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เรื่อง  อนุ าตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา

------------------------

 ด้วยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงหนังสือเรียนภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เล่ม ๑ และเล่ม ๒ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ โดยรวมเปนเล่มเดียวกันให้เปนหนังสือ 
อ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ปรับปรุงรูปเล่ม และภาพประกอบ สำาหรับ 
นำามาใช้เสริมจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   จึงอนุ าตให้ใช้หนังสือในสถานศึกษาได้

  ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

  นายอภิชาติ  จีระวุ ิ
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน





คำานำา

 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มาน ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ นี้  
เดิมเปนหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เล่ม ๑ และเล่ม ๒ ตามหลักสูตรประถมศึกษา  
พุทธศักราช ๒๕๒๑ ึ่งหนังสือได้รับการยกย่องจาก ู้อ่านทั้งในอดีตจนถึงปจจุบันว่า เปนหนังสือ 
แบบเรียนที่แสดงภูมิป าการสอนอ่านภาษาไทยระดับเบื้องต้น เนื้อเรื่องมีความต่อเนื่อง น่าสนใจ  
อ่านสนุกและเพลิดเพลิน โดยใช้กระบวนการสอนอ่านจากง่ายไปหายาก คือ เรียนรู้พยั ชนะ สระ 
การประสมอักษร  การสะกดคำา แจกลูก ันอักษร กการอ่านคำา ข้อความ  ึ่งการจัดการเรียน 
การสอนเช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนที่มีป หาเรื่องการอ่าน สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างเข้าใจและ 
รวดเรว
 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเหนว่า เพื่อส่งเสริมให้มีการใช ้
สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เปนประโยชน์ต่อการพั นาการเรียนการสอนภาษาไทย จึงได้ปรับปรุง 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เล่ม ๑ และเล่ม ๒ ดังกล่าว มาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่  
โดยรวมเล่ม ๑ และเล่ม ๒ ให้เปนหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
ึ่งมีวิธีการและขั้นตอนนำาเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีการวาดภาพประกอบให้สวยงาม แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เดิมของ 
เนื้อเรื่อง รวมทั้งการใช้ภาษาตามต้นฉบับเดิมทั้งหมด

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอน้อมรำาลึกในคุณงามความดีของคณะ 
ู้เรียบเรียงที่ได้สร้างสรรค์ ลงานที่มีคุณค่าตกทอดถึงปจจุบัน ึ่งจะช่วยให้นักเรียนอ่านภาษาไทย 

ได้คล่องแคล่วและแตกฉาน เปนบันไดก้าวไปสู่การเรียนรู้ที่สูงขึ้น หากมีข้อเสนอแนะประการใด  
โปรดแจ้ง สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนข้อมูลการพั นาต่อไป
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 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเหนควรให้มีการจัดทำาสื่อการเรียนวิชาภาษาไทย
ระดับประถมศึกษาขึ้น ให้เหมาะสมกับกาลสมัยและความเจริ ก้าวหน้าทางวิทยาการ จึงได้แต่งตั้ง 
คณะป ิบัติงานร่างโครงการสอน คู่มือครู และจัดทำาวัสดุแบบเรียนระดับประถมศึกษาขึ้น ดังมี 
รายนามดังต่อไปนี้

 นางสาวพั น ภาสบุตร ประธานกรรมการ
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 ช่างศิลปศูนย์พั นาหนังสือ กรรมการ
 นางสุชาดา วัยวุ ิ กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวสมทรง บัวสาย กรรมการและ ู้ช่วยเลขานุการ

และมีคณะที่ปรึกษาดังรายนามดังต่อไปนี้
 นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ
 นางกิติยวด ี บุ ื่อ
 นางฉวีวรรณ จึงเจริ
 นางสาวอารี สัณหฉวี
 นางสาววรณี สุนทรเวช
 คณะป ิบัติงาน  ได้เรียบเรียงหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เล่ม ๑ และ 
เล่ม ๒ ขึ้น  เพื่อให้นักเรียนใช้เปนหนังสืออ่านภาษาไทยระดับเบื้องต้น และให้อ่านด้วยความสนุก
เพลิดเพลิน จึงได้จัดทำาภาพประกอบให้เหมาะสมกับข้อความ
 กรมวิชาการหวังว่าหนังสือเรียนภาษาไทยเล่มนี้จะเปนประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้
เปนอย่างดี และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยเหลือการศึกษาไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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ให้อ่านว่า ต  โอ  โต

 โต โพ โน โป โม โอ โห

 นา ตา ปา อา วา กา รา
 ดี ตี มี ป วี รี
 ดู รู ปู หู งู

 ตาโต โมโห ปูนา กากี
 นาด ี อีกา อารี
 มีโมโห  โตตาดี  มีงูมา
 พามานา อาดูปู
 อาหาปูนา ปูนามีตา
 มีกามานา มีหูมีตา
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  กะ จะ ปะ อะ สะ
  ชะ ทะ นะ มะ ระ

ให้อ่านว่า ก  เอา  เกา

  เกา เดา เตา เอา เรา
  เงา เขา เหา เสา เถา

 ตา ตี โต ไต เตา
 มา ม ี โม ไม เมา
 นา นี โน ไน เนา
 ขา ขี โข ไข เขา

๑๐ หน้า สิบ
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 มาน ี มานะ จะปะ กะทะ
 มะระ อะไร จะไป จะดู
 ชะนี ดูใจ ไถนา หาเหา
 ในเตา เอาใจ มีเงา เสาโต

 จะดูงู จะดูปู จะดูกา
 ถูกะทะ เถามะระ เอาอะไร
 อาจะไอ เขาไถนา ไถไปไวไว
 เอาขาถ ู เอาใจเขา เดาดูที
 หาเสามา ในนาเรา เอาใจเรา
 มาดีดี สีเทาเทา เกาไวไว
 ไปดูปู ในรูงู

 กะทะ ปจจุบันใช้ กระทะ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

หน้า สิบเอด ๑๑



บทที ่

L_6A.pdf   1   12/12/13   3:37 PM

 ปูนา มี สี ดำา
 โต ก มี หู สี ดำา
 หู โต มี ปูนา

 มานี จะ ตี ปูนา
 ปูนา ไป ใน รู

 มานี เท ยา
 ทา หู โต
 มานี ทา ยา เบา เบา
 โต เอา ขา เกา หู

๑๒ หน้า สิบสอง



ี ที่ ๑ บทที่บทที่

L_6A.pdf   3   12/12/13   3:37 PM

แบบฝึก

ให้อ่านว่า ท  อำา  ทำา

   ทำา นำา ยำา รำา
   กำา จำา ดำา ตำา ชำา

ให้อ่านว่า ท  เอ  เท

   เท เอ เย เก
   เม เส เห เข
   ทา เท ไท ทำา เทา
   รา เร ไร รำา เรา
   ขา เข ไข ขำา เขา
   บา เบ ไบ บำา เบา

 ตาดำา ทำานา พาไป ไถนา
 นาที สีดำา ขำาดี มีรำา
 นาดำา จำาคำา จำาเจ เกเร

หน้า สิบสาม ๑๓
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L_6A.pdf   2   12/12/13   3:37 PM

 เรไร โมเม โยเย เทยา
 ทายา ชาดำา กำายำา ตำารา
 งาดำา จำาป กำาไร ทำาไม
 ใจดำา นำาไป ลำาไย ตะไบ

 หากำาไร กาสีดำา รำาดีดี
 ขากำายำา ทำาจำาเจ เทกะทะ
 จะทำาดี ตาสีดำา ถูเบาเบา
 ดูเขาทำานา  ทายาสีดำา

๑๔ หน้า สิบสี่



บทที ่
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ชูใจ  กำา  มือ     ชูใจ  กำา  อะไร  ใน  มือ 
มานี  ขอ  ดู  มือ  ชูใจ      มี  อะไร   
ใน  มือ  ชูใจ     ชูใจ  แบ  มือ
มานี  แล  ดู  มือ  ชูใจ

หน้า สิบห้า ๑๕
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แบบฝึก

ให้อ่านว่า ข  ออ  ขอ

  ขอ กอ งอ จอ ตอ
  นอ ทอ ปอ ยอ รอ
  พอ วอ สอ หอ

ให้อ่านว่า ม  อือ  มือ

  มือ ถือ หือ รือ

ให้อ่านว่า บ  แอ  แบ

  แบ แป แก แจ แม
  แห แข แถ แส แช
  แพ แล แร แค แว

๑๖ หน้า สิบหก
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 ปจอ ขอดู ชูมือ
 ถือด ี รีรอ งอมือ
 อือออ พอดี ตำาตอ
 จอแจ แลดู ถือแห แบมือ

 ถือกะทะ ถือดีดี สีมอมอ
 มารออา จะมาขอ ปอกะเจา
 เอามือถือ มะละกอ

หน้า สิบเจด ๑๗



บทที ่
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ชูใจ  ถือ  อะไร
ชูใจ  ถือ  โบ  ใน  มือ
ชูใจ  ชู  โบ
มานี  แล  ดู  โบ  ใน  มือ  ชูใจ
มานี  แบ  มือ  ขอ  โบ
โต  ชู  คอ  ดู  โบ
โต  จะ  เอา  โบ
ใน  มือ  ชูใจ
มานี  ดุ  โต

๑๘ หน้า สิบแปด
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หน้า สิบเก้า ๑๙

แบบฝึก

ให้อ่านว่า ด  อุ  ดุ

   ดุ ตุ บุ ปุ จุ
   ชุ มุ ลุ ยุ พุ

 พายุ   สุรา   งูดุ   ปุปะ   กะชุ   เสา ุ
 ในแพ    ดูแล    แบมือ    ถือแห

 ปมะแม แหทะล ุ พอทุเลา
 กะละแม แลดูแพ หาใบแค
 ถือแหมา หาใบชา มาทำายา
 มีพาย ุ มุทะลุ มีโคดุ โถจุดี
 ขอสำาลี มีเวลา ทายาดำา
 ตำายาทา นำาพาไป กำาไลมือ



๒๐ หน้า ยี่สิบ

บทที ่
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 สีเทา   ดู   ใบบัว
 ชูใจ   แล   ดู   สีเทา
 สีเทา   ชู   คอ   ดู   ใบบัว
 มี   ตัว   อะไร   เกาะ   ใบบัว
 สีเทา   มัว   ดู   อะไร
  ชูใจ   ไป   หา   สีเทา
  สีเทา   ดู   ตัว   อะไร
   เกาะ   ใบบัว



ี ที่ ๑ บทที่
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แบบฝึก

ให้อ่านว่า บ  อัว  บัว

   บัว มัว วัว รัว ตัว หัว
ให้อ่านว่า ก  เอาะ  เกาะ

   เกาะ  เจาะ

หัวบัว ตัวเรา เขาวัว หัวตา
ทาตัว มัวเมา เหาไร ใบบัว
ในค ู ชูคอ รอด ู หูวัว
ตัวเหา เกาหัว มัวรอ กอบัว
หัวใจ ไปเกาะ เจาะรู
โค ก คือ วัว
วัว ตัว โต ไถ นา ดี
วัว ตัว โต มี ราคา
เรา จะ เอา วัว ตัว โต

หน้า ยี่สิบเอด ๒๑



บทที ่๑
L_10A.pdf   1   12/12/13   3:44 PM

ชูใจ  เกา  คอ  สีเทา  เบา  เบา
สีเทา  ชู  คอ  พอใจ มานี  หัวเราะ
โต  มา  หา  มานี มานี  เกา  หัว  โต
โต  ชู  คอ  ดีใจ ชูใจ  หัวเราะ
มานี  พอใจ

๒๒ หน้า ยี่สิบสอง



หน้า ยี่สิบสาม ๒๓
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แบบฝึก

ให้อ่านว่า ก  เอาะ  เกาะ

 เกาะ เจาะ เดาะ เบาะ เถาะ
 เสาะ เหาะ เงาะ เยาะ
 เพาะ เลาะ เมาะ เคาะ

ทีเรา เกาหัว ตัวดำา จำาเพาะ
เลาะไป ในเกาะ ทะเลาะ เสาะหา
ขาเดาะ เจาะดู ละเมาะ หัวเจาะ
เคาะดู ถูเบาะ กะเทาะ ปเถาะ
เกาะขา พาเหาะ เงาะดี มีเมาะ
เพาะชำา ทำาเบาะ ใบเงาะ หัวเราะ



บทที ่๑๑
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ปติ  ขี่  ม้า ปติ  เกาะ  คอ  ม้า
เขา  งอ  เข่า  เวลา  ขี่
มานี  ดู  ปติ  ขี่  ม้า ม้า  ตัว  นี้  แก่
ปติ  ให้  ชื่อ  ว่า  เจ้าแก่
โต  ดู  เจ้าแก่ สีเทา  ก  ดู  เจ้าแก่

๒๔ หน้า ยี่สิบสี่
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แบบฝึก

๑. ฝึกอ่าน ให้อ่านว่า ต  อิ  ติ

  ปติ วิชา วินาที
  มะลิ บิดา ลิเก
  กะทิ กะป ริทำา

๒. ฝึกผัน ให้อ่านว่า ก เอา เกา เกา เอก เก่า

    เกา โท เก้า เกา เก่า เก้า

  แก  แก่  แก ้ เจา  เจ่า  เจ้า
  ได  ได่  ได ้ เตา  เต่า  เต้า
  บา  บ่า  บ้า ปู  ปู  ปู
  ออ  อ่อ  อ้อ

หน้า ยี่สิบห้า ๒๕
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๓. ฝึกอ่านคำาต่อไปนี้

 ปูปา ไปปา ไก่แจ้ แก้ไอ
 ไก่อ ู บู้บี้ เปาป เก้าอี้
 กี่ตัว ตัวต่ำา กำาเดา เจ้าเก่า
 เต่าดำา ต่ำาใต้ ปาเปา เจ้าแก่
 อ้อแอ้ โอ้เอ ้ ปาอ้อ บ่อโต
 โอ่อ่า บ้าใบ้ ตะกั่ว ตัวต่อ
 ตาต้อ จ้ำาจี้

