
ค ำน ำ

บทเรียนส ำเร็จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่อง กำรผัน

อักษรกลำง สูง ต่ ำ ที่เป็นค ำเป็น ค ำตำยเล่มน้ี จัดท ำขึ้นส ำหรับใช้เสริมทักษะ

กำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ ๔ โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น 

๔ ส่วน คือ แบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหำ แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซึ่งมีสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มีเน้ือหำสำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับช้ัน

ประถมศึกษำปีที่ ๔  ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑ 

บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มน้ี ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิด

ประโยชน์เป็นอย่ำงมำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน 

ในกรณีที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน

ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียน
ได้ เรื่อง กำรผันอักษรกลำง สูง ต่ ำ ที่เป็นค ำเป็น ค ำตำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ ๔  ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำด้วยดีเสมอมำ

คณะผู้จัดท ำ
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ค

มำตรฐำนกำรเรียนรู้

มำตรฐำน   ท  ๑.๑     ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และ

ควำมคิดเพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน

มำตรฐำน ท ๒.๑  ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียน

เรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำงๆ เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

มำตรฐำน  ท  ๔.๑  เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย 

กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำ

ภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ         

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ได้ถูกต้อง

ท ๑.๑ ป. ๔/๒ อธิบำยควำมหมำยของค ำ ประโยคและ ส ำนวนจำกเรื่องที่อ่ำน

ท ๑.๑ ป. ๔/๘   มีมำรยำทในกำรอ่ำน

ท ๒.๒  ป. ๔/๒   เขียนสื่อสำรโดยใช้ค ำได้ถูกต้อง  ชัดเจน และเหมำะสม

ท ๒.๒  ป. ๔/๘   มีมำรยำทในกำรเขียน

ท ๔.๑  ป. ๔/๑  สะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำในบริบทต่ำงๆ



ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียน

ส ำเร็จรูปส ำหรับครูผู้สอน

๑. ทดสอบควำมรู้ก่อนเรียนเพื่อวัดระดับควำมรู้พื้นฐำนของ

นักเรียน

๒. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทเรียน   

ส ำเร็จรูปควบคู่ไปกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

๓. ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้และฝึกทักษะควำมรู้ควำม

เข้ำใจในเร่ืองที่เรียนผ่ำนกำรท ำแบบฝึกหัดเสริมทักษะซ่ึงครูผู้สอน

จะเป็นผู้ดูแลให้ค ำแนะน ำผู้เรียนอย่ำงใกล้ชิด

๔. ทดสอบควำมรู้หลังเรียนเพื่อวัดระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของ

นักเรียนหลังจำกเรียนรู้เนื้อหำและท ำแบบฝึกหัดเสริมทักษะแล้ว

๕. ตรวจค ำตอบจำกเฉลยที่อยู่ท้ำยเล่ม

๖. ใหผู้้เรียนอ่ำนเสริมกำรแจกลูกสะกดค ำเพื่อเพิ่มทักษะกำรอ่ำน

๗. ใช้เป็นแบบเรียนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และซ่อมเสริมควำมรู้

ตนเอง

ง



บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้จัดท ำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษำด้วย
ตนเอง โดยนักเรียนควรปฏิบัติตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด ดังนี้

๑. ศึกษำสำระส ำคัญและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้เข้ำใจ

๒. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยตนเอง และตรวจค ำตอบ

เฉลยในหน้ำภำคผนวก 

๓. ศึกษำเนื้อหำในแต่ละประเด็นให้รู้และเข้ำใจ

๔. ท ำแบบฝึกหัดตำมล ำดับโดยอ่ำนค ำชี้แจงแต่ละแบบฝึกหัด

แล้วปฏิบัติตำมค ำสั่งทีละขั้นตอน กรณีตอบผิดหรือไม่ผ่ำน

เกณฑ์ ให้ศึกษำเนื้อหำใหม่อีกคร้ัง

๕. ตรวจสอบค ำตอบจำกเฉลยในหน้ำภำคผนวก หำกตอบไม่ได้
หรือไม่เข้ำใจให้ปรึกษำครูผู้สอน 

ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียน

ส ำเร็จรูปส ำหรับนักเรียน

จ



แบบทดสอบก่อนเรียน

๑



แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

๑) รูปวรรณยุกต์มีทั้งหมดก่ีรูป
ก. ๓ รูป
ข. ๔ รูป
ค. ๕ รูป
ง. ๖ รูป

๒) เสียงวรรณยุกต์มีทั้งหมดก่ีเสียง
ก. ๓ เสียง
ข. ๔ เสียง
ค. ๕ เสียง
ง. ๖ เสียง

๓) ข้อใดผิดเก่ียวกับเร่ืองวรรณยุกต์
ก. วรรณยุกตเ์ป็นสิ่งที่ช่วยก ำหนดเสียงสูงต่ ำของค ำ
ข. วรรณยุกตท์ ำให้ค ำมีควำมหมำยต่ำงกัน
ค. ค ำทุกค ำต้องมีรูปวรรณยุกต์ก ำกับ
ง. ค ำบำงค ำมีรูปวรรณยุกต์และสียงวรรณยุกต์ตรงกัน

ค ำชี้แจง ใหน้ักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดข้อเดียว

๒



แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

๕) อักษรชนิดใดสำมำรถผันวรรณยุกต์ได้ครบ ๕ เสียง
ก. อักษรสูง
ข. อักษรกลำง
ค. อักษรต่ ำ
ง. อักษรบน

๖) กำรผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสูง สำมำรถผันได้ ๓ เสียง คือเสียง
อะไรบ้ำง

ก. เสียงวรรณยุกต์เอก, โท, ตรี
ข. เสียงวรรณยุกต์เอก, โท, จัตวำ
ค. เสียงสำมัญ เสียงวรรณยุกต์เอก, โท
ง. เสียงสำมัญ เสียงวรรณยุกต์โท, จัตวำ

๗) ค ำในข้อใดสำมำรถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบ ๕ เสียง
ก. เตำ
ข. ขำ
ค. ยำย
ง. ฆ่ำ

๔) อักษรชนิดใดเป็นอักษรที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวำ
ก. อักษรสูง
ข. อักษรกลำง
ค. อักษรต่ ำ
ง. อักษรบน

๓



แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

๘) ค ำในข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
ก. กิน
ข. ป้ำ
ค. เสื้อ
ง. บน

๙) ค ำในข้อใดวำงรูปวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง
ก. เกี๊ยวกุ้ง
ข. ด ำน้ ำ
ค. หน้ำที่
ง. ย้ำยบ้ำน

๑๐) ค ำในข้อใดสำมำรถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ ๓ เสียง และ ๕ เสียง 
ตำมล ำดับ

ก. ผ้ำ, ยำย
ข. ขำว, เก้ำ
ค. ยำย, ขำว
ง. เก้ำ, ค่ ำ

๔



กำรผันอักษร คือ กำรเปลี่ยน
เสียงของค ำ ให้สู ง -ต่ ำ  ไปตำมรูป
วรรณยุกต์ท่ีก ำกับอยู่ ซึ่งกำรเปลี่ยน
เสียงจะท ำ ให้ควำมหมำยของค ำ
เปลี่ยนไป 

๕



วรรณยุกต์มี
๔ รูป
๕ เสียง

สำมัญ

เอก

โทตรี

จัตวำ

 ่

 ้  

  (  )

(   )(   )

(   )

๖



กำรผันอักษร คือ กำรเปลี่ยนเสียงของค ำให้
สูง-ต่ ำ ไปตำมรูปวรรณยุกต์ที่ก ำกับอยู่ ซึ่งกำร
เปล่ียนเสียงจะท ำให้ควำมหมำยของค ำเปล่ียนไป 

กำรผันอักษร 

ปำ

ป่ำ

ป้ำ

ป๊ำ

ป๋ำ

ซัดไปด้วยอำกำรยกแขนขึ้นสูงแล้วเอี้ยวตัว

ที่ที่มีต้นไม้ตำ่งๆ ขึ้นมำก

พี่สำวของพ่อหรือแม่

ค ำเรียกแทนค ำว่ำพ่อ

ค ำเรียกแทนค ำว่ำพ่อ

๗



ก่อนเรียนกำรผันอักษร ต้องเรียนรู้และ
ท ำควำมเข้ำใจควำมหมำยของค ำต่อไปนี้ก่อน
นะคะ 

