


ค ำน ำ 

          บทเรียนส ำเร็จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่องค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-
ย และ อัย เล่มนี้ จัดท ำข้ึนส ำหรับใช้เสริมทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๓ โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น ๔ ส่วน คือ แบบทดสอบก่อนเรียน 
เนื้อหำ แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซึ่งมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มีเนื้อหำ
สำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนพุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑      

          บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้  ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิด
ประโยชน์เป็นอย่ำงมำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน ในกรณี
ที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 

          ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่องค ำที่
ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
ให้ได้ผลดียิ่งข้ึน และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำ
ด้วยดีเสมอมำ 

 

                คณะผู้จัดท ำ 

     

 



 

เร่ือง      หน้ำ 
ค ำน ำ        ก 
สำรบัญ       ข 
ขั้นตอนกำรเรียนรู้      ๑ 
ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับผู้สอน       ๓ 
ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับนักเรียน                    ๔                                     
มำตรฐำนกำรเรียนรู้                      ๕ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้                                      ๖ 
ค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย 
 แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ืองค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย   ๗ 
 บทเรียน เร่ืองค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย   ๑๐ 
 แบบฝึกหัด เร่ืองค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย  ๑๔ 
  เฉลยแบบฝึกหัด    ๑๘ 
 แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง ค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย  ๒๒ 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน    ๒๕ 
 

สำรบัญ 



ขั้นตอนกำรเรียนรู้ 

ศึกษำค ำชี้แจงและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนจ ำนวน ๑๐ ข้อ 

ศึกษำบทเรียน เรื่อง ค ำที่ใช้  ไ ใ ไ_ย และอัย  

ท ำแบบฝึกหัดหลังเรียนแต่ละบท 

๑ 



ขั้นตอนกำรเรียนรู้ 

ฝึกกำรอ่ำนออกเสียง 

ท ำแบบทดสอบหลังบทเรียน 

๒ 

สิ้นสุดกำรศึกษำบทเรียน 



ค ำชี้แจงเกี่ยวกับกำรใช้บทเรียนส ำเรจ็รูปส ำหรับครูผู้สอน 

๑. ใชบ้ทเรียนส ำเร็จรูปเรื่องสื่อกำรสอนวิชำภำษำไทยชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๓ เป็นบทเรียนส ำหรับศึกษำด้วยตนเอง
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงย่ังยืน 
๒. นักเรียนศึกษำค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเรจ็รูปเรือ่งสื่อกำร
สอนวิชำภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ๓. อธิบำยวิธีกำร
เรียนกำรสอนโดยใช้บทเรียนส ำเรจ็รูปให้นักเรียนฟัง  
๔.  ให้นักเรียนศึกษำบทเรียนส ำเร็จรปูด้วยตนเองโดยก ำหนด
ระยะเวลำในกำรศึกษำให้เหมำะสม 
๕. ครูควรให้ค ำปรึกษำ ขณะที่นักเรียนศึกษำด้วยตนเอง 

๓ 



 
 

ค ำช้ีแจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับนักเรียน 

๑. บทเรียนส ำเร็จรูปเรื่อง สื่อกำรสอนวิชำภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ เป็น  
บทเรียนส ำหรับกำรศึกษำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน  

๒. นักเรียนศึกษำค ำชี้แจงใช้บทเรียนส ำเร็จรูปและจุดประสงค์ของกำรเรียน
กำรศึกษำบทเรียน  

๓. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 

๔. นักเรียนศึกษำบทเรียนส ำเร็จรูปด้วยตนเอง  

๕. นักเรียนท ำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะด้ำนกำรอ่ำนภำษำไทย 

๖. เมื่อนักเรียนศึกษำเนื้อหำ และท ำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้ท ำแบบทดสอบหลัง
เรียน 

๗. นักเรียนฝึกอ่ำนค ำศัพท์ภำษำไทยที่ก ำหนดให้ถูกต้อง และแม่นย ำ 

 

