
 

 

  

บทเรียนพฒันา 

การอ่านและเขยีนสะกดค า 
 

 

 

 

 

 

 

  

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๕ 

โรงเรียนบา้นไสขาม 

 

 



ค ำน ำ                                                                                      

 

 

  บทเรียนส ำเร็จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่อง ค ำควบกล  ำ เล่มนี  
จัดท ำขึ นส ำหรับใช้เสริมทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้  ระดับชั นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย
แบ่งเนื อหำออกเป็น ๔ ส่วน คือ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื อหำ แบบฝึกหัด และแบบ
เฉลย ซ่ึงมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มีเนื อหำสำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวัง ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ระดับชั น
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั น
พื นฐำนพุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑       

บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี  ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิดประโยชน์
เป็นอย่ำงมำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียนมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 

ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี  จะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่อง ค ำควบกล  ำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั นประถมศึกษำปีที่ ๕ ให้ได้ผลดียิ่งขึ น และ
ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำด้วยดีเสมอมำ 
 
 

                                                               คณะผู้จัดท ำ 
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ค ำชี้แจงส ำหรับกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูป 
 

 

๑. อ่านสาระส าคัญก่อนลงมือศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป 

๒. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

๓. ศึกษาท าความเข้าใจบทเรียนตามล าดับ เมื่อเข้าใจแลว้ให้ท าแบบฝึกหัดเสริมทักษะ

ท้ายบท 

๔. เมื่อท าแบบฝกึหัดเสริมทักษะแล้ว จงึตรวจดูเฉลย ถ้าตอบผิดให้นักเรียนกลับไปศึกษา

บทเรียนส าเร็จรูปใหม่และท าแบบฝึกหดัเสริมทักษะอีกคร้ัง 

๕. ไม่ดูเฉลยก่อนท าแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 

๖. ศึกษาบทเรียนนี้ดว้ยตนเอง ถา้มีปัญหาหรือขอ้สงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอนทันที 

๗. เมื่อศึกษาบทเรียนส าเร็จรูปในเล่มนี้จบแล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจ

ค าตอบจากเฉลย น าผลคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ 



ท๑.๑ ป.๕/๑ อา่นออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง  

ท๑.๑ ป.๕/๒ อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยาย

และการพรรณนา 

   

 

 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 

สำระที่ ๑ กำรอ่ำน 

มำตรฐำน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพือ่น าไปใช้

ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   

  

 

 

 

ตัวชี้วัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

๒ 



สำระส ำคัญ 
 

 

การเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ใน

เรื่อง ค าควบกล้ า ซ่ึงหนังสือการสร้างบทเรียนเล่มนี้ ใช้ส าหรับพัฒนาการอ่านและการ

เขียนของเด็ก รวมไปถึงการแจกลูกสะกดค า และให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ โดยมี

การเรียงล าดับของเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อดูพัฒนาการของเด็ก ในส่วนของแบบเรียน

แต่ละบทนั้นประกอบด้วย เนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะให้นักเรียนได้ลงมือท าทุก

บท เพื่อทบทวนท าความเข้าใจในเนื้อหาว่าเด็กมีความเข้าใจจริง ๆ หรือไม่ และพร้อมที่

จะน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

     จดุประสงค์กำรเรียนรู ้

 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเรื่อง ค าควบกล้ า อกัษรน า ตวัการันต์ อักษรยอ่ และ

เครื่องหมายวรรคตอน  

    อยา่งแท้จริง 

๒. ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องการอา่น สามารถอ่านได้อย่างถกูต้อง 

๓. ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องการเขียน สามารถที่จะเขียนแจกลกู สะกดค า หรอืเขียนค าอ่าน

ได้อย่างถูกต้อง 

๔. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๓ 



 

สำระกำรเรียนรู้ 

  

      ค าควบกล้ า ประกอบดว้ย ค าควบกล้ าแท้ และค าควบกล้ าไม่แท้  

 

 

 

 
 

๔ 



 

 
 
 
 
                                                                                                              

 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                      

๕ 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

   ค ำชีแ้จง ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

  

๑. พยัญชนะตัวใดมักจะอยู่ในค ำควบไม่แท้ 

 ก. ว      ข. ล  

 ค. ร  ง. ท 

 

 

๒. ทร เมื่อควบกล  ำอยู่ในสระตวัเดียวกนั จะออกเสียงเป็นพยญัชนะตัวใด 

 ก. ช  ข. ส 

 ค. ซ  ง. ท 

 

 

๓. ค ำในข้อใดเป็นค ำควบกล  ำแท้ 

 ก. ทรำบ  ข. สร้ำง 

 ค. ทรำย  ง. กวำด 

๖ 



      ๔. ค ำในข้อใดเป็นค ำควบกล  ำไม่แท้ 

 ก. ทรำย  ข. ขวิด 

 ค. พลำด  ง. ขวำน 

 

 

    ๕. ค ำควบกล  ำในข้อใดสะกดในมำตรำ กก และมำตรำ กง 

 ก. พรวดพรำด  ข. พลิกแพลง 

 ค. เปลี่ยนแปลง  ง. ขวนขวำย 

 

 

 

     ๖. ข้อใดเป็นค ำควบกล  ำไม่แท ้

 ก. ทรุดโทรม  ข. ครอบครอง 

 ค. กลั่นแกล้ง  ง. ครอบคลุม 

 

 

 

 

๗ 



๗. “ต้นไทรต้นนี มีนกมำสร้ำงรังอยู่ พวกเรำอย่ำเอำไม้ไปขว้ำงนะ” จำกข้อควำมมี        

ค ำควบกล  ำแท้และค ำควบกล  ำไม่แท้อยำ่งละกี่ค ำ 

     ก.  ควบแท้   ๑   ควบไม่แท้  ๒  ข.  ควบแท้   ๑   ควบไม่แท ้ ๓ 

     ค   ควบแท้   ๒  ควบไม่แท้  ๑  ง.  ควบแท้   ๒  ควบไม่แท ้ ๒ 

 

       

   ๘. “ประเสริฐ” อ่ำนอย่ำงไร 

      ก.  ประ –เสริด    ข.  ประ - เสิด 

     ค.  ประ –เสริฐ    ง.  ประ- เซิด  

 

       

    ๙.  “ซุดโซม” เป็นค ำอ่ำนของข้อใด 

      ก.  ทุดโทม     ข.  ทรุดโทรม 

     ค.  ซุดโทรม     ง.  ทรุดโซม 

 

