
 
 
 
 

 
 

 

 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

          สาระท่ี  ๔  หลักการใช้ภาษาไทย   
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                         

 

ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๖/๑   วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค (คำเป็นคำตาย) 

      
๒.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

ความคิดรวบยอด 
   คำเป็น  คือ คำที่ประสมสระเสียงยาว  แม่  ก  กา   มีตัวสะกดในแม่  กง  กน  กม  เกย  เกอว 
และ ประสมสระเกิน  อำ  ใอ  ไอ  เอา  ส่วนคำตาย  คือ คำที่ประสมสระเสียงสั้น  ในแม่  ก  กา  ยกเว้น
สระเกิน  อำ  ใอ  ไอ  เอา และมีตัวสะกดในแม่  กก  กด  กบ 

 
๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนบอกลักษณะของคำเป็นคำตายได้ 
- จำแนกคำเป็นคำตายได้ถูกต้อง 

 

๔. สาระการเรียนรู้ 
  ความรู้ (K) 
    - อธิบายลักษณะของคำเป็นคำตายได้ 
  ทักษะ/กระบวนการ (P) 
    - จำแนกคำเป็นคำตายได้ถูกต้อง 
  เจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
    -  มีวินัย 
 -  ใฝ่เรียนรู ้
 -  มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องคำเป็นคำตาย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ คำเป็นคำตาย     เวลา   ๑   ชั่วโมง 
วันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๕        ครูผู้สอน  นางสาวพิมพรรณ์  พิทาคำ 
 



๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
-  ความสามารถในการสื่อสาร 
-  ความสามารถในการคิด 

 

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นที่ ๑   สร้างความสนใจ/นำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up) 

๖.๑  ครนูำนักเรียนร้องเพลง “คำเป็นคำตาย”  จากนัน้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน   
          เล่นเกม  “คำเป็นคำตาย” มีข้ันตอนการเล่นดังนี้ 

 ขั้นที่  ๑  ให้แต่ละฝ่ายส่งผู้เล่นออกมายืนที่หน้าชั้นเรียนทีมละ ๑ คน  ครูชูบัตรคำให้ดู         ถ้าดู
แล้วเป็น  “คำเป็น”  ก็ให้กระโดดขึ้นสูงๆ  ๑ ครั้ง  ถ้าดูแล้วเป็น  “คำตาย”  ก็ให้นอนลงนิ่งๆ      ไม่
กระดุกกระดิก หากทำท่าถูกต้องตรงกับลักษณะของคำและสามารถทำได้เสร็จก่อนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้
คะแนน  ฝ่ายที่ทำเสร็จช้าก็ไม่ได้คะแนน จะเล่นสลับเปลี่ยนคำไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน การรวมคะแนนถือ
ว่าฝ่ายใดได้คะแนนมากที่สุดก็เป็นผู้ชนะ 

ขัน้ที่  ๒  เมื่อเล่นกิจกรรมนี้เป็นรายบุคคลจบแล้ว ก็ให้เล่นเป็นหมู่โดยครูจะชูบัตรคำให้ดูทีละบัตร
ทั้ง ๒ ฝ่าย  ต้องตั้งใจดูอย่างดี โดยต้องลุกขึ้นกระโดดพร้อมๆ กัน ๑ ครั้ง  ถ้าเป็น  “คำเป็น”        และ
นอนลงนิ่งๆ  ถ้าเป็น  “คำตาย” ใครได้คำที่ถูกต้องมากท่ีสุดก็เป็นผู้ชนะ  จบการแข่งขันโดยการรวมคะแนน
ของทัง้ ๒ ฝ่าย 
 

     ขั้นที่ ๒  ขั้นนำเสนอความรู้ใหม่ (New Present) 
       ๖.๒ ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนโดยการโชว์บัตรคำเป็นคำตาย   พร้อมกับอธิบายเพ่ิมเติมโดยใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  และให้นักเรียนศึกษาเรื่อง “คำเป็นคำตาย” จากใบความรู้พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ  

เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาข้อสงสัย 

 

       ขั้นที ่๓ ขั้นวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาสร้างความคิดใหม่ (New Analyze : Present) 
  ๖.๓  ครูโชว์สื่อดอกไม้คำเป็นคำตาย พร้อมกับนำนักเรียนฝึกอ่านและจำแนกคำเป็นคำตาย 
 

     ขั้นที่ ๔ ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ( Learn-Practice) 
 ๖.๔ ครูให้นักเรียนทั้ง ๒ กลุ่ม เขียนคำเป็น ๕ คำ และเขียนคำตาย ๕ ลงบนกระดาษเทาขาว 

