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ใบความรู้   ล าดับที่ ๑ 

 

 

 

 

ประเภทของการอ่าน 

 การอ่านอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้๒ อยา่ง ดงัน้ี 

๑. การอ่านเงียบ  การอ่านเงียบหรือการอ่านในใจ มีบทบาทส าคญัต่อชีวติประจ าวนัของคนในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่ง

มาก การอ่านประเภทน้ีมีประโยชนเ์ป็นอยา่งมากทั้งทางตรงและทางออ้มแก่ผูอ่้าน นกัเรียน ผูเ้รียนดีเด่น ไดค้ะแนนยอดเยีย่ม

จากการสอบมกัเป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน นกัธุรกิจหรือผูมี้อาชีพอ่ืน และผูป้ระสบความส าเร็จในชีวติ มกัเป็น

ผูมี้ความสนใจในการอ่านเช่นเดียวกนั การอ่านเงียบหรือการอ่านในใจ มีดว้ยกนัหลายชนิด เช่น การอ่านข่าวหนงัสือพิมพ ์

อ่านนิยาย นวนิยาย หรืออ่านเร่ืองบนัเทิง อ่านบทความหรือสารคดี  อ่านต าราเรียน หรือขอ้สอบ เป็นตน้ 

๒.การอ่านออกเสียง การอ่านออกเสียงคือ การเปล่งเสียงตามตวัอกัษรท่ีปรากฏใหถู้กตอ้งตามอกัขรวธีิหรือ 

โดยใชอ้วยัวะเก่ียวกบัการออกเสียง เช่น ริมฝีปาก เพดาน ล้ิน ฟัน หรือกล่องเสียง เป็นตน้ ใหเ้คล่ือนไหวตามลกัษณะของฐาน

ท่ีเกิดแห่งเสียงนั้น ๆ การอ่านออกเสียงมีหลายชนิด เช่น  

- การอ่านออกเสียงเม่ือเร่ิมเรียน 

- การอ่านออกเสียงใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษาหรืออกัขรวธีิ 

- การอ่านออกเสียงเพ่ือทดสอบวดัผล 

- การอ่านข่าวทางวทิย ุ

- การอ่านข่าวทางโทรทศัน ์

- การอ่านรายงานหรือการอ่านกล่าวตอบรายงาน 

- การอ่านบทพากษภ์าพยนตร์หรือบทละคร 

หลกัการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 

 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หมายถึง การอ่านถอ้ยค าท่ีมีผูเ้รียบเรียง หรือประพนัธ์ไว ้โดยการเปล่งเสียงและวางจงัหวะ

เสียงใหเ้ป็นไปตามความนิยมและเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน มีการเล่นลีลาของเสียงไปตามเจตนารมณ์ของผูป้ระพนัธ์ เพ่ือ

ถ่ายทอดอารมณ์นั้น ๆ ไปสู่ผูฟั้ง ซ่ึงจะท าใหผู้ฟั้งเกิดอารมณ์คลอ้ยตามไปกบัเร่ืองราว หรือรสของค าประพนัธ์ท่ีอ่าน 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

เร่ือง  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง 



-๒- 

 การอ่านออกเสียงร้อยแกว้ เป็นการอ่านใหผู้อ่ื้นฟังเสียงของเรา ผูอ่้านจะตอ้งปฏิบติัตามหลกั ดงัน้ี 

๑. การยนืตอ้งยนืตรงแต่ไม่เกร็ง เทา้ทั้งสองห่างกนัพอสมควร น ้ าหนกัตวัตกอยูท่ี่ฝ่าเทา้ทั้ง ๒ ขา้ง  ถา้นัง่ตอ้งนัง่ให้

เรียบร้อย หลงัตรงไม่แขง็ท่ือ ขาวางแนบกนั ไม่ควรนัง่ไขวห่า้ง 

๒. การจบัหนงัสือ จบัหนงัสือใหม้ัน่ ใหช่้วงสายตากบัตวัหนงัสืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

๓. ก่อนอ่านควรน าเน้ือหาท่ีอ่านมาแบ่งวรรคตอนใหถู้กตอ้งเหมาะสม 

๔. อ่านใหค้ล่องอยา่งตะกกุตะกกั 

๕. อ่านใหถู้กตอ้งตามอกัขรวธีิ โดยยดึการอ่านออกเสียงตามหลกัพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 

