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แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชาการพัฒนาทักษะการอ่าน 

 

รหัสวิชา  TC03102 

รายวิชา   การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(3-0-6) 
   (Reading Skill Development) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาหลักการอ่าน การอ่านทั่วไป การอ่านจับใจความ การอ่านวิเคราะห์ การอ่านตีความ 
การอ่านประเมินค่า และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกพัฒนาทักษะการอ่านในรูปแบบต่างๆ 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป  

ในการเรียนการสอน รายวิชาการพัฒนาทักษะการอ่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความสามารถ ดังนี้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการอ่านเบื้องต้น 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอ่านจับใจความส าคัญ และสามารถอ่านจับใจความ
ส าคัญได้ 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอ่านวิเคราะห์ และสามารถอ่านวิเคราะห์ได้ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอ่านตีความ และสามารถอ่านตีความได้ 
5. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถอ่านอย่างมี

วิจารณญาณได้ 
6. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานเขียนประเภทต่างๆ และสามารถจ าแนกความแตกต่าง

ของงานเขียนได้ 
 

เนื้อหา   
บทที่ 1 การอ่านเบื้องต้น 6 ชั่วโมง 

ความหมายของการอ่าน 

ประโยชน์ของการอ่าน 

องค์ประกอบของการอ่าน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ่าน 

วิธีการอ่าน 
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ลักษณะของนักอ่านที่ดี 
จุดประสงค์ของการอ่าน 

ขั้นตอนของการอ่าน 

ประเภทของการอ่าน 

ค าถามท้ายบทที่ 1 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 2  การอ่านจับใจความส าคัญ      9 ชั่วโมง
 ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 

ประเภทของการอ่านจับใจความส าคัญ 

-  การจับใจความส าคัญที่ปรากฏในย่อหน้า 

-  การจับใจความส าคัญด้วยการสรุปความ 

เทคนิคการอ่านจับใจความส าคัญ 

ค าถามท้ายบทที่ 2 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 3  การอ่านวิเคราะห์       9 ชั่วโมง
 ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ 

หลักการอ่านวิเคราะห์ 
ประเด็นที่ใช้ในการอ่านวิเคราะห์ 
- พิจารณารูปแบบของงานเขียน กลวิธีในการเขียนและการใช้ภาษา 
- พิจารณาเนื้อเรื่อง 
- พิจารณาจุดประสงค์ของผู้เขียน 

- พิจารณาประวัติของผู้เขียน 

ค าถามท้ายบทที่ 3 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 4  การอ่านตีความ        9 ชั่วโมง
 ความหมายของการอ่านตีความ 

ลักษณะทั่วไปของการตีความ 

วิธีการอ่านตีความ 

โวหารภาพพจน์ 
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ข้อปฏิบัติในการอ่านตีความ 

ขั้นตอนในการอ่านตีความ 

ค าถามท้ายบทที่ 4 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 5  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ      9 ชั่วโมง
 ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

ประเด็นในการพิจารณาบทอ่าน 

พฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

ข้อเสนอแนะการฝึกอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

ค าถามท้ายบทที่ 5 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 6  การอ่านงานเขียนเบื้องต้น      6 ช่ัวโมง 
 ประเภทของการเขียน 

 บทความ 

 ข่าว 

 สารคด ี

เรื่องสั้น 

ร้อยกรอง 
ค าถามท้ายบทที่ 6 

เอกสารอ้างอิง 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการอ่านในใจจากงาน
เขียนหลายประเภท โดยมีอาจารย์เป็นผู้เตรียมกิจกรรม เสนอความรู้ในหลักการ และให้ค าแนะน า 
กิจกรรมรายวิชาการพัฒนาทักษะการอ่านมีดังนี้ 

1. ผู้สอนเป็นผู้เสนอความรู้ด้วยการบรรยายประกอบสไลด์น าเสนอความรู้ (Microsoft 

Power Point)   
2. ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่านในใจในชั้นเรียนโดยเริ่มจากการจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ 

ตีความ และวิจารณญาณ หลังจากการอ่านผู้เรียนต้องตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการ
ดังนี้    



ฑ 

2.1 ตอบค าถามในแบบฝึกทักษะการอ่าน 

2.2 อภิปรายแสดงความคิดเห็นในกลุ่มใหญ ่ 
2.3 อภิปรายแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อยและสรุปเป็นแผนภาพความคิด พร้อมน าเสนอ

ค าตอบของกลุ่มทีห่น้าชั้นเรียน 

3.  ผู้เรียนศึกษางานเขียนท่ีเลือก หรือได้รับมอบหมายนอกชั่วโมงเรียน พร้อมท้ังวิเคราะห์ 
แสดงความคิดเห็น เพื่อส่งเป็นรูปเล่มรายงาน และน าเสนอหน้าชั้นเรียนประกอบสไลด์น าเสนอความรู้ 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือการเรียนการสอนที่ใช้มีดังนี้ 
1. เอกสารประกอบการสอน “การพัฒนาทักษะการอ่าน” 

2. สไลด์น าเสนอความรู้(Microsoft Power Point)   
3. บทอ่านมาจากงานเขียนหลายประเภท อาทิ ข่าว สารคดี บทความ เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ 
4. แบบฝึกทักษะการอ่าน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย 1)สังเกตการตอบค าถาม 2)สังเกตการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น 3)ตรวจแบบฝึก 4)ตรวจรายงาน และ5)การทดสอบ แบ่งอธิบายการวัดผล
และประเมินผลดังนี้ 
 1. การวัดผล  แบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน  คือ 

 1.1  คะแนนระหว่างภาค      70% 

  -  แบบฝึก/ รายงาน/การร่วมกจิกรรม  30% 

  -  จิตพิสัย     10% 

  -  สอบกลางภาค     30% 

 1.2 คะแนนปลายภาค       30% 

   รวม       100% 

 2. การประเมินผล  ใช้เกณฑ์การตัดสินแบบอิงเกณฑ์  ดังนี้ 
  คะแนน  80 – 100 ระดับผลการเรียน  A 

  คะแนน  75 – 79  ระดับผลการเรียน  B+ 

  คะแนน  70 – 74  ระดับผลการเรียน B 

  คะแนน  65 – 69  ระดับผลการเรียน  C+ 

  คะแนน  60 – 64  ระดับผลการเรียน C 

  คะแนน  55 – 59  ระดับผลการเรียน D+ 

  คะแนน  50 – 54  ระดับผลการเรียน D 

  คะแนน  0 – 49  ระดับผลการเรียน F 
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1   

การอ่านเบื้องต้น 

เวลาเรียน  6 ชั่วโมง 
เนื้อหา 

1. ความหมายของการอ่าน 

2. ประโยชน์ของการอ่าน 

3. องค์ประกอบของการอ่าน 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ่าน 

5. วิธีการอ่าน 

6. ลักษณะของนักอ่านที่ดี 
7. จุดประสงค์ของการอ่าน 

8. ขั้นตอนของการอ่าน 

9. ประเภทของการอ่าน 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้  

1. บอกความหมายของการอ่าน ประโยชน์ของการอ่าน องค์ประกอบของการอ่าน ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ่านและลักษณะของนักอ่านที่ดีได้ถูกต้อง 

2. แสดงวิธีการอ่านที่ถูกต้อง 
3. อธิบายขั้นตอนของการอ่านได้ 
4. จ าแนกประเภทและจุดประสงค์ของการอ่านได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในบทที่ 1 การอ่านเบื้องต้น มีดังนี้ 
1. ผู้สอนปฐมนิเทศเพ่ืออธิบายการจัดการเรียนการสอนและข้อตกลงในรายวิชา 

2. สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อความส าคัญของการอ่าน และถามพฤติกรรม                                      
การอ่านทั่วๆ ไปของนักศึกษา 

3. ทดสอบความเข้าใจในหลักการอ่านเบื้องต้นของผู้เรียน โดยท าเป็นกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายถึงความส าคัญของการอ่าน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และลักษณะของนักอ่านที่
ดี แล้วน าเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

4. ผู้สอนบรรยายหลักการอ่านเบื้องต้น ประกอบสไลด์น าเสนอ 

5. ฝึกการอ่านโดยให้แสดงวิธีการอ่านที่ถูกต้อง และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

 



2 

6. ผู้เรียนและผู้สอนรวมกันสรุปหลักการที่เรียน ให้นักศึกษาบันทึกสรุปลงสมุด 

สื่อการเรียนการสอน 

1. สไลด์น าเสนอความรู้ด้วย Microsoft Power Point “บทที่ 1 การอ่านเบื้องต้น” 

2. เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาทักษะการอ่าน 

3. แบบฝึก 

4. บทอ่าน 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบค าถามและการน าเสนองานกลุ่ม 

2. ตรวจแบบฝึก 
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บทที่ 1 

การอ่านเบื้องต้น 

 

 “...ความรู้ทั้งในด้านการศึกษาของเยาวชนและผู้ใหญ่และท้ังในด้านความรู้ทั่วๆ ไปก็ขึ้นอยู่กับ
หนังสือเป็นส าคัญ...” ข้อความข้างต้นนี้เป็นพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                            
ที่พระราชทานแก่ คณะกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2514                           
ที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการอ่านในการศึกษาหาความรู้ ที่ความรู้จะเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การพัฒนาตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนั้นแล้วการอ่านยังมีความส าคัญในการให้ความบันเทิง ดังพระราชนิพนธ์ใน                             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีความว่า 

"หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด น าดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใส 

ให้ความรู้ส าเริงบันเทิงใจ   ฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวัน 

มีวิชาหลายอย่างต่างจ าพวก  ล้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสันต์ 
วิชาการสรรมาสารพัน   ชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย"  

พระราชนิพนธ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความส าคัญของการอ่านที่มีคุณประโยชน์มากมายกับชีวิต  
ทั้งความบันเทิง เพลิดเพลินใจ และวิชาความรู้  

อาจกล่าวได้ว่าการอ่านสามารถพัฒนาบุคคลได้อย่างรอบด้านทั้งวิชาการความรู้ และอารมณ์  
อีกทั้งประโยชน์ของการเป็นผู้ที่อ่านอย่างสม่ าเสมอ ก็มักเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความสามารถใน                               
การคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองที่ดี จึงส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูงกว่าผู้ที่ไม่ชอบอ่าน  
และหากสังคมใดมีประชากรที่มีความรอบรู้มากก็จะท าให้สังคม ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองตาม
ไปด้วย 

 การอ่านให้เกิดประโยชน์กับชีวิตนั้นมีความจ าเป็นอยู่ว่าผู้อ่านจะต้องสามารถท าความเข้าใจ                            
การอ่านได้อย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัย                                 
การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง   
 

 

 

 

 



4 

ความหมายของการอ่าน 

 มีผู้ให้ความหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 
ผกาศรี เย็นบุตร (2542: 5) ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการ

ค้นหาความหมายหรือความเข้าใจจากตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ของ
ผู้อ่าน ผู้อ่านจะเข้าใจสิ่งที่อ่านมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น  สติปัญญา                                      
อารมณ ์ประสบการณ ์อายุ ความสามารถทางภาษา เป็นต้น 

พนิตนันท์ บุญพามี (2542: 1-2) กล่าวว่าการอ่าน หมายถึง การเข้าใจความหมายของค า 
สัญลักษณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่มนุษย์สามารถรับรู้ แล้วแปลความหมายออกมาได้ ถ้าอ่านไม่เข้าใจจะ
ถือว่าเป็นการอ่านโดยแท้จริงไม่ได้ เนื่องจากการสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ 
 ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2553: 49) ให้ความหมายว่าการอ่าน คือ การแปลความหมาย ทั้งที่เป็น
ภาษาถ้อยค า(วัจนภาษา) และไม่เป็นถ้อยค า(อวัจนภาษา) รวมถึงการอ่านสัมผัสรู้สึก การอ่าน
ธรรมชาติ และการอ่านสภาวธรรมต่างๆ ด้วย ถ้าสามารถแปลความหมายของภาษาและสิ่งต่างๆ 
ดังกล่าวได้ว่ามีความหมายอย่างไร หรือมีความจริงใด ก็ถือว่าเกิดสัมฤทธิผลของการอ่าน 

ศรีสุดา จริยากุล และคณะ (2545: 5) กล่าวว่าการอ่าน คือ การรับรู้ความหมายของสารจาก
ลายลักษณ์อักษรซึ่งอาจจะเป็นการอ่านในลักษณะการอ่านออกเสียงหรือการอ่านในใจก็ได้ 

สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 14) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า  
การอ่านเป็นการเก็บรวบรวมความคิดที่ปรากฏอยู่ในเนื้อสาร ในการอ่านควรมีคติประจ าใจว่าจะต้อง
อ่านเอาเรื่อง เอาความคิดจากหนังสือนั้นให้ได้ เพราะการอ่านด้วยความพินิจพิเคราะห์จะช่วยให้ได้รับ
ความรู้อย่างถ่องแท้ 

จากความหมายของการอ่านที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การอ่าน หมายถึง การท าความเข้าใจ
ความหมายของสัญลักษณ์ใดๆ  ซึ่งเป็นได้ทั้งวัจนภาษา  และอวัจนภาษา ที่ต้องใช้ความคิดใน                                                                                    

การพิจารณาเพื่อให้ได้เนื้อหาสาระที่ถูกต้อง 
 

ประโยชน์ของการอ่าน 

 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557 :8) กล่าวถึงประโยชน์ของ   
การอ่านไว้ว่า ประโยชน์ของการอ่านเกิดขึ้นจากองค์ประกอบสองประการคือ ผู้อ่านกับผลที่ได้จาก
การอ่าน ผู้อ่านจะเป็นบุคคลใดก็ได้ที่สามารถใช้การอ่านให้เกิดผลตามจุดประสงค์และผลที่ได้ถือว่า
เป็นประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 

1. ความรู้ที่ได้รับจากการอ่านสามารถพัฒนาอาชีพการงานและการศึกษาให้กว้างขวางทันต่อ
เหตุการณ์ ช่วยให้เจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยเหตุที่ความรู้ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง                                      
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และเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ในแต่ละวันถ้าไม่ได้มีการติดตามข่าวสารตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ ก็
เหมือนกับบุคคลผู้นั้นได้ก้าวถอยหลังไปวันละ 1 ก้าว 

2. ผลของการอ่านสารจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสังคม ยิ่งอ่านมากก็จะเห็นความแตกต่างของ
สภาพของสังคมต่างๆ บนพ้ืนโลก การอ่านจึงช่วยสร้างมโนธรรม ความเมตตากรุณา ช่วยเหลือและ
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เช่น สภาพสังคมที่มีปัญหาอันเนื่องมาจากเกิดสงคราม ยาเสพติด และโรคติดต่อ 
เหล่านี้เป็นต้น ความรู้สึกของผู้อ่านสารช่วยสร้างความเข้าใจบุคคลในสังคมให้ดีขึ้น 

3. ผู้อ่านที่อ่านสารอย่างสม่ าเสมอในช่วงเวลาที่ผ่านไปสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาที่แตกต่างกันตามช่วงเวลานั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลทางภาษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางภาษาอันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ายิ่งส าหรับเยาวชน                           

รุ่นหลัง 
4. ผู้อ่านที่อ่านสารประเภทต่างๆ ได้พบว่าระดับการใช้ภาษาของผู้เขียนสารแตกต่างกัน แม้

ในฉบับเดียวกัน เช่น หนังสือพิมพ์ ซึ่งมีการใช้ภาษาในข่าว บทความ และโฆษณาก็แตกต่างกัน ดังนั้น
สารต่างๆ จึงเป็นแหล่งรวมภาษาเขียนที่หลากหลาย ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างเหล่านั้น
เพ่ือเลือกภาษาท่ีเหมาะสมไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนได้ 

5. การติดตามข่าวสารต่างๆ ด้วยการอ่านอย่างสม่ าเสมอทุกวัน นอกจากจะท าให้ผู้อ่านมี
พัฒนาการในการอ่านสูงขึ้นแล้ว ยังสามารถติดตามความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปในทางการพัฒนา
ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมซึ่งสามารถน าส่วนที่เห็นว่าเหมาะสมกับสังคมไทย
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

6. การอ่านช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ทางหนึ่งโดยการอ่านสารที่ให้ความเพลิดเพลิน                             
อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้อ่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง 

จากค ากล่าวเบื้องต้นสามารถบอกได้ว่า การอ่านมีความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้อ่าน ทั้งในลักษณะของการอ่านเพ่ือเก็บสาระ ความรู้ ความคิด ข้อสังเกตในการใช้
ภาษา แล้วยังสามารถได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านได้อีกด้วย เห็นได้ว่าประโยชน์ในการอ่านนั้น
มีมากเพราะท าให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์มีความฉลาด รอบรู้ และยังส่งเสริมให้มีจิตใจที่ดีงาม ดังนั้นเรา
จึงควรมีความสนใจและมีความเพียรในการอ่านอย่างสม่ าเสมอ 

 

องค์ประกอบของการอ่าน 

 ผกาศรี เย็นบุตร (2542: 18-19)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านไว้ 5 องค์ประกอบ  
ดังนี้ 

1. ผู้อ่าน เป็นผู้รับสารด้วยการใช้สายตาอ่านสัญลักษณ์ 

2. สาร ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ เรื่องราวจากหนังสือจะให้ความคิดแก่ผู้อ่าน หากผู้ที่อ่าน
หนังสือไม่ได้ อ่านไม่เข้าใจ หรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน ก็จะท าให้การอ่านล้มเหลวได้ 
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3. ความหมาย ผู้ อ่านต้องเข้าใจความหมายของสารที่ อ่าน เช่น  ความหมายของค า                                          
และประโยค ที่อาจจะเป็นความหมายโดยนัย 

4. การเลือกความหมาย ผู้อ่านต้องเลือกความหมายโดยอาศัยบริบททางภาษา บริบททาง
สังคม สิ่งแวดล้อมในการเลือกความหมายที่ถูกต้องกับสารที่อ่าน 

5. การน าไปใช้ เป็นการอ่านที่เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น อ่านค าแนะน าในการใช้
ยา การท างานอดิเรก เป็นต้น 

ในการอ่านทุกครั้งต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังกล่าว โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 คือ 
ผู้อ่าน หากผู้อ่านท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถตีความได้อย่างถูกต้องและพิจารณาน าไปใช้ได้ดี  
จึงจะถือว่าการอ่านครั้งนั้นสัมฤทธิ์ผล 

หากน าองค์ประกอบของการอ่านมาจัดเรียงเป็นกระบวนการสื่อสารจะสามารถแสดงเป็น
แผนผังได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1-1 องค์ประกอบของการอ่าน 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพในการอ่าน 

 ประสิทธิภาพในการอ่านของแต่ละคนมีมากน้อยแตกต่างกันด้วยปัจจัยใดบ้าง เป็นสิ่งที่เรา
ควรศึกษาเพ่ือหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการอ่าน ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2553: 53) กล่าวถึงปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ่านไว้ว่า การอ่านจะประสบความส าเร็จมากหรือน้อยนั้น ปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งก็คือพ้ืนฐานการอ่านของผู้อ่านแต่ละคนซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานความรู้หนังสือหรือพ้ืนฐานการอ่านออก กล่าวคือ จะต้องมีความรู้หนังสือและมี
ทักษะของการอ่านได้อ่านออกเป็นเบื้องต้น 

2. พ้ืนฐานความรักการอ่าน ข้อนี้นอกจากจะช่วยเสริมพ้ืนทักษะในข้อแรกให้พัฒนายิ่งขึ้น
แล้ว ยังเป็นพ้ืนฐานส าคัญยิ่งที่จะช่วยสร้างเสริมและพัฒนาพ้ืนฐานข้ออ่ืนๆ ให้ผู้อ่านมีความงอกงาม
และความก้าวหน้าในการอ่านอีกด้วย เพราะถ้าการอ่านมิได้ด าเนินไปเพราะรักหรือพึงใจที่จะอ่าน                                              
ก็จะท าให้การอ่านไม่มีความสุข ไม่สนุก ไม่จูงใจให้อ่านได้อย่างต่อเนื่อง ในที่สุดก็จะอ่านไม่ทน แม้จะ
ทนอ่านต่อไปอย่างไรก็คงจะไม่เกิดมรรคผลสักเท่าไรนัก 

3. พ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องที่อ่าน นั่นคือผู้อ่านที่ดีจะต้องเตรียมความรู้เรื่องและ                                          
ความเข้าใจเรื่องที่อ่านมาก่อนบ้าง เพ่ือให้การอ่านเรื่องนั้นๆ ของตนสามารถรับรู้เข้าใจเรื่องราว และ
รับรสอารมณ์รู้สึกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

สาร ผู้อ่าน ความหมายและ
การเลือกความหมาย การน าไปใช้
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4. พ้ืนฐานความสนใจเรื่องที่อ่าน ข้อนี้จะช่วยท าให้การอ่านมีความสุข มีความใฝ่ใจใคร่รู้                                 
มีความตั้งใจและความพากเพียรพยายามที่จะอ่าน ซึ่งจะส่งผลให้การอ่านบรรลุจุดมุ่งหมายได้ดียิ่งขึ้น 

5. พ้ืนฐานทางสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ นักอ่านที่มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์                               
ย่อมสามารถอ่านได้อย่างมีสมาธิ มีความสุขหรือความเพลิดเพลินในการอ่าน อีกทั้งยังจะใช้เวลา
ส าหรับการอ่านได้ครั้งละนานๆ 

เห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ่าน นอกจากเป็นพ้ืนฐานทางด้านภาษาแล้ว 
การมีความรู้หรือประสบการณ์ในสิ่งที่จะอ่านเป็นเบื้องต้นก็เป็นเรื่องที่จ าเป็นต่อความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและการมีจิตใจที่ดี มีความรักและสนใจใน
การอ่านก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญเช่นกัน  

นอกจากนี้แล้ว สุชาติ พงษ์พานิช (2550 : 9-12) ก็กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านไว้ว่า 
ความส าเร็จในการอ่านนอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการได้เห็นและการแยกแยะตัวหนังสือที่
มองเห็นแล้ว สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้อันได้แก่ ภูมิหลังของประสบการณ์ วุฒิภาวะ พัฒนาการทางด้าน
สติปัญญา พัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมรวมทั้งความสนใจ และ
การเรียนการสอนอ่านในระยะเริ่มแรก ยังมีส่วนช่วยเพ่ิมพูนความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล
อีกด้วย และยังเห็นว่านอกจากพ้ืนฐานความพร้อมของผู้อ่านที่มีเป็นเบื้องต้นแล้ว การฝึกฝน ให้รู้จักวิธี
อ่านและการส่งเสริมสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน ก็ล้วนส่งผลต่อความส าเร็จในการอ่าน 

สรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ่านนั้นหลักส าคัญคือ ผู้อ่านเองที่ต้องมี                            
ความพร้อมทั้งทางร่างกายคือความสามารถในการมองเห็น สติปัญญาตั้งแต่ความสามารถใน                            
การอ่านออก ความเข้าใจในสิ่งที่อ่านที่มีผลจากประสบการณ์ความรู้ การใช้ชีวิต และความพร้อมทาง
จิตใจแล้ว การได้รับโอกาสสนับสนุนให้อ่าน อีกทั้งมีวิธีอ่านและฝึกฝนอย่างถูกต้อง สม่ าเสมอก็เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญเช่นกัน ดังนั้นผู้อ่านทุกคนจึงสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านด้วยการฝึกฝน 
การเลือกหนังสือหรือบทอ่านที่ เหมาะสม และหาบรรยากาศในการอ่านที่ดีก็จะช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านของตนเองได้ 
 

วิธีการอ่าน  
การรู้วิธีการอ่านเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการอ่าน ดังนั้นนักอ่านที่ดีก็ควรรู้

วิธีการอ่านเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ในเรื่องของวิธีการอ่าน จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อ่ิมส าราญ. (บรรณาธิการ), ( 2547: 

35) กล่าวว่า ผู้อ่านต้องให้ความส าคัญกับความแม่นย าในการจับตาดูหนังสือการเคลื่อนสายตาจาก                            
ค าต้นไปสู่ค าท้ายวรรค ไม่อ่านข้ามค า การอ่านเร็วจะต้องใช้สายตาและความคิดประกอบกัน คิด
ติดตามให้ทัน ใช้สายตาดูค าล่วงหน้า พยายามเคลื่อนสายตาไปยังค าต่อไปโดยเร็ว ไม่เสียเวลาอ่าน
ทบทวน และขณะที่อ่านหนังสือต้องเห็นอย่างน้อยช่วงละ 5 ค า การเคลื่อนสายตาจะไปได้เร็ว  เมื่อ
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อ่านจบย่อหน้าหนึ่ง ควรหยุดคิดเล็กน้อย เพ่ือสรุปความคิดว่า ย่อหน้าที่อ่านจบลงกล่าวถึงอะไร 
เนื้อความท่ีส าคัญอยู่ที่ใด  

นอกจากวิธีการอ่านที่ถูกต้องแล้ว ยังมีองค์ประกอบส าคัญท่ีมีส่วนสนับสนุนให้การอ่านในใจมี
คุณภาพคือ 

1. สมาธิอันแน่วแน่ 
2. สิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นอุปสรรค 

3. รูปเล่มและตัวหนังสือที่มีขนาดพอเหมาะ และมีภาพประกอบที่ชัดเจน 

ส่วนข้อควรระวังในการอ่านในใจคือ 

1. ไม่ควรใช้นิ้วชี้ตัวหนังสือ แม้ว่าการใช้นิ้วชี้ตัวหนังสือ จะช่วยเก็บถ้อยค าได้ครบแต่จะท าให้
อ่านช้า  

2. ไม่ควรท าปากขมุบขมิบขณะอ่าน 

3. ผู้อ่านไม่ควรพลั้งเผลอปล่อยเสียงออกมา แม้จะเป็นเสียงแผ่วเบา นอกจากมีข้อความที่
ต้องการทดสอบด้วยการเปล่งเสียงออกมาจึงควรกระท า  

การรู้วิธีการอ่านจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ผู้อ่านควรศึกษา แต่หากไม่น าความรู้
นั้นไปสู่การปฏิบัติฝึกฝนแล้ว ความรู้นั้นก็ย่อมไร้ประโยชน์เพราะที่สุดแล้วความสามารถในการอ่าน
เกิดจากการที่ผู้อ่านต้องปฏิบัติใช้จนเป็นทักษะ 

 

ลักษณะของนักอ่านที่ดี 
 การเป็นนักอ่านที่ดีนั้นนอกจากจะมีความพร้ อมทางกาย จิตใจ สภาพแวดล้อมที่ดี                                                        
พ้ืนฐานความรู้ และวิธีการอ่านที่ดีแล้ว ไพพรรณ อินทนิล (2546 : 20) ยังได้กล่าวถึงลักษณะการเป็น                                  
นักอ่านที่ดีไว้ดังนี้ 

1. มีความต้องการอ่าน ผู้อา่นต้องสร้างความต้องการในการอ่านให้เกิดข้ึนในใจของตนเอง 
2. อ่านหนังสือสม่ าเสมอ ควรอ่านทุกวัน โดยตั้งเวลาว่าจะอ่านวันละกี่นาที กี่ชั่วโมง 
3. รู้จักจดบันทึก ควรบันทึกข้อความต่างๆ ที่ตนได้อ่าน อาจเป็นข้อความที่น่าสนใจ                                       

แปลกใหม่ หรือให้ความไพเราะทางด้านการประพันธ์ 
4. อ่านหนังสือหลากหลาย ควรอ่านหนังสือหลายประเภททั้งที่เป็นประเภทให้ความรู้ เช่น

ต ารา บทความ สารคดี และประเภทที่ให้ความบันเทิง เช่นนิทาน บทประพันธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย  
เป็นต้น 

5. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและหน้าที่ของค า นักอ่านที่ดีควรจะมีความรู้เรื่อง
ค าศัพท์ให้มาก โดยหมั่นศึกษาทั้งหน้าที่และความหมาย เพราะค าบางค าแม้จะเขียนเหมือนกันและ
ออกเสียงเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทที่ต่างกันก็อาจท าให้ความหมายต่างไปด้วย เช่น ค าว่า “ผม”                                        
ผมจะเล่นฟุตบอลที่สนาม (“ผม” ในที่นี้เป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง) เธอมีผมที่สวยมาก (“ผม” ในที่นี้
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คือ เส้นผมที่อยู่บนศีรษะ) หรือค าว่า “หมู” โดยทั่วไป หมายถึง สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งที่มนุษย์สามารถ
บริโภคได้ แต่ในบางครั้ง ค าว่า หมู หมายถึง ง่าย เช่น ข้อสอบปลายภาคหมูมาก ฉันท าได้ทุกข้อเลย  
เป็นต้น 

นอกจากนี้ อวยพร พานิช และคณะ (2550: 44-45) ยังได้กล่าวถึงลักษณะของนักอ่านที่ดีว่า
นอกจากจะมีความกระตือรือร้นในการอ่านเสมอ และอ่านหนังสือให้เป็นทุกประเภทแล้ว ในการอ่าน
หนังสือประเภทเร้าอารมณ์ นักอ่านที่ดีควรจะมีอารมณ์ระดับกลาง ไม่คว รแข็งขืนจนเกินไป  
ขณะเดียวกันก็ไม่ควรอ่อนไหวจนเกินไป ต้องมีวิจารณญาณไตร่ตรอง มีใจกว้าง และมีความกระหายที่
จะอ่านสิ่งแปลกๆ อยู่เสมอ 

สรุปว่าลักษณะของนักอ่านที่ดีคือ ผู้อ่านต้องความสนใจในการอ่าน อ่านอย่างสม่ าเสมอ อ่าน
ได้หลากหลาย มีการจดบันทึก เข้าใจในความหมาย และใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ  

 

จุดประสงค์ของการอ่าน 

หากบุคคลลงมือท าการใดโดยปราศจากการตั้งจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการท างาน ก็
เปรียบเสมือนเรือที่แล่นออกทะเลโดยไม่มีเข็มทิศ ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปที่ไหน ไปอย่างไร เป็นเหมือน
เรือที่หลงทาง ดังนั้นการตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงค์จึงเป็นเรื่องจ าเป็นก่อนตัดสินใจลงมือท าการใด 
เช่นเดียวกับนักเขียนก็ต้องมีการก าหนดจุดประสงค์ในการเขียน เพ่ือเลือกวิธีการและรูปแบบ                                            
การน าเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่ตนต้องการน าเสนอ ส่วนผู้อ่านเองก็ควรมีจุดประสงค์อยู่ใน
ใจเช่นกันว่าตนต้องการอ่านเพ่ือสิ่งใด  

จุดประสงค์ของการอ่านสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ จุดประสงค์ทั่วไป และจุดประสงค์
เฉพาะ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. จุดประสงค์ทั่วไป จุดประสงค์ทั่วไปเป็นจุดประสงค์ในการอ่านที่เป็นพ้ืนฐาน ไม่
เฉพาะเจาะจง สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 22-23) แบ่งจุดประสงค์ทั่วไปของ
การอ่านเป็น 3 ข้อดังนี้  

1.1 อ่านเพื่อให้รู้ การอ่านเพื่อให้รู้แบ่งออกได้ดังนี้ 
1.1.1 อ่านเพื่อหาค าตอบในสิ่งที่ต้องการ 

1.1.2 อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้เรื่องราวต่างๆ 

1.1.3 อ่านเพ่ือต้องการข่าวสาร ข้อเท็จจริง 
1.1.4 อ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าเป็นพิเศษ   
1.1.5 อ่านเพื่อหาข้อมูลประมวลเอามาท าวิจัย   

1.2 อ่านเพ่ือความสนุกสนานบันเทิง หรือเพลิดเพลิน เป็นการพักผ่อนเพ่ือคลาย                    
ความเคร่งเครียด ได้แก่ การอ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดี นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณคดี เป็นต้น   
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1.3 อ่านเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงสังคม คนรักหนังสือหรือคนรักการอ่านเป็นคนน่าคบ 
อาจเข้ากับคนต่างชั้นต่างระดับได้ง่าย เพราะมีความรู้กว้างขวาง ทัศนะทันสมัย คุยกับใครก็รู้เรื่องและ
เป็นที่น่าเชื่อถือ   

2. จุดประสงค์เฉพาะ จุดประสงค์เฉพาะคือ จุดประสงค์ของผู้อ่านที่มีความเฉพาะเจาะจง 
เป็นความต้องการส่วนตัวที่อาจไม่เหมือนใคร สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2540: 4-5) สรุปแนวคิดของ
Bush (1991) และ Huebner (1956) ในการแบ่งจุดประสงคเ์ฉพาะของการอ่านได้ดังนี้ 

2.1 ตอบสนองอารมณ์ท่ีผู้อ่านพอใจ เช่น รัก ชอบ โกรธ เสียใจ และดีใจ 

2.2  ช่วยให้พบกับความต้องการในชีวิตประจ าวัน เพราะการอ่านจะช่วยชดเชยอารมณ์
ที่ขาดหายไป และช่วยตอบสนองความต้องการในส่วนของอารมณ์หรือความรู้สึกที่ต้องการ 

2.3 ติดตามเรื่องที่ได้รับฟังจากผู้อื่น 

2.4 ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยแนวทางจากเรื่องท่ีอ่าน 

2.5 ส่งเสริมให้มีความกระตือรือร้นในการอ่านเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 

2.6 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.7 ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสมอง 
2.8 ช่วยให้มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถใช้ประกอบการเรียนวิชาอ่ืนๆ 

2.9 รู้จักสถานที่ที่ไม่สามารถเดินทางไปเยือน แต่สามารถหาประสบการณ์ได้จากการ
อ่าน 

2.10 มีความคิดเป็นอิสระในการเลือกเรื่องท่ีจะอ่าน 

2.11 มีความเฉลียวฉลาด โดยอาศัยความรู้และแนวคิดจากการอ่านไปสนทนาโต้ตอบกับ
ผู้อื่น 

2.12 เป็นการใช้เวลาพักผ่อน 

2.13 ช่วยให้เกิดความสนใจเรื่องใหม่ๆ 

2.14 ส่งเสริมการฝึกทักษะการอ่านจากขั้นพ้ืนฐานไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น 

2.15 เป็นการฝึกให้มีระดับความคิดสูงขึ้น 

2.16 เปิดเผยความลึกลับในเรื่องราวบางอย่างท่ีผู้อ่านยังไม่เคยรู้มาก่อน 

2.17 ช่วยให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น 

2.18 ช่วยให้มีความคิดแตกฉานมากขึ้น 

2.19 ส่งเสริมให้ผู้อ่านมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
2.20 น าความรู้ที่ได้จากการอ่านมาแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องส่วนตัว 

2.21 ส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมกับผู้เขียน 

2.22 ส่งเสริมให้ผู้อ่านสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ด้วยความเชื่อมมั่นมาก
ยิ่งขึ้น 



11 

2.23 พัฒนาคุณค่าทางสังคม โดยอาศัยความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

2.24 ช่วยให้ผู้อ่านมีหูตากว้างไกลมากยิ่งข้ึน 

 

เห็นได้ว่าจุดประสงค์ของผู้อ่านสามารถแยกย่อยได้มากมาย แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารนี้จะ
สัมฤทธิ์ผล เป็นการสื่อสารที่มีคุณภาพนั้น จุดประสงค์ของผู้เขียนและผู้อ่านควรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น ผู้เขียนให้ความรู้ ผู้อ่านก็อ่านอย่างเอาความรู้ มิใช่หวังความเพลิดเพลิน เช่นนี้การรับ
สารก็จะมีประสิทธิภาพที่ดี 
 

ขั้นตอนของการอ่าน 

อวยพร พานิช และคณะ (2550: 42-43) แบ่งข้ันตอนการอ่านหนังสือเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 จับใจความ คือ การอ่านจับใจความให้เป็น ยังแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 

1. การอ่านจับใจความส่วนรวม ได้แก่ การสังเกตส่วนประกอบของหนังสือ โดยพลิกดู และ
กวาดสายตาผ่านหัวข้อต่างๆ จากสารบัญ ค าน า พยายามจับเนื้อหาคร่าวๆ ของหนังสือเล่มนั้นโดยเปิด
อ่านผ่านๆ การอ่านวิธีนี้  ช่วยให้ตัดสินได้ว่า หนังสือเล่มนั้นดีมีคุณค่าเพียงพอที่จะเสียเวลาอ่านอย่าง
ละเอียดหรือไม่ 

2. การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านต่อเนื่องจากเมื่อจับใจความส่วนรวมได้แล้ว 
ผู้อ่านจะต้องอ่านค่อนข้างละเอียด  อ่านอย่างเข้าใจและเข้าถึงรสระดับลึกๆ ได้ ทั้งในแง่แนวคิด 
จุดมุ่งหมายและอารมณ์ โดยมุ่งเก็บจุดมุ่งหมายส าคัญของเรื่องในแง่ต่างๆ การอ่านในขั้นแรกนี้จะเป็น
พ้ืนฐานของการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อไป 

ขั้นที่ 2 แสดงความรู้สึกนึกคิด คือ อ่านแล้วสามารถแสดงความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอดออกมา
ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ วิธีถ่ายทอดมีทั้งวิธีพูดและวิธีเขียน 

มีทัศนะเกี่ยวกับการอ่านของเสฐียรโกเศศ หรือพระยาอนุมานราชธนที่น่าสนใจกล่าวไว้ว่า  
“นักอ่านที่ดีความเป็นผู้ที่รู้จักคิดในขณะที่อ่าน” การอ่านแล้วจ าได้เพียงอย่างเดียวมีประโยชน์น้อย  
แม้การท่องจ าไว้ได้จะเป็นสิ่งดีแต่ก็ท าให้ความคิดที่รู้จักแยกแยะด้วยเหตุผลหรือวิเคราะห์เพลาลงไป
เป็นธรรมดาเพราะไปถ่วงหนักอยู่เสียที่เรื่องจ ามากกว่าเรื่องคิด ทั้งนี้เพราะท่านเห็นว่า การศึกษาไม่ได้
อยู่ที่จดจ าอย่างเดียว แต่อยู่ที่รู้จักคิดให้เกิดความเข้าใจจนสามารถน าไปใช้หรือแก้ไขให้เกิดเป็นคุณ
หรือประโยชน์ขึ้นแก่ตนเอง และคนอื่นถ้าท าได้อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเสียเปล่า 

ขั้นที่ 3 สังเกตแนวการเขียนของผู้แต่ง คือ ลักษณะความสามารถในการอ่านหนังสือท่ีผู้อ่าน
จะสังเกตแนวการเขียนของผู้แต่งได้อย่างอัตโนมัติ พร้อมๆ กับที่อ่านจับใจความและรับรสต่างๆ แล้ว  
ขั้นตอนนี้ค่อนข้างยากต้องมีประสบการณ์ในการอ่านมากๆ อาจจะช่วยได้ด้วยการฝึกหัดเปรียบเทียบ
โยงถึงงานเขียนชิ้นอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนคนอ่ืนๆ หรือคนเดียวกัน แนวเปรียบที่อาจจะยึดเป็น
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หลักได้ เช่น ลองพิจารณาวิธีแสดงความคิดเห็น ท่าทีการแสดงออก วิเคราะห์ส านวน ภาษา โวหาร
ต่างๆ แนวเรื่องตัวละครต่างๆ  

ขั้นที่ 4 ประเมินค่างานเขียน คือ การอ่านที่สามารถประเมินค่าของงานเขียนได้อย่างมี
เหตุผลมีหลักเกณฑ์เข้าใจความหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ ในงานเขียนได้อย่างถูกต้องและสามารถ
อธิบายได้อย่างแจ่มชัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ก้าวข้ามไปได้ยากเหลือเกิน เพราะต้องมีความสามารถ  
ในการอ่าน ต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลา ต้องสังเกตท่าทีแนวการเขียน ศิลปะ
การประพันธ์ได้ 

ขั้นตอนของการอ่านเบื้องต้นเป็นการอ่านในใจเพ่ือความรู้ ความเข้าใจของผู้อ่าน การอ่าน
เช่นนี้จะช่วยพัฒนาสร้างความรอบรู้  มีความส าคัญต่อการพัฒนาตนเอง และประเทศชาติ                                          
เป็นอย่างมาก 

 

ประเภทของการอ่าน 

ประเภทของการอ่านสามารถแบ่งตามวิธีการได้ 2 วิธี คือ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ 
การอ่านสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร มีผู้อธิบายไว้ดังนี้  

ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542: 38-39) กล่าวถึงความแตกต่างของการอ่านทั้งสองประเภทไว้ว่า 
การอ่านในใจนั้นมีความส าคัญต่อตัวเองในด้านการใช้อ่านเพ่ือค้นคว้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการอ่านใน
ใจต้องการความเร็วในการอ่าน และความเข้าใจเป็นส าคัญ การอ่านในใจจะอ่านดีหรือไม่ดีผลย่อมเกิด
ขึ้นกับตัวเอง ไม่มีผลเสียต่อผู้อ่ืน ผู้อ่ืนจะไม่รู้หรือไม่สนใจว่าเราจะอ่านดีหรือไม่ดี แต่ถ้าเป็นการอ่าน
ออกเสียงให้ผู้อื่นได้ยินหรือฟังนั้น เป็นประโยชน์ส าหรับผู้อ่ืน ดังนั้นผู้อ่านจะต้องระมัดระวังการอ่านให้
มาก เพื่อจะให้ผู้ฟังเข้าใจและได้ยินข้อความที่เราอ่านทุกค าอย่างชัดเจน ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ข้อความ
ไม่ขาดตกบกพร่องและไม่เกินเวลา ก่อนอ่านจะต้องฝึกอ่านข้อความที่จะอ่านหรือพูดให้คล่องแคล่ว 
ถูกต้องเสียก่อน ดังเช่น การเป็นโฆษก หรือพิธีกรการอ่านข่าวของงานทั่วๆ ไป 

ส่วน สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 50-52)  ได้กล่าวถึงการอ่านออกเสียง
และการอ่านในใจว่า การอ่านทั้งสองประเภทเป็นการถ่ายทอดความคิดที่ปรากฏอยู่ในรูปอักษร
ด้วยกัน แต่การอ่านในใจจะรู้อยู่ผู้เดียวและสามารถแบ่งระดับตั้งแต่ขั้นต่ าสุดไปสู่ขั้นสูงสุด ส่วน                                        
การอ่านออกเสียงผู้ที่ได้ยินจะรู้ด้วย สามารถแบ่งการอ่านออกเสียงเป็นสองกลุ่มคือ อ่านเสียงปกติ 
และอ่านเป็นท านอง นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบความแตกต่างให้เห็นชัดดังแสดงเป็นตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1-1 ข้อแตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ 

การอ่านออกเสียง การอ่านในใจ 

1. การถ่ายทอดตัวอักษรออกเป็นเสียง 1. การถ่ายทอดตัวอักษรเป็นความคิด 

2. เหน็ดเหนื่อยกว่าเพราะต้องใช้แรงออกเสียง
ก่อนถ่ายความคิด 

2 .  เ หนื่ อ ยน้ อ ยกว่ า กา ร อ่ านออก เ สี ย ง       
เพราะถ่ายความคิดโดยตรง 

3. ต้องค านึงถึงผู้ ฟังว่าจะฟังได้ชัดเจนถูกใจ
หรือไม ่

3. ไม่ต้องค านึงถึงผู้ฟัง เพราะมีตัวผู้อ่านเป็น
ผู้ฟังเพียงคนเดียว 

4. ต้องระมัดระวังการอ่านทุกถ้อยค า ทุกวรรค 
ทุกประโยค ทุกตอนจะอ่านออกเสียงผ่านๆ      
เลยไป ไม่ได้เด็ดขาด 

4. อาจอ่านเพียงให้ทราบความส่วนรวม      
หรือจับเพียงใจความส าคัญ พลความอาจอ่าน
ข้ามๆ ไปก็ได้ 

5. อ่านไปได้ช้ากว่าอ่านในใจเพราะความจ าเป็น
เกี่ยวกับผู้ ฟังที่อาจแตกต่างกัน ทั้งพ้ืนความรู้  
ความเข้าใจ สนใจ การได้ยิน ยิ่งผู้ฟังมีมาก ปัญหา
เหล่านี้จะมากตาม 

5. อ่านไปได้ เร็ วกว่า อ่านออกเสียงอย่าง
แน่นอน ยิ่งผู้ อ่านมีความพร้อมด้านความรู้ 
ประสบการณ์ ร่างกาย ยิ่งอ่านเร็วขึ้นโดยไม่
ต้องห่วงอะไร 

6. มีความล าบากในการคาดคะเนผู้ฟังตามสภาพ
ที่เป็นจริง ซึ่งท าให้ความเร็วในการอ่านไม่ตายตัว
ต้องพยายามอ่านให้ผู้ฟังตามความคิดที่อ่านให้ทัน  
ช้าเกินไปก็น่าเบื่อ การอ่านให้นิสิตมหาวิทยาลัย
ฟังย่อมใช้อัตราเร็วกว่าอ่านให้นักเรียนมัธยมฟัง 
เป็นต้น 

6. หมดภาระเรื่องคาดคะเนผู้อ่าน อาจเร่ง
อัตราเร็วได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้อง
กังวลว่าจะเป็นคนกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ แต่อยู่ที่ การ
พิจารณาตัวผู้ อ่านเองว่า ควรจะไปได้ เร็ว
เพียงใด การอ่านจึงจะได้ผลตามท่ีต้องการ 

7. การอ่านออกเสียงเข้าใจเนื้อความได้ช้ากว่า 
การอ่านในใจ บางทีจะต้องเตรียมตัวก่อนโดย
ซ้อมให้พร้อมก่อนอ่านจริง มีการแบ่งวรรคตอน
เพ่ือให้ความคิดออกมาชัดเจน 

7. การอ่านในใจเข้าใจเนื้อความได้รวดเร็วกว่า
อ่านออกเสียง นอกจากไม่ต้องซ้อม ยังอาจเร่ง
ความเร็วได้ กรณียังไม่เข้าใจอาจรีบกลับมา
ทบทวนใหม่ได้อีก 

ที่มา (สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์, 2548: 50-52) 
 

จากการอธิบายข้อแตกต่างของการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจข้างต้น จะเห็นได้ว่า                             
การอ่านทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพราะการอ่านออกเสียงเป็นการอ่านเพ่ือผู้อ่ืน 
ดังนั้นผู้อ่านจึงต้องระมัดระวังในการออกเสียงให้ถูกต้องชัดถ้อยชัดความ มีความเหมาะสมตาม
ประเภทของบทอ่าน และตามจุดประสงค์ของผู้ส่งสารหรือผู้รับสาร ผู้อ่านออกเสียงจึงต้องวิเคราะห์
ผู้รับสาร เพ่ือที่จะสื่อสารได้อย่างตรงเป้าหมาย ส่วนการอ่านในใจเป็นการอ่านเพ่ือตัวเอง เน้นความรู้ 
ความเข้าใจ เนื้อหาสาระ เป็นการสร้างความฉลาดรอบรู้ ให้กับผู้อ่าน ดังนั้นผู้อ่านจึงต้องพัฒนาที่
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ความคิดของตนเอง ด้วยการฝึกฝนอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง ซึ่งจะได้ขยายความการอ่านในใจตั้งแต่
การอ่านจับใจความส าคัญ การอ่านวิเคราะห์ การอ่านตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณในบท
ต่อๆ ไป 

 

สรุป 

 เมื่อเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการอ่าน เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ที่ส าคัญ ผู้ที่จะเป็น
บัณฑิตย่อมต้องขวนขวายฝึกฝนความสามารถในการอ่านของตนให้มาก บทเรียนที่ว่าด้วย “การอ่าน
เบื้องต้น” มีเนื้อหาคือการให้หลักการที่ช่วยให้ผู้เรียนมองภาพรวมของการอ่านได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
แต่ความรู้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การปฏิบัติใช้ ดังนั้นเมื่อต้องอ่านในใจเพ่ือเก็บข้อคิดความรู้ที่
ใช้ในการพัฒนาตนเอง หรือพัฒนางานเมื่อใด ผู้อ่านก็ควรค านึงถึงหลักการอ่าน ทั้งปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จ
ในการอ่าน วิธีการอ่าน ลักษณะของนักอ่านที่ดี และขั้นตอนของการอ่าน แล้วน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาทักษะในการอ่านของตนให้ดียิ่งขึ้น 
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ค าถามท้ายบทที่ 1  การอ่านเบื้องต้น 

 

ตอนที่ 1 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาอ่านหนังสือประมาณก่ีชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ และอ่านหนังสือประเภทใด เรียงล าดับ

จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 

2. การอ่านมีความส าคัญอย่างไรกับตัวนักศึกษาเอง 
3. นักศึกษาคิดว่าอุปสรรคในการอ่านของนักศึกษา คืออะไร และสามารถแก้ไขได้อย่างไร 

4. นักศึกษามีวิธีการอ่านที่ถูกต้องหรือไม่ ข้อใดที่ยังท าไม่ได้ เพราะเหตุใด 

5. ข้อดีของการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจต่างกันอย่างไร จงอธิบายเป็นตารางเปรียบเทียบ 

 

ตอนที่ 2 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาอ่านเรื่อง “ชัย อ่อนตาจันทร์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน” แล้วด าเนินการดัง 
ต่อไปนี้ 

1. สรุปเรื่องจากการอ่าน 

2. แสดงความคิดเห็นจากการอ่านโดยเลือกประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (การแสดงความคิดเห็นให้
ประกอบด้วย ความรู้สึก การให้เหตุผลหรือข้อสนับสนุนความคิดของตนเอง และข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางแก้ไข) 

3. นักศึกษาคิดว่าตนเองมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพอเพียงในเรื่องใดที่ถือเป็นตัวอย่างได้ 
จงอธิบาย 

ชัย อ่อนตาจันทร์ 
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 

 ชายวัยเกือบ 60 ปี เจ้าของรางวัลปราชญ์เกษตรดีเด่น และบุคคลที่ได้รับการยอมรับจาก
บุคคลทั่วไปทัง้ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ว่าเป็นผู้น าด้านการท าการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
ทฤษฎีใหม่ ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จนประสบความส าเร็จในวันนี้  ทั้งที่จริงแล้ว
ก่อนหน้านี้ชีวิตของชายผู้นี้ก็ไม่ต่างกับเกษตรกรทั่วไปที่ต้องผจญกับปัญหานานัปการ “แต่ก่อนผมเป็น
คนขี้เหล้าเมายานะ เสื้อผ้าผมไม่มีใส่หรอกผมเอาไปจ าน าหมด ขายหมดตัวละ 20-30 บาทผมขาย
หมด...” ชัย อ่อนตาจันทร์ บอกเล่าถึงเรื่องราวแต่หนหลัง 
 จากชายหนุ่มที่ส ามะเลเทเมา วันนี้ ชัย อ่อนตาจันทร์ เป็นผู้น าด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ท า
หน้าที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรจากประสบการณ์จริง และออกเดินทางอบรมให้ความรู้เกษตรกร  
ร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรของรัฐ 
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จากเกษตรกรที่หมุนวนอยู่ในวงจรหนี้สิน เมื่อไม่มีก็ไปกู้ ธกส.เงินที่กู้มาก็เพ่ือไปลงทุนท า
การเกษตร แต่เมื่อประสบกับปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ก็ไม่มีเงินไปคืนธนาคารจนที่สุด
แล้วเป็นหนี้กว่า 400,000 บาท ธนาคารก็ไม่ปล่อยกู้ให้แล้ว ชีวิตดูเหมือนมืดมน แต่ ชัย อ่อนตาจันทร์ 
ก็ไม่ยอมหมดหวัง 
 “ตอนปี 38 หนี้สินผมเยอะ 4 แสนบาทนั่นล่ะ ธกส. ไม่ให้ยืมเลยนะ ตอนนั้นก็คิดว่าจะท า
ยังไง ทางเกษตรก็บอกว่าหนึ่งคือการออม ให้ประหยัดแต่ท าได้ไหมละครับ ผมก็ถามว่า ค าว่าประหยัด
นี่ ประหยัดด้วยวิธีไหน เขาก็ว่าให้ใช้จ่ายน้อย ให้ใช้จ่ายน้อยจะท าได้ยังไงคนมันต้องบริโภคทุกวันใช่
ไหม ผมบอกว่าผมบริโภคทุกวัน ทีนี้ผมก็เลยขอทางเกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ บอกเขาว่าตรงไหนที่
เขาท าส าเร็จแล้วพาผมไปดูหน่อย เขาก็เลยพาผมไปดูงาน ตอนนั้นผมก็คิดว่า ค าว่าออมนี่คือการไม่ใช้
จ่าย ใช้จ่ายน้อยลงมานี่แล้วท ายังไงถึงจะอยู่ได้ อยู่ดีกินดีได้ เขาเลยพาผมไปอบรม พอผลสุดท้ายก็รู้ว่า  
ค าว่าออม คือการประหยัดนี่เอง แต่ว่าตอนนั้นของเราทุกอย่างมันไม่มี ผมก็เลยใช้วิธีเข้าไปดูตลาด                                        
ไปดูเลยว่าของตัวไหนที่คนเขาบริโภคกัน เพราะตรงนั้นคนเลี้ยงก็ง่ายใช่ไหม ของตัวไหนที่ขายได้ราคา
ก็ต้องเดินเข้าไปดูซะก่อน ผมต้องยอมอายเดินเข้าไปดูเพราะว่าหนี้สินมันเยอะ ช่วงนั้นหนี้สินมันเยอะ” 

 หลังจากตั้งหลักได้ ชัย อ่อนตาจันทร์ เริ่มต้นจากการส ารวจตัวเอง ส ารวจตลาด อะไรที่ตัวเอง
กินใช้ในแต่ละวันที่ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายรายวันที่สามารถปลูกเอาเองได้ ก็เริ่มลดค่าใช้จ่ายด้วยการปลูก
ของที่ตัวเองกิน กินของที่ตัวเองปลูก 

 “เริ่มแรกผมจะปลูกผัก ปลูกผักกินแล้วก็ปลูกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ เป็นหอมอะไรก็
ปลูก ปลูกหมด คือว่าลดค่าใช้จ่ายที่แท้ต้องมาลดตัวนี้ คนทั้งหลายจะไม่รู้  ต่ืนตอนเช้าถ้าท าป่นไม่มี
หอมได้ไหม กินข้าวไม่มีผักกินได้ไหม ต้องไปซื้อใช่ไหม ตื่นเช้าไปซื้อ ผมมาสังเกตว่าลดค่าใช้จ่ายต้อง
ลดตัวนี้ ผมมาใช้หนี้สี่แสน ใช้อยู่ 4 ปีส าเร็จ ทาง ธกส.เลยยกย่องผมไปหาเงินมาได้ยังไง เขาว่าคนแก่
อายุ 50 กว่าแล้วนี่ ท าไมหาเงินได้ เขาก็มาถามผม ผมเลยว่าหาเงินแสนหายังไง ผมเลยบอกให้
เกษตรกรมาดู ยืนยันเลยว่าหาเงินแสนหาง่ายที่สุด ถ้าเกษตรกรตั้งใจนะ แล้วต้องมีความรู้นะ ผมบอก
ได้เลยว่าท าได้” ชัย กล่าวย้ าหนักแน่นในสิ่งที่เขาพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้ว 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, มปพ., 30-33) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

การอ่านจับใจความส าคัญ 

เวลาเรียน  9 ชั่วโมง 
เนื้อหา 

1. ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 

2. ประเภทของการอ่านจับใจความส าคัญ 

-  การจับใจความส าคัญที่ปรากฏในย่อหน้า 

-  การจับใจความส าคัญด้วยการสรุปความ(5W1H) 
3. เทคนิคการอ่านจับใจความส าคัญ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้  

1. บอกความหมาย และประโยชน์ของการอ่านจับใจความส าคัญได้ 
2. จับใจความส าคัญที่ปรากฏในย่อหน้าจากเรื่องที่อ่านได้ 
3. จับใจความส าคัญด้วยการสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในบทที่ 2 การอ่านจับใจความส าคัญ มีดังนี้ 
1. ผู้สอนยกตัวอย่างบทอ่านประเภทที่มุ่งเสนอความรู้ หรือข้อเท็จจริงประมาณ 2- 3 ตัวอย่าง 

(บทอ่านแบบมีใจความปรากฏในย่อหน้า และบทอ่านแบบจับใจความด้วยการสรุปความ) ให้ผู้เรียน
ทดลองจับใจความส าคัญ และให้อธิบายว่าจับใจความส าคัญอย่างไร 

2. ผู้สอนเชื่อมโยงสู่เนื้อหาในบทเรียน อธิบายและยกตัวอย่าง ประกอบสไลด์น าเสนอความรู้ 
โดยอธิบายและฝึกไปทีละแบบ 

3. หลังการอธิบาย ผู้สอนทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน ด้วยการให้ผู้เรียนจับใจความส าคัญ
จากบทอ่านที่ยกตัวอย่างมาให้ในสไลด์ อาจให้นักศึกษาตอบช่วยกัน หรือสุ่มตอบ 

4. เล่นเกม “จับใจความส าคัญ ถูกและไวได้แต้ม” เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน กลุ่มใดได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ชนะ มีวิธีการเล่นดังนี้ 

4.1 หากเป็นการจับใจความส าคัญท่ีปรากฏในย่อหน้าสมาชิกในกลุ่มต้องได้รับบทอ่านทุกคน 
และบทอ่านที่สมาชิกได้รับจะไม่เหมือนกัน ให้สมาชิกทุกคนอ่าน แล้วเขียนค าตอบลงในกระดาษที่แต่
ละกลุ่มได้รับ แต่หากเป็นการจับใจความส าคัญด้วยการสรุปความ สมาชิกในกลุ่มจะได้รับบทอ่าน
เหมือนกันแล้วช่วยกันสรุปความ และเขียนค าตอบลงในกระดาษที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

4.2 กลุ่มใดเสร็จเร็วให้ตัวแทนมารับธงคะแนนพิเศษจากผู้สอน มีจ านวน 2 ธง
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4.3 เมื่อทุกกลุ่มตอบเสร็จ (ก าหนดเวลาไม่เกิน 15 นาที) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันเฉลย
ค าตอบ และนับคะแนนที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

5. ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้รับ และผู้สอนให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

6. ให้ผู้เรียนจับใจความส าคัญบทอ่านที่น ามาให้ทดสอบเมื่อแรกเริ่มก่อนสอนอีกครั้งเพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจและเป็นการเฉลยค าตอบ 

7. ท าแบบฝึกจับใจความส าคัญเป็นงานเดี่ยว 

สื่อการเรียนการสอน 

1. สไลด์น าเสนอความรู้ด้วย Microsoft Power Point “บทที่ 2 การอ่านจับใจความส าคัญ”  
2. เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาทักษะการอ่าน 

3. บทอ่านแบบจับใจความส าคัญที่ปรากฏชัดในย่อหน้า  
4. บทอ่านจับใจความส าคัญด้วยการสรุปความ  
5. ธงคะแนนพิเศษ 

6. ใบค าตอบของกลุ่ม 

7. แบบฝึก 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมและการน าเสนอค าตอบของกลุ่ม 

2. ตรวจแบบฝึก 
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บทที่ 2 

การอ่านจับใจความส าคัญ 

 

ผู้อ่านที่ดีควรท าความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านและสามารถจับใจความส าคัญเรื่องที่ อ่าน       
เพราะการจับใจความส าคัญ เป็นการท าความเข้าใจสารที่อ่าน ซึ่งนับว่ามีความส าคัญมาก เพราะ                                    
การเข้าใจสารที่ถูกต้องจะน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ หรือตัดสินใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้การอ่านจับใจความส าคัญเป็นพื้นฐานในการอ่าน ถือเป็นการอ่านระดับต้น ก่อนที่
จะไปสู่การอ่านในระดับที่สู งขึ้น เช่น การอ่านวิเคราะห์ การอ่านตีความ และการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทถัดไป 

 

ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 

 มีผู้ให้ความหมายการอ่านจับใจความส าคัญดังนี้ 
จิตต์นิภา ศรีไสย์ (2549: 30) กล่าวว่า การอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง เมื่อผู้อ่านได้อ่าน

เรื่องนั้นๆ แล้วสามารถจับประเด็นส าคัญของข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ และโดยสรุป
อย่างย่อๆ โดยรู้จักแยกแยะประเด็นส าคัญว่าอะไรเป็นประเด็นหลัก อะไรเป็นประเด็นรองลงมาได้
ถูกต้อง แล้วสามารถมีความคิดที่เป็นระบบ โดยน าข้อความมาเรียบเรียงต่อเนื่องกันได้โดยใช้ภาษา
ของผู้จับใจความส าคัญเอง 
 ผกาศรี เย็นบุตร (2542: 137) ให้ความหมายว่าการอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านเพ่ือ
เก็บสาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน เช่น เก็บจุดมุ่งหมายส าคัญของเรื่อง เก็บเนื้อเรื่อง  เก็บแนวคิดหรือ
ทัศนคติของผู้เขียน เก็บข้อเท็จจริงหรือความรู้สึก อารมณ์ของผู้เขียน เป็นต้น สาระส าคัญต่างๆ นี้  
บางครั้งผู้อ่านก็สามารถจะเห็นได้ชัดเจนเพราะผู้เขียนบอกออกมาตรงๆ แต่บางครั้งผู้อ่านจะต้องใช้
ความสามารถเชิงตีความ หรือการใช้วิจารณญาณ ตลอดจนประสบการณ์ช่วยจึงจะค้นพบ 

 พนิตนันท์ บุญพามี (2542: 77) กล่าวว่าการอ่านจับใจความ คือ การอ่านเพ่ือจับประเด็น
ส าคัญๆ หรือเก็บสาระส าคัญในแต่ละย่อหน้า ความคิดส าคัญของเนื้อหามักจะปรากฏอยู่ที่ประโยค
แรกๆ ของแต่ละย่อหน้า เพราะโดยปกติการขึ้นย่อหน้าใหม่ หมายถึงการเปลี่ยนเรื่องพูด การอ่าน                          
จับใจความเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนด้วยการอ่านอย่างสม่ าเสมอ จึงจะท าให้อ่านได้รวดเร็ว              
และจับใจความได้ถูกต้อง 

สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 93 - 94) แสดงทัศนะว่าการอ่าน          
จับใจความเป็นการอ่านที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สามารถจับใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้า หรือหลายๆ
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ย่อหน้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า ซึ่งใจความส าคัญได้แก่ ข้อความที่ท าหน้าที่ครอบคลุมใจความของ
ข้อความอ่ืนๆ ในตอนนั้นๆ ไว้ทั้งหมด ข้อความที่เหลือเป็นเพียงรายละเอียด หรือส่วนขยาย                                           
ใจความส าคัญเท่านั้น 

 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2540 : 88) ให้ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญว่า                                       
การอ่านในใจ 4 ล าดับขั้น คือ 1)การแปลความของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในสาร 2)การท าความเข้าใจ
ความหมายของค า ประโยคและข้อความ 3)การจับใจความส าคัญและแนวคิดของผู้เขียน และ                                           
4)กระบวนการคิดที่เกิดขึ้นขณะที่ท าความเข้าใจสัญลักษณ์ โดยอธิบายว่าจากล าดับขั้นทั้ง 4 ผู้อ่าน
ต้องท าความคุ้นเคยกับสัญลักษณ์ที่ผู้เขียนได้ก าหนดขึ้น ต่อจากนั้นผู้อ่านจะตอบสนองด้วยการท า
ความเข้าใจความหมาย แล้วจึงใช้ความคิดของตนช่วยตัดสินในการเลือกใจความส าคัญของเรื่อง                                           
ในขั้นนี้ผู้อ่านจะท าความรู้จักความคิดของผู้เขียน โดยอาศัยการแปลความของภาษาที่ปรากฏเป็น
สัญลักษณ์ มีลักษณะคล้ายกับเป็นการแปลความคิดของผู้เขียนมาสู่ความคิดของผู้อ่าน ซึ่งจะตรงกัน
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางภาษาของทั้งสองฝ่าย ส าหรับขั้นสุดท้ายเป็นกระบวนการคิดของผู้อ่าน
ในขณะที่ท าความเข้าใจสัญลักษณ์ผู้อ่านจะมีความคิดเกิดขึ้น โดยสรุปคือ การอ่านจับใจความเป็นการ
เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่ปรากฏทุกตัว ด้วยเหตุนี้การอ่านจับใจความส าคัญจึง
เป็นกระบวนการที่เข้าใจความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความเป็นประการส าคัญ 

สรุปได้ว่าการอ่านจับใจความส าคัญ คือ การอ่านจับประเด็นหรือสาระส าคัญของสารที่อ่าน  
ซึ่งวิธีการอ่านก็จะแตกต่างตามความยากของสาร อาทิ 1) ใจความส าคัญปรากฏชัดในย่อหน้า                                            
2) ใจความส าคัญไม่ปรากฏชัดในย่อหน้าผู้อ่านต้องใช้การสรุปความด้วยภาษาของตนเอง และ                                            
3) สารที่ต้องตีความเพราะผู้เขียนไม่กล่าวตรงๆ ต้องใช้ความสามารถในการตีความจึงจะเข้าใจสาระที่
แท้จริง 
 ในบทนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึง การอ่านจับใจความส าคัญใน 2 รูปแบบ คือ 1)ใจความส าคัญ
ปรากฏชัดในย่อหน้า และ 2) ใจความส าคัญด้วยการสรุปความ ส่วนการอ่านตีความจะกล่าวถึงในบท
ถัดไป 

 

ประเภทของการอ่านจับใจความส าคัญ 

 การอ่านจับใจความส าคัญแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การจับใจความส าคัญท่ีปรากฏใน
ย่อหน้า และ 2)การจับใจความส าคัญด้วยการสรุปความ ซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

1. การจับใจความส าคัญที่ปรากฏในย่อหน้า 

1.1 ส่วนประกอบของย่อหน้า 

      จิตต์นิภา ศรีไสย์ (2549: 30) กล่าวว่า ในแต่ละย่อหน้าจะมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
1.1.1 ใจความส าคัญหรือประเด็นหลัก หมายถึง ข้อความส าคัญที่สุดในแต่ละย่อ

หน้าจะตัดข้อความส าคัญนั้นออกไม่ได้เพราะจะไม่ได้ความหมาย ขาดส่วนส าคัญไป 
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1.1.2 ใจความรอง ประเด็นรอง หรือพลความ หมายถึง ข้อความส าคัญรองๆ                               
ลงไป สามารถตัดทิ้งได้ไม่ท าให้ข้อความในย่อหน้านั้นเปลี่ยนความหมาย   

ในส่วนของใจความรอง ผู้เขียนใช้เป็นส่วนขยายประโยคใจความส าคัญ เป็นส่วน                                       
การสนับสนุนด้วยการยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ ให้ข้อมูล ตัวเลข สถิติ ฯลฯ ซึ่งช่วยให้เข้าใจ                         

เนื้อเรื่อง 
1.2 ต าแหน่งของใจความส าคัญ 

ต าแหน่งของใจความส าคัญมี 3 ต าแหน่งดังนี้ 1)ประโยคตอนต้นย่อหน้า เป็นจุดที่
พบใจความส าคัญของเรื่องในแต่ละย่อหน้ามากที่สุด เพราะผู้เขียนมักบอกประเด็นส าคัญไว้ก่อน                               
แล้วขยายรายละเอียดเพ่ือให้ชัดเจนในภายหลัง 2)ประโยคตอนท้ายย่อหน้า เป็นจุดที่พบใจความ
ส าคัญมากรองลงมาจากประโยคตอนต้นย่อหน้า โดยผู้เขียนจะบอกรายละเอียด หรือประเด็นย่อยมา
ก่อน แล้วสรุปด้วยประโยคที่เก็บประเด็นส าคัญไว้ภายหลัง และ 3)ประโยคตอนกลางย่อหน้า เป็นจุด
ที่ค้นพบใจความส าคัญได้ยากขึ้น เพราะผู้อ่านต้องพิจารณาเปรียบเทียบให้ได้ว่า สาระส าคัญที่สุดอยู่ที่
ประโยคใด (แววมยุรา เหมือนนิล, 2541: 26-32)   

1.3 ตัวอย่างการอ่านจับใจความส าคัญท่ีปรากฏในย่อหน้า 

1.3.1 การอ่านจับใจความส าคัญประโยคตอนต้นย่อหน้า 

“อะไรที่ยากไม่ใช่เพราะมันยาก แต่เพราะว่าเรายังไม่สามารถพิชิตมันได้   
เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถพิชิตได้ มันจะง่ายไปเสียทั้งหมด ฉะนั้นอะไรที่เห็นว่ายาก  
เพราะว่าเรายังให้เวลากับเขาน้อยไป เรียนรู้เขาน้อยไป เราต้องพัฒนา ต้องฝึกฝนไป
เรื่อยๆ แล้วในที่สุดมันก็จะง่ายส าหรับเรา” 

 (ว.วชิรเมธ,ี 2555: 9)  
ใจความส าคัญ คือ อะไรที่ยากไม่ใช่เพราะมันยาก แต่เพราะว่าเรายังไม่

สามารถพิชิตมันได้   
 

“นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้ว ครามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการ
ย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วย เริ่มจากการเก็บครามแต่เช้ามืดเพ่ือให้ได้เนื้อครามมาก  
ใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยดสีครามออกมาเรียกว่า ครามหยาด จากนั้นน ามาหมักแช่น้ า
ให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมา โดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและ
อากาศ ปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ าออก จะได้เนื้อครามเป็น
ตะกอนข้นเหนียว” 

 (BUA, 2557: 47) 
ใจความส าคัญ คือ นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้ว ครามยังขึ้นชื่อว่า                                       

มีกระบวนการย้อมท่ียากท่ีสุดในโลกอีกด้วย 
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1.3.2 การอ่านจับใจความส าคัญประโยคตอนท้ายย่อหน้า 

“ชีวิตของเราทุกวันนี้ต้องแข่งกับเวลา ท าอะไรก็ต้องเร็ว  ไม่เว้นแม้แต่                                                         
การกินลองถามตัวเองกันสักนิดว่า ในวันๆ หนึ่งเรากินอาหารครบ 5 หมู่กี่มื้อ เรากิน
ข้าวซ้อมมือกินสมุนไพรไทยกันบ้างหรือเปล่า แน่นอนว่าส่วนใหญ่จะตอบว่าน้อยมาก  
เพราะชีวิตผูกติดอยู่กับอาหารฟาสต์ฟู้ดเอาเร็ วเข้าว่า สุขภาพคนไทยจึงค่อยๆ                                           
ถดถ่อยลงไปทุกวัน SOOK IDEA ฉบับนี้จึงอาสาพามารู้จักวิถีการกินอยู่อย่างไทยเพ่ือ
สุขภาพดีกันทุกครัวเรือน” 

(Kornkamol, 2557: 21) 
ใจความส าคัญ คือ SOOK IDEA ฉบับนี้อาสาพามารู้จักวิถีการกินอยู่อย่างไทย

เพ่ือสุขภาพดีกันทุกครัวเรือน 

 

“ขนมส่วนมากจะมีรสชาติเหมือนกันทั้งโลก ไอศกรีม ฝอยทอง ช็อกโกแลต 
ปักกิ่ ง กูลิ โกะ ท่านที่ เลิกกินไปนานกลับตัวกลับใจมากินใหม่เดี๋ยวนี้  เชื่อผม                                                 
เราต้องการความหวานจากขนม หลังจากท่ีคุณเจอความขมจากความเครียด” 

(อุดม แต้พานิช, 2556: 70) 
ใจความส าคัญ คือ เราต้องการความหวานจากขนม หลังจากที่คุณเจอ                                            

ความขมจากความเครียด 

1.3.3 การอ่านจับใจความส าคัญประโยคตอนกลางย่อหน้า (ตรวจการเคาะต่อ) 
“ส าหรับ “ขนมจีน” นั้น แม้นักวิชาการจะสันนิษฐานว่า อาหารเส้นทั้งหลาย

ในโลกนี้จะมีต้นก าเนิดจากเมืองจีน แต่ค าว่า ขนมจีน ในภาษาไทยนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับชนเผ่ า พันธุ์ มั งกรแต่อย่ างใด เนื่ องจากค านี้ เ พ้ียนมาจากภาษามอญว่า                                                    
“คะนอมเจอญ” หรือ “คนอมจิน” หมายถึง แป้งที่ถูกท าให้สุก และไม่ได้มรีับประทาน
กันแต่เพียงชาวมอญกับชาวไทย แต่ในกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
อาทิ กัมพูชาก็ลิ้มรสอันโอชาของขนมจีนกันมาแสนนาน โดยเรียกว่า  คนอมจิน 
เช่นเดียวกับมอญ” 

(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2556: 83)  
ใจความส าคัญ คือ ค าว่า ขนมจีน ในภาษาไทยนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ                            

ชนเผ่าพันธุ์มังกรแต่อย่างใด เนื่องจากค านี้ เ พ้ียนมาจากภาษามอญว่า “คะนอมเจอญ” หรือ                               
“คนอมจิน” 
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“ยามเมื่อกระโจนเข้าสู่สนามแห่งการต่อสู้ แน่นอนว่า เราทุกคนล้วนต้องการ
ชัยชนะ สู้แล้วแพ้จะสู้ท าไม แต่การต่อสู้ครั้งนี้ต่างออกไป หากชัยชนะนั้นน ามาซึ่ง                                        
การสูญเสีย เราจะประกาศชัยชนะบน คราบน้ าตาของใครคนอ่ืนได้หรือไม่ จะไม่มีทาง
สิ้นสุดแค่เราถามตัวเองว่า อะไรคือถูก อะไรคือผิด อะไรคือดี อะไรคือชั่ว เราอยากให้
เด็กๆ ของเราเติบโตขึ้นมาในสังคมแบบไหน ค าตอบมันง่ายๆ แค่นี้  ไม่ได้มีอะไร
ซับซ้อน” 

   (พจมาน ศิริรังสี, 2556: 6) 
ใจความส าคัญ คือ หากชัยชนะนั้นน ามาซึ่งการสูญเสีย เราจะประกาศชัยชนะ

บนคราบน้ าตาของใครคนอ่ืนได้หรือไม่ 
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ต าแหน่งในการพบใจความส าคัญยังพบใน

ต าแหน่งประโยคตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้า ใจความส าคัญเช่นนี้พบไม่บ่อยครั้ง ผู้เขียนบอก
ประเด็นส าคัญไว้ที่ตอนต้นของย่อหน้า และเน้นสรุปใจความส าคัญอีกครั้งที่ท้ายย่อหน้า ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

1.3.4 การอ่านจับใจความส าคัญประโยคตอนต้นและประโยคตอนท้ายย่อหน้า 

“คนที่ ไม่มีความสุข เพราะต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ และยังขาด
กัลยาณมิตร เขาจะจมอยู่กับความทุกข์ และบางทีถูกความทุกข์ประดังประเด         

ถาโถมเข้ามาเล่นงาน จนกระทั่งแตกดับไปกับความทุกข์ แต่ถ้าเขามีกัลยาณมิตร                                 
คนที่คอยชี้ทิศน าทางให้เห็นคุณค่าของความสุขเขาก็พ้นทุกข์ได้ ฉะนั้น ความทุกข์นั้น
จะประเสริฐก็ต่อเมื่อเรามีกัลยาณมิตร “กัลยาณมิตร” คือ คนที่คอยชี้ทิศน าทางให้เรา
เห็นว่าในทุกข์มีสุขเสมอ” 

 (ว.วชิรเมธ,ี 2555: 35)   
ใจความส าคัญตอนต้นคือ คนที่ไม่มีความสุข เพราะต้องเผชิญหน้ากับ                             

ความทุกข์และยังขาดกัลยาณมิตร เขาจะจมอยู่กับความทุกข์ และตอนท้ายคือ ความทุกข์นั้นจะ
ประเสริฐก็ต่อเมื่อเรามีกัลยาณมิตร “กัลยาณมิตร” คือ คนที่คอยชี้ทิศน าทางให้เราเห็นว่าในทุกข์มีสุข
เสมอ 

“การมีวิสัยทัศน์ที่ อิงอยู่กับศาสนธรรม หมายถึง การมีเป้าหมายอยู่ที่       
ความผาสุกทางจิตใจ มิใช่มุ่งแต่ความเจริญมั่งคั่งทางโภคทรัพย์ ทั้งนี้โดยตระหนักว่า  
ความสุขขั้นสูงสุดคืออิสรภาพทางจิตใจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต้องเป็นไปเพ่ือให้
เกิดชีวิตที่ดีงามทั้งทางกายและใจ ไม่หยุดเพียงแค่อยู่ดีกินดีทางวัตถุ พร้อมกันนั้นก็
ช่วยให้ตระหนักถึงความเป็นเอกภาพของมนุษยชาติไม่แบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย เห็นว่า
มนุษย์กับธรรมชาติต้องอยู่อย่างบรรสานสอดคล้อง” 

  (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2548: 59) 
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ใจความส าคัญตอนต้นคือ การมีวิสัยทัศน์ที่อิงอยู่กับศาสนธรรม หมายถึง            
การมีเป้าหมายอยู่ที่ความผาสุกทางจิตใจมิใช่มุ่งแต่ความเจริญมั่งคั่งทางโภคทรัพย์ และตอนท้ายคือ  
พร้อมกันนั้นก็ช่วยให้ตระหนักถึงความเป็นเอกภาพของมนุษยชาติไม่แบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย เห็นว่า
มนุษย์กับธรรมชาติต้องอยู่อย่างบรรสานสอดคล้อง 

การจับใจความส าคัญที่ปรากฏในย่อหน้าข้างต้นมักพบในงานเขียนเชิง
วิชาการ เช่น หนังสือเรียน ต ารา บทความวิชาการ และสารคดีเป็นต้น 

 

2. การจับใจความส าคัญด้วยการสรุปความ 

   2.1 ลักษณะการอ่านสรุปใจความ 

การจับใจความส าคัญด้วยการสรุปความซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การอ่านสรุปใจความ
ส าคัญ” มักพบในสารที่ไม่ปรากฏประโยคใดอย่างชัดเจน อาจอยู่ในหลายประโยคหรืออยู่รวมๆ ในย่อ
หน้า ซึ่งผู้อ่านจะต้องสรุปออกมาเอง นับเป็นใจความส าคัญที่ยากกว่าอย่างอ่ืน อาจจะใช้วิธีการตั้ง
ค าถามแล้วตอบตัวเองให้ได้ว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ท าไม ซึ่งจะท าให้มองเห็นส่วนที่
เป็นประเด็นส าคัญ และส่วนที่เป็นประเด็นเสริม หรือการขยายความง่ายขึ้น (แววมยุรา เหมือนนิล, 
2541: 28)   

2.2 ตัวอย่างการอ่านสรุปใจความส าคัญ 

“เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เจ้าชายอัลวาลีด บิน  ทาลาล แห่ง
ซาอุดิอาระเบีย ทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟอร์บส์เรื่องที่พระองค์ทรงเห็นว่า  
มูลค่าทรัพย์สินของพระองค์ ในการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกนั้นไม่เป็นความจริง       
ถูกประเมินต่ าไป โดยอยู่ที่แค่ประมาณ 6 แสนล้านบาท ทั้งที่จริงแล้วพระองค์มี
ประมาณ 9 แสนล้านบาท นิตยสารฟอร์บส์ประเมินผิดพลาดไปถึง 3 แสนล้านบาท 
เลยทีเดียว” 

 (ภาวนา คนตรง และสุจิตรา สมแสง, 2556, 106)  
ตอบค าถาม 

ใคร  เจ้าชายอัลวาลีด บิน ทาลาล แห่งซาอุดิอาระเบีย   
ท าอะไร ทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟอร์บ 

ท าไม  เพราะประเมินทรัพย์สินของพระองค์ต่ ากว่าความเป็นจริงถึง 3 แสนล้าน 

บาท 

สรุปใจความส าคัญ 

เจ้าชายอัลวาลีด บิน ทาลาล แห่งซาอุดิอาระเบีย ทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟอร์บ 
เรื่องการประเมินทรัพย์สินของพระองค์ ซึ่งต่ ากว่าความเป็นจริงถึง 3 แสนล้านบาท 
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“การแข่งขันในโลกธุรกิจมันแสนจะบีบคั้นชีวิตพนักงาน ไม่ว่าอยู่บริษัทไหน  
ลูกจ้างก็มีแต่จะถูกเรียกร้องให้เสียสละเพ่ือบริษัทมากขึ้น รับผิดชอบกันเยอะขึ้น  
มนุษย์เราต้องสละเวลาทั้งหมดในชีวิตเพ่ือท างานหนักขนาดนี้จริงๆ เหรอ ผมล่ะสงสัย  
มีคนบอกว่าสิ่งที่ผมเจอก็เหมือนกับที่อีกหลายคนเจอ มันเป็นเรื่องธรรมดาจะตาย  
บริษัทต่างๆ สร้างขึ้นมาก็เพ่ือท าก าไร ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นที่รวมตัวส าหรับให้
ความสุขกับพนักงานซักหน่อยฉะนั้นอย่าไร้เดียงสา” 

(ภานุมาศ ธนาทองกุล, 2556: 38) 
ตอบค าถาม 

ใคร  ผู้เขียน (เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน) 
ท าอะไร แสดงความคิดเห็นในเรื่องชีวิตพนักงานบริษัท 

อย่างไร พนักงานจะถูกบริษัทบีบคั้นให้เสียสละและรับผิดชอบมาก 

ท าไม  เพราะบริษัทถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือท าก าไร 

สรุปใจความส าคัญ 

ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นว่าชีวิตพนักงานบริษัทต้องถูกบีบคั้นให้เสียสละ และรับผิดชอบ
มาก เพราะบริษัทสร้างข้ึนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ คือการสร้างก าไร 

การอ่านสรุปใจความด้วยวิธีการที่กล่าวข้างต้นใช้ในกรณีที่ไม่สามารถหาต าแหน่งของ
ใจความส าคัญในย่อหน้าได้ ผู้อ่านควรสรุปใจความส าคัญของสาร ด้วยการตอบค าถาม 5W1H คือ  
ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และท าไม แล้วจึงน าค าตอบที่ได้มาจัดล าดับและเขียนเรียบเรียง
โดยใช้ค าเชื่อมที่เหมาะสม   

หากผู้อ่านมีการฝึกฝนการสรุปใจความจนคุ้นเคยก็ไม่จ าเป็นต้องแยกค าถาม 5W1H 

ออกเป็นข้อๆ เหมือนตัวอย่างข้างต้น แต่สามารถอ่านแล้วสรุปใจความส าคัญได้เลย เพียงแต่ผู้อ่าน                            
พึงระลึกการใช้ค าถามข้างต้นเพ่ือเป็นแนวทางการอ่านสรุปใจความส าคัญให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ และ
โดยมากสารที่ต้องใช้วิธีการอ่านสรุปใจความ ได้แก่ ข่าว  เรื่องเล่า นิทาน เรื่องสั้น และนวนิยาย                               
เป็นต้น 

 

เทคนิคการอ่านจับใจความส าคัญ 

 พนิตนันท์ บุญพามี (2542 : 78-87) กล่าวถึงเทคนิคในการอ่านจับใจความส าคัญและ                                       

การอ่านจับใจความส าคัญในหนังสือประเภทต่างๆ ไว้ดังนี้ 
1. ผู้อ่านควรเริ่มต้นอ่านเพ่ือจับใจความส่วนรวมก่อน โดยส ารวจส่วนประกอบของหนังสือ

อย่างคร่าวๆ ด้วยการพลิกดูและกวาดสายตาผ่านหัวข้อต่างๆ ทั้งใหญ่และย่อยในเวลาอันรวดเร็ว 
เพราะส่วนประกอบของหนังสือ เช่น ชื่อเรื่อง ค าน า สารบัญ และค าชี้แจง มักจะมีส่วนช่วยให้เข้าใจ
เกี่ยวกับหนังสือได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 
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2. ผู้อ่านควรตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน เพราะจะเป็นการก าหนดวิธีการอ่านให้
เหมาะสมและจับใจความส าคัญหรือหาค าตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

3. ผู้ อ่านจะเป็นต้องมีความสามารถทางภาษา  โดยเฉพาะการมีทักษะในการแปล
ความหมายของค า ประโยค และข้อความต่างๆ หากไม่เข้าใจความหมายของค าแต่เริ่มต้นแล้ว                                        
ย่อมไม่มีโอกาสจับใจความส าคัญได้เลย ถ้าบางเรื่องที่มีค าศัพท์ยากๆ จึงต้องใช้พจนานุกรมค้นหา
ความหมายประกอบ 

4. ผู้ อ่านที่มีประสบการณ์หรือภูมิหลังของเรื่องที่ อ่านจะสามารถท าความเข้าใจ                                               
และจับใจความเรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้น เช่น ผู้อ่านที่เติบโตในครอบครัวของชาวไร่ชาวนา มีสังคม  
วัฒนธรรม และวิธีชีวิตในชนบท ย่อมจับใจความส าคัญเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของคนชนบทได้ลึกซึ้งกว่า
คนที่อยู่ในเมือง ดังนั้นการอ่านหนังสือบางประเภทผู้อ่านจึงจ าเป็นต้องหาประสบการณ์หรือภูมิหลัง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อจะท าให้เข้าใจเรื่องได้ดียิ่งขึ้น 

5. ความเข้าใจลักษณะของหนังสือ หนังสือแต่ละประเภทมีรูปแบบการแต่งและเป้าหมาย
ของเรื่องที่แตกต่างกัน เช่น หนังสือสารคดี ประเภทต ารา ข่าว และบทความ เป็นเรื่องจริงที่มุ่งให้
ความรู้ ซึ่งสามารถจับใจความส าคัญได้ง่าย ในขณะที่หนังสือบันเทิงคดี ประเภท เรื่องสั้น นวนิยาย    
มีกลวิธีการแต่งที่ซับซ้อนจับใจความได้อย่าง ดังนั้นผู้อ่านจึงต้องรู้รูปแบบและกลวิธีของหนังสือแต่ละ
ประเภท ก็จะท าให้มีแนวทางในการอ่านจับใจความส าคัญได้ง่ายยิ่งขึ้น 

6. ใจความส าคัญมีเพียงหนึ่งถึงสองประโยคในแต่ละย่อหน้า ถ้าเรื่องหนึ่งมีหลายย่อหน้า
ย่อมแสดงว่ามีใจความส าคัญหลายประเด็น เมื่อน าประเด็นส าคัญในแต่ละย่อหน้ามาพิจารณาร่วมกัน
แล้วจะท าให้สามารถจับแก่นของเรื่อง หรือแนวคิดส าคัญท่ีสุดของเรื่องได้ 

7. ใจความส าคัญมักพบที่ประโยคตอนต้นย่อหน้า ซึ่งเป็นจุดที่พบได้มากที่สุดเพราะผู้เขียน
จะบอกประเด็นส าคัญก่อนแล้วขยายรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นในภายหลัง บางครั้งก็พบใจความส าคัญ
ที่ประโยคตอนท้ายย่อหน้า บางครั้งอยู่ตอนกลางของย่อหน้า แต่บางย่อหน้าผู้อ่านต้องสรุปเอง โดยใช้
วิธีตั้งค าถามแล้วตอบตัวเองว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และท าไม 

8. ผู้อ่านสามารถจับใจความส าคัญด้วยการตัดประโยคหรือข้อความที่เป็นพลความหรือส่วน
ขยายออกจากย่อหน้า ส่วนที่ตัดออก ได้แก่ ส่วนขยายหรือรายละเอียด ข้อความเปรียบเทียบ ตัวอย่าง
ประกอบในย่อหน้า ค าศัพท์ ส านวน โวหาร อุปมาอุปมัย ตัวเลข สถิติ วันเดือนปี ค าถามและ
ค าอธิบายของผู้เขียน ชื่อบุคคลที่ผู้เขียนอ้างอิงโดยไม่เน้นความส าคัญ 

9. ผู้อ่านควรใช้สายตากวาดจับเพ่ือการสรุปความ โดยกวางสายตาไล่ตามบรรทัดไม่ควร
ย้อนกลับวนไปมา บางครั้งผู้อ่านอาจส ารวจดูเนื้อความคร่าวๆ เพ่ือท าความเข้าใจโดยอ่านจาก       
ย่อหน้าน าเรื่อง บทสรุป ดูแผนภูมิ ภาพประกอบ ตาราง หรือหัวข้อที่พิมพ์ด้วยตัวใหญ่ก็ได้ 

10. เก็บใจความส าคัญด้วยการขีดเส้นใต้ หรือตีเส้นรอบกรอบข้อความส าคัญ หรือใช้ปากกา
สีเพื่อบอกความส าคัญมากหรือน้อยของข้อความ 
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11. หลังจากอ่านจับใจความแล้ว ผู้ อ่านควรสรุปความด้วยส านวนภาษาของตนเอง        
และร่างเป็นข้อความหรือท าบันทึกย่อ 

 เทคนิคการจับใจความส าคัญข้างต้นได้กล่าวรวมถึงการจับใจความส าคัญจากงานเขียน
ประเภทต่างๆ ทั้งที่สามารถหาใจความส าคัญที่ปรากฏชัดในย่อหน้า ด้วยการสรุปใจความ                           
และการสรุปแนวคิดหรือสาระส าคัญที่ต้องผ่านการตีความ อย่างไรก็ตามความเข้าใจในรูปแบบของ
งานเขียน ความเข้าใจในองค์ประกอบของหนังสือ ความสามารถในการอ่านเร็ว และการบันทึก
สาระส าคัญด้วยภาษาของตนเอง ก็จัดเป็นพ้ืนฐานที่จะท าให้ผู้อ่านสามารถจับใจความส าคัญได้ดี 
 

สรุป 

การอ่านจับใจความส าคัญโดยเฉพาะบทอ่านที่ไม่ต้องอาศัยการตีความมากนัก มักท าได้โดย                              
การจับใจความส าคัญที่ปรากฏในย่อหน้าและการจับใจความส าคัญด้วยการสรุปความ ใจความส าคัญ
ที่ปรากฏในย่อหน้าอาจพบในตอนต้นของย่อหน้า ตอนท้ายของย่อหน้า ตอนกลางของย่อหน้า หรือมี
ทั้งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า งานเขียนประเภทที่พบการวางใจความส าคัญเช่นนี้มักเป็นงาน
เขียนประเภทให้ความรู้ เช่น หนังสือ ต าราเรียน และสารคดี แต่หากเป็นการอ่านข่าว นิทาน เรื่องสั้น 
หรือบางครั้งอาจพบในงานเขียนสารคดีที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของผู้เขียน ดังนี้ผู้อ่านก็สามารถจับ
ใจความส าคัญด้วยการสรุปใจความจากการตอบค าถาม 5W1H แล้วน ามาเรียบเรียงจัดล าดับด้วย
ค าเชื่อมที่เหมาะสม ทั้งนี้การจับใจความส าคัญถือเป็นการอ่านในใจระดับแรกที่ผู้อ่านพึงท าได้ เพราะ
เป็นการเก็บข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงจากการอ่าน หากไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของบทอ่านก็จะไม่
สามารถอ่านวิเคราะห์ในขั้นที่สูงขึ้นไปได้ 
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ค าถามท้ายบทที่ 2 การอ่านจับใจความส าคัญ 

 

ตอนที่ 1 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. การอ่านจับใจความส าคัญคืออะไร 

2. ต าแหน่งที่พบใจความส าคัญในย่อหน้า มีต าแหน่งใดบ้าง และต าแหน่งที่พบใจความส าคัญ
มากที่สุด คือต าแหน่งใด 

3. สาร (บทอ่าน) ที่สามารถหาต าแหน่งของใจความส าคัญได้ มักเป็นสารประเภทใด 

4. วิธีในการอ่านเพื่อสรุปใจความส าคัญเป็นอย่างไร 
 

ตอนที่ 2 

ค าชี้แจง จงจับใจความส าคัญบทอ่านต่อไปนี้ 
1. เมื่อมีปัญหาสุขภาพจิต จึงมีผู้ป่วยหลายรายที่เลือกหันหน้าเข้าหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ด้วย

การยึดหลักค าสอนทางศาสนา เพ่ือช่วยท าให้จิตใจเกิดความเข้มแข็ง สามารถยอมรับความจริงที่
เกิดขึ้น ต่อมาแวดวงจิตแพทย์จึงได้เริ่มน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบ าบัดจิตใจให้กับผู้ที่ก าลังเผชิญ
ปัญหาสุขภาพจิตหรือที่เรียกว่า “ธรรมะบ าบัด” 

     (นรีภพ สวัสดิรักษ์. (บรรณาธิการ), 2557: 47) 
 

2. ผมมองว่าการกีฬาเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งอดีต เริ่มมาตั้ งแต่                                       
ยุคโรมัน ขณะนั้นกีฬาถูกใช้เพ่ือวัดความแข็งแกร่งของร่างกายเป็นหลัก เนื่องจากมนุษย์ในอดีตนั้นมี
การปรับรูปแบบการใช้ชีวิตเหมือนกับสัตว์อ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น เสือ หากเป็นเสือ 2 ตัว ก าลังต่อสู้เพื่อ
แย่งอาหารหรือที่อยู่อาศัยกัน เสือตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีพละก าลังมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะและ
ครอบครองทั้งอาหาร และที่อยู่อาศัย ความแข็งแกร่งทางร่ายกายตามธรรมชาติจึงถือเป็นตัวชี้วัด
อ านาจของมนุษย์ในอดีต 

(วิกรม กรมดิษฐ์, 2551: 25) 
 

3. เวลาที่คุณคุยเรื่องความยากล าบากทางการเงิน ความสัมพันธ์ที่ย่ าแย่ ความเจ็บป่วย หรือ
แม้แต่เรื่องธุรกิจที่ผลก าไรลดลง คุณไม่ได้พูดถึงสิ่งที่คุณรัก เวลาที่คุณพูดถึงข่าวร้ายในหน้า
หนังสือพิมพ์ พูดถึงบุคคลหรือสถานการณ์ที่ก่อความหงุดหงิดร าคาญให้คุณ คุณไม่ได้พูดถึงสิ่งที่คุณรัก 
การบ่นเรื่องวันร้ายๆ ของคุณ การไปไม่ทันนัด รถติด หรือพลาดรถเมล์ ก็เป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่รัก 
ในแต่ละวันมีเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้นมากมายเหลือเกิน ถ้าคุณมัวพูดถึงสิ่งที่คุณไม่รักไม่ชอบ                                        
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ พวกนั้นก็จะน าพาความหงุดหงิดล าเค็ญมาสู่ชีวิตคุณมากขึ้นอีก 

       (รอนดา เบิร์น, 2554: 18) 
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4. ทุกวันนี้หากมีใครสักคนตั้งค าถามกับผู้เขียนว่า ชีวิตคนในสยามประเทศเมื่อสองร้อยปีที่ผ่าน
มาเป็นเช่นไร ผู้เขียนก็คงจะให้ค าตอบแก่เขาไปว่า คุณก็ลองอ่านงานนิราศทั้งเก้าเรื่อ งของสุนทรภู่ดู
แล้วก็จะทราบว่าชาวสยามเมื่อสองร้อยปีก่อนด าเนินชีวิตกันอย่างไร แต่อย่างไรก็ดี หากอีกสองร้อยปี
ข้างหน้า มีใครตั้งค าถามกันขึ้นใหม่ว่า เราจะเข้าใจความคิดคนในต้นศตวรรษที่ 21 กันได้อย่างไร                      
ถ้าผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ตราบถึงวันนั้นแล้วก็คงตอบเขาไปว่า คุณก็ลองเอางานโฆษณาโทรทัศน์ที่ผลิตใน
ช่วงเวลาดังกล่าวมานั่งศึกษาดู แล้วคุณก็จะเห็นเองว่า คนไทยในห้วงเวลานั้นเขาใช้ชีวิตกันเยี่ยงไร  

(อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ. (บรรณาธิการ), 2549: 116) 
 

5. ในอดีตไร่ข้าวเปรียบเสมือนระบบการผลิตหลักของชาวบ้าน แต่การท าไร่ข้าวให้ผลผลิตไม่
เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี ดังนั้น การหาปลาจึงมีบทบาทส าคัญทั้งการเป็นแหล่งอาหาร                               
และการแลกเปลี่ยน คนปากอิงมักพูดถึงการหาปลาในเชิงอุปมาอุปไมยว่า “การหาปลาเปรียบเสมือน
เป็นการท านาข้าวสาร” หมายถึง การน าปลาที่จับได้ไปแลกข้าวโดยไม่ต้องท านานั่นเอง และแลก
ข้าวสารได้โดยไม่ต้องเสียเวลาต าข้าวเหมือนข้าวเปลือก กระนั้นก็ตามปลาไม่ได้แลกเพียงข้าวเท่านั้น 
ทว่าสามารถแลกเปลี่ยนได้ทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมถึงการหาปลายังสร้างสุนทรียภาพ ความสุข
สนุกเพลิดเพลินให้กับคนหาปลาด้วย 

(วิเชียร อันประเสริฐ, 2552: 141) 
6. เรื่อง นาทีแห่งความเฉียด 

หลังจากชักชวนกันท่องเที่ยวในประเทศมาหลายจังหวัดหลายแห่งแล้ว คุณหญิงอิสริยาภรณ์ 
ปัญจมานนท์ กับกลุ่มเพ่ือนสนิท 7 คน ก็เปลี่ยนบรรยากาศด้วยการไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันบ้าง 
ทริปแรกได้ไปไกลถึงยุโรปตะวันออกนาน 8 วัน 3 วันแรกคุณหญิงปุ๋ยก็สนุกสนานเต็มที่ ในวันที่สี่ของ
การเดินทางจากเยอรมนีไปยังกรุงปร๊าก คุณหญิงมีอาการไม่สบาย หลังจากรับประทานยาลดความดัน
แล้ว ก็รู้สึกอยากนอนพัก เมื่อถึงจุดที่พักระหว่างทาง เพ่ือนๆ อยากเข้าห้องน้ าและยืดเส้นยืดสาย                                
จึงให้คนขับรถแวะจอด ด้วยฤทธิ์ยาคุณหญิงรู้สึกอยากนอนพักมากกว่าเข้าห้องน้ า จึงขอนอนรอในรถ 
ขณะก าลังสะลึมสะลือหลับๆ ตื่นๆ ก็ได้ยินเสียงแกร๊ก พอลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่ารถถูกล็อคสนิท                             
ทั้งประตูและหน้าต่าง รู้สึกตกใจมาก แต่ก็คิดว่าสักพักคนขับรถน่าจะกลับมาเปิดเพราะรู้ว่ามีผู้โดยสาร
อยู่ในรถ ผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยังไม่มา คุณหญิงปุ๋ยเริ่มรู้สึกอึกอัด กระสับกระส่ายหายใจไม่ออก และมี
อาการหูดับ เนื่องจากขาดอากาศ จึงตัดสินใจใช้ร่มทุบกระจก ก็ไม่มีใครได้ยิน บังเอิญเหลือบเห็น                             
คู่สามีภรรยาฝรั่งถอยรถที่จอดอยู่ติดกัน จึงส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เขากลับหันมายักไหล่ให้
แล้วขับรถออกไปหน้าตาเฉย คุณหญิงปุ๋ยเริ่มสิ้นหวัง นึกว่าไม่รอดแน่ จึงได้แต่กุมพระสมเด็จนางพญา
ที่ห้อยคอ อธิษฐานขอให้ท่านช่วย ก่อนจะถอดใจ ก็มองไปเห็นคุณหมอพิมสวาท หัวหน้ากลุ่มทัวร์ยืน
ชมวิวอยู่ คุณหญิงจึงโบกมือส่งสัญญาณอีกที ด้วยคุณพระช่วย คุณหมอหันมาเห็นพอดี จึงรีบไปเรียก
คนขับรถมาเปิดประตู เมื่อประตูรถเปิดออก คุณหญิงก็อ่อนระทวยหมดสติฟุบลง หลังจากระดมยาดม 
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ยาหม่อง ยาหอม พักใหญ่จึงฟ้ืนแต่ก็รู้สึกผวากลัวจนอยากกลับบ้าน ในเมื่อโปรแกรมทัวร์ยังไม่จบ                             
จึงต้องท่องเที่ยวต่อไป แต่ขอเป็นคนแรกที่ลงจากรถทุกครั้งที่รถจอด กลับมาถึงกรุงเทพฯ คุณหญิงปุ๋ย
รีบไปท าบุญครั้งใหญ่ ใส่บาตรและถวายสังฆทาน ที่ส าคัญคือต้องเก็บชุดสีแดงให้มิดชิดหมดเพ่ือจะได้
ไม่เห็นและเก็บไปฝัน เพราะทุกครั้งที่ฝันว่าใส่เสื้อแดงคุณหญิงจะต้องมีเหตุร้ายและเจ็บป่วยทุกที 
คราวนี้ฝันใส่เป็นชุดก็เลยเฉียดแบบนี้ละค่ะ 

