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การสอนแจกลูกสะกดคํา 

 
สวัสดีคะ เมือ่สัปดาหที่ผานมาทุกทานคงไดกราบคุณแมและมีความสุขรวมกันกบัครอบครัวอยาง
อบอุนนะคะ เราทุกคนรักแม ก็ควรชวยกันรักษาภาษาแมกันอยางจริงจังนะคะ สําหรับสัปดาหนี้ 
ดิฉันขอนําบทความของ อาจารยนิตยา จรูญผลฐิติ ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ สพท.กทม.๒ ซึง่มา
เปนวทิยากรชวยอบรมครูที ่ สพท.กทม.๑ จดัข้ึน เพื่อแกปญหาการอานไมออกและเขียนไมไดของ
นักเรียน เนื่องในปภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติคะ ขอเชิญอานกนัเลยนะคะ 

 
การสอนแจกลูกสะกดคํา  

มีผูกลาวถึงการสอนแจกลูกสะกดคําในระดับประถมศึกษากันบอยมากวา “ครูไมสอนแจก
ลูกสะกดคํา นักเรียนจึงอานไมได” หากจะมีการเดาอายุของผูกลาวก็คงราวๆ ๕๐ ปข้ึนไป เพราะ
ทานทีก่ลาวเปนผูผานการฝกแจกลูกสะกดคํามาแลวในวัยเด็ก ทําใหมีความแมนยําในดานการ
สะกดคํา และการใชคํา เมื่อพบประโยชนดวยตนเองจึงใหความสําคัญของการแจกลูกสะกดคํา ถา
จะใชการอานไดหรืออานไมไดของนักเรียนเปนเกณฑตัดสินวาครูสอนแจกลูกสะกดคําหรือไม 
คําตอบก็คือครูสอนแจกลูกสะกดคําแนนอน เพราะมนีกัเรียนที่อานไดมากกวาอานไมได แตวิธีการ
ของครูอาจมีหลากหลาย ซึ่งจะสอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนนกัเรียนเปนสําคัญได ใน
กรณีที่ครูคํานงึถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน แลวจัดกจิกรรมใหเหมาะสม เพราะ
นักเรียนบางคนแคเพียงสะกดคําก็อานคํานั้นได แตบางคนตองใชวธิีใหสะกดคํา เทียบคําที่เคย
อานได อานซํ้าๆ จึงอานได และบางคนใชวิธีสอนปกติไมไดเลย ครูจึงตองสอนซอมเสริมดวยวิธทีี่
แตกตางออกไป 

อยางไรก็ตาม การสอนแจกลูกสะกดคําเปนเสมือนใหเคร่ืองมือตกปลาแกนกัเรียน เพื่อให
นักเรียนนาํไปใชหาปลารับประทานเองตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่สนอง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมุงใหนักเรียนลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการตางๆ เพื่อการเรียนรูในทกุโอกาส และ
สามารถจัดการแกไขปญหาเพื่อใหงานลุลวง ที่เปรียบเทยีบเชนนี้เพราะนักเรียนที่แจกลูกสะกดคํา
ได จะสามารถใชการแจกลูกสะกดคําแกไขปญหาการอานคําไมได ใหอานไดดวยตนเอง ครูที่เปน
ทั้งผูกํากับ ผูใหคําปรึกษา แนะนําใหการเรียนรูของนกัเรียนบรรลุจุดประสงค จึงควรให
ความสําคัญในการกําหนดข้ันตอนการฝกแจกลูกสะกดคําเปนพิเศษ เพื่อใหนักเรียนไดเคร่ืองมือไป
จัดการกับปลาที่เขาอยากได(คําที่อานยาก) ซึ่งโดยปกติครูจะจัดกิจกรรมโดยใชวิธีการใหนกัเรียน
สะกดคํา แลวแจกลูกคํานัน้ ดวยการเปล่ียนพยัญชนะบาง สระบาง จากนั้นจึงใหนกัเรียนอานเปน
กลุมหรืออานเปนรายบุคคล ทั้งที่เปนวิธกีารเดียวกันแตผลที่เกิดกับนักเรียนแตกตางกนั ดังนัน้ 
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กิจกรรมและส่ือเพื่อการแจกลูกสะกดคําควรมีหลากหลาย เพื่อเอ้ือประโยชนตอการเรียนรูของ
นักเรียนทีม่ีศักยภาพแตกตางกนั 