๔ 



มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

สำระที่ ๓ หลักภำษำ 

สำระที่ ๑ กำรอ่ำนมำตรฐำน ท  ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรูแ้ละ
ควำมคิดเพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมนีิสัยรักกำร
อ่ำน 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ป.๓/๑ อ่ำนออกเสียงค ำข้อควำมเรือ่งสั้นและบทร้อย
กรองง่ำยๆได้อย่ำงถูกต้องคล่องแคล่ว 

๕ 



จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

๑. สำมำรถเข้ำใจควำมเป็นมำของวิธีกำรอ่ำนค ำในภำษำไทยได้ถูกต้อง 

๒. สำมำรถอ่ำนออกเสียงค ำที่ใช้  ไ ใ ไ_ย และอัย ได้อย่ำงถูกต้อง 

๓. สำมำรถน ำควำมเรื่องกำรอ่ำนที่ได้ศึกษำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้
อย่ำงถูกต้อง  

๖ 



๗ 



 
แบบทดสอบก่อนเรียน  

เรื่อง ค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย 
 

๑. ใอ (ไม้ม้วน) ในค ำไทยมีท้ังหมดกี่ค ำ 
 ก. ๑๗ ค ำ    ข. ๑๘ ค ำ   
 ค. ๑๙ ค ำ   ง. ๒๐ ค ำ 
๒. ค ำในข้อใดใช้ใอ (ไม้ม้วน) ได้ถูกต้อง 
 ก. ใกล   ข. ใหล    
 ค. ล ำใย   ง. ใหน 
๓. ประโยคที่อ่ำนออกเสยีงใอ (ไม้ม้วน) ในข้อใดเขียนผิด  
 ก. แมวอยู่ในตู้  ข. เขำร้องให้   
 ค. พ่อมีสวนล ำไย  ง. แม่มีผ้ำใหมสองผืน 
๔. ไอ (ไม้มลำย) ที่ใช้กับค ำไทยมีท้ังหมดกี่ค ำ 
 ก. ๒๐ ค ำ  
 ข. ทุกค ำยกเว้นค ำที่ใช้ไม้ม้วน ๒๐ค ำ  
 ค. ใช้กับค ำไหนกี่ค ำก็ได้  
 ง. ใช้ได้เฉพำะค ำไทยแท้เสียงต่ ำ 
๕. ค ำที่ออกเสียงไอ ว่ำ ไพจิตร แผลงมำจำกค ำว่ำอะไร 
 ก. วิจิตร   ข. พิจิตร   
 ค. ไพจิตร   ง. ไวจิตร 

๘ 



๖. ค ำว่ำไกด์ อ่ำนว่ำอย่ำงไร 
 ก. อ่ำนว่ำ ไก  ข. อ่ำนว่ำ ไก ่  
 ค. อ่ำนว่ำ ไก้  ง. อ่ำนว่ำ ไก ๋
๗. ค ำที่ออกเสียงไอในข้อใด ใช้ไอ (ไม้มลำย) ได้อย่ำงถูกต้อง 
 ก. บ้ำไบ้   ข. น้ ำไส   
 ค. เรือไบ   ง. ไต่ถำม 
๘. ค ำว่ำ ไวยำกรณ์ อ่ำนว่ำอย่ำงไร 
 ก. ไว - ยำ - กอน ข. ไว - ทะ - ยำ - กอน  
  ค. ไว - ยะ - อำ - กอน  ง. ผิดทุกข้อ 
๙. กำรใช้ อัย กับค ำที่มำจำกภำษำบำลีสนัสกฤตเดิมออกเสียงกี่พยำงค์  
  ก. ๑ พยำงค์  ข. ๒ พยำงค์   
 ค. ๓ พยำงค์  ง. ๔ พยำงค ์
๑๐. ควำมทรงจ ำกำรเที่ยวครั้งแรกในวยัเด็กของฉัน คือ พ่อกับแม่พำฉัน
ไปนั่งเรือใบ น้ ำทะเลใสจนสำมำรถมองเห็นตัวปลำ บนเรำมีผลไม้
มำกมำยส ำหรับรับประทำน อำทิ กล้วย ล ำไย เงำะ ทุเรียน เมื่อกลับขึ้น
ฝั่ง มีผู้หญิงคนหนึ่งน ำทำงพวกเรำเข้ำที่พัก ฉันสงสัยว่ำเขำเป็นใคร แม่
จึงบอกว่ำเขำเป็นไกด์น ำทำง ซึ่งจะพำพวกเรำเที่ยวพรุ่งนี้  จำกข้อควำม
ดังกล่ำว มีค ำทีอ่่ำนออกเสียง ไอ ทั้งหมดกี่ค ำ 
 ก. ๗ ค ำ    ข. ๘ ค ำ   
 ค. ๙ ค ำ    ง. ๑๐ ค ำ 

