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Teaching the Thai Alphabet (Thai)  

คู่มือการสอนพยัญชนะไทย 

บทเรียนพยัญชนะไทย เป็นบทเรียนแรกที่น ามาใช้สอนนักเรียนทกุคนที่สาขาต่างๆ ของมูลนิธิโรงเรียน
สตาร์ฟิชคันทรีโฮม โรงเรียนอ่ืนๆ ควรน าบทเรียนนีไ้ปใช้สอนเช่นกัน เว้นเสียแต่ว่านักเรียนอ่านและ
เขียนพยัญชนะไทยได้แล้ว 

เราม่ันใจว่าบทเรียนพยัญชนะไทยของโรงเรียนบ้านปลาดาวได้รับการออกแบบมาอย่างดีเป็นพเิศษ 
และเป็นระบบระเบียบ ดังนัน้เราจงึอยากแนะน าให้โรงเรียนต่างๆ น าบทเรียนนีไ้ปใช้ โดยเฉพาะสถาน
รับเลีย้งเดก็ก่อนวัยเรียน และโรงเรียนเตรียมอนุบาล 

ถงึแม้ว่านักเรียนของท่านจะสามารถอ่านและเขียนตัวพยัญชนะไทยได้เกือบทัง้หมดแล้ว แต่ยังจะต้อง
ทบทวนพยัญชนะไทยชุดที่ 1 และ 2 ก่อนเร่ิมเรียน บทเรียนชุดการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย (Thai 

Phonics Lessons−TPL) มันจะมีประโยชน์ในการทดสอบนักเรียนทกุคนในชัน้เรียนเป็นรายบุคคลตัง้แต่
เร่ิมเปิดเรียนเพื่อดูจ านวนพยัญชนะไทยที่พวกเขาสามารถระบุได้ 

 

นอกจากนี ้นักเรียนทุกเพศทกุวัยจะได้รับประโยชน์จากการฝึกเขียนพยัญชนะไทยตามรอยประ คือ ได้
พัฒนาทกัษะการเขียน เรามีแบบฝึกคัดตามรอยประพยัญชนะไทยให้นักเรียนฝึกฝนหลายชุด 

เราได้สอนบทเรียนพยัญชนะไทยให้กับนักเรียนของเราที่อายุน้อยที่สุดเพียง 3 ปี โดยเดก็นักเรียนที่เข้า
มาเรียนที่โรงเรียนบ้านปลาดาวส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 3 หรือ 4 ปี และนักเรียนชาตพิันธ์ุของเรา
ส่วนใหญ่ยังจะไม่คุ้นเคยกับการพูดภาษาไทยหรือบอกช่ือพยัญชนะไทย แต่หลังจากที่เรียนบทเรียน
พยัญชนะไทยประมาณ 2 เดอืน นักเรียนกจ็ะสามารถอ่านพยัญชนะ 32 ตัว (จาก 44 ตัว) ได้ 

การสอนบทเรียนพยัญชนะไทยจะให้ความส าคัญกับ 4 ทกัษะหลัก เรียงล าดับตามความยากได้ดังนี ้

1. การท่องตัวพยัญชนะไทยทัง้ 44 ตัว 

2. การบอกช่ือรูปภาพให้สัมพันธ์กับตัวอักษร 

3. การบอกช่ือตัวอักษรไทยโดยไม่มีภาพประกอบ 

4. การเขียนตัวอักษรไทยตามค าบอกโดยการสุ่มตัวอักษร 

อันที่จริงแล้ว ประโยชน์ของการท่องพยัญชนะไทย 44 ตัว เรียงตามอักษรคือ เพื่อช่วยให้นักเรียน
สามารถค้นหาค าศัพท์ในพจนานุกรมได้ง่ายขึน้ ซึ่งทกัษะนียั้งไม่จ าเป็นจนกว่านักเรียนจะเรียนในชัน้ที่
สูงขึน้ 



 

Teaching the Thai Alphabet (Thai)  Page 2 
 

คุณครูอนุบาลบางท่านหยุดสอนพยัญชนะไทยหลังจากที่นักเรียนสามารถท่องพยัญชนะไทยได้แล้ว แต่
เราพบว่าเดก็อายุ 3 ถงึ 4 ปี ส่วนใหญ่มีความเพลิดเพลินในการเรียนอ่านและเขียนพยัญชนะไทยที่
นิยมใช้บ่อยจ านวน 32 ตัว 

