
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
A

ท ๑/ผ.๑

6102147 ภาษาไทย ป.4 (นักเรียน)  ขนาด 21x29.7 ซม.  เสาวณีย/พีระ(ปก)/ชุลีกร/กิตติมา
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ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ลิขสิทธิ์ของ สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

พิมพครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑  จํานวน ๒๒,๐๐๐ ชุด

จัดพิมพโดย องคการคาของ สกสค.
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
C

สารบัญ

หนา

หนวยการเรียนรูที่ ๑ ฟง พูด อาน เขียน ๑

แบบทดสอบกอนเรียน ๓

ใบงานที่ ๐๑ คัดสวย เขียนถูก ดวยมือเรา ๕

ใบงานที่ ๐๒ ผันคลอง เขียนสนุก ๗

ใบงานที่ ๐๓ อาน เขียน ถูก รูความหมาย ๘

ใบงานที่ ๐๔ อาน คิด พิจารณา ๑๑

ใบงานที่ ๐๕ นิทานพื้นบานเรื่องแกวหนามา ๑๖

แบบทดสอบหลังเรียน ๑๗

หนวยการเรียนรูที่ ๒ ทํานองเสนาะไพเราะอาขยาน ๑๙

แบบทดสอบกอนเรียน ๒๑

ใบงานที่ ๐๑ คํานาม คําสรรพนาม ๒๒

ใบงานที่ ๐๒ คํานาม คําสรรพนาม ๒๓

ใบงานที่ ๐๓ การใชพจนานุกรม ๒๔

ใบงานที่ ๐๔ คําเปน คําตาย ๒๕

ใบงานที่ ๐๕ ตัวการันต ๒๖

ใบงานที่ ๐๖ การอานบทรอยกรอง ๒๙

ใบงานที่ ๐๗ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและสรุปขอคิด ๓๒

ใบงานที่ ๐๘ การคัดลายมือ ๓๕

แบบทดสอบหลังเรียน ๓๖

หนวยการเรียนรูที่ ๓ นิทานอานสนุก ๓๗

แบบทดสอบกอนเรียน ๓๙

ใบงานที่ ๐๑ นิทานเรื่องยายกะตา ๔๓

ใบงานที่ ๐๒ แผนภาพโครงเรื่องนิทานเรื่องยายกะตา ๔๕

ใบงานที่ ๐๓ อานถูกวรรคตอน อักษรยอ ๕๒

ใบงานที่ ๐๔ สนุกกับอักษรนํา ๕๕

ใบงานที่ ๐๕ รูจักคํากริยา-จดจําคําวิเศษณ ๕๘

ใบงานที่ ๐๖ การเขียนรายงาน ๖๗

แบบทดสอบหลังเรียน ๖๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
D

สารบัญ

หนา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ๗๑

แบบทดสอบกอนเรียน ๗๓

ใบงานที่ ๐๑ การอานออกเสียง ๘๐

ใบงานที่ ๐๒ การอานออกเสียง ๘๑

ใบงานที่ ๐๓ การคัดลายมือ ๘๘

ใบงานที่ ๐๔ การคัดลายมือ ๙๐

ใบงานที่ ๐๕ การวางรูปแบบจดหมาย ๑๐๐

ใบงานที่ ๐๖ การเขียนจดหมายถึงเพื่อน ๑๐๒

ใบงานที่ ๐๗ การกรอกแบบใบลา ๑๐๕

ใบงานที่ ๐๘ การกรอกแบบใบคํารอง ๑๐๖

ใบงานที่ ๐๙ การแตงประโยคที่สัมพันธกับภาพ ๑๐๙

ใบงานที่ ๑๐ ชนิดของคํา ๑๑๓

ใบงานที่ ๑๑ การแตงประโยคใหสอดคลองกับภาพ ๑๑๕

ใบงานที่ ๑๒ การแตงประโยคจากภาพที่กําหนด ๑๑๗

ใบงานที่ ๑๓ การแตงประโยคจากภาพที่กําหนด ๑๒๐

แบบทดสอบหลังเรียน ๑๒๒

หนวยการเรียนรูที่ ๕ วรรณกรรมคําสอน ๑๒๕

แบบทดสอบกอนเรียน ๑๒๗

ใบงานที่ ๐๑ คิดไดนําไปใชเปน ๑๒๙

ใบงานที่ ๐๒ แผนภาพคิดวิเคราะหคุณคาคําประพันธ ๑๓๐

ใบงานที่ ๐๓ ทองจําบทรอยกรองที่มีคุณคา ๑๓๒

ใบงานที่ ๐๔ คําอุทานสื่ออารมณ ๑๓๕

ใบงานที่ ๐๕ การสรางคําในภาษาไทย ๑๓๘

ใบงานที่ ๐๖ ประโยคและสวนประกอบของประโยค ๑๔๕

ใบงานที่ ๐๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๑๔๘

ใบงานที่ ๐๘ ประกาศนารู ๑๕๑

แบบทดสอบหลังเรียน ๑๕๖
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หนา

หนวยการเรียนรูที่ ๖ สรางสรรคงานเขียน ๑๕๙

แบบทดสอบกอนเรียน ๑๖๑

ใบงานที่ ๐๑ เรียนรูคําพองรูป ๑๖๕

ใบงานที่ ๐๒ คนหาความหมายคําพองรูป ๑๖๖

ใบงานที่ ๐๓ เรียนรูคําอานและความหมาย ๑๖๗

ใบงานที่ ๐๔ เรียนรูคําพองเสียง ๑๗๑

ใบงานที่ ๐๕ คนหาความหมายคําพองเสียง ๑๗๒

ใบงานที่ ๐๖ การใชคําพองเสียง ๑๗๓

ใบงานที่ ๐๗ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง ๑๗๖

ใบงานที่ ๐๘ เขียนแผนภาพความคิด ๑๗๘

ใบงานที่ ๐๙ ขอคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน ๑๘๐

ใบงานที่ ๑๐ ขอคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน ๑๘๒

ใบงานที่ ๑๑ ขอคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน ๑๘๓

ใบงานที่ ๑๒ ซึมทราบขอคิดจากนิทาน ๑๘๖

ใบงานที่ ๑๓ ซึมทราบขอคิดจากนิทาน ๑๘๘

ใบงานที่ ๑๔ ภาพนี้มีความหมาย ๑๙๑

ใบงานที่ ๑๕ พินิจภาพสรางเรื่อง ๑๙๒

ใบงานที่ ๑๖ จินตนาการสานความคิด ๑๙๓

แบบทดสอบหลังเรียน ๑๙๔

หนวยการเรียนรูที่ ๗ งดงามสํานวน ๑๙๗

แบบทดสอบกอนเรียน ๑๙๙

ใบงานที่ ๐๑ คําสัมผัส คําคลองจอง ๒๐๓

ใบงานที่ ๐๒ คําสัมผัส คําคลองจอง ๒๐๔

ใบงานที่ ๐๓ คําสัมผัส คําคลองจอง ๒๐๕

ใบงานที่ ๐๔ การแตงคําขวัญ ๒๐๙

ใบงานที่ ๐๕ ความหมายโดยนัย ๒๑๑

ใบงานที่ ๐๖ ความหมายโดยนัย ๒๑๓

ใบงานที่ ๐๗ สํานวนชวนคิด ๒๑๖

ใบงานที่ ๐๘ สุภาษิตสํานวนไทย ๒๑๗

สารบัญ
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สารบัญ

หนา

ใบงานที่ ๐๙ วิเคราะหสุภาษิตสํานวนไทย ๒๑๘

ใบงานที่ ๑๐ วิเคราะหขอความ ๒๑๙

ใบงานที่ ๑๑ ทองจําบทอาขยาน ๒๒๔

ใบงานที่ ๑๒ ทองจําบทอาขยาน ๒๒๕

ใบงานที่ ๑๓ ทองจําบทอาขยาน ๒๒๖

แบบทดสอบหลังเรียน ๒๒๗

หนวยการเรียนรูที่ ๘ อานจับใจความ ยอตามคิด ๒๒๙

แบบทดสอบกอนเรียน ๒๓๑

ใบงานที่ ๐๑ การอานจับใจความสําคัญ ๒๓๖

ใบงานที่ ๐๒ การอานจับใจความสําคัญ ๒๓๘

ใบงานที่ ๐๓ การใชพจนานุกรม ๒๔๒

ใบงานที่ ๐๔ การใชพจนานุกรม ๒๔๓

ใบงานที่ ๐๕ การอานฉลากยา ๒๔๕

ใบงานที่ ๐๖ การอานฉลากยา ๒๔๖

ใบงานที่ ๐๗ การเขียนยอความ ๒๔๙

ใบงานที่ ๐๘ การเขียนยอความ ๒๕๐

ใบงานที่ ๐๙ การใชคําสรรพนาม ๒๕๒

ใบงานที่ ๑๐ การใชคําสรรพนาม ๒๕๓

แบบทดสอบหลังเรียน ๒๕๔
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หนวยการเรียนรูที่ ๑

ฟง พูด อาน เขียน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓

ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑  ฟ
ง พ

ูด อาน เขียน
๓ 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ ๑  เลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

๑. ค ำในข้อใดออกเสียงตัวสะกด เหมือนค ำว่ำ “โลภ” 
ก. โชค    ข. บวช 
ค. รูป    ง. เมฆ 

๒. ค ำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือนกับค ำว่ำ “ไก่แจ้ ” 
   ก. ไชโย    ข. หิวข้ำว 
   ค. เจ้ำนำย   ง. กำรบ้ำน 

๓. ค ำในข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมำตรำ แม่เกย 
   ก. ครวญ   ข. เพลีย 
   ค. ทำรุณ   ง. หลำย 

๔. ค ำว่ำ “มิตร” ออกเสียงตัวสะกดเหมือนข้อใด 
   ก. ลำภ    ข. พิษ 
   ค. กรำฟ    ง. กำล 

๕. ค ำว่ำ “เพลีย” อยู่ในมำตรำใด 
   ก. แม่เกย   ข. แม่กง 
   ค. แม่กน   ง. แม่ ก กำ  
 

ตอนที่ ๒  เติมค ำตอบลงในช่องว่ำง 

            ๖. บอกเสียงวรรณยุกต์ จำกค ำที่ก ำหนดให้  

  ๖.๑ แล้ว  เสียงวรรณยุกต์  ..................................................... 

   ๖.๒ หำ   เสียงวรรณยุกต์  ..................................................... 

   ๖.๓ อ่ำน  เสียงวรรณยุกต์  ....................................................... 

 

 

 

        ท ๑/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔

ท ๑/ผ.๑

๔ 

 

 

 

๗. เลือกค ำในวงเล็บเติมลงในประโยคให้ถูกต้อง 

   ๗.๑  น้องก ำลังหัด...................... ( คลำน  ครำญ ) 

   ๗.๒  หนูหน่อยก ำลัง...................น  ำใส่ขวด ( กรอก  กลอก ) 

๗.๓   ฝนตกถนน..................... ควรขับรถอย่ำงระมัดระวัง (รื่น  ลื่น ) 

   ๗.๓   จุ๊บแจงน ำสลำกของขวัญไป......................รำงวัล ( แรก  แลก ) 

 

ตอนที่ ๓  ตอบค ำถำมจำกกำรฟัง โดยครูอ่ำนปริศนำค ำทำยแล้วให้นักเรียนเขียนค ำตอบลงในช่องว่ำง 
 

  ๑.......................................................................................... ................................................ 

 

  ๒............................................................................................................................ ............... 

 

  ๓........................................................... ................................................................................  

 

  ๔............................................................................................................................ ............... 

 

  ๕...........................................................................................................................................  

 

 

 

 
         

 

 

        ท ๑/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕

ท ๑/ผ.๑-๐๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑  ฟ
ง พ

ูด อาน เขียน
๕ 

 

                                    

 

แม่กง จงจ ำไว้   ลิงว่องไวย่ำงส ำทับ 

  เกง่  ร้อง  กลอง  ก ำกับ   ตัวสะกดนั นคือ ง งู 

   แม่กม  ชม  ควำม  งำม  คุม  ค ำถำม  ตำมที่รู้ 

  จ ำไว้นะหนูหนู    ม  นั นอยู่ในแม่กม 

   แม่เกย  เฉลย  ถ้อย  สวย  กล้วย  อ้อย  อร่อยสม 

  ย  สะกดอย่ำหลงลม   เอำไปปนกับสระเอีย 

   แม่เกอว  แกว้  แมว  เหมียว มะนำว  เปรี ยว  เที่ยว  จนเพลีย 

  ว  สะกดอย่ำลืมเสีย   จดจ ำไว้ไม่อับอำย 

 

 
 

 
  
  ค าชี้แจง    คัดลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตำมรูปแบบกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
                                        
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ ๐๑  คัดสวย เขียนถูก ด้วยมือเรา 

 

                                                                           

     ท ๑/ผ.๑-๐๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖

ท ๑/ผ.๑-๐๑

๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................. .............................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.......................................................................................................................................................................... ....

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................ ..............

..................................................................................................................... .........................................................

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................................................... ........................

........................................................................................................... ...................................................................

..................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................................ ..................................

................................................................................................. .............................................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................. ............................................

....................................................................................... .......................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั น ................... เลขที่ ............ 

     ท ๑/ผ.๑-๐๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗

ท ๑/ผ.๑-๐๒

หนวยการเรียนรูที่ ๑  ฟ
ง พ

ูด อาน เขียน

๗ 

 

แล้ว 

ไม้ 

สุข 

หลำน 

รัก บวช 

วำง 

ยำม 

พลอย 

เดี๋ยว 

นอน 

นิ ว 

อุ๊ย 

ใฝ่ 

ท่ัว หำ 

อ่ำน 

พำกย์ 

สิงห ์ มอบ 

 
 
 

ค าชี้แจง   เลือกค ำที่ก ำหนดเติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้องตำมเสียงวรรณยุกต์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เสียงสามัญ 

 
เสียงเอก 

 
เสียงโท 

 
เสียงตรี 

 
เสียงจัตวา 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 
 

    

     
 

 

ใบงานที่ ๐๒  ผันคล่อง เขียนสนุก 

 

     ท ๑/ผ.๑-๐๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘

ท ๑/ผ.๒-๐๓

๘ 

 

ค ำที่  ร  เป็นพยญัชนะ

ต้นพยญัชนะต้น 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑    อ่ำนประโยคที่ก ำหนดให้ แล้วจ ำแนกค ำท่ีมี ร ล เป็นพยัญชนะต้น 
และค ำที่มีพยัญชนะต้นควบกล  ำบันทึกลงในตำรำงและเขียนค ำอ่ำน 

 
       
                                               
 

 
 

 
 

 

 
กิจกรรมที่ ๒  ให้นักเรียนเลือกค ำจำกกิจกรรมที ่๑ หรือคิดเพ่ิมเติม 
                 ประเภทละ ๑ ค ำมำแต่งประโยค 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ใบงานที่ ๐๓ อ่าน เขียน ถูก รู้ความหมาย 

 

     ท ๑/ผ.๒-๐๓ 

 

 

 

 

  

 

ค ำอ่ำน…………………………………………  

 

  ค ำที่  ล  เป็นพยัญชนะต้น 
 

 

 

 

  

 

ค ำอ่ำน………………………………………… 

ค ำศัพท์ ………………………………………. 

ค ำอ่ำน………………………………………… 

 

ค ำที่มีพยัญชนะต้นควบกล  ำ 
 

ค ำศัพท์ ………………………………………..

ค ำอ่ำน……………………………………………  
ค ำศัพท์ ………………………………………..

 
ค ำอ่ำน……………………………………………

  
ค ำศัพท์ ………………………………………..

 

ค ำอ่ำน……………………………………………  

 

 

ค ำที่  ร  เป็นพยัญชนะต้น

พยญัชนะต้น 

โรคร้ายรุมเร้ารุกรานเราอย่างรุนแรงจนอาการร่อแร่ 

ปลาลิ้นหมาแหวกว่ายลอยล่องในคลองเล็ก 

เศรษฐีสวมสร้อยเส้นโตถือตะกร้าไปตลาด ซื้อตะไคร้  มะกรูด พุทรา กลับบ้าน 

 

    
………………………………………………………………………………………………………………………. ควบกล  ำ 

ร 

ล 

 

        

………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                            
โรคร้ายรุมเร้ารุกรานเราอย่างรุนแรงจนอาการร่อแร่

ค ำอ่ำน……………………………………………

ค ำศัพท์ ………………………………………..

ค ำอ่ำน……………………………………………

ค ำศัพท์ ………………………………………..

ค ำอ่ำน……………………………………………

ค ำศัพท์ ………………………………………..

ค ำอ่ำน……………………………………………

 

 

 

  

 

ค ำศัพท์ ………………………………………..

ค ำอ่ำน……………………………………………

ค ำศัพท์ ………………………………………..

ค ำอ่ำน……………………………………………

ค ำศัพท์ ………………………………………..

ค ำอ่ำน……………………………………………

คําที่ ร เปนพยัญชนะ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙

ท ๑/ผ.๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑  ฟ
ง พ

ูด อาน เขียน
๙ 

 

ใบความรู้ส าหรับนักเรียน                                         
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 

 ลักษณะของข้อเท็จจริง 

 

ตัวอย่าง  
 

ตัวอย่าง  
 

ลักษณะของข้อคิดเห็น 

 

 
                                        

      

 

 
             ข้อเท็จจริง หมำยถึง ข้อควำมที่กล่ำวถึงควำมจริงในโลกทำงกำยภำพ ที่มีลักษณะ ดังนี  
             ๑) เป็นควำมจริงตำมธรรมชำติ 
             ๒) มีควำมเป็นไปได้ 
             ๓) มีควำมสมเหตุสมผล 

 
  

   

                     นำยกรัฐมนตรีมีนโยบำยปรำบปรำมยำเสพติดและผู้มีอิทธิพล 
   

                      ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน                      เรำเห็นดวงดำวชัดเจนในคืนเดือนมืด 
   

              ไก่เป็นสัตว์จ ำพวกเดียวกับนก          รับประทำนอำหำรสุกๆ ดิบๆ อำจเป็นพยำธิได้ 
 

                   ส ำนักพยำกรณ์อำกำศรำยงำนสภำพอำกำศว่ำจะมีฝนตกชุกในภำคเหนือสัปดำห์นี  

 

 
             ข้อคิดเห็น หมำยถึง ข้อควำมที่แสดงทรรศนะ ควำมรู้สึก ควำมคิด ควำมเชื่อ แนวคิดของ
ผู้เขียนหรือผู้พูด ที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะดังนี  
             ๑) เป็นควำมคิดเห็นส่วนตัว 
             ๒) เป็นข้อควำมที่แสดงควำมรู้สึก 
             ๓) เป็นข้อควำมที่แสดงกำรคำดคะเน ไม่แน่นอน 
             ๔) เป็นข้อควำมที่แสดงควำมเปรียบเทียบ อุปมำอุปไมย 
             ๕) เป็นข้อควำมที่แสดงค ำแนะน ำ หรือข้อเสนอแนะ 

     ท ๑/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐

ท ๑/ผ.๓

๑๐ 

 

 
 

ตัวอย่าง  
 

 

มำนพหลงรักกำญจนำ น่ำสงสำรนะเหมือนดอกฟ้ำกับหมำวัด 

 

มำนพหลงรักกำญจนำ น่ำสงสำรนะเหมือนดอกฟ้ำกับหมำวัด 

 

 

 

                                 

 

          ชนกลุ่มน้อยซ่องสุมก ำลังแถบชำยแดน รัฐบำลควรส่งทหำรไปตรึงก ำลังไว้ 

 

             อำกำศบนดอยอินทนนท์ สดชื่น เย็นสบำย น่ำอิจฉำชำวเขำแถบนี นะ 

 

                   มำนพหลงรักกำญจนำ น่ำสงสำรนะเหมือนดอกฟ้ำกับหมำวัด 

 

                              ฝนตกหนักอย่ำงนี  พ่ีคงจะไปหำน้องไม่ได้ 

 

                          ฉันคิดวำ่คุณไตรภพ เป็นพิธีกรที่ใช้ภำษำได้ดีมำก 

 

                        ที่น้องปวดท้อง พ่ีคำดว่ำต้องเป็นเพรำะกินส้มต ำแน่ๆ 

 

 

 

 

 

 

     ท ๑/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑

ท ๑/ผ.๓-๐๔

หนวยการเรียนรูที่ ๑  ฟ
ง พ

ูด อาน เขียน
๑๑ 

 

ใบงานที่ ๐๔  อ่าน คิด พิจารณา 

 

 

 
     
               
   กิจกรรมที่ ๑  พิจำรณำประโยคที่ก ำหนดให้แล้วใส่เครื่องหมำย  หน้ำประโยคที่เป็นข้อเท็จจริง 
                     หรือ      หน้ำประโยคที่เป็นข้อคิดเห็น  ลงใน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

     ท ๑/ผ.๓-๐๔ 

๑ 

๓ 

   

    

      
 
 

 

       

 

  

                 ผักมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยของคนเรำ 

          กำรอ่ำนหนังสือทุกวันของนักเรียนส่งเสริมให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน 

      น  ำมันเบนซินจะขึ นลิตรละ๓๐สตำงค์ ผู้ขับขี่รถยนต์ควรรีบเติม       

 

        

๔ 

             วัฒนธรรมที่ดีงำมของคนไทยคือกำรไหว้และกำรยิ มทักทำย ๕ 

      หมายเหตุ    ตอบถูกได้  ๑  คะแนน  ตอบผิดได้ ๐  คะแนน 

                เรำควรออกก ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั ง 

 

 

๒ 

   

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒

ท ๑/ผ.๓-๐๔

๑๒ 

 

 
 
 
   กิจกรรมที่ ๒  พิจำรณำข้อควำมที่ก ำหนดให้แล้วแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย  บำงคนก็ชื อยำมำกินเอง  บำงคนก็ใช้วิธีรดน  ำมนต์หรือเป่ำคำถำอำคม  
บำงคนก็ไปหำหมอที่สถำนีอนำมัย  กำรซื อยำมำกินเองสะดวกและง่ำย  แต่ถ้ำใช้ยำผิดประเภทอำจมี
อันตรำย กำรรดน  ำมนต์หรือเป่ำคำถำอำคมได้ผลทำงก ำลังใจ  แต่อำจไม่หำยเจ็บป่วย  กำรไปหำหมอ   
ที่สถำนีอนำมัยอำจเสียเวลำ  และไม่สะดวก  แต่เป็นกำรรักษำท่ีถูกวิธี 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………..........................…….
. 

 

ข้อเท็จจริง 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

 

ข้อคิดเห็น 

     ท ๑/ผ.๓-๐๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓

ท ๑/ผ.๔

หนวยการเรียนรูที่ ๑  ฟ
ง พ

ูด อาน เขียน
๑๓ 

 

 
 
 
 
 

 
 
           กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่อง เป็นกำรเขียนเพ่ือแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั งเรื่องท ำให้จับใจควำม
ส ำคัญของเรื่องที่อ่ำนได้ดียิ่งขึ น กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่องต้องอำศัยกำรตั งค ำถำมและตอบค ำถำมจำกเรื่อง
ที่อ่ำนว่ำตัวละครมีใครบ้ำง สถำนที่เกิดเหตุคือที่ใด มีเหตุกำรณ์อะไรเกิดขึ น และผลของเหตุกำรณ์นั นคืออะไร 
แล้วจึงเขียนเป็นแผนภำพโครงเรื่อง  

 
                                                                  นิทานเร่ืองหมากับเงา 

 
                               หมำตัวหนึ่งขี ขโมยโดยเชื อชำติ                             
                       ข้ำมสะพำนแลลงในคงคำ 
                       ก้อนเนื อในน  ำนั นดูยิ่งใหญ ่
                       หมำยจะแย่งชิ นใหญ่จำกหมำโซ 
                       ในน  ำแล้วเนื อเงำก็หำยไป  
                       คือของตัวและที่หวังตั งจ ำนง 
 

                      เข้ำตลำดลักเนื อวัวว่ิงถลำ 
                      เกิดแก่ตำตนเหน็เป็นเงำโต 
                      จึงสู้ทิ งชิ นท่ีคำบด้วยยโส 
                      ด้วยควำมโง่ครั งทิ งก้อนเนื อลง 
                      จมน  ำใสทั งสองสิ่งประสงค์ 
                      ท ำลำยลงเพรำะโลภหลงงมงำย 
                               

แผนภาพโครงเรื่อง ของนิทานเรื่องหมากับเงา 
 

 
ตัวละครในเรื่อง 

หมำตัวหนึ่ง 
 

สถานที่ 
บนสะพำนข้ำมแม่น  ำ 

  
เหตุการณ์ที่เกิด 

หมำขี ขโมยตัวหนึ่งลักเนื อวัวแล้ววิ่งข้ำมสะพำน 
เห็นเงำของเนื อในน  ำก้อนใหญ่กว่ำชิ นที่มันคำบ
อยู่จึงทิ งเนื อที่คำบไว้ในปำกลงไปในน  ำ 

 
ผลของเหตุการณ์ 

เนื อชิ นที่หมำคำบมำจมหำยไปในแม่น  ำและ
เงำของเนื อก็หำยไป 

  
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…. 

โลภนักมักลำภหำย 
ควรพอใจในสิ่งที่ตนมี 

 
 

  

 
 

 
คัดลอกจำกหนังสือคู่มือสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมโรงเรียนไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 

ใบความรู้ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 

     ท ๑/ผ.๔ 

เหตุการณที่เกิด
หมาขี้ขโมยตัวหนึ่งลักเนื้อวัวแลววิ่งขามสะพาน
เห็นเงาของเนื้อในนํ้ากอนใหญกวาชิ้นที่มันคาบ

อยูจึงทิ้งเนื้อที่คาบไวในปากลงไปในนํ้า

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา....
โลภนักมักลาภหาย

ควรพอใจในสิ่งที่ตนมี

ตัวละครในเรื่อง
หมาตัวหนึ่ง

สถานที่
บนสะพานขามแมนํ้า

ผลของเหตุการณ
เนื้อชิ้นที่หมาคาบมาจมหายไปในแมนํ้าและ

เงาของเนื้อก็หายไป

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔

ท ๑/ผ.๔

๑๔ 

 

                ตัวอย่าง 

                ตัวอย่าง  

                

 

 
       สื่อส าหรับนักเรียน 

 
 

                
 

 
เร่ือง ลูกแกะกับจระเข้  

ลูกแกะตัวหนึ่ง  กระหำยน  ำจัด    มันจึงเดินไปท่ีริมฝ่ังน  ำ   เพื่อท่ีจะดื่มน  ำ                
ดับกระหำย แต่เมื่อ ไปถึงริมฝ่ังแม่น  ำ ได้เห็นจระเข้ตัวหนึ่งนอนกบดำนอยู่ใกล้กับ              
ริมฝ่ัง ลูกแกะจึงล้มเลิกควำมคิด    ท่ีจะกินน  ำ มันรีบหันหลังกลับทันที     จระเข้จึง            
ร้องถำมว่ำ “อ้ำว ! เจ้ำแกะน้อย เจ้ำจะมำกินน  ำ ไม่ใช่หรือ ท ำไมรีบด่วนกลับ              เสียล่ะ” 
ลูกแกะเดินพลำงตอบพลำง ไม่เหลียวหลังว่ำ “ช่ำงเถอะ  กำรกินน  ำของข้ำ                 ไม่ส ำคัญ
เท่ำกับกำรรอกิน ลูกแกะของท่ำนดอก ”  

 นิทานอีสป ฉบับสอนเดก็ 
 

 

  
 

เร่ือง ลูกแกะกับจระเข้  
          ตัวละคร         ลูกแกะ  จระเข้  
          สถานที่         ริมฝ่ังแม่น  ำแห่งหนึ่ง  
         เหตกุารณ์     ลูกแกะกระหำยน  ำแต่เมื่อไปถึงแม่น  ำพบจระเข้นอนรอ เหยื่ออยู่       
                                    จึงยอมอดน  ำเพื่อรักษำชีวิตของตนไว้   
         ผลของเหตุการณ์    ลูกแกะรอดชีวิตจำกกำรเป็นอำหำรของจระเข้  
         ข้อคิด/คติสอนใจ  คนท่ีมีควำมฉลำดรอบคอบ ช่ำงสังเกต ย่อมรู้จักพำตนให้พ้นภัยได ้

 
 
 

     ท ๑/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕

ท ๑/ผ.๔

หนวยการเรียนรูที่ ๑  ฟ
ง พ

ูด อาน เขียน
๑๕ 

 

 

นิทานพื้นบ้าน แก้วหน้าม้า   

          หญิงสำวคนหนึ่งหน้ำตำเป็นม้ำ ชื่อ แก้วมณี  สำเหตุที่ชื่อนี  เพรำะเมื่อก่อนคลอด 
แม่ฝันเห็นเทวดำน ำดวงแก้วมณีมำให้ จึงให้ชื่อแก้วมณี   ซึ่งเป็นหญิงมีน  ำใจโอบอ้อมอำรี เป็นมิตร
กับทุกคน เมื่อนำงไปเลี ยงควำย   มีวำ่วของพระปิ่นทองลอยมำตกต่อหน้ำนำง พระปิ่นทองตำมมำ
เอำคืน นำงไม่ให้คืน จนกระทั่งพระปิ่นทองหลุดปำกออกมำว่ำ จะรับนำงเป็นเมีย ใจจริงพระปิ่นทอง
เกลียดนำงแก้วมณียิ่งนัก  นำงจึงคืนให้  และรับปำกว่ำจะมำรับภำยใน  ๓ วัน  นำงคอยก็ไม่เห็น
มำรับ พ่อกับแม่จึงจะเข้ำวังหลวง ไปทวงสัญญำ พระนำงนันทำ พระมำรดำของพระโอรสปิ่นทอง
เห็นดีจึงให้เข้ำวังมำด้วยวอทอง ท้ำวภูวดล พ่อของพระปิ่นทองซึ่งเกลียดนำงแก้วมณีมำก มีค ำส่ัง
ให้นำงนั นไปยกเขำพระสุเมรุมำไว้ในวัง มิอย่ำงนั น จะถูกประหำรและไม่ได้แตง่งำนกับพระปิ่นทอง 
เพรำะรักพระปิ่นทอง นำงจึงจ ำใจไป หนทำงนั นล ำบำกมำก จนไปถึงอำศรมฤำษี ฤำษีสอนมนต์
ถอดหน้ำม้ำเป็นหญิงสวยได้ พร้อมอำวุธมีดอีโต้กับเรือเหำะ และชี ทำงไปเขำพระสุเมรุ และนำงก็
น ำกลับวัง แต่สำยไป พระปิ่นทองได้เดินทำงไปแต่งงำนกับพระธิดำธัศมำลี แห่งเมืองโรมวิถี นำงจึง
ถอดหน้ำม้ำตำมไป จนได้เสียกับพระปิ่นทอง   ระหว่ำงทำงกลับผ่ำนเมืองยักษ์  แก้วมณีแปลงกำย
เป็นชำย สู้กับยักษ์จนฆ่ำยักษ์ตำย จึงยกนำงสร้อยสุวรรณและจันทร์สุดำเป็นเมียพระปิ่นทอง  แล้ว
จึงกลับเมือง นำงแก้วมณีมีลูกชื่อ ปิ่นแก้ว พระปิ่นทองจึงรับรักนำงแก้วมณีตั งแต่นั นมำ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     ท ๑/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖

ท ๑/ผ.๔-๐๕

๑๖ 

 

แผนภาพโครงเรื่องนิทานพื้นบ้าน 

        เรื่อง  ............................................................ 

…………………………………………………………………………  …………………………………………………………….... 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………….......................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................  

 

นำงแก้วมณี ได้ถอดหน้ำม้ำเป็นคนสวยและอยู่กับ
พระปิ่นทอง มีพระโอรส ๑ พระองค์ ครองรักกัน
อย่ำงมีควำมสุข  

 

อย่ำมองคนแค่ใบหน้ำ  

ให้มองที่จิตใจ 

     ข้อคิดท่ีได้รับ 

….…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

     กำรน ำข้อคิดไปใช้ 

 
 
 
กิจกรรมที่ ๑    อ่ำนนิทำนพื นบ้ำนเรื่องแก้วหน้ำม้ำ แล้วเขียนแผนภำพโครงเรื่อง 

 

 
 
 
 
 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         สถานที่ 

 

                          เหตุการณ์ 

 

                        ตัวละครในเรื่อง 

 

                          ผลของเหตุการณ์ 

 

ใบงานที่ ๐๕  นิทานพื้นบ้านเร่ืองแก้วหน้าม้า 

 

     ท ๑/ผ.๔-๐๕ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗

ท ๑/ผ.๔

หนวยการเรียนรูที่ ๑  ฟ
ง พ

ูด อาน เขียน

๑๗ 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ ๑  เลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

๑. ค ำในข้อใดออกเสียงตัวสะกด เหมือนค ำว่ำ “โลภ” 
ก. โชค    ข. บวช 
ค. รูป    ง. เมฆ 

๒. ค ำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือนกับค ำว่ำ “ไก่แจ้ ” 
   ก. ไชโย    ข. หิวข้ำว 
   ค. เจ้ำนำย   ง. กำรบ้ำน 

๓. ค ำในข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมำตรำ แม่เกย 
   ก. ครวญ   ง. เพลีย 
   ค. ทำรุณ   ง. หลำย 

๔. ค ำว่ำ “มิตร” ออกเสียงตัวสะกดเหมือนข้อใด 
   ก. ลำภ    ข. พิษ 
   ค. กรำฟ    ง. กำล 

๕. ค ำว่ำ “เพลีย” อยู่ในมำตรำใด 
   ก. แม่เกย   ข. แม่กง 
   ค. แม่กน   ง. แม่ ก กำ  

 

ตอนที่ ๒  เติมค ำตอบลงในช่องว่ำง 

            ๖. บอกเสียงวรรณยุกต์ จำกค ำที่ก ำหนดให้  

  ๖.๑ แล้ว  เสียงวรรณยุกต์  ..................................................... 

   ๖.๒ หำ   เสียงวรรณยุกต์  ..................................................... 

   ๖.๓ อ่ำน  เสียงวรรณยุกต์  ....................................................... 

 

 

     ท ๑/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

๑๘ 

 

 

๗. เลือกค ำในวงเล็บเติมลงในประโยคให้ถูกต้อง 

   ๗.๑  น้องก ำลังหัด...................... ( คลำน  ครำญ ) 

   ๗.๒  หนูหน่อยก ำลัง...................น  ำใส่ขวด ( กรอก  กลอก ) 

๗.๓   ฝนตกถนน..................... ควรขับรถอย่ำงระมัดระวัง (รื่น  ลื่น ) 

   ๗.๓   จุ๊บแจงน ำสลำกของขวัญไป......................รำงวัล ( แรก  แลก ) 

 

ตอนที่ ๓  ตอบค ำถำมจำกกำรฟัง โดยครูอ่ำนปริศนำค ำทำยแล้วให้นักเรียนเขียนค ำตอบลงในช่องว่ำง 
 

  ๑............................................................................................................................ .............. 

 

  ๒............................................................................................................ ............................... 

 

  ๓............................................................................................................................ ............... 

 

  ๔............................................................................ ............................................................... 

 

  ๕............................................................................................................................ ............... 

 

 

 

 

 

 

        ท ๑/ผ.๔ 
ท ๑/ผ.๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙

ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๒

ทํานองเสนาะไพเราะอาขยาน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐

ท ๑/ผ.๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑

ท ๒/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๒  ทํานองเสนาะไพ
เราะอาขยาน

๒๑ 

 

     แล้วสอนว่ำอย่ำไว้ใจมนุษย์    มันแสนสุดลึกล  ำเหลือก ำหนด 
ถึงเถำวัลย์พันเกี่ยวที่เลี ยวลด  ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน  ำใจคน 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ท านองเสนาะไพเราะอาขยาน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
...................................................................................................................................................................................... 

ค าชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี  
๑. ขีดเส้นใต้ ค ำนำม ค ำสรรพนำมในประโยคแล้วเขียนค ำลงในช่องว่ำง 

- แม่ค้ำขำยขนมในตลำด    
    ค ำนำม  ได้แก่.............................................ค ำสรรพนำม ได้แก่........................................... 

       - คุณแม่ท่ำนชอบอ่ำนหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด  
    ค ำนำม  ได้แก.่...........................................ค ำสรรพนำม  ได้แก่......................................... 

๒. เรียงค ำต่อไปนี ตำมพจนำนุกรม 
เสื อ  กบ  ยำ  โบ 
๑)……………………………   ๒).……………………………  
๓)……………………………       ๔)………….…………………  

๓. น ำค ำที่ก ำหนด  จัดกลุ่มค ำเป็น ค ำตำย 
เลอะเทอะ เสียงดัง  กะทิ  นับเลข  เกำเหลำ  
ใจดี  นกกวัก  เขียนอ่ำน ปีใหม่  อึดอัด   

 

 

 

๔. ยกตัวอย่ำงค ำที่มีตัวกำรันต์ ๕ ค ำ 
๑…………………………… ๒.…………………………… ๓………………………    
๔…………………………….    ๕…………………………… 

๕. เขียนข้อคิดจำกบทอำขยำนที่ก ำหนด ต่อไปนี  
 
 
 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ....................................................... 
 

     ท ๒/ผ.๑ 

ค ำเป็น 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ค ำตำย 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ให้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒

ท ๒/ผ.๑-๐๑

๒๒ 

 

 

ค ำสรรพนำม   ชนิดของค ำสรรพนำม 

                

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
  

   

กลุ่ม…………………………………...…………………………………………ชั้นประถมศึกษาปีที่  ......................... 

 

ค าชี้แจง  ค้นหำค ำนำมและค ำสรรพนำมจำกวรรณคดีเรื่อง สังข์ทอง  ตอนก ำเนิดพระสังข์  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำนำม    ชนิดของค ำนำม 

             

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ค านาม 

ค าสรรพนาม 

ใบงานที่ ๐๑ ค านาม ค าสรรพนาม 

 

     ท ๒/ผ.๑-๐๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓

ท ๒/ผ.๑-๐๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒  ทํานองเสนาะไพ
เราะอาขยาน
๒๓ 

 

 

 

 

ชื่อ…………………………………………นามสกุล…..………………………..…………..    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

ค าชี้แจง  วิเครำะห์ประโยค เพ่ือหำ  ค ำนำม  ค ำสรรพนำม แล้วเขียนลงในตำรำง 

 ๑. งูตัวใหญ่มันเลื อยอยู่บนต้นไม้ 
 ๒. โขลงช้ำงอยู่ในป่ำพวกมันก ำลังตกมัน 
 ๓. ใครๆก็ไม่รักคนไม่ดี 
 ๔. แม่ค้ำขำยขนมในตลำด 
 ๕. นี่คือหมวกของคุณพ่อ 
 ๖. เธอจะไปไหน 
 ๗. คุณแม่ท่ำนชอบอ่ำนหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด 
 ๘. ขอให้พวกเรำช่วยกันรักษำควำมสะอำดด้วย 
 ๙. คุณครูถือหนังสือ ๑ เล่ม 
 ๑๐. สุนีย์เป็นเพื่อนของฉัน 
 

 

 

ค านาม ค าสรรพนาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค า 

ใบงานที่ ๐๒ ค านาม ค าสรรพนาม 

     ท ๒/ผ.๑-๐๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔

ท ๒/ผ.๒-๐๓
๒๔ 

 

 

 

กลุ่ม……………………………………………………….................................... ชั นประถมศึกษำปีที่  ๔ 

กิจกรรมที่ ๑  เรียงล ำดับค ำที่ก ำหนดตำมพจนำนุกรมและหำควำมหมำย 

                 ยา  แก้ว  วัว  ถั่ว  มือ        
  หนู       เสื้อ       โบ       ก๋วยเตี๋ยว      กบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมที่ ๒  เลือกค ำในกิจกรรมที่ ๑ มำแต่งประโยคให้ถูกต้องตำมควำมหมำย ๕ ค ำ 
 

ที่ ค ำ ประโยค 
๑   
๒   
๓   
๔   
๕   

ควำมหมำย 

………………………
………………………
……………………… 

๑........... 
d[dJ;pg9
uJp; 

ควำมหมำย 

………………………
………………………
………………………
. 

๒...............
. ควำมหมำย 

………………………
………………………
………………………
. 

๓...............
... 

ควำมหมำย 

...........................

...........................

...........................

.... 

๔...............
... ควำมหมำย 

………………………
………………………
………………………
….. 

๕...............
... ควำมหมำย 

………………………
………………………
………………………
…. 

๖.............
. 

 

ควำมหมำย 

………………………
………………………
………………………
… 

๗.............
... 

ควำมหมำย 

………………………
………………………
………………………
…… 

๘.............. 
ควำมหมำย 

………………………
………………………
……………………… 

๙...............
.. ควำมหมำย 

………………………
………………………
………………………
…. 

๑๐.............
.... 

ใบงานที่ ๐๓  การใช้พจนานุกรม 

 

     ท ๒/ผ.๒-๐๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕

ท ๒/ผ.๒-๐๔

หนวยการเรียนรูที่ ๒  ทํานองเสนาะไพ
เราะอาขยาน

๒๕ 

 

 

ชื่อ.......................................................นำมสกุล........................................................ชั น...........เลขที่...... 

 

ใบงานที่ ๐๔ ค าเป็น ค าตาย 

 
 

  
 

 

ค าชี้แจง  เขียนค ำเป็นและค ำตำยจำกวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ตอนสุดสำครเข้ำเมืองกำรเวก
            อย่ำงละ ๑๐ ค ำ 

 

 

   

………………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

       

  

………………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 

 

ค าเป็น 

ค าตาย 

     ท ๒/ผ.๒-๐๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๖

ท ๒/ผ.๒-๐๕

๒๖ 

 

ใบงานที่ ๐๕  ตัวการันต์ 
 

 

        ชื่อ………………………………………………………........................... ชั นประถมศึกษำปีท่ี  ๔ 

ตอนที่ ๑   เขียนค ำอ่ำนต่อไปนี ให้ถูกต้อง 

 

 

   

 

  

 

 

 

 
 

ตอนที่ ๒   เขียนค ำต่อไปนี ให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ท ๒/ผ.๒-๐๕ 

ค าเขียน ค าอ่าน 

๑.แก่นจันทน์  

๒.ชลำสินธุ์  

๓.อุตส่ำห์  

๔.เล่ห์กล  

๕.วำยชนม์  

 

ค าอ่าน ค าเขียน 

๑.ยัก  

๒.อำ – จำน  

๓.กะ – สัด  

๔.บิ – ตุ - รง  

๕. สำย-สิน  

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๗

ท ๒/ผ.๓

หนวยการเรียนรูที่ ๒  ทํานองเสนาะไพ
เราะอาขยาน

๒๗ 

 

 

 

       ใบความรู้ส าหรับนักเรียน 
        การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 

 

ค าประพันธ์ประเภทร้อยกรอง 

 ค ำประพันธ์ประเภทร้อยกรองเป็นกำรน ำค ำคล้องจองมำร้อยเรียงตำมลักษณะบังคับของค ำประพันธ์
รูปแบบต่ำงๆ ซึ่งก ำหนดจ ำนวนค ำ วรรคและสัมผัสที่แตกต่ำงกัน ร้อยกรองมีหลำยประเภท ได้แก่ กำพย์ 
กลอน โคลง ฉันท์ ร่ำย พบในวรรณคดีและวรรณกรรม  เช่น  กำพย์พระไชยสุริยำ  กลอนเสภำ  เรื่องขุนช้ำง
ขุนแผน  โคลงโลกนิติ  สำมัคคีเภทค ำฉันท์  ร่ำยยำวมหำเวสสันดรชำดก 

 กำรอ่ำนค ำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ต้องเข้ำใจลักษณะของร้อยกรองแต่ละรูปแบบนั น แบ่งจังหวะ
กำรอ่ำนให้ถูกต้อง ไพเรำะ และมีลีลำอำรมณ์ตำมเรื่องที่อ่ำน ทั งกำรอ่ำนแบบธรรมดำ และกำรอ่ำนแบบ
ท ำนองเสนำะ 

 

 

 

 

 

หนังสือเรียนรำยวิชำพื นฐำนภำษำไทย ชุดภำษำเพ่ือชีวิต ภำษำพำที ชั นประถมศึกษำปีที่ ๖

กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 วิธีการอ่านท านองเสนาะจากค าประพันธ์ 
  กลอนสุภาพ  นิยมอ่ำนเสียงสูง ๒ วรรค และเสียงต่ ำ ๒ วรรค กำรเเบ่งจังหวะวรรคในกำรอ่ำนมี  ดังนี  
     กลอนหก  วรรคละ ๖ ค ำ   อ่ำน    ๒/๒/๒     OO/OO/OO 
     กลอนแปด วรรคละ ๗ ค ำ  อ่ำน    ๒/๒/๓     OO/OO/OOO 
     กลอนแปด วรรคละ ๘ ค ำ  อ่ำน    ๓/๒/๓     OOO/OO/OOO 
     กลอนแปด วรรคละ ๙ ค ำ  อ่ำน    ๓/๓/๓     OOO/OOO/OOO 
 

     ท ๒/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๘

ท ๒/ผ.๓

๒๘ 

 
 

 
ใบความรู้ส าหรับนักเรียน 

ประเภทของกลอน 
 

ประเภทของกลอน 

กลอนมีชื่อเรียกหลำยชนิด มีชื่อเรียกต่ำงๆ กันถ้ำเรียกชื่อตำมจ ำนวนค ำในวรรคก็มี เช่น กลอน ๔ 
กลอน ๖ กลอน ๘ ถ้ำเรียกชื่อตำมท่ีใช้ขับร้องก็มี เช่น กลอนบทละคร กลอนสักวำ กลอนเสภำ กลอน
ดอกสร้อย ฯลฯ 

 กลอนสุภำพนั นเรียกกันทั่วไปว่ำ กลอนตลำด บำงต ำรำว่ำกลอนสุภำพคือเฉพำะกลอน ๘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเรียนรำยวิชำพื นฐำนภำษำไทย ชุดภำษำเพ่ือชีวิต ภำษำพำที ชั นประถมศึกษำปีที่ ๖ กระทรวงศึกษำธิกำร. 

ตัวอย่างกลอน ๖ 

 ลิ่ว ลิ่ว ลอยล่องท่องฟ้ำ   นภำเปิดทำงกว้ำงใส 

ผ่ำนเมฆปุยขำวเป็นใย   ชื่นใจลมผ่ำนผิวกำย 

มองไปเห็นทุ่งนำกว้ำง    เวิ งว้ำงกระไรใจหำย 

ขวำมือมีแสงพรรณรำย   คล้ำยคล้ำยร่ำงงำมทรำมวัย 

 
 

ตัวอย่างกลอน ๘ 

เห็นดอกไม้ในสวนล้วนงำมยิ่ง  รำวกับสิ่งประดิษฐ์คิดเสกสรร 

สีสวยสดแซมสลับจับกลุ่มกัน   เป็นช่อชั นห้อยระย้ำช่ำงน่ำมอง 

ยื่นมือไปอยำกจับก็กลัวแตก   กลีบเจ้ำหักก้ำนแยกคงหม่นหมอง 

ขอแตะนิดตั งใจหมำยประคอง   กลีบกลับนุ่มรำวต้องดอกไม้จริง 

     ท ๒/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๙

ท ๒/ผ.๕-๐๖

หนวยการเรียนรูที่ ๒  ทํานองเสนาะไพ
เราะอาขยาน

๒๙ 

 

 

           ใบงานที่ ๐๖ การอ่านบทร้อยกรอง 
 

ค าช้ีแจง   อ่ำนบทร้อยกรองเป็นท ำนองเสนำะ เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สุดสำคร 
             เข้ำเมืองกำรเวก” 

 

พระอภัยมณ ี ตอน  สุดสาครเข้าเมืองการเวก    

            บัดเดี๋ยวดังหงั่งเหง่งวังเวงแว่ว 
เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมำ 
แล้วสอนว่ำอย่ำไว้ใจมนุษย์ 
ถึงเถำวัลย์พันเกี่ยวท่ีเลี ยวลด 
มนุษย์นี ท่ีรักอยู่สองสถำน 
ท่ีพึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กำยตน 
แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ 
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชำ 
จงคิดตำมไปเอำไม้เท้ำเถิด 
พอเสร็จค ำส ำแดงแจ้งคดี 

สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หำ 
ประคองพำขึ นไปจนบนบรรพต 
มันแสนสุดลึกล  ำเหลือก ำหนด 
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน  ำใจคน 
บิดำมำรดำรักมักเป็นผล 
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจำ 
ให้รอบคอบคิดอ่ำนนะหลำนหนำ 
รู้รักษำตัวรอดเป็นยอดดี 
จะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรี 
รูปโยคีหำยวับไปกับตำ 
 

หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  บทอำขยำนภำษำไทยช่วงชั นที่ ๑ – ๔ หลักสูตร
กำรศึกษำขั นพื นฐำน  พุทธศักรำช  ๒๕๔๔  กระทรวงศึกษำธิกำร. 

