
ค ำน ำ 

    บทเรียนส ำเร็จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้  เรื่องค ำที่ประวิสรรชนีย์

และไม่ประวิสรรชนีย์เล่มนี้ จัดท ำขึ้นส ำหรับใช้เสริมทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๒ โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น ๔ ส่วน คือ แบบทดสอบก่อน
เรียน เนื้อหำ แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซึ่งมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มีเนื้อหำ
สำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๒ ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ          
และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนพุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑                 

       บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิดประโยชน์
เป็นอย่ำงมำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียน   
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 

       ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้  และเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้           
เรื่อง ค ำท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  และขอขอบพระคุณผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกท่ำน            
ทีใ่ห้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำด้วยดีเสมอมำ 

 

 

                                                               
คณะผู้จัดท ำ 

    

ก 



 
 
 
 
 

สำรบัญ 
 

เรื่อง                      หน้ำ 
ค ำน ำ                                              ก                                    
สำรบัญ     ข 
ขั้นตอนกำรเรียนรู้    ๑                         
ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับผู้สอน                                         ๒ 
ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับนักเรียน                                           ๓                               
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด                                                                ๔                                           
จุดประสงค์กำรเรียนรู้                                                                          ๕ 
สำระส ำคัญ 
กำรอ่ำนและเขียนค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
          แบบทดสอบก่อนเรียน     ๙ 
          ค ำท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์   ๑๓ 
          แบบฝึกหัดค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์  ๑๖ 
          เฉลยแบบฝึกหัดค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์   ๒๐ 
          แบบทดสอบหลังเรียน     ๒๔ 
          เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน   ๒๘ 
แบบฝึกอ่ำนค ำ 
          ค ำท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์                       ๓๑ 
 

  

 
 
 
 

ข 



ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ศึกษำค ำชี้แจงและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนจ ำนวน  ๑๐ ข้อ 

   ศึกษำบทเรียนเรื่องกำรอ่ำนและเขียนค ำทีป่ระวิสรรชนีย์ 
และไม่ประวิสรรชนีย์ 

ท ำแบบฝึกหัดหลังเรียนแต่ละบท 

ท ำแบบทดสอบหลังเรียน 

๑ 



๑.  บทเรียนส ำเร็จรูปเรื่องสื่อกำรสอนวิชำภำษำไทยชั้นประถมศึกษำ              
     ปีที่ ๒  เป็นบทเรียนส ำหรับศึกษำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ 
     อย่ำงยั่งยืน 
๒.  นักเรียนอ่ำนค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนและจุดประสงค์ของกำรเรียน 
     กำรศึกษำบทเรียน 
๓.  นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 
๔.  นักเรียนศึกษำบทเรียนเรื่องกำรอ่ำนและเขียนค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ 
     ประวิสรรชนีย์ 
๕.  นักเรียนท ำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะเรื่องกำรอ่ำนและเขียนค ำที่            
     ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
๖.  เมื่อนักเรียนศึกษำเนื้อหำและท ำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้ท ำ 
     แบบทดสอบหลังเรียน 

ค ำชี้แจงเกี่ยวกับกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูป
ส ำหรับครูผู้สอน 

๒ 



ค ำชี้แจงเกี่ยวกับกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูป
ส ำหรับนักเรียน 

๑.  ใช้บทเรียนส ำเร็จรูปเรื่องสื่อกำรสอนวิชำภำษำไทยชั้นประถมศึกษำ 
     ปีที่ ๒  เป็นบทเรียนส ำหรับศึกษำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้   
     อย่ำงยั่งยืน 
๒.  นักเรียนอ่ำนค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปเรื่องกำรสอนวิชำ 
     ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ ให้เข้ำใจ 
๓.  อธิบำยวิธีกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูปให้นักเรียนฟัง 
๔.  ให้นักเรียนศึกษำบทเรียนส ำเร็จรูปด้วยตนเองโดยก ำหนดระยะเวลำ 
     ในกำรศึกษำให้เหมำะสม 
๕.  ครูควรให้ค ำปรึกษำขณะที่นักเรียนศึกษำด้วยตนเอง 

