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การออกเสียง 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 

๒. มีมารยาทในการอาน 

หนวยการเรียนรูที่  ๑ 
ทักษะการอาน    ตอนที่ ๑ 



ความรูพ้ืนฐานในการอาน 

การอานในใจ 

การอานออกเสียง 

 การอานในใจ เปนการอานเพื่อทําความเขาใจขอความตัวอักษรและสญัลกัษณตางๆ 

 เปนการเปลงเสียงตามตัวอักษรและสญัลกัษณตางๆ เพื่อใหผูฟงเขาใจความหมาย 

การอานแบงออกเปน ๒ ประเภท 

ความหมาย 



องคประกอบพ้ืนฐานในการฝกอาน 

ฝกการวางบุคลิกภาพ ยืน น่ัง 

ฝกใชอวัยวะ ปาก คอ ในการออกเสียง 

ฝกอานใหคลองและถูกตองตามอักขระวิธี 

ฝกการใชอารมณ 

ฝกการเสียง 

ฝกใชสายตา มีสมาธิ การกวาดสายตาจะชวยใหอานหนังสือไดเร็วขึ้น 

เสียงดังพอประมาณ ใชเสียงหนักเบาเพื่อเนนความสําคัญของขอความใหสอดคลองกับเนื้อเร่ือง 

สอดแทรกอารมณใหเหมาะสมกับเนื้อเร่ืองและเจตนาของผูเขียน 

ออกเสียงคําควบกลํ้า ร ล ใหชัดเจน 

ฝกฝนออกเสียง ใชอวัยวะตางๆ ใหทํางานไดถูกตองตามอักขระ 

วางทาทางใหสงางามเปนปกต ิ



ความสําคัญของการอาน 

ไดสรางจินตนาการ  

ทํามีอิสระทางความคิด  

ไดฝกฝนทักษะ  

การตีความไปตามประสบการณของตน 

ฝกกระบวนการคิด  

ทําใหเกิดสมาธิ 

 

 

ไดรับสาระความรูตางๆ  

ทําใหทันตอเหตุการณ  

ปรับตัวเขากับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกได 



มารยาทในการอาน 

การอานออกเสียง ตองอานดวยเสียงท่ีดังเหมาะสม  

หากอานในใจไมควรใหมีเสียงหรือทําปากขมุบขมิบขณะอาน 

ไมอานจดหมาย หนังสือ หรือสมุดบันทึกสวนตัว (อนุทิน ของผูอื่น  
โดยไมไดรับอนุญาต เพราะเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลและเสียมารยาทไมใสใจ 

ในรานขายหนังสือ  
ควรนั่งอานเงียบๆ ไมสงเสียงดัง ไมคัดลอกขอความ  

ไมแสดงพฤติกรรมตางๆ ท่ีจะสรางความรําคาญใหแกผูอื่น 

ไมควรชะโงกศีรษะ  
เขาไปยังหนังสือขณะท่ีผูอื่นกําลังอานอยู 

เมื่ออยูในวงสนทนา  
หรือท่ีประชุมไมควรหยิบหนังสือขึ้นมาอาน  

เพราะเปนการเสียมารยาทแสดงถึงความไมใสใจ 



การอานออกเสียงบทรอยแกว 

หมายถึง ถอยคําที่พูดและเขียน เพื่อสือ่สารกันอยูเปนปกติในชีวิตประจําวัน 

มีความถูกตองตามแบบแผนหรือไวยากรณ 

รอยแกว 

หลักการอานออกเสียงรอยแกว 

อานใหถูกตองตามอักขรวิธี 

อานออกเสียงควบกล้ํา   กรีดกราย  กลับกลอก  ขวักไขว 

อานออกเสียงอักษรนํา  สมัครสมาน อานวา สะ - หฺมัก - สะ – หฺมาน 

อานแบบเรียงพยางค  สมาคม อานวา สะ - มา - คม 

อานออกเสียงคําบาลี สันสกฤต เมรุ อานวา เมน 

อานออกเสียงคําสมาส  พุทธศาสนา อานวา พุด - ทะ - สาด - สะ - หฺนา 



๒. อานตามความนิยม 

อุดมคติ  อานวา  อุ - ดม - คะ - ติ หรือ อุ - ดม - มะ - คะ - ติ 

โบราณคดี      ”  โบ - ราน - คะ - ดี หรือ โบ - ราน - นะ - คะ - ดี 

ดิเรก      ”  ดิ - เหฺรก 

ผลไม      ”  ผน - ละ - ไม 

๓. การอานตัวยอ ควรอานคําเต็มของคําท่ีถูกยอไว 

กห. ไดงบฯ จาก กค. ปรับปรุงกองทัพ ๑๐ ลาน อานวา 

กระทรวงกลาโหมไดงบประมาณจากกระทรวงการคลัง ปรับปรุงกองทัพ ๑๐ ลาน 



๔. การอานตัวเลขและเคร่ืองหมายตางๆ 

การอานจํานวนเลขตั้งแต ๒ หลักข้ึนไป  ๑๑  อานวา สิบ – เอ็ด 

การอานตัวเลขท่ีมีจุดทศนิยม  ๑.๒๓๔  อานวา  หฺน่ึง - จุด - สอง - สาม – สี่ 

การอานตวัเลขบอกเวลา   ๒๓.๐๐  อานวา  ยี่ - สิบ - สาม - นา - ลิ – กา 

การอานบานเลขท่ี   ๕๖/๓๙๒  อานวา  หา - สิบ - หก - ทับ - สาม - เกา – สอง 

การอานเครื่องหมายไปยาลนอย  กรุงเทพฯ  อานวา  กฺรุง - เทบ - มะ - หา - นะ – คอน 

การอานเครื่องหมายไปยาลใหญ  

พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว มี ก ฯลฯ ฮ อานวา พะ - ยัน - ชะ - นะ - ไท - สี่ - สิบ - สี่ - ตัว - มี - กอ - ละ - ถึง - ฮอ 

๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙ 

ฯ  ฯลฯ 



๕. อานนามเฉพาะ (วิสามานยนาม  

จตุรพักตรพิมาน  อานวา  จะ - ตุ - ระ - พัก - พิ - มาน (อําเภอในจังหวัดรอยเอ็ด  

บานแพรก       ”  บาน - แพฺรก (อําเภอในจังหวัดลพบุรี  

กันตวจรมวล       ”  กัน - ตวด - ระ - มวน (อําเภอในจังหวัดสุรินทร  

จิตรลดารโหฐาน      ”  จิด - ละ - ดา - ระ - โห - ถาน 

ราชบัณฑิตยสถาน      ”  ราด - ชะ - บัน - ดิด - ตะ - ยะ - สะ - ถาน 



การฝกอานออกเสียงบทรอยแกว 

การอานบทบรรยาย 

การอานบทพรรณนา 

เปนงานเขียนที่สอดแทรกอารมณ ความรูสึกของผูเขียนที่มีตอสิง่ใดสิ่งหน่ึง เพื่อใหผูอานเกิดความ

ซาบซ้ึง ประทับใจ และคลอยตาม โดยผูเขียนเลือกใชถอยคําที่ไพเราะ สรางจินตภาพ 

/   เวนวรรคเมื่อจบขอความหน่ึงๆ เพื่อหยุดพักหายใจ 

//   เมื่ออานจบขอความหลกั ซ่ึงเครื่องหมาย // จะเวนวรรคยาวกวา / เล็กนอย 

___  ขีดใตคํา แสดงวาเปนเสียงหนัก 

เขียนบนคํา แสดงวาอานแบบทอดจังหวะ 

แสดงวาเปนขอความที่เนนเสยีงสงู 

แสดงวาเปนขอความที่เนนเสยีงตํ่า 



การอานออกเสียงบทรอยกรอง 

เปนบทประพันธที่แตงตามลักษณะขอบังคับของฉนัทลักษณ เชน บังคับจํานวนคํา สัมผัส เสียงหนัก เบา เปนตน  

รอยกรองแบงเปนประเภทใหญๆ ได ๖ ประเภท คือ โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย และลิลิต 