 
 

 
 

 
 

 
 

      ท ๒/ผ.๕-๐๖ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๐

ท ๒/ผ.๔

๓๐ 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเรียนรำยวิชำภำษำไทย ชุดภำษำเพ่ือชีวิต  ภำษำพำที  ชั นประถมศึกษำปีที่ ๖ 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 

 

 

ใบความรู้ส าหรับนักเรียน 
การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

 
 
 
 

 

การหาข้อคิดจากเร่ืองที่อ่าน 

 กำรหำข้อคิดจำกเรื่องท่ีอ่ำน  จะช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจเรื่องท่ีอ่ำนได้ลึกซึ งและเข้ำใจควำมคิด

ของผู้เขียนท่ีแฝงไว้ในเรื่อง  เช่น  คติธรรม  ค ำสอน   มุมมองต่ำงๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไป

ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

 กำรหำข้อคิดจำกเรื่องท่ีอ่ำนผู้อ่ำนต้องอ่ำนเรื่องอย่ำงพินิจพิจำรณำ  ต้องเข้ำใจควำมหมำย

ของค ำ  ประโยค  และส ำนวนภำษำ  วิเครำะห์เหตุกำรณ์  ข้อเท็จจริง  ประเมินเหตุกำรณ์  โดยใช้

กำรเขียนแผนภำพควำมคิดหรือแผนภำพโครงเรื่องมำล ำดับควำมคิดได้ 

 

 
 

     ท ๒/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๑

ท ๒/ผ.๔

หนวยการเรียนรูที่ ๒  ทํานองเสนาะไพ
เราะอาขยาน

๓๑ 

 

 

แผนภาพโครงเรื่องจากผาแต้มสู่อียิปต ์
 

ตัวละคร พ่อ  แม่  อิน  เอื อง  ณภัทร  เพื่อนๆ นักเรียน 

สถานที่ ผำแต้ม  จังหวัดอุบลรำชธำนี  ในห้องเรียน 

เวลา  เทศกำลทอดกฐิน  เปิดภำคเรียน 

เหตุการณ์ที่ ๑ พ่อ  แม่  อิน  และเอื องไปทอดกฐินท่ีจังหวัดอุบลรำชธำนีและไปเท่ียวท่ีผำแต้ม 

การกระท าของตัวละคร    : ทุกคนไปถวำยผ้ำกฐินท่ีวัด  แล้วพำกันไปเท่ียวสถำนท่ี 

                                   ส ำคัญและชมธรรมชำติที่ผำแต้ม 

ผลของการกระท า   :  ทุกคนตื่นตำตื่นใจ สนุกเพลิดเพลินกับกำรท ำบุญและสถำนท่ี 

                            ท่ีได้ไปพบเห็น 

เหตุการณ์ที่ ๒  เปิดภำคเรียน อินเล่ำเรื่องควำมมหัศจรรย์ของผำแต้มให้เพื่อนๆ ฟัง และ  

                    ณ ภัทร ก็เล่ำควำมมหัศจรรย์ของประเทศอียิปต์บ้ำง 

การกระท าของตัวละคร  :  อินและณ ภัทร เล่ำรำยละเอียดของผำแต้มและประเทศ 

                                  อียิปต์ให้เพื่อนฟังอย่ำงน่ำสนใจ  มีกำรสนทนำซักถำม 

                                  เปรียบเทียบซึ่งกันและกัน 

ผลของการกระท า    :  ทุกคนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรฟังและรู้สึก 

                             ประทับใจเกี่ยวกับสถำนท่ีท่องเท่ียวทั งสองแห่ง 

ผลสุดท้ายของเร่ือง       ทุกคนประทับใจในควำมมหัศจรรย์ของสถำนท่ีทั งสองแห่ง                      

                               แม้จะอยู่ห่ำงไกลกัน  แต่ก็มีควำมคล้ำยคลึงกัน 

ข้อคิดที่ได้จากเร่ือง       กำรรู้จักสังเกต  จดจ ำ  คิดเปรียบเทียบจำกสิ่งท่ีพบเห็น  จะท ำให้ 

   ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ 

     ท ๒/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๒

ท ๒/ผ.๔-๐๗

๓๒ 

 

ตัวละคร 

สถานที่ 

ชื่อเรื่อง 

เหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้น 

 

 

 

ผลของเหตุการณ์  

 

 ข้อคิด 

 

ชื่อ.......................................................นำมสกุล........................................................ชั น...........เลขที่...... 
ชื่อ.......................................................นำมสกุล........................................................ชั น...........เลขที่..... . 
 

 

 

 

มีสนม 

 
 
 

ค าช้ีแจง    เขียนแผนภำพโครงเรื่องและสรุปข้อคิด 

 

 
  

 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

มีสนม
ใบงานที่ ๐๗ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและสรุปข้อคิด 

     ท ๒/ผ.๔-๐๗ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๓

ท ๒/ผ.๕

หนวยการเรียนรูที่ ๒  ทํานองเสนาะไพ
เราะอาขยาน
๓๓ 

 

บทอาขยานหลัก 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

เรื่อง พระอภัยมณี  ตอน  สุดสำครเข้ำเมืองกำรเวก 
       

            บัดเดี๋ยวดังหงั่งเหง่งวังเวงแว่ว 
เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมำ  
แล้วสอนว่ำอย่ำไว้ใจมนุษย์ 
ถึงเถำวัลย์พันเกี่ยวท่ีเลี ยวลด  
มนุษย์นี ท่ีรักอยู่สองสถำน  
ท่ีพึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กำยตน  
แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ 
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชำ  
จงคิดตำมไปเอำไม้เท้ำเถิด  
พอเสร็จค ำส ำแดงแจ้งคดี 

สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หำ 
ประคองพำขึ นไปจนบนบรรพต 
มันแสนสุดลึกล  ำเหลือก ำหนด 
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน  ำใจคน 
บิดำมำรดำรักมักเป็นผล 
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจำ 
ให้รอบคอบคิดอ่ำนนะหลำนหนำ 
รู้รักษำตัวรอดเป็นยอดดี 
จะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรี 
รูปโยคีหำยวับไปกับตำ 

 
 

 

                                                    
หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  บทอำขยำนภำษำไทย ช่วงชั นที่ ๑ – ๔  
หลักสูตรกำรศึกษำขั นพื นฐำน  พุทธศักรำช ๒๕๔๔  กระทรวงศึกษำธิกำร. 

      ท ๒/ผ.๕ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๔

ท ๒/ผ.๕

๓๔ 

 

 

 

       อ่านเพ่ิมเติมความหมาย 
 
ตอนที่ ๑ อ่ำนค ำศัพท์และควำมหมำย 

ค าศัพท์ ความหมาย 

รุ้ง สำยรุ้ง 

บรรพต (บัน – พด) ภูเขำ 

สถำน ประกำร 

ส ำแดง แสดง , ท ำให้เห็นปรำกฏ 

แจ้งคดี ในที่นี หมำยถึง กล่ำวสั่งสอน  

เจรจำ (เจ – ระ – จำ) พูด , พูดจำกัน 

ประเสริฐ (ประ-เสิด) วิเศษ , ดีเลิศ , ดีที่สุด 

ศักดิ์ศรี (สัก – สี) เกียรติศักดิ์ 

เถำวัลย์ (เถำ – วัน) พรรณไม้ที่เป็นเถำ , พรรณไม้เลื อย 

ตอนที่ ๒ อ่ำนค ำท่ีก ำหนด 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำท่ีมีควำมหมำยเดียวกัน  - พระโยคี พระ ษี  พระเจ้ำตำ 

ค ำท่ีมีสระเสียงเดียวกัน  - บัดเดี๋ยว แล้วเหลียว เลี ยวลด 

- บรรพต ก ำหนด  เลี ยวลด  ไม่คด 

ค ำควบกล  ำไม่แท้   - ประเสริฐ ศักดิ์ศรี  เสร็จ 

ค ำท่ีมี ห น ำ   - หงั่ง  เหง่ง  เหลียว  เหลือ 

- เหมือน หนึ่ง     หลำน 
 

      ท ๒/ผ.๕ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๕

ท ๒/ผ.๕-๐๘

หนวยการเรียนรูที่ ๒  ทํานองเสนาะไพ
เราะอาขยาน
๓๕ 

 

 

                                                    

ใบงานที่ ๐๘ การคัดลายมือ 
 

ค าช้ีแจง คัดลำยมือบทอำขยำนเรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สุดสำครเข้ำเมืองกำรเวก”              
           ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
 
 
 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 
 
ชือ่ .................................. นำมสกุล ..............................ชั น ................... เลขที่ ........... 

      ท ๒/ผ.๕-๐๘ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๖

ท ๒/ผ.๕
๓๖ 

 

     แล้วสอนว่ำอย่ำไว้ใจมนุษย์    มันแสนสุดลึกล  ำเหลือก ำหนด 
ถึงเถำวัลย์พันเกี่ยวที่เลี ยวลด  ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน  ำใจคน 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ท านองเสนาะไพเราะอาขยาน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
...................................................................................................................................................................................... 

ค าชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี  
๑. ขีดเส้นใต้ ค ำนำม ค ำสรรพนำมในประโยคแล้วเขียนค ำลงในช่องว่ำง 

- แม่ค้ำขำยขนมในตลำด   
    ค ำนำม  ได้แก่............................................ค ำสรรพนำม ได้แก่........................................ 

       - คุณแม่ท่ำนชอบอ่ำนหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด  
    ค ำนำม  ได้แก.่..........................................ค ำสรรพนำม  ได้แก่........................................ 

๒. เรียงค ำต่อไปนี ตำมพจนำนุกรม 
เสื อ  กบ  ยำ  โบ 
๑)……………………………   ๒).……………………………  
๓)……………………………       ๔)………….…………………  

๓. น ำค ำที่ก ำหนด  จัดกลุ่มค ำเป็น ค ำตำย 
เลอะเทอะ เสียงดัง  กะทิ  นับเลข  เกำเหลำ  
ใจดี  นกกวัก  เขียนอ่ำน ปีใหม่  อึดอัด   

 

 

 

๔. ยกตัวอย่ำงค ำที่มีตัวกำรันต์ ๕ ค ำ 
๑…………………………… ๒.…………………………… ๓………………………    
๔…………………………….    ๕…………………………… 

๕. เขียนข้อคิดจำกบทอำขยำนที่ก ำหนด ต่อไปนี  
 
 
 
 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ......................................................... 

     ท ๒/ผ.๕ 

ค ำเป็น 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ค ำตำย 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ให้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๗

ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๓

นิทานอานสนุก
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๘

ท ๑/ผ.๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๙

ท ๓/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก

๓๙ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าชี้แจง  ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี  

๑. โยงเส้นจับคู่ค ำเต็มกับอักษรย่อให้ถูกต้อง (๒ คะแนน) 
 

พ.ศ.     ผู้อ ำนวยกำร 
 

กม.     โรงพยำบำล 
 

ผอ.     พุทธศักรำช 
 

รพ.     กิโลเมตร 
 

๒. โยงเส้นจับคู่เครื่องหมำยวรรคตอนให้ถูกต้อง 
 

 อัศเจรีย์    (...........................) 
 

นขลิขิต     “  ” 
 

อัญประกำศ                ! 
 

    ทับ      / 
     

๓. เขียนค ำอ่ำนของอักษรน ำต่อไปนี  
  ขนุน  อ่ำนว่ำ............................................................................................... . 
  สมุด  อ่ำนว่ำ................................................................................... .............. 
  ตลำด  อ่ำนว่ำ.................................................................................................  
  ฉลำด  อ่ำนว่ำ................................................................................................  

    ๔. ขีดเส้นใต้ค ำกริยำจำกประโยคต่อไปนี  
   - ทุกคนหัวเรำะเมื่อดูรำยกำรตลก 
   - กบหลำยตัวกระโดดไปมำในหนองน  ำใหญ่ 

        ท ๓/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๓๙
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๔๐

ท ๓/ผ.๑

๔๐ 

 

  ๕. เขียนค ำวิเศษณ์ที่มีควำมหมำยตรงข้ำม 
  หอม ค ำตรงข้ำม ......................  ใหญ่ ค ำตรงข้ำม ...................... 
  อ้วน ค ำตรงข้ำม ......................  เช้ำ ค ำตรงข้ำม ...................... 
   ๖. อ่ำนเรื่องท่ีก ำหนดแล้วเขียนแผนภำพโครงเรื่อง        
                                        

                                                  น้ าใจกระรอกน้อย  
 มะปรำงกับแม่ปลูกบ้ำนอยู่ในสวนเล็กๆ แถวชำนเมือง  มะปรำงตื่นแต่เช้ำตรู่เพ่ือท ำขนมกล้วย         
ไปส่งแม่ค้ำในตลำด  พอท ำขนมเสร็จมะปรำงจะจัดขนมตำมจ ำนวนที่แม่ค้ำแต่ละคนสั่งอย่ำงครบถ้วน            
แต่สองสำมวันมำนี   แม่ค้ำคนหนึ่งบ่นว่ำมะปรำงส่งขนมไม่ครบ  ขนมขำดไป ๑ ห่อ มะปรำงรีบขอโทษ         
และรับปำกว่ำจะไม่ให้ขนมขำดจ ำนวนอีก  พอวันต่อมำแม่ค้ำก็บอกว่ำขนมขำดไป ๑ ห่ออีก มะปรำง       
กลุ้มใจมำกจึงคิดหำทำงแก้ไข 
 วันนั นพอมะปรำงจัดขนมเสร็จ  มะปรำงก็แอบสังเกตกำรณ์ท่ีประตู  เพ่ือหำสำเหตุของขนม                
ที่หำยไปทันใดนั นเองมะปรำงก็เห็นกระรอกน้อยตัวหนึ่งหำงเป็นพวงวิ่งออกมำลำกขนมไป  เธอยิ มออกมำ 
อย่ำงดีใจเพรำะเห็นควำมน่ำรักของมัน ต่อมำเธอวำงขนมให้มัน ๑ ห่อทุกวัน ซึ่งกระรอกน้อยก็ออกมำกิน 
ทุกวันเช่นกันตั งแต่นั นมำ  มะปรำงรู้สึกแปลกใจเมื่อเธอไปเก็บมะพร้ำวในสวน  จะเห็นมะพร้ำวแก่ๆ
ตกอยู่ใต้ต้นวันละ ๒-๓ ลูกทุกวัน  ในที่สุดมะปรำงก็รู้ว่ำเป็นฝีมือกระรอกน้อยนั่นเอง มะปรำงรู้สึก                 
ตื นตันใจกับควำมมีน  ำใจของมัน มันตอบแทนควำมใจดีของเธอในสิ่งที่มันสำมำรถท ำได้  ใครจะนึกว่ำ          
แม้แต่สัตว์ตัวน้อยก็รู้จักกตัญญูรู้คุณถึงเพียงนี       

หนังสือทักษะภำษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
   

 ท ๓ /ผ.๑ 

        ท ๓/ผ.๑ 

………………………………………………………………………………………................. 

……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ตัวละคร 

สถำนที่ 

ผลของเหตุกำรณ์ 

ข้อคิดที่ได้รับ 

เหตุกำรณ์ 
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๔๐
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๔๑

ท ๓/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก
๔๑ 

 

วันหนึ่งในช่วงฤดูร้อน ขณะที่สุนัขจิ งจอกก ำลังเดินเล่น…ผ่ำนเข้ำไปยังสวนผลไม้  จนกระทั่ง
มำถึงพวงองุ่นช่อหนึ่งเพิ่งสุกเต็มที่ ซึ่งอยู่สูงตระง่ำน “มันจะช่วยดับกระหำยของข้ำได้” สุนัขจิ งจอกกล่ำว
มันถอยหลังไป ๒-๓ ก้ำวแล้ววิ่งกลับมำ…และกระโดด  แต่มันก็พลำด ไม่สำมำรถเก็บองุ่นช่อนั นได้ 
มันท ำเช่นเดิมอีกแต่ก็ยังไม่ส ำเร็จ 

 

ครั งแล้วครั งเล่ำที่มันพยำยำมอยู่เช่นนั นหลังจำกท่ีได้เห็นอำหำรล่อใจชิ นนั น  แต่สุดท้ำยมันก็ต้องยอมแพ้  
และเดินกลับออกมำ  พร้อมเอ๋ยออกมำว่ำ “ฉันมั่นใจว่ำ…มันต้องเป็นองุ่นเปรี ยวแน่ ๆ” 

 

 

https://bkkseek.com/the-fox-and-the-grapes 

 

 

 

 

 

  
นิทานเรื่อง “สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น” 
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๔๒

ท ๓/ผ.๑

๔๒ 

 

 

 

 

           
                  

ยำยกะตำปลูกถ่ัวปลูกงำให้หลำนเฝ้ำ  หลำนไม่เฝ้ำ  กำมำกินถ่ัวกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน  ยำยมำยำย            
ก็ด่ำ ตำมำตำก็ต ี  หลำนร้องไห้ไปหำนำยพรำน ขอให้ช่วยยิงกำ  กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ด เจ็ดทะนำน  ยำยมำ
ยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี  นำยพรำนตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ”หลำนจึงไปหำหนู ขอให้ช่วยกัดสำยธนู
นำยพรำน  นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ  กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน  ยำยมำยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี  หนูตอบ
ว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ”  หลำนจึงไปหำแมว ขอให้แมวช่วยกัดหนู  หนูไม่ช่วยกัดสำยธนูนำยพรำน  
นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ  กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน ยำยมำยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี แมวตอบว่ำ “ไม่ใช่
กงกำรอะไรของข้ำ  หลำนจึงไปหำหมำ ขอให้ช่วยกัดแมว  แมวไม่ช่วยกัดหนู  หนูไม่ช่วยกัดสำยธนูนำยพรำน  
นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ  กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน  ยำยมำยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี  หมำตอบว่ำ “ไม่ใช่
กงกำรอะไรของข้ำ” หลำนจึงไปหำไม้ค้อนให้ย้อนหัวหมำ  หมำไม่ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนู  หนูไม่ช่วย
กัดสำยธนูนำยพรำน นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ กำกินถ่ัวกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน  ยำยมำยำยก็ด่ำ  ตำมำตำก็ตี  
ไม้ค้อนตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ” หลำนจึงไปหำน  ำให้ช่วยดับไฟ  ไฟให้ช่วยไหม้ไม้ค้อน  ไม้ค้อน                
ไม่ช่วยย้อนหัวหมำ  หมำไม่ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนู  หนูไมช่่วยกัดสำยธนูนำยพรำน  นำยพรำนไม่ช่วย
ยิงกำ  กำกินถ่ัวกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน   ยำยมำยำยก็ด่ำ   ตำมำตำก็ตี ไฟตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ” 
หลำนจึงไปหำน  ำให้ช่วยดับไฟ ไฟไม่ให้ช่วยไหม้ไม้ค้อน   ไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมำ  หมำไม่ช่วยกัดแมว           
แมวไม่ช่วยกัดหนู หนูไม่ช่วยกัดสำยธนูนำยพรำน นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ  กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน  
ยำยมำยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี น  ำตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ” หลำนจึงไปหำตลิ่งให้ช่วยพังทับน  ำ                
น  ำไม่ช่วยดับไฟ  ไฟไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อน  ไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมำ หมำไม่ช่วยกัดแมว  แมวไม่ช่วยกัดหนู                     
หนูไม่ช่วยกัดสำยธนูนำยพรำน  นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน  ยำยมำยำยก็ด่ำ            
ตำมำตำก็ตี ตลิ่งตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ” หลำนจึงไปหำช้ำงให้ช่วยถล่มตลิ่ง  ตลิ่งไม่ช่วย  พังทับน  ำ  
น  ำไม่ช่วยดับไฟ  ไฟไม่ช่วยไหม้ ไม้ค้อน  ไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมำ หมำไม่ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนู           
หนูไม่ช่วยกัดสำยธนูนำยพรำน นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ  กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน  ยำยมำยำยก็ด่ำ   
ตำมำตำก็ตี  ช้ำงตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ” หลำนจึงไปหำแมลงหวี่ให้ช่วยตอมตำช้ำง ช้ำงไม่ช่วยถล่ม
ตลิ่ง  ตลิ่งไม่ช่วยพังทับน  ำ น  ำไม่ช่วยดับไฟ  ไฟไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อน ไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมำ  หมำไม่ช่วยกัด
แมว แมวไม่ช่วยกัดหนู   หนูไม่ช่วยกัดสำยธนูนำยพรำน  นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ  กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ด
ทะนำน  ยำยมำยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี แมลงหวี่ตอบว่ำ “ข้ำจะช่วยตอมตำช้ำงให้ตำเน่ำ ทั งสองข้ำง” ช้ำงตกใจ
จึงรีบไปช่วยถล่มตลิ่ง ตลิ่งจึงรีบไปช่วยพังน  ำ น  ำจึงรีบไปช่วยดับไฟ  ไฟจึงรีบไปช่วยไหม้ไม้ค้อน  ไม้ค้อนจึงรีบ
ไปช่วยย้อนหัวหมำหมำ จึงรีบไปช่วยกัดแมว แมวจึงรีบไปช่วยกัดหนู หนูจึงรีบไปช่วยกัดสำยธนูของนำยพรำน 
นำยพรำนจึง รีบไปช่วยยิงกำ  กำจึงเอำถั่วเอำงำเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนำนมำคืนหลำน หลำนเอำถั่วเอำงำ ไปให้แก่
ยำยกะตำ   ยำยกะตำก็เลิกด่ำเลิกตีหลำนแต่นั นมำ 

 
 

นิทานเร่ือง ยายกะตา 

     ท ๓/ผ.๑ 
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๔๒
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๔๓

ท ๓/ผ.๑-๐๑

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก
๔๓ 

 

 
 

 

ตอนที่ ๑  ส ำรวจค ำศัพท์ที่สนใจ ๓ – ๕ ค ำ แล้วน ำค ำนั นไปแต่งประโยค 

ค าศัพท์ ประโยค 

  

  

  

  

 
ตอนที่ ๒  ตอบค ำถำมและแสดงควำมคิดเห็นจำกนิทำนเรื่องตำกะยำย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ ๐๑ นิทานเร่ืองยายกะตา 

๑. ถ้ำนักเรียนเป็นหลำนของยำยกับตำ นักเรียนจะเฝ้ำถั่วงำให้ยำยกับตำหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. .............................................  
 

๒. กำรที่ยำยกับตำ ให้หลำนเฝ้ำถั่วงำ นักเรียนคิดว่ำเป็นผลดีหรือผลเสียกับหลำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด  
............................................................................................................................. .............................................
................................................................ ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
 

๓. เมื่อหลำนไปบอกแมลงหวี่ ให้ไปตอมตำช้ำง  หำกแมลงหวี่ตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ” ให้นักเรียน
เขียนเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดขึ นหลังจำกนั น 
................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................... ............................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

     ท ๓/ผ.๑-๐๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔๔

ท ๓/ผ.๑

๔๔ 

 

 

 

 

            

กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่อง เป็นกำรเขียนเพื่อแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั งเรื่อง                  
ท ำให้จับใจควำมส ำคัญของเรื่องท่ีอ่ำนได้ดียิ่งขึ น   กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่องต้องอำศัย                            
กำรตั งค ำถำมและตอบค ำถำมจำกเร่ืองท่ีอ่ำนว่ำตัวละครมีใครบ้ำง สถำนท่ีเกิดเหตุคือที่ใด                      
มีเหตุกำรณ์อะไรเกิดขึ น และผลของเหตุกำรณ์นั นคืออะไร แล้วจึงเขียนเป็นแผนภำพโครงเรื่อง 

 

     นิทานเร่ืองหมากับเงา 

 หมำตัวหนึ่ง มันขโมยก้อนเนื อวัวจำกร้ำนค้ำในตลำดสด มันคำบก้อนเนื อวิ่งขึ นสะพำน            
ข้ำมแม่น  ำแห่งหนึ่ง  ขณะอยู่บนสะพำน  มันมองลงไปในน  ำเห็นเงำของมันเองและก้อนเนื อท่ีมี             
ขนำดใหญ่กว่ำก้อนเนื อท่ีมันคำบ ด้วยควำมโลภ  มันจึงคำยก้อนเนื อก้อนท่ีมันคำบ  โดยตั งใจ                       
จะแย่งก้อนเนื อท่ีใหญ่กว่ำนั น ทั งก้อนเนื อทั งเงำก็จมหำยไปพร้อมกันทันที  หมำตัวนั นจึงอด                  
ทั งชิ นเนื อท่ีคำบมำและก้อนเนื อท่ีใหญ่กว่ำ                           
 
                                     แผนภาพโครงเร่ือง นิทานเร่ืองหมากับเงา 
ตัวละคร   หมำกับเงำ 
สถานที่  บนสะพำนข้ำมแม่น  ำ   
เหตุการณ ์  หมำขี ขโมยตัวหนึ่งลักเนื อวัวแล้วว่ิงข้ำมสะพำน มันเห็นเงำของก้อนเนื อ 

ในน  ำก้อนใหญ่กว่ำก้อนเนื อท่ีมันคำบอยู่ จึงทิ งก้อนเนื อท่ีคำบไว้ลงไป 
ในน  ำ 

ผลของเหตุการณ ์ ก้อนชิ นเนื อท่ีหมำคำบมำจมหำยไปในแม่น  ำและเงำของก้อนเนื อก็จม 
                            หำยไป 
ข้อคิด   โลภนักมักลำภหำย ควรพอใจในสิ่งท่ีตนมี 
 
  

ใบความรู ้การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 

     ท ๓ /ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔๕

ท ๓/ผ.๑-๐๒

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก
๔๕ 

 

 

 

 

ค าชี้แจง  เขียนแผนภำพโครงเรื่องจำกนิทำนเรื่องยำยกะตำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวละคร .............................................................................................................. ........
......................................................................................................................
........ 

สถำนที่ 
...............................................................
............................................................... 

เหตุกำรณ์ 

ผลของเหตุกำรณ์ 

ข้อคิด 

     ท ๓/ผ.๑-๐๒ 

ใบงานที่ ๐๒  แผนภาพโครงเร่ืองนิทานเร่ืองยายกะตา 

............................................................................................................................. .................

........................................................................................ ......................................................

............................................................................................................................. .................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................

................................................................................................................................. ............. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔๖

ท ๓/ผ.๒

๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมำยวรรคตอน คือ เครื่องหมำยที่ใช้เขียนก ำกับค ำ กลุ่มค ำ ประโยค หรือข้อควำมให้
เด่นชัดเพ่ือให้อ่ำนได้ถูกต้อง และช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจควำมหมำยได้ชัดเจนขึ น 

 

มหัพภาค . 
    - ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษร เพื่อแสดงว่ำเป็นอักษรย่อ เช่น ม.ค. ค ำเต็มว่ำ มกรำคม 
    - ใช้เขียนไว้ข้ำงหลังตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีบอกล ำดับข้อ เช่น  ๑. ก. หรือ ข.  ๒. 
ในกรณีที่มีหัวข้อย่อย ให้ใส่ล ำดับข้อย่อยไว้หลังจุด เช่น 
        ๑.๑      อ่ำนว่ำ  หนึ่งจุดหนึ่ง       ๑.๑๐ อ่ำนว่ำ หนึ่งจุดสิบ 
        ๔.๑.๑๒  อ่ำนว่ำ  สี่จุดหนึ่งจุดสิบสอง   
    - ใช้คั่นระหว่ำงชั่วโมงกับนำทีเพ่ือบอกเวลำ เช่น 
       ๙.๓๐ น. อ่ำนว่ำ เก้ำนำฬิกำสำมสิบนำที 
    - ใช้เป็นจุดทศนิยม แล้วจุดทศนิยมให้อ่ำนตัวเลขเรียงกันไป เช่น 
      ๒.๓๔๕ อ่ำนว่ำ สองจุดสำมสี่ห้ำ        ๑๐.๗๕ วินำที อ่ำนว่ำ สิบจุดเจ็ดห้ำวินำที 
      ๔.๕๖๗ เมตร อ่ำนว่ำ สี่จุดห้ำหกเจ็ดเมตร 
 
 
 
 

จุลภาค  , 
  - ใช้คั่นจ ำนวนเลขนับจำกหลักหน่วยไปทีละ ๓ หลัก เช่น  ๑,๕๐๐ อ่ำนว่ำ หนึ่งพันห้ำร้อย 
๒,๓๕๐,๐๐๐ อ่ำนว่ำ สองล้ำนสำมแสนห้ำหมื่น 
  - ใช้ในหนังสือประเภทพจนำนุกรมเพ่ือคั่นควำมหมำยของค ำที่มีควำมหมำยหลำย ๆ อย่ำง เช่น 
บรรเทำ ก. ทุเลำหรือท ำให้ทุเลำ, ผ่อนคลำยหรือท ำให้ผ่อนคลำยลง  
 
 
 
 

ใบความรู ้การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย 

 

เสมอภาค  = 

ใช้เขียนคั่นกลำง เพ่ือแสดงควำมข้ำงหน้ำกับข้ำงหลังว่ำมีส่วนเท่ำกัน  เช่น  ๒+๒ = ๔ 
                         
 

     ท ๓/ผ.๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔๗

ท ๓/ผ.๒

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก
๔๗ 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

วงเล็บ หรือ นขลิขิต   (   ) 

  - ใช้กันข้อควำมที่ขยำยหรืออธิบำยไว้เป็นพิเศษ เพ่ือช่วยให้เข้ำใจข้อควำมนั นได้แจ่มแจ้งขึ น เช่น   
    มนุษย์ได้สร้ำงโลภะ (ควำมโลภ) โทสะ (ควำมโกรธ) และโมหะ (ควำมหลงผิด) ให้เกิดขึ นในใจ                      
    ของตัวเอง 
  - ใช้กันข้อควำมที่บอกท่ีมำของค ำหรือข้อควำม เช่น  ชลี (กลอน) ก. อัญชลี, ไหว้ 
  - ใช้กับหัวข้อที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข ซึ่งอำจจะใช้เพียงเครื่องหมำยวงเล็บปิดก็ได้ เช่น 
    (ก) หรือ ก) ( ๑ ) หรือ  ๑)   ใช้กับนำมเต็มที่เขียนใต้ลำยมือชื่อ เช่น    
                                         ธัณติยำ  พรหมประเสริฐ 
                                      (นำงธัณติยำ  พรหมประเสริฐ) 
 
  -  
 
 
 
 

 

ยัติภังค์  -- 
   -  ใช้แยกพยำงค์เพ่ือบอกค ำอ่ำน โดยเขียนไว้ระหว่ำงพยำงค์แต่ละพยำงค์ เช่น เสมำ อ่ำนว่ำ เส-มำ 

  -  ใช้ในควำมหมำยว่ำ “ถึง” เพ่ือแสดงช่วงเวลำ จ ำนวน สถำนที่ 
  -  เวลำ ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. อ่ำนว่ำ เวลำเก้ำนำฬิกำถึงสิบนำฬิกำสำมสิบนำที 
      มีผู้ชมประมำณ ๑๐ - ๒๐ คน อ่ำนว่ำ มีผู้ชมประมำณสิบถึงยี่สิบคน 
      ระยะทำง นครนำยก – จันทบุรี อ่ำนว่ำ ระยะทำงนครนำยกถึงจันทบุรี 
  - ใช้เขียนแสดงล ำดับย่อยของรำยกำรที่ไม่ต้องใส่ตัวอักษร  มีรำยกำรคร่ำว ๆ ดังนี  
            – พิธีเปิดงำน – ร ำอวยพร 
            – ดนตรีบรรเลง – ปิดงำน 
 
 
 
  -  
 
 
 
 

 

อัญประกาศ  “     ” 
   -  ใช้เพื่อแสดงว่ำค ำหรือข้อควำมนั น เป็นค ำพูดหรือควำมนึกคิด “ขอให้ทุกคนตั งใจจริง แล้วจะ

ประสบควำมส ำเร็จ ” 
  -  ใช้เพื่อเน้นค ำหรือข้อควำมนั นให้เด่นชัดขึ น เช่น ค ำว่ำ “ตะโก้” พจนำนุกรมฉบับบัณฑิตยสถำน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำหมำยถึง ” ชื่อขนมชนิดหนึ่งท ำด้วยแป้งข้ำวเจ้ำกวนเข้ำกับน  ำตำล 
ใส่แห้วหรือข้ำวโพดเป็นต้นก็ได้ หยอดหน้ำด้วยกะทิกวนกับแป้ง ”  
 
 
 
 
 

     ท ๓/ผ.๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔๘

ท ๓/ผ.๒
๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัศนี  ? 
 - ใช้เมื่อสิ นสุดควำมหรือประโยคที่เป็นค ำถำม เช่น ท ำไมเธอถึงมำโรงเรียนสำย ? 

 

 
 

 

อัศเจรีย์  ! 
 

  -  ใช้เขียนหลังค ำ วลี หรือประโยคที่เป็นค ำอุทำน เช่น  อื อฮือ ! มำกจังเลย 
  -  ใช้เขียนหลังค ำเลียนเสียงธรรมชำติ เพื่อให้ผู้อ่ำนท ำเสียงได้เหมำะสมกับเหตุกำรณ์ในเรื่องนั น ๆ    
      เช่น โครม ! 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

ไม้ยมก หรือ ยมก  ๆ 

   -  ใช้เขียนหลังค ำ  วลี หรือประโยค เพื่อให้อ่ำนซ  ำค ำ วลี หรือประโยค อีกครั งหนึ่ง เช่น 
                               ๑. เด็กเล็ก ๆ อ่ำนว่ำ เด็กเล็กเล็ก             
                               ๒.  ในวันหนึ่ง ๆ อ่ำนว่ำ ในวันหนึ่งวันหนึ่ง 
                               ๓. แต่ละวัน ๆ อ่ำนว่ำ แต่ละวันแต่ละวัน 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

ไปยาลน้อย ฯ 
 

  -  ใช้ละค ำท่ีรู้กันดีแล้วโดยละส่วนท้ำยไว้เหลือแต่ส่วนหน้ำของค ำพอเป็นที่เข้ำใจ เช่น 
กรุงเทพฯ ค ำเต็มคือ กรุงเทพมหำนคร 
   
 
   
 
 
 
 

     ท ๓/ผ.๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔๙

ท ๓/ผ.๒

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก
๔๙ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

ไปยาลใหญ่ ฯ ล ฯ 
 

     ใช้ส ำหรับละข้อควำมข้ำงท้ำยที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมำก แต่ไม่ได้น ำมำแสดงไว้ เช่น 
สิ่งของที่ซื อขำยกันในตลำดมี เนื อสัตว์ ผัก น  ำตำล น  ำปลำ ฯลฯ 
   
   
 
 
 
 

สัญประกาศ ___ 
 
 

     ใช้ขีดไว้ใต้ค ำหรือข้อควำมท่ีส ำคัญ เพ่ือเน้นให้ผู้อ่ำนสังเกตเป็นพิเศษ เช่น 
หลักกำรอ่ำนตัวเลขมีตีพิมพ์รวมอยู่ในหนังสืออ่ำนอย่ำงไร-เขียนอย่ำงไร 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

บุพสัญญา  ” 
          ใช้แทนค ำหรือข้อควำมที่อยู่บรรทัดบนเพ่ือไม่ต้องเขียนซ  ำอีก 

 
 
   
 
 
 
 

ทับ  / 
        ใช้ขีดหลังจ ำนวนเลข เพ่ือแบ่งจ ำนวนย่อยออกจำกจ ำนวนใหม่  เช่น 
บ้ำนเลขท่ี ๕๖/๓๔๒ อ่ำนว่ำ บ้ำน – เลข – ที่ ห้ำ – สิบ – หก ทับ สำม – สี่ – สอง  
 
 
 
   
 
 
 
 

     ท ๓/ผ.๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๔๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๐

ท ๓/ผ.๒

๕๐ 

 

 

 

   

ตัวอย่างอักษรย่อ 

อักษรย่อ ค าเต็ม อักษรย่อ ค าเต็ม 

อ. อำจำรย์,วันอังคำร,อ ำเภอ บ. บำท 

ต. ต ำบล ม. มหำวิทยำลัย,มัธยม,เมตร,หมู่บ้ำน

จ. จังหวัด,วันจันทร์ น. ทิศเหนือ, นำฬิกำ 

ถ. ถนน จ.ม. จดหมำย 

ม.ค. มกรำคม รพ. โรงพยำบำล 

ก.พ. กุมภำพันธ ์ รร. โรงเรียน,โรงแรม 

มี.ค. มีนำคม สต. สตำงค ์

เม.ย. เมษำยน ด.ช. เด็กชำย 

พ.ค. พฤษภำคม ด.ญ. เด็กหญิง 

มิ.ย. มิถุนำยน น.ส. นำงสำว 

ก.ค. กรกฎำคม พญ. แพทย์หญิง 

        ค ำย่อ หรืออักษรย่อ ช่วยให้ถ้อยค ำสั นลง จึงนิยมใช้เพรำะสะดวกในกำรสื่อสำร กำรอ่ำน 
ต้องอ่ำนเต็มค ำ กำรเขียนอักษรย่อให้ใช้เครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) ตำมหลังอักษรย่อแต่ละตัวหรือค ำ 
 

ใบความรู้ ค าย่อ หรืออักษรย่อ 

     ท ๓/ผ.๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๑

ท ๓/ผ.๒

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก

๕๑ 

 

 
 
 

อักษรย่อ ค าเต็ม อักษรย่อ ค าเต็ม 

ส.ค. สิงหำคม ครม. คณะรัฐมนตรี 

ก.ย. กันยำยน ส.ส. สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

ต.ค. ตุลำคม พ.ศ. พุทธศักรำช 

พ.ย. พฤศจิกำยน นสพ. หนังสือพิมพ์ 

ธ.ค. ธันวำคม พญ. แพทย์หญิง 

ตร. ต ำรวจ ผอ. ผู้อ ำนวยกำร 

ททท. กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตำรำงวำ 

อบต. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตร.ม. ตำรำงเมตร 

อบจ. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ททท. กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

ผวจ. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  พ.ร.บ. พระรำชบัญญัติ 

รร.จปร. โรงเรียนนำยร้อย  

พระจุลจอมเกล้ำ 

ว/ด/ป , 

ว.ด.ป. 

วัน เดือน ปี 

ส.ค.ส. ส่งควำมสุข ทูลเกล้ำฯ  ทูลเกล้ำทูลกระหม่อม  

โปรดเกล้ำฯ โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม  น้อมเกล้ำฯ  น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อม  

     ท ๓/ผ.๒ 

ตร.ว.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๒

ท ๓/ผ.๒-๐๓

๕๒ 

 

 

 

 
 
      ค าชี้แจง  ตอนที่ ๑ เลือกจับคู่ค ำเต็มกับอักษรย่อต่อไปนี  โดยใส่ตัวอักษรใน        หน้ำค ำย่อ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
       
 
 

ตอนที่ ๒ เลือกเครื่องหมำยวรรคตอนท่ีก ำหนดให้ แล้วเติมลงในข้อควำม 
   
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง วันนี มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร น้อมเกล้ำฯ ถวำยแจกันดอกไม้สด 
๑.  ระยะทำงจำก …………จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดก ำแพงเพชรประมำณ ๑๒๐ กิโลเมตร 
๒.  …………เจ้ำไม่ได้ยินหรืออย่ำงไรข้ำสั่งให้เจ้ำหยุดอำละวำดเดี๋ยวนี ……..  
๓.  ตำยจริง…………. กระรอกน้อยกระโดดตัดหน้ำรถเรำ 
๔.  น้อยหน่ำอยู่บ้ำนเลขที่  ๔ ……… ๑๗๙  ซึ่งอยู่หมู่บ้ำนเดียวกับงำมจิต 
๕.  ระบ ำสำยฟ้ำ  หมำยถึงอะไร ………………. 
 

! (อัศเจรีย์)            / ( ทับ )           “     ”  ( อัญประกำศ )     ?  ( ปรัศนี )  

—  ( ยัติภังค์)          (        )    (นขลิขิต)        ฯลฯ   (ไปยำลใหญ่) 

ใบงานที่ ๐๓ อ่านถูกวรรคตอน อักษรย่อ 
 

ค.  ถนน 

ถ. 

อบต. 

จ.  องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

กม. 

ก.  หนังสือพิมพ์ 

ช.  กิโลเมตร 

นสพ. 

ผวจ. 

ฉ.  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ซ.  โรงพยาบาล 

จ.ม. 

ฆ.  พุทธศักราช 

พญ. 

ผอ. 

ง.  ผู้อ านวยการ 

ข.  แพทย์หญิง 

รพ. ฌ.  จดหมาย 

     ท ๓/ผ.๒-๐๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๓

ท ๓/ผ.๒

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก

๕๓ 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้  การอ่านอักษรน า  

 

 
 

                      การอ่านค าที่มีอักษรสูงน า เช่น 
ขณะ  ขนบ  ขนม  ขนาด   
เฉลียว  ฉลาด  ไฉน  ฉงน      
ถล า       ถวาย   ถนัด  ถลน            
สนาน   สลับ    สนอง  สมอง 

    การอ่านค าที่มีอักษรกลางน า  เช่น 
ตวำด  จมูก  จรติ  จรสั  
ตนุ  ตวัด  ตลก  ตลำด 
อร่ำม  อร่อย  อเนก  อนำถ  
ตลอด  ตวำด  จรวด  จรติ 

 ข้อสังเกตค ำที่มีอักษรสูงน ำและค ำท่ีมีอักษรกลำงน ำ 
 ๑. ค ำข้ำงต้น พยำงค์ ๑ ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้ำประสมกับสระอะ  
( ออกเสียง อะ เพียงครึ่งเสียง)พยำงค์ท่ี ๒ ออกเสียงพยัญชนะตัวที่ ๒ ประสมกับ 
สระและพยัญชนะสะกดตำมที่ปรำกฏ โดยออกเสียงวรรณยุกต์ตำมเสียงพยัญชนะตัวหน้ำ  
คล้ำยมี ห น ำ 
          ๒. ค ำอักษรน ำซึ่งพยัญชนะตัวหน้ำ เป็นอักษรสูง หรือเป็นอักษรกลำงน ำ
พยัญชนะตัวหลัง เป็นอักษรต่ ำเดี่ยว คือ ง ณ น ม ย ร ล ว และออกเสียงพยำงค์ท่ี ๒ 
คล้ำยมี ห น ำ เช่น 
 ผลิต อ่ำนว่ำ ผะ – หลิด      ฝรั่ง อ่ำนว่ำ ฝะ – หรั่ง 
 เศวต อ่ำนว่ำ  สะ – เหวด  สยำม อ่ำนว่ำ  สะ – หยำม 
 สวัสดิ์ อ่ำนว่ำ  สะ – หวัด  กนก อ่ำนว่ำ  กะ – หนก 
 ตวาด อ่ำนว่ำ  ตะ – หวำด  จมกู อ่ำนว่ำ  จะ – หมูก 

อร่อย อ่ำนว่ำ  อะ – หร่อย  จริต อ่ำนว่ำ  จะ – หริด 
 

     ท ๓/ผ.๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๔

ท ๓/ผ.๒

๕๔ 

 

 

 
 
 
 
 

 
ค ำบำงค ำแม้มีลักษณะเช่น ข้อ ๑ และข้อ ๒ แต่ไม่นิยมอ่ำนพยำงค์ที่ ๒ เหมือนมี ห น ำ 
ขนิษฐำ  ขะ – นิด – ถำ  ขมำ  ขะ – มำ 
ศรัณยู  สะ – รัน – ยู  สมัญญำ  สะ – มัน – ยำ 
สมำทำน สะ – มำ – ทำน  สมำธิ   สะ – มำ – ทิ 
กนิษฐำ  กะ – นิด – ถำ  อนัตตำ  อะ – นัด – ตำ 
ค าที่มี ห น า 
หยุมหยิม หนักหนำ หรูหรำ  หญิงใหญ่ 
แหงนหงำย หลงัไหล่  หว่ันไหว  หมักหมม  
 ค ำท่ีมีพยัญชนะต้นเป็น ห น ำพยัญชนะตัวหลัง คือ ง ญ น  ม  ย  ร  ล  ว 
ไม่ออกเสียงตัว ห แต่ออกเสียงพยัญชนะตัวหลังให้มีเสียงวรรณยุกต์ตำมตัว ห  
ค าที่มี อ น า 
 
  อย่ำ อยู่อย่ำงอยำกได้  ของเขำ 

อยู่ อย่ำงคนตัวเบำ   สุขล  ำ 
อย่ำง อยำกอยู่อย่ำเอำ   แต่ได้ 
อยำก อยู่อย่ำงอย่ำย  ำ   เหล่ำนี  อ น ำ 
 
ค ำท่ีมีพยัญชนะตัวหน้ำเป็น อ น ำ ย ไม่ออกเสียง อ แต่เสียงวรรณยุกต์ของพยำงค์

ออกเสียงตำมพยัญชนะ อ มี ๔ ค ำ ได้แก่ อย่ำ อยู ่อย่ำง อยำก   
(หนังสือเรียนรำยวิชำพื นฐำน ภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต ภำษำพำที ชั นประถมศึกษำปีท่ี ๔) 
       

 
 

     ท ๓/ผ.๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๕

ท ๓/ผ.๒-๐๔

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก
๕๕ 

 

 
 
 

ค าชี้แจง  ขีดเส้นใต้ค ำท่ีมีอักษรน ำต่อไปนี พร้อมทั งเขียนค ำอ่ำน 
  

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

 

๑. ต้นขนุน   อ่ำนว่ำ ........................................................... 

๒. เส้นขนำน  อ่ำนว่ำ..............................................................  

๓. สม่ ำเสมอ อ่ำนว่ำ ........................................................................... 

๔.ปกสมุด   อ่ำนว่ำ ................................................................. 

๕. สมุนไพร  อ่ำนว่ำ .................................................... ................ 

๖. ปลำสวำย   อ่ำนว่ำ ........................................................... 

๗.  ตลำดน  ำ อ่ำนว่ำ ........................................................... 

๘.  ขนมทองม้วน อ่ำนว่ำ ........................................................... 

๑๐.  เด็กฉลำด อ่ำนว่ำ ........................................................... 

๙.  เสือสมิง อ่ำนว่ำ ........................................................... 

