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คํานํา
ผูเขียน

หนงัสอื พชิติ 100 คะแนนเตม็!! O-NET ภาษาไทย ม.ปลาย 

โดย ครูพี่เกศ เลมน้ี ครูนําขอสอบจริงท้ังฉบับ โดยเฉพาะขอสอบ 

O-NET และ 9 วิชาสามัญ ยอนหลังไลเรียงจนถึงขอสอบปปจจุบัน    

มาวิเคราะหคดักรองขอตอขอ เพือ่แบงเน้ือหาออกเปนเร่ือง ๆ  โดยในแตละเร่ืองไดวางแผน 

ลําดับเนื้อหาเพื่อใหเขาใจงายดังนี้

 นําเสนอคําถามที่พบบอยในขอสอบ และคําถามที่ออกซํ้า ๆ ทุกป

 สรุปสาระสําคัญท่ีตองใชในการสอบแบบตรงประเด็น (อานเยอะไมเทากับ             

อานตรง) ดวยภาษาทีก่ระชับ ชดัเจน เขาใจงาย มตีวัอยางประกอบคําอธบิาย พรอมเทคนคิ 

และวิธีจําที่ใชไดจริงในสนามสอบ ถูกตอง แมนยํา ประหยัดเวลาทําขอสอบแนนอน

 สรุปหัวใจสําคัญของเรื่องไวทายบท เพื่อเนนยํ้าประเด็นสําคัญใหเด็ก ๆ ได

ทบทวนอีกครั้ง และบอกขอควรระวัง เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในระหวางทําขอสอบ

นอกจากน้ี ครูยังรวบรวมขอสอบไวทายเลม เพ่ือใหเด็ก ๆ ไดฝกทํากอนเขาสู              

สนามสอบ โดยพยายามปรับใหใกลเคียงกบัขอสอบจรงิมากท่ีสดุ รวมทัง้มีระดบัความยาก 

และตัวลวงเหมือนขอสอบจริงดวย ดังน้ันหากทุกคนฝกทําขอสอบทั้งหมดนี้อยางจริงจัง      

ครูรับประกันวาจะสามารถทําขอสอบเขามหาวิทยาลัยท้ังระบบ Clearing House และ 

ระบบ TCAS ไดแน

ครูหวังวาหนังสือเลมน้ีจะชวยสรางความมั่นใจ และใชเตรียมความพรอมใน            

การสอบแขงขันเขาศึกษาตอในคณะและมหาวิทยาลัยท่ีเด็ก ๆ คาดหวัง ไดสําเร็จสมดัง

ปรารถนา และเชือ่วาครอูาจารยทกุคนจะนาํไปใชประกอบการเรยีนการสอนไดเปนอยางดี

  ดวยความปรารถนาดี

  ครูพี่เกศ



คํานิยม

¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã̈ ·ÕèÁÕμ‹Í¤ÃÙ¾Õ èà¡È¤×Í ¾Õ èà¡È
à»š¹¤ÃÙ·Õè¹‹ÒÃÑ¡ ÍÒÃÁ³ � Ṍ  ãÊ‹ã¨¹Ñ¡àÃÕÂ¹            
·Ø¡¤¹ ·íÒãËŒºÃÃÂÒ¡ÒÈã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹äÁ‹¹‹Òàº×èÍ 
àÃÕÂ¹áÅŒÇÊ¹Ø¡ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ áÅÐ
ÍÂÒ¡ÁÒàÃÕÂ¹ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ ¹Í¡¨Ò¡ºÃÃÂÒ¡ÒÈ
¡ÒÃàÃÕÂ¹·Õè ṌáÅŒÇ ¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè ä´ŒÃÑº¡çÁÒ¡ÁÒÂ 
¾Õ èà¡ÈÊÍ¹à¢ŒÒã̈ §‹ÒÂ ÁÕà·¤¹Ô¤áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ í̈Ò
·Õè Ṍ  ÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»ãªŒä Œ́·Ñ é§¡ÒÃÊÍºÇÑ́ ¼Å¢Í§
âÃ§àÃÕÂ¹ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÊÍºà¢ŒÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
·íÒãËŒä Œ́¤Ðá¹¹ ṌáÅÐÊÍºμỐ ¤³Ð·Õè ã½†½̃¹äÇŒ 
¢Íº¤Ø³¾Õ èà¡ÈÁÒ¡¤‹Ð  

