
 

 

 

มุง่เนน้ใหนั้กเรยีนศกึษาดว้ยตนเอง ดงันี ้

 

1. ด ูและอา่นตวัอยา่งทีค่รจัูดท าให ้

2. ท าความเขา้ใจตวัอยา่งเหลา่นัน้ดีๆ  ทบทวนหลายๆ รอบ 

ทัง้ความหมาย และรปูแบบการเขยีน 

3. ท าแบบฝึกหดัทีต่ามมาหลงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารชดุนี ้  



การเขยีนเลา่เร ือ่งจากภาพ  ระดบัช ัน้ ป.1 

ตวัอยา่ง  ใบงานที ่ 1.1  

มองภาพแลว้เห็นอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สตัวใ์นภาพนีค้อื       ไก ่  

มัน ม ี  2   ขา         และ     ม ี    2     ปีก 

มันอาศัยอยู ่   ในเลา้                     

มันกนิ ขา้วเปลอืก     เป็นอาหาร 

มันสง่เสยีงรอ้ง   เอก๊   อ ี  เอก๊  เอก๊ 

 

 

 

 

 

 

ชือ่...............................................................ชัน้............เลขที.่...... 



การเขยีนเลา่เร ือ่งจากภาพ  ระดบัช ัน้ ป.1 

ใบงานที ่ 1.1 

มองภาพแลว้เห็นอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

ชือ่..............................................................ชัน้..........เลขที.่....... 

 



การเขยีนเลา่เร ือ่งจากภาพ  ระดบัช ัน้ ป.1 

ตวัอยา่ง ใบงานที ่1.2 

มองภาพแลว้เห็นอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานทีใ่นภาพนีค้อื       สนามเด็กเลน่      

ในสนามเด็กเลน่ม ี  ชงิชา้  สไลดเ์ดอร ์ มา้โยก  ไมก้ระดก 

ฉันชอบเลน่  ชงิชา้  กบัเพือ่นๆ มาก             

เราควรแบง่ปัน เครือ่งเลน่ใหก้บัเพือ่นๆดว้ย 

เราควรเลน่เครือ่งเลน่อยา่งระมัดระวัง  เพือ่ไมใ่หเ้กดิอันตราย 

 

 

 

 

 

 

ชือ่...............................................................ชัน้............เลขที.่...... 

 



การเขยีนเลา่เร ือ่งจากภาพ  ระดบัช ัน้ ป.1 

ใบงานที ่1.2 

มองภาพแลว้เห็นอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

ชือ่...............................................................ชัน้............เลขที.่...... 

 



ใบงานที ่ 1.3 

เขยีนค าจากรปูภาพใหเ้ป็นประโยคทีส่มบรูณ์ 

1.  เกาะอยูบ่น     

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ฉันใช ้ วาดรปู     

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ฉันเห็น            อยูบ่น        

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.          กนิ  เป็นอาหาร 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. พอ่ขับ  ไป    

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. วางอยูบ่น 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

7. แมซ่ือ้          และ     มาจากตลาด 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ชือ่...............................................................ชัน้............เลขที.่......



งานที ่ 2   ขยายเคา้โครงเรือ่ง  ระดบัช ัน้  ป.1 

ตวัอยา่ง    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ใหเ้ดก็ๆ  น าค าทีค่ดิไดจ้ากภาพมาเขยีนแตง่ประโยคทีส่มบรูณ ์

 

1. ไกอ่อกไขม่าใหเ้รากนิเป็นอาหาร 

2. ลกูเจี๊ยบรอ้ง เจี๊ยบ เจี๊ยบ 

3. แมไ่กม่หีงอนสแีดงอยูบ่นหวั 

4. พอ่แมช่อบพาไปกนิไก ่K F C  ทีโ่ลตสั 

5. ขนของไกม่สีสีนัสวยงาม และน ามาท าไมปั้ดฝุ่ น ลกูแบดมนิตนั ได ้ 

 

 

 

 

ชือ่...............................................................ชัน้............เลขที.่...... 

