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การอ่ านอย่ างกว้ างขวางคืออะไร
เมื่ อ นัก เรี ย นได้ อ่ า นอย่ างกว้ างขวาง พวกเขาจะอ่ านหนังสื อ ง่า ย ๆ ที่ ให้ ค วามเพลิ ด เพลิ น เพื่ อ ช่ ว ยพัฒ นาความเร็ ว และความ
คล่องแคล่วในการอ่าน วัตถุประสงค์ของการอ่านอย่างกว้ างขวาง คือเพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนมีทักษะด้ านการอ่านที่ดีมากกว่าเพื่อที่จะ
เรี ยนภาษาแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อนักเรี ยนได้ อ่านอย่างกว้ างขวาง พวกเขาจะ
Read quickly and
อ่านอย่างรวดเร็วและ
Enjoyably with
เพลิดเพลิน
Adequate comprehension so they
ด้ วยความเข้ าใจ
Don’t need a dictionary
จึงไม่จาเป็ นต้ องใช้ ดกิ ชันนารี
ในการที่จะอ่านได้ อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วนัน้ (ที่ความเร็วอย่างน้ อย 150 - 200 คาต่อนาที หรื อที่อตั ราต่ากว่านันส
้ าหรับนักเรี ยน
ที่เพิงเริ่ ม) สิ่งที่นกั เรี ยนอ่านจะต้ องง่าย ถ้ าในหนึ่งหน้ ามีภาษาที่ผ้ อู ่านไม่เข้ าใจมากจนเกินไป ก็จะสร้ างปั ญหาเช่น การกวาดสายตา
เวลาอ่านจะช้ าลง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาความเข้ าใจ และเปลี่ยนให้ การอ่านอย่างคล่องแคล่วเป็ นการอ่านเพื่อเรี ยนรู้
การอ่านอย่างกว้ างขวางนี ้บางครัง้ เรี ยกว่าการอ่านตามระดับ (Graded Reading) หรื อการอ่านในใจอย่างยัง่ ยืน (Sustained Silent
Reading)
เหตุใดจึงต้ องใช้ การอ่ านอย่ างกว้ างขวาง
การอ่านอย่างกว้ างขวางนันดี
้ และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาภาษาหลายประการเนื่องจากการอ่านในลักษณะนี ้นัน้
1. ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นได้ สั ม ผั ส ภาษาในบริ บ ทที่ เป็ นจริ ง ตามธรรมชาติ และท าให้ เห็ น ภาษาที่ ถู ก ใช้ ในวาทกรรมต่ า ง ๆ
นอกเหนือจากภาษาที่จะพบได้ ในหนังสือเรี ยน
2. ช่วยสร้ างคาศัพท์ เมื่อนักเรี ยนอ่านมากขึ ้น นักเรี ยนจะเห็นคาศัพท์และรูปแบบการใช้ คามากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมี
ส่วนช่วยให้ พวกเขาเชี่ยวชาญและชานาญที่จะใช้ ภาษาจนสามารถคาดเดาคาศัพท์และไวยากรณ์ที่น่าจะได้ พบในการอ่าน
ต่อไปได้
3. ช่วยนักเรี ยนเพิ่มพูนความเร็วและความคล่องแคล่วในการอ่าน ซึง่ จะช่วยให้ พวกเขาประมวลภาษาได้ อย่างอัตโนมัติ เพื่อจะ
เหลือพื ้นที่ความจาไว้ สาหรับทาอย่างอื่น
4. สร้ างความมัน่ ใจ เสริมสร้ างแรงจูงใจ ความเพลิดเพลิน และความรักในการอ่าน ซึง่ จะช่วยให้ นกั เรี ยนกลายเป็ นผู้ใช้ ภาษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังยั
้ งช่วยลดความวิตกกังวลในการเรี ยนภาษาที่นกั เรี ยนอาจจะประสบได้
5. ช่วยให้ นักเรี ยนอ่านและฟั งภาษาอังกฤษจานวนมากหรื อในระดับที่เทียบเท่ากับความสามารถของตน เพื่อที่พวกเขาจะ
สามารถสร้ างนิสยั ที่ดีในด้ านการอ่านและการฟั งได้
6. ช่วยให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ูจกั รูปแบบทางไวยากรณ์ที่ถกู ใช้ ในบริบทต่าง ๆ นอกเหนือจากในหนังสือเรี ยนและสื่อการเรี ยนต่าง ๆ ซึ่ง
มักจะใช้ ภาษาที่ไม่ได้ ปรากฏบ่อยครัง้ ในบริบทที่หลากหลายนักที่จะช่วยส่งเสริมให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งเกี่ยวกับภาษา

มูลนิธิการอ่ านอย่ างกว้ างขวาง
มูลนิธิการอ่านอย่างกว้ างขวางเป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่ม่งุ เน้ นสนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมการอ่านอย่างกว้ างขวาง หนึ่งใน
เป้าหมายหลักของมูลนิธิคือ การให้ รางวัลวรรณกรรมเพื่อการเรี ยนภาษา (Language Learner Literature Award) แก่หนังสืออ่าน
นอกเวลา (Graded Reader) ภาษาอังกฤษในแต่ ละปี อีกวัตถุป ระสงค์ หนึ่งคือ การขับเคลื่ อนให้ เกิด การวิจัยเกี่ ยวกับ อ่านอย่าง
กว้ างขวางอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิฯ ให้ ความสนใจในการช่วยเหลือสถาบันการศึกษาในการก่อตั ้งโครงการหรื อหลักสูตรการอ่านอย่าง
กว้ างขวาง โดยการให้ เงินสนับสนุนเพื่อการจัดซื ้อหนังสือและสื่อการอ่านอื่น ๆ นอกจากนีย้ งั ได้ ให้ บริ การด้ านต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริ ม
แนวปฏิบัติที่ดีในการทากิจกรรมการอ่านอย่างกว้ างขวาง ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือ การอ่านอย่างกว้ างขวางผ่านทางเว็บไซต์
(www.erfoundation.org) โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
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การอ่ านอย่ างกว้ างขวางและการอ่ านเพื่อเรียนรู้
การเรี ยนรู้ ที่จะอ่านและการอ่านเพื่อเรี ยนรู้นนั ้ มีความแตกต่างกัน ถึงแม้ ว่าการอ่านทัง้ สองแบบจะเน้ นการอ่านอย่างชัดเจน แต่ก็มี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เมื่อนักเรี ยนอ่านเพื่อที่จะเรี ยนรู้ (intensive reading) พวกเขาจะอ่านข้ อความเพื่อที่จะศึกษาบางอย่าง
เกี่ยวกับตัวภาษาโดยเฉพาะ เช่น คาศัพท์ใหม่ ไวยากรณ์ และอื่น ๆ การอ่านเช่นนี ้สามารถเรี ยกได้ ว่าเป็ นการอ่านเพื่อการเรี ยน ซึง่ เป็ น
การอ่านที่นักเรี ยนหลายคนใช้ กับหนังสือเรี ยนที่มีบทอ่านขนาดสัน้ และเต็มไปด้ วยภาษาที่ นักเรี ยนไม่ร้ ู จัก โดยปกติแล้ ว การอ่าน
ลักษณะนี ้จะประกอบไปด้ วยกิจกรรมก่อนและหลังการอ่านรวมทังค
้ าถามเพื่อเช็คความเข้ าใจ วัตถุประสงค์ของการอ่านเช่นนี ้คือ ช่วย
สอนภาษาหรื อสอนทักษะในการอ่าน เช่น การเดาจากประเด็นของบทอ่านจากชื่อเรื่ อง หรื อการสอนรูปอดีต (past tense) ที่นกั เรี ยน
จะต้ องศึกษาอย่างจริงจัง
ในขณะที่นกั เรี ยน “เรี ยนรู้ที่จะอ่าน” หรื ออ่านอย่างกว้ างขวางนัน้ พวกเขาจะฝึ กทักษะการอ่านต่าง ๆ ผ่านการอ่านเพื่อหาข้ อมูล เช่น
การอ่านหนังสือนิทาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความบันเทิงจากการอ่าน แต่นกั เรี ยนกลับได้ เรี ยนรู้อย่างไม่ร้ ูตวั วัตถุประสงค์ของการ
อ่านลักษณะนีค้ ือ การสร้ างความคล่องแคล่วในการอ่านโดยไม่จาเป็ นต้ องเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ (ถึงแม้ ว่านักเรี ยนอาจจะได้ เรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ในขณะที่อ่านอยู่บ้างก็ตาม) และเพื่อที่จะสร้ างความลุ่มลึกด้ านความรู้เกี่ยวกับหน่วยภาษาที่นกั เรี ยนเคยพบมาแล้ ว เพื่อให้ เข้ าใจนัย
ในการใช้ ภาษาเหล่านัน้ ในการสื่อสารได้ วิธีเช่นนีช้ ่วยให้ นักเรี ยนได้ ประมวลภาษาอย่างรวดเร็ วขึน้ รวมทัง้ พัฒนาความเข้ าใจและ
เสริ มสร้ างความเพลิดเพลิน นอกจากนี ้ นักเรี ยนยังสามารถเรี ยนรู้ ที่จะอ่านโดยสร้ างกลุ่มทักษะและกลวิธีการอ่านต่าง ๆ และการทา
กิจกรรมจากการอ่านเร็วที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความเร็วในการทาความเข้ าใจและความคล่องแคล่วโดยรวม
การอ่านทัง้ สองรูปแบบนี ้เป็ นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกัน การอ่านเพื่อเรี ยนรู้จะนามาซึ่งหน่วยภาษาใหม่ให้ กับนักเรี ยน ในขณะที่การ
อ่านอย่างกว้ างขวางจะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกและมีความรู้ทางหน่วยภาษา โดยสรุปแล้ วการอ่านเพื่อเรี ยนรู้ก็เปรี ยบเทียบได้ กบั การเข้ า
เรี ยนในโรงเรี ยนสอนขับรถ ในขณะที่ การอ่านอย่างกว้ างขวางเหมือนการขับรถบนถนน ซึ่งถื อได้ ว่าจาเป็ นทัง้ คู่ แต่การอ่านอย่าง
กว้ างขวางจะใช้ หนังสืออ่านนอกเวลา (graded reader) ซึง่ แบ่งตามระดับความยากง่าย

หนังสืออ่ านนอกเวลาซึ่งแบ่ งระดับตามความยากง่ าย (graded reader) คืออะไร
หนังสืออ่านนอกเวลาซึง่ แบ่งระดับตามความยากง่ายคือ หนังสือทังที
้ ่เป็ นเรื่ องแต่งและสารคดีทเี่ ขียนขึ ้นมาเพื่อผู้เรี ยนภาษาโดยเฉพาะ
เพื่อสร้ างความเร็วและความชานาญในการอ่าน เป็ นการให้ โอกาสที่จะฝึ กการอ่านเพื่อความบันเทิง หนังสือประเภทนีเ้ ขียนขึ ้นมาตาม
หลักสูตรการเรี ยนการสอนที่มีการเพิ่มระดับของความยากในแต่ละชัน้ ระดับของหนังสือนันจะถู
้ กแบ่งผ่านการควบคุมอย่างรัดกุมทัง้
ด้ านโครงเรื่ อง คาศัพท์ ไวยากรณ์ รวมถึงการเลือกใช้ ภาพประกอบ หนังสือที่เขียนมาเพื่อเจ้ าของภาษาโดยทัว่ ไปจะมีคาศัพท์หลายคา
ที่ปรากฏเพียงแค่หนึ่งหรื อสองครัง้ ในขณะที่หนังสือ อ่านนอกเวลาเหล่า นี ้ จะควบคุมการใช้ คาศัพท์โดยกาจัดคาที่ไม่ค่อยปรากฏ
บ่อยครัง้ นัก และใช้ คาศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในการใช้ ภาษาบ่อยครัง้ กว่าเพื่อช่วยในการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้ การแบ่งระดับของหนังสือนี ้ไม่มีความ
เกี่ยวข้ องและไม่สมั พันธ์กบั หนังสือเรี ยนที่ใช้ ในแต่ละระดับชันปี
้ ในโรงเรี ยนแต่อย่างใด
ชุดหนังสืออ่านนอกเวลาอาจจะแบ่งออกเป็ นหกถึงแปดระดับความยาก โดยเริ่ มตั ้งแต่ ขันเริ
้ ่มต้ น (Starter) ถึง ขันสู
้ ง (Advanced) ซึ่ง
ในแต่ละระดับความยากเดียวกันนัน้ จะมีหนังสือหลายหัวเรื่ อง ระดับเริ่มต้ น (Starter) จะประกอบไปด้ วยคาศัพท์ที่มีจานวนจากัดและ
ใช้ เฉพาะคาศัพท์ วลี ที่มักจะพบบ่อยครัง้ รวมทัง้ ไวยากรณ์ ที่เรี ยบง่าย หนังสือระดับนีจ้ ะเติมเต็มและนาภาษาที่นักเรี ยนเคยพบใน
หนังสือเรี ยนมาใช้ ซ ้า ระดับพื ้นฐาน (Elementary) จะประกอบไปด้ วยคาศัพท์และไวยากรณ์ ที่ยากขึ ้นมาอีกขันหนึ
้ ่ง รวมทัง้ จะมีโครง
เรื่ องที่ซบั ซ้ อนขึ ้นและมีภาพประกอบน้ อยลง เพื่อให้ สัมพันธ์ หรื อเท่าเทียมกับภาษาที่ถูกสอนในหนังสือเรี ยนระดับอนุบาล หนังสือ
ระดับกลาง (Intermediate) จะยากมากขึ ้นและค่อยเพิ่มระดับความยากไปจนถึงขันสู
้ ง (Advanced) ในวิธีการเช่นนี ้ หนังสืออ่านนอก
เวลาจะช่วยให้ นกั เรี ยนเพิ่มพูนการเรี ยนรู้ทีละขันโดยการต่
้
อยอดความรู้และทักษะที่ได้ เรี ยนมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว
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ในปั จจุบนั มีหนังสืออ่านนอกเวลานับพันเล่มที่จดั พิมพ์โดยสานักพิมพ์ หลายสานักพิมพ์ทวั่ โลก ท่านสามารถดูรายชื่อหนังสือได้ ทาง
เว็บไซต์ของมูลนิธิการอ่านอย่างกว้ างขวาง (www.erfoundation.org)
ประโยชน์ ของการใช้ หนังสืออ่ านนอกเวลาคืออะไร
หนังสืออ่านนอกเวลานัน้
•
•
•
•

