
๑

แบบทดสอบกอนเรียน

ชุดท่ี ๑

เรื่อง การอานและการเขียนคําในมาตราแม ก กา

---------------------------------------------------------------------------------------------

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ทับตัวอักษร ก ข และ ค หนาคําตอบ  

  ท่ีถูกตอง

๑. คําวา  “เตา”  อานสะกดไดอยางไร

ก. ตอ-เอา-เตา-เตา-เอก-เตา ข. ตอ-อา-เตา-เตา-เอก-เตา

ค. ตอ-เอ-เตา-เตา-เอก-เตา

๒. คําวา  “หมา”  อานสะกดไดอยางไร

ก. หอ-มอ-หมา ข. หอ-มอ-อา-หมา

ค. หอ-มอ-อู-หมา

๓. คําวา  “สอ-เอือ”  เขียนเปนคําท่ีถูกตองไดอยางไร

ก. เลือ           ข. เสือ

ค. สอ 

๔. ขอใดเขียนไดถูกตอง  “พอ-ออ-พอ-พอ-เอก”

ก. พอ ข. พอง

ค. พอ

๕. คําวา  “ดํา”  อานแจกลูกไดอยางไร

ก. ด   - ำ    ดํา ข. ด   -า ดา

ค. ด   - ำ    ดา



๒

๖. คําวา   “พระ”  อานสะกดคําไดอยางไร

ก. พอ-อะ-พระ ข. พอ-รอ-อะ-พระ

ค. รอ-พอ-อะ-พระ

๗. ขอใดเปนช่ือ  “สัตว”  ท่ีอยูในมาตราแม ก กา

ก. ลิง ข. ควาย

ค. มา

๘. ขอใดเปนช่ือ  “ผลไม” ท่ีอยูในมาตราแม ก กา

ก. เงาะ ข. สม

ค. มังคุด

๙. เติมคําใน มาตราแม ก กา  ลงในประโยคใหถูกตอง

      ฉันซื้อ .......... มาจากตลาด   

ก. ผัก ข. มังคุด

ค. เน้ือหมู

   ๑๐. เติมคําใน มาตราแม ก กา  ลงในประโยคใหถูกตอง

แมทํากับขาวอยูใน ..........

