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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 
ชดุนีม้คีณุคา่ควรแกก่ารนำามาปรบัปรงุเพ่ือใช้เปน็ส่ือส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
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  จากนัน้จงึใหน้กัเรยีนฝกึคัดลายมอื โดยครูเขียนนำาบนกระดานดำา 
ให้นักเรียนเรียนรู้วิธีเขียนว่าจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนหรือหลัง  รูปพยัญชนะ 
สระ และวรรณยุกต์ ควรให้นักเรียนเขียนตามสัดส่วนของแบบที่มีไว้ให้ในตอนท้าย



ของหนงัสอืแบบเรยีนเรว็ใหม ่เลม่ ๑ ตอนกลาง จากนัน้ใหน้กัเรยีนเขยีนตามคำาบอก 
รวมทัง้ตัง้คำาถามใหน้กัเรยีนไดค้ดิดว้ยตนเอง เชน่ พยญัชนะอะไร สระอะไร เปน็ตน้

๒. เม่ือนักเรยีนเรยีนรูพ้ยญัชนะตวัหนึง่แลว้กใ็หเ้รียนรู้สระควบคูก่นัไป แลว้
ผสมพยัญชนะกับสระอา่นออกเสยีงเปน็คำา จากนัน้ใหเ้รียนรู้สระอืน่ๆ ตอ่ไปทลีะสระ  
ในบทหนึง่ๆ  ครตูอ้งพจิารณาว่าจะแบง่การสอนเปน็ก่ีตอนจงึจะเหมาะสมกบันกัเรยีน  
เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย

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

๔. หากมีเนื้อหาใดที่มีความคล้ายคลึงกัน ครูต้องอธิบายเปรียบเทียบให้
นักเรียนเห็นถึงความเหมือนและความแตกต่าง พร้อมทั้งเหตุผล เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจ เช่น การผันสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว เป็นต้น

๕. เนื้อหาแต่ละบทจะมีภาพประกอบเรื่องเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย  
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
หนึ่งจึงมีนักเรียนที่มีความรู้มากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากัน ครูจึงควรแบ่งนักเรียน 
เป็นกลุ่มและสอนทีละกลุ่ม หรือใช้วิธีการที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม จึงจะ 
ช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลสำาเร็จ

***********************



บทที่ ๑๗
สอนวิธีใช้  ห  นำ�  และให้เด็กอ่�นออกเสียง  หง– (หงอ)  ฯลฯ 

หว–  (หวอ)  ก่อน  แล้วจึงค่อยให้ผสมสระในแม่บท  จ�กข้�งบน 
ลงม�ข้�งล่�งเป็นแถวๆ  แล้วจึงให้อ่�นจ�กซ้�ยไปขว�  และให้เด็ก 

ฝึกหัดผสมสระอื่นๆ  ป�กเปล่�อีก  จนเข้�ใจแจ่มแจ้ง

 ะ  �  ี  ู  แ  –อ  เ– ือ  ไ

หง–  หงะ  หง�  หงี  หงู  แหง  หงอ  เหงือ  ไหง

หน–  หนะ หน�  หนี  หนู  แหน  หนอ  เหนือ  ไหน

หม–  หมะ หม�  หมี  หมู  แหม  หมอ  เหมือ  ไหม

หย–  หยะ  หย�  หยี  หยู  แหย  หยอ  เหยือ  ไหย

หร–  หระ  หร�  หรี  หรู  แหร  หรอ  เหรือ  ไหร

หล–  หละ  หล�  หลี  หลู  แหล  หลอ  เหลือ  ไหล

หว–  หวะ  หว�  หวี  หวู  แหว  หวอ  เหวือ  ไหว
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  ่  ้    ่  ้

ข�  ข่�  ข้� 

หว�  หว่�  หว้�  หมอ  หม่อ  หม้อ

หนี  หนี่  หนี้  เหยือ  เหยื่อ  เหยือ้
หมู  หมู่  หมู้  เหมอ  เหม่อ  เหมอ้

เหม  เหม่  เหม้  ใหม  ใหม่  ใหม้

แหง  แหง่  แหง้  ไหว  ไหว่  ไหว้

โหล  โหล่  โหล้  เหล�  เหล่�  เหล้�

  น้อยหน่�  ลูกหว้�  ขวดโหล  ดุเหว่�

แบบฝึกหัด

หม้อข้�ว  ขวดโหล  หล่อนำ้�  ไปไหน  จอกแหน 

เหนอะหนะ  แน่นหน�  ตำ�หนิ  น้อยหน่�  ดักหนู 
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บุหง�  บ่�ไหล่  นี่แหละ  ยังเหลือ  สึกหรอ  มีหรือ  

ดหีม ี หนเีสอื  เหงือ่ไหล  ผ�้ไหม  เก�่ใหม ่ เหล�ไม ้

รับเหม�  หน่อไม้  พอเหม�ะ  เลี้ยงหม�  ว้�เหว่  

ดุเหว่�  ไหว้ว�น  ลูกหว้�  หมอย�  ห�เหย่ือ  เหนือใต้ 

หน้�ต่�ง

เด็กช�ยใหม่  รักหมู่  เป็นเด็กดี  ตื่นนอน 

แต่เช้�ๆ  ทุกวัน  พอลุกขึ้นเข�ก็จัด  และปัดที่นอน 

ให้เรียบร้อย  แล้วจึงไปล้�งหน้�  ล้�งต�  รีบม�ทำ� 

หน้�ที่ช่วยเหลือพ่อแม่
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หน้�ที่ช่วยเหลือพ่อแม่  เช่น  เช็ดถูเรือน  เป็นต้น  

แล้วก็อ�บนำ้�หวีผม  จนสะอ�ดเรียบร้อย  จึงม� 

กินข้�ว  อิ่มแล้วรีบแต่งตัว  เม่ือไหว้พ่อแม่แล้ว  ก็รีบ 

กระวีกระว�ดไปโรงเรียน  ให้ทันเวล�โรงเรียนเข้� 

เพื่อไม่ให้เสียเวล�เรียน  เมื่อเข้�ห้องเรียน  ก็ตั้งใจ 

ฟังคำ�สอน  ฟังแล้วก็คิดดูให้เข้�ใจ  ถ้�ยังไม่เข้�ใจ 

ก็ไต่ถ�ม  เมื่อเข้�ใจแล้ว  ก็จดจำ�ไว้ให้แม่นยำ�

เมื่อเวล�เด็กช�ยใหม่  รักหมู่  เลิกจ�กโรงเรียน 

ม�ถึงบ้�น  เข�ก็เข้�ไปไหว้พ่อแม่  แล้วถอดเส้ือ 

ก�งเกงออกผึง่แดด  รบีไปอ�บนำ�้  ใชส้บูถ่เูหงือ่  ซึง่ไหล 

เหนอะหนะท่ีหน้�  บ่�  ไหล่  และต�มร่�งก�ยทั่วไป 

จนสะอ�ดดีแล้ว  ก็เช็ดตัว  หวีผม  สวมเสื้อก�งเกง 

ชุดใหม่แล้ว  เข�จึงรีบไปช่วยพ่อแม่พ่ีน้องทำ�ง�น  เอ�ข้�ว 

ปนกับไข่  ให้นกกิน  และให้เป็ด  ไก่  หม�  และหมู 

ที่เลี้ยงไว้  กินข้�วและรำ�จนอิ่ม  ช่วยตักนำ้�รดต้นไม้ 

รดผัก  น่�ชมเชยย่ิงนัก  นอกจ�กนี้  ยังช่วยทำ�ง�น 

ในบ้�นอีก  เป็นต้นว่�  เปิดปิดหน้�ต่�ง  และถ้�เห็น 
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สิ่งใดชำ�รุดหรือสึกหรอ  ก็ช่วยกันซ่อมแซมขึ้นใช้ใหม่  

พ่อแม่ของเข�ช่�งรอบคอบดีนัก  ดูแลให้ลูกฝึกหัด 

ทำ�ง�น  แต่พอเหม�ะแก่กำ�ลัง  เพื่ออบรมให้เป็นคน 

เอ�ใจใส่ต่อง�น  ถ้�มี 

เวล�ว�่ง  กเ็ลน่กบัพี่ๆ  

น้องๆ  ที่ล�นบ้�นหรือ 

ในเหย้�เรือน  สุดแท้ 
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แต่ท่ีไหนจะเหม�ะและสะดวก  เข�เล่นกันอย่�ง 

เป็นระเบียบเรียบร้อย  น่�ชมเชย  เม่ืออ�บนำ้�แล้ว 

กเ็ข�้ไปน่ังรว่มสำ�รบั  กนิข�้วกบัพอ่แมแ่ละพ่ีๆ  นอ้งๆ  

กนิอิม่หนำ�แลว้  เข�กช็ว่ยกนัล�้งถว้ยช�ม  จนกระทัง่

หม้อข้�วก็ขัดถูสะอ�ดน่�ดู  น่�ใช้

เวล�คำ่�  ก่อนเข้�นอน  เข�ก็อ่�น  คัดเขียน  

ท่องบ่น  และดูวิช�ต่�งๆ  ที่เล่�เรียนม�  เพ่ือฝึกฝน 
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ตนเองในเวล�ว�่ง  ถ�้ไมเ่ข�้ใจ  หรอืสงสยัทีไ่หน  เข�ก ็

ไตถ่�มน�ยหรำ�่  รกัหมู ่ พีช่�ยของเข�  เมือ่เข�จะนอน  

ก็ถูฟันบ้วนป�กจนสะอ�ด  แล้วไหว้และระลึกถึงผู้ที่ 

ได้เล้ียงดูตนม�  และผู้ท่ีได้ทำ�ดีให้แก่บ้�นเกิดเมืองนอน 

ของตน

นักเรียนรุ่นเล็กๆ  ถ้�เป็นคนดี  เช่น  เด็กช�ย 

ใหม่  รักหมู่  นี่แหละ  ไม่มีที่ตำ�หนิ  แต่ถ้�เด็กคนใด 

ไม่เอ�ใจใส่  ต่อหน้�ที่อันดีง�ม  เหล่�นี้แล้ว  ก็น่� 

อับอ�ยและข�ยหน้�ม�ก  เด็กๆ  รุ่นเดียวกัน  น่�จะ 

จดจำ�เอ�ไว้เปน็ทีย่ดึถอื  แลว้เริม่ฝกึฝนตน  ทำ�ตวัใหดี้ 

เช่นเข�บ้�ง  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ต่อไปเบื้องหน้� 

จะได้ดี  ทั้งจะได้เป็นกำ�ลัง  แก่บ้�นเกิดเมืองนอน 

อันเป็นที่รักยิ่ง
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  เร�ต้องตื่นขึ้นล้�งหน้�เวล�เช้�

ฟันผมเผ้�พึงชำ�ระให้สะอ�ด

เร�จงทำ�หน้�ที่กระวีกระว�ด

ไม่ต้องค�ดคั้นเตือนเรื่องเรือนช�น

แล้วรีบไปให้ทันโรงเรียนเข้�

เลิกแล้วเร�บ่�ยหน้�มุ่งม�บ้�น

ช่วยพ่อแม่เก็บงำ�และทำ�ง�น

ย�มว่�งอ่�นคัดเขียนเล่�เรียนเอย
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บทที่ ๑๘
ให้อ่�นพยัญชนะที่มี  ห  นำ�  ซึ่งผสมสระแล้วม�ผสมกับ 

ตัวสะกดในแม่บท  จ�กซ้�ยไปขว�เปรียบเทียบกันเป็นแถว ๆ  ก่อน 
แล้วจึงให้อ่�นจ�กซ้�ยไปขว�  และให้เด็กฝึกหัดผสมสระอื่น  ๆ  
ป�กเปล่�อีกจนให้เข้�ใจแจ่มแจ้ง

หง–  หน–  หม–  หย–  หร–  หล–  หว–
  ง  น  ม  ย  ว  ก  ด  บ
หยะ  หยัง  หยัน  หยัม  หยัย    –  หยัก  หยัด  หยับ
หล�  หล�ง  หล�น  หล�ม  หล�ย  หล�ว  หล�ก  หล�ด  หล�บ
หยิ  หยิง  หยิน  หยิม  หยิย  หยิว  หยิก  หยิด  หยิบ
หรี  หรีง  หรีน  หรีม  หรีย  หรีว  หรีก  หรีด  หรีบ
หมึ  หมึง  หมึน  หมึม  หมึย  หมึว  หมึก  หมึด  หมึบ
หลื  หลืง  หลืน  หลืม  หลืย  หลืว  หลืก  หลืด  หลืบ
หลุ  หลุง  หลุน  หลุม  หลุย  หลุว  หลุก  หลุด  หลุบ
หยู  หยูง  หยูน  หยูม  หยูย  หยูว  หยูก  หยูด  หยูบ
เหนะ  เหน็ง  เหน็น  เหน็ม  เหน็ย*  เหน็ว  เหน็ก  เหน็ด  เหน็บ
เหล  เหลง  เหลน  เหลม  เหลย*  เหลว  เหลก  เหลด  เหลบ
แหว  แหวง  แหวน  แหวม  แหวย  แหวว  แหวก  แหวด  แหวบ
โหละ  หลง  หลน  หลม  หลย  หลว  หลก  หลด  หลบ
โหม  โหมง  โหมน  โหมม  โหมย  โหมว  โหมก  โหมด  โหมบ
หมอ  หมอง  หมอน  หมอม    –  หมอว  หมอก  หมอด  หมอบ
หนัว  หนวง  หนวน  หนวม  หนวย  หนวว  หนวก  หนวด  หนวบ
เหนีย  เหนียง เหนียน เหนียม เหนียย เหนียว เหนียก เหนียด เหนยีบ
เหลือ  เหลือง เหลือน เหลือม  เหลือย เหลือว  เหลือก  เหลือด เหลอืบ