(อรร าไพ, 2557: 9) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

การอ่านวิเคราะห์ 
เวลาเรียน  9 ชั่วโมง 
เนื้อหา 

1. ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ 
2. หลักการอ่านวิเคราะห์ 
3. ประเด็นที่ใช้ในการอ่านวิเคราะห์ 

3.1 พิจารณารูปแบบของงานเขียน 

3.2 พิจารณาเนื้อเรื่อง 
3.3 พิจารณาจุดประสงค์ของผู้เขียน 

3.4 พิจารณาประวัติของผู้เขียน 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
1. บอกความหมายและหลักการอ่านวิเคราะห์ได้ 
2. อ่านแล้วสามารถวิเคราะห์รูปแบบของงานเขียน เนื้อหา จุดประสงคข์องผู้เขียน และประวัติ

ของผู้เขียนที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสิ่งที่อ่านได้  
วิธีการสอนและกิจกรรม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในบทที่ 3 การอ่านวิเคราะห์ มีดังนี้ 
1. ทดสอบพ้ืนฐานด้วยการให้ผู้เรียนวิเคราะห์น้้าเสียง และจุดประสงค์ของผู้ เขียน ถาม

ความส้าคัญของการวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวเพ่ือเชื่อมโยงสู่บทเรียน 

2. ผู้สอนบรรยายความรู้ในบทที่ 3 เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ ประกอบสไลด์น้าเสนอความรู้ 
3. ฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ อาทิ วิ เคราะห์ภาษา รูปแบบ                                   

รสของงานเขียน จุดประสงค์ของผู้เขียน น้้าเสียงของผู้เขียน และเนื้อเรื่อง (ใช้บทอ่านขนาดสั้น หรือ
ตัดทอนมาเฉพาะตอนที่จ้าเป็น) 

4. ผู้เรียนอ่านวิเคราะห์บทอ่านที่ได้รับมอบหมาย อภิปรายค้าตอบกันในกลุ่ม แล้วน้าเสนอ                            
ผลการวิเคราะห์ของกลุ่ม 

5. ผู้สอนก้าหนดประเภทงานเขียนแล้วให้ผู้เรียนเลือกเรื่องที่สนใจเพ่ือน้าไปวิเคราะห์รูปแบบ 
เนื้อเรื่อง จุดประสงค์ของผู้เขียน และประวัติของผู้เขียน แล้วน้าเสนอหน้าชั้นเรียนประกอบสไลด์
น้าเสนอ (กิจกรรมกลุ่มศึกษานอกเวลาเรียน กลุ่มละ 4-5 คน) 

6. ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้รับ
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สื่อการเรียนการสอน 

1. สไลด์น้าเสนอความรู้ด้วย Microsoft Power Point “บทที่ 3 การอ่านวิเคราะห์” 

2. เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาทักษะการอ่าน 

3. แบบฝึก 

4. บทอ่าน 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการน้าเสนองานกลุ่ม 

2. ตรวจแบบฝึก 
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บทที่ 3 

การอ่านวิเคราะห์ 
 

 การท าความเข้าใจสิ่งที่อ่านอย่างลึกซึ้งโดยมองในหลากหลายองค์ประกอบของสิ่งที่อ่านเพ่ือ
พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือและประโยชน์ที่จะน าไปใช้ นับเป็นสิ่งที่ผู้ อ่านพึงกระท า  ดังเช่น                                    
ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร (2554: 8) ได้กล่าวถึงการอ่านวิเคราะห์ไว้ว่า การอ่านวิเคราะห์เป็นการอ่าน
พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของสารอย่างถี่ถ้วนเพื่อรับอรรถรสจากสารอย่างครบถ้วน  

การอ่านวิเคราะห์จึงมีความส าคัญกับชีวิตประจ าวันในลักษณะที่ใช้เพ่ือการศึกษาท า                                      

ความเข้าใจอย่างละเอียด ถ่องแท้ เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องสร้างเสริมให้เกิดเป็นทักษะหนึ่งของชีวิต                              
เพ่ือคนเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความเข้าใจและเข้าถึงวิถีแห่งคุณค่า ทั้งสามารถป้องกันและแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศิวกานท์ ปทุมสูติ, 2553: 83)  
 

ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ 
 มีผู้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 

จิตต์นิภา ศรีไสย์ (2549: 40) กล่าวว่าการอ่านวิเคราะห์ หมายถึง การอ่านหลายๆ ครั้ง                                   
อย่างไตร่ตรอง พิจารณาอย่างถี่ถ้วน สามารถแยกแยะข้อความออกได้เป็น ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น                                   
และสามารถสรุปได้ว่าสิ่งใดเป็นวิชาการและสิ่งใดเป็นการแสดงทรรศนะของผู้เขียน 

ผกาศรี  เย็นบุตร (2542 : 209)  ให้ความหมายของการอ่านวิ เคราะห์ ว่า  หมายถึง                                         
ความสามารถในการพินิจพิจารณาเรื่องราวอย่างถี่ถ้วน สามารถแยกแยะเรื่องราวออกเป็นส่วนๆ                              
ตามประเภทของงานเขียนนั้นๆ ผู้อ่านจะต้องไตร่ตรองหาเหตุผล ส่วนดีหรือส่วนบกพร่องและสามารถ
สรุปออกมาได้ 

ลินจง จันทรวราทิตย์ (2542: 56) กล่าวว่า การอ่านวิเคราะห์ หมายถึง การอ่านอย่างละเอียด
ถี่ถ้วนเพ่ือให้ได้ความหมายบริบูรณ์แล้วจึงแยกแยะออกเป็นส่วนๆ ว่า ส่วนต่างๆ นั้นมีความหมาย                                 
และความส าคัญอย่างไรบ้าง และแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ อย่างไร     

สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 100) ให้นิยามค าว่าการวิเคราะห์ว่า                                 
หมายถึง แยกออกเป็นส่วนๆ เพ่ือพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เมื่อน ามารวมกับค าว่า อ่าน การอ่านวิเคราะห์
จึงหมายถึง การอ่านเพื่อพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน
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จากการให้ความหมายข้างต้นนักวิชาการล้วนมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถ
สรุปได้ว่าการอ่านวิเคราะห์ เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องแยกวิเคราะห์สิ่งที่อ่านเป็นส่วนๆ อย่างใคร่ครวญ   
การพิจารณาออกเป็นส่วนๆ อาจหมายความถึง การอ่านเพ่ือสังเกตในเรื่องการใช้ภาษา จุดประสงค์
ของผู้เขียน น้ าเสียงหรืออารมณ์ของผู้เขียน รวมถึงสาระและแนวคิดจากเรื่องที่อ่านนั้น ผู้อ่าน
วิเคราะห์ต้องอ่านด้วยความระมัดระวังและควรจะอ่านซ้ าเพ่ือเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วน   
 

หลักการอ่านวิเคราะห์ 
 ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2528: 572) แสดงความคิดเห็นในการอ่านวิเคราะห์ว่าการวิเคราะห์
สาร เริ่มด้วยการพิจารณารูปแบบของงานเขียนว่า เป็นประเภทใด เช่น บทความ จดหมาย บันทึก                                
นวนิยาย เรื่องสั้น ร้อยกรองประเภทต่างๆ ฯลฯ แล้วจึงพิจารณาเนื้อเรื่องของงานเขียนประเภทนั้นๆ  
เช่น ถ้าจะพิจารณาเรื่องสั้นก็พิจารณาเป็นส่วนๆ ให้เห็นพฤติกรรมของบุคคลในเรื่อง ฉาก และเวลาที่
เรื่องราวนั้นๆ เกิดขึ้น ต่อไปก็แยกพิจารณาแต่ละส่วนประกอบกันอย่างไร ขั้นสุดท้ายพิจารณาว่า
ผู้ เ ขี ยน ใช้กลวิ ธี อย่ า ง ไร ในการ เขียนหรือประ พันธ์ เ รื่ อ งนั้ นๆ  นอกจากนี้ ควร พิจารณา                                      
การใช้ถ้อยค าส านวนหรือการใช้ภาษาว่าเหมาะสมกับระดับและประเภทของงานเขียนนั้นๆ หรือไม่  
เช่น ในสารคดีบางเรื่องผู้เขียนใช้ภาษาพูดแบบกันเองในการบรรยายเรื่องราวหรือพรรณนาสิ่งหนึ่ง                                                 
สิ่งใดท าให้เห็นภาพตามไปด้วย ท าให้ผู้อ่านรู้สึกคุ้นเคยกับผู้เขียน และอ่านได้อย่างเพลิดเพลิน                                                           
แต่ในบางกรณีก็อาจเปลี่ยนส านวนภาษาเป็นทางการไปก็ไ ด้ ถ้าต้องการให้ข้อความหนักแน่น 
น่าเชื่อถือ 

พนิตนันท์ บุญพามี (2542: 105-110) แสดงความเห็นว่าการวิเคราะห์สามารถพิจารณาได้
หลายส่วนประกอบด้วยการวิเคราะห์ ค า ประโยค ทัศนะของผู้แต่ง และรสของวรรณกรรมซึ่งอธิบาย
ไว้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ค า   
การอ่านวิเคราะห์ค ามีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้อ่านรู้จักแยกแยะถ้อยค าเป็นวลี ประโยค 

หรือข้อความต่างๆ สามารถบอกได้ว่าค าใดใช้อย่างไร ใช้ผิดความหมาย ผิดหน้าที่ ไม่เหมาะสม                                            
ไม่ชัดเจนอย่างไร และควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงจะสามารถใช้ได้ถูกต้อง เช่น  

“เขาลงเรือท่องเที่ยวพเนจรไปในมหาสมุทร”   
ค าว่า พเนจร หมายถึง การไปป่า จึงเป็นการใช้ผิดความหมาย ควรใช้ค าว่า ลอยล่อง 

หรือ ล่องลอย หรือลอยล่องท่องเที่ยว 

2. การวิเคราะห์ประโยค 

การอ่านวิเคราะห์ประโยค มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแยกแยะประโยคต่างๆ ว่าเป็นประโยคที่
ถูกต้องชัดเจนหรือไม่ ใช้ประโยคผิดไปจากแบบแผนของภาษาอย่างไร เป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์
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หรือไม่ มีหน่วยความในประโยคขาดเกินหรือเปล่า เรียงล าดับความในประโยคถูกต้องชัดเจนหรือไม่  
เมื่อพบข้อบกพร่องต่างๆ แล้วสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ เช่น 

"แม้เขาจะจริงใจต่อหล่อนซึ่งรักเขามากเพราะหล่อนน่ารัก” 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ข้อความนี้สับสน ประโยคไม่สมบูรณ์ น่าจะแก้ไขเป็น “แม้เขา
จะจริงใจต่อหล่อนซึ่งน่ารักและรักเขามากเพียงใด เขาก็ยังอดไปมีภรรยาน้อยไม่ได้” 

3. การวิเคราะห์ทัศนะของผู้แต่ง 
หลังจากอ่านจบแล้วลองตั้งค าถามตนเองว่า มีความคิดเห็นตรงกับผู้เขียนหรือไม่  

ความคิดของผู้เขียนเลื่อนลอย ไร้สาระ หรือมีเหตุผลข้อเท็จจริงน่าเชื่อถือเพียงใด การกระท าเช่นนี้จะ
ช่วยให้มองเห็นทัศนะของผู้เขียนได้ชัดเจนว่า เขาเป็นคนมองโลกในแง่ใดและอย่างไร จ าเป็นด้วย
หรือไม่ที่เราต้องมีความคิดเห็นสอดคล้อง เมื่อผู้อ่านมีความคิดไม่สอดคล้องด้วย ผู้อ่านมีความเห็น
ส่วนตัวอย่างไร ซึ่งตอนนี้จะท าให้การวิเคราะห์ทัศนะของผู้เขียนแจ่มชัดมากข้ึนทีเดียว 

4. การวิเคราะห์รส  
หมายถึง ความซาบซึ้งประทับใจที่เกิดขึ้นหลังจากสนใจหรือติดตามอ่านเรื่องมามาก 

4.1  รสของกาพย์กลอนไทย มี 4 รสด้วยกันคือ 

4.1.1  เสาวรจนี(รสชมโฉม) คือ การกล่าวชมความงามของตัวละคร ธรรมชาติ 
สถานที่ต่างๆ ตัวอย่างเช่น การชมความงามของราชรถที่ใช้ในการออกศึกของกะหมังกุหนิงจากเรื่อง 
อิเหนา 

 รถเอยราชรถแก้ว   ทั้งสี่รถพรายแพร้วเวหน 

บัลลังก์ลอยคล้อยเคลื่อนมากลางพล งอนระหงธงบนสะบัดปลาย 

สารถีนั่งหน้าถือธนู   เทียมอาชาห้าคู่ผันผาย 

เครื่องสูงครบสิ่งเรียงราย  อภิรุมชุมสายพรายพรรณ 

   (พระพุทธเลิศหล้านภาลัย(พระบาทสมเด็จ), 2506: 302) 
 

4.1.2  นารีปราโมทย์(รสของบทเกี้ยวโอ้โลม) คือ รสในการแสดงความรักใคร่   
พูดโอ้โลม บทเกี้ยว ยกตัวอย่างตอนที่หนุมานเกี้ยวพานางเบญกาย จากบทละครเรื่องรามเกียรติ์    
เล่ม 2 

 ดวงเอยดวงสมร   เจ้างามงอนผู้ยอดพิสมัย 

แสนรักพ่ีรักอรไท   ว่าไยฉะนี้กัลยา 

ความจริงไม่ล่อลวงเจ้า   ยุพเยาว์แน่งน้อยเสน่หา 

อันแสนสมบัติในลงกา   จะได้แก่บิดาของเทวี 
  (พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พระบาทสมเด็จ), 2514: 272) 
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4.1.3  พิโรธวาทัง(รสของบทโกรธ) คือ บทโกรธ แค้นใจ เสียดสี ตัดพ้อ ต่อว่าด้วย
ความโกรธ ตัวอย่างบทโกรธจากเรื่องมัทนะพาธา 

  มะทะนาชะเจ้าเล่ห์ ชิชิช่างจ านรรจา 
 ตะละค าอุวาทา   ฤกระบิดกระบวนความ 

 ดนุถามก็เจ้าไซร้   บมิตอบณค าถาม 

 วนิดาพยายาม   กะละแล่นส านวนหวล 

            (พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระบาทสมเด็จ), 2544: 37) 
 

4.1.4  สัลลาปังคพิสัย(รสของบทโศก) คือ บทพรรณนาความโศกเศร้า คร่ าครวญ 
ตัดพ้อด้วยความน้อยใจ ตัวอย่างตอนที่ทศกัณฐ์อาลัยต่อการจากไปของอินทรชิต จากบทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ เล่ม3 

 โอ้ว่าอินทรชิตของบิดร  เลื่องชื่อลือขจรทั้งไตรจักร 

ยิ่งในสุริย์วงศ์พงศ์ยักษ์   หรือมาแพ้ปรปักษ์ปัจจามิตร 

เสียแรงเป็นวงศ์พรหมา   รอบรู้วิชาศรสิทธิ์ 
อานุภาพปราบได้ทั่วทิศ   หรือแพ้ฤทธิ์มนุษย์เดินดิน 

   (พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พระบาทสมเด็จ), 2514: 6) 
 

4.2  รสของงานเขียนอ่ืนๆ  
นอกจากรสของกาพย์กลอนวรรณคดีแล้ว ในงานเขียนประเภทต่างๆ ก็สามารถ

พิจารณารสของงานเขียนนั้นได้  ได้แก่ 

 4.2.1  รสเสียง หมายถึง การได้ยินเสียงในขณะที่อ่าน ด้วยการใช้จินตนาการ                                         
หรือการเลียนเสียงธรรมชาติ ยกตัวอย่างจากเรื่องเจ้าจันท์ผมหอม 

อาวุม อาวุม เสียงเสือร้องก้องหุบไกลหู หมู่ร้องแมลงไพรเก็บปากเงียบมิด 
จิ๊ดๆ จีดๆ จิ้งหรีดแมงชอนดักนอนเซาหู พอเสียงเสือหายก็ซุบซิบกันใหม่ 

         (มาลา ค าจันทร์, 2550: 5) 
 

4.2.2 รสภาพ หมายถึง การที่ผู้อ่านมองเห็นภาพและเข้าใจเรื่องราวได้ในเวลา
เดียวกัน ท าให้เข้าใจงานเขียนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพๆ นั้นจากการเรียบเรียง
ถ้อยค า เช่น 

หลังฝนเราท่องละอองฟ้า  ลุยน้ าเวิ้งนาหลังหน้าเกี่ยว 

ทุ่งทางฉ่ าสดคูคดเคี้ยว   ข้าวรวงหลงเคียวเราเคี้ยวกิน 
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เมล็ดร่วงเฝ้ารอจึงก่อเรียว  ใสเขียวกลมกลืนดั่งผืนซิ่น 

โค้งเรียวเกี่ยวฟ้ามาสู่ดิน   ฝนรินดินฟูไปสู่ฟ้า 

  (เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์, 2552: 24) 
  

เห็นได้ว่า ผู้แต่งพรรณนาถึงธรรมชาติได้งดงาม มีชีวิตชีวาจนท าให้ผู้อ่านสามารถ
มองเห็นภาพได้ชัดเจน 

4.2.3 รสความ หมายถึง  รสที่ ผู้ อ่านได้จากความไพเราะของเนื้อความ                                           
บทประพันธ์ หรือหนังสือที่มีคุณค่าด้านความหมาย ในท านองเปรียบเทียบ หรือพรรณนา และมี
คุณค่าทางด้านความคิด เช่น 

 เวลา---    ดังพญามัจจุราชฉกาจหยาม 

คอยชี้นิ้วกริ้วกราดคาดคุกคาม  ทุกโมงยามพร่ าว่าอย่าลืมตน 

           (อุชเชนี, 2544: 18) 
 

4.2.4 รสค า หรือรสอันเกิดจากการใช้ค าของบทประพันธ์ โดยเฉพาะบทประพันธ์
ประเภทร้อยกรอง ผู้แต่งจะพิถีพิถันในการใช้ถ้อยค าเป็นอย่างยิ่ง ท าให้ค าเหล่านั้นมีเสียงเสนาะ                                        
มีเสียงสัมผัสเป็นจังหวะจะโคนไพเราะกว่าภาษาพูด หรือภาษาเขียนแบบร้อยแก้วธรรมดา  เช่น                                           
“ในสายลมหนาว” ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ผู้ เขียนสรรถ้อยค ามาใช้ด้วยความประณีต                                            
มีความหมาย และมีการเล่นสัมผัสในหลายแห่ง ทั้งสัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสสระ สัมผัสพยัญชนะ  

จักจั่นจี่เจื้อยเรื่อยร้อง ขับกรองค ากลอนอ่อนหวาน 

   เรไรร่ายกาพย์ขับกานท์  บรรสานซอไผ่สายลม 

  (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, 2552: 100) 
 

ความรู้ในเรื่องของรูปแบบ ลีลาการเขียนอันเป็นศิลปะนี้จะท าให้เรามีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน
ได้ดีขึ้น เพราะจะสามารถรับรู้อารมณ์ ความรู้สึก ถึงขั้นเกิดภาพในใจที่มีผลต่อการรับรู้แนวคิด หรือ
แก่นเรื่องท่ีผู้เขียนต้องการสื่อได้ 

นอกจากนี้ ลินจง จันทรวราทิตย์ (2542: 56) ก็ได้ให้แนวทางในการอ่านวิเคราะห์ที่เน้นไปที่
เนื้อหาของเรื่องที่อ่าน ว่าผู้อ่านต้องพิจารณาได้ว่าสิ่งที่อ่านจัดเป็นความจริง หรือความคิดเห็นมี                                   
การอ้างอิงหรือไม่เพราะความสามารถในการจ าแนกนี้จะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของสิ่งที่อ่าน  
นอกจากนี้แล้วการเข้าใจความคิดของผู้แต่ง การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเวลา สถานที่ การล าดับ
เรื่องและเหตุผล และมีความรู้และปฏิกิริยาต่อวิธีพูด วิธีเขียน น้ าเสียง เช่น การเสียดสี การถากถาง 
เยาะเย้ย ประชดประชันก็เป็นส่วนที่ผู้อ่านพึงวิเคราะห์ด้วย 
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ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2553 : 97) กล่าวถึงการอ่านวรรณกรรมด้วยการจ าแนกมิตินัยว่า                                
เป็นการอ่านวรรณกรรมที่ต้องจ าแนกทุกนัยความหมายให้กระจ่างชัด นั่นคือการแยกแยะเจตนา                                     
(ความต้องการในการส่งสารมายังผู้อ่าน) น้ าเสียง(ท่าทีของความรู้สึก) ทัศนะ(ความคิดเห็นของผู้เขียน
ที่ปรากฏในเนื้อความ) สาระส าคัญ แก่นเรื่อง(ปรัชญาของเรื่อง) วรรณศิลป์(กลวิธีแต่ง ส านวนภาษา
การน าเสนอ) 

จากหลักการข้างต้นสามารถก าหนดเป็นประเด็นที่ใช้ในการอ่านวิเคราะห์ได้ดังนี้ การอ่าน
วิเคราะห์ประกอบด้วย การพิจารณารูปแบบของงานเขียน, การพิจารณากลวิธีในการเขียนและ                                        
การใช้ภาษา, การพิจารณาเนื้อเรื่อง และการพิจารณาจุดประสงค์ในการเขียนนอกจากนี้ผู้เขียนยังเห็น
ว่าการวิเคราะห์ประวัติของเจ้าของผลงานเองก็มีผลต่อความเข้าใจเนื้อหา หรือแนวคิดของสารที่อ่าน
ได้อย่างลึกซึ้งขึ้น ดังนั้นในการวิเคราะห์สารที่อ่านในเอกสารนี้จะวิเคราะห์ในประเด็นที่กล่าวมา และ
เพ่ิมประเด็นในการวิเคราะห์ประวัติของเจ้าของผลงานซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า การพิจารณาประวัติของ
ผู้เขียน สามารถจัดหัวข้อที่ใช้ในการวิเคราะห์การอ่านในรายวิชาได้ดังนี้ 1)การพิจารณารูปแบบของ
งานเขียน กลวิธีในการเขียนและการใช้ภาษา 2)การพิจารณาเนื้อเรื่อง 3)การพิจารณาจุดประสงค์ของ
ผู้เขียน และ 4)การพิจารณาประวัติของผู้เขียน ดังจะได้อธิบายในล าดับต่อไป 

 

ประเด็นที่ใชใ้นการอ่านวิเคราะห์ 
 สามารถแบ่งประเด็นที่ใช้ในการอ่านวิเคราะห์ได้ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. การพิจารณารูปแบบของงานเขียน กลวิธีในการเขียนและการใช้ภาษา เช่น สารที่อ่าน
เป็นร้อยกรองประเภทใด ร้อยแก้วประเภทใด มีกลวิธีและการใช้ภาษาอย่างไร  หากเป็นบันเทิงคดี
ประเภทที่มีการด าเนินเรื่อง มีตัวละคร เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย และวรรณคดีบางเรื่อง อาจพิจารณา
ลักษณะตัวละคร ฉาก บรรยากาศ หรือสถานที่ในเรื่องด้วย (ท้ังนี้การวิเคราะห์ในส่วนของการใช้กลวิธี
หรือภาษาขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ภาษาท่ีเป็นจุดเด่นของสารที่อ่าน) 

บุญยงค์ เกศเทศ (2536: 40) ให้หลักเกณฑ์กว้างๆ ในการพิจารณารูปแบบของงานเขียน 
กลวิธีในการเขียนและการใช้ภาษาดังนี้ 

1.1 พิจารณาด้านรูปแบบว่าเหมาะสมกับเนื้อหา กาลสมัย เป็นการสร้างรูปแบบใหม่  
หรือเลียนแบบเดิม เป็นต้น 

1.2 เนื้อเรื่องเด่น ทันสมัย ให้สาระบันเทิง ตรงตามจุดประสงค์ของผู้ประพันธ์ได้เพียงใด 

1.3 โครงเรื่อง วางได้เหมาะสมสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน 

1.4 กลวิธีการประพันธ์ ใช้กลวิธีอย่างไร ชวนให้ผู้อ่านติดตาม และน่าสนใจอยู่เสมอ
หรือไม ่

1.5 ถ้อยค าภาษา ใช้ค าที่เลือกสรร วางต าแหน่งได้เหมาะกับเนื้อเรื่อง บุคคลหรือไม่มีการ
คิดค้นศัพท์ใหม่หรือสร้างค าได้เหมาะเจาะเพียงใดกับเนื้อหา 
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1.6 รูปประโยค การสร้างประโยค มีการเรียบเรียงเหมาะสมเร้าใจผู้อ่านได้ดีเพียงใด หรือ
ปลุกให้ผู้อ่านเกิดความสะเทือนอารมณ์ได้มากน้อยอย่างไร และเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ 

1.7 ทัศนคติ เป็นอย่างไร 

1.8 ความน่าเชื่อถือ มีข้ออ้างข้อสนับสนุน หรือข้อควรศรัทธาอย่างไรบ้าง 
1.9 ปรัชญาความคิด ผู้ประพันธ์ได้เสนอแง่คิด หรือมีปรัชญาอะไรในงานเขียนชิ้นนั้นๆ 

1.10 อุดมการณ์ ผู้เขียนมีอุดมการณ์อย่างไร และได้แสดงอุดมการณ์นั้นออกมาได้โดยวิธี
ใด 

1.11 ฉาก ฉากก็ เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการเขียน การสร้างฉากเป็นจินตนาการ                                             
ประสบการณ ์หรือสร้างด้วยหลักการอย่างไร 

1.12 ตัวละคร เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง และกลวิธีแสดงออกหรือไม่ 
1.13 การด าเนินเรื่อง เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เรื่องเคลื่อนไหวไปอย่างมีชีวิต ควรพิจารณา

ว่าผู้แต่งกระท าได้เหมาะสมกับรูปแบบ และสอดคล้องกับเนื้อหามากน้อยเพียงใด 

2. การพิจารณาเนื้อเรื่อง เช่น ถ้าเป็นงานวิชาการและสารคดีพิจารณาว่าสาระที่ได้คืออะไร  
มีการอ้างอิงและความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ถ้าเป็นบทความผู้อ่านก็ควรได้ความคิดเห็นของ
ผู้เขียนที่มักแสดงไว้อย่างสมเหตุสมผล แต่ถ้าเป็นบันเทิงคดีผู้อ่านต้องพิจารณาว่าแก่นเรื่องหรือ
แนวความคิดของเรื่องคืออะไร  

3. การพิจารณาจุดประสงค์ของผู้เขียน การพิจารณาจุดประสงค์ของผู้เขียนมีผลต่อ                                                 
ความเข้าใจสิ่งที่อ่านอย่างยิ่ง เพราะการทราบจุดประสงค์ของผู้เขียนจะท าให้ผู้อ่านตีความและได้
ประเด็นจากการอ่านตรงกับที่ผู้เขียนต้องการสื่อความ จุดประสงค์ของผู้เขียนอาจมีได้หลากหลายเช่น  
ต้องการให้ความรู้  ให้ข้อคิด  สั่ งสอน ติ เตียน เสียดสี  ผ่อนคลายอารมณ์  สะท้อนสั งคม                                         
ให้ปฏิบัติตาม เป็นต้น ดังนั้นถ้าผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์เพ่ือการสั่งสอนสาระที่ได้จาก                                       
การอ่านย่อมเป็นข้อคิดค าสอน หรือหากผู้อ่านมีจุดประสงค์เพ่ือติเตียนสิ่งที่ผู้อ่านจะได้จากการอ่าน
ย่อมเป็นการเสนอข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนตามทศันะและมุมมองของผู้เขียน  

4. การพิจารณาประวัติของผู้เขียน ผู้อ่านที่รู้จักประวัติของผู้เขียนชีวิต เช่น ประวัติ
การศึกษา การท างาน ประสบการณ์ ถิ่นที่อยู่ ความสนใจหรือความสามารถพิเศษ รวมถึงผลงานที่
ผ่านมาของผู้เขียนจะท าให้เห็นมุมมองของผู้เขียนต่อสังคม เพราะประสบการณ์จะเป็นเครื่อง                                                    
หล่อหลอมความคิดและบุคลิกของคน ดังนั้นผู้ที่มีความถนัด มีความเชี่ยวชาญ ใกล้ชิดกับสิ่งใด ก็ย่อม
มีผลต่อความคิดและสามารถถ่ายทอดเป็นงานเขียนได้ดี เช่น ผู้เขียนมีภูมิล าน าอยู่ภาคอีสาน ได้เห็น
ความแห้งแล้งและความขาดแคลนของคนอีสานผู้เขียนก็สามารถถ่ายทอดความอดอยากและการถูก
เอารัดเอาเปรียบจากผู้มีอ านาจได้ดี หรือผู้เขียนรักในการเดินทางเพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กับชีวิต                                              
ก็ย่อมเห็นคุณค่าของการเดินทางและถ่ายทอดคุณค่าของการเดินทางให้ผู้ อ่ืนเห็นความส าคัญ                                        
ตามไปด้วย เป็นต้น  
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ตัวอย่างการอ่านวิเคราะห์ 
1. อ่านวิเคราะห์สารคดี 

Back to School 

เพ่ือนรุ่นพ่ีคนหนึ่งถึงวัยที่ต้องพาลูกไปเข้าโรงเรียน เธอจึงขวนขวายหา
โรงเรียนที่ (คิดว่า) ดีที่สุดให้ลูก   

โรงเรียนที่เธอเลือกอยู่ใกล้กับแม่น้ าแห่งหนึ่งในประเทศแห่งหนึ่ง โรงเรียนนั้น
เป็นโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งขึ้นชื่อมาแต่ดั้งเดิมโบร่ าโบราณแล้วว่าเข้มงวดกวดขัน เด็กๆ 
ที่เรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่ได้ดิบได้ดีกันเป็นทิวแถวบางคนเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศ บางคนถึงไม่ได้เป็นนายกฯ แต่ก็ได้เป็นรัฐมนตรี ไม่ก็เป็นที่ปรึกษานายกฯ 
หรือไม่อีกก็เป็นหัวหน้ากลุ่มคัดค้านนายกฯไปโน่น ส่วนพวกที่เป็นกลางๆ ทาง
การเมืองแต่ไม่เป็นกลางทางความคิดก็ได้แก่กลุ่มที่ออกไปเป็นนักวิชาการ ซึ่งล้วนแต่
เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้กันเป็นทิวแถว ดูเผินๆ เหมือนแต่ละคนไม่ข้องเกี่ยวกัน
แต่ที่ไหนได้ คอนเน็คชั่นพันผูกกันมาตั้งแต่นุ่งกางเกงขาสั้น  ทับถมซับซ้อนกัน                                                
ยังกับเถาวัลย์เปรียง 

เอ้า! สมมติว่าโรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนเอ 

เพ่ือนของผมคนนี้ เธอดั้นด้นไปซื้อใบสมัครราคา 500 บาท เพ่ือจะเอาลูกเข้า
เรียนชั้นประถม 

แล้วเธอก็พาลูกไปสัมภาษณ์ก่อนสอบ 

คุณคงเดาได้นะครับ ว่าในใบสมัครนั่นน่ะ ย่อมจะไม่ใช่ใบสมัครธรรมดาๆ 
เพราะเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว ที่ใบสมัครของเหล่าโรงเรียนเดิ้นดีเด่นดังจะต้องมี
ช่องให้กรอกเงินบริจาค 

เพ่ือนสาวคนนี้เธอไม่ได้กรอกตัวเลข เพราะไม่รู้ว่าควรจะกรอกเท่าไหร่   
แล้วเธอก็จูงลูกไปกัน 2 คน สามีไม่ยอมไปด้วย เพราะสามีบอกไว้ล่วงหน้า

แล้วว่า ถ้าเป็นโรงเรียนนี้เขาคงไม่มีปัญญาส่งเสีย (ค่าบริจาค) หรอก แล้วเธอก็ไปเจอ
หน้ากับนักบวชผู้หนึ่งซึ่งมาท าหน้าที่สัมภาษณ์   

เปล่า – ท่านไม่ได้สัมภาษณ์เด็ก แต่ท่านสัมภาษณ์เธอ 

“คุณท างานอะไรครับ” ท่านถาม เธอตอบ 

“ผู้จัดการเหรอ” ท่านเลิกคิ้ว 

เธอพยักหน้ารับ 

“แล้วสามีล่ะ” 

เธอตอบไปเรียบๆ ว่า – รับราชการ 
“อ๋อ! รับราชการ” 
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อันนี้เป็นแค่ความรู้สึก เธออาจจะคิดไปเองก็ได้ เพราะนักบวชย่อมต้องอยู่ใน
วิถีของนักบวช จะมามีน้ าเสียงดูแคลนเย้ยหยันไยไพใครได้อย่างไร แต่เธอเหมือนได้
ยินน้ าเสียงอย่างนั้นจากปากท่าน 

แล้วเธอก็คิดต่อไปเอง – รับราชการ! เป็นแค่ผู้จัดการ! (ไม่ใช่ผู้อ านวยการ!)...
เฮ้อ! 

“ไม่มีธุรกิจส่วนตัว ไม่ได้ท าบริษัทมีกิจการอะไรเป็นของตนเองเหรอครับ” 
ท่านถามต่อ 

เธอส่ายหน้าพลางนึกต าหนิตัวเอง โธ่! แค่นี้จะมีปัญญาส่งเสียลูกเข้าโรงเรียน
ดีเดิ้นดังอย่างนี้ได้อย่างไรกัน 

“ต้องเข้าใจก่อนนะครับ” ท่านว่า “การเลือกโรงเรียนให้ลูก ก็เหมือนการซื้อ
สังคมให้ลูก ลูกจะได้มีสังคมดีๆ ตั้งแต่ยังเด็ก เราคัดเลือกทั้งเด็กทั้งผู้ปกครอง เพ่ือให้
เด็กได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และเติบโตไปมีรากฐานในการพัฒนา ทั้งในแง่ของ                                                   
การท างานและตัวตน” 

ท่านร่ายยาว ว่าโรงเรียนเอของท่านนั้นดีแค่ไหน ถือเป็นการ 'สร้าง' พ้ืนฐาน
ให้ลูกๆ ด้วยการ 'ซื้อสังคม' ได้อย่างไรบ้าง 

แล้วบทสรุปก็มาถึง ที่แท้มันก็คือบทสรุปของการกรอกตัวเลขนั่นแหละ 

“ถ้าบริจาคให้โรงเรียนสองแสนบาท ลูกคุณไม่ต้องสอบเข้าก็ได้ครับ”                                                    
ท่านบอกแย้มยิ้ม 

สองแสนบาท! เธอตบอก เธอลุกข้ึน แทบจะตบโต๊ะ แล้วบอกนักบวชท่านนั้น
ไปว่า – ดิฉันเอาลูกไปเข้าโรงเรียนวัดแถวบ้านก็ได้ค่ะท่าน แล้วก็สะบัดหน้าออกมา 

เล่าเรื่องอย่างนี้ให้คุณฟัง คุณอาจจะหัวเราะ แล้วบอกว่าเพ่ิงรู้หรือยังไง เรื่อง
พวกนี้ไม่ได้เพ่ิงเกิดขึ้น แต่มันเกิดขึ้นมานานแล้ว ทุกคนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว 
แต่ผมฟังแล้วรู้สึกถึง 'อันตราย' บางอย่างที่มีต่อสังคมไทย 

เรื่องของเรื่องก็คือ ในการวัดผลว่าเด็กจะเข้าเรียนในโรงเรียนดังๆ (ไม่ใช่แค่
เฉพาะโรงเรียนคาทอลิก) นั้น 'ข้อมูล' ทุกวันนี้ทุกอย่างถูกประมวลออกมาเป็น 'ตัวเลข'  
กันหมดแล้ว สมมุติว่า คะแนนสอบเข้าเต็ม 50 คะแนน จะแบ่งออกเป็นคะแนน
ส าหรับตัวเด็ก 25 คะแนน อีก 25 คะแนน คือคะแนนส าหรับผู้ปกครอง 

ซึ่งนั่นก็คือการ 'คัดกรอง' ชั้นหนึ่ง ว่าผู้ปกครองอยู่ใน 'สังคม' ระดับไหน                                                   
ซึ่งจะท าให้เด็กๆ ได้มีเพ่ือนที่มี 'รากเหง้า' ดีๆ จะได้อยู่ในสังคมดีๆ ไม่ใช่สังคมไม่มี                                                   
หัวนอนปลายตีน และสิ่งที่ ใช้ในการ 'วัด'  ผู้ปกครองที่ง่ายที่สุด  ก็คือนาฬิกา                                                     
รถยนต์ อาชีพ ต าแหน่ง และแบรนด์เนมของเสื้อผ้าที่ผู้ปกครองใส่ 

พูดง่ายๆ ก็คือ ใช้เงินเป็นตัววัด! 
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ถ้าเป็นโรงเรียนคาทอลิก เด็กที่นับถือศาสนาคาทอลิก ก็จะได้คะแนนในส่วน
ของตัวเด็กที่เพ่ิมเข้ามา อาจจะ 8 – 10 คะแนน ซึ่งส าหรับผม นั่นคือการ 'แปลง'                                                           
เอาความเป็นคาทอลิกให้กลายเป็นตัวเลขดีๆ นี่เอง ส่วนโรงเรียนดังประเภทสาธิตฯ                                                   
ในใบสมัครก็จะเขียนไว้เลยว่า รับเด็กสอบเข้าเท่าไหร่ และมีโควตาส าหรับเด็กท่ีเข้ามา
ในโครงการพิเศษเพราะผู้ปกครองมีอุปการคุณพิเศษกี่คน 

นั่นก็คือทุกอย่างถูกแปลงออกมาเป็นตัวเลข ใครมีตัวเลขมากกว่า ไม่ว่าจะ
เป็นตัวเลขที่ เป็นตัวเงิน ตัวเลขสติปัญญา(ผ่านการสอบ) ตัวเลขสายสัมพันธ์                                          
(หรือคอนเน็คชั่น)  หรือตัวเลขตัวตนทางศาสนาก็จะได้รับ 'สิทธิ' มากกว่าคนอ่ืน ใน
การก้าวเข้าสู่ 'สังคมอภิสิทธิ์พิเศษ' ที่มีเฉพาะเด็กๆ ที่ 'เหนือ' กว่าเด็กอ่ืนในสังคมมา
อยู่ร่วมกัน 

แล้วเด็กๆ เหล่านี้ก็จะค่อยๆ เติบโตขึ้นมาพร้อมคอนเน็คชั่น อยู่ในเน็ตเวิร์ค
ของสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น เป็นสังคมที่สุดจะ Exclusive ในความหมายดั้งเดิมจริงๆ 
นั่นก็คือได้ Exculde หรือ 'กัน' คนอ่ืนๆ ในสังคมออกไปเรียบร้อยแล้วจนเหลือแต่ 
'ยอด' ของพีระมิดเท่านั้น และ 'ยอด' นี่เอง ที่จะช่วยเกื้อกูลกันต่อๆ ไป ให้คนที่อยู่บน 
'ยอด' ได้ 'ยอด' กันอยู่เรื่อยๆ ไม่มีตก หรือไม่ก็ก้าวไปเป็น 'ยอด' ของ 'ยอด' อีกทีหนึ่ง
ไม่มีที่สิ้นสุด  แบบเดียวกับที่สังคมไฮโซสมัยโบราณในยุโรปสืบทอดโยงใยกันผ่าน                                    
การสืบพันธุ์ 

ที่จริง ลักษณะของสังคมแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทย แต่ในอเมริกาหรือ
อังกฤษนั้นมีมานานแล้ว ผ่านทางโรงเรียน มหาวิทยาลัย และระบบการศึกษา อาทิ 
โรงเรียนอย่างอีตัน หรือมหาวิทยาลัยบางแห่งในอังกฤษหรืออเมริกา โดยมีการจัดตั้ง 
'สมาคม' ของนักศึกษาระดับ 'ยอด' ซ้อนทับเข้าไปอีก ประธานาธิบดีบุชทั้งผู้พ่อผู้ลูก
เองก็มีสังกัดอยู่ในสมาคมเดียวกัน คือ สมาคม  Skull & Bones ถือเป็น 'โบนแมน' 
ของมหาวิทยาลัยเยล  ซึ่งสมาชิกในสังกัดล้วนแล้วแต่เป็นลูกเศรษฐี ซึ่งเมื่อเติบโต
ขึ้นมาก็เกื้อกูลกันในแง่ธุรกิจ และการเมืองไม่มีที่สิ้นสุดจนอเมริกามีสภาพอย่างที่เห็น 

ส าหรับคนไทย ผมไม่รู้ว่าเด็กๆ เหล่านี้จะเติบโตมาเป็นแบบไหน และจะ
น าพาประเทศไปถึงสวรรค์ขุมไหน ในเมื่อตั้งแต่ต้น พวกเขาถูกตัดสินด้วยตัวเลข                                           
และตีค่าความศรัทธาในศาสนามาเป็นตัวเลข เทียบชั้นกับฐานะเงินทองเสียตั้งแต่แรก
แล้ว 

ผมคิดว่า สังคมของเด็กๆ เหล่านั้นน่าสนใจไม่น้อย เพราะน่าจะเป็นที่รวมของ
เด็กที่ฉลาดเป็นกรด(ได้คะแนนสอบเข้าดี) เด็กที่โคตรเหง้าศักราชดี(มีคอนเน็คชั่น)                                        
และเด็กที่มีฐานะคาบบัตรแพลตทินัมรูดปรู๊ดออกมาจากท้องแม่(รวย) 
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เบ้าหลอมที่ เต็มไปด้วยเด็กเหล่านี้  น่าจะให้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเป็น                                              
ผู้น าเทรนด์ต่างๆ ในสังคมไทยได้เก๋ไก๋ไม่เบา! 

(โตมร ศุขปรี, 2549: 42-43) 
 

1.1 วิเคราะห์เรื่อง Back to School 

1.1.1 การพิจารณารูปแบบของงานเขียน กลวิธีในการเขียนและการใช้ภาษา 

เรื่อง Back to School 

เป็นงานเขียนประเภทบทความแสดงความคิดเห็น ต่อระบบการคัดเลือกเด็ก
เข้าเรียนต่อ โดยเฉพาะโรงเรียนคาทอลิกชื่อดัง และโรงเรียนชื่อดังอ่ืนๆ ที่มีวิธีการวัดค่าของเด็กด้วย
การดูสถานะทางสังคมของผู้ปกครอง สถานะการเงิน และศาสนาที่นับถือ ทุกอย่างถูกตีออกมาเป็น
ตัวเลข จึงท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน 

แม้จะเป็นบทความแสดงความคิดเห็นที่ดูเป็นเรื่องทางวิชาการ แต่ผู้เขียนใช้
ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายประหนึ่งก าลังเล่าให้ฟัง มีค าที่แสดงความรู้สึกของผู้เขียนในหลายๆ ค า รวมทั้ง
การใช้เครื่องหมายที่แสดงความรู้สึกทางลบต่อเรื่องที่ก าลังเล่า เช่น   

1.1.1.1  การใช้ค า ใช้ภาษาปากและแสดงอารมณ์ไม่พอใจที่ชัดเจน 

 “โรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งขึ้นชื่อมาแต่ดั้งเดิมโบร่ า
โบราณแล้วว่าเข้มงวดกวดขัน เด็กๆ ที่เรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่ได้ดิบได้ดีกันเป็นทิวแถวบางคนเป็นถึง
นายกรัฐมนตรีของประเทศ” 

 “คุณคงเดาได้นะครับ ว่าในใบสมัครนั่นน่ะ ย่อมจะไม่ใช่ใบสมัคร
ธรรมดาๆ เพ่ือเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว ที่ใบสมัครของเหล่าโรงเรียนเดิ้นดีเด่นดังจะต้องมีช่องให้
กรอกเงินบริจาค” 

 “น าพาประเทศไปถึงสวรรค์ขุมไหน ในเมื่อตั้งแต่ต้น พวกเขาถูก
ตัดสินด้วยตัวเลข” 

“เด็กที่โคตรเหง้าศักราชดี(มีคอนเน็คชั่น) และเด็กที่มีฐานะคาบบัตร
แพลตทินัมรูดปรู๊ดออกมาจากท้องแม่(รวย)” 

1.1.1.2  การใช้เครื่องหมาย 

นอกจากค าที่แสดงความรู้สึกในทางลบแล้ว ยังมีการใช้เครื่องหมายที่
แสดงความรู้สึกพิเศษอีกหลายจุด เช่น   

1) ใช้วงเล็บหรือนขลิขิตในการขยายความนัยยะแอบแฝงของผู้เขียน 
เช่น 

“เธอจึงขวนขวายหาโรงเรียนที่(คิดว่า) ดีที่สุดให้ลูก”   
“ถ้าเป็นโรงเรียนนี้เขาคงไม่มีปัญญาส่งเสีย(ค่าบริจาค) หรอก” 
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2) ใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์( ! ) เพ่ือบอกการประชด เช่น  
“เก๋ไก๋ไม่เบา!” 

3) ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) เพ่ือให้ข้อความท่ีอยู่หลังเครื่องหมายมี
ความเด่นชัดขึ้น พร้อมกับแสดงความรู้สึกทางลบ เช่น  

 “เปล่า – ท่านไม่ได้สัมภาษณ์เด็ก แต่ท่านสัมภาษณ์เธอ” 

 “เธอตอบไปเรียบๆ ว่า – รับราชการ” 

 “แล้วเธอก็คิดต่อไปเอง – รับราชการ!” 

