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 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ไดกาํหนด

ใหภาษาไทยเปนกลุมสาระการเรียนรูหลัก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรยีนใหสามารถใชภาษาไทยไดอยางถกูตอง คลองแคลว และเหมาะสมกบัวฒันธรรม

ไทย สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการใชภาษาไปใชติดตอสื่อสาร

และเปนเครื่องมือศึกษาหาความรูตลอดชีวิต 

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติหรือสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิด

ความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย ใชใน

การติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจเพื่อความสัมพันธอันดีตอกัน ทําใหสามารถ

ประกอบธุรกิจ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข 

ใชสําหรับการแสวงหาความรูและประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ 

เพื่อพัฒนาความรูกระบวนการคิดวิเคราะห การวิจารณ การสรางสรรคใหทันตอการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม ความกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีตลอดจนนาํไป

ใชในการดําเนินชีวิตประจําวันใหเจริญกาวหนา นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญา

ของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เปนสมบัติลํ้าคาควรแกการ

เรียนรู อนุรักษ สืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป

 ทั้งนี้หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ นี้

ทางคณะผูเรียบเรียงแบงเนื้อหาออกเปน ๒ เลม คือ 

 หลกัภาษาและการใชภาษา ครอบคลมุตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 

สาระที่ ๑ การอาน สาระที่ ๒ การเขียน สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด และ

สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา 

 วรรณคดีและวรรณกรรม ครอบคลุมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

 คณะผูเรียบเรียงหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและ

การใชภาษา เลมนี้ จะเปนสื่อการเรียนการสอนที่ชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

ใหมีคุณภาพบรรลุตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดไว

ทุกประการ

คณะผูเรียบเรียง

คํานํา
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ñ การพัฒนาทักษะการอานตอนที่
ตอนที่ ๓  การพัฒนาทักษะการฟง การดู และการพูด ๑๑๗

หนวยการเรียนรูที่ ๑ การพูดเรื่องจากสื่อที่ฟงและดู   ๑๑๘
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หนวยการเรียนรูที่ ๒ การวิเคราะหภาษา    ๑๖๗

● การวิเคราะหโครงสรางของประโยคซับซอน ๑๖๘

● ระดับภาษา  ๑๗๕

● รูปแบบการใชภาษาระดับตางๆ ๑๗๘

● องคประกอบในการเลือกใชระดับภาษาเพื่อการสื่อสาร ๑๗๙

หนวยการเรียนรูที่ ๓ การแตงบทรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ ๑๘๒

● ลักษณะของโคลง  ๑๘๓

● ประเภทของโคลง  ๑๘๓

● การแตงโคลงสี่สุภาพ  ๑๘๔

บรรณานุกรม       ๑๘๘
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 ทกัษะการสือ่สารของมนษุย ประกอบไปดวย การฟง การพดู การอาน และการเขยีน การฟง
และการอานเปนทักษะที่จําเปนสําหรับมนุษยในการสื่อสารเพื่อศึกษาหาความรูเพิ่มเติม การฟงเปน
ทักษะซึ่งอาจมีขอจํากัดเรื่องเวลา สถานที่และความคงทนของสาร สวนการอานเปนทักษะที่สําคัญใน
การแสวงหาความรู ทั้งนี้ดวยสื่อที่ใชสําหรับการอานมีความคงทนมากกวา ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและ
สถานที่
 ดังนั้นจึงถือไดวา ทักษะการอานมีความจําเปนและมีความสําคัญสําหรับผูที่ตองการแสวงหา
ความรูและเพิ่มพูนประสบการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับนักเรียน นักศึกษา เพราะความสําเร็จ
ทางการศึกษายอมขึ้นอยูกับความสามารถและพื้นฐานทางการอานที่ดี

 ๑.๑ ความหมายและความสาํคญั
การอาน คือกระบวนการรับรูและเขาใจสารที่เปนลายลักษณอักษร จากนั้นจึงแปลสัญลักษณ

อักษรเหลานั้นเปนความรู โดยอาศัยทักษะการอาน กระบวนการคิด ประสบการณและความรูของ
ผูอานรวมถงึเม่ืออานจบแลว ผูอานสามารถแสดงความคิดเหน็ทีมี่ตอเรือ่งทีอ่าน ทัง้ในลกัษณะเหน็ดวย 
คลอยตามหรอืโตแยง ในการอานแตละครัง้ไมเพยีงแตผูอานจะไดรบัสาระหรอืเรือ่งราวทีผู่เขยีนตองการ
นําเสนอเทานั้น แตผูอานยังสามารถรับรูทรรศนะ เจตนา อารมณและความรูสึกที่ผูเขียนถายทอดมา
ในสาร ซึ่งสิ่งที่ไดรับจากการอานในแตละครั้งจึงมีทั้งสวนที่เปนเนื้อหาสาระ คือ ขอเท็จจริง และสวนที่
เปนอารมณความรูสกึ หรอืทรรศนะของผูเขยีน ซึง่จาํเปนตองอาศัยการฝกฝนทกัษะและประสบการณ
ในการตีความตามวัตถุประสงคที่แทจริง ดังนั้นจึงจําเปนตองฝกทักษะการอานเพื่อใหเขาใจไดตรงตาม
วัตถุประสงคของผูเขียน 

 ๑.๒ ระดบัของการอาน
 ระดับของการอานแบงเปน ๒ ระดับคือ อานไดและอานเปน การรับรูจากการอานโดยทั่วไป
เริ่มจากระดับที่เรียกวา อานได คือสามารถแปลความหมาย รับรูสารผานตัวอักษร สวนในระดับ
อานเปน ผูอานจะสามารถจบัใจความสาํคญั แนวคดิของเรือ่ง รวมถงึความหมายแฝง หรอืความหมายที่
ไดจากการตคีวาม สามารถประเมินคาของสารทีอ่านได ซึง่จะตองขึน้อยูกับความรูและประสบการณของ
ผูอานแตละคน

 ๑.๓ จดุประสงคของการอาน
 การอานหนังสือ มีจุดประสงคสําคัญ ดังนี้

 ๑) อานเพื่อการเขียน คือการอานเพื่อนําความรูมาใชในการเขียน เชน เรียงความ 
บทความ สารคดี ฯลฯ ซึ่งผูอานควรวิเคราะหความถูกตองของขอมูล คัดเลือกขอมูลที่เหมาะสม
นําไปใชเขียนหรืออางอิง เชน การอานหนังสือเรื่อง วัฏจักรชีวิตของกบ เพื่อนําขอมูลมาเขียนรายงาน

วิชาวิทยาศาสตร

EB GUIDE
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หนวยท่ี ñ
การอานออกเสียง
ตัวชี้วัด

■ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง (ท ๑.๑ ม.๓/๑)
■ มีมารยาทในการอาน (ท ๑.๑ ม.๓/๑๐)

สาระการเรียนรูแกนกลาง

■		 การอานออกเสียงบทรอยแกวที่เปนบทความทั่วไปและ
บทความปกิณกะ

■		 การออกเสยีงบทรอยกรอง เชน กลอนบทละคร กลอนเสภา 
กาพยยานี 11 กาพยฉบัง 16 และโคลงสี่สุภาพ

■		 มารยาทในการอาน

 การอ่านออกเสียงเป็นวิธีการอ่านที่
ควรใช้น�้าเสียงให้ถูกต้อง	 สอดคล้อง	 และ
มีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องแต่ละประเภท	