การที่ครูจะกําหนดกจิกรรมและส่ือการเรียนการสอนแจกลูกสะกดคําไดนั้น ครูจําเปนตอง
ศึกษารายละเอียดวาการแจกลูกและการสะกดคํา มีสวนเหมือนกันและแตกตางกนัอยางไร เพือ่
วางแผนการสอนใหเหมาะสม เมื่อวิเคราะหการแจกลูกและการสะกดคําจะพบวา การแจกลูกและ
สะกดคํา จะมีสวนเหมือนกันคือ เร่ิมดวยการแยกหรือแจกคํา/พยางค ใหรูวามพียัญชนะ สระ 
วรรณยุกต และตัวสะกดใด สวนที่แตกตางกนัคือ การแจกลูกนัน้เมื่อนักเรียนแยกสวนของคํา/
พยางคไดแลว จะใชวิธีตรึงพยัญชนะ หรือสระ หรือตัวสะกด ใหเปนเสียงยนืเพื่อใหนักเรียนฟงและ
จับเสียงได 

 
ตัวอยางการแจกลกู 
แบบตรึงพยัญชนะ เชน   ก อะ กะ   ก อา กา   ก อิ ก ิ  ก อี ก ี  ก อึ ก ึ  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/พยางคทีจ่ะอาน เพื่อเตือนความจาํจากเสียงที่สะกดแลวอานคํา/พยางคนัน้ นอกจาก
การสะกดคําจะชวยใหอานไดแลว ยงัจะชวยใหเขียนไดถูกตองอีกดวย โดยครูจะตองเนนตําแหนง
ของสระวาแตกตางจากการออกเสียงสะกดในบางคํา/พยางคที่มสีระอยูหนาและมีสระประสม 

 
ตัวอยางการสะกดคํา  

ตา          ตอ – อา – ตา  
งาน        งอ – อา – นอ – งาน  
ไป         ปอ – ไอ – ไป  
เรือ         รอ – เอือ – เรือ  
เรือน       เรือ – นอ – เรือน  
 
เมื่อวิเคราะหสวนที่เหมือนกนัและแตกตางกนัแลว ครูควรเขียนเปนแผนภูมิไว เพื่อใช

ประกอบการวางแผน โดยจัดลําดับความเหมือนไวเปนอันดับแรก เพราะเปนพืน้ฐานทั้งในการแจก
ลูกและการสะกดคํา สวนอันดับสองและสามข้ึนอยูกับความสามารถของนักเรียน วาจะฝกแบบ
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แจกลูกเปนอันดับสองหรือสะกดคําเปนอันดับสอง ที่เหลือก็จะเปนอันดับสาม หรือครูจะจัด
กิจกรรมใหนักเรียนลงมือปฏิบัติควบคูทั้งแจกลูกและสะกดคําก็ยอมทาํได แนวทางในการนาํ
แผนภูมิไปใชในการวางแผน เลือกกิจกรรมเพื่อใหการฝกแตละอันดับบรรลุวัตถุประสงค มีดังนี ้การ
จัดลําดับกิจกรรมและกําหนดกิจกรรมยอย 