๙ 



๑๐ 



ค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย  
และ อัย 

 

หลักกำรใช้ ใอ ไอ ไอย อัย 
 
 กำรใช้ใอ  (ไม้ม้วน) จะใช้กับค ำไทย ๒๐ ค ำ เท่ำนั้น คือ ใกล้ 
ใคร ใคร่ ใจ ใช่ ใช้ ใด ใต้ ใน ใบ ใบ้ ใฝ่ ใย สะใภ้ ใส ใส่ ให้ ใหญ่ ใหม่ ใหล 
 
อ่ำนและท่องบทร้อยกรอง ค ำที่ออกเสียง ไอ และใช้  ใอ 
( ไม้ม้วน ๒๐ ค ำ ) 
 
        ผู้ใหญ่หำผ้ำใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ 
 ใฝ่ใจเอำใส่ห่อ  มิหลงใหลใครขอดู 
 จะใคร่ลงเรือใบ ลงน้ ำใสและปลำปู 
 สิ่งใดอยู่ในตู้  มิใช่อยู่ใต้ต่ังเตียง 
 บ้ำใบ้ถือใยบัว  หูตำมัวมำใกล้เคียง 
 เล่ำท่องอย่ำละเลี่ยง ยี่สิบม้วนจ ำจงดี 

                                                                                      
พระยำผดุงวิทยำเสริม ( ก ำจัด พลำงกูร ) 

 
 

๑๑ 



กำรใช้ ไอ (ไม้มลำย)  
 
๑. ใช้กับค ำไทยแท้ทุกค ำที่ออกเสียงไอ ยกเว้นค ำที่ใช้ไม้ม้วน ๒๐ ค ำ
นั้น เช่น ไกล ไจ ล ำไย ไหน ไฟ ไว ไต้ฝุ่น 
 
๒. ถ้ำเป็นค ำที่มำจำกภำษำบำลีสันสกฤต ที่แผลง อิ เอ ให้ใช้ ไอ เช่น 
 วิจิตร   เป็น   ไพจิตร  
 เวสำสี  เป็น   ไพสำลี 
 
๓. ค ำที่รับมำจำกภำษำเขมรให้ใช้ ไอ ทั้งหมด เช่น ไผท สไบ ไถง 
 
๔. ใช้กับค ำที่มำจำกภำษำอังกฤษ เช่น ไกด์ ไซโล ไมล์ ไซโคลน  
อ่ำนค ำที่ออกเสียง ไอ และใช้  ไ- 
 
 ไต่ถำม น้ ำไหล  
 น้ ำแข็งไส ไปไหน   
 ผ้ำไหม ร้องไห้  
 ล ำไย ไวไฟ 

๑๒ 



กำรใช้ ไอย  

 