* ให้ครูพย�ย�มให้เด็กอ่�นให้ชัด
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ผัน
  ่  ้    ่  ้
ขัน  ขั่น  ขั้น

หมัน  หมั่น  หมั้น  แหวง  แหว่ง  แหว้ง

หว�น  หว่�น  หว้�น  หลน  หล่น  หล้น

หมิน  หมิ่น  หมิ้น  โหมง  โหม่ง  โหม้ง

หนึง  หนึ่ง  หนึ้ง  หมอน  หม่อน  หม้อน

หมืน  หมื่น  หมื้น  หนวย  หน่วย  หน้วย

หนุย  หนุ่ย  หนุ้ย  เหนียว  เหนี่ยว  เหนีย้ว

เหงง  เหง่ง  เหง้ง  เหลือม  เหลื่อม  เหลือ้ม

อ ใช้นำ�แทน ห ได้มีอยู่  ๔  คำ� คือ

อย่� อ่�นว่� หย่� อย่�ง อ่�นว่� หย่�ง

อยู่ อ่�นว่� หยู ่ อย�ก อ่�นว่� หย�ก

งูเหลือม หนังสือ
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แบบฝึกหัด

หมวกส�น  หว่�นข้�ว  หน้�หน�ว  หมอกหน� 
กุหล�บ  ปล�หลด  หมดจด  งูเหลือม 
หลักแหลม  อย่�งไร  ใบหน�ด  อยู่บ้�น
ลูกหล�น  อย�กรู้    หมั่นเรียน  ข้�วหล�ม 
ขุดหลุม  ทองเหลือง  ตกหล่น  ยี่หร่� 
ป�หนัน  ของเหลว  หลีกท�ง  อย่�เที่ยว
ทองหยิบ  ทองหยอด  แป้งหย�บ  ลดหย่อน
หย�กไย่  เล็บเหยี่ยว  หยั่งนำ้�  หน้�วัว 
ตัวหนอน  ผักหน�ม  หนองนำ้�  ตัวไหม
ใบหม่อน  หงอนไก่  ลูกหว้�   ปล�หมึก
หนักแน่น  หนุ่มส�ว  หมูหยอง  ทองหล�ง

สวมหมวก หงอนไก่
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เชือกหว�ย  จดหม�ย  ห่อหมก  นกหวีด 
นำ้�หมึก  พยับหมอก  เข็มหมุด  ปล�หมอ
เหมืองแร่    โลกหมุน  แม้นเหมือน  เดือนหง�ย
หม�ยมั่น  ลูกไหน  เหล็กไหล  แหลนหล�ว
ข้�วเหนียว  ผักหนอก  น้อยโหน่ง  เหนยีวแนน่

ห้วยหนอง  ของหว�น

หน้�หน�วคืนวันหนึ่ง  เป็นเวล�เดือนหง�ย 

น�ยอยู่  อยู่ยืน  เจ้�ของบ้�นนั่งอ่�นหนังสืออยู่ที่ 

น�ยอยู่  อยู่ยืน  นั่งอ่�นหนังสือ
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หน้�เรือนปั้นหย�สองชั้น  มีแมวสีหม่นหมอบอยู่ 

ข้�ง  ๆ ตัวหน่ึง  ในห้องน้ัน  มองดูสะอ�ดต�  เป็นระเบียบ 

เรยีบรอ้ยทัว่ไป  ต�มเพด�นหรอืฝ�  กไ็มม่หีย�กไยจ่บั 

ส่ิงของท้ังหมด  จัดเป็นหมวดหมู่  หยิบก็ง่�ย  ห�ยก็รู้  

ดูก็ง�มต�  เช่น  หนังสือ  หรือส่ิงหน่ึง  ส่ิงใดก็ดี  ว�งอยู่ 

ที่ไหน  เมื่อหยิบเอ�ไปใช้แล้วก็นำ�ม�ว�งไว้ที่ต�มเดิม

น�ยอยู่  อยู่ยืน  นี้เป็นคนดี  มีใจคอหนักแน่น  

ไม่หวั่นหว�ดต่ออะไรทั้งสิ้น  แกเป็นคนหมั่น  อย�กรู้ 

อย�กเรียนสิ่งที่น่�รู้  น่�เรียน  ด้วยแกรู้ว่�  ตัวแก 

เป็นหน่วยหน่ึงของบ้�นเมือง  ต้องตั้งตัวไว้ให้ดี  

ไม่เหลวไหล  จะได้เป็นตัวอย่�งที่ดี  แก่ลูกหล�น 

ซึ่งจะเติบโตเป็นหนุ่มส�วต่อไปข้�งหน้�  ทุกๆ  คืน  

เช่น  คืนนี้  แกมักออกม�นั่งหน้�เรือน  ส่ังสอน 

ลูกหล�น  คำ�สอนของแกนั้น  ล้วนแต่ดีๆ  มีอยู่  

ม�กม�ยหล�ยอย่�ง  เช่น
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๑.  จงรักและรู้สึกระลึกถึงพ่อแม่ท่ีได้เล้ียงดูอุ้มชูม�  

ตั้งแต่เล็กจนโต  อย่�งไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเหมือนเลย

๒.  จงเปน็คนว�่ง�่ยสอนง�่ย  เช่ือถอ้ยฟังคำ�ของ 

พ่อแม่  ปู่ย่�  ต�ย�ย  โดยนับถือและบูช�

๓.  จงทำ�ตัวให้มีกิริย�ว�จ�เรียบร้อย  อ่อนโยน  

อ่อนหว�น  เป็นที่น่�รัก  น่�เอ็นดู  น่�นิยมชมช่ืน 

ของคนทั้งหล�ย

๔.  จงมีใจคอเยือกเย็น  หนักแน่น  และอดทน  

รู้จักสะกดใจ  เหนี่ยวรั้งใจ  ข่มใจตนเอง  ไม่เป็นคน 

ใจน้อย  ไม่ฉุนง่�ย  ไม่งอน  ไม่ป�กบอน

๕.  จงเปน็คนใจด ี เอือ้เฟือ้เผือ่แผ่  โอบออ้มอ�รี 

แก่คนท้ังหล�ย  รักกันอย่�งพ่ีน้อง  ไม่ถือเร�ถือเข�

๖.  จงเป็นคนรอบคอบ  หมั่นระมัดระวัง  เม่ือจะ 

ทำ�อะไร  กต็อ้งคดิดขู�้งหน�้ข�้งหลงัใหร้อบคอบถีถ่ว้น 

เสียก่อน  แล้วจึงค่อยพูดค่อยทำ�
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๗.  จงมีหวังในสิ่งท่ีดี  คือ  คิดดี  พูดดี  ทำ�ดี  

หม่ันเล่�เรียนหนังสือ  หม่ันห�วิช�โดยไม่ท้อถอย  และ 

ตั้งใจทำ�ง�นให้ดี  ทำ�ม�ห�กินให้เป็นหลักแหล่งมั่นคง

๘.  จงหลีกเล่ียงจ�กส่ิงท่ีช่ัว  ไม่หมกมุ่นในส่ิงท่ีช่ัว 

ไม่เล่นก�รพนัน  ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มเหล้�  และรู้จัก 

เก็บหอมรอมริบ  ผสมเล็กผสมน้อย  ไว้ใช้เมื่อจำ�เป็น

๙.  จงเป็นคนซื่อ  ให้เป็นท่ีเช่ือถือไว้ว�งใจ 

ของคนทั้งหล�ย

นักเรียนทั้งหล�ย  ถึงแม้ว่�จะไม่ใช่ลูกหล�น 

ของแก  ก็ช่�งเถิด  แต่จงจดจำ�ไว้  และให้รู้สึกว่� 

ถ้อยคำ�ของน�ยอยู่  อยู่ยืน  ที่สอนลูกหล�น  ต�มที่ 

ว่�ม�แล้วย่อๆ  นั้น  เป็นสิ่งท่ีดีแท้ๆ  และจงเริ่มต้น 

ฝึกฝนตนต�มนั้นทุกๆ  ข้อ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ถ้�เล่�เรียนดีและทำ�ตัวดีแล้ว  เมื่อเติบโตขึ้น  จะได้ 

ตั้งตัวเป็นหลักแหล่ง  เป็นคนดีต่อไป
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เตือนใจเด็ก

  เร�ต้องปองฝึกฝน  ตนให้ตนเป็นคนดี

โดยข้อย่อๆ  มี  ที่น่�จำ�จงคำ�นึง

  หนึ่ง นั้นคือหมั่นนึก  น้อมรู้สึกระลึกถึง

พ่อแม่และเร�พึง  รักลึกซึ้งสุดวันต�ย

  สอง ให้ใจโอนอ่อน  หวังว่�นอนสอนง่�ยด�ย

ฟังเชื่อผู้เชื้อส�ย  เช่นย�ยย่�ปู่ต�ตน

  สาม จำ�ทำ�ให้ผู้  รักเอ็นดูทุกหมู่ชน

ชมเห็นว่�เป็นคน  มีกิริย�ว�จ�ดี

  สี่ นี้มีใจหนัก  เยือกเย็นนักรู้จักมี

ยับยั้งรั้งไว้ที  ไม่ใจน้อยคอยแต่ฉุน

  ห้า ให้มีใจเผื่อ–  แผ่เอื้อเฟื้อท�งเจือจุน

กอบเกื้อเอื้ออุดหนุน  เนื่องโน้มนำ�เหนี่ยวนำ้�ใจ

  หก หรือคือรอบคอบ ระมัดรอบระวังระไว

ก่อนจะทำ�อะไร  ให้คิดดูจนรู้ดี
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  เจ็ด นี้ให้มีหวัง  ในสิ่งดั่งตั้งใจมี

มุ่งไว้ไม่หน่�ยหนี  ทำ�เต็มที่มิหว�ดหวั่น

  แปด จะละหลบชั่ว  ห่�งจ�กตัวไม่พัวพัน

สิ่งเล่นเป็นพนัน  หลกีแมน่มัน่หมัน่เกบ็ออม

  เก้า ให้ใส่ใจคือ  เร�ต้องซื่อชื่อจึงหอม

คนชมนิยมยอม   ว�งใจย่อมนอบน้อมเอย
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บทที่ ๑๙
สอนวิธีใช้พยัญชนะนำ�ตัวอื่นๆ  (นอกจ�ก  ห)  ซึ่งต้องอ่�น 

ออกเสียงคำ�นำ�เหมือนประ  ะ  (วิสรรชนีย์)  ด้วย  และให้เด็กอ่�น 
ออกเสียง  ขง–  (ขะหงอ)  ฯลฯ  อล–  (อะลอ)  ก่อน  แล้วจึงค่อย 
ให้ผสมสระในแม่บทจ�กข้�งบนลงม�ข้�งล่�งเป็นแถวๆ  ในช้ันแรก 
เปรียบเทียบกันทีละคู่ๆ  ให้เข้�ใจหลักเสียก่อน  แล้วให้อ่�นจ�ก 
ซ้�ยไปขว�  และให้เด็กฝึกหัดผสมสระอื่นๆ  ป�กเปล่�อีก  จนให้ 
เข้�ใจแจ่มแจ้ง

ขง–  ขน–  ขม–  ขย–  ฉง–  ฉน–  ฉม–  ฉล–  ฉว–
ถง–  ถน–  ถล–  ถว–  ผง–  ผน–  ผย–  ผว–  ฝร–
สง–  สน–  สม–  สย–  สร–  สล–  สว–    –  กน–
จม–  จร–  ตน–  ตล–  อง–  อน–  อร–  อล–    –

  ะ  �  ุ  ู  –อ  –ำ�  ไ  เ–�

ข  ขะ  ข�  ขุ  ขู  ขอ  ขำ�  ไข  เข�
ขย–  ขยะ  ขย�  ขยุ  ขยู  ขยอ  ขยำ�  ไขย  เขย�
ฉล–  ฉละ  ฉล�  ฉลุ  ฉลู  ฉลอ  ฉลำ�  ไฉล  เฉล�
ถล–  ถละ  ถล�  ถลุ  ถลู  ถลอ  ถลำ�  ไถล  เถล�
ผว–  ผวะ  ผว�  ผวุ  ผวู  ผวอ  ผวำ�  ไผว  เผว�
สม–  สมะ  สม�  สมุ  สมู  สมอ  สมำ�  ไสม  เสม�
สร–  สระ  สร�  สรุ  สรู  สรอ  สรำ�  ไสร  เสร�
ต  ตะ  ต�  ตุ  ตู  ตอ  ตำ�  ไต  เต�
ตน–  ตนะ  ตน�  ตนุ  ตนู  ตนอ  ตนำ�  ไตน  เตน�
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ผัน

 ่  ้    ่  ้
ส�  ส่�  ส้�

สง�  สง่�  สง้�  ขยำ�  ขยำ่�  ขยำ้�

ขยี  ขยี่  ขยี้  เขม�  เขม่�  เขม้�

เฉลีย  เฉลี่ย  เฉลี้ย  เขย�  เขย่�  เขย้�

กอสละ ดอกโสน ปูแสม

สมอเรือ เต่�ตนุ
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แบบฝึกหัด 

ทอดสมอ  กอสละ  เทขยะ  เสียสละ  ช่�งสนะ  

แลไสว  อย่�ไถล  ป่ีไฉน  ดอกโสน  เสียงเสน�ะ  

นำ�เสนอ  สมำ่�เสมอ  ใบสมอ  ปูแสม  เขม่�ไฟ  

ใบสมี  ฟืนแสม  สมอเรือ  ล�ยฉลุ  ปีฉลู  แฉละเนื้อ  

ร�ยเฉลี่ย  โฉมเฉล�  สีสลัว  บินถล�  ผว�ตื่น 

เต่�ตนุ  ขยำ�แป้ง  เขม�โกรย  สังขย�  ม้�เขย่� 

ผยับเผยอ  ขยำ�ขยี้  อย่�ถลีถลำ�

หมั่นทำ�เสมอ  ย่อมได้เงินทองเสมอ

น�ยเสนอ  เสียงเสน�ะ  ร่�งก�ยแข็งแรง  มี 

ท่�ท�งสง่�ผ่�เผย  น่�รักน่�นับถือ  ตั้งบ้�นเรือนอยู่ 

รมิทะเล  ตดิตอ่กบัป�่แสม  มทีวิไมเ้ขยีวชอุม่แลดไูสว 

มทีัง้นกและลงิ  ค�่ง  สง่เสยีงรอ้งฟงัเสน�ะวงัเวงจบัใจ  

รัว้บ�้นของแกลอ้มดว้ยตน้ไมม้หีน�ม  คอื  กอไผ ่ สละ 

ระกำ�  เป็นต้น  บ้�นเรือนของแกสะอ�ดเรียบร้อยดี 
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จนช้ันต�มฝ�หรือเพด�น  ก็ไม่มีเขม่�ไฟ  เพร�ะแก 