๑ กิจกรรม การแยกหรือแจกแจงคํา/พยางค ใหรูวามพียัญชนะ สระ วรรณยุกต หรือ
ตัวสะกดใด 

กิจกรรมยอย  - จับคูพยัญชนะกับภาพ 
- ทายช่ือสระ วรรณยุกต 
- เลือกตัวสะกดออกจากคํา-พยางค 
- ประสมพยัญชนะกับสระ และอานออกเสยีง 
- เติมวรรณยุกตหรือเลือกวรรณยุกตออกจากคํา/พยางค 
ฯลฯ 

๒ กิจกรรม การแจกลูก 
กิจกรรมยอย  - ตรึงพยัญชนะและเปล่ียนสระใหนักเรียนอานออกเสียงคํา/พยางค 

- ตรึงสระเสียงยาวและเปล่ียนพยัญชนะตนใหนักเรียนอาน 
- ตรึงสระเสียงส้ันและเปล่ียนพยัญชนะตนใหนักเรียนอาน 
- ตรึงตัวสะกดและเปล่ียนพยัญชนะตนใหนักเรียนอาน 
- ตรึงตัวสะกดและเปล่ียนพยัญขนะตนและสระใหนกัเรียนฝกอาน 
ฯลฯ 
 

๓ กิจกรรม สะกดคํา 
กิจกรรมยอย  - กําหนดคําทีม่ีพยัญชนะประสมสระใหนักเรียนสะกดและอานคํา 

- กําหนดคําที่มพียัญชนะประสมสระและมีตัวสะกดใหนักเรียนสะกดและ
อานคํา 
- กําหนดคําที่มพียัญชนะประสมสระและมีตัวสะกดและมีวรรณยุกตให
นักเรียนสะกดและอานคํา 

 
การกาํหนดสือ่ ครูควรจัดทําส่ือดวยวัสดุที่หางาย และจัดทําเปนชุดเพื่อสะดวกตอการนาํไปใชใน
การจัดกิจกรรม เชน 

- บัตรภาพ 
- บัตรพยัญชนะ สระ วรรณยุกต คํา 



  หนา 4 

 www.karn.tv รวมความรู แบบฝกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สําหรับอนุบาล - ประถมตน 

- เกม 
- นิทาน 
- เพลง 
- แบบฝกตางๆ 

 
จะเหน็ไดวาการกําหนดกจิกรรมไวคราวๆ ตามลําดับ จะชวยใหครูตรวจสอบและวาง

แผนการสอนไดตามข้ันตอนการแจกลูกสะกดคํา แตจะเกิดผลตอนักเรียนมากนอยเพียงใด ครู
จะตองประเมนิผลนกัเรียนดวยการสังเกต ตรวจสอบความถกูตองและติดตามการใชการแจกลูก
สะกดคํา เพื่อแกไขปญหาการอานดวยตนเองของนกัเรียน หากพบวานักเรียนใชการแจกลูกสะกด
คําไดดี ครูควรเพิ่มกิจกรรมเสริมใหนักเรียนไดใชประโยชนหลากหลาย เชน ใหอานส่ิงที่สนใจ จาก
ส่ือ ส่ิงพิมพ โฆษณา และแหลงขอมูลตางๆ สวนนักเรียนทีย่ังไมสามารถใชการแจกลูกสะกดคํา
เพื่อแกไขปญหาการอานของตนเองได ครูควรสอนซอมเสริมดวยวธิีการงายข้ึนกวาเดิม และควร
เปนวธิีการที่แตกตางจากเดิม ใชส่ือที่แปลกใหมซึง่อาจใชวัสดุทองถิน่ทีน่ักเรียนมสีวนรวมในการ
รวบรวมและจัดทําส่ือ ทั้งนี้เพื่อเราความสนใจใฝรูของนกัเรียนใหเพิม่ข้ึน 

