
 
รายงานการอบรม 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเสรมิความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 
“อบรมการอ่านท านองเสนาะ” 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

ในวันพุธ  ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอันธิกา   บุญเลิศ 
ต าแหน่ง   ครู 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 
 

ค าน า 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย“อบรมการอ่าน                     
ท านองเสนาะ” จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยให้ครูและนักเรียนได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมในโครงการฯดังกล่าว 
เพ่ือพัฒนาตนเองและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านการอ่านท านองเสนาะ รวมทั้งส่งนักเรียนเข้า
ประกวดการอ่านท านองเสนาะระดับชั้นละ ๑ คน เพ่ือแข่งขันในวันพุธ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ และคัดเลือก
ในล าดับต่อไป 
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้รายงานได้ เข้าร่วมอบรมการอ่านท านองเสนาะร่วมกับหลักสูตร                     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                
ในวันพุธ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวม ๑ วัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  บัดนี้ได้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการอบรม              
เพ่ือขยายผลและพัฒนาสู่ผู้เรียนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

        วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สิ่งที่ส่งมาด้วย วุฒิบัตรการอบรมโครงการฯ  จ านวน  ๒  ฉบับ 
 

         ตามที่ ข้าพเจ้า นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ  ต าแหน่ง  ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  
ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
“อบรมการอ่านท านองเสนาะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”ในวันพุธ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวม ๑ วัน 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                     
ราชภัฏธนบุรี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   จังหวัด
กรุงเทพมหานคร   

      บัดนี้การอบรมได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปสาระส าคัญของการอบรมดังกล่าว ตามรายงาน                   
ที่เสนอมา 

 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

        ลงชื่อ…………………………………………….. 
                          (นางสาวอันธิกา   บุญเลิศ) 
                    ต าแหน่ง คร ู
บันทึกของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 เพ่ือโปรดทราบ   อ่ืนๆ …………………………………………………. 

        ลงชื่อ………………………………………… 
              (นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์) 
                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 เพ่ือโปรดทราบ   อ่ืนๆ …………………………………………………. 

       ลงชื่อ…………………………………………
                (นางวรรณวิสา   สมบัติวงศ์) 

            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 



 

 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

    ลงชื่อ…………………………….…………………. 
               (นายธนะกุล    ช้อนแก้ว) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
                วันที่  ......... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุม / อบรม / สัมมนา 

 

หัวข้อ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 
         “อบรมการอ่านท านองเสนาะ”  
จ านวนชั่วโมงระหว่างการอบรม  ๘ ชั่วโมง 
หน่วยงานที่จัด  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                     มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
สถานที่อบรม  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
                   จงัหวัดกรุงเทพมหานคร   
วันทีอ่บรม      วันพุธ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวม ๑ วัน 
 

๑. วัตถุประสงค์ของเรื่องที่เข้ารับการอบรม  
 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ให้สามารถ
สอนและอ่านท านองเสนาะได้อย่างมีประสิทธิผล 
  

๒. เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการอบรม 
วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและ
วัฒนธรรมไทย “อบรมการอ่านท านองเสนาะ” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ โดยมีวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.พิมลศักดิ์ และอาจารย์ ดร.เทวี บุญจับ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ
อ่านท านองเสนาะกาพย์ ฉันท์ ร่าย แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากกว่าสถาบันการศึกษากว่า ๓๐ สถาบัน จ านวนกว่า 
๓๐๐ คน ในการนี้อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีประธานเปิดโครงการฯ  

จากการเข้าร่วมอบรม “การอ่านท านองเสนาะ” ท าให้ทราบว่าการอ่านท านองเสนาะเป็นความรู้  
แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญในการศึกษาวรรณคดี เนื่องจากวรรณคดีไทยเป็นวรรณคดีที่ต้องอ่านออกเสียงจึงจะ
ท าให้ได้อรรถรสอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะวรรณคดีที่ประพันธ์เป็นบทร้อยกรองของไทย ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ 
กลอน ร่าย การอ่านท านองเสนาะเป็นศาสตร์ที่บูรพาจารย์ได้คิดประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับลักษณะค าประพันธ์
ชนิด ต่าง ๆ และได้ถ่ายทอดความรู้และวิธีการอ่านท านองเสนาะนี้ต่อ ๆ กันมาอย่างต่อเนื่อง การอ่าน                
ท านองเสนาะเป็นสิ่งส าคัญที่ครูภาษาไทยควรรู้เพ่ือประโยชน์ในการสอนวรรณคดีไทยให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมาย
ของ การแต่ง และช่วยให้ได้ท านุบ ารุง รักษาความรู้และวิธีการอ่านท านองเสนาะให้คงอยู่สืบไป โดยเน้น              
การอ่านบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่มีความส าคัญในสังคมไทยตลอดมา และสนับสนุน
ให้ครูภาษาไทยได้มีโอกาสฝึกอ่านบทร้อยกรองด้วย โดยเนื้อหาการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 
 



