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ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๕ 
ภาษาไทย หลักภาษาและการใชภาษา  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ตอนท่ี ๑ ตอนท่ี ๒ ตอนท่ี ๓ ตอนท่ี ๔ 

๑_หลักสูตรวิชาภาษาไทย 

๒_แผนการจัดการเรียนรู 

๓_PowerPoint_ประกอบการสอน 

๔_ใบงาน_เฉลย 

๕_ขอสอบประจําหนวย_เฉลย 

๖_ขอสอบ_เฉลย 

๗_การวัดและประเมินผล 

๘_เสริมสาระ 

๙_ส่ือเสริมการเรียนรู 

http://www.aksorn.com/


การอานออกเสียงบทรอยแกว 

จุดประสงคการเรียนรู 

• อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน 

และบทรอยกรอง 

หนวยการเรียนรูที่  ๑ 
                   การอาน    ตอนที่ ๑ 



      

    เปนลักษณะงานเขียนท่ีมีเนื้อหามุงเสนอเร่ืองท่ีแตง

ขึ้นจากจินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินเปนหลัก 

• นิทาน  

• เร่ืองส้ัน  

• นวนิยาย  

• นิยายอิงพงศาวดาร 

• นิทานชาดก 

บันเทิงคดี 
      

     เปนลักษณะงานเขียนท่ีมีเนื้อหามุงเสนอ ขอเท็จจริงท่ี

เปนความรู ขอคิดเปนหลัก  

• ความเรียง  

• บทความ 

• สารคดี  

• รายงาน  

• พงศาวดาร  

สารคดี 

• กฎหมาย  

• จดหมายเหตุ 

• พระราชหัตถเลขา 

• จารึก 

• คัมภีรศาสนา 

การอานบทรอยแกว 

 บทประพันธที่เรียบเรียงดวยภาษาที่ใชเขียนหรือพูดกันทั่วไป ภาษาที่ใชสําหรับรอยแกวไมมีการบังคับ

สัมผัส หรือกําหนดจํานวนคําแตอยางใด เปนภาษาที่ใชสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจเปนสําคัญ 



• ศึกษาเรื่องที่จะอานใหเขาใจ 

• อานใหถูกตองตามอักขรวิธีในภาษา 

• ตองมีสมาธิและมั่นใจ 

• อานออกเสียงใหเปนเสียงพูด ไมดัดเสียงหรือใชเสียงแหลมเกินไป  

• อานออกเสียงใหดังพอประมาณ ไมตะโกนหรือแผวเกินไป 

• กําหนดความเร็วใหเหมาะสมกับผูฟงและเรื่องที่อาน 

• อานใหถูกจังหวะวรรคตอน 

• อานเนนคําที่สําคัญและคําที่ตองการ เพื่อใหเกิดจินตภาพที่ตองการ 

• เมื่ออานขอความที่มเีครื่องหมายวรรคตอนกํากับ ควรอานใหถูกตอง                                 

ตามหลักภาษาสวนคําที่ใชอักษรยอตองอานใหเต็มคํา  

• เมื่ออานจบยอหนาหน่ึงควรผอนลมหายใจและเมื่อข้ึนยอหนาใหม                                    

ควรเนนเสียงทอดเสยีงใหชาลงกวาปกติเล็กนอย 

หลักการอานออกเสียงรอยแกว 



 เปนการทําความเขาใจสัญลักษณที่มีผูบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 

