
 



 



 

คาํศพัทน่์ารู้ 

 
 

 
 

         

   
                  
 
 

 

             เกาะ                ป่าละเมาะ              ทะเลาะ 

                                                                      
                          
            
           

                      
           เคาะ                    เพาะปลูก                  หวัเราะ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                      

           เจาะ                       เหาะ                       เงาะ 



 ๒ 

ในป่าแห่งหน่ึงซ่ึงมีสตัวม์ากมาย 



 ๓ ๓ 

   วนัหน่ึงลุงชา้งใจดีป่วย  หมีจึงเคาะไมใ้หส้ตัว ์
     มาประชุมท่ีป่าละเมาะ   



 ๔ 

  หมีบอกวา่ตอ้งใหส้ตัวท่ี์เกิดปีเถาะไปเกบ็เงาะท่ีเกาะ 
  มาใหลุ้งชา้งกิน  



 ๕ 

 กระต่ายวา่ฉนัเกิดปีเถาะแต่ไปเอาเงาะท่ีเกาะไม่ได ้ 
 ลิงหวัเราะเยาะวา่กระต่ายใจเสาะไม่กลา้ไปเกาะเงาะ   



 ๖ 

      กระต่ายกบัลิงจึงทะเลาะกนั   หมวูา่ทะเลาะกนัไม่ดี 
ควรพดูจาใหไ้พเราะ    



 ๗ 

      กระต่ายวา่ฉนัไม่ไดใ้จเสาะแต่ฉนัเหาะขา้มนํ้า          
   ไปท่ีเกาะไม่ได ้ เต่าจึงอาสาพากระต่ายไปท่ีเกาะและ 
     เกบ็เงาะมาหลายผล                                                 ๗         

 



๘ 

   ลุงชา้งไดกิ้นเงาะกห็ายป่วย   สตัวต่์างๆ จึงเดินลดัเลาะ 

ไปหาท่ีเหมาะ ๆ เพาะปลูกเงาะ   เวลามีใครป่วยจะได ้  

ไม่ตอ้งไปท่ีเกาะเงาะอีก  
                               



กจิกรรมท้ายเร่ืองเกาะงาะ 

 

     กิจกรรมท่ี ๑  เติมส่วนท่ีหายไปใหถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านสะกดคาํ  
                           ของคาํศพัทต่์อไปน้ีนะคะ 

  

            ตัวอย่าง     เฉาะ   อ่านวา่  ฉอ –  – ตา     - เฉาะ 
              
      ๑. เซาะ       อ่านวา่    ซอ -                    - เซาะ 

 

         ๒. เดาะ      อ่านวา่                - เอาะ – เดาะ 

 

         ๓. เยาะ       อ่านวา่    ยอ – เอาะ -  
          

            ๔. เปาะ       อ่านวา่                 - เอาะ - เปาะ  
         

            ๕. เผาะ       อ่านวา่   ผอ -               -  เผาะ 
         

            ๖. เสาะ       อ่านวา่               -              - เสาะ 
         

            ๗. เพราะ    อ่านวา่                - รอ – เอาะ - 
         

           ๘. เปราะ     อ่านวา่   ปอ -              - เอาะ -               
         

           ๙. เกราะ     อ่านวา่                – รอ -              - เกราะ 
        

      ๑๐.  ละเมาะ อ่านวา่  ลอ -อะ -             มอ - เอาะ -             - ละเมาะ  
 

๙ 

  เอาะ 

                

                         

                

                

                

                                                  

                

                                

                                

                                

                



       

       กจิกรรมที่ ๒  เขียนคาํอ่านสะกดคาํของคาํศพัทต่์อไปน้ี 
  

            ตัวอย่าง  เคาะ  อ่านวา่  คอ – เอาะ - เคาะ   
 

๑. เกาะ    อ่านวา่ …………………………………..…………………………………………. 

                 

๒. เจาะ    อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                  

๓. เงาะ    อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

 

๔. เถาะ   อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                  

๕. เบาะ    อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                  

๖. เหมาะ  อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                  

๗. เพาะ    อ่านวา่………………………………….………………………..……………….. 

       

๘.  เลาะ    อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                 

๙. เหาะ    อ่านวา่  ……………………………………………………………………………. 

                 

๑๐. ทะเลาะ  อ่านวา่…………………………………………………………………………. 

