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การอ�านและการเขียน

คําที่มีตัวสะกดคําที่มีตัวสะกด
ไม�ตรงมาตราไม�ตรงมาตรา
(สําหรับนักเรียนที่บกพร�องทางการเรียนรู�ด�านการอ�านชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๖)

กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย
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 แบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราชุดนี้  สรางและพัฒนา

ขึ้นมาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการแกไขขอบกพรองในการอานคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตรา  

สําหรับนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรูดานการอาน  จํานวนคําที่ใชฝกมีทั้งสิ้น ๙๐ คํา  แบง

เปนแบบฝกทักษะ  ๙  เลมๆ ละ  ๑๐ คํา  ดังนี้  

         แบบฝกทกัษะเลมที่  ๑  พยัญชนะ

         แบบฝกทักษะเลมที่  ๒  คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกก (กร  ข  ค  คร  ฆ)

         แบบฝกทักษะเลมที่  ๓  คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด (ป  ภ  พ  ฟ)

         แบบฝกทักษะเลมที่  ๔  คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด (ญ  ณ  ร  ล  ฬ)

         แบบฝกทักษะเลมที่  ๕  คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด (จ  ช  ชร  ซ)

         แบบฝกทักษะเลมที่  ๖  คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด (ฐ  ฒ  ถ  ท  ธ)

         แบบฝกทักษะเลมที่  ๗  คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด (ต  ตุ  ตร  ติ)

         แบบฝกทักษะเลมที่  ๘  คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด (รถ  รท  ฎ  ฏ)

         แบบฝกทักษะเลมที่  ๙  คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด (ศ  ษ  ส)

 เมื่อนักเรียนฝกฝนครบทั้ง ๙ แบบฝกแลวนักเรียนจะสามารถจําแนกคําที่มีตัวสะกด

ไมตรงมาตราแตละแมได  สามารถอานและเขียนคําท่ีมีตัวสะกดไมตรงมาตราไดอยางถูกตอง

รูความหมายของคําท่ีมตีวัสะกดไมตรงมาตรา  และยังสามารถนําคํามาเรียบเรียงใหเปนประโยค

ได  หากนักเรียนตั้งใจก็จะสามารถเรียนรูไดตามจุดมุงหมายของการสรางและพัฒนาแบบฝกใน

ครั้งนี้

คํํานํํา



เรื่อง                                                                                    หนา

คํานํา ก  

สารบัญ ข

คําช้ีแจง      ค

คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะสําหรับคร ู ๑

คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียน ๒

สาระ มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ๓

จุดประสงคการเรียนรู   ๔

แบบทดสอบกอนเรียน  ๕

ใบความรูที่ ๑ ๗

แบบฝกทักษะที่ ๑ ๑๑

ใบความรูที่ ๒ ๑๔

แบบฝกทักษะที่ ๒  ๑๗

ใบความรูที่ ๓ ๑๙

แบบฝกทักษะที่ ๓  ๒๑

ใบความรูที่ ๔ ๒๒

แบบฝกทักษะที่ ๔  ๒๓

ใบความรูที่ ๕ ๒๔

แบบฝกทักษะที่ ๕  ๒๕

ใบความรูที่ ๖ ๒๘

แบบฝกทักษะที่ ๖  ๒๙

แบบทดสอบหลังเรียน ๓๐

บรรณานุกรม ๓๒

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๑ – ๖ ๓๕

สารบัญ

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๑ – ๖ ๓๕
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 แบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตรา สําหรับนักเรียนที่
บกพรองทางการเรียนรูดานการอานชุดนี้   พัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยแกไขขอบกพรองทางการเรียน
รูดานการอานใหแกนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่๖  โรงเรยีนบานวงัยาว  สาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ในปการศกึษา ๒๕๖๑
 แบบฝกชุดนี้พัฒนาข้ึนมาโดยใชแนวคิดตามทฤษฎีการตระหนักรูการแปลตัวอักษรเปน
เสียง (The Phonological  Awareness  Theory)  ที่มีหลักการสําคัญ  ๒  ประการไดแก  การ
แปลตัวอักษรเปนเสียง (phonological system) และการแปลความหมาย (semantic  
system)  
 ดงันัน้  แบบฝกชดุนีจ้งึเร่ิมตนดวยการทบทวนใหนกัเรยีนรูจกัการออกเสียงของพยญัชนะ
แตละตัวใหถูกตองเสียกอน หลังจากน้ันจึงใหนักเรียนรูจักความแตกตางของการออกเสียง
พยญัชนะเม่ืออยูตาํแหนงตนพยางคซึง่ทาํหนาทีเ่ปนพยญัชนะตน และอยูทายพยางคเมือ่ทาํหนาที่
เปนตัวสะกด เมื่ออานและเขียนไดแลวจึงสอนใหรูความหมายและการนําคําไปใช                         
 ครูที่จะนําแบบฝกทักษะชุดน้ีไปใชอาจสงสัยวาสาเหตุใดผูพัฒนาแบบฝกทักษะจึงนําตัว
ชีว้ดัระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่๒  มากําหนดแนวทางการทาํงาน  แตคาํทีม่ตีวัสะกดไมตรงมาตรา
กลับใชคําในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  สวนกลุมเปาหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  
ผูพัฒนาแบบฝกทักษะจึงขอชี้แจงวา  ปญหาการอานไมออกเขียนไมไดของนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปที ่๖ มคีวามซับซอนมาก  ทีค่ณุหมอผูวนิจิฉัยภาวะบกพรองทางการเรียนรูเคยอธบิายให
ขาพเจาฟงโดยใชคาํวาแอลดแีท  กบัแอลดเีทยีม  นกัเรยีนทีบ่กพรองทางการเรียนรูดานการอาน
ที่ไดรับการคัดกรองตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  นั้น  หากครูไดดําเนินการใหความชวยเหลือ
แกไขภาวะความบกพรองอาจเบาบางลดนอยลง  แตในทางตรงกันขามหากปลอยปละละเลย
ความบกพรองนั้นยิ่งพอกพูน  ดังนั้น ไมวาจะบกพรองลักษณะใดก็ตาม  หากนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๖ คนใดที่ อานสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราผิดหรืออานไมได  ลองใชแบบฝก
ทักษะชุดนี้ประกอบกับหนังสือสามมิติ  อาจชวยแกไขความบกพรองในเรื่องดังกลาวไดมากที
เดียว

