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สวัสดีคะทานผูอานไทยทาวนทุกทานขอขอบคุณที่ทานใหความสนใจและรวมดวยชวยกัน
อนุรักษรักษาภาษาไทยของเราไวดวยวิธีการตางๆ ตามศักยภาพของแตละบุคคล  การชวยกันฝก 
อาน ฝกเขียน ฝกพูดภาษาไทยใหถูกตอง ชัดเจนนั้น  นับวาเปนการรักษาภาษาอยางหนึ่งที่ทุกคน
สามารถทําไดดวยตนเอง  คอลัมน “คุยกับหมอภาษา” ไดเผยแพรผานหนังสือพิมพและเวปไซด
ของไทยทาวนมาตั้งแตป  ๒๕๔๖ เปนเวลา ๗ ป มาแลวอยางตอเนื่อง  ซ่ึงเนื้อหาก็จะมีทั้ง              
ในลักษณะของบทความดานการอนุรักษภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรม  ชุดกิจกรรมการฝกอาน      
ฝกเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ซ่ึงเพิ่งจะจบไปเมื่อสัปดาหที่แลว  และในสัปดาห           
ตอจากนี้ไป “ คุยกับหมอภาษา” ก็จะนําเสนอ “ชุดการเรียนรูภาษาไทยดวยสายใยครอบครัว”     
ซ่ึงเปนเอกสารและซีดี การฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต ๑ ไดรวมดําเนินการกับศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระ        
การเรียนรูภาษาไทยกรุงเทพมหานคร  คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มูลนิธิศาสตราจารย
หมอมหลวงจิรายุ – ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพยนพวงศ  และสมาคมคนรักภาษาไทย 

ซ่ึงการที่จะไดเรียนรูและฝกทักษะการอานและการเขียนกับชุดการเรียนรูภาษาไทย        
ดวยสายใยครอบครัว  ขอทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ “ ครูแมสอนภาษา” ซ่ึงเปนนวตกรรม
การเรียนรูภาษาไทยที่ผูเขียนไดริเร่ิมคิดจัดดําเนินการขึ้นเพื่อแกปญหาการอาน การเขียนของ
นกัเรียน ซ่ึงมีความเปนมา หลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ครแูมสอนภาษา : การเรียนรูภาษาไทยดวยสายใยครอบครวั 
 
 
 
 
 

 
 

 

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแหงชาติ  ป๒๕๕๒  นี้   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต ๑ จับมือกับคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดสถาบันกวดวิชา
ภาษาไทยท่ีบาน                 พัฒนา “ แม” เปนครูสอนพิเศษ  สกัดไขหวัดสายพันธุใหม ๒๐๐๙  ลูก
หยุดเรียนอยูกับบานก็เรียน             หนังสือได  เสริมครอบครัวอบอุน  เพลาปญหารถติด 

 
หาองคกรจับมือกันรวมหุนเปนเบญจภาคี  ระดมทุนเปดยุทธการแกปญหาการอาน การ

เขียนภาษาแมของเด็กไทย  รวมดวยศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรุงเทพมหานครซึ่ง
ตั้งอยูที่โรงเรียนราชวินิต มัธยม   มูลนิธิศาสตราจารยหมอมหลวงจิรายุ – ศาสตราจารยทานผูหญิง
พูนทรัพย   นพวงศและสมาคมคนรักภาษาไทย 

ในสภาพสังคมปจจุบันที่เราจะเห็น พอ แม ขับรถพาลูกเล็ก ๆ ราวระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนตน  ไปเรียนพิเศษที่สถาบันกวดวิชาตาง ๆ ตามกระแสความนิยม  บางแหงแออัดยัดเยียด 
กลายเปน                   แหลงแพรเชื้อโรคตาง ๆ  โดยเฉพาะโรคหวัด  คงจะดีไมนอยถาแมสามารถ
สอนพิเศษใหลูกไดเองที่บาน     โดยไมตองไปเผชิญกับโรคนอกบาน  อนึ่งพอแมผูปกครองยุคนี้ก็มี
ความรูและมีศักยภาพสูง สามารถ ชวยครูในการพัฒนาการเรียนของลูกได  การจัดโอกาสใหพอแม  
ผูปกครองมีสวนรวมในการจัด                 การเรียนรู  รวมแกปญหา  รวมพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู  จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการแกปญหาวิกฤติการอาน  การเขียนภาษาแมของเด็กไทย 

