
ทกัษะการอ่าน

เพ่ือการส่ือสาร


ส าราญ  ผลดี



วตัถุประสงค์

เม่ือศึกษาบทท่ี 4 จบแลว้นกัศึกษาสามารถ

อธิบายความหมายของค าว่า “การอ่าน” ได้

บอกวตัถุประสงค์ ความส าคญั พ้ืนฐานของการอ่าน 

และคุณสมบติัของการเป็นนกัอ่านท่ีดีได้

เลือกส่ือหรือวสัดกุารอ่านไดอ้ย่างถกูตอ้ง

อธิบายลกัษณะของการอ่านหนงัสือและวสัดกุาร

อ่านแต่ละประเภทได้



ความรูเ้บ้ืองตน้เก่ียวกบัการอ่าน

คือ กระบวนการคน้หาความหมายและความเขา้ใจ

จากตวัอกัษรหรือสญัลกัษณอ่ื์นๆ ท่ีใชแ้ทนความรูสึ้กนึก

คิด แลว้น าความคิดนัน้มาวิเคราะห ์ท าความเขา้ใจใน

ความหมาย แลว้น าความเขา้ใจนัน้ไปใชป้ระโยชน์



วตัถุประสงคข์องการอ่าน

นภดล  จนัทรเ์พ็ญ กล่าวว่า

การอ่านเพ่ือศึกษาหาความรู ้

อ่านเพ่ือความเพลิดเพลินบนัเทิงใจ 

อ่านเพ่ือหาค าตอบในส่ิงท่ีตอ้งการ 

อ่านเพ่ือฝึกทกัษะในการอ่านออกเสียง 



ลกัษณสุภา  บวับางพลูกล่าวว่า

เพ่ือแสวงหาความรู ้

เพ่ือสนองความอยากรูอ้ยากเห็น 

เพ่ือหาความแปลกใหม่ 

เพ่ือความกา้วหนา้ในอาชีพ 

เพ่ือความบนัเทิง 



สรุป

การอ่านเพ่ือเสาะหาความรู ้

การอ่านเพ่ือใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค์

การอ่านเพ่ือความบนัเทิง



ความส าคญัของการอ่าน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช ทรง

มีพระบรมราโชวาทไวด้งัน้ี

“หนงัสือเป็นเสมือนเคร่ืองรวบรวมความรู ้

ความคิด วิทยาการทุกดา้นทุกอย่าง ซ่ึงมนุษยไ์ดเ้รียนรู ้

ไดคิ้ดอ่าน และพากเพียรพยายามบนัทึกรกัษาไวด้ว้ยลาย

ลกัษณอ์กัษร หนงัสือแพร่ไปท่ีใด ความรูค้วามคิดก็แพร่

ไปถึงท่ีนัน่”



