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ประกาศสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง  อนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา

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

 ด้วยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงหนังสือเรียนภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๑ และเล่ม ๒ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ โดยรวมเป็นเล่มเดียวกันให้เป็นหนังสือ 
อ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปรับปรุงรูปเล่ม และภาพประกอบ สำาหรับ 
นำามาใช้เสริมจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   จึงอนุญาตให้ใช้หนังสือในสถานศึกษาได้

  ประกาศ ณ วันที่  ๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

  (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ)
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน





คำานำา

 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มาน ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นี้  
เดิมเป็นหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๑ และเล่ม ๒ ตามหลักสูตรประถมศึกษา  
พุทธศักราช ๒๕๒๑ ซึ่งหนังสือได้รับการยกย่องจากผู้อ่านทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันว่า เป็นหนังสือ 
แบบเรียนที่แสดงภูมิปัญญาการสอนอ่านภาษาไทยระดับเบื้องต้น เนื้อเรื่องมีความต่อเนื่อง น่าสนใจ  
อ่านสนุกและเพลิดเพลิน โดยใช้กระบวนการสอนอ่านจากง่ายไปหายาก คือ เรียนรู้พยัญชนะ สระ 
การประสมอักษร การสะกดคำา แจกลูก ผันอักษร ฝึกการอ่านคำา ข้อความ ซึ่งการจัดการเรียน 
การสอนเช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างเข้าใจและ 
รวดเร็ว
 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ 
สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จึงได้ปรับปรุง 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๑ และเล่ม ๒ ดังกล่าว มาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่  
โดยรวมเล่ม ๑ และเล่ม ๒ ให้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ซ่ึงมีวิธีการและขั้นตอนนำาเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑   โดยมีการวาดภาพประกอบให้สวยงาม   แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เดิมของ 
เนื้อเรื่อง รวมทั้งการใช้ภาษาตามต้นฉบับเดิมทั้งหมด

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอน้อมรำาลึกในคุณงามความดีของคณะ 
ผู้เรียบเรียงที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าตกทอดถึงปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนอ่านภาษาไทย 
ได้คล่องแคล่วและแตกฉาน เป็นบันไดก้าวไปสู่การเรียนรู้ที่สูงขึ้น หากมีข้อเสนอแนะประการใด  
โปรดแจ้ง สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาต่อไป

  (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ)
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ๗ มกราคม ๒๕๕๗



คำานำา
(ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๔)

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นควรให้มีการจัดทำาส่ือการเรียนวิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษา ขึ้น  เพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัยและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ จึงได้ 
แต่งตั้งคณะปฏิบัติงานร่างแผนการสอน คู่มือครู และจัดทำาวัสดุแบบเรียนระดับประถมศึกษาขึ้น 
ดังมีรายนามต่อไปนี้
 ๑. นางรัชนี  ศรีไพรวรรณ ประธานคณะปฏิบัติงาน
 ๒. นายสุเจตน์  อิงคะสุวณิชย์ 
 ๓. นายปรุง  พวงนัดดา 
 ๔. นายบุญเสริม  ฤทธาภิรมย์
 ๕. นางสุจริตพรรณ  ดิฐกมล 
 ๖. นางเตือนใจ  แก้วโอภาส 
 ๗. นายชูศักดิ์  บุศราคำา
 ๘. นายสมาน  บุญล้น 
 ๙. นางวารุณี  โรจนนาค 
 ๑๐. นางสาวเข็มทอง  คันธพนิต 
 ๑๑. นางนวลจันทร์  นิเทศวรวิทย์ 
 ๑๒. นายวิกรม  ชุมสาย ณ อยุธยา
 ๑๓. นางเกษร  ดุลยปาน
 ๑๔. นางสาวนิตยา  อรุณสุโรจน์
 ๑๕. นางระพีพรรณ  นาทวรทัต
 ๑๖. นางสาวจินตนา  ใบกาซูยี
 ๑๗. นายสมพงษ์  พละสูรย์
 ๑๘. นางสุชาดา  วัยวุฒิ เลขานุการคณะปฏิบัติงาน
 ๑๙. นางสาววันเพ็ญ  พงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขานุการคณะปฏิบัติงาน
 ๒๐. นางสมทรง  สไมท์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะปฏิบัติงาน

และมีคณะที่ปรึกษาดังมีรายนามต่อไปนี้
 นายสมาน  แสงมล ิ นางฐะปะนีย์  นาครทรรพ
 นางสาวพัฒน  ภาสบุตร นางกิติยวดี  บุญซื่อ
 นางฉวีวรรณ  จึงเจริญ นางสาววรณี  สุนทรเวช
 นางสาวอารี  สัณหฉวี นางวัลลีย์  ปราสาททองโอสถ
 นายสวัสดิ์  จงกล
 คณะปฏิบัติงานฯ ได้เรียบเรียงหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๑ และ 
เล่ม ๒ ขึ้น  เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นหนังสืออ่านภาษาไทย ระดับเบื้องต้นและให้อ่านด้วยความสนุก
เพลิดเพลิน   จึงได้จัดทำาภาพประกอบให้เหมาะสมกับข้อความ
 กรมวิชาการหวังว่าหนังสือเรียนภาษาไทยเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยเหลือการจัดทำาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

   กรมวิชาการ
   กันยายน ๒๕๒๑
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ปิติ
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หน้า หนึ่ง ๑

  เช้าวันเสาร์ แม่ชวนมานไีปซือ้กบัข้าวทีต่ลาด 
มานช่ีวยหิว้ตะกร้าให้แม่ ในตลาดมคีนมากและมขีอง 
ขายหลายอย่าง  ของกินก็มี  ของใช้ก็มี
  แม่ถามราคา และเลือกซื้อแต่ของดีที่ราคา 
ไม่แพงเกินไป แม่ซ้ือผ้า หวี สบู่และของกิน 
หลายอย่าง มีเกลือ มะนาว ปลาทู ไข่และไก่ 
แม่จะซื้อหมูกับเนื้อด้วย แต่ไม่มีขาย   เพราะวันนั้น 
เป็นวนัพระ มานเีหน็ผลไม้น่ากนิหลายอย่าง มเีงาะ   
ลำาไย  น้อยหน่า  จึงขอให้แม่ซื้อเงาะ
  สายแล้วแม่ยังซื้อของไม่เสร็จ    มานีเดินตาม 
แม่อยูน่านจนหวิ   มองเหน็ร้านหนึง่มขีองกินน่าอร่อย 
และราคาไม่แพง  เพราะมีป้ายบอกไว้ มานีจึงชวน 
แม่เข้าไป แม่เห็นว่าบ้านอยู่ไกลตลาด  จึงพามานี
เข้าไปซื้อกิน  ในร้านมีคนมาก

บทที่ ๑บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ ๑๑๑๑๑
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๒ หน้า สอง

บทที่ ๑ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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  แม่พูดว่า “ร้านนี้ทำาของอร่อย  จึงมีคนมากิน
กันมาก”
  มานีพดูกบัแม่ว่า “เขาคงได้เงนิมากนะคะแม่”
  “ถ้าขายดีก็ได้เงินมากซีลูก”  แม่ตอบ
  “คนขายของต้องได้เงนิมากทกุคนหรอืคะแม่” 
มานีถาม
  “บางคนก็ได้มาก 
บางคนก็ได้น้อย  
ถ้าใครได้น้อย 
ก็ต้องพยายาม
ทำาของให้ดี ๆ 
จึงจะมีคนซื้อ”  
แม่ตอบ



  “มานอียากขายของบ้าง  เราจะได้มเีงนิมากๆ”
มานีบอกแม่
  แม่ยิ้มด้วยความพอใจ  แล้วบอกกับมานีว่า 
“ดีแล้วลูก”

แบบฝึก

๑. ฝึกผันคำา

  ผา หา ไข เขา สู
  เสือ เผือ สาย หิว หอย
 ตัวอย่าง

  ขา ข่า ข้า
  ขาว ข่าว ข้าว

หน้า สาม ๓

บทที่ ๑มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

H_1A.pdf   3   3/25/14   12:28 PM



๔ หน้า สี่

๒. ฝึกอ่านคำาที่ใช้ เ-าะ

  เงาะ เคาะ เยาะ เพาะ
  เกาะ เจาะ เบาะ เปาะ
  เฉาะ เถาะ เผาะ เสาะ
  เลาะ เมาะ เหาะ เซาะ
๓. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย ว และ ย 

  ขาว คาว ดาว
  สวย รวย อวย
  หาย ยาย กาย
  หอย ลอย ปอย
  หิว แถว ปุย
  เดียว โรย เลว
๔. อ่านและจำาเป็นคำา

  อร่อย   อ่านว่า อะ-หร่อย  (ออกเสียง อะ กึ่งเสียง)

  เสร็จ ” เส็ด

บทที่ ๑ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า ห้า ๕

๕. ฝึกอ่าน

  หนีเสือ เคาะเสื่อ เลาะเสื้อ
  น่าเบื่อ เอื้อเฟื้อ เนื้อเงาะ
  ผ้าขาว รู้ข่าว ขายข้าว ชาวเรือ
  ห้อยขา หน้าสวย ถ้วยแก้ว เสรจ็แล้ว
  ฉุยฉาย มาสาย ส่ายหน้า หาสิ่ว
  เป็นสิว หูหิ้ว หิวข้าว หาวนอน

  หัวเราะเยาะ เคาะระฆัง สั่งซื้อของ  
  ห้องครูใหญ่ ใส่เสื้อสวย ถ้วยกาแฟ

  แม่ซื้อเงาะ
  ฉันหวีผม
  แมวกินปลาทู
  นักเรียนหิ้วกระเป๋า
  ลำาไยอยู่ในตะกร้า 

บทที่ ๑มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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๖ หน้า หก

บทที่ บทที่ ๒๒
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  เมือ่แม่และมานกีลบัจากตลาดกเ็ข้าครวั ในครัว 
มีเตา มีตู้ใส่กับข้าวอยู่ข้างฝา ของทุกอย่างสะอาด 
เพราะแม่ทำาความสะอาดอยู่เสมอ  
  มานีชอบดูแม่ทำากับข้าว   เพราะอยากทำา
กับข้าวเก่งเหมือนแม่ จึงช่วยแม่ล้างผัก หม้อ  
กะทะ* และช่วยตักนำ้า บางทีก็พัดไฟในเตาให้

*กะทะ ปัจจุบันใช้ กระทะ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔



หน้า เจ็ด ๗

  มานะกับพ่อกำาลังทำางานอยู่ในสวนหลังบ้าน 
พ่อปลกูผกัหลายอย่าง มานะช่วยตกันำา้รดผัก พ่อ

ปลกูพรกิและมะเขอืด้วย   มานะชอบดูดอกมะเขอืสม่ีวง  
พ่อเก็บพริกแก่ไปให้แม่เก็บไว้ทำากับข้าว เวลาจะ 
แกง แม่เลอืกใช้แต่พรกิแห้งสแีดงนำา้พรกิแกงในครก
จึงมีสีแดงน่ากิน  แม่ชอบแกงปลาใส่มะเขือ  
  ถ้าในสวนมีหญ้ารกมาก   
ต้นไม้จะไม่งาม   พ่อจึงต้องเอา
หญ้าออกอยูเ่สมอ   พ่อสอน
ให้มานะรู้จักใช้จอบ
และเสียมทำาสวน  
มานะใช้เสียมแซะ
กอหญ้าให้รากมันออกมาด้วย   

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒



๘ หน้า แปด

เขาเก็บหญ้าแห้งไปไว้ที่ใต้ต้นไม้ใกล้รั้ว  มีคางคก 
หลายตัวกระโดดออกมาจากริมรั้ว มานะไม่กลัว 
คางคก จึงนั่งพักใต้ต้นไม้ 
  พอทำากบัข้าวเสรจ็แล้ว  แม่ให้มานไีปบอกพ่อ
กับมานะมากนิข้าว   พ่อกบัมานะขอไปอาบนำา้ก่อน  
เมื่อกำาลังกินข้าวอยู่  พ่อบอกกับแม่ว่ามานะช่วย 
ทำางานได้มาก  ช่วยปลูกผัก  ตักนำ้ารดผัก และ
แซะรากหญ้า   แม่บอกว่า ถ้าปลูกผักได้มากๆ แม่ 
กับมานีจะเอาไปขายที่ตลาด   มานะเล่าให้มานีฟังว่า 
เขาไปช่วยพ่อทำางานในสวนพบคางคกหลายตัว    
แล้วเขาก็ทำาท่ากระโดดเหมอืนคางคก  แม่บอกว่า
อย่าเล่นเวลากนิข้าว

บทที่ ๒ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๒
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หน้า เก้า ๙

แบบฝึก

๑. คำา ร ล ควบกลำ้า ออกเสียงกลำ้าทั้งตัวหน้าและตัว ร ล เช่น

  คู - ครู
  ปา - ปลา
 ฝึกอ่านคำา ร ล ควบกลำ้า

  กรง ครัว ครก พริก ใคร
  เกลือ กลัว ปลูก ใกล้ ไกล
๒. ฝึกผันคำา

  ออ เตา ตู้ ป้าย
  เจ้า ไกล แปรง แก่
 ตัวอย่าง

  ตู ตู่ ตู้ ตู๊ ตู๋*
  แปรง แปร่ง แปร้ง แปร๊ง แปร๋ง
* ถ้าค�าที่จะน�ามาผันมรีูปวรรณยุกต์อยู่ด้วย   ให้นักเรยีนเริ่มผันค�านัน้ด้วยตนเอง ตัง้แต่เป็นค�าที่ไม่มรีูปวรรณยุกต์ 

เช่น  ตู้ ผันว่า ตู ตู่ ตู้ ตู๊ ตู๋

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒



๑๐ หน้า สิบ

๓. ฝึกอ่านคำาที่ใช้ แ-ะ

  แซะ แนะ และ
  แวะ แตะ แพะ
๔. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย ก (แม่ กก)

  ตาก ราก หาก
  ตัก พัก ผัก
  ปลูก ลูก ผูก
  เปลือก เลือก เผือก
  อก รก หก
  จอก พริก ครก
๕. ฝึกอ่าน

  กอไผ ่ อีก้อ ก่อไฟ
  ข้าวต ู อย่าตู่ ตู้ไม้
  พริกแห้ง ไม่แพง แกงได้

บทที่ ๒ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๒
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หน้า สิบเอ็ด ๑๑

  ฝาแตะ ไล่แพะ แซะหญ้า
  เรียกหา ใครมา หาครก
  มาใกล ้ ใจกล้า อย่าเผลอ
  เลือกผัก ตักออก กรอกนำ้า
  หญ้ารก คางคก หกตัว

  แบกของหนัก  อยากหยุดพัก
  เลือกพริกตาก  ฝากซื้อครก

  ฉันเลือกมะเขือ
  เรากินนำ้าพริก
  เขาปีนรั้ว
  คางคกกลัวงู

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒



๑๒ หน้า สิบสอง

  เช้าวันเปิดเรียน  อากาศแจ่มใส  มานีกับ 
ชูใจเดินไปโรงเรียนด้วยกัน  เด็กทั้งสองเดินคุยกัน 
อย่างมีความสุข พอผ่านประตูโรงเรียน   มานีก็พูด 
กับชูใจว่า

บทที่ บทที่ ๓๓
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หน้า สิบสาม ๑๓

  “ชูใจ  เธอรู้ไหม  ฉันดีใจมากที่โรงเรียนเปิด  
ฉันคิดถึงคุณครูไพลิน”
  “ฉันก็เหมือนกัน   ฉันคิดถึงคุณครูไพลิน 
และคิดถึงพวกเราทุกคน”  ชูใจพูดขึ้นบ้าง
  ก่อนเวลาโรงเรียนเข้า   นักเรียนคุยกันเสียงดัง  
เพราะไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน เมื่อธงชาติขึ้นสู่ 
ยอดเสาแล้ว ครใูหญ่กล่าวต้อนรบันกัเรยีน   นกัเรยีน 
พอใจ และทกุคนต้ังใจจะเป็นนกัเรยีนทีด่ขีองโรงเรยีน 
  ครูไพลินเดินเข้ามาในห้องเรียนด้วยใบหน้า 
ยิ้มแย้ม ทกัมานีว่าอ้วนขึน้ ชใูจผอมไปนดิ แต่สงูขึน้   
ปิตินุ่งกางเกงใหม่
  เมื่อทักทายกับนักเรียนทุกคนแล้ว ครูไพลิน 
แนะนำาให้รู้จักนักเรียนใหม่สองคน คือ เด็กชาย 