“ ครูแมสอนภาษา”  คือแมที่ทําหนาที่เปนครูสอนภาษา  ไมไดหมายถึงแมที่สอนภาษาให
ลูกตามหนาที่แม  ซ่ึงถือวาเปนครูคนแรกของลูกอยูแลว   แตหมายถึงแมที่ไดรับการพัฒนาความรู
ในสวน            ที่เกี่ยวของกับปญหาดานการอานและการเขียนของลูกและไดรับการเติมเต็มในดาน
จิตวิทยาการถายทอดความรู  เทคนิควิธีการสอนภาษาที่ถูกตอง  มีบทบาทเปนผูชวยครูในการ
แกปญหาและพัฒนาทักษะ           การใชภาษาไทยของลูก  ทําหนาที่เปน “ครูแมสอนภาษา” อยูที่

 



บานอีกแรงหนึ่ง  ซ่ึงจะเปนพลังเสริม            ที่สําคัญ เพราะนอกจากจะชวยสอนความรู   ชวยฝก
ทักษะทางภาษา  ชวยแกปญหาดานการเรียนรูแลว  ความรักความใกลชิด  ความเอาใจใสตอกันของ
แมและคนในครอบครัว จะชวยใหเด็กมีความสุขและ             มีพัฒนาการทุกดานอยางเต็มที่  ซ่ึง
นับวาไดผลทั้งดานวิชาการตามวัตถุประสงคแลว  ยังมีผลพลอยไดในดานความสัมพันธทาง
ครอบครัว  สุขภาพจิต  ความฉลาดทางอารมณ  ความอบอุนใกลชิดไดปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี   ความรูสึกนึกคิดและคานิยมอันดีงามจากแมสูลูก              ไปในตัว  
นับวาเปนการลงทุนที่คุมคาและเปนคุณูปการตอวงการศึกษาเปนอยางยิ่ง 

อนึ่งเรื่องการแกปญหาการอานไมออก  เขียนไมไดของเด็กไทยนั้น  จากการสํารวจปญหา           
ดานการอาน  การเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ และ ๓  ของโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  ๑  พบวาดานการอานมีปญหาดังตอไปนี้  จํารูปและเสียงสระไม
ถูกตอง  อานคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราไมถูกตอง  อานประสมคําไมได  อานคําพองรูปไม
ถูกตอง  อานคํา ที่มีอักษรควบ  อักษรนําไมถูกตอง  อานจับใจความไมได  แบงวรรคตอนไม
เหมาะสม  อานตูตัว  อานตก  อานซ้ํา  อานสลับคํา  อานออกเสียงไมชัดเจน  อานชา  อานไมคลอง  
ผันวรรณยุกตไมถูกตองและไมมีสมาธิในการอาน  ฯลฯ  สวนปญหาดานการเขียนพบวานักเรียนมี
ปญหา  ดังนี้  เขียนคําที่มีสระเปลี่ยนรูปไมถูกตอง   เขียนคําทับศัพทภาษาตางประเทศไมถูกตอง  
ใสรูปวรรณยุกตกํากับไมตรงกับเสียงอานเขียนคําที่มีสระลดรูปไมถูกตอง   เขียนคําที่มีตัวการันต
ไมถูกตอง  เขียนคําพองเสียงไมถูกตอง  เขียนคํา ที่ประหรือไมประวิสรรชนียไมถูกตอง  เขียนคําที่
มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราไมถูกตอง  เขียนสะกดคําไมถูกตองตามอักขรวิธี   เขียนประสมคํา
ไมได  เขียนคําที่มีอักษรควบ  อักษรนําไมถูกตอง                         เขียนเรียบเรียงถอยคําเปนเรื่องราว
ไมได  วางตําแหนงสระและวรรณยุกตไมถูกตอง  เขียนฉีกคํา  เขียนชา  เขียนไมคลอง   เขียน
ลายมือหวัดไมเปนตัว  ฯลฯ   

