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การสอนอ่าน: เคลด็ไม่ลบัส าหรับครู 
(Reading Instruction: Tips for Teachers) 

การอ่านเป็นทกัษะทางการศึกษาทกัษะเดียว

ท่ีมีความส าคญัสูงสุดท่ีเด็กจะเรียนรู้จากครู ความ

เข้าใจ เ ร่ืองการจัด รูปแบบและความหมายของ

ขอ้ความและค าสั่ง ทั้งในรูปของเสียงและตวัอกัษร มี

ส่วนส าคญัในการช่วยให้เด็กอ่านหนงัสือออก ดงันั้น

ความเขา้ใจเร่ืองทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ

อ่าน จะช่วยให้ครูสามารถสร้างรากฐานอนัมั่นคง

ส าหรับเด็กท่ีจะเรียนรู้และประสบความส าเร็จในโรงเรียนได ้ต่อไปน้ีจะกล่าวถึง วิธีการสร้างความเขา้ใจท่ี

ลึกซ้ึงในถอ้ยค าท่ีเขียน การสร้างความตระหนกัในภาษาส่ิงพิมพ ์การสอนพยญัชนะ การสร้างความตระหนกั

ในเร่ืองการออกเสียง ความตระหนักในเร่ืองการผสมของเสียง การสอนเร่ืองความสัมพนัธ์ของเสียงกบั

ตวัอกัษร การสอนใหเ้ด็กอ่านออกเสียง การสอนใหส้ะกดค า และการช่วยใหเ้ด็กพฒันาการอ่านให้คล่องและ

เขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน 

วธิีสร้างความเข้าใจทีล่กึซ้ึงในถ้อยค าทีเ่ขยีน (Create Appreciation of Written Words)                                                                                   
1. น าเร่ืองเล่าหรือนิทานมาอ่านร่วมกบัเด็ก และใหเ้ด็กคน้หาจุดส าคญัของเร่ือง 

2. น าขอ้เขียนท่ีใหข้อ้มูลประกอบมาใหน้กัเรียนช่วยกนัพิจารณาหาประเด็นแนวคิดใหม่ๆ                

ท่ีน่าสนใจ 

3. พยายามใชโ้อกาสทุกคร้ังท่ีมีเพื่อช้ีใหเ้ห็นวา่การอ่านเป็นการส่ือสารท่ีมีความส าคญัมากส าหรับ 

     การด าเนินชีวติในยคุปัจจุบนั เช่น ขอ้ความบนสลาก ค าอธิบายวธีิใช ้และตราสัญลกัษณ์ เป็นตน้ 

วธิีการสร้างความเข้าใจเร่ืองเอกสารส่ิงพมิพ์ และระบบการเขยีน  (Develop Awareness of 

Printed Language and the Writing System)                                                
1. เพื่อใหแ้น่ใจวา่นกัเรียนรู้วา่เขาจดัท าหนงัสือกนัอยา่งไร ครูตอ้งใหน้กัเรียนรู้เร่ืองเบ้ืองตน้ของ 

     หนงัสือดว้ยวา่จะตอ้งอ่านจากซา้ยไปขวา จากบนลงล่าง รู้วา่ในเล่มอาจมีภาพถ่ายหรือภาพเขียน  

     ประกอบแทรกอยูด่ว้ย จะมีเลขหนา้ก ากบั และรู้วา่วตัถุประสงคท่ี์อ่านก็เพื่อหาความหมายจาก 

     ตวัอกัษร และท าความเขา้ใจในถอ้ยค าท่ีใชส่ื้อความคิดในเน้ือหาท่ีอ่าน 

2. ใหอ่้านหนงัสือส าหรับเด็กท่ีมีตวัอกัษรขนาดใหญ่อ่านง่าย เล่าเร่ืองราวท่ีมีค าท่ีเดาไดจ้ากใน 

     หนงัสือ  
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3. ส าหรับในอเมริกาให้ใช ้ “big books” เพื่อช่วยให้เด็กไดส้ังเกตและจดจ าค าท่ีพบบ่อยๆ เช่น                         

     a, the, is, was, you เป็นตน้  

4. ติดป้ายช่ือวตัถุต่างๆ ในหอ้งเรียน  

การสอนให้รู้จักพยญัชนะ (Teach the Alphabet) 

