บทเรียนสาเร็จรูป ชุด หลักการใช้ภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เล่มที่ ๒ มาตราตัวสะกด
v

นายประจักษ์ สุฤทธิ์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรียนบ้านเนินกรอย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑

บทเรียนสำเร็จรู ป ชุ ด หลักกำรใช้ ภำษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย
ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๕

เล่มที่ ๒
มำตรำตัวสะกด

นำยประจักษ์ สุ ฤทธิ์
ตำแหน่ ง ครู วิทยฐำนะ ครู ชำนำญกำร
โรงเรียนบ้ ำนเนินกรอย
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำกำแพงเพชร เขต ๑

คำนำ
บทเรี ยนสำเร็จรู ปประกอบกำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทย
ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๕ ชุด หลักกำรใช้ภำษำ เป็ นบทเรี ยนที่พฒั นำขึ้นโดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสำคัญ มีเป้ำหมำยหลักเพื่อให้นกั เรี ยนสำมำรถศึกษำเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
และมีพฒั นำกำรทำงกำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ จนเกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้
และสำมำรถสรุ ปองค์ควำมรู ้จำกบทเรี ยนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
บทเรี ยนสำเร็จรู ป ชุด หลักกำรใช้ภำษำ มีจำนวน ๘ เล่ม ดังนี้
๑. ประโยค
๒. มำตรำตัวสะกด
๓. อักษรนำ
๔. เครื่ องหมำยวรรคตอน
๕. คำพ้องเสี ยง คำพ้องรู ป
๖. คำที่ใช้ รร (ร หัน) และ บัน
๗. คำรำชำศัพท์
๘. ตัวกำรันต์
บทเรี ยนสำเร็จรู ปเล่มนี้เป็ นเล่มที่ ๒ เรื่ องมำตรำตัวสะกด ข้ำพเจ้ำได้จดั ทำขึ้น
จำกแรงจูงใจเมื่อประสบปัญหำในขณะทำกำรสอน เพรำะเนื้อหำของแต่ละเรื่ อง
นักเรี ยนจะเรี ยนได้เพียงเล็กน้อยและไม่ต่อเนื่องทำให้ลืมได้ง่ำย ข้ำพเจ้ำได้รวบรวม
ควำมรู ้ต่ำง ๆ มำสรุ ป และนำเสนอในรู ปของบทเรี ยนสำเร็จรู ป เพื่อสะดวกในกำรใช้
ทั้งครู และนักเรี ยน
ข้ำพเจ้ำหวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำบทเรี ยนสำเร็จรู ป ชุด หลักกำรใช้ภำษำ จะเป็ นประโยชน์
ต่อกำรเรี ยนกำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทยพอสมควร

ประจักษ์ สุ ฤทธิ์

สารบัญ
เนื้อหา
คำนำ
สำรบัญ
คำแนะนำสำหรับนักเรี ยน
แนวคิด
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
กรอบที่ ๑
กรอบที่ ๒
กรอบที่ ๓
กรอบที่ ๔
กรอบที่ ๕
กรอบที่ ๖
กรอบที่ ๗
กรอบที่ ๘
กรอบที่ ๙
กรอบที่ ๑๐
กรอบที่ ๑๑
กรอบที่ ๑๒
กรอบที่ ๑๓
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
แบบประเมินตนเอง
บรรณำนุกรม
กระดำษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน

หน้ า

๑
๒
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๑
คำแนะนำสำหรับนักเรียน
บทเรี ยนสำเร็จรู ปนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนศึกษำด้วยตนเอง โปรดอ่ำน
คำแนะนำและทำควำมเข้ำใจก่อน ดังนี้
๑. บทเรี ยนสำเร็จรู ปนี้ เป็ นสื่ อที่จะช่วยพัฒนำกำรเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มิใช่เป็ นกำรทดสอบแต่อย่ำงใด นักเรี ยนไม่ตอ้ งกังวล
๒. นักเรี ยนควรทำแบบทดสอบก่อนเรี ยน ตำมควำมเข้ำใจของนักเรี ยน
ก่อนที่จะศึกษำเนื้อหำแต่ละกรอบ
๓. ศึกษำเนื้อหำแต่ละกรอบและทำกิจกรรมเรี ยงลำดับไปจนครบ
๔. ตรวจคำตอบในหน้ำถัดไป ถ้ำผิดไม่ตอ้ งวิตกกังวล ให้กลับไปศึกษำ
เนื้อหำ และทำควำมเข้ำใจอีกครั้งแล้วกลับมำตอบคำถำมใหม่
๕. ถ้ำเหนื่อยหรื อเบื่อให้หยุดพักสักครู่ เมื่อรู ้สึกดีข้ ึนแล้วให้ทำต่อไป
จนจบ
๖. บทเรี ยนสำเร็จรู ปเป็ นบทเรี ยนที่นกั เรี ยนสำมำรถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
นักเรี ยนไม่ตอ้ งกังวลใจเพรำะไม่ใช่ขอ้ สอบ
๗. นักเรี ยนที่ดีตอ้ งมีควำมซื่ อสัตย์ โดยไม่ดูคำเฉลยก่อน ถ้ำดูคำเฉลย
แม้จะตอบถูกนักเรี ยนก็ไม่ใช่คนเก่ง
๘. เมื่อศึกษำทุกเนื้อหำในทุกกรอบ และทำกิจกรรมจนครบแล้ว
ให้นกั เรี ยนทำแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อดูผลควำมก้ำวหน้ำของตนเอง

๒
แนวคิด
มำตรำตัวสะกดของไทยมี
๘ มำตรำ
แต่ละมำตรำมีตวั สะกดที่
แตกต่ำงกัน

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
เมื่อนักเรี ยนอ่ำนบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยนสำมำรถ
๑. บอกจำนวนของมำตรำตัวสะกดในภำษำไทยได้ถูกต้อง
๒. จำแนกคำที่มีตวั สะกดได้ตรงตำมมำตรำตัวสะกด
๓. อ่ำนและเขียนคำทีมีตวั สะกดได้ถูกต้อง

๓
แบบทดสอบก่อนเรียน
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยน กำกบำท (X) หน้ำคำตอบที่ถูกที่สุดลงในกระดำษคำตอบ
๑. มำตรำตัวสะกดของไทยมีกี่มำตรำ
ก. ๖
ข. ๗
ค. ๘
ง. ๙
๒. ข้อใดมีเสี ยงตัวสะกดเดียวกันทุกคำ
ก. ทำส พิษ หยด
ข. ปลูก เมฆ ทศ
ค. ทุกข์ ปรับ สิ ทธิ์
ง. เลิศ พร บุญ
๓. มำตรำตัวสะกดที่มีรูปพยัญชนะที่ใช้สะกดเพียงรู ปเดียวมีท้ งั หมดกี่มำตรำ
ก. ๓ มำตรำ
ข. ๒ มำตรำ
ค. ๔ มำตรำ
ง. ๑ มำตรำ
๔. คำใดไม่ใช่คำในมำตรำ เกอว
ก. ลำว
ข. ทัว่
ค. แก้ว
ง. สำว
๕. ข้อใดมีตวั สะกดในมำตรำ กบ
ก. ปัญญำ
ข. ปริ มำณ
ค. วัลลภ
ง. บังเอิญ
๖. คำใดมีตวั สะกดในมำตรำ กน
ก. อำชีพ
ข. อพยพ
ค. ปลำวำฬ
ง. ลพบุรี
๗. คำใดสะกดด้วยมำตรำ กด
ก. ภมร
ข. อักษร
ค. อัมพร
ง. ปรำกฏ
๘. คำใดสะกดด้วย มำตรำ กก
ก. ชีวติ
ข. บัตร
ค. ทำส
ง. เลข
๙. ข้อใดสะกดด้วยมำตรำ กม
ก. ครอบครัว
ข. ปลอดภัย
ค. เพื่อนฝูง
ง. ขนม
๑๐. คำใดมีตวั สะกดในมำตรำ เกย
ก. ปล่อย
ข. อำหำร
ค. วิเศษ
ง. มะนำว

๔

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ข้ อที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เฉลยคำตอบ
ตอบข้ อ ค
ตอบข้ อ ก
ตอบข้ อ ค
ตอบข้ อ ข
ตอบข้ อ ค
ตอบข้ อ ค
ตอบข้ อ ง
ตอบข้ อ ง
ตอบข้ อ ง
ตอบข้ อ ก
เพื่อน ๆ ทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนได้หรื อเปล่ำครับ
หำกเพื่อน ๆ ตอบผิดไม่ตอ้ งกังวลใจนะครับ เพรำะ
ไม่มีกำรเก็บคะแนนใด ๆ ทั้งสิ้ น ครำวนี้ เรำไป
เรี ยนรู ้เรื่ อง มำตรำตัวสะกด พร้อม ๆ กันเลยครับ

