


ค ำน ำ 

       บทเรียนส ำเร็จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่องพยัญชนะ ฑ 
เล่มนี้ จัดท ำขึ้นส ำหรับใช้เสริมทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ ๓ โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น ๔ ส่วน คือ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหำ 
แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซ่ึงมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มีเนื้อหำ
สำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑      
         บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิด
ประโยชน์เป็นอย่ำงมำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน ใน
กรณีที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 
         ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
เรื่อง พยัญชนะ ฑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
ให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ค ำแนะน ำและ
ค 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 
พยัญชนะ ฑ 
  แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง พยัญชนะ ฑ    ๗ 
  บทเรียน เร่ือง พยัญชนะ ฑ     ๑๐ 
  แบบฝึกหัด เร่ือง พยัญชนะ ฑ   ๑๔ 
  เฉลยแบบฝึกหัด    ๑๘ 
   แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง พยัญชนะ ฑ    ๒๒ 
  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน    ๒๕ 
 

สำรบัญ 



ขั้นตอนกำรเรียนรู้ 

ศึกษำค ำชี้แจงและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนจ ำนวน ๑๐ ข้อ 

ศึกษำบทเรียน เรื่อง อ่ำนออกเสียงค ำที่มีพยัญชนะ ฑ ค ำ 

ท ำแบบฝึกหัดหลังเรียน 

๑ 



ขั้นตอนกำรเรียนรู้ 

ฝึกกำรอ่ำนออกเสียง 

สิ้นสุดกำรศึกษำบทเรียน 

ท ำแบบทดสอบหลังบทเรียน 

๒ 



ค ำชี้แจงเกี่ยวกับกำรใช้บทเรียนส ำเรจ็รูปส ำหรับครูผู้สอน 

๑. ใช้บทเรียนส 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 ำที่มีพยัญชนะ ฑ ได้อย่ำงถูกต้อง 

๓. สำมำรถน ำควำมรู้เรื่องกำรอ่ำนที่ได้ศึกษำไปใช้ประโยชน์ใน 

ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้อง  

๖ 



๗ 



 

 

๑. พยัญชนะ ฑ ในภำษำบำลีและสันสกฤตอ่ำนออกเสียงเป็นเสียงใด 

 ก. เสียง ด  ข. เสียง ท 

 ค. เสียง ด และ ท ง.  เสียง ต 

๒. พยัญชนะ ฑ ในภำษำไทยอ่ำนออกเป็นเสียงใด 

 ก. เสียง ด    ข. เสียง ท 

 ค. เสียง ด และ ท      ง. เสียง ต 

๓. ค ำที่เป็น  ค ำตำย ในพยัญชนะ ฑ จะอ่ำนออกเสียงใด 

 ก. เสียง ด    ข. เสียง ท 

 ค. เสียง ด และ ท   ง. เสียง ต 

๔. ค ำที่เป็น  ค ำเป็น  ในพยัญชนะ ฑ จะอ่ำนออกเสียงใด 

 ก. เสียง ด    ข. เสียง ท 

 ค. เสียง ด และ ท   ง. เสียง ต 

๕. ค ำต่อไปนี้ข้อใดจัดอยู่ในพยัญชนะ ฑ ที่อ่ำนออกเสียง ด ท้ังหมด 

 ก. บัณฑิต บัณเฑำะว์ บัณฑุ  

  ข. บัณฑุ บัณฑิต มณฑล 

 ค. มณฑล จัณฑำล บัณฑุ  

 ง. มณฑป ทัณฑสถำน บัณฑิต 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื่อง พยัญชนะ ฑ 
 

๘ 



๖. ค ำต่อไปนี้ข้อใดจัดอยู่ในพยัญชนะ ฑ ที่อ่ำนออกเสียง ท ทั้งหมด 

 ก. มณโฑ     มณฑล    ขัณฑสกร  

 ข. บัณฑิต    มณฑป    ภัณฑำรักษ์ 

 ค. ขัณฑสกร บัณฑิต    มณฑป  

 ง. มณโฑ     จัณฑำล   บัณฑุ 

๗. จงอ่ำนค ำต่อไปนี้ที่ก ำหนดให้ถูกต้อง บัณฑุ 

 ก. บัน-ดุ  ข. บัน-ทุ 

 ค. บัล-ดุ    ง. บัล-ทุ 

๘. จงอ่ำนค ำต่อไปนี้ที่ก ำหนดให้ถูกต้อง บัณฑิต 

 ก. บัล-ทิด  ข. บัล-ดิด 

 ค. บัน-ดิด   ง. บัน-ทิด 

๙. จงอ่ำนค ำต่อไปนี้ที่ก ำหนดให้ถูกต้อง จัณฑำล 

 ก. จัก-ดำน  ข. จัก-ทำน 

 ค. จัน-ดำน  ง. จัน-ทำน 

๑๐. จงอ่ำนค ำต่อไปนี้ที่ก ำหนดให้ถูกต้อง มณฑำ 

 ก. มล-ดำ  ข. มล-ทำ 

 ค. มน-ทำ  ง. มน-ดำ 

 