คอยเอ�ใจใสดู่แลอยู่เสมอๆ  ขยะต�่งๆ  แกกเ็อ�ไปเท 

ใสห่ลมุเสยี  เพือ่ไม่ใหห้มักหมม  เลอะเทอะหรอืขึน้ร� 

เหม็น  ทั้งจะได้ใช้เป็นปุ๋ยต่อไปอีกด้วย  แกเป็นคน 

       ช่�งคิดช่�งทำ�  ถ้�แกเห็นว่�ของในดิน 

               สินในนำ้�  สิ่งหนึ่งส่ิงใดในท้องถ่ิน 

              ที่แกอยู ่ จะทำ�ให้เกิดเป็นเงิน 

               เป็นทองได้แล้ว  แกก็ตั้งหน้� 
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อดทนกดัฟนัทำ�อย่�งอ�บเหงือ่ต�่งนำ�้  มุง่หม�ยแตจ่ะ

ให้แล้วอย่�งดีง�ม  ไม่เถลไถล  แกเป็นคนหมั่นม�ก*  
ชอบไปเที่ยวห�ใบสมอ  ใบสมี  แล้วนำ� 

ไปส่งที่ร้�นจำ�หน่�ยย�บ้�ง  ไปตัดไม้แสม 

ม�ทอนเป็นฟืนข�ยบ้�ง   ไปเท่ียวจับปูแสม  

————————————
* หมั่นม�ก หม�ยถึง ขยันขันแข็ง
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แล้วเอ�ม�ดองเป็นปูเค็มข�ยบ้�ง  ไปเท่ียวห�ไข่เต่�ตนุ  

ท่ีเรียกว่�ไข่จะละเม็ดม�ข�ยบ้�ง  จนช้ันสวะที่จะใช้ 

เป็นเชื้อไฟ    หุงข้�วต้มแกงกินได้ก็เลือกเก็บม� 

ผึ่งแดดไว้

เงินทองที่แกห�ม�ได้นั้น  แกก็แบ่งเฉลี่ยออก 

เป็นส่วนๆ  เก็บไว้เป็นทุนบ้�ง  ใช้จ่�ยในสิ่งที่จำ�เป็น 

บ้�ง  ยินดีสละเงินบำ�รุงแผ่นดิน  คือ  ให้เป็นกำ�ลัง 

แก่บ้�นเมืองบ้�ง  แกเป็นคนละเอียดถี่ถ้วน  และ 

เห็นของทุกอย่�งมีค่�  ถ้�พอจะนำ�ม�ดัดแปลงได้ 

ก็ไม่ทิ้งให้เสียเปล่�

เร�จะเห็นได้ว�่  น�ยเสนอ  เสยีงเสน�ะ  เปน็คน 

รู้จักหน้�ท่ีของตนดี  คือ  รู้จักห�เงินในท�งท่ีชอบ  ทำ�ต�ม 

หลกัทีว่�่  หมัน่ทำ�เสมอ  ยอ่มไดเ้งนิทองเสมอ   เพร�ะ 

เงินน้ันได้ม�ด้วยก�รทำ�ง�น  และไม่ใช่เพียงแต่รู้จัก 

ทำ�เท่�น้ัน  แกยังรู้จักเก็บ  รู้จักใช้จ่�ยเฉพ�ะสิ่งที่ 

จำ�เปน็อกีดว้ย  ในไมช่�้  แกกเ็ปน็คนมัง่มเีงนิทองม�ก  
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เร�ต้องสำ�นึกตัวว่�  คนทุกคนจำ�เป็นอย่�งยิ่ง  ที่ต้อง 

ทำ�ม�ห�กินเลี้ยงตัวเอง  และผู้ที่จะมั่งมีเงินทองนั้น  

ต้องหม่ันทำ�ง�น  อ�บเหง่ือต่�งนำ�้ม�ก่อน  เอ�กำ�ลังก�ย 

เข้�แลกเงิน  ไม่ย่อท้อหรือหว�ดหวั่นต่อง�นเลย  

เด็กๆ  ท้ังหล�ย  พึงจดจำ�เยี่ยงอย่�งอันดีง�มนี้ไว้ 

เม่ือเติบโตขึ้น  ควรจะร่วมใจร่วมกำ�ลัง  ช่วยกันคิด 

ทำ�สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน  ให้เกิดเป็นสินค้� 

ข�ยได้เป็นเงินเป็นทองข้ึน  จะได้เป็นกำ�ลังแก่ตน  

และบ้�นเกิดเมืองนอน  อันเป็นที่รักยิ่งของตนต่อไป

สมัยนี้ คนไทยต้องตื่นตัว   ต้องพย�ย�ม 

ทำ�ม�ห�กินทุกๆ  ด้�น  อย่�ยอมให้ช�ติอื่นม�แย่ง 

ก�รทำ�ม�ห�กินของเร�  เร�ต้องช่วยตัวเร�เอง 

เร�ต้องเพ�ะปลูก  เร�ต้องเลี้ยงสัตว์  เร�ต้องรู้จัก 

ทำ�สิ่งของใช้เอง  เร�ต้องรู้จักค้�ข�ย  เงินทองก็จะ 

หมุนเวียนอยู่ในหมู่คนไทย  คว�มม่ังคั่งก็จะเป็น 

ของไทย  ช�ติไทยจึงจะเจริญ
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ช่วยตัวและช่วยชาติ

  เร�เกิดม�ทั้งทีมีต�หู

มือเท้�คู่อยู่ด้วยได้ช่วยเหลือ

ต้องห�เงินทำ�ทุนไว้จุนเจือ

เลี้ยงตัวเพื่อยั่งยืนสู้ฝืนทน

เอ�กำ�ลังก�ย�ฝ่�ลำ�บ�ก

ถึงง�นย�กก็ไม่เลือกเสลือกสลน

ที่หมั่นเรียนเพียรพ�กไม่ย�กจน

ได้เป็นพลเมืองดีมีปัญญ�

โง่หรือฉล�ดอ�จมั่งมีเหมือนกันหมด

ถ้�แม้นอดทนสู้เพื่อกู้หน้�

ไม่งอมืองอเท้�เข้�ตำ�ร�

ก็จะพ�ช�ติไทยให้รุ่งเรือง
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บทที่ ๒๐
ให้เอ�  ขง–  (ขะหงอ)  ฯลฯ  กน–  (กะนอ)  ฯลฯ  ท่ีผสมสระแล้ว  

ม�ผสมกบัตัวสะกดในแมบ่ท  จ�กซ�้ยไปขว�เปรยีบเทยีบกนัทลีะคู่ๆ  
เป็นแถวๆ  ก่อน  แล้วจึงให้อ่�นจ�กซ้�ยไปขว�  แล้วให้เด็กฝึกหัด 
ผสมสระอื่นๆ  ป�กเปล่�อีก  จนให้เข้�ใจแจ่มแจ้ง

ขง–  ขน–  ขม–  ขย–  ฉง–  ฉน–  ฉม–  ฉว–  ถง–  ถน–
ถล–  ผง–  ผน–  ผย–  ผว–  ฝร–  สง–  สน–  สม–  สร–
สล–  สว–  กน–  จม–  ตน–  ตล–  อง–  อน–  อร–  อล–

  ง  น  ม  ย  ว  ก  ด  บ

สะ  สัง  สัน  สัม  สัย   –  สัก  สัด  สับ
สละ  สลัง  สลัน  สลัม  สลัย   –  สลัก  สลัด  สลับ
ขน�  ขน�ง  ขน�น  ขน�ม  ขน�ย  ขน�ว  ขน�ก  ขน�ด  ขน�บ
ขยิ  ขยิง  ขยิน  ขยิม  ขยิย  ขยิว  ขยิก  ขยิด  ขยิบ
ฉลี  ฉลีง  ฉลีน  ฉลีม  ฉลีย  ฉลีว  ฉลีก  ฉลีด  ฉลีบ
ผนึ  ผนึง  ผนึน  ผนึม  ผนึย  ผนึว  ผนึก  ผนึด  ผนึบ
สมุ  สมุง  สมุน  สมุม  สมุย  สมุว  สมุก  สมุด  สมุบ
เสมะ  เสม็ง  เสม็น  เสม็ม  เสม็ย  เสม็ว  เสม็ก  เสม็ด  เสม็บ
เขน  เขนง  เขนน  เขนม  เขนย  เขนว  เขนก  เขนด  เขนบ
แถล  แถลง  แถลน  แถลม  แถลย  แถลว  แถลก  แถลด  แถลบ
โขนะ  ขนง  ขนน  ขนม  ขนย  ขนว*  ขนก  ขนด  ขนบ
โขม  โขมง  โขมน  โขมม  โขมย  โขมว  โขมก  โขมด  โขมบ
ฉลอ  ฉลอง  ฉลอน  ฉลอม  ฉลอย  ฉลอว  ฉลอก  ฉลอด  ฉลอบ

* ให้ครูพย�ย�มให้เด็กอ่�นให้ชัด
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  ง  น  ม  ย  ว  ก  ด  บ

ขมัว  ขมวง  ขมวน  ขมวม  ขมวย  ขมวว  ขมวก  ขมวด  ขมวบ 
เสวีย  เสวียง  เสวียน  เสวียม  เสวียย  เสวียว  เสวียก  เสวียด  เสวยีบ
เสมือ  เสมือง  เสมือน  เสมือม  เสมือย  เสมือว  เสมือก  เสมือด  เสมอืบ
เฉลอ  เฉลิง  เฉลิน  เฉลิม  เฉลย  เฉลิว  เฉลิก  เฉลิด  เฉลิบ
ต�  ต�ง  ต�น  ต�ม  ต�ย  ต�ว  ต�ก  ต�ด  ต�บ 
ตล�  ตล�ง  ตล�น  ตล�ม  ตล�ย  ตล�ว  ตล�ก  ตล�ด  ตล�บ
ตงิ  ตงิง  ตงิน  ตงิม  ตงิย  ตงิว  ตงิก  ตงิด  ตงิบ
จมู  จมูง  จมูน  จมูม  จมูย  จมูว  จมูก  จมูด  จมูบ
เอน  เอนง  เอนน  เอนม  เอนย*  เอนว  เอนก  เอนด  เอนบ
โกนะ  กนง  กนน  กนม  กนย*  กนว  กนก  กนด  กนบ
โตน  โตนง  โตนน  โตนม  โตนย  โตนว  โตนก  โตนด  โตนบ
ตลอ  ตลอง  ตลอน  ตลอม  ตลอย  ตลอว  ตลอก  ตลอด  ตลอบ
เตลอ  เตลิง  เตลิน  เตลิม  เตลย  เตลิว  เตลิก  เตลิด  เตลิบ

ผัน
 อักษรสูง  อักษรกล�ง

 ่  ้    ่  ้  ๊  ๋

ฝัง  ฝั่ง  ฝั้ง  อัง  อั่ง  อั้ง  อั๊ง  อั๋ง

ฝรัง  ฝรั่ง  ฝรั้ง  อรัง  อรั่ง  อรั้ง  อรั๊ง  อรั๋ง

สว�น  สว่�น  สว้�น  อร�ม  อร่�ม  อร้�ม  อร๊�ม  อร๋�ม

* ให้ครูพย�ย�มให้เด็กอ่�นให้ชัด
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  ่  ้    ่  ้  ๊  ๋

ขมิน  ขมิ่น  ขมิ้น  ตลิง  ตลิ่ง  ตลิ้ง  ตลิ๊ง  ตลิ๋ง

ถลึง  ถลึ่ง  ถลึ้ง  อนึง  อนึ่ง  อนึ้ง  อนึ๊ง  อนึ๋ง

ขยุม  ขยุ่ม  ขยุ้ม  องุน  องุ่น  องุ้น  องุ๊น  องุ๋น

เขมน  เขม่น  เขม้น  เตลน  เตล่น  เตล้น  เตล๊น  เตล๋น

แฉลม  แฉล่ม  แฉล้ม  แอรม  แอร่ม  แอร้ม  แอร๊ม  แอร๋ม

ถลม  ถล่ม  ถล้ม  ตลม  ตล่ม  ตล้ม  ตล๊ม  ตล๋ม

โขยง  โขย่ง  โขย้ง  โตลง  โตล่ง  โตล้ง  โตล๊ง  โตล๋ง

ขมอม  ขม่อม  ขม้อม  อรอย  อร่อย  อร้อย  อร๊อย  อร๋อย

เสลียง  เสลี่ยง  เสลี้ยง  เตลียง  เตลี่ยง  เตลี้ยง  เตลี๊ยง  เตลีย๋ง

เขยือน  เขยื่อน เขยื้อน  เตลือน  เตลื่อน  เตลื้อน  เตลื๊อน  เตลือ๋น

อักษรนำ�ที่ต้องอ่�นออกเสียง  อย่�งเดียวกับคำ�เรียงพย�งค์  เช่น

พย�ย�ม  อ่�นว่�  พะย�ย�ม  แสดง  อ่�นว่�  สะแดง

ทวี  อ่�นว่�  ทะวี  เมล็ด  อ่�นว่�  มะเล็ด

สตรี  อ่�นว่�  สะตรี  แมลง  อ่�นว่�  มะแลง
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ดอกสลิด แมลงวัน มันสมอง เสวียนหม้อ