๒๖ หน้า ยี่สิบหก



บทที ่๑
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เจ้าแก่  เข้า  มา  หา  โต
ขา  เจ้าแก่  ดู  เกะกะ   โต  เห่า  เจ้าแก่
มานี  ดุ  โต  ไม่  ให้  เห่า
โต  ก  ไม่  เห่า
เจ้าแก่  เข้า  ไป  หา  สีเทา
สีเทา  ขู่  ู  ู
ชูใจ  ดุ  สีเทา  ไม่  ให้  ขู่
สีเทา  ก  ไม่  ขู่ เจ้าแก่  พอใจ

หน้า ยี่สิบเจด ๒๗



ี ที่ ๑บทที่ ๑

L_12A.pdf   2   12/12/13   3:45 PM

แบบฝึก

๑. ฝึกอ่าน ให้อ่านว่า ก  เอะ  เกะ

   เกะ เอะ เบะ เตะ เหะ
   เขะ เละ เทะ เ ะ
   เกะกะ เอะอะ จะเตะ
   เหะหะ เขะขะ เละเทะ
   เ ะ ะ เละเ ะ เละละ

๒. ฝึกผัน ให้อ่านว่า ข  อา  ขา ขา  เอก  ข่า

    ขา  โท  ข้า ขา  ข่า  ข้า

   เขา เข่า เข้า
   สู สู่ สู้
   หอ ห่อ ห้อ
   ไถ ไถ่ ไถ้
   แส แส ่ แส้

๒๘ หน้า ยี่สิบแปด 
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๓.  ฝึกอ่านคำาต่อไปนี ้ โดยให้ปดรูปวรรณยุกต์ ออกเสียงคำาเดิม 

แล้วออกเสียงวรรณยุกต์  อ่านครบคำาดังนี้  ขา  เอก  ข่า

 ข่า ส่า ข้า ถ้า ห้า
 ขี ่ ถี่ สี่ ถ่อ ส่อ
 ขู่ สู่ สู้ ไข่ ใส่
 ให้ ไข้ เข่า เห่า ข้อ
 ห่อ ถั่ว เข้า

 เถาถั่ว หัวเข่า เข้าถ้ำา งูเห่า
 เข้าสู้ สู่ขอ มีถ่อ ไส้ไก่
 ไข่ไก ่ ใส่ตู้ ใส่ไส ้ ไข้ปา
 ข้าเจ้า เต้าหู้ มีไข้ ใส่ใจ
 เข้า  ไป  เอา  ยา  ทา  เข่า  ให้  เขา  ที

หน้า ยี่สิบเก้า ๒๙



บทที ่๑
L_13A.pdf   1   12/12/13   3:46 PM

ปติ  ว่า
เขา  พา   เจ้าแก่   ไป   ที่  ภูเขา
ที่  ภูเขา  มี  อะไร  น่า  ดู  แยะ

๓๐ หน้า สามสิบ
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ม ี มี และ  มี  
ที่  ภูเขา  มี แยะ
มานี  และ  ชูใจ  พอใจ
มานี  ว่า  เรา  น่า  จะ  ไป  ที่  ภูเขา
ชูใจ  ว่า  เรา  น่า  จะ  ไป
เรา  จะ  ได้  ดู  อะไร  แยะ  แยะ
ปติ  ว่า  พา  ไป  ก  ได้
เช้า  เช้า  ให้  มานี  และ  ชูใจ
มา  รอ  ที่  นี่
ปติ  และ  เจ้าแก่  จะ  พา  ไป

หน้า สามสิบเอด ๓๑
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แบบฝึก
๑. ฝึกอ่าน ให้อ่านว่า ล  แอะ  และ

   และ แวะ แนะ แทะ
   แคะ แยะ แพะ แกะ
   แตะ แปะ แงะ

๒. ฝึกผัน ให้อ่านว่า น  อา  นา นา  เอก  น่า

    นา  โท  น้า นา  น่า  น้า

 น ี นี่ นี้ เงา เง่า เง้า
 มา ม่า ม้า ยา ย่า ย้า
 ร ู รู่ รู้ แล แล่ แล้
 ไว ไว่ ไว้ า า า
 เชา เช่า เช้า เทา เท่า เท้า
 คำา ค่ำา ค้ำา

๓๒ หน้า สามสิบสอง



หน้า สามสิบสาม ๓๓
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๓. ฝึกอ่านคำาต่อไปนี้

 แน่ แม่ แย่ แท้ แพ้ คู่ ทู่ คู้
 น่า ย่า ล่า ค่า ท่า น้า ค้า ม้า ช้า
 ไล่ ไม ่ ใช่ น้ำา ช้ำา ย่ำา ค่ำา
 เน่า เล่า เท่า เช้า เท้า เล้า
 ใช้ ไม ้ ไว้ พ่อ ชื่อ รื้อ ทื่อ มื้อ

 มะไ  ใช้ได ้ ไม้เท้า เช้าค่ำา
 ไม่ใช่ ไร่นา น่ารู้ ปูย่า
 น้าอา แม่ค้า ช้าไป ร่ำาไร
 ในน้ำา ไม้ค้ำา ค่ำานี้ ดีแน่
 กาแ  ไม่แพ ้ แม่พ่อ ท่อน้ำา
 ทำารั้ว ทั่วไป เท่าไร เตาไ
 ไ า เท่านี้
 ไม้  มี  ค่า  ถ้า  จะ  ค้า  ก  ได้  ราคา  ดี
 ตา  คำา  ถือ  ไม้ค้ำา  มา  เวลา  ค่ำา



๓๔ หน้า สามสิบสี่

บทที ่๑
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ปติ  เล่า  ว่า  พ่อ  เจอ  เสือ  ที่  ภูเขา
เสือ  ดุ  ไม่  พอใจ  ให้  เรา  ไป  เกะกะ
พอ  มานี  รู้  ว่า  มี  เสือ  ก  ว่า  ถ้า
เจอ  เสือ  ก  แย่ ชูใจ  ว่า  ถ้า  รู้
ว่า  มี  เสือ  ก  ไม่  น่า  ไป

มานี  ว่า  รอ  ไว้
ให้  พ่อ  พา  ไป

ปติ  ว่า  รอ  ไว้  ให้
พ่อ  พา  ไป

ก  ดี
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แบบฝึก

๑. ฝึกอ่าน ให้อ่านว่า จ  เออ  เจอ

   เจอ เรอ เออ
   ให้อ่านว่า ส  เอือ  เสือ

   เสือ เถือ เจือ
   เรือ เบือ
๒. ฝึกผันคำาต่อไปนี้

   เจอ เจ่อ เจ้อ
   เสือ เสื่อ เสื้อ
   เรือ เรื่อ เรื้อ
   เมือ เมื่อ เมื้อ
   เรอ เร่อ เร้อ
   แย แย ่ แย้
   เลา เล่า เล้า

หน้า สามสิบห้า ๓๕



ี ที่ ๑บทที่ ๑บทที่ ๑

L_14A.pdf   2   12/12/13   3:46 PM

๓๖ หน้า สามสิบหก

๓. ฝึกอ่านคำาต่อไปนี้

 ละเมอ เจอเสือ มะเขือ
 แล่เนื้อ เรือใบ ไม่เบื่อ
 เชื่อถือ มื้อนี ้ ชี้มือ
 เมื่อเช้า แช่น้ำา แก้เก้อ
 เออออ ถ่อเรือ น่าเชื่อ
 เอื้อเ อ เมื่อไร ไต่เขา
 เข้าถ้ำา หัวเข่า ใส่เสื้อ
 เงื้อมือ ไม้เท้า เท่านี้
 เสื้อสี า ค้าลำาไย ในแม่น้ำา
 เรือสำาเภา เอาแต่ใจ ไม่สู้ดี
 มีเก้าห่อ พ่อว่าดี พี่ทอเสื่อ



หน้า สามสิบเจด ๓๗

ี ที่ ๑ บทที่ ๑
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 พ่อว่า รู้อะไรกไม่สู้รู้วิชา
 แม่ว่า ให้เราทำาดี
 ปูย่ากว่า ถ้าเราทำาช่ัว เขากไม่เช่ือถือ

 เขา เอา เสื่อ ห่อ เสื้อ หนี เสือ ไป
 เท้า สี เทา ไม่ เท่า เท้า เสือ



๓๘ หน้า สามสิบแปด

บทที ่๑
L_15A.pdf   1   12/12/13   3:46 PM

ปติ   ว่า   จะ   พา   เจ้าแก่   ไป   บ้าน
พ่อ   ว่า   อย่า   อยู่   นาน   พ่อ  จะ  ดุ
ปติ  ลา  มานี  และ  ชูใจ      เจ้าแก่  ก
ลา  โต  และ  สีเทา     ชูใจ  จะ  พา   
สีเทา ไป บ้าน   มานี ว่า  ถ้า  ่าน  มา   
ก  ให้  แวะ    มานี  ชี้  มือ  ให้  ดู  บ้าน     
ที่  บ้าน  มี  จำาป    ปติ  และ  ชูใจ  ว่า   
ไม่  นาน  จะ  มา  แวะ



ี ที่ ๑ บทที่ ๑บทที่ ๑
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แบบฝึก

๑. ฝึกอ่าน ให้อ่านว่า จา  นอ  จาน

   จาน นาน งาน
   วาน สาน ขาน
   ให้อ่านว่า กิ  นอ  กิน

   กิน บิน ริน
   ดิน ิน หิน

 แขน แสน ืน คืน
 ยืน โยน โ น เรือน
 เตือน ปูน พูน ปน

หน้า สามสิบเก้า ๓๙



ี ที่ ๑บทที่ ๑บทที่ ๑
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๔๐ หน้า สี่สิบ

๒.  ฝึกผันคำาที่มี น สะกด โดยยึดเสียง ันคำาที่ไม่มีตัวสะกดที่เรียน
มาแล้ว

 ให้อ่านว่า า  นอ  าน าน  เอก  ่าน

  าน  โท  ้าน าน  ่าน  ้าน

  บาน บ่าน บ้าน
  แ น แ ่น แ ้น
  โนน โน่น โน้น
  ชืน ชื่น ชื้น
 สระ ื อ เมื่อมีตัวสะกด เอา อ ออก   ใส่ตัวสะกดแทน

๓. ฝึกอ่านคำาต่อไปนี้   อยู่ อย่า ให้อ่านและจำาเปนคำา

 ท่าน ว่าน ม่าน
 ถ่าน ห่าน ่าน
 ร้าน บ้าน ปาน
 ด้าน ค้าน ก้าน



ี ที่ ๑ บทที่ ๑บทที่ ๑
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หน้า สี่สิบเอด ๔๑

 ไม้คาน เ าถ่าน ปานนี้
 ที่บ้าน สานเสื่อ เมื่อวาน
 ร้านค้า อย่าปน รั้วบ้าน
 ชื่นบาน ืน ้า น่าอ่าน
 บ้านโน้น ค่ำาคืน ยืนนาน
 ่านไป ให้ทาน อ่านดู
 อยู่บ้าน มีเพื่อน เรือนชาน
 แ ่นดิน สินค้า อย่าเล่น



๔๒ หน้า สี่สิบสอง

มานี  พา  โต  ไป  บ้าน
มานี  เข้า  ไป  หา  พ่อ
พ่อ  นอน  อยู่  ใต้  ต้น  จำาป
พ่อ  นอน  อ่าน  นิทาน
พ่อ  ว่า  พ่อ  รอ  มานี  อยู่  นาน

บทที ่๑
L_16A.pdf   1   2/6/14   10:33 AM



หน้า สี่สิบสาม ๔๓

ี ที่ ๑ บทที่ ๑
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มานี  ไป  ทำา  อะไร  มา
มานี  เล่า  ว่า  ไป  เจอ  ชูใจ  และ  ปติ
ปติ  เล่า  ว่า  ที่  ภูเขา  มี  อะไร  น่า  ดู
มี มี ม ี มี
มานี  ขอ  ให้  พ่อ  พา  ไป
พ่อ  ว่า  จะ  พา  ไป

แบบฝึก

๑. ฝึกอ่าน ให้อ่านว่า ค  น  คน

   คน จน ปน บน
   ตน ทน ชน รน
   วน ขน สน หน



๔๔ หน้า สี่สิบสี่

ี ที่ ๑บทที่ ๑
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   ให้อ่านว่า น  อ  น  นอน

   นอน งอน ทอน
   หอน สอน ถอน

๒. ฝึกผัน ันอย่างเดียวกับคำาที่ไม่มีตัวสะกด

   ตา ต่า ต้า
   ตน ต่น ต้น
   ปน ปน ปน
   บน บ่น บ้น
   คน ค่น ค้น
   รน ร่น ร้น
   ขน ข่น ข้น
   สน ส่น ส้น



หน้า สี่สิบห้า ๔๕

ี ที่ ๑ บทที่ ๑
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๓. ฝึกอ่านคำาต่อไปนี้ ไม่สอนความหมาย

  ต้นสน บนบ้าน ขนถ่าน
  ทนทาน นานไป ใต้ต้น
  สนใจ ให้ทาน ใส่จาน
  ่านมา น่าอยู ่ ดูบ้าน
  สอนอ่าน ร้านค้า น่ารู้
  สู้ทน คนงาน ่านไป
  ใช้งาน จานช้อน อ่อนแอ
  แต่ก่อน ตอนเช้า เข้านอน
  สอนดี



๔๖ หน้า สี่สิบหก

บทที ่๑
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แม่  ใส่  เสื้อ  สี า ถือ  เสื่อ  และ  จาน  

