
 

   
 

 
 
 
ใหนักเรียนเติมความหมายของคําตอไปนี ้
กบ  (กบ) ๑.แมหรือมาตรา กบ ๒.สัตวส่ีเทา  
 ๓.ช่ือปลา ๔.เคร่ืองมือไสไม        
 ๕.ทุเรียนพันธุหนึ่ง            ๖.เต็ม  
 ๗.ประกบ                      ๘.ชองตรงบานหนาตางประต ู
กร(กอน) ๑.ผูกระทํา                         ๒.มือ 

 ๓.แสง  
กรรม(กํา) ๑.การกระทํา ๒.บาป  

 ๓.ตาย                   ๔.พิธีกรรม                         
 ๕.เวรกรรม                      
กระทง(กระ-ทง) ๑.ใบตองเย็บ ๒.ชายแตกเนื้อหนุม   

กระบี(่กระ-บี)่ ๑.ลิง                        ๒.ดาบ 

กลวย(กลวย) ๑.ไมลมลุก ๒.ปลาทะเล 

กลอน(กลอน) ๑.ไมขัดประต ู ๒.ไมท่ีพาดบนแป 
 ๓.คําประพันธชนิดหนึ่ง ๔.ลูกคลี 

กลา(กลา) ๑.ตนขาว  ๒.ไมกลัว  
กัน(กัน) ๑.สรรพนามบุรุษท่ี ๑ ๒.วิภาคสรรพนาม 
 ๓.กีดขวาง ๔.โกน  
กา(กา) ๑.นกชนิดหนึ่ง  ๒.ช่ือดาวฤกษ              

 ๓.ปลาน้ําจืด ๔.ภาชนะ 
 ๕.กากบาท        
กากี(กา-กี) ๑.กาเพศเมีย                ๒.หญิงหลายผัว              
 ๓.สีน้ําตาล       
กํานัล(กํา-นัน) ๑.ใหของกัน        ๒.ผูรับใชฝายใน      
กําพรา(กํา-พรา) ๑.หนังท่ีเปนช้ันนอก ๒.ไรพอแม       
 ๓.ไมเถา  
กําลัง(กํา-ลัง) ๑.พลัง ๒.เลขยกกําลัง  
กี่(ก่ี) ๑.เคร่ืองทอผา  ๒.พระแสง        
 ๓.เทาไหร 

 
 

 

เฉลยคําพองท้ังรูปพองท้ังเสียง ๔๙-๖๔ 



 

   
 

 
 

  

กุลี(กุ-ลี) ๑.ผูใชแรงงาน            ๒.กลี                 
 ๓.๒๐ ผืน  
กู(กู) ๑.ทําใหดี   ๒.เอาเคร่ืองดักสัตวน้ําขึ้น  
 ๓.ยืมเงิน   
เก็บ(เก็บ) ๑.นํามา        ๒.นําเขาท่ี                    
 ๓.สะสม                   ๔.เรียกเก็บ                    
 ๕.เก็บรักษา                ๖.ทางดนตรี  
เกี้ยว(เก้ียว) ๑.เคร่ืองประดับจุก      ๒.พันใหแนน                   
 ๓.จีบสาว ๔.คานหามของจีน  
แกว(แกว) ๑.เพชรพลอย  ๒.ภาชนะดื่มน้ํา 
 ๓.ช่ือนก ๔.ช่ือตัวหนอน 
 ๕.ช่ือปลาทะเล ๖.ตนไม  
 ๗.ช่ือมะมวง  
แกะ(แกะ) ๑.สัตว  ๒.ทําใหหลุดออก 
 ๓.เหมือนกัน  
ขน(ขน) ๑.ขนตามผิวหนัง ๒.บรรทุก 
 ๓.ช่ือหญา  
ขวัญ(ขวัน) ๑.ผมกนหอย  ๒.ม่ิงมงคล 
 ๓.ขวัญติดตัวคนตั้งแตเกิด  
ขอ(ขอ) ๑.ตะขอใชเก่ียว ๒.ออนวอน   
 ๓.วานชนิดหนึ่ง  
ขัด(ขัด) ๑.ไมใหหลุดออก ๒. ไมลงรอยกัน             

