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วงล้อแห่งการเรียนรู้ ก

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด	(ตาราง	๑) ข

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
สะกดคำ�   ๑

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๑	(ตาราง	๒)	 ๒๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
 ม�ตร�ตัวสะกด ๒๑
แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๒	(ตาราง	๒)	 ๓๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ก�รผันอักษร ๓๙

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๓	(ตาราง	๒)	 ๕๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
คำ�ในภ�ษ�ไทย ๕๘

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๔	(ตาราง	๒)	 ๘๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
คำ�กริย� และคำ�วิเศษณ ๘๒

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๕	(ตาราง	๒)	 ๑๐๒

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยฯ ๑-๕  ๑๐๓-๑๐๙

ส�รบัญ



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖	
 ประโยค ถ้อยคำ� สำ�นวน ๑๑๐
แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๖	(ตาราง	๒)	 ๑๓๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗	

 เครื่องหม�ยวรรคตอน ๑๓๓
แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๗	(ตาราง	๒)	 ๑๕๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘	

 คำ�พ้อง   ๑๕๓
แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๘	(ตาราง	๒)	 ๑๗๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙	

 คำ�ขวัญ   ๑๗๔
แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๙	(ตาราง	๒)	 ๑๙๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐	

 ภ�ษ�ถิ่น   ๑๙๓
แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยฯ	๑๐	(ตาราง	๒)	 ๒๑๐

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยฯ ๖-๑๐  ๒๑๑-๒๑๗

กิจกรรมประเมินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ๒๑๘-๒๒๐
โครงงานภาษาไทย ๒๒๑
กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๒๑
กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา ๒๒๒



การผันอักษรการผันอักษรการผันอักษรการผันอักษรการผันอักษร
หนวยการเรียนรูที่ ๓

เปาหมายการเรียนรูประจําหนวยการเรียนรูที่ ๓

เมื่อเรียนจบหนวยนี้ ผูเรียนจะมีความรูความสามารถตอไปนี้
๑. อานและเขียนคําที่มีรูปและเสียงวรรณยุกตตางๆ ไดถูกตอง
๒. อานออกเสียงเรื่องที่กําหนดไดถูกตอง
๓. บอกความหมายของคํา และตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
๔. ตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน ฟง และดู
 และสรุปสาระสําคัญของเรื่องได
๕. อานเรื่องตางๆ อยางมีมารยาท

คุณภาพที่พึงประสงคของผูเรียน

๑. อานไดคลอง และอานไดเร็วขึ้น
๒. จับประเด็นสําคัญจากเรื่องที่อาน ฟง และดูได
๓. มีมารยาทในการอาน

การผันอักษร

สุนทรภู 
กวีศรีรัตนโกสินทร

การตั้งคําถาม 
และการตอบ
คําถาม

สาระ
การเรียนรู

เรียนรูหลักภาษา

เบิกฟาวรรณกรรม

จดจําการใชภาษา

แผนผังความคิด ประจําหนวยการเรียนรูที่ ๓ 
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อานขาวทิง้แลวเรยีนดี
ขาขวา

เกาอี้

ประดูหมขีาวขงินํา้รอนลาํไยนุน

กวยเตีย๋วลองตนกลา
เกีย๊วนํา้

หุนปลาทูชางนอยนอง

¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÓÊÙ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹

ชามเปล

กวยเตีย๋ว

ตัวชี้วัด สาระพื้นฐาน ความรูฝงแนนติดตัวผูเรียน

๔๐ ÀÒÉÒä·Â ô

ขอบขายสาระการเรียนรูแกนกลาง รายวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.๔

มฐ.ท ๑.๑
๑. อานออกเสียงบทรอยแกว
 และบทรอยกรองไดถูกตอง
๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค
 และสํานวนจากเรื่องที่อาน
๓. อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนด
 และตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
๘. มีมารยาทในการอาน

มฐ.ท ๓.๑
๒. พูดสรุปความจากการฟงและดู
๔. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
 เหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู

มฐ.ท ๔.๑
๑. สะกดคํา และบอกความหมาย
 ของคําในบริบทตางๆ

- วรรณกรรม เรื่อง สุนทรภู
 กวีศรีรัตนโกสินทร

- การตั้งคําถามและตอบคําถาม

- การผันอักษร

- วรรณกรรม เรื่อง สุนทรภู
 กวีศรีรัตนโกสินทร เปนเรื่องราว
 เกี่ยวกับชีวประวัติของสุนทรภู
 กวีเอกของไทย