บทที่ ๓มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๓



๑๔ หน้า สิบสี่

สมคิดกับเด็กหญิงดวงแก้ว  นักเรียนเก่าทุกคน 
ปรบมือดีใจที่ได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น
  หลังจากพูดคุยกันถึงเรื่องราวตอนปิดเรียนอีก 
เลก็น้อย ครไูพลนิให้ปิตอ่ิานหนงัสอืเรยีนภาษาไทย 
ที่เรียนมาแล้ว  ปิติอ่านได้  ครูไพลินชมว่าเก่งมาก 
แล้วเรียกชูใจให้อ่านต่อ ชูใจมัวคุยกับเพื่อนใหม ่
ก็งง  ไม่รูว่้าจะอ่านต่อตรงไหน ครไูพลนิจงึแนะนำาว่า

บทที่ ๓ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๓
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  “เวลาเรียน  หรือมีใครพูดอะไรให้ฟัง  ต้อง 
ตัง้ใจฟัง  ถ้าไม่ฟังอาจจะไม่รูเ้รือ่ง”  แล้วครไูพลนิให้ 
ปิติบอกชูใจว่าอ่านถึงตรงไหน  สมคิดลุกขึ้นพร้อม 
กับพูดว่า
  “ผมบอกได้ครับ  ให้ผมบอกดีกว่า”
  “ครูเชื่อว่าสมคิดบอกได้  แต่ครูเรียกให้ปิติ 
บอกก่อน ชูใจอ่านแล้ว ครูจะให้เธออ่านต่อ”  
ครูไพลินพูด
  เมือ่นักเรยีนอ่านหลายคนแล้ว ครไูพลนิจงึให้ 
นักเรียนออกมาเขียนคำาต่างๆ บนกระดาน

หน้า สิบห้า ๑๕

บทที่ ๓มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๓



บทที่ ๓ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๓
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๑๖ หน้า สิบหก

แบบฝึก

๑. คำา ร ล ควบกลำ้า ออกเสียงกลำ้าทั้งตัวหน้าและตัว ร ล

 ฝึกอ่านคำา ร ล ควบกลำ้า

  กล่าว ปรบ ตรง เพราะ พร้อม
  กระดาน ประตู กระเป๋า มะพร้าว
๒. ฝึกผันคำา

  เก่า ใบ ปู แจ่ม
  อ้วน ตอน ด้าม
 ตัวอย่าง

  เกา เก่า เก้า เก๊า เก๋า
๓. ฝึกอ่าน

 ๓.๑ คำาที่ใช้ เ-อ

  เ-อ  เป็น  เ-ิ เมื่อมีตัวสะกด

  เดิน เกิน เงิน เปิด เลิก
  เพิ่ม เริ่ม เดิม เติม เจิม



หน้า สิบเจ็ด ๑๗

 ๓.๒ คำาที่ใช้ เ-ีย

  เรียก เปียก เสียม เทียม
  เขียน เรียน เงียบ เสียบ
  เถียง เอียง เขียว เดียว
๔. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย ม (แม่ กม)

  ตาม ถาม งาม
  จอม หอม ยอม
  บวม สวม รวม
  อิ่ม ขิม ชิม
  ดม ผม คม
  แก้ม แถม แย้ม
๕. อ่านและจำาเป็นคำา

  อาจ   อ่านว่า   อาด

บทที่ ๓มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๓



๑๘ หน้า สิบแปด

๖. ฝึกอ่าน

  อมยิ้ม ชิมส้ม ผมเปียก เรียกชื่อ
  ถือจอบ สอบถาม ชามแกง แปรงฟัน
  ชั้นเรียน เขียนสวย กล้วยหอม พร้อมใจ
  ไกลเกิน เดินดู หมูอ้วน กวนเผือก

  ยามยิ้มแย้ม แก้มสีแดง แกงฟักทอง 
  คลองนำ้าใส ใกล้สวนเงาะ เพราะกลัวงู

  ฉันปรบมือ
  เราพูดภาษาไทย
  เขาต้อนรับฉัน
  นักเรียนยืนตรง
  กางเกงของเธอใหม่กว่าของฉัน
  ฉันได้เงินเพิ่มเล็กน้อย

บทที่ ๓ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๓
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หน้า สิบเก้า ๑๙

  วันหยุดเรียน   วีระชวนมานะและปิติไปเที่ยว 
ป่าใกล้ไร่แตงโมของลงุ  ข้างๆ ไร่เป็นทุง่นามหีญ้าเขยีว 
ชาวนาจูงวัวควายไปเลี้ยง  ในทุ่งนามีบึงกว้าง นก 
หลายตัวเดินหาปลาอยู่ตามริมบึง

บทที่บทที่ ๔๔
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๒๐ หน้า ยี่สิบ

  เด็กทั้งสามพากันเข้าไปในป่า  เขาเห็นสัตว์ 
เล็กๆ หลายอย่าง   มีแมลงสีสวยบินอยู่เหนือดอกไม้   
กิ้งก่าชูคอจ้องจะจับแมลง   มานะชี้ให้ปิติดูจิ้งเหลน 
วิ่งไล่กันน่าสนุก  ปิติมัวดูจิ้งเหลนจนเกือบเหยียบ
อึ่งอ่างที่ใต้ใบไม้
  วีระได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้อง  พอเดินเข้าไปใกล้ 
มันก็หยุด เขามองหาตัวไม่เห็น  เพราะมีใบไม้แห้ง 
บังตัวมันอยู่  
  ปิติพูดว่า  “ป่านี้มีช้างไหมวีระ”
  วีระตอบ “ไม่มี แต่น่าจะมีกวางและลิง 
เราเดินอยู่ที่นี่คงไม่พบมัน”
  “พ่อเล่าว่า ที่สวนสัตว์มี  หมี  ช้าง  กวาง  
และสตัว์ต่างๆ ขงักรงไว้ให้คนด ู และพ่อจะพาฉันกบั 
มานีไปดูในไม่ช้านี้”  มานะพูด

บทที่ ๔ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๔
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  เดก็ทัง้สามเหน็รงันกอยูต่ามกิง่ไม้  ปิติอยากได้ 
รังนกจึงขึ้นไปบนต้นไม้ มานะสงสารนก กลัวมัน 
จะไม่มีที่อยู่ และบนต้นไม้ก็มีรังผึ้งด้วย  ถ้าผึ้งต่อย 

   ปิติ   เขาก็จะตกลงมา  
 มานะจึงบอกให้ปิติลง 

จากต้นไม้ พอดีมีผึ้ง 
บินมาเกาะหัวปิติ   
ปิติรีบลงมาจาก 
ต้นไม้   เด็กทัง้สาม 
กลัวผึ้งต่อย จึงวิ่ง
หนีกลับบ้าน

หน้า ยี่สิบเอ็ด ๒๑

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๔บทที่ ๔



๒๒ หน้า ยี่สิบสอง

บทที่ ๔ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๔

H_4A.pdf   2   3/25/14   12:30 PM

แบบฝึก

๑. คำา ว ควบกลำ้า ออกเสียงกลำ้าทั้งตัวหน้า และตัว ว
 ฝึกอ่านคำา ว ควบกลำ้า

  กว่า กวาด กวาง กว้าง
  แกว่ง ความ ควาย ขวา
๒. ฝึกผันคำา

  กิ่ง จ้อง ดัง ต่อย
  บิน ป่า อึ่ง แตง
  โก้ ตน กวาง
 ตัวอย่าง

  ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า



๓. ฝึกอ่าน

 ๓.๑ คำาที่ใช้ -ึ

  จึง บึง อึ่ง
  นึก ฝึก ผึ้ง
 ๓.๒ คำาที่ใช้ -อ

  กอ จ้อง ดอก ตอบ บ่อย
  ขอ สอง สอน ห้อง หอย
  คอ คลอง ยอด มอม สอย
๔. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย ง (แม่ กง)

  บัง ขัง รัง
  แตง แสง แทง
  จูง ฝูง ยูง
  ดวง หวง พวง
  เตียง เฉียง เคียง
  เปลือง เหลือง เมือง

หน้า ยี่สิบสาม ๒๓

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๔บทที่ ๔



๒๔ หน้า ยี่สิบสี่

๕. อ่านและจำาเป็นคำา

  แมลง   อ่านว่า   มะ-แลง (ออกเสียง มะ กึ่งเสียง)

  สงสาร ”  สง-สาน
๖. ฝึกอ่าน

  หนีหน้า หมาหมู่ หนูหริ่ง จิ้งเหลน
  เหม็นเบื่อ เหนือใต้ หลงใหล ใหญ่หลวง
  พวงหรีด หวีดร้อง หนองนำ้า ทำารัง
  ขังผึ้ง อึ่งอ่าง กว้างจริง กิ้งก่า

  จับแมลง   ผ่าแตงโม
  โตกว่าช้าง   กวางกับหมี
  มีวัวควาย   ขายให้ใคร

  วัวควายยืนอยู่ใกล้บึง
  เราสงสารจิ้งหรีด
  กิ้งก่าหนีช้าง
  ผึ้งต่อยหมี

บทที่ ๔ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๔
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หน้า ยี่สิบห้า ๒๕

บทที่ บทที่ ๕๕

H_5A.pdf   1   3/25/14   12:54 PM

  ดวงแก้วเอามือลูบหลังสีเทาเบาๆ   แล้วบอก 
กับชูใจว่า
  “แมวของเธอน่ารักจริงนะ  สีสวย  ขนเรียบ 
และสะอาดดี”



๒๖ หน้า ยี่สิบหก

  ชใูจยิม้และพดูว่า  “ดวงแก้ว  ช่วยหยบิลกูโป่ง 
ที่ข้างโอ่งนำ้าให้ฉันด้วย ฉันจะเอามาให้สีเทาเล่น  
มันชอบเล่นลูกโป่งมาก”
  ดวงแก้วหันไปหยิบลูกโป่งมาส่งให้ชูใจ พร้อม 
กับถามอย่างสนใจ
  “เธอซื้อจากที่ไหนจ๊ะ  ฉันอยากได้บ้าง” 
  “เขาขายที่ข้างวัด  ย่าซื้อมาให้เมื่อเช้านี้”  
ชูใจตอบ สีเทาเล่นลูกโป่ง  ที่ลูกโป่งมีรูปปลา มัน
พยายามจะจับปลาที่ลูกโป่งให้ได้   ดวงแก้วชอบใจ 
และบอกกับชูใจว่า
  “สเีทาคงคดิว่าปลาทีล่กูโป่งเป็นปลาจรงิๆ นะ 
ชูใจ”  ชูใจบอกว่า  “ใช่”  แล้วถามว่า  “เธอเลี้ยงแมว 
บ้างหรือเปล่า”

บทที่ ๕ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า ยี่สิบเจ็ด ๒๗

  “บ้านป้าที่ฉันอยู่ด้วย มีแมวสองตัว  ตัวแรก 
ชื่อทองคำา อีกตัวหน่ึงช่ือทองแดง เจ้าทองคำา 
น่ารักดี  แต่เจ้าทองแดงไม่ค่อยน่ารัก” ดวงแก้วบอก

  ชูใจสงสัยจึงถามว่า “มันเป็นอย่างไรล่ะ”
  “เวลาฉันเอาข้าวใหม้ันกิน  เจ้าทองแดงกิน 
เลอะเทอะ ส่วนเจ้าทองคำากินอย่างเรียบร้อย พอมัน 
กินอิ่มแล้ว มันจะไปกนินำา้ในอ่างเลก็ๆ ทีฉ่นัหาไว้ 
ให้มนั” ดวงแก้วตอบ
  “แมวของเธอจับหนูเก่งไหม   สีเทาของฉันจับ 
เก่งมาก”  ชูใจกล่าวพร้อมกับลูบหลังสีเทา
  “เก่งซี ตอนกลางวันมันจะนอนเงียบ  แต่พอ 
ตอนกลางคนื จะว่ิงจบัหนเูกือบทกุคนื   บางทก็ีวิง่ชน 
กองหนังสือ กระป๋อง หรือไม่ก็ของในครัว  ฉันต้อง 
คอยเก็บอยู่เสมอ” ดวงแก้วเล่า

บทที่ ๕มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๒๘ หน้า ยี่สิบแปด

บทที่ ๕ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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  “สีเทาของฉันก็ซนเหมือนกัน  มันชอบเล่นถุง
และกระดาษห่อของ วันหนึ่งปิติเก็บแตงกวาจากไร่ 
เขาแบ่งใส่ถุงกระดาษให้ย่า   มันเล่นจนถุงแตงกวา
แตก”  ชูใจเล่า  
  ดวงแก้วคุยกับชูใจอยู่นาน   ได้ยินเสียงกลอง
จากวัดดังข้ึน จึงถามชูใจว่า “สิบเอ็ดนาฬิกาแล้ว
ใช่ไหม” ชูใจตอบว่า  “ใช่”
  “ฉันอยู่ที่นี่หลายช่ัวโมงแล้วซี ฉันจะต้อง
กลับบ้านละ”  ดวงแก้วจึงลาชูใจกลับบ้าน



หน้า ยี่สิบเก้า ๒๙

แบบฝึก

๑. ฝึกผันคำา

  ขาย เขียว ขน ถ้า
  ผึ้ง แผ่น เฝ้า สวม
  ใส ่ สน แห้ง ห่อ
 ตัวอย่าง

  หอ ห่อ ห้อ
  ขน ข่น ข้น
๒. ฝึกอ่านคำาที่ใช้  โ-

  โต โบ โป่ง โอ่ง
  โผ โถ โขน โหน
  โค โย โมง โรง

บทที่ ๕มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๓๐ หน้า สามสิบ

๓. ฝึกอ่านคำา กล กว ควบกลำ้า

  กล้า เกลือ กลัว กล่าว
  กลอง กลาง กล้วย กลับ
  กวา กว่า กวาง กว้าง
๔. อ่านและจำาเป็นคำา

  นาฬิกา   อ่านว่า นา-ลิ-กา
๕. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย ง (แม่ กง)

  บาง สาง นาง
  อิง ขิง ยิง
  ตุง หุง ลุง
  จง ผง คง
  โกง โถง โมง
  ดอง สอง ซอง

บทที่ ๕ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า สามสิบเอ็ด ๓๑

๖. ฝึกอ่าน

  กางเกง เก่งกล้า ขาเก้ง
  มะเส็ง เล็งปืน ยืนงง
  ถังผง  ส่งของ  ซองเปล่า
  เก้าโมง  ลูกโป่ง  โอ่งนำ้า
  ทำาถุง  หุงข้าว  กล่าวหา

  ยืนตรงกลาง   กวางตัวหนึ่ง
  บึงกว้างใหญ่   ใส่ในอ่าง
  ช่างสงสัย    ไขนาฬิกา

  พระตีกลอง
  เด็กหิ้วกระป๋อง
  แตงกวาอยู่ในถุง
  ฉันนอนกลางวัน
  เขาหยิบผ้าขนหนู

บทที่ ๕มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๓๒ หน้า สามสิบสอง

  วันหนึ่งในเดือนมิถุนายน ฝนตกแต่เช้า 
พอฝนหายเด็กๆ จึงไปโรงเรียน   เมื่อมาถึงโรงเรียน 
ปิติมองเห็นรุ้งกินนำ้าเป็นรูปโค้งอยู่ทางทิศตะวันตก 
จึงชี้ให้เพื่อนๆ ดูที่หน้าต่าง ครูไพลินเห็นนักเรียน 
สนใจมาก   จึงพาลงไปดูข้างล่าง

บทที่บทที่ ๖๖
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หน้า สามสิบสาม ๓๓

  ครูไพลินถามว่า  “ใครจะบอกครูได้บ้างคะ 
ว่ารุ้งกินนำ้ามีสีอะไรบ้าง”
  สมคิดตอบก่อนคนอื่นว่า “ผมครับ  ผมตอบ 
ได้ครับ มีหลายสี”
  ครูไพลินบอกสมคิดว่า “เวลาตอบ ต้องตอบ 
ให้ตรงคำาถาม  เช่น  ถ้าถามว่าสอีะไรบ้าง  ก็ต้องบอก 
ชื่อสี  ไม่ใช่ตอบว่ามีหลายสี”
  “มีสีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีม่วงค่ะ”  ชูใจ 
ตอบบ้าง
  ครูไพลินอธิบายว่า  “ที่จริงรุ้งมี  ๗  สีเรียงกัน  
แต่ชูใจมองด้วยตาเปล่า  จึงเห็นเพียง ๔ สี สีที่ 
อยู่ชิดกัน จะปนกันจนเห็นเป็นสีเดียว  นักเรียนดู 
ให้ดีซีคะ”
  นักเรียนจ้องดูรุ้ง   พร้อมกับคุยกันเบาๆ  ชูใจ 
เล่าว่า  “ฉันเคยเห็นรุ้งเกิดตอนฝนหยุด   ในเวลาเช้า 
และเย็น  รุ้งคงจะเกิดหลังฝนตกแน่”