๕
กรอบที่ ๑

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้เรำจะมำศึกษำ
บทเรี ยนสำเร็จรู ปเรื่ อง มำตรำตัวสะกด
กันนะครับ

มำตรำตัวสะกด หมำยถึงกลุ่มของพยัญชนะที่ประสมอยูข่ ำ้ งหลังของพยำงค์หรื อคำ
แบ่งเป็ น ๘ มำตรำ ดังนี้
๑. มำตรำ กง
๒. มำตรำ กม
๓. มำตรำ เกย
๔. มำตรำ เกอว
๕. มำตรำ กก
๖. มำตรำ กด
๗. มำตรำ กน
๘. มำตรำ กบ
ซึ่งแต่ละมำตรำจะมีตวั สะกดต่ำงกัน บำงมำตรำมีตวั สะกดหลำยตัว และบำงมำตรำ
มีตวั สะกดตัวเดียว

คำถำม มำตรำตัวสะกดของไทยมีกี่มำตรำ

๖
เฉลยคำตอบกรอบที่ ๑
มำตรำตัวสะกดของไทยมี ๘ มำตรำ

กรอบที่ ๒

เรำมำศึกษำทีละมำตรำ นะครับ

มำตรำ กง คือ คำทีม่ ี “ง” เป็ นตัวสะกด เช่ น ย่ ำง
ปรุง ฆ้ อง ยุง น้ อง ต่ ำง ขึงขัง รุงรัง กิง่ เป็ นต้ น
ตัวอย่ ำงประโยค
- วันนีแ้ ม่ พำกุ้งไปซื้อมุ้งให้ ลงุ วิชัย
- แม่ ปิ้งปลำให้ แมวข้ ำงบ้ ำน
- น้ องร้ องไห้ เพรำะหิวข้ ำว

คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนนำคำที่สะกดด้วยมำตรำ กง มำเติมประโยคใหสมบูรณ์
สวนสัตว์มีสัตว์มำกมำยหลำยชนิด เช่น........... ........... ........

๗
กรอบที่ ๓
เฉลยคำตอบกรอบที่ ๒
สวนสัตว์มีสัตว์มำกมำยหลำยชนิด เช่น ลิง กวำง ช้ำง (เก้ง )

มำตรำ กม คือ คำทีม่ ี “ม” เป็ นตัวสะกด เช่ น กลม
ธรรมเนียม เตรียมพร้ อม โน้ ม ชม ภูมิ
ตัวอย่ ำงประโยค
- ต้ นไม้ ล้มทีร่ ิมตลิง่ เพรำะถูกลมพัด
- มะยมและมะขำมเป็ นผลไม้ ทมี่ รี สเปรี้ยว
- พวกเรำชอบนั่งชมธรรมชำติทรี่ ิมแม่ นำ้

คำถำม คำในข้อใดมีตวั สะกดมำตรำ กม ทุกคำ
ก. ขนม อมยิม้
ข. อำหำร มะยม
ค. ผักขม มะนำว
ง. กินนม พิกลุ

๘
เฉลยคำตอบกรอบที่ ๓
ก. ขนม อมยิม้

กรอบที่ ๔

มำตรำ เกย คือ คำทีม่ ี “ย” เป็ นตัวสะกด เช่ น ขำย เสย โวย ด้ วย เนย
ตัวอย่ ำงประโยค
- ผู้หญิงต้ องสวยมำจำกข้ ำงใน
- จังหวัดเลยอยู่ทำงภำคอีสำน

มำตรำ เกอว คือ คำทีม่ ี “ว” เป็ นตัวสะกด
เช่ น แมว แห้ ว แวว กำว สำว
ตัวอย่ ำงประโยค
- แมวเป็ นสั ตว์ เลีย้ งชนิดหนึ่ง
- ฉันชอบทำนแห้ วและมันแกว

คำชี้แจง อ่ำนคำที่กำหนดให้ แล้วนำไปเขียนลงในกลุ่มที่สะกดด้วยมำตรำ เกย
และมำตรำ เกอว ให้ถูกต้อง
ช่วยด้วย ง่ำยดำย ข้ำวเหนียว ถ่ำยทอด เที่ยวลำว
ผมยำว หอมฉุย นกแก้ว เจียวไข่ พูดคุย
๑. คำสะกดในมำตรำ เกย………………………………………………
๒. คำสะกดในมำตรำ เกอว……………...............……………………..

