
ตอนที่   3     
อักษรไทยนอย 

 

ประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 

วัตถุประสงค    เพ่ือประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเก่ียวกับตัวอักษรไทยนอย 
คําแนะนํา       ใหนักศึกษาอานคําถามทีละขอ และตอบคําถามดวยตนเอง โดยไมตอง 
                 อานตํารา  เสร็จแลวดูคําเฉลยทายตอนตอไป 

1.   อักษรไทยนอย  พัฒนาการมาจากอักษรตระกูลพอขุนรามคําแหง  ( ถูก   ผิด )   
2.   อักษรไทยนอยพัฒนาการมาจากอักษรตระกูลมอญ                 ( ถูก   ผิด ) 
3.   อักษรไทยนอยหมายรวมถึงอักษรทีค่นไทยใชอยูในสิบสองปนนา ลานชาง 
     และลานนาดวย                                                          ( ถูก   ผิด ) 
4.   ตัวอักษรไทยนอยเร่ิมตนจากอาณาจักรหริภุญไชยแลวเขาสูอาณาจักรลานชาง   

                                                                                                    ( ถูก   ผิด ) 
      5.   อักษรไทยนอยแพรจากอาณาจักรสุโขทัย เขาสูลานนา ลานชางและ 
                ภาคอีสานของไทยตามลําดับ                                           ( ถูก   ผิด ) 
          6.  ตวัอักษรไทยนอยยุคแรก  ๆ   มีรูปสัณฐานคลายตวัอักษรสมัยพญาลิไท 
               มากกวาตวัอักษรสมัยหลัง ๆ                                                ( ถูก   ผิด ) 

7. ตัวอักษรที่พบที่ถ้ํานางอัน ถือวาเปนตนแบบของตวัอักษรไทยนอย 
     ในประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว                        ( ถูก   ผิด ) 
8. จารึกวัดแดนเมืองเปนตัวอยางของอักษรไทยนอยที่ถูกปะปนดวย 
     อักษรธรรม                                                                    ( ถูก   ผิด ) 
9. ตัวอักษรสมัยพญาลิไท ตวัอักษรฝกขาม และตวัอักษรไทยนอย 
    มีความสัมพันธกัน                                                            ( ถูก   ผิด ) 

       10. อักษรไทยนอยรุนหลัง ๆ  มีรูปตัวอักษรธรรมบางตวัเขามาปะปน    ( ถูก   ผิด ) 
     11. อักษรไทยนอยเปนอักษรที่นักปราชญชาวอีสานคดิประดิษฐขึ้นมา   (ถูก    ผิด )   
      12. รูปพยัญชนะตัวอักษรไทยนอยมี  28  รูป                                    ( ถูก   ผิด ) 
       13. รูปอักษรไทยนอยประกอบดวย พยญัชนะ สระ และวรรณยุกต         ( ถูก   ผิด ) 
         14. รูปสระอักษรไทยนอย ประกอบดวย สระลอย สระจมและสระพิเศษ     ( ถูก   ผิด ) 
         15. อักษรไทยนอยยุคแรก ๆ   มีการใชวรรณยุกต เอก และโท              ( ถูก   ผิด ) 
          16. อักขรวิธีอักษรไทยนอยเหมือนอักขรวิธีอักษรพอขนุรามทุกประการ     ( ถูก   ผิด ) 
         17. มาตราตัวสะกดอักษรไทยนอยมีอยู   8  มาตรา                          ( ถูก   ผิด ) 
         18. ตัวอักษรไทยนอยนิยมจารเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา             ( ถูก   ผดิ ) 
      19. คําที่เขียนผิดไปจากหลักเกณฑเราเรยีกวา คํายอหรือคําพิเศษ       ( ถูก   ผิด ) 



      20. ตัวเขียนพิเศษนักปราชญบางทานเรียกวาตวัมักงาย                     ( ถูก   ผิด ) 
 
1. วัตถุประสงคการเรียนรู 

1. ใหนักศึกษารูวิวัฒนาการอักษรไทยนอย 
2. ใหนักศึกษารูจักตัวอักษรไทยนอยและสามารถอานอักษรไทยนอยได 
 

