
ค าน า 

 บทเรียนส าเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ 
เรื่อง ค าที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ที่เล่มนี้ จัดท าขึ้นส าหรับ
ใช้เสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔โดย
แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ ส่วน คือ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา 
แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซ่ึงมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มี
เนื้อหาสาระส าคัญและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๑       
 บทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้ ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
และจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากถ้าครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาทักษะ
การอ่านออกเขียนได้ เรื่องค าที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาด้วยดีเสมอมา 
  
  

คณะผู้จัดท า 

ก 



ข 

สารบัญ 

ค าน า………………………………………………………………………………………………………………..ก 
สารบัญ…………………………………………………………………………………………………………….ข 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั…………………………………………………………………ค 
ค าชี้แจงการใช้บทเรียนส าเร็จรูปส าหรับครูผูส้อน……………………………………ง 
ค าชี้แจงการใช้บทเรียนส าเร็จรูปส าหรับนักเรียน…………………………………….จ 
แบบทดสอบก่อนเรียน…………………………………………………………………………………..๑ 
 
 
 

      
      



 

มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน  ท ๑.๑   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด

เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

 มาตรฐาน  ท  ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย 

การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา

ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ          

 ตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑  ป. ๔/๑  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ได้ถูกต้อง 

ท ๑.๑  ป. ๔/๒  อธิบายความหมายของค า ประโยคและ ส านวนจากเร่ืองที่อ่าน 

ท ๔.๑ ป. ๔/๑   สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่างๆ 

  

ค 



 
ค าชี้แจงการใช้บทเรียน 
ส าเร็จรูปส าหรับครูผู้สอน  

ง 

๑. ทดสอบความรู้ก่อนเรียนเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานของนกัเรียน 

๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป

ควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรยีนรู้ 

๓. ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และฝกึทักษะความรูค้วาม

เข้าใจในเรื่องที่เรียนผา่นการท าแบบฝกึหัดเสริมทักษะซึ่งครผูู้สอนจะ

เป็นผู้ดูแลให้ค าแนะน าผูเ้รียนอยา่งใกล้ชิด 

๔. ทดสอบความรู้หลังเรียนเพื่อวัดระดบัความรู้ความเข้าใจของนักเรยีน

หลังจากเรียนรู้เนื้อหาและท าแบบฝึกหัดเสริมทกัษะแล้ว 

๕. ตรวจค าตอบจากเฉลยที่อยู่ท้ายเล่ม 

๖. ให้ผู้เรียนอ่านเสริมการแจกลูกสะกดค าเพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน 

๗. ใช้เป็นแบบเรียนที่ให้นักเรยีนไดเ้รียนรู้ และซ่อมเสริมความรู้ตนเอง 



 
ค าชี้แจงการใช้บทเรียน  
ส าเร็จรูปส าหรับนักเรียน  

  บทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้  

 ศึกษาด้วยตนเองโดยนักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าง

 เคร่งครัด  ดังนี้ 

 ๑. ศึกษาสาระส าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ 

 ๒ . ท า แบบทดสอบก่อน เรี ยนด้ วยตน เอง  และตรวจ

 ค าตอบเฉลยในหน้าภาคผนวก  

 ๓. ศึกษาเนื้อหาในแต่ละประเด็นให้รู้และเข้าใจ 

 ๔ . ท า แ บ ฝึ ก หั ด ต า ม ล า ดั บ โ ด ย อ่ า น ค า ชี้ แ จ ง แ ต่ ล ะ

 แบบฝึกหัดแล้วปฏิบัติตามค าสั่งทีละขั้นตอนกรณีตอบผิด

 หรือไม่ผ่านเกณฑ์ให้ศึกษาเนื้อหาใหม่อีกครั้ง 

 ๕. ตรวจสอบค าตอบจากเฉลยในหน้าภาคผนวก หากตอบ  

 ไม่ได้หรือไม่เข้าใจให้ปรึกษาครูผู้สอน  

  

 
 

    

จ 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนกากบาท (x ) เลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 

๑.ข้อใดเป็นค าประวิสรรชนีย์ทุกค า 
        ก. ตะกร้า มะลิ 
        ข. จมูก สะอาด 
        ค. มะระ ตุ๊กตา 
        ง. สนุก ตลาด 
 
๒. ข้อใดเขียนถูกต้อง 
        ก. กาลเทศะ 
        ข. ธุระกิจ 
        ค. ธุระการงาน 
        ง. กิจจะลักษณะ 
 