 
จากแนวทางดังกลาวขางตน ผูเขียนคาดวาจะเปนประโยชนตอครูในการใหเคร่ืองมือจับ

ปลาชนิดหนึง่(การแจกลูกสะกดคํา)แกนักเรียน และนักเรียนรูจักนําไปใชเพื่อหาปลา(การอานคํา)
ได หากครูคิดเคร่ืองมือชนิดอ่ืนๆ พรอมวธิกีารใชเคร่ืองมอืไวเพื่อถายทอดใหนักเรียนรับรูดวยความ
เขาใจอยูเสมอ นักเรียนก็จะมีเคร่ืองมือในการเรียนรูที่หลากหลาย ครูเองก็จะไดเปนครูในยุคปฏิรูป
การศึกษาอยางเต็มภาคภูม ิ

 
     เร่ิมดวยชวยแนะช้ี      ใชวิธีทีท่นัสมัย 

ปลุกจิตศิษยเร็วไว           เร่ืองสงสัยใชปญญา 

     แจกลูก สะกดคํา        ฝกอานซํ้า “คําปญหา” 

อานไดไมรอรา               ใหคนควาและจัดการ 

     สอนศิษยคิดใฝรู        ทานคือครูที่กลาวขาน 

ศิษยอานเขียนชํานาญ      นั่นคืองานสานสุขครู 

 



  หนา 5 

 www.karn.tv รวมความรู แบบฝกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สําหรับอนุบาล - ประถมตน 

การสอนแจกลูกสะกดคํา (ตอ) 
 

การอานแจกลูกสะกดคํา ควรสอนในชวงที่นกัเรียนยังอานหนงัสือไมแตกฉาน ประมาณ
ชวงช้ันที ่๑ (ประถมปที ่๑-๓) แตมิไดตายตัววาจะตองสอนถึงชั้นประถมศึกษาปที ่๓ หากนกัเรียน
อานไดแลว การแจกลูกสะกดคําก็ไมจําเปนอีกตอไป ครูจึงควรสังเกตความสามารถในการอานของ
นักเรียนแตละคนเปนสําคัญ วาควรสอนแจกลูกสะกดคํามากนอยเพยีงใด 

 
การแจกลกู                  

การแจกลูก หมายถงึ การเทยีบเสียง เร่ิมตนจากการสอนใหจําและออกเสียงคํา แลวนํารูป
คําซ่ึงเปรียบเสมือนแมมากระจายหรือแจกลูก โดยการเปล่ียนสระ หรือเปล่ียนพยญัชนะตน หรือ
เปล่ียนพยัญชนะทาย(ตัวสะกด)มีวิธีการดังนี ้

 
๑. ยึดพยัญชนะตนเปนหลัก แจกลูกโดยเปล่ียนรูปสระ เชน 

กะ      กา              ก ิ     ก ี                กึ       กื                  กุ      กู 

๒. ยึดสระเปนหลัก แจกลูกโดยเปล่ียนพยัญชนะตน เชน 

กา          ขา          คา          งา          ตา          นา          ทา          วา 

๓. ยึดสระและตัวสะกดเปนหลัก แจกลูกโดยเปล่ียนพยัญชนะตน เชน 

กาง        ขาง        คาง        งาง         ตาง         นาง         ทาง         วาง 

๔. ยึดพยัญชนะตนและสระเปนหลัก แจกลูกโดยเปล่ียนตัวสะกด เชน 

คาง          คาน          คาย          คาว           คาก           คาด           คาบ 

 
การสะกดคํา 

การสะกดคํา หมายถึง การอานโดยนาํพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และตัวสะกดมา
ประสมเปนคําอาน ถือเปนเคร่ืองมือการอานคําใหม ซึ่งตองใหนักเรียนสังเกตรูปคําพรอมกับการ
อานการเขียน เมื่อสะกดคําจนจําคําอานไดแลว ตอไปก็ไมตองใชวิธกีารสะกดคํานัน้ ใหอานเปนคํา
ไดเลย จะทาํใหนกัเรียนอานจับใจความไดและอานไดเร็ว 
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การสะกดคํา มีหลายวธิ ี
 
