
 
ครูแมสอนภาษา 

ยุทธการแกปญหาการอานและการเขียนภาษาแมของเดก็ไทย 
 

                                                                       โดย ศิริวรรณ  ฉายะเกษตริน 
                                                                                          ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สพท.กทม.๑ 
 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๑ ไดตระหนกัในความสําคัญและความจําเปน
ของการเรงรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรูภาษาไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการอานและการเขียน
ของนักเรียน  ประกอบกับการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในเขตพื้นที่  ยังมผีลไมเปนที่นาพึงพอใจ  จึงไดจัดดําเนนิโครงการแกปญหาการอานการเขียน
เฉลมิพระเกยีรติขึ้น  เพื่อเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา ในปงบประมาณ ๒๕๕๐และดําเนินการตอเนื่องมาจนถงึปจจุบัน ทั้งนีโ้ดยมีเปาหมายที่จะให
ปลอดนักเรียนที่อานไมออก เขียนไมได  ใหทกุคนอานคลอง เขียนคลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยสูงขึ้นภายใน ๓ ป   ตามแผนยุทธศาสตรเชิงรุกในการแกปญหาและพฒันาทักษะการอาน        
การเขียนปงบประมาณ ๒๕๕๐–๒๕๕๒ ซ่ึงการดําเนินงานแตละปมจีดุเนนที่ตอเนื่องและสอดคลองกัน
อยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๐ เนนการผลิตสื่อแกปญหาการอาน       
การเขียนระดบัประถมศึกษาขึ้น จํานวน ๖ ชุด อยางคอื   ชุดนิทานเชิญอาน   กลอนกานทชวนเขียน     
เกมเลนเชิงเรยีน   เพลงเพียรชวยจําและคลินิกสนุกอานสนานเขียน  เพื่อใหโรงเรียนระดับประถมศึกษา           
ทุกโรงเรียนนาํไปใชในการจัดการเรียนรูภาษาไทย  และในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ก็ไดผลิตแบบประเมิน
ทักษะการอานและการเขยีนขึ้นทุกระดับชัน้ และใหโรงเรียนดําเนินการประเมนิความสามารถดาน      
การอานและการเขียนของนกัเรียน  พรอมทั้งจัดอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนของครูภาษาไทยทุกคน   
แตจากการติดตามผลการดําเนินโครงการพบวา ยังมีนกัเรยีนจํานวนหนึง่ที่ยังอานไมคลอง เขียนไมคลอง  
ดังนั้นในปงบประมาณ ๒๕๕๒ จึงเพิม่ยุทธการการแกปญหาในเชงิลึก เนนการเยียวยาอยางใกลชิด     
เปนรายบุคคล  สําหรับนักเรียนที่มีปญหาดานการอานและการเขียน และพัฒนาแบบเขมใหกับนกัเรียน   
ที่มีความสามารถดานภาษาไทยเปนพเิศษ  โดยประสานความรวมมือ ๓ ฝาย คือ  บาน  โรงเรียน และ 
สังคม ( บ.ร.ส.) ในการรวมมือกันแกปญหาดวยกระบวนการเรียนรูภาษาไทยดวยสายใยครอบครัว 
 ยุทธการ “ครูแมสอนภาษา ” จึงเกิดขึน้เพื่อแกปญหาอัตราสวนระหวางจํานวนครูกบัจํานวน
นักเรียนไมไดสัดสวนกัน  ครูมีภาระงานอืน่ๆในโรงเรียนเปนจํานวนมาก จึงมีเวลาฝกทักษะของนักเรียน
ไมเพียงพอศึกษา  กอปรกับพอแม ผูปกครองของนักเรียนในปจจุบัน มีความรูความสามารถและมี
ศักยภาพสูงสามารถชวยครูในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนได  การจัดโอกาสให พอ แม ผูปกครอง 
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มีสวนรวมในการจัดการเรยีนรู รวมแกปญหา   รวมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู จึงเปนสิ่งสําคัญและ
เหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปนทางเลือกหนึ่ง  ในการแกปญหาวิกฤติการอานการเขียนภาษาแมของเดก็ไทย 
  “ ครูแมสอนภาษา”  ในที่นี้จะขอใหนยิามวา คือแมที่ทําหนาที่เปนครูสอนภาษา  ซ่ึงไมได
หมายถึงแมทีส่อนภาษาใหลูกตามหนาทีแ่มซ่ึงถือวาเปนครูคนแรกของลูกอยูแลว  แตหมายถึงแมที่ไดรับ
การพัฒนาความรูในสวนที่เกีย่วของกับปญหาดานการอานการเขียนของลูกและไดรับการเติมเต็ม ในดาน
จิตวิทยาการถายทอดความรู เทคนิควิธีการสอนภาษาทีถู่กตอง มีบทบาทเปนผูชวยครูในการแกปญหา