ช่วยให้ นกั เรี ยนได้ เจอกับภาษาที่ตนเองเข้ าใจได้ เป็ นจานวนมาก
ช่วยให้ นกั เรี ยนเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านอย่างค่อยเป็ นค่อยไปทีละขัน้
เป็ นสื่อการอ่านที่จงู ใจและน่าสนใจ
เป็ นตัวเชื่อมไปสู่การอ่านหนังสือที่เขียนมาเพื่อเจ้ าของภาษา

ประเภทของการอ่ านอย่ างกว้ างขวาง
หลักสูตรการอ่านอย่างกว้ างขวางส่วนใหญ่จะให้ นกั เรี ยนเลือกหนังสืออ่านเองตามระดับความคล่องแคล่วในการอ่านของตนเอง นัน่
หมายความว่านักเรี ยนทุกคนจะอ่านหนังสือที่แตกต่างกันและใน ”ระดับที่ตนเองรู้สกึ สบายใจ” สามารถเรี ยกได้ ว่าเป็ นการอ่านของแต่
ละบุคคล หรื อการอ่านหนังสือที่เลือกด้ วยตนเอง และบางครัง้ เรี ยกว่า การอ่านในใจที่ยงั่ ยืน (Sustained Silent Reading (SSS)) หรื อ
ทิง้ ทุก อย่างแล้ วอ่านหนังสื อ (Drop Everything and Read (DEAR)) นักเรี ย นจะเลือ กหนังสือจากห้ องสมุด (ตามคาแนะนาของ
ครูผ้ ูสอนเพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าพวกเขาได้ อ่านหนังสือในระดับและความเร็ วที่เหมาะสม) ไม่ว่าจะเป็ นการอ่านในใจในชัน้ เรี ยนหรื อนา
กลับไปอ่านที่บ้าน
บางหลักสูตรได้ ให้ นกั เรี ยนอ่านหนังสือเล่มเดิมเล่มเดียวกันทังชั
้ นเรี
้ ยนในห้ องเรี ยนหรื ออ่านเป็ นการบ้ าน ซึง่ จะอ่านเป็ นบท ๆ ไปในช่วง
เวลาหลายสัปดาห์ที่เรี ยน การอ่านอย่างกว้ างขวางประเภทนี ้ ครูมกั จะใช้ กิจกรรมก่อนการอ่านเพื่อเตรี ยมนักเรี ยนสาหรับการอ่าน เช่น
การเดาเนื ้อหา หรื ออาจจะสอนคาศัพท์สาคัญบ้ างเล็กน้ อย หลังการอ่านมักจะตามด้ วยการตอบคาถามเพื่อความเข้ าใจ การอภิปราย
หรื อให้ งานหรื อกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภาษา
การอ่านที่จะเรี ยกว่า “อ่านแบบกว้ างขวาง” นัน้ จะเกิดขึ ้นเมื่อนักเรี ยนอ่านได้ เร็ว มีความเข้ าใจอยู่ในระดับสูงโดยไม่ใช้ ดิกชันนารี หาก
นักเรี ยนอ่านได้ ช้านันอาจจะหมายความว่
้
าพวกเขาจาเป็ นต้ องใช้ ดิกชันนารี บ่อยครัง้ และเมื่อเป็ นเช่นนัน้ จะไม่นบั ว่าเป็ นการอ่านอย่าง
กว้ างขวาง

การอ่ านที่ถูกต้ องตามระดับ
เพื่อจะให้ นกั เรี ยนได้ รับประโยชน์จากการอ่านอย่างกว้ างขวาง พวกเขาควรจะอ่านให้ ถกู ระดับความยากตามระดับความรู้ของตนใน
ความเร็วที่เหมาะสม (200-250 คาต่อนาที หรื อต่ากว่านันเล็
้ กน้ อยสาหรับนักเรี ยนระดับ เริ่ มต้ น) โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึ กฝนทักษะการ
อ่านเป็ นหลัก
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มีงานวิจยั บ่งชี ้ให้ เห็นว่า ถ้ านักเรี ยนรู้คาศัพท์ประมาณ 98 เปอร์ เซ็นต์ในหนึ่งหน้ ากระดาษ พวกเขาจะสามารถอ่านได้ อย่างรวดเร็วและ
มีความเข้ าใจอยูใ่ นระดับสูง หากรู้คาศัพท์ต่ากว่า 90 เปอร์ เซ็นต์ (มีคาที่ไม่ร้ ูจกั 1 คาในทุก ๆ 10 คา) จะเป็ นการอ่านที่ทกุ ข์ทรมานและ
เชื่องช้ า จาเป็ นต้ องใช้ ดิกชันนารี อยู่บ่อยครัง้ และระดับความเข้ าใจจะต่า การอ่านที่อยู่ในระดับเพื่อการเรี ยนรู้ นี ้ จะเกิดขึน้ เมื่อนัก
เรี ยนรู้คาศัพท์ประมาณ 90 – 98 เปอร์ เซ็นต์ของคาในหนึ่งหน้ ากระดาษ สาหรับความยากระดับนี ้ ผู้เรี ยนจะรู้คาศัพท์แวดล้ อมมาก
เพียงพอที่จะช่วยทาให้ เกิดความเข้ าใจในระดับที่เหมาะสมได้ แต่ยังจาเป็ นที่จะต้ องใช้ ดิกชันนารี หากต้ องการอ่านให้ เข้ าใจมากขึน้
หากนักเรี ยนรู้คาศัพท์ประมาณ 98% หรื อมากกว่านันจะถื
้
อว่าเข้ าสู่ “จุดที่อ่านอย่างเป็ นสุข” ในระดับการอ่านอย่างกว้ างขวาง และ
สามารถอ่านได้ เร็ วมากพอ เนื่องจากมีคาศัพท์ที่พวกเขาไม่ร้ ูเพียงจานวนน้ อยนิดที่จะทาให้ การอ่านช้ าลง และพวกเขาจะสามารถอ่าน
ได้ อย่างเพลิดเพลินและรวดเร็ ว หากนักเรี ยนรู้ทุกคาหรื อเกือบทุกคาในหนึ่งหน้ ากระดาษ พวกเขาจะสามารถอ่านได้ เร็ วมาก และจะ
สร้ างทักษะการอ่านเร็วและความสามารถในการอ่านให้ เป็ นไปตามธรรมชาติ
ครูผ้ สู อนควรหาบทอ่านที่ระดับความยากสอดคล้ องกับเป้าหมายของการอ่าน นักเรี ยนควรจะอ่านในระดับการอ่านเพื่อการเรี ยนการ
สอนเมื่อต้ องการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรื อ จะอยู่ใน “จุดที่อ่านอย่างเป็ นสุข” เมื่อวัตถุประสงค์ของการอ่านคือการสร้ างความเร็ วและความ
คล่องแคล่ว บทอ่านที่ให้ นนจะอยู
ั้
่ในระดับการอ่านเพื่อการเรี ยนการสอนหรื อในระดับที่อ่านอย่างเป็ นสุขขึ ้นอยู่กับความสามารถของ
นักเรี ยนเป็ นสาคัญ ไม่ใช่ว่านักเรี ยนทุกคนในชันเรี
้ ยนจะอ่านในระดับเดียวกัน ได้ ดังนันบทอ่
้
านที่เลือกสรรอาจจะเป็ นบทที่น่าปวดหัว
สาหรับนักเรี ยนที่มีความสามารถต่า แต่อาจจะเป็ นบทแสนง่ายสาหรับนักเรี ยนที่มีความสามารถสูง
การใช้ หนังสือที่เขียนเพื่อเจ้ าของภาษา
หนังสือที่เขียนให้ กบั เจ้ าของภาษาอ่านนัน้ มักจะไม่ใช่สื่อที่เหมาะสมที่สดุ ที่จะนามาใช้ เพื่อสอนการอ่านให้ กบั ผู้เรี ยนภาษาต่างประเทศ
หนังสือเหล่านี ้ถูกแต่งขึ ้นมาเพื่อให้ เด็กหรื อวัยรุ่นที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแรก ซึง่ รู้คาศัพท์นบั พันและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส่วน
ใหญ่ ก่อนที่จะอ่านเสียอีก ผู้เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองไม่มีความรู้เรื่ องนีม้ าก่อนล่วงหน้ าและมักจะพบว่าหนังสือที่แต่งให้
เจ้ าของภาษาอ่านนันยากเกิ
้
นไป จนกว่าผู้เรี ยนจะสามารถอ่านหนังสือในระดับของเจ้ าของภาษาได้ อย่างสบาย ๆ ผู้เรี ยนควรฝึ กอ่าน
หนังสืออ่านนอกเวลาที่แบ่งระดับความยากไปก่อน

การเลือกหนังสือที่ใช่
การเลือกบทอ่านที่เหมาะสมสามารถช่วยสร้ างความมัน่ ใจในการอ่าน ความสามารถในการอ่าน และความรักในการอ่านภาษาอังกฤษ
ในระยะยาวได้ ในทางตรงกันข้ าม การเลือกหนังสือที่ไม่เหมาะสมอาจนาไปสู่วงจรปั ญหาของการอ่านที่ไม่ประสบความสาเร็จ
วงจรปั ญหาของผู้อ่านที่ไม่ เก่ ง

วงจรปั ญญาของนักอ่ านที่ดี
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เข้ าใจได้ ดี
ขึ ้น

ไม่เข้ าใจ

อ่านน้ อย

อ่านเร็ ว
ขึ ้น

ยิ่งอ่าน
มากขึ ้น

อ่านช้ า

ไม่ชอบ
อ่าน

ชอบอ่าน

ด้ ว ยประการนี ้ จึ งเป็ น เรื่ อ งสาคัญ ที่ นัก เรี ย นจะเลื อ กบทอ่ า นที่ พ วกเขารู้ สึก สบายใจที่ จ ะอ่ าน และอ่ า นได้ อ ย่ างราบรื่ น รวดเร็ ว
เพลิดเพลิน และมีความเข้ าใจในระดับสูง เนื่องจากนักเรี ยนจะทราบว่าตนเองมีความสามารถที่จะอ่านหนังสือระดับไหนได้ การ
ตัดสินใจเลือกหนังสือที่ใช่จึงเป็ นการตัดสินใจของตัวนักเรี ยนเอง ครู ผ้ สู อนควรอลุ่มอล่วยและปล่อยให้ นักเรี ยนเลือกอ่านตามระดับ
ความสามารถที่พวกเขารู้ สึกสบายใจที่จะอ่าน บทบาทของผู้สอนคือให้ คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่ องที่เหมาะสมที่สุด ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่ อง
สาคัญที่ผ้ สู อนจะต้ องเคยอ่านและคุ้นเคยกับหนังสือหลาย ๆ เล่มในห้ องสมุด
ครูผ้ สู อนควรระมัดระวังไม่ ให้ นักเรียนเลือกหนังสือเร็วเกินไป นักเรียนควร
• อ่านเนื ้อหาในหนังสือ ไม่ใช่ดแู ค่ชื่อเรื่ อง หน้ าปกหรื อรูปภาพประกอบ
• เลือกอ่านเรื่ องที่น่าสนใจ หากหนังสือน่าเบื่อหรื อยากเกินไป พวกเขาควรเปลี่ยนเรื่ อง
• เลือกเรื่ องที่พวกเขาสามารถอ่านด้ วยความเร็วประมาณ 200 - 250 คาต่อนาที
• เลือกเรื่ องที่อา่ นได้ โดยไม่ต้องใช้ ดิกชันนารี
• สามารถเข้ าใจเนื ้อหาเกือบทังหมดของหนั
้
งสือเล่มนัน้