แบบฝึกหัด 

แขนงไม ้ ท�ขมิน้  ย�สม�น  ทนัสมยั 

มันสมอง  ขี้ขมวน  ขมวดเชือก  

ถือฉมวก  เสียงโขมง  ขะมักเขม้น  

รจูมกู  เสวยีนหมอ้ 

 สมุดพก  ผนึกซอง 

สองสลึง  ผ้�โสร่ง  ดอกสลิด 

ใบสลอด  แกะสลัก  ไปตล�ด 

ริมตลิ่ง  เอร็ดอร่อย  ของแสลง 

เรือฉลอม  ง�นเฉลิม  แมลงวัน 

วันฉลอง  เฉลียวฉล�ด  สนิมเหล็ก 
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ขย�บเรือ  เขม็ดแขม่  เมล็ดข้�ว  ขยันเรียน  ต้นฝรั่ง 

ฝ�ผนัง  ต้นขนุน  ขนมผิง  สวนสน�ม  ปล�สล�ด 

ลมสล�ตัน  เรือสลุบ  หูฉล�ม  ขมีขมัน  ไขสว่�น 

ถักสวิง  ขมิ้นเครือ  แสงสว่�ง  สีสว�ด  เงียบสงัด 

สงบเสงี่ยม  สงวนไว้  แสวงห�  ตลับย�  ฉนวนนำ้� 

ปล�ฉน�ก  พย�ย�ม  ขยับขย�ย  ดินถนำ�  รำ�เขนง 

สังขย�  พย�บ�ล  ตล�ดนัด  ถลุงแร่  ทน�ยคว�ม 

อ�ขย�น  วิ่งตลบ  ตลอดวัน  ต�ลโตนด  เรือขน�น 

คันธนู  หน้�โฉนด  จับฉล�ก  ปีฉลู  เผ่นผยอง 

เต็มสว�บ  ถ้อยแถลง  พนมไพร  ผก�กรอง  สุกสก�ว 

หญ้�ฝรั่น  ลอยโพยม
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โรงเรียนสมัยนี้

วันหนึ่ง  น�ยเฉลิม  สุดเฉลียว  

กับลูกส�วได้ไปที่โรงเรียน  อันงดง�ม 

ทนัสมยัแหง่หนึง่  เพือ่จะรูร้ะเบยีบวชิ� 

ที่สอนอยู่ในโรงเรียนนั้น  และอย�กจะ 

เห็นเด็กช�ยสลับ  สุดเฉลียว  หล�น 
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ของเข�เล่�เรียนวิช�เป็นอย่�งไรบ้�ง  เข�ไปถึงโรงเรียน 

ก็พอดี เป็นเวล�นักเรียนหยุดพัก  เด็กนักเรียน 

กำ�ลังเล่นกันอยู่ในสน�มอย่�งสนุกสน�น  ที่ริมสน�ม 

ด�้นหน่ึง  มแีมค่�้นำ�ของกนิและขนมม�ข�ย  นกัเรยีน 

ต่�งก็นั่งกินเป็นระเบียบเรียบร้อยน่�เอร็ดอร่อย 

เด็กช�ยสลับ  สุดเฉลียว  กินอิ่มแล้ว  เหลือบม�เห็น 

ลุงกับพ่ีส�วเข้�จึงยกมือไหว้  พอคุยกันได้สักหน่อย 

ก็ถึงเวล�เข้�ห้องเรียน  นักเรียนทุกช้ันต่�งเดินแถว 

เข้�ห้องเรียนอย่�งเป็นระเบียบเรียบร้อย  ส่วนนักเรียน 

สตรีนั้น  เรียนอยู่อีกแผนกหนึ่งต่�งห�ก  ท่�นผู้สอน

ได้ยินยอมให้น�ยเฉลิม  สุดเฉลียว  เข้�ไปนั่งดูหล�น

ของเข�เล่�เรียนในห้องเรียน  ห้องเรียนนี้เหม�ะดี 

ฝ�ผนังท�สีเขียวอ่อนเย็นต�ดี  และมีแสงสว่�งส่อง 

เข้�ข้�งหลังท�งซ้�ยมือได้สะดวก  นับว่�เหม�ะดี  

นักเรียนนั่งสงบเสงี่ยม  ตั้งใจเล่�เรียนกันอยู่อย่�ง 
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เงียบสงัด  น�ยเฉลิม  สุดเฉลียว  เห็นเด็กช�ยสลับ 

หล�นของเข�ขยันขะมักเขม้นเล่�เรียนดี  ตอบคำ�ถ�ม 

ก็ถูกต้องและชัดเจนดี  รู้สึกยินดีม�ก

ต่อจ�กนี้  ท่�นผู้สอนได้เอ้ือเฟื้อแนะนำ�ให้เข� 

ไปดูวิช�ทำ�ม�ห�กินแผนกต่�งๆ  มีทำ�น�  ทำ�สวน 

ทำ�ไร ่ แผนกนี ้ เข�ไดเ้หน็นกัเรยีนกำ�ลงัฝกึง�น  เช่น  

เพ�ะเมล็ดต่�งๆ  บ้�ง  จับและทำ�ล�ยแมลง  ที่ม� 
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กัดกินต้นไม้บ้�ง  แล้วยังได้ไปดูแผนกขุดเหมืองแร่ 

ป�่ไม ้ เลีย้งววั  หมู  เป็ด  ไก่  และอืน่ๆ  ตลอดจนถงึ 

แผนกช่�งต่�งๆ  เช่น  ช่�งแกะสลักก็ทำ�ตลับง�  ช่�ง 

ทอผ้�  ก็ทอผ้�ต่�งๆ  ตลอดจนผ้�โสร่ง  ช่�งไม้ก็ใช้  

กบ  สิว่  สว�่น  ไปต�มชนดิของง�น  ช�่งเหลก็กห็ดั 

ตีเหล็กเป็นมีด  เป็นเคียว  เป็นฉมวก  น่�ดู  น่�ชม  

ยิ่งนัก  ทุกสิ่งทุกอย่�งที่น�ยเฉลิม  สุดเฉลียว  ได้ไป 
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พบเห็น  เวล�ท่ีนักเรียนแผนกต่�งๆ  แสดงให้ดูน้ัน 

เป็นที่พอใจม�ก  เข�นึกชมในใจว่�  โรงเรียนนี้เป็น 

โรงเรียนทันสมัยแท้  ทุกๆ  ท้องถิ่นจำ�เป็นอย่�งยิ่ง  

ที่จะต้องจัดสอนวิช�ทำ�ม�ห�กิน  ที่เหม�ะและสะดวก 

แก่ท้องถิ่นของตน  เมื่อเด็กเติบโตขึ้น  จะได้ยึดถือ 

เป็นหลักสำ�หรับทำ�ม�ห�กิน  อย่�งทันสมัยต่อไป 

เมื่อช�วไทยทุกคน  รู้จักทำ�ง�นต�มหลักวิช�  และ 

ร่วมใจกนัทำ�ดว้ยคว�มพย�ย�ม  อย�่งขยนัขนัแขง็แลว้  

ประเทศไทยจะมัง่คัง่  เทยีมหน�้ต�่งประเทศ  ช�วไทย 

ทั้งหล�ย  ก็จะรู้สึกอุ่นใจทั่วหน้�กัน

เด็กนักเรียนทั้งหล�ย  เมื่ออ่�นเรื่องนี้แล้ว 

จงรู้สึกไว้แต่เดี๋ยวนี้ว่�  เมื่อตนเรียนวิช�เบื้องต้นรู้ดี 

พอแล้ว  จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องเลือกเรียนวิช� 

ทำ�ม�ห�กิน  ที่เหม�ะและสะดวกแก่ตนไว้ให้ได้  และ 

ต้องตั้งใจเรียนไว้ให้รู้ดีด้วย  เพื่อจะได้ยึดถือเป็นหลัก 
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สำ�หรับทำ�ม�ห�กินเลี้ยงตัวเองต่อไป  จะได้เป็น 

กำ�ลังแก่ตนและประเทศไทย  อันเป็นบ้�นเกิด 

เมืองนอนของเร�

ในวัยเด็ก

  ในวัยเด็กเล็กอยู่จงรู้ว่�

เรียนวิช�ชั้นต้นจนจบสิ้น

แล้วเลือกเรียนวิช�เชิงห�กิน

ให้ถูกถิ่นถูกเวล�ถูกท่�ที

เมื่อเติบโตต่อไปในข้�งหน้�

ต้องมุ่งหน้�ห�กินต�มถิ่นที่

รู้จักทำ�รู้จักใช้เก็บให้ดี

ย�มแก่มีเจ็บไข้ได้ใช้เอย
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บทที่ ๒๑
สอนพยัญชนะที่ใช้กลำ้�กับ  ร  ล  หรือ  ว  และให้เด็กอ่�น 

ออกเสียง  กร– (กรอ)  ฯลฯ  พล– (พลอ)  ให้ถูกต้องก่อน  แล้วจึง 
ค่อยให้ผสมสระในแม่บท  จ�กข้�งบนลงม�ข้�งล่�งเปรียบเทียบกัน 
ทีละคู่ๆ  เป็นแถวๆ  แล้วจึงให้อ่�นจ�กซ้�ยไปขว�  และให้เด็ก 
ฝึกหัดผสมสระอื่นๆ  อีก  จนให้เข้�ใจแจ่มแจ้ง

กร–  กล–  กว–  ตร–  ปร–  ปล–  ขร–  ขล–

ขว–  ผล–  คร–  คล–  คว–  พร–  พล–

     
  ะ  �  ี  ู  –ัว  เ–อ  –ำ�  ไ  เ–�

ก  กะ  ก�  กี  กู  กัว  เกอ  กำ�  ไก  เก�

กร–  กระ  กร�  กรี  กรู  กรัว  เกรอ  กรำ�  ไกร  เกร�

ตร–  ตระ  ตร�  ตรี  ตรู  ตรัว  เตรอ  ตรำ�  ไตร  เตร�

ปร–  ประ  ปร�  ปรี  ปรู  ปรัว  เปรอ  ปรำ�  ไปร  เปร�

กล–  กละ  กล�  กลี  กลู  กลัว  เกลอ  กลำ�  ไกล  เกล�

ปล–  ปละ  ปล�  ปลี  ปลู  ปลัว  เปลอ ปลำ�  ไปล  เปล�
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  ะ  �  ี  ู  –ัว  เ–อ  –ำ�  ไ  เ–�

ข  ขะ  ข�  ขี  ขู  ขัว  เขอ  ขำ�  ไข  เข�

ขร–  ขระ  ขร�  ขรี  ขรู  ขรัว  เขรอ  ขรำ�  ไขร  เขร�

ขล–  ขละ  ขล�  ขลี  ขลู  ขลัว  เขลอ  ขลำ�  ไขล  เขล�

ผล–  ผละ  ผล�  ผลี  ผลู  ผลัว  เผลอ  ผลำ�  ไผล  เผล�

ขว–  ขวะ  ขว�  ขวี  ขวู  ขวัว  เขวอ  ขวำ�  ไขว  เขว�

ค  คะ  ค�  คี  คู  คัว  เคอ  คำ�  ไค  เค�

คร–  คระ  คร�  ครี  ครู  ครัว  เครอ  ครำ�  ไคร  เคร�

พร–  พระ  พร�  พรี  พรู  พรัว  เพรอ  พรำ�  ไพร  เพร�

คล–  คละ  คล�  คลี  คลู  คลัว  เคลอ  คลำ�  ไคล  เคล�

ผัน

 อักษรกล�ง  อักษรสูง  อักษรตำ่�

 ่  ้  ๊  ๋    ่  ้    ่  ้

ก�  ก่�  ก้�  ก๊�  ก๋�  ข�  ข่�  ข้�  ค�  ค่�  ค้�

กร�  กร่�  กร้�  กร๊�  กร๋�  ขร�  ขร่�  ขร้�  คร�  คร่�  คร้�

กล� กล่�  กล้�  กล๊�  กล๋�  ขล�  ขล่�  ขล้�  คล�  คล่�  คล�้

กว�  กว่�  กว้�  กว๊�  กว๋�  ขว�  ขว่�  ขว้�  คว�  คว่�  คว�้
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 ่  ้  ๊  ๋    ่  ้    ่  ้

กลี  กลี่  กลี้  กลี๊  กลี๋  ผลี  ผลี่  ผลี้  คลี  คลี่  คลี้

ตรู  ตรู่  ตรู้  ตรู๊  ตรู๋  ขรู  ขรู่  ขรู้  ครู  ครู่  ครู้

เตร  เตร่  เตร้  เตร๊  เตร๋  เขร  เขร่  เขร้  เคร  เคร่  เคร้

แปร  แปร่  แปร้  แปร๊  แปร๋  แผร  แผร่  แผร้  แพร  แพร่  แพร้

โกล  โกล่  โกล้  โกล๊  โกล๋  โผล  โผล่  โผล้  โคล  โคล่  โคล้

กลอ  กล่อ  กล้อ  กล๊อ  กล๋อ  ขลอ  ขล่อ  ขล้อ  คลอ  คล่อ  คล้อ

กลัว  กลั่ว  กลั้ว  กลั๊ว  กลั๋ว  ขลัว  ขลั่ว  ขลั้ว  พลัว  พลั่ว  พลั้ว

เกลีย เกลี่ย เกลี้ย  เกลี๊ย  เกลี๋ย  เขลีย  เขลี่ย  เขลี้ย  เพลีย เพลี่ย  เพลีย้

เกลือ เกลื่อ เกลื้อ  เกลื๊อ  เกลื๋อ  เขลือ  เขลื่อ  เขลื้อ  เคลือ  เคลื่อ  เคลือ้