ใส่  มะม่วง       มานี  เหน  แม่  ก  ดีใจ   

มานี  ขอ  เสื่อ  และ  

ปู  ให้  แม่  นั่ง     โต  

ก  นอน   บน   เสื่อ  

แม่    วาง    จาน   

มะม่วง  ให้  มานี  

มานี  กิน  มะม่วง   

ใน  จาน

แม่  ว่า  มานี  ไป  ทำา  อะไร  มา

พ่อ  รอ  มานี  อยู่  นาน

มานี  ว่า  เจอ  ชูใจ  และ  ปติ



ี ที่ ๑ บทที่ ๑บทที่ ๑
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เขา  เล่า  ว่า  ไป  ภูเขา  มา     ที่  ภูเขา
มี   อะไร
น่า  ดู  แยะ
พ่อ  ว่า  ถ้า
ว่าง พ่อ  จะ
พา ไป

แบบฝึก

๑. ฝึกอ่าน  ให้อ่านว่า เอ  น  เอน

   เอน เจน เดน
   เบน เลน เอน
 ให้นักเรียนจำาว่า      ไม้ไต่คู้   ทำาให้เสียงคำาสั้นลง

 เหน  เหน เอน  เอน
 เยน  เยน เปน  เปน

หน้า สี่สิบเจด ๔๗
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   ให้อ่านว่า   ไม้หันอากาศ  ง  ง

   ง ยัง รัง ลัง วัง
   พัง ดัง บัง ขัง ถัง

๒. ฝึกสะกด ปดตัวสะกดก่อนแล้วอ่านคำาเดิม

   ให้อ่านว่า บา  ง  บาง

   บาง จาง กาง าง
   ยาง วาง ถาง หาง
   ยิง ลิง ิง ขิง
   ยุง ลุง หุง ถุง

๓. ฝึกผันคำาต่อไปนี้
   ให้อ่านว่า น  ไม้หันอากาศ  ง  นัง
     นัง  เอก  นั่ง นัง  โท  นั้ง
     นัง  นั่ง  นั้ง

   ยัง ยั่ง ยั้ง
   ดัง ดั่ง ดั้ง
   รัง รั่ง รั้ง 

๔๘ หน้า สี่สิบแปด



ี ที่ ๑ บทที่ ๑บทที่ ๑
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   ตัง ตั่ง ตั้ง
   ชัง ชั่ง ชั้ง
   สัง สั่ง สั้ง
๔. ฝึกอ่านคำาต่อไปนี้
 ให้อ่านว่า ด  ว  ง  ดวง

 พวง   รวง   ลวง   ตวง   หวง
 ให้อ่านว่า ม  อ  ง  มอง

 มอง   ลอง   กอง
 ตอง   ของ   สอง

 น้ำาเยน เอนดู อยู่ห่าง วางลง
 คงที่ พี่น้อง มองเหน เปนห่วง
 สีม่วง งวงช้าง นั่งนิ่ง ชิงช้า
 ้านุ่ง ทุ่งนา หาเสื้อ ปูเสื่อ
 เชื่อ ง นั่งกิน ยินดี ที่ว่าง

หน้า สี่สิบเก้า ๔๙



บทที ่๑
L_18A.pdf   1   12/12/13   3:47 PM

มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ 
ชูใจ    แม่ คะ  ทำาไม  มานี  ไม่  มี  ย่า  บ้าง

๕๐ หน้า ห้าสิบ



ี ที่ ๑ บทที่ ๑บทที่ ๑
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แม่  พูด  ว่า  มานี  มี  ย่า  แต่  ย่า  ไม่  ได้  
อยู่  ที่  นี่   แม่  จะ  พา  มานี  ไป  หา  ย่า  
ก  ได้    ที่  บ้าน  ย่า  มี  ปา  และ  ลุง     
มานี  ดีใจ  กอด  แม่  และ  พูด  ว่า    มานี     
ดีใจ  จะ  ได้  ไป  หา  ย่า
แม่  ว่า  ถ้า  เรา  ไป  หา  ย่า จะ  ให้   
น้า  อยู่  เ า  บ้าน
มานี  พูด  ว่า  มานี  จะ  พา  ย่า  มา  อยู่  
ที่  นี่
พ่อ  หัวเราะ  หึ  หึ
แม่  พูด  ว่า   ถ้า  มานี  พา  ย่า  มา  ได้  
ก  ดี

หน้า ห้าสิบเอด ๕๑



ี ที่ ๑บทที่ ๑บทที่ ๑
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แบบฝึก

๑. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย ด
 ให้อ่านว่า ก  อ  ด  กอด

   กอด จอด บอด
   ปอด ขอด ถอด
   สอด ตอด มอด
   ยอด ลอด ทอด

๒. ให้ปิดตัวสะกดก่อน แล้วอ่านคำาเดิม
 ให้อ่านว่า ยึ  ด  ยึด พู  ด  พูด

   ยึด อึด
   พูด รูด บูด
   ดูด สูด ขูด

๕๒ หน้า ห้าสิบสอง



ี ที่ ๑ บทที่ ๑บทที่ ๑
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หน้า ห้าสิบสาม ๕๓

๓.  อ่านคำาที่สะกดด้วย ง น และ ด  อ่านตามแนวนอนและ 

แนวตั้ง

ง น ด

กอง กอน กอด

วาง วาน วาด

าง าน าด

ง น ด
คง คน คด

โคง โคน โคด

พูง พูน พูด

ขง ขน ขด

โขง โขน โขด



๕๔ หน้า ห้าสิบสี่

ี ที่ ๑บทที่ ๑บทที่ ๑
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๔. ฝึกอ่านคำาต่อไปนี้

 พูดดัง งชัด อึดอัด มัดมือ
 ถือมีด ไม้ขีด รีด ้า ตาบอด
 กอดเข่า บูดเน่า เ าของ สองถาด
 ราดน้ำา ทำา ิด คิดดี ที่สุด
 จุดไ  ไข่ทอด ยอดไม ้ ไปวัด



หน้า ห้าสิบห้า ๕๕

บทที ่๑
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มานะ  เดิน  เข้า  มา เสื้อ  ของ  เขา  
ดำา มอม หน้าตา  ก  มอม     พอ  เจ้าโต    
เหน  มานะ  ก  ดีใจ  โ   เข้า  ไป  หา  จน  
มานะ  ล้ม  ลง  นอน  แ ่  โต  จะ  เลีย   
แก้ม   มอม   ของ   มานะ     แม่  ดุ  โต



๕๖ หน้า ห้าสิบหก

ี ที่ ๑บทที่ ๑บทที่ ๑
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ไม่  ให้  เลีย   และ  ไล่  มัน  ไป
แม่ ว่า  อย่า  ให้  โต  เลีย  นะ  ไม่  ดี
มานะ  ก  เชื่อ ง
แม่  ให้  มานะ  ไป  ล้าง  มือ  ล้าง  หน้า
มานะ  ก  ทำา  ตาม

แบบฝึก

๑. ฝึกอ่าน

 ให้อ่านว่า   ล  เ ีย  เลีย

    เลีย   เมีย   เปย   เสีย
 ให้อ่านว่า   เสีย  ม  เสียม

    เสียม   เจียม   เทียม
 ให้อ่านว่า   ล  ม  ลม

    ลม   งม   นม   รม   จม   ดม
    อม   คม   ชม   ขม   สม



หน้า ห้าสิบเจด ๕๗

ี ที่ ๑ บทที่ ๑บทที่ ๑
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๒. ฝึกอ่านเทียบเสียงคำาที่สะกดด้วย  ง  น  และ  ม
 อ่านตามแนวนอนและแนวตั้ง

๓. ฝึกผันคำาที่สะกดด้วย ม

  ปอม ปอม ปอม
  ยอม ย่อม ย้อม
  แกม แก่ม แก้ม
  ลม ล่ม ล้ม
  หาม ห่าม ห้าม
  งาม ง่าม ง้าม

ง น ม
ชาง
เรือง
เสียง
มอง
ลง

ชาน
เรือน
เสียน
มอน
ลน

ชาม
เรือม
เสียม
มอม
ลม



๕๘ หน้า ห้าสิบแปด

ี ที่ ๑บทที่ ๑บทที่ ๑
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๔. ฝึกอ่านคำาต่อไปนี้  ไม่สอนความหมาย

 ถาม หาม สาม งาม
 นาม ยาม ตาม ชาม

 ย้อมสี งามดี สีส้ม
 ลมพัด เลียมือ ถือเสียม
 เจียมตัว นมวัว ตัวเมีย
 เสียใจ ไร่ส้ม ล้มลง
 กางร่ม ต้มแกง ลองชิม
 ส้มโอ มะขาม ขอถาม
 สามล้อ ข้างแรม แก้มมอม
 ยอมแพ้ นอนแ  ่ แม่ห้าม
 ข้อห้าม หามของ มีดคม
 ห่ม ้า ช้อนส้อม หัวหอม



หน้า ห้าสิบเก้า ๕๙

บทที ่
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มาน ี  แม่  คะ  เมื่อไร  มานี  จะ  
ได้  ไป  โรงเรียน

แม่  มานี  ยัง  ไม่  โต    ถ้า  โต  เท่า 
มานะ  เมื่อไร  ก  จะ  ได้  ไป

มาน ี  พี่  มานะ  ไป  ทำา  อะไร  ที่  
โรงเรียน



๖๐ หน้า หกสิบ

ี ที่ ๑บทที่บทที่

L_20A.pdf   2   12/12/13   3:48 PM

มานะ พี่  ไป  เรียน   หนังสือ  น่ะ  ี
มาน ี ไป  โรงเรียน  นี่  ดี  ใช่  ไหม  คะ
มานะ  ดี  ี  ได้  รู้  หนังสือ  และ  มี 

เพื่อน  แยะ
มาน ี  มานี  ก  มี  เพื่อน  ชื่อ  ชูใจ  และ  

ปติ
มานะ  ปติ  ก  เปน  เพื่อน  ของ  พี่  

ชูใจ  เปน  ู้ห ิง  ใช่  ไหม
มาน ี  ใช่  ค่ะ เขา  ยัง  ไม่  ได้  ไป 

โรงเรียน
มานะ  ป  หน้า  มานี  ก  จะ  ได้  ไป  

โรงเรียน
มาน ี  ป  หน้า  ชูใจ  ก  น่า  จะ  ได้  ไป  

โรงเรียน  นะ  คะ



หน้า หกสิบเอด ๖๑

ี ที่ ๑ บทที่บทที่
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แบบฝึก
๑. ฝึกอ่านคำาที่มี ห นำาหน้าพยัญชนะต่อไปนี้

  ง   น   ม   ย      ร   ล   ว
 ห นำา ทำาให้เสียงสูงเหมือน ห แต่ไม่ออกเสียง ห

 เลือก กวิธีใดวิธีหนึ่ง

 ก. นา  หนา นัง  หนัง
  ลา  หลา ลัง  หลัง
  ไว  ไหว ไม  ไหม

 ข. แจกลูกตามแนวตั้งและแนวนอน

า ี    ู ไ

หวา
หนา
หมา
หลา

หวี
หนี
หมี
หลี

หวู
หนู
หมู
หลู

ไหว
ไหน
ไหม
ไหล
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๖๒ หน้า หกสิบสอง

  หงอน หมอน หนอน หลาน
  หนัง หวัง หลัง ห ิง
  หยุด หยด หยอด หยาด
  หนาม หลาม หยาม แหลม

๒. ฝึกผันคำาที่มี  ห  นำา

 หา ห่า ห้า
 หนา หน่า หน้า
 ไหม ไหม่ ไหม้
 ห า ห ่า ห ้า
 ให  ให ่ ให ้

๓. อ่านเป็นคำา

 คะ  ค่ะ นะ  น่ะ
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หน้า หกสิบสาม ๖๓

๔. ฝึกอ่านคำา

 ไหน ใหม่ ไหว้ ห ้า
 ห ิง ให  ่ หน้า หนู
 หมู หมา หนี หมี
 หลง ไหล่ หมู่

 หมอดู หน้าหลัง หวังไว้
 เก่าใหม ่ ไปไหน หนังสือ
 ใช่หรือ มือไหน หน่อไม้
 ไ ไหม ้ เคมจัด เขมขัด
 หมัดหมา ขาหมู ดูหมี
 ปหน้า ห ้าคา ้าไหม
 ู้ให ่ ู้ห ิง วิ่งหนี
 หวี ม ลมเยน มองเหน
 เปนเพื่อน



๖๔ หน้า หกสิบสี่

บทที ่ ๑
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 พ่อ  นั่ง  อ่าน  หนังสือ  อยู่  ที่   โตะ 
มานี  ถือ  มะม่วง  เข้า  มา  หา  พ่อ
มานี  พ่อ คะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า 
มานี  ไป  ขี่  ม้า  บ้าง  ได้  ไหม  คะ



หน้า หกสิบห้า ๖๕
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 มานี  กิน  มะม่วง  ที่  ถือ  มา     
พ่อ  จึง  ว่า  มานี  มา  นั่ง  ที่  นี่    
อย่า  กิน  ให้  เลอะเทอะ  นะ     มานี    
ก  นั่ง  ที่  หน้า  โตะ  ของ  พ่อ    พ่อ   
พูด  ว่า  มานี  ถ้า  กิน  อะไร  อยู่  ก    
อย่า  พูด  มัน  ไม่  น่า  ดู     มานี  ได้   

ง  ก  จะ  ทิ้ง  มะม่วง  ลง  ใต้  โตะ     
พ่อ  จึง  พูด  อย่า  ทิ้ง  ที่  นี่   เอา   
ไป  ทิ้ง  ที่  ถัง  ใส่  ง  และ  ล้าง     
ปาก  ล้าง  มือ  ให้  สะอาด  อย่า  ให้   
เลอะเทอะ  นะ     มานี  ทำา  ตาม  ที่   
พ่อ  บอก    พ่อ  สอน  ว่า  จำา  ไว้    
จะ  ทิ้ง  อะไร  ก  ทิ้ง  ที่  ถัง  ใส่  ง    
จะ  ได้  ไม่  เลอะเทอะ



