แนวการจัดการเรียนการสอน
การสอนอานแจกและการสะกดคําสามารถดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
อานคํา

อานประโยค

อานแจกลูกสะกดคํา

สรางคําใหม

แตงประโยค

ขั้นที่ ๑ อานคํา
การอานเปนคําและใหนักเรียนรูความหมายของคําที่อาน ควรเริ่มสอนตั้งแตชั้นอนุบาล ๓ เพื่อให
นักเรียนฝกจําคํา ฝกสังเกตรูปคํา เชน คําวา พอ แม พี่ นอง เพื่อน โรงเรียน เปนตน ซึ่งนักเรียนจะสามารถ
จําคําและจับคําคูกับภาพเพื่อแสดงความหมายของคําได ครูอาจจะใหนักเรียนนําคําที่อานแตงประโยค
ปากเปลาได เมื่อนักเรียนเรียนมากขึ้นและจําคําไดมากขึ้นจึงเริ่มสอนแจกลูกสะกดคํา
ขั้นที่ ๒ อานประโยค
การสอนภาษาควรใหนักเรียนอานประโยคสั้นๆ เพื่อใหสัมพันธกับภาษาพูดในชีวิตประจําวัน
และใหนักเรียนไดเห็นประโยชนของภาษาที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน
อา
อา มา
อา มา หา ตา
อา พา มา สุดา มา หา ตา
ในการสอนอานครูควรสนทนาถึงความหมายของประโยคที่ใหนักเรียนอานโดยใชคําถาม เชน
- อาเปนใคร (นองของพอ)
- อามาหาใคร (ตา)
- อาพาใครมาหาตา (สุดา)
ขั้นที่ ๓ อานแจกลูกสะกดคํา
เมื่อนักเรียนคุนเคยกับคําที่อานพอสมควร อาจใหนักเรียนสังเกตรูปคําที่อาน โดยใหอานคํา
ที่ประสมสระอา โดยการอานเปนคําและอานแจกลูกคํา ดังนี้
๓.๑ อานคํา
อา มา หา ตา

๓.๒ อานสะกดคํา

อ-า-อา
ม-า-มา
ห-า-หา
ต-า-ตา
อา มา หา ตา

อานวา
อานวา
อานวา
อานวา

ออ-อา-อา
มอ-อา-มา
หอ-อา-หา
ตอ-อา-ตา

๓.๓ ใหนักเรียนสังเกตรูปรางและตําแหนงของสระอา โดยใชคําถาม เชน
- สระอามีรูปรางเหมือนกับอะไร
- สระอาเขียนอยูตําแหนงใดของพยัญชนะ
๓.๔ ให นั ก เรีย นอ า นแบบแจกลูก คํ า ครู นํ าอ า นโดยอาจใช บั ต รคํ า หรือ ซองเลื่ อ นประสมคํ า
เปนสื่อประกอบการอาน
ก-า-กา
ข-า-ขา
ค-า-คา
ง-า-งา
จ-า-จา
๓.๕ อานแจกลูกแบบไมเห็นคํา อาจใชวิธีออกเสียงพยัญชนะตนและใหนักเรียนอานแจกลูกสระอา
ดังนี้
ครูออกเสียง
ครูออกเสียง
ครูออกเสียง
ครูออกเสียง
ครูออกเสียง

ก
ข
ค
ง
จ

นักเรียนแจกลูก
นักเรียนแจกลูก
นักเรียนแจกลูก
นักเรียนแจกลูก
นักเรียนแจกลูก

ก-า-กา
ข-า-ขา
ค-า-คา
ง-า-งา
จ-า-จา

ขั้นที่ ๔ สรางคําใหม
๔.๑ นักเรียนคิดหาคําที่ประสมสระอาแลวบอกหรือเขียนคําบนกระดานดํา หรือใหครูชวยเขียนคําให

๔.๒ นักเรียนอานและสะกดคําที่เขียนบนกระดานดําอีกครั้ง
ขั้นที่ ๕ แตงประโยค
เปนการนํ าคํ าใหม ไปใช แตงประโยค โดยใหนั กเรี ยนนํ าคํ าที่คิ ดขึ้ นไปแต งประโยคตามความคิ ด
ของนักเรียนเอง เชน
อา หา ยา
อา พา ตา ไป หา ยา
ตา กา สีดํา

