ใบความรู้
คาควบกลา้ ไม่ แท้
คาควบกลา้ ไม่ แท้ คือ คำที่มีพยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้ำ
ประสมสระตัวเดียวกัน เวลำอ่ำนไม่ออกเสี ยง ร ออกเสี ยงเฉพำะตัวหน้ำ หรื อ
มิฉะนั้นก็ออกเสี ยงเป็ นอื่นไป
คำควบไม่แท้ที่ออกเสี ยงเฉพำะพยัญชนะตัวหน้ำ ได้แก่พยัญชนะ จ ซ
ศ ส ควบกับ ร เช่น
จริ ง
ไซร้
เศร้ำ
ศรี
ศรัทธำ
สร้ำง
เสริ ม
สร้อย
สระ
สรง
สร่ ำง
คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสี ยงกลำยเป็ น ซ ได้แก่
ทรง
ทรำบ
ทรำม
ทรำย
แทรก
ทรุ ด
โทรม
มัทรี

ใบงาน ชุดที่ ๑
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่ำน คำควบกล้ ำไม่แท้ที่มี ศร , สร ควบเป็ นเสี ยง ส
ซร ควบเป็ นเสี ยง ซ และ จร ควบเป็ นเสี ยง จ
ศักดิ์ศรีมิเศร้ าสร้ อย

ต้นไทรย้อยใกล้สระสวย

เลวทรำมเสแสร้ งรวย

ทรำบเรื่ องจริ งยิง่ ศรัทธา

ส่งเสริมไม่กำสรวล

เสร็จงำนควรสรรเสริญหนำ

จริงไซร้ไม้พุทรำ

บ้ำนเศรษฐีมีกองทรำย

ประเสริฐทรำบเรื่ องดี

นกอินทรี ทรัพย์มีหลำย

กำสรดหมดสบำย

กำยทรุ ดโทรมโรคแทรกแซง

ใบงาน ชุดที่ ๒
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่ำน คำควบกล้ ำไม่แท้ที่มี ทร แต่อ่ำนออกเสี ยง ซ
ทรวดทรงทราบทรามทราย
ทรุดโทรมหมำยนกอินทรี
มัทรี อินทรีย์มี
เทริดนนทรี พุทราเทรา
ทรวงไทรทรัพย์ แทรกวัด
โทรมนัสย์ ฉะเชิงเทรา
ตัว “ทร” เหล่ำนี้เรำ
ออกสำเนียงเป็ นเสี ยง “ซ”

ใบงาน ชุดที่ ๓
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่ำนคำควบกล้ ำไม่แท้ ให้ถูกต้อง
ทรวงทราบทรามทรายทรุด
ทรวดทรงองค์อรทัย
แทรกซอนเก็บพุทรา
ไม่ทรงเทริด๑จำรู ญ
อินทรีมีสองนัย
อินทรีย์คือกำยำ
เป็ นซำง๓อย่ำโทรมหญ้ำ
“ท ร” หัดขัดเกลำ

มัทรีหยุดใต้ตน้ ไทร
ทรุดโทรมไปให้อำดูร
ทรัพย์ โรยรำบ่มำกมูล
ทรวงทรู่๒ผ่ำวร้ำววิญญำณ์
ชื่อนี้ใช้เรี ยกนกปลำ
ต้นนนทรีมีร่มเงำ
รี บกลับมำฉะเชิงเทรา
อ่ำนเสี ยง “ซ” ขอจำเอย

๑ เทริ ด (น.) มงกุฎรู ปแบบโบรำณ เป็ นรู ปกรวยสูงปลำยแคบ
๒ ทรู่ (ก.) ลำกไป คร่ ำไป
๓ โรคทรำง (น.) โรคชนิดหนึ่ง แพทย์แผนโบรำณว่ำเกิดกับเด็กเล็ก
ลักษณะเป็ นเม็ดขึ้นในปำก ในคอ ลิ้นเป็ นฝ้ ำ

ใบงาน ชุดที่ ๔

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่ำนคำควบกล้ ำไม่แท้ ให้ถูกต้อง

ทรงศรี ปลูกนนทรี
พุทรำต้นโตใหญ่
มัทรี ชวนทรงศรี
ทรัพย์หำยหมดกระเป๋ ำ
ทร ออกเสี ยง ซ
ขอเป็ นควบไม่แท้

นกอินทรี มำอำศัย
มีตน้ ไทรให้ร่มเงำ
ไปเที่ยวที่ฉะเชิงเทรำ
แสนโศกเศร้ำสร้อยของแม่
คำควบ ร ขอยอมแพ้
มีรูปแต่ไม่ออกเสี ยง