รวมถงึการรูจ้กัฝึกฝนการอ่านอย่างสม�า่เสมอ
จะช่วยท�าให้มีพื้นฐานการอ่านที่ดี	 เกิดความ
ช�านาญในการอ่าน	 รวมถึงการรู้จักมารยาทใน
การอ่านและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	เหมาะสม	จึง
จะได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น



ตารางแสดงขั้นตอนการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ

 ๑.๕	มารยาทในการอ่านออกเสยีง
	 การอ่าน คือ เครือ่งมือส�าคัญในการศึกษาหาความรูแ้ละเพิม่พนูประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้แก่

ผูอ่้าน	จงึถอืได้ว่าทกัษะการอ่านเป็นทกัษะทีม่คีวามจ�าเป็น	ผูอ่้านทีด่ต้ีองมมีารยาทหรอืข้อควรประพฤติ

ปฏิบัติในการอ่านออกเสียง	ดังนี้

	 	 ๑.	 การใช้น�้าเสียง	 คือควรพิจารณาใช้น�าเสียงให้สอดคล้อง	 เหมาะสมกับเนื้อหา	 ไม่ควร 

ดัดเสียงจนฟังไม่เป็นธรรมชาติ	 ซึ่งอาจท�าให้ผู้ฟังท�าความเข้าใจเนื้อหาไม่ตรงกับเจตนาของผู้อ่าน	

รวมถึงการดัดเสียงจนเกินงาม	ก็อาจสร้างความร�าคาญแก่ผู้ฟังได้

	 	 ๒.	 มีบุคคลิกภาพที่ดี	 คือการจัดระเบียบท่ายืน	 หรือนั่งให้เหมาะสม	 ไม่หลุกหลิก	 และ 

ไม่ควรยกร่างข้อความขึ้นมาให้ผู้ฟังเห็น	หรือก้มหน้าก้มตาอ่านจนไม่สนใจผู้ฟัง

	 	 ๓.	 ควรสงัเกตปฏกิิรยิาของผูฟั้ง	คือการสงัเกตดุวู่าผูฟั้งสามารถท�าความเข้าใจเรือ่งราวตาม

สิง่ทีผู่อ่้านทนัหรอืไม่	รวมถงึสงัเกตว่าผูฟั้งให้ความสนใจมากน้อยเพยีงไร	แล้วจงึปรบัเพิม่-ลด	ความเรว็

ในการอ่าน	ลีลาน�้าเสียง	เป็นต้น	เพื่อดึงให้ผู้ฟังกลับมามีส่วนร่วมกับผู้อ่าน

	 	 ๔.	 ไม่ควรแสดงอารมณ์โมโห	หงุดหงิด	ฉุนเฉียว	หรือใช้ถ้อยค�าไม่สุภาพ	ว่ากล่าวตักเตือน	

เมือ่เหน็ว่าผูฟั้งไม่สนใจ	หรอืพดูคยุเสยีงดงั	หากแต่ควรรูจ้กัระงบัอารมณ์	และอาจถามผูฟั้งเพือ่ปรบัปรงุ

ต่อไป

ขั้นตอน 
วิธีการ

๑ ๒ ๓

การอ่านออกเสียง รับรู้ตัวหนังสือ แปลสัญลักษณ์	

ตัวอักษรเป็นเสียง

=>	การพูด

แปลเสียงเป็น

ความหมาย

=>	รับรู้ความหมาย

การอ่านในใจ รับรู้ตัวหนังสือ แปลสัญลักษณ์	

ตัวอักษรเป็น

ความหมาย

=>	รับรู้ความหมาย
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	 ๒)	อ่านเพื่อหาค�าตอบ คือการอ่านเพื่อต้องการค�าตอบส�าหรับประเด็นค�าถามหนึ่งๆ 
จากแหล่งค้นคว้าและเอกสารประเภทต่างๆ เพิม่พนูความรูใ้ห้แก่ตนเอง เช่น การอ่านหนงัสอืวชิาฟิสกิส์ 
เพื่อหาค�าตอบเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ

	 ๓)	 อ่านเพือ่ปฏบิตัติาม คอืการอ่านเพือ่ท�าตามค�าแนะน�าในข้อความหรอืหนงัสอืทีอ่่าน
เช่น การอ่านฉลากยา เพื่อดูค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้ยา หรือการอ่านต�าราอาหาร ที่มีการอธิบาย
ขั้นตอน วิธีการท�า รวมถึงเครื่องปรุงส่วนผสมโดยละเอียด ซ่ึงการอ่านด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ 
ผู้อ่านจะต้องท�าความเข้าใจรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อสามารถปฏิบัติตามได้

	 ๔)	 อ่านเพือ่หาความรูห้รอืสะสมความรู้ คอืการอ่านเพือ่เพิม่พนูประสบการณ์ ความรู้ 
โดยท�าให้ทัง้ผู้อ่านทีเ่ป็น นกัเรยีน นกัศกึษา หรอืบคุคลทัว่ไป และไม่จ�าเป็นต้องมโีอกาส หรอืกาลเทศะ 
มาก�าหนดให้ต้องอ่าน ซึ่งการอ่านในแต่ละครั้งควรเก็บและเรียบเรียงประเด็นส�าคัญของเร่ืองท่ีอ่าน 
ไว้เป็นคลังความรู้ส�าหรับน�ามาใช้อ้างอิงในภายหลัง เช่น การอ่านหนังสือทางวิชาการ

	 ๕)	อ่านเพื่อความบันเทิง คือการอ่านตามความพอใจของผู้อ่าน ซึ่งผู้อ่านจะได้รับ
ความเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังสามรถช่วยยกระดับจิตใจ ช่วยให้เกิดความสุข ผ่อนคลาย คลายความ
ทุกข์ใจ และบางครั้งผู้อ่านอาจได้ข้อคิดหรือแนวทางในการใช้ชีวิต เช่น การอ่านวนิยาย นิตยสาร 
วารสาร เป็นต้น

	 ๖)	อ่านเพื่อรู้ข่าวสาร คือการอ่านเพื่อศึกษา รับรู้ความเป็นไปของโลก และพัฒนา
ความรู้ของตนเอง เช่น การอ่านข่าว นิตยสาร วารสาร เป็นต้น

	 ๗)	อ่านเพื่อแก้ปัญหา คือการอ่านเพื่อหาค�าตอบ หรือแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องใด

เรื่องหนี่ง เช่น การอ่านพจนานุกรม เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับค�าศัพท์ ความหมาย การสะกดการันต์ที่
ถูกต้อง หรือการอ่านหนังสือแนะน�าการเดินทาง แผนที่ เป็นต้น

	 ๑.๔	ประเภทของการอ่าน
โดยทั่วไปการอ่านแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ ดังนี้

	 ๑)	การอ่านออกเสียง คือการอ่านหนังสือโดยการท่ีผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาดังๆ ใน
ขณะที่อ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายต่างๆ เช่น เพื่อสร้างความบันเทิง เพื่อถ่ายทอดข่าวสาร เพื่อประกาศ 
เพื่อรายงานหรือเพื่อแถลงนโยบาย ดังน้ันการอ่านออกเสียง จึงเป็นการแปลรูปสัญลักษณ์หรืออักษร
ออกเป็นเสียง จากนั้นจึงแปลสัญญาณเสียงเป็นความหมาย ซึ่งผู้อ่านต้องระมัดระวังการออกเสียง 
ทัง้เสยีง “ร” “ล” ค�าควบกล�า้ การสะกด จงัหวะ ลลีา และการเว้นวรรคตอนให้ถกูต้องไพเราะเหมาะสม

