
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สอนโดย ครูพรรณทิพย ์ เกษเจรญิคณุ



การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

จุดประสงค์การเรียนรู้

• อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทรอ้ยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรือ่งที่อ่าน

และบทร้อยกรอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
การอ่านตอนที่ ๑



บทประพันธ์ท่ีเรียบเรียง
ตามระเบียบ

หรือฉันทลักษณ์
โดยมีก าหนด

ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น 
คณะ ค าครุ ลหุ 
เสียงวรรณยุกต์

บทประพันธ์ท่ีเรียบเรียง
ด้วยภาษาท่ีใช้เขียน
หรือพูดกันทั่วไป 

ภาษาท่ีใช้ส าหรับร้อยแก้ว
ไม่มีการบังคับสัมผัส

การเลือกอ่านสารท่ีมีคุณค่า ย่อมเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน และผู้อ่านได้รับอรรถรสจากการอ่าน การอ่าน
เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ ทันเหตุการณ์

ร้อยแก้ว ร้อยกรอง



เป็นลักษณะงานเขียนที่มีเนื้อหามุ่งเสนอเรื่องทีแ่ต่งข้ึนจาก
จินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินเป็นหลกั

• นิทาน 
• เรื่องสั้น 
• นวนิยาย 
• นิยายอิงพงศาวดาร
• นิทานชาดก

บันเทิงคดี

๒บทร้อยแก้วแบ่งออกได้เป็น ประเภทใหญ่ๆ

เป็นลักษณะงานเขียนที่มีเนื้อหามุง่เสนอ ข้อเท็จจริงที่เป็น
ความรู้ ข้อคิดเป็นหลัก

• ความเรียง 
• บทความ
• สารคดี
• รายงาน 
• พงศาวดาร 

สารคดี

• กฎหมาย 
• จดหมายเหตุ
• พระราชหัตถเลขา
• จารึก
• คัมภีร์ศาสนา

การอ่านบทร้อยแก้ว



ใส่อารมณ์ให้เหมาะสม
ตามเน้ือเรื่อง

และประเภทของเรือ่ง
• พ.ศ. อ่านว่า พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด

หลักการอ่านออกเสียงบท ร้อยแก้ว

อ่านให้ถูกต้องตามหลักภาษา
ค าที่ใช้อักษรย่อต้องอ่านให้เต็มค า เช่น

สบตากับผู้ฟัง
ขณะที่อ่านในลักษณะ

ที่เป็นธรรมชาติ

ศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจ
ศึกษาสาระส าคัญของเรื่อง

และข้อความทุกข้อความ 
เพื่อแบ่งวรรคตอนการอ่านให้เหมาะสม

เมื่ออ่านจบย่อหน้าหน่ึงๆ
ควรผ่อนลมหายใจ

และเมื่อจะข้ึนย่อหน้าใหม่ควรเน้นเสียง
ทอดเสียงให้ช้าลงกว่าปกติเลก็น้อย 

เพื่อดึงความสนใจจากผู้ฟงั

ออกเสียงค ายืมให้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน

จากพจนานุกรมฉบบัภาษาไทย
ราชบัณฑิตยสถานหรือตามความนิยม

เลือกใช้เสียงให้ตรง
กับอารมณ์ของเรื่อง

เช่น อ้อนวอน เสียใจ โกรธ

อ่านออกเสียง
ให้เป็นเสียงพูด

อย่างธรรมชาติที่สุด

01

02 03 04 05

06 07 08• บาลี 

• สันสกฤต

• เขมร

• ทูลเกล้าฯ อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม



การอ่านบทร้อยกรอง

คนไทยเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรีย์ จึงได้คิดประดิษฐ์ลีลาท่วงน านองการอ่านบทร้อยกรอง
ใหห้ลากหลาย เช่น การขับ การร้อง การกล่อม การเห่ การแหล่ การพากย์ การอ่านแบบท านองเสนาะ

• ภาษาไทยเป็นภาษาดนตรีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ 
มีเสียงวรรณยุกต์ ๕ ระดับเสียง

• เมื่อน าถ้อยค ามาเรียงร้อยเข้าด้วยกันแล้ว จะ
ก่อให้เกิดบทร้อยกรองหลายลักษณะ เช่น 

• กาพย์
• กลอน
• โคลง
• ร่าย
• ฉันท์



ลักษณะของบทร้อยกรองประเภทต่างๆ

โคลง ฉันท์

กาพย์ กลอน

ร่ายเป็นค าประพันธ์ดั้งเดิมของไทย 
ได้รับอิทธิพลมาจากลา้นนา 
มีฉันทลักษณ์ที่ไม่ซับซ้อน

