


กุิจกุรรมที่่� ๑.๑ รู้้�จัักกลุุ่�มคำนาม	 ๑
กุิจกุรรมที่่� ๑.๒ ค�นหากลุุ่�มคำนาม	 ๒
กุิจกุรรมที่่� ๑.๓ รู้้�จัักกลุุ่�มคำสรู้รู้พนาม	 ๓
กุิจกุรรมที่่� ๑.๔ ค�นหากลุุ่�มคำสรู้รู้พนาม	 ๔
กุิจกุรรมที่่� ๑.๕ รู้้�จัักกลุุ่�มคำกรู้ิยา	 ๕
กุิจกุรรมที่่� ๑.๖ อ่�านบทสนทนา	ค�นหากลุุ่�มคำกรู้ิยา	 ๖
กุิจกุรรมที่่� ๑.๗ รู้้�จัักกลุุ่�มคำบุพบท	 ๗
กุิจกุรรมที่่� ๑.๘ อ่�านบทสนทนา	ค�นหากลุุ่�มคำบุพบท ๘
กุิจกุรรมที่่� ๑.๙ รู้้�จัักกลุุ่�มคำสันธาน	 ๙
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๐ อ่�านบทสนทนา	ค�นหากลุุ่�มคำสันธาน	 ๑๐
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๑ รู้้�จัักกลุุ่�มคำวิิเศษณ์์แลุ่ะคำอุ่ทาน	 ๑๑
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๒ อ่�านบทสนทนา	ค�นหากลุุ่�มคำวิิเศษณ์์	 ๑๒
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๓ อ่�านบทสนทนา	ค�นหากลุุ่�มคำอุ่ทาน ๑๓
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๔ เติิมกลุุ่�มคำ	ติามเรู้่�อ่งรู้าวิ ๑๔
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๕ ฝึึกควิามคิด บอ่กชนิดขอ่งกลุุ่�มคำ ๑๖
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๖ เรู้ียบเรู้ียงกลุุ่�มคำ ทำเป็็นเรู้่�อ่งรู้าวิ ๑๘
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๗ ค�นหากลุุ่�มคำจัากนิทาน	 ๒๐
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๘ กลุุ่�มคำน�ารู้้� ควิบค้�เรู้่�อ่งเลุ่�า	 ๒๒

คำำนำำ

ปั็ญหาการู้อ่�านไม�อ่อ่ก		เขียนไม�ได�		เป็็นปั็ญหาสำคัญที�ทุกคนควิรู้ให�ควิามสนใจัแลุ่ะ

จัำเป็็นอ่ย�างยิ�งที�ติ�อ่งเสริู้มสรู้�างทักษะให�นักเรู้ียนสามารู้ถอ่�านอ่อ่ก		เขียนได�		แลุ่ะพัฒนาไป็ส้�

การู้อ่�านคลุ่�อ่ง	 เขียนคลุ่�อ่ง  แลุ่ะส่�อ่สารู้ได�อ่ย�างสรู้�างสรู้รู้ค์		เพรู้าะการู้อ่�านอ่อ่กเขียนได� 

เป็็นเครู่้�อ่งม่อ่สำคัญก�าวิแรู้กที�ส�งผลุ่ติ�อ่คุณ์ภาพในการู้เรีู้ยนรู้้�ขอ่งนักเรีู้ยน		ปั็จัจุับันพบวิ�า

นักเรีู้ยนในรู้ะดับป็รู้ะถมศึกษาจัำนวินไม�น�อ่ยที�ป็รู้ะสบปั็ญหาการู้เรีู้ยนรู้้�ถดถอ่ย  (Learning 

Loss)	เน่�อ่งจัากมีป็ัญหาด�านการู้อ่�านไม�อ่อ่ก	เขียนไม�ได�

แบบฝึึกุชืุ่ดเสริมสร้างที่้กุษะภาษาไที่ย ที่้�ง 9 เล่มน่�	ได�ถ้กพัฒนาขึ�นเพ่�อ่แก�ไข 

ป็ัญหาการู้อ่�านไม�อ่อ่ก	เขียนไม�ได�	โดยคณ์ะผ้�จััดทำได�อ่อ่กแบบกิจักรู้รู้มการู้เรู้ียนรู้้�เป็็นลุ่ำดับ 

