
ค าน า 

 บทเรียนส าเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ 
เรื่อง มาตราตัวสะกดที่เล่มนี้ จัดท าขึ้นส าหรับใช้เสริมทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ 
ส่วน คือ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซ่ึง
มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มีเนื้อหาสาระส าคัญและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๑ 
      
 บทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้ ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
และจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากถ้าครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาทักษะ
การอ่านออกเขียนได้ เรื่องมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ ให้ ได้ผลดียิ่ งขึ้น และ
ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาด้วยดี
เสมอมา 
  
  

คณะผู้จัดท า 

ก 
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ค 

 

มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 



 
ค าชี้แจงการใช้บทเรียน 
ส าเร็จรูปส าหรับครูผู้สอน  

๑. ทดสอบความรู้ก่อนเรียนเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานของนกัเรียน 

๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป

ควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรยีนรู้ 

๓. ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และฝกึทักษะความรูค้วาม

เข้าใจในเรื่องที่เรียนผา่นการท าแบบฝกึหัดเสริมทักษะซึ่งครผูู้สอนจะ

เป็นผู้ดูแลให้ค าแนะน าผูเ้รียนอยา่งใกล้ชิด 

๔. ทดสอบความรู้หลังเรียนเพื่อวัดระดบัความรู้ความเข้าใจของนักเรยีน

หลังจากเรียนรู้เนื้อหาและท าแบบฝึกหัดเสริมทกัษะแล้ว 

๕. ตรวจค าตอบจากเฉลยที่อยู่ท้ายเล่ม 

๖. ให้ผู้เรียนอ่านเสริมการแจกลูกสะกดค าเพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน 

๗. ใช้เป็นแบบเรียนที่ให้นักเรยีนไดเ้รียนรู้ และซ่อมเสริมความรู้ตนเอง 

ง 



 
ค าชี้แจงการใช้บทเรียน  
ส าเร็จรูปส าหรับนักเรียน  

 บทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้  ศึกษา  

ด้วยตนเองโดยนักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 ๑. ศึกษาสาระส าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ 

 ๒ . ท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยตนเอง และตรวจ

 ค าตอบเฉลยในหน้าภาคผนวก  

 ๓. ศึกษาเนื้อหาในแต่ละประเด็นให้รู้และเข้าใจ 

 ๔ . ท าแบฝึกหัดตามล าดับ โดยอ่านค าชี้ แจงแต่ละ

 แบบฝึกหัดแล้วปฏิบัติตามค าสั่งทีละขั้นตอนกรณีตอบผิด

 หรือไม่ผ่านเกณฑ์ให้ศึกษาเนื้อหาใหม่อีกครั้ง 

 ๕. ตรวจสอบค าตอบจากเฉลยในหน้าภาคผนวกหาก

 ตอบไม่ได้หรือไม่เข้าใจให้ปรึกษาครูผู้สอน  

  

 
 

จ 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนกากบาท (x ) เลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 

๑. ค าในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กง 
ก. งอแง 
ข. จ้องหน่อง 
ค. งูทะเล 
ง. เงียบกริบ 
 

๒. ข้อใดเป็นค าที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกย 
ก. ยุ่งยาก 
ข. ยอดเยี่ยม 
ค. ยวดยาน 
ง. โวยวาย 
 

๓. ค าในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กม 
ก. เมียงมอง 
ข. มะม่วง 
ค. หมูหมา 
ง. มอมแมม 
 

๔. ข้อใดเป็นค าที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กก 
ก. กองกลาง 
ข. ค้างคาว 
ค. เทคนิค 
ง. สับสน 
 

๕. ข้อใดออกเสียง ม เป็นตัวสะกด 
        ก. มรคา 
        ข. มิตรภาพ 
        ค. หัตถกรรม 
        ง. มรณัง 

 
 
 
 
 
 
 

๑ 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

๖. ข้อใดเป็นค าที่มีตัวสะกดมาตราเดียวกับ แรด 
ก. เหว 
ข. บาตร 
ค. หยาม 
ง. ทราย 
 

๗. ค าในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกับ เดือนเพ็ญ 
ก. ฉันเพล 
ข. พนาลี 
ค. กรุณา 
ง. นอนหลับ 
 