ใบงานที่ ๐๔ สนุกกับอักษรน า  
 

วรรคตอน อักษรน ำ ค ำย่อ 
 
 

     ท ๓/ผ.๒-๐๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๖

ท ๓/ผ.๓

๕๖ 

 

 

 

 

 ค ำกริยำ เป็นค ำที่บอกอำกำร หรือบอกสภำพของคน สัตว์ พืช สิ่งของ เครื่องใช้ เช่น  

 

   

  

อ่านและพิจารณาประโยคต่อไปนี้ 

 ค ำว่ำ  ถล่ม  ว่ิง  ไม่ต้องมีกรรมตำมหลังก็ได้ใจควำม ค ำกริยำประเภทนี เรียกว่ำ ค ากริยาอกรรม 

 

 

 ค ำว่ำ เย็บ  สลัก ต้องมีกรรม คือ ค ำ กระทง   กาบกล้วย (ค ำท่ีพิมพ์ตัวเอนหนำ) ตำมหลังจึงจะได้
ใจควำมสมบูรณ์ ค ำกริยำประเภทนี เรียกว่ำ ค ากริยาสกรรม 

 

 

 

            ค ำว่ำ   เหมือน    ของ  เป็น  เป็นค ำกริยำที่ต้องมีค ำนำม หรือค ำสรรพนำม ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นส่วน
เติมเต็มตำมหลังเสมอ เรียกว่ำ ค ากริยาต้องเติมเต็ม ค ำกริยำประเภทนี ยังมีอีก นักเรียนควรศึกษำเพ่ิมเติม 

               หนังสือเรียนรำยวิชำพื นฐำนภำษำไทย ชุดภำษำเพ่ือชีวิต ภำษำพำที ชั นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
 

 

 

 

วิ่ง 

ภูเขำถล่มเมื่อวำนนี  

 

รถกระบะว่ิงลับหำยไป 

 

  

 

  

 

   

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ ค ากริยา 

ยิ ม ล้ม กิน ต ี ยิ ม เป็นค ำกริยำบอกอำกำร 

อ้วน ผอม ฉลำด โง ่ เก่ำ ใหม่ เป็นค ำกริยำบอกสภำพ 

คุณยำยเย็บกระทง ช่ำงสลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลำย 

 

 

เขำเหมือนฉัน ข้ำวเป็นอำหำรของคนไทย 

ผลกล้วยตำนีแตกต่ำงจำกผลกล้วยชนิดอื่น คือ มีเมล็ดมำก 

     ท ๓/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๗

ท ๓/ผ.๓

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก
๕๗ 

 

 
 

 

 ค ำวิเศษณ์ คือ ค ำที่ท ำหน้ำที่ขยำยค ำนำม ค ำสรรพนำม ค ำกริยำ หรือ ค ำวิเศษณ์ด้วยกัน เพ่ือให้
เนื อควำมชัดเจนขึ น  ค ำวิเศษณ์มักอยู่หลังค ำที่น ำมำขยำย 
อ่านและพิจารณา 

ประโยค ค าวิเศษณ์ ชนิดของค าวิเศษณ์ 
๑. พรำหมณเ์ฒ่าเป็นคนเจ้าปัญญา 
๒. นักเรียนก ำลังสนใจคอมพิวเตอร์เครื่อง
ใหม่ 

 เฒ่า   เจ้าปัญญา 
     เครื่องใหม่ 

ขยำยค ำนำม ( พรำหมณ์   คน  ) 
ขยำยค ำนำม ( คอมพิวเตอร์  ) 

๓. ฉันเองเป็นคนท ำ 
๔. เรำไม่อยำกนึกถึงใครคนนั้นอีกแล้ว 

เอง 
คนนั้น 

ขยำยค ำสรรพนำม (ฉัน) 
ขยำยค ำสรรพนำม (ใคร) 

๕. เด็ก ๆ พูดจำไพเราะ 
๖. ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์
มากมาย  

ไพเราะ 
มากมาย 

ขยำยค ำกริยำ (พูดจำ) 
ขยำยค ำกริยำ  (มี ) 

๗. น  ำในคลองเหลือน้อยจริง ๆ 
๘.  ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์  
     มำกมำยมหาศาล 

จริง ๆ 
มหาศาล 

ขยำยค ำวิเศษณ์  ( น้อย ) 
ขยำยค ำวิเศษณ์  ( มำกมำย) 
 

อ่านและพิจารณาประโยคต่อไปนี้ 
ประโยค(ค าที่พิมพ์ตัวหนาเป็นค าวิเศษณ์)  ท าหน้าที่ 

๑. เสำธงหน้ำโรงเรียนสูงปรี๊ด ปรี๊ด  ขยำยกริยำ  สูง 
๒. เครื่องปรับอำกำศเงียบสนิท สนิท  ขยำยกริยำ  เงียบ 
๓.  น้องฉันวำดรูปเก่ง เก่ง  ขยำยกริยำสกรรม วำด 
๔. ทุกคนลุกขึ นยืนตรงอย่างสงบ อย่างสงบ  ขยำยกริยำลุกขึ นยืนตรง 
๕. แสงสว่ำงในโรงละครพอเห็นได้ราง ๆ  ราง ๆ  ขยำยกริยำสกรรม เห็น 
๖. เรำจะจัดคอนเสิร์ตกันเม่ือไร เมื่อไร ขยำยกริยำ ( จะ) จัด   

แสดงค ำถำม จะ  เป็นค ำช่วยกริยำ  
๗. เพราะเหตุใด วัยรุ่นไม่ชอบชมกำรแสดง
นำฏศิลป์ไทย 

เพราะเหตุใด ขยำยกริยำ (ไม่) ชอบชม (แสดง
ค ำถำม) 
ไม่ เป็นค ำช่วยกริยำ 

 
  หนังสือเรียนรำยวิชำพื นฐำนภำษำไทย ชุดภำษำเพ่ือชีวิต ภำษำพำที ชั นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
  หลักสูตรกำรศึกษำ ขั นพื นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔ 
 

ใบความรู้ ค าวิเศษณ์ 

     ท ๓/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๘

ท ๓/ผ.๓-๐๕
๕๘ 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑ ระบำยสีรูปภำพที่มีค ำกริยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ใบงานที่ ๐๕ รู้จักค ากริยา – จดจ าค าวิเศษณ์ 

ฝน 

นำฬิกำ 

นอน 

 

วิทยุ 

เขียน 

เขำ เล่น 

     ท ๓/ผ.๓-๐๕ 

คล้ำย หัวเรำะ 

กระโดด 

หนังสือ 

ว่ำยน  ำ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๙

ท ๓/ผ.๓-๐๕

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก
๕๙ 

 

 

๑.  ค ำกริยำที่เลือก  .......................................................... 
แต่งประโยค  
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... .......................................................
..... 
 
 

๒.  ค ำกริยำที่เลือก  .......................................................... 
แต่งประโยค  
.................................................................................................... ............................................................
.................................................................................................................................. ..............................
..................................................................................... 

 

๔.  ค ำกริยำที่เลือก  .......................................................... 

แต่งประโยค  
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ...................................
.... 
 

 

๓.  ค ำกริยำที่เลือก  .......................................................... 
แต่งประโยค  
................................................................................................................ ................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.. 
 

 

๕.  ค ำกริยำที่เลือก  .......................................................... 

แต่งประโยค  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
..... 
 

 

            ตอนที่ ๒   นักเรียนเลือกค ำกริยำ จำกตอนที่ ๑ แต่งประโยคให้เหมำะสม  ๕  ประโยค 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

     ท ๓/ผ.๓-๐๕ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๕๙

6102147L01c.indd   59 7/5/18   1:35 PM



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๐

ท ๓/ผ.๓-๐๕

๖๐ 

 

 

   ตอนที่ ๓   นักเรียนหำค ำวิเศษณ์ที่มีควำมหมำยตรงข้ำมกับค ำท่ีก ำหนดให้ 

 

 ๑. 

 

 ๒. 

 

 ๓. 

 

 ๔. 

 

 ๕. 

 

 ๖. 

 

 ๗. 

 

 ๘. 

 

 

 

 ใกล้ 

เก่ำ  

บน 

อ้วน  

 

หอม  

 เช้ำ 

ใหญ ่  

 ฉลำด 

     ท ๓/ผ.๓-๐๕ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๑

ท ๓/ผ.๓-๐๕

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก
๖๑ 

 

 

๑.  ค ำวิเศษณ์ท่ีเลือก  .......................................................... 

แต่งประโยค  
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. .............................
.... 
  

๒.  ค ำวิเศษณ์ท่ีเลือก  .......................................................... 

แต่งประโยค  
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................. ...........................................................................  

 

๓.  ค ำวิเศษณ์ท่ีเลือก  .......................................................... 

แต่งประโยค  
.................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ............................ 
 

 

๔.  ค ำวิเศษณ์ท่ีเลือก  .......................................................... 

แต่งประโยค  
............................................................................................................................. ............................ 
.........................................................................................................................................................  
 

 

๕.  ค ำวิเศษณ์ท่ีเลือก  .......................................................... 

แต่งประโยค  
.......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................... 
 

 

 ตอนที่ ๔    นักเรียนเลือกค ำวิเศษณ์ จำกตอนที่  ๓  แต่งประโยคให้เหมำะสม  ๕  ประโยค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     ท ๓/ผ.๓-๐๕ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๒

ท ๓/ผ.๔
๖๒ 

 

 
 

 
                     กำรเขียนรำยงำน เป็นกำรเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ ผลกำรทดลอง หรือผลกำรปฏิบัติงำน
ต่ำง ๆ เสนอต่อครู เพื่อนนักเรียนหรือผู้อื่น เพื่อให้มีควำมรู้กว้ำงขวำงยิ่งขึ นหรือให้ผู้อ่ืนทรำบผลกำรปฏิบัติงำน
ของเรำ  กำรเขียนรำยงำนที่ดีควรปฏิบัติดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ควรก ำหนดเรื่องที่ผู้รำยงำนสนใจต้องกำรจะรู้ หรือคำดว่ำคนส่วนใหญ่สนใจ เช่น สำรพิษใน
ชีวิตประจ ำวัน กระดำษนี มีที่มำ ฯลฯ    นอกจำกก ำหนดหัวข้อเรื่องได้แล้ว ควรก ำหนดหัวข้อย่อย ๆ ด้วยเพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรค้นคว้ำ เช่น เรื่อง กระดำษนี มีที่มำ 
 ที่มำของกระดำษ 
 คุณค่ำของกระดำษ 
 กำรท ำกระดำษ 
 กำรใช้กระดำษ             ฯลฯ 
 
 
 

                              ก ำหนดระยะเวลำปฏิบัติงำน เช่น จะเขียนให้เสร็จภำยใน ๒ สัปดำห์    ฯลฯ 
                        ก ำหนดสถำนที่ที่จะไปค้นคว้ำ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต สถำนประกอบกำร 
                              หน่วยงำนต่ำง ๆ     
                     ก ำหนดผู้ร่วมงำน (ถ้ำท ำงำนกลุ่ม ) และแบ่งหน้ำที่กันให้ชัดเจน 
                        ก ำหนดวันเขียนรำยงำน วันตรวจทำน  ปรับปรุง แก้ไข 
                  ก ำหนดวันส่ง  ฯลฯ 

 

    กำรเขียน
รำยงำน 

ก ำหนดหัวข้อเรื่อง ๑ 

วำงแผนเขียนรำยงำน ๒ 

รวบรวมข้อมูล 

 

๓ 

เขียนรำยงำน 

 

๔ 

ตรวจทำนและปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

 

๕ 

     ก ำหนดหัวข้อเรื่อง ๑ 

   วำงแผนเขียนรำยงำน ๒ 

ใบความรู้ การเขียนรายงาน 

     ท ๓/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๓

ท ๓/ผ.๔

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก
๖๓ 

 

 
 
 
 ค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ แล้งรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นหมวดหมู่ หรือตำมหัวข้อย่อยที่
ก ำหนด 
 
 
 
                             ๔.๑ น ำข้อมูลที่รวบรวมได้มำเขียนเรียบเรียงเป็นภำษำของตนเองให้อ่ำนเข้ำใจง่ำย 
ประกอบด้วย  ๓  ส่วน   มีกำรล ำดับควำมส ำคัญ มีสำระควำมรู้ มีข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ และมีเหตุผล
ประกอบ ฯลฯ   ข้อส ำคัญ  ไม่ควรลอกข้อควำมจำกหนังสืออ่ืน หรือตัดต่อข้อควำมจนดูเสมือนเป็นส ำนวนของ
ตนเอง แต่ถ้ำจ ำเป็นต้องลอกข้อควำมส ำคัญ ต้องบอกว่ำมำจำกหนังสืออะไร และถือเป็นมำรยำทที่จะต้องระบุ
ชื่อผู้แต่งเสมอ  
  ๔.๒ ท ำรูปเล่มรำยงำนให้สมบูรณ์  ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี  
        ๔.๒.๑  หน้ำปก  ควรมีรำยละเอียดดังตัวอย่ำง ดังตัวอย่ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ๔.๒.๒ ค ำน ำ กำรเขียนค ำน ำอำจกล่ำวถึงสำระต่ำง ๆ เช่น ที่มำ จุดประสงค์ของ 
กำรเขียนรำยงำน วิธีกำรค้นคว้ำ ผู้ร่วมงำน  วิธีกำรค้นคว้ำ  ผู้ร่วมงำน  ผู้มีอุปกำรคุณ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับจำกรำยงำน ฯลฯ 
                
 

   รวบรวมข้อมูล 

 

๓ 

   เขียนรำยงำน 

 

๔ 

รำยงำนวิชำภำษำไทย 

เรื่อง กระดาษน้ีมีที่มา 

……………………. 

ผู้เขียนรำยงำน 

เด็กชำยผลิต  กระดำษสำ 

ชั นประถมศึกษำปีที่ ๔ 

เสนอคุณครูละเอียด  วงศ์แสนด ี

ส่งรำยงำนวนัที่ ๒๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

     ท ๓/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๔

ท ๓/ผ.๔

๖๔ 

 

ค าน า 

           รำยงำนเรื่องเครื่องหมำยวรรคตอนฉบับนี   คณะผู้จัดท ำได้พยำยำมค้นคว้ำ
และรวบรวมตัวอย่ำงไว้มำกมำยเพื่อให้ผู้สนใจใช้ส ำหรับค้นคว้ำ  แต่ละเครื่องหมำย
ได้น ำประโยคที่มักใส่เครื่องหมำยผิดมำยกเป็นตัวอย่ำงไว้ด้วย 

         คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  รำยงำนฉบับนี คงจะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
ผู้อ่ำนได้ตำมต้องกำร 

           

                       คณะผู้จัดท ำ 

               ๑๖  มกรำคม  ๒๕๕๖ 

 

 

 
             ตัวอย่างการเขียนค าน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ๔.๒.๓  สำรบัญระบุเรื่องแต่ละเรื่องที่เสนอและเลขหน้ำของเรื่องนั น ๆ 
           ตัวอย่างสารบัญ 
     

สารบัญ 
   ค าน า       หน้า 
   กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน                   ๑ 
   เครื่องหมำยจุลภำค                    ๓ 
   เครื่องหมำยมหัพภำค          ๔ 
   เครื่องหมำยปรัศนี                                      ๖ 
   เครื่องหมำยอัศเจรีย์                                    ๗ 
   เครื่องหมำยนขลิขิต                    ๘ 
   เครื่องหมำยอัญประกำศ                              ๑๐ 
   บรรณำนุกรม                                           ๑๑ 
  
      
                                    

 
๔.๒.๔  เนื อเรื่อง คือส่วนที่ค้นคว้ำเรื่องมำเรียบเรียง ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญของ 

เรื่อง ตำมข้อ ๔.๑ 
                             
 

     ท ๓/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๕

ท ๓/ผ.๔

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก
๖๕ 

 

บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษำธิกำร.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. 

     กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด,   

              ๒๕๕๑   

วิชำกำร, กรม, กระทรวงศึกษำธิกำร. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษา 

    เพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖. กรุงเทพมหำนคร : องค์กำรค้ำ 

    คุรุสภำ, ๒๕๕๕. 

 

 
 
                               ๔.๒.๕  รำยชื่อหนังสือที่ใช้ค้นคว้ำ หรือบรรณำนุกรม มีวิธีเขียนดังตัวอย่ำง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ตรวจทานและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
                น ำรำยงำนมำตรวจทำนอีกครั ง พิจำรณำควำมต่อเนื่องและตรวจกำรเขียนตัวสะกดกำรันต์  

แล้วแก้ไข  ให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ท ๓/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๖

ท ๓/ผ.๔

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒. แบงเวลาใหเหมาะสมกับความสําคัญของเรื่อง

มีเวลาสําหรับเกริ่นนํา เสนอเนื้อหาที่เปน

สาระสําคัญ เสนอขอคิดที่เปนประโยชน สรุป

ความรูทั้งหมดที่ไดและมีเวลาใหผูฟงซักถาม

๑. เตรียมตัวพูดรายงาน เชน

- กําหนดหัวขอที่จะพูด เรียงลําดับ

ความสําคัญเพื่อใหเขาใจงาย

- กําหนดสื่อที่ใชประกอบ และการ

ทดลองสื่อกอน เพื่อไมใหเกิดปญหา

- กําหนดวิธีการนําเสนอ เชน พูด

อยางเดียว พูดโดยใชสื่อประกอบ

แสดงหรือสาธิตประกอบ ฯลฯ

๔. ใชภาษาพูดใหถูกตอง ชัดเจน และสุภาพ

พยายามเนนจุดสําคัญ เพื่อใหผูฟงตื่นเตน

ติดตามและประทับใจ

 หลังจากไดความรู ความคิดจากการคนควาและมีการจดบันทึก

หรือเขียนรายงานเรียบรอยแลว จึงนําเสนอใหครูและเพื่อนฟง มีขอควร

ปฏิบัติดังนี้

ใบความรู การพูดรายงาน

๓. เปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวมตามความ

เหมาะสม เชน การซักถาม การแสดง

ประกอบ การทดลอง ฯลฯ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๗

ท ๓/ผ.๔-๐๖

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก
๖๗ 

 

 แบ่งกลุ่มนักเรียน 

กลุ่มที่ ๑ ท ารายงานเรื่องค ากริยา 

กลุ่มที่ ๒ ท ารายงานเรื่องค าวิเศษณ์ 

 

นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานหน้าชั้นเรียน 

 

 
 
 
 
         ค าชี้แจง  ปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ ๐๖  การเขียนรายงาน 

 

     ท ๓/ผ.๔-๐๖ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๘

ท ๓/ผ.๔

๖๘ 

 

 
แบบทดสอบหลังเรียน  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าชี้แจง  ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี  

๑. โยงเส้นจับคู่ค ำเต็มกับอักษรย่อให้ถูกต้อง (๒ คะแนน) 
 

พ.ศ.     ผู้อ ำนวยกำร 
 

กม.     โรงพยำบำล 
 

ผอ.     พุทธศักรำช 
 

รพ.     กิโลเมตร 
 

๒. โยงเส้นจับคู่เครื่องหมำยวรรคตอนให้ถูกต้อง 
 

 อัศเจรีย์    (...........................) 
 

นขลิขิต     “  ” 
 

อัญประกำศ                ! 
 

    ทับ      / 
 
       ๓. เขียนค ำอ่ำนของอักษรน ำต่อไปนี  

  ขนุน  อ่ำนว่ำ..................................................................................... ................ 
  สมุด  อ่ำนว่ำ.....................................................................................................  
  ตลำด  อ่ำนว่ำ.....................................................................................................  
  ฉลำด  อ่ำนว่ำ......................................................................................................  

         ๔. ขีดเส้นใต้ค ำกริยำจำกประโยคต่อไปนี  
  - ทุกคนหัวเรำะเมื่อดูรำยกำรตลก 
  - กบหลำยตัวกระโดดไปมำในหนองน  ำใหญ่ 
         ๕. เขียนค ำวิเศษณ์ทีม่ีควำมหมำยตรงข้ำม 
  หอม ค ำตรงข้ำม ......................  ใหญ่ ค ำตรงข้ำม ...................... 
  อ้วน ค ำตรงข้ำม ......................  เช้ำ ค ำตรงข้ำม ......................  

        ท ๓/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๖๙

ท ๓/ผ.๔

หนวยการเรียนรูที่ ๓  นิทานอานสนุก
๖๙ 

 

 
     ๖.  อ่ำนเรื่องท่ีก ำหนดแล้วเขียนแผนภำพโครงเรื่อง        
                                        

                                                  น้ าใจกระรอกน้อย  
  มะปรำงกับแม่ปลูกบ้ำนอยู่ในสวนเล็กๆ แถวชำนเมือง  มะปรำงตื่นแต่เช้ำตรู่เพ่ือท ำ 

ขนมกล้วยไปส่งแม่ค้ำในตลำด  พอท ำขนมเสร็จมะปรำงจะจัดขนมตำมจ ำนวนที่แม่ค้ำแต่ละคนสั่ง 
อย่ำงครบถ้วน  แต่สองสำมวันมำนี   แม่ค้ำคนหนึ่งบ่นว่ำมะปรำงส่งขนมไม่ครบ  ขนมขำดไป ๑ ห่อ 
มะปรำงรีบขอโทษและรับปำกว่ำจะไม่ให้ขนมขำดจ ำนวนอีก  พอวันต่อมำแม่ค้ำก็บอกว่ำขนมขำดไป  
๑ ห่ออีก มะปรำงกลุ้มใจมำกจึงคิดหำทำงแก้ไข 

  วันนั นพอมะปรำงจัดขนมเสร็จ  มะปรำงก็แอบสังเกตกำรณ์ที่ประตู  เพ่ือหำสำเหตุของ 
ขนมท่ีหำยไปทันใดนั นเองมะปรำงก็เห็นกระรอกน้อยตัวหนึ่งหำงเป็นพวงวิ่งออกมำลำกขนมไป   
เธอยิ มออกมำอย่ำงดีใจเพรำะเห็นควำมน่ำรักของมัน ต่อมำเธอวำงขนมให้มัน ๑ ห่อทุกวัน ซึ่ง 
กระรอกน้อยก็ออกมำกินทุกวันเช่นกัน ตั งแต่นั นมำมะปรำงรู้สึกแปลกใจเมื่อเธอไปเก็บมะพร้ำว 
ในสวน  จะเห็นมะพร้ำวแก่ๆ ตกอยู่ใต้ต้นวันละ ๒-๓ ลูกทุกวัน ในที่สุดมะปรำงก็รู้ว่ำเป็นฝีมือ 
กระรอกน้อยนั่นเอง มะปรำงรู้สึกตื นตันใจกับควำมมีน  ำใจของมัน มันตอบแทนควำมใจดีของเธอ 
ในสิ่งที่มันสำมำรถท ำได้  ใครจะนึกว่ำแม้แต่สัตว์ตัวน้อยก็รู้จักกตัญญูรู้คุณถึงเพียงนี       

หนังสือทักษะภำษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
   

 นิทานเร่ือง “ ชายหนุ่มกบัคนแจวเรือจ้าง” 

     ท ๓/ผ.๔ 

………………………………………………………………………………………................. 

……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

ตัวละคร 

สถำนที่ 

ผลของเหตุกำรณ์ 

ข้อคิดที่ได้รับ 

เหตุกำรณ์ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๑

ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๔

การใชภาษาเพื่อสื่อสาร

6102147L01c.indd   71 7/5/18   1:36 PM



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๒

ท ๑/ผ.๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๓

ท ๔/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๗๒ 
 

 
                                              แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔                การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าชี้แจง  เขียนเครื่องหมาย ×  ทับอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
      
๑. ส านวน " น้ าขุ่นไวใ้น น้ าใสไวน้อก " น าไปใช้ประโยชน์ในข้อใด 

ก. การเก็บความลับ    ข. การรู้จักข่มใจ 
ค. การไม่เอาแต่ใจตนเอง   ง. การเอาใจเขามาใสใ่จเรา      
                           

๒. ข้อใดใช้ค าขึ้นต้นถงึบุคคลทั่วไปได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย 
ก. เรียน คุณสมชาย ประสบโชค   
ข. เรียน ประธานศาลฎีกา ท่ีเคารพ 
ค. เรียน ผู้จัดการร้านไพศาลวิทยา ที่นับถือ  
ง. เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่เคารพอย่างยิ่ง 
 

๓. ข้อใดใช้ค าลงท้ายถึงบุคคลทั่วไปได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย 
ก. ขอแสดงความนับถือ    
ข. ขอแสดงความเคารพนับถือ 
ค. ขอแสดงความนับถอือย่างย่ิง   
ง. ขอแสดงความนับถอือย่างสูง 
 

๔. จดหมายเขียนถึงเพื่อนและญาติเป็นจดหมายประเภทใด 
ก. จดหมายราชการ   ข. จดหมายส่วนตัว     
ค. จดหมายกิจธุระ   ง. จดหมายธุรกิจ 
 

๕. การกระท าในข้อใดเปรียบได้กับ " เห็นกงจักรเป็นดอกบัว "  
ก. การด่ืมสุรา ท าให้เสียทรัพย์   
ข. การดื่มสุรา เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ค. การเล่นการพนัน น ามาซึ่งความหายนะ   
ง. การค้ายาเสพติด เป็นสิ่งที่ได้เงนิง่ายควรท า 
 
 
 
 
 
 

    ท๔/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๔

ท ๔/ผ.๑

๗๓ 
 

 
 

๖. "หน้าไหว้หลังหลอก" มีความหมายเข้าได้กับส านวนใดมากที่สุด 
ก. ปากปราศรัย น้ าใจเชือดคอ   ข. น้ าขุ่นไว้ใน น้ าใสไวน้อก   
ค. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี   ง. กินที่ลับไขที่แจ้ง 
 

๗. "ทุกสิ่งสงบไปแล้ว เธอไม่ควร……ให้มันวุน่วายขึ้นมาอีก" ควรเติมส านวนใด 
ก. โง่เง่าเต่าตุ่น     ข. เอาเท้าราน้ า     
ค. กวนน้ าให้ขุ่น    ง. ขุดบ่อล่อปลา   

  

๘. “คุณต้องการพูดกับใคร” ค าว่า “ใคร”จากประโยคนี้ เป็นค าสรรพนามชนิดใดและ     
    ท าหน้าที่อะไรในประโยค 

ก. สรรพนามถาม   /  กรรม   
ข. สรรพนามแยกฝ่าย  /  กรรม   
ค. สรรพนามชี้เฉพาะ   / ประธาน 
ง. สรรพนามไม่ชี้เฉพาะ  / ประธาน  
  

  ๙. ข้อใด ไม่ควรปฏิบัติในการกรอกแบบรายการ   
     ก. ปรึกษาผู้รู้ก่อนกรอกแบบรายการ  
     ข. กรอกข้อความอย่างละเอียดและถูกต้อง 
       ค. อ่านแบบรายการอย่างละเอียดก่อนกรอกรายการ 
     ง. ลงลายมือชื่อในแบบรายการที่ไม่ได้กรอกข้อความให้ครบถ้วน 
 

๑๐. ประโยคใดมีใจความกะทัดรัด รัดกุม ที่สุด 
     ก. ประชาชนทุกภาคเป็นชาวไทยทุกคน 
     ข. ประชาชนทุกภาคล้วนเปน็ชาวไทยทั้งสิ้น 
     ค. ประชาชนทุกภาคทุกคนเป็นชาวไทยทั้งหมด 
     ง. ประชาชนทุกภาคล้วนแล้วแต่เป็นชาวไทยด้วยกันทั้งสิ้น 

 
****************************** 

 
 
 
 
 
 

 

    ท๔/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๕

ท ๔/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๗๔ 
 

ตัวอย่างส านวน ค าพังเพย 
                                   

 
 

 

กบเลือกนาย ผู้ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อยๆ ซึ่งท้ายสุดก็มักจะ
ไม่ได้ดี 

กระดังงาลนไฟ หญิงท่ีเคยผ่านชายมาก่อน 
ขิงก็รา ข่าก็แรง ต่างก็มีอารมณ์ร้อนพอ ๆ กันต่างไม่ยอมลดละกัน 
ขี่ช้างจับต๊ักแตน ลงทุนมากแต่ได้ผลนิดหน่อย 
คดในข้องอในกระดูก มีสันดานคดโกง 
คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ คนรักมีน้อย คนชังมีมาก 
ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก ท าการใหญ่ไม่ควรตระนี่ 
ฆ่าช้างเอางา การลงทุนลงแรงมากมาย แต่ได้ประโยชน์นิดเดียวไม่คุ้มค่า 
งมเข็มในมหาสมุทร ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้ ท ากิจท่ีส าเร็จได้ยากยิ่ง 
เงียบเป็นเป่าสาก เงียบสนิท 
จับปลาสองมอื ท ากิจที่ยากมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันจึงผิดพลาด 
จับปูใส่กระด้ง ยากที่จะท าให้อยู่นิ่ง ๆ ได้ 
ชักแม่น้ าทั้งห้า พูดจาหว่านล้อมหรืออ้างเหตุผลต่างๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ 
ช้างตายท้ังตัวเอาใบบัวมาปิด คนที่ท าชั่วหรือท าผิด ย่อมไม่สามารถปกปิดความผิด               

ของตนได้ 
ซื้อควายหน้านาซื้อผ้าหน้าตรุษ ท าสิ่งใดผิดเวลา 
ซื้อง่ายขายคล่อง ค้าขายเจริญ 
เฒ่าหัวง ู ชายสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสุภาพสตรี 
ดาบสองคม มีทั้งด้านดีและด้านเสยี มีท้ังคุณและโทษ 
ดินพอกหางหมู สะสมงาน ไม่จัดการให้เรียบร้อยแล้วปล่อยให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ 
ตกกระไดพลอยโจน จ าเป็นต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 
ตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย 
ถอดเขี้ยวถอดเล็บ ละพยศ, ละความดุหรือร้ายกาจ, เลิกแสดงฤทธิ์แสดงอ านาจอีก 
ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น ดูเหมือนรอบคอบ แตไ่ม่รอบคอบจริง 

                       
 
 
 
 
 
 

    ท๔/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๖

ท ๔/ผ.๑๗๕ 
 

อะไรเอ่ย ยิ่งตัดย่ิงยาว (ถนน) 
อะไรเอ่ย เป็นพวงอยูร่ะหว่างขา (ปิ่นโต) 
อะไรเอ่ย ตัวอยู่นา ตาอยู่บ้าน (ตาปู) 
อะไรเอ่ย เมื่อเด็กนุ่งขาว สาวนุ่งเขียว แก่นุ่งแดง (พริก) 

 
 

วัดหนึ่งนามเรียกคล้าย   เวลา 
ราตรีต่อทิวา     นั่นไซร ้
มีนามซึ่งชนสา-    มัญเรียก 
แปลว่าวัดซึ่งไร้    ร่มไม้ชายคา                              
    (เฉลย – วัดแจ้ง หรือ วัดอรุณ) 

 

 
 

 
 

 
 

ปริศนาค าทาย  หมายถึงถ้อยค าที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนง า  เพื่อถามหรอืทายกันเล่นเปน็การฝึก
ภูมิปัญญาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  เป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งของไทย   ซึ่งนิยม
เล่นกันตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย      การทายปริศนา
นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วยังฝึกปัญญาของผู้เล่น มักนิยมเล่นกันทั่วไป ทายได้ทุกเพศ 
ทุกวัย  นิยมใช้ค าคล้องจองกันโดยไม่ก าหนดจ านวนค าในแต่ละวรรค เป็นขอ้ความสั้นๆ กะทัดรัด
หรืออาจผูกเปน็ปริศนากลอน เช่น กลอนสภุาพ กลอนสักวา หรือโคลงสี่สุภาพ ส่วนเนือ้หานั้น
มักจะน ามาจากสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เช่นของใช้ต่างๆ  สัตวแ์ละพืช เช่น 

 
 
 
 
 

 
 
 
ในสมัยรัชกาลที่ ๕  ก็นิยมทายปัญหากัน และมักเป็นโคลงหรือกลอนทีม่ีความไพเราะ 

ในทางภาษาหนังสือ  เช่น 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ลักษณะของปริศนาค าทาย 
 ๑. นิยมใช้ค าคล้องจองซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน ท าให้จดจ าได้ง่าย 
 ๒. ไม่นิยมถามตรง ๆแต่จะใช้สิ่งเปรียบเทียบ 
 ๓. มีการท้าทายให้ผู้ไขปริศนาพยายามคิด 
 
 

ใบความรู้                   
ปริศนาค าทาย 

   ท๔/ผ.๑ 

ปริศนาคําทาย หมายถึง ถอยคําที่ผูกขึ้นเปนเงื่อนงํา เพื่อถามหรือทายกันเลนเปนการฝก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๗

ท ๔/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๗๖ 
 
 
 
ประเภทของปริศนาค าทาย 
 ๑. ปริศนาค าทายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

    เช่น  อะไรเอ่ยเขียวชอุ่มพุ่มไสวไม่มีใบมีแต่เม็ด   (ฝน) 
๒. ปริศนาค าทายเกี่ยวกับพืช 
     เช่น  อะไรเอ่ยต้นเท่าครกใบปรกดิน   (ตะไคร้) 
๓. ปริศนาค าทายเกี่ยวกับสัตว์ 
     เช่น  อะไรเอ่ย สีเ่ท้าเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง  (เต่า) 
๔. ปริศนาค าทายเกี่ยวกับอาชีพ  
     เช่น  อะไรเอ่ย ข้างโน้นก็เขาข้างนี้ก็เขาเรือส าเภาแล่นตรงกลาง  (ก่ีทอผ้า) 
๕. ปริศนาค าทายเกี่ยวกับอวัยวะ   
     เช่น  อะไรเอ่ยไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นร าไร  (จมูก) 
๖. ปริศนาค าทายเกี่ยวกับศาสนา-ประเพณี  
     เช่น  อะไรเอ่ย เปน็บั้ง เป็นกระบอก กระทุ้งออกเป็นไฟ บูชาเทพไท เดือนหกของปี 
           (บั้งไฟ) 
๗. ปริศนาค าทายเกี่ยวกับวรรณกรรม  
    เช่น  พระรามชอบสีอะไร  (สีดา) 
๘. ปริศนาค าทายเกี่ยวกับเชาวน์ปัญญา  
    เช่น  อะไรอยู่บนฟ้า  (วรรณยุกต์โท) 
 

วิธีการเล่นปริศนาค าทาย 
 ผู้เลน่ปริศนาค าทาย  จะนั่งล้อมวงกันหรือนัง่ตามสบาย  ผู้ทายจะผลัดกันทายแล้วแต่ใคร
จะคิดปัญหาได้  ถ้ามีผู้ตอบถูก  ผู้ตอบมีสิทธิลงโทษผู้ทายตามแต่จะตกลงกัน และเช่นเดียวกันหาก
ผู้ตอบตอบผิด ผู้ทายก็มีสิทธิลงโทษผู้ตอบ แล้วทายปริศนาใหม่ต่อไป 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. ผู้เลน่ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 ๒. ฝึกให้ผูเ้ล่นเป็นผู้มนีิสัยช่างสังเกต ช่างคิด 
 
 
 
 
 
 

   ท๔/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๘

ท ๔/ผ.๑๗๗ 
 
 
 
 

 

ค าทายที่มาจากพืช 
ค าถาม ค าตอบ 

๑. ต้นเท่าครก ใบปรกดิน                              ๑. ตะไคร้                                                                                                                                             
๒. ต้นเท่าขา ใบวาเดยีว                                ๒. ต้นกล้วย 
๓. แก่เรียกห้าว สาวเรียกอ่อน                         ๓. มะพร้าว 
๔. ต้นอะไร ชื่อกับใบไม่เหมือนกัน                    ๔. กล้วย 
๕. ต้นเท่าล าเรอื ใบหอ่เกลือไม่มิด                  ๕. ต้นสน 
๖. อยู่กลางป่า สวมชฎาแหลมเปี๊ยบ ๖. หน่อไม ้
๗. เด็ก ๆ นุ่งผ้า พอใหญ่ขึ้นมาเอาผ้าโพกหัว        ๗. มะเขือ 
๘. เด็กด านอนในมุง้ขาว เรือนปัน้หยาทาสีเขียว    ๘. น้อยหน่า 
๙. ใบหยัก ๆ ลูกรักเต็มคอ                           ๙. มะละกอ 

๑๐. ลูกแก่ แม่ตาย                                        ๑๐. ต้นกล้วย                                                                                                                                                
 

ค าทายที่มาจากสัตว์ 
ค าถาม ค าตอบ 

๑. หัวเหมือนกอไผ่ หางเหมือนไม้พาย     ๑. กุ้ง                                                                                                                                             
๒. ก้นชี้ฟ้า หน้าไถดิน                        ๒. หอย 
๓. ไข่ไม่รู้จักฟัก แม่ใจยักษ์ไม่รักลูก       ๓. เต่า 
๔. คุดคู้อยู่ในถ้ า นอนคว่ าหัวเข่าชี ้        ๔. จิ้งหรีด 
๕. เอวบาง ๆ ขึน้ต้นยางสูงลิบ             ๕. มด 
๖. สี่ขาเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง         ๖. เต่า 
๗. ตัวด าท้ายแดง ใช้เหล็กแทงเป็นอาวุธ    ๗. ผึ้ง 
๘. สองตีนบังแดด แปดตีนเดินมา           ๘. ป ู
๙. เย็นออกเปน็ฝูง เหมือนกับจูงกันมา     ๙. ค้างคาว 

๑๐. ตาฤาษีอยู่ในถ้ า นอนคว่ าคุกเขา่      ๑๐. กบ 
 

  

 

   ท๔/ผ.๑ 

ตัวอย่างปริศนาค าทาย 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๙

ท ๔/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร
๗๘ 

 
 

ค าทายที่มาจากของกิน 
ค าถาม ค าตอบ 

๑. แก้ผ้าลงโคลน กระโจนลงน้ า ๑. กล้วยแขก                                                                                                                                          
๒. คว่ าอันหงายอนั ดันกันหน้าเละ                   ๒. ขนมครก 
๓. คุดคู้อยู่ในดิน เวลาจะกินต้องเอาไม้สอย        ๓. ข้าวในหม้อดิน 
๔. ชื่อเป็นปลา ตัวเป็นขนม นอนจมอยู่ในหม้อ     ๔. ขนมปลากริม 
๕. ชื่อเป็นอาหารหวาน แต่ท่ีจริงเป็นอาหารคาว  
    ซ้ าชื่อเป็นต่างด้าว ท าด้วยข้าวจ้าวอย่างเดียว 

 

๕. ขนมจีน 

๖. ตากแดดสด รดน้ าเหี่ยว                           ๖. ข้าวตอก 
๗. มะลิลอยฟ้า จรกาลงสรง                          ๗. ขนมข้าวเหนียว ถัว่ด า 
๘. มีสองหน้า มีงาเต็มตัว                            ๘. ข้าวเกรียบงา           

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   ท๔/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๗๙

6102147L01c.indd   79 7/5/18   1:36 PM



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๐

ท ๔/ผ.๑-๐๑๗๙ 
 

        
        

 

ค าชี้แจง   อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง แล้วท ากิจกรรมตามที่ก าหนด 

ตอนที่ ๑  อ่านออกเสยีงบทร้อยกรอง สุภาษิตสอนหญิง   

 

 

 

 

 

 

 
       

 
ตอนที่ ๒   อ่านบทรอ้ยกรอง สุภาษิตสอนหญิง แล้วตอบค าถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑.  บทร้อยกรองนี้ กล่าวถึงเรื่องใด……………………………………………………………………..………….. 
  ๒.  ค าว่า ปราศรัย และอัชฌาสัย หมายความว่าอย่างไร........................................................... 
  ๓.  บทร้อยกรองบทแรกสอนเรือ่งใด อย่างไร ............................................................................ 
       …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ๔.  บทร้อยกรองบทใด เกี่ยวข้องกับการค้าขาย ......................................................................... 
  ๕. บทร้อยกรองนี้ ให้ข้อคิดกับใคร อย่างไร................................................................................. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ใบงานที่ ๐๑                
การอ่านออกเสียง 

 

จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น  อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู 
ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู    คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ 
แม้จะเรียนวิชาทางค้าขาย   อย่าปากร้ายพูดจาอัชฌาสัย 
จึงซื้อง่ายขายดีมีก าไร    ด้วยเขาไม่เคืองจิตระอิดระอา 
เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก   จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา 
แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา   จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ 
ถึงชายใดเขาพอใจมาพูดเกี้ยว   อย่าโกรธเกรี้ยวโกรธาว่าหยาบหยาม 
เมื่อไม่ชอบก็อย่าตอบเนื้อความตาม  มันจะลามเล่นเลยเหมือนเคยเปน็ 

 

  
 

     ท๔/ผ.๑-๐๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๑

ท ๔/ผ.๑-๐๒

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๘๐ 
 
 

                                 

  ค าชี้แจง  ตอนที่ ๑  อ่านออกเสียงบทร้อยกรองปริศนาค าทาย  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        

 

 

 

 

                                 สงบสงัด 

สยามสงบ ยามสงัด  ธงสะบัด ไสวสง่า 

  งามสง่า กิริยา    สงวนท่า สมัครสมาน 

  เหล่าสนม เสนอสนอง   เสนาะพร้อง พจมาน 

  ร่ายโศลก สมัยกาล   เสมอเสมือน เมือ่นานมา 

  เนื้อสมัน เสือสมิง   สนิทนิ่ง สูน่ิทรา 

  สนับสนุน เสนห่า   สยบหน้า สละให ้

  ห้วงสมุทร ดงแสม   โสนแผ่ เชิงไศล 

  สนามเขียว สลัดได   สลับไม้ สลักลาย    

 
  

  

 ใบงานที่ ๐๒                          
การอ่านออกเสียง 

 

     ท๔/ผ.๑-๐๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๒

ท ๔/ผ.๑-๐๒

๘๑ 
 
  

ตอนที่  ๒   น าค าตอบในกรอบท่ีก าหนด เติมในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบที่ ๑ 
ข้อ ปริศนา ค าตอบ 

๑. ปากเปราะถากเพื่อนให้เสียหาย ................................................................ 

๒. ปากเปรียบนกอันตรายรุกล้อม   ................................................................ 

๓. ปากบ่นพ่นวุ่นวายจนเปียก  ................................................................ 

๔. ปากว่ามือคว้าพร้อมไม่เพ้อท าเพลง ................................................................ 

๕. ปากขยับแต่ขยิบต้องท าตรงข้ามนา ................................................................ 

๖. ปากซึ่งใครไม่ประสงคร์ับรู้  ................................................................ 

๗. ปากหวานแต่ชวนงงอันอื่นเปรี้ยวแฮ ................................................................ 

๘. ปากคาบกัดฟัดสู้เพื่อสร้างสุขเจริญ ................................................................ 

 
 
 

 

ค าตอบของกรอบที่ ๑ 
 

ปากว่ามือถึง   ปากกัดตีนถีบ    ปากเหยี่ยวปากกา 
ปากเปราะเราะร้าย ปากหอยปากปู   ปากเปียกปากแฉะ 
ปากหวานก้นเปรี้ยว ปากว่าตาขยิบ  

    

 

     ท๔/ผ.๑-๐๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๓

ท ๔/ผ.๑-๐๒

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๘๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบที่  ๒ 

ข้อ ปริศนา ค าตอบ 

๑. นอนนั่งหลับสัปหงกเหมือนนกง่วง ...................................................................... 

๒. นอนเป็นห่วงบ่วงใยตาใสแข็ง ...................................................................... 

๓. นอนคุดคู้ไม่รู้ไก่หมูแพง ...................................................................... 

๔. นอนตีแปลงมลูดินกินกลางทราย ...................................................................... 

๕. นอนแกล้งหลับทับคะแนนผูแ้ทนสิ้น ...................................................................... 

๖. นอนพุงปลิน้เงินยังเป็นถังหลาย ...................................................................... 

๗. นอนคา้งเข้าเฝ้าเวรความเป็นตาย ...................................................................... 

๘. นอนมือก่ายหน้าคนกังวลตรอง ...................................................................... 

 

ค าตอบของกรอบที่ ๒ 

นอนตีพุง   นอนนก  นอนก่ายหน้าผาก 
นอนหลับทับสิทธิ์   นอนตาไม่หลับ  นอนเวร 
นอนกลางดินกินกลางทราย   นอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็น 

 

     ท๔/ผ.๑-๐๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๔

๘๓ 
 
 
 

 
  

 
การคัดลายมือ  เป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนคําไทย ซึ่งจะต้อง

คํานึงถึงความถูกต้องของตัวอักษรไทย   เขียนให้อ่านง่าย   มีช่องไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษรเสมอกัน  
วางพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ให้ถูกท่ี ตัวสะกดการันต์ถูกต้อง และลายมือสวยงามการคัดลายมือ 
มีแบบการคัดหลายแบบดังนี้ 

ประเภทตัวเหลี่ยม มีลักษณะเด่นคือ เสน้ตัวอักษรส่วนใหญ่เป็นเส้นตรง ตัวอักษรแบบเหลี่ยม
เช่นตัวอักษรแบบอาลกัษณ์   ของแผนกอาลักษณ์ กองประกาศิต สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้
เป็นแบบตัวอักษรที่สวยงาม ใช้ในงานเขียนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ การเขียนทางราชการ การเขียน
กฎหมายหรือใช้เขียนเพื่อการเกียรติยศหรือในเอกสารพิเศษต่างๆ เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร 
เป็นต้น 
 ประเภทตัวกลมหรือตัวมน มีลักษณะเด่น คือ ลักษณะตัวอักษรมีเส้นโค้งประกอบอยู่ เช่น 
ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบตัวอักษรที่กระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการ 
ในอดีตได้ดัดแปลงรูปแบบตัวอักษรของ ขุนสัมฤทธ์ิวรรณการ เพื่อทําเป็นแบบฝึกหัดคดัลายมือ 
สําหรับใช้กับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ 
 ลักษณะของการคัดลายมือ  การคัดลายมือ มี ๓ ลักษณะ คือ 

 ๑. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒  
ควรฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เนื่องจากเป็นช่วงท่ีกล้ามเนื้อมือ และการประสานระหว่างตา
กับมือยังพัฒนาไม่เต็มท่ี 

 ๒. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๔ จะมี
การประสานระหว่างกล้ามเนือ้มือและตาเพิ่มมากขึ้น จึงควรฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด     
แต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วย 

 ๓. การคัดลายมือหวัดแกมบรรจง   เป็นการคัดลายมือแบบหวัด แต่ให้อ่านออก 
การเขียนลายมือหวัดแกมบรรจงเป็นการเขยีนที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งผู้เขียนจะต้องเขียนให้อ่านง่าย 
มีช่องไฟ เว้นวรรคตอนถูกต้อง และเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕และ ๖ 
ควรหัดคัดลายมือหวัดแกมบรรจง    โดยคัดให้รวดเร็ว  สวยงาม ถูกต้องและน่าอ่าน โดยมีการฝึก 
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดเป็นครั้งคราว 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
การคัดลายมือ 

 

      ท๔/ผ.๒ 
ท ๔/ผ.๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๕

ท ๔/ผ.๒

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร
๘๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างอักษรประเภทตัวกลมหรือตัวมน เช่น ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

 

      ท๔/ผ.๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๖

ท ๔/ผ.๒

๘๕ 
 

 
 
หลักการคัดลายมือ 
 ๑. นั่งตัวตรง เขียนด้วยมือขวา ส่วนมือซ้ายวางบนกระดาษที่จะเขียน เพื่อมิให้

กระดาษเลื่อนไปมาขอ้ศอกขวาวางบนโต๊ะขณะท่ีเขียนสายตาห่างจากกระดาษที่เขียนประมาณ ๑ ฟุต 
 ๒. จับดินสอหรือปากกาให้ถูก โดยดินสอหรือปากกาจะอยู่ท่ีนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้และ

นิ้วกลางส่วนนิ้วนางกบันิ้วก้อยงอไว้ในฝ่ามอื 
 ๓. การเขียนตัวอักษรให้เขียนให้ถูกส่วน   ตัวอักษรตั้งตรง  การเขียนพยัญชนะไทย

ทุกตัวต้องเริ่มเขียนหัวก่อน  ยกเว้น  ตัว ก  และ ธ ซึ่งไม่มีหัว เว้นช่องไฟและวรรคตอนให้พองาม  
วางเครื่องหมายต่างๆ ให้ถูกต้องตามตําแหน่ง 

 ๔. การวางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ์สระทุกตัวมีตําแหน่งซึ่งสัมพันธ์กับ
พยัญชนะ เช่น 

 ๔.๑ สระที่อยู่หน้าพยัญชนะได้แก่ เ -   แ -   โ -   ใ -   ไ- 
 ๔.๒ สระที่อยู่หลังพยัญชนะได้แก่  - ะ  -า 
 ๔.๓ สระที่อยู่เหนือพยัญชนะได้แก่  -  ิ   -  ี   -  ึ   -  ื 
 ๔.๔ ไม้หันอากาศ  ( - ไม้ไต่คู้  ( - นิคหิต ( -  ํ ) จะวางเหนือ 

พยัญชนะตรงกลาง 
 ๔.๕ สระที่อยู่ใต้พยัญชนะได้แก่   -  ุ   –  ู 
 
 
 
                                             ปรับปรงุมาจาก www.st.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ท๔/ผ.๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๗

ท ๔/ผ.๒

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  มารยาทในการเขียน 

 
  ๑. ใช้ถ้อยคําสุภาพ หลีกเลี่ยงคําหยาบ ไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึกสว่นตนหรืออคติ 
วิจารณ์ผู้อื่นอย่างปราศจากเหตุผล จนทําใหเ้กิดความเดือดร้อนเสยีหายและสังคมแตกแยก 
  ๒. เขียนข้อความหรืองานเขียนที่เป็นจริง โดยศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบว่า
ถูกต้องแล้ว ถ้าเป็นเรือ่งส่วนตัวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเสียก่อน 
  ๓. เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี   ใช้สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง  
ใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมกับเนื้อหา กาลเทศะและสถานะบุคคล 
  ๔. เขียนสิ่งที่มีคุณค่าอันจะก่อให้เกิดความสุข ไม่เขียนเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติหรือสถาบันเบื้องสูง 

๕. บอกแหล่งที่มาของข้อมูลเดิมเสมอ เพื่อให้เกียรติเจ้าของข้อมลูนั้น ๆ ทุกครั้ง    
ไม่คัดลอกงานเขียนของผู้อืน่ โดยอ้างว่าเปน็ผลงานของตนเอง  
 

การสร้างนิสัยรักการเขียน 
 

  ๑. ศึกษาค้นคว้า จดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ จากการอ่าน การฟัง การพบเห็นอย่าง
สม่ําเสมอ 

๒. มีความกระตือรือร้นในการเขียน  
 ๓. มีใจรักและมีความสุขในการเขียน 
 

 

      ปรับปรุงมาจาก www.thaigoodview.com/node/145421 

 

 

ใบความรู้  
มารยาทในการเขียนและการสร้างนิสัยรักการเขียน 

 

      ท๔/ผ.๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๘

ท ๔/ผ.๒-๐๓

๘๗ 
 
  

 
                   
             

 

คําชี้แจง   อ่านออกเสียงบทร้อยกรองสุภาษิตสอนหญิงแล้วคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๑ จบ   
 
            
            
            
             
            
            
            
            
            
            
            
            
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอประพันธ์จรรยาสุภาษิต  ไว้เตือนจิตหญิงไทยในสยาม 

ทั้งเริ่มรุ่นลักขณาสงา่งาม   อยู่ในความดําริควรตรติรอง 

       เป็นสตรีนี้ไซร้มใิช่ง่าย   สงวนกายเราไว้อย่าใหห้มอง 

จะยากจนข้นไร้วิสัยทอง   ย่อมจะต้องมีค่าราคาแพง 
       เหมือนพิกุลดีจริงไม่ทิ้งกลิ่น  ถึงตกดินจมทรายไม่หน่ายแหนง 

ยังหอมหวานชวนชื่นระรื่นแรง   ไม่เหี่ยวแห้งไม่ทรามความนิยม 

 
                                                                   สุภาษิตสอนหญิง 

  ใบงานที่ ๐๓                 
การคัดลายมือ 

 

