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ปญหาการอานไมออก  เขียนไมได  เปนปญหาสําคัญท่ีทุกคนควรใหความสนใจและ

จําเปนอยางย่ิงท่ีตองเสริมสรางทักษะใหนักเรียนสามารถอานออก  เขียนได  และพัฒนาไปสู

การอานคลอง เขียนคลอง  และส่ือสารไดอยางสรางสรรค  เพราะการอานออกเขียนได

เปนเคร่ืองมือสําคัญกาวแรกท่ีสงผลตอคุณภาพในการเรียนรูของนักเรียน  ปจจุบันพบวา

นักเรียนในระดับประถมศึกษาจํานวนไมนอยท่ีประสบปญหาการเรียนรูถดถอย  (Learning 

Loss) เน่ืองจากมีปญหาดานการอานไมออก เขียนไมได

แบบฝกุชุื่ดเสริมสรางท้ี่กุษะภาษาไที่ย ท้ี่�ง 9 เลมน่� ไดถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือแกไข

ปญหาการอานไมออก เขียนไมได โดยคณะผูจัดทําไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับ

ข้ันตอน  เรียงลําดับจากงายไปยาก  โดยเรียนรูจากพ้ืนฐานใหรูจักอานและเขียนพยัญชนะ

สระ วรรณยุกต ตัวสะกด เรียนรูและทําความเขาใจพ้ืนฐานการประสมคํา  และเร่ิมเขียนคํา

ท่ีไมสลับซับซอนได จากน้ันเรียนรูเร่ืองคําและประโยคเพ่ือการส่ือสาร จนกระท่ังอานจับใจความ

และสามารถเขียนเพ่ือส่ือความได นอกจากน้ียังมีส่ือประกอบการเรียนรูในรูปแบบ

ดิจิทัลเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดฝกฝน เรียนซ้ํา ยํ้าทวน ไดตลอดเวลา และอํานวย

ความสะดวกใหกับครูโดยมีสวนของสรุปเน้ือหา เฉลย และแนวทางประเมินผูเรียน

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแบบฝกุชุื่ดเสริมสรางท้ี่กุษะภาษาไที่ย จะแกไข

ปญหาการอานไมออก เขียนไมไดใหกับนักเรียนเปนรายบุคคล สรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู

รวมถึงพัฒนาผูเรียนสามารถอานเขียนภาษาไทย และส่ือสารไดดียิ่งข้ึน นําไปสูการยกระดับ

การเรียนรู สงเสริมทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือเปน

กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติอยางยั่งยืนสืบไป

คณะผูจัดทํา 



กุิจกุรรมที่่� ๑.๑ เขียนคําถูกตอง ทั้งสระ พยัญชนะ วรรณยุกต
กุิจกุรรมที่่� ๑.๒  เขียนคําใหถูกตอง 
กุิจกุรรมที่่� ๑.๓  เขียนเลือกคําใหตรงกับความหมาย
กุิจกุรรมที่่� ๑.๔  เขียนคําจากคําอานใหถูกตอง 
กุิจกุรรมที่่� ๑.๕  ฝกทักษะการสรางคําใหม
กุิจกุรรมที่่� ๑.๖  หาคําใหสัมพันธกับคําที่กําหนดให
กุิจกุรรมที่่� ๑.๗  ฝกทักษะ การนําคําที่กําหนดใหมาแตงประโยค
กุิจกุรรมที่่� ๑.๘  สรางประโยคจากพยัญชนะที่กําหนดให
กุิจกุรรมที่่� ๑.๙ ฝกทักษะการทําพยัญชนะมาเขียนเปนคํา
กุิจกุรรมที่่� ๑.๑๐ เขียนประโยคจากคําที่กําหนดให
กิุจกุรรมท่ี่� ๑.๑๑ รอยเรียงคําเปนเร่ืองราว
กิุจกุรรมท่ี่� ๑.๑๒ เขียนคําใหสอดคลองกับภาพ
กิุจกุรรมท่ี่� ๑.๑๓    เขียนคําท่ีแสดงอาการจากภาพ
กิุจกุรรมท่ี่� ๑.๑๔ เขียนประโยคจากกิจวัตรประจําวัน
กิุจกุรรมท่ี่� ๑.๑๕   เขียนประโยคจากภาพ
กิุจกุรรมท่ี่� ๑.๑๖    เขียนประโยคสนทนาจากภาพ
กิุจกุรรมท่ี่� ๑.๑๗    ฝกทักษะการเขียนประโยคจากภาพท่ีกําหนดให
กิุจกุรรมท่ี่� ๑.๑๘    ฝกทักษะการแสดงความคิดเห็นจากภาพ