ไข ่

ขนไก ่

K F C 

ลกูเจี๊ยบ 

หงอนสแีดง 



งานที ่ 2   ขยายเคา้โครงเรือ่ง  ระดบัช ัน้ ป.1 

งานที ่ 2.1    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ใหเ้ดก็ๆ  น าค าทีค่ดิไดจ้ากภาพมาเขยีนแตง่ประโยคทีส่มบรูณ ์

 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________  

 

 

 

ชือ่...............................................................ชัน้............เลขที.่...... 

 

 

 

 

 



งานที ่ 2   ขยายเคา้โครงเรือ่ง  ระดบัช ัน้ ป.1 

งานที ่ 2.2    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ใหเ้ดก็ๆ  น าค าทีค่ดิไดจ้ากภาพมาเขยีนแตง่ประโยคทีส่มบรูณ ์

 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________  

 

 

 

ชือ่...............................................................ชัน้............เลขที.่...... 

 

 

 

 

 



งานที ่ 2   ขยายเคา้โครงเรือ่ง  ระดบัช ัน้ ป.1 

งานที ่ 2.3    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ใหเ้ดก็ๆ  น าค าทีค่ดิไดจ้ากภาพมาเขยีนแตง่ประโยคทีส่มบรูณ ์

 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________  

 

 

 

ชือ่...............................................................ชัน้............เลขที.่...... 

 

 

 

 

 



ใบงาน  อา่นเรือ่งแลว้ตอบค าถาม    ระดบัช ัน้ ป.1 

งานที ่ 3.1 

      ใหนั้กเรยีนอา่นเรือ่งแลว้ตอบค าถาม   พรอ้มแสดงความคดิเห็นอยา่ง

สรา้งสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. บา้นของจกุเลีย้งสัตวอ์ะไร 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

2. แพะทีจ่กุเลีย้งมทีัง้หมดกีต่ัว 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

3. ในทกุวันจกุมหีนา้ทีท่ าอะไร 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

เร ือ่งแพะของเจา้จกุ 

ทีบ่า้นของจกุมแีพะ  2  ตัว  ทกุวันจกุจะท าหนา้ทีร่ดีนมแพะไปขาย  

วนันีจ้กุรดีนมแพะไดแ้ยะ  ตาชจูงึแนะน าวา่ใหเ้ก็บไวก้นิสว่นหนึง่  น าไป

ขายสว่นหนึง่  จกุท าตามค าแนะน า  เมือ่ขายนมแพะหมดแลว้  จกุก็แวะที่

ตลาดซือ้ไขไ่ก ่ เนือ้หม ู และขนมตาลกลับบา้นดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ตาชแูนะน าจกุใหท้ าอยา่งไรกบันมแพะ 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

5. จกุไปทีไ่หนเมือ่ขายนมแพะหมด 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

6. จกุซือ้อะไรกลับบา้น 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

    7. นักเรยีนคดิวา่จะท าอยา่งไรกบันมแพะ นอกจากเก็บไวก้นิและน าไป

ขาย 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่.................................................................ชัน้............เลขที.่...... 



ใบงาน  อา่นเรือ่งแลว้ตอบค าถาม    ระดบัช ัน้ ป.1 

งานที ่ 3.2 

      ใหนั้กเรยีนอา่นเรือ่งแลว้ตอบค าถาม   พรอ้มแสดงความคดิเห็นอยา่ง

สรา้งสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยายไดอ้ะไรมาจากเพือ่นบา้น 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

2. ยายน าไขเ่ป็ดมาท าอะไร 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

3. ยายท าไขเ่ค็มไวก้นิกบัอะไร 

 ตอบ………………………………………………………………………………………………… 

4. เป็ดกนิอะไรจงึท าใหไ้ขแ่ดงมสีเีขม้ 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