μÔ´μÒÁË¹Ñ§Ê×Í¢Í§¾Õ èà¡ÈÁÒμÅÍ´àÅÂ 

à»š¹Ë¹Ñ§Ê×Í·Õèà¢ŒÒã¨§‹ÒÂ ¤×ÍàÇÅÒÍ‹Ò¹áÅŒÇÁÕ    

¢ŒÍÊ§ÊÑÂ Ë¹Ñ§Ê×Í¾Õ èà¡È¡çμÍºâ̈ ·Â �ä´Œ Ṍ àÅÂ

¤‹Ð ¹Í¡¨Ò¡à¢ŒÒã̈ §‹ÒÂáÅŒÇà¹×éÍËÒÊÒÃÐ¡çá¹‹¹

äÁ‹á¾Œ¡Ñ¹ ºÍ¡àÅÂÇ‹ÒË¹Ñ§Ê×Í¢Í§¾Õ è à¡È

ÇÔ ªÒ¡ÒÃ¤Ãºà¤Ã×èÍ§¨ÃÔ§ æ Ë¹ÙÊÍºμÔ´ä´Œ             

¡çà¾ÃÒÐ¾Õ èà¡È  

ÇÔ ªÒÀÒÉÒä·ÂÁÕ¤ÇÒÁ«Ñº«ŒÍ¹ ÂÒ¡μ ‹Í¡ÒÃà¢ŒÒã̈  
¼ÁÅÍ§μÑé§ã¨àÃÕÂ¹ã¹ËŒÍ§¡çÂÑ§äÁ‹¤‹ÍÂà¢ŒÒã¨à·‹ÒäËÃ‹    àÅÂ¤Ố ¨Ð¾Öè§¾Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹¾ÔàÈÉ ¾Í ṌÁÕÃØ‹¹¾Õ èá¹Ð¹íÒãËŒä»àÃÕÂ¹¡Ñº¤ÃÙ¾Õ èà¡È ¼ÁàÃÕÂ¹¡Ñº¤ÃÙ¾Õ è à¡È¨¹ÊÍºμÔ´ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·Õèμ ŒÍ§¡ÒÃ áÅÐÁÕ¤Ðá¹¹ÀÒÉÒä·ÂÍÂÙ‹ã¹          ÃÐ Ñ́º Ṍ  ¤ÃÙ¾Õ èà¡ÈàÎÎÒ àÅ‹¹ãËÞ‹ ÊÍ¹Ê¹Ø¡ ·íÒãËŒà ḉ¡äÁ‹àº×èÍàÃÕÂ¹ ÁÕà·¤¹Ô¤ã¹         ¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐ¡ÒÃ¨´ í̈Òà¾×èÍä»ãªŒã¹¡ÒÃ·íÒ¢ŒÍÊÍºä´Œ Ṍ  à»š¹¡Ñ¹àÍ§¡Ñºà´ç¡ àÃÕÂ¹ÀÒÉÒ¡Ñº¾Õ èà¡ÈÁÕáμ ‹¤ÇÒÁÊ¹Ø¡áÅÐä´Œ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐ¾Õ èà¡È¡çä´Œ¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¡Ñºà·¤¹Ô¤μ ‹Ò§ æ ·Õè¢ŒÍÊÍºÁÑ¡¨ÐÍÍ¡¡Ñ¹ ÁÒãÊ‹äÇŒã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé à¾×èÍãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹ä´Œ¤ÇÒÁÃÙŒ            àμçÁ·ÕèàËÁ×Í¹ÁÒ¹Ñè§àÃÕÂ¹¾ÔàÈÉàÍ§ à Ṍ ëÂÇ¨ÐËÒÇ‹Ò¼ÁÍÇÂ¤ÃÙ¾Õ èà¡È àÍÒà»š¹Ç‹ÒÅÍ§«×éÍ ä»Í‹Ò¹ ÃÑºÃÍ§Ç‹Ò¤Ø³¨ÐªÍºË¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé  

ÈÈÔÀÑ¤ »˜·ÁÀÒÊÊ¡ØÅ (¢¹Ø¹) 
¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� ÀÒ¤ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ÇÃÑ·ÂÒÀÑÊ·Ã� ÂÔè§¸¹ÀÑ·Ã�¸Ò´Ò (á¾·) 
¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¾Õèà¡ÈÁÕà·¤¹Ô¤¡ÒÃÊÍ¹·Õè·íÒãËŒà¢ŒÒã̈ ÀÒÉÒä·Â

ä´Œ§‹ÒÂ·Ø¡àÃ×èÍ§ àÃ×èÍ§·Õèà¤ÂàÃÕÂ¹áÅŒÇÁÍ§Ç‹Òà»š¹

àÃ×èÍ§·Õèà¢ŒÒã¨ÂÒ¡ ¾Õ èà¡È¡çÊÍ¹ãËŒà¢ŒÒã¨ä´Œã¹àÇÅÒ            

ÊÑé¹ æ àÍÒä»ãªŒã¹ËŒÍ§ÊÍºä´Œ¨ÃÔ§ áÅÐä´Œ¤Ðá¹¹

Ṍ´ŒÇÂ ¾Õ è à¡È¹‹ÒÃÑ¡à»š¹¡Ñ¹àÍ§¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÒ¡            

ãÊ‹ã̈ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹ Œ́ÇÂ  

©Ñ¹·¾Ñ²¹� ÍØ´Ã¾ÔÁ¾� (μŒÍ§) 
ªÑé¹»‚·Õè 3 ¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡‹¹ ÀÑ·ÃÒ¹ÔÉ°� à¡Ô´áÊ§

(á¾ÃÇ) 
¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¼Áà»š¹ÈÔÉÂ �à¡‹Ò ÍÂÒ¡ºÍ¡Ç‹Ò»ÃÐ·Ñº¡ÒÃÊÍ¹¢Í§¤ÃÙ¾Õ èà¡ÈÁÒ¡ à¢ŒÒÊÍ¹           

μÃ§àÇÅÒ·Ø¡¤ÃÑé§ ÊÍ¹ÍÂ‹Ò§μÑé§ã̈  Í¸ÔºÒÂà¹×éÍËÒä´ŒÅÐàÍÕÂ´ ÁÕà·¤¹Ô¤¡ÒÃÊÍ¹·Õè

·íÒãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹Ê¹Ø¡áÅÐ í̈Òà¹×éÍËÒä´Œ ¹íÒà¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙŒãËÁ‹ æ ÁÒàÅ‹ÒãËŒ¿˜§àÊÁÍ 

ºÃÃÂÒ¡ÒÈã¹ËŒÍ§àÅÂ¤‹Í¹¢ŒÒ§à»š¹¡Ñ¹àÍ§ áÅÐËÅÑ§¨Ò¡¨ºªÑé¹àÃÕÂ¹ ¾Õ èà¡ÈÁÑ¡à»�´

âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ä Œ́¶ÒÁ¢ŒÍ¢ŒÍ§ã̈  »ÃÖ¡ÉÒàÃ×èÍ§á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ ËÃ×Íã¤ÃÍÂÒ¡½ƒ¡

·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃà¢ÕÂ¹áÅÐ¡ÒÃ·íÒ¢ŒÍÊÍº ¡çÊ‹§ÁÒãËŒ¾Õ èà¡Èª‹ÇÂμÃÇ¨ä Œ́àÊÁÍ ¼Á¨Ö§¤Ố Ç‹Ò

¤ÃÙ¾Õ èà¡Èà»š¹¤ÃÙ·Õè¹‹ÒÃÑ¡áÅÐÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ÁÒ¡ ¢Íá¹Ð¹íÒÁÒ ³ ·Õè¹Õé́ ŒÇÂ¤ÃÑº 
¨Ø±ÒÁ¹μ� ªÑÂà´ªÊØÃÔÂÐ 
(à¨¤Í») 
¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¹»ÃÐà·ÈÍÑ§¡ÄÉ

