
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

• อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องทีอ่่าน 

และบทร้อยกรอง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑ 
                   การอ่าน    ตอนที่ ๑ 

 ครูนันทกา ดลปัดชา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



      
    เป็นลักษณะงานเขียนท่ีมีเนื้อหามุ่งเสนอเรื่องท่ีแต่ง
ขึ้นจากจินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินเป็นหลัก 

• นิทาน  
• เรื่องสั้น  
• นวนิยาย  
• นิยายอิงพงศาวดาร 
• นิทานชาดก 

บันเทิงคด ี
      
     เป็นลักษณะงานเขียนท่ีมีเนื้อหามุ่งเสนอ ข้อเท็จจริงท่ี
เป็นความรู้ ข้อคิดเป็นหลัก  

• ความเรียง  
• บทความ 
• สารคดี  
• รายงาน  
• พงศาวดาร  

สารคด ี

• กฎหมาย  
• จดหมายเหตุ 
• พระราชหัตถเลขา 
• จารึก 
• คัมภีรศ์าสนา 

การอ่านบทร้อยแก้ว 

 บทประพันธ์ที่เรียบเรียงด้วยภาษาที่ใช้เขียนหรือพูดกันทั่วไป ภาษาที่ใช้ส าหรับร้อยแก้วไม่มีการบังคับ
สัมผัส หรือก าหนดจ านวนค าแต่อย่างใด เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นส าคัญ 



• ศึกษาเรื่องที่จะอ่านให้เข้าใจ 
• อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีในภาษา 
• ต้องมสีมาธิและมั่นใจ 
• อ่านออกเสียงใหเ้ป็นเสียงพูด ไม่ดัดเสียงหรือใช้เสียงแหลมเกินไป  
• อ่านออกเสียงให้ดังพอประมาณ ไม่ตะโกนหรือแผ่วเกินไป 
• ก าหนดความเร็วให้เหมาะสมกับผู้ฟังและเรื่องที่อา่น 
• อ่านให้ถูกจังหวะวรรคตอน 
• อ่านเน้นค าที่ส าคัญและค าที่ต้องการ เพื่อให้เกิดจินตภาพที่ต้องการ 
• เมื่ออ่านข้อความที่มเีครื่องหมายวรรคตอนก ากับ ควรอ่านให้ถูกต้อง                                 

ตามหลักภาษาส่วนค าที่ใช้อักษรย่อต้องอ่านให้เต็มค า  
• เมื่ออ่านจบย่อหน้าหนึ่งควรผ่อนลมหายใจและเมื่อขึน้ยอ่หน้าใหม่                                    

ควรเน้นเสียงทอดเสยีงให้ช้าลงกว่าปกติเล็กน้อย 

หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 



 เป็นการท าความเข้าใจสัญลักษณ์ที่มีผู้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
รูปภาพ และเครื่องหมายต่างๆ แล้วผู้อ่านจะต้องท าความเข้าใจ 

โดยแปลสัญลักษณ์ที่บันทึกไว้นั้นให้ตรงตามความต้องการของผู้บันทึก 

การอ่านในใจ 

 การอ่านในใจจึงใช้เพียงสายตากวาดไปตาม 
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างๆ  

แล้วใช้ความคิด แปลความ ตีความ รับสารต่างๆ ที่อ่านนั้น 



การอ่านบทร้อยกรอง 

 คนไทยเป็นผู้มีอารมณ์สนุทรีย์ จึงได้คิดประดิษฐ์ลีลาท่วงน านองการอ่านบทร้อยกรอง 
ให้หลากหลาย เช่น การขับ การร้อง การกล่อม การเห่ การแหล่ การพากย์ การอ่านแบบท านองเสนาะ 

• ภาษาไทยเป็นภาษาดนตรีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
คือ มีเสียงวรรณยุกต์ ๕ ระดับเสียง 

• เมื่อน าถ้อยค ามาเรียงร้อยเข้าด้วยกันแล้ว 
จะก่อให้เกิดบทร้อยกรองหลายลักษณะ 
เช่น  

