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แบบฝึกทักษะภาษาไทย  ๖  ระดับ 
เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 

อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
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ค าน า 

 
 แบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖  ระดับ เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่อง 
ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน  เล่มที่ ๔ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น  ใช้ส าหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่น าไปสู่การเรียนที่สูงขึ้นตามระดับชั้น
จากง่ายไปหายาก  นักเรียนที่ยังมีพ้ืนฐานการเรียนภาษาไทยที่ต้องการพัฒนาสามารถน าไปใช้เพ่ือการ
พัฒนาได้ทุกระดับชั้นตามพ้ืนฐานการอ่านและการเขียนของแต่ละคน  เพ่ือให้เกิดทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยที่เหมาะสม  โดยครูเป็นผู้ดูแลให้ความช่วยเหลืออธิบายชี้แจงแนะน า  อ่านให้ฟัง  
ยกตัวอย่างวิธีการฝึกฝนส าหรับนักเรียน  ช่วยเหลือในการฝึกอย่างใกล้ชิด  เพ่ือลดปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ถูกส าหรับนักเรียน 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะท างาน
ทุกท่าน ที่เสียสละ แรงกาย  แรงใจ  จนท าให้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเล่มนี้มีความ
สมบูรณ์  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย    หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน
ให้มีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ไปสู่มาตรฐานการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
   

                                                           
(นายพีระยศ  บุญเพ็ง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย   
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
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แบบฝึกท่ี  ๑  แม่ ก  กา  พาสนุก 

 
                                                                                     

            ๑.  ค าชี้แงง      ฝึกอ่าน  บทรอ้ยกรอง  ค าที่อยู่ในมาตรา  แม่ ก  กา 

 
                        

                                แม่ไก่อยู่ในตะกร้า              ไข่ไข่มาสี่ห้าใบ 
                            อีแม่กาก็มาไล่                    อีแม่ไก่ไล่ตีกา 
                           หมาใหญ่ก็ไล่เห่า                 หมูในเล้าแลดูหมา 
                           ปูแสมแลปูนา                     กะปูม้าปูทะเล 
                           เต่านาแลเต่าด า                  อยู่ในน้ ากะจระเข้ 
                          ปลาทอูยู่ทะเล                     ปลาขี้เหร่ไมสู่้ด ี
 
 

             ๒  ค าช้ีแงง        น าค าที่ก าหนดให้  ไปแต่งประโยค 
 

                         ๑.  แม่ไก่     :.............................................................................   
                         ๒.  ตะกร้า  :............................................................................... 
                         ๓.  จระเข ้  :.............................................................................. 
                         ๔.  ปลาท ู  :............................................................................... 
                         ๕.  ปูทะเล   :.............................................................................                                              
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แบบฝึกท่ี   ๒  ฝึกอ่านฝึกร้องท านองเพลง แม่กง 

 
 

        ๑. ค าช้ีแงง      ฝึกอ่านเนือ้เพลง  มาตราแม่ กง  และฝึกรอ้งเพลงพรอ้ม 
                             ใส่ท านอง 
                                                                  

                                               เพลงมาตราแม่กง 
                                                                       
                                         ลุงคงจ้องมองสองข้าง  
                                         น้องนางนั่งยอ่งจ้องมอง 
                                         ลุงคงลงนั่งยองยอง  
                                         น้องนางทั้งสองมองจอ้งลุงคง 
 
 
 

          ๒. ค าช้ีแงง           แยกค าทีส่ะกดด้วยแม่กง   จากเนื้อเพลงข้างบน 
 
                    

                 เช่น     ลุงคง     ---------------          -------------------         ------------------ 
                     --------------     ---------------          -------------------         ------------------ 
                     --------------     ----------------         -------------------        ------------------- 
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                   แบบฝึกที่  ๓ มารู้งัก มาตรา แม่กน  กันเถอะ    

                            
 

               ๑. ค าช้ีแงง        ฝึกอ่านค าที่มี   น  ญ  ณ  ร  ล   ฬ     เป็นตัวสะกด   
                                           อ่านออกเสยีงเหมือน      น    สะกด 
 
                    น                         เรือนชาน    ปั่นปืน    แกนคาน   สานฝัน 
 
                    ญ                        ขวัญ   สรรเสรญิ  เผอิญ  อัญเชิญ   กัญญา 
 
                   ณ                         กรรณ    ครุภัณฑ์     จัณฑาล    ชุณหปักษ์ 
 
                  ร                          บริวาร   เขมร   รามเกียรติ์  จันทร  อาภรณ ์
 
                 ล                           จุลสาร     สายชล      ผลพวง     เล่นกล 
 
                 ฬ                           ทมิฬ     นิลกาฬ     ปลาวาฬ     ประพาฬ 
 
              
             ๒.  ค าช้ีแงง        เติมตัวสะกด  ที่ขาดหายไปให้ถูกต้อง                                                                                         
                                                                                                           
                        สร.....เสริ.......           เผอ.ิ......            อาภ......ณ์ 
                        ปลาวา........             เล่......ก......         จุ......สา....... 
                        บริวา..........             เขม...........          สา........ฝั...... 
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                         แบบฝึกที ่ ๔  แยกค าตามมาตราตัวสะกด  
 
                    ค าช้ีแงง              ฝึกอ่าน  บทร้อยกรอง  แล้วหาค าที่มีตัวสะกด   
                                             ตามมาตราที่ก าหนดให้ 
 

 
                              กิจเอ๋ยกิจวัตร                 ต่างถนัดท าไปในหน้าที่ 
                      ตื่นเช้างานคอยอยู่เรารู้ดี             ขมันขมีไมค่ร้านงานก็แล้ว 
                      ขืนทิ้งไว้เป็นดินพอกหางหมู         กว่าจะรู้งานประดังคั่งเป็นแถว 
                      งานทั้งหลายงา่ยยากหากรู้แนว      ท าเสร็จไวใจแผว้ชื่นบานเอย 
 
 
                               แม่ เกย                                 แม ่เกอว 
                       .................................                  ...................................                          
                    .......................................                ..................................... 
                            ....................                             ...................                                   
 