¾Õèà¡È·íÒãËŒË¹ÙÍÂÒ¡ÁÒàÃÕÂ¹

¾ÔàÈÉ à¾ÃÒÐ¾Õ èà¡ÈÊÍ¹áººÁÕÇÔ¸Õ

¡ÒÃ í̈Ò à»�´ÁÔμÔ ãËÁ‹áË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹

¾ÔàÈÉ ÃÑ¡¾Õ èà¡È¤‹Ð  

ÀÑ·ÃÇ´Õ ÇÔªÑÂÂÐ (ÊäÁÅ�) 
¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�



¼ÁàÃÕÂ¹äÁ‹¤‹ÍÂà¡‹§ μ ŒÍ§ÍÒÈÑÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹¾ÔàÈÉÍÂÙ‹º ‹ÍÂ¤ÃÑé§             
¨¹ä Œ́àÃÕÂ¹ÇÔªÒÀÒÉÒä·Â¡Ñº¤ÃÙ¾Õ èà¡ÈàÁ×èÍμÍ¹ Á. 5 ¤ÃÙ¾Õ èà¡ÈÊÍ¹
à¢ŒÒã̈ §‹ÒÂ â´Âà©¾ÒÐºÒ§º·àÃÕÂ¹ã¹ÀÒÉÒä·Âàª‹¹»ÃÐàÀ·¢Í§¤íÒ
μ ‹Ò§ æ ·Õè¼ÁàÃÕÂ¹Í‹Í¹ÁÒ¡ áμ ‹¤ÃÙ¾Õ è à¡Èª‹ÇÂãËŒ¼Á¨íÒä´Œ ·íÒä´Œ              
Í‹Ò¹à¢ŒÒã̈ ÁÒ¡¢Öé¹ ¼Á·íÒμÒÁ·Õè¤ÃÙ¾Õ èà¡ÈÊÍ¹·Ø¡ÍÂ‹Ò§ áÅŒÇ¤Ðá¹¹ 
ÊÍº¡çÍÍ¡ÁÒ¹‹Ò¾Íã¨·Õ à Ṍ ÂÇ »ÃÐ·Ñºã¨ã¹μÑÇ¤ÃÙ¾Õ è à¡ÈÁÒ¡ æ  
¢Íº¤Ø³»ÃÐÊº¡ÒÃ³� Ṍ  æ ·Õè¾Õ èÁÍºãËŒã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹¤ÃÑº  

ª¹°ÔÇÑ·¹� ÍØ´ÁÈÔÃÔ¾ÑªÃ (¹íéÒ) ¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÈÙ¹Â�ÅíÒ»Ò§
Ë¹ÙäÁ‹¤‹ÍÂà¡‹§àÃ×èÍ§ËÅÑ¡ÀÒÉÒ¤‹Ð àÇÅÒ·º·Ç¹ËÃ×Í

àÃÕÂ¹ÇÔªÒÀÒÉÒä·Â¨ÐÃÙŒÊÖ¡§‹Ç§μÅÍ´ áμ‹μÍ¹ Á. 5 Ë¹ÙÁÒ

àÃÕÂ¹¡Ñº¾Õ èà¡È «Öè§ÊÒÁÒÃ¶Í¸ÔºÒÂãËŒà¢ŒÒã̈ ä Œ́§‹ÒÂÁÒ¡ áÅÐ

ÂÑ§ÁÕ·ÃÔ¡¡ÒÃ í̈Òáºº§‹ÒÂ æ ãËŒàÊÁÍ ¹íÒä»ãªŒä´Œ¨ÃÔ§¡Ñº          

·Ø¡Ê¹ÒÁÊÍºàÅÂ¤‹Ð ÂÔè§ä»¡Ç‹Ò¹Ñé¹ ÂÑ§·íÒãËŒË¹Ù¡ÅÒÂà»š¹

¤¹ªÍºÇÔªÒÀÒÉÒä·Â¢Öé¹ÁÒ Œ́ÇÂ ¢Íº¤Ø³¤ÃÙ¾Õ èà¡È¹Ð¤Ð  

¨ÔÃÑªÞÒ Ù̈¾Ñ²¹¡ØÅ (ÁÕ¹) 
¤³ÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²

àÃÕÂ¹¡Ñº¤ÃÙ¾Õ èà¡Èä Œ́·Ñ é§¤ÇÒÁÃÙŒààÅÐ¤ÇÒÁÊ¹Ø¡¤‹Ð ºÍ¡àà¹Ç¢ŒÍÊÍºààÅÐà¡ç§¢ŒÍÊÍºä´ŒμÃ§ÁÒ¡ æ             ª‹ÇÂãËŒÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í§‹ÒÂ¢Öé¹ ·íÒãËŒÊÒÁÒÃ¶·íÒ¤Ðàà¹¹ ã¹¡ÒÃÊÍº O-NET 9 ÇÔªÒÊÒÁÑÞ áÅÐ GAT ä·Â  ä´Œ¹‹Ò¾Íã̈ ÁÒ¡¤‹Ð  

ª¹ÔÀÃ³� ¾ÅÒ¡Ã (àμÂ)  
¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

¾Õèà¡È·íÒãËŒà´ç¡¤¹Ë¹Öè§«Öè§äÁ‹¤‹ÍÂà¡‹§áÅÐäÁ‹ªÍºÀÒÉÒä·Â à¾ÃÒÐÃÙŒÊÖ¡Ç‹Òà¢ŒÒã̈ ÂÒ¡áÅÐ¤‹Í¹¢ŒÒ§«Ñº«ŒÍ¹ à»ÅÕèÂ¹ÁÒ¤Ố Ç‹Ò ÀÒÉÒä·Âà»š¹ÀÒÉÒ·ÕèÊÇÂ§ÒÁ ÁÕ¤ÇÒÁ«Ñº«ŒÍ¹áμ‹äÁ‹ä´ŒÂÒ¡à¡Ô¹¨Ð·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã̈  ¾Õ èà¡ÈÂÑ§·íÒãËŒàÃÒÃÙŒÊÖ¡Ê¹Ø¡ä»¡ÑºÅÙ¡àÅ‹¹¢Í§ÀÒÉÒä·Â ÁÕà·¤¹Ô¤ Ṍ  æ ·Õè·íÒãËŒàÃÒ¨´ í̈Òä´ŒáÅÐÊ¹Ø¡¡Ñº             ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÀÒÉÒä·ÂÁÒ¡ æ ¤‹Ð  

àÍÕÂ´ÍÀÔ³±� à´ªÒμÔÇ§È� ³ ÍÂØ¸ÂÒ 
(Ë¹ÙàÍÕÂ´)  
¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§