ภายในเวลาที่ครูกำหนดไว้ แล้วให้สมาชิกกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  
 

      ขั้นที่ ๕ ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้/ขยายความรู้ (Apply) 
   ๖.๕  ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้และทำใบงานที่  ๑  เรื่องคำเป็นคำตาย   

    
      ขั้นที่ ๖ ขั้นการประเมินผล (Summary) 

   ๖.๖  ครเูฉลยโดยใหน้ักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้อง  หลังจากนั้นครอูธิบายสรุป
เรื่องคำเป็นคำตาย 



 

๗. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้/บุคคล 
 

ลำดับที่ 
รายการสื่อ กิจกรรมที่ใช้ แหลง่ท่ีได้มา 

๑. ใบความรู้  ครูใช้ประกอบคำอธิบาย ครูจัดเตรียม 

๒. ใบงานชุดที่  ๑ นักเรียนทำใบงาน ครจูัดทำ 

๓. บัตรคำ ครูใช้ประกอบการเล่นเกม  ครูจัดทำ 

๔. เพลง “คำเป็นคำตาย”  ครูใช้ประกอบคำอธิบาย youtube 

๕. ดอกไม้คำเป็นคำตาย ครูใช้ประกอบคำอธิบาย ครูจัดทำ 

๖. กระเป๋าผนัง,กระดาษเทาขาว,ปากกาเคมี ครูใช้ประกอบคำอธิบาย ครูจัดทำ 

๗. เกณฑ์การประเมิน  (Rubric) สร้างกฎของการประเมิน ครูจัดทำ 
๘. เกม “คำเป็น คำตาย”  นักเรียนเล่นเกม ครจูัดทำ 
๙.  แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมและแบบ

ประเมินผลงานรายบุคคล 
บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
และบันทึกผลงานรายบุคคล 

ครูจัดทำ 

 
๘. วัดผลประเมินผล 
 

กิจกรรมที่ประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ใน 

การประเมิน 
วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรมด้าน 
     คุณลักษณะอันพึง 
     ประสงค ์

แบบประเมินการสังเกต 
พฤติกรรม และแบบ
ประเมินผลงาน 

สังเกตรายบุคคล 
๘ - ๑๐  =  ดีมาก 
๖ – ๗   =  ดี 
๕  =  พอใช้ 
ต่ำกว่า ๕ = ปรับปรุง 

๒. นักเรยีนร่วมกิจกรรม แบบประเมินการสังเกต 
พฤติกรรม และแบบ
ประเมินผลงาน 

สังเกตรายกลุ่ม 
๘ - ๑๐  =  ดีมาก 
๖ – ๗   =  ดี 
๕  =  พอใช้ 
ต่ำกว่า ๕ = ปรับปรุง 

๓. นักเรียนทำใบงาน   
     ชุดที่ ๑ 

แบบประเมินการสังเกต 
พฤติกรรม และแบบ
ประเมินผลงาน 

ตรวจงานรายบุคคล 
๘ - ๑๐  =  ดีมาก 
๖ – ๗   =  ดี 
๕  =  พอใช้ 
ต่ำกว่า ๕ = ปรับปรุง 

 
 
 



 
การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 

ทักษะการสรุป
เนื้อหา 

สรุปเนื้อหาได้กระชับ
ใจความครบถ้วน  สามารถ
สื่อให้ผู้อืน่เข้าใจได้งา่ย   

สรุปเนื้อหาได้กระชับ
ใจความเกือบครบถว้น  
สามารถสื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

สรุปเนื้อหาได้ไม่กระชับ
ใจความและไม่ครบถ้วน  
สามารถสื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
น้อย 

การรายงานหน้าชั้น 

สามารถพูดรายงานได้ดีพูด
เสียงดังฟังชัด  ได้สาระ
ชัดเจน  วางบุคลิกในการ
พูดได้ดีมาก 

สามารถพูดรายงานได้ดีพูด
น้ำเสียงชัดเจน สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่พูด  วางบุคลิก
ในการพูดได้ดี 

สามารถพูดรายงานได้ดีพูด
น้ำเสียงไม่ชัดเจน ไม่ค่อย
สอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด  
วางบุคลิกในการพูดไม่ค่อยดี 

การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

มีทักษะการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

มีการปฏิบัติงานตาม
ขัน้ตอนได้ตามลำดับ 

ยังไม่สามารถปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนได้ 

ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ดี 
พอมีความคิดที่สร้างสรรค์
อยู่บ้าง 