• กาพยย์านี ๑๑

เป็นค าประพันธ์ 
ที่มีการบังคับเสยีงหนักเสยีงเบา (ครุ ลหุ)

เป็นค าประพันธ์ประเภทหนึ่งของไทย 
ที่นิยมแต่งมี ๓ ประเภท

เป็นค าประพันธ์ที่นิยมแพร่หลายมากทีสุ่ด
กลอน ๑ บท มี ๔ วรรค 

• กาพย์ฉบัง ๑๖

• กาพยส์ุรางคนางค์ ๒๘

• วรรคสดับ

• วรรครับ

• วรรครอง
• วรรคส่ง

เป็นค าประพันธ์ที่เก่าแกท่ี่สุด 
ใน ๑ บท จะกี่วรรคก็ได้ 

ร่ายสุภาพจะมีวรรคละ ๕ ค า
ส่วนร่ายยาวจะไม่จ ากัดจ านวนค า



การอ่านบทร้อยกรอง

อ่านได้   ๒ ลักษณะ

อ่านออกเสียงธรรมดา :

อ่านออกเสียงเช่นเดียวกับการอ่านร้อยแก้ว

• เป็นการอ่านออกเสียงพูดธรรมดาแต่ต้องเว้นจังหวะวรรค
ตอนให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับของค าประพันธ์แต่ละ
ชนิด

• มีการเน้นค ารับสมัผัสเพือ่เพิ่มความไพเราะ ใส่อารมณ์ให้
เหมาะสมสอดคล้องกบัเนื้อหาที่อ่านได้

อ่านท านองเสนาะ :

อ่านเป็นท านอง เพื่อความไพเราะ

• เป็นการอ่านที่มีส าเนียงสูง ต่ า หนัก เบา ยาว สั้น 
ทอดเสียง เอื้อนเสียง เน้นจังหวะ เน้นสัมผัสในชัดเจน
ไพเราะ และท าให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม

• ต้องมีส าเนียง น้ าเสียงที่เหมาะสมกบัลักษณะเนื้อความ    
ที่อ่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนโดยเฉพาะ 



คุณสมบัติของผู้อ่าน

มีทักษะและสมาธิในการอ่าน 
ไม่อ่านผิด อ่านตกหล่น 

หรือต่อเติม

ฝึกฝนการอ่าน
อย่างสม่ าเสมอ

มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
กล้าแสดงออก

มีความรักและสนใจ
การอ่านอย่างแท้จริง

มีความช่างสังเกต 
รอบคอบ 

และมีปฏิภาณไหวพริบดี

มีความรู้เรื่องฉันทลักษณ์
เพื่อให้สามารถอ่าน

ได้อย่างถูกต้อง

มีน้ าเสียงแจ่มใส 
อวัยวะในการออกเสียง

ไม่ผิดปกติ
มีสุขภาพดี



หลักเกณฑ์ในการอ่าน

ฝึกอ่านทอดเสียงโดยอ่านผอ่นเสียงและผ่อนจังหวะ
ให้ช้าลง เป็นข้ันตอนที่ต่อเนื่องจากการอ่านค าแต่ละ
ค าให้ชัดเจน

