อักษรนํา คือ พยัญชนะ ๒ ตัว ประสมอยูในสระเดียวกัน มีวิธีการออกเสียงอักษรนํา ดังนี้
๑. อานออกเสียงรวมกันสนิทเปนพยางคเดียว ไดแก
๑.๑ เมื่อ ห นํา อักษรต่ํา ไดแก ง ญ น ม ย ร ล ออกเสียงพยางคเดียวสูงตามเสียง ห
เชน หงาย หญา หนอน ไหม หยาม หรือ หลาน
๑.๒ เมื่อ อ นํา ย มี ๔ คํา ไดแก อยา อยู อยาง อยาก
๒. อานออกเสียง ๒ พยางค พยางคแรกออกเสียง อะ กึ่งเสียง พยางคหลังออกเสียงตามสระ
ที่ประสมอยูและออกเสียงเหมือน ห นํา ดังนี้
๒.๑ อักษรสูงนําอักษรต่ําทีเ่ ปนอักษรเดี่ยว เชน
ขนม
ฉลาม
สมุด

อานวา
อานวา
อานวา

ขะ-หนม
ฉะ-หลาม
สะ-หมุด

๒.๒ อักษรกลางนําอักษรต่ําที่เปนอักษรเดี่ยว เชน
จมูก
ตลาด
องุน

อานวา
อานวา
อานวา

ตะ-หมูก
ตะ-หลาด
อะ-หงุน

แนวการจัดการเรียนการสอน
๑. ใชเพลงประกอบการสอน เรื่อง คําอักษรนํา ครูอาจนําเพลงที่มีผูแตงไวแลวมาจัดกิจกรรม
การเรียนรู หรือแตงเพลงที่ใชอักษรนําขึ้นใหมเพื่อใชในการสอน
๒. นําบทรอยกรองที่เปนเรื่องของคําอักษรนําจากหนังสือตางๆ มาฝกอานและเขียนคําอักษรนํา
๓. ใหนักเรียนนําคําอักษรนําจากหนังสือพิมพติดบนกระดาษแข็งจากนั้นหาความหมายของคํา
จากพจนานุกรม
๔. แบงกลุมนักเรียนเพื่อหาคําอักษรนําแลวนํามาฝกอาน เชน
ห
ห
ห

นํา
นํา
นํา

ง
ม
ฮ

๕. ใหนักเรียนเลือกคําอักษรนํา ๕ คํา นํามาแตงประโยค แลวเรียบเรียงเปนเรื่องสั้นๆ
๖. ใหนักเรียนเขียนปริศนาคําทาย โดยใหคําตอบเปนคําอักษรนํา
๗. ใหนักเรียนวาดภาพคําอักษรนํา แลวเขียนอธิบายเกี่ยวกับคํานั้นๆ
แนวการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลวานักเรียนสามารถอานและเขียนคําที่มีอักษรนําไดหรือไมอาจใชวิธีการ
และเครื่องมือ ดังนี้
๑. ประเมินการอานของนักเรียน โดยใหนักเรียนอานออกเสียงคําหรือขอความที่มีอักษรนํา
แลวบันทึกผลการอานของนักเรียน
๒. ทดสอบการอานของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบแบบเลือกตอบหรือเขียนตอบ
ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนโดยใชเพลง
จุดประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนฝกอานคําอักษรนํา
๒. เพื่อใหนักเรียนฝกเขียนคําอักษรนํา
๓. เพื่อใหนักเรียนจําแนกคําอักษรนําได
เนื้อหา
คําอักษรนํา
คําที่มี อ นํา ไดแก อยา อยู อยาง อยาก
คําที่มี ห นํา เชน หมู หญิง หวาน หนาว
คําที่มีอักษรสูงนํา เชน ขนม ฉลาม สมุด สนุก
คําที่มีอักษรกลางนํา เชน จมูก จรวด ตลาด

กิจกรรม
๑. ใหนักเรียนนั่งเปนวงกลม แลวแจกบัตรคําอักษรนําคนละ ๑ ใบ
๒. เมื่อนักเรียนเริ่มรองเพลงใหสงบัตรตอๆ กัน
เพลงลมพัด
ลมเอย ลมพัด โบกสะบัด