1. ตวัช้ีบ่งท่ีจะบอกวา่เด็กเรียนรู้การอ่านไดง่้ายหรือไม่ อยูท่ี่ความคุน้เคยกบัพยญัชนะท่ีเป็น 

     ตวัอกัษรนัน่เอง เพราะความคุน้เคยกบัตวัอกัษรจะเป็นเสมือนฐานรากของการเรียนรู้                         

     ดา้นการอ่านของเด็ก 

2. ความส าคญัของเร่ืองน้ีมีอยูเ่กินกวา่การรู้จกัช่ือของตวัอกัษร นัน่คือ เด็กจะตอ้งเขา้ใจถึง 

     วตัถุประสงคข์องการใชต้วัอกัษรแต่ละตวันั้นดว้ย  

3. ครูช่วยช้ีแนะใหน้กัเรียนสังเกตตวัอกัษรท่ีปรากฏในส่ิงพิมพร์อบๆ ตวัเราท่ีครูน ามาให้ดู 

4. นกัเรียนท ากิจกรรมท่ีจะช่วยใหรู้้จกัตวัอกัษรต่างๆ ไดจ้ากภาพรูปร่างท่ีมองเห็น 

5. ช่วยใหน้กัเรียนเขียนตวัอกัษร และกระตุน้ให้เร่ิมฝึกเขียนตวัอกัษรท่ีประกอบอยูใ่นช่ือของ 

      ตวัเอง 

การฝึกความสามารถในการฟังเสียง (Develop the Student’s Phonological Awareness) 

1. ในการฟังและการพูดนั้น เราสนใจท่ีความหมายของภาษามากกวา่เสียงท่ีไดย้ินก็จริงอยู ่แต่เราก็

ยงัจ าเป็นตอ้งสอนให้เด็กสนใจในเร่ืองของเสียง หรือการออกเสียงของภาษาดว้ย เพราะเป็น

ส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยให้เขา้ใจค าพูดในรูปแบบท่ีเขียนออกมาได ้ซ่ึงเด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้น

การเรียนรู้จ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการพฒันาการแยกแยะเสียงในลกัษณะน้ี  

2. ใช้การเขียนภาพเป็นผงัแสดงให้เห็นว่าในประโยคสั้นๆ สามารถแยกออกเป็นค าๆ ไดอ้ย่างไร 

เช่น ในภาษาองักฤษจะใชต้วัอยา่งประโยค “Frog eats bugs.” แลว้ใชบ้ตัรค า หรือวตัถุอะไรก็ได้

ประกอบการอธิบายใหเ้ห็นภาพวา่ ประโยคน้ีประกอบดว้ยค าสามค า และล าดบัก่อนหลงัท่ีแต่ละ

ค าวางอยูน่ั้นมนัส าคญัอยา่งไร ใหล้องเล่นสร้างประโยคโดยน าเอาแต่ละค ามาสับเปล่ียนท่ีกนั  

3. ฝึกการสังเกตเสียงของค าต่างๆ โดยให้ฟังเสียงและตบมือตามพยางค์ แล้วให้ฟังและอ่านค า

กลอนพร้อมกบัมือตามจงัหวะของการอ่านออกเสียงไปดว้ย 

4. เม่ือเด็กคุน้กับการเล่นเกมอ่านค า แยกพยางค์ และจงัหวะหนักเบาแล้วก็ให้ฝึกการออกเสียง

พยางคน์ั้นๆ ต่อไป 
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การฝึกความสามารถในการออกเสียงพยางค์ (Develop Phonemic Awareness) 

1. การฝึกการออกเสียงพยางคก์็คือ การฝึกใหเ้ขา้ใจวา่ในค าหน่ึง หรือพยางคห์น่ึง จะประกอบข้ึน 

ดว้ยเสียงหลายเสียงผสมกนั ซ่ึงความเขา้ใจในเร่ืองน้ีมีความส าคญัมากต่อการเรียนเร่ืองตวัอกัษรในภาษา            

ซ่ึงเด็กท่ีอ่านหนงัสือไม่ออกจะขาดความรู้ความเขา้ใจในส่วนน้ี  

2. ในการสอนการออกเสียงพยางคจ์ะตอ้งเนน้ท่ีเสียงของค า ไม่ใช่ท่ีตวัอกัษรหรือตวัสะกดการันต ์