เราไม่มีเวทย์มนตร์ที่จะเสกให้นักเรียนท่องพยัญชนะไทยทัง้ 44 ตัวได้ในคราวเดียว ดังนัน้คุณครูควร
สอนซ า้ๆ ให้แก่นักเรียน ทัง้ในช่วงเช้าและก่อนเลิกเรียนจนกว่านักเรียนทัง้หมดในชัน้เรียนจะสามารถ
ท่องได้ 

ลิงค์ต่อไปนีมี้ค ากลอนและวิดีโอมากมาย ที่สามารถช่วยให้นักเรียนเรียนพยัญชนะไทยได้อย่างมี
ความสุขมากขึน้ http://www.youtube.com/watch?v=mgHMjNs2XEw 

ในขัน้แรก คุณครูควรจะให้นักเรียนทัง้ชัน้เรียนท่องพยัญชนะไทยพร้อมกันก่อน และถ้าเป็นไปได้ ควร
จะมีการสอบท่องพยัญชนะไทยเป็นรายบุคคลและบันทกึคะแนนสอบด้วยทกุครัง้ 

วิธีสอนพยัญชนะไทยที่โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นหน่ึงตัวอย่างที่ดีในหลักสูตรโรงเรียนบ้านปลาดาวใน
วิชาสอนภาษาและคณิตศาสตร์ วิธีดังกล่าวมีดังนี ้

1. แบ่งทกัษะการเรียนรู้ หรือเนือ้หาออกเป็นหวัข้อย่อย และเรียงล าดับไว้ให้ชัดเจน 

2. สอนหวัข้อย่อยตามล าดับที่ได้เรียงไว้ตามที่เราได้ออกแบบไว้โดยเฉพาะ 

3. ให้ท าการทดสอบนักเรียน หลังจากที่ได้สอนหวัข้อย่อยในแต่ละทกัษะไปแล้ว และถ้าเป็นไปได้ 
ให้ทดสอบความช านาญในเนือ้หาที่ได้สอนไปของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

4. ในการทดสอบ ให้รวมเนือ้หาที่สอนไปในหวัข้อใหม่ กับเนือ้หาก่อนหน้าที่สอนไปแล้ว 

5. ไม่ควรเร่ิมสอนหวัข้อย่อยใหม่จนกว่านักเรียนอย่างน้อย 80% ในชัน้เรียนจะได้คะแนนสอบ
มากกว่า 80% ขึน้ไป ครูสามารถแยกนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเดก็พเิศษหรือที่เพิ่งจะเข้าเรียนใน
โรงเรียนออกจากการค านวณค่าเฉล่ียนี ้แต่อย่างไรกต็าม พวกเขาจะต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพเิศษในการเรียนรู้ในสิ่งที่อาจจะเป็นเร่ืองง่ายส าหรับนักเรียนส่วนใหญ่ ซึ่งการแบ่งทกัษะ
เป็นหวัข้อย่อยนัน้ ควรง่ายส าหรับเดก็พเิศษในการเรียนรู้พยัญชนะไทยด้วย  

6. หลังจากจบหวัข้อย่อยต่างๆ ในบทเรียนแล้ว ให้ท าการทดสอบครัง้สุดท้าย เพื่อวัดความส าเร็จ
ในการสอน และบันทกึผลคะแนนของนักเรียนแต่ละคนลงในสมุดบันทกึ 

ครูควรจะตดิโปสเตอร์พยัญชนะไทยของโรงเรียนบ้านปลาดาวที่แจกให้โรงเรียนไว้บนผนังห้องเรียน ใน
จุดที่นักเรียนทุกคนสามารถมองเหน็ได้อย่างชัดเจน โปรดตดิต่อเราหากยังไม่ได้รับโปสเตอร์นี ้ 