2. เคาโครงเรื่อง 
2.1 แนวคิด 
    อักษรไทยนอยเปนอักษรตระกูลพอขนุรามคําแหง  พัฒนามาจากอักษรสมัยพญาลิไทซึ่ง 

มีแนวการพัฒนาอยู  2   ระยะหรือ  2   แนวทาง 
         แนวทางที่  1   ไดแพรไปกับพระภิกษุ นามวาพระสุวัณณคีรีที่ไดไปศึกษาพระพุทธ 
ศาสนาลัทธิลังกาวงศ ตามแบบรามัญที่เมืองพันหรือเมืองเมาะตะมะ   หลังจากที่ทานเรียน
สําเร็จแลวไดกลับมายังกรุงสุโขทัยและพญาลิไทไดสงไปเผยแพรพระพุทธศาสนาที่อาณาจักร
ลานชาง ดังปรากฏหลักฐานตัวอักษรจารึกที่ถ้ํานางอัน หางจากเมืองหลวงพระบางทางทิศ
ตะวันตกราว  25  กิโลเมตรเปนจารึกที่มีใจความสั้น  ๆ   ไมลงศักราช  สวนในภาคอีสานของ
ไทยไดพบจารึกพระธาตุรางบานแร จังหวัดสกลนคร  และจารึกวัดแดนเมือง อําเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย ลงศักราช พ.ศ.2073   
         แนวทางที่  2   หรือระยะที่   2   จากอาณาจักรสุโขทัยโดยมีพระสุมนเถระนาํอักษร
สมัยพญาลิไทไปสูอาณาจักรลานนาโดยมีจารึกวัดพระยนืซ่ึงลงศักราช พ.ศ. 1913 เปนหลักฐาน 
ตอมาจารึกวัดพระยืนไดกลายเปนตนแบบตวัอักษรฝกขามอักษรไทยนิเทศตามลาํดับ  อักษรฝก
ขามและอักษรไทยนิเทศมีรปูตัวเชิงอักษรธรรมเขามาปะปนแลวไดแพรกระจายเขาไปยัง
อาณาจักรลานชางและภาคอีสานของไทยตามลําดับ     

   อักษรไทยนอยไดพัฒนาแบบคอยเปนคอยไปจนมีสัณฐานตางไปจากรูปอักษรฝกขาม   
อักษรไทยนอยยุคแรก  ๆ   นิยมจารึกบนศิลาตอมาไดกลายเปนหนังสือที่ใชในราชการหัวเมือง
อยางกวางขวางควบคูกับอักษรธรรมครั้นเม่ือมีระบบโรงเรียนจากสวนกลางเขาไป ชาวอีสานก็
เลิกเรียนอักษรไทยนอยและอักษรธรรมจะมีผูเรียนบางก็เปนสวนนอย  สวนในประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดพัฒนาอักษรไทยนอยจนกลายเปนอักษรท่ีใชในทางราชการจวบ
จนถึงปจจุบันนี้ 
 
3.   เน้ือหาขอที่  1   รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต เครื่องหมายวรรคตอนและตัวเลขที่ใช
คูกับอักษรไทยนอย 
   3.1   ประเด็นสําคัญ ( วิวัฒนาการอักษรไทยนอย ) 