ก. ครัว ข. บาน

ค. สวน

                     คะแนนของฉัน............................คะแนน



๓

มาตราแม ก กา

มาตราแม ก กา  คือ  คําท่ีเกิดจากพยัญชนะตาง ๆ  ผสมสระ

แลวไมมีตัวสะกด  เชน

  มือ  โตะ

หมา เส้ือ

       มา                      ปลา

  ไฟ                   ถั่ว

 ไก                     ไข



๔

การอานสะกดคําในมาตราแม ก กา

การอานสะกดคํา  คือ  การอานแยกเสียงพยัญชนะ  สระ

        วรรณยุกต ตัวสะกด และเสียงคําอาน  เพื่อใชเปนแนวทางใน

        การอานคํา เชน 

คํา เสียงพยัญชนะ เสียงสระ คําอาน

อะ

ไร

ออ

รอ

อะ

ไอ

อะ

ไร

ฝกอานสะกดคําในมาตราแม ก กา

จะ อานสะกดคํา จอ-อะ-จะ

ตา อานสะกดคํา ตอ-อา-ตา

ป อานสะกดคํา ปอ-อิ-ป

ดี อานสะกดคํา ดอ-อี-ดี

ถู อานสะกดคํา ถอ-อู-ถู

เตะ อานสะกดคํา ตอ-เอะ-เตะ

และ อานสะกดคํา ลอ-แอะ-และ

พอ อานสะกดคํา พอ-ออ-พอ พอ-เอก-พอ



๕

การอานแจกลูกคาํในมาตราแม ก กา

       การอานแจกลูก คือ การแยกพยัญชนะ สระ วรรณยุกต 

และตัวสะกด (แยกสวนประกอบของคํา) เชน

คํา พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต คําอาน

ดํา

ไก

มา

ด

ก

ม

-ำ

ไ-

-า

-

-

-

-

- 

-

ดํา

ไก

มา

ฝกอานแจกลูกคาํในมาตราแม ก กา

ป ไ- ไป

ต - ัว ตัว

ส เ- ือ เสือ

ค โ- โค

ฉ -ะ ฉะ

ถ เ-าะ เถาะ

ม เ- ีย เมีย

ข -อ ขอ



๖

แผนภูมิบทรอยกรองคําในมาตราแม ก กา
แมไก อยูใน ตะกรา          ไขไขมา สี่หาใบ

                  อีแมกา ก็มาไล                            อีแมไก ไลตีกา

                  หมาใหญ ก็ไลเหา                       หมูในเลา แลดูหมา

                  ปูแสม แลปูนา              กะปูมา ปูทะเล

                  เตานา แลเตาดํา                          อยูในน้ํา กะจระเข

                  ปลาทู อยูทะเล                           ปลาขี้เหร ไมสูดี

(ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแหงชาติ)

คําในมาตราแม ก กา  เปนคําท่ีไมมีตัวสะกด  สามารถแยกอยูใน

หมวดตาง ๆ ดังน้ี

  หมวดของใช  เชน   หมอ  ตู  ประตู  กระทะ

 หมวดอวัยวะ  เชน  ตา  หู  ขา  เทา

 หมวดดอกไม  เชน  จําป  จําปา  มะลิ  ชบา  ยี่โถ

 หมวดผลไม  เชน  เงาะ  ลําไย  มะไฟ 



๗

ตัวอยางประโยคคําในมาตราแม ก กา 

 ภาษา พาที มี อะไร

 ครู มี นํ้าใจ นะ จะ

 แม รอ พอ มา ไหว พระ

 เจาปา จะ ไป หา เทวดา

 จําปา จําป และ ยี่โถ

 มะไฟ ชอ โต ผลิ ใบ หนา

 เรา จะ เพาะ อะไร ใน ไร นา

 ใคร พอ มี เวลา ให หา ดู

เขาใจแลวนะคะ เดี๋ยวกอนครับ

ลงมือทําไดเลยคะ ขอต้ังสติเรียกสมาธิ จะทําให

เราทําแบบฝกทักษะไดครับ



๘

แบบฝกทักษะท่ี ๑

เรื่อง เขียนสะกดคําอานในมาตราแม ก กา

          คําชี้แจง เขียนสะกดคําอานในมาตราแม ก กา ใหถูกตอง

      ตัวอยาง            เรือ            อานวา รอ-เอือ-เรอื

๑. เธอ อานวา                                                     

๒. ไม อานวา

๓. เจา อานวา

๔. แม อานวา

๕. นํ้า อานวา              

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๙

 ๑๐

๖. ขอ อานวา

๗. ใบ อานวา

๘. มือ อานวา

๙. ถู อานวา

      ๑๐.   นา อานวา

สรุปคะแนนเต็ม                               คะแนนท่ีได              

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๑๐

แบบฝกทักษะท่ี ๒

เรื่อง อานแจกลูกคําในมาตราแม ก กา

คําชี้แจง อานแจกลูกคําในมาตราแม ก กา แลวเขียนลงในตาราง

ใหถูกตอง

คํา พยัญชนะตน สระ วรรณยุกต คําอาน

ตัวอยาง

พอ พ - อ -  พอ

คํา พยัญชนะตน สระ วรรณยุกต คําอาน

๑. นํ้า

๒. รอ

๓. ไม

๔. เพื่อ

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...
...........................

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...
...........................

………………...
...........................

………………...
...........................

………………...
...........................

………………...



๑๑

 ๑๐

คํา พยัญชนะตน สระ วรรณยุกต คําอาน

๕. รู

๖. เธอ

๗. เยอะ

๘. ฟา

๙. คํา

๑๐. เลา

                สรุปคะแนนเต็ม                                  ค

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...
ะแนนท่ีได    

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...

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

………………...
...........................

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

………………...
...........................

………………...
...........................

………………...
...........................

………………...
       

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

………………...



