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ใบความรู้   

เร่ือง  หลักการอ่านในใจ 

 ความสามารถในการอ่านนับเป็นทกัษะที่ส ำคญัในกำรศึกษำทุกระดบั เพรำะในกำรเรียนวิชำต่ำงๆ 
ไม่วำ่จะเป็นกำรเรียนในห้องเรียนหรือนอกหัองเรียนก็ตำม ลว้นแต่ตอ้งใชท้กัษะกำรอ่ำนเป็นส่ือส ำคญัใน
กำรเรียนรู้ กำรอ่ำนมีควำมส ำคญัอยำ่งมำกในฐำนะเคร่ืองมือในกำรรับและส่งสำร 

ประเภทของการอ่าน กำรอ่ำน เป็นวธีิส่ือสำรที่เป็นไดท้ั้งกำรส่งสำรและกำรรับสำร กำรอ่ำนแบ่งไดเ้ป็น 2  
ประเภท ดงัน้ี 
 1. การอ่านออกเสียงวธีิอ่ำนออกเสียงประกอบดว้ย 
  1.1อ่ำนออกเสียงใหถู้กตอ้งชดัเจน 
  1.2อ่ำนเสียงดงั ฟังไดท้ัว่ถึง 
  1.3อ่ำนใหเ้ป็นเสียงพดูธรรมชำติ 
  1.4รู้จกัทอดจงัหวะและลมหำยใจ ฯลฯ 
 กำรอ่ำนออกเสียงเป็นไดท้ั้งกำรรับสำรและกำรส่งสำร ส่วนกำรอ่ำนในใจจะเป็นไดเ้ฉพำะกำรรับ
สำรเพยีงทำงเดียวเท่ำนั้น กำรอ่ำนออกเสียง หมำยถึงกำรอ่ำนที่ผูอ่ื้นสำมำรถไดย้นิเสียง กำรอ่ำนออกเสียงมกั
ไม่นิยมอ่ำนเพื่อกำรรับสำรโดยตรงเพียงคนเดียว เวน้แต่กำรอ่ำนบทประพนัธ์เป็นท่วงท ำนองเพื่อควำม
ไพเรำะเพลิดเพลิน ส่วนใหญ่กำรอ่ำนออกเสียงมักเป็นกำรอ่ำนให้ผูอ่ื้นฟัง กำรอ่ำนออกเสียงให้ผูอ่ื้นฟัง 
จะตอ้งอ่ำนใหช้ดัเจน ถูกตอ้งไดข้อ้ควำมครบถว้นสมบูรณ์ มีลีลำกำรอ่ำนที่น่ำสนใจและน่ำติดตำมฟังจนจบ 
 2. การอ่านในใจวธีิอ่ำนในใจประกอบดว้ย 
  2.1ตั้งสมำธิใหแ้น่วแน่ 
  2.2กะช่วงสำยตำให้ยำว 
  2.3 ไม่อ่ำนยอ้นไปยอ้นมำ 
  2.4  ไม่ออกเสียงเวลำอ่ำน ฯลฯ 
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เร่ือง  หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง 

การอ่านออกเสียงโดยทัว่ไปนั้น มีทั้งกำรอ่ำนร้อยแกว้และร้อยกรอง กำรอ่ำนแต่ละชนิดมีขอ้ควรปฏิบติั
แตกต่ำงกนั กำรอ่ำนออกเสียงร้อยแกว้ ควรปฏิบติัดงัน้ี 
  1. ออกเสียงใหด้งัชดัเจนถูกตอ้ง เพรำะถำ้ออกเสียงผดิจะท ำใหค้วำมหมำยผดิไปดว้ย 
  2. อ่ำนเวน้วรรคตอนใหก้วำ้ง ๆ อยำ่แบ่งช่วงสั้นเกินไป จะท ำใหเ้สียจงัหวะกำรอ่ำน 
  3. อ่ำนใหถู้กตอ้งตำมหลกัภำษำ เช่น กำรอ่ำนอกัษรน ำและค ำสมำส เป็นตน้ 
  4. อ่ำนใหมี้เสียงสูง ๆ ต  ่ำ ๆ หลำยระดบั เหมือนพดูคุยตำมปกติ 
  5. ไม่อ่ำนชำ้จนน่ำร ำคำญหรืออ่ำนเร็วจนล้ินรัวไม่ชดัเจน 
 การอ่านออกเสียงร้อยกรอง หรือกำรอ่ำนท ำนองเสนำะ เป็นกำรอ่ำนที่ท  ำให้เสียงเสนำะหู น่ำฟัง มี
ท  ำนองลีลำมีกำรใชเ้สียงและมีจงัหวะแตกต่ำงกนัไปตำมชนิดของบทร้อยกรอง มีขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1. น ำบทร้อยกรองที่จะตอ้งอ่ำนท ำนองเสนำะมำศึกษำเสียก่อนวำ่เป็นบทร้อยกรองประเภทใด 
 2. ศึกษำลกัษณะบงัคบัของบทร้อยกรองประเภทนั้น ๆ เพือ่จบัจงัหวะสมัผสัและศึกษำลีลำกำรอ่ำน 
 3. ฝึกอ่ำนออกเสียงธรรมดำก่อน แลว้จึงหดัจบัจงัหวะ จบัสมัผสัและออกเสียง 
 4. ก่อนอ่ำนท ำนองเสนำะ ควรฟังตวัอยำ่งกำรอ่ำนหลำย ๆ คร้ัง แลว้หดัออกเสียงตำม 
 5. ใชเ้สียงใหเ้หมำะกบับรรยำกำศของขอ้ควำมทีอ่่ำน เช่น รัก โศก ปลุกใจ 
 6. เม่ืออ่ำนท ำนองเสนำะไดแ้ลว้ ควรฝึก้อ้มอยูเ่สมอเพือ่ใหค้ล่องและจ ำได ้
 กำรอ่ำนออกเสียงร้อยแกว้และร้อยกรองไดไ้พเรำะน่ำฟังนั้น ผูอ่้ำนจะตอ้งอ่ำนออกเสียงค ำแต่ละค ำ
ไดถู้กตอ้งชดัเจน แบ่งวรรคตอนไดถู้กตอ้งและมีอำรมณ์สอดคลอ้งกบัขอ้ควำมที่อ่ำน กำรที่จะอ่ำนใหไ้ด้
ไพเรำะน่ำฟังนั้นตอ้งอำศยักำรฝึกฝนและเรียนรู้หลกัเกณฑต่์ำงๆ ฝึกอ่ำนใหเ้คยชิน ทกัษะทุกอยำ่งฝึกฝนได ้
ขอใหมี้ควำมตั้งใจจริง 
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การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง 

 กำรอ่ำนออกเสียงเป็นกำรอ่ำนเพื่อกำรส่ือสำรเป็นกำรอ่ำนให้ผูอ่ื้นฟัง เพื่อถ่ำยทอดเร่ืองรำวที่อ่ำน 
้่ึงอำจเป็นขอ้ควำมที่ผูอ่้ำนเขียนขึ้นเอง หรือขอ้ควำมที่ผูอ่ื้นเขียนขึ้นก็ไดก้ำรอ่ำนจะตอ้งอ่ำนให้ชดัเจนออก
เสียงถูกตอ้ง มีวรรคตอน โดยเฉพำะจะตอ้งเขำ้ใจเน้ือเร่ือง หรือขอ้ควำมที่อ่ำนอยำ่งดีจึงจะสำมำรถแบ่งวรรค
ตอนไดถู้กตอ้ง 

การอ่านออกเสียงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. กำรอ่ำนออกเสียงแบบร้อยแกว้ 
 2. กำรอ่ำนออกเสียงแบบร้อยกรอง  

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
 กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแกว้จะอ่ำนออกเสียงแบบธรรมดำเพื่อส่ือสำรให้ผูอ่ื้นเขำ้ใจเร่ืองรำว กำร
อ่ำนออกเสียงบทร้อยแกว้น้ีใช้กนัมำกในชีวิตประจ ำวนั โดยเฉพำะผูท้ี่มีอำชีพอ่ำนข่ำว อ่ำนรำยงำน อ่ำน
บทควำมทำงวิทย ุโทรทศัน์ หรือบุคคลที่อ่ำนสุนทรพจน์ เป็นตน้ ผูอ่้ำนจะตอ้งอ่ำนให้น่ำฟัง ใชเ้สียงพูด
ธรรมดำ แต่มีกำรเน้นถ้อยค ำเพื่อให้ผูฟั้งเกิดควำมสนใจและเขำ้ใจเร่ืองรำวที่อ่ำน สำมำรถรับสำรไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้งครบถว้น 

หลักการอ่านร้อยแก้วมีดงัน้ี 
 1. อ่านให้น่าฟังผูอ่้ำนจะตอ้งลอง้้อมอ่ำนโดยอ่ำนในใจคร้ังหน่ึงก่อน เพื่อให้รู้เร่ืองรำวที่อ่ำน
สำมำรถเขำ้ใจบทอ่ำนอยำ่งถูกตอ้ง เพื่อจะได้ถ่ำยทอดเร่ืองรำวที่อ่ำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพจะตอ้งเขำ้ใจ
ควำมหมำยของค ำ ถอ้ยค  ำ ส ำนวนที่อ่ำนเขำ้ใจควำมคิดส ำคญัของเร่ืองที่อ่ำน จึงจะสำมำรถเวน้วรรคตอน
กำรอ่ำนให้ถูกตอ้งตำมเร่ืองรำว สำมำรถใชน้ ้ ำเสียงไดน่้ำฟัง มีกำรเน้นถอ้ยค ำอยำ่งถูกตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือ
เร่ือง และอ่ำนไดอ้ยำ่งคล่องแคล่วรำบร่ืนไม่ตะกุกตะกกั  
 2. อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีหรืออ่ำนให้ถูกตอ้งตำมควำมนิยม กำรอ่ำนเป็นเร่ืองของทกัษะ้่ึง
จะตอ้งมีกำรฝึกฝนกำรอ่ำนอยูเ่สมอ โดยอ่ำนให้ถูกตอ้งตำมอกัขรวิธี ค  ำบำงค ำอ่ำนตำมควำมนิยม ผูอ่้ำน
จะตอ้งทรำบหลกัเกณฑต่์ำง ๆ ในกำรอ่ำนค ำตอ้งหมัน่สงัเกตกำรอ่ำนของผูอ่ื้น ค  ำใดควรอ่ำนอยำ่งไร ถำ้ไม่
แน่ใจควรใชพ้จนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำนช่วยตดัสินกำรอ่ำน 
 
 3. อ่านให้ชัดเจนไดแ้ก่ อ่ำนออกเสียง พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์อยำ่งถูกตอ้ง เช่น กำรอ่ำนออก
เสียง ร – ล หรือค ำควบกล ้ำ ชดัเจน กำรอ่ำนไม่ชดัเจน นอกจำกจะแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูอ่้ำนขำดควำมระมดัระวงั 
แลว้ยงัขำดกำรศึกษำอีกดว้ย 
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 4. อ่านมีจังหวะ แบ่งวรรคตอนให้ถูกตอ้ง ภำษำไทยจะตอ้งเวน้วรรคตอนให้ถูกที่ ผูอ่้ำนตอ้งอ่ำน
เร่ืองนั้น ๆ ให้เขำ้ใจเสียก่อน เพื่อจะได้แบ่งวรรคตอนได้ถูกตอ้ง ฝึกกำรอ่ำนให้มีวรรคตอน ผูอ่้ำนอำจท ำ
เคร่ืองหมำย / คัน่ขอ้ควำมที่เวน้วรรค ถำ้ผูอ่้ำนอ่ำนผดิวรรคตอนยอ่มท ำใหค้วำมหมำยผดิไปดว้ย เช่น 
 “ ห้ำมผูห้ญิงนุ่งกำงเกงในเวลำท ำงำน” มีควำมหมำยว่ำ  ในเวลำท ำงำนห้ำมผูห้ญิงนุ่งกำงเกงมำ
ท ำงำน ถ้ำเวน้วรรคตอนกำรอ่ำนผิดเป็นดังน้ี “ ห้ำมผูห้ญิงนุ่งกำงเกงใน / เวลำท ำงำน” ควำมหมำยจะ
เปล่ียนไป 
 5. อ่านให้คล่องแคล่วตอ้งอำศยักำรฝึกฝนอยูเ่สมอ ไม่อ่ำนตะกุกตะกกั อ่ำนให้ต่อเน่ืองกนั กำรอ่ำน
ใหค้ล่องแคล่วจะตอ้งรู้จกักวำดสำยตำในกำรอ่ำน ดงัน้ี 
  5.1 การจับสายตาที่ตัวอักษร สำยตำจะตอ้งเคล่ือนไปบนตวัอักษรบนบรรทดัจำก้้ำยไป
ขวำ โดยจบัสำยตำไปทีละจุด จุดละ 4 - 5 ค  ำ เป็นระยะๆ ดงัน้ี 
  5.2 ช่วงสายตา หมำยถึง จ  ำนวนค ำที่สำยตำกวำดไปบนตวัหนงัสือทีละจุด ควรเป็น 4 - 5ค ำ 
  5.3 การอ่านย้อนกลับ บำงคนอ่ำนแลว้ตอ้งอ่ำนยอ้นกลบัเพือ่ใหเ้กิดควำมเขำ้ใจ กำรอ่ำน
ยอ้นกลบัท ำใหอ่้ำนไดช้ำ้ 

 กำรอ่ำนไดค้ล่องแคล่วตอ้งฝึกอ่ำนโดยจบัสำยตำบนตวัหนงัสือเป็นช่วงๆ ดงักล่ำวและตอ้งอ่ำนอยำ่ง
มีสมำธิจึงจะอ่ำนไดร้วดเร็ว 
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การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
 กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยกรอง คือกำรอ่ำนค ำประพนัธ์ที่เป็นโคลง  ฉันท ์กำพย ์กลอน  ร่ำย  ที่มี
ฉนัทลกัษณ์  หรือแบบแผนในกำรแต่งเฉพำะแบบ  กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยกรองอ่ำนได ้  2   แบบ  คือ   
 1.  กำรอ่ำนบทร้อยกรองแบบอ่ำนออกเสียงปกติ  
 2.  กำรอ่ำนบทร้อยกรองเป็นท ำนองเสนำะ 

 ในบทเรียนน้ีจะกล่ำวเฉพำะหลกักำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยกรองแบบออกเสียงปกติ   คือออกเสียง
ธรรมดำเหมือนเสียงพดู ส่วนกำรอ่ำนบทร้อยกรองเป็นท ำนองเสนำะจะแยกกล่ำวในบทต่อไป 
การอ่านบทร้อยกรองแบบออกเสียงปกติ  กำรอ่ำนบทร้อยกรองแบบออกเสียงปกติ  คือกำรอ่ำนเหมือน
เสียงพดู ธรรมดำ ยดึหลกักำรอ่ำนเช่นเดียวกนักบักำรอ่ำนบทร้อยแกว้  คือ 
 1.  อ่ำนใหน่้ำฟัง 
 2.  อ่ำนใหถู้กตอ้งตำมอกัขรวธีิ  หรือถูกตอ้งตำมควำมนิยม 
 3.  อ่ำนใหช้ดัเจน 
 4.  อ่ำนมีจงัหวะ 
 5.  อ่ำนไดค้ล่องแคล่ว 
 แต่กำรอ่ำนบทร้อยกรองแบบออกเสียงปกติ  มีบำงส่ิงบำงอยำ่งที่แตกต่ำง จำกกำรอ่ำนบทร้อยแกว้
โดยทัว่ไป   ดงัน้ี 
 1.  จังหวะในการอ่าน    ค  ำประพนัธแ์ต่ละชนิดจะมีฉันทลกัษณ์เฉพำะแบบ   กำรอ่ำนบทร้อยกรอง
จะตอ้งศึกษำจงัหวะในกำรอ่ำนของค ำประพนัธ์ชนิดนั้น ๆ เช่น  กำรอ่ำนกลอนสุภำพหรือกลอนแปด  จะ
แบ่งจงัหวะกำรอ่ำนค ำในวรรคเป็น 3-2-3  ดงัตวัอยำ่ง 

   พอแดดพร้ิม/ยิม้พราย/กับชายฟ้า/ โลกก็จ้า/แจ่มหวัง/ด้วยรังสี  
   หยาดอรุณ/อุ่นหล้า/เหมือนอารี/  แพรรพี/ห่มภพ/อบหนาวคลาย  
            
       (จินตนำ  ป่ินเฉลียว:    รุ่งอรุณแห่งหัวใจ) 
 2.  การทอดเสียง หรือทอดจังหวะกำรอ่ำนบทร้อยกรอง แมจ้ะอ่ำนแบบเสียงพูดตำมปกติ  แต่กำร
อ่ำนจะมีกำรทอดเสียงทำ้ยวรรค  กำรออกเสียงค ำแต่ละค ำจะชดัเจน และเนิบนำบกว่ำเสียงพูดปกติธรรมดำ  
แต่จะตอ้งอ่ำนใหพ้อเหมำะ  ไม่เนิบนำบหรือเร็วจนเกินไป  และเม่ือจะจบบท  จะตอ้งทอดเสียงหรือจงัหวะ
ใหช้ำ้ลง 
 



 

                                                                                                                             ผู้สอน นางสาวลออรัตน์  คลายคล่ี

  

 3. อ่านให้เอือ้สัมผัส   บทร้อยกรองประเภทกลอนนิยมสัมผสัในที่คลอ้งจอง  กำรอ่ำนบทร้อยกรอง
บำงประเภทนิยมอ่ำนค ำบำงค ำใหเ้อ้ือสมัผสักนั  เช่น  
   ข้าขอเคารพอภิวาท      บรมนาถบพิตรอดิศร 
 ค ำที่ขีดเสน้ใตอ่้ำนใหเ้อ้ือสมัผสัได ้  ดงัน้ี   เคำรพอภิวำท       อ่ำนวำ่      เคำ-รบ-อบ-พิ-วำด            
(เอ้ือสมัผสัระหวำ่ง รบ  กบั  อบ) 
      บพติรอดิศร          อ่ำนวำ่     บอ-พดิ-อะ-ดิด-สอน           
(เอ้ือสมัผสัระหวำ่ง พดิ กบั  ดิด) 
 
 4. การอ่านเน้นเสียงสัมผัส   กำรอ่ำนบทร้อยกรองจะตอ้งอ่ำนเนน้ เสียงค ำที่ส่งสมัผสั และรับสัมผสั
ระหวำ่งวรรคโดยทอดเสียงใหย้ำวกวำ่ธรรมดำ               
   พอแดดพร้ิม/ยิม้พราย/กับชายฟ้า/ โลกก็จ้า/แจ่มหวัง/ด้วยรังสี 
   หยาดอรุณ/อุ่นหล้า/เหมือนอารี/  แพรรพี/ห่มภพ/อบหนาวคลาย 
 ค ำที่ส่ง-รับสมัผสั  คือ     ฟ้ำ - จำ้,     สี - รี - พ ี     ค  ำเหล่ำน้ีตอ้งอ่ำนเนน้เสียงใหช้ดัเจนและ
ทอดเสียงใหย้ำวกวำ่ปกติ 
 5. การอ่านรวบค าในพยางค์ที่เกิน  กำรแต่งค  ำประพนัธมี์กำรอนุโลม ใหค้  ำที่มีพยำงคห์ลำยพยำงค์
นบัเป็น   1  ค  ำ   เช่น 
   ถึงทีสบเหตุร้าย  แรงเข็ญ  
   พึงพินิจน่ันใช่เป็น  ส่ิงร้าย  
   พักหน่ึงจ่ึงจิตเย็น  ระลึกอยู่เถิดรา  
   รู้แยกรู้ยักย้าย   จักได้ทางเกษม  
 ค ำที่ขีดเสน้ใต ้ คือ  พนิิจ   ระลึก   และ  เกษม   เป็นค ำที่มี  2 พยำงค ์   แต่นับเป็น  1 ค  ำท ำให้เสียง
ของค ำเกิน เวลำอ่ำนจะตอ้งรวบค ำ โดยอ่ำนพยำงคห์นำ้ใหเ้ร็วและเนน้เสียงที่พยำงคห์ลงั  

 ในปัจุบนักำรอ่ำนเป็นส่ิงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพฒันำตนเองและพฒันำสังคม และเป็นทกัษะที่
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินชีวติของมนุษยเ์ป็นอยำ่งมำก ดงันั้นกำรรู้จกัมำรยำทในกำรอ่ำนและตระหนักถึงกำร
ประพฤติตนในกำรอ่ำนให้มีควำมระมัดระวงัและมีมำรยำทที่ดีจะได้รับกำรยกย่องในสังคมว่ำเป็นผูมี้
กำรศึกษำและมีอำรยธรรมที่เหมำะสม นอกจำกนั้นยงัรวมไปถึงกำรสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน อ่ำนให้มำกและมี
ควำมสม ่ำเสมอ จะท ำใหเ้ป็นผูมี้ควำมสำมำรถ มีสมองอนักวำ้งไกล รู้จกัพฒันำตนเอง พฒันำสงัคมต่อไป 
  

 


