
 

แบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนและการใช้   

คาํควบกลํ�าและคาํอกัษรนํา  ชั�นประถมศึกษาปีที�  ๕ 

ชุดที�  ๑  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางนิชนันท์  สุวรรณบุษย์   

ตาํแหน่ง  ครู  วทิยฐานะครูชํานาญการ 

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย 
 



 

คาํนํา 

 

               ภาษาไทยคือหัวใจของการเรียนรู้  ถา้นกัเรียนเก่งวิชาภาษาไทยก็จะทาํให้เก่งวิชา

อื�นไปด้วย  จากประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ภาษาไทยให้นักเรียนมาเป็นเวลานาน   

จนถึงปัจจุบนั  ปัญหาที�พบมากประการหนึ�งคือการอ่าน  การเขียนและการนาํภาษาไปใชใ้น

การสื�อสาร  โดยเฉพาะเรื�อง  “คําอกัษรนํา”  และ  “คําควบกลํ�า”  นกัเรียนยงัจาํสับสนกนั

ระหว่างสองคาํนี�   เพราะมีความคลา้ยคลึงกนัในการเขียน  จึงมีปัญหาในการใชสื้�อสารทั�งใน       การ

เรียนและในชีวติประจาํวนั  ทุกปีที�ผา่นมาจะมีปัญหาวนเวยีนซํ� าซากอยูใ่นเรื�องนี�    

               เพื�อแกปั้ญหาดงักล่าว  ในฐานะเป็นครูผูส้อนจึงไดคิ้ดหานวตักรรม  สื�อที�เชื�อว่าจะ

แกปั้ญหาไดม้าแกไ้ข  ปรับปรุง  พฒันา  ใหน้กัเรียนสามารถอ่าน  เขียน  และนาํคาํอกัษรนาํ

และคาํควบกลํ� าไปใช้ให้ถูกต้อง  เห็นว่าแบบฝึกเสริมทักษะ  เป็นสื�อและนวตักรรมที�

เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัธรรมชาติวิชา  สามารถที�จะแกปั้ญหาในเรื�องนี� ได ้ จึงไดน้าํเนื�อหา

สาระของคาํอกัษรนาํและคาํควบกลํ�า  มาออกแบบในรูปของแบบฝึกเสริมทกัษะ  โดยไดน้าํ

คาํอกัษรนาํและคาํควบกลํ� าที�มีในหนังสือเรียน  วารสาร  นิตยสาร  สารคดีและสื�ออื�น ๆ  ที�

นกัเรียนควรเรียนรู้  มาจดัทาํเป็นแบบฝึกในรูปแบบที�หลากหลาย  เพื�อให้นกัเรียนไดฝึ้กซํ� า  

ย ํ�า  ทวน  เมื�อจดัทาํแลว้ไดน้าํไปใชผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งในองคป์ระกอบต่าง ๆ  

และไดน้าํไปทดลองใชต้ามขั�นตอน  และไดน้าํขอ้บกพร่องมาปรับปรุง  แกไ้ข  พฒันาหลาย

ครั� ง  จนเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  สามารถนําสู่การแก้ปัญหาได้  จึงได้พิมพ์เผยแพร่อย่าง

แพร่หลาย  และให้เพื�อนครูในโรงเรียนร่วมทดลองนาํไปพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน

ต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะที�ปรึกษา  ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง  ที�ให้คาํปรึกษาและเพื�อนครูผูส้อน

ภาษาไทยทั�งในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและโรงเรียนในเครือข่าย  ที�ไดน้าํ   แบบ

ฝึกเสริมทกัษะชุดนี�ไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 

  

                                                             นิชนนัท ์ สุวรรณบุษย ์

 

 



 

 

 