                                                     แม่กด 
                                           .................................. 
                                         ............................................ 
                                                ........................ 
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                           แบบฝึกที ่   ๕   มาตรา  แม่กก   แม่กด  แม่กบ แม่กม                         

          

   ค าช้ีแงง        ฝึกอ่าน ค าทีส่ะกดด้วย   มาตราแม่ กก  แม่กด  แมก่บ แม่กม  
                     แล้วแยกค า   เขยีนลงในตาราง  ตามมาตราตัวสะกดให้ถูกต้อง     
 
 
                  ยักยอก     ชม        เสด็จ        สุภาพ        เลข       ปราชญ์    
                  สมัคร       ก๊าซ       ค าถาม     ประมุข      อิฐ         จืดชืด  
                  ครุฑ        เมฆ       วุฒิ          มูมมาม      พพิัฒน์    รูปภาพ  
                  โลภ        ท าตาม   กรกฎ        ธาตุ           ศพ         ภาค      
                  เติบใหญ่   วิวาท     ยรีาฟ       พยาธิ         อากาศ     กระดาษ 
                  บาป       ซ่อมแซม  เกษตร     ประทับ       โรค        นักรบ 
 
 

                                                                            
 

มาตราแม่กก มาตราแม่กม มาตรา แม่กด มาตราแม่กบ 
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        แบบฝึกท่ี  ๖  ค้นหามาตราตัวสะกด  ๘  มาตรา  
 

               ๑. ค าช้ีแงง        ฝึกอ่าน บทรอ้ยแก้ว  เรื่อง  น่ารู้จากป่าชายเลน     
       
                                               
 
                    ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง คือ กลุ่มสังคมพืช  ซึ่งอยู่ในเขตน้ าทะเล                       
       ขึ้นสูงสุด  บริเวณชายฝั่งทะเล  ปากแม่น้ า  หรืออา่ว   หรอืหมายถึง  สังคมพืช                      
       ที่ประกอบด้วยพนัธุ์ไม้หลายชนิด  หลายตระกูล  และเป็นพวกทีม่ีใบสีเขียว               
       ตลอดปี  ซ่ึงมีลักษณะ ทางสรรีวิทยา  และความตอ้งการสิ่งแวดล้อม 
       ที่คลา้ยกัน  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย พันธุ์ไม้สกุลโกงกาง  และไม้ตระกูล   
       อื่นประสมอยู่บ้าง 
                 ป่าชายเลนในประเทศไทย  ขึ้นอยู่กระจัดกระจายตามชายฝั่งทะเล                 
        ภาคตะวันออก  ภาคกลางละภาคใต้  รวม  ๒๓  จังหวัด  คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น                      
        ๑,๐๔๗,๓๙๐  ไร่  จากการส ารวจในปี   พ.ศ.  ๒๕๕๕   
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          ๒.  ค าช้ีแงง       ให้หาค ามาตราตัวสะกด ทั้ง  ๘  มาตรา  จากเรื่อง                       
                              “ น่ารู้งากป่าชายเลน ” น าไปเขียนลงในตาราง   
                               ให้ตรงตามมาตรา 
        

แม่กก แม่กง แม่กด แม่กบ แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว 
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                  แบบฝึกที ่ ๗  อ่านค าอักษรน าหลากหลาย  
 
         ๑. ค าช้ีแงง       ฝึกอ่านค าที่มอีักษรน า 
 

                     
        หยุด       หยาบ      ไหว้        ไหล่       หลักแหล่ง       หลุด      หนุ่ม                       
          จังหวัด       เย้าแหย่       เหน็ดเหนื่อย       ก าหนด       หลบหลีก   
             ส าหรับ     อย่า     อยู่     อยา่ง     อยาก    ขย า    ขยัน   ขยับ  
                ไฉน     ฉนวน    ฉลาม    ฉลาด    เฉลียว   ตลาด     ตลิ่ง  
                    ตลอด     สมัย     สมุน     สนุกสนาน    สนิทสนม 
                                   สนาม      โสน         สมุทร 
                                           กนก      จมูก     
 
          
           ๒.  ค าช้ีแงง          เขยีนค าอ่านจากค าที่ก าหนดให้   
  
                                

ตลาด      อ่านวา่    ................................... 
                       จมูก        อ่านว่า    ................................... 
                       สนาม      อ่านว่า    ................................... 
                       ไฉน        อ่านวา่    ................................... 
                        ฉลาม      อ่านวา่    ................................... 
                         ขยับ       อ่านว่า    ................................... 
                       โสน       อา่นว่า    ................................... 
                         สมุทร     อ่านวา่    ................................... 
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                                           แบบฝึกที่   ๘   สนุกกับอักษรน า          
 
            ค าช้ีแงง          เขียนค าอ่าน   จากค าอา่นต่อไปนี ้
                                                                                                 

 
                                            
