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แบบฝึกทักษะภาษาไทย  ๖  ระดับ 
เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 

อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ค าน า 

 
 แบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖  ระดับ เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่อง ส าหรับ
นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน  เล่มที่ ๕ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยเบื้องต้น  ใช้ส าหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่น าไปสู่การเรียนที่สูงขึ้นตามระดับชั้นจากง่ายไปหายาก  
นักเรียนที่ยังมีพ้ืนฐานการเรียนภาษาไทยที่ต้องการพัฒนาสามารถน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาได้ทุกระดับชั้นตาม
พ้ืนฐานการอ่านและการเขียนของแต่ละคน  เพ่ือให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่เหมาะสม  โดยครู
เป็นผู้ดูแลให้ความช่วยเหลืออธิบายชี้แจงแนะน า  อ่านให้ฟัง  ยกตัวอย่างวิธีการฝึกฝนส าหรับนักเรียน  ช่วยเหลือ
ในการฝึกอย่างใกล้ชิด  เพ่ือลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกส าหรับนักเรียน 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะท างานทุกท่าน 
ที่เสียสละ แรงกาย  แรงใจ  จนท าให้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเล่มนี้มีความสมบูรณ์   โรงเรียน
ซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย    หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยให้ไปสู่มาตรฐานการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
   

                                                                 
(นายพีระยศ  บุญเพ็ง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย   
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
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แบบฝึกที่   ๑   เขียนค ากันเถอะ 
 

ค าช้ีแจง     โปรดเขียนค าจากค าอ่านต่อไปนี้ให้ถูกต้องพร้อมฝึกอ่านให้คล่อง  
 
 

อ่านว่า เขียนเป็น 
    พาบ – พะ – ยน 
๑. กา – ละ – เท – สะ  
๒. พิด – สะ – ดาน 
๓. สัด – ทา 
๔. โลก – กะ – ทัด  
๕. ดุน – ยะ – พิ – นิด  
๖. ท า – มาด  
๗. ทุด – จะ – หริด  
๘. พัน – นะ – นา  
๙. คุน – โทด  
๑๐.บุก – คะ – ลา – กอน  
 

ภาพยนตร์ 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
............................................................... 
................................................................ 
............................................................... 
............................................................... 
................................................................ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท ำดี ๆ นะครับ 
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แบบฝึกที่   ๒   อ่านเขียนค าตรงกับความหมาย 
 
 

ค าช้ีแจง อ่านค าและเติมค าท่ีมีความหมายตรงกับข้อความลงในช่องว่าง 
                        ให้ถูกต้อง 

 
 
    เมี่ยง         หลง          กระทิง        รวงรัง         ผนัง    
    นกยูง        ไตร่ตรอง      ปลิง      โพงพาง      แขวง  
 
 

๑. ....................  หมายถึง  เขต  แดน  ส่วน  ฝ่าย  
๒. ....................  หมายถึง  คิดทบทวน  
๓. ....................  หมายถึง  ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
๔. ....................  หมายถึง  อาหารชนิดหนึ่งท่ีใช้ใบผักห่อรับประทาน 
๕. ....................  หมายถึง  ฝาทึบท่ีโบกปูน  
๖. ....................  หมายถึง  เครื่องมือท่ีใช้ดักปลา  
๗. ....................  หมายถึง  ส าคัญผิด  
๘. ....................  หมายถึง  ท่ีห้อยลงมา  
๙. ....................  หมายถึง  นกชนิดหนึ่งท่ีมีขนสวยงาม  
๑๐ .................... หมายถึง  สัตว์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายวัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผมเอำใจช่วยครบั 
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แบบฝึกที่   ๓   อ่านค าแต่งประโยคจากภาพ 
 
ค าช้ีแจง ดูภาพและอ่านค า  แล้วน าค าไปแต่งประโยคให้มีความหมาย 
 

รูปภาพ ค า ประโยค 

 
ขนมปัง ฉันชอบกินขนมปัง 

 
ธ ามรงค์  

 
พาน  

 
พาล  

 
พระฤๅษ ี  

 
บันทึก  

 
บรรทม  

 
ไอศกรีม  

 
เพชร  

 
กระต่าย  

 
สามเณร  
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แบบฝึกที่   ๔   ค าผิดแก้ใหม่ 
 

ค าช้ีแจง อ่านค าแล้ววงกลมค าท่ีเขียนผิดและแก้ใหม่ให้ถูกต้อง   
 
 

ค า แก้ใหม่เป็น 

               ค านวน       บริการ      คุณค่า ค านวณ 

๑.  บัณชี                วันจันทร์          เผ่าพันธุ์   

๒.  ประมาณ          น้ าตาล            กล้าหาน     

๓.  ทมิฬ                คนพาน           บริการ  

๔.  เจริญ               กาลเวลา         สรรเสริณ  

๕.  บริเวญ              สากล             บ าเพ็ญ  

๖.  กษัตริย์             เชี่ยวชาน         ณรงค์   

๗.  เนืองนิตย์         ชอกล์               เถาวัลย์   

๘.  ชาญฉลาด       นงคราญ            บ่มเพราะ   

๙.  คุ้มครอง          จุลินทรี              จังฑาล  

๑๐. ท้องล่อง         ไตร่ตรอง           นิรันดร์  

 
 
 
 
 
 
 

มีค ำผิดข้อละหนึ่งค ำ 

แก้ให้ถูกนะครับ 
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แบบฝึกที่   ๕   สนกุกับการประสมอักษร 
 

ค าช้ีแจง ประสมอักษรให้เป็นค าและตรงกับความหมายท่ีก าหนดให้ 
 
อักษรท่ีก าหนด   ความหมาย       ค าท่ีถูกต้อง  
 
น    ต์    ม     ค าศักดิ์สิทธิ์ส าหรับสวด    มนต์   
 
๑.  น    วิ    า    ม  ท่ีอยู่ของเทวดา     .............................. 
 
๒.  ร    ท    อ    า  ความเอื้อเฟื้อเอาใจใส่    .............................. 
 
๓.  ร    มั    า    ญ  มอญ      .............................. 
 
๔.  น    นั    พ      เล่นเอาเงินหรือสิ่งของ    .............................. 
    ด้วยการเสี่ยงโชค 
๕.  ล    ญ    า   ผ  ท าลายให้หมดสิ้นไป    .............................. 
 
๖.  ฉั    ดิ    น   สรรพนามบุรุษท่ี  ๑      .............................. 
    ใช้แทนผู้พูดเป็นหญิง 
๗.  น    พี้    ย    เ  ผิดแปลกไป     .............................. 
 
๘.  ะ   ย   น   ท   า  เผ่นขึ้นไป      .............................. 
 
๙.  น    น    ถ   เส้นทางคมนาคม    .............................. 
 
๑๐. สั    อ    ญ    า  ตาย      .............................. 
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แบบฝึกที่   ๖   มาสนกุกบัการประสมค า 
 
 

ค าชี้แจง    เลือกค าในภาพแอบเปิ้ลและในภาพส้มมาประสมกันให้เป็นค าท่ีมี    
               ความหมายแล้วเขียนลงในสี่เหลี่ยม  

 
 
 
           ขาย       หลาก     สิ่ง                           คอย          
       สอย          โวย        โปรย      +             วาย           คุย            เสือ  
        รอ           กฎ        พูด       หลาย        ของ          ดาย   
              ดู             รอย       ปราย        ของ      หมาย  
 
 
 
 
 
 

 
๑................................................. 
๒................................................. 
๓................................................. 
๔................................................. 
๕................................................. 

 
๖................................................. 
๗................................................. 
๘................................................. 
๙................................................. 
๑๐................................................ 
 
 
 
 
 
 

ได้ค ำใหม่มำกมำยครับ 
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แบบฝึกที่   ๗   ฝึกอ่านและเขียนตัวการันต์ 
 

ค าชี้แจง   น าตัวการันต์ท่ีอยู่ด้านขวามือมาเติมลงไปในค าทางด้านซ้ายมือ 
               ให้ถูกต้อง   และอ่านค าอีกครั้ง  

 
๑. เกษมศาน.........  
 
๒. เทพารัก............ 

 
๓. กอ......ป 

 
๔. เนืองนิต........... 

 
๕. นักปราช........... 

 
๖. พระโอษ........... 

 
๗. พิจาร............... 

 
๘. ศัก........ศรี 

 
๙. สุขสัน............ 

 
         ๑๐. สังหร............ 
 