ความส าคญัของการอ่าน

• เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการแสวงหาความรู ้

• ช่วยเพ่ิมพนูประสบการณใ์หก้บัชีวิต

• ช่วยใหเ้ราเป็นคนท่ีทนัสมยั

• ท าใหเ้กิดความเพลิดเพลิน

• สงัคมใดเป็นสงัคมแห่งการอ่าน สงัคมนัน้เป็น

สงัคมท่ีมีคณุภาพ 



พ้ืนฐานของการอ่านท่ีดี

สิทธา  พินิจภูวดล 

ภูมิหลงั 

ประสบการณ ์

ความรูเ้ชิงภาษา 



ปัญหาของการอ่าน

ไม่อ่าน 

อ่านไม่ออก 

ไม่มีหนงัสืออ่าน

ไม่มีเวลาอ่าน 

ไม่มีท่ีอ่าน

อ่านหนงัสือชา้ 

อ่านไม่เขา้ใจ

อ่านแลว้ไม่เกิดประโยชน์



คุณสมบติัของการเป็นนกัอ่านท่ีดี

• อ่านหนงัสือไดเ้ร็วและเขา้ใจความหมายไดดี้

• มีหนงัสือดีๆ อ่านอย่างสม า่เสมอ 

• มีประสบการณใ์นเร่ืองท่ีอ่าน

• มีสมาธิแน่วแน่ จิตใจจดจ่อ ไม่วอกแวก

• ท่ีมีอารมณส์ุนทรียไ์ดง่้าย 

• เขา้ใจศิลปะการแต่งหนงัสือ 



ประเภทของการอ่าน

• การอ่านออกเสียง

• การอ่านในใจ



1.การอ่านออกเสียง

การอ่านออกเสียงท่ีดีควรมีลกัษณะ

ความชดัเจน 

ความถกูตอ้ง 

ความคล่องแคล่ว 

การใชน้ ้าเสียงตามเน้ือเร่ือง 

การเวน้จงัหวะวรรคตอน 



การอ่านออกเสียงค าแต่ละค า

ปัญหาเร่ืองค าท่ีมีตวั ร  ล  และเสียงควบกล ้า

ดงัคมมีด / กีดแด / เป็นแผลึก จนลูสึ้ก / ปวดแปบ / แสนแสบเสียว

สมัพนัธก่์อ / กบักาย / มาคายเกียว หมดท่ีเหน่ียว / น าพา / เหลืออาลยั

ดงัคมมีด / กรีดแด / เป็นแผลลึก จนรูสึ้ก / ปวดแปลบ / แสนแสบเสียว

สมัพนัธก่์อ / กลบักลาย / มาคลายเกลียว หมดท่ีเหน่ียว / น าพา / เหลืออาลยั



ปัญหาการออกเสียงค าบางค า 

เช่น ค าว่า อาสาฬหบูชา บางคนอ่านออกเสียงว่า 

อาน – สาน – หะ – บู - ชา  บางคนก็อ่านว่า  อา – สาน 

– ละ – หะ – บ-ูชา ซ่ึงสามารถอ่านไดท้ัง้ 2 อย่าง



การอ่านขอ้ความ

การอ่านรอ้ยแกว้ 

 ตอ้งเขา้ใจความหมายโดยรวบยอด 

 ตอ้งรบัรูอ้ารมณห์รือความรูสึ้กใหไ้ด้

 ตอ้งท าใหผู้ฟั้งซ่ึงก าลงัฟังอยู่รบัรูน้ยัส าคญั

 ตอ้งซกัซอ้มการอ่านใหค้ล่อง 



การอ่านรอ้ยกรอง 

 ถกูตอ้งตามประเภทของค าประพนัธ ์

 ค านึงถึงค าท่ีรบัสมัผสักนั ตอ้งเนน้สมัผสั 

ทอดจงัหวะเล็กนอ้ย

 ตอ้งใหเ้ป็นไปตามเน้ือเร่ือง 

 อ่านใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 



2.การอ่านในใจ

การแปลความหมายของตวัอกัษรออกมาเป็น

ความคิด ความเขา้ใจ และน าความคิด ความเขา้ใจ

ท่ีได้ร ับนั้นไปใช้ประโยชน์ และหากผู ้อ่านน าไป