      ท๔/ผ.๒-๐๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๙

ท ๔/ผ.๒-๐๓ 

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๘๘ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

      ท๔/ผ.๒-๐๓ 

......................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๘๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๐

ท ๔/ผ.๒-๐๔

๘๙ 
 

ใบงานที่ ๐๔ 
        การคัดลายมือ 

 
 

 
                              
 

 

ค าชี้แจง  อ่านออกเสยีงบทร้อยกรอง แล้วคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ๑ จบ 

 

 
           
           
           

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     

      

 

 

                

                 “ บัดเดี๋ยวดังหงัง่เหง่งวังเวงแว่ว              สะดุ้งแลว้เหลียวแลชะแง้หา 

         เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมา                              ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพต 

         แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์                          มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด 

         ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวท่ีเลี้ยวลด                        ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน 

 มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน     บิดามารดารักมักเป็นผล 

 ที่พ่ึงหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน     เกิดเป็นคนคิดเห็นจงึเจรจา" 

 

                                                                                  พระอภัยมณี   

 

  

      ท๔/ผ.๒-๐๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๑

ท ๔/ผ.๒-๐๔

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร
๙๐ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

      ท๔/ผ.๒-๐๔ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๒

ท ๔/ผ.๓๙๑ 
 

        
  
               

 

ในปัจจุบัน  โลกมีการพัฒนาการสื่อสารทางโทรคมนาคมได๎สะดวก และรวดเร็วแตํ
การสื่อสารอีกชนิดท่ียังมีความส าคัญอยํางยิ่งก็คือ  การเขียนจดหมาย เพราะสามารถเขียนได๎ทุกเวลา
ทุกโอกาส เก็บไว๎เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได๎ 

 

 
  
การเขียนจดหมาย  เป็นการสื่อสารชนิดหนึ่ง  มีลักษณะเปน็ความเรียงที่มีรูปแบบ

โดยเฉพาะ ผู๎เขียนต๎องใช๎ถ๎อยค าที่สั้น กระชับ ตรงตามวัตถุประสงค์  
        การเขียนจดหมาย แบํงออกเป็น ๔ ชนิด ดังนี้ 
        ๑. จดหมายสํวนตัว เป็นจดหมายที่เขียนติดตํอระหวํางบุคคลที่คุ๎นเคยกัน เชํน ญาติสนทิ    
ครู - อาจารย ์ เพื่อไตํถามทุกข์สุขสํวนตัว  
       ๒. จดหมายกิจธุระ   เป็นจดหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุระการงาน   เป็นจดหมายระหวําง 
บุคคลถึงบุคคล บุคคลถึงบริษัทห๎างร๎าน หรือเป็นจดหมายของบุคคลถึงสํวนราชการ การใช๎ 
ส านวนภาษาต๎องสุภาพและให๎ความส าคัญกับผู๎รับจดหมาย           

๓. จดหมายธุรกิจ  เป็นจดหมายท่ีใช๎ติดตํอระหวํางกันในวงธุรกิจ  มีจุดประสงค์ 
ในการด าเนนิธุรกิจ   เชํน เสนอขายสนิค๎า   หรือบริการสั่งซื้อสนิค๎า   และตอบรับการสั่งซื้อ   
ติดตามหนี้ เป็นต๎น มีรูปแบบและการใช๎ภาษาเป็นทางการหรือคอํนข๎างเปน็ทางการ 
        ๔. จดหมายราชการ  เป็นจดหมายที่เขียนติดตํอกันระหวํางสํวนราชการตําง ๆ หรือบุคคล
เขียนไปถึงสํวนราชการ  หรือสํวนราชการมไีปถึงสํวนราชการด๎วยกันเอง  ตลอดจนสํวนราชการ
นั้นเขียนจดหมายไปถึงตัวบุคคล  

 
 

            ๑. เขียนข๎อความให๎ชดัเจน ใช๎ถ๎อยค าสุภาพ กะทัดรัด สละสลวย 
          ๒. เขียนด๎วยลายมือชัดเจน อํานงาํย 
          ๓. ใช๎ภาษาถูกต๎องตามลักษณะการใช๎ภาษา 
          ๔. เขียนตามรูปแบบจดหมายที่ถูกต๎อง 
 
 
 
 

หลักการเขียนจดหมาย 

วิธีการเขียนจดหมาย 

ใบความรู้ 
การเขียนจดหมาย 

     ท๔/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๓

ท ๔/ผ.๓

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๙๒ 
 

รูปแบบการเขียนจดหมายที่ถูกต้อง 
๑. การวางรูปแบบจดหมาย ควรจัดวางให๎มีสัดสํวนพอเหมาะกับหน๎ากระดาษ โดยเว๎น

ด๎านหน๎าประมาณหนึง่นิ้ว และเว๎นด๎านหลังประมาณครึ่งนิ้ว 
 ๒. ที่อยํูของผู๎เขียน  อยูํตรงมุมบนขวาของหน๎ากระดาษ 
    ๓. วัน เดือน ปี  เขียนกึ่งกลางหน๎ากระดาษ 

๔. ค าขึ้นต๎น อยูํด๎านซา๎ยหํางจากขอบกระดาษประมาณ ๑ นิ้ว และต๎องเขียนใหเ๎หมาะแกํ
ฐานะและต าแหนํงหนา๎ที ่
     ๕. เนื้อความ  เริ่มเขียนโดยยํอหน๎าเล็กนอ๎ย  และควรขึ้นยํอหน๎าใหมํเมื่อขึ้นเนือ้ความใหมํ  
ส านวนภาษาที่ใช๎ในการเขียน ต๎องค านึงถึงความสุภาพ เขียนถูกต๎องเหมาะแกํฐานะ และ
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล เว๎นวรรคตอนให๎ถูกต๎อง ถ๎าต๎องการอวยพรให๎ญาติผู๎ใหญํในตอนท๎าย
ของจดหมาย   ควรอ๎างถึงสิ่งศักด์ิสิทธิ์   สํวนการอวยพรให๎เพื่อนจะอ๎างถึงสิ่งศักดิส์ิทธ์ิหรือไมํก็ได๎ 
      ๖. ค าลงท๎าย  อยูํตรงกับวัน เดือน ปี ที่เขียน และต๎องเขียนให๎ถูกต๎อง เหมาะแกํฐานะ 
และบุคคล 
     ๗. ชื่อผู๎เขียน เยื้องลงมาทางขวามือ ถ๎าเขียนจดหมายถึงบุคคลที่ไมคํุ๎นเคย  ควรวงเล็บชื่อ
ที่เขียนเป็นตัวบรรจง ถ๎าเป็นจดหมายราชการต๎องบอกยศต าแหนํงของผู๎สํงด๎วย 
   
 
           ๑. ใช๎กระดาษสีขาว  สีออํนหรอืสสีุภาพ ไมํมีรอยยับหรือรอยฉีกขาด ขนาดได๎มาตรฐาน  
ไมํควรใช๎กระดาษที่มีตราของทางราชการเขียนจดหมายสํวนตัว 
           ๒. เขียนด๎วยหมึกสีด า สีน้ าเงนิ ไมคํวรใช๎ดินสอ หมึกแดง หรือหมึกสีฉูดฉาด  เพราะไมํ
สุภาพ    ควรเขียนตัวอักษรหรือตัวเลขให๎ชดัเจน ไมํขูด ลบ ขีด ฆาํ หรือเขียนทับลงไป 
           ๓. ไมํใช๎ซองที่มีลวดลายหรือสีเข๎มมาก 
           ๔. ไมํสอดธนบัตรหรือสิ่งของมคีําลงในซองจดหมาย อาจหายได๎ 
           ๕. จดหมายที่สํงทางไปรษณีย์ ต๎องผนึกดวงตราไปรษณียากรตามอัตราที่การสื่อสาร
ก าหนดไว๎ท่ีมุมบนด๎านขวามือ 
           ๖.  เรียงล าดับเนื้อหาสาระเหมาะสม    ใช๎ภาษาถูกต๎องตามหลักภาษา ไมํใช๎ภาษาพูด 
ในการเขียนจดหมาย 
           ๗. ถ๎าต๎องการเขียนข๎อความเพิ่มเตมิหลังเขียนจดหมายจบแล๎ว  ต๎องเขียนค าวาํ ป.ล. 
(ปัจฉิมลิขิต) กํอน 
           ๘. ควรเขียนค าน าหนา๎ชื่อผู๎รับบนหน๎าซองให๎ถูกต๎อง เชํน คุณ นายแพทย์ อาจารย์ หรือ 
ยศทางทหาร 
 
 
 
 

  
มารยาทในการเขียนจดหมาย 

 

     ท๔/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๓

6102147L01c.indd   93 7/5/18   1:36 PM



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๔

ท ๔/ผ.๓๙๓ 
 

 
 
 
 ในการเขียนจดหมายต๎องค านึงถึงการเขียนค าขึ้นต๎น ค าลงท๎าย และสรรพนามให๎ถูกต๎อง  
ผู้รับ คุณพ่อ,คุณเเม่ 
 ค าขึ้นต๎น กราบเท๎า...ท่ีเคารพอยํางสูง 
 สรรพนาม (ผู๎เขียน) ลูก, หน,ู ผม, กระผม, ดิฉัน หรือใช๎ชื่อเลํนเเทน 
 สรรพนาม (ผู๎รับ) คุณพํอ คุณเเมํ 
 ค าลงท๎าย ด๎วยความเคารพรักอยํางสูง 
ผู้รับ ญาติผู้ใหญ ่
 ค าขึ้นต๎น กราบเท๎า....ท่ีเคารพอยํางสูง หรือ กราบเรียน...ท่ีเคารพอยํางสูง 
 สรรพนาม (ผู๎เขียน) หลาน, ผม, กระผม, ดิฉัน, หน,ู หรือใช๎ช่ือเลนํแทน 
 สรรพนาม (ผู๎รับ) คุณปู่, คุณยํา, คุณตา, คณุยาย, คุณลุง, คุณป้า, คุณน๎า, คุณอา 
 ค าลงท๎าย ด๎วยความเคารพอยํางสูง 
ผู้รับ พี่หรือเพื่อนที่อาวุโสกว่า 
 ค าขึ้นต๎น เรียนคุณพี่ที่เคารพ หรือ กราบ...ท่ีเคารพ 
 สรรพนาม (ผู๎เขียน) นอ๎ง, ผม, ดิฉัน, หนู, หรืออาจใช๎ชื่อเลํนเเทน 
 สรรพนาม (ผู๎รับ) คุณพี,่ คุณ ... 
 ค าลงท๎าย ด๎วยความเคารพ, ด๎วยความเคารพรัก 
ผู้รับ น้อง หรือเพื่อน 
 ค าขึ้นต๎น ...น๎องรัก หรือ คุณ ... ที่รัก หรือ (ชื่อเลํน) ที่รัก 
 สรรพนาม (ผู๎เขียน) ฉัน พี่ 
 สรรพนาม (ผู๎รับ) เธอ, คุณ, น๎อง 
 ค าลงท๎าย ด๎วยความรัก, ด๎วยความรักยิ่ง, รกัเเละคิดถึง 
ผู้รับ บุคคลทั่วไป 
 ค าขึ้นต๎น เรียนคุณ...ที่นับถือ หรือ เรียนผู๎จดัการบริษัท ... จ ากัด 
 สรรพนาม (ผู๎เขียน) ผม, ดิฉัน 
 สรรพนาม ผู๎รับ) คณุ, ทําน 
 ค าลงท๎าย ขอเเสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบของค าขึ้นต้น สรรพนาม ค าลงท้าย 
 

     ท๔/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๕

ท ๔/ผ.๓

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๙๔ 
 

 
 
ผู้รับ พระภิกษุทั่วไป 
 ค าขึ้นต๎น นมสัการ... 
 สรรพนาม (ผู๎เขียน) ผม, กระผม, ดิฉัน 
 สรรพนาม (ผู๎รับ) ทําน, พระคุณทําน, ใต๎เท๎า, พระคุณเจ๎า 
 ค าลงท๎าย  ขอนมัสการมาด๎วยความเคารพอยํางสูง 
 
 
 
          ๑. สถานที่เขยีน ควรบอกให๎ชัดเจน จากหนํวยยํอยไปหาหนํวยใหญํ เชํน   ๕/๒  หมูํ  ๔  
ต าบลองครักษ์  อ าเภอโพธ์ิทอง  จังหวัดอํางทอง  ๑๔๑๒๐ 
          ๒. วัน เดือน ปี ใช๎แบบจดหมายราชการ ดังนี้  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
          ๓. ค าขึ้นต๎น ใช๎ให๎เหมาะสมกับบุคคล 
          ๔. ใจความหรือเนือ้ความ ถ๎ามีเรือ่งจะต๎องเขียนมากควรแบํงเป็นตอน ๆ ถ๎าจะเขียนเรื่อง
ใหมํก็ขึ้นบรรทัดใหมํ  ไมํควรเขียนติดตํอกันเพียงยํอหน๎าเดียว 
          ๕. ค าลงท๎าย ต๎องใช๎ให๎สัมพันธ์กับค าขึ้นต๎นและใช๎ให๎ถูกต๎องตามฐานะของบุคคล 
          ๖. ชื่อผู๎เขียน  ถ๎าใชล๎ายเซ็นต๎องวงเล็บชื่อ-นามสกุลไว๎ใตล๎ายเซ็นด๎วยลายมือที่อํานงําย
ชัดเจนหากมีต าแหนํงหน๎าที่การงานให๎บอกต าแหนํงหน๎าที่นั้นด๎วย    
 
 
 
          การใช๎ซองขนาดมาตรฐาน  ปัจจุบันท่ีท าการไปรษณีย์ทุกแหํงจะมีซองจดหมายจ าหนําย   
เป็นซองที่มีขนาดเหมาะสม  โดยทั่วไปมี ๒ แบบ ดังนี้ 
          ๑.  ซองสัน้ มีขนาด ๓.๕ x ๖ นิ้ว ถงึ ๔.๕ x ๗ นิ้ว 
          ๒.  ซองยาวมีขนาด ๔.๒๕ x ๙ นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบของจดหมาย 
 

ขนาดของซอง 

     ท๔/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๖

ท ๔/ผ.๓
๙๕ 

 

 
 
 
 

การจําหน๎าซอง  มีหลกัการ ดังนี้ 
๑  ที่อยํูของผู๎รับ ต๎องเรียงล าดับจากสํวนยํอยไปหาสํวนใหญํ ได๎แกํ 

      - ชื่อ-นามสกุลของผู๎รบั ถ๎าเป็นจดหมายส าคัญ เชํน มีธนาณัติสอดอยํูด๎วย 
ต๎องระบุค าน าหน๎าชื่อผู๎รับ 
      - บ๎านเลขที่ ซอย หรือต าบล   

- ถนนที่ต้ัง   
- ต าบลหรือเเขวง   
- อ าเภอหรอืเขต    
- จังหวัด 
- รหัสไปรษณีย ์

๒. ที่อยํูของผู๎สํง เรียงล าดับเชํนเดียวกับผู๎รับ จะเขียนไว๎ด๎านบนซ๎ายของตนเอง 
๓. ค าขึ้นต๎น 

      - ถ๎าเป็นจดหมายสํวนตัว อาจใช๎ค าวํา "กรุณาสํง" หรือ "นามผู๎รับ" 
      - ถ๎าเป็นจดหมายราชการหรือจดหมายธุรกิจนิยมใช๎ "เรียน" 
      - จดหมายถึงพระสงฆ์ทั่วไปใช๎ "นมัสการ" 

๔. เเสตมป์   ต๎องติดเเสตมป์ตามราคาที่กรมไปรษณีย์ฯ ก าหนด เพราะถ๎าติดไมํครบ ผู๎รับ
จะถูกปรับเป็น ๒ เทําของราคาเเสตมป์ที่ขาดไป 

 
  
 
                                ปรับปรุงมาจาก https://sites.google.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจ่าหน้าซอง 

     ท๔/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๗

ท ๔/ผ.๓

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร
๙๖ 

 

 
 
 
 
                    
        ที่อยํู.................................................. 

           ..........................................................
  ..........................................................                                                                

 วันที.่............................................................................ 

 ค าขึ้นต๎น................................................................................ 

                     เนื้อความ .............................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................... 

                     เนื้อความ .............................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................... 

   
                                                                ค าลงท๎าย........................................ 

                                         
                       ลายมือชื่อผู๎เขียนจดหมาย   

 
           ขอรับรองวําเป็นความจริง 
   
                  ลายมือชื่อ      
       (.................................................) 
               ต าแหนํง/สถานะ 
 
 
 
 
 
 
 

การวางรูปแบบของจดหมาย 
 

     ท๔/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๘

ท ๔/ผ.๓
๙๗ 

 

 
 
 
 
                                                                                                          ๑๕/๑  หมูํที่  ๕  ต าบลอํางแก๎ว 

          อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอํางทอง 
  ๑๔๑๒๐                                                                     

                                                     ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

กราบเท๎า คุณพํอคุณเเมํ ที่เคารพรักอยํางสูง             
           ผมได๎รับเงิน ๕๐๐ บาท ท่ีคุณพํอคุณแมํกรุณาสํงมาให๎แล๎วครับ  ผมจะน าไปซื้อ
กางเกงกีฬา  ๑  ตัว และสมุด  ๓  เลํม  เหลอืเงินอีก  ๓๐๐  บาท ผมน ามารวมไว๎ในคําใช๎จําย
ประจ าวันครับ 
           โรงเรียนจัดกิจกรรมแขํงขันกีฬา  เพื่อคัดเลอืกตัวแทนนักกีฬาแตํละประเภท เข๎า
รํวมการแขํงขันในระดับจังหวัด  ผมได๎รับคัดเลือกเปน็ตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลและว่ิง ๑๐๐ เมตร  
ผมดีใจมาก และจะพยายามฝึกซ๎อม เพื่อน ารางวัลมาฝากคุณพํอคุณแมํครับ   
           ผมจะเลําเรื่องดี ใหค๎ณุพํอคุณแมํฟังครับ  ในงานแขํงขนักีฬาของโรงเรียนมีผูใ๎หญํ
จากจังหวัดมารํวมงาน เขาลืมกระเป๋าถือไว๎หน๎าห๎องน้ า  ผมจึงเก็บไปให๎ครูประกาศหาเจา๎ของ  
เขามารับกระเป๋าคืนดว๎ยความดีใจ   เขาประกาศ ชมเชยโดยประกาศชื่อคุณพํอคุณแมดํ๎วยครับ  
สํวนคุณครใูห๎ผมเป็นเด็กดีที่เป็นตัวอยํางครับ   ผมดีใจและยังปลืม้ไมํหายเลยครับ   จึงเขียน
จดหมายมาเลําเรื่องให๎คุณพํอคุณแมํทราบ ตอนนี้ผมขอท าการบ๎านกํอนนะครับ 
 

           สุดทา๎ยนี้  ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ๎มครองคุณพํอคณุแมํให๎มีความสุข    
มีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยครับ                                            
  
                                                      ด๎วยความเคารพอยํางสูง 
                                                          ภูวดล  สุวรรณภูม ิ
 
 
 

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

ตัวอย่าง จดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ 
 

     ท๔/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๙

ท ๔/ผ.๓

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๙๘ 
 

 
  
   
                                                                                                                 ๑๐๑  หมูํ  ๓  ต.ตาคลี                                                                                                                  
         อ. ตาคลี  จ. นครสวรรค์  
         ๖๐๑๔๐                                                                                      

                                                        ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

นภา  เพื่อนรัก 
 

          เราได๎รับจดหมายจากนภาแล๎ว  ดีใจด๎วยนะที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความ 
เรื่อง "พํอหลวงของปวงชนชาวไทย"  เราก็รักและเคารพพระองค์ทํานมากท่ีสุดในชีวิตเชํนกัน 
เรามีความสุขทุกครั้ง  ที่ได๎เห็นพระองค์  แม๎เพยีงเห็นในจอโทรทัศนก์็ตาม  ครอบครัวของเรารัก
พระองค์ทุกคน  และน าหลักปรัชญาเรื่องความพอเพียงมาใช๎ด๎วย  

           เราเขียนเรียงความไมเํกํง  แตํเราวาดภาพสวยนะ  ชนะการประกวดเหมือนกัน ได๎
ไปแขํงขันตํอในระดับภาค เราจะน าภาพที่เราวาดไว๎ไปให๎นภาดูนะ ในชํวงปิดภาคเรียนนี้ คุณ
พํอคุณแมํบอกวําจะพาครอบครัวของเรามาเยี่ยมคุณปู่ คุณยํา  และจะพักหลายวัน  เราคงมีเวลา
คุยกัน คงได๎เที่ยวทะเล สวนสาธารณะใกลบ๎๎านของนภาแนเํลย   

           สุดท๎ายนี้ เราขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลใหน๎ภาเพื่อนรักมีความสุข 
เรียนเกํง ตลอดไปนะจ๏ะ 

 
                                                       รักและคิดถึง 
                                                   ภัครมล  จันทร์งาม 
 
 

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยําง จดหมายถึงเพ่ือน 
 

     ท๔/ผ.๓ 

 เราเขียนเรียงความไมเกง  แตเราวาดภาพสวยนะ  ชนะการประกวดเหมือนกัน 
ไดไปแขงขันตอในระดับภาค เราจะนําภาพที่เราวาดไวไปใหนภาดูนะ ในชวงปดภาคเรียนนี้ คุณพอ
คุณแมบอกวาจะพาครอบครัวของเรามาเยี่ยมคุณปู คุณยา  และจะพักหลายวัน เราคงมีเวลา
คุยกัน คงไดเที่ยวทะเล สวนสาธารณะใกลบานของนภาแนเลย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๙๙

6102147L01c.indd   99 7/5/18   1:37 PM



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๐

ท ๔/ผ.๓-๐๕

๙๙ 
 

 
 

  

     

   
ค าชี้แจง   วางรูปแบบของจดหมายและวางสํวนอื่น ๆ ของจดหมายให๎ถูกต๎องตามล าดับ         

โดยเลือกน าตัวอักษร ก - ซ ที่อยํูหน๎าข๎อความในกรอบสีเ่หลี่ยม ไปเติมในชํองวําง  
ให๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนจดหมายในข๎อ ๑ - ๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ใบงานที่ ๐๕                             
การวางรูปแบบจดหมาย 

      ก. ตรงกับวันที่ 

 

ข. ตรงกับเนื้อความ 

 

ค. กึ่งกลางหน๎ากระดาษ 

 

ง. ตรงกับค าขึ้นต๎น 

 

จ. มุมบนขวามือหํางจากกลาง 
หน๎ากระดาษ ๑ นิ้ว 

 

ฉ. อยูํใต๎ค าลงท๎าย ถอยหลังไป
ประมาณครึ่งนิ้ว 

 

ช. หํางจากริมกระดาษ 
ทางซ๎ายมือ ๑ นิ้ว 

 

ซ. ยํอหน๎าจากค าขึ้นต๎น ๑ นิ้ว 
 

ลักษณะการวางรูปแบบจดหมาย 

     ท๔/ผ.๓-๐๕ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๑

ท ๔/ผ.๓-๐๕

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

๑. ที่อยํู หรือสถานที่เขียนจดหมาย            ..........................
...... 

๒. วัน เดือน ป ี                                    

๓. ค าขึ้นต๎น                                           

๔. เนื้อความของจดหมาย                         

๕. ค าลงท๎าย                                          

๖. ชื่อผู๎เขียน                                          

๗. ค ารับรองของผู๎ปกครอง(ถ๎ามี)                

๘. ชื่อผู๎ปกครอง                                      

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

..........................
… 

.......................... 

.......................... 

     ท๔/ผ.๓-๐๕ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๒

ท ๔/ผ.๓-๐๖
๑๐๑ 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง  เขียนจดหมายถึงเพื่อน  ให๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนจดหมาย พร๎อมจําหน๎าซอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบงานที่  ๐๖ 
การเขียนจดหมายถึงเพื่อน 

 

     ท๔/ผ.๓-๐๖ 

 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๓

ท ๔/ผ.๓-๐๖

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๑๐๒ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
             

         

ชื่อและที่อยูํผู๎ฝาก 

  ................................................……………… 
  ................................................……………… 
  ................................................……………… 
  ................................................……………… 
        

   ชื่อและที่อยูํผู๎รับ 

     ……………………………………......…………………………………………….. 

……………………………………......……………………………………………..  

.……………………………………......…………………………………………….. 

                                                    ……………………………………......……………………………………………..

                      

     ท๔/ผ.๓-๐๖ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๔

ท ๔/ผ.๔

๑๐๓ 
 

 
 
 

 

                  
 
         การกรอกแบบรายการ  หมายถึงการเขียนกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบ
รายการซึ่งเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นโดยเว้นช่องว่างไว้ส าหรับเขียนข้อความเพื่อให้เอกสารนั้น
สมบูรณ์และถูกต้อง 

แบบรายการแบ่งออกเป็น ๔ ชนิด ได้แก่ 
 ๑. แบบรายการท่ีใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานท้ังภาครัฐบาลและเอกชน  

แบบรายการชนิดนี้หน่วยงานเป็นผู้จัดท าขึ้นเพื่อความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ นอกจากนี้                 
ยังท าให้จัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น  แบบรายการสมัครงาน  แบบรายการสมัคร                
เข้าศึกษาต่อ  ใบฝากเงินและถอนเงินของธนาคาร 

 ๒. แบบรายการท่ีใช้ภายในองค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้มีระบบรวบรวม
เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงานของตน ด้วยวิธีให้กรอกแบบรายละเอียด 
เช่น แบบรายการใบลา 

การกรอกแบบรายการ ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. อ่านค าชี้แจงในการกรอกแบบรายการนั้น ๆ ให้เข้าใจก่อน แต่ถ้าแบบ

รายการนั้นไม่มีค าชี้แจง  ควรอ่านแบบรายการนั้นอย่างผ่าน ๆ ๑ รอบ เพื่อให้ทราบว่า                
ควรเขียนหรือกรอกข้อความใด ๆ ลงในแบบรายการนั้น ๆ บ้าง 

 ๒. เขียนหรือกรอกข้อความต่าง ๆ ลงในช่องว่างของแบบรายการ ซึ่งแบบ
รายการบางลักษณะ จะชี้แจงให้เขียนหรือกรอกเครื่องหมายต่าง ๆ 

 ๓. ไม่ควรขีดฆ่า หรือ ลบข้อความ เพราะแบบรายการบางชนิดเป็นเอกสาร    
ท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย ถ้ามีรอยลบหรือขีดฆ่า อาจท าให้แบบรายการนั้น ๆ ใช้อา้งอิงไม่ได้ 
เพราะขาดความน่าเชื่อถือ 

  ๔. อ่านทบทวนข้อความท่ีเขียนหรือกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่ากรอก
ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ถ้ามีข้อผิดพลาดให้แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

 
 
 
 

ใบความรู้ 
การกรอกแบบรายการ 

 

     ท๔/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๕

ท ๔/ผ.๔-๐๗

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๑๐๔ 
 

 
 
 
 
ค าช้ีแจง  กรอกแบบใบลาของนักเรียน ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบใบลาของนักเรียน  
 

บ้านเลขท่ี........หมู่ที.่........ต าบล................. 
อ าเภอ......................จังหวัด........................ 

วันที่............เดือน..........................พ.ศ........................  
เรื่อง ขออนุญาตลา.................... 
เรียน ครูประจ าชั้น ....................................... 
 

เนื่องด้วยกระผม/..............................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ด้วยเหตุนี้กระผม/ดิฉัน จึงขออนุญาต  ………….. / ลากิจ  มีก าหนด...............วัน   นับตั้งแต่วันที่............... 
เดือน …………….……….........พ.ศ................... ถึงวันที่...............เดือน ………..………….........พ.ศ...................... 
 

 
       ด้วยความเคารพอย่างสูง  
 

ลงชื่อ................................................... นักเรียน  
             (…………………………………………………)  

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
  

ลงชื่อ............................................ผู้ปกครอง 
          (……………………………………..) 

 

 

  ใบงานที่  ๐๗             
การกรอกแบบใบลา 

 

     ท๔/ผ.๔-๐๗ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๖

ท ๔/ผ.๔-๐๘๑๐๕ 
 

 

  
 
ค าช้ีแจง  กรอกแบบใบค าร้องท่ัวไป ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบค าร้องทั่วไป 

               เขียนที่ …………………………………………………  

          วันที่............. เดือน …………………………….. พ.ศ. ……………………                      

เรื่อง ………………………..…………………………………… 

เรียนผู้อ านวยการ………………………..…………………………………… 

  ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ.)  ..................................................................................................................................... 

มีความประสงค์................................................................................................................................. ............................  
.............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

       ขอแสดงความนับถือ 

          ................................................................. 

                (..................................................) 

  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
............................................... 
 

 

 

 ใบงานที่  ๐๘             
การกรอกแบบใบค าร้อง 

 

     ท๔/ผ.๔-๐๘ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๗

ท ๔/ผ.๕

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร
๑๐๖ 

 

 

 
           
 
  ค าในภาษาไทยมีหลายชนิด  ระดับชั้นนี้มีค าท่ีควรรู้จัก เพื่อน ามาใช้ให้ถูกต้อง
ตามหน้าท่ีของค า คือ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ 
 

ค านาม 
         อ่านและสังเกตประโยคต่อไปนี ้
                    ลุงเรียกเด็ก ๆ                 สนุัขแทะกระดูก 
                   แม่ค้าขายผลไม ้   โต๊ะและเก้าอีต้ั้งอยู่ท่ีสนาม 
         ค าท่ีพิมพ์ตัวหนาในประโยคข้างต้นเป็นค านาม    

ค านาม คือ ค าท่ีใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช 
สิ่งของ สถานท่ี ถ้าเป็นค านามท่ัวไปเรียกว่า ค านามสามัญ 
         อ่านและสังเกตประโยคต่อไปนี ้
                 ลุงบญุเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี  ฟ้าครามยืนดูงูเขียว 
                 ใบหม่อนกลัวจ้ิงจก ตุ๊กแก  แม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านกรุงเทพ ฯ 
         ค าท่ีพิมพ์ตัวหนาในประโยคข้างต้นเป็นค านามท่ีตั้งขึ้นเป็นชื่อเฉพาะของค านามสามัญ 
เรียกว่า ค านามวิสามัญ      
 

ค าสรรพนาม 
  อ่านแล้วสังเกตประโยคต่อไปนี้ 

ฉันชอบอ่านหนังสือในห้องสมุด          (ฉัน แทนผู้พูด) 
วันนี้เธอจะไปขายของไหม                (เธอ แทนผู้ฟัง) 
พอใจไม่สบาย เขาจึงไม่ไดม้าโรงเรียน   (เขา แทนผู้ท่ีถูกกล่าวถึง) 

ค าท่ีพิมพ์ตัวหนาในประโยคข้างต้นเป็นค าสรรพนาม   
ค าสรรพนามคือค าท่ีใช้แทนค านาม ในตัวอย่างเป็นค าสรรพนามแทนบุคคล ใช้แทน

 ผู้ฟัง และผู้ท่ีถูกกล่าวถึง
  

 
 
 
 

ใบความรู้ 
ชนิดของค า 

     ท๔/ผ.๕ 

 

ผู้พูด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๘

ท ๔/ผ.๕
๑๐๗ 

 

ค ากริยา 
อ่านและสังเกตประโยคต่อไปนี้ 

เจ้าแก่นคาบกระดูก 
ตุ๊กแกกินแมลงศัตรูพืช 
เจ้าทุยของลุงบุญฉลาด 
งูเขียวอ้วนมาก 

ค าท่ีพิมพ์ตัวหนาในประโยคข้างต้นเรียกว่า ค ากริยา  
ค ากริยา คือ ค าที่ใช้บอกอาการ หรือบอกสภาพของคน สัตว์ พืช สิ่งของ เช่น 

คาบ กิน      เป็นค ากริยาบอกอาการ 
ฉลาด อ้วน   เป็นค ากริยาบอกสภาพ 
 

ค าวิเศษณ์ 
อ่านและสังเกตประโยคต่อไปนี้ 

ลุงบุญมีเรื่องสนุกๆ มาเล่าให้เด็กๆฟัง 
เจ้าแก่นกับเจ้าทุยเป็นสัตว์น่ารัก 
งูเขียวรัดตุ๊กแกไว้แน่น 
สุนัขต ารวจฉลาดมาก 

ค าท่ีพิมพ์ตัวหนาในประโยคข้างต้นเรียกว่า ค าวิเศษณ์  
ค าวิเศษณ์ คือ ค าท่ีใช้ขยายค านามและกริยาเพื่อให้ใจความของประโยคชัดเจนยิ่งขึ้น   

ค าท่ีพิมพ์ตัวเอนใน   ๒   ประโยคแรกเป็นค านาม   และค าท่ีพิมพ์ตัวเอนใน ๒ ประโยคหลัง 
เป็นค ากริยา 

 
 
 
 

    หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐานภาษา ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ท๔/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๙

ท ๔/ผ.๕-๐๙

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร
๑๐๘ 

 

 ใบงานที่ ๐๙                                       
การแต่งประโยคที่สัมพันธ์กับภาพ  

 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง  แต่งประโยคท่ีสัมพันธ์กับภาพต่อไปนี้ 

   ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
    
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ ๑ 
ประธาน + กริยา (กริยาอกรรม) 

ค านาม  + ค ากริยา           ณัชชา มองตรง / ณัชชา ยิ้ม  
ค าสรรพนาม + ค ากริยา      เธอ มองตรง / เธอ ยิ้ม 

ตัวอย่างที่ ๒ 
ประธาน + กริยา (กริยาสกรรม)+ กรรม 

ค านาม  + ค ากริยา  + ค านาม             ณัชชา ปั่น จักรยาน 
ค าสรรพนาม + ค ากริยา + ค านาม        เธอ ป่ัน จักรยาน 

     ท๔/ผ.๕-๐๙ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๐๙

6102147L01c.indd   109 7/5/18   1:37 PM



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๐

ท ๔/ผ.๕-๐๙
๑๐๙ 

 

ค าช้ีแจง  แต่งประโยคท่ีสัมพันธ์กับภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           
           
           
           
           
           
       
 
        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  
 

 

 

กรอบที่ ๑ 
ประธาน + กริยา (กริยาอกรรม) 

ค านาม  + ค ากริยา        ………………………………………….  / ………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………......................................................  
ค าสรรพนาม + ค ากริยา  .............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

กรอบที่ ๒ 
ประธาน + กริยา (กริยาสกรรม)+ กรรม 

ค านาม  + ค ากริยา  + ค านาม        ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...................................................................... 
ค าสรรพนาม + ค ากริยา + ค านาม   ………….................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

     ท๔/ผ.๕-๐๙ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๐

6102147L01c.indd   110 7/5/18   1:37 PM



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๑

ท ๔/ผ.๕-๐๙

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร
๑๑๐ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบที่ ๑ 
ประธาน + กริยา (กริยาอกรรม) 

ค านาม  + ค ากริยา          ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………......................................................  
ค าสรรพนาม + ค ากรยิา    …………………………………………………………………………………………….... 
............................................................................................................................................................. 

กรอบที่ ๒ 
ประธาน + กริยา (กริยาสกรรม)+ กรรม 

ค านาม  + ค ากริยา  + ค านาม        ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..................................................................... 
ค าสรรพนาม + ค ากริยา + ค านาม   ............................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
  

     ท๔/ผ.๕-๐๙ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๒

ท ๔/ผ.๕-๐๙

๑๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบที่ ๑ 
ประธาน + กริยา (กริยาอกรรม) 

ค านาม  + ค ากริยา        …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..................................................  
ค าสรรพนาม + ค ากริยา  ……………………………………………………………………………………..……… 
.......................................................................................................................................................... 

กรอบที่ ๒ 
ประธาน + กริยา (กริยาสกรรม)+ กรรม 

ค านาม  + ค ากริยา  + ค านาม       ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….................................................................. 
ค าสรรพนาม + ค ากริยา + ค านาม   …………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................... 

     ท๔/ผ.๕-๐๙ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๓

ท ๔/ผ.๕-๑๐

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร
๑๑๒ 

 

 
 
 
 

ค าช้ีแจง  ตอนที่ ๑ หาค านามจากประโยค  แล้วน ามาเขียนลงในช่องว่าง 

ข้อ ประโยค ค านาม 
๑ วิมลชอบดูปลาทอง  

๒ เขาและเธอชอบเรียนภาษาไทยและประวัติศาสตร์  

๓ มาลินีชอบสวมกระโปรงสีชมพู  

๔ กนกพาอรนภาไปท่องเท่ียวกับเธอ  

๕ วัดร่องขุ่นอยู่ในจังหวัดเชียงราย  
 

ตอนที่ ๒  หาค าสรรพนามจากประโยค  แล้วน ามาเขียนลงในช่องว่าง 

ข้อ ประโยค ค าสรรพนาม 
๑ เพื่อนๆ ในโรงเรียนคิดถึงเขามาก  

๒ เธอต้องฝึกซ้อมกีฬาให้มากกว่านี้  

๓ ใครวางกระเป๋านักเรียนไว้หน้าห้อง  

๔ ท่านต้องการพูดกับนักเรียน  

๕ พระองค์สถิตในดวงใจไทยท้ังหล้า  
 

 

 

 ใบงานที่ ๑๐ 
ชนิดของค า 

     ท๔/ผ.๕-๑๐ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๔

ท ๔/ผ.๕-๑๐

๑๑๓ 

 

 

ตอนที่ ๓  หาค ากริยาจากประโยค  แล้วน ามาเขียนลงในช่องว่าง 

 

ข้อ ประโยค ค ากริยา 
๑ ณรงค์เล่นฟุตบอลทุกวัน  

๒ ประเสริฐปลูกผักสวนครัวไว้หลังบ้าน  

๓ ความรักความสามัคคีท าให้ครอบครัวสมบูรณ์  

๔ แม่ซื้อผลไม้และขนมในตลาดหน้าโรงเรียน  

๕ สินีนาถร้องเพลงไพเราะจับใจ  
 

ตอนที่ ๔  หาค าวิเศษณ์จากประโยค  แล้วน ามาเขียนลงในช่องว่าง 

ข้อ ประโยค ค าวิเศษณ์ 
๑ มะขามมีรสเปร้ียว  

๒ เธอมาโรงเรียนสาย  

๓ เพื่อนของแก้วเป็นคนสวย  

๔ นักกีฬาทีมชาติของเราวิ่งเร็ว  

๕ คุณครูแจกดินสอและปากกาสีแดง  
 
 

 
 
 
 
 

     ท๔/๕-๑๐ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๕

ท ๔/ผ.๕-๑๑

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร
๑๑๔ 

 

 

 
 

 

ค ำช้ีแจง  แต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................. 

....................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                    

 

 

                          

                                  ……………………………………………………….………………………………. 

                                  ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………............................................................................... 

                                  …………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

                                 ……………………………………………………………………………………….……………..               
……………………………………………………….…………………………………………..………………………. 

                                …………………………………………………………….…………………………….. 
………………………………………………………………………............................................................................... 

 
…..…………………………………………………………... 

 

๑
ง.
ใ. 

๒ 

๓
ง.
ใ. 

 ใบงานที่ ๑๑ 
การแต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ 

     ท๔/ผ.๕-๑๑ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๖

ท ๔/ผ.๕-๑๑

๑๑๕ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                              ……………………………………………………….………………………………. 

                                  ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………  ……………………………............................................................................... 

 
 

   

                       ……………………………………………………………..…….………………………………. 

                                  ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………  ……………………………................................................................................... 

 
 

 ……………………………………………………….……………………………………………………………………. 

                                  ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………  ……………………………..................................................................................... 

     
 

…..…………………………………………………………... 

 

  

                        ……………………………………………………………………………………………..... 
                                  ………………………………………………………………………………………………… 
                                  ………………………………………………………………………………………………… 

 

 วาดภาพตามความสนใจ แลว้แต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพวาด 

๕
ง.
ใ. 

๔
ง.
ใ. 

๖
ง.
ใ. 

แต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ 

 

     ท๐๔/ผ.๕-๑๑ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๗

ท ๔/ผ.๕-๑๒

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๑๑๖ 

 

   
ค าช้ีแจง  เขียนประโยคจากภาพต่อไปนี้

            
            
            
            
            

  

  

.  

.  

            
            
            
            
            

  

   

.   
 

.......................................................................................................................................... 

  ใบงานที่ ๑๒                            
การแต่งประโยคจากภาพที่ก าหนด 

๑ 

๒ 

๕ 

๔ 

๓ 

     ท๐๔/ผ.๕-๑๒ 

 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
. 

………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……….… 

......................................................................... ...........................................

....................................................................................................................

................................................................................................. ................. 

.......................................................................................................................

................................................................................................................... ....

.......................................................................................................................  

....................................................................................................................

....................................................................................................................

..................................................................................................................  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๘

ท ๔/ผ.๑๒

๑๑๗ 

 

            
            
            
            
            

  

 

 

  

.  

.   

            
            
            
            

  

.  

.  

๙ 

๘ 

๑๐ 

๖ 

๗ 

     ท๐๔/ผ.๕-๑๒ 

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

.................................................................................................  
 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

................................................................................................ ........... 
 

..............................................................................................................

....................................................................... .......................................

...........................................................................................................  
 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

...........................................................................................................  
 

............................................................................................... ...............

..............................................................................................................

...........................................................................................................  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๙

ท ๔/ผ.๑๒

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๑๑๘ 

 

           
                        …….............................................................………………………..... 

                                  ………………………………………………………………………………………………… 
                                  ………………………………………………………………………………………………… 

  

                        ………..........................................................………………………..... 
                                  ………………………………………………………………………………………………… 
                                  ………………………………………………………………………………………………… 

 

                     
 

เขียนประโยคให้สัมพันธ์กับภาพ  ให้ได้มากที่สุด 
 

 

 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 

  

                        …............................................................................…………..... 
                                  ………………………………………………………………………………………………… 
                                  ………………………………………………………………………………………………… 

 

 
  

                        ……................................................................................…..... 
                                  ………………………………………………………………………………………………… 
                                  ………………………………………………………………………………………………… 

 

                        
                               

๑ 

๔ 

๓ 

๒ 

๕ 

     ท๐๔/ผ.๕-๑๒ 

 

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………….. 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๐

ท ๔/ผ.๑๓

๑๑๙ 

 

 
  ใบงานที่ ๑๓ 

การแต่งประโยคจากภาพที่ก าหนด

             ค าชี้แจง  ตอนท่ี ๑  แต่งประโยคจากภาพท่ีก าหนดให้                      

 

 

  

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………..……………... 

  

…........................................................................................ 
…………………………………………………………………………...…………….. 
 

…………………………………………………………………………..……………... 

๓๓.          

……………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………..…………………….. 
 

………………………………………………………………………..………………... 

.  

……....................................................................................... 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………... 

 

๑ 

๒ 

.๔
ใ. 

๓ 

     ท๐๔/ผ.๕-๑๓ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๑

ท ๔/ผ.๕-๑๓

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๑๒๐ 

 

 
ตอนที่ ๒   วาดภาพแล้วแต่งประโยคเกี่ยวกับภาพนั้นตามความคิดของนักเรียนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

๑.  

………………………………………………………………………………..……….. 
 

…………………………………………………………………………………….….. 
 

……………………………………………………………………………….………... 

๒.  

………………………………………………………………………………..………….. 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….………... 

๓.  

………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………... 

๔.  

……………………………………………………………………………………….….. 
 

……………………………………………………………………………………..….. 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

     ท๐๔/ผ.๕-๑๓ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๒

ท ๔/ผ.๕

๑๒๑ 

 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔              ภาษาเพ่ือการสื่อสาร              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง  เขียนเครื่องหมาย ×  ทับอักษรหน้าค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 
 

 ๑. ประโยคใดมีใจความกะทัดรัด รัดกุม ท่ีสุด 
     ก. ประชาชนทุกภาคเป็นชาวไทยทุกคน 
     ข. ประชาชนทุกภาคล้วนเป็นชาวไทยท้ังสิ้น 
     ค. ประชาชนทุกภาคทุกคนเป็นชาวไทยท้ังหมด 
     ง. ประชาชนทุกภาคล้วนแล้วแต่เป็นชาวไทยด้วยกันท้ังสิ้น 
 

๒. ส านวน " น้ าขุ่นไว้ใน น้ าใสไว้นอก " น าไปใช้ประโยชน์ในข้อใด 
ก. การเก็บความลับ    ข. การรู้จักข่มใจ 
ค. การไม่เอาแต่ใจตนเอง   ง. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา      
   

๓. "หน้าไหว้หลังหลอก" มีความหมายเข้าได้กับส านวนใดมากท่ีสุด 
ก. ปากปราศรัย น้ าใจเชือดคอ  ข. น้ าขุ่นไว้ใน น้ าใสไว้นอก   
ค. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี  ง. กินที่ลับไขท่ีแจ้ง  
                        

๔. ข้อใดใช้ค าลงท้ายถึงบุคคลท่ัวไปได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย 
ก. ขอแสดงความนับถือ    
ข. ขอแสดงความเคารพนับถือ 
ค. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง   
ง. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 

๕. การกระท าในข้อใดเปรียบได้กับ " เห็นกงจักรเป็นดอกบัว "  
ก. การดื่มสุรา ท าให้เสียทรัพย์   
ข. การดื่มสุรา เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ค. การเล่นการพนัน น ามาซึ่งความหายนะ   
ง. การค้ายาเสพติด เป็นสิ่งท่ีได้เงินง่ายควรท า 
 
 
 
 
 

       ท๐๔/ผ.๕ 

 

การใชภาษาเพื่อสื่อสาร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๓

ท ๔/ผ.๕

หนวยการเรียนรูที่ ๔  การใชภาษาเพ
ื่อสื่อสาร

๑๒๒ 

 

 
๖. "ทุกสิ่งสงบไปแล้ว เธอไม่ควร……ให้มันวุ่นวายขึ้นมากอีก" ควรเติมส านวนใด 

ก. โง่เง่าเต่าตุ่น    ข. เอาเท้าราน้ า     
ค. กวนน้ าให้ขุ่น   ง. ขุดบ่อบ่อปลา 
 

๗. ข้อใดใช้ค าขึ้นต้นถึงบุคคลท่ัวไปได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย 
ก. เรียน คุณสมชาย ประสบโชค   
ข. เรียน ประธานศาลฎีกา ท่ีเคารพ 
ค. เรียน ผู้จัดการร้านไพศาลวิทยา ที่นับถือ  
ง. เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่ีเคารพอย่างยิ่ง 
     

๘. “คุณต้องการพูดกับใคร” ค าว่า “ใคร”จากประโยคนี้ เป็นค าสรรพนามชนิดใดและ     
    ท าหน้าท่ีอะไรในประโยค 

ก. สรรพนามถาม   /  กรรม   
ข. สรรพนามแยกฝ่าย  /  กรรม   
ค. สรรพนามชี้เฉพาะ   / ประธาน 
ง. สรรพนามไม่ชี้เฉพาะ  / ประธาน  
 

๙. จดหมายเขียนถึงเพื่อนและญาติเป็นจดหมายประเภทใด 
ก. จดหมายราชการ   ข. จดหมายส่วนตัว     
ค. จดหมายกิจธุระ   ง. จดหมายธุรกิจ 
  

  ๑๐. ข้อใด ไม่ควรปฏิบัติในการกรอกแบบรายการ   
     ก. ปรึกษาผู้รู้ก่อนกรอกแบบรายการ  
     ข. กรอกข้อความอย่างละเอียดและถูกต้อง 
       ค. อ่านแบบรายการอย่างละเอียดก่อนกรอกรายการ 
     ง. ลงลายมือชื่อในแบบรายการท่ีไม่ได้กรอกข้อความใหค้รบถ้วน 

 
                                   

 

 

  

       ท๐๔/ผ.๕ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๓

6102147L01c.indd   123 7/5/18   1:38 PM



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๔

ท ๑/ผ.๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๕

ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๕

วรรณกรรมคําสอน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๖

ท ๑/ผ.๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๗

ท ๕/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

๑๒๕ 
 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๕  วรรณกรรมค าสอน                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
................................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง  ตอบค าถามตอ่ไปน้ีให้ถูกต้อง 
๑. อธิบายค าสอนที่ก าหนดให้ 
  “คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด”  หมายความวา่...................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
๒.    “หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ       เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล 
 ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน             ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี” 

 ค าประพันธ์นี้ต้องการสอนอะไร ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 

นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 

๓. เติมค าอุทานลงในประโยคที่ก าหนดให้  ให้เหมาะสม 
......................... เจ็บนะ 
......................... ดีใจจังเลยได้เกรด  ๔ 
......................... ใครนะใจร้ายเอาเจ้ามาปล่อย 

๔. จัดกลุ่มค าที่ก าหนดให้  ให้ถูกต้อง 
 ลูกๆ ลูกเสือ เด็กๆ พูดจา ผีเสื้อ สวยๆ  
 ราดหน้า รวบรวม บ้านเรือน ชาวนา ท้อแท้ เล็กๆน้อยๆ 

 
ค าซ้ า ค าซ้อน ค าประสม 

   
   
   
   

 
๕. เลือกค าที่นักเรียนชอบในข้อ  ๔  แล้วแต่งประโยค 

ประโยคบอกเล่า  ........................................................................................................ 
ประโยคค าถาม   ....................................................................................................... 

