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บทที่  ๑๘ 
แผนผังสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

 
 

                               อานพยัญชนะ  อานคําและประโยค 
 
 

        อานคําคลองจอง                       อานผันวรรณยุกต 
                                                                        การอาน 

                                                                  
 

 อานคําท่ีมี  ว  เปนตัวสะกด                      อานสะกดคํา 
 
 การฟง  การดู  การพูด                                 หลักภาษา 
 

-  มีมารยาทในการฟง      -  สะกดคํา  ประสมคําอาน 
-  มีมารยาทในการพูด                       -  เขียนเปนคํา 

    -  มีมารยาทในการดู          -  เขาใจความหมายของคํา 
           และประโยค  

       
  

          การเขียน 
    

- เขียนคําท่ีผันวรรณยุกต 
- เขียนคําจากภาพ 
- เขียนแจกลูกคํา 
- เขียนเติมคําในประโยค 
-     เขียนแจกลกคํา 

 

 

เขาแถว      
ซื้ออาหาร 
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บทที่ ๑๘ 
เขาแถวซ้ืออาหาร 

 

                อานพยัญชนะ 
 

  ฆ    อานวา คอ 
  ฬ      อานวา     ลอ 
   
 

     มาตราแม เกอว 
 

  คําท่ีสะกดดวย แม เกอว คือคําท่ีมี ว เปนตัวสะกด 
 
 

     อานสะกดคํา 
 

 
   
 

     

                      ดาว                    แกว 
           ดอ–อา–วอ- ดาว               กอ–แอ–วอ–แกว-ไมโท-แกว 
 
 
 

         ค้ิว            เข้ียว 
 คอ-อิ–วอ-คิว-ไมโท-ค้ิว       ขอ-เอีย-วอ-เขียว-ไมโท-เข้ียว 
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                                   ฝกอานคาํกันเถอะ 
 
 

 ขาว   ยาว   สาว   หิว  
 

 ปลิว   ง้ิว   เอว   เหว  
 

 เลว   แจว   แนว   แผว   

       
แลว   เดียว   เปรี้ยว  เบ้ียว 

 

 ชาวนา  หาเคียว  เกี่ยวขาว  ขาวดี 
 

 มีส่ิว   ดูง้ิว   นิ้วมือ  ถือแกว 
 
 
   
 

         ชาวนา       คางคาว              ไมเรียว 
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 แบบฝกหัดที่ ๑  
 
 

ใหผันคาํที่กาํหนดใหลงในตารางใหถูกตอง 
 

คํา -  -  -  -  
แจว แจว แจว แจว แจว 
เดียว     
สิว     
ขาว     
เคียว     
แลว     

 
 
 

เกณฑการประเมิน 
 

ผันคําไดถูกตอง   ....................  ขอ 
ผันคําไมได          ....................   ขอ 

 

หมายเหตุ  ผันคําไดถูกตอง ๔ – ๕ ขอ ผานเกณฑการประเมิน 
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.......... 

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

.......... 

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

 

 แบบฝกหัดที่ ๒ 
 

เติม  ว  เปนตัวสะกด  แลวหัดอาน 
 
 
 

           ส่ิ    ว          เห    ว             เขีย   ว           แล    ว     
 
 

    ๑.     วา          อา                งา        คา     
 
   ๒.     ทิ   ผ ิ   หิ       ปลิ 
            
   ๓.    แซ              แห          แล       แน 
 
   ๔.    เท่ีย        เบ้ีย       เดีย     เปรี้ย 
 
   ๕.     เอ    เล        เจีย              ขา 
 
เกณฑการประเมิน 
 
     อานและเขียนไดถูกตอง       ...................... ขอ 
     อานและเขียนไมได              ..................... ขอ 
 

หมายเหตุ  อานและเขียนไดถูกตอง ๔ – ๕ ขอ ผานเกณฑการประเมิน 
 

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
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 แบบฝกหัดที่   ๓ 
  

เลือกเติมคําจากรูปภาพที่มี  ว  เปนตัวสะกดลงในชองวาง 
 

 
 ๑.  …………… …ขาว 
 
 ๒.  มะเขือ…………… 
 
 ๓.  …………………ซาย 
 
 ๔.  ลูก………………… 
 
 ๕.  กวย……………….. 
 
 

 เกณฑการประเมิน 
 
 

  เขียนไดถูกตอง   ……..……………  ขอ 
  เขียนไมถูกตอง  ….. ………………  ขอ 
 

 หมายเหตุ   เขียนถูกตอง   ๔  -  ๕   ขอ    ผานเกณฑการประเมิน 
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  แบบฝกหัดที่  ๔ 
 

 ดูรูปภาพแลวเติมคําที่มี  ว  เปนตัวสะกดในชองวางใตภาพ 
 

 
ตัวอยาง      
 

      วาว    ๑. 
       
 
 
 ๒.      ๓. 
 
 
 
 ๔.      ๕. 
 

 
 เกณฑการประเมิน 
 

  เขียนไดถูกตอง   ……..……………  ขอ 
  เขียนไมถูกตอง  ….. ………………  ขอ 
 หมายเหตุ   เขียนถูกตอง   ๔  -  ๕   ขอ    ผานเกณฑการประเมิน 
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 แบบฝกหัดที่ ๕ 
 

โยงเสนจับคูใหมีความหมาย 
 

          ไข             นา 
 

๑.     เขา      เรือ 
 

๒.     ชาว      เจียว 
 

 
๓.    แจว      ขาว 

 
๔.      สี       แถว 

  

 
๕.     หอ      ขาว 

 
เกณฑการประเมิน 

 

       โยงเสนไดถูกตอง       ...................... ขอ 
       โยงเสนไมได             ..................... ขอ 
 

หมายเหตุ  โยงเสนไดถูกตอง ๓ – ๔ ขอ ผานเกณฑการประเมิน 
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 แบบฝกหัดที่ ๖ 
 

เลือกคาํมาเติมใหไดความหมาย 
 

๑ คุณพอชอบด ู                  
  ( ขาว    ขาว    ขาว) 
 

๒ ชาวนาใช                         เกี่ยวขาว 
         ( เคียว    เคี่ยว    เคี้ยว) 
 

๓ นกแกวสงเสียงเจ้ือย 
         ( แจว     แจว     แจว) 
 

๔ เดชา             ปนโตไปโรงเรียน 
         ( หิว     ห่ิว     ห้ิว) 
 

๕ เรือใบแลนใน     
         ( อาว     อาว     อาว) 
 

เกณฑการประเมิน 
 

       เขียนคําไดถูกตอง             ...................... ขอ 
       เขียนคําไมถูกตอง             .....................  ขอ 
 

หมายเหตุ  เขียนคําไดถูกตอง ๔ – ๕ ขอ ผานเกณฑการประเมิน 

......................
…………….. 

......................
…………….. 

......................
…………….. 

......................
…………….. 

......................
…………….. 
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 แบบฝกหัดที่ ๗ 
 

จงแจกลูกคาํลงในตาราง 
 

คําท่ี คํา พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกด คําอาน 

ตัวอยาง ขาว ข า -  ว ขาว 
๑ แลว      
๒ ยาว      
๓ เกี่ยว      
๔ ห้ิว      
๕ แผว      

 
 
       
เกณฑการประเมิน 
 
     แจกลูกคําไดถูกตอง       ...................... ขอ 
     แจกลูกคําไมได             ..................... ขอ 
 

หมายเหตุ  แจกลูกคําไดถูกตอง ๔ – ๕ ขอ ผานเกณฑการประเมิน 
 
 

 