สารบัญ 

คาํนาํ 

สารบญั 

คาํชี�แจงสาํหรับครู         

คาํแนะนาํสาํหรับนกัเรียน        

กิจกรรมที�  ๑  ดูภาพแลว้ทราบคาํ      ๑ 

กิจกรรมที�  ๒  อ่านได ้ เขียนได ้      ๓ 

กิจกรรมที�  ๓  เขียนได ้ อ่านได ้      ๔ 

กิจกรรมที�  ๔  เรียงอยา่งไร  กเ็ขียนได ้     ๕ 

กิจกรรมที�  ๕  แต่งประโยคจากคาํ  ฉนัทาํได ้     ๖ 

กิจกรรมที�  ๖  เติมคาํ  ฉนัทาํได ้      ๗ 

กิจกรรมที�  ๗  อ่านดู  รู้วา่คาํใดเขียนผดิ     ๘ 

กิจกรรมที�  ๘  อ่านคดั  ใหช้ดัเจน      ๙ 

กิจกรรมที�  ๙  คาํควบกลํ�า  อกัษรนาํ  ฉนัจาํได ้    ๑๐ 

กิจกรรมที�  ๑๐  คาํที�ขาดหาย  เติมไดเ้สมอ     ๑๑ 

กิจกรรมที�  ๑๑  อ่านแลว้พิจารณา  รู้วา่คาํใดผดิ    ๑๒ 

กิจกรรมที�  ๑๒  ปริศนาซ่อนคาํ  นาํสู่อาเซียน     ๑๓ 

แบบทดสอบหลงัเรียนชุดที�  ๑       ๑๔ 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียนชุดที�  ๑      ๑๖ 

เฉลยแบบฝึกทกัษะกิจกรรมที�  ๑ - ๑๒     ๑๗ 

บรรณานุกรม ๒๑ 

 

 

 

 



 

คาํชี�แจงสําหรับครู 

                  
                เพื�อการนาํแบบฝึกทกัษะนี�ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์สําหรับ  นกัเรียนมากยิ�งขึ�นครู

ควรทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามขั�นตอนดงันี�  

๑.  ทาํความเขา้ใจ  ศึกษาแบบฝึกทกัษะนี�ใหเ้ขา้ใจตลอดทั�งเล่ม 

๒.  เตรียมแบบฝึกทกัษะใหพ้ร้อมและครบจาํนวนนกัเรียน 

๓.  เตรียมชุดเฉลยใหพ้ร้อม 

๔.  ตรวจทานความถูกตอ้งทั�งแบบฝึกทกัษะและแบบเฉลย  แบบฝึกทกัษะชุดใดไม่

ชดัเจน  ใหจ้ดัชุดใหม่ที�ชดัเจนใหน้กัเรียนทนัที 

๕.  เตรียมสื�อ  อุปกรณ์  หนงัสือเรียน  เอกสาร  ใบความรู้  เกี�ยวกบัคาํควบกลํ�า  

คาํอกัษรนาํเพิ�มเติมจากที�ไดเ้สนอไวแ้ลว้  เพื�อเป็นแหล่งขอ้มูลใหน้กัเรียนศึกษาเพิ�มเติม   

๖.  ฝึกร้องเพลง  อ่านคาํคลอ้งจอง  ทาํนองเสนาะใหค้ล่อง  แม่นยาํ  เพื�อจะไดน้าํ

นกัเรียนฝึกปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสนุกสนานต่อไป 

                 ๗.  ความเป็นกลัยาณมิตรกบันกัเรียนถือวา่สาํคญัมาก  ควรเป็นกนัเองกบันกัเรียน

และคอยอาํนวยความสะดวกให้การทาํกิจกรรมเป็นไปดว้ยความราบรื�นและ    เกิดความ

สนุกและความสุขจากการเรียน 

                 ๘.  ชั�วโมงแรกใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนชุดใหญ่  เพื�อทดสอบความรู้

พื�นฐานเกี�ยวกับคาํควบกลํ� า  คาํอักษรนําและทักษะการนําคาํทั� งสองไปใช้          แต่ง

ประโยคของนกัเรียนวา่อยูใ่นระดบัใด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

คาํแนะนําสําหรับนักเรียน 

 

              เพื�อประโยชน์สาํหรับนกัเรียนควรปฏิบติัตามขั�นตอนดงันี�  

 ๑.  ใหมี้ความตั�งใจ  มีสติ  สมาธิ  และมีความรับผดิชอบ 

 ๒.  ควรทาํไปตามลาํดบัขั�นตอนของแบบฝึกทกัษะ 

 ๓.  อ่านคาํชี�แจงใหเ้ขา้ใจก่อนลงมือทาํ 

 ๔.  เสร็จส่งให้ครูตรวจหรือตรวจเองจากเฉลยของครู  แต่ตอ้งมีความ

ซื�อสตัย ์ ไม่แกไ้ขคาํตอบเพื�อเพิ�มคะแนนตนเอง 

 ๕.  ควรมีระเบียบวินยั  ไม่ส่งเสียงดงั  รักษามารยาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กจิกรรมที�  ๑  ดูภาพแล้วทราบคาํ 