 

 

๘ 



๑๐.   “สร้อย” อ่ำนอย่ำงไร 

          ก.  ซ้อย     ข.  สร้อย 

          ค.  สอ้ย     ง.  ท้อย 

 

 

       ๑๑.  ข้อใดอำ่นถูกต้อง 

          ก.  อินทร ี อำ่นวำ่   อิน – ช ี  ข.  กระดำษ  อ่ำนว่ำ  กระ-ดำด 

          ค.  ทรัพย์  อ่ำนว่ำ  สับ   ง.   เปรต  อำ่นวำ่   เปด 

 

 

๑๒.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

           ก.  เสร็จ  เป็นค ำควบกล  ำไม่แท้ ข.  จริง  เป็นค ำควบกล  ำแท้ 

           ค.  ทรำย  เป็นค ำควบกล  ำไม่แท ้ ง.   กล้วย  เป็นค ำควบกล  ำแท้ 

 

 

 

 

๙ 



๑๓. “น้องพลอยสวมสร้อยทองและถือตะกร้ำผลไม้”ประโยคนี มีค ำควบกล  ำกี่ค ำ 

      ก.   ๑     ค ำ         ข.   ๒    ค ำ 

      ค.   ๓    ค ำ         ง.   ๔    ค ำ 

 

 

๑๔. ข้อใดเป็นค ำควบกล  ำไม่แท้ทั งหมด 

       ก.  สร้อย   จริง   พุทรำ       ข.  ปรับปรุง  กลอง   ควำย 

       ค.  กลว้ย     เปรี ยว   เสริม          ง. กรุบกรอบ  ทรำย  ทรุดโทรม     

 

 

๑๕.  ข้อใดเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงควบกล  ำ 

      ก.  กว   พล   คว    ข.  หว   ขร    นว 

        ค.  กร    มร   ชล    ง.   สว    กว   กร 

 

 

 

 

๑๐ 



๑๖. “สร้ำงเสริม” อ่ำนอยำ่งไร 

      ก.  ซ้ำง – เซิม    ข.  ส้ำง - เซิม 

      ค.  ซ้ำง – เสิม    ง.  ส้ำง - เสิม 

 

 

๑๗.  “พุด - ซำ” เป็นค ำอ่ำนของข้อใด 

   ก.  พุดสำ     ข.  พุดทรำ 

     ค.  พุทรำ     ง.  พุตรำ 

 

 

๑๘.   “เสร็จ” อ่ำนอย่ำงไร 

      ก.   เสร็ด     ข.   เสรด 

     ค.   เสด     ง.   เส็ด 

 

 

 

 

๑๑ 



๑๙. “นกอินทรีก ำลังสร้ำงรังอยู่   ครูขอร้อง  อยำ่เอำไม้ไปขวำ้งมันนะ” จำก            

ข้อควำมมีค ำควบกล  ำแท้และค ำควบกล  ำไม่แท้อยำ่งละกี่ค ำ 

       ก.  ควบแท ้  ๑  ควบไม่แท้  ๒  ข.  ควบแท้   ๑  ควบไม่แท้  ๓ 

       ค.  ควบแท ้  ๒  ควบไม่แท้  ๑  ง.  ควบแท้   ๒  ควบไม่แท ้ ๒ 

 

 

        ๒๐. ข้อใดเป็นค ำควบกล  ำ 

        ก.  แหวน     ข.  แปรง 

       ค. ตลำด     ง. ตวำด 

 

 

๒๑. ค ำในข้อใดเป็นค ำควบกล  ำแท้ 

        ก. ทรำบ     ข. สร้ำง 

        ค. ทรำย     ง. กวำด 

 

 

 

๑๒ 



   ๒๒. ค ำในข้อใดเป็นค ำควบกล  ำไม่แท ้

          ก. ทรำย    ข. ขวิด 

           ค. ควำน    ง. ขวำน 

   

 

๒๓. ค ำควบกล  ำในข้อใดสะกดในมำตรำ  กก  และมำตรำ  กง 

          ก. พรวดพรำด   ข. พลิกแพลง 

          ค. เปลี่ยนแปลง   ง. ขวนขวำย 

  

 

 

๒๔. ค ำในข้อใดออกเสียงต่ำงจำกพวก 

           ก. แปรง    ข. พริก 

           ค. แปลง    ง. พรำว 

 

 

 

๑๓ 



      ๒๕. ค ำในข้อใดออกเสียง เหมือนค ำที่ก ำหนดให้  "ขวำน" 

          ก. กวำด    ข. คลำน 

          ค. พร้อม    ง. เพลง 

  

 

     ๒๖. ข้อใดเขียนถกูต้อง 

          ก. พุทรำ    ข. พุทธทรำ 

          ค. พุดทรำ    ง. พุธทรำ 

  

 

     ๒๗. ข้อใดเขียนถกูต้อง 

           ก. โศกเศร้ำ    ข. ซุดโทรม 

           ค. โศกเศร้ำ    ง. ซุดโซม 

  

 

 

 

๑๔ 



           ๒๘. ข้อใดเขียนผิด 

           ก. ควำนช้ำง     ข. ควำญชำ้ง 

           ค. พุทรำ     ง. เสแสร้ง 

  

 

           ๒๙. ข้อใดไม่เข้ำพวก 

           ก. ขวำน     ข. กวำด 

            ค. เกลื่อน     ง. ควั่น 

 

 

           ๓๐. ข้อใดเป็นอกัษรควบชนิดเดียวกบั ค ำว่ำ “พริ ง” 

           ก. ครำม     ข. สร้ำง 

          ค. เศร้ำ     ง. จริง 

 

 

 

 

 

๑๕ 



 

 

 

 

 

 

ค้ำควบกล ้ำ                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖ 



                                                                                                                  

ค้ำควบกล ้ำ 

 

ค้ำควบกล ้ำ 

ค้ำควบกล ้ำ (อักษรควบ) หมำยถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยำงค์ 

และใช้สระเดียวกัน เวลำอ่ำนออกเสียงกล ้ำเป็นพยำงค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์

ของพยำงค์นั นจะผันเป็นไปตำมเสียงพยญัชนะตัวหนำ้  ค้ำควบกล ำ้แบ่ง

ออกเป็น    ๒   ประเภท  ไดแ้ก่  

 

  

   ๑.   ค้ำควบกล ำ้แท ้

ค้ำควบแท ้  ได้แก่ พยญัชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้ำ ประสมสระตัวเดียวกัน 

