
ประเภทของงานเขียน



ประเภทของงานเขียน

• การแบ่งประเภทของงานเขียนจ าแนกไดห้ลายวิธี ท่ีนิยมใชก้นัอยู่
โดยทัว่ไปแบ่งเป็น

1. ร้อยแกว้

2. ร้อยกรอง



1. ร้อยแก้ว

• ค าวา่ “ร้อยแก้ว” ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2525 :671) 
ไดใ้ห้ความหมายว่า  “ความเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วย
เสียงและความหมาย”
• ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2528 :5) ไดอ้ธิบายความหมายไวว้า่ ร้อยแก้ว 
หมายถึง บทประพันธ์ที่เรียบเรียงตามภาษาที่ใช้เขียน หรือพูดทั่วไป 
ภาษาที่ใช้ส าหรับร้อยแก้วไม่มีการบังคับสัมผัส หรือก าหนดจ านวนค า  
เป็นภาษาที่ใช้ส่ือสารเพ่ือให้เกดิความเข้าใจเป็นส าคญั



•วรรณกรรมประเภทร้อยแกว้ ในท่ีน้ีจ าแนกโดยพิจารณาจากจุดมุ่งหมาย
ในการแต่ง แบ่งไดเ้ป็น 

1.1 บันเทิงคดี (Fiction) หมายถึง เร่ืองท่ีเขียนข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะใหค้วามสนุกสนาน เพลิดเพลินอารมณ์เป็นส าคญั  เป็นเร่ืองท่ีสมมุติข้ึน 
หรือใชจิ้นตนาการสร้างสรรคข้ึ์น โดยยดึหลกัความสมจริงมากท่ีสุด 

1.2 สารคดี (Non-Fiction) หมายถึง เร่ืองท่ีเขียนข้ึนเพ่ือมุ่งท่ีจะให้
ความรู้ ความคิด และความกระจ่างแจง้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแก่ผูอ่้านเป็น
ส าคญัยิง่กวา่จะใหค้วามสนุกสนาน



1.1 บันเทิงคดี

•ประเภทของบนัเทิงคดี ท่ีควรรู้จกัมีดงัน้ี

- เร่ืองสั้น

- นวนิยาย

- บทละคร



- เร่ืองส้ัน-

• เป็นบนัเทิงคดีประเภทเร่ืองเล่าใชค้  านอ้ย ด าเนินเร่ืองรวดเร็ว
ลกัษณะของเร่ืองส้ัน ดงัน้ี
1. มีโครงเร่ือง
2. มีจุดมุ่งหมายเพียงอยา่งเดียวและหรือแก่นเร่ืองอยา่งเดียว
3. ใชเ้วลานอ้ย
4. ใชต้วัละครนอ้ยและฉากจ ากดั
5. มีขนาดสั้น



องค์ประกอบของเร่ืองส้ัน

•องคป์ระกอบของเร่ืองสั้น แบ่งได ้4 ประการ ดงัน้ี

1. แก่นเร่ืองหรือแนวคิด (theme) ได้แก่ แนวความคิดหรือ
จุดส าคญัของเร่ือง ซ่ึงปรากฏอยูต่ ั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง

2. โครงเร่ือง (plot) คือ เคา้โครงของพฤติกรรมหรือเหตุการณ์
เพ่ือเป็นแนวให้เร่ืองด าเนินไปตามล าดับ ส่วนส าคัญในการสร้าง   
โครงเร่ืองมี 3 ส่วน 



*การเปิดเร่ืองหรือเร่ิมเร่ือง *

•คือ จุดเร่ิมตน้ของเร่ืองหรือเป็นตอนเรียกร้องความสนใจของผูอ่้านให้
ติดตามเร่ืองราวต่อไป การเปิดเร่ืองสามารถใชไ้ดห้ลายวธีิ เช่น 

- วิธีบรรยาย 
- การสร้างนาฏการ 
- การใชบ้ทสนทนา 



ตัวอย่าง การเปิดเร่ืองด้วยวธีิการบรรยาย

“ ท่ี ดินสิบไร่ตรงหน้าก้านพลู สวยด้วยผืนน ้ ากว้างเป็นรูป
ส่ี เหล่ียมผืนผ้าใหญ่ ขนานไปกับแนวคลองอันเต็มฟ่องไปด้วย
ผกัตบชวา  คลองไม่ค่อยสะอาดอยา่งท่ีวาดหวงั  มีทั้งกระป๋องเปล่า  ผกั
หญา้  เศษไมท่ี้เป็นขยะลอยตามน ้ ามาเร่ือย ๆ บางท่ีก็มีคราบน ้ ามนัเป็น
แพ  สุดแทแ้ต่ใครจะท้ิงอะไรก็ท้ิงอยา่งเคยมือ  เป็นเช่นน้ีมาจนติดเป็น
นิสยั”