 “บอกนักบวชท่านนั้นไปว่า – ดิฉันเอาลูกไปเข้าโรงเรียนวัดแถว
บ้านก็ได้ค่ะท่าน” 

4) ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว ('...') เพ่ือเน้นความส าคัญของค า
ที่ต้องการกล่าว เช่น  

“ท่านร่ายยาว ว่าโรงเรียนเอของท่านนั้นดีแค่ไหน ถือเป็น                                           
การ 'สร้าง' พ้ืนฐานให้ลูกๆ ด้วยการ 'ซื้อสังคม' ได้อย่างไรบ้าง” 

“เหลือแต่ 'ยอด' ของพีระมิดเท่านั้น และ 'ยอด' นี่เอง ที่จะช่วย
เกื้อกูลกันต่อๆ ไป ให้คนที่อยู่บน 'ยอด' ได้ 'ยอด' กันอยู่เรื่อยๆ ไม่มีตก หรือไม่ก็ก้าวไปเป็น 'ยอด' ของ 
'ยอด' อีกทีหนึ่งไม่มีที่สิ้นสุด” 

1.1.2 พิจารณาเนื้อเรื่อง เรื่อง Back to School 

บทความนี้มีคุณค่าในการสะท้อนปัญหาของสังคมด้านเงื่อนไขในการรับ
นักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนชื่อดัง ที่ให้คุณค่ากับเงิน(ค่าบริจาค) เป็นส่วนส าคัญในการพิจารณา  
และนอกจากนั้นยังรวมถึงกลุ่มเด็กที่พ่อแม่มีสถานะทางสังคมสูง กลุ่มคนเหล่านี้มีสิทธิในการเป็นกลุ่ม
คนชั้นน าทั้งในด้านผู้น าบริหารประเทศ นักวิชาการ และนักธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการเข้าโรงเรียน  
ความสัมพันธ์ เชิงอ านาจเช่นนี้ก็จะส่งต่อรุ่นสู่รุ่น เป็นการเกื้อกูล เป็นการอุปถัมภ์กลุ่มคนซึ่งมีสถานะ
เดียวกันให้ยิ่งสูงขึ้นไปอีก 

และแม้เนื้อหาของเรื่องที่น ามาเขียนจะเป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากบุคคล
อ่ืนและไม่มีการอ้างอิงถึงสถานที่จริง แต่เป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมทั่วไปรับรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นจนอาจมอง
เป็นเรื่องธรรมดา ผู้เขียนได้สร้างความตระหนักให้สังคมด้วยการน าไปเทียบกับปรากฏการณ์ทางสังคม
ของประเทศมหาอ านาจ เช่น อเมริกา และอังกฤษ ซึ่งล้วนมีจุดเริ่มต้นของปัญหาในสังคมที่มาจาก
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   

1.1.3 พิจารณาจุดประสงค์ของผู้เขียน เรื่อง Back to School 

ผู้เขียนมีจุดประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงทัศนะต่อเงื่อนไขใน
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนชื่อดัง และต้องการให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะตามมา
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จากการจัดการศึกษาที่คัดเลือกเอาเฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิพิเศษเข้าศึกษาในโรงเรียน โดยมองว่าเป็น                                
การสืบทอดอ านาจของกลุ่มคนชั้นสูงในสังคม 

 

2. วิเคราะห์บันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น 

เรื่องสั้นเป็นเรื่องที่ผู้อ่านนิยมเพราะผู้เขียนใช้ลีลาในการน าเสนอที่น่าสนใจ ใช้เวลาใน
การอ่านไม่นาน และเรื่องสั้นที่ดีมักแฝงด้วยข้อคิดท่ีสะท้อนสังคม ยกตัวอย่างเรื่องต่อไปนี้ 

เรื่องสั้น นักเดินทางผู้ย่ิงใหญ่ 

ตั้งแต่เกิดมาลูกปลาน้อยไม่เคยมีความฝันอื่นใดเลย นอกจาก ฝันที่จะเป็น
นักเดินทางผู้ย่ิงใหญ่ 

อาณาจักรสีครามคือแหล่งก าเนิดของลูกปลาน้อย กินอาณาบริเวณกว้างใหญ่
ไพศาลมาก มีสิงสาราสัตว์ มีสิ่งละอันพันละน้อย น่าตื่นตา แต่ไกลออกไปจาก
อาณาจักรแห่งนี้ยังมีแว่นแคว้นแดนน้ ากว้างใหญ่กว่า มีสิงสาหน้าตาแปลกๆ มีสิ่งละ
อันพันละหมื่นดื่นดก มีความหลากหลายที่ไม่มีใครสามารถถ่ายทอดบอกเล่าได้ 
นอกจากจะได้ไปรู้ไปเห็นด้วยตน 

ใครที่เคยเดินทาง ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เกิดมาชาติหนึ่งควรจะได้
เดินทาง 

ลูกปลาน้อยได้ยินค าพูดท านองนี้มามาก เขาจินตนาการต่อไปว่า ส าหรับผู้อ่ืน
อาจแค่เดินทาง แต่ส าหรับเขาจะต้องเป็นการเดินทางท่ียิ่งใหญ่ 

จะไปให้สุดขอบโลก ยังที่ลึกล้ าซึ่งแม้แสงอาทิตย์ก็มิอาจสาดส่องถึง หรือ                                             
บุกบั่นรอนแรมทะเลน้ าแข็ง หรือลุยดงพงปะการัง ค้นพบสัตว์ร้ายซึ่งเล่าลือกันว่า                                        
สูญพันธ์ไปแล้ว หรือเพ่ือพบเจอใครคนนั้น เจ้าหญิงในฝันของเขา 

ลูกปลาน้อยฝันถึงเธอหลายครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันเขาไม่เคยรู้จักเธอ แต่ภาพ                                                   
ในนิมิตฉายคล้ายมายาคล้ายจับต้องได้เธอรอคอยเขาอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง รอคอย                                                 
การปลดปล่อย และรอเคียงท่ีจะไปด้วยกันข้างหน้า 

เขายิ่งคิดก็ยิ่งมุ่งมั่น 

ยิ่งมุ่งม่ัน ก็ยิ่งรู้ว่าคืบใกล้การเดินทางเข้าไปทุกขณะ 

ลูกปลาน้อยเป็นชายหนุ่มรูปร่างเพรียวสมส่วน เกร็ดเล็กๆสีเงินของเขายาม
โดนแสงแดดทะลุสายน้ าลงมาจะพร่างประกายสวยงาม นอกจากรูปร่างอันเป็น
คุณสมบัติภายนอกส าคัญกว่านั้นคือ เขามีความรอบคอบซึ่งเป็นอุปนิสัยจ าเป็นส าหรับ
นักเดินทาง เขาจึงครุ่นคิดอย่างถี่ถ้วนว่า สมควรพกพาสัมภาระใดไปบ้าง บนเส้นทาง
อันยาวไกลเที่ยวนี้ 
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อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค สมุดบันทึก เงินทอง กล้องถ่ายรูป เหมือนล้วนจ า
เป็นไปสิ้น แต่ลูกปลาน้อยก็จัดสรรน้ าหนักข้าวของได้ลงตัวทีเดียว เขาพร้อมจะ
เดินทางอยู่แล้วถ้าไม่เพราะคืนนั้น อันเป็นคืนสุดท้ายก่อนวันเดินทาง 

เขาเข้านอน แต่นอนไม่หลับกลับคิดตั้ งค าถามแปลกๆให้ตัวเองตอบ                                                   
“กลัวไหมว่าจะไม่ได้กลับมา” เท่าที่รู้โลกภายนอก มิได้มากมีแต่สิ่งสวยงามแต่ยัง
มากมายสิ่งร้ายกาจ 

มีความดี มีความเลว มีโจรใจร้าย 

ค าถามนั้นท าให้เขากังวลเล็กน้อย แต่พอรุ่งเช้า ความกังวลก็ปลาตไป 

กุ้งตัวหนึ่งที่เพิ่งดีดตัวผ่านไปนั่นเอง คือค าตอบ 

“นี่คือความรอบคอบ” ลูกปลาน้อยพึมพ าขณะมองเงาในกระจก 

กุ้งเป็นสัตว์ที่มีผิวหนังอ่อนนุ่ม แต่เหตุที่กุ้งว่ายน้ าไปไหนมาไหนอย่างมั่นใจ
เพราะมันมีเสื้อเกราะอ่อนสวมทับไว้ชั้นหนึ่ง 

ทันทีที่สรุปได้ดังนั้น ลูกปลาน้อยก็วิ่งเต้นจนสามารถหาเปลือกกุ้งขนาด                                                
สมส่วนกับตัวมาจนได้ เขาลองสวมแล้วส่องกระจกดู น้ าหนักของเสื้อเกราะแทบจะไม่
เป็นภาระเพ่ิมแต่อย่างใดเลย นอกจากจะไม่ลดทอนความปราดเปรียวแล้วยังเสริม
ความสง่าได้อีกด้วย ส าคัญกว่านั้นคือการให้ความมั่นใจ 

แต่ก็นั่นแหละ การมัวตระเวนหาเสื้อเกราะก็ท าให้เขาต้องเสียเวลาไปเล็กน้อย 
ลูกปลาน้อยจึงเลื่อนก าหนดการเดินทางออกไปเป็นวันรุ่งขึ้น 

ก็พร้อมจะเดินทางอยู่แล้วเชียว ถ้าไม่เพราะคืนนั้น เขานอนไม่หลับ กลับคิด
ตั้งค าถามให้ตัวเองตอบ 

“กลัวไหมว่าจะไม่ได้กลับมา?” 

คราวนี้เสียเวลาไปเกือบหนึ่งสัปดาห์กว่าปูตัวหนึ่งจะงุ่มง่ามผ่านมาบอกใบ้
ค าเฉลย 

เขาได้บทสรุปที่ผ่านการไตร่ตรองเป็นอย่างดีว่า เปลือกกุ้งอาจไม่ประกัน  
ความปลอดภัยในทุกกรณีผิดกับเกราะเหล็กแข็งแกร่งอย่างที่ปูสวมใส่ 

ลูกปลาเพียรหาซื้อกระดองปูมาจนได้แม้จะหนักอ้ึงตอนยกขึ้นสวม แต่ไม่เป็น
ปัญหา 

แต่ก็นั่นแหละเวลาก็เลยล่วงไปอีกเล็กน้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่ เขาจึงต้อง
ก าหนดวันเดินทางใหม่ แล้วก็พร้อมจะไปอยู่แน่ๆแล้วเชียว ถ้าไม่เพราะคืนนั้น...                                                  
การนอนไม่หลับกับค าถามเดิมๆ 

เดือนต่อมา... 
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ใครที่เคยรู้จักเขาในนามลูกปลาน้อยเริ่มจ าเขาไม่ได้ เพราะเมื่อมองมา 
อาภรณ์ตัวนอกสุดที่เห็นคือเกราะอันแกร่งประหนึ่งซีเมนต์ของฝาหอย ต้องตะโกน
เรียกกันนานทีเดียว คนข้างในจึงจะโผล่หน้า 

ได้สวมอย่างนี้ ลูกปลาน้อยรู้สึกอบอุ่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จริงอยู่ว่า
น้ าหนักแบกบนหลังและไหลเพ่ิมขึ้นแต่จะท าไงได้ในเมื่อคิดถึงผลประโยชน์ด้าน                                                  
ความปลอดภัย ใช้ค าว่า ‘ประโยชน์’ น่าจะไม่ถูกต้องนัก นี่คือสิ่ง ‘จ าเป็น’ เลยทีเดียว 
เขาได้ความคิดนี้จากการที่เห็นหอยทะเลตัวหนึ่งคลืบคลานช้าๆผ่านหน้าเขาไป 

ก าหนดการเดินทางถูกตั้งใหม่ เขาหวังว่าต่อไปนี้จะไม่มีค าถามเดิมๆมา
กวนใจอีก 

ปีต่อมา... 
ไม่มีใครในอาณาจักรสีครามแปลกใจเลยว่าท าไมเขาจึงยังอยู่ที่นั่น อย่าว่าแต่

ทุกวันนี้ไม่มีใครอีกแล้วที่เรียกเขาว่าลูกปลาน้อยแม้แต่ตัวเขาเองยังลืมไปเลยว่าครั้ง
หนึ่งเคยปราดเปรียว 

ลูกปลาน้อยในเกราะอ่อน เกราะอ่อนในเกราะเหล็ก เกราะเหล็กในเกราะปูน
เกราะปูนในเกราะหิน อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยล่าสุดของเขาคือกระดองเต่าดึกด า
บรรพ์ เขาได้ความคิดอันสุดยอดปลอดภัยนี้ตอนเห็นเต่าตัวหนึ่งซึ่งยืนนิ่งราวอนุสาวรีย์ 

หลังจากใช้ความพยายามยากเย็น ยัดเยียดตัวเองลงในกระดอง ซึ่งหนาและ
หนักที่ไม่เคยขยับเขยื้อนนับแต่ปีแรกเริ่มสร้างโลก ลูกปลาน้อยบอกกับตัวเองอย่าง 
อหังการ์ว่า...เอาล่ะขณะนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว กับค าถามที่เคยครุ่นกังวล ถึงวันนี้
กลายเป็นไร้สาระ 

ขอเพียงวันพรุ่งนี้เท่านั้น เจ้าหญิง 
เธอยังคงรอคอยใช่ไหม... 
พรุ่งนี้ฉันจะออกเดินทาง 
อย่าลืมว่า ฉันคือนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่!! 
   หลายปีต่อมา... 

(บินหลา สันกาลาคีรี, 2553: 91-95) 
 

2.1 วิเคราะห์เรื่องสั้น นักเดินทางผู้ย่ิงใหญ่ 

2.1.1 พิจารณารูปแบบของงานเขียน กลวิธีในการเขียนและการใช้ภาษา                                      

เรื่องสั้น นักเดินทางผู้ย่ิงใหญ่  
เรื่ องสั้ น เรื่ องนี้นับ เป็น เรื่ องสั้ นที่ อ่ านสนุก เสริมจินตนาการ และ

ขณะเดียวกันก็ยังได้มุมมองในการใช้ชีวิต ผู้เขียนถ่ายทอดมุมมองในการใช้ชีวิตที่ต้องเดินทางตามหา
ความฝันของตนเอง และไม่ปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบง าจิตใจจนท าให้ขาดความเป็นตัวของตัวเอง  
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ผู้เขียนน าเสนอด้วยภาษาที่อ่านง่าย กระชับสื่อความหมายได้ชัดเจน แต่ก็มี
การใช้ค าขยายที่น่าสนใจ แสดงให้ผู้อ่านเห็นความลึกลับ พิสดาร น่าค้นหา จากข้อความนี้  

“อาณาจักรสีครามคือแหล่งก าเนิดของลูกปลาน้อย กินอาณาบริเวณกว้าง
ใหญ่ไพศาลมาก มีสิงสาราสัตว์ มีสิ่งละอันพันละน้อย น่าตื่นตา แต่ไกลออกไปจากอาณาจักรแห่งนี้ยัง
มีแว่นแคว้นแดนน้ า กว้ างใหญ่กว่ า  มีสิ งสาหน้าตาแปลกๆ มีสิ่ งละอันพันละหมื่นดื่นดก                                            
มีความหลากหลายที่ไม่มีใครสามารถถ่ายทอดบอกเล่าได้ นอกจากจะได้ไปรู้ไปเห็นด้วยตน” 

ค าเหล่านี้  “สิงสาราสัตว์ สิ่งละอันพันละน้อย แว่นแคว้นแดนน้ ากว้างใหญ่ 
และสิ่งละอันพันละหมื่นดื่นดก” ท าให้เห็นผู้อ่านจินตนาการได้ถึงความอัศจรรย์และความตื่นเต้นที่รอ
การค้นหา 

นอกจากนี้ผู้เขียนใช้การบรรยายและพรรณนาเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพตามได้
ชัด เช่น 

“ลูกปลาน้อยเป็นชายหนุ่มรูปร่างเพรียวสมส่วน เกร็ดเล็กๆสีเงินของเขายาม
โดนแสงแดดทะลุสายน้ าลงมาจะพร่างประกายสวยงาม” 

“ใครที่เคยรู้จักเขาในนามลูกปลาน้อยเริ่มจ าเขาไม่ได้ เพราะเมื่อมองมา 
อาภรณ์ตัวนอกสุดที่เห็นคือเกราะอันแกร่งประหนึ่งซีเมนต์ของฝาหอย ต้องตะโกนเรียกกันนานทีเดียว 
คนข้างในจึงจะโผล่หน้า” 

จากข้อความข้างต้นผู้อ่านจะสามารถจินตนาการเห็นลักษณะภายนอกของ
ลูกปลาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ผู้เขียนใช้บุคลาธิษฐาน ถ่ายทอดความคิดและการกระท าของมนุษย์โดยใช้ 
“ลูกปลา” เป็นผู้ด าเนินเรื่อง ลูกปลามีความฝันอันยิ่งใหญ่แต่ความกลัวในจิตใจก็คอยขัดขวางไม่ให้                                           
ลูกปลาได้ท าตามความฝันนั้น ลูกปลาจึงเป็นตัวแทนความคิดของมนุษย์ที่ไม่กล้าลงมือท าในสิ่งที่
ต้องการ และมักจะมีข้ออ้างให้ตนเองเสมอเช่น ไม่พร้อม ไม่ปลอดภัย เหมือนลูกปลาน้อยที่ต้องคอย
หาเกราะมาคุ้มครองตนชั้นแล้วชั้นเล่าจนขาดความเป็นตัวของตัวเอง  

ทั้งเรื่องเต็มไปด้วยสิ่งที่ผู้ อ่านต้องตีความ และสัญลักษณ์ที่ต้องตีความ                                 
คือค าว่า “เกราะ” เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเรื่อง เกราะในที่นี้มีความหมายถึง ความขลาดกลัวและ                                      
การเลี่ยงหลบ ความกลัวในใจท าให้ลูกปลาเลือกเกราะเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองโดยเริ่มจาก                                      
1)เปลือกกุ้ง 2)กระดองปู 3)เปลือกหอย และ4)กระดองเต่าเห็นได้ว่าสิ่งที่ลูกเต่าเลือกจะมีความหนา
และหนักขึ้น และพฤติกรรมของสัตว์ผู้เป็นเจ้าของเกราะนั้นก็มีความเฉื่อยชาและเชื่องช้าขึ้นตาม                                        
ความหนาและหนักของกระดองนั้น   

ผู้เขียนมีน้ าเสียงต าหนิและประชดประชันพฤติกรรมของเจ้าลูกปลาที่เลือก
จะสวมเกราะชั้นแล้วชั้นเล่า จากลูกปลาปราดเปรียวกลายเป็นลูกปลาในกระดองเต่าดึกด าบรรพ์ที่ยัง
ไม่เคยได้ออกเดินทาง เช่น “ลูกปลาน้อยในเกราะอ่อน เกราะอ่อนในเกราะเหล็ก เกราะเหล็กใน                                     
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เกราะปูนเกราะปูนในเกราะหิน อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยล่าสุดของเขาคือกระดองเต่าดึกด าบรรพ์ 
เขาได้ความคิดอันสุดยอดปลอดภัยนี้ตอนเห็นเต่าตัวหนึ่งซึ่งยืนนิ่งราวอนุสาวรีย์ ” และ “อย่าลืมว่า                         
ฉันคือนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่!!” ด้วยการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ถึงสองครั้งเป็นการย้ าให้ผู้อ่านเข้าใจ
ได้ว่า ลูกปลาไม่ใช่นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่จริงๆ 

มีการใช้ตัวอักษรตัวหนาเพื่อแบ่งให้เห็นพัฒนาการของเรื่อง ดังนี้ 
“ตั้งแต่เกิดมาลูกปลาน้อยไม่เคยมีความฝันอ่ืนใดเลย นอกจาก ฝันที่จะ

เป็นนักเดินทางผู้ย่ิงใหญ่” 

““นี่คือความรอบคอบ” ลูกปลาน้อยพึมพ าขณะมองเงาในกระจก” 

“คราวนี้เสียเวลาไปเกือบหนึ่งสัปดาห์กว่าปูตัวหนึ่งจะงุ่มง่ามผ่านมาบอก
ใบ้ค าเฉลย” 

“เดือนต่อมา...” 

“ปีต่อมา...” 

“หลายปีต่อมา...” 

และท้ายที่สุดผู้เขียนได้ทิ้งเรื่องไว้ให้ผู้อ่านได้คิดต่อว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไร 
ลูกปลาจะได้ออกเดินทางหรือไม่ แต่หากพิจารณาพฤติกรรมของลูกปลาที่ผ่านมา รวมถึงการเชื่อมโยง
เหตุการณ์ท่ีใช้ค าแบบเดียวกัน คือ “เดือนต่อมา...” “ปีต่อมา...” และ “หลายปีต่อมา...” ท าให้เข้าใจ
ได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเกราะเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถท าให้ลูกปลาน้อยมั่นใจพอที่จะออกเดินทาง แต่
กลับเป็นการขังตนเองไว้กับความกลัวที่ไม่รู้จะถอดออกได้เช่นไร การกระท าเช่นนี้เป็นคุณลักษณะที่
ตรงกันข้ามกับชื่อเรื่อง “นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่” ที่ผู้เขียนตั้งไว้โดยมีเจตนาที่จะประชดประชัน 

2.1.2 พิจารณาเนื้อเรื่อง  เรื่องสั้น นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ 
เมื่ออ่านเรื่องสั้น “นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่” จบลงนอกจากความบันเทิงที่ผู้อ่าน

ได้รับแล้วยังได้ข้อคิดที่ผู้เขียนแฝงไว้ คือ ความกล้าหาญเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการผจญภัย และเรียนรู้
กับโลกภายนอก หากขาดความกล้าหาญการเดินทางก็จะเป็นเพียงความใฝ่ฝัน  

ผู้เขียนมีความเคารพในความเป็นตัวของตัวเองสูงและมีทัศนะเปิด พร้อมจะ
เรียนรู้และเผชิญกับทุกสิ่ง คุณสมบัติเหล่านี้ถือเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นในการสร้างความแตกต่างที่มี
คุณค่าให้กับบุคคลและสังคม หากสังคมใดขาดคนกล้าหาญที่จะท าในสิ่งแปลกใหม่ สังคมนั้นย่อมอยู่
กับท่ีไม่เกิดการพัฒนา 

2.1.3 พิจารณาจุดประสงค์ของผู้เขียน เรื่องสั้น นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ 

ผู้เขียนมีจุดประสงค์ในถ่ายทอดมุมมองการใช้ชีวิตในสังคมที่ต้องมีความกล้า
ที่จะเรียนรู้และลงมือท าสิ่งใหม่ๆ   
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2.1.4 พิจารณาประวัติของผู้เขียน เรื่องสั้น นักเดินทางผู้ย่ิงใหญ่ 

เมื่อพิจารณาการใช้ชีวิต การศึกษา และผลงานที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่า                                           
บินหลา สันกาลาคีรี เป็นผู้ที่รักในการเดินทาง มีอิสระทางความคิด เขาเลือกที่จะหยุดเรียนคณะ  
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ือท าตามความฝัน คือการเดินทางเพ่ือเก็บเกี่ยวความรู้และ
ประสบการณ์ ด้วยตระหนักว่าการเดินทางและการเขียนเป็นเรื่องเดียวกัน  นอกจากผลงานการเขียน
สารคดีแล้ว ผลงานประเภทบันเทิงคดีหลายเรื่องของเขาก็สะท้อนตัวตนทั้งในด้านการรักใน                                               
การเดินทาง และความคิดสร้างสรรค์ เช่น ฉันดื่มดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ที่จากไป รอยย่ าที่น าเราไป  
บินทีละหลา และดื่มทะเลสาบอาบทะเลทราย เป็นต้น และเรื่องสั้น นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่ง
ผลงานที่สะท้อนมุมมองว่าการใช้ชีวิตคือการเดินทางเช่นเดียวกัน 

 

สรุป 

การอ่านวิเคราะห์ เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องแยกวิเคราะห์สิ่งที่อ่านเป็นส่วนๆ อย่างใคร่ครวญ  
ซึ่งการพิจารณาออกเป็นส่วนๆ อาจหมายความถึง การอ่านเพ่ือสังเกตในเรื่องการใช้ภาษา  
จุดประสงค์ของผู้เขียน น้ าเสียงหรืออารมณ์ของผู้เขียน รวมถึงสาระและแนวคิดจากเรื่องที่อ่านนั้น  
ผู้อ่านวิเคราะห์ต้องอ่านด้วยความระมัดระวังและควรจะอ่านซ้ าเพ่ือเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วน  
หลักการอ่านวิเคราะห์มีดังนี้ 1)การวิเคราะห์ค า 2)การวิเคราะห์ประโยค 3)การวิเคราะห์ทัศนะ                                        
ของผู้แต่ง และ4)การวิเคราะห์รส ประเด็นที่ใช้ในการอ่านวิเคราะห์มีดังนี้ 1)รูปแบบของงานเขียน 
กลวิธีในการเขียนและการใช้ภาษา 2)พิจารณาเนื้อเรื่อง 3)พิจารณาจุดประสงค์ของผู้เขียน และ                                         
4)พิจารณาประวัติของผู้เขียน ผู้อ่านวิเคราะห์ที่ดีต้องมีความละเอียด รอบคอบ และจ าเป็นต้องฝึกฝน
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความช านาญ 
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ค าถามท้ายบทที่ 3 การอ่านวิเคราะห์ 
 

ตอนที่ 1 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. การอ่านวิเคราะห์หมายถึงอะไร 

2. ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์มีกี่ประเด็น อะไรบ้าง 
3. การพิจารณาจุดประสงคข์องผู้เขียนมีความส าคัญอย่างไร 

4. หากต้องการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลควรพิจารณาจากอะไร 

5. การวิเคราะห์เรื่องสั้นต้องพิจารณาจากส่วนประกอบใดบ้าง 
 

ตอนที่ 2 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาอ่านเรื่องที่ก าหนดให้ แล้ววิเคราะห์เรื่องโดยแยกวิเคราะห์ เป็น 4 ข้อดังนี้ 
1. รูปแบบของงานเขียน กลวิธีในการเขียนและการใช้ภาษา 

2. เนื้อเรื่อง  
3. จุดประสงคข์องผู้เขียน  
4. ประวัติของผู้ เขียน 

หลังจากนั้นท ากิจกรรมกลุ่มย่อย ให้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสม
ของพฤติกรรมตัวละคร และประโยชน์ที่ ได้รับจากการอ่าน(สามารถปรับเปลี่ยนประเด็นใน                                  
การอภิปรายตามความเหมาะสมของบทอ่าน)  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

การอ่านตีความ 

เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
เนื้อหา 

1. ความหมายของการอ่านตีความ 

2. ลักษณะทั่วไปของการตีความ 

3. วิธีการอ่านตีความ 

4. โวหารภาพพจน์ 
5. ข้อปฏิบัติในการอ่านตีความ 

6. ขั้นตอนในการอ่านตีความ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้  

1. บอกความหมาย และลักษณะทั่วไปของการอ่านตีความได้  
2. สรุปวิธีการอ่านตีความได้ 
3. ตีความสัญลักษณ์และข้อความที่อ่านได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในบทที่ 4 การอ่านตีความ มีดังนี้ 
1. ผู้สอนยกตัวอย่างค าที่มีความหมายหลายนัย หลังจากนั้นให้ผู้เรียนยกตัวอย่างค าพร้อมกับ

บอกความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัยของค านั้น คนละ 1 ค า 
2. ผู้สอนยกตัวอย่างบทอ่านให้ผู้เรียนตีความ และถามผู้เรียนว่าการตีความมีประโยชน์อย่างไร 

3. โยงเข้าสู่การเรียนเนื้อหาในบทที่ 4 การอ่านตีความ ผู้สอนบรรยายประกอบสไลด์น าเสนอ
ความรู้ 

4. กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ช่วยกันศึกษาและเขียนสรุปวิธีการอ่านตีความจากเอกสาร
ประกอบการสอน บทที่ 4 เป็นแผนภาพความคิด หลังจากนั้นผู้สอนสุ่มเลือกตัวแทนแต่ละกลุ่มให้
น าเสนอความรู้ 

5. ฝึกการตีความบทอ่านที่ได้รับเป็นกลุ่ม วิเคราะห์จุดประสงค์ ภาษา น้ าเสียง สัญลักษณ์
ประกอบการตีความ เขียนสรุปเนื้อหาสาระส าคัญจากบทอ่าน และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

6. ผู้สอนดึงประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องที่อ่านเพื่อน ามาสู่การวิพากษ์ในห้องเรียน 

7. ท าแบบฝึกการอ่านตีความเป็นรายบุคคล 
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8.  ผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ 

สื่อการเรียนการสอน 

1. สไลด์น าเสนอความรู้ด้วย Microsoft Power Point “บทที่ 4 การอ่านตีความ”  
2. เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาทักษะการอ่าน 

3. บทอ่านเพ่ือการตีความ อาทิ เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ 
4. กระดาษขนาดใหญ่เพ่ือเขียนแผนภาพความคิด และค าตอบของกลุ่ม 

5. ปากกาเมจิกสีต่างๆ 

6. แบบฝึก 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอค าตอบของกลุ่ม 

2. ตรวจชิ้นงาน 

3. ตรวจแบบฝึก 
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 บทที ่4   

การอ่านตีความ 

 

การอ่านสารบางประเภท ผู้อ่านจะเข้าใจเรื่องราวได้ก็ต่อเมื่อท าความเข้าใจความหมายที่
ผู้เขียนไม่ได้สื่อสารตรงๆ โดยเฉพาะสารประเภทบันเทิงคดี ผู้เขียนมักเสนอมุมมองด้วยการใช้ชั้นเชิง
ทางภาษา ผู้อ่านจึงต้องมีความเข้าใจในภาษาที่ดี ผนวกกับประสบการณ์การอ่าน หรือประสบการณ์ชีวิต                              
ก็จะช่วยให้เข้าใจสารได้ดียิ่งขึ้น ดังที่ วัลลภา ศศิวิมล (2541 : 7) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ                           
การตีความไว้ว่า การตีความนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดในการอ่านหนังสือ ไม่ว่าหนังสือจะเป็นวรรณคดี
หรือไม่ วรรณคดีรูปแบบใด เพราะศิลปกรรมคือ การสื่อสาร เราจึงจ าเป็นต้องเข้าใจว่า สารของ                        
ผู้ประกอบศิลปกรรมคืออะไร  

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2556: 4) กล่าวถึงการอ่านตีความว่า การอ่านวรรณกรรมเป็นการอ่าน
ตีความนัยความหมายที่ซ่อนอยู่ระหว่างตัวอักษร ระหว่างประโยค ระหว่างบรรทัด ผู้อ่านต้องเชื่อมโยง
ตัวบทกับบริบททั้งที่อยู่ภายในและภายนอก เชื่อมโยงตัวบทกับขนบวรรณกรรม เชื่อมโยงตัวบทกับ
ประสบการณ์ทางอารมณ์ และความคิดของผู้อ่าน   

การตีความจึงมีความจ าเป็นต่อการท าความเข้าใจสารที่แฝงความหมาย และนับเป็นการอ่าน
ในระดับสูงที่ต้องใช้การฝึกฝน 

 

ความหมายของการอ่านตีความ 

 มีผู้ให้ความหมายของ การอ่านตีความ ไว้ดังนี้ 
 เถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2542: 2-3) กล่าวว่า การอ่านตีความเป็นการอ่านระดับลึก ผู้อ่าน
จะต้องเข้าใจความหมายโดยนัยของค า  และความหมายตามรูปศัพท์ของประโยค จะต้องมี                                
ความพิถีพิถันในการพิจารณาค า วลี และประโยคว่าแต่ละค ามีความหมายอย่างไรได้บ้าง และค านั้นมี
ความหมายอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ตลอดจนต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของค าต่างๆ ในข้อความ
เดียวกัน ซึ่งหมายรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่า “บริบท” ด้วย  

 วัลลภา ศศิวิมล (2541 : 5) ให้ความเห็นว่า การอ่านตีความ หมายถึง การพยามยามท า                                    
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่อง ซึ่งได้แก่ แก่นเรื่อง หรือแนวคิด น้ าเสียงของผู้เขียน                              
ตลอดจนจุดประสงค์อ่ืนๆ ของผู้เขียนที่แอบแฝงอยู่ในงานเขียนนั้นๆ 

ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2553: 151) กล่าวว่า การอ่านตีความ คือ การอ่านที่ต้องใช้ความขบคิด
วินิจฉัย เพ่ือค้นหาความหมายที่แท้จริง จากสารที่แท้จริงที่ผู้เขียนต้องการบอก ดังนั้นเรื่องที่จะต้องใช้
วิธีการอ่านแบบตีความก็คือเรื่องท่ีมีลักษณะซ่อนหรือแฝงความหมายที่แท้จริงไว้ในสารที่ปรากฏ   
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หรืออาจกล่าวได้ว่าความอันปรากฏตามความหมายของค าที่เขียนไว้นั้นไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริง
นั่นเอง โดยทั่วไปเนื้อหาความอันเป็นสารที่แท้จริงมักซ่อนอยู่ในรูปของ สัญลักษณ์(symbol) หรือ 
บุคลาธิษฐาน(personification) หรือบางครั้งอาจซ่อนอยู่ในส านวนโวหารและกลวิธีแต่งท่ีแยบยลอ่ืนๆ 

สนิท ตั้งทวี (2529: 296) กล่าวถึงการอ่านตีความว่า การอ่านตีความส าคัญทีก่ารใช้สติปัญญา
ตีความหมายของค า หรือข้อความทั้งหมดรวมทั้งสิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่ เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า  ผู้ อ่านจะตีความจากสารได้ลึกซึ้ งแค่ไหนเพียงไรนั้น ขึ้นอยู่ กับวัย ประสบการณ์                                          
และความเฉียบแหลมของสติปัญญาของผู้อ่านเป็นประการส าคัญ 

สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 94) ให้ความหมายการอ่านตีความไว้ว่า                                        
การอ่านตีความเป็นการอ่านเพ่ือพิจารณาข้อความหรือเรื่องนั้นๆ มีความหมายที่แท้จริงอย่างไร                                        
และสามารถท่ีจะอธิบายถึงเจตนาและความคิดของผู้เขียนได้อย่างแจ่มแจ้ง 
 สุชาติ พงษ์พานิช (2550: 173) นิยามค าว่าการตีความว่า หมายถึง การค้นหาว่าผู้ส่งสารมี
เจตนาจะสื่ออะไรแก่ผู้รับสารและสื่อด้วยเจตนาใด รวมทั้งการน าเสนอประเด็นความคิดนั้น                                    
และน าเสนอด้วยน้ าเสียงหรือทัศนะใด กล่าวอีกอย่างหนึ่งการตีความก็คือการหาความหมายตรงจาก
ความหมายแฝงนั่นเอง 

กล่าวได้ว่าการอ่านตีความ หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจความหมายที่แท้จริง
จากการท าความเข้าใจสัญลักษณ์ ภาพพจน์ จุดประสงค์ และน้ าเสียงที่ผู้ เขียนต้องการสื่อ                                 
โดยการตีความจะมีความลึกซึ้งเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาและประสบการณ์ของ
ผู้อ่าน 

 

ลักษณะทั่วไปของการอ่านตีความ 

 มีนักวิชาการกล่าวถึงลักษณะของการตีความไว้ดังนี้ 
 วัลภา ศศิวิมล (2541: 86) กล่าวถึงลักษณะของการตีความว่า ในการตีความผู้ตีความ
จะต้องตีความจากประสบการณ์ จินตนาการ และความคิดของตนเอง โดยเชื่อมโยงกับหลักฐานที่
ปรากฏในเรื่องที่จะตีความ ด้วยความสุจริตใจและมีใจเป็นกลาง สอดคล้องกับ ศศิธร ธัญลักษณานันท์, 
พนิตนันท์ บุญพามี, จินตนา ด้วงแพง และแจ่มจันทร์ สุวรรณรงค์ (2542: 184-185) ที่กล่าวถึง                                             
การตีความว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่ละคนย่อมตีความสิ่งต่างๆ ไปตามประสบการณ์และ
สมรรถภาพเชิงนึกคิดของตน อนึ่ง เพศ วัย ระดับการศึกษา ครอบครัว และอ่ืนๆ ต่างก็เป็นพ้ืนฐานให้
แต่ละคนตีความแตกต่างกัน ในการตีความนั้น ผู้ตีความไม่ต้องวิตกว่า ตนจะตีความตรงกับผู้อ่ืนหรือ
ตรงตามเจตนาของผู้เขียนหรือไม่ หน้าที่ของผู้ตีความคือ ตีความให้กว้างขวาง ลึกซึ้ ง สมเหตุสมผล 
หมดจด ตีความด้วยความสุจริตใจ  ไม่ตีความด้วยอคติหรือมุ่งให้เกิดผลร้ายต่อผู้เขียนหรือผู้อ่ืน และ
ควรระลึกอยู่เสมอว่าไม่ว่างานเขียนชิ้นนั้นๆ จะกล่าวถึงสิ่งใดก็ตาม แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่อง
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เกี่ยวกับพฤติกรรมแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งของมนุษย์ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะผู้เขียนเป็นมนุษย์ย่อมต้องการ
น าเสนอเรื่องราวของมนุษย์ไปสู่ผู้อ่านซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกัน 

 ดังนั้นสรุปว่า การอ่านตีความมีลักษณะทั่วไป คือ เป็นการท าความเข้าใจสารที่มี
ความหมายซับซ้อนด้วยการอ่าน ความเข้าใจของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันเพราะพ้ืนฐานความรู้
และประสบการณ์ แต่อย่างไรก็ตามแม้ผู้ อ่านจะตีความไม่ตรงกันก็ไม่ใช่สิ่ งที่จะกล่าวได้ว่าผิด                                
หากการตีความนั้นมีความเชื่อมโยงกับหลักฐานที่ปรากฏในเรื่อง มีความสมเหตุสมผลและมี                                 
ความจริงใจไม่ใช้อคติในการตีความ 

 

วิธีการอ่านตีความ 

 ผกาศรี เย็นบุตร (2542: 183-200) กล่าวถึงวิธีการตีความสรุปได้ดังนี้ 
 1. ผู้อ่านต้องอ่านเรื่องให้ละเอียดแล้วพยายามจับประเด็นส าคัญของเรื่องให้ได้ว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร 
 2. ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจความหมายของค า วลี ประโยค สัญลักษณ์ และบริบท 

     2.1 ความหมาย แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ  
   2.1.1 ความหมายกักตุน หมายถึง ความหมายของค าที่ผู้ อ่านมีอยู่ก่อนแล้ว                                   
แล้วน ามาตีความในสิ่งที่อ่าน ซึ่งบางครั้งอาจไม่ตรงกับเจตนาของผู้เขียน เช่น “ฝน”  มีความหมาย
กักตุน หมายถึง ความเยือกเย็น ความชุ่มชื่น แต่ผู้เขียนต้องการให้ฝนหมายถึง ความกรุณาปราณี                                   
ก็ได้ ดังนั้นเพ่ือกันความผิดพลาดในการตีความผู้อ่านต้องพิจารณาบริบท และสังเกตการใช้ค าของ
ผู้เขียนคนเดียวกันในงานชิ้นอื่นๆ   

2.1.2  ความหมายหลายนัย หมายถึง ความหมายหลายอย่าง แล้วแต่การเลือก
ความหมายของผู้ อ่าน ความหมายหลายนัยอาจจะเป็น ทั้งความขัดแย้งและความกลมกลืนใน
ขณะเดียวกันก็ได้ เช่น “น้ าตา” หมายถึง ความเสียใจ คับแค้นใจ ความขัดใจ น้อยเนื้อต่ าใจ                                   
แต่อาจหมายถึง ความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจก็ได้  จึงเป็นหน้าที่ของผู้อ่านที่จะพิจารณาค าที่มี
ความหมายให้เข้ากับเนื้อความท่ีอ่าน   

2.1.3 ความหมายนัยประหวัด หมายถึง การมีจิตประหวัดนึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ปรากฏในงานเขียน เช่น ค าว่า “อีสาน” ท าให้ประหวัดถึงความแห้งแล้ง                             
อดอยาก บางครั้งผู้อ่านอาจมี นัยประหวัดผิดเจตนาของผู้เขียน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัย ประสบการณ์ และ
ความสามารถของผู้อ่าน 

2.2 ความเข้าใจสัญลักษณ์ 

 สัญลักษณ์ หมายถึง สิ่งที่เรียกขึ้นเพ่ือกล่าวแทนอีกสิ่งหนึ่ง เป็นการชี้น าให้คิด                                
ให้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้เขียนต้องการให้หมายถึงนั้นคืออะไร เช่น “แก้ว” หมายถึง สิ่งดีงาม สิ่งมีค่า  
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“ดอกบัว” หมายถึง ทรวงอก “กา” หมายถึง ความต่ าศักดิ์  เป็นต้น สัญลักษณ์ แบ่งได้                                              
2 ประเภท คือ สัญลักษณ์ตามแบบแผน และสัญลักษณ์ส่วนตัว 

 2.2.1 สัญลักษณ์ตามแบบแผน หมายถึง สัญลักษณ์ท่ีผู้เขียนส่วนใหญ่ใช้แทนสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ งในลักษณะซ้ าๆ จนเป็นที่ เข้าใจโดยทั่วไป เช่น “พระอาทิตย์ตก” เป็นสัญลักษณ์ของ                             
ความตาย ความอับเฉา การเสียชื่อเสียง ในวรรณคดีไทยมักพบการใช้สัญลักษณ์ในบทอัศจรรย์                                    
เพ่ือแสดงอาการหรือความรู้สึกทางเพศ เช่น คลื่น ลม ฝนตก ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว ไฟดับ ส าเภาเอียง                                      
เป็นต้น 

ชอุ่ม วิบูลย์ศรี (อ้างถึงใน ชวน เพชรแก้ว,  2520 : 24-27)  ได้จ าแนก
สัญลักษณ์เป็นหมวดหมู่มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1.1 สัญลักษณ์เก่ียวกับสี 
สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์, ความไร้เดียงสา 
สีแดง หมายถึง  ความเข้มแข็ง, เลือด 

สีชมพู หมายถึง  ความรัก, ความสุข, ความสดชื่น 

สีด า หมายถึง  ความเศร้า, ความตาย 

สีเขียว หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ 
2.2.1.2 สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับต้นไม้ (ดอก ใบ และผล) 

ดาวเรือง หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง 
หญ้าแพรก  หมายถึง ความงอกงามทางความรู้ 
ลั่นทม หมายถึง  ความทุกข์, ความตาย 

บานไม่รู้โรย  หมายถึง มั่นคง, ยั่งยืน, สวยไม่สร่าง 
พุทธรักษา  หมายถึง พระพุทธคุ้มครอง 
กุหลาบ หมายถึง  ความรัก, ความสุขสดชื่น 

มะลิ หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 
จ าปา หมายถึง  ไปแล้วไปลับ 

2.2.1.3 สัญลักษณ์เก่ียวกับสัตว์ 
ผึ้ง, มด หมายถึง  ความขยันขันแข็ง 
เต่า หมายถึง  ความงุ่มง่าม, ความโง่ 
สุนัขจิ้งจอก หมายถึง ความเจ้าเล่ห์, ฉลาดแกมโกง 
สิงโต, สิงห์ หมายถึง ผู้มีอ านาจ 

กา หมายถึง  ความชั่วร้าย, ความต่ าช้า 
นกขมิ้น หมายถึง  การเร่ร่อนพเนจร 
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2.2.1.4 สัญลักษณ์เก่ียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ฝน หมายถึง  ความสุขสดชื่น, ความชุ่มฉ่ า,  
    ความเมตตากรุณา 
สายรุ้ง หมายถึง  ความหวัง, ความงาม, ความรุ่งโรจน์ 
หมอก, เมฆ หมายถึง ความเศร้า, อุปสรรค 

ทะเล หมายถึง  ความอ้างว้าง, ความว้าเหว่ 
พายุ หมายถึง  ความโหดร้าย, อารมณ์ร้าย 

2.2.1.5 สัญลักษณ์เก่ียวกับแร่ธาตุ 
เพชร หมายถึง  หญิงสาวที่ดีพร้อมทั้งรูปสมบัติ 
    และคุณสมบัติ 
เงนิ, ทอง หมายถึง  ความมั่งค่ัง, ความร่ ารวย,  
    ความเรืองรอง 
เหล็ก หมายถึง  ความเข้มแข็ง, มั่นคง, หนักแน่น 

ทับทิม หมายถึง  หญิงที่ดีงาม 

2.2.1.6 สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับสิ่งของ 
ระฆัง หมายถึง  ความมีเกียรติ, ชื่อเสียง 
เตารีด หมายถึง  การขูดรีด 

ผ้าเช็ดหน้า หมายถึง ความเศร้า 
มีด หมายถึง  การกรีดเฉือน, ท าให้เจ็บปวด 

ร่ม หมายถึง  ความร่มเย็น 

2.2.1.7 สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับเวลา 
รุ่งอรุณ หมายถึง  การเริ่มต้น 

กลางวัน หมายถึง  ความแจ่มใส, ความรุ่งโรจน์ 
กลางคืน หมายถึง  ความเศร้าหมอง 
พลบค่ า หมายถึง  เริ่มเข้าสู่ภาวะแห่งความทุกข์ 

2.2.1.8 สัญลักษณ์เก่ียวกับส่วนประกอบของร่างกาย 

แขนขวา หมายถึง  ผู้เป็นก าลังส าคัญ 

หู, ตา หมายถึง  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
หัว หมายถึง  ความฉลาด 

ท้อง หมายถึง  ความหิว, การกินอยู่ 
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2.2.1.9 สัญลักษณ์เก่ียวกับตัวละครในวรรณคดี 
เจ้าเงาะ หมายถึง  คนรูปไม่งามแต่น้ าใจดี 
นางสีดา หมายถึง  ความงาม, ความจงรักภักดี 
ทศกัณฐ์ หมายถึง  ความเลวร้าย 

พระราม หมายถึง  ตัวแทนแห่งความดี 
2.2.1.10 สัญลักษณ์ที่ใช้ในวรรณคดีตั้งแต่สมัยอยุธยา 

นอกจากสัญลักษณ์ในวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ชวน เพชรแก้ว 
(2520: 22-23) ก็ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ในวรรณคดีตั้งแต่สมัยอยุธยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

แสงจันทร์  หมายถึง   ความนวลเนียน 

ดอกบัว   หมายถึง   ความงามผ่องใส  มักใช้เปรียบกับ 

    หญิงงาม 

แก้ว   หมายถึง   ความดี  ความงาม  ความวิเศษ 

ทอง   หมายถึง   ความเรืองรอง  ผุดผาด  มีค่า 
พระอินทร์  เป็นตัวแทน ความเป็นธรรม  ผู้ที่อยู่ในธรรม   
    พระอินทร์จะคอยช่วยเหลือทะนุบ ารุง 
ยักษ์หรืออสูร  เป็นตัวแทน คนพาล 

หงส์   หมายถึง   คนมีสกุลสูง   
กา   หมายถึง   คนมีสกุลต่ า  

 2.2.2 สัญลักษณ์ส่วนตัว หมายถึง สัญลักษณ์ที่ผู้เขียนสมมติขึ้นแทนสิ่งที่ต้องการ
บอก ใช้เป็นของส่วนตัวไม่แพร่หลาย ผู้อ่านต้องอาศัยบริบทช่วยตีความ หรืออ่านงานเขียนของ                          
นักเขียนผู้นั้นในงานชิ้นอื่นๆ ก็จะช่วยให้ทราบแนวทางในการตีความ เช่น  

 กากีกรโอบอุ้ม  พญาครุฑ 

ฝูงใหญ่หลายแสนสุด  ชื่นซึ้ง 
กากีขี่เทานุส   เร็วเบ่ง 
บ่อนวิมานน้ าผึ้ง   เสี่ยเพ้อบริการ 

 พญาครุฑยุดกากี  สู่ฉิมพลีบาร์ป่างิ้ว 

กากีถูกครุฑหิ้ว   ลิ่วลอยฟ้าฝ่าชั่วดี 
 บินกินป่ามหาสมุทร โฉบฉุดของหนีภาษี 
ส่งซ่องของกาก ี   เป็นเศรษฐีเพลินเงินทอง 
 มอร์ฟีนตีนหิมพานต์ เหิมหาญโฉบไปค้าขาย 

ก าไรหลากมากมาย  ฝากไว้ธนาคารอัตตาฯ 
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 พญานาคเสี่ยร้อยล้าน เลื้อยเพ่นพ่านคลานเข้าหา 
ถวายฝูงครุฑมหึมา  กากีร่าร่วมวงกิน 

 ใครใครไม่สวามิภักดิ์ ทักโป้งเดียวแล้วแด่วดิ้น 

กฎหมาชราจมดิน  ไร้มลทินกินเมืองไทยฯ 

     (อังคาร กัลป์ยาณพงศ์, 2550: 67-69) 
 

บทประพันธ์ข้างต้นเป็นผลงานของ อังคาร กัลป์ยาณพงศ์ ได้ใช้ กากี พญาครุฑ และ
พญานาค เป็นสัญลักษณ์ส่วนตัวแทนผู้มีอิทธิพลในสังคมที่ร่วมมือกันหาผลประโยชน์เข้าตนเองด้วย
วิธีการที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้าประเวณี การยักยอกที่หลวง การหนีภาษี และการค้ายาเสพติด                             
เป็นต้น 

2.3 ความเข้าใจบริบท บริบท หมายถึง ค าหรือข้อความที่แวดล้อมค าที่ผู้อ่านไม่เข้าใจ
ความหมาย เพราะโดยทั่วไปแล้วค าจะมีความหมายไม่แน่นอน ถ้ามีค าอ่ืนๆ วลี ประโยค หรือ                                       
ย่อหน้ามาแวดล้อมจะท าให้ความหมายชัดเจนขึ้น เช่น ค าว่า “เขา” มีได้หลายความหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับบริบท ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 เขาเป็นนักเรียน  หมายถึง  สรรพนามบุรุษท่ี 3 

 เขากวางกิ่งนี้งามมาก หมายถึง  เขาสัตว์ 
 เขาลูกนั้นสูงเหลือเกิน หมายถึง  ภูเขา   

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า บริบทแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ บริบททาง
ภาษา หมายถึง ข้อความที่อยู่แวดล้อมถ้อยค าทั้งที่ทราบความหมายและไม่ทราบความหมาย บริบท
จะท าให้เข้าใจความหมายของค า หรือข้อความได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังที่ยกตัวอย่างค าว่า “เขา” และ
ประเภทที่ 2 คือ บริบททางสังคม หมายถึง เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่
กับภาษา ผู้อ่านต้องทราบเหตุการณ์ในระยะเวลาที่ผู้เขียนเขียนหนังสือจึงจะตีความงานเขียนนั้นได้ 
เช่น เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การเมือง เป็นต้น เช่นตัวอย่างบทประพันธ์จากนาฏกรรมบนลาน
กว้าง ต่อไปนี้ 

 ไม่มีใครไม่เคยไม่ผิดพลาด  ไม่มีใครไม่เคยขลาดมาแต่ต้น 

เมื่อมีเมฆย่อมมีความมืดมน  หลังพายุผ่านพ้นจึงสร่างซา 

 แต่เธอที่หาญท้าสู้พายุ  ด้วยใจมุมุ่งม่ันโหมฟันฝ่า 

ประสานใจ,ประสานตน,ประสานตา ก็รู้ว่าเธอจะชนะมัน 

            (คมทวน คันธนู, 2549: 12) 
 

จากบทประพันธ์ข้างต้น ผู้อ่านที่ไม่เคยทราบหรือศึกษาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
การเมืองของไทยช่วง 14 ตุลาคม 2516 ก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อ แต่หาก
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เข้าใจสถานการณ์ในเวลานั้น และรู้จักประวัติและผลงานของผู้เขียน ก็จะช่วยให้ตีความเรื่องราวที่
ผู้เขียนต้องการสื่อและเข้าใจได้ว่า สิ่งที่ผู้เขียนต้องการให้ร่วมกันต่อสู้ก็คือความไม่เป็นธรรมและการใช้
อ านาจเผด็จการจากผู้น าทางการเมืองในยุคนั้น ด้วยพลังบริสุทธิ์ของประชาชน  

3. ผู้อ่านต้องแปลเจตนาหรือจุดประสงค์ของผู้เขียนออกมาให้ได้ เจตนาของผู้เขียนบางที่ก็
พบได้ง่าย บางทีผู้เขียนก็ใช้กลวิธีในการเขียนซ่อนเร้น ผู้อ่านจึงต้องแปลและเลือกความหมายให้ตรง
กับเจตนา บางครั้งผู้อ่านจะต้องพิจารณาน้ าเสียง ที่ปรากฏในงานเขียนด้วย 

   น  าเสียง หมายถึง หางเสียง ท่าที อารมณ์ ความรู้สึก เจตนาของผู้เขียน ด้วยการอ่าน
อย่างละเอียด ทุกค า ทุกประโยค สังเกตถ้อยค าที่ใช้ น้ าเสียงอาจพบได้หลายลักษณะ เช่น น้ าเสียง
ประชดประชัน น้ าเสียงโกรธเกรี้ยว น้ าเสียงถากถาง น้ าเสียงรื่นเริง น้ าเสียงเคร่งเครียด เป็นต้น                                      
ซึ่งการพยายามท าความเข้าใจความหมายที่เป็นเงื่อนง า ที่แปลจากภาษาอังกฤษว่า ความหมาย
ระหว่างบรรทัด 

 ตัวอย่างน  าเสียงถากถาง 
 “เออหนอ...เงินนี่มันสามารถซื้อเกียรติยศ ซื้อชื่อเสียงของคนบางคน

ได้ด้วยสีกากีที่มีสามขีดสี่ขีดบนบ่าอย่างน่าเกรงขามนั้น แท้จริงก็เป็นสิ่งล่อลวงให้เรา
กราบไหว้ต่อท่วงท่าอันงามสง่าของผู้สวมใส่  เป็นสิ่งล่อลวงสิ่งหนึ่งในหลายสิ่ง                                       
มันเป็นมายาที่เสแสร้ง ค าว่าเกียรติ ศักดิ์ศรี ก าลังแห้งขอดลงไปทุกที” 

      (ถวัลย์ มาศจรัส, 2544: 121) 
 

ข้อความข้างต้นน ามาจากเรื่องสั้น “พระเจ้าองค์ใหม่” ผู้เขียนได้ถ่ายทอดน้ าเสียง  
ถากถางแสดงความไม่พอใจ ต่อการสอบบรรจุข้าราชการ เพราะมีการทุจริตในกระบวนการสอบด้วย 
การติดสินบนเจ้าพนักงานเพ่ือให้ตนเองสามารถสอบบรรจุได้ 