เกรอ  เกร่อ  เกร้อ  เกร๊อ  เกร๋อ  เขรอ  เขร่อ  เขร้อ  เครอ  เคร่อ  เคร้อ

ไกล  ไกล่  ไกล้  ไกล๊  ไกล๋  ไขว  ไขว่  ไขว้  ไคล  ไคล่  ไคล้

เปล� เปล่� เปล้�  เปล๊�  เปล๋�  เขล�  เขล่�  เขล้�  เคล�  เคล่�  เคล้�

กลำ�  กลำ่�  กลำ้�  กลำ๊�  กลำ๋�  ขลำ�  ขลำ่�  ขลำ้�  คลำ�  คลำ่�  คลำ้�
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เปล หัวปลี ตะกร้อ

แบบฝึกหัด 

ตี เกร�ะ  ใจกล้�   ไกล่ เกลี่ ย   ตะกร้อ  ตะกร้ � 
มะเกลือ  คละกัน  กล้�ห�ญ  ประด�นำ้�  คำ�แปล  
หัวปลี  ไกวเปล  หัวเปร�ะ  รถดับเพลิง  มวยปลำ้�  
นำ้�ครำ่�  ผ้�ไตร  เช้�ตรู่  ประดู่  ตะไคร้  ปลอดภัย 
ใบขลู่  แก้วแกลบ  กระด�ษ  ขวัญข้�ว  ชะคร�ม  
ครึกครื้น  คลิ้งโคลง  คว�ญช้�ง  ไหว้พระ  ผ้�แพร  
แคล่วคล่อง  พลับพลึง  เครื่องเคลือบ  พูดเพร�ะ  
มีดพร้�  ช้�พลู   แตงกว�  ค้นคว้�  ตรึกตรอง  
ตะไคร่นำ้�  ฝนพรำ�  กะหลำ่�ปลี  พลับพล�  กุ้งพล่�  
แพร่หล�ย  ผก�กรอง  พรำ่�สอน  ส�นครุ  ใคร่ครวญ  
จ�กพร�ก  บินไขว่  นกเปล้�  กินปลี  พร�นป่�  

ตระเตรียม  ยิงกว�ง  กล�งดง  กระบือ



41

นายกลํ่า ใจกล้า ดีอย่างไร 

น�ยกลำ่�  ใจกล้�  ทำ�ม�ห�กินในท�งทำ�ไร่  

ไร่ของแกมี  เปร�ะ  ขิง  ข่�  ตะไคร้  ฟัก  แฟง  

แตงกว�  กะหลำ่�ปลี  และผักอ่ืนๆ  อีกหล�ยอย่�ง  

แกเป็นคนขยันขันแข็ง  รู้จักค้นคว้�ห�ข้อที่น่�รู้   

ในเรื่องทำ�ไร่ต�มหลักวิช�  เอ�ใจใส่บำ�รุงไร่ดีม�ก  

หมั่นรดนำ้�  ถ�กถ�ง  ใส่ปุ๋ย  และคอยระวังจับหนอน  
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ตัวเพลี้ย  ไม่ให้ม�กัดกินผักของแก  ผักของแก 

จึงงอกง�มดี  น่�ดู  น่�ชมแท้ๆ

พอเวล�เช้�ตรู่  ถึงแม้ฝนจะตกพรำ�ๆ  และหนท�ง 

จะเฉอะแฉะ  แกก็ทนตรำ�ฝน  ไม่กลัวเปรอะเปื้อน  

ห�บผกัต่�งๆ  เตรไ่ปเทีย่วข�ยต�มตล�ด  แกเป็นคน 

ใจดี  หน้�ต�ยิ้มแย้มอยู่เสมอ  ว�จ�ก็อ่อนหว�น 

ฟังเพร�ะจับใจ  และไม่ใคร่พูดพรำ่�เพรื่อ

ถ้�แกมีเวล�ว่�ง  ใครโผล่หน้�  เข้�ไปดูใกล้ๆ  

ประตูรั้วไร่จะเห็นแกนั่งอยู่บนเก้�อี้  ส�นกระจ�ด 
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ตะกร้�  เป็นต้น  ด้วยฝีมืออันละเอียดเรียบร้อย 

น่�ดู  น่�ใช้  ถ้�มีเหลือม�ก  ก็ส่งไปข�ยที่ตล�ด 

ใครๆ  ก็พอใจอุดหนุนแก

ใน เรื อนของแกแม้ แต่ ค รั ว   ก็ ดู ส ะอ�ด ดี   

ถ้วยช�มว�งควำ่�  เป็นระเบียบเรียบร้อย  ตุ่มนำ้� 

ก็ไม่ให้มีตะไคร่นำ้�จับ  จนกระทั่ง  กะปิ  นำ้�ปล� 

หวัหอม  หวักระเทยีม  น�งไปล ่ ใจกล�้  เมยีของแก  

ก็หมั่นเอ�ออกผึ่งแดดบ่อยๆ  เพื่อมิให้เป็นขมวน
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แกชอบใช้เส้ือผ้�  ท่ีทำ�ข้ึนจำ�หน่�ยในประเทศไทย  

เพื่อบำ�รุงสินค้�ในบ้�นเมืองของตน  แพรและไหม 

ถึงแม้มีแพร่หล�ยก็ต�ม  แต่แกไม่ใคร่ชอบใช้ 

เพร�ะมีร�ค�แพงเกินไป  สุรุ่ยสุร่�ย  เสียเงินในส่ิง 

ที่ไม่จำ�เป็น

ต�มเรื่องที่ได้อ่�นม�นี้  นักเรียนคงรู้ได้แล้วว่�  

น�ยกลำ่�  ใจกล้�  ขยันขันแข็งอย่�งไร  มีกิริย�ว�จ� 

เป็นอย�่งไร  เรอืนของแกจนกระทัง่ครวัสะอ�ดอย�่งไร  

และแกรู้จักประหยัดใช้เสื้อผ้�เป็นอย่�งไร  ข้อเหล่�นี้ 

นักเรียนทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่�  ของแก 

ดีทั้งหมด  และเป็นสิ่งที่น่�จะจดจำ�  กระทำ�ต�มแก 

ทั้งสิ้นด้วย  ถ้�ช�วไทยเร�ทุกคน  ต่�งรู้สึกสำ�นึกตัว 

ถึงหน้�ที่อันดีง�มเช่นนี้แล้ว  ประเทศไทยเร�ก็จะ 

มั่งคั่งและรุ่งเรืองทัดเทียมบ่�ไหล่เข�
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  เมืองไทย  ใหญ่อุดม

ดินดีสม  เป็นน�สวน

เพื่อนรัก  เร�ชักชวน

ร่วมช่วยกัน  มุ่งหมั่นทำ�

  วิช�  ต้องห�ไว้

เป็นหลักได้  ใช้ช่วยนำ�

ให้รู้    ลู่ท�งจำ�

ค้นคว้�ไป  ให้ม�กม�ย

  ช่วยกัน  อย่�งขันแข็ง

ด้วยลำ�แข้ง  และแรงก�ย

ทำ�ไป   ไม่เสียด�ย

แม้อ�บเหงื่อ  เมื่อทำ�ง�น

  ดั่งนี้  มั่งมีแท้

ร่มเย็นแน่  ห�ไหนป�น

โลกเข�  คงเล่�ข�น

ถิ่นไทยนี้  ดีง�มเอย
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บทที่ ๒๒
ให้เอ�ตัวกลำ้�ที่ผสมสระแล้ว  ม�ผสมกับตัวสะกดในแม่บท 

จ�กซ้�ยไปขว�เป็นแถวๆ  ก่อน  แล้วจึงให้อ่�นจ�กข้�งบนลงม� 
ข้�งล่�ง  และให้เด็กฝึกหัดผสมสระอื่นๆ  อีก  จนเข้�ใจแจ่มแจ้ง

กร–  กล–  กว–  ตร–  ปร–  ปล–  ขร–  ขล–
ขว–  ผล–  คร–  คล–  คว–  พร–  พล–

  ง  น  ม  ย  ว  ก  ด  บ

กระ  กรัง  กรัน  กรัม  กรัย    –  กรัก  กรัด  กรับ
กร�  กร�ง  กร�น  กร�ม  กร�ย  กร�ว  กร�ก  กร�ด  กร�บ
กริ  กริง  กริน  กริม  กริย  กริว  กริก  กริด  กริบ
ครี  ครีง  ครีน  ครีม  ครีย  ครีว  ครีก  ครีด  ครีบ
ตรึ  ตรึง  ตรึน  ตรึม  ตรึย  ตรึว  ตรึก  ตรึด  ตรึบ
ครื  ครืง  ครึืน  ครืม  ครืย  ครืว  ครืก  ครืด  ครืบ
ผลุ  ผลุง  ผลุน  ผลุม  ผลุย  ผลุว  ผลุก  ผลุด  ผลุบ
ปลู  ปลูง  ปลูน  ปลูม  ปลูย  ปลูว  ปลูก  ปลูด  ปลูบ
เพล  เพลง  เพลน  เพลม  เพลย  เพลว  เพลก  เพลด  เพลบ
แปล  แปลง  แปลน  แปลม  แปลย  แปลว  แปลก  แปลด  แปลบ
โกระ  กรง  กรน  กรม  กรย  กรว  กรก  กรด  กรบ
คลอ  คลอง  คลอน  คลอม  คลอย  คลอว  คลอก  คลอด  คลอบ
พรัว  พรวง  พรวน  พรวม  พรวย    –  พรวก  พรวด  พรวบ
เกรีย  เกรียง  เกรียน  เกรียม  เกรียย  เกรียว  เกรียก  เกรียด  เกรยีบ
เกลือ  เกลือง  เกลือน  เกลือม  เกลือย  เกลือว  เกลือก  เกลือด  เกลอืบ
เพลอ  เพลิง  เพลิน  เพลิม  เพลิย  เพลิว  เพลิก  เพลิด  เพลิบ
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ผัน
อักษรกล�ง

  ่  ้  ๊  ๋

กัน  กั่น  กั้น  กั๊น  กั๋น

กลัน  กลั่น  กลั้น  กลั๊น  กลั๋น

กว�ง  กว่�ง  กว้�ง  กว๊�ง  กว๋�ง

กร�ว  กร่�ว  กร้�ว  กร๊�ว  กร๋�ว

กลิง  กลิ่ง  กลิ้ง  กลิ๊ง  กลิ๋ง

กรึง  กรึ่ง  กรึ้ง  กรึ๊ง  กรึ๋ง

กลืน  กลื่น  กลื้น  กลื๊น  กลื๋น

กลุม  กลุ่ม  กลุ้ม  กลุ๊ม  กลุ๋ม

เปลง  เปล่ง  เปล้ง  เปล๊ง  เปล๋ง

แกลน  แกล่น  แกล้น  แกล๊น  แกล๋น

กลน  กล่น  กล้น  กล๊น  กล๋น

โกรง  โกร่ง  โกร้ง  โกร๊ง  โกร๋ง

กลอง  กล่อง  กล้อง  กล๊อง  กล๋อง
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อักษรกล�ง

  ่  ้  ๊  ๋

กลวย  กล่วย  กล้วย  กล๊วย  กล๋วย

เปรียว  เปรี่ยว  เปรี้ยว  เปรี๊ยว  เปรี๋ยว

เกลือน  เกลื่อน  เกลื้อน  เกลื๊อน  เกลื๋อน

ผัน
  อักษรสูง  อักษรตำ่�

  ่  ้    ่  ้
ขัน  ขั่น  ขั้น  คัน  คั่น  คั้น
ขลัน  ขลั่น  ขลั้น  ครัน  ครั่น  ครั้น
ขว�ง  ขว่�ง  ขว้�ง  คว�ง  คว่�ง  คว้�ง
ขร�ว  ขร่�ว  ขร้�ว  คร�ว  คร่�ว  คร้�ว
ขลิง  ขลิ่ง  ขลิ้ง  คลิง  คลิ่ง  คลิ้ง
ขลึง  ขลึ่ง  ขลึ้ง  ครึง  ครึ่ง  ครึ้ง
ขลืน  ขลื่น  ขลื้น  คลืน  คลื่น  คลื้น
ขลุย  ขลุ่ย  ขลุ้ย  คลุม  คลุ่ม  คลุ้ม



49

  อักษรสูง  อักษรตำ่�

  ่  ้    ่  ้

เขลง  เขล่ง  เขล้ง  เคลน  เคล่น  เคล้น

แขวน  แขว่น  แขว้น  แคลน  แคล่น  แคล้น

ขลน  ขล่น  ขล้น  คลน  คล่น  คล้น

โขรง  โขร่ง  โขร้ง  โครง  โคร่ง  โคร้ง

ขลอง  ขล่อง  ขล้อง  คลอง  คล่อง  คล้อง

ขลอย  ขล่อย  ขล้อย  คลอย  คล่อย  คล้อย

เขรียว  เขรี่ยว  เขรี้ยว  เพรียว  เพรี่ยว  เพรีย้ว

เขลือน  เขลื่อน  เขลื้อน  เคลือน  เคลื่อน  เคลือ้น

สอนอักษรควบไม่แท้  คือพยัญชนะที่กลำ้�กับตัว  ร  ซึ่งไม่ต้อง
ออกเสียง ร อย่�งหนึ่ง อีกอย่�งหนึ่ง ทร ออกเสียงเป็น ซ เช่น