• กาพย์ 
• กลอน 
• โคลง 
• ร่าย 
• ฉันท ์



ลักษณะของบทร้อยกรองประเภทต่างๆ 

โคลง ฉันท ์

กาพย ์ กลอน 

ร่าย เป็นค าประพันธด์ั้งเดิมของไทย  
ได้รับอิทธิพลมาจากล้านนา  
มีฉันท์ลักษณท่ี์ไม่ซับซ้อน 

• กาพย์ยานี ๑๑ 

เป็นค าประพันธ์  
ท่ีมีการบังคับเสียงหนักเสียงเบา  

(ครุ ลห)ุ 

เป็นค าประพันธ์ประเภทหนึ่งของไทย  
ท่ีนิยมแต่งมี ๓ ประเภท 

เป็นค าประพันธ์ท่ีนิยมแพร่หลาย   
มากท่ีสุด  กลอน ๑ บท มี ๔ วรรค  

• กาพย์ฉบัง ๑๖ 
• กาพยส์ุรางคนางค์ ๒๘ 

• วรรคสดับ 
• วรรครับ 
• วรรครอง 
• วรรคส่ง 

เป็นค าประพันธ์ท่ีเก่าแก่ที่สุด  
ใน ๑ บท จะกี่วรรคก็ได้  

ร่ายสุภาพจะมีวรรคละ ๕ ค า 
ส่วนร่ายยาวจะไม่จ ากัดจ านวนค า 



การอ่านบทร้อยกรอง 

อ่านได้   ๒  ลักษณะ 

อ่านออกเสียงธรรมดา : 

อ่านออกเสียงเช่นเดียวกับการอ่านร้อยแก้ว 

• เป็นการอ่านออกเสียงพูดธรรมดาแต่ต้องเว้นจังหวะ
วรรคตอนให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับของค า
ประพันธแ์ต่ละชนิด 
 

• มีการเน้นค ารับสัมผัสเพื่อเพิ่มความไพเราะ ใส่
อารมณ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีอ่านได ้

อ่านท านองเสนาะ : 

อ่านเป็นท านอง เพื่อความไพเราะ 

• เป็นการอ่านท่ีมีส าเนียงสูง ต่ า หนัก เบา ยาว สั้น 
ทอดเสียง เอื้อนเสียง เน้นจังหวะ เน้นสัมผัสใน
ชัดเจนไพเราะ และท าให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม 
 

• ต้องมีส าเนียง น้ าเสียงท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
เนื้อความ ท่ีอ่าน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีต้องฝึกฝนโดยเฉพาะ  



คุณสมบัติของผู้อ่าน 

มีทักษะและสมาธ ิ
ในการอ่าน ไม่อ่านผิด  

อ่านตกหล่น หรือต่อเติม 

ฝึกฝนการอ่าน 
อย่างสม่ าเสมอ 

มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
กล้าแสดงออก 

มีความรักและสนใจ 
การอ่านอย่างแท้จริง 

มีความช่างสังเกต  
รอบคอบ  

และมีปฏิภาณไหวพริบดี 

มีความรูเ้รื่องฉันท์ลักษณ ์
เพื่อให้สามารถอ่าน 

ไดอ้ย่างถูกต้อง 

มีน้ าเสียงแจ่มใส  
อวัยวะในการออกเสียง 

ไม่ผิดปกติ 
มีสุขภาพดี 



หลักเกณฑ์ในการอ่าน 

ฝึกอ่านทอดเสียงโดยอ่านผ่อนเสียง 
และผ่อนจังหวะให้ช้าลง  
เป็นขั้นตอนท่ีต่อเนื่องจากการอ่านค าแต่ละค าให้ชัดเจน 