๑. ไตรยำงศ์ 
๒. ค ำเป็น ค ำตำย
๓. ค ำพื้นเสียง 

๘



ไตรยำงศ์ หรือ อักษร ๓ หมู่ 

คือกำรแบ่งพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว 

ออกตำมระดับเสียงเป็น ๓ ระดับ 

ได้แก่ อักษรสูงกลำง อักษรกลำง 

และอักษรต่ ำ

๙



๒. อักษรกลำง เป็นพยัญชนะที่มีพื้นเสียงอยู่

ในระดับกลำง มี ๙ ตัว คือ 

๑. อักษรสูง เป็นพยัญชนะที่มีพื้นเสียงอยู่ใน

ระดับสูง (เสียงจัตวำ) มี ๑๑ ตัว คือ 

๑๐



๓. อักษรต่ ำ มี ๒๔ ตัว ส ำหรับอักษรต่ ำสำมำรถ

แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คืออักษรคู่และอักษรเดี่ยว 

๓.๑ อักษรคู่ คือ อักษรต่ ำที่มีเสียงคู่กับ
อักษรสูง มี ๑๔ ตัว คือ 

๓.๒ อักษรเดี่ยว มี ๑๐ ตัว คือ 

๑๑



ค ำเป็น มีลักษณะ ดังน้ี
๑. ค ำที่ประสมสระเสียงยำวและไม่มีตัวสะกด เช่น มำ รู 
๒. ค ำที่มีตัวสะกดในมำตรำ แม่กง กน กม เกย เกอว โดย

ประสมสระเสียงสั้นหรือยำวก็ได้ เช่น นำง กิน ปม นำย หิว
๓. ค ำที่ประสมกับสระ –ำ   ใ– ไ– เ–ำ เพรำะมีเสียงเหมือน

สะกดด้วยมำตรำแม่กม เกย และเกอว เช่น ใจ ด ำ ไหล

ค ำตำย มีลักษณะ ดังน้ี
๑. ค ำที่ประสมสระเสียงสั้นและไม่มีตัวสะกด เช่น ปะ ติ ฉุ
๒. ค ำที่มีตัวสะกดในมำตรำแม่กก กด กบ โดยประสมสระ

เสียงสั้นหรือยำวก็ได้ เช่น นก มีด รับ ฝำก

หมำยถึง ค ำที่ไม่มีรูวรรณยุกต์ (แต่มีเสียงวรรณยุกต์) 
เช่น นก เปำ เสือ ขำว รำย เป็นต้น

ค ำเป็น 

ค ำตำย 

ค ำพื้นเสียง 

๑๒



กำรผันวรรณยุกต์กับอักษรกลำง

อักษรกลำง
ค ำเป็น

จะเห็นว่ำ อักษรกลำงค ำเป็น ผันได้ครบ ๕ เสียง 
และเสียงกับรูปวรรณยุกต์ตรงกัน

พื้นฐำนเสียงเป็นเสียงเอก เช่น     ปะ     กำก     
ผันด้วย ไม้โท จะเป็นเสียง โท เช่น     ป้ะ ก้ำก
ผันด้วย ไม้ตรี  จะเป็นเสียง ตรี เช่น     ป๊ะ ก ำก
ผันด้วย ไม้จัตวำ เป็นเสียง จัตวำ เช่น     ป๋ะ ก ำก

พื้นฐำนเสียงเป็นเสียงสำมัญ เช่น      กำ     จน 

ผันด้วย ไม้เอก เป็นเสียง เอก เช่น      ก่ำ จ่น

ผันด้วย ไม้โท เป็นเสียง โท เช่น      ก้ำ จ้น 

ผันด้วย ไม้ตรี เป็นเสียง ตรี เช่น      ก ำ จ น

ผันด้วย ไม้จัตวำ เป็นเสียง จัตวำ  เช่น    ก ำ     จ น

อักษรกลำงค ำตำย

๑๓



กำรผันวรรณยุกต์กับอักษรต่ ำ

พื้นฐำนเสียงเป็นเสียงสำมัญ เช่น      คำ     ซน     
ผันด้วย ไม้เอก เป็นเสียง โท เช่น      ค่ำ     ซ่น     
ผันด้วย ไม้โท เป็นเสียง ตรี เช่น      ค้ำ     ซ้น

