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การอ่าน 
  

การอ่านยงัคงเป็นส่ือท่ีมีความหมายและความส าคญัในการพฒันาคุณภาพชีวติอนัส าคญัยิง่อยา่งหน่ึง  
เพราะการอ่านเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาบุคคล ช่วยใหเ้กิดความงอกงามทางสติปัญญาและมีส่วนผลกัดนัให้
สังคมเจริญกา้วหนา้ไปไดเ้ร็วข้ึนท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่การอ่านท าใหค้นฉลาดรู้จกัคิดและมีโลกทศัน์กวา้ง                
ยิง่ปัจจุบนัมีความรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมายในอนัท่ีจะช่วยใหก้ารด ารงชีวติของมนุษยส์ะดวกสบายมีความปลอดภยั
และมีความสุข  ความรู้เหล่านั้นจะไดรั้บการถ่ายทอด  โดยบนัทึกไวเ้ป็นหนงัสือใหค้นไดอ่้านศึกษาคน้ควา้และ
น าไปปฏิบติั  คนในสังคมท่ีพฒันาแลว้จะสามารถใชก้ารอ่านใหเ้ป็นประโยชน์ไดม้ากแต่การท่ีจะอ่านไดม้ากหรือ
นอ้ยและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือไม่นั้น  ปัจจยัส าคญัจะข้ึนอยูก่บัสภาพทางการศึกษา  อาชีพ  โอกาส
ตลอดจนเพศและวยัของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั  การอ่านนั้นถือไดว้า่เป็นส่ิงส าคญัมากและเป็นกิจกรรมท่ี
จ าเป็นตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอทั้งน้ีเพราะความสามารถในการอ่านไดดี้หรือไม่ดี  อ่านไดเ้ร็วหรือชา้  ยอ่มมีผลกระทบ
โดยตรงต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิต่อการเป็นนกัอ่านท่ีมีคุณภาพ 
 สมพร  มนัตะสูตร แพง่พิพฒัน์  กล่าวถึงความมุ่งหมายของการอ่านวา่ มี ๔ ประการ คือ  

๑. การอ่านเพ่ือความรู้ อาจแบ่งวตัถุประสงคย์อ่ยออกเป็น ๕ ประเด็น คือ 
ก. เพื่อหาค าตอบในส่ิงท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่  การอ่านค าแนะน า  การอ่านเพื่อตอบปัญหาท่ีขอ้งใจอยู่  
ข. การอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ทั้งโดยละเอียดและโดยยอ่ 
ค. การอ่านเพื่อรับรู้ข่าวสาร ขอ้เทจ็จริง 
ง. การอ่านเพื่อศึกษาคน้ควา้เป็นพิเศษ  เพื่อน าไปใชป้ระโยคเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเพื่อเขียนต ารา

วชิาการ 
จ. อ่านเพื่อรวบรวมขอ้มูลเอามาท ารายงานท าวจิยั เผยแพร่ในหมู่นกัวชิาการ ผูส้นใจทัว่ไปอนั

เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
๒. การอ่านเพ่ือความบันเทงิ  เป็นการอ่านหนงัสือเพื่อการพกัผอ่น ผอ่นคลายอารมณ์ หลงังานประจ า 

ไดแ้ก่ การอ่านหนงัสือประเภทเร่ืองสั้น นิทาน นิยาย นวนิยาย บทละคร ทั้งระดบัท่ีเป็นวรรณกรรมหรือวรรณคดี 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่อความเริงรมยเ์ป็นส าคญั 

๓. การอ่านเพ่ือความคิดแปลกใหม่ ในกระบวนการอ่านท่ีส าคญันั้นความรู้ก็เป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่ง
หน่ึง แต่ความคิดสร้างสรรคใ์นตวัผูอ่้านดว้ย  เช่น การอ่านผลการทดลอง  การคน้ควา้วจิยัและการเสนอความคิด
ใหม่ในหนงัสือต่าง ๆ ซ่ึงอาจหาไดท้ั้งหนงัสือสารคดีและบนัเทิงคดี 

๔. การอ่านเพ่ือปรับปรุงบุคลกิภาพ  เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่การอ่านเป็นการพฒันาความรู้ความคิด
และทศันคติไดดี้ยิง่  ผูรั้กการอ่านจึงเป็นคนทนัสมยั น่าคบ สามารถท่ีจะเขา้ร่วมวงสนทนาไดก้บัทุกคน ทุกชั้น
เพราะรับรู้ข่าวสารท่ีจะแลกเปล่ียนดว้ยกนัได ้ และการอ่านมาก รู้มาก ยอ่มท าใหบุ้คคลเป็นท่ียอมรับของสังคม 
เน้ือหาข่าวสารบางประการในหนงัสือจะท าใหผู้อ่้านน ามาปรับปรุงบุคลิกภาพของตนไดเ้ป็นอยา่งดีการอ่านจึง
สามารถช่วยพฒันาบุคลิกภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ความหมายของการอ่าน 
 การอ่าน  คือ  การรับรู้ความหมายจากขอ้ความหรือถอ้ยค าท่ีตีพิมพอ์ยูใ่นส่ิงพิมพห์รือจารึกไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหป้รากฏหรือปรากฏในรูปสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถแปลความหมายหรือตีความหมายได้ 
 รุซ ทูซ (Tooz. 1957 : 9 – 10, อา้งอิงมาจาก ธิดา โมสิกรัตน์ 2526 : 525)  ใหค้วามหมายของการอ่านไวโ้ดย
สรุปวา่  การอ่านมีความหมายในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

๑. การเขา้สู่แหล่งส าหรับการมีชีวติอยูแ่ละการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์ 
๒. การก่อใหเ้กิดความจรรโลงใจและจิตใจท่ีดี 
๓. การอ่านเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในดา้นศิลปะเก่ียวกบัภาษาศาสตร์ ซ่ึงมี ๔ ประการ คือ การฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน 
๔. การอ่านเป็นการช่วยส่งเสริมตวัเอง ช่วยใหเ้ด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบรูณ์  
๕. การอ่านเป็นการส่งเสริมอารมณ์ของแต่ละคนใหส้ัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในโลกเป็นการปรับปรุงตวัเองใหเ้ขา้

กบัผูอ่ื้นได ้
จึงกล่าวไดว้า่  การอ่าน คือ การรับรู้ความหมายและสร้างความเขา้ใจจากตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ ท่ีจะ

ท าใหผู้อ่้านมีความรู้ ความเขา้ใจและเป็นคนทนัสมยั ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ รู้เท่าทนัคนในสังคมอนัจะก่อใหเ้กิด
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
 

องค์ประกอบของการอ่าน 
 การอ่านเป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านจะตอ้งเก็บสาระ เก็บใจความ เก็บความคิด เก็บทศันคติ ตลอดจนมุมมอง
ต่าง ๆ เพื่อจะไดท้  าใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจและเป็นกระบวนการต่อเน่ืองซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ องคป์ระกอบ
ของการอ่านมีดว้ยกนั ๕ ประการ คือ 

๑. ผูอ่้าน 
๒. สาร 
๓. ความหมาย 
๔. การเลือกความหมาย 
๕. การน าไปใช ้
ในกระบวนการอ่านทั้ง ๕ ประการนั้น ผูอ่้านตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งครบถว้นในเร่ืองการท าความเขา้ใจกบั

ตวัอกัษร ความคิด ขอ้เทจ็จริง ความคิดสร้างสรรคต์ลอดจนสารท่ีแทรกมากบัเน้ือหา และโดยเฉพาะการจะน า
ความรู้ออกไปใชป้ระโยชน์นั้น จ  าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจเร่ืองของประเภทของหนงัสือ  ความรู้เร่ืองการอ่านและการ
ใชภ้าษาซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการส่ือสาร ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงโดยล าดบั 

การแปลความ  ไดแ้ก่ ความเขา้ใจเร่ืองราวเดิมและสามารถแปลความหมายเป็นเร่ืองใหม่ ภาษาใหม่ แต่คง
เจตนาเดิม สรุปคือการอ่านใหรู้้จริง ถูกตอ้ง 

การขยายความ คือ การอ่านจนรู้ เขา้ใจ สามารถน าไปใชไ้ด้ 
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พืน้ฐานการอ่าน 
 การอ่านท่ีจะน าไปสู่การใชป้ระโยชน์จากการอ่านไดน้ั้น ผูอ่้านจ าเป็นพื้นฐานส าคญั ดงัน้ี  

๑. ความรู้ทางภาษา ทั้งเร่ืองการใชถ้อ้ยค าและส านวนภาษา 
๒. ความรู้เร่ืองหนงัสือ ความส าคญัของหนงัสือและส่วนประกอบของหนงัสือ  
๓. การรู้จกัเลือกหนงัสืออ่านใหเ้หมาะสมกบัวยั และรู้วธีิอ่านหนงัสือ 
๔. รู้จกัแหล่งท่ีจะหาหนงัสืออ่านได้ 

 

ลกัษณะของนักอ่านทีด่ี 
 ผูท่ี้จะเป็นนกัอ่านท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงัน้ี  

