรื่อเรืองขึ้นทีละน้อยทางทิศ
 ตะวันออก” 

 นวนิยาย (Novel) นวนิยายคือเรื่องเล่าขนาดยาวเกี่ยวกับบุคคลที่สมมุติขึ้นมา  

 องค์ประกอบของนวนิยาย 

 เป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีเช่นเดียวกับเรื ่องสั ้น  แต่มีความแตกต่างกันในส่วนของ
รายละเอียดบางประการ ดังนี้ 
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 1. โครงเรื่อง ในนวนิยายจะมีโครงเรื่องแสดงวัตถุประสงค์และผลของเรื่องหลายอย่าง จะมีขนาด
ยาว มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในเรื่องและเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันสลับซับซ้อน ดังนั้นโครง
เรื่องในนวนิยายจึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

  โครงเรื่องใหญ่ (main plot) คือแนวที่ผู้ประพันธ์ต้องการให้เรื่องดำเนินไปต้องมีการผูก
ปมเรื่องให้ซับซ้อน และคลี่คลายเงื่อนปมเหล่านี้ในตอนจบ 

  โครงเรื่องย่อย (sub plot) คือเรื่องหรือความขัดแย้งย่อย ๆ ที่แทรกปนอยู่ในโครงเรื่อง
ใหญ่มีความสำคัญน้อยกว่าแต่เป็นส่วนที่เพ่ิมความสนุกสนานแก่เนื้อเรื่อง 

 2. ตัวละคร เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของนวนิยาย นวนิยายจะมีตัวละครจำนวน
เท่าใดก็ได้ไม่จำกัด แต่ตัวละครทุกตัวต้องมีบทสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

  ตัวละครเอก คือ ตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินเรื่องโดยตลอด 

  ตัวละครรอง คือตัวละครที่มีบทบาทในฐานะเป็นส่วนประกอบของการดำเนินเรื่อง ซึ่งมี
ส่วนเสริมเนื้อเรื่องและตัวละครสำคัญให้เด่นขึ้น 

 3. ฉาก (Setting) ฉากในนวนิยายนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ช่วยให้นวนิยายดำเนินเรื่องไปได้
อย่างสมจริงและมีรสชาติ  ในนวนิยายมักจะพรรณนาฉากละเอียดลออทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ระยะเวลา 
สภาพแวดล้อมทางสังคม 

 4. บทสนทนา (Dialouge) หมายถึงถ้อยคำในการพูดคุยกันระหว่างตัวละครเป็นส่วนที่ทำให้    
นวนิยายมีลักษณะคล้ายความจริงมาก บทเจรจาที่ดีต้องง่ายและเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของตัวละคร 

 บทละคร เป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีอีกประการหนึ่ง ซึ่งพอจะสรุปองค์ประกอบของบท
ละครได้ ดังนี้ 

 1. โครงเรื่อง 

 2. ตัวละคร 

 3. ฉาก 

 4. บทสนทนา 

 บทละครจะดำเนินเรื ่องด้วยบทสนทนาของตัวละครซึ ่งผู ้แต่งจะต้องใช้ภาษากระชับรัดกุม
เหมาะสมกับลักษณะนิสัยของตัวละครและช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ชมเข้าใจเนื้อเรื่อง เวลา สถานที่ เหตุการณ์
และความเป็นไปของละคร เดิมบทละครเขียนขึ้นเพื่อใช้แสดงจึงต้องให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการ
จัดการแสดง เช่น ฉาก แสง สี เป็นต้น แต่ปัจจุบันมีนักเขียนบางคนที่เขียนบทละครพูดไว้สำหรับอ่านเพ่ือ
ความเพลิดเพลิน โดยมิได้มุ่งหมายจะให้ไปใช้แสดงจริง ๆ 
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 สารคดี  

 สารคดี (Non-Fiction) หมายถึงเรื่องที่เขียนขึ้นเพ่ือมุ่งที่จะให้ความรู้ ความคิด และความกระจ่าง
แจ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่ผู้อ่านเป็นสำคัญยิ่งกว่าจะให้ความสนุกสนาน เช่น บทความ สารคดีวิชาการ 
จดหมายเหตุ ดังตัวอย่าง 

 ความเรียง (Essay) หมายถึง สารคดีประเภทให้ความรู้ ความคิดและความจริงที่มีหลักฐาน มุ่ง
แสดงข้อคิดมากกว่าความรู้และให้เพลิดเพลินไปด้วยในเวลาเดียวกัน 

 บทความ (Article) เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่มีเรื ่องราวจากความเป็นจริงโดยมีการอ้างอิงถึง
แหล่งข้อมูล ที่สำคัญคือต้องมีการเสนอข้อคิดเห็นของผู้เขียนลงไปด้วย ภาษาที่ใช้เขียนบทความควรจะ
กระชับและเป็นทางการ 

 สารคดีท่องเที่ยว คือ ข้อเขียนที่บันทึกเรื่องราวจากการที่ผู้เขียนได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
กล่าวถึงสิ่งที่ตนได้พบเห็นในขณะเดินทาง ลักษณะการเขียนจะมุ่งให้ความรู้แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับสภาพท้องถิ่น 
ความเป็นอยู่ของผู้คน ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เกร็ดตำนานของเมืองหรือสถานที่ท่ีเขียนถึง 

 สารคดีชีวประวัติ คือ ข้อเขียนที่บันทึกพฤติกรรมของบุคคล โดยมุ่งที่จะให้เป็นภาพวาดที่มีชีวิต 
น่าสนใจ 

 สารคดีเบื้องหลังข่าว คือ งานเขียน ประเภทความเรียงที่ค้นคว้ารายละเอียดของข่าวที่น่าสนใจมา
เพ่ิมเติมและเขียนใหม่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การเขียนมักไม่ถือเวลาเป็นสำคัญนัก หากได้ข้อมูลที่น่าสนใจมา
เพ่ิมเติมเมื่อไรก็อาจนำมาเขียนได้ แม้ว่าข่าวนั้นจะเกิดมานานแล้วก็ตาม 

 จดหมายเหตุ คือ บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ แต่เดิมจดหมายเหตุ หมายถึง 
เอกสารสำคัญของทางราชการ ต่อมาหมายรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ และเอกชนที่บันทึก
เรื่องราวที่น่ารู้ต่าง ๆ โดยเขียนเฉาพะข้อเท็จจริงในวงศ์ตระกูล วงการธุรกิจการค้า และเรื่องราวของสังคม
ต่าง ๆ จดหมายเหตุมักจะบันทึกเรื่องของสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆตลอดจน
เรื่องราวทางเศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ 

 อนุทิน คือ บันทึกเรื่องราวของบุคคล แต่เดิมนิยมเขียนเรื่องเฉพาะตนและไม่เปิดเผย ต่อมาได้มี
การนำอนุทินออกเผยแพร่ภายหลังเจ้าของเสียชีวิตแล้ว และอนุทินบางเล่มได้รับความสนใ จอย่าง
กว้างขวาง การบันทึกอนุทินมักจะเขียนเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และเหตุการณ์ที่ได้
เกี่ยวพัน การแสดงทัศนะต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว เพราะมิได้มีจุดมุ่งหมายเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
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2. ร้อยกรอง 

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2525 ให้ความหมายของคำ “ร้อยกรอง” ไว้ว่า สอดผูกให้
ติดต่อกัน ประดิษฐ์ทำ แต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ ร้อยและเย็บดอกไม้ให้เป็นรูปต่าง ๆ  

 “ร้อยกรอง” เป็นคำที ่สำนักวัฒนธรรมทางวรรณกรรมซึ ่งตั ้งชื ่อเมื ่อ พ.ศ. 2485 ใช้เร ียก
วรรณกรรมที่มีลักษณะบังคับในการแต่งหรือมีการกำหนดคณะ โดยใช้เรียกคู่ไปกับคำว่า “ร้อยแก้ว” 
(ประทีป เหมือนนิล, 2519: 152) 

 ร้อยกรองมีความหมายเหมือนกับ “poetry” ในภาษาอังกฤษ ได้แก่ ข้อความที่มีการจำกัด
จำนวนคำหรือพยางค์ จำกัดความยาว มีการกำหนดเสียงสูงต่ำ หนักเบา สั้นยาว และกำหนดสัมผัส 
จังหวะไว้อย่างแน่นอน ซึ่งหมายรวมถึงลักษณะร้อยกรองแบบต่าง ๆ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย 
บทเห่ ลำนำ ฯลฯ และกลอนเปล่า ซึ่งเป็นร้อยกรองอิสระก็น่าจะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย  

 คำที่มักใช้ในความหมายเช่นเดียวกับร้อยกรองคำหนึ่งก็คือ “กวีนิพนธ์” ซึ่งในพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมาย “กวีนิพนธ์” ไว้ว่า “คำประพันธ์ที่กวีแต่งข้ึน” (2523 : 64) 

 ชลธิรา กลัดอยู่  ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “กวีนิพนธ์” ว่า กวีนิพนธ์ หมายถึง บทร้อยกรอง
ที่สุนทรทั้งภาษาและความคิด กวีนิพนธ์จะต้องเป็นบทร้อยกรองที่แต่งขึ้นอย่า งมีศิลปะและมีการสื่อสาร
บางประการให้แก่ผู้อ่าน ศิลปะในกวีนิพนธ์หมายถึง การสร้างสรรค์ความหมายด้วยตัวอักษร เสียง จังหวะ
หรือลำนำ และมีถ้อยคำสื่อสาร หรือเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่งบางอย่าง ก่อให้ผู้อ่านนึกเห็นภาพได้อย่าง
สวยงาม  มีจินตนาการที่กว้างไกล มีความรู ้สึกสะเทือนใจที ่เข้มข้นและลึกซึ ้ง มิใช่แต่งถูกต้องตาม        
ฉันทลักษณ์อย่างเดียว (2519:163-165) 

 สุภาพร มากแจ้ง ได้สรุปคุณสมบัติของกวีนิพนธ์ได้ดังนี้ (2532:3) 

 1. กวีนิพนธ์เป็นงานของกวี 

 2. กวีนิพนธ์เป็นร้อยกรองหรืองานเขียนที่มีวรรณศิลป์ เร้าให้สะเทือนอารมณ์ได้เช่นเดียวกับ   
ร้อยกรอง 

 ร้อยกรองจำแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ 

 1. โคลง 

 2. ฉันท ์

 3. กาพย์  

 4. กลอน 
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 5. ร่าย 

การประเมินค่าของงานเขียน 

 ลักษณะงานเขียนที่ดี 

 งานเขียนที่ดี คือ เรื่องที่อ่านแล้วคุ้มค่าบำรุงสติปัญญาแก่ผู้อ่าน ลักษณะของงานเขียนที่ดีควรมี
ลักษณะดังนี้ 

 1. มีเอกภาพ 

 2. มีสัมพันธภาพ 

 3. มีสารัตถภาพ 

 4. มีความกระจ่างแจ้ง 

 5. มีแง่มุมที่คงที่ 

 6. มีความน่าสนใจติดตาม 

 1. มีเอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเนื้อความ กล่าวคือ การเขียนเรื่องใดก็
ตาม ต้องมีใจความหรือมีจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียว ผู้เขียนจะต้องเขียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
หากจะมีการอธิบายขยายความก็ต้องเป็นไปเพื่อขยายใจความสำคัญนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 2. มีสัมพันธภาพ หมายถึง มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันไปทุก ๆ อนุเฉท แต่ละ  
อนุเฉทจะต้องมีความเก่ียวโยงส่งทอดถึงกันตามลำดับไม่มีขาดตอน 

 3. มีสารัตถภาพ คือ การเน้นใจความที่สำคัญ ความใดท่ีสนับสนุนเนื้อเรื่องให้เด่นชัด จะต้องให้มี
เนื้อที่มาก ส่วนที่เป็นพลความต้องกล่าวแต่น้อยเพื่อไม่ให้แย่งที่ของข้อความสำคัญ ถ้าพูดพลความมาก ที่
เป็นใจความสำคัญกลับพูดน้อย เรียกว่า ขาดสัมพันธภาพ 

 4. มีความกระจ่างแจ้ง การเขียนที่ดีนั้นต้องมีความกระจ่างชัดเจน ไม่คลุมเครือที่ก่อให้เกิดความ
สับสนให้แก่ผู้อ่าน ถ้ามีข้อความใดที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยก็จะต้องอธิบายขยายความให้เข้าใจ
ชัดเจน หรือให้คำจำกัดความที่มีความหมายกระชับรัดกุมท่ีสุด  

 5. มีแง่มุมที่คงที่ หมายถึง การแสดงความคิดในการเขียนที่คงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลา  โดยไม่
เปลี่ยนความคิดใหม่ในงานเขียนที่กำลังเขียนอยู่   

 6. มีความน่าสนใจติดตาม การเขียนที่ชวนให้สนใจติดตามอ่านนั้นผู้เขียนจะต้องมีเทคนิค มี
กลวิธีกระตุ้นให้ผู้อ่านมีความสนใจตั้งแต่ต้นจนจบ และในบางครั้งเมื่ออ่านงานของนักเขียนบางคนจบไป
แล้วงานของเขายังชวนให้ติดตามงานชิ้นอ่ืนๆต่อไป 
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การอ่านออกเสียง 
 การอ่านออกเสียง คือการอ่านหนังสือโดยการที่ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาดัง ๆ ในขณะที่อ่าน โดยมี
จุดมุ่งหมายต่างกันออกไป เช่น เพื่อถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเร้าอารมณ์ผู้ฟัง เพื่อสร้างความบันเทิง 
และเพื่อเพิ่มพูนความพอใจให้แก่บุคคลและสังคม การอ่านออกเสียงในบางโอกาสกระทำเพื่อความมุ่ง
หมายหลายๆ ประการรวมกัน หรือมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น การอ่านประกาศ การรายงาน การแถลง
นโยบาย ซึ่งผู้อ่านออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี  

 การอ่านออกเสียงที่มีประสิทธิภาพอาจจำแนกเป็นข้อที่ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ความถูกต้อง คือ ต้องศึกษาเรื่องคำให้เข้าใจ อ่านให้ถูกต้องตามหลักภาษาและพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และการอ่านคำโดยอนุโลมในบทร้อยกรอง เช่น เคารพอภิวันท์ อ่านว่า เคา-รบ-
อบ-พิ-วัน ฉลองคุณมุลิกา อ่านว่า ฉะ-หลอง-คุน-มุน-ลิ-กา 

 2. ความชัดเจน ได้แก่ การออกเสียงคำต่าง ๆ ให้ชัดถ้อยชัดคำ ออกเสียง ร,ล ตัวควบกล้ำ และ
เสียงวรรณยุกต์ต่าง ๆ ให้ชัดเจน สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ 

 3. การปรับเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อความ ต้องพยายามทำความเข้าใจกับเนื้อความที่อ่านว่า
กล่าวสิ่งใด เหตุการณ์และบรรยากาศของเรื่องเป็นอย่างไร แล้วพยายามอ่านให้ได้เสียงคล้อยตามที่
สัมพันธ์กัน 

 4. การเตรียมตัวล่วงหน้า เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผู้อ่านต้องเตรียมตัวโดยศึกษาบทที่จะอ่านด้ วย
การจัดแบ่งวรรคตอนเนื้อความที่จะอ่าน ต้องฝึกออกเสียงให้ถูกต้องว่า ตอนใดควรใช้น้ำเสียงอย่างใด ใน
กรณีท่ีมีเวลาจำกัด ต้องพยายามศึกษาบทอย่างคร่าวๆ ก่อน เท่าท่ีเวลาจะอำนวย  

 5. การฝึกท่าทาง บุคลิกภาพของผู้อ่านเป็นอีกสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จในการอ่านออกเสียง 
เพราะการวางท่าทางที่ดี เช่น ยืดตัวตรง วางสีหน้าปกติ เงยหน้าขึ้นมองผู้ฟังบ้าง ถือบทที่อ่านด้วยท่าที่
ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยให้ผู้อ่านมั่นใจ และสร้างความชื่นชมให้แก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก 

 การอ่านออกเสียง แบ่งได้ 2 ประเภท  

 1. การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 

 2. การอ่านออกเสียงร้อยกรอง 

1. การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  

 หมายถึง อ่านคำที่เรียงร้อยเป็นข้อความตามภาษาพูดและใช้เสียงธรรมดาให้ถูกต้องชัดเจน  โดย
การลั่นเสียง  และจังหวะเสียงให้เป็นไปตามความนิยม 
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 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 

 1. อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีในภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาที่ยืมมาจากภาษาอื่น ๆ เช่น บาลี 
สันสกฤต เขมร ฯลฯ รวมทั้งคำที่ถูกต้องตามความนิยม โดยอาศัยหลักการอ่านจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานเป็นสำคัญ 

 2. ผู้อ่านต้องมีสมาธิและความม่ันใจในการอ่าน ไม่อ่านผิด อ่านตก อ่านเติม เวลาอ่านต้องควบคุม
สายตาให้ไล่ไปตามตัวอักษรทุกตัวในแต่ละบรรทัดจากซ้ายไปขวาด้วยความเร็วว่องไวและรอบคอบ แล้ว
ย้อนสายตากลับลงไปยังบรรทัดถัดไปอย่างแม่นยำ 

 3. อ่านให้เป็นเสียงพูด โดยเน้นเสียงหนัก เบา สูง ต่ำ ตามลักษณะการพูดโดยทั่วไป 

 4. อ่านให้ดังพอสมควร ไม่ตะโกนหรือแผ่วเบาจนเกินไป ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังเกิดความรำคาญและไม่
สนใจ 

 5. เมื่ออ่านจบย่อหน้าหนึ่งควรผ่อนลมหายใจ และเม่ือขึ้นย่อหน้าใหม่ควรเน้นเสียง และทอดเสียง
ให้ช้าลงกว่าปกติเล็กน้อยเพ่ือดึงความสนใจจากผู้ฟัง จากนั้นจึงใช้ระดับเสียงปกติ 

 6. อ่านให้ถูกจังหวะวรรคตอน ต้องอ่านให้จบคำและได้ใจความ ถ้าเป็นคำยาวหรือคำหลาย
พยางค์ ไม่ควรหยุดกลางคำหรือตัดประโยคจนเสียความ 

 7. รู้จักเน้นคำที่สำคัญและคำที่ต้องการเพ่ือให้เกิดภาพพจน์หรือเกิดจินตภาพตามที่ต้องการ การ
เน้นควรเน้นเฉพาะคำ ไม่ใช่ทั้งวรรค หรือทั้งประโยค เช่น “กลิ่นของดอกไม้นั้น หอมหวนยิ่งกว่ากลิ่นใด ๆ 
ที่เคยได้สัมผัส” 

 8. เมื่ออ่านข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอนกำกับ ควรอ่านให้ถูกต้องตามหลักภาษา เช่น โปรด
เกล้าฯ ต้องอ่านว่า โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม, วันหนึ่ง ๆ อ่านว่า วันหนึ่ง วันหนึ่ง ส่วนคำที่ใช้อักษรย่อ
ต้องอ่านให้เต็มคำ เช่น พ.ศ. อ่านว่า พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด, ผบ.ทบ. อ่านว่า ผู้บัญชาการทหารบก 

 9. การใส่อารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อหา ควรพิจารณาเนื้อความที่อ่านว่าเป็นไปในทางใด เช่น 
ตื่นเต้น โกรธ ผิดหวัง น้อยใจ เศร้าโศก สนุกสนาน ฯลฯ ควรใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะอารมณ์
ตามเนื้อหาในท้องเรื่อง การอ่านนั้นจึงจะชวนฟัง 

2. การอ่านออกเสียงร้อยกรอง 

 คนไทยมีนิสัยเจ้าบทเจ้ากลอนมาตั้งแต่โบราณ ถ้อยคำสำนวนที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เสมอจึงมักมี
เสียงสัมผัสคล้องจองกัน เช่น ก่อร่างสร้างตัว ข้าวยากหมากแพง คดในข้องอในกระดูด จองหองพองขน 
แม้แต่เพลงสำหรับเด็กร้องเล่น เช่น รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน คดข้าวใส่จาน  



18 
 

 ภาษาไทยเป็นภาษาดนตรีมีเอกลักษณะเฉพาะตัว คือ มีเสียงวรรณยุกต์ 5 ระดับ เมือ่นำถ้อยคำ
มาร้อยเรียงเข้าแล้วจะก่อให้เกิดบทร้อยกรองหลายลักษณะ เช่น กาพย์ กลอน โครง ร่าย ฉันท์  

 ในคำประพันธ์ที่มีอยู่นั้น กลอนนับเป็นคำประพันธ์ที่อ่านง่ายที่สุด  แม้จะอ่านง่าย แต่ถ้าอ่านไม่
เป็นก็ทำให้ไม่ไพเราะ กลอนเน้นเรื่องสัมผัสนอกเป็นพิเศษ เมื่ออ่านผู้อ่านต้องเน้นให้ได้สัมผัสนอกที่ถูกต้อง
ชัดเจน 

 การอ่านกลอนสุภาพ 

 กลอน เป็นคำประพันธ์ที่มีจังหวะ ทำนองเฉพาะตัว กลอน 1 บท มี 4 วรรค ได้แก่ วรรคสดับ 
วรรครับ วรรครอง และวรรคส่ง วิธีการอ่านในวรรคสดับและวรรครับ (วรรค 1 และวรรค 2) จะเป็นเสยีง
สูง วรรครับและวรรคส่ง (วรรค 3 และวรรค 4) ลดเสียงลงต่ำ 

 วิธีการอ่านขึ้นต้นบทครั้งแรกอาจหลงเสียง จึงมีข้อแนะนำว่าควรจำแบบคำประพันธ์บทใดบท
หนึ่งเป็นแม่แบบ จะทำให้อ่านตามเสียงได้ถูกต้องไม่หลงเสียง 

 วรรคที่ 1 และ 2 ในการขึ้นต้นเสียงสูงมีข้อแนะนำ คือ ต้องขึ้นสูงให้พอดีกับระดับเสียงของตนเอง 
ถ้าข้ึนมากเกินระดับเสียงของตนจะอ่านได้ไม่ตลอดหรือไม่จบบท  

 การอ่านโคลงส่ีสุภาพ 

 คณะของโคลงส่ีสุภาพ  

 1 บท มี 4 บาท  

 บาท 1, 2, 3 มี 2 วรรค วรรคหน้า 5 วรรคหลัง 2 คำ  

 บาทที่ 4 วรรคหน้า 5 คำ วรรคหลัง 4 คำ 

 ท้ายบาทท่ี 1 และ 3 อาจมีคำสร้อยบาทละ 2 คำ 

 1 บท รวม 30 คำ กรณีมีคำสร้อย 32-34 คำ 

 การแบ่งจังหวะในการอ่านโคลงส่ีสุภาพ 

 จำนวน 5 คำ ของวรรคหน้านั้น แบ่งเป็น 2 จังหวะ หน้าจะ 2 คำ หรือ 3 คำ ก็ได้ ข้อสำคัญอยู่
ตรงที ่ต้องอ่านเก็บคำให้ครบความหมายและต้องไม่ฉีกคำ ซึ ่งอาจทำให้ความหมายของเนื ้อความ
คลาดเคลื่อน 

 ในกรณีที่มีคำสร้อยให้เพิ่มขึ้นอีก 1 จังหวะ วรรคสุดท้ายของบทอ่านติดกัน ไม่เว้นวรรคทั้ง 4 คำ 
ในคำท่ีสองทอดเสียงเชื่อมกับคำท่ี 3 เพื่อความไพเราะ  
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 ทำนองในการอ่านโคลงส่ีสุภาพ 

 1. ในวรรคที่ 1,2 ของบาทท่ี 1 และวรรคที่ 1 ของบาทท่ี 2 อ่านด้วยเสียงปกติธรรมดา 

 2. วรรคที่ 2 ของบาทท่ี 2 ลดเสียงลงต่ำ 

 3. ถ้าคำท้ายวรรคที่ 2 ของบาทที่ 2 เป็นคำที่มีเสียงตรี จะต้องอ่านออกเสียงตรีแท้ ๆ จะไม่อ่าน
ออกเสียงแล้วเลื่อนเป็นเสียงเอก จะทำให้เสียงเพ้ียน 

 4. ในวรรคที่ 1 ของบาทท่ี 3 อ่านเสียงสูง 

 5. ในวรรคที่ 2 ของบาทท่ี 3 อ่านเสียงระดับปกติธรรมดา 

 6. ในวรรคที่ 1,2 ของบาทท่ี 4 อ่านระดับปกติธรรมดา 

 7. ในวรรคสุดท้ายอ่านต่อเนื่องกันทั้งหมดไม่หยุดเว้นวรรค 

 8. ในกรณีที่คำสุดท้ายบาทที่ 1 เป็นเสียงจัตวา ต้องอ่านให้มีระดับเสียงสูงด้วยดังเช่นการอ่าน
กลอน 

 9. ในวรรคสุดท้ายของบทก็เช่นกัน ถ้าคำสุดท้ายเป็นเสียงจัตวา จะต้องอ่านให้มีระดับเสียงสูงขึ้น
เช่นเดียวกับในวรรคสุดท้ายของบาทท่ี 1 



การอ่านและพิจารณาร้อยกรอง 
 
 การพิจารณาวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง คือการอ่านอย่างวิเคราะห์สามารถแยกขอ้ดีขอ้เสียและ
ประเมินค่าของร้อยกรองได ้
 
 ในการพิจารณาร้อยกรอง จะตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 
  1.  รูปแบบการประพนัธ์ 
  2.  ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง 
  3.  ความไพเราะ 
  4.  สาระของเน้ือหา 
 
 1. รูปแบบของการประพันธ์ 
 รูปแบบของการประพนัธ์มี 2 ลกัษณะ คือรูปแบบที่เป็นขอ้บงัคบั เรียกว่า “ฉันทลกัษณ์” กบัรูปแบบ
ที่ไม่ใช่ขอ้บงัคบัแต่นิยมกนัว่าดีงาม และท าตามสืบกนัมา เรียกว่า “ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง”  
 ฉันทลกัษณ์เป็นขอ้บงัคบัในการแต่งค  าประพนัธ์ ถา้ไม่ปฏิบตัิตามถือว่าผิด การพิจารณาวรรณกรรม
ร้อยกรองไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาฉันทลกัษณ์อย่างจริงจงั ผูป้ระพนัธ์จ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผน
อย่างเคร่งครัดอยู่แลว้ 
 
 2. ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง 
 ธรรมเนียมนิยมในการแต่งค  าประพนัธ์ คือกลวิธีหรือศิลปะการแต่งค  าประพนัธ์ที่นิยมและยึดถือสืบ 
ๆ ต่อกันมา บทร้อยกรองที่ไม่สอดคลอ้งกับธรรมเนียมนิยมไม่ถือว่าผิดแต่ก็ไม่ถือว่างามสมบูรณ์ในความ
นิยมของผูอ่้าน ในการพิจารณาร้อยกรองจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาธรรมเนียมนิยมในการแต่งประกอบด้วย
เสมอ  
 ธรรมเนียมนิยมในการแต่งร้อยกรองมีหลายประการ เช่น 
 2.1 ร้อยกรองประเภทละครมีธรรมเนียมในการใช้ค  าบอกฐานะของตวัละคร คือมาจะกล่าวบทไป 
เม่ือนั้น บดันั้น มีธรรมเนียมในการบอกท่าร า ท านองร้อง และเพลงดนตรีก ากบัไวทุ้กตอน 
 2.2 ร้อยกรองนิราศค าโคลงเกือบทุกเร่ือง เร่ิมตน้ด้วยการชมความงาม ความยิ่งใหญ่สมบูรณ์ของ
บา้นเมือง และสรรเสริญกษตัริย ์และตอนฐานนิยมบอกมูลเหตุที่แต่ง วนั เดือน ปีที่แต่ง ช่ือและต าแหน่งของ
ผูแ้ต่ง และมกัปรารภเชิงถ่อมตวัว่ายงัแต่งไม่ดี ส่วนนิราศค ากลอนมกับอกส่ิงเหล่าน้ีไวต้อนทา้ยเร่ือง 
 2.3 โคลงนิยมใช้ค  าท่ีมีน ้าหนกัและมกัเป็นศพัทเ์ก่า นิยมสัมผสัในแบบสัมผสัอกัษร นิยมส าคญัใน
บางแห่ง และนิยมเสียงสูงในทา้ยวรรคสุดทา้ย ส่วนฉันทใ์ชศ้พัทสู์ง ค าโบราณ ค าบาลีสันสกฤต และค าแผลง 