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๖
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  มานีพูด  “มันคงจะเกิดในฤดูฝนเท่านั้น”
  สมคิดพูด  “ฉันว่ารุ้งอาจจะเกิดในหน้าแล้งก็ได้”
  “นักเรยีนพดูถกูทกุคน    รุง้จะเกดิหลงัฝนตก 
และมีแสงแดด ทั้งหน้าแล้งและหน้าฝน  รุ้งก็เกิดได้  
ถ้ามีแสงแดดอ่อนหลังฝนตก”  ครูไพลินอธิบาย

บทที่ ๖ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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๓๔ หน้า สามสิบสี่



หน้า สามสิบห้า ๓๕

  ปิติพูด “ผมว่ารุ้งเกิดเมื่อไรก็ได้ ผมเคย 
ทำารุ้งได้ครับ”
  สมคิดหันมาค้านปิติว่า   “รุ้งเกิดขึ้นเอง  ฉัน
ว่าเธอทำาไม่ได้แน่”
  “ได้ซี  ฉันเอาก้านมะละกอเป่าฟองสบู่เป็น 
รุ้งได้  ฉันทำาหลายครั้งแล้ว ไม่เช่ือฉันจะทำาให้ดู
ก็ได้”  ปิติบอก
  “อย่าเถยีงกนัเลย”  ครไูพลนิหา้ม  และอธบิาย
ต่อ  “ฟองสบู่มีสีรุ้งแต่ไม่ใช่รุ้ง”
  “ทำาไมรุ้งจึงกินน้ำาคะ” ชูใจถาม  ครูไพลินยิ้ม  
และบอกว่า   “คงเป็นเพราะมันเกิดหลังฝนตก และ
ยังมีน้ำาอยู ่ คนจึงคิดว่ารุ้งกินน้ำา”

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๖
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๓๖ หน้า สามสิบหก

แบบฝึก

๑. ฝึกผันคำา

  แน่ โค้ง ค้าน ครั้ง
  แพง ฟอง ราว รัง
  เรื่อง รุ้ง เรียง ล่าง แล้ง
 ตัวอย่าง

  ฟอง ฟ่อง ฟ้อง
๒. ฝึกอ่าน

 ๒.๑ คำาที่ใช้ แ-

  แล แน่ แพง แล้ง
  แห แผ่ แสง แห้ง
  แบ แต่ แดง แป้ง
  แทน แสน แบบ แยก

บทที่ ๖ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า สามสิบเจ็ด 37

 ๒.๒	ค�ำที่ใช	้เ-ำ

  เงา เล่า เท้า เครา
  เสา เห่า เฝ้า เขลา
  เตา เป่า เก้า เปล่า
  เทา เท่า เท้า เล้า
๓.	 ฝึกอ่ำน

 ๓.๑	ออกเสียง	ร

  เรา ไร ่ รั้ว ร้าน
  รุ้ง รก รด รับ
 ๓.๒	ออกเสียง	ล

  ลม ลูก ลูบ เลย
  เล็ก เล่น แล้ว แล้ง

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๖
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38	 หน้า	สามสิบแปด

   อ่านเทียบเสียง ร ล

	 	 	 	 ร�า		 -		 ล�า
	 	 	 	 ราก		 -		 ลาก
	 	 	 	 ร่าง		 -		 ล่าง
	 	 	 	 เรียง		 -		 เลียง
๔. ฝึกอ่านค�าที่สะกดด้วย น (แม่ กน)

	 	 จวน	 ชวน	 สวน
	 	 ปน	 ทน	 ขน
	 	 เดือน	 เรือน	 เฉือน
	 	 ตอน	 นอน	 ถอน
	 	 เป็น	 เย็น	 เห็น
๕. อ่านและจ�าเป็นค�า

	 	 ทิศ		 อ่านว่า	 ทิด
	 	 ฤดู	 	 ”	 รึ-ดู
	 	 อธิบาย	 	 ” อะ-ทิ-บาย	(ออกเสียง อะ กึ่งเสียง)

บทที่ ๖ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า สามสิบเก้า ๓๙

๖. ฝึกอ่าน

  รุงรัง รุ่งเช้า สีรุ้ง
  สี่ด้าน หมู่บ้าน ต้านทาน
  เป็นแถว แก้วแตก แจกของ
  แน่นอน ตอนเย็น เห็นปลา
  ขี้เถ้า เล้าไก่ ไล่เห่า

  เป่าลูกโป่ง   โค้งคำานับ
  จับก้านกล้วย  ช่วยเรียงแถว
  แก้วนำ้าเย็น   เห็นเดือนขึ้น

  แสงแดดทำาให้ผ้าแห้ง
  ฝนจวนจะตก
  ฉันเกิดเดือนมิถุนายน
  เขาไปทางทิศตะวันออก

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๖
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๔๐ หน้า สี่สิบ

  “มานีดีใจไหม พรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวกรุงเทพฯ 
แล้ว”  มานะถามมานีในตอนเย็นวันศุกร์
  “ดีใจซีคะ พี่มานะ พ่อแม่เราใจดีจังเลย” 
มานีตอบ

  แลว้ทัง้มานแีละมานะ   กเ็ตรยีมสิง่ของทีจ่ำาเปน็ 
จะตอ้งเอาไปใชท้ีก่รงุเทพฯ  ตามทีแ่มส่ั่ง  เช่น  แปรง   
ยาสีฟัน เสื้อผ้า  และของใช้อื่นๆ  
  ตอนกลางคนื แมเ่ตรยีมของใสก่ระเปา๋ใบใหญ ่  
พ่อคุยกับมานะและมานี  พ่อเอาแผนที่มาให้ลูก 
ท้ังสองคนดู มานะช้ีแผนท่ีและบอกมานีว่ากรุงเทพฯ 
อยู่ตรงนี้   พ่อเล่าเรื่องกรุงเทพฯ ให้ฟังและบอกว่า 
จะพาไปพักที่บ้านลุง
  พ่อ  แม่  มานะ  และมานี  ออกเดินทางจาก
บ้านแต่เช้า  แม่เอาปิ่นโตใส่อาหารไปด้วย  เขาขึ้น

บทที่ บทที่ ๗๗
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หน้า สี่สิบเอ็ด ๔๑

รถยนต์ไปสถานีรถไฟ  แล้วขึ้นรถไฟไปกรุงเทพฯ  
มานีชอบรถไฟมาก  พ่อเล่าให้ฟังว่า  แต่ก่อนรถไฟ 
ใชฟ้นื   มานะชอบฟงัเสยีงรถไฟแลน่   เวลารถไฟแล่น 
ผ่านสะพาน   มานะและมานีตกใจทุกที   เพราะ 
เสียงดังมาก
 

  มานียืนท่ีหน้าต่างมองออกไป เห็นเหมือน 
แผ่นดินวิ่ง จึงบอกพ่อ  พ่อบอกว่าแผ่นดินไม่ได้ว่ิง  

บทที่ ๗มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๔๒ หน้า สี่สิบสอง

แต่เป็นเพราะรถไฟกำาลังแล่น พ่อเตือนมานะและมานี 
ไม่ให้ย่ืนหัวหรือแขนออกนอกตัวรถ เพราะอาจ 
ได้รับอันตราย
  รถไฟแล่นผ่านป่าไม้  ทุ่งนา  คลอง  แม่นำ้า  
และสวนหลายแห่ง ชาวนาและชาวสวนต่างก็ทำางาน 
ของตน  ในแม่นำา้คนกำาลังหาปลากันอยู่ทั่วไป
  แม่เห็นว่าทัง้มานะและมาน ี กำาลงัสนใจกบั 
ไร่นาที่อยู่สองข้างทางรถไฟ  จงึบอกกับลูกทัง้สองว่า  
เมอืงไทยนีน่้าอยู ่ ถ้าขยันก็จะมีกินมีใช้ เมืองไหน 
ก็ไม่สบายเหมือนเมืองไทย
   มานะเล่าว่า  เขาอ่านหนงัสอื  มบีางตอนทีเ่ขา 
ชอบใจมาก  จึงท่องจนจำาได้  แล้วเขาก็ท่องให้ฟัง

บทที่ ๗ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า สี่สิบสาม ๔๓

   “แผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า ทำานา ทำาไร่ ได้ผล
ทำาสวน ก็ได้ ไม่จน อดทน ทำาไว้ ใช้กิน
ในนำ้า มีกุ้ง ปูปลา จับหา มาได้ ทั้งสิ้น
เมืองไทย มีทรัพย์ ในดิน ได้ยิน เรื่องนี้ มานาน
นึกถึง บุญคุณ ปู่ย่า ช่วยกัน รักษา กล้าหาญ
พวกเรา จึงได้ เบิกบาน อยู่บ้าน เราได้ อย่างดี
ต้องฝึก ต้องเตรียม ตัวไว้ คนไทย ย่อมรู้ หน้าที่
ช่วยให้ ไทยอยู่ นานป ี ได้มี ความสุข ทุกคน”

 

แบบฝึก

๑. ฝึกผันคำา

  ทา ยา ค่า  ไร่
  รั้ว ลำา ร้าน คาง
  คอย ฟืน ยื่น  ย่อม

บทที่ ๗มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๔๔ หน้า สี่สิบสี่

 ตัวอย่าง

  ยอม ย่อม ย้อม
๒. ฝึกอ่านคำาที่ใช้  -ั  (ไม้หันอากาศ)

  ฟัน มัน พัด วัด
  กับ จับ ดัง บัง
  หัก ฝัก ขับ สับ
  รัง ตัก ฉัน วัน
๓. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย น (แม่ กน)

  พาน จาน ขาน
  ฟัน อัน ฝัน
  ริน ดิน หิน
  แทน แบน แสน
  เวียน เตียน เขียน
  โยน เกิน ถอน

บทที่ ๗ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า สี่สิบห้า ๔๕

๔. อ่านและจำาเป็นคำา

  ทรัพย ์ อ่านว่า ซับ
  อาหาร  ” อา-หาน
  รถยนต์  ” รด-ยน
๕. ฝึกอ่านคำาที่ออกเสียงสระ อะ กึ่งเสียง

  อันตราย อ่านว่า อนั-ตะ-ราย (ออกเสยีง ตะ กึง่เสยีง)

  สถานี  ” สะ-ถา-นี (ออกเสียง สะ กึ่งเสียง)

  อธิบาย  ” อะ-ทิ-บาย (ออกเสียง อะ กึ่งเสียง)

  แมลง  ” มะ-แลง (ออกเสียง มะ กึ่งเสียง)

  อร่อย  ” อะ-หร่อย (ออกเสียง อะ กึ่งเสียง)

  ขยัน  ” ขะ-หยัน (ออกเสียง ขะ กึ่งเสียง)

๖. ฝึกอ่านคำาที่มีเครื่องหมาย ฯ

  กรงุเทพฯ  อ่านว่า กรงุ-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน

บทที่ ๗มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๔๖ หน้า สี่สิบหก

๗. ฝึกอ่าน

  ลิ้นรัว เรือรั่ว รั้วบ้าน ร้านค้า
  คอยท่า ผ่าฟืน ยืนนาน สงสาร
  ทำางาน สะพาน อ่านก่อน นอนเล่น
  จำาเป็น เช่นนั้น วันอื่น ลื่นล้ม

  อาหารด ี  มีรถยนต์
  บนรถไฟ  ใส่เสื้อผ้า
  ยื่นแขนขา  หากุ้งแห้ง

  เพื่อนเตือนฉันเสมอ
  รถแล่นบนสะพาน
  แม่ตักข้าวใส่ปิ่นโต

บทที่ ๗ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า สี่สิบเจ็ด ๔๗

  เม่ือรถไฟแล่นใกล้จะถึงกรุงเทพฯ  พ่อชี้ให้ 
มานะและมานีดูเครื่องบิน   มีเครื่องบินจำานวน 
หลายลำา บางลำาจะขึ้น บางลำาจะลง  และที่จอดอยู่ 
ก็มี มานะบอกพ่อว่าอยากขับเครื่องบิน พ่อว่า 
มานะต้องเรียนหนังสือให้เก่งและร่างกายแข็งแรง 
จึงจะขับเครื่องบินได้
  ลุงกับป้ามาคอยรับที่สถานีรถไฟกรุงเทพ  
ทกุคนดใีจมากทีไ่ด้พบกัน   มานะ  มานไีหว้ลุงและป้า 
อย่างอ่อนน้อม ป้าบอกว่า มานะ มานีโตขึ้นมาก 
และป้าคิดถึงหลานอยู่เสมอ
  ตอนที่นั่งรถยนต์ไปบ้านลุง  มานะและมานี 
มองสองข้างทางด้วยความสนใจ  ถนนในกรุงเทพฯ   
มีหลายสายและกว้างใหญ่ทั้งน้ัน บนถนนมีรถยนต์ 
หลายชนดิ  มทีัง้รถโดยสารประจำาทางและรถบรรทุก  

บทที่ บทที่ ๘๘
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๔๘ หน้า สี่สิบแปด

คันเล็กก็มี คันใหญ่ก็มี รถโดยสารมีคนเต็มเกือบ 
ทุกคัน   รถยนต์หลายคันเวลาวิ่งจะมีควันดำาและ 
มกีลิน่เหมน็  พ่อบอกมานะและมานว่ีา ควนัอย่างนัน้ 
ไม่ดี  ถ้าหายใจเข้าไปมากๆ  จะเป็นอันตราย
 
 

บทที่ ๘ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๘
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หน้า สี่สิบเก้า ๔๙

  มานะชอบดูไฟเขียว ไฟแดงที่บอกให้รถไป 
และหยุด ไฟเปล่ียนได้เอง ไม่ต้องมีคนมาเปลี่ยน 
ลุงบอกมานะว่า ถ้าไม่มีไฟเขียว ไฟแดง รถอาจ 
จะชนกนั มานะเหน็คนเดนิข้ามถนนเป็นกลุ่มๆ และ 
เป็นที่ๆ  เขาจะมองดรูถจนเหน็ว่ารถหยุดแล้วจึงข้าม
  รถแล่นผ่านหน้าโรงเรยีน  ตลาด  และร้านขาย 
สินค้าต่างๆ บางทกีแ็ล่นข้ามสะพาน มทีัง้สะพาน 
ข้ามคลอง ข้ามแม่นำ้า และข้ามถนน ถนนบางตอน
เป็นหลุม คนกำาลังซ่อม และก่อนถึงหลุมมีป้ายบอก
ให้รู้ด้วย
  บ้านของลุงอยู่ไกลที่ชุมนุมชนจึงมีอากาศด ี
ไม่เหมน็กลิน่ควนัรถยนต์  ข้างๆ รัว้มต้ีนไม้และดอกไม้ 
หลายชนดิ บางชนดิสสีวย บางชนดิกลิน่หอม และ 
มีอยู่สองสามชนิดที่สีก็สวยกลิ่นก็หอม มานีชอบ
ดอกไม้มาก

บทที่ ๘มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๘
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๕๐ หน้า ห้าสิบ

  เมื่อเข้าไปในบ้าน  ป้าหานำ้ามาให้ทุกคนดื่ม  
เอาส้มและขนมใส่จานมาให้หลาน ทัง้สองคนกำาลงัหวิ 
จึงกินส้มและขนมจนอิ่ม

แบบฝึก

๑. ฝึกผันคำา (คำาควบกลำ้าที่เป็นอักษรกลาง)

  กลัว เกลือ กว่า กล่าว
  กลอง กลิ่น กลุ่ม กว้าง
  ปลา เปล่า เปลี่ยน
 ตัวอย่าง

  กลอง กล่อง กล้อง กล๊อง กล๋อง

๒. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย ม (แม่ กม)

  จาม ถาม ชาม
  ตอม หอม ยอม
  ดุม ขุม มุม

บทที่ ๘ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๘
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หน้า ห้าสิบเอ็ด ๕๑

  ปม ผม ลม
  บวม สวม นวม
  โอม โฉม โคม
๓. ฝึกอ่านคำาที่ใช้  ใ-

  ใจ ใส ใน ใด
  ใบ ใย ใฝ่ ใส่
  ใช ่ ใบ้ ให้ ใต้
  ใช ้ ใคร ใคร่ ใหญ่
  ใหม ่ หลงใหล สะใภ้ ใกล้
๔. ฝึกอ่านคำาที่ไม่มีรูปสระ

  ปน ซน ผล ค้น
  รก ครก กรง ตรง
  ส้ม ล้ม รถ หมด
  ตบ ปรบ สงสาร สนใจ

บทที่ ๘มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๘
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52	 หน้า	ห้าสิบสอง

๕.	 ฝึกอ่านค�าที่สะกดด้วยแม	่กน	(ร	ล)

	 	 การ		 อังคาร	 โดยสาร	 อาหาร
	 	 สงสาร		 ผล	 บอล	 ศาล
๖.	 ฝึกอ่าน

  ตรงข้าม	 ด้ามเสียม	 เตรียมหลุม	 กลุ่มใหญ่
	 	 ใจกว้าง	 ข้างใน	 ให้ค้น		 ผลส้ม
	 	 ก้มหัว		 ตัวเหม็น		 เห็นควัน		 ฉันกลัว

