ใบแทรก
4.2.4 จากข้อ 4.2.3 ดำเนินกำรพัฒนำและประเมินใหม่ในภำคเรียนถัดไป แต่ยังประเมินไม่
ผ่าน ครู กศน. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้ไม่รู้หนังสือได้
1) ครู กศน. จะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ว่ามีความรู้
พื้นฐานไม่เท่ากัน ในการประเมินแต่ละครั้งไม่ควรสร้างความกดดันหรือเร่งรัดนักศึกษา ควรนาจิตวิทยาผู้ใหญ่
มาใช้ในการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. เพื่อให้นักศึกษามีความผ่อนคลาย
2) ครู กศน.สามารถนาวิธีการสอนแบบแจกลูกสะกดคามาใช้กับนักศึกษา กศน.
ได้ กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้คล่อง โดยการสอนแบบแจกลูกสะกดคามีวิธีการสอนอ่าน
เขียนหลายวิธี ครูไม่ควรยึดวิธีใดวิธีหนึ่ง ควรผสมผสานหลายวิธีจนสามารถทาให้นักศึกษาอ่านออกเขียนเป็น
คาและรู้ความหมายของคานั้นๆ เช่น การสอนโดยวิธีประสมอักษร การสอนด้วยการเดาคาจากภาพ หรือการ
สอนอ่านจากภาพ การสอนอ่านจากรูปร่างของคา การสอนด้วยการเดาคาจากบริบทหรือคาที่อยู่แวดล้อม
การสอนโดยให้รู้หลักภาษา เป็นต้น
ดังนั้น แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อมุ่งให้นักศึกษาอ่านออกเขียนได้ที่
ประสบ ผลสาเร็จมีหลากหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคและประสบการณ์ของครูผู้สอนเป็นสาคัญ ซึ่งครูผู้สอน
แต่ละคน ต่างก็มีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่สาคัญที่ครูควรคานึงถึง คือ การศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และสอนนักศึกษาตามความแตกต่างของแต่ละคนและสอนด้วยความรักความเข้าใจเป็นสาคัญ
โดยคานึงถึง ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ครูตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
อ่านออกเขียนได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ และการสื่อสารในชีวิตตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ของตน
2. ครูมีความรู้เกี่ยวกับรูปและเสียงของพยัญชนะไทย
3. ครูให้ความสาคัญกับการสอนและฝึกฝนให้ผู้เรียนเขียนพยัญชนะได้ถูกวิธี ตลอดจนวิธีการ
จับดินสอ การวางสมุด และท่านั่งที่ถูกต้อง
4. ครูจัดเตรียมสื่อให้น่าสนใจ ครบตามจานวนผู้เรียน และให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติ จน
เกิดทักษะและความแม่นยา
สอนอย่ำงไรให้อ่ำนออก อ่ำนคล่อง และอ่ำนเป็น
การอ่านเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เด็กจะต้องรู้จักสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรไทย คือ
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เพื่อนามาประสมแล้วสามารถเปล่งเสียงคา ๆ นั้น และเข้าใจความหมายของคา
โดยโยงประสบการณ์ของตนเข้ามาช่วยเสริมให้เข้าใจยิ่งขึ้น ดังนั้นการอ่านจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นที่ครูจะต้องสอน
ให้แก่เด็ก รู้วิธีการสอนหลาย ๆ แบบ ไม่มีวิธีการสอนใดเป็นสูตรสาเร็จ การสอนที่ดีจึงต้องใช้วิธีสอน
หลากหลายวิธีผสมผสานกันตามความสามารถของเด็กแต่ละวัย และพิจารณาถึงความเหมาะสม ของ
สภาพแวดล้อม การอ่านเป็นทักษะที่ครูจะต้องฝึกฝนให้เด็กจนเกิดความชานาญ และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
อย่างสม่าเสมอ