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. คําที่เปนสระลดรูปหรือสระเปล่ียนรูป 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 สะกดตัวควบพรอมกนั มุงเพื่อออกเสียงคําควบกลํ้าใหชัด เชน 
กลอง    สะกดวา   กลอ – ออ – งอ – กลอง   
พราง     สะกดวา   พรอ – อา – งอ – พราง 
กวาง     สะกดวา   กวอ – อา – งอ – กวาง 
 
๖. คําอักษรนาํ อาจสะกดไดดังนี ้ 
 
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 มุงเพื่อออกเสียงคําใหถกูตอง เชน 
อยาก    สะกดวา   หยอ – อา – กอ – อยาก  
หนา      สะกดวา   หนอ – อา – หนา   
สนาม    สะกดวา   สะหนอ – อา – มอ – สนาม 
 
๗. คําที่ตัวสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด คําที่มีตัวการันต ใหใชหลักสังเกตรูปคํา   รู

ความหมายของคําและจําคําใหไดโดยอานและเขียนอยูเสมอ เชน  เหตุ  จันทร 
 

ขอสังเกต 
๑. การสะกดคํา อาจสอนไดหลายวิธี ครูควรเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เห็นวาเหมาะสม และใช

วิธีเดียวตลอดการสอน เพื่อมิใหนกัเรียนสับสน 
๒. การสอนแจกลูกและสะกดคําแตละคร้ัง ไมควรใชเวลานานเกนิไป นักเรียนจะเหนื่อย

และเบ่ือหนายได ครูควรสอนควบคูกับการสอนอานเปนคํา เปนประโยค เพื่อใหนกัเรียนสนุกข้ึน
เพราะไดเรียนคําที่มีความหมาย 

๓. เมื่อนักเรียนมีพฒันาการดานการอานมากข้ึน ควรลดการอานแบบแจกลูกลง คงไวแต
เพียงการอานสะกดคําเทานัน้ เพื่อมิใหเขียนหนงัสือผิด และควรเลิกอานสะกดคําเมื่อนักเรียนอาน
เปนคําไดเองแลว 
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อนึ่งเกี่ยวกับเร่ืองการแจกลูกสะกดคํานี ้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดมีพระราชดํารัสไวความวา 

 
            “... อีกเร่ืองหนึ่งคือ เร่ืองสอนผสมคําดีไหม คือใหอาน กอ กา กิ กี กุ ก ูอยางแบบเรียนเร็วนี่
ดี หรือวายุคหนึ่งที่เขาคิดวา ใหสอนเปนคําที่มีความหมายไปเลย เชน กนิ นอน ไป กส็อนใหเปน
ความหมายไปเลย เพราะวาเด็กบางคนเขาเบ่ือเหมือนกันที่ตองเรียนอะไรที่ไมมีความหมาย 
หรือไมเขาใจความหมายกนัเปนการเรียนเบื้องตนเกนิไป ในขณะที่เขารูแลว ก็ม ี ๒ วิธี บางทีกน็ัง่
นึกวา ภาษาไทยเปนภาษาที่สะกดไดไมเหมือนภาษาจีน ภาษาจีนตองจําเปนตัวๆ แนแตภาษาไทย
ตองสะกด ผสมอักษรเปนคําได ทําไมไมเอาเร่ืองนี้ใหเปนประโยชน แตพอเอาเขาจริงๆ ก็รูสึกวา
ตองปนๆ กนั วิธีไหนดีกวากพ็ูดไมได แนะนําไมได ถาพดูวาอยางนี้ดีกไ็มใช อยางนัน้ก็ดีเหมือนกนั 
หรือวาตองปนๆ กันหรือตองใชแตละสถานการณ...” 
 
พระราชดํารัสเร่ือง การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
ปาฐกถาใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการประชุมอบรมของสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร 

(จากเอกสาร สรุปผลการประชุมสัมมนาประสานแผนและแลกเปล่ียนองคความรู การ
ดําเนนิงานพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน)    
 