* การด าเนินเร่ือง *

• เป็นขั้นตอนท่ีสืบเน่ืองจากการเปิดเร่ือง  เป็นระยะท่ีจะตอ้งท าให้
เร่ืองคล่ีคลาย และด าเนินต่อไปยงัจุดมุ่งหมายของเร่ือง
•ในการด าเนินเร่ืองน้ี จะตอ้งดึงความสนใจของผูอ่้านไวใ้หไ้ด ้โดย
สร้างให้มีความขดัแย้งทีเ่ร้าใจ สร้างอุปสรรคปัญหาชวนให้ติดตาม 

• มกีารใช้กลวธีิการเล่าเร่ือง เช่น วธีิการเล่าเร่ืองตามล าดับเวลา  วธีิเล่า
เร่ืองย้อนหลงั  เล่าเหตุการณ์ทีเ่กดิต่างสถานทีส่ลบักนัไปมา  เป็นตน้



* การปิดเร่ือง *

• คือ การจบขอ้ความส าคญัของเร่ืองซ่ึงมกัจะเป็นช่วงท่ีแสดงผลของ
ปัญหา และขอ้ขดัแยง้ การจบเร่ืองอาจท าไดห้ลายวธีิ เช่น 

- จบแบบพลิกความคาดหมาย 
- จบแบบโศกเศร้า 

- จบแบบมีความสุขสมหวงั



3. ตัวละคร หมายถึง ผูป้ระกอบพฤติกรรมตามเหตุการณ์ในเร่ือง 
หรือผูท่ี้รับผลจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามโครงเร่ือง

- ลกัษณะของตวัละครท่ีดีตอ้งมีลกัษณะสมจริง 
- การสร้างลกัษณะนิสยัตวัละครจะไม่แสดงใหผู้อ่้านไดเ้ห็น

เด่นชดัทุกแง่มุม แต่จะแสดงเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเท่านั้น 
- การแสดงลกัษณะนิสยัของตวัละคร อาจใชว้ิธีบรรยายหรือใช้

บทสนทนากไ็ด้

องค์ประกอบของเร่ืองส้ัน



•ตวัอยา่ง
“ไฟน้อยแรงเทียนยงัคงเปิดอยู่ ภายนอกหน้าต่าง แผ่นฟ้าเร่ิม

ปรากฏสีเทามวั ๆ เหมือนแกว้มุกดา แลเห็นเงาด าของตน้มะพร้าวเป็น
รูปเป็นร่างอยูร่าง ๆ  คนในบา้นคงจะต่ืนกนัแลว้ กล่ินควนัไฟและกล่ิน
ขา้วจากครัวโชยมาถึงในหอ้ง แต่วา่ห้องนอนของคุณยา่ยงัคงเงียบสงดั
เหมือนไม่มีคนอยู.่..เงียบและวงัเวงอยา่งประหลาด



ทับทิมเพ่งมองดวงหน้าของคุณย่าในแสงอ่อน ๆ ยามเช้ามืด   
ดวงหนา้นั้นผดิแปลกไปจากเม่ือคืน จนหล่อนตอ้งดว้ยความอศัจรรยใ์จ 
ไม่มีร้ิวรอยความเหน็ดเหน่ือย ซูบเซียวอย่างเดิมอีก หากมีแต่ความ
สงบ...สงบน่ิง ดูอ่ิมเอิบอยา่งประหลาด เหมือนกบัคุณย่าได้ละท้ิงทุกข์
โศกโรคภยัทั้งมวลไดใ้นนาทีสุดทา้ย ก่อนวิญญาณของท่านออกจาก
ร่างและล่องลอยข้ึนสู่แสงเงินแสงทองของยามเชา้ ซ่ึงเร่ิมเร่ือเรืองข้ึนที
ละนอ้ยทางทิศตะวนัออก”



- นวนิยาย -

•นวนิยาย คือ เร่ืองเล่าขนาดยาวเก่ียวกบับุคคลท่ีสมมุติข้ึนมา 



• เป็นงานเขียนประเภทบนัเทิงคดีเช่นเดียวกับเร่ืองสั้ น  แต่มีความ
แตกต่างกนัในส่วนของรายละเอียดบางประการ ดงัน้ี

