


ค ำน ำ 

       บทเรียนส ำเร็จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่องค ำที่ประ
วิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์ เล่มนี้ จัดท ำขึ้นส ำหรับใช้เสริมทักษะกำรอ่ำน
ออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น ๔ ส่วน คือ 
แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหำ แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซ่ึงมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
CAI ประกอบ มีเนื้อหำสำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ตรงตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑      
         บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิด
ประโยชน์เป็นอย่ำงมำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน ใน
กรณีที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 
         ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
เรื่องประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่ำน ที่ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำด้วยดีเสมอมำ 

 
                คณะผู้จัดท ำ 
     



 

เร่ือง      หน้ำ 
ค ำน ำ        ก 
สำรบัญ       ข 
ขั้นตอนกำรเรียนรู้      ๑ 
ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับผู้สอน       ๓ 
ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับนักเรียน                    ๔                                     
มำตรฐำนกำรเรียนรู้                      ๕ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้                                      ๖ 
ค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
  แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ืองค ำที่ประวิสรรชนีย์   ๗ 
 และไม่ประวิสรรชนีย์    
 บทเรียน เร่ืองค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์  ๑๑ 
 แบบฝึกหัด เร่ืองค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์  ๒๑ 
 เฉลยแบบฝึกหัด    ๒๕ 
 แบบทดสอบหลังเรียน     ๒๙ 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน    ๓๓ 

สำรบัญ 



ขั้นตอนกำรเรียนรู้ 

ศึกษำค ำชี้แจงและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนจ ำนวน ๑๐ ข้อ 

ศึกษำบทเรียน เรื่อง ค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประ
วิสรรชนีย์  

ท ำแบบฝึกหัดหลังเรียน 

๑ 



ขั้นตอนกำรเรียนรู้ 

ท ำแบบทดสอบหลังบทเรียน 

๒ 

ฝึกกำรอ่ำนออกเสียง 

สิ้นสุดกำรศึกษำบทเรียน 



ค ำชี้แจงเกี่ยวกับกำรใช้บทเรียนส ำเรจ็รูปส ำหรับครูผู้สอน 

๑. ใชบ้ทเรียนส ำเร็จรูปเรื่องสื่อกำรสอนวิชำภำษำไทยชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๓ เป็นบทเรียนส ำหรับศึกษำด้วยตนเอง
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงย่ังยืน 
๒. นักเรียนศึกษำค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเรจ็รูปเรือ่งสื่อกำร
สอนวิชำภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  
๓. อธิบำยวิธีกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูปให้
นักเรียนฟัง  
๔.  ให้นักเรียนศึกษำบทเรียนส ำเร็จรปูด้วยตนเองโดยก ำหนด
ระยะเวลำในกำรศึกษำให้เหมำะสม 
๕. ครูควรให้ค ำปรึกษำ ขณะที่นักเรียนศึกษำด้วยตนเอง 

๓ 



 
 

ค ำช้ีแจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับนักเรียน 

๑. บทเรียนส ำเร็จรูปเรื่อง สื่อกำรสอนวิชำภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ เป็น  
บทเรียนส ำหรับกำรศึกษำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน  

๒. นักเรียนศึกษำค ำชี้แจงใช้บทเรียนส ำเร็จรูปและจุดประสงค์ของกำรเรียน
กำรศึกษำบทเรียน  

๓. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 

๔. นักเรียนศึกษำบทเรียนส ำเร็จรูปด้วยตนเอง  

๕. นักเรียนท ำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะด้ำนกำรอ่ำนภำษำไทย 

๖. เมื่อนักเรียนศึกษำเนื้อหำ และท ำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้ท ำแบบทดสอบหลัง
เรียน 

๗. นักเรียนฝึกอ่ำนค ำศัพท์ภำษำไทยที่ก ำหนดให้ถูกต้อง และแม่นย ำ 

 

 

๔ 



มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

สำระที่ ๓ หลักภำษำ 

สำระที่ ๑ กำรอ่ำนมำตรฐำน ท  ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรูแ้ละ
ควำมคิดเพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมนีิสัยรักกำร
อ่ำน 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ป.๓/๑ อ่ำนออกเสียงค ำข้อควำมเรือ่งสั้นและบทร้อย
กรองง่ำยๆได้อย่ำงถูกต้องคล่องแคล่ว 