รูปภาพ และเครื่องหมายตางๆ แลวผูอานจะตองทําความเขาใจ 

โดยแปลสัญลักษณที่บันทึกไวน้ันใหตรงตามความตองการของผูบันทึก 

การอานในใจ 

 การอานในใจจึงใชเพียงสายตากวาดไปตาม 

ตัวอักษรหรือสัญลักษณตางๆ  

แลวใชความคิด แปลความ ตีความ รับสารตางๆ ที่อานนั้น 



การอานบทรอยกรอง 

 คนไทยเปนผูมีอารมณสนุทรีย จึงไดคิดประดิษฐลีลาทวงนํานองการอานบทรอยกรอง 

ใหหลากหลาย เชน การขับ การรอง การกลอม การเห การแหล การพากย การอานแบบทํานองเสนาะ 

• ภาษาไทยเปนภาษาดนตรีมีเอกลักษณเฉพาะตัว  

คือ มีเสียงวรรณยุกต ๕ ระดับเสียง 

• เมื่อนําถอยคํามาเรียงรอยเขาดวยกันแลว 

จะกอใหเกิดบทรอยกรองหลายลักษณะ 

เชน  • กาพย 

• กลอน 

• โคลง 

• ราย 

• ฉันท 



ลักษณะของบทรอยกรองประเภทตางๆ 

โคลง ฉันท 

กาพย กลอน 

ราย เปนคําประพันธดั้งเดิมของไทย  

ไดรับอิทธิพลมาจากลานนา  

มีฉันทลักษณท่ีไมซับซอน 

• กาพยยานี ๑๑ 

เปนคําประพันธ  

ท่ีมีการบังคับเสียงหนักเสียงเบา  

(ครุ ลหุ  

เปนคําประพันธประเภทหนึ่งของไทย  

ท่ีนิยมแตงมี ๓ ประเภท 

เปนคําประพันธท่ีนิยมแพรหลาย   

มากท่ีสุด  กลอน ๑ บท มี ๔ วรรค  

• กาพยฉบัง ๑๖ 

• กาพยสุรางคนางค ๒๘ 

• วรรคสดับ 

• วรรครับ 

• วรรครอง 
• วรรคสง 

เปนคําประพันธท่ีเกาแกท่ีสุด  

ใน ๑ บท จะกี่วรรคก็ได  

รายสุภาพจะมีวรรคละ ๕ คํา 

สวนรายยาวจะไมจํากัดจํานวนคํา 



การอานบทรอยกรอง 

อานได   ๒  ลักษณะ 

อานออกเสียงธรรมดา : 

อานออกเสียงเชนเดียวกับการอานรอยแกว 

• เปนการอานออกเสียงพูดธรรมดาแตตองเวนจังหวะ

วรรคตอนใหถูกตองตามลักษณะบังคับของคํา

ประพันธแตละชนิด 
 

• มีการเนนคํารับสัมผัสเพื่อเพิ่มความไพเราะ ใส

อารมณใหเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาท่ีอานได 

อานทํานองเสนาะ : 

อานเปนทํานอง เพื่อความไพเราะ 

• เปนการอานท่ีมีสําเนียงสูง ต่ํา หนัก เบา ยาว ส้ัน 

ทอดเสียง เอื้อนเสียง เนนจังหวะ เนนสัมผัสใน

ชัดเจนไพเราะ และทําใหเกิดอารมณคลอยตาม 
 

• ตองมีสําเนียง น้ําเสียงท่ีเหมาะสมกับลักษณะ

เนื้อความ ท่ีอาน ซึ่งเปนส่ิงท่ีตองฝกฝนโดยเฉพาะ  



คุณสมบัติของผูอาน 

มีทักษะและสมาธิ 

ในการอาน ไมอานผิด  

อานตกหลน หรือตอเติม 

ฝกฝนการอาน 

อยางสม่ําเสมอ 

มีความเชื่อมั่นในตนเอง  

กลาแสดงออก 

มีความรักและสนใจ 

การอานอยางแทจริง 

มีความชางสังเกต  

รอบคอบ  

และมีปฏิภาณไหวพริบดี 

มีความรูเร่ืองฉันทลักษณ 

เพื่อใหสามารถอาน 

ไดอยางถูกตอง 

มีน้ําเสียงแจมใส  

อวัยวะในการออกเสียง 

ไมผิดปกติ 
มีสุขภาพดี 



หลักเกณฑในการอาน 

ฝกอานทอดเสียงโดยอานผอนเสยีง 

และผอนจังหวะใหชาลง  

เปนขั้นตอนท่ีตอเนื่องจากการอานคําแตละคําใหชัดเจน 

อานแบบใสทํานองเสนาะ ควรฝกแบงชวงเสียง

ของคําในแตละวรรคใหถูกตอง  

โดยคํานึงถึงความหมายเปนสําคัญ 

ศึกษาคําประพันธประเภทตางๆ  

ใหเขาใจถองแท  

จดจํารูปแบบและขอบังคับใหแมนยํา 

อานบทรอยกรอง 

เปนสําเนียงการอานรอยแกวธรรมดา 

ใหไดจังหวะหรือชวงเสียงตามรูปแบบรอยกรองชนิดนั้นๆ 



เพ่ิมศิลปะในการอานที่จะทําใหการอานทํานองเสนาะเกิดความไพเราะยิ่งข้ึน โดยมีวิธีการ ดังน้ี 