๓. ข้อใดมีค าไม่ประวิสรรชนีย์ 
        ก. มะม่วง 
        ข. มะนาว 
        ค. องุ่น 
        ง. อะไร 
 
๔. อาวุธ มีความหมายตรงกับข้อใด 
        ก. กระบี ่
        ข. กระบือ 
        ค. กระบาล 
        ง. กระบอ 
 
๕. ค าใดเขียนผิด 
        ก. ชนะ 
        ข. ชนิด 
        ค. ชะอม 
        ง. ชงัก 
 

๑ 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนกากบาท (x ) เลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 

๖. โพ-ชะ-นา-กาน เขียนค าตรงกับข้อใด 
        ก. โภชนาการ 
        ข. โภชนากาน 
        ค. โพชนาการ 
        ง. โพชนากาน 
 
๗. คุณแม่เก็บใบ…….มาใสต่้มย าไก่ 
        ก. มะยม 
        ข. มะกรูด 
        ค. มะม่วง 
        ง. มะนาว 
 
๘. ข้อใดเขียนค าอ่านได้ถูกต้อง 
        ก. จมูก อ่านว่า จะ-มูก 
        ข. ขนม อ่านว่า ขะ-หนม 
        ค. ตลก อ่านว่า ตะ-ลก 
        ง. ขโมย อ่านว่า ขะ-โหมย 
 
๙. ข้อใดเขียนถูกต้อง 
        ก. เฉพาะ 
        ข. ฉน้ี 
        ค. ฉน้ัน 
        ง. ฉฉาน 
 
๑๐. ข้อใดเขียนผิด 
        ก. ทะโมน 
        ข. ทะล่ึง 
        ค. ทะยาน 
        ง. ทะเล 
 
 
 
 

๒ 



ค าที่ประวิสรรชนีย์  

 ค าที่ประวิสรรชนีย์ คือ ค าท่ี
น าพยัญชนะมาประสมสระอะ และคง
รูปสระอะไว้ 

 เมื่ออยู่พยางค์หน้าออกเสียง “อะ” กึ่ง
เสียง เช่น กระจก กระชาก ตะลุย คะนึง ฯลฯ 

  
 เมื่ออยู่พยางค์ท้ายออกเสียง "อะ” เต็ม
เสียง เช่น พละ กระทะ ศิลปะ ธรรมะ กาลเทศะ 
ฯลฯ 
 

๓ 



หลักการประวิสรรชนีย์ 

เป็นค าไทยแท้ที่ออกเสียง “อะ” 

เป็นค าภาษาบาลี-สันสกฤต 

เป็นค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
  

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 



๑.เป็นค าไทยแท้ท่ีออก 
เสียง “อะ” 

ตัวอย่างค า 

ตะขาบ 

ชะลอม 

มะล ิ

มะพร้าว 

๕ 



๒.เป็นค าบาลี-สันสกฤต 

ตัวอย่างค า 

ธุระ 

คณะ 

ศิลปะ อิสระ 

พละ 

ภาชนะ 

๖ 



๓.เป็นค าที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ 

ค าที่มาจากภาษาญี่ปุ่น 

ซากุระ โซบะ 

ค าที่มาจากภาษาจีน 

บะหมี ่

แป๊ะซะ 

ตือบะ 

๗ 



๓.เป็นค าที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ 

ค าที่มาจากภาษาพม่า 

จ าปาดะ 

กะลาสี 

สละ 

๘ 



ค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์ 

 ค าที่ไม่มีประวิสรรชนีย์ คือ ค าท่ี
ประสมสระ อะ เวลาอ่านออกเสียง จะ
อ่านออกเสียง “อะ” กึ่งเสียง เช่น ขนุน 
ฉลาม ถล า 

๙ 



หลักการไม่ประวิสรรชนีย์ 

๑.เป็นอักษรน าที่ออก 
เสียง “อะ” กึ่งเสียง 

๒.ค าที่มาจากภาษา 
ต่างประเทศ 

๑๐ 



๑.เป็นอักษรน าที่ออก 
เสียง “อะ” กึ่งเสียง 

ตัวอย่างค า 

ตลาด       อ่านว่า  ตะ-หลาด 
 

จรวจ       อ่านว่า  จะ-หรวด 
 

สมุด       อ่านว่า  สะ-หมุด 
 

สลด       อ่านว่า  สะ-หลด 
 

ตวาด       อ่านว่า  ตะ-หวาด 
 

สนาม        อ่านว่า  สะ-หนาม 

  

