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๑หนวยการเรียนรูที่ ๗หนวยการเรียนรูที่

๒หนวยการเรียนรูที่ ๘หนวยการเรียนรูที่

๓หนวยการเรียนรูที่ ๙หนวยการเรียนรูที่

๔หนวยการเรียนรูที่ ๑๐หนวยการเรียนรูที่

๕หนวยการเรียนรูที่ ๑๑หนวยการเรียนรูที่

๖หนวยการเรียนรูที่ ๑๒หนวยการเรียนรูที่

ตัวเอยตัวสะกด ๑
• มาตราตัวสะกด
• การจับใจความสําคัญ

ผันอักษรซอนคํา ๑๒
• การผันอักษร
• การเขียนและพูดรายงาน

คําควบกลํ้าจํานรรจา ๒๓
• คําควบกลํ้า
• มารยาทการฟง การดู และการพูด

คําที่มีอักษรนํา ๓๔
• คําที่มีอักษรนํา
• คําขวัญ

คําไทยใชสะดวก ๔๕
• คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา

คําวิเศษณ
• การเขียนโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง

คําประสมผสมผเส ๕๖
• คําประสม
• การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

สารบัญ

บรรณานุกรม ๑๔๐

คําพองตองจดจํา ๖๗
• คําพอง
• การใชพจนานุกรม

เครื่องหมายวรรคตอน ๗๙
• เครื่องหมายวรรคตอน
• การเลือกหนังสือสําหรับอาน

ประโยคทองสองใจ ๙๑
• สวนประกอบของประโยค
• ชนิดของประโยค
• การเขียนยอความ

กลอนสี่ที่แสนเพลิน ๑๐๓
• กลอนสี่ 
• การแตงคําประพันธ
• การอานบทรอยกรองประเภทกลอน

สํานวนไทยใฝรู ๑๑๕
• สํานวนไทย
• เพลงพื้นบาน

ภาษาไทย ภาษาถิ่น ๑๒๘
• ภาษาถิ่น
• การเขียนจดหมายสวนตัว



	 ตัวเอยตัวสะกด	 จ�ำให้หมดกี่มำตรำ

กง	กม	แม่	ก	กำ	 นอกนั้นหนำมีอะไร

กบ	กด	กน	และกก	 และแถมพก	เกอว	และ	เกย

ท่องจ�ำอย่ำละเลย	 เจ้ำตัวเอยตัวสะกด

ตัวàÍŽÂตัวสะกด
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เรียนรูมาตราตัวสะกด
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แม่ ก กำ
กระทะ

จระเข้

เทน�้ำ

ส�ำลี

ค�ำนับ

จับจีบ

บีบขำ

หำกบ

ชมรม

อมยิ้ม

ติ่มซ�ำ

ท�ำตำม

เสำะหำ

ปรำนี

สีเทำ

เตำไฟ

สอบได้

ไปรับ

พับเพียบ

เงียบกริบ

ไม่ยอม

ล้อมรั้ว

ตัวนิ่ม

อิ่มใจ

แม่
กก

แม่
กง

แม่
กบ

แม่
àกÂ

แม่
กม

กอกน�้ำ

ส�ำนัก

รักมำก

ปำกดี

แมงป่อง

ร้องเพลง

เข่งใหญ่

ไฟแดง

มีสร้อย

ลอยชำย

ขำยดี

สีสวย

บอกเล่ำ

เต่ำหก

สกปรก

นกกวัก

งำช้ำง

หำงลิง

จริงจัง

ขังกรง

ไม่สบำย

หำยใจ

ใบพำย

ว่ำยน�้ำ

แม่
กด

แม่
กน

แม่
àกÍว

มดกัด

พัดวี

ปชวด

ขวดน�้ำ

ข้นแค้น

แดนดิน

ถิ่นนี้

มีคน

แวววำว

เข้ำแถว

แจวเรือ

เสือดำว

มิดชิด

คิดดู

งูงอด

กอดรัด

ใฝ่เรียน

เขียนอ่ำน

ถ่ำนหิน

บินร่อน

เทกำว

ขำวใส

ไปเที่ยว

เจียวไข่
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	 ค�ำใน	แม่กก แม่กด แม่กบ และแม่กน มีทั้งค�ำที่สะกดตรงตำม

