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“ท าไมเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กมาเรียนในโรงเรียนแล้วไม่เกิดการพัฒนาเลยหรือ?” 

นี่เป็นค าถามที่ครูและผู้บริหารหลายโรงเรียนต้องประสบพบเจอที่จะต้องตอบค าถามเหล่านี้ ทั้งจาก

ผูป้กครอง จากชุมชนสังคม รวมถึงสื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือแม้แต่ในสื่อสังคมออนไลน์

ต่าง ๆ ที่อาจเป็นความกระอักกระอ่วนใจของหลายท่าน ที่บางท่านอาจจะสามารถบอกสาเหตุของ

ปัญหาได้ บางท่านก็ไม่สามารถบอกได้ จากการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

พบว่า นักเรียนในเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 

กว่าร้อยละ 70 เป็นนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ กล่าวคือใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ส่วนภาษาหลัก

หรอืภาษาแม ่นักเรียนใช ้“ภาษาถิน่” (ชาติพันธุ์นั้น ๆ) ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบ

ต่อการพัฒนาด้านภาษา อีกทั้งนักเรียนบางส่วนยังมีการอพยพย้ายถิ่นฐานที่อยู่ตามผู้ปกครองท าให้

การเรียนการสอนขาดความตอ่เนื่อง รวมถึงนักเรียนบางส่วนมีฐานะยากจนส่งผลให้นักเรียนกลุ่มนี้ขาด

เรียนอยู่เนือง ๆ เนื่องจากต้องช่วยเหลืองานทางบ้านเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว และประการ

ส าคัญอีกอย่างก็คือ นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแรงบันดาลใจและขาดเป้าหมายในชีวิต ท าให้ขาดความ

กระตือรือร้นในการเรียนไปด้วย เพราะเรียนไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตนเองจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคต 

ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่ของนักเรียน แต่ยังมีปัญหาอื่น ๆ อาทิ ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ครูผู้สอนมีการย้ายโรงเรียนบ่อยครั้ง ผู้บริหารไม่ได้ให้

ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน รวมถึงปัญหาที่เกิดจากส านักงานเขตพื้นที่ฯ และ

นโยบายระดับสูง  

อย่างไรก็ตาม “ครูผูส้อน” ถือเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาการทักษะทางภาษา

ให้กับนักเรียน โดยบทความนี้ขอกล่าวถึงครูผูส้อนอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และ ช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 1 เพราะถือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นพื้นฐานทางภาษาส าหรับนักเรียน จากสภาพปัญหา

ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ปัญหาที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาทักษะทางภาษา คือ “ภาษาแม่ ไม่ใช่ 

ภาษาไทย” ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ใชภ้าษาถิ่นเป็นภาษาแม่นั้น จะ

จัดกิจกรรมเหมือนกับนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ก็สามารถกระท าได้ แต่ นักเรียนจะเกิดการ

เรียนรู้ช้า นักเรียนบางคนจะเกิดการต่อต้านการเรียนรู้ขึ้น อันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการจัด

การศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มนี้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคงต้องเริ่มต้นจาก ระดับปฐมวัย 

ว่าในระดับนี้จะต้องปูพืน้ฐานอย่างไร เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างยั่งยืน  
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ในระดับปฐมวัย ถือเป็นการเรียนรู้ขั้นแรกสุด ที่รับช่วงต่อจากการเลี้ยงดูจากที่บ้าน ดังนั้น ใน

ระดับนี้จะต้องจัดการเรียนการสอนที่เป็นการปูพื้นฐานภาษาไทย ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยการพัฒนา

ทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย ที่ให้สามารถน ามาใช้ในการสื่อสารขั้นต้นได้ นักเรียนกลุ่ม 

ชาติพันธุ์ที่มาจากบ้านโดยไม่เคยผา่นการพัฒนาจากศูนย์เด็กเล็กเลย  เด็กกลุ่มนีจ้ะไม่มทีักษะภาษาไทย 

ทั้งการฟังการพูด ดังนัน้ครูผูส้อนจะต้องให้เด็กได้รูจ้ักค าศัพท์ภาษาไทยรอบตัว ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับกริยา

ท่าทาง เชน่ ดินสอ สมุด หู ตา จมูก ปาก ลุก นั่ง ยืน ก้าวเท้า เดิน กิน ดื่ม ฯลฯ รวมถึงประโยคสั้น ๆ ที่