๖๖ หน้า หกสิบหก
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แบบฝึก

๑. ฝึกอ่านและจำาเป็นคำา

 โตะ  หรือ  ต  โ ะ  โตะ  ตรี  โตะ

๒. ให้อ่านว่า ล  เ อะ  เลอะ

 เลอะ   เยอะ   เ อะ   เถอะ   เจอะ   
 เทอะทะ   เลอะเทอะ   เยอะแยะ   เงอะงะ

๓. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย ง  น  และ  ก
 อ่านตามแนวตั้งและแนวนอน

ง น ก
ง

ลง
ปาง
จาง
สอง

น
ลน
ปาน
จาน
สอน

ก
ลก
ปาก
จาก
สอก



หน้า หกสิบเจด ๖๗
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๔. ฝึกอ่านคำาต่อไปนี้ ไม่สอนความหมาย

 ปาก าก จาก ยาก มาก
 บอก ดอก งอก นอก ลอก
 ลง จง ง ถัง ง
 จึง ดึง ถึง ลิง อิง
 นั่งนิ่ง วิ่งหนี มีหวัง ถังไม้
 ใส่ ง ทิ้งลง จงจำา ทำายาก
 ากของ สองสิ่ง ลิงค่าง อย่างดี
 ที่หนึ่ง จึงบอก ออกดอก
 คอกหม ู ดูถูก ลูกนก
 โยกเยก เดกห ิง นิ่งนึก
 กหัด จัดโตะ โปะไ
 ไปเถอะ เลอะเทอะ เจอะเสือ
 เหลือใช้ ไม้ดอก ลอกตาม



บทที ่
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มาน ี พ่อ  ให้  มานี  ไป  ขี่  ม้า  นะ  คะ
พ่อ มานี  ยัง  ไป  ไม่  ได้  มานี  เปน
 เดก  และ  เจ้าแก่  มัน  แก่  มาก
 มัน  วิ่ง  มาก  ไม่  ได้    ปติ  กับ
 มานะ  ก  ไป  ขี่  มัน  มานี  จะ
 ขี่   มัน   อีก   ขี่  กัน
 สอง  คน  สาม  คน 
 เจ้า  แก่  ก  แย่   
 พ่อ  จะเล่า
 นิทาน  ให้ ง

๖๘ หน้า หกสิบแปด



 วันหนึ่ง ม้าแก่ นอนแ  ่ ชูคอ
เดกสิบ คนรอ ขอขี่ ทุกวัน
บ้างว่า แก่ไป จะไม่ ขี่มัน
เก้าคน พากัน อยู่บ้าน พอใจ
มีเดก หนึ่งคน นจะ ขี่ม้า
เอาไม ้ ตีขา ให้พา วิ่งไว
ม้าลุก เดกแย่ ล้มแ  ่ ลงไป
ม้าวิ่ง ไม่ได้ ล้มทับ เดก น

ี ที่ ๑บทที่
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หน้า หกสิบเก้า ๖๙
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พ่อ ดู  ิ  มานี  ม้า  แย่  ไหม
มาน ี เขา  ไม่  น่า  ตี  ม้า  นะ  คะ  พ่อ
พ่อ เขา  เปน  เดก  ดี  ใช่  ไหม  มานี
มาน ี ไม่  ใช่  ค่ะ
พ่อ มานี  นับ  ดู  ิ  เดก  ดี  กี่  คน
มาน ี หนึ่ง   สอง   สาม   สี่   ห้า   หก
 เจด   แปด   เก้า เก้า  คน
 ค่ะ     พ่อ
พ่อ เดก  ไม่  ดี  มี  กี่  คน
มาน ี หนึ่ง  คน  ค่ะ

๗๐ หน้า เจดสิบ



หน้า เจดสิบเอด ๗๑

แบบฝึก

๑. ฝึกอ่านเทียบตัวสะกดด้วย ด  ก  และ  บ
 อ่านตามแนวนอนและแนวตั้ง

ด ก บ

คด
จด
ทัด
นัด
หาด
ลอด
ตอด
ชุด
เจด

คก
จก
ทัก
นัก
หาก
ลอก
ตอก
ชุก
เจก

คบ
จบ
ทับ
นับ
หาบ
ลอบ
ตอบ
ชุบ
เจบ  
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๒. ฝึกอ่าน ไม่สอนความหมาย

 สิบ ดิบ จิบ บีบ หีบ รีบ
 สอบ ตอบ จอบ จูบ สูบ ลูบ
 แคบ แสบ แลบ ทึบ คืบ โอบ

 นั่งทับ จับกบ ลบออก
 ลอกแบบ คับแคบ แอบมอง
 ลองจิบ สิบสาม หาบหาม
 ห้ามจับ รับไหว้ ชอบใจ
 คำาตอบ รอบคอบ ขอบใจ

 ู้กำากับ ขับเรือบิน หินลับมีด
 ขีดเส้นใต ้ ใช้กับดัก รู้จักเกบ
 ตัดเลบมือ ถือมีดดาบ อย่าพูดหยาบ
 กุหลาบแดง แขงแรงด ี มีคนชอบ
 ข้อทดสอบ มอบให้ทำา โค้งคำานับ
 จับหนังสือ

๗๒ หน้า เจดสิบสอง
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 มานะและปติจะไปบ้านวีระ บ้านวีระ 
อยู่ห่างบ้านปติและมานะ  มานะขี่เจ้าแก่  
ปติให้มันเดินช้า   เจ้าแก่พอใจร้อง ี้

ปติ   ถ้ามานะขี่เก่งแล้วจะให้เจ้าแก่วิ่ง
กได้นะ

มานะ  ฉันไม่อยากให้มันวิ่ง มันแก่มากแล้ว 
เดียวมันจะวิ่งไม่ไหว  เจ้าแก่พอใจ 
ร้อง ี้

หน้า เจดสิบสาม ๗๓
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 มานะนึกได้ว่าบ้านวีระอยู่ห่าง   เขาจึง 
ให้ปติขี่เจ้าแก่บ้าง ปติขี่เจ้าแก่ มานะเดิน  
เขาไม่ขี่สองคน เดียวเจ้าแก่จะแย่ เจ้าแก่ 
เดินช้า  พอถึงบ้านวีระกเหนวีระใส่เสื้อสีขาว 
อยู่ใต้ต้นไม้

แบบฝึก

๑. ๆ (ไม้ยมก) อยู่หลังคำาใด ให้อ่านคำานั้นซำ้า

 ดี  ตำ่า   ไว   ช้า 
 ี้  ต่าง   ห่าง   นิ่ง 
 ม้าร้อง ี้   สีดำา 
 ทำาดี  สิ่งต่าง 

๗๔ หน้า เจดสิบสี่
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๒.  คำาที่ขึ้นต้นด้วย ก จ ด ต บ ป อ ผันได้ครบ  
๕ เสียง อ่านตามแนวตั้งและแนวนอน

-
่ ้ ๊ ๋

แก
จา
ดู

เตา
โบ
ป
ออ

แก่
จ่า
ดู่

เต่า
โบ่
ป
อ่อ

แก้
จ้า
ดู้

เต้า
โบ้
ป
อ้อ

แก
จา
ดู

เตา
โบ
ป
ออ

แก
จา
ดู

เตา
โบ
ป
ออ

หน้า เจดสิบห้า ๗๕
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๓. ฝึกอ่านคำาที่มี ว สะกด
 ให้อ่านว่า เดีย  ว  เดียว

 เดียว  เจียว  เคียว  เขียว  เสียว
 กาว  ดาว  ขาว  เหว  เลว
 ิว  สิว  หิว  แถว  แจว

๔. สระ เ-อ เมื่อมีตัวสะกด มีรูปเป็น เ-ิ

 ให้อ่านว่า ด  เ  ิ  เออ   น  เดิน

 เดิน  เกิน  เนิน เกิด  เถิด
 เปด  เชิด  เบิก  เลิก  เชิง
 เพิง  เติม  เดิม  เจิม

๗๖ หน้า เจดสิบหก
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๕. ฝึกอ่าน ไม่สอนความหมาย

 ข่าว ข้าว แก้ว แล้ว
 นิ้ว หิ้ว เขียว เคียว
 เกี่ยว เที่ยว เลี้ยว เดียว

 นิ้วมือ ถือเคียว กวยเตียว
 ไปเที่ยว เดียวนี้ จูจี
 แม่จา ้าขาว เกี่ยวข้าว
 ลมหนาว ข่าวดี สีเขียว
 เลี้ยว ้าย ใช่แล้ว เลี้ยงแมว
 แจวเรือ เสือดาว ก้าวเดิน
 เงินทอง       ของเดิม

หน้า เจดสิบเจด ๗๗
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 วีระอยู่ใต้ต้นไม้กับลิงตัวหนึ่ง   ลิงตัวนี้ 
หน้าขาวและหางยาวมาก  พอเจ้าแก่แลเหนลิง 

มันกร้อง ี้   ลิงตกใจร้องเจียก   แล้วหนีขึ้น 
ไปอยู่บนต้นไม้   มานะ ปติและวีระกหัวเราะ 
วีระบอกว่าลิงหน้าขาวตัวนี้ชื่อเจ้าจอ   มัน น 
มาก   ทุกคนเหนแล้วจะหัวเราะ   เจ้าจอเหน 
เจ้าแก่ไม่ทำาอะไรกลงมา ไม่ช้ามันกขึ้นขี่หลัง

๗๘ หน้า เจดสิบแปด
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เจ้าแก่  เจ้าแก่พาเดินไปเดินมา เดกทั้งสามคน 
หัวเราะตัวงอ เจ้าแก่ร้อง ี้  เจ้าจอร้องเจียก
ปติ  ฉันจะพาเจ้าแก่มากินห ้าที่นี่บ้าง

ได้ไหม
วีระ ได้ ี เจ้าจอจะได้มีเพื่อนเล่น

แบบฝึก
๑. อ่านเทียบเสียง

 า  หา คม  ขม
 เทา  เถา พิง  ิง
 คอ  ขอ น  น
 ชัน  ฉัน อง  สอง
 ทัก  ถัก คัด  ขัด
 ชุด  ฉุด แทบ  แถบ

หน้า เจดสิบเก้า ๗๙



ี ที่ ๑ บทที่

L_24A.pdf   3   12/12/13   3:50 PM

๒. ฝึกอ่านคำาที่มี   ๊  (ไม้ตรี) ไม่สอนความหมาย

 ของเก  เสื้อกัก  กอกนำ้า
 ไหลจอก  โบเบ  ตาแปะ
 ทำาโปะ  ขาโตะ  ดังเอียด
 ลูกออด  ลอยตุบปอง  นำ้ามันกาด

๓. ฝึกอ่านคำาที่มี   ๋  (ไม้จัตวา) ไม่สอนความหมาย

 เรวจี  แดงแจ  หน้าจอย
 เหลืองออย  ตัวจิว  มเป
 เทปุย  ดำาป  น้องเอย
 ตังโอ  ตาโบ  ร้องออ

๘๐ หน้า แปดสิบ
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๔. อ่านเสียงร้องของสัตว์

 หมูร้องอูด   หนูร้องจีด
 หมาร้องเอง  หมาเห่าโ ้ง
 ม้าร้อง ี้   ลิงร้องเจียก
 นกร้องจิบ   เปดร้องก้าบ
 กบร้องโอบ   แพะร้องแบะ
 แม่ไก่ร้องกระตาก  เรียกลูกไก่กุก
 ลูกไก่ร้องเจียบ   พ่อไก่ขัน  เอก
  อี เอก เอก

หน้า แปดสิบเอด ๘๑
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 หลังบ้านของวีระเปนสวนให ่ วีระชวนปติ 
กับมานะไปเที่ยวเล่นในสวน  ให้เจ้าแก่กินห ้าอยู่ 
ใต้ต้นไม้เจ้าจอเล่น นอยู่บนหลังเจ้าแก่ นาน   
กมีเสียงเจ้าแก่ร้อง ี้   เจ้าจอร้องเจียก  ดังมา

๘๒ หน้า แปดสิบสอง
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มานะพูดกับวีระว่า   สวนนี้ของใคร วีระ
วีระ  ของลุง บ้านกของลุง ฉันอยู่กับลุง
ปติ แล้วพ่อกบัแม่ของเธออยูท่ีไ่หน
วีระ ไม่รู้  ี ฉนัอยูก่บัลงุมานานแล้ว
มานะ  ลุงไม่เล่าให้เธอ งหรือว่า พ่อแม่

ของเธออยู่ไหน
วีระ ไม่มีใครเล่า
ปติ เธอรักลุงไหม วีระ
วีระ  รัก ี ลุงกคงรักฉันมาก วันนี้
  ลุงไม่อยู่บ้าน  ถ้าอยู่ ฉันจะพา
  เธอไปหาลุง
ปติ ที่บ้านของเธออยู่กันกี่คน
วีระ ห้าคน

หน้า แปดสิบสาม ๘๓
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แบบฝึก

๑.  คำาที่มี ร ควบ หมายถึงคำาที่มีตัว ร ตามหลังตัว ก ข ค ต ป  

และ พ  ออกเสียงกลำ้าทั้งตัวหน้าและตัว ร

 กาบ  กราบ ไก  ไกร
 ขุ  ขรุ ขะ  ขระ
 ค ู  คร ู ใค  ใคร
 ต ี  ตร ี ตา  ตรา
 โปย  โปรย แปง  แปรง
 แพ  แพร เพาะ  เพราะ

๒.  คำาที่มี ร ควบ ันเหมือนตัวนำา เขียนสระ   ิ   ี   ึ   ื  ุ   ู  
และ   ่    ้           ให้ตรงตัว ร

 ใค ใค ่ ใค้ คู คู่ คู้
 ใคร ใคร ่ ใคร ้ ครู ครู่ ครู้

๘๔ หน้า แปดสิบสี่
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 กอน ก่อน ก้อน กอน กอน
 กรอน กร่อน กร้อน กรอน กรอน
๓. ฝึกอ่าน ไม่สอนความหมาย