มำตรำ	และสะกดไม่ตรงตำมมำตรำ

ค�ำที่สะกด
ไม่ตรงตำมมำตรำ

แม่

กก

แม่

กด

แม่

กบ

แม่

กน

มำตรำ
ตัวสะกด

ค�ำที่สะกด
ตรงตำมมำตรำ

รักลูก	 ปลูกผัก	

จักตอก	 ปอกเปลือก

เลือกยำก	 มำกมี	

ตีจำก	 ฝำกให้

ผิดพลำด	 สำดน�้ำ	

ด�ำมืด	 ยืดเยื้อ

เรือขุด	 หยุดพูด

ดูดน�้ำ	 ก�ำมีด

ตะขำบ	 กรำบพระ

ประกอบ	 มอบให้

ใยบวบ	 ยวบยำบ

หลำบจ�ำ	 ก�ำชับ

ถิ่นฐำน	 วำนนี้

สีน�้ำเงิน	 เพลินใจ	

ใฝ่ฝัน	 ทันใจ

ไออุ่น	 จุนเจือ

ไร้โรค	 โชคดี	

มีสุข	 สุนัข	 				

พรรคพวก				ตัวเลข

เมฆด�ำ	 สมัคร

สมบัติ	 วัตถุ

สุภำษิต	 พิษภัย

วัชพืช	 โอสถ

รถรำ	 อำกำศ

ทัพพี	 ยีรำฟ

กรำฟแท่ง	 แม่ทัพ

พำยัพ	 อพยพ

สถูป	 รูปภำพ	 		

สำรบัญ	 หมั่นเพียร

ทหำร	 สัญญำณ

อำหำร	 ผลไม้

ให้พร	 ศรศิลป์
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อ่านสะกดคํา

ค�ำที่ไม่มีตัวสะกด	เช่น

เสือ

โตะ

มา

เลอะเทอะ

ไข่ไก่

สอ	-	เอือ

ตอ	-	โอะ	-	โตะ	-	ไมตรี

มอ	-	อา	-	มำ	-	ไมโท

ลอ	-	เออะ	-	เลอะ

ทอ	-	เออะ	-	เทอะ

ขอ	-	ไอ	-	ไข	- ไมเอก -	ไข่

กอ	-	ไอ	-	ไก	- ไมเอก	-	ไก่
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กิจกรรม½ƒกทักÉะท�ำ

ค�ำที่มีตัวสะกด	เช่น

เห็ด

พริก

ปุย

กวยจั๊บ

ขาวเปลือก

หอ	-	เอะ	-	ดอ

พรอ	-	อิ	-	กอ 

ปอ	-	อุ	-		ยอ		-	ปุย	-	ไมจัตวา

กอ	-	อวั	-  ยอ  -	กวย

จอ	-	อะ	-  บอ  -	จบั	-	ไมตร	ี-	จับ๊

ขอ	-	อา	-  วอ  -	ขำว	-	ไมโท	-	ข้ำว

ปลอ	-	เอือ	-  กอ  -	เปลือก
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อ่านบทรอยกรอง แลวตอบคําถาม

ประถม	ก	กำ	:	ไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง

ประถม	ก	กำ	:	ไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง

	 แม่ไก่อยู่ในตะกร้ำ	 ไข่	ไข่	มำสี่ห้ำใบ

อีแม่กำก็มำไล่	 อีแม่ไก่ไล่ตีกำ

หมำใหญ่ก็ไล่เห่ำ	 หมูในเล้ำแลดูหมำ

ปูแสมแลปูนำ	 กะปูม้ำปูทะเล

เต่ำนำแลเต่ำด�ำ	 อยู่ในน�้ำกะจระเข้

ปลำทูอยู่ทะเล	 ปลำขี้เหร่ไม่สู้ดี

Í่ำนคÅ่Íง
ËนÙนŒÍÂ

¡ ä

¡+ä+-

áม่ ก กำ

áม่ กก

	 นกแสกนกกระสำ	 แกรกแกรกมำเวลำดึก

น�้ำมำกแลน�้ำลึก	 แลน�้ำหมึกแลน�้ำหมำก

ปลำอุกปลำดุกดัก	 แลปักหลักแลครกสำก

ชักเสำเอำเชือกลำก	 จะผูกจำกให้จักตอก
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	 จำกบทร้อยกรอง	แม่	ก	กำ	แม่กก	และแม่กง	มสัีตวทัง้หมดกีป่ระเภท	
	 แต่ละประเภทมีสัตวอะไรบ้ำง

	 นักเรียนชอบบทร้อยกรองบทใดมำกที่สุด	เพรำะอะไร

“ไม่สูดี”	มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร

	 หำกนักเรียนเปนแม่ไก่ที่ก�ำลังกกไข่แล้วมีคนมำไล่	 นักเรียนจะพูด
	 อย่ำงไรให้คนนั้นกลับไปโดยไม่ทะเลำะกัน

“เต่านาแลเต่าดํา อยูใ่นนํา้กะจระเข…” นกัเรยีนคดิว่ำเต่ำนำและเต่ำด�ำ
	 จะอยู่ได้อย่ำงปลอดภัยหรือไม่	เพรำะอะไร

ÊÑµÇ�»‚¡ ...

áม่ กง

	 แมงป่องแมลงผึ้ง	 ปลำทูนึ่งปลำกระสง

กุ้งกั้งทุกังกง	 ปลำตะพงซื้อแพงจริง

อึ่งอ่ำงแลคำงคก	 ทั้งจิ้งจกแลแง่งขิง

นกยำงย่องจิกปลิง	 ฝูงค่ำงลิงวิ่งร้องอึง

ประถม	ก	กำ	:	ไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง
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	 กำรอ่ำน	กำรฟัง	หรือดูเรื่องรำวต่ำงๆ	 เรำควรฝกจับใจควำมส�ำคัญ

จำกเรื่องโดยกำรตั้งค�ำถำมและตอบค�ำถำม	 เพื่อเปนกำรทบทวนและ

ท�ำให้เข้ำใจเรื่องที่อ่ำน	ฟัง	หรือดู

เรียนรูการจับใจความสําคัญ

ทักÉะÀำÉำ

	 อักษรเบรลล	 เปนอักษรนูนที่ใช้

พิมพเปนหนังสือส�ำหรับผู้พิกำรทำง

สำยตำ	โดยสำมำรถใช้ปลำยนิ้วสัมผัส

จุดต่ำงๆ	และอ่ำนเปนค�ำได้	ผู้ที่คิดค้น

วิธีนี้	 คือ	 หลุยส	 เบรลล	 เขำประสบ

อุบัติเหตุจนท�ำให้ตำบอด	หลุยสเรียนรู้

ตัวอักษรต่ำงๆ	ด้วยกำรน�ำกิ่งไม้ต่อกัน

เปนตัวอักษร	

กำรÍ่ำน
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