ยังขาดความคิดท่ีสร้างสรรค์ 

ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของการทำ
ใบงาน 

มีทักษะสามารถสร้างงานที่
สวยงาม และมีความ
ประณีตดี 

สามารถสร้างงานที่สวน
งามพอใช้ได้  และมีความ
ประณีตในบางส่วน 

ไม่มีความสวยงาม และไม่
ประณีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 

มีวินัย 

รู้จักควบคุมอารมณ์ 
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ
วินัย  แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบยีบของโรงเรียน
ตลอดเวลา 

รู้จักควบคุมอารมณ์ บ้าง
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย  
การแต่งกายไม่ค่อยถูกต้อง
ตามระเบียบของโรงเรียน 

ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ 
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ
วินัยน้อย  ไม่ค่อยแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน 

ใฝ่เรียนรู้ 

มีความต้ังใจในการทำงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองทำงาน
เสร็จทันเวลาและถูกต้อง 

มีความตั้งใจในการทำงานที่
ได้รับมอบหมาย  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเป็น
บางครัง้ ทำงานเสร็จ
ทันเวลาเป็นบางครั้ง 

ไม่มีความต้ังใจในการ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย  
ไม่ค่อยศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองทำงานเสร็จไม่
ทันเวลา 

มุ่งม่ันในการทำงาน 

มีความมานะมุ่งมั่นในการ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย  
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ทำงานเสร็จทันเวลาและ
ถูกต้อง 

มีความมานะมุ่งมั่นในการ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย  
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็น
บางครัง้ ทำงานเสร็จ
ทันเวลาเป็นบางครั้ง 

ไม่มีความมานะมุ่งมัน่ใน
การทำงานที่ได้รับ
มอบหมาย  ไม่ค่อยศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองทำงาน
เสร็จไม่ทันเวลา 

ซื่อสัตย์สุจริต 

ทำงานอย่างตรงไปตรงมา  
ยอมรับในข้อผิดพลาด
และบกพร่องของตนเอง
พอใจในสิ่งที่ตนมี 

ทำงานอย่างตรงไปตรงมา 
ไมย่อมรับในข้อผิดพลาด
และบกพร่องของตนเอง
พอใจในสิ่งที่ตนมี 

ทำงานอย่างตรงไปตรงมา 
ไมย่อมรับในข้อผิดพลาด
และบกพร่องของตนเองไม่
ค่อยพอใจในสิ่งที่ตนมี 

มีจิตสาธารณะ 

มีความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  ไม่เอาเปรียบไม่
เห็นแก่ตัวช่วยเหลือหมู่
คณะได้เป็นอย่างดี 

มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม
เป็นบางครั้ง  ไม่เอาเปรียบ
ไม่เห็นแก่ตัว  ไม่ค่อย
ช่วยเหลือหมู่คณะ 

ไม่ค่อยเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ชอบเอาเปรียบ
คนอ่ืน ค่อนข้างเห็นแก่ตัว  
ไม่ค่อยช่วยเหลือหมู่คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
        แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๖     

       แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑ เรื่อง  คำเป็นคำตาย 
 

เลขที่    
 

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๐ ๒๐ ๓๐  

๑. ด.ช.ดุลยวัต  สุทธวงค ์          
๒. ด.ญ.ธณัญชนก  สุทธวงค ์          
๓. ด.ญ.สุพรรษา  วงค์คำมา          
๔. ด.ญ.ปิยาพรรณ  สุทธวงค ์          
๕. ด.ญ.พิชญธิดา   สระเกตุ          
๖. ด.ญ.กมลพรรณ สวัสดิวงศ์          
๗. ด.ญ.วรางคณา  ทำดี          
           
           
           

 
ความหมายระดับคุณภาพ   ๓  หมายถึง    ดี           เกณฑ์ระดับคะแนน         ๒๕ – ๓๐   =  ๓ 

     ๒   หมายถึง     พอใช้                                      ๑๘ –  ๒๔  =  ๒  
                                 ๑  หมายถึง    ปรับปรุง                                   ๑๐ – ๑๗   =  ๑ 

                         เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนระดับ ๑ ขึ้นไป  
 
                                            ลงช่ือ...........................................ผู้ประเมิน 

                                                    (นางสาวพิมพรรณ์ พิทาคำ) 
 

 
 



๑๐.  บันทกึผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ้
   ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
๑. ผลการจัดการเรียนรู้ 

-  ด้านความรู้ (K) 

...................................................................... ...................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
-  ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

................................................................................................................. ........................................................

.........................................................................................................................................................................    
          -  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
....................................................................................................... ..................................................................
................................................................................ .......................................................................................
๒. ปัญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………..………………………………… 
 

ลงชื่อ…………………………………….. 
    (นางสาวพิมพรรณ์  พิทาคำ) 

       ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ   
วันที่   ๑๕   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๑๑.  กิจกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

๑๒.  บันทึกขอ้เสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………………….…………………….. 