มกัใชแ้ต่งขอ้ความที่เป็นแบบแผนสูงส่งและสง่างาม ส่วนกาพยแ์ละร่ายมีธรรมเนียมคลา้ยฉันท ์ร่ายนิยมแต่ง
ประกอบโครง นอกจากร่ายยาวหรือกลอนเทศน์ส าหรับกลอนนิยมใชค้  าพ้ืน ๆ  
 2.4 ร้อยกรองประเภทมีโครงเร่ืองและตวัละคร เช่น นิทานและบทละคร มกัคิดถึงธรรมเนียมเหมือน 
ๆ กัน คือการวางโครงเร่ืองใหญ่มกัเป็นเร่ืองครอบครัววงศ์ตระกูล ตวัเอกเป็นเจ้าชายไปเล่าเรียนวิชาจนจบ 
เดินทางกลบับา้นเมืองไดพ้บอุปสรรคขวากหนาม พบนางเอกแลว้ต่อสู้จนเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงและจบลง
ดว้ยดี ส่วนการสร้างตวัละครมกัไม่พน้มีฤๅษี เจา้ชาย เจา้หญิง เทวดา สัตวป์ระหลาดหรือไม่ประหลาดต่าง ๆ 
มีขอ้สังเกตว่าตวัเอกฝ่ายหญิงหรือนางเอกมกัเป็นลูกสุดทอ้งของฝ่ายร้ายซ่ึงมกัเป็นยกัษเ์สียดว้ย 
 2.5 ธรรมเนียมในการแทรกบทนิราศ บทตลกขบขนั และบทชมความงาม ซ่ึงอาจเป็นการชมความ
งามของตวัละคร กองทพั ธรรมชาติ หรือบา้นเมืองก็ไดล้งไปในเน้ือเร่ืองแต่ละตอน  
 2.6 ธรรมเนียมการพรรณนาบทอศัจรรยโ์ดยใชสั้ญลกัษณ์ต่าง ๆ 
 ธรรมเนียมในการแต่งร้อยกรองดังกล่าวน้ี ไม่ถือเป็นการลอกเลียนแบบจากของเก่า เพราะกวีรุ่น
หลงัพยายามประยุกตข์องเก่าให้เขา้กบัของใหม่อนัเป็นความคิดของตนเอง เช่น สุนทรภู่ เขียนเร่ืองพระอภยั
มณี ไดแ้สดงความเป็นกวีท่ีมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์ส่วนธรรมเนียมนิยมเป็นเพียงวิธีการเท่านั้น 
 อย่างไรก็ตาม ธรรมเนียมนิยมย่อมมีการเปล่ียนแปลง ในการแต่งร้อยกรองก็เช่นกนั กลวิธีในการ
แต่งบางอย่างอาจซ ้าซากจ าเจในกรอบแบบต่าง ๆ ซ่ึงท าให้ทางผูแ้ต่งและผูอ่้านเบ่ือหน่ายได ้ เมื่อหมดยุคสมยั
หน่ึงแลว้ ธรรมเนียมนิยมนั้น ๆ อาจเปล่ียนแปลงก็ได ้
 แต่ถึงอย่างไร วรรณกรรมที่มีคุณค่า ควรมีลกัษณะสอดคลอ้งผสมผสานระหว่างประดิษฐการ คือ
แนวคิดใหม่กบัธรรมเนียมนิยมเดิม 
 
 3. ความไพเราะ 
 ความไพเราะหรือแง่งามของร้อยกรองอย่างท่ีบางท่านใชอ้ยู่นั้นอาจแยกเป็น 2 ประการคือ ความงาม
จากรสของค า และความงามจากความลึกซ้ึงของขอ้ความ 
 3.1 ความงามจากรสของค า เกิดจากการเลือกใช้ค  าภาษากวีซ่ึงเป็นกลุ่มค าพิเศษ ที่กวีได้เลือกสรร
หรือดดัแปลงส าหรับร้อยกรองโดยเฉพาะ โดยเลือกค าท่ีการสัมผสั ลีลา จงัหวะ การเลียนเสียงธรรมชาติ และ
การเล่นค า 
 นอกจากน้ี ยงัมีลกัษณะท่ีเรียกว่า “กริยานุโลม” คือ การท่ีกวีมีสิทธ์ิท่ีจะตดัเติมค าประพนัธ์ให้ส้ันลง 
เช่น อนุช เป็น นุช อภิรมย ์เป็น ภิรมย ์หรือการใชค้  าซ ้ามากมาย เช่น ธิบดินทร์นรินทร์ป่ินธเรศ ส่วนในดา้น
การออกเสียงก็จ าเป็นตอ้งเช่ือมต่อท านองกลอนแต่ละวรรค เช่น ในวรรคว่า “คิดถึงบาทบพิตรอดิศร” ตอ้ง
อ่านว่า “บอพิดอะดิดสอน” จะอ่านตรง ๆ ตามค าเดิมไม่ได ้หรือในบางกรณีก็มีการสัมผสัเล่ือน เช่น อุ กบั อู 
ไอ กบั อาย ก็ตอ้งช่วยให้การออกเสียงกลมกลืนกนั  
 3.2 ความงานท่ีเกิดจากความลึกซ้ึงของขอ้ความ เกิดจากการใชอุ้ปมาอุปไมย การใชสั้ญลกัษณ์ การ
เสนอภาพพจน์แบบต่าง ๆ ตลอดจนการพรรณนาและการบรรยายที่แจ่มแจง้ชดัเจน จนสามารถแลเห็นภาพ



ตามท่ีพรรณนาหรือบรรยาย ดว้ยการบรรยายให้เห็นนาฏการ หรือให้เกิดความหยัง่เห็น ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ท า
ให้เกิดความงามในร้อยกรองทั้งส้ิน 
 
 4. สาระของเนื้อหา 
 สาระของวรรณกรรม คือประโยชน์อนัเป็นผลพลอยไดท้ี่ผูอ้าจจะพึงได้รับจากการอ่านวรรณกรรม
นอกเหนือจากความบนัเทิงใจ สาระทางเน้ือหาของวรรณกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 

4.1 สาระด้านความคิด คือความคิดท่ีปรากฏในวรรณกรรมอนัเป็นประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดย
ออ้มแก่มนุษยชาติและสังคม เช่น ทรรศนะของผูแ้ต่งท่ีชวนให้ผูอ่้านฉุกคิด เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มี
คติธรรม โดยทวีแสดงออกดว้ยกลวิธีต่าง ๆ  กัน เช่น กล่าวอย่างตรงไปตรงมา โดยการใช้สัญลกัษณ์ กล่าว
เปรียบเทียบและอา้งอุทาหรณ์ 

เร่ืองทศันะของกวีนั้น เปล้ือง ณ นคร แบ่งออก 2 ชนิด คือ 
  4.1.1 สัมพนัทศันะ เป็นทศันะท่ีถือตวัเองเป็นใหญ่ รวมทั้งถือตามโลกดว้ย คุณลกัษณะต่าง 
ๆ เช่น สวย ดี ชั่ว ใกล ้ไกล สุข ทุกข์ ซ่ึงเป็นนามธรรมนั้น ต่างคนต่างเห็นผิดกัน แลว้แต่ฐานะ นิสัยและ
ผลประโยชน์ของตน ทศันะเช่นน้ีจึงไม่ใช่ความจริงแท ้
  4.1.2 วิสุทธิทศันะ คือทศันะที่ถือธรรมเป็นใหญ่ ไม่เอาผลประโยชน์หรือความเขา้ขา้งตน
เขา้มาเกี่ยวขอ้ง กวีใดแสดงวิสุทธิทศันะ กวีนั้นพ่ึงไดร้ับความยกย่องว่าเป็นเยี่ยม และโดยประการฉะน้ีบทกวี
เยี่ยม ๆ จึงเป็นประหน่ึงคติธรรม เพราะกวีน าความจริงในโลกมาสู่สายตาและความคิดของเรา 
 

ประจกัษ ์ประภาพิทยากร ให้ความเห็นว่า ทศันะของกวีหรือกวีทศัน์นั้น คือ การท่ีกวีแสดง
ความคิดเห็นตามแนวนึกคิดของกว ีปกติเม่ือเราเห็นอะไร เราก็แลเห็นรูปร่าง หรือกิริยาอาการต่าง ๆ 
ที่ปรากฏแก่คลองจกัษุ แต่กวีเห็นได้ดว้ยใจและนึกคิด เป็นการเห็นพิเศษนอกเหนือไปจากรูปและ
กิริยา ความนึกคิดนั้นแสดงออกมาในลกัษณะความซ้ึงใจ หรือความงดงามของความหมายท่ีแฝงอยู่ 
หรือในลกัษณะปรัชญาให้เห็นวิสัยของโลกและมนุษย ์เช่น  

  ชมแขคิดใช่หนา้  นวลนาง 
 เดือนต าหนิวงกลาง  ต่ายแตม้ 
 พิมพพ์กัตร์แม่เพญ็ปราง  จกัเปรียบ  ใดเอย 
 ข ากว่าแขไขแยม้   ยิ่งยิ้มอปัสร 

 (นิราศนรินทร์) 
  จะเห็นว่าโครงบทน้ีมีคมข าดว้ยกวีทศัน์ ดวงจนัทร์นั้นเราทุกคนก็มองเห็นกนัมาแลว้ แต่ไม่
สะดุดใจเราจนเกิดจินตนาการอย่างกว ีการศึกษาดา้นกวีทศัน์ช่วยให้เรางอกงามในดา้นความคิดไดอ้ย่างวเิศษ 
อย่างดวงจนัทร์น้ีกวีบางท่านก็เห็นว่างามเหมือนใบหน้าของนางท่ีรัก หรือบางทีก็เห็นว่าหนา้ของนางท่ีรัก
งามกว่า บางท่านก็เปรียบกระต่ายที่ชอบเล่นแสงจนัทร์ ประหน่ึงว่าหลงใหลในแสงจนัทร์เหมือนกบัท่ีหลง



น้องท่ีรัก บางท่านเช่น น.ม.ส. เห็นพิเศษไปกว่านั้นอีกคือ กระต่ายนั้นหลงพระจนัทร์เฉพาะขา้งขึ้นเท่านั้น 
แต่ “น ้าใจขา้เมามึนทั้งขึ้นแรม” 
 
 4.2 สาระด้านหลกัฐานความเป็นจริง หมายถึง การที่ท าให้ผูอ่้านได้ทราบความจริงเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ค่านิยม และทศันะของบุคคลในยุคสมยัของวรรณกรรมนั้น ๆ กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ 
วรรณกรรมในแต่ละยุคสมยัย่อมเป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงสภาพสังคมและชีวิตของยุคสมยันั้น ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ตาม การประเมินคุณค่าของวรรณกรรมร้อยกรอง โดยพิจารณาจากเน้ือหาท่ีให้
คุณประโยชน์แก่ผูอ่้าน ควรไดพ้ิจารณาเน้ือเร่ืองเป็นส่วนรวม ไม่ควรเจาะจงวิจารณ์แต่เฉพาะบางส่วน เพราะ
บางตอนอ่านให้สาระที่ขดักับความรู้สึกนึกคิดก็ได้ อีกประการหน่ึงเหตุผลและความชอบธรรมในแต่ละ
สังคมของแต่ละสมยัย่อมแตกต่างกนัได ้ก่อนจะประเมินค่าของเน้ือหามึงดูความแตกต่างนั้นดว้ย 
 
วรรณกรรมร้อยกรองปัจจุบนั 
 ร้อยกรองปัจจุบนัหมายถึง ร้อยกรองท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากร้อยกรองสมยัก่อน ความเปล่ียนแปลง
ของร้อยกรองเร่ิมตั้งแต่รัชกาลท่ี 6 เป็นตน้มา ซ่ึง กุหลาบ มลัลิกะมาส กล่าวถึงความเปล่ียนแปลงในด้าน
ความคิดและรูปแบบของวรรณกรรมร้อยกรอง ดงัน้ี 

1. ร้อยกรองมีขนาดส้ันลง และเนน้ “ขอ้คิด” หรือ “ความคิด” อนัใดอนัหน่ึงเป็นท านองการส่ือสาร
ความคิดนั้น ๆ  ระหว่างผูแ้ต่งและผูอ่้าน โครงกลอนของครูเทพ (เจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรี) เรียกไดว้่าเร่ิม
ลกัษณะวรรณกรรมร้อยกรองสมยัปัจจุบนัอย่างแทจ้ริง ส่วนศิลปะแบบมณัฑนศิลป์ในการแต่งร้อยกรองอนั
เป็นความนิยมดั้งเดิม ถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับรองลงไปจาก “ความคิด” จึงเป็นกาพย์กลอนแห่ง
ความคิดมากกว่าท่ีจะเป็นกาพยก์ลอนแห่งอารมณ์ 

ขนาดของร้อยกรองเร่ิมส้ันลง เร่ืองเล่ายาว ๆ หรือนิราศขนาดยาวมีน้อยลงเป็นอันมาก ล าน าภู
กระดึง ของ องัคาร กลัยาณพงศ ์แมเ้ป็นเร่ืองยาว แต่แยกเป็นบทส้ัน ๆ บทหน่ึงความคิดหน่ึงไดต้ลอดนิราศ
ขนาดยาว เช่น นิราศรอบโลก ของ แสงทอง นิราศเมืองเหนือ ของ พลเรือตรีจวบ หงสกุล หรือนิราศตามเคา้
นิทาน ของ ฉันท์ ข  าวิไล พรรณนาเปล่ียนแปลงไปตามสถานท่ี เน้ือเร่ืองต่าง ๆ  จึงเท่ากับเป็นตอนส้ัน ๆ  อยู่
ในตวั 

2. มีความเปล่ียนแปลงด้านฉันทลักษณ์และการวางรูป นักเขียนร้อยกรองรุ่นใหม่สนใจในเร่ือง
ก าหนดคณะต่าง ๆ นอ้ยลงกว่าเร่ืองความคิด จึงอาจเขียนผิดแบบแผนไปบา้ง เช่น กลอนของ องัคารกลัยาณ
พงศ ์หรือวางรูปให้แปลก เช่น ร้อยกรอง ของ จ่าง แซ่ตั้ง 

3. เน้ือเร่ืองของร้อยกรองกวา้งขวางออก มีทั้ง บทพรรณนา บทบรรยาย ความรู้สึกต่าง ๆ  เร่ือง
เกี่ยวกบัการเมือง เร่ืองเกี่ยวกบัสังคม สภาพการณ์ปัจจุบนั พฤติกรรมของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มแทจ้ริงของ
มนุษยม์ากกว่าเร่ืองไกลตวั หรือมีอุดมคติ 



4. การใช้ถอ้ยค าและความคิด มีลกัษณะกร้าวแก่ง ถึงขั้นก้าวร้าวก็มี ใช้ถอ้ยค าในชีวิตประจ าวนัได้
ทุกค า แมจ้ะถือเป็นค าไม่สุภาพบางค า ส่วนความคิดมกัรุนแรงวิพากษว์ิจารณ์อย่างมีอารมณ์ มุ่งให้สะเทือน
ใจดา้นสัจธรรม (ความจริง) มากกว่าความไพเราะ 

ส่วน ประจกัษ ์ประภาพิทยากร กล่าวว่าการแต่งร้อยกรองในปัจจุบนัน้ี จะเห็นความแตกต่างไปจาก
กวีสมยัก่อน ส่ิงท่ีแตกต่างจะสรุปไดด้งัน้ี 

1. ประเภทของร้อยกรอง ร้อยกรองประเภท “กลอน” นิยมแต่งกันมากที่สุด ถดัไปก็เป็นกาพยย์านี
ส่วนร้อยกรองอย่างอ่ืนมีนอ้ย 

2. ขนาดความยาว ไม่ยาวเป็นเร่ืองอย่างสมยัก่อน โดยมากก็ 6 - 10 บท 
3. เน้ือเร่ือง ไม่เป็นนิยายมีตวัละครอย่างสมยัก่อน ในปัจจุบนัมกัจะมีแง่คิดเพียงแง่เดียว 
4. รูปแบบเชิงลีลาของร้อยกรอง ส่วนมากก็ยงัคงเหมือนเดิม แต่มีนักกลอนบางท่านได้พยายาม

แหวกให้ต่างไปจากยุคก่อน โดยเฉพาะร้อยกรองประเภทกลอนและกาพยย์านี จะเห็นไดช้ดัในเร่ืองการใชค้  า
ตรงไปตรงมา ไม่น่ิมนวลเหมือนสมยัก่อน ไม่เคร่งในเร่ืองจ านวนค าในแต่ละวรรค และแมก้ารรับส่งสัมผสัก็
ไม่เคร่งครัด 

ในเร่ืองประเภทของร้อยกรองปัจจุบนัซ่ึงนิยมแต่งกลอนกนัมากท่ีสุดนั้น ประจกัษ ์ประภาพิทยากร
ไดแ้ยกบทร้อยกรองออกเป็น 10 ประเภท ตามลกัษณะเน้ือหาดงัน้ี 

1. ประเภทอาเศียรวาท เป็นการแต่งเพื่อสดุดีเน่ืองในวนัเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยมากนิยมแต่งเป็นฉันท์
ซ่ึงเป็นร้อยกรองประเภทสูง และฉันท์ที่ใชก้นัมากก็คือสัททุลวิกกีฬิตฉันท์ แต่ก็มีการแต่งฉันท์ประเภทอ่ืน
บา้ง ร้อยกรองประเภทอ่ืนก็มีทั้งกลอน กาพย ์และโคลง 

2. ประเภทค าขวญั คติพจน์ กระทูธ้รรม และแง่คิด ร้อยกรองประเภทน้ีมุ่งคติพจน์เป็นส าคญัขนาด
ความยาวเพียง 2-3 บทเท่านั้น ส่วนประเภทแง่คิดส้ันๆ  

 
การพิจารณาร้อยกรองปัจจุบนั 
 ในการพิจารณาร้อยกรองปัจจุบนั ตอ้งพิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี คือ 
 1. ความคิด ร้อยกรองในปัจจุบนัเนน้เร่ืองความคิดท่ีถือว่าให้ประโยชน์แก่ผูอ่้านทัว่ไปเป็นส าคญัซ่ึง
ต่างไปจากร้อยกรองในอดีตท่ีมกัจะเนน้เน้ือเร่ืองเฉพาะบุคคลหรือสังคมบางกลุ่ม กวีโวหาร เสียงสัมผสัและ
ลีลาจงัหวะ ความคิดของร้อยกรองจะปรากฏอยู่ในเน้ือหา ถา้เป็นความคิดธรรมดา ๆ ผูอ่้านก็มกัจะไม่สนใจ
เท่าใดนกั ร้อยกรองท่ีมีผูส้นใจและกล่าวขวญัถึงมกัจะมีความคิดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  1.1 แนวคิดและความคิดท่ีแปลกใหม่ คือไม่ซ ้ ากับท่ีมีผูค้ิดกันอยู่เสมอ ๆ ความคิดท่ีริเร่ิม
และแปลกใหม่จะท าให้ผูอ่้านเกิดความสนใจในบทร้อยกรองนั้น เพราะแนวคิดย่อมเป็นไปตามยุคสมยัและ
สังคมท่ีแวดลอ้ม เม่ือส่ิงเหล่าน้ีเปล่ียนแปรไป ค่านิยมก็จะย่อมจะเปล่ียนไปดว้ย 
  1.2 ความคิดท่ีลึกซ้ึงคมคาย ท าให้บทร้อยกรองนั้นน่าท่ึง น่าเช่ือถือและน่าเล่ือมใส แง่คิดใน
เชิงปรัชญาและจินตนาการอนักวา้งไกล จดัว่าเป็นความคิดที่คมคายได ้



  1.3 ความคิดที่ให้ประโยชน์ ร้อยกรองส านวนหน่ึง ๆ  ไม่ควรจะเป็นประโยชน์เฉพาะเพื่อ
สนองความต้องการของผูแ้ต่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น บทร้อยกรองท่ีดีควร “ให้” อะไรแก่ผูอ่้านบา้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและสังคมส่วนใหญ่ 
  

2. กลวิธีการเขียน ผูอ่้านสามารถพิจารณาไดว้่า บทร้อยกรองส านวนนั้น ๆ  ผูแ้ต่งมีกลวิธีการเขียน
อย่างไร โดยดูจากส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 การวางโครงเร่ืองและการด าเนินเร่ือง ได้แก่การเร่ิมเสนอเร่ืองอย่างเร้าความสนใจการ
ด าเนินเร่ืองต่อเน่ืองกนัไปอย่างมีเอกภาพ และการจบท่ีสร้างความประทบัใจ เป็นตน้ 

 2.2 การใช้ค  า ค  าที่น ามาใช้ในบทร้อยกรองควรจะเป็นค าที่ผ่านการคดัเลือกมาแลว้อย่าง
พิถีพิถนั คือไม่เพียงแต่จะมีความหมายถูกตอ้งชดัเจนเท่านั้น ยงัควรเป็นค าท่ีมีความหมายเขม้ขน้ มีเสียงมี
ภาพท่ีก่อให้เกิดความรู้สึก นอกจากน้ี ค  าท่ีใชย้งัตอ้งเหมาะกบัประเภทของร้อยกรองและเร่ืองราวที่เขียนดว้ย 
ผูอ่้านเพ่ิงสังเกตดว้ยว่าบทร้อยกรองนั้น ๆ มีการเลือกค า เล่นค า หลากค า และเล่ียงค าเพียงไรเพราะธรรมชาติ
ภาษาไทยต่างกบัภาษาอ่ืนตรงที่มีเสียงดนตรีอยู่ในตวั 

 2.3 การสะทอ้นความรู้สึกและการสร้างบรรยากาศ ตามธรรมดาผู ้แต่งบทร้อยกรอง มกั
แสดงความรู้สึกสะเทือนใจอย่างใดอย่างหน่ึงออกมาในถอ้ยค า ผูอ่้านควรสังเกตให้ได้ว่า ผูแ้ต่งสามารถใช้
ถอ้ยค าและกลวิธีสะทอ้นความรู้สึกอนันั้นออกมาและรักษาความสะเทือนใจไวใ้นรูปแบบของร้อยกรองได้
หรือไม่ รวมทั้งสามารถใชถ้อ้ยค าเร่งเร้าอารมณ์ให้ผูอ่้านรู้สึกประทบัใจอย่างใดอย่างหน่ึงไดห้รือไม่ ถา้ท าได้
ก็ตอ้งนบัว่าผูแ้ต่งมีฝีมือ 

 2.4 การตั้งช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองเป็นส่ิงท าให้บทร้อยกรองมีเสน่ห์ ช่ือเร่ืองควรจะตรงกบัเน้ือหา 
สะดุดตาสะดุดใจ เหมาะสมกับสมยัและเหตุการณ์ ลองสังเกตดูว่าช่ือเร่ืองแต่ละช่ือสามารถเรี ยกร้องความ
สนใจจากผูอ่้านไดม้ากนอ้ยเพียงไร 
 

3. รูปแบบ แมว้่าบทร้อยกรองปัจจุบนัจะไม่เน้นเร่ืองรูปแบบในแง่ความถูกผิดแต่รูปแบบก็มีส่วน
ช่วยให้บทร้อยกรองมีคุณค่าเหมือนกนั ผูอ่้านควรพิจารณารูปแบบของร้อยกรองต่อไปน้ี 

 3.1 ความถูกตอ้งตามลกัษณะบังคบัของร้อยกรองแต่ละประเภท บทร้อยกรองที่ดีควรมี
รูปแบบถูกตอ้งตามลักษณะของร้อยกรองประเภทนั้น ๆ  เว้นแต่จะตั้งใจให้มีรูปแบบผิดแปลกไปโดยมี
เหตุผลสมควร 

 3.2 ความเหมาะสมกับเน้ือหา บทร้อยกรองบางประเภทมีลีลาความเหมาะสมกับเน้ือหา
บางอย่างเท่านั้น ผูอ่้านควรพิจารณาว่าการท่ีผูแ้ต่งใช้ค  าประพนัธ์ประเภทฉันท์แต่งเร่ืองการจราจรติดขดัใน
เมืองหลวงนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ถา้ไม่เหมาะสม ควรใชร้้อยกรองประเภทใด ดงัน้ีเป็นตน้ 
 

ส่วน อมัพร สุขเกษม กล่าวว่าแนวทางส าหรับการวิจารณ์บทร้อยกรองนั้นควรจะไดพิ้จารณาดงัน้ี 



 1. รูปแบบ การพิจารณาถึงรูปแบบแห่งบทร้อยกรอง ในปัจจุบนัน้ีมิไดถื้อเป็นเร่ืองเคร่งครัดนกักต็าม 
แต่ก็ไม่ควรละเลยฉันทลกัษณ์ไปเสียทีเดียว ดังนั้น บทร้อยกรองจึงควรมีความถูกตอ้งตามฉันทลกัษณ์เป็น
ประถม แต่มิไดห้มายความว่า บทร้อยกรองท่ีมีรูปแบบถูกตอ้งตามฉันทลกัษณ์เท่านั้นท่ีจะเป็นบทร้อยกรอง
ที่ดีได้ เพราะกวีมีวิธีแสดงออกท่ีเป็นสัญลกัษณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ  ได้ทั้งในปัจจุบนัก็มีรูปแบบของบทร้อย
กรองที่แปลงใหม่ต่างไปจากเดิมมากมายหลายแบบ ผูว้ิจารณ์จึงควรเพียงเสนอให้ผูอ่้านไดเ้ห็นรูปแบบของ
ร้อยกรองเท่านั้น 
 2. เน้ือเร่ือง เน้ือเร่ืองคือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูแ้ต่งน ามาแต่งให้ต่อเน่ืองกนัตามวิธีการของผูแ้ต่ง มีการ
บรรยายและพรรณนาความประกอบ เพ่ือแสดงทั้งโดยตรงและโดยออ้มว่าเหตุการณ์และตวัละครนั้น ๆ  ได้
คล่ีคลา้ยไปอย่างไร เพ่ือให้แจ่มแจง้ตั้งแต่ตน้จนจบ 
 ลักษณะเน้ือเร่ืองท่ีดีในบทร้อยกรองก็คือ เน้ือเร่ืองจะต้องคล่ีคลายไปโดยไม่สับสน อาจไม่
เรียงล าดบัเหตุการณ์ก็ได ้แต่ตอ้งมีรายละเอียดท่ีสอดประสานกนั ไม่ขดัแยง้กนั ซ่ึงผูว้ิจารณ์จะตอ้งช้ีให้เห็น
ลกัษณะเด่นและดอ้ยในเร่ืองเหล่าน้ี 
 3. ถอ้ยค าส านวน การใชถ้อ้ยค าส านวนในการเขียนร้อยกรอง มีหลกัง่าย ๆ ว่า “ตอ้งใชค้  าเหมาะ ใน
ที่เหมาะ” โดยทัว่ไปแลว้ ค  าในบทร้อยกรองนั้นมกัใชค้  าท่ีไดร้ับการเลือกสรรมาเป็นอย่างดี การเลือกค าวาง
ในต าแหน่งให้เหมาะกบัใจความเป็นส่ิงท่ีส าคญัไม่นอ้ย แต่ใคร่ขอย  ้าว่า ร้อยกรองท่ีดี ไม่จ าเป็นตอ้งใชค้  ายาก
หรือศพัทสู์งส่งเสมอไป ร้อยกรองท่ีใชถ้อ้ยค าไดด้ี คือร้อยกรองท่ีส่ือสารความคิดและถ่ายทอดอารมณ์ของผู ้
แต่งมายงัผูอ่้านไดด้ีเป็นส าคญั ผูว้ิจารณ์จะช้ีให้เห็นความงามของถอ้ยค าในบทร้อยกรองไดโ้ดยอาศยัแนวคิด
น้ี 
 4. ทรรศนะของผูป้ระพนัธ์ ในการวิจารณ์บทร้อยกรอง ผูว้ิจารณ์จะตอ้งช้ีให้ผูอ่้านเห็นทรรศนะของ
ผูป้ระพนัธ์ (แต่ไม่ควรจะเป็นผูต้ดัสินทรรศนะของผู ้ประพนัธ์ว่าถูกหรือผิด ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
ผูอ่้าน) บทร้อยกรองท่ีดีจะแสดงทรรศนะของผูป้ระพนัธ์อย่างแจ่มชดั แมจ้ะเสนอมาในรูปแบบที่ตอ้งตีความ 
และท าความเขา้ใจก็ตาม 
 5. กลวิธีในการแสดงออก ผูแ้ต่งบทร้อยกรองมีวิธีแสดงออกมากมาย และดูเหมือนจะเป็นสิทธิของ
กวีที่จะเลือกวิธีแสดงออกท่ีตนพอใจ การเลือกวิธีแสดงออกน้ีเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้บทร้อยกรองมีคุณค่า 
แต่ในฐานะผูว้ิจารณ์ ผูว้ิจารณ์ควรจะเน้นเพื่อแสดงให้ผูอ่้านได้เห็นว่า กวีแสดงออกด้วยวิธีใด และวิธี
แสดงออกดงักล่าวเป็นวิธีที่ผูร้ับจะเขา้ใจหรือไม่ และเป็นวิธีที่เหมาะสมกบังานเพียงใดดว้ย 
 6. ความไพเราะ ความไพเราะของบทร้อยกรองนั้นรับรู้ไดโ้ดยการฟังเสียง ประทีป วาทิกทินกรก
ล่าวไว ้ใน “การใช้ภาษา” โดยสรุปว่า เสียงเสนาะเป็นคุณสมบตัิส าคญัที่จะท าให้ร้อยกรองงดงาม ซ่ึงเสียง
เสนาะในร้อยกรองนั้นมีขึ้นได้โดยอาศยัองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ การใช้สัมผสัท่ีเหมาะสม การวางลีลา
จงัหวะให้สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง การเลียนเสียงตามธรรมชาติ และการซ ้าค  า ซ ้าความ ซ ้าอกัษร ซ่ึงจะช่วยให้
เกิดความไพเราะไดเ้ป็นอย่างดี 
 และประจกัษ ์ประภาพิทยากร กล่าวถึงการวิจารณ์หรือพินิจพิจารณ์บทร้อยกรองตอนหน่ึงว่า 