                         ๑.  สะ – หมุด     เขียน........................................... 
                       ๒.  ขะ – เม่น       เขียน.......................................... 
                        ๓.  ถะ – หวิน      เขียน.......................................... 
                        ๔.  ฉะ – หลวย    เขียน.......................................... 
                       ๕.  สะ - ไหม       เขียน.......................................... 
                        ๖.  สะ–หนับ  สะ–หนุน เขียน................................ 
                       ๗.  ตะ – หลอด    เขยีน.......................................... 
                     ๘.  อะ – หร่าม     เขยีน.......................................... 
                       ๙.  ฉะ – หลาด      เขียน.......................................... 
                       ๑๐.  ขะ – หยัน       เขียน..........................................   
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       แบบฝึกท่ี   ๙   อักษรน า   เติมค า 
 
 
    ค าช้ีแงง      น าอักษรน าที่ก าหนดให้  เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์   
 
                                                  
                               สนุกสนาน    สมุด        ขยะ       ขยัน      ขยับ 
                               สมุทร          ตลาด       ตลิ่ง       ขนม      สบู่   
 
 
 

๑. เด็ก ๆ ก าลังเล่นฟุตบอลอยา่ง................................ 
๒. พี่แดงไปซื้อ..................ที่................................. 
๓. ฉันจดบันทึกประจ าวันลงใน....................บันทึกของฉัน 
๔. คุณครูให้นักเรียนเก็บ..............ไปท้ิงท่ีเตาเผา 
๕. วิไลเป็นเด็ก.................เรียนหนังสอื 
๖. นายสมัยลง...................ผู้แทนราษฎร 
๗. น้องขอเงินแม่ไปซื้อ................ทุกวัน 
๘. พี่ชายนั่งตกปลาทีร่ิม..................... 
๙. ทะเลและมหา................กว้างใหญ่ไพศาลมาก 
๑๐.คุณมะลิกรุณา..............ให้คุณละอองนั่งด้วยค่ะ  
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แบบฝึกท่ี    ๑๐  บทรอ้ยกรองกล่อมเด็ก 

 
     ๑. ค าช้ีแงง    ฝึกอ่านบทรอ้ยกรองเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

 
                เจ้านกกาเหว่าเอย     ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก 
         แม่กาก็หลงรัก               คิดว่าลูกในอุทร 
      คาบเอาขา้วมาเผือ่          ไปคาบเอาเหยื่อมาป้อน 
      ถนอมไว้ในรังนอน            ซ่อนเหยื่อมาให้กิน 
           ปีกเจ้ายังอ่อนคลอแค   ท้อแท้จะสอนบิน 
       แม่กาพาไปกิน                ที่ปากน้ าพระคงคา 
   ตีนเจ้าเหยียบสาหร่าย        ปากก็ไซ้หาปลา 
   กินกุ้งแลกินก้ัง         กินหอยกระพังแมงดา 
          กินแล้วก็โผมา             จับที่ต้นหว้าโพธิ์ทอง 
               ยังมีนายพราน          เที่ยวเยี่ยมเยีย่มมองมอง 
        ยกปืนขึ้นส่อง                ย่องเอาแม่กาด า 
         ตัวหนึ่งว่าจะต้ม              อีกตัวหนึ่งว่าจะย า 
         กินนางแม่กาด า              ค่ าวันนี้อแุม่นาง 
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       ๒. ค าช้ีแงง          น าค าทีอ่่านแบบอักษรน า  จากบทร้อยกรองในข้อ  ๑  
                                เขียนลงในกรอบ ข้างล่างนี ้
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                              แบบฝึกท่ี  ๑๑   อ่านค ารู้ความหมาย สมัผัสกาพย์ยานี    
 
          ๑.  ค าชี้แงง          เขียนค าอ่านและบอกความหมายให้ถูกต้อง     
                                    
                             พฤษภ     อ่านวา่ ............................ หมายถึง.................... 
                            กาสร      อา่นว่า.............................. หมายถึง.................... 
                          กุญชร    อ่านวา่............................... หมายถึง.................... 
                       โททนต์  อ่านว่า..............................  หมายถึง....................... 
                    เสน่ง     อ่านว่า...............................  หมายถึง....................... 
                  นรชาต ิ อ่านว่า.............................  หมายถึง........................ 
              อินทรยี์  อ่านว่า.............................หมายถึง....................... 
 

                                                                     
          ๒.  ค าช้ีแงง         ฝึกอ่านกาพย์ยาน ี ๑๑ 
 
                                   พฤษภกาสร          อีกกุญชรอันปลดปลง 
                           โททนต์เสน่งคง               ส าคญัหมายในกายม ี
                           นรชาติวางวาย                มลายสิ้นทั้งอินทรยี์ 
                           สถิตทั่วแต่ช่ัวดี                ประดับไว้ในโลกา 
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                          แบบฝึกท่ี  ๑๒  ค าสมัผัสในกลอนสักวา                       
                                      
                                                                             

         ๑.  ค าช้ีแงง          ฝึกอ่านกลอนสักวา  และอ่านเป็นท านองเสนาะ 
 
                                         น้ าพ่ึงเรือ เสือพึ่งป่า 
                      สักวาอยูร่่วมกันสมานสมัคร       ต้องรู้จักเกรงใจไม่หักหาญ 
              รู้พึ่งพาอาศยับอกไหว้วาน                 รู้จักการโอบเอือ้ช่วยเหลือกัน 
              เปรียบด่ังน้ าพึ่งเรอืเสอืพึ่งป่า              ต่างพึ่งพาอาศัยสร้างทางสุขสันต ์
               เกิดเป็นคนอยู่กับคนบนโลกนั้น          ควรแบ่งปันน้ าใจให้กันเอย 
 
