


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	

กุิจกุรรมที่่� ๑.๑ ร่้จักเสียงพัยัญชนะต้้นเด้ี�ยว	 ๑
กุิจกุรรมที่่� ๑.๒ ร่้จักเสียงพัยัญชนะต้้นปัระสม่ ๓
กุิจกุรรมที่่� ๑.๓ ฝึึกอ่่านสะกด้คัำ เสียงคัวบักล�ำต้ัว ร	 ๔
กุิจกุรรมที่่� ๑.๔ ฝึึกอ่่านสะกด้คัำ เสียงคัวบักล�ำต้ัว ล	 ๖
กุิจกุรรมที่่� ๑.๕ ฝึึกอ่่านสะกด้คัำ เสียงคัวบักล�ำต้ัว ว	 ๘
กุิจกุรรมที่่� ๑.๖ ต้อ่บัคัำถาม่	ต้าม่เน่�อ่เร่�อ่ง	 ๑๐
กุิจกุรรมที่่� ๑.๗ ร่้จักเสียงพัยัญชนะต้้นปัระสม่ ๑๒
กุิจกุรรมที่่� ๑.๘ เล่อ่กคัำ	ที่ำเปั็นปัระโยคั ๑๔
กุิจกุรรมที่่� ๑.๙ เต้่ม่คัำ	ต้าม่คัวาม่หม่าย	 ๑๕
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๐ เต้่ม่คัำ	ที่ำเปั็นสำนวน	 ๑๗
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๑ ร่้จักเสียงสระ	 ๑๘
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๒ ที่ำเปั็นคัำ	ต้าม่เง่�อ่นไขี ๑๙
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๓ ฝึึกเขีียนเรียบัเรียง เสียงสระต้รงกันขี้าม่ ๒๑
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๔ ร่้จักเสียงวรรณยุกต้์	 ๒๓
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๕ ฝึึกคัวาม่คั่ด้	แก้คัำผ่ด้ให้ถ่กต้้อ่ง	 ๒๕
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๖ แจกแจงคัำ จากสำนวนไที่ย	 ๒๗
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๗ ร่้จักการปัระสม่อ่ักษร	 ๒๘
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๘ ฝึึกคัวาม่คั่ด้	แยกชน่ด้การปัระสม่คัำ	 ๓๑

กุิจกุรรมที่่� ๒.๑ ฝึึกอ่่านคัำ จำแนกพัยางคั์	 ๓๒
กุิจกุรรมที่่� ๒.๒ หาคัำ	ต้าม่เง่�อ่นไขี ๓๔
กุิจกุรรมที่่� ๒.๓ เขีียนคัำ	ต้าม่ภาพั ๓๕
กุิจกุรรมที่่� ๒.๔ โยงเส้น เล่นต้าม่ภาพั ๓๗
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ตอนที่่�	๑		เส่ยงในภาษาไที่ย  ๑

สารบัญ

กุิจกุรรมที่่�	๑.๑ ร่้จักเสียงพัยัญชนะต้้นเด้ี�ยว	 ๑
กุิจกุรรมที่่�	๑.๒ ร่้จักเสียงพัยัญชนะต้้นปัระสม่	 ๓
กุิจกุรรมที่่�	๑.๓	 ฝึึกอ่่านสะกด้คัำ	เสียงคัวบักล�ำต้ัว	ร	 ๔
กุิจกุรรมที่่�	๑.๔ ฝึึกอ่่านสะกด้คัำ	เสียงคัวบักล�ำต้ัว	ล	 ๖
กุิจกุรรมที่่�	๑.๕	 ฝึึกอ่่านสะกด้คัำ	เสียงคัวบักล�ำต้ัว	ว	 ๘
กุิจกุรรมที่่�	๑.๖ ต้อ่บัคัำถาม่	ต้าม่เน่�อ่เร่�อ่ง	 ๑๐
กุิจกุรรมที่่�	๑.๗ ร่้จักเสียงพัยัญชนะต้้นปัระสม่	 ๑๒
กุิจกุรรมที่่�	๑.๘ เล่อ่กคัำ	ที่ำเปั็นปัระโยคั	 ๑๔
กุิจกุรรมที่่�	๑.๙ เต้่ม่คัำ	ต้าม่คัวาม่หม่าย	 ๑๕
กิุจกุรรมที่่�	๑.๑๐		 เต้่ม่คัำ	ที่ำเปั็นสำนวน	 ๑๗
กิุจกุรรมที่่�	๑.๑๑ 	 ร่้จักเสียงสระ	 ๑๘
กิุจกุรรมที่่�	๑.๑๒ 	 ที่ำเปั็นคัำ	ต้าม่เง่�อ่นไขี	 ๑๙
กิุจกุรรมที่่�	๑.๑๓  ฝึึกเขีียนเรียบัเรียง	เสียงสระต้รงกันข้ีาม่	 ๒๑
กิุจกุรรมที่่�	๑.๑๔ 	 ร่้จักเสียงวรรณยุกต้์	 ๒๓
กิุจกุรรมที่่�	๑.๑๕  ฝึึกคัวาม่คั่ด้	แก้คัำผ่ด้ให้ถ่กต้้อ่ง	 ๒๕
กิุจกุรรมที่่�	๑.๑๖  แจกแจงคัำ	จากสำนวนไที่ย	 ๒๗
กิุจกุรรมที่่�	๑.๑๗  ร่้จักการปัระสม่อ่ักษร	 ๒๘
กิุจกุรรมที่่�	๑.๑๘  ฝึึกคัวาม่คั่ด้	แยกชน่ด้การปัระสม่คัำ	 ๓๑