๑๑ 



๒.ค าที่มาจาก 
ภาษาต่างประเทศ 

สกี   อ่านว่า   สะ-กี 
 
ไอศกรีม    อ่านว่า   ไอ-สะ-กรีม 
 
ขจร            อ่านว่า    ขะ-จอน 
 
สไบ  อ่านว่า  สะ-ไบ 
 
สติกเกอร์ อ่านว่า  สะ-ติ้ก-เก้อ 
 
 

ตัวอย่างค า 

๑๒ 



ธุระ สะกดว่า ทอ-อุ-ทุ-รอ-อะ-ระ = ทุ-ระ 
 
ตกละ สะกดว่า ตอ-อะ-ตะ-กอ-ลอ-อะ-กระ = ตะ-กละ 
 
พละ สะกดว่า พอ-อะ-พะ-ลอ-อะ-ละ = พะ-ละ 
 
คณะ สะกดว่า คอ-อะ-คะ-นอ-อะ-นะ = คะ-นะ 
 
ชนะ สะกดว่า ชอ-อะ-ชะ-นอ-อะ-นะ = ชะ-นะ 
 

ค าที่ประวิสรรชนีย์ 

ฝึกอ่านสะกดค า 

๑๓ 



 เสมอ  สะกดว่า สะหมอ – เออ   = สะ – เหมอ 
 
 สนอง  สะกดว่า สะหนอ – ออ – งอ = สะ-หนอง 
 
ตลาด สะกดว่า ตะหลา-อา-ดอ = ตะ-หลาด 
 
สก ี สะกดว่า สอ-อะ-สะ-กอ-อี-กี = สะ-กี 
 
ขจร สะกดว่า ขอ-อะ-ขะ-จอ-ออ-นอ-จอน = ขะ-จอน 
 
 

ค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์ 

ฝึกอ่านสะกดค า 

๑๔ 



แบบทดสอบหลังเรียน 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนกากบาท (x ) เลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 

๑. โพ-ชะ-นา-กาน เขียนค าตรงกับข้อใด 
        ก. โภชนาการ 
        ข. โภชนากาน 
        ค. โพชนาการ 
        ง. โพชนากาน 
 
๒. คุณแม่เก็บใบ…….มาใสต่้มย าไก่ 
        ก. มะยม 
        ข. มะกรูด 
        ค. มะม่วง 
        ง. มะนาว 
 
๓. ข้อใดเขียนค าอ่านได้ถูกต้อง 
        ก. จมูก อ่านว่า จะ-มูก 
        ข. ขนม อ่านว่า ขะ-หนม 
        ค. ตลก อ่านว่า ตะ-ลก 
        ง. ขโมย อ่านว่า ขะ-โหมย 
 
๔. ข้อใดเขียนถูกต้อง 
        ก. เฉพาะ 
        ข. ฉน้ี 
        ค. ฉน้ัน 
        ง. ฉฉาน 
 
๕. ข้อใดเขียนผิด 
        ก. ทะโมน 
        ข. ทะล่ึง 
        ค. ทะยาน 
        ง. ทะเล 
 
 
 
 

๑๕ 



แบบทดสอบหลังเรียน 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนกากบาท (x ) เลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 

๖.ข้อใดเป็นค าประวิสรรชนีย์ทุกค า 
        ก. ตะกร้า มะลิ 
        ข. จมูก สะอาด 
        ค. มะระ ตุ๊กตา 
        ง. สนุก ตลาด 
 
๗. ข้อใดเขียนถูกต้อง 
        ก. กาลเทศะ 
        ข. ธุระกิจ 
        ค. ธุระการงาน 
        ง. กิจจะลักษณะ 
 
๘. ข้อใดมีค าไม่ประวิสรรชนีย์ 
        ก. มะม่วง 
        ข. มะนาว 
        ค. องุ่น 
        ง. อะไร 
 
๙. อาวุธ มีความหมายตรงกับข้อใด 
        ก. กระบี ่
        ข. กระบือ 
        ค. กระบาล 
        ง. กระบอ 
 
๑๐. ค าใดเขียนผิด 
        ก. ชนะ 
        ข. ชนิด 
        ค. ชะอม 
        ง. ชงัก 
 

๑๖ 



เข้าใจแล้ว เราก็ไปท า
แบบฝึกหัดกันเถอะ… 

๑๗ 



แบบฝึกหัดที่ ๑ 
ประวิสรร นั้นสนุก 

ให้นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้ไปเติมในช่องว่าให้ไดใ้จความสมบูรณ์ 

 
๑. การ ………….……………............เป็นสิ่งไม่ดี 
 
๒. คุณครู ………….……………............การบวกเลข 
 
๓. ในท้องนาเขียว  ………….……………............ 
 