         ประโยคปฏิเสธ   ........................................................................................................ 
 

        ท ๕/ผ.๑ 

 “หนังสือเปนตรีวิชาปญญาเลิศ เรียนไปเถิดรูไวไมไรผล

ยามยากแสนแคนคับไมอับ ไดเลี้ยงตนดวยวิชาหาทรัพยทวี”

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๘

ท ๕/ผ.๑

๑๒๖ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
๖.  อา่นประกาศข้างต้น แล้วตอบค าถาม 
      ๖.๑ ใครเป็นผู้ออกประกาศ 
          ........................................................................................................................................................... 
      ๖.๒ เรื่องที่ประกาศคือเรื่องใด  
          .......................................................................................................................................................... 
      ๖.๓ ผู้ที่ประสงค์ยื่นใบสมัครตามประกาศดังกล่าว  ตอ้งมีคุณสมบัติอย่างไร 
          .......................................................................................................................................................... 
          .......................................................................................................................................................... 
          .......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศ 
นักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา“มูลนิธิร่วมใจไทย” 

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ทีง่านวิชาการโรงเรียนสวัสดีวิทยา
อาคาร ๑ ชั้น ๒  ภายในวันที่ ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
คุณสมบัติ ขาดทุนทรัพย์  เรียนดี  ประพฤติดี 

(ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ มากอ่น) 
 

งานวิชาการโรงเรียนสวัสดีวิทยา ประกาศ ณ วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  

     ท ๕/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๙

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

๑๒๗ 
 
 
 

 

ค าชี้แจง  อ่านบทอาขยานเรื่องพฤษภกาสร แล้วสรุปเรือ่งและขอ้คิด การน าไปใช้ในชวีิตจริง  
            (๑๒ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

๑. ค้นคว้าค าศัพท์น่ารู ้
            พฤษภ    หมายถงึ........................   กาสร     หมายถึง....................... 
 

            กุญชร    หมายถึง........................  โททนต์   หมายถึง....................... 
 

            ปลดปลง หมายถึง........................  เสน่ง      หมายถึง........................ 
 

            นรชาติ   หมายถึง........................  อินทรย์ี   หมายถึง........................ 
 

     มลาย     หมายถึง.......................  สถิต      หมายถึง......................... 
 

๒. ความหมายค าประพันธ ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

๓. ข้อคิดที่น าไปใช้ในชีวิตจริงได้ คือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๔. บทอาขยานนี้เป็นค าประพันธ์ชนิดใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๕. บอกค าสัมผัสในบทอาขยาน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ใบงานที่ ๐๑ คิดได้น าไปใช้เป็น 
 ค าชี้แจง อ่านบทอาขยานเรื่องพฤษภกาสร แล้วสรุปเรือ่งและขอ้คิด การน าไปใช้ในชวีิตจริง 

      พฤษภกาสร       อีกกุญชรอันปลดปลง 
โททนต์เสน่งคง         ส าคัญหมายในกายมี 
    นรชาติวางวาย      มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ 
สถิตทั่วแต่ช่ัวดี          ประดับไว้ในโลกา 

     ท  ท ๕/ผ.๑-๐๑ ท ๕/ผ.๑-๐๑

๑. คนควาคําศัพทนารู

๒. ความหมายคําประพันธ

๓. ขอคิดที่นําไปใชในชีวิตจริงได คือ

๔. บทอาขยานนี้เปนคําประพันธชนิดใด

๕. บอกคําสัมผัสในบทอาขยาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๒๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๐

ท ๕/ผ.๑

๑๓๒ 
 

 
 

 
 

ใบความรู้ 
อาขยานบทเลือก 

“ปากเป็นเอก  เลขเป็นโท  หนังสือเป็นตรี  ชั่วดีเป็นตรา” 
 

              ปากเป็นเอกเหมอืนเสกมนตร์ให้คนเชื่อ         ฉลาดเหลอืวาจาปรีชาฉาน 
จะกล่าวถ้อยร้อยค าไม่ร าคาญ              เป็นรากฐานเทิดตนพ้นล าเค็ญ 

เลขเปน็โทโบราณท่านสั่งสอน   เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น 
การค านวณควรช านาญคูณหารเป็น             ช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน 

หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ   เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล 
ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน              ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี 

ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก    ยามวิโยคชีพยับลับร่างหน ี
ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี            คงเป็นที่ลอืทั่วช่ัวฟ้าดิน 
 

                                                                 ท่านผู้หญิงสมโรจน์   สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
 
 
ผู้แต่ง  ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล  ณ  อยุธยา 
ที่มาของเรื่อง เป็นบทประพันธ์พิมพ์รวมในหนังสอื “บทประพันธ์อธิบายสุภาษิต”  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รวบรวมบทประพันธ์อธิบายสุภาษิตประจ าเดือนของวรรณคดีสมาคม
แห่งประเทศไทย และก าหนดเป็นหนังสืออ่านกวีนิพนธ์ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๘๖ 
ฉันทลักษณ์  กลอนแปด หรือ กลอนสุภาพ 
คุณค่า ชี้ใหเ้ห็นสิง่ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในชีวิต ได้แก่ การพูดการคิดค านวณ  การเรียน
หนังสือ  และความดีความช่ัว ว่าสิ่งใดส าคัญสูงสุด  สิ่งใดส าคัญรองลงมา และสิ่งใดท่ีท าให้คน
จดจ า ซึง่สิ่งที่ท าให้คนจดจ าก็คือ “ความด”ี นั่นเอง เพราะความดีท่ีคนเราสร้างไว้ จะไม่มีวัน           
สิ้นสูญ 
 
 
 
 

    ท ๕/ผ.๑ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑  ฟ
ง พ

ูด อาน เขียน

๑๒๘ 
 
 

 
 
 

                                     
ค าชี้แจง  ตอนที่ ๑ อา่นบทอาขยานเรื่อง ปากเป็นเอก เลขเปน็โท หนังสือเป็นตรี ช่ัวดีเป็นตรา  
                       แล้วเขียนแผนภาพ ความคิดวิเคราะห์คุณค่าค าประพันธ์ (๑๒ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          ปากเป็นเอก เลขเป็นโท  
                                         หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ ๐๒ แผนภาพคิดวิเคราะห์คุณค่าค าประพันธ์ 
 

     ท  ท ๕/ผ.๑-๐๒ 

ความส าคัญของการพูด ความส าคัญของการคิดค านวณ 
 

ความส าคัญของการเรียนหนังสือ 
 

ความส าคัญของการท าความดีและความชั่ว 

การน าไปใช้ในชีวิต 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_____________ 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________ 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

ท ๕/ผ.๑-๐๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๒

ท ๕/ผ.๑-๐๒

๑๒๙ 
 
 
 
 
ตอนที่ ๒  อธิบายคุณค่าบทอาขยานเรื่อง ปากเป็นเอก เลขเปน็โท หนังสือเป็นตรี ช่ัวดีเป็นตรา     
             (๑๒ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

๑. ค าประพันธ์นี้แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคัญของการเรียนรู้ว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ค าประพันธ์บทแรกกล่าวถึงเรื่องอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓.  ค าประพันธ์บทที่ ๒ กล่าวถึงเรื่องอะไร 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔. บทอาขยานที่อ่านแต่งด้วยความประพันธ์ชนิดใด            
      …………………………………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๕. บอกค าสัมผสัในบทอาขยาน 
         …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   หนังสือเปน็ตรีวิชาปัญญาเลิศ     เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล 
ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน       ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี 
   ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก     ยามวิโยคชีพยับลับร่างหน ี
ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี             คงเปน็ที่ลือทั่วช่ัวฟ้าดิน 
 

     ท  ท ๕/ผ.๑-๐๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๓

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๓

๑๓๐ 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง  เลือกท่องจ าบทร้อยกรองที่มีคุณค่า จากใบงานที่ ๐๑ และ ๐๒  (๑๖ คะแนน)   
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกท่องจ าบทร้อยกรองที่มีคุณค่า จากใบงานที่ 

ใบงานที่ ๐๓ ท่องจ าบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
 

 
ท่องจ าบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

 
         นักเรียนเลอืกท่องจ าบทอาขยานตามความถนัดและความสนใจ ระหว่าง “พฤษภกาสร”  
และ “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา” โดยปฏิบัติดังนี้ 
 
            ๑. ท่องเป็นกลุ่ม/จับคู ่
            ๒. ท่องรายบุคคล 
            ๓. เพื่อน ๆ ในกลุ่มใหค้ าแนะน า  แก้ไขปรับปรุงน้ าเสียง  การออกเสียงค าถูกต้อง  
การเว้นวรรคตอน  ท่องได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ค าประพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม 
            ๔. ท่องกับคร ู

 การท่องอาขยานเป็นการฝึกความจ าท่ีดี  
ผู้ท่องจะเกิดความภาคภูมิใจและร่วมสืบสาน 

  ภูมิปัญญาทางภาษาของไทยนะคะ 

     ท  ท ๕/ผ.๑-๐๓ ท ๕/ผ.๑-๐๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๔

ท ๕/ผ.๑

๑๓๑ 
 
 
 

 

อาขยานบทหลัก 
“พฤษภกาสร” 

 

พฤษภกาสร  อีกกุญชรอันปลดปลง 
     โททนต์เสน่งคง   ส าคัญหมายในกายมี 

นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรีย ์
     สถิตทั่วแต่ช่ัวดี   ประดับไว้ในโลกา                                 

   
                                             สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 

ผู้แต่ง  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
ประวัติผู้แต่ง  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระนามเดิมคือ                         
พระองค์เจ้าวาสุกรี   เป็นพระราชโอรสองคท์ี่ ๒๘   ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช  ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจุ้ย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๓๓๓   ทรงผนวช         
เป็นสามเณร   เมื่อ  พ.ศ. ๒๓๔๕  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   แล้วเสดจ็ไป
ประทับ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม     ทรงศึกษาอยู่ในส านักของสมเด็จพระพนรัตน 
อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ในขณะนั้น   แลว้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุเมื่อ   พ.ศ.๒๓๔๕ ต่อมา
ได้รับการสถาปนาใหด้ ารงต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช  พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย  นับเป็น
เจ้านายพระองค์แรก  ที่ด ารงต าแหน่งนี้   ทรงได้รับการยกย่องว่า    เป็นปราชญ์และกวีผู้มี            
พระปรีชาสามารถทั้งทางโลกและทางธรรม  ทรงพระนิพนธ์ต ารา  และวรรณคดีท้ังร้อยแก้ว  
ร้อยกรอง   อันทรงคณุค่าไว้เป็นจ านวนมาก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก)    ได้ประกาศยกย่องให้  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส เปน็บุคคลผู้มผีลงานดเีด่นด้านวัฒนธรรมของโลก ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ 
ฉันทลักษณ์  กาพย์ยานี ๑๑ 
คุณค่า ใหค้ติสอนใจแก่เราว่า บรรดาช้างม้าวัวควาย เมื่อตายไปแล้วยังมีเขาและหนังเหลือไว้ให้
เป็นประโยชน์แต่คนเราเมื่อตายไปสิ่งที่หลงเหลือใหเ้ป็นที่ระลึกถึงก็คือความดีและความชั่วเท่านั้น 
ค าศัพท์น่ารู้ 

กาสร  - ควาย    ตรี  - สาม  
ทนต์  - งาชา้ง   ฟัน   โท  - สอง  ชั้นที่ ๒ 
นรชาต ิ - คน  หมู่คน   สถิต - อยู่  ยืนอยู่  ตั้งอยู ่
เวี่ย - คล้อง  ทดัไว้  ฟัง  วิโยค  - การจากไป  การพลดัพราก   
สังวร - ความระวัง   เสน่ง(สะ-เหน่ง)  - เขาสัตว ์   
อินทรีย ์ - รา่งกาย 
 

    ท ๕/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๕

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๕

ท ๕/ผ.๒

๑๓๕ 
 
 
 
 
 

 
ใบความรู้ ชนิดของค า (ค าอุทาน) 

 
 

 

ค าอุทาน 
 คือค าที่พดูออกมาดว้ยน้ าเสียงแตกต่างจากเสียงของค าธรรมดาเพื่อแสดงอารมณ ์ความรู้สึกต่าง ๆ  
ของผู้พูด ค าอุทานมักปรากฏอยู่หน้าประโยค ในการเขียนนิยมใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์(!)ก ากับหลังค าอุทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปความรู ้ ค าอุทานใชแ้สดงอารมณ ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้พูด ท าให้ผูฟ้ังเข้าใจสิ่งที่พดูชัดเจนยิง่ข้ึน 
 
 
 
 

ชนิดของค าอุทาน 

๑. แสดงการร้องเรยีกหรอืบอกให้รู้ตัว 
เช่น  แน่ะ!   นี่แน่ะ!   เฮ!้  

 แน่ะ! แอบมานั่งอยู่ที่นี่เอง 

๒. แสดงความตกใจ  เช่น  วา้ย!   โอ๊ะ!   
ช่วยด้วย!  คุณพระช่วย! 

 ช่วยด้วย! เด็กตกน้ า 

๓. แสดงความเสียดาย ผิดหวัง 
สงสาร  เช่น โธ่!  โถ!  อนิจจัง!   
พุทโธ่เอ๋ย! 

 โถ! สุนัขตัวนี้ช่างน่าสงสาร 

๔. แสดงความไม่พอใจ โกรธเคือง  
เช่น  ฮึ่ม!  อุเหม่!  ชิชะ!  ดูดู!๋ 

 ฮึ่ม! ใครมาตดักุหลาบของ
ฉัน 

๕. แสดงความประหลาดใจ  เช่น  ฮ้า!  
เอ๊ะ!  โอ้โฮ!  วา้ว!  อื้อฮอื! 

 โอ้โฮ! เสื้อขาวสะอาดดีจงั 

๖. แสดงความเข้าใจหรอืรับรู้                
เช่น  อ๋อ!  อ้อ!  อือ!   

 อ๋อ! เด็กนั่นเป็นน้องเธอ
นี่เอง 

๗. แสดงความเจ็บปวด เช่น  โอย !  
โอ๊ย!  อูย!   

 โอ๊ย! เจ็บจังเลย 

๑๐. แสดงความดีใจ  เช่น  ไชโย!  เย้!   
 ไชโย! เราชนะแล้ว 

๙. แสดงความโล่งใจ เช่น  เฮอ !   
 เฮอ! สอบเสร็จแล้ว 

๘. แสดงความท้อใจ ร าคาญ  
เบ่ือหน่าย เช่น  เฮ่อ!  ฮือ้!    

 ฮื้อ! เสื้อเลอะเทอะอีกแล้ว 

อ๋อ! เข้าใจ
แล้ว 

เฮ้! ไปท าแบบฝึกกัน
เถอะ 

      ท ๕/ผ.๒ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๖

ท ๕/ผ.๒-๐๔

๑๓๓ 
 

   
๑. ……………..เราสอบได้ท่ี  ๑ 

 

๒. ……………..ฉันชอบจังเลยเสือ้ตัวนี้ 

 

๓. ……….……..อยู่นี่เอง  หนังสือของเธอ 

   
๔. …………......ใครเตะฟุตบอลมาโดนฉัน 
 
   
๕. ……………...เธอไม่น่าโชคร้ายมากับฉันเลย 

 

๖. ……………....ดีใจจังจะได้ไปเที่ยวทะเล 
 
 

๗. ……………...โล่งอกไปที 
 

   
๘. ………………อย่าเดินไปทางนั้นนะ มันอันตราย 
 
   
๙. ………………ฉันนึกว่าของ ๆ เธอเสียอีกนะนี่ 

 

๑๐…………...….มาแล้วเหรอ   ก าลังรออยู่เชียว 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง  ตอนที่ ๑ น าค าอุทานที่ก าหนดใหไ้ปเติมลงในช่องว่างใหเ้หมาะสม (๑๐ คะแนน) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 

ใบงานที่ ๐๔  ค าอุทานสื่ออารมณ์        

   โอ! 

เฮ้! 

โอ้โฮ! 

ไชโย! 

   โถ! 

พุทโธ่! 

อ้อ! 

ว๊าย! 

   เอ๊ะ! 

เย้! 

   แน่ะ! 

เฮอ! 

      ท ๕/ผ.๒-๐๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๗

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๗

ท ๕/ผ.๒-๐๔

๑๓๔ 
 

๑. แสดงอารมณ์.…………………….................…………… 
ค าอุทาน
......................... 

๒. แสดงอารมณ์.………………………….................……… ค าอุทาน....................... 
.......................................

๓. แสดงอารมณ์.……………………………................…… ค าอุทาน
....................... 

๔. แสดงอารมณ์.……………………................…………… ค าอุทาน...................... 
......................................

ค าอุทาน...................... 
......................................

๕. แสดงอารมณ์.……………………................…………… 

 
 
 
 

           ตอนที่ ๒ อ่านนิทานเรือ่ง “พ่อไก่กับไข่มุก”แล้วส ารวจค าอุทานจากเรื่อง  (๑๐ คะแนน) 
 

 นิทานอีสป พ่อไก่กับไข่มุก  

 
 

 
 
มีพ่อไก่ตัวหนึ่งก าลังเดินเล่นอยู่ในฟาร์มท่ามกลางแม่ไก่  ทันใดนั้นพ่อไก่ก็เหลือบไป

เห็นอะไรบางอย่างส่องแสงประกายอยู่กลางกองฟางเข้า  
“ว้าว!” พ่อไก่ร้องอุทาน “นั่นน่ะ! ของข้า” แล้วมันก็รีบคุ้ยเขี่ยสิ่งนั้นออกมาจาก

กองฟาง ทว่า นั่นกลับเปน็ไข่มุกเม็ดหนึ่งที่คงจะมีคนท าหล่นไว้ “โธ่เอ๋ย! มันอาจจะมีค่า”
เอ่ย “ส าหรับมนุษย์ท่ีเห็นคณุค่ามัน แต่ส าหรับข้าแล้วเมล็ดข้าวเมล็ดเดียวยังดีกว่า
เป็นไหน ๆ” “ว้า! เสียดายจัง..นึกว่าจะได้ของดี ๆ ไว้กินซะหน่อย...ฮึ่ม! อดเลย” 

 
 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “สิ่งของที่ล้ าค่ามีไว้ส าหรับผู้ที่มองเห็นคุณค่าของมันเท่านั้น” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ท ๕/ผ.๒-๐๔ 

พ่อไก่
ไข่มุก
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๘

ท ๕/ผ.๒

๑๓๘ 
 

 
 
 

 
 
 
 
      เมื่อโลกวิวัฒนาการ มสีิ่งแปลกใหม่เพิ่มขึ้น มีเครื่องมือ เครื่องใช ้วัสดุ หรอืสิ่งของต่าง ๆ มาใชใ้น
ชีวิตประจ าวันมากมาย  ดังนั้น  ค าที่เคยมีใช้อยู่ในภาษาไทยจึงมีไม่พอที่จะใช้เรียกวัสดสุิ่งของเหล่านั้น  
เราจึงต้องมีการสร้างค าเพิ่มขึ้นด้วยวิธตี่าง ๆ เพื่อให้มีถ้อยค าใช้ในภาษาไทยได้มากขึ้น   

การสร้างค าในภาษาไทยมี ๓ ลักษณะ คือ ค าประสม  ค าซ้อน  ค าซ้ า 
 
 

 
       

ค ามูล  คือ  ค า ๆ เดียวที่มิได้ประสมกับค าอื่น อาจมี ๑ พยางค ์หรือหลายพยางค์ก็ได้แต่เมื่อแยก
พยางค์แล้วแต่ละพยางคไ์ม่มีความหมาย  ค าภาษาไทยที่ใช้มาแต่เดิมส่วนใหญเ่ป็นค ามูลที่มีพยางค์เดียว 
โดด ๆ เช่น  พ่อ  แม่   กนิ   เดิน  ร้อง  ค ามูลหลายพยางค ์เป็นค าสองพยางค์ขึ้นไปมีความหมายในตัว 
ไม่สามารถแยกพยางค์ภายในค าได ้เพราะท าให้ไม่มีความหมาย อาจเป็นค าไทยแท้ หรือค าภาษาต่างประเทศ
ก็ได้ เช่น  มะละกอ   เกเร   โหระพา   นาฬิกา   บิดา  วิทยุ  เป็นต้น 
 
      ตัวอย่างแบบสร้างของค ามูล 

 
          คน มี ๑ พยางค์  คือ  คน 
          สิงโต  มี ๒ พยางค์  คือ  สิง + โต 
          นาฬิกา  มี ๓ พยางค์  คือ  นา + ฬิ + กา 
          ทะมัดทะแมง  มี ๔ พยางค์  คือ  ทะ + มัด + ทะ + แมง 
          กระเหี้ยนกระหือรือ  มี ๕ พยางค์  คือ  กระ + เห้ียน + กระ + หือ + รือ 

      
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างค าในภาษาไทย 
 

ค ามูล 

ใบความรู้ส าหรับนักเรียน  
 

     ท ๕/ผ.๒ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๙

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓๙

ท ๕/ผ.๒

๑๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
     ค าประสม คือ ค าที่สร้างข้ึนใหม่โดยน าค ามูลตั้งแต่ ๒ ค าขึ้นไปมาประสมกัน ให้เกิดเป็นค าใหม ่ 
ความหมายใหม่ โดยอาจมีเค้าความหมายเดิมหรอืมีความหมายใหม่ก็ได้   
     
     ลักษณะของค าประสม 
          ๑. ค าประสมที่เกิดความหมายใหม่ มีเค้าความหมายเดิม เช่น  
  เตา + ถ่าน    -    เตาถ่าน   หมายถึง  เตาที่ใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง 
  เตา + รีด      -    เตารดี   หมายถึง  เครื่องใช้ทีใ่ช้รดีเสื้อผ้า 
  รถ + ไฟฟ้า   -    รถไฟฟ้า หมายถึง  รถที่ใช้ไฟฟา้เป็นพลังงานขับเคลื่อน 
  รถ + ยนต์    -    รถยนต์  หมายถึง  ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงาน       
                                                                           อย่างใดอย่างหนึ่งและถ่ายทอดลงสู่ล้อ  
 ๒. ค าประสมที่เกดิความหมายใหม่เปลี่ยนไปจากเดิม  เช่น 
  ขาย + หน้า   -    ขายหน้า หมายถึง  รู้สึกอับอาย 
  ราด + หน้า   -    ราดหน้า หมายถึง  อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวมีน้ าปรุงข้นๆ 
  ลูก + น้ า      -    ลูกน้ า  หมายถึง  ลูกอ่อนของยุงซ่ึงยังอาศัยอยู่ในน้ า 
  ผี + เสื้อ        -    ผีเสื้อ  หมายถึง  แมลงพวกหน่ึงมีปีกเป็นแผ่นบางสีต่าง ๆ 
  หาง + เสือ    -    หางเสือ หมายถึง  เครื่องถือท้ายเรือ 
  
 ๓. ค าประสมที่มาจาก อาการนาม  มีค าว่า “การ”  หรือ “ความ” น าหน้าค ากริยาหรือค าวิเศษณ ์
เช่น  การกิน  การบ้าน  การเมือง  การกระท า  ความด ี ความชัว่  ความสวย  ความขยันหมั่นเพียร 
 ๔. ค าประสมที่เกดิจากการย่อค าให้กะทัดรัดขึ้น  มักขึ้นต้นด้วยค าว่า  ชาว  ชา่ง  นัก  ที ่ เครื่อง    
ผู้  หมอ  ของ  เช่น 
      ชาวบ้าน  ชาววัง  ชาวนา  ชาวประมง ชาวสวน 
  ช่างยนต ์ ช่างภาพ  ช่างเสริมสวย ช่างไฟฟ้า ช่างไม ้
  การคา้  การเรือน นักเรียน  นักการเมือง นักข่าว 
  เครื่องเขียน เครื่องใช ้ ที่นอน  ที่อยู่  ที่พัก 
  หมอดู  หมอล า  ของกิน  ของใช้  ผู้ดี 
 
 
 
  
 
 
 

ค าประสม 

    ท ๕/ผ.๒ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๐

ท ๕/ผ.๒

๑๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
     ค าซ้อน  เป็นการสร้างค าโดยน าค ามูลที่มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน หรือตรงข้ามกนั  
มาวางซ้อนกันท าให้เกิดค าใหม่ มีความหมายใหม่  โดยความหมายใหม่อาจกวา้งขึ้น  หนักแน่นขึ้น หรือ 
เบาลงก็ได้ 
 ชนิดของค าซ้อน 

๑. ค าซ้อนเพื่อความหมาย คือ ค าซ้อนที่เกิดจากค ามูลที่มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน หรือ
ตรงข้ามกันมาวางชดิกัน เช่น 
       ความหมายเหมือนกัน   เสื่อสาด  เหาะเหิน พูดจา  บ้านเรือน 
       ความหมายใกล้เคียงกัน คัดเลือก  แนะน า  เกรงกลัว ขัดขวาง 
       ความหมายตรงกันข้าม ผิดชอบ  ชั่วด ี  ได้เสีย  เช้าค่ า 

   ๒. ค าซ้อนเพื่อเสียง คือ ค าซ้อนที่เกิดจากการน าค าที่มีเสียงคล้องจองและมีความหมายสัมพันธ์กัน
มาซ้อนกัน เพื่อให้ออกเสียงได้ง่าย ไพเราะ เช่น 
       เร่อรา่  ท้อแท้  จริงจัง        ตูมตาม     ซุบซิบ 
       ราบคาบ  จิ้มลิ้ม  แร้นแค้น       เบ้อเร่อ     อา้งวา้ง 
       ออดอ้อน            อัดอั้น  รวบรวม        กระดุกกระดกิ    กระดกูกระเดี้ยว 
       ประเจิดประเจ้อ ถ้วยโถโอชาม ขโมยขโจร     ทรัพยใ์นดินสินในน้ า 
 
          ตัวอย่างค าซ้อน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าซ้อน 

 
     พร้อมเพรียง   ครบครัน   แข็งแรง   ขัดข้อง   ผิดชอบชั่วด ี  
     ถิ่นฐาน    จิตใจ    ทุกข์ยาก ทรัพย์สิน ทรัพย์สมบัต ิ
     รูปภาพ  รูปพรรณ โศกเศร้า ยวดยาน  กู้หนี้ยืมสิน 
     สูญหาย  กู้ยืม  อดทน  ขัดขวาง            หนักอกหนักใจ 

    ท ๕/ผ.๒ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๑

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๑

ท ๕/ผ.๒

๑๔๑ 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

      ค าซ้ า  คือ ค าค าเดิมที่ออกเสียงซ้ าค าให้ต่อเนื่องกัน โดยใช้เครื่องหมายไม้ยมก(ๆ) เติมหลัง
ค า ค าที่ซ้ าเสียงอาจมคีวามหมายคงเดิมหรือแตกต่างไปจากเดิม ขึ้นอยู่กับความหมายของค าหรือ
บริบทท่ีประกอบ  เช่น  เด็ก ๆ สูง ๆ  ต่ า ๆ  เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ชา้ ๆ  ดี ๆ  เร็ว ๆ  ไปๆ  มาๆ  
หนาว ๆ ร้อน ๆ หรือเล่นเสียงวรรณยุกต์ค าแรกให้สูงขึ้น เช่น   ดีด๊ี   ส๊วยสวย   เจ็บใจ๊เจ็บใจ  
เบื้อเบือ่  แก๊แก่  เป็นต้น 
 

      การใช้ไม้ยมก (ๆ) ใช้ดังนี ้
๑. ใช้ซ้ าค า  เช่น 

      เด็ก ๆ วิ่งเลน่กันสนุกสนาน   อ่านว่า  เด็ก - เด็ก 
              แก้วน้ าวางอยูใ่กล้ ๆ กับแปรงสีฟัน   อ่านว่า  ใกล้ - ใกล้ 
      ทรายท าใจกล้าทั้ง ๆ ที่กลัวมาก   อ่านว่า  ทั้ง - ทั้ง  

๒. ใช้ซ้ าความ  เช่น 
      เขามาสายทุกวัน ๆ    อ่านว่า  ทุกวัน  -  ทุกวัน 
      สุดาเก็บเงนิทีละน้อย ๆ จนซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได ้ อ่านว่า  ทีละน้อย - ทีละน้อย 
      วันหนึ่ง ๆ ฉนัไม่เห็นเธอท าอะไรเลย  อ่านว่า  วันหนึ่ง - วันหนึ่ง 

๓. ใช้ซ้ าประโยค  เช่น 
              เด็ก ๆ ร้องอย่างตื่นเต้นว่า “เราชนะแล้วๆ”     อ่านว่า  เราชนะแล้ว - เราชนะแล้ว 

“คุณพ่อมาแล้ว ๆ” ลกู ๆ ร้องด้วยความดีใจ    อ่านว่า  คุณพ่อมาแล้ว – คุณพ่อ  
                                                                 มาแล้ว 

 

หมายเหตุ 
๑. การใช้ไม้ยมก (ๆ) จะไม่ใช้เกิน ๑ ครั้ง ถ้าต้องการใช้เกิน ๑ ครั้ง ให้ท าดังนี้         

เร็ว ๆ เร็ว ๆ เร็ว ๆ 
๒. ไม่ใช้ไม้ยมก (ๆ) ซ้ าค าที่ท าหน้าที่ต่างกัน เช่น 

     คุณแม่ไปซือ้ที่ ๆ จังหวัดนครนายก (ผิด) 
     คุณแม่ไปซือ้ที่ที่จังหวัดนครนายก (ถูก) 

๓. ค าว่า นานา เป็นค าเดยีวที่ไม่ใช้ไม้ยมกเพราะเป็นค าที่มาจากภาษาบาลี 
๔. ไม่นิยมใช้ไม้ยมก (ๆ) ในค าประพันธ ์

 

ใบความรู้ส าหรับนักเรียน  
 

ค าซ้ า 

    ท ๕/ผ.๒ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๒

ท ๕/ผ.๒
๑๔๒ 

 
 
 
 
 
 
   

ค าประสม  คือ  การน าค ามูล ๒ ค าขึ้นไปมารวมกัน  ได้ความหมายใหม่ แต่ยังคงมี          
เค้าของความหมายเดิมอยู่ เช่น 
  ดอก + ไม ้ -   ดอกไม ้  แม่ + น้ า  -   แม่น้ า 
  พ่อ + ครัว -   พ่อครัว   แม่ + ค้า  -   แม่ค้า 
  ผี + เสื้อ -   ผีเสื้อ  รถ + ยนต ์ -   รถยนต ์
  ชาว + เขา -   ชาวเขา  น้ า + ใจ -   น้ าใจ 
  นัก + กีฬา -   นักกีฬา  บท + ละคร -   บทละคร 
 

ตัวอย่างค าประสม 
 

ชาวบ้าน ชาววัง  ชาวนา  ชาวสวน ชาวประมง 
  ช่างยนต์ ช่างภาพ ช่างไม ้  ช่างไฟฟ้า ช่างเสริมสวย 
  การค้า  การเรือน นักเรียน นักข่าว  นักการเมือง 
  ที่นอน  ที่อยู่  ที่พัก  เครื่องเขียน เครื่องใช้ 
  หมอดู  หมอล า  ของกิน  ของใช ้  ผู้ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าประสม 

    ท ๕/ผ.๒ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๓

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๓

ท ๕/ผ.๒-๐๕
๑๓๖ 

 

ฉัน 

แม่ 

เครื่อ
ง 

นัก 

หม
อ 

 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง  ตอนที่ ๑ สร้างค าจากค าที่ก าหนดให้ แล้วเลอืกค ามาแต่งประโยค (๑๐ คะแนน) 
 
ตัวอย่าง     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ใบงานที่ ๐๕  การสร้างค าในภาษาไทย        

ฉันมิตร     ฉันภัตตาหาร สมานฉันท์ 
 

พ่อนิมนต์พระสงฆ์มาฉันภัตตาหารเพล 
 

..................................................................................................................... 
 

...............................................................................................................................................

.. 

 

...............................................................................................................................................

.. 

..................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................ 
 

 
.....................................................................................................................................
........................................................................... 

 

.................................................................................................................................................

... 

 
....................................................................................................................................
............................................................................ 

     ท ๕/ผ.๒-๐๕ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๔

ท ๕/ผ.๒-๐๕

๑๓๗ 
 
 
 
              ตอนที่ ๒  แต่งเรื่องตามจินตนาการโดยใช้ค าซ้ า ไม่น้อยกว่า ๕ ค า ปรากฏในเรื่อง 
                          (๒๐ คะแนน) 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

_______ 

_____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

     ท ๕/ผ.๒-๐๕ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๕

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๕

ท ๕/ผ.๓

๑๔๕ 
 

 

 

 

ประโยค คือ ค า หรือกลุ่มค าที่น ามาเรียงกันสามารถสื่อความได้ โดยทัว่ไปประโยคประกอบด้วย        
ส่วนส าคัญ ๒ ส่วน  คือ  ส่วนที่เป็นประธาน  กับ ส่วนที่เป็นภาคแสดง                                                       
อ่านและสังเกตประโยคตอ่ไปน้ี 

ประโยคข้างต้นนี้เรียกว่า ประโยคสามัญ ที่ประกอบด้วย ประธาน และภาคแสดง  ประธานอาจเป็น
ค านามหรือค าสรรพนามก็ได้ 

ประธาน ภาคแสดง 
ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค านาม ค าสรรพนาม 

พ่อ - อ่าน หนังสือ - 
แม่ - ดู - ฉัน 
- เขา เล่น ลูกข่าง - 
ประโยคข้างต้นนี้เป็นประโยคสามัญที่ภาคแสดงมคี านาม หรือค าสรรพนาม ตามหลังค ากริยาบางค า 

ได้แก่ อ่าน  ด ู เล่น 

  

ประโยคสามัญข้างต้นนี้ มีโครงสรา้งที่ซับซ้อนขึ้น คือ มีสว่นขยายค านาม หรือค าสรรพนาม และ
ส่วนขยายค ากริยาเพิ่มเข้ามาอีก 

ประธาน ภาคแสดง 
ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค านาม ค าสรรพนาม ส่วนขยายค ากริยา 

- เขา เล่น ลูกข่าง - สนุกมาก 
พ่อ - อ่าน หนังสือ - อย่างตั้งใจ 
แม่ - ดูแล - ฉัน ด้วยความรัก 

 ประโยคสามัญข้างต้นนี้ ส่วนขยายค ากริยาบางค า อาจอยู่หลังค านาม หรอืค าสรรพนามที่ตามหลัง
ค ากริยานั้น ๆ ก็ได้ 

ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๖.

ประธาน ภาคแสดง 
ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา 

พ่อ - หัวเราะ 
แทน - วิ่ง 

- เขา ดีใจ 

ประธาน ภาคแสดง 
ค านาม ค าสรรพนาม ส่วนขยาย ค ากริยา ส่วนขยาย 

พ่อ - ของฉัน หัวเราะ เสียงดัง 
นก - สีเหลือง บิน เร็ว 
- เธอ คนนั้น ตกใจ มาก 

ใบความรู้ 
ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๖

๑๔๓ 
 
 
 
 

  

ตอนที่ ๑ เรียงค าหรือกลุ่มค าให้เปน็ประโยค และมีใจความสัมพันธ์กัน แล้วเขียนเปน็ประโยค 
            ที่สมบูรณ์ถกูต้อง  พร้อมทั้งสังเกตส่วนประกอบของประโยคเหล่านั้น  (๑๐ คะแนน) 
  
 
 
 

 

 

 

           น ามาเขียนเป็นประโยคที่สมบูรณ์ 
 

๑.  
  

๒.  
  

๓.  
  

๔.  
  

๕.  

 

 

  

ใบงานที่  ๐๖  ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 
 

นกกางเขน 

น้ า จระเข้ 

จาก 

ตุ๊กแก 

จิก 

คุณป้า 

ขี ่ สุดสาคร 

โพรงไม้ 

เร็วมาก ว่าย 

ปลาหมึก ตลาด มา 

ตัวอ้วน หนอน 

นิลมังกร ม้า 

อยู ่ใน 

ซื้อ 

     ท ๕/ผ.๓-๐๖ ท ๕/ผ.๓-๐๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๗

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๗

๑๔๔ 
 
 

 

 ตอนที่ ๒  เติมส่วนขยายของประโยคที่ก าหนดให้  (๕ คะแนน) 
 

 
๑. คุณพ่อ  อ่านหนังสือ   
      
๒. คุณยาย  เล่านิทาน   
      
๓. ต ารวจ  จับ   
      
๔. น้อง  ออกก าลังกาย   
      
๕. คุณคร ู  สอนวิชา  สนุกมาก 
 
 
 
ตอนที่ ๓  แต่งประโยคมีกริยาอกรรม  และประโยคมีกริยาสกรรม (๕ คะแนน) 
 
 

ประโยคมีกริยาอกรรม 
  

๑.  
  

๒.  
  

 

 ประโยคมีกริยาสกรรม 
 

  

๔.  
  

๕.  
 
 
 
 

     ท ๕/ผ.๓-๐๖ 
ท ๕/ผ.๓-๐๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๘

ท ๕/ผ.๓

๑๔๗ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประโยคที่ใช้เพื่อการสื่อสาร มีหลายชนิด  ต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ตรงตามจุดประสงค์  เช่น       
๑. ประโยคบอกเล่า ใช้บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นรู้เรื่อง เช่น  

 
 
 
 
 

๒. ประโยคปฏิเสธ  ใช้บอกว่าเรื่องราวนั้น ๆ ไม่ใช่ ไม่ต้องการ หรือไม่จริง มักมีค าว่า ไม่  ไมใ่ช่ ไมไ่ด้     
อยู่ด้วย  เช่น 
 
 
 
 
 
 

๓. ประโยคค าถาม  ใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการค าตอบ มักมีค าแสดงค าถาม ใคร  อะไร  ที่ไหน เมื่อไร 
ท าไม  ไหม ฯลฯ  เช่น  

   
 
 
 
 
 
 ๔. ประโยคขอร้อง  ใช้ขอร้องให้ผู้อื่นท าอยา่งหนึ่งอย่างใด มักมีค าว่า กรณุา โปรด ชว่ย  ฯลฯ 
อยู่ด้วย เช่น 
 
   
 
 
 
 

ใบความรู้ 
ประโยคเพื่อการสื่อสาร 

 

- วันนี้คุณยายจะพาผมไปดูละคร 
- จุดรวมความสนใจอยูท่ี่เวทีการแสดง 
- ผมจะฝึกตกีลองมโนราห์ 

- ฉันไม่ชอบชมการแสดง 
- นีไ่ม่ใช่นิสัยของโอม 
- ผมไม่ไดไ้ปเที่ยวกับเพื่อนเพราะพาคุณยายไปชมละคร 

- ใครแสดงเป็นนางมโนราห์ 
- โอมประทับใจอะไรจากการชมการแสดง 
- หิวไหม  เข้าห้องน้ าไหม 

- กรุณาปิดโทรศพัท์มือถือระหว่างชมการแสดง 
- โปรดร่วมมือกับโรงละครแห่งชาติในการรักษาความสะอาด 
- ช่วยรักษาสมบัติของชาติด้านนาฏศลิป์ด้วย 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๙

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๔๙

ท ๕/ผ.๗

๑๔๘ 
 
 
 
 
 
 ๕. ประโยคแสดงความตอ้งการ  ใช้บอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรบัรู้ มักมีค าว่า อยาก 
ต้องการ ประสงค์  อยู่ด้วย  เช่น   
   
 
 
 
 
 
 ๖. ประโยคค าสั่ง  ใช้สั่งให้ผู้อื่นท าอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจให้ท าหรือห้ามมิให้ท าก็ได้ เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  กระทรวงศกึษาธิการ : ๒๕๕๖.
 

- ฉันอยากไปขี่จักรยานรว่มรณรงค์ประหยัดพลังงาน 
- ผมต้องการไปโรงละครแห่งชาติเพื่อเป็นเพื่อนคุณยาย 
- เราทุกคนประสงคจ์ะมคีอนเสิร์ตท านองกลองไทยที่มีชื่อเสียง 

- ห้ามถ่ายภาพ 
- ห้ามน าอาหารเข้ามารับประทาน 
- จงปฏิบัติตามระเบียบการเข้าชมโรงละครแห่งชาติ 
- อย่าลืมไปเป็นเพื่อนคุณยายนะลูก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๐

ท ๕/ผ.๓-๐๗

๑๔๖ 
 
 

 

             
     ค าชี้แจง      แตง่ประโยคเพื่อการสื่อสารจากภาพที่ก าหนดให้  (๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 

   ๑. ประโยคบอกเล่า 
 
 
 

 

๒. ประโยคปฏิเสธ 
 
 
 
     

๓. ประโยคขอร้อง 
 
 
 
                                      

๔. ประโยคค าสั่ง 
 
 
 
     

๕. ประโยคค าถาม 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่  ๐๗  ประโยคเพื่อการสื่อสาร 
 

     ท ๕/ผ.๓-๐๗ 
 

 
............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๑

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๑

ท ๕/ผ.๔

๑๕๑ 
 
 
 

 
ใบความรู้ 

การอ่านและเขียนประกาศ 
 

        การอ่านข่าวสารของทางราชการ 
 
 การอ่านข่าวสารของทางราชการ เป็นการสื่อสารข้อความจากหน่วยงานราชการถึงประชาชน
บุคคลทั่วไป อาจจดัท าในรูปแบบต่าง ๆ 
 จุดมุ่งหมายของการอ่านข่าวสารของทางราชการ มีดังนี้ 

๑. อ่านเพื่อรับทราบ 
๒. อ่านเพื่อน าไปปฏิบัติ 

         ประกาศ เป็นข้อความที่แจ้งเรื่องราวให้ผู้อื่นทราบ เช่น ประกาศทางราชการ ประกาศบริษัท    
ห้างร้าน   
          การเขียนประกาศ  เป็นการบอกความต้องการ หรือข้อเท็จจรงิของหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อ              
ให้ทราบ ทัว่กันอย่างกว้างขวาง  มี ๒ ประเภท คอื  ประกาศที่ไม่เป็นทางการ  และประกาศที่เป็นทางการ   
 

๑. ประกาศที่ไม่เป็นทางการ 
   เป็นการเขียนแจ้งเรื่องให้ผู้อื่นทราบและให้ปฏิบัติตามความต้องการของผูป้ระกาศ โดย               

จะบอกความต้องการและหรือจุดประสงค์ และให้รายละเอียดประกอบตามความจ าเป็น ภาพ หรอื
คุณลักษณะที่เด่นชัด 

 

ตัวอย่าง 
การประกาศสัตว์เลี้ยงหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

 

ใครพบมีรางวัล 
 
 
 
 
 
                  แมวพันธุ์..........................อายุ.................ปี 
    ลักษณะพิเศษ..................................................................................... 

............................................................................................................ 
 

ผู้พบเห็นกรุณาติดต่อที่ 
บ้านเลขที่........................................................................................... 
โทรศัพท์............................................................ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๒

ท ๕/ผ.๔

๑๕๒ 
 
 
 
 

๒. ประกาศที่เป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นประกาศทางราชการ มีหลักการเขียนที่ส าคัญคือ 
๑. บอกใจความส าคัญใหค้รบว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร  อย่างไร ท าไม ตามจุดประสงค์ 
๒. ล าดับความจากบอกเหตุไปหาผล หรือบอกความต้องการ แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม 
๓. ใช้ถ้อยค าที่กระชับ ชดัเจน ภาษาที่เป็นแบบแผนหรือกึ่งแบบแผน ไม่ใช้ภาษาพดู 
๔. การเขียนตามรูปแบบของประกาศ  
 

                                          ตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ประกาศ...(ชื่อหน่วยงานราชการที่ออกประกาศ) 
 

เรื่อง...(ชื่อเรื่องที่ประกาศ) 
 

  (ย่อหน้า)...........อ้างเรื่องที่ประกาศ................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 

(ย่อหน้า)............จุดประสงคส์ าคัญ   รายละเอียด เง่ือนไขต่าง ๆ และขั้นตอนการปฏิบัติ 
........................................................................................................................................... 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
                     
               ประกาศ  ณ  วันที่...........เดือน...................พ.ศ...... 
 
 

       ลายมือชื่อผู้ประกาศ 
                                    (ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือ) 
                                     ต าแหน่งของผู้ออกประกาศ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๓

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๓

ท ๕/ผ.๔

๑๕๓ 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

เรื่อง อนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
____________________ 

 
 

   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้จดัท าหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 
      ภาษาไทย ชดุ ภาษาเพื่อชีวติ ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตาม 
      หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน   พทุธศักราช ๒๕๕๑   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
      ขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว  อนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาได ้
 

                 ประกาศ  ณ  วันที ่๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 
                        ชินภัทร  ภูมริัตน ์
                                                 (นายชนิภัทร  ภูมริัตน์) 
                                    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๔

๑๔๙ 
 
 
 

 
 
  ค าชี้แจง   ตอนที่ ๑ อ่านประกาศที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถาม ( ๑๐ คะแนน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ผู้ออกประกาศคือใคร 
 

  

๒.    เรื่องที่ประกาศคือเรื่องใด 
  

๓.    จุดประสงค์ส าคญัของประกาศนี้คืออะไร 
  

๔.    ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศนี้คือใคร 
  

๕.    เงื่อนไขและขัน้ตอนปฏิบัติคืออย่างไร 

  
  

ใบงานที่  ๐๘  ประกาศน่ารู้ 
 

     ท ๕/ผ.๔-๐๘ 

 
         ประกาศ : ส าหรับนักเรียนคนใดที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ  
  To be number ๑ ประเภทต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ท่ีหน้าห้องสภานักเรียน        
และสามารถสมัคร โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น  ความสามารถพิเศษ  ประเภทที่สมัคร    
ส่งได้ที่ห้องสภานักเรียน, คณะกรรมการนักเรยีนทุกคน หรือจะสมัครผ่านทางแฟนเพจ  
ของทางสภานักเรียนก็ได้ครับ   ก าหนดการแขง่ขัน ดังน้ี 
                   ๒๐ ก.ค.๒๕๕๖ ประกวดร้องเพลง                                                                                             

                    ๒๑ ก.ค.๒๕๕๖ ประกวดเต้นแอโรบิค (ประเภททีม) 
                 ๒๗ ก.ค.๒๕๕๖ ประกวดเต้น cover dance ณ ห้องประชมุอาคาร 

                                         เฉลิมพระเกียรติ 
***หมดเขตรับสมัครภายในวันอังคารที ่๑๖ ก.ค.๒๕๕๖ เท่านั้น น้อง ๆ คนใดสนใจ                   
หรือมีเพือ่น ๆ ที่สนใจให้บอกต่อด้วยนะครับ*** 

 

                                                                                                            

ประกาศสภา

ท ๕/ผ.๔-๐๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๕

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

ท ๕/ผ.๔-๐๘

๑๕๐ 
 
 
 
 
ตอนที่ ๒   เขียนประกาศแจ้งของหาย ๑ ฉบับ โดยออกแบบการเขียน พร้อมเขียนรายละเอียดในประกาศ 
              ให้ชดัเจน  (๒๐ คะแนน)    

 ตัวอย่างประกาศแจ้งของหาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

      สุนัขไทยสีน้ าตาลพนัธุ์ผสมหลังอาน  อายุ ๒ ปี  
ชื่อ “ยุนยุน” หายออกจากบ้านเวลา ๓ ทุ่ม วันที ่ ๙ มีนาคม   
บริเวณหมู่บ้านสวนไทย  ใกล้เซ็นทรัล  สาขาปิ่นเกล้า   
รอบคอ และขาเป็นสีขาว  หูตก   
จุดเด่น คือ ใส่สายรัดสดี าที่ล าตัว และมปีลอกคอ 
สีน้ าตาลติดกระพรวน 
      พบเห็นโปรดแจ้ง ๐๘๙- ๗๒๓๕๑๕๑ 
มีรางวลัให้ส าหรับผู้พบเบาะแสหรือน ามาคืนค่ะ 

     ท ๕/ผ.๔-๐๘ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๖

ท ๕/ผ.๔
๑๕๔ 

 
 
 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๕  วรรณกรรมค าสอน                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
................................................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง  ตอบค าถามตอ่ไปน้ีให้ถูกต้อง 
๑. อธิบายค าสอนที่ก าหนดให้ 
  “คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด”  หมายความวา่......................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๒.      “หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล 
 ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน  ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี” 
 ค าประพันธ์นี้ต้องการสอนอะไร .................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ............................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
๓. เติมค าอุทานลงในประโยคที่ก าหนดให้ ให้เหมาะสม 
 ......................... เจ็บนะ 
 ......................... ดีใจจังเลยได้เกรด  ๔ 
 ......................... ใครนะใจร้ายเอาเจ้ามาปล่อย 
๔. จัดกลุ่มค าที่ก าหนดให้ ให้ถูกต้อง 
 ลูกๆ         เดก็ๆ    ลกูเสือ      พูดจา       ผีเสื้อ     สวยๆ  
 ราดหน้า    รวบรวม    บ้านเรือน      ชาวนา       ท้อแท ้     เล็กๆ น้อยๆ 

ค าซ้ า ค าซ้อน ค าประสม 
   
   
   
   
 
๕. เลือกค าที่นักเรียนชอบในข้อ  ๔  แล้วแต่งประโยค 
ประโยคบอกเล่า    .......................................................................................................................................... 
ประโยคค าถาม     .......................................................................................................................................... 
ประโยคปฏิเสธ     ............................................................................................................................................. 
 