หากอ่านแบบใส่ท านองเสนาะ ควรฝึกแบ่งช่วงเสียง
ของค าในแต่ละวรรคให้ถูกต้อง 

โดยค านึงถึงความหมายเป็นส าคัญ

ศึกษาค าประพันธ์ประเภทต่างๆ ให้เข้าใจถ่องแท้ 
จดจ ารูปแบบและข้อบงัคับให้แมน่ย า

อ่านออกเสียงดังชัดเจนให้ได้จังหวะ 
หรือช่วงเสียงตามรูปแบบร้อยกรองชนิดนั้นๆ

ออกเสียงค าต่างๆ ให้ถูกต้องชัดเจน

ร ล ค าควบกล้ า

ระดับเสียงวรรณยุกต์



ลีลาการอ่าน

การลงเสียง
ในแต่ละค า

ให้หนักเป็นพิเศษ 
มักใช้

ในตอนบรรยาย
ความโกรธ ความ

เข้มแข็ง หรือ
ตอนที่ต้องการ
ความศักดิ์สิทธ์ิ

การกระแทกเสียง

การแทรก
เสียงเอื้อนหรือ
ส าเนียงครวญ 

ร าพัน 
ใช้ไนกรณี

ที่ต้องการขอร้อง 
วิงวอน

หรือส าหรับ
อารมณโ์ศก

การครวญเสียง

การท าเสียง
ให้สะดุด
สะเทือน 

เพื่อความไพเราะ
ซึ่งเหมาะสมกบั
บทร้อยกรอง

บางตอน

การครั่นเสียง

การเปลี่ยนเสียง 
หรือหักเสียงหลบ

จากสูง
ลงไปต่ า หรือ

จากเสียงต่ าข้ึนไป
สูง

การหลบเสียง

การลากเสียงช้าๆ 
เพื่อให้

เข้าจังหวะและไว้
หางเสียง

เพื่อความไพเราะ

การเอื้อนเสียง

การอ่าน
โดยผ่อนเสียง 
ผ่อนจังหวะ

ให้ช้าลง

การทอดเสียง 



เครื่องหมาย ความหมาย

/ การหยุดเว้นช่วงจังหวะสั้นๆ

// การหยุดเว้นช่วงจังหวะที่ยาวกว่าเครื่องหมาย /

การอ่านท านองเสนาะจะไพเราะหรือไม่ ข้ึนอยู่กับน้ าเสียงและความสามารถ
ของผู้อ่าน โดยมีเครื่องหมายวรรคตอนในการอ่าน ดังนี้

วิธีการอ่าน



ข้อควรค านึงในการอ่านกลอน

เพื่อให้สัมผัสกับ 

ไม่มีกษัตริย์ครองปฐพี ปัด-ถะ-พี กษัตริย์

คิดถึงบาทบพิตรอดิศร อะ-ดิด-สอน บพิตร

บุญบันดาลดลจิตพระธิดา ทิด - ดา จิต

• อ่านออกเสียงค าให้ถูกต้องตามอักขรวิธี

• อ่านให้ถูกท านองของกลอนประเภทนั้นๆ

• อ่านค าให้เอื้อสัมผัสในเพื่อเพิ่มความไพเราะ 



ข้อควรค านึงในการอ่านกลอน

• ใส่อารมณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อความ

กลอนสุภาพ/แปดค า/ประจ าบอ่น// อ่านสามตอน/ทุกวรรค/ประจกัษ์แถลง//
ตอนต้นสาม/ตอนสอง/สองแสดง// ตอนสามแจ้ง/สามค า/ครบจ านวน//
ก าหนดบท/ระยะ/กะสัมผสั// ให้ฟาดฟัด/ชัดความ/ตามกระสวน//
วางจังหวะ/กะท านอง/ต้องกระบวน// จึงจะชวน/ฟังเสนาะ/เพราะจับใจ//

(ประชุม ล าน า : หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก))

ตัวอย่าง

(ต่อ)

• อ่านให้ถูกช่วงเสียงหรือจังหวะของกลอน

ความดังเสียงใช้ประมาณ

๓ ใน ๔ ของเสียงตน
- เนื้อความบรรยายความตื่นตัน         ควร

อ่านช้าบ้าง เร็วบ้าง ดังบ้าง ค่อยบ้าง เพื่อให้
เร้าใจตามความหมายของเนื้อความ

- เนื้อความบรรยายธรรมชาติ
ควรอ่านด้วยเสียงเนิบ นุ่ม กังวาน แจ่มใส ชัดเจน



ข้อควรค านึงในการอ่านกาพย์

• อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี

ออกเสียงสระเสียงสั้นและสระเสยีงยาวให้ถูกต้อง

• อ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์

อ่านให้ถูกต้องตามรปูเขียน

ศึกษาการอ่านเอ้ือสัมผัสและรับสัมผัส

• ใช้น้ าเสียงในการอ่านให้สอดคล้องกับเนื้อความ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามและเกิดจินตภาพ

 เมื่อไร 
 เมื่อไหร่

อ่านเป็นเมื่อไร



ข้อควรค านึงในการอ่านกาพย์

• ใช้เสียงในการอ่านอย่างมีศิลปะ

(ต่อ)

พระเสด็จ/โดยแดนชล// ทรงเรือต้น/งามเฉิดฉาย//
กิ่งแก้ว/แพร้วพรรณราย// พายอ่อนหยับ/จับงามงอน//
นาวา/แน่นเป็นขนัด// ล้วนรูปสัตว์/แสนยากร//
เรือริ้ว/ทิวธงสลอน// สาครลั่น/ครั่นครื้นฟอง//

(กาพย์เห่เรือ : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร)

ตัวอย่าง (กาพย์ยานี ๑๑)