คาํชี�แจง  นาํภาพพยญัชนะ  สระ  และวรรณยกุต ์ มาประสมเป็นคาํที�มีความหมาย

เติมใน                   และเขียนชนิดของคาํลงในช่องวา่งดา้นล่าง 
 

ตวัอย่าง 

                       =      พราน     

 

 

 

๑.        =  

 

 

๒.                  = 

 

 

๓.         =   

 

 

     ๔.                = 

 

 

๕.           =   



 

 

 

๖.                      =   

 

 

 

๗.      =   

 

 

๘.                    =     

 

 

๙.              =     

 

 

๑๐.      =    

 

 

คาํควบกลํ�า........................................................................................................ 

คาํอกัษรนาํ........................................................................................................ 

 

 
 

 



 

 กจิกรรมที�  ๒  อ่านได้  เขียนได้ 
 

คาํชี�แจง  เขียนคาํจากคาํอ่าน  ลงใน             ใหถู้กตอ้ง  และเขียนชนิดของคาํ 

   ลงในช่องวา่งดา้นล่าง 

  

             ตวัอยา่ง    ฉะ - เหลิม     =        เฉลิม 

         

 ๑.   สะ - เหมอ = 
 

 ๒.  โกรด - เคือง = 
 

 ๓.  ฉะ – หลอง =  
 

 ๔.  ครื�น – เครง =  
 

  ๕.   ขะ – หนม = 
 

  ๖.   ไคร่ - ครวน = 
 

 ๗.   ถะ - หวาย = 
   

 ๘.   ปรา - กด = 
  

 ๙.  ปราด – สะ - จาก = 
 

  ๑๐.  ตะ – เหลิด = 

 

คาํควบกลํ�า........................................................................................................... 

คาํอกัษรนาํ.......................................................................................................... 



 

 

กจิกรรมที�  ๓  เขียนได้  อ่านได้ 

 

คาํชี�แจง  เขียนคาํอ่านจากคาํที�กาํหนดให ้ และเขียนบอกชนิดของคาํลงใน 

                    ช่องวา่งดา้นล่าง 
 

๑.              เสมอ   อ่านวา่……………………………………… 
 

๒.        โกรธเคือง    อ่านวา่…………………………………….... 
 

๓.             ฉลอง  อ่านวา่………………………………............ 
 

๔.          ครื�นเครง   อ่านวา่…………………………………….... 
 

๕.              ขนม        อ่านวา่……………………………………… 
 

๖.        ใคร่ครวญ    อ่านวา่…………………………………….... 
 

๗.              ถวาย     อ่านวา่…………………………………….... 
 

๘.            ปรากฏ   อ่านวา่…………………………………….... 
 

๙.           ปราศจาก      อ่านวา่…………………………………….... 
 

๑๐.            เตลิด  อ่านวา่…........................................................ 

 

คาํควบกลํ�า........................................................................................................... 

คาํอกัษรนาํ.......................................................................................................... 

 



 

 กจิกรรมที�  ๔  เรียงอย่างไร  กเ็ขียนได้ 
 

คาํชี�แจง  เขียนพยญัชนะ  สระและวรรณยกุตเ์ป็นคาํมีความหมาย  และเขียนชนิด 

              ของคาํลงในช่องวา่งดา้นล่าง 

             ตวัอยา่ง    พ เ ง ล       =        เพลง 
 

 ๑.  ว ถ ย า = 
 

 ๒. โ ก ธ ร คื เ อ ง = 
 

 ๓.  รื�  น ค ค เ ร ง  = 
 

 ๔.  ม ข น = 
  

 ๕.  ร ญ ค ใ ร่ ค ว   = 
 

 ๖.  ต ลิ เ ด  = 
 

 ๗.   ฏ ก า ร ป = 
 

 ๘.  ป ร ศ า า จ ก = 
 

 ๙.  ฉ ง อ ล  = 
 

 ๑๐.  อ ม เ ส = 

 

คาํควบกลํ�า........................................................................................................... 

คาํอกัษรนาํ........................................................................................................... 



