
ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัการอ่าน



ความหมายของการอ่าน

• พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 900) ให้ความหมายของ 
“อ่าน” ว่า ว่าตามหนังสือ, ออกเสียงตามตัวหนังสือ, ดูหรือเข้าใจความ
จากตัวหนังสือ; สังเกตหรือพจิารณาดูเพ่ือให้เข้าใจ, คดิ ; นับ

•จะเห็นไดว้่าความหมายสากลของ “การอ่าน” คือ การดูและการเขา้ใจ
ความหมาย



ความหมายของการอ่าน

• เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์โลกปัจจุบนั การอ่านน่าจะมีความหมาย
กวา้งขวางกวา่ท่ีพจนานุกรมก าหนดไวห้ลายประการ คือ 

ประการแรก อุปกรณ์การอ่านมิไดจ้ ากดัอยู่เพียงสายตา แต่มนุษย์
อาจใช้สัมผสัทางอ่ืนไดด้้วย เช่น คนตาบอดอ่านด้วยมือ  การใช้ไม้เท้า   
คล าทาง เป็นตน้

ประการที่สอง สารท่ีอ่านมิใช่ตัวอกัษรเพียงอย่างเดียว อาจเป็น
เคร่ืองหมาย  สัญลกัษณ์  สัญญาณ  สัมผสั ฯลฯ
•ดงันั้นการอ่านจึงมีความหมายถึง ความสามารถแปลและเขา้ใจ “สาร”



ระดบัการอ่าน

• ในภาษาไทยมีค าเก่ียวขอ้งกบัการอ่านอยู ่๓ ค า ไดแ้ก่ 
- อ่านออก 
- อ่านได ้
- อ่านเป็น 

• แต่ละค าแสดงระดบัของการอ่านท่ีลึกซ้ึงต่างกนั ดงัน้ี



1. อ่านออก เป็นการอ่านระดบัตน้เพียงสามารถบอกไดว้า่ “สาร” 
นั้น ประกอบด้วยอะไร เช่น บอกได้ว่า ค  าว่า “บ้าน” ประกอบด้วย 
อกัษร บ-า-น และวรรณยุกต์   ้้ แต่ยงัไม่เขา้ใจความหมายของสารนั้น

2. อ่านได้ เป็นการอ่านระดบัท่ีสามารถเขา้ใจความหมายของ 
“สาร” คือเขา้ใจวา่ “บ้าน” หมายถึง ทีอ่ยู่อาศัย

3. อ่านเป็น เป็นการอ่านระดบัสูง ผูอ่้านสามารถวเิคราะห์ วิจารณ์ 
และสามารถเขา้ใจความหมาย “แฝง” ของสารท่ีอ่านได้



การ “อ่านเป็น” มีองค์ประกอบ 7 ประการคือ

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ค า
2. ความสามารถในการวิเคราะห์ความหมาย
3. ความสามารถในการวิเคราะห์ประโยค
4. ความสามารถในการจบัใจความ
5. ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้เทจ็จริง
6. ความสามารถในการวิเคราะห์ความคิด
7. ความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้สึก



มองเห็นตัวอกัษร

รู้ความหมาย

เลือกความหมายทีเ่หมาะสม

เข้าใจ “สาร”

กระบวนการของการอ่าน



วตัถุประสงค์ของการอ่าน

•โดยทัว่ไปมนุษยอ่์านดว้ยวตัถุประสงค ์2 ประการ ไดแ้ก่

1. อ่านเพ่ือความรู้  เช่น  

อ่านข่าวสาร  บทความ  ต าราวชิาการ เป็นตน้

2. อ่านเพ่ือความเพลดิเพลนิ เช่น 

อ่านนวนิยาย  เร่ืองสั้น  บทละคร  กวนิีพนธ์ ฯลฯ



รูปแบบการอ่าน

• การอ่านสามารถท าไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายในการอ่าน 
เช่น
1. การอ่านเพ่ือการคน้หาขอ้มูลเฉพาะจุดท่ีตอ้งการ (scanning)
2. การอ่านเพ่ือกรองใจความส าคญั (skimming) 
3. การอ่านละเอียด 



1. การอ่านเพ่ือการค้นหาข้อมูลเฉพาะจุดทีต้่องการ (scanning)

• การอ่านวธีิน้ีผูอ่้านไม่จ าเป็นตอ้งอ่านขอ้ความทุกบรรทดัโดยละเอียด  
• เพียงแต่มุ่งอ่านเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งคน้หาเท่านั้น เช่น 