	 	 เพิ่มจ�านวน		 ชวนให้ดื่ม
	 	 ลมหายใจ			 ใส่น�้าหอม
	 	 ใช้ซ่อมรถ			 มดหลายชนิด

	 	 รถคันนั้นบรรทุกสินค้า
	 	 โรงเรียนของเราอยู่ในที่ชุมนุมชน
	 	 เขาเป็นคนขับประจ�าเครื่องบินล�านั้น
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หน้า ห้าสิบสาม ๕๓

  ตอนเย็น ป้าหาอาหารให้ทุกคนรับประทาน 
มีกับข้าวอร่อยๆ หลายอย่าง บนโต๊ะอาหารมีถาด 
ใบใหญ่ ใส่ผลไม้หลายชนดิ มลีะมดุ กล้วย  น้อยหน่า 
และสับปะรด  ป้าเตรียมมีดไว้ให้ด้วย
  พอมืด ลุงไม่ต้องใช้ไม้ขีดจุดตะเกียง ลุงเปิด 
ไฟฟ้าบ้านก็สว่างขึ้น   มานะและมานีชอบดูโทรทัศน์  
เพราะที่บ้านของเขามีแต่วิทยุ
  ตอนเช้า  ลุงพาทุกคนไปไหว้พระแก้วมรกต   
เสร็จแล้วเดินดูสิ่งต่างๆ ภายในวัดและอธิบายสิ่งที่ 
หลานสนใจอย่างละเอียด   หลังจากนั้นจึงพากันไป
ดูสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีก
  มานะชอบดูตำารวจปฏิบัติหน้าที่  พ่อบอกว่า 
ตำารวจทำาหน้าที่หลายอย่าง  เช่น  ช่วยให้คนใช้รถ 
ใช้ถนนไม่ติดขัด ดูแลไม่ให้คนทำาผิดกฎหมายและ 

บทที่ บทที่ ๙๙
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๕๔ หน้า ห้าสิบสี่

รักษาความสงบภายในประเทศ มานีเห็นร้าน 
ขายของเล่นอยู่ด้านตรงกันข้ามก็สนใจ  จึงชวนพ่อ 
ข้ามถนนไปดู ลุงบอกว่าเวลาข้ามถนนต้องข้าม 
ตรงทางข้าม และระวังรถยนต์

บทที่ ๙ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า ห้าสิบห้า ๕๕

  ตอนบ่าย ลุงพาไปเที่ยวสวนสัตว์ มานีและ 
มานะดีใจท่ีได้เห็นสัตว์หลายชนิดเหมือนที่พ่อ 
เล่าให้ฟัง มีทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่สัตว์ที่ดุร้ายและ 
สัตว์ที่น่ารัก
  มานีชอบดูกวางและนก  ส่วนมานะชอบดู 
เสือและลิง  เพราะลิงบางชนิดฉลาดเหมือนคน  
พ่อซ้ืออาหารปลามาโยนให้ปลากิน  ทั้งมานะและ 
มานีชอบใจท่ีเห็นปลาตัวใหญ่ๆ ว่ายน้ำาแย่งอาหารกัน

  มานะและมานีเดินดูสัตว์จนทั่ว  เด็กทั้งสอง 
ชอบมาก  จึงบอกพ่อไม่อยากกลับบ้าน  อยากมาเท่ียว 
ท่ีสวนสัตว์อีก  พ่อบอกว่าจะพามาตอนโรงเรียน 
หยุดหลายๆ วัน  มานะบอกว่ากลับไปถึงบ้าน  จะ
เล่าให้วีระและปิติฟัง  มานีก็บอกว่าจะเล่าให้ชูใจ 
ดวงแก้วและครูไพลินฟังเหมือนกัน

บทที่ ๙มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๕๖ หน้า ห้าสิบหก

แบบฝึก

๑. ฝึกผันคำา

  ทาย โมง ร้อน ไม่
  วา ลม พ่อ คำา
 ตัวอย่าง

  คำา คำ่า คำ้า
๒. ฝึกอ่าน

 ๒.๑ คำาที่ใช้ -ิ มีตัวสะกด

  คิด ปิด หิด
  ริบ จิบ สิบ
  ชิน บิน ผิน
 ๒.๒ คำาที่ใช้ -ี มีตัวสะกด

  มีด ดีด ขีด
  รีบ บีบ หีบ
  คีม จีน ฉีก

บทที่ ๙ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า ห้าสิบเจ็ด ๕๗

๓. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย ด (แม่ กด)

  คิด ปิด ผิด
  ฟาด บาด ถาด
  พัด คัด ขัด
  ลอด กอด สอด
  มุด อุด ฉุด
  ยึด เจ็ด โหด
๔. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วยแม่ กด ไม่ตรงแม่

  สัตว์ อ่านว่า สัด
  เสร็จ  ” เส็ด
  มรกต  ” มอ-ระ-กด (ออกเสียง ระ กึ่งเสียง)

  รถยนต์  ” รด-ยน
  ประเทศ  ” ประ-เทด
  กฎหมาย  ” กด-หมาย

บทที่ ๙มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๕๘ หน้า ห้าสิบแปด

  วิทยุ  ” วิด-ทะ-ยุ (ออกเสียง ทะ กึ่งเสียง)

  โทรทัศน์  ” โท-ระ-ทัด (ออกเสียง ระ กึ่งเสียง)

  ปฏิบัติ  ” ปะ-ติ-บัด (ออกเสียง ปะ กึ่งเสียง)

๕. ฝึกอ่านอักษรนำา

  ตำารวจ อ่านว่า ตำา-หรวด
  ฉลาด  ” ฉะ-หลาด (ออกเสียง ฉะ กึ่งเสียง)

  สงบ  ” สะ-หงบ  (ออกเสียง สะ กึ่งเสียง)

  สว่าง  ” สะ-หว่าง  (ออกเสียง สะ กึ่งเสียง)

  อร่อย  ” อะ-หร่อย (ออกเสียง อะ กึ่งเสียง)

  ถนน  ” ถะ-หนน   (ออกเสียง ถะ กึ่งเสียง)

๖. ฝึกอ่าน

  ละมุด  จุดไฟ  ไม้ขีด  มีดบาด
  จัดถาด  ฉีกขาด  ฉลาดดี  มีผิด
  เข็มทิศ  จิตใจ  รีบไป  ไล่ฟาด

บทที่ ๙ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า ห้าสิบเก้า ๕๙

  ซื้อตะเกียง   เสียงวิทยุ
  สัตว์ดุร้าย    ผิดกฎหมาย
  ภายในวัด    ปฏิบัติดี

  ไฟฟ้าให้แสงสว่าง
  ฉันชอบรับประทานสับปะรด
  ตำารวจจับคนร้าย

บทที่ ๙มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๖๐ หน้า หกสิบ

  ตอนบ่าย  ครูไพลินเดินเข้ามาในห้องเรียน  
หัวหน้าช้ันบอกนักเรียนทำาความเคารพ   นักเรียนชาย 
ยืนตรง  นักเรียนหญิงกราบลงบนโต๊ะ  ครูไพลิน 
ทักทายนักเรียนแล้วเอากระดาษที่ถือมา ไปติดไว้
บนป้ายข้างกระดานดำา  ในกระดาษมีตัวหนังสือ 
เรียงกันเป็นระเบียบ  และถามว่าใครอ่านได้บ้าง   

๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐บทที่ บทที่ 
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หน้า หกสิบเอ็ด ๖๑

นักเรียนหลายคนลองอ่าน  แต่ไม่มีใครอ่านได้ครบ 
ทุกบรรทัด
  “นกัเรยีนคงอ่านได้ไม่ครบทกุคำา เพราะบางคำา 
ยากและยงัไม่ได้เรยีน”  ครไูพลนิพูด  “คอยฟังนะคะ 
ครูจะอ่านให้ฟัง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เป็นคุณสมบัติของคนไทย”  เมื่ออ่านจบแล้วก็ 
อ่านซำ้าช้าๆ ให้นักเรียนอ่านตาม
  ดวงแกว้ว่า  “เปน็คำาสัง่ของโรงเรยีนหรอืคะ”
  “ไม่ใช่คำาสั่งค่ะ  และไม่ได้เป็นข้อบังคับด้วย
แต่เป็นคำาเตือนใจให้รักประเทศชาติ”  ครูไพลินพูด   
“นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างไร”
  นักเรียนหลายคนช่วยกันตอบ   นักเรียนตอบได ้
หลายคน  แต่ยังไม่ครบถูกต้อง  ครูไพลินจึงชูภาพ 
ที่เตรียมมาให้นักเรียนดูและอธิบายว่า

บทที่ ๑๐มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๖๒ หน้า หกสิบสอง

  “ชาติ เปรียบเหมือนครอบครัวใหญ่ ศาสนา คือ 
คำาส่ังสอนท่ีเรานับถือ และปฏิบัติตาม   พระมหากษัตริย ์
คือ ที่รวมกำาลังใจของคนไทย บางทีเราเรียกว่า 
พระเจ้าแผ่นดิน หรือในหลวง ท้ังหมดน้ีเป็นส่ิงมีค่า 
ท่ีคนไทยต้องช่วยกันรักษาไว้  เราจึงพูดว่าคุณสมบัติ 
ของคนไทย คือรู้จักรักษาสิ่งที่มีค่า”
  “ถ้าอย่างน้ัน เดก็ๆ ทกุคนจะต้องรกัชาต ิ
นบัถอืศาสนา และรกัพระมหากษตัรย์ิด้วยใช่ไหมคะ”   
ดวงแก้วถาม
  “ใช่ค่ะ”  ครูไพลินตอบและชมว่า  ดวงแก้ว 
ฉลาดมาก ครูไพลินถามต่อไปว่า  “ใครรู้บ้างว่ารัก 
แล้วจะทำาอย่างไร”
  ปิติบอกว่า  โตขึ้นจะเป็นทหาร  เวลารบกัน
จะไดยิ้งปนืปอ้งกันประเทศ  มานจีะเปน็ครสูอนเดก็
ให้รู้หนังสือ  ชูใจจะเป็นหมอรักษาคน

บทที่ ๑๐ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า หกสิบสาม ๖๓

  ครูไพลินบอกให้นักเรียนทราบว่า   ไม่ต้องรอ
จนโตก็รักชาติได้  เมื่อยังเล็กอยู่ควรทำาตัวให้เป็น 
เด็กดี  สุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตามคำาสั่งสอนของ 
พ่อแม่และครู ก็แสดงว่ารักชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์  พอโตขึ้นก็ทำางานมีอาชีพ  เป็นการ 
ช่วยชาติบ้านเมืองได้   ใครที่ไม่ทำาเช่นนี้ก็ไม่ใช่ 
คนไทย เพราะไม่มีคุณสมบัติของคนไทย

บทที่ ๑๐มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๖๔ หน้า หกสิบสี่

แบบฝึก

๑. ร ล ว ควบกลำ้า ออกเสียงทั้งตัวหน้าและตัว ร ล ว 
 ฝึกอ่าน ร ล ว ควบกลำ้า

  ครู ใคร ครัว ครอบ
  ครบ คราม ครก ครั้ง
  คลำา คลอง คลุม คล้าย
  ควำ่า ควัน ความ ควาย
  แพร พริก พร้อม พรุ่ง
  พล ู เพลิง เพลิน พลาด
๒. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย บ (แม่ กบ)

  นับ ดับ ขับ
  ชอบ จอบ สอบ
  ลูบ จูบ สูบ
  รีบ บีบ หีบ
  ครอบ กราบ เปรียบ

บทที่ ๑๐ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า หกสิบห้า 65

๓.	 พ	สะกด	อ่านเหมือน	บ	สะกด

  ภาพ อ่านว่า พาบ
  สุภาพ  ” สุ-พาบ
  อาชีพ  ” อา-ชีบ
  เคารพ  ” เคา-รบ
๔.	 ฝึกอ่านค�าไม่มีรูปสระ

  งง จง  สง
  คน ปน  ฝน
  ลม ดม  สม
  ยก ตก  หก
  รบ จบ  ขบ
๕.	 รร	เรียกว่า	ร	หัน	ออกเสียงเป็น	-ัน

 ตัวอย่าง	 บรรทัด อ่านว่า บัน-ทัด
 ฝึกอ่าน	รร

  บรรทัด บรรทุก บรรจุ บรรจง
  มรรยาท จรรยา พรรษา บรรเทา

บทที่ ๑๐มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๖๖ หน้า หกสิบหก

๖. อ่านและจำาเป็นคำา

  ทหาร อ่านว่า ทะ-หาน (ออกเสียง ทะ กึ่งเสียง)

  แสดง  ”  สะ-แดง (ออกเสียง สะ กึ่งเสียง)

  คุณสมบัติ  ” คุน-นะ-สม-บัด (ออกเสียง นะ กึ่งเสียง)

  ทราบ  ” ซาบ
๗. ฝึกอ่าน 

  รบกัน ควันไฟ รีบไป ใครมา
  หาครู ดูเพลิน เดินกลับ จบัความ
  ตามควาย ขายครก หกควำ่า ตำาพริก

  ยืนเคารพ ครบทุกคน ปนกันไป
  ไม่เสียเปรียบ เรียบร้อยดี มหีลายภาพ
  ทราบหรือไม่ ได้พร้อมกัน มรรยาทดี

  เขามีอาชีพเป็นทหาร
  ฉันมีไม้บรรทัด
  คนไทยเคารพนับถือพระเจ้าแผ่นดิน

บทที่ ๑๐ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า หกสิบเจ็ด ๖๗

  มานีรับประทานขนมตาลโรยมะพร้าวหมด 
ช้ินแล้ว ก็มานั่งดูภาพในหนังสือ เห็นภาพขนม
หลายอย่างสีสวยน่าอร่อย จึงชี้ให้แม่ดู   แม่กำาลัง 
แกะก้อนน้ำาตาลออกจากชามใสล่งในหมอ้น้ำาทีก่ำาลงั
เดอืด   มานเีหน็แม่ลกุมาดูไมไ่ด้  จึงถอืหนังสือคลาน
เข้ามาให้แม่ดูใกล้ๆ  แม่กลัวมานีจะชนขันน้ำาและ 
ถ้วยแก้ว  จึงบอกให้หยิบไปวางไว้ห่างๆ
  “แม่ดูรูปขนมซีคะ  สีสวยน่ากินจัง”
  แม่ดูรูปแล้วยิ้ม  ถามมานีว่า  “นั่นหนังสือ 
ของใครจ๊ะ”
  “ครไูพลนิให้ยมืมาค่ะ”  มานตีอบ  แม่จงึเตอืน 
มานีให้ระวังอย่าทำาหนงัสอืของครขูาด  และถามมาน ี
ว่ารู้จักขนมอะไรบ้าง

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑บทที่ บทที่ 
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๖๘ หน้า หกสิบแปด

  “ขนมกล้วย  ขนมเทียน  ข้าวเหนียวเปียก   
ขนมบัวลอย”  มานีตอบ
  “มานีรู้จากหนังสือหรือจ๊ะ”  แม่ถาม
  “ครูไพลินบอกค่ะ  แล้วยงับอกว่า  ขนมส่วนมาก 
ทำาด้วยแป้ง  นำ้าตาลและมะพร้าว”  มานีตอบ
  “ใช่สิลูก  ขนมบัวลอย
ที่แม่กำาลังทำาอยู่
ก็ใช้แป้ง นำ้าตาล
และมะพร้าว
เหมือนกัน”
แม่พูดพร้อมกับ
เอาส้อมเขีย่นำา้ตาล
ในหม้อ

บทที่ ๑๑บทที่ ๑๑ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า หกสิบเก้า ๖๙

  “มานีจะช่วยปั้นแป้งขนมบัวลอยให้ไหมคะ”  
มานีพูด
  “ดีซี  แม่จะได้เติมถ่าน ไฟจวนจะดับแล้ว”   
แม่บอกพร้อมกับเลื่อนถาดแป้งให้มานี
  “ขนมบัวลอย  ใช้นำ้าตาลทรายได้ไหมคะ”   
มานีถาม
  “ได้จ้ะ แต่ใช้นำ้าตาลมะพร้าว อร่อยกว่า” 
แม่ตอบ
  “อ้อ น้ำาตาลที่แม่ใช้นี่ทำาจากมะพร้าวหรือคะ 
ถ้าอย่างนั้นน้ำาตาลทรายทำาจากอะไรคะ”  มานีถาม
  “ทำาจากต้นอ้อยจ้ะ”  แม่ตอบ
  “แม่คะ   แป้งลอยขึ้นมาแล้ว 
มานีขอชมิหน่อยนะคะ” มานพีดูพรอ้ม
กับเอาช้อนตักขนมใส่ปาก  พอขนม 
ถูกลิ้น  มานีก็ร้อง  “อุ๊ย ร้อนจัง”
  “ทหีลงัจะชมิอะไร ต้องตกัใส่ถ้วยรอให้เยน็ก่อน 
นะจ๊ะ”  แม่สอน