ถ่ายทอดสู่ผูอ่ื้น ก็จะเกิดประโยชน์เพ่ิมข้ึนอีกสถาน

หน่ึงดว้ย



การอ่านตามวตัถปุระสงค์



การอ่านจบัใจความรวม

คือ การสังเกตส่วนประกอบของหนังสือ พลิกดู

หนังสือ กวาดสายตาผ่านหวัขอ้ต่างๆ ทัง้หวัขอ้ใหญ่และ

หวัขอ้ย่อยอย่างรวดเร็ว บนัทึกเน้ือหาของหวัข้อนั้นๆ 

เรียงในสมอง เพ่ือใหป้รากฏเป็นภาพร่างคร่าวๆ

การอ่านจบัใจความรวมใชใ้นโอกาสเลือกหนังสือ

ในหอ้งสมุด การอ่านหนังสือเพ่ือเตรียมสอบวิชาท่ีตอ้ง

อาศยัความจ า



การอ่านเพ่ือจบัใจความส าคญั

ตอ้งอ่านใหล้ะเอียดทุกตวัอกัษร แลว้สรุป

ใจความส าคญัของหนงัสือนัน้ โดยบนัทึกไวใ้นสมอง

หรือท าเป็นบนัทึกย่อไวใ้นสมุดอีกเล่มหน่ึงต่างหาก



ใจความส าคญัมีลกัษณะท่ีสงัเกตไดด้งัน้ี

ส่วนท่ีย ้าความส าคญัของเร่ืองมากท่ีสุด 

ส่วนท่ีเป็นค าถาม ค าตอบ เหตุ หรือผล 

ส่วนท่ีเป็นค านิยาม หรือค าจ ากดัความ หรือ

ค าแปลของค าท่ีส าคญั 

จะมีส่วนขยายตามมาเพ่ืออธิบายหรือ

สนบัสนุน 



การอ่านเพ่ือเอารส

“รสท่ีไดจ้ากการอ่าน หมายถึง ผลของการ

อ่านท่ีมีอารมณแ์ละความคิดของผูอ่้าน” ซ่ึงรสท่ี

ไดจ้ากการอ่านน้ีจ าแนกใหล้ะเอียดได้เป็น 4 

ประเภท 



1. รสความ หรือ รสท่ีไดจ้ากความหมาย 

หมายถึง ความหมายท่ีซ่อนอยู่ในเน้ือความ

นั้นๆ เช่น ใหแ้ง่คิดหรือทัศนะอันเป็นประโยชน ์

คุณค่าในทางความหมายอาจเป็นไปไดท้ัง้ในดา้น

ความแปลกใหม่ มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิต คุณค่า

ต่อสติปัญญา หรืออาจใหค้วามรูสึ้กก็ได้



2. รสค า 

เห็นสวาด / ขาดก่ิง / ท้ิงถนดั

เป็นรอยตดั / รานสวาด / ใหข้าดหาย

สวาดพ่ี / น้ีก็ขาด / สวาดวาย

แสนเสียดาย / สายสวาด / ท่ีขาดลอย

เห็นรกัน ้า / พร า่ออก / ทัง้ดอกผล

ไม่มีคน / รกัรกั / มาหกัสอย

เป็นรกัเปล่า / เศรา้หมอง / เหมือนนอ้งนอ้ย

ตอ้งเร่ลอย / คอยรกั / จนหนกัเรือ

(ท่ีมา : นิราศเจา้ฟ้าฯ)



3. รสภาพ 

หมายถึง อกัษรเป็นสญัลกัษณแ์ทนความคิด

ของมนุษย ์ท่ีผูร้บัสารควรจะสามารถรบัความหมาย

ตลอดจนความคิดไดต้รงตามท่ีผูส่ื้อตอ้งการและ

เขา้ใจภาพนัน้ไดอ้ย่างถกูตอ้งตรงกนั



“เธอเป็นผูห้ญิงท่ีสวยและสง่ามาก ผิวของเธอ

ขาวนวลราวกบักลีบของดอกบวัท่ีแรกแยม้ แกม้ของ

หล่อนอมชมพูใส ริมฝีปากบอบบางแดงระเร่ือน่า

ทะนุถนอม ผมของเธอด าขลบัเป็นมนัวาว ยามเม่ือ

เธอส่งสายตาใหน้ั้น แววตาใสซ่ือบริสุทธ์ิของเธอ

สะกดจิตใจของชายหนุ่มทัง้หลายไวใ้นความงาม

ของเธอ” 