 
 
 
 
 

ตัวกำรันต์ 

ไม่ออกเสียงนะครับ 

 

ร์    ล์    ต์ 

ต์   ล์   ษ์ 

ร์   ล์   อ์ 

ย์   ร์   ษ์ 

น์   ต์   ญ์ 

ต์   น์   ฐ์ 

น์   ณ์   ย์ 

ดิ์   ธิ์   ติ์ 

ด์   ต์   ญ์ 

น์   ย์   ณ์ 
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แบบฝึกที่   ๘   อ่านค าควบกล้ ากันเถอะ 
 
 

ค าชี้แจง     อ่านค าและขีดเส้นใต้ค าควบกล้ า 
 
      อภินิหาร          อภิปราย 
 

๑. วรรณกรรม          กลั่นแกล้ง  
 
๒. ขมันขมี      ขลาดกลัว 

 
๓. ทรามเชย  ทรชน 

 
๔. นงคราญ  มนัสการ 

 
๕. ประเพณี  ปฏิกิริยา 

 
๖. พนาดร  พระธุดงค์ 

 
๗. สนิทสนม  สร้างสรรค์ 

 
๘. รูปทรง  รื่นรมย์ 

 
๙. เศร้าสร้อย  โศกศัลย ์

 
๑๐. เสี่ยงทาย เสื่อมโทรม  

 
 

 
             

อ่ำน  แล้วขีดเส้นใต้ 

ค ำควบกล  ำครับ 

 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๑๑  
 

แบบฝึกที่  ๙  เติมตัวการันต์แล้วจะรู้ความหมาย 
 

ค าช้ีแจง  โปรดเติมตัวอักษรท่ีเป็นตัวการันต์ท่ีขาดหายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
 

     ๑.  วันอาทิต…………ฉันต้องไปซื้อหนังสือพิม……….ให้พ่อแต่เช้า 
๒.  สัปดา…………..หนึ่ง ๆ เราเรียน  ๕  วัน  ตั้งแต่วันจัน....………ถึงวันศุก……. 
๓.  ครอบครัวของเราจะไปเท่ียวนครสวรร……….และเพชรบูร……ปลายเดือนกุมภาพัน…….นี้ 
๔.  คุณประสง……..จะไปดูภาพยนต……….ท่ีสนามหน้าอ าเภอ 
๕.  โคท่ีชาวบ้านเลี้ยงมีท้ังพัน………เนื้อและพัน………….นม 
๖.  ฉันชอบเรียนวิชาคณิตศาส……มากกว่าวิชาวิทยาศาส……. 
๗.  ดวงจัน...........ส่องแสงในเวลากลางคืน  ดวงอาทิต………ส่องแสงเวลากลางวัน 
๘.  ต้นกล้วยเป็นอาหารสัต…..และทุกส่วนของต้นกล้วยท าประโยช……อย่างอื่นได้                      
๙.  พระสง…………ก าลังสวดมน…….. 
๑๐.  ลัดดามีประสบการ…….ในการท างานและเป็นคนซื่อสัต…..สุจริต 
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            แบบฝกึที่ ๑๐   สระ  ใ –  อยู่ไหน 
 

ค าช้ีแจง    โปรดน าค าที่ก าหนดไปเติมลงในประโยค  ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
 
 

                      เชียงใหม ่   ใย    ใคร่    ใจ    ใกล้ 
                  ใส    ใฝ่    ใบ ้   ใต ้

 
 

ตัวอย่าง    ผู้........ใหญ.่..........ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็ก  (ใหญ่ ,  ใช่ ) 
 

๑. ถุงเท้าผ้า..................บัวของแม่ขาด.    
๒. บ้านฉันอยู่..................โรงเรียน  
๓. คน......................พูดไมไ่ด ้
๔. .......................มีล าไยมาก 
๕. น้ าท่ีฉันดื่ม.................มาก 
๖. คน.....................ร้ายชอบตกปลา 
๗. น้อง....................ฝันอยากได้นาฬิกา 
๘. พ่อแม่รัก................ฉันมาก 
๙. พ่อนอนเล่น................ต้นจ าป ี
๑๐.  กระผมมีความภูมิ................ท่ีได้มาร่วมงานวันปีใหม่ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

  9 – 10   ระดับคุณภาพ     ๔    ดีมาก 
  7 – 8  ระดับคุณภาพ   ๓  ดี 
  5 – 6  ระดับคุณภาพ   ๒  พอใช ้
  0 – 4  ระดับคุณภาพ   ๑  ปรับปรุง 
 

ชื่อ......................................................สกุล.......................................ชั้น................... 
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แบบฝึกที ่ ๑๑   สระ  ไ  –    พาเพลิน 
 

ค าช้ีแจง    โปรดเขียนค าจากภาพ  และแต่งประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
 
 
   ๑.                         ---------------------------------------        ๖.      ------------------------------ 
                               --------------------------------------  ------------------------------                                
   ----------------------------------------    ------------------------------ 
 
๒   --------------------------------------------   ๗.                -----------------------------   
   -------------------------------------------   ------------------------------ 
   -------------------------------------------   ------------------------------ 
 
๓.   -------------------------------------------   ๘.               ------------------------------ 
   -------------------------------------------   ------------------------------ 
   -------------------------------------------   ------------------------------ 
 
๔.            ----------------------------------------------  ๙.                   -------------------------- 

          ----------------------------------------------        -------------------------- 
          ----------------------------------------------        -------------------------- 

 
 ๕.                     ---------------------------------------------  ๑๐.                    ------------------------                                            
                              ---------------------------------------------         ------------------------- 

          ---------------------------------------------         -------------------------
- 

เกณฑ์การประเมิน 
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ชื่อ......................................................สกุล.......................................ชั้น................... 
 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๑๔  
 

แบบฝึกที่  ๑๒  การใช้บัน  บรร มีมากมาย 
 

ค าช้ีแจง    โปรดเติมค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

ตัวอย่าง    บรรณานุกรม  เป็นส่วนส าคัญในการท าโครงงาน  (บรรณานุกรม  บันณานุกรม) 
 
๑. นักเรียนคัดลายมือด้วยตัว...................เต็มบรรทัด   (บรรจง   บันจง)    
๒. วิทยากรจะ...................เรื่อง “มรรยาทในสังคม”  ให้นักเรียนฟัง   (บันยาย   บรรยาย)  
๓. คนโบราณมีความเชื่อว่าเทวดาเป็นผู้......................ให้ฝนตกลงมา  (บรรดาล   บันดาล) 
๔. โรงพิมพ์ไทยรัฐ มี........................เป็นผู้พิมพ์และผู้โฆษณา (บรรณาธิการ  บันณาธิการ) 
๕. ภาพยนตร์เป็นสื่อท่ีให้ความ.................แก่ผู้ชมทุกคน  (บันเทิง  บรรเทิง) 
๖. .....................สัตว์ป่าทั้งหลาย สิงโตจัดว่าเป็นเจ้าแห่งป่า  (บรรดา  บันดา) 
๗. ผู้ท่ีมีอายุครบ  20 ปี บริบูรณ์ ถือว่าเป็นผู้....................นิติภาวะแล้ว  (บรรลุ  บันลุ) 
๘. แพทย์ให้ยาผู้ป่วยเพื่อ................อาการเจ็บป่วย  (บันเทา   บรรเทา) 
๙. การฟังท่ีดีควรมีการจด................เพื่อทบบวนความจ า  (บันทึก  บรรทึก) 
๑๐. .................ในการจัดงานเล้ียงดูคึกคักเป็นพิเศษ  (บันยากาศ  บรรยากาศ) 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 9 – 10    ระดับคุณภาพ     ๔    ดีมาก 
 7 – 8  ระดับคุณภาพ   ๓  ดี 
 5 – 6  ระดับคุณภาพ   ๒  พอใช ้
 0 – 4  ระดับคุณภาพ   ๑  ปรับปรุง 
 
 
 

ชื่อ......................................................สกุล.......................................ชั้น................... 
 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๑๕  
 

แบบฝึกที่  ๑๓  อ่านให้ดีแล้วจะมีค าตอบ 
 
 

ค าเตือนเรื่องไข้เลือดออก 
เนื่องจากเวลานี้ก็ย่างเข้าฤดูฝน  โรคระบาดในฤดูฝนนี้  คือโรคไข้เลือดออก  ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ                             

น าเชื้อโรคมาสู่คน  เมื่อยุงกัดก็จะปล่อยเชื้อไข้เลือดออก   กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศเตือนให้ประชาชน               
ป้องกันอย่าให้ยุงลายกัด  ควรนอนกางมุ้ง  และท าลายแหล่งน้ าขังท่ีมียุงอาศัยอยู่  หรือแจ้งเจ้าหน้าที่อนามัย
อ าเภอ  พ่นยาก าจัดยุง  หรือท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสีย โรคไข้เลือดออกจะลดลงได้โดยความร่วมมือของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
 
 
ค าชี้แจง  โปรดตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. โรคที่มักระบาดฤดูฝน คือ………………………………………..……………………………………… 
๒. โรคตามข้อ ๑ มีสาเหตุมาจากอะไร…………….………………………………………………………... 
๓. พาหะน าเชื้อไข้เลือดออก  คือ…………….........………..……………………………………………… 
๔. กระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือนประชาชน   ในเรื่อง…….……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๕. เรามีวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างไรบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. นักเรียนเคยถูกยุงกัดหรือไม่  และนักเรียนคิดหาวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง 

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

๗. จากค าเตือนเรื่องไข้เลือดออก   ค าใดบ้างไม่ประวิสรรชนีย์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

      ๘.จากค าเตือนเรื่องไข้เลือดออก   มีค าใดบ้างที่ประวิสรรชนีย์           
 ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

๙. จากเรื่องนี้ มีค าใดบ้างที่เป็นค าควบกล้ า…………………………….……………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๐. จากเรื่องนี้มีค าใดบ้างที่มีอักษรสูง…………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๑๖  
 

แบบฝึกที่  ๑๔  อ่านข้อความแล้วเติมค าให้ถูกต้อง 
 

ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความแล้วเติมค าที่ก าหนดให้  ให้ถูกต้อง 
 
                 

              จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น           อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู 
                        ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู  คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ 
 

๑.  “จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น ”  เรียกว่า วรรค……………………………………………….……..…. 
(วรรคสดับ   วรรครับ   วรรครอง       วรรคส่ง) 

๒.  ค าในข้อใดเป็นค าสัมผัสใน………………………………………………….…………..…………. 
(นั้น – ตะคั้น   พูดจา – ปราศรัย  หู – กู       กู – หลู่) 