๙ 



๑๐ 



บทที่ ๑ พยัญชนะ ฑ 
หลักกำรใช้ ฑ  
  ตัว ฑ ใน ภำษำบำลีและสันสกฤตจะอ่ำนออกเสียงเป็น ด 
เสียงขึ้นนำสิก แต่เมื่อน ำมำใช้ในภำษำไทยจะออกเสียงในกำรอำ่น ๒ 
แบบคือ 
  
  ๑. อ่ำนเป็นเสียง ด เมื่ออ่ำนตำมวิธีกำรของภำษำบำลีและ
สันสกฤต ค ำใดที่อ่ำนออกเสียงเป็น ด มักจะมีเสียงสั้นหรือเป็นค ำตำย 
เช่น บัณฑุ บัณฑิต มณฑป ภัณฑำรักษ์ บัณเฑำะว์ เป็นต้น 

พยัญชนะ ฑ 

 ฑ ออกเสียง ด 

อ่ำนและสังเกต 
ค ำที่ใช้ ฑ 

บัณฑิตขึ้นมณฑป 
 
เสียงกระทบกลองบัณเฑำะว ์
 
บัณฑุเหลืองอ่อนเหมำะ 
 
เสียงไพเรำะออกเสียง ดอ 

๑๑ 



๒. อ่ำนออกเสียงเป็น ท เมื่ออ่ำนตำมแบบของภำษำไทย ค ำที่อ่ำน
ออกเสียงเป็น  ท  มักจะมีเสียงยำวหรือ เป็นค ำเป็น เช่น  

มณโฑ มณฑล  ขัณฑสกร  
มณฑำ บิณฑบำต เป็นต้น 

อ่ำนและสังเกตค ำที่ใช้ ฑ 

ออกเสียง ท 

       มณโฑและมณฑล     ฑ เล่นกลอออกเสยีง ท 
 
มณฑำกุณฑีหม้อ    ทัณฑสถำนและจัณฑำล 

๑๒ 



กำรใช้ถ้อยค ำ
สุภำพ 

อ่ำนและสังเกตประโยคที่ผู้พูดใช้
ถ้อยค ำสุภำพ 

สวัสดีค่ะ น้ำหวำน หนูมำรบกวนแต่เช้ำหรือเปล่ำคะ 
 

สวัสดีครับ น้ำหวำน ขอรบกวนน้ำหวำนหน่อยครับ 
 

ขอโทษครับ ผมไม่ได้ตั้งใจท ำให้คุณลุงตกใจครับ 
 

ขอบพระคุณค่ะ หนูขอฝำกขนมไว้กอ่นนะคะ 
 

ป้ำแจ่มขำ เดี๋ยวหนูช่วยเก็บให้ค่ะ 
 

ขอบใจนะจ๊ะที่ช่วยเก็บขนมให้ป้ำ 
 

ฉันขอไปกับกลุ่มมดแดงจ๊ะ 

๑๓ 



๑๔ 



๑๘ 



๒๒ 



แบบทดสอบหลังเรียน 
พยัญชนะ ฑ 

 
 
๑. พยัญชนะ ฑ ในภำษำบำลีและสันสกฤตอ่ำนออกเสียงเป็นเสียงใด 
 ก. เสียง ด  ข. เสียง ท 
 ค. เสียง ด และ ท ง.  เสียง ต 
๒. พยัญชนะ ฑ ในภำษำไทยอ่ำนออกเป็นเสียงใด 
 ก. เสียง ด    ข. เสียง ท 
 ค. เสียง ด และ ท      ง. เสียง ต 
๓. ค ำที่เป็น  ค ำตำย ในพยัญชนะ ฑ จะอ่ำนออกเสียงใด 
 ก. เสียง ด    ข. เสียง ท 
 ค. เสียง ด และ ท   ง. เสียง ต 
๔. ค ำที่เป็น  ค ำเป็น  ในพยัญชนะ ฑ จะอ่ำนออกเสียงใด 
 ก. เสียง ด    ข. เสียง ท 
 ค. เสียง ด และ ท   ง. เสียง ต 
๕. ค ำต่อไปนี้ข้อใดจัดอยู่ในพยัญชนะ ฑ ที่อ่ำนออกเสียง ด ทั้งหมด 
 ก. บัณฑิต บัณเฑำะว์ บัณฑุ  
  ข. บัณฑุ บัณฑิต มณฑล 
 ค. มณฑล จัณฑำล บัณฑุ  
 ง. มณฑป ทัณฑสถำน บัณฑิต 