- ในการอาน ฟง หรือดูเรื่องราวตางๆ
 เราควรฝกตั้งคําถามและตอบคําถาม  
 เพื่อเปนการทบทวนและสรุปความรู

- การผันอักษร เปนการเปลี่ยนเสียง
 ของคําใหสูง-ตํ่าไปตามรูปวรรณยุกต
 ที่กํากับอยู

ระบายสีฟองอากาศตามท่ีกําหนด
สแีดง = คาํทีม่เีสยีงวรรณยกุตสามญั สเีขยีว = คาํทีม่เีสยีงวรรณยกุตเอก 
สฟีา = คาํทีม่เีสยีงวรรณยกุตโท สสีม = คาํทีม่เีสยีงวรรณยกุตตรี 
สชีมพ ู= คาํทีม่เีสยีงวรรณยกุตจตัวา 
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เรียนรูหลักภาษา

การผันอักษร

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹àÊÕÂ§¢Í§¤íÒ áÅŒÇ·íÒãËŒ¤ÇÒÁËÁÒÂ
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 การผันอักษร คือ การเปลี่ยนเสียงของคําใหสูง-ตํ่า ไปตามรูปวรรณยุกต

ที่กํากับอยู ซึ่งการเปลี่ยนเสียงจะทําใหความหมายของคําเปลี่ยนไป เชน

 กอนเรียนการผันอักษร ตองเรียนรูและทําความเขาใจความหมายของคํา

ตอไปนี้กอน คือ

 ๑. ไตรยางศ เปนการแบงหมูเสียงพยัญชนะออกเปน ๓ หมู ไดแก

ปา ปา ปา ปา ปา

อักษรสูง อักษรตํ่า

มี ๒๔ ตัว

 ค ฅ ฆ ง ช 

 ซ ฌ ญ ฑ ฒ 

 ณ ท ธ น พ

 ฟ ภ ม ย ร 

 ล ว ฬ ฮ

อักษรกลาง

มี ๙ ตัว

 ก จ ฎ ฏ ด 

 ต บ ป อ

มี ๑๑ ตัว

 ข ฃ ฉ ฐ ถ 

 ผ ฝ ศ ษ ส 

 ห

ซัดไปดวยอาการ
ยกแขนขึ้นสูง 
แลวเอี้ยวตัว

ที่ที่มีตนไมตางๆ 
ขึ้นมาก

พี่สาวของ
พอหรือแม

คําเรียกแทน
คําวาพอ

คําเรียกแทน
คําวาพอ
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 ๒. คําเปน คําตาย 

  คําเปน มีลักษณะ ดังนี้

  ๑. คําที่ประสมสระเสียงยาวและไมมีตัวสะกด เชน มา รู โต

  ๒. คําที่มีตัวสะกดในมาตราแมกง กน กม เกย เกอว โดยประสมสระ

เสียงสั้นหรือยาวก็ได เชน นาง กิน ปม นาย หิว

  ๓. คําที่ประสมกับสระ -ำ ไ- ใ- เ-า เพราะมีเสียงเหมือนสะกดดวย

มาตราแมกม เกย และเกอว เชน ใจ ดํา ไหล

  คําตาย มีลักษณะ ดังนี้

  ๑. คําที่ประสมสระเสียงสั้นและไมมีตัวสะกด เชน ปะ ติ ฉุ

  ๒. คําที่มีตัวสะกดในมาตราแมกก กด กบ โดยประสมสระเสียงสั้น

หรือยาวก็ได เชน นก มีด รับ ฝาก

 ๓. คําพื้นเสียง หมายถึง คําที่ไมมีรูปวรรณยุกต (แตมีเสียงวรรณยุกต) 

เชน นก เปา เสือ ขาว ราย เปนตน 

  คําเปนเปนเชนอยางนี้ สระยาว อา อี

 อู เอ อือ แอ อัว เออ

  แมกง กน กม นะเธอ สะกดอยาเผลอ

 สระยาวสั้นยอมได

  อํา ใอ ไอ เอา ก็ใช  จดจําใสใจ

 คือคําเปนแทแนนอน

  คําตายจําไวเนื้อออน เสียงสั้นสังวร

 อะ อิ อุ เอะ เอาะ แอะ

  แมกก กด กบ นั่นแหละ ครูขอชี้แนะ

 คําตายหมายจดหมายจํา
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การผันวรรณยุกตกับอักษรกลาง 