 
 

 ๑. ความรู้พื้นฐานการอ่านท านองเสนาะ 
  ท าให้ทราบพื้นฐานการอ่านท านองเสนาะ ประกอบด้วย พฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยพื้นฐานใน
การอ่าน โดยเฉพาะการอ่านบทร้อยกรองต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนจะน าไปสู่การปฏิบัติการ
ฝึกอ่านท านองเสนาะ และเป็นนักอ่านท านองเสนาะที่ดีต่อไป ซึ่งพ้ืนฐานของการอ่านท านองเสนาะต้องอาศัย
ความรู้พื้นฐาน ดังนี้ 

๑. การอ่านออกเสียง คือ การอ่านหนังสือโดยการที่ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาดัง ๆ ในขณะที่
อ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายต่างกันออกไป เช่น เพ่ือถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือเร้าอารมณ์ผู้ฟัง เพ่ือสร้าง                    
ความบันเทิง และเพ่ือเพ่ิมพูนความพอใจให้แก่บุคคลและสังคม  

๒. ปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการอ่าน ได้แก่ สายตา และเสียง 
๓. อารมณ์ในการอ่าน  คือ อารมณ์ของผู้อ่านจะต้องสอดคล้องกับเรื่องที่อ่าน จึงจะท าให้  

การอ่านบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ผู้อ่านต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้ฟัง อารมณ์ ในการอ่าน จะต้องสัมพันธ์
กับเสียงที่เปล่งออกมา ไม่อ่านเนือย ๆ เพราะท าให้ชืดชา ไร้อารมณ์   

๔. ความถูกต้อง คือ ต้องศึกษาค าให้เข้าใจ อ่านให้ถูกต้องตามหลักภาษาและพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และการอ่านค าโดยอนุโลมในบทร้อยกรอง  

๕. ความชัดเจน คือ การอ่านออกเสียงค าต่าง ๆ ให้ชัดถ้อยชัดค า ออกเสียงตัว ร , ล  ,ว                
ตัวควบกล้ าและเสียงวรรณยุกต์ต่าง ๆ ให้ชัดเจน ท าการฝึกฝน เพ่ือให้เกิดความช านาญ 

๖. การปรับเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อความ คือ การท าความเข้าใจกับเนื้อความที่อ่านว่า
กล่าวถึงสิ่งใด เหตุการณ์และบรรยากาศเรื่องเป็นอย่างไร แล้วพยายามอ่านให้ได้เสียงคล้อยตามที่สัมพันธ์กัน 

๗. การเตรียมตัวล่วงหน้า (ส าคัญมาก) คือ ผู้อ่านต้องเตรียมตัวโดยศึกษาบทที่จะอ่านด้วย
การจัดแบ่งวรรคตอน เนื้อความที่จะอ่าน ต้องฝึกออกเสียงให้ถูกต้องว่า ตอนใดควรจะใช้น้ าเสียงอย่างใด ใน
กรณีท่ีมีเวลาจ ากัด ต้องพยายามศึกษาบทอ่านคร่าว ๆ ก่อน เท่าท่ีเวลาจะอ านวย 

๘. การฝึกท่าทาง คือ บุคลิกภาพของผู้อ่านเป็นสิ่งหนึ่งที่จะก่อให้เกิดผลส าเร็จในการอ่านออก
เสียง เพราะจะช่วยให้ผู้อ่านมั่นใจ และสร้างความชื่นชมให้แก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก ฉะนั้นการฝึกท่าทางท่ีดี ได้แก่ 

- ยืดตัวตรง  
- วางสีหน้าปกติ  
- เงยหน้าขึ้นมองผู้ฟัง  
- ถือบทอ่านด้วยท่าทางที่เหมาะสม 

  ๙. การอ่านบทร้อยกรอง มี ๒ ลักษณะ คือ การอ่านในในและการอ่านออกเสียง 
   บทร้อยกรองอันมีหลายประเภท เช่น ค าประพันธ์ประเภทกลอน กาพย์ โคลง ร่าย 
และฉันท์ ซึ่งมีท่วงท านองหรือวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกรองแต่ละฉันทลักษณ์ 
เรียกว่า “อ่านท านองเสนาะ” ซึ่งการอ่านท านองเสนาะให้หลากหลายอีกหลายท านอง ได้แก่ 
 