 

                                                              
 

          ๒.  ค าช้ีแงง         โยงค าสมัผสั  จากกลอนสักวา 
 
                               สมัคร                                      ปัน 
 
                              ไหว้วาน                                     พา 
 
                                 ป่า                                       รู้จัก 
 

                                    นั้น                                       การ 
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              แบบฝึกที่   ๑๓  หรรษาค าคล้องงอง               
 

                 ค าช้ีแงง        ฝึกอ่านค าคล้องจอง  ๒ พยางค ์และเติมค าคลอ้งจอง 
 
             ตั้งมั่น     ป้องกัน     แบ่งปัน     ทุกวัน   ...................  .................. 
 
            ขันแข็ง    มีแรง      ยุทธ์แย้ง     สแีสง   ....................    ................. 
 
            เที่ยวไป    เมอืงไทย     ข้อใหญ่     เหลวไหล ...............  ............... 
                        
             มุมเมอืง    ฟูเฟือ่ง     รุ่งเรอืง      กระเดื่อง  ................   ................. 
   
              นิยม     ชื่นชม     สวยสม      บรรทม  ..................   .................... 
                       
              ผดุง     บ ารุง      พยุง        สายรุ้ง      ................    ...................... 
                        
              โลกา     ศาสนา       วัฒนา       แก้วตา   ................    .................  
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           แบบฝึกที่   ๑๔  ส านวนชวนสนุก  
                                                            
       ค าช้ีแงง          น าค าที่ก าหนดให้เติมค าในช่องว่างให้เหมาะสม  แล้วฝึกอา่น   
    
                              จมูก        ดัดง่าย         ตีนงู        คนดี       ภูเขา    
                              เท้าราน้ า    ใครยาว     เรือ         ลางเนื้อ    คดกิน 
 
 

๑. มือ.................สาวได้สาวเอา 
๒. มือไมพ่ายเอา......................... 
๓. ไม้ออ่น.................ไม้แกด่ัดยาก 
๔. ยก.................ออกจากอก 
๕. ยืม................คนอื่นหายใจ 
๖. ..................ชอบลางยา 
๗. ซื่อกินไม่หมด .............  ไม่นาน 
๘. ไก่เห็น..................      งูเห็นนมไก่ 
๙. ชักใบให้..............เสีย 
๑๐. คบ...............เป็นศรีแกต่ัว 
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                                          แบบฝึกท่ี  ๑๕  กริยาปริศนา  

 
       ค าช้ีแงง               เลือกค ากริยาที่ตรงกับภาพ   เขียนลงขา้งลา่งภาพ  
                                แล้วน าไปแต่งประโยค  
                   ร้องเพลง       ฟ้อนร า        ไหว้พระ         วิ่ง      
                  ถ่ายภาพ     นอนหลับ     ตรวจคนไข้     เขียนหนังสอื 
 

 
 

 

 

 
…………………………...................... 

 
…………………………...................... 

 
…………………………...................... 

 
…………………………..................... 

 
   

 
…………………………...................... 

 
…………………………...................... 

 
…………………………...................... 

 
…………………………..................... 

 
                  ๑........................................................................................................................ 
                  ๒....................................................................................................................... 
                  ๓....................................................................................................................... 
                  ๔....................................................................................................................... 
                 ๕....................................................................................................................... 
                 ๖....................................................................................................................... 
                 ๗....................................................................................................................... 
                 ๘....................................................................................................................... 
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                          แบบฝึกท่ี   ๑๖  งัดค านามเข้ากลุ่ม        
  
            ค าช้ีแงง        ฝึกอ่านค านาม   แล้วจัดกลุ่มตามหัวข้อในตารางที่ก าหนด 
 
                ไทย     เลขานุการ     สิงโต      เหนือ      ฟุตบอล       ตะวันตก   
                ช่างไม้      ใต้        ร้านขายผัก         ห้องน้ า        รถประจ าทาง                        
                ร้านขายยา      ห้องครวั      ที่ ๒      ที่ ๖    หัวหอม     มะเขือเทศ     
                ที่ ๔     เทนนิส      แมว        ลิง           ที่  ๓       ตะวันออก           
                ญี่ปุ่น          รถบรรทุก             
 
 

                                                                                                                                
                       

๑.  ประเทศ....................................... 
๒. ทิศ............................................... 
๓. อาชีพ............................................ 
๔. ห้อง............................................... 
๕. ตัวเลข........................................... 
 