- การอ่านดรรชนีทา้ยหนงัสือ
- สารบญั 
- การคน้ค าในพจนานุกรม



2. การอ่านเพ่ือกรองใจความส าคญั (skimming)

• เป็นการอ่านขอ้ความทั้งหมดอยา่งคร่าว ๆ โดยรวดเร็ว เพ่ือเลือกเกบ็
ใจความส าคญั



3. การอ่านละเอยีด

• เป็นการอ่านขอ้ความทั้งหมดโดยละเอียด เพ่ือจบัประเดน็ แยกแยะ
ขอ้เทจ็จริงกบัความคิดเห็น หรือ วนิิจสาร 
• การอ่านชนิดน้ี ผูอ่้านตอ้งใชเ้วลาและสมาธิ หากอ่านขา้มไปสกั      
ค าหน่ึง วรรคหน่ึง อาจจะไม่เขา้ใจเน้ือความกไ็ด ้



3. การอ่านละเอยีด

• เม่ืออ่านจบตอ้งแจกแจงไดว้า่ส่ิงใดจริง ส่ิงใดเท็จ  ข้อใดถูกต้องและ  
ข้อใดผดิ ถา้ผดิกต็อ้งพิจารณาวา่ผดิอยา่งไร 
• หากเป็นความคิดเห็น ตอ้งรู้วา่ “เป็นความคิดท่ีเล่ือนลอยหรือมีเหตุผล”
• หากเป็นค าเชิญชวนหรือโฆษณา ตอ้งรู้วา่ “มีส่ิงใดท่ีเราพอจะเช่ือถือได ้
หรือเป็นเพียงค าโฆษณาชวนเช่ือเท่านั้น”





ส่วนประกอบของหนังสือ 

1. ปกนอก

- ปกนอก อาจเป็นปกอ่อนหรือปกแข็งกไ็ด ้

- ปกท าหนา้ท่ีรักษารูปทรงของหนงัสือใหค้งทนถาวร 

- ปกหนา้และปกหลงัติดต่อกนัโดยมีสนัปกช่วยยดึ 

- บนปกหนา้จะมี

ช่ือหนังสือ  ช่ือผู้แต่ง และอาจมีช่ือหรือเคร่ืองหมายของส านักพมิพ์





2. ปกใน
หนงัสือทุกเล่มจะตอ้งมีหนา้ปกใน เพราะเป็นส่วนท่ีมีความส าคญั

ประกอบดว้ย 
* ช่ือเร่ือง ส่วนขยายช่ือเร่ือง 
* ช่ือผูเ้ขียน ช่ือผูแ้ต่งร่วม (ถา้มี) ช่ือผูแ้ปล (ถา้เป็นหนงัสือแปล) 
* คร้ังท่ีพิมพ ์ ปีท่ีพิมพ ์ ส านกัพิมพ ์ สถานท่ีตั้งส านกัพิมพ์

ส่วนประกอบของหนังสือ 



3. หน้าลขิสิทธ์ิ
หนา้ลิขสิทธ์ิน้ีโดยมากจะอยูด่า้นหลงัของหนา้ปกใน

* แสดงจ านวนคร้ังท่ีจดลิขสิทธ์ิ 

* เวลาท่ีจดลิขสิทธ์ิแต่ละคร้ัง 

* ใครเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ

ส่วนประกอบของหนังสือ 





4. หน้าค าอุทศิ
หนา้น้ีอาจจะมีหรือไม่มีกไ็ด ้ ถา้มีกม็กัจะอยูก่่อนหนา้ค าน า 

หน้าค าอุทิศเป็นส่วนท่ีผูเ้ขียนเขียนค าอุทิศสั้น ๆ ให้แก่บุคคลท่ี
เคารพรักใคร่ หรือมีอุปการะต่อผูเ้ขียน เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์

ส่วนประกอบของหนังสือ 





5. หน้าค าน า
เป็นหนา้ท่ีมีความส าคญัมาก ซ่ึงผูอ่้านไม่ควรมองขา้มไป  เพราะ
* ในหน้าค าน าจะบอกให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของการเขียน

หนงัสือเล่มนั้น 
* มีหนงัสือบางเล่มไม่ใชค้  าวา่ “ค าน า” แต่ไปใชค้  าวา่ “ค าปรารภ”

