


คำำนำำ

ปััญหาการอ่่านไม่่อ่อ่ก		เขีียนไม่่ได้้		เป็ันปััญหาสำคััญทีี่�ทีุ่กคันคัวรให้คัวาม่สนใจและ

จำเป็ันอ่ย่างย่�งทีี่�ต้้อ่งเสร่ม่สร้างที่ักษะให้นักเรียนสาม่ารถอ่่านอ่อ่ก		เขีียนได้้		และพััฒนาไปัส่่

การอ่่านคัล่อ่ง	 เขีียนคัล่อ่ง  และส่�อ่สารได้้อ่ย่างสร้างสรรคั์		เพัราะการอ่่านอ่อ่กเขีียนได้ ้

เปั็นเคัร่�อ่งม่่อ่สำคััญก้าวแรกทีี่�ส่งผลต่้อ่คุัณภาพัในการเรียนร่้ขีอ่งนักเรียน		ปััจจุบัันพับัว่า

นักเรียนในระดั้บัปัระถม่ศึึกษาจำนวนไม่่น้อ่ยทีี่�ปัระสบัปััญหาการเรียนร่้ถด้ถอ่ย  (Learning 

Loss)	เน่�อ่งจากม่ีปััญหาด้้านการอ่่านไม่่อ่อ่ก	เขีียนไม่่ได้้

แบบฝึึกุชืุ่ดเสริมสร้างที่้กุษะภาษาไที่ย	ที่้�ง	9	เล่มน่�	ได้้ถ่กพััฒนาขีึ�นเพั่�อ่แก้ไขี 

ปััญหาการอ่่านไม่่อ่อ่ก	เขีียนไม่่ได้้	โด้ยคัณะผ่้จัด้ที่ำได้้อ่อ่กแบับัก่จกรรม่การเรียนร่้เป็ันลำด้ับั 

ขีั�นต้อ่น		เรียงลำด้ับัจากง่ายไปัยาก		โด้ยเรียนร่้จากพั่�นฐานให้ร่้จักอ่่านและเขีียนพัยัญชนะ 

สระ	วรรณยุกต้์	ต้ัวสะกด้	เรียนร่้และที่ำคัวาม่เขี้าใจพั่�นฐานการปัระสม่คัำ		และเร่�ม่เขีียนคัำ 

ที่ี�ไม่่สลบััซัับัซ้ัอ่นได้้	จากนั�นเรยีนร่เ้ร่�อ่งคัำและปัระโยคัเพั่�อ่การส่�อ่สาร	จนกระที่ั�งอ่่านจบััใจคัวาม่ 

และสาม่ารถเขีียนเพั่�อ่ส่�อ่คัวาม่ได้้	นอ่กจากนี�ยังม่ีส่�อ่ปัระกอ่บัการเรียนร่้ในร่ปัแบับั 

ด่้จ่ที่ัลเพั่�อ่อ่ำนวยคัวาม่สะด้วกให้ผ่้เรียนได้้ฝึึกฝึน	เรียนซั�ำ	ย�ำที่วน	ได้้ต้ลอ่ด้เวลา และ

อ่ำนวยคัวาม่สะด้วกให้กับัคัร่โด้ยมี่ส่วนขีอ่งสรุปัเน่�อ่หา	เฉลย	และแนวที่างปัระเม่่นผ่เ้รียน

คัณะผ้่จัด้ที่ำหวังเป็ันอ่ย่างย่�งว่าแบบฝึึกุชุื่ดเสริมสร้างท้ี่กุษะภาษาไที่ย	จะแก้ไขี

ปััญหาการอ่่านไม่อ่่อ่ก	 เขีียนไม่่ได้้ให้กับันักเรียนเปั็นรายบุัคัคัล	สร้างเจต้คัต้่ที่ี�ด้ีต้่อ่การเรียนร่้ 

รวม่ถึงพััฒนาผ่เ้รียนสาม่ารถอ่่านเขีียนภาษาไที่ย	 และส่�อ่สารได้้ด้ีย่�งขีึ�น	 นำไปัส่่การยกระด้ับั

การเรียนร่้	ส่งเสร่ม่ทัี่กษะที่ี�จำเปั็นในศึต้วรรษที่ี�	21	และที่ักษะการเรียนร่้ต้ลอ่ด้ชีว่ต้	เพั่�อ่เปั็น

กำลังสำคััญในการพััฒนาปัระเที่ศึชาต้่อ่ย่างยั�งย่นส่บัไปั

คัณะผ่้จัด้ที่ำ	
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กิจกรรมที่ ๑.๑ บทกลอน สอนอาน