การวางแผนและการก่ อตัง้ หลักสูตรการอ่ านอย่ างกว้ างขวาง
การนากิจกรรมการอ่านอย่างกว้ างขวางไปใช้ นนต้
ั ้ องใช้ เวลาและความทุ่มเท ถึงแม้ จะไม่ย่งุ ยากแต่จาเป็ นต้ องดาเนินการอย่างรัดกุม
หลักสูตรการอ่านอย่างกว้ างขวางควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ และโครงสร้ างที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของโรงเรี ยนและ
ครูผ้ สู อนที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ นกั เรี ยนตระหนักได้ ว่าการอ่านนันส
้ าคัญ หลักสูตรการอ่านอย่างกว้ างขวางที่ดีนนั ้ จะต้ องสามารถฝ่ า
ฟั นปั ญหาการสูญหายของสื่อการอ่าน ความขาดแคลนทรัพยากรการอ่าน และความกระตือรื อร้ นที่จะค่ อย ๆ ลดลงไปนับจากวันที่
ริเริ่มโครงการ
หลักสูตรการอ่านอย่างกว้ างขวางจะประสบความสาเร็จได้ เมื่อ
• ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็ นนักเรี ยน ครูผ้ สู อน และผู้ปกครอง
• หลักสูตรนันเป็
้ นส่วนหนึ่งในตารางสอนและเป็ นองค์ประกอบสาคัญในหลักสูตรการเรี ยนการสอน
• นักเรี ยนมีส่วนร่วมในการจัดตั ้งและบริหารจัดการ
• มีทนุ ทรัพย์สาหรับสื่อการอ่านใหม่ ๆ
• มีความหลากหลายของสื่อการอ่านที่น่าสนใจในระดับที่เหมาะสม
• มีระบบในการจัดระเบียบแคตตาล็อก การติดฉลากหนังสือ การยืม การเก็บบันทึก และการคืนหนังสือ
• มีวตั ถุประสงค์ในการเรี ยนภาษาที่ชดั เจน
• มีวิธีการในการวัดผลการอ่าน
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ขัน้ ที่หนึ่ง วางแผนห้ องสมุด – คิดการใหญ่ แต่ เริ่มจากจุดเล็ก ๆ (“Think Big, Start Small”)
การคิด การใหญ่ แต่เริ่ ม จากจุด เล็ก ๆ หมายถึงการวาดภาพหลักสูตรการอ่านอย่างกว้ างขวางว่า จะเป็ นอย่างไรในระยะเวลาห้ าปี
ตัวหลักสูตรนันจ
้ าเป็ นที่จะต้ องได้ รับการออกแบบเป็ นอย่างดีเพื่อที่จะสามารถเติบโตได้ ในแต่ละปี ท่านต้ องสามารถตอบคาถามเหล่านี ้
ได้
• นักเรี ยนจะต้ องอ่านมากและบ่อยเท่าใด
• ควรจัดเวลาให้ อ่านในชันเรี
้ ยนหรื อไม่ หากเป็ นเช่นนัน้ จะต้ องเป็ นระยะเวลาเท่าใดและเมื่อใด
• ควรจัดหาหนังสือให้ เพียงพอกับแต่ละระดับความสามารถและความสนใจในแต่ละด้ านมากน้ อยเท่าใด
• ควรจะบูรณาการการอ่านอย่างกว้ างขวางเข้ าไปในวิชาเรี ยนที่มีอยู่แล้ ว หรื อควรมีวิชาการอ่านอย่างกว้ างขวางโดยเฉพาะ
• ควรเก็บหนังสือไว้ ที่ใดและจะบริหารจัดการห้ องสมุดอย่างไร
• นักเรี ยนจะสามารถนาหนังสือมาเปลี่ยนได้ เมื่อใดและบ่อยแค่ไหน
• ควรวัดผลการอ่านหรื อไม่
• งบประมาณมาจากแหล่งใด
• ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคือใคร
ผู้สอนควรให้ เวลาในการอ่านมากที่สดุ โดยให้ นักเรี ยนอ่านทัง้ ในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน ครูผ้ ูสอนบางคนอาจจัดคาบเรี ยนหรื อ
บางส่วนของคาบเรี ยนสาหรับการอ่านในใจเพื่อที่จะสามารถสังเกตการอ่านของนักเรี ยนได้ หากไม่สามารถแบ่งเวลาในชัน้ เรี ยนได้
นักเรี ยนสามารถกลับไปอ่านที่บ้านนอกเวลาเรี ยน อย่างไรก็ตามควรใช้ เวลาในชันเรี
้ ยนบ้ างเล็กน้ อยในแต่ละสัปดาห์เพื่อที่จะให้ โอกาส
นักเรี ยนได้ เปลี่ยนหนังสือ รวมทังเป็
้ นโอกาสให้ ครูผ้ สู อนได้ สงั เกตการอ่านด้ วย ครูผ้ สู อนควรจัดเวลาที่แน่นอนในแต่ละวันหรื อสัปดาห์
ตอนห้ องสมุดเปิ ดทาการเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เปลี่ยนหนังสือ การเริ่ มการอ่านอย่างกว้ างขวางในชันเรี
้ ยนเป็ นความคิดที่ดีที่จะช่วยทาให้
แน่ใจได้ ว่า นักเรี ยนจะได้ เรี ยนรู้วิธีการอ่านแบบกว้ างขวางที่ถกู ต้ องเหมาะสม และนักเรี ยนก็จะสามารถนาหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน
เองได้
นักเรียนควรอ่ านมากแค่ ไหนและโรงเรียนควรมีหนังสือมากแค่ ไหน
โดยทัว่ ไปแล้ วหลักสูตรจะให้ นกั เรี ยนอ่านหนังสือประมาณหนึ่งเล่มต่อสัปดาห์หรื อมากกว่านัน้ ลองสังเกตสมการด้ านล่างนี ้เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจว่าท่านต้ องการหนังสือจานวนเท่าใด
จานวนชัน้ เรียนที่ใช้ กิจกรรม
การอ่ านแบบกว้ างขวาง

x

จานวนนักเรียนต่ อชัน้

x

จานวนหนังสือต่ อนักเรียน

=

จานวนหนังสือที่ท่านต้ องการ
ทัง้ หมด

ยกตัวอย่างเช่น ในโรงเรี ยนที่มีห้องเรี ยนจัดกิจกรรมการอ่านอย่างกว้ างขวางสี่ห้อง โดยมีนักเรี ยน 30 คนต่อห้ อง ซึ่งนักเรี ยนหนึ่งคน
ต้ องเลือกอ่านหนังสือสามเล่มจากหนังสือที่มีทงั ้ หมด 360 เล่ม ท่านอาจจาเป็ นต้ องกาหนดให้ ทงั ้ ชัน้ เรี ยนอ่านหนังสือชุดเดียวกัน
ดังนัน้ สาหรับโรงเรี ยนที่ มีนักเรี ยน 120 คน ควรจะมีหนังสือประมาณ 400 ถึง 500 เล่ม เพื่อที่จะครอบคลุมถึงหนังสือที่ อาจสูญหาย
หรื อเสียหาย หนังสือส่วนมากในห้ องสมุดของท่านควรจะอยู่ในระดับของความสามารถเฉลี่ยของนักเรี ยน ซึ่งอาจจะมีหนังสือในระดับ
ที่ต่ากว่าและสูงกว่าในสัดส่วนลดลงเล็กน้ อยเพื่อให้ เพียงพอสาหรับนักเรี ยนทุกคน หากท่านมีปัญหาด้ านงบประมาณ ท่านอาจเริ่ ม
ด้ วยห้ องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือไม่มากนัก ซึง่ ในกรณีนี ้อาจต้ องยอมรับสัดส่วนนักเรี ยนหนึ่งคนต่อหนังสือหนึ่งเล่ม ในเบื ้องต้ น ท่าน
อาจจะลงทุนด้ วยเงินงบประมาณ 80% และเก็บส่วนที่เหลือไว้ สาหรับซื ้อหนังสือเล่มทีเ่ ป็ นที่ต้องการมากที่สดุ
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ขัน้ ที่สอง การตัง้ ห้ องสมุด – ทาให้ ได้ และเข้ าใจสภาพความเป็ นจริง (“Be Practical and realistic”)
นักเรี ยนจาเป็ นต้ องรู้วิธีการใช้ ห้องสมุด เพื่อการอ่านอย่างกว้ างขวาง วิธีการยืมคืนหนังสืออ่านนอกเวลา โดยการใช้ ระบบที่ชดั เจนและ
เข้ าใจง่าย
การเลือกหนังสือ
ห้ องสมุดจาเป็ นต้ องมีหนังสือ ที่น่าสนใจหลากหลายเรื่ องให้ เลือกเพื่อตอบสนองความต้ องการที่แตกต่างกันของผู้เรี ยน ในทุก ๆ ปี
มูลนิธิ การอ่านอย่างกว้ างขวางมีการมอบรางวัลวรรณกรรมเพื่อการเรี ยนภาษาแก่หนังสือ อ่านนอกเวลาที่ตีพิมพ์ ในปี นัน้ ๆ ท่าน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ www.erfoundation.org
ในห้ องสมุดควรจะประกอบด้ วย
• หนังสือนิยายและหนังสือสารคดีที่แบ่งตามระดับความยากง่ายให้ เหมาะสมกับช่วงอายุ
• หนังสือทีม่ ีหวั ข้ อและประเภทที่หลากหลาย ทังแนวโรแมนติ
้
ก สืบสวนสอบสวน หนังสือชีวิต แนวสยองขวัญ
• หนังสือที่มีระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันไปให้ เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรี ยนในโรงเรี ยนของท่าน
• หนังสือทีจ่ ะอยู่ในความสนใจของนักเรี ยนในช่วง 5-15 ปี ต่อจากนี ้
• หนังสือยอดนิยมสาหรับอ่านในห้ องเรี ยน
สถานที่สาหรับจัดเก็บหนังสือ
ห้ องสมุด

สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดเก็บหนังสือมากที่สดุ คือห้ องสมุดของโรงเรี ยน เพราะว่าเป็ นสถานที่ที่มีระบบการ
ยืมคืนหนังสืออยู่แล้ ว อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าห้ องสมุดทุกแห่งจะมีพื ้นที่หรื อบุคลากรเพียงพอสาหรับการจัดการเรื่ อง
จานวนการยืมหนังสือที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ ้น

ชัน้ วางหนังสือ

มีครู หลายคนเก็บ หนังสือไว้ บ นชัน้ วางหนังสือในห้ องเรี ย น ห้ องพักครู หรื อแม้ ก ระทั่งห้ องที่จัด ไว้ สาหรั บท า
กิจกรรมการอ่านและการฟั งอย่างกว้ างขวาง

รถเข็น

รถเข็นหนังสือเป็ นทางเลือกทีส่ ะดวกสาหรับการเคลื่อนย้ ายหนังสือระหว่างห้ องเรี ยน

กล่ อง/ถุงหนังสือ

หากมีหลายชันเรี
้ ยนที่จาเป็ นจะต้ องแลกเปลี่ยนหนังสือเล่มเดียวกัน ท่านอาจแบ่งหนังสือใส่ในกล่องหรื อถุงเพื่อ
นาไปที่ห้องเรี ยน และทุก ๆ 2-3 สัปดาห์ ก็นากล่องหนังสือไปเปลี่ยนเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ อ่านหนังสือที่หลากหลาย

หากท่านจะกาหนดให้ ทงชั
ั ้ นเรี
้ ยนอ่านหนังสือเล่มเดียวกันทังชั
้ น้ ให้ ท่านแยกหนังสือเรื่ องนันออกมาจากห้
้
องสมุด แล้ วเก็บไว้ ที่ห้องพัก
ครูเพื่อที่นกั เรี ยนจะได้ ไม่อ่านก่อนที่ท่านจะมอบหมายในห้ องเรี ยน
การจัดทาแคตตาล็อกหนังสือ
สานักพิมพ์ ที่ตีพิมพ์หนังสือ อ่านนอกเวลามักแบ่งระดับความยากง่ายของหนังสือ โดยใช้ ระบบที่แตกต่างกัน ดังนัน้ ท่านอาจจะต้ อง
จัดทาระบบการแบ่งระดับหนังสือด้ วยตนเอง หลักสูตรการอ่านอย่างกว้ างขวางของท่านควรมีระบบแบ่งระดับประมาณ 6 – 8 ระดับ
จากง่ายไปจนถึงยาก ในเอกสารนี ม้ ลู นิธิการอ่านอย่างกว้ างขวางได้ จดั ระบบการอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาที่แบ่งระดับไว้ ในหน้ า 16
เพื่อแสดงให้ เห็นว่าหนังสือชุดที่ต่างกันจากสานักพิมพ์ต่าง ๆ มีความสอดคล้ องกันอย่างไร
หนึ่งในวิธีการที่จะจาแนกหนังสือตามระดับคือการใช้ สีสญ
ั ลักษณ์โดยการติดแถบสีต่าง ๆ ลงบนสันหนังสือ ยกตัวอย่างเช่น หนังสือใน
ระดับที่หนึ่งใช้ สีเหลือง ระดับที่สองสีฟ้า เป็ นต้ น อีกทางเลือกหนึ่งคือท่านสามารถใช้ ระบบตัวเลขแบ่งตามระดับ 1 2 3 วิธีนี ้จะช่วยให้
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นักเรี ยนสามารถหาหนังสือตามระดับของตนเองได้ อย่างรวดเร็ ว ทังยั
้ งเป็ นประโยชน์ต่อครูผ้ สู อนที่จะสามารถจัดวางหนังสือกลับคืน
ห้ องสมุดในตาแหน่งที่ถูกต้ องและง่ายขึน้ ด้ วย การยืมคืนหนังสือไม่จาเป็ นต้ องใช้ บัตรยื มคืน วิธีที่ง่าย ๆ คือการกาหนดหมายเลข
เฉพาะเขียนลงไปด้ านในของปกหนังสือก็จะช่วยจาแนกหนังสือได้ เช่น หนังสือหมายเลข G-025 หมายถึงหนังสือในระดับสีเขียว
ลาดับที่ 25 (หรื อหากแบ่งเป็ นระดับตัวเลข 3-067 หมายถึงหนังสือระดับสาม หมายเลข 67)
การจัดการระบบการยืมหนังสือ
การจัดการระบบการยืมหนังสือทาได้ หลายวิธี เริ่ มตั ้งแต่ระบบเปิ ดเสรี ไปจนถึงระบบที่ควบคุมอย่างเคร่ งครัด ระบบเปิ ดเสรี นีอ้ นุญาต
ให้ นกั เรี ยนยืมหนังสือจากสถานที่หรื อแหล่งของหนังสือที่ใดก็ได้ ตามที่เขาต้ องการและคืนหนังสือเหล่านันหลั
้ งจากที่อ่านจบ อย่างไรก็
ตาม ระบบยืมหนังสือความซื่อสัตย์นี ้อาจนาไปสู่การสูญหายของหนังสือจานวนมาก อีกระบบคือระบบควบคุมอย่างเคร่งครัด ระบบนี ้
เป็ นระบบที่มักจะถูกนาไปใช้ โดยการกาหนดให้ นักเรี ยนยืมและคืนหนังสือตามวันและเวลาที่กาหนดในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งสามารถ
กระทาได้ ดงั นี ้ตามตัวอย่างที่หนึ่งด้ านล่างนี ้ ครูผ้ สู อนจะทาบันทึกการยืมคืนหนังสือของนักเรี ยนทุกคนในชันเรี
้ ยน โดยให้ นกั เรี ยนแต่ละ
คนกรอกชื่อและรหัสหนังสือที่ยืมในแต่ละสัปดาห์ หลังจากที่นักเรี ยนนาหนังสือมาคืน ครูผ้ ูสอนจะขีดหนังสือเล่มนัน้ ออก ข้ อดีของ
ระบบนี ้คือครูผ้ สู อนสามารถทราบได้ ว่านักเรี ยนอ่านหนังสืออะไรอยู่และอยู่ระดับไหนในแต่ละสัปดาห์ ตัวอย่างด้ านล่างนี ้แสดงให้ เห็น
ว่าหากวันนี ้คือวันที่ 7 มิถุนายน นักเรี ยนชื่อ Hui-Chia ได้ คืนหนังสือทุกเล่มเรี ยบร้ อยแล้ ว ในขณะที่ Miguel ยังไม่ได้ คืนหนังสือ Y-072
ที่ยืมไปเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม และ Antonio ไม่ได้ มารับหนังสือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ ว
ชื่อ
Ko, Hui-Chia
Maldini, Antonio
Oliviera, Miguel

23 พ.ค.
Y-012
P-034
Y-072

30 พ.ค.
Y-167
X
Y-059

7 มิ.ย.
G-024
B-028
Y-134

14 มิ.ย.

