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การสอนแจกลูกสะกดคํา
สวัสดีคะ เมือ่ สัปดาหที่ผานมาทุกทานคงไดกราบคุณแมและมีความสุขรวมกันกับครอบครัวอยาง
อบอุนนะคะ เราทุกคนรักแม ก็ควรชวยกันรักษาภาษาแมกันอยางจริงจังนะคะ สําหรับสัปดาหนี้
ดิฉันขอนําบทความของ อาจารยนิตยา จรูญผลฐิติ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สพท.กทม.๒ ซึง่ มา
เปนวิทยากรชวยอบรมครูที่ สพท.กทม.๑ จัดขึ้น เพื่อแกปญหาการอานไมออกและเขียนไมไดของ
นักเรียน เนื่องในปภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติคะ ขอเชิญอานกันเลยนะคะ
การสอนแจกลูกสะกดคํา
มีผูกลาวถึงการสอนแจกลูกสะกดคําในระดับประถมศึกษากันบอยมากวา “ครูไมสอนแจก
ลูกสะกดคํา นักเรียนจึงอานไมได” หากจะมีการเดาอายุของผูกลาวก็คงราวๆ ๕๐ ปขึ้นไป เพราะ
ทานทีก่ ลาวเปนผูผานการฝกแจกลูกสะกดคํามาแลวในวัยเด็ก ทําใหมีความแมนยําในดานการ
สะกดคํา และการใชคํา เมื่อพบประโยชนดวยตนเองจึงใหความสําคัญของการแจกลูกสะกดคํา ถา
จะใชการอานไดหรืออานไมไดของนักเรียนเปนเกณฑตัดสินวาครูสอนแจกลูกสะกดคําหรือไม
คําตอบก็คือครูสอนแจกลูกสะกดคําแนนอน เพราะมีนกั เรียนที่อานไดมากกวาอานไมได แตวิธีการ
ของครูอาจมีหลากหลาย ซึ่งจะสอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรูท ี่เนนนักเรียนเปนสําคัญได ใน
กรณีที่ครูคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน แลวจัดกิจกรรมใหเหมาะสม เพราะ
นักเรียนบางคนแคเพียงสะกดคําก็อานคํานั้นได แตบางคนตองใชวธิ ีใหสะกดคํา เทียบคําที่เคย
อานได อานซ้าํ ๆ จึงอานได และบางคนใชวิธีสอนปกติไมไดเลย ครูจึงตองสอนซอมเสริมดวยวิธที ี่
แตกตางออกไป
อยางไรก็ตาม การสอนแจกลูกสะกดคําเปนเสมือนใหเครื่องมือตกปลาแกนกั เรียน เพื่อให
นักเรียนนําไปใชหาปลารับประทานเองตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่สนอง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมุงใหนักเรียนลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการตางๆ เพื่อการเรียนรูในทุกโอกาส และ
สามารถจัดการแกไขปญหาเพื่อใหงานลุลวง ที่เปรียบเทียบเชนนี้เพราะนักเรียนที่แจกลูกสะกดคํา
ได จะสามารถใชการแจกลูกสะกดคําแกไขปญหาการอานคําไมได ใหอานไดดว ยตนเอง ครูที่เปน
ทั้งผูก ํากับ ผูใหคําปรึกษา แนะนําใหการเรียนรูของนักเรียนบรรลุจุดประสงค จึงควรให
ความสําคัญในการกําหนดขั้นตอนการฝกแจกลูกสะกดคําเปนพิเศษ เพื่อใหนักเรียนไดเครื่องมือไป
จัดการกับปลาที่เขาอยากได(คําที่อานยาก) ซึ่งโดยปกติครูจะจัดกิจกรรมโดยใชวิธีการใหนกั เรียน