คําชี้แจงคําชี้แจง : : ฝกอานออกเสียงบทรอยกรองในมาตรา ก กา

ตอนที่ ๑๑
มาตราตัวสะกด

อีกาก็มาไล อีแมไกไลตีกา

ปูแสมแลปูนา กะปูมาปูทะเล

ปลาทูอยูทะเล ปลาขี้เหรไมสูดี

แมไกอยูในตะกรา ไขไขมาสี่หาใบ

หมาใหญก็ไลเหา หมูในเลาแลดูหมา

เตานาและเตาดำ อยูในถ้ำกะจระเข

(ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแหงชาติ : ไมปรากฏชื่อผูแตง)

๑



กิจกรรมที่ ๑.๒ บทกลอน สอนอาน

คําชี้แจงคําชี้แจง : : ฝกอานออกเสียงบทรอยกรองในมาตราตัวสะกดแมกง

นกยางยองจิกปลิง ฝูงคางวิ่งรองอึงอึง

อึ่งอางแลคางคก ทั้งจิ้งจกแลแงงขิง

กลองหนังดังตึงตึง      ตีกระดึงดังกริ่งกริ่ง

ระฆังดังเหงงหงาง   ฆองใหญกวางดังหึ่งหึ่ง

เอาหลังนั่งเอียงอิง          มือถือฉิ่งตีดังดัง

นักเลงรองเพลงพลาง   ตรงหนาตางไขวหางหยิ่ง

(ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแหงชาติ: ไมปรากฏชื่อผูแตง) 

ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแหงชาติ)

๒



กิจกรรมที่ ๑.๓ สะกดคำ ตามมาตรา

คำชี้แจงคำชี้แจง : : สะกดคำโดยแยกสวนประกอบไดแก พยัญชนะตน สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต จากนั้น 

 ฝกอานคำและกลุมคำที่อยูในกรอบสีฟา

ยาง       ยูง       จูง       ปอง       ฆอง       กาง       ดัง        เคียง        เสียง

ปงปอง       รังรอง      เสียงรอง      คิงคอง     ทองแทง      แข็งแรง     แหงแลง

สงเสียงดัง       หองขางเคียง         เอียงอิงหลัง         ฝูงคางลิง         วิ่งรองอึง

ฝกอานเปนคำ

รูป รูปวรรณยุกตคำ

สอง สอ ออ งอ - สอง

 ลิง ลอ อิ งอ - ลิง

 ฉิ่ง ฉอ อิ งอ ไมเอก ฉิ่ง

 ผึ้ง ผอ อึ งอ ไมโท ผึ้ง

พยัญชนะ สระ ตัวสะกด อานวา

๓



กิจกรรมที่ ๑.๔ ใบคํา ตามภาพ

คําชี้แจงคําชี้แจง : : เขียนคําที่สะกดดวยมาตราตัวสะกดแมกม โดยสังเกตจากภาพและคําบอกใบ

ตัวอยาง

๑.

๒. 

๓. 

๔. 

๕

บริเวณหนาทั้ง ๒ ขาง

ถัดจากตาลงมา

ของกินที่ไมใชขาว มักปรุงดวย 

แปงกับกะทิหรือนํ้าตาล

เครื่องมือสําหรับคีบของ

ชื่อเครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่ง

รูปคลายพระจันทรครึ่งซีก

เหล็กแหลมใชสำหรับกลัดและ 

เย็บสิ่งของ

คําศัพท ภาพ คําบอกใบ

 ๒ + ๑                จํานวนสองบวกหนึ่งสาม

๔



๖.

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐.

บริเวณหนาทั้ง ๒ ขาง

ถัดจากตาลงมา

ของกินที่ไมใชขาว มักปรุงดวย 

แปงกับกะทิหรือนํ้าตาล

เครื่องมือสําหรับคีบของ

ชื่อเครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่ง

รูปคลายพระจันทรครึ่งซีก

เหล็กแหลมใชสำหรับกลัดและ 

เย็บสิ่งของ

เครื่องกันแดดและฝน

มีดามจับสำหรับถือ

เอาของหอยปลายคาน ๒ ขาง 

แลวแบกกลางคานไป

ที่ถายอุจจาระ ปสสาวะ

ชื่อปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่ง มีนิสัย 

ดุราย กินเนื้อเปนอาหาร

ชื่อผลไมชนิดหนึ่ง ผลกลม 

มีรสเปรี้ยวบาง หวานบาง

คำศัพท ภาพ คำบอกใบ

๕
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