……..

ตัวอย่างที่สองแสดงให้ เห็นถึงการใช้ บันทึกแยกของนักเรี ยนแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้ นักเรี ยนสามารถเก็บบันทึกประวัติการอ่านของ
ตัวเอง (portfolio) การบันทึกแบบนีจ้ ะช่วยให้ ติดตามจานวนหน้ าที่อ่านและแสดงให้ เห็นพัฒ นาการของนักเรี ยนที เลื่อนระดับจาก
ระดับสีเขียว (G-145) ไปเป็ นระดับสีฟ้า (B-023) การบันทึกแบบนีม้ ีการเพิ่มช่องความเห็น ลงไปเพื่อให้ นักเรี ยนได้ เขียนความเห็น
เกี่ยวกับหนังสือที่อ่าน
ชื่อ: Fukumoto, Aya

เลขประจาตัวนักเรี ยน: 12345

ชื่อหนังสือ
Kung Fu Kid
I Spy
Anne of Green Gables

เลขหนังสือ วันที่ยืม
G-084
13 เม.ย.
G-145
20 เม.ย.
B-023
27 เม.ย.

ชัน:้ ______
วันที่คนื
20 เม.ย.
27 เม.ย.

จานวนหน้ าที่อ่าน
16
24

ความเห็นเกี่ยวกับหนังสือ
สนุกมากแต่งา่ ยไปหน่อย
น่าตื่นเต้ นและสนุก

ขัน้ ที่สาม การแนะนาการอ่ านอย่ างกว้ างขวาง – ค่ อยเป็ นค่ อยไป (“Step-by- Step”)
ครูผ้ สู อนควรนาเสนอหลักสูตรการอ่านอย่างกว้ างขวางได้ เป็ นอย่างดี เพื่อจะได้ เป็ นการเริ่ มต้ นที่ดี นักเรี ยนมักจะมีภาระการเรี ยนใน
รายวิชาอื่น ๆ มีงานประจา มีครอบครัว (หรื อมีทกุ อย่างที่กล่าวมา) และอาจไม่มีเวลาสาหรับการอ่านหนังสือมากนัก มีนกั เรี ยนหลาย
คนที่ไม่เคยแม้ แต่จะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษจบเล่ม หรื อไม่ชอบอ่านหนังสือเลย คนเหล่านี ้จึงมีความลังเลที่จะอ่านถึงแม้ ว่าจะทราบ
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ดีว่าการอ่านหนังสือนัน้ ดีสาหรั บเขา ต่อไปนีจ้ ะเป็ นการแนะนาแนวทางในการนาการอ่านอย่างกว้ างขวางไปใช้ ได้ อย่างราบรื่ นกับ
นักเรี ยนที่ไม่มีประสบการณ์ ด้านการอ่านอย่างกว้ างขวาง ซึ่งประกอบด้ วยขันตอนที
้
่สาคัญสองขันตอน
้
– การกาหนดให้ ทงห้
ั ้ องอ่าน
หนังสืออ่านนอกเวลาเล่มเดียวกัน และการพัฒนาไปสู่การเลือกหนังสือด้ วยตนเอง ขันตอนเหล่
้
านีถ้ ูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้ นกั เรี ยน
รู้สกึ หนักเกินไปในตอนเริ่มและค่อย ๆ เพิ่มระดับไปจนถึงการเลือกหนังสืออ่านด้ วยตนเอง
ขัน้ ตอนแรก – การอ่ านเล่ มเดียวกันทัง้ ชัน้ เรียน
ในระยะเริ่ มแรกนี ้ ควรจะเป็ นต้ นแบบของการอ่านอย่างกว้ างขวางว่า ทาอย่างไร โดยให้ นกั เรี ยนอ่านหนังสือเล่มเดียวกันทัง้ ชันเรี
้ ยน
เพื่อที่พวกเขาจะได้ ค้ ุนเคยกับการอ่านบทอ่านที่ยาวขึน้ ครูผ้ ูสอนควรเริ่ มต้ นโดยการเลือกหนังสือที่ง่ายมาก ๆ ในระดับความง่ายที่
แม้ กระทัง่ นักเรี ยนที่อ่อนที่สดุ ในชันเรี
้ ยนสามารถอ่านได้ เพื่อให้ นกั เรี ยนทุกคนเข้ าใจวัตถุประสงค์หลักของการอ่านอย่างกว้ างขวาง
อาจจาเป็ นต้ องมีหนังสือเล่มเดียวกันจานวนหลายเล่ม อย่างน้ อยควรจะมี 1 เล่มต่อนักเรี ยนสองคน วัตถุประสงค์หลักในขันตอนนี
้
้คือ
เพื่อทาให้ การอ่า นนัน้ ง่ายและเน้ นไปที่ความเพลิดเพลิน และอ่านได้ อย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ นักเรี ยนเห็นถึงความแตกต่างเวลาที่อ่าน
หนังสือเรี ยนที่มีความยากกว่า
วันที่หนึ่ง
1. นาหนังสือทังหมดไปให้
้
นกั เรี ยนดู ผู้สอนอาจจะชี ้ให้ เห็นถึงประเด็นสาคัญของหนังสือเล่มนันและให้
้
นกั เรี ยนเดาว่ามีเนื ้อหา
เกี่ยวกับอะไร
2. ให้ นกั เรี ยนอ่านสองสามหน้ าในใจไปให้ ถึงเป้าหมายที่กาหนด เช่น จนจบบทที่หนึ่ง ให้ นกั เรี ยนปิ ดหนังสือและคืนหนังสือที่ครู
(หรื ออีกทางหนึ่งอาจจะให้ นกั เรี ยนฟั งเรื่ องที่อ่านจากซีดี)
3. เขียนคาถามง่าย ๆ บนกระดาน (ซึ่งท่านอาจจะเขียนเป็ นภาษาไทยก็ได้ ) เช่น ตัวละครคือใคร เหตุการณ์ เกิดขึ ้นที่ไหน เกิด
อะไรขึ ้น ต่อไปน่าจะเกิดอะไรขึ ้น เป็ นต้ น
4. ให้ นกั เรี ยนจับคู่กนั เพื่อตอบคาถามแล้ วให้ ช่วยกันตอบในชันเรี
้ ยน
วันที่สอง
5. ทบทวนเรื่ องที่อ่านในคาบเรี ยนที่แล้ วกับนักเรี ยน แล้ วให้ พวกเขาเดาว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ ้น
6. อ่านอีกสองสามหน้ าด้ วยกันกับนักเรี ยนและให้ ตอบคาถามง่าย ๆ อีกสองสามคาถาม
วันที่สาม
7. ทาเช่นเดิมคือทบทวนสิ่งที่อ่านจากคาบที่แล้ วและตามด้ วยคาถาม ทาแบบนี ้ไปเรื่ อย ๆ จนอ่านหนังสือจบทังเล่
้ ม
8. ถามความคิดเห็นนักเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านและถามถึงความแตกต่างระหว่างการอ่านเช่นนี ้กับการอ่านหนังสือเรี ยน
9. อธิบายให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ในการอ่านอย่างกว้ างขวางว่าไม่ใช่การอ่านเพื่อเรี ยนภาษา แต่เป็ นการอ่านเพื่อฝึ กฝน
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ อ่านและเพิ่มความรวดเร็วในการอ่าน รวมถึงเน้ นย ้าเหตุผลว่าทีน่ กั เรี ยนสามารถอ่านได้ และอ่านได้ อย่างรวดเร็ ว
นันเป็
้ นเพราะเนื ้อหาง่าย ครูผ้ สู อนจาเป็ นที่จะต้ องชี ้แจงให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจว่าถึงแม้ ว่าพวกเขาจะรู้จกั คาศัพท์ทุกคาในเรื่ องนัน้
แล้ วก็ตาม แต่ยงั คงถือว่าพวกเขาได้ เรี ยนรู้เพราะวิธีนี ้เป็ นการฝึ กการอ่านให้ เก่งและเร็วขึ ้น
ให้ ทาขันตอนข้
้
างต้ นซ ้า ๆ กับหนังสือเล่มอื่น ๆ จนกระทัง่ นักเรี ยนเข้ าใจวัตถุประสงค์ของการอ่านอย่างกว้ างขวาง
ขัน้ ที่สอง – การเลือกหนังสือด้ วยตนเอง
เมื่อนักเรี ยนคุ้นเคยกับการอ่านอย่างกว้ างขวางในรูปแบบของอ่านเล่มเดียวกันทังชั
้ นเรี
้ ยนแล้ ว ก็จะถึงเวลาที่จะให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ูจกั การ
เลือกหนังสืออ่านด้ วยตนเอง
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ขัน้ แรก – การปฐมนิเทศผู้เรียน
ในขันนี
้ จ้ ะช่วยให้ ครู ได้ อธิบายเหตุผลว่าทาไมการอ่านในลักษณะนีถ้ ึงสาคัญ และเป็ นเวลาที่ดีที่จะได้ เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนเห็นว่า การอ่าน
หนังสือเรี ยนและการอ่านอย่างกว้ างขวางนัน้ จาเป็ นที่จะต้ องฝึ กควบคู่กัน ไป และเพื่อเตือนให้ ผ้ ูเรี ยนตระหนักว่าการอ่านเพื่อความ
บันเทิงจะสามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนนาภาษาที่ได้ เรี ยนรู้จากหนังสือเรี ยนไปใช้ ได้ จริง
ขัน้ ที่สอง – หนังสือเล่ มแรก
ให้ นาหนังสือที่ง่ายที่สดุ จากห้ องสมุดของท่านมาวางไว้ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เลือก อธิบายให้ นกั เรี ยนเข้ าใจว่าพวกเขาควรเลือกหนังสือที่
พวกเขาต้ องการอ่านแต่ควรเป็ นหนังสือที่ตรงกับระดับความรู้ความสามารถของพวกเขาด้ วย วิธีการพิจารณาให้ กลับไปดูที่หน้ า 4
ในระยะเบือ้ งต้ นนี ้ ให้ ชีแ้ จงระบบการจัดหนังสือในประเด็นต่ อไปนี ้
• การแบ่งระดับหนังสือ (ยกตัวอย่างเช่นการใช้ สญ
ั ลักษณ์สีหรื อการใช้ หมายเลข)
• หมายเลขหนังสือเพื่อใช้ ในการจัดหนังสือแต่ละเล่ม
• วิธีการยืมและคืนหนังสือ
• วิธีการพิจารณาระดับของหนังสือที่นกั เรี ยนควรอ่าน
เมื่อนักเรี ยนได้ ตดั สินใจระดับการอ่านของตนเองว่าอยู่ในระดับไหนและเลือกหนังสือได้ แล้ ว ให้ พวกเขาอ่านในใจโดยให้ เวลาประมาณ
10 ถึง 15 นาที ในขณะที่ครู ผ้ ูสอนเดินสังเกตการอย่างเงียบ ๆ และถามเบา ๆ เช่น หนังสื อเป็ นอย่างไรบ้าง ระดับ ความยากง่าย
เหมาะสมไหม มันง่ายเกิ นไปสาหรับนักเรี ยนไหม สนุกไหม เข้าใจไหม เป็ นต้ น หากหนังสือที่นกั เรี ยนเลือกไม่เหมาะสม จงอนุญาตให้
นักเรี ยนเปลี่ยนหนังสือ
เมื่อนักเรี ยนได้ หนังสือแล้ ว จงอนุญาตให้ นกั เรี ยนยืมหนังสือกลับบ้ าน นักเรี ยนสามารถนาหนังสือมาด้ วยได้ ทกุ คาบ (ท่านอาจแบ่ง
เวลาให้ นกั เรียนอ่านหนังสือในใจตอนต้ นหรื อท้ ายคาบเรี ยน)
ขัน้ ที่สาม – การอ่ านนอกชัน้ เรียน
หลังจากนักเรี ยนได้ อ่านหนังสือสักสองสามเล่มในห้ องเรี ยนแล้ ว ให้ อธิบายว่าพวกเขาจาเป็ นต้ องกลับไปอ่านหนังสือที่บ้านเช่นกัน โดย
ตอนต้ นนัน้ แนะนาให้ พวกเขาอ่านในระยะเวลาสั ้น ๆ เช่น 20 นาทีต่อสัปดาห์ แล้ วค่อยเพิ่มระยะเวลาในการอ่านในแต่ละสัปดาห์ไป
จนจบคอร์ สหรื อจนครบหนึ่งปี จนกระทัง่ พวกเขาสามารถอ่านหนังสือได้ สปั ดาห์ละหนึ่งเล่ม
เมื่อนักเรียนอ่ านหนังสือจบแล้ ว พวกเขาควรจะ
• สามารถอภิปรายกับเพื่อนนักเรี ยนด้ วยกันหรื อสามารถทากิจกรรมหลังการอ่านได้
• คืนหนังสือและเลือกเล่มใหม่
• ช่วยครูตรวจสอบหนังสือที่นกั เรี ยนคืนมาและนาหนังสือไปเก็บที่ชนั ้

