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1หน่วยที่

การอา่นในชีวติประจําวนัการอา่นในชวีติประจําวนั

1. การอ่านออกเสียงคํา

คําที่มีพยัญชนะ 2 ตัว อยู่ในสระตัวเดียวกัน เวลาออกเสียงจะออกเสียงเหมือน

มีตัว  ห   นําอยู่ แบ่งเป็น   3  ประเภท   ดังน้ี

การอ่าน คําทีเ่ป็นอักษรนํา

เป็นการอ่านคําที่มี  พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ( ์)  กํากับอยู่ 

ซึง่อาจอยู่กลางคําหรอืทา้ยคําก็ได้ โดยการอ่านจะไม่ออกเสียงตัวการนัต์

การอ่าน คําที่มีตวัการันต์

ขยัน  อ่านว่า  ขะ - หยัน จมูก  อ่านว่า จะ - หมูก

สนม อ่านว่า สะ - หนม ตลาด อ่านว่า ตะ - หลาด 

เฉลย อ่านว่า ฉะ - เหลย  เตลิด อ่านว่า ตะ - เหลิด

เช่น ฤกษ์ กานต์ ครรภ ์

บรสิุทธิ์ อุตส่าห์ ชอล์ก

ตัวการนัต์ 1 ตวั ตัวการนัต์ 2 ตวั

เช่น ไม้จันทน์ วันจันทร์

ศาสตร ์ กาญจน์  ภาพยนตร์

ในภาษาไทยพบเพียง

คําเดียว คือ พระลักษมณ์

ตัวการนัต์ 3 ตวั

Note
ทัณฑฆาต คือ เครือ่งหมายที่ใชฆ้า่ตัวอักษรที่ไม่ต้องออกเสียง

ตวัการันต ์คือ ตัวอักษรที่ไม่ได้ออกเสียง เพราะมีทัณฑฆาตกํากับอยู่

เพราะฉะน้ัน  ทัณฑฆาต  และ ตวัการันต ์ ไม่ใชต่ัวเดียวกัน

กํากับอยู่

เป็นคําทีม่ ี 2 พยางค์ โดยพยางค์หน้าอา่นออกเสียง  อะ

แบบกึ่งเสียง ส่วนพยางค์ที่ 2 อ่านออกเสียงเป็น   ห   นํา เชน่

1. อักษรสูง/อักษรกลาง

  นําหน้าอักษรต�าเดี่ยว

อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรตํ่า



แนวข้อสอบ

 1. ขอใดอานไดถูกตองทุกคํา
 1. โฆษณา อานวา โคด-สะ-นา 2. วิทยาศาสตร อานวา วิด-ยา-สาด

  ขัดสมาธิ อานวา ขัด-สะ-มา-ทิ  สุขภาพ อานวา สุก-ขะ-พาบ

 3. ฤทธิ์ อานวา ริด-ทิ 4. ขะมักเขมน อานวา ขะ-มัก-ขะ-เมน  

พุทธศักราช อานวา พุด-สัก-กะ-หราด  กําเนิด อานวา กํา-เหนิด

ตอบ ขอ้ 4. คําว่า ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น และคําว่า กําเนิด อ่านว่า กํา-เหนิด
ส่วนตวัเลอืกอ่ืน ๆ  มีคําทีอ่า่นผดิ ดงัน้ี

 ข้อ 1. คําว่า ขัดสมาธ ิอ่านว่า ขัด-สะ-หมาด

 ข้อ 2. คําว่า วิทยาศาสตร ์อ่านว่า วิด-ทะ-ยา-สาด

 ข้อ 3. คําว่า ฤทธิ ์อ่านว่า รดิ 

  คําว่า พุทธศักราช อ่านว่า พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด

 2. คําในขอใดมีตัวการันตเทากับคําวา สัญลักษณ
 1. มหัศจรรย 2. กลองฟลม

 3. สายสิญจน 4. พระลักษมณ

ตอบ ขอ้ 3. คําว่า สัญลักษณ์ มีตัวการนัต์ 2 ตัว คือ ษณ เชน่เดียวกับคําว่า สายสิญจน์ ที่มี
ตวัการนัต์ 2 ตวั คือ จน ส่วนตัวเลอืกอืน่ ๆ  มจํีานวนตวัการนัต ์ดงัน้ี