       ดังไดกลาวมาบางแลววา  อักษรไทยนอยนั้นมีตนกําเนิดมาจากอักษรพอขุนรามคําแหง
แลวคอยพัฒนาจนมาถงึอักษรสมัยพญาลไิทและอักษร สมัยพญาลไิทน้ีเองเริม่มีการแพรหลายไป
ยังสถานทีต่าง ๆ และที่พัฒนามาเปนอักษรไทยนอยน้ัน มีแนวทางการพัฒนามา 2 ระยะดวยกัน 
         ระยะที่   1   จากสุโขทัยโดยตรงแลว เขาสูอาณาจักรลานชาง ครอบคลุมถึงภาคอีสาน
ของไทยดวย  แนวคิดน้ี  อางเอาจารึกพอขุนรามคําแหงที่กลาววา  เมืองเวียงจันทน เวียงคํา 
เมืองชวาหรือหลวงพระบางเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย ดังนั้นนาจะไดรับอิทธิพลดาน
วัฒนธรรมตาง  ๆ  อยางเชนตัวอักษรจากเมืองแมคือเมืองสุโขทัย โดยเฉพาะอยางยิ่งสมัยพระ
เจาลิไท พระองคทรงเปนนักอักษรศาสตร นักการศาสนา ขอสันนิฐานนี้สอดคลองกับหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรที่ไดกลาวไวในหนังสือตํานานมูลศาสนาซึ่งแตงโดยพระภิกษุชาวเชียงใหม
สองรูปคือ พระพุทธพุกามและพระพุทธญาณเจาวา  “  พระภิกษุชาวสุโขทัย  8  รูป ไปศึกษา
พระพุทธศาสนาสํานักพระอุทุมพรมหาสวามีแหงเมืองพันตามลัทธิลังกาวงศแบบรามัญ หลังจาก
พระภิกษุทั้ง  8  รูปกลับมาถึงเมืองสุโขทัยตางก็แยกยายไปเผยแพรพุทธศาสนาตามรัฐไทยตาง  ๆ   
พระสุวัณณคีรีไปเผยแผพระพุทธศาสนาที่เมืองชวาหรือหลวงพระบาง 
        การที่พระสุวณัณคีรีไปเผยแผพระพุทธศาสนาที่เมืองหลวงพระบางนั้น ทานนาจะไดนํา
ตัวอักษรสมัยพระเจาลิไทไปดวย แนวความคิดน้ี มีจารึกลายเขียนสีแดงที่ผนังถ้ํานางอัน        
เปนหลักฐานเคร่ืองยืนยัน 
         แนวทางที่  2   หรือระยะที่  2   เปนการแพรเขาไปทางออม  นั้นก็คือแพรไปจาก
สุโขทัยผานเขาสูอาณาจักรลานนากอนแลวจึงเขาสูอาณาจักรลานชางลุมแมน้ําโขงทั้งฝงซาย
และฝงขวา ทั้งน้ีมีขอความตอนหนึง่ในหนังสือตํานานมูลศาสนาระบุวาเจาสุมนะเอาศาสนาไป
ประดิษฐานในเมืองเชียงใหมโพนน่ันแล         
         อนึ่งแนวทางที่  2   นี้  มีจารึกวัดแดนเมือง จังหวัดหนองคายระบุวาสรางเม่ือป  พ. ศ. 
2073 ซึ่งมีอักขรวิธีและรูปตัวเฟองอักษรธรรมเขาไปปะปนอยู  พรอมทั้งรูปอักษรมีลักษณะคลาย
รูปอักษรฝกขามที่พัฒนามาจากอักษรไทยสุโขทัยสมัยพระเจาลิไทที่พระสุมนะเถระนําไป
เผยแพรและไดจารึกไวที่วัดพระยืนระบุวาสรางเม่ือป  พ. ศ. 1913  เปนหลักฐาน 
         นอกจากหลักฐานดังกลาวขางตนน้ันแลว ทางดานประวตัิศาสตรความสัมพันธระหวาง
ราชวงศลานนากับลานชางมีความใกลชดิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  ดังเชน มี
หลักฐานระบวุา ราวป  พ.ศ. 1984-2030 สมัยพระเจาติโลกราชครองราชย พระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรืองมาก  ป  พ.ศ. 2037-2068 พระเมืองแกวไดพระราชทานพระไตรปฎก 60  คัมภีร
พรอมทั้งโปรดเกลาฯใหพระเทพมงคลเถระพรอมพระภิกษุผูติดตามไปเผยแผพระพุทธศาสนาที่
อาณาจักรลานชาง 
        ตอมาในรัชสมัยพระเจาโพธิสาลราช พระองคไดอภิเษกกับพระราชธิดาของเจาผูครอง
นครเชียงใหม พระโอรสของพระองคที่ประสูติจากพระราชธิดาของเจานครเชียงใหมคือพระเจา
ไชยเชษฐาไดครองนครเชียงใหมเม่ือป  พ.ศ. 2091-2093  และในป พ.ศ.2093 พระเจาไชย
เชษฐาไดเสด็จกลับสูอาณาจักรลานชางพรอมทั้งนําเอาพระแกวมรกต พระแทรกคํานักปราชญ
ราชบัณฑิตสํานักอาณาจักรลานนาจํานวนมากติดตามไปดวย    