อักษรต่ ำค ำเป็น

อักษรต่ ำค ำตำย

สระเสียงส้ัน
พื้นฐำนเสียงเป็นเสียงตรี เช่น      คะ     นัด     
ผันด้วย ไม้เอก เป็น เสียง โท เช่น      ค่ะ     นั่ด

สระเสียงยำว
พื้นฐำนเสียงเป็นเสียงโท เช่น       มำก    เชิต
ผันด้วย ไม้โท เป็นเสียง ตรี เช่น       ม้ำก เชิ้ต

จะเห็นว่ำ อักษรต่ ำค ำตำย ผันได้
เพียง ๒ เสียง คือ โท และตรี

๑๔



กำรผันวรรณยุกต์กับอักษรสูง

พื้นฐำนเสียงเป็นเสียงจัตวำ เช่น     ขำ       ผง       เหำ

ผันด้วย ไม้เอก เป็นเสียง เอก เช่น     ข่ำ       ผ่ง เห่ำ

ผันด้วย ไม้โท เป็นเสียง โท เช่น     ข้ำ       ผ้ง เห้ำ

อักษรสูงค ำเป็น

อักษรสูงค ำตำย

พื้นฐำนเป็นเสียงเอก
เช่น     สะ      ฝำก      ขูด

- สะ        ส้ะ
- ฝำก      ฝ้ำก
- ขูด        ขู้ด

๑๕



อักษรคู่ อักษรเดี่ยว

๑. อักษรคู่

อักษรคู่   คือ อักษรต่ ำที่มีอักษรสูงเป็นคู่ มี ๑๔ ตัว
ได้แก่ ค  ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ จับคู่กับ อักษร
สูง ๗ คู่    ได้แก่

ค ฅ  ฆ คู่กับ ข ฃ
ช ฌ  คู่กับ ฉ
ซ คูกั่บ ศ ษ ส
ฑ ฒ ท ธ คู่กับ ฐ ถ
พ ภ   คู่กับ ผ
ฟ คูกั่บ ฝ
ฮ คู่กับ ห

อักษรคู่เหล่ำนี้ เมื่อน ำอักษรสูงท่ีเป็นคู่มำผัน
ร่วมกันระหว่ำงคู่ของตน จะได้เสียงวรรณยุกต์ครบท้ัง 
๕ เสียง  เช่น

สามัญ  เอก    โท    ตรี จัตวา

คา      ข่า ค่า    ค้า ขา
ข้า

ขา      ฉ่า ช่า ช้า ฉา
ฉ้า

อักษรต่ ำ ๒๔ ตัว ยังแบ่งออกเป็น ๒ พวก คือ

๑๖



๒. อักษรเดี่ยว

อักษรเดี่ยว คือ พยัญชนะที่ไม่มีอักษรสูงเป็นคู่ 
มี ๑๐  ตัว ได้แก่ ง ญ  ณ  น  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ  
หำกต้องกำรจะผัน ให้ครบทั้ง ๕ เสียง ต้องใช้ ห น ำ 

สำมัญ  เอก    โท    ตรี จัตวำ

งอ     หง่อ ง่อ ง้อ หงอ

หง้อ

มอ    หม้อ ม่อ ม้อ หมอ
หม้อ

๑๗



ตำรำงเทียบเสียง
กำรผันอักษร

๑๘



ฝึกอ่ำน
สะกดค ำ

๑๙



ปุ๋ย ปอ – อุ – ยอ – ปุย – ไม้จัตวำ = ปุ๋ย

ช้ ำ ชอ – อ ำ – ช ำ – ไม้โท = ช้ ำ

จิ๋ว จอ – อิ – วอ – จิว – ไม้จัตวำ = จิ๋ว

เขียวชอุ่ม
ขอ – เอีย – วอ – เขียว – ชอ – อะ – ชะ – ออ –
อุ – มอ – อุม – ไม้เอก – อุ่ม = เขียวชอุ่ม