เราได้แบ่งตัวพยัญชนะไทยทัง้หมดออกเป็น 4 ชุด โดยพยัญชนะชุดที่ 1 ประกอบด้วยสัตว์ 12 ตัว ใน
พยัญชนะไทยและอีก 12 ตัว ในพยัญชนะชุดที่ 2 ซึ่งเป็นพยัญชนะที่ใช้บ่อยเช่นกัน ดังภาพ  

http://www.youtube.com/watch?v=mgHMjNs2XEw
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เร่ิมแรกเราจะสอนตัวอักษรชุดที่ 1 โดยใช้ไฟล์ วีดีโอแฟลช พยัญชนะไทย 3 ไฟล์ที่แตกต่างกนั ดัง
รายการด้านล่าง ซึ่งวีดีโอแฟลชจะใช้ได้ที่ www.adobe.com ไฟล์ที่กล่าวมามีช่ือเรียกดังนี ้

1. Thai Alphabet Consonant Set 1 Letters and Pictures (พยัญชนะไทยชุดที่ 1 ตัวหนังสือและ
รูปภาพ) 

2. Thai Alphabet Consonant Set 1 Pictures (พยัญชนะไทยชุดที่ 1 รูปภาพ)  
3. Thai Alphabet Consonant Set 1 Letters (พยัญชนะไทยชุดที่ 1 ตัวอักษร)  

 

ครูไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้ วีดีโอแฟลช สอนบทเรียนพยัญชนะไทยทกุครัง้ แต่สามารถใช้บัตรค าแทนได้ 
อย่างไรกต็ามการใช้บัตรค าเพียงอย่างเดียวสอนในห้องเรียนที่มีจ านวนนักเรียนมากกว่า 20 คนอาจจะ
ท าให้เรียนได้ไม่ทั่วถงึ  

วีดีโอแฟลช พยัญชนะไทยชุดที่ 1 รูปภาพ จะใช้รูปภาพเดียวกันกับพยัญชนะ 12 ตัว ในพยัญชนะไทย
ชุดที่ 1 แต่จะไม่มีตัวหนังสือเขียนก ากับไว้บนภาพ 

วีดีโอแฟลช พยัญชนะไทยชุดที่ 1 ตัวอักษร จะใช้พยัญชนะชุดเดียวกันกับพยัญชนะ 12 ตัว ใน
พยัญชนะไทยชุดที่ 1 แต่จะไม่มีรูปภาพประกอบ ซึ่งส าหรับนักเรียนแล้ว การบอกตัวพยัญชนะให้
ถูกต้องจะยากกว่าการบอกช่ือรูปภาพ 

มีบัตรค าส าหรับชุดพยัญชนะไทยแต่ละชุดของทัง้ 3 ชุด โดยจะพมิพ์บัตรค า 6 ใบลงบนกระดาษ 1 แผ่น
โดยใช้ช่ือไฟล์ว่า Thai Alphabet Consonant Sets 1, 2 and 3 Flash Cards square PDF 

ภาพแต่ละภาพ หรือตัวอักษรแต่ละตัวในวีดีโอแฟลชจะมีไฟล์เสียงภาษาไทยให้ด้วย ให้คุณครูคลิกที่
ไอคอนเสียงเพื่อเปิดเสียงให้เดก็ฟังและควรมีล าโพงช่วยขยายเสียงกรณีที่เป็นห้องเรียนใหญ่ 

ด้านหลังของบัตรค าในไฟล์ช่ือ Thai Alphabet Consonant Sets 1, 2 and 3 Flash Cards square จะพมิพ์
ตัวหนังสือให้ตรงกับรูปภาพด้านหน้า ในการพมิพ์บัตรค าจะต้องระมัดระวังเร่ืองการพมิพ์ให้ด้านหน้า
และด้านหลังสอดคล้องกัน 

http://www.adobe.com/
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เราพบว่าการใช้บัตรค าที่พมิพ์สีและเคลือบนัน้ มีประโยชน์มากในการทบทวนและทดสอบนักเรียน
รายบุคคล แต่อย่างไรกต็ามการพมิพ์สีและเคลือบจะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ใช้งานได้นาน อย่างไรกต็าม
บัตรค าปรินท์เป็นขาวด าและไม่ได้น าไปเคลือบกยั็งคงมีประโยชน์มากในการเรียนการสอน 

เน่ืองจากว่าบัตรค ามีขนาดจ ากัด ดงันัน้การสอนในชัน้เรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 20 คน) จงึควรใช้ บัตร
ค า (ขนาดใหญ่) ของตวัอักษรพยัญชนะไทยชุดที่ 1, 2 และ 3 ที่มีเพียงสองภาพต่อหน่ึงหน้า 

