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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยที่
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เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยจากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 16 
คน  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ได้แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยที่เป็นปัญหาส าหรับ
ผู้เรียนชาวเวียดนามถิ่นใต้ ที่มีประสิทธิภาพ 91.67/ 90.14 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และผู้เรียนกลุ่ม
ตัวอย่างมีทักษะและความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยที่เป็นปัญหาหลังการใช้     
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พยัญชนะภาษาไทยที่เป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนามถิ่นใต้สามารถน าไปใช้จริงได้อย่างมี
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This study was conducted with the purpose of constructing the pattern drills in 

pronunciation problems of Thai consonants for students in Southern Vietnam and measuring 
the learners’ progress in pronunciation of Thai consonants before and after using the drilling 
exercise 

The sample student group is 10 second-year Thai major students in the academic 
year 2009 at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University,     
Ho Chi Minh City. These students who had problems in pronunciation of Thai consonants 
were selected from the total of 16 students by doing pronunciation test made by the 
researcher. 

The results of this study revealed that A Construction of Pattern Drills in 
Pronunciation Problem of Thai Consonants for Students in Southern Vietnam showed the 
efficiency of 91.67/ 90.14. After the experiment, students’ abilities to pronounce Thai 
consonants are better as shown in the statistical record level .01. This means that                 
A Construction of Pattern Drills in Pronunciation Problem of Thai Consonants for Students in 
Southern Vietnam is efficient to be used in teaching. 
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Dก����ก�����1��%�'�-���&�1��+,ก�����-���$��/�$-3�'1 1' �%�� ��ก ก�� 	�ก X5� ก�� �*�� ��
�*����������ก�� +�$%3�'ก)���$��/�$-3�'1'E 7Y��# ��*��#��ก�� (2549: 1)1'��'��*����)�
�������'��*ก��*�� D+�3,�,'��ก�����1'�����+,ก����	�����	�*%�'�-� ก)-
���$�ก���&������ !�1 
���*��+� �
���� ���+���ก�����1��%�'�-���&�3�'���4��1 ก)-
���$�ก���&���*������3�'���1 
'*�E ก	��*6'���� ก����ก�����1��+,ก���%�'�-����3	ก�
�����ก���&����� ���$�ก��+�����'
����#��*���,�(ก�(ก��'�	�'��	&�����&�3�'���4��1  �*���4��������	�ก���/��3,�,''*� ����
2
��4�
ก���ก1/ก����ก�����$�+,ก���%�'�-�'*�ก��\]ก\�� !���������������	
-��� !���&�� �
���7�3	$�
ก���&�����  �
����:   �%�%�� (2518: 5) ก	��**�� D 5���ก����ก�����1��%�'�-���4�����+�ก1/1'+�
1'���ก��\]ก\��������������	
��������� 2
��4�ก��\]ก��'$���ก�����1'$%��,�����-
���$���ก�����
$%1'+,ก��� �	
�ก�'�*��%����� ��,������1���*� 	��� 	
	
�	��*�\]ก��ก������������ 0 D 

$�ก�������ก������������� �
��8 ก����ก�����$�+,ก���%�'�-���4�����������ก��
�*����������ก ����8� *���8�ก'�H���7�� (2548: 231) ก	��*1**�� D�	�กก���&4�:�����'� �
ก����(��
/��ก���������1��$�:��
�������� �
��8 �&� ���������$�3,�������ก�����$�%�'�	

+,ก�����4�������������� ����
��ก 	���1*1���ก1/-
��'1 ��&���-�����	��-
�ก1/1'��กE  �	
���1'
ก	��*+(�*�7�ก���ก1/ก����ก����� 3 *�7� �&� ���ก��X5�$���ก �������\]กก����ก������
�*��������
������&���	
��ก���� �	
*�7�ก�����/��1 ก�����ก� !��*��3�'���1���������	*����$�1 ������
\]ก��������� $�ก���ก1/ก����ก�����$�+,ก�����4� ��ก-�ก-��� !������8����,3,���� !������',�	
%�*���	&�3,�����$�ก��\]ก\� ���-��� !������8�����\]กก����ก�������ก'*� ��&��$�3,��������*�
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�*���,�*���/�$-�	
\]ก$���&������ �����1 �	* -�ก��4�3, �����-
�ก�'��ก�
 �*���	�����	�*
-�ก�
���������+��ก�����1'+,ก���%�'�-� ��ก-�ก��4 ���\]กก����ก��������%�*�$���,�����*��
�/�$-�	
/��ก�����/��3,���������������'*� '����4����\]กก����ก�����-(�� !��&��ก��������
�������	
�� �
6�%���������ก$�ก�������ก���������  

$�ก�������ก���������1��$�%�*�*��'��������� 0 �ก���*ก��ก����ก���������1��
6'��2��
 5���$�ก����ก��������*����������%�
����1��������*������  5���'��ก	��* 
�*����� *�� X�ก (Huynh Van Phuc, 2546: 164-165) ��-����%�*�*��'�������������1��$�
���*����	�������8������	
�����8����� ���6T-������ 1'*�-��� ���������
�����������
�*��'���+���$�ก������1������:�� 3	ก��*�-����*�� 3,�����%�*�*��'���+���$���ก�����
����1��1��%�'�-���&���-�ก	�ก�#
/�����������1������:����������1�� ��กF$�����
�*��'���+���$� 3,�����-(����	�ก�#
��������$������*��'������$ก	�����ก������1���/���
���ก�.���&���,'����1�� '����4�3,�����%�*�*��'���+���$�-(��� 5���$�ก����ก���������%�
��
�'���*1'�ก� / /, /3,�, �/, /2, %/ ����%�
�*�ก	4��1'�ก� / �/, / 	/, /��/, /�	, 3	/ �	

����%�
���1'�ก� /ก/, /'/, /�/, /�/ 

-�ก/��,	'��ก	��*/���� 3,*�-��-(���)��*�����������-
���3	ก��*�-��/���*����� *�� X�ก 
(Huynh Van Phuc, 2546) ��'������ก�����1 6'��������\]กก����ก���������%�
����1�����
� !� 5����������3,�����%�*�*��'���+���$� ��&��$%� !����&����&��ก1/ 5����	
��9����ก�
ก��
��ก�����$�3,�����%�*�*��'���+���$������+��ก�����1'+,ก����	
%�'�-� �*���4���&��$�ก�������
ก���������1��/��3,�����%�*�*��'���+���$��� �
���7������ก����/(4� 

 
��	�������	����ก	���ก�	���� 

1. ��&���������\]กก����ก���������%�
����1������ !� 5����������3,�����%�*
�*��'���+���$� 

2. ��&��8(ก���*��ก�*���ก��\]ก��ก�
ก����ก���������%�
����1������ !� 5���
/��3,���������	��ก��$%���\]ก 
 
��	���	�� ���ก	���ก�	���� 

3	ก��8(ก�����4���4���$�1'���\]กก����ก���������%�
����1������ !� 5����������
3,�����%�*�*��'���+���$� �	
��)���9��ก��ก����ก���������%�
/��3,����� �� �
6�%�����
��,3,�����������+������\]ก1 %�*��ก 5����	
�����������ก�
ก����ก���������%�
����1��
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���� !� 5���/��3,�����%�*�*��'���+���$� ��ก��4����� !���*���$�ก���������\]ก��&���ก1/
/��ก�����$�ก����ก���������1����4�'������%�
 ��
 �	
*��#��ก��$��ก�3,�����%�*����%���
�&�� 0 ���1  
 
���!�"���ก	���ก�	���� 

1. $�%&	ก� �&� ��ก8(ก��%�*�*��'���%�4� S��� 2 *�%���ก����1��������*����	��
�����8������	
�����8����� �������*����	������%��� ���6T-������ -���*� 16 �� 

2. ก����"�����	� �&� ��ก8(ก��%�*�*��'���%�4� S��� 2 *�%���ก����1��������*����	��
�����8������	
�����8����� �������*����	������%��� ���6T-������ -���*� 10 �� .(��1'��6'�
*�7�ก���'���ก����ก�����'*�����'������3,*�-������/(4� ก	�����*������ !���ก8(ก������� 5��� 
���� 0 $�ก����ก���������%�
����1�� �	
�����+�/���*�ก�-ก���1'�	�'�
�
�*	�ก��
�'	�� 

3. "��)$�*�ก	���ก�	 
3.1 ��*� ��� 1'�ก� ก��$%���\]ก���3,*�-������/(4� 
3.2 ��*� ���� 1'�ก� 3	���Y�7�H$�ก����ก���������%�
����1������ !� 5���/��

��ก8(ก��%�*�*��'���%�4� S��� 2 ������*����	�������8����� �	
�����8����� �������*����	��
����%����*��'��� ���6T-������ �	��ก��$%���\]ก���3,*�-������/(4� 

4. !�,-��	���)��./ก  �
ก��'*����\]กก����ก���������%�
���'���* / /, /3, �, 
�/,  /2, %/ ����%�
�*�ก	4�� / �/, / 	/, /��/, /�	, 3	/ �	
����%�
��� /ก/, /'/, /�/, /�/ .(��� !�
 5����������3,�����%�*�*��'���+���$�������������1��$�:��
�������� �
��8    

 
��	���0�1!20	% 

)��./ก ����+(� ���\]กก����ก���������%�
���'���* / /, /3, �, �/, /2, %/ ����%�

�*�ก	4�� / �/, / 	/, /��/, /�	, 3	/ �	
����%�
��� /ก/, /'/, /�/, /�/ �������3,�����%�*�*��'���
+���$����3,*�-������/(4� 

ก	���ก!����0�� &�%
	�	3�����!$4�$5 �	 ����+(� ก����ก���������%�

����1�����1��+,ก���/��3,�����%�*�*��'���+���$�.(��1'��-�ก3	ก��*�-��/���*����� *�� X�ก (Huynh 
Van Phuc) (2546)  �
ก��'*�����%�
���'���* / /, /3, �, �/, /2, %/ ����%�
�*�ก	4�� / �/, /
 	/, /��/, /�	, 3	/ �	
����%�
��� /ก/, /'/, /�/, /�/ 
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)���6��� ����+(� ����'���ก����ก���������%�
����1�����3,*�-������/(4���&��
$%$�ก���'���ก����	
�	��\]ก 

 
�7�6�	!��ก	���ก�	���� 

$�ก��8(ก��*�-�� 3,*�-��-
'������ก�����	��'�����1 ��4 
1. 8(ก����ก����	
���*�-������ก���*/�� 

1.1. ���������%�
����1���	
�����*��'��� 
1.2.  5���ก����ก���������%�
����1��/��3,�����%�*�*��'���+���$� 
1.3. ก���ก1/ 5���ก����ก�����1��%�'�-� 
1.4. ก���������\]ก 

2. '������ก��*�-�� 
2.1. ก����' �
%�ก��	
ก	�����*�����$�ก��*�-�� 

 �
%�ก� �&���ก8(ก��%�*�*��'���%�4� S��� 2 *�%���ก����1��������*����	��
�����8������	
�����8����� �������*����	������%��� ���6T-������ -���*� 16 �� 

ก	�����*����� �&� ��ก8(ก��%�*�*��'���%�4� S��� 2 *�%���ก����1��������*����	��
�����8������	
�����8����� �������*����	������%��� ���6T-������ -���*� 10 �� .(��1'��6'�
*�7�ก���'���ก����ก�����'*�����'������3,*�-������/(4� ก	�����*������ !���ก8(ก������� 5��� 
���� 0 $�ก����ก���������%�
����1�� �	
�����+�/���*�ก�-ก���1'�	�'�
�
�*	�ก��
�'	�� 

2.2.  �������&����&���&��$%� !����\]ก�	
����'���ก����	
�	��\]ก -���*� 9 %�'
'����4 

���\]ก%�'��� 1 ก����ก���������%�
�� / / 
���\]ก%�'��� 2 ก����ก���������%�
�� /3 � �/ 
���\]ก%�'��� 3 ก����ก���������%�
�� /2 %/ 
���\]ก%�'��� 4 ก����ก���������%�
�� / / /3 � �/ /2 %/ 
���\]ก%�'��� 5 ก����ก���������%�
�*�ก	4�� / �/ / 	/ 
���\]ก%�'��� 6 ก����ก���������%�
�*�ก	4�� /��/ /�	 3	/ 
���\]ก%�'��� 7 ก����ก���������%�
��� /ก/ /'/  
���\]ก%�'��� 8 ก����ก���������%�
��� /�/ /�/ 
���\]ก%�'��� 9 ก����ก���������%�
��� /ก/ /'/ /�/ /�/ 
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2.3. ������&����&�$�3,�%���*%��-���*� 3 ������*-�����#��� 
2.4. �'	��$%���&����&�ก��ก	����'	��.(��� !���ก8(ก��%�*�*��'���+���$����1��$%�ก	���

��*����� -���*� 3 �� 
2.5.  ��� ����ก1/���&����&����3	���1'-�กก���'	�� 
2.6. ������&����&�1 �'	��$%ก��ก	�����*����� 10 �� $%�*	�$�ก���'	�� 9 ���4� ���4�

	
 1 ��� ���	
 45 ���� 
2.6.1. �������'���ก����ก���������%�
����1��1 �'���ก���\]กก��ก	���

��*����� 
2.6.2. '������ก��\]กก����ก���������%�
����1��6'�$%���\]ก�������/(4� 
2.6.3. �'���ก	�����*������	��ก��\]ก6'�$%����'���%�'�'��*ก��ก���'���ก���

\]ก 
3.ก��*�����
��/��,	 

���3	���1'-�กก���'���ก	�����*�����ก���ก��\]ก�	
�	��ก��\]ก��*�����
�����
���
�2	���/��3	�����
�*���ก���'���ก���ก��\]ก�	
�	��ก��\]ก��&��� ���������3	���Y�7�H$�ก����ก
���������%�
����1������ !� 5���/��ก	�����*�����6'�$% t-test �	
*�����
���� �
���7����/��
���\]ก6'�� ������������ E1/ E2 

4.��� �	
����3	ก��8(ก��*�-��������#��*�����
�� 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



����� 2 

��ก
����������������ก�������� 
 
�������	
���ก�����������ก�������������	����ก��	�������	 �!�����"� �#���$���"%�
&��' 
1. ��ก�������ก��	�����ก�$���	�*	�+,��-���
�	���-������	��� .���/"� 
2. �������	����ก��	�����ก�$&1+!�ก����ก���	�*	�+,��-���
�	���������	�,�����	��� 

.���/"� 
3.��ก�������������	����ก��	�����ก�$ก���ก�
�&1+!�ก����ก���	�
 %,����� 
4.��ก�������������	����ก��	�����ก�$�$$45ก 
 

1. ��ก
������ก��������ก���
�������������� ������������!��"#���$%� 
1.1 �
�������������� �� 

��ก���ก����������"�6 -�78*��6 (2543: 145) *$�%�!�%�	���	�*	�+,��-���
�	
 �"�=�� � 21 !�%�	���	� 
���ก% /p, ph, b, m, w, f, t, th, d, n, l, r, s, c, ch, j, k, kh, �, �, h/ @��
"��ก�$��ก���ก�����ก�+��� ����ก8� (2520: 22) *	�+,�����ก�%���� ��.�ก���&B�*	�+,��
"������	�
����'�! � �ก���&B�*	�+,����$ 11 !�%�	���	�
���ก% /pr, pl, phr, phl, kr, kl, kw, khr, 

khl, khw, tr/ ����ก���&B�*	�+,�����	 9 !�%�	���	�
���ก% /-p, -t, -k, -�, -m, -n, -�, -w, -j/ ���
"����"%�
&��' 
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"���� 1 ��$$���	�*	�+,��/�-���
�	 �"�=�� 

&������ก�!�
��� 
 
��ก�'�����
��� 

��"
()*�ก 

��"()*�ก
ก��+,� 

*-."
�/�0�ก 

��!��
�1� 

��!��
�2�� 

�2��
��/�2��
�
���
��� 

 "2ก���  "2"��" p  t c k � 

 "2ก��� "��" ph  th ch kh  

 

�����! 

ก���  "2"��" b  d    

��
�ก m  n  �  

����   l    

���   r    

�
��!��ก  f s   h 

3�4��
�� w   j   

 ��� �: ก�+��� ����ก8� (2520) �����
������� ��: 22  
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1.2 �
������������������!��"#���$%� 
��ก���ก�����!����!6 ก� "�'� (!����!6 ��� E8ก(Huynh van Phuc) ���������กHuỳnh 

Công Tín, 1999: 41) *$�%�-������	��� .���/"� �!�%�	���	�*	�+,�� 20 !�%�	���	� �O� /th, t, � , 

c, k, b, d, m, n, -�, -�, f, s, x, h, w, � , j, �, l/ *	�+,���!�%���'�ก���&B�*	�+,��"��
����'�! � �"%
�� ��.�ก���&B�*	�+,�����	
�� 6 !�%�	���	� 
���ก% /-p, -m, -�, -k, -w, -j/ �"%��!�%�	���	� �
��ก�7�������	����=������ก�����"����"%�
&��' 

"���� 2 ��$$���	�*	�+,��/�-������	��� .���/"� 

*-."�/�0�ก &������ก�!�
��� 
 
��ก�'�����
��� 

��"() 
*�ก ��5�� ��5�"��� 

��!��
�1� 

��!��
�2�� 

�2��
��/�2��
�
���
��� 

"��"  th     

 "2ก���  t � c k   "2 
"��" ก��� b d     

/�-! 

��
�ก m n  � �  

 "2ก��� f s   x
1
 h 

ก��� w  � j �1
  

�
��!
��ก 

����  l     

��� �: !����!6 ��� E8ก (Huynh Van Phuc, 2546: 10, ������ก Huỳnh Công Tín (1999) 
Hệ thống ngữ âm của tiếng Sài Gòn: 41) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 !�%�	���	� /x/ ���/�/ !����!6 ��� E8ก�������!6�&B�!�%�	���	�/kh/ ��� /g/ "� �#���$
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            1.3 ก���*����%2��/�2���
����������$���������!��"#���$%�ก������ ��
"�%�&�� 

!����!6 ��� E8ก (Huynh Van Phuc, 2546) 
���&��	$"%��!�%�	���	�*	�+,��/�-���
���	��� .���/"�ก�$-���
�	 �"�=�� �������/�"����"%�
&��' 
 
"���� 3 ก���&��	$"%��!�%�	���	�*	�+,��"��/�-������	��� .���/"�ก�$-���
�	 �"�=�� 

&������ก�!�
��� 
 
 
��ก�'�����
��� 

��"
()*�ก 

��"
()*�ก
ก��+,� 

*-."
�/�0�ก 

��5�
"��� 

��!��
�1� 

��!��
�2�� 

/2�*�ก 
��!��
�2�� 

�2��
��/�2��
�
���
��� 

 "2 ก� � � 

 "2"��" 
p 

 

t �  k  � 

 "2 ก� � � 

"��" 
ph 

 
th   kh kh

w
  

 

�����! 

ก��� 

 "2"��" 
b 

 
d   g   

��
�ก m  n  � � �w
  

�
��!��ก   s      

ก4���
��!��ก     t� t�h   

������5�  f l     h 

���   r  j    

�
����*7! w        

 
 !�%�	���	�*	�+,��"�����&��กU/���'����-��� 
 !�%�	���	�*	�+,��"�����&��กU�V*��/�-������	��� .���/"� 
 !�%�	���	�*	�+,��"�����&��กU�V*��/�-���
�	 �"�=�� 
 

��� �: !����!6 ��� E8ก (Huynh Van Phuc, 2546) ก�����3���/8�*��������������
���

��������!��"#���$%�ก������ ��"�%�&��: 124 
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"���� 4 ก���&��	$"%��!�%�	���	�*	�+,�����	/�-������	��� .���/"�ก�$-���
�	 �"�=�� 

&������ก�! 
��ก�'��
��� 

��"()*�ก
��5�
�� 

*-."�/�0�ก ��!��
�1� 

��!��
�2�� 

/2�*�ก
��!���2�� 

�2����/�2��
�
���
��� 

ก�ก -p -t  -k [-kw] -� 

��
�ก -m -n  -� [ -�w]  

�
����*7! -w  -j    

 
 !�%�	���	�*	�+,�����	���&��กU/���'����-��� 
 !�%�	���	�*	�+,�����	���&��กU�V*��/�-������	��� .���/"� 
 !�%�	���	�*	�+,�����	���&��กU�V*��/�-���
�	 �"�=�� 

��� �: !����!6 ��� E8ก (Huynh Van Phuc, 2546) ก�����3���/8�*��������������
���

��������!��"#���$%�ก������ ��"�%�&��: 127 

 
2. ������������ก��������ก��*,�/�ก����ก�
�������������� �����9:���������
����!��"#���$%� 

!����!6 ��� E8ก (Huynh Van Phuc) (2546: 164) 
������	��O��� Xก���������!6�&��	$���	$
��$$���	�-������	��� .���/"�ก�$-���
�	 �"�=��Y ���ก�%���%� ��O�����ก�%���ก�7�������	�
-���
�	 �"�=��$�����	�
 %&��กU/�-������	��� .���/"� ������	����#������ก�7����-���
���	��� .���/"����/ก�����	�ก�$-���
�	 ����ก�@��*O��*��-���
�	 ������	�*$&1+!�ก����ก���	�
-���
�	���"%�
&��' 

2.1 *,�/�$�ก����ก�
����������%���!���� 

,�����	��� ������	�-���
�	���&���$&1+!�� O����ก���	�*	�+,��"��"%�
&��' 
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"���� 5 �������	�*	�+,��"�����������&B�&1+!�"%�,�����	��� ������	�-���
�	 

3-'
"��%����
�
��� 

�
�������*;�
*,�/� 

�
������3�
����!��"��ก 

%����2��3<� 

 /p/ /b/  
��ก�7�������	� ������ ������ &Z � /bi:

1
/ 

=��ก�76 ���	
��ก������� ���	
��ก������� &� � /bu:
1
/ 

�87� $�"�  "2ก��� ������� ก��� ������� &[� � /ba:
2
/ 

 /ph/ /f/  
��ก�7�������	� �����! �
��!��ก �%� � /fa:

2
/ 

=��ก�76 ���	
��ก������� ���	
��ก - +,� -���� � /fu:
1
 khaw

4
/ 

�87� $�"� ���ก��� "��" ���ก���  "2"��" *� � /fa:
1
/ 

 /ph/ /p/  
��ก�7�������	� ������ ������ *� � /p�:

1
/ 

=��ก�76 ���	
��ก������� ���	
��ก������� *�� � /pu:t
3
/ 

�87� $�"� ���ก��� "��" ���ก���  "2"��" �*O�� � /p�a
3
/ 

 /t�h/ /t�/  
��ก�7�������	� ก�����������ก ก�����������ก ,� � /t�a:

1
/ 

=��ก�76 ������ !� ������ !� ,�� � /t�a:
4
/ 

�87� $�"� "��"  "2"��" ,��� � /t�a: �4
/ 

���O���! �	 � ! �	.��%� X�������ก���	��&B�Y 
��� �: !����!6 ��� E8ก (Huynh Van Phuc)  (2546) ก�����3���/8�*��������������
���

��������!��"#���$%�ก������ ��"�%�&��: 165 

 
2.2 *,�/�$�ก����ก�
����������3��ก�5<� 

,�����	��� ������	�-���
�	���&���$&1+!�� O����ก���	�*	�+,����$ก�'#�"%�
&��' 
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"���� 6 �������	�*	�+,����$ก�'#����������&B�&1+!�"%�,�����	��� .���/"�������	�-���
�	 

�
�������*;�*,�/� �
������ 
3�����!��"��ก 

%����2��3<� 

/pr/ /br/    &��กU � /bra:
1
kot

2
/  

/phr/ /fr/    *��  � /fra�4
/ 

/pl/ /bl/    &��   � /bla:
1/ 

/phl/ /fl/    *���   � /fla:t
3
/ 

���O���! �	 � ! �	.��%� X�������ก���	��&B�Y 

��� �: !����!6 ��� E8ก (Huynh Van Phuc)  (2546) ก�����3���/8�*��������������
���

��������!��"#���$%�ก������ ��"�%�&��: 166 
 

2.3 *,�/�$�ก����ก�
�������������� 
,�����	��� .���/"�������	�-���
�	�������$��� O��E1��#�-���
�	�����ก����	*	�+,��

���	����&B�� %ก����� %กก !�O�� %ก����� %ก� ��O�����ก�%���%���	����ก�%�� ���ก�7�=������ก�����
�87� $�"�/ก�����	�ก�� ���"%�
&��' 

"���� 7 ������ก�7�=������ก������87� $�"����!�%�	���	�*	�+,�����	 /-t, -k, -n, -�/ 

/�2���
��� *������
��� &��ก�'8 3��"ก��� 
/-t/ ก�ก &8[ �!�O�ก 
 %ก��� 
/-k/ ก�ก �*����%�� 
 %ก��� 
/-n/ ����ก &8[ �!�O�ก ก��� 
/-�/ ����ก �*����%�� ก��� 

��� �: !����!6 ��� E8ก (Huynh Van Phuc) (2546) ก�����3���/8�*��������������
���

��������!��"#���$%�ก������ ��"�%�&��: 166 

��ก��ก��' /�-������	��� .���/"� !�%�	���	�������&��กU�%� ก�$!�%�	���	�*	�+,��
���	 /-t, -n/  ��*�	� 3 !�%�	���	� �O� /�, �, a/ �%��!�%�	���	�������&��กU�%� ก�$!�%�	���	�
*	�+,�����	 /-k, -�/  � 13 !�%�	���	� 
���ก% /�, �, �, �, �, a, a:, u, o, �, ia, �a, ua/ ��ก�7�
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�,%���'�#�/!�,�����	���  �ก*$&1+!�/�ก����ก���	�*	�+,�����	 /-t, -n/ � O��&��กU�%� ก�$!�%�	
���	���� /�, �:, a, a:, u, u:, o, o:, �, �:, ia, �a, ua/ /�-���
�	 ก�%���O� ,�����	��� .���/"����
���	�-���
�	 �&1+!�/�ก��E1����*���#������ก�� %ก� ���� %ก� ���"���	%��"%�
&��' 