๑. มีสมาธิ 
๒. มีสมรรถภาพในการอ่าน 
๓. อ่านหนงัสือเร็ว 
๔. มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาดี 
๕. มีนิสัยรักการอ่านและชอบบนัทึก 
๖. มีความจ าดี 
๗. มีความรู้เร่ืองการใชห้อ้งสมุด 
๘. ชอบสนทนากบัผูมี้ความรู้ 
๙. หมัน่ทบทวนติดตาม เร่ืองท่ีอ่านสม ่าเสมอ 
๑๐. มีวจิารณญาณในการอ่าน 
๑๑. อ่านทน 
๑๒. อ่านเป็น 

 

ประเภทของหนังสือ 
 การแบ่งประเภทหนงัสือนั้นผูรู้้หลายท่านมีวธีิจ  าแนกประเภทแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะแบ่งออกเป็นหลาย
ประเภทแลว้แต่วา่จะใชเ้กณฑอ์ะไรในการแบ่ง เช่น แบ่งตามรูปแบบหรือลกัษณะค าประพนัธ์ท่ีใชก้็จะแบ่งออกเป็น 
๒ ประเภท คือ ร้อยแกว้และร้อยกรองบางท่ีอาจแบ่งตามเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร เช่น เร่ืองประวติัศาสตร์ ลึกลบั 
สยองขวญั เร่ืองวทิยาศาสตร์ เร่ืองชวนขนั ฯลฯ ซ่ึงก็อาจจะแบ่งไดเ้ป็นหลายประเภท ผูรู้้บางท่านออกตามวาระการ
ตีพิมพบ์า้ง  ตามแนวคิดของเร่ืองบา้ง ตามจุดมุ่งหมายการแต่งบา้ง แต่โดยทัว่ไปแลว้เป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไปวา่การแบ่ง
ประเภทหนงัสือนิยมแบ่งตามสาระของเร่ือง คือ บนัเทิงคดีและสารคดี บนัเทิงคดีคือ เร่ืองท่ีเขียนข้ึนเพื่อความ
สนุกสนานและสารคดีคือเร่ืองท่ีมุ่งใหส้าระและขอ้เทจ็จริง 
 สมพร มนัตะสูตร แพง่พิพฒัน์ เสนอเกณฑก์ารแบ่งประเภทหนงัสือไว ้๖ วธีิ คือ  

๑. แบ่งประเภทตามลกัษณะและขนาดรูปเล่ม 
๒. แบ่งประเภทตามแนวเน้ือหา 
๓. แบ่งประเภทตามลกัษณะค าประพนัธ์ 
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๔. แบ่งประเภทตามวาระการตีพิมพ์ 
๕. แบ่งประเภทตามสภาพผูผ้ลิต 
๖. แบ่งประเภทตามวธีิหาขอ้มูลของผูแ้ต่ง 
จึงไม่อาจสรุปประเภทของหนงัสือไดแ้น่นอนวา่มีก่ีประเภท การจะแบ่งหนงัสือมีก่ีประเภท จึงข้ึนอยูก่บัวา่

จะแบ่งโดยยดึแนวหรือหลกัเกณฑใ์ด 
 

ประเภทของการอ่าน 
 การอ่านมี ๒ ประเภท คือ การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ  

๑. การอ่านออกเสียง คือ การอ่านออกเสียงท่ีผูอ่้านตอ้งเปล่งเสียงออกมาใหไ้ดย้นิเป็นถอ้ยค าหรือเป็น
ขอ้ความหรือเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ ใหช้ดัถอ้ยชดัค า เป็นการอ่านใหต้วัเองหรือผูอ่ื้นฟัง โดยการส่ือสารความคิดความรู้
ต่าง ๆ ตามท่ีผูอ่้านเขียนไวอ้ยา่งครบถว้น การอ่านออกเสียงท่ีดีจะตอ้งมีศิลปะการอ่าน  เพื่อความถูกตอ้งและความ
ไพเราะ ทั้งการอ่านปกติและการอ่านเป็นท านองซ่ึงเรียกวา่ท านองเสนาะ หากผูอ่้านเขา้ใจวธีีการเปล่งเสียงก็จะท า
ใหไ้ดท้ั้งอรรถและรสของอ่านเป็นอยา่งมาก ขอ้ควรปฏิบติัในการอ่านออกเสียงก็คือ พึงระวงัในเร่ืองต่อไปน้ี  

๑. อ่านออกเสียงใหถู้กตอ้งชดัเจนตามอกัขรวธีิและการออกเสียง 
๒. อ่านดว้ยน ้าเสียงแจ่มใส น่าฟังไม่ดงัหรือค่อยเกินไป 
๓. อ่านใหถู้กวรรคตอน มีลีลา จงัหวะ 
๔. เปล่งเสียงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและอารมณ์ 

 วธีิฝึกปฏิบติัในการอ่านออกเสียง ควรปฏิบติัดงัน้ี  
 ๑.๑  การอ่านออกเสียงปกติการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแกว้และร้อยกรองตอ้งค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
  ๑.๑.๑  ความถูกตอ้ง หมายถึง  การอ่านถูกตอ้งตามอกัขรวธีิของภาษาไทยและอ่านถูกตอ้งตามความ
นิยม โดยอาศยัหลกัการอ่านจากพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นแนวทาง เช่น  
  ประวติัศาสตร์ อ่านวา่  ประหวดั-ติ-สาด, ประ-หวดั-สาด  
  กรรมาธิการ  อ่านวา่  ก า-มา-ทิ-กาน  
  โฆษณา   อ่านวา่  โคด-สะ-นา  
  กรณี   อ่านวา่  กะ-ระ-นี, กอ-ระ-นี  
  ๑.๑.๒  ความชดัเจน  หมายถึง  การออกเสียงสระ  พยญัชนะ  วรรณยกุต ์ใหถู้กตอ้งตามหลกัการอ่าน 
และออกเสียง ตวั ร ล ตลอดจนตวัควบกล ้าไดช้ดัเจนถูกตอ้ง 
  ตวัอยา่ง  ค  าท่ีใช ้ ร  ล เป็นพยญัชนะตน้  
  รดน ้า  รถยนต ์ รสชาติ  รวดเร็ว  รวบรัด  ร่วงโรย  ราชการ  ราชภฏั  ราชมงคล  ราชสมบติั  ราชสีมา   
  รายงาน   รายการ  รายรับ   รายจ่าย  รายทาง  ร าคาญ  ริเร่ิม    ริอ่าน  เร่งรัด  รัดกุม รัตนา รุกราน   
  รุกขชาติ  
  ลดหยอ่น  ลดหลัน่  ลดราคา  ลวดลาย  ลวดหนาม  ล่วงเลย ล่วงล ้า  ล ้าเลิศ  ลอยล่อง  ล่องเรือ  ลาดเลา   
  ลินิน  ลิขิต ลุกลาม  ลุกล้ีลุกลน  ลอดช่อง  ล าเคญ็  
 



 

 

5 

แบบฝึกหัด 
 
แบบฝึกหัดการอ่านของเสียง ร, ล 
 รา  ริ  รี  รีบ  
 รับ  รน  รัก  รูป  
 ร่าง  เรือ  เร่ีย  รวย  
 รุ่ง  เร่ือย ราบ  เรียบ  
 ลง  ลด  ลน  ลบ  
 ลน้  ลม  ล่ม  ล่อ  
 ล่อง  ลอด ลอน  ล่อน  
 ลอบ  ลอม ลอ้ม  ลอง  
 

ฝึกออกเสียงและสังเกตค า 
 ผนัแปร  ค าแปล  
 ระร่ืน  ล่ืน  
 ประกอบ  ปลากรอบ  
 ลาก   รากไม้  
 รอบ   ลอบ  
 ลืมเลือน  เรือนรับรอง  
 ร่างกาย  กลบักลาย  
 เชลย   ชะรอย  
 รวนเร  โลเล  
 เกล็ดปลา  เกร็ดเร่ืองราว  
 เรา   เล่า  
 ปราบปราม  ปลาบปล้ืม  
 เรียงราย  ลวดลาย  
 ปกครอง  คลอง  
 

อ่านร้อยกรอง ร, ล 
 อยากรวดเร็ว   ใชร้ถยนต ์ ไวข้นของ  
 อยากรู้เร่ือง   ตอ้งทดลอง  ล่องเรือเล่น  
 อยา่รวบรัด   จะร่วงโรย  โหยใหเ้ป็น  
  ริเร่ิมเร้น   ราชการ   รุกรานกนั  
  ทุกรายการ   อาหารดี   มีรสจดั  
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  ราชภฏั   เปล่ียนช่ือมา  พาสุขสันต์  
  เป็นอุดม   ศึกษา   สถาบนั  
  ราชมงคล   มิอาจกั้น  ทุกรายการ  
  ร่างหลกัฐาน   รัดกุม   คุมเร่งรัด  
  ราชสมบติั   จดัหา   มาผสาน  
  ทัง่เร่งรีบ   ตดัรายรับ  กลบัร าคาญ  
  เริงส าราญ   อยากรู้   ดูลาดเลา  
  วางรากฐาน   เลิศลอย   ไม่ลดหลัน่  
  รายรับนั้น   ท่วมรายจ่าย  หมายพึ่งเขา  
  ใชล้วดลาย   ลดราคา   อยา่งยอ่มเยา  
  ล่วงล ้าเขา้   ธุรกิจ   จนผดิทาง  
  พระปฐมฯ   รายงาน   ผา่นราชภฏั  
  ใหล่้องเรือ   “รัตนา”   อยา่หมองหมาง  
  ชมธรรมชาติ   งดงาม   ตามรายทาง  
  ลวดหนามขวาง  ริอ่าน   ตดัขาดกระจุย  
  ลิขิตตาม   ล ้าเลิศ   เกิดริเร่ิม  
  รายรับเพิ่ม   เส้ือสวย   รวยฉลุย  
  ลดราคา   ลดหยอ่น  ผอ่นค าคุย  
  ผา้หลุดลุ่ย   ลุกล้ีลุกลน  คนโลเล  