วิธีการที่ดีที่สุดในการสอนด้วยบัตรค าคือ ครูควรจะเดนิไปรอบๆ ห้อง และให้นักเรียนบอกช่ือรูปภาพ
หรือช่ือตัวอักษรสีด าในบัตรค าทลีะคน และถ้านักเรียนคนใดตอบถูกกย่ื็นบัตรค าให้ 

การสอนวิธีนีมั้กจะกระตุ้นให้นักเรียนสนุกกับการเรียน และก่อประโยชน์ให้กับนักเรียนไปด้วยซึ่งดีกว่า
การที่ครูผู้สอนยืนถือบัตรค าอยู่หน้าชัน้เรียน และให้นักเรียนคนหน่ึงคนใดตอบ ซึ่งมักจะส่งผลให้
นักเรียนที่หวัไวได้เป็นคนตอบอยู่เสมอ ส่วนนักเรียนที่ช้าจะถูกทิง้ไว้ข้างหลังตลอด  

หลังจากนักเรียนตอบบัตรค าครบแล้ว ให้นักเรียน 1 คนเป็นตัวแทนเก็บบัตรค าส่งคืนครู (ครูผู้สอนไม่
ต้องเกบ็เอง) เพราะส่วนใหญ่นักเรียนจะชอบที่ได้ช่วยคุณครู 

เม่ือต้องสอนนักเรียนเป็นกลุ่ม ถ้านักเรียนไม่ตะโกนค าตอบออกมา ครูอาจจ าเป็นต้องสอนพยัญชนะ
ไทยด้วยวิธีอ่ืน 

เวลาสอนนักเรียนกลุ่มเล็กที่มีประมาณ 6 คนในตอนแรก คุณครูอาจให้เล่มเกม โดยวางบัตรค า ลงบน
พืน้ห้อง จากนัน้ให้นักเรียนน่ังเป็นวงกลมล้อมรอบบัตรค า และให้ค้นหาพยัญชนะไทยทีละตัว โดยถาม
นักเรียนว่า “ตัว___อยู่ไหน?” คุณครูอาจจะใช้บัตรค าเพียงสามหรือสี่ใบแล้วจงึค่อยๆ เพิ่มจ านวนบัตร
ค าจนถงึ 12 ใบ (หรือมากกว่านัน้) เม่ือเหน็ว่านักเรียนเร่ิมคุ้นเคยกับการบอกช่ือตัวอักษรจากภาพศัพท์ 

(หรือค าศัพท์) แล้ว ทัง้นีคุ้ณครูอาจจะท าเป็นเกมโดยให้เดก็แบ่งออกเป็นสองทมีแล้วใช้ไม้ตแีมลงวัน 
นักเรียนที่สามารถใช้ไม้ตีแมลงวันหรือมือตบบัตรค าที่ถูกต้องได้ก่อนเป็นผู้ชนะและได้บัตรค านัน้ไป ครู
สามารถแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ หลายกลุ่มแล้วท ากจิกรรมนีพ้ร้อมกันได้ เกมนียั้งจะสนุก
เพลิดเพลินมากขึน้ถ้านักเรียน หรือทมีของนักเรียนได้นับจ านวนบัตรค าที่นักเรียนตบมาได้จากการเล่น
เกม  

การเล่มเกมวิธีนีจ้ะมีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักเรียนในกลุ่มเดก็พเิศษหรือเดก็ที่พึ่งเข้าเรียนใหม่ โดย
เดก็ในกลุ่มนีจ้ะต้องพยายามตอบด้วยตัวเองโดยไม่ให้เพื่อนที่รู้ค าตอบแล้วช่วยบอก ครูสามารถให้
นักเรียนที่จ าตัวอักษรได้แม่นย าแล้วเป็นผู้น าในการเล่มเกมนัน้ๆ  