ขั�นติอ่น		เรีู้ยงลุ่ำดับจัากง�ายไป็ยาก		โดยเรีู้ยนรู้้�จัากพ่�นฐานให�รู้้�จัักอ่�านแลุ่ะเขียนพยัญชนะ 

สรู้ะ	วิรู้รู้ณ์ยุกติ์	ติัวิสะกด	เรีู้ยนรู้้�แลุ่ะทำควิามเข�าใจัพ่�นฐานการู้ป็รู้ะสมคำ		แลุ่ะเรู้ิ�มเขียนคำ 

ที�ไม�สลุ่บัซัับซั�อ่นได�	จัากนั�นเรู้ยีนรู้้�เรู้่�อ่งคำแลุ่ะป็รู้ะโยคเพ่�อ่การู้ส่�อ่สารู้	จันกรู้ะทั�งอ่�านจับัใจัควิาม 

แลุ่ะสามารู้ถเขียนเพ่�อ่ส่�อ่ควิามได�	นอ่กจัากนี�ยังมีส่�อ่ป็รู้ะกอ่บการู้เรู้ียนรู้้�ในรู้้ป็แบบ 

ดิจัิทัลุ่เพ่�อ่อ่ำนวิยควิามสะดวิกให�ผ้�เรู้ียนได�ฝึึกฝึน	เรู้ียนซั�ำ	ย�ำทวิน	ได�ติลุ่อ่ดเวิลุ่า แลุ่ะ

อ่ำนวิยควิามสะดวิกให�กับครู้้โดยมีส�วินขอ่งสรูุ้ป็เน่�อ่หา	เฉลุ่ย	แลุ่ะแนวิทางป็รู้ะเมินผ้�เรู้ียน

คณ์ะผ้�จััดทำหวัิงเป็็นอ่ย�างยิ�งวิ�าแบบฝึึกุชุื่ดเสริมสร้างที่้กุษะภาษาไที่ย	จัะแก�ไข

ป็ัญหาการู้อ่�านไม�อ่อ่ก	 เขียนไม�ได�ให�กับนักเรู้ียนเป็็นรู้ายบุคคลุ่	สรู้�างเจัติคติิที�ดีติ�อ่การู้เรีู้ยนรู้้� 

รู้วิมถึงพัฒนาผ้�เรีู้ยนสามารู้ถอ่�านเขียนภาษาไทย	 แลุ่ะส่�อ่สารู้ได�ดียิ�งขึ�น	 นำไป็ส้�การู้ยกรู้ะดับ

การู้เรู้ียนรู้้�	ส�งเสรู้ิมทักษะที�จัำเป็็นในศติวิรู้รู้ษที�	21	แลุ่ะทักษะการู้เรู้ียนรู้้�ติลุ่อ่ดชีวิิติ	เพ่�อ่เป็็น

กำลุ่ังสำคัญในการู้พัฒนาป็รู้ะเทศชาติิอ่ย�างยั�งย่นส่บไป็

คณ์ะผ้�จััดทำ	



สารบัญ
หน้า

สารบัญ

               

 กุิจกุรรมที่่� ๑.๑ รู้้�จัักกลุุ่�มคำนาม	 	 	 ๑
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๒ ค�นหากลุุ่�มคำนาม	 	 	 ๒
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๓ รู้้�จัักกลุุ่�มคำสรู้รู้พนาม	 	 	 ๓
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๔ ค�นหากลุุ่�มคำสรู้รู้พนาม	 	 	 ๔
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๕ รู้้�จัักกลุุ่�มคำกรู้ิยา	 	 	 ๕
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๖	 อ่�านบทสนทนา	ค�นหากลุุ่�มคำกรู้ิยา	 	 	 ๖
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๗ รู้้�จัักกลุุ่�มคำบุพบท	 	 	 ๗
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๘ อ่�านบทสนทนา	ค�นหากลุุ่�มคำบุพบท		 	 	 ๘
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๙ รู้้�จัักกลุุ่�มคำสันธาน	 	 	 ๙
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๐	 อ่�านบทสนทนา	ค�นหากลุุ่�มคำสันธาน	 	 ๑๐
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๑	 รู้้�จัักกลุุ่�มคำวิิเศษณ์์แลุ่ะคำอุ่ทาน	 	 ๑๑
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๒	 อ่�านบทสนทนา	ค�นหากลุุ่�มคำวิิเศษณ์์	 	 ๑๒
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๓	 อ่�านบทสนทนา	ค�นหากลุุ่�มคำอุ่ทาน		 	 ๑๓
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๔	 เติิมกลุุ่�มคำ	ติามเรู้่�อ่งรู้าวิ	 	 ๑๔
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๕	 ฝึึกควิามคิด	บอ่กชนิดขอ่งกลุุ่�มคำ		 	 ๑๖
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๖	 เรู้ียบเรู้ียงกลุุ่�มคำ	ทำเป็็นเรู้่�อ่งรู้าวิ	 	 ๑๘
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๗	 ค�นหากลุุ่�มคำจัากนิทาน	 	 ๒๐
 กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๘	 กลุุ่�มคำน�ารู้้�	ควิบค้�เรู้่�อ่งเลุ่�า	 	 ๒๒

