
อาจารย์ณัฐกาญจน์   แดงทองค า

หลักภาษา  บทที่ ๓



มาตราตัวสะกด มี ๙ มาตรา  ๘  ตัวสะกด

แม่กก แม่กน

แม่กบ แม่กง

แม่กด

แม่กม

แม่เกอว แม่เกย แม่ ก กา 



* มาตราแม่ ก กา ใช้เรียกค ำที่ไม่มีตัวสะกด เช่น คะน้ำ  ปูแสม  แม่ค้ำ  ดีใจ  ลีลำ  

เชื่อถือ  ทอผ้ำ  แบมือ  ใหญ่โต  เป็นต้น

** ส่วนมาตราตัวสะกด ที่มีตัวสะกด  มีทั้งหมด  ๘  มำตรำ  คือ  แม่  กง  กม   เกย    
เกอว  กน    กก   กด   กบ   แบ่งได้ดังนี้



มาตราตัวสะกด

มาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่มาตราตัวสะกดตรงแม่

มาตราแม่   กง  กม  เกย  เกอว มาตราแม่   กน    กก   กด   กบ



ตัวสะกด
ตรงมาตรา



ตัวสะกดตรงมาตรา
มี ๔ มาตรา

แม่กง แม่กม

แม่เกอว แม่เกย



มาตราแม่ กง

๑. ฉันชอบกิน...............ผลโตหวานฉ ่า
๒. พีใ่ส่...................ผ้าใบสีสดใส 
๓. คุณอาดู............ผสมเกสรดอกไม้
๔. น้องร้องจะเอา................สวรรค์
๕. คุณแม่แช่ผ้าใน...................ซักผ้า
๖. คุณพ่อพาฉันไปดู ............ ทีส่วนสัตว์

แตงโม

รองเท้า
ผึง้

ลูกโป่ง
กะละมัง

จิงโจ้

ลูกโป่ง



มาตราแม่ กม

๑. ฉันและน้องดื่ม .......... ทุกวัน
๒. ........... อยูใ่นทะเล
๓. วันนี้ฝนตกคุณแม่ใหพ้ก ......... 
ไปด้วย
๔. ทุ่งนาของคุณยายมี .......... พัด
เยน็สบาย
๕. น้องชอบกิน .......... หวานเป็น
ประจ า
๖. คุณแม่ ......... ยาวจนถกัเปียได้
๗. ฉันกินมาม่าใน ........ ใบโต

นม
ฉลาม

ร่ม

ลม

ขนม

ผม
ชาม



มาตราแม่ เกอว

๑. บนท้องฟ้ามี .............. มากมาย
๒. คุณแม่ท า .............. ให้ฉันรับประทาน
๓. คุณปู่ ชมคุณแม่ว่าหุง .............. ได้หอมนุ่มน่ากิน
๔. ในสวนของคุณตามีผักใบ ........... หลายชนิด  
เช่น  คะน้า  กวางตุ้ง
๕. คุณอาท า ............ ให้น้องเล่น
๖. ชาวสวนน า ........... และ ................. มาขาย
๗. คุณป้า ................ เรือในคลอง

ดาว
ไข่ดาว

ข้าว
เขียว

ว่าว
มะนาว มะพร้าว

แจว



มาตราแม่ เกย

๑. ชาวนาใช้ ............... ไถนา

๒. .............. ของฉันเป็นคนใจดี

๓. ลิงที่สวนสัตว์ชอบกิน ............

๔. ในสวนของคุณยายมี ........ 

และมี.................รสหวาน

๕. น้องชอบกินขนมปังทา .........

๑. ชาวนาใช้ ............... ไถนา

๒. .............. ของฉันเป็นคนใจดี

๓. ลิงที่สวนสัตว์ชอบกิน ............

๔. ในสวนของคุณยายมี ........ 

และมี.................รสหวาน

๕. น้องชอบกินขนมปังทา .........

ควาย

คุณยาย

กล้วย

น้อยหน่า

อ้อย

เนย



ตัวสะกดที่ไม่
ตรงมาตรา



ตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา
มี ๔ มาตรา

แม่กก แม่กน

แม่กบ แม่กด



แม่กก   นอกจาก  ก

ข, ค, ฆ, กร, และ คร

แม่กก
ปกติรูปตัวสะกดคือ “ก”



ข, ค, ฆ, กร, และ คร

นาค สุขใจ วิหค เทคโนโลยี สมัคร เมฆ

กงจักร วัคซีน บริจาค ตัวเลข บริโภค สุนัข

พรรค เชื้อโรค ประมุข เครื่องคิดเลข จักรยาน

ค ข ค ค คร ฆ

กร ค ค ข ค ข

ค ค ข ข กร

แม่  กก
นอกจาก  ก



เลข

เมฆ

เนคไท สุนัข

๑. คุณแม่ท าผัด ...... ใหฉั้นรับประทาน
๒. ........... ลอยอยู่บนทอ้งฟ้า
๓. ฉันเป่า ....... ในวันเกดิของฉัน
๔. ฉัน ........ คุณพ่อและคุณแม่
๕. น้องยังเป็น ......... ทารกอยู่
๖. พี่พา...........ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ

ผัก
เมฆ

เค้ก
รัก

เดก็
สุนัข

มาตราแม่กก ใช้  ก  ข  ค  ฆ



แม่กด   นอกจาก  ด

แม่กด
ปกติรูปตัวสะกดคือ “ด”