3. ใชว้ธีิการฝึกท่ีดึงดูดความสนใจและมองเห็นภาพของเสียงท่ีฝึกนั้น ตวัอยา่งในการสอนเสียงใน 

ภาษาองักฤษ อาจใชเ้สียงในค าใดค าหน่ึงเป็นตน้แบบ เช่น เสียง /s/ ในค าวา่ sat ก็ใหเ้ด็กฝึกออกเสียงน้ีท่ี

ปรากฏในค าอ่ืนๆ จนกวา่เด็กจะออกเสียงไดค้ล่อง และเขา้ใจธรรมชาติของเสียงนั้น 

4. ใหเ้ร่ิมฝึกจากค าง่ายๆไม่ซบัซอ้นก่อน เช่น ในภาษาองักฤษ ใหฟั้งเสียง /s/ ในค าวา่ sat, sit, sip,  

sad … หรือเสียง /e/ ยาวๆ ในค าวา่ me, see, bee … เป็นตน้ 

5. ใหน้กัเรียนฝึกออกเสียงโดยผสมหลายพยางคเ์สียงเขา้เป็นค า โดยเร่ิมจากน าเสียงเดียวไปผสม  

ในค าพยางคเ์ดียวก่อน เช่น /m/-ilk, /s/-at, จากนั้นจึงใหผ้สมเสียงหลายพยางคเ์ขา้เป็นค า เช่น /s/-/a/-/t/            

เป็นตน้ 

 

 

 

 

6. ฝึกใหแ้ยกเสียงท่ีประกอบอยูใ่นค า เช่นในภาษาองักฤษอาจถามวา่ เสียงแรกในค าวา่ soup         

คือเสียงอะไร และเสียงอะไรเอ่ยอยูท่า้ยค าวา่ kiss ซ่ึงเสียงแรกในค าจะจบัไดย้ากกวา่เสียงทา้ยค า  

7. เม่ือนกัเรียนสามารถฟังเสียงแต่ละเสียงไดค้ล่องแลว้ ก็ใหฝึ้กแยกเสียงในค าต่างๆ ใน 

ภาษาองักฤษ เช่น /g/-/oo/-/s/= “goose”เป็นตน้  

8. ใชกิ้จกรรมการแยกและรวมเสียงพยางคใ์นค า เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

เสียงท่ีอยูใ่นแต่ละค า  

9. ในตอนแรกๆ ครูอาจตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนใหม้ากๆ ดว้ยการหาตวัอยา่งเสียงและวธีิออกเสียง  

เพื่อใหน้กัเรียนฝึกออกเสียงนั้น ท าหลายๆ ตวัอยา่ง เพื่อสร้างความพร้อมให้นกัเรียนโดยใชว้ธีิใหอ้อกเสียง 

ในเวลาฝึก เม่ือเห็นวา่นกัเรียนมีทกัษะพอควรแลว้ ครูก็ลดการบอกลงใหเ้ด็กท าดว้ยตนเองใหม้ากข้ึน   

10.  ตอ้งถือวา่การรู้จกัวธีิออกเสียงตอ้งมาก่อน ควรใหมี้การฝึกมากๆ บ่อยๆ และใหส้นุกดว้ย 

11.  การฝึกออกเสียงส าคญัมากส าหรับการการอ่าน แต่การออกเสียงไดอ้ยา่งเดียวยงัไม่พอ จะตอ้ง 

อาศยัการสอนและการฝึกให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งเสียงกบัตวัอกัษรดว้ย  

/s/-at /s/-/a/-/t/   
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การสอนเร่ืองความสัมพนัธ์ของเสียงกบัตัวอกัษร (Teach the Relation of Sounds and Letters) 

1. นกัเรียนจะตอ้งรู้จกัตวัอกัษรในภาษา และสามารถแยกแยะตวัอกัษรแต่ละตวัได ้เพราะวา่อกัษร

แต่ละตวันั้นเป็นเคร่ืองหมายแทนเสียงเสียงหน่ึง หรือหลายเสียงท่ีเราไดย้นิจากค าท่ีพูด 