สระ  อ่�นว่�  สะ  สร้�ง  อ่�นว่�  ส้�ง
ไซร้  อ่�นว่�  ไซ้  สร้อย  อ่�นว่�  ส้อย
สรง  อ่�นว่�  สง  จริง  อ่�นว่�  จิง
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อินทรี  อ่�นว่�  อินซี  ทร�ย  อ่�นว่�  ซ�ย
ไทร  อ่�นว่�  ไซ  ทรุดโทรม  อ่�นว่�  ซุดโซม
ทรง  อ่�นว่�  ซง  แทรก  อ่�นว่�  แซก

กรงนก กร�บพระ

เครื่องบิน หอยแครง

แบบฝึกหัด

กลมเกลยีว  แกลว้กล�้  สม้เกลีย้ง  มะกรดู  เกรงกลวั 

อดกลั้น  แปรงฟัน  เปลวไฟ  ปลิวไป  ปล�ยข้�ว 
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มะขวิด  กว้�งขว�ง  ด้�มขว�น  แขวนเสื้อ  สรงนำ้� 

เป�่ขลุย่  ห�้มปร�ม  ข�้วเปลอืก  ป�กตรอก  ซือ่ตรง 

ตระเตรียม  ตรึกตรอง  ร้องเพลง  พร้อมเพรียง 

เพลดิเพลนิ  ปลกูพรกิ  มะพร�้ว  มะพลบั  หลน่ผลอ็ย 

ผลัดผ้�  ครีบปล�  มะปร�ง  กล�งวัน  วงกลม 

ว�่กล�่ว  ด�้ยกลุม่  กร�บพระ  ข�้วเกรยีบ  ไสก้รอก 

กรงนก  กรองนำ้�  คร�ดน�  ปล�กร�ย  กลีบบัว 

เคร่ืองบิน  ครกหิน  พรวนดิน  คว�มดี  พรุ่งนี้ 

ซี่โครง  พลบคำ่�  หอยแครง  ขุดคลอง  คล่องแคล่ว 

ตัวครั่ง  คล้�ยคลึง  ครอบครัว  วัวคว�ย  กวักมือ 

ปกครอง  คร�วหลงั  ครัง้แรก  กว�ดเรอืน  คลองใหญ ่

แพร่หล�ย  ครัวไฟ  กรวดทร�ย  นกกวัก  ครึ่งซีก 

กลุ้มใจ  ต้นกล้วย  นกคลิ้งโคลง  เข้�กรุง  กระทรวง 

โครงกระดูก  เพ�ะปลูก  ทำ�จริง
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ครอบครัวที่ดี

ครอบครัวที่ดี  ถ้�จะเปรียบก็เหมือนกับต้นไทร 

สงูตระหง�่นแผก่ิง่ก�้นออกไปโดยรอบ  มใีบแนน่หน� 

ร่มคร้ึม  งดง�ม  เป็นที่อ�ศัยจับเก�ะ  ของฝูงนก 

ทั้งหล�ย  หม�ยคว�มว่�  ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ดีนั้น 

ย่อมจะได้รับคว�มร่มเย็น  มีคว�มผ�สุก  ทั่วหน้� 

กันทุกคน  แต่ที่จะให้เป็นไป  ต�มที่ว่�นี้ได้  ก็ด้วย 

คนทั้งหล�ยในครอบครัว  ต่�งรู้จักหน้�ที่ของตน 
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และต่�งทำ�หน้�ที่ของตน  มิให้ผิดพล�ดบกพร่อง 

ดังจะนำ�ม�กล่�วย่อๆ  ต่อไปนี้

พ่อบ้�นเป็นหัวหน้�ของครอบครัว  ต้องทำ�ตัว 

ให้คนในครอบครัวรักใคร่นับถือเหมือนกับลูกรักพ่อ 

คือต้องมีใจคอเยือกเย็น  กว้�งขว�ง  ไม่ตระหนี่ 

เหนียวแน่น  ใจหนักแน่น  ใจดี  ไม่เกรี้ยวกร�ด 

ใจแน่วแน่ไม่ โลเล  มีคว�มเที่ยงตรง  ซื่ อสัตย์  
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ทำ�อะไรทำ�จรงิ  ไม่เหลวไหล  ปลิน้ปลอ้น  กลบักลอก 

เอ�คว�มจริงไม่ได้  มีไหวพริบ  ตริตรองรอบคอบ 

คอยระวังดูแลไม่ให้มีอะไรบกพร่อง  ไม่หูเบ�  ไม่เชื่อ 

คำ�สอพลอพล่อยๆ  ของใครง่�ยๆ  และต้องรู้สึก 

อยู่เสมอว่�  ตนเป็นกำ�ลังของครอบครัว  เป็นฝ่�ย 

ที่ห�เงินม�เลี้ยงครอบครัว  หลักที่ดีที่สุดก็คือ  ทำ�ตัว 

ใหเ้ป็นแบบอย่�งอนัดงี�มของคนในปกครอง  เพ่ือเข�

จะได้นับถือและกระทำ�ต�มด้วยคว�มจงรักภักดี

ส่วนแม่บ้�นนั้น  ต้องทำ�ตัวให้คนในครอบครัว 

รักใคร่นับถือเหมือนกับลูกรักแม่  นอกจ�กมีใจคอ 

เหมือนกับพ่อบ้�นดังกล่�วแล้ว  ยังต้องเป็นผู้ดูแล 

ง�นต่�งๆ  ในเหย้�เรือนให้เรียบร้อย  รู้จักประหยัด 

ใช้จ�่ยให้พอเหม�ะ  รูจ้กัเกบ็เลก็ประสมนอ้ยเหมอืนกบั 

ปลวกท่ีทำ�รัง  ต้องคอยอบรมกล่อมเกล�ลูกให้เป็น 

ผูม้กีำ�ลงัแขง็แรง  มคีว�มรูเ้ฉลยีวฉล�ด  และเป็นคนดี 

สอนลูกให้รู้จักรักครอบครัวและรักช�ติบ้�นเมือง 

ให้ระลึกถึงคว�มดีของผู้ที่ ได้ช่วยช�ติบ้�นเมือง 
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ซึ่งล่วงลับไปแล้ว  แต่คว�มดียังมิได้ลับต�มไป 

แล้วพย�ย�มทำ�คว�มดีให้ เหมือนท่�นเหล่�นั้น  

นอกจ�กนั้นอย่�รักลูกโดยพะนอ  อย่�ปล่อยต�มใจ 

ลูกม�กเกินไป  หรือเกรี้ยวกร�ดขัดใจลูกจนเกินไป 

เพร�ะจะทำ�ให้ลูกเหลิงหรือเซื่องซึมอ่อนแอไป

ส่วนเด็กๆ  นั้นเล่�  ต้องทำ�ตนให้เป็นที่น่�รัก 

น่�เอ็นดูของพ่อแม่  และคนอ่ืนๆ  ต้องมีกิริย�ว�จ� 

เรียบร้อย  อ่อนโยน  รู้จักนบนอบกร�บไหว้  ไม่ข้�ม 

กร�ยหรือยืนคำ้�หัวใครๆ  ไม่เถียงพ่อแม่  ไม่กล่�ว 

คำ�หย�บ  ต้องซื่อตรง  ตรงต่อเวล�  จริงต่อง�น  

ต้องใจดี  รักเพื่อนฝูง  ไม่เอ�รัดเอ�เปรียบ  หรือ 

แก่งแย่งชิงดีกัน  ไม่แกล้งหรือเล่นรังแกเพื่อน  ต้อง

รู้สึกระลึกถึงคว�มดีของพ่อแม่  ที่มีแก่ตนและผู้ที่ 

ได้ทำ�คว�มดีแก่ประเทศไทยอย่�งสูง  และห�ท�ง 

ตอบแทนคว�มดีของท่�นด้วย  ต้องเป็นคนว่�ง่�ย 

สอนง่�ย  เชื่อฟังและทำ�ต�มคำ�สั่งสอนของพ่อแม่ 

อย�่งเครง่ครดั  ไม่ดือ้ด�้น  ตอ้งขยนัหมัน่อ�่นหนงัสอื  
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เพ่ืออบรมตนให้เป็นคนฉล�ด  และเต็มใจช่วยเหลือ 
พ่อแม่ทุกคำ่�เช้�  ไม่ทอดธุระ  ไม่เล่นคลุกคลีกับเด็ก 
เกเรเสเพล  เพร�ะจะพ�ตัวไปสู่คว�มช่ัว  ต้องรู้จัก 
ค่�ของเงิน  ว่�เงินทองท่ีพ่อแม่ห�ม�ได้น้ัน  ไม่ใช่ได้ม� 
ง่�ยๆ  เลย  ไดม้�โดยย�กลำ�บ�กและเหนือ่ยอ�บเหงือ่ 
ต่�งนำ้�ทีเดียว  จึงต้องประหยัดใช้  ตลอดจนรู้จักรัก 
และถนอมเครื่องใช้สอยต่�งๆ  ไม่ให้หมดเปลืองไป 
ในสิง่ทีไ่มจ่ำ�เปน็  เงนิทีพ่อ่แมใ่หไ้ปซือ้ของรบัประท�น 
ทีโ่รงเรยีน  ควรจะแบง่เกบ็ฝ�กคลงัออมสินไวว้นัละเลก็ 
วันละน้อยทุกๆ  วัน  เพื่ออบรมตนให้เป็นคนรู้จัก 
เก็บหอมรอมริบ

นักเรียนท้ังหล�ย  พึงจดจำ�ไว้ว่�  เมื่อตน 
ยังเด็กอยู่    ต้องทำ�ต�มเยี่ยงอย่�งของลูกหล�น 
ท่ีดีก่อน  ครั้นเติบโตขึ้น  เมื่อจะเป็นพ่อบ้�นหรือ 
แม่บ้�นต่อไปแล้ว  จึงค่อยทำ�ต�มเยี่ยงอย่�ง  
ของพ่อบ้�นแม่บ้�นที่ดีต่อไป  ถ้�ช�วไทยเร�รู้สึกตัว 
เช่นนี้แล้ว  ไทยทั้งช�ติจะเข้มแข็ง  ไม่มีช�ติใด 
กล้�ม�ข่มเหงได้เลย
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ครอบครัวดี

  ครอบครัวดีมีสง่�เป็นร�ศี

ย่อมจะมีพ่อแม่และหัวหน้�

เฝ้�ปกป้องปองทำ�นุกทุกเวล�

ร่วมรักษ�หน้�ที่อันดีง�ม

สร้�งตัวดีมีทรัพย์ด้วยช่วยช�ติบ้�ง

เป็นตัวอย่�งลูกหล�นให้ไม่ครั่นคร้�ม

สู้พ�กเพียรเรียนรำ่�กระทำ�ต�ม

ทำ�แต่คว�มดีไว้ให้ช�ติเอย
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บทที่ ๒๓
สอนคำ�ทีไ่มไ่ดป้ระ  ะ  (วิสรรชนยี)์  แตอ่�่นออกเสยีงเหมอืน 

ประ  ะ  (วิสรรชนีย์)  เช่น

ชโย  อ่�นว่�  ชะโย  สม�คม อ่�นว่�  สะม�คม
กวี อ่�นว่�  กะว ี ขม�  อ่�นว่�  ขะม�

แบบฝึกหัด

กวี  กษัย  สติ  คติ  ทห�ร  ชโย  สบ�ย  สบง 

สม�คม  เสียงชโย  ไม้ยมก  เข้�สม�คม  ท�งคมน�คม 

ทน�ยคว�ม  ต�มปรกติ  เย็บสบง  สบ�ยดี  มีสติ 

ลงมติ  เป็นคติ  อน�มัย  มห�ชน  ทห�รไทย  ธน�ค�ร 

จร�จร  นครหลวง

แต่ก่อนม�  ในท้องถ่ินทุกๆ  จังหวัด  แห่ง 

ประเทศไทย  ต�มปรกติ  ยังจัดบำ�รุงไม่ทั่วถึง 

กันนัก  เพร�ะมีเรื่องติดขัดอยู่หล�ยอย่�ง  เช่น 

เงินทองเป็นต้น  ม�บัดนี้  ท�งฝ่�ยบ้�นเมืองเห็นว่�  
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ถงึเวล�แลว้  ทีเ่ร�ทัง้หล�ยจะตอ้งต่ืนต�ตืน่ใจ  รว่มมอื 

ช่วยกันจัดให้ท้องถิ่น  มีระเบียบทันสมัยเป็นอย่�ง 

เดียวกัน  จึงได้ออกข้อบังคับให้ผู้คนท่ีอยู่ในท้องถ่ิน 

น้ันๆ  ขวนขว�ยชว่ยกนั  จดับำ�รงุขึน้ต�มแบบแผนอนัด ี

เป็นต้นว่�  บ้�นเรือนก็ต้องปลูกให้เป็นระเบียบ  

ต�มแบบแผนที่กำ�หนดไว้  ไม่ให้ยัดเยียดอัดแอกัน 

ให้มีแสงสว่�ง  ลมเดินได้สะดวก  เพื่อให้ถูกอน�มัย 

ช่วยกันบํารุงท้องถิ่น
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มีถนนเป็นท�งคมน�คม  สำ�หรับประช�ชนไปม� 

หรือขนส่งสินค้�  มีท่อและร�งนำ้�  สำ�หรับระบ�ย 

สิ่งโสโครก  ให้ไหลไปสู่ท่อรวมได้โดยง่�ย  เพ่ือไม่ให้ 

หมักหมม  เกรอะกรังอยู่ได้  มีตล�ดสร้�งอย่�ง 

ถูกแบบเป็นย่�นก�รค้�ข�ย  มีส้วมอย่�งสะอ�ด 

แบบใหม่  มีโรงเรียนเป็นที่ เล่�เรียนของเด็ก  มี 

สม�คม  และอื่นๆ  เพื่อคว�มครึกครื้นรื่นเริง  มี 

สน�มเป็นที่สำ�หรับเล่นออกกำ�ลัง  เพื่อบำ�รุงร่�งก�ย 

ใหแ้ขง็แรง  และเพือ่สนกุสน�น  มสีวนสำ�หรบัเดินเล่น 
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เพื่อพักผ่อนหย่อนใจในย�มว่�ง  มีสถ�นที่ช่วยเหลือ 