4. รสทางอารมณ ์

หมายถึง การปรุงแต่งของจิตใจ ซ่ึงรสทาง

อารมณจ์ะเกิดข้ึนไดใ้นการอ่านหนงัสือประเภท

บนัเทิงคดี เช่น วรรคดี เร่ืองสัน้ กวีนิพนธ ์นวนิยาย 

เป็นตน้ จุดส าคญัของงานเขียนประเภทน้ี ตอ้งการ

ดึงอารมณข์องผูอ่้านใหค้ลอ้ยอารมณไ์ปกบังาน

เขียนนัน้



ครานัน้ / พระองค ์/ ผูท้รงภพ

ฟังจบ / แคน้ดัง่ / ดงัเพลิงไหม้

เหมือนดินประสิว / ปลิวติด / กบัเปลวไฟ

ดูด๋/ู เป็นได ้/ อีวนัทอง

จะว่ารกั / ขา้งไหน / ไม่ว่าได้

น ้าใจ / จะประดงั / เขา้ทัง้สอง

ออกนัน่ / เขา้น่ี / มีส ารอง

ย่ิงกว่าทอ้ง / ทะเล / อนัล ้าลึก

(ท่ีมา : เสภาเร่ืองขุนชา้งขุนแผน)



การอ่านตีความ

การอ่านตีความ คือ การอ่านเพ่ือท่ีจะคิด

พิจารณาความหมายท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียนไวไ้ดอ้ย่าง

ถกูตอ้งตรงตามเจตนาและจุดประสงคข์องผูเ้ขียน



“ลดแหลก...แจกระเบิด”