         รูปอักษรไทยนอยที่พบในระยะหลังมีลักษณะใกลเคียงกับรูปอักษรฝกขามที่พบใน
ภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งรูปแบบตัวอักษรโดยเทียบกันตัวตอตัวและการที่รปูอักษรตวัเชิง
อักษรธรรมบางตัวเขามาปะปนนั้นก็นาจะมีการปะปนตั้งแตกอนการเปลี่ยนแปลงจากอักษรฝก
ขามมาเปนอักษรไทยนอย กลาวงาย  ๆ   ก็คือรูปอักษรธรรมลานนาเขามาปะปนกับอักษรไทย
ฝกขามแลวอักษรไทยฝกขามที่ไดรับการปะปนแลวก็เขามามีอิทธิพลตออักษรไทยนอยอีกตอ
หนึ่งแลวคอย  ๆ  พัฒนารูปสัณฐานพรอมทั้งระบบอักขรวิธขีองตนในลักษณะคอยเปนคอยไป
จนกลายเปนรูปอักษรอีกชนิดหน่ึงนั่นคือรูปอักษรไทยนอยอยางสมบูรณ       
        ดังไดกลาวมาบางแลววารูปอักษรไทยนอยที่เคยใชอยูในภาคอีสานของไทยอยาง
กวางขวางหมดความสําคัญลงเมื่อมีระบบโรงเรียนจากสวนกลางของประเทศเขาไปมีอิทธิพลคน
รุนหลัง ๆ  ตองเรียนหนังสือตัวอักษรจากสวนกลาง 
         สวนตัวอักษรไทยนอยที่ใชอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดรับการ
พัฒนาปรับปรุงจนกลายเปนอักษรทางราชการของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวจวบจนปจจุบันนี้ 
 
  รูปอักษรไทยนอย 
          รูปอักษรไทยนอยประกอบดวย   พยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต  พยญัชนะมี   29   
ตัว  รูปพยัญชนะพิเศษอีก   8   ตวั   รูปพยัญชนะทีใ่ชจารในคัมภีรใบลานมักมีรปูอักษรตางไป
จากรูปอักษรที่ปรากฏในจารึกและเขยีนตามหนังสือทั่ว  ๆ   ไป  เชน ตวัหนังสือทั่ว  ๆ   ไป  
เขียน         ( ก )  ในคัมภีรใบลานอาจเขียน         ก็ได 
          รูปสระมี  23   รูป และสระพิเศษอีก  1   รูปคือ สระออย                      เปนสระออที่
มีเสียงพยัญชนะตัว  ย  สะกด 
         รูปวรรณยุกต   อักษรไทยนอยยุคแรก  ๆ   ไมพบวามีการใชวรรณยุกต ตอมา
อักษรไทยนอยรุนหลัง  ๆ  พบวามีการใชเคร่ืองหมาย   /    มีคาของเสียงเทากับวรรณยุกตโท 
          ตัวเลข  ตัวเลขที่ใชกับอักษรไทยนอยเทาที่พบมีอยู   3   ชนิดไดแก ตัวเลขไทยนอย 
ตัวเลขโหราและตวัเลขธรรม 
          เคร่ืองหมายประกอบการเขียนอ่ืน  ๆ   ที่ใชในอักษรไทยนอยไดแก  เครื่องหมายตน
ขอความเครื่องหมายจบขอความ  เครื่องหมายไมยมกหรือเลขสอง 
         อักขรวิธีหรือวธิีประสมสระพยัญชนะเหมือนกับอักขรวธิีอักษรไทยปจจุบันจะมีตางกัน
บางก็ในสวนที่อักษรไทยนอยไดยืมพยัญชนะตวัเชิงอักษรธรรมบางตวัมาใชควบกล้ําแลวเรียง
ตามแบบอักษรธรรมเทาน้ัน 
        หลักเกณฑการประสมสระกับพยัญชนะแจกเปนมาตราแมสะกดได   9   แม  ไดแก แม  
ก   กา    แมกก   แมกด  แมกบ   แมกง   แมกน   แมกม   แมเกย  และแมเกอว 