 
 



 
 

๑. การขับ ได้แก่ การขับเสภา การขับล าน าน าสู่ขวัญ การขับล าน ากล่อม
ช้าง 

๒. การร้อง ได้แก่ การร้องเพลงท านองเพลงไทย เพลงไทยสากล เพลงไทย
ตามท านองท้องถิ่น 

๓. การเทศน์ ได้แก่ การสั่งสอน หรือการใช้ท านองเล่าเรื่องเก่ียวกับศาสนา 
๔. การกล่อม ได้แก่ การกล่อมเด็ก การเห่กล่อมพระบรรทม 
๕. การเห่ ได้แก่ การเห่เรือ การเห่กล่อมพระบรรทม การเห่ช้าลูกหลวง 

การเห่กล่อมช้าง 
๖. การแหล่ ได้แก่ การแหล่เทศน์ การแหล่เพลงในลักษณะต่าง ๆ  
๗. การสวด ได้แก่ การสวดค าฉันท์ การสวดสรภัญญะ การสวดโอ้เอ้วิหาร

ราย การสวดพระมาลัย การสวดคฤหัสถ์ 
๘. การพากย์ ได้แก่ การพากย์โขน หรือท านองพากย์ในบทพากย์ต่าง ๆ  
๙. การว่า ได้แก่ การว่าเพลงพ้ืนเมือง หรือเพลงปฏิพากย์ต่าง ๆ  

  
๒. การอ่านท านองเสนาะ 

  การอ่านท านองเสนาะ เป็นการอ่านที่มีส าเนียงสูง ต่ า หนัก เบา ยาว สั้น ทอดเสียง                     
เอ้ือนเสียง เน้นจังหวะ เน้นสัมผัสให้ชัดเจน ไพเราะ และท าให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย ในการอ่านนั้นต้อง
พยายามออกเสียงอ่านให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อความที่อ่าน เช่น บทเล้าโลม เกี้ยวพาน ตัดพ้อ โกรธ                
คร่ าครวญ โศกเศร้า สิ่งเหล่านี้ต้องฝึกฝนโดยเฉพาะ 
  ๒.๑ ขั้นตอนในการฝึกอ่านท านองเสนาะ 
   ๒.๑.๑ ให้นักเรียนอ่านค าประพันธ์เป็นส าเนียงการอ่านร้อยแก้วธรรมดา โดยทอด
จังหวะให้ช้า พยายามเน้นเรื่องความถูกต้อง ชัดเจน ของค าที่อ่าน 
   ๒.๑.๒ อ่านตัว ร ล ว ตัวควบกล้ าให้ชัดเจน ถูกต้อง อ่านให้ตรงตามเสียงวรรณยุกต์
ของค าอ่านนั้น ๆ พยายามอ่านให้เต็มเสียงและต่อเนื่องกัน ไม่ให้ขาดเป็นห้วง ๆ 
   ๒.๑.๓ ฝึกอ่านทอดเสียง โดยผ่อนเสียง ผ่อนจังหวะให้ช้าลง เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่อง
จากการอ่านค าแต่ละค าให้ชัดเจน โดยให้ผู้ฝึกอ่าน อ่านลากเสียงให้ยาวออกไปเล็กน้อยจึงอ่านทอดเสียง 
   ๒.๑.๔ ฝึกอ่านค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ เพ่ือให้รู้จังหวะ วรรคตอน ท่วงท านองลีลา 
ค าประพันธ์ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญ ในการอ่านท านองเสนาะนั้นควรจะเป็นกลอนโดยเฉพาะ กลอดแปด เนื่องจาก
กลอนแปดมีจ านวนค ามากพอที่จะฝึกทอดเสียงได้เต็มที่ อีกทั้งจังหวะก็มั่นคงเหมาะสม การฝึกอ่านขั้นนี้ต้อง
สัมพันธ์กับการฝึกอ่านทอดเสียง โดยอาศัยฝึกอ่านกลอนใน ๑ วรรคให้รู้จักจังหวะ 
   ๒.๑.๕ เมื่อฝึกอ่านค าประพันธ์ต่าง ๆ จนแม่นย าท านองแล้ว จึงเริ่มฝึกกลเม็ด               
ซึ่งเป็นศิลปะท่ีจะท าให้เกิดความไพเราะในการอ่านยิ่งขึ้น 
 
 



 
 