๒๕๔๒ 

๖. อ่านออกเสียงใหช้ดัเจนรวมทั้งตวั ร ล และค าควบกล ้าดว้ย 

๗. ใชน้ ้าเสียงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 

๘. ไม่อ่านตก เติม หรือตู่ตวั 

๙. ไม่อ่านเสียงดงัหรือค่อยเกินไป 

๑๐. ไม่อ่านเร็วหรือชา้เกินไป 

๑๑. มีการเนน้เสียงหนกัเบาในท่ีท่ีควรเนน้ 

๑๒. มีการสบสายตากบัผูฟั้งเป็นคร้ังคราว ไม่ใช่กม้หนา้กม้ตาอ่านอยูต่ลอดเวลา 

การอ่านตีบท 

 การอ่านตีบท เป็นการอ่านออกเสียงโดยถ่ายทอดสารจากหนงัสือหรือขอ้ความท่ีผูแ้ต่งแสดงไวใ้หส่ื้อไปถึงผูอ่้าน จึง

จ าเป็นตอ้งรักษาใจความหรือสาระเดิมไวใ้หม้ากท่ีสุด ทั้งในดา้นความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ถอ้ยค า สาระ อารมณ์ และ

ความรู้สึก หรือบรรยากาศของเร่ือง 

 ข้ันตอนการฝึกทักษะการอ่านตีบท 

๑. อ่านเน้ือหาทั้งหมดใหเ้ขา้ใจเสียก่อน 

๒. แบ่งวรรคตอนใหเ้หมาะสม 

๓. พยายามตีเจตนาของผูแ้ต่ง ตลอดจนบรรยากาศของเร่ืองตามเน้ือหาตอนนั้นๆ อยา่งละเอียด 

๔. ทดลองอ่านโดยใชอ้ารมณ์ ความรู้สึก และใชน้ ้าเสียงใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบับรรยากาศ 

๕. ฝึกอ่านซ ้า ๆ จนเกิดทกัษะ 
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ลักษณะท่าทางในการอ่าน 

 ลกัษณะท่าทางในการอ่านเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเร่ิมตน้อ่าน   

๑. การนัง่หรือการยนืควรกะระยะใหต้วัอกัษรห่างจากสายตาประมาณ ๑๒ น้ิวซ่ึงเป็นระยะของคนท่ีสายตาปกติ 
โดยสายตาท ามุมกบัตวัอกัษรประมาณ ๔๕ องศา  มีแสงสวา่ง พอเพียงท่ีจะมองเห็นตวัอกัษรชดัเจน  ถา้อยูใ่นท่า
นัง่อ่านควรเป็นท่านัง่ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่นัง่หลงัโกง โคง้ หรืองอ  

๒. การวางหนงัสือ วางหนงัสือในต าแหน่งท่ีตรง ไม่เอียงหรืตะแคง ท าใหส้ายตาตอ้งปรับทิศทางในการมอง
ตวัอกัษรใหช้ดัเจน 

๓. การจบัหนงัสือ  ลกัษณะการจบัตอ้งมัน่คงไม่ใหห้นงัสือตกหล่นจากมือไดง่้าย ถา้อยูใ่นท่ายนืส่วนมากมกัจะใช้
แขนซา้ยรองส่วนปก มือซา้ยจบัส่วนบนของหนงัสือ มือขวาจบัส่วนปกทางดา้นขวา กะระยะห่างระหวา่ง
ตวัอกัษรกบัสายตาประมาณ ๑๒ น้ิว และถือหนงัสือใหต้รงกบัระดบัสายตาและจบัใหม้ัน่คง 

วิธีการเคลือ่นสายตา 

 การอ่านควรเคล่ือนตาจากซา้ยไปขวาตามตวัอกัษรแต่ไม่เคล่ือนใบหนา้ตามสายตา การเคล่ือนใบหนา้ตามสายตาจะ

ท าใหเ้กิดอาการเม่ือยกบัการเคล่ือนใบหนา้  ท าใหเ้กิดอาการเหน่ือยลา้ท่ีจะอ่าน  

ตัวอย่างบทอ่าน 

 (๑) 