 ข้อ 1. มีตัวการนัต์ 1 ตัว คือ ย

 ข้อ 2. มีตัวการนัต์ 1 ตัว คือ ล

 ข้อ 4. มีตัวการนัต์ 3 ตัว คือ ษมณ

 3. ขอใดมีคําที่เปนอักษรนํามากที่สุด
 1. นางสนม คือ ขาราชบริพารที่อยูในวังหลวง

 2. กฎหมายระบุใหจอดรถขนานกับทางเทาได

 3. หมีควายเปนสัตวตัวใหญและเปนสัตวสงวน

 4. การนอนในหองที่มืดสนิทจะชวยใหหลับงายขึ้น

ตอบ ขอ้ 3. ขอ้ความมีอกัษรนําทัง้หมด 3 คํา ไดแ้ก ่หม ีใหญ ่สงวน ส่วนตวัเลือกอืน่ ๆ  มอีกัษรนํา 
ดงัน้ี

 ข้อ 1. มีอักษรนําทัง้หมด 2 คํา ได้แก่ สนม หลวง

 ข้อ 2. มีอักษรนําทัง้หมด 2 คํา ได้แก่ หมาย ขนาน

 ข้อ 4. มีอักษรนําทัง้หมด 2 คํา ได้แก่ สนิท หลับ

 1.

4.

 2.

3.

 3.

3.
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Note

 4. คําควบกลํ้าในขอใดตางจากขออื่น
 1. นิทรา 2. สงเสริม

 3. กอสราง 4. ฉะเชิงเทรา

ตอบ ขอ้ 1. คําวา่ นิทรา อ่านว่า นิด-ทรา เป็นคําควบกล�าแท ้โดยออกเสียงพยัญชนะตน้ทัง้ 2 ตวั 
จะขาดเสียงใดเสียงหน่ึงไม่ได ้และไมม่กีารเปลีย่นเสียง    
ส่วนตัวเลอืกอ่ืน ๆ  เป็นคําควบกล�าไมแ่ท ้ดงัน้ี

 ข้อ 2. คําว่า ส่งเสรมิ อ่านว่า ส่ง-เสิม โดยตัว สร มีการตัดเสียง ร ให้ออกเสียง

ส ตัวเดียว

 ข้อ 3. คําว่า ก่อสรา้ง อ่านว่า ก่อ-ส้าง โดยตัว สร มีการตัดเสียง ร ให้ออกเสียง

ส ตัวเดียว

 ข้อ 4. คําว่า ฉะเชงิเทรา อ่านว่า ฉะ-เชงิ-เซา โดยตัว ทร มีการเปล่ียนเป็นเสียง ซ

 5. คําประพันธตอไปนี้มีคําควบกลํ้าทั้งหมดกี่ตําแหนง
   ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปนเกลา พระพุทธเจาหลวงบํารุงซึ่งกรุงศรี

  ประทานนามสามโคกเปนเมืองตรี ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว

 1. 5 ตําแหนง 2. 6 ตําแหนง 3. 7 ตําแหนง 4. 8 ตําแหนง

ตอบ ขอ้ 3. คําประพันธม์คํีาควบกล�าทัง้หมด  7  คํา ไดแ้ก ่เกลา้ พระ กรุง ศร ีประ ตร ีเพราะ

 6. คําที่เปนตัวหนาในขอใดมีจํานวนพยางคมากกวา 1 พยางค
 1. ควรตรวจเช็กสภาพลอรถและเพลารถกอนเดินทางไกลทุกครั้ง

 2. คนไทยควรหวงแหนและรักษาวัฒนธรรมของไทยไมใหสูญหายไป

 3. คุณแมเตือนลูกวา อยาเขาใกลซากปรักหักพัง เพราะจะทําใหเกิดอันตราย

 4. นองชายชอบชวนเพื่อนไปวายนํ้าในสระนํ้าหนาหมูบานเปนประจําทุกวันพุธ

 4.

ขอ้ 1.

 5.

3.

 6.

พยางค์  
คือ เสียงที่เปล่งออกมา

ครัง้หน่ึง ๆ

เสียงที่เปล่งออกมา

ครัง้หน่ึง ๆ

ตอบ ขอ้ 3. คําว่า ปรกั ในทีน้ี่อา่นเป็น 2 พยางค์ โดยอ่านวา่ ปะ-หรกั หมายถึง ชาํรุด ทรุดโทรม 
ส่วนตวัเลอืกอ่ืน ๆ  เป็น 1 พยางค์ ดงัน้ี

 ข้อ 1. คําว่า เพลา อ่านว่า เพลา เป็นคําควบกล�า

 ข้อ 2. คําว่า แหน อ่านว่า  แหน เป็นคําที่สะกด

     ด้วยมาตราแม่ กน

 ข้อ 4. คําว่า สระ อ่านว่า  สระ เป็นคําควบกล�า

3.
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 1. ขอใดอานไมถูกตอง
 1. ศักดิ์ศรี อานวา สัก-สี