กุิจกุรรมที่่� ๒.๑  ฝกทักษะการเขียนจดหมายสวนตัว
กุิจกุรรมที่่� ๒.๒  ฝกทักษะเขียนจดหมายกิจธุระ
กุิจกุรรมที่่� ๒.๓ ฝกทักษะการเขียนยอความ (ยอนิทาน)
กิุจกุรรมท่ี่� ๒.๔ ฝกทักษะการเขียนบันทึกประจําวัน
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ตอนท่ี่� ๑ กุารส่�อความ                    ๑

ตอนท่ี่� ๒ กุารเข่ยนท่ี่�ด่ตองม่รูปแบบ           ๓๓



กุิจกุรรมที่่� ๓.๑ เรียบเรียงคําเปนประโยค
กุิจกุรรมที่่� ๓.๒  ฝกเขียนขยายประโยคจากคํา
กุิจกุรรมที่่� ๓.๓  ลําดับเหตุการณจากภาพ

 กุิจกุรรมที่่� ๓.๔  รอยเรียงเรื่องราวจากสถานการณที่กําหนดให 
กุิจกุรรมที่่� ๓.๕  รอยเรียงเรื่องราวตอจากเรื่องที่กําหนด
กุิจกุรรมที่่� ๓.๖  เขียนเรื่องโดยเรียงลําดับเหตุการณจากภาพ
กุิจกุรรมที่่� ๓.๗  เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
กุิจกุรรมที่่� ๓.๘  ฝกทักษะการเขียนคําขวัญ
กุิจกุรรมที่่� ๓.๙  ฝกหัดเขียนตอคําขวัญ
กิุจกุรรมท่ี่� ๓.๑๐  ฝกทักษะภาษาท่ีใชในการโฆษณา

กุิจกุรรมที่่� ๔.๑  ฝกเขียนคําสัมผัสพยัญชนะ
กุิจกุรรมที่่� ๔.๒  ฝกเขียนคําสัมผัสพยัญชนะ
กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๓  เขียนสัมผัสท่ีเปนกลุมคําหรือประโยค

 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๔ ฝกเขียนคําคลองจองจากสํานวนคําพังเพย
กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๕  ฝกทักษะการแตงกลอนส่ี
กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๖ โยงสัมผัสกาพยยานี ๑๑ และเติมลงในชองวาง

 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๗  เรียงลําดับวรรคกาพยยานี ๑๑
 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๘  ฝกแตงกาพยยานี ๑๑ จากรายการอาหาร
 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๙  แตงกาพยยานี ๑๑ และเขียนบรรยาย
 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๑๐  ฝกเขียนคําคลองจองในกลอนสุภาพ
 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๑๑  ฝกทักษะการเขียนแผนผังรอยกรอง
 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๑๒  เติมคําใหเปนกลอนสุภาพ
 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๑๓  แตงกลอนสุภาพจากภาพ
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ตอนท่ี่� ๓ เข่ยนตอเน่�องเปนเร่�องราว                                                                   ๓๘

ตอนท่ี่� ๔ ฝกุรอยกุรอง                                                                                   ๔๘
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กิิจกิรรมที่่� ๑.๑

คำ�ชี้ี้แจงคำ�ชี้ี้แจง : เขี่ยนำคำำ�ในำม�ตร�ตัว่สะกำดต่�งๆ

 ลงในำช่่องว่่�งให้ถููกำต้อง

เขีียนคำ�ถููกต้องทัั้งสระ
พยัญชี้นะ	วรรณยุกต์

พย์ั        ฆ์

กงจั

วิพา        ษ์ิ

อนุุรั        ษ์ิ

ชลมาร

เม        ฝนุ

อาทิัต

สถาปันิุ

พรร        พวก
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มนุุ        ย์์ 