          การเขียนคํายอหรือตัวเขียนพิเศษ   การเขียนตัวยอหรือตวัเขียนพิเศษ  ปรากฏวามีใช
อยูบางเชน  การใชพยัญชนะตัวเดียวประสมกับสระสองตัวบาง  สามตัวบาง บางคร้ังพบมีการ
ใชถึงสีต่ัวเชน                           ( ตตูีเตาตาย ) 
       3.2 กิจกรรมการเรียน 
   ก.  ใหนักศึกษากาเคร่ืองหมายถูก  ในขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

1. หนังสือมูลศาสนากลาวถึงพระภิกษุรูปใดจากสุโขทัยไปเผยแผพระพุทธศาสนาที่
เมืองหลวงพระบาง 

1. พระอโนมาทัสสี          2.  พระสุมนะเถระ 
3.  พระสุวัณณคีรี    4.  พระอานนท 

2. เพราะเหตใุดสมัยพระเจาลไิทจึงสามารถเผยแพรตวัอักษรไปยังรัฐตาง ๆ ได
มากกวาสมัยอ่ืน  ๆ   

1. มีการเผยแผพระพุทธศาสนาจากสุโขทัยไปยังรัฐอ่ืน ๆ                  
2. รัฐอ่ืน  ๆ   ขอใชตวัอักษรจากสุโขทัยโดยตรง 
3. เพราะรัฐไทยอ่ืน  ๆ  เปนเมืองขึ้นสุโขทัย 
4. เพราะพระเจาลิไททรงมีพระราชอํานาจมากสามารถบังคับใหรฐัอ่ืน ๆ ใชอักษร

ตามสุโขทัย                              
3. อักษรไทยนอยมีแนวทางการพัฒนามากี่แนวทาง 

1.   1  แนวทาง   2.  2   แนวทาง    3.  3  แนวทาง  4.    4  แนวทาง 
4. ในภาคอีสานพบวาอักษรไทยนอยเจริญควบคูมากับอักษรใด 

1.   อักษรตวัธรรม      2.  อักษรไทยฝกขาม     
3.  อักษรไทยนิเทศ    4.   อักษรสมัยพระเจาลิไท 

5. อักษรชนิดใดมีอายุใกลเคียงกับอักษรไทยนอยมากที่สุด 
1.   อักษรพอขุนรามคําแหง         2.   อักษรสมัยพระเจาลิไท 
3.   อักษรไทยฝกขาม               4.   อักษรธรรมลานนา 

6. หนังสือทางราชการหัวเมืองอีสานและลานชางในอดีตมีชื่อเรียกวาอยางไร 
1.   หนังสือใบลาน  2.   หนังสือผูก  3.   หนังสือธรรม  4.   หนังสือจุม 

7. อักษรไทยนอยและอักษรธรรมลดความสาํคัญลงในสมัยใด 
 1.   สมัยอยุธยาตอนตน         2.  สมัยอยุธยาตอนปลาย 

 3.   สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
   4.  สมัยเม่ือมีการศึกษาระบบโรงเรียนอยางปจจุบันขยายตัวไปถึง 

8. อักษรลาวปจจุบันพัฒนาไปจากอักษรชนิดใด 
1.   อักษรไทยนอย  2.  อักษรตวัธรรม  3. อักษรไทย 4. อักษรไทยฝกขาม 

9. ทานใดมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรอักษรไทยนอย 
1.   พระสุวัณณคีรี                     2.   พระสุมนะเถระ 



3.   พระเจาตโิลกราช            4.   พระสุมนะเถระกบัพระสุวัณณคีร ี
10. อักษรไทยนอยยุคหลัง  ๆ  มีรูปสัณฐานใกลเคียงกับอักษรชนิดใดมากที่สุด 

1.   อักษรสมัยพระเจาลิไท          2.   อักษรตวัธรรม 
3.   อักษรไทยฝกขาม                 4.   อักษรขอมไทย 

ข. ใหนักศึกษาเขียนคําที่ใหไวนี้ดวยอักษรไทยนอย 
1.   ไกลกันแลวเหมือนนกไกลหนองน้ํา   ( ไกกันแลวคือนกเจาไกหนอง ) 
 
2.   พูดจาไพเราะ                            ( ไขขานเวามวน ) 
 
3.   ฝุนคลุงตลบมืดมิด                   ( ไงงองทุลีก้ัวมืดมัว ) 
 