สะกดคํา แลวแจกลูกคํานัน้ ดวยการเปลีย่ นพยัญชนะบาง สระบาง จากนั้นจึงใหนกั เรียนอานเปน
กลุมหรืออานเปนรายบุคคล ทั้งที่เปนวิธกี ารเดียวกันแตผลที่เกิดกับนักเรียนแตกตางกัน ดังนัน้
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กิจกรรมและสือ่ เพื่อการแจกลูกสะกดคําควรมีหลากหลาย
เพื่อเอื้อประโยชนตอ การเรียนรูของ
นักเรียนทีม่ ีศกั ยภาพแตกตางกัน
การที่ครูจะกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนแจกลูกสะกดคําไดนั้น ครูจําเปนตอง
ศึกษารายละเอียดวาการแจกลูกและการสะกดคํา มีสวนเหมือนกันและแตกตางกันอยางไร เพือ่
วางแผนการสอนใหเหมาะสม เมื่อวิเคราะหการแจกลูกและการสะกดคําจะพบวา การแจกลูกและ
สะกดคํา จะมีสวนเหมือนกันคือ เริ่มดวยการแยกหรือแจกคํา/พยางค ใหรูวา มีพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต และตัวสะกดใด สวนที่แตกตางกันคือ การแจกลูกนัน้ เมื่อนักเรียนแยกสวนของคํา/
พยางคไดแลว จะใชวิธีตรึงพยัญชนะ หรือสระ หรือตัวสะกด ใหเปนเสียงยืนเพื่อใหนักเรียนฟงและ
จับเสียงได
ตัวอยางการแจกลูก
แบบตรึงพยัญชนะ เชน ก อะ กะ ก อา กา ก อิ กิ ก อี กี ก อึ กึ ก อื กือ
แบบตรึงสระ เชน ก อา กา น อา นา ต อา ตา ย อา ยา ช อา ชา
แบบตรึงตัวสะกด เชน บ น บน ป น ปน ช น ชน จ น จน ว น วน
สําหรับการสะกดคํา เมื่อนักเรียนแยกสวนของคํา/พยางคไดแลว จะเนนการออกเสียง
เฉพาะคํา/พยางคทจี่ ะอาน เพื่อเตือนความจําจากเสียงที่สะกดแลวอานคํา/พยางคนนั้ นอกจาก
การสะกดคําจะชวยใหอานไดแลว ยังจะชวยใหเขียนไดถูกตองอีกดวย โดยครูจะตองเนนตําแหนง
ของสระวาแตกตางจากการออกเสียงสะกดในบางคํา/พยางคที่มสี ระอยูหนาและมีสระประสม
ตัวอยางการสะกดคํา
ตา
ตอ – อา – ตา
งาน งอ – อา – นอ – งาน
ไป
ปอ – ไอ – ไป
เรือ
รอ – เอือ – เรือ
เรือน เรือ – นอ – เรือน
เมื่อวิเคราะหสว นที่เหมือนกันและแตกตางกันแลว ครูควรเขียนเปนแผนภูมิไว เพื่อใช
ประกอบการวางแผน โดยจัดลําดับความเหมือนไวเปนอันดับแรก เพราะเปนพืน้ ฐานทั้งในการแจก
ลูกและการสะกดคํา สวนอันดับสองและสามขึ้นอยูก ับความสามารถของนักเรียน วาจะฝกแบบ
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แจกลูกเปนอันดับสองหรือสะกดคําเปนอันดับสอง ที่เหลือก็จะเปนอันดับสาม หรือครูจะจัด
กิจกรรมใหนักเรียนลงมือปฏิบัติควบคูทั้งแจกลูกและสะกดคําก็ยอมทําได
แนวทางในการนํา
แผนภูมิไปใชในการวางแผน เลือกกิจกรรมเพื่อใหการฝกแตละอันดับบรรลุวัตถุประสงค มีดงั นี้ การ
จัดลําดับกิจกรรมและกําหนดกิจกรรมยอย