 

                กจิกรรมที�  ๕  แต่งประโยคจากคํา  ฉันทําได้   
 

คาํชี�แจง  นาํคาํที�กาํหนดไปแต่งเป็นประโยค  พร้อมเขียนชนิดของคาํลงใน 

               ช่องวา่งดา้นล่าง 

    ตวัอย่าง   ตลาด        แม่ไปซื�ออาหารที�ตลาด 
 

๑.  โกรธเคือง 
 

๒.  เสมอ 
  

๓.  ครื�นเครง 
 

๔.  ฉลอง 
 

๕.  ขนม 
 

๖.  ใคร่ครวญ 
 

๗.  ถวาย 
 

๘.  ปรากฏ 
 

๙.  ปราศจาก 
 

๑๐.  เตลิด 

 

คาํควบกลํ�า........................................................................................................... 

คาํอกัษรนาํ........................................................................................................... 

 



 

 กจิกรรมที�  ๖  เตมิคาํ  ฉันทําได้ 

คาํชี�แจง  นาํคาํที�กาํหนดเติมในช่องวา่งใหเ้ป็นประโยค  และเขียนชนิด 

              ของคาํลงในช่องวา่งดา้นล่าง 

      ตวัอย่าง     พราน = นายพรานไปล่าสตัวใ์นป่า 

            โกรธเคือง      เสมอ     ครื�นเครง      ฉลอง      ขนม 

 ใคร่ครวญ  ถวาย     ปรากฏ     ปราศจาก      เตลิด 

๑.  พ่อนาํของไป                   พระที�วดั 
 

๒.  พอเดก็เห็นเจา้ของสวนมากวิ็�ง            ไปคนละขา้ง 
 

๓.  เขาทาํอาหารและ________เพื�อนาํไปใส่บาตร  
 

๔.  การ                   คนอื�นเป็นสิ�งไม่ดี 
 

๕.  เขาอาบนํ� าก่อนนอน                        ไม่เคยขาด 
 

๖.  หอ้งนํ� าสะอาด                      กลิ�นเหมน็ 
 

๗.  เราควร                    ใหดี้ก่อนพดูออกไป 
 

๘.  ถา้ทาํไม่ดี  ไม่นานความชั�วกจ็ะ           ใหเ้ห็น 
 

๙.  ฉนัไปร่วม                งานวนัเกิดที�บา้นเพื�อน 
 

๑๐.  งานปีใหม่ปีนี�สนุก                      มาก 
 

คาํควบกลํ�า........................................................................................................... 

คาํอกัษรนาํ.......................................................................................................... 



 

              กจิกรรมที�  ๗  อ่านดู  รู้ว่าคําใดเขียนผดิ 

 
คาํชี�แจง  ใหน้กัเรียนแกค้าํที�เขียนผดิใหถู้กตอ้ง  แต่ถา้คาํใดเขียนถูกแลว้ 

                ใหใ้ส่    ใตค้าํนั�น  และเขียนชนิดของคาํลงในช่องวา่งดา้นล่าง  
                  

                       ฉรอง             โกรธเคือง 
                                                      

   

                       คลื�นเคลง     เสมอ 

                                                                
 

 

           ไคร่คลวญ                ขนม 

                                                                                                              

 
   

                         ถวาย             ปรากฎ 

                                                                  

 

                  

                      ปราสจาก                                                   เตริด 

                                                      

 

คาํควบกลํ�า........................................................................................................... 

คาํอกัษรนาํ........................................................................................................... 



 

กจิกรรมที�  ๘  อ่าน  คดั  ให้ชัดเจน 

 
คาํชี�แจง  อ่านออกเสียงคาํที�กาํหนด  แลว้คดัตวับรรจงครึ� งบรรทดัใหส้วยงาม 

                และเขียนชนิดของคาํลงในช่องวา่งดา้นล่าง 

 
เสมอ  โกรธเคอืง  ครื�นเครง  ฉลอง  ขนม 

ใคร่ครวญ  ถวาย  ปรากฏ  ปราศจาก  เตลดิ 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

คาํควบกลํ�า........................................................................................................... 

คาํอกัษรนาํ........................................................................................................... 
 