๓ 



มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 

สำระท่ี ๑ กำรอ่ำน 
มำตรฐำน ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพ่ือน ำไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต และมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
๑.  อ่ำนออกเสียงค ำ ค ำคล้องจอง ข้อควำมและบทร้อยกรองง่ำย ๆ ได้ถูกต้อง 
๒.  อธิบำยควำมหมำยของค ำและข้อควำมที่อ่ำน        
๓.  ตั้งค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่ำน 
๔. ระบุใจควำมส ำคัญและรำยละเอียดจำกเรื่องท่ีอ่ำน 
๕. แสดงควำมคิดเห็นและคำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน 
๖.  อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจอย่ำงสม่ ำเสมอและน ำเสนอเรื่องที่อ่ำน 
๗. อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำย และปฏิบัติตำมค ำสั่ง หรือ ข้อแนะน ำ 
๘. มีมำรยำทในกำรอ่ำน 
 
สำระท่ี ๒ กำรเขียน 
มำตรฐำน ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียน  เขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียน
เรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ และรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๑. กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
๒. เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบกำรณ์ 
๓. เขียนเรื่องสั้น ๆ ตำมจินตนำกำร 
๔. มีมำรยำทในกำรเขียน 
 
 

๔ 



มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 

 
สำระท่ี ๓ กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
มำตรฐำน ท ๓.๑ สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้ 
ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
๑.  ฟังค ำแนะน ำ ค ำสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตำม 
๒.  เล่ำเรื่องที่ฟังและดูทั้งท่ีเป็นควำมรู้และควำมบันเทิง          
๓.  บอกสำระส ำคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
๔.  ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำมเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู 
๕.  พูดแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู 
๖.  พูดสื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำมวัตถุประสงค์ 
๗. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด 

 
สำระท่ี ๔ หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำ และหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำษำ และพลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำและรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
๑.  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 
๒.  เขียนสะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำ             
๓.  เรียบเรียงค ำเป็นประโยคได้ตรงตำมเจตนำของกำรสื่อสำร 
๔.  บอกลักษณะค ำคล้องจอง 
๕.  เลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำนและภำษำถ่ินได้เหมำะสมกับกำลเทศะ 
 
 
 

๕ 



มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 

 
สำระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
มำตรฐำน ท ๕.๑ เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่ำงเห็นคุณค่ำ และน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
๑.  ระบุข้อคิดท่ีได้จำกกำรอ่ำนหรือกำรฟังวรรณกรรมส ำหรับเด็ก เพ่ือน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
๒.  ร้องบทร้องเล่นส ำหรับเด็กในท้องถิ่น 
๓.  ท่องจ ำบทอำขยำนตำมท่ีก ำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ 
 
 
 
 

๖ 



จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ควำมรู้ 
       ๑. อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรอ่ำนเรื่องกำรอ่ำนและเขียนค ำที่           
ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
       ๒. กำรน ำควำมรู้จำกเรื่องกำรอ่ำนและเขียนค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่    
ประวิสรรชนีย์มำตอบค ำถำม และสำมำรถท ำแบบทดสอบและแบบฝึกหัดได้
ถูกต้อง 
       ๓. เข้ำใจเนื้อหำ และน ำไปต่อยอดในกำรเรียนวิชำภำษำไทยใน    
           ระดับที่สูงขึ้นได้        
 
ทักษะ/กระบวนกำร 
       ๑. อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรอ่ำนได้ถูกต้อง 
       ๒. อ่ำนและเขียนค ำได้ถูกต้อง 
       ๓. สำมำรถท ำแบบทดสอบและแบบฝึกหัดได้ 
 