 แนวพินิจพิจารณ์บทร้อยกรองน้ี เป็นแนวท่ีจะให้เราเสริมค าประพนัธ์ของเราให้ไพเราะขึ้น และเป็น
แนวท่ีท าให้เรารู้จักวิจารณ์ความงามของบทร้อยกรองเป็น โดยท่ีเราไม่ได้ค  านึงถึงเน้ือเร่ือง อุปมาก็
เหมือนกบัเราเห็นหญิงงาม แลว้ก็เกิดความคิดรวบยอดในคลองจกัษุว่า หญิงคนนั้นช่างงามนกั แต่ถา้ถูกถาม
ว่า งานตรงไหน และงานอย่างไร บางทีก็จนปัญญาท่ีจะแสดงออก แต่ถ้าเรานั่งพินิจแต่ละส่วนท่ีเป็น
องค์ประกอบแห่งหญิงงามนั้น เช่น วงหน้า เร่ือยไปจนถึงกิริยา เราก็มีแนวคิดท่ีจะพิจารณาได ้และอีกตอน
หน่ึงว่า 
 ปกติวิสัยเห็นจะเป็นท่ียอมรับว่า หญิงทัว่ ๆ  ไปทุกคน จะไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงงดงามนั้นย่อมไม่มี 
กล่าวคือ หญิงทุกคนย่อมมีส่วนใดส่วนหน่ึงหรือหลายส่วนที่ดึงดูดสายตาชาย และก็เป็นไปได้เหมือนกนั 
แมว้่าหญิงจะมีเสน่ห์ในบางส่วน แต่เม่ือรวมเป็นรูปร่างขึ้นมา อาจท าให้ใครเกิดความคิดรวบยอดในขณะที่
เห็นว่าไม่งามเลยก็ย่อมได ้ฉันใดบทร้อยกรองท่ีตดัตอนมาพินิจน้ีอาจจะงดงาม แต่ถา้ค  านึงถึงเน้ือเร่ืองก็มีท่ีติ
มากมายก็ไดฉ้ันนั้น 
 โดยสรุป ประจกัษ์ ประภาพิทยากร ให้ความเห็นว่าการพิจารณาหรือการมองความงดงามของบท
ร้อยกรองนั้น อาจจะจ าแนกไดด้งัน้ี 
 1. ความไพเราะในเชิงลีลาของค าประพนัธ์แต่ละประเภท 
 2. การใช้ค  า หมายถึงเราตดัส่วนย่อยที่สุดของบทร้อยกรองมาพินิจ คือ พินิจว่า กวีมีเคล็ดในการใช้
ถอ้ยค าอย่างไร อนัจะน ามาเป็นแนวทางท่ีจะท าให้เราตกแต่งบทร้อยกรองให้ไพเราะขึ้น 
 3. สัมผสั เร่ืองสัมผสัน้ีไทยเรานิยม เพราะเป็นเจา้บทเจา้กลอนอยู่แลว้ แต่ก็ไม่ควรถือสัมผสัมากจน
ความเสีย อย่างไรก็ตาม ความนิยมในเร่ืองสัมผสัก็ตอ้งขึ้นอยู่กับค าประพนัธ์แต่ละประเภท ถา้เป็นโคลงก็
นิยมสัมผสัอกัษร และโคลงนั้นสัมผสัสระบาทละเกิน 2 แห่งก็ถือว่าเฝือไป เปรียบประดุจผูห้ญิงท่ีเขียนคิ้ว 
ใส่ขนตาปลอม ทาขอบตาให้เขียว ใส่ประค าฤๅษี มนัจึงดูเกินความงามไป 
 4. พรรณนาก่อให้เกิดภาพพจน์ กล่าวคือ กวีพรรณนาได้อย่างแจ่มแจ้ง จนผูอ่้านสร้างมโนภาพได ้
การพรรณนาในลกัษณะน้ีถือเป็นศิลปะชั้นสูง 
 5. ทวีทศัน์ คือการที่กวีแสดงความคิดเห็นตามแนวนึกคิดของกวี 
 6. ความรู้สึกสะเทือนใจของกวี ท่ีเรียกว่าความสะเทือนใจ หมายถึงความรู้สึกเต็มตื้น จะนึกคิด
อย่างไรก็เลิศลอย แล้วก็ส่งอารมณ์ของท่านไปให้ส่ิงท่ีท่านเห็น เป็นผลให้ถึงเรานั้นแมจ้ะไร้จิตใจก็เกิด
ความรู้สึกนึกคิดเหมือนคนเรา แลว้สะทอ้นกลบัมาให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์ร่วมไปดว้ย 
 7. ดา้นจินตนาการ ความคิดเห็นของกวีนั้นมีลกัษณะเด่นท่ีกอ่ให้ผูอ่้านสะดุดใจ จินตนาการของกวมีี
ลกัษณะความเพอ้ฝันหรืออุดมคติแฝงอยู่ดว้ย กวีอาจจะสร้างความงามเม่ือรุ่งอรุณให้เกิดมีตวัตนขึ้นได ้สร้าง
ทะเลให้ส่งเสียงดว้ยความเศร้าโศก สร้างทอ้งฟ้าให้มีกิ่ง เราเรียกจินตนาการสร้างสรรค ์วรรณคดีไทยของเรา
มกัจะอุดมดว้ยจินตนาการสมกบัท่ี “เชลล่ี” กล่าวว่า “กวีนิพนธ์คือการแสดงออกของจินตนาการ” 



 8. ความเปรียบ ความเปรียบนบัเป็นสีสันตระการตาที่จะให้ความวิจิตรของวรรณกรรมที่ทรงคุณค่า
ขึ้น ค  าประพนัธ์ไม่ใช่แต่อาศยั เสียง จงัหวะ สัมผสั เท่านั้น ตอ้งอาศยัความเปรียบท่ีคมคายดว้ย เพราะความ
เปรียบท าให้ผูอ่้านเกิดความซาบซ้ึงใจโดยไม่ตอ้งอธิบายยืดเยื้อ 
 9. โวหาร โวหารคือการที่กวีกล่าวอย่างเลียบเคียง ไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้
ข้อความนั้นน่าฟังหรือสะดุดใจ กินใจ และรู้สึกสะเทือนอารมณ์เป็นส าคัญ ค  าประพันธ์ใดใช้โวหารก็
เหมือนกับดอกไมท่ี้ปราศจากกล่ินหอม โวหารน้ีอาจแยกเป็นโวหารลึกซ้ึงและโวหารโลดโผน หรือโวหาร
อธิพจน์ 
 10. การแสดงออก เป็นศิลปะอย่างหน่ึงของกวี เป็นพาหนะที่กวีน าเอาจินตนาการและอารมณ์
สะเทือนใจไปสู่ผูอ่้าน เพื่อโนม้นา้วอารมณ์ของผูอ่้านให้เกิดความรู้สึกของกวี 
 11. ศิลปะการชมนกชมไม ้เป็นลกัษณะเด่นของวรรณคดีไทยอย่างหน่ึง กวีจะตอ้งถือเป็นอลงกรณ์ที่
จะน ามาเสริมเสน่ห์ให้กบัวรรณกรรมของท่าน วรรณคดีฝรั่งนั้นให้ความสนใจในเร่ืองธรรมชาติล่าชา้มาก 
ทั้งน้ีท่านอธิบายว่า แต่ก่อนน้ีมนุษยเ์ราตอ้งเดินทางผ่านดินแดนที่แสนจะกนัดาร มนุษยไ์ด้รับอนัตรายจาก
ธรรมชาติเป็นพิษเป็นภยั มากกว่าเป็นของน่ารักน่าพิสมยั และเลยเป็นสัญชาตญาณสืบเป็นมรดกเร่ือยมา ท า
ให้กวีไม่ใส่ใจในความงดงามของธรรมชาติ แต่ในวรรณคดีไทยเราให้ความสนใจในธรรมชาติมานาน
นักหนาแลว้ตั้งแต่ศิลาจารึกทีเดียว แสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นนักธรรมชาตินิยม มีจิตใจรักสวยรักงามนั้น
บอกให้เห็นว่าเป็นชาติท่ีมีความเจริญมาแลว้ในอดีตกาล ยิ่งกว่านั้นศิลปะของการชมธรรมชาติของเรายงัมี
หลายลีลา 
 ในท้ายที่สุด ประจักษ์ ประภาพิทยากร ได้ยกค าพูดของเจฟฟรีย์ซ่ึงแสดงความเห็นเกี่ยวกับการ
มองเห็นความงดงามว่า “ผูท้ี่มีความรู้สึกเย็นชา มีมโนคติเช่ืองชา้และขาดความสังเกต จะสามารถเห็นความ
งามในส่ิงละเอียดอ่อนส่ิงใดได้โดยยาก ผูท่ี้เต็มไปด้วยความกรุณา และความรู้สึกอ่อนไหว และผูท่ี้มีนิสัย
ชอบเอาใจใส่กบัส่ิงต่าง ๆ โดยรอบ จะเห็นความงามในเกือบทุกครั้ ง”  
 การพิจารณาร้อยกรองปัจจุบนัตามหลกัการและแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ เป็นขอ้เสนอแนะที่ผู ้อ่าน
จะพิจารณาหรือวิจารณ์บทร้อยกรองจะพึงยึดเป็นแนวทางได ้แต่ทั้งน้ีไม่ได้หมายความว่า ในการพิจารณา
หรือวิจารณ์ร้อยกรองปัจจุบนัจะตอ้งถือตามข้อเสนอแนะดังกล่าวทุกกรณีไป เพราะควรขึ้นอยู่กับทศันะ
ส่วนตวั อนัเป็นผลมาจากความรู้ ภูมิปัญญา และประสบการณ์ของผูพ้ิจารณาหรือผูว้ิจารณ์แต่ละคนเป็น
ประการส าคญัดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ในเชิงพิจารณาหรือวิจารณ์วรรณกรรมท่ี
จะขาดเสียมิได ้
 
 

 

 



ความหมายของสัญลักษณ์ 

 ค าว่า “สัญลกัษณ์” หมายถึง บางส่ิงท่ีใช้แทนบางส่ิง โดยเฉพาะใช้แทนความคิด คุณลกัษณะ หรือ

สภาพ เช่น 

 สิงโต แทนความกลา้หาญ 

 ลูกแกะ แทนความอ่อนแอ 

 กิ่งโอลีฟ แทนสันติภาพ 

 “สัญลักษณ์” ในวรรณกรรม หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึง มักจะเป็นรูปธรรมท่ีแทนนามธรรม เช่น 
ดอกไมแ้ทนหญิงงาม น ้ าคา้งมกัแทนความบริสุทธ์ิ พระเพลิงใช้แทนความร้อนแรง หรืออาจใช้ตวัละครใน

เร่ืองนิยายหรือบทละคร เป็นตวัแทนนามธรรม เช่น ทศกณัฐ์ เป็นตวัแทนความเลวร้ายของผูม้ีอ านาจที่ไม่มี

ธรรมะ สีดา เป็นตวัแทนหญิงท่ีซ่ือตรงต่อสามี จรกา แทนความอปัลกัษณ์ 

 “สัญลกัษณ์” น้ีเป็นเคร่ืองใช้ของศิลปะทุกแขนง แต่ละวฒันธรรมก็จะมีสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมาย
ต่างกนั หากเราไม่เขา้ใจความหมายของสัญลกัษณ์ในวฒันธรรมหน่ึง ๆ เรามกัไม่สามารถตีความศิลปะของ

ชาติหน่ึงชาติใดได ้แต่บางอย่างก็พอเดาได ้

 “สัญลักษณ์” คือ ส่ิงท่ีกวียกขึ้นกล่าวแทนอีกส่ิงหน่ึง เป็นการช้ีน าให้คิด ให้พิจารณาว่าส่ิงท่ีกวี

ตอ้งการให้หมายถึงนั้นคืออะไร เช่น 

 แกว้ หมายถึง ส่ิงดี ส่ิงงาม ส่ิงมีค่า ส่ิงวิเศษ 

 หงส์ หมายถึง ความสูงศกัดิ์   

 กา หมายถึง ต ่าศกัดิ์  

 การใชสั้ญลกัษณ์ บางทีก็หลีกเล่ียงส่ิงไม่น่าพูด ไม่น่าฟัง วรรณกรรมเป็นศิลปะบางอย่างก็เฉียดกับ

อนาจาร จึงจ าเป็นตอ้งใชสั้ญลกัษณ์ให้ผูอ่้านคิดเอง เช่น  

 ดอกบวั หมายถึง ทรวงอก 

 คล่ืน ลม ฝนตก ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว ส าเภาเอียง  เป็นสัญลกัษณ์ใชแ้สดงอาการหรือความรู้สึกทาง

เพศ 

ประเภทของสัญลักษณ์ 



 กุหลาบ มลัลิกะมาส ให้ความเห็นว่า สัญลกัษณ์แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

 1. เป็นส่ิงแทนโดยอาศยัความเหมือนในแง่ใดแง่หน่ึงเป็นแนวเทียบ เช่น  

   ทะเลท่ีป่ันป่วนกบัเรือนอ้ย หมายถึง อุปสรรคของชีวิตท่ีมนุษยต์อ้งต่อสู้ 

 2.  เป็นส่ิงแทนของจริง เช่น  

  - โฉนด แทนทรัพยส์มบตัิ  - นกพิราบ แทนสันติภาพ 

  - พระจนัทร์ แทนความงาม - ดาวบนบ่าทหาร ต ารวจ แทนอ านาจบงัคบับญัชา 

 สุชาติ พงษพ์านิช สรุปว่า สัญลกัษณ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1. สัญลกัษณ์ตามแบบแผน หมายถึง สัญลกัษณ์ที่กวีส่วนใหญ่ใช้แทนส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะซ ้ าๆ 

จนเป็นที่เขา้ใจ ง่ายแก่การตีความหมาย เช่น 

 พระอาทิตยต์ก เป็นสัญลกัษณ์แทนความตาย ความอบัเฉา การเสียช่ือเสียง เกียรติยศ 

 สิงโต เสือ เป็นสัญลกัษณ์ของความดุร้าย การเบียดเบียน อ านาจ และการประหัตประหาร 

 นกป่า เป็นสัญลกัษณ์ของเสรีภาพ 

 นกในกรง เป็นสัญลกัษณ์ของความไม่มีอิสระ 

 ดอกลิลล่ี เป็นสัญลกัษณ์ของความบอบบาง ความบริสุทธ์ิใจ 

 ดอกกุหลาบ เป็นสัญลกัษณ์ของความรักและความสวยงาม 

 2. สัญลกัษณ์ส่วนตวั หมายถึง สัญลกัษณ์ท่ีกวีคนใดคนหน่ึงสมมุติขึ้นแทนส่ิงท่ีตอ้งการแสดง ใช้

เป็นของส่วนตวัโดยเฉพาะ ไม่แพร่หลายเหมือนสัญลกัษณ์ตามแบบแผน สัญลกัษณ์ส่วนตวัเม่ือกวีใชซ้ ้าๆ 
หรือมีผูอ่ื้นน าไปใช้ตามแบบอย่างจนเป็นท่ีเขา้ใจกนั สัญลกัษณ์นั้นก็จะกลายเป็นสัญลกัษณ์ตามแบบแผน 

สามารถตีความหมายไดง่้ายขึ้น 

ตวัอย่าง บทกวี “โลก” ขององัคาร กลัยาณพงศ์ 

   โลกน้ีมิอยู่ดว้ย มณี           เดียวนา 
  ทรายและส่ิงอ่ืนมี                  ส่วนสร้าง 
  ปวงธาตุต ่ากลางดี          ดุลยภาพ 
  ภาคจกัรพาลมิร้าง         เพราะน ้าแรงไหนฯ 



   ภพน้ีมิใช่หลา้         หงส์ทอง เดียวเอย 
  กาก็เจา้ของครอง          ชีพดว้ย 
  เมาสมมุติจองหอง          หินชาติ 
  น ้ามิตรแลง้โลกมว้ย   หมดส้ินสุขศานต ์
 
 โคลง 2 บท กวีสามารถใช้สัญลกัษณ์ตามขนบ คือ “มณี” หมายถึงส่ิงสูงค่า มาเทียบกบั “หงส์ทอง” 
หมายถึง บุคคลผูสู้งส่งดีงาม และ “กา” หมายถึง บุคคลที่ต ่าตอ้ย  อปัลกัษณ์ มาเทียบสัญลกัษณ์ที่กวีสร้าง
ขึ้นมาใหม่ คือ “ทราย” หมายถึง ส่ิงไร้ค่า แต่ถึงกระนั้น กวีก็แสดงความคิดของตนอย่างชดัเจน กวีให้คุณค่า
แก่ส่ิงท่ีคนทัว่ไปเห็นว่าต ่าตอ้ย คือ กา และทราย ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามณีและหงส์ทองเลย 
 กวีสามารถน า “ขนบ” มาใช้ประโยชน์ เพื่อเสนอความคิดใหม่อันแตกต่างจากค่านิยมเดิม กวี
ตอ้งการเน้นให้เห็นความจริงท่ีลึกซ้ึงว่าโลกจะด ารงอยู่ได้ก็ดว้ยมิตรภาพและความเขา้ใจอนัปราศจากอคติ 
และความถือตนอนัเป็นมายา เพราะทุกส่ิงในโลกน้ีย่อมอิงอาศยักนั ทั้งส่ิงดีเลว สูงต ่า งดงามและอปัลกัษณ์ 
  

  



การอ่านจับใจความ 

 จุดประสงคห์ลกัของการอ่านหนงัสือ คือ เพื่อรู้เร่ือง ที่เรียกกนัว่า “อ่านเอาเร่ือง” เพราะถา้อ่านหนงัสือ

แลว้ไม่รู้เร่ืองหรือไม่ไดเ้ร่ือง การอ่านก็ลม้เหลว การท่ีผูอ่้านจะรู้เร่ืองจากการอ่านหรือไม่เพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กบั
ปัจจยัขอ้แรก คือ การรู้จกัจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่าน ถา้ผูอ่้านรู้จกัจบัใจความส่วนรวมและใจความส าคญัของส่ิง

ท่ีอ่านได ้ก็จะท าให้ผูอ่้านนั้นรู้เร่ืองไดแ้จ่มแจง้  ถูกตอ้ง และรวดเร็ว  

 การที่ผูอ่้านจะสามารถรู้เร่ืองและจบัใจความไดน้ั้น ขอ้ส าคญัมี 2 ประการ 

 1. ต้องมีความสนใจและมีสมาธิอย่างแท้จริง มิฉะนั้น อาจจะไม่เข้าใจเร่ืองท่ีอ่าน หรือต้องใช้เวลา

มากกว่าจะเขา้ใจได ้ 

 2. ผูอ่้านต้องมีพ้ืนความรู้ในเร่ืองท่ีอ่านพอสมควร ถ้าไม่มีก็อาจจะไม่เขา้ใจเร่ืองและไม่สามารถจบั

ใจความได ้

 การอ่านจบัใจความ มี 2 ประเภท คือ 

 1. การอ่านจบัใจความเป็นส่วนรวม  

 2. การอ่านจบัใจความส าคญั 

1. การอ่านจับใจความเป็นส่วนรวม 

 การอ่านเพ่ือจบัใจความเป็นส่วนรวมเป็นหัวใจในการอ่านหนงัสือทุกประเภท หากผูอ่้านไม่สามารถจบั
ใจความเป็นส่วนรวมได ้ก็จะไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดปลีกย่อยของเน้ือความในหนงัสือหรือเร่ืองท่ีอ่าน

ได ้  

 วิธีอ่านจบัใจความเป็นส่วนรวม ท าไดเ้ป็นขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. พลิกดูหนงัสือ กวาดสายตาตามบทและหัวขอ้ต่าง ๆ ของแต่ละบททั้งหัวขอ้ใหญ่และหัวขอ้ย่อย โดย

พยายามเรียงล าดับหัวขอ้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ปรากฏโครงร่างคร่าว ๆ ว่า แต่ละหัวขอ้มีความสัมพนัธ์กัน

อย่างไร ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาโดยส่วนรวมในหนงัสือเล่มนั้น 



 2. สังเกตดูขอ้ความซ่ึงอาจเป็นค า วลี หรือประโยคที่พิมพด์ว้ยตวัอกัษรเป็นพิเศษ เช่น ตวัเอน ตวัหนาผิด
ธรรมดา  หรือเป็นขอ้ความในเคร่ืองหมายอญัประกาศ เป็นวิธีที่จะช่วยให้ผูอ่้านสามารถจบัใจความในหนงัสือ

นั้น ๆ ได ้

 3. ผูอ่้านที่ยงัไม่ช านาญหรือคล่องแคล่วในการอ่านดีพอ อาจจดหรือโน้ตหัวขอ้ต่าง ๆโดยย่อ ๆ เพื่อ

ไม่ให้ลืมง่าย หรือขาดหัวขอ้ใดหัวขอ้หน่ึงไป ซ่ึงอาจท าให้ใจความโดยส่วนรวมของหนงัสือขาดตอนได้ 

 นอกจากวิธีการดังกล่าว ผูอ่้านยงัอาจจับใจความของหนังสือได้จากการสังเกตส่วนประกอบของ
หนงัสือ การพลิกดูส่วนประกอบของหนงัสืออย่างคร่าว ๆ  จะเป็นทางช่วยให้ทราบว่า หนังสือเล่มนั้นมีโครงเร่ือง

โดยย่ออย่างไร และหนงัสือเล่มนั้น ๆ มีจุดมุ่งหมายไปทางใด 

 ประโยชน์ของการอ่านจบัใจความเป็นส่วนรวม 

 1. สามารถตดัสินใจไดว้่า หนงัสือนั้นมีคุณค่าหรือสาระพอท่ีจะอ่านอย่างละเอียดหรือไม่  

 2. สามารถรู้ไดว้่า ผูอ่้านมีพ้ืนความรู้และประสบการณ์ที่จะอ่านโดยตลอดเล่มหรือไม่  

 3. เป็นแนวทางให้ผูอ่้านสามารถไปคน้ควา้หาหนงัสือที่ปรากฏในบรรณานุกรมมาอ่านประกอบหนงัสือ

นั้นได ้

 4. เป็นการประหยดัเวลาแก่ผูอ่้านที่มีเวลาจ ากดั เช่น ในห้องสมุด หรือในร้านขายหนังสือ เพื่อช่วยให้

ตดัสินใจไดว้่าควรยืมหรือซ้ือหนงัสือเล่มนั้นหรือไม่ 

 5. ช่วยในการเตรียมตวัสอบ เพราะในการจดัล าดบัโครงร่างส่วนรวมของหนังสือดว้ยวิธีดังกล่าว ท าให้

จดจ าเน้ือหาส่วนรวมไดแ้ม่นย  า 

2. การอ่านจับใจความส าคัญ 

 ในการอ่านหนงัสือทุกประเภท ผูอ่้านควรมีความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

รวดเร็ว หรือผูอ่้านตอ้งรู้ส่ิงท่ีเป็นสาระหรือ “แก่น” (Theme) ของส่ิงท่ีอ่านว่าเป็นอย่างไร  

 การกล่าวถึงการจบัใจความส าคญัอาจใชศ้พัทแ์ตกต่างกนัออกไป เช่น 

 - หาแก่นของย่อหนา้  

 - หาขอ้ความที่ส าคญัที่สุด 



 - หาขอ้ความที่เด่นที่สุด  

 - หาประโยชน์จากหัวเร่ือง 

 - เลือกหัวขอ้ที่ดีที่สุด 

 ก่อนจะเรียนรู้วิธีการอ่านจบัใจความส าคญั ควรท าความเขา้ใจกบัค าว่า “ใจความส าคญั” และ “ใจความ

ย่อย” เสียก่อน 

 1. ใจความส าคัญ หมายถึง 

 - เป็นแก่นของย่อหนา้ท่ีสามารถครอบคลุมเน้ือความไปยงัประโยคอ่ืน ๆ ของเน้ือหาในย่อหนา้นั้น 

 - เป็นใจความท่ีส าคญัและเด่นท่ีสุดในย่อหน้านั้น โดยมีประโยคอ่ืนเป็นเพียงพลความรายลอ้มอยู่ หรือ

ติดตามเพ่ือขยายความใจความส าคญันั้น 

 - เป็นประโยคที่สามารถเป็นหัวเร่ืองของย่อหนา้นั้นได ้ ถา้ตดัเน้ือความของประโยคอ่ืนออกหมด และ

สามารถเป็นใจความหรือประโยคเดี่ยว ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีประโยคอ่ืนประกอบ 

 2. ใจความย่อย หมายถึง 

 -  เป็นใจความหรือประโยคท่ีท าหน้าท่ีขยายความ บอกรายละเอียดให้ใจความส าคญัในย่อหน้านั้น ๆ  

อาจมีใจความย่อยหลาย ๆ ประโยคหรือไม่ก็ได ้

 - เป็นใจความที่สนับสนุน หรือเสริมรายละเอียด หรือให้ตวัอย่างเพื่อเสริมความแจ่มแจ้งแก่ใจความ

ส าคญัในย่อหนา้ 

 ลกัษณะของประโยคใจความส าคญัในย่อหนา้ 

 1. ใจความส าคญัที่ปรากฏให้เห็นชดัเจน 

 2. ใจความส าคญัที่ไม่ระบุหรือปรากฏให้เห็นชดัเจน 

 ตวัอย่าง ใจความส าคญัที่ปรากฏให้เห็นชดัเจน 

  นกโรบินท ารังบนตน้ไม ้ไก่ฟ้าท ารังในพุ่มไม ้นกอินทรีท ารังในหิน นกท ารังในที่ต่าง ๆกัน 

  



 ตวัอย่าง ใจความส าคญัที่ไม่ระบุหรือปรากฏให้เห็นชดัเจน 

 นกโรบิน กินแมลง หนอน และสัตวอ่ื์น ๆ ท่ีพบไดใ้นบริเวณตน้ไม ้มนัจึงท ารังบนตน้ไม ้ไก่ฟ้ากินเมล็ด
หญา้และเมล็ดขา้ว มนัจึงท ารังบนพ้ืนหญา้หรือทุ่งนา ท่านสามารถพบรังนกอินทรีอยู่บนท่ีสูง ในซอกหินผาซ่ึง

เป็นที่ซ่อนของงู หนู กระต่าย 

 ใจความส าคญั คือ สถานที่ที่นกใช้ท ารังขึน้อยู่กับแหล่งหาอาหารหลัก 

 ผูเ้ขียนที่ดี จะก าหนดให้แต่ละย่อหน้ามีใจความส าคญัเพียงใจความเดียว ซ่ึงผูอ่้านสามารถจบัใจความ

ส าคญัของแต่ละย่อหนา้ได ้โดยการสังเกตว่า ประโยคใจความส าคญัมกัอยู่ที่ตน้ กลาง หรือทา้ยย่อหนา้ หรือบาง

ย่อหนา้ของผูเ้ขียนบางคนอาจอยู่ทั้งตน้และทา้ยย่อหนา้ก็ได ้ 

 วิธีจบัใจความส าคญัในย่อหนา้ 

 ผูอ่้านตอ้งพิจารณาตดัส่วนต่าง ๆที่เป็นรายละเอียด ขอ้ปลีกย่อยที่ปรากฏอยู่ในเร่ืองในแต่ละย่อหนา้ คือ 

 1. ตวัอย่างท่ีประกอบในย่อหนา้ 

 2. ส่วนขยายความ หรือรายละเอียดต่าง ๆ 

 3. ส านวนโวหาร อุปมาอุปไมย ขอ้ความเปรียบเทียบทั้งหลาย 

 4. ตวัเลข สถิติ วนัเดือนปี  (เวน้แต่ในกรณีที่ตอ้งการผลทางตวัเลขก็ไม่ตอ้งตดัออก) 

 5. ค  าถามหรือค าพูดของผูเ้ขียนซ่ึงเป็นส่วนขยายใจความส าคญั 

 ในการอ่านจบัใจความส าคญัน้ี นอกจากผูอ่้านจะสามารถจบัใจความส าคญัได้ถูกตอ้งและรวดเร็วแลว้ 

ผูอ่้านยงัควรมีความสามารถสรุปความออกมาเป็นภาษาของตนเองไดท้ั้งการพูดและการเขียน 

  

การอ่านสรุปความ 

 การอ่านสรุปความน้ีมีลกัษณะเป็นการย่อความชนิดหน่ึง แต่เป็นการย่อโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเร่ือง วิธี

สรุปความมีขั้นตอนตามล าดบั ดงัน้ี 



 1. อ่าน อ่านขอ้ความให้เขา้ใจ เพ่ือพยายามจบัใจความส าคญัของย่อหนา้และเน้ือความ (อาจมากกว่า 1 

ย่อหนา้) 

 2. คิด 

 - คิดเป็นค าถามว่าอะไรเป็นจุดส าคญัหรือใจความส าคญัของเร่ือง 

 - คิดต่อไป จุดส าคญัของเร่ืองมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงใดบา้ง อาจจดส่ิงส าคญันั้น ๆ ไวเ้ป็นขอ้ความส้ัน ๆ 

 - คิดวิธีที่จะเขียนสรุปความจากใจความส าคญัให้กระทดัและชดัเจน 

 3. เขียน 

 - เขียนร่างจากขอ้ความส้ัน ๆท่ีจดไว ้

 - ขดัเกลาและตกแต่งร่างขอ้ความที่สรุปให้เป็นภาษาท่ีดี ส่ือความหมายไดแ้จ่มแจง้ 

 ขอ้พึงระวงัในการเขียนสรุปความก็คือ ผูอ่้านตอ้งพยายามใชภ้าษาและถอ้ยค าส านวนของตนเอง ไม่ว่า

จะเป็นการสรุปความดว้ยการพูดหรือการเขียน  โดยขอ้ความที่สรุปนั้นจะตอ้งไม่ยืดเยื้อ แต่ควรกระชับ โดยมี

สาระส าคญัเช่นเดียวกบัขอ้ความที่อ่านมา 

ตวัอย่างการอ่านจบัใจความส าคญัและการสรุปความ เร่ือง “เราคือบทเรียนของเด็ก” 

 การศึกษาเป็นเร่ืองส าคญัของชีวิต ทุกคนเกิดมาจะโง่ จะฉลาด จะดี จะชั่วขึ้นอยู่กับการศึกษา พ่อแม่    
ทุกคนปรารถนาจะให้บุตรหลานของตนเป็นคนดี จนถึงกบัยอมทนล าบากตรากตร าท างานหาทรัพยสิ์นเงินทอง

มาเป็นค่าใชจ้่ายเพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน นบัว่าเป็นหนา้ท่ีและส่ิงท่ีควรไดร้ับยกย่องในการเสียสละนั้น 

 แต่ยงัมีส่ิงท่ีมีคุณค่าในชีวิตของเด็ก ก็คือบทเรียนอนัเป็นจริยศึกษาซ่ึงเกิดจากการปฏิบตัิตวัของพ่อแม่
ผูป้กครองเด็กเอง นั้นคือการประพฤติดีงาม เพราะส่ิงท่ีเด็กได้ยิน ได้ฟัง ได้รู้ ได้เห็นพ่อแม่ ผูป้กครองของตน 
เช่น การพูดไพเราะ การงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นบทเรียนอย่างส าคญัที่จะสามารถ    
ซึบซาบเขา้ไปในจิตใจของเด็ก ดียิ่งกว่าหนงัสือแบบเรียนอ่ืน ๆ เป็นการศึกษาท่ีมีค่ายิ่ง เป็นการปลูกสร้างนิสัยท่ี