คนเจบ็ไข ้ เพือ่บำ�บดัคว�มเจบ็ปว่ย  มนีำ�้ดืม่ทีส่ะอ�ด  

ตลอดจนไฟฟ้�ในเวล�คำ่�คืน  สว่�งไสว  มีเจ้�หน้�ที่ 

ดูแลคว�มสะอ�ดต�มถนนและตรอก  คอยกำ�จัดยุง 

และอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นต้นเช้ือของคว�มป่วยเจ็บ  ร้�ยแรง 

บ�งอย่�ง  และมีเจ้�หน้�ที่คอยดูแลแก้ไข  บำ�รุง  

ส่งเสริม  ในก�รทำ�ม�ห�กิน  อย่�งทันสมัย  ให้ดีย่ิงข้ึน 

เหล่�น้ีเป็นต้น  เมื่อท้องถิ่นนั้นๆ  ได้รับทะนุบำ�รุง 
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ด้วยสิ่งต่�งๆ  ดังกล่�วม�แล้ว  ก็ เป็นที่แน่ใจว่� 

ท้องถ่ินนั้นจะเป็นที่อยู่สบ�ยดี  จำ�นวนผู้คนก็จะมี 

ม�กขึ้น  ถ้�จัดบำ�รุงกันครบถ้วนเต็มที่  ทั่วถึงทุก 

จังหวัดแล้ว  บ้�นเมืองไทยก็จะงดง�มทัดเทียม 

มห�ประเทศอื่นๆ ได้

ในเรื่องจัดบำ�รุงท้องถิ่นของตนเอง  ให้ถูกต้อง 

ต�มระเบียบแบบแผน  ที่ทันสมัยนั้น  เรียกว่� 

เทศบ�ล  ต่อไปข้�งหน้�  นักเรียนจะต้องมีหน้�ที่ 

ช่วยกัน  จัดทะนุบำ�รุงท้องถ่ินท่ีตนอยู่  เพ่ือคว�มรุ่งเรือง 

แก่บ้�นเกิดเมืองนอนอันเป็นที่รักยิ่งของตนต่อไป
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การเทศบาล

  ระลึกรู้สึกตัว

ช�วไทยทั่วอย่�มัวรอ

จงร่วมรวมใจคอ

ขอให้ช่วยทำ�ด้วยกัน

  บำ�รุงปรับปรุงแต่ง

ท้องถิ่นแหล่งแห่งเร�พลัน

เพื่อคว�มง�มครบครัน

ทุกสิ่งอันทันสมัย

  ตึกร�มง�มถูกท่�

หันเข้�ห�อน�มัย

ร่มรื่นแช่มชื่นใจ

ทุกสถ�นบ้�นเมืองเร�
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บทที่ ๒๔
พยัญชนะที่ยังไม่เคยเรียน

ฃ  ฅ  ฆ  ฌ  ญ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ธ  ภ  ศ  ษ  ฬ

 ฃ  อ่�นว่�  ข

ฅ  ฆ  อ่�นว่�  ค  เช่น  ฆ่� 

เฆี่ยน  ฆ้อง  ระฆัง  ตะเฆ่ 

ฯลฯ

  ฌ  อ่�นว่ �   ช  เช่น 

เข้�ฌ�น  ฯลฯ

  ญ  อ่�นว่�  ย  เช่น 

หญิง  หญ้�  ใหญ่   ญวน 

ญี่ปุ่น  ฯลฯ

  ฎ  อ่ �นว่ �   ด  เช่น 

ชฎ�  ฎีก�  ฯลฯ

  ฏ  อ่ �นว่ �   ต  เช่น 

ปฏิทิน  ฯลฯ

  ฐ   อ่ �นว่ �   ถ   เช่ น 

ฐ�นะ  ฐ�น  กฐิน  ฯลฯ

  ฑ  ฒ  ธ  อ่�นว่�  ท 

เช่น  กรีฑ�  ผู้เฒ่�  ธง  เธอ 

ธุระ  ฯลฯ

  ณ  อ่�นว่�  น  เช่น  

ณ  ขณะ  คณะ  ฯลฯ

  ภ  อ่ �น ว่�  พ  เช่น  

ภ � ย ใ น   ภู เข �   ต ะ เ ภ � 

สำ�เภ�  อำ�เภอ  เสภ� ฯลฯ

  ศ  ษ  อ่�นว่�  ส  เช่น 

ศ�ล�   ศก  ศอก  อ�ศั ย 

ศกึษ� ภ�ษ�  ภ�ษ ี ปรกึษ� 

ฯลฯ

  ฬ   อ่ �นว่ �   ล   เช่น  

น�ฬิก�  จฬุ�  กฬี�  ฯลฯ
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ลําดับพยัญชนะและอักษร

พยัญชนะ  ๔๔  ตัว  คือ

ก    ข    ฃ    ค    ฅ    ฆ    ง  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ 

ฎ    ฏ    ฐ    ฑ    ฒ    ณ  ด  ต  ถ  ท  ธ  น 

บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ศ  ษ  

ส  ห  ฬ  อ  ฮ

อักษรสูง  ๑๑  ตัว  คือ

ข  ฃ  ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห

อักษรกล�ง  ๙  ตัว  คือ

ก  จ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  อ

อักษรตำ่�  ๒๔  ตัว  คือ

ค   ฅ   ฆ   ง  ช   ซ   ฌ   ญ  ฑ   ฒ   ณ 

ท  ธ  น  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ  ฮ
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ธูปเทียน ภิกษุ รูปภ�พ

เภตร� ธนู

แบบฝึกหัด

ธูปเทียน  ญ�ติพี่น้อง  ธันว�คม  คันธนู  เล็งญ�ณ  

โรคภัย  ญัตติ  หมู่ภมร  พระธิด�  คว�มภักดี  มีธุระ 

ภ�ษ�ไทย  รปูภ�พ  ลำ�ธ�ร  พระภกิษ ุ ภษู�  ธงไทย  
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กอหญ้�  ผู้หญิง  ภ�ยนอก  ณ ท่ีน้ี  ปฏิทิน  หลักฐ�น 

รกัคณะ  ทอดกฐนิ  ห�้น�ท ี เส�ธง  ผูเ้ฒ�่  ไกต่ะเภ� 

น�ยอำ�เภอ  ขับเสภ�  เรือสำ�เภ�  ภูเข�ไฟ 

นาฬกิา

ตอน  ๑

เวล�บ่�ยวันหน่ึง 

เมื่ อ เด็ กหญิ งส�รภี   

เผ่�เภตร�  กลับจ�ก 

โรงเรียนแล้ว  น�ยภักดี 

เผ่�เภตร�  บิด�ของเข� 

ได้พ�ไปเที่ยวที่ห้�ง 

ข�ยน�ฬกิ�แห่งหนึ่ง 

ซึ่ ง เป็นห้ � ง ใหญ่ โต 

กว้ � งขว�งม�ก  มี  

น�ฬิก�ต่�งๆ  เช่น 
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น�ฬกิ�พก  น�ฬกิ�ข้อมือ  น�ฬกิ�ปลุก  และน�ฬกิ� 

แมงด�  เปน็ตน้  ตดิไวข้�้งฝ�ผนงั  ตัง้และว�งไวใ้นตู ้

เรียงร�ยแลสะพรั่ง  ดูง�มต�ยิ่งนัก  น�ฬกิ�เหล่�นี้ 

มีรูปร่�งและลักษณะต่�งๆ  กัน  ทำ�ด้วยไม้ก็มี  ทำ�ด้วย 

หินอ่อนก็มี  ทำ�ด้วยโลหะ  เช่น  เงิน  ทอง  น�ก 

กะไหล่  ก็มี  บ�งเรือนแกะสลักด้วยฝีมืออันงดง�ม 

เป็นลวดล�ย  ดอกไม้  ก่ิงไม้และใบไม้  รูปคน  รูปม้�  

และรูปอื่นๆ  บ�งเรือนทำ�เป็นรูปนกฮูก  โผล่หน้� 

ออกม�เมื่อเวล�น�ฬกิ�ตีก็มี  เสียงน�ฬกิ�เดินดัง 

ติ๊กๆ!  ก๊อกแก๊กๆ!  ได้ยินอยู่ไม่ข�ดระยะ  เสียง

ระฆังน�ฬกิ�ตีดังก๋องแก๋งๆ!  ติ๊กแต๊กๆ!  เป็นของ 

น่�ดู  น่�ชมยิ่งนัก  เป็นสิ่งที่แปลกต�แปลกหู  ทำ�ให้ 

เด็กหญิงส�รภีรู้สึกประหล�ดม�ก  บังเกิดคว�ม 

เบิกบ�นใจ  และตื่นเต้น  อย�กรู้อย�กเห็นยิ่งขึ้น 

น�ยภักดี  กับเจ้�ของห้�งนั้นเป็นผู้ที่รู้จักและคุ้นเคย 

กันดี  น�ยภักดี  จึงเที่ยวชมน�ฬกิ�ต่�ง ๆ   ในห้�งได้ 

ต�มคว�มพอใจ  บิด�ของเข�ได้ชี้ให้เด็กหญิงส�รภี  
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ดูน�ฬิก�ชนิดต่�งๆ  เหล่�น้ัน  พร้อมกับอธิบ�ยประกอบ  

ทีละอย่�งๆ  ดังต่อไปนี้

เวล�น�ฬกิ�เดนิมเีสยีงดงั  และเขม็หมนุเวยีนไป 

รอบๆ  โดยอ�ศัยกำ�ลังล�นและเครื่องที่ประกอบขึ้น 

กับล�นนั้น  ถ้�จะเปรียบกับเท้�ของเร�  ที่พ�ตัวเร� 

เดินไปได้  ก็เป็นเช่นเดียวกัน  เข็มที่บอกเวล�นั้น  

ก็ค ล้�ยกับนิ้ วมือของเร�ที่ ชี้บอกใครให้ดูอะไร 

ส่วนเสียงระฆังที่ตีบอกเวล�น�ฬกิ�และตีก่ึงนั้นเล่�  

ก็คล้�ยกับเสียงของเร�ที่พูดบอกข้อคว�มอะไรแก่ 

ใครๆ  นั่นเอง  นี่ก็เป็นสิ่งแปลกประหล�ด  น่�ชม 

คว�มคิดที่เข�คิดทำ�ขึ้น
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นาฬกิา

ตอน  ๒

หน้�น�ฬกิ�นั้นแบนและกลม  ที่หน้�น�ฬกิ�นี้ 

แบง่ออกเปน็ชอ่งใหญ ่ๆ   ๑๒  ชอ่งเท�่ๆ  กนั  ชอ่งใหญ ่

ช่องหนึ่งๆ  มีเครื่องหม�ย  ๑,  ๒,   ๓,   ๔,   ๕,   ๖, 

๗,  ๘,  ๙,  ๑๐,  ๑๑  และ  ๑๒  กำ�กับอยู่ทุกๆ  ช่อง 
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ในระหว่�งช่องใหญ่ช่องหนึ่งๆ  ยังได้แบ่งออกเป็น 

ขีดเล็กๆ  อีก  ๕  ขีด  ส่วนเครื่องหม�ยนับเวล� 

น�ฬกิ�นั้น  เขียนเป็นตัวเลขโรมันบ้�ง  ตัวเลข 

อ�รบิกบ้�ง  บ�งเรือนมีตั้งแต่  ๑  ถึง  ๑๒  บ�งเรือน 

ก็มีตั้งแต่  ๑  ถึง  ๒๔  คือตั้งแต่  ๑  ถึง  ๑๒  รอบหนึ่ง 

และ  ๑๓  ถึง  ๒๔  อีกรอบหนึ่ง

เข็มของน�ฬกิ�  หมุนเวียนจ�กท�งซ้�ยมือไป 

ท�งขว�มือที่เข�เรียกว่�เวียนขว�เสมอ  เข็มน�ฬกิ� 

โดยม�ก  มีอยู่   ๒  ชนิด  คือ  เข็มสั้นสำ�หรับชี้บอก 

ชั่วโมง  เมื่อหมุนไปชั่วระยะช่องใหญ่ช่องหนึ่งๆ 

นับเป็นเวล�ชั่วโมงหนึ่งๆ  เช่น  หมุนจ�ก  ๑๒  ซึ่งตั้ง 

อยูท่ีก่ึง่กล�งตอนบน  ไปถึงเลข  ๑  เรยีกว�่  ๑  น�ฬกิ� 

และจ�ก  ๑  ไปถึง   ๒  ก็ เรียกว่�   ๒  น�ฬิก�  เป็น 

ลำ�ดับเรื่อยไป  ในทำ�นองเดียวกัน  จนกระทั่งถึง  ๑๒  

ก็เรียกว่�  ๑๒  น�ฬกิ�  เข็มอีกชนิดหนึ่งเรียกว่� 

เข็มย�ว  สำ�หรับชี้บอกน�ที  เมื่อหมุนไปช่ัวระยะ 

ช่องเล็กช่องหนึ่งๆ  นับเป็นเวล�น�ทีหนึ่งๆ  เช่น 
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ตั้งต้นหมุนจ�กเลข  ๑๒  นั้นไปชั่ว  ๑  ขีด  ก็เรียกว่� 