	 ๒)	การอ่านในใจ คือการท�าความเข้าใจสัญลักษณ์ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมถึงรูปภาพและเครื่องหมายต่างๆ ออกเป็นความหมายโดยใช้สายตาทอดไปตามตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ์แล้วจึงใช้กระบวนการคิด แปลความหมาย ตีความ เพื่อรับสารของเรื่องนั้นๆ
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๔. ผู้อ่านต้องอ่านให้เสียงดังพอสมควร ไม่ตะโกนหรือแผ่วเบาจนเกินไป ซึ่งจะท�าให้

ผู้ฟังเกิดความร�าคาญและไม่สนใจ

๕. เม่ืออ่านจบย่อหน้าหนึง่ควรผ่อนลมหายใจ และเม่ือขึน้ย่อหน้าใหม่ควรเน้นเสยีง และ

ทอดเสียงให้ช้าลงกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง จากนั้นจึงใช้เสียงในระดับปกติ

๖. อ่านให้ถูกจังหวะวรรคตอน ต้องอ่านให้จบค�าและได้ใจความ ถ้าเป็นค�ายาวหรือ

ค�าหลายพยางค์ ไม่ควรหยุดกลางค�าหรือตัดประโยคจนเสียความ

๗. รู้จักเน้นค�าที่ส�าคัญและค�าที่ต้องการเพื่อให้เกิดจินตภาพตามที่ต้องการ การเน้น

ควรเน้นเฉพาะค�า ไม่ใช่ทั้งวรรคหรือทั้งประโยค เช่น “กลิ่นของดอกไม้นั้น หอมหวน ยิ่งกว่ากลิ่นใดๆ 

ที่เคยได้สัมผัส” ควรเน้นที่ค�าว่า หอมหวน เพื่อให้ผู้ฟังจินตนาการถึงดอกไม้นานาพันธุ์ที่ส่งกลิ่นหอม

และเป็นกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนกลิ่นหอมอื่นใดที่เคยสัมผัส

๘. เม่ืออ่านข้อความทีมี่เครือ่งหมายวรรคตอนก�ากับ ควรอ่านให้ถกูต้องตามหลกัภาษา 

เช่น โปรดเกล้าฯ ต้องอ่านว่า โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม, ทุกวันๆ อ่านว่า ทุกวันทุกวัน ส่วนค�าที่ใช้

อักษรย่อต้องอ่านให้เต็มค�า เช่น พ.ศ. อ่านว่า พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด, ผบ.ทบ. อ่านว่า ผู้บัญชาการ

ทหารบก

ในระดบัชัน้นีจ้ะกล่าวถงึการอ่านออกเสยีงบทความทัว่ไปและบทความปกณิกะ โดยการฝึกอ่าน

ตามเครื่องหมายที่ก�าหนด ดังนี้

/ เว้นวรรคเล็กน้อยเพื่อหยุดหายใจ

// เว้นวรรคเมื่ออ่านจบข้อความหลัก

___ แสดงค�าที่เน้นเสียงหนัก

... ทอดเสียง

	 ข้อควรระวัง

 ๑. ไม่เว้นวรรคระหว่างประธาน กริยาและกรรม ทั้งไม่เว้นวรรคระหว่างค�าเชื่อม

 ๒. หากประธานเดิมมีค�ากริยาหลายตัว กริยาตัวต่อๆ ไปให้เว้นวรรคได้บ้าง

	 ๒.๒	การอ่านออกเสยีงบทร้อยแก้วประเภทบทความ

	 ๑)	การอ่านบทความทั่วไป บทความ คือ ความเรียงที่ผู้เขียนน�าเสนอข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับเรื่องราวหรือองค์ความรู้ต่างๆ สู่ผู้อ่าน ซึ่งอาจมีการแสดงทรรศนะ ข้อคิดเห็นของผู้เขียน

บทความสามารถแบ่งได้หลายประเภทตามเนือ้หาทีน่�าเสนอ เช่น บทความวชิาการ บทความท่องเทีย่ว 

บทความแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งราวต่างๆ ดงันัน้ ผูอ่้านต้องจบัประเดน็บทความทีอ่่านให้ได้ว่าเนือ้หา

ตอนใดเป็นข้อเท็จจริง ตอนใดเป็นข้อคิดเห็น ฯลฯ
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๒	 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
 ร้อยแก้ว หมายถึง ความเรียงที่สละสลวยในรูปแบบการบรรยาย พรรณนา เทศนา สาธกหรือ

อุปมาโวหาร รวมถึงบทพูด บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ประกาศหรือข่าวสารต่างๆ ดังนั้น ร้อยแก้วจึง

เป็นความเรียงที่เรียบเรียงขึ้นโดยไม่มีการบังคับสัมผัสฉันทลักษณ์

 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หมายถึง การอ่านหนังสือโดยการท่ีผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาดังๆ

ในขณะที่อ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เช่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความบันเทิง

และความพอใจซึ่งการอ่านออกเสียงในแต่ละครั้งอาจมีจุดมุ่งหมายหลายๆ ประการรวมกัน หรือมี

จุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น การอ่านประกาศ รายงาน แถลงการณ์ ฯลฯ ผู้อ่านต้องค�านึงถึงการอ่านให้

ถกูต้องตามอกัขรวิธ ีการใช้น�า้เสยีงและลลีาในการอ่านให้สอดคล้องเหมาะสมกบัเรือ่งและควรฝึกปฏบิตัิ

อย่างสม�่าเสมอ

	 ๒.๑	แนวทางการอ่านออกเสยีงบทร้อยแก้วเบือ้งต้น
 ความเรียงท่ีเขียนในลักษณะร้อยแก้วมีอยู่หลายประเภท ซ่ึงอาจจะท�าให้ลีลาในการอ่าน

แตกต่างกันออกไป แต่ก็อาศัยหลักเกณฑ์ที่ไม่แตกต่างกัน ดังนี้

   ๑. ผู ้อ ่านต้องอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีในภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาที่

ยืมมาจากภาษาอื่นๆ เช่น บาลี สันสกฤต เขมร ฯลฯ โดยอาศัยหลักการอ่านจากพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน รวมทั้งค�าที่อ่านตามความนิยม

การฝกการอ่านออกเสียงให้มีความถูกต้องและชัดเจน 
สามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้

  ๒. ผู้อ่านต้องมีสมาธิและความมั่นใจ

ในการอ่าน ไม่อ่านผิด อ่านตก อ่านเติม ขณะ

อ่านต้องควบคมุสายตาให้ไล่ไปตามตวัอกัษรทกุตวั

ในแต่ละบรรทัดจากซ้ายไปขวาด้วยความรวดเร็ว 

ว่องไวและรอบคอบ แล้วย้อนสายตากลับลงไปยัง

บรรทัดถัดไปอย่างแม่นย�า

  ๓. ผูอ่้านควรอ่านให้เป็นเสยีงพดู โดย

เน้นเสียงหนักเบา สูง ต�่า ตามลักษณะการพูด

ทัง้นีใ้ห้ใช้เนือ้หาสาระของบทอ่านเป็นหลกั รวมทัง้

ควรพิจารณาเนื้อความว่าเป็นไปในทางใด เช่น 

ต่ืนเต้น โกรธ ผิดหวัง ฯลฯ ควรใช้น�้าเสียง

ให้เหมาะสมกับลักษณะอารมณ์ตามเนื้อหาใน

เนื้อเรื่อง
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๒)	การอ่านบทความปกิณกะ

