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Teaching for Tackling Illegible Problem
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บทคัดยอ
ในปจจุบันเด็กไทยประสบปญหาการอานไมออกเขียนไมไดเปนจํานวนมาก จึงเปนวาระเรงดวนที่ทุกฝาย
ตองรีบแกไขเพื่อ “ตัดไฟแตตนลม” กอนที่จะวิกฤติมากเกินกวาการเยียวยาแกไข คงถึงเวลาแลวที่จะนําปญหา
ดังกลาวมาวิเคราะหทบทวน เพื่อหาสาเหตุที่แทจริง พรอมทั้ง หาแนวทางแกไขปญหาใหตรงจุดกันอยางจริงจัง
และตอเนือ่ ง บทความนี้ ผูเ ขียนไดหยิบยกเอาแนวทางการสอนอานเขียนภาษาไทยและวิธกี ารแกปญ
 หาการอานไมออก
เขียนไมไดจากนักการศึกษา นักคิดนักเขียนและครูผูสอนมาเขียน เพื่อเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติและประยุกต
ใชในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ไดแก การสอนอานเขียนภาษาไทยดวยวิธีโฟนิกส (Phonics) หรือการสอน
แบบแจกลูกสะกดคํา การสอนตามแนวธรรมชาติ (Natural Approach) โดยสวนใหญการสอนตามแนวธรรมชาติ
จะไดรับความนิยมและถูกนํามาเปนแบบอยางและทดลองใชในโรงเรียนหลายแหง รวมทั้ง มีการพัฒนาการสอน
แบบบูรณาการ โดยนําเอาการสอนตามแบบธรรมชาติกับการสอนตามวิธีโฟนิกสมาผสมผสานเขาดวยกัน เรียกวา
การสอนแบบสมดุลภาษา (Balanced Literacy) และไดนาํ ไปทดลองใชซงึ่ ไดผลดีกวาเดิม จึงไดมกี ารเสนอวิธกี ารสอน
แบบสมดุลภาษามาประยุกตในการสอนภาษาไทยใหกบั นักเรียน โดยครูผสู อนจะตองมีความยืดหยุน ในการสอน และ
เอานักเรียนเปนศูนยกลาง (Student - Centered) คิดหาวิธีที่จะทําใหนักเรียนมีความสามารถ ในการอานมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ
การอาน การเขียน การสอนดวยวิธีโฟนิกส การสอนตามแนวธรรมชาติ การสอนแบบสมดุล
Abstract
Nowadays, many Thai children are facing illegible problem which is an urgent case all parties
who concerned have to be in a hurry to solve it in order to nip something in the bud before this crisis
becomes too serious to remedy. It is probably time to raise the mentioned issue to analyze as well as to
review in order to find root causes and ways how to solve the problem in the exact point seriously and
continuously. In this article, the author has singled out approaches how to teach Thai reading and writing
and solution methods of illegible problem from educators, thinkers, authors and teachers using as an
approach of implementation and application for teaching appropriately including teaching Thai reading
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and writing by using the phonic teaching method or the practice book for spelling words and Natural
Approach. The Natural Approach is mostly popular used as a model and experimented at several schools.
In addition, there is a development of an integrated teaching; a combination of Natural Approach and the
phonic teaching method called Balanced Literacy which is experimented and the result is more effective
than the first one. Thus, it is proposed that Balanced Literacy should be applied to teach Thai for pupils.
Teachers should be flexible while teaching, focus on pupils as the most important thing and figure out a
way to make them much more capable of reading.