1. โครงเร่ือง ในนวนิยายจะมีโครงเร่ืองแสดงวตัถุประสงค์และ
ผลของเร่ืองหลายอย่าง จะมีขนาดยาว มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนใน
เร่ืองและเป็นเหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนัสลบัซบัซอ้น 

องค์ประกอบของนวนิยาย



•โครงเร่ืองในนวนิยายจึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ

• โครงเร่ืองใหญ่ (main plot) คือ แนวท่ีผูป้ระพนัธ์ต้องการให้เร่ือง
ด าเนินไปตอ้งมีการผูกปมเร่ืองให้ซบัซอ้น และคล่ีคลายเง่ือนปมเหล่าน้ี
ในตอนจบ

• โครงเร่ืองย่อย (sub plot) คือ เร่ืองหรือความขดัแยง้ยอ่ย ๆ ท่ีแทรกปน
อยู่ในโครงเร่ืองใหญ่มีความส าคญัน้อยกว่าแต่เป็นส่วนท่ีเพ่ิมความ
สนุกสนานแก่เน้ือเร่ือง



2. ตัวละคร นวนิยายจะมีตวัละครจ านวนเท่าใดกไ็ดไ้ม่จ ากดั แต่ตวัละคร
ทุกตวัตอ้งมีบทสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ

ตัวละครเอก คือ ตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินเร่ือง
ตัวละครรอง คือตวัละครท่ีมีบทบาทในฐานะเป็นส่วนประกอบของ

การด าเนินเร่ือง ซ่ึงมีส่วนเสริมเน้ือเร่ืองและตวัละครส าคญัใหเ้ด่นข้ึน

องค์ประกอบของนวนิยาย



3. ฉาก (Setting) ฉากในนวนิยายช่วยใหน้วนิยายด าเนินเร่ืองไป
ไดอ้ยา่งสมจริงและมีรสชาติ  

ในนวนิยายมกัจะพรรณนาฉากละเอียดลออทั้ง
- สภาพภูมิศาสตร์ 
-ระยะเวลา 
- สภาพแวดล้อมทางสังคม

องค์ประกอบของนวนิยาย



4. บทสนทนา (Dialouge) หมายถึง ถอ้ยค าในการพดูคุยกนัระหวา่ง
ตวัละคร เป็นส่วนท่ีท าใหน้วนิยายมีลกัษณะคลา้ยความจริงมาก บทเจรจา
ท่ีดีตอ้งง่ายและเหมาะสมกบับุคลิกลกัษณะของตวัละคร

องค์ประกอบของนวนิยาย



- บทละคร -

• เป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีอีกประการหน่ึง ซ่ึงพอจะสรุป
องคป์ระกอบของบทละครได ้ดงัน้ี

1. โครงเร่ือง
2. ตวัละคร
3. ฉาก
4. บทสนทนา



•บทละครจะด าเนินเร่ืองดว้ยบทสนทนาของตวัละครซ่ึงผูแ้ต่งจะตอ้งใช้
ภาษากระชับเหมาะสมกบัลกัษณะนิสัยของตวัละครและช่วยให้ผูอ่้าน
หรือผูช้มเขา้ใจเน้ือเร่ือง เวลา สถานท่ี เหตุการณ์ ความเป็นไปของละคร 
• เดิมบทละครเขียนข้ึนเพ่ือใชแ้สดงจึงตอ้งใหร้ายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
การจดัการแสดง เช่น ฉาก แสง สี เป็นตน้ 
•แต่ปัจจุบันมีนกัเขียนบางคนท่ีเขียนบทละครพดูไวส้ าหรับอ่านเพ่ือความ
เพลิดเพลิน โดยมิไดมุ่้งหมายจะใหไ้ปใชแ้สดงจริง ๆ

- บทละคร -



•ประเภทของสารคดี ท่ีควรรู้จกัมีดงัน้ี
ความเรียง (Essay) หมายถึง สารคดีประเภทให้ความรู้ ความคิด

และความจริงท่ีมีหลักฐาน มุ่งแสดงข้อคิดมากกว่าความรู้และให้
เพลดิเพลนิไปด้วยในเวลาเดียวกนั

1.1 สารคดี



บทความ (Article) เป็นงานเขียนร้อยแกว้ท่ีมีเร่ืองราวจากความ
เป็นจริงโดย

- มีการอา้งอิงถึงแหล่งขอ้มูล  
- มีการเสนอขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียนลงไปดว้ย 
- ภาษาท่ีใชเ้ขียนบทความควรจะกระชบัและเป็นทางการ