 

การลงเสียง 

ในแตละคํา 

ใหหนักเปน

พิเศษ มักใช 

ในตอนบรรยาย 

ความโกรธ 

ความเขมแข็ง 

หรือ 

ตอนท่ีตองการ

ความศักดิ์สิทธิ์ 

 

การกระแทกเสียง 

 

การแทรก 

เสียงเอื้อนหรือ

สําเนียงครวญ 

รําพัน  

ใชไนกรณี 

ท่ีตองการ

ขอรอง วิงวอน 

หรือสําหรับ 

อารมณโศก 

การครวญเสียง 

 

การทําเสียง 

ใหสะดุด 

สะเทือน  

เพื่อความ

ไพเราะซึ่ง

เหมาะสมกับ

บทรอยกรอง 

บางตอน 
 

การคร่ันเสียง 

 

การเปล่ียน

เสียง  

หรือหักเสียง

หลบจากสูง 

ลงไปต่ํา หรือ 

จากเสียงต่ําขึ้น

ไปสูง 
 

 

การหลบเสียง 

 

การลากเสียง

ชาๆ เพื่อให 

เขาจังหวะและ

ไวหางเสียง 

เพื่อความ

ไพเราะ 
 

 

การเอ้ือนเสียง 

 

การอาน 

โดยผอนเสียง 

ผอนจังหวะ 

ใหชาลง 
 

การทอดเสียง  

หลักเกณฑในการอาน 

ฝกใสอารมณใหเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อความที่อาน ทําไดโดยการออกเสียง 

โดยเปล่ียนแปลงเสียงไปตามอารมณความรูสึกของบทรอยกรองแตละวรรคแตละตอน 



เครื่องหมาย ความหมาย 

/ การหยุดเวนชวงจังหวะสั้นๆ 

// การหยุดเวนชวงจังหวะที่ยาวกวาเครื่องหมาย / 

การอานทํานองเสนาะจะไพเราะหรือไม ข้ึนอยูกับนํ้าเสยีงและ

ความสามารถของผูอาน โดยมีเครื่องหมายวรรคตอนในการอาน ดังน้ี 

วิธีการอาน 



ขอควรคํานึงในการอานกลอน 

 

เพ่ือใหสัมผัสกับ  

ขาอุตสาหมาเคารพอภิวันท อบ-พิ-วัน เคารพ 

คิดถึงบาทบพิตรอดิศร อะ-ดิด-สอน บพิตร 

บุญบันดาลดลจิตพระธิดา  ทิด - ดา จิต 

• อานออกเสียงคําใหถูกตองตามอักขรวิธี 

• อานใหถูกทํานองของกลอนประเภทนั้นๆ 

• อานคําใหเอื้อสัมผัสในเพื่อเพิ่มความไพเราะ  



ขอควรคํานึงในการอานกลอน 

• ใสอารมณใหเหมาะสมกับเนื้อความ 

(ตอ  

• อานใหถูกชวงเสียงหรือจังหวะของกลอน 

ความดังเสียงใชประมาณ  

๓ ใน ๔ ของเสียงตน 

- เนื้อความบรรยายความตื่นตัน           

ควรอานชาบาง เร็วบาง ดังบาง คอยบาง 

เพื่อใหเราใจตามความหมายของเนื้อความ 

- เนื้อความบรรยายธรรมชาติ 

     ควรอานดวยเสียงเนิบ นุม กังวาน แจมใส ชัดเจน 



ขอควรคํานึงในการอานกาพย 

• อานใหถูกตองตามอักขรวิธี 

ออกเสียงสระเสียงส้ันและสระเสียงยาวใหถูกตอง 

• อานใหถูกตองตามฉันทลักษณ 

อานใหถูกตองตามรูปเขียน 

ศึกษาการอานเอื้อสัมผัสและรับสัมผัส 

• ใชน้ําเสียงในการอานใหสอดคลองกับเนื้อความ เพื่อใหผูอานเกิดความรูสึกคลอยตามและเกิดจินตภาพ 