เวลำอ่ำนออกเสียงพยัญชนะทั งสองตัวพร้อมกัน เช่น 

ค้ำที่ม ีร เป็นค้ำควบกล ้ำ 

หมวด ก  กร่อน กรำบ                                                                                                               

หมวด ข  ขรุขระ                                                                                                                     

หมวด ค  คร้ำน  ครอบครอง  คร้่ำครำ  ครื นแครง  ครุฑ   เครำะห์  เครื่อง                                                 

หมวด จ  จระเข้                                                                                                                    

หมวด ต  ไตร่ตรอง  ตรึกตรำ ตรึกตรอง                                                                                         

หมวด ป  ปรบมอื ปรำกฏ  ปรกั ปรับปรุง ปรำชญ์   ปรำศจำก ปรำศรัย  

๑๗ 



 

ปรำสำท  ปรีชำ  ปรึกษำ ปรุโปร่ง      เปรย เปรอะ เปรียบ โปรดปรำน โปรย

ปรำย                                                                                      

หมวด พ  พร้อง พลัดพรำก  พรำยน ำ้  พริ งพรำว เพริศพรำย  ไพร  พร้ำ 

 

 

ข้อควรจ้ำ 

๑. ค้ำควบกล ้ำเวลำสะกดต้องมีพยญัชนะต้นสองตัว โดยจะมี  ร  รวมอยู่ในพยัญชนะ

ต้น  

          เช่น         กรำบ    สะกดว่ำ     กร + อำ + บ     อ่ำนว่ำ      กรำบ 

                         แปรง    สะกดว่ำ     ปร + แอ + ง     อ่ำนว่ำ      แปรง 

๒. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วแต่ตอ้งไม่อ่ำนออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น 

          เช่น         กรำบ    สะกดว่ำ     กร + อำ + บ     อ่ำนว่ำ      กรำบ 

                         แปรง    สะกดวำ่     ปร + แอ + ง     อ่ำนว่ำ      แปรง  

๓. ต้องไม่ใช่ค้ำที่ม ีห น้ำ 

          เช่น        หรอก    สะกดว่ำ     หร + ออ + ก     อ่ำนว่ำ      หรอก 

 

 

 

 

๑๘ 



 

 ค้ำที่ม ีล เป็นค้ำควบกล ้ำ 

ค้ำควบกล ้ำคือ ค้ำที่อำ่นออกเสียงพยัญชนะต้น ทั งสองตัวหน้ำ เป็นเสียงกล ้ำพรอ้มกัน  

มี   กล-   ขล-   คล-   ปล-  พล-     เช่น  

หมวด ก    กลมกลืน  กล้อง กลั่นแกล้ง กล้ำ                                                                                     

 หมวด ข  ขลำด ขลุก                                                                                                                 

หมวด ค  คละคลุ้ง  คล่องแคล่ว คล้่ำ                                                                                          

 หมวด ป   ปลอม  ปลำบปลื ม  ปลำร้ำ เปลวไฟ                                                                               

 หมวด พ   พลบค่้ำ   พลำดพลั ง  พลิ ว พลี  เพลิดเพลิน  โพล้เพล ้

 

 

ข้อควรจ้ำ 

๑. ค้ำควบกล ้ำเวลำสะกดต้องมีพยญัชนะต้นสองตัว โดยจะมี  ล  รวมอยู่ในพยญัชนะต้น  

          เช่น       กลำง    สะกดว่ำ    กล + อำ + ง     อ่ำนวำ่      กลำง 

                       แปลง   สะกดว่ำ     ปล + แอ + ง    อ่ำนวำ่      แปลง 

๒. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแลว้แต่ต้องไม่อ่ำนออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น 

          เช่น       ตลำด   สะกดว่ำ     ตล + อำ + ด     อ่ำนว่ำ     ตะ - หลำด 

                       ตลก     สะกดว่ำ     ตล + โอะ + ก   อ่ำนว่ำ     ตะ - หลก 

 

๑๙ 



๓. ต้องไม่ใช่ค้ำที่มี ห น้ำ 

          เช่น       หลอก   สะกดวำ่    หล + ออ + ก     อ่ำนว่ำ      หลอก 

                       หลับ     สะกดวำ่    หล + อะ + บ      อ่ำนวำ่      หลับ 

  

ค้ำที่ม ีว เป็นค้ำควบกล ้ำ 

ค้ำควบกล ้ำคือ ค้ำที่อำ่นออกเสียงพยัญชนะต้น ทั งสองตัวหน้ำ เป็นเสียงกล ้ำ

พร้อมกัน  

มี   กว-   ขว-   คว-     เช่น 

หมวด ก  แกว่งไกว  แกละ แกล้ม                                                                                                  

หมวด ข  ขวักไขว่  ขวัญ                                                                                                                

หมวด ค    ควำม  ควำย 

 

 

ข้อควรจ้ำ 

๑. ค้ำควบกล ้ำเวลำสะกดต้องมีพยญัชนะต้นสองตัว โดยจะมี  ร  รวมอยู่ในพยัญชนะต้น 

        เช่น        ควำย    สะกดว่ำ    คว + อำ + ย     อ่ำนวำ่      ควำย 

                    แขวน    สะกดว่ำ    ขว + แอ + น    อ่ำนว่ำ      แขวน 

๒. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแลว้แต่ต้องไม่อ่ำนออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น 

        เช่น        สวำย    สะกดว่ำ     สว + อำ + ย      อำ่นว่ำ      สวำย 

                  สว่ำง    สะกดวำ่     สว + อำ + ง+  ่    อ่ำนว่ำ      สว่ำง  

๒๐ 



๓. ต้องไม่ใช่ค้ำที่มี ห น้ำ 

        เช่น      แหวน    สะกดวำ่    หว + แอ+ น     อ่ำนวำ่      กรำบ 

๔. ระวังค้ำที่มีสระ อัว เพรำะจะไม่ใช่ค้ำที่มี ว ควบกล ้ำ 

        เช่น         สวย      สะกดว่ำ      ส + อัว + ย      อ่ำนวำ่      สวย 

                      ควร      สะกดวำ่      ค + อัว + ร     อ่ำนว่ำ       ควร    

 
 

๒.  ค้ำควบกล ้ำไม่แท ้  

ค้ำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกบัพยัญชนะตวัหนำ้ประสมสระตัวเดียวกนั เวลำ

อ่ำนไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพำะตัวหน้ำหรือมิฉะนั นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป 