¢Í¢Íº¤Ø³¾Õ èà¡ÈÁÒ¡¹Ð¤ÃÑº ·Õè·íÒãËŒ¼Áä Œ́ÃÙŒáÅÐà¢ŒÒã̈ ÇÔªÒ

ÀÒÉÒä·ÂÁÒ¡¢Öé¹ ¾Õ èà¡ÈÊÍ¹Ê¹Ø¡ ÁÕ¡ÒÃÊÍ´á·Ã¡à¹×éÍËÒ          

ãËŒà¢ŒÒã̈ §‹ÒÂ ÍÕ¡·Ñ é§ÂÑ§ÁÕà·¤¹Ô¤μ‹Ò§ æ ·Õè·íÒãËŒ¨´¨íÒà¹×éÍËÒ   

ä´Œ Ṍ  áÅÐ¢Í¢Íº¤Ø³·Õèª‹ÇÂãËŒ¼ÁÊÍºμÔ´¤³Ð·ÕèμŒÍ§¡ÒÃ  

¾Ãà·¾ ¡ÑÅÂÒ³ÀÒ¤Â� (ÍÑêº) 
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� 
¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

»ÇÕ³ÇÑª ÃÑ¡ÈÔÅ»´Õ (ä¡ �́) 
¤³ÐÊÑ§¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
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»Ò¹ªÕÇÒ ¾Ç§äÊÇ (¿ÃŒÍ§) 
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÊÒ¢ÒºÑÞªÕºÑ³±Ôμ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
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 ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§ “ÀÒÉÒ”
เมื่อพิจารณาความหมายของคําวา “ภาษา” สามารถแบงภาษาได 2 ความหมาย ดังนี้

 ÀÒÉÒ·Õè ãªŒ ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ 
เมื่อพิจารณาประเภทของคําวา “ภาษา” สามารถแบงภาษาได 2 ประเภท ดังนี้

ภาษา คือ เครื่องมือที่มนุษยพัฒนาข้ึนเพื่อใชถายทอดความรู ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม และ 
ประเพณีตาง ๆ แมโลกนี้จะมีหลายภาษา แตทุกภาษามีลักษณะที่เหมือนกัน 4 ประการหรือที่เราเรียกวา  
“ธรรมชาติของภาษา”

¤íÒ¶ÒÁã¹¢ŒÍÊÍº
 ขอใดคือภาษาในความหมายอยางกวาง  ขอใดคือวัจนภาษา
 ขอใดคือภาษาในความหมายอยางแคบ   ขอใดคืออวัจนภาษา

ธรรมชาติของภาษา

¤ÇÒÁËÁÒÂÍÂ‹Ò§¡ÇŒÒ§
ภาษา หมายถึง การแสดงออกเพื่อการสื่อความหมาย              

ในทุกรูปแบบ เชน การพูด การเขียน ภาพ เสียง สัญลักษณ 
สัญญาณไฟ ฯลฯ

ÇÑ¨¹ÀÒÉÒ
วัจนภาษา หมายถึง ภาษาที่ใชถอยคําในการสื่อสาร ไดแก 

ภาษาพูดและภาษาเขียน     

¤ÇÒÁËÁÒÂÍÂ‹Ò§á¤º
ภาษา หมายถึง การแสดงออกเพ่ือการส่ือความหมายใน              

รูปแบบการพูดเทานั้น

ÍÇÑ¨¹ÀÒÉÒ
อวัจนภาษา หมายถึง ภาษาท่ีไมใชถอยคําในการส่ือสาร 

ไดแก ภาษาทาทาง สีหนา นํ้าเสียง ดวงตา การสัมผัส ตลอดจน  
วัตถุสิ่งของ สัญญาณไฟ รูปภาพ หรือสัญลักษณตาง ๆ

เรยีกงาย ๆ  วา ภาษาในความหมาย 
อยางกวาง คือ ทุกวิธีการที่สามารถ
สื่อสารไดนั่นเอง

ภาษาที่แสดงออกทางดานการพูด
และการเขียน

ใชเสียงพูดในการสื่อความหมาย

ภาษาท่ีแสดงออกเพื่อการส่ือสาร 
ในทุกรูปแบบ ยกเวนการพูดและ           
การเขียน

ËÁÒÂàËμØ : ภาษาเปนเครื่องมือการสื่อสารที่ใชเฉพาะมนุษยเทานั้น

TRICK

TRICK
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คือ การนําคํามาเรียงตอกัน
และมีใจความครบถวนสมบูรณ 
จึงเรียกกลุมคํานี้วา “ประโยค”

หนวยยอยของพยางค
ไดแก เสียงพยัญชนะ

เสียงสระ เสียงวรรณยุกต

คือ พยางคที่มีความหมาย
โดยคําจะประกอบดวยกี่พยางคก็ได 

เชน แมว มะนาว นาิกา

คือ เสียงที่เปลงออกมา 
โดยมี หรือ ไมมีความหมาย

ก็ได เชน /มะ/ 

คือ กลุมของคํา วลีจึงเรียกไดวา 
“กลุมคํา” มีหลายคํา

มาเรียงตอกัน แตไมมีใจความ

 ¸ÃÃÁªÒμÔ¢Í§ÀÒÉÒ
1. ทุกภาษาใชเสียงในการสื่อความหมาย
 แมเราระบุวาใชเสียงเพื่อสื่อความหมาย แตทุกภาษาก็มีการสรางภาษาขึ้นมาเพื่อสื่อสารกันเอง              

ในแตละกลุม ซึ่งเสียงที่ใชสื่อความหมายอาจแตกตางกันออกไป จึงไมจําเปนวาเมื่อพูดถึงสิ่งเดียวกัน            
ภาษาของแตละกลุมจะตองเหมือนกัน เชน ภาษาไทย เรียกสัตวสี่เทาที่สามารถเหาและหอนไดวา “สุนัข” 
หรือ “หมา” แตภาษาอังกฤษจะเรียกสัตวลักษณะเดียวกันนี้วา “dog” นั่นหมายความวา เสียงกับ              
ความหมายไมสัมพันธกัน 

2. ทุกภาษามีการประกอบหนวยยอยในภาษาใหเปนหนวยที่ใหญขึ้น

μÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Õè 1
ÍÑ¡ÉÃÂ‹Í Ã.Ã. / ÃÃ.