 2. ตงิดใจ อานวา ตะ-หงิด-ใจ

 3. บริสุทธิ์ อานวา บอ-ริ-สุด-ทิ

 4. กรวดทราย อานวา กรวด-ซาย

 2. ขอใดอานถูกตอง
 1. ศรัทธา อานวา ซัด-ทา

 2. ตนไทร อานวา ตน-ไซ

 3. ทรัพยสิน อานวา สับ-สิน

 4. กระทรวง อานวา กระ-ทวง

 3. ขอใดไมใชอักษรนํา
 1. หยา

 2. อยาก

 3. ฉงาย

 4. แสตมป

 4. ขอใดมีทั้งการใชคําควบกลํ้าและ 
อักษรนํา

 1. ขนมครก

 2. สวางไสว

 3. พริ้มพราว

 4. เอร็ดอรอย

 5. ขอใดกลาวไมถูกตอง
 1. จริง เปนคําควบกลํ้าแท

 2. ตราด เปนคําควบกลํ้าแท

 3. มัทรี เปนคําควบกลํ้าไมแท

 4. เศรา เปนคําควบกลํ้าไมแท

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Self-practice 1.1
 6. พยัญชนะในขอใดไมใชพยัญชนะ  

ควบกลํ้า
 1. พร กล

 2. ขว ปล

 3. ตล ขย

 4. กว ทร

 7. ขอความตอไปนี้มีคําควบกลํ้าไมแท 
ทั้งหมดกี่คํา

  คุณแมใชใหคนสวนไปเก็บพุทราที่อยู

ขาง ๆ  ตนไทร เสรจ็แลวใหเอามาทาํนํา้พรกิ

แจกใหคนงานกอสรางที่กําลังนั่งพักอยูริม

สระไดกินกัน

 1. 4 คํา

 2. 5 คํา

 3. 6 คํา

 4. 7 คํา

 8. คําที่เปนตัวหนาในขอใดมีจํานวน 
พยางคมากกวา 2 พยางค

 1. การทําสมาธิกอนเขาหองสอบจะชวย

ใหเราทําขอสอบไดดีขึ้น

 2. ตวัสระอะในภาษาไทยสามารถเปล่ียน

รูปเปนไมหันอากาศได

 3. วาวปกเปาเปนวาวที่มีหางยาวและ

นิยมนํามาใชในการแขงวาว

 4. การลางมือใหสะอาดจะชวยปองกัน

พยาธิตางๆ เขาสูรางกายได

 6.

 7.

 8.

ดูเฉลยหน้า... 170
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1. ตอบ ข้อ 3.

 คําวา บริสุทธิ์ อานวา บอ-ริ-สุด

2. ตอบ ข้อ 2.

 ขอ 1. คําวา ศรัทธา อานวา สัด-ทา
 ขอ 2. คําวา ตนไทร อานวา ตน-ไซ
 ขอ 3. คําวา ทรัพยสิน อานวา ซับ-สิน
 ขอ 4. คําวา กระทรวง อานวา กระ-ซวง

3. ตอบ ข้อ 4.

 คําวา แสตมป อานวา สะ-แตม ไมไดออกเสียง 
ห นํา

4. ตอบ ข้อ 1.

 ขอ 1. คาํวา ขนม อานวา ขะ-หนม เปนอกัษรนาํ
คําวา ครก อานวา ครก เปนคําควบกลํ้า

 ขอ 2. คาํวา สวาง อานวา สะ-หวาง เปนอกัษรนาํ
คําวา ไสว อานวา สะ-ไหว เปนอักษรนํา

 ขอ 3. คําวา พริม้ อานวา พริม้ เปนคําควบกลํ้า
คาํวา พราว อานวา พราว เปนคาํควบกลํา้

 ขอ 4. คาํวา เอรด็ อานวา อะ-เหรด็ เปนอกัษรนาํ
คาํวา อรอย อานวา อะ-หรอย เปนอกัษรนํา

1. ตอบ ข้อ 3.

2. ตอบ ข้อ 2.

3. ตอบ ข้อ 4.

4. ตอบ ข้อ 1.

Self-
practiceKEYKEY 1.1

5. ตอบ ข้อ 1.

 คําวา จริง อานวา จิง เปนคําควบกลํ้าไมแท

6. ตอบ ข้อ 3.

 พยัญชนะ ตล ขย เปนอักษรนํา เชน ตลาด 
ตลอด ตลบ ขยะ ขยาย ขยัน

7. ตอบ ข้อ 2.

 ขอความมีคําควบกลํ้าไมแททั้งหมด 5 คํา ไดแก 
พุทรา (ตน)ไทร เสร็จ (กอ)สราง สระ

8. ตอบ ข้อ 1.

 ขอ 1. คําวา สมาธิ ในบริบทนี้อานวา สะ-มา-ทิ 
หมายถึง ความตั้งมั่นแหงจิต

 ขอ 2. คําวา สระ ในบริบทนี้อานวา สะ-หระ 
หมายถึง ตัวอักษรที่ใชแทนเสียงสระ

 ขอ 3. คําวา ปกเปา ในบริบทนี้อานวา ปก-เปา 
หมายถึง วาวชนิดหนึ่งมีหางยาว

 ขอ 4. คําวา พยาธิ ในบริบทนี้อานวา พะ-ยาด 
หมายถึง ปรสิตชนิดหนึ่ง

5. ตอบ ข้อ 1.

6. ตอบ ข้อ 3.

7.
 ขอความมีคําควบกลํ้าไมแททั้งหมด 5 คํา ไดแก 

ตอบ ข้อ 2.

8. ตอบ ข้อ 1.

1. ตอบ ข้อ 1.
 เลข ๔ ดานซายของ ฯ คือ วันพุธ
 เลข ๒ ดานขวาของ ฯ คือ เดือนยี่
 เลข ๙ ดานลางของ ฯ คือ แรมเกาคํ่า

2. ตอบ ข้อ 4.
 ขอ 1. ปรัศนี คือ ? ขอ 2. จุลภาค คือ ,
 ขอ 3. ยัติภังค คือ - ขอ 4. อัศเจรีย คือ !

3. ตอบ ข้อ 3.
 ขอความใชเครือ่งหมายวรรคตอน 3 ชนดิ ไดแก 
นขลิขิต ( )  อัญประกาศ “ ”  ไปยาลใหญ ฯลฯ

Self-practice 1.2
1. ตอบ ข้อ 1.

2. ตอบ ข้อ 4.

3.
 ขอความใชเครือ่งหมายวรรคตอน 3 ชนดิ ไดแก 

ตอบ ข้อ 3.

4. ตอบ ข้อ 2.

 ตัวยอของคําวา กฎหมาย คือ ก.ม. สวน 
กม. อานวา กิโลเมตร

5. ตอบ ข้อ 3.

 ตารางทีก่าํหนดแสดงใหเหน็วา ภมิูภาคทีป่ระชาชน
นิยมชมภาพยนตรมากที่สุด คือ ภาคเหนือ (รอยละ 
68.3) และพื้นที่ กทม. และปริมณฑล (รอยละ 62.4) 
จึงเหมาะสมที่จะสรางโรงภาพยนตรมากที่สุด

4. ตอบ ข้อ 2.

5. ตอบ ข้อ 3.
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กลยุทธ์ เพิ่มคะแนน O-NET อย่างเป็นระบบ
คู่มือเตรียมสอบ + เว็บไซต์จำลองการสอบเสมือนจริง 
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ÊÃØ»ËÑÇ¢ŒÍ µÒÁ Test Blueprint
Œ́ÇÂ¡ÃÒ¿�¡

·Ç¹¡ÃÐªÑº à¢ŒÒã¨§‹ÒÂ áÅÐà¹Œ¹
Í Ô̧ºÒÂ Œ́ÇÂÀÒ¾

QR Code à¹×éÍËÒà¾ÔèÁàµÔÁ
àÊÃÔÁ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨

กระชับแม่นยำ

µÒÃÒ§ÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÊÍº
ÂŒÍ¹ËÅÑ§ 3 »‚ + »̃¡ËÁǾ
Topic ·ÕèÍÍ¡¢ŒÍÊÍºº‹ÍÂ 

áºº½ƒ¡àÊÃÔÁ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
·Ø¡ËÑÇ¢ŒÍ + Pre O-NET
¢ŒÍÊÍºàÊÁ×Í¹¨ÃÔ§»‚Å‹ÒÊǾ
ÁÒ¡¡Ç‹Ò 500 ¢ŒÍ
à©ÅÂÅÐàÍÕÂ´ ¾ÃŒÍÁ Note 
áÅÐ Trick ª‹ÇÂ·Ó¢ŒÍÊÍº

ตรงจุด

ÇÔà¤ÃÒÐË�̈ Ǿ Í‹Í¹ Ǿ̈ á¢ç§
¢Í§µ¹àÍ§ à¾×èÍÇÒ§á¼¹
·º·Ç¹

à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤Ðá¹¹¡Ñº¼ÙŒÊÍº
·ÑèÇ»ÃÐà·È

à¡çº»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÊÍº ª‹ÇÂ¤ÃÙ
ÇÔà¤ÃÒÐË� ÇÒ§á¼¹¡ÒÃµÔÇ
àÊÃÔÁãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ä Œ́µÃ§ Ǿ̈

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง + เฉลยละเอียด
กว่า 2,000 ข้อ 
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(ตามเงื่อนไขของบริษัท)