 ๓.ถูใหขึ้นเงา ๔.ฝดเคือง  
 ๕.คาด                         
ขัน(ขัน) ๑.ภาชนะ  ๒.ทําใหตึง 
 ๓.อาการรอง ๔.หัวเราะ  
 ๕.ช่ือไมตน  
ขา(ขา) ๑.อวัยวะ ๒.ฝาย 
 ๓.คําขานรับ ๔.ขาไพ 
ขา(ขา) ๑.คนใช             ๒.แทนตัวผูพูดบุรุษท่ี ๑ 
ขุน(ขุน) ๑.ตําแหนง 

 
 

๒.เล้ียง 
 
 



 

   
 

   
   
เขา(เขา) ๑.ภูเขา       ๒.เขาสัตว 
 ๓.ช่ือนกชนิดหนึ่ง ๔.สรรพนามบุรุษท่ี ๓ 
 ๕.เถาวัลย                      
เขิน(เขิน) ๑.คนไทยเผาหนึ่ง ๒.เคร่ืองเขิน        
 ๓.ตื้นเขิน              ๔.กระดากอาย   
 ๕.ส้ันหรือสูงเกินไป  ๖.เขากันไมสนิท                 
ไข(ไข) ๑.น้ํามันสัตว ๒.เปด  

 ๓.ใหแนน ๔.อธิบาย  
คน (คน) ๑.มนุษย                      ๒.กวน 
คบ (คบ) ๑.งามตนไม  ๒.คบเพ่ือน                
คม (คม) ๑.ไหว  ๒.มีดคม     
คอน (คอน) ๑.เคร่ืองมือ ๒.เคร่ืองมือการจับปลา  
 ๓.ไมพอใจ  
คัน (คัน)  ๑.แนวดิน ๒.ไมยาวๆ 
 ๓.ลักษณนาม ๔.อยากเกา 
 ๕.ช่ือไมตน  
คาง (คาง) ๑.ติด ๒.อาปากคาง                
 ๓.ไมเสร็จ ๔.หุบไมได 
 ๕.ไมสําหรับเถาขึ้นเกาะ     ๖.ถ่ัวคาง                      
คํา (คํา) ๑.ทองคํา                      ๒.ถอยคํา 
คืน (คืน) ๑.กลางคืน ๒.กลับเหมือนเดิม     
 ๓.ชดใชให                    
คุณ (คุณ) ๑.ความดี  ๒.ประโยชน                  
 ๓.เรียกคนแบบใหเกียรต ิ ๔.คุณไสย 
เคล็ด (เคล็ด) ๑.เคล็ดลับ ๒.ทําเพ่ือใหดีขึ้น 
 ๓.กลเม็ด,อุบาย             ๔.อาการท่ีกลามเนื้อแพลง          
เคี้ยว (เค้ียว) ๑.เคี้ยวอาหาร             ๒.ลดเล้ียว                        
โคลง (โคลง) ๑.คําประพันธ ๒.เอียงไปเอียงมา 

 
 

 



 

   
 

 
 
 

 
 
ใหนักเรียนเติมความหมายของคําตอไปนี ้
กด (กช)ดอกบัว (กฎ)กฎเกณฑ 
 (กด)ชื่อปลา 
กอ-ระ-กด (กรกฎ)ปู (กรกช)ดอกบัว 
กัน (กรรณ)ห ู (กัณฐ)คอ 
 (กัณฑ)เร่ือง,หมวด,ตอน (กัน) คําใชแทนผูพูดเพศชาย 
 (กันต)ตัด (กันย) เรียกวาราศีกันย 
 (กัลป)ระยะเวลาอันนาน  
กัน-นิ-กา (กรรณิกา)ดอกไม (กรรณิการ)ชื่อตนไมขนาดเล็ก 

