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ปญหาการอาน 
O  จํารูปและเสียงสระไมถูกตอง                              O  จํารูปและเสียงพยัญชนะไมถูกตอง 
O  จํารูปวรรณยุกตไมถูกตอง                                  O  ผันเสียงวรรณยุกตไมถูกตอง 
O  อานคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราไมถูกตอง       O  อานประสมคําไมได 
O  อานไมถูกอักขรวิธี                                           O  อานคําพองรูปไมถูกตอง 
O  อานคําที่มีอักษรควบ อักษรนําไมถูกตอง               O  แบงวรรคตอนไมเหมาะสม 
O  อานตูตัว                                                        O  อานตก อานซํ้า อานเกิน อานสลับคํา 
O  อานออกเสียงไมถูกตอง ไมชัดเจน                      O  ใชนิ้วช้ีตัวอักษรขณะอาน 
O  อานชา อานไมคลอง                                        O  อานจับใจความไมได 
O  ไมมีสมาธิในการอาน 

ปญหาการเขียน       
O  จํารูปและเสียงสระไมถูกตอง                              O  จํารูปและเสียงพยัญชนะไมถูกตอง 
O  จํารูปวรรณยุกตไมถูกตอง                                  O  ใสรูปวรรณยุกตกํากับไมตรงกับเสียงอาน 
O  เขียนตัวอักษรไมถูกอักขรวิธี                             O  เขียนลายมือหวัดไมเปนตัว ไมมีระเบียบ 
O  เขียนลีลามือไมถูกตอง                                      O  เขียนเวนชองไฟไมสมํ่าเสมอ 
O  เขียนแบงวรรคตอนไมเหมาะสม                           O  เขียนฉีกคํา 
O  เขียนคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราไมถูกตอง      O  เขียนประสมคําไมได 
O  เขียนคําที่ประหรือไมประวิสรรชนียไมถูกตอง    
O  เขียนคําที่มีอักษรควบอักษรนําไมถูกตอง 
O  เขียนคําที่มีสระลดรูปไมถูกตอง                            O  เขียนคําที่มีสระเปล่ียนรูปไมถูกตอง 
O  เขียนคําพองเสียงไมถูกตอง                                O  เขียนคําที่มีตัวการันตไมถูกตอง 
O  เขียนคําทับศัพทภาษาตางประเทศไมถูกตอง  
O  วางตําแหนงสระและวรรณยุกตไมถูกตอง 
O  เรียงคําเขาประโยคไมถูกตอง                               O  ใชคําเช่ือมไมถูกตอง 
O  เรียบเรียงถอยคําเปนเร่ืองราวไมได                        O  เขียนสะกดคําไมถูกตองตามอักขรวิธี 
O  วงศัพทนอย คิดคําไมออก                                   O  เลือกคํามาใชไมตรงกับความหมาย 
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จากนั้นไดรวมกันวิเคราะหลักษณะของปญหา และรวบรวมคํายากท่ีนักเรียนมักอานหรือเขียนผิด เพื่อ
เปนขอมูลในการประชุมปฏิบัติการผลิตส่ือแกปญหาและพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนชวงช้ัน
ที่ ๑ (ป.๑-ป.๓) ซึ่งขณะน้ีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๑ กําลังสนับสนุนใหโรงเรียน
ประถมศึกษาทุกโรงเรียนนําโครงการแกปญหาการอานและการเขียนของนักเรียน โดยใชชุดการเรียนรูทั้ง ๖ ชุด 
(ที่เคยกลาวถึงไปเม่ือฉบับกอน) เปนส่ือ และในปงบประมาณ ๒๕๕๑ นี้จะไดดําเนินการประเมินทักษะการอาน
และการเขียนของนักเรียนอยางจริงจัง เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาอยางตอเนื่อง และเจาะลึกถึง
ตัวนักเรียนเปนรายบุคคล โดยประสานความรวมมือกันทุกฝายทั้งเขตพื้นที่ สถานศึกษา และพอแม ผูปกครอง 
คาดวาคงจะเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ผลเปนอยางไรจะแจงใหทราบภายหลังคะ แตสําหรับวันนี้
ไดสงบัญชีคําพื้นฐานท่ีใชในการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาของกรมวิชาการเดิม (ปจจุบันคือ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา) มาใหทานพอแมผูปกครองที่รักภาษาไทยและมุงม่ันส่ังสอนลูกหลานของ
ทานซ่ึงเติบโตอยูในตางประเทศไมใหลืมภาษาแม เอาไวสําหรับทดสอบความสามารถดานการอานและการเขียน
คําในภาษาไทยของลูกหลานของทาน โดยดูวาลูกหลานของทานสามารถ อาน – เขียน คําพื้นฐานในระดับช้ัน
ตางๆ ไดในระดับไหน ประโยชนของคําพื้นฐานนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย จะชวยในการกําหนดเนื้อหา 
คือการกําหนดคําที่ใชในการเรียนการสอนภาษาไทยแตละระดับชั้น ใชในการพัฒนาหนังสือเรียน แบบฝกหัด
และหนังสือเสริมประสบการณตางๆ โดยการนําคําไปใชแตงหนังสือและฝกฝนทักษะ ใชในการจัดทําและพัฒนา
ส่ือการเรียนการสอนภาษาไทย   