๕ 



จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

๑. สำมำรถเข้ำใจควำมเป็นมำของวิธีกำรอ่ำนค ำในภำษำไทยได้
ถูกต้อง 

๒. สำมำรถอ่ำนออกเสียงค ำที่ประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์ 
ไดอ้ย่ำงถูกต้อง 

๓. สำมำรถน ำควำมรู้เรื่องกำรอ่ำนที่ได้ศึกษำไปใช้ประโยชน์ใน 

ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้อง  

๖ 



๗ 



 

๑. กำรประวิสรรชนีย์จะท ำได้กี่กรณี 

 ก. ๑       ข. ๔ 

 ค. ๖       ง. ๘ 

๒. กำรไม่ประวิสรรชนีย์จะท ำได้กี่กรณี 

 ก. ๒      ข. ๔ 

 ค. ๕      ง. ๖ 

๓. ค ำน ำหน้ำที่กร่อนเสียงไปกลำยเป็นเสยีง อะ ข้อใดกร่อน
เสียงได้อย่ำงถูกต้อง 

 ก. หมำกพร้ำว    เป็น มะพร้ำว 

 ข. หมำกพร้ำว    เป็น หะพร้ำว 

 ค. หมำกซำง      เป็น หะซำง 

 ง. หมำกงั่ว       เป็น หะงั่ว 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง ค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่

ประวิสรรชนีย์ 

๘ 



๔. หน้ำที่กร่อนไปกลำยเป็นเสยีง อะ ข้อใดกร่อนได้อย่ำง
ถูกต้อง ก. หมำกเขือ      เป็น    มะเขือ 

 ข. หมำกเขือ      เป็น   หะเขือ 

 ค. หมำกงั่ว       เป็น       หะงั่ว 

 ง. หมำกซำง       เป็น    หะซำง 

๕. ค ำในข้อใดเป็นค ำประวิสรรชนีย์ท้ังหมด 

 ก. บะหมี่   ประกอบ   ประกำศ 

 ข. บะหมี่   ถนน   ตลำด 

 ค. ถนน    ตลำด   สะดวก 

 ง. อธิบำย  อร่อย  อนำมัย 

๖. ค ำในข้อใดเป็นค ำไม่ประวิสรรชนีย์ท้ังหมด 

 ก. คุณภำพ   จักรยำน  ผลิตภัณฑ์  

 ข. วรรณยุกต์   ตลำด   สะดวก 

 ค. บะหมี่   ประกอบ   ประกำศ  

 ง. ประกอบ  ประกำศ  ตลำด 

 

 

 
 

๙ 



๗. ค ำในข้อใดไม่เข้ำพวก 

 ก. พนม พนัก พนัน  

 ข. สรำญ สละ สลวย 

 ค. บะหมี่ ประกอบ ประกำศ  

 ง. คุณภำพ จักรยำน ผลิตภัณฑ์ 

๘. ค ำในข้อใดต่อไปนี้อ่ำนผิด 

 ก. จักจั่น  อ่ำนว่ำ  จัก - กะ – จั่น  

 ข. สัปดน  อ่ำนว่ำ  สับ - ปะ – ดน 

 ค. ตุ๊กตำ  อ่ำนว่ำ   ตุ๊ก - กะ – ตำ  

 ง. ขนม    อ่ำนว่ำ   ขะ – นม 

๙. ค ำที่ออกเสียงอะโดยไม่ประวิสรรชนย์ีท่ีได้รับกำรยกเว้น 
คือ 

 ก. ท พ ณ ธ  ข. ก ด น ย 

 ค. ธ ร พ น  ง. ธ ท ย ธ 

๑๐. ข้อใดไม่ใช่ค ำที่ออกเสียง อะ กึ่งเสียง 

 ก. ขโมย  ข. อนุรักษ์ 

 ค. สต ิ  ง. สะดวก 

 