กิุจกุรรมที่่�	๒.๑ ฝึึกอ่่านคัำ	จำแนกพัยางคั์	 ๓๒
กิุจกุรรมที่่�	๒.๒ หาคัำ	ต้าม่เง่�อ่นไขี	 ๓๔
กิุจกุรรมที่่�	๒.๓ เขีียนคัำ	ต้าม่ภาพั	 ๓๕
กิุจกุรรมที่่�	๒.๔ โยงเส้น	เล่นต้าม่ภาพั	 ๓๗

ตอนที่่�	๒		พยางค์์และค์ำ	 ๓๒
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	 ตอนที่่�	๓		ชื่นิดและหน้าที่่�ของค์ำ	 ๓๘

	 ตอนที่่�	๔		กุารสร้างค์ำและกุารย่มค์ำ	 ๕๑	

กุิจกุรรมที่่�	๓.๑  ร่้จักคัำนาม่	 ๓๘
กุิจกุรรมที่่�	๓.๒ เต้่ม่คัำนาม่	ต้าม่ใจคัวาม่	 ๓๙
กุิจกุรรมที่่�	๓.๓  ร่้จักคัำสรรพันาม่	 ๔๐
กุิจกุรรมที่่�	๓.๔  ร่้จักคัำกร่ยา	 ๔๑
กุิจกุรรมที่่�	๓.๕  คัำกร่ยา	คั้นหาในปัระโยคั	 ๔๒
กุิจกุรรมที่่�	๓.๖ ร่้จักคัำว่เศึษณ์	 ๔๔
กุิจกุรรมที่่�	๓.๗  ร่้จักคัำบัุพับัที่	 ๔๕
กุิจกุรรมที่่�	๓.๘  เล่อ่กคัำ	ต้าม่ใจคัวาม่	 ๔๖
กุิจกุรรมที่่�	๓.๙  ร่้จักคัำสันธาน	 ๔๘
กุิจกุรรมที่่�	๓.๑๐  เล่อ่กคัำ	ต้าม่ใจคัวาม่	 ๔๙

กุิจกุรรมที่่�	๔.๑ ฝึึกสร้างคัำ	ต้าม่คัวาม่หม่าย	 ๕๑
กุิจกุรรมที่่�	๔.๒ โยงเส้น	เปั็นคัำซั้อ่น	 ๕๓
กุิจกุรรมที่่�	๔.๓ เต้่ม่คัำซั�ำ	ที่ำเปั็นปัระโยคั	 ๕๕
กุิจกุรรมที่่�	๔.๔ ฝึึกคัวาม่คั่ด้	ปัร่ศึนาอ่ักษรไขีว้	 ๕๗
กุิจกุรรมที่่�	๔.๕ จำแนกคัำ	ต้าม่ภาษา	 ๕๙	



ตอนที่ ๑๑
เสียงในภาษาไทย

๑

กิจกรรมที่ ๑.๑ รูจักเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว

คำชี้แจง :คำชี้แจง : เรียนรู สังเกต และจดจำเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว

 เสียงพยัญชนะ  หมายถึง  เสียงที่เปลงออกมาจากปอด  เมื่อผานลำคอกระทบอวัยวะสวนใด

สวนหนึ่งภายในชองปาก  ปดกั้นหรือกักลมไว  ทำใหเสียงแปรเปลี่ยนไปเปนเสียงตางๆ ซึ่งสามารถ

แบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้

 ๑. เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว                      

 ๒.    เสียงพยัญชนะตนประสม

เสียงพยัญชนะตนเดี่ยวมี  ๒๑  เสียง  ๔๔  รูป 

ลำดับ

ที่

เสียง

พยัญชนะ
รูปพยัญชนะ

 ๑. /ก/ ก

 ๒. /ข/ ข  (ฃ)  ค  (ฅ)  ฆ

 ๓. /ง/ ง

 ๔. /จ/ จ

 ๕. /ช/ ช  ฉ  ฌ

 ๖. /ย/ ญ  ย

 ๗. /ซ/ ซ  ศ  ษ  ส

 ๘. /ท/ ฑ  ท  ธ  ฒ  ฐ  ถ

 ๙. /บ/ บ

 ๑๐. /ด/ ฎ  ด



๒

ลำดับที่ เสียงพยัญชนะ รูปพยัญชนะ

 ๑๑. /ต/ ฏ  ต

 ๑๒. /ป/ ป

 ๑๓. /พ/ ผ  พ  ภ

 ๑๔. /ฝ/ ฝ  ฟ

 ๑๕. /ม/ ม

 ๑๖. /น/ น  ณ

 ๑๗. /ร/ ร

 ๑๘. /ล/ ล  ฬ

 ๑๙. /ว/ ว

 ๒๐. /ห/ ห  ฮ

 ๒๑. /อ/ อ



๓

กิจกรรมที่ ๑.๒ รูจักเสียงพยัญชนะตนประสม

คำชี้แจง :คำชี้แจง : เรียนรู สังเกต และจดจำเสียงพยัญชนะตนประสม

พยัญชนะตนประสม  คือ หนวยเสียงพยัญชนะตนที่มี ๒ หนวยเสียงและออกเสียงโดยใชหนวย

เสียงสระเสียงเดียวกัน พยัญชนะตนประสม  แบงออกเปน  ๒  ชนิด  คือ  อักษรควบและอักษรนำ

อักษรควบ  แบงออกเปน  ๒  ชนิด  ไดแก อักษรควบแท และอักษรควบไมแท

  อักษรควบแท  คือ คำที่มีพยัญชนะตน  ๒  ตัว  เรียงกัน  พยัญชนะตนตัวหลังเปน  ร  ล  

ว  ประสมสระเดียวกัน  เวลาอานจะออกเสียงพยัญชนะทั้ง  ๒  ตัวพรอมกัน  แบงออกไดดังนี้

เสียงพยัญชนะตนตัวที่หนึ่ง

เสียงพยัญชนะตนตัวที่สอง
พปตคขก

ร  กร__ ขร__ คร__ ตร__ ปร__ พร__

ล  กล__ ขล__ คล__ ___ ปล__ พล__

ว  กว__ ขว__ คว__ ___ ___ ___



๔

กิจกรรมที่ ๑.๓ ฝกอานสะกดคำ เสียงควบกล้ำตัว ร

คำชี้แจง :คำชี้แจง : ฝกอานออกเสียงคำควบแท 

ที่ใชตัว ร เปนพยัญชนะควบ

กรง

ครก

กราบ

ครัว

ครู

พระ

ครีบ

พรา



๕

กริ้วโกรธ

ตรวจตรา

กรีดกราย

ตริตรอง

ขรุขระ

เพริศพริ้ง



๖

กิจกรรมที่ ๑.๔ ฝกอานสะกดคำ เสียงควบกล้ำตัว ล

คำชี้แจง :คำชี้แจง : ฝกอานออกเสียงคำควบแท ที่ใชตัว ล เปนพยัญชนะควบ

กลวย

กลอง

กลัว

เปล

กลิ้ง

ปลา

ขลุย

ปลวก



๗

ผลุบโผล

เกลียวคลื่น

พลุกพลาน

เพลิดเพลิน

พลับพลา

ปลาบปลื้ม
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