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เคล็ดลับในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นมีมากมาย เคล็ดลับที่คนอยากรู้เป็นอันดับต้นๆ 

คงหนีไม่พ้นการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ หนึ่งในความลับท่ีคนเก่งหลายคนอาจไม่เคยบอกก็คือ 

วิชาภาษาไทยเป็นหนึ่งในวิชาที่คุ้มค่าต่อการตั้งใจอ่านหนังสืออย่างมาก เพราะวิชาภาษาไทยมักจะ

เป็นวชิาท่ีมคีะแนนเฉลีย่เกนิ 50% ในการทดสอบระดบัชาต ิซึง่หมายความว่านกัเรยีนส่วนมากมพีืน้ฐาน 

ภาษาไทยที่พอใช้ได้ ท�าให้คนส่วนใหญ่ตัดสินใจตัดวิชาภาษาไทยออกจากตารางการอ่านหนังสือ 

วิเคราะห์เนื้อหาที่ออกข้อสอบ
วิชาภาษาไทยเป็นวิชาของคนไม่ค่อยมั่นใจ หากไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า ความรู้สึกของคนท�าข้อสอบ 

จะออกแนว “เอ....ข้อนี้มั้ง” หรือไม่ก็ “อืม..เรื่องนี้ง่ายจัง ตอบข้อไหนเนี่ย” นั่นแสดงว่า ไม่ว่าจะข้อสอบยาก 

ปานกลาง หรือง่าย กล้็วนแต่ท�าไม่ได้อยูด่ ีดงันัน้มาดวู่าแต่ละกลุม่ข้อสอบทีว่่ามหีน้าตาเป็นอย่างไร โดยเนือ้หา

ที่ออกข้อสอบแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 นี่แหละคือความลับ 
เมื่อคนส่วนมากไม่เตรยีมตวั เรายิง่ต้องเตรยีมตวั

ให้พร้อม เพื่อให้คะแนนเราฉีกหนีพวกเขาไปให้มาก

ทีส่ดุ ซึง่จะเพิม่โอกาสในการสอบเข้าคณะ สาขา และ

มหาวทิยาลยัในฝันของเราได้มากขึน้ ข้อสอบหลายข้อ 

แทบจะดูไม่ออกเลยว่าเอามาจากเรื่องใดในวิชา

ภาษาไทย ข้อสอบในปัจจุบันนี้เนื้อหาไม่ลึก ไม่ต้อง

จดจ�ารายละเอียด แต่ต้องมีทักษะการวิเคราะห์ 

ที่ดีพอสมควรจึงจะเอาชนะข้อสอบเหล่านี้ ไปได้  

ดังนั้นบอกลาวิธีเก่าๆ แล้วมาเตรียมตัวด้วยคู่มือ 

รปูแบบใหม่กนัสกัตัง้ มาฝึกคดิ วเิคราะห์ค�าถามและ

ค�าตอบไปด้วยกัน

      นี่ไม่ใช่ต�าราวิชาการ
หนงัสอืเล่มนีป้ระกอบไปด้วยเนือ้หาและแผนการ

เตรียมตัวสอบวิชาภาษาไทยแบบไม่เครียดมาก 

จนเกินไป โดยจะใช้เวลาเพียงแค่ 14 วัน ในการ

เอาชนะข้อสอบภาษาไทยจนท�าคะแนนได้มากกว่า

คนส่วนมากอย่างแน่นอน อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า

ข้อสอบภาษาไทยสมัยใหม่เป็นข้อสอบที่สนุก ดังนั้น

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ก็ต้องเป็นการเตรียมสอบ 

ท่ีสนุก ด ้วยการเลือกเนื้อหาท่ีออกสอบบ่อยๆ 

ออกซ�้าๆ มาให้ทบทวนกัน บางเรื่องอ่านวันเดียว  

บางเรื่องอ่านสองวัน และในบางวันจะมแีนวข้อสอบ

ให้ฝึกท�าด้วย โดยเนือ้หาทัง้หมดจะใช้ภาษาทีอ่่านง่าย 

ภายใต้แนวคิด “เข้าใจง่าย ได้คะแนนเยอะ” นี่ไม่ใช่

ต�าราวิชาการ แต่มันคือผู ้ช่วยส�าคัญท่ีจะพาเรา

เอาชนะข้อสอบ

บทน�ำ
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1. ข้อยาก ท�าไม่ได้แน่ๆ
ข้อสอบกลุม่นีค้อืข้อยาก ค�าว่า “ยาก” ไม่ได้หมายความว่าซบัซ้อน แต่หมายถึง มนัคอืข้อสอบวดัความรู ้