หรือ “ค าช้ีแจง” กมี็

ส่วนประกอบของหนังสือ 





6. หน้าสารบัญ
สารบญัจะบอกให้ทราบถึงล าดบัเน้ือหาของหนงัสือในเล่มเป็น

บท ๆ มีเลขประจ าบท  มีช่ือของแต่ละบท  และหน้าของบทน้ัน ๆ 
ปรากฏอยู่

สารบญัยิง่ละเอียดเพียงใด ก็จะช่วยให้ผูอ่้านคน้เร่ืองไดง่้าย และ
ไดท้ราบถึงรายละเอียดซ่ึงเป็นขอบเขตของหนงัสือ

ส่วนประกอบของหนังสือ 



7. ส่วนเน้ือเร่ือง
เป็นส่วนท่ีเป็นเน้ือหาของหนงัสือตั้งแต่หนา้แรกของบทท่ี 1 จน

หนา้สุดทา้ยของบทสุดทา้ย 

ส่วนน้ีเป็นส่วนส าคญั หนงัสือใดท่ีมีเน้ือหามาก อาจจะแบ่งเป็น
ตอน แต่ละตอนมกัมีหนา้บอกไวใ้นสารบญั

ส่วนประกอบของหนังสือ 



8. บรรณานุกรม
คือ รายช่ือหนังสือ หรือบทความในวารสารหรือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ ท่ีผูแ้ต่ง

หนังสือใช้ประกอบการเขียนหนังสือเล่มนั้น หรืออาจเป็นรายช่ือท่ีผูแ้ต่ง
แนะน าใหอ่้านเพิ่มเติม 

บางแห่งเรียกวา่ “เอกสารอ้างองิ” 
บรรณานุกรมจะเรียงล าดบัตวัอกัษรตวัแรกของช่ือผู้แต่ง ตั้งแต่อกัษร ก-ฮ      
บรรณานุกรมมีประโยชน์มาก ส าหรับผูอ่้านท่ีตอ้งการจะคน้ควา้เพิ่มเติม 

โดยดูจากรายช่ือหนงัสือหรือส่ิงพิมพเ์หล่านั้น

ส่วนประกอบของหนังสือ 





9. ดรรชนี
คือ หัวข้อย่อย ๆ หรือบัญชีค า ท่ีเก็บมาจากเน้ือเร่ืองในหนังสือ     

จดัเรียงล าดบัตามตวัอกัษร ก-ฮ ภาษาต่างประเทศจะล าดบัอกัษรจาก A-Z 
และบอกเลขหนา้ในเล่มตามต าแหน่งท่ีค านั้น ๆ ปรากฏอยู ่

ดรรชนีจะช่วยให้ผูอ่้านไดค้น้ควา้หัวขอ้ยอ่ย ๆ หรือค าท่ีตอ้งการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ส่วนประกอบของหนังสือ 





10. ภาคผนวก
คือข้อความท่ีเขียนเพ่ิมเติมข้ึนมา เพ่ือขยายส่วนเน้ือเร่ืองให้

กระจ่างชดัยิ่งข้ึน เช่น หนังสือประวัติศาสตร์ ก็จะมีภาคผนวกล าดบั
ราชสกลุวงศ ์หรือล าดบัส าคญั ๆ ของเหตุการณ์ในประเทศนั้น ๆ

ส่วนประกอบของหนังสือ 



11. อภิธานศัพท์
คือค าอธิบายศัพท์ยาก หรือศัพท์เฉพาะในหนังสือเล่มน้ัน โดย

น ามารวมอธิบายไวด้ว้ยกนั 
อภิธานศพัทจ์ะเรียงตามล าดบัอกัษรศพัท ์เพื่อใหค้วามสะดวกแก่

ผูอ่้าน ไม่ตอ้งเสียเวลาในการคน้ควา้หาความหมายของศพัทเ์ฉพาะนั้น
จากท่ีอ่ืน

ส่วนประกอบของหนังสือ 





12. เชิงอรรถ
คือการอธิบายค าหรือขอ้ความท่ียากตอนใดตอนหน่ึงของเร่ืองใน

หน้าหนังสือนั้น ๆ หรือเป็นการแสดงเพ่ืออา้งถึงหนังสือท่ีได้อาศยั
คดัลอกขอ้ความน ามาอา้งในการเขียน

ค าหรือข้อความใดที่ผู้เขียนต้องการท าเชิงอรรถ ก็จะใส่ตัวเลขหรือ
ท าเป็นเคร่ืองหมาย * ก ากบัไว้