ตัวอย่างน  าเสียงไม่พอใจและต่อว่า 

“เหตุการณ์นองเลือดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริเวณใกล้เคียงผ่าน
การลงมือประหัตประหารนักศึกษาประชาชนเหี้ยมเกรียม โหดร้าย จับกุม กระท า    
การทารุณไปสู่การยึดอ านาจและประกาศกฎอัยการศึก โดยคณะปฏิรูปการปกครอง  
คืนสู่ยุคเผด็จการอีกหน” 

      (ศิลา โคมฉาย, 2546: 15) 
 

ข้อความข้างต้นเป็นผลงานการเขียนของศิลา โคมฉาย จากเรื่อง “ปฏิวัติเบาๆ”                          
ซึ่งแสดงทัศนะเกี่ยวกับเหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519 ผู้เขียนมีน้ าเสียงไม่พอใจและต่อว่า                      
คณะปฏิรูปการปกครองที่ใช้ก าลงทหารท าร้ายนักศึกษา ประชาชนที่มีความคิดเห็นต่างอย่างโหดร้าย
ทารุณ 
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4. ผู้เขียนต้องตีความตามรูปแบบและธรรมเนียมนิยมในการเขียน  หมายถึง งานเขียน                                      
แต่ละประเภทจะมีรูปแบบและธรรมเนียมนิยมของการเขียนแตกต่างกันไป เช่น การตีความนวนิยาย
จะต้องพิจารณากลวิธีในการแต่ง พิจารณาสารจากองค์ประกอบต่างๆ ของนวนิยาย บางครั้งต้อง
พิจารณาระยะเวลาของงานเขียน เช่น วรรณคดีไทยบางสมัย พระเอกจะมีรูปร่างอ้อนแอ้น และร้องไห้
เก่ง ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องอาศัยความรู้ทางประวัติศาสตร์จึงจะอ่านได้เข้าใจ 

5. สามารถแยกงานเขียนส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงออกจากส่วนที่เป็นข้อคิดเห็น และ
ความรู้สึก จะท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเจตนาที่แท้จริงและบอกสาระของงานเขียนนั้นๆ ได้                          
สุชาติ พงษ์พานิช (2550: 182) กล่าวว่า การรู้ว่าส่วนใดคือความคิดเห็นของผู้เขียนจะช่วยให้มองเห็น
ตัวตนของผู้เขียนในแง่ต่างๆ เช่น เห็นว่าผู้เขียนมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับคนกลุ่มใดเป็นพรรคพวก
ใคร มีแนวความคิดใดหรือมีทฤษฎีใดเป็นพ้ืนฐานของความคิดนี้ หรือเป็นความคิดที่มุ่งประโยชน์ส่วน
ตน หรือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  

6. สามารถเขียนสรุปหรืออธิบายขยายความ หรือเรียบเรียงใหม่ให้ตรงกับเจตนาของ
ผู้เขียน โดยอาศัยพื้นความรู้ ความสนใจ ประสบการณ์ วัย และสติปัญญา 

  

โวหารภาพพจน์  
 ความเข้าใจเรื่องโวหารภาพพจน์มีผลต่อการตีความ เพราะผู้เขียนอาจกล่าวถึงสิ่งหนึ่งโดยใช้
การอุปมา อุปลักษณ์ หรือโวหารอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการให้ภาพและอารมณ์ที่ชัดเจน วิเชียร เกษประทุม 
(2550: 27-29) ได้กล่าวถึงการใช้โวหารภาพพจน์ไว้ 8 ประเภท คือ อุปลักษณ์ อุปมา อธิพจน์                               
ปฏิพาคพจน์ ปฏิรูปพจน์ ปฏิปุจฉา นามนัย และบุคลาธิษฐาน อธิบายไว้ดังนี้ 

1. อุปลักษณ์ เป็นการเปรียบเทียบ โดยเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ค าที่ ใช้เปรียบ ได้แก่ 
เป็น คือ เท่า เรียกให้เข้าใจง่ายว่า “การเปรียบเป็น” เช่น 

“โฉมเอยโฉมเฉิด   เอนหลังบ้างเถิดจวนจะรุ่ง 
  เสียแรงพ่ีรักเจ้าเท่ากระบุง   จะไปนั่งทนยุงอยู่ท าไม” 

  (พระมหามนตรี(ทรัพย์), 2555: 26) 
 

หรือบางครั้งการใช้อุปลักษณ์ก็ไม่จ าเป็นต้องมีค าที่ใช้ในการเปรียบ เช่นค าว่า เป็น คือ                                  
เท่า เสมอไป เช่นบทประพันธ์จากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่ นางแก้วกิริยากล่าวกับขุนแผน                                
ตอนที่ขุนแผนลอบเข้าห้องนาง จึงมบีทตัดพ้อว่า ตนเองเป็นคนต่ าต้อย มิอาจเปรียบกับนางวันทองได้ 

“เต่าเตี้ยดอกอย่าต่อให้ตีนสูง มิใช่ยูงจะมาย้อมไม่เห็นขัน 

หิ่งห้อยหรือจะแข่งแสงพระจันทร์  อย่าปั้นน้ าให้หลงตะลึงเงา 

ข้าทาสีดอกมิใช่เจ้าวันทอง  ดูแต่ห้องน้อยนอนเถิดนะเจ้า 

มิใช่ที่ประสงค์อย่าหลงเดา   ข้าเจ้าลูกท่านสุโขทัย” 

 (กรมศิลปากร, 2513: 372) 
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2. อุปมา เป็นการกล่าวเปรียบเทียบ โดยใช้ค าเปรียบประเภท เหมือน คล้าย ดุจ ดุจดัง                                    
ดัง ประหนึ่ง พ่าง เพียง กล เฉก ราวกับ ฯลฯ อุปมามีชื่อเรียกให้เข้าใจง่ายว่า “การเปรียบเหมือน” 
เช่น 

“เดือนตกไปแล้ว ดาวแข่งแสงขาว ยิบๆยับๆเหมือนเกล็ดแก้วอันสอดสร้อย
ร้อยปักอยู่เต็มผ้าด าผืนใหญ่ วูบวาบวิบวับส่องแสง ใหญ่แลน้อย ใกล้แลไกล บางดวง
แสงหนาวดูเย็นนิ่ง บางดวงกระพริบพร่างพร้อย ดั่งดวงใหญ่น้อยยิ้มหยอกเอินกัน บาง
ดวงสุกขาวเหมือนตาสาวน้อยลอบแลบ่าวหนุ่มอยู่หลังแม่ บางดวงก็เก่าหม่นเหมือน
ถ่านไฟหมกเถ้า ก็มีพร้อมแล้ว” 

(มาลา ค าจันทร์, 2555: 11) 
 

“ครั้นเสียงมอเตอร์ไซค์ดังบาดตรอกชุมชนแออัดเหมือนเอาแท่งเหล็กขูด
สังกะสีลากผ่านออกไปไกลโพ้น” 

(อุทิศ เหมะมูล, 2556: 129) 
 

ความโลภเหมือนแม่น้ าที่ไม่เคยเต็มฝั่ง พร่องอยู่เป็นนิจเหมือนตุ่มที่รั่วซึมจาก
ข้างล่าง 

(ว.วชิรเมธี, 2556: 8) 
 

3. อธิพจน์  คือการพูดเกินความจริง เช่น การใช้อธิพจน์จากเรื่องสั้น เขียดขาค า 
“แดดกล้าเริงแรง  เหมือนจงใจจะแผดเผาทุกชีวิต บนทุ่งกว้างให้มอดไหม้จน

สิ้นซาก” 

 (ลาวค าหอม, 2552: 61) 
 

  “เพลาห้าหึ่งห้าทุ่ม  คือเพลิงรุมสุมกลางใจ 

ร้อนเรียมเทียมร้อนไฟ    อีกหนามรุมกลุ้มเสียบทรวง” 

 (ธรรมธิเบศร, 2552: 45) 
 

4. ปฏิภาคพจน์ คือการใช้ถ้อยค าที่มีความหมายขัดแย้งกัน เช่น รักจริงๆ ให้ดิ้นตาย ไปลง
สวรรค์ขุมไหน สวยโหด ไม่หล่อแต่เร้าใจ 

“อยู่ปราสาทเสาคอดยอดด้วน ก าแพงแก้วแล้วล้วนด้วยเรียวหนาม 

มีทหารหอนเห่าเฝ้าโมงยาม  คอยปราบปรามปัจจามิตรที่คิดร้าย” 

    (พระมหามนตรี (ทรัพย์), 2555: 7) 
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5. ปฏิรูปพจน์ คือ การกล่าวอ้างสิ่งอื่นหรือการกล่าวถึงเรื่องอ่ืนนอกเรื่องที่เขียน (บุญเหลือ 
ใจมโน, 2549: 37) เช่น 

“พันเนตรภูวนาถตั้ง ตาระวัง ใดฮา 

พักตร์สี่แปดโสตฟัง  อ่ืนอื้อ 

กฤษณนิทรเลอหลัง  นาคหลับ ฤๅพ่อ 

สองพิโยคร่ ารื้อ  เทพท้าวท าเมิน” 

       (นรินทรธิเบศร(อิน), 2550: 31) 
 

จากบทประพันธ์ข้างต้นกวีพูดถึงความเศร้าใจที่ต้องจากนางและกล่าวอ้างถึงเทพเจ้า คือ 
พระอินทร์ พระพรหม และพระนารายณ์ ว่าท าเมินเฉยไม่สนใจในความทุกข์ที่ตนได้รับอยู่ 

6. ปฏิปุจฉา คือการใช้ค าถามโดยไม่ต้องการค าตอบ เช่น 

“พิรี้พิไร ร่ าไรอยู่ไยเล่า  กับรอยเท้ารอยเก่าท่ีก้าวผ่าน 

 กับบาดแผล เพียงแค่แผลวันวาน เมื่อวันนี้มีงานฉลองบุญ” 

และ 

“ไหนจะหนัง ไหนยังจะหมอล า ไหนจะแสงสว่างล้ ากระพริบสมัย 

 ไหนจะเสียง ขยายเสียงกังวานไกล ทั้งชิงช้าสวรรค์สมัยและสอยดาว” 

       (ไพวรินทร์ ขาวงาม, 2552: 167) 
 

7. นามนัย คือการใช้ค าหรือวลีซึ่งบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง  
คล้ายๆสัญลักษณ์ แต่ต่างกันตรงที่ นามนัยนั้นจะดึงเอาลักษณะบางส่วนของสิ่งหนึ่งมากล่าวให้
หมายถึงส่วนทั้งหมด เช่น 

5.1  ชีวิตรักต้องพังลงเพราะมือที่สาม 

มือที่สาม หมายถึง ผู้ก่อให้เกิดความเดือนร้อน 

5.2  เลื่อยขาเก้าอี นายกฯ 

เก้ า อ้ี  หมายถึ ง  ต าแหน่ง  ข้อความในที่นี้ จึ งหมายถึ งการแย่งชิ งต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี 

5.3  ฉันไปเที่ยวเมืองบั งไฟพญานาค 

เมืองบั้งไฟพญานาค หมายถึง เมืองหนองคายลักษณะเดียวกับเมื่อพูดถึง เมืองย่าโม
(จังหวัดนครราชสีมา) และเมืองโอ่ง(จังหวัดราชบุรี)  

8. บุคลาธิษฐาน ใช้สิ่งที่ไม่มีชีวิต แสดงพฤติกรรมเหมือนสิ่งมีชีวิต หรือให้อมนุษย์แสดง
พฤติกรรมเหมือนมนุษย์ เช่น   
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“ทันทีที่สรุปได้ดังนั้น ลูกปลาน้อยก็วิ่งเต้นจนสามารถหาเปลือกกุ้งขนาดสม
ส่วนกับตัวมาจนได้ เขาลองสวมแล้วส่องกระจกดู  น้ าหนักของเสื้อเกราะแทบจะ                                                  
ไม่เป็นภาระเพ่ิมแต่อย่างไรเลย นอกจากจะไม่ลดทอนความปราดเปรียวแล้วยังเสริม
ความสง่าให้อีกด้วย ส าคัญกว่านั้นคือการให้ความมั่นใจ” 

      (บินหลา สันกาลาคีรี, 2553: 93)  
 

“ในยามที่ไกลกันช้อนก็ใช้ชีวิตของมันไปตามปกติ คงมีบ้างที่มันคิดถึงส้อม 
“ถ้ามีส้อมเราคงท าอะไรได้ถนัดถนี่กว่านี้” แต่ถึงไม่มีก็ไม่เป็นไร ไม่ใช่ไม่ง้อ แต่ก็
สามารถอยู่เดี่ยวๆ ตัวคนเดียวได้โดยไม่เปลี่ยวเหงา” 

 (นิ้วกลม, 2554: 177) 
 

ข้อปฏิบัติในการอ่านตีความ 

 สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 95) ได้ให้แนวทางอันเป็นข้อปฏิบัติ                                 
ในการอ่านตีความไว้ 6 ข้อ คือ   

1. อ่านเรื่องให้ละเอียดแล้วพยายามจับประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้ 
2. ขณะอ่านต้องคิดหาเหตุผลใคร่ครวญอย่างรอบคอบ แล้วประมวลว่าข้อความนั้นๆ                                   

มีความหมายถึงสิ่งใด 

3. พยายามท าความเข้าใจกับถ้อยค าบางค าที่เห็นว่ามีนัยส าคัญ รวมทั้งบริบทเพ่ือก าหนด
ความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. การเรียบเรียงถ้อยค าที่ได้จากการตีความจะต้องมีความหมายชัดเจน 

5. พึงระลึกว่าการตีความไม่ใช่การถอดค าประพันธ์ ฉะนั้นเมื่ออ่านแล้วจะต้องเก็บความคิด
อันเป็นสาระส าคัญให้ได้ 

6. หลังจากตีความแล้ว ผู้อ่านอาจจะต้องอ่านซ้ าเพ่ือตรวจดูความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ได้
จากบทอ่าน 

 

ขั นตอนในการอ่านตีความ 

การอ่านตีความต้องพิจารณาตีความตามขั้นตอนสามขั้นดังนี้ (เถกิง พันธุ์เถกิงอมร , 2542: 

91) 
ขั้นตอนที่ 1  ท าความเข้าใจศัพท์ ส านวนในข้อความเสียก่อน 

ขั้นตอนที่ 2  จับใจความและถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยค า ส านวนของผู้อ่านให้ผู้อ่ืนสามารถ
เข้าใจได้ครบถ้วนและตรงตามสารเดิม 
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ขั้นตอนที่ 3  ตีความ เป็นขั้นที่ผู้อ่านต้องเข้าใจเรื่องราวและมองเห็นสิ่งต่อไปนี้ได้ดังนี้                                  
1)จับเจตนาของผู้เขียนได้ 2)จับน้ าเสียงหรือท่าทีของผู้เขียนได้ 3)ตีความเนื้อหาได้ โดยสามารถเรียบ
เรียงให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ตรงกัน และ4)อธิบายขยายความได้ โดยพิจารณาหาเหตุผลให้รอบคอบ น ามา
ประมวลเข้ากับความคิดของตนเอง พิจารณาว่าข้อความนั้นๆ จะเก่ียวข้องกับเรื่องใดบ้าง 

  

ตัวอย่างการอ่านตีความ 

1. สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา ตอน กุญแจ 

“เราเองก็เช่นกันนี่นา ถ้ามีสิ่งส าคัญที่อยากเก็บไว้ให้พ้นสายตาผู้คนก็ล็อกเก็บ
มันเอาไว้ได้ ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยทุกสิ่งให้ทุกคนรู้ กระทั่งคนที่เรามอบกุญแจห้องให้
เขาไป ก็อาจมีลิ้นชักบางลิ้นชักที่เราอยากล็อกเอาไว้บ้างเหมือนกัน  คนเราน่าจะมีสัก
พ้ืนที่หนึ่งซึ่งเราถือกุญแจไว้เพียงผู้เดียว” 

 (นิ้วกลม, 2554: 51) 
 

 เป็นการเปรียบเทียบจิตใจของคนว่า ควรจะมีความเป็นส่วนตัว ในเรื่องที่เราไม่ต้องการ
เปิดเผย เช่นเดียวกับการที่เอากุญแจล็อกลิ้นชักไว้ไม่ให้ใครเปิด 

 

2. “วงร้าวในเงาน  า ‘รอยวารี’”  
ในคอลัมภ์นวนิยายต่างมุมมอง จากวารสารสกุลไทย 

“ความสัมพันธ์ของเราเหมือนสะพานโค้งที่ทอดข้ามสายน้ า มองเห็นเป็นเงา
อยู่เบื้องล่างแสนสวยแสนงาม งามทั้งเงาเราและเงาทาง เราจึงจูงมือพากันเดินข้าม
ด้วยความสุขและความหวังค่อยๆ ผ่าน เพ่ือจะพากันข้ามไปอีกฝั่งให้ส าเร็จ แต่ถัด
จากนั้นทุกอย่างได้พลิกผัน รอยน้ ากระเพ่ือมรูปเงาบิดเบี้ยว อีกด้านของสะพานก าลัง
พาเราดิ่งลงไป โลกมืดมน” 

 (กนกวลี พจนปกรณ์, 2557: 44) 
 

 ข้อความข้างต้นผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครตีความได้ว่า ความรักของพวกเขา
เริ่มต้นด้วยความสุข และความหวังเปรียบเหมือนกับสะพานโค้งและเงาที่ทอดข้ามสายน้ าที่ช่างดู
งดงาม และเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็พบว่าความรักไม่เป็นดั่งที่ตั้งใจ พวกเขาต้องผิดหวังกับความรักที่
สูญสิ้นไปเปรียบกับปลายทางของสะพานโค้งที่ดิ่งลง และรอยเงาที่ เคยงามก็จางหายไปกับ                                 
การกระเพ่ือมของสายน้ า 
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3. กรณีวิวาทกับความเงียบ 

“ความเงียบเอ่ยทักทาย 

ฉันยิ้มหัวให้กับความเงียบ 

ความเงียบหัวเราะลั่นใส่ฉัน 

ฉันจึงเอ่ยถามความเงียบ 

แกข าขันอะไรนักหนา 
มันกลับหัวร่อดังกว่าเดิม 

ค ารามราวสายฟ้าร้อง 
ฉันกระชากคอเสื้อความเงียบอย่างร าคาญ 

พลางขู่ดังดังว่า เงียบเสีย! 

ความเงียบหัวเราะจนน้ าตาไหล 

ท้องคัดท้องแข็งจนกลั่นไม่อยู่ 
ฉันก าหมัดชกลงหน้าท้องความเงียบ 

ความเงียบล้มคะม ากับพื้น 

แต่มันยังหัวเราะไม่หยุดหย่อน 

ฉันทนไม่ไหวแล้ว คว้ากระสอบป่าน 

จับความเงียบยัดลงไป 

ปิดปากถุง 
พลางกล่าว แกจะยังตลกกับฉันอีกไหม 

ยังไม่จบ เสียงหัวเราะในล าคอเล็ดลอดออกมา 

ฉันโมโหและชักทนไม่ไหวแล้ว! 

คว้าถุงกระสอบแบกหลัง 
โยนความเงียบถ่วงน้ า 
เสียงกระสอบบรรจุความเงียบท าลายความเงียบ 

ดัง จ๋อม และดิ่งจมหายลงใต้ผืนน้ า 
ทันใดนั้นเอง ฉันนึกสงสารความเงียบขึ้นมา 
รีบกระโดดตามลงไปใต้น้ า 
ถึงก้นลึก รีบเปิดปากถุงช่วยชีวิต 

เรากลายเป็นเพ่ือนสนิทกัน 

ต่อแต่นั้น...” 

(ซะการีย์ยา อมตยา, 2553: 12-13) 
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บทประพันธ์ข้างต้นผู้เขียนใช้บุคลาธิษฐานท าให้ความเงียบมีตัวตนมีกริยาอาการเหมือน
มนุษย์ และสามารถสัมผัสได้ จนถึงขั้นได้ชกต่อยความเงียบ ผู้เขียนแสดงความคิดว่าความเงียบเป็น
เหมือนเพื่อนแท้ของเขา ที่แม้เขาจะไม่ต้องการแต่ก็ดูเหมือนมันจะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตลอดมา 
 

4. เรื่องสั น สวรรยา 

ภาคสวรรค์    
ภายใต้เงาฟ้าเรืองรองวันหนึ่ง หลายชีวิตได้เปิดเปลือกตาขึ้น ณ ห้องหับ                                               

สีทองที่อบอวลด้วยกลิ่นสุคนธรส  
“นี่แน่ะ ท่านผู้เป็นน้องแห่งเรา” 

ชีวิตแรกเอ่ยทักเม่ือปรากฏร่างน้อยๆ ของอีกชีวิตหนึ่งเคลื่อนมาตรงหน้า   
“อะหา ใครกันที่มาบังอาจเรียกเราว่าน้อง”  
ชีวิตสองสนองตอบ     
“เรานะรึ”     
“ก็จะยังมีผู้อ่ืนใดอีกเล่า”   
“อ๋อ เราคือผู้เป็นเจ้าของแห่งภพนี้”   
"ใครสอนถ้อยค าอันแสนจองหองนั้นแก่ท่าน”   
“ความจริง”      
“คืออย่างไร”    
“ก็มีอยู่ว่า เทพเจ้าส่งให้เรามาจุติ ณ รมณียสถานแห่งนี้”    
“อือ ตลกดี”    
เงียบลงชั่วขณะหนึ่ง    
“ไหมล่ะ ท่านจ านนต่อความจริงแล้ว”     
ชีวิตสองไม่ตอบ แต่เสียงที่สามหัวเราะแทรกข้ึน   
“ฮะฮา...” 

สิ้นเสียงที่สามก็มีเสียงที่สี่ - ห้า - หก - และถัดไป หัวเราะประดังก้อง  
“นี่มันเรื่องอะไรกัน พวกท่านคือใคร”   
ชีวิตแรกกล่าวด้วยน้ าเสียงขึ้งโกรธ    
“พวกท่าน”   
เสียงเยาะๆดังขึ้นอีกในกลุ่มผู้มาใหม่  
“ผิดไปแล้ว ท่านน่าจะเปลี่ยนค าถามใหม่เป็นว่า พวกเรา ซีจึงจะควร ดูสิ                                        

จงมองดูตวัท่านแล้วเปรียบเทียบกับพวกเรา และหาความแตกต่าง” 

ค าทุ่มถียงเงียบลงอีก เหลือแต่เสียงสังคีตแว่วกระจายอยู่ในอากาศเบื้องบน  
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“พบแล้วยัง”  
“ไม่พบ”  
“ไม่เห็น”  
“ไม่ม”ี  
ดนตรีเสนาะดังชัดมากขึ้น ครู่ เดียว ต่อมาทุกชีวิตก็ละจากการโต้เถียง                                   

ต่างแหงนหน้าขึ้นมองด้วยความระทึกใจ เมื่อปรากฏร่างสีเขียวแวววาวแหวกม่านฟ้า
ลงมาด้วยท่าทีองอาจ ติดตามด้วยเหล่าบริวารในแพรพรรณสวยสด ร่างนั้นค่อยลอย
เลื่อนลงมา ที่สุดหยุดลงตรงหน้าแล้วเอ่ยปากถาม   

“ผู้สืบผลบุญ พวกท่านส่งเสียงอ้ืออึงคะนึงในยามนี้ ด้วยเหตุดังฤา”   
“เรามีปัญหามากหลาย”   
ชีวิตแรกเสนอหน้า  
“จงว่ามา” 

“หะแรก ข้าพเจ้าเรียกท่านหนึ่งในพวกนี้ว่า น้อง ข้าพเจ้าได้รับความขุ่นเคือง
จากเขา และเมื่อข้าพเจ้าแจ้งให้ทราบว่าเป็นเจ้าของแว่นแคว้นแดนนี้ด้วยเหตุมาถึง
ก่อน ค าตอบของพวกเขาคือเสียงหัวเราะ ที่สุดตกลงกันไม่ได้ว่าพวกเราคือใคร...”   

“นั่นปะไร ข้าคิดไว้เคยผิดเสียเมื่อไหร่”  
ผู้ทรงศักด์ิพูดพลางถูมือไปมานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวสืบไป 

“ขอพากันทราบเสียว่า ทุกท่านเป็นผู้สืบจากผลแห่งบุญ”   
“คืออย่างไรท่าน” 

เสียงถามด้วยอาการกระตือรือร้น  
“ฟังให้จบก่อนซี - เอ้อ -คือท่านทั้งหลายมาสู่ทิพยสถานแห่งนี้ด้วยผลบุญ”   
“ทิพยสถานคือ คืออย่างไร”   
“อ้าว เราได้เตือนท่านแล้วว่าอย่าขัดจังหวะเมื่อก าลังพูด คืออย่างนี้ ที่นี่เป็น

สรวงสวรรยาของผู้มากด้วยบุญ มีทุกสิ่งที่เป็นทิพย์”   
“หมายความว่าพวกเราคือเทพ”   
“นั่นสุดแท้แต่ท่านจะเข้าใจและเรียกตัวเอง”   
“ฮา ตูคือเทพ เราคือเทพ”   
เอ็ดอึงด้วยหรรษา  
“ตัวท่านนั้นเล่าเป็นใคร”   
เสียงเทพกระด้างขึ้น  
“ใคร่รู้นักรึ”   
“ใช่”  
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“อันที่จริงหากสังเกตสักเล็กน้อยผิวกายอันเรืองรองของเราน่าจะบอกท่านได้
ว่าเราเป็นใคร อ้อ! พวกท่านเป็นผู้มาใหม่ไม่เป็นไร เราจะบอกให้ เราคือองค์อินทร์                                                     
เป็นพระยาแห่งทิพยสถานเกษมสุขนี้”    

“องค์อินทร์ โอ้ ขอได้โปรดแก่ความเบาปัญญาของพวกข้าพเจ้าด้วยเถิด ท่าน
ผู้เป็นที่เคารพ”   

สิ้นส าเนียงทวยเทพ เหล่าบริวารแวดล้อมก็แซ่ขานและบรรเลงดนตรีทิพย์สืบ
ต่อมาอีกชั่วครู่ เหล่าผู้มาใหม่ได้ออกปากวิงวอนให้ผู้เป็นพระยาเล่าถึงความเป็นไปใน
ทิพยนครโดยสังเขป   

“ภพนี้...”  องค์อินทร์เริ่มกล่าวด้วยน้ าเสียงกังวาน “มีอายุขัยไล่เลี่ยเหลือ
ประมาณกับอายุกาลแห่งโลกมนุษย์ ว่าถึงต าแหน่งแห่งที่ตั้งเล่า ถ้าก าหนดเอาแผ่นฟ้า
เป็นจุดต้น ก็มีหนทางไกลกว่าจากแผ่นฟ้าถึงผิวโลก เพียงสองศอกถึงสองวา
โดยประมาณ ทุกสิ่งแลลานเป็นสีทองดังท่านได้ประจักษ์อยู่บัดนี้ อนึ่งเนื่องด้วยเราอยู่
ห่างออกมา ความแจ่มจ้าของอาทิตย์ก็มาติดอยู่แค่ผิวพ้ืนโลก แสงที่ตกถึงเราจึงบาง
เบาเป็นล าแสงสีรุ้งอ่อน เราไม่มีเวลาร้อน เช่นเดียวกับที่ไม่รู้จักหนาว ชีวิตมีแต่                                               
ความเบิกบาน เมื่อหิวก็จะมีอาหารอันเอมโอชลิ่วลอยลงมาจากนภากาศ จงเลือกอยู่ 
เลือกกินสร้องเสพส าราญจนกว่าทุกท่านจะสิ้นบุญเถิด” 

สิ้นกระแสสั่ง เสียงเห่กล่อมประเลงเพลงก็ก้องกึก กังวานไกล หลายหมื่น
โยชน์ เหล่าทวยเทพจึงทอดตัวลงฟอนฟาน ด้วยอาการส าราญในทิพยสถานนั่นแล 

 

เมืองดิน    
สายมากแล้ว ชายแก่เดินงุดๆ ออกจากคูหาน้อยปลายสวน มือถือกระป๋อง

เก่าๆ ซึ่งยังคลุ้งด้วยกลิ่นอับๆ ของยาพิษ แกพูดพึมพ า 

“อ้ายฉิบหาย นับวันก็ยิ่งแต่มาก คราวนี้เห็นจะเกลี้ยงเสียที มีไอ้หัวเขียวลอด
ขึ้นมาได้ตัวเดียว” .......................    

 (ลาวค าหอม, 2552: 126-130) 
 

 เรื่องสั้นสวรรยา ของ ลาวค าหอม ถือเป็นเรื่องสั้นที่มีความน่าสนใจในการตีความ เพราะเป็น
เรื่องที่ต้องตีความซับซ้อนหลายชั้น ในขั้นแรกหากผู้อ่านอ่านด้วยความเพลิดเพลินและเผลอสังเกตจะ
เข้าใจว่า ผู้เขียนบรรยายถึงความงดงามของสรวงสรรค์ที่มากด้วยผู้มีบุญที่ก าลังเสวยทิพย์อยู่เบื้องต้น                                       
แต่หากผู้อ่านสังเกตค า หรือข้อความที่ผู้เขียนจงใจใช้ในบางที่ที่ไม่ควรจะใช้ก็จะสังเกตเห็นความคิดที่
ผู้เขียนแฝงไว้ เช่น  

“ผู้ทรงศักด์ิพูดพลางถูมือ”   
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“เหล่าทวยเทพจึงทอดตัวลงฟอนฟาน”  
การถูมือเป็นอาการของแมลงวัน และค าว่าฟอนฟานก็ใช้กับหนอน ผู้เขียนเฉลยเรื่องเป็น

ระยะ เช่นด้วยการถามผู้อ่าน กระตุ้นให้คิดผ่านตัวละครว่าสิ่งที่คิด สิ่งที่เห็นใช้ที่เป็นหรือไม่ เช่น                                   
“...พวกเราคือใคร...” และ“นั่นสุดแท้แต่ท่านจะเข้าใจและเรียกตัวเอง” อีกทั้งในการอธิบายที่ตั้งของ
รมณียสถานก็เป็นการเฉลยครั้งส าคัญในภาคสวรรค์ ส่วนในภาคเมืองดินคือการเฉลยแบบหมดเปลือก
ของผู้เขียนว่าเรื่องราวที่เขียนขึ้นนั้นเป็นการโต้เถียงกันของพวกแมลงวันที่อยู่ในส้วมหลุม โดยมี                                     
เจ้าแมลงวันหัวเขียวเป็นเจ้าถิ่นด้วยความที่มีตัวโตและร่างสีเขียวแวววาวจึงคิดว่าตนเป็นองค์อินทร์ 
 เมื่อผู้อ่านตีความมาถึงขั้นนี้ก็ต้องตีความต่อไปว่าแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการสื่อที่จริงแล้ว                                
คืออะไร เพราะผู้เขียนคงไม่จงใจเล่าเรื่องราวของแมลงวันเท่านั้น เรื่องสั้นเปรียบเสมือนกระจกเงา
สะท้อนสังคม ฉะนั้นไม่ว่าผู้เขียนจะเปรียบเทียบถึงอะไรผู้อ่านก็ต้องโยงสู่ความเป็นมนุษย์และสังคม   

ดังนั้นหากตีความในเรื่องนี้จึงเข้าใจได้ว่า ผู้เขียนต้องการสื่อถึงกลุ่มคนบางกลุ่มในสังคมที่มี
พฤติกรรมน่ารังเกียจเช่นแมลงวันตอมอุจจาระแล้วยังชื่นชมเห็นดีงามกับสิ่งที่เป็นอยู่ ทั้งที่ไม่ใช่เรื่อง
น่ายินดีหรือชื่นชมเพราะสิ่ งที่แมลงวันเหล่านั้นบริโภคและเกลือกกลั้วอยู่คือสิ่งที่ เลวทราม                           
เช่นเดียวกับคนที่กระท าความผิดบาป เช่น ทุจริต ท าสิ่งผิดกฎหมาย ผิดหน้าที่ กลุ่มคนเหล่านี้ก็ชื่นชม
ยินดีกับอ านาจ ชื่อเสียง เงินทองที่ตนได้มาจากการท าความผิดนั้น ผู้เขียนเปรียบเทียบรุนแรงแสดงถึง
ความรู้สึกที่เกลียดชังการกระท าของคนกลุ่มนี้มาก อาจถึงขั้นขยะแขยงเหมือนเห็นแมลงวันในส้วม
หลุมก็เป็นได ้

 

สรุป 

การอ่านตีความ หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจความหมายที่แท้จริงจากการท า
ความเข้าใจสัญลักษณ์ ภาพพจน์ เจตนา และน้ าเสียงที่ผู้เขียนต้องการสื่อ โดยการตีความจะมี                              
ความลึกซึ้งเพียงใดก็ข้ึนอยู่กับพื้นฐานความรู้ทางภาษาและประสบการณ์ของผู้อ่าน ดังนั้นแม้ผู้อ่านจะ
ตีความไม่ตรงกันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะกล่าวได้ว่าผิด หากการตีความนั้นมีความเชื่อมโยงกับหลักฐานที่ปรากฏ
ในเรื่อง มีความสมเหตุสมผลและมีความจริงใจไม่ใช้อคติในการตีความ อย่างไรก็ตามผู้อ่านก็ควรมี
วิธีการตีความที่ถูกต้อง คือ1)ผู้อ่านต้องอ่านเรื่องให้ละเอียดแล้วพยายามจับประเด็นส าคัญของเรื่องให้
ได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 2)ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจความหมายของค า วลี ประโยค สัญลักษณ์ 
และบริบท 3)ผู้อ่านต้องแปลเจตนาหรือจุดประสงค์ของผู้เขียนออกมาให้ได้ 4)ผู้อ่านต้องตีความตาม
รปูแบบและธรรมเนียมนิยมในการเขียน 5)สามารถแยกงานเขียนส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงออกจากส่วนที่
เป็นข้อคิดเห็น และความรู้สึก และ6)สามารถเขียนสรุปหรืออธิบายขยายความ หรือเรียบเรียงใหม่ให้
ตรงกับเจตนาของผู้เขียน หากผู้อ่านน าหลักการข้างต้นมาใช้ในการอ่านตีความก็เชื่อได้ว่าการตีความ
ของผู้อ่านจะเหมาะสม มีเหตุผล และเชื่อมโยงกับสิ่งที่อ่าน  
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ค าถามท้ายบทที่ 4  การอ่านตีความ 

 

ตอนที่ 1 

ค าชี แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. การอ่านตีความหมายถึงอะไร 

2. นักศึกษามีวิธีในการอ่านตีความอย่างไร 

3. ความหมายแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง และแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร 

4. สัญลักษณ์ตามแบบแผนหมายถึงอะไร จงยกตัวอย่าง 
5. เหตุใดผู้อ่านจึงมีการตีความที่แตกต่างกัน และการตีความที่ดีควรเป็นอย่างไร 

 

ตอนที่ 2 

ค าชี แจง จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วร่วมกันอภิปรายและตอบค าถาม 

 “เทียนหนึ่งแท่งจะให้ความสว่างได้ยาวนานแค่ไหนก่อนที่อายุ “ไข” ของมันจะหมดลง แต่
บางทีค าถามเรื่องความยาวนานของการให้แสงสว่างอาจไม่ส าคัญเท่ากับการส่งต่อ “ส่องแสง” อาจไม่
ส าคัญเท่า “ส่งแสง” ส่งต่อไปยังเทียนเล่มใหม่ๆ ที่รอไปมาจุดให้ติดเพ่ือร่วมกันขับไล่ความมืดมิด
ออกไป นั่นคือความจริงความมืดที่แผ่ปกคลุมไปทั่วนั้นเราไม่สามารถขับไล่ด้วยเทียนไขเพียงเล่มเดียว 
แสงของเทียนหนึ่งเล่มนั้นน้อยเกินไป แต่ความยิ่งใหญ่ของมันอยู่ที่ หนึ่งแสงสามารถจุดไฟได้อีกเป็น
ล้านๆ  แรงเทียน และเมื่อเป็นเช่นนั้น ความสว่างไสวก็เข้ามาแทนที่ความมืดมิด เมื่อความมืดมิด
หายไป ความสดใสปรากฏตัว ความหวาดกลัวก็จะหดหายให้ความกล้าได้เผยตัวออกมาแทน 

   น่าเสียดายเทียนไขที่ส่องสว่างอยู่เพียงเล่มเดียวอย่างโดดเดี่ยว คล้ายกับส่องแสงให้กับ
ตัวเองเพียงผู้เดียวเท่านั้น”   

      (นิ้วกลม, 2554, หน้า 118) 
 

1. ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร 

2. “ส่องแสง” กับ “ส่งแสง” ต่างกันอย่างไร เหตุใดผู้เขียนจึงกล่าวว่า การ “ส่งแสง” มี
ความส าคัญมากกว่า 

3. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในเรื่องคืออะไร และมีความหมายว่า อย่างไร 

4. นักศึกษาคิดว่าแนวคิดที่ได้จากเรื่องนี้สามารถน าไปเปรียบได้กับเหตุการณ์ใดในสังคม จง
อธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
เนื้อหา 

1. ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

2. หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
3. ประเด็นในการพิจารณาบทอ่าน 

4. พฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

5. ข้อเสนอแนะการฝึกอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
1. บอกความส าคัญและหมายของการอ่านอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ 
2. บอกหลักการและประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาบทอ่านเพื่อให้สามารถอ่านอย่างมี

วิจารณญาณได้ 
3. บอกใจความส าคัญ สาระ แนวคิดจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 
4. พิจารณาความน่าเชื่อถือของบทอ่านได้ 
5. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในบทที่ 5 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีดังนี้ 
1. ผู้สอนยกตัวอย่างบทอ่านชวนเชื่อให้ผู้เรียนพิจารณาบอกใจความส าคัญและความรู้สึกของ

ตนเองจากสิ่งที่อ่าน แล้วน ามาพิจารณาความน่าเชื่อถือและคุณค่าจากสิ่งที่อ่าน  
2. วิเคราะห์ความจ าเป็นของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณต่อการรับข้อมูลข่าวสารของคนใน

ปัจจุบัน 

3. ผู้เรียนศึกษาบทที่ 5 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ในเอกสารประกอบการสอน 

4. ผู้เรียนและผู้สอนสรุปความรู้ความเข้าใจจากการอ่านในบทที่ 5 

5. ผู้เรียนร่วมกันพิจารณาอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า งานเขียนประเภทใดที่ต้องใช้
วิจารณญาณในการอ่านสูง และเราสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของสิ่งที่อ่านได้จากอะไรบ้าง 
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6. ผู้เรียนอ่านบทอ่านที่ได้รับมอบหมาย แล้วอภิปรายในกลุ่ม  มีประเด็นในการพิจารณา 
ประกอบด้วย การพิจารณาความหมายเพ่ือบอกเนื้อหาสาระ การพิจารณาความน่าเชื่อถือ และบอก
การน าไปใช้ประโยชน์ เขียนค าตอบและน าเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

7. ท าแบบฝึก 

8. ผู้เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. สไลด์น า เสนอความรู้ ด้ ว ย  Microsoft Power Point “บทที่  5  การ อ่านอย่ างมี
วิจารณญาณ”  

2. เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาทักษะการอ่าน 

3. บทอ่านเพื่อการใช้วิจารณญาณ เช่น ข่าว โฆษณา บทความ เรื่องสั้น เป็นต้น 

4. กระดาษขนาดใหญ่เพื่อเขียนค าตอบของกลุ่ม 

5. ปากกาเมจิกสีต่างๆ 

6. แบบฝึก 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบค าถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอค าตอบของกลุ่ม 

3. ตรวจแบบฝึก 
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 บทที่ 5  

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 

ในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารมากมายสามารถส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็วและ
หลากหลายช่องทาง ข้อมูลเหล่านั้นมีทั้งที่เชื่อถือได้ และที่ไม่น่าเชื่อถือ มีทั้งที่เป็นประโยชน์ และเป็น
โทษ ส าคัญคือผู้รับสารเช่นผู้อ่านต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการพินิจพิเคราะห์สิ่งที่อ่านจน
เข้าใจแจ่มแจ้ง พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผล ความเชื่อมโยง และการอ้างอิงข้อมูลเพ่ือหา                                   
ความน่าเชื่อถือ แล้วจึงพิจารณาประโยชน์ที่ได้รับจากสิ่งที่อ่าน ซึ่งถือเป็นประโยชน์สูงสุดที่ควรได้รับ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านมีหลากหลายทั้งให้ความรู้ ข้อคิด ค าสอน และความบันเทิงใจ ซึ่งผู้อ่าน
จะสามารถน าประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 

ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 มีผู้ให้ความหมายการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้ 
บันลือ พฤกษะวัน (2557: 75) กล่าวถึงการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า เป็นการอ่านระดับ

สูงสุดที่ผู้อ่านจะต้องใช้ความเป็นพหูสูตที่จะตรวจสอบ ตัดสินใจ ประเมินค่าของสิ่งที่อ่านว่าเป็นเรื่อง
จริง หรือความคิดเห็น ควรเชื่อหรือไม่ เป็นประโยชน์หรือโทษ เลือกที่จะปฏิบัติหรือวางแนวทาง
ป้องกัน สามารถประเมินค่าของสิ่งที่อ่าน หรือเรียกว่า evaluative reading จนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ ง โดยผู้ อ่านสามารถที่จะใช้ความรู้  ความสามารถ                                  
ประสบการณ์ ในการพิจารณาตัดสินใจ โดยการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า                          
สามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด ี

ลินจง จันทรวราทิตย์ (2542: 61) กล่าวว่าการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึงการอ่านโดย
ใช้ปัญญา เหตุผล ในการพินิจพิจารณาข้อความไปพร้อมๆ กันในขณะที่อ่านว่า ข้อความนั้นควรเชื่อถือ
หรือไม่เพียงไร น าไปใช้ประโยชน์ได้เพียงไร 

สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 98) ให้ความหมายของการอ่านอย่าง                                                   
มีวิจารณญาณว่า คือการอ่านที่ใช้ปัญญาที่สามารถหรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง หรือกล่าวโดยรวบรัดได้ว่า  
เป็นการอ่านอย่างระมัดระวังตรวจตราหาเหตุผล ที่นอกจากจะให้เกิดความรู้แล้วยังเกิดปัญญาในที่สุด
อีกด้วย 
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 สุพรรณี วราทร (2545: 47) แสดงทัศนะว่าการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การอ่าน
โดยใช้ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และข้อมูลต่างๆ พิจารณาสารที่อ่านอย่างมีเหตุผล เพ่ือให้เข้าใจ
เรื่องที่อ่านชัดเจนตรงกับที่ผู้เขียนต้องการสื่อมากท่ีสุดก่อนที่จะรับ ไม่รับ โต้แย้ง หรือกระท าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสารที่ได้รับจากการอ่านนั้น การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมักเป็นการอ่านอย่าง
ละเอียด ต้องใช้ทักษะการอ่านหลายอย่างประกอบกัน โดยเฉพาะการวิเคราะห์และการตีความ                                                   
ผู้ที่จะสามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณดีต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1)มีความรู้ทางภาษา
ดี 2)สามารถคิดอย่างมีเหตุผล และ 3)มีประสบการณ์การอ่าน 

เอมอร เนียมน้อย (2551: 11) กล่าวถึงการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่าหมายถึง การอ่านที่
ผู้ อ่านใช้ความคิดพิจารณาสิ่งที่ อ่านอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน มีเหตุผล เพ่ือวิเคราะห์หาค าตอบ                                       
สรุปสาระส าคัญ ทั้งเข้าใจความหมายโดยนัยของถ้อยค า อารมณ์ จุดประสงค์ของผู้เขียน สามารถ
แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และประเมินคุณค่าของสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม 

จากการให้ความหมายของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
คือ การอ่านขั้นสูงที่ต้องใช้ความคิดในการพิจารณาอย่างไตร่ตรอง รอบคอบ เพ่ือตัดสินคุณค่าของสิ่งที่
อ่าน ว่ามีประโยชน์ มีคุณค่าน่าเชื่อถืออย่างไร ทั้งนี้การที่ผู้อ่านจะมีความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณได้นั้นผู้อ่านต้องมีความสามารถในการอ่านในใจระดับต้นและระดับกลาง คือ สามารถ
อ่านจับใจความส าคัญ ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วจึงจะสามารถน าความคิดที่ได้นั้นมาสู่                                  
การตัดสินคุณค่าสิ่งที่อ่านในขั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณต่อไป 

 

หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

สนิท ตั้งทวี (2526: 157-158) กล่าวถึงหลักในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณดังนี้ 
1. พินิจดูความถูกต้องของภาษา ภาษาที่เราอ่านเป็นสัญลักษณ์แทนความรู้ และความคิด

ของผู้เขียน ภาษาที่ไม่ถูกต้องย่อมมีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากความหมายอันแท้จริง และจะเป็น
ความล้มเหลวเสียแต่แรกอย่างสิ้นเชิง ความไม่ถูกต้องของภามีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน เช่น การใช้
ค าผิดความหมาย การวางต าแหน่งของค าในประโยคไม่ตรงกับหน้าที่ของค า การไม่รู้จักเว้นวรรคตอน 
ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการสื่อความหมาย 

2. พินิจดูความต่อเนื่องของประโยค  โดยหลักของตรรกวิทยา ข้อความที่จะน ามา
ต่อเนื่องกันได้จะต้องเป็นข้อความที่มีความเหมือนกัน ไปกันได้ หรือเป็นข้อความที่มีความขัดแย้งกัน  
หรือเป็นข้อความที่ขยายกัน ดังนั้นข้อความใดที่มีความสับสนวุ่นวาย คือไม่เข้ากับหลักหนึ่งหลักใดใน
สามข้อนี้ ขอให้ถือเสียว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรอ่านให้เสียเวลา 

3. พินิจดูความต่อเนื่องของความหมาย  ความหมายที่ต่อเนื่องต้องมี “แกนหลัก”  
ตัวอย่างเช่น การเขียนสารคดีประเภทชีวประวัติ  อาจจะใช้ช่วงเวลาของชีวิตเป็นแกนหลัก โดยเริ่ม
ตั้งแต่ วัน เดือน ปีเกิด ประวัติการศึกษา การท างาน ฯลฯ แต่ถ้าหากเขียนขึ้นด้วยการกล่าวถึง                                        
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วัน เดือน ปีที่ตาย แล้วต่อด้วยประวัติการท างาน หรือตามด้วยประวัติการศึกษาอย่างนี้แล้ว                             
ความสับสนก็จะเกิดข้ึนอย่างแน่นอน 

ความต่อเนื่องอาจเป็นได้หลายแบบ เช่นความต่อเนื่องที่เป็นเอกลักษณ์ใหม่ของผู้เขียน                                
ด้วยการด าเนินเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ปั้นปลายชีวิตของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง แล้วจึงค่อยย้อยกลับมา
กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่อง แต่จะด้วยลีลาใดก็ตามหลักการคือ ต้องมีแกนหลักของความต่อเนื่อง 

4. แยกความรู้ออกมาจากความคิด และความรู้สึก ผู้อ่านจะต้องระลึกไว้อย่างหนึ่งว่า                           
ข้อความที่เราอ่านนั้น อาจจะบรรจุทั้งความรู้ และความคิดซึ่งเป็นความคาดหวังส่วนบุคคล รวมกับ
ความรู้สึกซ่ึงเป็นภาพสะเทือนใจของผู้เขียนส่งรวมมาให้ผู้อ่านด้วยก็ได้ 

5. ดูความสัมพันธ์ของหลักการและตัวอย่าง โดยทั่วไปข้อความใดที่เป็นเหตุการณ์ หรือ
เรื่องที่ค้นพบใหม่ถ้าผู้ เขียนอ้างอิง หรือยกตัวอย่างมาให้ เห็นด้วยจะเป็นการเ พ่ิมน้ าหนัก                                      
ความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น ดังนั้นก่อนที่เราจะเชื่ออะไรก็ให้พินิจถึงความสัมพันธ์ของหลักการ                            
และตัวอย่างท่ีน ามาประกอบว่ามีความจริงเพียงไร สมเหตุสมผลหรือไม่ 

6. ประเมินความส าคัญของความจริง อันได้แก่ ความรู้ ความคิด ความรู้สึก วิเคราะห์                             
ความเป็นไปได้ของความคิดของผู้เขียน กับความคิดเห็นส่วนตัวของเรา ผลลัพธ์แห่งการประเมินนั้นจะ
ก่อเป็นความคิดสร้างสรรค์แก่เราหรือไม่ 

จากหลักการที่ให้ไว้ข้างต้นจะเห็นว่า สนิท ตั้งทวีได้ให้ความส าคัญกับการพิจารณาการใช้
ภาษา ความต่อเนื่อง ความเป็นเหตุเป็นผลของข้อความ และสิ่งที่ส าคัญไม่แพ้กันนั่นคือ การพิจารณา
ข้อเท็จจริง เมื่ออ่านวรรณกรรมผู้อ่านจะต้องจ าแนกแยกแยะให้ได้ว่าส่วนของข้อความใดเป็น
ข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นความคิดเห็น และส่วนใดเป็นอารมณ์หรือความรู้สึก เพราะวรรณกรรมแต่ละ
เรื่องมีจุดเน้นต่างกัน บางเรื่องอาจให้ข้อเท็จจริงเพียงเล็กน้อยและเน้นข้อคิด บางเรื่องมุ่งให้ความรู้
เป็นแก่นสาร และบางเรื่องมุ่งให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ  แต่งานวรรณกรรมบางเรื่องก็เป็น                            
การผสมผสานกันขององค์ประกอบเหล่านี้ 
 

ประเด็นในการพิจารณาบทอ่าน 

สุพรรณี วราทร (2545: 48-49) ได้กล่าวถึงประเด็นในการพิจารณาบทอ่านใน 4 ประเด็น 
ดังนี้ 