สุรียม์าศ  บุญฤทธ์ิรุ่งโรจน์ 
 

ค าทีม่ีพยญัชนะต้นเป็นค าควบกล า้ 
 กระจก กระจาย  กลางแปลง กลางคนั กลาดเกล่ือน  
เกล่ือนกล่น  ขวกัไขว ่ ขวนขวาย ควา้งเคร้ง ขลุกขลกั ขรุขระ  
ขวางคลอง  คร่ันคร้าม  ครึกโครม คล่องแคล่ว แคลว้คลาด  
คลาดเคล่ือน  ครวญคร ่ า  ใคร่ครวญ ครืนคราง เคร่ืองครัว ปรองดอง  
ปลาแดก  แปลกปลอม พร้อมเพรียง พร่ันพรึง พลาดพลั้ง  
พลิกแพลง  เพลิดเพลิน  ตรวจตรา  
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แบบฝึกอ่านค าควบกล า้ 
(ออกเสียงสระอะค าหนา้ก่อน  แลว้ต่อไปใหอ้อกเสียงค านั้นเร็ว ๆ เช่น กรง ออกเสียงเป็น กะ –รง, กรด  ออกเสียง
เป็น กะ –หรด) 
กรง   กรด  กรน  กรม  กรอบ  กรอม  กร่อย  
กร้ิว   กร้วม  เกรียม  กราว  กรณฑ ์ กล ้า  กล่น  
กลว้ย   กลอง  กลวง  กลม  กลั้ว  กล่าว  กลาด  
กลั้น   กล่อง  เกลียว  กลด  กลบ  กลืน  เกลา้  
กลาก   กลุ่ม  เกล่ือน  เกล้ือน  ขวา  ขวาก  ขวาง  
ขวญั   ขวาน  ขวา้ง  แขวน  แขวง  ไขว ่ ไขว้  
เขว   ขว ั้น  คล่อง  คลอ้ง  คลา้ย  คลอ  เคลา  
ควบั   ควกั  ควนั  ควา้  ควา้น  ตรม  ตรอม  
ตรัง   โตรด  ตรึง  ตรวจ  ปราย  ปรอย  ปรบ  
ปรับ   ปลด  ปลอก  ปลวก  ปลิด  ผละ  ผลดั  
ผลดั   พลบั  พริก  พลิก  พร่า  พล่า  พรึง  
พลึง   พราด  พลาด  พร้อม  พลอ้  พร้อง  พลอง พลาย  
 

แบบฝึกอ่านบทร้อยกรองทีม่ีพยญัชนะต้นเป็นค าควบกล า้  
 กระจกแตกแหลกกระจายกลางสายฝน  
เศษเกล่ือนกล่นหล่นหายไม่แอบแฝง 
หยดุกลางคนั  ขลุกขลกัอยูก่ลางแปลง 
ใกลใ้กลแ้ขวงขวกัไขวอ่ยูใ่นที 
 เสียงครึกโครมคร่ันคร้ามขามหวัอก  
ขวนขวายยกระจ าไกลใคร่จะหนี 
แต่ใคร่ครวญ  ขลุกขลกัตระหนกัดี 
ปรองดองชีพพร้อมเพรียงอยา่เล่ียงเลย 
 คงแคล่วคล่อง  แคลว้คลาดเพราะญาติมิตร  
ช่วยสะกิดจึงคลาดเคล่ือนพาเล่ือนเอ๋ย 
ช่วยพลิกแพลงไม่พลาดพลั้งเหมือนอยา่งเคย 
เพลิดเพลินใจเหลือจะเอ่ยไม่พร่ันพรึง 
 ซ้ือเคร่ืองครัวท าปลาแดกอยา่แปลกจิต  
ไม่แปลกปลอมเลยสักนิดพอคิดถึง 
ทางขรุขระรถกระดกตกตะลึง 
ควา้งควา้งจึงตรวจตราลองหาดู  
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ตัวอย่างบทร้อยกรองทีม่ีค าควบกล า้ 
 ถวลิถึงเรือนไทยริมไร่กวา้ง   ชดชอ้ยวางระหวา่งไมใ้กลเ้ชิงเขา  
ร่มมะค่าคู่แผช่่วยแรเงา    ช่อกระเชา้สีดาระยา้บาน  
 ลาดเนินรอบบริเวณเป็นทางน ้า  ใสเยน็ฉ ่าช่ืนใจร่ีไหลผา่น  
เซาะเชิงกรวดออ้มเกาะเลาะแก่งธาร  แลว้ตกซ่านกระเซ็นเป็นควนัฟอง  
 เรืองเงาน ้าพร้ิมพรายบนใบแกว้  กระเพื่อมแพรวเพียงระบ าร ่ าฉลอง  
โคง้ตะวนัสะพานรุ้งรุ่งละออง   ผเีส้ือทองแมลงทบับินวบัไว  
 ลมประเลงร้ิวรายจากชายป่า  ไกวชิงชา้เถาวลัยก์ระชั้นไหว  
เพลงไผซ่อออ้ออดพรอดพิไล   ฝนดอกไมพ้รูพร่างลงกลางดิน  

วงัวารินทร์ : เนาวรัตน์  พงษไ์พบูลย ์
 

 นอกจากน้ียงัจะตอ้งฝึกการอ่านออกเสียงปกติท่ีมีจุดมุ่งหมายใหผู้อ่ื้นฟัง  โดยการอ่านใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์
ของการอ่านตามหลกัในการออกเสียงซ่ึงมีลกัษณะและลว้นมีหลกัการอ่านแตกต่างกนั  เช่น 
 ๑.๑.๓  การอ่านค าพอ้งรูป  
 ๑.๑.๔  การอ่านอกัษรน า  
 ๑.๑.๕  การอ่านอกัษรควบ  
 ๑.๑.๖  การอ่านตามความนิยม  
 ๑.๒  การอ่านท านองเสนาะ  คือ  การอ่านเป็นท านองใหมี้เสียงสูง ๆ ต ่า ๆ มีลีลาจงัหวะ  มีการเอ้ือนเสียงเป็น
ท านองแตกต่างกนัตามลกัษณะค าประพนัธ์  บทท่ีจะน ามาอ่านท านองเสนาะนั้น  ตอ้งเป็นบทร้อยกรองซ่ึงมีทั้ง 
โคลง  ฉนัท ์ กาพย ์ กลอนร่าย  อนัมีท่วงท านองและลีลาการอ่านท่ีมีความไพเราะแตกต่างกนั  ผูอ่้านจึงจ าเป็นตอ้งมี
ความรู้เร่ิองฉนัทลกัษณ์ของค าประพนัธ์แต่ละชนิดดว้ย จึงจะท าใหก้ารอ่านมีความไพเราะยิง่ข้ึน  และความไพเราะ
นั้นนอกจากจะข้ึนอยูก่บัน ้าเสียงของผูอ่้านแลว้  ยงัข้ึนอยูก่บัการฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมออีกดว้ย  
 การอ่านท านองเสนาะนั้นจะคดัเลือกบทอ่านจากร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ซ่ึงมีหลกัการอ่านใหไ้พเราะตามท่ี 
วฒันา คชัมาตย ์ เสนอหลกัการอ่านร้อยกรองใหไ้พเราะดงัน้ี  

๑. ตอ้งรู้จกัลกัษณะบงัคบัของค าประพนัธ์ท่ีจะอ่าน 
๒. มีท่วงท านองถูกตอ้งตามแบบแผนท่ีนิยมตามลกัษณะของบทประพนัธ์ชนิดนั้น ๆ 
๓. ส าเนียงอ่านดี  เสียงไม่เพี้ยน 
๔. ค าท่ีรับสัมผสักนัตอ้งเนน้เสียงใหช้ดักวา่ปรกติถา้เป็นสัมผสันอกตอ้งทอดเสียงใหมี้จงัหวะยาวกวา่ธรรมดา  
๕. อ่านใหเ้อ้ือสัมผสัในเพื่อความไพเราะ 
๖. ตอ้งรักษาบรรยากาศของเน้ือเร่ืองเอาไว ้เช่น ตอนวา้เหวเ่ดียวดาย ตอนปลุกใจ  ตอนเศร้าใจ  
ในการอ่านร้อยกรองท่ียงัมีลกัษณะการอ่านท่ิเอ้ือค าประพนัธ์ ซ่ึงตอ้งออกเสียงใหส้อดคลอ้ง กบัลกัษณะค า