 ตะไคร ้ ในครัว ชั่วครู่
 ครูให  ่ ไหว้พระ พูดเพราะ
 เสื้อแพร มะพร้าว ตีเกราะ
 มะกรูด กราบไหว้ เกรงใจ
 ไม้ตร ี เปาแตร เปอนเปรอะ
 เปรียบเทียบ ตะกร้อ ตะกร้า
 ขรุขระ หน้าขรึม

หน้า แปดสิบห้า ๘๕
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 ในสวนมีมะม่วง กล้วย มะละกอ และ 
มะพร้าว   วีระเล่าว่า  ลุง กเจ้าจอขึ้นมะพร้าว 
ให้ลุงได้  มันไม่กินมะพร้าว  มันชอบกินกล้วย  
ในสวนมีนกแยะ   นกชอบกินกล้วย และ 
มะละกอ

๘๖ หน้า แปดสิบหก
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 เดกทั้งสามคนเดินเที่ยวในสวน เขาเหน 
มะม่วงสุกน่ากิน  วีระบอกว่า ถ้ามีสุกมาก   
แล้วจะเอาไปให้มานะและปติบ้าง
 ลูกนกแก้วตัวหนึ่ง นอนร้องอยู่ใต้ต้น
มะม่วง  เดกทั้งสามคนจึงเข้าไปดู  เขาเหน
มดแดงเกาะอยู่ตามตัว ปติช่วยเอามดแดงออก  
ลูกนกแก้วไม่ร้อง แต่เดินไม่ได้
มานะ  มานี น้องของฉันชอบนก เขาอยาก

เลี้ยงนก    แต่พ่อยังหาไม่ได้
วีระ  เอาลูกนกแก้วตัวนี้ ไปให้เขาเลี้ยง ี  

นกแก้วพูดได้และมีสีสวย มานีคง
ชอบ

มานะ  ฉันจะเอาลูกนกแก้วตัวนี้ไปให้มานี
เลี้ยง

หน้า แปดสิบเจด ๘๗
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แบบฝึก

๑.  คำาที่มี ล ควบ คือ คำาที่มี ล ตามหลัง ก ข ค ป และ พ   

ออกเสียงกลำ้าทั้งตัวนำาและตัว ล

 ไก  ไกล เขา  เขลา
 คำา  คลำา ปา  ปลา
 พวง  พลวง
๒.  คำาที่มี ล ควบ ันเหมือนตัวนำา เขียนสระ   ิ   ี   ึ   ื  ุ   ู  

และ  ่   ้         ให้ตรงตัว ล

 คำา คำ่า คำ้า คี คี่ คี้
 คลำา คลำ่า คลำ้า คลี คลี่ คลี้

 กัน กั่น กั้น กัน กัน
 กลัน กลั่น กลั้น กลัน กลัน

๘๘ หน้า แปดสิบแปด
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๓. ฝึกอ่านคำาที่มี ย สะกด

 กาย ตาย ขาย สาย
 เขย เฉย เคย เลย
 หอย คอย สวย รวย
 คุย ลุย โรย โอย

๔. คำาที่มี ย สะกด ผันอย่างเดียวกับคำาที่ไม่มีตัวสะกด

 คา ค่า ค้า
 คาย ค่าย ค้าย
 คลาย คล่าย คล้าย
 สาย ส่าย ส้าย
 ปาย ปาย ปาย ปาย ปาย

หน้า แปดสิบเก้า ๘๙
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๕. ฝึกอ่าน ไม่สอนความหมาย

 สวยงาม รำ่ารวย ช่วยด้วย
 ถ้วยชาม กลิ่นหอม เปลี่ยนเสื้อ
 เกลือเคม เปาขลุ่ย ลุยโคลน
 ตีกลอง ลำาคลอง กล้วยไข่
 ชมเชย พี่เขย เงยหน้า
 คอยหา หายใจ ร่างกาย
 ขายของ ร้องโอย โดยเรว

๙๐ หน้า เก้าสิบ
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 วันหนึ่ง  แม่ ื้อเสื้อ กระโปรง  ถุงเท้า  
รองเท้า  และกระเปาหนังสือให้มานี  แม่บอก 
มานีว่า มานีโตแล้ว  จะต้องไปโรงเรียน  
มานีได้ยินว่าจะได้ไปโรงเรียนกดีใจ ลุกขึ้น 
ร้องไชโย  เจ้าโตตกใจเห่าโ ้ง   นกแก้ว 

หน้า เก้าสิบเอด ๙๑
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ร้องไชโย  ตามมานี  มานีถามว่า  ย่าของ 
ชูใจ ื้อเสื้อ  กระโปรงให้ชูใจเหมือนของมาน ี
ไหมคะ    แม่พูดว่า  แม่เหนย่าของชูใจ 
ื้อให้แล้ว    มานีถามว่า  ื้อถุงเท้า  

รองเท้า และกระเปา ด้วยใช่ไหมคะ    แม่ 
หัวเราะแล้วพูดว่า  มานีรักและเปนห่วง 
เพื่อนดีจริงนะ แต่แม่ไม่เหนย่าของชูใจ ื้อ 
ถุงเท้า รองเท้า และกระเปา
 มานีขอแม่ไปหาชูใจ จะไปดูว่าย่า ื้อ 
ถุงเท้า รองเท้า และกระเปาให้ชูใจหรือยัง  
แม่กให้ไป เจ้าโตกวิ่งตามไปด้วย

๙๒ หน้า เก้าสิบสอง
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แบบฝึก

๑. คำาที่มี ร ควบ บางตัวไม่ออกเสียง ร  เช่น จริง

๒. ให้อ่านว่า  ห  ว  ง  หวง

 หวง ควง ตวง รวง ลวง
 ปวง พวง  งวง กลวง พลวง
๓. ฝึกผัน

 หวง ห่วง ห้วง
 ลวง ล่วง ล้วง
 บวง บ่วง บ้วง บวง บวง
๔. อ่านเทียบเสียง ร ล อ่านตามแนวตั้งและแนวนอน

 รา  ลา กอง กรอง กลอง
 เรียน  เลียน ป ปรี ปลี
 รำา  ลำา เพาะ เพราะ เพลาะ

หน้า เก้าสิบสาม ๙๓
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 รด  ลด คอง ครอง คลอง
 รอย  ลอย คำา ครำา คลำา
 รัก  ลัก พู พรู พลู

๕. ฝึกอ่าน ไม่สอนความหมาย

 สองโหล ร่วงหล่น สีเหลือง
 เสื้อหลวม นอนหลับ หลบหนี
 สี่เหลี่ยม ีหลอก เมืองหลวง
 หล่อพระ ตกหล่น หลุดมือ
 เหลียวหลัง บุหรี่ สึกหรอ
 จริงหรือ ลูกหลาน เหมือนกัน
 ครั่นตัว ในครัว รั่วไหล

๙๔ หน้า เก้าสิบสี่
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 วันไปโรงเรียน  พ่อเหน 
มานีสวมเสื้อ  กระโปรง   
ถุงเท้า และรองเท้า  พ่อชม 
ว่าน่ารัก  มานียิ้มชอบใจ  
แล้ววิ่งไปหาแม่

มาน ี มานีไม่เหนมีหนังสือในกระเปา
แม่  วันนี้พ่อจะพามานีไปหาครู   ครูจะ 

ให้หนังสือ สมุด และดินสอ

 พ่อพามานีเดินไปโรงเรียน โตจะ 
ไปด้วย แม่จับมันไว้ ไม่ให้ตามไป นกแก้ว 
ชอบใจร้อง ไชโย
 มานีกับพ่อมาถึงโรงเรีียน พบชใูจ 
และย่ายืนรออยู่ที่หน้าโรงเรียน มานีไหว้ย่า 
ของชูใจ  ชูใจไหว้พ่อของมานี

หน้า เก้าสิบห้า ๙๕
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ชูใจ    ปติยังไม่มาหรือ
มานี    ปติต้องมา เดียวกคงมาถึง

 ปติเดินมากับพ่อ ปติไหว้ย่าของชูใจ 
และไหว้พ่อของมานีด้วย พ่อของมานี และ
พ่อของปติรู้จักกันดี เดกสามคนดีใจที่ได้มา
โรงเรียน

๙๖ หน้า เก้าสิบหก   
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แบบฝึก

๑. ให้อ่านและจำาเป็นคำา

 สมุด อ่านว่า สะ  หมุด

๒. ให้อ่านว่า  ส  ว  ม  สวม

 สวม   บวม   นวม   รวม

๓. ทบทวนผันคำาที่ขึ้นต้นด้วย ง น ม ย ร ล ว

่ ้
เงา
นวม
ยิม

เลียง
มวง
วิง

เง่า
น่วม
ยิ่ม

เลี่ยง
ม่วง
วิ่ง

เง้า
น้วม
ยิ้ม

เลี้ยง
ม้วง
วิ้ง

หน้า เก้าสิบเจด ๙๗
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๔. ทบทวนผันคำาที่ขึ้นต้นด้วย ค ช ซ ท พ ฟ ฮ

๕. ฝึกอ่าน ไม่สอนความหมาย

 ถ้าอ่านคำาที่มี ร  ล ควบไม่ได้  ให้ปด ร  ล ก่อน  เช่น

 กลาง  กาง  กลาง
 เปล่า  เปา  เปล่า

่ ้
า

ใช
ึง

ทิง
ี

ใคร
พราว

า
ใช่
ึ่ง

ทิ่ง
ี่

ใคร่
พร่าว

า
ใช้
ึ้ง

ทิ้ง
ี้

ใคร้
พร้าว

๙๘ หน้า เก้าสิบแปด



 ต้นสมอ ขอสมุด
 กลีบกุหลาบ กาบพลับพลึง
 คล้ายคลึงกัน กลับหลังหัน
 ตอนกลางวัน ฉันไม่กลัว
 เพียงชั่วครู่ ครูสอนดี
 มีครบถ้วน สวนมะพร้าว
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หน้า เก้าสิบเก้า ๙๙
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 ทีบ่นัไดหน้าโรงเรยีน ครใูห ย่นืยิม้รออยู่  
ครูให ่ไหว้ย่าของชูใจและพ่อของเดก  ย่า 
และพ่อกไหว้ตอบ  เดกทั้งสามคนกไหว้ครูให ่
ครูให  ่  เดกสามคนน่ารักมาก คงจะไม่ น 

ชื่ออะไรกันบ้าง
มานี  ฉันชื่อมานีค่ะ
ชูใจ  ฉันชื่อชูใจค่ะ
 ปติได้ยินกบอกว่า ฉันชื่อปติค่ะ
 ู้ให ่ทั้งสี่คนหัวเราะ  ปติไม่รู้ว่า ู้ให ่   
หัวเราะอะไร จึงทำาหน้าเหลอ ครูให ่หัวเราะ 
แล้วพูดว่า เธอเปน ู้ชายต้องพูด ม พูด 
ครับ นะปติ  ปตินึกได้กหัวเราะ ชูใจ 
และมานีกหัวเราะ

๑๐๐ หน้า หนึ่งร้อย
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 ครูให ่พาทั้งหกคน เดินขึ้นบนโรงเรียน  
พื้นโรงเรียนสะอาด ไม่มี ง  ครูให ่พาทุกคน 
เดิน ่านห้องเรียน พอถึงห้องครูให ่   ครูให  ่
บอกทุกคนให้นั่งที่เก้าอี้ตามสบาย   ู้ให  ่
ทั้งสี่คนพูดกันเบา
 ครู ู ้ห ิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้อง  
ครูให ่บอกเดก  ว่า ครูไพลินมาแล้ว  

หน้า หนึ่งร้อยเอด ๑๐๑
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และจะเปนครูของทุกคน  เดกทั้งสามคน 
ยกมือไหว้ ครูไพลินไหว้ตอบแล้วยิ้ม มาน ี
ชอบครูไพลินเพราะสวย ยิ้มกสวย

แบบฝึก

๑. ให้อ่านและจำาเป็นคำา

 สบาย อ่านว่า สะ  บาย
๒. ฝึกอ่านคำาใหม่โดยเทียบเสียงจากคำาที่เรียนแล้ว

  รัก  นัก
  ต้อง  ห้อง
  นก  ยก
  นับ  ครับ

๑๐๒ หน้า หนึ่งร้อยสอง
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๓. อ่านคำาที่คล้ายกัน

 เรียน  ห้องเรียน นักเรียน
   โรงเรียน เปดเรียน
 ู้  ู้ชาย ู้ห ิง
   ู้ให ่ ู้กำากับ
 ให ่  ครูให  ่ ู้ให ่
   ู้ให ่บ้าน ใบให ่
 ใจ  ดีใจ  พอใจ  เสียใจ  เข้าใจ

หน้า หนึ่งร้อยสาม ๑๐๓
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๔. ฝึกอ่าน ไม่สอนความหมาย

  ู้ให ่หา ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ
 ใ ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู
 จะใครล่งเรือใบ ดูนำ้าใสและปลาปู
 สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง
 บ้าใบ้ถือใยบัว หูตามัวมาใกล้เคียง
 เล่าท่องอย่าละเลี่ยง ยี่สิบม้วนจำาจงดี

๑๐๔ หน้า หนึ่งร้อยสี่
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 มานีอยากไปโรงเรียนเรว  จะได ้
เรียนหนังสือกับครูไพลิน ครูไพลินสวย  
น่ารัก ตัวสูง นขาว ยิ้มสวย   มานี 
อยากสวยเหมือนครูไพลิน
 มานะ   ครูเคยบอกว่า ถ้าอยาก 
ตัวสูง ต้องออกกำาลังกาย อยาก นขาว  
ต้องขยันแปรง น อยากสวยต้องยิ้ม 
บ่อย  และพูดให้น่า ง ทำาสามข้อนี้ 
กสวยได้   แม่ งมานะพูดกหัวเราะชอบใจ
 แม่  ครูของมานะสอนนักเรียนด ี
นะจะ มานะขยันแปรง นอย่างที่ครูสอน 
ไหมล่ะจะ