แบบทดสอบ ชุ ดที่ ๑
คาชี้แจง วงกลม

ล้อมรอบอักษรควบไม่แท้ จำกนิ ทำน

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน (อ่ำนถูกคำละ ๑ คะแนน)

นิทานเรื่อง เศรษฐี เศรษฐา
กำลครั้งหนึ่งมีเศรษฐีชื่อเศรษฐำ อยูต่ วั คนเดียวไม่มีบุตร ไม่มีภรรยำ
สร้ำงบ้ำนหลังใหญ่ไว้ริมหำดทรำยใกล้ตน้ ไทรใหญ่ หลังบ้ำนมีสวนพุทรำ
เศรษฐีขดุ สระน้ ำไว้เก็บกักน้ ำเพื่อใช้ในหน้ำแล้ง ควำมจริ งแล้ว เศรษฐี
เศรษฐำเป็ นคนใจดี เมื่อทรำบว่ำใครเดือดร้อนก็มกั จะยืน่ มือเข้ำไปช่วยเหลือ
อยูเ่ สมอ วันหนึ่งมีโจรเข้ำมำปล้นบ้ำนของเศรษฐี และใช้ไม้ตีศีรษะของ
เศรษฐีจนแตก เศรษฐีร้องตะโกนให้คนช่วย ชำวบ้ำนหลำยคนได้ยนิ เสี ยง
จึงเข้ำมำช่วย และจับโจรได้ ก่อนจะส่ งให้เจ้ำหน้ำที่จดั กำร เศรษฐีถำมโจรว่ำ
“เจ้ำจะเอำทรัพย์สินที่ปล้นข้ำไปทำอะไร ให้พดู ควำมจริ งออกมำ” โจรตอบ
ว่ำ “ข้ำจะเอำไปสร้ำงบ้ำนที่ชำรุ ดทรุ ดโทรมจนแทบจะพังให้ลูกที่พิกำรได้
อำศัยอยู”่ เศรษฐีได้ฟังรู ้สึกสงสำรจึงมอบทรัพย์สินให้ไป จำนวนหนึ่ง และ
บอกให้โจรกลับตัวเป็ นคนดี โจรตอบตกลง เศรษฐีจึงไม่เอำโทษ ตั้งแต่น้ นั
มำโจรก็กลับตัวเป็ นคนดี เศรษฐีรู้สึกมีควำมสุ ข

แบบทดสอบชุดที่ ๒
คาชี้แจง เขียนคำอ่ำนจำกคำควบไม่แท้ที่กำหนดให้ แล้วอ่ำนให้ถกู ต้อง
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน (เขียนคำอ่ำนและอ่ำนถูกต้อง คำละ ๒ คะแนน)
ตัวอย่ำง

บวงสรวง

=

บวง - สวง

๑. จริ ง = ....................................................................................
๒. ศีรษะ = ....................................................................................
๓. ศรัทธำ

= ....................................................................................

๔. สร้ำงสระ = ....................................................................................
๕. ส่ งเสริ ม = ....................................................................................
๖. ทรุ ดโทรม = ....................................................................................
๗. สร่ ำงไข้ = ....................................................................................
๘. หำดทรำย
๙. เศรษฐี

= ....................................................................................
= ....................................................................................

๑๐.สรงเสร็ จ = ....................................................................................

เฉลยแบบทดสอบ ชุ ดที่ ๑
คาชี้แจง วงกลม
ล้อมรอบอักษรควบไม่แท้ จำกนิทำน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน (อ่ำนถูกคำละ ๑ คะแนน)