อ่านแบบใส่ท านองเสนาะ ควรฝึกแบ่งช่วงเสียง
ของค าในแต่ละวรรคให้ถูกต้อง  

โดยค านึงถึงความหมายเป็นส าคัญ 

ศึกษาค าประพันธ์ประเภทต่างๆ  
ให้เข้าใจถ่องแท้  
จดจ ารูปแบบและข้อบังคับให้แม่นย า 

อ่านบทร้อยกรอง 
เป็นส าเนียงการอ่านร้อยแก้วธรรมดา 

ให้ได้จังหวะหรือช่วงเสียงตามรูปแบบร้อยกรองชนิดนั้นๆ 



เพิ่มศิลปะในการอ่านที่จะท าให้การอ่านท านองเสนาะเกิดความไพเราะยิ่งขึน้ โดยมีวิธีการ ดังน้ี 

 
การลงเสียง 
ในแต่ละค า 
ใหห้นักเป็น
พิเศษ มักใช ้

ในตอนบรรยาย 
ความโกรธ 

ความเข้มแข็ง 
หรือ 

ตอนที่ต้องการ
ความศักดิ์สิทธิ์ 

 

การกระแทกเสียง 

 
การแทรก 

เสียงเอื้อนหรือ
ส าเนียงครวญ 

ร าพัน  
ใช้ไนกรณี 
ท่ีต้องการ

ขอร้อง วิงวอน 
หรือส าหรับ 
อารมณ์โศก 

การครวญเสียง 

 
การท าเสียง 
ให้สะดุด 
สะเทือน  
เพื่อความ
ไพเราะซึ่ง

เหมาะสมกับ
บทร้อยกรอง 

บางตอน 
 

การครั่นเสียง 

 
การเปลี่ยน

เสียง  
หรือหักเสียง
หลบจากสูง 

ลงไปต่ า หรือ 
จากเสียงต่ าขึ้น

ไปสูง 
 
 

การหลบเสียง 

 
การลากเสียง
ช้าๆ เพื่อให้ 

เข้าจังหวะและ
ไว้หางเสียง 
เพื่อความ
ไพเราะ 

 
 

การเอื้อนเสียง 

 
การอ่าน 

โดยผ่อนเสียง 
ผ่อนจังหวะ 

ให้ช้าลง 
 

การทอดเสียง  

หลักเกณฑ์ในการอ่าน 

ฝึกใส่อารมณ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อความที่อ่าน ท าได้โดยการออกเสียง 
โดยเปลี่ยนแปลงเสียงไปตามอารมณ์ความรู้สึกของบทร้อยกรองแต่ละวรรคแต่ละตอน 



เครื่องหมาย ความหมาย 

/ การหยุดเว้นช่วงจังหวะสั้นๆ 

// การหยุดเว้นช่วงจังหวะที่ยาวกว่าเครื่องหมาย / 

การอ่านท านองเสนาะจะไพเราะหรือไม ่ขึ้นอยู่กับน้ าเสยีงและ
ความสามารถของผู้อ่าน โดยมีเครื่องหมายวรรคตอนในการอ่าน ดังน้ี 

วิธีการอ่าน 



ข้อควรค านึงในการอ่านกลอน 

 

เพื่อให้สัมผัสกับ  

ข้าอุตส่าหม์าเคารพอภิวันท์ อบ-พิ-วัน เคารพ 

คิดถึงบาทบพิตรอดิศร อะ-ดิด-สอน บพิตร 

บุญบันดาลดลจิตพระธิดา  ทิด - ดา จิต 

• อ่านออกเสียงค าให้ถูกต้องตามอักขรวิธ ี

• อ่านให้ถูกท านองของกลอนประเภทนั้นๆ 

• อ่านค าใหเ้อื้อสัมผัสในเพื่อเพิ่มความไพเราะ  



ข้อควรค านึงในการอ่านกลอน 

• ใส่อารมณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อความ 

(ต่อ) 

