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สำานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ 
เล่ม ๑ ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย แจกให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ปน็สือ่สง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอนของกล่มุสาระการเรยีนร้ ู
ภาษาไทย สำาหรับแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนปัจจุบัน

หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น นี้ จัดพิมพ์ตามต้นฉบับที่พิมพ์ขึ้น
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งหลวงดรุณกิจวิทูรแต่งร่วมกับนายฉันท์ ขำาวิไล  มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่ 
บทที่ ๑ - ๑๖ สำาหรับใช้เป็นหนังสือเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ ในขณะนั้น และ 
ปัจจุบันยังได้รับการยกย่องจากผู้ที่เคยเรียนและผู้ท่ีได้อ่านว่าเป็นหนังสือท่ีแสดงถึง 
ภูมิปัญญาการสอนอ่านแบบไทย ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือไทยได้แตกฉาน 
ด้วยกระบวนการสอนอ่านจากง่ายไปหายาก คือ เริ่มจากการเรียนรู้พยัญชนะ สระ 
การประสมอักษร การสะกดคำา แจกลูกและผันอักษร แล้วจึงฝึกอ่านเป็นคำา ข้อความ  
และเรื่องราวตามลำาดับ การนำาเสนอบทอ่านให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะการใช้ภาษาไทยที่ 
ถูกต้อง และสละสลวย มีตัวละครดำาเนินเรื่องช่วยให้นักเรียนอ่านอย่างเพลิดเพลิน เป็น 
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอีกทางหน่ึง นอกจากนี้ ยังปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ มี 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมไปถึงมีความรักในประเทศชาติด้วย

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นว่า การส่งเสริมให้มี 
การใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
ภาษาไทย จึงได้นำาหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น มาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ 
เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยได้แก้ไขอักขรวิธี 
สะกดคำาและปรับปรุงภาพประกอบให้สอดคล้องกับปัจจุบัน   ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่า หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น นี้ จะช่วยให้นักเรียนสามารถอ่าน 
ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว  รวมทั้งช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของ 
คนไทยที่พึงมีในปัจจุบัน อันจะเป็นบันไดให้นักเรียนก้าวไปสู่ศักยภาพในการเรียนรู้ 
ด้านอื่นๆ เพื่อเป็นกำาลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
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คำ�ชี้แจง
ก�รใช้หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่

หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ชุดนี้ กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์ขึ้น 
นับแต่ปี ๒๔๗๗ เพื่อใช้เป็นแบบเรียนสอนอ่านเขียนให้แก่นักเรียนระดับประถมปีที่  
๑ - ๓ เนื้อหาแบ่งเป็น ๓ ตอน ตอนละ ๑ เล่ม ได้แก่ แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑  
ตอนต้น ชั้นประถมปีที่ ๑  แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนกลาง ชั้นประถมปีที่ ๒  
และแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนปลาย ช้ันประถมปีที่ ๓ ตามลำาดับ และมี 
ผูเ้รยีบเรยีงดงันี ้หลวงดรณุกิจวิทรู เรยีบเรยีงทัง้เลม่ตอนตน้ ตอนกลางและตอนปลาย  
และนายฉันท์ ขำาวิไล เรียบเรียงร่วมกับหลวงดรุณกิจวิทูร เฉพาะเล่มตอนต้น

ในการนี้ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเล็งเห็นว่า หนังสือ 
ชดุนีม้คีณุคา่ควรแก่การนำามาปรบัปรงุเพ่ือใช้เปน็สือ่สง่เสริมการจดัการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โดยตอนต้นใช้ต้นฉบับ 
ปี ๒๔๙๖ ตอนกลางใช้ต้นฉบับปี ๒๕๐๘ และตอนปลายใช้ต้นฉบับปี ๒๔๗๙  
ซึง่ผูเ้รยีบเรยีงแตเ่ดมิไดจ้ดัทำาคำาอธบิายวธิกีารใชห้นงัสอืไวอ้ยา่งละเอยีด จงึสะดวก
แก่การนำาไปใช้ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน 
ในปัจจุบัน โดยหวังให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้อย่างยั่งยืน

วิธีใช้หนังสือในการจัดการเรียนการสอน

๑. ใหน้กัเรยีนไดฝ้กึหดัความชำานาญในการเรยีนรูก้ารอา่นภาษาไทย โดยใช ้ 
ห ูตา ปาก และมอื ใหส้มัพันธกั์น  ครคูวรใหน้กัเรยีนเรยีนรูจ้ากการสงัเกตดว้ยตนเอง 
และหากบทใดต้องอธิบาย ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจก่อน แล้วอ่านออกเสียง 
ใหช้ดัเจนเปน็ตวัอยา่ง ใหน้กัเรยีนตัง้ใจฟงัและใชต้าสงัเกตรปูคำา แลว้ฝกึใหน้กัเรยีน 
อ่านออกเสียงตามให้ชัดเจน ถ้านักเรียนยังอ่านไม่ชัดเจนครูจะทำาปากให้ดู และฝึก
นกัเรยีนไปเรือ่ยๆ  จากนัน้จงึใหน้กัเรยีนฝกึคัดลายมือ โดยครูเขียนนำาบนกระดานดำา 
ให้นักเรียนเรียนรู้วิธีเขียนว่าจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนหรือหลัง  รูปพยัญชนะ 
สระ และวรรณยุกต์ ควรให้นักเรียนเขียนตามสัดส่วนของแบบที่มีไว้ให้ในตอนท้าย
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ของหนงัสอืแบบเรยีนเรว็ใหม ่เลม่ ๑ ตอนกลาง จากนัน้ใหน้กัเรยีนเขยีนตามคำาบอก 
รวมทัง้ตัง้คำาถามใหน้กัเรยีนไดค้ดิดว้ยตนเอง เชน่ พยญัชนะอะไร สระอะไร เปน็ตน้

๒. เม่ือนกัเรยีนเรยีนรูพ้ยญัชนะตวัหนึง่แลว้กใ็หเ้รียนรู้สระควบคูก่นัไป แลว้
ผสมพยัญชนะกับสระอา่นออกเสยีงเปน็คำา จากนัน้ใหเ้รียนรู้สระอืน่ๆ ตอ่ไปทลีะสระ  
ในบทหนึง่ๆ  ครตูอ้งพิจารณาว่าจะแบง่การสอนเปน็กีต่อนจงึจะเหมาะสมกบันกัเรยีน  
เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย

๓. ครูควรชี้รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด ให้นักเรียนสังเกต
เป็นส่วนๆ โดยนักเรียนจะรู้ว่าเมื่อประสมแล้วจะเป็นรูปคำาอย่างไร การสอนมุ่งเน้น 
ใหนั้กเรยีนจำาพยัญชนะ สระ วรรณยกุต ์ตวัสะกด รวมทัง้เขา้ใจหลกัวธิกีารประสมคำา  
คือ การประสมพยัญชนะกับสระ วิธีผัน วิธีสะกด ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรูปพยัญชนะ 
สระ ตัวสะกด หรือวรรณยุกต์ เด็กก็จะสามารถใช้หลักการประสมคำามาเทียบเคียง 
และอ่านได้

๔. หากมีเน้ือหาใดที่มีความคล้ายคลึงกัน ครูต้องอธิบายเปรียบเทียบให้
นักเรียนเห็นถึงความเหมือนและความแตกต่าง พร้อมทั้งเหตุผล เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจ เช่น การผันสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว เป็นต้น

๕. เนื้อหาแต่ละบทจะมีภาพประกอบเร่ืองเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย  
และทำาให้นักเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลิน ครูควรให้นักเรียนสังเกตสิ่งต่างๆ  
ในภาพ และตั้งคำาถามให้นักเรียนตอบตามใจความของเรื่อง

๖. บทเรียนเรื่องตา่งๆ ในหนังสือใช้สำาหรบัสอนเรียงความหรืออ่านเอาเรือ่ง 
ก็ได้ โดยเนื้อหาสามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และสุขศึกษา เป็นต้น รวมทั้งเนื้อหายังเน้น 
สิง่ทีน่กัเรยีนควรรู ้ควรเหน็ และควรปฏบิตั ิซึง่ครนูอกจากจะตอ้งสอนใหน้กัเรยีนจำา 
ตัวหนังสือแล้ว ยังต้องพยายามปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และหน้าท่ีพลเมืองด้วย

๗. เน่ืองจากนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน ในห้องเรียน
หน่ึงจึงมีนักเรียนที่มีความรู้มากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากัน ครูจึงควรแบ่งนักเรียน 
เป็นกลุ่มและสอนทีละกลุ่ม หรือใช้วิธีการที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม จึงจะ 
ช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลสำาเร็จ

***********************
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บทที่ ๑
สอนวิธีผสมพยัญชนะกับสระ  ถ้าทบทวนให้จำาสระ  ให้อ่าน

จากซ้ายไปขวา  ถ้าทบทวนให้จำาพยัญชนะ  ให้อ่านจากข้างบน 
ลงมาข้างล่าง

หรืออ่านจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเป็นแถวๆ

  ะ  า  ิ  ี  ึ  ื  ุ  ู

อ  อะ  อา  อิ  อี  อึ  อื  อุ  อู

ก  กะ  กา  กิ  กี  กึ  กื  กุ  กู

จ  จะ  จา  จิ  จี  จึ  จื  จุ  จู

ด  ดะ  ดา  ดิ  ดี  ดึ  ดื  ดุ  ดู

ต  ตะ  ตา  ติ  ตี  ตึ  ตื  ตุ  ตู

บ  บะ  บา  บิ  บี  บึ  บื  บุ  บู

ป  ปะ  ปา  ปิ  ปี  ปึ  ปื  ปุ  ปู
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  กา  ตา  ปู

แบบฝึกหัด
กะ  จะ  ปะ  อา  กา  ตา  ปา  ติ  บิ  อี  ดี  ตี
ปี  ตึ  อื  จุ  ดุ  บุ  ปุ  อู  จู  ดู  ตู  ปู

บิดา  ตาดี  จะปะ  อีกา  กะบะ  กะปิ  ปะอา  จะปา 
ตะปู  จะดู   ปูดุ   กะปิดี   อาดูปู   ดูดีดี   ตาจะตี  
ตากะอา  ตีตะปู  จะดูอีกา  ตาอีกาดี  ตาตีตะปู 
อาจะดูอีกา  ตากะบิดา  บิดากะอา  ตาปะบิดากะอา  
บิดาจะตีตะปู

  อกีา  ตะปู
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อีกาตาดี ปะปู อีกาดูปู
บิดาปะอีกาดูปู
บิดาดูอีกา
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บทที่ ๒
สอนวิธีผันอักษรกลาง  และให้เด็กหัดผันอักษรกลางตัวอ่ืนๆ 

ปากเปล่าอีก  จนเข้าใจวิธีผัน  และให้จำาพยัญชนะอักษรกลาง 
หลักการผัน  และเครื่องหมายวรรณยุกต์ให้แม่นยำา

  ก  จ  ด  ต  บ  ป  อ

    ่  ้  ๊  ๋
  อา  อ่า  อ้า  อ๊า  อ๋า
  อี  อี่  อี้  อี๊  อี๋
  อื  อื่  อื้  อื๊  อื๋
  อู  อู่  อู้  อู๊  อู๋