ตา ทา ยา
กา มี ตา

ตัวอยางการสอนอานแจกลูกสะกดคําสําหรับคําที่มีลักษณะตางๆ
๑. คําที่มีสระอยูหนาพยัญชนะ เชน เก ใจ โต ไป เปนตน ใหอานออกเสียงพยัญชนะกอนสระเสมอ ดังนี้
ก-เ--เก
จ-ใ--ใจ
ต-โ--โต
ป-ไ--ไป

ออกเสียงวา
ออกเสียงวา
ออกเสียงวา
ออกเสียงวา

กอ-เอ-เก
จอ-ใอ-ใจ
ตอ-โอ-โต
ปอ-ไอ-ไป

๒. คําที่เปนสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูป เชน กัน คน ขวด เดิน เต็ม เปนตน ใหอานเสียงสระแมวาจะไมเห็น
รูปสระ เชน
ก-ะ-น-กัน
ค-โ-ะ-น-คน
ข-ัว-ด-ขวด
ดอ-เ-อ-น-เดิน
ต-เ-ะ-ม-เต็ม

ออกเสียงวา
ออกเสียงวา
ออกเสียงวา
ออกเสียงวา
ออกเสียงวา

กอ-อะ-นอ-กัน
คอ-โอะ-นอ-คน
ขอ-อัว-ดอ-ขวด
ดอ-เออ-นอ-เดิน
ตอ-เอะ-มอ-ต็ม

หมายเหตุ คําที่เปนสระลดรูป อาจอานสะกดคําในแบบอื่นไดดังนี้
กัน
แบบที่ ๑
แบบที่ ๒
คน

ออกเสียงวา
ออกเสียงวา

กอ-อะ-นอ-กัน
กอ-ไมหันอากาศ-นอ-กัน

๓. คําควบกล้าํ เชน กราว คลอง พราว กวาง อานตามรูปคําที่ปรากฎ
กราว
คลอง
พราว
กวาง

ออกเสียงวา
ออกเสียงวา
ออกเสียงวา
ออกเสียงวา

กอ-รอ-อา-วอ-กราว
คอ-ลอ-ออ-งอ-คลอง
พอ-รอ-อา-วอ-พราว
กอ-วอ-อา-งอ-กวาง

หมายเหตุ อาจออกเสียงตัวควบพรอมกัน ดังนี้
กราว
คลอง

ออกเสียงวา
ออกเสียงวา

กรอ-อา-วอ-กราว
คลอ-ออ-งอ-คลอง

๔. อักษรนําประเภทคําที่มีอกั ษรสูงหรืออักษรกลางนําอักษต่ําเดี่ยว เชน สนาม ฉลอง ตลาด เปนตน
อาจอานแบบใดแบบหนึ่ง เชน
๔.๑ อานเรียงตัวอักษรของคํา เชน สนาม
สนาม

