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Teaching the Thaiglish Alphabet (Thai)  

คู่มือการสอนพยัญชนะไทยกฤษ 

พยัญชนะภาษาอังกฤษจะไม่มีค านามที่สัมพันธ์กับพยัญชนะแต่ละตัวซึ่งแตกต่างจากพยัญชนะ
ภาษาไทย พยัญชนะไทยกฤษของเราจะมีทัง้ค าศัพท์และภาพที่เช่ือมโยงกับตัวอักษรแต่ละตัว อย่างไรก็
ตามวัตถุประสงค์หลักของการมีพยัญชนะไทยกฤษคือเพื่อใช้สอนการออกเสียงพยัญชนะต้นของ
ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุด ตัวอักษรแต่ละตัวที่เช่ือมโยงกับค าศัพท์ที่ให้นัน้จะประสมด้วยสระ A เสียง
สัน้ อย่างที่อยู่ในค าว่า CAT เสมอ ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นสระ E I O U และพยัญชนะ X ค าศัพท์ส่วน
ใหญ่ที่ใช้พยัญชนะไทยกฤษจะเป็นค านาม  

 
ค าศัพท์แต่ละค าที่เราน ามาเช่ือมโยงหรือแทนตัวอักษรภาษาอังกฤษนัน้ จะประกอบด้วย ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ตัวไทยกฤษที่ให้เสียงอ่านค าอังกฤษนัน้ ค าแปลความหมายเป็นภาษาไทย และรูปภาพ 
(ดังแผ่นตารางค าศัพท์ไทยกฤษด้านล่าง)  

  
นักเรียนควรจะมีความคุ้นเคยกับตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ และล าดบัตัวอักษรอังกฤษมา
พอสมควรแล้วก่อนที่จะเร่ิมเรียนพยัญชนะไทยกฤษ
นี ้โดยปกตเิราจะเร่ิมสอนพยัญชนะไทยกฤษหลังจาก
ที่นักเรียนสามารถบอก ตัวอักษรอังกฤษทัง้ตัวพมิพ์
เล็ก และตัวพมิพ์ใหญ่ได้ทกุตัวหรือ เกือบจะทกุตัว 
รวมทัง้เรียนบทเรียนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
English Phonics Lesson 8 ซึ่งเป็นเร่ืองเสียง
พยัญชนะต้นตัวเดียวประสมกับสระ A เสียงสัน้แล้ว  
คุณครูควรสอนให้นักเรียนท่องพยัญชนะไทยกฤษ
ครบชุดดังนี ้ 
 
 A aa ant, B baa bat, C kaa, cat, D daa dad, 

E eh egg, F faa fat, G gaa gas, H haa hat, I 

ih in, J jaa jam, K kaa kangaroo, L laa lamb, 

M maa man, N naa nap, O ao out, P paa 

panda, Q kwaa quack, R raa rat, S saa sack, 

T taa tan, U uh up, V vaa van, W waa wag, 

X ex X-ray, Y yaa yak, Z zaa zap. 
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พยัญชนะต้นในภาษาอังกฤษเกือบทกุตัวนัน้จะมีเสียงคล้ายกับเสียงพยัญชนะไทย ยกเว้นตัว X, V และ 
Z และค าส่วนใหญ่ที่ขึน้ต้นด้วยตัว X จะออกเสียงเช่นเดียวกับตัว  

ส าหรับโรงเรียนที่มีทวีีดจิติอลหรือโปรเจคเตอร์ เราจะมีส่ือเป็นแฟลชวีดีโอให้หกชุดดังนี ้

 
1. Thaiglish Alphabet Enhanced Lesson 1 

2. Thaiglish Alphabet Lesson 1 Vocabulary 

3. Thaiglish Alphabet Lesson 2 Pictures 

4. Thaiglish Alphabet Lesson 3 English Vocabulary 

5. Thaiglish Alphabet Lesson 4 Thai Vocabulary 

6. Thaiglish Alphabet Lesson 5 Thaiglish Vocabulary 

 