การประเมินผลการอ่ านอย่ างกว้ างขวาง
ครู ผ้ สู อนมักจะมีความรู้สึกว่าจาเป็ นต้ องตรวจสอบความเข้ าใจของนักเรี ยนในการอ่านโดยตรงผ่านการสอบและทดสอบย่อย หรื อ
แม้ แต่จะตรวจสอบว่านักเรี ยนได้ อ่านจริง ในการอ่านอย่างกว้ างขวางนัน้ ตราบใดที่นกั เรี ยนยังคงอ่านหนังสือตามระดับของตัวเอง ก็ไม่
มีความจาเป็ นต้ องทดสอบ เนื่องจากผู้เรี ยนสามารถเข้ าใจเนือ้ หาส่วนใหญ่ในหนังสือที่ตนเองตัดสินใจเลือกอ่านก่อนเริ่ มลงมืออ่าน
การอ่านอย่างกว้ างขวางไม่ใช่การอ่านเพื่อ การสอบ แต่เป็ นการช่วยให้ นกั เรี ยนสร้ างความเร็ วและความคล่องแคล่วในการอ่านและ
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สร้ างนักอ่านภาษาอังกฤษที่มนั่ ใจมากขึ ้น สิ่งเหล่านี ้อาจไม่สามารถทดสอบได้ โดยตรง อย่างไรก็ตาม สถาบันหลายแห่งยังคงยืนยันที่
จะใช้ วิธีการวัดผลอย่างเป็ นทางการเพื่อวัดการอ่าน มูลนิธิฯ จึงขอแนะนาวิธีการประเมินผลดังต่อไปนี ้
การทดสอบออนไลน์ สาหรับหนังสืออ่ านนอกเวลา
ในกรณีที่ครูผ้ สู อนอยากทราบว่านักเรี ยนได้ อ่านหนังสือจริ งหรื อไม่ ครูผ้ สู อนสามารถให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบได้ แต่ความยากก็คือ
จะทดสอบได้ อย่างไรเมื่อนักเรี ยนอ่านหนังสือคนละเล่มกัน บนเว็บไซต์มลู นิธิการอ่านอย่างกว้ างขวางจะมีระบบการทดสอบออนไลน์
สาหรับการอ่านนอกเวลาที่ครูสามารถใช้ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ครูสามารถสร้ างบัญชีให้ ชนั ้ เรี ยนของตัวเองและให้ ชื่อผู้ใช้ (log in
name) และรหัสผ่านแก่นกั เรี ยน เมื่อนักเรี ยนล็อกอินเข้ าไปและเลือกหนังสือที่พวกเขาได้ อ่านไปแล้ วและทาข้ อสอบ พวกเขาจะได้ รับ
การแจ้ งผลว่าผ่านหรื อไม่ผ่าน ครูผ้ ูสอนเองจะได้ รับการรายงานว่านักเรี ยนอ่านหนังสือไปแล้ วกี่เล่ม เล่มไหนบ้ าง และพวกเขาผ่าน
หรื อไม่ผ่านการทดสอบ นักเรี ยนจะสามารถสะสมแสตมป์ การอ่านเป็ นรูปปกหนังสือซึง่ จะช่วยเสริมแรงจูงใจในการอ่านของพวกเขาอีก
ด้ วย สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ www.erfoundation.org
การวัดผลทางอ้ อม
1. ทารายงานหนังสือ บทสรุ ป งานนาเสนอ และโปสเตอร์
นักเรี ยนสามารถเขียนหรื อพูดนาเสนอรายงานหรื อบทสรุปหนังสือ หรื อทาโปสเตอร์ และงานนาเสนอที่จะช่วยสรุปเนื ้อหาของหนังสือ ที่
อ่านไป พวกเขายังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครในหนังสือรวมถึงโครงเรื่ องหรื อปฏิกิริยาที่พวกเขามีต่อหนังสือ ได้ อีก
ด้ วย นักเรี ยนที่มีความสามารถต่าลงมาอาจจะทากิจกรรมเติมคาในช่องว่าง เช่น “ตัวละครที่ฉันชอบที่สดุ คือ.................” หรื อ “ฉัน
ชอบหรื อไม่ชอบหนังสือเล่มนี ้เพราะ............” หรื อเขียนความรู้สกึ ที่ตนเองมีต่อหนังสือเล่มนัน้ ๆ โดยใช้ ภาษาแม่ของตนเอง
2. การให้ เกรด
ครูผ้ สู อนสามารถให้ เกรดนักเรียนโดยการนับจานวนหน้ าที่อ่านหรื อจานวนคาที่อา่ น หรื ออาจจะดูจานวนระดับการอ่านที่ผ้ เู รี ยนได้
พัฒนา หรื อดูจากคุณภาพของการเขียนหรื อพูดสรุปเรื่ องที่อ่าน หรื อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลังการอ่านตามแบบการอ่านอย่าง
กว้ างขวาง เป็ นต้ น
3. การวัดความเร็วในการอ่ าน
ในตอนเริ่มต้ นของหลักสูตร ให้ ผ้ เู รี ยนอ่านหนังสือตามความเร็วปกติของตนเองเป็ นระยะเวลา 3 นาที หลังจากนันให้
้ นบั จานวนคาที่
พวกเขาอ่านได้ และหารด้ วยสามเพื่อให้ ได้ จานวนคาต่อนาที และให้ ติดตามการวัดความเร็วในการอ่านนี ้โดยใช้ หนังสือเล่มเดิมในช่วง
กลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรียน นักเรี ยนอาจจะใช้ ตารางเพื่อบันทึกพัฒนาการของตนเอง
4. การเฝ้ าติดตามอย่ างไม่ เป็ นทางการ
ในช่วงเวลาทีใ่ ห้ นกั เรียนอ่านในใจในแต่ละสัปดาห์นนถื
ั ้ อเป็ นโอกาสที่ครูผ้ สู อนจะได้ เฝ้าดูนกั เรี ยน โดยต้ องสังเกตว่า
• พวกเขาเข้ าใจหรื อไม่ หรื อพวกเขาดูเบื่อหรื อขาดความสนใจ
• พวกเขายิ ้มแย้ มเวลาที่อ่านตอนที่สนุกหรื อไม่ หรื อพวกเขาดูล้ นุ หรื อตื่นเต้ นเวลาที่อ่านตอนที่ตื่นเต้ นเร้ าใจหรื อไม่
• พวกเขานัง่ อยู่ในอิริยาบถที่เพลิดเพลินกับการอ่านหรื อไม่หรื อแอบหลับ
• พวกเขาเปิ ดหน้ าหนังสือบ่อยไหม พวกเขาดูอ่านช้ าหรื อไม่ (ท่านอาจจะสังเกตได้ โดยการดูการไล่นิ ้วมือบนหน้ ากระดาษ)
• พวกเขาต้ องอ่านตอนเดิม ๆ ของหนังสือเล่มนันซ
้ ้าหรื อไม่ พวกเขาใช้ ดิกชันนารี บ่อยครัง้ หรื อไม่
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5. การตรวจสอบความเข้ าใจแบบไม่ เป็ นทางการในระหว่ างหรือหลังการอ่ าน
ในระหว่างหรื อหลังการอ่าน คาถามเหล่านี ้จะสามารถช่วยให้ ท่านตรวจสอบได้ ว่านักเรี ยนมีความเข้ าใจสิ่งที่อ่านหรื อสามารถอ่านจบ
ได้ หรื อไม่
• พวกเขาสามารถเล่าเรื่ องที่อ่านได้ อย่างไหลลื่นหรื อไม่ ซึง่ อาจจะทาได้ โดยการใช้ ภาษาแม่ของตน
• พวกเขาสามารถตอบสนองกับเรื่ องราวได้ อย่างอิสระหรื อไม่โดยการบอกว่าชอบหรื อไม่ชอบอะไร
• หาสองสามบรรทัดหรื อสองสามประโยคจากเรื่ องนันและทดสอบพวกเขาว่
้
าใครเป็ นคนพูดหรื อสถานที่ทตี่ วั ละครอยู่
• สอบถามว่า “เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร” “ใครเป็ นตัวละครสาคัญ” “เกิดอะไรขึ ้นในหน้ านี ้”
• ถามถึงตอนจบของเรื่ องว่าเป็ นโศกนาฏกรรมหรื อสุขนาฎกรรม เหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน้ หรื อถามถึงประเภทวรรณกรรมของ
หนังสือเล่มนัน้
• พวกเขามองหนังสือเหมือนพยายามหาคาตอบจากหนังสือในขณะที่ตอบคาถามหรื อไม่