  กระบี่  อีจู้

แบบฝึกหัด

บ่า  ป่า  อ้า  จ้า  ป้า  จ๋า  กี่  ปี่  กี้  จี้  บี้  อื้  ตื้  
อู่  กู่  จู่  บู่  ปู่  อู้  กู้  ตู้  บู้  กระบี่  กี่ปี  ป้าจ๋า  
กะจา่  อจีู ้ จ๋จูี ๋ บ้บูี ้ ตกีระบี ่ ก้อูจี้ ู ตากะป่ ู อากะปา้ 
ตาตีกระบี่  ป้ากู้อีจู้
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ป้า กะ ปู่
ป้ากะปู่ดู  ตาอู๋ตีกระบ่ีกะตาอ่ี  ป้าจ๋า  ตาอ่ีตีกระบ่ีดี 

ตาอี่จะตีบ่าตาอู๋  ตาอู๋ดูตาตาอี่

ป้า ปะ ปู่ กู้ อี จู้

ป้า ดู ปู่ กู้ อี จู้

ปี่

ตู้
กระจ่า
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บทที่ ๓
วิธีสอนทำานองเดียวกับบทที่ ๑

  ะ  า  ิ  ี  ึ  ื  ุ  ู

ข  ขะ  ขา  ขิ  ขี  ขึ  ขื  ขุ  ขู
ฉ  ฉะ  ฉา  ฉิ  ฉี  ฉึ  ฉื  ฉุ  ฉู
ถ  ถะ  ถา  ถิ  ถี  ถึ  ถื  ถุ  ถู
ผ  ผะ  ผา  ผิ  ผี  ผึ  ผื  ผุ  ผู
ฝ  ฝะ  ฝา  ฝิ  ฝี  ฝึ  ฝื  ฝุ  ฝู
ส  สะ  สา  สิ  สี  สึ  สื  สุ  สู
ห  หะ  หา  หิ  หี  หึ  หื  หุ  หู

แบบฝึกหัด
สะ  ขา  ถา  ฝา  หา  สิ   ฝี   สี   หึ   หื   ถื   ฉุ  
ผุ  ถู  หู  ถือกา*  ถูขา  หูกา  สะบ้า  ฝากา  ตาสี 
ฝาตู้  สะตือ  สะดือ  สีดี  สีกากี  ถือหูกา  หาฝากา 
กาสีดี  ถูดีดี  อาถือกระบี่  ตาสีถือปี่  ปู่หาฝากา 
ป้าหากระจ่า  อาถือหูกา

*สระอือ เมื่อประสมเป็นคำาให้มีตัว อ เกาะอยู่ท้ายคำาด้วยเสมอ
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อา

อาสาหากระจ่า

อาสาถูกระจ่า  ถูกา

ถู

ถู            ถูหู  ถูขา

อาสี ถือ    ถู
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บทที่ ๔
สอนวิธีผันอักษรสูง และให้เด็กหัดผันอักษรสูงตัวอ่ืน ๆ  ปากเปล่าอีก 

จนเข้าใจวิธีผัน  และให้จำาพยัญชนะอักษรสูง  หลักการผัน  และ 
เครื่องหมายวรรณยุกต์ให้แม่นยำา

  ข  ฉ  ถ  ผ  ฝ  ส  ห

  ่  ้

  ขา  ข่า  ข้า

  ขี  ขี่  ขี้

  ขื  ขื่  ขื้

  ขู  ขู่  ขู้

แบบฝึกหัด
ข่า  ฉ่า  ผ่า  ฝ่า  ส่า  ข้า  ถ้า  ผ้า  ห้า  ขี่  ฉี่  ถ่ี 

สี่  ขี้  ขื่  ขู่  สู่  หู่  ผู้  สู้  ปูผ้า  ผ่าดู  ผู้ดี  ห้าสี 

สี่ขา  ผ้าสี  จะขี่  หาข่า  ปะผ้า  ตาหาข่า  อาปูผ้า 

ผ้าสีดี  สี่ห้าสี  ถ้าจะดี  ผ้าสีกากี
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ป้า

ป้าปะผ้า  ป้าหา    ถูผ้า  ผ้าถู       ดูสีดี
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บทที่ ๕
วิธีสอนทำานองเดียวกับบทที่ ๑

  ะ  า  ิ  ี  ึ  ื  ุ  ู

ค  คะ  คา  คิ  คี  คึ  คื  คุ  คู
ง  งะ  งา  งิ  งี  งึ  งื  งุ  งู
ช  ชะ  ชา  ชิ  ชี  ชึ  ชื  ชุ  ชู
ซ  ซะ  ซา  ซิ  ซี  ซึ  ซื  ซุ  ซู
ท  ทะ  ทา  ทิ  ที  ทึ  ทื  ทุ  ทู
น  นะ  นา  นิ  นี  นึ  นื  นุ  นู
พ  พะ  พา  พิ  พี  พึ  พื  พุ  พู
ฟ  ฟะ  ฟา  ฟิ  ฟี  ฟึ  ฟื  ฟุ  ฟู
ม  มะ  มา  มิ  มี  มึ  มื  มุ  มู
ย  ยะ  ยา  ยิ  ยี  ยึ  ยื  ยุ  ยู
ร  ระ  รา  ริ  รี  รึ  รื  รุ  รู
ล  ละ  ลา  ลิ  ลี  ลึ  ลื  ลุ  ลู
ว  วะ  วา  วิ  วี  วึ  วื  วุ  วู
ฮ  ฮะ  ฮา  ฮิ  ฮี  ฮึ  ฮื  ฮุ  ฮู
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แบบฝึกหัด

คะ  ชะ  นะ  งา  ชา  ทา  นา  พา  มา  ยา  รา  

ลา  วา  ฮา  ซิ  มิ  ริ  ชี  ที  มี  รี  ฮึ  คื  มื  ลื 

ฮื  พุ  คุ  คู  งู  ชู  พู  ฟู  รู  ทายา  ราคา  พายุ 

มียา  มาซิ  วิชา  ชะนี  มะระ  มะลิ  ทะลุ  รูงู  ชูมือ 

กะทอื  ฝ่ามอื  มาหา  ตู้ยา  อาย ุ งูดุ  ดงีู  รูหู  สาคู 

บูชา  ทาสี  ยาดี  ฝาชี  มียา  วาจา  กะลา  กะทิ 

กะทะ  รูทะลุ  มีราคา  มีวิชา  ฮาฮาฮา  หูกระทะ  

ฝาละมี  ฝีมือดี  สี่ห้าวา  มาหาป้า  ปู่มาหา  วาจาดี 

ปรีะกา  รปูนูา  กริยิา  อาหาปูนา  อายกุีปี่  มาดูชะน ี

ตาตีงูดุ  มีพายุมา  นาตามีปู  ป้าถูกระทะ

  นา  งู  ชะนี  ฝาชี
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นา

นาดีมีราคา     บิดามีนา     มี

มี             มี             บิดามานา

ตามาหาบิดา  มาหายา  ตาปะบิดา  บิดามียาดี  

บิดาพาตา  มาหายาดีดี  ตามีวาจาดี  มาซิมาหาตา 

ด.ช. วีระ  กะ ด.ช. ชาลี  มีกิริยาดี  มาหาตา
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บทที่ ๖
สอนวธิผีนัอกัษรตำา่  และใหเ้ดก็หดัผนัอกัษรตำา่  ตวัอืน่ ๆ  อกี 

จนเข้าใจวิธีผัน  และให้จำาพยัญชนะอักษรตำ่า  หลักการผัน  และ 
เครื่องหมายวรรณยุกต์ให้แม่นยำา

ค  ง  ช  ซ  ท  น  พ  ฟ  ม  ย  ร  ล  ว  ฮ

  ่  ้
  คา  ค่า  ค้า
  คี  คี่  คี้
  คื  คื่  คื้
  คู  คู่  คู้

แบบฝึกหัด
ซ่า  น่า  ย่า  ว่า  ช้า  น้า  ฟ้า  ม้า  คี่  ช่ี  ที่  นี่ 
พี่   ชี้   นี้   ชื่   ซื่   ซื้   รื้   คู่   พู่   ยู่   รู้   ปีนี้   ที่นี่   
น่าดู  ปู่ย่า  น้าจ๋า  พี่มา  ซื้อผ้า  สีฟ้า  ย่าจ๋า  ขี่ม้า 
ฟ้าผ่า  น่ารู้  คู่คี่  สี่คู่  มู่ลี่  ที่ท่า  น่าซื้อ  ซื่อดี  สาลี่ 
ชี้มือ  ย่าจะมา  ป้าช้ีมือ  พ่ีข่ีม้า  ผ้าสีฟ้า  รู้วิชา 
ว่าดีดี  พ่ีป้า  น้าอา  ม้ามีส่ีขา  ปู่มาซ้ือม้า  ย่ามาซ้ือมู่ล่ี 
ป่านี้มีชะนี  ชะนีนี้น่าดู

ม้า
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บิดา ด.ช. วีระ กะ ด.ช. ชาลี

ด.ช.  วีระ  อายุสี่ปี  ด.ช.  ชาลี  อายุห้าปี  

บิดาพามาที่ท่า  ที่ท่านี้มีผู้มาค้า  ด.ช.  วีระ  ว่ากะ  

ด.ช. ชาลีว่า  มาดูชะนีที่นี่ซิ  ชะนีนี้มีสี่ขาน่าดู  ชะนีนี้ 

มีที่ป่า

บิดา ด.ช. วีระ  ซื้อมู่ลี่  ซื้อมะระ  กะทือ  ข่า

ที่ท่านี้มี      มา      ว่ากะบิดา  ด.ช. 

 

วีระ  ว่ามาที่นี่กี่ปี  บิดา  ด.ช.  วีระว่า  มาที่นี่ส่ีห้าปี 

 

ที่ท่านี้มีผู้มาค้า  มิช้า      ลาบิดา  ด.ช. วีระ  กะ  

 

ด.ช. ชาลี
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บทที่ ๗
สอนวิธีผสมอกัษร  และถา้ทบทวนใหจ้ำาตวัสะกด  ใหอ้า่นจาก 

ซ้ายไปขวา  ถ้าทบทวนให้เรียงตามลำาดับสระ  ให้อ่านจากข้างบนลงมา 
ข้างล่างเป็นแถวๆ  แล้วฝึกหัดให้ผสมคำาอื่นๆ  ปากเปล่าอีก 
จนเข้าใจวิธีสะกด  และให้จำาตัวสะกดได้แม่นยำา

ก  จ  ด  ต  บ  ป  อ

  ง  น  ม  ย  ว  ก  ด  บ

อะ  อัง  อัน  อัม  อัย  –  อัก  อัด  อับ

อา  อาง  อาน  อาม อาย  อาว อาก อาด อาบ

อิ  อิง  อิน  อิม  –  อิว  อิก  อิด  อิบ

อี  อีง  อีน  อีม  –  –  อีก  อีด  อีบ

อึ  อึง  อึน  อึม  –  –  อึก  อึด  อึบ

อื  อืง  อืน  อืม  –  –  –  อืด  อืบ

อุ  อุง  อุน  อุม  อุย  –  อุก  อุด  อุบ

อู  อูง  อูน  อูม  –  –  อูก  อูด  อูบ
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แบบฝึกหัด