ขอ้ความดงักล่าวมีค าอยู่สองค าท่ีจะตอ้งตีความหมายให้

ถูกตอ้ง คือ “แหลก” และค าว่า  “ระเบิด” ซ่ึงค าว่าแหลกน้ีคง

ไม่ไดแ้ปลความตามตวัอกัษรว่าละเอียดแต่ว่าเป็นค าท่ีตดัมา

จากค าแสลงท่ีว่า “สะบัน้หัน่แหลก” ซ่ึงหมายถึงการตดัหัน่อย่าง

มากมาย  ส่วนค าว่า ระเบิด นั้นเป็นการส่ือความหมายของ

ความย่ิงใหญ่มโหฬาร ดงักึกกอ้งเหมือนการระเบิด เป็นตน้



การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณนัน้ถือว่าเป็น 

“ยอด” ของการอ่านทัง้ปวง ค าว่า “วิจารณญาณ” น้ี

หมายถึง ปัญญาท่ีสามารถรูห้รือใหเ้หตุผลท่ีถกูตอ้ง

ได ้



หลกัการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สรุปไดด้งัน้ี

 พินิจดคูวามถกูตอ้งของภาษาท่ีอ่าน 

 พินิจดคูวามต่อเน่ืองของประโยค 

 พินิจดคูวามต่อเน่ืองของความหมาย 

 แยกขอ้เท็จจริงออกจากความคิดเห็นและ

ความรูสึ้กใหถ้กูตอ้ง 

 ดคูวามสมัพนัธข์องหลกัการและตวัอย่าง 

 ประเมินขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น และความรูสึ้ก 



การแบ่งประเภทของหนงัสือและวสัดกุารอ่าน

ประเภทของหนงัสือมีวิธีการแบ่งอยู่หลายวิธี เช่น 

• การแบ่งตามลกัษณะของค าประพนัธ ์

• การแบ่งตามเน้ือหา การแบ่งตามรปูแบบ 

• การแบ่งตามรปูเล่มและระยะเวลาท่ีออก 

• การแบ่งตามอายุของขอ้มูล และวสัดุการอ่านประเภท

ส่ือ 



1.การแบ่งลกัษณะค าประพนัธ ์

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ

รอ้ยแกว้ 

รอ้ยกรอง 



2.แบ่งตามเน้ือหา 

อ่านแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทกวา้งๆ ไดแ้ก่ 

เร่ืองจริง 

เร่ืองสมมติ 



3. แบ่งตามรปูแบบการเขียน 

การแบ่งลกัษณะน้ีจะยึดรปูแบบของงานเขียน

เป็นหลกั รปูแบบท่ีรูจ้กักนัแพร่หลาย เช่น กวีนิพนธ ์

บทละคร บนัเทิงคดี สารคดี ต ารา บทเพลง 

จดหมาย บนัทึก รายงาน ปกิณกะ เป็นตน้



4.แบ่งตามลกัษณะรปูเล่มและ

ก าหนดเวลาท่ีออก 

ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทดงัน้ี

หนงัสือพิมพร์ายวนั 

หนงัสือรายคาบ 

หนงัสือเล่ม 

จุลสารหรืออนุสาร 



5. การแบ่งตามอายุของขอ้มูล 

แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทกวา้งๆ คือ

วสัดกุารอ่านท่ีมีขอ้มลูยาวนาน 

วสัดกุารอ่านท่ีมีอายุของขอ้มลูท่ีทนัสมยั 



6.วสัดกุารอ่านประเภทส่ือ

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ส่ือตวัอกัษร 

ส่ือภาพ 

ส่ือผสม



การอ่านส่ือ

หรือวสัดุการอ่าน



การอ่านหนงัสือพิมพ์

หนงัสือพิมพ ์คือ ส่ิงพิมพท่ี์ออกตามระยะเวลาท่ี

ก าหนดโดยสม า่เสมอ และติดต่อกนัไปตามล าดบั เช่น 

หนงัสือพิมพร์ายวนั ไทยรฐั  เดลินิวส ์สยามรฐั ไทยโพสต์

มติชน เป็นตน้  หนงัสือพิมพบ์างฉบบัอาจจะออกตาม

ก าหนดระยะเวลา เช่น สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1 

ครัง้ก็ได ้แต่โดยทัว่ไปแลว้จะเขา้ใจกนัว่า หนงัสือพิมพคื์อ

หนงัสือเล่มใหญ่ท่ีออกเป็นประจ าทุกวนั



การแบ่งประเภทของหนงัสือพิมพ์

สามารถแบ่งตามไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ

หนงัสือพิมพป์ระเภทคุณภาพ 

หนงัสือพิมพป์ระเภทปริมาณ 



องคป์ระกอบของหนงัสือพิมพ์

หวัข่าวหรือพาดหวัข่าว 

เน้ือหาของข่าว 

ภาพประกอบข่าว 

คอลมันป์ระจ า 



หลกัการอ่านหนงัสือพิมพ์

 ตอ้งรูจ้กัองคป์ระกอบ ประเภท และรปูแบบของ

หนงัสือพิมพน์ัน้ๆ 

 ตอ้งอ่านอย่างพินิจพิเคราะห ์

 เม่ืออ่านข่าวต่างๆ แลว้ควรมีการน าเน้ือหาท่ี

ปรากฏในข่าวนัน้มาถกเถียงแลกเปล่ียน

ระหว่างกนั 



ประโยชนข์องหนงัสือพิมพ์

 ใหข่้าวสารและเร่ืองราวท่ีเป็นปัจจุบนัทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 ท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางหรือส่ือกลางแห่งความ

เขา้ใจอนัดีระหว่างกลุ่มทุกชนชัน้ 

 เป็นประโยชนท์างการศึกษา 

 เป็นส่วนหน่ึงของการพกัผ่อนหย่อนใจ 



การอ่านสารคดี

สารคดี หมายถึง งานเขียนรอ้ยแกว้ท่ีใหค้วามรู ้

ขอ้เท็จจริง ประสบการณท่ี์เก่ียวกบับุคคลหรือเหตุการณท่ี์

เป็นจริง

สารคดี ตรงกนัขา้มกบับนัเทิงคดี เพราะสารคดีนัน้

เป็นเร่ืองจริง ท่ีแสดงความถกูตอ้ง และมุ่งใหค้วามรูแ้ก่

ผูอ่้านเป็นส าคญั ส่วนบนัเทิงคดีอาจเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนก็