การสมมุตใิห้นักเรียนที่เรียนดีในชัน้เรียนเป็น “คุณครู” นัน้ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยให้นักเรียนคน
ดังกล่าวท าเหมือนที่คุณครูท า คือเดนิรอบๆ ห้องเรียนและถามเพื่อนนักเรียนคนอ่ืน ให้บอกช่ือรูปภาพ
หรืออ่านตัวอักษร หรือเป็นผู้น าเล่นเกมโดยให้เพื่อนนักเรียนเลือกรูปภาพ ทลีะใบจากกองบัตรค าบน
พืน้ห้อง 
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ในห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่ ครูอาจจะให้แบ่งกลุ่มเล่นเกมบอกค าเช่นนีห้ลายๆ เกมในเวลาเดียวกันโดย
ครูจะเป็นผู้น าในการเล่มเกมหรือให้นักเรียนสลับกันเป็นผู้น ากไ็ด้  

กจิกรรมที่ให้นักเรียนเป็นผู้น านีอ้าจจะท าในช่วงที่คุณครูท าการทดสอบนักเรียนคนอ่ืนๆ เป็น
รายบุคคล การแต่งตัง้ให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยสอนเป็นเสมือนการให้รางวัลเป็นการส่วนตัวให้กับนักเรียน
คนดังกล่าว แต่นักเรียนที่เรียนอ่อนที่สุดในห้องเรียนกค็วรจะได้รับประสบการณ์นีเ้ช่นกันในโอกาส
ต่อไป 

เรามีวิธีการเพิ่มเตมิเพื่อใช้สอนนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือสอนในห้องเรียนให้สามารถบอกช่ือ
ตัวอักษรภาษาไทยหรือรูปภาพได้นัน้ สามารถดูได้จากใบงานด้านล่างโดย ใบงานเหล่านีส้ามารถ
น ามาใช้เพื่อฆ่าเวลาในขณะที่ครูก าลังท างานกับนักเรียนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มอ่ืนหรือท าการทดสอบ
นักเรียนคนอ่ืนๆ เป็นรายบุคคล 

      

ช่ือไฟล์: Thai Alphabet Consonant Set 1 Worksheet Select the Letter for the Picture PDF (ใบงาน
พยัญชนะไทยชุดที่ 1 เลือกตัวอักษรให้ตรงกับรูปภาพ)  

ช่ือไฟล์: Thai Alphabet Consonant Set 1 Worksheet Matching PDF (ใบงานพยัญชนะไทยชุดที่ 1 จับคู่
รูปภาพกับตัวอักษร)  

หลังจากที่นักเรียนในชัน้อย่างน้อย 80% สามารถบอกช่ือรูปภาพ ได้อย่างน้อย 10 รูปจาก 12 รูปภาพ
หรือสามารถบอกช่ือ ตวัอักษร 10 ตัวจากทัง้หมด 12 ตัวอักษรในพยัญชนะไทยชุดที่ 1 แล้ว เป็นไปได้ที่
ครูจะให้นักเรียนเร่ิมเรียนรูปภาพและพยัญชนะไทยชุดที่ 2 อย่างไรกต็ามคุณครูควรจะทบทวนตัวอักษร
จากพยัญชนะไทยชุดที่ 1 ในระหว่างที่สอนพยัญชนะไทยชุดที่ 2 แต่ครูสามารถเลือกที่จะแยกนักเรียน
ในกลุ่มเดก็พเิศษหรือนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ให้ออกจากการค านวณค่าเฉล่ีย 80% นีไ้ด้ อย่างไรกต็าม
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ครูควรจะทบทวนตัวอักษรในพยัญชนะไทยชุดที่ 1 ให้กับนักเรียนทกุคนพร้อมๆ กับการเรียนพยัญชนะ
ไทยชุดที่ 2 ด้วย และเน้นสอนต่างหากอย่างต่อเน่ืองให้กับนักเรียนที่ยังไม่สามารถบอกช่ือตวัอักษร
อย่างน้อย 20 ค าหรือรูปภาพ อย่างน้อย 20 ภาพจากทัง้หมด 24 ภาพหรือ 24 ตัวอักษรได้  

บทเรียนพยัญชนะไทยชุดที่ 2 จะมีส่ือการสอนที่เป็นไฟล์ วีดีโอแฟลช และไฟล์ PDF ในแบบเดียวกัน 
และสอนแบบเดียวกันกับบทเรียนพยัญชนะไทยชุดที่ 1 แต่การสอนตัวอักษรพยัญชนะไทยชุดที่ 2 จะ
ท าได้เร็วกว่าการสอนพยัญชนะไทยชุดที่ 1 เพราะนักเรียนมีความคุ้นชินกับวิธีการสอนของคุณครูบ้าง
แล้ว 