ดัง  บัง  กัน  จัก  ตัก  ปัก  ตัด  ปัด  กับ  จับ  

กาง  บาง  จาน  บาน  จาม  ตาม  กาย  ดาย  

ตาย  กาว  ดาว  จาก  ตาก  ปาก  กาบ  อิง  กิน 

ดิน  บิน  จิก  ติด  ปิด  ดิบ  จีน  ตีน  ปีก  อีก  

ดีด  กีบ  ปีบ  ดึง  บึง  ดึก  ตึก  จืด  ดุม  จุก 

จุด  บุบ  จู ง   ปูน  ตูม  จูบ  สะอาด  อานม้า  

ปากกา  ตากยา  ตามหา  กากชา  ยาจืด  กระจาด 

กระจับ  ตัดจุก  จีบผ้า  กินยา  หากิน  ดินดี  ดึกดึก 

ดักกับ  กระดูก  กระดาน  มะดัน  ผ้าดิบ  ดูดาว  

ดี บุก  กระบุง  บางที   ถือจาน  จับปู   กระปุก 

ปิดตู้    ติดตาม    มะตูม    ตากผ้า    กีบม้า   ปิดฝา

  จาน  ดาว  ปาก  กระจับ
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สอนวิธีผันอักษรกลางที่มีตัว  ง  น  ม  ย  ว  สะกด 
และให้หัดผันอักษรกลางตัวอื่นๆ  ปากเปล่าอีก  จนเข้าใจวิธีผัน 
และให้จำาหลักการผันให้แม่นยำา

ก  จ  ด  ต  บ  ป  อ

  ่  ้  ๊  ๋

กัง  กั่ง  กั้ง  กั๊ง  กั๋ง

กาง  ก่าง  ก้าง  ก๊าง  ก๋าง

กิง  กิ่ง  กิ้ง  กิ๊ง  กิ๋ง

กีง  กี่ง  กี้ง  กี๊ง  กี๋ง

กึง  กึ่ง  กึ้ง  กึ๊ง  กึ๋ง

กืง  กื่ง  กื้ง  กื๊ง  กื๋ง

กุง  กุ่ง  กุ้ง  กุ๊ง  กุ๋ง

กูง  กู่ง  กู้ง  กู๊ง  กู๋ง
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แบบฝึกหัด
ต้ัง  จ่ัน  ก้ัน  ป้ัน  อ่าง  ด่าง  ก้าง  จ้าง  บ้าง  อ่าน 
ป่าน  ก้าน  บ้าน  ด้าม  บ่าย  ด้าย  อ่าว  กิ่ง  ปิ้ง 
อิ่ม  จิ้ม  กึ่ง  ตื่น  ตื้น  ดื่ม  กุ้ง  บุ้ง  อุ่น  จุ่ม  ตุ่ม 
อุ้ม  บุ๋ม  ปุ๋ย

กุ้ง

ก้ามปู  ปุ้งกี๋  ก้ามกุ้ง  อุ้งมือ  มีอ่าง  อื่นอื่น  อึ่งอ่าง 
ค่าจ้าง  ต่างกัน  กิ้งก่า  ก้าวขา  กั้นฝา  ผ้าป่าน  
ที่บ้าน  บากบั่น  ปั้นดิน  กระด่ิง  ด่ืมยา  ฝาตุ่ม  
กระต่าย  ปิดตุ่ม

  ปุ้งกี๋  กระต่าย

01_�������� ���� � ������.indd   18 6/8/15   10:46 AM



19

พี่สะอาง กับ พี่สะอาด

ที่บ้านพี่สะอาง 

กับพี่สะอาด

มีกระจาด  กระบุง  ปุ้งกี๋ดีดี  พ่ีสะอางกับพ่ีสะอาด 

มีปู่ชื่ออุ่ม  มีย่าชื่ออ่ิม  มีน้าชื่ออึ่ง  มีอาชื่ออั้น  มีป้า 

ชื่อปุ่น  ที่บ้านพี่สะอาง  กับ  พ่ีสะอาด  ติดกับป่า 

ที่ป่าติดกับบึง  ที่บึงมีกระจับ  มี            มีปู  ที่ป่า 

มีมะตูม  มะตาด  มะดัน

ป้าปุ่นถือกระจาดมาหากระจับที่บึง  พ่ีสะอาด 

มากับป้าปุ่น  พี่สะอางตามมาหาพ่ีสะอาด  ว่ากับ 

พี่สะอาดว่า  ที่นี่น่าดู
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บทที่ ๘
วิธีสอนทำานองเดียวกับบทที่ ๗

  ข  ฉ  ถ  ผ  ฝ  ส  ห
  ง  น  ม  ย  ว  ก  ด  บ
ขะ  ขัง  ขัน  ขัม  ขัย  –  ขัก  ขัด  ขับ
ขา  ขาง  ขาน  ขาม ขาย ขาว ขาก ขาด ขาบ
ขิ  ขิง  ขิน  ขิม  –  ขิว  ขิก  ขิด  ขิบ
ขี  ขีง  ขีน  ขีม  –  –  ขีก  ขีด  ขีบ
ขึ  ขึง  ขึน  ขึม  –  –  ขึก  ขึด  ขึบ
ขื  ขืง  ขืน  ขืม  –  –  –  ขืด  ขืบ
ขุ  ขุง  ขุน  ขุม  ขุย  –  ขุก  ขุด  ขุบ
ขู  ขูง  ขูน  ขูม  –  –  ขูก  ขูด  ขูบ

แบบฝึกหัด
ถัง  ฝัง  ขัน  ฉัน  หัน  ถัก  ผัก  ฝัก  ขัด  หัด 
ขับ  ฉาง  ถาง  หาง  สาน  ถาม  สาม  หาม  ขาย 
สาย  หาย  ขาว  สาว  ถาก  ฝาก  สาก  ขาด 
ถาด  ฉาบ  หาบ  ขิง  ผิง  หิน  ผิว  หิว  ผิด  หิด 
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สิบ  ฉีก  ขีด  หีบ  ขึง  ถึง  ถุง  หุง  สุม  ขุย  สุก 
ขุด  หุบ  ฝูง  สูง  ถูก  ผูก  ขูด  สูบ

ถ าม ถึ ง   ถูก ผิด   ผัด ขิ ง   ขั ด ขัน   ขึ ง ขั ง  
สาบสาง   สิบสาม  สามสิบ  สากหิน  ฝึก หัด  
หาบหาม  หาบผัก  จักสาน  สีขาว  ขุดดิน  ตัดสิน 
รู้สึก  ป่าสัก  สิบส่ี  ห้าสิบ  กันสาด  กระสุน  พ่ีสาว  
ผ้าขาว  ค้าขาย  ขับข่ี  ผักชี  ส่ีสิบ  สิบห้า  ระหัด  
กังหัน  หางตา  ตีฉาบ  ฉีดยา  กาฝาก  ผิวปาก 
สายป่าน  ปากถัง  กระถาง  ถุงมือ  มะขาม  ซ้ือขาย  
ตะขาบ  สินค้า  ถามหา  หุบปาก  ผักกาด  ผิดกัน  
ฝูงกา  มาถึง  ปากถุง  ผักบุ้ง

  ระหัด  กังหัน
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สอนวิธีผันอักษรสูงที่มีตัว  ง  น  ม  ย  ว  สะกด  และ 
ให้หัดผันอักษรสูงตัวอื่น ๆ ปากเปล่าอีก  จนเข้าใจวิธีผัน  และให้จำา 
หลักการผันให้แม่นยำา

  ข  ฉ  ถ  ผ  ฝ  ส  ห

  ่  ้  ่  ้
ขัง  ขั่ง  ขั้ง  ขึง  ขึ่ง  ขึ้ง
ขาง  ข่าง  ข้าง  ขืง  ขื่ง  ขื้ง
ขิง  ขิ่ง  ขิ้ง  ขุง  ขุ่ง  ขุ้ง
ขีง  ขี่ง  ขี้ง  ขูง  ขู่ง  ขู้ง

แบบฝึกหัด

ฝั่ง  สั่ง  สั่น  หั่น  สั้น  ห่าง  ข้าง 
ห้าง  ผ่าน  ห่าน  ข้าม  ห้าม  ข่าย 
ถ่าย  ฝ้าย  ข่าว  ข้าว  ฉ่ิง  ห้ิง  ส้ิน 
สิ่ว  หิ้ว  ผึ่ ง  ผึ้ ง  ขึ้น  ขื่น  ผื่น 
ขุ่น  ฝุ่น  หุ่น  สุ่ม  หุ้ม  ถ่านหิน 

สุกห่าม  หั่นผัก  ขี้ผึ้ง  ผึ่งผาย  ปั่นฝ้าย  ยาถ่าย 
ตาข่าย  ถามข่าว  ข้ามคู  ข้าวสุก  ผ้าส้ิน  สานสุ่ม 
ด้ามสิ่ว  หูหิ้ว  ปั้นหุ่น  ปัดฝุ่น  ฝ่ายดี  ตีฉิ่ง

ผึ้ง

ห่าน
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บิดาฉันค้าขาย  มีสินค้า 

ต่างต่าง  มีข้าว  ถ่าน  ฝ้าย  กับส่ิง

อ่ืนอ่ืนอีก  นา้สาวฉนัคา้ขายผกั  ม ี

ผักกาด ผักบุ้ง ผักช ีกะทือ ขิง ข่า

ฉัน กับ บิดา น้าสาว พี่สาว

๖      ฉันตื่น  ฉันจัดผ้า

ฉันมี          ถู

ฉันถู            สะอาด

ฉันกับพี่สาวหัดอ่าน
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บทที่ ๙
วิธีสอนทำานองเดียวกับบทที่ ๗

ค  ง  ช  ซ  ท  น  พ  ฟ  ม  ย  ร  ล  ว  ฮ
  ง  น  ม  ย  ว  ก  ด  บ
คะ  คัง  คัน  คัม  คัย  –  คัก  คัด  คับ
คา  คาง คาน คาม คาย คาว คาก คาด คาบ
คิ  คิง  คิน  คิม  –  คิว  คิก  คิด  คิบ
คี  คีง  คีน  คีม  –  –  คีก  คีด  คีบ
คึ  คึง  คึน  คึม  –  –  คึก  คึด  คึบ
คื  คืง  คืน  คืม  –  –  –  คืด  คืบ
คุ  คุง  คุน  คุม  คุย  –  คุก  คุด  คุบ
คู  คูง  คูน  คูม  –  –  คูก  คูด  คูบ

แบบฝึกหัด

พัด

ฟัง  รัง  ลัง  พัน  ฟัน  มัน  วัน  วัย 
พัก  หัก  รัก  ชัด  พัด  มัด  วัด  นับ 
พับ  รับ ลับ คาง ทาง ยาง วาง คาน
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งาน  พาน  งาม  ชาม  พาย  ยาย  ยาว  มาก  ราก 
ลาก  พาด  ราด  ลาด  ราบ  พิง  ยิง  ลิง  ริน  ชิม 
คิด  ริบ  คีม  ซีก  มีด  รีด  รีบ  ลีบ  นึก  ลึก  คืน 
ยืน  ยืม  มืด  คืบ  ซุง  ยุง  ลุง  ทุน  คุย  ชุด  ชุบ 
นูน  ฟูก  ลูก  พูด  ลูบ  ยางยืด  มืดมาก  ลับมีด 
มิดชิด  ยุงชุม  ลูกชาย  พูดชัด  ทางลัด  ลากซุง 
ซักรีด  ทางลาด  ลานวัด  ทุกวัน  วานซืน  ทุกคืน  
มังคุด  คึกคัก  ทักทาย  รีบพาย  มีดพับ  ทับทิม  
นิทาน  ที่พัก  หักฟืน  ถูฟัน  มันกุ้ง  รักกัน  วันนี้  
ชาวนา  ตายาย  ยินดี  รังดุม  งามดี  พ่ีชาย  ชิงช้า  
ชายคา  นา่รกั  มะรมุ  มะรนื  ลายมอื  ละมดุ  ชบุมอื 
มะนาว  นับถือ  คิดถึง  รังผึ้ง  สะพาน  ขึ้นคาน  
ทะนาน  คันนา  ท่าทาง  รับจ้าง  ลางสาด  นางสาว 
ฟักข้าว  ลุกขึ้น  ลูกข่าง  ข้ามฟาก