  ๒.๒ การฝึกอ่านค าประพันธ์ ได้แก่  
  ๑. การอ่านทอดเสียง คือ วิธีการอ่านโดยผ่อนเสียง ผ่อนจังหวะให้ช้าลง 
  ๒. การอ่านเอ้ือนเสียง คือ การลากเสียงช้า ๆ เพ่ือให้เข้าจังหวะ และไว้หางเสียงเพ่ือ                
ความไพเราะ 
  ๓. การครั่นเสียง หมายถึง การท าเสียงให้สะดุดสะเทือน เพ่ือความไพเราะ เหมาะกับบทกวี
บางตอน 
  ๔. การหลบเสียง หมายถึง การเปลี่ยนเสียงหรือหักเสียงหลบจากสูงไปต่ า หรือจากเสียงต่ า
ขึ้นไปเสียงสูง เป็นการหลบจากการออกเสียงที่เกินความสามารถ 
  ๕. การกระแทกเสียง คือ การอ่านกระชากเสียงให้ดังผิดปกติ ในโอกาสแสดงอารมณ์โกรธ
หรือความไม่พอใจ หรือเมื่อต้องการเน้นเสียง ให้เห็นถึงเนื้อความท่ีเป็นการแสดงความรวดเร็ว ว่องไว รุนแรง 
  ๖. ฝึกการใส่อารมณ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อความที่อ่าน 
 
๓. หลักการอ่านท านองเสนาะ มีดังนี้ 

     ๑. ก่อนอ่านท านองเสนาะให้แบ่งค าแบ่งวรรคให้ถูกต้องตามหลักค าประพันธ์เสียก่อนโดยต้อง
ระวังในเรื่องความหมายของค าด้วย เพราะค าบางค าอ่านแยกค ากันไม่ได้ เช่น 
                                 “สร้อยคอขนมยุระ                     ยูงงาม” 
                                   (ขน-มยุระ, ขนม-ยุระ) 
                ๒. อ่านออกเสียงธรรมดาให้คล่องก่อน 
                ๓. อ่านให้ชัดเจน โดยเฉพาะออกเสียง ร ล และค าควบกล้ าให้ถูกต้อง เช่น 
                          “เกิดเป็นชายชาตรีอย่าข้ีขลาด         บรรยากาศปลอดโปร่งโล่งสมอง 
                    หยิบน้ าปลาตราสับปะรดให้ทดลอง          ไหนเล่าน้องครีมนวดหน้าทาให้้ที 
                    เนื้อนั้นมีโปรตีนกินเข้าไว้                      คนเคราะห์ร้ายคลุ้มคลั่งเรื่องหนังผี 
                    ใช้น้ าคลองกรองเสียก่อนจึงจะดี               เห็นมาลีคลี่บานหน้าบ้านเอย” 
                ๔. อ่านให้เอื้อสัมผัส เรียกว่า ค าแปรเสียง เพื่อให้เกิดเสียงสัมผัสที่ไพเราะ เช่น 

           ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด       คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 
(อ่านว่า  ถึง-หน้า-วัง-ดัง-หนึ่ง-ใจ-จะ-ขาด       คิด-ถึง-บาด-บอ-พิด-อะ-ดิด-สอน) 
           พระสมุทรสุดลึกล้น                      คณนา 
(อ่านว่า  พฺระ-สะ-หมุด-สุด-ลึก-ล้น               คน-นะ-นา) 
           ข้าขอเคารพอภิวันท์ 
(อ่านว่า  ข้า-ขอ-เคา-รบ–อบ-พิ-วัน) 
           ขอสมหวังตั้งประโยชน์โพธิญาณ 
(อ่านว่า  ขอ-สม-หฺวัง-ต้ัง-ปฺระ-โหฺยด-โพด-ทิ-ยาน) 
 
 



 
 

๕. ในการอ่านท านองเสนาะอย่าให้ตกหล่น อย่าเติม และอย่าตู่ตัว 
๖. อ่านให้ถูกจังหวะ ค าประพันธ์แต่ละประเภทมีจังหวะแตกต่างกัน ต้องอ่านให้ถูกวรรคตอนตาม 
    แบบแผนของค าประพันธ์นั้น ๆ เช่น มุทิงคนาฉันท์ (๒-๒-๓) 
                 “ป๊ะโท่น / ป๊ะโทน /ป๊ะโท่นโท่น      บุรุษ / สิโอน / สะเอวไหว 
           อนงค์ / น าเคลื่อน / เขยื้อนไป   สะบัด / สไบ / วิไลตา” 
๗. อ่านให้ถูกท านองตามลักษณะค าประพันธ์นั้น ๆ 
๘. ผู้อ่านต้องใส่อารมณ์ตามรสความของบทประพันธ์นั้น ๆ รสรัก โศก ตื่นเต้น ขบขัน โกรธ แล้วใส่ 
    น้ าเสียงให้สอดคล้องกับรสหรืออารมณ์ต่างๆ เหล่านั้น 
๙. อ่านให้เสียงดัง (พอที่จะได้ยินกันทั่วถึง)ไม่ใช่ตะโกน 
๑๐.เวลาอ่านอย่าให้เสียงขาดเป็นช่วง ๆ ต้องให้เสียงติดต่อกันตลอด เช่น 
           “วันจันทร มีดารากร เป็นบริวาร เห็นสิ้นดินฟ้า ในป่าท่าธาร มาลีคลี่บาน ใบก้านอรชร” 
๑๑.  เวลาจบให้ทอดเสียงช้า ๆ 