  

 

 

 

 

 

 (๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

              ผูค้นในชนบทนั้นไม่อาจเขา้ใจภาษาสลบัซบัซอ้นของคนเมืองได ้เวลาคนในเมืองกล่าววา่ แม่เป็น 

“ขมุทรัพยแ์ห่งความรัก” จึงซบัซอ้นเกินไปส าหรับพวกเขา  ส าหรับคนชนบทในเวยีดนามนั้นเปรียบแม่

ของตวัเองกบับรรดากลว้ยท่ีดีท่ีสุด  น ้ าผึ้ง ขา้วท่ีหวานหอม หรือไม่กอ็อ้ย  พวกเขาแสดงความรักอยา่งเรียบ

ง่ายตรงไปตรงมาเช่นน้ี ส าหรับขา้พเจา้แลว้ แม่เป็นเหมือนกลว้ยท่ีดีท่ีสุด ขา้วท่ีหวานหอมท่ีสุด และกอ็อ้ยท่ี

อร่อยท่ีสุด 

 ฝ่ายโจโฉ คร้ันเวลาเชา้จึงข่ีมา้พาทหารไปเท่ียวตรวจดูค่ายบก เป็นมัน่คงอยูแ่ลว้ก็

กลบัมา คร้ันเวลาเยน็กล็งเรือออกตรวจกองทพัเรือซ่ึงอิก๋ิมมอกายจดัแจงใหผ้กูเป็นแพร้อย

โซ่ไวเ้ป็นกอง ๆ แลว้สั่งใหท้หารจดัแจงเคร่ืองศตัราวธุและเกาทณัฑเ์ตรียมไวริ้มค่าย แลว้

แต่งโตะ๊เล้ียงทหารทั้งปวง  ในขณะนั้นพระเจา้เห้ียนเตเ้สวยราชยไ์ดสิ้บสองปี (พ.ศ.๗๔๔) 

เม่ือโจโฉลงมาตรวจกองทพัเรือนั้นเป็นเดือนอา้ยข้ึนสิบหา้ค ่าพระจนัทร์ส่องสวา่งลมสงบ 

คล่ืนในทอ้งทะเลราบดงัหนา้กลองและเรือขนานทั้งปวงแน่นดงัแผน่ดิน ถึงมาตรวา่จะเกิด

คล่ืนลมใหญ่ เรือกไ็ม่ระส ่าระสาย ทั้งทหารกมิ็ไดเ้มาคล่ืน 
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การอ่านออกเสียงร้อยกรอง 

 การอ่านออกเสียงร้อยกรอง อ่านได ้๒ วธีิ ไดแ้ก่ 

             ๑. อ่านท านองธรรมดา หรือท านองสามญั   คือ การอ่านบทร้อยกรองเป็นเสียงพดูปกติเหมือนอ่านร้อยแกว้ แต่มี

จงัหวะ วรรคตอน มีการเนน้สัมผสัตามลกัษณะบงัคบัของค าประพนัธ์แต่ละชนิด 

             ๒. อ่านท านองเสนาะ คือ การอ่านเป็นท านองเสียงดนตรี มีการเอ้ือนเสียง เนน้สัมผสั ตามจงัหวะ ลีลา และ

ท่วงท านองท่ีแตกต่างไปตามลกัษณะบงัคบัของของบทประพนัธ์ ผูอ่้านตอ้งใส่เทคนิคในการทอดเสียงเอ้ือนเช่ือมโยง มี

ลูกเล่น ลูกเกบ็อยา่งมีศิลปะ 

 วัตถุประสงค์ในการอ่านท านองเสนาะ 

 การอ่านท านองเสนาะ เป็นการอ่านใหผู้อ่ื้นฟัง ฉะนั้นท านองเสนาะตอ้งอ่านออกเสียง เสียงท าใหเ้กิดความรู้สึก ท าให้

เห็นความงาม เห็นความไพเราะ เห็นภาพพจน์ ผูฟั้งสัมผสัดว้ยเสียงจึงจะเขา้ถึงรสและความงามของบทร้อยกรองท่ีเรียกวา่อ่าน