กร-ีทา (กรีฑา)กีฬา (กรีธา)เคลื่อน,ยก 
กลด (กลด)รม (กลศ)ภาชนะใสน้ํามนตร 
กาน (กาญจน)ทอง (กาน)ตัด 
 (กานต)ที่รัก (กานท)บทกลอน 
 (การ)งาน (การณ)เหต ุ
 (กาล)เวลา (กาฬ)ดํา 
กํา-นัน (กํานัน)ผูปกครองลูกบาน (กํานัล)ใหของกัน 
กุน (กุล)ตระกูล (กุน)ปนักษัตร 
เกด (เกด)ลูกองุนแหง (เกต)ุ ชื่อดาว 
 (เกศ)ผม  
กะ-เสียน (เกษียณ)สิ้นไป (เกษียน)ขอความที่เขียนแทรกไว 
 (เกษียร)น้ํานม  
โกด (โกฏิ)สิบลาน (โกฐ)ชื่อเคร่ืองยาสมุนไพรจําพวกหนึ่ง 
 (โกศ)โกศศพ  
ขัน (ขรรค)อาวุธ (ขัณฑ)สวน,ตอน 
 (ขัน)ภาชนะสําหรับตักน้ํา,เสียงไกรอง (ขันธ)ตัว,หมู,กอง 
ขั้น (ข้ัน)ลําดับ,ตอน (ค่ัน)แทรก 
ขอย (ขอย)คําสรรพนามบุรุษที๑่ (คอย)เบา,ชา 

เฉลยคําพองเสียง ๔๒-๔๘ 



 

   
 

ไข (ขัย)ความสิ้นไป (ไข)น้ํามัน 
ขั้ว (ข้ัว)กานดอกไม  (ค่ัว)ใสกระทะตั้งไฟ 
   
คัน (ครรภ)ทอง (คัน)แนวดิน 
คราด (คราด)เคร่ืองมือทําไร (คราส)กิน 
ควาน (ควาญ)ผูเลี้ยงชาง (ควาน)เอามือคนหา 
คาด (คาด)พันโดยรอบ (ฆาต)การฆา 
จัก (จัก)ผา (จักร)อาวุธ 
จัน (จัณฑ)สุรา (จัน)ชื่อตนไม 
 (จันทน)พรรณไม (จันทร)พระจันทร 
จิด (จิต)ใจ (จิตร)วาดเขียน 
โจด (โจทก)ผูกลาวหา (โจทย)คําถาม 
 (โจษ)เลาลือ  
ไจ (ใจ)ใจ (ไจ)ดายหรือไหม 
ฉัน (ฉัน)ขาพเจา (ฉันท)คําประพันธ 
ชน (ชน)ชื่อไกชนิดหนึ่ง (ชนม)การเกิด 
 (ชล)น้ํา  
ชัด (ชัฏ)ปา (ชัด)ประจักษ 
ชาด (ชาด)วัตถุสีแดง (ชาต)ิการเกิด, ประเทศ 
สอม (ซอม)ทําใหคืนด ี (สอม)คูกับชอน 
ซับ (ซับ)ทาบลงที่น้ําเพ่ือใหแหง (ทรัพย)เงิน 
ส้ิน (ซิ่น)ผาถุง (สิ้น)หมด 
ซุบ (ซุบ)อาหารยํา (ซุป)อาหาร 
เสน (เซน)สังเวยผี,เจา (เสน)สาย 
สบ (ศพ)ผี (สบ)พบ 
สะ-หยาม (ศยาม)ดํา (สยาม)ประเทศไทย 
ไส (ใส)แจม (ไส)ลูกชายคนที่ ๔ 
สาด (ศาสตร)วิชา (สาด)เสื่อ 
 (สาสน)พระราชหัตถเลขาทางราชการ (สารท)เทศกาลทําบุญ 
สี (ศรี)ศิริมงคล (ส)ีถ ู
 (สีห)สิงโต  
สอ (ศอ)คอ (สอ)ปูนขาว 



 

   
 

สัก (ศักดิ)์อํานาจ (ศักย)หลังงาน 
 (สัก)ชื่อตนไม  
   
สับ (ศัพท)เสียง (สรรพ)ทุกสิ่ง 
 (สับ)เอาของมีคมฟน  
สัน (ศัล)เปลือกไม (สรร)คัด 
 (สรรค)สราง (สัณฑ)ปา 
 (สัณห)ออนนุม (สัน)แนวยาว 
 (สันต)เงียบ  
สาน (สาร)แกน,ถอยคํา (ศานต)สงบ 