  ลิง  มังคุด  ถูฟัน  ชิงช้า
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สอนวิธีผันอักษรตำ่าที่มีตัว  ง  น  ม  ย  ว  สะกด  และ 
ให้หัดผันอักษรตำ่าตัวอื่น ๆ  ปากเปล่าอีก  จนเข้าใจวิธีผัน  และให้จำา 
หลักการผันให้แม่นยำา

ค  ง  ช  ซ  ท  น  พ  ฟ  ม  ย  ร  ล  ว  ฮ

  ่  ้  ่  ้

คัง  คั่ง  คั้ง  คึง  คึ่ง  คึ้ง

คาง  ค่าง  ค้าง  คืง  คื่ง  คื้ง

คิง  คิ่ง  คิ้ง  คุง  คุ่ง  คุ้ง

คีง  คี่ง  คี้ง  คูง  คู่ง  คู้ง

แบบฝึกหัด
ชั่ง  นั่ ง  นั่น  ชั้น  นั้น  ค่าง  ช้าง  ย่าง  ท่าน  
ม่าน  ร้าน  ย่าม  ง่าย  ว่าย  ซ้าย  ท้าย  ว่าว  นิ่ง 
วิ่ง  ริ้น  ลิ้น  ยิ้ม  คิ้ว  นิ้ว  ซึ่ง  นึ่ง  ลื่น  ชื้น  พื้น 
นุ่ง  มุ้ง  ยุ้ง  นุ่น  วุ้น  ทุ่ม  พุ่ม  ซุ้ม  ยุ่ย  คุ้ย  

  ค่าง  ช้าง
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ตาชั่ง  นั่งนิ่ง  ที่นั่น  ขีดคั่น  ลิงค่าง  ล้างมือ
กางมุ้ง  ย่างกุ้ง  ร่างกาย  สายรุ้ง  ยุ้งข้าว  ช่างคิด
ค้างคาว  ขี่ช้าง  ลูกชิ้น  ลิ้นชัก  ชั้นล่าง  ขัดลิ่ม
ลิ้นจี่  ดียิ่ง  ม้าวิ่ง  ชักว่าว  ข้าวนึ่ง  ห้านิ้ว
ปุยนุ่น  นุ่งผ้า  ที่พึ่ง  ผ้าพื้น  ชื่นบาน  ลา้งบา้น

สอนพยญัชนะมีสระ    ื เม่ือไม่มีตัวสะกด  ตอ้งมตีวั  อ  เคยีง 
เพื่อให้สังเกตได้ง่ายว่าไม่ใช่สระ   ี  เช่น

ถือ  อ่านว่า  ถือ
ชื่อ  อ่านว่า  ชื่อ
ซื้อ  อ่านว่า  ซื้อ
มือ  อ่านว่า  มือ

  ล้างมือ  ลิ้นจี่
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ฉันรักวิชา

 ฉันรักวิชา  ฉันมาเรียนวิชาทุกทุกวัน  ๘  น. 

ฉันอ่าน  คัด  ฝึกหัดวิชาต่างต่าง  ฉันมิพูดคุยกัน 

๑๑  น.  ฉันพักกินข้าว  มีผู้มาขายกับข้าว  มังคุด 

ละมุด   ลางสาด  ล้ินจี่   ทับทิม   กับ ส่ิ งอื่ นอื่ น 

อีกมาก  ถ้าฉันอ่ิม  ฉันล้างมือ  ล้างปาก  ถูฟัน 

สะอาดดี   ฉันต่ างพูดคุยกันถึ งนิทานต่ างต่ าง 

ท่ีน่าฟัง  ฉันรักกันมาก  บางวันถ้าฉันมิมา  ฉันคิดถึงกัน 

ถ้าฉันดีดี  ฉันมาหาวิชาทุกทุกวัน  ฉันรักวิชามาก 

บิดาท่านว่า  ถ้ามีวิชาดี จะมีผู้นับถือหากินง่ายดี
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บทที่ ๑๐
วิธีสอนทำานองเดียวกับบทท่ี  ๑  และให้หัดอ่าน  และผันพยัญชนะ 

ตัวอืน่ ๆ  เปน็พวก ๆ   ตามลำาดบัอกัษร ๓ หม่ ู ปากเปลา่อกี  จนเขา้ใจ 
วิธีผสมพยัญชนะกับสระและวิธีผัน

 เ-ะ  เ  แ-ะ  แ  โ-ะ  โ  เ-าะ  -อ

ก  เกะ  เก  แกะ  แก  โกะ  โก  เกาะ  กอ

ข  เขะ  เข  แขะ  แข  โขะ  โข  เขาะ  ขอ

ค  เคะ  เค  แคะ  แค  โคะ  โค  เคาะ  คอ

  อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรตำ่า

  ่  ้  ๊  ๋  ่  ้  ่  ้

เก  เก่  เก้  เก๊  เก๋  เข  เข่  เข้  เค  เค่  เค้

แก แก่ แก้  แก๊  แก๋  แข  แข่  แข้  แค แค่ แค้

โก  โก่  โก้  โก๊  โก๋  โข  โข่  โข้  โค โค่  โค้

กอ ก่อ ก้อ  ก๊อ  ก๋อ  ขอ ข่อ ข้อ  คอ ค่อ คอ้
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แบบฝึกหัด
เตะ  เห  เห่  เท  แกะ  แนะ  แพะ  แวะ  แก่  แก้  
แต่  แห  แห่  แท้  แพ  แม่  แร่  แล  แล่  โปะ  โต 
โอ  โถ  โซ่  โม่  เกาะ  เจาะ  เบาะ  เคาะ  เพาะ 
เมาะ  กอ  ก่อ  ปอ  อ้อ  ถ่อ  ห่อ  คอ  ช่อ  ซอ 
ท่อ  พอ  พ่อ  ปูทะเล  เฮฮา  สาเก  เวลา  ฝาโถ 
ป่ินโต  สายโซ่  มีดโต้  กะโล่  ตะโก้  แพะแกะ  สะแก 
พ่อแม่  ดูแห่  ถ่อแพ  ฝักแค  แน่แท้  ข่ือแป  ชาวแพ 
ขุดแร่   กระแต  ย้ิมแต้   แลดู  เจาะรู   ลูกเงาะ  
กระเพาะ  ปีเถาะ  ปูเมาะ  ข้อมือ  แม่ค้า  ขุดบ่อ 
ก่อ ตึก   ต่ อตู้   ขุ ดตอ   ปีจอ   ลู กล้ อ   ป่ านปอ  
ลูกยอ  สีซอ  ก็ดี  เพดาน  ดินสอ  ทอผ้า  ช่อฟ้า  
ห่อผ้า  พอดี  ปีมะแม  มะละกอ

ก็  อ่านว่า  เก้าะ (ก้อ)

  แกะ  แพะ

01_�������� ���� � ������.indd   30 6/8/15   10:46 AM



31

ลูกรักพ่อแม่

พ่อแม่ท่านรักลูกมาก  ระวังดูแลลูกทุกวัน 
ทุกคืน  ถ้าลูกรักและนับถือพ่อแม่  มิดื้อดึงต่อพ่อแม่  
จึงจะชื่อว่ารักและนับถือท่าน

ฉันมดิือ้ดงึตอ่ทา่น  บางททีา่นกซ็ือ้      ผ้า

    และสิ่งอื่นอื่นอีก  มาฝากฉัน  ฉันยินดีมาก

พ่อแม่พูดกับฉันว่า  ฉันรักและนับถือพ่อแม่ดี 
กิริยาวาจาก็ดี  น่าดู  น่ารัก  ว่าก็ง่าย  มิดื้อดึง  และ
ร้จูกัรกัสิง่ทีด่ ี ทีส่ะอาด  โตขึน้จะดมีาก  จะมผี้รูกัและ
นับถือ
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บทที่ ๑๑
วิธีสอนทำานองเดียวกับบทที่ ๗ และบทที่ ๑๐

  ง  น  ม  ย  ว  ก  ด  บ
เอะ  เอ็ง  เอ็น  เอ็ม  เอ็ย  เอ็ว  เอ็ก  เอ็ด  เอ็บ
เอ  เอง  เอน  เอม  เอ่ย  เอว  เอก  เอด  เอบ
แอะ  แอ็ง แอ็น แอ็ม  –  แอ็ว  แอ็ก  แอ็ด แอบ็
แอ  แอง แอน แอม  –  แอว แอก  แอด แอบ
โอะ  อง  อน  อม   –  –  อก  อด  อบ
โอ  โอง  โอน  โอม  โอย  –  โอก  โอด  โอบ
เอาะ  อ็อง อ็อน อ็อม  อ็อย  –  อ็อก  อ็อด ออ็บ
ออ  ออง ออน ออม  ออย  –  ออก  ออด ออบ
  อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรตำ่า

  ่  ้  ๊  ๋  ่  ้  ่  ้
เกง  เก่ง  เก้ง  เก๊ง  เก๋ง  เขง  เข่ง  เข้ง  เคง  เค่ง  เค้ง

แกง แก่ง แก้ง แก๊ง แก๋ง  แขง แข่ง แข้ง  แคง แค่ง แคง้

กง  ก่ง  ก้ง  ก๊ง  ก๋ง  ขง  ข่ง  ข้ง  คง  ค่ง  ค้ง

โกง โก่ง  โก้ง  โก๊ง  โก๋ง  โขง  โข่ง  โข้ง  โคง  โค่ง โค้ง

กอง ก่อง ก้อง ก๊อง ก๋อง  ของ ข่อง ข้อง  คอง ค่อง คอ้ง
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แบบฝึกหัด
เล็ง  เห็น  เย็น  เข็ม  เค็ม  เด็ก  เล็ก  เป็ด  เช็ด 
เล็บ  เล่น  เล่ม  เหว  แข็ง  แกง  แตง  แป้ง  แขน 
แผ่น  แก้ม  แจว  แมว  แบก  แขก  แดด  แปด 
ผง  ส่ง  ต้น  ฝน  ทน  ก้ม  ดม  ต้ม  ผม  ส้ม 
นม  ร่ม  ลม  หก  นก  มด  กบ  พบ  โอ่ง  โรง 
โกน  โคม  โรย  โลก  สอง  ห้อง  อ่อน  สอน  
ช้อน  นอน  ร้อน  หอม  ย้อม  ล้อม  อ้อย  หอย 
น้อย  ร้อย  ตอก  ปอก  ทอด  มอด  จอบ  ชอบ 
นกแก้ว  เก็บเห็ด  ทอดแห  ปอกแห้ว  งมหอย  
เช็ดห้อง  หอยโข่ง  แข็งแรง  ซ้อมรบ  รอบคอบ  
ดอกเข็ม  ขนนก  อ่อนน้อม  ซ่อมแซม  ช้อนส้อม 
ล้อมคอก  ค่อยค่อย  ต้นอ้อย  อดทน  ฝอยทอง 
แตงดอง  ทองแดง  แสงแดด  มดแดง  แมงป่อง 

  เป็ด  แมว  กบ  หอยโข่ง
ต้นอ้อย
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ท้องร่อง  พี่น้อง  ห้องนอน  ตอนเย็น  อ่อนโยน 
ฝนตก  สิ บหก  หอบฟืน   ซั กฟอก  ฟักทอง  
กระโถน  มีดโกน  กางเกง  กางร่ม   แลเห็น  