๙
กรอบที่ ๕
เฉลยคำตอบกรอบที่ ๔

๑. คำสะกดในมำตรำ เกย ช่วยด้วย ง่ำยดำย ถ่ำยทอด หอมฉุย พูดคุย
๒. คำสะกดในมำตรำ เกอว ข้ำวเหนียว เที่ยวลำว ผมยำว นกแก้ว เจียวไข่

เพื่อน ๆ ได้สังเกตหรื อ
เปล่ำครับว่ำ เรำได้เรี ยนรู ้
๔ มำตรำแล้ว แต่ละมำตรำ
มีตวั สะกดเพียงตัวเดียว
เท่ำนั้นใช่ไหมครับ
ต่อไปเรำจะไปศึกษำ ๔
มำตรำที่เหลือ สังเกตด้วย
นะครับว่ำแตกต่ำงจำก ๔
มำตรำแรก อย่ำงไร
ไปกันเลยครับ

๑๐
กรอบที่ ๖

มำตรำ กก คือ คำทีม่ ี “ก” หรื อพยัญชนะอื่นเป็ นตัวสะกด แต่ เมื่ออ่ำนจะ
อ่ำนเหมือนมี “ก” เป็ นตัวสะกด พยัญชนะทีใ่ ช้ เป็ นตัวสะกดในมำตรำ กก ได้ แก่
กขคฆ
นอกจำกนีย้ งั มี กร คร ทีส่ ำมำรถเป็ นตัวสะกดในมำตรำ กก ได้ อกี ด้ วย
ตัวสะกด ก ตัวอย่ำง โศกเศร้ ำ กัก รำก นำก ฝึ ก ตึก
ตัวสะกด ข ตัวอย่ ำง สุ นัข เลข ควำมสุ ข มุข
ตัวสะกด ค ตัวอย่ ำง ประโยค โรค บริจำค ลัคนำ
ตัวสะกด ฆ ตัวอย่ ำง เมฆ
ตัวสะกด กร ตัวอย่ ำง จักร
ตัวสะกด คร ตัวอย่ ำง สมัคร
ตัวอย่ ำงประโยค
- นกกระจอกจิกข้ ำวเปลือกในกระจำด
- แต้ มตกแต่ งกระทงด้ วยกำกเพชรเม็ดเล็ก ๆ

คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคำถำมต่อไปนี้
มำตรำ กก มีพยัญชนะที่ใช้เป็ นตัวสะกด..................ตัว
ได้แก่.............................................................................

๑๑
เฉลยคำตอบกรอบที่ ๖
มำตรำ กก มีพยัญชนะที่ใช้เป็ นตัวสะกด ๔ ตัว
ได้แก่ ก ข ค ฆ

กรอบที่ ๗

มำตรำ กด คือ คำทีม่ ี “ด” หรื อพยัญชนะอื่นเป็ นตัวสะกด แต่ เมื่ออ่ำนจะ
อ่ำนเหมือนมี “ด” เป็ นตัวสะกด พยัญชนะทีใ่ ช้ เป็ นตัวสะกดในมำตรำ กด ได้ แก่
ด จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฎ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส (ตัว ฉ และ ฌ เป็ น
ตัวสะกดในมำตรำ กด ทีไ่ ม่ มใี ช้ เป็ นสำมัญ)
ตัวสะกด ด ตัวอย่ำง เด็ด วำด ทัด รำด ทอด ติด สลัด
ตัวสะกด จ ตัวอย่ ำง ตรวจตรำ เสร็จ เสด็จ สำเร็จ เก็จ
ตัวสะกด ช ตัวอย่ ำง เอกรำช คช คิชฌกูฏ เภสั ช
ตัวสะกด ซ ตัวอย่ ำง ก๊ำซ กอซ
ตัวสะกด ฒ ตัวอย่ ำง พัฒนำ วัฒนำ
ตัวสะกด ต ตัวอย่ ำง สุ ภำษิต จิตใจ เขต โลหิต สั งเกต
ตัวสะกด ท ตัวอย่ ำง ปรอท ทำยำท แพทย์ ประเภท
ตัวอย่ ำงประโยค
- เยำวชนของชำติไม่ ควรตกเป็ นทำสของยำเสพติด
- ประเทศสี ขำว คือประเทศทีป่ รำศจำกอำวุธ
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนขีดเส้นใต้ คำที่สะกดด้วยมำตรำ กด
กฎหมำย ศีรษะ เป็ นมิตร เทศกำล ประกำศ
ไปดูเฉลยกรอบต่อไปเลย
ครับ