          บัญชีคําพื้นฐานน้ี กรมวิชาการ(เดิม)ไดจัดเปนโครงการศึกษาคําสามัญพื้นฐานและจัดลําดับขั้นการเรียนรู
ภาษาไทยของเด็กวัยประถมศึกษา โดยดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ชื่อ “คณะกรรมการศึกษาคําพื้นฐาน
ที่ใชในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา” โดยดําเนินการในระหวางป พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๑ แตยัง
สามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยไดเปนอยางดี แตถาตองการใหครอบคลุมถึงคําที่ใช
ในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ก็ควรนําคําในหนังสือเรียนปจจุบัน
และคําที่ใชเฉพาะกลุมประสบการณมาประกอบเขาไปดวย 
          บัญชีคําพื้นฐานท่ีจะนาํมาเสนอน้ี เปนคําพื้นฐานของเด็กเล็กและช้ันประถมศึกษาปที่ ๑-๓ เปนคํา
พื้นฐานช้ันเด็กเล็กจํานวน ๒๔๒ คํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๗๐๘ คํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ จํานวน ๑,
๐๙๘ คํา และช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ จํานวน ๑,๒๑๐ คํา รวมทั้งส้ิน ๓,๒๕๘ คํา 
          สําหรับวันนี้จะนําเสนอ บัญชีคําพื้นฐานสําหรับเด็กเล็กจํานวน ๒๔๒ คํา ซึ่งเปนคําคุนตาที่เด็กเล็กใชพูด
ในชีวิตประจําวันที่มีความถ่ีสูง การนําคําคุนตาไปสอนอานควรคัดเลือกคําที่ใชบอยในทองถ่ินและสถานการณ
ตางๆ การสอนอานคําคุนตาน้ีไมจําเปนตองใหนักเรียนอานแบบแจกลูกและสะกดคําหรือผันอักษร ควรใหอาน
เปนคําและเขาใจความหมายของคํานั้นๆ แตสําหรับเด็กไทยในตางประเทศ บัญชีคําพื้นฐานเหลานี้ อาจไมใชคํา
คุนตาเหมือนเด็กในประเทศไทย แตก็สามารถคัดเลือกนําไปใชเพื่อฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยได 
ทั้งนี้การนําคําในบัญชีคําพื้นฐานแตละช้ันไปใช ไมควรถือเปนหลักตายตัวมากนัก ควรปรับปรุงไดตามความ
เหมาะสม  
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บัญชีคําพ้ืนฐานช้ันเด็กเล็ก 
          มี   ไม   ก็   ไป   กิน   แม   บาน   หมอ   ใส   มัน   เขา   ขาย   คน   ขาว   พอ   เลน   ให   หนู   ชอบ    ม