 
๔. การอ่านท านองเสนาะ แบ่งลักษณะค าประพันธ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การอ่านค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 
  ค าประพันธ์ประเภทนี้มีจังหวะและท านองเฉพาะตัว ซึ่งการแบ่งจังหวะในการอ่านกลอน ดังนี้ 

๑. กรณีท่ีวรรคหนึ่งมี ๗ ค า ให้แบ่งจังหวะการอ่านเป็น ๒ ๒ ๓ 
๒. กรณีท่ีวรรคหนึ่งมี ๘ ค า ให้แบ่งจังหวะการอ่านเป็น ๓ ๒ ๓ 
๓. กรณีท่ีวรรคหนึ่งมี ๙ ค า ให้แบ่งจังหวะการอ่านเป็น ๓ ๓ ๓ 
๔. กรณีที่วรรคหนึ่งมี ๑๐ ค า ต้องอ่านรวบค าให้เป็น ๓ ๓ ๓ เช่นเดียวกับวรรค

หนึ่งมี ๙ ค า 
 ๒. การอ่านค าประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ 
  ท านองในการอ่านกาพย์ยานี ๑๑ ดังนี้ 

๑. วรรคที่ ๑ และวรรคท่ี ๒ ในบาทที่ ๑ อ่านด้วยน้ าเสียงปกติธรรมดา 
๒. บาทที่ ๒ วรรคที่ ๑ อ่านเสียงระดับสูง แล้วลดลงเสียงให้ต่ าอยู่ในระดับปกติในวรรคท่ี ๒ 
๓. ค าสุดท้ายของวรรคท่ี ๑ ในบาทที่ ๒ เอ้ือนเสียงไว้หางเสียงให้ต่อเนื่องไปยังวรรคที่ ๒ ซ่ึง

ถ้าเชื่อมเสียงเอ้ือนต่อไปโดยไม่หยุดเว้นวรรคจะท าให้เกิดเสียงต่อเนื่องเ พ่ิมความไพเราะ
มากขึ้น 

๔. ถ้าค าสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ในบาทที่ ๑ และค าสุดท้ายวรรคที่ ๑ , ๒ ในบาทที่ ๒ เป็น
เสียงจัตวา จะต้องอ่านให้มีเสียงสูงเช่นเดียวกับการอ่านกลอน 

๕. วรรคที่ ๑-๒ ในบาทเดียวกัน ควรอ่านให้ต่อเนื่องกันจะท าให้ไพเราะ 
 
 
 



 
 
 ๓. การอ่านค าประพันธ์ ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ 
  ท านองในการอ่านกาพย์ฉบัง ๑๖ 
  ๑. ทุกวรรคอ่านเสียงธรรมดาตลอด 
  ๒. ถ้าค าสุดท้ายของแต่ละวรรคเป็นค าที่มีเสียงจัตวา เวลาอ่านต้องทอดเสียงสูงเช่นเดียวกับ
ค าประพันธ์ชนิดอื่น 
  ๓. ระหว่างจังหวะต่อจังหวะในแต่ละวรรค จะต้องทอดเสียงของค าให้ต่อเนื่องกัน เพ่ือความ
ไพเราะเช่นเดียวกับค าประพันธ์ชนิดอื่น 
 ๔. การอ่านค าประพันธ์ ประเภทกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘  
  ท านองในการอ่านกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ 

๑. วรรคที่ ๑ อ่านเสียงธรรมดา รวมทั้งวรรคที่ ๒ และ ๓ ก็อ่านเสียงธรรมดาเช่นกัน 
๒. วรรคที่ ๔ อ่านเสียงสูง วรรคที่ ๕ ลดเสียงลงต่ า วรรคที่ ๖ เสียงต่ า 
๓. วรรคที่ ๗ อ่านเสียงธรรมดา 