                  (นายสุรเชษฐ์  ฟองอินทร์ ) 
      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางผักหม 

            วันที ่  ๑๕   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 

ภาคผนวก 
 

เพลง คำเป็นคำตาย  
 

คำเป็น  คำตาย   คำเป็น   คำตาย 
ช่างง่ายดาย จำให้ด ี

คำเปน็  กค็ือ  อำ  ไอ  ใอ  เอา  (ซ้ำ) 
หรือ  “นมยวง”  สระเสียงยาว 

คำตายก็คือ  (ซ้ำ) 
สระเสียงสั้น  ยกเวน้  อำ  ไอ  ใอ  เอา   

จำไว้ให้ดีท่องว่า  “กบฏ” 
คือ  คำตาย  (ซ้ำ) 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

๑. จุดมุ่งหมาย 
  ๑.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถแยกชนิดของคำได้ว่าเป็นคำเป็นหรือคำตาย 
  ๒.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องคำเป็นคำตายมาใช้ 
  

๒. ส่ือ 
  ๑.  บัตรคำเขียนคำชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นคำเป็นและคำตาย 
  ๒.  กระเป๋าผนัง  
  ๓.  กระดาษเทาขาว 
  ๔.  ปากาเคมี 
   

๓. วิธีดำเนินกิจกรรม 
  กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ก่อนจะเล่นกิจกรรม 

นี้นักเรียนต้องรู้จักลักษณะของคำเป็นและคำตายเสียก่อน 
 คำเป็น  คือ  คำท่ีมีลักษณะดังนี้ 
  ใช้สระเสียงยาวในมาตราแม่  ก กา  หรือมีตัวสะกดในมาตราแม่  กง  กน  กม  เกย   

เกอว  โดยที่จะใช้สระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้  หรือเป็นคำที่  ใช้  ำ   ไ   ใ   เ –า  เช่น 
- แม่  ของ  ฉัน  สวย  กว่า  ใคร  เลย  ที  เดียว 

 คำตาย  คือ  คำที่มีลักษณะดังนี้ 
 ใช้สระเสียงสั้นในมาตราแม่  ก กา  หรือมีตัวสะกดในมาตราแม่  กก  กด  กบ  โดยที่จะใช้สระ 

เสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้  ไม่ใช้   ำ   ไ   ใ   เ –า  เช่น 
- มะลิ  ดึก  จับ  สาด  รูป  แพะ  แลก  ฯลฯ 

 

 ๔. ข้อเสนอแนะ 
  ๑.  ดัดแปลงใช้กับคำชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
  ๒.  คำทีจ่ัดมาเล่นคำเป็นและคำตายนั้น  ถ้ามีหลายพยางค์ก็ต้องเป็นคำเป็นหรือคำ 

ตายทุกพยางค์ในคำนั้นๆ  จะได้ไม่เกิดความสับสนต่อการแสดงท่าประกอบ 
   

ตัวอย่างคำเป็น   กลมกลืน   ง่วงนอน   วิ่งเร็ว    มานี ่    ฯลฯ 
  ตัวอย่างคำตาย   มะอึก     สงบสุข    วาดภาพ     ฉมวก    ฯลฯ 
 
 

เกม “ คำเป็น คำตาย” 



 
 
 
 
 

 คำเป็นคำตาย เป็นการจำแนกคำตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาออกเสียงต่างกัน    
ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้คำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกัน มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน 
 

 
        คำเป็นได้แก่คำที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
              ๑. คำท่ีพยัญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น มา ดู ปู เวลา ป ี ฯลฯ 
              ๒. คำท่ีพยัญชนะประสมกับสระ –ำ ใ - ไ - เ – า เช่น จำ น้ำ ใช่ เผ่า เสา ไป ฯลฯ 
              ๓. คำทีม่ีตัวสะกดอยู่ในแม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น จริง กิน กรรม สาว ฉุย ฯลฯ 
 

 
         

คำตายได้แก่คำท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
              ๑. คำท่ีพยัญชนะประสมกับสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น กะทิ เพราะ ดุ แคะ ฯลฯ 
              ๒. คำท่ีมีตัวสะกดในแม่ กก กบ กด เช่น บทบาท ลาภ เมฆ เลข ธูป ฯลฯ 
 

 
 