"���� 8 "��������"���	%���#������ก����	!�%�	���	�*	�+,�����	�������&B�&1+!�"%�,��
���	��� ������	�-���
�	 

%����2��3<� �
������ !����/�0���ก�
��� 
"��  /tat

2
/ !�O� /tak

2
/ 

 �ก  /ma:k
3
/ !�O� /ma:t

3
/  

!��  /ha:t
2
/ !�O� /ha:k

2
/ 

&��ก��  /pra
1
ka:t

2
/ !�O� /pra

1
ka:k

2
/ 

ก��.��  /kra
1
tha: �5

/ !�O� /kra
1
tha: n

5
/ 

ก���!�+  /kla:
3
ha:n

5
/ !�O� /kla:

3
ha: �5

/ 

�E�  /f�:n
1
/ !�O� /f�:�1

/ 

���  /d�:�1
/ !�O� /d�:n

1
/ 

��� �: !����!6 ��� E8ก (Huynh Van Phuc) (2546) ก�����3���/8�*��������������
���

��������!��"#���$%�ก������ ��"�%�&��: 168 

 
3. ��ก
����������������ก��������ก��ก��ก� �*,�/�ก����ก�
��� "2��!��� 

3.1 ��ก
������ก��������ก��ก��ก� �*,�/�ก����ก�
��� "2��!��� 
&�����6 ��	7�8� (2535: 61)
��/!��#���	� �ก��	�ก�$ก����ก���	��%� Xก����ก���	�ก\�O�

ก���&�%����	�*����������@��&��ก�$���	���	���� ���	�*	�+,�� ������	����7	8ก"6/�-���
������� ก����ก���	�!�O�ก���&�%����	���'�&B���'�"���8����	���ก��$��ก�����"���	�Y ���	��ก�%��
�%� ก����ก���	� ���� �#���+ �ก �*����#�/!�������� ��."��"%��O������#���� ����/�ก��
�� 

V���'��8ก��������/�/�%��O���ก����ก���	�/!�.�ก"������,����� �*O��/!�ก��*���O����� ! �	�&B�
&
"����".8&�����6���
 %�������O������ก��&1+!�ก������/����"%�ก��  

�ก��	�ก�$ก����ก���	�
 %,����� &�����6 ��	7�8� (2535: 62 - 63) 
��ก�%��.�ก��*��
 %,�� 
(Articulation disorders) @�� ���'����	�*	�+,�� ���	���� ������	����7	8ก"6 ��ก�7����ก����ก
���	�
 %,�� � 4 ��ก�7�
���ก% 
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1. ก��/,����	��O�� �������	����.�ก"��� (Substitution) �O� ก����ก���	���	/,����	�
*	�+,�� ���	���� !�O����	����7	8ก"6�O��������	�������*�� �,%� V ��� � � O��*���#��%� ��	 ���&B� 
V�	 

2. ก����ก���	�*��
 %��$�8ก���	� (Omission) �O� ก������
 %��ก���	�*	�+,��$��
���	�/��#�*�� �,%� �#��%� ก�8�  *���&B� ก8�  

3. ก����ก���	�����*�'	� (Distortion) �O� ก����ก���	�����*�'	�
&��
 %���$�ก
���%�
�&B����	�*	�+,��!�O����	����/� 

4. ก���*�� ���	�/��#� (Addition) �O� ก���"� ���	�*	�+,��!�O����	�����*�� ����
&/�
�#� �,%� &ก���� �&B� &�ก���� 

&�����6 ��	7�8� (2535: 73 - 80)
������!��กก������
&/�ก���ก�
�ก����ก���	�
 %,�����
"%�
&��' 

1. ก��45กก��E1� ก��
��E1����	����.�ก"�����,%�	/!���ก���	�
��.�ก"���,����� 
2. *	�	� 45ก��ก���	��"%�����	�/!�.�ก"���,����� /���'���'��� ��*O���!�O����,%�	E1�

���	��������%�.�ก"���!�O�
 %�	%��
� 
3. 45ก��ก���	��&B��#� ���/,���&$���ก���	�&��ก�$�*O��E1����	�/!���%/��%�"������ก

���	�
��.�ก"��� 
4. 45ก��ก���	��&B�ก�8% �#�����&B�&���	� ��'���'�&B�ก���*�� ����$ก��45ก��ก���	���ก

�#����	���� l �&B�ก�8% �#� �&B�&���	�/���ก�7����ก������� 
5. ����ก"ก��45ก��ก���	����"����"�'��"%��'� 1-4 ��	*����7�/,����	��/�ก����ก

���	� �,%� ��'� �� 4Z&�ก �*�����\� �*����%�� 
��.�ก"���"� "#��!�%����ก����ก���	���'� l !�O�
 % 
���/,�ก���ก���&��ก�$�7�45ก��ก���	� �*O�����%����	ก&��	��'��"�&8[ �!�O�ก
��.�ก"���!�O�
 % /�
ก����ก���	�*	�+,�� � �&B�"�� 

6. �	%�������! �ก#����/�/�ก��45ก 
7. 45ก��ก���	��&B�&���#��8ก��� 
8. ������!��8&ก�76!�O��O��&��ก�$ก��45ก/!�*���  ����"��	 �8&ก�76�&B�ก���ก���

$����\กl ����O��/�ก��45ก �,%� $�+,��#�@��&��ก�$���	���	������� �&1+!� $����  $������ $�
���� �&B�"�� 

9. /�ก�7���� �&1+!�ก����ก���	�
 %,�����$�����	�@���&B����	����	�ก�#�!��$"����� 
�������	�������V*���#�!��$ก���ก�
����	���'� l ��	"�� @��"�������	ก�����	�����*O���#�
&&U�$�"�/!�

���� 
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��ก!��กก������
&/�ก���ก�
�ก����ก���	����ก�%�������8&�&B�!��ก/!+% l 
�� 2 &��ก��
�O� ก��45กE1����ก��45ก��ก���	�"%�
&��' 

1.  ก��45กE1�  ��8�&�����6�*O��/!���������ก���	�
 %,�����
��E1����	����.�ก"������� ��.
�	ก�	�
���%����	�/�.�ก���	�/���� ��ก��'����� ��.��ก���	�/!�.�ก"���
�� 

1.1  45กE1����	����.�ก"��� /�ก��45ก��'���'��� ����,%�	45ก�%���#�!�O�&���	�/!�E1���	

 %/!����.�ก45ก����ก"��m���ก���	�  8%�/!�E1��V*�����	���%���'� 

1.2  45กE1��*O���	ก��� �"ก"%��������	����.�กก�$���	������� /!����.�ก45กE1�����
�� ��.�	ก
���%����	�/��&B����	������ก
��.�ก"���������	�/��&B����	������� 

2.  ก��45ก��ก���	� � O�����.�ก45ก�� ��.�	ก��� �"ก"%��������	����.�กก�$���	�������
��
�	%��� %�	#����� ������ 45กก����ก���	����.�ก"���"%�
& @�� � 2 ��'�"�����	ก��
���ก%  

2.1   ก��45ก$��!�����	������ก��	�ก�$ก����ก���	� ก��45ก��ก���	��*O��/!����	��"%�� l 
���/,�/�ก����ก���	��ก����� ��%�����%� �����,%�	/!���ก���	�
��,��������'� ���	��"%��l ���/,�/�
ก����ก���	� �O� �� 4Z&�ก ��'� E1� &8[ �!�O�ก �*���&�ก �&B�"�� 

2.2   ก��45ก��ก���	�/!�.�ก"��� 
ก��45ก��ก���	����.�ก"�������#�
&"� �#���$��'�"�����"%�
&��' 

1. 45ก��ก���	���� �&B�&1+!�/�����$*	���6��'����
 % ���� ! �	��� �
��� ! �	 

2. 45ก��ก���	�����&B�&1+!�/�����$�#� 
3. 45ก��ก���	�����&B�&1+!�/�����$&���	� 
4. 45ก��ก���	�����&B�&1+!�/�����$ก������� 
5. 45ก�*O��/!��#�
&/,�
������/�,���"&���#���� 

&�����6 ��	7�8� (2532: 34 - 35) 
��������m�ก������������V*���#�!��$�ก�
�&1+!�ก��
*��
 %,�� ���"%�
&��' 
 1. ��m�����"#��!�%�����ก��������	� (Phonetic Placement Method) �O� ก������ก"��m�
��ก���	�������45ก�*O��/!����.�ก45ก����/��%�	����#�"� 
��.�ก"��� 
 2. ��m��������"�$���� (Stimulus o Response Method) ���45ก��ก���	����.�ก"���,�����
/!�E1�ก%�� ����/!����.�ก45ก�����ก���	���'� .����ก���	�
 %.�ก"������45ก���ก�
�/!�����/!�����#�/! %��ก
��ก�%����#�.�ก��ก�%��, �*O��/!�ก#����/� 
 3. ��m��	ก��� ����ก��ก&������� ��� (Moto o Kinesthetic Method) ��m���'��/,�
��� ����ก��ก&������� �������,%�	/�ก��45ก 



 17 

 4. ��m�������ก��$ (Feedback Technique) �O� ก��/!�E1����	����"���� ��	ก��
$���ก���	�
��E1�-�	!��� !�O�/!�E1����	����"����/�������ก���	���'� @������#�
���%�	l ��	ก��/,�
��� O�&v��&�ก���!�
��/��7���ก���	� �#�/!�
��	�����	����"����
&*��� l ก�$���	�������45ก �*O��
��
���&��	$���	$���	����"�ก�$���	�������45ก���*	�	� &��$&�8��ก�
� 
 5. ��m��#��8�$ก*�%�� ��&B�������	$/�ก��45ก (Negative Practice) ���45ก��/,���m����.�ก
ก�$��m���������$�&���	�ก��/�ก��45ก �*O��/!����.�ก45ก���"��
������%�� O��/�"���ก���	�.�ก���� O��/���ก
���	���� ����#���+��"���/,���m���'�&B���'��8����	 !�����ก���.�ก45ก
�����	������m���ก���	����.�ก"������� 
 6. ��m�/,��8&ก�76&��ก�$ก��45ก (Practice Materials) ���45ก��/,��8&ก�76!�O��O��"%��l 
&��ก�$ก��ก�� ก��45ก@�����#�/!�
����$����/�ก���ก�
���	�V*��/���\ก����$&��. �ก�� 

��8&
���%� ก���ก�
�&1+!�ก����ก���	�
 %,�����"������� "����กก��E1�ก%�� ������	�"���45ก
E1����� ��.�	ก��� �"ก"%��������	�
��.�ก"���ก%�� ������45ก��ก���	�/!�.�ก"������,�������	
45ก��ก���	���ก����$*	���6 �#� &���	���.�ก������� 

 
3.2 ������������ก��������ก��ก��ก� �*,�/�ก����ก�
��� "2��!��� 
&�����6 ��	7�8� (2519) 
���#��������ก�
����$ก*�%�����ก��*�������ก���	�������	�

&��. ��m�"  !����	���	��������������x &����� �"� ��	����$ก�$��ก���	��8ก��/�,�'�&��. 
&Z��� 1 ���&��. &Z��� 5 �#���� 483 �� ������	�&��. ��m�" ��ก���#�������$ก*�%�����ก��*��
�����ก���	�*$�%� ��� $ก*�%�����ก��*��&���-�*��
 %,�� � �ก����8� /�&���-�*��
 %,����'� 
���	������ก���	���ก���!�O���ก
 %,�� �ก����8�
���ก% ���	�*	�+,�� � ���	���$ก�'#� �, � ���	� �, @, 
4, E ��� ., � "� �#���$ ��ก���ก�
�ก��*�������ก���	�*$�%� �#������ก���	����
����$�����'�!���
ก���ก�
� � �กก�%��#������ก���	����
����$ก��45ก������	�������  

 
&�����6 ��	7�8� (2523) 
���ก��&1+!������m��ก�
�ก��*��-���
�	�����\ก,����� 

��	 �ก�8% "���	%��&��,�ก�
���ก%����8ก���#���� 160 �� �����ก���	�,������8ก��%��#���� 214 ��
/�������	��ก���������!6 ��ก������	&��กU�%� ��\ก,�������%�"%�� l  �&1+!�ก��*��
 %,�����ก�%�
&���-��O�� l ��ก�7�ก��*��
 %,�������\ก,�������%�"%�� l ���*$ �ก����8�/����	�*	�+,�� �O� ก��
��ก���	�!����&B���ก���	�!��� (Substitution)  ก������
 %��ก���	�/��#� (Omission) ���ก����ก
���	��*�'	� (Distortion) "� �#���$ ����#������\ก,�������� �&1+!�ก��*��
 %,�� � O��
����$ก��45ก
�ก�
����������	��ก�%�� O��	��
 %
����$ก��45ก�ก�
� 
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&�����6 ,�"*��6 (2524) 
���#��������ก�
����$ก*�%�����ก��*�������ก�ก�����	���	���
������ก�  !��ก��"� �$. ��� &.ก�.���&Z��� 1 ��&��กU�%���ก�ก����ก���	�*	�+,����$ก�'#�
 %
,�� �ก����8� ��������ก�������45ก�ก�
���ก�ก����� ����$ก*�%�����ก��*�����ก�%����	/,�!��ก
�����m����ก���ก�
�&1+!�ก��*��
 %,�� *$�%�-�	!���ก���ก�
�������� $ก*�%�����ก��*�����
��ก�ก�������	%�� ���	�#���+����.�"� 

 
�� y�m�z �*m�z
*� (2551) 
���ก�������ก��/,��ก ���-����ก�&1+!�ก����ก���	���$

ก�'#����	�#�������	�-������กy������ก���	�,�'� �m	 �ก��&Z��� 1 ������	���*�������6���$8�� 
���!������$8�� ก�8% "���	%���&B���ก���	�,�'� �m	 �ก��&Z��� 1 �#���� 45 �� @���&B���ก���	���� �
��� �� ��./�ก���%����ก���	���$ก�'#����	���
�������ก����ก���	�
 %.� 10 ����� ��ก
������"\  15 ����� �������	�#�����ก�������ก�$ก�8% "���	%����	/,��ก ���-�������������	������'� 
��ก������	&��กU�%� ��ก���	����/,��ก ���-��� ���� �� ��./�ก���%����ก���	���$ก�'#����	�#�
������	�-������กy�����&B�&1+!� !���ก����������ก�%�ก%��ก��������	%�� ���	�#���+����.�"����
����$ .05 

��ก�������	"%�� l ����ก��	�����ก�$ก���ก�
�&1+!�ก����ก���	�
 %,�����ก�%������/!��!\��%� 
ก��/,���m�ก��"%�� l /�ก���ก�
�ก����ก���	�
 %,���� ��.,%�	/!�������	���ก���	����'� ���&1+!�
ก����ก���	�
 %,�����������	������	�� 

 
4.��ก
����������������ก��������ก����(>ก 

4.1. ��ก
������ก��������ก����(>ก 
3��"/"����3��"
<�3�������(>ก 
ก � ���=ก � (2509: 15) 
��ก�%���%� !��/����ก�������,���ก���	�%���ก��45ก (Drill) ก��

45ก�	%��.�ก��m���%���'����#�/!��ก����� ,#���,#���+ ���%���%���%��
�����#�
����	��"�� �"� 
��� ���	 ����+m��  (2533: 54) 
��ก�%���%� �$$45ก�&B��8&ก�76ก������	%��!�����������

�'� ��*O��45ก��ก����ก���	�!�����ก���	���O'�!�
&���� ,%�	�#�/!���\ก �*�x��ก�����-������'� 
�*����#�/!���ก���	� ���ก���#���� ������
�����	� �����45ก/!��ก����� ����/�ก�������� �ก�'� �$$
45ก�� ��.45ก��ก�����-���
���8ก l ���� .����ก���	� ���ก�� 

�����"�6 !��6&�����6 (2534: 15) 
��ก�%��
���%� �$$45ก�&B��8&ก�76ก�����	�ก������	%��
!��� ������/,�45ก��ก��!�����ก�����ก���	�
�����	���O'�!���ก�$$���	����� ��	������'��*O������ ��ก��
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/!��ก%��ก���	�  ���ก�7��&B��$$45ก!����� �ก��ก�� /!���ก���	�ก���#� ��	 ��8� 8%�! �	�*O��*�x��
��� �� ��.�����ก���	� 

��ก��� �!\�"%�� l ���ก�%�� ��*���8&
���%� �$$45ก�&B��O��ก������#��&B� ����#���+/�
ก��45ก��ก��/!�ก�$������	��*O��/!��ก����� ������ ����/������� ,#���+/���O������
�����	�
&���� 

 
*��?���8�����(>ก 
��,�� ���
*����7 (2517: 189) 
��ก�%��.�&���	,�6����$$45ก
���%� 

1. �#�/!�����/�$����	����'� �*����&B����O����#���	&���	,�6/�ก�����	���� 
2. �#�/!�������$��� ����/������ก���	���� �"%�$����	� 
3. 45ก/!���\ก ���� �,O�� �������� ��.&��� �������"����
�� 
4. 45ก/!���\ก�#����"� �#�*�� ��	 ���� ��$���,�$/�������
����$ �$! �	 

 
Petty (	8*� 	�' *��6, 2522: 18) 
��ก�%��.�&���	,�6����$$45ก
���%� 

1. �&B��%���*�� �"� !�O����� !����O����	�/�ก�����	���ก�� �&B��8&ก�76ก��������
,%�	��-������
�� �ก �*����$$45ก�&B������������#��'��	%���&B���$$��� ����$�	$ 

2. ,%�	���� ��ก�����ก��/,�-���/!����'� �"%��"�������	ก���%����� ���ก������
���/�/�%��ก������������	 

3. ,%�	/���O������ �"ก"%����!�%��$8��������ก���	����	 ��O�����ก��\ก �
��� �� ��./����-����"ก"%��ก�� ก��/!���\ก�#��$$45ก/!��! ��� ก�$��� �� ��.������ ��
,%�	/!���\ก �ก#����/�/�ก�����	� �ก�'� 

4. ��m�/,��$$45ก����#������' 
4.1.  45ก�����!�����ก�����\ก
�����	����/���O�����'� l  
4.2.  45ก@'#�!��	 l ���'� 
4.3.  �����V*����O������"���ก��45ก 

5. �$$45ก/,����&B����O��� O������ก�����	�!�����ก�$$����	�/��"%�����'� 
6. ��\ก�� ��.�ก\$
��
���&B��������*O���$������	"����
��"%�
& 
7. �$$45ก ��%��,%�	/!���� ���!\��8���%�!�O�&1+!�"%�� l �����\ก
��,�����@����

,%�	/!�����#�����ก��&��$&�8��ก�
�&1+!���'� l 
������%���� 
8. �$$45ก�������'���ก�!�O���ก$����	� �*O��,%�	/!���\ก
��45ก4��	%���"\ ��� 
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9. �$$45ก������*� *6
�����	$���	������,%�	&��!	����'��������������/!�ก�$���
�� ��'��%�/,��%�	���	 

10. �$$45ก��,%�	&��!	���%�/,��%�	�*���ก�����*� *6�'��&B��8&��% �����%���	%� 
���8�"�#�ก�%������*� *6��/�ก�����
��8ก���'� ���������	��� ��.$���ก��� ���!\���� ก���!���
���"����
���	%�� ���$$����&B����$�	$ 

��8&
���%� �$$45ก,%�	/!�������	����� ��ก���������/�$����	� �ก�'� ,%�	/!�������������$
�8���%�����8����	���������	� ��ก��'������ ���m�ก��&��$&�8��ก�
�&1+!�����! ��� �*O��&�����m�-�*
/�ก�����	�ก����� 

 
/��ก��%�����ก��������:�ก��ก��
������(>ก 

{��6��� (&�����6 ��	7�8�, 2532: 55) 
��/!��#�����#��%� �$$45ก����������	/,�!��ก
��"���	�/�ก�������������"�$ �����' 

1. ����/!���ก���	��ก����� ��/� ��	ก��/,��$$45ก!��	 l ,��� 
2. /!���ก���	� ���ก��"�$���������������	ก��������ก������ �� ��.���

��� ����/���/��$$45ก 
3. /!���ก���	�
���#�����������	������ก$����	� �"�$/��$$45ก/!�"���&v�! �	����8� 

 
�8����� �8���&������= (2550: 34)ก�%���%� ���������$$45ก ��������	/���O����ก��

��"���	�ก�����	�����*���ก�����	�������ก���'�
��"����'��	�%ก�$&��กUก��76�����" ก���ก���y�|�
ก�����	�����#�!��$ก��������$$45ก ������' 

1.  �y�|�ก�����������.�ก���m��6�
��6 @��
����8&�&B�ก|�ก7}6ก�����	���� 3 
&��ก���O� 

(1) ก|��� *���  ! �	.� ก�����	�������ก���'�� O��$8���*��� �����ก���#� 
(2) ก|�����
����$ ! �	.� ก�����	�������ก���'��*���$8���ก���#�@'#� ���	����#�

 �ก��� ,#���+���ก���'�
���%�	 
(3) ก|ก��45ก!�� ! �	.� ก��45ก!��/!�$8����#�ก��ก�� "%�� l ��'� ���45ก��"���

��$�8 �������-�*ก��/!���������ก�$��".8&�����6���"���� $8�����.�กก#�!����ก�7�
*y"�ก�� ���������ก  

�����'����������$$45ก����"���ก#�!��ก��ก�� "������#�����"%��l /��$$45ก /!����45ก
��
����*y"�ก�� ��������ก�$�8�&�����6�����������"���ก�� 
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2.  �y�|�*y"�ก�� ��	 ����ก������6 @�� ���� �,O���%� �� ��.��$�8 $8���/!�
�#�"� ��� &�����6!�O����������ก#�!��
����	
 %"����#���.���� ����ก���������"/����$8������
��'��%�������ก�ก����	%��
� �����
������������8&
���%�$8����� ��.���	����
�����	ก��ก���#� ��	
 �ก������ ����&B�"��ก�� � O��$8���"�$����ก�������������������$��%ก��/�,%����������! ���  ����
������'�����ก������$!�O��*�� ก��"�$����/!���� �'� 

3.  ��m�ก��������ก��	% @�� ���� �!\��%�ก�����	���� ��#���$��'� ���������	���"���
���	������O'�!�����%�	
&!�	�ก 

*��7� ,.�����" (2538: 434) 
��ก�%��.����������ก��	%
�������' 
ก�����	���� ��#���$��'� �����'�ก%������������\ก�ก�&1+!�
����'� ��\ก��"������	������� �����$

	��!�O�ก|�ก7}6 �ก%�� @��/�ก�����/!���\ก
����� �����$	��!�O�ก|�ก7}6��'����#�/!���\ก�&B�
�����8&��� �����$	�����	"����������������&B����$�ก 

ก��������$$45ก������#���.�ก��45ก"� �#���$��'���ก�%�	
&!�	�ก 
4.  ���������$��  @��ก�%��.�m�� ,�"����������	��"%�����%� ���� �"ก"%��ก�� 

������	������.���	������O'�!�/�!�%�		%�	"%�� l 
����	/,���������"ก"%��ก�� 
�����'�ก��������$$45ก��"��� �ก��ก#�!����O���
������,%�	/!�������	��8ก���� ��.�%��

�#���$��'�"������8ก!�%�	ก�����	�
�� .����ก���	�
�����	�"� ��"��ก�����	����"�ก\���#�/!�
��ก���	�&���$��� �#���\� �ก�'� 

 
*��7� ,���	 (2552: 145 o 148) ����#��%� !��ก��"���	�������/,�/�ก��������$$45ก�O� 

1. ก�����/� �O� ก������$$45ก!�����	�"� �#���$��ก�%�	
&!�	�ก ��ก��'�
&��%
	�� ���������$$45ก/!�!��	��&�$$ ��	/!��! ��� ก�$��� ��/����������	��*O��,%�	ก��"8��/!�
�	�ก���	� �ก�'� 

2. ก��45ก!�� �O� ก��/!�������	�
��&U�$�"�ก��ก�� ,�� l �*O��,%�	��������� ��� ���
��� ����/����.�ก"��� 

3. ��� /ก��,�� �O� ก��/,������������ก��"�$�������ก���'�/�����/ก�����	�ก����
�������� *�/�/!��ก%������	� 

4. ก|�!%��� �O� ก��/!�������	�
�����$�����ก���#�������"���� ��	ก���V�	
�#�"�$/!����$�*O��/!�������	����$���$ก*�%������#�
&&��$&�8��ก�
� ก��$��ก���!�%���'�������
��� *�/�/!��ก%������	� 
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��8&
���%� ก��������$$45ก����#���.�!��ก��"���	�ก�����	����!��	 l &����\��,%� 
��� *��� ������ �"ก"%����!�%��$8��� ก��45ก@'#� l $%�	 l �*O���ก����� ,#���+  �ก��
���� ���/�,%����������! ���  �� ��'�ก�������O'�!�"� �#���$��ก�%�	
&!�	�ก����! ��� ก�$��	
������ ��/����������	� ��'���'�*O�������������/�/!��ก%������	� ���
 %�#�/!�������	��ก����� �$O��!�%�	
���.�	 

 
��ก�'������(>ก���!� 
��� ก��87	���, (2517: 137 - 138)
��/!��������#��ก��	�ก�$��m�45ก��ก��
�������' 

1. /,�!��กก�����	���� �,%� ��ก���	�"�������/��&v�! �	���45ก ��ก���	�45ก���	��� 
"�'�/������/��	�ก�#� 

2. ก��45ก!��"����#���	�������V*���	%��.�� ��	ก
��������#� �/,�
���%�	 
3. 
 %���/,���������ก��
&����ก���	��$O�� 
4. ��m����/!���ก���	�45ก����&B���m�����&B���$$ �����\� 	%�	%� ������"O��"��V�$
�/!�

��ก���	�*��� ������#� ������������%�,��"%�� l 
5. ����$��� 	�ก�%�	����$$45ก!��"����! ��� ก�$��ก���	� 
6. �������/,�/�ก��45ก/���	���ก l �����'�ก%���������%�	�*�� ����/!� �ก�'� 
7. "��� �ก��45ก!���&B���	$8���!�O��V*��ก�8% ���	 �*����"%����	%�  ��8��%��

"%��ก�� 
8. ������/!���ก���	����$��ก��ก���!������ก���#�����$$45ก!��@�����&B�ก��

���/������ 
9. � O����ก���	�45ก!������"���/!��#�
&/,���� �ก��"��"� �� 

 
� $�"� "�+"��	��"�6 (2525: 26) ก�%��.���ก�7��$$45ก�����
�������' 

1. �&B��%������*�� !�O����� $����	�&ก"� 
2. �&B����O��� O�������� ��ก�� "�������	ก���%����� ������ ���/�/�%��ก��������� 
3. ,%�	/���O������ �"ก"%����!�%��$8��������ก���	� 
4. ��m�/,��$$45ก����#������' 

-45ก�����!�����ก���	����/���O�����'� l 
-45ก@'#�!��	 l ���'� 
-�����V*��/���O��������� 
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5. �$$45ก���&B����O��� O������ก�����	�!�����ก$����	�/��"%�����'� 
6. �$$45ก���/!���ก���	�� ��.�ก\$��ก��
��/,��&B��������$������	"����
�� 
7. �$$45ก��� ��%��,%�	/!���� ���!\��8���%�!�O�&1+!�"%�� l �����ก���	� 
8. �$$45ก�������'���ก�!�O���ก$����	��*O��/!���ก���	�
��45ก4��	%���"\ ��� 
9. �$$45ก������*� *6
�����	$���	������,%�	&��!	���������������/!�ก�$��� 

�� ��'��%�/,��%�	���	 
 

���� ��"�	-�� (2531: 43) 
��������ก�7����������$$45ก
�������' 
1. �$$45ก���������'��*O����������  �/,%�*O������$�%���ก���	������
�$��� 
2. �$$45ก!��� l ����ก��	�ก�$����������V*������������������*�	��	%�����	� 
3. �����#���+�����45ก����&B����������ก���	�*$�!\��	�%���� @������#� ���ก$������

ก���%�����ก��*���8	ก�� 
4. ������ ������#� �45ก/��"%���$$45ก�����'� �*O��
 %/!���ก���	��ก����� 	8%�	�ก

/� 
5. �"%���$$45ก���45ก��ก���	�/!� �ก����8� ���&B�ก�����������	ก����ก���	�/�

-���
���� 
6. �$$45ก����&B��$$���ก��"8��/!��ก��ก��"�$�������*�&���.����%���'� 
7. /��$$45ก����ก��	�ก�$������������-���
 %���/,��#���*�6	�ก��ก 
8. �$$45ก����&B��$$��ก���	���ก�%���ก���	�����ก���	�
��.�ก"������� ��/!��#�

�$$45ก���	� �"%ก\	��"���45ก��ก���	��	�% 
 

&�����6 ��	7�8� (2532: 56) 
��ก�%��.���ก�7��$$45ก�������		�!��ก�ก7}6�����' 
1. �&B��$$45ก!���$$E1�-*�� 
2. �&B��$$45ก�����������ก�$��� �� ��.������ �"ก"%����!�%��$8��� 
3. �&B��$$45ก���������� ��/�������/���ก���	���	/,�-�*&��ก�$ �$$45ก

���	��#���$��ก�%�	
&!�	�ก ���� 45ก��	��ก���	�����$*	���6 �#�����	� �#���% ก�8% �#� &���	� 
������  

4. �&B��$$45ก����! ��� ก�$��	���������	� �O� �&B��$$45ก��'� l �%�	 l �$$45ก
!��� l �����ก�V*����O���/���O���!����*�	���O������	� ���/,�����/�ก��45ก���'���&�� �7 30-50 
���� 
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5. �&B��$$45ก��� 8%����� �����$��	�ก���*O����� ��8ก���� ���ก��"O��O����
/!��ก%��ก���	� �$$45ก�� �ก��ก�� /,��*O��ก�����	�ก�����!��	 l ,��� �&��ก�$ �,%�ก��45ก���	
ก��/,�$�"�-�* ���&���	� $�"��#� ����� �ก "%�� l �&B�"�� 
 

������6 (&�����6 ��	7�8�, 2532: 53-54) ก�%��.���ก�7�����$$45ก
�������' 
1. �$$45ก���������'��*O�������������� �/,%�*O������$�%���ก���	������
�$��� 
2. �$$45ก!��� l ����ก��	�ก�$����������V*������������������*�	��	%�����	� 
3. �����#���+�����45ก����&B����������ก���	�*$�!\��	�%����@������#� ���ก$������

��กก���%��!�O�ก��*���8	ก�� 
4. ������ ����#� �45ก/��"%���$$45ก�����'��*O�� �/!���ก���	��ก����� 	8%�	�ก/� 
5. �"%���$$45ก���45ก��ก���	�/!� �ก����8� ���&B�ก�����������	/�ก����ก���	�

/�-���
���� 
6. �$$45ก����&B��$$���ก��"8��/!��ก��ก��"�$�������*�&���.����%���'� 
7. /��$$45ก����ก��	�ก�$������������-���
�	
 %���/,��#���*�6 �ก��ก 
8. �$$45ก����&B��$$��ก���	���ก�%���ก���	�����ก���	�
��.�ก"��� ������/!��#�

�$$45ก�%��!�O����	� �"%ก\"���45!ก����ก���	��	�% 
��ก��ก���"%�� l ���ก�%��*���8&
���%� �$$45ก�����������	��#���$��ก�%�	
&!�	�ก 

 �!��	 l �$$ ��������ก�$��� �� ��.���������	������� �"ก"%����!�%��$8��� �! ��� ก�$
��	���������	� ������� ��/�������/�������	� /,�����45ก����! ���   ��%��,%�	/!���� ���!\��8���%�
!�O�&1+!�"%�� l ���������	� �� ��'����� �����$��	�ก���*O����� ��8ก���� ���ก��"O��O����/!��ก%
������	� 

 
4.2. ������������ก��������ก����(>ก 
�8����� ������ (2525) 
���ก��ก��/,��$$45ก��ก��ก���%��-���
�	�����ก���	����*��

-����� ������ก���	����*��-����%�	 ,�'�&��. �ก��&Z��� 4 /����!����8�����6 ก�8% "���	%���&B�
��ก���	�,�'�&��. �ก��&Z��� 4 ������	�$���&���8���	�����ก���#���ก���ก��&��. �ก�� �#��-�
����-� � ���!����8�����6 �#���� 68 �� @��
�� ���	/,�ก����O�ก�$$������ ก�������ก�$ก�8% 
"���	%��/,����� 6 ��&��!6 ��&��!6�� 15 ��$ ��$�� 20 ���� ��	/,��$$45ก 30 �$$45ก����������	
������'� ��&��กU�%� ��� ����/�/�ก���%��-���
�	�����ก���	����*��-����� �!���ก��/,��$$
45ก��ก��ก���%�����ก�%�ก%��ก��/,��$$45ก��ก��ก���%���	%�� ���	�#���+����.�"��������$ .01 ���
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��� ����/�/�ก���%��-���
�	�����ก���	����*��-����%�	!���ก��/,��$$45ก��ก��ก���%�����ก�%�
ก%��ก��/,��$$45ก��ก��ก���%���	%�� ���	�#���+����.�"��������$ .01 @��"��ก�$�  8"�=�����
��"�'�
�� 
�����%�ก��/,��$$45ก��ก��ก���%��&��ก�$/�ก������%��-���
�	�� ��.,%�	/!���� ����/�/�
ก���%�������ก���	����*��-����� ������ก���	����*��-����%�	���'� 

 
*����� ��� &��
* (2530) 
���ก�����$ก*�%��/�ก���%����ก���	�-���
�	���ก�������

�$$45ก@%� ���� �#�!��$��ก���	�,�'�&��. �ก��&Z��� 3 /���"ก�8���* !���� ก�8% "���	%���&B�
��ก���	�,�'�&��. �ก��&Z��� 3 ������	���% �����6 �#���� 30 �� �$%��&B� 5 ก�8%  l �� 6 �� @����O�ก
 ���กก������$�&B���	$8��� /,�����/�ก������ 10 ��&��!6 l �� 1 ���'�"%�ก�8%  �������	
�������
�$$45ก@%� ���� �#�!��$��ก���	� 5 ก�8%  l �� 10 �$$45ก �� ��'�! � 50 �$$45ก ��ก������	*$�%� 
���$ก*�%��/�ก���%����ก���	����ก�8% "���	%��ก%�����!���ก�����	�@%� ���� ��	/,��$$45ก
�"ก"%��ก���	%�� ���	�#���+����.�"��������$ .01 �����%�ก��/,��$$45ก@%� ���� ก���%����ก���	�
�� ��.�ก�&1+!��#�!��$��ก���	���� ����$ก*�%��/�ก���%����ก���	�
�� 
 

&�����6 ��	7�8� (2532)
���ก����ก�������/,��$$45ก���� ��ก��ก��*��-���
�	�ก%
��\ก,����� ก�8% "���	%���&B���ก���	�,�����,�'�&��. �ก��&Z��� 2 ������	��ก���������!6 ���!���
�,�	�/! % �#���� 54 �� �$%��&B�ก�8% �����ก�$ก�8% ��$�8  ก�8% �� 27 �� ��	/,���m��8% �$$�$%�,�'�  
�������	�#�����ก���������	/,��$$45ก���� ��ก��ก��*�� 39 �$$45ก����������	������'�ก�$ก�8% ����� 
�&B����� 2 ��&��!6/��������	�&ก"��8ก��� ���'��� 40 o 50 ���� ��ก������	*$�%� ���� y�m�z���ก��
��ก���	�-���
�	!���ก��45ก���ก�8% ��������ก�8% ��$�8 �"ก"%��ก���	%�� ���	�#���+����.�"�
�������$ .05 ������� y�m�z���ก����ก���	�-���
�	ก%�����!���ก��45ก���ก�8% ������"ก"%��
ก���	%�� ���	�#���+����.�"��������$ .01 �����%���ก���	����
����$ก��45ก��	/,��$$45ก���� ��ก��ก��
*��  ����� y�m�z���ก����ก���	�-���
�	���ก�%���ก���	����
 %
����$ก��45ก��	/,��$$45ก���� ��ก��
ก��*�� �����ก���	�!�����ก
����$ก��45ก��	/,��$$45ก���� ��ก��ก��*�� ����� y�m�z���ก����ก
���	�-���
�	���ก�%�ก%��
����$ก��45ก 

 
�8����"�6 ���*���,	6 (2538) 
��������$$45ก�ก�
�ก����ก���	�-���
�	����&B�&1+!�

�#�!��$��ก���	����*��-���*�� ,�'�&��. �ก��&Z��� 2 ������	����$������	 �#���ก���&��. �ก�� 
�#��-�$���! �� ���!����*$8�� ก�8% "���	%���&B���ก���	�,�'�&��. �ก��&Z��� 2 ������	����$������	 
�#���� 36 �� �$%��&B� 2 ก�8%  �O� ก�8% �����ก�$ก�8% ��$�8  ก�8% �� 18 �� �������	
��������$$45ก 
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6 ,8� l �� 10 �$$45ก �� ��'���'� 60 �$$45ก /,�����/�ก������������ 6 ��$ l �� 20 ���� 
��&��!6�� 5 ��� �� ��'���'� 180 ��$ ��ก������	&��กU�%� ��ก���	�ก�8% ������� ��.��ก���	����
�&B�&1+!�
��.�ก"���!���
����$ก��45ก��ก�$$45ก�ก�
�ก����ก���	�����&B�&1+!�������ก�%�ก%��ก��/,�
�$$45ก�	%�� ���	�#���+����.�"���� 0.01 ��ก���	�ก�8% ��$�8 �� ��.��ก���	�����&B�&1+!�
��
.�ก"���!���
����$ก��45ก��ก�$$45ก����
&���ก�%�ก%��ก��/,��$$45ก�	%�� ���	�#���+����.�"���� 0.01 
��� ��ก���	�ก�8% ��������
����$ก��45ก��ก�$$45ก�ก�
�ก����ก���	�����&B�&1+!� ���� �� ��.
��ก���	�����&B�&1+!�
��.�ก"������ก�%���ก���	�ก�8% ��$�8 ���
����$ก��45ก��ก�$$45ก����
&���ก�8% 
��$�8 �	%�� ���	�#���+����.�"���� 0.01 

 
� *� !�� "��ก�� (2541) 
��������$$45กก����ก���	��#���$ก�'#��#�!��$��ก���	�,�'�

 �m	 �ก��&Z��� 2 ������	�$��$����� �#��-�$��$����� ���!������$8�� ��	�����ก�$��ก���	�,�'�
 �m	 �ก��&Z��� 2 ������	�$��$����� �#���� 30 ��@��
�� ���	ก�������O�ก�V*����ก���	������ก
���	��#���$ก�'#�
 %.�ก"���,����� �ก����8����!������	���'� l �������	�#�����ก��45ก��	/,��$$45ก���
������'���'�! � 31 �$$45ก
&45กก�$ก�8% "���	%���&B����� 18 ��&��!6 l 2 ���'� l 50 ���� ��ก��
�����&��กU�%� ���� y�m�z/�ก����ก���	��#���$ก�'#����ก�8% "���	%��!���ก��/,��$$45ก����'�
�	%�� ���	�#���+����.�"��������$ .01 �����%���ก���	����
����$ก��45ก��	ก��/,��$$45กก����ก���	�
�#���$ก�'#� ����� y�m�z/�ก����ก���	��#���$ก�'#�����'�@���&B�
&"� ����  8"�=�����"�'�
�� 

 

 

my"-7 �8���7��ก�6 (2549) 
��*�x���$$45กก����ก���	��#���$ก�'#��#�!��$��ก���	�,�'�
 �m	 �ก��&Z��� 1 ������	����*8�m$�,� ก�8% "���	%���&B���ก���	�,�'� �m	 �ก��&Z��� 1 ������	����*8�m
$�,� �#���� 40 �� @��
�� ���ก��	ก���8% �$$ก�8%  �������	�#�����ก��45กก����ก���	��#���$ก�'#�ก�$
ก�8% "���	%����	/,��$$45ก���������'���'�! � 11 �$$45ก �&B����� 5 ��&��!6 l �� 3 ,���� � �� 
�#���� 15 ,���� � ��&��กU�%� ��� �� ��./�ก����ก���	��#���$ก�'#������ก���	�ก�8% "���	%��
!���ก��/,��$$45ก��ก�%�ก%��ก��/,��$$45ก�	%�� ���	�#���+����.�"��������$ .05 @����������ก�$
�  8"�=�����"�'�
�� 

 
กy�7� �8-�*�ก"�6 (2551) 
��������$$45ก��ก��ก���%����ก���	���$ก�'#��#�!��$

,��"%��,�"� ��	�����ก�$��ก���	�,��"%��,�"���� ��,O'���	���,�'�&��. �ก��&Z��� 3 ������	�-���
�	 
������	�����,�"�
�	 o ��� �#���� 10 �� @��
�� ���	�����O�ก��ก��ก���	���� ���� $ก*�%��/�ก��
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�%����ก���	���$ก�'#� �������	�#�����ก��45ก��	/,��$$45ก���������'���'�! � 9 ,8� 
&45กก�$ก�8% 
"���	%���&B����� 8 ��&��!6 ��&��!6�� 2 ��� ����� 1 ��$ ��$�� 45 ���� ��&��กU�%� 
��� �� ��./�ก���%����ก���	���$ก�'#������ก���	�ก�8% "���	%��!���ก��/,��$$45ก��ก�%�ก%��ก��
/,��$$45ก�	%�� ���	�#���+����.�"��������$ .01 

 
� ��� ��&������=���&~ (2552) 
��������$$45กก����ก���	�*	�+,��"�� /�/ /$/ /�/ /�/ 

�#�!��$��ก���	�,����� ��	�����ก�$��ก���	�,�����������	�-���
�	/�����$"��,�'�&��. �ก��&Z��� 
3 ������	�����,�"�
�	 o ��� ���!���� 8��&��ก�� �#���� 8 �� @��
�� ���กก�������O�ก��ก���	����
 �&1+!�/�ก����ก���	��#���� ����	�*	�+,��"�� /�/ /$/ /�/ /�/ ��	��������/,�/�ก�������/,��$$45ก
ก�$ก�8% "���	%���&B����� 10 ��&��!6 ��&��!6�� 2 ��� ����� 1 ��$ ��$�� 50 ���� ��ก������	
*$�%� !�����ก�����ก���	�
����$ก��45ก���	�$$45กก����ก���	�*	�+,��"�� /�/ /$/ /�/ /�/ ��ก���	� �
��ก�������� �� ��./�ก����ก���	����ก�%�ก%�����	��	%�� ���	�#���+����.�"��������$ .05 ����
�%�ก��/,��$$45กก����ก���	�*	�+,��"�� /�/ /$/ /�/ /�/ /�ก��45กก����ก���	�*	�+,�����ก�%��
�� ��.�*�� ��ก��/�ก����ก���	�*	�+,��"������&B�&1+!������ก���	�,�����/!�.�ก"������,����� 

 
��ก�������	"%�� l ����ก��	�����ก�$�$$45ก���ก�%������/!��!\��%� ก��/,��$$45ก&��ก�$/�

ก�����	�ก������� ��.,%�	���� ��ก�����*�x����� �� ��.�����ก���	��	%�� �&�����m�-�* 
�������	
���#� �&�� ���&B�������/�ก��������$$45ก����#�
&/,�/�ก�������"%�
& 
 



����� 3 

��	�
�����ก������� 

 
��ก�����	
����� ก������������กก����ก���
��
	����������
��� !� "�#��$�#�	�%&����
�

������
'��()���*� +�	,���, %&����	
�'�'$�����ก��*�(-	,�*��'	���, 
1.ก��ก$�#�' ����ก��0�ก012(*	��
2��  
2.ก��������+����(���������ก�����	
  
3.ก��'$�����ก�����	
 
4.ก���	'�$�-��(&0�0�ก�����+���#6-��(&0  
 

1. ก��ก����
�����ก����ก������� ���! 
�����ก�  

 ����ก���ก��78ก�����	
+�	,���,� !��	ก78ก��������
'��(�����
�������
� !�������ก �	,� 9
�� 2 ��+���
��� 2  9ก��78ก�� 2552 (#����
�0	
�	�+(7��*�6�0�(�1�
7��*�6 �#2�(#����
�0	

�#2���*�  �+�;<��(��#6 �$���� 16 +� 

ก������� ���! 

ก012(*	��
2����ก��78ก�����	
+�	,���,� !��	ก78ก��������
'��(�����
�������
� !�������ก 
�	,� 9��  2 ��+���
���  2  9ก��78ก�� 2552 (#����
�0	
�	�+(7��*�6�0�(�1�
7��*�6 �#2�
(#����
�0	
�#2���*� �+�;<��(��#6 �$���� 10 +� ?8��'�(�;'
��@�ก���'���ก����ก���
�'��

����'�����%&����	
�����-8,� ก012(*	��
2��� !��	ก78ก����(� "�#�*2�� A ��ก����ก���
��
	����
������
 �0���(��)�-���2�(ก��ก��(�'�*0�'��
���0�ก���'0�� 

 
2.ก��#�$�!%�&� !�& ���'�$'�ก�������  

2.1 ���()กก��  ก#��!*��+���,�-�.������/��0+��#������12$����������
���
3���'�$ 

ก������������ก�'�'$�����ก��*�(-	,�*��'	���, 
2.1.1 78ก����ก����0�������	
���ก�
�-���ก	�ก������������ก 
2.1.2 +	'�0��ก+$���(����
��
	����������
��� !� "�#��$�#�	�%&����
�������
'��()��

�*�  �'��ก2 �
	����*���'�
� / /, /%, �, �/, /C, �/ �
	����+��ก0,$�  / �/,  / 0/, /��/, /�0, %0/ 
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�0��
	�������
 /ก/, /'/, /�/, /�/ ��ก�����1ก�(����	EF�*
�)�� �.7. 2542 �0���กก���&'
������������* ���$��	� (�����������ก ;'
0$�'	����,�#���ก�2�
� #�
�ก ���(��กก����ก+$��
��+6
�'�
� +$�����
��+6 �0� ��;
+ ��2�-	,�*��ก����ก� !� 2 -	,�+�� -	,�ก����กG"������
ก+��(
�*ก*2��-�����
��0�-	,�ก����ก��ก���
� ?8� ��ก��'��
�����ก 9 �1' '	���, 

�����ก�1'�� 1 ก����ก���
��
	����*�� / / 
�����ก�1'�� 2 ก����ก���
��
	����*�� /% � �/ 
�����ก�1'�� 3 ก����ก���
��
	����*�� /C �/ 
�����ก�1'�� 4 ก����ก���
��
	����*�� / / /% � �/ /C �/ 
�����ก�1'�� 5 ก����ก���
��
	����+��ก0,$� / �/ / 0/ 
�����ก�1'�� 6 ก����ก���
��
	����+��ก0,$� /��/ /�0 %0/ 
�����ก�1'�� 7 ก����ก���
��
	�������
 /ก/ /'/  
�����ก�1'�� 8 ก����ก���
��
	�������
 /�/ /�/ 
�����ก�1'�� 9 ก����ก���
��
	�������
 /ก/ /'/ /�/ /�/ 
��ก��ก��,�*20������ก��(�����'����กK�+��������78ก���	L��ก��'���ก��

��ก���
�-��%&����
�'��
 
2.1.3 �$������ก���������
6�� �8ก���������@6����*������+1E���-�������ก�0�

�$��  �	� �1��ก��- 
2.1.4 �$������ก� �#�%&����
���� 3 �2�� �����E�+��()&ก*����#(���(�0�*������

+1E���-�������ก +�� 
1) �����
6�	@�� ;�*�ก��)�
� �����
6���7� ��+����������
�0�����

*��	���ก +E�(�1�
7��*�6 (#����
�0	
7���+�������;�L 
2) %&��2�
7��*�����
6�12�N'� �%0�7� �����
6�������������
 ��+����

������
�0�����*��	���ก +E�(�1�
7��*�6 (#����
�0	
7���+�������;�L 
3) ����1(�0
6 ���;���6 +�&�������������
 ;�����
����ก�ก�	L�� �-*���

�� ก�1���� O 
2.1.5 �ก��-�0� �	� �1����(�*�(*�(+$�����$�-��%&����
���������#������ก)&ก*���

�(�&�E6 
2.2 ����
# � 

ก�����������'����'�'$�����ก��*�(-	,�*��'	���, 
2.2.1 78ก����ก���-��(&0�ก�
�ก	�ก�����������'��� 
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2.2.2 �0��ก+$��
��+6�'�
� �0�+$�����
��+6��ก�����ก 7 �1' (�1'�� 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) 
(����������'��� 7 �1'  �1'0� 10 +$� 

2.2.3 �$�����'������������
6�� �8ก���������@6����*������+1E���-��
����'����0��$��  �	� �1��ก��- 

2.2.4 �$�����'���� �#�%&����
���� 3 �2�� *������+1E��� +�� 
1) �����
6�	@�� ;�*�ก��)�
� �����
6�������������
 ��+����������
�0�

����*��	���ก +E�(�1�
7��*�6 (#����
�0	
7���+�������;�L 
2) %&��2�
7��*�����
6�12�N'� �%0�7� �����
6�������������
 ��+����

������
�0�����*��	���ก +E�(�1�
7��*�6 (#����
�0	
7���+�������;�L 
3) ����1(�0
6 ���;���6 +�&�������������
 ;�����
����ก�ก�	L�� �-*���

�� ก�1���� O 
2.2.5 �$��  �	� �1��ก��-*�(+$�����$�-��%&����
���� 

 
3.ก��
�����ก������� 

%&����	
�'�'$�����ก�����	
*�(-	,�*��'	���, 
3.1 �'���ก2����ก;'
�������'�����%&����	
�����-8,�ก	�ก012(*	��
2��?8�� !��	ก78ก�����

���
'��(�����
�������
� !�������ก �	,� 9�� 2 ��+���
��� 2  9ก��78ก�� 2552 (#����
�0	

�	�+(7��*�6�0�(�1�
7��*�6 �#2�(#����
�0	
�#2���*� �+�;<��(��#6 �$���� 10 +� 

3.2 '$�����ก����กก	�ก012(*	��
2��;'
��������ก 9 �1' ��%&����	
�����-8,� �����0���ก����ก 9 
+�	,� +�	,�0� 1 +�� +��0� 45 ����  

3.3 �'���ก012(*	��
2��#0	���ก;'
�������'����1'�'�
�ก	�ก���'���ก2����ก 
��
0����
'��'���*����ก$�#�'��0�*2�� ��, 
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*���� 9 ��0�'$�����ก���'0�� 
 

�	��� ��0� ��
ก��'$�����ก���'0�� 
18 (.+. 2553 10 ����  Q(����7 
18 (.+. 2553 30 ���� �'���ก2����ก 
18 (.+. 2553 45 ���� �����ก�1'�� 1 ก����ก���
��
	����*�� / / 
21 (.+. 2553 45 ���� �����ก�1'�� 2 ก����ก���
��
	����*�� /% � �/ 
22 (.+. 2553 45 ���� �����ก�1'�� 3 ก����ก���
��
	����*�� /C �/ 
25 (.+. 2553 45 ���� �����ก�1'�� 4 ก����ก���
��
	����*�� / / /% � �/ /C �/ 
28 (.+. 2553 45 ���� �����ก�1'�� 5 ก����ก���
��
	����+��ก0,$� / �/ / 0/ 
29 (.+. 2553 45 ���� �����ก�1'�� 6 ก����ก���
��
	����+��ก0,$� /��/ /�0 %0/ 
1 ก.�. 2553 45 ���� �����ก�1'�� 7 ก����ก���
��
	�������
 /ก/ /'/ 
4 ก.�. 2553 45 ���� �����ก�1'�� 8 ก����ก���
��
	�������
 /�/ /�/ 
5 ก.�. 2553 45 ���� �����ก�1'�� 9 ก����ก���
��
	�������
 /ก/ /'/ /�/ /�/ 
5 ก.�. 2553 30 ���� �'���#0	���ก 