๑๒

 ๑๐

แบบฝกทักษะท่ี ๓

เรื่อง เขียนคําตามกําหนด ในมาตราแม ก กา

คําชี้แจง เขียนคําท่ีอยูในมาตราแม ก กา  ตามสิ่งท่ีกําหนดให ๒ คํา

ตัวอยาง         ของใช  หมอ        กระทะ

๑. สัตว  

๒. ผัก  

๓. ผลไม  

๔. อวัยวะ   

๕. ดอกไม      

                   สรุปคะแนนเต็ม                            คะแนนท่ีได                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๑๓

แบบฝกทักษะท่ี ๔

เรื่อง  เขียนคําในมาตราแม ก กา จากภาพและแตงประโยค

   คําช้ีแจง            เขียนคําในมาตราแม ก กา จากภาพและแตงประโยค

ตัวอยาง

คํา                                                

ประโยค

๑. คํา

         ประโยค

๒. คํา

ประโยค

มะเขือ

สุดาชอบกินผัดมะเขือยาว

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

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

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

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

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

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

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

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



๑๔

 ๑๐

๓. คํา

                                               ประโยค

๔. คํา

ประโยค

๕. คํา

ประโยค

สรุปคะแนนเต็ม   คะแนนท่ีได                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๑๕

แบบทดสอบหลังเรียน

ชุดท่ี ๑

เรื่อง การอานและการเขียนคําในมาตราแม ก กา

---------------------------------------------------------------------------------------------

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ทับตัวอักษร ก ข และ ค หนาคําตอบ

                   ท่ีถูกตอง

๑. คําวา  “หมา”  อานสะกดไดอยางไร

ก. หอ-มอ-หมา ข. หอ-มอ-อา-หมา

ค. หอ-มอ-อู-หมา

๒. คําวา  “เตา”  อานสะกดไดอยางไร

ก. ตอ-เอา-เตา-เตา-เอก-เตา ข. ตอ-อา-เตา-เตา-เอก-เตา

ค. ตอ-เอ-เตา-เตา-เอก-เตา

๓. คําวา  “ดํา”  อานแจกลูกไดอยางไร

ก. ด   - ำ    ดํา ข. ด   -า ดา

ค. ด   - ำ    ดา

๔. ขอใดเขียนไดถูกตอง  “พอ-ออ-พอ-พอ-เอก”

ก. พอ ข. พอง

ค. พอ

๕. คําวา  “สอ-เอือ”  เขียนเปนคําท่ีถูกตองไดอยางไร

ก. เลือ           ข. เสือ

ค. สอ 



๑๖

๖. ขอใดเปนช่ือ  “ผลไม” ท่ีอยูในมาตราแม ก กา

ก. เงาะ ข. สม

ค. มังคุด

๗. คําวา   “พระ”  อานสะกดคําไดอยางไร

ก. พอ-อะ-พระ ข. พอ-รอ-อะ-พระ

ค. รอ-พอ-อะ-พระ

๘. ขอใดเปนช่ือ  “สัตว”  ท่ีอยูในมาตราแม ก กา

ก. ลิง ข. ควาย

ค. มา

๙. เติมคําใน มาตราแม ก กา  ลงในประโยคใหถูกตอง

      ฉันซื้อ .......... มาจากตลาด   

ก. ผัก ข. มังคุด

ค. เน้ือหมู

๑๐. เติมคําใน มาตราแม ก กา  ลงในประโยคใหถูกตอง

       แมทํากับขาวอยูใน ..........

ก. ครัว ข. บาน

ค. สวน

                     คะแนนของฉัน............................คะแนน



๑๗

การประเมินผล

                เกณฑการประเมิน

๙ – ๑๐ คะแนน ดีมาก

๗ – ๘ คะแนน ดี

๕ – ๖ คะแนน พอใช

๐ – ๔ คะแนน ตองปรับปรุง

คะแนนกอนเรียนนักเรียนอยูในเกณฑ ระดับ  ............................

คะแนนหลังเรียนนักเรียนอยูในเกณฑ ระดับ  ............................