และพัฒนาทกัษะการใชภาษาไทยของลูก  ทําหนาที่เปน “ ครูแมสอนภาษา ” อยูที่บานอีกแรงหนึ่ง      
ซ่ึงจะเปนพลังเสริมที่สําคัญ ยิ่งใหญมีศกัยภาพสูงเปนสองเทา  เพราะนอกจากจะชวยสอนความรู  ชวยฝก
ทักษะทางภาษา   ชวยแกปญหาดานการเรียนรูแลว  ความรักความใกลชิด ความเอาใจใสตอกนัของแม
และคนในครอบครัว  จะชวยใหเด็กมีความสุข และมีพัฒนาการทุกดานอยางเต็มที่  ซ่ึงนับวาไดผลทั้งดาน
วิชาการตามวตัถุประสงคแลว ยังมีผลพลอยไดในดานความสัมพันธทางครอบครัว สุขภาพจิตความฉลาด
ทางอารมณ  ความอบอุนใกลชิด  การปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความรูสึก
นึกคดิและคานิยมอันดีงามจากแมสูลูกไดอยางมหาศาล  นับวาเปนการลงทุนที่คุมคาและเปนคณุูปการ  
ตอวงการศึกษาเปนอยางยิ่ง 
 ภาษาไทยเปนภาษาแมของคนไทย  ฉะนั้นการใหแมสอนภาษาใหแกลูก  จึงเปนเรื่องที่เหมาะสม
สอดคลองกับธรรมชาติอยูแลวและยังมีกระบวนการพัฒนาแมใหเปนครูสอนภาษาทีม่ีหลักวิชามจีติวิทยา  
สามารถวิเคราะหหรือปญหาของลูกได  เลือกทางเลือกทีด่ีที่สุดในการแกปญหาใหแกลูกได     มีศกัยภาพ
ในการถายทอดความรูความคิดได  และยังมีคําพดู สีหนาแววตาพรอมทั้งรอยยิม้ที่เปยมไปดวยความ
เมตตา  เอื้ออาทรเปนกําลังใจแกลูกได  เพียงเทานี้กน็ับไดวา “ ครูแมสอนภาษา ” เปนนวัตกรรม        
การจัดการเรยีนรูภาษาไทยทีน่ามหัศจรรยอยางหนึ่งทีเ่กิดขึ้นในวงการภาษาไทย   และเปนทีน่ายนิดทีี ่  
ครูภาษาไทยจะได “คูสัญญา” หรือ “หุนสวน” ที่มีประสิทธิภาพในการรวมพัฒนาการเรียนรูภาษาไทย
ดวยอีกแรงหนึ่ง 
 แตเทาที่ผานมาจากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับการมสีวนรวมของผูปกครองและชุมชน     
ในกระบวนการจัดการเรียนรูของไทย ยังมีขอจํากดัและไมมีรูปแบบที่ชัดเจนพอที่จะทําใหหนวยงาน
ทางการศึกษานําไปปฏิบัติได  ดังขอมูลจากการสัมมนาเผยแพรผลงานทางการวจิัย  เร่ืองการเปลีย่นผาน
การศึกษาเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู  ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (๒๕๕๐) ประเด็น
หนึ่งความวา  แมวาการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ไดพยายามโนมนาวใหเกิดความรวมมือระหวางบาน 
โรงเรียนและชุมชน   แตในทางปฏิบตัิจริงพบวา  การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการจัด
การศึกษายังมสีภาพไมเปนที่พึงพอใจของผูมีสวนเกีย่วของ  ซ่ึงจะเหน็ไดจากครอบครัว  โรงเรียน  
ชุมชน  ยังไมไดแสดงบทบาทของตนอยางเต็มศักยภาพ  เนื่องจากมีขอจํากัดหลายดาน  เชน  ดานความรู
และทักษะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของพอแมผูปกครอง และดานทรัพยากรที่มาสนับสนุนวิชาการและ
งบประมาณในการจัดกิจกรรม  จึงทําใหการมีสวนรวมของทั้ง ๓ ฝายเกดิขึ้นภายในขอบเขตที่จํากดั    
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และคอนขางอยูในรูปแบบดัง้เดิม     คอืพอแมผูปกครองเขารวมเฉพาะกจิกรรมทีเ่อื้อประโยชนใหกับ
บุตรหลานของตนเทานั้นหรือเขารวมเปนสมาชิกในสมาคมผูปกครองและครู  เพื่อมุงเนนหารายได       
มาพัฒนาเชิงกายภาพของโรงเรียน มไิดมีสวนรวมในการตัดสนิใจรวมกับโรงเรยีนเพื่อพัฒนาผูเรียน
โดยตรง       ซ่ึงเปนประเดน็ที่รัฐบาลตองหาทางแกไขและสนับสนนุการมีสวนรวมดังกลาวใหสามารถ
สงผลตอผูเรียนไดอยางแทจริง  ดวยความตระหนกัในความสําคัญดังที่กลาวมา  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๑ จึงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูภาษาไทยดวยสายใยครอบครัวและ
ริเร่ิมพัฒนา “ครูแมสอนภาษา”  ขึ้นเปนนวัตกรรมการแกปญหาและพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
ภายใตกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง “ครู” กับ “แม” ในการรวมมือรวมใจกนัพัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนรูภาษาไทยของลูก 
 
 กระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง  คร ูกับ ครูแม  ในการแกปญหาการอานการเขียน 

 

 ปฏิสัมพันธระหวาง “ครู” กับ “ครูแม” ในกระบวนการชวยเหลือรวมมือกันในการแกปญหา
และพัฒนาทกัษะการอานและการเขียนในโครงการแกปญหาการอานการเขียนเฉลิมพระเกยีรตินั้น“ครู”  
และ  “ครูแม”  จะตองทํางานรวมกนัและประสานงานกันโดยตลอดตั้งแตขั้นเตรยีมการ  ขั้นปฏิบัติการ  
และขั้นสรุปผลซึ่งบทบาทของ “ครู”และ “ครูแม”จะดําเนินงานประสานสอดคลองกันไปตามขั้นตอน
ดังตอไปนี ้
 
        กระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง “ครู” กับ “ครูแม” ในการรวมพัฒนา                
และแกปญหาการอานการเขียน 
 
                บทบาทคร ู                    บทบาทครูแม 
 
ขั้นเตรียมการ ขั้นเตรียมการ
  
 - สํารวจและวินิจฉัยปญหาดานการอาน  - ประชุมทําความเขาใจปญหาดานการอาน 
   การเขียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน  และการเขียนของลูก
   ทั้งโดยภาพรวมและเปนรายบุคคล     
 - วิเคราะหสาเหตุของปญหา                      - รวมวิเคราะหสาเหตุของปญหา    
 - รวบรวมคาํยากและจัดกลุมคําที่เปน  - ศึกษาและทําความเขาใจสาระการเรียนรู  
   ปญหาดานการอานและการเขียน  และสื่อการเรียนรูภาษาไทยของลูก 
 - ผลิตสื่อแกปญหาการอานและการเขียน - ประชุมทําความเขาใจวิธีสอนโดยใชสื่อ
   ของนักเรียน  การอานและการเขียนในโครงการและ 
   ทําความเขาใจเทคนิควิธีสอนสําหรบั 
   ครูแม 
 - ประชุมวางแผนการแกปญหาและพัฒนา   - ประชุมวางแผนการแกปญหาและพัฒนา   
   ทักษะการอาน การเขียนรวมกันกับครูแม  ทักษะการอานและการเขียนรวมกับครู 
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- ผลิตแบบประเมินทักษะการอานและ - ประชุมทําความเขาใจแบบประเมินทักษะ   
   การเขยีนทุกระดับช้ัน  การอานและการเขียน  แบบวินิจฉัย 
- เสริมสรางความมั่นใจแกครูแม  ดานการอาน การเขียนและแบบบันทึก 
   ในการปฏิบัติภารกิจรวมกัน  พฤติกรรมดานการอานการเขียนของลูก 
 - ศึกษาเอกสารการดําเนินโครงการและ 
   ภารกิจของครูแมสอนภาษา 
  