      ความจ�าว่าสามารถจ�าเรื่องราว ค�าศัพท์ ฉันทลักษณ์ เหล่านั้นได้หรือไม่ มีแค่ค�าว่า “รู้” และ “ไม่รู้” เท่านั้น  

    ตัวอย่างข้อสอบกลุ่มนี้ เช่น

   
   ค�าในข้อใดสะกดถูกต้องทุกค�า

   ถามแบบนี้แปลว่าเราต้องรู้จักค�าศัพท์เยอะมากๆ ยากจัง

   ค�าบาลีและสันสกฤตในข้อใดมีความหมายเหมือนกัน

   ถามความหมายอีกแล้ว ใครจะไปจ�าได้ทั้งหมด

   หากแก้ไขบางวรรคตอนให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ นี่คือค�าประพันธ์ชนิดใด       

   คุณพระช่วย!

   ค�าราชาศัพท์ในข้อใดเหมาะจะเติมในช่องว่าง

   ฉันต้องจ�าค�าราชาศัพท์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคล

จะเห็นว่า ข้อสอบกลุ่มนี้แหละที่ท�าให้คนส่วนมากไม่ได้คะแนนเต็มในวิชาภาษาไทย แต่อย่ากังวลไป   

   อย่างทีบ่อกไปแล้วตอนต้นว่า ข้อสอบความจ�ามันมน้ีอยมาก เท่าท่ีเหลืออยูก่แ็ทบไม่ถงึ 10 ข้อแล้ว ดังนัน้ 

    เรามาปลอบใจตัวเองด้วยการบอกว่า “ไม่เป็นไรหรอก ฉันได้คะแนนสัก 90 คะแนน ก็พอได้อยู่นะ”

2. ข้อทั่วไป ท�าไมท�าไม่ได้ซะงั้น
ข้อสอบกลุ่มนี้คือข้อสอบปานกลาง มีสัดส่วนมากท่ีสุดในจ�านวนข้อสอบท้ังหมด  โดยส่วนตัวมองว่า 

  ข้อสอบกลุ่มนี้หลักๆ คือข้อสอบท่ีต้องอ่านค่อนข้างเยอะ บางข้อก็เป็นบทความยาวๆ บางข้อก็เป็น 

    บทความสั้นๆ เช่น

   ข้อใดไม่ปรากฏในบทความดังกล่าว    

   หากันวุ่นเลยล่ะสิ

   วัตถุประสงค์หลักของเรื่องที่อ่านคือข้อใด 

   มาอีกแล้วค�าถามที่น้องๆ ไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไร

   ใจความส�าคัญของบทความข้างต้นตรงกับข้อใด

   อ่านทุกตวัเลอืกแล้ว ท�าไมรูส้กึว่ามนัส�าคญัไปหมดเลย

   ข้อใดอนุมานได้จากบทความดังกล่าว

   เดี๋ยวก่อนนะ! อนุมานแปลว่าอะไรเนี่ย!!!
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ส�าหรับบางคนอาจมองว่านี่คือข้อสอบยาก แต่ขอยืนยันว่านี่คือข้อสอบปานกลาง พบค่อนข้างมาก 

   ในข้อสอบ สิ่งที่ก�าลังหลอกเราอยู่คือความยาวของมันนั่นเอง เพียงแค่เราอ่านจับใจความได้ ยังไงก็ท�า 

    ข้อสอบได้แน่นอน จ�าไว้ว่า “เยอะ ไม่ได้แปลว่ายาก เพราะมันไม่ยาก มันเลยให้อ่านเยอะ”

 3. ข้อง่ายที่ใครๆ ก็พลาด
ข้อสอบกลุ่มนี้คือข้อสอบข้อง่าย แต่ดูจริงจัง และมีหลักการ ท�าให้พลาดกันมากเหลือเกิน ด้วยความที่ 

   เป็นเรื่องง่ายจนเราคิดไม่ถึง หลายคนจึงไม่เตรียมตัว ไม่อ่านทบทวนล่วงหน้า ผลก็คือเมื่อเข้าห้องสอบ  

    ท�าได้แค่เจ็บใจ ที่เรื่องง่ายๆ แบบนี้ ท�าไมถึงท�าไม่ได้ ตัวอย่างข้อสอบ เช่น
 

   ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยค

   อะไรนะ! ถามง่ายๆ ดื้อๆ แบบนี้เลยหรือเนี่ย

   ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับจากข้ออื่น

   ภาษามีกี่ระดับนะ แล้วระดับไหนคืออะไรบ้าง ลืม...

