
 

 
 

      มาตราตัวสะกด 
มีทั้งใช้มาตราตัวสะกดที่ตรงแม่  และตัวสะกดไม่ตรงแม่ 

 
 

* ส่วนมาตราแม่ ก กา ใช้เรียกคำที่ไม่มีตัวสะกด เช่น คะน้า  ปูแสม  

แม่ค้า  ดีใจ  ลีลา  เชื่อถือ  ทอผ้า  แบมือ  ใหญ่โต  เป็นต้น 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

บทท่ี ๓ ป่านี้มีคุณ 
เรื่อง มาตราตัวสะกด 

๑. มาตราตัวสะกดตรงแม่ใช้ตัวสะกดตัว

เดียวมี  ๔  มาตรา  คือ 

มาตราแม่กง เช่น นั่ง  ช้าง  ยิง  รุง่  สูง  

เกร็ง  กางเกง   

มาตราแม่กม เช่น ยาม  เย่ียม  ลืม  กลม

กล่อม  รวม  แก้ม 

มาตราแม่เกย เช่น ขาย  ลุย  เนย  โอย  

พลอย   

มาตราแม่เกอว เช่น สาว  หิว  เร็ว  แล้ว   

 

๒. มาตราตัวสะกดไม่ตรงแมม่ีมาตราตัวสะกดหลายตัวใน
มาตราเดียวกันเพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกัน มี 
๔ มาตรา คือ 

มาตราแม่กน   ใช้  น   ณ   ญ   ร   ล   ฬ  เช่น นั่น  
บ้าน   บุญ   คุณ   สูญ   สิ้น   สัญ   ญาณ   สัญ   จร   
การ   บันดาล    วาฬ  
มาตราแม่กก   ใช้  ก  ข  ค  ฆ   เช่น พัก  มาก  เลข  

ภาค    โรค    เมฆ    โชค     สุข 

มาตราแม่กด   ใช้  ด   จ   ช   ซ   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ 

ต   ถ   ท   ธ  ศ   ษ   ส  เช่น   ชัด    ปิด    เสร็จ     

ราช    ก๊าซ    กฎ    ปรากฏ    อิฐ   ครุฑ    วัฒนา    

สัตว์    รถ    บาท  ปฏิเสธ    ประกาศ    พษิ    โอกาส 

มาตราแม่กบ  ใช้  บ  ป  ภ  พ  ฟ  เช ่น รับ  กราบ       

คำสาป    รูปภาพ   ยีราฟ    มีลาภ 

 

 



เลือกคำจากมาตราแม่  ก  กา  แล้วนำมาเติมลงในช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คุณป้าเก็บ ............................ มาทำส้มตำให้ฉันกิน 

๒. ในสวนของคุณยายมี ........................รสหวานฉ่ำ 

๓. ฉันและคุณพ่อไปตก .......................... มาทำอาหารเย็น 

๔. ที่บ้านของฉันมี ........................... ขันปลุกทุกเช้า 

๕. ในทะเลมี .................................. ตัวใหญ่มากมาย 

๖. คุณแม่เก็บผ้าใส่ ............................ ก่อนนำไปซัก 

๗. ปิดเทอมฉันจะไปเที่ยว ........................ ล้าน ที่จังหวัดชลบุรี 

๘. พี่ซื้อ .......................... ปลุกให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิด 

๙. ดักแด้จะกลายเป็น ........................... แสนสวย 

๑๐. คุณย่าทอดไข่ใน ..................................  



เขียนคำในมาตราแม่  ก  กา  แล้วนำมาคดัลายมือและแต่งประโยค 
 
 
 

 
๑. ............................... 

 

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

๒. ............................... 
 

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

๓. ............................... 
 

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

๔. ............................... 
 

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

 

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



เลือกคำจากมาตราแม่   กก  แล้วนำมาเติมลงในช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คุณแม่ทำผัด ............................ ให้ฉันรับประทาน 

๒. ........................ มีรสชาติเผ็ด 

๓. ฉันเป่า .......................... ในวันเกิดของฉัน 

๔. ฉัน ........................... คุณพ่อและคุณแม่ 

๕. น้องยังเป็น .................................. ทารกอยู่ 

๖. คุณพ่อใส่ ............................ เพื่อกันแดด 

๗. ปิดเทอมฉันอยากจะไปเที่ยวรอบ ........................  

๘. พี่ซื้อลิปมันสำหรับทา .......................... ให้ชุ่มชื่น 

๙. ฟลามิงโกเป็น  ........................... ชนิดหนึ่งที่สวยงามมาก  

๑๐. คนงานกำลังก่อสร้าง ............................ สำหรับทำที่พักอาศัย 



เขียนคำในมาตราแม่  กก  แล้วนำมาคัดลายมือและแต่งประโยค 
 
 
 

 
๑. ............................... 