๑๒
เฉลยคำตอบกรอบที่ ๗
กฎหมำย ศีรษะ เป็ นมิตร เทศกำล ประกำศ

กรอบที่ ๘

มำตรำ กน คือ คำทีม่ ี “น” หรื อพยัญชนะอื่นเป็ นตัวสะกด แต่ เมื่ออ่ำนจะอ่ำน
เหมือนมี “น” เป็ นตัวสะกด พยัญชนะทีใ่ ช้ เป็ นตัวสะกดในมำตรำ กน ได้ แก่ น ญ ณ
รลฬ
ตัวสะกด น ตัวอย่ ำง ทำน จินดำ ขุนแผน สถำน บำน
ตัวสะกด ญ ตัวอย่ ำง กล้ำหำญ เจริญ บัญชี กำรุญ บุญ
ตัวสะกด ณ ตัวอย่ ำง บริเวณ โบรำณ คูณ ภัณฑ์ ปริมำณ
ตัวสะกด ร ตัวอย่ ำง สงสำร กำรณ์ จรำจร อำจำรย์
ตัวสะกด ล ตัวอย่ ำง นิล บอล พล ศิลป์ ปฏิกูล
ตัวสะกด ฬ ตัวอย่ ำง กำฬโรค พระกำฬ ปลำวำฬ
ตัวอย่ ำงประโยค
- คุณย่ำไปทำบุญทีว่ ดั ทุกวันพระ
- แม่ เล่ำนิทำนให้ ลูกฟังก่ อนนอน
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคำถำมต่อไปนี้
มำตรำ กน มีพยัญชนะที่ใช้เป็ นตัวสะกด..................ตัว
ได้แก่...............................................................................

ไม่ยำกใช่ไหมคะ คนเก่งตอบได้อยูแ่ ล้ว

๑๓
เฉลยคำตอบกรอบที่ ๘
มำตรำ กน มีพยัญชนะที่ใช้เป็ นตัวสะกด ๖ ตัว
ได้แก่ น ญ ณ ร ล ฬ

กรอบที่ ๙

มำตรำ กบ คือ คำทีม่ ี “บ” หรื อพยัญชนะอื่นเป็ นตัวสะกด แต่ เมื่ออ่ำนจะอ่ำนเหมือนมี
“บ” เป็ นตัวสะกด พยัญชนะทีใ่ ช้ เป็ นตัวสะกดในแม่ กบ ได้ แก่ บ ป พ ฟ ภ
ตัวสะกด บ ตัวอย่ ำง ทะเลสำบ เหม็นสำบ แมลงสำบ จูบ ประสบ กรำบ ทับ จีบ
ตัวสะกด ป ตัวอย่ ำง สำปแช่ ง คำสำป บำป อัปรำชัย รู ป ธูป อุปสรรค
ตัวสะกด พ ตัวอย่ ำง เทพ ลพบุรี นพ อพยพ ภำพ ทัพ
ตัวสะกด ฟ ตัวอย่ ำง ทอฟฟี่ กอล์ฟ ดรำฟต์ ยีรำฟ
ตัวสะกด ภ ตัวอย่ ำง โลภ ลำภ ศุภ
ตัวอย่ ำงประโยค
- กรำฟ คือ แผนภูมทิ ใี่ ช้ เส้ น จุด หรื อภำพ
- ยีรำฟ อยู่ในสวนสั ตว์ ใกล้ ทะเลสำบ
คำชี้แจง นำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง
หำบ ธูป ยีรำฟ
๑. ฉันไปดู....................คอยำวที่เขำดิน
๒. คุณแม่จุด....................เทียนบูชำพระ
๓. แม่คำ้ ....................ขนมมำขำยที่ตลำด

๑๔
กรอบที่ ๑๐

เฉลยคำตอบกรอบที่ ๙
๑. ฉันไปดูยรี ำฟคอยำวที่เขำดิน
๒. คุณแม่จุดธูปเทียนบูชำพระ
๓. แม่คำ้ หำบขนมมำขำยที่ตลำด

คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนนำตัวอักษรที่อยูห่ น้ำคำทำงขวำมือไปใส่
ในช่องว่ำงทำงซ้ำยมือที่สัมพันธ์กนั
_____๑.
_____๒.
_____๓.
_____๔.
_____๕.