 

สะสมไว้เถดิบุญบารม ี

         หากโกรธใครทาํใหใ้จไม่ผอ่งแผว้ 

ใคร่ครวญแลว้ครื�นเครงเร่งขวนขวาย 

มีขนมเพื�อฉลองมองมากมาย 

นาํถวายแด่พระสงฆม์งคลดี 

          หากปรากฏลดละผลจะเลิศ 

อยา่เตลิดจาํเสมออยา่เผลอหนี 

สะสมไวเ้ถิดหนาบุญบารมี 

ไม่ชาตินี�กช็าติหนา้พารุ่งเรือง 

นิชนนัท ์ สุวรรณบุษย ์

 

กจิกรรมที�  ๙  คาํควบกลํ�า  อักษรนํา  ฉันจําได้ 
 

คาํชี�แจง  อ่านบทกลอนที�กาํหนด  ขีดเสน้ใตค้าํควบกลํ�าและคาํอกัษรนาํ   

               และเขียนชนิดของคาํลงในช่องวา่งดา้นล่าง  แลว้อ่านเป็นทาํนองเสนาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํควบกลํ�า คาํอกัษรนํา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

กจิกรรมที�  ๑๐  คาํที�ขาดหาย  เตมิได้เสมอ 

 

 

คาํชี�แจง  อ่านบทร้อยกรอง  เติมคาํที�ขาดหายใหถู้กตอ้ง  และเขียนชนิด 

                ของคาํลงในช่องวา่งดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํควบกลํ�า........................................................................................................... 

คาํอกัษรนาํ........................................................................................................... 

 

 

คาํใดเอ่ย.....ที�หายไปเตมิให้หน่อย 

           จงใคร่.............เร่งขวน..............ในหนา้ที� 

ถือความดีอยา่คิด……........หมดราศี 

ทาํ.............ให.้............เครงบรรเลงมี 

............ทีสิ�งของสงฆต์รงตอ้งการ 

          จาํ.............อยา่.............ใหเ้กิดชั�ว 

...............กลวัสิ�งไม่ดีใหห้นีผา่น 

...............จากเลวไดใ้จชื�นบาน 

ขอคุณท่านทาํดีมีคุณเอย 

นิชนนัท ์ สุวรรณบุษย ์



 

 

กจิกรรมที�  ๑๑  อ่านแล้วพจิารณา  รู้ว่าคาํใดผดิ 

 

คาํชี�แจง  อ่านเรื�องแลว้นาํคาํในวงเลบ็ที�เขียนถกูตอ้งเติมในช่องวา่ง 

               และเขียนชนิดของคาํลงในช่องวา่งดา้นล่าง 
 

 

 
 

 ในวนั..๑……..........(ฉลอง, ฉรอง)  วนัคลา้ยวนัเกิด  พ่อนาํสิ�งของ  เช่น

อาหารและ..๒………….(ขะหนม, ขนม) ไป..๓…….............(ถวาย, ถะหวาย)  

พระในตอนเชา้  พระท่านเทศน์วา่ความ..๔…………..(โกรด, โกรธ)  เป็นสิ�งที�ไม่ดี  

เพราะ..๕…………...(ปลากฎ, ปรากฏ) วา่มีคนเป็นจาํนวนมากตอ้ง..๖....................... 

(เตลิด, ตะเหลิด) จากบา้นเพราะไม่มีการ..๗........................ (ใคล่คลวญ, ใคร่ครวญ) 

ใหดี้ก่อนทาํอะไรลงไป พ่อจาํไดว้า่พระท่านเนน้วา่ถา้คน..๘………………... 

(ปราศจาก, ปลาศจาก) ธรรมะกจ็ะทาํใหค่้าของคนตํ�าลง เราตอ้งทาํใจของเราใหมี้

ความสุข สนุก..๙………………......(คลื�นเคลง, ครื�นเครง)  การทาํความดีอยู่

๑๐............................(เสมอ, สะเหมอ) จึงเป็นสิ�งจาํเป็นเพราะความดีจะนาํความสุข

มาให ้

 

คาํควบกลํ�า........................................................................................................... 

คาํอกัษรนาํ........................................................................................................... 