๑๐ 



๑๑ 



กำรประวิสรรชนีย์จะท ำได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 
๑. ค ำไทยแท้ที่ออกเสียง อะ ให้ประวิสรรชนีย์ทุกพยำงค์ เช่น กะทะ  
กะบะ กระ ปะทะ ฯลฯ แต่มีข้อยกเว้นอยู่บำงค ำที่ไม่ต้องประ
วิสรรชนีย์คือ 
 
 ณ   ที่แปลว่ำ   ใน           เช่น    ณ ที่นี้ , ณ เวลำนี้ 
 ท     "       ท่ำน คน    เช่น    ทนำย 
 ธ             "       ท่ำน,ผู้      เช่น    ธ ประสงค์ใด 
 พ             "       พ่อ ,ผู้       เช่น    พนักงำน 

๒. ค ำเดิมซึ่งเป็นค ำประสมกันอยู่กอ่นแล้ว ต่อมำเสียงของค ำหน้ำ
กร่อนไปกลำยเป็นเสียง อะ เช่น  
 
 หมำกพร้ำว      เป็น  มะพร้ำว 
 หมำกซำง      เป็น   มะซำง 
 หมำกงั่ว       เป็น   มะงั่ว 
 หมำกเขือ      เป็น   มะเขือ 
 เสียง อะ ในกรณีเช่นนี้ ต้องประวิสรรชนีย์ 

ค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 

๑๒ 



๓. ค ำที่เพิ่มพยำงค์ซ่ึงมีเสียง อะ เข้ำข้ำงหน้ำคล้ำยกับวิธี อัพภำส 
ของบำลี หรือ อัภยำส ของสันสกฤตซึ่งแปลว่ำวิธีซ้อนตวัอักษร 
เช่น 
 
ครื้น  เป็น คะครื้น  
มี่  เป็น  มะมี่ 
แย้ม  เป็น  ยะแย้ม 
ริก เป็น ระริก 
แวม เป็น  วะแวม 
เสียง อะ ในกรณีเช่นนี้ ต้องประวิสรรชนีย์ด้วย 

๔. ค ำที่มำจำกภำษำบำลีและสันสกฤต ถำ้พยำงค์หน้ำออกเสียง 
กระ ตระ ประ พระ หรอืพยำงค์สุดท้ำยของค ำออกเสียง อะ ก็ด ี
ต้องประวิสรรชนีย์ เช่น  
          กระษำปณ์ ตระกูล ประสิทธิ์ ประโยชน์  
          ประชำ ประกำร ประกำศ ประจักษ์  
          ประดิษฐ์ ประทุษ ประธำน ประพฤติ 
          ประมำท ลักษณะ คณะ ขณะ  
          อำสนะ เสมหะ พยัญชนะ สระ 

๑๓ 



๕. ค ำที่เป็นภำษำภำคตะวันออก (ยกเว้นค ำในตระกูลบำลี-สันสกฤต) มี
ภำษำชวำ จีน ญี่ปุ่น พม่ำ เป็นต้น ต้องประวิสรรชนีย์ทุกพยำงค์ที่ออก
เสียง อะ เช่น 
 
ชวำ        มะงุมมะหงำหรำ (เที่ยวป่ำ)    มะเดหวี    
                มะตำหรี  (ดวงอำทิตย์) 
จีน     บะหมี่    แป๊ะซะ    ตือบะ  

ญี่ปุ่น     ซำกุระ   เคนำงะซกุะ   โยชิดะ 
พม่ำ      โปมะยุง่วน  อังวะ  
มอญ      กะยอฉะวำ  มะกะโท   มะสะลุม  

๖. ต ำที่ขึ้นต้นด้วย ส ซึ่งแผลงเป็น ตะ หรือ กระ ได ้เสียง สะ ตะ กระ ทั้ง
สำมนั้นต้องประวิสรรชนย์ี เช่น  
 สะพำน-ตะพำน      สะพัง-ตะพัง       สะเทือน-กระเทือน  
 สะกำง-ตะกำง        สะพัด-ตะพัด      สะท้อน-กระท้อน 