 กำรใช้ ไอย ค ำนี้จะใช้กับค ำที่มำจำกภำษำบำลีสันสกฤต 
เช่น 

 เวยยฺกรณ    แผลงเป็น   ไวยำกรณ์ 

 เวเนยฺย     แผลงเป็น    เวไนย 

อ่ำนค ำที่ออกเสียงไอ และใช้  ไ_ย  เช่น 

 ประเทศไทย ประชำธิปไตย 

กำรใช้ อัย 
 
จะใช้กับค ำที่มำจำกภำษำบำลีสันสกฤตที่เดิมออกเสียงสอง พยำงค์ คือ 
อย ซึ่งอ่ำนว่ำ อะ-ยะ เมื่อน ำมำใช้กับค ำไทยเรำจะใช้ตัว ย เป็นตัวสะกด 
เช่น 
 วินย เป็น วินัย  
 กษย  เป็น กษัย 
 ขย  เป็น ขัย 
อ่ำนค ำที่ออกเสียง  ไอ และใช้  อัย เช่น 
 ชัยชนะ โรคภัย มหำลัย  
 วัยเด็ก วินัย สงสัย 

๑๓ 



๑๔ 



๑๘ 



๒๒ 



 
แบบทดสอบก่อนเรียน  

เรื่อง ค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย 
 

๑. ใอ (ไม้ม้วน) ในค ำไทยมีท้ังหมดกี่ค ำ 
 ก. ๑๗ ค ำ    ข. ๑๘ ค ำ  
 ค. ๑๙ ค ำ   ง. ๒๐ ค ำ 
๒. ค ำในข้อใดใช้ใอ (ไม้ม้วน) ได้ถูกต้อง 
 ก. ใกล   ข. ใหล   
 ค. ล ำใย   ง. ใหน 
๓. ประโยคที่อ่ำนออกเสยีงใอ (ไม้ม้วน) ในข้อใดเขียนผิด 
 ก. แมวอยู่ในตู้  ข. เขำร้องให้  
 ค. พ่อมีสวนล ำไย  ง. แม่มีผ้ำใหมสองผืน 
๔. ไอ (ไม้มลำย) ที่ใช้กับค ำไทยมีท้ังหมดกี่ค ำ 
 ก. ๒๐ ค ำ  
 ข. ทุกค ำยกเว้นค ำที่ใช้ไม้ม้วน ๒๐ค ำ  
 ค. ใช้กับค ำไหนกี่ค ำก็ได้  
 ง. ใช้ได้เฉพำะค ำไทยแท้เสียงต่ ำ 
๕. ค ำที่ออกเสียงไอ ว่ำ ไพจิตร แผลงมำจำกค ำว่ำอะไร 
 ก. วิจิตร   ข. พิจิตร  
 ค. ไพจิตร   ง. ไวจิตร 

๒๓ 



๖. ค ำว่ำไกด์ อ่ำนว่ำอย่ำงไร 
 ก. อ่ำนว่ำ ไก  ข. อ่ำนว่ำ ไก ่  
 ค. อ่ำนว่ำ ไก้  ง. อ่ำนว่ำ ไก ๋
๗. ค ำที่ออกเสียงไอในข้อใด ใช้ไอ (ไม้มลำย) ได้อย่ำงถูกต้อง 
 ก. บ้ำไบ้   ข. น้ ำไส   
 ค. เรือไบ   ง. ไต่ถำม 
๘. ค ำว่ำ ไวยำกรณ์ อ่ำนว่ำอย่ำงไร 
 ก. ไว - ยำ - กอน ข. ไว - ทะ - ยำ - กอน  
  ค. ไว - ยะ - อำ - กอน  ง. ผิดทุกข้อ 
๙. กำรใช้ อัย กับค ำที่มำจำกภำษำบำลีสนัสกฤตเดิมออกเสียงกี่
พยำงค์  
  ก. ๑ พยำงค์  ข. ๒ พยำงค์ 
 ค. ๓ พยำงค์  ง. ๔ พยำงค ์
๑๐. ควำมทรงจ ำกำรเที่ยวครั้งแรกในวยัเด็กของฉัน คือ พ่อกับแม่
พำฉันไปนั่งเรือใบ น้ ำทะเลใสจนสำมำรถมองเห็นตัวปลำ บนเรำมี
ผลไม้มำกมำยส ำหรับรับประทำน อำทิ กล้วย ล ำไย เงำะ ทุเรียน 
เมื่อกลับขึ้นฝั่ง มีผู้หญิงคนหนึ่งน ำทำงพวกเรำเข้ำที่พัก ฉันสงสัย
ว่ำเขำเป็นใคร แม่จึงบอกว่ำเขำเป็นไกด์น ำทำง ซึ่งจะพำพวกเรำ
เที่ยวพรุ่งนี้  จำกข้อควำมดังกล่ำว มีค ำทีอ่่ำนออกเสียง ไอ 
ทั้งหมดกี่ค ำ 
 ก. ๗ ค ำ    ข. ๘ ค ำ   
 ค. ๙ ค ำ    ง. ๑๐ ค ำ 