๓.  ข้อความนี้เป็นค าประพันธ์ชนิดใด…………………………………………….……………..……… 
(กลอนนิราศ   กลอนสุภาพ            กลอนเสภา          กลอนบทละคร) 

๔.   “ปาก”  ค าราชาศัพท์  คือ……………………………………………………………….….....…….. 
 (พระโอษฐ์          พระนาสา           พระนาสิก           พระโขนง) 

 ๕.  “                    ึ่                               
                                                 ” 
                     ถึง…………………………………………………………..……………..……. 
  (                                                                                ) 
 ๖.   “                                                                             

                               ”    -ข้                            …………………. 
  (      โ              ณ  โ                โ             โ     ) 
 ๗. “                                                                            ”    
                ถึง                     คือ……………………..…………………………… 
  (                                                          ) 
 ๘.                   “                                   ”                  ………………..…… 
                                                                ) 
 ๙. “                                                          ”  
                                 ……………………………………………..………………….. 
  (เพลง                                                               ) 
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แบบฝึกที่  ๑๕    อ่านข้อความแล้วเติมค าให้ถูกต้อง 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความแล้วเติมค าที่ก าหนดให้  ให้ถูกต้อง 
๑.                               
                             
                 ค                   
                                 
                                …………………………………………………………. 
  (                                                                               
                                                                                 ) 
๒.                             
                                      
                                    
                  โ                    

                                 …………………………………………………… 
  (                                                         ) 
๓.                                                           ร ี                  
                             -                                         
                มี         นเกี่ยวกับ…………………………………………………………………………………………………. 
  (                                                      ม 
           เ                                                                ) 
 
๔.                     โ                                              
                                                โ        โ         
                                                               
   โ                                

                              คือ………………………………………………………………………………………………………  
            (โ                                      โ                       
                                          โ                ) 
๕.  “                                                         ”  
                              ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝึกที่  ๑๖  อ่านบทร้อยกรองต้องได้รู ้
 
   ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความแล้วตอบค าถาม ให้ถูกต้อง 
  ๑.                      ณ                      
                                  
                            
                                      

                นี้                            ประเภท  …………………………….  
 
                                                                                 
                                          -5    น  มาแข่งเรือพายตามล าน้ า  ยายเล่าว่าสมัยก่อน 
                       โต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาวเป็นที่ครึกครื้นสนุกสนาน 
    
  ๒.        ณ                      ใด......………………………………………………………………………… 
  ๓.                             คือ……………………………………………………………………………………… 
  ๔.          โ                                         ……………………………………………………… 
 
                                          
                             
                                           
                                              

 
  ๕.          “   ”                 ……………………...…………………………………………   
  ๖. “            ”            สึกเกี่ยวกับเรื่อง……………………………………………… 
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แบบฝึกที่  ๑๗   อ่านให้ดีแล้วจะมีค าตอบ 
  ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความแล้วเติมค าที่ก าหนดให้  ให้ถูกต้อง 
 
     

    “                        ณ                        
                                                              
                                       ” 

 
  ๑.                        
   (                                             ) 
  ๒.                           ………………………… 
   (                                      ณ            
       ณ                                               ) 

  ๓.                               …………………………………. 
   (                                                 ณ    ) 
  

                                             ณ                          

                                      ณ                             

                            โ                                   โ        

                                                 

     

๔.                                 ท…………………………………… 
  (                                                                  ) 

๕.                           ณ                …………………………….. 
  (       ฯ                                           ) 
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แบบฝึกที่  ๑๘  อ่านให้รู้  ดูให้ดี  มีค าตอบ 
  ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความแล้วเติมค าที่ก าหนดให้  ให้ถูกต้อง 

 

      โ                                         

                                                       ณ             

                                                    โ                     

                                                                  

                   โ              น           ระ          ้                       

                          

  ๑.                     อะไร 
   (                              ณ                                                ) 
  ๒.       ใด                  อาการ      คือ…………………………………………….. 
                                              ) 

   
     
  
 
      
     
      
       

๓. เด็กนักเรียนที่กล่าวถึงนี้ น่าจะมีอายุระหว่าง……………………………………………… 
       (7 – 10  ปี          13 – 15  ปี          15 – 17  ปี       17 – 20 ปี )  

๔. ข้อความนี้ กล่าวถึงครูเกี่ยวกับเรื่อง………………………………………………………… 
       (ความเป็นอยู่         ฐานะและรายได้         ความประพฤติ ศักดิ์ศรี)   

๕.          ผู้เขียนมีเจตนา…………………………………………………………………………..… 
                   ( ฟ้องร้อง          เสียดสี        เล่าเรื่อง        ดูถูก )   
 
 
 

 

          “... โรงเรียนเราดีแล้วครับอาจารย์ ผมมองไม่เห็นอะไรจะต้อง
รายงานนอกจากเด็กๆ พวกนั้น เขามีรถยนต์รับส่ง มีอาหารกลางวัน มี
หมอน มีแปรงสีฟัน ครูในโรงเรียนก็ท าหน้าที่เป็นคนรับใช้ไปในตัว เพราะ
มีแต่ลูกคนรวยมาเรียนกันทั้งนั้น...” 
                                                      จากเรื่อง ครูประชาบาล 
                                     ของ ประเสริฐ จันค า 
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แบบฝึกที่  ๑๙  เรามาอ่านแล้วคิดวิเคราะห์ 
ค าชี้แจง    อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  ข้อ  ๑ - ๓ 

ข่าวน่ากลัว 

      ข่าวในทีวีบางครั้งก็ดูน่ากลัวมากส าหรับเด็กๆ   เช่น  ข่าวฆ่ากันตาย  รถชนกันยับเยิน   เหล่านี้อาจมีผล                         
ต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรอธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็กเข้าใจ เช่น อุบัติเหตุเกิดขึ้น
ได้ทุกเวลา หรือความขัดแย้งที่ขาดสติก็อาจท าให้คนฆ่าฟันกันได้ แต่ครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง  จะเป็นเกราะ
ป้องกันเด็กๆ  จากสิ่งน่ากลัว และสะเทือนอารมณ์ได้เป็นอย่างดี 

                                                                                                          สหทัยมูลนิธิ 
 ๑. ข่าวประเภทใดที่มีผลต่อความรู้สึกของเด็ก 
          ก.  ขา่วบันเทิง                                             ข. ข่าวกีฬา 
           ค.  ข่าวอุบัติเหตุ                                     ง.  ข่าวเศรษฐกิจ 
       ๒. สิ่งใดช่วยคลายความรู้สึกกลัวของเด็กได้ 
           ก.  การตามใจ           ข.  การพักผ่อน 
             ค.  การท าโทษ    ง.  การปลอบประโลม  
        ๓.   หากหลีกเลี่ยงข่าวที่น่ากลัวไม่ได้   เราควรท าอย่างไร 
             ก.  ปล่อยให้เด็กลืมไปเอง   ข.  อธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็กได้เข้าใจ 
             ค.  ไม่ให้เด็กดูอีก    ง.  อธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็กรับรู้ 
      อ่านข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ  ๔ 

                       อ่ิมเอย อิ่มก่อน                             รีบจะไปดูละครโขนหนัง 
   ทิ้งส ารับคับค้อนไว้รุงรัง                              เหมาคนอ่ิมทีหลังให้ล้างชาม 
   การเฝ้าเอาเปรียบกันอย่างนี้                           มิดีหนอเจ้าฟังเราห้าม 
         คบเพ่ือนฝูงจงอุตส่าห์พยายาม                       รักษาความสามัคคีจงดีเอย 
 ๔.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายในการแต่ง 
       ก.ใครกินอ่ิมก่อนเป็นผู้ชนะไม่ต้องล้างจานชาม       ข.  ควรอิ่มพร้อมกันและช่วยกันล้างจานชาม 
       ค.  อย่าเอาเปรียบกันควรช่วยเหลือและสามัคคีกัน     ง. คนฉลาดจะต้องไม่เสียเปรียบคนอ่ืน 

๕.  “แหม! ตั้งแต่เธอท างานที่บริษัทนี้ ดูเธอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นนะจ๊ะ”   
        ข้อใดเป็นค าอุทานเสริมบท   
  ก.     แหม !  ข.   ตั้งแต ่
       ค.    ผู้หลัก                                               ง.   ผู้ใหญ ่
 
 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๒๒  
 

แบบฝึกที่  ๒๐    อ่านให้เข้าใจจึงตอบค าถาม 
 

ค าชี้แจง  อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  
พระพุทธเจ้าตรัสว่า  คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว  คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบ

เขาไปอีก  ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพ่ิมข้ึน  นับว่าเลวนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก               
เราอย่า  เป็นทั้งคนเลวทั้งคนเลวกว่านั้นเลย 

                                               จากเรื่อง  ท าอย่างไรจะหายโกรธ  ของ พระเทพเวที                                                                                
 ๑.  ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร 

ก.  ความรัก   ข. ความโกรธ 
ค.  ความขาดสติ  ง ความเลว 

   ๒.  จากค าสอนนี้ผู้ใดเป็นคนเลวที่สุด 
        ก.  คนที่โกรธทุกคน   ข.  คนที่โกรธก่อน 
        ค.  คนที่โกรธง่าย    ง.  คนที่ไม่โกรธ 
 ๓.  ข้อความนี้สอนว่าอย่างไร 
           ก.  ไม่โกรธตอบผู้อื่น   ข.  คนโกรธก่อนเป็นคนเลวมาก 
           ค. คนโกรธมีสติ                         ง.  ไม่ควรโกรธและโกรธตอบผู้อื่น 
 ๔.  ข้อใดเก่ียวกับข้องกับข้อความนี้มากที่สุด 
           ก.  ความโกรธ  -  ความด ี   ข.  พระพุทธเจ้า  -  คนด ี
           ค.  คนไม่มีสติ  -  ความโกรธ   ง.  คนดี  -  คนเลว 
 อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม   ข้อ  ๕ 

เคยมีคนกล่าวว่า  “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก”  เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม  นิ่มนวล  อ่อนหวาน                       
และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ 

 ๕.  เหตุผลที่ผู้เขียนยกมาอ้างความสามารถของผู้หญิงคือข้อใด 
        ก.   ความนุ่มนวลและความอ่อนหวาน               ข.  การออกไปท างานนอกบ้านและในบ้าน 
        ค.  ธรรมชาติของผู้หญิงและความเป็นแม่            ง.  ความสวยงามและความเป็นแม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๒๓  
 

แบบฝึกที่   ๒๑   ภาพนั้นส าคัญที่ค า  
 

ชื่อ........................................................................เลขท่ี.................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ..................... 
 