คํําชี้แจง     

เดียว
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 เนื่องจากแบบฝกชุดนี้พัฒนาข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาดานการอานของนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการเรยีนรูดานการอาน  ซึง่ความสามารถในการอานของเดก็กลุมนีโ้ดยทัว่ไป
จะต่ํากวาระดับชั้นเรียนปกติประมาณ ๑-๒ ชั้นเรียน(ผดุง อารยะวิญู และสุวิทย พวงสุวรรณ, 
๒๕๕๔) ดงันัน้  ครจูงึตองเอาใจใสใหคาํแนะนาํในการใชแบบฝกแกเดก็เปนพเิศษโดยจดัชวงเวลา
วางที่เหมาะสม  คอยๆ สอนและคอยๆ ฝกฝน  เนนยํ้าและทบทวนในเร่ืองเดิมมากกวาหนึ่งรอบ

คําแนะนําเพิ่มเติมในการใชแบบฝกชุดน้ีใหประสบผลสําเร็จ  คือ
 ๑. ในใบความรูแตละเร่ืองเนนใหเด็กจําหลักการใหได       
 ๒. ครูตองยํ้ากับนักเรียนวา  พยัญชนะทายหรือเรียกอีกอยางวาตัวสะกด  
 ๓. ในการสอนอาน  ครูนํานักเรียนอานสะกดคํากอน  เม่ือนักเรียนอานไดคลองแลว
จึงลดการสะกดคําลงเปนการอานเปนคําตอไป
 ๔. ในการสอนเขียน  ครนูาํนกัเรยีนอานสะกดคําเพ่ือการอานใหคลองกอน  แลวจงึพา
นักเรียนอานสะกดคําเพื่อการเขียนตอไป
 ๕. หนังสือสามมิติ  ที่พัฒนาขึ้นมาควบคูกับแบบฝกทักษะชุดนี้  อาจชวยกระตุนความ
สนใจและทําใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนดวยตนเอง  หากนักเรียนรายใดยังอานดวยตนเอง
ไมได  ครูอาจใหเพ่ือนอานใหฟง  หรือใหเพื่อนพาอานก็จะเปนผลดีแกเด็กมากยิ่งขึ้น  

คํําแนะนํําการใชแบบฝกทักษะ
สํําหรับครู     

๑



คําแนะนําเพิ่มเติมในการใชแบบฝกชุดนี้ใหประสบผลสําเร็จ  คือ   
 ๑. นักเรียนตองระลึกวา  พยัญชนะทายหรือเรียกอีกอยางวาตัวสะกด  
 ๒. นกัเรียนตองต้ังใจ  และเตือนตัวเองวากําลงัเรียนเรียนเร่ืองตัวสะกดไมตรง
มาตรา เลมนี้เปนการทบทวนความรูเกี่ยวกับพยัญชนะ
 ๓. การทองจําหลักการจะทําใหนักเรียนอานไดเร็วขึ้น  
 ๔. ในการฝกอาน  ใหนักเรียนฝกอานสะกดคําตามครูกอน  ไมตองรีบรอน  
เมื่อนักเรียนอานไดคลองแลวจึงอานเปนคําตอไป
 ๕. ในการฝกเขียน ในระยะแรกนักเรียนอาจเขียนตามแบบกอน แลวคอยๆ 
ฝกเขียนตามการสะกดคําท่ีครูสอน  จนกระทั่งสามารถเขียนคําไดดวยตนเอง
 ๖. ครูไดพัฒนาหนังสือสามมิติที่อานงาย  สีสันสวยงาม  ครูอยากใหพวกเรา
ไดหยิบขึ้นมาอานใหบอยเทาท่ีเราตองการ  ถึงแมวาเราจะทําแบบฝกผานทุกบทแลว
ก็ตาม   

คํําแนะนํําการใชแบบฝกทักษะ
สํําหรับนักเรียน    

๒



สาระ มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด

สาระที่ ๑  การอาน
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนาํไปใช
   ตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัย
   รักการอาน
ตัวชี้วัด
 ท ๑.๑ ป.๒/๑  อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ และ
   บทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง
 ท ๑.๑ ป.๒/๒  อธิบายความหมายของคําและขอความที่อาน
          
สาระที่ ๔  หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน  ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  
   การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภมูปิญญา
   ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
ตัวชี้วัด 
 ท ๔.๑ ป.๒/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย
 ท ๔.๑ ป.๒/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา

๓



ดานความรู (Knowledge)
 ๑. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ได
      ๒. นักเรียนสามารถจําแนกคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ได
      ๓. นักเรียนสามารถบอกข้ันตอนการสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ได 
      ๔. นักเรียนสามารถอานและเขียนคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ได
      ๕. นักเรียนสามารถแตงประโยคงายๆ โดยใชคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ได

สาระสําคัญ 
๑. ลักษณะของคําที่มีตัวสะกดมาตราแมกด 
 ลกัษณะของคาํทีม่ตีวัสะกดมาตราแมกด หากเปนตวัสะกดตรงมาตรา พยญัชนะทายเปน
ตัว ด หากเปนตัวสะกดไมตรงมาตรา พยัญชนะทายเปน ศ  ษ  และ ส
๒. การจําแนกคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด
 คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด พยัญชนะทายจะลงทายคําดวย ศ ษ และ ส
๓. การอานสะกดคําที่มตีัวสะกดไมตรงมาตราแมกด
 การออกเสียงคําท่ีมีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ไมวาพยัญชนะทายจะเปน ศ  ษ  และ 
ส  จะออกเสียงเหมือนสะกดดวย  ด
๔. การอานคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด
 การอานสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด  การสะกดคําเพื่อการอาน เชน
 พิษ  สะกดตามการอานวา  พอ – อิ – ษอ – พิษ   อานวา    พิด                   
 หลงัจากฝกฝนการสะกดคาํเพือ่การอานจนเขาใจด ี คลองแคลวแลวจงึอานเปนคาํและฝก
การเขียนตามคําบอกตอไป
๕. การเขียนคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด
 การเขียนสะกดคําท่ีมีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด  หลังจากอานคําไดถูกตองแลวจึงควร
ใหสะกดคําตามการเขียน  เพ่ือจะไดเขียนไดถูกตอง เชน
 พิษ  สะกดตามการเขียนวา  พอ พาน  สระอิ  ษอ  ษี  
๖. ความหมายของคํา
 ความหมายของคําคนไดจากพจนานุกรม  การใชคําไดตรงความหมายทําให
การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค  เชน
 พิษ  หมายถึง สิ่งที่รายเปนอันตรายแกรางกายหรือใหความเดือดรอน
    แกจิตใจ
๗. การเรียงประโยค
 การเรียงคําในประโยคมีความสําคัญมาก หากเรียงคําผิดที่ความหมาย
ของประโยคจะเปลี่ยนแปลงไป  

จุดประสงคการเรียนรู
๔



กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
(สําหรับนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรูดานการอาน)

โรงเรียนบานวังยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

คําช้ีแจง ๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด  ๑๐ ขอ  ขอละ ๑ คะแนน   คะแนนเต็ม 

                 ๑๐  คะแนน  ใชเวลาทําขอสอบ  ๒๕  นาที

  ๒. ใหเลือกคําตอบท่ีถูกที่สุดเพียงขอเดียว

  ๓. หากนักเรียนไมสามารถอานขอสอบดวยตนเองได ครูอาจอานขอสอบ

ใหนักเรียนฟง หรือมอบหมายใหนักเรียนท่ีอานคลองชวยอานขอสอบใหเพื่อนฟงได 

แตใหเขียนไวในหมายเหตุในการทําขอสอบ
..................................................................................................