4.   พรอมกันทุกคน                      ( คูคนมวนพอม ) 
 
5. จําจากนองเหมือนนกไกลจากหนอง  ( จําจากนองคือนกเจาไกหนอง ) 
 
6.   พูดชวยสนับสนุนกัน                  ( ชูชอยคํ่าคําเวาอยาหางกัน ) 
 
7.   เทาที่สั้นตองใชหลักตอ, ตีนสะดุดหัวตอหกลม  ( ตีนตําตองตอหลักลมทาว ) 
 
8.   ถามไถนองพอไดไปเยี่ยม          ( ถามไถนองพอยื้อยองยาม ) 
 
9.   ทุกที่พรอมหมูทหาร                 ( ทุกที่พอมฝูงหมูทะหาน ) 
 
10.  ปูปลาตายหมด                         ( ปูปาเมียนตายไปกิดขาด ) 
 
11.  ใครปราบมารชนะ                     ( ไผผูมีไชยะยาบมานเปนแพ ) 
 
12.  ไพรตามไปแปดพัน                  ( ไพพวกพอมนําเจาแปดพัน ) 
 
13.  มีลาภไดกุมารี                            ( ลุลาบไดเอานาดกุมมะลี ) 
 
14.  ฝูงหมูหมีหลั่งไหลเขาเตาอิฐ     ( ฝูงหมูหมีเหม่ือยก็ดีไหลหลามเขาดุงเตาดินจ่ี ) 
 
15.  ไดดูดี                                      ( ไดดูดี ) 



 
16.  ตตูีเตาตาย                            (ตูตีเตาตาย ) 

ค. ใหนักศึกษาทดลองทําตารางเปรียบเทยีบรูปพยัญชนะบางรูปของอักษรไทยนอยรูปอักษร
ฝกขามและรปูอักษรไทยสโุขทัยสมัยพระเจาลิไท 

 
4.   การประเมินทายตอนที่  3        

1.   อักษรไทยนอยเจริญทางภาคเหนือของประเทศไทยกอนภาคอีสาน ( ถูก   ผิด ) 
2.  ชาวอีสานรวมวัฒนธรรมเดียวกับชาวลาวในประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตย 

               ประชาชนลาว                                                                  ( ถูก   ผิด ) 
 
        3.   อักษรไทยนอยกับอักษรธรรมอีสานมีตนกําเนิดมาจากอักษรชนิดเดียวกัน       

( ถูก   ผิด )        
4.   ชาวอีสานใชอักษรไทยสุโขทัยมาตัง้แตสมัยสุโขทัย                    ( ถูก   ผิด ) 

        5.   อักษรไทยนอยนิยมเขยีนเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา                ( ถูก   ผิด ) 
        6.  อักษรไทยนอยเจริญขึ้นมาพรอมกับอักษรขอมหวัด                      ( ถูก   ผิด ) 

7.   ภาคอีสานและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนยิมใชอักษร 
          ไทยนอยจารึกเรื่องราวตางๆ ยกเวนเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่ไมนิยม ( ถูก   ผิด ) 

8.   ตัวอักษรธรรมนิยมเขยีนเร่ืองทั่ว ๆ  ไปที่มิใชเร่ืองทางพุทธศาสนา   ( ถูก   ผิด ) 
9.   อักษรไทยนอยเปนอักษรตระกูลพอขุนราม                              ( ถูก   ผิด ) 
10. ชาวอีสานเริ่มเรียนอักษรไทยภาคกลางเม่ือมีการศึกษาระบบโรงเรียนเขาไป   

( ถูก   ผิด ) 
 
คําเฉลยแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนตอนที่   3   

1. ถูก      11.   ผิด 
2. ผิด      12.   ผิด  
3. ถูก      13.   ผิด 
4. ผิด      14.   ผิด 
5. ถูก      15.   ผดิ 
6. ถูก      16.   ผิด 
7. ถูก      17.   ผิด 
8. ถูก      18.   ผิด 
9. ถูก      19.   ถูก 
10. ถูก      20.   ถูก 

 



เฉลยกิจกรรมการเรียน  3.2 
 

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

 
                        เฉลยแบบประเมินผลทายตอน ( บท )  3 

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

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	ประเมินผลตนเองก่อนเรียน

