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แนวทางการอ่านเพื่อการวเิคราะห์วจิารณ์ 
  
 

 การอ่าน  คือ  การพยายามรับสารท่ีผู้สง่สารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ย้อนกลบัออกมา
ทางความคดิ  ดงันัน้  ถ้าพิจารณาให้ดี  การอ่านกบัการเขียนจงึเป็นของคูก่นั  การอ่านดีไมใ่ชแ่ค่
อา่นได้อ่านออกเท่านัน้ ต้องอ่านความคิดของผู้ เขียนได้ตรงกนัและรู้เทา่ทนั แตผู่้อา่นต้องมีความคิด
เป็นของตนเอง รู้จกัวิเคราะห์วิจารณ์ เลือกรับความคิดท่ีเป็นประโยชน์มีคณุคา่ นกัอา่นท่ีดีจงึควรมี
หลกัส าหรับตนเองไว้วา่   การอา่น  คือ  การตดิตามความคดิระหวา่งมนษุย์ด้วยกนั  และรู้จกัเลือก

อา่นเป็น  เพ่ือให้บรรลจุดุประสงค์  ดงันี ้(ฐะปะนีย์  นาครทรรพ. ๒๕๔๗ : ๑๐๑) 
(๑)   อา่นเพ่ือรับความรู้  ความคิด 
(๒)   รู้ถึงกลวิธีท่ีผู้แตง่แสดงความรู้ความคดิ 
(๓)   รู้ถึงความรู้สกึหรืออารมณ์ท่ีส่ือมาในข้อเขียน 
(๔)   รู้ลกัษณะความคิด  ความเช่ือ  ท่ีปรากฏในเร่ือง 
(๕)    รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีในยคุสมยัท่ีกลา่วในเร่ือง 

 
การอ่านเป็น 
 

  คือ  จบัเจตนาของผู้แตง่ได้ถกูต้อง  ซึง่เก่ียวข้องกบัสติปัญญาของผู้อ่านด้วย  ได้แก่    
การเป็นผู้ มีประสบการณ์มาก  มีความคิดความรู้แตกฉานย่อมอ่านแล้วเกิดแง่คิดได้มากและกว้างกว่า 
ผู้ มีประสบการณ์น้อย  รู้น้อย  ก็เกิดแง่คิดน้อย  ดงันัน้ข้อเขียนเดียวกนั  ผู้อ่านจงึมีความคดิท่ี
แตกตา่งกนัออกไปด้วย 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         ดร.ภิญโญ  ทองเหลา (๑๓) 

การอ่านแปลความ   ตีความ   และขยายความ 
  
 

 ๑. การแปลความเป็นร้อยแก้ว 
   

   การแปลความเป็นร้อยแก้วหรือการถอดค าประพนัธ์จากร้อยกรองเป็นร้อยแก้ว   
ควรอา่นข้อความแล้วค้นหาความหมายของศพัท์แล้วเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วท่ีสละสลวย   เช่น 
    “พฤษภกาสร  อีกกญุชรอนัปลดปลง 
  โททนต์เสนง่คง   ส าคญัหมายในกายมี 
  นรชาตวิางวาย   มลายสิน้ทัง้อินทรีย์ 
  สถิตทัว่แตช่ัว่ดี   ประดบัไว้นโลกา” 
                          (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า   กรมพระปรมานชิุตชิโนรส  :  กฤษณาสอนน้องค าฉนัท์) 
  
  ความหมายของศัพท์ 
   พฤษภ  = ววั    กาสร    =    ควาย      ประดบั  =    ตกแตง่ 
   กญุชร    =   ช้าง  ปลดปลง    =   ตาย   โลกา     =   โลก 
   โท         =    สอง  ทนต์            =   ฟัน   เสนง่     =    เขา 

   นรชาต ิ    =    มนษุย์ วางวาย   =    ตาย   มลาย    =    สิน้ไป 
   อินทรีย์  =    ร่างกาย สถิต            =     คงอยู่ 
     