ทักษะกำรอ่ำนที่ครูต้องสอนให้แก่เด็ก ได้แก่
1. กำรอ่ำนคำ และรู้ความหมายของคา นั่นคือให้เด็กอ่านออกเป็นคา และเข้าใจความหมาย
ของคานั้น ซึ่งเป็นทักษะเบื้องต้นคือสอนให้เด็กอ่ำนออก
2. กำรอ่ำนจับใจควำม เมื่อเด็กอ่านออกเป็นคา เป็นวลี และเป็นประโยคได้แล้ว จะต้อง
เข้าใจในสิ่งที่อ่าน บอกได้ว่าใครทาอะไร ที่ไหน อย่างไรในเรื่องที่อ่าน เล่าเรื่องได้ สรุปเรื่องได้ นั่นคือการสอน
ให้เด็ก อ่ำนเป็น
3. กำรอ่ำนออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้อง โดยเฉพาะคาที่ออกเสียง ร ล คาควบกล้า คาที่มี
อักษรนา รู้จักจังหวะในการอ่านให้ถูกวรรคตอนฝึกจนอ่ำนคล่อง
4. กำรอ่ำนเพื่อศึกษำหำควำมรู้ รู้จักวิธีค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทักษะนี้เหมาะ
ที่จะใช้กับเด็กในชั้นประถมปลายไปจนถึงชั้นที่สูง
5. ฝึกให้เด็กมีนิสัยรักกำรอ่ำน ครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เชิญชวนให้เด็กอยากอ่าน ข้อสาคัญ คือ ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก อ่านหนังสือ
หลากหลายนามาเล่าให้เด็กฟัง
6. กำรอ่ำนเพื่อให้คุณค่ำและเกิดควำมซำบซึ้ง นั่นคือ การสอนอ่านวรรณคดี และ
วรรณกรรมสาหรับเด็ก ให้เด็กมองเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านเพื่อนามาใช้ในชีวิตประจาวัน ให้เด็กรู้รส
ไพเราะ ของการอ่านร้อยกรองต่าง ๆ การอ่านวรรณคดีที่จัดไว้ให้เด็กแต่ละชั้นเพื่อให้เห็นความงดงามของ
ภาษา

กำรสอนให้อำ่ นออก
การสอนให้อ่านออกมีหลายวิธี ครูไม่ควรยึดวิธีใดวิธีหนึ่ง ควรผสมผสานหลายวิธจี นสามารถ
ทาให้เด็กอ่านออกเป็นคา และรู้ความหมายของคา
1. สอนโดยวิธีประสมอักษร เป็นการสอนที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงถึงภูมิ
ปัญญา การสอนอ่านแบบไทย ซึ่งทาให้เด็กอ่านหนังสือไทยได้แตกฉานวิธีหนึ่ง
วิธีสอนแบบนี้เป็นการนาพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาประสมกัน แล้วฝึกอ่ำนแบบแจกลูก การอ่ำนแบบ
สะกดคำ เป็นการสอนอ่านที่เน้นการฟังเสียง ของพยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ที่นามาประสม
กันเป็นคา เมื่อฝึกฝนบ่อย ๆ จนชินหูก็จะอ่านได้ถูกต้องแม่นยา
กำรอ่ำนแบบแจกลูก เป็นการอ่านโดยยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก ยึดสระเป็นหลัก หรือยึดสระ
และตัวสะกดเป็นหลัก เช่น ยึด
พยัญชนะต้นเป็นหลัก
ก
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ค

-ะ
กะ
ขะ
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–ำ
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ยึดสระเป็นหลัก
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ยึดสระและตัวสะกด
เป็นหลัก
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-า ด
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ย
ยาง
ยาน
ยาด