 2.1  นัยของเรื่อง หมายถึง การอ่านโดยเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเรื่อง                            
ซึ่งลึกกว่าความหมายตามตัวอักษรในข้อเขียน สิ่งที่ผู้อ่านต้องเข้าใจอย่างดีเพ่ือเข้าใจนัยของเรื่องได้แก่  
ความหมายที่แท้จริงของค า การเปรียบเทียบ อารมณ์และทัศนคติของผู้เขียน กล่าวคือ ต้องรู้
ความหมายของค าทั้งส่วนที่เป็นค าจ ากัดความ ตลอดจนถึงอารมณ์และความหมายพิเศษของค านั้น  
สามารถเข้าใจการเปรียบเทียบในลักษณะต่างๆ ทั้งการเปรียบเทียบที่เป็นที่เข้าใจและใช้กันโดยทั่วไป                                       
เช่น สุภาษิต ค าคมต่างๆ และการเปรียบเทียบที่มีความหมายเฉพาะกลุ่มหรือยุคสมัย ซึ่งเมื่อเวลาผ่าน
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ไปอาจต้องใช้ความรู้และข้อมูลอ่ืนประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ต้องเข้าใจอารมณ์และทัศนคติ
ของผู้เขียนในการถ่ายทอดความคิด เช่น ชื่นชม เย้ยหยัน หรือเสียดสี เป็นต้น 

 2.2  เนื้อหาสาระ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณในด้านเนื้อหาสาระของเรื่อง  
หมายถึง การอ่านโดยรู้ว่าอะไรเป็นใจความส าคัญหรือแก่นของเรื่อง อะไรเป็นเนื้อความหลัก                                    
ความรอง และตอนใดเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือเข้าใจเรื่องอย่างดีที่สุด ในขณะเดียวกันต้องใช้ความรู้ 
ความคิดหรือประสบการณ์พิจารณาความสมเหตุสมผลของเรื่อง และความถูกต้องของเนื้อความที่
ผู้เขียนน าเสนอด้วย 

 2.3  ความน่าเชื่อถือ ส่วนที่แสดงความน่าเชื่อถือชัดเจนที่สุดในข้อเขียนคือข้อมูล
เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้จัดท า ข้อเขียนบางประเภทที่ไม่แจ้งชื่อผู้เขียน เช่น ข้อความโฆษณาและ
ประกาศแจ้งความ ผู้อ่านต้องพิจารณาจากเนื้อหาโดยใช้ประสบการณ์และความรู้เดิมของตนในกรณีที่
ข้อเขียนระบุนามแฝงหรือกลุ่มผู้รับผิดชอบ เช่น คอลัมน์ในวารสาร หนังสือพิมพ์ และนวนิยาย ผู้อ่าน
อาจค้นหานามจริง คุณสมบัติและประสบการณ์จากคู่มือต่างๆ หรือจากการสอบถาม ส าหรับข้อเขียน
ที่ระบุนามจริงมักเป็นข้อเขียนทางวิชาการหรือสารคดี พิจารณาความน่าเชื่อถือได้จากภูมิหลังทาง
การศึกษา การท างาน และประสบการณ์ของผู้เขียน ตามท่ีแจ้งไว้ หรือจากการค้นคว้าเพิ่มเติม 

 2.4  การน าไปใช้ประโยชน์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณนอกจากจะได้รับประโยชน์
ต ามคว ามมุ่ ง หมายแล้ ว  ยั ง อาจ ได้ ข้ อ มู ล  คว ามรู้  ค ว ามคิ ด  หรื อประสบกา รณ์ อ่ื น ๆ                                        
ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อีก ทั้งนี้ผู้อ่านต้องประเมินว่าจะจัดการกับสิ่งที่ได้จากการอ่าน
นั้นอย่างไร เช่น เก็บสะสมเป็นคลังข้อมูล น าไปใช้โดยตรง หรือน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีและโอกาส
ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

สรุปได้ว่า การที่จะอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ถูกต้องผู้อ่านจะต้องพิจารณาท าความเข้าใจ
เรื่องราวในบทอ่าน พิจารณาความน่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญของผู้เขียน และตัดสินเลือกประโยชน์                                      
ที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 

พฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านสามารถอ่านได้อย่างมีวิจารณญาณมีรายละเอียดอย่างไร
บ้าง มีผู้ศึกษาและกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 
 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2548: 192-193) กล่าวถึงความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ประกอบด้วย 1)การแยกข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น  2)การแยกเรื่องที่เป็นจริงกับเรื่องเพ้อฝัน                                         
3)การพิจารณาโฆษณาชวนเชื่ อ  4)การพิจารณาเหตุผลที่ท า ให้ชวนเชื่ อ  5)การพิจารณา                                   
ความเหมาะสม คุณค่า และการยอมรับความคิด 6)การหาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง                                  
7)การชี้วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง และ8)การแสดงความรู้สึกและจับความรู้สึก 
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 พฤติกรรมข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้อ่านอย่างมีวิจารณญาณต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ความรู้สึก และนอกจากนั้นยังต้องวิเคราะห์จุดประสงค์และน้ าเสียง
ของผู้เขียนได้อีกด้วย  

สอดคล้องกับเอมอร เนียมน้อย (2551: 17) ทีก่ล่าวถึง พฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ไว้ว่า พฤติกรรมของผู้ที่มีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแบ่งได้ 9 ข้อดังนี้                                
1)ความสามารถในการจ าแนกประเภทของงานเขียน 2)ความสามารถแยกแยะส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง 
หรือข้อคิดเห็น 3)ความสามารถอธิบายความหมายของค าศัพท์ ส านวน อุปมา 4)การตัดสินสิ่งที่ถูก
และสิ่งที่ผิด 5)การบอกจุดประสงค์ของผู้เขียน 6)การจับแนวความคิดหลัก 7)การจับน้ าเสียงหรือ
ความรู้สึกของผู้เขียน 8)การบอกโครงเรื่องหรือสรุปเรื่อง และ9)การประเมินคุณค่าของเรื่องที่อ่าน 

เห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นพฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่เพ่ิมเติมจากการอธิบายของ                                       
มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ คือ เรื่องของความสามารถในการการจ าแนกประเภทงานเขียน ความเข้าใจในสิ่ง
ที่อ่าน การรู้แนวคิด การสรุปเรื่องราว และการตัดสินคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วย การรู้และเข้าใจ
ความหมายสิ่งที่อ่าน แม้ว่างานเขียนนั้นจะมีการใช้สัญลักษณ์ โวหาร การเปรียบเทียบ หรือเป็นเพียง
น้ าเสียงที่แสดงออกมาในงาน ผู้อ่านจะต้องวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ประกอบกับความเข้าใจในจุดประสงค์
ของผู้เขียน ก็จะท าให้เข้าใจความหมาย สาระส าคัญ หรือแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้แล้วความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทงานเขียน ยังมีผลให้ผู้อ่านสามารถพิจารณา
ความน่าเชื่อถือได้ เพราะรู้ว่าสารใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรือความรู้สึก แล้วจึงน ามาสังเคราะห์
คุณค่าของงานเขียนนั้นด้วยการพิจารณาความสมเหตุสมผล การอ้างอิง แล้วจึงสรุปเป็นประโยชน์ที่
ได้รับจากการอ่านในล าดับต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะการฝึกอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 สนิท ตั้งทวี (2526: 164)  ให้ข้อเสนอแนะในการฝึกอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ 5 ข้อดังนี้ 
1. เลือกข้อความง่ายๆ และตรงกับประสบการณ์ท่ีเรามีอยู่  พินิจข้อความเหล่านั้นด้วยแง่มุม

ต่างๆ 

2. พยายามปรับปรุงข้อความนั้นให้ถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา 
3. เปลี่ยนมาพินิจข้อความที่ยากขึ้น 

4. ระลึกและจดจ าปัญหาที่ได้จากการพินิจ  และพยายามศึกษาหาความรู้จากแหล่งอ่ืนๆ เพื่อ
มาเสริมความรู้ให้มากข้ึน 

5. ประเมินความสามารถภายหลังจากฝึกฝนอ่านอย่างต่อเนื่องมากเพียงพอแล้ว                                       
โดยเปรียบเทียบกับความสามารถย้อนหลังว่ามีความแตกต่างกันเพียงไร  การฝึกฝนเช่นนี้หลายๆ ครั้ง
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จะท าให้มีความสามารถในการอ่านเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่รู้ตัว  ทั้งนี้ เพราะว่าการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณได้กลายเป็นพฤติกรรมประจ าตัวไปเสียแล้ว 

 

ตัวอย่างการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

บทอ่านที่น ามาเป็นตัวอย่างการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบ่งออกเป็นงานเขียนที่ให้ความรู้ 
เรื่อง กู กับ มึง และงานเขียนให้ความบันเทิง เรื่อง แด่ความอาย ดังต่อไปนี้ 

1. เรื่อง กู กับ มึง 
เมื่อผู้ใช้ภาษาไทยปัจจุบันใช้ภาษาที่เรียกว่า “มึงวาพาโวย” ก็มักจะอ้างว่า

ก าลังใช้ภาษา “พ่อขุน” หรือภาษาสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัย  
ทั้งนี้เพราะในศิลาจารึกหลักท่ีหนึ่ง ขึ้นต้นด้วยประโยคท่ีว่า  

“พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์” 

ในพจนานุกรมวรรณคดีไทย สมัยสุโขทัยศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
หลักท่ี 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2536 ให้ความหมายไว้ว่า 

กู  สรรพนามบุรุษท่ี 1 หมายถึง ฉัน, ข้าพเจ้า เช่น พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย ์

ตนกู  สรรพนามบุรุษที่ 1 เอกพจน์ ตรงกับ ตัวกู เช่น ตนกูพ่ึงช้างขุนสามชน  
ตัวชื่อ มาสเมือง 

ตู  สรรพนามบุรุษที่ 1 พหูพจน์ หมายถึง เราซึ่งเป็นผู้พูดรวมทั้งผู้อ่ืนที่อยู่
ด้วยกัน เช่น  ตูพ่ีน้องท้องเดียวห้าคน 

ในภาษาไทยปัจจุบัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525                                                      
ให้ความหมายไว้ดังนี้ คือ 

กู ส.  ค าใช้แทนตัวผู้พูด ในปัจจุบันมักถือกันว่าไม่สุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษ
ที่ 1 

ตู (โบ) ส.  ค าใช้แทนตัวผู้พูด, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 น. ตัว   
จะเห็นได้ว่า ค าว่า ตนกู หายไป ส่วน กู กับ ตู ความหมายหลักยังคงอยู่นั่นคือ

ยังเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาก็คือ กู กลายเป็นค าไม่
สุภาพ ส่วน ตู กลายเป็นค าโบราณที่ไม่ใช้กันในภาษาพูดปัจจุบันแล้ว 

ขอให้สังเกตว่าสรรพนามบุรุษที่ 2 ซึ่งใช้คู่กับ กู และ ตู คือ มึง กับ สู หรือ                                               
สูเจ้า นั้นไม่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าเพราะไม่มีใช้ หรือมีแต่
ไม่ได้น ามาใช้ในศิลาจารึกหลักนี้ 

ส่วนในภาษาปัจจุบัน สองค านี้มีความหมายดังนี้คือ 

มึง ส. ค าใช้แทนผู้ที่ เราพูดด้วย, มักถือกันว่าไม่สุภาพหรือหยาบคาย,                                    
เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 
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สู (โบ) ส. ท่าน, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 

สูเจ้า (โบ) ส. ท่าน, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 

จะเห็นได้ว่า มึง นั้นเป็นค าไม่สุภาพ ส่วน สู เป็นค าโบราณซึ่งไม่ใช้แล้ว 

ฉะนั้นผู้ที่ใช้ค าว่า มึง กับ กู ในสมัยปัจจุบันจึงถือได้ว่าใช้ค าไม่สุภาพหรือ
หยาบคาย แต่ในด้าน การใช้ภาษา การใช้ค าไม่สุภาพก็อาจจะใช้ได้ในสถานการณ์อัน
เหมาะสม เช่น ผู้ชายใช้กับเพ่ือนสนิท หรือ ผู้มีอ านาจหรืออาวุโสน้อยกว่าเพ่ือแสดง
ความสนิทสนม โดยใช้ในขณะที่ไม่มีผู้ อ่ืนที่ไม่สนิทสนมอยู่ด้วย หรือไม่ใช้ใช้ในที่
สาธารณะ 

อย่างไรก็ตาม ขอให้สังเกตสักนิดว่า ผู้ ใช้ค าว่า กู ในศิลาจารึกนั้นคือ                                 
“ผู้มีอ านาจสูงสุดในแผ่นดิน” เราไม่ทราบว่าคนธรรมดาใช้ค านี้ด้วยหรือเปล่า ผู้ที่อ้าง
ว่าใช้ภาษาพ่อขุนจึงควรระลึกถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วย 

ส่วนผู้หญิง ไม่ว่าจะใช้ในสถานการณ์ใดก็ถือว่าไม่สุภาพ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็น
เรื่องของวัฒนธรรมมากกว่าเรื่องการมีสิทธิ์ไม่เท่าเทียมกัน 

แต่ถ้าอยากจะเรียกร้องสิทธิ เพื่อขอแสดงความ “หยาบคาย” ให้เท่าเทียม
กันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

(นิตยา กาญจนะวรรณ, 2544: 151-153) 
 

จากการอ่านสารคดเีรื่อง กู กับ มึง น ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 
1.1 จุดประสงค์ของผู้เขียน   

ผู้เขียนมีจุดประสงค์ในการสั่งสอนให้ความรู้ 
1.2 ใจความส าคัญ   

มีใจความส าคัญพูดถึงการใช้ค าโดยเฉพาะการใช้ค าว่า “กู” คู่กับค าว่า “มึง” ของ
คนบางกลุ่มโดยอ้างว่าค าว่า “กู” เป็นภาษาโบราณท่ีใช้ในสมัยพ่อขุนรามค าแหง จึงน าค านั้นมาใช้โดย
ไม่ค านึงถึงความเหมาะสม เพราะในปัจจุบันค านี้ถือเป็นค าไม่สุภาพ อีกท้ังมีข้อสังเกตของผู้เขียนว่าแม้
ในสมัยพ่อขุนรามจะใช้ค าว่า “กู” ก็ใช้แทนตัวผู้มีอ านาจสูงสุดในแผ่นดิน ดังนั้นผู้ที่มีอาวุโสน้อย หรือ
เป็นผู้หญิง หรืออยู่ในสถานที่สาธารณะ ก็ไม่ควรใช้ค าหยาบคาย เช่น “กู” กับ “มึง”เพราะถือเป็นผู้ที่
ไม่รู้มารยาท ไม่รู้วัฒนธรรม   

1.3 น้ าเสียง   
น้ าเสียงที่ใช้มีลักษณะต าหนิติเตียนผู้ที่ใช้ภาษาอย่าง มึงวาพาโวย ซึ่งมองว่า                             

ไม่เหมาะสม 
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1.4 ความน่าเชื่อถือ   
วิเคราะห์ได้ดังนี้ 1)เป็นการเขียนในรูปแบบของบทความซึ่งเนื้อหาเป็นวิชาการ                                         

เป็นความจริง 2)ผู้เขียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ และ3)เรื่องราวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ดังนั้น                                   
บทอ่านจึงมีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ   
สามารถเก็บเป็นข้อคิดในเรื่องของการใช้ภาษาต้องใช้ให้เหมาะสม ใช้ค าสุภาพ                                           

รู้กาลเทศะจึงจะถือว่าเป็นผู้มีวัฒนธรรม 

2. เรื่อง แด่ความอาย 

 ดูฟลอโชว์โก้แท้อุแม่เจ้า  หญิงร้อนเร่าคนนั้น อืย...ย...ย ขวัญหนี 
ย้ายสะโพกโยกทรวงดูพ่วงพี  ท้าตาท่ีจ้องวาวสาวไม่แคร์ 
เตะความอายใส่ปี๊บแล้วถีบส่ง  เอนเอ้องค์เอาผ้าออกมาแก้ 

คนชมกราว “ดาวฟลอโชว์” โก้แท้แท้ ดูในแง่ศีลธรรมแล้วช้ าใจ 

“อาชีพนี้สุจริตหนูผิดหรือ”  หล่อนพูดซื่อเมื่อเราเข้าถามไถ่ 
“ไม่คิดอายชายมั่งหรือยังไง?”  หล่อนยักไหล่ “ขืนอายอดตายค่ะ 

หนูมีแม่แก่หง าซ้ าน้องห้า   ไม่แก้ผ้าเลี้ยงเขาก็เน่าหละ 

จบ ป.๔ ใครที่ไหนสนใจนะ  ที่ไม่พะโสเภณีก็ดีแล้ว 

แต่นั่นแหละแม้ว่าหนูหน้าด้าน  กล้าท าร่านอวดใครได้ชัดแจ๋ว 

ก็เพราะความจ าเป็นมันเน้นแนว  แต่เชื้อแถวหนูไม่มีใครโกง 
หนูไม่อายหรอกค่ะสมัยนี้   คนดีดีคอรัปชั่นกันออกโผง 
ไม่อายใครใจชั่วตัวชูโรง   ถูกเปิดโปงเข้าม่ังยังไม่กลัว 

คนอย่างหนูถ้ารู้อายชายคงเหงา  คนอย่างเขาถ้ารู้อายคงหายชั่ว 

ตราบคน “ใหญ”่ ไม่ยั่นกินกันนัว  หนูเผยตัวอวดชายจะอายใคร?”   
 (จินตนา ปิ่นเฉลียว อ้างถึงใน เอกรัตน์ อุดมพร, 2549: 42-43) 

 

จากการอ่านบันเทิงคดีเรื่องแด่ความอาย น ามาสู่การวิเคราะห์เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ได้
ดังนี้ 

2.1 จุดประสงค์ของผู้เขียน   
สะท้อนและเสียดสีเรื่องราวในสังคม 

2.2 ใจความส าคัญ   
เป็นการสะท้อนความคิดขาดศีลธรรมความอายของคนในสังคมบางกลุ่ม โดยเลือกที่

จะเล่าผ่านอาชีพ ดาวฟลอโชว์ ที่สามารถท าทุกอย่างได้เพ่ือเงินและก็มักมีเหตุผลให้กับการกระท าแย่ๆ 
โดยที่ไม่ค านึงถึงความถูกต้อง นอกจากนั้นยังกระทบถึงกลุ่มนักการเมืองที่ทุจริตต่อหน้าที่ว่าก็เป็น                              
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คนไม่รู้จักอายเช่นกัน สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมศีลธรรมของคนในสังคมที่มีอยู่ในคนทุกกลุ่มทุก
ระดับ 

2.3 น้ าเสียง   
ดูถูกและสังเวชบุคคลที่ ไร้ซึ่ งความอายสามารถท าทุกอย่างได้เ พ่ือเงิน  เช่น                                

“เตะความอายใส่ปี๊บแล้วถีบส่ง เอนเอ้องค์เอาผ้าออกมาแก้ คนชมกราว “ดาวฟลอโชว์” โก้แท้แท้                            
ดูในแง่ศีลธรรมแล้วช้ าใจ” นอกจากนี้ยังประชดประชันถึงอาชีพนักการเมืองว่าไม่มีความอายใน                               
การทุจริตโดยผ่านการพูดของตัวละครคือ ดาวฟลอโชว์ เช่น “ตราบคน “ใหญ่” ไม่ยั่นกินกันนัว                               
หนูเผยตัวอวดชายจะอายใคร?” 

2.4 ความน่าเชื่อถือ   
บทอ่านข้างต้นแม้จะเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นเพ่ือสะท้อนสังคม ไม่มีการอ้างอิงใคร

เป็นพิเศษแต่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย จึงไม่จ าเป็นต้องระบุว่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ 
เพราะข้อคิดท่ีได้ถือเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเปิดมุมมองให้กับผู้อ่าน 

2.5 ประโยชน์ที่ได้รับ   
เป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตให้ท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์และถูกศีลธรรม ไม่อ้าง                               

ความจ าเป็นเพ่ือจะท าความผิด และได้ข้อพึงระวังในการเลือก ส.ส. เข้าไปท าหน้าที่แทนให้เลือกคนดีที่
มีความสามารถ และเราเองก็ต้องท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 

 

เห็นได้ว่า ผู้ที่สามารถน าประโยชน์จากสิ่งที่อ่านออกมาใช้ได้นั้นต้องมีความเข้าใจในเรื่องราวที่
อ่าน หรือที่เรียกว่าจับใจความส าคัญของเรื่องได้ หากเรื่องที่อ่านผู้เขียนไม่ได้บอกความรู้สึกออกมา
ตรงๆ ผู้อ่านก็ต้องวิเคราะห์ จุดประสงค์และน้ าเสียงของผู้เขียนร่วมจึงจะสามารถตีความ และเข้าใจ
เรื่องราวที่แท้จริง เมื่อเข้าใจสาระที่ผู้ เขียนต้องการสื่อแล้ว ประเด็นต่อมาคือการพิจารณา                                                    
ความน่าเชื่อถือ การอ้างอิงเนื้อหา ประสบการณ์ และคุณค่าของงานเขียน แล้วจึงน าข้อคิด หรือ
ความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

ดังนั้นไม่ว่างานเขียนที่อ่านนั้นจะเป็นประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดี หรือมีจุดประสงค์ และ
รูปแบบที่ต่างกันเพียงใดก็ตาม หากผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวและพิจารณาคุณค่าและความน่าเชื่อถือดังที่
ได้กล่าวแล้ว ก็ย่อมได้รับประโยชน์จากการอ่านงานนั้นๆ เช่นกัน 
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สรุป 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณคือ การอ่านขั้นสูงที่ต้องใช้ความคิดในการพิจารณาอย่าง
ไตร่ตรอง รอบคอบ เพ่ือตัดสินคุณค่าสิ่งที่อ่าน ว่ามีประโยชน์ มีคุณค่าน่าเชื่อถืออย่างไร โดยต้อง
พิจารณาใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1)นัยของเรื่อง 2)สาระ 3)ความน่าเชื่อถือ และ 4)การน าไปใช้ประโยชน์ 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณนับเป็นการอ่านที่มีความจ าเป็นอย่างมากในปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งข้อมูล
ข่าวสาร ผู้อ่านจึงต้องฝึกฝนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดเป็นทักษะ เพ่ือให้สามารถพิจารณา
และเลือกรับสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการอ่านไปใช้กับตนเองและผู้อ่ืนได้  
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ค าถามท้ายบทที่ 5 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 

ตอนที่ 1 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณหมายถึงอะไร 

2. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความจ าเป็นอย่างไร 

3. การจ าแนกสารที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ความรู้สึก มีความส าคัญอย่างไร 

4. พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีอะไรบ้าง 
5. นักศึกษาคิดว่าการอ่านสารประเภทใดที่ต้องใช้ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมาก 

และเพราะเหตุใด 

 

ตอนที่ 2 

ค าชี้แจง จงใช้วิจารณญาณในการอ่านข้อความต่อไปนี้ โดยบอกสาระส าคัญ ความน่าเชื่อถือ และ                                    
การน าไปใช้ประโยชน์ 

1.           “ลูกเอ๋ยยังไม่เคยรู้ฤทธิ์ร้าย เมื่อความรักกลับกลายแล้วหน่ายหนี 
อันเจ็บปวดยวดยิ่งทุกสิ่งมี   ไม่เท่าที่เจ็บช้ าระก ารักฯ” 

พ่อแผนสอนลูกชายเจ้าพลายงาม ทุกเมื่อยามจากกันนั้นทุกข์หนัก 

ทุกข์เมื่อรักไม่สมข่ืนขมนัก   ทุกประจักษ์แจ้งในใจผู้ทุกข์ 

ทุกข์ทึกทักศักดิ์ศรีถึงชีวิต  ทุกข์เพราะคิดยึดมั่นส าคัญสุข 

ทุกข์ทุรนทุรายในทุรยุค   ทุกข์เพราะเห็นแก่สนุกต้องทุกข์ทน 

ทุกข์วัยลูกวัยรุ่นเพราะหุนหัน ตั้งสติไม่ทันตีกันป่น 

เพราะยึดมั่นส าคัญหมายในตัวตน  ยึดบุคคลยึดค่าสถาบัน 

เป็นความทุกข์ร่วมสมัยของวัยรุ่น แสวงคุณแสวงค่ามายึดมั่น 

ต้องการหวังพลังใจให้แก่กัน  ต้องการความส าคัญการยอมรับ 

หนึ่งต้องการความรักจากทุกคน จึงรักตนรักแต่งรักแปลงปรับ 

อยากรักและผูกพันกระชั้นกระชับ  อยากถูกนับเป็นหนึ่งในใจเธอ 

สองต้องการความรู้อยู่ในตน จึงดิ้นรนแสวงรู้อยู่เสมอ 

รู้เพื่อชอบชอบเพ่ือรู้รู้ล้ าเลอ  รู้เพื่อเจอความจริงในสิ่งนั้น 

สามต้องการเป็นตัวของตัวเอง จึงชอบเพลงชอบแสดงชอบแข่งขัน 

ชอบมีกลุ่มมีนามความส าคัญ  ทุกข์แห่งวันวัยเยาว์อันเร่าร้อน 

(เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ม.ป.ป.: 86-90) 
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2. ดอกไม้ประจ าชาติของอินเดียคือดอกบัว ดอกบัวเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งเป็น
ศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียนับถือ ใช้ในการสักการบูชาตามพิธีกรรมต่างๆ เชื่อกันว่า
ดอกบัวเป็นที่ประทับของเทพเจ้าหลายๆ องค์ อย่างตามภาพในต านานที่เห็นกันได้บ่อยๆ ก็มีภาพของ
พระแม่สุรัสวดี เทพแห่งการเรียนรู้ นั่งอยู่บนดอกบัว นอกจากนี้ดอกบัวยังอยู่ในภาพวาดโบราณ                                        
ของเก่าต่างๆ เครื่องใช้โบราณ และตามภาพเขียนในสถานที่ส าคัญอีกด้วย สาเหตุที่อินเดียเลือก
ดอกบัวเป็นดอกไม้ประจ าชาตินั้นก็เพราะเป็นดอกไม้ที่สวยงามเป็นสัญลักษณ์ของความสงบ                                         
การปล่อยวางไม่ยึดติด ความอยู่รอดและความบริสุทธิ์ เป็นดอกไม้ที่เจริญเติบโตตามบ่อน้ าหรือ                                           
หนองน้ าซึ่งเต็มไปด้วยโคลน ตะไคร่น้ า และวัชพืช แต่ดอกบัวก็ยังสามารถเจริญงอกงามข้ึนมาเหนือน้ า
อย่างสวยงาม มีกลิ่นหอม โดยปราศจากครบโคลนหรือสิ่งสกปรกใดๆ เปรียบเสมือนคนอินเดียที่มี
ความสามารถในการเอาตัวรอด มีความบริสุทธิ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ ไม่ว่าจะอยู่ใน
สภาพแวดล้อมแบบใดก็ตาม 

(พัทธมญส์ กาญจนพันธุ์, 2559: 147) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

การอ่านงานเขียนเบื้องต้น  

เวลาเรียน  6 ชั่วโมง 
เนื้อหา 

1. ประเภทของการเขียน 

2. การเขียนเชิงวิชาการ : บทความ 

3. การเขียนเพ่ือสื่อมวลชน : ข่าว 

4. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ : สารคดี เรื่องสั้น และร้อยกรอง 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้  

1. บอกลักษณะเฉพาะของงานเขียนแต่ละประเภท อาทิ จุดประสงค์ รูปแบบ การใช้ภาษา
ประโยชน์ที่ผู้อ่านควรได้รับ 

2. จ าแนกประเภทงานเขียนได้ 
3. บอกคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในบทที่ 6 การอ่านงานเขียนเบื้องต้น มีดังนี้ 
1. ทดสอบความรู้ด้วยการให้ผู้เรียนบอกประเภทของงานเขียนที่ยกตัวอย่างมาให้ พร้อมกับ

ให้เหตุผลว่าท าไมจึงคิดว่าเป็นงานเขียนประเภทนี้ ให้ผู้เรียนคาดการณ์สิ่งที่ควรได้รับจากการอ่าน 

2. ให้ผู้เรียนจัดประเภทงานเขียนโดยศึกษาจากเอกสารด้วยตนเอง หลังจากนั้นจัดประเภท
งานเขียนช่วยกันอีกครั้ง โดยท าเป็นกลุ่มละ 5-6 คน พร้อมทั้งเขียนอธิบายเหตุผล และคุณค่าที่ได้รับ
จากการอ่าน 

3. ผู้เรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เรียน โดยมีผู้สอนให้ค าแนะน า 

4. ท าแบบฝึกจ าแนกประเภทงานเขียน และบอกคุณค่าที่ได้รับ 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาทักษะการอ่าน 

2. งานเขียน 5 ประเภท คือ ข่าว บทความ สารคดี เรื่องสั้น และร้อยกรอง 
3. สไลด์น าเสนอความรู้ด้วย Microsoft Power Point “บทที่ 6 การอ่านงานเขียน

เบื้องต้น” 

4. แบบฝึก 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบค าถามและการน าเสนองานกลุ่ม 

2. ตรวจแบบฝึก 
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บทที่ 6 

การอ่านงานเขียนเบื้องต้น 

 

การที่ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับงานเขียน อาทิ สามารถแบ่งประเภทงานเขียน รู้รูปแบบของงาน                              
การใช้ภาษา และจุดประสงค์ของผู้เขียน ความรู้และความเข้าใจเหล่านี้จะส่งผลดีต่อความสามารถใน
การอ่าน เช่น ความเข้าใจต่อเรื่องที่อ่าน ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ จนถึงสามารถพิจารณา
ถึงความน่าเชื่อถือและประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากงานเขียนนั้นๆ เพราะการที่ผู้อ่านมีความเข้าใจใน
รูปแบบของงานเขียน เช่น งานเขียนประเภทบทความ ผู้อ่านก็สามารถคาดเดาได้ว่า การอ่านงาน
ประเภทนี้ผู้เขียนจะให้ความส าคัญกับการแสดงทัศนะต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังนั้นผู้อ่านจะต้องอ่าน
อย่างรอบคอบ พิจารณาความน่าเชื่อถือและประโยชน์จากสิ่งที่อ่านไม่ใช่เชื่อทั้งหมด เพราะไม่ใช่งาน
เขียนประเภทสารคดีที่มุ่งให้ข้อเท็จจริง  

ดังนั้นความเข้าใจเกี่ยวกับงานเขียนก็จะเป็นแนวทางในการอ่านและคาดเดาสิ่งที่ควรจะได้รับ
จากบทอ่านแต่ละประเภท ที่มีรูปแบบการเขียน และจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกัน 

 

ประเภทของการเขียน 

 สามารถแบ่งประเภทของงานเขียนได้เป็น 3 ประเภท คือ 1)การเขียนเชิงวิชาการ                                
2)การเขียนเพ่ือการสื่อสารมวลชน และ 3)การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทั้ง 3 ประเภทมีความแตกต่างกัน
ดังนี้ 

1. การเขียนเชิงวิชาการ 

การเขียนเชิงวิชาการเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ฯลฯ ของผู้เขียนใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีระบบ แล้วน ามาเรียบเรียงเป็นข้อความที่มีการอ้างอิงอย่างน่าเชื่อถือ อาจมี
การวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะอย่างน่าสนใจและเป็นประโยชน์ ในการเขียนเชิงวิชาการผู้เขียนจะ
ใช้ภาษาเป็นทางการ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก, 2553: 65) เช่น การเขียน ต ารา บทความ และหนังสือราชการ เป็น
ต้น 

2. การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน 

สื่อสารมวลชนคือการติดต่อสื่อสารกับคนจ านวนมากในเวลาเดียวกัน โดยใช้สื่อ เช่น 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  รูปแบบการเขียนเพ่ือ                             
การสื่อสารมวลชลมีหลากหลายประเภทด้วยกัน เช่น ข่าว โฆษณา บทรายการวิทยุ บทรายการ
โทรทัศน์ และบทละคร เป็นต้น 
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3. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
งานเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นงานที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ผู้เขียนได้สร้างสรรค์และเลือกใช้

ถ้อยค าที่เป็นศิลปะ ก่อให้เกิดความรู้สึก อารมณ์ร่วม ความสะเทือนใจ และเนื้อหาที่ได้รับอาจไม่ใช่
เพียงความบันเทิง แต่อาจประกอบด้วย ความรู้ และการแสดงความคิดเห็นอยู่ควบคู่กัน งานเขียนเชิง
สร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

3.1 บันเทิงคด ีได้แก่ เรื่องสั้นและนวนิยาย  
3.2 สารคดี ได้แก่ สารคดีท่องเที่ยว สารคดีบุคคล สารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

สารคดีวิถีชีวิต สารคดีประวัติศาสตร์ สารคดีเด็กและสตรี เป็นต้น  
3.3 ร้อยกรอง มีทั้งแบบยึดฉันทลักษณ์ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และแบบที่ไม่ยึด

ฉันทลักษณ์ซึ่งเป็นรูปแบบงานเขียนสมัยใหม่ เรียกว่า กลอนเปล่า 

 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านผู้อ่านควรจะมีความรู้เรื่องรูปแบบของงานเขียนโดยฝึกการอ่าน  
จากงานเขียนทั้ง 3 ประเภท ซึ่งจะขอยกเป็นตัวอย่างเพ่ือใช้ในการศึกษาดังนี้ 1)การเขียนเชิงวิชาการ 
ศึกษาจากบทความ 2)การเขียนเพ่ือการสื่อสารมวลชน ศึกษาจากข่าว และ3)การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ศึกษาจากสารคดี เรื่องสั้น และร้อยกรอง ดังจะให้รายละเอียดเพ่ิมเติมโดยเรียงตามหัวข้อที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น 

 

การอ่านงานเขียนแต่ละประเภท 

 งานเขียนมีหลายประเภทด้วยกัน แต่ละประเภทล้วนมีรูปแบบ วิธีการน าเสนอ และ
จุดประสงค์ของผู้เขียนที่ต่างกัน ผู้อ่านจึงควรท าความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของงานเขียนเพ่ือให้ได้
ประโยชน์ที่ควรได้รับจากงานเขียนนั้น และเมื่อต้องเลือกอ่านก็สามารถเลือกอ่านงานเขียนได้ตรงกับ
จุดประสงค์ของตนเอง งานเขียนที่พบบ่อยและน ามากล่าวถึงในบทนี้ประกอบด้วย บทความ ข่าว                                    
สารคดี เรื่องสั้น และกวีนิพนธ์ น าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 

1. บทความ 

1.1 ความหมายของบทความ 

บทความเป็นงานเขียนอีกประเภทหนึ่งที่คนในสังคมให้ความสนใจอ่าน รวมถึง                                     
มีนักวิชาการหลายท่านศึกษาและให้ความหมายดังนี้ 

ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 91-92) ให้ความหมายว่าบทความ หมายถึง ข้อเขียนที่เขียน
ขึ้นเพ่ือแสดงหรือเสนอข้อคิดความเห็นต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มชน
ในสังคมก าลังให้ความสนใจ หรือผู้เขียนน าเสนอข้ึนมาเพ่ือให้เกิดความสนใจขึ้นในสังคม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก (2553: 65-66) กล่าวว่าบทความ คือ งานเขียนประเภทร้อยแก้วที่มุ่งเสนอ
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ความรู้ ความคิดเห็นเป็นส าคัญ เป็นงานเขียนที่มักปรากฏตามหนังสือพิมพ์และนิตยสารทั่วๆ ไป  
รูปแบบการเขียนบทความจะคล้ายกับเรียงความมาก แต่โดยทั่วไปการเขียนบทความจะต้องมีเรื่องราว
มาจากข้อเท็จจริง หรือข่าวประจ าวัน มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในความสนใจของผู้อ่าน  
และผู้เขียน มักจะสอดแทรกข้อเสนอเชิงวิชาการและเชิงสร้างสรรค์ไว้ด้วย 

รุ่งฤดี แผลงศร (2557: 3) กล่าวว่าบทความ หมายถึง งานเขียนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ                                      
การน าเสนอความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ หรืออธิบายแนะน าเหตุการณ์หรือข่าวที่ก าลังเป็นที่สนใจ
ในขณะนั้น โดยอาศัยข้อเท็จจริงและหลักวิชาการในการถ่ายทอดสารให้ผู้รับสารได้รับทราบเรื่องราว
หรือเหตุการณ์ดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

วชิรนที วงศ์ศิริอ านวย (2552: 1) แสดงทัศนะว่าบทความ หมายถึง ความเรียงหรือ
งานเขียนร้อยแก้วประเภทหนึ่งที่เขียนขึ้นเพ่ือมุ่งเสนอข้อเท็จจริง ความรู้ หรือความคิดอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน แทรกด้วยข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์และแนวคิดสร้างสรรค์ 

วัฒนา แช่มวงษ์ (2556: 2) ให้ความหมายว่าบทความ หมายถึง งานเขียนที่ผู้เขียน
เรียงเรียงขึ้นเพ่ือน าเสนอเรื่องราวบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงให้ผู้อ่านได้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึง
ทราบแนวคิดหรือข้อเสนอแนะของผู้เขียนในเรื่องนั้นๆ โดยผู้อ่านต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณา
ตัดสิน 

โดยสรุปแล้ว บทความหมายถึง งานเขียนที่มุ่งเสนอทัศนะของผู้เขียนต่อเรื่องราวที่อยู่
ในกระแสสังคม เป็นเรื่องที่ทันสมัย และมีผลกระทบต่อคนจ านวนมาก ทัศนะที่ผู้เขียนน าเสนอ เป็น
อาจเป็นข้อสังเกต ข้อคิด แนวทางการแก้ไข ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า และประสบการณ์ของผู้เขียน 
แล้วน าเสนอในรูปแบบความเรียง มีชื่อเรื่อง ความน า เนื้อเรื่อง และบทลงท้าย เป็นโครงสร้างใน                           

การเขียน 

1.2 จุดประสงค์ของการเขียนบทความ 

รุ่งฤดี แผลงศร (2557: 10) จ าแนกจุดประสงค์ของบทความไว้ 5 ข้อ ดังนี้ 
1.2.1 เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

1.2.3 เพ่ือวิพากษ์วิจารณ์ ประเมินค่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
1.2.4 เพ่ืออธิบายหรือแนะน าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
1.2.5 เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นความรู้ทั่วไปหรือความรู้เชิงวิชาการ  
เห็นได้ว่า จุดประสงค์ของบทความมีหลายข้อ ขึ้นอยู่กับประเภทของบทความและ

เจตนาของผู้เขียนแต่ละคนว่า ต้องการน าเสนอเรื่องราวอะไรให้ผู้อ่านรับทราบ โดยผู้เขียนบทความ
อาจมีจุดประสงค์มากกว่าหนึ่งข้อก็ได้ 
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1.3 ประเภทของบทความ 

ในเรื่องการแบ่งประเภทของบทความในปัจจุบัน ยังไม่มีเกณฑ์ในการแบ่งที่ชัดเจนว่า
บทความสามารถจ าแนกได้ เป็นกี่ประเภท ในที่นี้ จึ งน าการจ าแนกประเภทบทความของ                                       
ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 93-99) ซึ่งประมวลประเภทของบทความทั่วๆ ไปได้ 14 ประเภท มาเป็น
แนวทางในการอ่านได้ดังนี้ 

1.3.1 บทความทางวิชาการ หรือเชิงวิชาการ เป็นบทความที่มีแต่สาระล้วนๆ ส่วนใหญ่
เป็นบทความท่ีเขียนโดยนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาหนึ่งสาขาใด มุ่งให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
เฉพาะสาขาอาชีพ บทความประเภทนี้มักพบมากในวารสารหรือเอกสารของหน่วยงานและในหน้า
หนังสือพิมพ์ 

1.3.2 บทความแสดงความคิดเห็น เป็นบทความที่นักหนังสือพิมพ์นิยมกันมาก เพราะ
เป็นบทความที่เขียนได้ตลอดเวลา โดยอาศัยจับประเด็นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มาเป็น
หัวข้อหลักในการแสดง ความคิดเห็นต่อเหตุการณ์และเรื่องราวนั้นๆ ตามทัศนะของตน ซึ่งทัศนะนั้น
ผู้อ่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดที่เสนอออกมาก็ได้ 

1.3.3 บทความรายงาน เป็นบทความบอกเล่าว่ามีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้น ซึ่งผู้เขียน
จะต้องมีฝีมือในการเขียนเล่ามาก เพ่ือให้ผู้ อ่านคล้อยตามไปได้เรื่อยๆ ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อ                                    
ต้องชัดเจนมีเหตุผล ส านวนภาษารื่นงดงาม 

1.3.4 บทความบรรยาย เป็นบทความที่บรรยายเรื่องราวแปลกๆ ที่พบเห็นมา เหมือน
นักเล่านิทานที่บรรยายความพิสดารของตัวละคร 

1.3.5 บทความวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นการเขียนเสนอแนะอีกรูปแบบหนึ่งที่อาศัย
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์เข้ามา แล้ววิจารณ์ไปด้วยเหตุด้วยผลที่หนักแน่นน่าเชื่อถือ 

1.3.6 บทความประเภทค าสอน บทความประเภทนี้มุ่งเน้นให้คนท าความดีโดยผู้เขียน
จะยกอุทาหรณ์จากนิทานชาดก บทบัญญัติในศาสนาหรือตัวอย่างของผู้คนในสั งคมที่เห็นว่าเป็นคนดี
มาสอดแทรก เพ่ือให้บุคคลอื่นถือเป็นเยี่ยงอย่าง 

1.3.7 บทความอธิบาย เป็นบทความที่อธิบายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างตรงไปตรงมา เช่น  
บทความที่อธิบายถึงวิธีการสานพัด ท าร่ม ปลูกต้นไม้ ว่ามีวิธีการอย่างไร บทความประเภทนี้จะมี
ล าดับขั้น มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดให้เห็นอย่างชัดเจน 

1.3.8 บทความประเภทปกิณกะ บทความประเภทนี้เป็นบทความเบาๆ ที่ให้สาระ
ความรู้ ความเพลิดเพลินไปในตัว ผู้อ่านอ่านด้วยความสบายใจ จัดเป็นบทความประเภทผ่อนคลาย
ความตึงเครียด บทความประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบทความชี้แนะ แนะน า เรื่องการวางตัวในสังคม
การมีนัดครั้งแรก การต้อนรับ เป็นต้น 

1.3.9 บทความสัมภาษณ์ เป็นบทความที่มีแหล่งข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์เป็นหลัก  
โดยประมวลสิ่งต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาประกอบการเขียนสลับกับข้อความที่สัมภาษณ์โดยตรง 
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1.3.10 บทความร่างบุคลิกภาพของบุคคล บทความประเภทนี้มุ่งน าจุดเด่นของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับการยกย่องจากบุคคลโดยทั่วไปมาเผยแพร่ให้ผู้อ่ืน
รับทราบ เพ่ือจุดประกายความยกย่องศรัทธา การเขียนแบบนี้มิได้น าประวัติทั้งหมดมาเปิดเผย                      
แต่จะน าจุดเด่นเฉพาะที่ท าให้บุคคลผู้นั้นมีชื่อเสียงมาเผยแพร่ แต่ไม่จ าเป็นต้องบอกลึกไปถึงชาติ
ก าเนิด หรือต้นตระกูล และจะเขียนด้วยความรู้สึกหรือความเห็นของผู้เขียนตามที่มองเห็น เพ่ือร่าง
บุคลิกภาพที่เห็นเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

1.3.11 บทความโต้แย้ง เป็นบทความที่ก าลังแพร่หลายในประเทศที่มีการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย เพราะถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี  
บทความเชิงโต้แย้งอาจจะเป็นบทความที่เขียนท้วงติงการบริหารคนหรือการตัดสินใจกระท าการสิ่งใด
สิ่งหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่บริหารงานในองค์การใดองค์การหนึ่งก็ได้ 

1.3.12 บทความท่องเที่ยว บทความนี้ใกล้เคียงกับสารคดีมากท่ีสุด ต่างกันเพียงแต่ว่า
บทความประเภทนี้จะเขียนรวบรัดกว่า เป็นงานเป็นการกว่า รวมทั้งมีมุมมองในเชิงเสนอแนะเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยว และท้วงติงบางเรื่องบางราวในลักษณะของบทความ บทความประเภทนี้จะมี
ภาพประกอบหรือไม่ก็ได้ เพราะไม่เน้นเหมือนสารคดี 

1.3.13 บทความแสดงความคิดใหม่ เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพ่ือแสดงความคิดที่ยัง  
ไม่มีใครคิดใครเขียนไว้ หรืออาจจะเป็นการเขียนเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวความคิดเดิมของผู้เขียนเอง       
ที่เคยแสดงทรรศนะไว้มาเป็นแนวความคิดใหม่ที่เห็นว่าดีกว่า 

1.3.14 บทความประเภทอ่ืน บทความประเภทอ่ืน หมายถึง บทความในรูปแบบ
เฉพาะของผู้เขียนแต่ละคนที่พยายามคิดค้นออกม เพ่ือหลีกความซ้ าซากจ าเจเป็นการหนีรูปแบบที่มี
อยู่ในปัจจุบัน การเขียนเรื่องเสียดสี เหน็บแนม เยาะเย้ย กระเซ้าเย้าแหย่ ล้วนจัดอยู่ในบทความ
ประเภทอ่ืนๆ หรือประเภททั่วไปทั้งสิ้น 

1.4  โครงสร้างของบทความ 

โครงสร้างของบทความแต่ละส่วนท าหน้าที่และมีเนื้อหา รายละเอียดที่แตกต่างกัน  
การที่ผู้อ่านมีความรู้ในเรื่องโครงสร้างของบทความ จะท าให้อ่านได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากรู้ว่า 
ย่อหน้าใดท่ีผู้เขียนจะบอกรายละเอียด หรือย่อหน้าใดที่ผู้เขียนจะสรุปเรื่องราว เป็นต้น  

สิริวรรณ นันทจันทูล (2546 ,128-141) กล่าวว่าโครงสร้างของบทความประกอบด้วย 
4 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1.4.1 ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องเป็นส่วนแรกของบทความที่จะเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่าน 
และจูงใจให้ผู้อ่านติดตามอ่านเรื่องราวต่อไป นอกจากนี้ชื่อเรื่องยังบอกแนวทางเนื้อหา และจ ากัด
ขอบเขตของเรื่องให้ผู้อ่านทราบอีกด้วย 

1.4.2 ค าน า ค าน าเป็นส่วนเปิดเรื่องที่จะน าเข้าสู่เนื้อหาต่อไป ทั้งนี้เพ่ือแนะน าให้ผู้อ่าน
ทราบก่อนว่าก าลังจะอ่านเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรือผู้เขียนมีเจตนาอะไร หรือขอบเขตของเรื่องมี
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อะไรบ้าง บางครั้งผู้ เขียนจะปูพ้ืนฐานความรู้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านต่อไปให้แก่ผู้ อ่าน 
นอกจากนั้นค าน ายังเป็นส่วนเร้าความสนใจของผู้อ่านให้อยากติดตามเรื่องต่อไป 

1.4.3 เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องคือประเด็นต่างๆ ที่ผู้เขียนน าเสนอเพ่ือแสดงข้อเท็จจริงที่เป็น
ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุผล สนับสนุนความคิดเห็น ประสบการณ์ของผู้เขียน 
ซึ่งเรียบเรียงขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ มีการจัดล าดับความคิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลาย
ประการตามประเภทของบทความ 

1.4.4 สรุป สรุปคือการปิดเรื่อง เป็นข้อความตอนสุดท้ายของเรื่อง เพ่ือให้ผู้อ่านรู้สึก
ประทับใจ สะใจ ปรารถนาจะจดจ าเรื่องราวที่ได้อ่าน น าเรื่องราวที่ได้อ่านไปสนทนา วิพากษ์วิจารณ์
ต่อไป หรือน าเรื่องราวที่ได้อ่านไปคิดพิจารณา ปฏิบัติต่อไป 

โครงสร้างของบทความข้างต้น ประกอบด้วยสี่ส่วนส าคัญ คือ ชื่อเรื่อง ค าน า เนื้อเรื่อง 
และสรุป หากพิจารณาส่วนประกอบข้างต้นก็เห็นได้ว่า บทความถือเป็นงานเขียนความเรียงชนิดหนึ่ง 
ส่วน ธิดา โมสิกรัตน์ (2553, 111-112) กลับให้รายละเอียดที่ต่างออกไป แม้จะมองว่ามี 3 ส่วนเช่นกัน 
แต่ 3 ส่วนนั้นหมายถึง เนื้อหา ความคิดเห็น และวิธีการเขียน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เนื้อหา เนื้อหาของบทความมีขอบเขตแนวความคิดที่ส าคัญและจ ากัดเพียง
ประเด็นเดียว เป็นข้อมูลจริง เป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง และชัดเจน ไม่เป็นเรื่องสมมติที่สร้าง
ขึ้นหรือคิดเอาเอง เนื้อหาของบทความจึงเป็นข้อเท็จจริง มีหลักฐานพิสูจน์ได้ และไม่บิดเบือนด้วยอคติ
หรือความเชื่อเฉพาะ ทั้งของผู้เขียนเองและกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

2. ความคิดเห็น เป็นบทความที่น าเสนอเฉพาะความรู้และข้อเท็จจริงต่างๆ เป็นเพียง
เรียงความหรือรายงานการศึกษา บทความต้องมีเนื้อหาที่เป็นความคิดเห็นหรือทัศนะของผู้เขียนอย่าง
เด่นชัด เป็นความคิดเห็นที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์และเที่ยงตรง ไม่แสดงถึงอคติส่วนตัวรวมทั้งไม่มี
เจตนามุ่งร้ายต่อผู้หนึ่งผู้ใด แม้จะเป็นความคิดเห็นธรรมดาๆ ก็ต้องไม่ลอกเลียนความคิดของคนอ่ืน 

3. วิธีการเขียน นอกจากการน าเสนอเนื้อหาความคิดเห็น สาระความรู้ และ
ข้อเท็จจริงต่างๆ แล้ว การใช้ส านวนโวหาร ยังเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างให้บทความชวนอ่านและดึงดูด
ความสนใจจากผู้อ่าน เป็นกลวิธีการใช้ภาษาเขียนสื่อสารด้วยการบรรยาย อธิบายและแสดง                                              
ความคิดเห็นในสัดส่วนที่พอเหมาะ และแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้เขียนวางแผน
การเขียนหรือวางโครงเรื่องอย่างรัดกุม ด้วยความรอบรู้ การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนอย่าง
ชัดเจน และถูกต้องตามลักษณะบทความแต่ละประเภท 