๖. ร้านคา้..................................... 
๗. ผัก.......................................... 
๘. กีฬา ....................................... 
๙. สัตว์....................................... 
๑๐. ยานพาหนะ......................... 
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                                  แบบฝึกท่ี  ๑๗  เติมค าดดูีด ี          
 
              ค าช้ีแงง       เลือกค าหรอืข้อความ  เติมในช่องว่างของค าประพันธ์ 
                                 ให้ได้ใจความและสมัผัสถูกต้อง   แล้วฝึกอา่นให้คล่อง 
           ๑.  ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ     งาม..............ไพเราะ..............แสน 
              ใช้สื่อสารไปทั่วทั้ง..................     แม้นแว่นแค้น........................ก็ใช้กัน 
                                    (  เสนาะ   ใกล้ไกล   ดินแดน   พิลาส   สะอาด  ) 
 

 ๒.  เมื่อยามโกรธโปรดมองสอ่ง............... จะตืน่ตก............เห็นใบหน้า 
                 ช่างป้ันยาก..................และลูกตา    ดัง..................ราศไีม่มีเลย 

                 (  ยักษา   กระจก   ปากจมูก   ใจเต้น   นักหนา  ) 
 
             ๓.  ร้อยมะลริ้อยใจมาไหว้......... ....... ด้วยตระหนัก.................ที่แม่ให ้
               ร้อยล าน า..........................อบอุ่นใจ  ..............ความลึก..........แห่งใจจริง 

               (  ค าแวว่หวาน   รักแท้   แม่   บูชา   ร าลึกคุณ   ใส  ) 
              
                ๔. เขาเคลียนิ้วเนิบนุ่มเสียง............. เหมือนหวนหา..............น่าใจหาย 
                 เจ้าขมิ้น..................นอน...............จะ.................หนาวน้ าค้างท่ีกลางดง 
                  ( ทุ้มแผว่  โหยให้  เหลืองอ่อน   เหนื่อยหน่าย  เดียวดาย  ทุ้มพรา่  ) 
              
 
                ๕.  ป่าเคยปก..........เคยอยู่หนู........  มีร่มไม้.................ม.ี..............สัตว์ 
                ฟ้าสีเทาเขา..................ท่องเที่ยว.............มีสมบัติมี.................เลี้ยงผู้คน  
                          (  อาศยั   รก   เหลา่   สเีขียว   เสบยีง  นก   ทศัน์   ร่มเงา  ) 
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                          แบบฝึกท่ี  ๑๘ อุปมาอปุไมยใช้ความเปรียบ       
 
             ค าช้ีแงง           เลือกค าที่ก าหนดให้  เติมค าอุปมาอุปไมยให้เหมาะสม   
                                    แล้วฝึกอา่นให้คล่อง 
 
         เต่าคลาน    เป่าสาก    ต าแย   ถ่าน   ลูกต าลึง   เสอื   แตงรม่ใบ   ลิ้นห้อย  
         บอระเพ็ด    เหล็กเพชร     ไก่เขี่ย     ต้นตาล     เข้าถ้ า     ไก่ตาแตก    
         เขาวงกต      มด 
 

                                                               
                       

๑)  แก้มแดงเหมือน......................   ๙)  ใจแข็งเป็น.............................. 
                 ๒)  ขมเหมือน ............................. ๑๐)  ช้าเหมือน.............................. 
                 ๓)  คันเหมือน.............................. ๑๑)  มืดเหมอืน............................. 
                 ๔)  งงเป็น.................................... ๑๒)  ลายมอืยุ่งเหมือน................... 
                 ๕)  ด าเหมือน............................... ๑๓)  วกวนเหมือน........................ 
                 ๖)  ดุเหมือน................................. ๑๔)  สูงเป็น.................................. 
                 ๗)  เงียบเหมือน........................... ๑๕)  ผิวขาวราวกับ....................... 
                 ๘)  จมูกไวเหมือน........................ ๑๖)  เหนื่อยจน.............................  
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แบบฝึกที่  ๑๙  ค าที่มี ร. ควบกล้ า 
 

๑.     อ่านออกเสียงค าที่มี ร. ควบกล้ า                  
 

         กรอบแกรบ                  กรุบกรับ                   ครอบครอง    
        
           ปรับปรุง                    พรวดพราด               พร้อมเพรียง 
  
          กราบพระ                     ครึกครื้น                    ตรากตร า 
 
    ครอบครัว                    ครั้งคราว                   กรี๊ดกร๊าด  
 
     กริ้วโกรธ                   กราบกราน                 พริ้งเพราะ 

 
      ขรุขระ                    ปราบปราม                  กรุ้มกริ่ม 

๒.      เรียงค าให้ถกูต้อง 
 ๑.  ร  ง  ค  อ  แ  ง  ค  ร  =  ................................................. 
 ๒.  ไ  ว  ก  แ  ง  ว่  ก     =  ................................................. 
 ๓.  แ  ง  ก  น  ว่  ข  แ    =  .................................................. 
 ๔.  ก  ไ  เ  ล่  ย  ลี่   ก    =  .................................................. 
 ๕.  ก  รึ  ป  า  ษ           =  ................................................. 
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       แบบฝึกที่  ๒๐ 
 ค าที่มีตัว ล ควบกล้ า 

 
   ๑.        อ่านค าที่มีตัว  ล  ควบกล้ า    
              
      กลมเกลียว                คลาคล่ า                  ขลุกขลัก 
 

     เปลี่ยนแปลง               กล้วยไม้                 เผลอไผล 
 

        ปลอดภัย              คล่องแคลว่                กล้อนผม 
 

        มวยปล้ า                โคลงเคลง                ปล่อยปละ 

 

       โพล้เพล้                  ผลีผลาม                ปลาบปลื้ม 
 

        ฉับพลัน                 กลับบ้าน                 ผลุบโผล่ 
 

      พลับเพลา                  ผลุดขึ้น               เพลิดเพลิน                   
 

        คลื่นไส้                  พูดพล่อย               พลิกแพลง 
 

      ปลอดโปร่ง                ขี้ขลาด                  คลอเคลีย 
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                แบบฝึกที่ ๒๑ เรื่อง ค าที่มี  ว  ควบกล้ า 
 