บทที่ ๑๑บทที่ ๑๑มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๗๐ หน้า เจ็ดสิบ

แบบฝึก

๑. ฝึกผันคำา

  นา ไย ที่ ทอง
  ช้อน ชิ้น นุ่ง ทาย
 ตัวอย่าง

  ชอน ช่อน ช้อน
๒. ฝึกอ่านคำาที่ใช้ เ-ือ

  เรือ เจือ เสือ
  เยือน เตือน เฉือน
  เลือก    เกือก เผือก
  เชือด เดือด เหือด
๓. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย ว และ ย

  ลาย ตาย ขาย
  คอย ดอย สอย

บทที่ ๑๑บทที่ ๑๑ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า เจ็ดสิบเอ็ด ๗๑

  แนว แจว แถว
  ยาว อ้อย โรย
  คุย เดือย เขียว
๔. อ่านและจำาเป็นคำา

  นำ้าตาลทราย อ่านว่า นำ้า-ตาน-ซาย
๕. ฝึกอ่าน

  กระชอน ปลาช่อน ใช้ช้อน สอนง่าย
  ท้ายเรือ เชื่อเพื่อน เตือนแล้ว หลายแถว
  ถ้วยแก้ว แมวซน ชนขัน ปั้นแป้ง

  เติมนำ้าอ้อย  บัวลอยร้อน
  เขี่ยก้อนถ่าน  โรยนำ้าตาล
  ร้านข้าวเหนียว  ไปเที่ยวบ่อย

  ฉันชิมขนมในชาม
  เขายืมขันของเรา
  พี่เทนำ้าเดือดลงในถ้วยแก้ว

บทที่ ๑๑บทที่ ๑๑มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๗๒ หน้า เจ็ดสิบสอง

๑๒๑๒๑๒๑๒๑๒๑๒๑๒๑๒บทที่ บทที่ 
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  เช้าวันอาทิตย์  อากาศสดชื่น   มานะ  มานี 
จะไปดูเรือในแม่น้ำา จึงพากันเดินไปตามริมคลอง 
น้ำาในคลองใสสะอาด  และไหลลงสู่แม่น้ำา   เขาท้ังสอง 
เดินข้ามสะพาน  ผ่านหน้าโรงเรียนและสถานีตำารวจ  
  พอเดินไปถึงวัด  เขาเห็นเด็กกลุ่มหน่ึงกำาลัง
เล่นขายของ
อยู่ข้างกองทราย
หน้าวัด  ใกล้ๆ 
กองทรายมี
กองอิฐหักๆ
เด็กบางคนใช้
เศษอิฐหักทำาเป็น
รูปต่างๆ  บางคน
ก็เล่นทราย  พอดีพระสงฆ์เดินผ่านมา มานะ  มานี



หน้า เจ็ดสิบสาม ๗๓

ก็ยกมือไหว้  พระสงฆ์ยิ้มพอใจที่เด็กทั้งสองมีกิริยา
มารยาทดี 
  มานะ  มานี  เดินต่อไปถึงตลาด  คนในตำาบลน้ี 
ชอบไปซื้อของที่ตลาดริมน้ำา เพราะมีของสดและ 
   ของแปลกๆ หลายอย่าง 
    บุหร่ี กาแฟ และ 
      ของกินก็มี 
    เขาท้ังสองเห็นเรือ 
     แลน่ผา่นไปมา 
      จำานวนมาก    
      มานีชอบดู 
    เรือโยงจูงเรือบรรทุก 
   ข้าวเปลือก ข้าวสารและ
สินค้าอื่นๆ เรือบางลำา ขายผักและผลไม้อยู่ริมฝั่ง  
บางลำาแยกไปขายในคลอง 

บทที่ ๑๒มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๗๔ หน้า เจ็ดสิบสี่

  มานีมองเห็นขยะลอยอยู่ในน้ำา  จึงพูดว่า 
“ทำาไมเขาจึงทิ้งขยะลงในแม่น้ำานะ”
  “นั่นซี”  มานะพูด  “ครูสอนนักเรียนไม่ให้ 
ทิ้งสิ่งของลงในแม่น้ำาลำาคลอง  เพราะจะทำาให้น้ำา
สกปรก  เมื่อนำามาใช้อาจเป็นพิษได้”
  “ทำาอย่างไร  คนอ่ืนๆ  จึงจะไม่ทิ้งล่ะคะ”   
มานีถาม
  “ควรมีปา้ยหา้มทิง้ขยะมาปกัไว้”  มานะบอก
  “ถา้เขาไม่เช่ือจะทำาอยา่งไรคะ”  มานถีามตอ่
  “ถ้าไม่เชื่อก็จะถูกจับและเสียเงินหลายบาท
ด้วย”  มานะตอบและพูดต่อไปว่า
  “แต่พี่อยากให้ทุกบ้านมีถังขยะ  จะได้เลิกทิ้ง 
ขยะในแม่นำ้าหรือตามข้างถนน เพราะแม่นำ้าและ 
ถนนเป็นสาธารณสมบตั ิ ทกุคนจะต้องช่วยกนัรกัษา”

บทที่ ๑๒ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า เจ็ดสิบห้า ๗๕

  เขาทั้งสองเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งกำาลังเอาโคลน
ปากันจนตัวเลอะเทอะ หน้าตามอมสกปรก บางคน 
กระโดดน้ำาและว่ายน้ำาเล่น  บางคนว่ายออกไปไกล
ฝ่ังมาก คนซักผ้าที่ริมฝั่งต้องคอยเตือน  มานี 
นึกสนุกอยากว่ายน้ำาเล่นบ้าง แต่ไม่มีผ้ามาผลัด  
จึงชวนมานะกลับบ้าน

แบบฝึก

๑. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย ด (แม่ กด)

  อด สด รด
  ปาด ขาด วาด
  ติด หิด มิด
  จุด สุด ชุด

บทที่ ๑๒มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๗๖ หน้า เจ็ดสิบหก

  กัด ผัด วัด
  จอด ถอด ยอด
๒. ตัว จ ฎ ต ติ ถ ฐ ท ศ ษ สะกด อ่านเหมือน ด สะกด

  อิฐ พิษ วิทยุ ทิศ 
  อาจ บาท ชาติ อากาศ
  สัตว์ ซื่อสัตย์ ปฏิบัติ โทรทัศน์
  เสร็จ ประเทศ รถ กฎหมาย
๓. ฝึกอ่านคำาที่มี ล ควบกลำ้า

  กลิ่น กลุ่ม คลอง โคลน
  ปลาย แปลก เปลี่ยน เปลือก
  เปล่า คลาน เพลง ผลัด
๔. ฝึกอ่านคำาที่มี ห นำา

  หลัง หลาน หวี หนี
  หน้า เหนือ หมู หนู

บทที่ ๑๒ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

H_12A.pdf   2   3/25/14   1:21 PM



หน้า เจ็ดสิบเจ็ด ๗๗

  หมอ เหม็น หลุม ไหล
  หยุด หยิบ บุหรี่ เหนียว
  จิ้งหรีด จิ้งเหลน กฎหมาย ในหลวง
๕. อ่านและจำาเป็นคำา

  มารยาท อ่านว่า มา-ระ-ยาด 
     (ออกเสียง ระ กึ่งเสียง)

  สกปรก  ” สก-กะ-ปรก 
     (ออกเสียง กะ กึ่งเสียง)

  สาธารณสมบัติ  ” สา-ทา-ระ-นะ-สม-บัด
     (ออกเสียง ระ นะ กึ่งเสียง)

๖. ฝึกอ่านคำาที่ใช้  -ื (มีตัวสะกด)

  คืน ฟืน ผืน ปืน
  มืด จืด ฝืด ยืด
  ยืม ฟืม ลืม ดื่ม
  ยืน ตื่น อื่น ลื่น

บทที่ ๑๒มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒



๗๘ หน้า เจ็ดสิบแปด

๗. ฝึกอ่าน

  แปลกหน้า อากาศ ชาติชาย ขายอิฐ
  ทิศเหนือ เรือจอด ถอดเสื้อ เสือกัด
  ขัดปืน ตื่นนอน สอนหลาน คลานหนี
  มีพิษ ติดคลอง สองบาท วาดรูป

  เหม็นกลิ่นโคลน โยนขึ้นฝั่ง
  นั่งซักผ้า   หาข้าวเปลือก
  เลือกข้าวสาร  ร้านกาแฟ

  มานีมีกิริยามารยาทเรียบร้อย
  การสูบบุหรี่เป็นอันตราย
  เราต้องรักษาสาธารณสมบัติ

บทที่ ๑๒ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า เจ็ดสิบเก้า ๗๙

  เช้าวันเข้าพรรษา  ประชาชนจำานวนมาก 
ไปทำาบุญท่ีวัดจนเต็มศาลา   เพราะเป็นวันสำาคัญทาง 
ศาสนา   เม่ือพระฉันอาหารเช้าเสร็จแล้ว  ผู้ใหญ่บ้าน 
แจง้ใหท้ราบวา่วนัน้ีทางอำาเภอเชิญชวนใหป้ระชาชน
ปลูกต้นไม้ จึงขอให้ชาวบ้านร่วมมือกันปลูกต้นไม้ 
ข้างกำาแพงวัด  ทางอำาเภอจะให้ลูกเสือนำาต้นไม้มาให้

๑๓๑๓๑๓๑๓๑๓๑๓๑๓๑๓บทที่ บทที่ 
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๘๐ หน้า แปดสิบ

  เด็กๆ ได้ยินก็ดีใจที่จะได้ปลูกต้นไม้  เพราะ
รู้ว่าต้นไม้ช่วยให้อากาศดี ถ้าอากาศเสียมากๆ  
มนุษย์ก็ตาย สัตว์และพืชก็ตาย  ต่างนึกถึงคำาขวัญ
ที่ว่า

  อากาศเป็นพิษ  ชีวิตจะสั้น
  ต้นไม้เท่านั้น  ทั้งกันและแก้  
  เมื่อผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ทราบแล้ว  ประชาชน 
ก็ช่วยกันถางหญ้า  เตรียมหลุมสำาหรับปลูกต้นไม ้
และหาไม้ไผ่มาทำารัว้   พอรถยนต์บรรทกุต้นไม้มาถงึ 
ลูกเสือก็ช่วยกันขนลง แล้วแจกให้ประชาชนปลูก 
วีระ มานะ และสมคิดปลูกมะม่วง  ดวงแก้วปลูก 
น้อยหน่า มานีและชูใจปลูกกุหลาบ เมื่อมีดอก 
จะได้ใช้บูชาพระ

บทที่ ๑๓ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า แปดสิบเอ็ด     ๘๑

  พวกผู ้ใหญ่ช ่วยกันปลูกต้นไม้หลายชนิด  
บางชนิดมีผล บางชนิดมีใบหนาให้ร่มเงาเป็นที ่
อาศัยพักร้อนของคนที่มาทำาบุญ  หรือคนที่ผ่าน 
ไปมา ทุกคนร่วมมือกันด้วยความเต็มใจ เพราะ 

บทที่ ๓บทที่ ๓มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๓



๘๒ หน้า แปดสิบสอง

ทุกคนทราบดีว่าต้นไม้มีประโยชน์มาก  ให้ทั้งดอก 
ทั้งผล ทำาให้อากาศสดช่ืนและช่วยให้ฝนตกตาม 
ฤดูด้วย

  “วันนี้ทำาไมปิติไม่มา”  วีระถามมานะ
  “ปิติต้องอยู่ดูเจ้าแก่   เพราะมันไม่สบาย” 
มานะตอบ
  “เจ้าแก่เป็นอะไร” วีระถามต่อ
  “ยังไม่รู้  ปิติบอกว่า  มันไม่ยอมกินนำ้า  กินหญ้า”  
มานะตอบ
  “ถ้าเจ้าแก่สบายดี ปิติคงต้องมาปลูกต้นไม้วันนี้ 
เป็นแน่  เพราะปิตชิอบปลกูต้นไม้มาก  เขาเคยบอกว่า 
อยากปลูกต้นมะม่วงไว้ในวัดให้มากๆ พอมะม่วงมีลูก 
จะได้ขอพระกินบ้าง”  วีระพูด  ทุกคนหัวเราะชอบใจ

บทที่ ๑๓ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า แปดสิบสาม ๘๓

แบบฝึก

๑. ฝึกผันคำา

  ข้าม ถาง ไผ่ ผ้า
  ฝัง สี ใส เสือ
  สิ่ง ส้ม สั้น หนา
 ตัวอย่าง

  สัน สั่น สั้น
  หนา หน่า หน้า
๒. ฝึกอ่านคำาที่ใช้  -ำ

  กำา จำา ดำา ตำา
  คำา ชำา ทำา นำา
  ยำา รำา ลำา ขำา
๓.  ตัว ญ ร ล สะกด อ่านเหมือน น สะกด และ รร เรียกว่า ร หัน  

อ่านออกเสียง เป็น -ัน

  เชิญ อ่านว่า เชิน

บทที่ ๓บทที่ ๓มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๓



  เชิญ คำาขวัญ สำาคัญ
  พรรษา บรรทัด บรรทุก
  ข้าวสาร ทหาร ราชการ
  ตำาบล ต้นตาล คนพาล
๔. อ่านและจำาเป็นคำา

  อาศัย อ่านว่า อา-ไส
  ชีวิต  ” ชี-วิด
  มนุษย ์  ” มะ-นุด  (ออกเสียง มะ กึ่งเสียง)

  พืช  ” พืด
๕. ฝึกอ่าน

  ผ้าหนา น้อยหน่า หน้าหนาว
  ขาวดำา กำามือ ถือส้ม
  ร่มเงา เขาห้าม ข้ามไป
  ไหลลง โยงเรือ เสือดาว

๘๔ หน้า แปดสิบสี่

บทที่ ๑๓ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า แปดสิบห้า ๘๕

  เชญิบูชา ศาลาวัด
  จัดกระถาง กลางพรรษา
  หาไม้ไผ่ ใกล้กำาแพง

  ผู้ใหญ่บ้านไปที่อำาเภอ
  ประชาชนร่วมมือกันทำางาน
  มนุษย์ สัตว์ พืช เป็นสิ่งมีชีวิต

บทที่ ๓บทที่ ๓มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๓



๘๖ หน้า แปดสิบหก

  ปติเิดนิเขา้มาในหอ้ง ทา่ทางไมร่ืน่เรงิเหมอืน
ทุกวัน  ครูไพลินจึงถามว่า  “วันนี้ ทำาไมปิติจึงมา 
โรงเรียนสาย”
  ปิติตอบว่า “เจ้าแก่ตายแล้วครับ ผมจึงต้อง 
ช่วยพ่อฝังมันที่โคนต้นไม้หลังบ้าน”  
  มานีตกใจร้องว่า  “อ้าว  เจ้าแก่ตายแล้วหรือ 
น่าสงสารจริง  เธอคงเสียใจมากนะ  เพราะเธอรักมัน 
เหลือเกิน”

บทที่ บทที่ ๑๔๑๔
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หน้า แปดสิบเจ็ด ๘๗

  ปิติน้ำาตาไหล ครูไพลินจึงเช็ดน้ำาตาให้ 
แล้วถามว่า  “เจ้าแก่ป่วยเป็นอะไรตาย”
  “พ่อบอกว่า  มันแก่มาก  มันตายเอง  ไม่ได้
เจ็บป่วยเป็นโรคอะไร”  ปิติตอบ
  “ถ้าปิติพามันไปหาหมอที่โรงพยาบาล  ให้ 
ตรวจรักษาและฉีดยา  เจ้าแก่อาจจะไม่ตายก็ได้” 
ชูใจพูด
  ครูไพลินอธิบายว่า  “เจ้าแก่เป็นสัตว์  ต้องไปหา 
หมอรักษาสัตว์ หมอรักษาคนช่วยไม่ได้ ดีนะ 
ท่ีเจ้าแก่ไม่ได้ตายเพราะโรค  ไม่เช่นน้ันปิติและทุกคน 
ในบ้าน  จะต้องไปให้หมอแนะนำาวิธีป้องกันไม่ให้ 
ติดโรคจากสัตว์”
  “เวลามานีไม่สบาย พ่อพาไปหาหมอ บางที 
ก็พาไปปลูกฝี  หรือฉีดยาป้องกันโรคระบาด”  มานีพูด

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๔บทที่ ๑๔
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๘๘ หน้า แปดสิบแปด