ดีให้แก่เด็ก 



 ถา้พ่อแม่ ผูป้กครองเด็กเป็นคนดี มีนิสัยดี เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ มีเมตตา มีความยุติธรรม มีความรัก ความ
สามคัคีในครอบครัว เป็นแบบอย่างท่ีดี ก็จะท าให้เด็กเอาอย่างในทางดี เป็นเด็กดี เป็นคนดีของพ่อแม่ ผูป้กครอง

สมความปรารถนาทุกประการ 

 ถา้ปรารถนาดี หวงัดีต่อบุตรหลาน อย่าเพียงแต่จะให้ทุนการศึกษาอย่างเดียวตอ้งท าตนเป็นตวัอย่างท่ีดี 

เป็นบทเรียนที่มีค่าของบุตรดว้ย แลว้ความปรารถนาของเราจึงจะสมหวงั 

 1.  ขั้นอ่านและคิด อ่านขอ้ความขา้งตน้น้ีแลว้ จบัแนวคิดของเร่ืองได ้ดงัน้ี 

 พ่อแม่หาเงินมาให้ลูกเรียนอย่างเดียวไม่พอ ตอ้งปฏิบตัิตนเป็นตวัอย่างท่ีดี เป็นบทเรียนที่มีค่าของบุตร

ดว้ย จึงจะนบัว่าไดใ้ห้การศึกษาท่ีถูกตอ้งแก่ลูก 

 2. ขั้นเขียน มีขั้นตอน ดงัน้ี 

  2.1 ขอ้ความที่จดไวช้่วยความจ า 

  การศึกษาเป็นเร่ืองส าคญั คนจะดี จะชั่ว โง่ ฉลาดเพราะการศึกษา พ่อแม่หาเงินมาให้ลูกเรียน

เสียสละ ควรยกย่อง 

  ส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตเด็ก บทเรียนจริยศึกษา คุณธรรม การปฏิบตัิตนดีงามเป็นตวัอย่างท่ีดี  

  รักลูกตอ้งท าตวัให้เป็นตวัอย่างท่ีดีดว้ย 

  2.2 ขอ้ความที่สรุปแลว้ 

  การศึกษามีความส าคญัต่อชีวิตของเด็ก เพราะสามารถท าให้เด็กเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีได ้ 
พ่อแม่ท่ีรักลูก อยากให้ลูกเป็นคนดีนั้น ไม่ควรจะพอใจเพียงการท าหน้าท่ีหาเงินมาให้ลูกเรียนเท่านั้น แต่ควร
ค านึงถึงบทเรียนจริยศึกษาอนัมีคุณค่ายิ่งต่อชีวิตของเด็ก อนัได้แก่ การท่ีพ่อแม่เป็นผูมี้คุณธรรม และปฏิบตัิตน

เป็นตวัอย่างในทางท่ีดีงามแก่ลูกดว้ย 

   

  

 

 



การอ่านตีความ 

 การอ่านตีความเป็นการอ่านในระดบัลึก ผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจความหมายโดยนัยของค าและความหมาย

ตามรูปศพัทข์องประโยค  จะตอ้งพิถีพิถนัในการพิจารณาค า วลี และประโยคว่า ค  าแต่ละค ามีความหมายอย่างไร
ได้บา้ง และค านั้นมีความหมายอะไรเป็นพิเศษแฝงอยู่บา้ง ตลอดจนตอ้งพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของค าต่าง ๆ

ในขอ้ความเดียวกนั 

 การอ่านตีความอาจมีความมุ่งหมายหลายประการ คือ  

 - อ่านเพ่ือหาวิธีแกปั้ญหาของสังคม  

 - อ่านเพ่ือคน้หาแนวทางด าเนินชีวิต  

 - อ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน  

 - ผูอ่้านบางคนอาจคาดหวงัว่า ส่ิงท่ีอ่านอาจเป็นบทเรียนแก่เขาได ้ 

 - ผูอ่้านบางคนอาจสนใจที่จะวิเคราะห์ท่วงท านองการเขียนของผูเ้ขียนก็ได้ 

ความหมายของการอ่านตีความ 

 ชวน เพชรแกว้ ให้ความหมายว่า การอ่านตีความ หมายถึง การอ่านเพ่ือความเขา้ใจความหมาย และถอด
เอาความรู้สึก อารมณ์สะเทือนใจจากบทประพนัธ์ที่ผูเ้ขียนส่ือให้ผูอ่้าน อาจจะแปลหรือตีความหมายไดต้รงกบั
ความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของผูป้ระพนัธ์ก็ได ้หรือบางครั้ งอาจจะเขา้ใจความหมายตามวิธีการของตนเอง

โดยอาศยัพ้ืนความรู้เดิม ความสนใจ ประสบการณ์ จินตนาการ ทศันคติ ระดบัสติปัญญา และวยั 

 โกชยั สาริกบุตร ให้ความเห็นว่า การอ่านตีความเป็นการอ่านแลว้เขา้ใจและรู้ซ้ึงถึงความนอกและความ
ในของสารนั้น คือสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สารท่ีน ามาอ่าน ตอ้งเขา้ใจเจตนาของผูเ้ขียนสาร ทั้งเน้ือเร่ือง

และน ้าเสียง 

 ในการอ่านตีความ ผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้ ความช านาญในการเปรียบเทียบและตอ้งใชค้วามสามารถใน
การแปลความ จบัใจความส าคญั และการสรุปความมาช่วย  จะตอ้งรู้จกัน าความรู้เดิมมาประสานกบัความรู้ใหม่

ประกอบกนัเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตีความ  

ขั้นตอนการอ่านตีความ 



 การตีความที่ถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพตอ้งขึ้นอยู่กับความสามารถในการจบัเจตนาอนัแทจ้ริงของส่ิงท่ี

ผูเ้ขียนตอ้งการแสดงออก และการเขา้ใจความหมายของสารหรือขอ้ความท่ีไดอ่้าน ดงัน้ี 

 1. เจตนาของผู้เขียน  

 ผูเ้ขียนส่ือความหมายกบัผูอ่้านโดยผ่านสารหรือส่ิงท่ีเขียนขึ้น โดยแสดงเจตนาของการเขียนออกเป็น 2 

ลกัษณะ 

  1.1 แสดงไว้ชัดเจน ผูเ้ขียนจะใช้ค  าตรงไปตรงมา อ่านแลว้สามารถเขา้ใจไดท้นัที หรือไม่ตอ้ง

ใชค้วามคิดพิจารณามากมายนกัก็เขา้ใจได้ 

  1.2 ผู้แต่งซ่อนเร้นเจตนาไว้ คือ ไม่บอกเจตนาตรง ๆ  กล่าวถึงเร่ืองหน่ึงแต่อาจหมายถึงอีกส่ิง

หน่ึงก็ได ้และบางทีผูเ้ขียนก็ซ่อนเร้นเจตนาไวม้ิดชิดเกินไปจนผูอ่้านตีความไม่ได ้หรือตีความผิด 

 ตวัอย่าง การตีความที่ผูเ้ขียนแสดงเจตนาไวช้ดัเจน 

   อย่าเอ้ือมเด็ดดอกฟ้า  มาถนอม 

  สูงสุดมือมกัตรอม   อกไข ้

  เด็ดแต่ดอกพะยอม   ยามยาก ชมนา 

  สูงก็สอยดว้ยไม ้    อาจเอ้ือมเอาถึง 

       (โคลงโลกนิติ)  

  

 ถอดความ – ไม่ควรไปเอ้ือมเด็ดเอาดอกฟ้าซ่ึงเป็นดอกไม้ท่ีอยู่สูงเกินไปมาเชยชม เพราะอาจต้อง

ตรอมใจดว้ยความผิดหวงั แต่ควรเลือกเด็ดเอาดอกพะยอมท่ีอยู่ต ่า ๆ มาเชยชมในยามขาดแคลนจะดีกว่า ถา้อยู่สูง

ไปหน่อย ก็อาจเอาไมส้อยลงมาไดไ้ม่ยากนกั 

 ตีความ - ผูเ้ขียนมีเจตนามุ่งเตือนใจ เตือนสติให้รู้จกัประมาณจนมนการเลือกคู่ครอง ไม่ใฝ่สูงจนเกินตวั 
เกินฐานะของตวัเอง เพราะถา้ผิดพลาดพลั้งไป ตวัเองจะเป็นฝ่ายรับความผิดหวงัและทนทุกข ์ควรจะเลือกคนท่ี

คู่ควรเสมอกันจะดีกว่า ถึงจะมีอุปสรรคขดัขวางบา้ง ก็อาจหาวิธีแก้ไขไม่ยาก และจะประสบความสมหวงัใน

ที่สุด 

 ตวัอย่าง การตีความที่ผูเ้ขียนแสดงเจตนาไวช้ดัเจน 



  เพญ็พระจนัทร์นั้นสว่างแต่ขา้งขึ้น  กระต่ายมึนเมาเพญ็จนเป็นบา้ 

  อนัทรามวยัใสสุกทุกเวลา   น ้าใจขา้เมามึนทั้งขึ้นแรม 

 ถอดความ – ดวงจนัทร์นั้นสว่างเฉพาะในเวลาขา้งขึ้นเท่านั้น แต่ก็ถึงกบัท าให้กระต่ายคลัง่ไคลใ้หลหลง

ในดวงจนัทร์ถึงกบัเป็นบา้ แต่ผูห้ญิงคนนั้นสว่างสุกใสตลอดเวลา ย่อมท าให้ผูช้าย (ผูเ้ขียน) มึนเมาคลัง่ไคลท้ั้ง

ขา้งขึ้นและขา้งแรม 

 ตีความ - ผูเ้ขียนมีเจตนาอย่างชัดเจนว่า เขามีความหลงใหลใฝ่ฝันในตวันางตลอดเวลา ไม่เลือกว่าเวลา

นั้นจะเป็นเวลาใด 

 2. การเข้าใจความหมายของค า   

 ในการอ่านหนังสือหรือสารทุกชนิดทุกแบบ ผูอ่้านย่อมตอ้งการความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านเป็นเบ้ืองแรก 
แต่ความเขา้ใจจะมีมากน้อยเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับความเขา้ใจและจดจ าความหมายของค า วลี ประโยคและ

เน้ือความโดยส่วนรวมได ้

 เร่ืองความหมายเป็นส่ิงท่ียากแก่การตีความของผูอ่้าน เพราะค าแต่ละค าท่ีเรียงประกอบขึ้นเป็นประโยค
และเน้ือความในหนงัสือนั้น บางค ามีความหมายหลายนยั ซ่ึงขึ้นอยู่กบัเจตนาของผูเ้ขียนว่า มุ่งใชแ้ละตอ้งการให้

ผูอ่้านเขา้ใจและตีความไปในความหมายใด เช่น 

 ค าว่า “สีขาว” เป็นส่ิงท่ีแสดงความหมายหรือสัญลกัษณ์ท่ีหมายถึง ความสะอาด ความบริสุทธ์ิ ความไร้
มลทิน ความเมตตากรุณา ความปราณี ความดีงาม ดงัตวัอย่างในประโยค “ชาวจีนแต่งชุดขาวไปถือศีลกินเจที่โรง

เจ”   

 แต่ขณะเดียวกนั ค  าเดียวกนัน้ีอาจใชแ้ทน ความตาย ความทุกข ์ความเศร้าโศก ก็ได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากการ

ใชผ้า้ขาว ชุดขาวเป็นเคร่ืองหมายของการไปงานงานศพหรือพิธีศพ งานอปัมงคล 

 ดงันั้น ผูอ่้านท่ีสามารถตีความในส่ิงท่ีอ่านไดถู้กตอ้งสมดงัเจตนาของผูเ้ขียน จึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ 

และเขา้ถึงความหมายของค า ของขอ้ความนั้น ๆ เสียก่อน 

 ชลธิรา สัตยาวฒันา ไดแ้ยกเร่ืองของความหมายเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

  2.1 ความหมายกักตุน ค  าว่า “กักตุน” หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยู่แลว้หรือเก็บไวแ้ต่เดิม ความหมาย

กกัตุนจึง หมายถึง ความหมายของค าท่ีผูอ่้านมีอยู่ก่อนแลว้ และน ามาตีความในส่ิงท่ีอ่านต่อไป  เช่น 



  “สีแดง” มีความหมายกกัตุนว่า ความร้อนแรง ความรุนแรง ผูเ้ขียนบางคนอาจมีเจตนาให้สีแดง 

หมายถึง ความรักชาติ รักแผ่นดินถ่ินเกิด 

  “ฝน” มีความหมายกักตุนว่า ความเยือกเย็น ความชุ่มช้ืน ผูเ้ขียนบางคนอาจมีเจตนาให้ฝน 

หมายถึง ความกรุณาปรานีก็ได ้ 

  วิธีที่จะไม่ตีความหมายผิดไปจากเจตนาของผูเ้ขียน คือ ตอ้งพิจารณาค าและความที่แวดล้อมค า

นั้น ๆประกอบ  

  2.2 ความหมายหลายนัย ค  าว่า “นยั” คือ แง่ มุม ดา้น กล่าวคือ ค  าบางค าอาจมีความหมายหลาย

นัยหรือหลายแง่หลายมุม แลว้แต่การตีความของผูอ่้าน ซ่ึงสามารถตีความไดห้ลายความคิด ไม่ว่าจะลึกซ้ึงหรือ
ตื้นเขินเพียงใดก็ตาม บางครั้ งค  าท่ีมีความหมายหลายนัยน้ี อาจเป็นค าท่ีมีทั้งความขดัแยง้และความกลมกลืนใน

ตวัเองในขณะเดียวกนั เช่น 

  “น ้ าตา” เป็นเคร่ืองหมายของความเสียใจ ความคับแค้นใจ ความขัดใจ ความน้อยใจ เป็น
สัญลกัษณ์ของความอ่อนแอ  ในขณะเดียวกัน น ้ าตาก็เป็นเคร่ืองหมายของความปล้ืมใจ ความตื้นตนัใจ ความ

ซาบซ้ึงใจ ความสมหวงั เป็นสัญลกัษณ์ของความจริงใจ ความบริสุทธ์ิ 

  2.3 ความหมายนัยประหวัด  ค  าว่า “นัยประหวดั” หมายถึง การมีจิตประหวดันึกถึงบางส่ิง

บางอย่างท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกบัส่ิงท่ีปรากฏในงานเขียน เช่น  

  “บา้นนอก” ท าให้นึกถึง ความลา้หลงั ความยากจน ความอดอยาก โรคภยัไขเ้จ็บ ความจริงใจ 

ความเป็นไทยแท ้

  “กรุงเทพ” ท าให้นึกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวตัถุ ความเห็นแก่ตวั ความรุ่มรวยของผูค้น ความ

วุ่นวายยุ่งเหยิงของสังคม หรือศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมทั้งหลาย 

   ในการตีความตอ้งไม่ใช้นัยประหวดัผิดพลาดไปจากเจตนาของผูเ้ขียน ตอ้งวิเคราะห์ให้ไดว้่า 

ผูเ้ขียนเจตนาจะให้ความหมายว่าอย่างไร 

  ตัวอย่าง ค  าว่า “เด็ก” อาจตีความให้มีความหมายแตกต่างกันตามประเภทของความหมาย

ดงักล่าวมาแลว้ได ้ดงัน้ี 

  1. ความหมายกกัตุน หมายถึง วยัเยาว ์ความไร้เดียงสา  



  2. ความหมายหลายนัย หมายถึง การเร่ิมต้น ความบริสุทธ์ิใจ และการมองโลกในแง่ดี ใน

ขณะเดียวกนัอาจหมายถึง ความซุกซน ความดื้อรั้น ความจริงใจ การเปล่ียนใจง่าย และความเหลวไหลไร้สาระ 

  3. ความหมายนยัประหวดั หมายถึง ความสนใจใคร่รู้ ความอยากลอง อยากท า อยากพิสูจน์ใน

ทุกส่ิงทุกอย่าง 

 สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์ไดแ้บ่งภาษาไว ้ดงัน้ี 

  1. ภาษาท่ีตีความตามตวัอกัษร คือ ภาษาท่ีตีความตรงไปตรงมาตามความหมายของภาษาทัว่ ๆ 

ไป ไม่มีความหมายลึกซ้ึง เป็นภาษาท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจความหมายไดต้รงกนัหมด 

  2. ภาษาเชิงเปรียบเทียบ  คือ ต้องตีความจึงจะเขา้ใจความหมาย ต้องรู้ว่าการที่ผูเ้ขียนกล่าว

เช่นนั้น มีเจตนาจริงอย่างไร เช่น 

  ข้อความท่ีว่า “หนาวดอกง้ิวปลิวฟ้ามายาใจ” ผูอ่้านต้องพิจารณาให้ลึกซ้ึงว่า “ดอกง้ิว” คือ 

ดอกไม้ในคติ อยู่ในแดนนรก ซ่ึงผูผิ้ดทางกามจะต้องไปปีนรับกรรม ข้อความน้ีจึงเป็นการเปรียบเทียบ มี
ความหมายว่า  เม่ือกวีเห็นผูห้ญิงคนหน่ึง ท าให้เขาคิดล่วงประเวณีท่ีนิยมไปในทางอยากชูส้าว “ดอกง้ิวปลิวฟ้า” 

หมายถึง เห็นนรกเป็นสวรรค ์เห็นชัว่เป็นดี คิดจะเอานรกมายาใจ หรือสมานใจแทนสวรรค ์ 

  ตวัอย่างการตีความของค าว่า “เดรัจฉาน” 

  ความหมายตรงตามตวัอกัษร คือ สัตว์เวน้จากมนุษย ์เช่นหมู หมา ววั ควาย / สัตว์ที่มีล าตัว

ขนานกบัพ้ืน 

  ความหมายเชิงเปรียบเทียบ คือ ผูป้ระพฤติตนขวางโลก ผูผ้ิดท านองคลองธรรม ผูท้ี่มีจิตใจไม่

สูง ปล่อยใจไปตามแรงอยากของสังขาร 

 ในการตีความ ผูอ่้านจะตอ้งใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์ว่า ขอ้ความนั้นมีความหมายว่าอย่างไร ผูเ้ขียน

หรือผูพู้ดมีเจตนาท่ีแทจ้ริงอย่างไร ไม่ใช่เพียงแต่สามารถเขา้ใจความส าคญัหรือถอดความออกมาไดเ้ท่านั้น เช่น 

ตวัอย่างการตีความต่อไปน้ี 

 “เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนค า” 

 ถอดความว่า – เป็นพระเจา้แผ่นดิน เมื่อพูดอะไรออกไปแลว้ไม่เปล่ียนแปลงค าพูด 



 ตีความว่า - เป็นผูใ้หญ่ควรถือความสัตยเ์ป็นท่ีตั้ง 

 “ความวัวยังไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก” 

 ถอดความว่า - คดีเร่ืองววัยงัไม่ส้ินสุด ก็เกิดคดีเร่ืองควายขึ้นมาอีก 

 ตีความว่า – เร่ืองหน่ึงยงัไม่ยุติ ก็มีอีกเร่ืองเหน่ึงเกิดขึ้น 

 ภาษิตแมว้ บทหน่ึงกล่าวไวว้่า 

  “น ้าเป็นของปลา  ฟ้าเป็นของนก 

  ป่าเป็นของเสือ  ภูเขาเป็นของแม้ว” 

 ถอดความว่า – 

  น ้าเป็นของปลา - ปลาอาศยัอยู่ในน ้า ปลาจึงเสมือนเป็นเจา้ของห้วงน ้าทั้งหลาย 

  ฟ้าเป็นของนก - นกย่อมบินไปบนทอ้งฟ้า บินไปไดทุ้กแห่งหนที่นกตอ้งการ นกจึงเสมือนเป็น

 เจา้ของทอ้งฟ้า  

  ป่าเป็นของเสือ - เสืออาศยัอยู่ในป่า เสือจึงเสมือนเป็นเจา้ของป่า 

  ภูเขาเป็นของแมว้ - แมว้อาศยัอยู่ตามดอยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แมว้จึงเสมือนเป็นเจา้ของขุนเขา 

 ตีความไดว้่า – 

  แมว้มีทศันะต่อศกัดิ์ และสิทธ์ิแห่งการกระท าและการมีโอกาสเขา้ครอบครองของสัตว์โลก แต่
ละสรรพส่ิงย่อมเป็นใหญ่ มีเสรีภาพและอ านาตอยู่ในขอบเขตของตน ปลา นก เสือ และแมว้ ควรมีเสรีท าอะไร

ไดใ้นอาณาจกัรของตน 

  ค าสรุปของภาษิตบทน้ีบอกว่า “ภูเขาเป็นของแมว้” ย่อมหมายถึงเอกสิทธ์ิของแมว้ท่ีจะด าเนิน
ชีวิตอยู่บนขุนเขาได้อย่างมีอิสระ เช่น จะปลูกฝ่ิน หรือโค่นถางป่าไดโ้ดยเสรี เพราะแมว้เป็นเจา้ของขุนเขาสืบ

ทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หากผูอ่ื้นท่ีมิใช่แมว้จะบงการให้ท าอย่างนั้นอย่างน้ีย่อมเป็นการกา้วก่ายสิทธิของเขา 

 การตีความ บางครั้ งข้อความเดียวกันอาจมีการตีความแตกต่างกันไป คือ บางคนอาจตีความ

ตรงไปตรงมา แต่บางคนอาจตีความให้กวา้งไกลออกไปได ้ขึ้นอยู่กบัเหตุผลของแต่ละบุคคล  



 ตวัอย่างการตีความที่แตกต่างกนัออกไป 

 “ของเมืองไทยเรา ถา้จะตรวจความสะอาดกนัจริง ๆ   จะตอ้งปิดหมดทุกร้าน เพราะจากชามท่ีใชแ้ลว้กอง
สุมอยู่กับพ้ืนใกลอ่้างน ้ า เศษอาหารนองอยู่กับน ้ า แถมบางแห่งลา้งจานกันท่ีหน้าส้วมเสียด้วย น ้ าแข็งเปล่าน่ะ
หรือ น ้าชาก็ใส่สี น ้าแข็งก็ลา้ง ๆ จากโอเล้ียงท่ีคนดูดน ้าหมดแลว้ วิธีลา้งแกว้ก็คือ เทของในแกว้ออก จุ่มน ้ายกขึ้น 
เสร็จพิธี ตะเกียบบางร้านเราขึ้นเขลอะ ช้อนมนัแผล็บ ผา้ขี้ ร้ิวเช็ดโต๊ะ เช็ดจาน เช็ดมือ ใช้ผืนเดียวกนั ซักวนัละ
หนดีเท่าไหร่ บางร้านใชแ้ลว้ซุกไวมุ้มห้อง พอจะใช้ก็ลากออกมาอีก ขืนพูดมากไป คุณนายสมบูรณ์ (แก่สะอาด) 
คงจะเอ๊ิกออกมาแน่ ๆ กระทรวงสาธารณสุขของเรามวัแต่ตีกนัเร่ืองหมอเร่ืองอนามยั เลยจะปล่อยให้คนไทยเป็น

โรคห่าเหมือนสมยัอู่ทองเสียก็ไม่รู้” 

 ขอ้ความขา้งตน้น้ีอาจตีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 1. กระทรวงสาธารณสุขละเลยการควบคุมร้านอาหารให้ปฏิบตัิถูกตอ้งตามหลกัอนามยั มวัแต่สนใจ

เร่ืองต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานของเจา้หนา้ท่ีในกระทรวง 

 2. ทางราชการมกัไม่สนใจสวสัดิภาพดา้นอนามยัของประชาชน แต่สนใจเร่ืองต าแหน่งหน้าที่ในทาง

ราชการ 

 3. เมืองไทยเรามีแต่กฎเกณฑท์ี่ดี แต่ขาดการปฏิบตัิให้ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์ 

 การตีความตามขอ้ 1 เป็นการตีความตรงไปตรงมาตามเน้ือความ 

 การตีความในขอ้ที่ 2 และ 3 เป็นการตีความให้กวา้งไกลออกไป 

คุณสมบตัิของผูต้ีความที่ดี 

 1. มีพ้ืนความรู้ในส่ิงท่ีอ่านเพ่ือตีความ  ผูอ่้านท่ีไม่มีพ้ืนความรู้เป็นภูมิหลงัเกี่ยวกบัส่ิงท่ีอ่านเลย ย่อมไม่

สามารถใชค้วามคิดและเหตุผลประกอบการตีความได้ 

 2. เป็นผูอ่้านที่ช่างสังเกตจดจ า ช่างเปรียบเทียบ และช่างคิดคน้  

 3. เป็นผูอ่้านที่พร้อมไปดว้ยเหตุผล เป่ียมดว้ยวิจารณญาณ ไม่เช่ืออะไรง่าย มีความรอบคอบในการอ่าน 

ในการวิเคราะห์ส่ิงท่ีอ่านอยู่เสมอ 



 4. เป็นผูอ่้านท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในส่ิงแปลก ๆ ใหม่ มีแนวคิดใหม่ซ่ึงอาจแปลกออกไปจาก

ผูอ่ื้น 

 5. เป็นผูอ่้านท่ีมีความเช่ือมัน่ในความคิดเห็นและเหตุผลของตนเองในการตีความ ไม่ลงัเลคลอ้ยตาม

ความคิดเห็นของผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ 

 6. เป็นผูอ่้านท่ียอมรับความคิดเห็นหรือแนวความคิดของผูอ่ื้นโดยไม่ดื้อรั้น 

 7. เป็นผูอ่้านที่มองโลกและผูอ่ื้นในแง่ดี 

 8. เป็นผูอ่้านที่ไม่มีอคติ มีความยุติธรรมต่อการพิจารณางานเขียนของผูเ้ขียนทุกคนอย่างเสมอภาคกนั 

 9. เป็นผูอ่้านที่กลา้ยอมรับความผิดพลาดในการตีความโดยดุษณี 

 10. เป็นผูอ่้านท่ีมีความใฝ่ใจในการอ่านหนงัสือตลอดเวลา ไม่ตกอยู่ในเง่ือนไขของเวลาและส่ิงอ่ืนใด 

 



การอ่านบนัเทิงคดี 
การอ่านและพิจารณาบันเทิงคด ี

บันเทิงคดี Fiction คือเรื่องที่ผู้เขียนสมมุติข้ึน โดยใช้จินตนาการ ความคิดฝันสร้างสรรค์ข้ึนมา โดยให้
มีความสมจริงมากที่สุด 

คำว่า Fiction  มีผู้เรียกช่ือเป็นภาษาไทยต่างกันไปหลายคำ เช่น บันเทิงคดี เรื่องสมมุติ เรื่องเริงรมย์ 
เรื่องอ่านเล่น เป็นต้น แต่ละช่ือล้วนมีขอบข่ายคลุมไปถึงเรื่องสั้นและนวนิยาย ซึ่งผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่าน
ได้รับความบันเทิงใจเป็นสำคัญ 

ส่วนเรื่องที่ไม่ใช่บันเทิงคดีได้แก่สารคดี เป็นเรื่องจริงซึ่งผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายจะให้ความรู้และความจริง
แก่ผู้อ่านมากที่สุด 

สรุปแล้ว บันเทิงคดีก็คือเรื่องสมมุติทีม่ีความสมจริงและสมเหตุสมผลที่สดุ และมุ่งให้ความบันเทิงใจแก่
ผู้อ่านเป็นสำคัญ 
 
ลักษณะของเรื่องสั้น  

เรื่องสั้นเป็นบันเทิงคดีชนิดหนึ่ง ความหมายของเรื่องสั้น พอสรุปจากแนวความคิดของผู้รู้ทั้งหลายซึ่ง
ได้ให้คำจำกัดความไว้ต่างกันดังนี้ “เรื่องสั้น คือเรื่องที่กล่าวถึงวิกฤติการณ์อย่างหนึ่งซึ่งมีตัวละครเกี่ยวข้องอยู่
อย่างน้อยที่สุด แล้วคลี่คลายวิกฤติการ๊ณ์นั้นจนบรรลุผลเพียงอย่างเดียว ในเวลาที่สั้นที่สุด” 

ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความหมายหรือคำนิยามของเรื่องสั้นเท่านั้น และมีผู้กำหนดลักษณะของเรื่องสั้น
ไว้ต่างหาก ดังนี้ 
  1. เรื่องสั้นต้องมีโครงเรื่อง โครงเรื่องคือ กลวิธีสร้างเรื่องให้สนุกน่าอ่าน โดยการผูกปมของเรื่องให้มข้ีอ
ขัดแย้ง มีอุปสรรค มีการต่อสู้เพื่อนำไปสู่การคลี่คลายปมที่ผูกไว้ อันจะเป็นจุดสุดยอดของเรื่อง แล้วเรื่องจะจบ
ลงอย่างสมบูรณ์ 

2. เรื่องสั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวและมีผลเพียงอย่างเดียว คือแต่ละเรื่องจะแสดงความคิด
หรือโลกทัศน์แง่ใดแง่หนึ่งของชีวิตเพียงอย่างเดียว 

3. เรื่องสั้นต้องใช้ฉากน้อย และมีช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่องน้อย คือกล่าวถึงสถานที่ท ี่เกิด
เหตุการณ์ไม่กี่แห่ง และช่วงเวลาที่ตัวละครมีบทบาทในท้องเรื่องก็กลา่วอย่างรวบรัด ไม่ต้องบรรยายให้ละเอียด
ว่า แต่ละวันแต่ละเดือนที่ผ่านไป ตัวละครทำอะไรบ้าง บอกแต่ผลสรุปของเหตุการณ์นั้น ๆ ก็พอ 

4. เรื่องสั้นต้องมีตัวละครน้อย โดยเฉพาะตัวละครสำคัญควรมีเพียงหนึ่งหรือสองตัวก็พอ หากจะมีเพิ่ม
อีกก็เพียงเสริมให้ตัวเอกเด่นชัดเท่านั้น บางคนจึงกล่าวว่าตัวละครในเรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง ๆ ควรมีไม่เกินสามตัว 