ส่วนประกอบของหนังสือ 





การฝึกทักษะการอ่าน

• การอ่านอย่างมีทกัษะ คือ การอ่านขอ้ความและเขา้ใจ “สาร” และ
อ่านไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงผูอ่้านจะตอ้งอ่านอยา่งสม ่าเสมอและอ่านอยา่ง
ถูกวิธี อนัประกอบดว้ย

1. การใชส้ายตา
2. การแบ่งวรรคตอน



1. การใช้สายตา

• มีองคป์ระกอบของการใชส้ายตาในการอ่านอยู ่4 ประการ คือ
1.1 การจบัสายตา (Fixation)
1.2 ช่วงกวาดสายตา (Eye span) 

1.3 การยอ้นสายตากลบั (Regression) 

1.4 การเปล่ียนบรรทดั (Back sweep)



• ผู้มีทกัษะการอ่าน จะมีคุณสมบติั ดงัน้ี
- มีจุดจบัสายตานอ้ยในแต่ละบรรทดั
- มีช่วงสายตากวา้ง
- มีการยอ้นสายตากลบันอ้ยหรือไม่มีเลย
- เปล่ียนบรรทดัไดแ้ม่นย  า



2. การแบ่งวรรคตอน

• การแบ่งวรรคตอนในการอ่านสัมพนัธ์กบัการจบัสายตา และช่วง
กวาดสายตา 
• การอ่านโดยแบ่งวรรคตอนเป็นหน่วยวลี หรือหน่วยประโยค จะช่วย
ลดจุดจบัสายตาและขยายช่วงสายตา ท าใหส้ามารถอ่านไดร้วดเร็วกว่า
การอ่านทีละค า ดงัตวัอยา่งขอ้ความต่อไปน้ี



• อ่านแบ่งวรรคตอนเป็นค า ๆ
ขา้พเจา้  จกั  รักษา  ไว ้ ซ่ึง  ศกัด์ิ  และ  สิทธ์ิ  แห่ง  ปริญญา  โดย เคร่งครัด
จกั  เคารพ  นบัถือ  ครู  อาจารย ์ แห่ง  วิทยาลยั  ครู  และ  เทิดทูน เกียรติ
แห่ง  วิทยาลยั  ครู  สืบ  ไป

• อ่านแบ่งวรรคตอนท้ายกลุ่มค า
ขา้พเจา้  จกัรักษาไว ้ ซ่ึงศกัด์ิและสิทธ์ิ  แห่งปริญญา  โดยเคร่งครัด
จกัเคารพนบัถือ  ครูอาจารย ์ แห่งวิทยาลยัครู  และเทิดทูนเกียรติ
แห่งวิทยาลยัครู  สืบไป



• อ่านแบ่งวรรคตอนท้ายประโยค

ขา้พเจา้จกัรักษาไวซ่ึ้งศกัด์ิและสิทธ์ิแห่งปริญญาโดยเคร่งครัด / จกัเคารพ
นบัถือครูอาจารยแ์ห่งวทิยาลยัครู / และเทิดทูนเกียรติแห่งวทิยาลยัครูสืบไป

• จากตวัอยา่งจะเห็นวา่ยิง่วรรคตอนในการอ่านถ่ีเท่าใด กย็ิง่เสียเวลาในการ
อ่านมากข้ึนเท่านั้น 

•ผูอ่้านจึงควรฝึกอ่านแบ่งวรรคตอนทา้ยกลุ่มค าหรือทา้ยประโยค โดยอาศยั
การกวาดสายตาตลอดบรรทดัอยา่งรวดเร็ว แทนการแบ่งวรรคตอนทา้ยค า



• การฝึกทักษะการอ่านจึงประกอบด้วย
1. การฝึกกวาดสายตาตลอดบรรทดัอยา่งรวดเร็ว
2. การฝึกเปล่ียนบรรทดัใหแ้ม่นย  า ท าไดโ้ดยใชก้ระดาษหรือไม้

บรรทดัทึบแสงปิดขอ้ความท่ีอยูบ่รรทดัถดัไป แลว้ค่อย ๆ เล่ือนออกที
ละบรรทดัเม่ือการอ่านบรรทดัตน้จบ ฝึกบ่อย ๆ จนการเปล่ียนบรรทดั
แม่นย  าไม่อ่านขา้มบรรทดั