หลังจากที่นักเรียนสามารถบอกช่ือรูปภาพและบอกช่ือตัวอักษรได้แม่นย าทัง้ 12 ตัวจากพยญัชนะไทย
ชุดที่ 2 แล้ว นักเรียนจะได้ทบทวนรูปภาพและตัวอักษรของพยัญชนะไทยชุดที่ 1 และ 2  

บัตรค านัน้สามารถน ามาใช้ส าหรับการทดสอบนักเรียนในการบอกช่ือรูปภาพหรือบอกช่ือตัวอักษร
เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการทดสอบโดยใช้บัตรค า เราได้ท าแบบทดสอบภาพศัพท์กับ ค าศัพท์
แบบคละกันที่ครูสามารถปรินท์ออกมา โดยแบบทดสอบเหล่านีจ้ะให้ประโยชน์ตรงที่ว่า เราสามารถ
วงกลมภาพหรือพยัญชนะตัวที่นักเรียนตอบผิดได้และสามารถบันทกึคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนท าได้
ลงในแบบทดสอบนัน้เลย 

     

ส าหรับชัน้เรียนขนาดใหญ่ที่ครูไม่มีผู้ช่วย เราได้พัฒนาแบบทดสอบปรนัยที่จะสามารถให้ทัง้ชัน้ ท า
พร้อมกันได้ แบบทดสอบปรนัยเหล่านียั้งสามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนมีความพร้อมส าหรับ การ
ทดสอบเป็นรายบุคคล 
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จากการคาดการณ์ ประมาณ 97% ของพยัญชนะไทยที่ใช้เป็นพยัญชนะต้นในภาษาไทย เป็นพยัญชนะ
ที่อยู่ในพยัญชนะ 24 ตัว ของพยัญชนะไทยชุดที่ 1 และ 2 

โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรพยัญชนะไทยของโรงเรียนบ้านปลาดาวจะต้องส่งรายงานผลคะแนนของ
แบบทดสอบท้ายบทจากชุดพยัญชนะไทยชุดที่ 1 และ 2 บอกช่ือและตัวอักษร 24 ตัว มายังโรงเรียน
บ้านปลาดาวด้วย ถ้าผลคะแนนอยู่ในระดับดีพอสมควรแล้ว นักเรียนจะสามารถเร่ิมเรียนบทเรียนบท
แรกของชุด Thai Phonics Lessons (บทเรียนการอ่านออกเสียงภาษาไทย) และตามด้วย Thai Reading 

Books (หนังสือเรียนฝึกอ่านภาษาไทย)  

ในเวลาที่นักเรียนเรียนตัวอักษรจากพยัญชนะไทย ชุดที่ 2 นักเรียนก็ควรจะหดัเขียนพยัญชนะ 12 ตัว
ในพยัญชนะไทยชุดที่ 1 ไปด้วย 

การสอนให้คัดลายมือได้อย่างถูกต้องนัน้จะต้องได้รับการตรวจตราอย่างใกล้ชิดจากคุณครูเพื่อให้แน่ใจ
ว่านักเรียนหดัเขียนตัวอักษรได้ถูกต้องตาม “มาตรฐาน” และไม่ควรปล่อยให้นักเรียนเขียน “ผิดวิธี” เป็น
เวลานานเกนิไปจนอาจจะท าให้ตดิเป็นนิสัย 

อีกทัง้ยังควรปลูกฝังให้นักเรียนหดัเขียนได้อย่างถูกต้องตัง้แต่เร่ิมแรก ซึ่งการเข้มงวดเร่ืองนีจ้ะช่วยให้
เหน็ความก้าวหน้าในการเขียนของนักเรียนด้วย แต่ ในขณะเดียวกันโปรดจ าไว้ว่า เดก็นักเรียนในชัน้
เล็กๆ นัน้เพิ่งจะเร่ิมการใช้กล้ามเนือ้ที่ช่วยการควบคุมการเขียนด้วยดนิสอหรือปากกา 