๒๓ 



๖. ค ำต่อไปนี้ข้อใดจัดอยู่ในพยัญชนะ ฑ ที่อ่ำนออกเสียง ท ทั้งหมด 
 ก. มณโฑ     มณฑล    ขัณฑสกร  
 ข. บัณฑิต    มณฑป    ภัณฑำรักษ์ 
 ค. ขัณฑสกร บัณฑิต    มณฑป  
 ง. มณโฑ     จัณฑำล   บัณฑ ุ
๗. จงอ่ำนค ำต่อไปนี้ที่ก ำหนดให้ถูกต้อง บัณฑุ 
 ก. บัน-ดุ  ข. บัน-ทุ 
 ค. บัล-ดุ    ง. บัล-ทุ 
๘. จงอ่ำนค ำต่อไปนี้ที่ก ำหนดให้ถูกต้อง บัณฑิต 
 ก. บัล-ทิด  ข. บัล-ดิด 
 ค. บัน-ดิด   ง. บัน-ทิด 
๙. จงอ่ำนค ำต่อไปนี้ที่ก ำหนดให้ถูกต้อง จัณฑำล 
 ก. จัก-ดำน  ข. จัก-ทำน 
 ค. จัน-ดำน  ง. จัน-ทำน 
๑๐. จงอ่ำนค ำต่อไปนี้ที่ก ำหนดให้ถูกต้อง มณฑำ 
 ก. มล-ดำ  ข. มล-ทำ 
 ค. มน-ทำ  ง. มน-ดำ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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๑. ก ๒. ค ๓. ก ๔. ข ๕. ก 

๖. ก ๗. ก ๘. ค ๙. ง ๑๐. ค 
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แบบฝึกอ่ำน เร่ืองพยัญชนะ ฑ 

    กรีฑำ อ่ำนว่ำ   กรี-ทำ 

    กุณฑี อ่ำนว่ำ        กุน-ท ี

    นำที อ่ำนว่ำ   นำ-ท ี

    บัณฑิต อ่ำนว่ำ   บัน-ดิด 

    บิณฑบำต อ่ำนว่ำ   บิน-ทะ-บำด 

    จุฑำมำศ อ่ำนว่ำ   จุ-ทำ-มำด 

   ทัณฑะ อ่ำนว่ำ    ทัน-ทะ 

   ปริมณฑล อ่ำนว่ำ    ปะ-ริ-มน-ทน 

   มณฑก อ่ำนว่ำ    มน-ทก 

   มณฑล อ่ำนว่ำ    มน-ทน 

  อัณฑะ อ่ำนว่ำ    อัน-ทะ 
  

๒๘ 



 ครุฑ    อ่ำนว่ำ    ครุด 

 คฑำ    อ่ำนว่ำ    คะ-ทำ 

 บัณฑุ    อ่ำนว่ำ    บัน-ดุ 

 มณโฑ    อ่ำนว่ำ    มน-โท 

 ทัณฑสถำน    อ่ำนว่ำ   ทัน-ทะ-สะ-ถำน 

 จัณฑำล    อ่ำนว่ำ   จัน-ทำน 

 บัณฑุ    อ่ำนว่ำ   บัน-ดุ 

 มณฑำกุณฑี    อ่ำนว่ำ   มน-ทำ-กุน-ท ี

 มณฑป    อ่ำนว่ำ   มน-ดบ 
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วนัเพ็ญ  เทพโสภำ.  (๒๕๖๐).  ครบเคร่ืองเร่ืองหลักภาษาไทย.    
        นนทบรีุ : ธนธัชกำรพิมพ์.  
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แบบฝึกหัดที่ ๒ พยัญชนะ ฑ

ค ำชี้แจง จงเขียนค ำอำ่นจำกค ำที่ก ำหนดให้ถูกต้องและระบำยสีตำมจินตนำกำร 

๑.  

                              อ่ำนวำ่        บัน – ดิด 

๒.  

                              อ่ำนวำ่  …………………………………………. 

๓.  

     อ่ำนวำ่  …………………………………………. 

๔.  

     อ่ำนวำ่  …………………………………………. 

๕.  

     อ่ำนวำ่  …………………………………………. 

๖.  

     อ่ำนวำ่  …………………………………………. 

๗.  

     อ่ำนวำ่  …………………………………………. 

๘.  

     อ่ำนวำ่  …………………………………………. 

   
 

 

 

บัณฑิต  

มณฑป                  

จัณฑำล 

มณโฑ 

ทัณฑสถำน 

มณฑำกุณฑี 

บัณเฑำะว์ 

บัณฑุ 

  ๑๖ 
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ค ำชี้แจง จงจับคู่ค ำต่อไปนี้ให้ตรงควำมหมำยใหถู้กต้องและระบำยสีรูปภำพตำม
จินตนำกำร 

 

๑. บัณฑิต 
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     ผูท้รงควำมรู้, ผูม้ีปัญญำ, นักปรำชญ์ 
 

เรือนยอดขนำดใหญ่มีรูปสี่เหลีย่มจัตุรัส 
หรือเป็นรูปตัด มุม หรือย่อไม้แปด 

 

ขำวเหลือง, เหลืองออ่น, ซีด 

เรือนจ ำพิเศษที่ใช้ควบคุมกักขังผู้ต้องขัง
เฉพำะแต่ละประเภทให้เหมำะสมกับ

ประเภทผู้ต้องขังนั้น ๆ 
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สถำน   จัณฑำล 
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                              อ่ำนวำ่        บัน - ดิด 
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                              อ่ำนวำ่  มน – ดบ 

๓.  

     อ่ำนวำ่  จัน – ทำน 
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     อ่ำนวำ่  มน – โท 
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