  แมงมุม  แตงโม

หนทาง  คางคก  ต้นกก  กุ้งแห้ง  แมงมุม  โม่แป้ง  
แตงโม  ส้มโอ  สะเอว  สิบเอ็ด  สิบเจ็ด  กระจก 
แกงจืด  เจ็ดวัน  ปีวอก  ข้าวตอก  ข้าวต้ม  ตะโพก 
พบปะ  กระบอก  กระรอก  ชะลอม  โรงนา  นอ้งสาว 
กระสอบ  เซ็นชื่อ  เด็กชาย  กระชอน  น้องชาย  
เ ช็ ด มื อ   ลั บ มี ด   แ ม ง ด า   เ ย็ บ ผ้ า   ตั ด ผ ม 
มี ด พั บ   พั ด ล ม   เ ข็ ม ขั ด   ตั ด เ ล็ บ   โ ร ง สี  
ปีมะเส็ง  สับปะรด  ปีมะโรง
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ร่างกายต้องสะอาด

ฉันมีมือสองข้าง  มือฉันมีนิ้ว  ข้างละห้านิ้ว 

นิ้วมือฉันมีเล็บแข็งแข็ง  ถ้าเล็บฉันยาว  แม่ก็ตัด 

จนส้ัน  และท่านบอกฉันว่า  มือจับสิ่งของต่างต่าง 

ผงจากสิ่งของนั้นนั้น  มันติดตามซอกเล็บบ้าง  ที่นิ้ว 

และท่ี ง่ามมือบ้าง  ที่พูดกันว่า  ขี้ เล็บและขี้มือ  

มนัเปน็สิง่ทีม่สิะอาด  ตอ้งเชด็ลา้งมอืจนสะอาดจงึจะดี 

และท่านห้ามฉันอีกว่า  อมนิ้วมือเล่นกัดเล็บเล่นนั้น 

ก็มิดี  ขี้มือและขี้เล็บจะติดที่ปากและลงสู่ท้องแล้วเจ็บ 

บอ่ยบอ่ยกม็ ี แมท้ีร่า่งกายแหง่อืน่  เชน่  ห ู ตา  ปาก 

ผม  เป็นต้น  ก็ต้องสะอาดทุกแห่ง  ร่างกายที่สะอาด 

ย่อมสดช่ืนดี  แลดูก็งดงาม  เป็นท่ีชอบพอของคนอ่ืนอ่ืน 

ดังนั้นเด็กทุกทุกคนต้องมีร่างกายสะอาดจึงจะดี
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บทที่ ๑๒
วิธีสอนทำานองเดียวกับบทที่ ๑๐

  -ัวะ  -ัว  เ-ียะ  เ-ีย  เ-ือะ  เ-ือ เ-อะ  เ-อ

ก  กัวะ กัว  เกียะ  เกีย  เกือะ  เกือ  เกอะ เกอ

ข  ขัวะ  ขัว  เขียะ  เขีย  เขือะ  เขือ  เขอะ เขอ

ค  คัวะ คัว  เคียะ  เคีย  เคือะ  เคือ  เคอะ เคอ

  อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรตำ่า

  ่  ้  ๊  ๋  ่  ้  ่  ้

กัว  กั่ว  กั้ว  กั๊ว  กั๋ว  ขัว  ขั่ว  ขั้ว  คัว  คั่ว  คั้ว

เกีย เกี่ย เกี้ย  เกี๊ย  เกี๋ย  เขีย  เขี่ย  เขี้ย  เคีย เคี่ย เคี้ย

เกือ เกื่อ เกื้อ  เกื๊อ  เกื๋อ  เขือ  เขื่อ  เขื้อ  เคือ เคื่อ เคื้อ

เกอ เก่อ เก้อ  เก๊อ  เก๋อ  เขอ  เข่อ  เข้อ  เคอ เค่อ เค้อ
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แบบฝึกหัด

ผัวะ  จั่ว  ตัว  ตั๋ว  บัว  ขั้ว  ถ่ัว  หัว  คั่ว  รั้ว  วัว 
เผียะ  เตี้ย  เบี้ย  เขี่ย  เสีย  เถือ  เผ่ือ  เสือ  เส่ือ 
เส้ือ  เชื่อ  เนื้อ  เมื่อ  เยื่อ  เรือ  เจอะ  เถอะ  เยอะ 
เจอ  เอ่อ  เรอ  ผัวะเผียะ  ถั่วพู  แผ่เผื่อ  ตัวผู้   
ผีเสื้อ  ทอเสื่อ  เนื้อวัว  ดอกบัว  เพาะถั่ว  ช่างเถอะ 

  วัว  เสือ  ผีเสื้อ

เลอะเทอะ  เยอะแยะ  ยั้วเย้ีย  คุ้ยเขี่ย  เบี้ยจั่น 
เจอะวัว  เรือรั่ว  ตีตั๋ว  แต่งตัว  หัวตอ  ตะกั่ว  
หัวเราะ  เรือรบ  แข่งเรือ  ลูกเสือ  ซักเสื้อ  เชื่อฟัง 
เอื้อเฟ้ือ  เยื่อหู  หัวหอม  หัวขั้ว  มะเขือ  เสือดุ  
มะเดื่อ  พายเรือ  ล้อมรั้ว  ชั่วโมง  เม่ือกี้  ปีมะเมีย

  เรือรบ   ลูกเสือ
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พ่อแม่รักลูก

เมื่อฉันยังเป็นเด็กเล็กเล็ก  พ่อแม่เป็นผู้คอย
ดูแลฉันมา  เป็นต้นว่า  เวลาจะกินก็ดี  เวลา 
จะนอนก็ดี  เวลาจะเล่นก็ดี  เวลาจะนั่งยืนก็ดี 
ท่านคอยระวัง  ดูแลฉันทุกทุกเวลา  ฉันรักท่านมาก 
บางทีท่านซื้อของเล่น  ที่ฉันชอบมาฝาก  เช่น
ว่าวและ        เล็กเล็ก  เป็นต้น  ฉันชอบเป็นลูกเสือ 
ฝึกหัดท่าทางต่างต่าง  ฉันชอบทางนักรบ  แต่ฉัน 
มิชอบเป็นคนเกะกะเกเร  ฉันชอบแต่งตัวสะอาด 
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ฉันชอบซักเสื้อผ้าของฉันเอง  ฉันเพาะผักต่างต่าง 

กับพ่อแม่ของฉัน  เช่น  เพาะมะเขือ  ผักชี  ถ่ัว  เป็นต้น 

ฉันชอบฟังพ่อแม่ฉันสั่งสอน  ฉันเช่ือฟัง  มิด้ือดึง 

ฝ่าฝืนวาจาของท่าน  ฉันรู้จักเก็บรู้จักจ่าย

และสิ่งของอื่นอื่นแต่พอดีมิสุรุ่ยสุร่าย  ฉันชอบเป็นคน 

เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  โอบอ้อมอารี  และเป็นคนที่อ่อนโยน 

ต่อผู้อื่น  ฉันจะตั้งตนเป็นคนดี  สมกับที่พ่อแม่รักฉัน
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บทที่ ๑๓
วิธีสอนทำานองเดียวกับบทที่ ๗ และบทที่ ๑๐

  ง  น  ม  ย  ว  ก  ด  บ
อัวะ  อ็วง  อ็วน  อ็วม  อ็วย  –  อ็วก  อ็วด  อ็วบ

อัว  อวง  อวน  อวม  อวย  –  อวก  อวด  อวบ

เอียะ  เอี็ยง เอี็ยน  เอี็ยม  –  เอี็ยว  เอี็ยก เอี็ยด เอี็ยบ

เอีย  เอียง เอียน  เอียม  –  เอียว  เอียก เอียด เอียบ

เอือะ  เอื็อง เอื็อน  เอื็อม  เอื็อย  –  เอื็อก เอื็อด เอื็อบ

เอือ  เอือง เอือน  เอือม  เอือย  –  เอือก เอือด เอือบ

เออะ  เอิ็ง  เอิ็น  เอิ็ม  –  –  เอิ็ก  เอิ็ด  เอิ็บ

เออ  เอิง  เอิน  เอิม  เอิย  –  เอิก  เอิด  เอิบ

        เอย
  อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรตำ่า

  ่  ้  ๊  ๋  ่  ้  ่  ้
กวง  ก่วง  ก้วง  ก๊วง  ก๋วง  ขวง  ข่วง  ข้วง  ควง  ค่วง  ค้วง

เกียง เกี่ยง เกี้ยง เกี๊ยง เกี๋ยง  เขียง เขี่ยง เขี้ยง  เคียง เคี่ยง เคี้ยง

เกือง เกื่อง เกื้อง เกื๊อง เกื๋อง  เขือง เขื่อง เขื้อง  เคือง เคื่อง เคื้อง

เกิง  เกิ่ง  เกิ้ง  เกิ๊ง  เกิ๋ง  เขิง  เขิ่ง  เขิ้ง  เคิง  เคิ่ง  เคิ้ง

{
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  ตัวด้วง  รวงข้าว  เคียว

ด้วง  ตวง  พ่วง  ร่วง  กวน  อ้วน  สวน  ชวน  
ม้วน  ส้วม  ท่วม  รวม  ป่วย  ถ้วย  สวย  ช่วย  
พวก  ขวด  ลวด  บวบ  เตียง  เขียง  เที่ยง  เตียน 
เขียน  เทียน  เรียน  เสียม  เก่ียว  เขียว  เคียว 
เคี้ยว  เปียก  เรียก  เรียบ  เมือง  เรื่อง  เดือน  
เตือน  เพื่อน  เรือน  เลื้อย  เผือก  เชือก  เรือด  
เลือด  เกือบ  เพิง  เดิน  เงิน  เคย  เลย  เปิด  
นักเรียน  เรียบร้อย  รวบรวม  พ่วงเรือ  ร้องเรียก  
โรงเรียน  งูเลื้อย  โรงเลื่อย  บ้านเรือน  ทุเรียน  
รวงข้าว  แปดขวบ  เกี่ยวข้าว  เดือนขึ้น  เคยเห็น 
หายป่วย  เลี้ยงเป็ด  ปีชวด  ถ้วยชาม  ผูกเชือก 
ช่วยกัน  ตะเกียง  กระเบ้ือง  บ้วนปาก  ปู่ทวด  เท่ียงวัน 
เลี้ยงวัว  วาดเขียน  จุดเทียน  เงินทอง  ถ่ัวเขียว 
เด๋ียวน้ี  เตียงนอน  นกเอ้ียง  ตีอวน  ถ่ีถ้วน  นำา้ท่วม 
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รวมกั น   ปี เ กิ ด   เปิ ดตู้   ตั ก เตื อน   เดื อนมื ด  
เพิ่มเติม  ตัวด้วง  ดวงเดือน  เพ่ือนฝูง  มะเฟือง 
บ้านเมือง  มะม่วง  ม้วนเสื่อ  ส้วมซึม  จอบเสียม 
ชาวสวน  สวยงาม