๑. ขอใดเปนลักษณะของคําในมาตราแมกด ทีต่รงมาตรา
 ก. คําท่ีมีพยัญชนะ  บ  อยูทายคํา
 ข. คําท่ีมีพยัญชนะ  ด  อยูทายคํา
 ค. คําท่ีมีพยัญชนะ  ก  อยูทายคํา

๒. ขอใดเปนลักษณะของคําในมาตราแมกด ทีไ่มตรงมาตรา
 ก. คําท่ีมีพยัญชนะ  ข   ค   คร  และ  ฆ  อยูทายพยางคหรือคํา
 ข.  คําท่ีมีพยัญชนะ  ศ  ษ  และ ส     อยูทายพยางคหรือคํา
 ค.  คําท่ีมีพยัญชนะ  ญ  ณ  ร  ล  และ ฬ  อยูทายพยางคหรือคํา

๓. ขอใดอานออกเสียงคําท่ีมีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ไดถูกตอง
 ก. ออกเสียงเหมือนสะกดดวย ด เด็ก
 ข.  ออกเสียงเหมือนสะกดดวย ก ไก
 ค.  ออกเสียงเหมือนสะกดดวย บ  ใบไม

แบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

๕



๔. ขอใดอานออกเสียงตัวสะกดเหมือนคําวา  โทษ  
 ก. สุนัข  ข.  บํานาญ   ค. โอกาส

๕. คําใดอยูในมาตราแมกด
 ก. เพศ  ข.  เมฆ   ค.  บุญ

๖. คําใดไมอยูในมาตราแมกด
 ก. เทศน  ข.  สมัคร   ค.  วัสดุ

๗. ขอใดอานสะกดคํา  คําวา  ทศนิยม  ไดถูกตอง
 ก. ทอ – โอะ – ศอ – ทศ – ศอ – อะ - ศะ – นอ – อิ – นิ – ยอ – โอะ – 
  มอ - ยม     อานวา  ทด – สะ – นิ – ยม 
 ข. ทอ – โอะ – ศอ – ทศ – นอ – อิ – นิ – ยอ – โอะ – มอ - ยม
  อานวา   ทด – นิ – ยม 
 ค. ทอ ทหาร  ศอ ศาลา  นอ หนู  สระอ ิ ยอ ยักษ  มอมา   
  อานวา ทด – สะ – นิ – ยม

๘. ขอใดอานสะกดคํา  คําวา  ราษฎร  ไดถูกตอง
 ก. รอ – อา – ษอ – ราษ – ษอ – อะ – ษะ - ฎอ – ออ – รอ – ฎร
  อานวา   ราด – สะ – ดอน  
 ข. รอ – อา – รา – ษอ – อะ – ษะ – ฎอ – ออ – รอ – ฎร
  อานวา รา – สะ ดอน 
 ค. รอ – อา – ษอ - ราษ – ฎอ – ออ – รอ – ฎร อานวา ราด – ดอน

๙. คําวา ศิษย  เขียนสะกดคําไดตามขอใด
 ก. ศอ อิ ศอ ศิษย  
 ข.  ศอ อิ ษอ ศิษย  ยอ ยักษ ทัณฑฆาต 
 ค.  ศอ ศาลา  สระอิ  ษอ  ษี  ยอ ยักษ ทัณฑฆาต

๑๐. วันวิสาขบูชาเปนวันคลายวันประสูติ ..............  และปรินิพพาน
 ก. บิณฑบาต  ข.  เทศนา   ค. ตรัสรู

๖



ใบความรูที่ ๑
ลักษณะของคํามาตราตัวสะกด แมกด 

หลักการ
คําในมาตราแมกดมี ๒ แบบ ไดแก  
๑. ตัวสะกดตรงมาตรา พยัญชนะทายเปนตัว ด
๒. ตัวสะกดไมตรงมาตรา พยัญชนะทายเปน  ศ  ษ  
 และ ส

๗



คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ที่ลงทายดวย ศ เชน

เทศน

ทศนิยม

คําที่มีตัวสะกดตรงมาตราแมกด  เชน

กอด

สมุด

เห็ด

เพศ

๘



ราษฎร

คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ที่ลงทายดวย ษ เชน

โทษ

ศิษย

ประดษิฐ

๙



วัสดุ

คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ที่ลงทายดวย ส เชน

โอกาส

ตรัสรู

๑๐



แบบฝกทักษะที่ ๑
ลักษณะของคํามาตราตัวสะกดแมกด

จุดประสงค นกัเรยีนสามารถบอกลกัษณะของคาํทีม่ตีวัสะกดไมตรงมาตราแมกด ได

คําชี้แจง    ใหกา  หนาคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด  

   และกาหนาคําที่ไมใชตัวสะกดในมาตราแมกด

ตัวอยาง

พิษ

บุญ

ÊÑ§à¡μ¾ÂÑÞª¹Ð·ŒÒÂ¢Í§¾ÂÒ§¤�
ËÃ×Í¤íÒ¡‹Í¹¹Ð �̈Ð    

๑๑



เพศ
เมฆ

ทศนิยม
สารบัญ

ตรัสรู
ศาล

เทศน
การหาร

บรโิภค
วัสดุ

๑๒



โทษ
เชิญ

ยีราฟ
ประดิษฐ

วาฬ
โอกาส

ศิษย
เกสร

ชื่อ-สกุล.................................................................................
เลขที.่....................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ชื่อ-สกุ
เล

ราษฎร
อพยพ

๑๓



ใบความรูที่ ๒
การจําแนกคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

วิธีสังเกต
คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตรา

  แมกด พยัญชนะทายของพยางค
หรือคําเปน ศ  ษ  และ ส

 

ตัวอยาง

พิษ

๑๔



คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ที่ลงทายคําดวย ศ เชน

คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด
ที่ลงทายพยางคแรกดวย ศ เชน

คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ที่ลงทายคําดวย ษ เชน

เทศน

ทศนิยม

เพศ

โทษ
ศษิย

ประดษิฐ

๑๕



คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ที่ลงทายคําดวย ส เชน

คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ที่ลงทายพยางคแรกดวย ส เชน

คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ที่ลงทายพยางคแรกดวย ษ เชน

โอกาส

ตรสัรู วัสดุ

ราษฏร

๑๖



แบบฝกทักษะที่ ๒
การจําแนกคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

จุดประสงค นักเรียนสามารถจําแนกคํามาตราตัวสะกดไมตรงมาตรา แมกด ได

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนวงกลมคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด  ใหถูกตอง  

ตัวอยาง

ãËŒ¾Ç¡àÃÒÇ§¡ÅÁ¤íÒãËŒ¶Ù¡¹Ð¤ÃÑº

พิษ     เคารพ
วิหค

๑๗



โอกาส     โชค
ทวีป     ทศนิยม     โทษ

สามัคคี     ราษฎร
ในนี้มีคําแมกดทายพยางคหรือทายคํา

อยู ๔ คํานะจะ      

ตรัสรู     คูณ    
สากล     เทศน       ศิษย           

สุข     ศีล
ในนี้มีคําแมกดทายพยางคหรือทายคํา

อยู ๓ คํานะจะ      

บริโภค    บุญ    เพศ
 ประดิษฐ     ปฏิญาณ     

 เณร     วัสดุ
ในนี้มีคําแมกดทายพยางคหรือทายคํา

อยู ๓ คํานะจะ      

ชื่อ-สกุล.................................................................................
เลขที.่....................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๘



ใบความรูที่ ๓
การอานสะกดคําท่ีมีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

ตัวอยาง  
 พิษ อานสะกดคําวา   พอ – อิ – ษอ – พิษ   อานวา    พิด

หลักการ
 คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแม กด 
ใหอานออกเสียงเหมือนสะกดดวย ด 
ขั้นตอนการอานตองอานพยัญชนะ สระ 
ตัวสะกด และวรรณยุกตตามลําดับ

๑๙



ฝกอานสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด  

 ๑. เพศ  อานสะกดคําวา พอ – เอ – ศอ – เพศ   อานวา   เพด                                      
 ๒. เทศน อานสะกดคําวา ทอ – เอ – ศอ – เทศน   อานวา  เทด                                      
 ๓. ทศนิยม อานสะกดคําวา ทอ - โอะ - ศอ - ทศ - ศอ - อะ - ศะ - นอ -
      อิ – นิ – ยอ – โอะ – มอ – ยม – ทศนิยม   
     อานวา  ทด – สะ – นิ – ยม                                      
 ๔. โทษ  อานสะกดคําวา ทอ – โอ – ษอ – โทษ  อานวา  โทด                                      
 ๕. ศิษย  อานสะกดคําวา   ศอ – อิ – ษอ – ศิษย  อานวา   สิด                                       
 ๖. ประดิษฐ อานสะกดคําวา ปอ – รอ – อะ – ประ – ดอ – อิ – ษอ – 
     ดิษฐ – ประดิษฐ  อานวา   ประ – ดิด                                      
 ๗. ราษฎร อานสะกดคําวา รอ - อา - ษอ - ราษ - ษอ - อะ - ษะ - ฎอ - 
     ออ - รอ - ฎร - ราษฎร อานวา ราด - สะ - ดอน                                      
 ๘. โอกาส อานสะกดคําวา    ออ – โอ – โอ – กอ – อา – สอ – กาส – โอกาส  
     อานวา  โอ – กาด                                      
 ๙. ตรัสรู  อานสะกดคําวา ตอ – รอ – ออ – ตรอ – ตรอ – อะ – สอ – 
     ตรัส – สอ – อะ – สะ – รอ – อู – รู – 
     ไมโท – รู – ตรัสรู  อานวา  ตรัด – สะ – รู                                            
 ๑๐. วัสดุ  อานสะกดคําวา   วอ - อะ - สอ - วัส - สอ - อะ - สะ - ดอ - 
     อุ – ดุ -   วัสดุ  อานวา   วัด – สะ – ดุ

๒๐



 ๑. เพศ   อานสะกดคําวา  ..........................................................................................................................................

 ๒. เทศน  อานสะกดคําวา  ..........................................................................................................................................

๓. ทศนิยม  อานสะกดคําวา  ..........................................................................................................................................

๔. โทษ   อานสะกดคําวา  ..........................................................................................................................................

๕. ศิษย   อานสะกดคําวา  ..........................................................................................................................................

๖. ประดิษฐ  อานสะกดคําวา  ..........................................................................................................................................

 ๗. ราษฎร  อานสะกดคําวา  ..........................................................................................................................................

 ๘. โอกาส  อานสะกดคําวา  ..........................................................................................................................................

๙. ตรัสรู  อานสะกดคําวา  ..........................................................................................................................................

๑๐. วัสดุ   อานสะกดคําวา  ..........................................................................................................................................

แบบฝกทักษะที่ ๓
การอานสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด  

ชื่อ-สกุล.................................................................................
เลขที.่....................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

จุดประสงค นักเรียนสามารถอานสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด  ได 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเขียนคําอานคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

ตัวอยาง พิษ   อานสะกดคําวา  พอ – อิ – ษอ – พิษ   อานวา    พิด

๒๑



ใบความรูที่ ๔
การเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

ฝกเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด
๑. เพศ เขียนสะกดคําวา สระเอ  พอ พาน  ศอ ศาลา                     

๒. เทศน เขียนสะกดคําวา สระเอ  ทอ ทหาร  ศอ ศาลา  นอ หนู  ทัณฑฆาต

 ๓. ทศนิยม เขียนสะกดคําวา ทอ ทหาร  ศอ ศาลา  นอ หนู  สระอิ  ยอ ยักษ  

    มอ มา   

๔. โทษ เขียนสะกดคําวา สระโอ  ทอ ทหาร  ษอ  ษ ี    

 ๕. ศิษย เขียนสะกดคําวา ศอ ศาลา  สระอิ  ษอ  ษี  ยอ ยักษ  ทัณฑฆาต 

๖. ประดิษฐ เขียนสะกดคําวา ปอ ปลา  รอ เรือ  สระอะ  ดอ เด็ก  สระอิ  ษอ 

     ษี  ฐอ ฐาน  ทัณฑฆาต

๗. ราษฎร เขียนสะกดคําวา รอ เรือ  สระอา  ษอ  ษี  ฎอ ชฎา  รอ เรือ

 ๘. โอกาส เขียนสะกดคําวา สระโอ  ออ อาง  กอ ไก  สระอา  สอ เสือ                   

๙. ตรัสรู เขียนสะกดคําวา ตอ เตา  รอ เรือ  ไมหันอากาศ  สอ เสือ  รอ เรือ  

    สระอู  ไมโท                    

๑๐. วัสดุ เขียนสะกดคําวา วอ แหวน  ไมหันอากาศ  สอ เสือ  ดอ เด็ก  สระอุ

หลักการหลักการ  
  การเขยีนสะกดคาํทีม่ตีวัสะกดไมตรงมาตราแมกด  ให เขยีนเรยีงตามรปู
ตัวอักษรของพยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต ที่ประกอบเปนคํานั้นๆ

ตัวอยางตัวอยาง   พิษ  เขียนสะกดคําวา  พอ พาน  สระอิ  ษอ  ษี

๒๒



จุดประสงค นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ได

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเขียนสะกดคํา คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

ตัวอยาง
  พิษ   เขียนสะกดคําวา  พอ พาน  สระอิ  ษอ  ษี

 ๑. เพศ   เขียนสะกดคําวา  ........................................................................................................................................