ในบทเรียน Thaiglish Alphabet Enhanced Lesson 1 จะมีค าอธิบายและวีดีโอเสริมที่ช่วยชีแ้จงเร่ืองการ
ใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนวัยเล็กๆ จะสนุกสนานกับบทเรียนนีแ้ละบทเรียนดังกล่าวยังช่วยให้
เดก็สนใจในวิชานีด้้วย 

 

หากต้องการจะเล่ือนสไลด์ในวีดีโอแฟลชให้คุณครูคลิกบนสไลด์ และหากต้องการออกจากสไลด์ก็
จ าเป็นต้องกดปุ่ ม Ctrl W 

 

นอกจากส่ือข้างต้น ยังมีบัตรค าพร้อมรูปภาพขนาดใหญ่ด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยกฤษและภาษาไทย และบัตรค าอีกแบบจะมีค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ด้านหน่ึง 
และมีค าแปลความหมายภาษาไทยอีกด้าน ขอแนะน าอย่างยิ่งให้คุณครูถ่ายส าเนาแผ่นตารางค าศัพท์
ไทยกฤษ (ดังภาพด้านล่าง) แล้วแจกให้กับนักเรียนแต่ละคนด้วยเพื่อใช้ในการทบทวนและใช้ฝึกท าที่
บ้าน คุณครูสามารถใช้บัตรค าเหล่านีส้อนแทนส่ืออ่ืน หรือน ามาสอนเสริมกับส่ือที่เป็นวีดีโอแฟลชได้  
 

คุณครูควรสอนให้นักเรียนท่องพยัญชนะไทยกฤษทัง้หมด โดยไม่ต้องอ้างอิงภาพใดๆ หรือรายการ
ตัวอักษรใดๆ และเดก็ทกุคนควรได้รับการสอนให้ระบุหรือบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ 26 ภาพ
ด้วย นักเรียนส่วนใหญ่ยังสามารถเรียนรู้ที่จะอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 26 ค าได้ด้วย แต่ไม่ได้จ าเป็น
หรือบังคับว่าต้องเรียนก่อนจะขึน้บทเรียนขัน้สูงขึน้ นอกจากนีนั้กเรียนยังควรเรียนค าศัพท์ไทยที่อยู่ใน
ภาพด้วย แต่ทัง้นีถ้ือเป็นทางเลือกว่าคุณครูจะสอนหรือไม่กไ็ด้ 
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หลังจากที่นักเรียนสามารถท่องพยัญชนะไทยกฤษ และระบุค าจากภาพ 26 ภาพได้แล้ว กจ็ะมีความ

พร้อมที่จะเร่ิมเรียน ชุดฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ EPS SA1 ถงึ SA5 ได้ ชุดฝึกอ่านออกเสียง EPS 

จะยังคงเป็นบทเรียนค าศัพท์อังกฤษชุดสระ A เสียงสัน้  

นักเรียนทุกคนควรท าแบบทดสอบท้ายบทตามรายการบททดสอบสามข้อแรก (ด้านล่าง) เป็น

รายบุคคล และคุณครูจะต้องส่งผลการทดสอบมาให้โรงเรียนบ้านปลาดาว ส่วนแบบทดสอบในรายการ

ที่ส่ี ระบุค าจากรูปภาพเป็นภาษาไทยและรายการที่ 5 อ่านค าศัพท์ไทยนัน้ ครูจะให้นักเรียนท าการ

ทดสอบหรือไม่กไ็ด้  

1. Recite the full Thaiglish alphabet in the proper sequence (yes or no?)  

2. Thaiglish Alphabet Final Test Name the Pictures (in English)  

3. Thaiglish Alphabet Final Test Read the English Words 

4. Thaiglish Alphabet Final Test Name the Pictures (in Thai)  

Thaiglish Alphabet Final Test Read the Thai Words 