 (ศาล)ที่ชําระความ (สาน)ขัดกัน 
สิน (ศิลป)ฝมือ (สิญจน)สายสิญจน 
 (สิน)ทรัพย,ตัด  
สึก (ศึก)ตอสู (สึก)กรอน 
สุก (ศุกร)ชื่อวัน (สุก)อาหารสุก 
 (สุข)สงบ  
สูด (ศูทร)วรรณะที๔่ ของอินเดีย (สูด)หายใจ 
 (สูท)คนครัว (สูตร)ขอความที่แตงข้ึนเปนแบบแผน 
สูน (ศูนย)วางเปลา (สูญ)ทําใหหายสิ้นไป 
 (สูรย)สุริยุปราคา  
เสด (เศรษฐ)ดีเลิศ (เศษ)สวนที่เหลือ 
เสา (เสาร)ชื่อวัน (เสา)ไมใชตั้งเปนหลัก 
สะหมุด (สมุด)กระดาษ (สมุทร)ทะเล 
สวม (สรวม)ขอ (สวม)นุง 
สวน (สรวล)หัวเราะ (สวน)ที่ปลูกตนไม 
สัด (สัจ)จริง (สัด)รวมสืบพันธุ 
 (สัต)เจ็ด (สัตย)ซื่อตรง 
 (สัตว)สัตว  
สิง (สิง)อยู (สิงห)สัตว 
โสด (โสด)ไมมีคู (โสต)ห ู
 (โสรจ)ทําใหสะอาด  



 

   
 

ไส (ใส)แจม (ไส)เสือกไป,ผลักไป,ดันไป 
 (ไสย)ไสยศาสตร 
   
ยาด (ญาต)ิคน (ยาด)ชื่อปลา 
 (ยาตร)เดิน  
ยน (ยนต,ยนตร)เคร่ืองจักร (ยล)มอง 
ยัก (ยัก)ยักค้ิว (ยักษ)อมนุษย 
ยา (ยา)แมของพอ  (หญา)ชื่อไมลมลุก 
เยา (เยา)เบา (เยาว)รุนสาวหนุม 
ไย (ใย)เสนเล็กๆบางๆ  (ไย)อะไร 
ทัน (ทัณฑ)โทษ (ทัน)เปนไปตามเวลาที่กําหนด 
 (ทันต)ฟน,งาชาง (ธัญ)รุงเรือง 
ทัด (ทัด)ชื่อกลอง (ทัศ)ครบ,ถวน 
 (ทัศน)ความเห็น (ธัช)ธง 
ทาด (ทาส)ทาสรับใช (ธาต)ุกระดูกพระพุทธเจา 
ทํา (ทํา)ดําเนินงาน (ธรรม)คุณความด ี
ทิด (ทิด)ชื่อสึกจากพระ (ทิศ)ดาน 
โท-ระ-ทัด (โทรทรรศน)กลองสองทางไกล (โทรทัศน)ทีวี 
นบ (นบ)ไหว (นพ)เกา 
ไน (นัย)ขอความสําคัญ (นัยน)ตา 
 (ใน)ตรงขามกับนอก (ไน)เคร่ืองสําหรับกรอฝาย 
นา (นา)นาจะ  (หนา)ใบหนา 
นาด (นาฏ)นางละคร (นาด)ทอดแขนใหออนงาม 
 (นาถ)ที่พ่ึง (นาท)เสียง 
 (นาศ)พินาศ  
บอ-พิด (บพิตร)พระองค (บพิธ)สราง 
บัน (บรรณ)ปก,หนังสือ,ใบไม (บรรพ)กอน 
 (บัน)หนาบัน (บัล)ชื่อมาตราน้ําหนัก 
บัน-เดาะ (บัณเฑาะก)กะเทย (บัณเฑาะว)กลอง 
บาด (บาด)แผล (บาต)ตก 
 (บาตร)ภาชนะ (บาท)เทา 
 (บาศ)บวง (บาศก)ลูกเตา 