 ๒. เทศน  เขียนสะกดคําวา  ........................................................................................................................................

๓. ทศนิยม  เขียนสะกดคําวา  ........................................................................................................................................

๔. โทษ   เขียนสะกดคําวา  ........................................................................................................................................

๕. ศิษย   เขียนสะกดคําวา  ........................................................................................................................................

๖. ประดิษฐ  เขียนสะกดคําวา  ........................................................................................................................................

๗. ราษฎร  เขียนสะกดคําวา  ........................................................................................................................................

๘. โอกาส  เขียนสะกดคําวา  ........................................................................................................................................

 ๙. ตรัสรู  เขียนสะกดคําวา  ........................................................................................................................................

 ๑๐. วัสดุ   เขียนสะกดคําวา  ........................................................................................................................................

ชื่อ-สกุล.................................................................................
เลขที.่....................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

แบบฝกทักษะที่ ๔
การเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

๒๓



ใบความรูที่ ๕
ความหมายของคํา

ตัวอยาง พิษ  หมายถึง  สิ่งที่ราย  เปนอันตราย

     คํา   ความหมาย
 ๑. เพศ   รูปที่แสดงใหเห็นวาเปนหญิงหรือชาย          

 ๒. เทศน  การแสดงธรรมส่ังสอนในทางศาสนา

 ๓. ทศนิยม  ตัวเลขที่อยูขางหลังจุดแสดงจํานวน            

๔. โทษ   ความไมดี  ความชั่ว          

 ๕. ศิษย   ผูศึกษาวิชาความรูจากครูหรืออาจารย         

 ๖. ประดิษฐ  จัดทําขึ้น            

 ๗. ราษฎร  พลเมืองของประเทศ           

 ๘. โอกาส  ชอง  ทาง  จังหวะ        

 ๙. ตรัสรู  รูแจง (ใชเฉพาะพระพุทธเจา)           

 ๑๐. วัสด ุ   ของใชที่มีอายุการใชในระยะเวลาส้ันๆ           

หลักการ  
- ความหมายของคําคนไดจากพจนานุกรม  
-  การใชคําไดตรงความหมายทําใหการ
 สื่อสารบรรลุวัตถุประสงค

๒๔



จุดประสงค นักเรียนสามารถบอกความหมายคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ได

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนกา  หรือ หนาความหมายของคําใหตรงกับคําศัพท

ตัวอยาง

แบบฝกทักษะที่ ๕
ความหมายของคํา  

à¾×èÍ¹æ ¤¹ã´¨Ðª‹ÇÂ¤Ô´
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...............สิ่งที่ราย  เปนอันตราย

............... สัตวที่มีอันตรายรายแรง
พิษ

๒๕



เพศ

 รูปที่แสดงใหเห็นวา
 เปนหญิงหรือชาย

 ความรูสึกวาเปนหญิง
 หรือชาย

ทศนิยม

 ตัวเลขท่ีอยูขางหลังจุด

 ตัวเลขท่ีอยูขางหนาจุด

 การตักเตือนผูที่อายุ
 นอยกวา

 การอบรมสั่งสอน 
 การแสดงธรรม

เทศน

 จัดทําขึ้น

 ซื้อหามา

ประดิษฐ

 ความดี ความเจริญ

 ความไมดี ความชั่ว

โทษ

๒๖



โอกาส

 ชอง ทาง จังหวะ

 ความกาวหนา

ตรัสรู

 รูแจง

 พูดในสิ่งที่รู

 ผูศึกษาวิชาความรู
 จากครู

 ผูถายทอดวิชาความรู

ศิษย

 ผูอพยพจากถ่ินอื่น

 พลเมืองของประเทศ

ราษฏร

 ของใชที่มีอายุการใช
 งานสั้นๆ

 ของใชที่มีอายุการ
 ใชงานยาวนาน

วัสดุ

ชื่อ-สกุล.................................................................................
เลขที.่....................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๗



ใบความรูที่ ๖
ประโยค

ตัวอยาง
 แมว กิน ปลายาง กับ ปลายาง กิน แมว    
ดูอีกประโยคนะจะ
 ฉัน เห็น พอลูกสอง กับ ฉัน เห็น สองพอลูก

หลักการ  
การเรียงคําในประโยคมีความสําคัญมาก 
หากเรียงคําผิดที่ความหมายของประโยค

จะเปลี่ยนแปลงไป 

๒๘



จุดประสงค นักเรียนสามารถแตงประโยคงายๆ โดยใชคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตรา

   แมกด ได

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเรียงคําในประโยคใหไดใจความ

 ๑. ควรสอน  ในโรงเรียน   เรื่องเพศศึกษา   
...............................................................................................................................................................................................

 ๒. คุณยา  ทุกคืน     ฟงเทศน      กอนนอน
...............................................................................................................................................................................................

 ๓. คุณครู    ทศนิยม     เรื่อง    สอน
...............................................................................................................................................................................................

 ๔. ฉัน   ถูกลงโทษ  เพราะ  รังแกนอง
...............................................................................................................................................................................................

 ๕. ฉัน  ศิษย   ที่ดีของครู   เปน
...............................................................................................................................................................................................

๖. มากมาย   นักวิทยาศาสตร  ของใช   ประดิษฐ
...............................................................................................................................................................................................

 ๗. ราษฎร   ขายดี   ที่สินคาเกษตร    ดีใจ
...............................................................................................................................................................................................

 ๘. บนกระดาน  คุณครู  โจทย   เขียน
...............................................................................................................................................................................................

 ๙. ศรีมหาโพธิ์     ใตตน   ตรัสรู   พระพุทธเจา   
............................................................................................................................................................................................... 

๑๐. เตรียมวัสดุ   คุณครู   ไดฝกงานฝมือ   ใหพวกเรา
...............................................................................................................................................................................................

แบบฝกทักษะที่ ๖
เรื่อง ประโยค

ตัวอยาง  พิษ สารเคมี   เปน    ยาฆาหญา  ที่มีพิษ   

                        ยาฆาหญา  เปน  สารเคมี  ที่มพีิษ

ชื่อ-สกุล.................................................................................