àÊÕÂ§ ¾ÂÒ§¤� ¤íÒ ÇÅÕ »ÃÐâÂ¤

Ã.Ã.

ÃÃ.
ÃÃ.

âÃ§àÃÕÂ¹ âÃ§àÃÕÂ¹

âÃ§áÃÁ âÃ§áÃÁ

à´ÔÁ »̃¨¨ØºÑ¹

เดิมคําวา “โรงเรียน” และ “โรงแรม” ใชอักษรยอแตกตางกัน โดย “โรงเรียน” ยอวา (ร.ร.) และ  
“โรงแรม” ยอวา (รร.) แตปจจุบัน เราใชอักษรยอ (รร.) แทนทั้งคําวา “โรงเรียน” และ “โรงแรม”

3. ทุกภาษามีการเปลี่ยนแปลง
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4. ทุกภาษามีเอกลักษณเฉพาะของตนเอง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางกัน เชน เสียงของภาษา

μÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Õè 2
¤íÒÇ‹Ò “Ë×è¹”

à´ÔÁ »̃¨¨ØºÑ¹

เดมิคาํวา “หืน่” มคีวามหมายในเชงิบวกซึง่แปลวา ราเริง ดงัปรากฏในพระนพินธของเจาฟาธรรมธเิบศร 
ไชยเชษฐสุริยวงศ เรื่องกาพยเหเรือ ดังนี้

   “กรีธาหมูนาเวศ  จากนคเรศโดยสาชล
  เหิมหื่นชื่นกระมล   ยลมัจฉาสารพันมี”
โดยมีความหมายวา การเคลื่อนขบวนเรือออกจากเมืองคร้ังนี้ ทําใหเกิดความรื่นเริงชื่นอกช่ืนใจและ             

ไดเห็นฝูงปลามากมายที่อยูในนํ้า

Ë×è¹ Ë×è¹Ã‹ÒàÃÔ §
¡ÒÃÁÑ¡ÁÒ¡

ã¹·Ò§
¡ÒÁÒÃÁ³�

ÅÑ¡É³Ð¢Í§áμ‹ÅÐÀÒÉÒ

¸ÃÃÁªÒμÔ¢Í§ÀÒÉÒÁÕ 4 »ÃÐ¡ÒÃ ä´Œá¡‹
1. ทุกภาษาใชเสียงในการสื่อความหมาย
2. ทุกภาษามีการประกอบหนวยยอยในภาษาใหเปนหนวยที่ใหญขึ้น
3. ทุกภาษามีการเปลี่ยนแปลง
4. ทุกภาษามีเอกลักษณเฉพาะของตนเอง

àËÁ×Í¹
ใชเสียงสื่อความหมาย

μ‹Ò§
จํานวนเสียงที่ใชมีไมเทากัน เชน 
• ภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต แตในภาษาอังกฤษมีเพียงเสียงพยัญชนะ

และเสียงสระ
• จํานวนเสียงพยัญชนะและเสียงสระของภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีไมเทากัน เชน ภาษาไทยมี

พยัญชนะ 44 รูป 21 เสียง แตภาษาอังกฤษมีพยัญชนะ 26 รูป 26 เสียง

สรุปสรุป
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เสียงในภาษาไทย
เสียงในภาษาไทยประกอบดวย เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต โดยทุกเสียงที่เปลง              

ออกมาจะมีองคประกอบทั้งสามเสมอ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได แมพยางคหรือคํานั้นไมปรากฏรูปวรรณยุกต  
แตก็มีเสียงวรรณยุกตเสมอ เชน

 àÊÕÂ§¾ÂÑÞª¹Ð àÊÕÂ§ÊÃÐ àÊÕÂ§ÇÃÃ³ÂØ¡μ�
  /ม/ /อา/ สามัญ

 /ฮ/ /อา/ จัตวา 

ÁÒ

ËÒ

¤íÒ¶ÒÁã¹¢ŒÍÊÍº
 ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนมากที่สุด  ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวทั้งหมด
 ขอใดมีเสียงพยัญชนะทายทุกคํา  ขอใดมีทั้งอักษรควบและอักษรนํา
 ขอใดเปนคําควบกลํ้าแทของไทยที่มีมาแตดั้งเดิม

 àÊÕÂ§¾ÂÑÞª¹Ð

ËÁÒÂàËμØ : พยัญชนะมี 44 รูป แตมี 21 เสียง เพราะเสียงพยัญชนะบางตัวซํ้ากัน เชน 
ประโยค “คนขายขาวฆาคนขายไข” มีเสียงพยัญชนะตน 1 เสียง คือเสียง /ค/ (ข ค ฆ = /ค/)

สังเกตไดวา คําวา “มา” ไมปรากฏรูปวรรณยุกต แตมีเสียงวรรณยุกตคือเสียงสามัญ และคําวา “หา”          
ไมปรากฏรูปวรรณยุกต แตมีเสียงวรรณยุกตคือเสียงจัตวา เราจึงสรุปไดวา แมพยางคหรือคําน้ันไมปรากฏ  
รูปวรรณยุกต แตมีเสียงของวรรณยุกตเสมอ และกรณีที่ไมปรากฏรูปวรรณยุกต เสียงของวรรณยุกตก็                 
ไมจําเปนตองเปนเสียงสามัญ 

 ¾ÂÑÞª¹Ð 

¾ÂÑÞª¹ÐÁÕ 44 ÃÙ» 21 àÊÕÂ§ ´Ñ§¹Õé
 /ก/ ก /ค/ ข ฃ ค ฅ ฆ /ง/ ง

 /จ/ จ /ช/ ฉ ช ฌ /ซ/ ซ ศ ษ ส

 /ย/ ญ ย /ด/ ฎ ด (ฑ) /ต/ ฏ ต

 /ท/ ฐ ฒ ถ ท ธ (ฑ) /น/  ณ น /บ/ บ

 /ป/ ป /พ/ ผ พ ภ /ฟ/  ฝ ฟ

 /ม/  ม /ร/ ร /ล/ ล ฬ

 /ว/ ว /อ/ อ /ฮ/ ห ฮ
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เสียงพยัญชนะ แบงเปน เสียงพยัญชนะตน และ เสียงพยัญชนะทาย
เสียงพยัญชนะตน แบงเปน เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว และ เสียงพยัญชนะตนประสม
เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว แบงเปน เสียงพยัญชนะที่ออกเสียงตัวเดียว อักษรนํา และ ควบไมแท