 
 

     ท ๕/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๗

หนวยการเรียนรูที่ ๕  วรรณ
กรรมคําสอน

ท ๕/ผ.๔

๑๕๕ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

     ๖. อ่านประกาศข้างต้น แล้วตอบค าถาม  
      ๖.๑ ใครเป็นผู้ออกประกาศ 
          ........................................................................................................................................................... 
      ๖.๒ เรื่องที่ประกาศคือเรื่องใด  
          .......................................................................................................................................................... 
      ๖.๓ ผู้ที่ประสงค์ยื่นใบสมัครตามประกาศดังกล่าว  ตอ้งมีคุณสมบัติอย่างไร 
          .......................................................................................................................................................... 
          .......................................................................................................................................................... 
          .......................................................................................................................................................... 
 
 

ประกาศ 
นักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา“มูลนิธิร่วมใจไทย” 

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ทีง่านวิชาการโรงเรียนสวัสดีวิทยา
อาคาร ๑ ชั้น ๒  ภายในวันที่ ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
คุณสมบัติ ขาดทุนทรัพย์  เรียนดี  ประพฤติดี 

(ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ มากอ่น) 
 

งานวิชาการโรงเรียนสวัสดีวิทยา ประกาศ ณ วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

     ท ๕/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๕๙

ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖

สรางสรรคงานเขียน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๐

ท ๑/ผ.๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๑

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๕๘ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖               สร้างสรรค์งานเขียน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
 

ค าชี้แจง  เขียนเครือ่งหมาย  ×  ทับอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 

๑. ประโยคต่อไปนี้มีค าพ้องรูปกี่ค า “ในเพลาเย็นใกล้สระน้ าเพลารถหักฉันได้ยินเสียง 
    เพลงสระเอาะ” 
           ก. ๒   ค า                                         ข. ๓   ค า          
           ค. ๔   ค า                                         ง. ๕   ค า 
 

๒. ประโยคใดมีค าพ้องรูป 
          ก. ฉันเก็บดอกพุดไปบูชาพระในวันพุธ        
          ข. ฉนัหวงแหนที่คนไปช้อนแหนในสระ 
          ค. ผมถอนหญ้าท่ีหน้าบ้านคุณย่า              
          ง. ผู้เฒ่าก าลังเขี่ยขี้เถ้าออกจากเตา 
 

๓. ค าในขอ้ใดเขียนไมถู่กต้อง 
            ก. วันศุกร์                                       ข. ผาสุข 
            ค. ขนุนสุก                                       ง. ความสุข 
 

๔. ประโยคต่อไปนี้มีค าพ้องเสียงกี่ค า 
   “ฉันรู้สึกสับสนเรื่องราคาค่าเช่าร้านโทรศัพท์จึงไปถามที่ห้างสรรพสินค้า” 
            ก. ๒   ค า                                        ข. ๓  ค า         
            ค. ๔   ค า                                        ง. ๕   ค า 
 

๕. ค าในขอ้ใดไม่ใช่ค าพ้องเสียงและค าพ้องรปู 
           ก. สระอะ  สระว่ายน้ า                          ข. สร้างสรรค์  สุขสนัต์ 
           ค. ฉันใชพู้ก่ันระบายสีหอยแมลงภู่             ง. อนุบาล  ฤดูกาล 
 

๖. เรื่องใดควรใช้แผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ์เพื่อพัฒนางานเขียน 
           ก. ก้านกล้วยผจญภัย                           ข. ชีวิตช้างไทยในต่างแดน 
           ค. “ห้วยขาแข้ง” แหล่งมรดกโลก             ง. ร่วมมือร่วมใจหยุดภัยโลกร้อน 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

     ท๖/ผ.๑ 

 

ท ๖/ผ.๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๒

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑
๑๕๙ 

๗.  ลักษณะของค าน าท่ีดคีวรเป็นอย่างไร 
           ก. ให้รายละเอียดของเนือ้เรื่อง              
           ข. บอกบรรยากาศโดยรวมของเรื่องได้ 
           ค. ท าให้ผู้อ่านเกิดความศรัทธาในตัวผู้เขียน      
           ง. มีความน่าสนใจชวนใหอ้ยากอ่านเนือ้เรื่องจนจบ      
 

๘. “ หมาลักเนื้อ  ทิ้งก้อนเนื้อในปาก  หมายเอาก้อนเนื้อในน ้าซึ่งเป็นเงาดใูหญ่กว่า   
       จึงอดได้กินเนือ้ ”   นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดเรื่องใด 
          ก. ความซื่อสัตย์                             ข. ความกตัญญู 
          ค. ความโลภ                                 ง. ความอดทน 
 

๙. ข้อคิดจากเรื่องหมากับเงา ควรน าไปปฏิบัติในเรื่องใด จึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด 
         ก. การเดินทาง                ข. ความพอเพียง พอประมาณ 
         ค. การรักษาพยาบาล               ง. การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
 

๑๐. ข้อใดคือขอ้คิดของข้อความต่อไปนี ้
 

 
   วิชาความรู้เป็นสิ่งมคี่า      เราต้องรู้จักขวนขวาย 
 

       ถึงแม้จะยากล าบากก็ต้องเพียรพยายาม 
 

 
         ก. ความรู้คือทรัพย์สมบัต ิ                   ข. ความรู้เป็นเรือ่งยากล าบาก 
         ค. ความรู้ได้มาจากความพยายาม          ง. ความล าบากน าไปสู่ความส าเร็จ 
 

     ท๖/ผ.๑ 

 

ท ๖/ผ.๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๓

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน

๑๖๐ 

 
          ค าพ้อง หมายถึง ค าที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือซ้ ากัน  เช่น  เขียนเหมอืนกัน หรือ
ออกเสียงเหมอืนกัน  หรือเหมือนกันทั้งรูปและเสียง  แต่มีความหมายต่างกัน ซึ่งจะพิจารณา
ตามเนื้อความของค าที่เกี่ยวข้องกับค าพ้อง    หรือค าที่เขียนต่างกัน แต่มีความหมาย
เหมือนกัน     
          ค าพ้องรูป  คือ ค าที่เขียนเหมือนกัน  ออกเสียงต่างกันและความหมายก็ต่างกัน  
การอ่านค าพ้องรูปใหถู้กต้องควรดูข้อความอื่น ๆ ประกอบด้วยว่าค าพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไร
เเล้วจึงอ่านให้ถูกต้อง 
         ตัวอย่าง ในเพลานี้ฉันว่าควรจะเพลา ๆ เรื่องการทะเลาะกันได้แล้วประเทศชาติจะได้
สงบสุขเสียท ี
 

เพลา อ่านว่า เพ-ลา           หมายถึง กาล , คราว 
เพลา อ่านว่า เพลา            หมายถึง เบาลง  
ปักเป้า อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า    หมายถึง ชื่อปลาชนิดหนึ่ง  
ปักเป้า อ่านว่า ปัก-เป้า        หมายถึง ชื่อว่าวชนิดหนึ่ง  
สมาธิ    อ่านว่า สะ-มา-ทิ       หมายถึง การส ารวมใจให้เเน่วเเน่  
สมาธิ    อ่านว่า สะ-หมาด      หมายถึง ทานั่งขัดสมาธิ  
สระ      อ่านว่า สะ              หมายถึง แอ่งน้ าขนาดใหญ่  
สระ      อ่านว่าสะ-หระ         หมายถึง อักษรเเทนเสียงสระ  

 
 

 

ใบความรู ้ 
ค าพ้อง 

เพลงค าพ้องรูป 

ค าร้อง  : ปิตินันธ์  สทุธสาร                                               ท านองเพลง  ชวา 

                    ค าพ้องรูป เขียนรูปเหมอืนกัน          ความหมายมัน  ผันเปลี่ยนเพี้ยนไป 
            มีหลายค า  ส าเนียงเสียงใด                      อ่านแล้วไม่เหมือนกัน ขนัดี 
            เพลารถยนต ์ พักเพลาเย็น                       เสลา เป็น เสลา ทันท ี 
            สระบัวใช่  สระอา   สระอ ี                      จอกแหน มี  แหน มาเร็วไว 
            ลา  ลา ลา………..(ซ้ า  ๔  ครั้ง)  
 
 
 
 
 

     ท๖/ผ.๑ 

 

ปรับปรุงมาจาก ww.sahavicha.com

ท ๖/ผ.๑

ทานั่งขัดสมาธิ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๔

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑
๑๖๑ 

 
 
 
 

           กระบวนหนึง่ตัวเขียนไม่เปลี่ยนแปลก           แต่อ่านแยกสองความตามวิถี 
    วัดเขมาโกศเขมาเพลาก็มี                               แต่ท่ีนี้ไปถึงป่าเพลาเย็น 
    ที่ริมเชิงเสลาภูผาใหญ ่                                   ล้วนกอไผ่ล าสล้างเสลาเห็น 
    หัดโบกปูนใบเสมากว่าจะเป็น                           หน้าโฮเตล็ปลูกเสมาดูเพราตา 
     

พระยาศรีสุนทรโวหาร  (น้อย อาจารยางกูร)

 

        
 
 

เขมา อ่านว่า (เข-มา)               หมายถึง เกษม ความสบายใจ ความพ้นภัย        
เขมา อ่านว่า ขะ-เหมา            หมายถึง ด า 
เพลา อ่านว่า เพ-ลา หมายถึง กาล , คราว 
เพลา อ่านว่า เพลา หมายถึง เบาลง 
เสลา อ่านว่า เส-ลา หมายถึง ภูเขา 
เสลา อ่านว่า สะ-เหลา หมายถึง สวยงาม 
เสมา อ่านว่า เส-มา หมายถึง สีมา เครือ่งหมายบอกเขตโบสถ ์
เสมา สะ-เหมา หมายถึง หญ้า 

 
        
 
      ปรับปรุงมาจาก www.sahawicha.com 
 
 
 

ตัวอย่าง  
ค าพ้องรูป 

              ความหมายของค าพ้องรูป 
 

     ท๖/ผ.๑ 

 

ท ๖/ผ.๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๕

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๖๒ 

 

ค าชี้แจง  น าค าที่ก าหนดให้  เติมในช่องวา่งของประโยคให้ถูกต้อง 

๑. ฉันไปทัศนศึกษาพบซาก……………..หักพัง  และเจอ…………..ซ่อนอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูป 
 
๒. งานบวงสรวง………….. กรรม  แก่ผู…้………….ชีพเพื่อรักษาชาติบ้านเมือง 
 
๓. ใน …………….นี้  รถของน้า …………….หักจะต้องไปซ่อมก่อนจึงจะขับได้ 
 
๔. ที่ริมเชิง…………….  มีต้นไม้ที่แลดู...................สล้างชวนมอง 
 
๕.  ต้น......................  ขึ้นใกล้ๆโบสถ์ที่มี........................... 
 

 ใบงานที่ ๐๑  
เรียนรู้ค าพ้องรูป 

ปรัก    พลี    มน    ครุ     เพลา   เสลา  เสมา 

      ท๖/ผ.๑-๐๑ 

 

ท ๖/ผ.๑-๐๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๖

ท ๖/ผ.๑-๐๒

๑๖๓ 

 
ค าชี้แจง  หาค าพ้องรปูที่นักเรียนสนใจ  ๑๐ ค า พร้อมทั้งบอกความหมาย 
 

๑……………….………… ความหมาย  ……………………………………..………………………         
 

๒…………………….…… ความหมาย  ……………………………………………………………. 
 

๓………………….……… ความหมาย …………………………………………………………….. 
 

๔………………..………… ความหมาย ………………………………………………..…………. 
 
๕…………………..……… ความหมาย ………………………………………………..………… 

 
๖………………..………… ความหมาย ………………………………………………...……….. 

 
๗……………..……………ความหมาย ………………………………………………….…………  

 
๘………………..………… ความหมาย ………………………………………………………….. 

 
๙…………………..………ความหมาย ……………………………………………………………. 

 
๑๐…………….………… ความหมาย ………………………………………..…………………..

 ใบงานที่ ๐๒  
ค้นหาความหมายค าพ้องรูป 

      ท๖/ผ.๑-๐๒ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๗

ท ๖/ผ.๑-๐๓

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๖๔ 

ค าชี้แจง  อ่านประโยคที่ก าหนดให้  แล้วสังเกตค าพ้องรูปพร้อมทั้งเขียนค าอ่าน 
             และความหมาย 
 
๑. ชาวนาพาโคลงเรอื  เรือจึงโคลง 
       โคลง (๑)  อ่านว่า  ………………..     ความหมาย …………………………..……..………….. 
       โคลง (๒)  อ่านว่า  …………………    ความหมาย ………………………………………………. 
๒.  จอกแหนในสระนีเ้ขาหวงแหนจริงๆ 
       แหน (๑)   อ่านว่า  ................  ความหมาย............................................................. 
       แหน (๒)   อ่านว่า .................  ความหมาย .......................................................... 
๓.  เดินทางเพลาค่ า   ใจชอกช้ าเพลารถหัก 
       เพลา (๑)  อ่านว่า ...............     ความหมาย  ........................................................ 
       เพลา (๒)  อ่านว่า ................  ความหมาย   ........................................................ 
๔. ก าแพงใหญ่ใบเสมาไม่น่าเก่า     มเีสมาขึ้นอยู่ดูไม่งาม 
       เสมา (๑) อ่านว่า  ...................  ความหมาย  ....................................................... 
       เสมา (๒) อ่านว่า ....................  ความหมาย  ...................................................... 
๕. แนวป่านี้มีเสลาน่าดูนัก      เหมือนสลักเสลาไว้ให้คนเห็น 
       เสลา (๑) อ่านวา่  .................... ความหมาย  ......................................................... 
       เสลา (๒) อ่านวา่ .....................   ความหมาย  ......................................................

ใบงานที่ ๐๓  
เรียนรู้ค าอ่านและความหมาย 

      ท๖/ผ.๑-๐๓ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๗

6102147L01c.indd   167 7/5/18   1:40 PM



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๘

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

๑๖๕ 

ค ำพ้องเสียง    คือค าที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วย 
    ตัวอย่ำง     เขาเอาน้ าที่ใช้ล้างรถไปรดน้ าต้นไม้ 

 
 
 
 
       ปรับปรุงมาจาก www.sahawicha.com 
 
 

รถ อ่านว่า รด หมายถึง ยานพาหนะ 
รด  อ่านว่า รด  หมายถึง เท  ราด  หรือสาดน้ า 
เขี้ยวงู อ่านว่า เขี้ยว หมายถึง ฟันแหลมคมส าหรับฉกีเนื้อและอาหาร 
เคี่ยวน้ าแกง     อ่านว่า เขี้ยว หมายถึง ต้มให้เดือดนานๆ เพื่อให้งวด ข้น 
ซ่อมเเซม        อ่านว่า ส้อม หมายถึง ท าสิ่งที่ช ารุดให้คืนดี 
ช้อนส้อม อ่านว่า ส้อม หมายถึง เครื่องใช้จิ้มอาหารการกิน 
คุณค่ำ อ่านว่า ข้า         หมายถึง หมายถงึ   คุณประโยชน์ 
ถูกฆ่ำ            อ่านว่า ข้า         หมายถึง ท าให้ตาย 
ข้ำทาส           อ่านว่า ข้า หมายถึง คนรับใช ้
สัตว์เลี้ยง        อ่านว่า สัด หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ 
ซื่อสัตย ์ อ่านว่า สัด หมายถึง ความจริง 
กรรณ อ่านว่า กัน หมายถึง ห ู
กัณฐ ์ อ่านว่า กัน หมายถึง คอ 
กัน อ่านว่า กัน หมายถึง ตัด,โกน 
ควำน อ่านว่า ควาน หมายถึง เอามือค้นหาของ 
ควำญ อ่านว่า ควาน หมายถึง ผู้เลี้ยงและขี่ช้าง 
ส ี            อ่านว่า สี หมายถึง สิ่งที่ท าให้เป็นสีต่างๆ 
ศรี อ่านว่า สี หมายถึง สิริมงคล 

ใบควำมรู ้ 
ค ำพ้องเสียง 

     ท๖/ผ.๒ 

 

ท ๖/ผ.๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๘

6102147L01c.indd   168 7/5/18   1:40 PM



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๙

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๖๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพลงค ำพ้องเสียง

      ค าร้อง : ปิตินันธ์  สุทธสาร                       ท านอง : พม่าแทงกบ 

 

                             เล  เล  เล  เล  เล  เล  เล  เล  (ซ้ า) 
สุขสันต์  สร้างสรรค ์ เลือกสรร  นั่นหนา 
ออกเสียง สัน  ทุกค า 

                             เล  เล  เล  เล  เล  เล  เล  เล  (ซ้ า) 
แต่ต่างความหมาย       รูปร่างก็ต่างกัน 
ที่เปล่งเสียงมานั้น       ช่างเหมือนกันนะเธอ 
เรียกค าพ้องเสียง        เพราะเป็นเสียงเดียวกัน (ซ้ า) 
เด็กเด็กนั้นใช้กันระวังเอย (ซ้ า) 
 
 
 
 

 
 

 

ใบควำมรู ้ 
ค ำพ้องเสียง 

     ท๖/ผ.๒ 

 

ท ๖/ผ.๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๖๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๐

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๖/ผ.๒

๑๖๗ 

                                   หญิงชราดันรถเข็นไปขายของ 
                             ฉันเฝ้ามองความยากเข็ญแล้วใจหาย 
                             ข่าวฆ่ำฟันทุกวันชีพวางวาย 
                             ดุจมารร้ายไร้คุณค่ำไม่น่าจ า 
                                   เสียงขับขำนบทเพลงคนปีขำล 
                             คนข้ำงบ้านเลี้ยงลิงค่ำงช่างน่าข า 
                             แม่คั่วถั่วบนเตาใส่ส้มต า  
                             มะนาวช้ าหลุดจากขั้วริมรั้วเอย 
 

                                                                                    โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา 
                                                               สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 
 
 
 
 

              
เข็น              หมายถึง ดันสิ่งที่ติดขัดไม่อาจเคลื่อนที่ไปโดยปรกติให้เคลือ่นที่ 
เข็ญ หมายถึง ยาก ยากจน 
ฆ่า               หมายถึง ท าให้ตาย 
คุณค่า หมายถึง สิ่งที่มีประโยชน์ 
ขาน หมายถึง ออกเสียงพูดหรือตอบ 
ขาล หมายถึง ปีที่ ๓ ของรอบนักษัตรมเีสือเป็นเครื่องหมาย 
ข้าง หมายถึง ที่อยู่ใกล้ๆ 
ค่าง หมายถึง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายลิง 
คั่ว               หมายถึง เอาสิ่งของใส่กระทะต้ังไฟให้ร้อนแล้วคนไปจนสุก 

 
       ปรับปรุงมาจาก www.sahawicha.com 
 
 
 

ตัวอย่ำง  
ค ำพ้องเสียง 

 ควำมหมำยของค ำพ้องเสียง 
 

     ท๖/ผ.๒ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๑

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๖๘ 

 

 

ค ำชี้แจง    เติมค าพอ้งเสียง (ค าที่ขีดเสน้ใต้) ให้ถูกต้อง

๑. จักตอก   เครื่อง………………..…  ประ…………….….…… 

 

๒. สะบัด   สม............................   นาม..........................  

 

๓. ผูกพัน   สัม..........................  ผิว............................. 
 

๔. ผักกาด   ประ........................  เก่ง........................... 
 

๕. ประสาน   สง...........................  มหา............................ 

 

๖. กานพลู   ประสบ........................  เทศ............................ 
  

๗. สีสัน   จัด..........................   สร้าง.......................... 
 

๘. ข้าวสุก   วัน..........................   ความ.......................... 
  

๙. คุณค่า   .......................ทาส   ยา......................แมลง  

 

         ๑๐. ดอกพุด   วัน........................   พระ............................

  ใบงำนที่ ๐๔  
เรียนรู้ค ำพ้องเสียง 

     ท๖/ผ.๒-๐๔ 

 

ท ๖/ผ.๒-๐๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๒

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๖/ผ.๒-๐๕

๑๖๙ 

 
 
ค ำชี้แจง   หาค าพ้องเสียงที่นักเรียนสนใจ  ๑๐ ค า พร้อมทั้งบอกความหมาย 

 
๑……………………ความหมาย …………………………………………………………………………….. 

 
๒………….…..……ความหมาย …………………………………………………………………………….. 

 
๓……………………ความหมาย …………………………………………………………………………….. 

 
๔………………….…ความหมาย …………………………………………………………………………….. 

 
๕………………..……ความหมาย ………………………………………………………………………….. 

 
๖………………………ความหมาย …………………………………………………………………………. 

 
๗…………….…………ความหมาย ………………………………………………………………………….. 

 
๘……………..…………ความหมาย …………………………………………………………………….. 

 
๙……………..…………ความหมาย ……………………………………………………………………. 

 
๑๐………..……………ความหมาย …………………………………………………………………………. 

 ใบงำนที่ ๐๕  
ค้นหำควำมหมำยค ำพ้องเสียง 

     ท๖/ผ.๒-๐๕ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๓

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๗๐ 

ค ำชี้แจง   เติมค าพ้องเสียง โดยใช้ค าจากค าอ่านในวงเล็บ 

๑. ดาหวันถูกกักบริ.........................เพราะไม่ยอมท า….....................……  (เวน) 
 

๒. เด็ก ๆ ชาวเวียง..........................นั่งดูฟุตบอลอยู่บนอฒั......................  (จัน) 
 
๓. .......................ช้างก าลังใช้มือ..............................หาของน้ า (ควาน) 
 
๔. พระสงฆ์อุ้ม............................ออกบิณฑ...........................ทุกเช้า  (บาด) 
 
๕. ....................การเมืองก าลังกล่าวค าปฏิญาณต่อหน้าพระ.......................ในหลวง (พัก) 
 
๖. อา..........................ก าลงัวิ.....................................รายงานของนักเรียน (จาน) 
 
๗. ...........................ปรีดาไม่ชอบรับของ...............................จากใคร (ก า-นัน) 
 
๘. ประชาสัม........................กล่าวชื่นชมนางสาวไทยว่ามีผิว................................ดี (พัน) 
 
๙. ป้าช้อยเด็ด…...................พริกก่อนเอาไป….............................(คั่ว) 
 
๑๐. สุชาติ........................ใจ ว่าคู่..............................ของเขาเป็นคนดี (มั่น) 

 ใบงำนที่ ๐๖  
กำรใช้ค ำพ้องเสียง 

     ท๖/ผ.๒-๐๖ 

 

ท ๖/ผ.๒-๐๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๔

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๖/ผ.๓
๑๗๑ 

 
 
 
 
 
 
การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง 

       เป็นการเขียนท่ีแสดงให้เห็นโครงเร่ืองโดยรวมท้ังเรื่อง ท าให้จับใจความส าคัญ 
ของเร่ืองท่ีอ่านได้ดียิ่งขึ้นการเขียนแผนภาพโครงเรื่องต้องอาศัยการตั้งค าถามและตอบค าถาม
จากเร่ืองท่ีอ่านว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง สถานท่ีเกิดเหตุการณ์คือท่ีไหน มีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้น ผลของเหตุการณ์นั้นคืออะไร 
 

ขั้นตอนการสร้างแผนภาพโครงเร่ือง 
๑.  ก าหนดชื่อเรื่อง  หรือความคิดรอบยอด 
๒.  ระดมสมองคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง  หรือความคิดรวบยอดส าคัญนั้น 

แล้วจดบันทึกไว้เป็นค าหรือกลุ่มค าสั้นๆ 
๓.  น าค าหรือกลุ่มค าที่จดบันทึกไว้ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาจัดกลุ่ม  ตั้งชื่อกลุ่มค า 

เป็นหัวข้อย่อย  แล้วเรียงล าดับกลุ่มค าตามความส าคัญ 
๔.  เลือกรูปแบบแผนภาพความคิด  ให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ประโยชน์และเนื้อหา

ของเร่ือง 
 
 
       ปรับปรุงมาจาก http://dlit.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู ้ 
การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง 

    ท๖/ผ.๓ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๕

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๗๒ 

 
ตัวอย่าง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
 

                                   เร่ือง กากับสุนัขจ้ิงจอกเจ้าเล่ห์ 
             อีกาตัวหนึ่งก าลังหิว มันจึงบินออกหาอาหาร มันเหลือบไปเห็นเนื้อชิ้นหนึ่งหล่นอยู่
มันจึงใช้ปากคาบเนื้อชิ้นนั้นขึ้นมา แล้วบินไปเกาะท่ีต้นไม้ต้นหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง 
เดินผ่านมาเห็นอีกาคาบเนื้ออยู่ในปาก  มันอยากกินเนื้อชิ้นนั้นมันจึงเอ่ยปากทักอีกาว่า 
             “สวัสดีครับคุณกา คุณช่างสง่างามอะไรอย่างนี้ ขนของคุณก็ดูสวยงามมาก” 
 อีการู้สึกชอบใจมาก มันมองดูขนของตัวเองอย่างภูมิใจ  สุนัขจิ้งจอกจึงพูดต่อไปว่า 
             “คุณคงมีเสียงท่ีไพเราะมาก คุณคงร้องเพลงเพราะด้วยใช่ไหม”  อีการีบผงกหัวรับ 
             “ถ้าอย่างนั้นคุณช่วยร้องเพลงให้ผมฟังสักหน่อยเถิดครับ”  อีกาจึงอ้าปาก 
จะร้องเพลง พอมันอ้าปาก เนื้อก็หลุดจากปากตกลงท่ีพื้น  สุนัขจิ้งจอกจึงรีบคาบเนื้อชิ้นนั้น
แล้ววิ่งหนีไป 
        
 

แผนภาพโครงเรื่อง :  กากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ 
ตัวละครในเร่ือง     :  อีกา และสุนัขจิ้งจอก 
สถานที่        :  ต้นไม้ต้นหนึ่ง 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น :  อีกาซึ่งก าลังคาบเนื้ออยู่ในปาก หลงเชื่อค าพูดของสุนัขจิ้งจอกท่ีชมว่า 
                           อีกามีเสียงไพเราะ จึงอ้าปากจะร้องเพลงให้สุนัขจิ้งจอกฟัง 
ผลของเหตุการณ ์  :  ท าให้ชิ้นเนื้อท่ีอีกาคาบมาหล่นจากปาก สุนัขจิ้งจอกจึงมาคาบเนื้อ 
                          ไปกินแทน 
ข้อคิดเห็น/ข้อสรุป  : อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง คือ หากไว้ใจคนอื่นมาก 
                          จนเกินไป อาจจะท าให้ได้รับเคราะห์หรือผลเสียได้  
 
          นิทานอีสป 
 
 
 
 
 
 
 

    ท๖/ผ.๓ 

 
ท ๖/ผ.๓

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๖

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑
๑๗๓ 

 

ค าชี้แจง   อ่านนิทานส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง ลุงเต่าใจอารี แล้วเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ ๐๗  
เขียนแผนภาพโครงเร่ือง 

                                       ลุงเต่าใจอาร ี     
          ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีความสงบเงียบและสวยงามใกล้ๆกันนั้นมีหนองน้ า 
ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชน้ า ไม้น้ านานาชนิดขึ้นอยู่เรียงรายชื่นฉ่ าใจ  และยังเป็น
แหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ าหลายชนิด เช่น  กุ้งน้อย ปลา ปู หอย  และลุงเต่าผู้ใจอารีและ
เป็นท่ีรักของบรรดาสัตว์ทุกตัว    สัตว์ทุกตัวอยู่รวมกันด้วยความสามัคคีช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 
           ฤดูกาลเปลี่ยนผันไป  ปีนี้ความแห้งแล้งมาเร็วกว่าท่ีคิด  น้ าในหนองน้ า
เริ่มเหือดแห้งลง สัตว์น้ าทุกตัวเร่ิมกังวลใจ  ลุงเต่าผู้ท่ีได้รับการยกย่องว่าอาวุโสท่ีสุด
จึงเรียกประชุมสัตว์น้ าทุกตัวเพื่อหาหนทางแก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นสัตว์ทุกตัวร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นว่าพวกเราควรหาท่ีอยู่แห่งใหม่ให้เร็วท่ีสุด  ก่อนท่ีน้ า  
จนหมดหนองน้ า  ลุงเต่าจึงบอกกับสัตว์ทุกตัวว่าพวกเราต้องรีบอพยพไปยัง
ฝั่งอีกด้านของหนองน้ า เพราะเคยไปบริเวณนั้นมาก่อนเคยเห็นว่ามีหนองน้ า 
อีกแห่งหนึ่งน่าจะเป็นท่ีอยู่ใหม่ของพวกเราได้  กุ้งน้อย ปลา  ปูและหอยต่างตื่น
ตระหนกว่าพวกตนจะไปได้อย่างไร ลุงเต่าจึงพูดขึ้นว่า “ ไม่ต้องกลัวพวกเราต้องไป
ด้วยกัน ฉันจะเป็นผู้พาไปเอง ” 
           ลุงเต่าออกน าหน้าตามมาด้วยปู  หอย ส่วนปลาตะเกียกตะกายตามมา   
ดูแล้วช่างเป็นภาพท่ีทรมานใจเหลือเกิน  ในท่ีสุดลุงเต่าตัดสินใจให้ปลาคาบหาง
ของตนส่วนปูก็หนีบหางของลุงเต่าด้วย เจ้ากุ้งน้อยนั้นลุงเต่าใช้ปากคาบเอาไว้  และ
คลานต้วมเตี้ยมไปด้วยกันโดยมีเจ้าหอยตามมาติด ๆ 
          ในท่ีสุดความหวังก็เป็นจริง ลุงเต่าสามารถน าสัตว์ทั้งหลายเดินข้ามฝ่ังได้
ส าเร็จ และได้พบหนองน้ าแห่งใหม่ท่ีสมบูรณ์จริง ๆ สัตว์ทุกตัวต่างเริงร่ามีความสุข 
เพราะลุงเต่าผู้มีใจอารีช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวเอาไว้นั่นเอง 
 

                  โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

     ท๖/ผ.๓-๐๗ 

 

จะแห้ง

ท ๖/ผ.๓-๐๗

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๗

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๗๔ 

                                         
ลุงเต่าใจอารี 

 

ตัวละคร 

          ................................................................................................................................ 
สถานท่ี 

          ................................................................................................................................ 
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

         .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
 ผลของเหตุการณ์ 

        .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
ข้อคิดเห็น/ข้อสรุป 

          ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 ใบงานที่ ๐๗  
เขียนแผนภาพโครงเร่ือง 

 

     ท๖/ผ.๓-๐๗ 

 

ท ๖/ผ.๓-๐๗

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๘

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑
๑๗๕ 

 

 

    ค าชี้แจง  อ่านนิทานเรื่อง  ค้างคาวเลือกพวก แล้วน าข้อคิดที่ได้ไปเขียน 
                 แผนภาพความคิดจากนิทาน 

                                        ค้างคาวเลือกพวก 
 

                  ค้างคาวนั้นถือว่าตนมีปีกเหมือนนก  เเละก็มีหูเหมือนสัตว์ อื่นท่ัว ๆ ไป 
ดังนั้นเมื่อนกยกพวกไปต่อสู้กับสัตว์อื่น ๆ ค้างคาวก็ขอตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดโดยท าตัวเป็นกลาง 
เเต่เมื่อพวกของนกมีท่าทีว่าจะชนะ ค้างคาวก็ประกาศตัว ไปเข้ากับฝ่ายนก 
               ต่อมาพวกนกจะพลาดท่าเสียทีเเก่สัตว์อื่น ๆ ค้างคาวก็ผละจากนกไปเข้าพวก
กับสัตว์อืน่ ๆ  ต่อมานกต่อสู้จนใกล้จะได้ชัยชนะ  ค้างคาวก็กลับมาอยู่ข้างฝ่ายพวกนกอีก 
เมื่อนกสัตว์อื่น ๆ ท าสัญญาสงบศึกเเละเป็นมิตรต่อกัน  ท้ังสองต่างก็ขับไล่ค้างคาว ไม่ยอมให้
เข้าพวกด้วย  ค้างคาวอับอายจึงไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ า จะออกจากถ้ าไปหาอาหารในเวลา
กลางคืนเท่านั้น  
 

                                                                                                  นิทานอีสป 
 
 
 
 
     
  

ใบงานที่ ๐๘  
เขียนแผนภาพความคิด 

     ท๖/ผ.๓-๐๘ 

 

ท ๖/ผ.๓-๐๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๙

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๗๖ 

 

ข้อคิดที่ได้จากนิทาน 
เร่ืองค้างคาวเลือกพวก 

 

 

                               

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

      ………………………………………….…………………………… 

 

.................................... 

 

................................... 

                      ใบงานที่ ๐๘  
เขียนแผนภาพความคิด 

 

     ท๖/ผ.๓-๐๘ 

 

ท ๖/ผ.๓-๐๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๗๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๐

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑
๑๗๗ 

 

     
ค าชี้แจง  อ่านนิทาน เร่ือง ช้างเกเร  แล้วเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 

ใบงานที่ ๐๙  
ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน 

                                              ช้างเกเร 
             ช้างโทนตัวหนึ่ง มีนิสัยเป็นพาลเกเรมาตั้งแต่เล็ก พระยาช้างสารซึ่งเป็นใหญ่
ในโขลงจะว่ากล่าวสั่งสอนสักเท่าใด  ช้างโทนตัวนั้นก็ไม่ยอมเชื่อฟัง  ยังเที่ยวข่มเหง
อาละวาดแก่สัตว์ท้ังหลายให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่เนือง ๆ วันหนึ่งถึงคราวเคราะห์กรรม
มีนางนกเอี้ยง ซึ่งเป็นสหายรักของพระยากา  พระยากบ  และพระยาแมลงวัน 
นางนกเอี้ยงกกลูกอยู่ท่ีรังบนกิ่งไม้ เผอญิช้างโทนตัวนั้นเดินอาละวาดเกะกะ ๆ ไปทางนั้น 
ใช้งวงและงาฟาดไปตามกิ่งไม้ตามนิสัยช้างพาล  จนรังนกเอี้ยงตกลงพื้นลูกนกถึงแก่

ความตายนางนกเอี้ยงบินวนดูลูกด้วยความเสียใจ   จึงบินหนีไปหาสหายท้ังสาม 
แล้วเล่าความทุกข์ของนางให้ฟัง  
             พระยาสัตว์ทั้งสามโกรธมาก จึงคิดหากลอุบายท่ีจะฆ่าช้างโทน พระยากา
ออกความคิดว่าจะไปบอกฝูงกา  ให้ช่วยกันรุมจิกลูกตาของช้างโทนเสียให้บอด   
พระยาแมลงวัน ก็ไปป่าวร้องแก่พวกของตนว่าถ้าใครเจอช้างโทนท่ีถูกจิกลูกตาจนบอด
ให้ช่วยกันเจาะแผลท่ีลูกตาให้เน่า ฝ่ายพระยากบก็เป่าร้องแก่บริวารของตนว่า ถ้าวันใด
พบเจอช้างตาบอดเดินโซเซกระหายน้ าไปข้างเหว ก็จงพากันร้องขึ้นท่ีปากเหวเพื่อให้
ช้างเข้าใจผิดว่าเป็นหนองน้ าจะได้ตกเหวตาย   นางนกเอี้ยงซาบซึ้งในไมตรีของเพื่อน 
ท่ีห่วงใยต้องการช่วยเหลือเพื่อน  แต่นางไม่ต้องการให้เพื่อนแก้แค้นแทน เพราะผิด
ศีลธรรมและกล่าวว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจและไมค่ิดท าร้ายผู้อื่นต่อไป 
 
                                                                         โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา 
                                         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ท๖/ผ.๓-๐๙ 

 

แก่

ท ๖/ผ.๓-๐๙

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๑

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน

๑๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                            ช้างเกเร 
 

ตัวละคร 
          ………………………………………………………………………………………………………………………   
 

สถานท่ี 
          ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เหตุการณ์ท่ี ๑ 
         …………........................................................................................................................   
 

 เหตุการณ์ท่ี ๒ 
          .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
 

เหตุการณ์ท่ี ๓ 

          .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
เหตุการณ์ท่ี ๔ 
          .................................................................................................................................... 
เหตุการณ์ท่ี ๕ 

.................................................................................................................................... 
ผลของเหตุการณ์ 
          .................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 ใบงานที่ ๐๙  
เขียนแผนภาพโครงเร่ือง 

     ท๖/ผ.๓-๐๙ 

 

ท ๖/ผ.๓-๐๙

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๒

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๖/ผ.๓-๑๐

๑๗๙ 

ใคร  
      …………………………………………………………………………………………………………….   
 

 

ท าอะไร ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 

ท่ีไหน  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

เมื่อไร  ………………………………………………………………………………………………………………. 

อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

        ค าช้ีแจง    อ่านนิทานเรื่อง ช้างเกเร  แล้ววิเคราะห์นิทานโดยเขียนแผนภาพ 
                       ของนิทานตามท่ีก าหนด 

ใบงานที่ ๑๐  
ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน 

     ท๖/ผ.๓-๑๐ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๓

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๘๐ 

     
  ค าชี้แจง  อ่านนิทาน เร่ืองลูกกวางน้อย และเขียนข้อคิดท่ีได้จากเรื่องลงในแผนภาพความคิด 
              ท่ีก าหนดให้ 

ใบงานที่ ๑๑  
ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน 

     ท๖/ผ.๓-๑๑ 

 

 ลูกกวางนอยตัวหนึ่งอาศัยอยูในปา มีเพื่อนสนิทเปนทากสามตัว นกเล็ก ๆ และนกเคาแมว

ที่เฉลียวฉลาด กวางนอยตองประสบปญหาอยางมากในการสรางมิตรภาพกับนกเคาแมว ซึ่งเจาอารมณ 

แตแลวในที่สุดกวางนอยสามารถเอาชนะนกเคาแมวไดดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผและสุภาพออนนอม 

 นกเคาแมวมนีทิานมาเลาใหฟงมากมาย กวางนอยชอบนทิานของนกเคาแมว กวางนอยอยากอยู

กับนกเคาแมว แตก็มีปญหามากเพราะในตอนกลางคืนนกเคาแมวไมนอนเหมือนกวางนอย นกเคาแมว

จะทองเที่ยวไปในที่ตาง ๆ เวลากลางวันกวางนอยไมนอนแตนกเคาแมวจะเปนฝายนอน กวางนอยไมเคย

พูดถึงเรื่องปญหานี้กับนกเคาแมว แตก็พยายามที่จะพบนกเคาแมวบอยขึ้น เพื่อฟงเรื่องสนุก ๆ

 วันหนึ่งกวางนอยตื่นแตเชา เพื่อไปหานกเคาแมวใหเลานิทานสนุก ๆ ใหฟงสักสองสามเรื่อง

นกเคาแมวแลเหน็กวางนอยแตไกล จงึรีบเขาไปแอบทีห่ลงัตนไมและรีบบินกลบัทีพ่กั เพราะรูสกึเหน็ดเหนือ่ย

และอยากจะนอน เย็นแลวกวางนอยรีบกลับที่พัก แมกําลังคอยกวางนอยอยู เมื่อแมลูกจัดที่นอน

เรียบรอยแลว กวางนอยก็ซุกตัวลงนอนขางๆ แม กวางนอยแสรงทําเปนหลับเพื่อรอใหแมหลับเสียกอน 

เพื่อจะไดหนีออกมาขางนอกไดสะดวก กวางนอยจะไปหานกเคาแมว

 คํ่าคืนนี้กวางนอยออกไปหานกเคาแมวอีกเพราะคิดถึงจนทําใหหลงปา กวางนอยวิ่งมาถึงสระ

แหงหนึ่ง เพราะจําไดวาที่พักของนกเคาแมวอยูใกลสระ กวางนอยเริ่มคิดถึงแม ความกลัวทําใหกวางนอย

รองไห นํ้าตาก็หยดลงไปในสระเสียงดังปอม ๆ ทามกลางความเงียบ เสียงดังไปถึงหูของนกเคาแมว 

นกเคาแมวจึงตามเสียงนั้นมา นกเคาแมวประหลาดใจมากที่เห็นกวางนอยตามลําพังในปายามคํ่าคืนเชนนี้

กวางนอยไดเลาเรื่องทั้งหมดใหฟงวาไดพยายามหานกเคาแมวหลายครั้งแลว และตั้งใจวาจะมาหาใหพบ

ใหไดในตอนกลางคืน นกเคาแมวสงสารที่รูวากวางนอยชอบนิทานของตน นกเคาแมวไดสั่งสอนกวางนอย

วาไมควรออกมาโดยไมขออนุญาตแมและไมควรจะไมทําเชนนี้อีก นกเคาแมวบอกวาถาทําตัวดีและ

ไมออกมาตามหาตนในปาอีก นกเคาแมวจะขอรองใหผูเนรมิตความฝนสรางความฝนประหลาดใหกวางนอย

ทุกคืน นับจากนั้นเปนตนมากวางนอยจะกลับบานทุกเย็น และรีบเขานอนแตหัวคํ่าเพราะในความฝนของ

กวางนอย นกเคาแมวจะปรากฏตัว และเลานิทานสนุก ๆ ใหฟง ทําใหกวางนอยมีความสุขมาก

  นิทานชาดก

ท ๖/ผ.๓-๑๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๔

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๖/ผ.๓-๑๑

๑๘๑ 

    ข้อคิดที่ได้จากนิทาน 
 เร่ือง ลูกกวางน้อย 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

ใบงานที่ ๑๑  
ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน 

 

............................................................................. 

............................................................................. 

......................................................................... 

 

........................................... 

 

........................................... 

     ท๖/ผ.๓-๑๑ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๕

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน

๑๘๒ 

 

การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  
คือการหาขอ้คิดหรือคติสอนใจจากเรือ่งที่อ่านว่าเรื่องนั้น ๆ ให้ข้อคดิท่ีเป็นประโยชน์

อะไรบ้าง แล้วจึงน าขอ้คิดนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันการหาข้อคิดจากการอ่านหนังสือ
ต่าง ๆ เช่น การอ่านนทิาน บทความ สารคดี ควรอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง แล้วท าความเข้าใจ
เนื้อเรื่อง และจับใจความส าคัญ หรือประเดน็ส าคัญที่ผู้เขียนต้องการให้ข้อคิดกับผู้อ่าน 
 

ตัวอย่าง   การหาข้อคิดจากการอ่านนิทาน 
 

                                      เร่ือง  ไก่ฟ้ากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ 
                 มีสนุัขจิง้จอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่ง  เดินผ่านมาเหน็ไก่ฟ้าเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงข้างทาง  
และมันก็อยากจะกินไก่ฟ้าเป็นยิ่งนัก จึงคิดหาอุบายเเล้วเอ่ยข้ึนวา่  “ไก่ฟ้าเอ๋ย ท่านช่างเป็น
สัตว์ท่ีงดงามนัก ปีกของท่านมีสีสนัสดใสหลายสี ปากก็งดงามไม่เหมือนใคร อยากรู้จังว่า

ท่านหลับตา เเล้วยังจะงามอยู่หรือไม่”  ไก่ฟ้าได้ฟังค ายกยอก็หลงเคลิบเคลิ้ม รีบหลับตาอวด
ทันทีสุนัขจิ้งจอกก็รีบฉวยโอกาสนั้นกระโดดงับตัวไก่ฟ้าไว้ได้  เมื่อไก่ฟ้าพลาดท่า เเต่ก็ยังมีสติ  
จึงเอ่ยข้ึนว่า  “ จิ้งจอกเอ๋ย ก่อนตายข้าอยากฟังเสียงอันไพเราะของท่าน อีกครั้งได้ไหม” 
สุนัขจิ้งจอกได้ฟังค าป้อยอก็หลงกล รีบอ้าปากเห่าค าราม ไก่ฟ้าจึงรีบบินหนีจากไปทันท ี
 

                                                                                                 นิทานอีสป 

สรุปใจความส าคัญของเรื่อง 

                 สนุัขจิ้งจอกเจ้าเล่หอ์อกอุบายจะกินไก่ฟ้า  โดยพูดจาหลอกล่อให้ไก้ฟ้าหลงเชื่อ  
เมื่อไก่ฟ้าหลงเชื่อจึงจบัเพื่อจะได้กินเป็นอาหาร  แต่ไก้ฟ้ามีสติคิดหาทางแก้ไข จนหลุดพ้นจาก 
การเป็นเหยื่อของสุนขัจิ้งจอกไปได้ 
 
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  
                 ค ายกยอปอปั้นท าใหค้นหลงเคลิบเคลิ้มจนไม่ระวังตนได้เสมอ 
 
            ปรับปรุงมาจาก www.trueplookpanya.com  
 
 
 

ใบความรู้  
การหาข้อคิดจากการอ่าน 

      ท๖/ผ.๔ 

 

ถ้า

ท ๖/ผ.๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๖

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๖/ผ.๔-๑๒

๑๘๓ 

  

ค าชี้แจง  อ่านนิทาน เรื่อง ลงุเต่าใจอารี  แล้วเขียนอธิบายข้อคิดจากการอ่าน 

 
                                             ลุงเต่าใจอารี   
            ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีความสงบเงียบและสวยงาม   ใกล ้ๆ กันนั้นมีหนองน้ า 
ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชน้ า ไม้น้ านานาชนดิขึ้นอยู่เรียงรายช่ืนฉ่ าใจ  และยังเป็นแหล่ง 
ที่อยู่ของสัตว์น้ าหลายชนิด เช่น กุ้งน้อย ปลา ปู หอย และลุงเต่าผูใ้จอารีและเป็นที่รัก 
ของบรรดาสัตว์ทุกตัว  สัตว์ทุกตัวอยู่รวมกันด้วยความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
           ฤดูกาลเปลี่ยนผันไป  ปีนี้ความแหง้แล้งมาเร็วกว่าท่ีคิด  น้ าในหนองน้ า 
เริ่มเหือดแห้งลง สัตวน์้ าทุกตัวเริ่มกังวลใจ  ลุงเต่าผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าอาวุโสที่สุด 
จึงเรียกประชุมสัตว์น้ าทุกตัว  เพื่อหาหนทางแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สัตว์ทุกตัวร่วมกัน 
แสดงความคิดเห็นว่าพวกเราควรหาที่อยู่แห่งใหม่ใหเ้ร็วที่สุด  ก่อนที่น้ าจะแห้งจนหมด 
หนองน้ า  ลุงเต่าจึงบอกกับสัตว์ทุกตัวว่าพวกเราต้องรีบอพยพไปยังฝั่งอีกด้าน 
ของหนองน้ า เพราะเคยไปบริเวณนั้นมาก่อนเคยเหน็ว่ามีหนองน้ าอีกแห่งหนึ่งน่าจะเปน็          
ที่อยู่ใหม่ของพวกเราได้ กุ้งน้อย ปลา  ปู และหอยต่างต่ืนตระหนกว่าพวกตนจะไปได้อย่างไร  
ลุงเต่าจึงพูดขึ้นว่า “ ไม่ต้องกลัวพวกเราต้องไปด้วยกัน ฉันจะเป็นผู้พาไปเอง ” 
           ลุงเต่าออกน าหน้าตามมาด้วยปู  หอย ส่วนปลาตะเกียกตะกายตามมา  ดูแล้วช่าง
เป็นภาพที่ทรมานใจเหลือเกิน  ในที่สุดลุงเต่าตัดสินใจให้ปลาคาบหางของตนส่วนปูกห็นีบหาง
ของลุงเต่าด้วย ส่วนกุ้งน้อยนั้นลุงเต่าใช้ปากคาบเอาไว้  และคลานต้วมเตี้ยมไปด้วยกัน โดยมี
เจ้าหอยตามมาติด ๆ  
           ในที่สุดความหวังก็เป็นจริง ลุงเต่าสามารถน าสัตว์ท้ังหลายเดินข้ามมายังอีกฝั่ง 
ได้ส าเร็จ และได้พบหนองน้ าแห่งใหม่ที่อุดมสมบูรณ์จริง ๆ  สัตว์ทุกตัวต่างเริงร่ามีความสุข 
เพราะลุงเต่าผู้มีใจอารีช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวเอาไว้นั่นเอง 
  

                                                                โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา 
                                           สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

ใบงานที่ ๑๒  
ซึมซาบข้อคิดจากนิทาน  

 

    ท๖/ผ.๔-๑๒ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๗

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๘๔ 

 ลุงเต่าใจอารี 
 

 

 

 

 

 

 
สรุปใจความส าคัญของเรื่อง 
         …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ข้อคิดท่ีได้จากเรื่องที่อ่าน  คอื
         …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ข้อคิดนี้จะน าไปใช้ในเรื่องใด 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

. 