จงเป็นคนดีของบ้านเมือง

บ้านเมืองนั้น ทุกทุกคนน่าจะรู้จักดี เมื่อก่อนนั้น 

ฉนัยังเปน็เดก็โง ่ ฟงัผ้อูืน่พดูกนัวา่  คนทกุคนตอ้ง 

รักบ้านเกิดเมืองนอนของตน  ฉันก็พูดตามผู้อื่นบ้าง 

แตเ่ดีย๋วนีฉ้นัเป็นนกัเรยีน  ฉนัมมีานะอดทนเรยีนวชิา 

มิท้อถอย  จึงได้รู้จัก  ว่าคนที่รักบ้านเมืองแท้แท้นั้น 
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มิสักว่าพูดกันแต่ปาก  ต้องช่วยบ้านเมืองของตนด้วย 
แม้จะต้องเสียเงินทอง  ข้าวของต่างต่างก็มิเสียดาย 
ถึงที่สุด  ตัวของตัวจะตาย  ก็ต้องยอมด้วยยินดี 
ดังน้ี  จึงจะชื่อว่า  รักบ้านเกิดเมืองนอนแท้  คนที่ 
พูดแต่ปาก  ว่ารักบ้านเมือง  แต่มิช่วยบ้านเมืองนั้น 
เป็นคนขี้ปด  และคนที่คิดเห็นแก่ตัวเองมากและกดขี่ 
ขม่เหงผ้อูืน่นัน้  จะตอ้งนบัวา่  เปน็คนเชน่เดยีวกบัเดก็ 
ที่โง่  และชั่วช้ามาก

เดี๋ยวนี้ฉันเป็นนักเรียน  ฉันมีมานะเรียนวิชา 
ของฉนั  ฉนัจะมาโรงเรยีนตามเวลาทกุทกุวนั  เมือ่ฉนั 
เติบโตข้ึน  ฉันจะมีวิชาติดตัว  รู้จักหากิน  เล้ียงตัวเอง 
ฉันจะเป็นคนดีของบ้านเมือง  ฉันจะช่วยบ้านเมือง 
เพราะบ้านเกิดเมืองนอน  เป็นที่รักยิ่งของฉัน
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บทที่ ๑๔
วิธีสอนทำานองเดียวกับบทที่ ๑๐

 

  –ำา  ใ  ไ  เ–า

  ก  กำา  ใก  ไก  เกา

  ข  ขำา  ใข  ไข  เขา

  ค  คำา  ใค  ไข  เคา

  อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรตำ่า

  ่  ้  ๊  ๋  ่  ้  ่  ้

กำา  กำ่า  กำ้า  กำ๊า  กำ๋า  ขำา  ขำ่า  ขำ้า  คำา คำ่า  คำ้า

ใก  ใก่  ใก้  ใก๊  ใก๋  ใข  ใข่  ใข้  ใค  ใค่  ใค้

ไก  ไก่  ไก้  ไก๊  ไก๋  ไข  ไข่  ไข้  ไค  ไค่  ไค้

เกา เก่า เก้า เก๊า เก๋า  เขา เข่า เข้า  เคา เค่า เคา้
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แบบฝึกหัด
จำา  ดำา  ตำ่า  ถำ้า  คำา  คำ่า  คำ้า  ทำา  นำ้า  รำา  ลำ่า 

ใจ  ใบ  ใส  ให้  ใช่  ใช้  ใน  ไก่  ได้  ไป  ไข่  ไข้  

ไถ  ไฝ  ไส  ไส้  ไห  ไซ  ไฟ  ไม่  ไม้  ไร่  ไว  ไว้ 

เก้า  เตา  เต่า  เบา  เป่า  เอา  เขา  เข่า  เข้า  

เผา  เฝ้า  เสา  เห่า  เงา  เช้า  เท้า  เรา  เล่า  เล้า 

เราไป  ในถำ้า  ยำ่าคำ่า  ไม้คำ้า  ไอนำ้า  จำาได้  ใบไม้ 

ลำาไย  ในไห  ทำาไม  กำาไร  เท่าไร  เข้าใจ  ทำาไร่ 

ไวไว  ไม้เท้า  คำ่าเช้า  เบาเบา  ไข่เต่า  เตาไฟ 

นำ้าใส  ใช้ได้  ไม่ใช้  ไข่ไก่  ไม้ไผ่  ใต้ถุน  ไต่ถาม 

เทียนไข  ไก่แจ้  จุดไต้  ไก่ขัน  หัวเข่า  ไข่ห่าน 

หายไข้  ลูกไก่  กอไผ่  ไสกบ  ไก่อู  อะไร  ไส้เดือน 

ใจดี  บันได  ก่อไฟ  ต้นไม้  ว่องไว  เลี้ยงไก่  ไถนา 

  ไก่  ไซ  เต่า  ไถนา
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นกเขา  หามเสา  เฝ้าสวน  ส่งให้  นำ้าฝน  เฝ้าบ้าน 

ให้ทาน  ทำางาน  ใบลาน  เสาเรือน  พวกเรา  กำาลัง 

เลื่อยไม้  ว่ายนำ้า  แนะนำา  กำานัน  อาบนำ้า  ข้างใน 

ใยบัว  เขาวัว  เก็บไว้  ดอกไม้  มะไฟ  ตั้งใจ  จดจำา 

ทำานา  แม่นำ้า  ทำาสวน  ใส่ปุ๋ย  กระเป๋า  ยิงเป้า  

ขี้เถ้า  เก้าอี้  เป่าปี่  สีเทา  รองเท้า  เต้าหู้  งูเห่า 

ค่าเช่า  เต้าเจี้ยว  จำาปา  จำาปี  สำาลี  สำารับ  คำานับ 

นำ้ าค้าง  ทองคำา  ตำาลึง  ลำาต้น  สูงตำ่ า   ดำานำ้ า  

ไฟฟ้า  ท่านำ้า  กำาแพง

สอนวิธีใช้ไม้ยมก  (ๆ  )  ซึ่งเป็นเครื่องหมายใช้แทนคำาหลัง 
ที่อ่านออกเสียงซำ้าเหมือนกับคำาหน้า  เช่น

ดีๆ  อ่านว่า  ดีดี

ทุกๆ วัน  อ่านว่า  ทุกทุกวัน

ทุกวันๆ  อ่านว่า  ทุกวันทุกวัน

อาศัย  อ่านว่า  อาไส
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คนแต่ก่อน

แต่ก่อน ๆ  นานมาแล้ว  คนเรายังโง่  บ้านเมือง 

กย็งัไมม่ ี ดงัทีเ่ราเหน็กนัเดีย๋วนี ้ คอืยงัเปน็ปา่เปน็ดง 

ทั้งน้ัน  ยังไม่รู้จักทำาบ้านเรือนอาศัย  คนเราต้อง 

อาศัยในถำ้าบ้าง  อาศัยตามสุมทุมพุ่มไม้บ้าง  อาศัย 

ตามต้นไม้เช่นลิงค่างบ้าง  ยังไม่รู้จักทำาผ้านุ่งผ้าห่ม 

ต้องเอาใบไม้และสิ่งอ่ืน ๆ  มาปกปิดร่างกาย  ของกิน 

ก็ไม่มีอะไรมากนัก  มีแต่เนื้อต่าง ๆ  เผือก  มัน  และ 
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ลูกไม้อ่ืน ๆ  อีกบ้าง  และยังไม่รู้จักทำานา  ทำาสวน  ทำาไร่ 

ไดแ้ตไ่ปเทีย่วหาของกนิตา่ง ๆ  มาจากปา่  แลว้กเ็อามา 

เลี้ยงกัน  และกินแต่ของดิบๆ  ยังไม่รู้จักหาไฟ 

มาใช้หุงต้ม  ดังที่เราใช้กันในทุกวันนี้  ต่อ ๆ  มา 

คนเราก็รู้จักหากิน  และทำาของใช้  และที่อาศัยดีขึ้นๆ 

เดี๋ยวนี้เรามีบ้าน  มีเมือง  ซึ่งทำาขึ้นไว้แข็งแรงและ 

สวยงาม  มีผ้านุ่ง  ผ้าห่มต่าง ๆ  รู้จักทำานา  ทำาสวน 

ทำ า ไร่   เ ล้ี ยงแพะ  แกะ   วัว       ช้ าง   ม้ า  

            เป็ด    ไก่    และรู้จักทำาของใช้อะไรต่างๆ 
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อีกมากมาย  ถ้าเด็กคนใดสงสัยว่า  ทำาไมคนแต่ก่อน 

กับคนเ ด๋ียวนี้   จึ งผิด กันมาก  ก็ จะตอบได้ว่ า  

แต่ก่อนคนเรายังโง่   แล้วค่อยๆ   คิด  ค่อยๆ  รู้   

คอ่ย ๆ  ทำา  จนร้จูกัคดิ  ร้จูกัทำาอะไรๆ ได ้ สบืๆ กนัมา 

จนทุกวันน้ี  แต่คนเด๋ียวน้ีท่ีไม่เรียน  ไม่คิด  ไม่ทำาอะไร 

ก็ต้องจัดว่าเป็นคนโง่  ดังคนป่าคนดง  ถ้าเราไม่ชอบ 

ให้ตัวเราโง่  เราต้องเรียน  ต้องคิด  ต้องทำาอะไรๆ 

ให้ดีต่อไป  สมกับที่เรา  ได้เกิดมาเป็นคน  กับเขา 

คน  ๑  ในโลก
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บทที่ ๑๕
ลำาดับสระ

ะ   า  ิ  ี  ึ  ื  ุ  ู  เ-ะ   เ   แ-ะ    แ

โ - ะ   โ   เ - า ะ   อ   -ั ว ะ   -ั ว   เ -ี ย ะ   เ -ี ย 

เ-ือะ  เ-ือ  เ-อะ  เ-อ  -ำา  ใ  ไ  เ-า

อักษรกลาง

ก  จ  ด  ต  บ  ป  อ
กะ  กา  กิ  กี  กึ  กื  กุ  กู  เกะ  เก  แกะ
แก  โกะ  โก  เกาะ  กอ  กัวะ  กัว  เกียะ  เกีย
เกือะ  เกือ  เกอะ  เกอ  กำา  ใก  ไก  เกา

อักษรสูง

ข  ฉ  ถ  ผ  ฝ  ส  ห
ขะ  ขา  ขิ  ขี  ขึ  ขื  ขุ  ขู  เขะ  เข  แขะ  แข  
โขะ  โข  เขาะ  ขอ  ขัวะ  ขัว  เขียะ  เขีย
เขือะ  เขือ  เขอะ  เขอ  ขำา  ใข  ไข  เขา

อักษรตำ่า

ค  ง  ช  ซ  ท  น  พ  ฟ  ม  ย  ร  ล  ว  ฮ
คะ  คา  คิ  คี  คึ  คื  คุ  คู  เคะ  เค  แคะ  แค 
โคะ  โค  เคาะ  คอ  คัวะ  คัว  เคียะ  เคีย
เคือะ  เคือ  เคอะ  เคอ  คำา  ใค  ไค  เคา
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สอนวิธีผันอักษร ๓ หมู่  ผสมสระยาว  คือ