         ค้ำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพำะพยัญชนะตัวหน้ำ ได้แก่พยญัชนะ จ ซ ศ ส ควบ

กับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้ำ ศรี ศรัทธำ สร้ำง เสริม สร้อย สระ สรง สร่ำง 

          ค้ำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลำยเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทรำบ ทรำม 

ทรำย แทรก ทรุด โทรม มัทร ีอินทร ีนนทรี พุทรำ 

 

 

 

 

 

๒๑ 



 

อ่ำนเพ่ิม เติมควำมหมำย 

ค้ำ ควำมหมำย 

ขรุขระ เป็นปุ่มเป็นปม, ไม่เรียบ 

กรำบ 
แสดงควำมเคำรพโดยประนมมอืขึ นเสมอหน้ำผำก แลว้น้อมศีรษะลง
จรดพื น เรียกวีกรำบไหว้โดยให้อวยัวะทั งห้ำ คือ เข่ำทั งสอง มอืทั งสอง 
และหน้ำผำดจดพื นวำ่ กรำบแบบเบญจำงคประดิษฐ์ 

ครุฑ 
อมนุษย์กึ่งสัตวก์ึ่งเทพ ตำมควำมเชื่อในศำสนำพรำหมณ์ มีรูปรำ่งคร่ึงนก
คร่ึงคน 

ปรำสำท 
เรือนหลวงมียอดเป็นชั นๆ เป็นที่ประทบัของพระเจ้ำแผ่นดิน หรือเป็นที่
ประดิษฐำนของสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

ปรำศรัย 
กำรพูดด้วยไมตรีจิต กำรแสดงไมตรีต่อกัน ระหว่ำงผู้ใหญ่ต่อผู้น้อย หรอื
ผู้ที่เสมอกัน 

คละคลุ้ง เหม็นตลบไปทั่วคล้ำยกลิ่นของเน่ำเสีย 
โพล้เพล้ เวลำใกล้ค่้ำ, เวลำพลบค่้ำ 

ขวักไขว ่
อำกำรที่คน สัตว์ หรอืยวดยำนจ้ำนวนมำก เคลื่อนที่สวนกันไปมำอย่ำง
สับสนอลม่ำน 

มัทร ี นำงในวรรณคดี เร่ืองพระเวชสันดรชำดก 
 

 
 

๒๒ 



 

แบบฝึกหัด เรื่องค้ำควบกล ้ำ 

 

แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ ๑ 

ค้ำชี แจง ให้นักเรียนเติมพยัญชนะ ร  ล  หรือ ว ในค้ำควบกล ำ้ต่อไปนี  

 

๑. ก.....อบรูป 

   ๒. ก.....อนแปด  

       ๓. ค.....อบครัว 

            ๔. ค.....อบค.....อง 

                  ๕. ค.....ำมเพียร 

                   ๖. ก.....ะดำษ 

              ๗. ก.....ะต่ำยตื่นตูม 

           ๘. เป.....วไฟ  

        ๙. ก.....ะทิง 

    ๑๐. ก.....ะจัดก.....ะจำย 

 

 

๒๓ 



 

 

แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ ๒ 

 ค้ำชี แจง  ให้นักเรียนเขียนค้ำอำ่นจำกคำ้ต่อไปนี ให้ถูกต้อง 

 

๑. ทรุดโทรม อ่ำนว่ำ ......................................................... 

                                                                                                                            

๒. โฉมศรี อำ่นว่ำ .............................................................  

 

๓. ทรำมวยั อ่ำนวำ่ ...........................................................                                                                                                                                                  

 

๔. ทรำมเชย อำ่นวำ่ .........................................................  

 

๕. ทรัพยำกรธรรมชำติ อ่ำนว่ำ ............................................................  

 

 

 

๒๔ 



 

 

๖. ทรง อ่ำนวำ่ ........................... ..........................................................  

 

๗. เปลี่ยนแปลง อำ่นวำ่ ...................................................................... 

 

๘.  ปรำศจำก อ่ำนว่ำ .............................................................. 

.  

๙. ปรำรถนำ อ่ำนว่ำ ............................................................................       

                                           

๑๐. ปรำศรัย อ่ำนวำ่ ...........................................................................                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

๒๕ 



แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ ๓ 

ค้ำชี แจง ให้นักเรียนนำ้ค้ำควบกล ้ำต่อไปนี ไปจัดกลุ่มตำมที่กำ้หนด  

 

ไพร   กว้ำง   กวำง   ตรวจตรำ   เพลิน   ไกล   กรง   ตรง   คร้่ำครวญ   ปล่อย   

ทรมำน   ปลด   ไตร่ตรอง   กรำบกรำน   คลุกคลี   ควำมกว้ำง   คล่องแคล่ว   

ช่วยเหลือ   ปรุโปร่ง   เพริดพรำย 

 

 

 
ร 

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

 
 

ล 
 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 

 
ว 

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

 

 

๒๖ 



 

แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ ๔ 

ค้ำชี แจง ให้นักเรียนสะกดค้ำต่อไปนี ใหถู้กต้อง 

 

      ๑. ครอบครัว ..................................................... 

 

๒. ผักหวำน ........................................................ 

 

  ๓. ผลิดอก ........................................................ 

 

 ๔. พลำดพลั ง ....................................................... 

. 

๕. แพรวพรำว  ........................................................ 

 

 ๖. พลิ ว ...................................................... 

 

๗. พระ  ....................................................... 

๒๗ 



๘. พลบค่้ำ ..................................................... 

 

๙. เพรำะ  ........................................................ 

 

๑๐. ไพร ........................................................ 

 

๑๑. เกลือ ........................................................  

 

                 ๑๒. ตรำ ........................................................ 

 

๑๓. ใยไหม ........................................................ 

 

               ๑๔. ศรัทธำ ........................................................ 

 

๑๕. เศร้ำ ........................................................ 

 

๑๖. ฝนปรำย ........................................................ 

๒๘ 



 

 

๑๗. อ่อนหวำน  ........................................................ 

 

         ๑๘. เหนื่อย  ........................................................ 

   

๑๙. อยำก ........................................................ 

