
 
 
การคัดลายมือ 
 การคัดลายมือ เป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนค าไทย ซึ่งต้องค านึงถึง 
ความถูกต้องของอักษรไทย เขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษรเสมอกัน วางพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ให้ถูกที่ ตัวสะกด การันต์ถูกต้อง และลายมือสวยงาม การคัดลายมือมีแบบการคัดหลายแบบ       
ซึ่งแบ่งได้ ๒ ประเภท คือ ตัวเหลี่ยม  และตัวกลมหรือหัวมน  
ลักษณะของการคัดลายมือ 
 การคัดลายมือมี ๓ ลักษณะ คือ 
 ๑. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   เหมาะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒  
เนื่องจากเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อและการประสานระหว่างตากับมือยังพัฒนาไม่เต็มที ่
 ๒. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เหมาะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔  
เนื่องจากจะมีการประสานระหว่างกล้ามเนื้อและตาเพ่ิมมากข้ึน  
 ๓. การคัดลายมือหวัดแกมบรรจง เป็นการคัดลายมือหวัดแต่ให้อ่านออก การเขียนลายมือหวัด    
แกมบรรจงเป็นการเขียนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งผู้เขียนจะต้องเขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟ เว้นวรรคตอน
ถูกต้อง  และเขียนด้วยลายมือที่สวยงาม โดยคัดให้รวดเร็ว สวยงาม ถูกต้อง และน่าอ่าน 
หลักการคัดลายมือ 
 ๑. นั่งตัวตรง เขียนด้วยมือขวา ส่วนมือซ้ายวางบนกระดาษที่จะเขียนเพ่ือมิให้ กระดาษเลื่อนไปมา 
ข้อศอกขวาวางบนโต๊ะขณะเขียน สายตาห่างจากกระดาษที่เขียนประมาณ ๑ ฟุต 
 ๒. จับดินสอหรือปากกาให้ถูก โดยดินสอหรือปากกาจะอยู่ที่หัวแม่มือกับนิ้วชี้ และนิ้วกลาง ส่วน
นิ้วนางกับนิ้วก้อยงอไว้ในฝ่ามือ 
 ๓. เขียนตัวอักษรให้ถูกส่วน ตัวอักษรตั้งตรง การเขียนพยัญชนะไทยทุกตัวต้องเริ่มเขียนหัวก่อน 
ยกเว้นตัว ก และ ธ ซึ่งไม่มีหัว เว้นช่องไฟและวรรคตอนให้พองาม วางเครื่องหมายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตาม
ต าแหน่ง 
 ๔. วางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามต าแหน่ง ซึ่งสระทุกตัวมีต าแหน่งที่สัมพันธ์กับ
พยัญชนะ เช่น 
     ๔.๑ สระที่อยู่หน้าพยัญชนะ ได้แก่  เ-   แ-  โ-  ใ-  ไ- 
     ๔.๒ สระที่อยู่หลังพยัญชนะ ได้แก่   -ะ  -า 
     ๔.๓ สระที่อยู่เหนือพยัญชนะ  ได้แก่   - ิ  - ี  - ึ  - ื 
     ๔.๔ ไม้หันอากาศ ( - ั ) ไม้ไต่คู้ ( -  ็ ) นิคหิต ( -   ) จะวางเหนือพยัญชนะตรงกลาง 
     ๔.๕ สระที่อยู่ใต้พยัญชนะ  ได้แก่  - ุ   - ู 
 
 
 
 

 
 
 

ใบความรู้ เรื่อง การคัดลายมือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การคัดลายมือ 

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 

 

 

 
 
 



ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. ภาษาไทย สาระที่ควรรู้  
         คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 
         การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๓.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบตัวอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
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ใบงาน เรื่อง การคัดลายมือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การคัดลายมือ 

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนคัดลายมือบทอาขยานเรื่องนิราศภูเขาทองตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ 
               ตัวอักษรไทย แบบกระทรวงศึกษาธิการ 
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ใบงาน เรื่อง การคัดลายมือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การคัดลายมือ 

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 

 

 

 
 
 