ใช้ในการสื่อสาร สวัสดีครับ/ค่ะ ขออนุญาตไปห้องน้ าครับ/ค่ะ ผมหิวข้าวครับ/ค่ะ ฯลฯ ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนครูน าหลักการสอนแบบ TPR (Total Physical Response)1 หมายถึง  

การสอนภาษาโดยการใช้ท่าทาง โดยให้นักเรียนฟังค าสั่งจากครูแล้วผู้เรียนท าตาม เป็นการประสาน

การฟังกับการใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นการตอบรับให้ท าตาม โดยนักเรียนไม่ต้องพูด วิธีสอน

ภาษาโดยการใช้ท่าทางใช้ส าหรับการเริ่มต้นเรียนภาษาที่สอง มีลักษณะการสอน 4 ประเภทดังนี ้

ประเภทที่ 1 TPR-B (Total Physical Response-Body) เป็นการสอนโดยใช้ค าสั่งที่มี

ค าศัพท์ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น นั่งลง ยืนขึ้น เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เดินหน้า ถอยหลัง 

กระโดด ปรบมือ หยุด กลับหลังหัน ชูมอืขึน้ เอามอืลง โบกมือ เป็นต้น   

ประเภทที่ 2 TPR-O (Total Physical Response-Objects)   เป็นการสอนโดยใช้ค าสั่ง

ที่มีค าศัพท์ที่เป็นสิ่งของ เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แผนที่ โต๊ะ เก้าอี้ ประตู นาฬิกา 

ไฟฉาย ดอกไม้ ใบไม้ ก้อนหิน จาน ชาม แก้วน้ า  ช้อน ส้อม หวี กระจก เป็นต้น อย่าติดการสอนในช้ัน

เรียนอาจพาผู้เรยีนออกนอกห้องเรยีน เพื่อเรียนรู้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ  

ประเภทที่ 3 TPR-P (Total Physical Response-Picture) เป็น การสอนเกี่ยวกับ 

การออกค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ การเลือกภาพที่ใช้ในการเรียนการสอนควรใช้ให้เหมาะสมกับ

นักศึกษา โดยยกตัวอย่างค าถามจากภาพ เมื่อครูถามแล้วให้ผู้เรียนไปชี้ภาพให้ดู ไม่มีการพูดภาพที่ครู

ก าหนดควรเป็นภาพตัดแปะจะได้เคลื่อนย้าย คน สัตว์ สิ่งของ ไปไว้ตามต าแหน่งต่าง ๆ ของภาพได้ เพื่อ

ตรวจสอบว่าผู้เรียน เป็นการสอนโดยใช้ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนรู้จักกลุ่มค า

เกี่ยวกับภาพต่าง ๆ มี  3 ประเภท คือ 1. ภาพโปสเตอร์ แผ่นพับ รูปภาพที่มีอยู่แล้ว 2. ภาพตัดแปะ

จากผ้า หรอื กระดาษ 3. ภาพวาดลายเส้นหรอืภาพสีที่ผลติโดยครูหรอืผูเ้รียน หรอืภูมปิัญญา ท้องถิ่น 

ประเภทที่ 4 TPR-S (Total Physical Response-Story telling) เป็นการสอนภาษา

โดยการเล่าเรื่อง  โดยครูเล่าเรื่องคล้ายกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน ให้เริ่มจากง่าย ๆ ก่อนเป็น 

การสอนเกี่ยวกับการออกค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ การเลือก ภาพที่ใช้ในการเรียนการสอนควรใช้ให้

เหมาะสม โดยยกตัวอย่างค าถามจากภาพ เมื่อครูถามแล้วให้ผู้เรียนไปชี้ภาพให้ดู ไม่มีการพูดภาพที่ครู

ก าหนดควรเป็นภาพตัดแปะจะได้เคลื่อนย้าย คน สัตว์ สิ่งของ ไปไว้ตามต าแหน่งต่าง ๆของภาพได้ เพื่อ

ตรวจสอบว่าผู้เรียน รู้จักภาพเหล่านั้นจริง ๆ ไม่ใช่การท่องจ าภาพเท่านั้นเป็นการสอนที่ใช้เรื่องเล่า 

การสอนภาษาโดยการใช้ รูปภาพ TPR-P 

1 ที่มา http://www.l3nr.org/posts/386260 

http://www.l3nr.org/posts/386260
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เมื่อนักเรียนเกิดทักษะการฟังการพูดภาษาไทยในระดับหนึ่งแล้ว ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนขั้นต่อมา ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน

ตามแนวทางของ ผศ.ศิวกานท์  ปทุมสูติ ดังนี้ 

 1. เปล่งค าและเปล่งเสียงพูดชัดเจนทุกเสียงอักขระในถ้อยค าต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าระดับช้ัน

อนุบาลละ ๕,๐๐๐ ค า (รวมทั้งเปล่งเสียงท่องบทอาขยาน ร้องเพลง และพูดสื่อสารถามตอบได้ชัดเจน

ตามเสียงอักขระและเสียงค าควบกล้ า, ฟังนิทาน เรื่องเล่า และพูดถามตอบได้ชัดเจนตามเสียงอักขระ

และเสียงค าควบกล้ า) 

 2. เปล่งเสียงท่องพยัญชนะ ก - ฮ และสระทั้ง ๓๒ สระ ได้ถูกฐานเสียงจนเกิดทักษะจดจ าได้ 

 3. มีพัฒนาการการจับดินสอ ปรับระยะสายตา เขียนเส้นลีลาต่าง ๆ และวาดรูปอย่างมี

ทักษะทิศทางเส้นสมบูรณ์ก่อนการเขยีนตัวอักษร 

 4. สามารถเขียนพยัญชนะ ก - ฮ สระทั้ง ๓๒ สระ วรรณยุกต์ทั้ง ๔ รูป และตัวเลข ๐-๙ 

ฝกึเตรียมทักษะด้านภาษาเพียงเท่านี้ให้ได้อย่างครบถ้วนแท้จริง โดยไม่ต้องฝึกอ่านและเขียนค า เพราะ

ขั้นตอนการฝึกอ่านและเขียนค าเป็นหน้าที่ของครู ป.๑ การเร่งฝึกอ่านเขียนก่อนวัยอันสมควร จะเป็น

โทษแก่เด็กมากกว่าเป็นผลดี ซ้ ายังท าให้ครูอนุบาลไม่มีเวลาฝึกเตรียมทักษะพื้นฐานข้างต้นให้สมบูรณ์

เพียงพออีกด้วย 

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อการอ่านออกเขียนได้อย่างมี

มาตรฐาน ตามแนวทางของ ผศ.ศวิกานท์  ปทุมสูติ มีขัน้ตอนดังนี้  

 1. ครูจัดท าชาร์ตแบบฝึกอ่านเขียนที่ถูกต้องและมีมาตรฐานตามหนังสือ “เด็กอ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้แก้งา่ยนิดเดียว” ของ ผศ.ศวิกานท์ ปทุมสูติ บทที่ ๓-๖ 

 2. ครูจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบบันไดทักษะ ๔ ขั้น วันละ ๒ ช่ัวโมง 

 3. นักเรียนม ี“สมุดคัดลายมือ” ที่แสดงผลการเรียนต่อเนื่อง 

 4. นักเรียนมี “สมุดเขียนตามค าบอก” ที่แสดงผลการเรียนต่อเนื่องอย่างสอดคล้องกับ

สมุดคัดลายมือ และแสดงผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างมพีัฒนาการ 

 5. ครูมีบัญชีแสดงการมาเรียนของนักเรียน 

 6. เมื่อสอนครบเนื้อหาหลักสูตรได้มีการทดสอบ “เขียนตามค าบอก” ด้วยค ามาตรฐาน 

๕๐ ค าและแสดงหลักฐานได้อย่างเป็นระบบที่ง่ายต่อการตรวจสอบ 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่าเป็นแนวทางที่ไม่ยากเลยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย จริง ๆ แล้วยังมีอีกหลายแนวทาง หลายวิธีการในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งการสอนโดยการแจกลูกสะกดค า การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 

(มปพ.) ซึ่งครูผู้สอนสามารถน ามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย 

ซึ่งจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุดคือ “นักเรียน” ตรงดั่งค ากล่าวของ “เหมาเจ๋อตุง” ที่ท่านมีอมตะวาจา 

ค าหนึ่งคือ “แมวไม่ว่าจะสีอะไรขอให้จับหนูได้ก็เป็นพอ” แล้วติดตามบทความแนวทางการพัฒนา 

การเรียนการสอนภาษาไทยฉบับต่อไปครับ 