ค าชีแ้จง ๑.  ดูภาพและเขียนค าในภาพอย่างน้อย   ๕   ค า 
       ๒.  น าค าเขียนได้ไปแต่งประโยค 

 
 

ค า ประโยค 

เปลือกหอย ฟ้ารุ่งน าเปลือกหอยมาตกแต่งงานประดิษฐ์ 

๑.  
๒.  

๓.  

๔.  
๕.  

เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนค า การแต่งประโยค คะแนน 

ที่ได้ 
สรุปผ่านไม่

ผ่าน 
เขียนค าถูกต้อง   ๐-๒  ค า  ปรับปรุง เขียนประโยคถูกต้อง   ๐-๒  ค า  ปรับปรุง    
เขียนค าถูกต้อง      ๓  ค า    ผ่านระดับพอใช้ เขียนประโยคถูกต้อง      ๓  ค า    ผ่านระดับพอใช้ 
เขียนค าถูกต้อง      ๔   ค า   ผ่านระดับดี เขียนประโยคถูกต้อง      ๔   ค า   ผ่านระดับดี ๑๐ 

เขียนค าถูกต้อง      ๕   ค า   ผ่านระดับดีมาก เขียนประโยคถูกต้อง      ๕   ค า   ผ่านระดับดี 

 
 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๒๔  
 

แบบฝึกที่   ๒๒   เขียนค าน าไปแต่งประโยค 
ชื่อ........................................................................เลขท่ี..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................... 

 
ค าชี้แจง      ๑.  เขียนค าในภาพอย่างน้อย   ๕   ค า 

      ๒.  น าค าที่เขียนได้ไปแต่งประโยคให้มีความเหมาะสม 

 
ค า ประโยค 

ตระหนก เขาตระหนกตกใจในความฝันร้าย 

๑.  

๒.  
๓.  

๔.  

๕.  
เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนค า การแต่งประโยค คะแนน 
ที่ได้ 

สรุปผ่านไม่
ผ่าน 

เขียนค าถูกต้อง   ๐-๒  ค า  ปรับปรุง เขียนประโยคถูกต้อง   ๐-๒  ค า  ปรับปรุง    
เขียนค าถูกต้อง      ๓  ค า    ผ่านระดับพอใช้ เขียนประโยคถูกต้อง      ๓  ค า    ผ่านระดับพอใช้ 
เขียนค าถูกต้อง      ๔   ค า   ผ่านระดับดี เขียนประโยคถูกต้อง      ๔   ค า   ผ่านระดับดี ๑๐ 

เขียนค าถูกต้อง      ๕   ค า   ผ่านระดับดีมาก เขียนประโยคถูกต้อง      ๕   ค า   ผ่านระดับดี 
 
 
 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๒๕  
 

แบบฝึกที่   ๒๓   เร่ืองนั้นส าคัญที่ค าพูด 
 

ชื่อ........................................................................เลขท่ี..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................... 
 

  ชี้แจง  น าค าที่ก าหนดให้แต่งประโยคให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ของภาพ 

ค า       
 
ค า ประโยค 

แปลกใจ ฟ้ารุ่งแปลกใจที่มีคนมาขอพบ 

พักผ่อนหย่อนใจ  
บาดเจ็บ  

ตาม้าตาเรือ  

ทุเลา  
ระมัดระวัง  

 
เกณฑ์การประเมิน 

การแต่งประโยค คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่าน 
เขียนประโยคถูกต้อง   ๐-๒  ค า  ปรับปรุง    

เขียนประโยคถูกต้อง      ๓  ค า    ผ่านระดับพอใช้ 
เขียนประโยคถูกต้อง      ๔   ค า   ผ่านระดับดี ๕ 

เขียนประโยคถูกต้อง      ๕   ค า   ผ่านระดับดีมาก 
 
 
 
 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๒๖  
 

แบบฝึกที่   ๒๔   เติมค าบรรยายภาพเหตุการณ์ 
 

ชื่อ........................................................................เลขท่ี..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................... 
 

ค าชี้แจง      น าค าที่ก าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องและเหมาะสม 
 

 
          ช่วยเหลือ        กรรโชก       ความรัก     เพื่อนบ้าน          พยายาม 
          ความสามัคคี ภูมิใจ       ทักทาย     ความเมตตา         ความสุข 

 เตยกับต่ายเป็น  ๑.................................กัน  ทั้งสองรักและ๒..........................      กันดีมาก                                
เตยมีสุนัขชื่อเจ้าด่าง   ส่วนเจ้าแต้มเป็นสุนัขของต่าย    ทุกวันเตยและต่ายจะพาเจ้าด่าง   
และเจ้าแต้มมาเดินเล่นกัน   เมื่อพบกันครั้งแรกมันจะขู่๓.................................................ใส่กัน 
เตยกับต่ายจึง๔.....................................................บอกและสอนมันว่าให้รู้จักรักและเป็นเพ่ือนกัน 
เมื่อพบกันทุกวันให้ ๕.............................................กัน ในที่สุดเจ้าด่างกับจ้าแต้มก็กลายเป็นเพื่อนเล่นกัน                                    
เตยกับต่าย ๖ ...........................................มากที่สุดให้มันรักกันได้   เพราะไม่ว่าใครก็ตามควรมี
๗..............................           ตลอดทั้ง๘.....................................................และ๙........................................จะท าให้
ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและมี๑๐.............................................. 
เกณฑ์การประเมิน 

การเติมค าในประโยค คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่าน 
เติมค าถูกต้อง    ๐-๔    ค า  ปรับปรุง    

เติมค าถูกต้อง    ๕-๖   ค า    ผ่านระดับพอใช้ 
เติมค าถูกต้อง    ๗-๘  ค า    ผ่านระดับดี ๑๐ 
เติมค าถูกต้อง    ๙-๑๐  ค า   ผ่านระดับดีมาก 

  
 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๒๗  
 

แบบฝึกที่   ๒๕   เรียงประโยคเป็นเรือ่งราว 
ชื่อ........................................................................เลขท่ี.....................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ..................... 

 
    ค าชี้แจง             เรียงประโยคตามล าดับเหตุการณ์  โดยเขียนหมายเลข  ๑-๑๐ หน้าประโยค     

 
ความประมาท 

   แก้ว  แป๋วและกิ่งฟ้าเป็นเพ่ือนกัน   

   แป๋วรีบวิ่งออกไปโดยไม่ดูตาม้าตาเรือ 

   วันหนึ่งแป๋วนั่งดูโทรทัศน์พักผ่อนหย่อนใจอยู่ภายในบ้าน 

   แป๋วมีบาดแผลที่หน้าแข้ง 

   แก้วเดินมาบอกแป๋วให้ออกไปพบกิ่งฟ้าที่หน้าบ้าน 

   ท าให้แป๋วเดินชนกระถางดอกไม้ 

   แป๋วคิดว่าการท าอะไรไม่ควรประมาท 

   แก้วปลอบใจให้แป๋วเข้มแข็ง  อดทน 

   หลายวันต่อมาแป๋วค่อยทุเลาจากการเจ็บแผล 

   แป๋วได้รับบาดเจ็บเพราะเดินไม่ระมัดระวัง  

 เกณฑ์การประเมิน 
การเรียงประโยคตามล าดับเหตุการณ์ คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่าน 

เรียงล าดับถูกต้อง    ๐-๔    ประโยค  ปรับปรุง    
เรียงล าดับถูกต้อง    ๕-๖    ประโยค   ผ่านระดับพอใช้ 

เรียงล าดับถูกต้อง    ๗-๘    ประโยค   ผ่านระดับดี ๑๐ 
เรียงล าดับถูกต้อง    ๙-๑๐    ประโยค  ผ่านระดับดีมาก 

 
 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๒๘  
 

แบบฝึกที่   ๒๖   สรุปใจความจากภาพตามล าดับ 
ชื่อ........................................................................เลขท่ี..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................... 