  แปลความเป็นร้อยแก้ว 
   ววั  ควายและช้าง   เม่ือตายลงยงัมีฟันและเขาทัง้สองข้างเหลืออยู่  สว่นมนษุย์เม่ือ
ตายทกุสิ่งในร่างกายสิน้ไปคงเหลือแตค่วามชัว่หรือความดีคงอยูใ่นโลก 
 

 ๒. การตีความ 
   ข้อความร้อยแก้วหรือร้อยกรองบางบท   มิได้มีความหมายตรงอยา่งเดียว  แตมี่
ความหมายแฝงซอ่นเร้นอยู่   ผู้อา่นต้องแปลความหมายก่อนแล้วจงึตีความให้เข้าใจความหมายท่ีแฝงอยู่ 
   ตัวอย่าง 
     “นาคีมีพิษเพีย้ง สริุโย 
   เลือ้ยบท่ าเดโช    แชม่ช้า 
   พิษน้อยหยิ่งโยโส  แมลงป่อง 
   ชแูตห่างเองอ้า    อวดอ้างฤทธี” 
                                 (โคลงโลกนิติ) 



                                                                                                                                         ดร.ภิญโญ  ทองเหลา (๑๔) 

  แปลความ 
   พญานาคมีพิษร้ายดจุดวงอาทิตย์   แตเ่คล่ือนไหวอยา่งช้าๆ   ไมแ่สดงอ านาจ   
สว่นแมงป่องมีพิษน้อยแตห่ย่ิงยโสอวดดีวา่ฤทธ์ิมาก 
  ตีความ 
   โคลงบทนีก้ลา่วถึงสตัว์  ๒  ชนดิ ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั  เปรียบเสมือนคน  ๒  จ าพวก   
พวกแรกทีอ านาจ  หรือมีความสามารถ   แตไ่มแ่สดงออกเม่ือยงัไมถ่ึงเวลาอนัสมควร  ส่วนพวกท่ี  ๒  
มีอ านาจ  หรือความสามารถน้อยแตอ่วดดี  กวียกยอ่งคนจ าพวกแรกเหยียดหยามคนจ าพวกหลงั   
โดยสงัเกตจากการใช้ถ้อยค า   เชน่  ชหูางบ้าง   พิษน้อยบ้าง  เป็นต้น  ฉะนัน้  ควรเอาอยา่งคน
จ าพวกแรก  คือ  มีอ านาจ   มีความสามารถ   แตไ่มแ่สดงออกเม่ือยงัไมถ่ึงเวลาอนัสมควร 
 
 

 ๓. การขยายความ 
   

  ข้อความบางข้อความใจความไมส่มบรูณ์  ฉะนัน้ต้องอธิบาย  หรือขยายความให้เข้าใจ
ยิ่งขึน้  อาจจะขยายความเก่ียวกบัค าศพัท์  หรือให้เหตผุลเพิ่มเตมิ   ดงัตวัอยา่ง 
      “ช้างสารหกศอกไซร้  เสียงา 
    งเูหา่กลายเป็นปลา  อยา่ต้อง 
    ข้าเก่าเกิดแตต่า   ตนปู่    ก็ดี 
    เมียรักอยู่ร่วมห้อง  อยา่ไว้วางใจ” 
                                  (โคลงโลกนิติ) 
 โคลงบทนีไ้มใ่ห้ไว้วางใจ ช้างสาร งเูหา่ ข้าเก่า เมียรัก แตไ่มไ่ด้ให้เหตผุลว่าเพราะเหตใุด  
ฉะนัน้ผู้อา่นต้องขยายความวา่  ท าไมไมใ่ห้ไว้ใจ ช้างสงูหกศอกแม้ไมมี่งา แตอ่าจท าอนัตรายเราได้   
งเูหา่แม้แปลงเป็นปลาแล้วก็อาจมีพิษสงท าอนัตรายเราได้   ข้าเก่า  สมยัปู่ ตาก็ไมค่วรไว้วางใจ
เพราะตา่งยคุสมยัความจงรักภกัดีอาจไมเ่หมือนสมยัปู่ ตาก็ได้  ส่วนเมียรักไม่ควรไว้วางใจทกุอย่าง   
เชน่   ความลบับางอยา่งไมค่วรบอกภรรยา   เพราะสตรีเป็นเพศท่ีเก็บความลบัไมไ่ด้   ใจออ่น  
ฉะนัน้ไมค่วรไว้วางใจ 