 

   
 

บาน (บาน)เผยออก (บาล)เลี้ยง 
   
   
ปะ-หรอด (ปรอด)ชื่อนก (ปรอท)ธาต ุ
ประ-นม (ประณม)การนอมไหว (ประนม)ยกกระพุมมือ 
ประ-ทาน (ประทาน)ให (ประธาน)หัวหนา 
ประ-พาด (ประภาส)แสงสวาง (ประพาส)ไปเที่ยว 
 (ประภาษ)ตรัส  
ประ-สบ (ประสบ)พบ (ประสพ)การเกิดผล 
ปราง (ปราง)แกม (ปรางค)สิ่งกอสราง 
ปด (ปฏ)แผนผา (ปด)ทําใหหมดไป 
 (ปทม)ชื่อบัวหลวง  
พง (พง)ดงหญา  (พงศ)เชื้อสาย 
พบ (พบ)เห็น (ภพ)โลก 
พะ-ยัก (พยัก)หนาข้ึนลง (พยัคฆ)เสือโครง 
พัก (พรรค)หมูคน (พัก)หยุด 
 (พักตร)หนา (ภัค)ยอน 
 (ภักษ)อาหาร  
พัน (พรรณ)ผิว  (พัญจน)การลอลวง 
 (พัน)เรียกจํานวน (พันธ)ผูก 
 (พันธุ)พวกพอง (ภัณฑ)สิ่งของ 
พัด (พรรษ)ฝน, ป (พัช)คอกสัตว 
 (พัด)โบก (พัตร,พัสตร)ผา 
 (พัทธ)ผูก (ภัทร)ด ี
 (ภัตร)อาหาร  
พาก (พาก)ชื่อโรคระบาด (พากย)คําพูด 
 (ภาค)สวน, ขาง (ภาคย)โชคด ี
พาน (พาล)ออน, เด็ก (พาน)ภาชนะ 
พาด (พาด)เกี่ยว, กาย (พาทย)เคร่ืองประโคม 
 (พาธ)ความทุกข (พาส)อยู 
 (ภาษณ,ภาสน)พูด (ภาส)แสง 
พิด (พิชญ)นักปราชญ (พิตร)ทรัพย 



 

   
 

 (พิทย)ความรู (พิศ)เพง 
 (พิษ)สิ่งที่ราย   (ภิส)เหงา 
   
พืด (พืช)พันธุไม (พืด)ติดกัน 
พุด (พุฒ)ผูใหญ (พุด)ชื่อไม 
 (พุทธ)ผูรู, ผูตื่น (พุธ)ชื่อดาวเคราะห 
 (ภุช)แขน  
พูด (พูด)เปลงเสียง (ภูต)ผี 
เพด (เพตร)หวาย (เพท)ความรู 
 (เพศ)หญิงหรือชาย (เพส)ย่ีสิบ 
 (เภท)แตก, หัก  
แพด (แพทย)หมอ (แพศย)คนในวรรณะที๓่ ของอินเดีย 
โพ (โพ)ชื่อตนไม (โพธิ)์ชื่อตนไมเปนที่ตรัสรูของพระพุทธเจา 
มน (มล)ความมัวหมอง (มน)กลมๆ  
 (มนต,มนตร)คําศักดิ์สิทธิ ์  
มัก (มรรค)ทาง (มัก)ชอบ,พอใจ 
มาด (มาด)ชื่อเรือขุดชนิดหนึ่ง (มาตร)เคร่ืองวัดตางๆ 
 (มาศ)ทอง (มาส)เดือน 
มุก (มุก)ชื่อหอย (มุข)หนา 
 (มุคธ)เขลา  
รด (รด)เท (รถ)ยานพาหนะ 
 (รท)ฟน (รส)รสชาต ิ
ระ-หัด (รหัท)หวงน้ํา (รหัส)ความลับ 
 (ระหัด)เคร่ืองวิดน้ํา  
รัก (รัก)ชื่อไม (รักข)รักษา 
 (รักษ)ระวัง  
รัด (รัช) ความเปนพระราชา (รัฐ)บานเมือง 
 (รัด)พันใหกระชับ (รัต)ยินด,ีชอบใจ 
 (รัตน)แกว (รัถ)รก 
ราด (ราช)พระเจาแผนดิน (ราชย)ราชสมบัต ิ
 (ราด)เท  (ราต)ใหมาแลว 
 (ราษฏร)พลเมือง  