Keywords
Reading, Writing, Phonic Method Teaching, Natural Approach, Balanced Literacy
บทนํา
ภาษาไทยเปนเครือ่ งมือสําคัญในการติดตอสือ่ สาร และเรียนรูต ลอดชีวติ ของคนไทยทุกคน แตปญ
 หาสําคัญ
ในสังคมไทยปจจุบันปรากฏวาเด็กไทยในระดับประถมศึกษาจํานวนมากบกพรองเรื่องการอานและเขียนภาษาไทย
อีกทั้ง คนไทยอานหนังสือกันนอย จนทางการตองกําหนดเรื่องการสงเสริมการอานใหเปนวาระแหงชาติ
 หาดานการอานไมออกเขียนไมไดของสํานักงานคณะ
จากขอมูลการสํารวจเพือ่ คัดกรองเด็กนักเรียนทีม่ ปี ญ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 445,000 คน มีที่อยูในขายตองปรับปรุง
ประมาณ 127,300 คน แยกเปนนักเรียนทีอ่ า นไมไดเลย จํานวน 27,000 คน นักเรียนทีอ่ า นได แตอยูใ นระดับปรับปรุง
จํานวน 23,700 คน อานไดแตไมเขาใจ จํานวน 14,600 คน อานไดเขาใจบาง จํานวน 62,000 คน สวนนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ก็เชนกัน จากจํานวน 444,000 คน มีที่อยูในขายตองปรับปรุง ประมาณ 73,290 คน แยกเปน
นักเรียนที่อานไมไดเลย จํานวน 7,880 คน นอกนั้นเปนนักเรียนที่อานไดแตอยูในระดับปรับปรุง จํานวน 6,750 คน
อานไดแตไมเขาใจ จํานวน 7,080 คน และอานไดเขาใจบาง จํานวน 51,580 คน (ฟาฏินา วงศเลขา, 2557) จะเห็น
วาขอมูลตัวเลขดังกลาวสะทอนปญหาระบบการศึกษาของไทยคอนขางมาก เพราะทั้งชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนที่ตองปรับปรุงเรื่องการอานออกเขียนไดประมาณ 2 แสนคน ซึ่งการที่นักเรียน
มีปญหาดานการอานการเขียนเชนนี้ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอื่นๆ ตกตํ่าไปดวย เนื่องจากการอานการ
เขียนภาษาไทยเปนพื้นฐานในการศึกษาเรียนรูวิชาอื่นๆ เปนอยางมาก
เมือ่ กลาวถึงปญหาการอานไมออกเขียนไมไดของนักเรียนครัง้ ใด มักจะมีการกลาวโทษไปยังหลายฝาย เชน
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ไมมีการซํ้าชั้น หนังสือเรียนวาไมดีเหมือนยุคกอน ผูบริหารที่ใหครูที่จบวิชาเอก
ใดก็ไดมาสอนวิชาภาษาไทย ครูที่มุงทําแตผลงานเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะของตัวเองจนลืมภาระหนาที่ในการปลุกปน
นักเรียนใหอา นออกเขียนได และสุดทายโทษพอแมทไี่ มเอาใจใสดแู ลลูก โยนภาระหนาทีใ่ หครูฝา ยเดียว นอกจากนัน้
ยังโทษสื่อมวลชนตางๆ ที่เปนตัวอยางในการใชภาษาไทยที่ผิดเพี้ยนทั้งดานการอานและการเขียนอีกดวย
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ปญหาที่เกิดขึ้นควรเปนความรับผิดชอบของทุกภาคสวน เมื่อเปนเชนนี้จึงเปนหนาที่ที่จะตองรวมกันแกไข
เพื่อทําใหคุณภาพเด็กไทยดีขึ้น หากทุกฝายตระหนักถึงปญหาและชวยกันพิจารณาหาแนวทางแกไขอยางจริงจัง