ประพนัธ์และส่งสัมผสัดว้ย 
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หลกัการอ่านท านองเสนาะ 
  การอ่านท านองเสนาะเป็นการอ่านใหไ้ดอ้ารมณ์และความรู้สึกเป็นส าคญั  จึงมีกลวธีิการอ่านใหเ้กิดความ
ไพเราะเป็นพิเศษหลายประการ 
  สุรชยั  เครือประดบั  เสนอแนะกลวธีิการอ่านรวมค าท านองเสนาะ ๑๕ ประการ สรุปไดด้งัน้ี  

๑. การอ่านแบบมีลูกเก็บ คือ การอ่านรวมค าใหก้ระชบัรัดกุมในท่ีน้ีควรรวมมิใหล่้วงเกินจงัหวะ ท่ีควรจะ
เป็น เช่น 

 สยามรัฐพฒันแผน่พน้  นครา น้ีแล  
หน่ึงเขตนเรศรา-   ฉะน้ี  
กบัหน่ึงเทพมหา   นคร เรานอ  
สิทธิชยัน้ี     เชิดอา้งปางสอง  
หากผูอ่้านเป็นก็จะตอ้งอ่านรวมค าท่ีขีดเส้นใต ้ ดงัน้ี 
ก. พฒัน อ่าน “พดั”  เพื่อใหไ้ดเ้สียงทั้งวรรค เพียง ๕ พยางค ์และน าค าสยามเพียงหน่ึงพยางคโ์ดยอ่าน

ออกเสียงสระเสียงสั้น ในกรณีน้ีเพียงคร่ึงเสียง 
ข. นคร ตอ้งอ่านวา่ “นกั – คระ”  เพื่อใหไ้ดเ้สียงค าตายในท่ีเอกตรงค าท่ีสองของวรรคท่ีสองบาทท่ีสาม  
๒. การเนน้สัมผสั  คือการเนน้ค ารับสัมผสัใหเ้ห็นความส าคญัของถอ้ยค านั้นใหช้ดัเจน เช่น  

 เจา้ร่างนอ้ยนอนน่ิงบนเตียงต ่า  คมข างามแฉลม้แจ่มใส  
คิ้วคางบางงอนอ่อนละไม    รอยไรเรียบรับระดบัดี  

 

ในตอนอ่านตอ้งเนน้ค าวา่ “ข า”  กบั “ละไม”  และ “ไร”  ใหเ้ด่นกวา่เสียงในค าอ่ืน ๆ แต่ไม่จงใจเนน้ จนขาดความ
อ่อนโยน 

๓. การเอ้ือสัมผสั  อาจแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ 
ก. สัมผสัอกัษร เช่นค าวา่ “คิดถึงบาทบพิตรอดิศร”  ตอ้งอ่านวา่ อะ – ดิด – สอน เพื่อใหรั้บ

สัมผสักบัค าวา่ “บพิตร” 
ข. กรณีท่ีมียติัภงัค ์ ตอ้งอ่านรวบเสียง อยา่ทิ้งช่วงนานเกินไป  แมว้า่จะอยูค่นละวรรคก็ตาม  เช่น 

“คร้ันแลดูสุรียก์็แดงดงั – หน่ึงน ้าคร่ังคร ่ าฟ้านภาลยั”  ตอ้งรีบอ่านรวบเสียงใหเ้ป็น “ดงัหน่ึง” ไม่ทิ้งช่วงจนฉีกค า  
๔. ค ากล ้า ร ล ตอ้งออกเสียงใหช้ดัเจน แต่อยา่ชดักลายเป็นเกร็งหรือสับเสียง ล เป็น ร   ล เป็น ร เช่น  
“ ทรงกลดหมดเมฆบริสุทธ์ิ” ถา้สับเสียง ล เป็น ร จะกลายเป็นน ้ากรด 
“พร ่ าพลอดกอดจูบมิใคร่นอน” ถา้ออกเสียงเป็น ร กล ้าในค าวา่  พลอดกลายเป็นพรอด  จะหมายถึง     

การถ่ายทุกข ์ความหมายจะเสียไป 
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๕. รักษาเสียงใหต้รงเสียง มกัพบมากในโคลงส่ีสุภาพ แยกออกเป็น ๒ กรณี คือ  
ก. เสียงจตัวาและเสียงสามญั  คือ  เสียงท่ีปรากฏทา้ยบทหน่ึงวรรคหลงัของโคลงส่ีสุภาพ เช่น 

สายหยดุหยดุกล่ินฟุ้ง ยามสาย  
  สายเป็นเสียงจตัวา  ตอ้งอ่านเป็นเสียงกอ้ง  
    พระเอยอาบน ้าอุ่น  เอาเยน็  
  เยน็เป็นเสียงสามญั  ตอ้งอ่านเสียงเรียบปกติ  ตรงตามเสียงสามญั  
   เพียงค าแคลนหม่ินเยย้ พญายกัษ์  
  ยกัษเ์ป็นเสียงตรี  ตอ้งอ่านออกเสียงสูงเปิดเท่ากบัระดบัเสียงตรี  
  การรักษาเสียงน้ีอาจมีขอ้ยกเวน้ใหอ่้านแผกเสียงไปบา้งในการอ่านท านองเสนาะเพราะตอ้งรักษา
ท่วงท านองการอ่านใหถู้กตอ้งตามลกัษณะการอ่านค าประพนัธ์แต่ละชนิดโดยเฉพาะร้อยกรองประเภทร่ายยาว ไม่
นิยมอ่านเสียงสูงทา้ยวรรค ก็อาจละเวน้ได ้

๖. การเอ้ือนเสียง คือ การออกเสียงเปล่าไม่ปรากฏถอ้ยค าในช่วงตอนท่ีเหมาะสมเป็นการเน่ืองเสียงกนั
ระหวา่งค าต่อค าท่ีตอ้งการความเล่ือนไหล เช่น 
   ล่วงลุประมาณ  กาลอนุกรม  
   หน่ึง ณ นิยม   ท่านทวชิงค์  
   เม่ือจะประสิทธ์ิ   วทิยยงค์  
   เชิญวรองค ์  เอกกุมาร  

สามคัคีเภทค าฉนัท ์: ชิต  บูรทตั 
  ในการอ่านควรอ่านแทรกเสียงเอ้ือนสั้น ๆ ทา้ยวรรคของบาทท่ีสองและท่ีส่ีใหท้อดเสียง เน่ืองกนัไป ใน
การอ่านร้อยกรองเป็นท านองเสนาะอ่ืน ๆ ก็ตอ้งอาศยัการเอ้ือนเสียงเพื่อร้อยสัมผสั ร้อยค า ในแต่ละช่วง  แต่ละ
วรรค แต่ละบทใหเ้ช่ือมชิดไม่ขาดเสียง 

๗. การกระแทกเสียง  คือ  การลงเสียงในแต่ละค าใหห้นกัเป็นพิเศษส่วนมากมกัใชก้บัการบรรยายความ
โกรธ ความเขม้แขง็ หรือความศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น 

ก. ความศกัด์ิสิทธ์ิ 
 ไหวคุ้ณองคพ์ระสุคตอนวรณญาณ  

     ยอดศาสตราจารย ์ มุนี  
ข. ความโกรธ 

 เอออุเหม่นะมึงชิชัง่กระไร  
ทุทาสสถุลน้ีไฉน  ก็มาเป็น  
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๘. การคร่ันเสียง คือ การท าเสียงใหส้ะดุดสะเทือน เพื่อใหค้  ามีรสและไดอ้ารมณ์ เช่น 
   สามยอดตรตลอดระยะระยบั วะวะวบัสลบัพรรณ  

คร่ันเสียงตรงค าวา่ สาม เพื่อใหเ้ห็นภาพส่ิงท่ีก าลงักล่าวถึงนั้นมีมากกวา่หน่ึง 
     พระจึงเผยวสูิตร  รูดม่านทอง  
คร่ันเสียงตรงค าวา่ เผย หรือ รูด เพื่อใหเ้ห็นลกัษณะส่ิงท่ีค่อย ๆ เปิดออกและส่ิงท่ีค่อย ๆ ถูกรวบ เขา้รวมกนัเป็นกลุ่ม  

๙. การครวญเสียง คือ การสอดแทรกเสียงเอ้ือนหรือส าเนียงครวญคร ่ าร าพนัใชไ้ดใ้นกรณีท่ีตอ้งการออ้น
วอนหรือโศกเศร้า เช่น 

   อุรารานร้าวแยก  ยลสยบ  
  เอนพระองคล์งทบ  ท่าวด้ิน  

    เหนือคอคชซอนซบ  สังเวช  
    วายชีวาตมสุ์ดส้ิน  สู่ฟ้าเสวยสวรรค์  
  ลิลิตตะเลงพา่ย : กรมสมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  