ขั้นปฏิบัติการ ขั้นปฏิบัติการ 
  
- ประเมินทักษะการอานและการเขียน   - ประเมินทักษะการอานและการเขียน  
  ของนักเรียนเปนรายบุคคล  ของนักเรียนเปนรายบุคคล 
- วินิจฉัยพัฒนาการดานการอานและ - วินิจฉัยพัฒนาการดานการอานและ  
  การเขียนของนักเรียน  การเขียนของนักเรียน 
- บันทึกขอสงัเกตเกี่ยวกับพฤติกรรม - บันทึกขอสงัเกตเกี่ยวกับพฤติกรรม 
  การอานและการเขียนที่เปนปญหา   การอานและการเขียนที่เปนปญหา 
- แจงผลการวินิจฉัยและขอสังเกต - แจงผลการวินิจฉัยและขอสังเกตตอครู 
  ตอครูแม  
- ปฏิบัติการใชสื่อแกปญหาการอาน - ปฏิบัติการใชสื่อแกปญหาการอาน 
  และการเขยีน   และการเขยีน 
- วินิจฉัยพัฒนาการดานการอานและ - วินิจฉัยพัฒนาการดานการอานและ 
  การเขียนหลังการใชสื่อแกปญหา   การเขียนหลังการใชสื่อแกปญหา 
- บันทึกขอสงัเกตเกี่ยวกับพฤติกรรม - บันทึกขอสงัเกตเกี่ยวกับพฤติกรรม 
  การอานและการเขียน   การอานและการเขียน
- ประเมินทักษะการอานและการเขียน - ประเมินทักษะการอานและการเขียน 
  ของนักเรียนเปนรายบุคคลหลังการใชสื่อ   ของนักเรียนเปนรายบุคคลหลังการใชสื่อ 
          