 

  ๒๐. อยู ่ ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙ 



แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ ๕ 

ค้ำชี แจง ให้นักเรียนนำ้ค้ำควบกล ้ำต่อไปนี ไปจัดกลุ่มตำมที่กำ้หนด 

 

 

 
ขรุขระ   ขลำดกลวั   ต้นไทร   ขวกัไขว ่  กล้ำแกร่ง   ครุฑ                                                                                   
ควำมเพียรไซร้   จริง   ทรำม   ทรำย     ทรุดโทรม   ปรีดำ                                                           

        ปรกึษำ   ปลำร้ำสร้อย   แหวน   สระ   สร่ำง   พุทรำ 

 

 
ค้ำควบแท ้

 
ค้ำควบไม่แท ้

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

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

 

๓๐ 



แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ ๖ 

ค้ำชี แจง ให้นักเรียนกำเครื่องหมำย  หน้ำขอ้ควำมที่เป็นค้ำควบกล ้ำ 

 

 

๑.      ................ ขยำย   ................ ขลำด 

๒.      ................ เคลิบเคลิ ม  ................ ขยับ 

๓.      ................ แกล้ม              ................ กสิกรรม 

๔.      ................ กษัตริย์                 ................ กำ้พร้ำ  

๕.      ................ กวีพื นบ้ำน  ................ แกว่งไกว 

๖.      ................ ขโมย                 ................ ขรัวตำ 

๗.      ................ หยำกไย ่                 ................ กตัญญู 

๘.      ................ จระเข้                 ................ จอมปลวก 

๙.      ................ เขมือบ                 ................ เคลือบ 

๑๐.    ................ ต้นไทร                 ............... ขยำย 

 

 

 

๓๑ 



๑๑.    ................ ซี่โครง               ................ ชอุ่ม 

๑๒.    ................ ดินทรำย                ................ ชลำลัย 

๑๓.    ................ ครอบครัว  ............... เตลิด 

๑๔.    ................ โฉมตรู                 ................ เฉพำะ 

๑๕.    ................ ฉลำด                 ................ พลำดพลั ง 

๑๖.    ................ เทวดำ                ................ กล ้ำกรำย 

๑๗.    ................ ตระหนก                 ................ ทยอย 

๑๘.    ................ ทรง                 ................ ตวำด 

๑๙.    ................ นิทรำ                 ................ ถนอม 

๒๐.    ................ ทรัพยำกร  ................ บริเวณ 

 

 

 

 

 

 

 

๓๒ 



 แบบทดสอบหลังเรียน 

. 

      

  ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถกูทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 

 

                 ๑. พยัญชนะตวัใดมักจะอยู่ในค ำควบไม่แท้ 

                            ก. ว    ข. ล  

                            ค. ร     ง. ท 

 

 

       ๒. ทร เมื่อควบกล  ำอยู่ในสระตัวเดียวกัน จะออกเสียงเป็นพยัญชนะตวัใด 

  ก. ช   ข. ส 

 ค. ซ   ง. ท 

 

 

 ๓. ค ำในข้อใดเป็นค ำควบกล  ำแท ้

 ก. ทรำบ   ข. สร้ำง 

  ค. ทรำย   ง. กวำด 

๓๓ 



๔. ค ำในข้อใดเป็นค ำควบกล  ำไม่แท้ 

 ก. ทรำย  ข. ขวิด 
ค. พลำด  ง. ขวำน 

 

 

 ๕. ค ำควบกล  ำในข้อใดสะกดในมำตรำ กก และมำตรำ กง 

   ก. พรวดพรำด   ข. พลิกแพลง 

   ค. เปลี่ยนแปลง   ง. ขวนขวำย 

 

 

 ๖. ข้อใดเป็นค ำควบกล  ำไม่แท ้

  ก. ทรุดโทรม   ข. ครอบครอง 

 ค. กลั่นแกล้ง  ง. ครอบคลุม 

 

 

 ๗. “ต้นไทรต้นนี มีนกมำสร้ำงรังอยู่ พวกเรำอยำ่เอำไม้ไปขว้ำงนะ” จำก  

ข้อควำมมีค ำควบกล  ำแท้และค ำควบกล  ำไม่แท้อยำ่งละกี่ค ำ 

        ก.  ควบแท้   ๑  ควบไม่แท ้ ๒ ข.  ควบแท้   ๑  ควบไม่แท้  ๓ 

        ค   ควบแท้   ๒  ควบไม่แท้  ๑ ง.  ควบแท้   ๒  ควบไม่แท ้ ๒ 

 

๓๔ 



 ๘. “ประเสริฐ” อ่ำนอย่ำงไร 

       ก.  ประ –เสริด   ข.  ประ - เสิด 

       ค.  ประ –เสริฐ   ง.  ประ- เซิด  

 

 

        ๙.  “ซุดโซม” เป็นค ำอ่ำนของข้อใด 

       ก.  ทุดโทม    ข.  ทรุดโทรม 

       ค.  ซุดโทรม    ง.  ทรุดโซม 

 

 

 ๑๐.   “สร้อย” อ่ำนอย่ำงไร 

       ก.  ซ้อย    ข.  สร้อย 

     ค.  ส้อย    ง.  ท้อย 

 

 

 ๑๑.  ขอ้ใดอ่ำนถกูต้อง 

       ก.  อินทรี  อำ่นวำ่   อิน – ชี ข.  กระดำษ  อ่ำนว่ำ  กระ-ดำด 

         ค.  ทรัพย ์ อำ่นวำ่  สับ  ง.   เปรต  อำ่นวำ่   เปด 

๓๕ 



๑๒.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

          ก.  เสร็จ  เป็นค ำควบกล  ำไม่แท ้   ข.  จริง  เป็นค ำควบกล  ำแท้ 

          ค.  ทรำย  เป็นค ำควบกล  ำไม่แท้   ง.   กล้วย  เป็นค ำควบกล  ำแท้ 

 

 

  ๑๓. “น้องพลอยสวมสร้อยทองและถอืตะกร้ำผลไม”้ ประโยคนี มีค ำ 

ควบกล  ำกี่ค ำ 

         ก.   ๑     ค ำ      ข.   ๒    ค ำ 

         ค.   ๓    ค ำ      ง.   ๔    ค ำ 

 

 

   ๑๔. ข้อใดเป็นค ำควบกล  ำไม่แท้ทั งหมด 

          ก.  สร้อย   จริง   พุทรำ    ข.  ปรับปรุง  กลอง   ควำย 

            ค.  กล้วย     เปรี ยว   เสริม       ง.  กรุบกรอบ   ทรำย   ทรุดโทรม 

     

 

                   ๑๕.  ข้อใดเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงควบกล  ำ 

          ก.  กว   พล   คว     ข.  หว   ขร    นว 

                     ค.  กร    มร   ชล                   ง.   สว    กว   กร 

๓๖ 



๑๖. “สร้ำงเสริม” อ่ำนอยำ่งไร 

         ก.  ซ้ำง – เซิม    ข.  ส้ำง - เซิม 

        ค.  ซ้ำง – เสิม    ง.  ส้ำง - เสิม 

 