•ตัวอย่างบทความเร่ือง “คนเราไม่ชอบให้ใครตดัสิน แต่…”

1.1 สารคดี









สารคดีท่องเที่ยว คือ ขอ้เขียนท่ีบนัทึกเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนไดเ้ดินทาง
ไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ กล่าวถึงส่ิงท่ีตนไดพ้บเห็นในขณะเดินทาง  ลกัษณะ
การเขียนจะมุ่งใหค้วามรู้แก่ผูอ่้านเก่ียวกบั

- สภาพท้องถิ่น - ความเป็นอยู่ของผู้คน 

- ความรู้ด้านประวตัศิาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

- เกร็ดต านานของเมืองหรือสถานที่ทีเ่ขียนถึง

1.1 สารคดี



สารคดชีีวประวัติ คือ ขอ้เขียนท่ีบนัทึกพฤติกรรมของบุคคล โดยมุ่ง
ท่ีจะใหเ้ป็นภาพวาดท่ีมีชีวิต น่าสนใจ

สารคดเีบื้องหลังข่าว คือ งานเขียน ประเภทความเรียงท่ีคน้ควา้
รายละเอียดของข่าวท่ีน่าสนใจมาเพ่ิมเติมและเขียนใหม่ใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

การเขียนมกัไม่ถือเวลาเป็นส าคญันกั หากไดข้อ้มูลท่ีน่าสนใจมา
เพ่ิมเติมเม่ือไรกอ็าจน ามาเขียนได ้ แมว้า่ข่าวนั้นจะเกิดมานานแลว้กต็าม

1.1 สารคดี



จดหมายเหตุ คือ บนัทึกเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์
- แต่เดิมจดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารส าคญัของทางราชการ 
- ต่อมาหมายรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ และเอกชนท่ีบนัทึก
เร่ืองราวท่ีน่ารู้ต่าง ๆ โดยเขียนเฉพาะขอ้เทจ็จริงในวงศต์ระกลู วงการธุรกิจ
การคา้ และเร่ืองราวของสงัคม
- จดหมายเหตุมกัจะบันทกึเร่ืองของสังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณต่ีาง ๆ ตลอดจนเร่ืองราวทางเศรษฐกจิ การศึกษา ฯลฯ

1.1 สารคดี



ตวัอย่างจดหมายเหตุลาลูแบร์





อนุทนิ คือ บนัทึกเร่ืองราวของบุคคล แต่เดิมนิยมเขียนเร่ือง
เฉพาะตนและไม่เปิดเผย ต่อมาไดมี้การน าอนุทินออกเผยแพร่ภายหลงั
เจา้ของเสียชีวิตแลว้ 

การบันทกึอนุทนิมักจะเขยีนเร่ืองเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัตนเอง 
ครอบครัว และเหตุการณ์ทีไ่ด้เกีย่วพนั การแสดงทศันะต่าง ๆ

1.1 สารคดี





• พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน 2525 ใหค้วามหมายของค า “ร้อยกรอง” 
ไวว้่า สอดผูกให้ติดต่อกัน ประดิษฐ์ท า แต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ 
ร้อยและเยบ็ดอกไม้ให้เป็นรูปต่าง ๆ 

• “ร้อยกรอง” เป็นค าท่ีส านกัวฒันธรรมทางวรรณกรรมซ่ึงตั้งช่ือเม่ือ 
พ.ศ. 2485 ใชเ้รียกวรรณกรรมที่มีลกัษณะบังคบัในการแต่งหรือมีการ
ก าหนดคณะ โดยใชเ้รียกคู่ไปกบัค าวา่ “ร้อยแกว้” 

2. ร้อยกรอง



• ร้อยกรองมีความหมายเหมือนกบั “poetry” ในภาษาองักฤษ 
• มีการจ ากดัจ านวนค าหรือพยางค ์จ ากดัความยาว มีการก าหนดเสียง
สูงต ่า หนกัเบา สั้นยาว และก าหนดสมัผสั จงัหวะไวอ้ยา่งแน่นอน 
เช่น โคลง  ฉนัท ์ กาพย ์ กลอน  ร่าย  บทเห่  ล าน า 
• ส่วนกลอนเปล่า ซ่ึงเป็นร้อยกรองอิสระกร็วมอยูใ่นกลุ่มน้ีดว้ย 