วิธีการสอนให้คัดลายมือให้สวยจ าเป็นจะต้องฝึกเขียนตามรอยประเป็นประจ า เรามีไฟล์ที่ใช้สอนคัด
ลายมือภาษาไทยทัง้หมด 2 แบบ ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับพยัญชนะไทยชุดที่ 1 มีดังนี ้ 
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1. ใบงานพยัญชนะไทยชุดที่ 1 คัดตัวอักษรตามรอยประ (Thai Alphabet Consonant Set 1 

Worksheet Lettering)  
2. ใบงานพยัญชนะไทยชุดที่ 1 คัดตัวอักษรตามรอยประและหดัเขียนด้วยตัวเอง (Thai Alphabet 

Consonant Set 1 Worksheet Lettering with freehand writing)  
 

     

ตัวอย่างใบงานพยัญชนะไทยชุดที่ 2 คัดตัวอักษรตามรอยประและหดัเขียนด้วยตัวเอง 

ใบงานพยัญชนะไทยชุดที่ 1 จงเขียนตัวอักษรให้ตรง
กับรูปภาพ ครูสามารถให้นักเรียนท าหลังจากที่
นักเรียนเขียนพยัญชนะไทยได้แล้ว ซึ่งมีดังนี ้

นักเรียนไม่จ าเป็นต้องเขียนตัวอักษรได้ก่อนที่จะเร่ิม
เรียนบทเรียนพยัญชนะไทยชุดที่ 1, 2 และ 3 หรือ
บทเรียนชุดการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย นักเรียน
จะต้องหดัเขียนตัวอักษรในครัง้แรกคือใช้สะกดค าเพื่อ 
เรียนชุดการออกเสียงไทยชุดที่ยากขึน้และหนังสือฝึก
อ่านภาษาไทยเล่ม 1 ได้ดียิ่งขึน้ 

ในขณะที่คุณครูก าลังสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนคนที่เหลือ อาจท าแบบฝึกหดัคัดลายมือตาม
รอยประ หรือใบงานเร่ืองพยัญชนะไทยอ่ืนๆ ซึ่งเดก็นักเรียนส่วนใหญ่มักชอบหดัเขียนตามรอยประ 
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แต่อย่างไรกต็าม ไม่ควรปล่อยให้นักเรียนฝึกคัดตัวเลขหรือตัวอักษรมากกว่า1หน้าในแต่ละครัง้ แต่
อาจจะให้คัดเป็นการบ้านแทน 

จะเป็นการดีที่สุดที่ให้นักเรียนฝึกคัดลายมือด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทกุๆ วันหลังจากที่เขาสามารถบอกช่ือตัวอักษรและตัวเลขได้แล้ว และนักเรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้
วิธีการฝึกเขียนช่ือ นามสกุลและช่ือเล่นเป็นภาษาไทยของตัวเองด้วย 

หลังจากนักเรียนในชัน้เรียนอย่างน้อย 80% สามารถบอกช่ือรูปภาพและระบุตัวอักษรที่รวมกันของ
พยัญชนะไทยชุดที่ 1 และ 2 ได้แล้วอย่างน้อย 80% นักเรียน กจ็ะสามารถเร่ิมเรียนพยัญชนะไทยชุดที่ 
3 ในขณะที่นักเรียนเร่ิมเรียนพยัญชนะ 8 ตัว จากพยัญชนะไทยชุดที่ 3 นักเรียนควรจะเร่ิมเรียน
บทเรียนการออกเสียงภาษาไทยบทแรกไปพร้อมๆ กัน  

ส าหรับพยัญชนะไทยชุดที่ 3 ประกอบด้วยพยัญชนะที่
มักไม่นิยมใช้จ านวน 8 ตัว แต่ครูจะไม่เร่ิมสอนชุดนี ้
จนกว่านักเรียนจะสามารถบอกช่ือรูปภาพและอ่าน
พยัญชนะไทย 24 ตัวจากชุดพยัญชนะไทยชุดที่ 1 

และ 2 ได้ 

ตัว อ. อ่าง (อ) มีหน้าที่ตามหลักไวยากรณ์ไทยได้ 2 แบบคือ เป็นพยัญชนะ หรือเป็นสระ บทเรียนชุด
การออกเสียงค าในภาษาไทยได้รวมตัว อ. อ่าง เข้าไปในชุดรวมพยัญชนะไทยชุดที่ 1 และ 2 ด้วย 