๘. พยัญชนะ ป พ ฟ และ ภ อ่านเหมือนกับเสียงพยัญชนะสะกดในข้อใด 
ก. ก 
ข. ง 
ค. บ 
ง. ม 
 

๙. ค าใดแตกต่างจากค าอื่น 
ก. เปรียบเปรย 
ข. คร่ าคร่า 
ค. กติกา 
ง. พนาลี 
 

๑๐. ค าใดมีมาตราตัวสะกดที่แตกต่างจากค าอื่น 
ก. ดอกบุก 
ข. ฉันเพล 
ค. เดือนเพ็ญ 
ง. งานบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



มาตราตัวสะกด 

  มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประกอบอยู่

ท้ายสระ และมีเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดมอียู ่๘ 
มาตรา ได้แก่ มาตราแม่กง มาตราแม่กม มาตราแม่เกย 
มาตราแม่เกอว มาตราแม่กก มาตราแม่กน มาตราแม่กบ 
มาตราแม่กด  

๓ 



มาตราตัวสะกด 
แบ่งเป็น ๒ ประเภท 

มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา ใช้ตัวสะกด
เพียงตัวเดียวมี ๔ มาตรา ได้แก่ 
 ๑. มาตราแม่กง 
 ๒. มาตราแม่กม 
 ๓. มาตราแม่เกย 
 ๔. มาตราแม่เกอว 
  

 

มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา มีตัวสะกด
หลายตัวในมาตราเดียวกันมี ๔ มาตรา ได้แก่ 
 ๑. มาตราแม่กก 
 ๒. มาตราแม่กน 
 ๓. มาตราแม่กบ 
 ๔. มาตราแม่กด 
  

 

๔ 



เรามารู้จักกับ 
มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา 

กันเถอะ… 

๕ 



มาตราที่ ๑ 

ตัวอย่างค าในมาตราแม่กง 

ขัง   โค้ง  ฉิง่   คว้าง  สิง่  
  แป้ง     ลุง      แบ่ง     สงฆ์    สตางค์   

“ลิง”ก็อยู่ใน 
มาตราแม่กง 
นะครับ 

มาตราแม่กง 

 มาตราตัวสะกดแม่กง   คือ ค า ท่ี
ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ง เป็นตัวสะกด 

๖ 



มาตราที่ ๒ มาตราแม่กม 

ตัวอย่างค าในมาตราแม่กม 

ขิม  สาม  ปาลม์  เยี่ยม  ทุ่ม  
ย่อม  สม  ล้อม  แจ่ม  คุม    

ฝึกแม่กม ท่องประสม 
 ให้ขึ้นใจ 

 มาตราตั วสะกดแม่กม   คือ  ค าที่
ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ม เป็นตัวสะกด 

๗ 



มาตราที่ ๓ มาตราแม่เกย 

ตัวอย่างค าในมาตราแม่เกย 

นาย  คุย  สวย  ป่วย  คล้าย 
  เชย   บ่อย     ขยาย    เปรย นารายณ์ 

แม่เกย  
ง่ายจังเลย… 

 มาตราตัวสะกดแม่ เกย   คือ  ค าที่
ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ม เป็นตัวสะกด 

๘ 



มาตราที่ ๔ มาตราแมเ่กอว 

ตัวอย่างค าในมาตราแม่เกอว 

ขาว  หิว  เลี้ยว  แจว  ว่าว  
    เรว็      คิ้ว       แก้ว     เจียว  แมวเหมียว 

แม่เกอว  
ง่ายที่สุดแล้ว 
นะแก้วตา 

 มาตราตัวสะกดแม่เกอว  คือ ค าที่
ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ว เป็นตัวสะกด 

๙ 



เรามารู้จักกับ 
มาตราตัวสะกด 

ที่ไม่ตรงตามมาตรา 
กันเถอะ… 

๑๐ 



มาตราที่ ๕ มาตราแม่กก 

 มาตราตั วสะกดแม่กก   คื อ  ค าที่
ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ก ข ค ฆ เป็น
ตัวสะกด 