คุณธรรม จริยธรรม / ค่ำนิยม 
      ๑. นิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเขียน 
      ๒. มีควำมรับผิดชอบ 
      ๓. มีควำมสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

๗ 



ค ำที่ประวิสรรชนีย์และ 
ไมป่ระวิสรรชนีย ์





แบบทดสอบก่อนเรียน 
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒  
เรื่อง ค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย ์

จ ำนวน ๑๐ ข้อ 

ค ำชี้แจง จงท ำเครื่องหมำยกำกบำท (×) ลงหน้ำข้อที่ถูกต้องที่สุด 

๑. ค ำที่ประวิสรรชนีย์ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
   ก. ค ำที่น ำพยัญชนะมำประสมสระ อะ และคงรูปสระ อะ ไว้
หลังพยัญชนะเวลำอ่ำนออกเสียงจะอ่ำนออกเสียง อะ เต็มเสียง  
   ข. ค ำที่น ำพยัญชนะมำประสมสระ อะ และคงรูปสระ อะ ไว้ 
เป็นค ำที่มำจำกภำษำบำลีสันสกฤตเท่ำนั้น 
   ค. ค ำที่ประสมสระ อะ เป็นค ำที่มำจำกภำษำบำลีสันสกฤต
เท่ำนั้น 
   ง. ค ำที่น ำพยัญชนะมำประสมสระ อะ และคงรูปสระ อะ ไว้
หรือไม่คงรูปสระ อะ ไว้ก็ได้ 

๒. สระในข้อใดเกี่ยวข้องกับค ำที่ประวิสรรชนีย์ 
   ก. แอ   ข. อะ 
   ค. อ ุ   ง. อือ 

๑๐ 



๓. ข้อใดเป็นค ำประวิสรรชนีย์ทุกค ำ 
   ก. ละมุด นกกระสำ มะเขือ พระเอก  
   ข. มะพร้ำว ชนิด ตุ๊กตำ ทหำร                                             
   ค. ปฏิญำณ พยำธิ ฝรั่ง ตะครุบ   
   ง. ปัสสำวะ ประเทศ ปฏิบัติ สนุก 

๔. ข้อใดเป็นค ำไม่ประวิสรรชนีย์ทุกค ำ 
   ก. ตลำด ถลอก จระเข้ เทวดำ   
   ข. ขนุน อำจจะ กระดำษ ขโมย 
   ค. เมล็ด อิสลำม ไอศกรีม ปริญญำ   
   ง. แขยง  ขนม ทรพี ตะหลิว 

๕. ข้อใดเขียนค ำอ่ำนได้ถูกต้อง 
   ก. ปริญญำ  อ่ำนว่ำ  ประ-ริน-ยำ   
   ข. ขโมย  อ่ำนว่ำ ขะ-โหมย 
   ค. พยำบำล  อ่ำนว่ำ  พระ-ยำ-บำล   
   ง. สมำธิ  อ่ำนว่ำ  สะ-มำ-ท ิ

๖. ค ำในข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง 
   ก. วิทยุ   ข. ศำสนำ 
   ค. ปะโยค   ง. ศิลปะ 

๑๑ 



๗. ข้อใดเขียนและอ่ำนได้ถูกต้อง 
   ก. สตำงร์ (สะ-ตำง)  
   ข. รำษฎร (รำ-สะ-ดอน) 
   ค. อวัยวะ (อะ-วัย-ยะ-วะ)  
   ง. สวัสดี (สะ-วัด-ดี) 

๘. จอ-ระ-เข้ ตรงกับข้อใด 
   ก. จอรเข้   ข. จรเข ้
   ค. จอระเข้   ง. จระเข ้

๙. สถำนที่ละหมำดของคนอิสลำมคือ __________ ควร
เติมค ำใดในช่องว่ำง 
   ก. สถำนีรถไฟ  ข. มัสยิด 
   ค. โรงพยำบำล  ง. อนำมัย 