  เมื่อไร  

  เมื่อไหร 

อานเปน เมื่อไร 



ขอควรคํานึงในการอานกาพย 

• ใชเสียงในการอานอยางมีศิลปะ 

(ตอ  

 

ท้ังเสียงคําเปน

และคําตาย  

ควรลากเสียง 

ใหเขาจังหวะ 

และไวหางเสียง 

เพ่ือความไพเราะ 

 

เปนการ 

เอ้ือนเสียงใหยาว

กวาปกติ 

เพ่ือใหทราบวา

บทท่ีอาน 

กําลังจะจบ  

 

เปนการอาน 

รวบพยางค

เพ่ือใหลง 

จังหวะไดพอด ี

การเอ้ือนเสียง การทอดเสียง การรวบคํา การเช่ือมเสียง 

 

บทอานท่ีมีคํา

ยัติภังค  

ควรฝกการอาน

ออกเสียง

ตอเนื่องกัน  

เพ่ือผูฟงจะได

ทราบวาคําท่ีอาน

คือคําวาอะไร 



ขอควรคํานึงในการอานโคลงสี่สุภาพ 

• ใชน้ําเสียงในการอานใหเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อความ 

• สังเกตคํายัติภังค ท้ังท่ีปรากฏและไมปรากฏเคร่ืองหมาย โดยตองอานใหผูฟงทราบวาเปนคําใด 

ลําพูดูหิ่งหอย   พรอยพราย 

เหมือนเม็ดเพชรรัตนราย  รอบกอย 

วับวับจับเนตรสาย-  สวาทสบ- เนตรเอย 

วับเชนเห็นหิ่งหอย  หับหมานนานเห็น 

 

(โคลงนิราศสุพรรณ : สุนทรภู  

ดังนั้น เม่ืออานคําวา “สาย” และคําวา “สบ”  
จึงตองทอดเสียงใหนอยท่ีสุด  
เพ่ือใหผูฟงทราบวาเปนคําอะไร 

มีคํายัติภังค  ๒  คํา  

บาทที่ ๓  

สบเนตร สายสวาท 



ขอควรคํานึงในการอานฉันท 

• แบงจังหวะในการอานฉันท

ใหถูกตอง โดยเฉพาะคําท่ี มี

เคร่ืองหมายยัติภังคคั่น 

• อานเนนเสียงคําท่ีรับสัมผัส

ใหชัดเจน โดยสัมผัสนอก

ตองทอดเสียงใหมีจังหวะ

ยาวกวาปกติ 

• ศึกษาลักษณะของฉันทลักษณใหเขาใจ ตองรูคําครุ คําลหุ และคณะของฉันทแตละประเภท 

สูงล่ิวละลานน-ั   ยนพนประมาณหมาย 

สูง-ล่ิว/ละ-ลาน-นัย//   ยะ-นะ-พน/ประ-มาน-หมาย// 

ขาแตพระจอมจุฬมกุฎ   บริสุทธิกําจาย 

ขา-แต/พระ-จอม/จุ-ละ-มะ-กุด//  บอ-ริ-สุด/ทิ-กํา-จาย// 

• เมื่ออานตอนจบตองเอื้อนเสียงและทอดจังหวะใหชาลง 

• ไมอานเอื้อนเสียงท่ีคําลหุ เพราะมีเสียงเบาและส้ัน 

• ตองเอื้อนทํานองใหถูกตองตามประเภทของฉันท 



ขอควรคํานึงในการอานราย 

• การอานรายทุกชนิดจะมีทํานองเหมือนกัน ทํานองสูงอานดวยเสียงระดับเดียวกัน การ

ลงจังหวะอยูท่ีทายวรรคทุกวรรค 

• รายสวนใหญจะมีวรรคละ ๕ คํา โดยการอานใหจบวรรคภายใน ๑ ชวงลมหายใจ 

การใสอารมณในการอานราย 

น้ําเสียงควรเบาลง  

สั่นเครือ  

จังหวะการอาน 

ชาลงกวาปกติ 

 