อักษรกลางคําเปน

พื้นเสียงเปนเสียงสามัญ  เชน กา จน เตย กลอง

 ผันดวย ไมเอก  เปนเสียง เอก เชน กา จน เตย กลอง

 ผันดวย ไมโท  เปนเสียง โท  เชน กา จน เตย กลอง

 ผันดวย ไมตรี  เปนเสียง ตรี  เชน กา จน เตย กลอง

 ผันดวย ไมจัตวา เปนเสียง จัตวา เชน กา จน เตย กลอง

 จะเห็นวา อักษรกลางคําเปน ผันไดครบ ๕ เสียง และเสียงกับ

รูปวรรณยุกตตรงกัน

อักษรกลางคําตาย

พื้นเสียงเปนเสียงเอก  เชน ปะ กาก จด โบก

 ผันดวย ไมโท  เปนเสียง โท  เชน ปะ กาก จด โบก

 ผันดวย ไมตรี  เปนเสียง ตรี  เชน ปะ กาก จด โบก

 ผันดวย ไมจัตวา เปนเสียง จัตวา เชน ปะ กาก จด โบก

การผันวรรณยุกตกับอักษรตํ่า

 อักษรตํ่าคําเปน

พื้นเสียงเปนเสียงสามัญ  เชน คา ซน วาว  เชย

 ผันดวย ไมเอก  เปนเสียง โท เชน คา ซน วาว เชย

 ผันดวย ไมโท  เปนเสียง ตรี  เชน คา ซน วาว เชย

 จะเห็นวา อักษรตํ่าคําเปน ผันไดเพียง ๓ เสียง คือ สามัญ โท และตรี

¤ÃÒÇ¹ÕéàÃÒÁÒàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ¼Ñ¹ÍÑ¡ÉÃ¡Ñ¹¹Ð¤ÃÑº
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อักษรตํ่าคําเปน

 สระเสียงสั้น

พื้นเสียงเปนเสียงตรี เชน นะ ชัด รัก

 ผันดวย ไมเอก  เปนเสียง โท เชน นะ ชั่ด รั่ก

 สระเสียงยาว

พื้นเสียงเปนเสียงโท เชน มาก เชิต โนต

 ผันดวย ไมโท  เปนเสียง ตรี เชน มาก เชิ้ต โนต

 จะเห็นวา อักษรตํ่าคําตาย ผันไดเพียง ๒ เสียง คือ โท และตรี

การผันวรรณยุกตกับอักษรสูง

อักษรสูงคําเปน

พื้นเสียงเปนเสียงจัตวา  เชน ขา ผง เขย  

 ผันดวย ไมเอก  เปนเสียง เอก เชน ขา ผง เขย

 ผันดวย ไมโท  เปนเสียง โท  เชน ขา ผง เขย

อักษรสูงคําตาย

พื้นเสียงเปนเสียงเอก  เชน สะ ฝาก ขูด

 ผันดวย ไมโท เปนเสียง โท แตคําที่ผันไดไมมีใช หรือไมมีความหมาย 

  จึงมิไดแสดงไว

อักษรคู อักษรเดี่ยว

อักษรตํ่า ๒๔ ตัว แบงออกเปน ๒ พวก คือ

 ๑. อักษรคู คือ อักษรตํ่าที่มีอักษรสูงเปนคู มี ๑๔ ตัว ไดแก ค ฅ ฆ ช ซ 

ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ จับคูกับอักษรสูงได ๗ คู ดังนี้
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 ค ฅ ฆ คูกับ ข ฃ

 ช ฌ คูกับ ฉ

 ซ คูกับ  ศ ษ ส

 ฑ ฒ ท ธ คูกับ  ฐ ถ

 พ ภ คูกับ ผ

 ฟ คูกับ  ฝ

 ฮ คูกับ ห

 อักษรคูเหลานี้ เม่ือนําอักษรสูงท่ีเปนคูมาผันรวมกันระหวางคูของตน 

จะผันวรรณยุกตไดครบทั้ง ๕ เสียง เชน

สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

 ๒. อักษรเดี่ยว คือ พยัญชนะที่ไมมีอักษรสูงเปนคู มี ๑๐ ตัว ไดแก 

ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ หากตองการจะผันใหครบทั้ง ๕ เสียง ตองใช ห นํา เชน
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 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
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