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ผิงผิงตะลุยเมืองอักษรสูง เป็นหนึ่งในชุดนิทานเสริมความรู ้
เรื่องอักษรสามหมู่ มีจุดประสงค์เพื่อเสริมทักษะภาษาไทย 
นอกห้องเรียน สร้างความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน  
เนื้อหาว่าด้วยเรื่องอักษรสามหมู่หรือไตรยางศ์ ในกลุ่ม 
พยัญชนะที่เป็นอักษรสูง พร้อมหลักการผันวรรณยุกต์  
โดยใช้นิทานเป็นตัวเดินเรื่อง นำเสนอในรูปแบบหนังสือ 
ภาพสำหรับเด็ก เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษา 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

ผงิผงิตะลยุเมืองอักษรสูง
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ผิงผิงนั่งดูดาวอยู่ริมหน้าต่าง
เหม่อมองออกไป นึกถึงเมืองอักษรสูง
เมืองในตำนานที่ล่องลอยอยู่ไกลลิบ

“เฮ้อ เหงาจัง ที่เมืองอักษรสูง
คงมีเพื่อนมากมาย ถ้าเราได้ไปก็คงดี”
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ทันใดนั้นก็มีลำแสงประหลาด
ส่องลงมาจากท้องฟ้า!!!
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เมื่อแสงหายไป ผิงผิงเห็นกล่องใบหนึ่ง ผิงผิงมองกล่องด้วยความ
ประหลาดใจ มันไม่ใช่กล่องธรรมดาทั่วไป แต่มันคือกล่องปริศนา!!!

   ...หากอยากพบดินแดนแสนสุขสนัต์
 ลายแทงนัน้จะนำทางสู่จุดหมาย

 อกัษรสงูเมอืงตำนานไม่เดียวดาย ถงึท่ีหมายคำใบ้บอกออกเดินทาง...
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ในกล่องมีลายแทงปริศนาที่นำไปสู่เมืองอักษรสูง
ดินแดนแห่งผองเพื่อนนั่นเอง
ผิงผิงอ่านคำใบ้ในลายแทง

  “บนฟ้าสูงถือลายแทงใบนี้ไว้ ลอยล่องไปกลางหมู่ดาวที่พราวฟ้า
 อาจมีฝนหรือพายุให้พบพา อย่าประหม่ามุ่งหน้าต่อก่อผลเอย”
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ผิงผิงจึงตัดสินใจนั่งบอลลูนแล้วออกเดินทาง
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ระหว่างทาง ผิงผิงเจออุปสรรคมากมาย
ทั้งเมฆหมอกบดบังสายตา
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ผ่านยอดเขาสูงเสียดฟ้า
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ฝ่าพายุฝนกระหน่ำ
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ในที่สุดผิงผิงก็มาถึงปากทางเข้าสู่เมืองอักษรสูง
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ขาว ไข ถอ

เสือ หาม

 “เมืองอักษรสูงเปิดต้อนรับคนชอบฝัน ช่วยกันผันเอกโทตรีมีอักษร
อยากเข้าเมืองอักษรสูงไดผ้่านแน่นอน อย่ารีบร้อนผันเสียงได้ให้ผ่านเอย”

ผู้เฝ้าประตููบอก
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“ขาว – ข่าว – ข้าว” “ไข – ไข่ – ไข้” “ถอ – ถ่อ – ถ้อ”

“เสอื – เสื่อ – เสื้อ” “หาม – ห่าม – ห้าม”

ผิงผิงจึงผันเสียงตามอักษรคำใบ้ของผู้เฝ้าประตู
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“ผันเสียงได้ถูกต้อง
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เมืองอักษรสูง”
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ในที่สุดผิงผิงก็ไดเ้ข้ามาในเมืองอักษรสูง
พบเพื่อนใหม่มากมาย ไม่เหงาอีกต่อไปแล้ว
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* อักษรสูง พื้นเสียงเป็นจัตวา ผันด้วยไม้เอกและไม้โทได้ ๓ เสียง
แต่ถ้าจะผันให้ครบ ๕ เสียงต้องใช้อักษรต่ำเข้ามาช่วยด้วยนะ

อักษรสูงม ี ๑๑ ตัว ได้แก ่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห

จำง่าย ๆ ดังนี้

ผ ี (ผ) ฝาก (ฝ) ถุง (ถ, ฐ) ข้าว (ข, ฃ) สาร (ส, ศ, ษ)

ให ้ (ห) ฉัน (ฉ)

ฝา

สูง

โถ

ขาว

หาม

ฝา

สูง

โถ

ขาว

หาม

ฝ่า

สู่ง

โถ่

ข่าว

ห่าม

ฝ้า

สู้ง

โถ้

ข้าว

ห้าม

ฟา

ซูง

โท

คาว

ฮาม

ฟ้า

ซู้ง

โท้

ค้าว

ฮ้าม

คำศัพท์ เสียงเอก  เสียงตรีเสียงสามัญ เสียงโท เสียงจัตวา
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น้อง ๆ ช่วยพาผิงผิงเดินทางไปเมืองอักษรสูงหน่อยจ้ะ



17

คำศัพท์เหล่านี้มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ใด ติดสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องนะจ๊ะ

คำศัพท์

ฝ่า

ข้าว

สูง

ห้าม

รูป เสียง

เฉลย: ฝ่า - รูปเอก เสียงเอก / สูง - รูปสามัญ เสียงจัตวา

ข้าว - รูปโท เสียงโท / ห้าม - รูปโท เสียงโท
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ติดสติ๊กเกอร์คำศัพท์อักษรสูงให้ถูกต้องได้ใจความ

แม่ชอบสวม

น้องเล็ก

พ่อค้า

นักเรียนไปห้องพยาบาลเพราะ

ลายดอกไม้

กับข้าวไปกินที่โรงเรียน

สมบัติไว้ใต้ดิน

ศอกเป็นแผล

เฉลย: เสื้อ / ห่อ / ฝัง / ข้อ
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เตี้ย

ข่า

ฉิ่ง

ว่าว

โอ่ง

ฟัน

ผึ้ง

เฒ่า

ด้วย

ติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายถูกให้คำศัพท์ที่ประสมด้วยอักษรสูง
เฉลย: ผึ้ง / ข่า / ฉิ่ง
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ทุกอย่างที่ทำ

ร่มรัฐ ปรมาธิกุล (เอ็ก)
อดีตเด็กน้อยนักอ่านและวาดการ์ตูน จบการศึกษาจากสถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตย- 
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ในนาม “ร่มเล็ก”