  “เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว  ก่อนป้าจะพาดวงแก้ว 
ไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัด  ป้าก็พาไปปลูกฝี”  
ดวงแก้วพูด พร้อมกับเปิดแขนเสื้อให้เพื่อนดู
  ครูไพลินมองดูปฏิทินแล้วบอกนักเรียนว่า  
“สัปดาห์น้ีจะเชิญหมอมาคุยกับนักเรียนเรื่องวิธี
ป้องกันและรักษาโรคต่างๆ  เช่น  หวัด  ตาแดง  
คนที่เป็นหิดและเหาจะได้ถามวิธีรักษาด้วย”
  “ผมรู้สึกปวดศีรษะและคัดจมูก  สงสัยว่า 
จะเป็นหวัด  โรงเรียนเลิกแล้ว  คงจะต้องไปซื้อยา 
ที่ร้านขายยา”  สมคิดพูดพร้อมทั้งหยิบผ้าเช็ดหน้า
ปิดจมูก  เพราะกลัวจะจามรดคนอื่น
  “สมคิดไม่ควรจะไปซื้อยาแก้ปวดศีรษะ 
รับประทานเอง  ควรจะไปให้หมอตรวจเสียก่อน  แล้ว 
หมอจะสั่งยาให้” ครูไพลินแนะนำาและบอกต่อไปว่า  

บทที่ ๑๔ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า แปดสิบเก้า ๘๙

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๔บทที่ ๑๔
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“วันนี้ต้องระวังตัว  อย่าไปเล่นกลางแดด  เดี๋ยวจะ 
ปวดศีรษะมากข้ึน และอย่ารับประทานน้ำาแข็ง   
โรงเรียนเลิกแล้วให้คุณพ่อรีบพาไปหาหมอ  เด๋ียวครู 
จะไปหยิบยาให้รับประทานก่อน”  แล้วครูไพลิน 
เดินออกจากห้องไป
  สมคิดพูดกับดวงแก้วเบาๆ ว่า  “คุณครูไม่ให้ 
กินน้ำาแข็งของชอบของฉันเสียด้วยซี”

แบบฝึก

๑. ฝึกผันคำา

  กัน แก้ แก้ว ก้อน
  จำา ดิน ตำา บ้าน
  ป่วย ป้อง ปั้น อ่าง



๙๐ หน้า เก้าสิบ

 ตัวอย่าง

  ปอง ป่อง ป้อง ป๊อง ป๋อง
๒. ฝึกอ่านคำาที่มีเสียง สระ  -ัว

  ตัว หัว พวก
  บวก สวน ชวน
  ดวง หวง ลวด
  ปวด ขวบ รวบ
  บวบ สวม มวย
๓. คำาที่มีไม้ไต่คู้  (-็)  ทำาให้เสียงสั้นลง

 ตัวอย่าง   เอน-เอ็น
 ฝึกอ่านคำาที่ใช้ไม้ไต่คู้  (-็)

  ก ็ เก็บ แข็ง เจ็บ
  เจ็ด เช็ด เด็ก เต็ม
  เป็น เป็ด เร็ว เล็ก
  เสร็จ เอ็ด เห็น เหม็น

บทที่ ๑๔ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า เก้าสิบเอ็ด ๙๑

๔. ตัว จ ช ต ติ ษ สะกด อ่านเหมือน ด สะกด
 ฝึกอ่าน

  เสร็จ เท็จ อำานาจ รังเกียจ
  มนุษย ์ กระดาษ โทษ เศษ
  พืช ประโยชน์ ชาติ ญาติ
  ชีวิต อาทิตย์ ซื่อสัตย์ สัตว์
๕. อ่านและจำาเป็นคำา

  จมูก อ่านว่า จะ-หมูก (ออกเสียง จะ กึ่งเสียง)

  ปฏิทิน  ” ปะ-ติ-ทิน (ออกเสียง ปะ กึ่งเสียง)

  ศีรษะ  ” สี-สะ
๖. ฝึกอ่าน

  เป็นหวัด ผลัดผ้า มาตรวจ ปวดหัว
  ตัวเหา เท้าบวม สวมใส่ ไปสวน

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๔บทที่ ๑๔
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๙๒ หน้า เก้าสิบสอง 

  จวนเสร็จ เช็ดแป้ง แข็งแรง แบ่งเก็บ
  เจ็บป่วย ช่วยเหลือ เชื่อฟัง ฝังดิน

  รื่นเริงใจ  ไปปลูกฝี
  ศีรษะเรา  เข้าไปเยี่ยม
  เตรียมฉีดยา  หาปฏิทิน

  ฉันรู้สึกเสียใจ
  อย่าจามรดผู้อื่น
  ครูบอกวิธีป้องกันหิดและเหา

บทที่ ๑๔ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า เก้าสิบสาม ๙๓

  แม่ของมานีไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
ประจำาอำาเภอ  มานะ  และมานไีปกับแมด่ว้ย  เพราะ
เป็นวันเสาร์ ไม่ต้องไปโรงเรียน  เขาพบชูใจกับย่า  
และปิติกับพ่อ

๑๕๑๕๑๕๑๕๑๕๑๕๑๕๑๕บทที่ บทที่ 
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๙๔ หน้า เก้าสิบสี่

  วันนี้มีคนจำานวนมากมารับการตรวจที่ 
โรงพยาบาลประจำาอำาเภอ  บางคนเป็นไข้ต้องห่มผ้า 
หนาๆ เพราะหนาว  บางคนปวดท้อง หมอตรวจ 
และให้ยารับประทานแล้วกลับบ้าน เด็กคนหน่ึง 
ตกต้นพุทรา พ่อของเขาสงสัยว่าแขนจะหัก 
จึงพามาหาหมอ ชายคนหนึ่งถูกกระจกบาดเท้า 
เดินไม่ได้   ญาติต้องหามมาให้หมอเย็บแผล
  มานีจึงถามชูใจว่า “เธออยากจะเป็นหมอ 
เธอกล้าเย็บแผลหรือ”
  ชูใจบอกว่า “ฉันทำาได้ ฉันอยากช่วยหมอ 
จังเลย”
  “ฉันก็ช่วยหมอได้”  ปิติพูด
  “เธอจะช่วยหมอทำาอะไรล่ะ”  มานะถาม
  “ช่วยหยิบของให้หมอไงล่ะ”  ปิติตอบ

บทที่ ๑๕ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า เก้าสิบห้า ๙๕

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๕บทที่ ๑๕
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  มานีพูดว่า “เธอไม่ต้องช่วยหมอหรอก อย่าซน 
จนแขนหัก  ต้องมาให้หมอรักษาก็แล้วกัน”

  หญิงคนหนึ่ง
นั่งอุ้มลูกตัวเล็กๆ  และ
ยังมีนั่งอยู่ข้างๆ อีก
หลายคน  ปิติเห็น
ก็จำาได้จึงเล่าให้เพื่อน
ฟังว่า “หญิงคนนั้น
สร้างบ้านอยู่ใกล้ต้นไทร
ริมสระหลังบ้านปิติ  
เขายากจนมาก ไม่สามารถ
หาเงินมาเล้ียงลูกให้กินดีอยู่ดีได้  ลูกๆ จึงมีสุขภาพไม่ดี”
  “พ่อของเด็กไปไหนละ่จะ๊”  ชูใจถามปติเิบาๆ
  “ตายเมื่อปีที่แล้ว”  ปิติตอบ



๙๖ หน้า เก้าสิบหก

บทที่ ๑๕ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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  มานะ  มานแีละชใูจรูส้กึสงสารครอบครวันีม้าก 
เขาเห็นหญิงคนนั้นผอม หน้าตาเหลือง เสื้อผ้าเก่า 
ลูกๆ ก็ผอมและสกปรก  บางคนนั่งหลับ  บางคน 
ก็ดูดนิ้ว  ตามแขนขามีรอยยุงกัด แสดงว่านอนไม่
กางมุ้ง
  ปิติเข้าไปถามว่า  “ป้ามาทำาไมครับ”
  “พาลูกๆ มาตรวจจ้ะ และจะมารับแจกยาด้วย” 
หญิงคนนั้นตอบ

แบบฝึก

๑. ฝึกผันคำา

  ไข ้ หาม ฝัง เหา
  เสีย ไหม้ หมอ หมี
  หวี หมู หลัง ไหล



หน้า เก้าสิบเจ็ด ๙๗

 ตัวอย่าง

  หาม ห่าม ห้าม
  ไหว ไหว่ ไหว้
๒. ฝึกอ่าน
 คำาที่ใช้  -ุ

  ผุ ดุ ยุ
  สุก มุก รุก
  ถุง ตุง พุง
  ฉุด อุด มุด
  สุม ปุย ยุบ
 คำาที่ใช้ -ู

  หู ปู งู
  ถูก จูง ลูบ
  ขูด ตูม พูน

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๕บทที่ ๑๕
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๙๘ หน้า เก้าสิบแปด

๓. ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย ก (แม่ กก)

  ศอก บอก ลอก
  หัก ปัก ทัก
  ฉีก อีก ซีก
  แขก แจก แรก
  ฉก ตก นก
  สึก จิก ยาก
๔. ฝึกอ่านคำา ร ควบกลำ้า

 คำาที่ออกเสียงตัว ร

  พระ กระจก ประจำา ประโยชน์
  กรง ตรง ครบ ปรบมือ
  กราบ พริก ครั้ง ครอบครัว
  เพราะ เตรียม เปรียบ เครื่องบิน
 คำาที่ไม่ออกเสียงตัว ร

  สระ ศีรษะ จริง

บทที่ ๑๕ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า เก้าสิบเก้า ๙๙

 คำาที่เปลี่ยนเสียง (ทร ออกเสียงเป็น ซ)

  พุทรา ไทร ทราบ ทราย
๕. อ่านและจำาเป็นคำา

  สามารถ อ่านว่า สา-มาด
  พุทรา  ” พุด-ซา
  ไทร  ” ไซ
  ทราบ  ” ซาบ
  ทราย  ” ซาย
  สร้าง  ” ส้าง
  สุขภาพ  ” สกุ-ขะ-พาบ (ออกเสยีง ขะ กึง่เสยีง)

๖. ฝึกอ่าน

  หาบหาม  กล้วยห่าม ห้ามยุ่ง กางมุ้ง
  ถุงเท้า ข้าวสุก ลุกนั่ง ครั้งก่อน

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๕บทที่ ๑๕
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๑๐๐ หน้า หนึ่งร้อย

  นอนหลับ ไม่กลับ นับครบ ปรบมือ
  ซื้อพริก ปีกหาง สร้างศาลา หากระจก

  ต้นไทรใหญ่ ไม่สามารถ
  มีบาดแผล ยาแก้ไข้
  ใช้ผ้าห่ม กันลมหนาว

  ยุงไม่กัดฉัน
  นักเรียนมีสุขภาพดี
  ต้นพุทราอยู่ใกล้สระ

บทที่ ๑๕ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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 โรงเรียนเลิกแล้ว  นักเรียนเดินกลับบ้านเป็น
แถวๆ แต่ละแถวมีนักเรียนที่อยู่ช้ันสูงเป็นผู้คอย
ควบคุมดูแล  เพื่อให้นักเรียนกลับถึงบ้านอย่าง
ปลอดภัย   นักเรียนเดินคุยกันไปเบาๆ

 ครูไพลินเดินไปส่งนักเรียนที่ประตูโรงเรียน  
มานี   ชูใจ  สมคิด  มานะ  และวีระเดินกลับบ้าน
ทางเดียวกัน  ส่วนปิติและเพ่ือนคนอ่ืนๆ แยกไปอีก 
ทางหนึ่ง   พอนักเรียนเดินไปถึงมุมถนน  เห็นคน
กลุ่มหน่ึงกำาลังมุงดูอะไรอยู่   เม่ือเข้าไปใกล้ก็เห็นคน 
ชกต่อยกันและตำารวจกำาลงัหา้ม จงึพากนัยนืดรูอบๆ 
ครูไพลินสงสัยว่านักเรียนมุงดูอะไร ก็เดินตามมา

 สมคิดถามครไูพลนิวา่  “ทำาไมตำารวจตอ้งหา้ม
เขาด้วยล่ะครับ”

หน้า หนึ่งร้อยเอ็ด 101

๑๖๑๖๑๖๑๖๑๖๑๖๑๖๑๖บทที่ บทที่ 
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102 หน้า หนึ่งร้อยสอง

 “ตำารวจต้องคอยรักษาความสงบของบ้านเมือง 
และชว่ยให้ประชาชนอยูก่นัอยา่งเรยีบรอ้ย   เมือ่คน 
ทะเลาะกัน ตำารวจจึงต้องห้าม”  ครูไพลินตอบ
 นักเรียนชายอยากดูคนชกกัน  ครูไพลิน 
บอกว่าไม่มีประโยชน์  จึงให้นักเรียนรีบกลับบ้าน  
แต่นักเรียนยังสนใจเรื่องนี้อยู่ จึงถามครูไพลินว่า

บทที่ ๑๖ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๑๖
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หน้า หนึ่งร้อยสาม 103

   “ถ้าคนไม่เลิกทะเลาะกัน  
ตำารวจจะทำาอย่างไร” ครูไพลิน
ชีแ้จงวา่ตำารวจจะเชญิตวัไปสอบสวน 
ที่สถานีตำารวจ  เพราะการทะเลาะ
ชกตอ่ยกันเปน็การทำาผิดกฎหมาย   

 “ตำารวจทำาหน้าที่หลายอย่างนะคะ
บางทีเขาต้องอยู่ยามที่ป้อม
ทั้งกลางวันกลางคืน”  มานีพูด
 มานะจึงกล่าวต่อว่า
“ตอนผมไปเที่ยวกรุงเทพฯ
ก็เห็นตำารวจยืนเป่านกหวีด
ให้สัญญาณรถที่แล่นไปมา
บนถนน”

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๖บทที่ ๑๖
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104 หน้า หนึ่งร้อยสี่

บทที่ ๑๖ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๑๖
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            “พอ่ของผมอา่น  
           หนงัสือพมิพก์ม็ขีา่ว
                            ตำารวจจับผู้ร้ายที่
                 ขโมยของ”  สมคิดพูด
           วีระพูดว่า “พวกขโมย 
                คงกลัวและเกลียดตำารวจ
           มากนะครับ”
 “พวกขโมยหรือพวกที่ทำาผิดกฎหมายอาจจะ 
กลัวและเกลียดตำารวจ  แต่ตำารวจเป็นเพ่ือนที่ดีของ 
ทกุคน   คอยคุ้มครองประชาชนใหอ้ยูก่นัอยา่งเปน็สขุ 
และรักษาความสงบของบ้านเมือง  เมื่อมีคนฝ่าฝืน 
หรือหลีกเล่ียงกฎหมาย ทำาลายประเทศชาติ  ทำาของ 
หลวงและของสาธารณะเสียหาย ทำาให้คนอื่น 
เดือดร้อน  ตำารวจจึงต้องจับ”  ครูไพลินชี้แจง



หน้า หนึ่งร้อยห้า 105

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๖บทที่ ๑๖
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  นักเรียนหลายคนยังสนใจจะถามต่อไปอีก  
แต่ครูไพลินเห็นว่าเวลาเย็นมากแล้ว  จึงบอกให้ 
นักเรียนรีบกลับบ้าน และแนะนำาให้ไปคุยกันที่ 
โรงเรียนในวันต่อไป

แบบฝึก

๑.	 ฝึกอ่าน

	 ๑.๑	คำาที่สะกดด้วย	ด	(แม	่กด)

  ตัด หัด คัด
  ดูด สูด พูด
  ดีด หวีด มีด
  ปลอด ฉอด ทอด
  เดือด เหือด เลือด
  เกลียด เขียด เอียด



106 หน้า หนึ่งร้อยหก

 ๑.๒	คำาที่สะกดด้วย	ม	(แม	่กม)

  หาม  จาม  ยาม
  ผอม  ออม  มอม
  หลุม  กุม   มุม
  ขม  จม   งม
  เสียม  เจียม  เทียม
  เข็ม  เต็ม   เค็ม
๒.	 ฝึกอ่านคำาควบกล้ำาที่ใช้	เ-ีย	และมีตัวสะกด

  เปลี่ยน เปรียบ เปรียว เพรียว
  เกลียด เกรียว  เกวียน เตรียม
๓.	 ฝึกผันคำา

  ชื่น เรือ เงา ยอม  โคน
  ท้อง เท้า รอย มุง  คุม
  ชี้  ยาม เลี่ยง ร้าย  ร้อน
 ตัวอย่าง

  มุง มุ่ง   มุ้ง

บทที่ ๑๖ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๑๖
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หน้า หนึ่งร้อยเจ็ด 107