ใบงานที่ ๑๒  
ซึมซาบข้อคิดจากนิทาน  

 

    ท๖/ผ.๔-๑๒ 

 

ท ๖/ผ.๔-๑๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๘

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๖/ผ.๔-๑๓

๑๘๕ 

                                         
                                      ค้างคาวเลือกพวก 
 

              ค้างคาวนัน้ถือว่าตนมีปีกเหมือนนก เเละก็มีหูเหมือนสัตว์ อื่นทั่ว ๆ ไป 
ดังนั้นเมื่อนกยกพวกไปต่อสู้กับสัตว์อื่น ๆ ค้างคาวก็ขอตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดโดยท าตัว 
เป็นกลาง  เเต่เมือ่พวกของนกมีท่าทีว่าจะชนะ ค้างคาวก็ประกาศตัว ไปเข้ากับฝ่ายนก 
             ต่อมาพวกนกจะพลาดท่าเสียทีเเก่สัตว์อื่น ๆ ค้างคาวก็ผละจากนกไปเข้าพวก 
กับสัตว์อื่น ๆ ต่อมานกต่อสู้จนใกล้จะได้ชัยชนะ  ค้างคาวก็กลับมาอยู่ข้างฝ่ายพวกนกอีก 
เมื่อนกกับสัตว์อื่น ๆ ท าสัญญาสงบศึกเเละเป็นมิตรต่อกัน ทั้งสองต่างก็ขับไล่ค้างคาว   
ไม่ยอมให้เข้าพวกด้วย  ค้างคาวอับอายจึงไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ า จะออกจากถ้ าไปหาอาหาร  
ในเวลากลางคืนเท่านัน้  
 

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา 
                                           สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

  
 

 ค าชี้แจง    อ่านนิทาน เรื่อง ค้างคาวเลือกพวก แล้วเขียนอธิบายข้อคิดจากการอ่าน 

ใบงานที่ ๑๓  
ซึมซาบข้อคิดจากนิทาน  

 

    ท๖/ผ.๔-๑๓ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๙

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๘๖ 

 

ค้างคาวเลือกพวก 
 

 

สรุปใจความส าคัญของเรื่อง 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน  คอื 

        …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ข้อคิดนี้จะน าไปใช้ในเรื่องใด .

          ………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

ใบงานที่ ๑๓  
ซึมซาบข้อคิดจากนิทาน  

 

     ท๖/ผ.๔-๑๓ 

 

ท ๖/ผ.๔-๑๓

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๘๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๐

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑
๑๘๗ 

 
 
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

จินตนาการ หมายถึง ความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตจากอดีต
ไปสู่อนาคต  หรือเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันโดยผูกเป็นเรื่องราวขึน้มา
จากความคิดของนักเรียน 

 

การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ 
เป็นการใช้ประสบการณ์ร่วมกับจินตนาการของแต่ละคน  โดยดูรายละเอียดต่าง ๆ 

จากภาพเป็นพื้นฐานในการจินตนาการ เขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือใหค้วามสนุกสนาน
เพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน  การเขียนเรื่องจากภาพต้องเรียบเรียงเรื่องราวต่าง ๆ จากภาพให้มี
ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 

 

หลักการเขียนเร่ืองจากภาพ 
๑. ดูภาพ พิจารณาภาพรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
๒. จินตนาการผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีต คดิไปในอนาคต หรือเชือ่มโยงเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน 
๓. สร้างความคิดค านงึโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจรงิเป็นพื้นฐาน 
๔. ล าดับเรื่องราวให้ต่อเนือ่งตั้งแต่ต้นจนจบ 
๕. เขียนเล่าความให้ตอ่เนือ่ง 
๖. ตั้งช่ือเรื่องใหน้่าสนใจ 
๗. เขียนลายมือใหอ้่านง่าย จบประโยคเว้นวรรคให้ชัดเจน 
 
                 ปรับปรุงมาจาก  www.kroobannok.com 
 
 
 
 

ใบความรู ้ 
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 

   ท๖/ผ.๕ 

 

ท ๖/ผ.๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๑

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๘๘ 

ค าชี้แจง  ดูภาพและเขียนบรรยายภาพ พร้อมทั้งตั้งช่ือเรื่อง ใหส้อดคล้องเหมาะสมกับภาพ 

 

 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ใบงานที่ ๑๔   
ภาพนี้มีความหมาย 

เร่ือง  ……………………………………….. 

      ท๖/ผ.๕-๑๔ 

 

ท ๖/ผ.๕-๑๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๒

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๖/ผ.๕-๑๕

๑๘๙ 

 

 
 

 
ค าชี้แจง  เขียนเล่าเรือ่งจากภาพข่าว พร้อมตั้งช่ือให้สัมพันธ์กับภาพ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ใบงานที่ ๑๕   
พินิจภาพสร้างเรื่อง 

เร่ือง ........................................... 

      ท๖/ผ.๕-๑๕ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๒

6102147L01c.indd   192 7/5/18   1:41 PM



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๓

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน
๑๙๐ 

  ค าชี้แจง  เขียนเล่าเรื่องจากภาพ พร้อมตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับภาพ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ใบงานที่ ๑๖   
จินตนาการสานความคิด 

เร่ือง  …………………………………….….. 

      ท๖/ผ.๕-๑๖ 

 

ท ๖/ผ.๕-๑๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๔

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๖/ผ.๕
๑๙๑ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖               สร้างสรรค์งานเขียน               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 
 

ค าชี้แจง  เขียนเครือ่งหมาย  ×  ทับอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 

๑. ค าในขอ้ใดไม่ใช่ค าพ้องเสียงและค าพ้องรปู 
         ก. สระอะ  สระว่ายน้ า                    ข. สร้างสรรค์  สุขสันต์ 
         ค. ฉนัใชพู้ก่ันระบายสีหอยแมลงภู่       ง. อนุบาล  ฤดูกาล 
 

๒. ประโยคต่อไปนี้มีค าพ้องเสียงกี่ค า 
   “ฉันรู้สึกสับสนเรื่องราคาค่าเช่าร้านโทรศัพท์จึงไปถามที่ห้างสรรพสินค้า” 
         ก. ๒   ค า                                   ข. ๓   ค า         
         ค. ๔   ค า                                   ง. ๕   ค า 
 

๓. เรื่องใดควรใช้แผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ์เพื่อพัฒนางานเขียน 
         ก. ก้านกล้วยผจญภัย                      ข. ชีวิตช้างไทยในต่างแดน 
         ค. “ห้วยขาแข้ง” แหล่งมรดกโลก       ง. ร่วมมือร่วมใจหยุดภัยโลกร้อน 
 

๔. ค าในขอ้ใดเขียนไมถู่กต้อง 
         ก. วันศุกร์                                   ข. ผาสุข 
         ค. ขนุนสุก                                  ง. ความสุข 
 

๕. ประโยคต่อไปนี้มีค าพ้องรูปกี่ค า “ในเพลาเย็นใกล้สระน้ าเพลารถหักฉันได้ยินเสียงเพลง 
    สระเอาะ” 
         ก. ๒   ค า                                     ข. ๓   ค า          
         ค. ๔   ค า                                     ง. ๕   ค า 
 

๖. ประโยคใดมีค าพ้องรูป 
         ก. ฉันเก็บดอกพุดไปบูชาพระในวันพุธ     
         ข. ฉนัหวงแหนที่คนไปช้อนแหนในสระ 
         ค. ผมถอนหญ้าท่ีหน้าบ้านคุณย่า           
         ง. ผู้เฒ่าก าลงัเขี่ยขี้เถ้าออกจากเตา 
 

     ท๖/ผ.๕ 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๕

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๖/ผ.๕

หนวยการเรียนรูที่ ๖  สรางสรรคงานเขียน

๑๙๒ 

๗.  ข้อใดคือขอ้คิดของข้อความต่อไปนี ้
 

        

        วิชาความรู้เป็นสิ่งมีค่า   เราต้องรู้จักขวนขวาย 

           ถึงแม้จะยากล าบากก็ต้องเพียรพยายาม 

 
          ก. ความรู้คือทรัพย์สมบัต ิ                      ข. ความรู้เป็นเรื่องยากล าบาก 
          ค. ความรู้ได้มาจากความพยายาม             ง. ความล าบากน าไปสู่ความส าเร็จ 
 

๘. “ หมาลักเนื้อ  ทิ้งก้อนเนื้อในปาก  หมาเอาก้อนเนื้อในน ้า ซึ่งเป็นเงาดูใหญ่กว่า   
    จึงอดได้กินเนื้อ ”  นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดเรื่องใด 
          ก.  ความซื่อสัตย์                                 ข.  ความกตัญญู 
          ค.  ความโลภ                                     ง.  ความอดทน 
 

๙. ข้อคิดจากเรื่องหมากับเงา ควรน าไปปฏิบัติในเรื่องใดจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด 
         ก. การเดินทาง                    ข. ความพอเพียง พอประมาณ 
         ค. การรักษาพยาบาล                   ง. การให้ความช่วยเหลือผู้อืน่ 
 

๑๐.  ลักษณะของค าน าที่ดีควรเป็นอย่างไร 
         ก. ให้รายละเอียดของเนื้อเรื่อง 
         ข. บอกบรรยากาศโดยรวมของเรื่องได้ 
         ค. มีความน่าสนใจชวนให้อยากอ่านเนื้อเรื่องจนจบ 
         ง. ท าให้ผู้อ่านเกิดความศรัทธาในตัวผู้เขียน 
 

     ท๖/ผ.๕ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๖

ท ๑/ผ.๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๗

ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗

งดงามสํานวน
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๑๙๘

ท ๑/ผ.๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๙

ท ๗/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน
๑๙๕ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ค าชี้แจง   กาเครื่องหมาย × ทับอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 
๑.  ส านวนต่อไปนี้ควรต่อด้วยข้อความใด “ฟื้นฝอย.......................” 

ก. หาตะเข็บ    ข. ให้วุ่นวาย 
ค.  ให้รกบ้าน    ง. หาตะขาบ 
 

๒.  “พี่น้องคูน่ี้ต่างก็แข็งข้อเข้าหากันไม่มใีครยอมใคร” ควรใช้ส านวนไทยในข้อใด 
       จึงตรงกับข้อความ 

ก. ลิ้นกับฟัน                          ข. ขมิ้นกับปูน 
         ค. ขิงก็ราข่ากแ็รง                     ง. ไม้เบื่อไม้เมา    
 

๓.  “น้ าไหลไฟดับ” เป็นส านวนเกี่ยวกับอะไร 
ก. การฟัง    ข. การพูด 
ค. การอ่าน    ง. การเขียน 
 

๔.  ค าในขอ้ใด มีความหมายโดยนัย 
ก. ตับแข็ง    ข. คอแข็ง   
ค. ขาแข็ง    ง. ตาค้าง 
 

๕. ข้อสอบวิชาภาษาไทยหินมากๆ  ค าที่ขีดเส้นใต้ มีความหมายโดยนัยว่าอย่างไร 
ก. ง่าย      ข. ยาก      
ค. แข็ง     ง. แข็งแกร่ง 

 

๖.  ค าในขอ้ใดมีเสียงคล้องจองกัน 
ก. เคร่ง – ครัด    ข. ตลอด - ตลับ  
ค. กระทง – กะทิ   ง. ถนัด  - ตัดต่อ 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗                   งดงามส านวน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

    ท๗/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๐

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๗/ผ.๑

๑๙๖ 

 

 
 

๗. ข้อใดเป็นค าคลอ้งจอง ๓ พยางค์ 
ก. เนื้อนมดี – เนื้อวัวนุ่ม  ข. ข้าวสารขาว – หอมช่ืนใจ 
ค. ส้มเขียวหวาน – ข้าวต้มมัด  ง. กรุพระเครื่อง – เมอืงคนแกร่ง 
 

๘.  “รักษาเวลา  .....................  ชีวิตจะดี ถ้าคุณมีวินัย” ควรเติมข้อความใด 
       จึงจะเป็นค าขวัญที่สมบูรณ์ 

ก. รู้จักอภัย    ข. รู้รักสามัคค ี
ค. รักษาหน้าที่    ง. รักษาสุขภาพ 
 

๙.  พูดแล้วต้องรักษาค าพูด ยอมตายแต่ไม่ยอมเสียค าพูด  ตรงกับค าคมในขอ้ใด 
         ก. เสียสละในหน้าที่       ข. เสียชีพอย่าเสียสัตย์ 

ค. เสียชื่ออย่าเสียค าพูด  ง. เสียชีพอย่ากลัวเสียช่ือ 
 

๑๐.  ข้อใดคือความหมายของส านวนที่ว่า “ปิดทองหลังพระ” 
ก. ซื่อสัตย์สุจริต    ข. เก่งแต่ไม่โอ้อวด 
ค. มีความประพฤติดี   ง. ท าดีโดยไม่มีใครเห็น 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ท๗/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๑

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน
๑๙๗ 

 

 ใบความรู้ 
ค าคล้องจอง 

 
ค าคล้องจอง คอื   ค าท่ีมีสระเดียวกันและมีค าในมาตราตัวสะกดเดียวกัน แต่

พยัญชนะต้นต่างกัน  อาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้ 
 ค าคล้องจองสระ หมายถึง ค าที่มีเสียงสระเดียวกัน  เช่น  

 สระอะ ได้แก่ กะ   ขะ   จะ   ดะ   ตะ   ปะ   อะ    
 สระอา ได้แก่ กา   ดา   นา   ยา   ขา   สา   หา 
 สระอี ได้แก่ ชี   ดี   ที   ปี   ผี   มี   ร ี  ว ี  สี 
 สระอู ได้แก่ งู   ดู   ป ู  รู   ก็   สู้   หู   ขู่ 
 สระเอา ได้แก่ เก้า   เข้า   เรา   เดา   เสา 
 สระไอ ได้แก่ ไอ   ไป   ได้   ไม่   ไว้   ไข่   ไทย   ชัย    

ค าคล้องจองสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกัน  เช่น 
      ค าคล้องจองที่สะกดด้วยมาตราแม่ กง คือ ค า พยางค์ที่มีตัวสะกดด้วย ง ได้แก่ 

 ลิง คลอ้งจองกับ ยิง   วิ่ง   กลิ้ง   หญิง   จริง 
 ดัง คล้องจองกับ วัง   นั่ง  รัง   ครั้ง   หลัง 
 เมือง คล้องจองกับ เรื่อง   เปลือง   เคือง   เครื่อง   เชื่อง 

    ค าคล้องจองที่สะกดด้วยมาตราแม่ กน คือค า พยางค์ที่มีตัวสะกดด้วย น  ได้แก่ 
 กลอน คลอ้งจองกับ ขอน   ดอน   ก้อน   ถอน   ช้อน 
 กลิ่น คล้องจองกับ กิน   ลิน้   อนิ   หนิ   ถิ่น    

 
 
 
 
 

 

   ท๗/ผ.๑ 
ท ๗/ผ.๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๒

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๗/ผ.๑

๑๙๘ 

 

 

ค าคล้องจอง ๑ พยางค์ 

  
     ค าคล้องจอง  ๑ พยางค์ คือ   ค าที่ออกเสียงครั้งเดียว    มีเสียงสระเดียวกัน  

มีมาตราตัวสะกดเดียวกัน ส่วนรูปและเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้ เช่น   กลอน  ขอน   รอน 
ช้อน งอน  ดอน 

 

   ค าคล้องจอง  ๒  พยางค์ 
 

ค าคล้องจอง  ๒ พยางค์ คือ พยางค์ท้ายของกลุ่มค าหน้า มีเสียงคลอ้งจองกับ
พยางค์แรกของค าหลงัที่อยู่ถัดไป 

  ตัวอย่าง  ค าคล้องจอง  ๒  พยางค์ 

   ยินดี    ปรีดา   ปราโมทย์ 

   ไปนา   หาของ   ลองด ู

   สวยงาม   ยามเช้า   เฝ้าดู 

 

     แผนผังค าคล้องจอง  ๒  พยางค์ 

ปรับปรุงมาจาก http//krunutsara.wordpress.com 

  ท๗/ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๓

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน
๑๙๙ 

 

 

 

ค าชี้แจง  ดูค าแต่ละแถวถ้าทุกค าเป็นค าคล้องจองเขียนเครือ่งหมาย X  ทับ     
 

                 เขียน                เรียน            เทียน           
   

                                 แจว            แมว           แถว 

                                       รถ   มด   นก 
                              

                 ไหล  เหลือ   หลาย 

                                    ตาล  หวาน   หาร 

 ปาก   ตาก    ยาก 

 ดาว     สาว    ลาว 
 

 

 

 

 

ใบงานที่ ๐๑ 
ค าสัมผัส  ค าคล้องจอง 

    ท๗/ผ.๑-๐๑ 

    

ท ๗/ผ.๑-๐๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๔

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑
๒๐๐ 

 

                                   

   

ค าชี้แจง  เลอืกค าใน   ข้างล่าง เติมลงใน             ให้คลอ้งจองกับค าที่ให้มา 
 
 

ต้นไม้           .............         ตัวหนอน 

 
           
                ลูกอม         ..................                      ส าลัก 

                                                                
 

              ..................                  ดาวตก                    นกบนิ 
                     

 
       หนังสือ    มือขวา                        ................
        

 
               วาดเขียน                 ......................                       เร่งรีบ  

 
 

 
 
 
 
 
 

 ใบงานที่ ๐๒ 
ค าสัมผัส  ค าคล้องจอง 

                                   
เกี่ยวข้าว 

   ราศี 
เรียนเก่ง 

  ใบบัว  จมน้ า 

    ท๗/ผ.๑-๐๒ 
ท ๗/ผ.๑-๐๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๕

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน

๒๐๑ 

 

 
 
     

ค าชี้แจง    โยงค าคลอ้งจองให้ถูกต้อง 

  นาท ี     แรงฤทธิ์ 
 
  มดแดง    ลอยฟ่อง 
 
  ผ้าห่ม       มีค่า 
 
  ปลาน้อย    ลมหนาว 
 
 
    ตาด า     โตใหญ่ 

 
  สายลม    น้องรัก 
 
   
                แตงโม      จ าด ี
 
  นักร้อง    ผมปลิว 
 

ใบงานที่ ๐๓ 
ค าสัมผัส   ค าคล้องจอง 

    ท๗/ผ.๑-๐๓ 

ท ๗/ผ.๑-๐๓

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๖

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑๒๐๒ 

                                              ใบความรู้ 
                                               ค าขวัญ 

 
 

  ค าขวัญ  คือ ถอ้ยค าที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจ เพื่อชักจูงใจ มักเป็นค าปลอบขวัญ 
หรือปลุกใจให้เชื่อมั่น ให้เหน็คุณค่า และความส าคัญของสิ่งที่กล่าวถึง มักเป็นถ้อยค าที่สัมผัส
คล้องจอง 
 

 
 ตัวอย่างค าขวัญ                - ดื่มนมทุกวัน      สุขภาพแข็งแรง      
         - สุรา ยาเสพติด เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม 
         - ปลอดภัยเพื่อชีวิต  ทุกขณะจิตอย่าประมาท 
         - เลิกสูบ  เลิกเสพในวันนี้  เพื่อชีวิตที่ดีในวันหนา้ 
 
   

- ความรู้  คู่คุณธรรม  น าสู่อนาคต 
- มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คณุธรรม   
- มีคุณธรรมน าใจ  ใชช้ีวิตอย่างพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข 
- รักษาเวลา  รักษาหน้าที่  ชีวิตจะดีถ้าคุณมีวินัย 
 
 
               - บ้านเมอืงจะสะอาด   ถ้าปราศจากคนมักง่าย 

                                 - ประเทศไทยจะรุ่งเรื่อง ถ้าพลเมอืงไม่พ่ึงยาเสพติด  
                                - หนังสือคือมิตร   สื่อความคิดให้ก้าวไกล 
              - ไม่มีท่านเราอด  ไม่มีรถท่านเดิน 
     
                 
 
    - อดทน  ขยัน  ประหยัด  คือ คุณสมบัติของเด็กไทย 
  - ยึดมั่นประชาธิปไตย  ร่วมใจพัฒนา  รักษาสิ่งแวดล้อม 
  - เรียนรู้ตลอดชีวิต  คิดอย่างสร้างสรรค์  ก้าวทันเทคโนโลยี 
 

    ท๗/ผ.๒ 

 

ท ๗/ผ.๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๗

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน
๒๐๓ 

       
                                               ใบความรู้ 
                                                      ค าคม   
                            

 
  

       ค าคม  หมายถึง ถ้อยค าที่คิดขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วน เปน็ถ้อยค าที่หลักแหลม
ซึึ่งสามารถเขา้กับเหตุการณ์นั้นได้อย่างเหมาะเจาะ ทั้งยังชวนให้คิด ถ้าพูดติดปากกันต่อไปก็จะ
กลายเป็นส านวนไปได้ ค าคมส่วนมากจะมีการร้อยเรียงด้วยค าที่คล้องจองกัน เช่น   
 

                                                      ค าคม                                                      ค าคม
                           

    ท๗/ผ.๒ 

 

ตัวอย่าง 

ค าคม ความหมาย 

เสียชีพ เสีย  พูดแล้วต้องรักษาค าพูด ยอมตายแต่ไม่ยอมเสียค าพูด 

ไปติดปีก แมว อย่าไปฝืนธรรมชาติ ปล่อยให้เปน็ไปตามธรรมชาติ 

สติ มา ปัญญาก็ มี คนเราต้องมสีติก่อนจงึจะเกิดความคิดที่รอบคอบ 

โลก อมเป็นไปตามกรรม ใครท าอย่างไรได้อย่างนั้น ไม่ช้าก็เร็ว 

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง บางครั้งการอยู่เฉย ๆ ก็ได้ประโยชน์มากกว่า 

ศัตรูที่ เหลือ เ กับเกลือที่

เป็นหนอน 
ศัตรูเรารู้ได้ชัดเจน แต่เกลือที่เป็นหนอน คือ คนใกล้ตัว 

ที่ท าร้ายเราไม่รู้ว่าเป็นใคร มนัร้ายแรงกว่า 

อย่า

อย่า

ให้

ไม่ไม่

ไม่

ย่

ถ้า

ร้าย ท่า

สัตย์

สัตว์

ท ๗/ผ.๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๗

6102147L01c.indd   207 7/5/18   1:42 PM



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๘

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๗/ผ.๒
๒๐๔ 

                                                   ตัวอย่าง 

ค าคม ความหมาย 

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวป้ัน
ควายให้ลูกท่านเลน่ 

ถ้าไปอยู่บ้านคนอืน่อยา่มัวแต่นั่งเฉยๆ ต้องช่วยเจ้าของ
บ้านท างานบ้าง 

ไม้คดใช้ท าขอ เหล็กงอใช้ท าเคียว  

คนคดเคี้ยวใช้ท าอะไรไม่ได้เลย 

ไม้คด เหล็กงอก็ยังท าประโยชน์ได้ แต่คนคดหรือคนที่
ไม่ซื่อสัตย์ท าประโยชน์อะไรไม่ได้เลย 

ความพยายามครั้งที่หนึ่งร้อย ดีกว่า
ท้อถอยก่อนที่จะท า 

ถึงแม้จะต้องพยามยามหลายครั้งเพื่อที่จะพบกับ
ความส าเร็จ ก็ดีกว่าไม่ได้ลงมือท าเลย 

หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวัน
คืนที่จะมีรอยเท้าเป็นของตนเอง 

การท าตามคนอื่นตลอดเวลา ก็ไม่มีโอกาสได้แสดง 

ผลงานของตนเอง หรอืเป็นคนที่ไม่มีความสามารถ 

คนโง่ย่อมเปน็เหยื่อของคนฉลาด         
แต่คนฉลาดก็พลาดใหก้ับคนที่ฉลาด  
แล้วแกล้งโง ่

อย่าอวดฉลาด เพราะอาจจะมีคนที่ฉลาดกว่า แต่           
ไม่แสดงออกให้เราเหน็ 

    ท๗/ผ.๒ 

 

ปรับปรุงมาจาก  http//krupivarcrk.wordpress.com 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๙

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน
๒๐๕ 

 ใบงานที ่๐๔ 
การแต่งค าขวัญ 

 ค าชี้แจง    ถ้าต้องการให้โรงเรียนของเรา เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จะเขียนค าขวัญว่าอย่างไร  
               (เขียนไมน่้อยกว่า ๓ ค าขวัญ  ความยาวค าขวัญละไม่เกิน  ๑๖  พยางค์ ) 
 
 

................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

  

        ท๗/ผ.๒-๐๔ 

………………………………………………………………………………………..

ท ๗/ผ.๒-๐๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๐๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๐

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๗/ผ.๓

๒๐๖ 

 
 

ใบความรู้ 
 ความหมายโดยนัย 

    ความหมายโดยนัย  หมายถึง ความหมายของค า หรือข้อความ ในแง่มุมอื่น ๆ  
     ที่มิใช่ความหมายหลักหรือความหมายที่รู้กันโดยทั่วไป   เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า   
     "ความหมายแฝง" นั่นเอง 

                                                                 ปรับปรุงมาจากวกิพิีเดียสารานุกรมเสร ี

ค าที่มีความหมายโดยนยั ความหมาย 
     ดาว      บุคคลทีเ่ด่นในทางใดทางหนึ่ง 
     เกา้อี ้      ต าแหน่ง 
     เพชร      บุคคลที่มีคา่ 
     ดวงใจ      สิ่งส าคัญที่สุด 
     แกะด า      แปลกแตกต่างจากคนอื่นๆ 
     ภาษาดอกไม ้      พูดจาสุภาพ 
     ไฟเขียว      เห็นชอบ  อนุมัติ 
     หิน      ยากมาก 
     กล้วย  หม ู      งา่ยมาก 
     หนอนหนังสือ      คนที่ชอบอ่านหนังสือ 
     แพะรับบาป      ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหา และรับโทษแทนผู้ที่ท าผิดจริง 
     เรือจ้าง      คร ู
     สวรรค ์      ความสะดวก สบาย ความสุข 
     นรก      ความล าบาก ความทุกข์ ไม่ดี 
     นกพริาบ      สันติภาพ 
     นกฮกู      คนฉลาด คนมีปัญญา 

     ท๗/ผ.๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๑

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน

๒๐๗ 

 ใบงานที่ ๐๕ 
ความหมายโดยนัย 

 
ค าชี้แจง    ขีดเส้นใตค้ าที่มีความหมายโดยนัยจากประโยคที่ก าหนดให้ แล้วน าค านัน้ 

                        ไปแต่งประโยคใหม่ใหถู้กต้อง 
 
          ตัวอย่าง     สมหญิงเป็นคนเค็มที่สุดในบ้าน  
  ค า           เค็ม   
          ประโยค    คนเค็มมักไม่มีใครชอบ เพราะไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้อืน่ 
 
 
 เธอเป็นดาวต้ังแต่ยังเด็ก 

 

ค า         ................................................................................................................     
ประโยค :  …………………………………………………………………………………………………. 
 

๒.    เธอเปน็เพชรน้ าเอกของวงการเพลง 
 

ค า         ..............................................................................................................     
ประโยค :  …………………………………………………………………………………..……………  
 

   ๓.    ใบเตยแต่งตัวเปรี้ยวมาก 
 
ค า         .............................................................................................................     
ประโยค  :  ………………………………………………………………………………….………….. 
 

๔.   ส.ส. เมอืงไทยไม่เคยแย่งเก้าอี้กัน 
 

ค า         .............................................................................................................     
ประโยค :  .............................................................................................................  
๕.   พระเอกในละครมักเป็นคนหเูบา 
ค า         ............................................................................................................     
ประโยค :  ........................................................................................................... 
 

      ท๗/ผ.๓-๐๕ 

 

ท ๗/ผ.๓-๐๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๒

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๗/ผ.๓-๐๕

๒๐๘ 

 

 

๖.   สมชายมีชีวิตเหมือนนกขมิ้น 
ค า         ................................................................................................................     
ประโยค :  ............................................................................................................... 

 

๗.   ข้อสอบวิชาภาษาไทยหินมาก 
ค า         ..............................................................................................................     
ประโยค :  .............................................................................................................. 
 

๘.   การท ากับข้าวเป็นเรื่องกล้วยๆ 
ค า         ............................................................................................................     
ประโยค :  ...........................................................................................................  
 

    ๙.   หนังสือเล่มนี้เด็ดมาก 
ค า         ...........................................................................................................     
ประโยค :  ........................................................................................................... 
 

    ๑๐.   พี่อาบน้ าร้อนมาก่อนเธอนะ 
ค า         ............................................................................................................  
ประโยค :  ...........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 

      ท๗/ผ.๓-๐๕ 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๓

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน
๒๐๙ 

 ใบงานที่๐๖ 
ความหมายโดยนัย 

ค าชี้แจง  เลอืกค าที่มีความหมายโดยนัยจากใบความรู้ จ านวน ๑๐ ค าพร้อมความหมาย 
             และคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

     ท๗/ผ.๓-๐๖ 

 

ท ๗/ผ.๓-๐๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๔

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

๒๑๐ 

  ใบความรู้ 
 ส านวน  ค าพังเพย  และค าสุภาษิต 

   
  
 

    ค าคม  หมายถึง ถ้อยค าที่คิดขึ้นมาในปจัจุบันทันด่วน เป็นถ้อยค าที่หลักแหลม  
ซึ่งสามารถเข้ากับเหตกุารณ์นั้นได้อย่างเหมาะเจาะ ทั้งยังชวนให้คิด ถ้าพูดติดปากกันต่อไปก็จะ
กลายเป็นส านวนไปได้ 
         ค าคม ส่วนมากจะมีการร้อยเรียงด้วยค าที่คล้องจองกัน เช่น  ถ้าสติไม่มาปัญญาไม่เกิด 
  มีเมียดี ก็เหมือน มีหมอ...เจ็บ และ ท้อ ก็รักษา ฯลฯ 

ส านวน มักเป็นค าเปรียบเทียบ โดยการน าความเป็นไปของสิ่งนัน้ ๆ มาเปรียบเทียบกับ
ความประพฤติของคน   เช่นค าว่า  ขิงก็รา ข่าก็แรง  ปลาร้าเค็ม    มะเขือขื่น    ตัวเท่าเสา   

เงาเท่ากระท่อม   น้ าร้อนปลาเป็น น้ าเย็นปลาตาย ฯลฯ 
ค าพังเพย     มีลักษณะคล้ายสุภาษิตและเกือบเป็นสุภาษิต แต่ไม่ได้สอนใจหรอืให้

ความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้โดยตรง เป็นค ากล่าวที่มีลักษณะติ ชม  แสดงความเหน็อยู่ในตัว  
เช่น   ถี่ลอดตาช้าง  ห่างลอดตาเลน็      ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า       ไก่งามเพราะขน  
คนงามเพราะแต่ง  ฯลฯ 
 สุภาษิต   หมายถึง ข้อความสั้น ๆ กะทัดรัด แต่มีความหมายชัดเจนลึกซ้ึง มีคติสอนใจ 
หรือความจริงเกี่ยวกับความคิด และแนวปฏิบัติ ซึ่งสามารถพิสูจน์ เชื่อถือได้ เช่น  แพ้เปน็พระ 
ชนะเป็นมาร    น้ าเชีย่ว อย่าขวางเรือ    ได้ทีขี่แพะไล่ สอนหนังสือสังฆราช ฯลฯ 
       
                                                                            จากวัฒนธรรมในการใช้ภาษา  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   ท๗/ผ.๔ 
ท ๗/ผ.๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๕

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน
๒๑๑ 

 
  
 

         ตัวอย่าง  ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต และความหมาย 
 

 
ค าคม ความหมาย 

-  ความรักท าใหค้นตาบอด ได้รับทุกข์ที่เกิดจากความรัก 
- อย่าไปติดปีกให้แมว อย่าไปฝืนธรรมชาติ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ 
- เสยีเหงือ่เพราะกีฬา ดีกว่าเสียน้ าตา
เพราะยาเสพติด 

 เล่นกีฬาดีกว่าไปติดยาเสพติด 

- ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่เกิด คนเราต้องมีสติก่อนจึงจะเกิดความคิดท่ีรอบคอบ  
- อยู่อยา่งสงบ ดีกว่ารบด้วยปาก การอยูอ่ย่างสงบไม่ท าให้ตัวเราและผู้อื่นเดือดรอ้น 
- ศัตรูที่ร้ายเหลอื ไม่เทา่กับเกลือ 
ที่เป็นหนอน 

ศัตรูเรารู้ได้ชัดเจน แต่เกลือที่เป็นหนอน คอื คนใกล้
ตัวท่ีท าร้ายเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครมันร้ายแรงกว่า 

  
ส านวน ความหมาย 

   - กลมเป็นลูกมะนาว    หลบหลกีได้คล่อง 
   - ตาเป็นสับปะรด    มีพวกคอยสอดส่องเหตุการณ์ให ้
   - กระต่ายขาเดียว    ยืนกรานไม่ยอมรับ 
   - จมูกมด    รู้ทันเหตุการณ ์
   - กิ้งก่าได้ทอง    คนที่ได้ดีแล้วลืมตัว 
   - แกว่งเท้าหาเสี้ยน    หาเรือ่งเดือดร้อนใส่ตัว 
   - ขนทรายเข้าวัด    ท าประโยชน์ให้แกส่ว่นรวม 
   - บุกปา่ฝ่าดง    ต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ 
   - กระต่ายตื่นตูม    ตื่นตกใจโดยไม่ส ารวจให้ถ้วนถ่ีเสียก่อน 
   - กลัวดอกพกิุลจะร่วง    อาการนิ่งไม่พูด 
   - เห็นกงจักรเป็นดอกบัว    เห็นผิดเป็นชอบ 
   - ทรพ ี    คนอกตัญญู 

ปรับปรุงมาจาก  www.เกร็ดความรู้.net 

     ท๗/ผ.๔ 

 

ท ๗/ผ.๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๖

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๗/ผ.๔-๐๗

๒๑๒ 

 

ค าชี้แจง    น าส านวน สุภาษิตที่ก าหนดให้ใส่ให้ตรงกับความหมาย

๑.  เรื่องที่ก าลังจะท าหรือจะท าให้ส าเร็จบรรลุผลนั้น ยากล าบาก  มิใช่ของที่ท าได้ง่าย 
            ................................................................................................................... 

 

๒.  คนจะดูสวยงามเกิดขึ้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัว  
            ................................................................................................................... 
           

๓.  คนเราต้องต่างพึ่งพากันและกันตลอดมา 
           ................................................................................................................... 

       

๔.  พอได้ดีแล้วก็มักแสดงกริยาอวดดีลืมตัว 
            ................................................................................................................... 

 

๕.  ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้ ท ากิจที่ส าเรจ็ได้ยาก 
           ................................................................................................................... 

 

 

ใบงานที่ ๐๗ 
           ส านวนชวนคิด 

      ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง            เข็ญครกขึ้นภูเขา 
      งมเข็มในมหาสมทุร                               น้ าพึ่งเรือเสือพ่ึงป่า         
      คางคกขึ้นวอ 

     ท๗/ผ.๔-๐๗ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๗

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน
๒๑๓ 

ค าชี้แจง จับคู่สุภาษติ ส านวนไทย  ให้ตรงกับความหมายแล้วน าไปเขียนให้ถูกต้อง 

กระต่ายขาเดียว  ท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 
กิ้งก่าได้ทอง   ยืนกรานไม่ยอมรับ 
ขนทรายเข้าวัด   คนที่ได้ดีแล้วลืมตัว 
กระต่ายตื่นตูม   มีพวกคอยสอดส่องเหตุการณ์ให้ 
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว          ตื่นตกใจโดยไม่ส ารวจให้ถ้วนถี่เสียก่อน 
ตาเป็นสับปะรด  เห็นผิดเป็นชอบ 
 
 
 

สุภาษิต ส านวนไทย ความหมาย 

  

  

  

  

  

  

 

 

 ใบงานที่ ๐๘ 
สุภาษิตส านวนไทย 

     ท๗/ผ.๔-๐๘ 

 

ท ๗/ผ.๔-๐๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๘

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๗/ผ.๔-๐๙

๒๑๔ 

 
 
 

  
ค าชี้แจง    เขียนข้อความท่ีก าหนดให้ใส่ในตาราง “คุณธรรมน าสขุ” ให้สอดคล้องกัน 
 
    
 
 

 
 
 
 
 

คุณธรรม ข้อความ ความหมาย 

ความประหยัด 

  
  
  
  

ความขยันหมั่นเพียร 

  
  
  
  

ความสามัคค ี

  
  
  
  

 
 

 ใบงานที่ ๐๙ 
วิเคราะหส์ุภาษิตส านวนไทย 

 
ส านวนสุภาษิต 

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ท างานตัวเป็นเกลียว  ร่วมแรงร่วมใจ 
หนักเอาเบาสู้  เก็บหอมรอมริบ  น้ าหนึ่งใจเดียว  
เก็บเล็กผสมน้อย หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน          มสีลึงพึงบรรจบให้ครบบาท 
ร่วมใจไมตรี          ไปด้วยกันมาด้วยกัน  สายตัวแทบขาด 

คุณธรรมน าสุข 

 

     ท๗/ผ.๔-๐๙ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๙

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน
๒๑๕ 

 
 
 
 

ค าชี้แจง  แยกข้อความที่ก าหนดให้ ลงในชอ่งตาราง 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
ครอบครัวดีมีความสุข ครอบครัวไม่ดีมทีุกข์ 

  

  

  

  
 

ประเทศดีมีความสุข ประเทศมีความทุกข์ 

  

  

  

  
 

 ใบงานที่ ๑๐ 
วิเคราะห์ข้อความ 

 
 
 
 
 

ไทย 

มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ไม่ไว้ใจกัน 
การแตกความสามัคคีกัน ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย มีลูกมากเกิน ๓ คน 
วางแผนการใช้จ่าย  ขายสิทธ์ิ ขายเสียง  สมานฉันท์ ปรองดองกัน 
ราคาข้าวตกต่ า   หัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบผู้เดียว สามัคคีคอืพลัง 
ทุกคนช่วยกันท างาน  เคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 
 

     ท๗/ผ.๔-๑๐ 

 

ท ๗/ผ.๔-๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๑๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๐

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๗/ผ.๕๒๑๖ 

ใบความรู้ 
การท่องอาขยาน 

        
   กระทรวงศกึษาธิการมนีโยบายก าหนดให้มีการท่องอาขยานอยา่งจริงจังในสถานศึกษาต้ังแต่
ปีการศกึษา ๒๕๔๒ เปน็ต้นไป   โดยมีวัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน ดังนี้ 
            ๑. เพื่อให้นักเรยีนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย และให้ซาบซึ้งในความไพเราะ 
ของบทร้อยกรอง 
            ๒. เพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งค าประพันธ ์
            ๓. เพื่อเป็นการสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรม และข้อคิดที่เป็นประโยชน์        

    ๔. เพื่อสง่เสริมให้มจีิตส านึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติในฐานะ  
        “รากร่วมทางวฒันธรรม” 
 

 
บทอาขยานที่ก าหนดให้ท่องจ า 
 
         บทอาขยายที่ให้นักเรียนท่องจ านั้น แบ่งเป็น ๓ ประเภท   คอื บทอาขยานที่เป็นบทหลัก  
บทรอง และบทเลือกอสิระ 
          บทหลัก หมายถึง บทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผูก้ าหนดให้นักเรียนน าไปท่องจ า
เพื่อความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกันทั่วประเทศ   
          บทรอง หมายถึง บทอาขยานที่ครูผู้สอนหรือสถานศึกษาเปน็ผู้ก าหนดให้นักเรียนทอ่งจ า
เสริมจากบท อาขยานที่กระทรงศกึษาธิการก าหนด (บทหลัก)  
          บทเลือกอิสระ   หมายถึง บทอาขยานที่นักเรียนแต่ละคนเลอืกสรรมาท่องเองด้วย
ความสมัครใจ หรือด้วยความชื่นชอบอาจเป็นบทร้อยกรองที่มีผู้แต่งไว้ หรือเป็นบทร้อยกรองที่นักเรียน 
แต่งขึ้นเองหรือผู้ปกครองเป็นผู้แต่งข้ึนก็ได้แต่ต้องบอกได้ว่ามีเหตุผลอย่างไรจึงเลือกบทร้อยกรองนั้น ๆ 
มาท่องจ าเป็นบทอาขยานของตนเองโดยความเห็นชอบของครูผู้สอน   
 
บทร้อยกรองท่ีจะคัดเลือกให้เป็นบทรองและบทเลือกอิสระ ควรมีลักษณะ ดังน้ี 
            ๑. มีเนื้อหา ความยากงา่ยเหมาะสมกับวัย 
            ๒. มีความยาวพอเหมาะพอควร 
            ๓. มีคุณธรรม คติธรรม ให้แนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
            ๔. มีสุนทรียรสทางภาษา 
            ๕. มีความถกูต้องตามฉันทลักษณ์             

  ๖. มีรูปแบบที่หลากหลาย 
 
 

     ท๐๗/ผ.๕ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๑

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน

๒๑๗ 

    การอ่านบทอาขยานตามหลักการทั่วไป 
        
   การอ่านบทอาขยานสว่นใหญ่เป็นการอ่านออกเสียง คือ ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาดัง ๆ 
ในขณะที่ใช้สายตากวาดไปตามตัวอักษร ยึดหลักการอ่านออกเสยีงเหมือนหลักการอ่านทั่วไป 
เพื่อให้การอ่านออกเสยีงมีประสิทธิภาพควรฝึกฝน  ดังนี ้
              ๑. กวาดสายตาจากค าต้นวรรคไปยังท้ายวรรค และเคลื่อนสายตาไปยังวรรคถัดไป
อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องส่ายหน้าตามไป เพือ่เป็นการอ่านล่วงหนา้ ท าให้การอ่านออกเสียง
ต่อเนื่องกันไปโดยไม่สะดุด ซะงัก 
              ๒. ฝึกเปลง่เสียงให้ดังพอประมาณ     โดยพิจารณาถึงกลุ่มผู้ฟังและสถานที่ 

ไม่ตะโกนควรบังคับเสยีง   เน้นเสียง  ปรับระดับเสียงสูง - ต่ า ให้สอดคล้องกับจังหวะลลีา 
ท่วงท านอง และความหมายของเนื้อหาท่ีอ่าน 
              ๓. อ่านด้วยเสียงท่ีชัดเจน   แจม่ใส   ไพเราะ   มีกระแสเสียงเดียว ไม่แตกพร่า 
เปล่งเสียงจากล าคอโดยตรงด้วยความมั่นใจ 
              ๔. ควรทรงตัวและรักษาอากัปกิริยาให้ถูกวิธี จะช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อต่าง ๆ ท างาน
ประสานกัน ท าให้เปลง่เสียงได้ดี มีท่วงท่าน่าเชื่อถือ ลักษณะการทรงตัวท่ีถูกวิธีคือ ไม่ว่าจะยืน
หรือนั่งอ่าน ล าตัวต้องตั้งตรงและอยู่ในอาการสมดุล ควรถือบท หรือหนังสือห่างจากสายตา
ประมาณหนึ่งฟุต ขณะอ่านพยายามให้ล าคอตั้งตรง เงยหน้าเล็กน้อย สบตากับคนฟังเป็นระยะ ๆ 
              ๕. อ่านออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี และต้องเข้าใจเนือ้หาของบทอาขยานนี้ 
              ๖. อ่านออกเสียง ร ล ค าควบกล้ า ให้ถูกต้องชัดเจน 
              ๗. อ่านใหถู้กจังหวะและวรรคตอน 
              ๘. พยายามอ่านใหไ้ด้อารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อหา 
  การอ่านบทอาขยานเป็นท านองเสนาะ 
         การอ่านบทอาขยานเป็นท านองเสนาะช่วยให้บทอาขยานนั้นมีความไพเราะ เกดิ            
ความสนใจจดจ าบทอาขยานได้ดี และสนุกสนานยิ่งขึ้น การฝึกอ่านท านองเสนาะมีขัน้ตอน ดังนี ้
              ๑. อ่านเปน็ร้อยแก้วธรรมดาให้ถูกต้องชัดเจน   ตามอักขรวิธีก่อน ทั้ง ร , ล  
ตัวควบกล้ าอ่านออกเสียงให้ตรงตามเสียงวรรณยุกต์ 
              ๒. อ่านใหถู้กจังหวะวรรคตอน การอ่านผิดวรรคตอน ท าให้เสียความ 
              ๓. อ่านใหส้ัมผัสคล้องจองกันเพือ่ความไพเราะ 
              ๔. อ่านใหถู้กท านองและลีลาของค าประพันธ์แต่ละชนิด ซึ่งค าประพันธ์แต่ละชนิด 
จะมีบังคับจ านวนค าสัมผัส หรือค าเอก ค าโท แตกต่างกัน การอ่านท านองเสนาะจึงต้องอ่าน 
ให้ถูกท่วงท านอง และลีลาของค าประพันธ์แต่ละชนิด 
               ๕. อ่านโดยใช้น้ าเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหาและอ่านพยางค์สุดท้ายของวรรค 
ด้วยการทอดเสียง แล้วปล่อยให้หางเสียงผวนขึ้นจมูก   

     ท๐๗/ผ.๕ 

 

แต่

ท ๗/ผ.๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๒

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๗/ผ.๕
๒๑๘ 

 

ประโยชน์ของการท่องบทอาขยาน  
         การท่องจ าบทอาขยานมิใช่เพียงการท่องแบบนกแก้วนกขุนทอง แต่การท่องจ า 
บทอาขยานได้  เปรียบเสมือนเป็นบนัไดขั้นแรกที่น าไปสู่การคิด เมื่อมีข้อมูลมีตัวอย่างท่ีดีซึ่งเป็น 
คลังความรู้ที่เราเก็บไว้กับตัว ต้องการใช้เมื่อใดเราก็สามารถน าออกมาใช้ได้ทันที การท่องจ า 
บทอาขยานเป็นพื้นฐานที่น าไปสู่การเลือกจ าบทประพันธ์ที่ด ีและมีคุณค่าทั้งในเชิงภาษาและ
เนื้อหาทีเ่ราได้พบในชีวิตประจ าวันต่อไป 
         การท่องจ าบทอาขยานมีประโยชน์ สรุปได้ดังนี้ 
                  ๑. ช่วยให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องที่อ่าน 
                  ๒. ฝึกการคิดวิเคราะห์ประเมินค่าเรือ่งที่อ่าน 
                  ๓. เปน็ตัวอย่างการใช้ภาษาที่ไพเราะ 
                  ๔. ช่วยให้มีคติประจ าตัว สอนใจให้ระลึกถึงคุณธรรมที่ได้จดจ า 
                  ๕. ช่วยกล่อมเกลาและจรรโลงใจให้ประณีตมากขึน้ 
                  ๖. เปน็ตัวอย่างการแต่งค าประพันธ์ตามรูปแบบที่ได้ท่องจ า 
                  ๗. ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 
                  ๘. สามารถน าไปใช้อ้างอิงในงานต่างๆ ได ้
 
 
 

ปรับปรงุมาจาก www.thaigoodview.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ท๐๗/ผ.๕ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๓

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน
๒๑๙ 

 
                                 

 
 

บทอาขยาน 
                         ปากเป็นเอก  เลขเป็นโท  หนังสือเป็นตรี  ชั่วดีเป็นตรา 
               
 
 
 
 

ปากเป็นเอกเหมอืนเสกมนตร์ให้คนเชื่อ        ฉลาดเหลือวาจาปรชีาฉาน 
จะกล่าวถ้อยร้อยค าไม่ร าคาญ            เปน็รากฐานเทิดตนพ้นล าเค็ญ 
เลขเปน็โทโบราณท่านสั่งสอน           เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น 
การค านวณควรช านาญคูณหารเป็น           ช่วยให้เด่นดีนกัหนารู้ท่าคน 
หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ           เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล 
ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน            ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี 
ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก            ยามวิโยคชีพยับลับร่างหน ี
ที่ศูนยแ์ท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี            คงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดิน 
 

                                                    ท่านผู้หญิงสมโรจน ์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา 

     ท๐๗/ผ.๕ 

 
ท ๗/ผ.๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๔

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๗/ผ.๕-๑๑
๒๒๐ 

          

ค าชี้แจง อ่านบทอาขยานและคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด จากใบความรู้ 

        

 ใบงานที่ ๑๑ 
ท่องจ าบทอาขยาน 

ค าชี้แจง  อ่านบทอาขยานและคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด จากใบความรู้ .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

     ท๐๗/ผ.๕-๑๑ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๔

6102147L01c.indd   224 7/5/18   1:43 PM



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๕

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน

๒๒๑ 

    

   ค าชี้แจง    เติมบทอาขยาน ปากเป็นเอก  เลขเป็นโท   หนังสอืเป็นตรี  ชั่วดีเป็นตรา  
                ที่ขาดหายไปให้สมบูรณ ์
 
 

 ปากเป็นเอกเหมอืนเสกมนตร์ให้คนเชื่อ     ……………………………………….. 