เสียงพยัญชนะ แบงเปน เสียงพยัญชนะตน และ เสียงพยัญชนะทาย
  เสียงพยัญชนะตน คือ เสียงพยัญชนะที่อยูขางหนาเสียงสระ
  เสียงพยัญชนะทาย คือ เสียงพยัญชนะที่อยูขางหลังเสียงสระ

  ¹ÒÂ  ¹ Ò Â

    พยัญชนะตน   พยัญชนะทาย

  ¡ÃÒº ¡Ã Ò º

           พยัญชนะตน  พยัญชนะทาย

เสียงพยัญชนะตน แบงเปน เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว และ เสียงพยัญชนะตนประสม
  เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว คือ เสียงพยัญชนะที่อยูขางหนาเสียงสระ และออกเสียงเพียงเสียงเดียว
  เสียงพยัญชนะตนประสม คือ เสียงพยัญชนะที่อยูขางหนาเสียงสระ และออกเสียง 2 เสียงพรอมกัน    
เราจึงเรียกเสียงพยัญชนะตนประสมวา “คําควบแท” หรือ “คําควบกลํ้า” 

  ¹ÒÂ  ¹ Ò Â

     /น/ พยัญชนะตนเดี่ยว

¾ÂÑÞª¹Ð

¾ÂÑÞª¹ÐμŒ¹

μŒ¹»ÃÐÊÁ (¤Çºá·Œ)μŒ¹à´ÕèÂÇ

21 àÊÕÂ§ ÍÑ¡ÉÃ¹íÒ ¤ÇºäÁ‹á·Œ

¾ÂÑÞª¹Ð·ŒÒÂ

พิชิต 100 คะแนนเต็ม!! O-NET ภาษาไทย ม.ปลาย 12



  ¡ÃÒº ¡Ã Ò  º

    /กร/ พยัญชนะตนประสม/ควบแท/ควบกลํ้า

  ¨ÃÔ§  ¨   Ô   §

    /จ/ พยัญชนะตนเดี่ยว (ออกเสียง /จ/ ไมออกเสียง /จร/)

  »ÅÍÁ »Å  Í Á

          /ปล/ พยัญชนะตนประสม/ควบแท/ควบกลํ้า

พยัญชนะตนประสม หรือคําควบแท หรือคําควบกลํ้า แบงออกเปน 2 ประเภท คือ เสียงควบกลํ้า                 
ของไทยและเสียงควบกลํ้าของตางประเทศ โดยเสียงควบกลํ้าของไทยมี 11 เสียงไดแก /คร/ /คล/ /คว/,               
/กร/ /กล/ /กว/, /ปร/ /ปล/, /พร/ /พล/ และ /ตร/ 

 ÊÙμÃ¨íÒ ¨íÒ¾ÂÑÞª¹Ð¢Öé¹μŒ¹ ¤Çº   Ã ¤Çº   Å ¤Çº   Ç
 ครู ค  คร, ขร คล, ขล คว, ขว

 เกศ ก กร กล กว

 เปน ป ปร ปล 

 พริต พ พร พล, ผล 

 ตี้ ต ตร  

ตารางขางตนแสดงเสียงควบกลํ้าของไทยทั้ง 11 เสียง เชน ใคร ขรุขระ คลอง ขลุย ความ ขวาน กรุง 
กลับ กวาด ปราม ปลน พรอม พลอย ผลีผลาม ตรวจ 

เสยีงควบกล้ําทีน่อกเหนือจาก 11 เสยีงท่ีปรากฏในตารางขางตนนี ้เรยีกวา เสยีงควบกล้ําของตางประเทศ 
เชน จันทรา บรั่นดี เฟรนด ไฟบริน 

เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว แบงเปน เสียงพยัญชนะที่ออกเสียงตัวเดียว อักษรนํา และควบไมแท

  เสียงพยัญชนะที่ออกเสียงตัวเดียว
คือ เสียงพยัญชนะที่อยูขางหนาเสียงสระ และออกเสียงเพียงเสียงเดียว (มีทั้งหมด 21 เสียงตามที่ได

กลาวมาแลวขางตน) เชน
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เราจึงสรุปไดวา อ นํา ย เปนพยัญชนะตนเดี่ยว

  อักษรนํา
คือ พยางคหรือคําที่อานแลวเหมือนมีเสียงพยัญชนะหนึ่ง นําพยัญชนะอีกเสียงหนึ่งอยู แบงเปน                       

2 ประเภท ไดแก อ นํา ย และ ห นํา

Í  ¹íÒ Â  
คือ พยางคหรือคําที่อานแลวเหมือนมีเสียง /อ/ นําเสียง /ย/ มีเพียง 4 คําเทานั้น ไดแก อยา อยู อยาง 

อยาก สังเกตวา เวลาอานเราจะออกเสียงเพียงเสียง /ย/ เทานั้น ไมไดออกเสียงเปนเสียง /อย/ 

  งาน เสียง /ง/ ชาย เสียง /ช/

  แสง เสียง /ซ/ ทอง เสียง /ท/

  ไฟ เสียง /ฟ/ วาน เสียง /ว/

  โอบ เสียง /อ/ แห เสียง /ฮ/

  อยา อยู อยาง อยาก

  /ย/ /ย/ /ย/ /ย/

Ë  ¹íÒ
คือ พยางคหรือคําที่อานแลวเหมือนมีเสียง /ห/ มานําเสียงพยัญชนะตัวที่สอง โดย ห นํา อาจไมจําเปน

ตองปรากฏ “ห” ในพยางคหรือคํานั้นก็ได และคําที่ปรากฏ “ห” ก็อาจไมใช ห นํา เสมอไป เชน  

 หลาก เปน  อักษรนํา แต หาก ไมเปน  อักษรนํา
 หนาม เปน  อักษรนํา แต หาม ไมเปน  อักษรนํา
 หมอน เปน  อักษรนํา แต หอน ไมเปน  อักษรนํา

สงัเกตคําวา หาก หาม และหอน ปรากฏ “ห” แตไมเปนอักษรนํา เน่ืองจาก “ห” ทาํหนาท่ีเปนพยญัชนะ
ตนเพียงตัวเดียว ไมไดมานําเสียงพยัญชนะตัวใด แตคําวา หลาก หนาม และหมอน เปนอักษรนํา เนื่องจาก
เวลาอาน เสียง “ห” จะเขามานําเสียง “ล” “น” และ “ม” กลาวคือ