 
4.ก����
���5$ �2����ก����%����65$ �2� 

1. 78ก�� �����@����-�������กก����ก���
��
	����������
��� !� "�#��$�#�	�
%&����
�������
'��()���*� 

2. 78ก��+��(ก���#���-���	ก78ก�����'��	�ก����ก'��
�����กก����ก���
��
	����
������
��� !� "�#��$�#�	�%&����
�������
'��()���*� 
 
5.#3������'�$'�ก����%����65$ �2� 

5.1 �)�*��������ก��#� �����@����-�������กก����ก���
��
	����������
��� !� "�#�
�$�#�	�%&����
�������
'��()���*�����&*�-������E�
6 ��ก-��	EF�* (2528: 294-295) ;'
*	,��กEF6
(�*�Q���2� 80/ 80 
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 ∑X  

N 
E1   = 

A 
×    100 

�0� 
 ∑F  

N 
E2   = 

B 
×    100 

  
E1  � !�    �����@����-��ก�����ก�����	'����������ก +�'� !����
0���ก

ก���$�����'������
�����ก�*20��1' 
E2         � !�    �����@����-��%00	�@6��กก���$�����'���#0	���������ก 
∑X  � !�   +������(-��%&����
���กก���$�����'������
�����ก�*20��1' 
∑F    � !�    +������(-��%&����
���กก���$�����'���#0	���������ก 
N               � !�    �$����%&����
� 
A                � !�    +�����*K(-������'������
�����ก 
B       � !�    +�����*K(-������'���#0	���������ก 

 
5.2 �)�*��������ก��78ก��%0+��(ก���#���-��%&����
�ก2���0�#0	��	�ก����ก'��
�����กก��

��ก���
��
	����������
��� !� "�#��$�#�	�%&����
�������
'��()���*� ����&*� t-test 
(Dependent Sample) -��  �������E ��K���76 (2550: 99 - 104) 

 
∑D 

                             t     = 
n ∑D2 g (∑D)2 

n g 1 
 
D  � !� %0*2��-��+������ก+�	,�#0	�ก	�+�	,���ก (ก2����ก�0�#0	���ก) 
∑D � !� ก���$�%0*2��-��+����+�	,�#0	�ก	�+�	,���ก-��%&����
��*20�+�(�

��กก	� 
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∑D2  � !� ก���$�%0*2��-��+����+�	,�#0	�ก	�+�	,���ก-��%&����
��*20�+�
ก
ก$�0	�����0���$�(���กก	� 

(∑D)2  � !� ก���$�%0*2��-��+����+�	,�#0	�ก	�+�	,���ก-��%&����
��*20�+�(�
��กก	��0��
กก$�0	���� 

n  � !� �$����%&����
��	,�#(' 
 ;'
��'	��	
�$�+	�ก$�#�'���(� 3 ��'	�'	���, 

.05      #(�
)8� ����(	��'����
0� 95 (;�ก�����(2� !�*�(-����1 (����
��(2�ก�� 5%) 

.01      #(�
)8� ����(	��'����
0� 99 (;�ก�����(2� !�*�(-����1 (����
��(2�ก�� 1%) 

.001    #(�
)8� ����(	��'����
0� 99.9 (;�ก�����(2� !�*�(-����1 (��(2�ก�� 0.1%) 
 



����� 4 

��ก
�����
��������� 
 

��กก��������	
��	���������กก��ก�����������
��������������� �!��"�!���
#$��������%�%�����&'(���)� )�&+�,�)�������ก	-�%�%�������� 3 #$�%(������#	ก����	�!���
�(�/(���
+������ก�	
01ก��2%�&ก��%!���+�#$���������������ก����ก��%������ก ��3�������)-����, 

 

1.�����ก���������� ก
�����
��������� 
N ��� �"��%�#$������51������ก	3-&)�%�-�� 
∑X  ��� 2
����%&+�#$��������กก���"�����������������ก 
∑F  ���  2
����%&+�#$��������กก���"��������!	����������ก 
E1 ���  ��
�(�/(���+�ก�
�%�ก���������%��������ก 2(��������	
��กก���"�

����������������ก�)-	
�3� 
E2 ��� ��
�(�/(���+�#		��/;��กก���"��������!	����������ก 
A  ���  2
����)=&+�����������������ก 
B  ��� 2
����)=&+��������!	����������ก 
 

2. ก
�����
��������� 

#$�%(�������"�ก��%(�2��
!;+�&$	�����, 
1. %(�2��
!;+�&$	��ก#	2
��������ก01ก�������กก���������������ก ��@������������

�กAB; E1 (80 )�%��ก) 
2. %(�2��
!;+�&$	��ก#	2
��������ก01ก�������กก������!	����������ก ��@�

������������กAB; E2 (80 )�%!	��) 
3. %(�2��
!;!�2-���
�(�/(���+������กก��ก�����������
��������������� �!�

�"�!���#$��������%�%�����&'(���)� 
4. �����������#	ก������ก-��	
!	��ก����������กH������'()( t J test ��� Dependent 

��@�01ก��2%�&ก��%!���+���ก01ก�����������ก����ก��%������ก�3���, 
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3. ��ก
�����
��������� 
��ก��%(���2��,���, #$�%(�������"������ก��������+1,�����	�ก��ก	3-&)�%�-��51��������ก01ก����%

�%�����&�������������������%(���ก ��,��R��� 2 ��2�������� 2 �Rก��01ก�� 2552 &!�%(���	��
���2&0��)�;�	
&�3��0��)�; �!-�&!�%(���	���!-���)( �2�HS�(&(�!; �"��%� 10 2� ��ก2
������
�����กก���"�����������������ก �������ก-���������ก�	
�������!	����������ก &�
#	ก��%(�2��
!;+�&$	���)-����, 

 
)���� 10 2
���+�#$��������กก���"�����������������ก 
 

2
���ก���"�����������������ก 2���� 
(N = 10) �3���� 1 �3���� 2 �3���� 3 �3���� 4 �3���� 5 �3���� 6 �3���� 7 �3���� 8 �3���� 

9 
2
����)=& 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

1. 10 10 9 9 10 10 8 10 9 
2. 4 8 10 6 10 10 9 10 9 
3. 10 10 9 8 10 10 9 10 9 
4. 10 10 10 7 9 10 9 10 8 
5. 10 9 10 10 8 10 7 10 10 
6. 9 10 9 7 10 10 8 9 7 
7. 10 10 10 10 8 8 9 10 10 
8. 10 9 10 10 9 10 7 10 10 
9. 10 9 10 8 9 10 9 10 9 
10. 8 10 9 8 10 9 9 9 7 

�%& ∑X   91 95 96 83 93 97 84 98 88 

 �X	���    ∑X 
           N  

9.1 9.5 9.6 8.3 9.3 9.7 8.4 9.8 8.8 
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��ก)���� 10 ��&��'!�2-� E1  ��
�(�/(���+�ก�
�%�ก����ก+��)-	
�����ก �����, 
���2-����$)�+����%A��; �(ก+���AB() (2528: 294-295) 

 
 ∑X  

N 
E1   = 

A 
×    100 

 
)���� 11 ��
�(�/(���ก�
�%�ก��+������ก 

 

�����ก 

 �3���� 1 �3���� 2 �3���� 3 �3���� 4 �3���� 5 �3���� 6 �3���� 7 �3���� 8 �3���� 
9 

2-��X	���+�2
���
ก����������

�����ก 
9.1 9.5 9.6 8.3 9.3 9.7 8.4 9.8 8.8 

2-����	
 (E1) 91 95 96 83 93 97 84 98 88 
2-��X	������	
 91.67 

 

��ก)���� 11 ��%-� 2
���+�ก���������������ก 9 �3�&���
�(�/(���ก�
�%�ก���$-�
!%-��
���	
 83 J 98 #-���กAB;���)�,��%� (E1 = 80) 51���)-	
�����ก&���
�(�/(���ก�
�%�ก��)�&	"����
�����, 

�����ก�3���� 1 ก��ก�����������
)�� /�/ ��
�(�/(��� ���	
 91 
�����ก�3���� 2 ก��ก�����������
)�� /# � �/ ��
�(�/(��� ���	
 95 
�����ก�3���� 3 ก��ก�����������
)�� /X �/ ��
�(�/(��� ���	
 96 
�����ก�3���� 4 ก��ก�����������
)�� /�/ /# � �/ /X �/ ��
�(�/(��� ���	
 83 
�����ก�3���� 5 ก��ก�����������
2%�ก	,"� /��/ /�	/ ��
�(�/(��� ���	
 93 
�����ก�3���� 6 ก��ก�����������
2%�ก	,"� /��/ /�	 #	/ ��
�(�/(��� ���	
 97 
�����ก�3���� 7 ก��ก�����������
���� /ก/ /�/ ��
�(�/(��� ���	
 84 
�����ก�3���� 8 ก��ก�����������
���� /�/ /�/ ��
�(�/(��� ���	
 98 
�����ก�3���� 9 ก��ก�����������
���� /ก/ /�/ /�/ /�/ ��
�(�/(��� ���	
 88 
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��3�%-� �����กก��ก�����������
��������������� �!��"�!���#$��������%�%�����&
'(���)� &���
�(�/(���ก�
�%�ก���X	���2(��������	
 91.67 #-���กAB;&�)�]��)�%��ก ����%-�
ก�
�%�ก�������ก���������ก 9 �3�&���
�(�/(���)�&��^�!&�����)�,��%� 

 
)���� 12 2
���ก���"��������!	����������ก 

 
2
���ก���"�������� 2���� 

(N = 10) ก-���������ก !	����������ก 

2
����)=& 70 70 
1. 46 65 
2. 44 54 
3. 62 68 
4. 50 67 
5. 55 64 
6. 52 64 
7. 60 69 
8. 62 66 
9. 42 62 
10. 40 52 
�%&  ∑F = 631 

  

��ก)���� 12 ��&��'!�2-� E2 ��
�(�/(���+�#		��/;��ก2
���ก���"��������!	��
��������ก �����, 

���2-����$)�+����%A��; �(ก+���AB() (2528: 294-295) 
 

 ∑F  

N 
E2   = 

A 
×    100 
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 631  
10 

        = 
70 

 ×    100   =  90.14 

 

2-��X	���+�2
���ก���"��������%��#	��&_�/(`!	����������ก 2(��������	
 90.14  
!�@�����ก&���
�(�/(���#		��/; 90.14 �$�ก%-��กAB;&�)�]��)�%!	�����ก"�!���%� (E2 = 80) 
 

 

)���� 13 ��
�(�/(���+������ก)�&�กAB;���ก"�!�� 80/80 
 

�����ก�3���� ��@,!� E1 E2 

1 ก��ก�����������
)�� /�/ 91 
2 ก��ก�����������
)�� /# � �/ 95 
3 ก��ก�����������
)�� /X �/ 96 
4 ก��ก�����������
)�� /�/ /# � �/ /X �/ 83 
5 ก��ก�����������
2%�ก	,"� /��/ /�	/ 93 
6 ก��ก�����������
2%�ก	,"� /��/ /�	 #	/ 97 
7 ก��ก�����������
���� /ก/ /�/ 84 
8 ก��ก�����������
���� /�/ /�/ 98 
9 ก��ก�����������
���� /ก/ /�/ /�/ /�/ 88 

90.14 

  �X	��� 91.67 90.14 

 

��ก)���� 13 �!=����%-� �����ก��������+1,�&���
�(�/(��� E1 / E2 = 91.67/ 90.14 �$�ก%-�
�กAB;&�)�]�� 80/80 ���)�,��%� ����%-������ก&���
�(�/(��� ��&��'�"��!�#$������&���ก�
��ก��
ก��������'$ก)��&�ก+1,� 
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)-�� #$�%(����
�����������#	ก������ก-��	
!	��ก����������กH������'()( t J test ��� 
Dependent ��@�01ก��2%�&ก��%!���+���ก01ก�����������ก����ก��%������ก �����, 
 

)���� 14 2
���ก������%��2%�&ก��%!���ก-��	
!	��ก����������ก 

 

2
���ก������ 2���� 
N = 10 ก-���ก !	����ก 

2
����)=& 70 70 

#	)-�� D D2 

1. 46 65 19 361 

2. 44 54 10 100 

3. 62 68 6 36 

4. 50 67 17 289 

5. 55 64 9 81 

6. 52 64 12 144 

7. 60 69 9 81 

8. 62 66 4 16 

9. 42 62 20 400 

10. 40 52 12 144 

�%&   ∑D = 118 ∑ D2 = 1652 

 

 

���2-����$)�+���
�����A ��=�%�0; (2550: 99 - 104) 
     ∑D 

t = 
       N ∑D2 J (∑D)2 
    N J 1 
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                           118 
 = = 6.95 

       10 ×1652 J 1182 
    10 J 1 

 
2-� t = 6.95 ����%-� !	����ก���#$������ก	3-&)�%�-��������ก����ก��%������กก��ก�����

������
��������������� �!� #	��&_�/(`���ก��ก�����������
��������������� �!�+�
#$�������$�ก%-�ก-���������ก�-��&�����"�2������'()(����
��� .01 ��3����%-� ก����������กก��ก
�����������
��������������� �!��"�!���#$��������%�%�����&'(���)� �"��!�#$������&�2%�&ก��%!���
��ก��ก�����������
��������������� �!����'$ก)��&�ก+1,��-��&�����"�2������'()(����
��� 
.01 

 
 

 

 



����� 5 

��	
 ��
����� ������������� 
 

�����	���������ก��� ก!��"#� 
1. ������	
������กก�	��ก����������������������������� ��!� 	��"#
 �	�����$

�$��%��&'(��)*
 
2. �����-.ก��/$�&ก
�$ �
�ก�	��ก��ก��ก�	��ก����������������������������� �0��

"#
�	������ 1��ก�	)�
����ก 
 

�����$��#%���ก��� ก!��"#� 
"1ก�	-.ก��/	�2���2�!�) 
�%
����กก�	��ก����������������������������� ��!� 	��

"#
�	�����$�$��%��&'(��)*
 1�� 3���4��ก�	ก�	��ก������������0��"#
�	��� &��	�5���6*7�
/	#"#
��������&�	'�!�����ก���7$�ก
��� �1���	(&�	
����ก��ก�	��ก�������������������
���������� �0��"#
�	�����$�$��%��&'(��)*
 ��ก��2���������$���)�ก�	�	
������ก�����ก
�0
0
��ก�	7��)�ก�	��ก�����) 
ก7"#
�	�����$*7����*(���� 8 *7��� 

 
ก��&$����ก��� ก!��"#� 

1. ก��ก$���&
��)�ก����ก�	��*#������ 

�	���ก	���)�
)�ก�	-.ก��$(9��/	�2���2������ก-.ก����$�$��%��&����	��������������
$(����ก ��2��:��� 2 ��/�	������ 2 �:ก�	-.ก�� 2552 & �$(���1�����/&-��*	61�&�<��-��*	6  7�
& �$(���1�� 7���*(  �/	5=9(&(� 6 9!��$� 16 /� 

ก1<7&*�$��7�����)�
)�ก�	-.ก��$(9��/	�2���2������ก-.ก����$�$��%��&����	��������������
$(����ก ��2��:��� 2 ��/�	������ 2 �:ก�	-.ก�� 2552 & �$(���1�����/&-��*	61�&�<��-��*	6  7�
& �$(���1�� 7���*( �/	5=9(&(� 6 9!��$� 10 /� @.���%
&�5%�$(A�ก�	�%���ก�	��ก�����%
$�
���%������"#
$(9���	
��0.2� ก1<7&*�$��7��������ก-.ก�����&���� �*7�� 8 )�ก�	��ก������������
������� 1���&�	'�0
�	7$&ก(9ก		&�%
*1�%	����$1�ก�	�%1�� 

2. ���,����,����-)�-�ก��� ก!��"#� 

1. ����กก�	��ก����������������������������� ��!� 	��"#
�	�����$�$��%��&'(��)*
 
@.���	�ก��%
$�����ก 9 �<% �%
ก7 
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����ก�<%��� 1 ก�	��ก������������*
� /�/ 
����ก�<%��� 2 ก�	��ก������������*
� /" � �/ 
����ก�<%��� 3 ก�	��ก������������*
� /F �/ 
����ก�<%��� 4 ก�	��ก������������*
� /�/ /" � �/ /F �/ 
����ก�<%��� 5 ก�	��ก������������/$�ก12!� /�	/ /�1/ 
����ก�<%��� 6 ก�	��ก������������/$�ก12!� /�	/ /�1 "1/ 
����ก�<%��� 7 ก�	��ก�������������
�� /ก/ /%/  
����ก�<%��� 8 ก�	��ก�������������
�� /�/ /�/ 
����ก�<%��� 9 ก�	��ก�������������
�� /ก/ /%/ /�/ /�/ 

2. ���%���ก�	��ก����������������������������� ��!� 	��"#
�	�����$�$��%��&
'(��)*
 ก7����ก1� 1����ก 

3. ก�����������&������,����,����-)�-�ก��� ก!��"#� 

3.1 -.ก����ก��	1����$(9������ก���$0
��ก��ก�	�	
������ก 
3.2 /�%�1��ก/!����&�������������*
��%���$ /�/, /", �, �/, /F, �/ �������/$�ก12!�         

/�	/,  /�1/, /�	/, /�1, "1/ 1���������
�� /ก/, /%/, /�/, /�/ ��� � &���&ก7ก�	��ก9�ก
�9���<ก	&	����JK(*��'�� �.-. 2542 1�9�กก�	�#%������	)���$(*�	�9!�$�� &��	
������ก 
5%�1!�%�����2� �9�ก�7���� ���ก 9�กก�	��ก/!�����/6�%��$ /!��������/6 1��	�5�/ �7�
0�2�*��ก�	��ก���� 2 0�2�/�� 0�2�ก�	��กL��������ก/$�&*ก*7��0�������1�0�2�ก�	��ก��ก����� 

3.3 �1��ก/!�����/6�%��$ 1�/!��������/69�ก����ก 7 �<% (�<%��� 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) 
&��	
�����%��� 7 �<%  �<%1� 10 /!� 

3.4 �!�����ก1����%�����) 
��9�	�6����	.ก��1�"#
�����$���*	$9���/<J���
1
$�	���	<�ก
�0 

3.5 �!�����ก����	
��0.2����%1��ก����ก-.ก����$�$��%��&5%��%
%!���(�ก�	�%1�� 2 
/	�2� 

/	�2���� 1 �%1��ก����ก-.ก����$�$��%��&9!��$� 3 /� @.���&7)�7ก1<7&*�$��7��)��$1� 9 /	�2� 
/	�2�1� 1 /�� /��1� 45 ����  

/	�2���� 2 �%1��ก��ก1<7&*�$��7��/����ก-.ก����$�$��%��&����	��������������$(����ก ��2��:��� 
2 ��/�	������ 2 �:ก�	-.ก�� 2552 & �$(���1�����/&-��*	61�&�<��-��*	6  7�& �$(���1��
 7���*( �/	5=9(&(� 6 9!��$� 10 /�  5%�)�
�$1� 9 /	�2� /	�2�1� 1 /�� /��1� 45 ����  

 



 43 

3.6 �ก3�	$&	$&/���ก�	�!����%����
������ก*71��<%1�/���9�กก�	�!�
���%���ก7����ก1� 1����ก0��ก1<7&*�$��7��������!���$(�/	�� 6 

4. ก���������0����1� 

4.1 $(�/	�� 6 ��	��(�A(���0������ก9�ก/���0��ก1<7&*�$��7������%
9�กก�	�%1��
*�&�กJK6&�*	O�� 80/80 

4.2 ��	��������"1ก�	�%���ก7��1� 1��ก�	)�
����ก5%�)�
�'(*( t Q test �� 
Dependent �����-.ก��/$�&ก
�$ �
�0����ก-.ก������%
	��ก�	��ก%
$�����ก�<%��2 

 
��	
��ก��� ก!��"#� 

9�กก�	-.ก��$(9��������	
������กก�	��ก����������������������������� ��!� 	��
"#
�	�����$�$��%��&'(��)*
 ��&�	'�	<�"1ก�	$(9���%
%����2 

1. �%
����กก�	��ก����������������������������� ��!� 	��"#
�	�����$�$��%��&'(��)*
 
9 �<%%����2 

����ก�<%��� 1 ก�	��ก������������*
� /�/ 
����ก�<%��� 2 ก�	��ก������������*
� /" � �/ 
����ก�<%��� 3 ก�	��ก������������*
� /F �/ 
����ก�<%��� 4 ก�	��ก������������*
� /�/ /" � �/ /F �/ 
����ก�<%��� 5 ก�	��ก������������/$�ก12!� /�	/ /�1/ 
����ก�<%��� 6 ก�	��ก������������/$�ก12!� /�	/ /�1 "1/ 
����ก�<%��� 7 ก�	��ก�������������
�� /ก/ /%/  
����ก�<%��� 8 ก�	��ก�������������
�� /�/ /�/ 
����ก�<%��� 9 ก�	��ก�������������
�� /ก/ /%/ /�/ /�/ 

2. �	��(�A(���9�กก�	�%1��)�
����กก��ก1<7&*�$��7�� ��$7�����ก 9 �<%����	
��0.2�&�
�	��(�A(���ก	��$�ก�	 (E1) %����2 

�<%��� 1 ก�	��ก������������*
� /�/ &��	��(�A(���ก	��$�ก�	 91 
�<%��� 2 ก�	��ก������������*
� /" � �/ &��	��(�A(���ก	��$�ก�	 95 
�<%��� 3 ก�	��ก������������*
� /F �/ &��	��(�A(���ก	��$�ก�	 96 
�<%��� 4 ก�	��ก������������*
� /�/ /" � �/ /F �/ &��	��(�A(���ก	��$�ก�	 83 
�<%��� 5 ก�	��ก������������/$�ก12!� /�	/ /�1/ &��	��(�A(���ก	��$�ก�	 93 
�<%��� 6 ก�	��ก������������/$�ก12!� /�	/ /�1 "1/ &��	��(�A(���ก	��$�ก�	 97 
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�<%��� 7 ก�	��ก�������������
�� /ก/ /%/  &��	��(�A(���ก	��$�ก�	 84 
�<%��� 8 ก�	��ก�������������
�� /�/ /�/ &��	��(�A(���ก	��$�ก�	 98 
�<%��� 9 ก�	��ก�������������
�� /ก/ /%/ /�/ /�/ &��	��(�A(���ก	��$�ก�	 88 

@.������ก�%
�	��(�A(���ก	��$�ก�	 (E1) 5%��F1��� 91.67 1��	��(�A(���"11��A6 (E2) 
���� 90.14 �#�ก$7��กJK6&�*	O�����ก!� �%�$
 80/80 

3. "1ก�	�%1���&���"#
�	���ก1<7&*�$��7���%
	��ก�	��ก%
$�����ก����	
��0.2��!�) 
"#
�	���&�
/$�&��&�	')�ก�	��ก����������������������������� � 1��)�
����ก%�ก$7�ก7��)�
����ก
��7��&�����!�/������'(*(���	�%�� .01 

 
��
����� 

1. ����กก�	��ก����������������������������� ��!� 	��"#
�	�����$�$��%��&'(��)*
&�
�	��(�A(���ก	��$�ก�	0������ก E1 = 91.67 1��	��(�A(���"11��A6 E2 = 90.14  �	<�$7� ��
��กก�	��ก����������������������������� ��!� 	��"#
�	�����$�$��%��&'(��)*
 &��	��(�A(��� 
91.67/ 90.14 @.���#�ก$7��กJK6���ก!� �%�$
 80/80 /$�&��&�	')�ก�	��ก����������������������
������� �0����ก-.ก��ก1<7&*�$��7�� 1��ก�	)�
����ก ��$7�%�ก$7�ก7��ก�	)�
����ก��7��&�
����!�/������'(*(���	�%�� .01 �%�) 
� 3�$7� ����ก����	
��0.2�&��	��(�A(��� ��&�	'�!�) 
��ก��
ก�	��ก���������������������� �0��"#
�	���'#ก*
��1���%�9�&�ก0.2� @.����%/1
��ก�����$(9�����
�ก���$0
��ก��ก�	�	
������ก0��"#
$(9��/����� 8 ��7� �#�-	� �(�&�	��� (2530) �%
-.ก��0
��ก�	7��)�
ก�	�7����ก������������1�ก�	�	
������ก@7�&��	(&�!� 	����ก�	�����2��	�'&-.ก���:��� 3 )�
�0*ก	<����& ��/	 "1ก�	$(9����$7� �%
����ก@7�&��	(&0
��ก�	7��)�ก�	�7����ก�����&�
�	��(�A(����#�ก$7��กJK6���*�2��$
 80/80 0
��ก�	7��)�ก�	�7����ก�����0��ก1<7&*�$��7��ก7��1�
 1��ก�	�	���@7�&��	(&5%�)�
����ก*ก*7��ก����7��&�����!�/������'(*(���	�%�� .01 1�9<	�	�*�6 
������(��6 (2538) �%
�	
������กก
�0ก�	��ก���������������������� ��!� 	����ก�	�������#%
�����$� ��2��	�'&-.ก���:��� 2 5	��	���$�%�
���	�� �!���ก����	�'&-.ก�� �!�����
�� &�� 
9�� $�%1��<	� "1ก�	$(9���	�กZ$7� ��ก�	���ก1<7&�%1����&�	'��ก��������������� ��%
'#ก*
�� 1��
�%
	��ก�	��ก9�ก����กก
�0ก�	��ก��������������� �����#�ก$7�ก7��ก�	)�
����ก��7��&�����!�/��
����'(*(��� 0.01 1�A[*�J �<$		J	�ก�6 (2549) �%
��4������กก�	��ก�����/!�/$�ก12!��!� 	��
��ก�	�����2�&�A�&-.ก���:��� 1 5	��	���$�%�<�A�#�� "1�	�กZ$7� �%
����กก�	��ก�����/!�/$�ก12!�
�!� 	����ก�	�����2�&�A�&-.ก���:��� 1 &��	��(�A(��� 82.04/ 86.33 /$�&��&�	')�ก�	��ก�����/!�
/$�ก12!�0����ก�	���ก1<7&*�$��7�� 1��ก�	)�
����ก%�ก$7�ก7��ก�	)�
����ก��7��&�����!�/�����
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�'(*(���	�%�� .05 1�ก[�J� �<����ก*	6 (2551) �%
�	
������ก��ก��ก�	�7����ก�����/$�ก12!�
�!� 	����$*7����*( "1�	�กZ$7� /$�&��&�	')�ก�	�7����ก�����/$�ก12!�0����ก�	���ก1<7&
*�$��7�� 1��ก�	)�
����ก%�ก$7�ก7��ก�	)�
����ก��7��&�����!�/������'(*(���	�%�� .01 1��&-	� 
$	�	���	(O-(1�\ (2552) �%
�	
������กก�	��ก������������*
� /%/ /�/ /	/ /�/ �!� 	����ก�	�����$
9�� "1ก�	$(9����$7�  1��9�ก�����ก�	����%
	��ก�	��ก%
$�����กก�	��ก������������*
� /%/ /�/ /	/ 
/�/ ��ก�	���&���ก��1�/$�&��&�	')�ก�	��ก������#�ก$7�ก7���	�����7��&�����!�/������'(*(���
	�%�� .05 