จะสงผลใหปญหาการอานไมออกเขียนไมไดของนักเรียนลดนอยลง ทั้งนี้ ในฐานะครูที่ตองหาวิธีการจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหนักเรียนอานออกเขียนไดมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอแนวทางแกไขนํามายกตัวอยางใหเห็นเพียงบางสวน
และหวังวา ถาทุกฝายจะรวมมือกัน ผลการอานการเขียนของนักเรียนก็นาจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แนวทางการสอนอาน เขียน ภาษาไทย
การสอนใหเด็กมีพื้นฐานในการอาน จะตองใหมีการพัฒนาและฝกฝนการอานใหมาก ๆ ถาจะสอนใหเด็ก
เขียนหนังสือได จะตองหัดเขียนบอย ๆ ทั้งนี้ เด็กจะสามารถเรียนไดดี ถาหากมีความสนใจในสิ่งที่กําลังเรียนอยู
สนุก และมีความสุขไปกับสิ่งที่เรียน ดังนั้น ครูผูสอนควรศึกษากลวิธีตาง ๆ เพื่อนํามาปรับกระบวนการสอนใหเขาถึง
เด็กใหมากที่สุด หนังสือที่ใหอานควรสนุก นาสนใจ ใหความรูใหมอยูเสมอ รวมทั้ง บรรยากาศในหองเรียนถือเปน
สิ่งสําคัญที่จะทําใหเด็กมีความสนใจในการเรียน ดังนั้น ควรจัดใหมีกิจกรรม กระทํา ทดลอง ไดคิด ไดตัดสินใจ
ใหเด็กมีความกระตือรือรนและมีสวนรวม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียน และครูควรเปดโอกาสใหเด็ก
ไดแสดงความคิดเห็น โดยไมกลัวถูกตําหนิ ซึ่งจะชวยใหเด็กกลาคิด กลาแสดงออกมากขึ้น
แนวทางการสอนอาน สอนเขียน
แนวทางการสอนอาน สอนเขียน นั้น มีนักการศึกษาไดเสนอแนวทางไวหลายวิธี ดังนี้
1. การสอนดวยวิธีโฟนิกส (Phonics) หรือการสอนแบบแจกลูกสะกดคํา
การอานแบบแจกลูกสะกดคํา เชน ก อะ กะ กอ อา กา กอ อิ กิ กอ อี กี กอ อุ กุ กอ อู กู ฯลฯ นั่นคือ
ใชพยัญชนะตนประสมสระ จนครบทุกสระจากนั้นเปลี่ยนตัวพยัญชนะตน เปน ตัว จ ตัว ด ตัว ต ตัว บ ตัว ป ตัว อ
เมื่อฝกจนคลองแลว เริ่มมีตัวสะกด กอ อะ กอ กัก กอ อะ ดอ กัด กอ อะ บอ กับ หรือ กอ อา งอ กาง กอ อา นอ
กาน จากนั้น ก็เริ่มอานออกเสียงวรรณยุกต กอ อา กา ไมเอก กา กอ อา ไมโท กา เปนตน
2. การสอนตามแนวธรรมชาติ (Natural Approach)
ยุคตอมา นักการศึกษาบางคนไดนําแนวการสอนอานแบบใหมมาใช คือการสอนอานเปนคํา ๆ เพราะ
เชื่อวาการอานคําที่มีความหมายจะชวยใหเด็กเรียนรูไดเร็ว และจําไดงาย จึงทําใหเด็กสะกดคําไมเปน ซึ่งการสอน
อานแบบนี้มีหลักการ คือ
2.1 เนนความเขาใจกอนการใชภาษา คือ การฟงใหเขาใจกอนพูด และอานใหเขาใจกอนเขียน
2.2 เรียนในเรื่องใกลตัว เรื่องเปนปจจุบัน เห็นประโยชน
2.3 เรียนอยางสนุกสนาน ไมกลัว ไมเครียด
การสอนตามแนวธรรมชาติ เปนวิธีที่นิยมในการสอนผูเรียนที่ไมไดใชภาษาไทยเปนภาษาแม เนื่องจาก
ผูเ รียนสวนใหญ จะรูจ กั คําและความหมายของคําในภาษาแมของตนแลว จึงตองการเรียนภาษาไทยใหไดรเู รือ่ งสือ่ สาร