นัุ        นุา   

โบรา

ฝรั�งเศ

ปัักษิิ

เล        คณิิต  

เบญจเพ

ทัักษิิ

โทัรทัั        น์ุ  
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ตััวอย่่าง

ปลอดภัย	 ครอบคลัว	 เปลี่ยนแปรง

ครุ่นคิด	 ตระเตลียม	 ปกคลุม	 	

โกรธกลิ้ว	 พลิกแพรง	 โพล้เพล้

หอมกรุ่น	 ปรุโปร่ง	 กลัวเกลง

ค�าทัี�เขีย์นุถูก

ค�าทัี�เขีย์นุถูกข้อ

ค�าทัี�เขีย์นุผิด

ค�าทัี�เขีย์นุผิด

แก้ค�าผิด

แก้ค�าผิด

ปลอดภัย
-

- -
ครอบคลัว ครอบครัว

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

กิิจกิรรมที่่� ๑.๒

คำ�ชี้ี้แจงคำ�ชี้ี้แจง : นำำ�คำำ�ที่่�กำำ�หนำดให้ม�เขี่ยนำลงในำต�ร�ง และคำำ�ใดเขี่ยนำผิิดให้เขี่ยนำใหม่ให้ถููกำต้อง

เขีียนคำ�ให้ถููกต้อง
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ตััวอย่่าง

คล่องแคล่ว	 	ไกล่เกลี่ย	 เกรี้ยวกร�ด

กล่อมเกลี้ยง	 	ครอบครัว	 เผลอไผล	

ครำ่�เคร่ง	 	ขีรุขีระ	 โพล้เพล้	

ขีวักไขีว่

ความหมาย์

ความหมาย์ข้อ

ค�า

ค�า

เอ็นดู,	รักใคร่ โปรดปร�น

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

เปั็นุปัุ่ม  เปั็นุแง่  ไม่ราบเรีย์บ

ว่องไว  สามารถทั�าได้รวดเร็วเพราะเชี�ย์วชาญ

อบรมเลี้ย์งดูให้มีนุิสัย์ดี

หลงๆ  ลืมๆ

หมกมุ่นุในุการทั�างานุอย์่างหามรุ่งหามค��า

ทั�าให้เรีย์บร้อย์,  ให้ปัรองดอง,  ลูบไล้

เวลาพลบค��า,  เวลาจวนุค��า

ดุด่าด้วย์ความโกรธ

อาการทัี�เคลื�อนุไหวสวนุกันุไปัมา

ผู้ร่วมครัวเรือนุ คือ สามี ภรรย์าและบุตร เปั็นุต้นุ

กิิจกิรรมที่่� ๑.๓

คำ�ชี้ี้แจงคำ�ชี้ี้แจง : นำำ�ที่่�กำำ�หนำดให้เติมลงในำช่่องว่่�งที่�งขีว่�มือให้ตรงกำับคำว่�มหม�ย

เขีียนเลือกคำ�ให้ตรงกับคว�มหม�ย
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๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

ตรัด-สะ-รู้

นุง – ครานุ

นัุก – ปัราด

ปัรึก – สา

ดาว – เคราะ

คร��า – ครวญ

เขีียนว่�

เขีียนว่�

เขีียนว่�

เขีียนว่�

เขีียนว่�

เขีียนว่�

ตรัสรู้

ตััวอย่่าง

กิิจกิรรมที่่� ๑.๔

คำ�ชี้ี้แจงคำ�ชี้ี้แจง : เขี่ยนำคำำ�จ�กำคำำ�อ่�นำต่อไปนำ่�ให้ถููกำต้อง  

เขีียนคำ�จ�กคำ�อ่�นให้ถููกต้อง
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๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

เพริด – แพร้ว

ปัลอบ – ขวันุ

แผลง – สอนุ

พระ – พรม

อัก-สอนุ

เขีียนว่�

เขีียนว่�

เขีียนว่�

เขีียนว่�

เขีียนว่�
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