


ปญหาการอานไมออก  เขียนไมได  เปนปญหาสำคัญที่ทุกคนควรใหความสนใจและ

จำเปนอยางยิง่ที่ตองเสริมสรางทักษะใหนักเรียนสามารถอานออก  เขียนได  และพัฒนาไปสู

การอานคลอง เขียนคลอง  และสื่อสารไดอยางสรางสรรค  เพราะการอานออกเขียนได

เปนเครื่องมือสำคัญกาวแรกที่สงผลตอคุณภาพในการเรียนรูของนักเรียน  ปจจุบันพบวา

นักเรียนในระดับประถมศึกษาจำนวนไมนอยที่ประสบปญหาการเรียนรูถดถอย  (Learning 

Loss) เนื่องจากมีปญหาดานการอานไมออก เขียนไมได

แบบฝกุชุื่ดเสริมสรางที่้กุษะภาษาไที่ย ที่้�ง 9 เลมน่� ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแกไข

ปญหาการอานไมออก เขียนไมได โดยคณะผูจัดทำไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเปนลำดับ

ขั้นตอน  เรียงลำดับจากงายไปยาก  โดยเรียนรูจากพื้นฐานใหรูจักอานและเขียนพยัญชนะ

สระ วรรณยุกต ตัวสะกด เรียนรูและทำความเขาใจพื้นฐานการประสมคำ  และเริ่มเขียนคำ

ทีไ่มสลับซับซอนได จากนัน้เรียนรูเรือ่งคำและประโยคเพือ่การสือ่สาร จนกระทัง่อานจบัใจความ

และสามารถเขียนเพื่อสื่อความได นอกจากนี้ยังมีสื่อประกอบการเรียนรูในรูปแบบ

ดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกใหผูเรียนไดฝกฝน เรียนซ้ำ ย้ำทวน ไดตลอดเวลา และ

อำนวยความสะดวกใหกับครูโดยมีสวนของสรุปเนื้อหา เฉลย และแนวทางประเมินผูเรียน

คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาแบบฝกุชืุ่ดเสริมสรางที่้กุษะภาษาไที่ย จะแกไข

ปญหาการอานไมออก เขียนไมไดใหกับนักเรียนเปนรายบุคคล สรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรู

รวมถึงพัฒนาผูเรียนสามารถอานเขียนภาษาไทย และสื่อสารไดดียิ่งขึ้น นำไปสูการยกระดับ

การเรียนรู สงเสริมทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเปน

กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอยางยั่งยืนสืบไป

คณะผูจัดทำ 

คำนำ



หนา

สารบัญ

กุิจกุรรมที่่� ๑.๑  อานออกเสียงพยัญชนะตนควบ ร
กุิจกุรรมที่่� ๑.๒  อานออกเสียงพยัญชนะตนควบ ว
กุิจกุรรมที่่� ๑.๓ คนหาคำควบกล้ำ
กุิจกุรรมที่่� ๑.๔  ฝกออกเสียงควบกลํ้า ร และ ลกุิจกุรรมที่่� ๑.๔  ฝกออกเสียงควบกลํ้า ร และ ลกุิจกุรรมที่่� ๑.๔
กุิจกุรรมที่่� ๑.๕  แยกอักษรควบแทกับอักษรควบไมแทจากขอความกุิจกุรรมที่่� ๑.๕  แยกอักษรควบแทกับอักษรควบไมแทจากขอความกุิจกุรรมที่่� ๑.๕
กุิจกุรรมที่่� ๑.๖  อานออกเสียงคำควบกลํ้า
กุิจกุรรมที่่� ๑.๗  เขียนคำอานของคำที่มีอักษรนำกุิจกุรรมที่่� ๑.๗  เขียนคำอานของคำที่มีอักษรนำกุิจกุรรมที่่� ๑.๗
กุิจกุรรมที่่� ๑.๘  อานออกเสียงคำที่เปนอักษรนำ
กุิจกุรรมที่่� ๑.๙  เขียนคำอักษรนำจากคำอานและบอกความหมาย
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๐  เติมคำอักษรนำใหตรงกับความหมาย
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๑ เติมคำอักษรนำใหมีความหมาย