๔.	 อ่านและจำาเป็นคำา

  สัญญาณ อ่านว่า สัน-ยาน
  ขโมย   ” ขะ-โมย  (ออกเสียง	ขะ	กึ่งเสียง)
๕.	 ฝึกอ่าน

  ตัวผอม ป้อมยาม ถามข่าว สาวเชือก
  เลือกมีด รีดผ้า อย่ามุง ถุงเท้า
  เฝ้าเรือ เกลือเค็ม เต็มหลุม มุมห้อง  
  คุมผู้ร้าย   ให้ชี้แจง
  มาสอบสวน  ควรอ่านข่าว
  ไม่ปลอดภัย  ไล่ขโมย

  พ่อแม่คุ้มครองลูก
  ตำารวจเป่านกหวีดให้สัญญาณ
  เราควรหลีกเลี่ยงอันตราย
  เด็กดีต้องไม่ทำาลายสาธารณสมบัติ

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๖บทที่ ๑๖
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  หลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้ว พ่อ แม่  
มานะและมาน ี นัง่คุยกันทีม่า้นัง่หนา้บา้น  มานถีาม
พ่อว่า วันน้ี ทำาไมกลับบ้านช้า เขาจะยืมปากกาเขียน 
หนา้ซองจดหมายถึงยา่ เลยตอ้งใช้ปากกาของมานะ
เขยีนแทน พ่อบอกว่ามปีระชุมทีอ่ำาเภอ  นายอำาเภอ
คนใหม่มาทำางานวันนี้และนัดประชุมข้าราชการ 
         เพือ่ช้ีแจงการทำางาน   
            จึงกลับบ้าน 
              ช้ากว่าธรรมดา   
            แมถ่ามพอ่วา่ 
               นายอำาเภอ 
            ประชุมเรื่อง 
              อะไร พ่อบอกว่า 
             มีหลายเรื่อง 

108 หน้า หนึ่งร้อยแปด

๑๗๑๗๑๗๑๗๑๗๑๗๑๗๑๗บทที่ บทที่ 
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ที่สำาคัญก็คือ ขอให้ข้าราชการทุกคนขยันทำางาน
ซื่อสัตย์ สามัคคี และทำาความดีเพ่ือชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ของเรา
  

  มานะถามพ่อว่า นายอำาเภอมีหน้าท่ีอะไรบ้าง 
พ่อตอบว่า นายอำาเภอมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของ 
ประชาชน ทำาให้ท้องถ่ินเจริญก้าวหน้า และปฏิบัติงาน 
ตามคำาสั่งของรัฐบาล  

หน้า หนึ่งร้อยเก้า 109

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๗บทที่ ๑๗



110 หน้า หนึ่งร้อยสิบ

  มานีเล่าเร่ือง ตำารวจที่ครูไพลินชี้แจงให้ 
นักเรียนฟัง  พ่อบอกว่า ตำารวจก็เป็นข้าราชการท่ี
ทำางานเพือ่ประชาชนเหมอืนกนั  พอ่อธบิายตอ่ไปว่า 
แต่ละอำาเภอมีข้าราชการหลายฝ่ายร่วมกันทำางาน 
มีฝ่ายช่วยเหลือการทำาไร่ทำานา ฝ่ายเก็บภาษี  และ
ฝ่ายจัดการศึกษาก็มี มานีถามพ่อว่าโรงพยาบาล 
ประจำาอำาเภอเป็นงานของอำาเภอด้วยใช่ไหม 
พอ่บอกวา่ ใช ่ เปน็ฝา่ยใหก้ารรกัษาพยาบาล   มานะ
สงสัยงานของไปรษณีย์  พ่อบอกว่า ที่ทำาการ
ไปรษณีย์รับส่งเงิน  จดหมาย โทรเลข  และสิ่งของ 
ให้คนทั่วไป  มานีถามว่า บุรุษไปรษณีย์มีเงินเดือน 
หรือไม่  พ่อตอบว่า  มี 
 มานีหันไปพูดกับแม่ว่า “พี่มานะสอนมานี 
ให้เขียนจดหมายถึงย่า  ชวนย่ามาอยู่ที่บ้าน  มานี
เขยีนเสรจ็แลว้และจะเอาไปทิง้ทีตู่ไ้ปรษณยีพ์รุง่นีค้ะ่”

บทที่ ๑๗ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๑๗
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หน้า หนึ่งร้อยสิบเอ็ด 111

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๗บทที่ ๑๗

  “มานีต้องรีบไปทิ้งจดหมาย
ที่ตู้ไปรษณีย์เดี๋ยวนี้  
จะได้ทันเวลาบุรุษไปรษณีย์
มาไขกุญแจตู้ตอนเช้า  
ย่าจะได้รับจดหมายและมาหา
มานีเร็วๆ”  แม่พูด

  “อย่าลืมติดดวงตรา
ไปรษณย์ีนะ ถา้ลืมยา่ตอ้งโดนปรบัแน่ๆ ”  มานะพดู

แบบฝึก

๑.	 ฝึกผันคำา

  ไข ข้า  ฝ่า  เข้า
  ข่าว ฝ่าย ของ



112 หน้า หนึ่งร้อยสิบสอง

๒.	 ฝึกอ่านคำาที่ใช้		-	ั

  กัน จัด   บัง  ปัก ปรับ
  ขัด ขับ   ขัน  หัก ฝัง
  คับ คัน  นัด  นับ ซัก
  ฟัง ทัด  ภัย  ขวัญ หวัด
๓.	 ฝึกอ่านคำาที่มีตัว	จ	ช	ฐ	ท	ษ	สะกด	อ่านเหมือน	ด	สะกด

  บุรุษ ตรวจ  ราช รัฐ พุทรา
๔.	 ฝึกอ่านคำาที่มีตัว	ญ	ณ	ล	สะกด	อ่านเหมือน	น	สะกด

  เจริญ   กุญแจ  บุญคุณ
  สัญญาณ  รัฐบาล  พยาบาล
๕.	 ฝึกอ่านคำา	ร	ควบกล้ำา

  ปรับ ประชุม   ไปรษณีย์
  คุ้มครอง ดวงตรา   พรุ่งนี้

บทที่ ๑๗ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๑๗

 

H_17A.pdf   2   3/25/14   1:30 PM



หน้า หนึ่งร้อยสิบสาม 113

๖.	 อ่านและจำาเป็นคำา

  ไปรษณีย์ อ่านว่า ไปร-สะ-นี (ออกเสียง	สะ	กึ่งเสียง)
  ธรรมดา    ”  ทำา-มะ-ดา (ออกเสียง	มะ	กึ่งเสียง)
  ข้าราชการ   ”  ข้า-ราด-ชะ-กาน 
          (ออกเสียง	ชะ	กึ่งเสียง)

  โทรเลข    ”  โท-ระ-เลก (ออกเสียง	ระ	กึ่งเสียง)
  พยาบาล   ”  พะ-ยา-บาน (ออกเสียง	พะ	ก่ึงเสียง)
  รัฐบาล    ”  รัด-ถะ-บาน (ออกเสียง	ถะ	ก่ึงเสียง)
  สามัคค ี    ”  สา-มัก-คี
  บุรุษ    ”  บุ-หรุด
๗.	 ฝึกอ่าน

  ค่าปรับ รับขวัญ วันพระ กระดุม
  คุ้มครอง ร้องทัก รักชาต ิ ปรารถนา

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๗บทที่ ๑๗



114 หน้า หนึ่งร้อยสิบสี่

  เสียภาษ ี มีปากกา หากุญแจ รีบแก้ไข
  ให้สามัคคี ทีละฝ่าย จ่ายค่าปรับ รับจดหมาย  
  รัฐบาลจัดตั้งโรงพยาบาล
  ไปรษณีย์ประทับตราหน้าซอง
  นายอำาเภอนัดประชุมข้าราชการ

บทที่ ๑๗ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๑๗
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หน้า หนึ่งร้อยสิบห้า 115

  ครไูพลนิถามนกัเรยีนในชัน้วา่   “เมือ่คนืนีใ้คร
ไปเทีย่วงานวดับา้ง”   ชูใจ  ปติ ิ มาน ี และนกัเรยีน 
อื่นๆ อีกหลายคนยกมือ  ครูไพลินจึงบอกชูใจเล่า 
ให้เพื่อนๆ ฟัง  ชูใจยืนขึ้นเล่า

๑๘๑๘๑๘๑๘๑๘๑๘๑๘๑๘บทที่ บทที่ 
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116 หน้า หนึ่งร้อยสิบหก

  “ฉันไปเท่ียวงานวัดกับย่า   พอถึงวัดได้ยิน
เสียงเพลงดังไปทั่ว  มีธงสีต่างๆ  แขวนอยู่รอบๆ  
ย่าพาฉันไปจุดธูปเทียนบูชาพระ มีคนไปไหว้พระ
กันมาก กลิ่นธูปเทียนฟุ้งไปหมด  บางคนก็ปิด 
ทองพระ  ยา่นำาเงนิไปทำาบญุเพือ่สรา้งศาลาวดัดว้ย 
พอไหวพ้ระและทำาบญุแลว้  ฉนัขอใหย้า่พาไปดรูา้น 
ขายของในงาน มีร้านขายของแปลกๆ หลายร้าน 
เช่น ร้านขายหมวก  เข็มขัด  เครื่องดนตรี  ดาบ  
ปี่ และลูกบอล   ฉันชอบร้านขายตุ๊กตามากที่สุด 
เพราะมีตุ๊กตาสวยๆ และบางตัวเคลื่อนไหวได้ด้วย  
ย่าซื้อตุ๊กตาเด็กผู้หญิงผมยาวให้ฉันตัวหนึ่ง 
ฉันชอบมาก”
  ชูใจเล่าจบก็น่ังลง  นักเรียนหญิงคนหน่ึง ยืนข้ึน 
บอกครูไพลินว่า

บทที่ ๑๘ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า หนึ่งร้อยสิบเจ็ด 117

  “คุณครูคะ  วันหลังให้ชูใจเอาตุ๊กตามาให้เรา 
ดูบ้างนะคะ”
  ครูไพลินย้ิม หันไปมองชูใจ  ชูใจหยิบตุ๊กตา 
ชูให้เพื่อนดูและพูดว่า
  “ฉันเอามาด้วยแล้ว นี่อย่างไรล่ะ น่ารักไหม”
  ทุกคนชอบ
และชมว่าน่ารักดี
  ครูไพลิน
บอกให้ปิติเล่าเรื่อง
ไปเที่ยวงานวัด
ให้เพื่อนๆ ฟังบ้าง  
ปิติยืนขึ้นเล่า
  “ผมไปกับพ่อ   
พอไหว้พระและทำาบุญแล้ว 
พ่อพาไปดูลิเก  พ่อชอบ

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๘
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118 หน้า หนึ่งร้อยสิบแปด

ลิเกมาก  เพราะมีทั้งร้องและรำา เวลารบกันก็สนุก 
พอดูลิเกประเด๋ียวหนึ่ง ผมก็ขอให้พ่อพาไปดูรำาวง 
มีหนุ่มสาวข้ึนไปรำาเป็นคู่ๆ น่าดูมาก  ผมอยาก 
จะขึ้นไปรำาบ้าง  แต่พ่อห้ามไว้  พ่ออยากดูโขนและ 
ละครแตไ่ม่มี  ผมกบัพอ่เทีย่วอยูจ่นดกึจงึกลบับา้น”
  “ปิติซื้ออะไรบ้างหรือเปล่าคะ”  ครูไพลินถาม
  “พ่อซ้ือลูกบอลเล็กๆ ให้ผมลูกหนึ่ง  ซื้อปี่ไป
ฝากน้องด้วย และซื้อน้ำาหวานให้ผมแก้วหนึ่ง”  
ปิติตอบ
  พอปติพูิดจบ  ครไูพลนิบอกวา่  การแสดงของ
ไทยเราน้ันมีดีๆ หลายอย่าง เช่น ลิเก ละคร  
โขน ลำาตัด หมอลำา หนังตะลุง และอื่นๆ อีก 
พวกเราควรดีใจที่เรามีการแสดงหลายอย่างเป็น 
ของเราเอง วันหลังครูจะนำาภาพมาให้ดูและ 
รอ้งเพลงท่ีเก่ียวกับการแสดงของไทยใหน้กัเรยีนฟงั

บทที่ ๑๘ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า หนึ่งร้อยสิบเก้า 119

แบบฝึก

๑.	 ฝึกผันคำา

  กาง เกี่ยว  แจง
  เดี๋ยว ปี่   ป้อม
๒.	 ฝึกอ่านคำาควบกล้ำาที่ใช้	แ-

  แปล แพร  แคร ่   แคว
  แกลบ แกล้ง  แกร่ง   แกว่ง
  แปลง แปลก  แขวน   แขวง
  แปลน แครง  แพรก   แคว้น
๓.	 ฝึกอ่านคำาที่มี	ห	นำา

  เหงา แหงน เหงือก   หงาย
  ไหน หนุน  หนัก   หนาม
  ไหม หมอน หมวก   หมด
  โหล หลอด หลีก   เหลียว



120 หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบ

  ไหว หวาน หวัง    หวาย
  หยุด หยิบ  หยาบ   หยิก

๔.	 ฝึกอ่าน

 คำาที่มี	น	สะกด	(แม	่กน)

  ชุน ดุน  ขุน
  เซ็น เอ็น  เห็น
  โคน โจน  โขน
  เนิน เกิน  เหิน
  เทียน เตียน เขียน
  เยือน เบือน เฉือน
 คำาที่มี	ก	สะกด	(แม	่กก)

  ซีก ปีก  ฉีก
  ลึก ดึก  ฝึก
  รุก จุก  สุก
  ยก อก  หก

บทที่ ๑๘ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด 121

  โคก โบก  โขก
  เชือก เปลือก เผือก
๕.	 อ่านและจำาเป็นคำา

  ธูป อ่านว่า ทูบ
  ละคร  ” ละ-คอน
  ตุ๊กตา  ” ตุ๊ก-กะ-ตา (ออกเสียง	กะ	กึ่งเสียง)
๖.	 ฝึกอ่าน

  สาวหนุ่ม  หลุมลึก  ดึกมาก
  ปากหวาน  ขานรับ  จับแขวน
  แหงนหน้า  หาทอง  มองเห็น
  เซ็นชื่อ   ถือเทียน  เตียนโล่ง 
  ไปประเดี๋ยว เกี่ยวกับงาน  วานหยิบดาบ
  ภาพตุ๊กตา  หาเข็มขัด   จัดธูปเทียน

  ฉันชอบดูลิเกและรำาวง
  ละคร  ลำาตัด  หมอลำาเป็นการแสดงของไทย

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๘
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122 หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบสอง

มานี  “พี่มานะทำาอะไรคะ”
มานะ  “พ่ีจะทำารถยนต์  ครูให้ทำาของเล่นเป็น 
   การบ้านในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ ทำาแล้ว 
   เอาไปให้เพื่อนดูในวันจันทร์”
มานี  “พีม่านะทำารถดว้ยไมท้ัง้คนัเลย  ทีล่อ้กไ็มม่ี 
   ยาง แล้วมันจะแล่นได้เหมือนรถยนต์จริงๆ  
   หรือคะ”

บทที่ บทที่ ๑๙๑๙
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หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบสาม 123

มานะ  “ไม่เหมือนจะ้  มนัไมม่เีครือ่งยนต ์  ไมม่นี้ำามนั 
    พอทำาตัวรถเสร็จ  พี่จะเจาะรูเอาเชือกผูก 
    ที่หน้ารถ แล้วดึงให้มันแล่นไป”
มานี   “พี่มานะก็ต้องวิ่งด้วย  รถจึงจะแล่นได้”
มานะ   “ใช่แลว้จะ้  พีต่อ้งว่ิงดว้ย  สนกุด ี ถา้อยาก 
    ให้รถแล่นเร็ว  พี่ก็ต้องวิ่งเร็วๆ”
มานี   “พี่มานะ  ไม่ทำาหลังคาด้วยหรือคะ”
มานะ   “ไมต่อ้งทำา เพราะพ่ีจะทำาเปน็รถบรรทกุหนิ”
มาน ี   “มานีทำาถนนให้เอาไหมคะ”
มานะ   “ทำาอย่างไรล่ะ”
มานี   “กเ็อาไมแ้หลมๆ  ขดีเสน้บนพ้ืนดนิสองเสน้ 
    คู่กันไป ก็เป็นถนนแล้วนี่คะ”
มานะ   “ดีเหมือนกัน ระวังอย่าให้ถนนเป็นหลุม  
    เป็นบ่อนะ  เดี๋ยวรถของพี่จะแล่นไม่ได้”
มานี   “แล้วพี่วีระเล่าคะ  เขาทำาของเล่นอะไร”

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๙บทที่ ๑๙
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124 หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบสี่