รอยกรอง 

หลักการฝกอานออกเสียงบทรอยกรอง 

ฝกอานใหถูกตองตามทํานองและลีลาของลกัษณะคาํประพันธ 

ฝกอานออกเสียงอักขระ คําควบกล้ํา ใหถูกตองชัดเจน 

ฝกอานเอื้อเสียงสัมผสั เพื่อใหเกิดความไพเราะ 

ฝกอานใหเต็มเสียงและตอเน่ือง ไมขาดเปนหวงๆ สอดแทรกอารมณใหเหมาะสม 

ฝกอานเวนวรรคตอนใหเหมาะกับเน้ือหา 

ฝกอานจากครูผูสอนที่มีทักษะในการอานที่ถูกตอง 



แบบฝกการอานออกเสียงบทรอยกรอง 

กลอนบทละคร 

• การอานคํานอย ใหอานโดยใสเสียงเอื้อนใหยาวกวาปกติ เชน “เมื่อน้ัน...” 

• การอานคํามาก ใหอานรวบคําใหมีความกระชับตรงวรรคและระมัดระวังไมใหผิดไปจากความหมาย 

• การอานคําจํานวนปกติ เชน “รจนา/นารี/มีศักด์ิ” “เทพไท/อุปถัมภ/นําชัก” 

• อานเนนคําที่ตองการใหโดดเดน เชน “เปนชายดูดูมาหมิ่นชาย มิตายก็จะไดเห็นหนา” 

• อานแสดงอารมณใหสมกับบทบาทของตัวละคร เชน อารมณโกรธตองกระแทกเสียง บทเศราตองทอดเสียง เปนตน 



กลอนเพลงยาว 

• ผูอานตองพิจารณาจํานวนคําที่อานวาวรรคใดควรอานลงจังหวะ ๒/๒/๓, ๓/๒/๓ หรือ ๓/๓/๓ และรูจักรวบคํา 

• ผูอานตองพิจารณาบทอานวาสื่ออารมณใด ควรอานใสอารมณใหสอดคลองกับเน้ือหา 

• ผูอานควรอานโดยเนนคําสําคญัเพื่อแสดงอารมณ 

• ผูอานตองทอดเสียงในวรรคสุดทายเพื่อใหรูวาจบความ 

กลอนนิทาน 

• แบงจังหวะการอานเปน ๓/๒/๓, ๒/๒/๓, ๒/๓/๓ หรือ ๓/๓/๓ ก็ได แตสวนมากมักเปน ๓/๒/๓ 

• ทํานองในการอานกลอนนิทาน โดยทั่วไปนิยมอานเสยีงสงู ๒ วรรค เสียงตํ่า ๒ วรรค 

• อานคําใหสัมผัสกันเพื่อความไพเราะ 

• อานใหไดอารมณตามเน้ือเรื่อง ปรับนํ้าเสียงใหสอดคลองกับอารมณของตัวละคร 

การอานกาพยหอโคลง 

• การอานกาพยยานี ๑๑ วรรคหนาม ี๕ คํา จะแบงจังหวะเปน ๒/๓ วรรคหลังมี ๖ คํา จะแบงจังหวะเปน ๓/๓ 

• การอานโคลงสี่สุภาพ มี ๔ บาท หน่ึงบาทแบงเปน ๒ วรรค วรรคหนา ๕ คํา จะแบงจังหวะเปน ๒/๓ หรือ ๓/๒ 



การอานในชีวิตประจําวัน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. จับใจความสําคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอานได 

๒. เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเขาใจในบทเรียนตางๆ ท่ีอานได 

๓. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอโตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอานได 

๔. วิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริง ขอมูลสนับสนุน และขอคิดเห็นจากบทความท่ีอานได 