๑๐. การหลบเสียง ปกติเสียงมีขอบเขตจ ากดั  ทั้งเสียงสูง เสียงต ่า  เสียงสั้น  เสียงยาว  สุดเขตเสียงตอ้งรีบ
หกัท านองพลิกกลบัเขา้มาในเขตเสียงของตน  ทดลองอ่านค าฉนัทน้ี์โดยไม่หลบเสียงดู  จะรู้วา่ไม่รอด จะตอ้งมีการ
หลบเสียงลงต ่าบา้งในบางตอน เช่น 
ทูลสารสารไพรมากมี   เน่ืองในพนาลี   แลสมสระกอสบสถาน  
พงัพลายเพียวโคตรคชสาร แม่เนียมเทียมธาร  แลเล็มระบดัใบหนา  
แสมสารสูงใหญ่เสมอผา   สลา้งสองงา   แลลองคีรีเพริดพงั  
ปางนั้นพระสมุทรคร่ันฟัง สารพเนจรรัง   มาทูลแลทา้วช่ืนชม  

สมุทรโฆษค าฉนัท ์: พระมหาราชครู 
๑๑. การทอดเสียง คือ  การผอ่นจงัหวะใหช้า้ลงมกัใชก้บัการอ่านบทร้อยกรองเม่ือใกลจ้ะจบความ  
๑๒. การถอนจงัหวะ คือ การแปรงเปล่ียนจงัหวะจากชา้เป็นเร็ว หรือจากเร็วเป็นชา้เพื่อใหเ้ขา้กบัอารมณ์

ของบทร้อยกรอง เช่น 
 เม่ือนั้น    อินทรชิตสิทธิศกัด์ิยกัษา  

 ไดย้นิบอกออกความอปัรา  โกรธาลืมเนตรเห็นเสนี  
 ลุกข้ึนกระทืบบาทหวาดไหว  เหม่ ไออ้สูรยกัษี  
 มาพูดใหเ้ป็นลางกลางพิธี  ชีวติมึงถึงท่ีจะบรรลยั  
 น่ีหากคิดนิดเดียววา่รับสั่ง  จะหยดุย ั้งยกโทษโปรดให้  
 วา่พลางทางทรงศรชยั    คลาไคลออกจากโรงพิธี  

รามเกียรต์ิ : รัชกาลท่ี ๒ 
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  การอ่านตอ้งอ่านอตัราเร็วกระชั้น จนถึงวรรคท่ีวา่ “จะหยดุย ั้งยกโทษโปรดให”้ แลว้ถอนจงัหวะใหช้า้เนิบ 
เพื่อบรรยายท่วงท่าอนัสง่างามของอินทรชิต 

๑๓.  การลกัจงัหวะ คือ การลงจงัหวะในท่ีท่ีไม่ตรงจงัหวะ มีเจตนาเพื่อใหเ้กิดความไพเราะหรือเร้า
อารมณ์ เช่น 

 พวกเราชาวไทยลว้นใจเด็ด  กลา้เหมือนเพชรไม่ยอมใครง่ายง่าย  
ถึงจะมีไพรีมามากมาย   ก็ต่อสู้จนตายไม่อินงั  

ถา้ลกัจงัหวะ จงัหวะทา้ยจะตกหลงัค าสุดทา้ยของวรรค 
๑๔.  การกระทบจงัหวะ เป็นวธีิการท่ีสัมพนัธ์กบัการลกัจงัหวะ กล่าวคือ เม่ือเปล่ียนการลงจงัหวะแลว้ก็

ใชว้ธีิทบ  โดยการฝากจงัหวะ  หนา้บา้ง  หลงับา้ง  ครบตามอตัราจงัหวะท่ีมีอยูใ่นบทร้อยกรองนั้น ๆ  
๑๕. การสร้างวญิญาณและการสอดใส่อารมณ์   นบัเป็นวธีิการท่ีลึกซ้ึงส าหรับบทร้อยกรอง  ท าใหบ้ท

ร้อยกรองมีชีวติจิตใจเพิ่มข้ึน  ในการสร้างวญิญาณและการสอดใส่อารมณ์น้ีตอ้งอาศยัปัจจยัส าคญั  คือ  
ก. เขา้ใจวญิญาณของค าแต่ละค าเพื่อจะไดค้ร่ันเสียง  หรือครวญเสียงใหถู้กจงัหวะ  

  ข. มีน ้าเสียงหนกั – เบา  ดงั – ค่อย  พอเหมาะกบัเน้ือหา  เพราะมีส่วนในการสร้างวญิญาณเป็นอยา่งมาก
  ค. แสดงสีหนา้ใหส้อดคลอ้งกบัอารมณ์ของเร่ือง  

  

ตัวอย่างบทอ่านส าหรับฝึกการอ่านท านองเสนาะท่วงท านองต่าง ๆ  
ท านองว้าเหว่วงัเวงใจ 
  เคยพลดัพรากมามากมายในชีวติ  ไม่เคยคิดถึงใครไดแ้มน้เหมือน  
ทั้งรูปร่างร่องรอยคอยย  ้าเตีอน    เธอเป็นเหมือนตาจิตแนบชิดกาย  
  มาเพียงครู่มาอยูใ่หไ้ดรั้ก   พอประจกัษรั์กมัน่ก็ขวญัหาย  
เคยร่วมเรียงเคียงหมอนยอ้นเสียดาย   โอค้วามตายไยมาพรากเราจากกนั  
  เคยฟังค าเธอออ้นอาทรรัก   “ไม่นานนกัใจจะตรงธ ารงมัน่  
และไม่อาจรักเธอไดช้ัว่นิรันดร์    จะเคียงขวญัรักถวลิตราบส้ินลม”  
  หวัใจจึงเยน็เยยีบและเฉียบช้ืน  มนัตนัต้ืนน ้าตาหลัง่ลงถัง่ถม  
ไม่รู้ร้อนเยน็หนาวร้าวระบม    ร้อยมีดคมเชือดเฉือนไม่เคล่ือนคลาย  
  ฉนัท าผดิส่ิงใดชัว่ร้ายนกั   จึงลงทณัฑจ์นใจจกัแตกสลาย  
น ายอดรักยอดชูสู่้ความตาย    ไยไม่หมายเอาฉนัมว้ยไปดว้ยกนั  
  ฉนัพร้อมแลว้จะตายตามไม่หา้มหวง  ยนิดีไปสู่หว้งเหวสวรรค์  
ขอแต่เพียงปลายทางอยา่ขวางกนั    ใหมี้เธอมีฉนันิรันดร  

จ าพราก : สมพร  มนัตะสูตร  แพง่พิพฒัน์ 
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ท านองว้าเหว่ เดียวดาย 
  มาเดียวเปล่ียวอกอา้  อายสู  
สถิตอยูเ่ออ้งคดู์   ละหอ้ย  
พิศโพน้พฤกษพ์บู    บานเบิก  ใจนา  
พลางคะนึงนุชนอ้ย    แน่งเน้ือนวลสงวน  
  สายหยดุหยดุกล่ินฟุ้ง ยามสาย  
สายบ่  หยดุเสน่ห์หาย    ห่างเศร้า  
ก่ีคืนก่ีวนัวาย     วางเทวษ  ราแม่  
ถวลิทุกขวบค ่าเชา้    หยดุไดฉ้นัใด  

ลิลิตตะเลงพา่ย : กรมสมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 

  เขาเคลียน้ิวนุ่มเสียงทุม้พร่า  เหมือนหวนหาโหยไหน่้าใจหาย  
เจา้นกขม้ินเหลืองอ่อนนอนเดียวดาย  จะเหน่ือยหน่ายหนาวน ้ าคา้งท่ีกลางดง  
  เสียงฉบัฉ่ิงหร่ิงรับขยบัเร่ง  จะพรากเพลงเพ่ือนยนิส้ินเสียงส่ง  
เขาเบือนน้ิวผิวแผว่แลว้ราลง   เสียงนั้นคงเนน้ครางอยา่งห่วงใย  
  เจา้ดอกเอ๋ยดอกขจรอาวรณ์ถวลิ นกขม้ินเหลืองอ่อนจะนอนไหน  
เขาวางขลุ่ยข่มน ้ าตาวา้เหวใ่จ   ตอบไม่ไดด้อกหนาขา้คนจร  

นกขม้ิน : เนาวรัตน์  พงษไ์พบูลย ์
ท านองปลุกใจให้รักชาต ิ
   ทุกวนัน้ีศึกไกลยงัไม่ห่วง  แต่หวัน่ทรวงศึกใกลไ้ล่ข่มเหง  
ถา้ไทยเราหนัมาฆ่ากนัเอง    จะร้องเพลงชาติไทยใหใ้ครฟัง  

เพลงพร : นิภา  บางยีข่นั 
 

   ใครรานใครรุกดา้ว   แดนไทย  
ไทยรบจนสุดใจ     ขาดด้ิน  
เสียเน้ือเลือดหลัง่ไหล     ยอมสละ  ส้ินแล  
เสียชีพไป่เสียส้ิน     ช่ือกอ้งเกียรติงาม  
   หากสยามยงัอยูย่ ั้ง   ยนืยง  
เราก็เหมือนอยูค่ง     ชีพดว้ย  
หากสยามพินาศลง     ไทยอยู ่ ไดฤ้า  
เราก็เหมือนมอดมว้ย     หมดส้ินสกลุไทย  

พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี ๖ 

ท่วงท านองห้าวหาญแกล้วกล้า 
   มือกระชบัจบักริชกร้าว  กราดไกว  
กระโดดข้ึนมา้ไทย    เทศเกลา้  
อา้ยฝร่ังจุ่งออกไป    จากประเทศ  
กจูกัแทงท่ิมเจา้     ขจดัส้ินถ่ินสยาม  
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   รักชาติแลกชีพได ้  โดยนยั  น้ีนา  
ไทยใช่ทาสยอ่มไทย     ประเทศน้ี  
ใครหมายหม่ินเกียรติใคร    ฤาคร่ัน ขามฤา  
สูสุ้ดฤทธ์ิเพ่ือช้ี      ช่ือไวไ้ทยสยาม  

ชกัมา้ชมเมือง  :  เนาวรัตน์  พงษไ์พบูลย ์
 

ท านองปลอบขวญัวนัอ าลา 
พรขวญัวนัอ าลา 

    จีบบายศรีจุเทียนเจิมเฉลิมขวญั   คลอ้งดา้ยพนัร้อยแขนรักศิษยท์ั้งผอง 
   ครู – ศิษยจ์  าจากกนัตามครรลอง   ไปสู่ทางสีทองของชีวติ  
    อินทนิลจะปลิดกลีบเกสรร่วง  ใจครูห่วงอาลยัในมวลศิษย์  
   แต่ยนิดีท่ีบากบัน่กนัเป็นนิจ   จึงส าเร็จเป็นบณัฑิตดงัคิดมา  
    ความส าเร็จท่ีมีไดใ้นวนัน้ี  จะบ่งช้ีทางธรรมใ์นวนัหนา้  
   ใหก้ลา้คน้  กลา้คิด  กลา้พิจารณา   จะกา้วหนา้สุขสมหวงัมลงัเมลือง  
    ก่อนจากไกลใหฟั้งค าย  ้าใหคิ้ด  จงตั้งจิต  กรรมดีก่อ  อยา่งต่อเน่ือง  
   จงอดทนอดกลั้นเพ่ือบา้นเมือง   ใหฟ้เูฟ่ือยชีพสุขสนัตนิ์รันดร์กาล  
    ขอใหโ้ลกไดต้ระหนกัประจกัษค์่า ใหเ้กียรติกอ้งโลกาสุธาสถาน  
   จะอยูใ่กลห้รือไกลใหส้ าราญ   ชีวติศิษยช่ื์นบานครูสุขใจ  
    ท าความดีต่อกนัใหแ้น่นหนกั  คงความดีความรักประจกัษไ์ว ้  
   ขอใหศิ้ษยช่ื์นบานครูสุขใจ   ใหชี้พงามอ าไพในมรรคา  
    อาลยัรักนกัหนาศิษยานอ้ย  ศิษยจ์ะคลอ้ยคลาไกลไม่พบหนา้  
   เคยเริงร่ืนช่ืนใจหลายปีมา   กลบัตอ้งลาจากกนัไกลในวนัน้ี  
    เม่ือลาไกลขออยา่ไปจนไกลลบั  ใหห้วนกลบัคืนเคหากลบัมาน่ี  
   หากมีทุกขค์รูจกัปลุกปลอบชีว ี  หากมีสุขศรีร่วมดีใจดว้ยรักจริง  
    กาลเวลากลืนกินสรรพสตัว ์ กาลเวลากร่อนกดัสรรพส่ิง  
   คงมีแต่ปัจจุบนัอนัเป็นจริง   ท่ีเวลาเหลือท้ิงไวใ้หเ้รา  
    ชีวติวางความหวงัตอ้งตั้งตน้  แต่ละคร้ังแต่ละคนอยา่ก่นเหงา  
   ดวงตะวนัดวงเดิมเร่ิมทุกเชา้   ขอจงเอาอยา่ตะวนันิรันดร  
    ระยะทางเหยยีดยาวท่ีกา้วยา่ง  อาจมีทุกขท์อดตอ้งถอดถอน  
   ทางชีวติมีอ่อนนุ่มมีลุ่มดอน   ทั้งรุ่มร้อนล าเคญ็ทั้งเยน็ชา  
    ถา้เขา้ใจวา่น่ีคือชีวติ   ขอนอ้มจิตอวยชยัใหพ้รวา่  
   ศิษยค์นดีมีสุขทุกเวลา    ปรารถนาส่ิงใดไดด้งัใจจง  
    ศิษยจ์ะยงัคงอยูใ่นหวัใจเหงา  น ้ าหนกัปานขนุเขาใช่เผา้ผง  
   รักหวงัดีปรีเป่ียมในใจธ ารง   ศิษยจ์ะคง อยูใ่นหวัใจครู  

สมพร มนัตะสูตร แพง่พิพฒัน์ 
๒๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๘ 
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ท่วงท านองส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
  จกัจัน่จ้ีเจ้ือยเร่ือยร้อง  ขบักรองค ากลอนอ่อนหวาน  
เรไรร่ายกาพยข์บักานท ์  บรรสานซอไผส่ายลม  
  ระบ าใบหญา้ระยบั  ฟ้อนรับเงารายไมร่้ม  
ดอกม่วงไมป่้าอาคม    พร้ิมเพราบนพรมส้มคราม  
  ธิดาดอกไมย้า้ยแยม้  ชอ้ยเช่มช่อใบไหวหวาน  
น ้าคา้งเคลียแกม้แวมวาม   หยอกลอ้พอ้ถามน าชกั  
  ลงน ้าชายพรายพล้ิว  เพียงคิ้วคนดูรู้จกั  
แยม้ยวนชวนหมายทายทกั  พยกัย ัว่ยิม้เยน็ใจ  
  สายลมบอกเล่าราวเร่ือง  ฝันเฟ่ืองถึงฟ้าพร่าใส  
กรองเมฆทอม่านป่านใย   ห่มใหน้างฟ้าตาดาว  
  แดดอ่อนดินอุ่นกรุ่นอบ  ตระหลบลมแผว่แผว่หนาว  
สดช่ืนคืนวนันานยาว    เหมือนข่าวความรักจกัมา  

ในสายลมหนาว : เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์
ท่วงท านองเสียดสีเย้ยหยนั 
  เพื่อนของเราคราวซวยป่วยหาหมอ  “ขา้ทนรอไม่ไหวไอเ้กลอเอ๋ย  
เป็นริดสีดวงทวารจนอานเลย”    เราคุน้เคยกบัหมอก็แนะน า  
  หมอตรวจแลว้บอกวา่ “ผา่ตดัเสีย”   เพื่อนเลยเปล้ียแอบเร้นไม่เป็นส ่า  
หมอวา่ “ปล่อยไวน่้ะจะระก า    ทั้งเจบ็ช ้าหนกัขอ้เช่ือหมอซี”  
  เจา้เพื่อนนัง่รอหมอแลว้บอ้ท่า   มนักลวัผา่ตดัหลีกปลีกตวัหนี  
ฟังเหตุผลของมนัแลว้ขนัดี    “รู้ไหมน่ี” มนัวา่ “ขา้อยากดู”  
  สังคมเป็นเช่นขา้เวลาน้ี    ถูกริดสีดวงบ่มจนจมหู  
เอง็รู้ไหมคอรัปชัน่ท่ีพนัตู     เหมือนโรคสู่สิงผงัสังคมเรา  
  ขา้ยงัดีมีหมอพอรักษา    แต่ทวา่สังคมยบัคอรัปชัน่  
เหมือนริดสีดวงแฝงแขง็ทุกวนั    มีใครกนัรักษาผา่ตดัเป็น  
 

ริดสีดวงสังคม :  จินตนา  ป่ินเฉลียว 
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หลกัการอ่านออกเสียง 
 ไม่วา่จะเป็นการอ่านออกเสียงร้อยแกว้หรือร้อยกรองเป็นท่วงท านองธรรมดาหรือการอ่านท านองเสนาะ  
คุณภาพของการอ่านก็ข้ึนอยูก่บัหลกัการส าคญั  ดงัน้ี 

๑. อตัราความเร็วในการออกเสียง ควรมีจงัหวะ ลีลา ความเร็วพอเหมาะ  
๒. ความดงัของเสียงตอ้งเหมาะสมกบัจ านวนผูฟั้ง 
๓. ออกเสียงชดัเจนทั้งอกัขรวธีิตามหลกัภาษาและลีลาจงัหวะ การออกเสียงควบกล ้า 
๔. มีระดบัเสียงสูง ต ่า  ตามจงัหวะและน ้าหนกัของค า 
๕. มีการเนน้เสียงแตกต่างกนัตามน ้าหนกัของใจความและสาระของเร่ือง  
๖. ใชน้ ้าเสียงเหมาะกบัสถานการณ์  บุคคล  สถานท่ี 
๗. แบ่งวรรคตอนการอ่านใหเ้หมาะสม 
๘. ทอดเสียงและเอ้ือนเสียงใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะค าประพนัธ์และท านอง 
๙. ไม่ต่อเติม  ตดัตอนขอ้ความ  หรือตู่ตวัพยญัชนะตามใจชอบ  
๑๐. ออกเสียงตามส าเนียงมาตนฐานไม่เพี้ยนไปตามภาษาอ่ืน 
๑๑. ขณะอ่านตอ้งใชไ้หวพริบจบัใจความ  คิดตามและรู้สึกคลอ้ยตามเน้ือเร่ืองปะติดปะต่อเร่ืองราวให ้  
        ครบถว้น 
๑๒. มีสมาธิในการอ่านมัน่คง 
๑๓. ไม่ยกหนงัสือบงัหนา้ตวัเองขณะอ่าน 
๒. การอ่านในใจ  การอ่านในใจนั้นมีจุดประสงคส์ าคญั  คือ  เพื่อใหจ้บัใจความหรือบางคร้ัง  อาจเรียกวา่ 