ตัวอย่างค าที่ตรง
ตามมาตรา 

ตัวอย่างค าที่ไม่ตรง
ตามมาตรา 

ปาก รัก 
 

แลก ผูก 
 

หมวก บอก 
 

ชอล์ก สุก 
 

ก๊อก จิก 

 

เลข สมคัร 
 

โชค พรรค 
 

เมฆ วรรค 
 

วิหค สุนขั 
 

  อคัคี  ประโยค 

๑๑ 



ตัวอย่างการอ่านค าที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กก 

  
เมฆ อ่านว่า เมก สุนัข อ่านว่า สุ-นัก 

วรรค อ่านว่า วัก เลข อ่านว่า เลก 

โชค อ่านว่า  โชก พรรค อ่านว่า พัก 

๑๒ 



มาตราที่ ๖ มาตราแม่กน 

 มาตราตัวสะกดแม่กน   คือ  ค าที่
ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี น ญ ณ ร ล ฬ 
เป็นตัวสะกด 

ตัวอย่างค าที่ตรง
ตามมาตรา 

ตัวอย่างค าที่ไม่ตรง
ตามมาตรา 

ฐาน ช้อน 
 

หิน แขน 
 

เนน้ ขมิ้น 
 

ปั่น ผืน 
 

เรียน จันทร์ 

โจร บริเวณ 
 

ผลาญ   กาฬ 
  

 นิล  สังหรณ์ 
 

 เพียร  ปริมาณ 
 

ปลาวาฬ   สราญ 

๑๓ 



ตัวอย่างการอ่านค าที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กน 

โจร อ่านว่า โจน กาฬ อ่านว่า กาน 

เพียร อ่านว่า เพียน นิล อ่านว่า นิน 

ผลาญ อ่านว่า ผลาน 
บริเวณ อ่านว่า 
บอ-ร-ิเวน 

๑๔ 



มาตราที่ ๗ มาตราแม่กบ 

 มาตราตั วสะกดแม่กบ   คือ  ค าที่
ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี บ ป พ ฟ ภ เป็น
ตัวสะกด 

ตัวอย่างค าที่ตรง
ตามมาตรา 

ตัวอย่างค าที่ไม่ตรง
ตามมาตรา 

     
  อาบ       นับ 
 
  ประจบ       แสบ 
  
  เสียบ        เกบ็ 
 
  กรอบ       บีบ 
 
  ครบ         กราบ 

 

ภาพ อาชพี 
 

ธูป บาป 
 

ยีราฟ  ลฟิต์ 
 

  ทพิย ์    โลภ  
 

กอลฟ์  ลาภ 

๑๕ 



ตัวอย่างการอ่านค าที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบ 

ภาพ อ่านว่า พาบ ธูป อ่านว่า ทูบ 

บาป อ่านว่า บาบ ลาภ อ่านว่า ลาบ 

ยีราฟ อ่านว่า ยี-ราบ โลภ อ่านว่า โลบ 

๑๖ 



มาตราที่ ๗ มาตราแม่กด 

 มาตราตัวสะกดแม่กด   คือ  ค าที่
ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฑ 
ฐ ฒ ต  ถ  ท  ธ  ศ  ษ  ส   เป็นตัวสะกด 

ตัวอย่างค าที่ตรง
ตามมาตรา 

ตัวอย่างค าที่ไม่ตรง
ตามมาตรา 

     สาด       จด 
 
     ปัด       เม็ด 
 
     ขดี       จอด 
 
    เบียด       แสด 
 
    ยืด       พลาด 

  ก๊าซ      โกรธ 
  รัตน์      โอกาส 
  รถ          ยศ 
  อาจ      พุธ 
  ปรากฏ      ครุฑ 
  รัฐ      กฎ 
  ราช      ประเภท 
  วิวฒัน์      อาพาธ 
  อ านาจ      กระดาษ 
  เขต         เหตุ 

