แบบฝึ กทักษะการอ่ าน การเขียนและการใช้
คําควบกลําและคําอักษรนํา ชันประถมศึกษาปี ที ๕

ชุ ดที ๑

นางนิชนันท์ สุ วรรณบุษย์
ตําแหน่ ง ครู วิทยฐานะครู ชํานาญการ
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน
กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิน กระทรวงมหาดไทย

คํานํา
ภาษาไทยคือหัวใจของการเรี ยนรู ้ ถ้านักเรี ยนเก่งวิชาภาษาไทยก็จะทําให้เก่งวิชา
อืนไปด้วย จากประสบการณ์การถ่ ายทอดความรู ้ ภาษาไทยให้นักเรี ยนมาเป็ นเวลานาน
จนถึงปัจจุบนั ปัญหาทีพบมากประการหนึงคือการอ่าน การเขียนและการนําภาษาไปใช้ใน
การสื อสาร โดยเฉพาะเรื อง “คําอักษรนํา” และ “คําควบกลํา” นักเรี ยนยังจําสับสนกัน
ระหว่างสองคํานี เพราะมีความคล้ายคลึงกันในการเขียน จึงมีปัญหาในการใช้สือสารทังใน การ
เรี ยนและในชีวติ ประจําวัน ทุกปี ทีผ่านมาจะมีปัญหาวนเวียนซําซากอยูใ่ นเรื องนี
เพือแก้ปัญหาดังกล่าว ในฐานะเป็ นครู ผสู ้ อนจึงได้คิดหานวัตกรรม สื อทีเชือว่าจะ
แก้ปัญหาได้มาแก้ไข ปรับปรุ ง พัฒนา ให้นกั เรี ยนสามารถอ่าน เขียน และนําคําอักษรนํา
และคํา ควบกลําไปใช้ใ ห้ถู ก ต้อ ง เห็ น ว่ า แบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะ เป็ นสื อและนวัต กรรมที
เหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา สามารถทีจะแก้ปัญหาในเรื องนีได้ จึงได้นาํ เนือหา
สาระของคําอักษรนําและคําควบกลํา มาออกแบบในรู ปของแบบฝึ กเสริ มทักษะ โดยได้นาํ
คําอักษรนําและคําควบกลําทีมีในหนังสื อเรี ยน วารสาร นิ ตยสาร สารคดี และสื ออื น ๆ ที
นักเรี ยนควรเรี ยนรู ้ มาจัดทําเป็ นแบบฝึ กในรู ปแบบทีหลากหลาย เพือให้นกั เรี ยนได้ฝึกซํา
ยํา ทวน เมือจัดทําแล้วได้นาํ ไปใช้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้องในองค์ประกอบต่าง ๆ
และได้นาํ ไปทดลองใช้ตามขันตอน และได้นาํ ข้อบกพร่ องมาปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนาหลาย
ครั ง จนเห็ น ว่า อยู่ใ นเกณฑ์ดี สามารถนํา สู่ ก ารแก้ปั ญ หาได้ จึ ง ได้พิ ม พ์เ ผยแพร่ อ ย่า ง
แพร่ หลาย และให้เพือนครู ในโรงเรี ยนร่ วมทดลองนําไปพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน
ต่อไป
ขอขอบคุณคณะทีปรึ กษา ผูม้ ีส่วนเกียวข้อง ทีให้คาํ ปรึ กษาและเพือนครู ผสู ้ อน
ภาษาไทยทังในโรงเรี ยนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและโรงเรี ยนในเครื อข่าย ทีได้นาํ แบบ
ฝึ กเสริ มทักษะชุดนีไปใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
นิชนันท์ สุ วรรณบุษย์