 ๕. การอ่านค าประพันธ์ ประเภทโคลงส่ีสุภาพ 
  ท านองในการอ่านโคลงสี่สุภาพ 

๑. ในวรรคที่ ๑,๒ ของบาทท่ี ๑ และวรรคท่ี ๑ ของบาทท่ี ๒ อ่านด้วยเสียงปกติธรรมดา 
๒. วรรคที่ ๒ ของบาทท่ี ๒ ลดเสียงลงต่ า 
๓. ถ้าค าท้ายวรรคที่ ๒ ของบาทท่ี ๒ เป็นค าที่มีเสียงตรี จะต้องอ่านออกเสียงตรีแท้ ๆ จะไม่

อ่านออกเสียงตรีแล้วเลื่อนเสียงเป็นเสียงเอก จะท าให้เสียงเพ้ียน 
๔. ในวรรคที่ ๑ ของบาทท่ี ๓ อ่านเสียงสูง 
๕. ในวรรคที่ ๒ ของบาทท่ี ๓ อ่านเสียงระดับปกติธรรมดา 
๖. ในวรรคที่ ๑,๒ ของบาทท่ี ๔ อ่านเสียงระดับปกติธรรมดา 
๗. ในวรรคสุดท้ายอ่านต่อเนื่องกันทั้งหมดไม่หยุดเว้นวรรค 
๘. ในกรณีที่ค าสุดท้ายบาทที่ ๑ เป็นเสียงจัตวา ต้องอ่านให้มีเสียงสูงดังเช่นการอ่านกลอน 
๙. ในวรรคสุดท้ายของบทก็เช่นเดียวกัน ถ้าค าสุดท้ายเป็นเสียงจัตวา จะต้องอ่านให้มีระดับ

เสียงสูงขึ้นเช่นเดียวกับในวรรคสุดท้ายของบาทท่ี ๑ 
๑๐. ในกรณีที่ค าหน้า เป็นเสียงสามัญ ค าท้ายดังกล่าวในข้อ ๘ และข้อ ๙ เป็นเสียงจัตวา 

จะต้องอ่านค าหน้าเสียงสามัญนั้นให้มีเสียงสูงด้วยเพื่อให้รับกับเสียงจัตวาในค าหลัง 
 ๖. การอ่านค าประพันธ์ ประเภทร่าย 
  วิธีการอ่านท านองเสนาะประเภทร่ายนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ฝึกหัดอ่านต้องรู้จักสังเกตและให้ความ
สนใจในกรณีต่อไปนี้ คือ 

๑. การแบ่งจังหวะในการอ่าน ประเภทร่าย ดังนี้ 
๑.๑ ร่ายสุภาพ ร่ายโบราณ ร่ายดั้น และร่ายยาว  แบ่งจังหวะเป็น ๓/๒  
 
 



 
 

 ๗. การอ่านค าประพันธ์ ประเภทฉันท์ 
  ฉันท์เป็นค าประพันธ์ที่ยากทั้งการอ่านและการแต่ง เพราะมีฉันทลักษณ์ซึ่งบังคับเฉพาะ คือ 
ต้องใช้ค าครุและลหุ นอกเหนือจากบังคับสัมผัสและคณะ มีการบังคับจ านวนค าตั้งแต่น้อยไปจนมาก ผู้อ่าน
ฉันท์ต้องรู้คณะและจ าค าครุและค าลหุให้แม่นย า เพราะฉันท์บังคับคณะอย่างเคร่งครัด การนับจ านวนค าใน
คณะหนึ่งนั้น นับ ๑ พยางค์ เป็น ๑ ค าเสมอ 

๗.๑ การอ่านท านองเสนาะค าฉันท ์มีหลักเกณฑ์การอ่านเหมือนกับค าประพันธ์ทั่วไป คือ 
๑. อ่านทอดจังหวะค าแต่ละวรรคตามแต่ชนิดของฉันท์ 
๒. อ่านออกเสียงค าให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับลหุครุของฉันท์แต่ละชนิด 
๓. ค าสุดท้ายวรรคที่ใช้ค าเสียงจัตวา ต้องอ่านให้เสียงสูงเป็นพิเศษ เพ่ือ 

ความไพเราะ ใช้ค าเสียงจัตวาตรงท้ายค าบาทแรก 
  

๕. รสที่ใช้ในการอ่านท านองเสนาะ 
๕.๑ รสถ้อย (หมายถึง  ค าพูด) แต่ละค ามีรสในค าของตัวเอง ผู้อ่านจะต้องอ่านให้เกิดรสถ้อย 