๔. เด็กดีของผู้อื่น ………….……………............ 
 
๕.  ………….……………............ เป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 
 

พนัน  องุ่น  อธิบาย  ขจี  ขโมย 

๑๘ 



แบบฝึกหัดที่ ๒ 
ประวิสรร พลันเรียนรู ้

ให้นักเรียนเขียนค าจากค าอ่านต่อไปนี้ 

๑. ชะ-น ี  อ่านว่า ………………………………………... 
 

๒. ตะ-ปู  อ่านว่า  ………………………………………... 
 
๓. มะ-ละ-กอ อ่านว่า  ………………………………………... 
 
๔. ตะ-กร้า อ่านว่า  ………………………………………... 
 
๕. ชะ-นิด  อ่านว่า  ………………………………………... 
 
๗. กระ-ต่าย อ่านว่า  ………………………………………... 
 
๘. เขียว-ชะ-อุ่ม  อ่านว่า  ………………………………………... 
 
๙. กาน-พะ-นัน  อ่านว่า ………………………………………... 
 
๑๐. หอ-สะ-หมุด อ่านว่า ………………………………………... 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

๑๙ 



เติมค าที่ ประวิสรรชนีย์  ลงในแผนภาพความคดิ ตามภาพที่ก าหนดให้ 
 

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

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

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

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

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

ขึ้นต้นด้วย

กระ-  

 

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

 

 
                                           

                  

 แบบฝึกหัดที่ ๓ 
ประวิสรร หรรษา 

๒๐ 



 อ้างอิง 

ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และ สิริพัชร์เจษฎาวิโรจน์. (๒๕๕๘). ภาษาไทยหลัก
 ภาษาและการใช้ภาษา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : อักษร
 เจริญทัศน.์ 
วิชุนี พันธ์น้อย. (๒๕๖๐). หลักภาษาไทย. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๑). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย 
 ชุ ดภาษา เพื่ อ ชี วิ ต  ภาษาพาทีประถมศึ กษาปีที่  ๔ . 
 พิมพ์ครั้งที่ ๒๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค ลาดพร้าว. 
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. (๒๕๕๙). ภาษาไทย ป.๔ . พิมพ์ครั้งที่ 
 ๑๑. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน.์ 

๒๑ 



ภาคผนวก 

๒๒ 



เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

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

๒๓ 



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

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

๒๔ 



เฉลยแบบฝึกหัด 
ค าที่ประวิสรรชนีย์ 

และค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์ 

๒๕ 



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑ 
ประวิสรร นั้นสนุก 

ให้นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้ไปเติมในช่องว่าให้ไดใ้จความสมบูรณ์ 

 
๑. การ ………….……………............เป็นสิ่งไม่ดี 
 
๒. คุณครู ………….……………............การบวกเลข 
 
๓. ในท้องนาเขียว  ………….……………............ 
 
๔. เด็กดีของผู้อื่น ………….……………............ 
 
๕.  ………….……………............ เป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 
 

พนัน  องุ่น  อธิบาย  ขจี  ขโมย 

พนัน 

อธิบาย 

ขจี 

ขโมย 

องุ่น 

๒๖ 



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒ 
ประวิสรร พลันเรียนรู ้

ให้นักเรียนเขียนค าจากค าอ่านต่อไปนี้ 

๑. ชะ-น ี  อ่านว่า ชะนี 
 

๒. ตะ-ปู  อ่านว่า  ตะปู 
 
๓. มะ-ละ-กอ อ่านว่า มะละกอ 
 
๔. ตะ-กร้า อ่านว่า ตะกร้า 
 
๕. ชะ-นิด  อ่านว่า ชนิด 
 
๗. กระ-ต่าย อ่านว่า กระต่าย 
 
๘. เขียว-ชะ-อุ่ม  อ่านว่า เขียวชอุ่ม 
 
๙. กาน-พะ-นัน  อ่านว่า การพนัน 
 
๑๐. หอ-สะ-หมุด อ่านว่า หอสมุด 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

๒๗ 



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

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

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

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

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

ขึ้นต้นด้วย
กระ-  

 

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

 

 
                                           

                  

 เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๓ 
ประวิสรร หรรษา 

กระทะ กระรอก 

กระต่าย กระทง 

กระเทียม กระดาน 

เติมค าที่ ประวิสรรชนีย์  ลงในแผนภาพความคดิ ตามภาพที่ก าหนดให้ 
 

๒๘ 