 
ค าชี้แจง     ๑.  ดูภาพการเขียนตอบค าถามและสรุปความตามตัวอย่าง 

     ๒.  ดูภาพตอบค าถามและสรุปความ  

     
 

ใคร  :  อ้อยกับจ้อย  ใคร :  ๑ คะแนน 

ท าอะไร :   ท ากระทงใบตองและน าไปลอย  ท าอะไร :  ๑ คะแนน 

ที่ไหน  : ท่าน้ า  ที่ไหน  : ๑ คะแนน 

เมื่อไร  :  วันลอยกระทง  เมื่อไร  :  ๑ คะแนน 

อย่างไร  : ขอขมาแม่น้ า  อย่างไร : ๑ คะแนน 

ผลเป็นอย่างไร  : ทั้งสองมีความสุขร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีและไม่ล าลายสิ่งแวดล้อม 

 ผลเป็นอย่างไร :  
 

๒ คะแนน 

สรุปความ  : อ้อยกับจ้อยท ากระทงใบตองและน าไป
ลอยที่ท่าน้ าในวันลอยกระทง ทั้งสองคนขอขมาแม่น้ า  
อ้อยกับจ้อยมีความสุขที่ได้อนุรักษ์ประเพณีและไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 สรุปความ :  
 
 
 

๓ คะแนน 

 
 

ตอบค าถามและสรุปใจความส าคัญตามล าดับภาพ คะแนนที่ได ้ สรุปผ่านไม่ผ่าน 

คะแนน    ๐-๔    คะแนน        ปรับปรุง    

คะแนน    ๕-๖    คะแนน         ผ่านระดับพอใช้ 
คะแนน    ๗-๘    คะแนน        ผ่านระดับดี ๑๐ 

คะแนน    ๙-๑๐   คะแนน        ผ่านระดับดีมาก 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๒๙  
 

แบบฝึกที่   ๒๗   น าค าเขียนประโยค  
ชื่อ........................................................................เลขท่ี..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................... 

 
ค าชี้แจง   น าค าที่ก าหนดให้เขียนประโยคบรรยายเหตุการณ์ตามภาพพร้อม 

             ตั้งชื่อเรื่อง        

 
 บวงสรวง ปรารถนา  บรรยากาศ ปรากฏ  ภาพลวงตา 
 อ่อนไหว อ่อนอกอ่อนใจ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ สังเกตการณ์  
  ............................................................................................................................. ................. 
 ........................................................................................................................................ .................... 
 ............................................................................................................. ............................................... 
 ............................................................................................................................. ............................... 
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ............................... 
 ............................................................................................................................. ............................... 
 ....................................................................................... ..................................................................... 
  

เขียนประโยคถูกต้องตามความหมายและล าดับเร่ืองราวได้ถูกต้อง คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่าน 
เขียนประโยคจากจ านวนค า    ๐-๔    ค า        ปรับปรุง    

เขียนประโยคจากจ านวนค า    ๕-๖    ค า        ผ่านระดับพอใช ้
เขียนประโยคจากจ านวนค า    ๗-๘    ค า       ผ่านระดับดี ๑๐ 

เขียนประโยคจากจ านวนค า   ๙-๑๐    ค า       ผ่านระดับดีมาก 

 
 
 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๓๐  
 

แบบฝึกที่   ๒๘  หรรษาการตั้งชื่อเร่ืองและสรุปใจความส าคัญ 
ชื่อ........................................................................เลขท่ี..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................... 

 
                  ค าชี้แจง         ให้อ่านเรื่องต่อไปนี้  แล้วตอบค าถาม 

เรื่อง........................................................ 
 มีลูกช้างตัวหนึ่งเดินมาจะเหยียบรังของแม่นก  แม่นกขอร้องว่า  อย่าเดินมาทางนี้เลย   
มีลูกนกยังบินไม่ได้อยู่ในรัง  ขอให้ลูกช้างเดินไปทางอ่ืน  ลูกช้างก็ไม่ฟัง  เดินมาเหยียบรัง 
ของแม่นก  ท าให้ลูกนกตายหมด  แม่นกเศร้าโศกเสียใจมาก  จึงไปปรึกษากบและแมลงวัน 
ซึ่งเป็นเพ่ือน  ว่าจะช่วยกันสั่งสอนลูกช้างให้ส านึกตัวอย่างไรดี  โดยแม่นกจะไปจิกตาของช้าง 
ให้เป็นแผล  แมลงวันก็จะไปวางไข่ให้เกิดหนอนชอนไช  ลูกช้างก็จะตาบอด  กบก็จะไป 
ส่งเสียงร้องท่ีริมเหว  ลูกช้างได้ยินก็จะส าคัญว่าเป็นหนองน้ า  ครั้นเดินจะลงไปกินน้ า 
ก็จะตกเหวตาย แม่นก  กบและแมลงวันได้ท าตามแผนการจนส าเร็จ  เป็นผลให้ลูกช้างตกเหวตาย 

๑.    ควรตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอย่าไร( ๑  คะแนน) 

…………………………………………………………………………………………………… 
๒.  วิเคราะห์ตัวละครในเรื่อง (๒  คะแนน) 

- แม่นก 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

- ลูกช้าง 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
๓.  สรุปใจความส าคัญของเรื่อง( ๒  คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอบค าถามและสรุปใจความส าคัญตามล าดับภาพ คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่าน 
คะแนน    ๐-๒    คะแนน        ปรับปรุง    

คะแนน      ๓      คะแนน        ผ่านระดับพอใช้ 

คะแนน      ๔    คะแนน          ผ่านระดับดี ๕ 
คะแนน      ๕   คะแนน          ผ่านระดับดีมาก 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๓๑  
 

แบบฝึกที่  ๒๙  รอบรู้สู่สุขภาพ 

ชื่อ........................................................................เลขท่ี.....................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ..................... 
 
                   ค าชี้แจง         ให้นักเรียนอ่านบทความต่อไปนี้  แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 

อันตรายบนโต๊ะอาหาร 

 ผู้ที่นิยมรับประทานอาหารตามภัตตาคารหรือโรงแรม  มักจะสังเกตเห็นก้อนเชื้อเพลิง          เล็ก ๆ  ที่ใช้
อุ่นอาหารใต้หม้ออ้ังโล่หรืออาหารจานร้อนที่ต้องอุ่นอยู่ตลอดเวลา  จึงจะรับประทานกันได้อย่างมีรสชาติ  อร่อยถึง
ใจ  แต่ทราบหรือไม่ว่า  สิ่งที่แฝงอยู่กับความอร่อยนั้นคืออันตรายที่มากับเจ้าก้อนเชื้อเพลิงเจ้าปัญหา 
 นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้ออกมาเตือนนักบริโภค
ทั้งหลายว่า  การใช้เชื้อเพลิงอุ่นอาหารที่มีเมทิลแอลกอฮอล์  เป็นส่วนประกอบหลักนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่ง  
เพราะถ้าสูดดมไอจากเชื้อเพลิงชนิดนี้เป็นเวลานาน ๆ  จะท าให้มีอาการปวดศีรษะนอนไม่หลับ  ระบบย่อยอาหาร
ผิดปกติ  และถ้าไอนั้นเข้าตาก็จะเกิดอาการเคืองตา  เยื่อตาขาวอักเสบอาจท าให้ตาบอดได้ 
 ดังนั้น  ทางออกของผู้บริโภคท่ีดีที่สุดคือ  เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.)  และมีส่วนประกอบหลักเป็นเอทิลแอลกอฮอล์เพราะเป็นอันตรายน้อยกว่า              ที่ส าคัญ  เรื่องนี้
จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารด้วย  เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพ่ือลูกค้าจะได้ปลอดภัย
มากขึ้น  เห็นก้อนเล็กๆ  อย่างนี้  แต่ประมาทไม่ได้เลย  
๑.   สรุปใจความส าคัญของบทความ  (๒ คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.  บทความนี้น่าเชื่อถือหรือไม่  เพราะเหตุใด (๓ คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เกณฑ์การประเมิน 

ตอบค าถามและสรุปใจความส าคัญของเรื่องได้
ถูกต้อง 

คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่าน 

คะแนน    ๐-๒    คะแนน        ปรับปรุง    

คะแนน      ๓      คะแนน        ผ่านระดับพอใช้ 

คะแนน      ๔    คะแนน          ผ่านระดับดี ๕ 
คะแนน      ๕   คะแนน          ผ่านระดับดีมาก 

 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๓๒  
 

แบบฝึกที่  ๓๐  นิทานเสริมปัญญา 

ชื่อ........................................................................เลขท่ี.....................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ..................... 
 
 
                    ค าชี้แจง      ให้นักเรียนอ่านเรื่อง “หญิงงามเมือง” แล้วตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 

“หญิงงามเมือง”    
สมัยพุทธกาล  มีหญิงงามเมืองคนหนึ่งตั้งท้องและคลอดลูกออกมาเป็นชาย  จึงน าไปทิ้งท่ีกองขยะ          