น้ําเสียงควร 

หนักแนน  

เนนเสียงดัง 

กวาเดิม กระชับ 

สั้น หวน 

น้ําเสียงดัง  

หนักแนน  

หวน กระชับ 

 

 

น้ําเสียงต่ํา  

เนนบาง  

สะบัดเสียงบาง 

 

 

น้ําเสียงปานกลาง

ไมเบาไมดังเกินไป 

เนนเสียง 

ท่ีคําสอน 

แตไมหวน 

เนื้อความ 

แสดง 

อารมณเศรา 

เนื้อความ 

แสดง 

อารมณโกรธ 

เนื้อความ 

บรรยาย 

การรบการตอสู 

เนื้อความ 

ตัดพอตอวา 

  

เนื้อความ 

ส่ังสอน 

 



การอานและพิจารณาบทรอยกรอง 

การอานบทรอยกรองมีแนวทางในการอานและพิจารณาตามองคประกอบ : 

เน้ือหาสาระ 

• อุปมา 

• อุปลักษณ  

• บุคคลวัต  

• สัทพจน 

รูปแบบ 

 ลักษณะการประพันธ 

 ศิลปะการประพันธ 

การสรรคํา ถอยคําท่ีใชในบทรอยกรองมักเปนคําท่ีมีลักษณะพิเศษ 

การใชภาพพจน : การใชคําสรางภาพ 

ความไพเราะ รสของบทรอยกรองอยูท่ีเสียง 

ความหมายลึกซึ้งกินใจ 

: ลักษณะการประพันธหรือฉันทลักษณ 



การอานส่ือส่ิงพิมพ 

จุดประสงคการเรียนรู 

และสื่ออิเล็กทรอนกิส 

หนวยการเรียนรูที่  ๒ 

๑. ตอบคําถามจากการอานงานเขียนประเภทตางๆ ภายในเวลาท่ีกําหนดได 

๒. อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกยอความ และรายงานได  

๓. สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูตางๆ ได 

๔. มีมารยาทในการอานได 

๕. วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสได 



“สื่อสิ่งพิมพ” มีความหมายวา สิ่งที่พิมพข้ึน ไมวาจะเปนแผนกระดาษหรือวัตถุใดๆ 

ดวยวิธีการตางๆ อันเกิดเปนช้ินงานที่มีลักษณะเหมือนตนฉบับข้ึนหลายสําเนาปริมาณมาก 

เพื่อเปนสิ่งที่ทําการติดตอ หรือชักนําใหบุคคลอื่นไดเห็นหรือทราบขอความตางๆ 

สื่อ หมายถึง ทําการติดตอใหถึงกัน 

ชักนําใหรูจักกัน ผูหรือสิ่งที่ทําการ

ติดตอใหถึงกัน หรือชักนําใหรูจัก

กัน” 

การอานสื่อสิ่งพิมพ 

สิ่งพิมพ หมายถึง สมุด แผนกระดาษ หรือวัตถุ

ใดๆ ที่พิมพข้ึน รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่ 

แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบ

ประกาศ แผนเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะ 

เชนเดียวกัน 



ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ 

 
• หนังสือสารคดี ตํารา แบบเรียน 

• หนังสือบันเทิงคดี 

ประเภทหนังสือ 

 

• หนังสือพิมพ 

•  วารสาร นิตยสาร 

•  จุลสาร 

•  สิ่งพิมพโฆษณา 

- โบรชัวร 

- ใบปลิว 

- แผนพับ 

- ใบปด 

เพ่ือเผยแพรขาวสาร 

 

• สิ่งพิมพหลัก ไดแก สิ่งพิมพที่ใชปดรอบขวด หรือ

กระปองผลิตภัณฑการคา 

• สิ่งพิมพรอง ไดแก สิ่งพิมพที่เปนกลองบรรจุ หรือลัง 

เพ่ือการบรรจุภัณฑ 



เรื่องสั้นจะตองมีขนาดสั้น โครงเรื่องงาย ใชตัวละครนอย การกระทํา และพฤติกรรมของตัวละครตองมุงไปสูจุดสําคัญของเรื่อง 