2. การสอนใหรู้้จกัตวัอกัษรแต่ละตวั ครูจะตอ้งออกเสียงให้ฟังเป็นตวัอยา่งให้นกัเรียนลองท าดว้ย

ตนเอง ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ การสอนของครูตอ้งชดัเจนมากและไม่คลุมเครือ  

3. ขั้นแรก ให้สอนและฝึกเร่ืองตวัอกัษรและเสียง เฉพาะค าท่ีมีใช้บ่อยๆก่อน ส่วนค าท่ีไม่ไดพ้บ

บ่อยนักให้เอาไวส้อนตอนหลังๆ เวลาท่ีนักเรียนเข้าใจดีแล้วว่าการออกเสียงของแต่ละค า 

จะตอ้งเร่ิมจากเสียงทางดา้นซา้ยมือไปหาทางขวา  

การสอนวธิีอ่านออกเสียง (Teach Children How to Sound Out Words) 

1. หลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ความสัมพนัธ์ของตวัอกัษรกบัเสียงดีแลว้ ก็เร่ิมใหฝึ้กหดัเขียน 

ตัวอักษรแทนค าและเสียงนั้นๆ เร่ิมจากค าสั้ นๆ ท่ีคุ ้นเคยก่อน เร่ิมฝึกให้ออกเสียงในค า                

ทีละเสียงจากซา้ยไปขวา แลว้ประสมเสียงรวมกนัเขา้เป็นค า พยายามหาค าจากท่ีจ าไดม้าใช้ใน

การฝึก 

2. อ่านออกเสียงค าท่ีสอนให้นักเรียนฟังเป็นตวัอย่าง ให้เด็กท าตาม การอ่านออกเสียงค าได ้             

จะช่วยใหน้กัเรียนรู้จกั และเรียนรู้ค าใหม่ๆ ไดด้ว้ยตวัเองต่อไป  

3. เล่าเร่ืองราว ท่ีใชถ้อ้ยค าท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งอกัษรกบัเสียงตามรูปแบบท่ีเรียนมาแลว้ และ

กระตุน้ใหน้กัเรียนฝึกอ่านออกเสียงค าใหม่ท่ียงัไม่มัน่ใจวา่จะอ่านไดถู้กตอ้งหรือไม่ดว้ย 

4. ฝึกให้นักเรียนเข้าใจหลักการใช้ตัวอักษรมาเขียนประกอบเป็นค า เช่น ในภาษาอังกฤษ           

ถา้ลงทา้ยดว้ย /e/ ก็หมายความวา่ค านั้นเป็นเสียงยาว โดยใหเ้ห็นตวัอยา่งมากๆ หลายๆ ค า  

การสอนวธิีสะกดค า (Teach Children to Spell Words) 

1. ใหน้กัเรียนสะกดค าโดยการอ่านตวัอกัษรแต่ละตวั โดยครูท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง แลว้ให ้

    นกัเรียนท าตาม 

2. เร่ิมจากค าสั้นๆ ท่ีเด็กอ่านไดก่้อน เพราะค าประเภทน้ีจะมีรูปแบบการสะกดตวัแบบเดียวกนั  

                       ในภาษาองักฤษ เช่น cap, bat, sit ซ่ึงเป็นคนละแบบกบั cape, bait, หรือ sight  

3. ใหเ้ร่ิมจากค าท่ีไม่มีตวัควบกล ้าในภาษาองักฤษ ก็ใหเ้ร่ิมสอนค าวา่ ham, pan แทนค าวา่  

    slam, plan  

4. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชค้วามรู้เก่ียวกบัวธีิเขียนและการสะกดค าบ่อยๆ และสม ่าเสมอ  
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5. สอนหลกัการเขียนสะกดค าอยา่งมีระบบ เร่ิมจากค าท่ีใชบ้่อยๆและมีรูปแบบธรรมดาๆ แลว้ 

ค่อยๆขยายไปถึงค าแบบอ่ืนๆต่อไป วตัถุประสงคห์ลกัคือตอ้งการใหน้กัเรียนไดส้ังเกตเห็นหลกัการสะกดค า

นั้นๆ 

6. ใหใ้ชค้  าท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งอกัษรกบัเสียง ท่ีเป็นไปตามรูปแบบปกติใหม้ากท่ีสุด  