พระเถระองค์หนึ่งไปพบเข้าและน ามาเลี้ยง  แม้เด็กจะเติบโตอยู่ในวัดแต่คนทั่วไปทราบก าเนิดของเด็กว่าเป็นมา
อย่างไร  พอเด็กรู้ความ  คนก็ล้อเลียนว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ  เป็นลูกหญิงงามเมือง  เด็กจึงเติบโตขึ้นมาด้วยความขมข่ืน
และเกลียดแม่สุดหัวใจ  วันหนึ่งพระเถระเห็นเด็กโตพอจะรู้เหตุรู้ผล  จึงเรียกมาสนทนาด้วย  โดยเริ่มถามว่า  “ถ้า
มีใครเอาเงินกหาปณะหนึ่งมาให้ เด็กจะรู้สึกอย่างไรบ้าง”  (กหาปณะหนึ่งประมาณหนึ่งต าลึงหรือสี่บาทของเรา)  
เด็กตอบว่า “ดีใจและขอบคุณอย่างยิ่ง”  ท่านถามว่า  “ท าไมจึงขอบคุณ”  เด็กตอบว่า  “เพราะไม่คาดคิด” ท่าน
ถามอีกว่า “ถ้าคนนั้นให้เงินหนึ่งกหาปณะแต่ขอแลกกับชีวิตเล่าจะเอาไหม”  เด็กไม่ยอม  ท่านเพ่ิมเงินขึ้นเท่าไร ๆ  
เด็กก็ยืนกรานไม่ยอม  เพราะเห็นชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถตีเป็นมูลค่าราคาใดๆ  ได้  ท่านก็ต่อรองว่า  “ถ้าง้ันไม่เอา
ถึงชีวิตดอก  ขอเพียงแขนสักข้าง”  เด็กก็ไม่ยอมแม้จนปลายนิ้วนิดหนึ่งหรือชิ้นส่วนใดๆ  ของร่างกาย  ไม่ว่าจะ
น้อยนิดแค่ไหนก็ไม่ยอมแลกกับเงินไม่ว่าจะมากมายมหาศาลเพียงใดก็ตาม  ท่านจึงสอนว่า  “ไม่ใช่เพราะแม่ดอก
หรือที่ให้ร่างกายอันนี้แก่เจ้า  ถ้าแม่ไม่ทนทุกข์ยากอุ้มท้องมาหรือตอนคลอดแม่เกิดบีบจมูกท าให้เจ้าหายใจไม่ได้
เจ้าก็จะไม่ได้ร่างกายอันนี้รอดเติบโตมาได้ ก็เมื่อแม่ให้สิ่งที่มีค่ามหาศาลถึงปานนี้  เจ้าจะไม่ส านึกในบุญคุณบ้างเลย
หรือ”  เด็กฟังแล้วก็ได้คิด  จิตที่หนักไปด้วยความเกลียดชัง  ขมขื่นก็อ่อนโยนปิติซาบซึ้งในบุญคุณของแม่ ท่านจึง
สอนต่อไปว่า  “เพียงแค่แม่ได้ให้ลมหายใจแก่เจ้า   ให้อัตภาพร่างกายที่เป็นมนุษย์บุญคุณนี้ย่อมท่วมท้นล้นฟ้าไม่มี
สิ่งใดจะทดแทนให้หมดสิ้นได้   ยิ่งหากพ่อแม่ฟูมฟักเลี้ยงดูให้การศึกษาให้ปัจจัยใช้สอยให้ทุกอย่างอีกด้วย  บุญคุณ
อันนั้นยิ่ง ท่วมท้นทวีคูณขึ้นไปจนหาค่าประมาณมิได้”   (บัณฑิตท่ีแท้จริง  อมรา  มลิลา) 
๑.   สรุปใจความส าคัญของนิทาน   (๓ คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.   ถ้านักเรียนเป็นเด็กชายผู้นั้น นักเรียนจะท าอย่างไร (๒ คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอบค าถามและสรุปใจความส าคญัของเร่ืองได้ถูกต้อง คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่าน 
คะแนน    ๐-๒    คะแนน        ปรับปรุง    

คะแนน      ๓      คะแนน        ผ่านระดับพอใช้ 
คะแนน      ๔    คะแนน          ผ่านระดับดี ๕ 
คะแนน      ๕   คะแนน          ผ่านระดับดีมาก 

 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๓๓  
 

แบบฝึกที่  ๓๑  นิทานชวนคิด 

ชื่อ........................................................................เลขท่ี.....................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ..................... 
                 ค าชี้แจง     ให้นักเรียนอ่านเรื่องและตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 

 มีนก  ๒  ตัวพ่ีน้อง   อาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งกับพ่อนก  ในป่าอาหารการกินอัตคัด เพราะมีนกจ านวนมาก  
กลางแม่น้ าไกลออกไป  มีเกาะอยู่เกาะหนึ่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์  แต่มนุษย์ที่นั่นใจร้าย  ชอบจับนกเป็นอาหาร  
พ่อนกจึงสอนลูกนกทั้งสองว่า  ที่เกาะนั้นพ่อเคยไปมาแล้ว  อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ดีหรอก  แต่ต้องระวังตัว  
มิฉะนั้นจะถูกมนุษย์จับเป็นอาหาร  ลูกนกทั้งสองได้ฟังก็อยากไปหากินที่เกาะนั้น  รุ่งเช้านกตัวพี่ตัดสินใจบินไปที่
กลางเกาะ  แต่นกตัวน้องคิดถึง          ค าเตือนของพ่อขึ้นมาจึงไม่กล้าไป  นกตัวพ่ีได้กินอาหารอิ่มหน าส าราญดี
จนลืมนึกถึงค าเตือน ของพ่อ  มัวหากินเพลินจนค่ า  เมื่อนึกขึ้นได้จึงรีบกลับ  ขณะบินกลับรังบังเอิญมีพายุฝน  ท า
ให้บินได้ช้าและหมดก าลัง  ในที่สุดนกตัวพี่ก็กลายเป็นอาหารอันโอชะของมนุษย์ที่แอบติดตามอยู่  ส่วนนกผู้น้อง
ไม่ได้ไปหากินที่เกาะจึงปลอดภัย 

 

๑.   นักเรียนควรตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอย่างไร  (๑  คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.   สรุปใจความส าคัญของนิทาน  (๔  คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

ตอบค าถามและสรุปใจความส าคัญของเรื่องได้
ถูกต้อง 

คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่าน 

คะแนน    ๐-๒    คะแนน        ปรับปรุง    

คะแนน      ๓      คะแนน        ผ่านระดับพอใช้ 

คะแนน      ๔    คะแนน          ผ่านระดับดี ๕ 
คะแนน      ๕   คะแนน          ผ่านระดับดีมาก 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๓๔  
 

แบบฝึกที่  ๓๒  บทความข้อคิด 

ชื่อ........................................................................เลขท่ี.....................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ..................... 
                  ค าชี้แจง      ให้อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 

หนังสือคือโลก 

 วันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยัง  หลายคนคงงุนงงที่จะตอบค าถามนี้  หนังสือมีอยู่มากมาย  วางอยู่บน
แผงในร้านและริมถนน  จ านวนพิมพ์ของหนังสือแต่ละเล่มแต่ละฉบับไม่ได้หมายถึงจ านวนของผู้อ่านเสมอไป  
หนังสือคืออาหารสมอง  ก่อให้เกิดปัญญา  ทุกถ้อยค าในแต่ละหน้าหนังสือ  คือ  ความรู้สึกนึกคิดอันเกิดแต่ภูมิ
ปัญญาของผู้เขียน  การอ่านหนังสือ  จึงเป็นกระบวนการท างานทางความคิด  ร่างกายต้องการอาหารเพื่อความ
เจริญเติบโตฉันใด  สมองก็ต้องการอาหารเพื่อความเจริญเติบโตทางสติปัญญาฉันนั้น  อาหารสมองที่ส าคัญคือ
หนังสือ  วันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยัง 

            หนังสือเป็นเครื่องมือสื่อความคิด        ปรุงชีวิตประดิษฐ์เป็นเส้นเป็นอักษร 

            เป็นเรื่องราวเป็นรูปภาพเป็นกาพย์กลอน       เป็นอาภรณ์แห่งปัญญาเป็นค่าคน 

                 (ชีวิตงาม   ดร.ระวี  ภาวิไล) 

๑.    “หนังสือคืออาหารสมอง”  หมายถึงอะไร (๒ คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.   สรุปใจความส าคัญของบทความ  (๓ คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เกณฑ์การประเมิน 

ตอบค าถามและสรุปใจความส าคัญของเรื่องได้
ถูกต้อง 

คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่าน 

คะแนน    ๐-๒    คะแนน        ปรับปรุง    

คะแนน      ๓      คะแนน        ผ่านระดับพอใช้ 
คะแนน      ๔    คะแนน          ผ่านระดับดี ๕ 

คะแนน      ๕   คะแนน          ผ่านระดับดีมาก 

 

 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๓๕  
 

แบบฝึกที่   ๓๓   ชื่อเรื่องแสนสนุก 
ชื่อ........................................................................เลขท่ี.....................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ..................... 
 

ค าชี้แจง   ดูภาพต่อไปนี้แล้วตั้งชื่อภาพให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับภาพ   
          
 
 
         ชื่อเรื่อง  (๒  คะแนน) 
 
 
               ..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ชื่อเรื่อง  (๒  คะแนน) 
  
       ..................................................................... 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ตั้งชื่อเรื่องเหมาะสมสอดคล้องกับภาพ คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่าน 
คะแนน      ๐-๑    คะแนน        ปรับปรุง    

คะแนน      ๒      คะแนน        ผ่านระดับพอใช้ 

คะแนน      ๓    คะแนน          ผ่านระดับดี ๔ 
คะแนน      ๔   คะแนน          ผ่านระดับดีมาก 

 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๓๖  
 

แบบฝึกที่   ๓๔   ชื่อเรื่องหรรษา 
ชื่อ........................................................................เลขท่ี.....................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี .................. 

 
ค าชี้แจง        อ่านเรื่องต่อไปนี้   แล้วตั้งชื่อเรื่องให้ถูกต้องและเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ชื่อเรื่อง ........................................................................................ 
 
    
 
   ชื่อเรื่อง ........................................................................................  
 
 
 

แบบฝึกที่   ๕๓   เติมค าเป็นค าน า 
 
                                      ชื่อเรื่อง ........................................................................................ 