จ้ำ จอ – อำ – จำ – ไม้โท = จ้ำ

อ้อน ออ – นอ – ออน – ไม้โท = อ้อน

กระท่อม
กอ – อะ – กระ – ทอ – ออ – มอ – ทอม –
ไม้เอก – ท่อม = กระท่อม

ลุล่วง ลอ – อุ – ลุ – ลอ – อัว – งอ – ลวง – ไม้เอก – ล่วง
= ลุล่วง 

๒๐



แบบฝึกหัด
กำรผันอักษรกลำง สูง ต่ ำ 

ที่เป็นค ำเป็น ค ำตำย

๒๑



แบบฝึกหัดที่ ๑

ค ำ เสียงวรรณยุกต์

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนบอกรูปและเสียงของวรรณยุกต์
ต่อไปนี้

โจ ก

เต ำ

ข้ำว

๑.

๒.

๓.

๒๒



ค ำ เสียงวรรณยุกต์

เป็ด

น้ ำ

เกี๊ยว

ป้ำ

๔.

๕.

๖.

๗.

๒๓



ค ำ เสียงวรรณยุกต์

ไก่

ถั่ว

ต่อย

๘.

๙.

๑๐.

๒๔



แบบฝึกหัดที่ ๒

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนผันเสียงวรรณยุกต์ค ำต่อไปนี้ให้ครบ ๕ เสียง

เสียง

สำมัญ

เสียง

เอก

เสียง

โท

เสียง

ตรี

เสียง

จัตวำ

………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… …………

หำ

เป่ำ

โม้

ตั๋ว

เล้ำ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

จำ              จำ        จ่ำ       จ้ำ        จ๊ำ จ๋ำ 

๒๕



ไขตม แมจำ ผูเฒำ

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนเติมรูปวรรณยุกต์ใหไ้ด้ค ำทีม่ีควำมหมำย

เกำอี กลวยไม มำน ำ

เลำไก พนน ำ ใฝรู

คัวไก เถำแก กวยเตียว

เกำแก ฟำผำ ผูปวย

แบบฝึกหัดที่ ๓

๑.

๔.

๗.

๑๐.

๑๓.

๒. ๓.

๕. ๖.

๘. ๙.

๑๑.

๑๔.

๑๒.

๑๕.

๒๖



แบบฝึกหัดที่ ๔

๑.  แมวตัวนี้ดู อวนทวน สมบูรณ์ดี

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเติมรูปวรรณยุกต์ลงบนค ำที่ก ำหนดให้ได้ใจควำม

๒.  ทองฟำ กว้ำง ดู เวิงวำงน่ำกลัว

๓.  นอนรองไห เพรำะปวดทอง

๔.  จักจัน ส่งเสียงดัง เวลำค ำคืน

๕.  พรุงนี ฉันจะไปทัศนศึกษำ

๒๗



แบบฝึกหัดที่ ๕

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเติมค ำลงในช่องว่ำงใหถู้กตอ้ง