• แนวคิดหรือแกนของเร่ือง  

• โครงเร่ือง 

• เนื้อเร่ือง  

• ตัวละคร บทสนทนา  

• ฉาก 

• ชนิดผูกเร่ือง  

• ชนิดเพงแสดงลักษณะของตัวละคร 

• ชนิดถือฉากเปนสวนสําคัญ  

• ชนิดแสดงแนวความคิดเห็น 

ชนิดของเรื่องสั้น 

• พิจารณาชื่อเร่ือง และเนื้อเร่ือง 

• พิจารณารูปแบบการเขียนวา ใชแนวการ

เขียนแบบใด 

• วิเคราะหวิจารณลักษณะเดนของเร่ืองส้ัน

พิจารณาแกนเร่ืองวาคืออะไร 

• สรุปความคิดเห็นของผูเขียนจากการอาน

เร่ืองท่ีเปนผลงานของเขาหลายๆ เร่ือง 

แนวทางในการอานเรื่องสั้น 

การอานสื่อสิ่งพิมพประเภทเรื่องสั้น 

องคประกอบของเรื่องสั้น 



การอานสื่อสิ่งพิมพประเภทนวนิยาย 

ตัวละคร 
แกนเรื่องหรือ

ความคิดหลัก 

บทสนทนา ฉากและบรรยากาศ 

ทวงทํานองแตงหรือ

กลวิธี 
ทรรศนะของผูแตง 

โครงเรือ่ง 

องคประกอบ 

ของนวนิยาย 



แนวทางในการอานนวนิยาย 

ตัวละคร อธิบายไดวาตัวละครตัวใดเปน

ตัวเอก มีลักษณะนิสัยอยางไร 

เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น หรืออะไรคือ

สาเหตุของพฤติกรรม 

ฉากและบรรยากาศ พิจารณาความสมจริง

และความถูกตองตรงกับชวงเวลา หรือ

สภาพการณในเรื่องนั้น ฉากและบรรยากาศ

มีอิทธิพลตอตัวละครหรือไม 

บทสนทนา สํานวนภาษา และกลวิธีใน

การแตง ควรใชภาษาใหเหมาะกับตัว

ละคร เชน วัย การอบรม และยุคสมัย 

ทรรศนะของผูแตง มองหาทรรศนะของผู

แตงตองมองจากสวนตางๆ ของนวนิยาย 

เชน จากคําพูดของตัวละคร จากวิธีการท่ีผู

แตงบรรยายเหตุการณตางๆ จากทรรศนะ

ของตัวเอก เปนตน 

เนื้อเรื่อง โครงเรื่อง และแกนเรื่อง 

ควรจะเลาเรื่องยอได บอกไดวาใช

กลวิธีอะไรบางในการดําเนินเรื่อง 

และรูวาแกนหรือแนวคิดหลักของ

เรื่องคืออะไร โครงเรื่องตอเนื่อง

สัมพันธกันหรือไม 



สื่อที่นําเสนอขอมูลขาวสารโดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือที่เรียกวา  

“สื่ออิเล็กทรอนิกส” 

การอานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

นําเสนอจะอยูในรูปของขอมูลคอมพิวเตอร  

และใชอุปกรณในการอาน เชน เคร่ือง

คอมพิวเตอรต้ังโตะ คอมพิวเตอรแบบ

พกพา โทรศัพทเคล่ือนที่ เปนตน 



ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

ขอมูลท่ีถูกเก็บอยูในอุปกรณบันทึกขอมูล 

- ซีดีรอม (CD-ROM)  

- ฮารดดิสก  

- แผนดิสก  

- ดีวีดี (DVD)  

 สื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทน้ีผูอาน

สามารถเขาถึงไดโดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร 

หรือเครื่องเลนตางๆ เชน ภาพยนตร ดนตรี 

สารานุกรม หรอืวารสารวิชาการในรูปของซีดีรอม 

ประเภทออฟไลน 

 

สื่อท่ีถูกเก็บอยูในเครื่องคอมพิวเตอรอื่น  

 ผูอานจะเขาถึงสื่อไดโดยผานบริการ

ตางๆ ของเครือขายการสื่อสารขอมลูที่ใหบริการผาน

อินเทอรเน็ต 

ประเภทออนไลน 



พิจารณาความนาเช่ือถือของขอมูลที่นําเสนอ 

พิจารณาความถูกตองของขอมูลที่นําเสนอ 

พิจารณาความทันสมัย 

แนวทางในการอานสื่ออเิล็กทรอนิกส 



การอานแปลความ ตีความ  

จุดประสงคการเรียนรู 

และขยายความ 

หนวยการเรียนรูที่  ๓ 

๑. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอานได 

๒. วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอานในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผลได 