คาถามและคาตอบเกี่ยวกับการอ่ านอย่ างกว้ างขวาง
ในหน้ านี ้มีคาถามและคาตอบที่มกั จะพบบ่อยเวลาครูผ้ สู อนสอบถามเกี่ยวกับการอ่านอย่างกว้ างขวาง
หากนักเรียนอ่ านอย่ างเดียวครูผ้ สู อนจะต้ องทาอะไร
การที่ครูไม่ได้ สอน ไม่ได้ หมายความว่าการเรี ยนรู้จะหยุดชะงักลง ในขณะที่นกั เรี ยนกาลังอ่านหนังสือ ครูผ้ สู อนสามารถพูดเบา ๆ กับ
นักเรี ยนแต่ละคนเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขากาลังอ่านหนังสือในระดับที่ถูกต้ องและกาลังเพลิดเพลินกับหนังสือ หรื ออ่านหนังสือจบเล่ม
แล้ ว ตัวครูผ้ สู อนเองก็สามารถอ่านหนังสือภาษาต่างประเทศให้ นกั เรี ยนเห็นเป็ นตัวอย่างว่าครูเองก็อ่านเช่นกัน
ทาไมนักเรียนถึงไม่ อ่าน
มีเหตุผลที่เป็ นไปได้ หลายประการ
• หนังสือที่นกั เรี ยนอ่านอาจจะยากเกินไปหรื อไม่น่าสนใจสาหรับพวกเขา
• ตัวผู้เรี ยนเองมีภาระในการเรี ยนวิชาอื่นหรื อมีการบ้ านมาก
• พวกเขาไม่ชอบการอ่าน นักเรี ยนบางคนอาจจะชอบการฟั งอย่างเงียบ ๆ จากสื่อบันทึกเสียงมากกว่า
• การอ่านเป็ นทางเลือกและผู้เรี ยนอาจเลือกที่จะไม่อ่าน ควรบังคับให้ นกั เรี ยนอ่านหนังสือ
• ครูผ้ สู อนไม่ได้ ติดตามว่านักเรี ยนได้ อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง นักเรี ยนจึงไม่อ่าน
• นักเรี ยนเองจาเป็ นที่จะต้ องได้ รับแรงจูงใจเพื่อให้ อ่านมากขึ ้น
พวกเขาควรอ่ านมากน้ อยแค่ ไหน
งานวิจยั แนะนาว่าพวกเขาควรจะอ่านหนังสืออย่างน้ อยสัปดาห์ละหนึ่งเล่มหรื อมากกว่านันตามระดั
้
บความสามารถของตนเอง
นักเรียนมีภาระหน้ าที่เยอะอยู่แล้ ว จะจัดเวลาอย่ างไรเมื่อหลักสูตรเองไม่ ได้ กาหนดการอ่ านลงไปในแผนการเรียน
ครูผ้ สู อนและสถานศึกษาอาจเลือกที่จะไม่บรรจุการอ่านอย่างกว้ างขวางลงไปในหลักสูตร ซึง่ การทาเช่นนี ้อาจส่งผลทาให้ นกั เรี ยนไม่มี
• การฝึ กฝนอย่างเพียงพอที่จะทาให้ อ่านได้ และการพัฒนาความเร็วในการอ่าน
• โอกาสสัมผัสกับภาษาที่ล่มุ ลึกพอที่จะทาให้ พวกเขาเข้ าถึงไวยากรณ์และคาศัพท์ที่พวกเขาจะต้ องเจอในหนังสือเรี ยน
• ความพึงพอใจจากการที่สามารถอ่านภาษาต่างประเทศได้ อย่างคล่องแคล่ว
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ดังนันสถานศึ
้
กษาควรพิจารณาปรับหลักสูตรเพื่อทาให้ การอ่านอย่างกว้ างขวางเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่มีความสาคัญ
จะดาเนินการการอ่ านอย่ างกว้ างขวางได้ อย่ างไรเมื่อจาเป็ นต้ องสอนให้ นักเรียนสอบผ่ าน
หนึ่งเหตุผลหลักที่สาคัญ ที่มี ผลทาให้ นักเรี ยนได้ คะแนนต่าเวลาท าข้ อสอบมาตรฐานเช่น TOEFL หรื อ TOEIC นัน้ คือพวกเขาไม่
สามารถอ่านได้ รวดเร็วพอที่จะทาข้ อสอบให้ เสร็จได้ หากพวกเขาสามารถอ่านได้ อย่างคล่องแคล่ว พวกเขาจะอ่านบทอ่านในข้ อสอบได้
เร็ วขึน้ และเข้ าใจมากขึ ้น นอกจากนี ้ การอ่านบทอ่านสั ้น ๆ สาหรับเตรี ยมสอบเพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่ได้ ช่วยทาให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกฝน
อย่างเพียงพอที่จะเรี ยนรู้ให้ อ่านได้ อย่างคล่องแคล่ว ดังนันนั
้ กเรี ยนจึงจาเป็ นต้ องอ่านสื่อการอ่านที่หลากหลายและยาวขึ ้น มีงานวิจยั
แสดงให้ เห็นว่าในเวลาที่เท่ากัน นักเรี ยนที่อ่านอย่างกว้ างขวางสามารถทาข้ อสอบได้ ดีกว่าผู้ที่ใช้ เวลาในการฝึ กทาข้ อสอบอย่างเดียว
นักเรียนไม่ ยอมหยุดอ่ านหนังสือที่ยากเกินความสามารถของตนเอง ครูต้องทาอย่ างไร
กรณีนี ้จะไม่เป็ นปั ญหาหากนักเรี ยนมี ความรู้พื ้นฐานมากพอและเพลิดเพลินกับหนังสือเล่มนัน้ แต่จะเป็ นปั ญหาก็ต่อเมื่อหนังสือเล่ม
นันน่
้ าเบื่อและไม่จูงใจให้ อ่าน หากเป็ นเช่นนัน้ ให้ ครูบอกนักเรี ยนให้ หยุดอ่านเล่มนัน้ และให้ กลับมาอ่านหลัง จากความสามารถของ
พวกเขาเพิ่มขึ ้น
จาเป็ นไหมที่จะต้ องบังคับให้ นักเรียนอ่ านหรือให้ พวกเขาอ่ านอย่ างสมัครใจ
ในอุดมคติแล้ วเมื่อนักเรี ยนอ่านโดยสมัครใจจะได้ ผลดีที่สดุ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ วนักเรี ยนจะต่อต้ านเพราะว่าพวกเขามีภาระอื่นมากพอ
อยู่แล้ ว ถึงแม้ พวกเขาจะตระหนักว่าการอ่านเป็ นสิ่งที่ดี หากการอ่านอย่างกว้ างขวางเป็ นเพียงทางเลือก นักเรี ยนหลายคนอาจเลือกที่
จะไม่อ่าน ครูควรจะอธิบายถึงเหตุผลและวิธีการว่าการอ่านลักษณะนี ้จะสามารถช่วยพวกเขาและแนะนาให้ การอ่านอย่างกว้ างขวาง
เป็ นส่วนหนึ่งของวิชา ไม่ใช่กิจกรรมทางเลือก
นักเรียนจะหาเวลาอ่ านได้ อย่ างไร
คนส่วนใหญ่ อาจจะมีเวลาสาหรับอ่านหนังสือในแต่ละวันไม่มาก หากไม่สามารถอ่านในใจในห้ องเรี ยนได้ นักเรี ยนควรหาเวลาที่จะ
อ่านเป็ นประจาทุกวัน เช่น ก่อนเข้ านอน หรื อเวลานัง่ รถไปโรงเรี ยน
เมื่อไหร่ ท่นี ักเรียนจะสามารถอ่ านหนังสือนอกเวลาได้
ก่อนที่นักเรี ยนจะเริ่ มอ่านอย่างกว้ างขวางด้ วยตนเอง พวกเขาจาเป็ นที่จะต้ องคุ้นเคยกับตัวอักษร สามารถที่จะรู้ ความหมายของ
คาศัพท์หลายร้ อยหรื อหลายพันคาที่มกั จะพบบ่อย ๆ ก่อน และอาจต้ องมีความรู้ทางไวยากรณ์ มาบ้ าง ชุดหนังสืออ่านนอกเวลาที่ง่าย
ที่สดุ มีตั ้งแต่ระดับที่ต่ามาก ๆ เพื่อที่การอ่านอย่างกว้ างขวางจะสามารถเริ่ มได้ ตั ้งแต่เริ่มหัดอ่านเลย (ดูหน้ า 16) ในภาษาอังกฤษนัน้
การออกเสียงคาอาจจะไม่สอดคล้ องกับการสะกด ดังนันการเรี
้
ยนเกี่ยวกับการผสมเสียงจะเป็ นประโยชน์มาก หรื อสาหรับนักเรี ยนบาง
คนอาจจะเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นมากทีเดียว
นักเรียนสามารถใช้ ดิกชันนารีได้ ในขณะอ่ านหรือไม่
เวลาที่อ่านเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วและความเร็วในการอ่าน นักเรี ยนควรอ่านหนังสือที่ง่าย ๆ และสนุก หากพวกเขาจาเป็ นต้ องเปิ ด
หาความหมายของคาศัพท์บ่อยเกินไป นัน่ หมายความว่าหนังสือเล่มนันยากเกิ
้
นไปสาหรับพวกเขา และพวกเขาควรจะอ่านหนังสือเล่ม
ที่ง่ายกว่านัน้
ควรให้ นักเรียนอ่ านออกเสียงหรือไม่
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ครูควรอ่านออกเสียงให้ นกั เรี ยนฟั งเป็ นบางครัง้ เพราะจะช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบการออกเสียงกับการสะกดคาและรู้วิธีการ
ออกเสียงในระดับประโยค ครูผ้ ูสอนที่ไม่ประสงค์จะอ่านออกเสียงเอง อาจจะใช้ คลิปเสียงอ่านของหนังสือทดแทนได้ ความเร็ วในการ
อ่านนันมั
้ กจะมีความเร็วกว่า ความเร็ วในการฟั งหรื อการพูด แม้ ว่าการอ่านและฟั งไปพร้ อมกันนัน้ มีประโยชน์ เราควรใช้ วิธีนี ้แต่เพียง
เล็กน้ อยในการสอนการอ่านอย่างกว้ างขวาง อย่างไรก็ตาม นักเรี ยนหลายคนไม่ชอบการอ่านออกเสียงในชันเรี
้ ยนเพราะรู้สกึ วิตกกังวล
เกี่ยวกับการออกเสียงและกลัวถูกล้ อเลียน นอกจากนี ้ การอ่านออกเสียงและการคิดในเวลาเดียวกันจะเป็ นสิ่งที่ทาได้ ยาก และอาจทา
ให้ การอ่านของพวกเขาช้ าลงและไม่ล่มุ ลึก ซึง่ การฝึ กอ่านให้ มากขึ ้นจะช่วยให้ แก้ ปัญหาเหล่านี ้ได้
ควรอนุญาตให้ นักเรียนแปลหนังสือที่อ่านเป็ นภาษาแรกหรื อไม่
หัวใจสาคัญของการอ่านอย่างกว้ างขวางคือการเลือกสื่อการอ่านที่นกั เรี ยนสามารถอ่านได้ อย่างรวดเร็ วและมีความเข้ าใจในระดับสูง
ซึง่ จะช่วยให้ นกั เรี ยนประมวลภาษาได้ อย่างรวดเร็ วและเป็ นไปโดยอัตโนมัติ เป็ นภาษาอังกฤษ การให้ นกั เรี ยนแปลสิ่งที่อ่านจะเป็ นการ
บังคับให้ นกั เรี ยนกลับไปใช้ ภาษาที่หนึ่งของตน ซึ่งเป็ นการกระทาที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการประมวลภาษาแบบอัตโนมัติ ใน
การอ่านเพื่อการเรี ยนซึ่งต้ องอ่านข้ อความที่มีความยากนัน้ นักเรี ยนอาจจาเป็ นที่จะต้ องแปลภาษาในบางครัง้ เพื่อช่วยให้ เกิดความ
เข้ าใจ
จาเป็ นหรือไม่ ท่จี ะต้ องอ่ านหนังสืออ่ านนอกเวลาเท่ านัน้ ในการสร้ างความชานาญในการอ่ าน
ไม่จาเป็ น นักเรี ยนสามารถอ่านอะไรก็ใด้ ที่อ่านได้ อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว อย่างไรก็ตามมีงานวิจยั เมื่อไม่นานมานี ้แสดงให้ เห็นว่า
ระดับความคล่องแคล่วในการอ่านที่สงู นันมาจากการอ่
้
านหนังสือนอกเวลามากกว่าจากการอ่านหนังสือนอกเวลาและหนังสือที่เขียน
ด้ วยภาษาต้ น ฉบับ การสอนอ่านเร็ วมัก จะประสบความสาเร็ จ และมี ประโยชน์ อ ย่างมากในการสอนควบคู่ไปกับ การอ่ านอย่า ง
กว้ างขวาง
ถ้ าหนังสือหายต้ องทาอย่ างไร
ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติที่หนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเล่มที่เป็ นที่นิยมและน่าสนใจมักจะหายไป ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่จะต้ องมีเล่มนี ้หลาย ๆ
เล่ม แต่การที่หนังสือหายไปนันก็
้ ไม่ได้ หมายความว่ามีนกั เรี ยนคนใดคนหนึ่งขโมยไป มันอาจจะหายเพราะพวกเขาทาหายหรื อพวกเขา
ลืมนามาคืนหรื อรู้สกึ ขายหน้ าที่จะยอมรับออกมา วิธีการคือให้ ท่านติดป้ายประกาศรอบโรงเรี ยนแนะนาว่าสามารถนาหนังสือมาคืนใน
กล่องคืนหนังสือด้ านนอกหน้ าห้ องพักครูเวลาใดก็ได้

ผู้ปกครองควรมีส่วนร่ วมในการอ่ านหรือไม่
การขอให้ นกั เรี ยนนาหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านเป็ นวิธีการที่ชาญฉลาดที่จะแสดงให้ ผ้ ปู กครองเห็นว่าโรงเรี ยนใส่ใจเกี่ยวกับการเรี ยนรู้
ของบุตรหลานของพวกเขา สาหรับนักเรี ยนที่อายุยงั น้ อย จะเป็ นการดีหากให้ พวกเขาอ่านหนังสือกับผู้ปกครองหรื ออ่ านให้ ผ้ ปู กครอง
ฟั ง โดยการจัด สรรเวลาพิ เศษในแต่ ละวัน หรื อ แต่ ละสัป ดาห์ กับ ผู้ ป กครองหรื อ พี่ น้ อ งที่ มี อ ายุม ากกว่ า (เช่ น ก่ อ นเข้ านอน หลัง
รับประทานอาหารเย็น เป็ นต้ น) จะช่วยสร้ างเสริ มนิสัยในการอ่าน บางโรงเรี ยนขอให้ ผ้ ูปกครองกรอกแบบฟอร์ มเพื่อตรวจสอบว่า
นักเรี ยนเข้ าใจหนังสือที่อ่าน วิธีนี ้จะช่วยพัฒนาการสื่อสารอันดีระหว่างโรงเรี ยนและครอบครัวอีกด้ วย
จะทาอย่ างไรจึงจะจูงใจให้ นักเรียนอ่ านได้
การรักษาระดับแรงจูงใจให้ อยู่ในระดับสูงเป็ นหัวใจสาคัญสาหรับการอ่านที่ประสบความสาเร็จ โดยมีวิธีดงั ต่อไปนี ้
• ให้ นกั เรี ยนแต่ละคนมีค่อู ่าน โดยให้ พวกเขาแบ่งปั นประสบการณ์การอ่านและปั ญหาในการอ่าน
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•
•
•
•

ให้ รางวัลสาหรับผู้ที่อ่านหนังสือเยอะที่สดุ ผู้ที่ทารายงานดีที่สดุ ผู้ที่อ่านได้ เร็วที่สดุ เป็ นต้ น
ขอให้ นกั เรี ยนช่วยเลือกหนังสือเข้ าห้ องสมุดและช่วยจัดการระบบการยืมหนังสือ
ขอความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับวิธีการตกแต่งห้ องสมุดและการจัดโชว์หนังสือ
ขอให้ นกั เรี ยนโหวตหนังสือยอดเยี่ยม 10 เล่มประจาห้ องสมุด