๕. ระบุขอสังเกตการชวนเชื่อ การโนมนาว หรือความสมเหตุสมผลได 

๖. อานหนังสือ บทความ อยางหลากหลายและประเมินคุณคาได 

หนวยการเรียนรูที่  ๒ 



การอานเพ่ือจับใจความสําคัญ 

หมายถึง การอานเพื่อคนหาสาระสําคัญของเรื่อง ซ่ึงผูเขียนตองการสื่อ 

โดยในยอหนาหน่ึงๆ จะมีใจความสําคัญเพียงใจความเดียว 

ความหมาย 

ความสําคัญของการอานจับใจความสําคัญ 

เปนพ้ืนฐานของการอาน 
สามารถนําไปตอยอดเปนการวิเคราะหและประเมินคา 

เรื่องที่อานได 

เปนการรับทราบขอมูล 

ในระยะเวลาสั้น 
เปนการอานคราวๆ เพื่อคนหาใจความสําคัญที่สุด  

ผูอานจึงใชเวลาในการอานสั้นและรับสารไดตรงประเด็น 

เปนการนําความรูไปใช 

ในชีวิตประจําวัน 
ทําใหทราบความคิดและความรูที่ผูเขียนถายทอด 



หลักการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ 

อาน 

ควรทําความเขาใจเนื้อหาตั้งแตตนจนจบ 

เพื่อสรุปวาเปนเร่ืองอะไร ใคร ทําอะไร  

ท่ีไหน เมื่อไร อยางไร และทําไม 

พิจารณา 

ควรพิจารณาขอความในแตละยอหนา 

 เพื่อคนหาใจความสําคัญหลัก 

ซึ่งจะมีลักษณะเปนประโยค 

เรียบเรียง 

ควรเรียบเรียงใจความสําคัญของเร่ือง      

ท่ีรวบรวมไดดวยสํานวนภาษาของตนเอง 

ทบทวน 

ผูอานควรทบทวนเนื้อหาท่ีเรียบเรียงขึ้น

ใหมวามีใจความสําคัญครบถวนหรือไม 



การเขียนผังความคิด 

เขียนประเด็นหลักไวตรงก่ึงกลางหนากระดาษที่ไมมีเสนบรรทัดและวางในแนวนอน 

เขียนประเด็นรองไวรอบๆ ประเด็นหลัก แลวจึงลากเสนเช่ือมโยง 

เขียนประเด็นยอยที่สมัพันธกับประเด็นรองแตกออกไปเรื่อยๆ แลวจึงลากเสนเช่ือมโยง 

เขียนสัญลักษณสือ่ความหมาย เปนเครื่องแทนความคดิใหมากที่สุด 

ระบายสีเสนประเด็นรองและประเด็นยอยแตละดานที่โยงออกไปใหเปนสีเดียวกัน 



การอานเพ่ือวิเคราะห 

ผูอานทราบ 

ใจความสําคัญของเรื่อง 

การอานเพื่อแยกแยะเน้ือหาที่ผูเขียนสื่อสาร 

ใหไดวาขอความใดเปนขอเท็จจริง ขอคิดเห็น หรือความรูสึกของผูเขียน 

ความหมาย 

ความสําคัญของการอานจับใจความสําคัญ 

ผูอานทราบ 

ขอมูลในระดับสูง 

ผูอานเห็น 

ความสัมพันธของขอมูล 

 ผูอานเกิดความ

ประทับใจในสิ่งที่อาน 



หลักการอานเพ่ือวิเคราะห 

พิจารณารูปแบบ 

แยกพิจารณา 

จับใจความสําคัญ 

พิจารณาการ 

เรียงลําดับเหตุการณ 

พิจารณาการใช 

สํานวนภาษา 



การอานเพ่ือประเมินคา 

คือ การใชวิจารณญาณ ความรู หรือประสบการณของตนเอง ทําความเขาใจเรื่องที่อานอยางมีเหตุผล 

แลวตัดสินใจไดวาผูเขียนนําเสนอเน้ือหาถูกตอง นาเช่ือถือหรือไม 

ความหมาย 

ความสําคัญของการอานเพ่ือประเมินคา 

ไดขอคิดนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

ทําใหเกิดวิจารณญาณ พัฒนาศักยภาพการอาน 



จับใจความสําคัญ 

หลักการอานเพ่ือประเมินคา 

วิเคราะหกลวิธีการนําเสนอ

และการใชภาษา 

วิเคราะหองคประกอบ 

ของเรื่อง 

พิจารณาแนวคิดหรือขอคิด 



ศิราจารึกหลักที่ ๑ 
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