เพลง    ว. ควบกล้ า 
 

    ควายไล่ขวิดข้างขวา                                
    คว้าขวานมาไล่ขว้างควายไป 
    ควายขวางวิ่งวนขวักไขว่  ( ซ้ า ) 
    กวัดแกว่งขวานไลล่้มคว่ าขวางควาย 
    เอ้อ  เออ  เออ  เอิง  เอย 
 
     ค าที่มี  ว  ควบกล้ างากเพลงมีค าใดบ้าง 
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                           แบบฝึกที่  ๒๒ เรื่อง ค าควบกล้ า                                       
  

    ๑.  อ่านบทกลอนต่อไปนี ้   
  

ใครเป่าขลุ่ยพริ้งเพราะเสนาะหู   ขรัวตาออกไปดดู้วยสงสัย 
เห็นเด็กเตะตะกร้ออยู่ไกลไกล  ร้องเรียกให้มาพร้อมพรักพลางกวักมือ 
เรียกสามครั้งสามคราไม่มาพบ    ท าเสียงกลบหูไว้แกล้งไขสือ 
ขรัวตาคว้าครุน้ าท ายักยือ        เด็กว่ิงปรื๋อตัวปลิวมาเร็วพลัน 

หลวงตาว่าพรุ่งนี้ตรุษสงกรานต์   ท าบุญทานปล่อยนกปลาอย่าผลนุผลัน 
สรงน้ าพระก่อกองทรายได้บุญครัน ถือเป็นวันปีใหม่แบบไทยไทย 
ให้เง้าเปียเง้างุกปลุกเง้าแกละ         นัดแนะคนเป่าขลุ่ยอย่าเผลอไผล 
ช่วยกวาดเก็บลานวัดไม้ผลัดใบ   ให้สะอาดสดใสทั่วไปเอย 
                                จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย เล่ม ๑ 
 

๒. ให้นักเรียนเขียนค าควบกล้ า งากบทกลอน 
 
 

ค าท่ีมีตัว ร. ควบกล้ า      ค าท่ีมีตัว  ล. ควบกล้ า ค าท่ีมีตัว  ว. ควบกล้ า  
 
................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

 
………………………............ 

 
………………………............... 

 
…………………………........... 

 
………………………............ 

 
…………………………............. 

 
…………………………........... 

 
………………………............. 
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                   แบบฝึกที่  ๒๓ บทกลอนสอนค าควบกล้ า 
 

           ๑.  ให้นักเรียนอ่านออกเสียง                             

              ในตรอกตอกตะป ู   ตะแคงดอูย่างแคลงใง 
 ขวางกันกลั้นหายใง    พรวดพราดไปผิดพลาดง่าย 
 คาดคั้นอย่าให้คลาด      เก็บผักกาดลูกกวาดขาย 
 กระปรี้กระเปร่าหมาย   งะผ่อนคลายระคายตัว 
  อ าพรางไปพลางก่อน  ไม่สึกกร่อนเหมือนกลอ้นหัว 
 ร่างกายกลับกลายท่ัว   ไม่ต้องกลัวงะเสียเปล่า 
 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผล         ต้องช่วยตนทุกครั้งคราว 
 ตรวงตราขวนขวายสาว   ทุกเรื่องราวต้องตั้งเตรยีม 

 

       ๒.  ให้นักเรียนเลือกค าควบกล้ างากบทกลอนมาเขียนลงในตาราง 
 

ล าดับ 
ค าควบกล้ า 

ร  ควบกล้ า ล  ควบกล้ า ว  ควบกล้ า 
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                          แบบฝึกที่  ๒๔ เรื่อง ค าควบกล้ า 
 
                                                                                                                  

 ๑. ให้นักเรียนอ่านออกเสียง                               

                     ปราดเปรื่องปรีชา          ค้นคว้าผลุนผลัน 
  ร้อยกรองทันควัน     เคว้งคว้างรังควาน 
  เคร่งขรึมหันขวับ    กรากงับปลดขวาน 
  ขวักไขว่คลุกคลาน           ปลดปล่อยพลอยเพลิน 
  ทรวดทรงทรุดโทรม         กองทรายทรามเดิน 
  ทรวงไทรทรัพย์เกิน            แทรกซ้อนวอนมัทร ี
๒.  ให้นักเรียนเลือกค าที่เป็นควบกล้ าแท้และค าควบกล้ าไม่แท้ 
           ลงในตารางให้ถูกต้อง 

                                    
ค าควบกล้ าแท้ ค าควบกล้ าไม่แท้ 
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                     แบบฝึกที่  ๒๕ เรื่อง อ่านค าควบกล้ าไม่แท้ 
 
                   
            งริง   ไซร ้   สร้าง       เสริม 
            ทรวดทรง  ทราบ  ทราย       ทราม 
            ทรุดโทรม  แทรก  ทรัพย์      อินทรี 
            ต้นไทร  พุทรา  สร้อย      แสร้ง  
            ประเสริฐ  สระน้ า  เศร้าโศก      ศรี  
            รูปทรง  ศรัทธา  เศรษฐี          อินทรีย์ 
  
        อ่านน้อยรู้น้อย  อา่นบ่อยรู้มากง้า           
 

๑.  สร้อยคอ ท าด้วยทองค า เน้นทรพัย์สินที่มีค่า 
๒.  เขาเป็นมะเร็งที่ทรวงอก ร่างกายงึงดูทรุดโทรม 
๓.  กระทรวงคมนาคมมีหน้าที่ดูและเก่ียวกับการก่อสร้างถนน 