นิทานเรื่อง เศรษฐี เศรษฐา
กำลครั้งหนึ่งมีเศรษฐีชื่อเศรษฐำ อยูต่ วั คนเดียวไม่มีบุตร ไม่มีภรรยำ
สร้ำงบ้ำนหลังใหญ่ไว้ริมหำดทรำยใกล้ตน้ ไทรใหญ่ หลังบ้ำนมีสวนพุทรำ
เศรษฐีขดุ สระน้ ำไว้เก็บกักน้ ำเพื่อใช้ในหน้ำแล้ง ควำมจริ งแล้ว เศรษฐี
เศรษฐำเป็ นคนใจดี เมื่อทรำบว่ำใครเดือดร้อนก็มกั จะยืน่ มือเข้ำไปช่วยเหลือ
อยูเ่ สมอ วันหนึ่งมีโจรเข้ำมำปล้นบ้ำนของเศรษฐี และใช้ไม้ตีศีรษะของ
เศรษฐีจนแตก เศรษฐีร้องตะโกนให้คนช่วย ชำวบ้ำนหลำยคนได้ยนิ เสี ยง
จึงเข้ำมำช่วย และจับโจรได้ ก่อนจะส่ งให้เจ้ำหน้ำที่จดั กำร เศรษฐีถำมโจรว่ำ
“เจ้ำจะเอำทรัพย์สินที่ปล้นข้ำไปทำอะไร ให้พดู ควำมจริ งออกมำ” โจรตอบ
ว่ำ “ข้ำจะเอำไปสร้ำงบ้ำนที่ชำรุ ดทรุ ดโทรมจนแทบจะพังให้ลูกที่พิกำรได้
อำศัยอยู”่ เศรษฐีได้ฟังรู ้สึกสงสำรจึงมอบทรัพย์สินให้ไป จำนวนหนึ่ง และ
บอกให้โจรกลับตัวเป็ นคนดี โจรตอบตกลง เศรษฐีจึงไม่เอำโทษ ตั้งแต่น้ นั
มำโจรก็กลับตัวเป็ นคนดี เศรษฐีรู้สึกมีควำมสุ ข

หมายเหตุ ถูกตั้งแต่ ๑๐ คำขึ้นไป ได้คะแนน ๑๐ คะแนน

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ ๒
คาชี้แจง เขียนคำอ่ำนจำกคำควบไม่แท้ที่กำหนดให้ แล้วอ่ำนให้ถกู ต้อง
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน (เขียนคำอ่ำนและอ่ำนถูกต้อง คำละ ๒ คะแนน)
ตัวอย่ำง

บวงสรวง

=

บวง - สวง

๑. จริ ง

=

จิง

๒. ศีรษะ

=

สี - สะ

๓. ศรัทธำ

=

สัด - ทำ

๔. สร้ำงสระ

=

ส้ำง - สะ

๕. ส่ งเสริ ม

=

ส่ ง - เสิ ม

๖. ทรุ ดโทรม

=

ซุด - โซม

๗. สร่ ำงไข้

=

ส่ ำง - ไข้

๘. หำดทรำย

=

หำด - ซำย

๙. เศรษฐี

=

เสด - ถี

๑๐.สรงเสร็ จ

=

สง - เส็ด

กิจกรรม รูของหนู

จงเลือกคาควบกลา้ ไม่ แท้

แมวลำยนำขนมมำวำงเต็มไปหมดเพื่อล่อจับหนู ในขนมนั้นจะมีคำ
ควบกล้ ำแท้ และไม่แท้อยูค่ ู่กนั ให้เลือก ถ้ำเลือกคาควบกลา้ ไม่ แท้ ได้ถูกต้อง
เส้นก็จะพำโยงไปตอบคำถำมที่ขนมก้อนใหม่ แต่ถำ้ ตอบผิดเส้นก็จะพำ
วกกลับมำที่ขนมก้อนเดิมเพื่อรอตอบใหม่
เด็ก ๆ ชวนเพื่อนมำแข่งขันนำทำงให้หนูทีสิคะ ดูซิวำ่ ใครจะพำหนู
เข้ำรู ได้ก่อน

กลุ้ม

ทราย

คลอง

ทรัพย์

อินทรี

พร้ อม

ปลา

สร้ าง

ต้ นไทร

ครื้นเครง
เกรง

สร้ อย
ขวาง

ทรุด
จริง
เริ่ม

ขรุขระ

เฉลยกิจกรรม รูของหนู

จงเลือกคาควบกลา้ ไม่ แท้

แมวลำยนำขนมมำวำงเต็มไปหมดเพื่อล่อจับหนู ในขนมนั้นจะมีคำ
ควบกล้ ำแท้ และไม่แท้อยูค่ ู่กนั ให้เลือก ถ้ำเลือกคาควบกลา้ ไม่ แท้ ได้ถูกต้อง
เส้นก็จะพำโยงไปตอบคำถำมที่ขนมก้อนใหม่ แต่ถำ้ ตอบผิดเส้นก็จะพำ
วกกลับมำที่ขนมก้อนเดิมเพื่อรอตอบใหม่
เด็ก ๆ ชวนเพื่อนมำแข่งขันนำทำงให้หนูทีสิคะ ดูซิวำ่ ใครจะพำหนู
เข้ำรู ได้ก่อน

กลุ้ม

ทราย

คลอง

ทรัพย์

อินทรีย์

พร้ อม

ต้ นไทร

ปลา

สร้ าง

ครื้น
เครง
เกรง

สร้ อย
ขวาง

ทรุด
จริง
เริ่ม

ขรุขระ