๑๗ 



ตัวอย่างการอ่านค าที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กด 

โกรธ อ่านว่า โกรด รถ อ่านว่า รด 

รัฐ อ่านว่า รัด พุธ อ่านว่า พุด 

ราช อ่านว่า ราด อาจ อ่านว่า อาด 

๑๘ 



แบบทดสอบหลังเรียน 

๑. ข้อใดเป็นค าที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กก 
ก. กองกลาง 
ข. ค้างคาว 
ค. เทคนิค 
ง. สับสน 
 

๒. ข้อใดเป็นค าที่มีตัวสะกดมาตราเดียวกับ แรด 
ก. เหว 
ข. บาตร 
ค. หยาม 
ง. ทราย 
 

๓.ข้อใดมีตัวสะกดแตกต่างมาตราไปจากกลุ่ม 
ก. เปรียบเปรย 
ข. คร่ าคร่า 
ค. กติกา 
ง. พนาลี 
 

๔. ค าในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กม 
ก. เมียงมอง 
ข. มะม่วง 
ค. หมูหมา 
ง. มอมแมม 
 

๕. ข้อใดมีตัวสะกดแตกต่างจากพวก 
ก. ดอกบุก 
ข. ฉันเพล 
ค. เดือนเพ็ญ 
ง. งานบ้าน 

  
  

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนกากบาท (x ) เลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 

๑๙ 



แบบทดสอบหลังเรียน 

๖. ค าในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกับ เดือนเพ็ญ 
ก. ฉันเพล 
ข. พนาลี 
ค. กรุณา 
ง. นอนหลับ 
 

๗. ข้อใดเป็นค าที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกย 
ก. ยุ่งยาก 
ข. ยอดเยี่ยม 
ค. ยวดยาน 
ง. โวยวาย 
 

๘. พยัญชนะ ป พ ฟ และ ภ อ่านเหมือนกับเสียงพยัญชนะในข้อใด 
ก. ก 
ข. ง 
ค. บ 
ง. ม 
 

๙. ค าในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กง 
ก. งอแง 
ข. จ้องหน่อง 
ค. งูทะเล 
ง. เงียบกริบ 
 

๑๐. ข้อใดออกเสียง ม เป็นตัวสะกด 
        ก. มรคา 
        ข. มิตรภาพ 
        ค. หัตถกรรม 
        ง. มณนัง 
 

๒๐ 



ฝึกอ่านสะกดค า 

ค าที่ตรงตามมาตรา 

ตวง สะกดว่า ตอ-อัว-งอ = ตวง 
สตางค์ สะกดว่า สอ-อะ-สะ-ตอ-อา-งอ-ตาง= สะ-ตาง 
ชาม สะกดว่า ชอ-อา-มอ = ชาม 
ปาล์ม สะกดว่า ปอ-อา-มอ = ปาม 
ยาย สะกดว่า ยอ-อา-ยอ =ยาย 
นารายณ์ สะกดว่า นอ-อา-นา-รอ-อา-ยอ-ราย = นา-ราย 
สิว สะกดว่า สอ-อิ-วอ = สิว 
ดาวน์ สะกดว่า ดอ-อา-วอ = ดาว 
 
 

เครื่องหมาย = แทน อ่านว่า  

๒๑ 



ฝึกอ่านสะกดค า 

ค าที่ไม่ตรงตามมาตรา 

เมฆ สะกดว่า มอ-เอ-กอ = เมก 
พรรค สะกดว่า พอ-อะ-กอ = พัก 
หาร สะกดว่า หอ-อา-นอ = หาน 
พร สะกดว่า พอ-ออ-นอ = พอน 
สาป สะกดว่า สอ-อา-บอ = สาบ 
โลภ สะกดว่า ลอ-โอ-บอ = โลบ 
ราช สะกดว่า รอ-อา-ดอ = ราด 
กิจ สะกดว่า กอ-อิ-ดอ = กิด 

เครื่องหมาย = แทน อ่านว่า  

๒๒ 



ไปท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง มาตราตัวสะกด  

กันเถอะ… 

๒๓ 



แบบฝึกหัดที่ ๑ 

มาตรา พาสนกุ 

ชาติ  ลาง  คราง  จิก  เตย  ครา
เลว สาว  การ  บาน พบ  จับ 
 เมฆ  อาจ  โอกาส  กาฬ   สุนัข  บาตร  

มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา 

มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา 

ให้นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

๒๔ 



แบบฝึกหัดที่ ๒ 
มาตรา พาเพลิน 

 

ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ค าว่าตรงกับมาตราใด 

แม่กง 

แม่กม 

แม่เกย 

แม่กน 

แม่เกอว 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

สิ่ง 

หาม 

ประมาณ 

เลย 

สิว 

๒๕ 



แบบฝึกหัดที่ ๓ 
มาตรา พาหรรษา 

ให้นักเรียนอ่านสะกดค าและแจกลูกค าที่ก าหนดให้ต่อไปน้ี 

๑. เกวียน สะกดว่า ………………………………………………………………. 

๒. ดิน สะกดว่า ……………………………………………………………… 

๓. ชล สะกดว่า ………………………………………………………………
  
๔. ทัพ สะกดว่า ……………………………………………………………… 

๕. กิจ สะกดว่า ………………………………………………………………
  
๖. ตัด สะกดว่า ………………………………………………………………
  
๗. กลวง สะกดว่า ………………………………………………………………
  
๘. กาฬ สะกดว่า ………………………………………………………………
  
๙. เตย สะกดว่า ………………………………………………………………
  
๑๐. ชม สะกดว่า ………………………………………………………………
  

ตั้งใจท านะจ๊ะ 

ตัวอย่าง อาจ สะกดว่า ออ-อา-ดอ = อาด 

๒๖ 



แบบฝึกหัดที่ ๔ 
มาตรา พาสุขสันต์ 

เติมตัวสะกดลงในช่องว่างให้เป็นค าที่ถูกต้อง แล้วระบายสี     
ให้ถูกต้องตามมาตราตัวสะกด 

๑. ยีรา………. 
 

๒. สั……….ญา………. 
 
๓. รู……….ภา………. 
 
๔. บาดา………. 
 
๕. ตัวเล………. 
 
๖. มีลา………. 
 
๗. ใจทมิ………. 
 
๘. สุ……….ใจ 
 
๙. น้ าม……….ต์ 
 
๑๐. อากา………. 

 

แม่กก แม่กน แม่กบ แม่กด 

๒๗ 



แบบฝึกหัดที่ ๕ 
มาตรา พาสดใส 

 ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ค น ใ น …………………………ไ ท ย  มี 
………………………… ที่จะนับถือใดก็ได้ ศาสนาที่คนไทยนับถือคือ
ศาสนา ………………………… ศาสนา ………………………… และศาสนา 
………………………… เราเรียกผู้ก่อตั้งศาสนาว่า ………………………… 
ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคน ………………………… ดี 
 พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทุกคนท าความดีละเว้น
ความช่ัว และท าให้ ………………………… ผ่องใส มีความ 
………………………… รักใคร่เห็นใจผู้อื่น ถ้าเรา ………………………… 
ตามค าสอนของพระองค์ได้เสมอเราก็จะ ………………………… 
ด ารง ………………………… อย่างมี ………………………… 

เลือกค าที่ก าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้อ่านแล้วได้ใจความ 

ประเทศ ศาสดา จิตใจ ความสุข สิทธิ 

ชีวิต พุทธ ปฏิบัติ บริสุทธ์ิ อิสลาม 

สามารถ คริสต์ ประพฤติ เมตตา ศาสนา 

ประเทศ 

๒๘ 



อ้างอิง 

ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และ สิริพัชร์เจษฎาวิโรจน์. (๒๕๕๘). ภาษาไทยหลัก
 ภาษาและการใช้ภาษา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : อักษร
 เจริญทัศน์. 
วิชุนี พันธ์น้อย. (๒๕๖๐). หลักภาษาไทย. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๑). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย 
 ชุ ดภาษา เพื่ อ ชี วิ ต  ภาษาพาทีประถมศึกษาปีที่  ๔ . 
 พิมพ์ครั้งที่ ๒๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค ลาดพร้าว. 
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. (๒๕๕๙). ภาษาไทย ป.๔ . พิมพ์ครั้งที่ 
 ๑๑. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์. 