เกณฑ์การประเมิน 
ตั้งชื่อเรื่องเหมาะสมสอดคล้องกับภาพ คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่าน 

คะแนน      ๐-๑    คะแนน        ปรับปรุง    

คะแนน      ๒      คะแนน        ผ่านระดับพอใช้ 
คะแนน      ๓    คะแนน          ผ่านระดับดี ๔ 

คะแนน      ๔   คะแนน          ผ่านระดับดีมาก 
 
 

        ในวันหยุดครอบครัวของเราได้ไปเท่ียวทะเล  พวกเรานอนค้างท่ีบ้านลุงและ
ป้าหลายคืน     ทะเลเต็มไปด้วยสัตว์น้ าน้อยใหญ่มากมาย   ฉันเห็นหอยหลาย
ชนิดอยู่บนพื้นทราย  เปลือกหอยงาม ๆ อยู่เต็มพื้นทราย   ฉันคิดว่าจะเก็บมัน
ไปร้อยเป็นสายสร้อย  ท าท่ีแขวน   เป็นเครื่องประดับตกแต่ง  แต่นึกอีกทีควรให้
อยู่กบัธรรมชาติจะดีกว่า  ให้ทุกคนเห็นความสวยงามเหมือนท่ีฉันเห็น   เปลือก
หอยต้องคู่กับหาดทรายจะเป็นธรรมชาติที่สวยงาม 

        สุนัขแสนรู้ของฉันมันชื่อเจ้ากี้  ตื่นเช้าขึ้นมามันจะรอฉันท่ีหน้าประตูบ้านทุก
วัน   ฉันจะทักทายมันทุกวันมันกระดึกหางแล้วเข้ามาคลอเคลีย  ฉันจะลูบ
หัวมันสอนมันให้สวัสดีโดยฝึกให้ยกเท้าหน้าของมันและบอกให้มันนั่งลง    ตอน
แรก ๆ มันไม่รู้เร่ืองแต่ฉันฝึกมันบ่อย ๆ ฝึกทุกวัน  ในท่ีสุดมันสามารถเข้าใจและ
ท าตามได้   ก่อนไปโรงเรียนเจ้ากี้จะวิ่งไปส่งฉันที่หน้าบ้าน   
ฉันภูมิใจท่ีมันเป็นสุนัขแสนรู้ 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๓๗  
 

แบบฝึกที่   ๓๕   เติมค าเป็นค าน า 
ชื่อ........................................................................เลขท่ี..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................... 

 
ค าชี้แจง      เติมค าในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องและได้ความหมายของ 

       การเขียนค าน า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ตั้งชื่อเรื่องเหมาะสมสอดคล้องกับภาพ คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่าน 

คะแนน      ๐-๓    คะแนน       ปรับปรุง    

คะแนน      ๔-๕   คะแนน       ผ่านระดับพอใช้ 
คะแนน      ๖-๗    คะแนน       ผ่านระดับดี ๘ 

คะแนน      ๘       คะแนน        ผ่านระดับดี
มาก 

 

 
        ......................ของครอบครัว   เป็นวันท่ี 
ทุกคนได้..................................  ไปด้วยกัน  
สิ่งท่ีมี .......................ยากท่ีจะหา................ 
มาเทียมเท่า  

 
        สุนัขเป็นสัตว์ท่ีขึ้นชื่อว่ามี....................... 
ต่อเจ้าของยิ่งนัก   .........................ของฉัน  
เป็น.....................ทีฉันรักและ...................... 
เป็นอย่างยิ่ง  



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๓๘  
 

 

แบบฝึกที่   ๓๖   น าค าเขียนค าน า 
ชื่อ........................................................................เลขท่ี..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................... 

  
ค าชี้แจง   น าค าที่ก าหนดให้เขียนค าน าเรื่องวันเกิดของฉัน  ประมาณ  ๒-๔  บรรทัด 

  วันเกิด        ส าคัญ   การจัดงาน       ความสุข  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันเกิดของฉัน 
  ..................................................................................... ........................................................ 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................. 
เกณฑ์การประเมินการเขียน  (เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อ) 

เนื้อหา ความคิด
สร้างสรรค์ 

การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ 

                 
 

 
 

 

เขยีนเฉพำะค ำน ำนะจะ๊ 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๓๙  
 

แบบฝึกที่   ๓๗   ฝึกเขียนเนื้อเรื่องดีกว่า 
ชื่อ........................................................................เลขท่ี..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................... 

 
ค าชี้แจง       อ่านค าน าแล้วเขียนเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกันประมาณ ๕ - ๘ บรรทัด 

 
วันเกิดของฉัน 

 ๙   มีนาคม  ของทุกปี   เป็นวันที่ฉันมีความสุขประทับใจอบอวลไปด้วยความรัก  ความอบอุ่น
ของมวลญาติมิตร  เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของฉัน  
 ............................................................................................................................. ......... 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................................ ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
......................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................................................. ........................... 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมินการเขียน  (เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อ) 

เนื้อหา ความคิด
สร้างสรรค์ 

การใช้
ภาษา 

อักขรวิธี ความ
สะอาด 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ. 

                 

 
 
 

     อย่ำลืมน ำค ำว่ำ  ท ำบุญตักบำตร   ค ำอวยพร   ของขวัญ  ควำมด ี ท ำดี   ไปเขียนด้วยนะจ๊ะ 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๔๐  
 

แบบฝึกที่   ๓๘   สนุกต่อกับเนื้อเรื่อง 
ชื่อ........................................................................เลขท่ี..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................... 

 
ค าชี้แจง      อ่านค าน าแล้วเขียนเนื้อเรื่องให้มีใจความสอดคล้องร้อยรัดกับค าน า 

         ประมาณ   ๕-๘   บรรทัด 
บุคคลที่ฉันประทับใจ 

 
  ฉันมีชีวิตเป็นเด็กดีในสังคมได้ทุกวันนี้มีอยู่ให้ฉันเกิดมาท้ังรักและห่วงใย  เป็นบุคคลที่ฉัน
ประทับใจ  เป็นสายใยในดวงใจคือ  พ่อแม่ 
 ............................................................................................................................. ......... 
................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................................................................... ......................... 
 

 
 

เกณฑ์การประเมินการเขียน  (เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อ) 
 

เนื้อหา ความคิด
สร้างสรรค์ 

การใช้
ภาษา 

อักขรวิธี ความ
สะอาด 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ. 

                 

 
 
 

     เขียนเฉพำะเนื อเรื่องนะครบั 



               ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซา้ย  รวบรวมโดย  ผอ.พีระยศ  บญุเพ็ง  เล่มท่ี ๕   หน้า    ๔๑  
 

แบบฝึกที่   ๓๙   เขียนสรุปหรรษา 
ชื่อ........................................................................เลขท่ี.....................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ..................... 
 

ค าชี้แจง     อ่านค าน า  เนื้อเรื่องแล้วเขียนสรุป   ๓ – ๔ บรรทัด 
          

วันเกิดของฉัน 
  ๙   มีนาคมของทุกปี     เป็นวันที่ฉันมีความสุข  ประทับใจ  อบอวลไปด้วย 
ความรัก  ความอบอุ่นของมวลญาติมิตรเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของฉัน 
  ในวันเกิดของฉัน    บุคคลที่ดีใจที่สุดคือฉันนั่นเอง  คุณพ่อคุณแม่และฉันตื่นแต่เช้าเตรียมอาหาร  
ขนม  ผลไม้  ดอกไม้  เพ่ือท าบุญตักบาตร   ฉันแสนสุขใจที่ได้ท าบุญและยังได้รับพรจากคุณพ่อคุณแม่  ในตอนเย็น
ญาติพ่ีน้องและเพ่ือนของฉันเดินทางมาร่วมงาน   เป็นงานวันเกิดที่จัดข้ึนเล็ก ๆ  บรรยากาศอบอวลไปด้วย
ความสุขความสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม  ฉันได้ของขวัญ  ได้ค าอวยพรในสิ่งที่ดีจากทุกคน  ฉันอิ่มใจมีความสุข
มากมีของขวัญมากมาย  แต่ของขวัญที่ฉันรักยิ่งคือความห่วงใยที่ทุกคนมอบให้ฉันเสมอมา 
 
  ......................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................... ..................................................................................  
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมินการเขียน  (เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อ) 

องค์ 
ประกอบ 

เนื้อหา ความคิด
สร้างสรรค์ 

การใช้
ภาษา 

อักขรวิธี ความ
สะอาด 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ. 

                     

 
 
 
 

เขยีนเฉพำะสรุปครบั 
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แบบฝึกที่   ๔๐   เรียงความแสนง่าย 
ชื่อ........................................................................เลขท่ี.....................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ..................... 