การฟั งอย่ างกว้ างขวางโดยใช้ ไฟล์ เสียงและวิดีโอ
การฟั งอย่างกว้ างขวางเป็ นวิธีที่ใกล้ เคียงกับการอ่านอย่างกว้ างขวาง นักเรี ยนไม่เพียงแต่จะต้ องเสริมสร้ างความคล่องแคล่วชานาญใน
การอ่าน แต่ควรจะมีความชานาญในการฟั งเช่นกัน พวกเขาจาเป็ นที่จะต้ องได้ รับข้ อมูลนาเข้ าผ่านการฟั งอย่างกว้ างขวาง เพื่อสร้ าง
ความสามารถในการจาแนกคาจากการฟั งได้ อย่างอัตโนมัติและเข้ าใจวิธีการที่ภาษาเรี ยงร้ อยเข้ าด้ วยกัน เนื่องจากไม่ใช่นกั เรี ยนทุกคน
ที่ชอบการอ่านหนังสือ ดังนันครู
้ ผ้ สู อนควรจัดให้ มีโอกาสในการฟั งอย่างกว้ างขวางเช่นกัน
หนังสืออ่านนอกเวลาแทบทุกเล่มจะมีไฟล์เสียงแนบมาด้ วย ซึง่ ไฟล์เสียงบางไฟล์สามารถดาวน์โหลดได้ โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายจากเว็บไซต์
ของสานักพิมพ์ หรื อสามารถหาซื ้อได้ หนังสือชุดบางเรื่ องจะมีวิดีโอแนบมาด้ วย สื่อวิดีทศั น์เหล่านี ้มักจะมีคุณภาพสูง ดังนันนั
้ กเรี ยน
สามารถฟั งในขณะที่อ่านเพื่อช่วยให้ พวกเขารู้สึกเพลิดเพลินกับหนังสือมากขึ ้น นอกจากนี ้ สื่อวิดีทศั น์จะช่วยให้ พวกเขาทราบรูปแบบ
เสียง เสียงสูงต่า การออกเสียง และยังเป็ นตัวอย่างที่ดีให้ พวกเขาได้ อ่านออกเสียงตามไปด้ วย
โรงเรี ยนหลายโรงเรี ยนจะบรรจุหนังสือและวิดีทศั น์ที่อยู่ในรูปแบบซีดีไว้ ในแพ็คเดียวกัน (หรื อใส่ซีดีไว้ ในซองด้ านหลังของหนังสือ) ซึ่ง
นักเรี ยนเองสามารถ ก) อ่านอย่างเดียว ข) ฟั งอย่างเดียว หรื อ ค) ทังฟั
้ งทังอ่
้ าน เพื่อความหลากหลายในการรับภาษา พวกเขาสามารถ
อ่านก่อนแล้ วค่อยฟั งหรื อฟั งก่อนแล้ วค่อยอ่าน
ทังครู
้ และนักเรี ยนควรจะระลึกไว้ เสมอว่าความสามารถในการอ่านได้ อย่างคล่องแคล่วของนักเรี ยนนัน้ จะไม่เหมือนกับความสามารถ
ในการฟั งอย่างชานาญ มีงานวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่าความรู้ทางคาศัพท์จากการฟั งและความสามารถในการเข้ าถึงคาศัพท์จากการฟั งจะต่า
กว่าการอ่านประมาณครึ่งหรื อหนึ่งส่วนสามเท่าตัว ดังนัน้ พวกเขาอาจจะต้ องฟั งหนังสือที่อยู่ในระดับต่ากว่าระดับหนังสือที่อ่าน 1-2
ระดับ เพื่อช่วยให้ พวกเขาหาระดับความชานาญในการฟั งของตนเอง ท่านอาจจะเลือกคลิปเสียงท่อนสั ้น ๆ จากหนังสือที่มีความยาก
หลากหลายระดับและเปิ ดให้ นกั เรี ยนฟั งในชันเรี
้ ยน ในขณะที่พวกเขาฟั งตั ้งแต่ระดับที่ง่ายที่สดุ ไปจนยากขึ ้นเรื่ อย ๆ ทีละเรื่ อง ให้ พวก
เขาจดบันทึกว่าระดับไหนที่พวกเขาฟั งแล้ วมีความรู้สกึ ว่าฟั งได้ อย่างสบาย ๆ
ในปั จจุบนั มีเครื่ องเล่นซีดีที่ทนั สมัยรวมถึงเครื่ องเล่นเพลงส่วนบุคคลที่ให้ ผ้ ฟู ั งควบคุมความเร็วได้ และยังมีโปรแกรมออนไลน์ที่ไม่ต้อง
เสียค่าใช้ จ่ายที่ให้ ครูดาวน์โหลดและแก้ ไขไฟล์เสียงเหล่านันได้
้ (การแก้ ไขไฟล์เสียงจะทาได้ หากเจ้ าของลิขสิทธิ์อนุญาต) โดยการชะลอ
ความเร็วของไฟล์บนั ทึกเสียงหรื อการเพิ่มความเร็ว (ซึง่ อาจจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาระดับการฟั ง) โปรแกรมเหล่านี ้สามารถหาได้
โดยง่ายทางอินเตอร์ เน็ต
ข้ อแนะนาบางประการในการใช้ ส่ อื การฟั งจากหนังสืออ่ านนอกเวลาเพื่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด
• ใช้ ไฟล์เสียงเล่นเป็ นเรื่ องอย่างต่อเนื่องโดยทยอยเล่นครัง้ ละสองสามหน้ าในหนึ่งวันหรื อในหนึ่งสัปดาห์
• บทหนังสืออ่านนอกเวลาบางเรื่ องจะเป็ นบทละครที่สามารถนาไปเปิ ดฟั งหรื อให้ นกั เรี ยนนาไปแสดงได้
• หลังจากที่นกั เรี ยนอ่านจบทังเรื
้ ่ องแล้ ว ให้ นกั เรี ยนปิ ดหนังสือและเล่นเทปบันทึกเสียงไปจนจบโดยไม่หยุดเลย วิธีนี ้จะช่วยให้
นักเรี ยนเกิดความชานาญในการฟั ง ได้ เพื่อช่วยให้ การฟั งง่ายขึ ้น พวกเขาสามารถปิ ดข้ อความไว้ และดูเพียงภาพประกอบใน
ขณะทีฟ่ ั ง
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• หากต้ องการใช้ เพื่อฝึ กการออกเสียง ให้ เลือกตอนที่มีบทสนทนาหรื อบทพูด แล้ วเล่นคลิปเสียงและกดหยุดชั่วคราวทีละ
ประโยคในบทสนทนาหรื อบทพูดนัน้ และให้ นกั เรี ยนออกเสียงหรื อพูดตาม เล่นประโยคนันซ
้ ้าอีกครัง้ หนึ่งและให้ นกั เรี ยนพูด
ตามอีกครัง้ กิจกรรมนี ้ควรฝึ กพร้ อมกันทังชั
้ นเรี
้ ยนมากกว่าฝึ กทีละคน
• ถ่ายเอกสารรูปภาพจากหนังสือและขอให้ นกั เรี ยนเรี ยงลาดับรูปภาพตามที่ได้ ฟังเนื ้อเรื่ อง
• ให้ นกั เรี ยนฟั งรวดเดียวเพื่อหาความเข้ าใจโดยรวมและฟั งซ ้าอีกครัง้ หนึ่งเพื่อหาข้ อมูล ในรายละเอียด
• ให้ นกั เรี ยนคนหนึ่งฟั งเรื่ องในขณะที่อีกหนึ่งคนอ่าน และให้ ทงสองคนเปรี
ั้
ยบเทียบความเข้ าใจของตนเอง
• ให้ ครูอ่านออกเสียงบางตอนโดยให้ แกล้ งออกเสียงผิดเพื่อให้ นกั เรี ยนอ่านและฟั งเพื่อหาข้ อผิดพลาดนัน้ ๆ

กิจกรรมแนะนาสาหรับการอ่ านอย่ างกว้ างขวาง
วันแรกในชัน้ เรียน
• ให้ หาประวัติการอ่านของนักเรี ยน เช่น พวกเขาอ่านอะไรมาบ้ าง มีความแตกต่างหรื อเหมือนกันอย่างไรในการอ่านภาษาที่
หนึ่งและภาษาที่สอง
• ให้ นกั เรี ยนนาตัวอย่างสิ่งที่เขาอ่านเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาแรกก็ได้
• อภิปรายความเชื่อเกี่ยวกับการอ่าน เช่น การอ่านแบบไหนดี ที่สดุ อ่านช้า อ่านอย่างระมัดระวัง หรื ออ่านเร็ ว ๆ เราจาเป็ น
จะต้องเข้าใจทุกสิ่ งที ่อ่านหรื อไม่ ควรใช้ดิกชันนารี หรื อไม่ อ่านทีไ่ หนดีที่สดุ ใครควรเป็ นคนตัดสิ นใจว่าเราควรอ่านอะไร เป็ น
ต้ น
การเลือกหนังสือหรือสื่อการอ่ าน
• ให้ ครูผ้ สู อนชี ้แจงถึงองค์ประกอบในหนังสือ คาโปรย บทสรุป ประมวลคาศัพท์ หรื อคาถามตรวจสอบความเข้ าใจ
• ให้ ครูผ้ สู อนนาหนังสือหลายเรื่ องวางบนโต๊ ะ และให้ นกั เรี ยนพิจารณาจากปกว่าหนังสือเล่มไหนดูดีที่สดุ และน่าอ่าน
• จัดกิจกรรมล่าหนังสือ โดยสร้ างคาถามเกี่ยวกับหนังสือเล่มนัน้ แล้ วให้ นกั เรี ยนหาว่าคือหนังสือเล่มไหน เช่น หนังสือเล่มใดมี
เรื ่องห้าเรื ่อง หนังสือเล่มใดเป็ นเรื ่องราวความรัก ระหว่างมาเรี ยและเฟลิ กซ์ หนังสือเล่มใดที เ่ ดวิ ด แอนดรูส์เป็ นผูแ้ ต่ง
• ถ่ายสาเนาภาพประกอบหนังสือหลาย ๆ ภาพ แล้ วให้ นักเรี ยนเดาว่าภาพประกอบเหล่านัน้ มาจากหนังสือเล่มใดและให้
เหตุผล
• เดาเรื่ องราวจากชื่อเรื่ องและปกหนังสือรวมถึงภาพประกอบ ให้ นกั เรี ยนคาดคะเนว่าเรื่ องราวเกิดขึ ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน และตัว
ละครเป็ นใคร
• ดูที่ปกหนังสือและคาโปรย แล้ วให้ นกั เรี ยนตั ้งคาถามเกี่ยวกับเรื่ องทีจ่ ะอ่าน และให้ นกั เรี ยนอ่านเพื่อตอบคาถามที่ตั ้งไว้
• อภิปรายหัวข้ อ ”หนังสือเล่มโปรดของฉัน” เพื่อช่วยในการเลือกหนังสือที่ดี อาจจะติดดาวหรื อสติ๊กเกอร์ ระบุว่า “หนังสือควร
อ่าน” หรื อ “หนังสือยอดนิยมประจาชันเรี
้ ยน” บนหน้ าปกหนังสือยอดนิยม
การให้ นักเรียนมีส่วนร่ วม
• ขอให้ นกั เรี ยนช่วยแบ่งประเภทหนังสือตามประเภทวรรณกรรม และให้ จดประเภทลงบนปกหนังสือด้ านใน
• ให้ นกั เรี ยนมีส่วนในการช่วยเลือกหนังสือเล่มใหม่ ๆ จากแคตตาล็อกของสานักพิมพ์
• ให้ นกั เรี ยนไปดูห้องสมุดประจาท้ องถิ่นและนาข้ อเสนอแนะกลับมา
• ให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ช่วยดูแลห้ องสมุดในการยืมคืนหนังสือและจัดชันหนั
้ งสือ
• ชักชวนให้ นกั เรี ยนบริจาคหนังสือโดยให้ เขียนด้ านหลังปกในว่า บริจาคโดย ชื่อผูบ้ ริ จาค, วันที ่
• ให้ พวกเขาช่วยระดมทุนเข้ าห้ องสมุด โดยการจัดการแข่งขันการอ่าน หรื อให้ เปิ ดรับเงินบริจาค หรื อขายสินค้ าในงานโรงเรี ยน
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• ให้ นักเรี ยนประเมินระดับว่าหนังสือที่พวกเขาอ่านนัน้ สูงหรื อต่ากว่าความยากง่ายของหนังสือในระดับเดียวกัน ครูควรจะ
มอบหมายให้ นกั เรี ยนอ่านหนังสือเล่มที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม
• ให้ นกั เรี ยนช่วยสร้ างบล็อกหรื อเว็บเพจของชันเรี
้ ยนหรื อของโรงเรี ยนโดยจัดให้ มี การวิจารณ์และแนะนาหนังสือ
• จัดทาบัตรวิจารณ์ ไว้ อยู่ในปกหนังสือทุกเล่มเพื่อให้ นกั เรี ยนช่วยให้ คะแนนหนังสือ อาจจะให้ คะแนนเป็ นดาวหรื อหน้ าเช่น
•
•
•
•