เห็นได้ว่า งานเขียนประเภทบทความเป็นงานเขียนที่มีความน่าสนใจ ทั้งด้วยโครงสร้าง
ของงานแบบความเรียงที่ ท าให้อ่านได้ง่าย มีการสรุปในตอนท้ายท าให้ผู้อ่านจับสาระส าคัญได้ง่ายขึ้น 
ใช้เวลาอ่านไม่นาน และยังมีคุณค่ามากในด้านเนื้อหาที่เป็นการแสดงความคิดเห็นจากผู้เขียน ที่มี
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ข้อมูลจากข้อเท็จจริง มีการสืบค้นอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ จึงเป็นการอ่านที่ได้ทั้งความรู้และเปิดมุมมอง
ใหม่ๆ ให้กับผู้อ่าน 

1.5 ลักษณะของบทความที่ดี 
รุ่งฤดี แผลงศร (2557: 5) กล่าวถึงลักษณะที่ดีของบทความในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

และวารสาร โดยพิจารณาในส่วนของเนื้อความและภาษาว่าควรมีลักษณะดังนี้ 
1.5.1 เนื้อหาของบทความ  

1.5.1.1 มีความทันสมัย เนื่องจากบทความเป็นงานเขียนที่มีเงื่อนไขของเวลา
เป็นตัวก าหนด เนื้อหาของบทความจึงต้องมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ดังนั้นผู้เขียนบทความจึงน า
ข่าวหรือเรื่องราวที่อยู่ในกระแสความสนใจของคนในสังคมขณะนั้นมาน าเสนอเป็นงานเขียนบทความ
ที่มีประเด็นน่าสนใจ และเจาะลึกเรื่องราวเหล่านั้นให้ผู้อ่านรับทราบข้อมูลมากกว่าข่าว 

1.5.1.2 มีการให้ความรู้ ความคิด หรือข้อแนะน าข้อปฏิบัติอันเป็นประโยชน์แก่
ผู้อ่าน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ทั้งนี้การน าเสนอความรู้ ความคิด หรือ
ข้อแนะน าข้อปฏิบัติของผู้ เขียนบทความจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประเภทของบทความ                                           
เป็นส าคัญ 

1.5.1.3 มีความถูกต้อง เนื้อหาของบทความต้องมีความถูกต้องในทุกๆ ด้าน คือ
มีการอ้างอิงหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือ 

1.5.1.4 มีความกระจ่าง เนื้อหาของบทความที่ดีต้องมีการน าเสนอและอธิบาย
ข้อมูลที่กระจ่างชัด ตรงไปตรงมา เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นไม่
เกิดความสงสัย หรือเข้าใจผิดได้ 

1.5.1.5 มีความกะทัดรัดไม่เขียนวกไปวนมา ควรเขียนน าเข้าประเด็นอย่าง
กระชับ บทความที่ดีควรมีประเด็นหลักท่ีเขียนเพียงประเด็นเดียว 

1.5.2 ภาษาของบทความ 

1.5.2.1 เนื้อเรื่องมีเอกภาพกล่าวถึงความคิดหลักหรือประเด็นหลักที่ต้องการ
น าเสนอเพียงประเด็นเดียวตลอดทั้งบทความ 

1.5.2.2 เนื้อเรื่องใช้ภาษาได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกันทุกประโยคทุกย่อหน้า
ของบทความตั้งแต่ต้นจนจบ 

1.5.2.3 มีความคงเส้นคงวาในงานเขียนทุกด้าน อาทิ เนื้อหา รูปแบบ ภาษา  
และหลักการอ้างอิง 

1.5.2.4 มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม ผู้ เขียนบทความต้องเลือกใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับเนื้อหาของบทความและกลุ่มผู้รับสาร โดยค านึงถึงหลักภาษา และความหมายที่ถูกต้อง
ชัดเจน รวมทั้งการเขียนสะกดค า การเขียนค าทับศัพท์ และการใช้ย่อหน้าให้ถูกต้องเหมาะสม                               
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อ่านเข้าใจง่าย กะทัดรัด เพ่ือให้ผู้อ่านอ่านได้อย่างเข้าใจ รวมทั้งเสนอเนื้อหาอย่างตรงประเด็นตามที่
ผู้เขียนต้องการอีกด้วย 

1.5.2.5 มีความน่าอ่าน แม้ว่าผู้ เขียนบทความจะมีข้อมูลหลักฐานมาก                             
เพียงพอที่จะน าไปเขียนบทความได้ แต่หากรูปแบบการเขียนไม่น่าอ่านก็ท าให้การเขียนบทความ   
ครั้งนั้นไม่ประสบความส าเร็จในการเขียน   

1.6 ตัวอย่างการอ่านบทความ 

จากคอลัมภ์ “ฟาสต์ฟู้ด ธุรกิจ” โดย หนุ่มเมืองจันทร์ 
ไม่ “เดี่ยว” 

 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมอยู่ที่ เมืองจันท์ พานักเรียน ABC 4 ไปทัศนศึกษาที่                                                
เมืองจันท์ ผ่านรูปแบบเกมที่สนุกสนาน ช่วงนั้นเป็นเวลาที่กระแสดราม่า “เดี่ยว11”                                            
ของ “โน๊ต” อุดม แต้พานิช เรื่องเมืองยะลา ก าลังมาแรง เรื่อง “ความเห็นต่าง” เป็น
เรื่องที่ผมยอมรับได้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนที่รู้จักใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยกับการเล่าเรื่องเมืองยะลาของโน๊ต ผมรับได้แต่รับไม่ได้เมื่อเสียงกระแสวิจารณ์เริ่ม
รุนแรงเหมือนโน๊ตมีเจตนาร้ายราวกับเป็นตัวการไปวางระเบิดเมืองยะลา เพราะผมรู้ว่า
โน๊ตรักยะลาและได้ลงมือท าสิ่งที่ดีๆให้กับคนในพ้ืนที่นี้แบบ “ปิดทองหลังพระ”                                                
ท าเงียบๆ ไม่ยอมเล่าให้ใครฟังเมื่อกลับมาจากจันท์ผมรีบโพสต์ข้อความลงในแฟนเพจ
ของผมพร้อมกับน าเนื้อหาในหนังสือ “ความเชื่อคือเข็มทิศ ชีวิตเป็นของเรา” ที่เคยเขียน
เกี่ยวกับโน๊ตและกลุ่มลูกเหรียงมาลงซ้ าอีกครั้งไม่ได้ต้องการสร้างภาพให้โน๊ตแต่ต้องการ
บอกความจริงที่หลายคนไม่รู้มาก่อน เพราะโน๊ตไม่เคยเล่าให้ใครฟังและนี้คือข้อความที่
ผมโพสต์ 

 วันที่ผมไปดู “เดี่ยว11” นึกแล้วว่าโน๊ตต้องเล่าเรื่องการไปยะลา โน๊ตไปยะลา
เพราะไปช่วยกลุ่มลูกเหรียงที่ดูแลเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ ในเหตุการณ์ความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ ไม่ได้ช่วยแค่เงินแต่ช่วยแบบลงแรงอย่างแท้จริง ไปคลุกคลีอยู่นาน
เพ่ือรู้ว่าเขาขาดอะไรบ้างซื้อบ้านใหม่ให้กลุ่มลูกเหรียงเพราะบ้านเก่าแออัดมาก ผมยัง
เคยไปบ้านใหม่ของลูกเหรียงเลย โน๊ตอุปการะเด็กหลายคนทั้งส่งเรียน ทั้งดึงมาช่วยงาน
จ าภ าพโน๊ ต ไปส่ ง เ ด็ กผู้ หญิ ง คนหนึ่ ง ที่ เ ป็ นลู กบุญธ รรมของ เขา ไป เ รี ยนที่                                                
ม.ศรีปทุมได้ไหมครับ เป็นข่าวฮือฮาอยู่พักใหญ่ แต่โน๊ตไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้เลยทั้งที่
เป็นเรื่องดีใครรู้ก็ชื่นชมแต่เขาเลือกที่จะเงียบเด็กคนนั้นคือน้องในกลุ่มลูกเหรียงที่โน๊ต
อุปการะส่งเรียน เธอชื่อน้องพรีมที่มาเล่าในคลาส ABC ครับ วันแรกๆ ที่ไปอยู่ที่ยะลา
เขาถามเด็กๆ ว่าอยากไปเที่ยวไหน เสียงส่วนใหญ่อยากไปเที่ ยวเชียงใหม่เขาก็                                           
พาไปเที่ยว โน๊ตบอกผมว่าอยากพาเด็กๆ ไปเที่ยวไปพ้นจากบรรยากาศแห่งความเศร้าบ้าง 
เขาพาไปเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวทะเล และพามาชมเดี่ยว 11 ตอนดูเดี่ยว 11 รอบแรกผม
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สงสัยว่าท าไมโน๊ตถึงไม่เล่าเรื่องลูกเหรียง ต้นเหตุของการไปยะลาของเขามันเป็นเรื่องที่ดี
ที่ใครฟังก็รู้สึกดีแต่โน๊ตก็ไม่เล่า ผมคิดว่าคงเหมือนกับที่เขาไม่ชี้แจงเรื่องน้องพรีม
ลูกบุญธรรมของเขา เขาอยากจะ “ท า” เขาไม่ได้อยากจะ “เล่า” และที่ส าคัญถ้าเล่า
เมื่อไหร่โน๊ตคงเล่าไปสะอ้ืนไป แล้วจะไปต่อยาก ผมอึดอัดกับเรื่องนี้อยู่หลายวันเพราะอยู่
ต่างจังหวัดอยากจะเอาเรื่องที่เขาท าให้กับลูกเหรียงที่ผมเคยเขียนในหนังสือ “ความเชื่อ
คือเข็มทิศ ชีวิตเป็นของเรา” มาลงที่นี่ แต่หนังสืออยู่ที่บ้าน อาจจะช้าไปนิด แต่ส าหรับ
ความจริงไม่มีอะไรที่ช้าเกินไป” 

 เนื้อหาในหนังสือเป็นเรื่องที่ผมพากลุ่มลูกเหรียงมาพูดในวันสุดท้ายของ                              
การเรียน ABC ที่โน๊ตเรียนด้วย โน๊ตน้ าตาคลอตอนที่น้องพรีมเล่าเรื่องความสูญเสีย                               
ที่เกิดขึ้นผมขอให้เธอเล่านิทาน “ช้างใหญ่กับมดน้อย” ที่เล่าให้เด็กๆ ฟังเล่าจบโน๊ต                                
ก็ยกมือแล้วบอกว่า “พ่ีอยากจะบอกน้องพรีมว่านิทานที่น้องพรีมเล่าเป็นนิทานที่ดีที่สุด
เท่าที่พ่ีเคยฟังมา” เสียงตอนท้ายของเขาสั่นเครือจนพูดต่อไม่ได้ น้องพรีมบอกว่าตอนอยู่
บ้านน้องๆ ลูกเหรียงจะดูดีวีดีเดี่ยวของโน๊ตอยู่เป็นประจ า พ่ีโน๊ตเคยท าให้พวกหนู
หัวเราะจนน้ าตาไหลมาหลายครั้งวันนี้หนูได้เอาคืนพ่ีโน๊ตแล้ว เป็นมุมสดใสที่ผมนึกไม่ถึง
จริง “เพ่ือนที่บ้านลูกเหรียงต้องดีใจมากๆ ถ้าได้รู้ว่าวันนี้ได้เจอพ่ีโน๊ต อยากให้พ่ีโน๊ตไป
หาเราที่ยะลาจังเลย “โน๊ตยิ้ม” พ่ีก าลังจะถามอยู่ว่าอยากให้พ่ีลงไปหาที่ บ้านลูกเหรียง
ไหม” ผมไม่เคยเห็นหน้าคนทีดีใจสุดๆ มานานแล้ววันนี้ผมได้เห็นในระยะหนึ่งเมตร  
ชมพู่และน้องพรีมดีใจมาก” จริงหรือคะพ่ีโน๊ต “จริง” โน๊ตเดินลงมากอดชมพู่และ                            
น้องพรีมหน้าเวที  จากนั้นไม่กี่วันเขาก็ไปปรากฏตัวที่ยะลาพร้อมกับ “บ่เติง”  ลูกน้อง
คนสนิทของเขาไปนอนค้างบ้านลูกเหรียงที่สุดแสนจะแออัด ห้องน้ าก็ไม่เพียงพอ                              
ปูที่นอนนอนกับเด็กๆ กินข้าวด้วยกัน ไปดูหนังด้วยกัน โน๊ตบอกผมว่าเขาอยากลงไปดู
ด้วยตาตัวเองว่าลูกเหรียงเดือดร้อนเรื่องอะไรจะได้ช่วยได้ถูกทางและเมื่อเขารู้ปัญหา 
โน๊ตก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่ให้แบ่งห้องนอนชาย หญิง เป็นสัดส่วน ขยายห้องน้ า                               
มีพ้ืนที่ว่างเล็กๆ ให้เด็กท ากิจกรรม จากนั้นเขาพาเด็กทุกคนไปเท่ียวเชียงใหม่ ทะเล  

คิด ลงแรง ออกเงินและอยู่ด้วยในทุกกิจกรรม เขายังเป็นตัวหลักชวนเพื่อนๆ ABC 
เป็นพ่อบุญธรรมช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษากับเด็กๆลูกเหรียงทุกคนด้วย หลังจากนั้น
โน๊ตลงไปยะลาเงียบๆหลายครั้ง และจนถึงวันนี้เขาก็ยังช่วยเหลือน้องๆ กลุ่มลูกเหรียง                                    
ทุกเรื่อง ที่เล่ามาทั้งหมดไม่ได้บอกว่าสิ่งที่โน๊ตเล่าบนเวทีเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือผิดพลาด
เพราะความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติในสังคม แต่ส าหรับคนที่ท าดีและไม่ได้คิดร้ายระดับ
ของค าวิจารณ์ก็ไม่ควรจะรุนแรงเกินไป  
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โน๊ตอาจจะเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งที่สุดในเมืองไทย แต่บางเรื่องเขาก็เลือกที่จะท า
มากกว่าที่จะเล่า  

นี่คือ “โน๊ต” อุดม แต้พานิช ท่ีผมรู้จัก 

(หนุ่มเมืองจันทร์, 2558: 24) 
 

จากบทความเรื่อง ไม่  “เดี่ยว” ผู้ เขียนได้แสดงทัศนะต่อการวิพากษ์วิจารณ์                                 
การเล่าเรื่องเมืองยะลาของโน๊ต อุดม แต้พานิช ใน “เดี่ยว11” ที่เป็นไปอย่างรุนแรงประหนึ่งว่าโน๊ต
เองเป็นผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้ ทั้งที่เขาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ประสบภัยที่สูญเสียพ่อแม่                             
ในเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่เรียกในชื่อว่า “กลุ่มลูกเหรียง” การช่วยเหลือ
ของโน๊ตเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ใช่เพียงการให้ทรัพย์แต่เป็นการช่วยเหลือโดยการให้ใจและลงไปสัมผัส
ชีวิตจริงของเด็กกลุ่มนี้เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขได้ตรงจุด ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นว่าโน๊ตเป็นนักเล่า
เรื่องที่เก่งที่สุดในเมืองไทย แต่กับบางเรื่องเขาเลือกที่จะลงมือท ามากกว่าจะต้องบอกให้คนรู้ว่าเขาท า
ดีอย่างไร ผู้เขียนมีทัศนะคติท่ีดีต่อการใช้ชีวิตของโน๊ตและมองว่าการวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงและขยาย
วงกว้างเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะเขาเหล่านั้นยังไม่รู้ข้อมูลที่เพียงพอ ผู้เขียนจึงพยายามอธิบายในสิ่งที่
เขารู้และได้สัมผัส เมื่อผู้อ่านอ่านบทความนี้จบลงนอกจากจะได้รับข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนน าเสนอแล้วก็
อาจได้ข้อคิดอีกว่า การจะคิดตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์บุคคลใดหรือสิ่งใดเราควรได้ข้อมูลที่เป็นจริง
และมีมากพอ เพราะหากเรากระท าการใดที่เป็นการตัดสินหรือวิจารณ์ในทางลบแบบไม่ถูกต้องย่อม
เป็นสิ่งที่ไม่สมควร 

บทความข้างต้นผู้เขียนได้น าเสนอมุมมองต่อเรื่องที่อยู่ในกระแสสังคมผสานด้วย
อารมณ์ ความรู้สึกพร้อมทั้งให้ข้อมูลและเหตุผลที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นลักษณะของการเขียนบทความที่ดี  
และเนื่องจากบทความทั้งสองนี้เป็นบทความในหนังสือพิมพ์ดังนั้นภาษาที่ใช้จึงเหมือนการเล่าให้ฟัง 
ท าให้อ่านได้ง่ายไม่ต้องตีความซับซ้อน แต่ถ้าหากอ่านบทความในวารสารวิชาการเรื่องที่เขียนก็จะเป็น
เนื้อหาที่ค่อนข้างหนักและมีการใช้ภาษาท่ีเป็นทางการยิ่งขึ้น 

 

2. ข่าว 

การอ่านหนังสือพิมพ์มีประโยชน์ในการให้ข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวในสังคมที่
ทันสมัย ผู้ที่ติดตามอ่านข่าวสารอย่างสม่ าเสมอจะเป็นผู้รอบรู้และทันต่อเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามแม้
หลักในการเขียนข่าวจะมุ่งเสนอข้อเท็จจริง แต่ในบางครั้งข้อมูลที่น าเสนอต่อผู้อ่ านอาจไม่ครบถ้วน
หรือถูกปิดเบือน หรือบางครั้งนอกจากจะให้ข้อมูลข่าวสารผู้เขียนยังแสดงความคิดเห็นส่วนตัว
ประกอบ ดังนั้นผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรอง และควรอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์หลายๆ 
ฉบับเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข่าว 
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2.1 ความหมายของข่าว 

มีผู้ให้ความหมายของข่าวไว้ดังนี้  
พนิตนันท์ บุญพามี (2542 : 78-87) กล่าวถึงความหมายว่าของข่าวว่า ข่าว คือ                                         

การรายงานเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของประชาชน   
วิวัฒน์ ใจเที่ยง (2539: 46) ให้นิยามว่าข่าว หมายถึง การรายงานเหตุการณ์ปัจจุบันที่

เป็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และเปิดเผยแง่มุมต่างๆ  
สิริวรรณ นันทจันทูล (2546: 72) กล่าวว่าข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงของ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลส าคัญ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งประชาชนให้
ความส าคัญและสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อผู้คนจ านวนมาก 

โดยสรุปแล้ว ข่าว หมายถึง งานเขียนเพ่ือการรายงานเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงที่คนใน
สังคมให้ความสนใจ และอาจส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก มีข้อมูลทันสมัย ทันเหตุการณ์ ข่าวที่มีผู้นิยม
อ่านเป็นจ านวนมาก และมีอิทธิพลต่อความคิดและการเคลื่อนไหวทางสังคมคือ ข่าวหนังสือพิมพ์ ที่มี
ลักษณะการตีพิมพ์ออกเป็น รายวัน และรายสัปดาห์ เป็นต้น 

2.2 รูปแบบของการเขียนข่าว 

ปัจจุบันนี้นิยมเขียนข่าวในลักษณะพีระมิดหัวกลับ คือ เรียงล าดับความส าคัญจากมาก
ไปหาน้อย ผู้อ่านไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาในการอ่านข่าวทั้งหมด แต่การอ่านเพียงพาดหัวข่าวก็ท าให้
ทราบประเด็นส าคัญของข่าว และการอ่านความน าข่าวก็สามารถเก็บใจความส าคัญของข่าวได้อย่าง
ครบถ้วน แต่ถ้าหากผู้อ่านมีเวลาและต้องการทราบรายละเอียดก็สามารถอ่านในส่วนของเนื้อหา
เพ่ิมเติมได ้รูปแบบการเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับมีลักษณะดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-1  การเขียนข่าวรูปแบบพีระมิดหัวกลับ 

ที่มา (สิริวรรณ นันทจันทูล, 2546: 95) 
 

 

 

ความน า

ส่วนเชื่อม(ถ้ามี)

เนื้อเรื่องข่าว
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2.3 โครงสร้างของข่าว 

สิริวรรณ นันทจันทูล (2546: 77-86) และอมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล (2550 : 16-17) 
อธิบายโครงสร้างของข่าวไว้มีความคล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้ 

2.3.1 พาดหัวข่าว เป็นข้อความที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านใช้ตัวอักษรโต และบอกให้
ทราบว่ามีอะไรเป็นประเด็นส าคัญที่สุดของข่าว อาจมีพาดหัวข่าวรองเพ่ิมเติมในกรณีที่ไม่สามารถเก็บ
ใจความส าคัญในพาดหัวข่าวได้เพียงพอ 

2.3.2 ความน าหรือวรรคน า มักจะอยู่ต่อเนื่องจากพาดหัวข่าว ผู้สื่อข่าวจะจับประเด็น
ส าคัญของเหตุการณ์ทั้งหมดมารายงานอย่างสั้นๆ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ด้วยการบอก ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อไหร่ ไว้ในส่วนนี้ 

2.3.3 ส่วนเชื่อม เป็นส่วนที่ เชื่อมระหว่างความน าและเนื้อข่าว  มักมีเขียนสั้นๆ                              
1 ย่อหน้า มีเนื้อหาในการบอกแหล่งข้อมูลหรือที่มาของข่าว ปัจจุบันนักข่าวไม่นิยมเขียนส่วนเชื่อม
มากนัก 

2.3.4 เนื้อเรื่อง เป็นรายละเอียดของเหตุการณ์โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบการน าเสนอ
ตามล าดับเหตุการณ์ส าคัญมากไปหาน้อย  

นอกจากนี้ ภาพประกอบข่าว ยังนับเป็นส่วนประกอบส าคัญที่จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจ
เหตุการณ์ได้ดียิ่งขึ้น ภาพประกอบข่าวเป็นส่วนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่ครั้งแรก
และการดูภาพจะท าให้ผู้อ่านสามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ และจะมีความเข้าใจมากขึ้นจากการอ่าน
พาดหัวข่าวที่มักจะอยู่คู่กัน โดยเฉพาะข่าวส าคัญของฉบับจะถูกคัดเลือกภาพประกอบข่าวและ                               
พาดหัวข่าว โดยจัดวางไว้ที่หน้าทีห่นึ่งของหนังสือพิมพ์ เพ่ือให้ผู้อ่านสะดุดตา และเกิดความสนใจที่จะ
รู้เนื้อหาของข่าวนั้นๆ ให้ลึกยิ่งขึ้น 

2.4 การใช้ภาษาในข่าว 

เนื่องจากหนังสือพิมพ์มีข้อจ ากัดเรื่องของเวลาในการตีพิมพ์ที่ต้องเร่งด่วน วันต่อวัน 
หรือบางฉบับ มีก าหนดออกทั้ง เช้าและบ่าย ประกอบกับพ้ืนที่ในการเขียนข่าวมีจ ากัด อีกทั้งมีคู่แข่ง
สูงท าให้ภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าวโดยเฉพาะในหนังสือพิมพ์ปริมาณ ที่น า เสนอข่าวเบาและเน้นเรื่อง
ยอดขาย เช่น เดลินิวส์ และไทยรัฐ มีการใช้ภาษาที่หวือหวาตามรูปแบบเฉพาะของหนังสือพิมพ์ เช่น  
การใช้ค าแปลกใหม่ การใช้ สมญานาม การใช้เครื่องหมาย การใช้ภาษาปากและภาษารุนแรง เป็นต้น   

2.5 ตัวอย่างการอ่านข่าว 

จากหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 14 ธันวาคม 2558 

แฉเล่ห์พ่อค้า-โรงสีปลอมข้าวเกรดเอ 

 ลอบน่าเข้าข้าวคุณภาพต่่าผสม ‘หอมมะลิ’ 
 ‘พะเยา-สารคาม’เตือน-รับแจ้งเบาะแส 
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นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่า ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ได้ตั้ ง
คณะกรรมการร่วมในการดูแลข้าวในปีการผลิตข้าวเปลือกในปี 2558/59 ซึ่งจังหวัด
พะเยาเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเกรดเอระดับประเทศมีราคารับซื้อสูงกว่า
ภาคอ่ืนประมาณ 550-1000 บาท ที่ผ่านมาจังหวัดจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหา
มาตรการป้องกันกลุ่มพ่อค้านอกพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าของโรงสีในพ้ืนที่ปลอมปนข้าว 

“คณะกรรมการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลทั้งทางตรงและทางลับ ได้รับรายงานว่า          
มีเจ้าของโรงสีบางแห่งลอบน าข้าวหอมมะลิคุณภาพต่ า หรือข้าวเก่าในปีที่ผ่านมาจาก
จังหวัดอ่ืนๆ หรือข้าวพันธุ์พิษณุโลกมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิพะเยา น าออกขายใน
ราคาถูกตันละ 7000-8000 บาท ซึ่งสร้างความเสียหายต่อคุณภาพข้าวเปลือกหอมมะลิ
พะเยา จังหวัดได้ประกาศแจ้งพฤติกรรมของพ่อค้าและเจ้าของโรงสีที่สมรู้ร่วมคิด                                     
การกระท าความผิดดังกล่าว หากผู้ใดพบการกระท าดังกล่าวหรือพบเบาะแส ร้องเรียน
ได้ที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด โทร 0-541-1160,0-5444-9735 หรือสายด่วนกรมการค้า
ภายใน 1569” นายสรธรกล่าว 

นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากการสืบ
ทราบข้อมูลเชิงลึกพบว่า มีพ่อค้าข้าวเปลือกรายย่อยหลายจังหวัดน าข้าวเปลือกคุณภาพ
ต่ าจากจังหวัดอ่ืนมาผสมกับข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 แล้วน าออกขายให้โรงสีสหกรณ์
การเกษตร และตลาดนัดข้าวเปลือก พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดฐาน
ปลอมปนสินค้า ฉ้อโกง ท าให้ผู้อ่ืนรับซื้อข้าวได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียงในฐานะ
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจึงแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบและปฏิบัติ 

“ขอให้ผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวหยุดการกระท านั้น หากตรวจพบจะมีความผิดต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งความผิด
ฐานปลอมแปลงสินค้าและฉ้อโกง พร้อมขอให้พ่อค้าข้าวเปลือกสหกรณ์การเกษตร และ
โรงสีข้าวที่รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ใช้ความระมัดระวัง ตรวจสอบคุณภาพข้าวให้
ละเอียดมากขึ้น หากตรวจพบการปลอมปนขอให้รีบแจ้งความด าเนินคดีกับเจ้าของข้าว
และผู้น าข้าวมาขายทันที ขอให้เกษตรกรช่วยกันสอดส่อง หากพบว่าพ่อค้ารายใดมี
พฤติกรรมดังกล่าวขอให้แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรประจ าหมู่บ้าน
หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด โทร 0-4371-1073” นายโชคชัยกล่าว 

(แฉเล่ห์พ่อค้า-โรงสีปลอมข้าวเกรดเอ, 2558: หน้า 28) 
 

จากการอ่านข่าว “แฉเล่ห์พ่อค้า-โรงสีปลอมข้าวเกรดเอ” เมื่อผู้อ่านอ่านพาดหัวข่าวหลักและ
พาดหัวข่าวรองก็จะทราบได้ทันทีว่าประเด็นของเรื่องคือ การกล่าวถึงปัญหาการปลอมปน                                         
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ข้าวหอมมะลิในเขตพ้ืนที่จะจังหวัดพะเยาและมหาสารคาม และเมื่ออ่านต่อในส่วนความน าและ                                             
เนื้อเรื่องก็จะทราบรายละเอียดของข่าวเช่น ใครเป็นผู้ให้ข้อมูล เหตุการณ์เป็นอย่างไร และจะช่วยกัน
ป้องกันและแก้ไขอย่างไร ผู้อ่านจะได้รับข้อมูลที่จัดเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมนอกจากนั้นสิ่งที่
ผู้ อ่านควรจะคิดต่อก็คือเราสามารถช่วยได้หรือไม่ ทราบเบาะแสที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยใน                                  
การท างานของรัฐบาลหรือไม่หากมีเราก็ควรท าหน้าที่พลเมืองที่ดีโดยติดต่อแจ้งข้อมูลผ่านหมายเลข
โทรศัพท์ที่ระบุในข่าว นอกจากนี้ผู้อ่านอาจแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น
และเป็นความเสียหายโดยส่วนรวม 

 

3. สารคดี 
3.1 ความหมายของสารคดี 

มีผู้ให้ความหมายของงานเขียนประเภทสารคดีไว้หลากหลายดังนี้ 
ชลอ รอดลอย (2544: 3) กล่าวว่าสารคดี คือ งานประพันธ์ร้อยแก้วที่ผู้เขียนมุ่งที่จะ

เสนอความรู้และความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ เป็นหลัก เพ่ือให้ผู้ อ่านได้รับทั้งความรู้และ                            
ความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กันด้วย 

ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 244-245) กล่าวว่าสารคดี คือ งานเขียนที่ยึดถือเรื่องราวจาก
ความเป็นจริงน ามาเขียน เพ่ือมุ่งแสดงความรู้ ความจริง ทรรศนะ ความคิดเห็นเป็นหลักด้วยการจัด
ระเบียบความคิดในการน าเสนอ ผสมผสานในการถ่ายทอดต่อการสนใจใฝ่รู้ของผู้อ่าน เพ่ือให้เกิด
คุณค่าทางปัญญา นอกจากนั้นสารคดีที่แต่งขึ้นต้องใช้ส านวนภาษาท่ีคมคายชวนให้ติดตามอ่าน 

ธัญญา สังขพันธานนท์ (2548: 19) ได้ให้ความหมายของสารคดี ตามแนวการเขียน
สารคดีแนวใหม่ว่า เป็นงานที่อยู่กึ่งกลางของงานเขียนวิชาการกับวรรณกรรม การเขียนสารคดีจะต้อง
อาศัยข้อมูลจริง ผู้เขียนจะต้องท าการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมตีความข้อมูลเพ่ือให้ได้รายละเอียดที่
ถูกต้องมาเป็นวัตถุดิบ นักเขียนสารคดีต้องน าเสนอเนื้อหาทางวิชาการให้ชวนอ่าน สร้าง                                        
ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน ด้วยการหยิบยืมวิธีการเขียนของนวนิยายและเรื่องสั้น 

ปราณี สุรสิทธิ์ (2549: 256-258) กล่าวว่า ความหมายของสารคดีมีสองรูปแบบ 
แบบที่ 1 มาจากค าว่า Non-Fiction (ไม่ใช้เรื่องสมมติ) หมายถึง ข้อเขียนที่มีเนื้อหาสาระและมี
จุดประสงค์เ พ่ือให้ความรู้ความคิดแก่ผู้ อ่าน ในขณะเดียวกันก็ให้ความบันเทิงแก่ผู้ อ่านด้วย
ความสามารถในการใช้ภาษาร้อยแก้วที่สละสลวยของผู้เขียน และความหมายในแบบที่ 2 มาจากค าว่า 
Feature เป็นสารคดีที่มีบทบาทส าคัญในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร มีลักษณะพิเศษคือ ท าเรื่องยากให้
เป็นเรื่องง่าย ไม่สลับซับซ้อน เน้นความเบาสมอง ความแปลกเพ่ือสนองความต้องการของผู้อ่านโดยไม่
ท าให้ผู้อ่านเบื่อหน่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้เขียนว่าจะเลือกเรื่องอะไร จะใช้
กลวิธีอย่างไรจึงจะน่าสนใจ 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก (2553: 89) ให้นิยามว่า สารคดี เป็นงานเขียนที่มุ่งเสนอสาระความรู้ และ
ข้อเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่ผู้อ่าน เป็นงานเขียนที่เกิดขึ้นจากความจริง และมุ่งเสนอความจริงเป็น
ส าคัญ ในการเขียนสารคดีนั้นผู้เขียนจะต้องมีกระบวนการและขั้นตอนในการเขียน เช่น การลงไปเก็บ
ข้อมูลจากสถานที่จริง การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีตัวตนจริงๆ หรือค้นคว้าจากเอกสารที่
สามารถอ้างอิงได้ 

สรุปได้ว่าความหมายของสารคดีจากอดีตและปัจจุบันมีความต่างกันเล็กน้อย คือ     
ในอดีตให้ความหมายของสารคดีว่า เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ เรื่องสมมติ การถ่ายทอดเนื้อหาจึงเน้นที่        
การน าเสนอสาระ ความรู้ ข้อเท็จจริงอันสามารถพิสูจน์ได้ ด้วยลีลาการเขียนที่ค่อนข้างจริงจัง        
การให้นิยามของค าว่าสารดี ข้างต้นนี้ ตรงกับค าว่า Non-Fiction ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการให้
ความหมายอย่างกว้างๆ แตกต่างกับในปัจจุบัน ที่ให้ความหมายของสารคดีได้แคบกว่า คือ สารคดี
เป็นงานเขียนประเภทหนึ่งที่ผู้เขียนมีเจตนาในการถ่ายทอดสาระ ความรู้ ข้อเท็จจริง แต่ขณะเดียวกัน
ในการถ่ายทอดสารให้ผู้อ่านก็ต้องมีศิลปะในการเขียนให้ผู้อ่านเพลิดเพลินและสนใจที่จะติดตามอ่าน
จนจบได้ ตรงกับค าว่า Feature สารคดีแบบใหม่นี้เป็นที่นิยมและมักจะตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ และ
นิตยสาร เนื่องจากสิ่งพิมพ์ในกลุ่มนี้เป็นการผลิตที่หวังผลเรื่องยอดขาย ฉะนั้นรูปแบบใหม่ๆ  การใช้
ภาษาที่น่าสนใจ ประกอบกับข้อมูลที่มีความถูกต้องมีการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจะท าให้สารคดีเป็นที่นิยม
ส าหรับผู้อ่านได้มากขึ้น 

3.2 ลักษณะของสารคดี 
พิมาน แจ่มจรัส (2550: 410) กล่าวถึงสารคดีตามความหมายวิชาการว่า ควรมี

องค์ประกอบ “ไม”่ ดังต่อไปนี้ 
3.2.1 ไม่เก่ียวกับเงื่อนเวลา จะเสนอเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องสดใหม่ และน าเสนอให้

ทันเหตุการณ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ย์มาเป็น
ประชาธิปไตย เกิดมานานแล้วแต่อาจเขียนขึ้นใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ 

3.2.2 ไม่ เกี่ยวกับข่าว นั่นคือไม่ได้เกิดจากผลกระทบของกระแส แต่เกิดจาก                               
การวางแผนตามความต้องการของผู้เขียน 

3.2.3 ไม่ใช้เขียนขึ้นจากจินตนาการหรือนั่งเทียน แต่เป็นการค้นคว้าเรียบเรียง
ข้อเท็จจริง น ามาแยกแยะวิเคราะห์วิจารณ์น าเสนอต่อผู้อ่านที่สนใจ 

3.2.4 ไม่เสนอรายละเอียดที่เยิ่นเย้อและมากเกินไป เช่น ข้อมูลทางสถิติ  ซึ่งจะ
กลายเป็นต าราหรือหนังสือวิชาการไป 

เนื่องจากสารคดีมีลักษณะที่เน้นการน าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอันจะช่วยเพ่ิมพูน
ความรู้ให้กับผู้อ่าน ด้วยท่วงท านองการเขียนที่น่าติดตาม ดังนั้นบทบาทของสารคดี นอกจากจะเป็น 
การบอกเล่าเรื่องราว เสนอข้อมูล และให้ความรู้แล้ว ผู้อ่านยังได้รับความบันเทิงจากการอ่านอีกด้วย 
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3.3 โครงสร้างของสารคดี 
ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 254-256) กล่าวถึงโครงสร้างส าคัญส าหรับการเขียนสารคดี  

มีอยู่ 3 ส่วน ดังนี้ 1)ส่วนน าเรื่อง 2)ส่วนเนื้อเรื่อง และ3)ส่วนสรุปเรื่อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
3.3.1 น าเรื่อง การอ่านน าเรื่องเหมือนการดูไตเติ้ลของภาพยนตร์ เพราะมีผลต่อ                             

การเรียกความสนใจของผู้อ่าน 

3.3.2 เนื้อเรื่อง นับเป็นส่วนส าคัญของสารคดี  เพราะสารคดีแต่ละเรื่องจะมี                                   
ความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องเป็นส าคัญ ผู้เขียนจะกลั่นกรองสาระที่จะน าเสนอ
อย่างรอบคอบ เพ่ือให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ในสาระจากเรื่องท่ีอ่าน 

การประเมินคุณค่าของสารคดีแต่ละเรื่องนั้น ประเมินคุณค่าที่เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเป็นส าคัญ เพราะสารคดีบางเรื่อง คนกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่สนใจเลยเพราะ                                
สารคดีเรื่องนั้นๆ ไม่ได้อยู่ในวิชาชีพของเขานั่นเอง 

3.3.3 สรุปเรื่อง การสรุปเรื่องเป็นการเขียนเพ่ือขมวดปมของเรื่องให้ยุติตรงตาม
เป้าหมายที่ต้องการตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ เช่น 1)สรุปให้เห็นความส าคัญของเนื้อเรื่องที่น าเสนอ  
2)สรุปความคิดเห็นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตและสังคม 3)สรุปเนื้อเรื่องเพ่ือโน้มน้าวให้เกิด                                 
ความร่วมมือในด้านต่างๆ และ4)สรุปเพื่อให้เกิดความตระหนัก 

นอกจากส่วนประกอบของสารคดีทั้ง 3 ส่วนข้างต้นแล้ว ถวัลย์ มาศจรัส ก็ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการใช้ภาพประกอบว่า สารคดีต้องมีภาพประกอบเพ่ือให้สารคดีมีความสมบูรณ์และ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่านให้ติดตามอ่านอย่างใจจดใจจ่อ   

สรุปได้ว่ าการอ่านสารคดี  นอกจากผู้ อ่านต้องอ่านชื่อเรื่องของสารคดี  และ
ส่วนประกอบทั้ งสามที่ กล่ าวมาข้างต้นแล้ว  การอ่านภาพประกอบก็มีความส าคัญยิ่ ง ใน                                         
การท าความเข้าใจเนื้อหา 

3.4 ประเภทของสารคดี 
ธัญญา สังขพันธานนท์ (2548: 23-27) ได้แบ่งประเภทของสารคดีที่ลงตีพิมพ์ใน

นิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันออกเป็น 9 ประเภทดังนี้ 
3.4.1 สารคดีรายงานเหตุการณ์ หมายถึง สารคดีมุ่งเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นการรายงาน

เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง และเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้นมีสาระน่ารู้ที่เป็น
ประโยชน์กับสาธารณชนหรือบุคคลในแวดวงที่เกี่ยวข้องอย่างไร เช่น บทรายงาน การสัมมนา                              
การประชุมทางวิชาการ หรือการจัดงานร าลึกบุคคลและเหตุการณ์ส าคัญ เป็นต้น 

3.4.2 สารคดีชีวิตบุคคล หมายถึง สารคดีที่มุ่งน าเสนอเรื่องราว หรือแง่มุมในชีวิตของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นคนเด่นคนมีชื่อเสียง แต่ชีวิตของบุคคลธรรมดาสามัญก็
สามารถน ามาเขียนเป็นสารคดีชีวิตประเภทนี้ได้ ขึ้นอยู่กับการเลือกและการจับประเด็นที่จะน าเสนอ  
ลักษณะของสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลจะเป็นการน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับชีวประวัติ อาชีพ
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การงาน การต่อสู้ชีวิต ความส าเร็จหรือความล้มเหลว อุดมคติหรือปรัชญาชีวิตที่บุคคลนั้นๆ ยึดถือเป็น
แนวทาง 

3.4.3 สารคดี เด็ก  เป็นสารคดีที่ มุ่ ง เสนอเรื่ องราวของเด็กๆ ทั้ ง ในด้านของ                         
ความบริสุทธิ์ น่ารัก ความไร้เดียงสาและความใฝ่ฝัน หรืออาจน าเสนอ ตีแผ่ให้เห็นถึ งปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับเด็ก เช่น การเอารัดเอาเปรียบ การกดขี่และการทารุณกรรมเด็ก ตลอดจนการใช้แรงงาน
เด็ก 

3.4.4 สารคดีท่องเที่ยว เป็นสารคดีที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็น
แนวการเขียนสารคดีท่ีเก่าแก่ เกิดขึ้นนับแต่มนุษย์ได้เดินทางไปในที่ต่างๆ เป็นการบันทึกและถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความประทับในเกี่ยวกับสถานที่ ผู้คนในภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่นักเดินทางไป
สัมผัสพบ การให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง ที่พัก แหล่ง
ซื้อของ ฯลฯ สารคดีท่องเที่ยวได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักอ่าน เห็นได้จากนิตยสาร หรือวารสาร
แทบทุกเล่มจะต้องน าเสนอสารคดีประเภทนี้ 

3.4.5 สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สารคดีประเภทนี้มีเนื้อหาหลักใน                                         
การน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชี้ให้เห็นคุณประโยชน์และความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศตลอดจนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม ดิน น้ า ป่า ภูเขา 
หรือการตีแผ่ให้เห็นปัญหาและวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสารคดีประเภทนี้ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก เห็นได้จากมีการน าเสนอในนิตยสารหลายฉบับ เช่น สารคดี วารสาร อ.ส.ท. เป็นต้น 

3.4.6 สารคดีวิถีชีวิต ได้แก่สารคดีที่มุ่งเสนอเรื่องราวการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่ามีลักษณะพิเศษเฉพาะที่น่าสนใจ เพ่ือน าเสนอและเปิดเผยให้ผู้อ่านรับรู้  เช่น     
วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในบริบททางประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมเฉพาะ
กลุ่ม นอกจากนี้แล้วยังหมายถึงวิถีชีวิตของกลุ่มคนในบางสิ่งแวดล้อม เช่น ชีวิตคนในสลัมใต้
สะพานลอย วิถีชีวิตของนักศึกษาในหอพัก วิถีชีวิตของสาวหางเครื่อง เป็นต้น สารคดีวิถีชีวิตเป็น   
สารคดีที่ผู้ เขียนต้องลงไปเก็บข้อมูลในสนามหรือในพ้ืนที่จริง สารคดีประเภทนี้ไม่เพียงแต่ให้
ประสบการณเ์กี่ยวกับสังคมมนุษย์เท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าในทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาอีกด้วย 

3.4.7 สารคดีเกี่ยวกับสตรี คือสารคดีที่มุ่งเสนอเรื่องราวของสตรีทั้งรายบุคคลและ                                          
กลุ่มสตรี ซึ่งมักมีประเด็นที่น าเสนอเกี่ยวกับความสนใจ รสนิยม ชีวิตการงานในแต่ละอาชีพ ตลอดจน
ปัญหาของสตรีในด้านต่างๆ เช่น การท าแท้ง การถูกข่มขืน ปัญหาแรงงานสตรี กลุ่มสตรีในชนบทและ
บทบาทของสตรีในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

3.4.8 สารคดีรายงานพิเศษ หรือที่เรียกว่า “สกู๊ปพิเศษ” เป็นสารคดีที่มีขนาดยาว 
อาศัยการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบรอบด้าน และใช้เวลานานพอสมควร และยิ่งส าคัญ คือ ผู้เขียน                                         
สารคดีประเภทนี้ต้องลงไปสัมผัสกับข้อมูลจริง สารคดีรายงานพิเศษมักจะน าเสนอเรื่องราวที่มี
ลักษณะท้าทายความสามารถในการเก็บข้อมูล หรือเป็นประเด็นที่ต้องใช้ความเสี่ยง อาจเป็นเรื่องที่



118 

เกี่ยวข้องไม่อยากเปิดเผย เพราะผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามประเพณีอันดีงามของสังคม            
ดังจะเห็นได้จากสารคดีประจ าฉบับที่ถูกน ามาขึ้นปกในนิตยสาร “สารคดี” หรือในผลงานสารคดี                          
ของอรสม สุทธิสาคร เป็นต้น 

3.4.9 สารคดีเชิงวิจารณ์ หรือบทวิจารณ์ ได้แก่ สารคดีที่มุ่งแสดงความคิดเห็นติชม
หรือวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักปรากฏในหน้าวารสารและนิตยสารแทบทุกฉบับ เช่น                                 
บทวิจารณ์ภาพยนตร์ วิจารณ์ดนตรี วิจารณ์หนังสือ วิจารณ์แฟชั่น ฯลฯ บทวิจารณ์จะมุ่งประเด็น                                   
ติชมและวิเคราะห์  อธิบายได้รับความรู้เพ่ิมเติมความเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณค่าสาระและรวมไปถึง
การประเมินค่า บทวิจารณ์ที่ดีไม่เพียงแต่แสดงความคิดเห็นติชมเท่านั้น แต่ผู้เขียนจะต้องมีความรู้และ
มีหลักในการวิจารณ์ สามารถวิเคราะห์อธิบายหรือตีความให้ผู้อ่าน 

3.5 ตัวอย่างการอ่านสารคดี 
อัพเดตภัยเงียบจากความหวาน 

 ในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ยังเป็นที่นิยมของ    
คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่ามันจะถูกนิยามให้เป็นภัยเงียบต่อสุขภาพมากขนาดไหนแต่
คนไทยจ านวนไม่น้อยก็พร้อมที่จะแลกกับความเสี่ยงสารพัดโรคและหนึ่งในมหันตภัย
เงียบที่นับวันจะมีสถิติมากข้ึนก็คือความหวาน 

 จะว่ากันตามจริงแล้วเมื่อก่อนคนไทยยังบริโภคความหวาน โดยเฉพาะน้ าตาล
กันน้อยมาก แต่จากสถิติในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากลับพบว่าคนไทยบริโภคน้ าตาลสูงถึงคน
ละเกือบ 30 กก./ปี หรือสูงกว่ามาตรฐานถึง 3 เท่า นี้ยังไม่รวมการบริโภคความหวาน
จากผลิตผลธรรมชาติและสารให้ความหวานที่ ใช้แทนน้ าตาลอ่ืนๆ ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้
ย่อมส่งผลต่อสุขภาพอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง 

 นพ.สมบูรณ์  รุ่งพรชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบ ารุงราษฎ์ กล่าวว่าการบริโภคน้ าตาลในปริมาณ
ที่มากเกินไปย่อมท าให้มีความเสี่ ยงสู งที่ จะเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน และ                                           
โรคไขมันพอกตับ ที่น่ากังวลก็คือ ปัจจุบันพบว่ามีอัตราการเกิดโรคเหล่านี้สูงในกลุ่มคน
หนุ่มสาวและเด็ก ซึ่งต่างจากในอดีตที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุ 40 ปี
ขึ้นไป แนวทางส าคัญจึงขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการบริโภคน้ าตาลแต่
พอดี ควรเลือกรับประทานน้ าตาลชนิดที่มีประโยชน์ เพราะน้ าตาลแต่ละชนิด จะส่งผล
ต่อสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป 

 กลูโคสเป็นน้ าตาลที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองตามธรรมชาติจากการเปลี่ยน
พลังงานคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากข้าวหรือพาสต้า กลูโคสถูกดูดซึมสู่ตับได้โดยง่ายและจะ
ถูกส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย กลูโคสเป็นสิ่งส าคัญเพราะป็นแหล่งพลังงานหล่อ
เลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์สมอง 
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 ส่วนฟลุคโตสเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ฟลุคโตสเป็นน้ าตาลที่พบได้ในผักและผลไม้
ที่เติมเข้าไปในเครื่องดื่มหลายอย่าง เช่น น้ าอัดลม น้ าผลไม้กล่อง อย่างไรก็ตามฟลุคโตส
ไม่ได้สร้างพลังงานให้กับกล้ามเนื้อหรือสมองแต่มันจะถูกส่งตรงไปที่ตับและสะสมเป็น
ไขมันและไม่ได้ถูกดึงมาใช้งานที่ส าคัญฟลุคโตสยังไประงับการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสาร
อีซูลิน พูดง่ายๆก็คือคนที่บริโภคฟลุคโตสเป็นจ านวนมากมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคที่
เกิดจาการเผาผลาญอาหารที่ผิดปกติอย่างเช่นความดันสูง น้ าตาลในเลือดสูง โรคอ้วนลง
พุง ระดับคอลเลตเตอรอลผิดปกติซ่ึงน าไปสู่การเกิดโรคหัวใจและเบาหวานในที่สุด 

 “น้ า เ ชื่ อมที่ มี ฟลุ ค โ ตสสู ง ( High-Fructose Corn Syrup)  เ ป็ นสาร ให้         
ความหวานแทนน้ าตาลที่มีราคาถูกสารนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
และอาหารและเป็นมหันตภัยความหวานอันดับแรกที่เราควรหลีกเลี่ยงการบริโภค
น้ าเชื่อมฟลุคโตสสูงในปริมาณสูงถึง 42-55% นั้นแสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพ 
เนื่องจาการบริโภคฟลุคโตส จะท าลายระบบท างานของตับและไประงับเล็ปตินฮอร์โมน
หรือฮอร์โมนอ่ิม ท าให้ เราไม่รู้จัก อ่ิมและทานเกินความต้องการจากผลวิจัยใน
สหรัฐอเมริกาพบว่าน้ าเชื่อมฟลุคโตสสูงนั้นเป็นพิษต่อร่างกายและสามารถท าลายระบบ
ล าไส้อีกด้วย” 