ตัวอย่าง 
                   สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน                     ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม 
        กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม                  อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม 
        แม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม                  ดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม 
        ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์                          ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย 
                                                                      (พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสภณ) 
         ๕.๒  รสความ (หมายถึง  เรื่องราวที่ได้รับจากการอ่าน) ข้อความที่อ่านมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร เช่น 
โศกเศร้า สนุกสนาน ตื่นเต้น โกรธ รัก เวลาอ่านต้องอ่านให้มีลีลาไปตามลักษณะของเนื้อเรื่องนั้น ๆ 
ตัวอย่าง บทโศกตอนที่นางวันทองไปส่งพลายงามให้ไปหาย่าทองประศรีที่สุพรรณบุรี 
                     ลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูก                          ต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหล 
          สะอ้ืนร่ าอ าลาด้วยอาลัย                                แล้วแข็งใจจากนางตามทางมา 
          เหลียวหลังยังเห็นแม่แลเขม้น                          แม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหา 
          แต่เหลียวเหลียวเลี้ยวลับวับวิญญาณ์                  โอ้เปล่าตาต่างสะอ้ืนยืนตะลึง 
                                                                  (เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนก าเนิดพลายงาม : สุนทรภู่) 
          ๕.๓ รสท านอง (ระบบเสียงสูงต่ าซึ่งมีจังหวะสั้นยาว) ในบทร้อยกรองไทยจะประกอบด้วย 
ท านองต่าง ๆ เช่น ท านองโคลง ท านองฉันท์ ท านองกาพย์ ท านองกลอนและท านองร่าย เป็นต้น 
                  สัตว์  พวกหนึง่นี้ชื่อ                  พหุบา  ทาแฮ 
                  มี     อเนกสมญา                     ยอกย้อน 
                  เท้า   เกิดยิ่งจัตวา                    ควรนับ เขานอ 
                  มาก  จวบหมิ่นแสนซ้อน             สุดพ้นประมาณฯ 
                                                            (สัตวาภิธาน : พระยาศรีสนทรโวหาร (น้อย อาจารยากูร) 

 



 
 

          ๕.๔ รสคล้องจอง ในบทร้อยกรองต้องมีค าคล้องจอง ในค าคล้องจองนั้นต้องให้ออกเสียง 
ต่อเนื่องกันโดยเน้นสัมผัสนอกเป็นส าคัญ เช่น 
                     ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง               มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา 
          โอ้บาปกรรมน้ านรกเจียวอกเรา                       ให้มวัเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย 
          ท าบุญบวชกรวดน้ าขอส าเร็จ                          พระสรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย 
          ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย                               ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป 
          ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก                        สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน 
          ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป                            แต่เมาใจนี้ประจ าทุกค่ าคืน 
                                                                      (นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่) 
          ๕.๕ รสภาพ เสียงท าให้เกิดภาพ ในแต่ละค าจะแฝงไปด้วยภาพในการอ่านให้เห็นภาพต้องใช้ 
เสียงสูง-ต่ า ดัง – ค่อย แล้วแต่จะให้เกิดภาพอย่างไร เช่น 
                      “มดเอ๋ยมดแดง                              เล็กเล็กเรี่ยวแรงแข็งขยัน” 
                      “สุพรรณหงส์ทรงพู่ห้อย                    งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์” 
                      “อยุธยายศล่มแล้ว                          ลอยสวรรค์ ลงฤๅ” 
 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมและการน าไปใช้ 

จากการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย                 
“อบรมการอ่านท านองเสนาะ”ท าให้ทราบว่าเรายังมีภาษาของชาติ ยังมีการเรียนการสอนภาษาของชาติ ให้แก่
นักเรียนและคนในชาติ เรายังมีการฟัง พูด เขียน และอ่านภาษาของชาติ เรายังใช้ เรายังเข้าใจ เรายังซาบซึ้ง 
เรายังเห็นคุณค่า เรายังอนุรักษ์ภาษาของชาติ เพ่ือให้ภาษาไทยอยู่คู่กับคนไทยและชาติไทยไปอีกแสนนาน  

จากการเข้ารับการอบรมโครงการฯ ดังกล่าว ท าให้ตระหนักถึงเรื่องราวและให้ความส าคัญเกี่ยวกับ

การอ่านท านองเสนาะของไทย ดังต่อไปนี้ 

๑. ท าให้ทราบวิธีการสื่อสารความงดงามของภาษาไทยที่แสดงออกมาด้วยการอ่าน เรื่อง การอ่าน              
ออกเสียงบทร้อยกรอง หรือ “บทกวี” หรือ “ค าประพันธ์” หรืออ่ืน ๆ เพื่อช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยและเผยแพร่
ภาษาไทยอันงดงามให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป  

๒. ได้น ามาใช้ในการพัฒนาตนเองในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย และ
น าไปใช้พัฒนาตัวผู้เรียนในด้านการอ่านท านองเสนาะให้อ่านท านองเสนาะได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป   