๒๔ 



๒๕ 



ค ำท่ีใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย 
 

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

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

๒๖ 



๒๗ 



แบบฝึกอ่ำน เรื่อง ค ำที่ใช้  ไอ ใอ ไ_ย อัย 

 ไป อ่ำนว่ำ ไป    

 ใหญ ่ อ่ำนว่ำ ใหญ ่

 ไม่ อ่ำนว่ำ ไม่   

 ใจ อ่ำนว่ำ ใจ 

 ให ้ อ่ำนว่ำ ให ้

 บอกใบ้ อ่ำนว่ำ บอก-ใบ้ 

 ปรำศรัย อ่ำนว่ำ ปรำ-ไส 

 พงไพร อ่ำนว่ำ พง-ไพร    

 โพยภัย อ่ำนว่ำ โพย-ไพ 

 ฟ้ำใส อ่ำนว่ำ ฟ้ำ-ใส 

 พระทัย      อ่ำนว่ำ       พระ-ไท 

๒๘ 



 ภำษำไทย อ่ำนว่ำ พำ-สำ-ไท 

 ภูวไนย อ่ำนว่ำ พู-วะ-ไน 

 มโนมัย อ่ำนว่ำ มะ-โน-ไม 

 วินัย อ่ำนว่ำ วิ-ไน 

 สอดไส้ อ่ำนว่ำ สอด-ไส ้

 ใหญ่ อ่ำนว่ำ ใหญ่ 

 หลงใหล อ่ำนว่ำ หลง-ใหล 

 หลั่งไหล อ่ำนว่ำ หลั่ง-ไหล  

 เหลวไหล อ่ำนว่ำ เหลว-ไหล 

 อำชำไนย อ่ำนว่ำ อำ-ชำ-ไน 

 อำศัย อ่ำนว่ำ อำ-ไส 

               ขวักไขว่      อ่ำนว่ำ       ขวัก-ไขว่ 

๒๙ 



บรรณำนุกรม 

๓๐ 

 
ก ำชยั  ทองหลอ่.  (๒๕๔๖).  หลักภาษาไทย.  พิมพ์ครัง้ท่ี ๕๔.          
        กรุงเทพฯ : รวมสำส์น.  
ส ำนกัวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ.  (๒๕๕๗).  หนังสือเรียน  
       รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  
       ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓.  พิมพ์ครัง้ท่ี ๖.  กรุงเทพฯ : สกสค.    
         ลำดพร้ำว. 
วนัเพ็ญ  เทพโสภำ.  (๒๕๖๐).  ครบเคร่ืองเร่ืองหลักภาษาไทย.    
        นนทบรีุ : ธนธัชกำรพิมพ์.  
สธิุวงศ์  พงศ์ไพบลูย์.  (๒๕๒๓).  หลักภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : ไทย  
        วฒันำพำนิช. 
  



โรงเรียนบ้ำนเขำเทพพิทักษ์ 



 

 

แบบฝึกหัดที่ ๑ ค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย 

ค ำชี้แจง จงเติมสระค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อยัจำกค ำที่ก ำหนดให้ถูกต้องและระบำยสี
รูปภำพตำมจินตนำกำร 

 

 

กล้วย…..ม ้  ล ำ…..ย  มหำล….. 