กำรอ่ำนแบบสะกดคำ เป็นการอ่านโดยสะกดคา หรือออกเสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ การันต์ ที่
ประกอบเป็นคา เช่น
ตา
สะกดว่า
ตอ - อา
อ่านว่า ตา
บ้าน สะกดว่า
บอ - อา - นอ บาน - ไม้โท
อ่านว่า บ้าน
เรื่อง สะกดว่า
รอ - เอือ - งอ เรือง - ไม้เอก
อ่านว่า เรื่อง
สัตว์ สะกดว่า
สอ - อะ - ตอ - วอการันต์
อ่านว่า สัด
ถนน สะกดว่า
ถอ - นอ - โอะ - นอ
อ่านว่า ถะ - หฺนน
2. สอนด้วยกำรเดำคำจำกภำพ หรือ กำรสอนอ่ำนจำกภำพ
เด็กเริ่มหัดอ่ านจากรู ปภาพก่ อน แล้ วจึงนาไปสูก่ ารอ่ านจากตัวอักษรรูปภาพจะเป็ นสิ่ง
ชี ้แนะ ให้ เด็กอ่านคานันได้
้ เช่น

กระต่ำย

เรือ

3. สอนอ่ำนจำกรูปร่ำงของคำ เมื่อเด็กเห็นรูปร่างของคาโดยส่วนรวมก็จะจาได้ แล้วจะนาไป
เปรียบเทียบกับคา.ที่เคยอ่านออกแล้ว คาใดที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกัน ก็สามารถเดาและเทียบเสียงได้ว่า อ่าน
อย่างไร การสอนแบบนี้ครูต้องตีกรอบคาที่ทาให้เด็กสามารถมองเห็นรูปร่างคาได้อย่างชัดเจน เน้นการฝึกให้
เด็กสังเกตรูปร่ำงของคำ เช่น

ห น

ห ม

งู

งู

บิ

ริ

บ น

บ น

รื

รื

เ ร อ

เ ส อ

ใ น

ใ จ

4. สอนด้วยกำรเดำคำจำกบริบท หรือคาที่อยู่แวดล้อม สาหรับเด็กมักจะใช้บริบทที่เป็น
ปริศนาคาทาย หากครูต้องการให้เด็กอ่านคาใดก็สร้างปริศนาคาทาย เมือ่ เด็กทายคาได้ถูกก็สามารถอ่านคา
นั้นออก
ตัวอย่ำงปริศนำคำท้ำยที่ใช้สระอะ ๏ ฉันเป็นผักสวนครัว เนื้อตัวเป็นตะปุ่มตะป่า แต่มีคุณค่าเลิศล้า คั้นเอาน้า
แม้ขมหน่อยอร่อยดี (มะระ) ๏ ฉันเป็นของใช้ มีไว้ในครัว เอาไว้ผัดคั่ว ทั่วทุกบ้านต้องมี (กระทะ)
5. สอนอ่ำนโดยให้รู้หลักภำษำ วิธีนี้เด็กจะรู้หลักเกณฑ์ของภาษาเพื่อการอ่านการเขียน
ตามที่บรรจุไว้ในหลักสูตร เช่น อักษร ๓ หมู่ สระเสียงเดี่ยว สระเสียงประสม มาตราตัวสะกด การผัน
วรรณยุกต์ การอ่านคาควบกล้า การอ่านอักษรนา ฯลฯ วิธีนี้จึงต้องหาวิธีสอนที่หลากหลาย จัดกิจกรรมที่
น่าสนใจ ให้เด็กเรียนรู้หลักภาษาที่ง่าย ๆ ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่ทาให้เด็กสนุกสนาน กิจกรรมที่เด็กชอบ เช่น เล่า
นิทาน ร้องเพลง เล่นเกม ฯลฯ
ตัวอย่ำงกำรสอนโดยใช้เพลง
เพลง สระ อะ
คาร้อง รศ.ปิตินันท์ สุทธสาร
ทานอง THIS IS THE WAY

คาสระอะ จะมีเสียงสั้น
จะ ปะ กระบะ กระทะ ตะกละ มะระ
คาสระอะมีตัวสะกด
เช่น กะ - น - กัน และฉัน นั้น มั่น