 

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

๒. ............................... 
 

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

๓. ............................... 
 

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

๔. ............................... 
 

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

 

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



เลือกคำจากมาตราแม่   กบ  แล้วนำมาเติมลงในช่องว่าง 

 
 
                     
                 
 
 
 
 

๑. คุณพ่อสวม ............................ ให้ฉันก่อนลงเล่นน้ำ 

๒. ฉันชอบเรียนคณิตศาสตร์เพราะมีเรื่อง........................ เปรียบเทียบต่าง ๆ 

๓. คุณปู่ท่านเป็นที่ .......................... นับถือของทุกคน 

๔. ประเทศไทยอยู่ใน ........................... เอเชีย 

๕. คุณแม่ซื้อ .................................. มือถือใหม่ให้คุณพ่อ 

๖.  ............................ ชอบกินยอดไม้เป็นอาหาร 

๗. คุณยายอบไก่ด้วย ........................  

๘. คุณป้าใช้ .......................... ตักอาหารใส่จานให้ฉัน 

๙. ดอกไม้  ........................... เทียน  เป็นสิ่งที่ใช้ในการบูชาพระ  

๑๐. วันที่  ๑๘ มกราคมของทุกปีเป็นวัน ........................ไทย 

 

กราฟ 

ทัพพ ี ธูป 

กองทัพ 



เขียนคำในมาตราแม่  กบ  แล้วนำมาคัดลายมือและแต่งประโยค 
 
 
 

 
๑. ............................... 

 

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

๒. ............................... 
 

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

๓. ............................... 
 

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

๔. ............................... 
 

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

 

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



เลือกคำจากมาตราแม่   กด  แล้วนำมาเติมลงในช่องว่าง 

 
 
 

ครุฑ  เพชร    ใสบ่าตร  มะเขือเทศ  รถยนต ์
 

  
 
 
 โยเกิร์ต     สลัด            โกรธ           กระดาษ  แคร์รอต        
  

๑. คุณแมส่วมสร้อย ............................ งดงามมาก 

๒. พี่........................ ที่น้องแย่งกินขนม 

๓. คุณปู่คุณย่าชอบพาฉันทำบุญ .......................... ทุกวันพระ 

๔. คติไทยโบราณเชื่อว่า ........................... เป็นพญาแห่งนกทั้งมวล 

๕. คุณแม่ซื้อ .................................. รสสตรอเบอร์รี่มาให้ฉัน 

๖.  ฉันทำรายงานใส่............................ แล้วนำมาส่งคุณครู 

๗. กระต่ายชอบกิน ........................  

๘. คุณป้าขับ .......................... ยี่ห้อโตโยต้า 

๙. พี่สาวชอบทาน  ........................... ผักเพื่อสุขภาพ  

๑๐. คุณยายชอบด่ืมน้ำ ........................ ปั่นเป็นประจำทุกวัน 



เขียนคำในมาตราแม่  กด  แล้วนำมาคัดลายมือและแต่งประโยค 
 
 
 

 
๑. ............................... 

 

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

๒. ............................... 
 

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

๓. ............................... 
 

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

๔. ............................... 
 

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

 

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



เลือกคำจากมาตราแม่   กม  แล้วนำมาเติมลงในช่องว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ฉันและน้องด่ืม ............................ ทุกวัน 

๒. ........................ อยู่ในทะเล 

๓. วันนี้ฝนตกคุณแม่ให้พก.......................... ไปด้วย 

๔. ทุ่งนาของคุณยายมี ...........................พัดเย็นสบาย 

๕. น้องชอบกิน .................................. หวานเป็นประจำ 

๖. คุณแม ่............................ ยาวจนถักเปียได้ 

๗. ฉันกินมาม่าใน ........................ ใบโต  

๘. น้องร้องอยากกิน .......................... เขียวหวาน 

๙. คุณอาใช้  ........................... จ้ิมไส้กรอกปิ้ง 

๑๐. สวนผลไม้ของคุณลุงมี.......................หวานอมเปรี้ยวฝักใหญ่ 



เขียนคำในมาตราแม่  กม  แล้วนำมาคัดลายมือและแต่งประโยค 
 
 
 

 
๑. ............................... 

 

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

๒. ............................... 
 

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

๓. ............................... 
 

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

๔. ............................... 
 

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

 

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



เลือกคำจากมาตราแม่   เกย  แล้วนำมาเติมลงในช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ชาวนาใช้ ............................ ไถนา 

๒. ........................ ของฉันเป็นคนใจดี 

๓. ลิงที่สวนสัตว์ชอบกิน ..........................  

๔. ในสวนของคุณยายมี ........................... ผลโตและมีรสหวาน 

๕. น้องชอบกินขนมปังทา ..................................  

๖. คุณพ่อซื้อ ............................ เส้นสวยให้คุณแม่สวมใส่ 

๗. ฉันเก็บเปลือก ........................ ริมทะเล  

๘. คุณแม่มีแหวน .......................... ไพลิน 

๙. น้ำตาลทำมาจาก  ...........................  

๑๐. ฉันเห็น.......................และ............................ ที่สวนสัตว์ 



เขียนคำในมาตราแม่  เกย  แลว้นำมาคัดลายมือและแต่งประโยค 
 
 
 

 
๑. ............................... 

 

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

๒. ............................... 
 

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

๓. ............................... 
 

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

๔. ............................... 
 

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

 

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



เลือกคำจากมาตราแม่   เกอว  แล้วนำมาเติมลงในช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. บนท้องฟ้ามี ............................ มากมาย 

๒. คุณแม่ทำ........................ ให้ฉันรับประทาน 

๓. คุณปู่ชมคุณแม่ว่าหุง .......................... ได้หอมนุ่ม  น่ากิน 

๔. ในสวนของคุณตามีผักใบ ........................... หลายชนิด  เช่น  คะน้า  กวางตุ้ง 

๕. คุณอาทำ .................................. ให้น้องเล่น 

๖. ชาวสวนนำ .....................และ .................... มาขาย 

๗. คุณป้า ........................ เรือในคลอง 

๘. คุณพ่ออยากกินกะเพราไก่ ..........................  

๙. ฉันช่วยคุณแม่ล้าง  ...........................  

๑๐. ฉันเลี้ยงสุนัขและ............................ หลายตัว 



เขียนคำในมาตราแม่  เกอว  แล้วนำมาคดัลายมือและแต่งประโยค 
 
 
 

 
๑. ............................... 

 

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

๒. ............................... 
 

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

๓. ............................... 
 

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

๔. ............................... 
 

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

 

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



เลือกคำจากมาตราแม่  กน ( น ญ ณ ร ล ฬ ) แล้วนำมาเติมลงในช่องว่าง 

 
 
 
 

                                                                                 เณร   เหรียญ 
 
 
        

              บ้าน     วาฬ        
 

๑. บนถนนม ี............................ คอยโบกรถช่วยให้รถไม่ติด 

๒. ฉันไม่ชอบเล่นกับ ........................  

๓. คุณปู่พาน้องไปว่ายน้ำที่ริม .......................... แถวบ้านที่ต่างจังหวัด 

๔. ในสวนของคุณตามี........................... หลายชนิด  เช่น  กล้วย  ส้ม  สาลี่  องุ่น 

๕. คุณอาดูผึ้งผสม .................................. ให้ดอกไม้อยู่ในสวน 

๖. น้องไปบวช ..................... ภาคฤดูร้อนที่วัดกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน 

๗. ฉันชอบเก็บ ........................ ไว้หยอดกระปุกออมสิน 

๘. คุณพ่อเป็นนัก .......................... ทีมชาติไทย 

๙.  ........................... เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในทะเล 

๑๐. ฉันมี ............................ หลังสีเขียวอยู่ใกล้ๆห้างสรรพสินค้า 

 



เขียนคำในมาตราแม่  กน  แล้วนำมาคัดลายมือและแต่งประโยค 
 
 
 

 
๑. ............................... 

 

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

๒. ............................... 
 

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

๓. ............................... 
 

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

๔. ............................... 
 

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

 

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



เลือกคำจากมาตราแม่  กง แล้วนำมาเติมลงในช่องว่าง 
 
        

               
 
 
 
 
 
 
 

๑. ฉันชอบเล่น ............................ ที่สนามเด็กเล่น 

๒. พี่ใส่ ........................ผ้าใบสีสดใส  

๓. แถวบ้านที่ต่างจังหวัด .........................เวลานอนต้องกางมุ้งเพราะยุงเยอะ 

๔. ในสวนของคุณตามี ........................... หลายพันธุ์  เช่น  เขียวเสวย  น้ำดอกไม้  

๕. คุณอาดู.....................ผสมเกสรดอกไม้อยู่ในสวน 

๖. น้องร้องจะเอาลูก ..................... สวรรค์ 

๗. คุณแม่แช่ผ้าใน ........................ ซักผ้า 

๘. คุณพ่อเป็นนัก .......................... ทีมชาติไทย 

๙.  พี่ชอบสวม .....................ขาสั้นสีฟ้า และสวม .................... สีแดงเวลาทำสวน 

๑๐. ฉันมีเตียง ............................ หลังใหญ่อยู่ในห้องนอน 



เขียนคำในมาตราแม่  กง  แล้วนำมาคัดลายมือและแต่งประโยค 
 
 

 

 
๑. ............................... 