ได้



สารคดีมีหลายประเภท ท่ีส าคญัไดแ้ก่

สารคดีชีวประวติัและอตัชีวประวติั 

สารคดีท่องเท่ียว 

สารคดีวิชาการ 

สารคดีเบ้ืองหลงัข่าว 

จดหมายเหตุ 



หลกัการอ่านหนงัสือสารคดี

รปูแบบของสารคดี เป็นสารคดีประเภทใด 

เน้ือหาสาระ กล่าวถึงส่ิงใด 

กลวิธีการน าเสนอเร่ือง เสนออย่างไร มีการล าดบัเน้ือ

เร่ืองอย่างไร 

การใชภ้าษาถกูตอ้งหรือไม่ 

สารคดีเร่ืองนัน้ใหค้วามรูม้ากนอ้ยเพียงใด 



การอ่านนวนิยาย

ค าว่า “นวนิยาย” เป็นค าท่ีประกอบดว้ย 2 ค า

รวมกนั คือค าว่า “นว (อ่านว่า นะ-วะ)” ท่ีมี

ความหมายว่า “ใหม่” และค าว่า นิยาย ท่ีแปลว่า

เร่ืองเล่า ดงันัน้ นวนิยายจึงหมายถึง “นิยายแนว

ใหม่” หรือ “การเล่าเร่ืองแนวใหม่”



องคป์ระกอบของนวนิยาย

โครงเร่ือง 

ตวัละคร

บทสนทนา 

เวลาและสถานท่ี / ฉาก 

ท านองการแต่ง 

ทศันะหรือโลกทศันข์องผูแ้ต่ง 



การอ่านเร่ืองสัน้

หมายถึง วรรณกรรมท่ีเล่าเร่ืองราวนัน้เป็นรอ้ย

แกว้ท่ีมีขนาดไม่ยาวนกั และตวัละครนัน้ตอ้งต่อสู ้

กบัเหตุการณห์รือความยุ่งยากจนบรรลุผลอย่างใด

อย่างหน่ึง



ลกัษณะของเร่ืองสัน้

มีความสมบรูณใ์นตวัเอง 

มีความเป็นเอกภาพ 

ตอ้งมีแนวเร่ืองเพียงแนวเดียว 

จุดเรา้ความสนใจของผูอ่้านตอ้งเป็นจุดเดียว 

ตวัละครมีจ ากดั 



องคป์ระกอบของเร่ืองสัน้

โครงเร่ือง 

ตวัละคร 

บทสนทนา 

ฉาก



หลกัการอ่านและวิจารณเ์ร่ืองสัน้

 พิจารณาช่ือเร่ืองและเน้ือเร่ือง 

 พิจารณารปูแบบการเขียน 

 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบของเร่ืองสัน้ 

 พิจารณาสารตัถะหรือแก่นของเร่ืองว่าเป็น

อย่างไร 

 น ้าเสียงของผูแ้ต่ง 



แบบฝึกหดั

การอ่านภาษาไทย



แบบฝึกหดั ชุดท่ี 1

อ่านออกเสียง “ร”เทียบกบั “ล”