   ทุกวันนี้เรามีตึกสูงขึ้น/มีถนนกว้างขึ้น/แต่ความอดกลั้นน้อยลง//
เรามีบ้านใหญ่ขึ้น/แต่ครอบครัวของเรา กลับเล็กลง//

เรามียาใหม่ ๆ มากขึ้น/แต่สุขภาพกลับแย่ลง//
เรามีความรักน้อยลง/แต่มีความเกลียดมากขึ้น//

เราไปถึงโลกพระจันทร์มาแล้ว/แต่เรากลับพบว่า...
แค่การข้ามถนนไปทักทายเพื่อนบ้าน/กลับยากเย็น…

เราพิชิตห้วงอวกาศมาแล้ว/แต่แค่ห้วงในหัวใจ/กลับไม่อาจสัมผัสถึง//
เรามีรายได้สูงขึ้น/แต่ศีลธรรมกลับตกต�่าลง//
เรามีอาหารดีๆ มากขึ้น/แต่สุขภาพแย่ลง//

ทุกวันนี้/ทุกบ้านมีคนหารายได้/ได้ถึง 2 คน แต่การหย่าร้างกลับเพิ่มมากขึ้น//
ดังนั้น...จากนี้ไป… ขอให้พวกเราอย่าเก็บของดีๆ ไว้/โดยอ้างว่าเพื่อโอกาสพิเศษ//

เพราะทุกวันที่เรายังมีชีวิตอยู่/คือ …โอกาสที่พิเศษสุดแล้ว
จงแสวงหา การหยั่งรู้

จงนั่งตรงระเบียงบ้าน/เพื่อชื่นชมกับการมีชีวิตอยู่โดยไม่ใส่ใจกับความอยาก…
จงใช้เวลากับครอบครัว/เพื่อนฝูง/คนที่รักให้มากขึ้น...

กินอาหารให้อร่อย/ไปเที่ยวในที่ที่อยากจะไป
ชีวิต คือ โซ่ห่วงของนาทีแห่งความสุข/ไม่ใช่เพียงแค่การอยู่ให้รอด//

เอาแก้วเจียระไนที่มีอยู่มาใช้เสีย
น�้าหอมดีๆ ที่ชอบจงหยิบมาใช้เมื่ออยากจะใช้

เอาค�าพูดที่ว่า...สักวันหนึ่ง/ออกไปเสียจากพจนานุกรม
บอกคนที่เรารักทุกคน ว่า/เรารักพวกเขาเหล่านั้นแค่ไหน...

อย่าผัดวันประกันพรุ่ง/ที่จะท�าอะไรก็ตาม/ที่ท�าให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้น...
ทุกวัน... ทุกชั่วโมง.... ทุกนาที... มีความหมาย...

เราไม่รู้เลยว่า/เมื่อไรมันจะสิ้นสุดลง//
และเวลานี้...

ถ้าคุณคิดว่า คุณไม่มีเวลาที่จะ copy ข้อความนี้/ไปให้คนที่คุณรักอ่าน... แล้วคิดว่า…. 
สักวันหนึ่ง...ค่อยส่ง... จงอย่าลืมคิดว่าสักวันหนึ่ง...วันนั้น คุณอาจไม่มีโอกาสมานั่งตรงนี้

เพื่อท�าอย่างที่คุณต้องการอีกก็ได้...
(จอร์จ	 คอลลิน	http:	//happyhappiness.monkiezgrove.com/)

การอ่านบทความปกิณกะ
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จากตวัอย่าง เป็นการอ่านบทความจากอินเทอร์เนต็ สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีม่อีทิธพิลต่อการสือ่สาร

ของมนุษย์มากขึ้น การอ่านบทความจากสื่อประเภทนี้จะท�าให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลที่หลากหลาย 

แต่อย่างไรก็ตาม ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านบทความนี้ถ้าแบ่งเว้นวรรคผิดหรืออ่านด้วย

โทนเสียงเดียว จะท�าให้ผู้ฟังไม่สนใจ แม้จะเป็นบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 

ดังนั้น การฝึกฝนการอ่านตามแนวทางข้างต้น จะช่วยท�าให้เป็นผู้ท่ีมีทักษะทางการอ่านออกเสียงท่ีดี 

และยังสามารถน�าไปใช้อ่านบทความประเภทต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันได้

ผลวิจัยชี้คุยมือถือแนบหู	สมองท�างานหนักขึ้น	๗	%	(ไทยโพสต์)

ผลวิจัยชี้ว่าเอามือถือแนบหู	๕๐	นาที	มีผลต่อการท�างานของสมองส่วนใกล้เสาสัญญา

 ดร.โนรา โวลโกว/ กล่าวว่า... การวิจัยนี้/เป็นไปเพื่อหาปฏิกิริยาการท�างานของสมอง/  

ต่อคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า จากเสาสญัญาณของมอืถอื// ซึง่ผลวจิยัระบวุ่า/ การคยุมอืถอืแนบกบัใบห/ู 

จะท�าให้สมองใช้พลังงานมากขึ้นในส่วนที่ใกล้//

 คณะผูว้จิยัสแกนสมองของอาสาสมคัรทัง้หมด ๔๗ คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทีใ่ช้โทรศพัท์มอืถอื 

นาน ๕๐ นาที/ และกลุ่มที่ปิดมือถือ// ผลที่ออกมาชี้ว่า/ แม้จะไม่มีปฏิกิริยารุนแรง/ต่อสัญญาณ

มือถือ/ แต่พบว่ามีการเผาผลาญกลูโคสในสมองมากขึ้น ๗% ในจุดที่ใกล้เสาสัญญาณมากที่สุด//

 แพทริก แฮกการ์ด อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยลอนดอน/ตอบรับว่า/เป็นงานวิจัยที่

น่าสนใจ/ เพราะเสนอว่าสัญญาณมือถือมีผลต่อสมองโดยตรง// แต่เขามองว่า/ กระบวนการ

เผาผลาญพลงังานสงูในสมองมตีามธรรมชาตอิยูแ่ล้ว/ เช่น/ การคดิวเิคราะห์ตามปกตขิองมนษุย์//

 ทางด้านโฆษกสมาคมผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ/ จอห์น วอลส์ ออกมาชี้แจงว่า/ หลักฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันช้ีว่า/ การใช้อุปกรณ์ไร้สายไม่ก่อให้เกิดความเส่ียง/ หรือผลเสียต่อ

สุขภาพแต่อย่างใด//

 โวลโกว ยอมรับเช่นกันว่า/ จ�าเป็นต้องท�าวิจัยเพ่ิม/จึงจะสามารถตัดสินได้ว่า/ การใช้

โทรศพัท์มอืถอื/มผีลเสยีจรงิหรอืไม่/ แต่ตวัเธอเอง/ใช้โทรศพัท์มอืถอื/ผ่านหฟัูงแทน/ เพราะเชือ่ว่า/ 

ป้องกันไว้ก่อน/ ย่อมดีกว่า...