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
คําชีแจงสําหรับครู
คําแนะนําสําหรับนักเรี ยน
กิจกรรมที ๑ ดูภาพแล้วทราบคํา
กิจกรรมที ๒ อ่านได้ เขียนได้
กิจกรรมที ๓ เขียนได้ อ่านได้
กิจกรรมที ๔ เรี ยงอย่างไร ก็เขียนได้
กิจกรรมที ๕ แต่งประโยคจากคํา ฉันทําได้
กิจกรรมที ๖ เติมคํา ฉันทําได้
กิจกรรมที ๗ อ่านดู รู ้วา่ คําใดเขียนผิด
กิจกรรมที ๘ อ่านคัด ให้ชดั เจน
กิจกรรมที ๙ คําควบกลํา อักษรนํา ฉันจําได้
กิจกรรมที ๑๐ คําทีขาดหาย เติมได้เสมอ
กิจกรรมที ๑๑ อ่านแล้วพิจารณา รู ้วา่ คําใดผิด
กิจกรรมที ๑๒ ปริ ศนาซ่ อนคํา นําสู่ อาเซียน
แบบทดสอบหลังเรี ยนชุดที ๑
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนชุดที ๑
เฉลยแบบฝึ กทักษะกิจกรรมที ๑ - ๑๒
บรรณานุกรม

๑
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๖
๑๗
๒๑

คําชีแจงสําหรับครู
เพือการนําแบบฝึ กทักษะนีไปใช้ให้เป็ นประโยชน์สําหรับ นักเรี ยนมากยิงขึนครู
ควรทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามขันตอนดังนี
๑. ทําความเข้าใจ ศึกษาแบบฝึ กทักษะนีให้เข้าใจตลอดทังเล่ม
๒. เตรี ยมแบบฝึ กทักษะให้พร้อมและครบจํานวนนักเรี ยน
๓. เตรี ยมชุดเฉลยให้พร้อม
๔. ตรวจทานความถูกต้องทังแบบฝึ กทักษะและแบบเฉลย แบบฝึ กทักษะชุดใดไม่
ชัดเจน ให้จดั ชุดใหม่ทีชัดเจนให้นกั เรี ยนทันที
๕. เตรี ยมสื อ อุปกรณ์ หนังสื อเรี ยน เอกสาร ใบความรู ้ เกียวกับคําควบกลํา
คําอักษรนําเพิมเติมจากทีได้เสนอไว้แล้ว เพือเป็ นแหล่งข้อมูลให้นกั เรี ยนศึกษาเพิมเติม
๖. ฝึ กร้องเพลง อ่านคําคล้องจอง ทํานองเสนาะให้คล่อง แม่นยํา เพือจะได้นาํ
นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสนุกสนานต่อไป
๗. ความเป็ นกัลยาณมิตรกับนักเรี ยนถือว่าสําคัญมาก ควรเป็ นกันเองกับนักเรี ยน
และคอยอํานวยความสะดวกให้การทํากิจกรรมเป็ นไปด้วยความราบรื นและ เกิดความ
สนุกและความสุ ขจากการเรี ยน
๘. ชัวโมงแรกให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนชุดใหญ่ เพือทดสอบความรู ้
พื นฐานเกี ยวกับคํา ควบกลํา คํา อัก ษรนํา และทัก ษะการนํา คํา ทังสองไปใช้
แต่ ง
ประโยคของนักเรี ยนว่าอยูใ่ นระดับใด

คําแนะนําสํ าหรับนักเรียน
เพือประโยชน์สาํ หรับนักเรี ยนควรปฏิบตั ิตามขันตอนดังนี
๑. ให้มีความตังใจ มีสติ สมาธิ และมีความรับผิดชอบ
๒. ควรทําไปตามลําดับขันตอนของแบบฝึ กทักษะ
๓. อ่านคําชีแจงให้เข้าใจก่อนลงมือทํา
๔. เสร็ จส่ งให้ครู ตรวจหรื อตรวจเองจากเฉลยของครู แต่ตอ้ งมี ความ
ซื อสัตย์ ไม่แก้ไขคําตอบเพือเพิมคะแนนตนเอง
๕. ควรมีระเบียบวินยั ไม่ส่งเสี ยงดัง รักษามารยาท

กิจกรรมที ๑ ดูภาพแล้ วทราบคํา
คําชีแจง นําภาพพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ มาประสมเป็ นคําทีมีความหมาย
เติมใน
และเขียนชนิ ดของคําลงในช่องว่างด้านล่าง
ตัวอย่ าง

=

๑.

พราน

=

๒.

๓.

=

=

๔.

๕.

=

=

๖.

๗.

=

=

๘.

=

๙.

๑๐.

=

=

คําควบกลํา........................................................................................................
คําอักษรนํา........................................................................................................