๑๐. ประโยค “หมอกซื้อขนมใส่สตรอเบอร์รี่และองุ่นที่
ตลำดไปฝำกคนป่วยที่โรงพยำบำล” มีค ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
ทั้งหมดกี่ค ำ 
   ก. ๕ ค ำ   ข. ๖ ค ำ 
   ค. ๗ ค ำ   ง. ๘ ค ำ 

๑๒ 



แบบฝึกหัดค ำที่ประวิสรรชนีย์         
และไม่ประวิสรรชนีย ์





 



แบบทดสอบหลังเรียน 
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒  
เรื่อง ค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย ์

จ ำนวน ๑๐ ข้อ 

ค ำชี้แจง จงท ำเครื่องหมำยกำกบำท (×) ลงหน้ำข้อที่ถูกต้องที่สุด 

๑. ค ำที่ประวิสรรชนีย์ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
   ก. ค ำที่น ำพยัญชนะมำประสมสระ อะ และคงรูปสระ อะ ไว้
หลังพยัญชนะเวลำอ่ำนออกเสียงจะอ่ำนออกเสียง อะ เต็มเสียง  
   ข. ค ำที่น ำพยัญชนะมำประสมสระ อะ และคงรูปสระ อะ ไว้ 
เป็นค ำที่มำจำกภำษำบำลีสันสกฤตเท่ำนั้น 
   ค. ค ำที่ประสมสระ อะ เป็นค ำที่มำจำกภำษำบำลีสันสกฤต
เท่ำนั้น 
   ง. ค ำที่น ำพยัญชนะมำประสมสระ อะ และคงรูปสระ อะ ไว้
หรือไม่คงรูปสระ อะ ไว้ก็ได้ 

๒. สระในข้อใดเกี่ยวข้องกับค ำที่ประวิสรรชนีย์ 
   ก. แอ   ข. อะ 
   ค. อ ุ   ง. อือ 

๒๕ 



๓. ข้อใดเป็นค ำประวิสรรชนีย์ทุกค ำ 
   ก. ละมุด นกกระสำ มะเขือ พระเอก  
   ข. มะพร้ำว ชนิด ตุ๊กตำ ทหำร                                             
   ค. ปฏิญำณ พยำธิ ฝรั่ง ตะครุบ   
   ง. ปัสสำวะ ประเทศ ปฏิบัติ สนุก 

๔. ข้อใดเป็นค ำไม่ประวิสรรชนีย์ทุกค ำ 
   ก. ตลำด ถลอก จระเข้ เทวดำ   
   ข. ขนุน อำจจะ กระดำษ ขโมย 
   ค. เมล็ด อิสลำม ไอศกรีม ปริญญำ   
   ง. แขยง  ขนม ทรพี ตะหลิว 

๕. ข้อใดเขียนค ำอ่ำนได้ถูกต้อง 
   ก. ปริญญำ  อ่ำนว่ำ  ประ-ริน-ยำ   
   ข. ขโมย  อ่ำนว่ำ ขะ-โหมย 
   ค. พยำบำล  อ่ำนว่ำ  พระ-ยำ-บำล   
   ง. สมำธิ  อ่ำนว่ำ  สะ-มำ-ทิ 

๖. ค ำในข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง 
   ก. วิทยุ   ข. ศำสนำ 
   ค. ปะโยค   ง. ศิลปะ 

๒๖ 



๗. ข้อใดเขียนและอ่ำนได้ถูกต้อง 
   ก. สตำงร์ (สะ-ตำง)  
   ข. รำษฎร (รำ-สะ-ดอน) 
   ค. อวัยวะ (อะ-วัย-ยะ-วะ)  
   ง. สวัสดี (สะ-วัด-ดี) 