ให้ นกั เรี ยนช่วยเลือกหนังสือยอดเยี่ยม 10 เล่มประจาภาคเรี ยน
ให้ นกั เรี ยนช่วยครูสร้ างมุมสาหรับอ่านหนังสือในโรงเรี ยน
ให้ นกั เรี ยนช่วยจัดแสดงหนังสือตามประเภทของหนังสือ เช่น จัดแสดงหนังสือลึกลับลี ้ลับหรื อนิยายโรแมนติก
จัดการแข่งขันอ่านหนังสือเช่นในงานเทศกาลของโรงเรี ยน ให้ นกั เรี ยนแข่งขันการอ่านว่าใครจะอ่านได้ เยอะที่สดุ ในระยะเวลา
ที่กาหนด เช่น 8 ชัว่ โมง หนังสือที่มีความยาวหรื อความยากง่ายแตกต่างกันอาจจะถู กกาหนดค่าต่างกันเช่น สามกิโลเมตร
หรื อห้ ากิ โลเมตร และเพื่ อ ให้ จบมาราธอน 42 กิ โลเมตร พวกเขาจะต้ องอ่านจนครบ ซึ่งอาจจะใช้ วิธี นีใ้ นการขอรั บ เงิน
สนับสนุนสาหรับการอ่านจากคนทั่วไป เช่น 1 ดอลล่าร์ ต่อหนึ่งเล่ม หรื อต่อ 1000 คา เพื่อนาเงินเหล่านัน้ มาใช้ ในการซือ้
หนังสือ
• จัดตั ้งชมรมหนังสือหรื อมุมการอ่านในโรงเรี ยนของท่าน
การสร้ างความเชี่ยวชาญในการอ่ าน
• ให้ อ่านย่อหน้ าเดิม แต่ให้ เร็วขึ ้น 10 เปอร์ เซ็นต์
• อ่านจับเวลา เช่น พยายามอ่านโดยกาหนดจานวนคาในระยะเวลา 3 นาที เป็ นต้ น
• ให้ จบั คู่กนั อ่านตอนใดตอนหนึ่งของหนังสือ (เพื่อช่วยกันตรวจสอบความเข้ าใจของกันและกัน)
• ให้ นกั เรี ยนบันทึกความรู้สกึ ขณะอ่านที่มีต่อหนังสือเล่มนัน้ และให้ อ่านหนังสือเล่มเดิมเพื่อดูว่าความรู้สกึ เปลี่ยนไปหรื อไม่
เมื่อให้ ทงั ้ ชัน้ เรียนอ่ านหนังสือเล่ มเดียวกัน
• หากมีภาพยนตร์ ที่สร้ างจากหนังสือหรื อเป็ นเล่มที่ทุกคนรู้จกั กันดีอยู่แล้ ว ให้ เปิ ดตัวอย่างภาพยนตร์ เรื่ องนันก่
้ อนให้ นกั เรี ยน
อ่าน
• สาหรับเรื่ องที่เป็ นที่ร้ ูจักอยู่แล้ ว ให้ ถามนักเรี ยนว่าพวกเขาว่าทราบอะไรบ้ างเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี ้ นักเขียน หรื อโครงเรื่ อง
เช่น Romeo and Juliet, Jane Eyre, Shakespeare, The Jungle Book, Charles Dickens
• ให้ นกั เรี ยนอ่านหนังสือเล่มเดียวกันโดยมีแบบฝึ กหัดหรื อภาระงานที่แตกต่างกัน เช่น ให้ หนึ่งคนหาคาศัพท์และวลี ส่วนอีกคน
ให้ ท าโน้ ต สรุ ปตัวละคร อีก คนให้ บัน ทึก โครงเรื่ อ ง และอีก คนให้ หาประเด็น ทางวัฒ นธรรม และให้ พ วกเขาน าข้ อมูลมา
เปรี ยบเทียบกัน
• กิจกรรม 10 คาถาม ให้ นักเรี ยนคนหนึ่งนึกถึงตัวละครหรื อสถานที่ ในเรื่ อง แล้ วให้ นักเรี ยนคนอื่นทายคาตอบโดยการตอบ
yes หรื อ no เช่น คุณแก่หรื อไม่ คุณมีพี่สาวหรื อน้ องสาวหรื อไม่ และให้ โอกาสในการทายเพียง 10 ครัง้
• หลังจากอ่านได้ หนึ่งบทแล้ ว ให้ ครูสร้ างคาถามถูกผิด (true or false) โดยทีมทีต่ อบถูกมากที่สดุ คือผู้ชนะ
• ให้ พวกเขาแสดงบทบาทสมมติจากตอนใดตอนหนึ่งของหนังสือ โดยใช้ ตวั ละครและอารมณ์ตามหนังสือ ให้ ใช้ คาพูดของพวก
เขาเองหรื อจะใช้ บทพูดตามหนังสือก็ได้ และให้ พวกเขาแสดงหน้ าชันเรี
้ ยน
• ให้ นักเรี ยนถ่ายทอดฉากที่เกี่ ยวกับอารมณ์ ของตัวละครในหนังสือ (สาหรั บฉากที่ตลกหรื อ เต็มไปด้ วยอารมณ์ นักเรี ยน
สามารถถ่ายทอดมาในรูปแบบที่ต่างออกไป เช่น ฉากโรแมนติกแต่ให้ ถ่ายทอดออกมาอย่างตื่นเต้ น ฉากเศร้ าแต่ให้ ถ่ายทอด
ออกมาอย่างมีความสุข)
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• ให้ นกั เรี ยนหยุดอ่านเมื่อถึงจังหวะที่สาคัญ และให้ นกั เรี ยนใช้ จินตนาการคิดว่าตัวละครจะได้ ยินเสียงอะไร พวกเขาอาจจะ
มองเห็นหรื อได้ กลิ่นอะไร
• ให้ พวกเขาอภิปรายถึงสิ่งตอบแทน บทลงโทษ รถยนต์ อาหาร เสื ้อผ้ า บ้ านที่อยู่อาศัย หรื ออื่น ๆ สาหรับตัวละคร
• ให้ ครูเล่นซีดีหรื ออ่านตอนสั ้น ๆ ของบทใดบทหนึ่งและหยุด ให้ นกั เรี ยนเดาว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ ้น
• เลือกบางประโยคที่สาคัญจากเรื่ องเพื่อถามว่าใครพูดและทาไมถึงพูดเช่นนัน้
• ให้ อภิปรายชื่อเรื่ อง รูปเล่ม และแบบปก ว่าเข้ ากับเนื ้อเรื่ องหรื อไม่หลังจากที่นกั เรี ยนอ่านหนังสือจบ
• เขียนสรุปตามลาดับเหตุการณ์ ของเรื่ องเป็ นประโยคละหนึ่งบรรทัด ตัดออกเป็ นตอนละบรรทัด และให้ นกั เรี ยนเรี ยงลาดับ
เหตุการณ์ให้ ถกู ต้ อง
• สาหรับคนที่อ่านเรื่ องสารคดี ให้ ค้นหาสถานที่ (บุคคล ประเทศ บริษัท ฯลฯ) ที่ถกู กล่าวถึงในหนังสือ
• หลังจากอ่านหนังสือจบแล้ ว ให้ พวกเขาดูภาพยนตร์ (หากมีการสร้ างเป็ นภาพยนตร์ จากหนังสือเล่มนัน)
้ และให้ อภิปรายถึง
ความแตกต่าง
• ถ่ายเอกสารรูปประกอบหรื อชื่อเรื่ องแต่ละบทจากหนังสือ แล้ วให้ นกั เรี ยนเรี ยงลาดับให้ ถูกต้ องหรื อให้ เล่าเรื่ องให้ ฟังอีกครัง้
• ให้ รายการคาคุณศัพท์ที่อธิบายถึงตัวละครจากหนังสือ (เช่น กล้ าหาญ หัวแข็ง) และให้ ลองเดาว่าเป็ นใคร
• ให้ คาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ ้นในตอนท้ ายของหนังสือ หรื อให้ เขียนเรื่ องย่อของภาคต่อไป
• ให้ นกั เรี ยนแสดงเป็ นตัวละครและสัมภาษณ์ตวั ละครนัน้ ๆ ซึง่ กิจกรรมนี ้แนะนาให้ ใช้ เมื่ออ่านเรื่ องอาชญากรรม
• ให้ สร้ างแผนผังลาดับเหตุการณ์ ซึง่ กิจกรรมนี ้จะเหมาะกับเรื่ องที่มีการเล่าเรื่ องแบบย้ อนหลัง
• ให้ ถ่ายทอดข้ อมูลโดยให้ เปลี่ยนจากตัวอักษรเป็ นแผนที่ แผนผัง หรื อตาราง (เหมาะกับเรื่ องสารคดี)
• ให้ เขียนเรื่ องขึ ้นมาใหม่หรื อให้ เล่าเรื่ องบางส่วน (หรื อทังหมด)
้
จากมุมมองของตัวละครที่แตกต่างกัน
• ให้ วิเคราะห์ เหตุการณ์ สาคัญ แต่ล ะเหตุการณ์ และให้ พวกเขาตัด สินใจว่าพวกเขาจะกระทาเช่น เดีย วกัน กับตัวละครใน
สถานการณ์นนหรื
ั ้ อไม่
• ให้ สร้ างประวัติของตัวละคร เช่นอุปนิสยั งานอดิเรก สิ่งทีเ่ ขาทาน อาชีพ เสื ้อผ้ าการแต่งกาย ฯลฯ
• เล่นเก้ าอี ้ดนตรี ให้ นกั เรี ยนนัง่ เป็ นวงกลมมองเห็นหน้ ากัน ให้ คนหนึ่งยืนตรงกลางและถามคาถาม เช่น ถ้าท่านรู้จกั ตัวละคร
ให้เปลี่ยนเก้าอี ้ ถ้าท่านรู้จกั ชื่อของตัวละครในเรื ่องเปลี่ยนเก้าอี ้ นักเรี ยนก็จะแข่งกันไปนัง่ เก้ าอี ้ตัวที่ว่าง ซึง่ หนึ่งคนที่เหลือทีไ่ ม่
มีเก้ าอี ้นัง่ ก็จะต้ องเป็ นคนตั ้งคาถามต่อไป เช่น ถ้าคุณอ่านหนังสือเรื ่อง XYZ ให้เปลี่ยนเก้าอี ้
• ให้ พวกเขาเล่าเรื่ องราวเป็ นห่วงโซ่ร้อยเรี ยงกัน โดยให้ นกั เรี ยนคนที่หนึ่งพูดสถานการณ์ แรกในเรื่ องในหนึ่งประโยค คนที่สอง
และคนถัดไปก็เล่าต่อไปเรื่ อย ๆ
การแบ่ งปั น
• ในรอบแรกให้ นกั เรี ยนเล่าเรื่ องภายใน 4 นาที ในรอบที่สอง ให้ นักเรี ยนเล่าเรื่ องให้ เพื่อนอีกคนฟั งภายใน 3 นาที และรอบที่
สามให้ เล่าให้ เพื่อนคนถัดไปฟั งภายใน 2 นาที
• แต่งห้ องสมุดให้ น่าสนใจโดยติดโปสเตอร์ จัดแสดงหนังสือ และติดคาวิจารณ์หนังสือบนผนัง
• ให้ นกั เรี ยนเข้ าไปดูหนังสือทุกเล่มในห้ องสมุด และให้ เขียนรายการหนังสือที่จะอ่านในหนึ่งภาคการศึกษาและแบ่งปั นรายการ
กับเพื่อน
• ทาแผนผังบนผนังแสดงจานวนหน้ าที่นกั เรี ยนได้ อ่านไป
• ให้ พวกเขาทาบันทึกการอ่านตลอดสัปดาห์/ภาคเรี ยน โดยบันทึกทุกอย่างที่อ่าน เช่น หนังสือเรี ยน หนังสืออ่านนอกเวลา ป้าย
บอกทาง ป้ายประกาศ โปสเตอร์ โฆษณา แล้ วให้ พวกเขาอภิปรายกับเพื่อน
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•
•
•
•

ให้ นกั เรี ยนเล่าว่าเรื่ องที่อ่านเกี่ยวข้ องกับชีวิตของตนอย่างไร (หรื อไม่เกี่ยวอย่างไร)
ให้ นกั เรี ยนเล่าเรื่ องที่อ่านเป็ นคาพูดของตัวเอง และให้ ผ้ ฟู ั งตั ้งคาถามคนละ 2 ข้ อขณะที่ฟัง
ให้ นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบหนังสือเรื่ องเดียวกัน (เช่น Jane Eyre) แต่พิมพ์โดยคนละสานักพิมพ์ว่าเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
ให้ นกั เรี ยนสร้ างแบบสอบถามจากเรื่ องที่อ่านตอนท้ ายวิชา

การเขียน
• เขียนตอนจบที่แตกต่างออกไปจากต้ นฉบับ หรื อเขียนดัดแปลงบางตอนในหนังสือให้ เป็ นบทภาพยนตร์
• ให้ เล่าเรื่ องเหมือนเป็ นบันทึกประจาวันของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง
• แต่งกลอนสั ้น ๆ เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน หรื อเขียนกลอนจากตัวละครตัวหนึ่งไปให้ อีกตัวหนึ่ง (กิจกรรมนี ้อาจจะเหมาะกับนิยาย
รักโรแมนติก)
• เขียนแผนที่จากสถานที่ในเรื่ องและให้ ทาเส้ นทางโดยอธิบายว่าเกิดอะไรขึ ้นที่ใด
• เปรี ยบเทียบตัวละครในหนังสือกับตัวเองว่าเหมือนใครหรื อแตกต่างกับใคร
• ทาบททดสอบย่อย ๆ ในชันเรี
้ ยนว่า “ใครพูดอะไร” หรื อเกี่ยวกับประเด็นอื่น ๆ ของเรื่ องก็ได้
• เขียนเกี่ยวกับหนึ่งวันในจินตนาการกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง
• เขียนจดหมายหรื ออีเมลถึงตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง
• เขียนบทวิจารณ์ตวั ละครอธิบายถึงจุดแข็ง จุดอ่อน นิสยั และพื ้นฐานของตัวละครนัน้
• วาดรูปภาพฉากใดฉากหนึ่งและเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับฉากนัน้ ไม่ควรให้ นกั เรี ยนลอกแบบรูปภาพจากหนังสือ
• เขียนบทสรุปของเรื่ อง โดยเขียนหนึ่งเหตุการณ์ ในหนึ่งบรรทัด ตัดแต่ละบรรทัดออก อ่านให้ นักเรี ยนฟั งทีละบรรทัด และให้
นักเรี ยนเรี ยงลาดับให้ ถกู ต้ อง
• เขียนถึงสานักพิมพ์หรื อผู้แต่งถึงความเห็นทีม่ ีเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี ้
Extensive Reading Resources
Books and articles:
Day, R. and J. Bamford, 1998, Extensive Reading in the Second Language Classroom, Cambridge University
Press.
Day, R. and J. Bamford, 2004, Extensive Reading Activities for Teaching Language, Cambridge University Press.
Day, R. (et. al.), 2011, Bringing Extensive Reading into the Classroom, Oxford University Press.
Day, R. and J. Bamford, 2002, Top Ten Principles for Teaching Extensive Reading, Reading in a Foreign
Language, 14:2. http://nflrc.hawaii.edu/rfl/october2002/day/day.html
Nation P. and R. Waring. Teaching Extensive Reading in Another Language. Routledge.
Waring, R. The inescapable Case for Extensive Reading.
http://www.robwaring.org/papers/waring_Nova_2011.pdf
Websites:
The Extensive Reading Foundation:

https://www.erfoundation.org

ER-Central.com:

https://www.er-central.com

MReader:

https://www.mreader.org
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The Japan ER Association:

https://jera-tadoku.jp/

The Extensive Reading Bibliography:

https://www.erfoundation.org/bib/

Reading in a Foreign Language Journal:

https://nflrc.hawaii.edu/rfl/
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การจัดระดับหนังสืออ่ านนอกเวลาโดยมูลนิธกิ ารอ่ านอย่ างกว้ างขวาง
ระดับแรกเริ่ม
ระดับ
ตัวอักษร

ระดับ
พื ้นฐาน

ระดับ
กลาง

1-50

51100

101200

Cambridge University Press
Cambridge English Readers
Discovery Readers
Cambridge Storybooks
Cengage Learning
Foundations Reading Library
Footprint Reading Library
Page Turners Reading Library
Macmillan
English Explorers
Macmillan Children’s Readers
Macmillan Readers

Oxford University Press
Oxford Bookworms
Oxford Dominoes
Oxford Read and Discover

ระดับพื ้นฐาน
ระดับสูง

201-300
เริ่มต้ นขันแรก
้

1, 2
1

ระดับ
กลาง

ระดับสูง

301400

401-600

601-800

3

3, 4

5, 6

7

1

2

3

4

3
2

4
3

5

6

2

1, 2

ระดับ
พื ้นฐาน

1
1
4

เริ่มต้ นขันแรก
้

1

พื ้นฐาน 1

ระดับกลางตอนปลาย

ระดับ
กลาง

ระดับสูง

ระดับ
พื ้นฐาน

ระดับ
กลาง

ระดับสูง

ระดับ
พื ้นฐาน

ระดับ
กลาง

ระดับสูง

8011000

10011250

12511500

15011800

18012100

21012400

24013000

30013600

36014500+

5

6

2
2

3
3

4

1
5

2
6

7

3
8

1
1

พื ้นฐาน 2

พื ้นฐาน 3

พื ้นฐาน

2
2

4
5

4
9

5
10

6
11

7, 8
12

5, 6

เริ่มต้ นขันถั
้ ดมา

เริ่มต้ นขันแรก
้
เริ่มต้ นขันแรก
้

ระดับสูง

ระดับ
พื ้นฐาน

4

เริ่มต้ นขันแรก
้

เริ่มต้ นขัน้
ถัดมา

ระดับกลาง

3
3

กลาง
ตอนต้ น

กลาง

4

5

กลางตอน
ปลาย

6

1, 2
Penguin
Penguin Readers
Penguin Active Reading
Penguin Young Readers

เริ่มต้ นแบบง่าย ๆ 1

2
2

เริ่มต้ นแบบง่าย ๆ 1

1

2

3

3
3

4
4

4

ตารางรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสืออ่านนอกเวลาของสานักพิมพ์อื่น ๆ สามารถดูได้ ในเว็บไซต์มลู นิธิฯ (www.erfoundation.org)
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