เกรง…..จ  ผ้ำ…..หม  …..นหลวง 

ว…..เด็ก  วิน…..   สงส….. 

ร้อง…..ห ้  น  ำแข็ง…..ส  ผ้ำ…..หม 

    

 

๑๕ 



 

 

แบบฝึกหัดที่ ๑ ค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย 

ค ำชี้แจง จงเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้องตำมประโยคทีก่ ำหนดและระบำยสีรูปภำพตำม
จินตนำกำร 

  กล้วยไม้   ล ำไย    มหำลัย 

  เกรงใจ   ผ้ำไหม   ในหลวง 

                                      

 

1. แม่ฉันชอบปลกู……………….. 
2. น้องชายฉันชอบกิน……………….. 
3. ยายฉันชอบซื้อ……………….. 
4. ฉันรัก……………….. 
5. ป้าชอบน าขนมมาใหฉ้ันจึงรู้สึก…………มาก 
6. ปีนี้พี่สาวฉันเข้าศึกษาต่อ………………. 

 

๑๖ 



 

 

แบบฝึกหัดที่ ๓ ค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย 

ค ำชี้แจง จงขีดเส้นใต้ค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อยัและระบำยสีรูปภำพตำมจินตนำกำร

        

 ผู้ใหญ่หาผา้ใหม ่   ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ 

 ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ    มิหลงใหลใครขอดู 

จะใคร่ลงเรือใบ   ลงน้ าใสและปลาป ู

 สิ่งใดอยู่ในตู้    มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง 

 บ้าใบ้ถือใยบัว    หูตามัวมาใกล้เคียง 

 เล่าท่องอย่าละเลี่ยง   ยี่สิบม้วนจ าจงด ี

 

 

 

 

๑๗ 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑ ค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย 

ค ำชี้แจง จงเติมสระค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อยัจำกค ำที่ก ำหนดให้ถกูต้องและระบำยสี
รูปภำพตำมจินตนำกำร 

 

 

กล้วยไม ้  ล ำไย   มหำลัย 

เกรงใจ  ผ้ำไหม   ในหลวง 

วัยเด็ก   วินัย   สงสัย 

ร้องไห ้  น  ำแข็งใส  ผ้ำไหม 

    

 

 ๑๙ 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑ ค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย 

ค ำชี้แจง จงเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้องตำมประโยคทีก่ ำหนดและระบำยสีรูปภำพตำม
จินตนำกำร 

  กล้วยไม้   ล ำไย    มหำลัย 

  เกรงใจ   ผ้ำไหม   ในหลวง 

                                      

 

1. แม่ฉันชอบปลกูกล้วยไม ้
2. น้องชายฉันชอบกินล าไย 
3. ยายฉันชอบซื้อผ้าไหม 
4. ฉันรักในหลวง 
5. ป้าชอบน าขนมมาใหฉ้ันจึงรู้สึกเกรงใจมาก 
6. ปีนี้พี่สาวฉันเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

 

 ๒๐ 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๓ ค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อัย 

ค ำชี้แจง จงขีดเส้นใต้ค ำที่ใช้  ใ-  ไ-  ไ-ย และ อยั และระบำยสีรูปภำพตำมจินตนำกำร

        

       ผู้ใหญ่หาผ้าใหม ่  ให้สะใภ้ใชค้ล้องคอ 

  ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ    มิหลงใหลใครขอดู 

  จะใครล่งเรือใบ   ลงน้ าใสและปลาป ู

  สิ่งใดอยู่ในตู ้    มิใชอ่ยู่ใต้ตั่งเตียง 

  บ้าใบ้ถือใยบัว    หูตามัวมาใกล้เคียง 

  เล่าท่องอย่าละเลี่ยง   ยี่สิบม้วนจ าจงด ี

 

 
 

 

 ๒๑ 