๑๔ 



 
๗. ค ำที่เติม ร เข้ำไปข้ำงหลังพยำงค์ต้นของค ำ ถ้ำเดิมประวิสรรชนีย์อยู่
ก่อน เมื่อเติมตัว ร ลงไปแล้ว ให้เลื่อนวิสรรชนีย์ที่พยำงค์ต้นมำประที่ตวั 
ร เช่น  
 จะเข้ - จระเข้      ชะง่อน - ชระง่อน 
 ชะลอ - ชระลอ     คะครื้น - คระครื้น  

 

๘. ค ำที่มำจำกภำษำอื่น ซ่ึงเดิมไม่ประวิสรรชนีย์ แต่เรำน ำมำเขียน 
ประวิสรรชนีย์กันมำจนเคยชินแล้ว ค ำชนิดนี้ก็ต้องประวิสรรชนีย์  
เพรำะถือว่ำได้เขียนถูกตำมระเบียบอักษรวิธขีองไทย เช่น  
 ภำษำเขมรเขียนว่ำ  รเบียบ    รมิล    
 แต่ไทยเรำเขียนเป็น ระเบียบ  ระเมียล  เป็นต้น 

๑๕ 



อ่ำน และสังเกตค ำท่ีมีรูป สระ  _ะ  และออกเสียง อะ 
ชุดที่ ๑ 
 
 กระซิบ กระดำษ กระดูก 
 กะท ิ กะเพรำ คะน้ำ 
 บะหมี ่ ประกอบ ประกำศ 
 มะเร็ง ระกำ สะดวก 
ค ำที่มีรูปสระ _ะ ประสมอยู่พยำงค์หน้ำ ให้อ่ำนออกเสียง อะ 
ครึ่งเสียง 

ชุดที่ ๒ 
 
 จังหวะ ซำบะ ธุระ 
 มำนะ ระยะ ลักษณะ 
 ศิลปะ หิมะ อิสระ 

 
ค ำที่มีรูปสระ _ะ ประสมอยู่พยำงค์หลัง ให้อ่ำนออกเสียง อะ  
เต็มเสียง 

๑๖ 



กำรไม่ประวิสรรชนีย์จะท ำได้ในกรณีต่อไปนี้  
 

 

  

 ๑. ค ำไทยที่อยู่ในประเภทยกเว้นเพรำะเขียนไม่ประวิสรรชนีย์มำแต่
โบรำณและยอมรับกันว่ำถูกต้องแล้วเช่น ณ ท ธ พ พณฯ 

 

 ๒. พยำงค์ของค ำใดๆ ก็ตำม ถ้ำออกเสียง อะ ไม่เต็มมำตรำ ในกรณี
เช่นนี้ไม่ต้องประวิสรรชนีย์ เช่น  

 กนก  ขนำด   ขโมย   ขยะ   จรวด   

 จรัส   สลำก   ฉลวย   ชม้อย   พนม    

 พนัก    พนัง    พนัน   ทนำย   พม่ำ  

 พยัก    พเยิด   สลวย    พยุง สละ 

   

๑๗ 



  
  
 
 ๓. ค ำที่เติมตัว ม เข้ำไปข้ำงหน้ำตัว ร เพื่อให้มำกขึ้นตำมวิธี
นิยมของกำรแต่งบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง เช่น โคลง กลอน เป็นต้น 
แม้จะออกเสยีง อะ ก็ไม่ต้องประวิสรรชนย์ี เช่น  
 มลวก   มล้ำ  มลำก  มล้ำง 
  มลำน  มลำว  มลื่น  มลิ้น 
  
 ๔. ค ำที่เติมตัว ร เข้ำไปในพยำงค์ต้นของค ำ ซึ่งโดยมำกมักใช้
ในบทกลอน ถ้ำค ำเดิมไม่ประวิสรรชนีย์ เมื่อเติม ร ลงไปแม้จะออกเสียง 
อะ ก็ไม่ต้องประวิสรรชนีย์ เช่น  
 จมูก  จวัก  จรวัก  จลำด  
 จรลำด  ชอุ่ม   ชรอุ่ม  ชไม  
 
 
     