กันไดอยางรวดเร็ว โดยไมตอ งมานัง่ แจกลูกสะกดคําใหเสียเวลา ทัง้ นี้ เสาวลักษณ รัตนวิชช (2533) แหงมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดนําแนวคิดนี้มาทดลองสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา เรียกวา แนวการสอน
แบบมุงประสบการณทางภาษา (Concentrated Language Experience) ซึ่งมีวิธีการสอนภาษาโดยสอนอานและ
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เขียน จากเรื่องที่ผูเรียนเขาใจและมีประสบการณ และแนวการสอนนี้เปนที่นิยมในการนําไปใชในโรงเรียนหลายแหง
อยางไรก็ตาม ไมวาจะใชแนวการสอนใดก็ยอมมีทั้งขอดีขอเสีย ขึ้นอยูกับหลักการ ปรัชญา ความเชื่อ
บริบทตาง ๆ รวมทั้ง ในอเมริกาพบวาผูสอนและผูเรียน มีปญหาการโตแยงเรื่องการสอนภาษาตามแบบธรรมชาติ
และตามแนวโฟนิกส (Phonics) มาเปนเวลาหลายปเชนกัน ในเมืองไทย แมจะไมมีการโตแยง แตผลที่เกิดขึ้น
คือปญหาเด็กอานไมออกเขียนไมไดมีจํานวนมากขึ้น ซึ่งเปนจุดเริ่มตนใหสังคมหันมามองวาเกิดอะไรขึ้นในระบบ
การศึกษาของไทย และหลายคนโทษครูผูสอนวาไมมีวิธีการสอนที่เหมาะสม
วิธีการแกปญหา การอานไมออก เขียนไมได
ครูผูสอน และนักการศึกษาหลายคนไดเพียรพยายามคิดหาวิธีแกปญหาการอานไมออกเขียนไมได
เปนตนวา โครงการ 4 เดือน 90 ชั่วโมง โดยมีหลักการ ดังนี้
1. ครูนําเด็กอานออกเสียง แจกลูก สะกดคํา ผันเสียงวรรณยุกต วันละ 30 นาที
2. ครูนําเด็กอานออกเสียงคํา อานเรื่อง วันละ 5-10 นาที
3. ครูใหเด็กคัดคําและเรื่องที่อานลงในสมุด วันละ 10 นาที
4. ครูใหเด็กเขียนตามคําบอกที่เรียนรูแลว วันละ 10-15 นาที
ศิวกานท ปทุมสูติ (2551) ไดเสนอแนวคิดไวในหนังสือ “เด็กอานไมออกเขียนไมไดแกงา ยนิดเดียว” โดยเสนอ
แนวคิดไว 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นที่หนึ่ง แจกลูก ใหผูกจํา
2. ขั้นที่สอง อานคํา ยํ้าวิถี
3. ขั้นที่สาม คัดลายมือ ซํ้าอีกที
4. ขั้นที่สี่ เขียนคําบอก ทุกชั่วโมง
สังเกตดูจะพบวา การสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํายังเปนหลักการพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญและตองมีกจิ กรรมอืน่ เสริม
ดังที่ ศิวกานท ปทุมสูติ (2551) ไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนอานและคิดในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ดังนี้
กิจกรรมหลัก: ครูเลาเรื่องและเลานิทานใหนักเรียนฟง
นักเรียนเลานิทานใหเพื่อนฟง
ครูอานเรื่องและนิทานภาพใหนักเรียนฟง
นักเรียนเลาเรื่องจากภาพใหเพื่อนฟง
ครูและนักเรียนชวนกันทองบทรอยกรองจากนิทานภาพ