3. การฝึกแบ่งวรรคตอนทา้ยประโยค



หลกัพืน้ฐานในการอ่านหนังสือทั่วไป

•หลกัพ้ืนฐานในการอ่านหนงัสือทัว่ไปในท่ีน้ีก าหนดข้ึนอยา่งกวา้ง ๆ 
เพ่ือใหใ้ชก้บังานเขียนประเภทใดกไ็ด ้ดงัน้ี

1. วางเป้าหมาย
2. ส ารวจขอ้มูล
3. สงัเกตส่วนประกอบ
4. อ่านอยา่งมีสมาธิ
5. ตั้งค  าถามทบทวน



1. วางเป้าหมาย

•ผูอ่้านควรก าหนดเป้าหมายในการหนังสือหรืองานเขียนช้ินหน่ึง ๆ 
ให้แน่นอน  ทั้งน้ีเพ่ือจะได้บงัคบัสมองและจิตใจได้ว่า จะใช้ความ
ตั้งใจหรือความพยายามในการอ่านระดบัไหน เช่น

- ตอ้งการเพียงอ่านรู้เร่ืองราว
- ตอ้งการถึงขั้นแสดงความรู้สึกนึกคิดต่อส่ิงท่ีตนไดอ่้าน
- ตอ้งการถึงขนาดจดจ าสาระส าคญัต่าง ๆ ไดด้ว้ย



2. ส ารวจข้อมูล

•ผูอ่้านควรใหค้วามสนใจขอ้มูลหรือความรู้ในดา้นท่ีเก่ียวกบั ผู้เขยีน 
เวลาที่เขียนขึน้  เวลาที่จัดพมิพ์  จ านวนคร้ังที่พมิพ์  สถานที่พมิพ์ ฯลฯ 
•ขอ้มูลเหล่าน้ีนบัเป็นภูมิหลงัของหนงัสือท่ีจะเสริมใหผู้อ่้านมีความรู้ 
ความเขา้ใจในความเป็นมาของหนงัสือเล่มหน่ึง ๆ



3. สังเกตส่วนประกอบ

• ไม่ว่าจะอ่านหนงัสือประเภทใดและมีความหมายอยา่งไร ผู้อ่านควร  
รู้ว่าหนังสือน้ัน ๆ มีส่วนประกอบต่าง ๆ อะไรบ้าง 

• การพลิกอ่านส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนงัสืออยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้รา
พอทราบวา่ หนงัสือนั้นมีแนวเร่ืองอยา่งไร เช่น



•ค ำน ำหรือบทน ำของหนังสือ

ท าใหเ้ราไดรั้บรู้จุดมุ่งหมายโดยตรงของผูเ้ขียนหรือผูจ้ดัพิมพ ์ทั้ง
ยงัท าให้ทราบแนวโน้มของหนังสือเล่มนั้ นอย่างแน่ชัด เช่น เพ่ือ
เผยแพร่วชิาการ  เสนอปัญหา  หรือเพ่ือแก้ปัญหา เป็นตน้

•สำรบัญ

ท าใหเ้รามองเห็นสาระส าคญัของหนงัสือ เห็นหวัขอ้ปรากฏเรียง
เป็นล าดบัอยูท่ี่สารบญั



• ดัชนี / ดรรชนี

หนงัสือบางเล่มจะจดัท าดชันีไวท้า้ยเล่ม ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้เรา
เขา้ใจไดดี้ข้ึนวา่ รายละเอียดส าคญัวา่ดว้ยเร่ืองต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่นส่วน
ใดของหนงัสือบา้ง 

• ภำคผนวก

เป็นส่วนท่ีใหค้วามรู้ประกอบในประเดน็ท่ีผูจ้ดัท าหนงัสือเห็นวา่
น่าสนใจ



4. อ่านอย่างมีสมาธิ

• เม่ือเร่ิมอ่านหนังสือพยายามอย่าปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านไปเร่ืองอ่ืน  
ท าใจใหมี้สมาธิ
•การอ่านอยา่งมีสมาธิแน่วแน่รู้ตวัอยูต่ลอดเวลาวา่ก าลงัอ่านอะไร เพ่ือ
อะไร  จะมีผลให้กระแสความนึกคิดอยู่ในความทรงจ าไดเ้ป็นระยะ
เวลานาน ๆ ท าใหเ้ป็นคนท่ีมีความจ าดีไปโดยอตัโนมติั