2. ร้อยกรอง



• ค าท่ีมกัใชใ้นความหมายเช่นเดียวกบัร้อยกรองค าหน่ึงกคื็อ “กวนิีพนธ์” 

• ในพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถานใหค้วามหมาย “กวนิีพนธ์” ไวว้า่    
“ค าประพนัธ์ท่ีกวแีต่งข้ึน” 
• ชลธิรา กลดัอยู ่กล่าววา่ “กวนิีพนธ์” คือ บทร้อยกรองท่ีสุนทรทั้งภาษา
และความคิด จะตอ้งเป็นบทร้อยกรองท่ีแต่งข้ึนอยา่งมีศิลปะและมีการ
ส่ือสารบางประการใหแ้ก่ผูอ่้าน 

2. ร้อยกรอง



• ศิลปะในกวนิีพนธ์ หมายถึง 
- การสร้างสรรคค์วามหมายดว้ยตวัอกัษร เสียง จงัหวะหรือล าน า 

และมีถอ้ยค าส่ือสาร หรือเป็นสัญลกัษณ์แทนบางส่ิงบางอย่าง ก่อให้
ผูอ่้านนึกเห็นภาพไดอ้ยา่งสวยงาม  มีจินตนาการท่ีกวา้งไกล

- มีความรู้สึกสะเทือนใจท่ีเขม้ขน้และลึกซ้ึง มิใช่แต่งถูกตอ้งตาม        
ฉนัทลกัษณ์อยา่งเดียว



• สุภาพร มากแจง้ ไดส้รุปคุณสมบติัของกวีนิพนธ์ ไดด้งัน้ี 

1. กวีนิพนธ์เป็นงานของกวี

2. กวีนิพนธ์เป็นร้อยกรองหรืองานเขียนท่ีมีวรรณศิลป์ เร้าให้
สะเทือนอารมณ์ไดเ้ช่นเดียวกบัร้อยกรอง

2. ร้อยกรอง



การอ่านออกเสียง

• การอ่านออกเสียง คือ การอ่านหนังสือโดยทีผู้่อ่านเปล่งเสียงออกมา
ดัง ๆ ในขณะที่อ่าน 
• มีจุดมุ่งหมายต่างกนัออกไป เช่น เพ่ือถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ  เพื่อเร้า
อารมณ์ผูฟั้ง เพ่ือสร้างความบนัเทิง และเพ่ือเพ่ิมพนูความพอใจใหแ้ก่
บุคคลและสงัคม 
•การอ่านออกเสียงในบางโอกาสมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น การอ่าน
ประกาศ  การรายงาน  การแถลงนโยบาย



•การอ่านออกเสียงท่ีมีประสิทธิภาพ จ าแนกเป็นขอ้ท่ีควรปฏิบติั ดงัน้ี
1. ความถูกต้อง คือ ตอ้งศึกษาเร่ืองค าให้เขา้ใจ อ่านให้ถูกตอ้ง

ตามหลกัภาษาและพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน และการอ่านค า
โดยอนุโลมในบทร้อยกรอง เช่น 

เคารพอภิวนัท ์อ่านวา่ เคา-รบ-อบ-พิ-วนั 
ฉลองคุณมุลิกา อ่านวา่ ฉะ-หลอง-คุน-มุน-ลิ-กา

การอ่านออกเสียง



2. ความชัดเจน ไดแ้ก่ การออกเสียงค าต่าง ๆ ให้ชัดถอ้ยชดัค า 
ออกเสียง ร,ล  ตวัควบกล ้า และเสียงวรรณยกุตต่์าง ๆ ใหช้ดัเจน

3. การปรับเสียงให้สอดคล้องกบัเน้ือความ 
ตอ้งพยายามท าความเขา้ใจกบัเน้ือความท่ีอ่านวา่
กล่าวส่ิงใด  เหตุการณ์และบรรยากาศของเร่ือง
เป็นอยา่งไร แลว้พยายามอ่านใหไ้ดเ้สียงคลอ้ยตาม
ท่ีสมัพนัธ์กนั



4. การเตรียมตัวล่วงหน้า 
- ผูอ่้านตอ้งเตรียมตวัโดยศึกษาบทท่ีจะอ่านดว้ยการจดัแบ่งวรรค

ตอนเน้ือความท่ีจะอ่าน 
- ตอ้งฝึกออกเสียงใหถู้กตอ้งวา่ ตอนใดควรใชน้ ้ าเสียงอยา่งใด 
- ในกรณีท่ีมีเวลาจ ากดั ตอ้งพยายามศึกษา