๑  น�ที    ๒  ขีดก็   ๒  น�ที    ๓๐  ขีดก็   ๓๐  น�ที 

หรือครึ่งชั่วโมง  และต่อๆ  ไปในทำ�นองเดียวกัน  

จนถึง  ๖๐  ขีด  ก็เรียกว่�  ๖๐  น�ที  หรือ  ๑  ชั่วโมง 

เข็มย�วนี้จะต้องหมุนไปบรรจบรอบที่ตรงเลข  ๑๒  

เสมอ  ทุกๆ  ชั่วโมง

นาฬิกา

ตอน  ๓

วิธีดูน�ฬกิ�หรือนับเวล�คือ  พอเวล�ตะวัน 

ส่องแสงอ่อนๆ  แสงเงินแสงทองง�มต�  เข็มสั้นจะ

ชี้ตรงเลข  ๖  ซึ่งอยู่กึ่งกล�งตอนล่�ง  ตรงกันข้�ม 

กับเลข  ๑๒  เรียกว่�เวล�  ๖  น�ฬกิ�  หรือยำ่�รุ่ง  

ครั้นตะวันสูงขึ้นๆ  เข็มสั้นนั้นก็หมุนต่อไปจนถึงเลข  

๗,   ๘,   ๙,   ๑๐,   ๑๑  และ  ๑๒  ในทำ�นองเดียวกัน 

เรียกว่�  ๗  น�ฬกิ�  ๘  น�ฬกิ�  ๙  น�ฬกิ�  ตลอดไป 
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จนถึง  ๑๒  น�ฬกิ�  หรือเที่ยงวัน  ซึ่งเป็นเวล�ที่ 

ดวงตะวันอยู่ตรงหัวเร�พอดี  ต่อจ�กนี้  ดวงตะวัน 

จะลดตำ่�ลงไปทุกๆ  ที  เข็มสั้นจะหมุนต่อไปถึงเลข 

๑๓  หรือ  ๑  เรียกว่�  ๑๓  น�ฬกิ�  ถึงเลข  ๒  ก็เรียกว่� 

๑๔  น�ฬกิ�  ในทำ�นองเดียวกัน  จนถึงเลข  ๖  เรียกว่� 

เวล�  ๑๘  น�ฬกิ�  หรือยำ�่คำ�่  ซึง่เปน็เวล�ตะวนัตกดนิ 

นบัเปน็เวล�  ๑๒  ชัว่โมง  ซึง่เป็นเวล�กล�งวนั  เร�ได ้
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รับแสงสว่�ง  ตลอดท้ัง  ๑๒  ชั่วโมง  เป็นเวล�เหม�ะ 

สำ�หรับไปทำ�ม�ห�กิน  ต่อจ�กนี้เข็มสั้นก็หมุนต่อไป 

จนถึงเลข  ๗  เรียกว่�  ๑๙  น�ฬกิ�  ถึงเลข  ๘  เรียกว่� 

๒๐  น�ฬิก�  ตลอดไปจนถึงเลข  ๑๒  เรียกว่� 

๒๔  น�ฬกิ�  หรือเที่ยงคืน  หรือสองย�ม  ซึ่งนิยม 

กันว่�  ตั้งต้นขึ้นวันใหม่  แล้วเข็มส้ันหมุนต่อไปอีก 

ชีท้ีต่รงเลข  ๑  เรยีกว�่  ๑  น�ฬกิ�  ชีต้รงเลข  ๒  เรยีกว�่ 

๒  น�ฬกิ�  ชี้ตรงเลข  ๓  เรียกว่�  ๓  น�ฬกิ�  หรือ 

ส�มย�ม  และตอนส�มย�มนี้มักได้ยินเสียงไก่ขัน 

แจว้  ๆ  บอกเวล�คล�้ย  ๆ  กบัเสยีงน�ฬกิ�ต ี ในทีส่ดุ 

ช้ีถึงเลข  ๖  เรียกว่�  ๖  น�ฬกิ�  หรือยำ�่รุ่ง  เวล�เช้�ตรู่น้ี 

ไก่ยิ่งขันกระช้ันเสียงหนักขึ้น  เสียงนกเสียงก�ร้อง 

จ้อกแจ้กเซ็งแซ่  ต่�งก็ออกจ�กรัง  บินไปเที่ยวห�กิน 

เป็นฝูงๆ  แต่เช้�ตรู่  ผู้คนตื่นนอน  ลุกขึ้นทำ�ง�นกัน  

ย�มน้ีอ�ก�ศเย็นสบ�ยและสดชื่นดีม�ก  เวล�ตั้งแต่  

๑๘  น�ฬกิ�ถึง  ๖  น�ฬกิ�  รวม  ๑๒  ช่ัวโมง  เป็นเวล� 

กล�งคืนมืดมัว  ไม่แลเห็นแสงตะวันเลย  นอกจ�ก 



75

แสงเดือนแสงด�วเท่�นั้น  เวล�กล�งคืนจึงเย็นสบ�ย 

กว่�เวล�กล�งวันม�ก  ทั้งเหม�ะสำ�หรับพักผ่อน  

หลับนอน  ทั้งกล�งคืนและกล�งวัน  นับเป็นเวล�  

๒๔  ชั่วโมง  เรียกว่�วันหนึ่ง

นาฬกิา

ตอน  ๔

วิธีดูน�ฬกิ�  นอกจ�กใช้ต�มองดูเข็มต�มที่ 

ได้กล่�วม�แล้ว  จะใช้หูฟังเสียงน�ฬกิ�ตีก็ได้  เพร�ะ 

น�ฬกิ�ที่มีระฆังตีบอกเวล�น�ฬกิ�นั้น    จำ�นวน 

ครั้งที่ตีก็เท่�กับจำ�นวนเคร่ืองหม�ยที่เข็มสั้นชี้บอก 

นั้น ๆ  เสมอ  เช่น  เมื่อชี้ตรงเลข  ๑  น�ฬกิ�ก็ตี  ๑  ที 

ชี้ตรงเลข  ๒  น�ฬกิ�ก็ตี  ๒  ที  ตลอดเรื่อยไปจนถึง 

เลข  ๑๒  น�ฬิก�ก็ตี   ๑๒  ที   ครบรอบหนึ่ งพอดี  

เมื่อน�ฬกิ�ตี  ๑๒  ทีแล้ว  ต่อจ�กนี้ก็ตั้งต้นตี  ๑  ที 

ไปใหม่  ดังนั้นเมื่อถึงเวล�  ๑๓  น�ฬกิ�  จึงตี  ๑  ที 



76

๑๔  น�ฬกิ�ต ี ๒  ท ี เรือ่ยไป  จนถงึ  ๒๔  น�ฬกิ�  กต็ ี

๑๒  ท ี ครบอีกรอบหนึ่งเช่นเดียวกัน  ทุกๆ  คนควรจะ 

หัดดูน�ฬิก�ให้เป็น  เพร�ะน�ฬิก�เป็นเครื่องสำ�หรับ 

นบัและดเูวล�  บอกเวล�ใหเ้ร�รูไ้ด ้ มนัเดนิต�มปรกต ิ

ทุกๆ  วัน  ครั้นถึงเวล�ตีมันก็ตีตรงกับเวล�น�ฬิก�

ของมันจริงๆ  นับว่�มันตรงต่อเวล�ดีม�ก  เป็น

ตัวอย่�งอันดีง�ม  ที่เด็กๆ  น่�จะอบรมตน  ให้เป็น 

คนตรงต่อเวล�จริงๆ  คล้�ยๆ  กับทำ�ตัวให้เป็น

น�ฬิก�  เช่น  เวล�  ๖  น�ฬิก�ตื่นนอน  ๗  น�ฬิก� 

ไปโรงเรียน  ๑๕  น�ฬิก�โรงเรียนเลิก  รีบกลับ 

ม�บ้�น  ๑๗  น�ฬิก�อ�บนำ้�  

รับประท�นข้�วเย็น  เวล�  

๑๙  ถึง  ๒๐  น�ฬิก�ดูหนังสือ 

ท่ อ งบ่ น วิ ช �ต่ � งๆ  ที่ ไ ด้  

เล่�เรียนม�  เวล�  ๒๐  น�ฬิก� 

เข้�นอน
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เด็กๆ  ที่นอนแต่หัวคำ่� แล้ว 

ตื่ นแต่ เช้ �ๆ   จะรู้ สึ ก ชุ่ม ช่ืน ดี   

ย่ อมทำ � ให้ ร่ � งก�ยแข็ ง แร ง  

หน้�ต�อ่ิมเอิบ  งดง�ม  แจ่มใส  

น่�รัก    และทำ�ให้คว�มคิดดี 

เรียนหนังสือได้ดีด้วย

เด็กๆ  ทั้งหล�ย  ได้อ่�น 

เรื่ อ งน�ฬิก�ม� เพี ย ง เท่ �นี้   

จะเหน็ไดว้�่  น�ฬกิ�มนัเทีย่งตรง 

ต่อเวล�    จริงต่อเวล�ดีม�ก  

เป็นตัวอย่�งอันดีง�ม  สำ�หรับ 

คอยเตือนเร�ให้รู้สึกตัวว่�  อ�ยุ 

ของเร�นั้นค่อยๆ  แก่ขึ้น  ทุกคืน  

ทุกวัน  ทุกน�ที      เวล�เป็นเงิน 

เป็นทองเป็นของอนัมคี�่ ไมน่�่จะ 

ปลอ่ยใหมั้นล่วงไปเสียเปล่�ๆเลย  
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เร�น่�จะใช้เวล�ทำ�อะไรๆ  ที่จะ

ดำ�เนินไปสู่คว�มดีคว�มง�ม 

แกต่น และแกบ่�้นเกดิเมอืงนอน 

อันเป็นที่ รัก ย่ิงของตน    ถ้� 

ช�วไทยเร�ทุกคนต่�งก็รู้สึกตัว 

เช่นนี้แล้ว  เร�ก็จงช่วยกันคิด 

ทำ�เครื่องใช้สอยต่�งๆ  ของเร� 

ใช้เอง  โดยไม่ต้องอ�ศัยบ้�นเมือง 

อื่นเข�
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  จงเทียบ  เปรียบเอ�ว่�

เร�เป็นน�–  ฬกิ�เอง

เข็มบ่ง  ชี้ตรงเผง

พึงเพ่งไว้  ให้ทุกวัน

  ยำ่�รุ่ง  สะดุ้งตื่น

ว�งหน้�ชื่น  ลุกขึ้นพลัน

อ�บนำ้�  ชำ�ระฟัน

หมดโสมม  ผมเผ้�หวี

  โมงเช้�  เฝ้�แต่งตัว

เครื่องเรียนทั่ว  ทุกอย่�งมี

เตรียมไป  ให้ทันที

ที่เพื่อนเร�  เข้�เรียนกัน

  ตอนบ่�ย  หม�ยสิบห้�

น�ฬกิ�  เลิกม�พลัน

ถึงเหย้�  เร�ขยัน

หยิบง�นทำ�  โดยจำ�นง
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  ร่วมด้วย  ช่วยแม่พ่อ 

สิบเจ็ด  น.  พอแล้วลง

อ�บนำ้�  คำ่�แล้วคง

ฟื้นคว�มรู้  ที่ครูสอน

  ท่องเรียน  เขียนอ่�นพอ

ยี่สิบ  น.  ก็เข้�นอน

ฝึกฝนตัว  ทั่วทุกตอน

เทียบต�มน�–  ฬกิ�ตี

  ย่อมจะ  กระทำ�ให้

อน�มัย  เกิดได้ดี

ก�ยใจ  แจ่มใสมี

สมองโล่ง  ปลอดโปร่งเอย
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หลักวิธีเขียนลายมือ

เมื่อเวล�หนูจะฝึกหัดเขียนล�ยมือ  หนูต้อง 

นั่ งตัวตรงๆ  ให้ถูกอน�มัย  จับดินสอให้ถูกท่� 

คือ  ต้องให้ดินสอ

อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ � ง 

นิ้ วหั วแม่ มื อกั บ

นิ้วช้ีและนิ้วกล�ง 

ส่ ว นนิ้ ว น � งกั บ 

นิ้ ว ก้ อ ย นั้ น ง อ 

เข้ � ไว้ ใ นฝ่ � มื อ 

และต้องว�งสมุด

ให้ตรงจริงๆ  แล้ว

ค่อยๆ  พย�ย�ม

เขียนให้ตัวง�มๆ 

เขียนส่วนสูง  และ 

ส่วนกว้�งให้ถูกส่วน 
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เขียนตัวให้ถูกลักษณะ  และต้องเขียนหัวก่อนทุกๆ  ตัว 

เว้นระยะช่องไฟระหว่�งตัวหนังสือให้กว้�งเท่�ๆ  กัน 

ทุกตัว  เว้นตอนระยะข้อคว�มกับข้อคว�มให้ห่�ง 

เท่�ๆ  กันทุกตอน  และต้องพย�ย�มเขียนและ 

ว�ง    ่    ้    ๊    ๋  และสระให้ถูกจริงๆ  ต้องพย�ย�ม 

เขียนให้สะอ�ดด้วย

  เขียนล�ยมือ  มีหลัก  รู้จักนั่ง

ตัวต้องตั้ง  ตรงแนบ  ถูกแบบอย่�ง

จับดินสอ  ป�กก�  ถูกท่�ท�ง

สมุดว�ง  พล�งเพ่ง  แล้วเล็งแล

ค่อยเขียนไป  ให้ง�ม  ต�มส่วนสัด

ช่องไฟจัด  วัดกะ  ระยะแน่

สระหรือ  เครื่องหม�ย  อย่�ย้�ยแปร

ตั้งใจแน่  มีระเบียบ  เรียบร้อยเอย
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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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คณะปรับปรุงต้นฉบับ

(พ.ศ. ๒๕๕๗)

ที่ปรึกษา

 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้อำานวยการสำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะบรรณาธิการ

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์

นางสาวดวงใจ บุญยะภาส

นางธนาภรณ์ กอวัฒนา

นางลัตติยา อมรสมานกุล

ออกแบบรูปเล่ม

นางอนุสรา สังข์ทอง

พิสูจน์อักษร

นางนิธิมา มุกดามณี

วาดภาพประกอบ

นางสาวรภัทร จันทร์ชุม