า   ลาง   พี่   ซื้อ   รู   อยู   ได   หนังสือ   น้ํา   นอน   รถ   เห็น   นอง   ผม   มือ   ขนม   ชอน   เล้ียง   จาน   ดู   เ
ส้ือ   ไข   ลูก   ถวย   ไก   ขา   ตํารวจ   จับ   โรงเรียน   ปลูก   ผัก   รูจัก   เดิน   ชาม   รัก   มะมวง   หมู   กระตา
ย   พระ   ปาก   เรือ   หมอ   ตัว   กลวย   หมอน   ดิน   เก็บ   ปลา   ตลาด   ตา   หา   ผา
หม   น้ําปลา   ขี่   แขน   อาบน้ํา   แตงโม   แกง   ดอกไม   มะพราว   สม   ฟง   เงาะ   เรา   มีด   หัว   ยาย   มะ
ละกอ   นา   โทรทัศน   ชุด   นก   แมว   เที่ยว   เพื่อน   น้ําตาล   จมูก   ผา   ถู   ครู   นม   ผักบุง   ตู   พระ
เจาอยูหัว   ผม   ตี   สอน   ยา   หอง   วิ่ง   แปรง   ไหว   โรงพยาบาล   ทหาร   ลิง   เด็ก   ชมพู   หนา   โตะ   ชา
ง   พา   ยา   นักเรียน   ของเลน   แมคา   ลําไย   เปด   สมโอ   ตีน   ตุกตา   เตียง   หลัง   กัด   เส้ือกัน
หนาว   ขนมปง   ขัน   เตา   มุง   พระ
ราชินี   นั่ง   เตา   ผักกาด   การตูน   เทา   รอน   วัว   อา   พริก   หู   ผูหญิง   ปา   ฟน   ผูชาย   ดอก
เข็ม    รูป    ปา   มะเขือ   กางเกง   ในหลวง   เส้ือผา   เขียน   งู    ลุง   เสือ   ตูเย็น   ตา
(ญาติ)   พาย   ละมุด   กุหลาบ   หญา   หยิบ   ตัด   ที่
นอน   จระเข   เจอ   ปู   กวยเต๋ียว   รถไฟ   ครัว   ควาย   นา   ขนุน   นกแกว   สวน
สัตว   หมี   ฝน   ตม   คะนา   ขาวสาร   สะดือ   รม   ปู   ค้ิว   ด่ืม   ยิง   สมุด   นอยหนา   มา   หัว
เขา   สิงโต   กวาง   รองไห   วัด   มะขาม   หมาปา   ลางสาด   ชาวนา   ประตู   ฝร่ัง
(ผลไม)   นั่น   ฉัน   ถนน   วิทยุ   อาน   ทัพพี   องุน   มะยม   หมวก   กระเปา   กะหลํ่าปลี   นิ้ว   กวาด   ถุง   ไ
ล   ติด   เปด   มัด   ผักชี   บิน   มะลิ   รถยนต   กระปอง   ฉีดยา   ถ่ัว   คอ   ตะหลิว   ปลา
ทู   ตับ   กระโดด   ตก   กราบ   กุง 
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แบบบันทึกผลการวินิจฉัยความสามารถทางการอาน 