บทอยา่งคร่าวๆ ก่อน เท่าท่ีเวลาจะอ านวย 



5. การฝึกท่าทาง บุคลิกภาพของผูอ่้านเป็นอีกส่ิงท่ีจะก่อให้เกิด
ผลส าเร็จในการอ่านออกเสียง เพราะการวางท่าทางท่ีดี จะช่วยใหผู้อ่้าน
มัน่ใจ และสร้างความช่ืนชมใหแ้ก่ผูฟั้งเป็นอยา่งมาก เช่น

- ยดืตวัตรง 

- วางสีหนา้ปกติ 

- เงยหนา้ข้ึนมองผูฟั้งบา้ง 

- ถือบทท่ีอ่านดว้ยท่าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 



•การอ่านออกเสียง แบ่งได ้2 ประเภท 

1. การอ่านออกเสียงร้อยแกว้

2. การอ่านออกเสียงร้อยกรอง

การอ่านออกเสียง



1. การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 

การอ่านออกเสียงร้อยแกว้ หมายถึง อ่านค าท่ีเรียงร้อยเป็นขอ้ความ
ตามภาษาพดูและใชเ้สียงธรรมดาใหถู้กตอ้งชดัเจน  โดยการลัน่เสียง  
และจงัหวะเสียงใหเ้ป็นไปตามความนิยม



หลกัเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

1. อ่านให้ถูกต้องตามอกัขรวธีิในภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาท่ียมื
มาจากภาษาอ่ืน ๆ เช่น บาลี สนัสกฤต เขมร ฯลฯ รวมทั้งค  าท่ีถูกตอ้งตาม
ความนิยม โดยอาศยัหลกัการอ่านจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน
เป็นส าคญั



2. ผู้อ่านต้องมีสมาธิและความมั่นใจในการอ่าน ไม่อ่านผดิ อ่านตก 
อ่านเติม  เวลาอ่านตอ้งควบคุมสายตาใหไ้ล่ไปตามตวัอกัษรทุกตวัในแต่
ละบรรทดัจากซา้ยไปขวาดว้ยความเร็ววอ่งไวและรอบคอบ  แลว้ยอ้น
สายตากลบัลงไปยงับรรทดัถดัไปอยา่งแม่นย  า

3. อ่านให้เป็นเสียงพูด โดยเนน้เสียงหนกั เบา สูง ต ่า ตามลกัษณะ
การพดูโดยทัว่ไป

หลกัเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว



4. อ่านให้ดังพอสมควร ไม่ตะโกนหรือแผ่วเบาจนเกินไป ซ่ึงจะ
ท าใหผู้ฟั้งเกิดความร าคาญและไม่สนใจ

5. เม่ืออ่านจบย่อหน้าหน่ึงควรผ่อนลมหายใจ และเม่ือข้ึนยอ่หนา้
ใหม่ควรเนน้เสียง และทอดเสียงใหช้า้ลงกวา่ปกติเลก็นอ้ยเพ่ือดึงความ
สนใจจากผูฟั้ง จากนั้นจึงใชร้ะดบัเสียงปกติ

หลกัเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว



6. อ่านให้ถูกจังหวะวรรคตอน ตอ้งอ่านให้จบค าและไดใ้จความ 
ถา้เป็นค ายาวหรือค าหลายพยางค ์ไม่ควรหยดุกลางค าหรือตดัประโยค
จนเสียความ

7. รู้จักเน้นค าที่ส าคัญและค าที่ต้องการ เพื่อให้เกิดภาพพจน์หรือ
เกิดจินตภาพตามท่ีตอ้งการ การเน้นควรเน้นเฉพาะค า ไม่ใช่ทั้งวรรค 
หรือทั้งประโยค

หลกัเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว



8. เม่ืออ่านข้อความที่มีเคร่ืองหมายก ากบั ควรอ่านให้ถูกต้องตาม
หลกัภาษา เช่น

โปรดเกล้าฯ ตอ้งอ่านวา่ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อม, 
วนัหน่ึง ๆ อ่านวา่ วนัหน่ึง วนัหน่ึง

ส่วนค าท่ีใชอ้กัษรยอ่ตอ้งอ่านใหเ้ตม็ค า เช่น 
พ.ศ. อ่านวา่ พดุ-ทะ-สกั-กะ-หราด
ผบ.ทบ. อ่านวา่ ผูบ้ญัชาการทหารบก

หลกัเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว



9. การใส่อารมณ์และความรู้สึกตามเน้ือหา 

- ควรพิจารณาเน้ือความท่ีอ่านวา่เป็นไปในทางใด เช่น ต่ืนเตน้ 
โกรธ  ผิดหวงั  นอ้ยใจ  เศร้าโศก  สนุกสนาน ฯลฯ 

- ควรใชน้ ้ าเสียงใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะอารมณ์ตามเน้ือหาใน
ทอ้งเร่ือง การอ่านนั้นจึงจะชวนฟัง

หลกัเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว







2. การอ่านออกเสียงร้อยกรอง

• คนไทยมีนิสยัเจา้บทเจา้กลอนมาตั้งแต่โบราณ ถอ้ยค าส านวนท่ีเราได้
ยนิไดฟั้งอยูเ่สมอจึงมกัมีเสียงสมัผสัคลอ้งจองกนั เช่น ก่อร่างสร้างตัว 
ข้าวยากหมากแพง คดในข้องอในกระดูด จองหองพองขน 

• แมแ้ต่เพลงส าหรับเดก็ร้องเล่น เช่น รีรีข้าวสาร สองทะนาข้าวเปลือก 
เลือกท้องใบลาน คดข้าวใส่จาน 



•ในค าประพนัธ์ท่ีมีอยู่นั้น กลอนนับเป็นค าประพนัธ์ท่ีอ่านง่ายท่ีสุด  
แมจ้ะอ่านง่าย แต่ถา้อ่านไม่เป็นกท็ าใหไ้ม่ไพเราะ 

•กลอนเน้นเร่ืองสัมผสันอกเป็นพิเศษ เม่ืออ่านผูอ่้านตอ้งเน้นให้ได้
สมัผสันอกท่ีถูกตอ้งชดัเจน

2. การอ่านออกเสียงร้อยกรอง



การอ่านกลอนสุภาพ

• กลอน เป็นค าประพนัธ์ท่ีมีจงัหวะ ท านองเฉพาะตวั 
• กลอน 1 บท มี 4 วรรค ไดแ้ก่ วรรคสดบั วรรครับ วรรครอง และวรรคส่ง 
• วธีิการอ่านในวรรคสดบัและวรรครับ (วรรค 1 และวรรค 2) จะเป็นเสียง
สูง วรรครับและวรรคส่ง (วรรค 3 และวรรค 4) ลดเสียงลงต ่า



การอ่านกลอนสุภาพ

• วธีิการอ่านข้ึนตน้บทคร้ังแรกอาจหลงเสียง จึงมีขอ้แนะน าวา่ควรจ า
แบบค าประพนัธ์บทใดบทหน่ึงเป็นแม่แบบ จะท าใหอ่้านตามเสียงได้
ถูกตอ้งไม่หลงเสียง
• วรรคท่ี 1 และ 2 ในการข้ึนตน้เสียงสูงมีขอ้แนะน า คือ ตอ้งข้ึนสูงให้
พอดีกบัระดบัเสียงของตนเอง ถา้ข้ึนมากเกินระดบัเสียงของตนจะ
อ่านไดไ้ม่ตลอดหรือไม่จบบท 





บทร้อยกรองส าหรับฝึกอ่าน



พระอภัยมณี - สุนทรภู่

เเลว้สอนวา่อยา่ไวใ้จมนุษย ์             มนัเเสนสุดลึกล าเหลือก าหนด
ถึงเถาววลัยพ์นัเก่ียวท่ีเล้ียวลด          กไ็ม่คดเหมือนหน่ึงในน ้าใจคน
มนุษยน้ี์ท่ีรักอยูส่องสถาน               บิดามารดารักมกัเป็นผล
ท่ีพ่ึงหน่ึงพ่ึงไดเ้เต่กายตน                เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา
เเมน้ใครรักรักมัง่ชงัชงัตอบ             ใหร้อบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้ส่ิงใดไม่สูรู้้วชิา                              รู้รักษาตวัรอดเป็นยอดดี



สามกรุง - พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณ์

สรวงสวรรคช์ั้นกวรุีจีรัตน ์    ผอ่งประภศัร์พลอยหาวพราวเวหา
พร้ิงไพเราะเสนาะกรรณวณัณนา    สมสมญาแห่งสวรรคช์ั้นกว ีฯ
อ่ิมอารมณ์ชมสถานวมิานมาศ         อนัโอภาศแผผ่ายพรายรังสี
รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี                      ประทีปทีฆรัสสะจงัหวะโยน
รเมียรไมใ้บโบกสุโนกเกาะ             สุดเสนาะเสียงนกซ่ึงผกโผน
โผตน้นั้นผนัตนไปตน้โนน้             จงัหวะโจนส่งจบัรับกนัไป