ขั้นสรุปผล ขั้นสรุปผล 

  
- สรุปผลพฒันาการดานการอาน การเขียน   - สรุปผลพฒันาการดานการอาน การเขียน   
  และผลการประเมินทักษะการอานและ  และผลการประเมินทักษะการอานและ 
  การเขียนของนักเรียนเปนรายบุคคล   การเขียนของลูกเปนรายบุคคล 
- รายงานผลตอครูแมหรือผูปกครอง - รายงานผลตอครู 
  นักเรียน    
- ประชุมวิเคราะหผลการแกปญหา - ประชุมวิเคราะหผลการแกปญหา  
  และพัฒนารวมกับครูแม   และพัฒนารวมกับครู 
- วางแผนรวมกันในการแกปญหา - วางแผนรวมกันในการแกปญหา 
  และพัฒนาตอเน่ือง   และพัฒนาตอเน่ือง 
- ใหกําลังใจครูแมในการปฏิบัติภารกิจ     - ใหกําลังใจลูกเมื่อลูกมีพัฒนาการ    
  อยางตอเน่ือง   และปลอบใจเมื่อลูกยังแกปญหาไมได 
   หรือวิตกกังวล
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 ยุทธการ “ ครูแมสอนภาษา ”  นี้อีกนยัหนึ่งอาจนยิามในเชิงปฏิบัตกิารไดอีกความหมายหนึ่ง
นอกจาก “ แมท่ีทําหนาท่ีเสมือนเปนครสูอนภาษา ”  ก็คือ “ ครูกับแมรวมดวยชวยกันสอนภาษา    
ดวยการรวมคดิ  รวมทํา  รวมแกปญหา  รวมพัฒนา ”แตไมวา “ ครูแม ” จะมีความหมายตามนยิามใด  
ทั้งคําวา “ ครู ” และ “ แม ” ก็เปนคําคณุภาพทีม่ีความหมายเต็มอยูในตัวเองอยางไมตองอธิบาย 
 การสอนลูกใหอานหนังสือหรือเรียนรูภาษานั้น  สายสุรี จุติกุล(๒๕๕๒) อดีตรองประธาน
กรรมการสิทธิเด็กแหงสหประชาชาติกลาววา  “ การอานควรเริ่มตั้งแตลูกอยูในทองดวยซํ้า  เมื่อโตมา  
พอ แม ควรเลานิทานหรืออานหนังสือใหฟง  ซ่ึงชวงนี้คงไมตองคาดหวังวาลูกจะเขาใจทั้งหมด  แตส่ิง    
ที่ลูกไดรับแนนอนคือ รับรูถึงความรักที่พอแมมีให  การอานหนังสือดีๆใหลูกฟงทําใหลูกซึมซับและรับรู
เปนการเรียนภาษาไปโดยปรยิาย ”  นอกจากนี้แมชีศนัสนีย  เสถียรสุต  ไดกลาวในการเสวนาเรื่อง        
“ การอานสรางชาติ ” ณ ทีเคปารค เซ็นทรัลเวิลด เมื่อวนัที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๒  ตอนหนึ่งวา  “ เด็กมี
สัมผัสที่ไวอยูแลวทั้งรูป  รส  กล่ิน  เสียง  สัมผัส  ใจ  เมื่อพอแมอานหนังสือใหฟง   ลูกจะสามารถสัมผัส
ไดทุกสิ่งที่พอแมสงออกมา ซ่ึงเปนชวงเวลาดทีี่พอแมไดแสดงความรักใหลูกเห็นโดยอาศัยหนังสือ     
เปนสื่อ”  นางพรอนงค  นิยมคา  ( Clinicdek . com: 2008 )  เลขาธิการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก        
กลาวในงานมหกรรมหนังสอืระดับชาติหนุนพอแมสอนลูกรักการอานวา  “ ครอบครัวสวนใหญยังไม
เขาใจผลของการอานหนังสอืใหลูกฟง จริงๆแลวมีประโยชนมหาศาล ทําใหเด็กใฝรู ใฝเรียน  มีจริยธรรม    
อยูในหนังสือทั้งหมด  ปลูกฝงงายๆและเปนธรรมคติ  แคอานหนังสือใหลูกฟงวนัละ  ๕ – ๑๐ นาท ี
สงผลมหาศาลตอเด็กไปตลอดชีวิต  และสงผลตอความสัมพันธครอบครัวดวย ” 
 จากแนวคิดดังกลาวนีแ้สดงใหเห็นถึงผลดขีองการที่แมสอนภาษาใหลูก หรืออานหนังสือใหลูก
ฟงทั้งสิ้นซึ่ง “ยุทธการครูแมสอนภาษา” ก็มีความเชื่อทีส่อดคลองกับแนวคดิดังกลาวขางตนแตมีจดุเนน
ที่เฉพาะเจาะจงลงไปถึงการแกปญหาการอานและการเขียนของเดก็ ดวยวิธีรวมมือกับครูอยางใกลชิด       
มีครูสอนภาษาไทยเปนพี่เล้ียงหรือที่ปรึกษา  ซ่ึงยอมเพิม่ความมั่นใจไดวา“ ยุทธการครูแม    สอนภาษา” 
จะเปนวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  สามารถแกปญหาการอาน การเขียน           ของเด็กไทยได  
ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานครเขต ๑ ไดริเร่ิมพัฒนาขึ้นในโครงการแกปญหาการอาน
และการเขยีนเฉลิมพระเกียรติ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ และจะขยายผลตอไปอยางกวางขวาง โดยความ
รวมมือของสมาคมคนรักภาษาไทย หนวยงานทางการศกึษาและวัฒนธรรมที่มี  ความสนใจ  ตลอดจน
ภาคเอกชน  เพื่อสานตอเจตนารมณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานที่จะใหปลอด
นักเรียนที่อานไมออกเขียนไมได และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ที่คนไทยทุกคนมีสวนตองรวมกันรับผิดชอบ  เพราะเปน 
ภาษาแมของเราเอง 
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