๑๘ 



  
 ๕. ค ำที่มำจำกบำลีและสันสกฤตทกุๆพยำงค์ที่ออก
เสียง อะ ถ้ำไม่ใช่พยำงค์สุดท้ำยของค ำหรือมิใช่พยำงค์ที่ออก
เสียง กระ ตระ ประ พระ ไม่ต้องประวิสรรชนีย์ เช่น    
 กวี ขจิต  อวตำร  คณิตศำสตร์  
 ฆรณี  จรณี  คหบดี  รตนนำรี  
 
  ๖. ค ำที่มำจำกภำษำภำคยุโรป ให้ถือหลักอย่ำง
เดียวกับค ำที่มำจำกภำษำบำลีและสันสกฤตเพรำะเป็นค ำในพระ
ตระกูลอินเดียยุโรปด้วยกัน เพรำะฉะนั้นพยำงค์หน้ำที่ออกเสียง 
อะ จึงไม่ต้องประวิสรรชนีย์ เช่น  
  อเมริกำ  เยอรมัน  สวิส  พลำสติก 
  สกอตแลนด์ ไอศกรีม  นอร์เวย์  สกี 
 
  

๑๙ 



อ่ำน และสังเกตค ำไม่มีรูปสระ  _ะ  แต่ออกเสียง อะ 
ชุดท่ี ๑ 
    ถนน           พลังงำน  
                  สบำย      อธิบำย  
    อร่อย      อนำมัย 

ชุดท่ี ๒ 
 

คุณภำพ       จักรยำน 
   ผลิตภัณฑ์     วรรณยุกต ์

สุขภำพ   ธนบัตร 
  

ค ำที่ไม่มีรูปสระ _ะ ประสมอยู่ แต่มี
พยำงค์ออกเสียง อะ ให้อ่ำนออกเสียง 

อะ ครึ่งเสียง 

๒๐ 



๒๑ 



๒๕ 



 

๒๙ 



 

๑. กำรประวิสรรชนีย์จะท ำได้กี่กรณี 

 ก. ๑       ข. ๔ 

 ค. ๖       ง. ๘ 

๒. กำรไม่ประวิสรรชนีย์จะท ำได้กี่กรณี 

 ก. ๒      ข. ๔ 

 ค. ๕      ง. ๖ 

๓. ค ำน ำหน้ำที่กร่อนเสียงไปกลำยเป็นเสยีง อะ ข้อใดกร่อนเสียงได้
อย่ำงถูกต้อง 

 ก. หมำกพร้ำว    เป็น มะพร้ำว 

 ข. หมำกพร้ำว    เป็น หะพร้ำว 

 ค. หมำกซำง      เป็น หะซำง 

 ง. หมำกงั่ว       เป็น หะงั่ว 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง ค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่

ประวิสรรชนีย ์

๓๐ 



๔. หน้ำที่กร่อนไปกลำยเป็นเสยีง อะ ข้อใดกร่อนได้อย่ำงถูกต้อง
 ก. หมำกเขือ      เป็น    มะเขือ 

 ข. หมำกเขือ      เป็น   หะเขือ 

 ค. หมำกงั่ว       เป็น       หะงั่ว 

 ง. หมำกซำง       เป็น    หะซำง 

๕. ค ำในข้อใดเป็นค ำประวิสรรชนีย์ท้ังหมด 

 ก. บะหมี่   ประกอบ   ประกำศ 

 ข. บะหมี่   ถนน   ตลำด 

 ค. ถนน    ตลำด   สะดวก 

 ง. อธิบำย  อร่อย  อนำมัย 

๖. ค ำในข้อใดเป็นค ำไม่ประวิสรรชนีย์ท้ังหมด 

 ก. คุณภำพ   จักรยำน  ผลิตภัณฑ์  

 ข. วรรณยุกต์   ตลำด   สะดวก 

 ค. บะหมี่   ประกอบ   ประกำศ  

 ง. ประกอบ  ประกำศ  ตลำด 

 

 

 

 