 ตอนที่่� ๑ กุลุ่มค�า                                                                                           ๑



หน้า

ตอนที่่� ๒ ประโยค                                                                                          ๒๔

กุิจกุรรมที่่� ๒.๑     ค�นหาภาคป็รู้ะธานจัากนิทานแสนสนุก																																													๒๔
กุิจกุรรมที่่� ๒.๒					เติิมคำ	ทำเป็็นป็รู้ะโยค																																																																๒๕
กุิจกุรรมที่่� ๒.๓ 				รู้้�จัักคำกรู้ิยา	ค�นหาในป็รู้ะโยค																																																							๒๖
กุิจกุรรมที่่� ๒.๔					รู้้�จัักคำกรู้ิยา	ค�นหาในป็รู้ะโยค																																																							๒๘
กุิจกุรรมที่่� ๒.๕					แติ�งป็รู้ะโยคให�สอ่ดคลุ่�อ่ง																																																							 						๓๐
กุิจกุรรมที่่� ๒.๖					ฝึึกควิามคิด	พินิจัส�วินป็รู้ะกอ่บ																																																						๓๒
กุิจกุรรมที่่� ๒.๗					ฝึึกคิดอ่ย�างรู้อ่บคอ่บ	แยกส�วินป็รู้ะกอ่บให�ถ้กติ�อ่ง	 ๓๔
กุิจกุรรมที่่� ๒.๘				 ติารู้าง	สรู้�างป็รู้ะโยค																																																																 ๓๕
กุิจกุรรมที่่� ๒.๙				 เรู้ียงคำ	ทำเป็็นป็รู้ะโยค																																																											 ๓๖
กุิจกุรรมที่่� ๒.๑๐ 		รู้้�จัักชนิดขอ่งป็รู้ะโยค																																																													 ๓๘
กุิจกุรรมที่่� ๒.๑๑			แยกป็รู้ะเภทป็รู้ะโยคสามัญ																																																										๓๙
กุิจกุรรมที่่� ๒.๑๒			เรู้ียงคำ	ทำเป็็นป็รู้ะโยค																																														 ๔๐
กุิจกุรรมที่่� ๒.๑๓			เขียนคำ	ติามภาพ																																						 		 ๔๒
กุิจกุรรมที่่� ๒.๑๔			แติ�งป็รู้ะโยคสามัญ	สัมพันธ์กับภาพ	 ๔๔
กุิจกุรรมที่่� ๒.๑๕			เรู้ียงลุ่ำดับเหติุการู้ณ์์	ฝึึกอ่�านเขียนป็รู้ะโยค																																						 		๔๖
กุิจกุรรมที่่� ๒.๑๖			รู้้�จัักป็รู้ะโยครู้วิม	 ๔๗
กุิจกุรรมที่่� ๒.๑๗ 		ขีดเส�นใติ�คำ	จัดจัำสันธาน	 ๔๘
กุิจกุรรมที่่� ๒.๑๘ 		เติิมคำสันธาน	ฝึึกอ่�านอ่อ่กเสียงป็รู้ะโยค	 ๔๙
กุิจกุรรมที่่� ๒.๑๙			พิจัารู้ณ์าใจัควิาม	ติามป็รู้ะเภทขอ่งป็รู้ะโยค	 ๕๐
กุิจกุรรมที่่� ๒.๒๐			วิิเครู้าะห์ป็รู้ะโยค																																																															 ๕๑
กุิจกุรรมที่่� ๒.๒๑			รู้้�จัักป็รู้ะโยคซั�อ่น																																																															 ๕๒
กุิจกุรรมที่่� ๒.๒๒			เติิมคำ	ติามใจัควิาม																																																															 ๕๓
กุิจกุรรมที่่� ๒.๒๓			แยกป็รู้ะโยคติามป็รู้ะเภท	 ๕๔
กุิจกุรรมที่่� ๒.๒๔			ฝึึกควิามคิด	แยกชนิดป็รู้ะโยค	 ๕๗
กุิจกุรรมที่่� ๒.๒๕			ส่�อ่สารู้	ผ�านเจัตินา	 ๕๘
กุิจกุรรมที่่� ๒.๒๖			ฝึึกคิด	แยกชนิดป็รู้ะโยค	 ๕๙