๘. จอ-ระ-เข้ ตรงกับข้อใด 
   ก. จอรเข้   ข. จรเข้ 
   ค. จอระเข้   ง. จระเข ้

๙. สถำนที่ละหมำดของคนอิสลำมคือ __________ ควร
เติมค ำใดในช่องว่ำง 
   ก. สถำนีรถไฟ  ข. มัสยิด 
   ค. โรงพยำบำล  ง. อนำมัย 

๑๐. ประโยค “หมอกซื้อขนมใส่สตรอเบอร์รี่และองุ่นที่
ตลำดไปฝำกคนป่วยที่โรงพยำบำล” มีค ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
ทั้งหมดกี่ค ำ 
   ก. ๕ ค ำ   ข. ๖ ค ำ 
   ค. ๗ ค ำ   ง. ๘ ค ำ 

๒๗ 



                                                

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                 

 

                     ______            

             ______          

               ______              

             ______            

                       ______          

๑๓๑ 

เฉลยแบบทดสอบก่อน 
และหลังเรียน 



เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

๑.   ก   ๒.   ข 

๓.   ก   ๔.   ค 

๕.   ก   ๖.   ค 

๗.   ค   ๘.   ง 

๙.   ข   ๑๐. ก    

 

๒๙ 



แบบฝึกอ่ำนค ำ 



               แบบฝึกอ่ำนค ำ 
 
     ค ำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง 

ญำติ    สะกดว่ำ      ยอ – อำ – ดอ 
สำเหตุ    สะกดว่ำ      สอ –อำ – สำ – หอ – เอ – ดอ 
จักร    สะกดว่ำ      จอ – อะ – กอ  
ประวัติ    สะกดว่ำ        ปอ – รอ – อะ – ประ – ยอ – โอ – ดอ 
ธำตุ    สะกดว่ำ       ทอ –อำ – ดอ  
เกษตร    สะกดว่ำ      กอ – อะ – กะ – สอ – เอ  – ดอ 
ภูมิใจ    สะกดว่ำ      พอ – อู  – มอ – พูม – จอ – ใอ 
สมัคร    สะกดว่ำ      สอ  – อะ  – สะ – หอ –มอ – อะ – กอ 
มิตร    สะกดว่ำ        มอ –อ ิ– ดอ 
เกียรติ    สะกดว่ำ      กอ  – เอีย – ดอ 
ศักดิ์    สะกดว่ำ       สอ – อะ – กอ 
บัตร    สะกดว่ำ       บอ – อะ – ดอ 
สมบัติ    สะกดว่ำ       สอ –โอะ – มอ – สม – บอ – อะ – ดอ 
จันทร์    สะกดว่ำ       จอ – อะ – นอ 
พยำธิ    สะกดว่ำ       พอ – อะ – พะ – ยอ – อำ – ดอ 
บำตร    สะกดว่ำ       บอ – อำ – ดอ 
สมมุติ    สะกดว่ำ       สอ –โอะ – มอ – สม – มอ – อุ – ดอ 
สูตร    สะกดว่ำ      สอ – อู – ดอ 
พุทธ    สะกดว่ำ      พอ – อุ – ดอ 
ศำสตร์    สะกดว่ำ      สอ – อำ – ดอ 

๓๑ 



 

 

 การอ่านและเขียนค าที ่

ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค าที่ประวิสรรชนีย์ คือ  ค ำที่มีรูปวิสรรชนีย์ (-ะ)  ประสมอยู่ 

และเวลำอ่ำนจะอ่ำนออกเสียง อะ เต็มเสียง ซึ่งมีอยู่ ๒ ประเภท 

ได้แก่ 

๑.  ค าประวิสรรชนีย์ที่พยางค์หน้า  ได้แก่ 

-  กะสำ  -  ประถม  -  ละเอียด 

- ชะนี  -  มะเฟือง  -  สะดวก 

- ตะโกน  -  ระฆัง  -  ระเบียง 

๑๔ 

๑๕ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  ค าประวิสรรชนีย์ที่พยางค์หลัง  ได้แก ่