 

 

ตวัอย่าง  เธอชอบรับประทานขนุน.......(ขนุน,  ขะหนุน)  มาก 



 

              

กจิกรรมที�  ๑๒  ปริศนาซ่อนคาํ  นําสู่อ่านเขียน 
 

คาํชี�แจง  อ่านปริศนาแลว้เขียนตอบใหต้รงกบัชนิดของคาํในช่องขา้งล่าง 
 

๑.            อะไรเอ่ยทาํประจาํไม่เคยขาด  หรือขนาดเท่ากนัดา้นสูงตํ�า 

 ไม่ไดเ้ปรียบเสียเปรียบเทียบใหจ้าํ       หรือกระทาํตกทอดตลอดมา 

คาํตอบ คือ……………………………………………………………… 
 

๒.       อะไรเอ่ยเดก็ทุกคนชอบกนัมาก มีหลายหลากทั�งรสชาติและสีสนั 

 ทั�งทอดกรอบชุบนํ�าตาลใหห้วานมนั กินทุกวนัจนัทร์ถึงศุกร์ไม่หยดุเลย 

คาํตอบ คือ……………………………………………………………… 
 

๓.       การวิ�งแตกกระเจิดกระเจิงไป  เหมือนตกใจวิ�งหนีไม่มีกลบั 

 เหมือนดั�งววัแตกฝงูไปลิบลบั  ไปอยา่งนั�นเท่ากบัวา่อะไรเอ่ย 

คาํตอบ คือ……………………………………………………………… 
 

๔.      แม่นาํของไปใหพ้ระ   ของใชจิ้ปาถะพระใชส้อย 

 จบัสิ�งของยื�นใหพ้ระนะเดก็นอ้ย  เห็นบ่อยบ่อยเขาเรียกวา่อะไร 

คาํตอบ คือ……………………………………………………………… 
 

๕.        “ไอห่้าทาํกบักไูดอ้ยา่งไร”  “เดี�ยวกเูตะเขา้ใหน้ะมึงนะ” 

 อาการคนอยา่งนี� ไม่ดีจ๊ะ   รู้ไหมนะเขาจะอารมณ์ใด 

คาํตอบ คือ……………………………………………………………… 
 

๖.       หมายความวา่  “พน้ไป” หรือ “ไม่มี” หากี�ทีไม่มีและไม่เห็น 

 เพราะผา่นพน้ไปแลว้ไม่จาํเป็น  หรือสิ�งที�เคยเด่นไม่มีแลว้ 

คาํตอบ คือ……………………………………………………………… 



 

คาํควบกลํ�า........................................................................................................... 

คาํอกัษรนาํ.......................................................................................................... 

 

๗.       คาํนี� มีความคลา้ยพินิจ   การรู้คิดรอบคอบก่อนตอบใช่ 

 เฝ้าทบทวนตามครรลองคิดตรองไตร่ ตอบไดไ้หมเขาเรียกอะไรเอ่ย 

คาํตอบ คือ……………………………………………………………… 
 

๘.       เมื�อเรียนจบเลี�ยงเพื�อนที�รู้ใจ  เมื�อสอบไดเ้ลี�ยงคนที�ตนรู้ 

 ถึงวนัเกิดเถิดนะจะเลี�ยงดู   ทาํอยา่งนี�นะหนูเรียกอะไร  

คาํตอบ คือ……………………………………………………………… 
 

๙.       อาการที�มีความสนุกสนาน  ร้องเพลงลั�นบา้นเมื�อคืนนี�  

 ทั�งร้องทั�งเตน้สนุกดี    อาการนี� เรียกวา่มีอารมณ์ใด  

คาํตอบ คือ……………………………………………………………… 
 

๑๐.       การแสดงตวัใหเ้ราเห็น   รู้วา่เป็นอะไรสิ�งใดนั�น 

 แรกอาจไม่เห็นตวัตนกนั   แต่สาํแดงใหรู้้นั�นคืออะไร  
คาํตอบ คือ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบทดสอบหลงัเรียนชุดที�  ๑ 

คาํชี�แจง  จงทาํเครื�องหมาย    ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบที�ถูกตอ้ง 
 