๑. อักษรต่ ำ  ใช้รูปวรรณยุกต์ เอก จะเป็นเสียง________

๒. อักษรต่ ำ  ใช้รูปวรรณยุกต์ โท   จะเป็นเสียง________

๓. อักษรต่ ำ  มีพื้นฐำนเสียงเป็นเสียง_________

๔. อักษรสูง  ใช้รูปวรรณยุกต์ เอก   จะเป็นเสียง________

๕. อักษรสูง  ใช้รูปวรรณยุกต์ โท     จะเป็นเสียง________

๖. อักษรสูง   มีพื้นฐำนเสียงเป็นเสียง_________

๗. พื้นฐำนเสียง  หมำยถึง__________________________

๘. อักษรกลำงค ำเป็น  ผันได้ ______รูป______เสียง

๙. อักษรกลำง  มีพื้นฐำนเสียง_______

๑๐. อักษรกลำง  ใช้รูปวรรณยุกต์  จัตวำ จะเป็นเสียง_____

๒๘



แบบทดสอบหลังเรียน

๒๙



แบบทดสอบ
หลังเรียน

๒) รูปวรรณยุกต์มีทั้งหมดก่ีรูป
ก. ๓ รูป
ข. ๔ รูป
ค. ๕ รูป
ง. ๖ รูป

๓) เสียงวรรณยุกต์มีทั้งหมดก่ีเสียง
ก. ๓ เสียง
ข. ๔ เสียง
ค. ๕ เสียง
ง. ๖ เสียง

๑) ข้อใดผิดเก่ียวกับเร่ืองวรรณยุกต์
ก. วรรณยุกต์เป็นสิ่งที่ช่วยก ำหนดเสียงสูงต่ ำของค ำ
ข. วรรณยุกต์ท ำให้ค ำมีควำมหมำยต่ำงกัน
ค. ค ำทุกค ำต้องมีรูปวรรณยุกต์ก ำกับ
ง. ค ำบำงค ำมีรูปวรรณยุกต์และสียงวรรณยุกต์ตรงกัน

ค ำชี้แจง ใหน้ักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดข้อเดียว

๓๐



แบบทดสอบ
หลังเรียน

๔) อักษรชนิดใดสำมำรถผันวรรณยุกต์ได้ครบ ๕ เสียง
ก. อักษรสูง
ข. อักษรกลำง
ค. อักษรต่ ำ
ง. อักษรบน

๗) กำรผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสูง สำมำรถผันได้ ๓ เสียง คือเสียง    
อะไรบ้ำง

ก. เสียงวรรณยุกต์เอก, โท, ตรี
ข. เสียงวรรณยุกต์เอก, โท, จัตวำ
ค. เสียงสำมัญ เสียงวรรณยุกต์เอก, โท
ง. เสียงสำมัญ เสียงวรรณยุกต์โท, จัตวำ

๕) ค ำในข้อใดสำมำรถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบ ๕ เสียง
ก. เตำ
ข. ขำ
ค. ยำย
ง. ฆ่ำ

๖) อักษรชนิดใดเป็นอักษรที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวำ
ก. อักษรสูง
ข. อักษรกลำง
ค. อักษรต่ ำ
ง. อักษรบน

๓๑



แบบทดสอบ
หลังเรียน

๙) ค ำในข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
ก. กิน
ข. ป้ำ
ค. เสื้อ
ง. บน

๑๐) ค ำในข้อใดวำงรูปวรรณยุกตไ์ม่ถูกต้อง
ก. เกี๊ยวกุ้ง
ข. ด ำน้ ำ
ค. หน้ำที่
ง. ย้ำยบ้ำน

๘) ค ำในข้อใดสำมำรถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ ๓ เสียง และ ๕ เสียง
ตำมล ำดับ
ก. ผ้ำ, ยำย
ข. ขำว, เก้ำ
ค. ยำย, ขำว
ง. เก้ำ, ค่ ำ

๓๒



อ้ำงอิง

ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และ สิริพัชร์เจษฎำวิโรจน์. (๒๕๕๘). ภำษำไทยหลัก
ภำษำและกำรใช้ภำษำ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : อักษร
เจริญทัศน์.

กระทรวงศึกษำธิกำร. (๒๕๖๑). หนังสือเรียน รำยวิชำพื้นฐำน ภำษำไทย 
ชุดภำษำ เพื่ อ ชีวิ ต  ภำษำพำทีประถมศึ กษำปีที่  ๔ . 
พิมพ์ครั้งที่ ๒๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค ลำดพร้ำว.

เอกรินทร์ สี่มหำศำล และคณะ. (๒๕๕๙). ภำษำไทย ป.๔ . พิมพ์ครั้งที่ 
๑๑. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

๓๓



ภำคผนวก

๓๔



เฉลย
แบบทดสอบ

เย้ๆ

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

๓๕

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

ก่อนเรียน

หลังเรียน



เฉลยแบบฝึกหัด
กำรผันอักษรกลำง สูง ต่ ำ 

ที่เป็นค ำเป็น ค ำตำย

๓๖



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑

ค ำ เสียงวรรณยุกต์

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนบอกรูปและเสียงของวรรณยุกต์
ต่อไปนี้

โจ ก

เต ำ

ข้ำว

๑.