๓. ใหนักเรียนที่ถูกลมพัดชูบัตรในมือใหเพื่อนๆ ดู แลวอานออกเสียงคําในบัตรดังๆ ถาอานไมได
สามารถใหเพื่อนชวยอานได
๔. ใชเวลาในการเลนเกมประมาณ ๑๐ นาที
๕. ใหนักเรียนเขียนคําจากที่เลนในเกมใหมากที่สุด
๖. ใหนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน เรื่อง คําอักษรนํา
๗. ใหนักเรียนเลือกคําอัการนํา ๑ คํามาแตงเปนเรื่องสั้นๆ
สื่อการเรียนรู
๑. บัตรคําอักษรนํา (จํานวนเทากับหรือมากกวาจํานวนนักเรียน)
๒. แผนภูมิเพลง
๓. กระดาษ
การประเมินผล
๑. สังเกตการอาน
๒. ตรวจสอบการเขียนคํา
๓. ตรวจผลงาน

อักษรควบ
อักษรควบหรือตัวควบกล้ํา หมายถึง พยัญชนะที่ควบกับ ร ล ว ประสมสระเดียวกัน ออกเสียง
ควบกล้ํากันเปนพยางคเดียว โดยออกเสียงวรรณยุกตตามพยัญชนะตัวหนา
อักษรควบหรือตัวควบกล้ํา แบงออกเปน ๒ ชนิด ไดแก
๑. อักษรควบแท ไดแก อักษรควบที่ออกเสียงพยัญชนะ ๒ ตัว ควบกล้ํากัน ดังนี้
๑.๑ พยัญชนะตัวหนา ก ข ค ต ป พ ควบกับ ร เชน
กร
ขร
คร
ตร
ปร
พร

เชน
เชน
เชน
เชน
เชน
เชน

กราบ กรอง กรีด โกรธ แกรง
ขรัว ขรุขระ ขรึม
ใคร ครู ครบ คราม ครัว ครอง
เตรียม ตรวจ ตรา ตรง ตรอง ตรึง
โปรด เปรม ปรุง ปราย
พระ พรอม พรุง พรวน พราน

๑.๒ พยัญชนะตัวหนา ก ข ค ป ผ พ ควบกับ ล เชน
กล
ขล
คล
ปล
ผล
พล

เชน
เชน
เชน
เชน
เชน
เชน

กลอง กลืน กลม แกลง เกลียว
ขลาด เขลา โขลง ขลัง ขลุย
คลัง คลาย แคลว คลอย
ปลอบ ปลด ปลอย ปลื้ม ปลวก
ผลัด ผลาญ ผลุบ เผลอ
พลาด พลั้ง พลาย พลิก เพลง

๑.๓ พยัญชนะตัวหนา ก ข ค ควบกับ ว เชน
กว
ขว
คว

เชน
เชน
เชน

กวัด ไกว กวาด แกวง เกวียน
ขวา แขวง ไขว ขวาง ขวิด
ควัก ความ ควาย ควาน ควัน

๒. อักษรควบไมแท ไดแก อักษรควบที่ออกเสียงพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียวหรือออกเสียง
เปนอยางอื่น ดังนี้
๒.๑ พยัญชนะตัวหนา จ ซ ศ ส ควบกับ ร ออกเสียงพยัญชนะตัวหนา โดยไมออกเสียง
ร กล้ํา เชน
จริง
ศรัทธา
เศรษฐี
สราง
เสริม
แสรง

อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา

จิง
สัด - ทา
เสด - ถี
สาง
เสิม
แสง

๒.๒ พยัญชนะตัวหนา ทร ออกเสียงเปน ซ เชน
ทราบ
ทรุด
ทรง

อานวา
อานวา
อานวา

ซาบ
ซุด
ซง

ในกรณีนี้ กําชัย ทองหลอ (๒๕๔๐: ๑๖๘) ไดรวบรวมคําที่มีพยัญชนะตน เปน ทร
แตออกเสียงเปน ซ ทั้งที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต และภาษาอื่นไว ดังนี้
ทรวดทรงทราบทรามทราย
มัทรีอินทรีมี
ทรวงไทรทรัพยแทรกวัด
ตัว ทร เหลานี้เรา
๑