           หนทาง  และการสื่อสารต่างๆ ในประเทศ 
๔.  คนไทยต่างสรรเสริญและศรัทธาพระมหากษัตริย์อย่าง  
      แท้งริง 
๕.  ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสรฐิ 
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                       แบบฝึกที่  ๒๖ เรือ่ง ค าควบกล้ าไม่แท้ 
 

 
                        
อ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วขีดเส้นใต้ค าที่เป็นค าควบกล้ าไม่แท้ 

 

              ขณะที่พ่อก าลังคุมช่างก่อสร้างให้สร้างบ้านและสระน้ า  ฝ้าย
รู้สึกเบื่อที่ต้องนั่งอยู่เฉย ๆ   งึงขออนุญาตพ่อไปเล่นกับเด็ก ๆ ในซอยตรง
ข้าม  อันที่งริงแล้วฝ้ายอยากนั่งอ่านหนังสือมากกว่า  แต่เผอิญไม่ได้พก
หนังสือมาด้วย  ฝ้ายงึงงะไปเล่นแทน 
              “ ลูกงะไปเล่นก็ได้แต่อย่าไปเล่นไกลนักล่ะ  แล้วก็ระวัง
สร้อยคอด้วย  อย่าให้หล่นหาย ”  พ่ออนุญาตพร้อมกับเตือนฝ้าย 
              “ ง้ะ ”  ฝ้ายรับค า 
              “ เมื่อฝ้ายไปขอเล่นในกลุ่มเด็ก ๆ   เด็ก ๆ ก็บอกว่าก าลังท่อง
กลอนกันอยู่  ฝ้ายงึงท่องกลอนกับเพ่ือน ๆ ด้วย   

             ค ากลอนสอนตัว  ทร  สองตัวนี้หนอ  ออกเสยีง  ซ  เอย 
 

            ทรวดทรงทราบทรามทราย          ทรุดโทรมหมายนกอินทรี 
            มัทรี  อินทรีย์มี            เทริด  นนทรี  พุทราเพรา 
            ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด     โทมนัสฉะเชิงเทรา 
            ตัว  “ทร”  เหล่าน้ีเรา           ออกส าเนียงเป็นเสียง  ซ 
   

                                                                                                                                
๓๐ 
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                    แบบฝึกที่  ๒๗ อ่านดีดีมีประโยชน์ 

  
    สมเด็งพระนางเง้าพระบรมราชินีนาถ   ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพข้ึน 

ที่อ าเภอบางไทร  งังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องงากมีพระราชประสงค์ 
งัดหาอาชีพในราษฎร  เพื่อเพ่ิมพูนรายได้ให้เพียงพอในการด ารงชีวิตใน   
ปังงุบัน 

    ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  ประกอบด้วย  ศาลาพระมิ่งขวัญ 
เป็นท่ีง าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเป็นห้องนทิรรศการแสดงผลิตภณัฑ์ 
ที่เยี่ยมยอด 

อาคารฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นท่ีฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เช่น  ทอผ้า
ไหม  ประดิษฐ์หัวโขน  ประดิษฐต์ุ๊กตาชาววัง  ขนมไทยและประดิษฐ์
ดอกไม้  เป็นต้น 

     นอกงากน้ันยังมีสวนนก  มีนกพันธุ์หายากหลายชนิด 
มีการงัดสภาพแวดลอ้มเหมอืนธรรมชาติ  มลี าธาร  น้ าตก 

     วังปลา  เป็นที่รวมพันธุ์สัตว์น้ างืดที่ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย 
ทั้งปลาพื้นเมือง  ปลาหายาก  และปลาทีใ่กล้สูญพันธุ ์

      หมู่บ้านแสดงบา้นไทย  และศลิปวัฒนธรรมทั้งสี่ภาคเป็นสถานที ่
        ท่องเที่ยวที่ส าคญัอีกแห่งหน่ึงของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
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                   แบบฝึกที่  ๒๘ ตัวการันต์ส าคัญไฉน 
 

               เติมตัวการันต์ที่หายไปให้ถูกต้อง 
 

  อนัน__           ดาวเคราะ__        ผลิตภัณ__ 
    ทินเนอ__              อารม__      เสน่__ 
    มนุษ __              ประดิษ__       รัตนโกสิน__ 
   ประโยช__               โงท__เลข  สหกร__ 
       ซื่อสัต__               สัต__ป่า         ฟังเทศ__ 
       สมบูร__               พิสูง__         กษัตริ__ 
       วรรณยุก__   อภิสิท__    อรุณสวัส__ 
       สงเคราะ__   สวดมน__   สวรร__ 
       รามเกียร__         ประสง__    ไตรยาง__ 
       สายสิญง__    พระขรร__             เหตุการ__ 
       แสตม__          สัมภาษ__              ราชสี__ 
       พระสง__          สังฆภัณ__              วิงาร__ 
       หนังสือพิม__  โทรทัศ__    ลูกศิษ__ 
       โทรศัพ__   ง านรร__    กา__ตูน 
       งุลินทรี__   ซีเมน__    นักขัตฤก__ 
        ชอ__ก   กอ__ฟ    ฟิ__ม 
        พระราชสาส__  กุมภาพัน__   ราชวง__ 
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                แบบฝึกที่  ๒๙ ตัวการันต์ชวนสงสัย              
 
                หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  ไม้ทัณฑฆาต 
  

ให้นักเรียนเลือกตัวการันต์ไปเติมท้ายค าให้ถูกต้อง 
 

๑.  ห์   ส์           อุตส่า______ 
๒.  ฑ์   ศ์     กฎเกณ_____ 
๓.  ณ์   น์     โทรทัศ_____ 
๔.  ส์    ห์     สัปดา______ 
๕.  ต์          ค์     รถยน______ 
๖.  ธิ์    ธฺ     ต้นโพ______ 
๗.  ร์    ทร์     ดวงงัน_____ 
๘.  ส์    ค์     สังสรร_____ 
๙.  พ์   บ์     ดึกด าบรร__ 
๑๐.  ต์   ตร์     ภาพยน__ 

 

 
 

                                        ๓๓ 

 

๓๒ 
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                                   แบบฝึกที่  ๓๐                      
                    ฝึกอ่านค าที่มีตัวการันต์ 
 
   ค าที่มีการันต์  พวกเราน้ันคงสังเกต 
  การันต์เป็นสาเหตุ   ที่ท าให้เสียงหายไป 
  ลองดูตัวอย่างนี้   งะเป็นที่หายสงสัย 
  แพทย์หมอไม่รอใคร  อาทิตย์งันทร์วันอังคาร 
  อารมณ์ไม่สมปอง   ความทุกข์หมองสองสถาน 
  พยากรณ์คนเมืองกาญงน์ ไม่ระรานเผ่าพันธุ์ใคร 
  นิพนธ์และประพันธ์  เข้าเขตขันธ์ที่แห่งใหม่ 
  ทั้งหมดออกเสียงท้าย  ขาดตรงที่มีการันต์ 

      

    ค าชี้แงง   อ่านค าต่อไปนี้แล้วเขียนเป็นค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
๑.  คอม -  พิว  -  เต้อ           =  ............................................. 
๒.  วิด  -  ทะ  -  ยา  -  สาด   =  .............................................. 
๓.  สับ  -  ดา                     =  .............................................. 
๔.  มะ  -  หัด  -  สะ  -  จัน    =  .............................................. 
๕.  อุด  -  สา  -  หะ  -  ก า     =   ............................................ 
๖.  ไปร  -  สะ  -  นี              =   ........................................... 
๗.  ดึก  -  ด า  -  บัน             =   ............................................ 
๘.  อะ  -  รุน  -  สะ  -  หวัด   =   ............................................ 
๙.  อิด  -  ทิ  -  ริด               =   ........................................... 
๑๐.  ประ  -  ดิด                  =   .......................................... 
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แบบฝึกที่  ๓๑  
     เรื่อง ทบทวนค า  น ามาเติม  เสริมตัวการันต์ 

 
 

๑. เรารดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวัน................................................ 
๒. พ่อน า................วงไว้รอบบริเวณบ้านในวันท าบุญบ้าน 
๓. วัน..................และวัน....................เป็นวันหยุดราชการ 
๔. นักเรียนจะสวด......................หลังจากเคารพธงชาติ 
๕. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเป็นปฐม............... 

แห่งกรุง........................................................ 
๖. สุดสาครได้ไม้เท้า.................จากพระฤาษี 
๗. ......................มี  ๔  รูป  แต่มี  ๕  เสียง 
๘. ผู้ที่ไม่.....................ออกนามบริจาคเงินจ านวน  ๕๐๐  บาท 
๙. พระรัตนตรัย  หมายถึง  พระพุทธ  พระธรรม  และ.................. 
๑๐. การสื่อสารที่รวดเร็ว  คือ  การสื่อสารทาง................................. 
๑๑. คุณครูให้นักเรียนหาข่าวจาก.............................มาติดให้เพื่อน ๆ อ่าน 

๑๒.รัฐบาลไทยได้สร้าง...............เพื่อเป็นเกียรติแก่สุนทรภู่   
        ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 
๑๓.นางเงือกตั้ง..............ก่อนที่พระอภัยมณีจะจากไป 
๑๔.น้องชอบอ่านหนังสือ...............ส่วนพี่ชอบอ่านหนังสือนวนิยาย 
๑๕.......................มีหน้าที่ดูแลห้องสมุด 

  



       ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขยีนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๔   หน้า    ๓๖ 
 

 

 

              แบบฝึกที่  ๓๒ เรื่อง ทบทวนค าตัวการนัต ์
 

                   ใหน้ักเรียนอ่านค ากลอนต่อไปนี้แล้วแยกค าที่มี 
          ตัวการันต์ลงในตารางให้ถูกตอ้ง 
             

                  สมัฤทธิป์ระสิทธิ์ประสงค ์ อุโมงค์เงดีย์บนสวรรค ์
         บริสุทธิ์พิสูงน์โทษทัณฑ์   สัมภาษณส์ัมพันธ์หลักเกณฑ์ 
         ประดิษฐ์สัญลักษณ์อานิสงส ์  พระองค์สังหรณ์ทุกเขญ็ 
         ผลติภัณฑ์ค าศัพท์ลายเซ็น  อัศงรรย์กฎเกณฑ์งันทร์ดวง 
         กรรมสิทธิ์กติตศิักดิ์พิณพาทย์  สัปดาห์ราชอาสน์ใหญ่หลวง 
         อนุรักษ์พระพักตร์เปอรเ์ซ็นตล์วง  โชติช่วงกางเต็นท์เว้นผู้เยาว์ 
      

ตัวการันต์ตัวเดียว ตัวการันต์  ๒  ตัว ตัวการันต์ที่มสีระก ากับ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
                                                      