	 (http:	//health.kapook.com/view21911.html)

การอ่านบทความทั่วไป
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วรรคสุดท้ายของค�าประพันธ์ที่ยกข้างต้น ถ้าอ่านแบบยึดต�าแหน่งค�าสัมผัสเป็นส�าคัญ 

จะอ่านเป็น “สิ้นฝี/มือแล้ว/แต่นางเดียว” โดยอาศัยค�าว่า “ฝี” รับสัมผัสจากค�าว่า “ดี” ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าการอ่านลักษณะนี้ท�าให้ความหมายของค�าประพันธ์คลาดเคลื่อนไป จากความหมายว่า “ฝีมือ” 

กลายเป็น “ฝี” ที่มือ นอกจากนี้ในวรรคสุดท้ายยังสามารถแบ่งจังหวะการอ่านได้เป็น “สิ้น/ฝีมือแล้ว/

แต่นางเดยีว” จากตวัอย่างทีน่�ามาแสดงจะไม่แบ่งจงัหวะอ่านค�า “ฝีมอื” แยกหรอืออกจากกนัแต่ให้อ่าน

รวบค�า โดยอ่านออกเสียงเบาที่ค�า “ฝี” และลงน�้าหนักเสียงที่ค�า “มือ” ทั้งนี้เพื่อให้ได้ใจความส�าคัญ

ครบถ้วนไม่เสียรสความ

๓.๒	การอ่านบทร้อยกรอง
 การฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ในที่นี้จะยกตัวอย่าง ๖ ประเภท คือ กลอนสุภาพ 

กลอนบทละคร กลอนเสภา โคลงสี่สุภาพ กาพย์ยานี ๑๑ และกาพย์ฉบัง ๑๖ ดังนี้

	 ๑)	กลอนสภุาพ คอืกลอนทีพ่ฒันามาจากกลอนเพลงยาวทีพ่บหลกัฐานว่าเริม่มมีาตัง้แต่

ครั้งปลายกรุงศรีอยุธยา กลอนสุภาพ ๑ บท มี ๔ วรรค วรรคละ ๗ - ๙ ค�า จึงท�าให้มีการอ่านในแต่ละ

วรรคสามารถแบ่งค�าได้เป็น ๒ / ๒ / ๓ หรอื ๒ / ๓ / ๓ หรอื ๓ / ๒ / ๓ หรอื ๓ / ๓ / ๓ เป็นต้น ซึง่กลอน

ในยุคแรกยังจัดระบบการส่งสัมผัสบังคับระหว่างวรรคไม่ค่อยลงตัว เช่น “จะกล่าวถึง/กรุงศรีอยุธยา

อันเป็นกรุงรัตนราช/พระศาสนา มหาดิลก/อันเลิศล้น” รวมถึงยังไม่มีการก�าหนดเสียงวรรณยุกต์

ท้ายวรรคเหมือนกลอนในยุคหลัง

ภายหลังสุนทรภู่ปรับรูปแบบการประพันธ์กลอนให้ลงตัวมากขึ้น และนิยมให้กลอน

แต่ละวรรคมีเพียง ๘ ค�า และมีสัมผัสใน ๒ คู่ คือค�าที่ ๓ กับค�าที่ ๔ ค�าที่ ๕ กับค�าที่ ๖ หรือ ๗ 

จึงท�าให้การจัดจังหวะการอ่านลงตัวเป็น ๓ / ๒ / ๓ หากแต่มีข้อควรระมัดระวัง คือต้องไม่อ่านฉีกค�า

นอกจากนีก้ลอนแบบสนุทรภู ่ยงัจดัระเบยีบการส่งสมัผสัระหว่างวรรคได้ลงตวั คอื ท�าให้ค�าสดุท้ายของ

วรรคที่ ๑ และ ๓ ส่งสัมผัสไปยังค�าที่ ๓ ของวรรคที่ ๒ และ ๔ โดยอาจอนุโลมให้ส่งไปยังค�าที่ ๕ ได้

รวมถึงมีการวางระเบียบบังคับเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค โดยท้ายวรรคที่ ๑ เป็นเสียงวรรณยุกต์ใดก็ได้

วรรคที ่๒ เป็นเสยีงวรรณยกุต์จตัวา (อนโุลมให้เป็นเสยีงเอกได้) ส่วนวรรคที ่๓ - ๔ ให้ลงท้ายวรรคด้วย

เสียงสามัญ ซึ่งเรียกกลอนที่มีการบังคับเสียงวรรณยุกต์แบบนี้ว่า “กลอนสุภาพ”

	 ตัวอย่าง

 ม่านนี้/ ฝีมือ/ วันทองท�า จ�าได้/ ไม่ผิด/ นัยน์ตาพี่

เส้นไหม/ แม้นเขียน/ แนบเนียนดี สิ้นฝีมือ/ แล้ว/ แต่นางเดียว

(ขุนช้างขุนแผน)
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๓	 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
 ร้อยกรอง หมายถึง ค�าประพันธ์ท่ีแต่งโดยมีการบังคับจ�านวนค�า สัมผัส ฉันทลักษณ์ ตาม

แบบแผนของร้อยกรองแต่ละประเภท ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน หรือลิลิต

 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง หมายถึง การอ่านออกเสียงงานเขียนร้อยกรองประเภทต่างๆ  

เพื่อสื่อเนื้อหาและอารมณ์ความรู้สึกที่ปรากฏไปสู่ผู้รับสารด้วยท่วงท�านองที่แตกต่างกัน

 การอ่านท�านองเสนาะ หมายถึง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทต่างๆ ตามท�านอง 

ลลีาและจังหวะของบทประพนัธ์ เพือ่ให้ผูอ่้าน ผูฟั้งเข้าถงึความงดงามของภาษา การอ่านท�านองเสนาะ

บทร้อยกรองจะมีความแตกต่างกันตามท�านอง ลีลา การทอดเสียงและความสามารถของผู้อ่าน

 ๓.๑	แนวทางการอ่านบทร้อยกรองเบือ้งต้น

	 ๑)	ต้องรู้จักฉันทลักษณ์	 หรือลักษณะบังคัับของร้อยกรองประเภทต่างๆ ที่จะอ่าน 

เช่น การบังคับเอก โท ครุ ลหุ เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค และพยางค์หรือค�าที่บรรจุลงในวรรคหนึ่งๆ

	 ๒)	 ต้องรูจ้กัท�านอง	ลลีาและการเอือ้นเสียงของบทร้อยกรองแต่ละประเภทให้ถกูต้อง 

รวมถึงต้องรู้จักวางจังหวะสัมผัสท่ีคล้องจองกันของบทกวีให้ถูกต้องตามต�าแหน่งให้ลงสัมผัส และ

รู้จังหวะการเอื้อนเสียงเพื่อทอดจังหวะส�าหรับอ่านในบทถัดไป

	 ๓)	ต้องรู้จักเอื้อนเสียง	 ตามชนิดของค�าประพันธ์นั้นๆ โดยลากเสียงช้าๆ เพื่อให้เข้า

จังหวะและไว้หางเสียงให้ไพเราะ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เอื้อนเสียงที่ค�าลหุเนื่องจากเป็นค�าที่มีเสียงสั้นและเบา