หน้า หนึ่งร้อยห้า ๑๐๕
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 มานะ  มแปรง นทุกเช้า และก่อน
เข้านอนครับ
 แม่  ดีแล้วลูก มานีทำาอย่างพี่นะจะ  
มานีรับว่า ค่ะ มานีจะทำาอย่างพี่มานะ 
เพราะมานีอยากให้ นขาวเหมือนครูไพลิน
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 ทุกเช ้ามานีกับมานะแปรง นแล้ว 
ออกกำาลังกายเหมือนที่ครูสอน  ก่อนเข้านอน 
กแปรง น นจะได้ขาวสะอาด และยิ้มสวย 
เหมือนครูไพลิน

แบบฝึก

๑. ให้อ่านและจำาเป็นคำา

 จะ   ขยัน ขะ  หยัน
๒.  สระ เ-อ เมื่อมี ย สะกด เอา อ ออก ใส่ ย แทน  

ให้อ่านว่า ค  เ อ เออ   ย  เคย

 เคย   เลย   เงย   เนย   เฉย   เสย
๓. ทบทวนอ่านคำาที่มีไม้ไต่คู้

 เรว  เรว เยน  เยน เหน  เหน
 เลง  เลง เปน  เปน เดก  เดก

หน้า หนึ่งร้อยเจด ๑๐๗
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๔. คำาที่มี อ นำา ย มี ๔ คำา  คือ  อย่า  อยู่  อย่าง  อยาก

  อย่าอยู่อย่างคนชั่ว จงทำาตัวเปนเดกดี
 ถ้าหากอยากมั่งมี จงใช้เงินแต่พอควร
๕. ฝึกอ่าน

 อยากตัวสูง จูงม้าวิ่ง
 จริง  หรือ ถือสมุด
 ที่สุดท้าย กำาลังกาย
 ทำาอย่างไร สบายดี
 ทีละข้อ ขอหนังสือ
 ชื่อน่า ง ดังเกินไป
 ให้ขยัน หมั่นแปรง น
 ทุก  วัน นจะขาว
 ก้าวเรวเกิน เดินค่อย
 ยิ้มบ่อย  คอย งก่อน

๑๐๘ หน้า หนึ่งร้อยแปด



บทที ่ ๑
L_31A.pdf   1   12/12/13   3:52 PM

 แม่บอกให้พ่อกบัมานะ และมานไีปกนิข้าว  
พอมานีกินข้าวแล้ว  กสวมถุงเท้า และรองเท้า  
ถือกระเปาหนังสือจะรีบไปโรงเรียน

 วันเปดเรียน   มานีตื่นนอนแต่เช้า  
แปรง น อาบนำ้า สวมเสื้อ สวมกระโปรง  
เตรียมตัวไปโรงเรียน   พ่อพูดกับมานะว่า 
มานีขยัน คงจะเรียนหนังสือเก่ง

หน้า หนึ่งร้อยเก้า ๑๐๙
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 มานะ  เดียวก่อน ไหว้พ่อไหว้แม่ก่อน 
ิจะมานี  มานีกเข้าไปไหว้  พ่อกับแม่ยิ้มพอใจ

 พ่อ  เปนเดกดี ตั้งใจเรียนและเชื่อ ง 
ครูนะลูก
 มาน ี ค่ะ
 มานะ เดียว มานีรอพี่ก่อนนะ พี่ลืม
หนังสือ
 มาน ี ชูใจมารออยู่ท่ีหน้าบ้านนาน 
แล้วค่ะ พี่รีบตามไปเรว  นะ  มานีถือกระเปา 
วิ่งลงบันได   นกแก้วร้อง ไชโย    เจ้าโต
ได้ยินกวิ่งตามมานี   แม่จับมันไว้ไม่ทัน   มานี 
กับชูใจไปถึงโรงเรียน เหนปติกำาลังรออยู่    
ส่วนนักเรียนคนอื่น  กำาลังเล่นกันอยู่ที่สนาม 
อย่างสนุกสนาน

๑๑๐ หน้า หนึ่งร้อยสิบ
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แบบฝึก
๑.  คำาที่มี ข ส นำาหน้า ออกเสียงคำานั้นเปลี่ยนไป และ 

ออกเสียงตัวนำาเป็นเสียง อะ กึ่งเสียง เช่น

 สนาม อ่านว่า สะ  หนาม

 นาม  สนาม นม  ขนม
 นาน  สนาน ยัน  ขยัน
 นุก  สนุก ยะ  ขยะ

๒. อ่านทบทวนสระ เ-อ มีตัวสะกด

 เ อ  เอา  อ ออก  เมื่อมี ย สะกด

 เกย  เคย  เชย  เลย  เขย  เฉย  เ ย

 เ อ เปน เ ิ เมื่อสะกดด้วยตัวอื่นนอกจาก ย

 เกิน  เดิน  เติม  เดิม  เกิด  เปด
 เพลิน

หน้า หนึ่งร้อยสิบเอด ๑๑๑
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๓. ทบทวนคำาที่มี ว สะกด

  กาว ดาว คาว
  ชาว สาว ขาว
  ก้าว ข้าว ร้าว
  ข่าว อ่าว บ่าว
  แถว แจว แมว
  แล้ว แก้ว แห้ว

๔. ฝึกอ่าน

  นักเรียนทำาอะไรเปนที่หนึ่ง ที่สอง  
ที่สาม  ที่สี่  และที่ห้า
   นักเรียนตื่นนอนแต่เช้า
   สวมเสื้อ  สวมกระโปรง  สวมรองเท้า
   เตรียมกระเปาหนังสือ
   อาบนำา้  ล้างหน้า  แปรง น  กนิข้าว
   รีบไปโรงเรียน

๑๑๒ หน้า หนึ่งร้อยสิบสอง
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 เสียงระ ังดังขึ้น นักเรียนกเข้าแถว 
หน้าเสาธง ครูทุกคนมาดูแลนักเรียน 
เข้าแถวให้เรียบร้อย นักเรียนร้องเพลงชาติ  

ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ครูและนักเรียนไหว้พระ  
แล้วเข้าห้องเรียน

หน้า หนึ่งร้อยสิบสาม ๑๑๓
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 ในห้องเรียน มีนักเรียนห ิงและชาย  
ทุกคนหน้าตาเบิกบาน มานีกับชูใจนั่งใกล้กัน  
ปตินั่งอยู่แถวหลัง   นักเรียนเล่นและคุยกัน 
เสียงดัง ครูไพลินเดินเข้ามาในห้องเรียน    
นักเรียนกเงียบ
 ครไูพลนิพดูว่า สวัสดนีกัเรียน  นกัเรยีน 
กยังนั่งเงียบอยู่อีก ครูไพลินยิ้ม แล้วพูดว่า  
ถ้าครูหรือใคร  ทักว่า  สวัสดี นักเรียนห ิง 

ให้พูดว่า สวัสดีค่ะ  นักเรียนชายให้พูดว่า 
สวัสดีครับ  นักเรียนพูด ีคะ
 นักเรียนห ิง สวัสดีค่ะคุณครู
 นักเรียนชาย   สวัสดีครับคุณครู
 ครูไพลินชมว่า นักเรียนของครูน่ารัก
มาก

๑๑๔ หน้า หนึ่งร้อยสิบสี่
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หน้า หนึ่งร้อยสิบห้า ๑๑๕

 เจ้าโตเข้ามายืนอยู ่หน้าห้อง พอมัน 
เหนมานีกดีใจ กระโดดเข้ามาหา ครูไพลิน 
ถามว่า  หมาของมานีหรือคะ
 มานีตอบว่า   ค่ะ

แบบฝึก

๑. ณ สะกด อ่านออกเสียงเหมือน น สะกด

 คุณ  อ่านว่า คุน

 คุณคร ู คุณพ่อ คุณแม่
 คุณปา คุณน้า คุณลุง

๒. ติ สะกด อ่านออกเสียงเหมือน ด สะกด

 ชาติ  อ่านว่า ชาด
 าติ  อ่านว่า ยาด



ี ที่ ๑ บทที่บทที่
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๓.  คำาที่มี ส นำาหน้า ว อ่านออกเสียงคำานั้นเปลี่ยนไป 

และออกเสียงตัวนำาเป็นเสียง อะ กึ่งเสียง

 สวัสดี อ่านว่า สะ  หวัด  ดี
๔. ฝึกอ่าน
 ให้อ่านว่า เงีย  บ  เงียบ เรีย  บ  เรียบ

  คุ  ย  คุย บ  เ ิ เออ   ก  เบิก

 เงียบ เรียบ เทียบ เสียบ เปรียบ
 คุย ลุย ปุย เบิก เลิก
 คอย ลอย ค่อย ร้อย น้อย

 พูดคุย ลุยนำ้า รำาข้าว
 ดวงเดือน เพื่อนเล่น เลกน้อย
 คอย ง นั่งเงียบ เรียบร้อย
 บ่อย  นิ้วก้อย ถ้อยคำา
 ทำาธง ื่อตรง ลงชื่อ

๑๑๖ หน้า หนึ่งร้อยสิบหก
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 เจ้าหมาท่าโก ้ ชื่อโตสี่ขา
 สองหูสองตา มีหางหนึ่งหาง
 มันเดินไปมา ลอยหน้าคอคาง
 เดกทั้งหลายต่าง หัวเราะชอบใจ
 ออกมายืนด ู ครูให้นั่งที่
 หมาบ้านใครม ี เล่าให้ งได้

หน้า หนึ่งร้อยสิบเจด ๑๑๗



 เดกเดกเบิกบาน เล่าขานทั่วไป
 ได้เพื่อนพอใจ รู้จักกันดี
 คุยกันไปมา ถึงหมาของตน
 เสียงดังทั้ง น สับสนทันที
 ครูให้หันหน้า ห้าคนพอดี
 คุยได้เตมที ่ อย่าให้เสียงดัง
 ครูจึงบอกว่า เรื่องหมาน่าเล่า
 ให้เพื่อนเพื่อนเรา ทุกคนได้ ง
 เพื่อนจึงบอกว่า มานีเสียงดัง
 เล่าดีน่า ง จะตบมือชม

ี ที่ ๑บทที่บทที่
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๑๑๘ หน้า หนึ่งร้อยสิบแปด



ี ที่ ๑ บทที่

L_33A.pdf   3   12/12/13   3:53 PM

แบบฝึก

๑. อ่านคำาใดไม่ได้ เทียบเสียงคำาที่เรียนแล้ว

 ต่าง  ห่าง อย่าง ตบ  จบ
 วัน  ทัน ฉัน ขาน  นาน จาน
 ตน  คน ต้น ทั่ว  ตัว บัว
 สับ  นับ กับ สน  คน

๒. อ่านคำาใดไม่ได้ให้ปิด   ่   ้    ็   หรือสะกดก่อน

 ทั่ว  ทัว  เอก
 หลาย  หลา  ย
 คาง  คา  ง 
 ขาน  ขา  น
 เรื่อง  เรือ  ง  เรือง  เรือง  เอก
 เตม  เต  ม  เตม  เตม  ไม้ไต่คู้

หน้า หนึ่งร้อยสิบเก้า ๑๑๙



ี ที่ ๑บทที่บทที่
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  ท่า  ทา  เอก
  ร้อย  รอย  โท

๓. อ่านคำาใดไม่ได้ ให้เทียบตัวสะกดที่เรียนแล้ว

ง น ม ก
ตง
หัง
คาง
ขาง

ตน
หัน
คาน
ขาน

ตม
-

คาม
ขาม

ตก
หัก
คาก
ขาก

บ ด ย ว
ตบ
หับ
คาบ
ขาบ

ตด
หัด
คาด
ขาด

-
-

คาย
ขาย

-
-                                                                                     

คาว
ขาว

๑๒๐ หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบ
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๔. ฝึกอ่าน

 ทั่ว ชั่ว รั่ว เตม เคม เขม
 หัน ฉัน ัน ลาย หลาย หาย

 วิ่งไปทันที  ทำางานเตมที่
 งครูขานชื่อ อย่านั่งตาลอย
 คอย งเงียบ  นั่งให้เรียบร้อย
 นั่งคอยกันอยู ่ มองดูให้ทั่ว
 อย่ามัวเล่น น เสียงดังสับสน
 ใบหน้าคิ้วคาง หันหน้าหันหลัง
 ต่างคนต่างพบ ตบมือชมเชย
 หลายเรื่องหลายอย่าง

หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบเอด ๑๒๑
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 มานีกับเพื่อน  ขยันเรียน    เช้าขึ้น 
กมาโรงเรียน ตั้งใจเรียนเขียนอ่าน   ครูไพลิน 
สอนดี นักเรียนสนุก พอเหนนักเรียนจะเบื่อ  
กสอนให้นักเรียนร้องเพลง มานีกับเพื่อน   
ชอบร้องเพลง บางทีครูไพลินกให้นักเรียน 
วาดรูป  แล้วระบายสี   ปติชอบระบาย 

๑๒๒ หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบสอง
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สีธงชาติ   ธงชาติมีสีแดง  สีขาว  สีนำ้าเงิน  
ชูใจชอบระบายรูปดอกไม้ด้วยสีม่วง สีชมพู  
มานีชอบวาดรูปสัตว์ และระบายรูปนก 
ด้วยสีเขียว รูปหมาสีเหลือง รูปแมวสีเทา  
ครูไพลินพูดว่า มานี คงรักสัตว์มากนะ
 มานีตอบว่า ค่ะ มานีมีเจ้าโตกับนกแก้ว  
ชูใจมีแมวชื่อสีเทา   ปติมีม้าชื่อเจ้าแก่ค่ะ
 ครูไพลินจึงสอนเรื่องสัตว์เลี้ยง ครูไพลิน 
ให้นกัเรยีนเล่าเรือ่งสตัว์เลีย้งของตนให้เพือ่น ง  
นักเรียนกชอบใจ    ครูไพลินให้นักเรียน 
วาดรูป  และเขียนเล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงของตน   
แล้วอ่านให้เพื่อน ง  นักเรียนชอบกันมาก

หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบสาม ๑๒๓
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แบบฝึก

๑. ป สะกด อ่านเหมือน บ สะกด

 รูป ธูป
๒. ต สะกด อ่านเหมือน ด สะกด

 สัตว ์ อ่านว่า สัด
๓. อ่านคำาใดไม่ได้แยกตัวสะกดหรือเทียบคำาที่เรียนแล้ว

 วาด  วา  ด
 แมว  แม  ว 
 ดอก  ด  อ  ก
 เมื่อ  ม  เ ือ  เมือ เมือ  เอก

๑๒๔ หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบสี่



ี ที่ ๑บทที่

L_34A.pdf   2   12/12/13   3:53 PM

 เงิน   เดิน
 ระบาย  ร่างกาย
 เขียว  เดียว
 บาง   วาง
 รูป   ลูบ

๔. ชื่อสีต่างๆ

 สีดำา สีขาว สีเขียว
 สีเหลือง สีแดง สีม่วง
 สีนำ้าเงิน สีชมพู สีเทา
 สี า

หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบห้า ๑๒๕
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๕. ฝึกอ่าน

 แมว หมา เปนสัตว์
 นก และ เสือ กเปนสัตว์
 แมว หมา เปนสัตว์เลี้ยง
 เสือ เปนสัตว์ปา เพราะอยู่ในปา
 เราเลี้ยงม้าไว้ใช้งาน

๑๒๖ หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบหก
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 สัปดาห์หนึ่งมีเจดวัน คือ วันอาทิตย์ 

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพ หัสบดี  

วันศุกร์ และวันเสาร ์

โรงเรียนของมาน ี

เปดเรียนห้าวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 วันเสาร์กับวันอาทิตย์เปนวันหยุดเรียน  

นักเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนทุกคนช่วยพ่อแม ่

ทำางานบ้าน   ที่ทำางานของพ่อกหยุด   พ่อ 

ไม่ไปทำางาน พ่อพาลูก  ไปเที่ยวที่ทุ่งนาบ้าง   

ที่ภูเขาบ้าง   บางทีกพาไปดูหนังสนุก  บางท ี

กพาไป ื้อของที่ตลาด 

หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบเจด ๑๒๗



 ที่ตลาดมีคนมาก  คนขายกมาก  คน ื้อ
กมาก  เดินกันสับสน  เวลาเดิน  เวลายืน  
ต้องระวัง ไม่ยืนไม่เดินให้เกะกะทาง
 วันไหนพ่อพาไปเที่ยวตลาด มานีจะ
แต่งตัวสวย น่ารัก สวมเสื้อ กระโปรงสีสวย  
มีสีเหลือง สีแดง สีม่วง และแม่ยัง ูกโบ
สวย  ให้ด้วย มานะกแต่งตัวเรียบร้อย  โต
อยากไปด้วย แต่แม่ไม่ให้ไป เพราะถ้ามัน
เหนคนมาก  มันจะเห่า  จึงให้โตอยู่เ าบ้าน
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๑๒๘ หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบแปด
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แบบฝึก

๑.  คำาที่มี ต นำา ล ออกเสียงเท่ากับ ต ออกเสียง ต เป็น  
ตะ กึ่งเสียง

 ตลาด  อ่านว่า  ตะ  หลาด
๒.    ์  ทัณฑฆาต (ทัน - ทะ - คาด) อยู่บนตัวใด ไม่ออกเสียง 

ตัวนั้น

 สัตว์ อ่านว่า สัด
 จันทร ์ อ่านว่า จัน
 เสาร์ อ่านว่า เสา
 อาทิตย์ อ่านว่า อา  ทิด
 ศุกร ์ อ่านว่า สุก
 สัปดาห์  อ่านว่า สับ  ดา
สัปดาห์ อ่านได้ ๒ อย่าง คือ สับ  ดา หรือ สับ  ปะ  ดา พจนานุกรม 

ฉบับราชบัณ ิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบเก้า ๑๒๙
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๓. ฝึกอ่าน

 อังคาร อ่านว่า อัง  คาน
 พุธ อ่านว่า พุด
 พ หัสบดี  อ่านว่า พรึ  หัด  สะ
    บอ  ดี

 วันอาทิตย์ ปดเรียนทั้งวัน
 วันจันทร ์ แปรง นหลังอาหาร
 วันอังคาร ทำาการบ้านในสมุด
 วันพุธ หยุดเล่นแล้วระบายสี
 วันพ หัสบด ี เล่าเรื่อง ีกันสนุก
 วันศุกร ์ รีบลุกแต่เช้า
 วันเสาร ์ พวกเราช่วยกันคิด
พ หัสบดี อ่านได้ ๒ อย่าง คือ พรึ  หัด  สะ  บอ  ดี หรือ  

พะ  รึ  หัด  สะ  บอ  ดี พจนานุกรม ฉบับราชบัน ิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๓๐ หน้า หนึ่งร้อยสามสิบ
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 มานีและเพื่อน  ชอบมาโรงเรียน   บ้าน 
ใครมีดอกไม้กเกบมาใส่แจกันในห้องเรียน   
ทำาให้ห้องเรียนสวยงาม   นักเรียนทุกคน 
ชอบห้องเรียนสะอาด จึงช่วยกันกวาดถู 
ทุกวัน   นักเรียนต่างทิ้ง งให้ถังใส่ ง จึง 
ไม่มีขยะในห้องเรียน  และในโรงเรียน
 ปติชอบวันจันทร์กับวันพุธมาก  เพราะ 
ครูพาออกกำาลังกายที่สนาม  ทุกคนได้วิ่ง  
กระโดด  และเล่นสนุก   นักเรียนรู้จักข้าง ้าย  
ข้างขวา ข้างหน้า และข้างหลัง ปติชอบ 
เล่นบอล มานีชอบกระโดดเชือก ชูใจชอบ 
เล่นหมาไล่ห่าน

หน้า หนึ่งร้อยสามสิบเอด ๑๓๑
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 มานีชอบวันอังคารกับวันพ หัสบดี  เพราะ 
ครูสอนให้นักเรียนคิดเลข พับกระดาษ วาดรูป 
สัตว์ต่าง
 ชูใจชอบวันศุกร์มาก เพราะครูสอน 
ร้องเพลง และทำาท่ารำาด้วย ครูไพลิน 
ร้องเพลงเพราะ รำากสวย นักเรียน กร้องและ 

๑๓๒ หน้า หนึ่งร้อยสามสิบสอง
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รำาให้เหมือนครูไพลิน   นักเรียนสนุกสนาน
เบิกบานใจกันทุกคน
 ครูไพลินพูดว่า  นักเรียนทุกคนแขงแรง 

  เรียนหนังสือเก่ง
 วาดรูปเก่ง  และรำาก
 สวย ครูดีใจมาก   
นักเรียนทุกคนยิ้มพอใจ

หน้า หนึ่งร้อยสามสิบสาม ๑๓๓



ี ที่ ๑ บทที่บทที่

L_36A.pdf   3   12/12/13   3:54 PM

แบบฝึก

๑. ตัว  ส  ษ  ต  ติ  ธ  สะกด  อ่านเหมือน  ด  สะกด

 สวัสดี อาทิตย์ กระดาษ โทษ
 ชาต ิ ชีวิต พ หัสบดี าติ
 พุธ อาวุธ โกรธ
๒. ตัว  ร  ล  สะกด  อ่านเหมือน  น  สะกด

 อังคาร การงาน อาหาร ข้าวสาร
 ลูกบอล นำ้าตาล รางวัล คนพาล
๓.  คำาที่มี ว ควบ ก ข ค ออกเสียงกลำ้าทั้งตัวนำา 

และตัว ว  และผันเหมือนตัวนำา

 กา  กวา กวาด กว่า กว้าง
 ขา  ขวา ขวาง ไขว่ ขว้าง
 คาม  ความ ความ ควำ่า คว้า

๑๓๔ หน้า หนึ่งร้อยสามสิบสี่
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L_36A.pdf   2   12/12/13   3:54 PM

๔. ฝึกอ่าน

 เลข อ่านว่า เลก
 ขยะ อ่านว่า ขะ  หยะ

 กว้างขวาง ข้างขวา แตงกวา
 ดีกว่า ยาถ่าย ้ายหัน
 แจกัน วันชาติ กระดาษ
 เปน าติ วาดรูป สูบลม
 ดมยา ปาบอล ท่อนเชือก
 เลือก ื้อ ชื่อเสียง เลี้ยงสัตว์
 ตัดเลบ เกบของ กองขยะ

หน้า หนึ่งร้อยสามสิบห้า ๑๓๕
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 ครูไพลินถามมานีว่า ถ้าใครทำาอะไร 
หรือพูดอะไรให้เราพอใจ เราจะพูดกับเขาว่า 
อย่างไรคะ
 มาน ี พูดว่า ขอบคุณค่ะ
 ครูไพลิน ถูกแล้ว เราบอกเขาว่า  
ขอบคุณ เขาจะพอใจ
 ปติ เวลายายให้ขนม มกพูดว่า  
ขอบคุณครับ
 ครูไพลิน ดีมากปติ ถ้าเราทำาอะไร  
หรือพูดอะไรที่ทำาให้คนอื่นไม่พอใจ เราจะ 
พูดกับเขาว่าอย่างไรคะ ชูใจ
 ชูใจ พูดว่าขอโทษค่ะ เมื่อวานชูใจ 
วิ่งไปชนเพื่อนคนหนึ่งล้มลง เขาคงจะเจบ  

๑๓๖ หน้า หนึ่งร้อยสามสิบหก
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เพราะเขาร้องไห้ ชูใจบอกเขาว่า ขอโทษ 
นะคะ เขากหยุดร้องไห้
 ครูไพลิน ดีมากชูใจ พอชูใจ ขอโทษ  
เขาคงพอใจ จึงหยุดร้องไห้ ถ้าเรารู ้จัก 
ขอโทษ เวลาทำาให้คนอื่นเจบ หรือไม่พอใจ  
และรู้จักขอบคุณเวลาคนอื่นทำาให้เราพอใจ  
เราจะเปนคนน่ารัก ใคร  กชอบ   นักเรียน 
กพูดเสมอ  นะคะ

 พอโรงเรียนเลิก ทุกคนกกลับบ้าน  
มานีกับชูใจเดินคุยกันจนมานีเกือบเหยียบ 
ลูกเปด
 มานีตกใจร้องว่า  ขอโทษนะลูกเปด    
ลูกเปดตกใจร้อง กิว  วิ่งหนีไป  ชูใจ มานะ    

หน้า หนึ่งร้อยสามสิบเจด ๑๓๗
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และวีระ พากันหัวเราะ ที่มานีขอโทษลูกเปด 
มานะพูดว่า ลูกเปดเปนสัตว์ มันไม่รู้ว่า เรา
ขอโทษมัน    มานีเถียงว่า มันน่าจะรู้นะคะ 
พี่มานะ เพราะมันร้อง กิว  ดู ิคะ มันพา
กันลงไปในคลองแล้ว

๑๓๘ หน้า หนึ่งร้อยสามสิบแปด



ี ที่ ๑บทที่บทที่
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แบบฝึก

๑. อ่านและจำาเป็นคำา กิว
 ขอโทษ อ่านว่า ขอ  โทด
 เสมอ อ่านว่า สะ  เหมอ
 ขนม อ่านว่า ขะ  หนม
๒. ฝึกอ่านคำา โดยปิดตัวสะกด อ่านคำาเดิมก่อน

 ก  เ อื  เกอื เกอื  บ  เกอืบ
 หย  เ ยี  เหยยี เหยยี  บ  เหยยีบ
 ถ  เ ยี  เถยี เถยี  ง  เถยีง
๓. อ่านเทียบเสียงสระ  เ-ือ  กับ  เ-ีย

 เสือ  เสีย เรือน  เรียน
 เรือ  เรีย เกือบ  เกรียบ
 เลือด  เลียด เรือง  เรียง

หน้า หนึ่งร้อยสามสิบเก้า ๑๓๙



ี ที่ ๑ บทที่บทที่

L_37A.pdf   3   12/12/13   3:54 PM

๔. ฝึกอ่าน  ล  -  เ-ิ  (เออ)  -  ก  -  เลิก

 เลิกแถว แมวร้อง กองเกลือ
 เสื้อเหลือง เมืองทอง คลองให ่
 เกือบเหยียบ เสียบไม้ ไม่ถูก
 ลูกเปด เหดหอม ออมสิน
 กินขนม ชมเสมอ เธอขยัน
 เกบขยะ ตะเกียง เสียงหัวเราะ
 เพราะฉะนั้น ฉันขอบคุณ

๑๔๐ หน้า หนึ่งร้อยสี่สิบ
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 วันหนึ่ง อากาศดี แดดไม่ร้อน ครูไพลิน 
พานักเรียนไปเที่ยว ที่สนามเดกเล่นใกล้   
โรงเรยีน นกัเรยีนเดนิเปนแถว ไปตามริมถนน 
ด้านขวา พอไปถึง ครูไพลินพูดว่า ครูจะ 
ให้นักเรียนเล่นให้สนุก แต่นักเรียนต้องเล่น 
อย่างระวังนะคะ
 มานีถามครูว่า ระวังอะไรบ้างคะ   
ครูไพลินตอบว่า ต้องระวังทุกอย่างค่ะ  
เวลาเล่นชิงช้ากต้องจับให้ดี อย่าแกว่งแรง 
เดียวจะตกลงมา  เล่นไม้กระดกกต้องค่อย   
กระดกปนบันได  เล่นกระดานลื่นกอย่าแย่งกัน  
เข้าใจไหมคะ ถ้าเข้าใจแล้วไปเล่นได้

หน้า หนึ่งร้อยสี่สิบเอด ๑๔๑
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 นักเรียนไปเล่นตามชอบใจ นักเรียน 
ทุกคนเชื่อ งครูไพลิน จึงไม่มีใครเปนอะไร  
ต่างสนุกสนานเบิกบานใจกันทุกคน
 นักเรียนเล่นอยู่นาน ลมพัดแรงเหมือน 
นจะตก ครูไพลินบอกให้รีบกลับ นักเรียน 

