
                

          ใบงาน เสียงและอักษร     โดยครูภธิรดา  สุไหลหมาน 
 

หน้าท่ี ๑ 

 

 

กิจกรรม เสียงในภาษา 

กิจกรรมที่ 1     ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนหาค าที่มีสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวโดยสอดคล้องกับค าที่ก าหนดให้ 

 

 

   ๑. กระ - ........................  ๒. โดด - ........................  ๓. ตะ - ........................ 
   ๔. น้ า - ........................  ๕. สะ - ........................  ๖. ชะ - ........................ 
   ๗. ระ - ........................  ๘. ไข่ - ........................  ๙. ช า - ........................ 
  ๑๐. ประ - ........................  ๑๑. สะ - ........................ ๑๒. สบั - ........................ 
  ๑๓. ต้ัง - ........................  ๑๔. พับ - ........................ ๑๕. บ้าน - ........................ 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๒     ค าช้ีแจง  จ าแนกค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
ค า พยัญชนะ(พญ.) สระ วรรณยุกต์ 

รูปพญ.ต้น เสียงพญ.ต้น รูปพญ.ท้าย เสียงพญ.ท้าย รูป เสียง รูป เสียง 
(ตย) ต่อย ต /ต/ ย เกย -อ ออ  เอก 

๑. เยี่ยม         

๒. เขรอะ         

๓. เสริม         

๔. หน่าย         

๕. เร่ือง         

๖. บวช         

๗. เข็ญ         

๘. แซะ         

๙. แทรก         

๑๐. ครก         

๑๑. ถ้ า         

๑๒. เหล้า         

๑๓. จันทร ์         

๑๔. ทิศ         

๑๕. สัตว์         
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กิจกรรมที่ ๓      ค าช้ีแจง   เลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 

๑. เสียงในภาษาหมายถึงอะไร 
  ก. เสียงท่ีใช้ในการส่ือสารเฉพาะภาษาไทย 
  ข. เสียงท่ีมนุษย์เปล่งออกมาเพื่อส่ือความหมาย 
     ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน 
  ค. เสียงท่ีเกิดจากธรรมชาติ มนุษย์ และสัตว์ 
  ง. เสียงท่ีเกิดจากการส่ือภาษา 
 

๒. “เสียงไฟในเตาแตกดังเปรียะๆ”  
จากข้อความข้างต้นใช้แทนเสียงอะไร 
  ก. ใช้แทนเสียงธรรมชาติ 
  ข. ใช้แทนเสียงร้องของสัตว์ 
  ค. ใช้แทนค าท่ีมาจากภาษาอื่น 
  ง. ใช้แทนค าท่ีมาจากภาษาเดียวกัน 

๔. “ฉันสะดุ้งตัวเมื่อได้ยินเสียงไม้เรียวกระทบหลัง
น้องชายดังผัวะ”  
จากข้อความข้างต้นใช้แทนเสียงอะไร 
  ก. ใช้แทนเสียงธรรมชาติ 
  ข. ใช้แทนเสียงร้องของสัตว์ 
  ค. ใช้แทนค าท่ีมาจากภาษาอื่น 
  ง. ใช้แทนค าท่ีมาจากภาษาเดียวกัน 

๕. นักเรียนคิดว่า“เสียงท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เสียงร้องของสัตว์ เสียงวัตถุส่ิงของ” 
จัดเป็นเสียงในภาษาหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ก. ไม่จัดเป็นเสียงในภาษา เพราะ เสียงในภาษา 
      เกิดจากเสียงท่ีมนุษย์เปล่งออกมา 
 ข. ไม่จัดเป็นเสียงในภาษา เพราะ เสียงในภาษา 
     ท่ีดีจะต้องถูกยอมรับจากผู้คนในสังคม 
 ค. จัดเป็นเสียงในภาษา เพราะ เสียงท่ีเกิดจาก 
     ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 ง. จัดเป็นเสียงในภาษา เพราะเสียงร้องของสัตว์ 

๖. ถ้าคนเรามีปาก ฟัน และจมูก ท่ีออกเสียงผิดปกติ
จะออกเสียงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ก. ไม่สามารถออกเสียงได้ เพราะ เสียงท่ีเกิดจะต้อง 
      สมบูรณ์จากทุกส่วนของอวัยวะ 
  ข. ไม่สามารถออกเสียงได้ เพราะอวัยวะท่ีส าคัญอยู่ 

