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กกีีต้ะลยุเมอืงอกัษรกลาง เปน็หนึง่ในชดุนทิานเสรมิความรู ้
เรือ่งอกัษรสามหมู ่ มจีดุประสงคเ์พือ่เสรมิทกัษะภาษาไทย 
นอกห้องเรียน สร้างความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน 
เนื้อหาว่าด้วยเรื่องอักษรสามหมู่หรือไตรยางศ์ ในกลุ่ม 
พยญัชนะทีเ่ปน็อกัษรกลาง พรอ้มหลกัการผนัวรรณยกุต ์ 
โดยใช้นิทานเป็นตัวเดินเรื่อง นำเสนอในรูปแบบหนังสือ 
ภาพสำหรับเด็ก เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษา 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

กกีีต้ะลยุเมืองอักษรกลาง
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กีกี้ชอบร้องเพลง กีกี้ชอบร้องเพลงเสียงดัง ๆ
แต่ไม่มีเพื่อนคนไหนชอบฟัง

“ได้ยินว่าที่เมืองอักษรกลางอันไกลโพ้น
มีผู้คนชอบร้องเพลง ผลัดกันร้อง
ผลัดกันฟัง ถ้าเราได้ไปก็คงดี”
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กีกี้วิ่งร้องเพลงไป จนไปสะดุดกับกล่องใบหนึ่ง
“อุ๊ย! กล่องอะไรน่ะ”
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กีกี้มองกล่องด้วยความประหลาดใจ มันไม่ใช่กล่องธรรมดาทั่วไป
แต่มันคือกล่องปริศนา!!

 ...หากอยากพบดินแดนแสนสุขสันต์  ลายแทงนัน้จะนำทางสู่จุดหมาย
ร้องรำออกบอกเสียงกลางอย่างท้าทาย

  ถึงท่ีหมายคำใบ้บอกออกเดินทาง...
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ในกล่องมีลายแทงปริศนาที่นำไปสู่เมืองอักษรกลาง
ดินแดนแห่งเสียงเพลงนั่นเอง

กีกี้อ่านลายแทง

 “เดินทางไปกลางกลางอย่าสูงต่ำ เมื่อย่ำค่ำวันที่สามตามนัดหมาย
ก็จะพบทางเข้าสู่เมืองนิยาย แมเ้หนือ่ยหนา่ยทางขรขุระอยา่หยดุเดนิ” 
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กีกี้ตัดสินใจออกเดินทางด้วยรถยนต์
“ที่เมืองอักษรกลางผู้คนต่างร้องรำทำเพลงกันทั้งวัน 

กีกี้จะมีเพื่อนฟังเพลงแล้ว”
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กีกี้เดินทางมุ่งไปข้างหน้า ผ่านทะเลทรายอันกว้างใหญ่
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ผ่านป่าเขาลำเนาไพรอันคดเคี้ยว
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ผ่านเมืองแห่งแสงสโีดยไม่หยุดพักสักนิด
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ยนิดต้ีอนรับ

ในที่สุดก็เจอถนนขรุขระอย่างที่ลายแทงบอกไว้จริง ๆ
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 “เมืองอักษรกลางเปิดต้อนรับคนชอบฝัน ช่วยกันผันเอกโทตรีมอีักษร
อยากเข้าเมืองอักษรกลางไดผ้่านแน่นอน อย่ารีบร้อนผันเสียงได้ให้ผ่านเอย”

ผู้เฝ้าประตูบอก

ยนิดตี้อนรับ
ป ู  ตา  บาน

ใจ ดี
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กีกี้จึงผันเสียงตามอักษรคำใบ้ของผู้เฝ้าประตู

“ป ู – ปู่ – ปู้ – ปู ๊ – ปู”๋ “ตา – ต่า – ต้า – ต๊า – ต๋า” “บาน – บ่าน – บ้าน – บ๊าน – บ๋าน”
“ใจ – ใจ่ – ใจ้ – ใจ๊ – ใจ๋” “ดี – ดี่ – ดี้ – ดี๊ – ดี๋”
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“ผันเสียงไดถู้กต้อง ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เมืองอักษรกลาง”
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ในที่สุดกีกี้ก็ได้ร้องเพลงให้เพื่อนฟังสมใจแล้ว มีความสุขจัง

ยินดตี้อนรับ
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อักษรกลางมี ๙ ตัว ได้แก ่ ก จ ด ฎ ฏ ต บ ป อ

จำง่าย ๆ ดังนี้

ไก ่ (ก) จิก (จ) เด็ก (ด, ฎ) ตาย (ต, ฏ) บน (บ) ปาก (ป) โอ่ง (อ)

ดา

บน

จาย

ปู

ตา

ด๋า

บ๋น

จ๋าย

ปู๋

ต๋า

ด่า

บ่น

จ่าย

ปู่

ต่า

ด้า

บ้น

จ้าย

ปู้

ต้า

ดา

บน

จาย

ปู

ตา

ด๊า

บ๊น

จ๊าย

ปู๊

ต๊า

คำศัพท์ เสียงเอก  เสียงตรีเสียงสามัญ เสียงโท เสียงจัตวา
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น้อง ๆ ช่วยพากีกี้เดินทางไปเมืองอักษรกลางหน่อยจ้ะ
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