การอ า นแจกลู ก และสะกดคํ า เป น กระบวนการขั้ น พื้ น ฐานของการนํ า เสี ย งพยั ญ ชนะต น
สระ วรรณยุ ก ต และเสี ย งตั ว สะกดมาประสมเสี ย งกั น ทํ า ให อ อกเสี ย งคํ า ต า งๆ ที่ มี ค วามหมาย
ในภาษาไทย การแจกลูกและการสะกดคําบางครั้งเรียกรวมกันวา “การแจกลูกสะกดคํา” เพราะในการสอน
แจกลูกสะกดคําจะดําเนินไปดวยกันอยางกลมกลืน เพื่อใหนักเรียนไดหลักเกณฑทางภาษาทั้งการอาน
และการเขียนไปพรอมกัน
การแจกลูก
การแจกลูกมีความหมายมี ๒ นัย ดังนี้
นัยแรก หมายถึง การแจกลูกในมาตราตัวสะกดแม ก กา กง กน กม เกย เกอว กก กด และกบ
การแจกลูกจะเริ่มจากการจําและออกเสียงพยัญชนะและสระใหไดกอน จากนั้นจะเริ่มแจกลูกในมาตราแม ก กา
(ไมมีเสียงสะกด) จะใชการสะกดคําไปทีละคําไลไปตามลําดับของสระ แลวจึงอานโดยไมสะกดคํา เรียกวา
แจกลูกสะกดคํา
นัยที่สอง หมายถึง การเทียบเสียง เปนการแจกลูกวิธีหนึ่ง เมื่ออานคําไดแลวใหนํารูปคํามาแจกลูก
โดยการเปลี่ยนพยัญชนะตนหรือพยัญชนะทาย เชน
บาน สูตรของคําคือ -าน เมื่อเปลี่ยนพยัญชนะตน จะไดคําวา กาน ปาน ราน เปนตน
วิธีการเทียบเสียง วิธีนี้มีหลักการ คือ
๑. อานสระเสียงยาวกอนสระเสียงสั้น
๒. เปลี่ยนพยัญชนะตนและพยัญชนะทาย
๓. นําคําที่อานมาจัดทําแผนภูมิการอาน เชน
เปลี่ยนพยัญชนะตน เชน
กา
ตา
ดู
ปู
เปลี่ยนพยัญชนะทาย เชน
คาง
คาน
วาง
วาน

นา
ถู

มา
หู

คาย
วาย

คาว
วาว

วิธีการอ านจะไม สะกดคํ าแตใหอานเปนคําตามสู ตรของคํา เชน อาน กา สู ตรของคํ า คือ -า
นําพยัญชนะมาเติมและอานเปนคํา
การสะกดคํา

การสะกดคํา หมายถึง การอานโดยนําเสียงพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และตัวสะกดมาประสม
เปนคําอาน
การสะกดคํ า มี วิ ธี การสะกดคําหลายวิธี ถ าสะกดคํ าเพื่ ออ านจะสะกดคําตามเสี ยง ถ าสะกดคํ า
เพื่อเขียนจะสะกดคําตามรูป และการสะกดคําจะสะกดเฉพาะคําที่เปนคําไทยและตัวสะกดตรงตามรูป
๑. วิธีการสะกดคําตามรูปคํา
กา
สะกดวา
กอ-อา-กา
คาง สะกดวา
คอ-อา-งอ-คาง
ราน สะกดวา
รอ-อา-นอ-ราน-ไมโท-ราน
๒. วิธีการสะกดคําโดยสะกดแม ก กา กอน แลวจึงสะกดมาตราตัวสะกด
ทาง สะกดวา
ทอ-อา-ทา-ทา-งอ-ทาง
บาน อานวา
บอ-อา-บา-บา-นอ-บาน-บาน-โท-บาน
๓. วิธีสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด คําที่สะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกดจะเปน
คําที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน คําที่มาจากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ เปนตน
วิธีการสอนอานและเขียนมีวิธีการ ดังนี้
๓.๑ ดูรูปคําและอานออกเสียงใหถูกตอง
๓.๒ จํารูปคําและรูความหมายของคํา
๓.๓ รูหลักการสะกดคํา เชน
แม กง
ใช ง สะกด
แม กน
ใช น ร ล ฬ ญ ณ
แม กบ
ใช บ ภ พ ป ฟ
คําที่สะกดไมตรงไมตรงตามมาตราจะไมสะกดคํา แตใชหลักการสังเกตรูปคําและรูหลักการ
สะกดคํา เชน คําวา เหตุ ออกเสียงสะกดในแม กด
๔. วิธีการสะกดคําอักษรควบ มีวิธีการสะกดคํา ๒ วิธี คือ
๔.๑ การสะกดคําเพื่ออาน จะมุงที่เสียงของคําดวยการอานอักษรควบกอนแลวจึงสะกดคํา เชน
กราบ ออกเสียง
กรอ-อา-บอ-กราบ
ครอง ออกเสียง
ครอ-ออ-งอ-ครอง
๔.๒ การสะกดคําแบบเรียงพยัญชนะตน วิธีนี้ใชในการสะกดคําเพื่อเขียน เชน
กรอง ออกเสียง
กอ-รอ-ออ-งอ-กรอง
ปลาย ออกเสียง
ปอ-ลอ-อา-ยอ-ปลาย
๕. วิธีการสะกดคําอักษรนํา มีวิธีการสะกดคําดังนี้