า    ี     ื     ู   เ   แ  โ  -อ  -ัว  เ-ีย  เ-ือ  เ-อ 

และสระเกิน -ำา  ใ  ไ  เ-า  เปรียบเทียบกัน

  อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรตำ่า

  ผสมสระยาว  ผสมสระยาว  ผสมสระยาว

 ผันได้ ๕ เสียง  ผันได้ ๓ เสียง  ผันได้ ๓ เสียง

  ่  ้  ๊  ๋  ่  ้  ่  ้

อา  อ่า  อ้า  อ๊า  อ๋า  ขา  ข่า  ข้า  ฟา  ฟ่า  ฟ้า

จี  จี่  จี้  จี๊  จี๋  สี  สี่  สี้  ชี  ชี่  ชี้

อื  อื่  อื้  อื๊  อื๋  ขื  ขื่  ขื้  ซื  ซื่  ซื้

ดู  ดู่  ดู้  ดู๊  ดู๋  ผู  ผู่  ผู้  รู  รู่  รู้

เบ  เบ่  เบ้  เบ๊  เบ๋  เห  เห่  เห้  เย  เย่  เย้

แก แก่  แก้  แก๊  แก๋  แฉ  แฉ่  แฉ้  แม  แม่  แม้

โป  โป่  โป้  โป๊  โป๋  โห  โห่  โห้  โล  โล่  โล้

ออ  อ่อ  อ้อ  อ๊อ  อ๋อ  ฝอ  ฝ่อ  ฝ้อ  พอ  พ่อ  พ้อ

จัว  จั่ว  จั้ว  จั๊ว  จั๋ว  ถัว  ถั่ว  ถั้ว  ทัว  ทั่ว  ทั้ว

01_�������� ���� � ������.indd   51 6/8/15   10:46 AM



52

  อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรตำ่า

  ผสมสระยาว  ผสมสระยาว  ผสมสระยาว

 ผันได้ ๕ เสียง  ผันได้ ๓ เสียง  ผันได้ ๓ เสียง

  ่  ้  ๊  ๋  ่  ้  ่  ้

เตีย เตี่ย เตี้ย เตี๊ย เตี๋ย  เขีย  เขี่ย  เขี้ย  เรีย  เรี่ย  เรี้ย

เบือ เบื่อ เบื้อ เบื๊อ เบื๋อ  เสือ  เสื่อ  เสื้อ  เนือ  เนื่อ  เนื้อ

เออ เอ่อ  เอ้อ เอ๊อ เอ๋อ  เหอ เห่อ เห้อ  เฮอ  เฮ่อ  เฮ้อ

ตำา  ตำ่า  ตำ้า  ตำ๊า  ตำ๋า  ถำา  ถำ่า  ถำ้า  คำา  คำ่า  คำ้า

ใต  ใต่  ใต้  ใต๊  ใต๋  ให  ให่  ให้  ใช  ใช่  ใช้

ไต  ไต่  ไต้  ไต๊  ไต๋  ไห  ไห่  ไห้  ไช  ไช่  ไช้

ไก  ไก่  ไก้  ไก๊  ไก๋  ไข  ไข่  ไข้  ไว  ไว่  ไว้

เปา เป่า  เป้า เป๊า เป๋า  เฝา  เฝ่า  เฝ้า  เงา  เง่า  เง้า
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สอนวิธีผันอักษร ๓ หมู่  ผสมสระสั้น  เฉพาะ  ะ    ิ    ึ  

เ-ะ  แ-ะ  โ-ะ  เ-าะ  -ัวะ  เ-ียะ  เ-ือะ  เ-อะ  

เปรียบเทียบกัน

  อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรตำ่า

  ผสมสระสั้น  ผสมสระสั้น  ผสมสระสั้น

 ผันได้ ๔ เสียง  ผันได้ ๒ เสียง  ผันได้ ๓ เสียง

  ้  ๊  ๋  ้  ่  ๋

จะ  จ้ะ  จ๊ะ  จ๋ะ  ขะ  ข้ะ  คะ  ค่ะ  ค๋ะ

เอะ  เอ้ะ  เอ๊ะ  เอ๋ะ  เหะ  เห้ะ  เฮะ  เฮ่ะ  เฮ๋ะ

แปะ แป้ะ แป๊ะ แป๋ะ  แหะ  แห้ะ  แนะ แน่ะ  แนะ๋

โตะ  โต้ะ  โต๊ะ  โต๋ะ  โฉะ  โฉ้ะ  โซะ  โซ่ะ  โซ๋ะ

แบบฝึกหัด
จ้ะ  จ๊ะ  จ๋ะ  แป๊ะ  ตุ๊  โต๊ะ  โป๊ะ  เอ๊ะ

แน่ะ  นี่แน่ะ  ตาแป๊ะ  ทำาโป๊ะ  ต่อโต๊ะ

ตุ๊ต๊ะ  พี่จ๊ะ  ดีจ้ะ  ได้ค่ะ  จ๊ะเอ๋
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ฉันรักพ่อแม่พี่น้อง

ในบ้านของฉันมีคนมาก  นอกจากตัวฉันแล้ว 

ฉันยังมีพ่อแม่  พ่ีสาว  พ่ีชาย  และน้องสาว  น้องชายอีก 

แต่บิดาของพ่อท่ีฉันเรียกท่านว่าปู่  แม่ของพ่อที่ฉัน 

เรียกท่านว่าย่า  พี่ชายของพ่อที่ฉันเรียกท่านว่าลุง 

พี่สาวของพ่อที่ฉันเรียกท่านว่าป้า  น้องชายและ 

น้องสาวของพ่อที่ฉันเรียกท่านว่าอานั้น  ท่านมีบ้าน 

ห่างจากบ้านฉัน  แต่ว่าฉันไปหาท่านบ่อยๆ  บางที

ท่านก็มาเยี่ยมฉันที่บ้าน  ส่วนทางฝ่ายแม่ของฉันนั้น 

ฉนัยงัมตีาซ่ึงเป็นบดิาของแม่  มยีายซึง่เปน็แมข่องแม ่
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มีลุงซึ่งเป็นพี่ชายของแม่  มีป้าซึ่งเป็นพี่สาวของแม่ 

มีน้าซึ่งเป็นน้องสาวและน้องชายของแม่อีกมาก 

ฉันรักพ่อแม่  ปู่ ย่า  ตายาย  ลุง  ป้า  น้า  อา 

พี่สาว  พี่ชาย  น้องสาว  น้องชาย  ของฉันมาก 

ถ้าเราไม่ได้พบกันนาน ๆ ก็คิดถึงกัน  และหาเวลา 

ไปเย่ียมกันบ่อย ๆ  ทุก ๆ คนต่างก็รักฉัน  เขามัก 

พูดชมฉันว่า  ฉันเป็นคนท่ีรักพี่น้องดีและเรียบร้อย 

ไม่ซุกซน  ไม่ทำาอะไรให้เดือดร้อนแก่ผู้อื่น  เวลาฉัน 

ออกจากโรงเรียนมาถึงบ้าน  ฉันยังช่วยคนในบ้าน 

รดนำ้าต้นไม้  ช่วยแม่ของฉันหากับข้าว  ล้างถ้วย 

ล้างชาม  ถูเรือน  เช็ดตู้  โต๊ะ  เก้าอ้ี  และเช็ดโป๊ะ 

ตะเกียงให้สะอาด  บางทีฉันก็ดูแลเลี้ยงน้องเล็กๆ 

เล่นจ๊ะเอ๋กันบ้าง  หาของเล่นให้น้องบ้าง  น้องฉัน 

ชอบเล่นกับฉัน  ไม่ไปรบกวนพ่อแม่  ซึ่งท่านกำาลัง 

ทำางานอื่น ๆ  น้องฉันหัดพูดคำาดี ๆ ได้  เช่น  พูดกับ

ฉันว่า  พี่จ๊ะ  ดีจ้ะ  ได้ค่ะ  เป็นต้น
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บทที่ ๑๖
มาตราสะกด

ง  น  ม  ย  ว  ก  ด  บ

อักษรกลาง

ก  จ  ด  ต  บ  ป  อ
กัง  กาง  กิง  กีง  กึง  กืง  กุง  กูง
เก็ง  เกง  แก็ง  แกง  กง  โกง  ก็อง  กอง

ก็วง  กวง  เกี็ยง  เกียง  เกื็อง  เกือง  เกิ็ง  เกิง

อักษรสูง

ข  ฉ  ถ  ผ  ฝ  ส  ห
ขัง  ขาง  ขิง  ขีง  ขึง  ขืง  ขุง  ขูง
เข็ง  เขง  แข็ง  แขง  ขง  โขง  ข็อง  ของ

ข็วง  ขวง  เขี็ยง  เขียง  เขื็อง  เขือง  เขิ็ง  เขิง

อักษรตำ่า

ค  ง  ช  ซ  ท  น  พ  ฟ  ม  ย  ร  ล  ว  ฮ
คัง  คาง  คิง  คีง  คึง  คืง  คุง  คูง
เค็ง  เคง  แค็ง  แคง  คง  โคง  ค็อง  คอง

ค็วง  ควง  เคี็ยง  เคียง  เคื็อง  เคือง  เคิ็ง  เคิง
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สอนวิธีผันอักษร  ๓  หมู่  คำาที่มีตัว  ง  น  ม  ย  ว 
สะกด  เปรียบเทียบกัน  และชี้แจงด้วยว่า  สระสั้น  เมื่อมีตัวสะกด 
ก็มีวิธีผัน  ไปตามลักษณะของอักษร ๓ หมู่  และตามตัวสะกด

  อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรตำ่า

  ผสมสระมีตัว  ผสมสระมีตัว  ผสมสระมีตัว

 ง น ม ย ว สะกด  ง น ม ย ว สะกด  ง น ม ย ว สะกด

  ผันได้ ๕ เสียง  ผันได้ ๓ เสียง  ผันได้ ๓ เสียง

  ่  ้  ๊  ๋  ่  ้  ่  ้

ตัง  ตั่ง  ตั้ง  ตั๊ง  ตั๋ง  ฝัง  ฝั่ง  ฝั้ง  นัง  นั่ง  นั้ง

ปาย ป่าย ป้าย ป๊าย ป๋าย  ฝาย ฝ่าย ฝ้าย  วาย  ว่าย  ว้าย

อาว  อ่าว  อ้าว  อ๊าว  อ๋าว  ขาว ข่าว  ข้าว  ทาว  ท่าว  ท้าว

บิน  บิ่น  บิ้น  บิ๊น  บิ๋น  สิน  สิ่น  สิ้น  ริน  ริ่น  ริ้น

อึง  อึ่ง  อึ้ง  อึ๊ง  อึ๋ง  ผึง  ผึ่ง  ผึ้ง  ซึง  ซึ่ง  ซึ้ง

ตืน  ตื่น  ตื้น  ตื๊น  ตื๋น  ขืน  ขื่น  ขื้น  ชืน  ชื่น  ชื้น

ปุม  ปุ่ม  ปุ้ม  ปุ๊ม  ปุ๋ม  สุม  สุ่ม  สุ้ม  งุม  งุ่ม  งุ้ม

เกง  เก่ง  เก้ง  เก๊ง  เก๋ง  เขง  เข่ง  เข้ง  เพง  เพ่ง  เพ้ง
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  อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรตำ่า

  ผสมสระมีตัว  ผสมสระมีตัว  ผสมสระมีตัว

 ง น ม ย ว สะกด  ง น ม ย ว สะกด  ง น ม ย ว สะกด

  ผันได้ ๕ เสียง  ผันได้ ๓ เสียง  ผันได้ ๓ เสียง

  ่  ้  ๊  ๋  ่  ้  ่  ้

แจง  แจ่ง  แจ้ง  แจ๊ง  แจ๋ง  แหง  แห่ง  แห้ง  แลง  แล่ง  แล้ง

ตม  ต่ม  ต้ม  ต๊ม  ต๋ม  ถม  ถ่ม  ถ้ม  ลม  ล่ม  ล้ม

โปง  โป่ง  โป้ง  โป๊ง  โป๋ง  โขง  โข่ง  โข้ง  โคง  โค่ง  โค้ง

ปอม  ป่อม  ป้อม  ป๊อม  ป๋อม  ถอม ถ่อม  ถ้อม  ยอม  ย่อม  ย้อม

บวน  บ่วน  บ้วน  บ๊วน  บ๋วน  ถวน ถ่วน  ถ้วน  มวน  ม่วน  ม้วน

เกียว เกี่ยว เกี้ยว เกี๊ยว เกี๋ยว  เขียว เขี่ยว เขี้ยว  เคียว  เคี่ยว เคี้ยว

เอือง เอื่อง เอื้อง เอื๊อง เอื๋อง  เขือง เขื่อง  เขื้อง  เฟือง  เฟื่อง เฟื้อง

เบิม  เบิ่ม  เบิ้ม  เบิ๊ม  เบิ๋ม  เหิม  เหิ่ม  เหิ้ม  เริม  เริ่ม  เริ้ม
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สอนวิธีผันอักษร  ๓  หมู่  คำาที่มีตัว  ก  ด  บ  สะกด 
เปรียบเทียบกัน  และให้เด็กจำาไว้ด้วยว่า  อักษรตำ่า  ที่ผสมสระสั้น 
กับสระยาว  ที่มี ก  ด  บ  สะกด  มีวิธีผันต่างกันอย่างไร

  อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรตำ่า

  ผสมสระมีตัว  ผสมสระมีตัว  ผสมสระมีตัว

  ก ด บ สะกด  ก ด บ สะกด  ก ด บ สะกด

  ผันได้ ๔ เสียง  ผันได้ ๒ เสียง  ผันได้ ๓ เสียง

          สระสั้น  ่  ๋

  ้  ๊  ๋  ้  สระยาว 
  ้  ๋

กัก  กั้ก  กั๊ก  กั๋ก  หัก  หั้ก  คัก  คั่ก  คั๋ก

กาก  ก้าก  ก๊าก  ก๋าก  สาก  ส้าก  มาก  ม้าก  ม๋าก

จอก  จ้อก  จ๊อก  จ๋อก  ขอก  ข้อก  รอก  ร้อก  ร๋อก

อูด  อู้ด  อู๊ด  อู๋ด  สูด  สู้ด  ชูด  ชู้ด  ชู๋ด

แจด  แจ้ด  แจ๊ด  แจ๋ด  แฉด  แฉ้ด  แซด  แซ้ด  แซ๋ด

เอียด เอี้ยด เอี๊ยด เอี๋ยด  เขียด  เขี้ยด  เฟียด เฟี้ยด เฟีย๋ด

กาบ  ก้าบ  ก๊าบ  ก๋าบ  หาบ  ห้าบ  วาบ  ว้าบ  ว๋าบ

เจียบ เจี้ยบ เจี๊ยบ เจี๋ยบ  เสียบ เสี้ยบ  เทียบ เที้ยบ เทีย๋บ
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แบบฝึกหัด

ก๊ก  ก๋ัก  คั่ก  ก๊าก  ก๊าบ  อี๊ด  จี๊ด  วี้ด  คึ่ก  ปู๊ด 

อู๊ด  เจ๊ก  แจ๊ด  แอ๊ด  แป๊บ  จ๊อก  อ๊อก  ต๊อก  

อ๊อด  อ๊อบ  เอ๊ียด  เจี๊ยบ  ตุ๊ดตู่  กะโต๊ก  กะต๊าก 

ก ง เ ต๊ ก   ตุ๊ ก แ ก   ก๊ อ กแก๊ ก   ก๊ า กๆ   เ สื้ อ กั๊ ก 

สามก๊ก  ก๊าบๆ  ไก่ต๊อก  จ้อกแจ้ก  แจ๊ดๆ  จี๊ดๆ 

จุ๊บแจง  ร้านเจ๊ก  เจี๊ยบๆ  จ๊อกๆ  อ๊อกๆ  แอ๊ดๆ 

อ๊อดแอ๊ด  อ๊อบๆ  อ้ายแอ้ด  ลั่นเอี๊ยด  อี๊ดๆ  อู๊ดๆ 

ปู๊ดๆ  ป๊อกแป๊ก  คึ่กคั่ก  คึ่กๆ  มั่กขั้ก  พึ่บพั่บ 

เอ้กอี๋เอ๊กเอ๊ก

  ไก่ต๊อก  หอยจุ๊บแจง
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ฉันไปเที่ยวในเมืองกับบิดา

ถ้าบิดาของฉันมีเวลาว่าง  ท่านก็พาฉันไป 

เทีย่วในเมือง  ใหฉ้นัไดร้้ไูดเ้หน็อะไรตา่ง ๆ   สิง่ใดทีฉ่นั 

ไม่รู้  ฉันก็ถามท่าน  ท่านก็ชี้แจงให้ฉันเข้าใจ  ฉันก็ 

จดจำาเอาไว้  ในเมืองมีผู้คนมาก  มีตึกและห้องแถว 

สวยงามน่าชม  ตามห้างร้านขายของต่าง ๆ   มีผู้คนเดิน 

ไปมา  ซื้อของกันเสียงจ้อกแจ้กจอแจ  และตามทาง

ที่ฉันเดินไปมามี            ต่าง ๆ  มาก  เสียง 
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แล่นคึ่กคั่ก ๆ  บีบ          ดังปู๊ด ๆ  เวลาฉัน 

เดินไป  ฉันต้องระวังตัว  ฉันไม่เดินเกะกะตามทาง 

มิฉะนั้น           จะทับฉัน

ตามนอก ๆ  เมืองออกไปบ้างเล็กน้อยมีโรงงาน 

ต่างๆ  เช่น  โรงเลื่อย  โรงสี  โรงไฟฟ้า  เป็นต้น 

และมีคนเขาเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  เลี้ยง            กัน

คนละมาก ๆ  ฉันได้ ยินเสียงเป็ดมันร้องก๊าบ ๆ 

เสียงไก่ตัวเมียมันร้องกะต๊าก ๆ  ไก่ตัวผู้มันร้อง 

กะโตก๊ ๆ   และมนัขนัเสยีงโอก้อีโ๋อก๊โอก๊  ลกูไกเ่ลก็ ๆ  

มันร้องเจี๊ยบ ๆ         ร้องอู๊ด ๆ อี๊ด ๆ

ฉันเห็นเขาเลี้ยงมัน  ฉันก็นึกชอบ  ฉันถาม 

บิดาของฉันว่า  ทำาไมเราไม่เลี้ยงมันไว้บ้าง  บิดา 

ของฉันตอบว่า  เราก็น่าจะเลี้ยงมันไว้เช่นเดียวกับเขา 

เป็ด  ไก่  พวกนี้มันเป็นสินค้าที่ขายได้เงินทองปีละ 
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มากๆ  เราทำานา  ทำาสวน  เท่านั้น  ยังมีเวลาว่าง 

เลี้ยงมันได้อีก  พ่อคิดว่าต่อไปเราจะต้องเลี้ยงเป็ดไก่ 

แล้วนำาเข้ามาขายในเมืองกับเขาบ้าง
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ประวัติผู้เรียบเรียง

หลวงดรุณกิจวิทูร (พ.ศ. ๒๔๓๒ - ๒๕๑๓)   

หลวงดรณุกจิวทูิร มนีามเดิมวา่ ชด เมนะโพธิ ์เกดิเมือ่ 

วนัท่ี ๓ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๓๒ ณ อำาเภอหนองแขม กรงุเทพฯ  

เป็นบุตรลำาดับที่ ๘ ของนายพ่วง และนางจั่น เมนะโพธิ์  

เริ่มการศึกษาที่วัดหนองแขมจนสอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ ๕  

และได้ศึกษาต่อจนถึงระดับประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) และ 

ประโยคครูมัธยมสามัญจากโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เข้ารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนวัดบพิตรพิมุข และยังเป็นครูโรงเรียนอื่นๆ 

อีกหลายแห่ง เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย วัดเบญจมบพิตร วัดเทพศิรินทร์ เป็นต้น 

รวมถึงเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยม 

วัดหนองแขม ต่อมาได้รับราชการในกรมศึกษาธิการแผนกแบบเรียน กองวิชาการ  

โดยตำาแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการคือหัวหน้าแผนกตรวจกองโรงเรียน

รัฐบาล รวมอายุราชการ ๓๑ ปี หลังจากนั้นเป็นที่ปรึกษาให้แก่สำานักพิมพ์ 

ไทยวัฒนาพานิชและจัดทำาหนังสืออ่านชั้นประถมศึกษาและหนังสือเกี่ยวกับ 

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทยไว้เป็นจำานวนมาก

หลวงดรุณกิจวิทูรสมรสกับนางสาวแวน จุลบุษปะ เมื่อภรรยาถึงแก่กรรม 

ได้สมรสใหม่กับนางสาวเจือ จุลบุษปะ แต่ไม่มีบุตร จึงนำาหลานฝ่ายภรรยา 

มาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม หลวงดรุณกิจวิทูรถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๑๓ สิริอายุได้ ๘๐ ปี ๓ เดือน ๑๕ วัน

********************
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นายฉันท์ ขำาวิไล (พ.ศ. ๒๔๔๗ - ๒๕๓๓)   
นายฉันท์ ขำาวิไล เกิดเมื่อวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๔๔๗ ณ อำาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นบุตร 
ลำ าดับที่  ๒ ของนายหมุน และนางกิ่ ง  ขำ าวิ ไล เร่ิม 
การศึกษากับพระที่ วัดโบสถ์ อำ า เภอป่าโมก จังหวัด 
อ่างทอง เมื่ออายุได้ ๑๐ ขวบ บิดานำาไปฝากเรียนใน 

กรุงเทพฯ ที่วัดสามพระยา วัดสุ ทัศนเทพวราราม และโรงเรียนมัธยม 
วัดราชบพิธ ตามลำาดับ ต่อมายายให้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดป่าโมก 
เป็นนักเทศน์คัมภีร์ใบลานของวัด แล้วจึงได้ย้ายไปจำาพรรษาและอุปสมบท 
เป็นพระภิกษุ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  กรุงเทพฯ ได้ศึกษาจนจบ 
นักธรรมโท เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นครูสอนบาลีไวยากรณ์อยู่ ๓ พรรษา 
จึงลาสิกขาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑

พ.ศ. ๒๔๗๗ กระทรวงธรรมการได้เชิญนายฉันท์ ขำาวิไล มาเป็น 
ผู้เรียบเรียง “แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น ชั้นประถมปีที่ ๑” ร่วมกับ 
หลวงดรุณกิจวิทูร และยังแต่งเพลงสำาหรับเด็กชั้นประถมปีที่ ๑ - ๔ ชื่อ “หนังสือ 
บทขับร้อง” จำานวน ๘๓ เพลง เนื้อหาว่าด้วยการละเล่นของเด็กและลูกสัตว์ต่างๆ 
มีพระเจนดุริยางค์เป็นผู้แต่งทำานองให้ งานประพันธ์ที่สำาคัญๆ ได้แก่เรื่อง 
ครูประจำาตัว, กายนคร, มัทรีคำาฉันท์ นิราศลาสิกขา, กำาสรวลวังหลัง, ตำารา 
ฉันทศาสตร์, มหาชาติคำาฉันท์, นโยบายหลัก ๖ ประการ, รัฐธรรมนูญคำากลอน, 
ตำานานนิราศ และกาพย์เห่เรื่องนิราศฉันทโสภณ, ๑๐๐ ปีของสุนทรภู่, นิราศ 
ขุนช้างขุนแผน และยังเป็นผู้แต่งเนื้อร้องเพลงชาติ ท่อนที่ ๓, ๔ (ขุนวิจิตรมาตรา 
แต่งท่อนที่ ๑, ๒) ซึ่งเป็นเพลงชาติไทยที่ใช้กันระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๒

นายฉันท์ ขำาวิไล สมรสกับนางสาวสัมพันธ์ บุณยเกียรติ มีบุตรด้วยกัน  
๑๐ คน นายฉันท์ ขำาวิไล ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุและหัวใจวายเมื่อวันที่ ๑๒  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ สิริอายุได้ ๘๖ ปี ๕ เดือน ๒๒ วัน

********************
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(พ.ศ. ๒๕๕๗)
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