2. ����กก�	��ก����������������������������� ��!� 	��"#
�	�����$�$��%��&'(��)*
&�
�	��(�A(��� 91.67/ 90.14 5%��	��(�A(���*�$	ก@.������/7��F1���	
��1�0��/���ก�	�!�
���%����
������ก0��"#
�	����#�ก$7�*�$ 1��@.�������	��(�A(���0��"11��A69�ก/���ก�	�!�
���%��� 1��)�
����ก0��"#
�	��� ������9�ก"#
�	�����(���%
	��ก�	��ก)����$5&��	���5%�ก�	�Z(��*(
ก(9ก		&ก�	L��1�ก�	��ก�����@2!� 8  1�� 8 /	�2� @.�� J 0J���2��7$�) 
"#
�	���&���ก��)�ก�	��ก
����� ��&�	'��ก��������������� ��%
'#ก*
����%�9�&�ก0.2� *7��� 1�����$5&��	���*71�����ก��2�
'
�"#
�	����&7��ก@2!� 8 �7�� 8 ��7��*7������� ��ก��ก�	��ก�����ก39�&��	��(�A(����
��1� ��ก9�ก��2
���%����
������ก*71��<%�%����F������������%
	��ก�	��ก)��<%��2���7���2� �7$����%���
 1��)�
����ก9�	$&��2� &%�<ก���������%
	��ก�	��ก9.�&�9!��$������1�0
��%���&�กก$7�@.����ก
1�@��@
��ก$7� �!�) 
"#
�	����ก(%/$�&����� %����2�/���ก�	�!����%����
������ก0��"#
�	���
&�ก�#�ก$7�/���ก�	�!����%��� 1��)�
����ก@.���7�"1) 
�	��(�A(���ก	��$�ก�	0������ก
�#�ก$7��	��(�A(���"11��A6 

3. 9�กก�	��	��������"1ก�	�%���ก7��1� 1��ก�	)�
����กก�	��ก������������
����������������� ��!� 	��"#
�	�����$�$��%��&'(��)*
 ��$7�/$�&��&�	')�ก�	��ก�����
������������������������ �0����ก-.ก��ก1<7&*�$��7�� 1��ก�	)�
����ก%�0.2�&�กก$7�ก7��ก�	)�

����ก��7��&�����!�/������'(*(���	�%�� .01 ��2���2������9�ก� *<"1%����2 

3.1 ก(9ก		&ก�	��ก)�����ก���"#
$(9���	
��0.2�&���2�ก(9ก		&ก�	��กL��1�ก�	��ก��ก����� 
"#
�	���9��%
��กL��9���&�	'�ก/$�&*ก*7��0��������%
ก7�� 1
$*�&%
$�ก�	��ก��ก�����9�
��&�	'��ก������%
'#ก*
����%�9� 5%��<กก(9ก		&�	(�&9�กก�	��ก����ก1<7&ก7��1
$��ก����	���<//1 
	$&��2����2� �)�����ก�%
�	���*�&1!�%��9�ก�7���� ���ก ��ก9�ก/!�����/6�%��$ /!��������/6 
1��	�5�/ 1�&�	#�����	�ก�� ��2���2�7$�) 
"#
�	����<ก/��%
&�5�ก��&��7$�	7$&)�ก(9ก		&ก�	��ก 
�%
��กL��1���ก���������	��� 1��&7�ก(%/$�&�
��
����� �7��%
$� 9.��!�) 
ก�	��กก�	��ก�����&�
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�	��(�A(��� "#
�	�����&�	'��ก��������������� ��%
'#ก*
����%�9�&�ก0.2� @.�����$7���%/1
��ก��
1�ก�J�����ก���%�����	���/6 	��J�<0 (2532 : 56)�%
ก17�$�$
%����2%����2 

1. ��������ก �%��L��-�#% 
2. ��������ก�����%/1
��ก��/$�&��&�	'1�/$�&*ก*7��	� $7���<//1 
3. ��������ก����	
�/$�&��)91�9#�)9��ก�	���5%�)�
����	�ก�� ����ก

�	���1!�%��9�ก�7���� ���ก �	(�&��ก5%���ก�����	�%������/6 /!��%���$ /!�/#7 ก1<7&/!� �	�5�/ 
0
�/$�& 

4. ��������ก���� &���&ก��$��0��"#
�	��� /�� ��������ก��2� 8 �7�� 8 ����ก
 �.�� 8 �9��1.ก�F����	����)%�	���� �.��������	�����%��$ 1�)�
�$1�)�ก�	��ก/	�2�1��	�&�J 30-50 
���� 

5. ��������ก���&<7���	(&�	
���		��ก�-�����/$�&��<ก���� 1�ก	�*��	��	
�
) 
ก7��ก�	��� ����ก9.�&�ก(9ก		&)�
�����ก�	�	���ก�	��� 1�� 8 ��(%&��	�ก�� ��7�ก�	��ก%
$�
ก�	)�
��*	��� 1��	�5�/ ��*	/!� �(��� �ก&*7�� 8 ����*
� 

3.2 )�ก�	�	���������� ��ก-.ก����$�$��%��&�������ก1<7&*�$��7��&�/$�&��)91�
ก	�*��	��	
� &�ก��ก�����*�&ก�	����ก*ก�	��ก�����0��/	#"#
���1� *�&ก�	ก
�00��/	#�&���
*������ก�����"(% @.���&7�/�&�ก�	��กก�	��ก�����%
$�����ก)���2��	�����7����2&�ก7�� ก�	��กก�	
��ก���������������������� �9�ก����ก���"#
$(9���	
��0.2�9.���%/1
��ก��/$�&*
��ก�	0��
��ก-.ก��@.�����ก��กก�	��ก�������7������	����������&�	'��ก�����'#ก*
����%�9�*	�ก���9
�0��
����&�ก0.2� ��ก��2������������กก
�0ก�	��ก��������*	�ก����� ������9	(�0����ก-.ก��%
$� 9.�
�	
��	�9#�)9) 
ก7��ก-.ก�� �!�) 
��ก-.ก����)91�*�2�)9)�ก�	��ก��7��&�ก@.���7�"1) 
��&�	'
ก
�0ก�	��ก���������������������� ��	���/$�&�!��	39  

 
���������� 

1. �����������#��2
 

1.1 ����กก�	��ก����������������������������� ��!� 	��"#
�	�����$�$��%��&'(��
)*
 ��&�	'�!���)�
ก��"#
�	�����$*7���	���-���� 8 ����	������ �)�ก�	��ก������������
�������)�1�ก�J��%��$ก�� 

1.2 "#
�	�����&�	')�
����กก�	��ก����������������������������� ��!� 	��"#
�	���
��$�$��%��&'(��)*
 )�ก�	��ก%
$�*������ก�$1��	���)���2��	���5%�9��ก1<7&��กก��������	7$&��2����
��ก�����'#ก*
���%
1
$�����*	$9���ก�	��ก��������'#ก*
��9�ก������ 
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2. �����������$���#�ก���"#� 

2.1 /$	&�ก�	$(9���	
������กก�	��ก������	� 1�$		J�<ก*6����������������� �
�!� 	��"#
�	�����$�$��%��&'(��)*
 1�'(������ 8 �����)�
��������ก�	���)�ก�	��4����ก��ก�	��ก
������������) 
'#ก*
����%�9� 

2.2 /$	&�ก�	$(9���	
������กก�	��ก���������������������� ��!� 	��"#
�	�����$
�$��%��&)�	#���*7�� 8 ��7� &�1*(&��%�� $�%(��-�6 @�%�	�& ����*
� 

2.3 /$	&�ก�	$(9���	
������กก
�0��� ����������2�)�%
����ก��ก�	L�� ก�	�#% ก�	
�7��1�ก�	�0����!� 	��"#
�	�����$*7���	���- 
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แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะ
ภาษาไทยท่ีเปนปญหาสําหรับผูเรียน

ชาวเวียดนามถ่ินใต 
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แบบทดสอบกอนฝก – หลังฝก 
การออกเสียงพยัญชนะตน /ป/ 

ชื่อ และนามสกุล........................................................................................................ 

 

คําสั่ง ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปน้ีตามลําดับ 

กอนฝก หลังฝก 
คําที ่ คําที่ทดสอบ 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
1. ป     
2. เปา     

3. ปอด     

4. เปด     
5. จําปา     

6. ปนโต     

7. ปากกา     
8. ปกปน     

9. ปงปอง     
10. เปาป     

เกณฑการใหคะแนน  คําท่ีอานถูก ได  1  คะแนน 

คําท่ีอานผิด ได  0  คะแนน 
รวมคะแนนกอนฝก..............................คะแนน 
รวมคะแนนหลังฝก...............................คะแนน 
ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 

(VU THI KIM OANH) 
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แบบทดสอบกอนฝก – หลังฝก 
การออกเสียงพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ 

ชื่อ และนามสกุล........................................................................................................ 

 

คําสั่ง ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปน้ีตามลําดับ 

กอนฝก หลังฝก 
คําที ่ คําที่ทดสอบ 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
1. พอ     
2. ผม     

3. ภาพ     

4. เพื่อน     
5. ไมไผ     

6. พัดลม     

7. ภูเขา     
8. ผิดเพี้ยน     

9. พักผอน     
10. เพียงพอ     

เกณฑการใหคะแนน  คําท่ีอานถูก ได  1  คะแนน 

คําท่ีอานผิด ได  0  คะแนน 
รวมคะแนนกอนฝก..............................คะแนน 
รวมคะแนนหลังฝก...............................คะแนน 
ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 

(VU THI KIM OANH) 
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แบบทดสอบกอนฝก – หลังฝก 
การออกเสียงพยัญชนะตน /ฉ ช/ 

ชื่อ และนามสกุล........................................................................................................ 

 

คําสั่ง ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปน้ีตามลําดับ 

กอนฝก หลังฝก 
คําที ่ คําที่ทดสอบ 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
1. ฉัน     
2. ฉิ่ง     

3. ชาง     

4. ชน     
5. ไฟฉาย     

6. ชมพู     

7. ชะนี     
8. เฉอะแฉะ     

9. ฉูดฉาด     
10. ชิงชา     

เกณฑการใหคะแนน  คําท่ีอานถูก ได  1  คะแนน 

คําท่ีอานผิด ได  0  คะแนน 
รวมคะแนนกอนฝก..............................คะแนน 
รวมคะแนนหลังฝก...............................คะแนน 
ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 

(VU THI KIM OANH) 
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แบบทดสอบกอนฝก – หลังฝก 
การออกเสียงพยัญชนะควบกลํ้า /ปร ปล/ 

ชื่อ และนามสกุล........................................................................................................ 

 

คําสั่ง ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปน้ีตามลําดับ 

กอนฝก หลังฝก 
คําที ่ คําที่ทดสอบ 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
1. เปรี้ยว     
2. โปรด     

3. ปลา     

4. ปลูก     
5. ปรบมือ     

6. แปรงฟน     

7. ปลั๊กไฟ     
8. หัวปล ี     

9. ปรับปรุง     
10. เปลี่ยนแปลง     

เกณฑการใหคะแนน  คําท่ีอานถูก ได  1  คะแนน 

คําท่ีอานผิด ได  0  คะแนน 
รวมคะแนนกอนฝก..............................คะแนน 
รวมคะแนนหลังฝก...............................คะแนน 
ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 

(VU THI KIM OANH) 
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แบบทดสอบกอนฝก – หลังฝก 
การออกเสียงพยัญชนะควบกลํ้า /พร/ /พล ผล/ 

ชื่อ และนามสกุล........................................................................................................ 

 

คําสั่ง ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปน้ีตามลําดับ 

กอนฝก หลังฝก 
คําที ่ คําที่ทดสอบ 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
1. พริก     
2. พล ุ     

3. ผลิ     

4. เพลง     
5. พระสงฆ     

6. ออนเพลีย     

7. ผลักดัน     
8. แพรวพราว     

9. พลุกพลาน     
10. ผลุบ ๆ โผล ๆ     

เกณฑการใหคะแนน  คําท่ีอานถูก ได  1  คะแนน 

คําท่ีอานผิด ได  0  คะแนน 
รวมคะแนนกอนฝก..............................คะแนน 
รวมคะแนนหลังฝก...............................คะแนน 
ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 

(VU THI KIM OANH) 
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แบบทดสอบกอนฝก – หลังฝก 
การออกเสียงพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ 

ชื่อ และนามสกุล........................................................................................................ 

 

คําสั่ง ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปน้ีตามลําดับ 

กอนฝก หลังฝก 
คําที ่ คําที่ทดสอบ 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
1. นก     
2. รัก     

3. พูด     

4. มด     
5. นํ้าตก     

6. ดอกไม     

7. ขาวโพด     
8. มังคุด     

9. คึกคัก     
10. มิดชิด     

เกณฑการใหคะแนน  คําท่ีอานถูก ได  1  คะแนน 

คําท่ีอานผิด ได  0  คะแนน 
รวมคะแนนกอนฝก..............................คะแนน 
รวมคะแนนหลังฝก...............................คะแนน 
ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 

(VU THI KIM OANH) 
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แบบทดสอบกอนฝก – หลังฝก 
การออกเสียงพยัญชนะทาย /น/ /ง/ 

ชื่อ และนามสกุล........................................................................................................ 

 

คําสั่ง ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปน้ีตามลําดับ 

กอนฝก หลังฝก 
คําที ่ คําที่ทดสอบ 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
1. กิน     
2. คน     

3. กุง     

4. แพง     
5. แจกัน     

6. แวนตา     

7. แตงโม     
8. รองเทา     

9. บานเรือน     
10. กางเกง     

เกณฑการใหคะแนน  คําท่ีอานถูก ได  1  คะแนน 

คําท่ีอานผิด ได  0  คะแนน 
รวมคะแนนกอนฝก..............................คะแนน 
รวมคะแนนหลังฝก...............................คะแนน 
ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 

(VU THI KIM OANH) 
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แบบฝกชุดท่ี 1 

ก����ก����	
��������  

/�/ 
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�����ก����� ����  ก����ก����	
�������� /�/ 

แบบฝกที่ 1.1 

ก����ก��ก��ก����	 

1. ����	
��� 
�����	
��ก��ก����ก���������������ก ����!ก!"��#����$����%&�'!�� /)/ ก*��$��

��%&�'!�� /*/ +,��-ก!��� 
 

2. ������� 
ก�������$�� .����� /�,$��  .�������� / ��')�'0� 1$�	&���%&�'!�� /)/ 

 
3. ����ก�	�	��� 

1.ก�',�� 
2.&��/ก 

4. ก��ก		�ก�	� ก 
1.  �-�#$����%&�' /)/, /*/ *�ก�',�� ��'��ก��$��	
��ก��ก����� 3  �7�  
2.  �-��ก��$�� .�1$�	&���%&�'!�� /)/ ��' /*/ 1$�' -"  -"�' 3  �7�	
��ก��ก����� ����	
�

�ก��ก��*�ก�"���$��1$�+,��8��
����ก�
���!"��ก� ��ก�)9�ก�:"�	
%" ��'���*:  � 
 	!��ก����� �"ก#$ก%�&�' 

    
  
  
 
 

	* 

+) 

!"��ก� 

+) 

+) 	* 

	* 

*- )- 

�
����ก� 

�
����ก� 

!"��ก� 
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3.  �-ก.�
�, .�1$�	&���%&�'!�� /)/ �)9�
�����# 1  .�1$�	&���%&�'!�� /*/ �)9�

�����# 2  �-��ก��$������	
��ก��ก��*�ก�"���$��1$�+,��8��)9�
�����# 1 
��� 
�����# 2 
��ก�)9�ก�:"�	
%" ��'���*:  � 

3.1  �-��ก��$��1$�' 1  .� ����	
��ก��ก��!�* 
 	!��ก����� �"ก#$ก%�&�' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  �-��ก��$��1$�' 2  .� ����	
��ก��ก��!�* 
 	!��ก����� �"ก#$ก%�&�' 

    
  
  
 
 
 

	* 

*$ 

1 < 1 

)= 

)= )= 

+) 

	* 	* 

1 < 2  

2 < 1  

2 < 2  

*- *- 

)- *- 

�
����ก� 

!"��ก� 

	* 2 

)- 1 

+) 1 

)=> 1 

*$ 2 

�)?� 1 
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)A�)�� 

 
 
 
 

3.3  �-��ก��$��1$�' 3  .� ����	
��ก��ก��!�*  
 	!��ก����� �"ก#$ก%�&�' 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.  �-��ก��$�� .� 2 ���� /1$�	&���%&�'!�� /)/ ��' /*/  .��' 3  �7�	
��ก��ก����� 0,�
ก.�
�,�"� ��� �-��ก��$�� .�1$��$��%&�'!�� /)/ 	
��ก��ก���ก���#�7� ��� �-��ก��$�� .�1$��$
��%&�' /*/ 	
��ก��ก������C� D ��ก17�&7���'�)9����*:  � 
 	!��ก����� �"ก#$ก%� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)=> *$� 2 < 1  

)=> )=> 1 < 1 

	* +) 2 < 1 < 2  	* 

)= )= *$ 1 < 1 < 2  

*- )- 

�*E, 

2 < 1 < 1  

�)9, �*E, 

)- 

1 < 2 < 2  

)�กก� �ก���#�7� 

,�ก*� ����C� D 

�ก���#�7� 

)A>�0! �ก���#�7� 

*8,� ����C� D 

)�ก)A>� �ก���#�7� 
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C�&�*ก8�*'
�$��)9,�"�� 

5.  �-�-,)�'0� 1$�	&���%&�'!�� /)/ ��' /*/ 	
��ก��ก����� ��'	
��ก��ก����ก .�1$��$
��$����%&�' /)/ ��กG�ก)�'0�  
 	!(!� �"ก#$ก%�&�' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.ก�	�	
����*+ 

5.1 ���ก!G�กก���������!�* .����#���ก��ก��#H'1.�ก8Gก�����ก��� 
5.2 )�'��8�G�กก��1,��*1ก�'ก����� 

 
 
 

�)9, 

)I�	*G*)-	�*"��7.� )I� )- 

��ก�#���"�)A�)��#���*��� )A�)�� 

)-?ก.����)?�)=>	�*��� )-? �)?� )=> 

��")�ก)A>�	
�)I�	* )�ก)A>� )I� 
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�����ก���	
� ����  ก���ก��
������������ /�/ 

แบบฝกท่ี 1.2 

ก���ก	�ก��ก���ก��
�� 

 

1. ����	
��� 
�����	
��ก��ก����ก��ก�������������� /�/ � ���!��"#ก����$%�� �&� 

 
2. ������� 

ก�'��ก�����()�����(*� ��+ ()��������(* $%��'�,�(-��	����������� /�/ 
 

3. ����ก�	�	��� 
1. $00��กก�'��ก�������������� /�/ 
2. 0�'2�� 10 0�' 
3. ก'���4�5�� 
 
 
 
 
 
 
 

 
��� ��� 
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4. ก��ก		�ก�	� ก 

1. �6����ก��ก��6�(+�6$6!��)�	�ก�'78�$%�+ ('#�9:0��(+�6$�ก�!��	�ก�'��ก�����
'�
+!������� /�/ ก0����� /0/ +!� -;� 2 ������ก: &�กก�'กก%6-��':6�<��ก-;������:- $%�+
�%!��%6��ก6���!���'=+ ก�'��ก����� /�/ ���������&��6!��� �!+�	�ก�'��ก����� /0/ ����
�����&���� 	
��ก��ก����ก����� /�/ $%� /0/ ��6('# �'��6���6��$��-��(������>?���ก
����� 

2. $&ก$00��กก�'��ก�������������� /�/ 	
��ก��ก��-@ก(� 
3. ('#��ก�����()�����(*� ��+	�$00��ก�'��6�9:0��(+�6
6��	
��ก��ก��78� $%�+	
�

�ก��ก����ก��ก�������6-�%�()��'��6ก� &�ก�;�	
���ก��ก�������A�'��0@((%&�(%!�� 
4. �6����ก��ก����ก�����()�����(*� ��+� �"#ก����$%�+ ('#	
��ก��ก����ก��ก����� /�/ 	�

()��������(* $%�	��'�,�( ��6%)� 0�
6�����ก()�����(*� ��+  
5. ('#$0!��ก��ก����A� 2 ก%@!6 ����00�'2��0�ก'���4�5��-�%�2���'��6-;���ก�����	
�

78� 1 (';� $%�+	
��ก��ก����ก�������62��-��('#����0-�%�(� ก%@!6	 6�(���ก�����"#ก
6�กก+!�&���A�ก%@!6��� 

6. 	
��ก��ก���%��ก()�-��� ���ก��ก�����$%�+(�%� 1 ()�6�$�!��'�,�($%���ก�����	
�
������ E 78� 

������� ���	�� 



 73 

7. 	
��ก��ก��-;��;���ก�����()�����(*� ��+ ()��������(* $%��'�,�(	�$00��ก�'��6
ก���ก(';��;�$�!���&�&0$00��ก 
 
5. ก�	�	
���� 

5.1 ���ก�&�กก�'��ก�����>���ก��ก��>?�-)�ก:&ก''6��ก��ก����� 
5.2 �'��6:�&�กก�'- ��0-ก��ก�'��ก����� 
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แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะตน /ป/ 

คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําพยางคเดียวที่ใชพยัญชนะตน /ป/ ตอไปนี ้

 

ปอด ปาก ป ปน  ปู  

เปา แปด ไป ปน เปด  

  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ปอด อวัยวะทําหนาที่เก่ียวกับการหายใจอยูภายในรางกาย phổi 

ของคนหรือสัตวที่มีกระดูกสันหลังเปนสวนมาก  

ปาก อวัยวะสวนหนึ่งของรางกายใชสําหรับกินอาหาร miệng 

และเปลงเสียง 

ป ชื่อเคร่ืองดนตรีชนิดหนึ่งสําหรับเปาใหเปนเพลง kèn 

ปน อาวุธสําหรับยิง súng 

ปู ชื่อสัตวไมมีกระดูกสันหลังจําพวกหนึ่ง มีรยางคขา 5 คู  con cua 

คูแรกเปนกาม รยางคที่ปลองทองไมใชในการวายน้ํา   

เปา พนลมออกมาทางปาก thổi 

แปด จํานวนเจ็ดบวกหนึ่ง tám 

ไป เคลื่อนออกจากที ่ đi 
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ปน เคร่ืองประดับสําหรับปกผมที่มุนเปนจุก trâm cài tóc 

เปด ชื่อสัตวปกจําพวกหนึ่ง ปากแบน ตีนแบน ระหวางนิ้วมีพังผืด con vịt 

ยึดติดกันเพื่อสะดวกในการวายน้ํา ขนาดเล็กกวาหาน  

วายน้ําเกง กินปลา พืชน้ํา และสัตวเล็ก ๆ 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําสองพยางคที่ใชพยัญชนะตน /ป/ ตอไปนี ้

 

ปากกา จําปา ปนโต หมูปง เปดยาง  

 

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ปากกา  เคร่ืองสําหรับขีดเขียนชนิดหนึ่ง  cái viết 

จําปา  ดอกสีเหลืองอมสม กลิ่นหอม  hoa đại 

ปนโต  ภาชนะสําหรับใสของกิน ซอนกันเปนชั้น ๆ   cặp lồng, cà men 

มีหูรอยหิ้วได 

หมู  ชื่อสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เปนสัตวกีบคู ตัวอวน จมูก con heo 

และปากยื่นยาว หาอาหารโดยใชจมูกดุด 

ปง  ทําใหสุกดวยการวางไวเหนือไฟใชเวลานอย  nướng 

กวายาง 

ยาง  ทําใหสุกดวยการวางไวเหนือไฟ   quay 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําสองพยางคที่ใชพยัญชนะตน /ป/ ตอไปนี ้

 

ปกปน ปากเปด ปาเปา ปงปอง  เปาป 

 

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ปก เสียบ cài 

ปา ซัดไปดวยอาการยกแขนขึน้สูงแลวเอ้ียวตัว ném 

เปา สิ่งที่กําหนดไวเปนจุดหมาย bia, mục tiêu 

ปงปอง ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง ผูเลนใชไมแบนตีลกูปงปอง  bóng bàn 

ขามตาขายที่ขึงอยูบนโตะสี่เหลี่ยม โตกันไปมา 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงประโยคที่ใชพยัญชนะตน /ป/ ตอไปนี ้

1. ปากกาอยูบนโตะ 

2. ฉันชอบกนิบะหม่ีเปดยาง 

3. ดอกบัวหอมกวาดอกจําปา 

4. พวกเขาเลนปงปองขางบาน 

5. ปาใบจับปูในบอนํ้า 

6. แมทําปากเปดทอดอรอย 

7. นองไปซ้ือปนโต 

8. พี่บัวแขงปาเปาแมนมาก 

9. ปูกําลังเปาปในบาน 

10. แมปกปนใหปาใบ 
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ก����ก���	
�	������� /�/ 

 

���� �	
���ก�	........................................................................................ 