๕.๑ ห นํา ย ร ล ว ใหออกเสียงพยัญชนะนํากอน เชน หน ออกเสียง หนอ หย ออกเสียง
หยอ เปนตน แลวจึงสะกดคํา เชน หยา สะกดวา หยอ-อา-หยา หนู สะกดวา หนอ-อู-หนู ใหเห็นวาอักษรตัวแรก
มีอิทธิพลตออักษรตัวที่สอง สวนการสะกดคําเพื่อมุงเขียนสะกดคําใหถูกตองอาจสะกดแบบเรียงพยัญชนะ
เชน หนู สะกดวา หอ-นอ-อู-หนู
๕.๒ อ นํา ย ใหออกเสียง อย เปนเสียง ย แลวสะกดคํา เชน อยา สะกดวา ยอ-อา-ยายา-เอก-อยา (ออกเสียง อยา เพราะอิทธิพลของเสียง อ ที่เปนอักษรนํา) หรือ ออ-ยอ-อา-ยา-ไมเอก-อยา
หรือจํารูปคําทั้ง ๔ คํา ไดแก อยา อยู อยาง อยาก
๕.๓ การสะกดคําที่อักษรสูงนําอักษรตอเดี่ยว หรืออักษรกลางนําอักษรต่ําเดี่ยว เชน สง_
สน_ สม_ ผล_ กล_ ถง_ ตล_ เปนตน ใหออกเสียงนํากอน เชน สน ออกเสียง สะหนอ สม ออกเสียง สะหมอ
แลวจึงสะกดคําเพื่อออกเสียงใหถูกตอง เชน เสมอ สะกดวา สะหมอ-เออ-สะ-เหมอ สนอง สะกดวา
สะหนอ-ออ-งอ-สะหนอง หรือจะสะกดคําแบบเรียงตัวพยัญชนะเพื่อมุงเขียนคําใหถูกตอง เชน เสมอ
สะกดวา สอ-มอ-เออ-สะเหมอ สนอง สะกดวา สอ-นอ-ออ-งอ-สะหนอง
๖. วิธีการสะกดคําที่สระเปลี่ยนรูปและลดรูป
สระโอะ มีตัวสะกด จะลดรูป
ลด สะกดวา
ลอ-โอะ-ดอ-ลด
สระอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ
วัน สะกดวา
วอ-อะ-นอ-วัน
สระเอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูปโดยใชไมไตคู
เปด สะกดวา
ปอ-เอะ-ดอ-เปด
สระเออ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูป
เดิน สะกดวา
ดอ-เออ-นอ-เดิน
สระแอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูป
ขอ-แอะ-งอ-แข็ง
แข็ง สะกดวา
สระอัว มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูป
ลวด สะกดวา
ลอ-อัว-ดอ-ลวด
๗. วิ ธี การสะกดคํ าที่ มี ตั วการั นต เป นคํ ามาจากภาษาอื่ น คํ าที่ มี จากภาษาอื่ น เช น ภาษาบาลี
ภาษาสันสกฤตจะมีตัวสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด การสะกดคําที่มีตัวการันตจะใหอานเปนคํา
แลวสังเกตรูปคําและรูกฎเกณฑตามหลักภาษาวาคําที่มีตัวการันต พยัญชนะการันตจะไมออกเสียง