กิจกรรมที ๒ อ่ านได้ เขียนได้
คําชีแจง เขียนคําจากคําอ่าน ลงใน
ลงในช่องว่างด้านล่าง

ให้ถูกต้อง และเขียนชนิดของคํา

ตัวอย่าง ฉะ - เหลิม

=

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

=

เฉลิม

คําควบกลํา...........................................................................................................
คําอักษรนํา..........................................................................................................

กิจกรรมที ๓ เขียนได้ อ่ านได้
คําชีแจง เขียนคําอ่านจากคําทีกําหนดให้ และเขียนบอกชนิ ดของคําลงใน
ช่องว่างด้านล่าง
๑.

เสมอ

อ่านว่า………………………………………

๒.

โกรธเคือง

อ่านว่า……………………………………....

๓.

ฉลอง

อ่านว่า………………………………............

๔.

ครื นเครง

อ่านว่า……………………………………....

๕.

ขนม

อ่านว่า………………………………………

๖.

ใคร่ ครวญ

อ่านว่า……………………………………....

๗.

ถวาย

อ่านว่า……………………………………....

๘.

ปรากฏ

อ่านว่า……………………………………....

๙.

ปราศจาก

อ่านว่า……………………………………....

๑๐.

เตลิด

อ่านว่า…........................................................

คําควบกลํา...........................................................................................................
คําอักษรนํา..........................................................................................................

กิจกรรมที ๔ เรียงอย่ างไร ก็เขียนได้
คําชีแจง เขียนพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์เป็ นคํามีความหมาย และเขียนชนิ ด
ของคําลงในช่องว่างด้านล่าง

ตัวอย่าง

พเงล

=

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

=

เพลง

คําควบกลํา...........................................................................................................
คําอักษรนํา...........................................................................................................

กิจกรรมที ๕ แต่ งประโยคจากคํา ฉันทําได้
คําชีแจง นําคําทีกําหนดไปแต่งเป็ นประโยค พร้อมเขียนชนิ ดของคําลงใน
ช่องว่างด้านล่าง
ตัวอย่ าง ตลาด
แม่ไปซืออาหารทีตลาด
๑. โกรธเคือง
๒. เสมอ
๓. ครื นเครง
๔. ฉลอง
๕. ขนม
๖. ใคร่ ครวญ
๗. ถวาย
๘. ปรากฏ
๙. ปราศจาก
๑๐. เตลิด
คําควบกลํา...........................................................................................................
คําอักษรนํา...........................................................................................................

กิจกรรมที ๖ เติมคํา ฉันทําได้
คําชีแจง นําคําทีกําหนดเติมในช่องว่างให้เป็ นประโยค และเขียนชนิด
ของคําลงในช่องว่างด้านล่าง
ตัวอย่ าง พราน = นายพรานไปล่าสัตว์ในป่ า
โกรธเคือง เสมอ ครื นเครง ฉลอง ขนม
ใคร่ ครวญ ถวาย ปรากฏ ปราศจาก เตลิด
๑. พ่อนําของไป

พระทีวัด

๒. พอเด็กเห็นเจ้าของสวนมาก็วิง

ไปคนละข้าง

๓. เขาทําอาหารและ________เพือนําไปใส่ บาตร
๔. การ

คนอืนเป็ นสิ งไม่ดี

๕. เขาอาบนําก่อนนอน
๖. ห้องนําสะอาด
๗. เราควร

ไม่เคยขาด
กลินเหม็น

ให้ดีก่อนพูดออกไป

๘. ถ้าทําไม่ดี ไม่นานความชัวก็จะ
๙. ฉันไปร่ วม
๑๐. งานปี ใหม่ปีนีสนุก

ให้เห็น

งานวันเกิดทีบ้านเพือน
มาก

คําควบกลํา...........................................................................................................
คําอักษรนํา..........................................................................................................

กิจกรรมที ๗ อ่ านดู รู้ ว่าคําใดเขียนผิด
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนแก้คาํ ทีเขียนผิดให้ถูกต้อง แต่ถา้ คําใดเขียนถูกแล้ว
ให้ใส่  ใต้คาํ นัน และเขียนชนิดของคําลงในช่องว่างด้านล่าง
ฉรอง

โกรธเคือง

คลืนเคลง

เสมอ

ไคร่ คลวญ

ขนม

ถวาย

ปรากฎ

ปราสจาก

เตริ ด

คําควบกลํา...........................................................................................................
คําอักษรนํา...........................................................................................................