เร ือ่ง ไขเ่ป็ดกลายเป็นไขเ่ค็ม 

ยายน าไขเ่ป็ดทีเ่พือ่นบา้นใหม้าท าไขเ่ค็มเก็บไวก้นิกบัขา้วตม้  ยาย

บอกวา่ถา้เป็ดกนิขา้วเปลอืกจะท าใหไ้ขด่กและไขแ่ดงจะมสีแีดงเขม้  หนู

แหวนชอบกนิขา้วตม้กบัไขเ่ค็มเหมอืนยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ใครชอบกนิอาหารเหมอืนยาย 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

6. หนูแหวนชอบกนิอะไร 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

    7. ถา้ท าเมนูจากไขเ่ป็ดได ้1 เมนู นักเรยีนจะท าอะไร และเพราะอะไร 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่.................................................................ชัน้............เลขที.่...... 



ใบงาน  อา่นเรือ่งแลว้ตอบค าถาม    ระดบัช ัน้ ป.1 

งานที ่ 3.3 

      ใหนั้กเรยีนอา่นนทิานแลว้ตอบค าถาม   พรอ้มแสดงความคดิเห็นอยา่ง

สรา้งสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชายตดัฟืนไปตดัฟืนทีไ่หน 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

2.  ชายตดัฟืนท าอะไรตกลงไปในสระน ้า 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

 

 
เทพารกัษก์บัคนตดัไม ้

 
ชายตัดฟืนคนหนึง่ เดนิไปตัดฟืนในป่า เขาท าขวานพลัดตกลงไปใน

สระน ้า ชายตัดฟืนจงึคร ่าครวญอยูร่มิสระ เพราะเขาไมม่เีครือ่งมอืท ามาหา
กนิอกี เทพารักษ์ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ  อดสงสารไมไ่ด ้จงึเอือ้มมอืลงไปในสระน ้า 
แลว้น าขวานทองขึน้มา “ไมใ่ชข่วานของขา้หรอก” ชายตัดฟืนกลา่ว 
เทพารักษ์จงึงมขวานขึน้มาอกีเลม่หนึง่ “ขวานเงนินีไ่มใ่ชข่องขา้”ชายตัด
ฟืนกลา่วอกีครัง้ “เจา้คนซือ่สตัย”์ เทพารักษ์พดู “คนดอีอยา่งเจา้ จงเอา
ขวานทองกบัขวานเงนิเจา้เป็นรางวลัก็แลว้กัน” แลว้เทพารักษ์ก็หายตัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ขวานเป็นเครือ่งมอืท ามาหากนิของใคร 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

4.  ใครเป็นคนงมขวานทองขึน้มา 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

5. เทพารักษ์งมอะไรขึน้มาเป็นครัง้ทีส่อง 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

6. เทพารักษ์ใหอ้ะไรเป็นรางวัลแกช่ายตดัฟืน 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

    7. ถา้นักเรยีนเป็นชายคนตดัฟืนจะมวีธิแีกปั้ญหาอยา่งไร 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

ชือ่....................................................... ชัน้...................... เลขที.่................ 



ใบงาน  อา่นเรือ่งแลว้ตอบค าถาม    ระดบัช ัน้ ป.1 

งานที ่ 3.4 

      ใหนั้กเรยีนอา่นนทิานแลว้ตอบค าถาม   พรอ้มแสดงความคดิเห็นอยา่ง

สรา้งสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หมูบ่า้นแหง่นีอ้ยูท่ีไ่หน 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

2.  ชาวบา้นตอ้งการท าอะไร 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ชา่งสามคน 
 

ณ.หมูบ่า้นในป่าแหง่หนึง่ ชาวบา้นตา่งตอ้งการสรา้งหมูบ่า้นให ้

ทันสมัยสวยงาม ชาวบา้นจงึตา่งพากันไปปรกึษานายชา่ง นายชา่งคนแรก

กลา่ว “เราสรา้งหมูบ่า้นดว้ยอฐิส ิเพราะไมม่อีะไรดกีวา่อฐิอกีแลว้” 