๓. ท าให้ได้รับความรู้พ้ืนฐานการอ่านท านองเสนาะ 
๔. ได้ฝึกทักษะการอ่านค าประพันธ์ในรูปแบบการอ่านท านองเสนาะ 
๕. ช่วยให้เข้าถึงรสและเห็นความงามของบทร้อยกรองที่อ่านมากขึ้นจากเดิม 
๖. ท าให้ทราบขั้นตอนการอ่านท านองเสนาะในค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ โคลง ฉันท์ กาพย์ 

กลอน ร่าย 
        ๗. ไดร้ับความไพเราะและเกิดความซาบซึ้งในบทร้อยกรองต่าง ๆ  
          ๘. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 



 
 

              ๙. ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยนและเยือกเย็น 
              ๑๐. ช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมในการอ่านท านองเสนาะไว้เป็นมรดกของไทยต่อไป 

    ๑๑. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านท านองเสนาะร่วมกัน 
    ๑๒. ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการอ่านท านองเสนาะที่ถูกต้องกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตลอด 
          การอบรม 
    ๑๓. ได้พัฒนาตนเองและได้รับความรู้จากหน่วยงานภายนอก เพ่ือน ามาประกอบการจัด 
         กระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนต่อไป 

                                                                                                                            
 ๕. การน าผลที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

จากการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 
“อบรมการอ่านท านองเสนาะ”สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ชัดเจน และน าไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย เพ่ือ
ฝึกฝนและพัฒนานักเรียนในด้านการอ่านออกเสียงท านองเสนาะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพนักเรียน ครูผู้สอน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยในระดับโรงเรียนให้สูงขึ้น
และบรรลุวัตถุประสงค์ในรายวิชาภาษาไทยตามที่ได้ตั้งไว้ สามารถคัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถด้าน                
การอ่านท านองเสนาะเข้าแข่งขันในระดับเวทีต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก และอ่ืน ๆ ต่อไป  

 
 
 
 
    

ลงชื่อ ………………………………………………….. 
                     (นางสาวอันธิกา   บญุเลิศ) 
                          ต าแหน่ง   คร ู

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ภาพถ่าย / วุฒิบัตร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ก าหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 

“อบรมการอ่านท านองเสนาะ” วันพุธ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

*********************** 
วันพุธ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ระยะเวลา ประเภท รายละเอียด วิทยากร 
๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน  
๐๘.๕๐ น.  พิธีเปิด ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ-ธนบุร ี

๒. ผศ.ดร.ยวุลักษณ์  เวทวิทยาขลัง 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม อภิปราย สาธิตและฝึกปฏิ บั ติ               

ก า ร อ่ านท านอง เ สนาะก าพย์                           
กลอน โคลง 

๑. อาจารย์ ดร.พิมลศักดิ์  อุ่นวรรณธรรม 
๒. อาจารย์ ดร.เทวี  บุญจับ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรม อภิปราย สาธิตและฝึกปฏิบัติ              

การอ่านท านองเสนาะฉันท์ ร่าย 
๑. อาจารย์ ดร.พิมลศักดิ์  อุ่นวรรณธรรม 
๒. อาจารย์ ดร.เทวี  บุญจับ 

๑๖.๑๕ น.  พิธีปิดการอบรม  
 

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับเกียรติบัตร ในวันประกวดการอ่านท านองเสนาะ  
              วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
เสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย “การอ่านท านองเสนาะ” 

 

   

 

วิทยากรผู้บรรยายและและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการอ่านท านองเสนาะ 
๑. อาจารย์ ดร.พิมลศักดิ์   อุ่นวรรณธรรม (ขวามือ) 
๒. อาจารย์ ดร.เทวี    บุญจับ  (ซ้ายมือ) 

 

 

 

 

การสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย 

 



 

 

 

 

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 
“การอ่านท านองเสนาะ” 

 
 

 
 

 

 



 

 
นักเรียนผู้เข้ารับการอบรม “การอ่านท านองเสนาะ” 

๑. เด็กหญิงอัญชนา   วัฒนพงษ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔  (ขวามือ) 
๒. เด็กหญิงนาราพร   กลับชัยนาท   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๐  (ซ้ายมือ) 
๓. เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุ้งทอง    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖  (ตรงกลาง) 

 

  
 
 
 
 
 

บรรยากาศการอบรมของนักเรียน 

และครูผู้ควบคุม ดูแล 



 

 

คณะครูเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ และ นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัย 

ครูผู้ควบคุม ดูแล และฝึกซ้อมนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ถ่ายภาพร่วมกัน หลังเสร็จสิ้นการอบรมฯ 