 
                   ค าชี้แจง  เขียนเรียงความเรื่องใดก็ได้  (โดยให้มี  ค าน า   เนื้อเรื่อง   สรุป) 
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เกณฑ์การประเมินการเขียน  (เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อ) 

มีค าน า 
เนื้อเรื่อง สรุป 

เนื้อหา ความคิด
สร้างสรรค์ 

การใช้
ภาษา 

อักขรวิธี ความ
สะอาด 

สรุป 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ. 
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แบบทดสอบ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 

ค าสั่ง          ให้ท าเครื่องหมายกากบาท  ( X )  ทับตัวอักษร  ก  ข  ค  ง  ค าตอบที่ถูกต้อง 
  

๑.  ค าในข้อใดเขียนไมถู่กต้อง 
        ก.  ธ ามรงค์     ข.  บันทึก 
        ค.  บันทม     ง.  พระฤาษี 

๒.  ค าในข้อใดเขียนไมถู่กต้อง 
         ก.  ทุจริต     ข.  คุณโทษ 
         ค.  ดุลยพินิด     ง.  ศรัทธา 

๓.  ค าในข้อใดต่อไปนี้มีตัวสะกดต่างจากพวก 
  ก.   พัฒนา   เพาะเห็ด    ข.  กษัตริย์   เนืองนิตย์  

ค.  คนพาน     เผ่าพันธุ์    ง.   วันจันทร์   สรรเสริญ   
๔.  ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

  ก.   พิสดาร    อ่านว่า    พิด -  สะ -  ดาน     ข.  พรรณนา  อ่านว่า     พัน - นะ - นา 
  ค.  บุคลากร    อ่านว่า    บุก -  คะ -  ลา -  กอน ง.  โลกทัศน์     อ่านว่า    โลก - ทัด 

๕.  ค าในข้อใดอ่านถูกต้อง 
ก.  มรณภาพ  อ่าน  มอ-ระ-นะ-พาบ  ข.  ประสิทธิภาพ  อ่าน  ประ-สิด - พาบ 

    ค.  ต าหรับ  อ่าน  ต า - รับ   ง.  ศิลปาชีพ  อ่าน  สิน - ปา - ชีบ 
๖.  ค าในข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง  

ก.  สังเขป      ข.   ไอศครีม 
   ค.  สามเณร     ง.   สัปดาห์ 

๗.  ข้อใดที่เขียนไม่ถูกต้อง 
  ก.  กษัตริย์      ข.  เนืองนิตย์   
  ค. เถาวัลย์      ง.  วันจันท ์
 ๘.   ข้อใดที่เขียนไม่ถูกต้อง 
             ก.  เกษมศานต์     ข. นักปราชญ์ 
  ค.  ประสบการณ์               ง.  พระสงฆ์ 
 ๙.  ข้อใดเขียนผิด 
  ก.  สรรเสริญ       ข. บรรยาย 
  ค.  บรรเทา               ง.  บรรยากาส 
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 ๑๐. ค าในข้อใดอ่านไมถู่กต้อง 
  ก.  บรรจง     อ่านว่า    บัน - จง  ข.  บรรล ุ   อ่านว่า    บัน - ลุ 
  ค.  บันเทิง    อ่านว่า บัน - เทิง ง.  บันทึก   อ่านว่า    บรร  - ทึก  

๑๑.  ค าในข้อใดเป็นค าควบกล้ าแท้ทั้งหมด 
  ก.  กลั่นแกล้ง ขาดกลัว   ข.  รื่นรม  ทรชน 
  ค.  ทรามเชย   สร้อยทอง   ง.  โศกศัลย์  รูปทรง 

๑๒.  ค าในข้อใดที่เป็นตัวควบกล้ าไม่แท้ 
  ก.  เปล่งเสียง   กวาง   ข.  สอดแทรก   ปรับปรุง 
  ค.   ทรงทราบ   เศร้าสร้อย  ง.  กริ่งเกรง   พระธุดงค์ 

๑๓.  ค าในข้อใดเป็นตัวควบกล้ าแท้ทั้งหมด 
  ก.  ขัดขวาง    เคว้งคว้าง   ข.  ซึมเศร้า   ทรัพย์สิน 
  ค.  ศรัทธา   อินทรี   ง.  ควายขวิด   ศีรษะ 
 ๑๔.  ค าในข้อใดเป็นตัวควบกล้ าที่ไม่เข้าพวก 
  ก.  ทรงทราบ    ข.  นงคราญ 
  ค.   ประเพณี    ง.  อภิปราย    
   
 อ่านบทร้อยเพลงต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  ข้อ  15 
  “ความเอยความรัก  เริ่มสมัครชั้นต้นแต่หนไหน 
 เริ่มเพาะเหมาะกลางวางหัวใจ  หรือเริ่มในสมองตรองจงดี 
 แรกจะเกิดเป็นไฉนใครรู้บ้าง  อย่าอ าพรางตอบส านวนให้ควรที่ 
 ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงระตี    ผู้ใดมีค าตอบขอบใจเอย 
       (เวนิสวาณิช : รัชกาลที่ 6) 

๑๕.   ค าในข้อใดไม่เป็นค าควบกล้ า   
  ก.  ความรัก    ข.  สมัคร 
  ค.  กลางหัวใจ    ง.  ตรองจงดี 
 
 อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  ข้อ  ๑๖ 
  “ประวัติวีรบุรุษไซร้  เตือนใจ  เรานา 
 ว่าอาจจะยังชนม์    เลิศได้ 
 และยามรบบรรลัย   ทิ้งซึ่ง 
 รอยบาทเหยียบแน่นไว้   แนบพื้นทรายสมัย” 
                         (รู้รักภาษาไทย เล่ม 1 หน้า 58) 
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๑๖.  ค าในข้อใดเป็นอักษรน า 
  ก.  ประวัติ     ข.  วีรบุรุษ 
  ค.  บรรลัย     ง.  สมัย 

๑๗. ผู้……    ………ผ้า………     โปรดเติมค าในช่องว่างให้ใจความสมบูรณ์ 
  ก.  ใหญ่    ให้    ใหม ่    ข. ใส   ใคร   ใคร่   
  ค.  ใบ      ใกล้   ใย      ง.  ใภ้   ใจ    ใหล  

๑๘.   คน…………..ร้ายชอบตกปลา  โปรดเติมค าในช่องว่าให้ใจความสมบูรณ์ 
  ก.  ใส      ข. ใจ 
  ค.  ใต้      ง. ใบ ้

๑๙.  ค าท่ีใช้สระ ใ -  มีทั้งหมดกี่ค า 
  ก.  ๑๐  ค า     ข.  ๑๕  ค า 
  ค.  ๒๐  ค า     ง.  ๓๐  ค า 

๒๐.  กลุ่มค าในข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง 
  ก.  ทอผ้าไหม     ข.  จุดไต้ต าตอ 
  ค.  หนทางใกล     ง.  สายน้ าไหล 

แบบทดสอบจากแบบฝึกชุดที่    ๑๓-๒๐       มีจ านวน  ๑๐  ข้อ 
๒๑.  ค าในข้อใดที่เขียนได้ถูกต้อง 

   ก. กระทรวง   อาศรัย   ข. ประกาศ     โรคระบาท 
ค. ประวิสรรชนีย์     เพาะพันธ์  ง.  ปล่อย      สาธารณสุข 

๒๒.  ค าท่ีประวิสรรชนีย์ถูกต้องคือข้อใด 
  ก. นงคราญอนุรักษ์ป่าไม้   ข.  มารศรีมีสุนัขชื่อผักกาด 
  ค. ขวัญใจและเข็มพรไปลอยกระทง          ง.บุญมีดีใจที่เป็นทูตวัฒนธรรม 

๒๓. ค าใดเขียนถูกต้อง 
  ก. ตะคั้นตะคอก    ข.  ปรากฎการณ์ 
  ค. ประพันธ์    ง.  สร้างสรรค์ 

๒๔. ความหมายตรงกับปราศรัย คือข้อใด 
  ก.มาลีอาศัยอยู่กับป้าปรานี  ข. แขไขสนทนากับช่างตัดเสื้อ 
  ค.อนุชาเดินเล่นในสวนสาธารณ  ง.มนตรีดีใจที่ได้นั่งรถไฟฟ้า 

๒๕. ข้อใดที่มีความหมายในการใช้ค าพูดไพเราะเหมาะสม 
  ก. อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก           ข. แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย 
  ค. ปลาหมอตายเพราะปาก                     ง. ปากว่าตาขยิบ 
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๒๖. ส่วนใดของลีลาวดีรักษาอาการหืด  หอบ 
  ก.ใบแก่     ข.ใบอ่อน 
  ค.ใบแห้ง                                        ง.ใบสด 

๒๗.  “อ่ิมเอย  อ่ิมก่อน   รีบจะไปดูละครโขนหนัง”  ข้อความนี้ มีหมายความอย่างไร 
  ก. เห็นแก่ตัว    ข. รีบท างานให้ทันเวลา 
  ค. ขยันหมั่นเพียร   ง. กินอาหารมูมมาม 

๒๘. “คบเพ่ือนฝูงจงอุตส่าห์พยายาม   รักษาความสามัคคีจงดีเอย”   ข้อใดเกี่ยวข้องกับข้อความนี้ 
  ก. ความเพียรคือเพ่ือนแท้                ข.  ความสามัคคีท าให้เกิดความสงบ       
  ค. การเลือกคบเพื่อน                           ง.   ความสามัคคีช่วยให้มีเพ่ือนแท้  

๒๙.  ใครเป็นคนดีที่น่าชื่นชมมากท่ีสุด 
  ก. เด่นกวาดลานบ้าน   ข.  นิ่มท างานบ้านทุกอย่าง              
  ค. อ๋อมแต่งตัวดี                                 ง. อ้อยกวาดบ้าน  

๓๐.  “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก”  ข้อใดเกี่ยวข้องกับข้อความนี้    
  ก. แม่เลี้ยงดูลูกให้เป็นคนที่สมบูรณ์  ข. ผู้หญิงท างานได้ทุกอย่าง 
  ค.ความสุขเกิดเพราะมีผู้หญิง                ง. แม่เป็นผู้มีพระคุณสูงสุด                                                                                      
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
   
 
   

 
 
 
 
๑.  ค  ๒.  ค  ๓.  ก  ๔.  ง  ๕.  ง 

   ๖.  ข  ๗.  ง  ๘.  ข  ๙.  ง  ๑๐.  ง 
   ๑๑.  ก  ๑๒.  ค  ๑๓.  ก  ๑๔.  ก  ๑๕.  ข 
   ๑๖.  ง  ๑๗.  ก  ๑๘.  ข  ๑๙.  ค  ๒๐.  ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