๑
๔
๘

๑๐
๑๒
๑๔
๑๕
๑๖
๑๘
๑๙
๒๐

๑ตอนที่่� ๑ คําควบกุลํ�าและอ้กุษรนํา

๒๑
๒๒
๒๓

กุิจกุรรมที่่� ๒.๑  จับคูคำพองรูปกับความหมาย
 กุิจกุรรมที่่� ๒.๒ เลือกคำพองเสียงใหตรงกับความหมาย

กุิจกุรรมที่่� ๒.๓  การใชคำใหถูกตอง

๒๑ตอนที่่� ๒ คำพองรูปและคำพองเส่ยง

ตอนที่่� ๓ คําที่่�ประวิสรรชื่น่ยและไมประวิสรรชื่น่ย

๒๔
๒๕
๒๗
๒๘
๓๐

๒๔

กุิจกุรรมที่่� ๓.๑ อานออกเสียงคำที่ประวิสรรชนียจากภาพ
กุิจกุรรมที่่� ๓.๒  เขียนคำที่ไมประวิสรรชนีย
กุิจกุรรมที่่� ๓.๓ ฝกเขียนคำและแตงประโยคจากภาพ

 กุิจกุรรมที่่� ๓.๔ เลือกใชคำที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย
 กุิจกุรรมที่่� ๓.๕ อานเขียนคำใหตรงกับความหมาย



ตอนที่่� ๔ กุารอานคํา

ตอนที่่� ๕ กุารอานต้วเลข อ้กุษรยอ และเคร่�องหมายวรรคตอน

๓๒
๓๓
๓๔
๓๖
๓๗
๓๘
๔๐
๔๒
๔๔
๔๖
๔๗

        กุิจกุรรมที่่� ๔.๑  แตงประโยคและวาดภาพเรื่องราว
กุิจกุรรมที่่� ๔.๒  ฝกอานฝกเขียนคำ
กุิจกุรรมที่่� ๔.๓  ใสรูปวรรณยุกตของคำใหถูกตอง
กุิจกุรรมที่่� ๔.๔ อานอักษรสูง กลาง ตํ่า
กุิจกุรรมที่่� ๔.๕ ฝกอานคำมาตรา ก กา
กุิจกุรรมที่่� ๔.๖ ฝกอานคำ มาตราตัวสะกด แมกน
กุิจกุรรมที่่� ๔.๗ ฝกอานคำ มาตราตัวสะกด แมกก
กุิจกุรรมที่่� ๔.๘ ฝกอานคำและแยกแยะมาตราตัวสะกด แมกด
กุิจกุรรมที่่� ๔.๙ ฝกอานคำ มาตราตัวสะกด แมกบ
กุิจกุรรมที่่� ๔.๑๐ เขียนคำที่มีมาตราตัวสะกด แมกบ
กุิจกุรรมที่่� ๔.๑๑ ฝกอานนิทาน

๓๒

กุิจกุรรมที่่� ๕.๑ อานออกเสียงและเขียนคำอานของขอความ
กุิจกุรรมที่่� ๕.๒ อานอักษรยอจากเรื่องราว
กุิจกุรรมที่่� ๕.๓ ฝกอานและทำตามเขาใจความหมายของคำ
กุิจกุรรมที่่� ๕.๔ เลือกคำไมเขาพวก และเขาใจความหมายของคำ
กุิจกุรรมที่่� ๕.๕ เขาใจคำ และรูความหมาย
กุิจกุรรมที่่� ๕.๖ จับคูเครื่องหมายวรรคตอน
กุิจกุรรมที่่� ๕.๗ เขียนคำอานของขอความที่กำหนดให
กุิจกุรรมที่่� ๕.๘ รูจักเครื่องหมายวรรคตอน
กุิจกุรรมที่่� ๕.๙ เขียนคำอานของขอความที่ใชเครื่องหมายวรรคตอน

๔๙
๕๐
๕๒
๕๔
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

๔๙



๑๑ตอนที่
คำควบกลํ้า
และอักษรนำ

กิจกรรมที่ ๑.๑ อานออกเสียงพยัญชนะตนควบ ร

กรับ กรง กรอง กรวด

ขริบ ขรัว ขรึม เขรอะ

ครวญ ครอง ครั้ง ครึ่ง

ตรา ตรู ตรอก ตรง

ประ ปริ ปรบ ปราย

พรา พรอม พริก พระ

คำชี้แจง :คำชี้แจง : อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยคที่มีพยัญชนะตนควบ ร