        ข้อใดเป็นบรรยายโวหาร

   บรรยายกับอธิบายมันต่างกันยังไงนะ คุ้นๆ แต่ก็ลืมไปแล้ว

   ข้อใดเป็นค�าซ้อนทุกค�า

   ค�าซ้อนกับค�าซ�้านี่มันเหมือนกันหรือเปล่า ไม่ชัวร์แฮะ

สิง่ทีน่่าตกใจคอื ข้อสอบเหล่านีล้้วนเป็นเนือ้หาหลกัภาษาทีเ่รยีนมาแล้วซ�า้ไปซ�า้มาตัง้แต่ระดบัประถม 

  ศึกษา แต่กลับไม่เคยมั่นใจเลยว่าต้องตอบข้อไหน นั่นเป็นเพราะน้องๆ ให้ความส�าคัญกับนิยามของมัน  

  สุดท้ายข้อสอบไม่ออกนิยาม ก็เลยพลาดแบบน่าเจ็บใจ ดังนั้นยิ่งท�าข้อสอบกลุ่มนี้ได้มากเท่าไร โอกาส 

    ได้คะแนนสูงก็มีมากเท่านั้น จงลงทุนกับข้อสอบกลุ่มนี้ เชื่อเถอะ

หนังสือเล่มนี้จะท�าให้เราเอาชนะข้อสอบทุกกลุ่ม
ผมมัน่ใจว่าเน้ือหาและเคลด็ลบัทัง้หมดในหนงัสือเล่มนีจ้ะท�าให้ระยะเวลา 14 วนัของน้องๆ เป็นการลงทนุ

ที่คุ้มค่าที่สุด ผมจะพาทุกคนเข้าไปดูถึงหลักการและวิธีเอาชนะข้อสอบ ประดุจนั่งอยู่ในใจคนออกข้อสอบเลย

กว่็าได้ ข้อง่ายต้องไม่พลาด ข้อทัว่ไปต้องเก็บให้ได้ และข้อยากก็มวีธิลีดัเอาชนะมนั ขอเพยีงแค่น้องๆ ตัง้ใจอ่าน 

และทบทวนตามแผนที่วางไว้ ถ้าเป็นไปได้ ลองหาข้อสอบเก่ามานั่งท�าก่อนสัก 1 ฉบับ แล้วบันทึกคะแนน 

เอาไว้ อีก 14 วันหลังจากนี้ เราจะมาดูกันว่า เรามีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดไปไกลขนาดไหน
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“
เราอาจเก่งเท่าเพื่อนไม่ได้ 
เราอาจไม่ใช่คนทีเ่ก่งทีส่ดุ 

แต่เราทกุคนสามารถเก่งกว่า
ทีเ่ราเป็นอยู่ได้อย่างแน่นอน 

จงมั่นใจในความตั้งใจ
ของตวัเองแล้วผลลพัธ์ทีอ่อกมา

จะท�าให้เราลืมไปเลยว่า
เราเคยเหน่ือยมาแค่ไหน

”

- จารย์บิ๊กซ์ ภาษาไทยเถื่อนๆ -
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10

1
ธรรมชำติของภำษำ

และลักษณะของภำษำไทย

DAY

........./........./.........