เลขที.่....................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๙



กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
(สําหรับนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรูดานการอาน)

โรงเรียนบานวังยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

คําช้ีแจง ๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด  ๑๐ ขอ  ขอละ ๑ คะแนน   คะแนนเต็ม 

                 ๑๐  คะแนน  ใชเวลาทําขอสอบ  ๒๕  นาที

  ๒. ใหเลือกคําตอบท่ีถูกที่สุดเพียงขอเดียว

  ๓. หากนักเรียนไมสามารถอานขอสอบดวยตนเองได ครูอาจอานขอสอบ

ใหนักเรียนฟง หรือมอบหมายใหนักเรียนท่ีอานคลองชวยอานขอสอบใหเพื่อนฟงได 

แตใหเขียนไวในหมายเหตุในการทําขอสอบ
..................................................................................................

๑. ขอใดเปนลักษณะของคําในมาตราแมกด ทีต่รงมาตรา
 ก. คําท่ีมีพยัญชนะ  บ  อยูทายคํา
 ข. คําท่ีมีพยัญชนะ  ด  อยูทายคํา
 ค. คําท่ีมีพยัญชนะ  ก  อยูทายคํา

๒. ขอใดเปนลักษณะของคําในมาตราแมกด ทีไ่มตรงมาตรา
 ก. คําท่ีมีพยัญชนะ  ข   ค   คร  และ  ฆ  อยูทายพยางคหรือคํา
 ข.  คําท่ีมีพยัญชนะ  ศ  ษ  และ ส     อยูทายพยางคหรือคํา
 ค.  คําท่ีมีพยัญชนะ  ญ  ณ  ร  ล  และ ฬ  อยูทายพยางคหรือคํา

๓. ขอใดอานออกเสียงคําท่ีมีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ไดถูกตอง
 ก. ออกเสียงเหมือนสะกดดวย ด เด็ก
 ข.  ออกเสียงเหมือนสะกดดวย ก ไก
 ค.  ออกเสียงเหมือนสะกดดวย บ  ใบไม
๔. ขอใดอานออกเสียงตัวสะกดเหมือนคําวา  โทษ  
 ก. สุนัข  ข.  บํานาญ   ค. โอกาส

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

๓๐



๕. คําใดอยูในมาตราแมกด
 ก. เพศ  ข.  เมฆ   ค.  บุญ

๖. คําใดไมอยูในมาตราแมกด
 ก. เทศน  ข.  สมัคร   ค.  วัสดุ

๗. ขอใดอานสะกดคํา  คําวา  ทศนิยม  ไดถูกตอง
 ก. ทอ – โอะ – ศอ – ทศ – ศอ – อะ - ศะ – นอ – อิ – นิ – ยอ – โอะ – 
  มอ - ยม     อานวา  ทด – สะ – นิ – ยม 
 ข. ทอ – โอะ – ศอ – ทศ – นอ – อิ – นิ – ยอ – โอะ – มอ - ยม
  อานวา   ทด – นิ – ยม 
 ค. ทอ ทหาร  ศอ ศาลา  นอ หนู  สระอ ิ ยอ ยักษ  มอมา   
  อานวา ทด – สะ – นิ – ยม

๘. ขอใดอานสะกดคํา  คําวา  ราษฎร  ไดถูกตอง
 ก. รอ – อา – ษอ – ราษ – ษอ – อะ – ษะ - ฎอ – ออ – รอ – ฎร
  อานวา   ราด – สะ – ดอน  
 ข. รอ – อา – รา – ษอ – อะ – ษะ – ฎอ – ออ – รอ – ฎร
  อานวา รา – สะ ดอน 
 ค. รอ – อา – ษอ - ราษ – ฎอ – ออ – รอ – ฎร อานวา ราด – ดอน

๙. คําวา ศิษย  เขียนสะกดคําไดตามขอใด
 ก. ศอ อิ ศอ ศิษย  
 ข.  ศอ อิ ษอ ศิษย  ยอ ยักษ ทัณฑฆาต 
 ค.  ศอ ศาลา  สระอิ  ษอ  ษี  ยอ ยักษ ทัณฑฆาต

๑๐. วันวิสาขบูชาเปนวันคลายวันประสูติ ..............  และปรินิพพาน
 ก. บิณฑบาต  ข.  เทศนา   ค. ตรัสรู

๓๑



กระทรวงศึกษาธิการ.  (๒๕๕๑).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑.  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.

กิจมาโนชญ  โรจนทรัพย.  (๒๕๖๒).  เรียนลัดอัศจรรยวันเดียวจบ ภาษาไทยครูลิลลี.่  กรุงเทพฯ :  

กรีน ไลฟ พร้ินติ้ง เฮาส.

ปราณี  ปราบริปูและพรทิพย  รักชาติ.  (๒๕๖๐, ตุลาคม – ธันวาคม).  “วิธีการสอนอาน,” 

 วิชาการ.  ๒๐(๔) : ๕๒ – ๗๑.  

ปราณี  ปราบริปูและคณะ. (๒๕๕๙).  อานเขียนเรียนภาษาไทย เลม ๒.  พิมพครั้งที่ ๔. 

 กรุงเทพฯ : ๒๑ เซ็นจูรี่.

ปราณี  ปราบริปูและคณะ. (๒๕๕๔).  อานเขียนเรยีนภาษาไทย เลม ๓.  พิมพครั้งที่ ๓. 

 กรุงเทพฯ : สายนํ้าใจ.

ผดุง อารยะวิญู และสุวิทย พวงสุวรรณ. (๒๕๕๔). วิธีสอนเด็กแอลดี.  นครปฐม : ไอ.คิว.

 บุคเซนเตอร.

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๒๕๕๖).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช ๒๕๕๔.  
 พิมพคร้ังท่ี ๒.  กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด.  (๒๕๕๗).  คูมือครู หนังสือแบบฝกหัดภาษาไทย
 ป.๓.  กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด.  

สํานักวิชาการมาตรฐานการศึกษา.  (๒๕๕๑).  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระ
 การเรียนรูภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑.  

 กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๕). หนังสือเรียน  
 รายวิชาพื้นฐาน  ชุดภาษาเพื่อชวีิต  ภาษาพาที ป.๒.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา  

 ลาดพราว.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๕). หนังสือเรียน  
 รายวิชาพื้นฐาน  ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที ป.๓.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา  

 ลาดพราว.
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบ
เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
(สําหรับนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรูดานการอาน)

 ขอ ก ข ค
 ๑   
 ๒   
 ๓   
 ๔   
 ๕   
 ๖   
 ๗   
 ๘   
 ๙   
 ๑๐   

 ขอ ก ข ค
 ๑   
 ๒   
 ๓   
 ๔   
 ๕   
 ๖   
 ๗   
 ๘   
 ๙   
 ๑๐   

กอนเรียน

ได.................................................คะแนน ได.................................................คะแนน

หลังเรียน

ชื่อ-สกุล.......................................................................................................