แลว้ฟังพร้ิงเพราะเสนาะโสต การอ่านท านองเสนาะจึงมุ่งใหผู้ฟั้งเขา้ถึงรสและเห็นความงามของบทร้อยกรอง 

รสในการอ่านท านองเสนาะ 

๑. รสถอ้ย (ค าพดู) แต่ละค ามีรสในตวัเอง ผูอ่้านจะตอ้งอ่านใหเ้กิดรสถอ้ย 

๒. รสความ(เร่ืองราวท่ีอ่าน) ขอ้ความท่ีอ่านมีเร่ืองราวเก่ียวกบัอะไร เช่น โศกเศร้า สนุกสนาน ต่ืนเตน้ โกรธ รัก 

เวลาอ่านตอ้งอ่านใหมี้ลีลาไปตามลกัษณะของเน้ือหานั้น ๆ  

๓. รสท านอง (ระบบเสียงสูงต ่าซ่ึงมีจงัหวะสั้นยาว) ในบทร้อยกรองไทยจะประกอบดว้ยท านองต่าง ๆ เช่น ท านอง

โคลง ท านองฉนัท ์ท านองกาพย ์ท านองกลอนและท านองร่าย  ผูอ่้านจะตอ้งอ่านใหถู้กตอ้งตามท านองของร้อย

กรองนั้น 

๔. รสคลอ้งจอง ในบทร้อยกรองมีค าคลอ้งจอง เวลาอ่านท านองเสนาะค าคลอ้งจองนั้น ใหอ้อกเสียงต่อเน่ืองกนั 

โดยเนน้สัมผสันอกเป็นส าคญั 

๕. รสภาพ เสียงท าใหเ้กิดภาพ ในแต่ละค าจะแฝงไปดว้ยภาพ ในการอ่านใหเ้ห็นภาพตอ้งใชเ้สียงสูง-ต ่า ดงั-ค่อย 

แลว้แต่จะใหเ้กิดภาพพจน์อยา่งไร 

              หลกัการอ่านท านองเสนาะ 

๑. ก่อนอ่านท านองเสนาะใหแ้บ่งค าแบ่งวรรคใหถู้กตอ้งตามหลกัค าประพนัธเ์สียก่อน โดยตอ้งระวงัในเร่ือง

ความหมายของค าดว้ย เพราะค าบางค าอ่านแยกค ากนัไม่ได ้เช่น 

                “สร้อยคอขนมยรุะ            ยงูงาม” (ขน-มยรุะ) 

๒. อ่านออกเสียงธรรมดาใหค้ล่องก่อน 

๓. อ่านใหช้ดัเจน โดยเฉพาะออกเสียง ร ล และค าควบกล ้าใหถู้กตอ้ง 
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๔. อ่านใหเ้อ้ือสัมผสั เพ่ือใหเ้กิดเสียงสัมผสัท่ีไพเราะ เช่น  

“พระสมุทรสุดลึกลน้   คณนา” (อ่านวา่ พระ-สะ-หมุด-สุด-ลึก-ลน้-คน-นะ-นา) 

๕. ระวงั ๓ ต คือ อยา่ใหต้กหล่น อยา่ต่อเติม และอยา่ตู่ตวั 

๖. อ่านใหถู้กจงัหวะ ค าประพนัธ์แต่ละประเภทจะมีจงัหวะแตกต่างกนั ตอ้งอ่านใหถู้กจงัหวะตามแบบแผนของค า

ประพนัธน์ั้น ๆ  

๗. อ่านใหถู้กตอ้งท านองของค าประพนัธน์ั้น ๆ 

๘. ผูอ่้านตอ้งใส่อารมณ์ตามรสความของค าประพนัธน์ั้น ๆ เช่น รสรัก โศก ต่ืนเตน้  โกรธ แลว้ใส่น ้ าเสียงให้

สอดคลอ้งกบัรสหรืออารมณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น 

๙. อ่านใหเ้สียงดงัพอท่ีจะไดย้นิกนัทัว่ถึง 

๑๐. เวลาอ่านอยา่ใหเ้สียงขาดเป็นช่วง ๆ  ตอ้งใหเ้สียงติดต่อกนัตลอด 

๑๑. เวลาจบใหท้อดเสียงชา้ ๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