ออกเสียงวา

สอ-นอ-อา-มอฺ-สนาม

๔.๒ อานอักษรนําแลวจึงสะกด เชน สนาม
สนาม

ออกเสียงวา

๔.๓ อานเทียบเสียง เชน
นาม - สนาม
ลอง - ฉลอง
ลาด - ตลาด

สะหนอ-อา-มอ-สนาม

หมายเหตุ
แมวาจะมีวิธีอานอักษรนําไดหลายวิธี แตครูควรเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว
ที่เห็นวาเหมาะสม และเพื่อไมใหนักเรียนสับสนควรใชวิธีเดียวตลอดทุกชั้นปที่เรียน
ขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
๑. ตองสอนทุกครั้งที่นักเรียนเรียนคําใหมที่เปนคําพื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๒ หรืออาจ
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ วายังจําเปนตองสอน
หรือไม มากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความสามารถในการอานของนักเรียน
๒. ควรสอนจากงายไปหายาก คือ สอนจากคําที่เปนตัวสะกดในมาตราแม ก กา คําที่มีตัวสะกด
ตรงตามมาตรา และคํ า ที่ ส ะกดไม ต รงมาตรา ตามลํ า ดั บ และต อ ด ว ยคํ า ที่ มี ลั ก ษณะซั บ ซ อ น เช น
คําที่เปนอักษรนํา คําที่มีตัวการันต เปนตน
๓. ควรเนนเรื่องการออกเสียงแจกลูกสะกดคํา ทั้งแบบเห็นจากบัตรคําหรือที่ครูเขียนบนกระดานดํา
หรื อจากหนั งสื อเรียน และการฝ กแจกลู กแบบปากเปล า (ไม เห็นคํา) จนสามารถอานแจกลูกได อยาง
คลองปาก
๔. ควรตระหนั ก เสมอว า การสอนแจกลู ก และการสะกดคํ า ที่ ถู ก ต อ งต อ งเป น การออกเสี ย ง
ไมใชการแยกตัวพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ลงในตารางแจกลูกคําเพราะเปนเพียงการจําแนกตัวอักษร
ที่เปนสวนประกอบของคําเทานั้น
๕. อานแจกลูกและสะกดคํา มีวิธีอานไดหลายแบบ แตครูควรใชวิธีการอานแบบใดแบบหนึ่ง
และใชแบบเดิมไปตลอด จนเมื่อนักเรียนอานไดคลองก็ไมจําเปนตองใชวิธีอานแบบแจกลูกสะกดคํา
อีกตอไป
๖. การสอนแจกลูกสะกดคําแตละครั้งไมควรใชเวลาอานนานเกินไป เพราะจะทําใหนักเรียน
เหนื่อยและเบื่อหนายและควรสอนควบคูกับการสอนอานเปนคํา และอานเปนประโยคดวยเพื่อใหนักเรียน
รูสึกสนุกและเรียนอยางมีความหมาย
๗. การสอนอานคําและอานประโยคในบทเรียน ครูควรรูจักเลือกคําที่จะนํามาใหอานแบบแจกลูก
สะกดคํ า ไม จําเป นตองอ านแจกลู กและสะกดคํ าทุกคํ าในบทเรี ยน แต ควรเลื อกคํ าพื้ นฐานที่ นักเรี ยน
ตองเรียนพยัญชนะใหม สระใหม มาใหอานแบบแจกลูกคํา
๘. การสอนแจกลู ก และสะกดคํ า จะใช ม ากกั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑-๒ เมื่ อ ขึ้ น
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ นักเรียนมีพัฒนาการอานมากขึ้น การอานแบบแจกลูกควรจะลดลง อาจเหลือเพียง
การอานสะกดคําเทานั้น เพื่อใหเขียนหนังสือไมผิด เมื่อนักเรียนอานคําไดเองแลวจึงควรเลิกการสะกดคํา
แนวการวัดและประเมินผล
ครูสามารถดําเนินการไดทั้งขณะสอนและสิ้นสุดการสอนโดยใชวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้

๑. การสังเกต ในการสังเกตนักเรียนอยางไมเปนทางการ สังเกตขณะที่นักเรียนอานแจกลูกสะกดคํา
หรื อ สั ง เกตการใช นิ้ ว มื อ เขี ย นรู ป ตั ว อั ก ษรของคํ า ที่ อ า น ซึ่ ง ครู ค วรบั น ทึ ก พฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น
ในแบบสังเกตที่เตรียมไว
๒. การทดสอบระหวางชั่วโมงสอน ครูอาจสรางแบบทดสอบใหนักเรียนเติมพยัญชนะหรือสระ
ที่ขาดหายไปหรือใหนักเรียนจําแนกคําในตารางแจกลูก
๓. การสอบถาม ครูอาจตั้งคําถามให นักเรียนตอบปากเปลาเกี่ยวกับตําแหนงของสระ รูปราง
ของสระ หรือใหนักเรียนเขียนคําใหมที่ใชพยัญชนะ สระ หรือตัวสะกดเหมือนกับคําที่ไดเรียนไปแลว
หรือคําที่ครูกําหนดให