ทรุดโทรมหมายนกอินทรี
เทริดนนทรีพทุ ราเพรา
โทรมมนัสย๑ฉะเชิงเทรา
ออกสําเนียงเปนเสียง ซ

ปจจุบัน พจนานุกรมใช โทรมนัส อานวา โซม - มะ - นัด

แนวการจัดการเรียนการสอน
๒. การสอนอานคําควบกล้ําแท ใชวิธีฝกใหออกเสียงคําที่ควบกันชาๆ แลวจึงฝกออกเสียงใหเร็วขึ้น
จนเกิดเสียงกล้ํากัน เชน
เกรง

ออกเสียง

ครั้ง

ออกเสียง

กะ - เรง (ซ้ําๆ หลายครั้ง)
จะกลายเปน เกรง
คะ - รั้ง (ซ้ําๆ หลายครั้ง
จะกลายเปน ครั้ง

๒. ใหนักเรียนอานบทรอยกรอง แลวหาคําควบกล้ําจากบทรอยกรอง จากนั้นฝกอานแลวนํามา
แตงประโยค
๓. ใหนักเรียนคนหาคําควบกล้ําจากขาว บทความ นิทาน หรือโฆษณาสินคาตางๆ แลวนํามารวมรวม
จากนั้นจําแนกเปนคําควบแทและคําควบไมแท
๔. ใหนักเรียนฟงเพลงที่ชื่นชอบแลวสังเกตการออกเสียงคําควบกล้ําวาชัดเจน ถูกตองหรือไม
๕. แบงกลุมสํารวจปญหาการออกเสียงคําควบกล้ําของเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนและรวมกัน
เสนอแนะ

แนวการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลวานักเรียนสามารถอานออกเสียงควบกล้ําไดถูกตองหรือไม ครูอาจใหนักเรียน
อานคําหรือขอความที่มีคําควบกล้ํา โดยครูบันทึกผลการประเมินในแบบประเมินการอาน
ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอน
๑. การสอนโดยใชเพลง
จุดประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนฝกออกเสียงคําควบกล้ํา
๒. เพื่อใหนักเรียนสังเกตรูปลักษณะของคําควบกล้ํา
เนื้อหา
เพลงคําควบกล้ํา
ควายไลขวิดขางขวา
ควาขวานมาไลขวางควายไป (ซ้ํา)
ควายขวางวิ่งวนขวักไขว (ซ้ํา)
กวัดแกวงขวานไลลมคว่ําขวางควาย

กิจกรรม
๑. นําแผนภูมิเพลงมาใหนักเรียนฝกอาน
๒. ใหนักเรียนฝกรองเพลง
๓. แบงกลุมชวยกันเขียนคําควบกล้ําจากเพลง
๔. แตละกลุมนําเสนอคําควบกล้ําที่หาไดแลวสรุปลักษณะการอาน
๕. นักเรียนชวยกันแตงประโยคจากคําควบกล้ํา
สื่อการเรียนรู
แผนภูมิเพลง
การประเมินผล
๑. สังเกตการออกเสียงของนักเรียน
๒. ทดสอบการเขียน
๒. การสอนโดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
จุดประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนฝกออกเสียงคําควบกล้ํา
๒. เพื่อใหนักเรียนรูจักการทํางานเปนกลุม

เนื้อหา
(ครูหาขอความหรือเรื่องที่มีคําควบกล้ําความยาวไมเกิน ๑๐ บรรทัด)
กิจกรรม
๑. แบงนักเรียนเปนกลุม โดยคละนักเรียนเกงและออน กลุมละ ๓-๔ คน แตละกลุมอานขอความ
ที่กําหนดให จากนั้นชวยกันขีดเสนใตคําควบกล้ํา
๒. ฝกออกเสียงคําควบกล้ําและเขียนคําควบกล้ําจากขอความที่อาน
๓. นักเรียนแตละกลุมสรุปเรื่องที่อานเปนประโยคสั้นๆ
๔. สลับใบงานกับนักเรียนกลุมอื่น เพื่อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
สื่อการเรียนรู
ใบงาน
การประเมินผล
๑. การสังเกตความรวมมือในกลุม
๒. ตรวจผลงาน

คําพอง

