
 

หนงัสืออานประกอบ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เรื่อง…มาตราตัวสะกด เลม ๑ 

 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

 
โดย...พรรณี พลายคุม 

ครูชํานาญการ 
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต๑ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



คํานํา 
 

หนังสืออานประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เลมน้ี จัดทําขึ้นเพื่อใหนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา  
ชวงชั้นที่ ๑-๒ ไดใชอานเพ่ิมเติมนอกเวลา ซึ่งนอกจากจะเปนการสงเสริมให
นักเรียนไดมีนิสัยรักการอานแลว ยังเปนการชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาของ
วิชาเพิ่มมากขึ้นจากการเรียนในชั่วโมงปกติ 

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสืออานประกอบเรื่อง...มาตราตัวสะกด 
เลม ๑ (แมก กา แมกง แมกม แมเกย และแมเกอว) เลมน้ีจะเกิดประโยชน 

 และพัฒนาผูเรียนไดเปนอยางดี 
 
         พรรณี   พลายคุม 
               ครู คศ.๒  

                    โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม   

 
 
 

 



       
 

    วัตถุประสงค 
 
1. นักเรียนสามารถจําแนกตัวสะกดในแตละมาตราไดถูกตอง 
2. นักเรียนสามารถอานคําในมาตราตัวสะกดตรงมาตราได 
3. เพ่ือฝกทักษะกระบวนการคิดคําจากมาตราตางๆไดหลากหลาย 
4. นักเรียนสามารถเขียนคําจากมาตราตัวสะกดไดถูกตองตรงตามมาตรา 
5. นักเรียนมี ความเขาใจมาตราตัวสะกดดีมาก  ขึ้น 
 

 
 
 

                           ตั้งใจศึกษานะครับ… 
                    ผมจะคอยเปนกําลังใจ 



แบบฝกหัดกอนเรียน เรือ่ง...มาตราตวัสะกดตรงมาตรา 
        
      ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดเปนคําในมาตราก กา          2. มาตราใดไมมีตัวสะกด 
  ก. ตุย        ก. แมกง 
  ข. เสีย        ข. แมก กา 

 ค. ชาย            ค. แมเกย 
 ง. เนย        ง. แมเกอว 

3. คําในขอใดเหมือนกับคําวาโพงพาง   4. ขอใดมีตัวสะกดตรงตามมาตราเทานั้น          
      ก. กวางขวาง                                ก. แมก กา   แมกก                   

ข. ขางทาง                                ข. แมกง     แมก กา  
ค. โกงกาง                                ค. แมกม     แมกง 

  ง. สงเตียง                           ง. แมกน     แมกด 
 5. คําในขอใดตางจากพวก          6. ขอใดไมใชลักษณะของแมก กา 
           ก. ปราย                                    ก. ประสมดวยสระ 
           ข. เพลีย                  ข. มีตัวสะกด   
           ค. เขย                              ค. ไมมีพยัญชนะอยูทายคํา 
           ง. โชย                                 ง. ไมมีตัวสะกด 
 7. คําวา“บัว”ตัว ว เปนตัวสะกดในแมใด        8. ขอใดมีมาตราตัวสะกดตรงกับคําวา“รังผ้ึง” 
           ก. แมเกอว                                   ก. ไกยาง                              
      ข. แมกน                            ข. ลางหมอ    
      ค. แมกก                            ค. กางเกง     
      ง. แมก กา                            ง. สีเหลือง     
    9. คําในขอใดที่ไมใชคําที่สะกดดวยแมเกอว           10. คําในขอใดสะกดดวยแมกมทุกคํา 
          ก. มะนาว  ชาวนา             ก. เมืองไทย 

ข. สลัว   ข้ัว              ข. ชมรม 
ค. แกว   พราวแพรว       ค. มิตร 

  ง. เคี้ยว   ขาวเหนียว       ง. อัมพร 



มาตราแมก กา 
 

 

 คําในแมก กา เปนคําที่ไมมีตัวสะกด จะประสมดวยพยัญชนะตน    
 สระและวรรณยุกต  เชน 
 
              แมไก                     เรอื 
 
                      ใบไม 
 
        หวัใจ                               หน ู
                         ง ู
  
      ศาลา                             ปลา 

               
โซ 

 



มาตราแม กง 
   

คําที่มี ง เปนตัวสะกด  เปนคําในมาตรากง หรือ แมกง เชน 
 

 
 

         กวาง        สอง 
 

                        พระสงฆ 
  

          แมลงปอ                  ถงุ   
          

 

   ครูธํารงคใหนักเรียนนําแตงโมมาทดลอง  
   พ่ีซื้อลูกปงปองใหนองหนึง่  
   ฟาชวยครูจัดตารางเวรทําความสะอาดหอง 
   ลงิอรุงัอุตงัมีขนสีนํ้าตาล 
   คุณแมแกงสมผกับุงใสไขปลา 

 ปาจงดีซือ้กุงแหงมาจากบางแสน 
 



มาตราแม กม 
คําที่มี ม เปนตัวสะกด เปนคําในมาตรากม หรือแมกม เชน 

 
 

         ยาขม          ยาดม 
 

        กระดุม 
ชมพู             อมยิม้ 

 
       
       ปาแจมแกงสมชะอมกุง   
         ดอกลั่นทมมีชื่ออีกอยางหนึ่งวาลีลาวด ี
           ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครปฐม 
              คุณตาปลูกกระทอมอยูริมคลอง 
                 ครูประนอมซื้อมะขามแกว ๔ รสมาฝาก 

สมศรีไดรับคําชมจากครู  
 
 



มาตราแมเกย 
คําทีม่ี ย เปนตัวสะกด เปนคําในมาตราเกย หรือแมเกย เชน 

 
 

 

   กระตาย              หอย 
 

        ผูชาย 
 

 

   เนยมีนาเขยชื่อแกว 
   ครูนอยตมเนื้อเปอยใสใบเตย    

  เนย        ยาย 
 
 
 

 

   บอยเปนลกูชายของลุงสุข   
 

   ปาพัดขายอาหารเจ 
   คุณแมไปเสรมิสวยที่รานปาหนุย 
   เตอยากเปนนักมวย 

 
 
 
 
 
 



มาตราแมเกอว 
คําที่มี ว เปนตัวสะกด เปนคําในมาตราเกอว หรือแมเกอว เชน 

 
 

        ไขดาว        กาว 
         
                     คางคาว 

 
 
          แกว    แมว         มะพราว 

 

 

          แกวเปนเพ่ือนของดาว 
      พอชอบใสกางเกงขายาว   

 
 
 

        ฉันชอบผลไมที่มีรสเปรี้ยว 
           ลิงชอบปนตนมะพราว 
       แมแกงเขียวหวานใสไก 
          นองของฉันชอบกินไขดาว 

    
 

 



 
 

แบบฝกหัดที่1

 ลองหาคําทีส่ะกดตามกําหนดแมละ 6 คํา 
                 
 
 

แมก กา 

 
 

แมกง 

                   
 
 

แมกม 

แมเกย 
 
 
 

แมเกอว 
 
 



บรรณานุกรม 
 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู       
พื้นฐานภาษาไทย เลม 1 กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว 2549 
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