      ท่ีปาก ฟัน และจมูก 
 ค. ไม่สามารถออกเสียงได้ หรือออกเสียงไม่ชัดเจน 
     เพราะ เส้นยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีผิดปกติ 
 ง. ไม่สามารถออกเสียงได้ หรือสามารถออกเสียงได้ 
     แค่ในช่วงท่ีอวัยวะเปล่งเสียงได้ เพราะ เกิดจาก 
     การกระตุ้นของเส้นประสาท 

๗. เสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียง 
  ก. ๒๑ เสียง  ข. ๒๓ เสียง 
  ค. ๒๒ เสียง  ง. ๒๔ เสียง 

๘. เสียงท่ีเปล่งจากปอด ผ่านหลอดลม ผ่าน กล่อง
เสียง ผ่านอวัยวะต่าง ๆในช่องปากโดยไม่สกัดกั้น
เรียกว่าเสียงใด 
  ก. เสียงสระ  ข. เสียงพยัญชนะ 
  ค. เสียงวรรณยุกต์ ง. เสียงดนตรี 

๙. “แม่ของฉันปลูกต้นพริกโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ค าท่ีขีด
เส้นใต้ใช้รูปสระใด 
  ก. ออ  ข. อุ     ค. อะ ง. อิ 

๑๐. ต้นก าเนิดของเสียงพูดท่ีเราพูดออกมาเกิดจาก
อวัยวะส่วนใดของร่างกาย 
  ก. ช่องปาก  ข. จมูก 
  ค. เส้นเสียง  ง. ปอด 
 

๑๑. นักเรียนคิดว่าสระ อา อิ อู โอ ท าให้เสียงสระ มี
คุณสมบัติเป็นอย่างไร 
  ก. สระทุกตัวออกเสียงไม่ก้อง แต่ออกเสียงได้ 
      ยาวนานกว่าพยัญชนะ 
 ข. สระทุกตัวเป็นเสียงไม่ก้อง แต่ออกเสียงได้ส้ันกว่า 
     พยัญชนะ 
 ค. สระทุกตัวเป็นเสียงก้อง แต่ออกเสียงได้ส้ันกว่า 
     พยัญชนะ 
 ง. สระทุกตัวเป็นเสียงก้อง ออกเสียงได้ยาวนานกว่า 
     พยัญชนะ 
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๑๒. ข้อใดมีค าท่ีประสมด้วยสระเสียงส้ัน 
  ก. ป้องตีแมวด้วยความโกรธ 
  ข. ครูกล่าวโทษหนูเรื่อยมา 
  ค. ปู่บอกป้าว่าโกรธแล้ว 
  ง. รักจริงรึเปล่าจ๊ะ 

๑๓. พยัญชนะไทยมีกี่รูปและกี่เสียง 
  ก. ๔๔ รูป  และ ๔๑ เสียง 
  ข. ๔๔ รูป  และ ๓๑ เสียง 
  ค. ๔๔ รูป  และ ๒๑ เสียง 
  ง. ๔๔ รูป  และ ๑๑ เสียง 

๑๔. สถานท่ีหรือท่ีต้ังของการออกเสียงพยัญชนะเรา
เรียกว่า 
  ก. ฐานกรณ์    ข. กรณ์ 
  ค. ฐาน    ง. ปอด 

๑๕. "เมฆขว้างอิฐใส่งูเห่า" มีค าท่ีประสม แม่ ก กา กี่
ค า 
  ก.  ๔ ค า   ข. ๓ ค า 
  ค. ๒ ค า   ง. ๑  ค า 

๑๖. พยางค์ท่ีประสมแม่ ก กา มีพยัญชนะท้าย
พยางค์หรือไม ่
  ก. มี    ข. มีบางพยางค์ 
  ค. ไม่มี   ง. ผิดทุกข้อ 

๑๗. "คุณปัญญาเขินจนแกล้งพาลพวกเรา" มีค าท่ี
สะกดด้วยแม่กน กี่ค า 
  ก.  ๕ ค า   ข. ๔ ค า 
  ค. ๓ ค า   ง. ๒  ค า 
๑๘. "ดายหญ้า" มีพยางค์ท่ีมีพยัญชนะท้ายพยางค์กี่
พยางค์ 
  ก. ๔ พยางค์   ข. ๓ พยางค์ 
  ค. ๒ พยางค์   ง. ๑ พยางค์ 
๑๙. ข้อใดมีตัวพยัญชนะท่ีเกิดจากต าแหน่งเดียวกัน
ท้ังหมด 
  ก. ต ถ ท ฒ ธ น ณ  ข. จ ช ส ซ ต ศ ฒ 
  ค. บ ป พ ฟ ฮ   ง. ก ข ค ง จ ฉ 