๑



พระเครื่อง ครอบครัว โกรธกริ้ว ขรุขระ

กราบกราน เกรียงไกร คร่ำครวญ ครบครัน

ตรวจตรา ตริตรอง ตรากตรำ ตระเตรียม

ปรับปรุง ตรอมตรม ปราบปราม ปราดเปรียว

เพริศพริ้ง พรั่งพรอม พรักพรอม พรั่นพรึง

ครวญคราง ใครครวญ โครกคราก คร่ำเครง

แมกรองชอบทำแกงปลากราย

ทอดปลากรอบอยูในครัว

ครอบครัวของเขา

รองเพลงไพเราะ

เขาตางครื้นเครง

๒



ครอบครัวของเขา

รองเพลงไพเราะ

เขาตางครื้นเครง

ควายทำเสียงครวญคราง

อยูขางคอก

๓



กิจกรรมที่ ๑.๒  อานออกเสียงพยัญชนะตนควบ ว

คำชี้แจง :คำชี้แจง : อานออกเสียงคำ ขอความ ประโยคที่ควบ ว

กวาง กวาด เกวียน ขวาน

กวา กวาง กวัด ไกว

แกวง ควัก ขวา เขว

ขวาก ขวาน ขวาง แขวน

คว่ำ แคว ควา ความ

ควาย ควัน ควาง ควั่น 

๔



กวางขวิด ควาขวาน ควายขวิด ขวางขวาน

แกวงไกว กวางขวาง เควงควาง ไขวเขว

ขวนขวาย ขวักไขว ควันความ ไขวควา

กวัดไกว เกวียนแกวง

กวางขวักไขวขวิดตนไมเควงควางกลางลานกวาง

๕



ทองกวางพูดแขวะ

ใหนองไขวเขว

นองขวัญเห็นควันไฟลอยควาง

กลางฟากวาง

๖



นายแกวงกวัดแกวงขวางขวานไปถูกควายตาย

แมคาริมคลองควั่นออยถูกควายขวิดคว่ำ

๗



คําชี้แจง :คําชี้แจง : คนหาคําควบกลํ้าที่ซอนอยูในตารางทั้งแนวตั้งและแนวนอน

กิจกรรมที่ ๑.๓  คนหาคําควบกลํ้า

ค ลุ ก ค ลี ง ข ก

ล ค ล อ ง ก ว ว

า ก ส ม ป ล น า

ด ล า ค ล ว ข ง

า น พ ล ม ย ว ข

ม ย น า บ ว า วิ

ข ว า น ข ลุ ย ด

๘



 ๑.

 ๓.

 ๙.

 ๕.

 ๗.

 ๒.

 ๔.

๑๐.

 ๖.

 ๘.

ตัวอยาง
ขวาน

๙



กิจกรรมที่ ๑.๔

คําชี้แจง :คําชี้แจง : อานออกเสียงคําที่มีเสียงควบกลํ้า ร และ ล จากขอความที่กําหนดแลวตอบคําถามใหถูกตอง

 ฝกออกเสียงควบกลํ้า ร และ ล

 พลับพลึงลูกพอกลางแมกลอย ปลูกบานเรือนอยูริมคลอง มีรูปราง

กลมกลึงทาทางปราดเปรียว มีอารมณครื้นเครงชอบครวญเพลง เธอไมใช

คนกรีดกราย รักครอบครัว ชอบตระเตรียมอาหารปรนเปรอ พอกลาง          

แมกลอยจนอิ่มแปล เธอชอบทําแกงปลากราย ขนมครองแครงและ   

ทับทิมกรอบอยางครบครันและเพลิดเพลินไมเครงเครียด พอเวลาเพล  

เธอนําขนมไปถวายพระที่วัดโกรกกรากที่อยูใกลกรุง

๑๐



๑. พลับพลึงเปนลูกของใคร

ตอบ

๒. พลับพลึงมีลักษณะนิสัยอยางไร

ตอบ

๓. พลับพลึงมีความสามารถในการปรุงอาหารอะไรบาง

ตอบ

๔. เวลาเพลหมายถึงเวลาใด

ตอบ

๕. คําวา “อิ่มแปล” มีความหมายวาอยางไร

ตอบ

๑๑
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