จะกล่าวถ้อยร้อยค าไม่ร าคาญ          เปน็รากฐานเทิดตนพ้นล าเค็ญ 

………………………………………         เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น 

การค านวณควรช านาญคูณหารเป็น         ช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน 

หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ         ………………………………………… 

………………………………………          ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี 

ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก          ยามวิโยคชีพยับลับร่างหน ี

……………………………….………         คงเป็นที่ลือทั่วช่ัวฟ้าดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบงานที่ ๑๒ 
ท่องจ าอาขยาน 

     ท๐๗/ผ.๕-๑๒ 

 

ท่านผู้หญิงสมโรจน ์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา 

ท ๗/ผ.๕-๑๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๖

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๗/ผ.๕-๑๓

๒๒๒ 

 
 
 

 

ค าชี้แจง   อ่านบทอาขยาน และบอกข้อคิดจากการอ่าน 

 

   ใบงานที่ ๑๓ 
ท่องจ าอาขยาน 

ปากเป็นเอก  เลขเป็นโท  หนังสือเป็นตรี  ชั่วดีเป็นตรา 
 
    ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนตร์ใหค้นเชื่อ     ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน 
จะกล่าวถ้อยร้อยค าไม่ร าคาญ    เป็นรากฐานเทิดตนพ้นล าเค็ญ 
เลขเปน็โทโบราณท่านสั่งสอน   เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น 
การค านวณควรช านาญคูณหารเป็น   ช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน 
หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ   เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล 
ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน    ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี 
ชัว่ดีเป็นตราประทับไว้กับโลก    ยามวิโยคชีพยับลับร่างหน ี
ทีศู่นย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี    คงเป็นที่ลอืทั่วช่ัวฟ้าดิน 
                                                              
                                                           ท่านผู้หญิงสมโรจน ์  สวัสดิกุล ณ อยธุยา 

 
 

 
 
 
 
 
 

สรุปข้อคิดที่ได ้

………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

     ท๐๗/ผ.๕-๑๓ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๗

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๗  งดงามสํานวน
๒๒๓ 

  แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗                    งดงามส านวน                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

ค าชี้แจง    กาเครือ่งหมาย × ทับอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

๑.“น้ าไหลไฟดับ” เปน็ส านวนเกี่ยวกับอะไร 
ก. การฟัง    ข. การพูด 
ค.  การอ่าน    ง. การเขียน 
 

๒.“พี่น้องคู่นี้ต่างก็แขง็ข้อเข้าหากันไม่มใีครยอมใคร” ควรใช้ส านวนไทยในข้อใด 
      จึงตรงกับข้อความ 

ก. ลิ้นกับฟัน                          ข. ขมิ้นกับปูน 
          ค. ขิงก็ราข่าก็แรง                     ง. ไม้เบื่อไมเ้มา    
 

๓. ส านวนต่อไปนี้ควรต่อด้วยข้อความใด “ฟื้นฝอย.......................” 
ก. หาตะเข็บ    ข. ให้วุ่นวาย 
ค.  ให้รกบ้าน    ง. หาตะขาบ 
 

    ๔.  ค าในข้อใดมีเสยีงคล้องจองกัน 
ก. เคร่ง – ครัด    ข. ตลอด - ตลับ  
ค. กระทง – กะท ิ       ง. ถนัด  - ตัดต่อ 
 

    ๕ .ค าในข้อใด มีความหมายโดยนัย 
ก. ตับแข็ง    ข. คอแข็ง   
ค. ขาแข็ง    ง. ตาค้าง 

    ๖. ข้อใดเปน็ค าคลอ้งจอง ๓ พยางค ์
ก. เนื้อนมดี – เนื้อวัวนุ่ม  ข. ข้าวสารขาว – หอมช่ืนใจ 
ค. ส้มเขียวหวาน – ข้าวต้มมัด  ง. กรุพระเครื่อง – เมอืงคนแกร่ง 
 
 
 

     ท๐๗/ผ.๕ 

 

ท ๗/ผ.๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๘

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๗/ผ.๕

๒๒๔ 

 
 
 

   ๗. ข้อสอบวิชาภาษาไทยหินมากๆ  ค าที่ขีดเส้นใต้ มีความหมายโดยนัยว่าอย่างไร 
          ก.ง่าย      ข. ยาก      

ค.  แข็ง    ง. แข็งแกร่ง 
 

   ๘. ข้อใดคือความหมายของส านวนที่ว่า “ปิดทองหลังพระ” 
ก. ซื่อสัตย์สุจริต    ข. เก่งแต่ไม่โอ้อวด 
ค. มีความประพฤติดี            ง. ท าดีโดยไม่มีใครเห็น      

   ๙. “รักษาเวลา.....................  ชีวิตจะดี ถ้าคุณมีวินัย” ควรเติมข้อความใด 
         จึงจะเปน็ค าขวัญที่สมบูรณ์ 

ก. รู้จักอภัย    ข. รู้รักสามัคค ี
ค. รักษาหน้าที่    ง. รักษาสุขภาพ 
 

   ๑๐. พูดแล้วต้องรักษาค าพูด ยอมตายแต่ไม่ยอมเสียค าพูด  ตรงกับค าคมในข้อใด 
ก. เสียสละในหน้าที่       ข. เสียชีพอย่าเสียสัตย์ 
ค. เสียช่ืออย่าเสียค าพูด  ง. เสยีชีพอย่ากลัวเสียช่ือ 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ท๐๗/ผ.๕ 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๒๙

ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘

อานจับใจความ ยอตามคิด
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๑

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘  อานจับใจความ ยอตามคิด

๒๒๗ 

แบบทดสอบก่อนเรียน   
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘        อ่านจับใจความ ย่อตามคิด           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
............................................................................................................... 

ค าชี้แจง   เขียนเครื่องหมาย × ทับอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 
๑. จากหลักการจับใจความส าคัญท่ีก าหนดให้ ข้อใดเรียงล าดับได้ถูกต้อง 
         ๑.ร่างขอ้ความ   ๒. เรียบเรียง     ๓. คิด    ๔. อ่าน   
 ก. ๒  ๑  ๔  ๓     ข. ๑  ๓  ๔   ๒ 
 ค. ๔  ๓  ๑  ๒     ง.  ๓  ๔  ๑  ๒ 
 
๒.    “พ่อกับแม่บอกว่าฉันโตขึน้เยอะ และชมว่าฉันดีขึ้นหลายอย่าง เช่น ท างานประณตีขึ้นพูดจา 
     ไพเราะไม่กระด้างก้าวร้าวอย่างเมื่อก่อน นี่ต้องเป็นเพราะป้า และคุณครูอบรมสั่งสอน 
     นอกจากนี้ฉันยังมเีพื่อนดี ๆ อย่างพวกเธอ” 
  

ข้อใด สรุปใจความส าคัญได้ดีที่สุด 
   ก. วัยและประสบการณ์ท าให้คนเปลี่ยนแปลง 
   ข. สิ่งแวดล้อมช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน  
   ค. พ่อแม่ย่อมต้องการให้ลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 
   ง. การอบรมสั่งสอนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคน 
 

๓. ค าศัพท์ในข้อใด ควรมาก่อนค าศัพท์อื่น 
     ก. กีฬา  ข. กันดาร  

ค. กีฬา
   

ง. กิ้งก่า
 

 

๔. ข้อใดเรียงล าดับค าศัพท์ได้ถูกต้องตามพจนานุกรม 
    ก. ฟาร์ม  ฟิวส์       เฟี้ยว 
    ข. ภิกษุ  ภาษิต       ภักษา 
    ค. เมขลา  มุทิตา   แมงกานิส 
    ง. ยักษิณี  ยถากรรม  ยิมนาสติก 
 

๕. บนฉลากยา ถ้าขาดข้อใด อาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคมากท่ีสุด 
    ก. ผู้ผลิต     ข. ค าเตือน 
    ค. ส่วนประกอบ    ง. วันหมดอาย ุ
 
 

   ท๘/ผ.๑                   
ท๘ /ผ.๑ 

ท ๘/ผ.๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๑
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๒๓๒

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๘/ผ.๑

๒๒๘ 

 
 

๖. สิ่งส าคัญที่ฉลากยาทุกชนิดต้องมี คือ ขอ้ใด 
 ก. ส่วนประกอบส าคัญ    ข. ปริมาณสุทธิ 
 ค. สรรพคุณ     ง. ผู้ผลิต 
 

๗. ในการเขียนย่อความนักเรียนควรพิจารณาเรื่องใดก่อน 
 ก. จ านวนย่อหน้า    ข. มีใจความส าคัญอย่างไร 
 ค. เป็นเรื่องประเภทใด    ง. การแบ่งจ านวนเปน็ตอนๆ 
 

๘. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของย่อความ 
 ก. ช่วยให้อ่านหนังสือได้ถูกต้อง 
 ข. ช่วยให้จดบันทึกเรื่องราวได้รวดเร็ว 
 ค. ช่วยให้ไม่ต้องอ่านหนังสือซ้ าตลอดเรื่อง 
 ง. ช่วยให้จ าใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ง่าย 
 

๙. ข้อใดมีค าสรรพนาม 
 ก. พระก าลังฉันภัตตาหาร   ข. เขาชอบกินไข่เจียวหมูสับ 
 ค. นิ่มไม่ได้เป็นข้าทาสของใคร   ง. บ้านตากอากาศของนิดอยู่บนเขา 
 

๑๐. ค าว่า ฉัน ท าหนา้ที่ตามข้อใด 
 ก. สรรพนามบุรุษที่ ๑    ข. สรรพนามบุรุษที่ ๒ 
 ค. สรรพนามบุรุษที่ ๓    ง. สรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒ 
 
................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ท๘/ผ.๑                   
ท๘ /ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๓

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘  อานจับใจความ ยอตามคิด

๒๒๙ 

 
ใบความรู้ 

  การอ่านจับใจความส าคัญ 
 
 
 

ใจความส าคัญ คือ ขอ้ความส าคัญของเรื่อง จะตัดออกไปไม่ได้ ถ้าตัดออกจะท าให้ 
เนื้อความเปลี่ยนแปลงไปหรือได้ความไม่ครบถ้วน การอ่านเพื่อจบัใจความส าคัญ ผูอ้่านต้องมี 
สมาธิในการอ่าน  และจะต้องเข้าใจเรื่องที่อา่น  แล้วต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านว่า ใคร  
ท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร แล้วตอบค าถามเหล่านั้นแต่เพียงสั้น ๆ แต่ใหไ้ด้ใจความชัดเจน  
จากนั้นน ามาเรียบเรียงให้เป็นประโยค  หรอืข้อความสั้น ๆ    

การอ่านจับใจความส าคัญ  คอื การอ่านเพื่อค้นหาสาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน  
ในหนึ่งย่อหน้าจะมีใจความส าคัญท่ีสุดเพียงใจความเดียว นอกนั้นจะเป็นพลความหรือ 
ส่วนประกอบซึ่งใจความส าคัญจะปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่าง ๆ ของเรื่องที่อ่าน อาจอยู่ส่วนต้น  
ส่วนกลาง  หรือส่วนทา้ยของย่อหน้าก็ได้ 
 หลักการอ่านจับใจความส าคัญ  มีดังต่อไปนี้ 

    ๑. อ่าน  เพื่อท าความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า 
    ๒. คิด  โดยตั้งค าถามว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างใด 
    ๓. เขียน  ร่างข้อความหรือค าตอบที่ได้ไว้เป็นตอน ๆ 

        ๔. เรียบเรียง  น าข้อความที่สรุปไวม้าเรียบเรียงให้เปน็ขอ้ความ โดยใช้ค าสันธานเชื่อม 
และเป็นส านวนภาษาของตนเอง 

ตัวอย่างข้อความ 
ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐาน คือ เขา้ใจธรรมชาติ เข้าใจ 

ความเป็นมนุษย์ และความสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ 
มีความรัก ความเมตตา ต่อเพื่อนมนษุย์และธรรมชาติอย่างจริงใจ 

ใจความส าคัญ  คือ  ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐาน 
 (ข้อความอื่น ๆ เป็นพลความ หรือส่วนที่มาขยายใจความส าคัญ) 
 
                                                                 www.trueplookpanya.com 
 
 

   ท๘/ผ.๑ 
 
 
 
             ท ๘ / ผ.๑ 

ท ๘/ผ.๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๔

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑
๒๓๐ 

 
 

ใบงานขั้นน า 
การอ่านจับใจความส าคัญ 

 

 ค าชี้แจง      อ่านนทิานเรื่อง “ผึ้งขอพร” แล้วตอบค าถามในแผนภาพความคิด 

 

ผึ้งขอพร 
 

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระอิศวรตรัสถามผึ้งที่มักจะน าน้ าผึ้งสด ๆ  
เต็มรวงมาถวายอยู่เสมอว่า “เจ้าอยากได้พรใด จงขอมา ข้าจะให้พรแก่เจ้า” 

“ข้าอยากได้เหล็กในพระเจ้าข้า เมื่อต่อยเหล็กในมีพิษใส่ใคร ผู้นั้นต้องตาย
ทันที” 
 ค าขอของผึ้งท าให้พระอิศวรทรงกร้ิวที่ผึ้งคิดท าร้ายผู้อื่น  แต่พระองค์                
ก็ทรงจ าต้องให้พรตามที่ลั่นวาจาไว้ “ได้ ข้าจะให้พรแก่เจ้าแต่คนหรือสัตว์ที่โดน 
เจ้าต่อยจะไม่ตายในทันที ส่วนเจ้านั้นเมื่อปล่อยเหล็กในเมื่อใดก็ต้องตายเมื่อนั้น” 
 
                                                                          หนังสือรวมนิทาน 
 

 

  ท๘/ผ.๑ 
ท ๘/ผ.๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๕

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘  อานจับใจความ ยอตามคิด
๒๓๑ 

   

                              
 

    

 

 

 

 
 

               
      

      
 
 
 
 
 
 
 

   . 

ใจความส าคัญของนิทานเร่ือง “ผึ้งขอพร”  
    คือ ................................................... 
................................................................ 
................................................................. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
………………………………………………………. 

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง “ผึ้งขอพร”   
     คือ ................................................... 
................................................................ 
................................................................. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
………………………………………………………. 

การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   โดย  .................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

นิทาน 
เร่ือง “ผึ้งขอพร” 

แผนภาพความคิด 
การจับใจความส าคัญจากเร่ืองที่อ่าน 

นิทานเรื่อง “ผึ้งขอพร” 

    ท๘/ผ.๑ ท ๘/ผ.๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๕
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๒๓๖

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๘/ผ.๑-๐๑๒๓๒ 

 
ใบงานที่ ๐๑ 

การอ่านจับใจความส าคัญ 
      

8e ค888888888ค 
ค88 

 
บทร้อยกรอง  

ค าเตือนจากฟ้าดิน 
 

  มนุษยน์ี้หนอ    ชอบก่อชอบสร้าง 
เครื่องมือต่างต่าง    ประดิษฐ์แข่งขัน 
ทดลองนานา     แก้ปัญหาสารพัน 
ธรรมชาติไหวหวั่น    เพราะพิษทดลอง 

  บ้างชอบสะสม    ระดมเก็บหา 
ไปเที่ยวไหนมา     เก็บเป็นเจ้าของ 
เป็นที่ระลึก     บ้างคึกคะนอง 
เห็นสวยเป็นต้อง    หัก ดึง ลูบ คล า 

ติดมือคนละหน่อย   แม้เพียงน้อยนิด 
ยามมองใกล้ชิด     เห็นรอยชอกช้ า 
ภูเขากร่อนแหว่ง    เพราะแรงระเบิดน า 
ต้นไม้ไหม้ด า     เพราะพิษไฟผลาญ 

โปรดเถิดมนุษย์เอ๋ย   ขอเอ่ยสักค า 
อย่าหลงเพลินท า    จ าไว้นานนาน 
ท าลายธรรมชาติ    อุกอาจเหี้ยมหาญ 
ทุกสิ่งแหลกลาญ    แล้วจะโทษใคร 
 
                            หนังสือเรียนภาษาพาท ี     ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
 
 
 
 
 
 
 

  ท๘/ผ.๑-๐๑ 
 
 
 
                          ท๘/ผ.๑ –๐๑ ๐๑ 

ค าชี้แจง     อ่านบทร้อยกรองเรื่อง “ค าเตอืนจากฟ้าดิน” แล้วตอบค าถาม 
                ในแผนภาพความคิด   
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๗

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘  อานจับใจความ ยอตามคิด
๒๓๓ 

   

 
      
     . 
               

 

 

 
  
 
 
 
                   

           .                        . 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
             
 

แผนภาพความคิด  
การจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 

บทร้อยกรองเรื่อง “ค าเตือนจากฟ้าดิน” 

ใจความส าคัญของบทร้อยกรองนี้  
  

   คือ ................................................... 
................................................................ 
................................................................. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
………………………………………………………. 

ข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกรอง 
เร่ือง “ค าเตือนจากฟ้าดิน” 

 คือ ................................................... 
............................................................  
............................................................ 
........................................................... 
 

บทร้อยกรอง 
         ค าเตือนจากฟ้าดิน  

การน าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
              คือ ...................................................................................................
………………………………………………………
.

  ท๘/ผ.๑-๐๑ 
 
 
 
                                                         
ท๘/ผ.๑ – ๐๒ ๐๒๐๑ 

ท ๘/ผ.๑-๐๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๘

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๘/ผ.๑-๐๒
๒๓๔ 

 
 

ใบงานที่ ๐๒ 
 การอ่านจับใจความส าคัญ 

. 
 
 ค าชี้แจง      อ่านบทความเรื่อง “สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า” แล้วตอบค าถาม 

        ในแผนภาพความคิด 
 

 

สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า 

 การท่ีเราดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยผ่อนคลาย
ความเหนื่อยล้าให้กับร่างกาย  เพราะสารอาหารจะช่วยบ ารุงให้ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้นและ
มีพลังในการด าเนินชีวิตได้อย่างเต็มเปี่ยม แต่ถ้าร่างกายขาดสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งก็จะท าให้
เกิดอาการเหนื่อยล้า ไม่มีเรี่ยวแรง แม้จะพักผ่อนมากแค่ไหนก็ไม่หาย เป็นอาการที่บั่นทอน 
ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจในระยะยาว ส าหรับสารอาหารที่มีผลให้คลายความเหนื่อยล้า
ของร่างกาย และควรท าความรู้จักไว้เพ่ือดูแลตัวเองได้แก่ โปรตีน ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม
สังกะสี วิตามินบี วิตามินซี  และแร่ธาตุอื่น ๆ  

    
นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับเดือนกันยายน  ๒๕๕๖ 

  

 

 

 

 

 

 

   ท๘/ผ.๑-๐๒ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๙

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘  อานจับใจความ ยอตามคิด

๒๓๕ 

 
 
                     

   ค าชี้แจง     อ่านบทความเรื่อง “สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า” แล้วตอบค าถาม 
                   ในแผนภาพความคิด 
 

 

                                 

 

 

  

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   ท๘/ผ.๑-๐๒ 

 เร่ือง 

 

น าไปประยุกต์ใช้โดย 

เร่ือง 
“สารอาหารคลายความเหนื่อยล้า” 

 

       ใจความส าคัญ  คือ ...................................................................... 

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 

  ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน           
............................................... 
………………………………………… 
………………………………………… 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
 
 

............................................... 
………………………………………… 
………………………………………… 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
 

ท ๘/ผ.๑-๐๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๓๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๐

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑
๒๓๖ 

   
 ใบความรู้ 

  การใช้พจนานุกรม 
 
 

 
พจนานุกรม เป็นหนังสือส าหรับค้นคว้าหาความหมายของค า ช่วยให้อ่าน  

เขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ท้ังค าท่ีเป็นไทยแท้ ค าท่ียืมมาจากต่างประเทศ  
ค าท่ีเกิดขึ้นใหม่  ความรู้ทางวิชาการ  

วิธีเรียงล าดับค าในพจนานุกรม 
๑. เรียงล าดับตามรูปพยัญชนะดังนี้ 

ก  ข  ข  ค  ฅ  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ด  ต  ถ  ท  ธ 
น  บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ฤ  ฤๅ  ล  ฦ  ฦๅ  ว  ศ  ษ  ส  ห  ฬ  อ  ฮ 

๒. ค าในพจนานุกรมไม่เรียงตามเสียง แต่เรียงตามรูปพยัญชนะ เช่น หญิง หนัง  
หมวด ก็ต้องไปค้นในหมวดตัวอักษร ห หรือค าว่า ทราบ ก็ไปค้นหาในหมวด ท 

๓. ค าในหมวดเดียวกันจะเรียงล าดับตามรูปพยัญชนะตัวถัดไป เช่น 
กง (ง เป็นตัวสะกด) มาก่อน กฎ เพราะ ง มาก่อน ฎ 
กฎ มาก่อน กรด (ร เป็นตัวควบกล้ า) เพราะ ฎ มาก่อน ร 

๔. ค าท่ีขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระ จะมาหลังค าท่ีขึ้นต้นด้วย
พยัญชนะและตามด้วยพยัญชนะ เช่น กร่อย มาก่อน กระ,  คม มาก่อน คะ  

๕. การเรียงค าท่ีขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระ จะเรียงรูปสระดังนี้ 
-ะ   - ั   - ัะ   -า   -ำ   - ิ   - ี   - ึ   - ื   - ุ   - ู   เ-   เ-ะ   เ-า   เ-าะ   เ- ิ   เ- ี 
เ- ีะ   เ- ื   เ- ืะ   แ-   แ-ะ   โ-   โ-ะ   ใ-   ไ- 

           ๖.  ค าท่ีไม่มีรูปวรรณยุกต์จะมาก่อนค าท่ีมีวรรณยุกต์ ค าท่ีมีวรรณยุกต์จะเรียงจาก 
เอก  โท  ตรี  จัตวา 
 

 
 

 

 

   
 

                                หนังสือเรียนหลักภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
 
 
 
 
 
 

   ท๘/ผ.๒                   
ท๘ /ผ.๑ 

ท ๘/ผ.๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๑

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘  อานจับใจความ ยอตามคิด
๒๓๗ 

 
 

 ใบความรู ้
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของพจนานุกรม 

 รู้ความหมายของค า   อ่านค าได้ถูกต้อง 

 เขียนค าได้ถูกต้อง 

 รู้ที่มาของค า รู้ลักษณะการใช้ค า 

 รู้ชนิดของค า 

   ท๘/ผ.๒                   
ท๘ /ผ.๑ 

                                หนังสือเรียนหลักภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
 
 
 
 
 
 

ท ๘/ผ.๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๒

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๘/ผ.๒-๐๓

๒๓๘ 

 ใบงานที่ ๐๓ 
 การใช้พจนานุกรม 

 

 ค าช้ีแจง     จัดล าดับค าท่ีเป็นชื่อขนมไทย ให้ถูกต้องตามหลักการใช้พจนานุกรม 

    

 

 

 

 

   ขนมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
๑. บัว ลอย ไข่ หวาน 
  ……………………………. 

 
๒. ข้าว เหนียว ถั่ว ด า 
  …………………………….. 
 

 
 
๓. ฝอย ทอง เม็ด ขนุน 
 ………………………………. 

  
 ๔. ปลา กริม ไข่ เต่า 
……………………………….. 

 
๕. ลูก ตาล ลอย แก้ว 
  …………………………….. 

    ท๘/ผ.๒-๐๓ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๓

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘  อานจับใจความ ยอตามคิด
๒๓๙ 

ใบงานที่ ๐๔ 
การใช้พจนานุกรม 

 

         ค าช้ีแจง    เรียงล าดับค าแต่ละข้อตามพจนานุกรม แล้วเขียนความหมายของค า 
                        พร้อมท้ังน าค ามาแต่งประโยค 
 
๑. ประโยชน์   โจทย์เลข    เสกเป่า  

เรียงล าดับค าท่ี …………………………… หมายถึง  ……………………………………………………… 
ประโยค :  …………………………………………………………………………………………….. 

เรียงล าดับค าท่ี …………………………… หมายถึง  ……………………………………………………. 
 ประโยค :  ……………………………………………………………………………………………. 
เรียงล าดับค าท่ี ……………………..  หมายถึง  ………………………………………………………… 

ประโยค :  …………………………………………………………………………………… 
 
 

 
๒.  สามัคคี  ตีฝีปาก      ฝากประจ า     
เรียงล าดับค าท่ี …………………….  หมายถึง  …………………………………….……………………………… 

ประโยค :   ……………………………………………………………………………………………………… 
เรียงล าดับค าท่ี ………………………  หมายถึง  ………………………………………………………………….. 

ประโยค :  ……………………………………………………………………………………………………… 
เรียงล าดับค าท่ี …………………..  หมายถึง  …………………………………………………………………….. 

  ประโยค :  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

  ท๘/ผ.๒-๐๔ ท ๘/ผ.๒-๐๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๔

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑๒๔๐ 

ใบความรู้ 
การอ่านฉลากต่างๆ 

 ฉลาก  หมายถึง ป้ายบอกช่ือสินค้าต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา เครื่องอปุโภคต่าง ๆ   เป็นต้น 
ข้อมูลที่มีในฉลาก  ได้แก่  

๑. สรรพคุณของสนิค้านัน้ ๆ  
๒. วิธีใช้ 
๓. ส่วนประกอบส าคัญ 
๔. ผู้ผลิต 
๕. วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
๖. วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ 
๗. ค าเตือน 
๘. ปริมาณสุทธิ 
๙. ราคาสินค้า  

 ตัวอย่าง           ยาดมสมุนไพร ตราหมูบิน 
   

 สรรพคุณ ใช้ดมเพื่อความสดชื่น รู้สึกผ่อนคลาย ด้วยกลิ่นหอม 
  จากน้ ามันหอมระเหย และสมุนไพร แก้เปน็ลม วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด 
          วิธีใช้ ใช้สูดดม เมื่อมีอาการดังกล่าว 
                  ส่วนประกอบส าคัญ เมนทอล พิมเสน การบูร ตะไคร้ มะกรูด ใบมะขาม 
                ผลิตโดย บริษัทพฤกษามณี จ ากัด ๑๑ ถนนเทศบาล อ. เมือง จ. อ่างทอง 

วัน ..... เดือน ....... ปี ที่ผลิต ( ๑๙ / ๙ / ๑๓ ) 
      วันหมดอายุ  (๑๙ / ๙ / ๑๔) 
  ควรวางไว้ให้พ้นมือเด็ก เพราะเด็กอาจหยิบใส่ปาก หรือเข้าตาท าให้เกิด 
  อาการระคายเคืองได้ 
              ปริมาณสุทธิ (บรรจุ)  ๑๐ กรัม  ราคา ๓๕ บาท 
 
 
  

    ท๘ /ผ.๓      

         

                
              

   

            

        
                                
              

                                                         kbspck.blogsport.com 
 
 
 
 

ท ๘/ผ.๓

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๕

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘  อานจับใจความ ยอตามคิด
๒๔๑ 

  
 

ใบงานที ่๐๕ 
การอ่านฉลากยา 

 
              ค าชี้แจง   เปลี่ยนค าและตอบค าถามจากฉลากยาที่ก าหนด ให้ถูกต้องตามที่ศึกษา    
                           จากใบความรู้ 
 
   เอกสารก ากับยา  ยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร 
               ตราดอกบานชื่น 

        ข้อบ่งใช้ :  ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยขับลม บรรเทาอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่น เคลือบแผลเยื่อบุกระเพาะอาหารและล าไส้ ไม่ท าให้
ระคายเคือง 
         การรับประทาน :  รับประทานครั้งละ ๑ ช้อนโต๊ะ วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหาร          
๑ ชั่วโมง และก่อนนอนหรือตามแพทย์สั่ง 

           เขย่าขวดก่อนรินยา และห้ามเก็บในช่องแข็ง 
          ๑๖.๗.๑๓ 
          ๑๖.๗.๑๖ 
 
 
 

๑. เอกสารกำกับยา ควรเปลี่ยนเปน็  ....................................................................... 
๒. ชี้  ควรเปลี่ยนเป็น  ....................................................................................   
๓. การรับประทาน  ควรเปลี่ยนเปน็  .....................................................................  
๔.      เข ริน และ เก็บใน องแข็ง คือ  ......................................................   
๕. ๑๖.๗.๑๓  คือ  .................................................................................................   
๖. ๑๖.๗.๑๖  คือ  ................................................................................................ 
 
 
 

 
 
 

  ท๘/ผ.๓-๐๕ 

...................................................................................................................................... 

ช่ก่อน

บ่ง

ย่า

ข้อ

ห้าม

ท ๘/ผ.๓-๐๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๖

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๘/ผ.๓-๐๖

๒๔๒ 

 
 

ใบงานที่ ๐๖ 
                                การอ่านฉลากยา 
 

     ค าชี้แจง   วาดภาพยาและภาชนะบรรจุตามจินตนาการ และเขียนฉลากยาตาม  
                  ใบความรู้เรื่อง “การอ่านฉลากยา” 
               

 

 

         ภาพตามจินตนาการ 

 

๑. สรรพคุณของยา......................................................................................  
................................................................................................................ 

๒. วิธีใช้.......................................................................................................... 
................................................................................................................. 

๓. ส่วนประกอบส าคัญ................................................................................... 
.................................................................................................................. 

๔. ผู้ผลิต......................................................................................................... 
................................................................................................................... 

๕. วัน เดือน ปี ที่ผลิต..................................................................................... 
๖. วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ.............................................................................. 
๗. ค าเตือน...................................................................................................... 
๘. ปริมาณสุทธิ............................................................................................... 
๙. ราคาสินค้า................................................................................................  

 

 ท๘/ผ.๓–๐๖ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๗

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘  อานจับใจความ ยอตามคิด

๒๔๓ 

 
ใบความรู้ 

การเขียนย่อความ  
 

 
ย่อความ  หมายถึง การจับใจความส าคัญของเรื่องที่ได้อ่าน ได้ฟังหรือได้ดูมาอย่างย่อ ๆ     
แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความครบถ้วน สั้น กระชับ ด้วยส านวนภาษาของตนเอง  
หลักการเขียนย่อความ  มีดังนี้ 
๑. อ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่อต้ังแต่ต้นจนจบอย่างน้อย ๒ ครั้ง เพื่อจับใจความส าคัญ 
๒. เปลี่ยนการใช้ค าสรรพนามบุรุษที่ ๑ หรือบุรุษท่ี ๒ เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓ 
๓. การย่อค าพูด ค าสนทนาของบุคคล ให้ย่อสรุปความโดยไม่ต้องใสเ่ครื่องหมาย  

(“---”) 
๔. ใช้ส านวนภาษาของผูย้่อเองในการเขียนเรียบเรียงโดยไม่ให้ใจความส าคัญเปลี่ยนไป 
๕. ถ้าเรื่องเดิมมีการใช้ค าราชาศัพท์ เมื่อย่อแล้วก็ต้องใช้ค าราชาศัพท์ให้ถูกต้องเหมือนเดิม

 ๖. ถ้าเรื่องเดิมมีหลายย่อหน้า ใจความท่ีย่อแลว้ให้เขียนรวมเป็นย่อหน้าเดียว 
๗. ถ้าเป็นบทร้อยกรองต้องถอดความเป็นรอ้ยแก้วก่อน แล้วจึงจับใจความส าคัญต่อไป 
๘. การย่อความไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเนื้อความเดิม 
 
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนย่อความ 
๑. การย่อนิทาน นิยาย พงศาวดาร ให้บอกประเภท ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ที่มาของเรื่อง เช่น 

ย่อนิทานเรื่อง............................ของ.............................จาก...................................... 

 
ความว่า............................................................................................................................ 
๒. ย่อบทความทางวิชาการ ให้บอกประเภท ชื่อเรื่อง เจ้าของเรื่อง ทีม่าของเรื่อง เช่น 

ย่อบทความเรื่อง...............ของ..............จาก...............ฉบับที่...................หน้า............
 

 
ความว่า.............................................................................................................................

 ๓. ย่อค าสอน ให้บอกประเภท ชื่อเรื่อง เจ้าของเรื่อง ที่มาของเรื่อง เช่น 
ย่อค าสอนเรื่อง........................ของ.......................จาก........................หน้า................ 

         ความว่า...................................................................................................................... 

 
     

ฯลฯ
 

 
 

                                                  

      ท๘/ผ.๔ 
ท ๘/ผ.๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๘

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๘/ผ.๔

๒๔๔ 

  
 

      ตัวอย่าง      การเขียนย่อความประเภทค าสอน 
 
 

เร่ือง  คิดก่อนพูด 
 ลูกรัก..... 
 ปากคนนั้นน าสุขมาใหก้็ได้ น าทุกข์มาให้ก็ได้ มีค าเตือนมากมายเกีย่วกับปาก 
เช่น “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียต าลึงทอง” เมื่อลูกคบหากับใคร ท างานที่ไหนก็ตาม 
 สิ่งที่ต้องระวังให้มากคือปาก ท่านกล่าวว่า “จงเก็บปากไว้ที่ใจ อย่าเก็บใจไว้ที่ปาก” 
คืออยากพูดอะไรก็เก็บไว้ในใจ อย่าพูดทุกอย่างตามที่ใจคิด พูดมากโอกาสพลาดก็มีมาก 
พูดน้อยก็พลาดน้อย เมื่อจ าเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างมีสติ พูดพอประมาณ พูดอย่าง
สร้างสรรค ์ถูกต้องและมีประโยชน์ ท่านบอกไว้ว่า “ค าพูดที่ดังเกินไป ค าพูดที่แรง
เกินไป ค าพูดที่เกินความจริง ล้วนฆ่าคนพูดผู้โง่เขลาได้ทั้งสิ้น” 
 คนสมัยนี้พูดเก่งและพูดได้มาก แต่มีสักกี่คนที่พูดแบบสร้างสรรค์ ท าให้เกิด
ความสามัคคี ท าให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจ แต่เราจะไปห้ามเขาไม่ให้พูดก็ไม่ได้ เขาจะ
พูดดี  ไม่ดีอย่างไร พูดก้าวร้าวเสียดสีใครเป็นสิทธิส่วนตัวของเขา เขาพูดเขาก็ต้อง
รับผิดชอบเองส าคัญลกูอย่าไปพูดอย่างเขาก็แล้วกัน คิดให้ดีก่อนพูดเสมอ ยิ่งพูดถึง
บุคคลอืน่ด้วยแล้วย่ิงต้องระวัง เพราะเราไม่รูจ้ักเขาดีพอ ไม่รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของเขา
ดีเท่ากับตัวเขาหรอก เราจะไปคาดเอาเองวา่เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วไปพูดท าให้
เขาเสียหาย ดูจะไม่ยุติธรรมนัก ดีที่สุดคือไม่พูดถึงคนอื่นโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงดีพอ แม้จะรู้
จริงก็ไม่ควรพูด ถ้าจ าเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างมีสติ พูดด้วยความระมัดระวัง เพราะ
การพูดถึงคนอื่นนั้นเสีย่งต่อการเป็นศัตรูกัน และจะเป็นบาปกรรมด้วย ระวังไว้เป็นดี
ที่สุด 

          ค าพอ่ค าแม่  : พระธรรมกติตวิงศ์ ราชบณัฑิต  
 
 
ย่อค าสอนเร่ือง คิดก่อนพูด ของพระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต จากหนังสือ              

ค าพ่อค าแม่ หน้า ๙๔ – ๙๕   ความว่า 
  ลูกรักปากคนนั้นน าทกุข์ น าสุขมาให้ได้มีค าเตือนที่เกี่ยวกับปาก เรื่องการพูดมาก  
   พูดน้อยก็ท าให้เสียโอกาส  ควรพูดเมื่อจ าเป็น และพูดอย่างมีสติ สร้างสรรค์ ถูกต้องและ 
  มีประโยชน์  ค าพูดท่ีดังเกินไปเกินจริงล้วนท าร้ายคนพูดได้ท้ังสิ้น  คนสมัยนี้พูดเก่งและ 

พูดได้มากแต่ควรพูดด้วยความระมัดระวัง เพราะการพูดถึงคนอื่นนั้นเสี่ยงต่อการเป็น
ศัตรูกัน และจะเป็นบาปกรรมด้วย ระวังไว้เป็นดีที่สุด 

      ท๘/ผ.๔ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๙

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘  อานจับใจความ ยอตามคิด
๒๔๕ 

 
                            

ใบงานที่ ๐๗ 
การเขียนย่อความ 

 
 ค าชี้แจง     อ่านนิทานเรื่อง “ตลกเอาตัวรอด” แล้วเขียนย่อความ 

 
ตลกเอาตัวรอด 

 
พระราชาแห่งแคว้นกาสี ทรงมีตลกหลวงประจ าราชส านักท่ีโปรดปรานมาก

คนหนึ่ง พระองค์ประทานอนุญาตให้ตัวตลกมีเสรีในการพูดจาได้อย่างกว้างขวางโดย
ถือโทษ ตลกหลวงเป็นคนเฉลียวฉลาดมีคารมคมคายและกล้าพูดกล้าท า โดยท าให้

พระราชาทรงพระสรวลเสียงดัง และท าให้ขา้ราชส านักกลายเป็นตัวตลกไปตาม ๆ กัน   
พวกข้าราชส านักจึงเกลียดชังและหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลา 

วันหนึ่งตลกหลวงพูดจาตลกเกินเรื่อง จนท าให้พระราชาไม่พอพระราชหฤทัย  
จึงทรงมีพระราชโองการว่า “เจ้าต้องตาย” ตลกหลวงส านึกผิดก้มลงกราบขอพระราชทาน
อภัยโทษ แต่บรรดาข้าราชส านักต่างช่วยกันเพ็ดทูลให้พระราชาทรงท าตามพระราชโองการ
ทุกประการ ในที่สุดพระราชาทรงหันมาตรัสกับตลกหลวงซึ่งก าลังตัวสั่น
“ตายน่ะเจ้าต้องตายแน่ แต่ข้าจะให้เจ้าเลือกตายแบบต่าง ๆ ตามที่เจ้าพอใจ
จะตายมากที่สุด” ตลกหลวงผู้เฉียบแหลมรูส้ึกแจ่มใสขึ้นก็กราบทูลว่า “ถ้าทรงมีพระราช
ประสงค์เช่นนัน้ ข้าพระพุทธเจ้าขอแก่ชราตายเถิดพระเจ้าค่ะ” พระราชาทรงพอ 
พระราชหฤทัยในความเฉียบแหลมของตลกหลวงอย่างย่ิงจึงพระราชทานอภัยโทษให้ 
                  

            ชายนิรนาม   จากหนังสือรวมนิทาน 
 

                     
 ย่อนิทานเรื่อง ………………………… ของ ……………………. จาก หนังสือ……………….. 

 ความว่า  ............................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
            

 ท๘/ผ.๔-๐๗ 

งันงกว่า

ไม่ทรง

ท ๘/ผ.๔-๐๗

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๔๙
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕๐

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑
๒๔๖ 

 

ใบงานที่ ๐๘ 
การเขียนย่อความ 

 

        ค าชี้แจง    อ่านบทร้อยกรองเรื่อง “หันหน้าหนัหลัง” แล้วย่อความให้ถูกต้อง 

 

หันหน้าหันหลัง 

   หันหน้าหนัหลัง    ยึดมั่นหลักการ 
  ร่วมใจท างาน     เพื่อชาติบ้านเมือง 
   ผูกมิตรไมตรี    ไม่มีขุ่นเคอืง 
  ชูชาติรุ่งเรือง     เอกราชด ารง 
   หันหลังให้กัน    ดึงดันดาลเดือด 
  ถึงเนื้อถึงเลอืด     แหลกเป็นผุยผง 
   รักกันไว้เถิด    เทิดชาติยืนยง 
  สุขสันต์มั่นคง     พุทธธรรมคุ้มครอง 
   
                      หนังสือศึกษาภาษติ ของ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ  
 

 

ย่อบทร้อยกรองเรื่อง …………………………. ของ ……………………………………  
จาก.............................................................ความว่า   

…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 

 

   ท๘/ผ.๔-๐๘ 
ท ๘/ผ.๕-๐๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕๐
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕๑

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘  อานจับใจความ ยอตามคิด
๒๔๗ 

 
      ใบความรู ้

        ค าสรรพนาม    
  

 
ค าสรรพนาม  คือค าที่ใช้แทนนามที่ผู้พูดหรือผู้เขียนได้กล่าวแล้ว หรือเป็นทีเ่ข้าใจกันระหว่าง 

ผู้พูดกับผู้ฟัง เพื่อไม่ต้องกล่าวค านามซ้ า ค าสรรพนามที่นักเรียนควรรู้จัก คือ ค าสรรพนามใช้แทน
บุคคล 
 สรรพนามใช้แทนบุคคล แบ่งเปน็ ๓ ชนิด (เรียกว่าบุรุษสรรพนาม)  ได้แก่ 

๑. สรรพนามบุรุษที่ ๑  หมายถึง ค าที่ใช้แทนผู้พูด เช่น ฉัน ดิฉัน ผม กระผม ข้า ข้าพเจ้า 
เรา   เกล้ากระผม เกล้ากระหม่อม เป็นต้น 
  ตัวอย่างประโยค 

- ฉันอ่านหนังสือทุกวัน 
- ผมไปท าบุญที่วัด 
- เรารักในหลวง 

๒. สรรพนามบุรุษที่ ๒  หมายถึง ค าที่ใช้แทนผู้ฟัง เช่น คุณ เธอ ท่าน เจ้า เอ็ง แก ใต้เท้า 
ฝ่าพระบาท พระคุณเจ้า เป็นต้น 
  ตัวอย่างประโยค 

- คุณชอบเรียนวิชาอะไร 
- เธอเป็นเพื่อนที่น่ารักมาก 
- ท่านสบายดีใช่ไหมคะ 

๓. สรรพนามบุรุษที่ ๓  หมายถึง ค าที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง เช่น เขา ท่าน แก มัน เปน็ต้น 
  ตัวอย่างประโยค 

- คุณครูภูมิใจมากท่ีลูกศิษย์ของท่านได้รับรางวัลเด็กดีศรีสังคม 
- หยกสอบได้ท่ี ๑ เพราะเขาขยันอ่านหนังสือ 
- เจ้าแกเ่ดินไม่ได้เพราะขามันเจ็บ 
 
                                             หนังสือหลักภาษาไทย  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ 

  ท๘/ผ.๕ 

ท ๘/ผ.๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕๒

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๘/ผ.๕-๐๙

๒๔๘ 

 
ใบงานที่ ๐๙ 

การใช้ค าสรรพนาม 
 

 ค าชี้แจง     ตีเส้นใต้ค าสรรพนาม จากนิทานเรื่อง “ชาวประมงกับลูกปลา” 
      แล้วน าค าเหล่านัน้มาแต่งประโยคตามจินตนาการ 
      (ค าที่ซ้ ากันใช้เพียง  ๑ ค า  เท่านัน้) 
 
                        ชาวประมงกับลูกปลา 

 
         เรื่องมีอยู่ว่า ชาวประมงคนหนึ่งได้ใชเ้วลาทั้งวันในการตกปลา แต่เขากลับจับได้แต่ปลา       
ตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง “ได้โปรดเถอะท่าน” ปลาขอร้อง “ข้าตัวเล็กเกินกว่าจะให้ท่านกินได้
ในตอนนี”้ “ถ้าท่านปล่อยข้ากลับลงไปยังแม่น้ า อีกไม่นานข้าก็จะเติบโตขึ้น แล้วท่านจะน าข้า
ไปปรุงอาหารชั้นเลิศได้” “ไม่หรอก เจ้าปลาน้อย” ชาวประมงตอบ “ตอนนี้ฉันจับเจา้ได้  
แต่ต่อไปฉันอาจจะจับเจ้าไม่ได้อีก”  
    นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “สิ่งเล็กๆ นอ้ยๆ ที่เรามีอยู่นั้นมีคา่ยิ่งกว่าสิ่งยิ่งใหญ่ท่ีอยู่ในวิมาน” 

 
 
 
 
 

กิจกรรมน่ารู้...สู่ค าสรรพนาม 
๑. ค าสรรพนามจากนิทานเรื่อง “ชาวประมงกับลูกปลา” ได้แก่ ……………………………………… 
๒. น าค าสรรพนามจากข้อ ๑ ทุกค ามาแต่งประโยคตามจินตนาการ (โดยเขียนเป็นข้อๆ) 

๑. ……………………………………………………………………………………………………….. 
๒. ………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………………………….. 
๔. ………………………………………………………………………………………………………. 
๕. .............................................................................................................. 
 
 
 

  ท๘/ผ.๕-๐๙ 

นิทานอีสป.net 

ขีดเสนใตคําสรรพนาม จากนิทานเรื่อง “ชาวประมงกับลูกปลา”

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕๓

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘  อานจับใจความ ยอตามคิด
๒๔๙ 

ใบงานที่ ๑๐ 
การใช้ค าสรรพนาม 

 

ค าชี้แจง    น าค าสรรพนามที่ชอบจ านวน ๕ ค า มาแต่งเปน็นิทานตามจินตนาการ  
               โดยตั้งช่ือเรื่อง พร้อมทั้งตกแต่งช้ินงานให้สวยงาม 
  

ค าสรรพนามที่ชอบ 
 

๑. ............... ๒. ............... ๓. ............... ๔. ............... ๕. ............... 

 

เร่ือง ................................. 

 ........................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 
 

   ท๘/ผ.๕-๑๐ ท ๘/ผ.๕-๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕๔

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑ท ๘/ผ.๕

๒๕๐ 

แบบทดสอบหลังเรียน   
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘             อ่านจับใจความ ย่อตามคิด        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
..................................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง   เขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง 
 
๑. จากหลักการจับใจความส าคัญท่ีก าหนดให้ ข้อใดเรียงล าดับได้ถูกต้อง 
   ๑. ร่างข้อความ   ๒. เรียบเรียง     ๓. คิด    ๔. อ่าน   
 ก. ๒  ๑  ๔  ๓     ข. ๑  ๓  ๔   ๒ 
 ค. ๔  ๓  ๑  ๒     ง.  ๓  ๔  ๑  ๒ 
 
๒.     “พ่อกับแม่บอกว่าฉันโตขึ้นเยอะ และชมว่าฉันดีขึ้นหลายอย่าง เช่น ท างานประณีตขึ้น 
          พูดจา ไพเราะไม่กระด้างก้าวร้าวอย่างเมื่อก่อน นี่ต้องเปน็เพราะป้า และคุณครูอบรม 
          สั่งสอน  นอกจากนี้ฉันยังมีเพื่อนดีๆ อย่างพวกเธอ” 
  
    ข้อใด สรุปใจความส าคัญได้ดีท่ีสุด 

ก. วัยและประสบการณ์ท าให้คนเปลี่ยนแปลง 
ข. สิ่งแวดล้อมช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน  
ค. พ่อแม่ย่อมต้องการให้ลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 
ง. การอบรมสั่งสอนมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของคน 
 

๓. ค าศัพท์ในข้อใด ควรมาก่อนค าศัพท์อื่น 
  ก. ก าไร    ข. กันดาล   

ค. กีฬา     ง. กิ้งก่า 
 

๔. ข้อใดเรียงล าดับค าศัพท์ได้ถูกต้องตามพจนานุกรม 
 ก. ฟาร์ม  ฟิวส์       เฟี้ยว 
 ข. ภิกษุ  ภาษิต       ภักษา 
 ค. เมขลา  มุทิตา   แมงกานิส 
 ง. ยักษิณี  ยถากรรม  ยิมนาสติก 
 
 
 
 

   ท๘/ผ.๕                   
ท๘ /ผ.๑ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕๔
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕๕

ท ๑/ผ.๑ท ๑/ผ.๑

หนวยการเรียนรูที่ ๘  อานจับใจความ ยอตามคิด
๒๕๑ 

 
๕. บนฉลากยา ถ้าขาดข้อใด อาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคมากท่ีสุด 
 ก. ผู้ผลิต     ข. ค าเตือน 
 ค. ส่วนประกอบ    ง. วันหมดอาย ุ
 

๖. สิ่งส าคัญที่ฉลากยาทุกชนิดต้องมี คือ ขอ้ใด 
 ก. ส่วนประกอบส าคัญ    ข. ปริมาณสุทธิ 
 ค. สรรพคุณ     ง. ผู้ผลิต 
 

๗. ในการเขียนย่อความนักเรียนควรพิจารณาเรื่องใดก่อน 
 ก. จ านวนย่อหน้า    ข. มีใจความส าคัญอย่างไร 
 ค. เป็นเรื่องประเภทใด    ง. การแบ่งจ านวนเปน็ตอนๆ 
 

๘. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของย่อความ 
 ก. ช่วยให้อ่านหนังสือได้ถูกตอ้ง 
 ข. ช่วยให้จดบันทึกเรื่องราวได้รวดเร็ว 
 ค. ช่วยให้ไม่ต้องอ่านหนังสือซ้ าตลอดเรื่อง 
 ง. ช่วยให้จ าใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ง่าย 
 

๙. ข้อใดมีค าสรรพนาม 
 ก. พระก าลังฉันภัตตาหาร   ข. เขาชอบกินไข่เจียวหมูสับ 
 ค. นิ่มไม่ได้เป็นข้าทาสของใคร   ง. บ้านตากอากาศของนิดอยู่บนเขา 
 

๑๐. ค าว่า ฉัน ท าหนา้ที่ตามข้อใด 
 ก. สรรพนามบุรุษที่ ๑    ข. สรรพนามบุรุษที่ ๒ 
 ค. สรรพนามบุรุษที่ ๓    ง. สรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒ 
 
..................................................................................................................................................... 
 

   ท๘/ผ.๕                   
ท๘ /ผ.๑ 

ท ๘/ผ.๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
๒๕๕
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