๑๗.  “พุด - ซำ” เป็นค ำอ่ำนของข้อใด 

         ก.  พุดสำ     ข.  พุดทรำ 

         ค.  พุทรำ     ง.  พุตรำ 

 

๑๘.   “เสร็จ” อ่ำนอย่ำงไร 

         ก.   เสร็ด     ข.   เสรด 

         ค.   เสด     ง.   เส็ด 

 

 

๑๙. “นกอินทรีก ำลังสร้ำงรังอยู่   ครูขอร้อง  อยำ่เอำไม้ไปขวำ้งมันนะ” 

จำกขอ้ควำมมีค ำควบกล  ำแท้และค ำควบกล  ำไม่แท้อย่ำงละกี่ค ำ 

           ก.  ควบแท ้  ๑   ควบไม่แท ้ ๒ ข.  ควบแท้   ๑  ควบไม่แท้  ๓ 

           ค.  ควบแท้   ๒  ควบไม่แท้  ๑   ง.  ควบแท้   ๒  ควบไม่แท ้ ๒ 

 

๓๗ 



๒๐. ข้อใดเป็นค ำควบกล  ำ 

            ก.  แหวน        ข.  แปรง 

           ค. ตลำด        ง. ตวำด 

 

 

๒๑. ค ำในข้อใดเป็นค ำควบกล  ำแท้ 

            ก. ทรำบ        ข. สร้ำง 

            ค. ทรำย        ง. กวำด 

 

 

   ๒๒. ค ำในข้อใดเป็นค ำควบกล  ำไม่แท ้

             ก. ทรำย        ข. ขวิด 

              ค. ควำน        ง. ขวำน 

 

  

๒๓. ค ำควบกล  ำในข้อใดสะกดในมำตรำ  กก  และมำตรำ  กง 

             ก. พรวดพรำด       ข. พลิกแพลง 

             ค. เปลี่ยนแปลง       ง. ขวนขวำย 

  

๓๘ 



๒๔. ค ำในข้อใดออกเสียงต่ำงจำกพวก 

              ก. แปรง        ข. พริก 

              ค. แปลง        ง. พรำว 

 

 

   ๒๕. ค ำในข้อใดออกเสียง เหมือนค ำที่ก ำหนดให้  "ขวำน" 

              ก. กวำด       ข. คลำน 

              ค. พร้อม       ง. เพลง 

 

 

   ๒๖. ข้อใดเขียนถกูต้อง 

              ก. พุทรำ       ข. พุทธทรำ 

              ค. พุดทรำ       ง. พุธทรำ 

 

  

๒๗. ข้อใดเขียนถกูต้อง 

              ก. โศกเศร้ำ      ข. ซุดโทรม 

              ค. โศกเศร้ำ      ง. ซุดโซม 

  

๓๙ 



๒๘. ข้อใดเขียนผิด 

              ก. ควำนช้ำง   ข. ควำญชำ้ง 

              ค. พุทรำ      ง. เสแสร้ง 

 

  

๒๙. ข้อใดไม่เข้ำพวก 

              ก. ขวำน    ข. กวำด 

              ค. เกลื่อน    ง. ควั่น 

 

 

๓๐. ข้อใดเป็นอักษรควบชนิดเดียวกับ ค ำว่ำ “พริ ง” 

             ก. ครำม    ข. สร้ำง 

             ค. เศร้ำ    ง. จริง 

 

 

 

 

 

๔๐ 



 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝึก
เสริมทักษะ 

 

 

 

 

 

 



เฉลยแบบฝึกหัดค้ำควบกล ้ำ 

 

เฉลยแบบฝึกหัดเสรมิทักษะที่ ๑ 

 ๑. กรอบรูป         

      ๒. กลอนแปด 

              ๓. ครอบครัว 

                   ๔. ครอบครอง 

                             ๕. ความเพียร 

                             ๖. กระดาษ 

                   ๗. กระตา่ยตื่นตูม 

              ๘. เปลวไฟ  

      ๙. กระทิง 

 ๑๐. กระจัดกระจาย 

 

 

 

 

๔๒ 



 

    เฉลยแบบฝึกหดัเสริมทักษะที ่๒  

 

 ๑. ทรุดโทรม อ่านว่า ซุด – โซม 

            ๒. โฉมศรี อ่านว่า โฉม – สี 

  

 ๓. ทรามวยั อา่นวา่ ซาม – ไว  

   

 ๔. ทรามเชย อา่นวา่ ซาม – เชย 
 

 

     ๕. ทรัพยากรธรรมชาติ อ่านว่า ซับ – พะ – ยา - กอน – ท า – มะ- ชาด  
  

 ๖. ทรง อ่านวา่ ซง 

            

 ๗. เปลี่ยนแปลง อา่นวา่ เปลี่ยน – แปลง 

            

           ๘. ปราศจาก อา่นวา่ ปราด – สะ – จาก 

  

 ๙. ปรารถนา อ่านว่า ปราด – ถะ – หนา 

             

            ๑๐. ปราศรัย อา่นวา่ ปรา – ไส 

๔๓ 



เฉลยแบบฝึกหัดเสรมิทักษะที่  ๓ 

ค้ำชี แจง ให้นักเรียนน าค าควบกล้ าต่อไปนี้ไปจัดกลุ่มตามที่ก าหนด 

  

ไพร   กว้าง   กวาง   ตรวจตรา   เพลิน   ไกล   กรง   ตรง   คร่ าครวญ                                

ปล่อย   ทรมาน   ปลด   ไตร่ตรอง   กราบกราน   คลุกคลี   ความกว้าง                                 

คล่องแคล่ว   ชว่ยเหลือ   ปรุโปร่ง   เพริดพราย 

 

 

 
ร 

 
ไพร   ตรวจตรา   กรง   ตรง    คร่ าครวญ   ทรมาน   
ไตร่ตรอง      กราบกราน   ปรุโปร่ง  เพริดพราย 

 
 

ล 
 
เพลิน   ไกล   ปล่อย   ปลด    คลุกคลี   คล่องแคล่ว   
ช่วยเหลือ 
 

 
ว 

 
กว้าง   กวาง   ความกว้าง 
 

 

 

๔๔ 



 