5. ตั้งค าถามทบทวน

• ในขณะท่ีอ่าน หากผูอ่้านตั้งค  าถามทบทวนส่ิงท่ีตนอ่านอยูทุ่กระยะ เช่น 
ใครท า  อะไร  ทีไ่หน  เม่ือไร  และทีส่ าคญัทีสุ่ด คือ ท าไม แลว้พยายาม
ใหค้  าตอบตวัเองตลอดเวลา จะท าใหเ้รารู้จกัอ่านอยา่งมีจุดหมาย 
• การอ่านอยา่งมีจุดหมาย คือ อ่านเร่ืองเพ่ือค้นหาค าตอบ 
•ในแง่ของการอ่านเพ่ือการศึกษากจ็ะมีผลดีอยา่งมาก
คือ เป็นการเดาขอ้สอบหรือฝึกตอบขอ้สอบไปในตวั



ขั้นตอนความสามารถในการอ่าน

• ชลธิรา สัตยาวฒันา ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของความสามารถในการอ่าน
ไวว้า่ ขั้นตอนของความสามารถในการอ่านอาจแยกออกไดเ้ป็น 4 ขั้น

ขั้นที่ 1 คือ อ่านจบัความให้เป็น อ่านอย่างเขา้ใจ และเขา้ถึงรส
ระดบัลึก ๆ ได ้ทั้งในแง่แนวความคิด ทศันคติ จุดมุ่งหมาย และอารมณ์



ขั้นที่ 2 คือ อ่านแลว้สามารถแสดงความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอดออกมา
ใหผู้อ่ื้นรับรู้ได ้วธีิการถ่ายทอดมีทั้งวธีิการพดูและวธีิการเขียน 

บันไดขั้นนีค่้อนข้างจะขึน้อยู่กบัการฝึกฝน คือ
- อ่านแลว้ เขา้ใจแลว้ เขา้ถึงแลว้ ตอ้งรู้จกัไตร่ตรอง ตอ้งรู้จกัแยกแยะ

แนวความคิดวา่น่าสนใจหรือไม่ 
- แลว้ฝึกหดัถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาตามแนวถนดัของตนเอง
- ควรฝึกแสดงออกมาอยา่งมีระเบียบ  มีขั้นตอน  อาจมีทั้งคลอ้ยตาม

และขดัแยง้ 
- ท่ีส าคญัควรเตรียมหาเหตุผลไวต้อบรับความคิดเห็นของตนเองใหมี้

น ้าหนกั



ขั้นที่ 3 คือ ลักษณะความสามารถในการอ่านหนังสือท่ีผู้อ่านจะ
สังเกตแนวการเขียนของผู้แต่งได้ พร้อม ๆ กับที่อ่านจับใจความและรับรส
ต่าง ๆ ผูอ่้านจึงตอ้งมีประสบการณ์การอ่านมาก และฝึกฝนได ้ดงัน้ี

- ฝึกอ่านโดยการเปรียบเทียบ เช่ือมโยงกับงานเขียนช้ินอ่ืน ๆ อยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานของนักเขียนคนอ่ืน ๆ หรือของนักเขียนคน
เดียวกัน 

- ลองพิจารณาวธีิแสดงความคิดเห็น สงัเกตท่าทีการแสดงออก 
- วิเคราะห์ส านวนภาษาหรือโวหารท่ีใชม้ากและใชบ่้อยจนเป็นท่ีน่า

สงัเกต



- ถ้าเป็นเร่ืองสั้ นหรือนวนิยาย อาจจะสังเกตฉาก  สถานท่ี
แนวเร่ือง ลกัษณะของตวัละคร หรือแนวความคิดตลอดจนวิธีด าเนิน
เร่ือง  การเปิดเร่ือง  ปิดเร่ือง

- เ ม่ืออ่านแล้ว อาจลองแสดงข้อสังเกตออกมาแลกเปล่ียน
ทรรศนะกับนักอ่านคนอ่ืน ๆ อาจท าให้อ่านหนังสือมีรสชาติมาก
กวา่เดิม



ขั้นที่ 4

- การอ่านท่ีสามารถวพิากษ ์หรือประเมินค่าของงานเขียนได้
อยา่งมีเหตุผล  มีหลกัเกณฑ ์ มีแนวคิดท่ีน่ารับฟัง  น่าใคร่ครวญ  

- ผูอ่้านจึงตอ้งอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ใคร่ครวญอยูต่ลอดเวลา 
- ตอ้งสงัเกตแนวการเขียน ศิลปะการประพนัธ์ แลว้ประเมิน

คุณค่าของงานเขียนดว้ยความยติุธรรม