๑. ให้สังเกตที่ตัวสะกดเป็นหลัก ถ้าคำที่ต้องการพิจารณามีตัวสะกดให้ดูที่ตัวสะกด          
 ไม่ต้องคำนึงถึงสระเสียงสั้นยาวดูว่าคำนั้นมีตัวสะกดหรือไม่ถ้ามีให้ขีดเส้นใต้ตัวสะกด 
              ๒.  ดูว่าตัวสะกดนั้นเป็น กบด หรือไม่ (แมก่ก กบ กด) ถ้าใช่ คำนั้นจะเป็นคำตาย          
   ถ้าไม่ใช่กบดคำนั้นจะเป็นคำเป็น 
              ๓.  ในกรณีที่ไม่มีตัวสะกด ให้ดูว่าคำนั้นประสมด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว ถ้าอายุสั้น      
(เสียงสั้น) ต้องตาย ถ้าอายุยาว  (เสียงยาว) จึงเป็น 
 
 
 

ใบความรู้เรื่อง  คำเป็นคำตาย 



 

 
 

คำตาย คำเป็น 

- พวกท่ีเป็น กบด ต้องตายก่อน (สะกดด้วยแม่ กก กบ กด) 
- อายุสั้นต้องตายตาม (ประสมด้วยสระเสียงสั้น) 

- สะกดด้วยแม่ กง กน กม เกย เกอว 
- อายุยาวเป็น (ประสมด้วยสระเสียงยาว) 

              
 ให้จำในส่วนของคำตายให้ได้เพราะจำง่าย คือ กบด ต้องตายก่อน และอายุสั้นต้องตายตาม 

กล่าวคือ สะกดด้วยแม่ กก กบ กด (กรณีมีตัวสะกด) และประสมด้วยสระเสียงสั้น (กรณีไม่มีตัวสะกด) เป็น
คำตายนอกเหนือจากนี้เป็นคำเป็นทั้งหมด 
              *** ดังนั้นสรุปได้ว่า คำท่ีประสมด้วยสระ –ำ ใ - ไ - เ – า เป็นคำเป็น เพราะนับว่ามีตัวสะกด 
ในมาตรา แม่กม แม่เกย และ แม่เกอว ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      คำชี้แจง      ให้นักเรียนดูคำท่ีกำหนดให้ต่อไปนี้แล้วขีดเครื่องหมาย ✓ ในช่อง 

       ที่เป็นคำเป็นและคำตาย 
 

ที ่ คำที่กำหนดให ้ คำเป็น คำตาย 

๑. กาบ   
๒. ฝัด   
๓. การันต์   
๔. เพลี้ย   
๕. ข้าว   
๖. กล้อง   
๗. ตลาด   
๘. แอก   
๙. ไถ   

๑๐. คราด   
๑๑. ควาย   
๑๒. จักรพรรดิ   
๑๓. ชาวนา   
๑๔. พบ   
๑๕. หก   
๑๖. ครุฑ   
๑๗. ปด   
๑๘. เท็จ   
๑๙. โมก   
๒๐. ปลาวาฬ   

 
 
 
 
 
 

ใบงาน ชุดที่ ๑ 

 

ชืือ............................ื   ื ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื.....................................เลขทืืื...ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื ื ื   ืืืื..................ืชืืน...............ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื   ื ืืืืืืืืืืืืืืื 



 
 
 
 
 
คำชี้แจง      ให้นักเรียนดูคำท่ีกำหนดให้ต่อไปนี้แล้วขีดเครื่องหมาย ✓ ในช่อง 

       ที่เป็นคำเป็นและคำตายและมีเสียงวรรณยุกต์ใด 
 

ที ่ คำที่กำหนดให้ คำเป็น คำตาย 

๑. กาบ  ✓ 
๒. ฝัด  ✓ 
๓. การันต์ ✓  
๔. เพลี้ย ✓  
๕. ข้าว ✓  
๖. กล้อง ✓  
๗. ตลาด  ✓ 
๘. แอก  ✓ 
๙. ไถ ✓  

๑๐. คราด  ✓ 
๑๑. ควาย ✓  
๑๒. จักรพรรดิ  ✓ 
๑๓. ชาวนา ✓  
๑๔. พบ  ✓ 
๑๕. หก  ✓ 
๑๖. ครฑุ  ✓ 
๑๗. ปด  ✓ 
๑๘. เท็จ  ✓ 
๑๙. โมก  ✓ 
๒๐. ปลาวาฬ ✓  

 
 
 

 
 
 

เฉลยใบงาน ชุดที ่๑ 

 

ชืือ..........................................ื   ื ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื.......................เลขทืืื..........ืืืืื ื ื   ืืืืืืืืืืื...........ืชืืืืืืืืืืืืืืื   น............... 