5. เรื่องสั้นต้องมีขนาดสั้น คือเขียนอย่างประหยัดถ้อยคำ จะพรรณนาความคิดยืดยาวเยิ่นเย้อไม่ได้ 
เพราะต้องให้เรื่องมุ่งสู่จุดมุ่งหมายอย่างรวดเร็วรวบรัด 
 
ลักษณะของนวนิยาย 



นวนิยายคือร้อยแก้วขนาดยาว มีโครงเรื่องและตัวละครแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างสมจริงที่สุด แม้
จะเป็นเรื่องที่สมมติข้ึนก็ตาม แต่มีลักษณะที่ต่างกับเรื่องสั้นอย่างเห็นได้ชัด ก็คือ 

1. โครงเรื่องแสดงจุดประสงค์และผลของเรื่องหลายอย่าง คือมีโครงเรื่องใหญ่ (Main plot) เป็นแกน
และมีโครงเรื่องย่อย (Sub plot) ประกอบอีกโดยไม่จำกัด แต่ละโครงเรื่องย่อมมีจุดมุ่งหมายและผลของเรื่อง
ตอนนั้น ๆ ต่างกันออกไป แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายของโครงเรื่องใหญ่ที่ได้วางไว้แต่ต้น  

2. มีขนาดยาวโดยไม่จำกัด  
3. มีตัวละครมาก ซึ่งแต่ละตัวต่างมีบทบาทสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  
4. มีฉากไดม้าก และช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์จะสืบเนื่องยาวนานเพียงใดก็ได้  
5. สามารถพรรณนาขยายความได้ยืดยาวอย่างไม่จำกัดจำนวนคำ 

องค์ประกอบของบันเทงิคดี 
ในการอ่านเรื่องประเภทบันเทิงคดี ผู้อ่านจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและองค์ประกอบของ

บันเทิงคดีอย่างถ่องแท้ เพื่อเวลาพิจารณาหรือวิจารณ์จะสามารถใช้หลักเกณฑ์เกีย่วกับองค์ประกอบของบันเทงิ
คดีได้ถูกต้อง เหมาะสม มิใช่พิจารณาหรือวิจารณ์ไปตามอารมณ์ความชอบหรือไม่ชอบ 

องค์ประกอบของบันเทิงคดีมีดังต่อไปนี้  
1. แนวเรื่อง แก่นเรื่อง หรือสารัตถะของเรื่อง (Theme) 
สารัตถะของเรื่อง หมายถึงแนวคิด ทัศนะหรือเจตนารมณ์ของผู้แต่งที่ต้องการสื่อสารมายังผู้อ่าน บาง

ทีผู้แต่งอาจจะบอกผู้อ่านตรง ๆ หรือให้ตัวละครเป็นผู้บอก หรืออาจปรากฏที่ช่ือเรื่อง แต่โดยมากแล้วผู้แต่งจะ
ไม่บอกตรง ๆ ผู้อ่านจะต้องค้นหาสารัตถะของเรื่องเอาเอง โดยตั้งคำถามว่า จุดมุ่งหมายที่สำคัญของเรื่องที่เรา
อ่านนั้นคืออะไรผู้แต่งต้องการแสดงทัศนะว่าอย่างไร 

ส่วน สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ กล่าวถึงสารัตถะของบันเทิงคดีว่า เป็นทรรศนะหรือสาระที่ผู้เขียนต้องการ
ส่งให้เราทราบ โดยใช้โครงเรื่องและตัวละครเป็นสื่อ ใช้บทสนทนาฉากและบรรยากาศเป็นเครื่องปรุงแต่ง และ
ได้กล่าวถึงการพิจารณาสารัตถะของเรื่องว่า ควรพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. วรรณกรรมเรื่องนั้นมีสารัตถะอะไรหรือไม่  
2. สารัตถะนั้นแปลกและใหม่หรือสนับสนุนทัศนคติเดิม  
3. การเสนอสารัตถะกระทำอย่างเป็นกลาง ๆ หรืออคติ  
4. สารัตถะจะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้เพียงใด  
5. สารัตถะนั้นขัดกับความรู้สึกและแนวปฏิบัติที่เป็นอยู่โดยทั่ว ๆ ไปหรือไม่  
6. สารัตถะสอดคล้องกับรายละเอียดของเรื่องหรือไม่  
7. ใช้เหตุการณ์อะไรในเรื่องเป็นสิ่งแสดงสารัตถะ 
สุวรรณา เกีรยงไกรเพ็ชร ได้อธิบายความหมายของสารัตถะว่าเป็นแนวความคิดหรือจุดสำคัญของ

เรื่อง ไม่ใช่เนื้อเรื่องหรือโครงเรือ่ง หากแต่เป็นแก่นเรื่อง ซึ่งปรากฏอยู่ต้ังแต่ต้นจนถึงปลายเรื่อง เป็นสิ่งเช่ือมโยง
เรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกัน โครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร บทสนทนาและส่วนประกอบอื่นๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้แต่งคิดสรา้ง
ข้ึนเพื่อแสดงแก่นเรื่องทั้งสิ้น 



ดังนั้น ก่อนลงมือเขียนเรื่องบันเทิงคดีแต่ละครั้ง ผู้แต่งมักจะคิดแก่นเรื่องข้ึนมาก่อน แล้วจึงคิดกำหนด
ส่วนประกอบอื่นๆ ของเรื ่องให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับแก่นเรื ่องไปโดยตลอด ถ้าผู ้แ ต่งสามารถสร้าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้ ผู้อ่านก็จะมองเห็นและเข้าใจแก่นของเรื่องได้ตามที่ผู้แต่งต้องการ ดังแผนภูมิ 

 (กำหนด) 
ผู้แต่ง       แก่นเรื่อง       โครงเรื่อง      ตัวละคร      บทสนทนา      ฉาก      บรรยากาศ 
 
 (ได้รับ) 
ผู้อ่าน       บทสนทนา      ตัวละคร      บรรยากาศ      ฉาก      โครงเรื่อง      แก่นเรื่อง 
 
แนวเรื่อง คือสิ่งที่ผู้เขียนได้กำหนดไว้ก่อนที่จะลงมือเขียนงานแต่ละช้ิน เพื่อช่วยเป็นเครื่องเตือนใจให้

คุมบรรยากาศและเนื้อหาของเรื่องไว้ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง 
การพิจารณาแนวเรื่องของงานประพันธ์แต่ละชิ้น อาจช่วยให้เรามองเห็นวัตถุประสงค์เฉพาะของ

ผู้เขียน การรู้วัตถุประสงค์จะช่วยให้เรา “วัดผล” ได้ว่าผู้ประพันธ์ได้รับความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่เพียงไร 

นอกจากจะช่วยให้มองเห็นวัตถุประสงค์เฉพาะงานประพันธ์แต่ละช้ินแล้ว การพิจารณาแนวเรื่องยังมี
ประโยชน์อีก คือเมื่อเราศึกษางานทั้งหมดของนักประพันธ์คนใดคนหนึ่ง แนวเรื่องในงานช้ินต่าง ๆ จะช่วยให้
เรารู้ความต้องการ และหรือเจตนคติของผู้เขียนที่มีต่อวรรณศิลป์ เช่น ป.อินทรปาลิต ชอบเขียนเรื่องตลก เรื่อง
รักหวานจ๋อย และเรื่องวีรบุรุษที่เป็นศัตรูของคนรวย และเป็นขวัญใจของคนจน เมื่อเรารู้จักชีวประวัติของ ป.
อินทรปาลิต เราอาจวิเคราะห์ความต้องการและเจตนคติของท่านได้ว่า ท่านต้องการหนีความจริงที่ท่านเผชิญ
อยู่ในชีวิต โดยใช้วรรณศิลป์เป็นเครื่องมือสร้างโลกใหม่ขึ้นให้ต่างไปจากโลกในชีวิตจริง เราไม่อาจปฏิเสธว่า ป.
อินทรปาลิต มิได้มีความสุขในขณะที่ท่านกำลังสร้างสรรค์งานเหล่าน้ัน 

ในการกำหนดแนวเรื่องนั้น ผู้เขียนแต่ละคนจะมีวิธีกำหนดหลายวิธี คือ 
 1. ด้วยการใช้ความสั่นสะเทือนอารมณ์เป็นหลัก คือ กำหนดแนวเรื่องให้เป็นเรื่องรักประเภทต่าง ๆ  

(เช่น รักระหว่างเพศ รักเพื่อน รักสัตว์ รักชาติ) เรื่องโศก เรื่องเศร้า เรื่องตลก เรื่องลึกลับ เรื่องสยดสยอง เรื่อง
ล้อ เรื่องเยาะเย้ยเสียดสี ฯลฯ 

2. ด้วยการกำหนดลักษณะของเนื้อหา เช่น เป็นเรื่องในแนวการเมืองประเภทต่าง ๆ เช่น การเมือง
ระหว่างประเทศ การเมืองภายในประเทศ การเมืองระหว่างเพศเรื่องศาสนา ปรัชญา ท่องเที่ยว ผจญภัย คำ
สอน ชีวิต สังคม ฯลฯ 

3. ด้วยการให้แนวเรื่องแบบฉบับ (Type) เช่น แนวเรื่องศรีธนญชัย เจ้าเงาะรจนา ซินเดอเรลล่า พระ
ยากงพระยาพาน แม่ผัวลูกสะใภ้ เมียน้อยเมียหลวง ลูกเขยพ่อตา ฯลฯ 

4. ด้วยการใช้นามธรรมเป็นแนวเรื่อง เช่น การเสียสละ เสรีภาพ ความกตัญญูกตเวที ความอดทน 
ความเพียร ความเป็นธรรม ฯลฯ 
 



2. โครงเรื่อง (Plot) 
โครงเรื่องหรือพล็อตเรื่อง คือ อุบายที่ผู้เขียนกำหนดเป็นแผนไว้แต่แรกว่าจะเปิดเรื่องอย่างไร จะสร้าง

อุปสรรคให้แก่ตัวละครอย่างไร จะให้ตัวละครมีความขัดแย้งกันอย่างไร เมื่อไร เมื่อสร้างอุปสรรคและความ
ขัดแย้งแล้ว จะต้องหากลวิธีในการแก้อุปสรรคและความขัดแย้งนั้นให้แก่ตัวละครด้วย จนกระทั่งจบเรื่องหรือ
ปิดเรื่อง จะปิดเรื่องอย่างไรจึงจะดี และเหมาะสมที่สุด  

กล่าวอีกนัยหนึ่ง โครงเรื่องหรือพล็อตคือ วิธีการเรียงลำดับความคิดหรือการเรียงลำดับเหตุการณ์ใน
เรื่องว่า ผู้เขียนเริ่มต้นตรงส่วนไหนของเรื่อง ต่อไปเป็นส่วนความคิดหรือเหตุการณ์ใดและจบเรื่องอย่างไร โครง
เรื่องกับเรื่องย่อไม่เหมือนกัน เรื่องย่อคือใจความสำคัญของเรื่องราวหรือความคิด คือบอกให้รู้ว่ามีอะไรเกิด
ข้ึนกับใคร ที่ไหน อย่างไร โดยสังเขป ส่วนพล็อตจะบอกให้รูว่้าทำไมสิ่งเหลา่น้ันจึงเกิดข้ึนกับคนน้ัน ๆ  หรือกลุ่ม
นั้น ที่นั้น และอย่างนั้น จุดมุ่งหมายใหญ่ของการสร้างพล็อตเรื่อง คือเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ชวนให้
ติดตามเรื่องอย่างตื่นเต้น กระหายใคร่รู้ ตัวอย่างเช่น เรื่องนักสืบ ผู้เขียนเรื่องประเภทนี้จะไม่ยอมบอกให้รู้ว่า
ผู้ร้ายคือใคร จนกว่าเรื่องจะจบ หากผู้อ่านทนอยากรู้ไม่ได้ เปิดไปอ่านตอนจบก่อนก็จะทำให้เรื่องคลายความ
ตื่นเต้นไปมาก 

กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า โครงเรื่องคือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในเรื่อง ซึ่งเรยีงตามลำดับเวลาที่เกดิ และเป็น
เหตุเป็นผลกัน กล่าวคือ เหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ตามมา โครงเรื่องย่อมประกอบด้วยข้อ
ขัดแย้ง (Conflict) ที่ชวนให้ตื่นเต้นและน่าสนใจ ข้อขัดแย้งก็คือแรงปะทะซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ควรจะ
ดำเนินไปอย่างปกติต้องบิดผันไป การที่จะให้บิดผันไปอย่างไรต้องสมเหตุสมผลและมีความแยบยล  

ข้อขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ เช่น ความทะยานอยากของมนุษย์มีขีดความสามารถอัน
จำกัดของตนเป็นข้อขัดแย้ง ความปรารถนาในความรักมีประเพณีวัฒนธรรมหรือลัทธิศาสนาเป็นข้อขัดแย้ง 
ความหวังในผลประโยชน์มีผู้ที่ขัดผลประโยชน์กันมาขัดแย้ง ความปรารถนาของมนุษย์มีธรรมชาติขัดขวาง 
ความไม่พึงปรารถนาของมนุษย์ แต่ถูกมนุษย์หรือสังคมมาบังคับ เหล่าน้ีเป็นต้น 

ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นองค์ประกอบสำคัญ อย่างหนึ่งของโครงเรื่องที่สร้างปมปัญหาซึ่ึงการ
พัฒนาเรื่องราวต่างๆ จะดำเนินข้ึนท่ามกลางความขัดแย้ง โดย สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 

1) ความขัดแย้ง ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์คื์อการที่ตวัละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกันหรือพยายามต่อต้าน 
ทำลายล้างกัน เช่น การไม่ถูกกันของคนสองตระกูล, การรบกันของทหารทั้งสองฝ่าย หรือการทะเลาะกัน
ระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้  

2) ความขัดแย้งภายในจิตใจ คือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน ตัวละครจะมีความสับสน หรือยุ่งยาก
ลำบากใจในการตัดสินใจเพื่อกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ความรู้สึกขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ทางสังคม หรือ
ขัดแย้งกับสำนึกรับผิดชอบ 

3) ความขัดแยง้กับธรรมชาติ คือ การที่มนุษย์ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย 
เช่น การที่ชาวนาชาวไร่ต้องประสบกับปญัหาภัยแล้ง  

4) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ความขัดแย้งของคนกับผีสาง หรือความเช่ือ
ในสิ่งเร้นลับ, ความเช่ือเรื่องของไสยศาสตร์ การทำคุณไสย  



 
ลักษณะของโครงเรื่องที่ดี  

1. มีความสัมพันธ์กันระหว่างเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่อง และระหว่างบุคคลในเรื่อง ประดุจลูกโซ่เกี่ยว
เนื่องกันไปโดยตลอด จากเรื่องเล็กไปสู่เรื่องใหญ่ หรือถ้ามีโครงเรื่องย่อย ก็ต้องมีความหมายต่อโครงเรื่องใหญ่ 
และต้องมีรายละเอียดเท่าที่จำเป็น ไม่มากหรือน้อยจนเกินควร  

2. มีข้อขัดแย้งที่น่าสนใจ ข้อขัดแย้งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสร้างโครงเรื่องอาจเปน็ข้อขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับความรู้สึกภายในของตนก็ได้ เช่น การเผชิญภัยธรรมชาติ การแบ่งชั้นวรรณะ การชิงรักหัก
สวาท การต่อสู้ระหว่างอำนาจฝ่ายสูงกับอำนาจฝา่ยต่ำภายในจิตใจ ฯลฯ ข้อขัดแย้งเหล่าน้ีเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้
ตัวละครแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาอย่างน่าสนใจ  

3. มีการสร้างความสนใจใคร่รู้เรื่องตลอดไป (การสร้าง Suspense) ซึ่งอาจกระทำได้หลายวิธี เช่น 
การบอกใบ้ให้ผู้อ่านทราบว่า จะมีเหตุการณ์สำคัญในตอนต่อไป การปิดเรื่องที่ผู้อ่านต้องการทราบไว้ก่อน เพื่อ
บอกให้ทราบเมื่อถึงเวลาอันสมควรและการจบเรื่องแต่ละตอนโดยทิ้งปัญหาไว้ให้ผู้อ่านอยากรู้อยากเห็นต่อไป 
เป็นต้น  

4. มีความสมจริง คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลเสมอไม่ใช่เหตุประจวบหรือเหตุ
บังเอิญ (Coincedence) ที่มีน้ำหนักเบาเกินไป เช่น คนกำลังเดือดร้อนเรื่องเงิน หาทางออกหลายอย่างแต่ไม่
สำเร็จ บังเอิญถูกสลากกินแบ่ง จึงพ้นความเดือดร้อนไปได้ อย่างนี้ถือว่าเป็นเหตุประจวบที่ไม่นิยมใช้ในนว
นิยายหรือเรื่องสั้น ทั้งที่เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดข้ึนในชีวิตจริง ๆ ก็ได้  

เราอาจสรุปได้ว่า ในการพิจารณาโครงเรื่อง ต้องพิจารณาว่าผู้ประพันธ์มีศิลปะในการสร้างข้อขัดแย้ง
ได้ดีเพียงไร ข้อขัดแย้งนั้นอยู่ในวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้น้อยมากน้อยเพียงใด ผลลัพธ์อันเกิดจากข้อขัดแย้งนั้นมี
ความแปลกใหม่ แยบคายและสมเหตุสมผลหรือไม่ มีศิลปะในการที่จะผูกใจผู้อ่านให้ติดตามเรื่องคอยคำตอบ 
อันเกิดจากข้อขัดแย้งนั้นมากน้อยเพียงใด ผลลัพธ์หรือคำตอบนั้นมีคุณค่าประการใดบ้าง 
 
3. ตัวละคร (Characters) 

ตัวละคร คือ บุคคลที่ผู้แต่งสมมุติขึ้นมาเพื่อให้กระทำพฤติกรรมในเรื่อง หรือผู้มีบทบาทในเนื้อเรื่อง 
หรือเป็นผู้ทำให้เรือ่งเคลื่อนไหวดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของที่ไม่มีชีวิต
จิตใจก็ได้ทั้งสิ้น  

ตัวละครนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของเรื่องบันเทิงคดี เพราะหากปราศจากตัวละครหรือผู้กระทำ
พฤติกรรมแล้ว การดำเนินเรื่องก็คงจะไม่เกิดข้ึน ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครที่ควรศึกษา ได้แก่ 

1) ประเภทของตัวละคร 
2) ลักษณะนิสัยของตัวละคร 
3) บทบาทหรือบุคลิกภาพของตัวละคร 
4) การตั้งช่ือตัวละคร 
 



1) ประเภทของตัวละคร 
การแบ่งประเภทของตัวละครนี้แบ่งตามลักษณะบทบาทและความสำคัญของตัวละครได้ 2 ประเภท 
ตัวละครเอก (Major Characters) คือ ตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินเรื่อง หรือตัวละครที่

เป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทั้งหมด เป็นตัวละครที่มีข้อขัดแย้ง ข้อขัดแย้งอาจเกิดข้ึนภายในของตัว
ละครเอง หรือขัดแย้งกับตัวละครอื่นหรือขัดแย้งกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน  

ตัวละครประกอบ (Minor Characters) ตัวละครที่มีบทบาทรองลงไปจากตัวละครเอก เป็นตัวละครที่
ทำให้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับตัวละครเอกเคลื่อนไหวไปสู่จุดหมายปลายทาง  และมักเป็น
ฝ่ายตรงข้ามกับตัวละครเอก 

2) ลักษณะนิสัยของตัวละคร  
การกำหนดลักษณะนิสัยของตัวละคร นิยมทำกันอยู่ มีอยู่ 2 วิธี 
ตัวละครที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน คือตัวละครที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนความคิด หรือคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น เป็น คนดุ ใจดี หรือซื่อสัตย์ 
ตัวละครที่มีลักษณะซับซ้อน คือ ตัวละครที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีลักษณะนิสัยหลากหลายคล้ายปุถชุน

ทั่วไป ตัวละครแบบนี้ผู้แต่งมักจะไม่แนะนำโดยตรงว่ามีลักษณะนิสัยใจคออย่างไร ผู้อ่านจะต้องศึกษาจาก
ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ศึกษาจากคำพูด การกระทำ การปฏิบัติต่อตัวละครอื่นแล้วนำมาตัดสินว่า 

- ตัวละครนั้นเป็นคนเช่นไร 
- มีนิสัยเปลี่ยนไปอย่างไร และเพราะเหตุใด  
ตัวละครแบบนี้จึงมีลักษณะคล้ายบุคคลในชีวิตจริง และมีส่วนช่วยทำให้เรื่องบันเทิงคดีมีลักษณะ

สมจริงยิ่งขึ้น 
3) บทบาทหรือบุคลิกภาพของตัวละคร 
การกำหนดบทบาทของตัวละครมีอยู่ 2 วิธี คือ 
ตัวละครที่มีบทบาทคงที่ คือ ตัวละครที่มีบุคลิกคงที่ตลอดเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ ตอนเปิดเรื่องมีลกัษณะ

นิสัยอย่างไร ตอนจบเรื่องก็ยังคงมีลักษณะนิสัยอย่างนั้น เช่น แม่ช้อยในเรื่องสี่แผ่นดิน จะมีลักษณะเป็น       
ตัวละครที่สร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง 

ตัวละครที่มีบทบาทไม่คงที ่ คือ ตัวละครที ่ปรับเปลี ่ยนนิสัย บุคลิกลักษณะและทัศนคติไปตาม
ประสบการณ์หรือสภาพจิตใจได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า สิ่งแวดล้อมเป็น
ตัวการสำคัญที่ทำให้บุคลิกภาพของตัวละครเปลี่ยนแปรไป ตัวละครประเภทนี้เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องสั้น
ประเภทเน้นตัวละคร เพราะนิสัยใจคอของตัวละครที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะช่วยสร้างโครงเรื่องไปด้วยในตัว 
เช่น 

บุคลิกของตัวละคร “ผม” ในเรื่องสั้นเรื่อง “ความในใจของกระดูกจระเข้” ของวัฒน์ วรรลยางกูร ที่
เปลี่ยนความคิดและการกระทำจากคนที่เห็นแก่ตัวในตอนต้นเรื่องมาเป็นคนที่มีความคิดและการกระทำแบบ
คนที่เห็นแก่ส่วนรวม 

 



4) การตั้งชื่อตัวละคร 
ชื่อตัวละครควรตั้งให้เหมาะสมกับรูปร่างหน้าต้า เพศ อาชีพ สภาพสังคมของตัวละครแต่ละตัว เช่น 

เด็กสาวชนบท น่าจะตั้งช่ือ นิล กล้วย แก้ว บุญมา กลอยใจ บัวคำ มากกว่าต้ังช่ือ พัชราวลัย จารุณี สุพรรษา  
ผู้แต่งอาจตั้งชื่อตัวละครให้ขัดแย้งกับความเป็นจริงในชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อความคิดไปยังผู้อ่าน 

เช่น เรื่องสั้น “ชาวไร่เบี้ย” ของ ลาวคำหอม  ตั้งช่ือตัวละครที่เป็นชาวไร่ยากจนว่า “เฒ่ามี” แล้วตั้งช่ือเศรษฐี
หน้าเลือดซึ่งคอยขูดรีดเงินจากชาวไร่ยากจนไปทำบุญ ที่มีลักษณะเป็นการทำบาปมากกว่าทำบุญว่า “เศรษฐี
บุญ”  

ผู้แต่งบางคนอาจตั้งช่ือตัวละครให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อความคิดไปยังผู้อ่าน เช่น เรื่องสั้น “หายไปกับ
ลมหายใจ” ของ ชาติ กอบจิตติ ตั้งช่ือตัวละครว่า “ครูไท” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสังคมไทย และตั้งช่ือตัว
ละครประกอบว่า “ครูหรั่ง” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนสังคมชาวตะวันตก เพราะต้องการสื่อความคิดว่า สาเหตุที่
สังคมไทยมีความเจริญทางวิชาการช้ากว่าสังคมตะวันตกนั้นเป็นเพราะคนไทยมีนิสัยหวงวิชา เช่นเดียวกับครูไท
ที่ไม่ยอมถ่ายทอดวิชารักษาโรคหนวกหูและเป็นใบ้ให้กับลูกศิษย์ จนกระทั่งวิชานี้สูญหายไปพร้อมกับการ
สิ้นชีวิตของตนเอง 

ประเภทของตัวละคร 
ตัวละครอาจจัดให้แตกต่างกันออกเป็นเจ็ดประเภท ดังนี้  
1. คน แบ่งเป็นคนจริงและคนสมมุติ บางครั้งผู้เขียนอาจใช้ตัวเองเป็นตัวละครอย่างเปิดเผย หรือไม่

เปิดเผยชัดเจนก็ได้ เช่น ผู้เขียนนิราศ หรือรำพึงรำพัน 
2. สัตว์ แบ่งเป็นสัตว์จริงและสัตว์สมมุติเช่นเดียวกับคน 
3. อมนุษย์ เช่น เทวดา นางฟ้า ผีเสื้อ ยักษ์ ฯลฯ  
4. ธรรมชาติอย่างอื่น เช่น พืช สสารอื่น ๆ และพลังงาน เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ เมฆ ฝน หยดน้ำ หินกรวด 

ลม แสงอาทิตย์ พื้นดิน ไฟ ฯลฯ  
5. ผลิตผลจากวิทยาศาสตร์และสังคม เช่น โทรศัพท์ พัดลม ถนน ไฟฟ้า เสาโทรเลข ขยะ ป่าช้า ฯลฯ 
6. อาหารชนิดต่าง ๆ  
7. นามธรรม เช่น วิญญาณ ธรรมะ อธรรม ฯลฯ 

 
แนวการสร้างตัวละคร 

วิภา กงกะนันทน์ อธิบายว่า นักเขียนมีแนวการสร้างตัวละครแตกต่างออกไป ดังนี้ 
1. สร้างให้สมจริง (Realistic) เป็นตัวละครที่ผู้เขียนจะต้องสร้างให้สมจริง เช่น ถ้าตัวละครเป็นคน ก็

ต้องมีความเป็นคนจริง ๆ คือต้องมีอารมณ์ ความรู้สึก ทรรศนคติ ความนึกคิด ต้องมีลักษณะและธรรมชาติเป็น
คน และแสดงธรรมชาติของปุถุชน คือเป็นที่อาศัยของกิเลสและอวิชา มีความโลภ โกรธ หลง อิจฉา โง่เขลา 
ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญสองประการ คือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม คือ การเลี้ยงดู การศึกษา อบรม 
และประสบการณ์ทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น นางวันทองในเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นตัวละครสมจริง
ตามหลักจิตวิทยามนุษย์  



2. สร้างตามอุดมคติ (Idealistic) คือสร้างตัวละครข้ึนในลักษณะที่ควรจะเป็น หมายความว่าไม่ได้ถึง
ความสมจริงหรือความเหมือนจริงเป็นหลกั หากแต่มีความปรารถนาหรือสร้าง หรือต้องการสิ่งที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ 
ที่มีอยู่ ที่ปรากฏอยู่ ผู้เขียนที่สร้างตัวละครตามอุดมคติจะใช้ศรัทธา ความปรารถนาและค่านิยมส่วนตัวในเรื่อง
ความดีความงาม ความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการสร้างตัวละคร เช่น ถ้าผู้สร้างมีความเช่ือมั่น
ว่า คนดีคือคนที่รวยและมีฐานะทางสังคมสูง ก็จะสร้างตัวละครเอกให้มีลักษณะนั้น หากผู ้สร้างมีความ
ปรารถนาจะให้ผู้อ่านเป็นคนรักเดียวใจเดียว ก็จะสร้างพระเอกให้มีลักษณะนั้น ตัวละครตามแนวนี้ย่อมขาด
ความสมจริง คือจะดีงามผิดธรรมดา มักขาดชีวิตจิตใจ แต่การสร้างตัวละครตามอุดมคติ ก็เป็นการให้บทเรียน
ทางจริยธรรมแก่ผู้อ่านที่เป็นเด็กได้ 

3. สร้างตามแบบเหนือจริง (Surrealistic) แบบนี้เพื่อทำให้เกิดความตื่นเต้น จะพบมากในวรรณคดีรุ่น
เก่า เช่น ตัวละครในพระอภัยมณีและรามเกียรติ์ บางครั้งผู้เขียนก็สร้างตัวละครที่เป็นคนสมมติให้มีพฤติกรรม
เหนือมนุษย์ เช่น ขุนแผนมีวิทยาคม ปลุกผี จนสะเดาะ โซ่ตรวน กำบังตัว เสกใบมะขามเป็นต่อแตนได้ ถือว่า
เป็นซุปเปอรแ์มน ถึงแม้ว่าขุนแผนจะเป็นตัวละครทีเ่ป็นคน แต่ผู้สร้างก็สร้างใหม้ีลกัษณะเหนือจริงในพฤติกรรม
ของขุนแผนด้วย ความเหนือจริงนี้อาจปรากฏได้ในกายภาพของตัวละคร เช่น นางเงือก นางมัทนา เป็นต้น 

4 สร้างแบบบุคลาธิษฐาน (Personification) ตัวละครแบบนี้จะเป็นสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่
ผู้เขียนกำหนดบทบาทและพฤติกรรมไว้ราวกับว่าเป็นมนุษย์ ตัวละครประเภทนี้แม้มีลักษณะไม่สมจริง เราก็ไม่
เรียกว่าเป็นแบบเหนือจริงเพราะการที่สร้างให้สัตว์หรือพืชพูดได้ ไม่ใช่ไปสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้อ่าน และ
ไม่ใช่เป็นแบบอุดมคติด้วย เหตุผลที่สร้างตัวละครตามแนวนี้ เพื่อให้เด็กหรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้เข้าใจใน
เรื่องนั้นง่ายข้ึนและดีข้ึน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่เราพบมากในนิทานต่าง ๆ ซึ่งแท้ที่จริงเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของคนจริง ๆ นั่นเอง 
  5. สร้างโดยใช้ตัวละครแบบฉบับ (Type) ตัวละครแบบฉบับจะมีลักษณะคงที่ เช่น ถ้าเป็นคนไม่ว่าใน
เวลาไหนและในสถานที่อย่างไร ก็จะมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ผู้อ่านสามารถจะเดา
เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่า เมื่อมีปัญหา ตัวละครตัวนั้นจะปฏิบัติอย่างไร เช่น ศรีธนญชัยเป็นคนเจ้าเล่ห์ที่ดูเหมอืน
ซื่อหรือโง่ อาจจะว่าเป็นคนฉลาดแกมโกงก็ได้ ขุนแผนมีความเก่ง เจ้าชู้ พระเวสสันดรก็ใจกว้าง บริจาคทรัพย์
เป็นทานเรื่อยไป 