เป็ นคำที่อยูใ่ นมำตรำ กง
เป็ นคำที่อยูใ่ นมำตรำ กม
เป็ นคำที่อยูใ่ นมำตรำ เกอว
เป็ นคำที่อยูใ่ นมำตรำ กบ
เป็ นคำที่อยูใ่ นมำตรำ กน

ก. หนำว
ข. แหวน
ค. หยุด
ง. แห้ง
จ. จำม
ฉ. กรำบ
ช. เล็ก

ไปดูเฉลยกรอบถัดไปเลยครับ

๑๕
เฉลยคำตอบกรอบที่ ๑๐
ง
จ
ก
ฉ
ข

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กรอบที่ ๑๑

เป็ นคำที่อยูใ่ นมำตรำ กง
เป็ นคำที่อยูใ่ นมำตรำ กม
เป็ นคำที่อยูใ่ นมำตรำ เกอว
เป็ นคำที่อยูใ่ นมำตรำ กบ
เป็ นคำที่อยูใ่ นมำตรำ กน

เก่งมำกเลยครับตอบถูกทั้ง ๕ ข้อเลย
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่ำนคำประพันธ์แล้วเขียนคำตำมกำหนดให้ครบถ้วน(ไม่นบั คำซ้ ำ)
บัดนั้น
ได้ฟังดำริ ตริ ไตร
มันคิดเปรี ยบเทียบดัง่ นี้
กูกไ็ ม่เกรงฤทธำ

คำแหงหนุมำนทหำรใหญ่
อันอ้ำยไมยรำพอสุ รำ
เห็นจะมีอุบำยยักษำ
จะซ้อนกลฆ่ำมันให้วำยปรำณ
(รำมเกียรติ์)

๑. ตัวสะกดมำตรำ กน มีท้ งั หมด................คำ ได้แก่...........................................
............................................................................................................................
๒. ตัวสะกดมำตรำ กด มีท้ งั หมด................คำ ได้แก่...........................................
............................................................................................................................
๓. ตัวสะกดมำตรำ กก มีท้ งั หมด................คำ ได้แก่...........................................
............................................................................................................................
๔. ตัวสะกดมำตรำ กบ มีท้ งั หมด................คำ ได้แก่...........................................
............................................................................................................................

๑๖
กรอบที่ ๑๒
เฉลยคำตอบกรอบที่ ๑๐
๑. ตัวสะกดมำตรำ กน มีท้ งั หมด ๙ คำ ได้แก่ นั้น มำน ทหำร อัน
มัน เห็น ซ้อน กล ปรำณ
๒. ตัวสะกดมำตรำ กด มีท้ งั หมด ๓ คำ ได้แก่ บัด คิด ฤทธำ
๓. ตัวสะกดมำตรำ กก มีท้ งั หมด ๑ คำ ได้แก่ ยักษำ
๔. ตัวสะกดมำตรำ กบ มีท้ งั หมด ๓ คำ ได้แก่ รำพ เปรี ยบ เทียบ

เฉลยแล้วเป็ นอย่ำงไรบ้ำงครับ
คิดว่ำเพื่อน ๆ คงเข้ำใจเกี่ยวกับ
มำตรำตัวสะกดนะครับ

เข้ำใจดีเลยครับ
เรำไปดูสรุ ปในกรอบต่อไป
กันนะครับ

๑๗
กรอบที่ ๑๓

หนูขอสรุ ปเรื่ องมำตรำตัวสะกดอีกครั้งนะคะ
มำตรำตัวสะกด หมำยถึงกลุ่มของพยัญชนะที่ประสม
อยูข่ ำ้ งหลังของพยำงค์หรื อคำ แบ่งเป็ น ๘ มำตรำ
ซึ่ง มำตรำที่มีตวั สะกดเพียงตัวเดียวมี ๔ มำตรำ ดังนี้
มำตรำ กง มำตรำ กม มำตรำ เกย มำตรำ เกอว
และมีตวั สะกดหลำยตัวมี ๔ มำตรำ คือ
มำตรำ กก มำตรำ กด มำตรำ กน มำตรำ กบ