วันแรกของการทบทวน เรามาเรียนรู้เรื่องทั่วไปในภาษาไทย เนื้อหาที่เคยเรียนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน 

เรื่องง่ายๆ ท่ีเรียนมานานจนอาจลมืไปแล้ว เรื่องเหล่านีป้รากฏอยูใ่นข้อสอบบ่อยมากๆ เรามาลองทบทวน

กันดูนะครับ

1.   ภาษาไทยเป็นค�าโดด มีความหมายในตัวเองและมักไม่มีการเปลี่ยนรูป

2.  ค�าไทยแท้มักมีพยางค์เดียว

3.  ค�าไทยแท้มักสะกดตรงตามมาตรา

4.  ภาษาไทยมีการสร้างค�าเพื่อเพิ่มความหมาย

5.  ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์

6.  ภาษาไทยมีระดับในการใช้

7.  ภาษาไทยมีการเรียงค�าในประโยค

8.  ภาษาไทยมีการใช้ลักษณนาม

ลักษณะของภาษาไทย

จากการประมวลข้อสอบเก่าในปีที่ผ่านๆ มา พบว่าข้อสอบเร่ืองมาตราตัวสะกดจะออกข้อสอบด้วย

ประเด็นดังนี้

 แม่ ก กา ไม่มีตัวสะกดท้ายค�าหรือพยางค์

 แม่กด ต้องสะกดด้วย ด เท่านั้น (ออกข้อสอบบ่อยมาก)

 แม่กน ต้องสะกดด้วย น เท่านั้น (ออกข้อสอบบ่อยมาก)

 แม่กก ต้องสะกดด้วย ก เท่านั้น (ออกข้อสอบบ้าง)

 แม่กบ ต้องสะกดด้วย บ เท่านั้น (ออกข้อสอบบ้าง)

มาตราตัวสะกด

1. สะกดตรงตามมาตรา
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2. สะกดไม่ตรงตามมาตรา

 แม่กด สะกดด้วย จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ถ ต ท ธ ศ ษ ส  

 แม่กน สะกดด้วย ญ ณ ร ล ฬ

 แม่กก สะกดด้วย ข ค ฆ

 แม่กบ สะกดด้วย ป ภ พ ฟ

3. สะกดเหมือนค�าที่ก�าหนด

  เช่น น้อย-ร้อย, นาก-ทาก 

 แม่กง ต้องสะกดด้วย ง เท่านั้น (มีตัวเดียว ไม่น่าออกข้อสอบ)

 แม่กม ต้องสะกดด้วย ม เท่านั้น (มีตัวเดียว ไม่น่าออกข้อสอบ)

 แม่เกย ต้องสะกดด้วย ย เท่านั้น (มีตัวเดียว ไม่น่าออกข้อสอบ)

 แม่เกอว ต้องสะกดด้วย ว เท่านั้น (มีตัวเดียว ไม่น่าออกข้อสอบ)

เสียงในภาษาไทย

อย่า ไปจำ�มันเลยลูก มันไม่ออกข้อสอบหรอก
ว่ามีตัวอะไรบ้าง และมีกี่ตัว ฮ่าๆ

เสียงในภาษาไทย ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงตัวสะกด เสียงสั้น เสียงยาว เสียงสูง

เสียงต�่า และเสียงสามัญ เอก โท  ตรี  จัตวา แล้วเสียงอะไรท่ีข้อสอบต้องการ หรือเสียงท่ีออกทุกป ี

แล้วเด็กไทยส่วนมากท�าไม่ได้ 

ในภาษาไทยแบ่งพยัญชนะเป็น 3 หมู่ ตามฐานเสียงและความสามารถในการผัน

1.  อักษรกลาง - ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ

      ไก่ จิก เด็ก ตาย (ฎ ฏ) บน ปาก โอ่ง

2.  อักษรสูง - ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห

     เขวี้ยง ฃวด เฉี่ยว ฐาน ถูก ผี ฝรั่ง ศีรษะ เสีย หาย

3.  อักษรต�่า - ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

    แค้นฅนฆ่างู ชอบซ้อมเฌอหญิง บัณฑิตเฒ่า ณ ทุ่งธานี พกแฟ้มภาพมายื้อ ร่วงแล้วว่าวจุฬา 

         ฮาเฮ
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ในเรื่องเสียงพยัญชนะนั้นบ่อยคร้ังที่ข้อสอบถามจ�านวน เช่น อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต�่า  

เราจงึต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนว่าพยัญชนะแต่ละตวัในข้อความนัน้ๆ อยูใ่นอกัษรหมูใ่ด ซึง่ฟังดูแล้วไม่น่าใช่

เรื่องยาก แต่ข้อควรระวังคือ “ต้องพิจารณาทุกตัว” ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะพยัญชนะต้นเท่านั้น ข้อสอบ

ประเภทให้นับจ�านวนตัวอักษรมักระบุไว้ว่าต้องนับตัวซ�้าด้วยหรือไม่ จุดนี้ต้องดูให้ดี ถ้าข้อสอบระบุว่า  