 เพ่ือควบคุมปริมาณน้ าตาลและฟลุคโตสที่เราบริโภคในแต่ละวัน นพ.สมบูรณ์ 
แนะน าว่าเราควรอ่านฉลากบนกล่องอาหารหรือเครื่องดื่มเพ่ือดูว่ามีปริมาณน้ าตาลหรือ
ฟลุคโตสผสมอยู่มากแค่ไหนแต่ที่ดีที่สุดคือเราควรท าอาหารทานเองเพราะจะท าให้เรา
สามารถควบคุมสิ่งที่เราใส่ไปในอาหารได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิมทางเลือกในการปรุง
รสหวานได้จากสมุนไพรอย่างเช่น หญ้าหวานหรือน้ าผึ้งธรรมชาติและใช้น้ าตาลอ้อยใน
ปริมาณน้อยลง ส่วนคนที่ชอบทานน้ าอัดลม คุกกี้ ไอศกรีม หรือช็อคโกแลต ก็สามารถ
ทานได้บ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ควรทานประจ า  และเราก็สามารถใส่น้ าตาลลงไปใน
อาหารที่เราท าได้  แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้อาหารแปรรูปที่ผสมน้ าตาลอย่างเช่น       
ซอสมะเขือเทศ เป็นต้น 

 ผู้ที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงสามารถขอค าปรึกษาจากคุณหมอและ
คณะแพทย์ได้โดยเฉพาะศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ คุณหมอจะท าการวิเคราะห์
อุปนิสัยการทานและการใช้ชีวิตประจ าวันของคนไข้ จากนั้นจะท าโปรแกรมการทานและ
การลดการบริโภคน้ าตาล ธัญพืชอาหารจ าพวกแป้งและเพ่ิมจ านวนการบริโภคผักและ
ไขมันดีอย่างกรดไขมัน โอเมก้า 3 เป็นต้น 

     (อัพเดตภัยเงียบจากความหวาน, 2558: หน้า 21) 
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เมื่อผู้อ่านอ่านเรื่อง “อัพเดตภัยเงียบจากความหวาน” จบลง จะต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษ
ภัยที่มากับความหวาน และตระหนักว่าร่างกายของมนุษย์เราไม่ต้องการสารให้ความหวานใด                           
เพราะร่างกายของเราสามารถสร้างน้ าตาล “กลูโคส”ได้เอง ผู้ เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรม                              
การบริโภคน้ าตาลของคนไทยทีม่ีแนวโน้มสูงขึ้นจากอดีตเป็นเรื่องน่าห่วง เพราะการบริโภคอาหารที่มี
รสหวาน เช่น น้ าอัดลม คุกก้ี ไอศกรีม หรือช็อคโกแลต จะท าให้ร่างกายได้รับ “ฟลุคโตส” ซึ่งจะถูกส่ง
ตรงไปที่ตับและสะสมเป็นไขมันและไม่ได้ถูกดึงมาใช้เหมือนกลูโคส คนที่บริโภคฟลุคโตสมากจึงมี                                  
ความเสี่ยงสูงในการเป็นโรค เช่น ความดันสูง น้ าตาลในเลือดสูง โรคอ้วนลงพุง ระดับคอลเลตเตอรอล
ผิดปกติซึ่งส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจและเบาหวาน ผู้เขียนให้ความรู้และมีการอ้างอิงบุคคลที่น่าเชื่อถือ
ท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้และเห็นโทษของการบริโภคอาหารหวาน สร้างความตระหนักให้ผู้อ่านใน                                      
การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในย่อหน้าสุดท้ายผู้เขียนยังได้
บอกแนวทางการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงด้วยการติดต่อหน่วยงานที่ดูแล                                 
เฉพาะทาง 

 

4. เรื่องสั้น 

4.1 ความหมายของเรื่องสั้น 

วรรณกรรมที่ก าลังเป็นที่นิยมส าหรับผู้อ่านที่ต้องการความบันเทิงประเภทหนึ่งที่จะ
ละเลยเสียไม่ได้เลยคือ เรื่องสั้น เพราะเป็นเรื่องที่อ่านสนุกสนาน ใช้เวลาไม่มาก และผู้เขียนมักแฝง
ข้อคิดให้กับคนในสังคม และด้วยเป็นงานเขียนที่ได้รับการส่งเสริมมากอีกประเภทหนึ่งจึงมีผู้ศึกษาและ
ให้ความหมายดังนี้ 

ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 201) กล่าวว่า เรื่องสั้น คือ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูป
ของบันเทิงคดีที่เสนอความคิดส าคัญเพียงความคิดเดียว เหตุการณ์เดียวในเวลาจ ากัด 

ทวีศักดิ์ ญาณประทีป (2554: 66) กล่าวว่า เรื่องสั้น คือ ร้อยแก้วที่มีองค์ประกอบ
ด้วยโครงเรื่องตัวละคร ฉาก บทสนทนา อย่างเดียวกับนวนิยาย แต่สั้นกว่า เรื่องสั้นที่สมบูรณ์ควร
ประกอบด้วยโครงเรื่อง แก่นของเรื่องมีประการเดียวใช้เวลาและสถานที่(ฉาก) น้อย ตัวละครน้อย   

ปราณี สุรสิทธิ์ (2549 : 311) แสดงทัศนะว่า เรื่องสั้นเป็นเรื่องสมมติแต่งขึ้น 
ประกอบด้วยตัวละครแสดงความขัดแย้งอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกิดวิกฤติที่มีเหตุสัมพันธ์ต่อ เนื่องไป
จนถึงจุดสุดยอดของเรื่อง และคลี่คลายเป็นผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 

พิมาน แจ่มจรัส (2550: 278) ให้นิยามว่า เรื่องสั้นเป็นเรื่องเล่าบันเทิงคดีร้อยแก้ว มี
ความยาวตั้งแต่ 2-3 หน้า A4 ขึ้นไป ตัวละคร 2-3 ตัว 2-3 ฉาก และเหตุการณ์เดียว 

เรื่องสั้นจัดเป็นบันเทิงคดี (fiction) ประเภทหนึ่งที่แต่งขึ้นเพ่ือความสนุกสนาน                         
ที่ผู้เขียนต้องใช้จินตนาการ ที่อาจจะเหนือความเป็นจริง แต่ก็มิได้หมายความว่าบันเทิงคดีจะเป็นเรื่อง
ที่สนุกสนานแบบไร้สาระ เพราะความบันเทิงนั้นย่อมประกอบไปด้วยแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการสื่อ                                   
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ดังที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก (2553, 88-89) กล่าวว่า แม้เรื่องสั้นจะเป็นเรื่องสมมติที่เกิดจากจินตนาการของผู้แต่ง แต่ก็
ได้ชี้ให้เห็นความจริงของชีวิตมนุษย์ โลก และสังคม เป็นการน าเสนอความจริงอีกมุมมองหนึ่ง                                   
ซึ่งไม่ได้กล่าวออกมาอย่างตรงไปตรงมาเหมือนงานเขียนเชิงวิชาการหรือข่าว แต่น าเสนอผ่านกลวิธี
ทางศิลปะภาษา อันเกิดจากจินตนาการของผู้เขียน ส่วนการก าหนดความยาวหรือจ านวนตัวอักษร
ของเรื่องสั้นนั้นมีผู้เขียนแสดงทรรศนะที่แตกต่างกันไม่แน่นอนในเรื่องของจ านวนตัวอักษร ดังนั้น   

การสังเกตโครงเรื่องว่า มีเหตุการณ์ขัดแย้งเหตุการณ์เดียวน่าจะเป็นวิธีการแบ่งเรื่องสั้นที่ดีกว่า 
4.2 ลักษณะของเรื่องสั้น 

ปราณี สุรสิทธิ์ (2549: 312-313) กล่าวถึงลักษณะของเรื่องสั้นในปัจจุบันว่าต้องมี
ลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ 

4.2.1 ความขัดแย้ง คือการต่อสู้ปะทะกันระหว่าง 2 ฝ่าย ความขัดแย้งในบันเทิงคดีมี 
3 ลักษณะ คือ ตัวละครขัดแย้งกับตัวละคร ตัวละครขัดแย้งกับสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ และตัวละคร
ขัดแย้งกับตัวเอง 

ซึ่งความขัดแย้งจ าเป็นต้องมีในเรื่องสั้น  ถ้าไม่มีเรื่องสั้น อาจเป็นแค่                              
ความเรียง เรื่องเล่า เพราะความขัดแย้งจะเป็นตัวแสดงนัยให้เห็นทิศทางของเรื่องสั้นนั้นๆ ท าให้ผู้อ่าน
รู้สึกได้ว่า  เรื่องสั้นมีจุดมุ่งหมายไปยังที่ใด ความขัดแย้งจะน าไปสู่สถานการณ์วิกฤต กล่าวคือ เมื่อ
ความขัดแย้งส่งผลออกมาแล้ว ผลนั้นจะท าให้ตัวละครที่ เกี่ยวข้องเปลี่ยนไปจากที่ เคยเป็น                           
ความขัดแย้งในนิยายหรือเรื่องสั้นมีลักษณะจ าเป็น 3 ประการ คือ 

ประการที่ 1 เกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความขัดแย้ง ซึ่งเป็นผลจาก
การที่ตัวละครเข้ามามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกัน รู้จักกัน โกรธ เกลียดและฆ่ากัน ความขัดแย้งที่ก าหนด
เริ่มต้นไว้จะต้องค่อยๆ เปลี่ยนสภาพไปในทางใดทางหนึ่ง 

ประการที่ 2 สองฝ่ายที่ขัดแย้งกันต้องมีก าลังเสมอกัน จึงจะท าให้เกิด                        
ความสมดุลในโครงสร้างของเรื่อง เช่นเดียวกับนักมวยที่มีฝีมือพอๆ กัน ต่อสู้กัน คนดูจะรู้สึกสนุก
มากกว่าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีฝีมือเหนือคู่แข่งอย่างเทียบไม่ติด เช่นเดียวกับความขัดแย้งในเรื่องสั้นถ้า
เดาเรื่องได้ก็ไม่สนุก 

ประการที่ 3 ต้องมีความเป็นเอกภาพ หมายความว่า ทุกๆ อย่างในนิยายไม่
ว่าจะเป็นความขัดแย้ง ตัวละคร สารของเรื่อง เนื้อหา สัญลักษณ์ มุมมอง ตลอดจนเหตุการณ์ที่ก าหนด
ขึ้นจะต้องเกี่ยวข้องผูกพันเป็นผลของกันและกัน กล่าวคือแต่ละขั้นตอนของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น 
จะต้องมีเหตุผลความเป็นไปได้ เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่
เ กิ ด ขึ้ น ก่ อนหน้ า ก า หนดน า ทา ง ไ ว้ แ ล้ ว ว่ า จะต้ อ ง เป็ น เ ช่ นนั้ น  กล่ า ว โ ดยส รุ ป ว่ า เป็ น                                      
ความขัดแย้งที่สมจริง 



122 

4.2.2 ตัวละคร ตัวละครในนิยายและเรื่องสั้นต้องมีความสมจริง คือ มีลักษณะนิสัย 
พฤติกรรมและการปฏิบัติทั่วไปใกล้เคียงกับสิ่งที่คนจริงๆ พึงกระท า เรื่องสั้นที่สมจริงผู้เขียนจะ
หลีกเลี่ยงตัวละครที่มีลักษณะนิสัยอย่างเดียว เช่น ดีหมด หรือเลวหมด เพราะผิดปกติวิสัยมนุษย์ 

4.2.3 สารสาระหรือแก่นเรื่อง คือ สมมติฐานซึ่งกล่าวหรือแสดงนัยแฝงไว้กับ                              
การเล่าถึงสถานการณ์ที่ก าหนดอันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ก าหนด เหตุที่สารสาระมีอยู่ในนิยายได้นั้น  
เป็นเพราะมนุษย์มีชีวิตอยู่บนโลกเดียวกัน รับรู้อารมณ์ในท านองเดียวกัน มีปฏิกิริยาในท านองเดียวกัน
ในสถานการณ์เดียวกันเผชิญปัญหาทั่วไปคล้ายกัน สารสาระไม่ใช่ข้อก าหนดทางศีลธรรม ไม่ใช่มีไว้
เพ่ือสั่งสอนแต่จะเผยให้เห็นความซับซ้อนของชีวิตมนุษย์ 

4.3 ประเภทของเรื่องสั้น 

ปราณี สุรสิทธิ์ (2549: 313-314) แบ่งประเภทของเรื่องสั้นดังนี้ 
4.3.1 เรื่องสั้นประเภทผูกเรื่อง ลักษณะเรื่องสั้นแนวนี้จะเน้นที่โครงสร้างเรื่องเป็น

ส าคัญ การด าเนินเรื่องมักเต็มไปด้วยการผูกปมและสร้างข้อขัดแย้งให้คนอ่านฉงนและติดตามด้วย
ความสนใจตลอดเวลา ส่วนใหญ่นิยมจบเรื่องแบบคาดไม่ถึง เรื่องสั้นในยุคแรกๆ มักเป็นเรื่องสั้นแนวนี้  
ถึงแม้ปัจจุบันนักเขียนใหม่ที่เพ่ิงเริ่มฝึกก็จะเขียนตามแนวนี้ก่อน 

4.3.2 เรื่องสั้นประเภทแสดงลักษณะของตัวละคร เรื่องสั้นชนิดนี้ ผู้แต่งจะด าเนิน
เรื่องโดยจะเน้นที่การสร้างลักษณะตัวละครให้เด่นชัดเป็นพิเศษ เช่น เรื่องอุดมการณ์หลังแก้วเหล้า 
ของนิมิต ภูมิถาวร ก็เน้นพฤติกรรมของ “ครูเปียก”  ซึ่งในสายตาของสังคมครูและชาวบ้านนั้น      
“ครูเปียก” เป็นครูที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพราะดื่มสุราเป็นประจ า แต่ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าลึกลงไป
ตัวละครตัวนี้ก็มีอุดมการณ์ที่ควรชมเชย 

4.3.3 เรื่องสั้นประเภทสร้างบรรยากาศ เป็นเรื่องสั้นที่ผู้เขียนต้องสร้างบรรยากาศ
ของเรื่องให้เห็นเป็นจริงเป็นจัง เหมือนกับผู้อ่านได้ร่วมรับรู้เหตุการณ์นั้นๆ ด้วยตัวเอง งานเขียนแนวนี้
ผู้เขียนต้องใช้ศิลปะในการเขียนสูง เพ่ือให้ผู้อ่านมีความรู้สึกร่วมมากที่สุด โดยทั่วไปมักเขียนเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่น่าหวาดกลัว สยองขวัญ ความน่าเกลียดขยะแขยงหรือเหตุการณ์ระทึกใจเพราะเขียนได้ง่าย
และเห็นชัดเจนกว่าอย่างอ่ืน  

4.3.4 เรื่องสั้นประเภทให้แนวคิด หมายถึง เรื่องที่ผู้แต่งต้องการแสดงแนวความคิด
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้อ่านเป็นส าคัญ ฉะนั้นเรื่องสั้นในแนวนี้นอกจากจะให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านแล้ว                         
ยังอาจชี้ให้เห็นความจริงบางอย่างในชีวิต ผู้อ่านสามารถน ามาคิดต่อซึ่งท าให้มีมุมมองที่แตกต่างไป
จากเดิม 

4.4 องค์ประกอบของเรื่องสั้น 

ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 156-173) กล่าวว่าองค์ประกอบของเรื่องสั้นมีดังต่อไปนี้ 
4.4.1 โครงเรื่อง หมายถึง การก าหนดเหตุการณ์เรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งไว้เป็น

เอกภาพก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่งตามมา ซึ่งในโครงเรื่องจะมีการเปิดเรื่อง ด าเนินเรื่องและปิดเรื่อง 
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เรื่องสั้นที่ดีจะต้องมีความขัดแย้ง ซึ่งจะท าให้เรื่องราวเข้มข้นน่าติดตาม  
ลักษณะของความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

4.4.1.1 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์   
4.4.1.2 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม  
4.4.1.3 ความขัดแย้งของมนุษย์กับตัวเอง 

4.4.2 แนวคิด หรือแก่นเรื่อง หมายถึง สารัตถะส าคัญของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขียน
ขึ้น  แก่นเรื่องจะท าหน้าที่สะท้อนประเด็นของการน าเสนอให้ผู้อ่านเห็น และเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อสาร 

4.4.3 ตัวละคร หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทปรากฏอยู่ในนิทานเรื่องสั้นอาจเป็น คน สัตว์ 
สิ่งของก็ได ้

4.4.4 ฉาก หมายถึง สถานที่และสิ่งแวดล้อมรอบตัวละครที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง เช่น 
ภาพท้องทุ่ง ถนนหนทาง บรรยากาศ เป็นต้น 

4.4.5 บทสนทนา หมายถึง ค าพูดโต้ตอบระหว่างตัวละครในเรื่องที่เขียนถึง ซึ่งบท
สนทนาดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะของตัวละคร 

4.4.6 ทัศนะหรือมุมมอง หมายถึง กลวิธีการเล่าเรื่องราวให้ผู้อ่านรับทราบใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอาจเล่าผ่านตัวละคร 

4.4.7 การเปิดเรื่อง หมายถึง การเริ่มต้นในฉากแรกของเรื่องที่เขียน เพ่ือเร้า                                       
ความสนใจของผู้อ่านให้ติดตามงานเขียนเรื่องนั้นๆ 

4.4.8 การด าเนินเรื่อง หมายถึง การก าหนดให้ตัวละครแสดงบทบาทเรื่องราวไป
ตามท่ีผู้เขียนก าหนดไว้ในโครงเรื่องทีละบททีละตอน เพ่ือบ่งบอกเรื่องราวแก่ผู้อ่าน 

4.4.9 การปิดเรื่อง หมายถึง การจบเรื่องซึ่งจะคลี่คลายปมสงสัย ปมปัญหาทั้งมวล 
(หรืออาจจะทิง้ค้างไว้ให้ผู้อ่านคิดต่อก็ได้) ถือเป็นจุดสุดยอดของเรื่อง  

4.4.10 ท่วงท านองการเขียน หมายถึง ลีลาการใช้ถ้อยค าส านวน เป็นการแสดงออก
ถึงความรู้สึกนึกคิด เจตคติของนักเขียน ซึ่งระบายความลึกซึ้ง ความชัดเจนของชีวิต สะท้อนความคิด
ออกมาเป็นตัวหนังสือ ยกตัวอย่างท่วงท านองในการเขียนเช่น เรียบๆ กระชับรัดกุม เคร่งขรึม  
อ่อนหวาน คมคาย เป็นต้น 

4.5 ตัวอย่างการอ่านเรื่องสั้น 

ตัวอย่างจากหนังสือรวมเรื่องสั้นชุด ฟ้าบ่ก้ัน เรื่อง ฟ้าโปรด 

เรื่องสั้น ฟ้าโปรด 

ยามบ่ายปลายเดือนสาม ดวงตะวันสีไพลยังลอยคว้างสาดแสงอบอุ่นทั่วท้องทุ่ง  
ลูกแหง่สองสามตัวเริ่มกระปรี้กระเปร่า วิ่งหกหน้าหกหลังตลบไปมาจากกลุ่มหนึ่งไปสู่
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อีกกลุ่มหนึ่ง พร้อมกับส่งเสียงแหง่ๆเรียกหาแม่ ซึ่งนานๆจะเชิดหน้าร้อง งัวะ -แอ                                           
งัวะ-แอ ตอบไป 

บ่ายวันนี้ก็เช่นเดียวกับวันก่อน เฒ่าชมออกวิ่งโหย่งๆ โบกผ้าขาวม้าสีลายไล่
ต้อนกลุ่มควายของแกและของเพ่ือนบ้านติดกันให้ผละออกมาจากกลุ่มใหญ่ เด็กๆ                                    
ลูกเพ่ือนบ้านของแกสองคนบ่นออดแอดไม่พอใจ ชายแก่หันไปเอ็ดเสียงดัง 

“จะรีบร้อนไปหาอะไรกัน? เห็นใจมันบ้างซี ถ้าพวกเอ็งเป็นความเข้ามั่งจะรู้สึก
อย่างไร?” 

“ก็ข้าเมื่อยนี่” เด็กเถียง 
“เมื่อย”  ชายผมสีดอกเลาทวนค าเยาะๆ “เอ็งไปท าอะไรมาวะ?” ข้าเห็นเล่น

หยอดหลุมเอาหัวแห้วกันมาตั้งแต่บ่าย” 

“แล้วเมื่อตอนกลางวันตากินอะไรเข้าไปบ้างล่ะ?” ชายแก่ทรุดตัวลงบนคันนา  
รู้สึกเคืองใจที่ได้ฟังเด็กน้อยคราวหลานล าเลิกเหมือนเรียกหาบุญคุณ 

“ตารู้ไหม?” มันทวงขึ้นมาอีก “นกกะปูดตัวที่ปิ้งตอนกลางวัน มันไม่ได้ตกจาก
ฟ้ามาเอง กว่าจะได้ ข้ากับอ้ายเอี้ยงเหนื่อยแทบจะชัก” 

“ข้าขอกะเอ็งเถอะวะ อ้ายล้อม” แกตัดบทเสียงเรียบๆ “เหนื่อยก็ส่วนเหนื่อย 
แต่เอ็งอย่าลืมว่าตัวเป็นชาวไร่ชาวนาอย่าท าใจหินเหมือนชาวเมืองเขามากนัก เอ็งก็เห็น
อยู่กะตานี่นะว่าตอนกลางวันแดดมันเปรี้ยงแค่ไหน แม้แต่นกมีปีกเอ็งยังไล่จนบินตก  
ควายมันสัตว์ท้องนาอยู่มากับน้ า ทั้งที่หลบเข้าร่มไผ่ มันยังหอบเสียงดังยังกะกบร้อง  
เอ็งควรเวทนามันบ้าง อย่างนี้” แกชี้ที่ต้นหญ้า “ตอนกลางวันมองเห็นที่ไหน มันเหี่ยว
จนใบม้วนเป็นหลอด” 

เด็กๆ มองตามมือผอมๆ ของแกขณะที่ลูบใบเหนือใบหญ้า พลางนั่งลงข้างๆ  
ชายแก่จึงถือโอกาสสาธยายความดีของควายอีกครั้งหนึ่ง 

“ควายกับชาวนามันเป็นเพ่ือนร่วมชะตากัน” แกเริ่มต้นด้วยประโยคเก่าๆ  
“แม้จะเป็นพวกท างานหาข้าวยัดปากมนุษย์ทุกหน้า แต่ไม่ค่อยมีใครมองเห็นความดี  
บางคนเขามองหมิ่นเอาด้วยซ้ า เมื่อชาวนาเดินเข้าไปใกล้ก็ท าคอแข็ง และวางท่ายังกะ
เสือเดินดง เมื่อคิดจะหยามใครให้สมใจก็ต้องว่า “อ้ายควาย” พวกเอ็งอย่าไปอวดฉลาด
อย่างพวกเขาเข้าเพราะถึงยังไงๆ ก็ไม่มีปัญญาพอจะเข้าถึงเขาได้หรอก ข้าเที่ยวมาก็
ไกลอักโข  เห็นอะไรต่อมิอะไรจนตาจะถั่วอยู่แล้ว มันก็ยังโง่เหมือนควายอยู่นั่นแหละ 
พูดไปก็เจ็บใจ เอ็งเอ๋ย ดูๆไปก็เหมือนว่าความฉลาดความโง่ของคนไม่ได้อยู่ที่ความคิด                                      
ความอ่านแต่มันอยู่ที่ส ามะโนครัว ถ้าเขาเห็นคนอย่างเอ็งอย่างข้านี่ เขาก็เรียก                                         
“อ้ายควาย” ได้สบายเลย อ้ายควายของเขาก็คือบอกว่าเราโง่เหมือนควายน่ะแหละ 
เอ้อ อะไรอีกเล่า?” ชายชราชะงัก เมื่อเด็กคนหนึ่งยกมือขึ้นตะปบที่ท่อนแขน 
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“ตา ถ้าเราเกิดโมโหขึ้นบ้าง จะย้อนมันว่าอ้ายงัวได้ไหม?” 

“ไม่ได้-ไม่ได้” เฒ่าชมรีบปฏิเสธ 

“ถ้ายังงั้นจะให้พวกเราท ายังไง?” 

เงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบเบาๆ 

“ก็..เออ..ก็ต้องว่า พ่อมหาจ าเริญน่ะซีเล่า” 

เด็กน้อยสั่นหน้าอย่างผิดหวัง ผมยุ่งบนหัวปลิวกระจาย 

“มันอย่างงี้แหละล้อมเอ๋ย นี่ว่าแต่ด้วยสิ่งพ้ืนๆส่วนในเรื่องหัวจิตหัวใจนั้นก็ยัง
ต่างกันร้อยโยชน์ อย่างพวกเราๆนี้  เรานิยมชมชอบในสิ่ งที่ เป็นคุณประโยชน์                           
อย่างข้าวปลา ไร่นา งัวควายยังงี้ แต่เขาไม่ยักกะเหมือนเรา เขากลับนิยมชื่นชม                             
ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ยิ่งสิ่งใดที่มีประโยชน์น้อยก็ยิ่งมีค่ามาก” 

ชายแก่คุยซ้ าๆซากๆเช่นนี้เสมอ จบบ้างไม่จบบ้าง แกจะรู้สึกผิดหวังถ้าวันใด
เด็กชิงลุกหนีไปเสียก่อนที่แกจะทันเล่าจบ แต่ส าหรับวันนี้ แกรู้สึกสุขใจอย่างยิ่งที่เห็น
เด็กนั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ เมื่อแกเล่าจบนั้น ท้องฟ้าเริ่มเป็นสีชมพูแก่ๆ นกเอ้ียงคู่หนึ่ง
บินผละจากหลังควายไปสู่ยอดไผ่ 

เด็กทั้งสองลุกขึ้นและแยกกันไปต้อนควายให้รวมกลุ่มเพ่ือกลับเข้าสู่แหล่ง    
ทิ้งให้ชายชรานั่งเหม่ออยู่บนคันนา แกพ่นบุหรี่ควันโขมง สายตาจ้องจับอยู่ที่ม่านฝุ่นสี
เทาบางๆ ขณะที่ฝูงควายเดินห่างออกไป แต่แล้วก็ต้องรีบผลุนผลันยันกายขึ้นอีกครั้ ง
หนึ่งเมื่อได้ยินเด็กทั้งสอง ล้อมและเอ้ียงทุ่มเถียงกันเอะอะ จากถ้อยค าธรรมดาหนัก
หนาขึ้นเป็นด่าพ่อล่อแม่ แกตรงรี่เข้าไปหา เมื่อเด็กหันมาพบต่างก็ชิงกันฟ้อง 

“ฉันเห็นกับตาฉันเอง ควายของฉันแท้ๆ” “แต่ที่นี่นาของฉัน” 

“มันเรื่องอะไรล่ะ หือ?” แกถามและย่ าสวบๆเข้าไปใกล้ 
เด็กทั้งสองกลับนิ่งเงียบและก้มหน้ามองแผ่นดิน เมื่อเข้ามาถึงและได้เห็นสิ่งที่

เป็นเหตุของการยื้อแย่ง สีหน้าของชายแก่กลับซีดสลดลง แววแห่งความสุขเมื่อครู่จาง
หายไปสิ้น 

“เอ้ียง ล้อม” เสียงที่หลุดออกมาแหบแห้ง  “ฉันไม่ยอม ฉันเห็นกับตา                                 
ควายของฉัน” เด็กคนแรกพูดฉะฉาน 

“แต่นี่เป็นนาของฉัน” อีกคนขัดขึ้น พร้อมกับย่อตัวนั่งยองๆ สายตาไม่ละจาก
วัตถุเละๆสีเขียวแก่ที่กองแผ่อยู่เบื้องหน้า 

เฒ่าชมรู้สึกตัวเบาโหวง หูอ้ือ และสายตาพร่ามัว แกนิ่งสงบอยู่นานก่อนที่จะ
พูดขึ้นด้วยน้ าเสียงแตกพร่า 

“เอาอย่างนี้เถอะ” พยายามกลืนน้ าลายลงคออย่างยากเย็น “ควายเป็นของ
อ้ายเอ้ียง แต่ส่วนนาเป็นของอ้ายล้อม ทางดีที่สุดก็ควรจะแบ่งกัน และตา..เอ้อ..ตก..ตก
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ลงไหม?” แกหันไปทางเด็กคนแรก แต่เห็นก้มหน้านิ่งจึงหันไปถามอีกคน “ไง อ้ายล้อม 
เอ็งจะตกลงไหม?” ผู้ถูกถามยกมือกุมท้องและพยักหน้า 

“นั่นไง อ้ายล้อมมันตกลงแล้ว เอ็งล่ะ จะว่ายังไง?” 

“ตกลง” เอ้ียงตอบหนักแน่น “มันต้องยังงี้ซิ เราอยู่ด้วยกันกินด้วยกัน ที่อดก็
อดด้วยกัน ถึงบทได้ก็ต้องเอาด้วยกัน พรุ่งนี้เช้าออกมาพบกันที่นี่ เมื่อหมอกจางและ
แดดอุ่นออก 

ชายแก่เอ้ือมมือตบหัวเด็กคนที่นั่งเบาๆ และออกปากชวน “ไปรึยังเรา?      
อ้าว ท าไมท าหน้าเบ้อย่างงั้น ไม่สบายหรือไง?” 

ดวงตาสีเหลืองจ้องจับใบหน้าชายชรา แต่ไม่พูดอะไร 

“ถ้าปวดท้องก็โน่น ยอดสะแก กลั้นใจเด็ดเอาสักเจ็ดยอด เคี้ยวกร้วมๆ อึดใจ
เดียวก็หาย” พูดพลางชี้มือไปที่พุ่มไม้เตี้ยๆข้างจอมปลวก แต่เด็กน้อยสั่นหัว ยังไม่ทัน
จะตอบเสียงท้องก็ร้องจ๊อกออกมา 

“อ้าว! ผู้อายุมากอุทานและพูดเสริมเบาๆ “แต่อันที่จริง อ้ายอาการหิวนี่ก็เป็น
ความเจ็บไข้อย่างหนึ่งเหมือนกันน่ะแหละ” 

ท้องฟ้าขุ่นมัว และลมหนาวพัดกรรโชกแรงขึ้น ขณะที่คนทั้งสามเดินตามกัน
เข้าบ้าน 

“เอ้อ, ตา ตาว่าความหิวก็เป็นความเจ็บไข้ใช่ไหม?” เสียงแว่วๆขึ้นข้างหลัง 
“ใช่!” 

“มันมียา อ้ือ มีหมอรักษาไหม” 

เฒ่าชมสอดสายตาช าเลืองกลับไปทางเสียงถาม ค าตอบของแกดังอู้อ้ีกลมกลืน
กับเสียงหวีดหวือของลมหนาว แต่ก็ดูเหมือนว่าเด็กน้อยลืมแล้วว่าเขาได้ถามอะไร
ออกไป เมื่อลมหนาวกรรโชกมาอีกครั้งหนึ่ง เด็กทั้งสองยกมือขึ้นทาบอกและวิ่งแซงขึ้น
หน้า 

ก่อนหลับคืนนั้น เอ้ียงเพียรเล่าเรื่องราวเมื่อตอนเย็นให้พ่อแม่ฟังถึงสองครั้ง  
เมื่อฟังจบ พ่อบ่นเปรยๆ “ความจริงเอ็งไม่ควรจะแบ่งให้มันเลย อ้ายล้อมน่ะ เพราะ
นอกจากจะเป็นควายของเราแล้วเอ็งยังไปถึงก่อนมันใช่ไหม?” 

“ฉันวิ่งออกก่อน แต่อ้ายล้อมมันวิ่งเร็วกว่าฉัน จึงมาทันเราถึงพร้อมๆกัน” 

“ถึงอย่างงั้นก็เถอะ” พ่อแย้งต่อไปอีก “ข้าคิดว่าเอ็งคงมองเห็นก่อนมัน      
ตอนที่..ตอนที่ควายของเราก าลัง..น่ะ” 

เอ้ียงพลิกตัวกลับไปกลับมา เขารู้สึกอึดอัดใจ 

“ฉันไม่แน่ใจหรอกพ่อ อ้ายล้อมอาจมองเห็นพร้อมกันกับฉันก็ได้ เพราะตอน
นั้นเราก าลังเดินตามฝูงความมาติดๆ” 
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ในความมืดนั้น เด็กน้อยได้ยินเสียงพ่อถอนหายใจยาว 

“แต่ดูเหมือนเอ็งบอกว่านัดไปพบกันเมื่อแสงแดดอุ่นออก เมื่อหมอกจางแล้ว” 

“จ๊ะ” 

“นั่น, เหมาะเลย เอ็งจะมั่วโง่รอมันอยู่ท าไม มันเป็นของของเรา ควายของเรา  
พรุ่งนี้พ่อจะปลุกแต่ดึก รีบไปเสียก่อน” 

เอ้ียงหลับตาลง ในมโนภาพเขาได้เห็นแมลงสีด าตัวเท่าเล็บมือเป็นจ านวนหมื่น
จ านวนแสน บินว่อนมาจากทุกหนทุกแห่ง จนมองดูด าพรืดเต็มแผ่นฟ้า 

“ล้อม ล้อม” แม่ยืนอยู่ที่ พ้ืนดินโผล่หัวลอดชายคาขึ้นมา เอ้ือมมือเขย่าที่
หัวไหล่ “ตื่นเสียทีเถอะ แจ้งแล้ว” 

เด็กน้อยงัวเงียลุกขึ้น ใช้หลังมือทั้ งสองขยี้ตา เมื่อลืมตาขึ้นพบแม่ยืน                                              
ยิ้มเยือกเย็น ล้อมยิ้มตอบแม่ และยื่นมือไปรับเอาจอบเล็กๆกับกระเป๋าเก่า เขาดึง
ผ้าขาวม้าออกจากที่นอนมาคลุมไหล่แล้วก้าวลงบันได 

อากาศขุ่นมัวและเย็นเฉียบ หัวใจของชายชราเต้นไม่เป็นจังหวะ ขณะที่ตัวเอง
เดินเลียบมาตามแนวป่าไผ่เตี้ยๆ ใจหนึ่งอยากได้ และใจหนึ่งสงสารเด็กๆ และส านึก
บาป แต่อีกความคิดหนึ่งก็ปลอบใจตัวว่ามิใช่เป็นการขโมย ถ้าคนอื่นมาพบมันก็ต้องเอา
เหมือนกัน ตีเอาเสียว่ายามนี้ตัวเองเป็นคนอ่ืนที่มีโชค แต่พอโผล่พ้นแนวต้นไผ่ชายชราก็
ชะงักเมื่อเห็นเด็กน้อยสองคนแบกจอบวิ่งฝ่าหมอกสลัวเข้ามา 

“อัปรีย์แล้วไหมล่ะ อ้ายพวกไม่มีศีล-ธะ-อ า” แกสบถตะกุกตะกักอันเป็น
อาการปกติของแกเมื่อยามด่าผู้อ่ืน แต่ฉุกคิดขึ้นได้ว่าก าลังด่าตัวเองรวมไปด้วย ในอึดใจ
ต่อมาความรู้สึกของชายชราเปลี่ยนเป็นตื่นเต้น กระวนกระวายและวิตก “จะท ายังไงดี
ล่ะทีนี้?” พึมพ าคนเดียว 

“อ้ายล้อม” 

“อ้ายเอี้ยง” 

“อ้ายหน้าขี้โกง” 

“มึงสิขี้โกง” 

“ควายของกูนะเว้ย” 

“นาของกูนี่หว่า ควายของมึงท าไมไม่บังคับให้มันไปขี้ที่นาของมึงหือ?” 

“เฮ้ย อย่าอ้างนาๆให้มันมากนัก พ่อมึงเอาไปจ าน าเขาจะหลุดมิหลุดอยู่แล้ว
เว้ย อย่าท าเป็นอ้าง” 

อ้าย..มึงเล่นถึงพ่อกูรึวะ?” ขาดค าเอ้ียงพุ่งหมัดตรงหมายเอาเบ้าตาของ      
ฝ่ายตรงข้าม ล้อมถอยหลบ ฝ่ายที่พุ่งหมัดก่อนเสียหลักล้มหัวทิ่ม ล้อมเงื้อมด้ามจอบ  
พร้อมกับที่ชายแก่ถลาวิ่งออกไป ฝนหลงฤดูพรูมาเหมือนเทน้ า ทั้งสองผละออกจากกัน
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โดยอัตโนมัติ และวิ่งหัวซุนออกมา เด็กชะงักนิดหนึ่งเมื่อประจันหน้ากับชายแก่ ทั้งสอง
ช าเลืองดูจอบในมือของชายชราแวบเดียว แล้ววิ่งฝ่าสายฝนเตลิดเข้าหมู่บ้าน 

“ฮือออออ...” เฒ่าชมครางออกมาเบาๆ “สิ้นเคราะห์ไปที ไม่เป็นไรแล้วเด็ก
น้อยเอ๋ย ถึงจะไม่ได้กินกุดจี่วันนี้ แต่ฟ้าก็ได้มาโปรดเราแล้ว เมื่อแผ่นดินเย็นลง                                    
ยอดติ้ว ผักหวาน ดอกขะเจียว คงงอกให้พวกเอ็งได้เก็บกินกันบ้างดอก” 

(ลาว ค าหอม, 2552: 190-197) 
 

แม้เรื่องสั้นจะเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่เหตุการณ์ทาง
สังคมในขณะนั้น อาจเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เดียวกันกับเรื่อง                                       
“ฟ้าโปรด” ที่เป็นหนึ่งในรวมเล่มเรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น” ซึ่งถูกเขียนขึ้นในช่วง พ.ศ.2500 เป็น
ช่วงเวลาที่เหตุการณ์ทางการเมืองของไทยยังวุ่นวาย มีการก่อรัฐประหาร และการเรียกร้อง
ประชาธิปไตยจากรัฐบาลเผด็จการ จอมพล ป.พิบูลสงคราม  

ผู้เขียนต้องการสะท้อนแนวคิดการเรียกร้องความเป็นธรรม ผ่านตัวละครที่
สร้างขึ้น ดังนั้นเมื่ออ่านเรื่องสั้นฟ้าโปรดจบลง สิ่งที่จะได้จากการอ่านเรื่องนี้คือการเห็นภาพ
สะท้อนชีวิตคนอีสานที่อยู่อย่างยากล าบาก อากาศที่แห้งแล้งท าให้ข้าวปลาอาหารไม่สมบูรณ์ 
คนอยู่อย่างอัตคัดขัดสนต้องดิ้นรนเพ่ือให้มีอาหารตกถึงท้องด้วยความล าบาก ชาวอีสานส่วน
ใหญ่เป็นชาวนาซึ่งเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของชาติ แต่ก็ยังได้รับการดูถูกดูแคลนจากคน
เมืองหลวง คนอีสานเป็นคนรากหญ้าที่อยู่อย่างต่ าต้อยและเจียมเนื้อเจียมตัว   

ถึงแม้ว่าคนอีสานจะอยู่อย่างอดอยากก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใด  
ดังนั้นค าว่า “ฟ้าโปรด” จึงเป็นค าที่มีน้ าเสียงเจือด้วยการประชดประชันเสียดสี สะท้อนให้เห็น
ถึงความบกพร่องในการท างานของคนจากเบื้องบน คือคนจากหน่วยงานรัฐบาล ที่การขาดดูแล
และเอาใจใส่ไม่ทั่วถึง นี่จึงเป็นอีกเหตุผลที่ท าให้คนอีสานรอคอย “ฟ้าโปรด” คือการที่ธรรมชาติ
ประทานน้ าฝนที่น ามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นการรอคอยด้วยความหวังที่ไม่มีก าหนด         
ไม่แน่นอน  และขาดการเหลียวแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

5. ร้อยกรอง 
5.1  ความหมายของร้อยกรอง 

มีผู้ให้ความหมายของร้อยกรองไว้ดังนี้   
บุญเหลือ ใจมโน (2549: 2) กล่าวว่า ร้อยกรอง หมายถึง งานแต่งหรือเรียบเรียงค า

ที่มีลักษณะบังคับเฉพาะของแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ถ้อยค าประณีต ไพเราะ 
คล้องจองกันอย่างได้จังหวะลีลา 
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ไพรถ เลิศพิริยกมล (2542: 220) ให้ความหมายร้อยกรองว่า ค าประพันธ์ชนิดใด
ชนิดหนึ่งก็ได้ ที่เขียนขึ้นโดยมีกฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์บังคับ มีลักษณะคล้องจองกัน อาจจะเป็นโคลง 
ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ล าน า หรือแม้แต่กลอนเปล่า ก็จัดอยู่ในประเภทร้อยกรองทั้งสิ้น 

ราชบัณฑิตยสถาน (2554: 976) ให้นิยามร้อยกรองว่าหมายถึง ค าประพันธ์, ถ้อยค า
ที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ 

จากการให้ความหมายข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ร้อยกรอง หรือกวีนิพนธ์ หมายถึง                           
งานเขียนที่มีความประณีตในการเลือกใช้ค าที่มีความหมาย งดงาม มีบังคับตามฉันทลักษณ์ดั้งเดิม 
อย่าง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และยังหมายถึง งานเขียนที่มีความประณีตงดงามในการใช้ภาษา 
แต่ไม่เคร่งครัด หรือ ไม่มีบังคับฉันทลักษณ์ เช่น กลอนเปล่า  

5.2 ประเภทของร้อยกรอง 
สายทิพย์ นุกูลกิจ. (2537: 89-91) แบ่งร้อยกรองในปัจจุบันโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 
5.2.1 ใช้ลีลาการแต่งบทร้อยกรองเป็นเกณฑ์ ในการแบ่งจะแบ่งออกได้เป็น                           

2 แนวใหญ่ๆ คือ แนวฉันทลักษณ์เดิมกับแนวเสรี 
5.2.1.1 แนวฉันทลักษณ์เดิม คือ บทร้อยกรองที่ผู้แต่งยึดรูปแบบและลักษณะ

บังคับของบทร้อยกรองประเภทต่างๆ อย่างเคร่งครัดและนิยมแต่งบทร้อยกรองให้เป็นเรื่องเล่า                          
ขนาดยาว  

5.2.1.2 แนวเสรี คือ บทร้อยกรองที่ผู้แต่งนิยมแหวกออกไปจากแนววงล้อม
ของฉันทลักษณ์เดิม หรืออาจมีแนวของฉันทลักษณ์เดิมอยู่บ้าง แต่ดัดแปลงให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ 
และมีความคล่องตัวในการแต่งมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้บทร้อยกรองนั้นๆ สามารถเป็นเครื่องมือใน                         
การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่งได้อย่างเสรี บทร้อยกรองประเภทนี้อาจแบ่งย่อยออกไปได้อีก 
3 ประเภทคือ ร้อยกรองประเภทประยุกต์ฉันทลักษณ์ ร้อยกรองประเภทกลอนเปล่า และร้อยกรอง
ประเภทวรรณรูป 

5.2.2 ใช้เนื้อหาของบทร้อยกรองเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง  จะแบ่งออกได้เป็น                           
2 แนวใหญ่ๆ คือ แนวพาฝันกับแนวเพ่ือชีวิต 

5.2.2.1 แนวพาฝัน คือ บทร้อยกรองที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกส่วนตัว
ของผู้แต่ง อาจเป็นเรื่องของความรักทั้งที่สมหวังและผิดหวัง เรื่องความสวยงามของธรรมชาติ หรือ
เป็นบทสดุดีก็ได้ 

5.2.2.2 แนวเพ่ือชีวิต คือ บทร้อยกรองที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อคนส่วน
ใหญ่ในสังคม ไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนตัวบุคคล บทร้อยกรองแนวนี้มักจะท าหน้าที่สะท้อนภาพของ
สังคม หรือชักชวนผู้อ่านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
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5.3 ตัวอย่างการอ่านร้อยกรอง 
แม่น้่าที่รัก 

นักฝัน...สัญจรร่อนเร่ 
ว้าเหว่ผ่านมาสู่เมืองหลวง 
เลือดนักฝัน ฝันนักสู้ สู้เล่ห์ลวง 
รักธรรมชาติทั้งปวงหวงผูกพัน 

นั่งริมน้ าร าพันกลอนบันทึก 

ด้วยหยาดหมึกยุคสมัยหยาดใฝ่ฝัน 

สายลมเหงาเจ้าพระยาย่ าสายัณห์ 
ภูคอนกรีตบังตะวันกั้นเรืองไร 

แม่น้ าท่ีรัก... 
เรารู้จักกันนานแต่กาลไหน 

ข้าเคยรั้นดั้นด้นทุกหนไป 

ก็คุ้นเคยแต่น้ าไหล ดอกไม้บาน 

กาลเวลา วารี มาลี ชีวิต 

แนบสนิทร้อยรับเพลงขับขาน 

บรรสมกลมกลืนยืนนาน 

ธรรมชาติบรรสานสอดคล้อง 
แม่น้ าท่ีรัก... 

‘เจ้าพระยา’ ทรงศักดิ์รวมรักผอง 
โลหิตแห่งธรณินถิ่นแหลมทอง 
รักไหลล่องหล่อเลี้ยงเคียงกลุ่มชน 

เธอไหลผ่านกาลเวลาธาราสยาม 

อุดมข้ามศตวรรษไม่ขัดสน 

ซาบแผ่นดินรินผ่านวิญญาณคน 

‘คน’ แตกดอกออกผลล้นพารา 
แม่น้ าท่ีรัก... 

แว่วว่าเธอทุกข์หนักเศร้าหนักหนา 
จริงใช่ไหม เมืองช าเราเจ้าพระยา 
ย่ าพิสุทธิ์เสน่หาจนเน่าแล้ว! 

  (ไพวรินทร์ ขาวงาม, 2552: 88-90) 
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เมื่ออ่านร้อยกรองสิ่ งที่ผู้ อ่านควรได้รับคือความไพเราะ งดงามของภาษา 
นอกจากนั้นคือคุณค่าด้านเนื้อหา เช่นตัวอย่างบทร้อยกรองข้างต้น จัดเป็นร้อยกรองสมัยใหม่ประเภท
ประยุกต์ฉันทลักษณ์ คือปรับมาจากกลอนแปดไม่เคร่งเรื่องฉันทลักษณ์และจ านวนค าในวรรค แต่เมื่อ
อ่านออกเสียงโดยถ่ายทอดอารมณ์และแบ่งค าในวรรคให้ถูกต้องก็ยังคงความไพเราะ สิ่งส าคัญที่ได้
มากกว่าความไพเราะคือเนื้อหาและอารมณ์ร่วม บทประพันธ์ข้างต้นสะท้อนมุมมอง ความคิดของ
ผู้เขียนที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ าเจ้าพระยา สายน้ าแห่งชีวิตของประเทศไทยที่หล่อ
เลี้ยงผู้คนมากมายมาอย่างยาวนาน ผู้เขียนมองว่าแม่น้ าเจ้าพระยาก าลังถูกท าร้ายโดยคนกรุงเทพฯ 
ผู้คนที่สายน้ านี้หล่อเลี้ยงจนเติบใหญ่นั่นเอง  

เมื่ออ่านเรื่องนี้จบลงผู้เขียนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ าสายส าคัญ
ของประเทศที่ก าลังเน่าเสีย ขาดการเหลียวแล เอาใจใส่ ก็ท าให้ผู้อ่านสะท้อนใจและหวนคิดได้ว่า เรา
ก าลังลืมสิ่งส าคัญอะไรหรือไม่ เราเป็นส่วนหนึ่งของการท าลายหรือไม่ หรือเราสามารถเป็นอีกคนที่จะ
ช่วยรักษาให้แม่น้ ากลับมาดีขึ้น ได้อย่างไร หรือ ในอีกทางผู้ อ่านอาจเก็บเป็นข้อคิดต่อเรื่อง                                           
ความรับผิดชอบ และการเอาใจใส่ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมว่า เราควรจะดูแลเอาใจใส่ให้คงความ
บริสุทธิ์สะอาด เป็นธรรมชาติที่งดงามดังที่มันเคยเป็น 

 

สรุป 

ผู้อ่านที่มีความรู้เรื่องรูปแบบของงานเขียน จะสามารถคาดการณ์สิ่งที่ควรจะได้รับจาก                     
การอ่านได้ถูกต้อง เช่น การอ่านต ารา หนังสือ และสารคดี ผู้อ่านสามารถคาดได้ว่าจะต้องได้รับความรู้ 
สาระ ข้อเท็จจริง, การอ่านข่าวก็เพ่ือให้ได้ทราบความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์อันเป็นข้อเท็จจริงใน
สังคม, การอ่านบทความเพ่ือให้ได้ทัศนะหรือความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลของผู้เขียนซึ่งเป็นการแสดง
ความคิดเห็นต่อสิ่งที่เป็นกระแสสังคม แต่ถ้าเป็นการอ่านบันเทิงคดี เช่น นิทาน นิยาย เรื่องสั้น                       
ร้อยกรอง และวรรณคดี ต้องคาดได้ว่าเมื่ออ่านแล้วต้องได้ความบันเทิงทั้งจากเรื่องราวที่ผูกขึ้น ภาษา
อันเป็นศิลปะ และแง่คิดที่คมคาย เมื่อผู้อ่านเข้าใจประเภทของงานก็จะเลือกอ่านในสิ่งที่ตรงกับ
จุดประสงค์ของตนเองได้ นอกจากนั้นความเข้าใจในสิ่งที่อ่านถือเป็นความส าคัญยิ่งเพราะหากผู้อ่านไม่
มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่านก็จะไม่สามารถน าข้อคิดความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์จากการอ่านไปใช้ได้ถูกต้อง   
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ค่าถามท้ายบทที่ 6  การอ่านงานเขียนเบื้องต้น 

 

ตอนที่ 1 

ค่าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. งานเขียนเชิงวิชาการ งานเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน และงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ แตกต่าง

กันอย่างไร 

2. บทความคืออะไร และควรอ่านอย่างไร 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านข่าวคืออะไร 

4. สารคดีและเรื่องสั้นเป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีความแตกต่างกันอย่างไร 

5. คุณค่าที่ควรได้รับจากการอ่านร้อยกรองคืออะไร 

 

ตอนที่ 2 

ค่าชี้แจง ให้ศึกษาความแตกต่างของงานเขียนแต่ละประเภทจากเอกสารประกอบการสอน                                         
“การพัฒนาทักษะการอ่าน” บทที่ 6 แล้วท ากิจกรรมกลุ่มละ 5-6 คน โดยร่วมกันอภิปรายและตอบ
ค าถามต่อไปนี้ 

1. บทอ่านที่ได้รับจัดเป็นงานเขียนประเภทใด และทราบได้อย่างไร 

2. บทอ่านที่ได้ถือเป็นงานเขียนที่ดีหรือไม่ เพราะเหตุใด 

3. ประโยชน์ที่ได้จากบทอ่านคืออะไร 
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