๑.  คาํในขอ้ใดเขียนไดถู้กตอ้งทั�งหมด 

ก.  โกรธเคือง  ครื�นเครง 

ข.  คลื�นเครง  ถวาย  

ค.  ถะหวาย  ปรากฏ 

ง.  ปลากฏ  โกรธ 

๒.  “ ปราด – สะ – จาก ” ขอ้ใด 

เขียนคาํจากคาํอ่านไดถ้กูตอ้ง 

ก.  ปลาสจาก 

ข.  ปราสจาก  

ค.  ปลาศจาก 

ง.  ปราศจาก 

๓.  ขอ้ใดเขียนคาํอ่านจากคาํที�

กาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

ก.  ขนม  เขียนวา่  ขะ-นม 

ข.  ฉลอง  เขียนวา่  ฉะ-ลอง 

ค.  เตลิด  เขียนวา่  ตะ-เหลิด 

ง.  ใคร่ครวญ  เขียนวา่  ไคร่-ควน 

๔.  “ป....ากฏ” พยญัชนะที�หายไปคือ 

ก.  ล 

ข.  ร 

ค.  ว 

ง.  น 

๕. ขอ้ใดเป็นคาํควบกลํ�าทั�งหมด 

ก.  เฉลิม  ประโยชน ์

ข.  ปรากฏ  โกรธเคือง 

ค.  ครื�นเครง  ถวาย 

ง.  ปราศจาก  เตลิด 

๖.  “ ร  ค  ง  า  ค  ญ  ว  ร ” พยญัชนะ 

และสระนี�นาํไปเขียนเป็นคาํไดต้าม 

ขอ้ใด 

ก.  คราญาควง 

ข.  ครวญคราง  

ค.  คราญครวง 

ง.  ควญคราวง 

๗.                    า                    า 

จากภาพขา้งบน  เขียนเป็นคาํได ้

ตามขอ้ใด 

ก.  ปราษจาก  

ข.  ปราดจาก   

ค.  ปราสจาก 

ง.  ปราศจาก  

 

 

 



 

๘.  “ ..........ไทยมีรสชาติที�อร่อย  

หวาน  หอม  และสวยงามมาก ”  คาํใน

ขอ้ใดควรเติมลงในช่องวา่งจึงจะเป็น

ประโยคที�ถูกตอ้ง 

ก.  ฉลอง 

ข.  การบา้น   

ค.  ขนม 

ง.  ถวาย 

อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบข้อ ๙ - ๑๐       

“ คิดเสมอทาํสิ�งใดใหป้ระณีต 

ยดึจารีตอยา่โกรธเคืองเรื�องเหลวไหล ” 

๙. ในบทร้อยกรองนี� มีอกัษรนาํกี�คาํ   

คาํใดบา้ง 

ก.  ๑  คือคาํวา่  เสมอ  อยา่ 

ข.  ๒  คือคาํวา่  เสมอ  ประณีต 

ค.  ๓  คือคาํวา่  เสมอ  เหลวไหล  

          อยา่ 

ง.  ๔  คาํคือวา่  เสมอ  ประณีต  

          โกรธ  เรื�อง 

 

 

  

๑๐.  บทร้อยกรองนี� มีคาํที�ออกเสียง 

ควบกลํ�ากี�คาํ  คาํใดบา้ง 

ก.  ๑  คือคาํวา่  โกรธ 

ข.  ๒  คือคาํวา่  โกรธ  ประณีต 

ค.  ๓  คือคาํวา่ โกรธ  เรื�อง  เสมอ 

ง.  ๔  คือคาํวา่  โกรธ  ประณีต  

เรื�อง  เสมอ 

 

 
 
 

ชื�อ – สกลุ…………………………………………….เลขที�…………ชั�น…………… 



 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียนชุดที�  ๑ 
 
 
 
 

๑.    ก 

๒.   ง 

๓.    ค 

๔.    ข 

๕.    ข 

๖.    ข 

๗.    ง 

๘.    ค 

๙.    ค 

๑๐.  ข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           เฉลยกจิกรรมที�  ๑  ดูภาพแล้วทราบคาํ 
๑. เสมอ     ๒.  โกรธเคอืง     ๓.  ฉลอง     ๔.  ครื�นเครง     ๕.  ขนม 

  ๖.  ใคร่ครวญ     ๗.  ถวาย     ๘.  ปรากฏ     ๙.  ปราศจาก     ๑๐.  เตลดิ 
 

คาํควบกลํ�า     โกรธเคอืง     ครื�นเครง     ใคร่ครวญ     ปรากฏ     ปราศจาก 

คาํอกัษรนํา     เสมอ     ฉลอง     ขนม     ถวาย     เตลดิ 
 

เฉลยกจิกรรมที�  ๒  อ่านได้  เขียนได้ 

๑. เสมอ     ๒.  โกรธเคอืง     ๓.  ฉลอง     ๔.  ครื�นเครง     ๕.  ขนม 

  ๖.  ใคร่ครวญ     ๗.  ถวาย     ๘.  ปรากฏ     ๙.  ปราศจาก     ๑๐.  เตลดิ 
 

คาํควบกลํ�า     โกรธเคอืง     ครื�นเครง     ใคร่ครวญ     ปรากฏ     ปราศจาก 

คาํอกัษรนํา     เสมอ     ฉลอง     ขนม     ถวาย     เตลดิ 

 