	 ๔)	ต้องรู้จักอ่านรวบค�า	หรือพยางค์ที่เกินจากที่ก�าหนดไว้ในฉันทลักษณ์ โดยอ่านให้

เร็วขึ้นและเสียงให้เบาลงกว่าปกติจนกว่าจะถึงค�าหรือพยางค์ที่ต้องการจึงลงเสียงหนัก

	 ๕)	ต้องรู้จักอ่านค�า	 ให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่ผิดสระ ผิดพยัญชนะ หรือวรรณยุกต์ 

เช่น ไก่ เป็น ก่าย ครู เป็น คู ข่อน เป็น ค้อน นอกจากนี้ ควรอ่านออกเสียงพยัญชนะ /จ/ฉ/ช/ฉ/ถ/

ท/ธ/ศ/ษ/ส/ เป็นต้น ให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธีในภาษาไทย โดยไม่อ่านเป็นเสียงเสียดแทรกมาก

เกินไปตามภาษาอังกฤษ และควรอ่านออกเสียงพยัญชนะ /ร/ล/ ค�าควบกล�้า ร/ล/ว ให้ชัดเจน เพราะ

อาจท�าให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อน และไม่ไพเราะ

	 ๖)	รู้จักใส่อารมณ์	 ความรู้สึกลงในค�าประพันธ์ที่อ่าน ซึ่งหมายความว่า ผู้อ่านต้อง

ท�าความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของบทประพันธ์และสื่อไปยังผู้ฟังให้ตรงตามเจตนาที่แท้จริง

	 ๗)	พยายามไม่อ่านฉีกค�า	 หรือฉีกความ โดยใส่ใจเฉพาะเป็นต�าแหน่งค�าสัมผัส 

แต่ประการเดียว เพราะหากอ่านฉีกค�าหรือฉีกข้อความแล้วอาจท�าให้เนื้อความเสียไปหรือผู้ฟังเข้าใจ

ความหมายคลาดเคลื่อนได้ เช่น
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การอ่านท�านองเสนาะบทร้อยกรองประเภทกลอนบทละครให้ยึดหลักปฏิบัติเช่นเดียว

กับกลอนสุภาพ คือ ใช้เครื่องหมาย / เป็นตัวแบ่งจ�านวนค�าภายในวรรค โดยการแบ่งจ�านวนค�าเป็น 

๓ / ๒ / ๓ หรือ ๓ / ๓ / ๓ ตามความเหมาะสมของเนื้อความ ซึ่งสิ่งที่ส�าคัญในการอ่านกลอนบทละคร

คือ การใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปในบทประพันธ์เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครไปยังผู้ฟัง 

	 ๓)	กลอนเสภา คือกลอนล�าน�าส�าหรับขับร้อง ใช้ท�านองขับได้หลายท�านอง มีกรับ

เป็นเครื่องประกอบส�าคัญ ผู้ขับจะต้องขยับกรับให้เข้ากับท�านอง บางครั้งอาจใช้ขลุ่ยประกอบด้วย แต่

เดิมนิยมขับเป็นเรื่องราว ต่อมานิยมขับเรื่องขุนช้างขุนแผนและรามเกียรติ์ กลอนเสภามีลักษณะบังคับ

เช่นเดียวกับกลอนสุภาพ

 การอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนเสภา ด้วยเหตุที่กลอนเสภาใช้ประกอบการขับร้อง 

จึงท�าให้มีจ�านวนค�าวรรคละ ๗ - ๙ ค�าขึ้นอยู่กับจังหวะการเอื้อนลากเสียงของผู้ขับหรือผู้แต่งแต่ละคน 

จึงท�าให้การอ่านในแต่ละวรรคสามารถแบ่งค�าได้เป็น ๒ / ๒ / ๓ หรือ ๒ / ๓ / ๓ หรือ ๓ / ๒ / ๓ หรือ 

๓ / ๓ / ๓ เป็นต้น 

	 ๔)	โคลงสี่สุภาพ	 เป็นโคลงที่นิยมแต่งมากที่สุดในค�าประพันธ์ประเภทโคลงทั้งหมด 

โคลงสี่สุภาพ ๑ บท มีจ�านวนค�าตั้งแต่ ๓๐ - ๓๔ ค�า บทหนึ่งมี ๔ บาท บาทละ ๒ วรรค ซึ่งบาทที่ 

๑ – ๓ มีบาทละ ๗ ค�า (วรรคหน้า ๕ ค�า วรรคหลัง ๒ ค�า และอาจเพิ่มค�าสร้อยในท้ายบาท ๑ กับ ๓ 

ได้วรรคละ ๒ ค�า) ส่วนบาทสุดท้ายมี ๙ ค�า (วรรคหน้า ๕ ค�า วรรคหลัง ๔ ค�า) และยังมีการบังคับ

ต�าแหน่งค�าเอก - โท โดยบังคับค�าเอก ๗ ค�า ค�าโท ๔ ค�า

 เจ้าพลายงาม/ ความแสน/ สงสารแม่ ช�าเลืองแล/ ดูหน้า/ น�้าตาไหล

แล้วกราบกราน/ มารดา/ ด้วยอาลัย พอเติบใหญ่/ คงจะมา/ หาแม่คุณ

แต่ครั้งนี้/ มีกรรม/ จะจ�าจาก ต้องพลัดพราก/ แม่ไป/ เพราะอ้ายขุน

เที่ยวหาพ่อ/ ขอให้ปะ/ เดชะบุญ ไม่ลืมคุณ/ มารดา/ จะมาเยือน

แม่รักลูก/ ลูกก็รู้/ อยู่ว่ารัก คนอื่นสัก/ หมื่นแสน/ ไม่แม้นเหมือน

จะกินนอน/ วอนว่า/ เมตตาเตือน จะห่างเรือน/ ร้างแม่/ ไปแต่ตัว

	 (เสภาขุนช้างขุนแผน)

การอ่านกลอนเสภา
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	 	 การอ่านท�านองเสนาะบทร้อยกรองประเภทกลอนสภุาพให้มคีวามไพเราะ	นอกจาก

ผู้อ่านจะต้องอ่านให้ถูกท�านองกลอนออกเสียงตัว	 ร,	 ล	 ค�าควบกล�้าและเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้องแล้ว	 

การแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องเป็นปัจจัยส�าคัญ	 จากตัวอย่างก�าหนดให้เครื่องหมาย	 /	 เป็นตัวแบ่ง 

จ�านวนค�าภายในวรรค	 การจัดจังหวะหายใจก่อนจะอ่านต่อไป	 แต่เนื่องจากกลอนสุภาพวรรคหนึ่งมี

จ�านวนค�าได้ตั้งแต่	๗	-	๙	จึงอาจจัดจังหวะการอ่านได้เป็น	๓	/	๒	/	๓	(๘	ค�า)	๓	/	๓	/	๓	(๙	ค�า)	๒	/	๒	/

๓	(๗	ค�า)	แต่สิ่งส�าคัญต้องพิจารณาที่เนื้อความเป็นหลัก	ต้องไม่ฉีกค�าจะท�าให้เสียความ

	 ๒)	กลอนบทละคร	 คือค�ากลอนที่แต่งขึ้นเพื่อแสดงละครร�า	 เช่น	 บทพระราชนิพนธ์

บทละครเรื่องรามเกียรติ์	 กลอนบทละครมีลักษณะบังคับเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ	 บทหนึ่งมี	 ๒	 บาท	