เลขที.่....................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓๔



เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๑
ลักษณะของคํามาตราตัวสะกดแมกด

จุดประสงค นกัเรยีนสามารถบอกลกัษณะของคาํทีม่ตีวัสะกดไมตรงมาตราแมกด ได

คําชี้แจง    ใหกา  หนาคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด  

   และกาหนาคําที่ไมใชตัวสะกดในมาตราแมกด

ตัวอยาง

พิษ

บุญ

ÊÑ§à¡μ¾ÂÑÞª¹Ð·ŒÒÂ¢Í§¾ÂÒ§¤�
ËÃ×Í¤íÒ¡‹Í¹¹Ð �̈Ð    

๓๕



เพศ
เมฆ

ทศนิยม
สารบัญ

ตรัสรู
ศาล

เทศน
การหาร

บรโิภค
วัสดุ

๓๖



โทษ
เชิญ

ยีราฟ
ประดิษฐ

วาฬ
โอกาส

ศิษย
เกสร

ชื่อ-สกุล.................................................................................
เลขที.่....................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ชื่อ-สกุ
เล

ราษฎร
อพยพ

๓๗



เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๒
การจําแนกคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

จุดประสงค นักเรียนสามารถจําแนกคํามาตราตัวสะกดไมตรงมาตรา แมกด ได

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนวงกลมคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด  ใหถูกตอง  

ตัวอยาง

ãËŒ¾Ç¡àÃÒÇ§¡ÅÁ¤íÒãËŒ¶Ù¡¹Ð¤ÃÑº

พิษ     เคารพ
วิหค

๓๘



โอกาส     โชค
ทวีป     ทศนิยม     โทษ

สามัคคี     ราษฎร
ในนี้มีคําแมกดทายพยางคหรือทายคํา

อยู ๔ คํานะจะ      

ตรัสรู     คูณ    
สากล     เทศน       ศิษย           

สุข     ศีล
ในนี้มีคําแมกดทายพยางคหรือทายคํา

อยู ๓ คํานะจะ      

บริโภค    บุญ    เพศ
 ประดิษฐ     ปฏิญาณ     

 เณร     วัสดุ
ในนี้มีคําแมกดทายพยางคหรือทายคํา

อยู ๓ คํานะจะ      

พยางคหรือทายคํา

ยพยางคหรือทายคํา

ชื่อ-สกุล.................................................................................
เลขที.่....................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓๙



 ๑. เพศ   อานสะกดคําวา  พอ – เอ – ศอ – เพศ   อานวา   เพด
 ๒. เทศน  อานสะกดคําวา  ทอ – เอ – ศอ – เทศน   อานวา  เทด
 ๓. ทศนิยม  อานสะกดคําวา ทอ – โอะ – ศอ – ทศ – ศอ – อะ – ศะ – นอ – 
         อิ – นิ – ยอ – โอะ – มอ – ยม – ทศนิยม
         อานวา  ทด – สะ – นิ – ยม 
๔. โทษ   อานสะกดคําวา ทอ – โอ – ษอ – โทษ  อานวา   โทด  
๕. ศิษย   อานสะกดคําวา ศอ – อิ – ษอ – ศิษย  อานวา   สิด
๖. ประดิษฐ  อานสะกดคําวา ปอ – รอ – อะ – ประ – ดอ – อิ – ษอ – ดิษฐ – 

         ประดิษฐ   อานวา   ประ – ดิด
 ๗. ราษฎร  อานสะกดคําวา รอ – อา - ษอ – ราษ – ษอ – อะ – ษะ – ฎอ – ออ 
         – รอ – ฎร – ราษฎร    อานวา    ราด – สะ – ดอน
 ๘. โอกาส  อานสะกดคําวา  ออ – โอ – โอ – กอ – อา – สอ – กาส – โอกาส   
         อานวา  โอ – กาด
๙. ตรัสรู  อานสะกดคําวา ตอ – รอ – ออ – ตรอ – ตรอ – อะ – สอ – ตรัส – 

         สอ – อะ – สะ – รอ – อู – รู – ไมโท – รู – ตรัสรู      
         อานวา    ตรัด – สะ – รู
๑๐. วัสดุ   อานสะกดคําวา  วอ – อะ – สอ – วัส – สอ – อะ – สะ – ดอ – อุ – ดุ 
         – วัสดุ   อานวา   วัด – สะ – ดุ 

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๓
การอานสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด  

ชื่อ-สกุล.................................................................................
เลขที.่....................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

จุดประสงค นักเรียนสามารถอานสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด  ได 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเขียนคําอานคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

ตัวอยาง พิษ   อานสะกดคําวา  พอ – อิ – ษอ – พิษ   อานวา    พิด

๔๐



จุดประสงค นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ได

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเขียนสะกดคํา คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

ตัวอยาง
  พิษ   เขียนสะกดคําวา  พอ พาน  สระอิ  ษอ  ษี

 ๑. เพศ   เขียนสะกดคําวา สระเอ  พอ พาน  ศอ ศาลา

 ๒. เทศน  เขียนสะกดคําวา สระเอ  ทอ ทหาร  ศอ ศาลา  นอ หนู  ทัณฑฆาต

 ๓. ทศนิยม  เขียนสะกดคําวา ทอ ทหาร  ศอ ศาลา  นอ หนู  สระอิ  ยอ ยักษ  

       มอ มา

 ๔. โทษ   เขียนสะกดคําวา สระโอ  ทอ ทหาร  ษอ  ษี

 ๕. ศิษย   เขียนสะกดคําวา ศอ ศาลา  สระอิ  ษอ  ษี  ยอ ยักษ  ทัณฑฆาต

 ๖. ประดิษฐ  เขียนสะกดคําวา ปอ ปลา  รอ เรือ  สระอะ  ดอ เด็ก  สระอิ  ษอ  ษี  

       ฐอ ฐาน  ทัณฑฆาต 

 ๗. ราษฎร  เขียนสะกดคําวา รอ เรือ  สระอา  ษอ  ษี  ฎอ ชฎา  รอ เรือ 

 ๘. โอกาส  เขียนสะกดคําวา สระโอ  ออ อาง  กอ ไก  สระอา  สอ เสือ

 ๙. ตรัสรู  เขียนสะกดคําวา ตอ เตา  รอ เรือ  ไมหันอากาศ  สอ เสือ  รอ เรือ  

       สระอู  ไมโท

 ๑๐. วัสด ุ  เขียนสะกดคําวา วอ แหวน  ไมหันอากาศ  สอ เสือ  ดอ เด็ก  สระอุ

ชื่อ-สกุล.................................................................................
เลขที.่....................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๔
การเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