เฉลยแบบฝึกหัดเสรมิทักษะที่  ๔ 

ค้ำชี แจง ให้นักเรียนสะกดค าต่อไปนี้ใหถู้กต้อง 

 

 

 

๑. ครอบครัว  คอ – รอ - ออ - บอ – ครอบ – คอ – รอ - อัว - ครัว  

 

 ๒. ผักหวาน ผอ - อะ - กอ - ผัก - หอ - วอ - อา - นอ - หวาน 

 

๓. ผลิดอก  ผอ – ลอ - อิ - ผลิ - ดอ - ออ - กอ - ดอก 

 

๔. พลาดพลั้ง  พอ – ลอ - อา - ดอ - พลาด – พอ – ลอ - อะ - งอ - พลัง – ไม้โท - 

พลั้ง 

 

๕. แพรวพราว พอ – รอ - แอ - วอ - แพรว - พอ – รอ - อา - วอ – พราว 

 

 

๔๕ 



 

 ๖. พลิ้ว พอ – ลอ - อ ิ- วอ - พลิว – ไม้โท - พลิ้ว  

 

๗. พระ พอ – รอ - อะ - พระ 

 

๘. พลบค่ า พอ – ลอ - โอะ - บอ - พลบ - คอ - อ า - ค า - ไม้เอก - ค่ า 

 

๙. เพราะ  พอ – รอ - เอาะ - เพราะ 

 

๑๐. ไพร พอ – รอ - ไอ – ไพร 

 

๑๑. เกลือ     กอ – ลอ - เอือ – เกลือ 

 

๑๒. ตรา ตอ – รอ - อา – ตรา 

 

๑๓. ใยไหม  ยอ – ใอ – ใย – หอ – มอ – ไอ – ไหม 

 

๔๖ 



 

๑๔. ศรัทธา  ศอ – รอ – อะ – ทอ – ศรัท – ธอ – อา – ธา 

 

 ๑๕. เศร้า ศอ – รอ – เอา – เศรา – ไม้โท – เศร้า 

 

๑๖. ฝนปราย  ฝอ – โอะ – นอ – ฝน – ปอ – รอ – อา – ยอ – ปราย 

 

๑๗. อ่อนหวาน ออ – ออ – นอ – ออน – ไม้เอก – อ่อน – หอ – วอ – อา – นอ – 

หวาน 

 

๑๘. เหนื่อย  หอ – นอ – เอือ – ยอ – เนือย – ไม้เอก – เหนื่อย 

 

   ๑๙. อยาก ออ – ยอ – อา – กอ – อยาก 

 

๒๐. อยู ่ออ – ยอ – อู – อยู – ไม้เอก - อยู ่

 

 

๔๗ 



เฉลยแบบฝึกหัดเสรมิทักษะที่ ๕ 

ค้ำชี แจง ให้นักเรียนน าค าควบกล้ าต่อไปนี้ไปจัดกลุ่มตามที่ก าหนด 

 

 

 

         ขรุขระ   ขลาดกลัว   ต้นไทร   ขวักไขว ่  กล้าแกร่ง   ครุฑ    

        ความเพียร   ไซร้   จริง   ทราม   ทราย     ทรุดโทรม   ปรีดา   

         ปรึกษา   ปลารา้   สร้อย   แหวน   สระ   สร่าง   พุทรา 

 

ค้ำควบแท ้ ค้ำควบไม่แท ้

 
ขรุขระ   ขลำดกลัว   ขวักไขว ่                                
กล้ำแกร่ง   ครุฑ   ควำมเพียร                                   

ปรีดำ   ปรึกษำ   ปลำร้ำ   แหวน 

 
ต้นไทร   ไซร้   จริง                                                   
ทรำม   ทรำย   ทรุด                                                    

โทรม   สร้อย   สระ   สร่ำง                                      
พุทรำ 

 

 

 

๔๘ 



เฉลยแบบฝึกหัดเสรมิทักษะที่ ๖ 

ค้ำชี แจง ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย  หน้าขอ้ความที่เป็นค าควบกล้ า 

 

 

๑.      ................ ขยาย              ขลาด 

๒.               เคลิบเคลิ้ม               ................ ขยบั 

๓.               แกล้ม               ................ กสิกรรม 

๔.      ................ กษัตริย์                         ก าพร้า  

๕.      ................ กวีพื้นบ้าน                        แกว่งไกว 

๖.      ................ ขโมย                         ขรวัตา 

๗.               หยากไย ่               ................ กตัญญู 

๘.      ................ จระเข้                        จอมปลวก 

๙.      ................ เขมือบ                        เคลือบ 

๑๐.             ต้นไทร               ................ ขยาย 

 

 

 

๔๙ 



 

๑๑.             ซ่ีโครง               ................ ชอุ่ม 

๑๒.             ดินทราย               ................ ชลาลัย 

๑๓.             ครอบครัว               ................ เตลิด 

๑๔.              โฉมตรู               ................ เฉพาะ 

๑๕.    ................ ฉลาด                        พลาดพลั้ง 

๑๖.    ................ เทวดา                        กล้ ากราย 

๑๗.             ตระหนก               ................ ทยอย 

๑๘.             ทรง               ................ ตวาด 

๑๙.             นิทรา               ................ ถนอม 

๒๐.             ทรัพยากร               ................ บริเวณ 

 

 

 

 

 

 

๕๐ 



   เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ค้ำชี แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถกูทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 

 

  ๑. พยัญชนะตัวใดมักจะอยู่ในค าควบไม่แท้ 

   ก. ว     ข. ล 

        ค. ร     ง. ท 

 

 

๒. ทร เมื่อควบกล้ าอยู่ในสระตวัเดียวกนั จะออกเสียงเป็นพยญัชนะตัวใด 

   ก. ช   ข. ส 

  ค. ซ   ง. ท 
 

 

   ๓. ค าในขอ้ใดเป็นค าควบกล้ าแท ้

  ก. ทราบ   ข. สร้าง 

  ค. ทราย   ง. กวาด 

๕๑ 



                    ๔. ค าในข้อใดเป็นค าควบกล้ าไม่แท ้

  ก. ทราย   ข. ขวิด 

  ค. พลาด   ง. ขวาน 

 

 

 ๕. ค าควบกล้ าในข้อใดสะกดในมาตรา กก และมาตรา กง 

 ก. พรวดพราด   ข. พลิกแพลง 

 ค. เปลี่ยนแปลง   ง. ขวนขวาย 

 

 