กิจกรรมที ๘ อ่ าน คัด ให้ ชัดเจน
คําชีแจง อ่านออกเสี ยงคําทีกําหนด แล้วคัดตัวบรรจงครึ งบรรทัดให้สวยงาม
และเขียนชนิดของคําลงในช่องว่างด้านล่าง
เสมอ โกรธเคือง ครืนเครง ฉลอง ขนม
ใคร่ ครวญ ถวาย ปรากฏ ปราศจาก เตลิด

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.................................................................................................
คําควบกลํา...........................................................................................................
คําอักษรนํา...........................................................................................................

กิจกรรมที ๙ คําควบกลํา อักษรนํา ฉันจําได้
คําชีแจง อ่านบทกลอนทีกําหนด ขีดเส้นใต้คาํ ควบกลําและคําอักษรนํา
และเขียนชนิดของคําลงในช่องว่างด้านล่าง แล้วอ่านเป็ นทํานองเสนาะ
สะสมไว้ เถิดบุญบารมี
หากโกรธใครทําให้ใจไม่ผอ่ งแผ้ว
ใคร่ ครวญแล้วครื นเครงเร่ งขวนขวาย
มีขนมเพือฉลองมองมากมาย
นําถวายแด่พระสงฆ์มงคลดี
หากปรากฏลดละผลจะเลิศ
อย่าเตลิดจําเสมออย่าเผลอหนี
สะสมไว้เถิดหนาบุญบารมี
ไม่ชาตินีก็ชาติหน้าพารุ่ งเรื อง
นิชนันท์ สุ วรรณบุษย์

คําควบกลํา
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

คําอักษรนํา
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
.......................................................

กิจกรรมที ๑๐ คําทีขาดหาย เติมได้ เสมอ
คําชีแจง อ่านบทร้อยกรอง เติมคําทีขาดหายให้ถูกต้อง และเขียนชนิด
ของคําลงในช่องว่างด้านล่าง

คําใดเอ่ ย.....ทีหายไปเติมให้ หน่ อย
จงใคร่ .............เร่ งขวน..............ในหน้าที
ถือความดีอย่าคิด……........หมดราศี
ทํา.............ให้.............เครงบรรเลงมี
............ทีสิงของสงฆ์ตรงต้องการ
จํา.............อย่า.............ให้เกิดชัว
...............กลัวสิ งไม่ดีให้หนี ผา่ น
...............จากเลวได้ใจชืนบาน
ขอคุณท่านทําดีมีคุณเอย
นิชนันท์ สุ วรรณบุษย์

คําควบกลํา...........................................................................................................
คําอักษรนํา...........................................................................................................

กิจกรรมที ๑๑ อ่ านแล้ วพิจารณา รู้ ว่าคําใดผิด
คําชีแจง อ่านเรื องแล้วนําคําในวงเล็บทีเขียนถูกต้องเติมในช่องว่าง
และเขียนชนิดของคําลงในช่องว่างด้านล่าง
ตัวอย่ าง เธอชอบรับประทานขนุน.......(ขนุน, ขะหนุน) มาก
ในวัน..๑……..........(ฉลอง, ฉรอง) วันคล้ายวันเกิ ด พ่อนําสิ งของ เช่ น
อาหารและ..๒………….(ขะหนม, ขนม) ไป..๓…….............(ถวาย, ถะหวาย)
พระในตอนเช้า พระท่านเทศน์วา่ ความ..๔…………..(โกรด, โกรธ) เป็ นสิ งทีไม่ดี
เพราะ..๕…………...(ปลากฎ, ปรากฏ) ว่ามีคนเป็ นจํานวนมากต้อง..๖.......................
(เตลิด, ตะเหลิด) จากบ้านเพราะไม่มีการ..๗........................ (ใคล่คลวญ, ใคร่ ครวญ)
ให้ดีก่อนทําอะไรลงไป พ่อจําได้วา่ พระท่านเน้นว่าถ้าคน..๘………………...
(ปราศจาก, ปลาศจาก) ธรรมะก็จะทําให้ค่าของคนตําลง เราต้องทําใจของเราให้มี
ความสุ ข สนุก..๙………………......(คลืนเคลง, ครื นเครง) การทําความดีอยู่
๑๐............................(เสมอ, สะเหมอ) จึงเป็ นสิ งจําเป็ นเพราะความดีจะนําความสุข
มาให้
คําควบกลํา...........................................................................................................
คําอักษรนํา...........................................................................................................