ชุดคําพ้ืนฐานสําหรับพัฒนาทักษะการอาน 
ของนักเรียนระดับเด็กเล็ก 
ชุดที่ ๑             จํานวน ๒๐ คํา 

 
                         มี          ไม        ก็          ไป       
                         กิน        แม        บาน       หมอ       
                         ใส        มัน        เขา        ขาย       
                         คน        ขาว      พอ         เลน    
                         ให        หนู        ชอบ       มา  

 
 

ชุดที่ ๒              จํานวน ๒๐ คํา 
                                          
                        ลาง             พี่            ซื้อ            รู    
                        อยู              ได           น้ํา            หนังสือ  
                        นอน            รถ           เห็น           นอง   
                        ผม              มือ           ขนม          ชอน    
                        เล้ียง            จาน         ดู              เส้ือ    
                                         
 
ชุดที่ ๓                   จํานวน ๒๐ คํา 
 
                         ไข            ลูก            ถวย          ไก 
                        ขา            ตํารวจ        จับ            โรงเรียน    
                ปลูก          ผัก            รูจัก           กระตาย 
                          ชาม          รัก             หมู            มะมวง 
                           พระ          ปาก           เรือ            เดิน  
 
ชุดที่ ๔         จํานวน ๒๐ คํา 

 
    พระ             ปาก             เรือ              หมอ    
        ตัว               กลวย           หมอน           ดิน    
      เก็บ             ปลา             ตลาด            ตา    
          หา               ผาหม           น้ําปลา          ขี่    
      แขน            อาบน้ํา          แตงโม          แกง 
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ชุดที่ ๕         จํานวน ๒๐ คํา 

       ดอกไม         มะพราว         สม              ฟง    
          เงาะ             เรา                มีด              หัว    
           ยาย             มะละกอ         นา              โทรทัศน 
           ชุด              นก                 แมว            เที่ยว 

เพื่อน           น้ําตาล           จมูก             ผา 
 
 

ชุดที่ ๖         จํานวน ๒๐ คํา 
 

 
                               ถู            ครู         นม          ผักบุง    
                               ตู            ผม         ตี           พระเจาอยูหัว 
                               สอน        ยา         หอง        วิ่ง    
                               แปรง       ไหว       ทหาร       โรงพยาบาล 
                               ลิง           เด็ก       ชมพู        หนา   
 

 
ชุดที่ ๗        จํานวน ๒๐ คํา 
 
                               โตะ         ชาง          พา         ยา    
                               นักเรียน    ของเลน    แมคา     ลําไย    
                               เปด         สมโอ        ตีน        ตุกตา    
                               เตียง        หลัง         กัด         เส้ือกันหนาว    
                               ขนมปง     ขัน           เตา        มุง  

 
 

ชุดที่ ๘         จํานวน ๒๐ คํา 
 
                                พระราชินี       นั่ง          เตา         ผักกาด  
                                การตูน          เทา         รอน        วัว  
                                ผูหญิง           อา          พริก        หู  
                                ดอกเข็ม        ปา          ฟน          ผูชาย        
                                กางเกง          รูป          ปา          มะเขือ     
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ชุดที่ ๙        จํานวน ๒๐ คํา 
 
                                ในหลวง       เส้ือผา        เขียน        งู  
                                ลุง              เสือ           ตูเย็น        ตา(ญาติ) 
                                พาย            ละมุด        หญา         กุหลาบ 
                                หยิบ            ตัด           ที่นอน       จระเข 
                                เจอ             ปู             รถไฟ        กวยเต๋ียว 
  

 
ชุดที่ ๑๐       จํานวน ๒๐ คํา 
 
                                ครัว         ควาย         นา             ขนุน    
                                นกแกว     สวนสัตว     หมี            ฝน    
                                ตม          คะนา         ขาวสาร       สะดือ  
                                รม           ปู              ค้ิว             ด่ืม    
                                ยิง           สมุด          นอยหนา     มา 
 
 

 
ชุดที่ ๑๑       จํานวน ๒๐ คํา 
 
                                หัวเขา     สิงโต        กวาง            รองไห 
                                วัด          มะขาม     หมาปา          ลางสาด    
                                ชาวนา     ประตู       ฝร่ัง(ผลไม)    นั่น    
                                ฉัน          ถนน        วิทยุ             อาน    
                                ทัพพี       องุน         มะยม           หมวก  
 

 
ชุดที่ ๑๒       จํานวน ๒๔ คํา 
 
                                กระเปา      กะหลํ่าปลี     นิ้ว          กวาด    
                                ถุง            ไล              ติด          เปด    
                                มัด           ผักชี            บิน          มะลิ    
                                รถยนต      กระปอง       ฉีดยา      ถ่ัว    
                                คอ           ตะหลิว         ปลาทู      ตับ 
                                กระโดด     ตก              กราบ       กุง 