หรือ	๔	วรรค	วรรคละ	๖	-	๙	ค�า	แต่นิยมใช้เพียง	๖	-	๗	ค�า	เพื่อให้เข้าจังหวะร้องและร�า	ท�าให้ไพเราะ

ยิ่งขึ้น	โดยต้องจบค�ากลอนที่บาทโท	กลอนบทละครมักจะขึ้นต้นด้วยค�าว่า	“เมื่อนั้น”	ส�าหรับตัวละคร

ที่เป็นกษัตริย์	“บัดนั้น”	ส�าหรับเสนาหรือคนทั่วไป	“มาจะกล่าวไป”	ใช้ส�าหรับน�าเรื่องเกริ่นเรื่อง

ตัวอย่าง

(สดับ)	 	 ประหลาดเหลือ/	เนื้อละมุน/	ยังอุ่นอ่อน	 สนิสมทุร/	สดุสาคร/	ของพ่อเอ๋ย	(รบั)

(รอง)	 เคยกลับเป็น/	ก็ไม่เห็น/	เหมือนเช่นเคย	 กระไรเลย/	แน่นิ่ง/	ไม่ติงกาย	 (ส่ง)

(พระอภัยมณี: สุนทรภู่)

	 เมื่อนั้น	 โฉมยง/	องค์ระเด่น/	จินตะหรา

ค้อนให้/	ไม่แลดู/	สารา	 กัลยา/	คั่งแค้น/	แน่นใจ

แล้วว่า/	อนิจจา/	ความรัก	 พึ่งประจักษ์/	ดั่งสาย/	น�้าไหล

ตั้งแต่/	จะเชี่ยว/	เป็นเกลียวไป	 ที่ไหน/	จะไหล/	คืนมา

สตรีใด/	ในพิภพ/	จบแดน	 จะมีใคร/	ได้แค้น/	เหมือนอกข้า

ด้วยใฝ่รัก/	ให้เกิน/	พักตรา	 จะมีแต่/	เวทนา/	เป็นเนืองนิตย์

 (อิเหนา: พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

	 น�้าใส/	ไหลเย็น/	เห็นตัวปลา	 ว่ายแหวก/	ปทุมา/	อยู่ไหวไหว

นิลุบล/	พ้นน�้า/	อยู่ร�าไร	 ตูมตั้ง/	บังใบ/	อรชร

ดอกขาว/	เหล่าแดง/	สลับสี	 คลายคลี่/	ขยายแย้ม/	เกสร

บัวเผื่อน/	เกลื่อนกลาด/	ในสาคร	 บังอร/	เก็บเล่น/	กับนารี

   (อิเหนา: พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

การอ่านกลอนบทละคร
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การแบ่งจังหวะการอ่านกาพย์ยานี ๑๑ จะใช้เครื่องหมาย / แบ่งจังหวะการอ่านภายใน

วรรค โดยวรรคที่มี ๕ ค�า จะแบ่งเป็น ๒ / ๓ หรือ ๓ / ๒ ขึ้นอยู่กับเนื้อความ วรรคที่มี ๖ ค�า จะแบ่ง

จังหวะเป็น ๓ / ๓ 

	 ๖)	กาพย์ฉบัง ๑๖ เป็นกาพย์ที่ใช้ส�าหรับการพรรณนาความงามของธรรมชาติ

การเดินทางหรือการต่อสู้ ซึ่งกาพย์ฉบัง ๑๖ หนึ่งบท มี ๑๖ ค�า แบ่งเป็น ๓ วรรค วรรคที่ ๑ และ ๓ 

มี ๖ ค�า ส่วนวรรคที่ ๒ มี ๔ ค�า

 การแบ่งจงัหวะการอ่านกาพย์ฉบัง ๑๖ จะใช้เครือ่งหมาย / แบ่งจงัหวะการอ่านภายในวรรค 

โดยวรรคที่มี ๖ ค�า จะแบ่งเป็น ๒ / ๒ / ๒ เป็นส่วนใหญ่ โดยสังเกตจากเนื้อความเป็นหลัก ซึ่ง

ในบางครั้งอาจแบ่งเป็น ๒ / ๔ ตามตัวอย่าง เพราะค�าบางค�าควรอ่านให้เสียงต่อเนื่องกันเพื่อ 

สื่อความหมายให้ถูกต้อง วรรคที่มี ๔ ค�า ให้แบ่งจังหวะ ๒ / ๒

	 การอ่าน	 เป็นทักษะที่สÓคัญและมีความจÓเป็นต่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มพูน

ประสบการณ์ต่างๆ	ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก		ดังนั้น	จึงควรฝึกฝนเพื่อพัฒนา

ทักษะการอ่านอย่างสม่Óเสมอ	 เพื่อให้เป็นผู้สามารถศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ	 ได้

ตลอดเวลา

 เรื่อยเรื่อย/ มาเรียงเรียง นกบินเฉียง/ ไปทั้งหมู่

ตัวเดียว/ มาไร้คู่ เหมือนพี่อยู่/ เพียงเอกา

 ร�่าร�่า/ ใจรอนรอน อกสะท้อน/ ถอนใจข้า

ดวงใจ/ ไยหนีหน้า โถแก้วตา/ มาหมางเมิน

	 (กาพย์เห่เรือ:	เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร)

การอ่านกาพย์ยานี	๑๑

 กลางไพร/ ไก่ขัน/ บรรเลง ฟังเสียง/ เพียงเพลง

ซอเจ้ง/ จ�าเรียง/ เวียงวัง

 ยูงทอง/ ร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้อง/ กลองระฆัง

แตรสังข์/ กังสดาล/ ขานเสียง

	 (กาพย์พระไชยสุริยา:	สุนทรภู่)

การอ่านกาพย์ฉบัง	๑๖
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การอ่านท�านองเสนาะบทร้อยกรองประเภทโคลง นอกจากผู้อ่านจะต้องตระหนกัในเร่ือง

เสียง ส�าเนียง อารมณ์และเทคนิคการทอดเสียงแล้ว ผู้อ่านจะต้องมีความมั่นใจในจังหวะและท�านอง 

โดยใช้เครื่องหมาย / แบ่งจังหวะการอ่านภายในวรรคเพ่ือเพ่ิมความไพเราะและผ่อนลมหายใจ การ

แบ่งจังหวะในโคลง ถ้าวรรคใดมีค�า ๕ ค�า จะแบ่งจังหวะเป็น ๓ / ๒ หรือ ๒ / ๓ โดยให้พิจารณาจาก

ความหมายของค�าเป็นหลกั วรรคทีม่ ี๔ ค�า จะแบ่งจังหวะเป็น ๒ / ๒ วรรคท่ีม ี๒ ค�า ไม่ต้องแบ่งจังหวะ

หากในวรรคมีจ�านวนพยางค์มากกว่าจ�านวนค�าต้องพจิารณารวบพยางค์ให้จงัหวะไปตกตรงพยางค์ท้าย

ของค�าที่ต้องการ โดยอ่านรวบค�าให้เร็วและเบา

	 ๕)	กาพย์ยานี ๑๑ คอืค�าประพนัธ์ทีม่กีารบงัคบัสมัผสัต่างจากกลอน คอืมสีมัผสับงัคบั

คู่เดียว ค�าสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ส่งสัมผัสไปยังค�าสุดท้ายของวรรคที่ ๓ และไม่มีการบังคับเอก - โท 

ครุ - ลหุ แบบโคลงและฉันท์ โดยยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่ากาพย์เป็นค�าประพันธ์ดั้งเดิมของไทย

หรือรับมาจากชาติอื่น แต่มักนิยมเชื่อกันว่ากาพย์ คือ การแต่งฉันท์ที่ไม่มีการบังคับครุ - ลหุ

กาพย์ยานี ๑๑ เป็นกาพย์ที่นิยมแต่งกันมากที่สุดแบบหนึ่ง มักใช้ส�าหรับการพรรณนา

ความทั่วไป เช่น ธรรมชาติหรือบรรยายเหตุการณ์ หนึ่งบทมี ๒ บาท บาทละ ๑๑ ค�า คือ วรรคหน้า 

๕ ค�า วรรคหลัง ๖ ค�า

 เสียงลือ/ เสียงเล่าอ้าง อันใด/ พี่เอย

เสียงย่อม/ ยอยศใคร ทั่วหล้า

สองเขือ/ พี่หลับไหล ลืมตื่น/ ฤๅพี่

สองพี่/ คิดเองอ้า อย่าได้/ ถามเผือ

(ลิลิตพระลอ)

 โฉมควร/ จักฝากฟ้า ฤๅดิน/ดีฤๅ

เกรง/เทพไท้ธรณินทร์ ลอบกล�้า

ฝากลม/ เลื่อนโฉมบิน บนเล่า/ นะแม่

ลมจะ/ชายชักช�้า ชอกเนื้อ/ เรียมสงวน

(นิราศนรินทร์:	นายนรินทร์)

การอ่านโคลงสี่สุภาพ
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คําถาม ประจําหนวยการเรียนรู

กิจกรรม สรางสรรคพัฒนาการเรียนรู

 ๑. จงอธบิายประโยชนของการอานและควรใชทกัษะการอานประเภทใดเพือ่รบัรูสาระสาํคญัไดรวดเรว็ทีส่ดุ

 ๒. มารยาทในการอานมีอะไรบาง จงอธิบาย

 ๓.  การอานออกเสียงรอยแกวมีความแตกตางจากการอานออกเสียงบทรอยกรองหรือไม อยางไร 

จงอธิบาย

 ๔.  จงอธิบายแนวทางการอานและขอควรระวังในการอานบทรอยกรองประเภทที่นักเรียนชื่นชอบมาพอ

สังเขป

 ๕. จงอธิบายวิธีการอานออกเสียงรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ พรอมยกตัวอยาง

 กิจกรรมที่ ๑  นักเรียนฟงผูประกาศขาวอานขาวจากสื่อวิทยุ โทรทัศน จากนั้นใหเขียนความ

ประทับใจที่มีตอผูประกาศขาววามีหลักในการอานออกเสียงอยางไร

 กิจกรรมที่ ๒  นักเรียนรวบรวม ขอความ บทความ หรือบทรอยแกวที่มีความไพเราะมาฝกอาน 

โดยจับคูกับเพื่อนในชั้นเรียน

 กิจกรรมที่ ๓  นักเรียนฝกอานออกเสียงบทประพันธจากวรรณคดีที่ชื่นชอบมา ๓ - ๔ บท แลวนํา

มาอานใหครูและเพื่อนนักเรียนฟงหนาชั้นเรียน

 กิจกรรมที่ ๑  นักเรียนฟงผูประกาศขาวอานขาวจากสื่อวิทยุ โทรทัศน จากนั้นใหเขียนความ

กิจกรรมที่ ๒  นักเรียนรวบรวม ขอความ บทความ หรือบทรอยแกวที่มีความไพเราะมาฝกอาน 

กิจกรรมที่ ๓  นักเรียนฝกอานออกเสียงบทประพันธจากวรรณคดีที่ชื่นชอบมา ๓ - ๔ บท แลวนํา
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๑  ในการทอดสายตาแตละครั้ง ผู อานจะตองฝกขยายชวงการทอดสายตาลงบนบรรทัด
ใหกวางขึ้น กลาวคือ เมื่อมองลงไปในหนังสือหนึ่งครั้งตองทอดสายตามองจํานวนคําให
มากขึ้น เม่ือฝกในชวงแรกๆ การกมลงทอดสายตาอาจจะทําหลายครั้งแตถาฝกฝนจนเกิด
ความชํานาญ จะทําใหกวาดสายตาไดเร็วขึ้น

 จุดมุงหมายและประโยชนจากการอานมีหลายประการ ผูอานมากยอมมีความรอบรู ความ
คิดเปนประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม ทักษะการอานเปนทักษะที่สามารถฝกฝนไดดวยวิธีการ
ตางๆ ดังนี้

การเพิ่มประสิทธิภาพในการอาน

๒  ควรฝกฝนใหมีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพราะโลกในยุคปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การแสวงหาความรูจึงตองเปดกวางและไมอานหนังสือเพียง
ประเภทใดประเภทหนึ่ง

๓  ควรฝกฝนทักษะการอานจับใจความสําคัญ เพื่อสามารถเขาใจแนวคิดของผูเขียน เขาใจ
ความหมายท่ีไมปรากฏเปนลายลกัษณ อานแลวไดแนวความคดิใหม สามารถประเมนิคาของ
ขอความที่อานไดถูกตอง

๔  ควรเรียนรูวิธีการใชหองสมุด โดยสังเกตและศึกษาจากปายประกาศตางๆ หนาหองสมุด 
ตูบัตรชื่อผูแตง ตูบัตรชื่อหนังสือ มุมหนังสือใหมและมุมวารสารตางๆ การหมั่นศึกษาและ
เอาใจใสอยูเสมอจะชวยทําใหไดรับความรูที่แปลกใหม คนควาไดสะดวกรวดเร็วขึ้น

๗  เมือ่พบคําใหมที่ไมเขาใจไมควรละเลย แตควรจดบันทึกไวเพือ่คนหาความหมาย จะชวยทาํให
รูจักคําเพิ่มมากขึ้น ไดรับความรูใหมๆ

๑๐  การฝกฝนทักษะการอานออกเสียงจากขาว บทละคร เรื่องสั้น นวนิยาย ฝกอานทํานอง-
เสนาะ โดยการใชนํ้าเสียงเพื่อถายทอดอารมณ ความรูสึกที่ปรากฏในเนื้อเรื่องไปยังผูฟง

๕  ควรอานหนังสือหลายๆ ประเภท หลายๆ เลม ทั้งที่ยากและงาย การอานหนังสือที่มีเนื้อหา
คลายคลึงกัน แตเขียนขึ้นสําหรับคนที่มีพื้นฐานความรูตางกัน ฯลฯ เพื่อเก็บไวเปนขอมูลใช
ในโอกาสตอไป

๘  ควรฝกฝนทักษะการอานในใจ เพราะการฝกอานในใจจะทําใหอานเนื้อหาไดมากในเวลา
อันรวดเร็ว และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการอาน

๖  เมือ่พบหนงัสอืทีต่องการ ควรบนัทกึลงบตัรขอมลู โดยระบชุือ่เรือ่ง ผูแตง สาํนกัพมิพ ปทีพ่มิพ 
จํานวนหนา แนวความคิดสําคัญของเรื่อง ฯลฯ เพื่อเก็บไวเปนขอมูลใชในโอกาสตอไป

๙ ขณะที่อานควรฝกการใชความคิดและวิจารณญาณในการอานอยางสมํ่าเสมอ
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