๑ กิจกรรม การแยกหรือแจกแจงคํา/พยางค ใหรูวา มีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต หรือ
ตัวสะกดใด
กิจกรรมยอย - จับคูพยัญชนะกับภาพ
- ทายชื่อสระ วรรณยุกต
- เลือกตัวสะกดออกจากคํา-พยางค
- ประสมพยัญชนะกับสระ และอานออกเสียง
- เติมวรรณยุกตหรือเลือกวรรณยุกตออกจากคํา/พยางค
ฯลฯ
๒ กิจกรรม การแจกลูก
กิจกรรมยอย - ตรึงพยัญชนะและเปลี่ยนสระใหนักเรียนอานออกเสียงคํา/พยางค
- ตรึงสระเสียงยาวและเปลี่ยนพยัญชนะตนใหนักเรียนอาน
- ตรึงสระเสียงสั้นและเปลี่ยนพยัญชนะตนใหนักเรียนอาน
- ตรึงตัวสะกดและเปลี่ยนพยัญชนะตนใหนักเรียนอาน
- ตรึงตัวสะกดและเปลี่ยนพยัญขนะตนและสระใหนกั เรียนฝกอาน
ฯลฯ
๓ กิจกรรม สะกดคํา
กิจกรรมยอย - กําหนดคําทีม่ ีพยัญชนะประสมสระใหนักเรียนสะกดและอานคํา
- กําหนดคําที่มพี ยัญชนะประสมสระและมีตัวสะกดใหนักเรียนสะกดและ
อานคํา
กําหนดคําที่มพี ยัญชนะประสมสระและมีตัวสะกดและมีวรรณยุกตให
นักเรียนสะกดและอานคํา
การกําหนดสือ่ ครูควรจัดทําสื่อดวยวัสดุที่หางาย และจัดทําเปนชุดเพื่อสะดวกตอการนําไปใชใน
การจัดกิจกรรม เชน
- บัตรภาพ
- บัตรพยัญชนะ สระ วรรณยุกต คํา
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- เกม
- นิทาน
- เพลง
- แบบฝกตางๆ
จะเห็นไดวาการกําหนดกิจกรรมไวคราวๆ ตามลําดับ จะชวยใหครูตรวจสอบและวาง
แผนการสอนไดตามขั้นตอนการแจกลูกสะกดคํา แตจะเกิดผลตอนักเรียนมากนอยเพียงใด ครู
จะตองประเมินผลนักเรียนดวยการสังเกต ตรวจสอบความถูกตองและติดตามการใชการแจกลูก
สะกดคํา เพื่อแกไขปญหาการอานดวยตนเองของนักเรียน หากพบวานักเรียนใชการแจกลูกสะกด
คําไดดี ครูควรเพิ่มกิจกรรมเสริมใหนักเรียนไดใชประโยชนหลากหลาย เชน ใหอานสิ่งที่สนใจ จาก
สื่อ สิ่งพิมพ โฆษณา และแหลงขอมูลตางๆ สวนนักเรียนทีย่ ังไมสามารถใชการแจกลูกสะกดคํา
เพื่อแกไขปญหาการอานของตนเองได ครูควรสอนซอมเสริมดวยวิธีการงายขึ้นกวาเดิม และควร
เปนวิธีการที่แตกตางจากเดิม ใชสื่อที่แปลกใหมซงึ่ อาจใชวัสดุทองถิน่ ทีน่ ักเรียนมีสวนรวมในการ
รวบรวมและจัดทําสื่อ ทั้งนี้เพื่อเราความสนใจใฝรูของนักเรียนใหเพิม่ ขึ้น
จากแนวทางดังกลาวขางตน ผูเขียนคาดวาจะเปนประโยชนตอครูในการใหเครื่องมือจับ
ปลาชนิดหนึง่ (การแจกลูกสะกดคํา)แกนักเรียน และนักเรียนรูจักนําไปใชเพื่อหาปลา(การอานคํา)
ได หากครูคิดเครื่องมือชนิดอื่นๆ พรอมวิธกี ารใชเครื่องมือไวเพื่อถายทอดใหนักเรียนรับรูดวยความ
เขาใจอยูเสมอ นักเรียนก็จะมีเครื่องมือในการเรียนรูท ี่หลากหลาย ครูเองก็จะไดเปนครูในยุคปฏิรูป
การศึกษาอยางเต็มภาคภูมิ
เริ่มดวยชวยแนะชี้
ปลุกจิตศิษยเร็วไว
แจกลูก สะกดคํา
อานไดไมรอรา