ถือว่าศรีธนญชัย ขุนแผนและพระเวสสันดร เป็นตัวละครแบบฉบับ คือแบบฉบับของคนใช้ปัญญาพา
ตัวรอด แบบฉบับของพระเอกเต็มตัว คือ เจ้าชู้ มีเสน่ห์ เก่ง ตั้งแต่เด็กจนแก่และแบบฉบับของผู้ที่หลุดพ้นจาก
ความใคร่มี ใคร่เป็น มุ่งแต่จะให้ทานเพื่อหวังประโยชน์อันยิ่งใหญ่  

สำหรับวรรณกรรมยุคใหม่ ตัวละครแบบฉบับมีปรากฏอยู่ในหัสนิยายชุดสามเกลอของ ป.อินทรปาลิต 
คือ พล นิกร กิมหงวน ดร.ดิเรก เจ้าคุณปัจนึกฯ เจ้าแห้ว ฯลฯ จะเห็นได้ว่าตัวละครตัวไหนมีนิสัย บุคลิกมาแต่
ต้นอย่างไรก็จะคงเป็นอยู่อย่างนั้นเสมอต้นเสมอปลาย ที่เปลี่ยนแปลงไปได้แก่เนื้อเรื่องและโครงเรื่อง 
 
วิธีสร้างตัวละคร 

ผู้เขียนมีวิธีที่จะทำให้ผู้อ่านรู้จักตัวละครได้หลายวิธี คือ  



1. ด้วยการที่ผู้เขียนบรรยายหรืออธิบายบุคลิกภาพ ลักษณะ ความรู้สึก รูปร่าง หน้าตา นิสัยใจคอ 
ตลอดจนพฤติกรรมทั้งกาย วาจา ใจ ผู้เขียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 หรือช่ือตัวละครเมื่อกล่าวถึง  

2. ด้วยการให้ตัวละครอื่น ๆ สนทนากันหรือคิดเกี่ยวกับตัวละครนั้น  
3. ด้วยการบรรยายพฤติกรรมของตัวละคร อาจเป็นการบรรยายกาย วาจา ใจ หรือทั้ งสามอย่างปน

กัน อาจเป็นคำบอกเล่า เป็นการแสดงออกของตัวละครนั้น ๆ  
4. ใช้ปฏิกิริยาของตัวละครอื่นสร้างตัวละคร เช่น ในจดหมายจางวางหร่ำ ผู้อ่านสามารถรู้จักอุปนิสัย

ใจคอ การศึกษาและความคิด ความรู้สึกของนายสนธิ์ โดยที่นายสนธิ์ไม่เคยมีบทบาทโดยตรงเลย จดหมาย
ทั้งหมดเป็นของจางวางหรำ่ทั้งสิน้ นายสนธ์ิคงจะต้องเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มิฉะนั้น จางวางหร่ำคงไม่ปาฐกถา
เรื่องการใช้และหาเงินในจดหมายฉบับที่ 2 ทั้งฉบับเป็นแน่  

5. ด้วยการให้ตัวละครสนทนากัน โดยให้ตัวละครตั้งแต่ 2 ตัวข้ึนไปคุยกัน ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านรู้ลักษณะ
นิสัย ความรู้สึก ความคิดของตัวละครได้จากคำพูดของตัวละครนั้น ๆ เอง 

อย่างไรก็ตาม ในบันเทิงคดีแต่เรื่อง ผู้เขียนอาจใช้วิธีการสร้างตัวละครวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลาย ๆ วิธีก็
ได้ ทั้งนี้แล้วแต่เนื้อเรื่อง ดังนั้น ในการพิจารณากลวิธีสร้างตัวละคร จึงต้องพิจารณาทั้งการเลือกประเภท แนว
การสร้างและวิธีการสร้างตัวละคร 
 
การพิจารณาศึกษาตัวละคร  

1. ตัวละครนั้นมีนิสัยเป็นอย่างไร  
2. ตัวละครนั้นให้นิยามชีวิตได้ดีเพียงใด ทำให้ผู้อ่านได้รู้จักชีวิตลักษณะนั้น ๆ ถูกต้องหรือไม่  
3. ตัวละครนั้นจำลองมาจากมนุษย์ในสังคม ที่อาจพบได้ในชีวิตมากน้อยเพียงไรและมีความสมจริง

หรือไม่  
4. ตัวละครนั้นได้แสดงให้เห็นนิสัยไว้ตลอดไปหรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนิสัยไปจากเดิม เหตุผล

ที่มาเปลี่ยนแปลงนั้นเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด  
5. พฤติกรรมของตัวละครเป็นอย่างไร 

 
4. บทสนทนา (Dialogue)  
บทสนทนาคือคำพูดโต้ตอบกันของตัวละครในเรื่อง ซึ่งจะทำให้เรื่องดำเนินไปอย่างมีรสชาติ มีความสมจริงตาม
ธรรมชาติ บทสนทนาที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้  

1.  มีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย สมจริงว่าเป็นภาษามนุษย์  
2. เหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะและลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่อง 
3. มีส่วนช่วยในการดำเนินเรื่องให้เรือ่งดำเนินต่อไปได้ โดยใช้แทนการบรรยายเรื่อง ซึ่งถ้าบรรยายมาก 

ๆ จะทำให้เบื่อ  
4. มีส่วนช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักตัวละครในเรื่องทางรูปร่างและนิสัยใจคอ  



5. มีส่วนช่วยให้แลเห็นสภาพสังคม ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา การปกครองสภาพเศรษฐกิจ และ
อื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย 
 
5. ฉากและบรรยากาศ (Setting and Atmoshpere) 
ฉาก คือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง ส่วนบรรยากาศคือ กลิ่น เสียง แสง สี และสัมผัสอื่น ๆ  ที่ก่อให้เกิด
อารมณ์คล้อยตาม หรือเห็นสภาพเหตุการณ์เด่นชัดย่ิงข้ึน ดังนั้น การที่จะให้ได้ฉากและบรรยากาศที่สมจรงิและ
สมเหตุสมผล ผู้เขียนจะต้องมีความรู้จริง มีประสบการณ์เกี่ยวกับฉากและบรรยากาศที่จะใช้ หรือบรรยายใน
ฉากนั้น ๆ ประการสำคัญคือจะต้องไม่ผิดข้อเท็จจริง 
การสร้างฉากในงานเขียนนั้น ผู้เขียนมีวิธีการสร้างหลายวิธี คือ 
  1. สร้างเหมือนจริง ต้องมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ธรรมชาติวิทยา ฯลฯ อย่างพอเพียง 
  2. สร้างฉากตามอุดมคติ ในการสร้างฉากตามอุดมคติ ผู้เขียนจะสร้างขึ้นตามลักษณะที่เห็นว่านา่จะ
เป็น หรือควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ คือลักษณะที่ดีกว่า มีคุณค่ากว่าที่เป็นอยู่จริง เช่น ให้ฉากของหมู่บ้านมีลำ
ธาร แม่น้ำไหลผ่านอยู่เรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ 
  3. สร้างในลักษณะของมัณฑนศิลป์ มักเป็นการบรรยายฉากในวรรณคดีเก่า ๆ เช่น อิเหนา พระอภัย
มณี รามเกียรติ์ ลิลิตพระลอ มีการบรรยายธรรมชาติ ชมนกชมไม้ 

4. สร้างฉากแบบเหนือจริง ส่วนใหญ่กวีมักแสดงให้เห็นว่า มุ่งสร้างความตื่นเต้นทางอารมณ์ มากกว่า
มุ่งบันทึกความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ฉากสวรรค์ นรกในพระมาลัยคำหลวง ฉากที่บรรยาย
ถึงภูมิต่าง ๆ ในไตรภูมิพระร่วง 

5. สร้างฉากตามประเพณีนิยม โดยยึดถือตามแบบแผนของวรรณคดีรุ่นเก่า เช่น เมื่อตัวละครเข้าป่าก็
ต้องมีฉากชมดง เป็นต้น 

ในการสร้างฉากของงานประพันธ์ ผู้เขียนมักใช้วิธีสร้างจากหลาย ๆ  วิธีจึงเป็นหน้าที่ของผู้อ่านที่จะ
พิจารณาดูว่า ส่วนไหนของฉากมีลักษณะอย่างไร รวมทั้งการที่ผู้เขียนบางคนสร้างฉากแบบจับแพะชนแกะ 
หรือสร้างตามอารมณ์ ไม่ได้ยึดถือแบบไหนเป็นเกณฑ์ 

นอกจากเรื่องฉากแล้ว ยังมีเรื่องเวลามาประกอบด้วยจึงจะทำให้เรื่องมีความสมจริง และแทนที่จะ
บอกเวลาตรง ๆ  ก็บอกด้วยเหตุการณ์ เช่น ปลายฤดูหนาวก่อนเมื่อสมัยที่ทหารไทยได้ไปร่วมรบในยุโรปเป็น
ครั้งแรก เมื่อครั้งพุทธกาล ก่อนพุทธกาล 

ดังนั้น ฉากที่ดีในนวนิยาย เรื่องสั้นหรืองานเขียนที่เป็นบันเทิงคดี จึงควรมีลักษณะดังนี้ 
1. สอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสร้างบรรยากาศ 
2. ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง 
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หลักในการอ่านบันเทงิคด ี
การอ่านเรื่องประเภทบันเทิงคดี นอกจากผู้อ่านจะได้รับความบันเทิง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์จากหนังสือแล้ว ควรจะหากำไรในแง่อื่นบ้าง เรียกว่าอ่านอย่างนักศึกษาค้นคว้า ซึ่งมีแนวทางการอ่าน
ดังนี้ 

1. อ่านให้แนวคิดจากเรื่อง เมื่ออ่านจบแล้วน่าจะบอกได้ว่า เรื่องนั้นให้แนวคิดอะไรกับเราบ้าง เช่น 
เรื่อง “ผู้ดี” ของดอกไม้สด ให้ความคิดเรื่องความหมายของผู้ดี เรื่อง “ละครแห่งชีวิต” ให้แนวคิดในเรื่องความ
เป็นจริงของชีวิต 

2. อ่านแล้ววิจารณ์โครงเรื่อง นับตั้งแต่การเปิดเรื่อง การดำเนินเรื่อง และการปิดเรื่องว่ามีความสมจรงิ 
น่าสนใจหรือไม่เพียงใด 

3. พิจารณาเนื้อเรื่องทั้งหมดว่าเป็นเรื่องชนิดใด มีกลวิธีในการดำเนินเรื่องอย่างไร โดยอาศัยความรู้ที่
ได้ศึกษามาเป็นเกณฑ์พิจารณา 

4. ตัวละครน่าจะให้ประโยชน์ในแง่ที่เราอาจนำไปกล่าววิพากษ์วิจารณ์ให้ผู้อื่นทราบได้ว่าดี เลว และมี
ความสมจริง ความเป็นไปได้เพียงใด 

5. พิจารณาว่าผู้แต่งบรรยายได้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและบรรยากาศของท้องเรื่องชวนให้น่าเชื่อถือ 
และสมจริงสมเหตุสมผลหรือไม่ 
ในการพิจารณาฉากและบรรยากาศนั้น เราอาจพิจารณาในด้านต่อไปนี้ 

1. ฉากนั้น ๆ ช่วยเสริมเหตุการณ์ในเรื่องได้ดีเพียงใดหรือไม่ 
2. ฉากและบรรยากาศนั้น ๆ ให้ภาพพจน์และเกิดอารมณ์คล้อยตามมากน้อยเพียงใด 
3. ฉากนั้นมีคุณค่าก่อให้ผู้อ่านมีประสบการณ์ทางอ้อม ทำให้รับความรู้ความเข้าใจสภาพธรรมชาติ

และสังคมถูกต้องเพียงใด 
4. ฉากนั้นจำลองมาจากสถานที่จริงหรือเกิดจากจินตนาการของผู้แต่ง 
5. การสร้างฉากและบรรยากาศทำโดยวิธีบรรยายหรือกลวิธีใด 

6. สำนวนภาษา ควรศึกษาจนสังเกตได้ว่า สำนวนภาษาของผู้แต่งแต่ละคนย่อมมีความเป็นตัวของตัวเอง
โดยเฉพาะ หรือผู้แต่งคนใดมีสำนวนเลยีนแบบใครบา้งตลอดจนน่าจะบอกได้ว่า ผู้แต่งใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
เพียงใด 
7. ควรสังเกตทัศนะของผู้แต่งไว้บ้าง แม้จะเป็นเรื่องที่มองเห็นยาก แต่ถ้าผู้แต่งคนใดมีความคิดแน่วแน่อยู่ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้แต่งอาจจะเน้นแนวความคิดนั้นไว้ในการบรรยายหรือการสนทนาของตัวละครจนผู้อ่าน
สามารถสังเกตได้  



การอ่านสารคด ี

ความหมายของสารคดี 

 สารคดี (Non-fiction) เป็นงานเขียนร้อยแกว้ที่เป็นเร่ืองจริง มุ่งให้ความรู้ ขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นแก่
ผูอ่้านเป็นส าคญั ขณะเดียวกนัก็มุ่งส่ือความหมายให้ผูอ่้านเกิดจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกร่วมกบัผูเ้ขียน 
ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายของสารคดี ดงัน้ี 
 พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2542 : 1182) ให้ความหมายไวว้่า สารคดี (สาระ) น. เร่ืองที่เรียบเรียง
ขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ 
 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2543 : 9) ให้ความหมายค าว่า สารคดี ว่า คือ งานเขียนที่ไม่มีตวัละคร
สมมุติ ถึงแมว้่าสารคดีจะเป็นงานเขียนที่ผูเ้ขียนเจตนาจะให้ความรู้แก่ผูอ่้าน แต่ก็เพ่งเล็งจะให้ความพึงพอใจอนั
เกิดมาจากการประกอบรูป ประกอบแบบ เพ่งเล็งเลือกเฟ้นการใช้ถอ้ยค าในภาษา  ท าให้เกิดอารมณ์ตามสมควร 
งานเขียนที่เพ่งเล็งเชิงความรู้ เพ่งเล็งจะสอนโดยไม่ค  านึงถึงอารมณ์ไม่เป็นสารคดี ถือเป็นหนังสือความรู้หรือ
วิชาการ 
 ร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ (2529 : 31)  กล่าวว่า สารคดี หมายถึง เร่ืองไม่สมมุติ แต่งเป็นเร่ืองจริง แสดงความ
ถูกตอ้ง มีเน้ือหาสาระและมีจุดประสงค ์เพื่อให้ความรู้ ความคิดเป็นอาหารสมองแก่ผูอ่้านในขณะเดียวกนัก็ให้
ความบนัเทิงแก่ผูอ่้านดว้ยความสามารถในการใชภ้าษาร้อยแกว้ที่สละสลวยของ   ผูแ้ต่ง  
 มาลี บุญศิริพนัธ์ (2535 : 10) กล่าวว่า สารคดี คือขอ้เขียนท่ีผูเ้ขียนมีเจตนาเบ้ืองตน้เพ่ือรายงานเร่ืองท่ีเป็น
ความจริง มิใช่เกิดจากจินตนาการ เรียบเรียงอย่างสละสลวยโดยเน้นองค์ประกอบของความสนใจของมนุษย์
มากกว่าองคป์ระกอบของความสด และมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ข่าวสารความรู้ ความผ่อนคลายแก่ผูอ่้านในเวลา
เดียวกนั 
 

ประเภทของสารคดี 

 หากใชรู้ปแบบและวิธีการเขียนของสารคดีเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง จะแบ่งได ้3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

 1. บทความ 

 2. ความเรียง 

 3. งานเขียนประเภทเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวประวตัิ 

จดหมาย อนุทิน บนัทึกความทรงจ า 



 1. บทความ 

 บทความ คืองานเขียนประเภทร้อยแกว้ซ่ึงเขียนขึ้นเพ่ือเสนอความรู้ ความคิด หรือความเพลิดเพลินใน
การอ่านอย่างใดอย่างหน่ึง โดยอาศยัเคา้ที่มาจากเร่ืองซ่ึงเป็นความจริงในสังคม อาจมีลกัษณะเป็นการวิเคราะห์
ถึงขอ้ดีขอ้เสีย หรือขอ้ขดัแยง้ของเร่ืองต่าง ๆ ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมก าลงัสนใจหรือมีลกัษณะเป็นการเสนอ

ปัญหาเพื่อชกัน าให้คนหันมาสนใจก็ได ้ขณะเดียวกนัตอ้งมีวิธีการที่น่าอ่านชวนให้อยากติดตามดว้ย 

 2. ความเรียง 

 ความเรียง คือการเขียนเนน้เร่ืองการให้แง่คิดเชิงปรัชญาเกี่ยวกบัโลกและชีวิต ซ่ึงไดม้าจากประสบการณ์

การคน้ควา้หรือความคิดเห็นส่วนตวัของผูแ้ต่งโดยมีวิธีการเขียนที่น่าอ่านและชวนให้คิดคลอ้ยตาม 

 ความเรียงมีลกัษณะแตกต่างจากบทความตรงท่ี ความเรียงเนน้คุณค่าดา้นแง่คิดมากกว่าความรู้ ในขณะที่

บทความเนน้คุณค่าทางดา้นความรู้มากพอๆ กบัคุณค่าทางดา้นความคิด 

 3. งานเขียนประเภทเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ 

 สารคดีท่องเที่ยว  

 คือวรรณกรรมร้อยแกว้ที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกบัประสบการณ์การท่องเที่ยวของผูแ้ต่ง โดยมีลีลาการเขียน

ที่มีศิลปะเพื่อให้ผูอ่้านเกิดความเพลิดเพลินไปพร้อมกบัความรู้ดว้ย 

 สารคดีชีวประวัติ 

 วรรณกรรมร้อยแก้วที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองราวในชีวิตของบุคคลจริง เพื่อแนะให้ผูอ่้านทราบว่า 
บุคคลนั้น “เป็นคนอย่างไร” และ “ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น” ไม่ใช่เล่าแต่เพียง “เขาเป็นใคร” เท่านั้น ขณะเดียวกนัก็

มุ่งให้ผูอ่้านไดร้ับความเพลิดเพลินจากศิลปะการเรียบเรียงเร่ืองของผูเ้ขียนดว้ย 

 จดหมายเหตุ 

 คือ บนัทึกเหตุการณ์ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ มกัเป็นเร่ืองของราชการ หรือกึ่งราชการ  

 ความทรงจ า  

 คือเร่ืองราวในอดีตที่ผูแ้ต่งพยายามเขียนเล่าดว้ยการนึกทบทวนประสบการณ์ของตนเองจากการจดจ า

เร่ืองราวในหนหลงั 



 บันทึก 

 คือเร่ืองราวที่เอกชนบนัทึกระหว่างปฏิบตัิงานส าคญัเกี่ยวขอ้งกบัคนหมู่มาก เขียนขึ้นไวเ้ป็นหลกัฐาน

ประกอบเร่ืองส าคญัหรือระยะเวลาส าคญั 

 

แนวทางการอ่านวเิคราะห์บทความ 

ลักษณะทั่วไปของบทความ 

 บทความมีลกัษณะเฉพาะท่ีสังเกตได ้ดงัน้ี 

 1. จุดมุ่งหมาย 

 จุดมุ่งหมายในการเขียนบทความ เพื่อตอ้งการเผยแพร่เร่ืองราวที่สาธารณชนควรรู้โดยผ่านส่ือมวลชน 
ส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสารให้ผูอ่้านทราบถึงปัญหาในเร่ืองต่าง ๆหรืออาจจะให้ความรู้กับผูอ่้านโดยตรง ถา้

พิจารณาบทความท่ีตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร จะพบว่าผูเ้ขียนมีความมุ่งหมายในการเขียน ดงัน้ี 

 -  เพื่อเสนอเร่ืองราว ความรู้ ขอ้เท็จจริงหรือประสบการณส่์วนตวัเกี่ยวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของผูเ้ขียน

แก่ผูอ่้าน 

 - เพื่อบรรยายให้ผูอ่้านเห็นภาพของเหตุการณ์ สถานที่ หรือสภาพต่างๆ 

 - เพื่อโนม้นา้วผูอ่้านให้เช่ือหรือคลอ้ยตามความคิดของผูเ้ขยีน เช่น ความคิดเห็นเชิงเสนอแนะ 

เชิงสนนัสนุน หรือเชิงโตแ้ยง้ 

 - เพ่ืออภิปรายเกี่ยวกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมขณะนั้น และช้ีน าให้ผูอ่้านเห็นดว้ยและปฏิบตัิตาม

ความคดิของผูเ้ขียน 

 2. รูปแบบของบทความ 

 บทความส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยส่วนส าคญั  3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนน า ส่วนท่ีเป็นเน้ือเร่ือง และ

ส่วนทา้ย 



 ส่วนน า คือ การขึ้นตน้หรือการเปิดเร่ืองของบทความ ส่วนน้ีนบัว่ามีความส าคญัมาก เพราะเป็นส่วนท่ี

เรียกร้องให้ผูอ่้านสนใจอยากติดตามอ่านเน้ือเร่ืองต่อไป และท าให้ผูอ่้านทราบว่าเร่ืองท่ีก าลงัอ่านเกี่ยวกบัอะไร 

หากผูแ้ต่งเขียนส่วนน าไม่ดี ผูอ่้านอาจจะไม่อยากติดตามเร่ืองได ้

 ส่วนที่เป็นเนือ้เร่ือง  

 คือ ส่วนท่ีเป็นตอนกลางเร่ือง ส่วนน้ีนบัว่ามีความส าคญัมากท่ีสุด หรือถือเป็นหัวใจของบทความได ้

เพราะเป็นส่วนท่ีแสดงเน้ือหาสาระของบทความนั้นโดยตรง ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ืองการแสดงความรู้ ขอ้เท็จจริง 
หรือประสบการณ์ส่วนตวัของผูแ้ต่งเกี่ยวกบัเร่ืองนั้น ๆ อาจเป็นขอ้คดิเห็นในทางใดทางหน่ึงของผูแ้ต่ง เช่น 
เสนอแนะ สนบัสนุน หรือโตแ้ยง้ หรืออาจจะเป็นการเสนอทั้งความรู้ประสบการณ์และขอ้คดิเห็นของผูแ้ต่ง

ประกอบกนัก็ได ้ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ียาวท่ีสุดในบทความ 

 ส่วนท้าย  

 คือ ส่วนท่ีเป็นตอนปิดเร่ือง เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่าตอนเปิดเร่ือง ทเพราะเป็นตอนท่ีผู ้

แต่งรวบใจความส าคญัของเร่ือง เพ่ือย  ้าประเดน็ความให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจชดัเจนยิ่งขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม บทความบางเร่ืองอาจไม่มีลกัษณะตรงตามค าบรรยายที่กล่าวไวข้า้งตน้เสียทีเดียวนกั เช่น 
บทความบางเร่ืองอาจไม่มี “ส่วนน า” เพราะผูแ้ต่งเสนอเร่ืองตั้งแต่เร่ิมเปิดเร่ืองทนัที บางเร่ืองอาจไม่มี “ส่วนทา้ย” 

เม่ือจบเน้ือความท่ีผู ้แต่งต้องการจะกล่าวถึงแล้วก็จบเร่ืองไปเลย เพราะผู ้แต่งถือว่าได้กล่าวถึงประเด็น

ความส าคญัอย่างชดัเจนไวใ้นส่วนท่ีเป็นเน้ือเร่ืองแลว้ก็ได ้

 นอกจากบทความจะมีส่วนประกอบส าคญั 3 ส่วน ดังกล่าวแลว้ บทความยงัมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ด้วย 

ไดแ้ก่ ช่ือบทความ ช่ือผูแ้ต่ง 

 ช่ือบทความ เป็นส่วนประกอบส าคญัอีกประการหน่ึงที่ผูอ่้านไม่ควรจะมองขา้มไปเพราะเป็นส่วนแรก

สุดท่ีผูอ่้านจะไดสั้มผสั นอกจากน้ียงัเป็นตวักระตุน้ให้ผูอ่้านสนใจอยากอ่านเร่ืองราวในเน้ือเร่ืองดว้ย  ผูแ้ต่งจึง
นิยมตั้งช่ือบทความให้สัมพนัธ์กบัแนวคิดหรือเร่ืองราวท่ีตอ้งการจะส่ือสารไปยงัผูอ่้าน และให้เป็นที่สะดุดตา 

สะดุดใจผูอ่้าน รวมทั้งมีความเหมาะสมกบักาลสมยัดว้ย  

 ช่ือผู้แต่ง เป็นส่ิงดึงดูดใจผูอ่้านไดม้ากพอ ๆ  กับช่ือบทความ ทั้งน้ีเพราะผูแ้ต่งท่ีมีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์เฉพาะดา้น  ย่อมเป็นท่ีเช่ือถือของนกัอ่านทัว่ไป ทั้งในดา้นการแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผล 



และการเสนอความรู้ใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจ ด้วยเหตุน้ีจึงพบ ผูแ้ต่งบทความส่วนใหญ่มกัใช้นามจริงมากกว่าใน

นามแฝง 

 3. เนื้อหา  

 เร่ืองท่ีน ามาเขียนบทความตอ้งเป็นเร่ืองจริง มีหลกัฐานเช่ือถือได ้หรือเป็นเร่ืองเกี่ยวกบัขอ้คิดเห็นที่มีมูล
ฐานมาจากขอ้เท็จจริงในสังคม และเป็นเร่ืองท่ีคนส่วนมากก าลงัสนใจ แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความว่าผูเ้ขียนจะต้อง
เขียนเฉพาะเร่ืองของสังคมปัจจุบนัเท่านั้น ผูเ้ขียนอาจเขียนถึงเร่ืองราวในอดีตก็ได ้ถา้คนส่วนใหญ่ก าลงัถกเถียง
ถึงประเด็นบางอย่างของเหตุการณ์ในอดีต หรืออาจน าเร่ืองในอดีตมาเขียนถึงใหม่ เพราะคนทัว่ไปไม่รู้เร่ือง
เหล่านั้นแลว้ก็ได ้นอกจากน้ีอาจกล่าวไดว้่า บทความท่ีดีควรมีการแทรกความคิดเห็นของผูเ้ขียนท่ีมีต่อเหตุการณ์

หรือเร่ืองราวที่เขียนด้วย เพราะทศันะเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ที่มีคุณค่าของผูเ้ขียนนั้นเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองชูรส
ให้แก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอย่างดี แต่การที่ผูเ้ขียนจะแทรกความคิดเห็นไวใ้นบทความต่าง ๆ มากนอ้ยเพียงไร และควร
แทรกประเด็นใดไวบ้า้งนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของบทความนั้น ๆ  และความรู้ความสามารถเฉพาะตวัของ
ผูเ้ขียนเป็นส าคญั ถึงกระนั้นก็ตามผูเ้ขียนบทความ ไม่จ าเป็นตอ้งให้ความรู้หรือความคิดเห็นท่ีสมบูรณ์ไวทุ้ก
แง่มุม เพราะความคิดเห็นท่ีผูเ้ขียนเสนอไวใ้นบทความนั้นมกัเป็นเพียงขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  ท่ีให้ผูอ่้านน าไปคิด

ใคร่ครวญต่อเท่านั้น ไม่ใช่เป็นขอ้ยุติของเร่ือง 

 4. กลวิธีการเขียนที่ชวนอ่านและชวนให้อยากติดตาม  

 บทความที่ดีย่อมมีกลวิธีการเขียนที่ช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองได้ง่ายและรวดเร็ว ตลอดจนได้รับความ
เพลิดเพลินจากการอ่านไปพร้อมกนัดว้ย บทความที่มีลกัษณะดังกล่าวมกัอาศยักลวิธีการเขียนต่าง ๆ  หลายวิธี 

ดงัน้ี  

  4.1  การเรียบเรียง 

  บทความทุกเร่ืองไม่ว่าส้ันหรือยาวจะตอ้งมีโครงเร่ือง โครงเร่ืองของบทความ หมายถึง การ

จดัล าดบัความคิดว่าจะกล่าวถึงส่ิงใดก่อนหรือหลงัแลว้จึงค่อยๆ ขยายความคิดหลกันั้นให้ละเอียดอีกทีหน่ึง  

  การเรียบเรียงท่ีดีตอ้งค านึงถึงหลกัเอกภาพ สารัตถภาพ และสัมพนัธภาพ 

  เอกภาพ คือ มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของเร่ือง แมผู้แ้ต่งจะเขียนเกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ  หลาย

ประเด็น แต่ความคิดรวบยอดของเร่ืองท่ีเขียนจะตอ้งมีเพียงประเด็นเดียว 



  สารัตถภาพ คือ มีการเนน้ขอ้คิดที่ส าคญั ๆ ในแต่ละตอนของเร่ือง 

  สัมพันธภาพ คือ ความสัมพนัธ์กลมกลืนกนัระหว่างความคิดย่อยในแต่ละส่วนของบทความ  

  หากบทความใดขาดเอกภาพ บทความนั้นก็จะสับสนและอ่านเขา้ใจได้ยาก เพราะเร่ืองไม่ได้
ด าเนินไปตามล าดบัขั้นตอน และหากเร่ืองใดขาดการเช่ือมโยงความในเร่ืองให้ต่อเน่ืองกันเป็นลูกโซ่หรือขาด