เฉลยกจิกรรมที�  ๓  เขียนได้  อ่านได้ 

๑. สะ-เหมอ                          ๖.  ไคร่-ครวน 

๒. โกรด-เคอืง                       ๗.  ถะ-หวาย 

๓. ฉะ-หลอง                         ๘.  ปรา-กด 

๔. ครื�น-เครง                        ๙.  ปราด-สะ-จาก 

๕. ขะ-หนม                          ๑๐.  ตะ-เหลดิ 

 

คาํควบกลํ�า     โกรธเคอืง     ครื�นเครง     ใคร่ครวญ     ปรากฏ     ปราศจาก 

คาํอกัษรนํา     เสมอ     ฉลอง     ขนม     ถวาย     เตลดิ 

 



 

 

           เฉลยกจิกรรมที�  ๔  เรียงอย่างไร  กเ็ขียนได้ 
๑. ถวาย     ๒.  โกรธเคอืง     ๓.  ครื�นเครง     ๔.  ขนม     ๕.  ใคร่ครวญ 

  ๖.  เตลดิ     ๗.  ปรากฏ     ๘.  ปราศจาก     ๙.  ฉลอง     ๑๐.  เสมอ 
 

คาํควบกลํ�า     โกรธเคอืง     ครื�นเครง     ใคร่ครวญ     ปรากฏ     ปราศจาก 

คาํอกัษรนํา     ถวาย     ขนม     เตลดิ     ฉลอง     เสมอ 

 

เฉลยกจิกรรมที�  ๕  แต่งประโยคจากคาํ  ฉันทาํได้ 

    การแต่งประโยคขึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของครู 

 

คาํควบกลํ�า     โกรธเคอืง     ครื�นเครง     ใคร่ครวญ     ปรากฏ     ปราศจาก 

คาํอกัษรนํา     เสมอ     ฉลอง     ขนม     ถวาย     เตลดิ 

 

เฉลยกจิกรรมที�  ๖  เติมคาํ  ฉันทาํได้ 

๑. ถวาย     ๒.  เตลดิ     ๓.  ขนม     ๔.  โกรธเคอืง     ๕.  เสมอ 

 ๖.  ปราศจาก     ๗.  ใคร่ครวญ     ๘.  ปรากฏ     ๙.  ฉลอง     ๑๐.  ครื�นเครง 

 

คาํควบกลํ�า     โกรธเคอืง     ปราศจาก     ใคร่ครวญ     ปรากฏ     ครื�นเครง 

คาํอกัษรนํา     ถวาย     เตลดิ     ขนม     เสมอ     ฉลอง 

 
 
 
 
   



 

 

            เฉลยกจิกรรมที�  ๗  อ่านดู  รู้ว่าคาํใดเขียนผดิ 

๑. ฉลอง     ๒.  ถูก     ๓.  ครื�นเครง     ๔.  ถูก     ๕.  ใคร่ครวญ 

 ๖.  ถูก     ๗.  ถูก     ๘.  ปรากฏ     ๙.  ปราศจาก     ๑๐.  เตลดิ 

 

คาํควบกลํ�า     โกรธเคอืง     ครื�นเครง     ใคร่ครวญ     ปรากฏ     ปราศจาก 

คาํอกัษรนํา     ฉลอง     เสมอ     ขนม     ถวาย     เตลดิ 

 

เฉลยกจิกรรมที�  ๘  อ่าน  คดั  ให้ชัดเจน 

    การคดัลายมอืขึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของครู 

 

คาํควบกลํ�า     โกรธเคอืง     ครื�นเครง     ใคร่ครวญ     ปรากฏ     ปราศจาก 

คาํอกัษรนํา     เสมอ     ฉลอง     ขนม     ถวาย     เตลดิ 

 

เฉลยกจิกรรมที�  ๙  คาํควบกลํ�า  อกัษรนํา  ฉันจําได้ 

๑. โกรธ     ๒.  ใคร     ๓.  ใคร่ครวญ     ๔.  ครื�นเครง     ๕.  ขวนขวาย 

 ๖.  ขนม     ๗.  ฉลอง     ๘.  ถวาย     ๙.  พระ     ๑๐.  ปรากฏ     ๑๑.  อย่า 
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