• อ่านให้ถูกช่วงเสียงหรือจังหวะของกลอน 

ความดังเสียงใช้ประมาณ  

๓ ใน ๔ ของเสียงตน 

- เนื้อความบรรยายความตื่นตัน           
ควรอ่านช้าบ้าง เร็วบ้าง ดังบ้าง ค่อยบ้าง 
เพื่อให้เร้าใจตามความหมายของเนื้อความ 

- เนื้อความบรรยายธรรมชาติ 
     ควรอ่านด้วยเสียงเนิบ นุ่ม กังวาน แจ่มใส ชัดเจน 



ข้อควรค านึงในการอ่านกาพย ์

• อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี 

ออกเสียงสระเสียงส้ันและสระเสียงยาวให้ถูกต้อง 

• อ่านให้ถูกต้องตามฉันท์ลักษณ์ 

อ่านให้ถูกต้องตามรปูเขียน 

ศึกษาการอ่านเอ้ือสัมผัสและรับสัมผัส 

• ใช้น้ าเสียงในการอ่านให้สอดคล้องกับเนื้อความ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามและเกิดจินตภาพ 

  เมื่อไร  
  เมื่อไหร ่

อ่านเป็น เมื่อไร 



ข้อควรค านึงในการอ่านกาพย ์

• ใช้เสียงในการอ่านอย่างมีศิลปะ 

(ต่อ) 

 
ทั้งเสียงค าเป็น
และค าตาย  

ควรลากเสียง 
ให้เข้าจังหวะ 

และไว้หางเสียง 
เพ่ือความไพเราะ 

 
เป็นการ 

เอ้ือนเสียงให้ยาว
กว่าปกต ิ

เพ่ือให้ทราบว่า
บททีอ่่าน 

ก าลังจะจบ  

 
เป็นการอ่าน 
รวบพยางค์
เพ่ือให้ลง 

จังหวะได้พอดี 

การเอื้อนเสียง การทอดเสียง การรวบค า การเชื่อมเสียง 

 
บทอ่านที่มีค า

ยัติภังค์  
ควรฝึกการอ่าน

ออกเสียง
ต่อเนื่องกัน  

เพ่ือผู้ฟังจะได้
ทราบว่าค าท่ีอ่าน

คือค าว่าอะไร 



ข้อควรค านึงในการอ่านโคลงสี่สุภาพ 

• ใช้น้ าเสียงในการอ่านให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อความ 

• สังเกตค ายัติภังค์ ท้ังท่ีปรากฏและไม่ปรากฏเครื่องหมาย โดยต้องอ่านให้ผู้ฟังทราบว่าเป็นค าใด 

ล าพดููหิ่งห้อย   พรอยพราย 

เหมือนเม็ดเพชรรัตน์ราย  รอบก้อย 

วับวับจับเนตรสาย-  สวาทสบ- เนตรเอย 

วับเช่นเห็นหิ่งห้อย  หับหม้านนานเห็น 

 

(โคลงนิราศสุพรรณ : สุนทรภู่) 

ดังนั้น เมื่ออ่านค าว่า “สาย” และค าว่า “สบ”  
จึงต้องทอดเสียงให้น้อยท่ีสุด  
เพ่ือให้ผู้ฟังทราบว่าเป็นค าอะไร 

มีค ายัติภังค์  ๒  ค า  

บาทที่ ๓  

สบเนตร สายสวาท 



ข้อควรค านึงในการอ่านฉันท ์

• แบ่งจังหวะในการอ่านฉันท์
ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะค าท่ี มี
เครื่องหมายยัติภังค์คั่น 

• อ่านเน้นเสียงค าท่ีรับสัมผัส
ให้ชัดเจน โดยสัมผัสนอก
ต้องทอดเสียงให้มีจังหวะ
ยาวกว่าปกติ 

• ศึกษาลักษณะของฉันท์ลักษณใ์ห้เข้าใจ ต้องรู้ค าครุ ค าลหุ และคณะของฉันท์แต่ละประเภท 

สูงลิ่วละลานนั-   ยนพ้นประมาณหมาย 
สูง-ลิ่ว/ละ-ลาน-นัย//   ยะ-นะ-พ้น/ประ-มาน-หมาย// 