 
 ๔. การตีความเกี่ยวกับสัญลักษณ์ 
  

  ๑) ความหมายของสญัลกัษณ์ 
   สญัลกัษณ์  (Symbol)   คือ   สิ่งซึง่ตวัของมนัเองเสนอแนะหรือให้ความหมายโยงใย
ไปถึงอีกสิ่งหนึง่   หรือความหมายอีกระดบัหนึง่ไปสูอี่กระดบัหนึง่  คือ  จากรูปธรรมไปสูน่ามธรรม 
  ๒) ประเภทของสญัลกัษณ์ 



                                                                                                                                         ดร.ภิญโญ  ทองเหลา (๑๕) 

   สญัลกัษณ์  แบง่เป็นชนิดได้  ๒  ชนิด  คือ 
   (๑)  สญัลกัษณ์สากล   คือ   สญัลกัษณ์ท่ีเป็นท่ีเข้าใจกนัดีโดยทัว่ไป   เชน่  สีด า   
หมายถึง ความตาย ความเศร้าโศก   สีขาว หมายถึง ความบริสทุธ์ิ  นกพิราบ หมายถึง สนัติ เป็นต้น 
   (๒) สญัลกัษณ์ส่วนตน   เป็นสญัลกัษณ์ท่ีผู้แตง่นิยมคดิขึน้มาเฉพาะตวัโดยแนะ
จินตนาการให้ผู้อา่นแลเห็นและรู้สกึร่วมด้วย   จนสามารถตีความและเข้าใจได้   เชน่  บทอศัจรรย์
ในวรรณคดีไทย   เป็นต้น 
 

ตัวอย่างการอ่านตีความเก่ียวกับสัญลักษณ์ 
 

  “จะกลา่วถึงพินทมุารชาญผจญ ได้เฝา้ต้นสรรพยาในเหวหิน 
 เป็นยาทิพย์เกิดกบัส าหรับดิน  ก่ิงหนึง่กินกลายเป็นนกแก้วไป 
 ก่ิงหนึง่กินเป็นพระยานาคราช  แสนฉกาจขบกดัคนตดัไษย 
 ก่ิงหนึง่กินเนือ้เหลืองเรืองอไุร  ก่ิงหนึง่ไซร้กลายกลบัป็นลิงลม 
 ตอ่กินน า้มวกผาจงึยาหาย  ราพร้ายปิดยาด้วยหินถม 
 ออกเดนิเด่ียวเท่ียวในไพรพนม  แสนภิรมย์เริงไลม่ฤคนิ” 
                                                         (สนุทรภู ่ :   สงิหไกรภพ) 

 
 ค ากลอนบทนี ้  มาจากเร่ืองสิงหไกรภพ  ของ  สนุทรภู่   ซึง่ได้จินตนาการเชิงสญัลกัษณ์ 

วา่ต้นไม้ชนิดหนึง่เป็นยาทิพย์   ช่ือ  “ต้นสรรพยา”  มี  ๔  ก่ิง   ก่ิงหนึง่กินแล้วจะกลายเป็นนกแก้ว   
ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของความอิสระ   ช่างพดูชา่งเจรจา   ก่ิงหนึง่กินแล้วกลายเป็น  พระยานาคราช   
ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของผู้ มีฤทธ์ิอ านาจในการสู้รบ    กินหนึ่งกินแล้วเนือ้เหลืองดัง่ทอง   อนัหมายถึง   
ความสวยงาม  ความอดุมสมบรูณ์   ความมัง่คัง่   ส่วนท่ีกลายเป็นลิงลม   เป็นสญัลกัษณ์แทน
ความรวดเร็ว   กลบักลอก  ไมอ่าย  และสญัชาติญาณดัง้เดมิของมนษุย์   สว่น  น า้มวก  เป็นเสมือน
ยาแก้ท่ีท าให้หายกลายเป็นร่างอยา่งเดมิได้ 
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