๓๑ 



๗. ค ำในข้อใดไม่เข้ำพวก 

 ก. พนม พนัก พนัน  

 ข. สรำญ สละ สลวย 

 ค. บะหมี่ ประกอบ ประกำศ  

 ง. คุณภำพ จักรยำน ผลิตภัณฑ์ 

๘. ค ำในข้อใดต่อไปนี้อ่ำนผิด 

 ก. จักจั่น  อ่ำนว่ำ  จัก - กะ – จั่น  

 ข. สัปดน  อ่ำนว่ำ  สับ - ปะ – ดน 

 ค. ตุ๊กตำ  อ่ำนว่ำ   ตุ๊ก - กะ – ตำ  

 ง. ขนม    อ่ำนว่ำ   ขะ – นม 

๙. ค ำที่ออกเสียงอะโดยไม่ประวิสรรชนย์ีท่ีได้รับกำรยกเว้น 
คือ 

 ก. ท พ ณ ธ  ข. ก ด น ย 

 ค. ธ ร พ น  ง. ธ ท ย ธ 

๑๐. ข้อใดไม่ใช่ค ำที่ออกเสียง อะ กึ่งเสียง 

 ก. ขโมย  ข. อนุรักษ์ 

 ค. สติ  ง. สะดวก 

 

๓๒ 



๓๓ 



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ค ำท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
 

๑. ง ๒. ง ๓. ก ๔. ก ๕. ก 
๖. ก ๗. ค ๘. ง ๙. ก ๑๐. ง 

๓๔ 



๓๕ 



 กระจำด    อ่ำนว่ำ    กระ-จำด 

 กระบะ    อ่ำนว่ำ    กระ-บะ 

 ตะกละ    อ่ำนว่ำ    ตะ-กละ 

ประทัด    อ่ำนว่ำ    ประ-ทัด 

 อธิบำย    อ่ำนว่ำ    อะ-ท-ิบำย 

 สะพำน    อ่ำนว่ำ    สะ-พำน 

 ชนิด    อ่ำนว่ำ    ชะ-นิด 

 กระตือรือร้น   อ่ำนว่ำ       กระ-ตือ-รือ-ร้น

 ระบำย    อ่ำนว่ำ    ระ-บำย 

 ตลิ่ง    อ่ำนว่ำ    ตะ-หลิ่ง 

 ประมำท    อ่ำนว่ำ    ประ-หมำด 

 รับประทำน    อ่ำนว่ำ    รับ-ประ-ทำน 

แบบฝึกอ่ำน เร่ือง ที่ประวิสรรชนีย์และไม่
ประวิสรรชนีย์ 

๓๖ 



 ประหลำด           อ่ำนว่ำ         ประ-หลำด 

 สต ิ         อ่ำนว่ำ          สะ-ติ 

 สภำพ         อ่ำนว่ำ          สะ-พำบ 

 สรุป         อ่ำนว่ำ          สะ-หรุบ 

 สลับ         อ่ำนว่ำ          สะ-หลับ 

 พระบำรมี           อ่ำนว่ำ          พระ-บำ-ระ-มี 

 พระมเหสี           อ่ำนว่ำ          พระ-มะ-เห-สี 

 ตะโกน               อ่ำนว่ำ          ตะ-โกน 

 ตะวัน                อ่ำนว่ำ          ตะ-วัน 

 ฉลำด         อ่ำนว่ำ          ฉะ-หลำด 

 ประกำศ          อ่ำนว่ำ          ประ-กำด 

 พระธิดำ          อ่ำนว่ำ          พระ-ท-ิดำ 

 ลักษณะนิสัย        อ่ำนว่ำ          ลัก-สะ-หนะ-นิ-ไส 

 ถวำย                 อ่ำนว่ำ          ถะ-หวำย 

 อร่อย         อ่ำนว่ำ          อะ-หร่อย 

๓๗ 



บรรณำนุกรม 

๓๘ 

 
ก ำชยั  ทองหลอ่.  (๒๕๔๖).  หลักภาษาไทย.  พิมพ์ครัง้ท่ี ๕๔.          
        กรุงเทพฯ : รวมสำส์น.  
ส ำนกัวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ.  (๒๕๕๗).  หนังสือเรียน  
       รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  
       ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓.  พิมพ์ครัง้ท่ี ๖.  กรุงเทพฯ : สกสค.    
         ลำดพร้ำว. 
วนัเพ็ญ  เทพโสภำ.  (๒๕๖๐).  ครบเคร่ืองเร่ืองหลักภาษาไทย.    
        นนทบรีุ : ธนธัชกำรพิมพ์.  
สธิุวงศ์  พงศ์ไพบลูย์.  (๒๕๒๓).  หลักภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : ไทย  
        วฒันำพำนิช. 
  