ข้าแต่พระจอมจุฬมกุฎ   บริสุทธกิ าจาย 
ข้า-แต่/พระ-จอม/จุ-ละ-มะ-กุด//  บอ-ริ-สุด/ทิ-ก า-จาย// 

• เมื่ออ่านตอนจบต้องเอื้อนเสียงและทอดจังหวะให้ช้าลง 

• ไม่อ่านเอื้อนเสียงท่ีค าลหุ เพราะมีเสียงเบาและสั้น 

• ต้องเอื้อนท านองให้ถูกต้องตามประเภทของฉันท์ 



ข้อควรค านึงในการอ่านร่าย 

• การอ่านร่ายทุกชนิดจะมีท านองเหมือนกัน ท านองสูงอ่านด้วยเสียงระดับเดียวกัน การ
ลงจังหวะอยู่ท่ีท้ายวรรคทุกวรรค 

• ร่ายส่วนใหญ่จะมีวรรคละ ๕ ค า โดยการอ่านให้จบวรรคภายใน ๑ ช่วงลมหายใจ 

การใส่อารมณ์ในการอ่านร่าย 

น้ าเสียงควรเบาลง  
สั่นเครือ  

จังหวะการอ่าน 
ช้าลงกว่าปกต ิ

 

น้ าเสียงควร 
หนักแน่น  

เน้นเสียงดัง 
กว่าเดิม กระชับ 

สั้น ห้วน 

น้ าเสียงดัง  
หนักแน่น  

ห้วน กระชับ 
 
 

น้ า้เสียงต่ า  
เน้นบ้าง  

สะบัดเสียงบ้าง 
 
 

น้ าเสียงปานกลาง
ไม่เบาไม่ดังเกินไป 

เน้นเสียง 
ที่ค าสอน 
แตไ่มห่้วน 

เนื้อความ 
แสดง 

อารมณ์เศร้า 

เนื้อความ 
แสดง 

อารมณ์โกรธ 

เนื้อความ 
บรรยาย 

การรบการต่อสู ้

เนื้อความ 
ตัดพ้อต่อว่า 

  

เนื้อความ 
สั่งสอน 

 



การอ่านและพิจารณาบทร้อยกรอง 

การอ่านบทร้อยกรองมีแนวทางในการอ่านและพิจารณาตามองค์ประกอบ : 

เนื้อหาสาระ 

• อุปมา 
• อุปลักษณ ์ 
• บุคคลวัต  
• สัทพจน์ 

รูปแบบ 

 ลักษณะการประพันธ์ 

 ศิลปะการประพันธ์ 

การสรรค า ถ้อยค าท่ีใช้ในบทร้อยกรองมักเป็นค าท่ีมีลักษณะพิเศษ 

การใช้ภาพพจน์ : การใช้ค าสร้างภาพ 

ความไพเราะ รสของบทร้อยกรองอยู่ท่ีเสียง 

ความหมายลึกซึ้งกินใจ 

: ลักษณะการประพันธ์หรือฉันท์ลักษณ ์



บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด : 142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
Aksorn CharoenTat ACT.Co.,Ltd : 142 Tanao Rd. Pranakorn Bangkok 10200 Thailand 

โทรศัพท์ : 02 622 2999  โทรสาร : 02 622 1311-8  webmaster@aksorn.com / www.aksorn.com 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตอนท่ี ๑ ตอนท่ี ๒ ตอนท่ี ๓ ตอนท่ี ๔ 

๑_หลักสูตรวิชาภาษาไทย 

๒_แผนการจัดการเรียนรู้ 

๓_PowerPoint_ประกอบการสอน 

๔_ใบงาน_เฉลย 

๕_ข้อสอบประจ าหน่วย_เฉลย 

๖_ข้อสอบ_เฉลย 

๗_การวัดและประเมินผล 

๘_เสริมสาระ 

๙_สื่อเสริมการเรียนรู้ 
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