๓. ตอบคําถามจากการอานงานเขียนประเภทตางๆ ภายในเวลาท่ีกําหนดได 

๔. อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และรายงานได 

๕. สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูตางๆ ได 



การอานแปลความ 

คือ การแปลตามอักษรหรอืคํา

โดยถือความหมายเปนสาํคัญ 

โดยยังรักษาเน้ือหาและ

ความสําคัญของเรื่องเดิมไวได 

อยางครบถวน 

ถาอานหรือฟงแลว 

แปลความผิดไปจากเน้ือความ

เดิม ก็จะทําใหการตีความ 

ขยายความ หรืออื่นๆ ผิดไป

ดวย 



๑. แปลคําศัพทเฉพาะใหเปนภาษาธรรมดา 

รูปแบบของการแปลความหาย 

บุปผา = ดอกไม 

โจทย = ผูฟอง 

ตุน = หลอกหลวง, วิธีปรุงอาหารอยางหนึ่ง 

 



๒. แปลสํานวน สุภาษิต คําพังเพย รอยกรอง คําภาษาบาลี

สันสกฤตที่ไทยนํามาใชใหเปนภาษาสามัญ หรือในทาง

กลับกัน 

การแปลความหมายมีหลายรูปแบบ  

ธมโม หเว รกขติ ธมมจาริ = ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม 

พิศพักตรผองเพียงบุหลันฉาย = ใบหนาผุดผองราวกับแสงจันทร 

ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด = มีวิชาความรูมากแตไมสามารถ 

    พาตนเองใหรอดพนจากความ 

    หายนะและภัยพิบัติได 



๓. แปลเครื่องหมายตางๆ 

การแปลความหมายมีหลายรูปแบบ  

  = เพศชาย 

  = เพศหญิง 

 > = มากกวา 



การอานตีความ 

การหาความหมายท่ีซอนอยูใน 

ตัวบท หรือการแปลความหมาย 

โดยนัย หรือการอธิบายความ หมายท่ี

ซับซอนใหกระจางขึ้น 

โดยท่ัวไป ภาษาท่ีมีสองระดับ คือ คํา

ท่ีมีความหมายโดยตรงและ

ความหมายโดยนัย 

บางครั้งผูเขียนอาจใชสัญลักษณ หาก

ผูรับสารสามารถตีความโดยหา

ความหมายท่ีซอนอยูได ก็จะไดความ

เขาใจในระดับท่ีลึกซ้ึงข้ึน 



๑. อานเร่ืองที่จะตีความโดยละเอียดเพ่ือใหเขาใจความหมาย และประเด็นสําคัญ 

หลักเกณฑในการอานตีความ 

๒. พิจารณาวาคําที่ปรากฏในเร่ืองมีความหมายอีกระดับซอนอยูหรือไม 

๓. พิจาณาวาคําที่ปรากฏในเร่ืองมีน้ําเสียงที่เจือความรูสึกใดๆ ซอนอยูหรือไม 



การอานขยายความ 

คือ การอานเพื่อนําขอมูลมาอธิบาย

เพิ่มเติมใหมีความละเอียดมากขึ้น

จากเนื้อความเดิม 

สามารถใชวิธีการยกตัวอยาง

ประกอบ หรือการอางอิง

เปรียบเทียบ เพื่อใหไดเนื้อความท่ี

กวางขวางออกไปจนเปนท่ีเขาใจ

ย่ิงขึ้น 



๓. แปลเครื่องหมายตางๆ 

การอานเพ่ือขยายความ 

จะดูจิตใจขาทาส มิตร และภรรยาวาดีหรือไม ใหดูจากการกระทําของเขา 

การดูจิตใจผูใดวารายหรือไม ตองสังเกตจากการกระทําของคนผูน้ัน 

เชน จะดูวาขาทาสมีความอดทนขยันขันแข็งหรือไม ใหสังเกตเมื่อใชงาน

หนัก เพราะถาต้ังใจทํางานหมายความวาขาทาสน้ันไมเกียจคราน 

ตัวอยาง การอานเพ่ือขยายความ 

  ดูขาดูเม่ือใช การหนัก 

 ดูมิตรพงศารัก  เม่ือไร 

 ดูเมียเม่ือไขจัก  จวนชีพ 

 อาจจักรูจิตไว  วารายฤาดี 
โคลงโลกนิติ : สมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร) 