บทอ่านที่มคี า
ยัติภังค์

ควรฝึกการอ่าน
ออกเสียง

ต่อเนื่องกัน 
เพื่อผู้ฟังจะได้

ทราบว่าค าที่อ่าน
คือค าว่าอะไร

ทั้งเสียงค าเป็น
และค าตาย 

ควรลากเสียง
ให้เข้าจังหวะ

และไว้หางเสียง
เพื่อความไพเราะ

เป็นการ
เอื้อนเสียงให้ยาว

กว่าปกติ
เพื่อให้ทราบว่า

บทที่อ่าน
ก าลังจะจบ 

เป็นการอ่าน
รวบพยางค์
เพื่อให้ลง

จังหวะได้พอดี

การเอื้อนเสียง การทอดเสียง การรวบค า การเชื่อมเสียง



ข้อควรค านึงในการอ่านโคลงสี่สุภาพ

• ใช้น้ าเสียงในการอ่านให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อความ

• สังเกตค ายัติภังค์ ท้ังท่ีปรากฏและไม่ปรากฏเครื่องหมาย โดยต้องอ่านให้ผู้ฟังทราบว่าเป็นค าใด

ล าพูดูหิ่งห้อย พรอยพราย

เหมือนเม็ดเพชรรัตน์ราย รอบก้อย

วับวับจับเนตรสาย- สวาทสบ- เนตรเอย

วับเช่นเห็นหิ่งห้อย หับหม้านนานเห็น

(โคลงนิราศสุพรรณ : สุนทรภู่)

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

มีค ายัติภังค์  ๒ ค า 

บาทท่ี ๓ 

สบเนตรสายสวาท



ข้อควรค านึงในการอ่านฉันท์

• แบ่งจังหวะในการอ่านฉันท์
ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะค าท่ี มี
เครื่องหมายยัติภังค์ค่ัน

• อ่านเน้นเสียงค าท่ีรับสัมผัส
ให้ชัดเจน โดยสัมผัสนอก
ต้องทอดเสียงให้มีจังหวะ
ยาวกว่าปกติ

• ศึกษาลักษณะของฉันทลักษณ์ให้เข้าใจ ต้องรู้ค าครุ ค าลหุ และคณะของฉันท์แต่ละประเภท

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

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

• เมื่ออ่านตอนจบต้องเอ้ือนเสียงและทอดจังหวะให้ช้าลง

• ไม่อ่านเอื้อนเสียงท่ีค าลหุ เพราะมีเสียงเบาและสั้น

• ต้องเอ้ือนท านองให้ถูกต้องตามประเภทของฉันท์



ข้อควรค านึงในการอ่านร่าย

• การอ่านร่ายทุกชนิดจะมีท านองเหมือนกัน ท านองสูงอ่านด้วยเสียงระดับเดียวกัน 
การลงจังหวะอยู่ท่ีท้ายวรรคทุกวรรค

• ร่ายส่วนใหญ่จะมีวรรคละ ๕ ค า โดยการอ่านให้จบวรรคภายใน ๑ ช่วงลมหายใจ

การใส่อารมณ์ในการอ่านร่าย

น้ าเสียงควรเบาลง 
สั่นเครือ 

จังหวะการอ่าน
ช้าลงกว่าปกติ

น้ าเสียงควร
หนักแน่น 

เน้นเสียงดัง
กว่าเดิม กระชับ 

สั้น ห้วน

น้ าเสียงดัง 
หนักแน่น 

ห้วน กระชับ

น้ า้เสียงต่ า 
เน้นบ้าง 

สะบัดเสียงบ้าง

น้ าเสียงปานกลาง
ไม่เบาไม่ดังเกินไป 

เน้นเสียง
ที่ค าสอน
แตไ่ม่ห้วน

เนื้อความ
แสดง

อารมณ์เศร้า

เนื้อความ
แสดง

อารมณ์โกรธ

เนื้อความ
บรรยาย

การรบการต่อสู้

เนื้อความ
ตัดพ้อต่อว่า

เนื้อความ
สั่งสอน



การอ่านและพิจารณาบทร้อยกรอง

การอ่านบทร้อยกรองมีแนวทางในการอ่านและพิจารณาตามองค์ประกอบ :

เนื้อหาสาระ

• อุปมา
• อุปลักษณ์
• บุคคลวัต
• สัทพจน์

รูปแบบ

ลักษณะการประพันธ์

ศิลปะการประพันธ์

การสรรค า ถ้อยค าท่ีใช้ในบทร้อยกรองมักเป็นค าท่ีมีลักษณะพิเศษ

การใช้ภาพพจน์ : การใช้ค าสร้างภาพ

ความไพเราะ รสของบทร้อยกรองอยู่ท่ีเสียง

ความหมายลึกซึ้งกินใจ

: ลักษณะการประพันธ์หรือฉันทลักษณ์



แนวทางการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ


