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การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรูแ้ละความคิดเพือ่น าไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด
ท  ๑.๑ ม.๓/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและ

เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน



การอ่าน คือ กระบวนการรับรู้และเข้าใจสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
เป็นความรู้ 

ระดับของการอ่าน แบ่งออกเป็น
๑. อ่านได้
๒. อ่านเป็น

สามารถแปลความหมาย รับรู้ผ่านอักษร (อ่านออก)

สามารถจับใจความ แนวคิด ตีความ ประเมินค่าเร่ืองท่ีอ่านได้



จุดประสงค์ของการอ่าน
๑. อ่านเพ่ือเขียน
๒. อ่านเพ่ือหาค าตอบ
๓. อ่านเพ่ือปฏิบัติตาม
๔. อ่านเพ่ือหาความรู้
๕. อ่านเพ่ือความบันเทิง
๖. อ่านเพ่ือรู้ข่าวสาร
๗. อ่านเพ่ือแก้ปัญหา



ประเภทของการอ่าน

๑. การอ่านออกเสียง

๒.    การอ่านในใจ

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

การอ่านออกเสียงร้อยกรอง

รับรู้ตัวหนังสือแล้วใช้กระบวนการคิดแปลความหมาย



การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หมายถึง การอ่านถ้อยค าที่มีผู้เรียบเรียงหรือ
ประพันธ์ไว้โดยการเปล่งเสียง และวางจังหวะเสียงให้เป็นตามความนิยม
และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน มีการใช้ลีลาของเสียงไปตามเจตนารมณ์ของ
ผู้ประพันธ์ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์นั้นๆ สู่ผู้ฟัง ซึ่งจะท าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์
ร่วมคล้อยตามไปกับเรื่องราวหรือรสของบทประพันธ์



แนวทางการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

๑. อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีในภาษา  หลักการอ่าน การอ่าน
ออกเสียงค าควบกล้ า ร ล ว เช่น 

กลไก อ่านว่า กน- ไก ไม่ได้อ่านว่า กน-ละ-ไก
ปราชัย อ่านว่า ปะ-รา-ไช  ไม่ได้อ่านว่า  ปรา - ไช

เสวก     อ่านว่า  เส- วก      ไม่ได้อ่านว่า  สะ-เหวก

ลมโชยโรยกล่ินอวล มาลีล้วนงามเรียงราย
รื่นรมย์ชมลวดลาย วิไลลักษณ์น่ารักจริง
ของรักใครลอบลัก ลุกลนนักนะลูกลิง







๒. อ่านอย่างมีสมาธิ ไม่อ่านผิด อ่านตก อ่านเติม

ท่ามกลางแสงจันทร์อันแอร่ม น้องแหม่มไปยืนตากลมที่ริมแม่น้ าแควน้อย เห็นจอกแหนลอยน้ ามา
สวยงามมาก น้องแหม่มถึงกับท าตาโพลง ด้วยความหวงแหนจึงยกมือลูบอก พร้อมอุทานออกมาว่า 
แหม! พี่แหม่มน่าจะพาน้องตั้งนานแล้ว เสียแรงอยู่ในแวดวงนักอนุรักษ์ธรรมชาติ

ที่มา : แบบฝึกหัดอ่านออกเสียงการอ่านตู่ตัว เว้นวรรคตอน โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ;

เรียบเรียงโดย : ศิริวรรณ์ ฉายาเกษตริน

ตัวอย่าง



๓. อ่านโดยเน้นเสียงหนัก-เบา สูง ต่ า ตามลักษณะการพูด ใช้เนื้อหา
สาระบทอ่านเป็นหลัก

๔. อ่านให้เสียงดังพอสมควร ไม่ตะโกนหรือแผ่วเบาจนเกินไป 



๕. อ่านให้ถูกจังหวะวรรคตอน อ่านให้จบค า และได้ใจความ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ  มีความนึกคิดเป็นผู้กระท า ถ้าผู้มีจิตใจไม่พร้อมจะท างาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจ

ผูกพันกับท างาน  ผลงานที่ท าก็ย่อมบกพร่อง  ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่

จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มก าลังความสามารถ งานจึงจะด าเนินไปได้โดยราบรื่น  และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย
(พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖)

ตัวอย่าง



๖. อ่านเน้นค าส าคัญ และค าที่ต้องการเพ่ือให้เกิดจินตภาพ

อันเทวาลัย ซึ่งมผีนังด าคร่ าด้วยความชรา ประหน่ึงว่า ยินดีรับเอาแสงแดดก าลังรอนๆจวนจะเลือน
หายไปจากฟ้า เปรียบด้วย ชายชราได้ดื่มน้ าทิพย์แล้ว กลับฟื้นคืนความกระชุ่มกระชวยขึ้น ฉะน้ันภายล่าง
แห่งแสงซึ่งเรืองรองดั่งทองทาประสมกับเงาไม้กลายเป็นสีม่วงแลดูเต้นระยับไปทุกแห่งหน ถึงเวลาตอนน้ีที่
ประชุมสงบเงียบยิ่งกว่าเก่า เงียบจนดูเหมือนใบไม้ที่เคยไหวก็หยุดเงียบไปด้วย

ตัวอย่าง

ที่มา : กามนิตและวาสิฏฐี



๗. เมื่ออ่านข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอนก ากับ อ่านให้ถูกต้องตามหลัก 
เช่น ทูลกล้าฯ     อ่านว่า  ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หมอ่ม

พ.ศ. อ่านว่า   พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด

วันนี้เวลา ๑๕.๒๐ น.  ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ  ผอ.รพ. จุฬาฯ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า
สามัคคี โรงพยาบาลจุฬาฯ-วัดบวรนิเวศวิหาร มีรายได้จากผู้มีจิตศรัทธาสมทบทอดผ้าป่า
ทั้งส้ิน ๓,๔๕๔,๘๑๒.๒๕ บาท  

ตัวอย่าง

/  เว้นวรรคเล็กน้อยเพื่อหยุดหายใจ
// เว้นวรรคเมื่อ่านจบข้อความหลัก
_______ แสดงค าท่ีเน้นเสียงหนัก
..... ทอดเสียง

ฝึกอ่านตามเครื่องหมาย



เหตุการณ์ ๑๓ ชีวิตหมูป่าที่ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย ประชาชนคนไทยและทั่วโลก
เฝ้าดูใจจดใจจ่อกับภารกิจช่วยชีวิตทีมนักฟตุบอลหมูป่า  ๑๓ ชีวิตที่พลัดหลงเข้าไปในถ้ า ต ารวจ
เป็นหน่วยงานที่ท างานทั้งเบ้ืองหน้าเบ้ืองหลังหามรุ่งหามค่ า ผบ.ตร.ไม่ได้นั่งสั่งงานอย่างเดียว 
ลงพื้นที่ให้ก าลังใจต ารวจ เดินเข้าไปเดินป่าร่วมกับต ารวจ ตชด. เพื่อหาทางเข้าช่วยเหลือ ๑๓  
หมูป่า กินนอนกลางเขากับลูกน้อง ได้ใจต ารวจและประชาชน

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วต่อไปนี้ แล้วอัดเสียงส่งทาง google classroom



การอ่านออกเสียงร้อยกรอง คือ การอ่านออกเสียงงานเขียนร้อยกรอง
เพ่ือสื่อเนื้อหาและอารมณ์ความรู้สึกด้วยท่วงท านองที่ต่างกัน

อ่านปกติ

อ่านท านองเสนาะ
วิธีการอ่านออกเสียงร้อยกรอง 



๑) ต้องรู้จักฉันทลักษณ์
ผู้อ่านต้องรู้จักฉันทลักษณ์หรือลักษณะบังคับของร้อยกรองประเภทต่าง ๆ  ท่ีอ่าน เช่น การบังคับคณะคือ

จ านวนค าภายในบท  ภายในบาท  ภายในวรรค   สัมผัสคือค าคล้องจองระหว่างบท ระหว่างวรรค ภายในวรรค 
การบังคับวรรณยุกต์ ค าครุ  ลหุ    

คณะ หมายถึง  จ านวนค าที่ก าหนดในวรรค  จ านวนวรรคในบาทหรือในบท  

สัมผัส หมายถึง  ค าคล้องจอง มีสัมผัสนอก(สัมผัสสระ)  สัมผัสใน(สัมผัสสระ  สัมผัสพยัญชนะ)

เสียงวรรณยุกต์  หมายถึง การก าหนดเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค

อื่น ๆ อาทิ ค าเอก  ค าโท  ค าครุ  ค าลหุ  ค าสร้อย  ค าขึ้นต้น  ค าลงท้าย 

แนวทางในการอ่านออกเสียงร้อยกรองเบ้ืองต้น



๒)   ต้องรู้จักท านอง   ผู้อ่าน ต้องรู้จักลีลาการอ่าน การก าหนดจังหวะ  การใช้เสียงทอดจังหวะ 
ลงต าแหน่งสัมผัส 

๓) ต้องรู้จักเอื้อนเสียง   การเอื้อนเสียง ตามแบบ ตามธรรมเนียม
ในการอ่านร้อยกรองแต่ละชนิดที่ถ่ายทอดสืบต่อ ๆ กันมา

๔)    ต้องรู้จักอ่านรวบค า  ต้องรู้จักรวบจังหวะ และการทอดเสียง ภายในวรรค

๕)    รู้จักอ่านค า     อ่านสะกด ออกเสียงค าให้ถูกต้องแม่นย า

๖)     รู้จักใส่อารมณ์   ความรู้สึกร่วมในเนื้อหา ความหมาย รสแห่งกาพย์กลอน

๗)    ไม่อ่านฉีกค า   ระมัดระวังเพื่อไม่ให้จังหวะในการอ่านเพี้ยนไป



การอ่านออกเสียงร้อยกรอง กลอน กาพย์ โคลง

กลอนสุภาพ

กลอนบทละคร

กลอนเสภา

กาพย์ยานี ๑๑

กาพย์ฉบัง ๑๖

กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

โคลงสี่สุภาพโคลง

กาพย์

กลอน



กลอนสุภาพ  
วรรคละ ๗ ค า ๒/๒/๓ (หรือ ๒/๓/๒ หรือ ๓/๒/๓ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างค า)  
วรรคละ ๘ ค า   ๓/๒/๓
วรรคละ ๙ ค า ๓/๓/๓

ตัวอย่าง
จะกล่าวกลับ/จับความ/ไปตามเร่ือง ถึงบาทเบื้อง/ปรเมศ/พระเชษฐา

องค์อภัย/มณ/ีศรีโสภา ตกยากอยู่/คูหา/มาช้านาน

กับด้วยนาง/อสุรี/นีรมิต                             เป็นคู่ชิด/เชยชม/สมสมาน

ต้องรักใคร่/ไปตาม/ยามกันดาร                จนนางมาร/มีบุตร/บุรุษชาย



กลอนบทละคร
กล่าวได้ว่าเป็นกลอนสุภาพที่แต่งเป็นบทละคร โดยใช้กลอนสุภาพทั้ง กลอน ๖ กลอน ๗ กลอน ๘ 

และกลอน ๙ มาแต่ง โดยมีการใช้ค าต้นบทเป็นการเฉพาะ เช่น เม่ือนั้น  บัดนั้น มาจะกล่าวบทไป แล้วกลอน
วรรคถัดไปก็จะมี ๖ – ๙ ค า   จังหวะการอ่านเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ

ตัวอย่าง
เมื่อนั้น โฉมยง/องค์ระเด่น/จินตะหรา

ค้อนให้/ไม่แลด/ูสารา กัลยา/คั่งแค้น/แน่นใจ

แล้วว่า/อนิจจา/ความรัก พึ่งประจักษ์/ดั่งสาย/น้ าไหล

ตั้งแต่/จะเชี่ยว/เป็นเกลียวไป ทีไ่หน/จะไหล/คืนมา

สตรีใด/ในพิภพ/จบแดน จะมีใคร/ได้แค้น/เหมือนอกข้า

ด้วยใฝ่รัก/ให้เกิด/พักตรา จะมีแต่/เวทนา/เป็นเนืองนิตย์



กลอนเสภา
เป็นกลอนล าน าใช้ขับได้หลายท านอง แบ่งจังหวะเหมือนกลอนสุภาพ

ตัวอย่าง
เจ้าพลายงาม/ความแสน/สงสารแม่  ช าเลืองแล/ดูหน้า/น้ าตาไหล

แล้วกราบกราน/มารดา/ด้วยอาลัย พอเติบใหญ/่คงจะมา/หาแมคุ่ณ
แตค่รั้งน้ี/มีกรรม/จะจ าจาก ต้องพลัดพราก/แม่ไป/เพราะอ้ายขุน
เที่ยวหาพ่อ/ขอให้ปะ/เดชะบุญ ไม่ลืมคุณ/มารดา/จะมาเยือน
แมร่ักลูก/ลูกก็รู้/ว่าแม่รัก คนอ่ืนสัก/หมื่นแสน/ไม่แม้นเหมือน
จะกินนอน/วอนว่า/เมตตาเตือน จะห่างเรือน/ร้างแม่/ไปแต่ตัว

๑.การอ่านออกเสียงร้อยกรอง ต้องมีลีลาที่เป็นไปตามจังหวะ

หรือท านองการออกเสียงของค าประพันธ์

๒.อ่านท านองและขับเสภาให้มีการเอื้อนเสียง เช่น
- การเอื้อนสั้น เช่น ...เอ๊ย....จะกล่าวถึง/โฉมเจ้า/พลายงาม

เม่ือเป็นความ/ชนะ/ขุนช้าง..เฮ้อ..เออ..นัน่..ฮือ้..

-การเอื้อนกลางๆ เช่น  ...เฮ้อ.......เงอ............เออ่.....เอย
..................ยาฮื้อ.. จม่ืนไวย/สารภาพ/กราบบาทา

ลูกมา/ผิดจริง/หาเถียง.......เฮ้อ..เออ...../ไม่....ฮือ้
รักตัว/กลัวผิด/แต่..คิด..ไป..เอ่อ..เฮ้อ..เอย

ก็หักใจ/เพราะรัก/แม่วัน...เอ่อ..เฮ้อ..เออ..ทอง



 

 

กาพย์ยานี ๑๑  หน่ึงบาทมีจ านวน ๑๑ ค า  การอ่านนิยมอ่านออกเสียง
สูงกว่าปกติ การแบ่งจังหวะวรรคในการอ่าน 

วรรคหน้า ๕ ค า แบ่งจังหวะ เป็น ๒/๓    / 
วรรคหลัง ๖ ค า แบ่งจังหวะ เป็น ๓/๓   /

กาพย์ยานี ๑๑

ตัวอย่าง
ขึ้นกก/ตกทุกข์ยาก แสนล าบาก/จากเวียงไชย

มันเผือก/เลือกเผาไฟ กินผลไม/้ให้เป็นแรง



// /
//
// /
//

กาพย์ฉบัง ๑๖   หน่ึงบทมีจ านวน ๑๖ ค า แบ่งจ านวนค าเป็น ๖ -๔-๖
การอ่านแบ่งวรรคตอนเว้นจังหวะทุกๆ ๒ ค า

กลางไพร/ไก่ขัน/บรรเลง ฟังเสียง/เพียงเพลง
ซอแจ้ง/จ าเรียง/เวียงวัง

กาพย์ฉบัง ๑๖



/ / /
/ / / /

กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ หนึ่งบท มีจ านวน ๗ วรรค วรรคละ ๔  ค า  

การอ่านแบ่งวรรคตอนเว้นจังหวะ คือ ๒/๒ 

กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

ตัวอย่าง
วันนั้นจันทร มีดารากร เป็นบริวาร

เห็นสิ้นดินฟ้า ในป่าท่าธาร มาลีคลี่บาน ใบก้านอรชร



โคลงสี่สุภาพ
เป็นค าประพันธ์ที่นิยมแต่งมากที่สุดในประเภทโคลง คณะ  ๑ บท มี  ๓๐ หรือ ๓๒  หรือ 

๓๔  ค า  หนึ่งบทมี ๔ บาท  บาทละ ๒ วรรค   วรรคหน้าทุกบาทมี ๕ ค า  ส่วนวรรคหลัง มี ๒ ค า  
ยกเว้นบาทที่ ๔  มี ๔ ค า มีค าสร้อยบาทที่ ๑ และบาทที่ ๓  บังคับค าเอก ๗ แห่ง  ค าโท ๔ แห่ง  
การแบ่งจังหวะในการอ่าน

ตัวอย่าง

เสียงลือ/เสียงเล่าอ้าง อันใด /(พี่เอย)

เสียงย่อม/ยอยศใคร ทั่วหล้า

สองเขือ/พี่หลับใหล ลืมตื่น /(ฤาพี่)

สองพี่/คิดเองอ้า อย่าได้/ถามเผือ