“ไม่นับตัวที่ซ�้ากัน” หมายความว่า จะมีกี่ตัวก็ช่าง ก็นับเป็น 1 ตัวเท่านั้น

   ตัวอย่าง

 วรรณคดี      ว     ร     ร     ณ     ค     ด

                           ต�่า   ต�่า   ต�่า     ต�่า    ต�่า   กลาง

 เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า มีอักษรต�่า 5 ตัว และอักษรกลาง 1 ตัว ในกรณีที่นับตัวที่ซ�้ากันด้วย

 แต่หากไม่นับตัวที่ซ�้ากันจะพบว่า มีอักษรต�่า 4 ตัว และอักษรกลาง 1 ตัว (ร ที่ซ�้า นับแค่ 1 ตัว 

 เท่านั้น)

 ประวัติศาสตร์      ป      ร      ว      ต       ศ      ส      ต      ร

                           กลาง   ต�่า    ต�่า   กลาง    สูง     สูง   กลาง   ต�่า

 เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า มีอักษรต�่า 3 ตัว อักษรกลาง 3 ตัว และอักษรสูง 2 ตัว ในกรณีที่นับ 

 ตัวที่ซ�้ากันด้วย แต่หากไม่นับตัวที่ซ�้ากันจะพบว่า มีอักษรต�่า 2 ตัว อักษรกลาง 2 ตัว และอักษร 

    สูง 2 ตัว (ร และ ต ที่ซ�้า นับแค่อย่างละ 1 ตัวเท่านั้น)

เสียงวรรณยุกต์

เสียงวรรณยกุต์ในภาษาไทยมทีัง้หมด 5 เสยีง ย�า้ว่าเราพดูกนัถงึเรื่องเสยีง ไม่ใช่รปู เสยีงวรรณยกุต์

ทั้ง 5 เสียง ได้แก่ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา เราต้องแยกให้ออกระหว่าง

รูปกับเสียง

“รูปคือสิ่งที่ตามองเห็น ในขณะที่เสียงคือสิ่งที่หูได้ยิน”

ดังนั้นจึงสรุปได้ทันทีว่า คนออกข้อสอบคงไม่ถามว่า “ข้อใดมีรูปวรรณยุกต์โทมากที่สุด”  

ถ้าถามแบบนี้จริงๆ คงไม่มีคนไหนตอบผิดอย่างแน่นอน

รูปวรรณยุกต์

วรรณยุกต์ไทยนั้นมี 4 รูป ได้แก่ ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี และไม้จัตวา เสียงวรรณยุกต์มี 5 เสียง ได้แก่ 

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา
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บิ๊กซ์  รูปวรรณยุกต์ตรี เสียงวรรณยุกต์ตรี

ช้าง  รูปวรรณยุกต์โท เสียงวรรณยุกต์ตรี

นก   ไม่มีรูปวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์ตรี

ความสามารถในการผันเสียงของอักษร 3 หมู่

เปรียบเทียบรูปและเสียงของอักษร 3 หมู่

จะเห็นว่าทั้ง 3 ค�าข้างต้น แม้จะมีรูปวรรณยุกต์ที่แตกต่างกัน แต่ก็ล้วนมีเสียงวรรณยุกต์เดียวกัน

ทัง้ส้ิน ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะความสามารถในการผนัเสียงของพยัญชนะแต่ละหมวดหมู่มคีวามแตกต่างกนั

นอกจากนีย้งัต้องพจิารณาถงึชนดิของค�าเป็น ค�าตาย และอกัษรน�าอกี ซึง่กฎเกณฑ์ทีเ่ยอะขนาดนี ้

อาจท�าให้น้องๆ ถอดใจได้ จงึมเีคลด็ลับมาบอก 

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

อักษรสูง - / / - /

อักษรกลาง / / / / /

อักษรต�่า / - / / -

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

อักษรสูง - ถิ่น ข้าม - ฝัน

อักษรกลาง แกง ไก่ ใต้ เจ๊ หวาน

อักษรต�่า เธอ - น่า รัก -

   ก่        ก้        ก๊         ก๋

            ไม้เอก    ไม้โท    ไม้ตรี    ไม้จัตวา

แต่ใช่ว่าค�าทุกค�าจะมีรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ตรงกันเสมอไป เช่น
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1. ไม่ต้องสนใจว่าเป็นอกัษรสงู กลาง หรอืต�า่