 

   
 

ลิด (ลิด)เด็ดหรือตัด (ลิตร)ชื่อหนวยมาตรา 
เลก (เลก)ชายฉกรรจ (เลข)ตัวเลข 
   
วัด (วรรช)โทษ,ความผิด (วัจน)ที่ควรเวน 
 (วัช)คอกสัตว (วัตร)ถอยคํา 
 (วัด)สถานที่ศาสนา  
วัน (วัลย)เถาวัลย (วัณ)แผล 
 (วัน)วัน เดือน ป  
วา-นิด (วานิช)พอคา (วาณิชย)การคาขาย 
วาน (วาน)เมื่อวาน (วาร)วันหนึ่ง  ๆ
 (วาล)หาง (วาฬ)สัตวราย 
ว-ิพาก (วิพากษ)พิจารณา (วิภาค)การแบง 
ว-ิไล (วิลัย)การสลาย (วิไล)งาม 
ว-ิเสด (วิเศษ)ยอดเย่ียม (วิเศษณ)คําที่ใชขยาย  
 (วิเสท)ผูทํากับขาวของวัง  
เวด (เวช)หมอรักษาโรค (เวทย)ผาโผก 
 (เวท)ความรู  
เวน (เวน)มอบหรือยาย (เวร)ความปองราย 
หยา (หยา)เลิก (อยา)หาม 
หัด (หัช)นารัก (หัด)โรคติดตอ 
 (หัต)ทําลาย (หัตถ,หัสต)มือ 
 (หัส)การหัวเราะ  
หาน (หาญ)กลา (หาร)หารเลข 
โหน (โหน)เหนี่ยวหอย (โหร)ผูพยากรณ 
อง (อง)ชื่อตําแหนงญวณ (องก)ตอนหนึ่ง 
 (องค)สวนของรางกาย (องศ)สวน 
อัด (อัด)ดัน,ยัด (อรรถ)คร่ึงหนึ่ง 
 (อัตถ)เนื้อความ (อัฐ)เงิน 
อาด (อาจ)กลา (อาด)ผ่ึงผาย 
 (อาสน)ที่นั่ง  
อิน-ซี (อินทรี)ชื่อนกชนิดหนึ่ง, (อินทรีย)รางกาย 

 



 

   
 

 
 

 
 
 
ใหนักเรียนเติมความหมายของคําตอไปนี ้
 

 พลี (พะ-ลี)การบวงสรวง 
 (พลี)เสียสละ 
เพลา (เพ-ลา)กาล 
 (เพลา)ดุมรถ 
สมาธิ (สะ-มา-ทิ)ความตั้งม่ันแหงจิต 
 (สะ-หมาด)นั่งขัด 
สระ (สะ)แองน้ํา 
 (สะหระ)เสียง 
เสมา (เส-มา)สีมา 
 (สะ-เหมา)ช่ือไมพุม 
เสลา (เส-ลา)ภูเขา 
 (สะ-เหลา)ช่ือตนไม 
แหน (แหน)ฺหวง 
 (แหฺน)ช่ือไมน้ํา 
กรี (กะ-รี)ชาง 
 (กรี)โครงแหลมท่ีหัวกุง 
เขมา (ขะ-เหมา)ช่ือโกฐ 
 (เข-มา)เกษม 
ปรัก (ปรัก)เงิน 
 (ปะ-หรัก)หัก 
ปรามาส (ปรา-มาด)ดูถูก 
 (ปะ-รา-มาด)การจับตอง 
ปริ (ปะ-ริ)รอบ 
 (ปริ) ผลิ,แตก 
พยาธิ (พะ-ยา-ทิ)ความเจ็บไข 
 (พะ-ยาด)ปรสิต 

เฉลยคําพองรูป ๔๑  