๖. ข้อใดเป็นค าควบกล้ าไม่แท ้

 ก. ทรุดโทรม   ข. ครอบครอง 

 ค. กลั่นแกล้ง   ง. ครอบคลุม 

 

๗. “ต้นไทรต้นนี้มีนกมาสร้างรังอยู่ พวกเราอย่าเอาไม้ไปขว้างนะ” จาก

ข้อความมีค าควบกล้ าแท้และค าควบกล้ าไม่แท้อยา่งละกี่ค า 

ก.  ควบแท้   ๑   ควบไม่แท้  ๒   ข.  ควบแท้   ๑  ควบไมแ่ท้  ๓ 

ค   ควบแท้   ๒  ควบไม่แท้  ๑    ง.  ควบแท้   ๒  ควบไม่แท้  ๒ 

๕๒ 



          ๘. “ประเสริฐ” อ่านอย่างไร 

ก.  ประ –เสริด    ข.  ประ - เสิด 

ค.  ประ –เสริฐ    ง.  ประ- เซิด 

 

 

   ๙.  “ซุดโซม” เป็นค าอ่านของข้อใด 

ก.  ทุดโทม    ข.  ทรุดโทรม 

ค.  ซุดโทรม    ง.  ทรุดโซม 

 

 

  ๑๐.   “สร้อย” อ่านอยา่งไร 

ก.  ซ้อย     ข.  สร้อย 

ค.  ส้อย     ง.  ท้อย 

 

 

 ๑๑.  ขอ้ใดอ่านถกูต้อง 

ก.  อินทร ี อา่นวา่   อิน – ชี    ข.  กระดาษ  อา่นว่า  กระ-ดาด 

ค.  ทรัพย์  อ่านว่า  สับ    ง.   เปรต  อ่านวา่   เปด 

 

๕๓ 



   ๑๒.  ขอ้ใดไม่ถูกต้อง 

ก.  เสร็จ  เป็นค าควบกล้ าไม่แท้ ข.  จริง  เป็นค าควบกล้ าแท้ 

ค.  ทราย  เป็นค าควบกล้ าไม่แท้ ง.   กล้วย  เป็นค าควบกล้ าแท ้

 

๑๓. “น้องพลอยสวมสร้อยทองและถือตะกร้าผลไม้” ประโยคนี้มีค าควบ

กล้ ากี่ค า 

ก.   ๑     ค า    ข.   ๒    ค า 

ค.   ๓    ค า    ง.   ๔    ค า 

 

๑๔. ข้อใดเป็นค าควบกล้ าไม่แท้ทั้งหมด 

ก.  สร้อย   จริง   พุทรา ข.  ปรับปรุง  กลอง   ควาย 

ค.  กล้วย     เปรี้ยว   เสริม     ง.  กรุบกรอบ   ทราย   ทรุดโทรม 

 

 

๑๕.  ข้อใดเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงควบกล้ า 

ก.  กว   พล   คว ข.  หว   ขร    นว 

ค.  กร    มร   ชล ง.   สว    กว   กร 

๕๔ 



          ๑๖. “สร้างเสริม” อ่านอยา่งไร 

ก.  ซ้าง – เซิม   ข.  ส้าง - เซิม 

ค.  ซ้าง – เสิม   ง.  ส้าง – เสิม 

 

 

         ๑๗.  “พุด - ซา” เป็นค าอ่านของข้อใด 

ก.  พุดสา    ข.  พุดทรา 

ค.  พุทรา    ง.  พุตรา 

 

 

                  ๑๘.   “เสร็จ” อ่านอย่างไร 

ก.   เสร็ด    ข.   เสรด 

ค.   เสด    ง.   เส็ด 

 

 

 ๑๙. “นกอินทรีก าลังสร้างรังอยู่   ครูขอร้อง  อย่าเอาไม้ไปขว้างมันนะ” 

จากขอ้ความมีค าควบกล้ าแท้และค าควบกล้ าไม่แท้อย่างละกี่ค า 

ก.  ควบแท้   ๑   ควบไม่แท้  ๒ ข.  ควบแท้   ๑  ควบไม่แท้  ๓ 

ค.  ควบแท้   ๒  ควบไม่แท้  ๑ ง.  ควบแท้   ๒  ควบไม่แท ้ ๒ 

๕๕ 



 

  ๒๐. ขอ้ใดเป็นค าควบกล้ า 

ก.  แหวน    ข.  แปรง 

ค. ตลาด    ง. ตวาด 

 

 

  ๒๑. ค าในขอ้ใดเป็นค าควบกล้ าแท ้

ก. ทราบ    ข. สร้าง 

   ค. ทราย     ง. กวาด 

 

 

  ๒๒. ค าในขอ้ใดเป็นค าควบกล้ าไม่แท ้

ก. ทราย     ข. ขวิด 

ค. ควาน     ง. ขวาน 

 

 

  ๒๓. ค าควบกล้ าในขอ้ใดสะกดในมาตรา  กก  และมาตรา  กง 

ก. พรวดพราด    ข. พลิกแพลง 

ค. เปลี่ยนแปลง   ง. ขวนขวาย 

๕๖ 



  ๒๔. ค าในขอ้ใดออกเสียงต่างจากพวก 

ก. แปรง    ข. พริก 

ค. แปลง    ง. พราว 

 

 

  ๒๕. ค าในขอ้ใดออกเสียง เหมอืนค าทีก่ าหนดให ้ "ขวาน" 

ก. กวาด    ข. คลาน 

ค. พร้อม    ง. เพลง 

 

 

 ๒๖. ข้อใดเขียนถูกต้อง 

ก. พุทรา    ข. พุทธทรา 

ค. พุดทรา    ง. พุธทรา 

 

 

 ๒๗. ข้อใดเขียนถูกต้อง 

ก. โศกเศร้า    ข. ซุดโทรม 

ค. โศกเศร้า    ง. ซุดโซม 

๕๗ 



 

  ๒๘. ขอ้ใดเขียนผิด 

ก. ควานช้าง    ข. ควาญชา้ง 

ค. พุทรา    ง. เสแสร้ง 

 

 

  ๒๙. ขอ้ใดไม่เข้าพวก 

ก. ขวาน    ข. กวาด 

ค. เกลื่อน    ง. ควั่น 

 

 

  ๓๐. ขอ้ใดเป็นอักษรควบชนิดเดียวกบั ค าว่า “พริ้ง” 

ก. คราม    ข. สร้าง 

ค. เศร้า    ง. จริง 

 

 

 

 

 

๕๘ 



 

 

บรรณานุกรม 
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