๒๐. พยัญชนะต้นในข้อใดมีเสียงพยัญชนะเดียวกนั
มากท่ีสุด 
  ก. โธ่เธอถามท าไมเรื่องฐานะของนางมณฑา-  ทิพย์ 
  ข. กระดาษจากฝรั่งเศสสามารถท าก๊าซ- ออกซิเจนได้ 
  ค. ช้างช่ือสมจิตชอบกินพืชและซากอิฐเหมือนพวกอูฐ 
  ง. ควายฆ่าคนนอนครางข้างคันนา 

๒๑. ข้อใดมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันมากท่ีสุด 
  ก. ปรากฏว่าชัดโกรธวิทย์แต่เอาผิดทางกฎหมายไม่ได้ 
  ข. หนูนาแนบเนื้อนวลนาง ณ หนองน้ า 
  ค. อีกาโผหาปูนาในรูงูหนูสู่รู้งูขู่ฟู่ฟู ่
  ง. พริกเผ็ดจัดนกจึงชอบกัดกิน 

๒๒. “อ่านหนังสือวันละหน้า สติปัญญาเพิ่มพูน”  
ค าประพันธ์นี้มีเสียงพยัญชนะต้นเด่ียวกี่เสียง (ไมน่ับเสียงซ้ า) 
  ก. ๙ เสียง   ข. ๘ เสียง 
  ค. ๗ เสียง   ง. ๖ เสียง 

๒๓. “หลังพายุร้ายผ่านไป ท้องฟ้าแจ่มใสหน้ามองเสมอ” 
ข้อความนี้มีเสียงพยัญชนะท้ายกี่เสียง 
  ก. ๙ เสียง   ข. ๘ เสียง 
  ค. ๗ เสียง   ง. ๖ เสียง 

๒๔. “ความเดือดร้อนท่ีประชาชนได้รับจากสงคราม
มากเกินจะกล่าว” ข้อความนี้มีพยัญชนะต้นคู่กี่เสียง 
  ก. ๖ เสียง   ข. ๕ เสียง 
  ค. ๔ เสียง   ง. ๓ เสียง 

๒๕. เสียงท่ีเปล่งมาพร้อมเสียงสระ มีเสียงสูงบ้าง ต่ า
บ้าง มีความไพเราะและท าให้ค ามีความหมาย มาก
ขึ้นเรียกว่าเสียงใด 
  ก. เสียงวรรณยุกต์  ข. เสียงพยัญชนะ 
  ค.  เสียงควบกล้ า  ง. เสียงสระ 

๒๖. “เด็กชายณัฐพงศ์ บุญเลียบ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ ขาดเรียนบ่อยมาก” จาก
ข้อความค าท่ีขีดเส้นใต้เป็นเสียงวรรณยุกต์อะไร 
  ก. ตรี  ข. เอก    ค. จัตวา      ง. สามัญ 

๒๗. การผันวรรณยุกต์ของอักษรกลางสามารถผันได้กี่เสียง 
  ก. ๗ เสียง    ข. ๖ เสียง  ค. ๕ เสียง    ง. ๔ เสียง 
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๒๘. ข้อใดมีค าเป็นมากท่ีสุด 
  ก. ผิดหวังในคนดีนี่สิช้ า 
  ข. ผิดหวังรักหักได้จะไม่คิด 
  ค. ผิดหวังคนช่ัวเขลาไม่เท่าไร 
  ง. ผิดหวังมิตรมันเจ็บเกินเก็บไหว 

๒๙. ข้อใดมีค าตายมากท่ีสุด 
  ก. คือน้ าผ้ึงคือน้ าตาคือยาพิษ 
  ข. คือหยาดน้ าอ ามฤตอันช่ืนชุ่ม 
  ค. คือเกสรดอกไม้คือไฟรุม 
  ง. คือความกลุ้มคือความฝันนั่นคือรัก 