 

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

๒. ............................... 
 

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

๓. ............................... 
 

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

๔. ............................... 
 

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

 

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



บทที่ ๓ 

เร่ือง ความหมายของคำ 
 

  

      คำที่มีความหมายเหมือนกัน  
 
กษัตริย์ ขัตติยะ  บพิตร  ราชา  มหิดล   

จักรพรรดิ พระเจ้าอยู่หัว 
 

กิน  รับประทาน เขมือบ  หม่ำ  ฉัน  เสวย 
 

งาม  วิไล  ไฉไล  สวย  โสภา    
 

คน  ชน  นิกร 
 

ควาย  กาสร  กระบือ  มหิงสา 
 

ช้าง  กร ี  กุญชร  คช  คชา  พลาย 
สาร     หัตถี  ไอยรา 

 

ดอกบัว ปทุม  อุบล 
 

เด็ก  กุมาร  กุมาร ี  ผู้เยาว์ 
 

ดอกไม ้ โกสุม  บุปผา  บุษบา  มาลี  ผกา     
 

ตาย  สิ้นชีพ  เสีย  มรณะ  วายปราณ  ถึงแก่กรรม     
สวรรคต 
 

น้ำ  คงคา  ชลธาร  ธารา  วารี  อุทก 
 

ปลา  มัจฉา  มัสยา 
 

ผู้หญิง  กัลยา  สตร ี  นารี  สุดา  บังอร 
อรไท  กัลยาณี นงเยาว์ 

 



แผ่นดิน ไผท  พสุธา  หล้า  พิภพ  ธรณี 
ภูมิ  ปฐพี  

 

พูด  กล่าว  สนทนา 
 

ภูเขา  คีร ี  บรรพต  สิงขร 
 

ม้า  อาชา  อาชาไนย สินธพ 
 

ลม  พระพาย วาโย  วายุ  วาตะ 
 

ลิง  วานร 
 

วัว  โค 
 

พระจันทร์ รัชนีกร  บุหลัน  ศศิธร   
 

พระอาทิตย์ ตะวัน    สุริยา  สุริยัน 
 

เมือง  บุรี  ธานี  นคร  กรุง 
 

ไฟ  อัคคี  เพลิง  อัคนี 
   

ท้องฟ้า  นภา  เวหา  อัมพร  ทิฆัมพร 
 

นก  สกุณา  ปักษา   วิหค  ปักษี   
 

  พฤกษ์  เฌอ 
 

พ่อ  บิดา  ชนก  บิตุรงค์  บิดร  ปิตุ 
 

แม่  มารดา  ชนนี  มาตุ 
 

ใจ  กมล  หทัย  ฤดี  ฤทัย 
 

ป่า  อรัญ  ไพร  พงพี  เถ่ือน  ดง 

พนาวัน 

 



               คำที่มีความหมายตรงกันข้าม 
 

ดำ - ขาว   ยาว - สั้น  โล่ง - รก  สกปรก - สะอาด 

ฉลาด - โง่   โต - เล็ก  เด็ก - ผู้ใหญ่  ใหม ่- เก่า 

เศร้า - เบิกบาน  ช้า - เร็ว  บุญ - บาป  คุณ - โทษ 

ใกล้ - ไกล   หอม - เหม็น  สว่าง - มืด  ยืด - หด 

หมด - เหลือ   แดง - ดำ  คว่ำ - หงาย  ตาย - ฟื้น 

ข้างหลัง - ข้างหน้า  ร้อน - เย็น  สูง กับ ต่ำ  อ้วน กับ ผอม 

กว้าง - แคบ   รวย - จน  แพ้ - ชนะ  ไป - มา 

สุข - ทุกข์   แข็งแรง - อ่อนแอ หิว - อ่ิม  ง่าย - ยาก 

มาก - น้อย   ใจดี - ใจร้าย  หัวเราะ - ร้องไห้ เบา - หนัก 

สมหวัง - ผิดหวัง  แห้ง - เปียก  ด้ือ - ว่าง่าย  แน่น - หลวม 

แข็ง - นิ่ม   ยิ้ม - บึ้ง  ทะลึ่ง - สุภาพ  แหลม - ทู่            

มิตร - ศัตรู   คนพาล - บัณฑิต ประหยัด - ฟุ่มเฟือย คดโกง - ซื่อสัตย์ 

เชื่องช้า - คล่องแคล่ว  ปิดบัง - เปิดเผย   

 
  
 
 
 
 