ใชวิธีทที่ นั สมัย
เรื่องสงสัยใชปญ
 ญา
ฝกอานซ้ํา “คําปญหา”
ใหคนควาและจัดการ

สอนศิษยคิดใฝรู

ทานคือครูที่กลาวขาน

ศิษยอานเขียนชํานาญ

นั่นคืองานสานสุขครู
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การสอนแจกลูกสะกดคํา (ตอ)
การอานแจกลูกสะกดคํา ควรสอนในชวงที่นกั เรียนยังอานหนังสือไมแตกฉาน ประมาณ
ชวงชัน้ ที่ ๑ (ประถมปที่ ๑-๓) แตมิไดตายตัววาจะตองสอนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หากนักเรียน
อานไดแลว การแจกลูกสะกดคําก็ไมจําเปนอีกตอไป ครูจึงควรสังเกตความสามารถในการอานของ
นักเรียนแตละคนเปนสําคัญ วาควรสอนแจกลูกสะกดคํามากนอยเพียงใด
การแจกลูก
การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มตนจากการสอนใหจําและออกเสียงคํา แลวนํารูป
คําซึ่งเปรียบเสมือนแมมากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะตน หรือ
เปลี่ยนพยัญชนะทาย(ตัวสะกด)มีวิธีการดังนี้
๑. ยึดพยัญชนะตนเปนหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เชน
กะ

กา

กิ

กึ

กี

กื

กุ

กู

๒. ยึดสระเปนหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะตน เชน
กา

ขา

คา

งา

ตา

นา

ทา

วา

๓. ยึดสระและตัวสะกดเปนหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะตน เชน
กาง

ขาง

คาง

งาง

ตาง

นาง

ทาง

วาง

๔. ยึดพยัญชนะตนและสระเปนหลัก แจกลูกโดยเปลีย่ นตัวสะกด เชน
คาง

คาน

คาย

คาว

คาก

คาด

คาบ

การสะกดคํา
การสะกดคํา หมายถึง การอานโดยนําพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และตัวสะกดมา
ประสมเปนคําอาน ถือเปนเครื่องมือการอานคําใหม ซึ่งตองใหนักเรียนสังเกตรูปคําพรอมกับการ
อานการเขียน เมื่อสะกดคําจนจําคําอานไดแลว ตอไปก็ไมตองใชวิธกี ารสะกดคํานัน้ ใหอานเปนคํา
ไดเลย จะทําใหนกั เรียนอานจับใจความไดและอานไดเร็ว
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การสะกดคํา มีหลายวิธี
๑. สะกดตามรูปคํา เชน
กา สะกดวา กอ – อา – กา
คาง สะกดวา คอ – อา – งอ – คาง
คาง สะกดวา คอ – อา – งอ – คาง – ไมโท – คาง
๒. สะกดโดยสะกดแม ก กา กอน แลวจึงสะกดมาตราตัวสะกด เชน
คาง สะกดวา คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง
คาง สะกดวา คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง – คาง – โท – คาง
๓. คําที่มีสระอยูหนาพยัญชนะ ใหสะกดพยัญชนะกอนสระเสมอ เชน
เก
สะกดวา กอ – เอ – เก
ไป
สะกดวา ปอ – ไอ – ไป
๔. คําที่เปนสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูป อาจสะกดไดดังนี้ เชน
กัน
สะกดวา กอ – อะ – นอ – กัน
หรือ
กอ – ไมหันอากาศ – นอ – กัน
คน
สะกดวา คอ – โอะ – นอ – คน
หรือ
คอ – นอ – คน
แข็ง สะกดวา ขอ – แอะ – งอ – แข็ง
หรือ
ขอ – แอะ – ไมไตคู – งอ – แข็ง
เค็ม สะกดวา คอ – เอะ – มอ – เค็ม
หรือ
คอ – เอะ – ไมไตคู – มอ – เค็ม
๕. คําอักษรควบ อาจสะกดไดดังนี้
๕.๑ สะกดเรียงตัวอักษร มุงเพื่อการเขียนใหถูกตอง เชน
กลอง สะกดวา กอ – ลอ – ออ – งอ – กลอง
พราง สะกดวา พอ – รอ – อา – งอ – พราง
กวาง สะกดวา กอ – วอ – อา – งอ – กวาง
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๕.๒ สะกดตัวควบพรอมกัน มุงเพื่อออกเสียงคําควบกล้าํ ใหชัด เชน
กลอง สะกดวา กลอ – ออ – งอ – กลอง
พราง สะกดวา พรอ – อา – งอ – พราง
กวาง สะกดวา กวอ – อา – งอ – กวาง
๖. คําอักษรนํา อาจสะกดไดดังนี้
๖.๑ สะกดเรียงตัวอักษร มุงเพื่อการเขียนใหถูกตอง เชน
อยาก สะกดวา ออ – ยอ – อา – กอ – อยาก
หนา สะกดวา หอ – นอ – อา – หนา
สนาม สะกดวา สอ – นอ – อา – มอ – สนาม
๖.๒ อานอักษรนําแลวจึงสะกด มุงเพื่อออกเสียงคําใหถกู ตอง เชน
อยาก สะกดวา หยอ – อา – กอ – อยาก
หนา สะกดวา หนอ – อา – หนา
สนาม สะกดวา สะหนอ – อา – มอ – สนาม
๗. คําที่ตัวสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด คําที่มีตวั การันต ใหใชหลักสังเกตรูปคํา รู
ความหมายของคําและจําคําใหไดโดยอานและเขียนอยูเ สมอ เชน เหตุ จันทร
ขอสังเกต
๑. การสะกดคํา อาจสอนไดหลายวิธี ครูควรเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เห็นวาเหมาะสม และใช
วิธีเดียวตลอดการสอน เพื่อมิใหนกั เรียนสับสน
๒. การสอนแจกลูกและสะกดคําแตละครั้ง ไมควรใชเวลานานเกินไป นักเรียนจะเหนื่อย
และเบื่อหนายได ครูควรสอนควบคูกับการสอนอานเปนคํา เปนประโยค เพื่อใหนกั เรียนสนุกขึน้
เพราะไดเรียนคําที่มีความหมาย
๓. เมื่อนักเรียนมีพฒ
ั นาการดานการอานมากขึ้น ควรลดการอานแบบแจกลูกลง คงไวแต
เพียงการอานสะกดคําเทานัน้ เพื่อมิใหเขียนหนังสือผิด และควรเลิกอานสะกดคําเมื่อนักเรียนอาน
เปนคําไดเองแลว
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อนึ่งเกี่ยวกับเรือ่ งการแจกลูกสะกดคํานี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดมีพระราชดํารัสไวความวา
“... อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องสอนผสมคําดีไหม คือใหอาน กอ กา กิ กี กุ กู อยางแบบเรียนเร็วนี่
ดี หรือวายุคหนึ่งที่เขาคิดวา ใหสอนเปนคําที่มีความหมายไปเลย เชน กิน นอน ไป ก็สอนใหเปน
ความหมายไปเลย
เพราะวาเด็กบางคนเขาเบื่อเหมือนกันที่ตองเรียนอะไรที่ไมมีความหมาย
หรือไมเขาใจความหมายกันเปนการเรียนเบื้องตนเกินไป ในขณะที่เขารูแลว ก็มี ๒ วิธี บางทีกน็ งั่
นึกวา ภาษาไทยเปนภาษาที่สะกดไดไมเหมือนภาษาจีน ภาษาจีนตองจําเปนตัวๆ แนแตภาษาไทย
ตองสะกด ผสมอักษรเปนคําได ทําไมไมเอาเรื่องนี้ใหเปนประโยชน แตพอเอาเขาจริงๆ ก็รูสึกวา
ตองปนๆ กัน วิธีไหนดีกวาก็พูดไมได แนะนําไมได ถาพูดวาอยางนี้ดีกไ็ มใช อยางนัน้ ก็ดีเหมือนกัน
หรือวาตองปนๆ กันหรือตองใชแตละสถานการณ...”
พระราชดํารัสเรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ปาฐกถาใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการประชุมอบรมของสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
(จากเอกสาร สรุปผลการประชุมสัมมนาประสานแผนและแลกเปลีย่ นองคความรู การ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

www.karn.tv รวมความรู แบบฝกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สําหรับอนุบาล - ประถมตน