� � � � � � � � � �  

� ��ก��ก����
  

‹‹‹‹ �����ก��ก��ก�������
� �	 þþþþ  ����!���� ���"#�	$����	
�����%�&�� 

1. ก. �� �. �� 

2. ก. ���� �. ���� 

 ��'���( .........................��'�� 

���������	
������������ก��ก����� 

1. �� 

2. ���� 

  

�������� 
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���� ��ก��ก����ก���	
 

 ‹‹‹‹  �����ก��ก��#%�%��&�"���*'+�(��ก���	
�� '�&+��%� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

..........................�
��� 

..........................�
��� 

..........................�
��� 

..........................�
��� 
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‹‹‹‹  �����ก��ก����ก���	
�0��&�"���*�� +0�#�1 

7. ��กก� ...........................�
���   

8.  !��� ...........................�
���  

9. ��ก���� ...........................�
���   

10. �"#��# ...........................�
���   

 
 
 ��'���( ..........................��'��  
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แบบฝกชุดท่ี 2 

การออกเสียงพยัญชนะตน  

/ผ พ ภ/ 
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แบบฝกชุดท่ี   การออกเสียงพยัญชนะตน      

/ผ พ ภ/ 

แบบฝกที่ 2.1 

การฝกทักษะการฟง 

1. จุดประสงค 
เพื่อใหนักศึกษาฝกฟงแลวสามารถแยกความแตกตางของเสียงพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ กับ

เสียงพยัญชนะตน /ฝ ฟ/ ไดถูกตอง 
 

2. เนื้อหา 
การฟงเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคที่ใชพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ 

 
3. ส่ือการเรียน 

1.กระดาน 
2.ชอลก 
 

4. กิจกรรมการฝก 
1. ครูเขียนพยัญชนะ /พ/, /ฟ/ บนกระดาน และออกเสียงใหนักศึกษาฟง 3 คร้ัง  
2. ครูออกเสียงคําที่ใชพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ และ /ฝ ฟ/ ทีละคู คูละ 3 คร้ังใหนักศึกษาฟง 

แลวใหนักศึกษาบอกวาเสียงที่ไดยินเหมือนกันหรือตางกัน ฝกเปนกลุมใหญ และรายบุคคล 
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 

    
  
  

พอ 

ตางกัน 

พอ 

พอ ฟอ 

เหมือนกัน 



 84 

 
 
 
 
 
 

3. ครูกําหนดคําที่ใชพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ เปนหมายเลข 1 คําที่ใชพยัญชนะตน /ฝ ฟ/ เปน
หมายเลข 2 ครูออกเสียงแลวใหนักศึกษาบอกวาเสียงที่ไดยินเปนหมายเลข 1 หรือ หมายเลข 2 
ฝกเปนกลุมใหญ และรายบุคคล 

3.1 ครูออกเสียงทีละ 1 คํา แลวใหนักศึกษาตอบ 
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ครูออกเสียงทีละ 2 คํา แลวใหนักศึกษาตอบ 
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 

    
  
  
 

ฟอ ฟอ 

ฝก ผัก 

เหมือนกัน 

ตางกัน 

พอ 

พอ 

1 – 1 

ฟอ 

พอ พอ 

ฟอ 

2 – 1  

1 – 2  

ผัก ฝก 

ผัก ผัก 

ตางกัน 

เหมือนกัน 

ไฟ 2 

แพะ 1 

ผม 1 

ฟอง 2 

ภาพ 1 

ฝก 2 
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พัดลม 

 
 
 
 
 
 

3.3 ครูออกเสียงทีละ 3 คํา แลวใหนักศึกษาตอบ  
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. ครูออกเสียงคํา 2 พยางคที่ใชพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ และ /ฝ ฟ/ คําละ 3 คร้ังใหนักศึกษา
ฟง โดยกําหนดวา ถาครูออกเสียงคําที่มีพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ ใหนักศึกษายกมือขึ้น ถาครูออก
เสียงคําที่มีพยัญชนะ /ฝ ฟ/ ใหนักศึกษานั่งเฉย ๆ ฝกทั้งชั้นและเปนรายบุคคล 
 ครูออกเสียง นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แฟะ แฟะ 2 – 2  

แฟะ แพะ 1– 2  

แพะ แพะ 1 – 1 

พอ ฟอ 1 – 2 – 1 พอ 

ผา ผา ฝา 1 – 1 – 2  

แฟะ แฟะ 

ผัก 

2 – 2 – 1  

ฝก ผัก 

แพะ 

2 – 1 – 1  

ไมไผ ยกมือขึ้น 

ไฟไหม นั่งเฉย ๆ 

ยกมือขึ้น 

พักผอน ยกมือขึ้น 

ฝกบัว นั่งเฉย ๆ 

ผูกพัน ยกมือขึ้น 
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ผมไปซื้อพัดลมไฟฟามา 

5. ครูพูดประโยคที่ใชพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ และ /ฝ ฟ/ ใหนักศึกษาฟง และใหนักศึกษาแยก
คําที่มีเสียงพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ ออกจากประโยค 
 ครูพูด นักศึกษาตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.การประเมินผล 

1. สังเกตจากการฟงแลวตอบคําถามของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมฝกฟง 
2. ประเมินจากการทดสอบทักษะการฟง 

 
 
 
 

 

ผม พัดลม 

พอมีฟารมเลี้ยงแพะ พอ แพะ 

ฤดูฝนพุทราแพงมาก พุทรา แพง 

พอทําผัดผักรวมอรอย พอ ผัดผัก 

แพทยตรวจฟนใหพอผม แพทย พอ ผม 



 87 

แบบฝกชุดท่ี   การออกเสียงพยัญชนะตน       

/ผ พ ภ/ 

แบบฝกที่ 2.2 

การฝกทักษะการออกเสียง 

 

1. จุดประสงค 
เพื่อใหนักศึกษาฝกออกเสียงพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ ไดอยางถูกตองและชัดเจน 

 
2. เนื้อหา 
การออกเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคที่ใชพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ 
 

3. ส่ือการเรียน 
1. แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ 
2. บัตรภาพ 10 บัตร 
3. กระเปาผนัง 
 
 
 
 
 
 
 

ผา พาน 
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แพทย ผัก 

แพะ ภูเขา 

ไมไผ แผนที่ 
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4. กิจกรรมการฝก 

1. เม่ือนักศึกษามีความแมนยําในการฟงแลว ครูอธิบายความแตกตางในการออกเสียง
ระหวางเสียง /ผ พ ภ/ กับเสียง /ฝ ฟ/ วา เสียง /ผ พ ภ/ เกิดจากการกักลมที่ริมฝปากทัง้สองสนทิ 
แลวปลอยลมออกมาอยางเร็ว สวนเสียง /ฝ ฟ/ เกิดจากการใหฟนบนสัมผัสริมฝปากลาง
เล็กนอย แลวใหลมในชองปากเสียดแทรกผานชองระหวางริมฝปากกับฟน ใหนักศึกษาทดสอบ
วาออกเสียง /ผ พ ภ/ ถูกหรือไม โดยใชกระดาษจอไวที่ริมฝปากในขณะออกเสียง ถาออกเสียง
ถูก กระดาษจะไหวเล็กนอย 

2. แจกแบบฝกการออกเสียงพยัญชนะ/ผ พ ภ/ ใหนักศึกษาทุกคน 
3. ครูออกเสียงคําพยางคเดียวในแบบฝกพรอมอธิบายความหมายใหนักศึกษาฟง แลวให

นักศึกษาฝกออกเสียงตามทีละคําพรอมกัน จากนั้นใหฝกออกเสียงเปนรายบุคคลจนคลอง 
4. เม่ือนักศึกษาออกเสียงคําพยางคเดียวไดถูกตองแลว ครูใหนักศึกษาฝกออกเสียง

พยัญชนะ/ผ พ ภ/ ในคําสองพยางค และในประโยค ตามลําดับเหมือนฝกคําพยางคเดียว  
5. ครูเสียบบัตรภาพบนกระเปาผนังทีละภาพพรอมทั้งออกเสียงใหฟง 1 คร้ัง แลวให

นักศึกษาทั้งชั้นออกเสียงตาม จากนั้นครูแบงนักศึกษาเปน 2 กลุม แลวใหสมาชิกของ 2 กลุม
สลับกันออกมาหยิบบัตรภาพพรอมออกเสียงใหเพื่อน ๆ ฟง กลุมใดมีคนออกเสียงถูกมากกวา
จะเปนกลุมชนะ 

พัดลม พุทรา 
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6. ใหนักศึกษาเลือกคําที่ไดฝกออกเสียงแลวคนละ 1 คํามาแตงประโยคและออกเสียงให
เพื่อน ๆ ฟง 

7. ใหนักศึกษาทั้งชั้นออกเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคในแบบฝกพรอม
กันอีกคร้ังต้ังแตตนจนจบแบบฝก 
 
5. การประเมิน 

1. สังเกตจากการออกเสียงของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมฝกออกเสียง 
2. ประเมินจากการทดสอบทักษะการออกเสียง 
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แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ 

คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําพยางคเดียวที่ใชพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ ตอไปนี้ 

 

พอ ผา พาน ภาพ พูด  

แพทย เพื่อน ผม ผัก แพะ  

  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

พอ ชายผูใหกําเนิดแกลูก ba, bố 

ผา สิ่งที่ทําดวยเย่ือใยโดยวิธีทอหรืออัดใหเปนผืน vải 

พาน ภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่ง ใชสําหรับใสสิ่งของ khay tròn có chân 

ภาพ รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่งที่วาดขึ้นเปนรูป ảnh, tranh 

พูด เปลงเสียงออกเปนถอยคํา nói 

แพทย หมอรักษาโรค bác sĩ 

เพื่อน ผูรวมธุระ, ผูอยูในสภาพหรือลักษณะเดียวกัน bạn 

ผม ขนที่ขึ้นอยูบนศีรษะ, คําสรรพนามบุรุษที่ ๑ ใชแทน tóc, tôi(ngôi thứ 1 

ตัวผูพูดเพศชาย ,dùng cho nam) 

ผัก พืชที่ใชเปนอาหาร rau 

แพะ ชื่อสัตวเค้ียวเอ้ืองชนิดหนึ่ง เปนสัตวกีบคูขนาดกลาง  con dê 

ขนหยาบสีดํา ขาว หรือน้ําตาล มีเขา 1 คู  
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําสองพยางคที่ใชพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ ตอไปนี ้

ไมไผ แผนท่ี พัดลม พุทรา ภูเขา 

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ไมไผ  ชื่อไมพุมจําพวกหนึ่ง ขึ้นเปนกอ ลําตนเปนปลอง ๆ tre 

แผนที่ แบบที่เขียนยอจากพื้นดิน บอกแมน้ํา ฝงทะเล และอ่ืน ๆ bản đồ 

พัดลม  เคร่ืองพัดใหเย็นดวยแรงไฟฟา เปนตน  cái quạt 

พุทรา  ชื่อไมตนชนิดหนึ่ง กิ่งมีหนาม ผลมีทั้งกลมและรี กินได táo 

ภูเขา พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบ ๆ ต้ังแต ๖oo núi 

 เมตรขึ้นไป  
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําสองพยางคที่ใชพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ ตอไปนี ้

 

ผัดผัก ผิดเพี้ยน ผูกพัน  พักผอน เพียงพอ 

     

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ผัด  ทําใหสุกโดยใสในกระทะต้ังไฟที่ใสน้ํามันเล็ก  xào 

นอยแลวพลิกกลับไปมา  

พักผอน  หยุดทํางานชั่วคราวใหหายเหนื่อย  nghỉ ngơi 

ผิดเพี้ยน  ผิดแปลกไปเล็กนอย  khang khác 

ผูกพัน  มีความเปนหวงกังวลเพราะรักใคร เปนตน  gắn bó 

เพียงพอ  ไดเทาที่ตองการ ไดเทาที่กะไว  đầy đủ 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงประโยคที่ใชพยัญชนะตน /ผ พ ภ/ ตอไปนี ้

1. ผมไปซ้ือพัดลมไฟฟามา 

2. พอผมมีฟารมเลี้ยงแพะ 

3. ฤดูฝนพุทราแพงมาก 

4. พี่ฟาพูดภาษาไทยผิดเพี้ยน 

5. พอทําผัดผักรวมอรอย 

6. แพทยตรวจฟนใหพอผม 

7. ผมจะไปปนภูเขาฟูจิ 

8. เพื่อนผมมีบานไมไผ 

9. พี่ผูกพันกับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียนมาก  

10. แพทยบอกผมวาพักผอนใหเพียงพอ 
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การออกเสียงพยญัชนะตน /ผ พ ภ/ 

 
ช่ือ และนามสกุล........................................................................................ 

 

ทักษะการฟง  

ใหนักศึกษากาเครื่องหมาย  หนาขอตามที่ไดยินเสียงที่ครูอาน 

1. ก. ผา ข. ฝา 

2. ก. แพะ ข. แฟะ 

 คะแนนรวม.........................คะแนน 

คําศัพทที่ครูใชทดสอบทักษะการฟง 

1. ผา 
2. แฟะ 

  

แบบทดสอบ



 96 

ทักษะการออกเสียง 

  ใหนักศึกษาดูรูปตอไปนี้แลวออกเสียงตามแตละรูป 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 
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 ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปน้ีตามลําดับ 

7. แผนที่ ...........................คะแนน   

8. ภูเขา ...........................คะแนน  

9. ผูกพัน ...........................คะแนน   

10. พักผอน ...........................คะแนน   

 
 
 คะแนนรวม..........................คะแนน  
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แบบฝกชุดท่ี 3 

การออกเสียงพยัญชนะตน  

/ฉ ช/ 
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แบบฝกชุดท่ี   การออกเสียงพยัญชนะตน 

     /ฉ ช/ 

แบบฝกที่ 3.1 

การฝกทักษะการฟง 

1. จุดประสงค 
เพื่อใหนักศึกษาฝกฟงแลวสามารถแยกความแตกตางของเสียงพยัญชนะตน /ฉ ช/ กับเสียง

พยัญชนะตน /จ/ ไดถูกตอง 
 

2. เนื้อหา 
การฟงเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคที่ใชพยัญชนะตน /ฉ ช/ 

 
3. ส่ือการเรียน 

1.กระดาน 
2.ชอลก 

4. กิจกรรมการฝก 
1. ครูเขียนพยัญชนะ /ฉ ช/ และ /จ/ บนกระดาน และออกเสียงใหนักศึกษาฟง 3 คร้ัง  
2. ครูออกเสียงคําที่ใชพยัญชนะตน /ฉ ช/ และ /จ/ ทีละคู คูละ 3 คร้ังใหนักศึกษาฟง แลวให

นักศึกษาบอกวาเสียงที่ไดยินเหมือนกันหรือตางกัน ฝกเปนกลุมใหญ และรายบุคคล 
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 

    
  
  

ชา 

เหมือนกัน 

ชา 

จา จา 

เหมือนกัน 
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3. ครูกําหนดคําที่ใชพยัญชนะตน /ฉ ช/ เปนหมายเลข 1 คําที่ใชพยัญชนะตน /จ/ เปน
หมายเลข 2 ครูออกเสียงแลวใหนักศึกษาบอกวาเสียงที่ไดยินเปนหมายเลข 1 หรือ หมายเลข 2 
ฝกเปนกลุมใหญ และรายบุคคล 

3.1 ครูออกเสียงทีละ 1 คํา แลวใหนักศึกษาตอบ 
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ครูออกเสียงทีละ 2 คํา แลวใหนักศึกษาตอบ 
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 

    
  
  
 

ชา จา 

จน ชน 

ตางกัน 

ตางกัน 

จน 

จน 

1 – 1 

ชน 

ชน ชน 

ชน 

1 – 2  

2 – 1  

ชน จน 

ชน ชน 

ตางกัน 

เหมือนกัน 

จน 2 

 ชา 1 

ชน 1 

จาม 2 

ชาม 1 

จริง 2 
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เชื่องชา 

 
 
 
 
 
 

3.3 ครูออกเสียงทีละ 3 คํา แลวใหนักศึกษาตอบ  
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. ครูออกเสียงคํา 2 พยางคที่ใชพยัญชนะตน /ฉ ช/ และ /จ/ คําละ 3 คร้ังใหนักศึกษาฟง 
โดยกําหนดวา ถาครูออกเสียงคําที่มีพยัญชนะตน /ฉ ช/ ใหนักศึกษายกมือขึ้น ถาครูออกเสียง
คําที่มีพยัญชนะตน /จ/ ใหนักศึกษานั่งเฉย ๆ ฝกทั้งชั้นและเปนรายบุคคล 
 ครูออกเสียง นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาม จาม 2 – 2  

จาม ชาม 1– 2  

ชาม ชาม 1 – 1 

ชิง จริง 1 – 2 – 1 ชิง 

ชา ชา จา 1 – 1 – 2  

จน จน 

ชาม 

2 – 2 – 1  

จาม ชาม 

ชน 

2 – 1 – 1  

ชวนชม ยกมือขึ้น 

ลมจม นั่งเฉย ๆ 

ยกมือขึ้น 

ฉูดฉาด ยกมือขึ้น 

ยากจน นั่งเฉย ๆ 

เฉอะแฉะ ยกมือขึ้น 
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หมาของฉันถูกรถชนจนขาหัก 

 
5. ครูพูดประโยคที่ใชพยัญชนะตน /ฉ ช/  และ /จ/ ใหนักศึกษาฟง และใหนักศึกษาแยกคําที่

มีเสียงพยัญชนะตน /ช/ ออกจากประโยค 
 ครูพูด นักศึกษาตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.การประเมินผล 

1. สังเกตจากการฟงแลวตอบคําถามของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมฝกฟง 
2. ประเมินจากการทดสอบทักษะการฟง 

 
 
 
 

 

ฉัน ชน 

แมใชชอนตักอาหารในจาน ใช ชอน 

ชะนีเจ็บขาจงึเดินชา ชะนี ชา 

อาจารยใหนักศึกษาเรียนชดเชย ชดเชย 

วันจันทรนี ้ฉนัจะชวยปูปลูกตนชวนชม ฉัน ชวย ชวนชม 
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แบบฝกชุดท่ี   การออกเสียงพยัญชนะตน       

/ฉ ช/ 

แบบฝกที่ 3.2 

การฝกทักษะการออกเสียง 

 

1. จุดประสงค 
เพื่อใหนักศึกษาฝกออกเสียงพยัญชนะตน /ฉ ช/ ไดอยางถูกตองและชัดเจน 

 
2. เนื้อหา 
การออกเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคที่ใชพยัญชนะตน /ฉ ช/ 
 

3. ส่ือการเรียน 
1. แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะตน /ฉ ช/ 
2. บัตรภาพ 10 บัตร 
3. กระเปาผนัง 
 
 
 
 
 
 
 

ชอน ชาง 
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ชาม ฉ่ิง 

ไฟฉาย ชมพู 

ชะนี ชวนชม 
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4. กิจกรรมการฝก 

1. เม่ือนักศึกษามีความแมนยําในการฟงแลว ครูอธิบายความแตกตางในการออกเสียง
ระหวางเสียง /ฉ ช/ กับเสียง /จ/ วา ทั้งสองเสียงเกิดจากการใชลิ้นสวนหนาแตะที่เพดานแข็ง 
เม่ือออกเสียง /ฉ ช/ จะมีกลุมลมออกมาดวย สวนเสียง /จ/ จะไมมีกลุมลมออกมา ใหนักศึกษา
ทดสอบวาออกเสียง /ฉ ช/ ถูกหรือไม โดยใชกระดาษจอไวที่ริมฝปากในขณะออกเสียง ถาออก
เสียงถูก กระดาษจะไหวเล็กนอย 

2. แจกแบบฝกการออกเสียงพยัญชนะตน /ฉ ช/ ใหนักศึกษาทุกคน 
3. ครูออกเสียงคําพยางคเดียวในแบบฝกพรอมอธิบายความหมายใหนักศึกษาฟง แลวให

นักศึกษาฝกออกเสียงตามทีละคําพรอมกัน จากนั้นใหฝกออกเสียงเปนรายบุคคลจนคลอง 
4. เม่ือนักศึกษาออกเสียงคําพยางคเดียวไดถูกตองแลว ครูใหนักศึกษาฝกออกเสียง /ฉ ช/ 

ในคําสองพยางค และในประโยค ตามลําดับเหมือนฝกคําพยางคเดียว  
5. ครูแบงนักศึกษาเปน 2 กลุม เสียบบัตรภาพบนกระเปาผนังทีละภาพพรอมทั้งออกเสียงให

ฟง 1 คร้ัง แลวใหนักศึกษาออกเสียงตามภาพที่ครูเสียบทีละคน กลุมใดมีคนออกเสียงถูก
มากกวาจะเปนกลุมชนะ 

6. ใหนักศึกษาเลือกคําที่ไดฝกออกเสียงแลวคนละ 1 คํามาแตงประโยคและออกเสียงให
เพื่อน ๆ ฟง 

7. ใหนักศึกษาทั้งชั้นออกเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคในแบบฝกพรอม
กันอีกคร้ังต้ังแตตนจนจบแบบฝก 

ชิงชา ฉลาม 
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5. การประเมิน 
1. สังเกตจากการออกเสียงของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมฝกออกเสียง 
2. ประเมินจากการทดสอบทักษะการออกเสียง 
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แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะตน /ฉ ช/ 

คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําพยางคเดียวที่ใชพยัญชนะตน /ฉ ช/ ตอไปน้ี 

 

ฉีด เฉย ฉัน ฉ่ิง ฉุน 

ชอน ชา ชาง ชาม ชน 

  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ฉีด ใชกําลังอัดหรือดันใหของเหลวอยางน้ําพุงออกจากชองเล็ก ๆ tiêm, phun  

เฉย แสดงอาการเปนปกติไมสนใจไยดีตอสิ่งหรือเหตุการณที่ประสบ thản nhiên, im

ฉัน คําใชแทนตัวผูพูด เปนสรรพนามบุรุษที่ ๑ tôi, ta 

ฉิ่ง เคร่ืองตีกําหนดจังหวะชนิดหนึ่ง chũm choẹ nhỏ 

ฉุน แรง, กลา (ใชแกกลิ่นและรส) hắc, nồng 

ชอน เคร่ืองใชสําหรับตักอาหาร cái muỗng 

ชา ชื่อไมตนขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ใบใชชงเปนเคร่ืองด่ืม trà, chè 

ชาง ชื่อสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมขนาดใหญมาก voi 

ชาม ภาชนะกนลึกขนาดใหญกวาถวย เชน ชามแกง cái tô 

ชน โดนแรง ๆ , ชิดจนติด đâm, tông 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําสองพยางคที่ใชพยัญชนะตน /ฉ ช/ ตอไปน้ี 

ฉลาม ไฟฉาย ชมพู ชะนี โชคดี 

  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ฉลาม  ชื่อปลาทะเลขนาดใหญจําพวกหนึ่ง บางชนิดดุราย cá mập 

ไฟฉาย  เคร่ืองทําความสวาง ชนิดถือติดตัวไปมาได มักทําเปน đèn pin 

รูปทรงกระบอก 

ชมพู  ชื่อไมตนขนาดกลางชนิดหนึ่ง ผลกินได  mận   

ชะนี ชื่อสัตวเลี้ยงลูกดวยนม แขนยาวมาก ไมมีหาง  con vượn 

ขนยาว นุม เดินตัวต้ังตรงได หอยโหนอยูตามตนไมสูง ๆ  

โชคดี ความมีโชค ดวงดี may mắn 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําสองพยางคที่ใชพยัญชนะตน /ฉ ช/ ตอไปน้ี 

เฉอะแฉะ ฉูดฉาด ชวนชม ชิงชา ชดเชย 

   

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ฉูดฉาด  จากวาปกติ อาจทําใหรูสึกบาดตา(ใชแกสีบางสี)  loè loẹt, sặc sỡ 

เฉอะแฉะ เปยกเลอะเทอะเปรอะเปอน lầy lội 

ชวนชม  ชื่อไมพุมชนิดหนึ่ง ดอกมีหลายสี ปลูกเปนไมประดับ sứ 

ชิงชา  ที่นั่งผูกดวยเชือก ๒ ขาง แขวนตามก่ิงไมหรือที่สูง   xích đu 

สําหรับนั่งหรือยืนไกวไปมา   

ชดเชย  ใชแทนสิ่งที่เสียไป เพิ่มเติม  bù đắp 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงประโยคที่ใชพยัญชนะตน /ฉ ช/ ตอไปนี ้

1. อาจารยใหนักศึกษาเรียนชดเชย 

2. หมาของฉันถูกรถชนจนขาหัก 

3. แมใชชอนตักอาหารในจาน 

4. ชะนีเจ็บขาจึงเดินชา 

5. ชางเชือกน้ีชอบกินออย 

6. พี่ชายฉันไมชอบแตงตัวสีฉูดฉาด 

7. ฝนตกตอนเชาทําใหถนนเฉอะแฉะ 

8. วันจันทรน้ี ฉันจะชวยปูปลูกตนชวนชม 

9. นองชวนฉันน่ังชิงชา 

10. ฉัตรชัยเชิญฉันด่ืมชาจีน 
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การออกเสียงพยญัชนะตน /ฉ ช/ 

 
ช่ือ และนามสกุล........................................................................................ 