ตอนที่ ๑๑
กลุมคำ

กิจกรรมที่ ๑.๑ รูจักกลุมคำนาม

คำชี้แจง :คำชี้แจง : เรียนรู สังเกต และจดจำลักษณะของกลุมคำนาม

กลุมคำนาม คือ กลุมคำที่นำหนาดวยคำนาม ทำหนาที่เหมือน

คำนามเปนประธาน, เปนกรรม หรือบทขยาย ดังตัวอยางตอไปนี้

ชาวเมืองเชียงใหม ยินดีตอนรับ

นองถือปากกาหมึกสีดำ

หนังสือสารคดีชีวประวัติ มีขายทั่วไป

สุดาหลานฉันมาแลว

พลอยซื้อลูกกวาดหลากสี

แมวตัวอวนนั่งอยูบนโซฟา

เด็กที่ยากจนตามตางจังหวัดตองการอุปกรณทางการศึกษาเปนจำนวนมาก

คณะครูอาจารยเขารวมประชุมหาเรื่องการจัดงานปใหม

๑



กิจกรรมที่ ๑.๒ คนหากลุมคำนาม

คำชี้แจง :คำชี้แจง : ใสเครื่องหมาย () หนาขอความที่เปนกลุมคำนาม

๑.  กระดาษหอของขวัญ

๒. ทานผูชม

๓. ตะโกนโหวกเหวก

๔. หอมชื่นใจ

๕. เครื่องหมายที่พักริมทาง

๖. นากาติดผนัง

๗. บริสุทธิ์ผุดผอง

๘. ขาพระพุทธเจา

๙. วิ่งออกไปอยางรวดเร็ว

๑๐. หลานสาวคนโต

๒



กิจกรรมที่ ๑.๓ รูจักกลุมคำสรรพนาม

คำชี้แจง :คำชี้แจง : เรียนรู สังเกต และจดจำลักษณะของกลุมคำสรรพนาม

กลุมคำสรรพนาม คอื กลุมคำท่ีนำหนาดวยคำสรรพนาม ทำหนาท่ีเหมอืนคำสรรพนาม

 เปนประธานของประโยค เปนกรรม หรือเปนสวนเติมเต็ม ดังตัวอยางตอไปนี้

พวกเราทุกคนเขาใจเธอดี

แลวใครจะชวยเขาเหลานั้น

ฉันเห็นเธอคนเดียว

วิทยากรกำลังแจกเอกสารใหพวกเขาทั้งหลาย

ทานอาจารยจะไปที่ไหน

ฉันและเธอตางชวยกันทำงานอยางขะมักเขมน

เราทั้งหลายควรชวยกันรักษาความสะอาด

ดีเจเปดเพลงตามคำขอของทานผูฟง

๓



กิจกรรมที่ ๑.๔ คนหากลุมคําสรรพนาม

คําชี้แจง :คําชี้แจง : ใสเครื่องหมาย () หนาขอความที่เปนกลุมคําสรรพนาม

๑.  ทานผูฟง

๒. เด็กหลายคน

๓. เราทั้งปวง

๔. เธอทั้งหลาย

๕. นักเรียนทั้งหลาย

๖. เยาวชนไทย

๗. ชาวนาทั้งปวง

๘. ผูรักความสงบ

๙. ฉันและเธอ

๑๐. ใตฝาละอองพระบาท

๔
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