เมื่อเข้ำใจแล้วเรำไปทำ
แบบทดสอบหลังเรี ยนกันนะคะ

๑๘
แบบทดสอบหลังเรียน
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยน X คำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. คำใดสะกดด้วยมำตรำ กก
ก. ทำส
ข. เลข
ค. ชีวติ
ง. บัตร
๒. คำใด ไม่ใช่คำในมำตรำ เกอว
ก. แก้ว
ข. สำว
ค. ลำว
ง. ทัว่
๓. คำใดสะกดด้วยมำตรำ กด
ก. อักษร
ข. ปรำกฏ
ค. ภมร
ง. อัมพร
๔. มำตรำตัวสะกดของไทยมีกี่มำตรำ
ก. ๙
ข. ๘
ค. ๗
ง. ๖
๕. คำใดมีตวั สะกดในมำตรำ เกย
ก. ปล่อย
ข. วิเศษ
ค. อำหำร
ง. มะนำว
๖. ข้อใดมีเสี ยงตัวสะกดเดียวกันทุกคำ
ก. ทุกข์ ปรับ สิ ทธิ์
ข. เลิศ พร บุญ
ค. ปลูก เมฆ ทศ
ง. ทำส พิษ หยด
๗. ข้อใดสะกดด้วยมำตรำ กม
ก. ปลอดภัย
ข. ครอบครัว
ค. ขนม
ง. เพื่อนฝูง
๘. มำตรำตัวสะกดที่มีรูปพยัญชนะที่ใช้สะกดเพียงรู ปเดียวมีท้ งั หมดกี่มำตรำ
ก. ๑ มำตรำ
ข. ๒ มำตรำ
ค. ๓ มำตรำ
ง. ๔ มำตรำ
๙. ข้อใดมีตวั สะกดในมำตรำ กบ
ก. วัลลภ
ข. บังเอิญ
ค. ปัญญำ
ง. ปริ มำณ
๑๐. คำใดมีตวั สะกดในมำตรำ กน
ก. อพยพ
ข. อำชีพ
ค. ปลำวำฬ
ง. ลพบุรี

๑๙
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ข้ อที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เฉลยคำตอบ
ตอบข้ อ ข
ตอบข้ อ ง
ตอบข้ อ ข
ตอบข้ อ ข
ตอบข้ อ ก
ตอบข้ อ ง
ตอบข้ อ ค
ตอบข้ อ ง
ตอบข้ อ ก
ตอบข้ อ ค

เป็ นอย่ำงไรบ้ำงคะเพื่อน ๆ ถ้ำไม่พอใจคะแนน
ที่ได้กต็ อ้ งกลับไปทบทวนเนื้อหำใหม่
เรำไปดูแบบประเมินพร้อม ๆ กันเลยนะคะ

๒๐
ประเมินตนเองหลังเรียน
จำกกำรทำแบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนทำคะแนนได้
คะแนน ......................./ ๑๐
เกณฑ์ กำรประเมิน( ข้ อละ ๑ คะแนน)
ถ้ ำนักเรียนทำได้
๖
ถ้ ำนักเรียนทำได้
๗–๘
ถ้ ำนักเรียนทำได้
๙ – ๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน

ถ้ ำนักเรียนพิจำรณำผลกำรเรียนแล้ว
อยู่ในเกณฑ์ ทไี่ ม่ น่ำพอใจควรศึกษำใหม่ อกี ครั้ง

ผมดีใจนะครับที่ได้เรี ยนรู ้ไปพร้อมกับ
เพื่อน ๆ ด้วยบทเรี ยนสำเร็ จรู ป
กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทย
หวังว่ำเพื่อน ๆ คงสนุกนะครับ
แล้วพบกันใหม่
สวัสดีครับ

ถือว่ ำ ผ่ ำน
ถือว่ ำ ดี
ถือว่ ำ ดีมำก

๒๑
กระดำษคำตอบแบบทดสอบก่ อนเรียน - หลังเรียน
บทเรียนสำเร็จรู ป เรื่ อง มำตรำตัวสะกด
ชื่อ..................................................................เลขที่.............. ชั้น............
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก

ข

ค

ง