สัมพนัธภาพแลว้ บทความนั้นก็ย่อมปราศจากเอกภาพไปดว้ย 

 ส่วนวิธีการต่าง ๆ  ที่ผูแ้ต่งนิยมใชเ้ป็นแนวในการเรียบเรียงความรู้ ความคิด และเหตุการณ์ในเร่ืองอาจใช้

วิธีใดวิธีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

 - เรียงล าดับความตามเวลา หมายถึง เรียงล าดับความหรือเร่ืองราวตามเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ  เช่น 

เรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนไปหาเหตุการณ์หลงั 

 - เรียงล าดบัความตามความส าคญัของเร่ือง หมายถึง เรียงเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่มีความส าคญัน้อยไป

หาเร่ืองราวที่มีความส าคญัมากหรือเรียงกลบักนั 

 - เรียงล าดับความตามเหตุผล หมายถึง การกล่าวถึงเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่ปเนสาเหตุไวใ้นตอนตน้

เร่ืองและกล่าวถึงผลไวใ้นตอนทา้ยของเร่ือง 

  4.2 การใช้ภาษา 

  ภาษาท่ีใช้เขียนบทความทั่วไป ไม่ควรเป็นภาษาส่วนตัว ภาษาสแลง หรือภาษาพูดมากนัก 
เพราะบทความเป็นงานเขียนที่ผูแ้ต่งตอ้งการจะส่ือความรู้ความคิดหรือประสบการณ์ส่วนตวัไปยงัผูอ่้าน ผูแ้ต่ง
ควรใชภ้าษาท่ีเป็นภาษาราชการหรือภาษากึ่งราชการ เพื่อผูอ่้านจะไดเ้ขา้ใจเร่ืองราวที่ผูแ้ต่งตอ้งการจะส่ือได้ง่าย

ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

  4.3 การเสนอเร่ืองให้น่าอ่าน 

  หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่ผูแ้ต่งน ามาใชใ้นการเขียนบทความเพื่อเรียกร้องความสนใจใคร่รู้ของ
ผูอ่้าน วิธีการเสนอเร่ืองให้น่าอ่านน้ีไม่มีแบบตายตวั ผูแ้ต่งอาจพลิกแพลงไดไ้ม่มีส้ินสุด แต่วิธีท่ีใชก้นัอยู่ทัว่ไป 

ไดแ้ก่   

  1) กลวิธีการเขียนส่วนน า   



  วิธีการเขียน “ส่วนน า” เพ่ือเรียกร้องความสนใจของผูอ่้านให้ติดตามอ่านเร่ืองต่อไปนั้นมีใช้กัน

อยู่หลายวิธี เช่น 

  - เร่ิมดว้ยการเล่าภูมิหลงัของเหตุการณ์ในเร่ือง เพ่ือช่วยให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจถึงท่ีมาของเหตุการณ์

ในเร่ือง 

  - เร่ิมด้วยการบอกเจตนาหรือจุดประสงคข์องผูแ้ต่ง เพื่อให้ผูอ่้านได้เขา้ใจว่า ผูแ้ต่งมีความคิด

อย่างไรต่อเร่ืองท่ีก าลงัเขียน 

  - เร่ิมดว้ยการตั้งค  าถาม เพ่ือให้ผูอ่้านสนใจอยากติดตามอ่านเร่ืองจนจบเพราะอยากรู้ค  าตอบ 

  - เร่ิมดว้ยข่าวท่ีคนทัว่ไปก าลงัสนใจ 

  - เร่ิมดว้ยขอ้ความท่ีขดัแยง้กบัเหตุการณ์ในเร่ือง เพื่อชกัจูงให้ผูอ่้านเกิดความคิดเชิงเปรียบเทียบ 

และเกิดความคิดหรือความรู้สึกคลอ้ยตามในตอนจบ 

  - เร่ิมด้วยบทนิยาม หรือค าพงัเพย สุภาษิต บทกวี บทเพลง ค  าขวญัหรือค าคมของบุคคลส าคญั 

ๆในสังคม เพื่อโยงเขา้สู่ประเด็นส าคญัของเร่ือง 

  - เร่ิมดว้ยใจความส าคญัของเร่ืองเพื่อสร้างความสนใจใคร่รู้ 

  2) กลวิธีการเขียนส่วนทา้ย 

  วิธีการเขียน “ส่วนทา้ย” ของบทความ เพ่ือสร้างความเขา้ใจและประทบัใจแก่ผูอ่้านนั้น มีใชก้นั

อยู่หลายวิธีดว้ยกนั เช่น 

  - จบบทความด้วยการสรุปประเด็นส าคญัของเร่ือง เพ่ือย  ้าประเด็นความให้ผูอ่้านได้เขา้ใจ

ชดัเจนยิ่งขึ้น 

  - จบบทความดว้ยการตั้งค  าถาม เพ่ือให้ผูอ่้านคิดหาค าตอบ 

  - จบบทความดว้ยการแสดงจุดมุ่งหมายของผูแ้ต่ง เพ่ือให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจอย่างแจ่มชดัยิ่งขึ้น 

  - จบบทความดว้ย บทกวี สุภาษิต ค  าคมต่าง ๆ เพ่ือย  ้าใจความส าคญัของเร่ืองอีกครั้ ง 

 



  3) กลวิธีการเขียนส่วนท่ีเป็นเน้ือเร่ือง 

  ผูแ้ต่งมีวิธีการเขียนท่ีท าให้ส่วนท่ีเป็น “เน้ือเร่ือง” ของบทความ เป็นท่ีสนใจของผูอ่้านได ้ โดย

ใชว้ิธี   ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น 

  - แทรกอารมณ์ขนัลงไปในเน้ือเร่ือง 

  - เปล่ียนวิธีการเล่าเร่ืองตามธรรมดาให้เป็นบทสนทนา 

  - ใชว้ิธีการตั้งค  าถามหรือปัญหาท่ีน่าสนใจแลว้เฉลยภายหลงั 

  - ใชว้ิธีการเสนอความคิดเห็นที่ขดัแยง้หรือคดัคา้นกับความคิดหรือความเช่ือที่ผูอ่้านคุน้เคยมา

แต่เดิม เพื่อสร้างความประหลาดใจให้ผูอ่้าน 

  - ใช้วิธีเปรียบเทียบหรือเช่ือมโยงส่ิงท่ีผูอ่้านไม่เคยพบเห็นให้มาสัมพนัธ์กับส่ิงท่ีผูอ่้านทัว่ไป

คุน้เคยดีอยู่แลว้ เพื่อสร้างมโนภาพและความเขา้ใจให้ผูอ่้าน 

  - ใช้วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่เสมอเม่ือต้องการส่ือความคิดแต่ละครั้ ง เพ่อให้ผูอ่้านจบัใจความ

ส าคญัไดง่้ายและรวดเร็วขึ้น 

  - ใชว้ิธีแทรกอุทาหรณ์ ค  าพงัเพย เกร็ดความรู้ต่าง ๆตลอดจนยกตวัอย่างประกอบค าอธิบาย เพื่อ

ช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดง้่ายและรวดเร็ว 

 

ประเภทของบทความ 

 บทความสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อย ๆไดอี้กหลายประเภท ดงัน้ี 

 1. บทความบรรยาย  

 เขียนขึ้นเพ่ือเล่าเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆท่ีผูเ้ขียนไดป้ระสบมา เช่น 

 - บรรยายเกี่ยวกบังานพระราชพิธีบางอย่างอย่าง 

 - บรรยายเกี่ยวกบัการละเล่นของไทย 

 - บรรยายประสบการณ์ที่ผ่านพบ และคิดว่าเป็นประโยชน์ควรบอกให้ผูอ่ื้นทราบ 



 จุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการให้ผูอ่้านไดม้ีส่วนร่วมรู้เห็นประสบการณ์ดงักล่าวของผูเ้ขียน เพื่อให้เกิดความรู้ 

ความสนใจ ตื่นเตน้ ประทบัใจ 

 ภาษาที่ใช้ในการบรรยายจะเน้นที่ความเรียบง่ายเป็นส าคญั เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจและเห็นภาพไดถู้กตอ้ง

ชดัเจน 

 ตัวอย่าง 

 https://www.tungsong.com/thaiplay/ThaiGames.asp 

 

 2. บทความแสดงความคิดเห็น 

 เขียนขึ้นเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ เช่น  

 - เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงระบบการเดินรถประจ าทาง  

 - เกี่ยวกบัข่าวในหนงัสือพิมพ ์

  - ปัญหานกัเรียนยกพวกตีกนั  

 - ปัญหาการจราจร 

 - ปัญหาพฒันาทอ้งถ่ิน 

 - ปัญหาราคาพืชผล ผลผลิตตกต ่า 

 บทความประเภทน้ีผูเ้ขียนอาจเสนอความคิดเป็นเชิงโตแ้ยง้ คดัคา้น หรือสนับสนุนก็ได้ แต่ควรเป็น

ความคิดที่แปลกใหม่ มีลกัษณะสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการปฏิวตัิ หรือเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงแก้ไขไปใน

แนวทางท่ีดีขึ้น 

 อาจช้ีให้เห็นคุณและโทษตลอดจนข้อดีขอ้เสียต่าง ๆด้วย ผูเ้ขียนควรมีขอ้มูล หลักฐานอ้างอิง และ

ตวัอย่างประกอบ  เพื่อให้บทความของตนน่าเช่ือถือและท าให้ผูอ่้านเห็นคลอ้ยตามไป  

 ตัวอย่างบทความ 

 https://www.aksorn.com/discipline 

https://www.tungsong.com/thaiplay/ThaiGames.asp
https://www.aksorn.com/discipline


 https://www.aksorn.com/article 

 แบบฝึกหัด 

 https://www.matichon.co.th/columnists/news_1517460 

 3. บทความวิเคราะห์ 

 เขียนเพื่อวิเคราะห์เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง เช่น วิเคราะห์ข่าว วิเคราะห์เหตุการณ์
ชายแดน โดยจะเนน้ประเด็นส าคญัของเร่ือง และเสนอให้เห็นว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้นจะน าไปสู่เหตุการณ์ใด
ต่อไปได้บ้าง ดังนั้นเหตุผลท่ียกมาอ้างอิงควรมีความเป็นไปได้ น่าเช่ือถือ หรือการวิเคราะห์การเมืองหรือ

เศรษฐกิจเพ่ือให้ประชาชนทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง หรือน าผลการวิเคราะห์ไปตดัสินใจท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 4. บทความวิจารณ์ 

 เป็นบทความท่ีมุ่งแสดงความคิดเห็นในเชิงติชม เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ส่ิงท่ีน ามาวิจารณ์มีทั้ ง
วรรณกรรม ศิลปกรรม ส่ือบนัเทิง เช่น ละครเวที ละครโทรทศัน์ รายการต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์  ภาพยนตร์  การเขียนบทความวิจารณ์ ผูเ้ขียนต้องมีความรู้ มีเหตุผล และมีหลักวิชา ซ่ึงขึ้นอยู่กับ

ลกัษณะเร่ืองท่ีจะวิจารณ์ ผูเ้ขียนควรประเมินคุณคา่ดว้ยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติใด ๆ  บทความนั้น ๆ จึงจะ

ไดร้ับความสนใจและเช่ือถือจากผูอ่้าน 

 ตัวอย่าง  

 แปลรักฉันดว้ยใจเธอ ความงดงามของซีรีส์ไทยท่ียืนหยดัเพื่อ LGBTQ อย่างไม่เคอะเขิน 

 https://thestandard.co/i-told-sunset-about-you/ 

 แปลรักฉันดว้ยใจเธอ : ท่ีสุดแห่งมิตรภาพ ความรัก ท่ีงดงามดีต่อใจ 

 https://www.beartai.com/lifestyle/500104 

 แปลรักฉันดว้ยใจเธอ’: สัญญะสุดวาบหวิวของกระบี่ มะพร้าว ดอกชบา และงานวิวาห์นอกขนบ 

 https://themomentum.co/itoldsunsetaboutyou-series/ 

 แบบฝึกหัด 

https://www.aksorn.com/article
https://www.matichon.co.th/columnists/news_1517460
https://thestandard.co/i-told-sunset-about-you/
https://www.beartai.com/lifestyle/500104
https://themomentum.co/itoldsunsetaboutyou-series/


  https://thestandard.co/krongkram/ 

 5. บทความสารคดี  

 สารคดีเป็นช่ือเรียกบทความท่ีมีเน้ือหาสาระน่าสนใจเป็นพิเศษ ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่

ผูอ่้าน โดยเนน้ที่ความรู้เป็นส าคญั ส่วนความเพลิดเพลินเป็นผลจากกลวิธีการเขียน ผูเ้ขียนที่มีศิลปะการเขียนอาจ
ท าให้ผูอ่้านติดใจ อ่านสารคดียิ่งกว่าบนัเทิง สารคดีมกัจะเป็นบทความท่ียาว เพราะมีจุดมุ่งหมายให้ความรู้ใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างละเอียด ส่วนมากจึงกลายเป็นหนังสือสารคดี สารคดีมีหลายประเภท เช่น สารคดี
ชีวประวตัิ สารคดีท่องเที่ยว สารคดีบนัทึก (จดหมายเหตุ อนุทิน) และมีวิธีการเขียนที่น่าสนใจสามารถโน้มน้าว
ใจผูอ่้านให้มีความคิดคลอ้ยตามได้ เช่น เมื่อเขียนสารคดีน าเที่ยวสถานที่ใดสถานที่หน่ึง ก็อาจท าให้ผูอ่้านเกิด

ความสนใจใคร่ไปเที่ยวสถานที่ดงักล่าวได ้ ในการเขียนสารคดีผูแ้ต่งนิยมแทรกเกร็ดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เพื่อให้ผูอ่้าน

ไดร้ับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึงนบัว่าเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึง 

 6. บทความวิชาการ 

 เป็นบทความที่ผูเ้ขียนมุ่งแสดงหรือถ่ายทอดความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยตรงแก่ผูอ่้าน อาจจะเป็นความรู้
ในด้านจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ปรัชญา ฯลฯ ผูแ้ต่งตอ้งมีความรู้ในด้านนั้น ๆดียิ่ง มีขอ้มูลสถิติ 

เพื่อให้บทความของตนเป็นที่เช่ือถือได ้และควรมีเชิงอรรถ บรรณานุกรม หรือหนงัสืออา้งอิงทา้ยเร่ือง ภาษาท่ีใช้
เป็นภาษาที่เป็นแบบแผน คือถูกตอ้ง กระชบั ชดัเจน เขา้ใจง่าย อาจมีรูปภาพ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิประกอบ
เพ่ือช่วยให้เขา้ใจง่ายขึ้น บทความวิชาการอาจจะมีรูปแบบต่างกัน เช่น เป็นรายงานทางวิชาการ เป็นรายงาน

ผลการวิจยั หรืออาจเป็นบทความที่พิมพใ์นวารสาร 

 

แนวทางการอ่านและพิจารณาประเมินบทความ 

 ในการอ่านบทความเพ่ือการพิจารณานั้น ผูศึ้กษาควรอ่านอย่างน้อย 1-2 เที่ยว เพื่อจะได้จบัใจความ
ส าคญัของเร่ือง และรู้ความมุ่งหมายตลอดจนท่วงท านองการเขียนของผูแ้ต่งบทความแต่ละเร่ืองให้ไดเ้สียก่อน

แลว้จึงแยกพิจารณาทีละส่วน ดงัน้ี 

 1. ประเภทของบทความ 
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 หลงัจากการอ่านบทความโดยตลอดทั้งเร่ืองแลว้ ผูอ่้านควรจ าแนกประเภทบทความให้ไดว้่าเป็นแบบใด 
เป็นบทความที่มุ่งเสนอความรู้ ความคิดเห็น หรือเป็นบทวิจารณ์ การจ าแนกประเภทของบทความจะช่วยให้
ผูอ่้านพิจารณาไดถู้กตอ้งและรวดเร็วยิ่งขึ้นว่า บทความนั้น ๆ มีเน้ือหาและกลวิธีการแต่งท่ีสอดคลอ้งกนัมากนอ้ย

เพียงไร และเพราะเหตุใด 

 2. จุดมุ่งหมายของผู้แต่ง   

 ผูอ่้านควรพิจารณาจุดมุ่งหมายของผูแ้ต่งให้ไดว้่า ผูแ้ต่งเขียนบทความนั้นเพื่ออะไร  

 - เพื่อแนะน าให้ความรู้ 

 - เพื่อชกัชวนให้ปฏิบตัิตาม 

 - เพื่อแสดงความคิดขดัแยง้กบัเร่ืองอะไร 

 3. วิเคราะห์รูปแบบของบทความ ในการพิจารณารูปแบบของบทความนั้น ผูอ่้านควรแยกพิจารณาทีละ

ส่วนก่อน แลว้จึงพิจารณาโดยส่วนรวมอีกครั้ งหน่ึง ดงัน้ี 

  3.1 พิจารณาช่ือเร่ือง 

  ช่ือเร่ืองเป็นส่วนแรกท่ีผูอ่้านเห็น ดังนั้น จึงต้องหาจุดเด่น ให้เด่นสะดุดตา ต้องหาค าหรือ

ความหมายท่ีคลุมเน้ือหา มีความกะทดัรัดชดัเจน ส่วนความส้ัน – ยาวของช่ือเร่ืองขึ้นอยู่กบัส านกัพิมพ ์ 

  ประเภทของช่ือเร่ือง ถา้เราสังเกตบทความท่ีปรากฏในหนังสือพิมพท์ั้งรายวนั และรายสัปดาห์ 

ตลอดจนนิตยสาร วารสาร จะเห็นว่ามีการตั้งช่ือเร่ืองหลากหลายประเภท ดงัน้ี 

  ประเภทเรียกความสนใจ 

  “เหยื่อ” 

  “พฒันาคนเพื่อคน” 

  “ความแข็งในวนัสตรีสากล” 

  ประเภทโคลงกลอนรวมท้ังส านวนต่าง ๆ 

  “สาธารณชนมองเห็นเป็นดุจปลาขอ้งเดียวกนั” 



  “เฮือกสุดทา้ย สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชายผา้เอาหนา้รอด” 

  ประเภทบอกเล่า 

  “ไทยกบัการเขา้สู่ยุค ‘ไอท’ี รัฐบาลตอ้งมีวิสัยทศัน์ 

  “จากกรุงเทพฯ ถึงโอซากา้ และโกเบ” 

  “คนไทยกบัโศกนาฏกรรมของญี่ปุ่น” 

  ประเภทค าถาม 

  “น ้ามนัเถ่ือนกบัใครรับผิดชอบ” 

  “สิงคโปร์เมืองสะอาด...เขาท าไดอ้ย่างไร” 

  “พระสงฆค์วรรู้โหราศาสตร์หรือไม่” 

  ประเภทอ้างค าพูด  

  “ชาติ กอบจิตติ งานเล้ียงของผมเลิกราแลว้ ผลเมาแลว้” 

  “หลวงพ่อคูณเปิดใจ กูยอมรับท าคนลุ่มหลงวตัถุมงคล เพราะสังคมมนันิยม” 

  ประเภทใช้ค าอุทาน 

  “ระวงั! แกไ้ขรัฐธรรมนูญ น าสู่วิกฤตทางการเมือง” 

  ประเภทเล่นค าเล่นอักษร 

  “ประชาธิปัตย ์- ชาติพฒันา...พกัรบไม่พบรัก” 

  “วิวาทะ ขยะ กทม. บ่วงรัดคอนกัการเมือง” 

  ประเภทสมดุลและขดัแยง้ 

  “รักชาติ - หลงชาติ” 

  “เขา้ใจเขา เขา้ใจเรา และเขา้ใจโลก” 

  “กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค หรือกระจายความหายนะไปสู่ชนบท” 



  ประเภทชวนขนั 

  “ล าไส้สัญจร” 

  “ปรับเงินเดือนไม่จุใจ เร่ืองของ “เทวดา” ขี้บ่น”  

  ประเภทยกย่อง 

  “สดุดี ศรีบูรพา” 

  “ครูผูจ้ากไป” 

  3.2 พิจารณาส่วนน า 

  ผูอ่้านควรพิจารณาดูว่า ผูแ้ต่งมีวิธีเปิดเร่ืองอย่างไร วิธีดังกล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัส่วนท่ีเป็นเน้ือ
เร่ืองหรือไม่ เพราะเหตุใด ส่วนน านั้นน่าสนใจและดึงดูดใจผูอ่้านได้มากน้อยเพียงไร ช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจเน้ือ

เร่ืองไดง่้ายหรือเขา้ใจไดด้ีขึ้นเพียงใด  

  3.3 พิจารณาส่วนที่เป็นเนื้อเร่ือง ในการพิจารณาเน้ือเร่ืองของบทความว่าดีมากนอ้ยเพียงใดนั้น 

ผูอ่้านควรพิจารณาเน้ือเร่ืองแยกตามประเภทของบทความ เพราะบทความแต่ละประเภทย่อมมีลกัษณะเน้ือเร่ือง

ต่างกนั ดงัน้ี 

  1) บทความที่มุ่งจะเสนอความรู้  

  เช่น บทความบรรยาย บทความสารคดี บทความวิชาการ บทความชนิดน้ีจะมีเน้ือหาสาระเป็น
ประโยชน์ให้ความรู้และความคิดแก่ผูอ่้าน โดยมีขอ้มูลถูกตอ้ง เป็นความจริง และมีหลกัฐานอา้งอิงได ้มีน ้าหนกั
น่าเช่ือถือ หรืออาจเป็นความรู้ท่ีเป็นประสบการณ์ของผูแ้ต่งในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเกี่ยวกับเร่ืองนั้นโดยตรง ถา้มี

ความเห็นประกอบก็มกัจะเป็นความเห็นท่ีมีเหตุผลและมีพ้ืนฐานมาจากความรู้นั้น ๆ เป็นตน้ 

  ฉะนั้น ประเด็นส าคญัท่ีผูอ่้านควรจะพิจารณาบทความประเภทน้ี คือ การพิจารณาว่า 

  - ผูแ้ต่งให้ความรู้แก่ผูอ่้านมากนอ้ยเพียงไร 

  - ผูแ้ต่งเขียนขึ้นดว้ยความรู้และขอ้มูลท่ีถูกตอ้งละเอียดลึกซ้ึงและน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด 

  - เป็นเร่ืองท่ีแปลกใหม่หรือมีแง่มุมท่ียงัไม่ใคร่มีผูใ้ดเขียนเอาไวห้รือเป็นเร่ืองดาด ๆ เป็นที่รู้กนั

โดยทัว่ไปแลว้ 



  2) บทความที่มุ่งแสดงความคิดเห็น 

  เช่น บทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัข่าวในหนังสือพิมพ์  บทบรรณาธิการ และบทความ
สัมภาษณ์ เป็นตน้ บทความชนิดน้ีจะมีเน้ือหาท่ีแสดงขอ้คิดท่ีน่าสนใจของผูแ้ต่ง อาจเป็นขอ้คิดเชิงเสนอแนะ 

สนบัสนุน หรือโตแ้ยง้ก็ได ้ขอ้คิดดงักล่าวน้ีมกัเป็นไปในทางสร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

  ฉะนั้น  ในการอ่านบทความประเภทน้ี ผูอ่้านจึงพิจารณาว่า 

  -  ผูแ้ต่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเร่ืองอะไร 

  - การแสดงความคิดเห็นของผูแ้ต่งมีอคติหรือมีความเที่ยงตรง มีลักษณะสมเหตุสมผลและ

น่าสนใจมากนอ้ยเพียงใด ขอ้ส าคญัควรพิจารณาดว้ยว่ามีประโยชน์สร้างสรรค์หรือไม ่

  - ขอ้คิดท่ีผูแ้ต่งเสนอไวน้ั้นมีลกัษณะแปลกใหม่ต่างจากของคนอ่ืน ๆ และชวนให้น่าคิดหรือน่า

ติดตามมากนอ้ยเพียงไหน เป็นเร่ืองท่ีทนัสมยัหรือลา้สมยั 

  3) บทความที่มุ่งแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 

  เช่น บทความวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกบัสงคราม หรือบทวิจารณ์นวนิยาย และภาพยนตร์ บทความ

ชนิดน้ีจะมีเน้ือหาแสดงความรู้ความคิดอย่างมีเหตุผลและอิงหลกัวิชาการ 

  ฉะนั้น ประเด็นส าคญัท่ีผูอ่้านควรพิจารณา คือ 

  - ผูแ้ต่งแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์หรือวิจารณ์เกี่ยวกบัเร่ืองอะไร 

  - ผูแ้ต่งมีหลกัเกณฑแ์ละความรู้ในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์หรือวิจารณ์ดีพอหรือไม่ 

  - ผูแ้ต่งสามารถแยกแยะประเด็นต่าง ๆ ของเร่ืองให้ผูอ่้านได้เขา้ใจถึงขอ้เด่นและขอ้ด้อยของ
เร่ืองได้ชัดเจนมากน้อยเพียงไร หรือช้ีให้ผูอ่้านเห็นว่า ผลท่ีเกิดขึ้นผูใ้ดมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร และผลของ

เหตุการณ์นั้น ๆ จะน าไปสู่เหตุการณ์ในอนาคตในลกัษณะใดไดบ้า้ง 

  3.4 พิจารณาส่วนท้าย 

  ผูอ่้านพิจารณาว่า ผูแ้ต่งมีวิธีการปิดเร่ืองอย่างไร เช่น ใชว้ิธีสรุปหรือใชว้ิธีย่อความปิดทา้ยเร่ือง

อย่างไร เช่น 

  - ใชว้ิธีสรุปหรือใชว้ิธีย่อความปิดทา้ยเร่ือง  



  - ตั้งค  าถามท้ิงทา้ยให้คิด 

  - ไม่ใชแ้บบใดเลย 

 วิธีการปิดเร่ืองของผูแ้ต่งดงักล่าวน้ี เหมาะสมสอดคลอ้งกบัส่วนนน า และเน้ือเร่ืองหรือไม่ วิธีการนั้น ๆ 

ชวนให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกประทบัใจและใคร่ติดตามอ่านเร่ืองอ่ืน ๆ ของผูแ้ต่งน้ีอีกหรือไม ่

 4. วิเคราะห์กลวิธีการเขียน  

 การเขียนบทความให้อ่านเขา้ใจง่ายและเป็นที่ติดอกติดใจของผูอ่้านทัว่ไปนั้น ผูแ้ต่งจ าเป็นตอ้งอาศยั
กลวิธีต่าง ๆ หลายวิธี ผูอ่้านจึงควรพิจารณาว่าผูแ้ต่งใชว้ิธีใดบา้ง และวิธีดงักล่าวนั้นใชไ้ดผ้ลอย่างไร เพราะเหตุ

ใด วิธีต่างๆ ที่ใชใ้นการเขียนบทความ ไดแ้ก่ 

  4.1 การเรียบเรียง 

  ผูอ่้านควรพิจารณาว่าผูแ้ต่งล าดับความรู้ ความคิด ปัญหาและเหตุการณ์ในเร่ืองตามขั้นตอน
อย่างเหมาะสมหรือไม่ ใช้วิธีการแบบใดและวิธีการดังกล่าวน้ีช่วยให้ผูอ่้านเกิดความกระจ่างแจง้ในเน้ือหามาก

นอ้ยเพียงไร อย่างไร 

  4.2 การใช้ภาษา 

  ได้แก่ การพิจารณาว่าการใช้ถอ้ยค าส านวนของผูแ้ต่งมีลกัษณะถูกต้องชัดเจนกระชับรัดกุม 

อ่านเขา้ใจง่าย และสละสลวยชวนอ่านมากนอ้ยเพียงไร เพราะเหตุใด ผูแ้ต่งชอบใชป้ระโยคส้ันหรือประโยคยาว
หรือชอบใช้สลบักัน  การใช้ระดบัภาษาปาก ระดับกึ่งแบบแผน ระดับแบบแผน การใช้ค  ามีความหมายโดยนยั
หรือเปรียบเทียบ ใช้ค  าทบัศพัท์ ใช้ค  าภาษาองักฤษ ใช้ค  าสแลง ใช้ส านวน การใช้ค  าและประโยคดงักล่าวของผู้
แต่งเหมาะสมและรับกนัตลอดเร่ืองหรือไม่ ส านวนโวหารที่ผูแ้ต่งใชช้่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจได้ง่ายหรือสับสนและ

ช่วยท าให้เกิดมโนภาพแก่ผูอ่้านไดม้ากนอ้ยเพียงไร 

 5. พิจารณาผู้แต่งบทความ 

 อาจกล่าวได้ว่าคุณวุฒิและประสบการณ์ของผูแ้ต่งนั้นนอกจากจะช่วยท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองเสริมคุณค่า
ให้แก่บทความไดแ้ลว้ ยงัช่วยเป็นเคร่ืองดึงดูดความสนใจจากผูอ่้าน ดงันั้นผูอ่้านจึงควรพิจารณาว่าผูแ้ต่งเป็นผูท่ี้
กลา้แสดงความคิดเห็นกลา้คิด กลา้เขียน หรือไม่อย่างไร เพราะเหตุใด ผูแ้ต่งมีความคิดเห็นเป็นของตวัเองมาก
น้อยเพียงไร อย่างไร หรือผูแ้ต่งรับอิทธิพลทางความคิดมาจากนักเขียนคนอ่ืน ๆ บ้างหรือไม่ อย่างไร และ



ลักษณะดังกล่าวท าให้ผลงานของผูแ้ต่งมีลักษณะเด่นหรือด้อยอย่างไร เพราะเหตุใด นอกจากน้ีผูอ่้านควร

พิจารณาดว้ยว่า การท่ีผูเ้ขียนบทความใชน้ามปากกาแทนนามจริงนั้นเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

  

  