ครูและนักเรียนชวนกันฟงและอานจับใจความ
ครูและนักเรียนชวนกันพูดคุย ถามตอบ จากเรื่องที่อาน
ครูและนักเรียนชวนกันเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
กิจกรรมเสริม: จัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องเลาและนิทานตาง ๆ
จัดกิจกรรมวันรักการอานและคายรักการอาน
จัดกิจกรรมมุมหนังสือและบานหนังสือ
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จัดกิจกรรมเที่ยวรานหนังสือ
จัดกิจกรรมชวนพอแมอานหนังสือ
จัดกิจกรรมนิทรรศการการอาน (ศิวกานท ปทุมสูติ, 2553)
ในประเทศนิวซีแลนด ไดพัฒนาการสอนแบบบูรณาการสอนตามแบบธรรมชาติ กับการสอนตามวิธีโฟนิกส
เขาดวยกัน แลวใชชื่อวา สมดุลภาษา (Balanced Literacy) ซึ่งศาสตราจารย ดร.อารี สัณหฉวี แหงมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดนํามาทดลองใชที่โรงเรียนสาธิตบางนา ปรากฎวาไดผลดี เด็กนักเรียนชอบ
อานหนังสือมาก และไดเสนอวิธีการสอนแบบสมดุลภาษามาประยุกตใชในการสอนภาษาไทย ดังนี้ (Balanced
Literacy, 1991 อางถึงใน อารี สัณหฉวี, 2550)
1. อานหนังสือใหฟงทุกวัน ครูควรจัดเวลาประมาณ 8-10 นาที อานหนังสือใหเด็กฟงทุกวัน ครูสามารถใช
หนังสือแบบเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ คือ หนังสือภาษาพาที และวรรณคดีลํานํา เปนสื่อการเรียน
การสอน หรือนําหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการแนะนําเปนหนังสืออานนอกเวลามาอานใหเด็กฟงก็ได ซึ่งการ
อานหนังสือใหเด็กฟง ทําใหไดประโยชน คือ
1.1 นักเรียนไดฟงวิธีการอานที่ถูกตอง ครูควรเลือกเรื่องที่จะอานวานาสนใจ และซอมอานอยางมีชีวิต
ชีวา แตไมจําเปนตองทําเสียงแบบละคร
1.2 จากเรื่องราวที่ไดฟง นักเรียนจะไดรูโครงสรางของเรื่อง เชน ตอนตน ตอนกลาง ตอนจบ หรือไดรู
เรื่องแนวตางๆ ตลอดจนลักษณะปญหา การแกปญหาของบุคคลตางๆ และไดเรียนรูใหม ๆ
1.3 สรางความสนใจในการอาน นักเรียนหลายคนจะตามไปขอยืมหนังสือในหองสมุด สนใจ ติดตาม
อาน วารสาร นิตยสารที่ครูนํามาอานใหฟง
1.4 สรางนิสัยรักการอาน
1.5 ถาเปนบทความสารคดี นักเรียนก็จะไดความรูใหม
2. ฝกอานในใจใหเปนนิสัย ครูควรจัดเวลาวันละ 10-15 นาที ใหนักเรียนไดอานเงียบๆ ตามลําพัง เปนการ
สรางนิสัยรักการอาน แรกๆ อาจมีปญหา แตครูตองอดทน และพยายามดําเนินการสมํ่าเสมอ
3. อานรวมกันทั้งชั้น หลังจากที่ครูอานหนังสือใหเด็กฟง แลว ครูควรสนทนาพูดคุยกับเด็กใหเด็กเลาเรื่อง
ตั้งคําถาม ใหเด็กเรียงลําดับเหตุการณ ครูซักถามถึงตัวละคร เหตุการณในเรื่อง ปญหาของเรื่องที่อาน การแกปญหา
ของตัวละคร จากนั้น ถาเด็กยังอานไมคลอง ครูก็ควรสอนแจกลูกสะกดคํา โดยนําคําจากเรื่องที่อานมาฝกใหคลอง