- จังหวะ  -  พำหนะ   

- ภำชนะ  -  อุตสำหะ   

 ค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์   คือ  ค ำที่ ไม่มีรูปวิสรรชนีย์  (-ะ)  

ประสมอยู่  แต่เวลำอ่ำนยังคงอ่ำนออกเสียง อะ อยู่ กึ่งเสียง  บำงค ำ

อยู่กลำงค ำ  ได้แก่ 



 

 

  

- ขบวน อ่ำนว่ำ ขะ – บวน  

-  พยำบำล อ่ำนว่ำ พะ – ยำ – บำน  

- สมอง อ่ำนว่ำ สะ – หมอง 

- ตลำด อ่ำนว่ำ ตะ – หลำด 

- ตลิ่ง อ่ำนว่ำ ตะ – หลิ่ง 

- เผชิญ อ่ำนว่ำ ผะ – เชิน 

- ปลัด อ่ำนว่ำ ปะ – หลัด 

- จรวด อ่ำนว่ำ จะ – หรวด 

- ศำสนำ อ่ำนว่ำ สำด – สะ – หนำ 

  

๑๖ 



แบบฝึกหัดเรื่อง ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 

ตอนท่ี๑ ให้นักเรียนเติมค ำที่มีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ให้

สัมพันธ์กับรูปภำพ 

๑. 

         

๒. 

 

๓. 

 

๔. 

 

๕. 

 

 

 

 

 

 

๑๗ 



ตอนที๒่ น ำค ำที่ก ำหนดเติมในช่องว่ำงให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มะนาว  ขนุน  พยาบาล 

ศีรษะ  ฝุ่นละออง 

  ๑.คุณแม่ไปตลาดเพื่อ__________มาท าแกงส้ม 

  ๒.คุณปู่ปวด__________จนไม่สบาย 

  ๓.เด็กๆชอบกิน__________เพราะมันอร่อย 

  ๔.คุณย่าโดน__________ฉีดยาที่แขน 

  ๕.ในห้องนอนของคุณตามี__________เต็มไปหมด 

๑๘ 



ตอนที๓่  ให้นักเรียนลำกภำพเชื่อมโยงกับค ำทีก่ ำหนดให้ถูกต้อง 

 

๑. 

 

๒. 

 

๓. 

 
 

๔. 

 

๕. 

 

 

ลอยกระทง 

ไอศกรีม 

มัสยิด 

ปลากระป๋อง 

ยาสระผม 

๑๙ 



เฉลยแบบฝึกหัดเรือ่ง ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนยี์ 

ตอนท่ี๑ ให้นักเรียนเติมค ำที่มีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ให้

สัมพันธ์กับรูปภำพ 

๑. 

         

๒. 

 

๓. 

 

๔. 

 

๕. 

 

 

ขนม 

ถังขยะ 

ดอกมะลิ 

ดอกชบา 

ขมิ้น 

๒๑ 



ตอนที๒่ น ำค ำที่ก ำหนดเติมในช่องว่ำงให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มะนาว  ขนุน  พยาบาล 

ศีรษะ  ฝุ่นละออง 

  ๑.คุณแม่ไปตลาดเพื่อมะนาวมาท าแกงส้ม 

  ๒.คุณปู่ปวดศีรษะจนไม่สบาย 

  ๓.เด็กๆชอบกินขนุนเพราะมันอร่อย 

  ๔.คุณย่าโดนพยาบาลฉีดยาท่ีแขน 

  ๕.ในห้องนอนของคุณตามีฝุ่นละอองเต็มไปหมด 

๒๒ 



ตอนท่ี๓  ให้นักเรียนลำกภำพเชื่อมโยงกับค ำที่ก ำหนดให้ถูกต้อง 

 

๑. 

 

๒. 

 

๓. 

 
 

๔. 

 

๕. 

 

 

ลอยกระทง 

ไอศกรีม 

มัสยิด 

ปลากระป๋อง 

ยาสระผม 

๒๓ 