กิจกรรมที ๑๒ ปริศนาซ่ อนคํา นําสู่ อ่านเขียน
คําชีแจง อ่านปริ ศนาแล้วเขียนตอบให้ตรงกับชนิ ดของคําในช่องข้างล่าง

๑.

อะไรเอ่ยทําประจําไม่เคยขาด
หรื อขนาดเท่ากันด้านสูงตํา
ไม่ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบเทียบให้จาํ
หรื อกระทําตกทอดตลอดมา
คําตอบ คือ………………………………………………………………

๒.

อะไรเอ่ยเด็กทุกคนชอบกันมาก
มีหลายหลากทังรสชาติและสี สนั
ทังทอดกรอบชุบนําตาลให้หวานมัน กินทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่หยุดเลย
คําตอบ คือ………………………………………………………………

๓.

การวิงแตกกระเจิดกระเจิงไป
เหมือนตกใจวิงหนี ไม่มีกลับ
เหมือนดังวัวแตกฝูงไปลิบลับ
ไปอย่างนันเท่ากับว่าอะไรเอ่ย
คําตอบ คือ………………………………………………………………

๔.

แม่นาํ ของไปให้พระ
ของใช้จิปาถะพระใช้สอย
จับสิ งของยืนให้พระนะเด็กน้อย
เห็นบ่อยบ่อยเขาเรี ยกว่าอะไร
คําตอบ คือ………………………………………………………………

๕.

“ไอ้ห่าทํากับกูได้อย่างไร”
“เดียวกูเตะเข้าให้นะมึงนะ”
อาการคนอย่างนี ไม่ดีจะ๊
รู ้ไหมนะเขาจะอารมณ์ใด
คําตอบ คือ………………………………………………………………

๖.

หมายความว่า “พ้นไป” หรื อ “ไม่มี” หากีทีไม่มีและไม่เห็น
เพราะผ่านพ้นไปแล้วไม่จาํ เป็ น
หรื อสิ งทีเคยเด่นไม่มีแล้ว
คําตอบ คือ………………………………………………………………

๗.

คํานีมีความคล้ายพินิจ
การรู ้คิดรอบคอบก่อนตอบใช่
เฝ้ าทบทวนตามครรลองคิดตรองไตร่ ตอบได้ไหมเขาเรี ยกอะไรเอ่ย
คําตอบ คือ………………………………………………………………

๘.

เมือเรี ยนจบเลียงเพือนทีรู ้ใจ
เมือสอบได้เลียงคนทีตนรู ้
ถึงวันเกิดเถิดนะจะเลียงดู
ทําอย่างนีนะหนูเรี ยกอะไร
คําตอบ คือ………………………………………………………………

๙.

อาการทีมีความสนุกสนาน
ร้องเพลงลันบ้านเมือคืนนี
ทังร้องทังเต้นสนุกดี
อาการนีเรี ยกว่ามีอารมณ์ใด
คําตอบ คือ………………………………………………………………

๑๐.

การแสดงตัวให้เราเห็น
รู ้วา่ เป็ นอะไรสิ งใดนัน
แรกอาจไม่เห็นตัวตนกัน
แต่สาํ แดงให้รู้นนคื
ั ออะไร
คําตอบ คือ………………………………………………………………

คําควบกลํา...........................................................................................................
คําอักษรนํา..........................................................................................................

แบบทดสอบหลังเรียนชุ ดที ๑
คําชีแจง จงทําเครื องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคําตอบทีถูกต้อง
๑. คําในข้อใดเขียนได้ถูกต้องทังหมด
ก. โกรธเคือง ครื นเครง
ข. คลืนเครง ถวาย
ค. ถะหวาย ปรากฏ
ง. ปลากฏ โกรธ
๒. “ ปราด – สะ – จาก ” ข้อใด
เขียนคําจากคําอ่านได้ถกู ต้อง
ก. ปลาสจาก
ข. ปราสจาก
ค. ปลาศจาก
ง. ปราศจาก
๓. ข้อใดเขียนคําอ่านจากคําที
กําหนดให้ได้ถูกต้อง
ก. ขนม เขียนว่า ขะ-นม
ข. ฉลอง เขียนว่า ฉะ-ลอง
ค. เตลิด เขียนว่า ตะ-เหลิด
ง. ใคร่ ครวญ เขียนว่า ไคร่ -ควน
๔. “ป....ากฏ” พยัญชนะทีหายไปคือ
ก. ล
ข. ร
ค. ว
ง. น