ครูอาจมีศัพทฝาผนัง (Word Wall) มาใหนักเรียนฝกหรือใชสอนทบทวน
4. ฝกอานกลุมยอย ครูจัดแบงนักเรียนเปนกลุมเล็กประมาณ 4-6 คน ตอกลุม แตละกลุมใหมีความสามารถ
ในการอานใกลเคียงกัน นักเรียนในกลุมจะใชหนังสืออานเลมเล็ก แตละกลุมจะเปดหนังสืออานเงียบๆ ภายในกลุม
มีการชวยเหลือกันบาง ระหวางมีการอานเปนกลุม ยอยนี้ ครูจะเดินดูแลการอานของแตละกลุม เพือ่ สังเกตวาใครอาน
ไดเพียงไร กลุม ทีย่ งั อานไมได ครูจะสอนฝกใหอา นสะกดคํา จนสามารถอานได ระหวางทีค่ รูตรวจตราการอานของเด็ก
แตละกลุม นี้ กลุม อืน่ ๆ อาจจะไดรบั มอบหมายใหทาํ งาน (Tasks) ตางๆ เชน เขียน อานเปนคู วาดภาพ ทํากิจกรรมทางภาษา
ในหนึ่งวันครูอาจสอนการอานสะกดคําได 1-2 กลุมยอย ดังนั้นในหนึ่งสัปดาหครูก็นาจะสอนเด็กไดครบทุกคน
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5. อานเองตามลําพัง ครูควรฝกใหนกั เรียนไดเลือกหนังสือโดยอิสระและอานเอง ในหองเรียนควรมีมมุ หนังสือ
ครูอาจนําหนังสือนิทาน วารสาร สารคดีตางๆ มาจัดวางไว เปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกและขอยืมไปอานในเวลา
วาง หรือยืมไปอานที่บาน
6. อานหนังสือที่บาน ครูควรกําหนดใหนักเรียนไดอานหนังสือที่บานทุกวัน วันละ 30 นาที โรงเรียนใน
ตางประเทศมีการบานใหนักเรียนนอย แตจะมีการบานใหนักเรียนตองทําเปนประจําคือการอานหนังสือที่บานทุกวัน
ในระดับชั้นประถมตนจะเปนการอานใหพอแมฟง หรืออานเงียบตามลําพัง แตจะมีสมุดบันทึกชื่อเรื่องที่อาน และ
ผูปกครองเซ็นชื่อกํากับ แตถาเปนนักเรียนระดับสูงขึ้น ก็จะมีบันทึกสรุปการอานและขอคิดเห็นจากการอานสงครู
จะเห็นวา แนวทางการสอนอานแบบสมดุลภาษาเปนการผสมผสานวิธกี ารอานทัง้ แบบแจกลูก สะกดคําและ
แบบธรรมชาติเขาดวยกัน นั่นคือครูตองมีความยืดหยุนในการสอน และมองที่ตัวนักเรียนเปนสําคัญ คิดหากลวิธีใด
ก็ไดที่จะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการอานมากยิ่งขึ้น
ในดานการสอนเขียนตามแนวสมดุลภาษา นัน้ เปนการสอนทีต่ อ เนือ่ งกับการสอนอาน โดยหลังจากทีค่ รูอา น
หนังสือหรือเลานิทานใหเด็กฟงแลว ครูอาจนําคําจากในเรื่องมาขึ้นกระดานราว 8-10 คํา เพื่อฝกเขียน โดยครูเขียน
ใหดูเปนตัวอยาง แตสําหรับเด็กวัยเล็ก ๆ ราว 3-5 ขวบ อวัยวะทางกระดูก นิ้ว ขอมืออาจะยังไมพัฒนาเต็มที่
จึงยังไมควรเครงครัดในการเขียนวาจะตองถูกตองสวยงาม ครูอาจจะใหเด็กวาด หรือถามเด็กวาตองการสื่อสาร
อะไรแลวครูเขียนกํากับไวให ครูบางคนสอนใหเด็กใชนวิ้ เขียนพยัญชนะ สระ บนพืน้ ทราย หรือใหเขียนในอากาศ เขียน
หลังเพื่อน จากนั้นก็เริ่มฝกเขียนตามจุดประในสมุดเมื่อเด็กเริ่มเขียนคําไดบางแลว ครูจึงคอยสอนคัดลายมือ
การสอนเขียนระยะเริ่มแรกนี้ เปนการสอนใหเขียนรวมกัน โดยใหออกไปเขียนบนกระดาน หรือเขียนบน
กระดาษแผนใหญ ถานักเรียนสามารถเขียนคําไดบางแลว ครูอาจซักถามเรื่องราวจากเรื่องที่อานหรือที่ครูเลา
เชน ถามเหตุการณตอนตน ตอนกลาง ตอนจบ ถามถึงตัวละคร วามีใครบางหรือใหนักเรียนสรุปขอคิดจาก
เรื่อง กระดาษแผนใหญที่นักเรียนชวยกันเขียนครูสามารถเก็บรวบรวมไวเพื่อทําเปนหนังสือเลมใหญ หรือติดที่บอรด
ขางฝาใหนักเรียนมาเปดดูได
เมื่อฝกเขียนรวมกันแลว ครูจะใหเด็กฝกเขียนเปนกลุมยอย และเขียนตามลําพัง หรือใหเด็กจับกลุม
กลุมละ 4-6 คน เขียนเรื่องราวจากหนังสือที่อาน หรือใหตอเรื่องจนจบ หรือใหแตงเรื่องใหมตามความคิดจินตนาการ
ของเด็ก คําใดที่เขียนไมได ครูจะเขาไปชวยแนะนําเขียนใหดู
ครูสอนเพลงและคํากลอนที่มีสัมผัสคลองจอง ใหเด็กอานทองจํา และแจกบทเพลง บทกลอน ดังกลาว
ใหเด็กนํากลับบาน เพื่ออานและเขียนใสสมุดเก็บเขาแฟม
ครูทาํ บัตรชือ่ นักเรียนแผนใหญๆ เพือ่ ใหนกั เรียนฝกเขียนตาม หรือในโอกาสพิเศษ เชน วันสําคัญในเทศกาล
ตาง ๆ หรือวันพอ วันแม วันเกิดเพื่อน ครูจะเขียนคําอวยพรในบัตรเปนตัวอยาง แลวใหนักเรียนมีกิจกรรมพิเศษ เชน
การออกไปศึกษานอกสถานที่ การทําอาหาร ครูอาจใหนกั เรียนเลาเรือ่ ง แลวครูเขียนบนกระดาษแผนใหญ ใหนกั เรียน
อานทบทวน หลังจากนั้น ใหนักเรียนเขียนคัดลอกไวในสมุดของตนเอง แมกระทั่งการบันทึกเรื่องราวประจําวัน
ครูก็อาจชวยแนะนําดวยการซักถาม ครูเขียนเปนตัวอยางและใหนักเรียนเขียนคัดลอกไวในสมุดเลมเล็กไดเชนกัน
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สรุป
จุดสําคัญของการสอนอานสอนเขียนภาษาไทย คือ การทําใหประสบการณการเรียนสนุกสนานเด็กไมเครียด
ไมรูสึกมีปมดวยที่อานไมออกเขียนไมได แตจะรวมมือกันพัฒนาไปสูการอานใหออกเขียนใหไดตอไป โดยมองวา
ทัง้ ครูทงั้ นักเรียนเปนคนสําคัญในการจัดกิจกรรมการสอนอานสอนเขียนอยางมีเปาหมาย ไมคดิ ทีจ่ ะทอดทิง้ นักเรียน
คนใดคนหนึ่งใหตกคางอยูเดียวดาย
สตริคแลนด กิลลิลัน (Strickland Gillilan, 2014) นักการศึกษาของนิวซีแลนดไดกลาววา
“You may have tangible wealth untold:
Caskets of Jewels and coffers of gold.
Richer than I you can never beI had a mother who read to me.”
ผูเขียนขอถอดความเปนภาษาไทย ดังนี้
“ถึงเธอมี สินมากมายเปนกายกอง
มีเพชรทอง เปนถุงถัง ก็ชางเถิด
เธอไม รวยกวาฉัน อยาฝนเพริด
(เพราะฉันมี) แมคอยเปด หนังสืออานใหฉันฟง”
ดังนั้น ถาครูผูสอนไดทําหนาที่เชนเดียวกับแมของเด็กๆ และทุกฝายรวมมือกัน ปญหาการอานไมออกเขียน
ไมไดก็นาจะลดลงได
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