ตัวอย่างคลปิสอนอ่านกลอน

• https://www.youtube.com/watch?v=mfnBDXeMaw4
เร่ิมนาทีท่ี 2.58 แลว้มากดท่ี 8.33 เร่ิมท่องอีกคร้ัง

• https://www.youtube.com/watch?v=ZzH4_iEs57E

https://www.youtube.com/watch?v=mfnBDXeMaw4
https://www.youtube.com/watch?v=ZzH4_iEs57E


การอ่านโคลงส่ีสุภาพ

• คณะของโคลงส่ีสุภาพ 
1 บท มี 4 บาท 
บาท 1, 2, 3 มี 2 วรรค วรรคหนา้ 5 วรรคหลงั 2 ค า 
บาทท่ี 4 วรรคหนา้ 5 ค า วรรคหลงั 4 ค า
ทา้ยบาทท่ี 1 และ 3 อาจมีค าสร้อยบาทละ 2 ค า
1 บท รวม 30 ค า กรณีมีค าสร้อย 32 - 34 ค า



• จ านวน 5 ค า ของวรรคหนา้นั้น แบ่งเป็น 2 จงัหวะ จะ 2 ค า หรือ 3 ค า 
ขอ้ส าคญัอยูต่รงท่ีตอ้งอ่านเก็บค าให้ครบความหมายและตอ้งไม่ฉีกค า 
ซ่ึงอาจท าใหค้วามหมายของเน้ือความคลาดเคล่ือน

•ในกรณีท่ีมีค าสร้อยใหเ้พ่ิมข้ึนอีก 1 จงัหวะ 

•วรรคสุดทา้ยของบทอ่านติดกนั ไม่เวน้วรรคทั้ง 4 ค า ในค าท่ีสอง
ทอดเสียงเช่ือมกบัค าท่ี 3 เพื่อความไพเราะ 

การอ่านโคลงส่ีสุภาพ



1. ในวรรคท่ี 1, 2 ของบาทท่ี 1 และวรรคท่ี 1 ของบาทท่ี 2 อ่านดว้ย
เสียงปกติธรรมดา

2. วรรคท่ี 2 ของบาทท่ี 2 ลดเสียงลงต ่า
3. ถา้ค าทา้ยวรรคท่ี 2 ของบาทท่ี 2 เป็นค าท่ีมีเสียงตรี จะตอ้งอ่านออก

เสียงตรีแท ้ๆ จะไม่อ่านออกเสียงแลว้เล่ือนเป็นเสียงเอก จะท าใหเ้สียงเพี้ยน
4. ในวรรคท่ี 1 ของบาทท่ี 3 อ่านเสียงสูง
5. ในวรรคท่ี 2 ของบาทท่ี 3 อ่านเสียงระดบัปกติธรรมดา

การอ่านโคลงส่ีสุภาพ



6. ในวรรคท่ี 1,2 ของบาทท่ี 4 อ่านระดบัปกติธรรมดา

7. ในวรรคสุดทา้ยอ่านต่อเน่ืองกนัทั้งหมดไม่หยดุเวน้วรรค

8. ในกรณีท่ีค าสุดทา้ยบาทท่ี 1 เป็นเสียงจตัวา ตอ้งอ่านใหมี้ระดบั
เสียงสูงดว้ยดงัเช่นการอ่านกลอน

9. ในวรรคสุดทา้ยของบทกเ็ช่นกนั ถา้ค าสุดทา้ยเป็นเสียงจตัวา 
จะตอ้งอ่านใหมี้ระดบัเสียงสูงข้ึนเช่นเดียวกบัในวรรคสุดทา้ยของบาทท่ี 1

การอ่านโคลงส่ีสุภาพ







•ตวัอยา่งโคลงส่ีสุภาพลิลิตพระลอ
https://www.youtube.com/watch?v=C52-P_XFhMQ
• ตวัอยา่งโคลงส่ีสุภาพนิราศนรินทร์

https://www.youtube.com/watch?v=_oOrsirfrgI
https://www.youtube.com/watch?v=rCW1z5MP2s4
เร่ิมนาทีท่ี 1.40

ตวัอย่างคลปิสอนอ่านโคลงส่ีสุภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=C52-P_XFhMQ
https://www.youtube.com/watch?v=_oOrsirfrgI
https://www.youtube.com/watch?v=rCW1z5MP2s4
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