   ไมไดอานวา  /ลาก/ /นาม/ /มอน/

   แตอานวา   /หลาก/ /หนาม/ /หมอน/
    * “ห” มีอิทธิพลในการมานําเสียงเวลาอาน

ËÅÒ¡ Ë¹ÒÁ ËÁÍ¹
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กรณีที่กลาววา ห นํา อาจไมจําเปนตองปรากฏ “ห” ในพยางคหรือคํานั้น เชน
 คําวา ตลาด จรวด ฉลอง ประวัติ  เปน  อักษรนํา
แต คําวา ขมา ทนาย ทวาร คะนอง  ไมเปน อักษรนํา

  ควบไมแท
คือ คําที่ปรากฏพยัญชนะตน 2 ตัว แตอานออกเสียงพยัญชนะตนที่อยูดานหนาเพียงตัวเดียว หรือคําที่ 

ปรากฏพยัญชนะตน ทร แตออกเสียง ทร เปน /ซ/ เชน 

สังเกตคําวา ตลาด จรวด ฉลอง ประวัติ เวลาอาน อานเหมือนมีเสียง “ห” นําเสียง “ล” “ร” “ล” และ 
“ว” ตามลําดับ แตคําวา ขมา ทนาย ทวาร คะนอง เวลาอานไมมีเสียง “ห” มานํา เราเรียกการอานแบบนี้ 
วา การอาน “เรียงพยางค”

 ตลาด ต/ลาด อานวา ตะ – หลาด ไมได อานวา ตะ – ลาด
 จรวด จ/รวด อานวา จะ – หรวด ไมได อานวา จะ – รวด
 ฉลอง ฉ/ลอง อานวา ฉะ – หลอง ไมได อานวา ฉะ – ลอง
 ประวัติ ประ/วัติ อานวา ประ – หวัด ไมได อานวา ประ – วัด

 ขมา ข/มา อานวา      ขะ – มา ไมได อานวา      ขะ – หมา
 ทนาย ท/นาย อานวา      ทะ – นาย ไมได อานวา      ทะ – หนาย
 ทวาร ท/วาร อานวา      ทะ – วาน ไมได อานวา      ทะ – หวาน
 คะนอง คะ/นอง อานวา      คะ – นอง ไมได อานวา      คะ – หนอง

ไมวาจะเปน อ นํา ย หรือ ห นํา เราจะออกเสียงเพียงเสียงพยัญชนะตัวที่ 2 เทานั้น เราไมไดออกเสียงเปน
เสียง /อ/ หรือเสียง /ห/ ที่เปนตัวนําหนา ดังนั้นจึงสรุปไดวา ทั้ง อ นํา ย และ ห นํา เปนพยัญชนะตนเดี่ยว

สรุปไดวา คําควบไมแท เปนพยัญชนะตนเดี่ยว

 ¤íÒÇ‹Ò »ÃÒ¡¯ ÍÍ¡àÊÕÂ§ äÁ‹ÍÍ¡àÊÕÂ§¾ÂÑÞª¹Ð Í‹Ò¹Ç‹Ò äÁ‹Í‹Ò¹Ç‹Ò
  ¾ÂÑÞª¹ÐμŒ¹ ¾ÂÑÞª¹Ð

 จริง จร- จ จร (ไมออกเสียง ร) จิง จฺริง
 สรอย สร- ส สร (ไมออกเสียง ร) สอย สฺรอย
 เศรา ศร- ศ ศร (ไมออกเสียง ร) เศา เศฺรา
 ทราบ ทร- ซ ทร ซาบ ทฺราบ
 โทรม ทร- ซ ทร โซม โทฺรม
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¤íÒ¶ÒÁã¹¢ŒÍÊÍº
 ขอใดมีคําที่ออกเสียงสระยาวทุกคํา  ขอใดมีสระประสม
 ขอใดมีสระประสมมากที่สุด  ขอใดมีสระเดี่ยวทั้งหมด

 àÊÕÂ§ÊÃÐ

 ÊÃÐ
สระออกขอสอบ 2 เรื่องหลักไดแก เสียงสระสั้น/ยาว และ เสียงสระเดี่ยว/ประสม

  เสียงสระสั้น/ยาว
 เรื่องนี้ตองระวังการเขาใจผิดระหวาง เสียงตามรูปสระ กับ เสียงตามการออกเสียงจริง เชน

ไตรยางศ หรือ อักษร 3 หมู จัดเปนหนึ่งในเรื่องสําคัญของเสียงพยัญชนะ แบงเปน อักษรสูง อักษรกลาง 
และอักษรตํ่า ซึ่งอักษรตํ่า แบงเปนอักษรตํ่าเดี่ยวและอักษรตํ่าคู ดังนี้

เสียงพยัญชนะ แบงเปน เสียงพยัญชนะตน และเสียงพยัญชนะทาย
เสียงพยัญชนะตน แบงเปน เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว และเสียงพยัญชนะตนประสม
เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว แบงเปน เสียงพยัญชนะที่ออกเสียงตัวเดียว อักษรนํา และควบไมแท

อักษรสูง มี 11 ตัว ผ ฝ ฐ ถ ข ฃ ศ ษ ส ห ฉ

อักษรกลาง มี 9 ตัว ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ

อักษรตํ่า มี 24 ตัว

    อักษรตํ่าเดี่ยว มี 10 ตัว ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ

    อักษรตํ่าคู มี 14 ตัว พ ภ ฟ ฑ ฒ ท ธ ค ฅ ฆ ซ ฮ ช ฌ

อักษรสูง มีพื้นเสียง
วรรณยุกต คือ เสียงจัตวา

อักษรตํ่า มีพื้นเสียง
วรรณยุกต คอื เสยีงสามัญ

 สระ  -า -า คือ รูปสระเสียงยาว
 ทาน อานออกเสียงสระยาว

   ทาน อานออกเสียงสระสั้น

 สระ  ำ ำ คือ รูปสระเสียงสั้น
 นํา อานออกเสียงสระสั้น

   นํ้า อานออกเสียงสระยาว

 สระ  แ- แ- คือ รูปสระเสียงยาว
 แตง อานออกเสียงสระยาว

   แตง อานออกเสียงสระสั้น

สรุปสรุป

TRICK
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  เสียงสระเดี่ยว/ประสม
สระเดี่ยว มี 18 เสียง
สระประสม มี 6 เสียง

สรุปไดวา เรื่อง เสียงสระสั้น/ยาว ใหดูการอานออกเสียงจริงในชีวิตประจําวัน

สังเกตวา เสียงตามรูปสระ กับเสียงตามการออกเสียงจริง อาจตรงกันหรือไมตรงกันก็ได เชน สระ –า    
เปนสระเสียงยาว ซึ่งคําวา “ทาน” ออกเสียงยาวตามรูปสระ แตคําวา “ทาน” ออกเสียงสระสั้น ไมตรงตาม 
รูปสระ ดังนั้นเวลาทําขอสอบ เราอาจสับสนวาตองตอบโดยยึดหลักใด

คําตอบคือ เรื่อง เสียงสระสั้น/ยาว ใหยึดตามการออกเสียงจริงในชีวิตประจําวัน กลาวคือ ถาคํานั้นออก
เสียงสั้น ใหตอบเสียงสระสั้น และถาคํานั้นออกเสียงยาว ใหตอบเสียงสระยาว เชน

 นํ้า ยาว  คําวา “นํ้า” ออกเสียงสระยาว
  คําวา “นํ้า” (สระ ำ) นํ้าใจ สั้น – สั้น  คําวา “นํ้า” ออกเสียงสระสั้น
 แมนํ้า ยาว – ยาว  คําวา “นํ้า” ออกเสียงสระยาว

àÊÕÂ§ÊÃÐà´ÕèÂÇ 18 àÊÕÂ§

 ÊÃÐàÊÕÂ§ÊÑé¹ (ÃÑÊÊÃÐ) ÊÃÐàÊÕÂ§ÂÒÇ (·Õ¦ÊÃÐ)
 /อะ/ /อา/
 /อิ/ /อี/
 /อึ/ /อือ/
 /อุ/ /อู/
 /เอะ/ /เอ/
 /แอะ/ /แอ/
 /เออะ/ /เออ/
 /เอาะ/ /ออ/
 /โอะ/ /โอ/

àÊÕÂ§ÊÃÐ»ÃÐÊÁ 6 àÊÕÂ§ 
 (เกิดจากสระแท 2 เสียงมาประสมกัน)

 ÊÃÐàÊÕÂ§ÊÑé¹ (ÃÑÊÊÃÐ) ÊÃÐàÊÕÂ§ÂÒÇ (·Õ¦ÊÃÐ)
  /อุ/ + /อะ/ = /อัวะ/ /อู/ + /อา/ = /อัว/
  /อึ/ + /อะ/ = /เอือะ/ /อือ/ + /อา/ = /เอือ/
  /อิ/ + /อะ/ = /เอียะ/ /อี/ + /อา/ = /เอีย/
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  สระเกิน
สระเกิน มี 8 ตัว ไดแก   ำ   ใ   ไ   เ-า   ฤ   ฤๅ   ฦ   ฦๅ
สาเหตุที่เรียกสระทั้ง 8 ตัวนี้วาสระเกิน เนื่องจากสระทั้ง 8 ตัวมีเสียงพยัญชนะปะปนในเสียงของสระ 

โดยสระ   ำ   ใ   ไ   เ-า  มีพยัญชนะปะปนในตําแหนงตัวสะกด ดังนี้

สังเกตตารางขางตนจะเห็นวา สระประสมมีนอยกวาสระเด่ียว ดังนั้น เราควรเลือกจําสระประสม           
เพราะประหยัดเวลาและทําขอสอบไดเร็วกวา เชน ถาขอสอบถามถึงสระประสม เราสามารถมองหา                 
สระประสมตามที่ทองมาแลวตอบไดทันที สวนถาขอสอบถามถึงสระเดี่ยว เราก็มองหาสระประสมเชนกัน  
แลวทําการตัด choice (ตัวเลือกในขอสอบ) นั่นเอง

นอกจากสาเหตุที่วา สระ  ำ   ใ   ไ   เ-า มีตัวสะกดแลว อีกสาเหตุหนึ่งที่เรียก สระ  ำ   ใ   ไ   เ-า                
วาสระเกินคือ สระทั้ง 4 ตัว มีพื้นเสียงสระซํ้ากับเสียงที่มีอยูแลว นั่นคือ เสียงสระ อะ

สวนสาเหตุที่เรียก ฤ   ฤๅ   ฦ   ฦๅ  วาสระเกิน เนื่องจากสระทั้ง 4 ตัวนี้มีเสียงพยัญชนะปะปนในตําแหนง
เสียงพยัญชนะตน ดังนี้

จําแคสระประสม 3 เสียงยาว
ก็พอ โดยทองวา
ผัว  เบื่อ  เมีย

 ัว  เ  ือ  เ  ีย

ÊÙμÃ¨íÒÊÃÐ»ÃÐÊÁ
สระประสมมี 6 เสียง ไดแก 

  อัวะ อัว
 เอือะ เอือ
  เอียะ เอีย

คําที่มีสระประสม เชน ตัว กลัว สวย รวย เสื้อ เพื่อน เรื่อง เบี้ย เที่ยว เหลียว
คําที่มีสระเดี่ยว เชน รัก มาก มิตร ดี ศึก ถือ ปู เท แพ นก โลก นอน เจอ 

 ÍíÒ ãÍ äÍ àÍÒ
 อะ+ ม อะ + ย อะ + ย อะ + ว
 แม กม แม เกย แม เกย แม เกอว

เรื่อง เสียงสระสั้น/ยาว ใหดูการอานออกเสียงจริงในชีวิตประจําวัน
เรื่อง เสียงสระเดี่ยว/ประสม จําสระประสม 3 เสียงยาวก็พอ โดยทองวา ผัว เบื่อ เมีย (  ัว  เ  ือ  เ  ีย)
เรื่อง สระเกิน สระ  ำ   ใ   ไ   เ-า   มีตัวสะกด ไดแก แมกม แมเกย และแมเกอว ตามลําดับ

 Ä Äå Æ Æå
 ร + อึ ร + อือ ล + อึ ล + อือ
 /ร/ /ร/ /ล/ /ล/

สรุปสรุป

TRICK
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