ปญหาเหลานี้ครูผูสอนและพอแมควรใหความสนใจ  เพราะเปนขอมูลที่จะชวยวินิจฉัยถึง
สาเหตุของปญหาการอาน  การเขียนและสามารถแกไขไดตรงกับสาเหตุของปญหานั้น ๆ  ใน
โครงการเรียนรูภาษาไทยดวยสายใยครอบครัวนี้  เราจะอบรมพอแมใหรูวาลูกเรียนอะไรบางที่
โรงเรียนและลูกเรียนเปนอยางไรบางและพอแมจะชวยลูกไดอยางไรบาง  เราจะมีเครื่องมือสําหรับ
ชวยใหทานสามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการอาน  การเขียนของลูกหลานทานไดดวยตนเองโดย
วิธีงาย ๆ  สามารถประเมินทักษะการอาน  การเขียนของลูก  วินิจฉัยปญหาและวางแผนแกปญหา
ของลูกไดเอง  สามารถใหคําปรึกษาแกลูกและใหขอมูลปอนกลับไปยังครูผูสอนที่โรงเรียน  ส่ือสาร
โตตอบกัน  โดยจะมี “สมุดบันทึกลูกรัก”   เปนสื่อกลางการสื่อสารระหวาง “ครูที่โรงเรียน”   กับ 
“ครูแมที่บาน”  ซ่ึงจะทํางานรวมกันตลอดทั้งกระบวนการอยางใกลชิด  หากผูปกครองทานใด
สนใจจะสมัครเปน  “ครูแมสอนภาษา”  ติดตอ                ขอใบสมัครไดที่  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  ๑  และศูนยพัฒนากลุมสาระ            การเรียนรูภาษาไทย  



กรุงเทพมหานคร โทร ๐๒ – ๓๕๔๔๙๖๐ และ ๐๒ – ๓๕๔๔๙๗๓  ทุกวันเวลาราชการ  ซ่ึงจะมี
กําหนดจัดอบรม “ครูแมสอนภาษา”  ในเดือนกันยายน  ๒๕๕๒ นี้   

ภาษาไทยเปนภาษาแมของคนไทย  ฉะนั้นการใหแมสอนภาษาแกลูก   จึงเปนเรื่องที่
เหมาะสมสอดคลองกับธรรมชาติอยูแลวและยังมีกระบวนการพัฒนาแมใหเปนครูสอนภาษาที่มี
หลักวิชา                       มีจิตวิทยา  มีเทคนิคในการถายทอดความรู  ความคิด  สามารถวินิจฉัยปญหา
และแกปญหาของลูกไดเอง  และยังมีคําพูด  สีหนา  แววตาและรอยยิ้มที่เปยมไปดวยความรัก  
ความเอื้ออาทร  เปนกําลังใจใหแกลูกไดเสมอ  “ครูแมสอนภาษา”  จึงเปนอีกความหวังหนึ่งที่จะ
ชวยใหนโยบายการปลอดเด็กอานหนังสือ            ไมออก  เขียนหนังสือไมไดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลความจริงขึ้นมา              และเปนที่นายินดีที่ครูภาษาไทยก็
จะได “คูสัญญา”  หรือ “หุนสวน”  ที่มีประสิทธิภาพในการรวมพัฒนาการเรียนรูภาษาไทยดวย
อีกแรงหนึ่ง 

ถาสนใจวา “ครูแมสอนภาษา”  จะมีความเปนไปไดแคไหน  อยางไรนั้น  ขอเชิญทานไป
พิสูจนดวยตนเองไดท่ีหองประชุมคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในงานสัปดาหเชิดชู
คาภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ระหวางวันท่ี  ๒๗ – ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  รับคูมือ
ครูแมและ ซี.ดี. แบบประเมินพรอมชุดฝกแกปญหาการอานการเขียน  ฟงการอภิปรายนําเสนอ
ผลงานของ                         “ครูภาษาไทยหัวใจพัฒนา”  ชมนิทรรศการการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทยและใชบริการคลินิกหมอภาษาไดฟรีทุกรายการ 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