การอ่านเอาเร่ือง  เพราะหากอ่านไม่รู้เร่ืองการอ่านก็ไม่มีผล  การอ่านจบัใจความ คือ การรู้วธีิจบัใจความส าคญัของ
เร่ืองท่ีอ่าน  ซ่ึงหากมีการฝึกฝนสม ่าเสมอ การจบัใจความก็จะคล่องแคล่วอนัเป็นผลใหมี้ทกัษะในการอ่านเพิ่มข้ึน  
นอกจากการอ่านคล่องแคล่วแลว้  ยงัจะสามารถอ่านไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน  ซ่ึงจะมีผลในการพฒันาการอ่านโดยตรง  

สมพร  มนัตะสูตร  แพง่พิพฒัน์   กล่าวถึงประสิทธิภาพของการอ่านในใจวา่ข้ึนอยูก่บัล าดบัขั้นของการอ่าน
ซ่ึงตอ้งด าเนินการเป็นล าดบัดงัน้ี 

ขั้นท่ี ๑  เลือกอ่านหนงัสือท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของตนเองทั้งหนงัสือพิมพร์ายวนั  เร่ืองสั้น  นวนิยาย
หรือกวนิีพนธ์ต่าง  ๆ 

ขั้นท่ี ๒ ใชช่้วงเวลาในการอ่านคร้ังละประมาณ ๕ – ๗ นาที  ในตอนเร่ิมแรกแลว้ค่อยเพิ่มเร่ืองเพิ่มเวลาให้
ยาวข้ึน 

ขั้นท่ี ๓  ใชเ้วลาอ่านนานข้ึน  ควบคุมสมาธิใหม้ัน่คง  อดทนต่อส่ิงรบกวน รอบดา้น ควรมุ่งอ่านใหจ้บตอน
มากกวา่นบัจ านวนหนา้เพราะขอ้ความอาจไม่จบ 

ขั้นท่ี ๔  ท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาความหมายและเก็บสาระส าคญัของเร่ือง  เพื่อสรุปวา่สาระส าคญัของเร่ือง
คืออยา่งไรน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด  และจะสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านนั้นไปใชป้ระโยชน์ในทางใดบา้ง  
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การอ่านในใจน้ีมุ่งท่ีความรวดเร็วและถูกตอ้งเป็นส าคญัเพราะอ่านไดเ้ร็วกวา่การอ่านออกเสียง  ผูอ่้านไม่
ตอ้งกงัวลกบัการเปล่งเสียงและเม่ืออ่านแลว้ยงัเขา้ใจไม่ชดัเจนก็หวนกลบัไปอ่านซ ้ าได้ 

องคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าใหก้ารอ่านในใจมีคุณภาพ 
๑. สมาธิแน่วแน่ 
๒. ส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นอุปสรรค เช่น คนแวดลอ้ม  แสงสวา่ง  เสียงรบกวน เป็นตน้  
๓. ขนาดรูปเล่มเหมาะมือ  น่าอ่าน 
จุดมุ่งหมายส าคญัของการอ่านในใจ  นอกจากจะเพื่อความรวดเร็วแลว้ยงัตอ้งการใหมี้ประสิทธิภาพในการ

เก็บสาระและความคิด นัน่คือ ผูอ่้านสามารถเขา้ใจสารท่ีผูเ้ขียนส่งมาใหเ้ป็นอยา่งดี  ความเขา้ใจ “สาร” ยอ่มข้ึนอยู่
กบัประสิทธิภาพของการจบัใจความในเร่ืองราวท่ีอ่านเป็นส าคญั 
 

การอ่านจับใจความ 
 ประสิทธิภาพของการอ่านท่ีส าคญั คือ ผูอ่้านสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองไดซ่ึ้งโดยทัว่ไปการอ่าน
จบัใจความนั้น จะมีอยู ่๒ ลกัษณะ คือ การจบัใจความเป็นผลรวมของเร่ืองและการจบัใจความส าคญัของเร่ือง มี
วธีิการอ่านทั้งสองลกัษณะ คือ 
 การอ่านเพ่ือจับใจความส่วนรวม 
 ใจความส่วนรวมของเร่ืองนั้นปรากฏอยูใ่นเร่ืองท่ีอ่าน ๓ ลกัษณะ คือ  

ก. ปรากฏอยูเ่ม่ืออ่านผลรวมของเร่ืองทั้งหมด 
ข. ปรากฏอยูใ่นบางตอนของเร่ือง 
ค. ปรากฏอยูใ่นบางบรรทดั 
การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวมหรือผลรวมของเร่ืองนั้นสามารถท าไดเ้ป็นล าดบัดงัน้ี  
๑. อ่านหนงัสือแลว้ส ารวจดูหวัขอ้ต่าง ๆ แต่ละบท พยายามเรียงล าดบัขอ้ความตามความส าคญัของ

เร่ืองแลว้จดัเร่ืองใหเ้ป็นหมวดหมู่  พิจารณาความสัมพนัธ์ของแต่ละขอ้ความเพื่อเช่ือมโยงกนัตลอดเร่ือง  
๒. สังเกตขอ้ความ  ถอ้ยค าวลีหรือประโยคท่ีมีการพิมพเ์นน้เป็นพิเศษเพื่อสังเกตความส าคญัของเร่ือง  
๓. บนัทึกยอ่เร่ืองในแต่ละตอนคร่าว ๆ 

 

การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ 
 ใจความส าคญัของเร่ือง คือ ขอ้ความท่ีมีสาระคลุมขอ้ความอ่ืน ๆ ในยอ่หนา้นั้นหรือในเร่ืองนั้นไว้
ทั้งหมด  ขอ้ความอ่ืน ๆ เป็นเพียงส่วนขยายใจความส าคญัเท่านั้นขอ้ความเร่ืองหน่ึงหรือตอนหน่ึงอาจมีใจความ
ส าคญัหน่ึงแต่มีใจความรองอีกหลายใจความแต่ใจความส าคญัท่ีสุดจะมีเพียงหน่ึงเดียว  ส าหรับค าวา่ใจความส าคญั
น้ีผูรู้้ไดเ้รียกกนัในหลายลกัษณะ  บางท่านเรียกวา่ขอ้คิดส าคญัของเร่ือง  บางท่านเรียกวา่  แก่นของเร่ือง บางท่าน
เรียกวา่ความคิดหลกัของเร่ือง  ซ่ึงไม่วา่จะเรียกอยา่งไรก็ตามขอ้คิดส าคญัของเร่ืองก็คือส่ิงท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีสุด
ของเร่ือง  ในเร่ืองท่ีมีขนาดยาวมีความซบัซอ้นอาจจะมีความคิดรองหรือความคิดแทรกอยูด่ว้ย  
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 ลกัษณะของความคิด ท่ีปรากฏในบทอ่านต่าง ๆ หรือในวรรณกรรมนั้น  สมพร  มนัตะสูตร  กล่าววา่เรา
จะสามารถเก็บความคิดและเขา้ใจความคิดไดจ้ากการอ่านใน ๓ ลกัษณะ  ต่อไปน้ี 

๑. ความคิดท่ีเกิดจากผลรวมของเร่ืองทั้งหมด  นัน่คือเม่ืออ่านตลอดเร่ืองแลว้จะมองเห็นสารัตถะ
ส าคญัของเร่ือง 

๒. ความคิดท่ีปรากฏอยูเ่พียงบางตอน นัน่หมายถึงวา่  เม่ืออ่านเน้ือเร่ืองเพียงตอนใดตอนหน่ึงก็จะพบ
สารัตถะของเร่ืองหรือจะพบความคิดส าคญับางตอน อาจมองเห็นเจตนาบางอยา่งของผูเ้ขียนไดบ้า้ง  แมจ้ะไม่ใช่
ความคิดทั้งหมดก็ตาม 

๓. ความคิดท่ีปรากฏอยูเ่พียงบางวรรคหรือบางประโยค  ลกัษณะน้ีหมายถึง ผูอ่้านจะรู้สึกสะกิดใจถึง
ความคิดส าคญัไดจ้ากขอ้ความเพียงบางประโยค 

การศึกษาความคิดจึงจะตอ้งศึกษาจากลกัษณะของความคิดท่ีปรากฏในวรรณกรรมจากประเด็นส าคญั
ทั้ง ๓ ประการดงักล่าว 
 ส่วนวธีิจบัหรือสรุปใจความส าคญัหรือขอ้คิดส าคญัของเร่ืองน้ี เถกิง  พนัธ์ุเถกิงอมร เสนอไวพ้อ
สรุปไดด้งัน้ี 

๑. อ่าน อ่านขอ้ความใหเ้ขา้ใจ  พยายามจบัใจความส าคญัของแต่ละยอ่หนา้ 
๒. คิด คิดเป็นค าถามวา่อะไรเป็นจุดส าคญัของเร่ืองหรือใจความส าคญัของเร่ือง  
๓. เขียน  ร่างขอ้ความท่ีอ่านสรุปไวเ้ป็นตอน ๆ 
๔. ขดัเกลาและเรียบเรียงขอ้ความใหเ้ป็นภาษาท่ีดีโดยใชภ้าษาเป็นของตนเอง  

 

ตัวอย่างการจับใจความส าคัญ 
 พวกเราทุกวนัน้ีเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรืออยา่งไรท่ีวา่บา้นเมืองมีข่ือมีแปนัน่ใชไ้ม่ไดแ้ลว้ หรือ 
ยกตวัอยา่งง่าย ๆ เช่น การปล่อยใหช้าวประมงจบัปลาในฤดูวางไข่ เขารู้กนัทัว่โลกแลว้วา่  มีแต่ผลร้ายเพราะเป็น
เหตุใหป้ลาสูญพนัธ์ุในเวลาอนัรวมเร็ว  กฎหมายของไทยก็มี  แต่ไม่เคยมีใครเหลียวแลกฎหมายขอ้นั้นฉีกทิ้งเสียดี
ไหม  ต่อไปน้ีใครท าไดท้  าไป  มือใครยาวสาวไดส้าวเอา  บา้นเมืองไม่ใช่ของใครคนเดียว  
 

ผลการวเิคราะห์และจับใจความส าคัญ 
๑. เน้ือเร่ือง  กล่าวถึงการละเมิดกฎหมายวา่ดว้ยการจบัปลา  จะท าใหป้ลาสูญพนัธ์ุโดยไม่มีใครเอาใจใส่ 
๒. เทคนิคการเขียนผูเ้ขียนใชว้ธีิการเขียนแบบขดัแยง้ย ัว่ยใุหผู้อ่้านท าลายกฏเกณฑท่ี์ดีของสังคมแต่เจตนา

ท่ีแทจ้ริงตอ้งการใหช่้วยกนัปกปักรักษาไว ้
๓. ความรู้ท่ีปรากฏมี ๒ ประเด็น คือ 

 ๓.๑  การจบัปลาในฤดูวางไข่ท าใหป้ลาสูญพนัธ์ุเร็ว  
 ๓.๒  บา้นเมืองมีกฎหมายหา้มจบัปลาในฤดูวางไข่  
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 ๔. ความคิดท่ีปรากฏ  มี ๒ ประเด็น คือ  
  ๔.๑  กฎหมายมีแต่ไม่มีใครท าตาม  
  ๔.๒  มีกฎหมายแต่ไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ  ไม่เกิดผลก็ยอ่มเท่ากบัไม่มีกฎหมาย  
 ๕. ความรู้สึกหรือหางเสียงของผูแ้ต่ง แยกได ้๓ ประเด็นคือ  
  ๕.๑  ผูแ้ต่งแสดงความไม่พอใจต่อสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
  ๕.๒  ผูแ้ต่งแสดงความรู้สึกประชดประชนัเป็นท านองวา่ปล่อยใหท้ าผดิกฎหมายประมงกนัเสียให้
พอใจ ใครอยากท าอะไรก็ท าไป (แต่ความจริงไม่ประสงคเ์ช่นนั้น) 
  ๕.๓  ผูแ้ต่งตอ้งการทา้ทาย  เร่งเร้า  ใหผู้อ่้านซ่ึงอาจจะมีทั้งผูล้ะเมิดกฎหมายและเป็นผูป้ฏิบติัตาม
กฎหมายใหรู้้สึกวา่  ผูรั้กษากฎหมายก็ดี  ประชาชนก็ดีท าไมวางเฉย ไม่รู้ร้อนรูหนาว  ไม่ช่วยกนัรักษาสมบติัของ
ส่วนรวมกนับา้งเลย 
 การจบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านน้ีจะท าไดดี้เม่ือผูอ่้านหมัน่ฝึกฝนการอ่านอยา่งสม ่าเสมอและมีแนว
ทางการฝึกฝนท่ีดีและผูอ่้านสามารถพฒันาสมรรถภาพการอ่านไดด้ว้ยตนเอง อนัจะน าไปสู่การเป็นผูอ่้านท่ีเก่งใน
ท่ีสุด  ผูรู้้ทางการอ่านไดแ้นะแนวทางบนัไดเกา้ขั้นส าหรับการอ่านใหเ้ก่งไวด้งัน้ี  
 บันไดขั้นที ่๑ มีสมองไวคิ้ดขณะท่ีอ่านผูอ่้านจะตอ้งคิดไปดว้ย อยา่อ่านอยา่งใจลอยเพราะความคิดเป็น
ปัจจยัเบ้ืองตน้ของการเขา้ใจ  หากไม่เขา้ใจก็จะไม่ไดค้วามรู้  ความคิด  จากส่ิงท่ีอ่าน จะเป็นการเสียเวลาเปล่า  
หลงัจากคิดแลว้ควรตั้งค  าถามและลองตอบดูจะช่วยใหก้ารอ่านไดค้วามชดัเจนข้ึน  ถา้พบปัญหายากก็อาจถามผูรู้้
เพื่อน าค าตอบมาใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 บันไดขั้นที ่๒ ท  าจิตใจแจ่มใส การอ่านจะไดผ้ลดี ผูอ่้านตอ้งมีจิตใจแจ่มใสหรือท าจิตใจใหแ้จ่มใส
เสียก่อน  อาจจะท าไดด้ว้ยการสร้างบรรยากาศรอบ ๆ ตวัไม่อ่านในขณะฟังวทิย ุดูโทรทศัน์ ไม่อ่านบนเตียงนอน ไม่
อ่านในขณะท่ีง่วงจดั 
 บันไดขั้นที ่๓ สนใจอ่านหนงัสือคือสนใจอ่านหนงัสือทุกประเภท ไม่ควรอ่านเฉพาะประเภทใดประเภท
หน่ึง 
 บันไดขั้นที ่๔ อยา่ถือ “ดิค” เป็นคมัภีร์ “ดิค” ในท่ีน้ีคือ ดิคชนันารี หรือพจนานุกรม ปทานุกรม 
อกัขรานุกรม ฯลฯ 
 บันไดขั้นที ่๕ อยา่อ่านจ้ีเป็นค า ๆ การอ่านโดยใชมื้อช้ีหรือจบัสายตาเป็นค า ๆ เป็นบรรทดั ๆ จะท าใหอ่้าน
ชา้ จงอ่านหนงัสือเป็นหน่วยขอ้ความรู้จกัการกวาดสายตาทีละหน่วยขอ้ความ  พยายามอ่านรวดเดียวใหจ้บตอนหรือ
จบเร่ืองในขณะเดียวกนัอยา่รีบมองขา้มค าเล็ก ๆ เม่ือรู้สึกวา่ขอ้ความนั้นยงัไม่ครบถว้นเพราะจะท าใหตี้ความหมาย
ผดิไปคนละทาง 
 บันไดขั้นที ่๖  ฝึกการจ าความยอ่ ๆ จ า “ความยอ่ ๆ” หมายความวา่จ าขอ้ความท่ีสั้นท่ีสุด  แต่ครอบคลุม
เน้ือหาสาระมากท่ีสุด  วธีิฝึกความจ าน้ีท าไดห้ลายแบบ เช่น ท าเคร่ืองหมายท่ีขอ้ความส าคญั ท าบนัทึกสรุปแนวคิด
หลกัของแต่ละยอ่หนา้ ท าบนัทึกเป็นแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ของเร่ืองราวต่าง ๆ  
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 บันไดขั้นที ่๗ รู้จกัขอความช่วยเหลือ ผูอ่้านจะตอ้งพยายามช่วยตวัเองใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้แต่หาก
ติดขดัสงสัยไม่สามารถหาค าตอบดว้ยตวัเองได ้ก็ควรถามหรือขอความช่วยเหลือจากผูรู้้และขั้นสุดทา้ยใหค้น้ควา้
เพิ่มเติมจากหนงัสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการเสริมความรู้ใหก้วา้งขวางลึกซ้ึงยิง่ข้ึน  
 บันไดขั้นที ่๘ อ่านไม่เบ่ือทุกวชิาเม่ือไดฝึ้กการอ่านมากเพียงพอประกอบกบัสภาพร่างกาย จิตใจและ
อารมณ์พร้อมท่ีจะอ่าน จะเกิดพลงัในการอ่าน ซ่ึงเป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่การอ่านจะเป็นไปดว้ยดีไม่ง่วง ไม่ทอ้ ไม่เบ่ือ 
ไม่เหงา ไม่สับสน ไม่มีปมดอ้ย เพราะผูอ่้านมีความสามารถท่ีจะพฒันาตวัเองต่อไป โดยไม่หยดุย ั้ง  
 บันไดขั้นที ่๙ ชีวติมีค่าและประสบความส าเร็จ ถา้ผูอ่้าน “อ่านเก่ง” จะรู้สึกวา่ในโลกน้ียงัมีความรู้อีก
มากมายเหลือท่ีจะตกัตวงใหห้มด ดงันั้นจงฝึกตนเองใหข้ยนัอ่าน รักการอ่าน และอ่านทุกอยา่งท่ีขวางหนา้  
 

 