ตวัอยา่งในภาษาองักฤษเช่น ใชค้  าวา่ get แทนท่ีจะเป็นค าวา่ gem เป็นตน้ 

7. ก าหนดตารางและจดัล าดบัการเรียน ใหน้กัเรียนมีโอกาสไดใ้ช ้และฝึกการออกเสียงและค าให ้

คล่อง ตามความเหมาะสมของตวัเอง และก าหนดวา่จะประเมินทกัษะอะไรเม่ือใด เพื่อให้ไดท้ราบวา่ควรกา้ว

ต่อไปเม่ือใด โดยค านึงถึงความรู้พื้นฐาน และเวลาท่ีตอ้งใช ้ในการกา้วจากการอ่านค าเป็นค าๆ และการผสม

ค าหลายๆค า ไปถึงการอ่านขอ้ความในหนงัสือ  

การส่งเสริมให้เด็กอ่านคล่องและเข้าใจส่ิงทีอ่่าน (Help Children Develop Fluent, Reflective 

Reading) 

1. ฝึกใหอ่้านคล่องโดยใหอ่้านเร่ืองใหม่ๆ และอ่านเร่ืองเก่าซ ้ าทุกวนัดว้ย 

2. ช่วยขยายประสบการณ์เก่ียวกบัการใชค้  า ภาษา และความคิด ท่ีไดจ้ากหนงัสือ ดว้ยการส่งเสริม 

ใหอ่้านขอ้เขียนท่ียากข้ึน โดยการอ่านใหฟั้งหรือใหอ่้านดว้ยกนักบัครูทุกวนั 

3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากหนงัสือท่ีอ่านมาขยายผลในเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีนกัเรียนสนใจ เช่น เร่ือง 

วนัหยดุ เร่ืองสัตวเ์ล้ียง เร่ืองพี่ๆ นอ้งๆ และเกมต่างๆ ใหเ้ด็กๆไดร่้วมอภิปรายในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

 

 

 

 

 

4. ส่งเสริมใหคิ้ดตั้งประเด็นสงสัยในเร่ืองท่ีอ่าน ทั้งท่ีเป็นนิทานและเป็นขอ้มูล เช่น “สงสัยว่าแล้ว  

Pooh ตัวละครจะท าอย่างไรต่อไป” หรือ “คิดว่าคนเป็นพ่อจะรู้สึกอย่างไร” หรือ “สงสัยจังว่ากบมนัท าอะไร

ในฤดูหนาว” หรือ “คิดว่านั่นคือตัวปัญหาใช่ไหม เพราะอะไร” เป็นตน้ 

5. แนะน าวธีิท าความเขา้ใจเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่าน และใหค้วามช่วยเหลือและแนะน าดว้ย 

6. ช้ีใหเ้ห็นวา่ช่ือเร่ืองและหวัขอ้สามารถบอกไดว้า่เป็นหนงัสือเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 

7. ช่วยใหน้กัเรียนหาประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัของเร่ืองในขอ้เขียนทั้งหวัขอ้ใหญ่และหวัขอ้ยอ่ย  
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แผนผงัแสดงแนวคิดหลกัของเร่ือง และความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนผงักบัตวัอกัษรท่ีเป็นค าอธิบาย จะช่วยให้

นกัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านได ้

8. ใหย้กเอาค าท่ีไม่คุน้เคยออกมาใหพ้ิจารณาวา่ หมายถึงอะไร พยายามน าค านั้นมาใชบ้่อยๆ และ 

กระตุน้ใหน้กัเรียนน าไปใชใ้นการสนทนาของตนดว้ย 

9. แสดงวธีิวเิคราะห์หาจุดโยงท่ีจะช่วยช้ีใหเ้ห็นไดว้า่ค  าท่ีไม่คุน้เคยค านั้นหมายถึงอะไร เร่ืองน้ีมี 

งานวจิยัยนืยนัวา่ การเรียนรู้ค าใหม่ๆ เพิ่มข้ึนนั้น เกิดจากการเรียนรู้ค าใหม่ๆ จากเร่ืองราวท่ีไดอ่้าน 

ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ทีม่า:  

 

             https://ldaamerica.org/reading-instruction-tips-for-teachers/ 

แปลและเรียบเรียงโดย นายประเสริฐ ตนัสกุล 
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