๓๐. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการน าความรู้เรื่อง
ค าเป็นค าตายไปใช้ได้ถูกต้องมากท่ีสุด 
  ก. ท าให้สามารถสร้างค าในภาษาไทยให้มีใช้เพื่อ 
      การส่ือสารมาก ๆ ยิ่งขึ้น 
 ข. ท าให้น าไปใช้ในการแต่งค าประพันธ์และผัน 
      วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
 ค. ท าให้รู้ว่าภาษาไทยมีเอกลักษณ์ควรสืบทอดรักษา 
      สืบไป 
 ง. ท าให้รู้จักความเป็นมาของภาษาไทย 

๓๑.เสียงพยัญชนะ มีอีกช่ือหนึ่งว่าอะไร 
   ก. เสียงแท้  ข. เสียงไม่แท้ 
   ค. เสียงแปร  ง. เสียงดนตรี 

๓๒.“เป็นเสียงท่ีเปล่งออกมาโดยมีการเปล่ียนแปลง
ระดับของล้ินและรูปริมฝีปาก...”  
จากข้อความท่ียกมานี้ แสดงถึงเสียงอะไรในภาษาไทย 
   ก. เสียงสระ  ข. เสียงพยัญชนะ 

   ค. เสียงวรรณยุกต์ ง. เสียงดนตรี 

๓๓. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
   ก. สระประสมเกิดจากการประสมของสระเด่ียว  
       ๒ เสียง 
   ข. ภาษาไทยจัดเป็นภาษาค าโดด เพราะค าใน 
       ภาษาเป็นค าพยางค์เดียวกันท้ังหมด 
   ค. การเขียนท่ีรักษารูปค าเดิมช่วยให้แยก 
       ความหมายของค าพ้องเสียงได้ 
 

   ง. การออกเสียงของผู้พูดเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ 
       ภาษาเปล่ียนแปลงได้ 

๓๔. ข้อใดประกอบด้วยสระเด่ียวทุกค า 
   ก. โน่นระแทะวิ่งระเกะกะ  ลัดเลาะล่ืนละลานตา 
   ข. สังข์เสียงแตรก็อึกทึกกึกก้อง 
   ค. แสนระก าใจให้ร้อนผ่าว  หัวอกระร้าวราน 
   ง. ชิชะท าท่ามาเกาะแกะ  เหมือนหมาแทะกระดูกไก่ 

๓๕. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดน้อยท่ีสุด (นับทุกเสียง) 
   ก. ฉันชอบนั่งดูดาวพรางรังสี 
   ข. อันเป็นท่ีช่ืนชอบอารมณ์ฉัน 
   ค. รัศมีแสงแข่งตะวัน 
   ง. ในสวรรค์สงสัยว่าไม่มี 

๓๖. เสียงของพยางค์ในข้อใดมีโครงสร้างต่างจาก
พยางค์ข้ออื่น 
   ก. กริ้ว ข. สร้อย        ค. ไขว้     ง. ครั่ง 

๓๗. ข้อใดประกอบด้วยค าหรือพยางค์ท่ีขึ้นต้นด้วย
เสียงพยัญชนะต้นเด่ียวทั้งหมด 
   ก. ผูกงูด้วยมนตรา 
   ข. วิทยาอาคมหมาย 
   ค. ผูกสารบ่เคล่ือนคลาย 
   ง. ด้วยเชือกบาศกระสันพัน 

๓๘. ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนกันท้ังสองค า 
   ก. ต้ังร้าน  ข. ข้างขึ้น  
   ค. คล่องแคล่ว  ง. ทรุดโทรม 
๓๙. ข้อใดไม่มีเสียงวรรณยุกต์โท 
   ก. ให้ซาบซึ้งโสตทรวงดวงสมร 
   ข. เจ้าเคืองขัดตัดสวาทขาดระวาง 
   ค. พี่แกล้งเฉยเลยชมชลาสินธุ์ 
   ง. มีน้ าน้อยหยาดหยดอย่างเม็ดฝน 
๔๐. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นของทุกพยางค์รวมได้ 
๒ หน่วยเสียง 
   ก. ตามต ารับราชยุทธ์ 
   ข. พันลึกล่มล่ันฟ้า 
   ค. ค่ังคับขอบคงคา 
   ง. อธึกท้องแถวธาร



                

          ใบงาน เสียงและอักษร     โดยครูภธิดา  สุไหลหมาน 
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