 
๑๐ 



                 

       กจิกรรมที่ ๓ เลือกคาํท่ีประสมดว้ยสระ เ- าะ จากเร่ืองเกาะเงาะ 
                             แลว้เขียนลงในช่องวา่งดว้ยลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 

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

๑๑ 



    

        กจิกรรมที่ ๔   นาํคาํศพัทท่ี์กาํหนดเขียนลงใตภ้าพใหถู้กตอ้ง 

 

 
 

 
 
 
 
 

         

   
                 

  ตัวอย่าง  เตาะแตะ       ………………..                   …………………                ………………… 

   
                  
 
 
 
 

 

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

   
 
 
 
 
 
 

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

   ๑๒      

      เหาะ      เงาะ       เบาะ       เกาะ      ป่าละเมาะ     ทะเลาะ     
             เคาะ      เพาะปลูก   หวัเราะ    เจาะ        เตาะแตะ 



         กจิกรรมที่ ๕   นาํคาํท่ีกาํหนดเติมลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

      ตัวอย่าง     

กระต่ายวา่ฉนั......เหาะ........ขา้มนํ้าไปท่ี......เกาะ  ไม่ได ้

    

     ๑.  เต่า.....................ไมใ้หส้ตัวม์าประชุมท่ีป่า.................................. 

 

    ๒.  หมีวา่ใหส้ตัวท่ี์เกิดปี...................ไปเกบ็..................มาใหช้า้งกิน 

 

๓. ลิงหวัเราะ...................วา่กระต่ายใจ.....................ไม่กลา้ไปเกาะ  

 

๔. หมูวา่........................กนัไม่ดี  ควรพดูจาให.้............................... 

 

๕. สตัวต่์าง ๆ เดิน.........................ไปหาท่ี.…………เพาะปลูกเงาะ 
 
 
 
 

 
 

        
 

๑๓  

             เหาะ     เคาะ     เงาะ    ไพเราะ    เหมาะๆ    เกาะ       
      ละเมาะ     เถาะ       เยาะ      ทะเลาะ    เสาะ           ลดัเลาะ 



   กิจกรรมท่ี ๖   เรียงลาํดบัคาํต่อไปน้ีใหเ้ป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
             

                        ตัวอย่าง   ลิง  กระต่าย  หวัเราะเยาะ  =  ลิง  หวัเราะเยาะ  กระต่าย     
 

    ๑.  ใน สตัว ์ป่า  มี              =     ………………………………………..                                                       
 

   ๒.  ลุงชา้ง  ป่วย  ใจดี            =     ……………………….………….. 
 

    ๓. ไม ้ เคาะ  หมี                   =     ………………………….…………… 
 

    ๔. ปีเถาะ  กระต่าย  เกิด        =    ………………………….…………… 
 

     ๕. ไป  กระต่าย ไม่ได ้ เกาะ  =    ………………………….…………… 
 

    ๖.  กระต่าย  ลิง  วา่  ใจเสาะ   =     ………………………….…………… 
 

    ๗. กระต่าย  กบั  ทะเลาะ  ลิง   =     ………………………….…………… 
 

    ๘.  กระต่าย  เต่า พา ไป  เกาะ  =   ………………………….…………… 
 

     ๙. ลุงชา้ง  เงาะ   กิน                =   ............................................................... 
 

    ๑๐  ป่วย  ลุงชา้ง  หาย              =   ............................................................... 
 

 

 

 

๑๔ 



       

     กิจกรรมท่ี ๗  แต่งประโยคจากคาํท่ีกาํหนดให ้
        

           ตัวอย่าง   เกาะ   =    ฉันไปเที่ยวเกาะ     
 

๑.  เคาะ         =     ………………………….…………………………..                                                       
 

๒. เถาะ         =     ………………………….………………………….. 
 

๓. เหาะ         =     ………………………….………………………….. 
 

๔. เบาะ         =     ………………………….………………………….. 
 

๕. เงาะ          =     ………………………….………………………….. 
 

๖.  เจาะ          =     ………………………….…………………………… 
 

๗. ทะเลาะ      =     ………………………….…………………………… 
 

๘.  หวัเราะ     =     ………………………….…………………………… 
 

๙.   ละเมาะ    =    ..................................................................................... 
 

๑๐. ไพเราะ     =    ................................................................................... 
 

 

๑๕ 



 