ชาวบา้นพากนัไปหานายชา่งคนทีส่อง นายชา่งคนทีส่องกลา่ว “เราสรา้ง

หมูบ่า้นดว้ยไมส้ ิเพราะไมม่อีะไรดกีวา่ไมอ้กีแลว้” ชาวบา้นพากนัไปหา

นายชา่งคนทีส่าม นายชา่งคนทีส่ามกลา่ว “เราสรา้งหมูบ่า้นดว้ยดนิส ิ

เพราะไมม่อีะไรดกีวา่ดนิอกีแลว้” แลว้สิง่ใดดทีีส่ดุกนัแน่ เพราะทกุคนตา่ง

วา่ตนเองดทีีส่ดุ นทิานเรือ่งนีส้อนใหรู้ว้า่ คนยอ่มเห็นตนเองดทีีส่ดุ 

 



3. ชาวบา้นไปปรกึษาใคร 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

4.  นายชา่งคนทีส่องใหช้าวบา้นสรา้งบา้นดว้ยอะไร 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

5. ใครใหช้าวบา้นสรา้งบา้นดว้ยอฐิ 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

6.  การสรา้งบา้นดว้ยดนิเป็นความคดิของใคร  

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

    7. ถา้นักเรยีนเป็นชาวบา้นจะสรา้งบา้นดว้ยอะไร เพราะเหตใุด 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

ชือ่....................................................... ชัน้...................... เลขที.่................ 



ใบงาน  อา่นเรือ่งแลว้ตอบค าถาม    ระดบัชัน้ ป.1 

งานที ่ 3.5 

      ใหนั้กเรยีนอา่นเรือ่งแลว้ตอบค าถาม   พรอ้มแสดงความคดิเห็นอยา่งสรา้งสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกูหงสก์ตัญญ ู

หงส์ฝูงหนึ่งอาศัยภูเขาริมทะเลอันดามัน เมื่อแม่หงส์ออกไข ่ 

เมือ่ลกูเตบิโตขึน้พ่อแมห่งสก็์สอนการบนิและวธิกีารด าเนนิชวีติ และการ

หลบหลีภัยไม่ประมาท เมื่อลูกหงส์เจริญเติบโตขึ้นทุกวันก็หาเลี้ยง

ตนเองไดแ้ลว้พ่อกับแม่จึงยา้ยไปอยู่เขตมหาสมุทรทางทิศตะวันตก  

และใหลู้กหงสอ์ยู่ร่วมกันดว้ยความสามัคค ีเวลาผ่านไปหลายปีลูกหงส์

จงึปรกึษากันวา่จะไปหาพ่อแม่เพือ่ตอบแทนบุญคุณพระคุณของท่านจงึ

พากันออกเดนิทางไปหาพ่อแม่ และระหวา่งทางพบสัตวต์่างๆจงึไดถ้าม

ทางวา่พ่อแม่หงสอ์าศัยอยู่ไหน ปลาจงึบอกทางวา่อยูถ่ ้าคันธรรุ่งฝงูหงส ์

จงึออกหาปลาใสถ่งุคอของตนและพากันเก็บดอกบัวและบนิไปหาพ่อแม่

เมื่อถงึถ ้า ลูกหงสก็์ค่อยๆกม้ตัวหมอบลงเอาดอกบัวใหพ้่อแม่ของตน 

และกม้ตัวลงกราบและเอาปลาที่อยู่ในถุงคอออกมาใหพ้่อแม่หงสก์นิ 

จากนัน้ก็ปรนนิบัตพิ่อแม่จนสิน้อายุไม่นานก็ถงึเวลาของลูกหงสส์ังขาร

เสือ่มสลายตายตามพ่อแม่ไป และไดไ้ปจุตบินสวรรค์ดว้ยผลบุญแห่ง

ความเป็นลกูกตัญญขูองลกูหงสเ์อง 

 