 

ทักษะการฟง  

ใหนักศึกษากาเครื่องหมาย  หนาขอตามที่ไดยินเสียงที่ครูอาน 

1. ก. ชา ข. จา 

2. ก. ชน ข. จน 

 คะแนนรวม.........................คะแนน 

คําศัพทที่ครูใชทดสอบทักษะการฟง 

1. ชา 
2. ชน 

  

แบบทดสอบ
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ทักษะการออกเสียง 

  ใหนักศึกษาดูรูปตอไปนี้แลวออกเสียงตามแตละรูป 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 
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 ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปน้ีตามลําดับ 

7. ไฟฉาย ...........................คะแนน   

8. โชคดี ...........................คะแนน  

9. ฉูดฉาด ...........................คะแนน   

10. ชวนชม ...........................คะแนน   

 
 
 คะแนนรวม..........................คะแนน  
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แบบฝกชุดท่ี 4 

การออกเสียงพยัญชนะตน  

/ป/ /ผ พ ภ/ /ฉ ช/ 
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แบบฝกชุดที่   การออกเสียงพยัญชนะตน         

/ป/ /ผ พ ภ/ /ฉ ช/ 

1. จุดประสงค 
เพื่อใหนักศึกษาทบทวนการออกเสียงพยัญชนะตน /ป/ /ผ พ ภ/ และ /ฉ ช/ ไดอยางถูกตอง

และชัดเจน 
 
2. เนื้อหา 
การออกเสียงคําและประโยคที่ใชพยัญชนะตน /ป/ /ผ พ ภ/ และ /ฉ ช/ 
 

3. ส่ือการเรียน 
แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะตน /ป/ /ผ พ ภ/ และ /ฉ ช/ 

 
4. กิจกรรมการฝก 

1. ครูแจกแบบฝกการออกเสียงพยัญชนะตน /ป/ /ผ พ ภ/ และ /ฉ ช/ ใหนักศึกษาทุกคน 
2. ครูออกเสียงคําและประโยคในแบบฝกพรอมอธิบายความหมายใหนักศึกษาฟง แลวให

นักศึกษาฝกออกเสียงตามพรอมกัน จากนั้นใหฝกออกเสียงเปนรายบุคคลจนคลอง 
3. ใหนักศึกษาเลือกคําที่ไดฝกออกเสียงแลวคนละ 1 คํามาแตงประโยคและออกเสียงให

เพื่อน ๆ ฟง 
4. ใหนักศึกษาทั้งชั้นออกเสียงคําและประโยคในแบบฝกพรอมกันอีกคร้ังต้ังแตตนจนจบ

แบบฝก 
 
5. การประเมิน 

1. สังเกตจากการออกเสียงของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมฝกออกเสียง 
2. ประเมินจากการทดสอบทักษะการออกเสียง 
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แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะตน                     

/ป/ /ผ พ ภ/ และ /ฉ ช/ 

คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําและประโยคตอไปนี ้

 

เปนใบ ปาใบ แบงปน แปดบาท ไปโบสถ  

คํา  ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ใบ  ไมสามารถจะพูดเปนถอยคําที่คนทั่ว ๆ ไปเขาใจได câm 

แบงปน  แบงสวนใหบาง แบงใหบางสวน  san sẻ, chia phần 

โบสถ  สถานที่สําหรับพระสงฆใชประชุมทําสังฆกรรม  nhà thờ 

ตัวอยางประโยค 

1. ปาใบเปนใบตั้งแตเกิด 

2. ปากกาดามนี้ราคาแปดบาท 

3. แมสอนนองใหรูจักแบงปนคนอ่ืน 

4. ปูไปโบสถทุกเชาวันอาทิตย 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําและประโยคตอไปนี ้

 

ผมเปยก ปนภูเขา เปดเผย พบปะ ผาปูโตะ  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

เปยก มีน้ําชุมปนผสมอยูหรือติดอยู  ướt 

เปดเผย ทําสิ่งที่ปดบงัอยูใหเผยออก เผยใหรู tiết lộ 

พบปะ พบดวยความสนิทสนมคุยเคย gặp gỡ 

ปู วางทอดลงเปนพื้น trải 

ตัวอยางประโยค 

1. ปาโดนฝนจนผมเปยก 

2. คนเกาหลีชอบปนภูเขา 

3. เขาเปนคนพูดจาเปดเผย 

4. เขาไปงานพบปะสังสรรคกับเพ่ือน 

5. พ่ีซ้ือผาปูโตะลายไมไผ 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําตอไปน้ี 

 

พักฟน ฟาผา ฟารมแพะ ผงฟู เพอฝน  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

พักฟน พักผอนเพ่ือใหรางกายแข็งแรงเปนปกติ เม่ือหายเจ็บปวย an dưỡng 

ฟาผา ปรากฏการณที่เกิดขึ้น เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถ sét đánh 

ทําลายสิ่งทีก่ีดขวาง 

ฟารม อาณาบริเวณที่ใชทําการเกษตรกรรม มีเพาะปลกู เลี้ยงสัตว  nông trại 

เปนตน  

ผงฟู สารผสมชนดิหนึ่งใชประโยชนทําใหขนมปงและขนมบาง bột nở 

ประเภทมีเนือ้ฟูพรุน 

เพอฝน คิดฝนอยางลม ๆ แลง ๆ mơ mộng 

ตัวอยางประโยค 

1. พอไปพักฟนที่ภูเก็ต 

2. ฟาผาตนไมหักลมลง 

3. พ่ีมีฟารมแพะใหญมาก 

4. แมใชผงฟูทําขนมปง 

5. นองคิดเร่ืองเพอฝนบอย ๆ 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําตอไปน้ี 

 

ชักจูง ชัดเจน จานชาม คาใชจาย เจาชาย  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ชักจูง จูงใจเพื่อใหเห็นคลอยตาม dẫn dắt 

ชัดเจน ถูกตองแนนอน rõ ràng 

จานชาม ภาชนะสําหรับใสอาหาร chén dĩa 

คาใชจาย จํานวนเงินทีต่องใชในการดํารงชีวิต giá sinh hoạt 

เจาชาย พระราชโอรส hoàng tử  

ตัวอยางประโยค 

1. พ่ีชักจูงใหทุกคนเชื่อตาม 

2. พวกเราฝกพูดภาษาไทยใหชัดเจน 

3. แมฉันชอบใชจานชามของจีน 

4. คาใชจายที่โฮจิมินหสูงกวาที่ฮานอย 

5. เด็ก ๆ ชอบอานนิทานเร่ือง”เจาชายกบ” 
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การออกเสียงพยญัชนะตน /ป/ /ผ พ ภ/ /ฉ ช/ 

 
ช่ือ และนามสกุล........................................................................................ 

 
ทักษะการออกเสียง 

  ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปนี้ตามลําดับ 

1. เปนใบ  ...........................คะแนน   

2. ปาใบ  ...........................คะแนน   

3. ผมเปยก  ...........................คะแนน 

4. เปดเผย  ...........................คะแนน 

5. ผาปูโตะ  ...........................คะแนน 

6. ฟาผา  ...........................คะแนน 

7. ฟารมแพะ  ...........................คะแนน 

8. พักฟน  ...........................คะแนน 

9. ชัดเจน  ...........................คะแนน 

10. เจาชาย  ...........................คะแนน 

  คะแนนรวม............................คะแนน  

 

แบบทดสอบ
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แบบฝกชุดท่ี 5 

การออกเสียงพยัญชนะควบกล้ํา  

/ปร/ /ปล/ 
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แบบฝกชุดที่   การออกเสียงพยัญชนะควบกลํ้า 

/ปร/ /ปล/ 

 

1. จุดประสงค 
เพื่อใหนักศึกษาฝกออกเสียงพยัญชนะควบกล้ํา /ปร/ /ปล/ ไดอยางถูกตองและชัดเจน 

 
2. เนื้อหา 
การออกเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคที่ใชพยัญชนะควบกล้ํา /ปร/ /ปล/ 
 

3. ส่ือการเรียน 
1. แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ํา /ปร/ /ปล/ 
2. บัตรภาพ 6 บัตร 
3. กระเปาผนัง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ปลา ปลูก 



 123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมการฝก 

1. ครูแจกแบบฝกการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ํา /ปร/ /ปล/ ใหนักศึกษาทุกคน 
2. ครูออกเสียงคําพยางคเดียวในแบบฝกพรอมอธิบายความหมายใหนักศึกษาฟง แลวให

นักศึกษาฝกออกเสียงตามทีละคําพรอมกัน จากนั้นใหฝกออกเสียงเปนรายบุคคลจนคลอง 
3. เม่ือนักศึกษาออกเสียงคําพยางคเดียวไดถูกตองแลว ครูใหนักศึกษาฝกออกเสียง /ปร/     

/ปล/ ในคําสองพยางค และในประโยค ตามลําดับเหมือนฝกคําพยางคเดียว  
4. ครูเสียบบัตรภาพบนกระเปาผนังทีละภาพพรอมทั้งออกเสียงใหฟง 1 คร้ัง แลวให

นักศึกษาทั้งชั้นออกเสียงตาม จากนั้นครูแบงนักศึกษาเปน 2 กลุม แลวใหสมาชิกของ 2 กลุม
สลับกันออกมาหยิบบัตรภาพพรอมออกเสียงใหเพื่อน ๆ ฟง กลุมใดมีคนออกเสียงถูกมากกวา
จะเปนกลุมชนะ 

แปรงฟน ปล๊ักไฟ 

หัวปลี ขาวเปลือก 
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5. ใหนักศึกษาเลือกคําที่ไดฝกออกเสียงแลวคนละ 1 คํามาแตงประโยคและออกเสียงให
เพื่อน ๆ ฟง 

6. ใหนักศึกษาทั้งชั้นออกเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคในแบบฝกพรอม
กันอีกคร้ังต้ังแตตนจนจบแบบฝก 
 
5. การประเมิน 

1. สังเกตจากการออกเสียงของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมฝกออกเสียง 
2. ประเมินจากการทดสอบทักษะการออกเสียง 
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แบบฝกการออกเสียงพยญัชนะควบกลํ้า /ปร/ /ปล/ 

คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําพยางคเดียวที่ใชพยัญชนะควบกล้ํา /ปร/ /ปล/ ตอไปน้ี 

 

ปรับ ปรุง เปรียบ เปร้ียว โปรด 

ปลน ปลอย ปลา ปลูก เปลือก 

  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ปรับ ลงโทษใหใชเงินเพราะทําผิด phạt 

ปรุง ประสมหรือประกอบใหเหมาะสวน chế biến 

เปรียบ เอาสิ่งหนึ่งเขามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่ง so sánh 

เปรี้ยว มีรสอยางหนึ่งอยางรสมะนาว เปนตน chua  

โปรด ที่ถูกใจหรือพอใจมาก ưa chuộng 

ปลน ใชกําลังแยงชิงทรัพยสินของผูอ่ืนเอาโดยไมรูตัว cướp 

ปลอย ทําใหออกจากสิ่งที่ติดอยู ผูกอยูหรือของอยู thả  

ปลา ชื่อสัตวเลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง สวนใหญหายใจ cá 

ทางเหงือก พบทั้งในทะเลและแหลงน้ําจืด  

ปลูก เอาตนไมหรือเมล็ด เปนตน ใสลงในดินเพื่อใหเจริญเติบโต trồng 

เปลือก สวนที่หุมดานนอกของสิง่ตาง ๆ vỏ   
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําสองพยางคที่ใชพยัญชนะควบกล้ํา /ปร/ /ปล/ ตอไปนี ้

ปรบมือ ปรับตัว แปรงฟน  

ปลั๊กไฟ หัวปลี ขาวเปลือก  

   

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ปรบมือ  เอาฝามือตบกันหลาย ๆ คร้ังใหเกิดเสียง  vỗ  

ปรับตัว  ทําใหตัวเองอยูเหมาะกับสภาพ thích ứng  

แปรงฟน  ทําใหฟนสะอาดโดยใชแปรง đánh răng 

ปล๊ักไฟ  อุปกรณไฟฟามีขาโลหะ ๒ ขา หรือ ๓ ขา  phích 

ใชเสียบเขากับเตารับ เพือ่ใหกระแสไฟฟาเคลื่อนที ่

ผานเขาสูเคร่ืองใชไฟฟาไดครบวงจร  

หัวปลี  ดอกของกลวยที่ยังมีกาบหุมอยู bắp chuối 

ขาวเปลือก เมล็ดขาวที่ยงัไมไดเอาเปลือกออก thóc
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําซอนสองพยางคที่ใชพยัญชนะควบกล้ํา /ปร/ /ปล/ ตอไปนี ้

ปรับปรุง ปราบปราม แปรปรวน   

ปลอมแปลง เปลาเปลี่ยว เปลี่ยนแปลง  

  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ปรับปรุง  แกไขใหเรียบรอยย่ิงขึ้น  nâng cấp 

ปราบปราม ทําใหสงบราบคาบ  trừng trị 

แปรปรวน  เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไมอยูที่เปนปกติ  biến động  

ปลอมแปลง  ทําเลียนแบบใหดูเหมือนของจริง làm giả  

เปลาเปล่ียว อางวาง, วาเหว  trống trải 

เปล่ียนแปลง ทําใหลักษณะตางไป  thay đổi 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงประโยคที่ใชพยัญชนะควบกล้าํ /ปร/ /ปล/ ตอไปนี ้

1. พอปลกูผกัในสวน 

2. แมปอกเปลือกแอปเปล 

3. ชวงน้ีอากาศแปรปรวน 

4. โรงเรียนน้ีกําลังปรับปรุงหองสมุด 

5. เธอปรุงรสตมยําเปร้ียวเกินไป 

6. ปลาเผาเปนอาหารโปรดของผม 

7. เขาอยูคนเดียวอยางเปลาเปล่ียว 

8. ตํารวจปราบปรามการคายาเสพติด 

9. คนรายปลนรานทองของปา 

10. มีสินคาปลอมแปลงขายในตลาด 
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การออกเสียงพยญัชนะควบกล้ํา /ปร/ /ปล/ 

 
ช่ือ และนามสกุล........................................................................................ 

 

ทักษะการออกเสียง  

 ใหนักศึกษาดูรูปตอไปนี้แลวออกเสียงตามแตละรูป 

 
 

แบบทดสอบ

1. 

2. 

3. 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 
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 ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปน้ีตามลําดับ 

5. ปรับปรุง ...........................คะแนน   

6. ปราบปราม ...........................คะแนน  

7. แปรปรวน ...........................คะแนน   

8. ปลอมแปลง ...........................คะแนน   

9. เปลาเปลี่ยว ...........................คะแนน   

10. เปลี่ยนแปลง ...........................คะแนน 

 
 
 คะแนนรวม................................คะแนน  

 

4. ..........................คะแนน 
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แบบฝกชุดท่ี 6 

การออกเสียงพยัญชนะควบกล้ํา  

/พร/ /พล ผล/ 
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แบบฝกชุดที่   การออกเสียงพยัญชนะควบกลํ้า 

/พร/ /พล ผล/ 

 

1. จุดประสงค 
เพื่อใหนักศึกษาฝกออกเสียงพยัญชนะควบกล้ํา /พร/ /พล ผล/ ไดอยางถูกตองและชัดเจน 

 
2. เนื้อหา 
การออกเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคที่ใชพยัญชนะควบกล้ํา /พร/ /พล 

ผล/ 
 

3. ส่ือการเรียน 
1. แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ํา /พร/ /พล ผล/ 
2. บัตรภาพ 6 บัตร 
3. กระเปาผนัง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พลอย พราน 
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4. กิจกรรมการฝก 

1. ครูแจกแบบฝกการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ํา /พร/ /พล ผล/ ใหนักศึกษาทุกคน 
2. ครูออกเสียงคําพยางคเดียวในแบบฝกพรอมอธิบายความหมายใหนักศึกษาฟง แลวให

นักศึกษาฝกออกเสียงตามทีละคําพรอมกัน จากนั้นใหฝกออกเสียงเปนรายบุคคลจนคลอง 
3. เม่ือนักศึกษาออกเสียงคําพยางคเดียวไดถูกตองแลว ครูใหนักศึกษาฝกออกเสียง /พร/     

/พล ผล/ ในคําสองพยางค และในประโยค ตามลําดับเหมือนฝกคําพยางคเดียว  

พลุ พริก 

ลูกพลับ พระสงฆ 
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4. ครูแบงนักศึกษาเปน 2 กลุม เสียบบัตรภาพบนกระเปาผนังทีละภาพพรอมทั้งออกเสียงให
ฟง 1 คร้ัง แลวใหนักศึกษาออกเสียงตามภาพที่ครูเสียบทีละคน กลุมใดมีคนออกเสียงถูก
มากกวาจะเปนกลุมชนะ 

5. ใหนักศึกษาเลือกคําที่ไดฝกออกเสียงแลวคนละ 1 คํามาแตงประโยคและออกเสียงให
เพื่อน ๆ ฟง 

6. ใหนักศึกษาทั้งชั้นออกเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคในแบบฝกพรอม
กันอีกคร้ังต้ังแตตนจนจบแบบฝก 
 
5. การประเมิน 

1. สังเกตจากการออกเสียงของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมฝกออกเสียง 
2. ประเมินจากการทดสอบทักษะการออกเสียง 
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แบบฝกการออกเสียงพยญัชนะควบกลํ้า              

/พร/ /พล ผล/ 

คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําพยางคเดียวที่ใชพยัญชนะควบกล้ํา /พร/ /พล ผล/ ตอไปนี ้

 

พราน พริก เพราะ 

พลอย พลุ เพลง  

ผลัก ผลิ แผล 

 

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม                      

พราน ผูหากินในทางลาสัตว เปนตน thợ săn 

พริก ไมลมลุกจําพวกหนึ่ง ผลมีรสเผ็ด ớt 

เพราะ นาฟง เสนาะ ไพเราะ hay, dễ nghe 

พลอย หินที่มีเนื้อใสสีตาง ๆ ใชทําเปนเคร่ืองประดับ đá quí 

พลุ ดอกไมไฟชนิดหนึ่ง pháo bông 

เพลง สําเนียงขับรอง ทํานองดนตรี bài hát, nhạc 

ผลัก ใชมือดันใหพนตัวหรือใหเคลื่อนที่ไปทันที xô, đẩy  

ผลิ เร่ิมงอกปริออกมา เร่ิมแตกดอกออกใบ nẩy, nhú, ra 

แผล เนื้อหนังที่แตกแยกออกเพราะเปนโรคหรือถูกของมีคม vết thương 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําสองพยางคที่ใชพยัญชนะควบกล้ํา /พร/ /พล ผล/ ตอไปนี ้

พระสงฆ พรุงน้ี   

ลูกพลับ ออนเพลีย 

ผลักดัน เผลอตัว    

  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

พระสงฆ  ชายที่บวชเปนพระในพระพุทธศาสนา  nhà sư  

พรุงนี้  วันถัดจากวันนี้ไปวันหนึง่ ngày mai 

ลูกพลับ  ผลของไมตนชนิดหนึ่ง hồng 

ออนเพลีย  มีแรงลดนอยถอยลง หยอนกําลัง mệt mỏi 

ผลักดัน  สนับสนุนทําใหเกิดการกาวไปขางหนา thúc đẩy 

เผลอตัว หลงลืมไปชัว่ขณะ ไมระวังตัว sơ hở
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําสองพยางคที่ใชพยัญชนะควบกล้ํา /พร/ /พล ผล/ ตอไปนี ้

พรอมเพรียง แพรวพราว   

พลุกพลาน เพลิดเพลิน 

ผลุบ ๆ โผล ๆ กะโผลกกะเผลก   

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

พรอมเพรียง ครบถวน  đầy đủ 

แพรวพราว แวววาว วับ ๆ วาบ ๆ  lấp lánh, óng ánh 

พลุกพลาน เกะกะ ขวักไขว เกลื่อนกลน  tấp nập  

เพลิดเพลิน  สนุกสนานไมรูจักเบื่อ สนุกสนานจนลืมกังวล mải vui  

ผลุบ ๆ โผล ๆ อาการที่ผลุบเขาไปแลวโผลออกมา  thập thò, lởn vởn 

กะโผลกกะเผลก อาการเดินไมปกติ  khập khiễng 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงประโยคที่ใชพยัญชนะควบกล้าํ /พร/ /พล ผล/ ตอไปนี ้

1. พอแมผลกัดันเธอใหเปนดารา 

2. พี่มีอาการออนเพลียเพราะแผลอักเสบ 

3. ตนพลับออกดอกในฤดูใบไมผล ิ

4. เขาเจ็บเทาจึงเดินกะโผลกกะเผลก 

5. เม่ือตํารวจเผลอโจรก็ผลักประตูว่ิงหนี 

6. พลอยเม็ดน้ีมีแสงแพรวพราว 

7. ผูคนเดินพลุกพลานเพื่อรอชมพล ุ

8. เด็กดํานํ้าผลุบ ๆ โผล ๆ อยูในสระ 

9. พระสงฆสวดมนตพรอมเพรียงกัน 

10. เราฟงเพลงเพราะอยางเพลดิเพลิน 
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การออกเสียงพยญัชนะควบกล้ํา /พร/ /พล/ /ผล/ 

 
ช่ือ และนามสกุล........................................................................................ 

 

ทักษะการออกเสียง  

 ใหนักศึกษาดูรูปตอไปนี้แลวออกเสียงตามแตละรูป 

 
 

แบบทดสอบ

1. 

2. 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 
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 ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปน้ีตามลําดับ 

5. พรุงนี้ ...........................คะแนน   

6. พรอมเพรียง ...........................คะแนน  

7. ออนเพลีย ...........................คะแนน   

8. พลุกพลาน ...........................คะแนน   

9. ผลักดัน ...........................คะแนน   

10. ผลุบโผล ...........................คะแนน 

 
 
 คะแนนรวม................................คะแนน  

3. 

4. 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 
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áºº½�¡ªØ´·Õè 7 

การออกเสียงพยัญชนะทาย  

/ก/ /ด/ 
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แบบฝกชุดท่ี  การออกเสียงพยัญชนะทาย    
/ก/ /ด/ 

áºº½�¡·Õè 7.1 

การฝกทักษะการฟง 
1. จุดประสงค 

เพื่อใหนักศึกษาฝกฟงแลวสามารถแยกความแตกตางของเสียงพยัญชนะทาย /ก/ กับเสียง
พยัญชนะทาย /ด/ ไดถูกตอง 

 
2. เนื้อหา 

การฟงเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคท่ีใชพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ 
 

3. สื่อการเรียน 
1.กระดาน 
2.ชอลก 
 

4. กิจกรรมการฝก 
1. ครูออกเสียงคําท่ีมีพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ ทีละคู คูละ 3 คร้ังใหนักศึกษาฟง แลวให

นักศึกษาบอกวาเสียงท่ีไดยินเหมือนกันหรือตางกัน ฝกเปนกลุมใหญ และรายบุคคล 
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 

    
  
  
 ปาด 

ปาก 

ตางกัน 

ปาก 

ปาก ปาด 

ปาด 

เหมือนกัน 

เหมือนกัน 
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2. ครูกําหนดคําท่ีใชพยัญชนะทาย /ก/ เปนหมายเลข 1 คําท่ีใชพยัญชนะทาย /ด/ เปน
หมายเลข 2 ครูออกเสียงแลวใหนักศึกษาบอกวาเสียงท่ีไดยินเปนหมายเลข 1 หรือ หมายเลข 2 
ฝกเปนกลุมใหญ และรายบุคคล 

2.1 ครูออกเสียงทีละ 1 คํา แลวใหนักศึกษาตอบ 
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ครูออกเสียงทีละ 2 คํา แลวใหนักศึกษาตอบ 
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 

    
  
  
 
 

ผัด ผัก ตางกัน 

รัด 

ปาด 

1 – 1 

ปาก 

ปาก ปาก 

รัก 

รัด รัด 

1 – 2  

2 – 1  

2 – 2  

ผัก ผัก 

ผัก ผัด 

เหมือนกัน 

ตางกัน 

ปาด 2 

ผัก 1 

รัก 1 

นก 1 

บอด 2 

บอก 1 



 144 

นํ้าตก 

 
 
 
 
 

2.3 ครูออกเสียงทีละ 3 คํา แลวใหนักศึกษาตอบ  
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ครูออกเสียงคํา 2 พยางคท่ีใชพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ คําละ 3 คร้ังใหนักศึกษาฟง โดย
กําหนดวา ถาครูออกเสียงคําท่ีมีพยัญชนะทาย /ก/ ใหนักศึกษายกมือขึ้น ถาครูออกเสียงคําท่ีมี
พยัญชนะทาย /ด/ ใหนักศึกษาน่ังเฉย ๆ ฝกท้ังชั้นและเปนรายบุคคล 
 ครูออกเสียง นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บอก บอด 2 – 1  

บอก บอก 1 – 1 

ปาด ปาก 2 – 1 – 2  ปาด 

รัก รัก รัด 1 – 1 – 2  

ผัด ผัก 

บอด 

2 – 1 – 1  

บอก บอด 

ผัก 

1 – 2 – 2  

นกยูง ยกมือขึ้น 

ขาวโพด น่ังเฉย ๆ 

ยกมือขึ้น 

ดอกไม ยกมือขึ้น 

มังคุด น่ังเฉย ๆ 

พัดลม น่ังเฉย ๆ 
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ความรักทําใหคนตาบอด 

4. ครูพูดประโยคท่ีใชพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ ใหนักศึกษาฟง และใหนักศึกษาแยกคําท่ีมีเสียง
พยัญชนะทาย /ด/ ออกจากประโยค 
 ครูพูด นักศึกษาตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.การประเมินผล 

5.1 สังเกตจากการฟงแลวตอบคําถามของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมฝกฟง 
5.2 ประเมินจากการทดสอบทักษะการฟง 

 
 
 
 
 

บอด 
 

นองซื้อเข็มขัดลายดอกไม เข็มขัด หงุดหงิด 

แมบอกใหปดประตูมิดชิด ปด มิดชิด 

พี่นกซื้อปากเปดทอดท่ีตลาด เปด ทอด ตลาด 

ลุงอารมณหงุดหงิด เพราะรถติดมาก หงุดหงิด รถติด 
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แบบฝกชุดท่ี  การออกเสียงพยัญชนะทาย    

/ก/ /ด/ 

แบบฝกที่ 7.2 

การฝกทักษะการออกเสียง 

 

1. จุดประสงค 
เพื่อใหนักศึกษาฝกออกเสียงพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ ไดอยางถูกตองและชัดเจน 

 
2. เนื้อหา 
การออกเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคที่ใชพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ 
 