ร้ิน    ล้ิน

รบั  ลบั

เร่ือย  เล่ือย

รด  ลด

รางน ้า  ลางน ้า

ร าวง  ล าวง

รีรอ  ลีลอ

รอยเทา้  ลอยเทา้

รากไม้  ลากไม้



แบบฝึกหดั ชุดท่ี 2

อ่านออกเสียง “ร” เป็นคู่ๆ

รวนเร ร่ืนรมย์ รบัรอง

เรียกรอ้ง รอรบั เรือรบ

รุ่งโรจน์ รอบรัว้ รอ้งเรียน

ร่องรอย ราบเรียบ รบัรู ้

รกุราน โรยรา เรือนร่าง

รา้วราน รวดเร็ว รกัเร่

เร่ืองราว รงุรงั รุ่งร่ิง

รา้งรกั รอนแรม ร่วงโรย



แบบฝึกหดั ชุดท่ี 3

อ่านออกเสียง “ล” เป็นคู่

หลกัแหล่ง หลากหลาย ล่อแหลม

ลาภลอย ล ้าเลิศ ล่อลวง

ลวดลาย ลุล่วง ลิบลบั

ลกัลอบ ลดัเลาะ ลวนลาม

หลงใหล หลุกหลิก หลายเหล่ียม

ลม้ละลาย หลุดลอย แหลกลาญ

หลานหลวง โลเล หลกัแหลม

หลบัใหล ลอ้เล่น ลุกลน



แบบฝึกหดั ชุดท่ี 4

อ่านออกเสียง “ร” กบั “ล” คู่กนั

หลายเร่ือง รมุลอ้ม ลอบรกั

ลมแรง ลอดรัว้ รอ้งล าน า

ล่วงรู ้ เรน้ลบั น ้ารอ้นลวก

ล่องเรือ เลิกรบ ลางรา้ย

เรียนลดั หลากรส ลา้งรปู

ลูกรกั รอ้ยล้ิน รายลอ้ม

โรงเหลา้ ลูกเรือ หลงรกั

โรงเล่ือย ราบลุ่ม รีบลดั

เหล่ารา้ย เล่มแรก รัว่ไหล



แบบฝึกหดั ชุดท่ี 5

อ่านออกเสียงจากบทรอ้ยกรองท่ีใช ้“ร” และ “ล”

ถวิลถึง เรือนไทย ริมไร่กวา้ง

ชดชอ้ยวาง ระหว่างไม้ ใกลเ้ชิงเขา

ร่มมะค่า คู่แผ่ ช่วยแรเงา

ช่อกระเชา้ สีดา ระยา้บาน

ลอดเนินรอบ บริเวณ เป็นทางน ้า

ใสเย็นฉ า่ ช่ืนใจ ร่ีไหลผ่าน

เซาะเชิงกรวด ลอ้มเกาะ เลาะแก่งธาร

แลว้ตกซ่าน กระเซ็นชัน้ เป็นควนัฟอง



เรืองเงาน ้า พร้ิมพราย บนใบแกว้

กระเพ่ือมแพรว ระบ า ร า่ฉลอง

โคง้ตะวนั จะพานรุง้ รุ่งละออง

ผีเส้ือทอง แมลงทบั บินฉบัไว 

ลมประเลง ร้ิวร่าย จากชายป่า

ไกวชิงชา้ เถาวลัย์ กระชัน้ไหว

เพลงไผ่ซอ ออ้ออด พลอดพิไร

ฝนดอกไม้ พรพูร่าง ลงกลางดิน

เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย์



แบบฝึกหดั ชุดท่ี 6

อ่านออกเสียงควบกล ้า

คลุกคลี ขลาดเขลา คลาคล า่

พลาดหวงั ครวญคราง โคลงเคลง

ปลุกปล ้า ขลุกขลิก ตีกรบั

กราบกราน ควนัไฟ ตรากตร า

ควกัไว ้ ปราบปราม กรงุไกร

เช่าแฟลต ชนะฟลุก กวา้งขวาง

ครองแครง ครบครนั ครอบครอง

กลัน่กรอง เกรงกลวั คลาดเคล่ือน

พระเคร่ือง ปลอดโปร่ง บลูยีนส์



แบบฝึกหดั ชุดท่ี 7

อ่านออกเสียงจากบทรอ้ยกรองท่ีใชค้ าควบกล ้า

นกหางปีก / บินกลาง / หว่างม่านฟ้า มนับินปราด / ปาดหนา้ / อีกาหนี

นกกะปดู / ปรดูลา / พนาลี บินพุ่งก่อน / พรุ่งน้ี / ลดัล้ีไกล

นกยางเกาะ / คนันา / อยู่มากครนั เคียงคู่กนั / มนัเคลา้อยู่ / เป็นคู่ใหญ่

นกคาคบ / ครบคู่ / จูจ๋ี๋ไป ภาพตรึงตา / ตรึงใจ / ใหช่ื้นชม

แต่ถึงคราว / พรากกนั / พลนัใจหาย ค่อยเคล่ือนกาย / กรายไป / ใหข่ื้นขม

ตอ้งทนทุกข ์/ ตรากตร า / ช ้าระบม เหมือนตกตม / ตรมอยู่ / ไม่รูว้าย