2. อย่ามองรปูวรรณยกุต์

3. เสียงในภาษาไทยม ี5 เสยีง (กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า)

   เช่น

   “งกัูดทีเ่ท้าฉนั”

    จากนัน้ให้เม้มปากเอาไว้ ห้ามอ้าปากเดด็ขาด แล้วอ่านประโยคเมื่อสักครูอ่กีคร้ัง 

       จะเป็นเสียงดงันี้ 

  

          “ออือ่ืออือ้อือ๊อ๋ือ”  

      “กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า !!!”  

   สามญั เอก โท ตร ีจัตวา

ทรคิง่ายๆ แบบน้ีท�าให้แยกเรื่องรูปกบัเสยีงได้ง่ายข้ึน

งู เสียงสามัญ

กัด เสียงเอก

ที่ เสียงโท

เท้า เสียงตรี

ฉัน เสียงจัตวา

Tricks

ถ้าใช้วิธีเดียวกันในการอ่านข้อความต่อไปนี้ ลองมาดูกันว่ามีเสียงอะไรอยู่บ้าง

1. ความรักท�าให้งูกินเป็ด

2. ผมชอบคุณมานานแล้วนะ

3. ภาษาไทยง่ายกว่าที่คิด

4. เสียงของคนเจ็บมันเบากว่าเสียงหัวเราะของคนที่รักกัน

เฉลย

1. อาม อั๊ก อ�า ไอ้ อู อิน เอ็ด (สามัญ ตรี สามัญ โท สามัญ สามัญ เอก)

2. อ๋ม อ้อบ อุน อา อาน แอ๊ว อ๊ะ (จัตวา  โท สามัญ สามัญ สามัญ ตรี ตรี)

3. อา อ๋า ไอ อ้าย อ่า อี้ อิ๊ด (สามัญ จัตวา สามัญ โท เอก โท ตรี)

4. เอี๋ยง อ๋อง อน เอ็บ อัน เอา อ่า เอี๋ยง อั๋ว เอ๊าะ อ๋อง อน อี้ อั๊ก อัน

   (จัตวา จัตวา สามัญ เอก สามัญ สามัญ  เอก จัตวา จัตวา ตรี จัตวา สามัญ โท   

   ตรี  สามัญ)

นอกจากนี้ยังสามารถใช้สัญลักษณ์หรือตัวเลขแทนเสียงวรรณยุกต์ได้ เพื่อป้องกันการสับสนกับ

รปูวรรณยกุต์
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   ตัวอย่าง

         “การสอนเรื่องเสียงของจารย์บิ๊กซ์ช่างน่ารัก”

การ สอน เรื่อง เสียง ของ จารย์ บิ๊กซ์ ช่าง น่า รัก

1 5 3 5 5 1 4 3 3 4

I IIIII III IIIII IIIII I IIII III III IIII

สามัญ จัตวา โท จัตวา จัตวา สามัญ ตรี โท โท ตรี

สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า

1 2 3 4 5

I II III IIII IIIII

ข้อสอบปัจจุบันมักถามว่า “ค�ำที่มีรูปวรรณยุกต์ ในข้อใด มีรูปและเสียงวรรณยุกต์

ตรงกันทุกค�ำ” 

หมายความว่า ตาเห็นไม้อะไร หูก็ได้ยินเสียงนั้น เช่น ไก่แจ้  

ตาเห็นไม้เอกและไม้โท เสียงก็คือเสียงเอกและเสียงโท (ไอ่ แอ้)

ค�าที่มี
รูปวรรณยุกต์และ
เสียงวรรณยุกต์

ตรงกัน

หมายความว่า ค�าที่เราใช้ตามองไปแล้วไม่พบไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี 

หรือไม้จัตวา เช่น หมา ฟักแฟง ตด ผีหลอก
ค�าที่ไม่มี

รูปวรรณยุกต์

หมายความว่า ในค�านัน้ต้องปรากฏรปูวรรณยกุต์เอก โท ตร ีหรอื

จัตวา มองเห็นได้ด้วยตา เช่น บ้าน แช่ง เฟี้ยว หม่าล่า รุ่งเช้า
ค�าที่มี

รูปวรรณยุกต์
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