๒.

๓.

เสียงตรี

เสียงจัตวำ

เสียงโท

๓๗



ค ำ เสียงวรรณยุกต์

เป็ด

น้ ำ

เกี๊ยว

ป้ำ

๔.

๕.

๖.

๗.

เสียงเอก

เสียงเอก

เสียงตรี

เสียงโท

๓๘



ค ำ เสียงวรรณยุกต์

ไก่

ถั่ว

ต่อย

๘.

๙.

๑๐.

เสียงเอก

เสียงเอก

เสียงสำมัญ

๓๙



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนผันเสียงวรรณยุกต์ค ำต่อไปนี้ให้ครบ ๕ เสียง

เสียง

สำมัญ

เสียง

เอก

เสียง

โท

เสียง

ตรี

เสียง

จัตวำ

………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… …………

หำ

เป่ำ

โม้

ตั๋ว

เล้ำ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

จำ              จำ        จ่ำ       จ้ำ        จ๊ำ จ๋ำ 

- ห่ำ ห้ำ - หำ

เปำ เป่ำ เป้ำ เป๊ำ เป๋ำ

โม - โม่ โม้ -

ตัว ต่ัว ต้ัว ต๊ัว ต๋ัว

เลำ - เล่ำ เล้ำ -

๔๐



ไข่ต้ม แม่จ๋ำ ผู้เฒ่ำ

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนเติมรูปวรรณยุกต์ใหไ้ด้ค ำทีม่ีควำมหมำย

เก้ำอี้ กล้วยไม้ ม้ำน้ ำ

เล่ำไก่ พ่นน้ ำ ใฝ่รู้

ค่ัวไก่ เถ้ำแก่ ก๋วยเตี๋ยว

เก่ำแก่ ฟ้ำผ่ำ ผู้ป่วย

เฉลยแบบฝึกหัดท่ี ๓

๑.

๔.

๗.

๑๐.

๑๓.

๒. ๓.

๕. ๖.

๘. ๙.

๑๑.

๑๔.

๑๒.

๑๕.

๔๑



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๔

๑.  แมวตัวนี้ดู อ้วนท้วน สมบูรณ์ดี

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเติมรูปวรรณยุกต์ลงบนค ำที่ก ำหนดให้ได้ใจควำม

๒.  ท้องฟ้ำ กว้ำง ดู เวิ้งว้ำงน่ำกลัว

๓.  นอนร้องไห้ เพรำะปวดท้อง

๔.  จั๊กจั่น ส่งเสียงดัง เวลำค่ ำคืน

๕.  พรุ่งนี้ ฉันจะไปทัศนศึกษำ

๔๒



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๕

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเติมค ำลงในช่องว่ำงใหถู้กตอ้ง

๑. อักษรต่ ำ  ใช้รูปวรรณยุกต์ เอก จะเป็นเสียง  โท

๒. อักษรต่ ำ  ใช้รูปวรรณยุกต์ โท   จะเป็นเสียง   ตรี

๓. อักษรต่ ำ  มีพื้นฐำนเสียงเป็นเสียง   สำมัญ

๔. อักษรสูง  ใช้รูปวรรณยุกต์ เอก   จะเป็นเสียง   เอก

๕. อักษรสูง  ใช้รูปวรรณยุกต์ โท     จะเป็นเสียง   โท

๖. อักษรสูง   มีพื้นฐำนเสียงเป็นเสียง  จัตวำ

๗. พื้นฐำนเสียง  หมำยถึง  ค ำท่ีไม่มีรูปวรรณยุกต์ก ำกับ

๘. อักษรกลำงค ำเป็น  ผันได้   ๔ รูป  ๕ เสียง

๙. อักษรกลำง  มีพื้นฐำนเสียง   สำมัญ

๑๐. อักษรกลำง  ใช้รูปวรรณยุกต์  จัตวำ จะเป็นเสียง  จัตวำ

๔๓