3. ส่ือการเรียน 
1. แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ 
2. บัตรภาพ 10 บัตร 
3. กระเปาผนัง 
 
 
 
 
 
 
 

ปาก ผัก 
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เปด มด 

วัด นกยูง  

ขาวโพด ดอกไม 
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4. กิจกรรมการฝก 

1. เม่ือนักศึกษามีความแมนยําในการฟงแลว ครูอธิบายความแตกตางในการออกเสียง
ระหวางเสียงพยัญชนะทาย /ก/ กับเสียงพยัญชนะทาย /ด/ วา เสียงพยัญชนะทาย /ก/ เกิดจาก
ลิ้นสวนหลังกับเพดานออนกักลมไว แลวปลอยลมออกอยางรวดเร็วในลักษณะระเบิด สวนเสียง
พยัญชนะทาย /ด/ เกิดจากปลายลิ้นกับปุมเหงือกกักลมไว แลวปลอยลมออกอยางรวดเร็วใน
ลักษณะระเบิด 

2. แจกแบบฝกการออกเสียงพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ ใหนักศึกษาทุกคน 
3. ครูออกเสียงคําพยางคเดียวในแบบฝกพรอมอธิบายความหมายใหนักศึกษาฟง แลวให

นักศึกษาฝกออกเสียงตามทีละคําพรอมกัน จากนั้นใหฝกออกเสียงเปนรายบุคคลจนคลอง 
4. เม่ือนักศึกษาออกเสียงคําพยางคเดียวไดถูกตองแลว ครูใหนักศึกษาฝกออกเสียง

พยัญชนะทาย /ก/ /ด/  ในคําสองพยางค และในประโยค ตามลําดับเหมือนฝกคําพยางคเดียว  
5. ครูเสียบบัตรภาพบนกระเปาผนังทีละภาพพรอมทั้งออกเสียงใหฟง 1 คร้ัง แลวให

นักศึกษาทั้งชั้นออกเสียงตาม จากนั้นครูแบงนักศึกษาเปน 2 กลุม แลวใหสมาชิกของ 2 กลุม
สลับกันออกมาหยิบบัตรภาพพรอมออกเสียงใหเพื่อน ๆ ฟง กลุมใดมีคนออกเสียงถูกมากกวา
จะเปนกลุมชนะ 

6. ใหนักศึกษาเลือกคําที่ไดฝกออกเสียงแลวคนละ 1 คํามาแตงประโยคและออกเสียงให
เพื่อน ๆ ฟง 

7. ใหนักศึกษาทั้งชั้นออกเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคในแบบฝกพรอม
กันอีกคร้ังต้ังแตตนจนจบแบบฝก 

เข็มขัด มังคุด 
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5. การประเมิน 

5.1 สังเกตจากการออกเสียงของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมฝกออกเสียง 
5.2 ประเมินจากการทดสอบทักษะการออกเสียง 
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แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ 

คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําพยางคเดียวที่ใชพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ ตอไปนี ้

 

นก ปาก ผัก รัก โลก 

บอด เปด พูด มด วัด 

  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

นก ชื่อสัตวมีกระดูกสันหลังเลือดอุน มี ๒ เทา ๒ ปกและมีขน con chim 

ปกคลุมตัว ออกลูกเปนไข  

ปาก อวัยวะสวนหนึ่งของรางกายใชสําหรับกินอาหารและเปลงเสียง miệng 

ผัก พืชที่ใชเปนอาหาร rau 

รัก ชอบอยางผกูพันดวยความชื่นชมยินดี  thích, yêu 

โลก แผนดิน หมูมนุษย thế giới 

บอด มืด ไมเห็น mù 

พูด เปลงเสียงออกเปนถอยคํา nói 

มด ชื่อแมลงจําพวกหน่ึง สวนทองปลองที่ ๑ และปลองที่ ๒ ซึ่งติดกับ con kiến 

อกคอดกิ่ว ดานหลังปลองทองดังกลาวมีโหนกสูงขึน้ซึ่งอาจจะ 

โคงมนหรือเปนแผนแบน    

วัด สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ วิหารและที่อยูของสงฆ chùa 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําสองพยางคที่ใชพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ ตอไปนี ้

นกยูง นํ้าตก ดอกไม  

ขาวโพด มังคุด เข็มขัด     

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

นกยูง ชื่อนกขนาดใหญ ในฤดูผสมพันธตัวผูจะมีขนหางยาว con công 

และมีแวว เพื่อใชรําแพนใหตัวเมียสนใจ   

น้ําตก น้ําที่ขังอยูบนเขา ตกลงมาที่หนาผา thác nước  

ดอกไม สวนหนึ่งของพืชมีหนาทีเ่ก่ียวกับการสืบพันธุ  hoa 

กําเนิดจากตาที่ปลายยอดของก่ิงหรือลําตน  

ขาวโพด ชื่อไมลมลุกวงศเดียวกับขาว ฝกประกอบดวยเมล็ดจํานวน bắp 

มากเรียงเปนแนวยาวรอบซัง มีเปลือกหุม ใชเปนอาหาร 

มังคุด ชื่อไมตนที่ทผีลกลม เม่ือแกสีแดงคล้าํ เนื้อในขาว รสหวาน măng cụt 

อมเปร้ียว   

เข็มขัด เคร่ืองคาดเอวชนิดหนึ่ง สายรัดเอว  dây nịt 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําซอนสองพยางคที่ใชพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ ตอไปนี ้

คึกคัก จุกจิก ปกหลัก   

มิดชิด ยัดเยียด หงุดหงิด  

  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

คึกคัก ลักษณะที่มีผูคนพลุกพลานเขา ๆ ออก ๆ มากกวาปกติ nhộn nhịp 

จุกจิก เล็ก ๆ นอย ๆ คละกัน  lặt vặt 

ปกหลัก ต้ังม่ันอยูกับที่ไมยอมถอยหรือไมยอมโยกยาย  ổn định cuộc sống 

มิดชิด สนิทแนบเนียน  kín mít 

เบียดเสียด ยัดเยียด เบียดกันแนน  chen chúc 

หงุดหงิด มีอารมณเสีย bực bội   
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงประโยคที่ใชพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ ตอไปนี ้

 

1. ความรักทําใหคนตาบอด 

2. เขาจะปกหลักอยูท่ีเมืองไทย 

3. ฉันเห็นนกยูงรําแพนหาง 

4. ชีวิตในกรุงเทพ ฯ คึกคักมาก 

5. ผูคนเบยีดเสียดกนัเพื่อดูการแสดง 

6. นองมังคุดซ้ือเข็มขัดลายดอกไม 

7. ลุงอารมณหงุดหงิด เพราะรถติดมาก 

8. แมบอกใหปดประตูมิดชิด 

9. พี่นกซ้ือปากเปดทอดท่ีตลาด 

10. ปาปลูกผักและขาวโพดใกลนํ้าตก 

 

 

 

 

 
 

 
 



 154 

 
การออกเสียงพยญัชนะทาย /ก/ /ด/ 

 
ช่ือ และนามสกุล........................................................................................ 

 

ทักษะการฟง  

ใหนักศึกษากาเครื่องหมาย  หนาขอตามที่ไดยินเสียงที่ครูอาน 

1. ก. ปาก ข. ปาด 

2. ก. รัก ข. รัด 

 คะแนนรวม.........................คะแนน 

คําศัพทที่ครูใชทดสอบทักษะการฟง 

1. ปาด 
2. รัก 

  

แบบทดสอบ
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ทักษะการออกเสียง 

  ใหนักศึกษาดูรูปตอไปนี้แลวออกเสียงตามแตละรูป 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 
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 ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปน้ีตามลําดับ 

7. นกยูง ...........................คะแนน   

8. มังคุด ...........................คะแนน  

9. คึกคัก ...........................คะแนน   

10. หงุดหงิด ...........................คะแนน   

 
 
 คะแนนรวม..........................คะแนน  
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แบบฝกชุดท่ี 8 

การออกเสียงพยัญชนะทาย  

/น/ /ง/ 
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แบบฝกชุดท่ี  การออกเสียงพยัญชนะทาย    

/น/ /ง/ 

แบบฝกที่ 8.1 

การฝกทักษะการฟง 

1. จุดประสงค 
เพื่อใหนักศึกษาฝกฟงแลวสามารถแยกความแตกตางของเสียงพยัญชนะทาย /น/ กับเสียง

พยัญชนะทาย /ง/ ไดถูกตอง 
 

2. เนื้อหา 
การฟงเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคที่ใชพยัญชนะทาย /น/ /ง/ 

 
3. ส่ือการเรียน 

1.กระดาน 
2.ชอลก 
 

4. กิจกรรมการฝก 
1. ครูออกเสียงคําที่มีพยัญชนะทาย /น/ /ง/ ทีละคู คูละ 3 คร้ังใหนักศึกษาฟง แลวให

นักศึกษาบอกวาเสียงที่ไดยินเหมือนกันหรือตางกัน ฝกเปนกลุมใหญ และรายบุคคล 
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 

    
  
  
 คง 

คน 

ตางกัน 

คน 

คง คน 

คง 

เหมือนกัน 

เหมือนกัน 
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2. ครูกําหนดคําที่ใชพยัญชนะทาย /น/ เปนหมายเลข 1 คําที่ใชพยัญชนะทาย /ง/ เปน
หมายเลข 2 ครูออกเสียงแลวใหนักศึกษาบอกวาเสียงที่ไดยินเปนหมายเลข 1 หรือ หมายเลข 2 
ฝกเปนกลุมใหญ และรายบุคคล 

2.1 ครูออกเสียงทีละ 1 คํา แลวใหนักศึกษาตอบ 
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ครูออกเสียงทีละ 2 คํา แลวใหนักศึกษาตอบ 
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 

    
  
  
 
 

ชง ชน ตางกัน 

จาง 

บาง 

1 – 1 

บาน 

บาน บาน 

จาน 

จาง จาง 

1 – 2  

2 – 1  

2 – 2  

ชน ชน 

ชน ชง 

เหมือนกัน 

ตางกัน 

คง 2 

ชน 1 

จาน 1 

ชน 1 

บาง 2 

กิน 1 
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อาหาร 

 
 
 
 
 

2.3 ครูออกเสียงทีละ 3 คํา แลวใหนักศึกษาตอบ  
 ครูออกเสียง นักศึกษาตอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ครูออกเสียงคํา 2 พยางคที่ใชพยัญชนะทาย /น/ /ง/ คําละ 3 คร้ังใหนักศึกษาฟง โดย
กําหนดวา ถาครูออกเสียงคําที่มีพยัญชนะทาย /น/ ใหนักศึกษายกมือขึ้น ถาครูออกเสียงคําที่มี
พยัญชนะทาย /ง/ ใหนักศึกษานั่งเฉย ๆ ฝกทั้งชั้นและเปนรายบุคคล 
 ครูออกเสียง นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาน บาง 2 – 1  

บาน บาน 1 – 1 

จาง จาน 2 – 1 – 2  จาง 

ชน ชน ชง 1 – 1 – 2  

คง คน 

บาง 

2 – 1 – 1  

บาน บาง 

คน 

1 – 2 – 2  

แจกัน ยกมือขึ้น 

รองเทา นั่งเฉย ๆ 

ยกมือขึ้น 

บานเรือน ยกมือขึ้น 

แตงโม นั่งเฉย ๆ 

กางเกง นั่งเฉย ๆ 
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เด็ก ๆ ชอบเลนลูกโปง 

4. ครูพูดประโยคที่ใชพยัญชนะทาย /น/ /ง/ ใหนักศึกษาฟง และใหนักศึกษาแยกคําที่มีเสียง
พยัญชนะทาย /น/ ออกจากประโยค 
 ครูพูด นักศึกษาตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.การประเมินผล 

5.1 สังเกตจากการฟงแลวตอบคําถามของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมฝกฟง 
5.2 ประเมินจากการทดสอบทักษะการฟง 

 
 
 
 

 

เลน 

นองถูกรถชนหนาบาน ชน บาน 

พี่ใสแวนตาเพราะสายตาสั้น แวนตา สั้น 

ฉันรอคุณลุงนานมาก ฉัน นาน 

ปาจัดอาหารและแตงโมใสจาน อาหาร จาน 



 162 

แบบฝกชุดท่ี  การออกเสียงพยัญชนะทาย    

/น/ /ง/ 

แบบฝกที่ 8.2 

การฝกทักษะการออกเสียง 

 

1. จุดประสงค 
เพื่อใหนักศึกษาฝกออกเสียงพยัญชนะทาย /น/ /ง/ ไดอยางถูกตองและชัดเจน 

 
2. เนื้อหา 
การออกเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคที่ใชพยัญชนะทาย /น/ /ง/ 
 

3. ส่ือการเรียน 
1. แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะทาย /น/ /ง/ 
2. บัตรภาพ 10 บัตร 
3. กระเปาผนัง 
 
 
 
 
 
 
 

จาน บาน 
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กุง ขิง 

แวนตา แจกัน  

แตงโม รองเทา 
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4. กิจกรรมการฝก 

1. เม่ือนักศึกษามีความแมนยําในการฟงแลว ครูอธิบายความแตกตางในการออกเสียง
ระหวางเสียงพยัญชนะทาย /น/ กับเสียงพยัญชนะทาย /ง/ วา เสียงพยัญชนะทาย /น/ เกิดจาก
ปลายลิ้นกับปุมเหงือกกักลมไว แลวปลอยลมออกไปทางชองจมูก สวนเสียงพยัญชนะทาย /ง/ 
เกิดจากลิ้นสวนหลังกับเพดานออนกักลมไว แลวปลอยลมออกไปทางชองจมูก 

2. แจกแบบฝกการออกเสียงพยัญชนะทาย /น/ /ง/ ใหนักศึกษาทุกคน 
3. ครูออกเสียงคําพยางคเดียวในแบบฝกพรอมอธิบายความหมายใหนักศึกษาฟง แลวให

นักศึกษาฝกออกเสียงตามทีละคําพรอมกัน จากนั้นใหฝกออกเสียงเปนรายบุคคลจนคลอง 
4. เม่ือนักศึกษาออกเสียงคําพยางคเดียวไดถูกตองแลว ครูใหนักศึกษาฝกออกเสียง

พยัญชนะทาย /น/ /ง/  ในคําสองพยางค และในประโยค ตามลําดับเหมือนฝกคําพยางคเดียว  
5. ครูแบงนักศึกษาเปน 2 กลุม เสียบบัตรภาพบนกระเปาผนังทีละภาพพรอมทั้งออกเสียงให

ฟง 1 คร้ัง แลวใหนักศึกษาออกเสียงตามภาพที่ครูเสียบทีละคน กลุมใดมีคนออกเสียงถูก
มากกวาจะเปนกลุมชนะ 

6. ใหนักศึกษาเลือกคําที่ไดฝกออกเสียงแลวคนละ 1 คํามาแตงประโยคและออกเสียงให
เพื่อน ๆ ฟง 

7. ใหนักศึกษาทั้งชั้นออกเสียงคําพยางคเดียว คําสองพยางค และประโยคในแบบฝกพรอม
กันอีกคร้ังต้ังแตตนจนจบแบบฝก 

กางเกง ลูกโปง 
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5. การประเมิน 
5.1 สังเกตจากการออกเสียงของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมฝกออกเสียง 
5.2 ประเมินจากการทดสอบทักษะการออกเสียง 
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แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะทาย /น/ /ง/ 

คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําพยางคเดียวที่ใชพยัญชนะทาย /น/ /ง/ ตอไปนี ้

 

กิน คน จาน ชน บาน 

กุง ขิง แพง สูง แหง  

  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

กิน เค้ียวกลืน, ด่ืม  ăn, uống 

คน มนุษย  người 

จาน ภาชนะรูปแบน ๆ สําหรับใสสิ่งของตาง ๆ cái dĩa 

ชน โดนแรง ๆ , ชิดจนติด đâm, tông 

บาน ที่อยู, สิ่งปลูกสรางสําหรับเปนที่อยูอาศัย nhà 

กุง ชื่อสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง หายใจดวยเหงือก ลําตัวยาว con tôm 

 แบนหรือกลม แบงเปนปลอง ๆ  เปลือกที่หุมทอนหัวและอก 

คลุมมาถึงอกปลองที่ ๘ สวนใหญกรีมีลักษณะแบนขาง  

กามและขาอยูที่สวนหัวและอก มี ๑o ขา  

ขิง ชื่อไมลมลุก เหงามีกลิ่น รสเผ็ด ใชประกอบอาหารและทํายาได gừng  

แพง มีราคาสูง mắc(đắt) 
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สูง มีระยะที่วัดตรงขึ้นไปตามแนวตั้งฉากกับพื้น cao  

แหง ไมมีน้ํา ไมเปยก khô 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําสองพยางคที่ใชพยัญชนะทาย /น/ /ง/ ตอไปนี ้

แจกัน แวนตา อาหาร  

แตงโม รองเทา ลูกโปง     

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

แจกัน ภาชนะใชปกดอกไม  bình hoa 

แวนตา สิ่งที่ทําดวยแกวหรือวัสดุใส เปนเคร่ืองสวมตาเพือ่ชวยให mắt kính 

แลเหน็ชัดขึน้ เปนตน   

อาหาร ของกิน เคร่ืองหลอเลี้ยงชวิีต thức ăn 

แตงโม ผลไมชนิดหนึ่ง ผลแกเนือ้มีรสหวาน ยอดและผลออนใชเปนผกั dưa hấu 

รองเทา สิ่งที่ใชสวมเทา มีหลายชนิดเชน รองเทาหุมสน รองเทาแตะ giày  

ลูกโปง ถุงทําดวยยางหรือพลาสติก เปนตนที่เปาหรืออัดลมใหยืด bong bóng 

โปงเปนรูปตาง ๆ ได   
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําสองพยางคที่ใชพยัญชนะทาย /น/ /ง/ ตอไปนี ้

เน่ินนาน บานเรือน บุญคุณ   

กางเกง ฟงเพลง รุงเรือง  

  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

เนิ่นนาน ชานานมาแลว นานมาก  xa xưa, lâu 

บานเรือน ที่อยูอาศัย  nhà cửa 

บุญคุณ ความดีที่ไดกระทําตอผูอ่ืน  ơn nghĩa 

กางเกง เคร่ืองนุงมี ๒ ขา  quần 

ฟงเพลง ใชหูทําใหไดยินเสียงที่ประกอบดวยลํานําทํานอง  nghe nhạc 

และจังหวะ มักเกิดจากการขับรอง 

รุงเรือง เจริญ อุดมสมบูรณ phát đạt   
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงประโยคที่ใชพยัญชนะทาย /น/ /ง/ ตอไปนี ้

 

1. เด็ก ๆ ชอบเลนลูกโปง 

2. นานําดอกไมปกในแจกัน 

3. แมของฉันทําตมยํากุงอรอย 

4. คนไทยกินขาวดวยชอนและสอม 

5. พี่ใสแวนตาเพราะสายตาสัน้ 

6. ฉันรอคุณลุงนานมาก 

7. ทานมีบุญคุณตอฉันมาก 

8. นองถูกรถชนหนาบาน 

9. ชวงน้ีเศรษฐกิจรุงเรืองมากขึ้น 

10. ปาจัดอาหารและแตงโมใสจาน 
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การออกเสียงพยญัชนะทาย /น/ /ง/ 

 
ช่ือ และนามสกุล........................................................................................ 

 

ทักษะการฟง  

ใหนักศึกษากาเครื่องหมาย  หนาขอตามที่ไดยินเสียงที่ครูอาน 

1. ก. บาน ข. บาง 

2. ก. ชน ข. ชง 

 คะแนนรวม.........................คะแนน 

คําศัพทที่ครูใชทดสอบทักษะการฟง 

1. บาน 
2. ชง 

  

แบบทดสอบ
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ทักษะการออกเสียง 

  ใหนักศึกษาดูรูปตอไปนี้แลวออกเสียงตามแตละรูป 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 

..........................คะแนน 
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 ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปน้ีตามลําดับ 

7. แจกัน ...........................คะแนน   

8. ลูกโปง ...........................คะแนน  

9. บุญคุณ ...........................คะแนน   

10. รุงเรือง ...........................คะแนน   

 
 
 คะแนนรวม..........................คะแนน  
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แบบฝกชุดท่ี 9 

การออกเสียงพยัญชนะทาย 

/ก/ /ด/ /น/ /ง/ 
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แบบฝกชุดที่   การออกเสียงพยัญชนะทาย         

/ก/ /ด/ /น/ /ง/ 

1. จุดประสงค 
เพื่อใหนักศึกษาทบทวนการออกเสียงพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ /น/ /ง/ ไดอยางถูกตองและ

ชัดเจน 
 
2. เนื้อหา 
การออกเสียงคําและประโยคที่ใชพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ /น/ /ง/ 
 

3. ส่ือการเรียน 
แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ /น/ /ง/ 
 

4. กิจกรรมการฝก 
1. ครูแจกแบบฝกการออกเสียงพยัญชนะทาย /ก/ /ด/ /น/ /ง/ ใหนักศึกษาทุกคน 
2. ครูออกเสียงคําและประโยคในแบบฝกพรอมอธิบายความหมายใหนักศึกษาฟง แลวให

นักศึกษาฝกออกเสียงตามพรอมกัน จากนั้นใหฝกออกเสียงเปนรายบุคคลจนคลอง 
3. ใหนักศึกษาเลือกคําที่ไดฝกออกเสียงแลวคนละ 1 คํามาแตงประโยคและออกเสียงให

เพื่อน ๆ ฟง 
4. ใหนักศึกษาทั้งชั้นออกเสียงคําและประโยคในแบบฝกพรอมกันอีกคร้ังต้ังแตตนจนจบ

แบบฝก 
 
5. การประเมิน 

1. สังเกตจากการออกเสียงของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมฝกออกเสียง 
2. ประเมินจากการทดสอบทักษะการออกเสียง 
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แบบฝกการออกเสียงพยัญชนะทาย                    

/ก/ /ด/ /น/ /ง/ 

คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําและประโยคตอไปนี ้

 

เด็ดดอกไม กระโดดเชือก ปดปาก ผัดผัก ลูกศิษย  

คํา  ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

เด็ด ทําใหขาดดวยเล็บหรือนิ้ว  ngắt, hái 

กระโดด ใชกําลังเทาถีบพื้นใหตัวลอยสูงขึ้น   nhảy 

เชือก สิ่งที่ทําดวยดายหรือปานปอ เปนตน มักฟนหรือตีเกลียว dây 

สําหรับผูกหรือมัด 

ลูกศิษย ผูศึกษาเลาเรียนอยูในความดูแลคุมครองของอาจารย học trò  

ตัวอยางประโยค 

1. หามเด็ดดอกไมในสวนสาธารณะ 

2. เด็ก ๆ ชอบเลนกระโดดเชือก 

3. แมสอนวาเมื่อจามตองปดปาก 

4. ปาทําผดัผกัปลาหมึกอรอย 

5. ลูกศิษยเกามาเย่ียมคุณครู 
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คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําและประโยคตอไปนี ้

 

ของขวัญ แขงขัน งานเลี้ยง เพื่อนฝูง สรางสรรค  

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

ของขวัญ สิ่งของที่ใหกนัในเวลาอื่นเปนการถนอมขวัญหรือเพื่อ quà tặng 

อัธยาศัยไมตรี   

แขงขัน ชิงเอาชนะเพ่ือรางวัล ขนัสูเอาชนะกัน thi đấu 

งานเล้ียง การกินรวมกันเพื่อความร่ืนเริงหรือความสามัคคี เปนตน tiệc 

เพื่อนฝูง เพื่อนที่รูจักมักคุนกัน bạn bè 

สรางสรรค สรางใหมีใหเปนขึ้น, มีลกัษณะริเร่ิมในทางดี sáng tạo 

ตัวอยางประโยค 

1. นักเรียนมอบของขวัญแดคุณครู 

2. ครูเลือกนักเรียนไปแขงขันเลนปงปอง 

3. ลุงจัดงานเล้ียงวันปใหมที่บาน 

4. นองมีเพ่ือนฝูงมาก 

5. ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งสําคัญ 
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 คําส่ัง ใหนักศึกษาฝกออกเสียงคําและประโยคตอไปนี ้

 

แวนกันแดด กดดัน รสหวาน สวนสัตว สัญชาติ 

คํา ความหมาย ภาษาเวียดนาม 

แวนกันแดด แวนตาที่ลดความเขมของแสง kính râm 

กดดัน บีบค้ัน ép buộc 

รส สิ่งที่รูไดโดยลิ้น vị 

หวาน มีรสอยางรสน้ําตาล ngọt 

สวนสัตว สถานที่ทีเ่ลีย้งสัตวเพื่อเปดบริการใหผูคนเขาชมสตัวตางๆ sở thú 

สัญชาติ ความอยูในบังคับ คือ อยูในความปกครองของประเทศ quốc tịch 

ชาติเดียวกัน 

ตัวอยางประโยค 

1. เขาถูกกดดันใหลาออกจากงาน 

2. นองปนเตรียมแวนกันแดดไปทะเล 

3. น้ําตาลมีรสหวาน 

4. วันหยุดแมพานองมดไปสวนสัตว 

5. ลุงเงินถือสัญชาติไทย 
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การออกเสียงพยญัชนะทาย /ก/ /ด/ /น/ /ง/ 

 
ช่ือ และนามสกุล........................................................................................ 

 
ทักษะการออกเสียง 

  ใหนักศึกษาออกเสียงคําตอไปนี้ตามลําดับ 

1. กระโดดเชือก  ...........................คะแนน   

2. ผัดผัก  ...........................คะแนน   

3. ปดปาก  ...........................คะแนน 

4. ของขวัญ  ...........................คะแนน 

5. แขงขัน  ...........................คะแนน 

6. งานเลี้ยง  ...........................คะแนน 

7. เพื่อนฝูง  ...........................คะแนน 

8. กดดัน  ...........................คะแนน 

9. รสหวาน  ...........................คะแนน 

10. สวนสัตว  ...........................คะแนน 

  คะแนนรวม............................คะแนน  

แบบทดสอบ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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