๕. ข้อใดเป็ นคําควบกลําทังหมด
ก. เฉลิม ประโยชน์
ข. ปรากฏ โกรธเคือง
ค. ครื นเครง ถวาย
ง. ปราศจาก เตลิด
๖. “ ร ค ง า ค ญ ว ร ” พยัญชนะ
และสระนีนําไปเขียนเป็ นคําได้ตาม
ข้อใด
ก. คราญาควง
ข. ครวญคราง
ค. คราญครวง
ง. ควญคราวง
๗.
า
า
จากภาพข้างบน เขียนเป็ นคําได้
ตามข้อใด
ก. ปราษจาก
ข. ปราดจาก
ค. ปราสจาก
ง. ปราศจาก

๘. “ ..........ไทยมีรสชาติทีอร่ อย
๑๐. บทร้อยกรองนีมีคาํ ทีออกเสี ยง
หวาน หอม และสวยงามมาก ” คําใน ควบกลํากีคํา คําใดบ้าง
ข้อใดควรเติมลงในช่องว่างจึงจะเป็ น
ก. ๑ คือคําว่า โกรธ
ประโยคทีถูกต้อง
ข. ๒ คือคําว่า โกรธ ประณี ต
ก. ฉลอง
ค. ๓ คือคําว่า โกรธ เรื อง เสมอ
ข. การบ้าน
ง. ๔ คือคําว่า โกรธ ประณี ต
ค. ขนม
เรื อง เสมอ
ง. ถวาย
อ่ านบทร้ อยกรองแล้ วตอบข้ อ ๙ - ๑๐
“ คิดเสมอทําสิ งใดให้ประณี ต
ยึดจารี ตอย่าโกรธเคืองเรื องเหลวไหล ”
๙. ในบทร้อยกรองนีมีอกั ษรนํากีคํา
คําใดบ้าง
ก. ๑ คือคําว่า เสมอ อย่า
ข. ๒ คือคําว่า เสมอ ประณี ต
ค. ๓ คือคําว่า เสมอ เหลวไหล
อย่า
ง. ๔ คําคือว่า เสมอ ประณี ต
โกรธ เรื อง

ชือ – สกุล…………………………………………….เลขที…………ชัน……………

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนชุ ดที ๑

๑. ก
๒. ง
๓. ค
๔. ข
๕. ข
๖. ข
๗. ง
๘. ค
๙. ค
๑๐. ข

เฉลยกิจกรรมที ๑ ดูภาพแล้วทราบคํา
๑. เสมอ ๒. โกรธเคือง ๓. ฉลอง ๔. ครืนเครง ๕. ขนม
๖. ใคร่ ครวญ ๗. ถวาย ๘. ปรากฏ ๙. ปราศจาก ๑๐. เตลิด
คําควบกลํา โกรธเคือง ครืนเครง ใคร่ ครวญ ปรากฏ ปราศจาก
คําอักษรนํา เสมอ ฉลอง ขนม ถวาย เตลิด

เฉลยกิจกรรมที ๒ อ่ านได้ เขียนได้
๑. เสมอ ๒. โกรธเคือง ๓. ฉลอง ๔. ครืนเครง ๕. ขนม
๖. ใคร่ ครวญ ๗. ถวาย ๘. ปรากฏ ๙. ปราศจาก ๑๐. เตลิด
คําควบกลํา โกรธเคือง ครืนเครง ใคร่ ครวญ ปรากฏ ปราศจาก
คําอักษรนํา เสมอ ฉลอง ขนม ถวาย เตลิด

เฉลยกิจกรรมที ๓ เขียนได้ อ่านได้
๑. สะ-เหมอ
๒. โกรด-เคือง
๓. ฉะ-หลอง
๔. ครืน-เครง
๕. ขะ-หนม

๖. ไคร่ -ครวน
๗. ถะ-หวาย
๘. ปรา-กด
๙. ปราด-สะ-จาก
๑๐. ตะ-เหลิด

คําควบกลํา โกรธเคือง ครืนเครง ใคร่ ครวญ ปรากฏ ปราศจาก
คําอักษรนํา เสมอ ฉลอง ขนม ถวาย เตลิด