นักเรียนไม่จ าเป็นต้องสามารถเขียนตามค าบอกพยัญชนะไทยทัง้ 24 ตัวในพยัญชนะไทยชุดที่ 1 และ 2 
ได้ ก่อนที่จะเร่ิมเรียนบทเรียนพยัญชนะไทยชุดที่ 3 หรือบทเรียนการอ่านออกเสียงภาษาไทยของเรา 

ตามที่ผมเหน็และคาดการณ์นัน้ พยัญชนะไทยทัง้ 32 ตัวจากพยัญชนะชุดที่ 1, 2 และ 3 จะถูกน ามาใช้
เป็นพยัญชนะต้นประมาณ 99.8% เป็นอย่างน้อยของค าศัพท์ไทยทัง้หมด และพยัญชนะที่ไม่นิยมใช้ซึ่ง
อยู่ในชุดพยัญชนะไทยชุดที่ 4 นัน้จะใช้เป็นพยัญชนะต้นน้อยกว่าสองค าจากศัพท์ไทยทัง้หมด 1000 ค า 
พบว่าพยัญชนะกลุ่มนีจ้ะถูกน ามาใช้เป็นพยัญชนะลงท้ายในศัพท์ไทยมากกว่าน ามาใช้เป็นพยัญชนะ
ต้นเล็กน้อย 

พยัญชนะไทยชุดที่ 4 ประกอบด้วยพยัญชนะที่ไม่นิยมใช้แล้ว 12 ตัวแล้ว แต่อย่างไรกต็ามนักเรียน
จะต้องได้เรียนตัวอักษรครบทกุตัว ดังนัน้ครูอาจจะสอนให้กับนักเรียนในช่วงใกล้จบภาคเรียนของชัน้
อนุบาลหรือหลังจากนัน้กไ็ด้ ถงึแม้ว่าทางเราจะสามารถมีไฟล์ วีดีโอแฟลช และไฟล์ word ในการสอน 
พยัญชนะไทยที่ไม่นิยมใช้แล้ว 12 ตัวในพยัญชนะไทยชุดที่ 4 ให้กับโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จใน
การท าแบบทดสอบตัวอักษรไทยทัง้ 32 ตัว และได้ส่งผลกลับมาให้เราแล้วแต่เราแนะน าว่าตัวอักษร 12 

ตัวนี ้ไม่ควรจะสอนให้กับนักเรียนจนกว่าพวกเขาจะคุ้นเคยกับตัวอักษรไทยทัง้ 32 ตัว เน่ืองจากการ
เขียนพยัญชนะ 12 ตัวนีเ้ขียนค่อนข้างยาก 
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เราพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ในระดับอนุบาลชัน้ต้นๆ จะใช้เวลาประมาณ 2 ถงึ 3 เดือน เพื่อสามารถ
เรียนรู้เพื่อบอกช่ือรูปภาพพยัญชนะไทย 32 ภาพและ อ่านตัวอักษรในชุดพยัญชนะไทยชุดที่ 1 2 และ 
3 และเกดิขึน้ได้จริงถงึแม้ว่านักเรียนที่เข้า
โรงเรียนใหม่จะไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลย 
นักเรียนจะใช้เวลาเพิ่มเตมิอีกนิดในการเรียนรู้
เพื่อเขียนพยัญชนะไทย 24 ตัว หรือ 32 ตัว 
ของการเขียนตามค าบอกแบบสุ่มตัวอักษรได้ 

อักษรสามหมู่ 

ครูอาจจะต้องทราบว่าสีพืน้หลังในโปสเตอร์

พยัญชนะไทยที่โรงเรียนบ้านปลาดาวที่แจกให้

ฟรีนัน้ สีเขียว หมายถงึอักษรสูง สีเหลือง หมายถงึอักษรกลาง และ สีฟ้า หมายถงึอักษรต ่า ถงึแม้ว่า

รหสัสีดังกล่าวจะมีความส าคัญในการระบุเสียงวรรณยุกต์ของพยัญชนะแต่ละตัวในบทเรียนต่อๆ ไป 

แต่เราจะยังไม่สอนเร่ืองนีใ้ห้นักเรียนที่มีอายุน้อย 