แนวการอ่านและพิจารณาประเมินคา่บันเทิงคด ี
 การอ่านอย่างวิเคราะห์ประเมินค่าบันเทิงคดีน้ัน ผู้อ่านอาจจะใช้เกณฑ์ต่อไปนี้เป็นแนวทางได้คือ 
 1. วิเคราะห์รูปแบบของเรื่องบันเทิงคดี คือ การพิจารณาเรื่องบันเทิงคดีตามลักษณะของศิลปะการ
ประพันธ์ว่า มีรูปแบบการเขียนเป็นแบบใดเส้น เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย หรือบทละครพูด แล้วแยกพิจารณา
ประเมินค่าตามลักษณะของเรื่องบันเทิงคดีน้ัน 
 2. วิเคราะห์หาสารัตถะของเรื่องหรือแก่นเรื่อง การวิเคราะห์หาสารตัถะหรอืแก่นเรือ่งคือแนวคิดของ
เรื่องจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้อ่านได้อ่านวรรณกรรมเรื่องที่จะวิเคราะห์จบแล้ว  เพราะสารัตถะของเรื่องมัก
ปรากฏข้ึนอย่างสม่ำเสมอเมื่อเรื่องดำเนินไป จุดมุ่งหมายสำคัญของเรื่องที่อ่านนั้นคืออะไร หรือผู้แต่งต้องการ
ให้ผู้อ่านทราบทัศนะของชีวิตในแง่ใดบ้าง เป็นต้น ซึ่งคำตอบที่ได้รับก็มักจะเป็นทัศนะของผู้แต่งที่มีต่อชีวิตใน
แนวใดแนวหนึ่งจาก 4 แนวดังนี ้
  2.1 แก่นเรื่องแสดงทัศนะ อาจเป็นทัศนะต่อค่านิยมในสังคม ต่อคุณธรรมและสภาพความ
เป็นอยู่ของผู้คนในชีวิตประจำวัน เช่น เสนอทัศนะยกย่องผู้มีความรู้ เป็นต้น 
  2.2 แก่นเรื่องแสดงอารมณ์ คือ แก่นเรื่องที่ผู้แต่งมุ่งแสดงความรู้สึกของตัวละคร เช่น ความ
เหงา ความว้าเหว่ ความน้อยใจในโชคชะตา ความอิจฉาริษยา ความรัก ความหึงหวง ความแค้น ความกลัว 
ฯลฯ โดยมุ่งให้ผู้อ่านรับรู้และคลอ้ยตามความรู้สึกของตัวละครในเรื่อง 
  2.3 แก่นเรื่องแสดงพฤติกรรม คือ แก่นเรื่องที่ผู้แต่งมุ่งเสนอพฤติกรรมของตัวละคร และเป็น
แบบอย่างในพฤติกรรมของมนุษย์ที่จะพึงประพฤติปฏิบัติตาม เช่น แก่นเรื่องแสดงพฤติกรรมของตัวละครที่มุ่ง
ทำทุกอย่างเพื่อหมู่บ้านหรือประเทศชาติของตน เป็นต้น 
  2.4 การเรื่องแสดงภาพและเหตุการณ์ คือ แก่นเรื่องที่มุ่งแสดงภาพบางอย่างหรือเหตุการณ์
บางตอนบางช่วงชีวิตของตัวละคร เช่น ชีวิตชาวชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ชีวิตชาวประมงที่ถูกเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกลั่นแกล้ง ฯลฯ 
 3. วิเคราะห์เนื้อเรื่อง ได้แก่ วิธีการที่ผู้อ่านนำเอาส่วนประกอบของเรื่องบันเทิงคดีมาแยกพิจารณาที
ละส่วนดังนี้  
  3.1 วิเคราะห์โครงเรื่อง คือ พิจารณาว่าโครงเรื่องที่ผู้แต่งสร้างไว้มีส่วนประกอบอย่างไรบ้าง 
และส่วนประกอบต่าง ๆ  นั้นช่วยเสริมให้โครงเรือ่งนั้น ๆ  มีลักษณะแปลกใหม่และน่าสนใจมากน้อยเพยีงไร เช่น 
พิจารณาว่า 
  - เหตุการณ์สำคัญในเรื่องเกิดข้ึนได้อย่างไร และมีเหตุการณ์อื่น ๆ เกิดข้ึนต่อเนื่องกันเป็นเนื้อ
เรื่องอย่างไร 
  - ปัญหาของเรื่องเริ่มปรากฏเมื่อใด ปมของเรื่องคืออะไร ผู้แต่งเสนอข้อขัดแย้งเพียงประการ
เดยีวหรือหลายประการ และใช้อะไรเป็นข้อขัดแย้ง 
  - มีการดำเนินเรื่องหรือการคลี่คลายขยายตัวของปัญหาให้ออกไปในลักษณะใด 
  - ตรงไหนเป็นตอนหน่วงเรื่อง 
  - ตรงไหนเป็นจุดสุดยอดของเรื่อง 



  - ตรงไหนเป็นตอนคลายปมของเรื่อง 
  - จุดจบของปัญหาเป็นอย่างไร สมจริงหรือไม่ 
  - เรื่องราวที่เกิดข้ึนน้ันมีลักษณะสมจริงหรือเป็นเหตุบังเอิญ 
  3.3 วิเคราะห์ตัวละคร คือพิจารณาตัวละครในเรื ่องทุกตัวว่ามีลักษณะอย่างไร  และมี
ความสำคัญต่อเรื่องมากน้อยเพียงไร เพราะเหตุใด อาจใช้คำถามต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการค้นหา
คำตอบได ้ตัวอย่างเช่น 
  - ตัวละครที่สำคัญมีกี่ตัว ตัวใดเป็นตัวละครเอก ตัวใดเป็นตัวประกอบ เพราะเหตุใด 
  - ตัวละครเหล่าน้ีตัวใดจำลองมาจากชีวิตคนจริง ๆ ในสังคม ตัวใดสร้างจากจินตนาการของผู้
แต่ง 
  - ตัวละครเหล่าน้ีมีลักษณะเด่นประจำตัวเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่าง 
  - ตัวละครเหล่าน้ีมีนิสัยคงที่หรือมีนิสัยเปลี่ยนแปรไปตามสภาพของสังคมที่แวดล้อม 
  3.4 วิเคราะห์บทสนทนา คือพิจารณาว่าบทสนทนาของตัวละครในเรื่องมลีักษณะเป็นอย่างไร 
และมีประโยชน์ต่อเรื่องมากน้อยเพียงไร เพราะเหตุใด อาจใช้คำถามต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการค้นหา
คำตอบได ้ตัวอย่างเช่น 
  - บทสนทนามีลักษณะเหมือนกับคำพูดของบุคคลในชีวิตจริง ๆ พูดคุยกันหรือไม่ 
  - ตัวละครทุกตัวมีคำพูดที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของตนเอง ซึ่งได้แก่ เพศ อาชีพ นิสัย 
การศึกษา เศรษฐกิจ ฯลฯ หรือไม่  เพราะเหตุใด 
  - บทสนทนาช่วยให้เรื่องดำเนินคืบหน้าไปได้หรือไม่ เช่น ใช้บทสนทนาของตัวละครแทนการ
เล่าเรื่อง หรือบอกเหตุการณ์บางอย่างโดยปริยาย 
  - บทสนทนาช่วยสื่อความคิดของผู้แต่งหรือสารัตถะของเรื่องได้หรือไม่ 
  - บทสนทนาช่วยให้ผู้อ่านแลเห็นนิสัยของตัวละครได้ชัดเจนย่ิงข้ึนหรือไม่ 
  - บทสนทนามีลักษณะคมคายชวนขัน ชวนคิดหรือไม่ บทสนทนาดังกล่าวนี้ช่วยเสริมให้เลือก
มีลักษณะเด่นหรือด้อยอย่างไร 
  3.5 วิเคราะห์ฉาก คือพิจารณาว่า ฉากในเรื่องมีลักษณะเป็นอย่างไร ผู้แต่งให้ความสำคัญแก่
ฉากในเรื่องมากน้อยเพียงไร เพราะเหตุใด ผู้อ่านอาจใช้คำถามต่อไปนี้เป็นแนวทางในการค้นหาคำตอบได้  
ตัวอย่างเช่น 
  - เรื่องนี้มีฉากที่สำคัญกี่ฉาก มีฉากใดบ้าง เพราะเหตุใด 
  - ฉากใดบ้างที่ผู้แต่งจำลองมาจากสถานที่จริง ฉากใดบ้างที่ผู้แต่งคิดจินตนาการข้ึนเอง 
  - ฉากประกอบเรื่องมีความถูกต้องและสมจริงมากน้อยเพียงไร 
  - ฉากประกอบเรื่องช่วยทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพได้มากน้อยเพียงไร เพราะเหตุใด 
  - ฉากในเรื่องมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตัวละครหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  - ฉากในเรื่องช่วยสื่อสารัตถะของเรื่องได้หรือไม่ อย่างไร 
  - ฉากในเรื่องช่วยเสริมให้บรรยากาศของเรื่องเด่นข้ึนหรือไม่ เพราะเหตุใด 



  - ฉากประกอบเรื่องช่วยทำให้เรื่องดำเนินคืบหน้าไปได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 4. วิเคราะห์ศิลปะการแต่ง 
 การวิเคราะห์ศิลปะการแต่งหมายถึงการที่ผู้อ่านพิจารณาว่าผู้แต่งมีวิธีการสร้างงานเขียนของตนให้มี
ชีวิตชีวาน่าอ่าน มีความถูกต้อง สมจริงและมีความเป็นตัวของตัวเองตลอดจนมีความแปลกใหม่ต่างไปจากงาน
ของคนอื่นอย่างไร เพราะเหตุใด และวิธีการดังกล่าวนั้นใช้ได้ผลมากน้อยเพียงไร ผู้อ่านจะสังเกตศิลปะการแต่ง
ของผู้แต่งแต่ละคนได้จากสิ่งต่อไปนี้คือ กลวิธีในการแต่ง (technique) 
   
  กลวิธีในการแต่ง หมายถึง กลวิธีในการเสนอเรื่อง ทำให้เรื่องน่าอ่าน น่าสนใจ และมีผลต่อการดำเนิน
เรื่อง ซึ่งผู้แต่งพยายามสร้างขึ้นเพื่อให้งานเขียนของตนมีลักษณะเด่น แปลก และมีคุณค่า โดยทั่วไปผู้แต่งมัก
เพ็งเล็งที่เรื่องต่อไปนี้คือ 
 ก.กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง ผู้แต่งส่วนใหญ่จะพยายามตั้งชื่อเรื่องวรรณกรรมของตนให้มีลักษณะเด่น
สะดุดตาสะดุดใจผู้อ่าน เพื่อเรียกร้องความสนใจของผู้อ่าน ให้นึกอยากติดตามอ่าน โดยทั่วไปการตั้งชื่อเรื่อง
กลวิธีดังนี้  
 (1) ตั้งช่ือเรื่องตามช่ือตัวละครเอก จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ คนหรือสัตว์ก็ได้  
 (2) ตั้งช่ือเรื่องตามช่ือสถานที่สำคัญในเรื่อง ช่ือสถานที่ดังกล่าวนี้อาจเป็นช่ือจริงหรือช่ือสมมุติก็ได้ 
 (3) ตั้งช่ือเรื่องตามแนวคิดสำคัญของเรื่อง 
 (4) ตั้งช่ือเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความขัดแย้งหรืองมงายในความหมาย 
 (5) ตั้งช่ือเรื่องตามลักษณะของเรื่อง เมื่อผู้อ่านเห็นช่ือเรื่องก็อาจนึกออกทันทีว่าเนื้อเรื่องจะต้องเป็น
เรื่องเกี่ยวกับอะไร 
 ข.กลวิธีการเล่าเรื่อง (point of view) คือ วิธีการที่ผู้แต่งใช้หนทางถ่ายทอดเรื่องราวมาสู่ผู้อ่าน 
ปกติมีใช้อยู่ 4 วิธี คือ  
 (1) ผู้แต่งเป็นผู้เล่าเรื่องของตัวละครว่าใคร ทำอะไร ที่ไหนอย่างไร เมื่อไหร่ โดยใช้สรรพนามเรียกตัว
ละครเป็นบุรุษที่ 3  วิธีนี้เป็นวิธีที่ผู้แต่งนิยมใช้มากที่สุดเพราะการเล่าแบบนี้เปิดโอกาสให้ผู้แต่งสามารถสื่อ
ความคิดของตนเองผ่านตัวละครได้โดยสะดวกและสามารถเล่าได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตัวละครไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ภายนอกหรือภายในจิตใจตัวละคร จนอาจกล่าวอีกอย่างได้ว่าเป็นการเล่าโดยผู้แต่งสมมุติว่าตนเองเป็นผู้รู้แจ้ง
ทุกประการ หรือเรียกว่าเป็นทัศนะแบบรู้แจ้ง (the omnsicient author) 
 (2) ผู้แต่งให้ตัวละครตัวเอกเป็นผู้เล่าเรื่องราวของตนเอง โดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 1  เป็นทำนองว่า
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนน้ันเป็นประสบการณ์ในชีวิตของผู้เล่าเอง จึงเรียกอีกช่ือว่า ทรรศนะแบบเป็นบุคคลที่ 
1 (The first person narrator as amain cgaracter) 
 (3)  ผู้แต่งให้ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเรื่อง ซึ่งเป็นผู้รู้เหตุการณ์เป็นผู้เล่าเรื่องเรียกว่าเป็นการเล่าจาก
ทัศนะของบุรุษที่ 3 ( The third person narrator as a minor character )  เพราะผู้อ่านรู้เรื่องราวของ    
ตัวละครเอกจากคำบอกเล่าของคนละคนอื่นอีกที 



 (4) ผู้แต่งเป็นผู้เล่าเรื่องราวของตัวละครต่าง ๆ  โดยใช้สรรพนามเรียกตัวละครเป็นบุรุษที่ 3 เหมือนกับ
วิธีที่หนึ่ง  แต่มีลักษณะแตกต่างกันตรงที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่า เพราะผู้แต่งจะเล่าเฉพาะแต่สิ่งที่ตนเห็นหรือ
ได้ยินได้ฟังการสนทนาหรือการกระทำของตัวละครเท่านั้น แต่ผู้แต่งไม่สามารถทราบความคิดและความรู้สึก
ของตัวละครได้วิธีการเล่าแบบนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้พิจารณาตัดสินพฤติกรรมของตัวละครเอาเอง จึงนับ
ได้ว่าเป็นวิธีการเขียนที่ดีอีกวิธีหนึ่งเพราะผู้แต่งจะเล่าในฐานะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น (The author as 
an observer) 
 ค.กลวิธีเกี่ยวกับการดำเนินเรื่อง ผู้แต่งอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น  
 (1) กลวิธีเกี่ยวกับการเปิดเรื่อง การเปิดเรื่องคือจุดเริ่มต้นของเรื่องซึ่งถือกันว่าเป็นตอนที่สำคัญมาก
ตอนหนึ่ง  เพราะถ้าผู้แต่งเรื่องไม่น่าสนใจ หรือไม่ก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นแล้ว ผู้อ่านก็อาจจะไม่สนใจ
ติดตามเรื่องราวในตอนต่อไปเลยก็ได้ โดยทั่วไปผู้แต่งใช้วิธีการเปิดเรื่องเพื่อเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านดังนี้ 
  (1.1) เปิดเรื่องด้วยการบรรยาย จะบรรยายตัวละครบรรยายฉากหรือปัญญาเหตุการณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
  (1.2) เปิดเรื่องด้วยการพรรณนา จะเป็นการพรรณนาตัวละครพรรณนาฉากหรือเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ การเปิดเรื่องแบบนี้จะต่างจากวิธีการบรรยายตรงที่วิธีนี้มุ่งให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกนึกคิด
หรือจินตนาการคล้อยตามผู้แต่งด้วย 
  (1.3) เปิดเรื่องด้วยนาฏการหรือการกระทำของตัวละคร ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจใคร่รู้แก่
ผู้อ่าน 
  (1.4) เปิดเรื่องด้วยบทสนทนาของตัวละครที่มีคำซึ่งกระทบใจผู้อ่าน 
  (1.5) เปิดเรื่องด้วยการใช้สุภาษิต คำพังเพย บทกวี บทเพลงหรือข้อความที่คมคายชวนคิด 
ชวนให้ฉงนสนเท่ห์ และน่าติดตาม 
 (2) กลวิธีการสร้างความขัดแย้งในการดำเนินเรื่อง ความขัดแย้ง (conflict) คือปัญหาที่เกิดข้ึนกับตัว
ละครและตัวละครจะต้องหาทางคลี่คลายปัญหาให้ได้ในตอนจบ 
อาจจำแนกกลวิธีการสร้างความขัดแย้งในการดำเนินเรื่องออกได้ดังนี้ 
  (2.1) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (man against man)  มีความขัดแย้งระหว่างตัว
ละครด้วยกันเอง โดยมีสาเหตุมาจากวัย ความคิด อุดมการณ์ ความเช่ือด้านศาสนาหรือขนบประเพณีแตกต่าง
กัน 
  (2.2) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ (man against nature) ได้แก่ สภาพที่มนุษย์
ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติ อันได้แก่ การต่อสู้กับสัตว์ การต่อสู้กับความแห้งแล้งของธรรมชาติ หรือการต่อสู้กับ
โรคระบาด เป็นต้น 
  (2.3) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม (man against society) คือ การที่มนุษย์ไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม หรือค่านิยมทางสังคมได้ 
  (2.4) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับอำนาจเหนือธรรมชาติ (man against supernature) 
คือ การที่มนุษย์ต้องต่อสู้กับชะตากรรมของตนเอง 



  (2.5) ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในใจของตัวละครเอง (man against himself) ได้แก่ การ
ต่อสู้ที่เกิดข้ึนในจิตใจของตัวละครเอง และมีผลทำให้ตัวละครเกิดความทุกข์ หรือความสับสนวุ่นวายใจ  
 (3) กลวิธีการเรียงลำดับเหตุการณ์ในเรื่อง ที่นิยมใช้กันอยู่มีหลายวิธีได้แก่ 
  (3.1) เรียงลำดับเหตุการณ์ในเรื่องตามการเดินของเข็มนาฬิกา หรือตามปฏิทิน คือ เริ่มเรื่องที่
เหตุการณ์ซึ่งเกิดข้ึนก่อน แล้วตามด้วยเหตุการณ์ที่เกิดถัด ๆ ไปตามลำดับจนจบ 
  (3.2) เรียงลำดับเหตุการณ์ในเรื่องแบบเล่าย้อนหลัง คือ เริ่มเรื่องด้วยเหตุการณ์สำคัญซึ่งเป็น
จุดจบของเรื่องก่อน แล้วจึงย้อนกลับไปเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ในอดีต โดยใช้วิธีเล่าย้อนไปเรื่อย ๆ 
จนกว่าเหตุการณ์ในอดีตจะบรรจบกับเหตุการณ์ตอนต้นเรื่อง 
  (3.3) เรียงลำดับเหตุการณ์ในเรื่องแบบย้อนกลับไปกลับมา (flashback) คือเริ่มเรื่องขึ้นที่
ตอนใดของเรื่องก็ได้ แล้วเล่าสลับกันไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบัน 
  (3.4) เรียงลำดับเหตุการณ์ในเรื่องโดยใช้วิธีเล่าเหตุการณ์ต่างสถานที่สลับกันไปมาแต่ใหม้ี
เรื่องราวต่อเนื่องกันโดยตลอด  
 (4) กลวิธีการจบเรื่อง การจบเรื่องนับเป็นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะเป็นตอนที่ทำให้ผู้อา่น
เกิดความรู้สึกประทับใจ หรือผิดหวังในการติดตามอ่านเรื่องได้ทั้งสองประการ ผู้แต่งจึงใช้กลวิธีการจบเรื่อง
แบบต่าง ๆ เพื่อให้งานของตนเป็นที่ประทับใจของผู้อ่านอยู่เสมอ ไม่ว่าจะจบด้วยความเศร้า ความสุข หรือ
ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง ดังนี้ 
  (4.1) การจบเรื่องแบบสุขนาฏกรรม (happy ending)  คือการจบเรื่องแบบให้ตัวละครเอก
สามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้ หรือประสบผลสำเร็จในการทำงานหรือมีความสุขในชีวิต การจบเรื่องแบบนี้
นิยมเขียนกันมากทั้งในนิทาน เรื่องสั้น และนวนิยายของไทย 
  (4.2) การจบเรื่องแบบโศกนาฏกรรม (tragic ending) คือการจบเรื่องแบบใหต้ัวละครเอกพบ
กับความผิดหวัง การสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นของรัก หรือบางครั้งอาจจบลงด้วยความตาย ซึ่งก่อให้เกิดความ
สะเทือนใจแก่ผู้อ่านเป็นอย่างมาก 
  (4.3)  จบเรื่องแบบหักมุม หรือพลิกความคาดหมาย (twist ending or surprised ending) 
คือการจบเรื่องแบบผิดความคาดหมายของผู้อ่าน ทั้งนี้เพราะขณะที่อ่านเรื่องอยู่นั้น ผู้อ่านคาดหมายว่าเรื่อง
น่าจะจบอย่างหนึ่ง แต่เมื่ออ่านเรื่องจนจบแล้ว เรื่องกลับไปจบลงอีกแบบหนึ่งซึ่งผู้อา่นไม่เคยคาดฝันมากอ่นเลย
ว่าเรื่องจะจบลงแบบนี้ได้ 
  (4.4) การจบเรื่องแบบทิ้งท้ายหรือทิ้งปัญหาให้ผู้อ่านคงคิด ( indeterminate ending) คือ 
การจบเรื่องโดยผู้แต่งยังไม่ได้เฉลยวิธีการแก้ปัญหาซึ่งตนได้สร้างไว้ในเรื่อง แต่จะปล่อยให้ผู้อ่านคิดหาคำตอบ
เอาเอง 
  ง.กลวิธีการสร้างตัวละคร ผู้แต่งมีกลวิธีเกี่ยวกับการสร้างตัวละครดังนี้ 
  (1) วิธีการแนะนำโดยตรง คือ วิธีที่ผู้แต่งเป็นผู้บรรยาย รูปร่าง ลักษณะนิสัยและคุณสมบัติ
ของตัวละครออกมาเองว่าเป็นใคร มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นคนชนิดใด และมีความคิดเห็นต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง เป็นต้น วิธีการแนะนำตัวละครแบบนี้นับว่าทำได้ง่าย แต่สร้างความประทับใจแก่ผู้อ่าน



ได้น้อยกว่าวิธีการให้ผู้อ่านรู้จักตัวละครจากการกระทำของตัวละครเอง เพราะวิธีการแนะนำตัวละครโดยตรงนี้
ไม่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หรือประเมินค่าตัวละคร  
  (2) วิธีการแนะนำโดยทางอ้อม คือ วิธีที่ผู้แต่งไม่ได้เป็นผู้แนะนำตัวละครเองโดยตรงแบบวธีิ
แรก หากแต่คิดหาวิธีการต่าง ๆ มาใช้แนะให้ผู้อ่านได้รู้จักตัวละคร วิธีการดังกล่าวนี้ ได้แก่  
   ก.) การบรรยายการกระทำของตัวละคร เช่น บรรยายถึงกิริยาอาการที่ลุกลี้ลุกลน
ของเด็กหญิงนิม ขณะทำงานตามคำสั่งบิดาจนเป็นเหตุทำให้ถูกค้อนทุบมือ และแม้จะรู้สึกเจ็บปวดมากเพียงไร
ก็ไม่กล้าร้องไห้ออกมานั้นเป็นเพราะความกลัวผู้เป็นบิดาที่ยืนอยู่ตรงหน้ามีมากกว่าความเจ็บปวดนั่นเอง ดัง
ตัวอย่าง 
 “เร็วซิ ยังยืนอยู่ได้ รีบไปทำงานถ้าช้ากว่านี้เอ็งโดนแน่ นี่แม่เอ็งกับพวกน้อง ๆ หายไปไหนหมด” 
 “แม่ไปซื้อผักที่สวนข้างบ้านจ้ะ เดี๋ยวคงมา” ตอบไปมือก็จับงานทำต่อ ด้วยความรีบร้อนกลัวจะ
ถูกตีค้อนที่ถืออยู่ก็ตอกมาที่มืออย่างจัง นิมกัดฟันไม่กล้าร้อง ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดแต่ไมม่ี
เสียงลอดออกมา เมื่อทำเสร็จก็เก็บเครื่องมือใส่กล่องแล้วว่ิงไปหลังบ้านหยิบถังใบหนึ่งท่ีมีเชือกผูกพร้อมถัง
เปล่าอีกใบ ว่ิงไปท่ีบ่อข้างบ้าน มือสาวเชือกไปพลางก็นึกไป 
   ข.) บรรยายความคิดของตัวละครตัวนั้น เช่น บรรยายความคิดและความรู้สึกน้อยใจ
ของเด็กหญิงนิมที่มีต่อบิดาว่า 
 “ชีวิตเราหนอ…” เด็กน้อยคิด “ทำไมพ่อเป็นอย่างนี้นะ เราอยู่กับคนอ่ืนก็สบายแต่อยากกลับมาอยู่
กับพ่อแม่และน้อง ๆ แต่ทำไมพ่อถึงเป็นอย่างนี้ เมื่อก่อนพ่อไม่ใช่คนอย่างนี้ พ่อใจดี พูดเพราะ เล่นกับลูก 
ๆ แต่เด๋ียวนี้…” ขอบตาเริ่มแดง สาวเชือกท่ีผูกถังในบ่อซึ่งเต็มไปด้วยน้ำขึ้นมา แล้วห้ิวเข้าบ้านเอาไปเทลง
ตุ่ม 
 ตะวันลับขอบฟ้า บรรยากาศเงียบสงบ อากาศเริ่มเย็นลง ทุกสิ่งเงียบสงัด คืนนี้ทุกคนภายในบ้าน
หลับกันหมด คงมีแต่เด็กน้อยผู้เดียวท่ีลืมตา...นึกถึงสิ่งต่าง ๆ ตามประสาเด็กท่ีมีปมด้อยและช่างคิด  
 “พ่อคงไม่รักเราเหมือนอย่างท่ีรักน้อง ๆ เราเหงา เราเกลียดคนท่ีบ้านนั้น เราอยากกลับมาอยู่บ้าน
เหมือนคนอ่ืนท่ีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา แต่นี่เราจากไปอยู่กับคนอ่ืน เมื่อกลับมาทำไมพ่อถึงไม่พอใจนะ” 
  จ.กลวิธีการสร้างและเสนอฉาก การสร้างฉากจำเป็นต้องอาศัยวิธีการหลายอย่าง เช่น คำ
บรรยายของผู้แต่ง การกล่าวถึงภูมิหลังของเรื่องซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หรือกล่าวถึงประเพณีของ
ท้องถ่ิน ซึ่งรวมทั้งการใช้ภาษาถ่ินของตัวละครด้วย เพื่อช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าเรื่องนั้น ๆ เกิดข้ึนที่ใด ในสมัยใด 
และสื่อสารกันด้วยภาษาอะไร นอกจากนี้ผู้แต่งยังมีวิธีการสร้างฉากอีกหลายวิธี เช่น  
  (1) การสร้างฉากให้เหมือนจริง สำหรบัวิธีนี้ นักเขียนจำเป็นต้องมีความรู้ในทางประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาอย่างพอเพียง มิฉะนั้นก็จะเปิ่นมาก 
เพราะฉากขาดความสมจริง 
  (2) สร้างฉากตามอุดมคติ คือการสร้างฉากให้มีลักษณะเป็นไปตามความคิดของนักเขียนที่
คาดหวังว่า “ควรจะเป็น หรือน่าจะมี” ฉากที่สร้างขึ้นตามความคาดหวังดังกล่าวนี้มักมีลักษณะดีงามกว่าที่เป็น
จริงอยู่เสมอ เพราะเป็นการสร้างฉากจากความคิดมิใช่สร้างจากความเป็นจริง 



  (3) สร้างฉากให้มีลักษณะเหนือจริง คือ การสร้างฉากให้มีลักษณะเหนือความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติ เพื่อมุ่งให้ผู้อ่านได้รับความตื่นเต้นทางอารมณ์เป็นสำคัญ 
 5. วิเคราะห์คุณค่าของเรื่องบันเทิงคดี 
 การวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องบันเทงิคดี คือการที่ผู้อ่านพิจารณาหาคุณค่าของวรรณกรรมโดยใช้ตัวของ
ผู้อ่านเองเป็นเกณฑ์สำคัญในการตัดสินประเมินค่าเรือ่งบนัเทิงคดีน้ัน ๆ  ฉะนั้นเพื่อให้การตัดสินประเมินค่าเรื่อง
บันเทิงคดีเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิและยุติธรรมผู้อ่านจึงควรขจัดอคติความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวออกไปให้
หมด หรือให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และพยายามทำใจให้เป็นกลางที่สุดแล้วพิจารณาประเมินค่าต่าง ๆ  
ดังนี้  
  5.1 คุณค่าทางอารมณ์ 
  5.2 คุณค่าทางปัญญา 
  5.1 คุณค่าทางอารมณ์ คือการพิจารณาว่า หลังจากอ่านเรื่องบันเทิงคดีนั้น ๆ  แล้ว ผู้อ่าน
ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลนิจากการอ่านมากน้อยเพยีงไร เช่น มีอารมณ์เคลิบเคลิ้มคล้อยตามบทบาทและ
พฤติกรรมของตัวละคร หรือมีอารมณ์เปลี่ยนแปรไปตามเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในท้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ฯลฯ 
  5.2 คุณค่าทางปัญญา คือ การพิจารณาหาคุณค่าด้านอื ่น ๆ ของเร ื ่องบันเทิงคดีที่
นอกเหนือจากการพิจารณาคุณค่าทางอารมณ์ เรื่องบันเทิงคดีอาจให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้อ่าน เช่น ให้ข้อคิด
คติเตือนใจ ให้แนวทางในการดำเนินชีวิต หรืออาจแสดงอุดมการณ์ของผู้แต่งซึ่งก่อให้เกิ ดความคิดอ่านหรือ
ความแตกฉานทางปัญญาแก่ผู้อ่านด้วยก็ได้ 
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