๒๙ 



ภาคผนวก 

๓๐ 



เฉลยแบบฝึกหัด 
เรื่องมาตราตัวสะกด 

๓๑ 



เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

เฉลย ข ง ง ค ค 

ข้อ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

เฉลย ข ก ค ก ก 

๓๒ 



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

เฉลย ค ข ก ง ก 

ข้อ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

เฉลย ก ง ค ข ค 

๓๓ 



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑ 

มาตรา พาสนกุ 

ให้นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา 

มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา 

ลาง คราง เตย คราม เลว สาว บาน พบ จับ จิก  

ชาติ การ เมฆ อาจ โอกาส กาฬ สุนัข บาตร 

ชาติ  ลาง  คราง  จิก  เตย  ครา
เลว สาว  การ  บาน พบ  จับ 
 เมฆ  อาจ  โอกาส  กาฬ   สุนัข  บาตร  

๓๔ 



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒ 
มาตรา พาเพลิน 

 

ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ค าว่าตรงกับมาตราใด 

แม่กง 

แม่กม 

แม่เกย 

แม่กน 

แม่เกอว 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

สิ่ง 

หาม 

ประมาณ 

เลย 

สิว 

๓๕ 



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๓ 
มาตรา พาหรรษา 

ให้นักเรียนอ่านสะกดค าและแจกลูกค าที่ก าหนดให้ต่อไปน้ี 

๑. เกวียน สะกดว่า กอ-วอ-เอีย-นอ = เกวียน 
  
๒. ดิน สะกดว่า ดอ-อิ-นอ = ดิน 
  
๓. ชล สะกดว่า ชอ-โอะ-นอ = ชน 
   
๔. ทัพ สะกดว่า ทอ-อะ-พอ = ทับ 
  ๕. กิจ สะกดว่า กอ-อิ-ดอ = กิด 
   
๖. ตัด สะกดว่า ตอ-อะ-ดอ = ตัด 
   
๗. กลวง สะกดว่า กอ-ลอ-อัว-งอ = กลวง 
  
๘. กาฬ สะกดว่า กอ-อา-ลอ = กาน 
    
๙. เตย สะกดว่า ตอ-เออ-ยอ = เตย 
   
๑๐. ชม สะกดว่า ชอ-โอะ-บอ = ชม  
   

ตั้งใจท านะจ๊ะ 

ตัวอย่าง อาจ สะกดว่า ออ-อา-ดอ = อาด 

๓๖ 



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๔ 
มาตรา พาสุขสันต์ 

เติมตัวสะกดลงในช่องว่างให้เป็นค าที่ถูกต้อง แล้วระบายสี     
ให้ถูกต้องตามมาตราตัวสะกด 

แม่กก แม่กน แม่กบ แม่กด 

๑. ยีราฟ 
 

๒. สัญญาณ 
 
๓. รูปภาพ 
 
๔. บาดาล 
 
๕. ตัวเลข 
 
๖. มีลาภ 
 
๗. ใจทมฬิ 
 
๘. สุดใจ 
 
๙. น้ ามนต ์
 
๑๐. อากาศ 

 

๓๗ 



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๕ 
มาตรา พาสดใส 

เลือกค าที่ก าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้อ่านแล้วได้ใจความ 

 ประชาชนทุกคนในประเทศไทย มีสิทธิที่จะนับถือ
ศาสนาใดก็ได้ ศาสนาที่คนไทยนับถือคือศาสนาพุทธ ศาสนา
คริสต์ และศาสนาอิสลาม เราเรียกผู้ก่อศาสนาว่าศาสดา 
ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนประพฤติดี 
 พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทุกคนท าความดีละเว้น
ความช่ัว และท าจิตใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส มีความเมตตา รัก
ใคร่เห็นใจผู้อื่น ถ้าเราปฏิบัติ ตามค าสอนของพระองค์ได้
เสมอเราก็จะสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

ประเทศ ศาสดา จิตใจ ความสุข สิทธิ 

ชีวิต พุทธ ปฏิบัติ บริสุทธ์ิ อิสลาม 

สามารถ คริสต์ ประพฤติ เมตตา ศาสนา 

๓๘ 