 

โดย : นางสาว ลดัดา ภชุงค,์ ripw klongluang patumtani 13180 

 

 

 

 



1. หงสอ์าศยัอยูท่ีไ่หน 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

2.  พอ่หงสแ์ละแมห่งสส์อนอะไรแกล่กู 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

3. พอ่และแมย่า้ยไปอยูท่ีเ่ขตใด 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

4.  ปลาบอกลกูหงสว์า่พอ่แมอ่ยูท่ีไ่หน 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

5. ลกูหงสน์ าอะไรไปฝากพอ่แม ่

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

6.  เมือ่พอ่แมแ่ละลกูหงสต์ายแลว้ไปอยูท่ีใ่ด 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

    7. ถา้นักเรยีนลกูหงสจ์ะมวีธิแีสดงความกตญัญตูอ่พอ่แมอ่ยา่งไร 

 ตอบ…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

 

 

ชือ่....................................................... ชัน้...................... เลขที.่................ 



ใบงาน  ถอดความ-แปลความ  ระดบัช ัน้ ป.1 

งานที ่ 4.1 

ใหนั้กเรยีนอา่นบทกลอน  แลว้แปลบทกลอนใหเ้ป็นภาษางา่ยๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลไดว้า่ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

ชือ่...................................................................ชัน้............เลขที.่...... 

 

กลอน นีข่องของเธอ 

 

นีข่องของเธอ   น่ันของของฉัน 
มันสบัเปลีย่นกัน    ฉันคนืใหเ้ธอ 
นีข่องของเธอ    ทีท่ าตกไว ้
ฉันนีเ้ก็บได ้   น ามาใหเ้ธอ 

 

ผูป้ระพันธ ์- ฉันท ์ข าวไิล 

 



ใบงาน  ถอดความ-แปลความ  ระดบัช ัน้ ป.1 

งานที ่ 4.2 

ใหนั้กเรยีนอา่นบทกลอน  แลว้แปลบทกลอนใหเ้ป็นภาษางา่ยๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลไดว้า่ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

ชือ่...................................................................ชัน้............เลขที.่...... 

 

รถไฟไมใ่ชร่ถเจ๊ก 

มันท าดว้ยเหล็ก ฉกึฉัก  ฉกึฉัก 

รถเจ๊กไมใ่ชร่ถไฟ 

มันท าดว้ยไม ้ กอกแกก  กอกแกก 

 

 



ใบงาน  ถอดความ-แปลความ  ระดบัช ัน้ ป.1 

งานที ่ 4.3 

ใหนั้กเรยีนอา่นบทกลอน  แลว้แปลบทกลอนใหเ้ป็นภาษางา่ยๆ 

 

 

 

 

 

 

 

แปลไดว้า่ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

ชือ่...................................................................ชัน้............เลขที.่...... 

 

โลกนีม้ใีคร    ยิง่ใหญเ่ทา่ฟ้า 

รักเราหนักหนา    เมตตาตักเตอืน 

แมเ่ราน่ันไง    ยากหาใครเหมอืน 

เราอยา่ลมืเลอืน    เรง่ตอบแทนคณุ 

 



ใบงาน  ถอดความ-แปลความ  ระดบัช ัน้ ป.1 

งานที ่ 4.4 

ใหนั้กเรยีนอา่นบทกลอน  แลว้แปลบทกลอนใหเ้ป็นภาษางา่ยๆ 

 

 

 

 

 

 

 

แปลไดว้า่ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

ชือ่.................................................................ชัน้............เลขที.่...... 

 

แมไ่กไ่ปในนา   ไปหาหญา้ท าบา้นตัว 

พอดเีจอแมว่ัว    ไกส่องตัวก็ดใีจ 

แมว่วัก็ใจด ี    หญา้ทีม่เีราจะให ้

ท าบา้นใหพ้อใจ    ววัชว่ยไกเ่ราชว่ยกัน 

 


