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วชิาภาษาไทย

โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



แยกพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์

สระ พยญัชนะ วรรณยกุต์

ต

ย
ด

ไ– ง

ส

อ

ก
ม

เ–า

ถ

นเ–



ชนิดและลักษณะ
ของเสียงในภาษาไทย



๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย

เสียงในภาษาไทย

เสียงสระ

เสียง
พยญัชนะ

เสียง
วรรณยกุต์



คือ เสียงท่ีเกิดจากกระแสลมจากปอดผา่นเส้นเสียง ซ่ึงเกร็งตวัชิดกนั
ปิดช่องทางลมจนสั่นสะบดัแลว้เลยออกไปทางช่องปากหรือจมูก โดยท่ี
ไม่ถูกสกดักั้น ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงในช่องทางเดินของลม แต่มีการใชล้ิ้นและ
ริมฝีปากท าใหเ้กิดเสียงท่ีแตกต่างกนัออกไป

ลกัษณะส าคัญของเสียงสระ มี ๒ อย่าง

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย

เสียงสระ

เสียงสระ

๑. เสียงสั่นสะบดั
หรือเสียงกอ้ง

๒. เสียงผา่นออกไป
โดยตรง



เสียงสระ

เสียงสระในภาษาไทยจ าแนกตามลกัษณะต่าง ๆ ไดด้งัน้ี

เสียงสระ
ในภาษาไทย

สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว

สระเด่ียวและสระประสม

สระท่ีมีเสียงพยญัชนะประสม

จ าแนกเป็น

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



สระเสียงส้ันและสระเสียงยาว

เสียงสระ

สระแบ่งตามช่วงเวลา
ในการเปล่งเสียง

• มีท่ีเกิดเสียงและ
ใชอ้วยัวะท าใหเ้กิด
เสียงเหมือนกนั

• ต่างกนัท่ีช่วงเวลา 
ในการเปล่งเสียง

สระเสียงสั้น (รัสสระ)

สระเสียงยาว (ทีฆสระ)

ใชเ้วลาในการเปล่ง
เสียงนอ้ย

ใชเ้วลาในการเปล่ง
เสียงนานกวา่

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



สระเสียงส้ัน

๑. อะ

๒. อิ

๓. อึ

๔. อุ

๕. เอะ

๖. แอะ

สระเสียงยาว

๑. อา

๒. อี

๓. อือ

๔. อู

๕. เอ

๖. แอ

สระเสียงส้ัน

๗. โอะ

๘. เอาะ

๙. เออะ

๑๐. เอียะ

๑๑. เอือะ

๑๒. อวัะ

สระเสียงยาว

๗. โอ

๘. ออ

๙. เออ

๑๐. เอีย

๑๑. เอือ

๑๒. อวั

เสียงสระ ๒๔ เสียง แบ่งเป็นสระเสียงส้ันและสระเสียงยาวอย่างละ ๑๒ เสียง ดงันี้

เสียงสระ

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



สระเดี่ยวและสระประสม

เสียงสระ

สระแบ่งตาม
ส่วนประกอบของเสียง

สระเด่ียว

สระประสม

• สระทีเ่ปล่งออกมาเป็นเสียงเดยีว
•  เกิดจากลมผา่นเส้นเสียง มีการสั่น
สะบดัแลว้ผา่นเลยไปทางช่องปาก 
โดยไม่ถูกกกัท่ีอวยัวะส่วนใดส่วน
หน่ึง แต่จะถูกล้ินและริมฝีปาก ท าให ้
เกิดเสียงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

• สระทีป่ระกอบด้วยสระเดีย่วสองเสียง 
• ในการเปล่งเสียงจะใชล้ิ้นและริมฝีปาก
ท าใหเ้กิดเสียงร่วมกนัสองลกัษณะ

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย
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สระเสียงส้ัน

อะ

อุ

โอะ

เอาะ

ตัวอย่างสระเดีย่ว

เสียงสระ

สระเสียงส้ัน

อิ

เอะ

แอะ

อึ

เออะ

สระเสียงยาว

อี

เอ

แอ

อือ

เออ

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย

สระเสียงยาว

อา

อู

โอ

ออ



สระเสียงส้ัน

เอียะ

เอือะ

อวัะ

สระเดีย่ว

อิ + อะ

อึ + อะ 

อุ + อะ

สระเสียงยาว

เอีย

เอือ

อวั

สระเดีย่ว

อี + อา

อือ + อา 

อู + อา

สระประสม
สระประสมมี ๓ คู่ แบ่งเป็นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว แต่ละเสียงประกอบดว้ย

สระเด่ียวสองเสียงประสมกนั ดงัน้ี

เสียงสระ

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย
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รูปสระ

อ า

สระเดีย่ว

อะ

พยญัชนะ

ม สะกด

ตัวอย่าง

อ า อมั

รูปสระ

ไอ

สระเดีย่ว

อะ

พยญัชนะ

ย สะกด

ตัวอย่าง

ไอ อยั

รูปสระ

ใอ

สระเดีย่ว

อะ

พยญัชนะ

ย สะกด

ตัวอย่าง

ใอ อยั

รูปสระ

เอา

สระเดีย่ว

อะ

พยญัชนะ

ว สะกด

ตัวอย่าง

เอา

รูปสระ

ฤ

สระเดีย่ว

อึ

พยญัชนะ

ร ประสม

ตัวอย่าง

รึ

รูปสระ

ฤๅ

สระเดีย่ว

อือ

พยญัชนะ

ร ประสม

ตัวอย่าง

รือ

รูปสระ

ฦ

สระเดีย่ว

อึ

พยญัชนะ

ล ประสม

ตัวอย่าง

ลึ

รูปสระ

ฦๅ

สระเดีย่ว

อือ

พยญัชนะ

ล ประสม

ตัวอย่าง

ลือ

สระท่ีมีเสียงพยญัชนะประสม คือ เสียงสระท่ีมีเสียงพยญัชนะประสมอยูด่ว้ย
การออกเสียงจะออกกลมกลืนระหวา่งเสียงสระกบัเสียงพยญัชนะ มีทั้งหมด ๘ รูป คือ

อ า ไอ ใอ เอา

ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ

(รูปสระเหล่าน้ีมีเสียงซ ้ ากบัสระเด่ียว จึงไม่นบัวา่มีเสียงสระโดยตรง เรียกวา่ สระเกนิ)

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย

เสียงสระ สระท่ีมีเสียงพยญัชนะประสม
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สระเกนิ

ในทางภาษาศาสตร์ สระเกินทั้ง ๘ รูป ไม่จดัเป็นสระเพราะมีเสียง
พยญัชนะรวมอยูด่ว้ย

• สระอ า ไอ ใอ เอา เป็นสระท่ีมีเสียงพยญัชนะทา้ยรวมอยูด่ว้ย
อ า   มี  ม  สะกด ใอ    มี  ย  สะกด
ไอ   มี  ย  สะกด เอา  มี  ว  สะกด

• ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ เป็นสระท่ีมีเสียงพยญัชนะ ร ล น าหนา้เสียงสระทุกค า
ฤ     มี  ร  ประสม ฦ    มี  ล  ประสม
ฤๅ   มี  ร  ประสม ฦๅ   มี  ล  ประสม



พรรณ

บวก

เสียบ

เผด็

เผอืก

แขง็

นก

เติม

แต่ง

ล่ืน

ลอ็ก

ใครเ–ะ

แ–

เ–าะ

–ะ ย สะกด

แ–ะ

โ–ะ

เ–อ

ค าแต่ละค าประสมด้วยสระใด

ฤกษ์ หยก ฉนัเ–อ โ–ะ –ะ



เกิดจากกระแสลมจากปอดผา่นเส้นเสียง อาจสั่นสะบดัหรือไม่สั่นสะบดั
กไ็ด ้แลว้ถูกสกดักั้นทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีใดท่ีหน่ึงในช่องทางเดิน
ของลม อาจเป็นล าคอ ช่องปาก หรือช่องจมูก

ลกัษณะส าคัญของเสียงพยญัชนะ คือ

เป็นเสียงทีถู่กกกัก่อนทีจ่ะออกไปทางปากหรือจมูก

เสียงพยญัชนะ

พยญัชนะไทย ๔๔ รูป มเีสียงเพยีง 
๒๑ เสียง เพราะบางรูปมีเสียงซ ้ ากนั

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย

เสียง
พยญัชนะ



เสียงพยญัชนะ
ตน้พยางค์

เสียงพยญัชนะ
ทา้ยพยางค์

ต าแหน่งของ
เสียงพยญัชนะ

เสียงพยญัชนะ
ควบกล ้า

เสียงพยญัชนะ
ตน้เด่ียว

เสียงพยญัชนะ

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



เสียงพยญัชนะ รูปพยญัชนะ

๑. /ก/ ก

๒. /ค/ ข ฃ ค ฅ ฆ 

๓. /ง/ ง หง 

๔. /จ/ จ 

๕. /ช/ ฉ ช ฌ

๖. /ซ/ ซ ศ ษ ส ทร สร

๗. /ด/ ฎ ฑ ด 

มี ๒๑ เสียง

เสียงพยญัชนะ

เสียงพยญัชนะ รูปพยญัชนะ

๘. /ต/ ฏ ต 

๙. /ท/ ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ 

๑๐. /น/ ณ น หน

๑๑. /บ/ บ

๑๒. /ป/ ป

๑๓. /พ/ ผ พ ภ 

๑๔. /ฟ/ ฝ ฟ 

เสียงพยญัชนะต้นเดีย่ว

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



เสียงพยญัชนะ รูปพยญัชนะ

๑๙. /ว/ ว หว 

๒๐. /อ/ อ

๒๑. /ฮ/ ห ฮ 

มี ๒๑ เสียง

เสียงพยญัชนะ รูปพยญัชนะ

๑๕. /ม/ ม หม

๑๖. /ย/ ญ ย หญ หย อย 

๑๗. /ร/ ร ฤ หร 

๑๘. /ล/ ล ฬ หล 

การแสดงเสียงจะนิยมใช้เคร่ืองหมาย / / ก ากบัไว้
เพ่ือแยกให้เห็นชัดเจนระหว่างรูปกบัเสียง

เช่น รูปอกัษร ฒ แต่มเีสียง /ท/

เสียงพยญัชนะ

เสียงพยญัชนะต้นเดีย่ว

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



คือ พยญัชนะทีอ่อกเสียงควบกล า้กบั ร ล ว เม่ือควบแล้วจะอยู่
ต้นพยางค์เสมอ เสียงพยญัชนะควบกล า้ซ่ึงเป็นค าไทยแท้มี ๑๑ คู่

รูปพยญัชนะ

๑. กร

๒. กล

๓. กว

๔. คร ขร

๕. คล ขล

๖. คว ขว 

เสียงพยญัชนะ

เสียงพยญัชนะควบกล า้

รูปพยญัชนะ

๗. พร

๘. พล ผล

๙. ปร

๑๐. ปล

๑๑. ตร

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



รูปพยญัชนะ ตัวอย่าง

๑. ทร จนัทรา อินทรา   (สันสกฤต)

๒. ฟร ฟรี                      (องักฤษ)

๓. ฟล ฟลุก                   (องักฤษ)

๔. ดร ดราฟต ์              (องักฤษ)

๕. บร บร่ันดี                 (องักฤษ)

๖. บล บลอ็ก                 (องักฤษ)

เสียงพยญัชนะ

เสียงพยญัชนะควบกล า้ต้นพยางค์ ซ่ึงเป็นค าที่มาจากภาษาอ่ืน 

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



มีทั้งหมด ๘ เสียง

ก

ง
ด

น

บ ม
ย

ว

เสียงพยญัชนะ

เสียงพยญัชนะท้ายพยางค์หรือพยญัชนะสะกด

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย
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จัดกลุ่มค าทีม่เีสียงพยญัชนะต้นเดียวกนั

ฉุน เฒ่า หญิง เชย ถ่ิน

หนุก ญาติ เณร ธง อยาก

ยงิ ฐาน หยอก ฌาน นวล เท่ียว

/ช/
/ท/
/ย/
/น/



คือ เสียงท่ีมีการเปล่ียนระดบัสูงต ่าโดยเส้นเสียง และเปล่งออกมา
พร้อมกบัเสียงสระ เช่น คา ข่า ค่า (ขา้) คา้ ขา แต่ละค ามีเสียงพยญัชนะ
และเสียงสระเหมือนกนั ต่างกนัเพียงระดบัเสียงหรือเสียงวรรณยกุต์

เสียงวรรณยุกต์

เสียงท่ีมีการเปล่ียนระดบัสูงต ่า 
เรียกวา่ เสียงดนตรี

เสียง
วรรณยกุต์

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



เสียงวรรณยุกต์ เสียงวรรณยกุตใ์นภาษาไทยมี ๕ เสียง

สามัญ
เอก

โท
ตรี

จัตวา

เสียงสามญั คือ เสียงท่ีมีระดบัปานกลางและมีระดบัคงท่ีตลอดไป

เสียงเอก คือ เสียงท่ีเร่ิมตน้ระดบัต ่ากวา่เสียงสามญั

เสียงโท คือ เสียงท่ีเร่ิมตน้ระดบัสูงกวา่เสียงสามญัแลว้ค่อยลดระดบัต ่ากวา่เสียงเอก

เสียงตรี คือ เสียงท่ีเร่ิมตน้ระดบัสูงกวา่เสียงสามญัเลก็นอ้ย

เสียงจตัวา คือ เสียงท่ีเร่ิมตน้ระดบัต ่ากวา่เสียงเอก แลว้ลดต ่าลงอีก แลว้เปล่ียนระดบัสูงข้ึน
ตามล าดบั เสมอเสียงตรี

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยแบ่งเป็น ๒ พวก คือ

วรรณยกุตร์ะดบั

วรรณยกุตส์ามญั

วรรณยกุตเ์อก

วรรณยกุตต์รี

วรรณยกุต ์                 
เปล่ียนระดบั

วรรณยกุตโ์ท

วรรณยกุตจ์ตัวา ระดบัเสียงวรรณยุกต์

เสียงวรรณยุกต์

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



ความส าคญัของเสียงวรรณยุกต์

เสียงวรรณยุกต์

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย

• ค  าพดูท่ีมีความหมายส่ือความเขา้ใจกนัได ้จะตอ้งประกอบดว้ย
เสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์

• ค  าท่ีมีเสียงพยญัชนะและเสียงสระเดียวกนัแตกต่างกนัท่ีเสียง
วรรณยกุต ์ยอ่มมีความหมายต่างกนั หรือกลายเป็นค าท่ีไม่มี  
ความหมาย

• เสียงวรรณยกุตจ์ะเป็นตวัก าหนดความหมายของค า



หลกัการเทยีบเสียงวรรณยุกต์

เสียงวรรณยุกต์

ถา้ตอ้งการทราบวา่ค าใดมีเสียงวรรณยกุตใ์ดใหเ้ทียบเสียงกบัอกัษรกลาง

ถา้เป็น ค าเป็น ใหเ้ทียบกบั อกัษรกลางค าเป็น

ถา้เป็น ค าตาย ใหเ้ทียบกบั อกัษรกลางค าตาย

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

กา ก่า กา้ ก๊า ก๋า

หลกัการเทยีบเสียงวรรณยุกต์
• ผนัวรรณยกุตไ์ดค้รบทั้ง ๕ เสียง
• ไม่มีรูปวรรณยกุตเ์ป็นเสียงสามญั 
• มีรูปวรรณยกุตใ์ดจะมีเสียงตรงตามรูปวรรณยกุตน์ั้น ๆ

เสียงวรรณยุกต์

อกัษรกลางค าเป็น

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

(ไม่มี) กะ กะ้ ก๊ะ ก๋ะ

หลกัการเทยีบเสียงวรรณยุกต์
• ผนัวรรณยกุตไ์ด ้๔ เสียง
• ไม่มีรูปวรรณยกุตเ์ป็นเสียงเอก 
• มีรูปวรรณยกุตโ์ท ตรี จตัวา มีเสียง โท ตรี และจตัวาตามล าดบั

เสียงวรรณยุกต์

อกัษรกลางค าตาย

๑. เสียงในภาษาไทย

๑.๒ ชนิดและลกัษณะของเสียงในภาษาไทย



เราใช้อกัษรแทนเสียงสระ เสียงพยญัชนะ และ
เสียงวรรณยุกต์ ดงันี้
• ใช้สระแทนเสียงแท้
• ใช้พยญัชนะแทนเสียงแปร
• ใช้วรรณยุกต์แทนเสียงดนตรีหรือเสียงผนั

อกัษรแทนเสียงในภาษาไทย



ชนิดและลกัษณะ
ของเสียงใน
ภาษาไทย

สรุป

เสียงวรรณยุกต์

เสียงพยญัชนะ

เสียงสระ
สระเด่ียว

สระประสม

สระเกิน
พยญัชนะ
ตน้พยางค์

พยญัชนะ
ทา้ยพยางค์

พยญัชนะเด่ียว
พยญัชนะควบกล ้า

แม่กก
แม่กง
แม่กด
แม่กน
แม่กบ
แม่กม
แม่เกย
แม่เกอว

สามญั
เอก
โท
ตรี
จตัวา

แบ่ง
เป็น

แบ่ง
เป็น