 

 

แบบฝึกหัดที่ ๑ ค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 

ค ำชี้แจง จงเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้อง 
                                                                                                

                                                                                                         

 

            …….แวง             …….ออง             ไข่…...โล้            …….กร้อ         

 

    

           ……….แต             ….…….ทง               ……..ใภ้            …….บัด             
   

 

 

          ...…….นม  ……….สม     ……….หยัด ……….วตัิ  

 

 

                         

 

 

 

๑๕ 



 

 

แบบฝึกหัดที่ ๒ ค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 

ค ำชี้แจง จงเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้องตำมประโยคทีก่ ำหนดและระบำยสีรูปภำพตำม
จินตนำกำร 

 

 

     ตะเกยีง         กระจำด     ผสม          ตลิ่ง 

                                        บะหมี่     กระเจี๊ยบ    

                                              ไข่พะโล้   

 

 
๑. วันนี้ไฟฟ้ำดับพ่อจึงน ำ        มำใช ้
๒. แม่น ำผลไม้มำดับใส่          อย่ำงสวยงำม 
๓. แม่น ำน้ ำอญัชัน      กับน้ ำมะนำว 
๔. พี่สำวฉันชอบทำน        มำก 
๕. วันนี้แม่ท ำน้ ำ       ให้ฉันดื่ม 
๖. วันนี้ยำยเตรียมไข่ไว้ท ำ   ทำนในมื้อเย็น 
๗. ฉันชอบนั่งดูปลำริม 

 

 

 

 

 

 

๒๓ 



 

 

แบบฝึกหัดที่ ๓ ค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 

ค ำชี้แจง จงจับคู่ค ำที่ก ำหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้องและระบำยสีรูปภำพตำมจินตนำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ค ำที่ประวิสรรชนีย ์

ค ำที่ไม่ประวิสรรชนีย ์

ตะโพก 

สลบ 

สรุป 

ระบำย 

ประเมิน 

ประมำท 

พนักงำน 

๒๔ 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑ ค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 

ค ำชี้แจง จงเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้อง 
                                                                                                

                                                                                                         

 

             ระแวง               ละออง             ไข่พะโล้             ตะกรอ้         

 

    

            กระแต               กระทง                  สะใภ้               สะบัด             

   

 

            ผนม      ผสม      ประหยัด ประวัติ  

 

 

                           

 

 

 

  ๒๖ 



 

 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒ ค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 

ค ำชี้แจง จงเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้องตำมประโยคทีก่ ำหนดให้และระบำยสีรูปภำพ
ตำมจินตนำกำร 

 

 

     ตะเกยีง         กระจำด     ผสม          ตลิ่ง 

                                        บะหมี่     กระเจี๊ยบ    

                                              ไข่พะโล้   

 

 
๑. วันนี้ไฟฟ้ำดับพ่อจึงน ำ  ตะเกียง      มำใช้ 
๒. แม่น ำผลไม้มำดับใส่ กระจำด อย่ำงสวยงำม 
๓. แม่น ำน้ ำอญัชัน       ผสม    กับน้ ำมะนำว 
๔. พี่สำวฉันชอบทำน บะหมี ่      มำก 
๕. วันนี้แม่ท ำน้ ำ กระเจี๊ยบ      ให้ฉันดื่ม 
๖. วันนี้ยำยเตรียมไข่ไว้ท ำ    ไข่พะโล ้ ทำนในมื้อเย็น 
๗. ฉันชอบนั่งดูปลำริม       ตลิ่ง 

 

 

 

                                                                                    

  

                                   

๒๗ 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๓ ค ำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 

ค ำชี้แจง จงจับคู่ค ำที่ก ำหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้องและระบำยสีรูปภำพตำมจินตนำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

ค ำที่ประวิสรรชนีย ์

ค ำที่ไม่ประวิสรรชนีย ์

ตะโพก 

สลบ 

สรุป 

ระบำย 

ประเมิน 

ประมำท 

พนักงำน 

๒๘ 