อยู่คู่เคียงกันพยัญชนะ
ล้วนอะตามเรียงราย
อะจะกระโดดเป็น หันอำกำศ
ตัว อะ แปรผัน เป็น หันอำกำศ (ซ้า)

๖. สอนอ่ำนตำมครู วิธีนี้เป็นการสอนที่ง่าย ครูส่วนใหญ่ชอบมาก ถ้าครูไม่คิดพิจารณาให้ดี
ว่า เมื่อใดควรสอนด้วยวิธีนี้จะเป็นอันตรายต่อเด็ก ครูจะใช้วิธีนี้ต่อเมื่อเป็นคายาก คาที่มีตัวสะกดแปลก ๆ และ
ครูได้ใช้วิธีอื่นแล้วเด็กยังอ่านไม่ได้
สาหรับผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้ที่อ่านเขียนไม่คล่อง ครูอาจใช้วิธีนี้ได้ โดยครูอ่านนาแล้วให้ผู้เรียน
อ่านตาม เมื่ออ่านได้แล้ว จึงฝึกให้อ่านเป็นกลุ่ม เป็นรายบุคคล
การอ่านบทร้อยกรองนั้น ครูจาเป็นต้องอ่านนาก่อน เพื่อให้รู้จังหวะ และลีลาการอ่านบทร้อย
กรอง ตามประเภทของคาประพันธ์นั้น ๆ

วิธีการสอนทัง้ ๖ วิธีนี ้ ครูควรนาไปประยุกต์ใช้ ให้ ผสมผสานให้ เหมาะสมแก่วยั ของผู้เรี ยน
จะทาให้ ผ้ เู รี ยนอ่ านออกอ่ านเก่ ง ต่อไปครูจงึ สอนอ่าน วลี ประโยค ข้ อความ เรื่ องราวสัน้ ๆ และการฝึ ก
การอ่าน จับใจความในลาดับต่อไป
กรสอนอ่ำนจับใจควำม
ในการสอนอ่านจับใจความ ครูควรตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านแต่ละครั้งว่า ต้องการให้ผู้เรียน
อ่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น
1. จับประเด็นสาคัญของเรื่อง
2. อ่านเพื่อต้องการรู้รายละเอียด
3. อ่านเพื่อตอบคาถามสิ่งที่อยากรู้
4. อ่านเพื่อย่อ หรือ เรียบเรียงเรื่องให้กระชับ
5. อ่านเพื่อสรุปหลักเกณฑ์ แนวคิด หรือแก่นของเรื่อง
6. อ่านเพื่อคาดคะเน หรือคาดหวังผลที่ได้
7. อ่านเพื่อให้รู้คุณค่า และเกิดความซาบซึ้งในเรื่องที่อ่าน
8. อ่านเพื่อประเมินความถูกต้อง ใช้วิจารณญาณไตร่ตรอง
กำรสอนอ่ำนวรรณคดี
การสอนอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ผู้เรียนได้มีจินตนาการ มี
ความซาบซึ้งในรสไพเราะของภาษา และมองเห็นคุณค่าของวรรณคดีในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งแฝงไว้ในวรรณคดีแต่
ละเรื่อง ทั้งยังช่วยกล่อมเกลาพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้เรียนอีกด้วย
วิธีที่เหมาะสม คือ ครูอ่านให้เด็กฟังเสียก่อน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องและเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ครูต้องมีลีลาการอ่านอย่างมีชีวิตชีวา ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ตอนใดมีคาประพันธ์
ทีม่ ีคุณค่าก็ควรให้ท่องจาเป็นบทอาขยาน ให้รู้จักคาที่ประณีต สละสลวย คาคล้องจอง คาที่ให้ความรู้สึกนึกคิด
ต่าง ๆ ตลอดจนปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดี มีนิสัยรักการอ่านด้วย
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