๔๑



จุดประสงค นักเรียนสามารถบอกความหมายคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด ได

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนกา  หรือ หนาความหมายของคําใหตรงกับคําศัพท

ตัวอยาง

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๕
ความหมายของคํา  

à¾×èÍ¹æ ¤¹ã´¨Ðª‹ÇÂ¤Ô´
ÁÒàÅÂ¤ÃÑº

...............สิ่งที่ราย  เปนอันตราย

............... สัตวที่มีอันตรายรายแรง
พิษ

๔๒



เพศ

 รูปที่แสดงใหเห็นวา
 เปนหญิงหรือชาย

 ความรูสึกวาเปนหญิง
 หรือชาย

ทศนิยม

 ตัวเลขท่ีอยูขางหลังจุด

 ตัวเลขท่ีอยูขางหนาจุด

 การตักเตือนผูที่อายุ
 นอยกวา

 การอบรมสั่งสอน 
 การแสดงธรรม

เทศน

 จัดทําขึ้น

 ซื้อหามา

ประดิษฐ

 ความดี ความเจริญ

 ความไมดี ความชั่ว

โทษ

๔๓



โอกาส

 ชอง ทาง จังหวะ

 ความกาวหนา

ตรัสรู

 รูแจง

 พูดในสิ่งที่รู

 ผูศึกษาวิชาความรู
 จากครู

 ผูถายทอดวิชาความรู

ศิษย

 ผูอพยพจากถ่ินอื่น

 พลเมืองของประเทศ

ราษฏร

 ของใชที่มีอายุการใช
 งานสั้นๆ

 ของใชที่มีอายุการ
 ใชงานยาวนาน

วัสดุ

ชื่อ-สกุล.................................................................................
เลขที.่....................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๔๔



จุดประสงค นักเรียนสามารถแตงประโยคงายๆ โดยใชคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตรา

   แมกด ได

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเรียงคําในประโยคใหไดใจความ

 ๑. ควรสอน  ในโรงเรียน   เรื่องเพศศึกษา   
   ในโรงเรียน  ควรสอน  เร่ืองเพศศึกษา
 ๒. คุณยา  ทุกคืน     ฟงเทศน      กอนนอน
   คุณยา  ฟงเทศน   ทุกคืน   กอนนอน
 ๓. คุณครู    ทศนิยม     เรื่อง    สอน
   คุณครู    สอน   เรื่อง    ทศนิยม
 ๔. ฉัน   ถูกลงโทษ  เพราะ  รังแกนอง
   ฉัน   ถูกลงโทษ  เพราะ  รังแกนอง
 ๕. ฉัน  ศิษย   ที่ดีของครู   เปน
   ฉัน  เปน  ศิษย   ที่ดีของครู
๖. มากมาย   นักวิทยาศาสตร  ของใช   ประดิษฐ

   นักวิทยาศาสตร  ประดิษฐ  ของใช   มากมาย
 ๗. ราษฎร   ขายดี   ที่สินคาเกษตร    ดีใจ
   ราษฎร   ดีใจ   ที่สินคาเกษตร    ขายดี
 ๘. บนกระดาน  คุณครู  โจทย   เขียน
   เรา  ควร   ชวยเหลือ  ผูดอยโอกาส
 ๙. ศรีมหาโพธ์ิ     ใตตน   ตรัสรู   พระพุทธเจา   
   พระพุทธเจา  ตรัสรู     ใตตน   ศรีมหาโพธ์ิ
๑๐. เตรียมวัสดุ   คุณครู   ไดฝกงานฝมือ   ใหพวกเรา
   คุณครู   เตรียมวัสดุ   ใหพวกเรา    ไดฝกงานฝมือ

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๖
เรื่อง ประโยค

ตัวอยาง  พิษ สารเคมี   เปน    ยาฆาหญา  ที่มีพิษ   

                        ยาฆาหญา  เปน  สารเคมี  ที่มพีิษ

ชื่อ-สกุล.................................................................................

เลขที.่....................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๔๕



เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
เลมที่ ๙

คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

 ขอ ก ข ค
 ๑   
 ๒   
 ๓   
 ๔   
 ๕   
 ๖   
 ๗   
 ๘   
 ๙   
 ๑๐   




















๔๖



แบบบันทึกคะแนน
เรื่อง  คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด    

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
(สําหรับนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรูดานการอาน)

 รายการ 
 คะแนนเต็ม 

 คะแนนท่ีได สรุปผลการประเมิน 
ผาน ไมผาน 

ทดสอบกอนเรียน ๑๐    
แบบฝกทักษะที่ ๑ ๑๐    
แบบฝกทักษะที่ ๒ ๑๐    
แบบฝกทักษะที่ ๓ ๑๐    
แบบฝกทักษะที่ ๔ ๑๐    
แบบฝกทักษะที่ ๕ ๑๐    
แบบฝกทักษะที่ ๖ ๑๐    
ทดสอบหลังเรียน ๑๐    

รวม     
 

เกณฑการตรวจแบบทดสอบ  (ขอละ ๑ คะแนน) 
            ขอถูกให  ๑  คะแนน 
            ขอผิดให  ๐  คะแนน 

 
เกณฑการตรวจแบบฝกทักษะ  (ขอละ ๑ คะแนน) 
            ขอถูกให  ๑  คะแนน 
            ขอผิดให  ๐  คะแนน 

 
เกณฑการประเมิน 
            ไดคะแนนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป  จึงจะผานเกณฑ 

๔๗



 

 
 

พฤติกรรม / ระดบัคะแนน 
ความสนใจในการเขารวม

กิจกรรม 
ความตั้งใจมุงมั่นในการ

ทํางาน 
การรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอื่น 

 

รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  
          
          
 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน  ระดับ ๓  หมายถึง  มีพฤติกรรมระดับ   ดี 
           ระดับ ๒  หมายถึง  มีพฤติกรรมระดับ   พอใช 
           ระดับ ๑  หมายถึง  มีพฤติกรรมระดับ   ปรับปรุง 
 

เกณฑการประเมิน  คะแนนเต็ม  ๙  คะแนน 
คะแนน      ๘ – ๑๒  หมายถึง    ดี 
               ๕ – ๗  หมายถึง      พอใช 
               ๒ – ๔  หมายถึง      ปรับปรุง 
เกณฑการผาน  รอยละ ๗๐ ( ๘  คะแนน )  

ชื่อ............................................................เลขที่............ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล
 เรื่อง  คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราแมกด

๔๘