การอานเพื่อแสดงความคิดเห็น 

จุดประสงคการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่  ๔ 

๑. วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น โตแยง เก่ียวกับเรื่องท่ีอานและเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผลได 

๒. ตอบคําถามจากการอานงานเขียนประเภทตางๆ ในเวลาท่ีกําหนดได 

๓. อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และรายงานได 

๔. มีมารยาทในการอานได 



การอานเพ่ือแสดงความคิดเห็น 

หมายถึง การอานท่ีผูอานพิจารณาเรื่อง

ท่ีอ านดวยเหตุผล หรือหลักวิชา ท่ี

เก่ียวของกับการวิเคราะห วิจารณ 

แลวแสดงความคิดเห็นของตนท่ีมีตอ

องคประกอบสวนตางๆ ของเรื่อง 

เชน ชื่อเรื่อง แนวคิด เนื้อหาสาระ 

กลวิธีในการนําเสนอ ภาษาท่ีผูเขียน

เลือกใช เปนตน โดยอาจแสดงออกดวย

วิธีการเขียน หรือการพูด 



คือ สิ่งที่ตองการสื่อใหผูรับสาร

ยอมรับ หรือนําไปปฏิบัติ โดย

ขอสรุปอาจเปนขอเสนอแนะ        

ขอสันนิษฐาน หรือการประเมินคา

สารที่ไดรับ 

สวนที่เปนเรื่องราวตางๆ หรือตน

เรื่องที่ผูอานตองการจะแสดงความ

คิดเห็นการอานเพื่อแสดงความ

คิดเห็น ผูอานอาจเปนผูเลือกเรื่อง

เอง หรือถูกกําหนดก็ได 

๑ ที่มา 

คือ ขอเท็จจริง หลักการ รวมทั้ง

ขอมูลอันเปนความคิดเห็นของผูอื่น

มาประกอบเพื่อใหมีความนาเช่ือถือ 

เพราะการแสดงความคิดเห็นดวย

อา รมณ  ค ว าม รู สึ ก ไ ม ใ ช แนว

ทา งการแสดงความคิ ด เ ห็นที่

เหมาะสม 

๒ ขอสนับสนุน ๓ ขอสรุป 

องคประกอบของการแสดงความคิดเห็น 



แนวทางการอานเพ่ือแสดงความคิดเห็น 

๑. ผูอานตองจับใจความสําคัญ

จากเรื่องท่ีอาน 

๔. ผูอานตองวิเคราะหความ

คิดเห็นของผูเขียน 

๓. ผูอานตองวิเคราะห

ขอเท็จจริงท่ีปรากฏในเรื่อง 

๒. ผูอานตองพิจารณา

รายละเอียดอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากเนื้อหา 

๗. ผูอานตองวิเคราะหกลวิธี

นําเสนอของผูเขียน 

๖. ผูอานตองพิจารณาความ

นาเชื่อถือของเรื่องท่ีอาน 

๘. ผูอานตองวิเคราะหการใช

ภาษา 

๙. ผูอานตองตัดสินใจ 

ประเมินคา หรือแสดงความ

คิดเห็นไดวาเรื่องท่ีอาน 

๕. ผูอานตองตีความสาร 



ขอควรคํานึงในการแสดงความคิดเห็น 

ประโยชน 

ความคิดเห็นที่ดีตองมีความสมเหตุสมผล 

ความเหมาะสมกับผูรับสารและกาลเทศะ 

ความสมเหตุสมผล 

ความคิดเห็นที่ดีตองมีประโยชนและมีคุณคาตอผูอาน 

ผูเขียนตองพิจารณาสารเพื่อนําเสนอไดเหมาะกับกาลเทศะ 

การใชภาษา ชัดเจนตรงตามความตองการ เหมาะสม ไมกระทบกระเทียบ 
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