เลิกเล่น วิ่งมาเข้าแถว เดินออกจากสนาม 
เดกเล่น มานียังอยากจะเล่นไม้กระดกอีก  

๑๔๒ หน้า หนึ่งร้อยสี่สิบสอง



ี ที่ ๑บทที่บทที่

L_38A.pdf   2   12/12/13   3:55 PM

จึงพูดเบา  กับชูใจว่า วันอาทิตย์ เราชวน 
พี่มานะมาเล่นไม้กระดกกันอีกนะชูใจ  ชูใจ 
พูดว่า มาจริง  นะ ฉันกชอบเล่นไม้กระดก  
ให้พี่มานะชวนเพ่ือนมาด้วยอีกคนหนึ่ง ีจะ  
จะได้เล่นกับพี่มานะ  มานีเหนด้วยจึงพูดว่า  
จริงจ้ะ ฉันจะบอกให้พี่มานะชวนพี่วีระมา

เล่นด้วย

แบบฝึก

๑. คำาที่มี  ศ  ษ  สะกด  อ่านเหมือน  ด  สะกด

 อากาศ ประกาศ
 กระดาษ ขอโทษ

หน้า หนึ่งร้อยสี่สิบสาม ๑๔๓
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๒. อ่านคำาใหม่ เทียบคำาที่เรียนแล้ว

 แดด  แปด
 กระดก  นตก
 ชิง  ลิง
 แรง  แย่ง
 แขง  แกว่ง
 ร้อน  สอน
 ปน  กิน
๓. อ่านคำาที่มี ส นำา

 เสมอ สมุด สวัสดี
 สนุก สนาน สนาม

๑๔๔ หน้า หนึ่งร้อยสี่สิบสี่
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๔. ฝึกอ่าน

 ถนน อ่านว่า ถะ  หนน

 นตกชุก ลุกกระโดด
 อย่าโทษกัน ไม้หันอากาศ
 กระดาษแขง แสงแดดร้อน
 ตอน นตก ลื่นหกล้ม
 ลมพัดเยน เล่นในสนาม
 ห้ามขีดเขียน เปลี่ยนเสื้อ ้า
 ชิงช้าไกว แกว่งไว
 ไม้กระดก สวัสดีปใหม่
 ขอให้เปนสุข สนุกสนาน

หน้า หนึ่งร้อยสี่สิบห้า ๑๔๕
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 บ่ายวันศุกร์ ครูไพลินบอกกับนักเรียนว่า  
จะพานักเรียนไปตลาด นักเรียนพากันดีใจ  
รีบลงมาเข้าแถวที่หน้าโรงเรียน ครูไพลินให ้
นักเรียนหาไม้ยาว  ที่มีปลายแหลมมาถือไว้ 
คนละอัน นักเรียนชั้นอื่น  กทำาเช่นเดียวกัน  
และกำาลังจะไปตลาดเหมือนกันด้วย
 พอนักเรียนจะออกจากประตูโรงเรียน  
ครูไพลินกให ้หันกลับไปมองดูโรงเรียน  
โรงเรยีนของเราสะอาดไหมคะ  ครไูพลินถาม  
สะอาดครับ  นักเรียนชายคนหนึ่งตอบ  
แล ้วบ ้านของนักเรียนสะอาดไหมคะ   
สะอาดค่ะ ฉันช่วยแม่กวาดและถูบ้าน 

๑๔๖ หน้า หนึ่งร้อยสี่สิบหก
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ทุกวัน  นักเรียนห ิงคนหนึ่งตอบ ครูไพลิน 
ยิ้มอย่างพอใจ แล้วพูดกับนักเรียนทั้งชั้นว่า  
บ้านของนักเรียนสะอาด โรงเรียนของเรา 

สะอาด ห้องเรียนของเราสะอาด ห้องอื่นก 
สะอาด นักเรียนอยากให้บ้านเมืองของเรา 
สะอาดไหมคะ
 อยากครับ ถ้าบ้านเมืองสะอาดมองไป 
ทางไหนกสวยงาม ดูแล้วสบายใจดี   ปติตอบ
 ปติพูดถูกแล้ว และนอกจากนั้น 
บ้านเมอืงสะอาด ยงัทำาให้คนแขงแรงด้วย คีะ  
ความสะอาดทำาให้ไม่มีโรค คนไม่มีโรคกเปน 
คนแขงแรง  เราต้องช่วยกันทำาให้บ้านเมือง 
ของเราสะอาดนะคะ   ครูไพลินพูด

หน้า หนึ่งร้อยสี่สิบเจด ๑๔๗



 ครูไพลินพานักเรียนเดินมาใกล้จะถึง 
ตลาด แลดูข้างถนนไม่สะอาดเลย มีกระดาษ 
และขยะทิ้งเกะกะไม่น่าดู ครูไพลินถาม 
นักเรียนว่า ถนนไม่สะอาดอย่างนี้ น่าดูไหม   
นักเรียนกพากันตอบว่า ไม่น่าดู
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๑๔๘ หน้า หนึ่งร้อยสี่สิบแปด



 ครูไพลินถือไม้ยาวปลายแหลมอันหนึ่ง  
เดินไปเสียบกระดาษที่ทิ้งอยู่ ให้นักเรียนดู  
แล้วบอกนักเรียนว่า หากช่วยกันเสียบไปทิ้ง 
ให้หมดที่นี่กจะสะอาดน่าดู นักเรียนได้ ง 
ดังนั้น กช่วยกันเอาไม้ปลายแหลมไปเสียบ 
แ ่นกระดาษ แล้วเอาไปทิ้งจนถนนสะอาด
 มานีถามครูไพลิน ที่นี่ไม่มีใครกวาด 
ถนนหรือคะ
 มีค่ะ มีคนกวาดถนนคนเดียว แต่มีคน 
ทิ้งขยะหลายคน  ครูไพลินตอบ คนอื่น   
น่าจะช่วยกวาดบ้างนะคะ บ้านเมืองเราจะ 
ได้สะอาด  ชูใจพูดต่อ ไม่ต้องถึงกับทุกคน 
ช่วยกวาดหรอกค่ะ เพียงแต่ช่วยกันเกบ 
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หน้า หนึ่งร้อยสี่สิบเก้า ๑๔๙
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เศษกระดาษทิ้งกดีแล้ว และถ้าเราไม่ทิ้งเศษ
กระดาษ ไม่ทิ้งขยะ กเปนการช่วยทำาให้
บ้านเมืองสะอาดได้
 ครูไพลินพูด นักเรียนชั้นอื่น  กกำาลัง
ทำาความสะอาดอยูท่างโน้นเหมอืนกนั    ปตพิดู
ดีจริงนะคนอื่น  ที่ไม่ใช่นักเรียนกช่วยกัน

ทำาด้วย ทีนี้บ้านเมืองของเราต้องสะอาด

๑๕๐ หน้า หนึ่งร้อยห้าสิบ
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แบบฝึก

๑. คำาที่มี  ศ  ษ  ส  สะกด  อ่านเหมือน  ด  สะกด

 อากาศ ประกาศ ขอโทษ กระดาษ
 เศษ ประเทศ โอกาส พ หัสบดี
 ศาสนา สวัสดี
๒. คำาที่มี  ข  ค  สะกด  อ่านเหมือน  ก  สะกด

 สุข เลข โรค โชค
๓. อ่านคำาที่มีสระเหมือนกัน

 บ่าย หลาย ปลาย
 เงียบ เสียบ เหยียบ
 เรียง เสียง เกี่ยง

หน้า หนึ่งร้อยห้าสิบเอด ๑๕๑
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๑๕๒ หน้า หนึ่งร้อยห้าสิบสอง

 เกือบ เหลือบ เคลือบ
 เดิน เงิน เกิน
 แรม แหลม แหลน
๔. ฝึกอ่าน

 เศษกระดาษ กวาดถนน
 ช่วยขนขยะ ประตูบ้าน
 วันอังคาร การละเล่น
 ไม่เปนโรค โบกธงชาติ
 พับกระดาษ กวาดให้เรียบ
 เสียบปลายไม้ เหลาให้แหลม
๕. ใช้ความรู้ที่เรียนแล้ว ลองอ่านคำาที่ไม่เคยเรียน

 เลขคณิต วิทยาศาสตร์ พลานามัย
 สุขศึกษา ภาษาไทย สุขนิสัย
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 พลศึกษา ภูมิศาสตร ์ จริยศึกษา
 ประสบการณ์ชีวิต

 พยั ชนะ สระ  วรรณยุกต์
 การันต ์ ทัณ าต

 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
 เมษายน พ ษภาคม มิถุนายน
 กรก าคม สิงหาคม กันยายน
 ตุลาคม พ ศจิกายน ธันวาคม

หน้า หนึ่งร้อยห้าสิบสาม ๑๕๓
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 ครูไพลิน นักเรียนเรียนหนังสือกับคร ู
มาจนสิ้นปแล้ว ปหน้ากจะได้ขึ้นชั้นใหม่ ครู 
ดีใจที่นักเรียนเปนคนดี ขยัน และตั้งใจเรียน  
จนได้รับคำาชมว่า เปนนักเรียนที่ดีมากของ 
โรงเรียน  พวกเราจะได้ขึ้นชั้นใหม่ คุณครู 
ไปสอนเราไหมคะ  ฉันอยากให้คุณครูไปสอน 
พวกเราอีก  มานีพูด
 ครูไพลิน ครูจะไปสอนพวกเธออีกค่ะ   
นักเรียนทุกคนดีใจมาก ตบมือเสียงดัง มานี 
พดูเบา  กบัชใูจ  ฉนัดใีจมากทีส่ดุ ทีค่รไูพลนิ 
จะสอนพวกเราอีก ขึ้นชั้นใหม่เรานั่งเรียน 
หนังสือใกล้  กันอีกนะจะชูใจ  ชูใจยิ้มตอบรับ

๑๕๔ หน้า หนึ่งร้อยห้าสิบสี่
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 ครูไพลิน  ครูให ่ชมนักเรียนทุกคน 
ว่า  เปนเดกดีมาก โตขึ้นจะเปนคนดีของชาติ  
ครูดีใจที่นักเรียนเปนเดกดี เชื่อ งครูและ 
พ่อแม่  รู้จักคิด รู้จักทำา วันนี้นักเรียนลองมา 
ช่วยกันคิด ิคะว่า สิ่งที่นักเรียนน่าทำา หรือ 
หน้าที่ของนักเรียนมีอะไรบ้าง
 นักเรียนในชั้นช่วยกันบอก มานีเปน 
คนเขียนที่กระดาน   มานีเขียนได้ ๑๐ ข้อ 
ดังนี้
 ๑. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 ๒. รักษาประเพณีดีงาม
 ๓. เชื่อ งพ่อแม่ และครู
 ๔. พูดเพราะ

หน้า หนึ่งร้อยห้าสิบห้า ๑๕๕
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 ๕. รู้บุ คุณ และตอบแทนบุ คุณ
 ๖.  มีระเบียบ
 ๗. อดทนพยายาม
 ๘. รู้จักเกบเงินไว้ใช้
 ๙. ื่อสัตย์ และกล้าหา
 ๑๐. ทำาประโยชน์ให้ส่วนรวม
 ครูไพลิน นักเรียนเก่งมาก นี่เปน 
หน้าทีข่องเดกไทย ถ้าเดกไทยทกุคนทำาอย่างนี้  

๑๕๖ หน้า หนึ่งร้อยห้าสิบหก
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ชาติไทยของเรากจะเจริ  เมื่อชาติไทยเจริ   
คนไทยกอยู่อย่างมีความสุข ไม่มีใครกล้ามา 
ทำาอะไรเรา ขอให้นักเรียนทุกคนเปนคนดี 
อย่างนี้เสมอนะคะ ครูจะดีใจมาก  พ่อแม่ของ 
นักเรียนกจะดีใจด้วย  นักเรียนทุกคนรับว่า 
จะทำาตามหน้าที่ทั้งสิบอย่างนี้

แบบฝึก

๑. คำาที่มี ณ ญ ร สะกด อ่านเหมือน น สะกด

 คุณ   ทำาบุ    กล้าหา    เจริ    เชิ  
 บุ คุณ   อังคาร   การงาน   สำาคั

หน้า หนึ่งร้อยห้าสิบเจด ๑๕๗
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๒. อ่านและจำาเป็นคำา

 ประเพณี อ่านว่า ประ  เพ  นี
 พยายาม อ่านว่า พะ  ยา  ยาม
 ศาสนา อ่านว่า สาด  สะ  หนา
 เจริ  อ่านว่า จะ  เริน
 ประโยชน์ อ่านว่า ประ  โหยด
 มหากษัตริย ์ อ่านว่า มะ  หา  กะ  สดั
 ื่อสัตย์ อ่านว่า ื่อ  สัด
 ไทย อ่านว่า ไท
๓. อ่านคำาไม่มีสระ -ะ แต่ออกเสียง อะ กึ่งเสียง

 มหา กษัตริย์ พยายาม
 สบาย เจริ  พ หัสบดี
 ศาสนา สบู่ ขโมย
 ชนิด

๑๕๘ หน้า หนึ่งร้อยห้าสิบแปด
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๔. อ่านทบทวนคำาที่อ่านออกเสียงเหมือน ด สะกด

 พ หัสบดี ศาสนา มหากษัตริย์
 ื่อสัตย์ ประโยชน์ สัตว์เลี้ยง
 กระดาษ เศษ สวัสดี
๕. ฝึกอ่านเพลงชาติ

 ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
 เปนประชารัฐไ ทของไทยทุกส่วน
 อยู่ดำารงคงไว้ได้ทั้งมวล
 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
 ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
 เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
 สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี
 เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย

หน้า หนึ่งร้อยห้าสิบเก้า ๑๕๙
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