จ, ช, ซ, ฎ, ฏ, ฐ, ต, ถ, ท, ธ, ฒ, ฑ,
ส, ษ, ศ, ตร, รถ, รท และ ชร



จ, ช, ซ, ฎ, ฏ, ฐ, ต, ถ, ท, ธ, ฒ, ฑ, ส, ษ, ศ, ตร, รถ, รท และ ชร

เสร็จ กริช เพชร ก๊าซ ชนิด ชีวิต

มงกุฎ      ปรากฏ อิฐ พัฒนา   รถ   บทบาท     โกรธ  

อากาศ    โทษ โอกาส   ครุฑ   เกษตร    สามารถ    สารท

จ ช ชร ซ ด ต

ฎ ฏ  ฐ  ฒ  ถ  ท ธ  

ศ  ษ  ส  ฑ  ตร  รถ  รท  

แม่  กด
นอกจาก  ด

ท



มาตราแม่กด ใช ้ ด   จ   ช   ซ   ฎ   ฏ      
ฐ   ฑ   ฒ   ต   ถ   ท   ธ   ศ   ษ   ส

๑.  คุณแม่สวมสร้อย .......... งดงามมาก
๒. พี่ .............. ที่น้องแยง่ของเล่น
๓. คุณปู่พาฉันไปท าบุญ ........... ทุกวันพระ
๔. คติไทยโบราณเชื่อว่า .......... 

เป็นพญาแห่งนกทัง้มวล
๕. ฉันท ารายงานใส่ .............. ส่งคุณครู
๖. กระต่ายชอบกิน ...............

เพชร
โกรธ

ใส่บาตร
ครุฑ

กระดาษ
แครร์อต

ก๊าซ,แก๊ส

อูฐ

กฎหมายแครร์อต



แม่กน   นอกจาก  น

ญ, ณ, ร, ล, และ ฬ

แม่กน
ปกติรูปตัวสะกดคือ “น”



ญ, ณ, ร, ล, และ ฬ

อัญชัน มอญ เจริญ บุญคุณ โบราณ ขอบคุณ

มณฑล สมดุล ศาล เทศบาล คูณหาร วาฬ

ทมิฬ ลูกศร อาจารย์ ทหาร กุญแจ กาฬสินธุ์

ญ

แม่  กน
นอกจาก  น

น ญ ญ ญ ณ ณ ณ

ณ ล ล ล ล ณ ร ฬ

ฬ ร ร ร ญ ฬ น



มาตราแม่กน
ใช้ น   ณ   ญ   ร   ล   ฬ

วาฬเณร เหรียญ
๑. บนถนนมี ........................ คอยโบกรถ
ช่วยให้รถไม่ติด
๒. ฉันไม่ชอบเล่นกับ ....................... 
๓. คุณอาดูผึง้ผสม ................ ให้ดอกไม้อยู่
ในสวน
๔. น้องไปบวช ............ ภาคฤดูร้อนที่วดักบั
เพื่อน ๆ ที่โรงเรียน
๕. ฉันชอบเก็บ ..................... ไว้หยอดกระปุก
ออมสิน
๖. คุณพ่อเป็นนัก ................... ทีมชาติไทย

ต ารวจจราจร

คนพาล
เกสร

เณร

เหรียญ

ฟุตบอล



แม่กบ   นอกจาก  บ

ป, พ, ฟ, และ ภ

แม่กบ
ปกติรูปตัวสะกดคือ “บ”



ป, พ, ฟ, และ ภ

ลาภ โลภ ธูป สังเขป ทวีป ค าสาป

กษาปณ์ มหรสพ เทพเจ้า  ค าศัพท์ เคารพ น้ าทิพย์

ร่มชูชีพ

ภ

แม่  กบ
นอกจาก  บ

ภ ป ป ป ป

ป พ พ พ พ พ

พ



๑. คุณพ่อสวม ............... ให้ฉันก่อนลงเล่นน ้า
๒. ฉันชอบเรียนคณิตศาสตรเ์พราะมีเร่ือง
............. เปรียบเทยีบต่าง ๆ
๓. คุณปู่ท่านเป็นที ่............. นับถอืของทุกคน
๔. ประเทศไทยอยู่ใน .......... เอเชีย
๕. คุณแม่ซือ้ .............. มือถอืใหม่ให้คุณพ่อ
๖.  .......... ชอบกินยอดไม้เป็นอาหาร
๗. คุณยายอบไก่ด้วยเตาอบ ................. 

ทัพพี กราฟ ธูป กองทัพเสือ้ชูชีพ

กราฟ
เคารพ

ทวีป
โทรศัพท์

ยีราฟ

ไมโครเวฟ

มาตราแม่กบ ใช้  บ  ป  พ  ภ  ฟ



ข้อสังเกต พยัญชนะไทยทีไ่ม่ใช้เป็นตัวสะกด
มี ๗ ตัว ได้แก่  ผ  ฝ  ฌ  อ  ห  ฉ  ฮ

** หลักการจ า  ผีฝากเฌอเอมใหฉั้นฮะ

** ส าหรับ  ห  หากมี  ม ด้วยจะเป็นตัวสะกดได้เช่น   พรหม  พราหมณ ์ เป็นต้น 



กนิ ป่า ตะวัน ผู้หญิง ดอกไม้

รับประทาน
เขมือบ
หม ่า
เสวย
ฉัน

อรัญ
ไพร
พงพี
เถือ่น
ดง

พนาวัน

พระอาทิตย์
สุริยา
สุริยนั
ทินกร
ระพี
ไถง

นารี
สมร
สุดา
สตรี

นงคราญ
บังอร

บุษบา
บุปผา
ผกา
มาลี
บุหงา

ความหมายของค า

ค าที่มีความหมายเหมือนกนั



01 02

03 04

05 06

07 08

กว้าง แคบ

น ้าจดื

ของเสีย

อนุรักษ์ ท าลาย

ของดี

น ้าเคม็



แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ


