
 

 
 
 

อธิบายเพิ่ม เติมความรู้ 

ทบทวนตัวสะกด 

อ่านคํา และสังเกตสระบางรูปเม่ือไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด 

   ไม่มีตัวสะกด  มีตัวสะกด    ไม่มีตัวสะกด  มีตัวสะกด 

      ขา   ข้าง ขาด        ปา   ปาย   ปาก 

      ต ิ   ติง ติด        บ ิ   บิน บิด 

ปี   ปีน ปีก   รี   รีบ รีด 

หึ   หึง  ห่ึม   อึ   อึง  อึด 

พุ   พุ่ม พุด   รุ   รุ่ง รุด 

พู   พูน พูด   สูง   สงู  สูบ 

เข   เขน เขก   เอ   เอว เอก 

แบ   แบน แบก   แล   แล้ว แลบ 

โข   โขน โขก   โอ่   โอย โอด 

เช่ือ   เชื่อง เชือก   เรือ   เรือง เรือด 

เปีย   เปี่ยม เปียก   เสีย   เสียง  เสียด 

ทอ   ทอง ทอด   ล้อ   ลอย ลอบ 

 

 

 

บทท่ี ๒ แต่เด็กซื่อไว้ 

เร่ือง ทบทวนตัวสะกด สระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป 



สระเปลี่ยนรูป 

ทบทวนการอ่านแบบแจกลูกและการอ่านแบบสะกดคํา 

อ่านแบบแจกลูก เช่น 

 กะ   กัง   กัน   กัม   กัก   กัด      กับ  

อ่านแบบสะกดคํา เช่น 

 กะ  สะกดว่า  กอ – อะ    กะ 

 กัง  สะกดว่า  กอ - อะ - งอ    กัง  

อ่านคํา และสังเกตสระบางรูปเม่ือไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด 

ไม่มีตัวสะกด  มีตัวสะกด  ไม่มีตัวสะกด  มีตัวสะกด 

           กะ     กัน     กัด   จะ   จัน จับ 

     ขะ         ขัง      ขับ   สะ  สัน สัก 

          คะ        คัน     คับ   ยะ  ยัง ยับ 

 (รูปสระ   _ะ    เปลี่ยนรูปเป็น    _ั      _ั   เรียกว่า ไม้หันอากาศ) 

      ต้ือ   ต่ืน ตืด   อื้อ  อ่ืน อืด 

      ฝือ   ฝืน ฝืด   หือ  หืน หืด 

      ยื้อ   ยืน ยืด   มือ  มื่น มืด 

(รูปสระ     _ือ   เปลี่ยนรูปเป็น   _ื ) 

      เกะ  เก็ง เก็บ   เปะ  เป็น เป็ด 

      เขะ  เข็ม เข็ด   เหะ  เห็น เห็บ 

      เมะ  เม็ง เม็ด   เละ  เล็ง เล็บ 

(รูปสระ    เ_ะ   เปลี่ยนรูปเป็น  เ_็     _็  เรียกว่าไม้ไต่คู้) 

     แกะ     แกร็น    แบะ     แบ็บ 

     แขะ     แข็ง       แผละ     แผล็ว  แผล็บ 

     แวะ     แว็บ       แยะ     แย็บ 

(รูปสระ   แ_ะ   เปลี่ยนรูปเป็น  แ_็) 



ไม่มีตัวสะกด  มีตัวสะกด  ไม่มีตัวสะกด  มีตัวสะกด 

     เกอ  เกิน เกิด     เปอ   เปิง  เปิด 

     เถอ  เถิน เถิด     เหอ   เหิน เหิด 

     เมอ  เมิง เมิด     เรอ   เร่ิม เริด 

(รูปสระ    เ_อ   เปลี่ยนรูปเป็น   เ_ิ ) 

      เกอ     เกย      เตอ      เตย 

      เชอ     เชย      เผอ      เผย 

      เงอ     เงย      เลอ      เลย 

(รูปสระ   เ_อ    เปลี่ยนรูปเป็น   เ_   เม่ือมี  ย  เป็นตัวสะกด ) 

    เกาะ , ก็     ก็อก      เบาะ      บล็อก 

    เฉาะ        -         เสาะ         - 

    เคาะ      ค็อก      เลาะ      ล็อก 

(รูปสระ   เ_าะ    เปลี่ยนรูปเป็น  _  อ็_ 

    โกะ     กง กบ     โปะ   ปม ปบ 

    โขะ     ขม ขด     โผะ   ผง ผด 

    โชะ     ชน ชก     โนะ   นง นก 

(รูปสระ   โ_ะ    เปลี่ยนรูปเป็นไม่มีรูปสระ) 

    กัว     กวน กวด     บัว   บวม บวบ 

    สัว     สวน สวด     หัว   หวง หวด 

    มัว     มวน มวย     รัว   รวม รวบ 

(รูปสระ   _ัว   เปลี่ยนรูปเป็น   _ว_) 

 

 

 

 



    สระเปลี่ยนรูป 
  สระเปลี่ยนรูป คือ สระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกด แล้วปรากฏรูปสระ
เป็นรูปอื่น ได้แก่ สระ -ะ , สระ เ-ะ , สระ แ-ะ , สระ เ-อ และสระ เ-าะ 
 ๑. สระ -ะ เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็น - ั(ไม้หันอากาศ) ตัวอย่างเช่น 
  ก + -ะ + บ เปลี่ยนรูปเป็น กับ  ย + -ะ + ง เปลี่ยนรูปเป็น ยัง 

  ค + -ะ + น เปลี่ยนรูปเป็น คัน  ส + -ะ + ก เปลี่ยนรูปเป็น สัก 

  พ + -ะ + ด เปลี่ยนรูปเป็น พัด 

 ๒. สระ เ-ะ เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็น เ-  ็ตัวอย่างเช่น 
  เกะ + บ เปลี่ยนรูปเป็น เก็บ  เละ + ง เปลี่ยนรูปเป็น เล็ง 

  เปะ + น เปลี่ยนรูปเป็น เป็น  เมะ + ด เปลี่ยนรูปเป็น เม็ด 

 ๓. สระ เเ-ะ เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็น เเ-  ็ตัวอย่างเช่น 
  เเกระ + น เปลี่ยนรูปเป็น แกร็น แขะ + ง เปลี่ยนรูปเป็น แข็ง 

  แวะ + บ เปลี่ยนรูปเป็น แว็บ 

 ๔. สระ เ-อ เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็น เ-  ิตัวอย่างเช่น 
  เกอ + น เปลี่ยนรูปเป็น เกิน  เพอ + ง เปลี่ยนรูปเป็น เพิง 

  เปอ + ด เปลี่ยนรูปเป็น เปิด  เตอ + ม เปลี่ยนรูปเป็น เติม 

 ๕. สระ เ-าะ เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็น - อ็- ตัวอย่างเช่น 
  เกาะ + ก เปลี่ยนรูปเป็น ก็อก  เลาะ + ก เปลี่ยนรูปเป็น ล็อก 

  เคาะ + ก เปลี่ยนรูปเป็น ค็อก 

 
 



    สระลดรูป 
  สระลดรูป คือ สระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกด แล้วรูปสระไม่ปรากฏให้
เห็น ได้แก่ สระ -อื , สระ เ-อ , สระ โ-ะ และสระ -ัว 
 ๑. สระ -ือ เมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปสระเหลือเพียง  - ื ตัวอย่างเช่น 
  ค + -อื + น เปลี่ยนรูปเป็น คืน ย + -อื + ม เปลี่ยนรูปเป็น ยืม 

  ฝ + -ือ + ด เปลี่ยนรูปเป็น ฝืด ส + -ือ + บ เปลี่ยนรปูเป็น สืบ 

 ๒. สระ เ-อ เมื่อสะกดด้วย ย (แม่เกย) จะลดรูปเหลือเพียง เ- ตัวอย่างเช่น 
  เลอ + ย เปลี่ยนรูปเป็น เลย เนอ + ย เปลี่ยนรูปเป็น เนย 

  เตอ + ย เปลี่ยนรูปเป็น เตย เคอ + ย เปลี่ยนรูปเป็น เคย 

 ๓. สระ โ-ะ เมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปสระจนไม่เหลือรูปสระเลย ตัวอย่างเช่น 
  โจะ + น เปลี่ยนรูปเป็น จน  โละ + ม เปลี่ยนรูปเป็น ลม 

  โปะ + ก เปลี่ยนรูปเป็น ปก  โผะ + ง เปลี่ยนรูปเป็น ผง 

 ๔. สระ -ัว เมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปสระเหลือเพียง -ว ตัวอย่างเช่น 
  ชัว + น เปลี่ยนรูปเป็น ชวน รัว + ม เปลี่ยนรูปเป็น รวม 

  ลัว + ก เปลี่ยนรูปเปน็ ลวก  หัว + ง เปลี่ยนรูปเป็น หวง 

 

 

 

  
 
 

 



แบบทดสอบ  วชิา ภาษาไทย    

เร่ือง  การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป 

********************************************************************************************** 

ตอนที่  1  จงเขียน  ×  ทับตัวเลือกที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวลงในกระดาษคำตอบ   

๑. คำว่า “รก” ประสมด้วยสระใด 

 ก.   สระ โ-  ข.   สระ โ-ะ  ค.   สระ -ะ  ง.   ไม่มีข้อถูก 

๒. คำว่า “เฉย” ประสมด้วยสระใด 

 ก.   สระ เ-  ข.   สระ โ-ะ  ค.   สระ -ัว  ง.   สระ เ-อ 

๓. คำว่า “พบ” อ่านสะกดคำอย่างไร 

 ก.   พอ – โอ – บอ – พบ   ข.   พอ – โอะ – บอ – พบ  

 ค.   พอ – โบะ – บอ – พบ   ง.   พอ – บอ – พบ 

๔. ข้อใดประสมด้วย  สระ –ัว ลดรูป 

 ก.   ขวนขวาย  ข.   รวบรวม  ค.   กว้างขวาง  ง.   ทันควัน 

๕. คำในข้อใดไม่เข้าพวก 

 ก.   สวน  ข.   ชก   ค.   ตบ  ง.   สน 

๖. พ + โ-ะ + ก  ประสมเป็นคำใด 

 ก.   พโกะ  ข.   โพกะ  ค.   พัก  ง.   พก 

๗. คำว่า “พบรัก” ประสมด้วยสระใด 

 ก.   สระ โ-ะ , สระ โอ    ข.   สระ โ-ะ , สระ อะ 

 ค.   สระ โ–ะ , สระ -ัว    ง.   สระ อะ , สระ –ัว 

 



๘. นำคำในข้อใดมาเติมในช่องว่างแล้วได้ใจความ “พอ่เลี้ยงนกแก้วไว้ใน..............” 

 ก.   กรง  ข.   เล้า  ค.   ตู้   ง.   คอก 

๙. ข้อใดมีสระลดรูปทุกคำ 

 ก.   นักเรียน  ข.   ชาวสวน  ค.   คนจน  ง.   สิบขวบ 

๑๐. “ซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  ฝึกฝน  ขวนขวาย  เล่าเรียน”  มีสระลดรูปกี่คำ   

 ก.   ๔  คำ  ข.   ๕  คำ  ค.   ๖  คำ  ง.   ๗  คำ 

๑๑. คำว่า “พลัดตกนำ้” ประสมด้วยสระใด 

 ก.   สระอะ , สระโอ , สระอำ   ข.   สระอะ , สระโอะ , สระอำ 

 ค.   สระอะ , สระโอะ , สระอา  ง.   สระอะ , สระโอ , สระอา 

๑๒. คำว่า “ลงไปงม” ประสมด้วยสระใด 

 ก.   สระ โ-ะ , สระ ไ- , สระ โ-ะ  ข.   สระ โ-ะ , สระ ไ- , สระ โ- 

 ค.   สระ โ- , สระ ไ- , สระ โ-   ง.   สระ โ- , สระ ไ- , สระ โ-ะ 

๑๓. คำว่า “เหล็กแข็ง” ประสมด้วยสระในข้อใด 

 ก.   สระแ - ะ , สระเ - ะ   ข.   สระเ - ะ , สระแ - ะ  

 ค.   สระเ - ะ , สระเ - ะ     ง.   สระแ - ะ , สระแ - ะ 

๑๔. ข้อใดประสมด้วยสระ เ–อ เปลี่ยนรูป 

 ก.   ละเลง  ข.   ละลาย  ค.   ละเมอ  ง.   ละเลย 

๑๕. ข้อใดมีคำท่ีใช้สระเปลี่ยนรูป 

 ก.   น้ำกรดแช่เย็น    ข.   น้ำลายแตกฟอง 

 ค.   น้ำเน่าปลาตาย    ง.   น้ำซึมเซาะทราย 

 