เฉลยกิจกรรมที ๔ เรียงอย่ างไร ก็เขียนได้
๑. ถวาย ๒. โกรธเคือง ๓. ครืนเครง ๔. ขนม ๕. ใคร่ ครวญ
๖. เตลิด ๗. ปรากฏ ๘. ปราศจาก ๙. ฉลอง ๑๐. เสมอ
คําควบกลํา โกรธเคือง ครืนเครง ใคร่ ครวญ ปรากฏ ปราศจาก
คําอักษรนํา ถวาย ขนม เตลิด ฉลอง เสมอ

เฉลยกิจกรรมที ๕ แต่ งประโยคจากคํา ฉันทําได้
การแต่ งประโยคขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของครู
คําควบกลํา โกรธเคือง ครืนเครง ใคร่ ครวญ ปรากฏ ปราศจาก
คําอักษรนํา เสมอ ฉลอง ขนม ถวาย เตลิด

เฉลยกิจกรรมที ๖ เติมคํา ฉันทําได้
๑. ถวาย ๒. เตลิด ๓. ขนม ๔. โกรธเคือง ๕. เสมอ
๖. ปราศจาก ๗. ใคร่ ครวญ ๘. ปรากฏ ๙. ฉลอง ๑๐. ครืนเครง
คําควบกลํา โกรธเคือง ปราศจาก ใคร่ ครวญ ปรากฏ ครืนเครง
คําอักษรนํา ถวาย เตลิด ขนม เสมอ ฉลอง

เฉลยกิจกรรมที ๗ อ่ านดู รู้ ว่าคําใดเขียนผิด
๑. ฉลอง ๒. ถูก ๓. ครืนเครง ๔. ถูก ๕. ใคร่ ครวญ
๖. ถูก ๗. ถูก ๘. ปรากฏ ๙. ปราศจาก ๑๐. เตลิด
คําควบกลํา โกรธเคือง ครืนเครง ใคร่ ครวญ ปรากฏ ปราศจาก
คําอักษรนํา ฉลอง เสมอ ขนม ถวาย เตลิด

เฉลยกิจกรรมที ๘ อ่ าน คัด ให้ ชัดเจน
การคัดลายมือขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของครู
คําควบกลํา โกรธเคือง ครืนเครง ใคร่ ครวญ ปรากฏ ปราศจาก
คําอักษรนํา เสมอ ฉลอง ขนม ถวาย เตลิด

เฉลยกิจกรรมที ๙ คําควบกลํา อักษรนํา ฉันจําได้
๑. โกรธ ๒. ใคร ๓. ใคร่ ครวญ ๔. ครืนเครง ๕. ขวนขวาย
๖. ขนม ๗. ฉลอง ๘. ถวาย ๙. พระ ๑๐. ปรากฏ ๑๑. อย่ า
๑๒. เตลิด ๑๓. เสมอ ๑๔. เผลอ ๑๕. หนี ๑๖ หนา ๑๗. หน้ า
คําควบกลํา โกรธ ใคร ใคร่ ครวญ ครืนเครง ขวนขวาย พระ ปรากฏ เผลอ
คําอักษรนํา ขนม ฉลอง ถวาย อย่ า เตลิด เสมอ หนี หนา หน้ า

เฉลยกิจกรรมที ๑๐ คําทีขาดหาย เติมได้ เสมอ
๑. ครวญ ๒. ขวาย ๓. โกรธ ๔. ขนม ๕. ครืน ๖. ถวาย
เสมอ ๘. เตลิด ๙. ปรากฏ ๑๐. ปราศ

๗.

คําควบกลํา ใคร่ ครวญ ขวนขวาย โกรธ ครืนเครง ปรากฏ ปราศจาก
คําอักษรนํา ขนม ถวาย เสมอ เตลิด

เฉลยกิจกรรมที ๑๑ อ่านแล้ วพิจารณา รู้ ว่าคําใดผิด
๑. ฉลอง ๒. ขนม ๓. ถวาย ๔. โกรธ ๕. ปรากฏ
๖. เตลิด ๗. ใคร่ ครวญ ๘. ปราศจาก ๙. ครืนเครง ๑๐. เสมอ
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