มานะ   “วีระทำารถไฟ  เขาเอากล่องไม้ขีดหลายๆ  
    กล่องมาต่อกันเข้า เอาเชือกผูกหน้ารถ”
มาน ี   “คนขับรถไฟของพี่วีระกับคนขับรถยนต์ 
    ของพี่มานะคงเหนื่อยพอๆ กันใช่ไหมคะ”
มานะ   “ใช่แล้วจ้ะ  คนขับต้องวิ่งดึงเชือกลากรถ 
    เหมือนกัน  ไม่อย่างนั้นรถก็ไม่ยอมแล่น”
มานี   “รถของพีม่านะเปน็รถบรรทกุ  พีน่า่จะเอา 
    หนังสือเรียนใส่แล้วลากไปโรงเรียนนะคะ”

บทที่ ๑๙ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๑๙
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หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบห้า 125

มานะ   “พ่ีตั้งใจไว้อย่างนั้นเหมือนกัน  แต่พี่อาจ 
    เอารถของพี่แข่งกับรถไฟของวีระก็ได้   
    พี่ว่าของพี่ต้องชนะของวีระต้องแพ้  เออ 
    ว่าแต่มานีเถอะ ไม่อยากทำาของเล่นบ้าง 
    หรือ”
มาน ี   “อยากทำาเหมือนกันค่ะ  เพ่ือนของมานี 
    คนหนึ่งไปเที่ยวชายทะเล  
    เขาเก็บเปลือกหอยสีต่างๆ 
    ตามชายหาดมาทำาดอกไม้  
    บางคนทำาตุ๊กตาด้วยฟาง
    และขวด  เขาทำาได้สวยมาก  
    มานียังไม่รู้จะทำาอะไรดี”
มานะ   “มานียังทำาของเล่นยากๆ 
    ไม่ได้ พี่ว่าทำาของง่ายๆ ดีกว่า”
มาน ี   “มานีจะทำาตุ๊กตาจากเปลือกไข่ดีไหมคะ”

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๙บทที่ ๑๙
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126 หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบหก

บทที่ ๑๙ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๑๙
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มานะ   “ดีซี  รู้จักใช้ของที่ไม่มีประโยชน์ทำาเป็น 
    ของเล่นได้  มานีจะทำาอย่างไรล่ะ”
มานี   “มานีจะเอาเปลือกไข่มาระบายสีชมพู 
    อ่อนๆ และใช้เศษผา้สดีำาทากาวตดิเปน็ผม  
    ให้พี่มานะเขียนหน้าตุ๊กตาให้”
มานะ   “ดีเหมือนกัน  ระวังอย่าให้เปลือกไข่แตก   
    และสเีป้ือนนะ แลว้พีจ่ะเขยีนหนา้ตุก๊ตาให ้
    เหมือนหน้าของมานีเลย”

แบบฝึก

๑.	 ฝึกผันคำา

  ค่า ว่า   ยาง  ฟ่าง
  ช่าง ล้อ   ซื้อ  แพ้
  มัน คุย   ครู  คลอง



หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด 127

๒.	 ฝึกอ่าน
	 คำาที่ใช้สระ	เ-ือ

  เรือ เจือ  เกลือ  เครือ
  เปลือง เปลือย เปลือก เกลือก
  เกลื่อน เคลื่อน เปรื่อง เครื่อง
 คำาที่ใช้สระ	เ-อะ

  เถอะ เจอะ เลอะ  เปรอะ
๓.	 ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย	ง	(แม	่กง)

  ฟาง บาง   หาง
  เรียง เตียง  เสียง
  ทอง กอง   ของ
  ลุง ดัง   เปลือง
๔.	 ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย	ว	และ	ย

  รอย ดอย   หอย
  เซียว  เจียว   เขียว

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑๙บทที่ ๑๙
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128 หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบแปด

บทที่ ๑๙ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๑๙
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  คุย  ปุย   ฉุย
  โชย  โบย   โหย
  รวย  อวย   สวย
  เลย  กาว   แถว
๕.	 ฝึกอ่าน

  หลังคา  มีค่า   ค้าขาย
  ชายหาด ถาดเปื้อน  เคลื่อนไหว
  ไปเถอะ  เจอะของ   กล่องข้าว
  ขวดกาว  สาวสวย   ช่วยดึง

  เปลี่ยนยางรถ   จดการบ้าน
  การแข่งขัน    น้ำามันเครื่อง
  เรื่องง่ายๆ    ขายหินอ่อน  
  มีเปลือกหอยมากที่ชายทะเล
  ครูให้ขีดเส้นใต้คำายาก
  ชาวบ้านช่วยกันเจาะบ่อน้ำา



หน้า หนึ่งร้อยยี่สิบเก้า 129

  บ่ายวันหนึ่ง  ครูไพลินเดินเข้าไปในห้องเรียน  
เห็นนักเรียนกลุ่มหนึ่งกำาลังคุยกันอยู่หลังห้องเรียน  
บางคนก็น่ัง  บางคนกย็นื  ครไูพลนิจงึบอกใหไ้ปนัง่
ที่เดิม  แล้วถามนักเรียนว่าคุยกันเรื่องอะไร

บทที่ บทที่ ๒๐๒๐
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130 หน้า หนึ่งร้อยสามสิบ

  “สมคิดบอกว่า  บ้านเขามีไฟฟ้าใช้แล้วครับ”  
นักเรียนชายคนหนึ่งตอบ
  “สมคิดมีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่เมื่อไรจ๊ะ” ครูไพลินถาม
  “เมื่อวานนี้เองครับ”  สมคิดตอบ  และพูด 
ต่อไปว่า “ช่างไฟฟ้าตัดต้นไม้ที่กีดขวางออกก่อน  
จึงต่อสายไฟเข้าบ้าน เพิ่งจะมาติดหลอดไฟในบ้าน
เสร็จครับ”
  “ก็ดีแล้ว  สมคิดจะได้ทำาการบ้านตอนกลางคืน 
สะดวกขึ้น”  ครูไพลินกล่าว
  สมคิดจึงพูดว่า  “พ่อจะซื้อโทรทัศน์ด้วยครับ  
ผมชอบดูมวยและการ์ตูนเพราะสนุกดี แต่พ่อผม
ชอบดูข่าวและเหตุการณ์ในบ้านเมือง”
  ครูไพลินถามนักเรียนว่า  ใครรู้จักของที่ใช้ 
ไฟฟา้บา้ง  นกัเรยีนหลายคนชว่ยกนับอกชือ่ของใช้
หลายอย่าง  เช่น  วิทยุ โทรทัศน์  เตารีด พัดลม  

บทที่ ๒๐ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๒๐
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ตู้เย็น  และหม้อหุงข้าว ครูไพลินกล่าวว่า  ของเหล่าน้ี 
ล้วนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า  
  มานีเล่าว่า ตอนที่เขา
ไปกรุงเทพฯ  เขาเห็นร้านค้า
และถนนหลายสาย  
มีไฟฟ้าสว่างจ้าและ
มีสีสวยงดงามมาก
ครูไพลินอธิบายว่า 
หลอดไฟฟ้ามีหลายชนิด 
และหลายสี  เราเลือกใช้ได้ตามความต้องการ  แต่ 
เราต้องใช้อย่างระมัดระวัง อย่าจับ หรือแตะสายไฟ 
ที่ไม่มีอะไรหุ้ม  จะเป็นอันตราย
  ปิติพูดว่า “หมู่บ้านของผมมีไฟฟ้าตามถนน 
เวลาไปไหนตอนกลางคืนสะดวกมาก ไม่ต้อง 
ใช้ไฟฉายแล้วละครับ”

หน้า หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด 131

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๐บทที่ ๒๐
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  ครูไพลินบอกนักเรียนว่า “อำาเภอของเรามี 
โรงไฟฟา้ และปลอ่ยไฟฟา้ไปตามสายไฟ  เพือ่ใหค้น 
ในหมู่บ้านใช้  จึงมีไฟฟ้าตามถนนด้วย”  นักเรียน
นิ่งฟังด้วยความสนใจ

  “ไฟฟ้าตามถนนเป็นของสาธารณะ   พวกเรา
ต้องช่วยกันรักษา”  ครูไพลินอธิบายเพิ่มเติม

132 หน้า หนึ่งร้อยสามสิบสอง

บทที่ ๒๐ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๒๐
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หน้า หนึ่งร้อยสามสิบสาม 133

แบบฝึก

๑.	 ฝึกอ่านคำาที่ใช้	เ-อ

  เงิน  เกิน  เขิน
  เทิด  เปิด  เกิด
  เลิก  เบิก  เถิก
  เชิง  เติบ  เดิม
๒.	 ฝึกอ่าน
	 คำาที่สะกดด้วย	ด	(แม	่กด)

  ฉีด  กีด   รีด
  ผด  จด   งด
  หาด  บาด  ดาด
  ถอด  ตอด  วอด
  ฝัด  ดัด   มัด
  ขวด  ปวด  ทวด



134 หน้า หนึ่งร้อยสามสิบสี่

 ตัวสะกดที่อ่านเหมือน	ด	สะกด

  จ ช สะกด - อาจ  กิจ   ตรวจ  พืช
  ต ติ ตุ สะกด - ชีวิต สังเกต  ญาติ
        ชาติ  สาเหตุ
  ฐ ถ สะกด	 - รัฐ  รถ
  ท ธ สะกด - บาท  บท วันพุธ
  ศ ษ ส สะกด - ทิศ  อากาศ   ประเทศ 
        พิษ  ราษฎร 
        เศษกระดาษ    ศาสน์
 ตัวสะกดหลายตัว	 - บาตร   สามารถ   พุทธ
๓.	 ฝึกผันคำา

  ตรู่  กล้ำา  ไกว
  กล้วย  กลาย ปล่อย
  กลอง  ไกล  กล่าว
  กว่า  เปล่า  กลิ่น

บทที่ ๒๐ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๒๐
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หน้า หนึ่งร้อยสามสิบห้า 135

๔.	 อ่านและจำาเป็นคำา

  เหตุการณ์  อ่านว่า เหด-กาน
  การ์ตูน    ” กา-ตูน
๕.	 ฝึกอ่าน

  ปล่อยปลา ตาบอด   หลอดไฟ
  ใกล้วัด  ลำาตัด   ฝัดข้าว
  ก้าวเดิน  เชิญกล่าว  เหล่านี้
  ที่เดิม  เพิ่มยา   การ์ตูน

  กล่องเตารีด  ปิดพัดลม
  แสงแดดจ้า   มาสะดวก
  ช่างทำาทอง   รองเท้าแตะ

  สายไฟกีดขวางทางเดิน
  พ่อต้องการไฟฉาย
  เกิดเหตุการณ์ร้ายในหมู่บ้าน

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๐บทที่ ๒๐
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136 หน้า หนึ่งร้อยสามสิบหก

  วันเสาร์ต้นเดือนกรกฎาคม   วีระนัดเพื่อนๆ 
ไปเท่ียวบึงท่ีอยู่ไม่ห่างจากบ้านของเขามากนัก  มานะ 
มาน ี  ปติ ิ สมคิด  ดวงแกว้และชใูจ  กไ็ปเทีย่วดว้ย 
เดก็ๆ เดินผา่นทุง่นา  เหน็นกเอีย้งหลายตวัเกาะอยู่
บนหลังควาย  ชูใจเห็นนกเอี้ยงแล้วก็อยากเห็น 
นกยูงบา้ง  เพราะเคยเหน็แตร่ปูในหนงัสอื   ปติเิหน็
กอไผ่จึงบอกว่า   ถ้ามีมีดจะตัดไม้ไผ่ไปทำาว่าว   

บทที่ บทที่ ๒๑๒๑

H_21A.pdf   1   3/25/14   1:05 PM



หน้า หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด 137

ดวงแก้วว่าจะเอาไปทำาข้าวหลาม  สมคิดว่าจะเอา
ไปทำากังหัน  วีระว่าจะเอาไปทำาด้ามมีด  
  เด็กๆ เดินคุยกันไปจนถึงริมบึง  วีระบอกว่า 
เมื่อก่อนที่ริมบึงมีต้นไม้มากมาย   แต่ถูกตัดไปใช้ 
และเผาถา่นจนเกอืบหมด  จงึมแีตต่น้ไมเ้ตีย้ๆ เหลอื 
ต้นสูงๆ  อีกไม่มากนัก  บางต้นมีกาฝาก  มานี 
มองเห็นดอกกล้วยไม้สีสวย  จึงบอกปิติขึ้นไป 
เอามาให ้ มานะบอกว่าปลอ่ยใหด้อกกลว้ยไมอ้ยูบ่น
ต้นไม้ดีกว่า คนอื่นจะได้ดูบ้าง  ปิติว่าเขาขึ้นไม่ได้  
เพราะกลวัตกและเขด็ทีไ่ปเจอผึง้  เหมอืนตอนทีเ่ขา
ขึ้นต้นไม้จะเอารังนก  
  เด็กๆ พากันมานั่งพักที่ต้นไม้ริมบึง  น้ำาในบึง 
แห้งเกือบหมด  เพราะต้ังแต่เดือนมิถุนายน  มีฝนตก 
เพยีงเลก็นอ้ย  รมิบงึบางแหง่น้ำาแหง้เกือบเปน็โคลน  
มานะมองเห็นปลาดิ้นอยู่จึงชวนเพื่อนลงไปจับปลา 

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๑บทที่ ๒๑
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เด็กผู้หญิงกลัวเปื้อนโคลน ไม่มีน้ำาล้างและไม่มีผ้า
ผลัด ขอน่ังดูอยู่ใต้ต้นไม้ ส่วนเด็กผู้ชายลงไปจับปลา 
กันอย่างสนุกสนาน  มานะจับปลาช่อนได้  สมคิด 
จับปลาหมอได้  แต่ปลาดุกไม่มีใครจับ  ต้องให้วีระจับ 
วีระจับปลาเก่งมาก เพราะเคยจับอยู่บ่อยๆ ปิติ 
จับได้แต่ปลาตัวเล็กๆ  ชูใจบอกให้ปิติเอาไปปล่อย
ในคูข้างบ้าน  เพราะมันยังเล็กอยู่  ปิติว่าถ้าปล่อย
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ในค ูเดีย๋วน้ำาแหง้มนักจ็ะตาย   เอาไปปล่อยในแมน่้ำา 
ดีกว่า  มานีรู้สึกร้อน และหิวข้าว  เพราะเวลาใกล้ 
จะเที่ยงแล้ว  จึงชวนมานะกลับบ้าน  เด็กผู้ชาย 
ทั้งหมดจึงขึ้นมาจากบึง
  ตอนเดินกลับบ้าน  วีระเล่าให้เพื่อนๆ  ฟังว่า    
“เมือ่ปกีลาย น้ำาในบงึมมีากและลกึ  นอกจากมปีลา
มากแล้ว ยังมีกบและเต่าอีกด้วย  แต่ปีนี้ฝนไม่ค่อย
ตกจงึมนี้ำาน้อย ปลาก็น้อยด้วย  กบและเตา่ไมม่เีลย”
  “ฝนตกน้อยอาจเป็นเพราะคนตัดต้นไม้มาก
หรอืไฟไหม้ปา่   ทำาใหต้น้ไมต้าย   เหมอืนทีค่รสูอน
ก็ได้”  มานะพูดต่อ
  “นอกจากจะมีปลาน้อยแล้ว  คนยังจับปลา 
มากขึ้น ไม่เลือกทั้งตัวเล็กตัวน้อย  ถ้าจับอย่างนี้ 
ต่อไป  เราคงจะไม่มีปลากินอีก”  ชูใจพูดก่อนจะ
แยกกันเข้าบ้าน

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๑บทที่ ๒๑
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แบบฝึก

๑.	 ฝึกผันคำา

  จ้า ดิ้น  ด้าม   เต่า
  เตี้ย บ่อ  เอี้ยง   อ่อน
๒.	 ฝึกอ่านคำาที่ใช้	เ-ีย

  เปีย เสีย  เมีย  เลีย
  เตียง เสียง  เพียง  เรียง
  เจียน เหียน เทียน  เรียน
  เบียด เขียด  เคียด  เจียด
  เทียบ เรียบ  เคียว  เจียว
๓.	 ฝึกอ่านคำาที่มี	ก	สะกด	(แม	่กก)

  ลาก ฝาก  บวก
  พวก ซัก  ปัก
  เรียก เปียก ฟูก
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  ลูก หอก  ตอก
  โยก โชก  แยก
  แบก ลึก  ตึก
๔.	 ฝึกอ่านคำาที่มี	ล	ควบกล้ำา

  กลาย กลัว  ไกล  กลับ เกลียด
  เขลา ขลาด  โขลง  ขลิบ ขลุ่ย
  โคลน เคลื่อน คลุม  เคลือบ คล้าย
  ปลาย เปลี่ยน ปลอม ปลิว ปลด
  พล ู พลัน  พลิก  เพลิง พลอย
  ผลิ แผล  เผลอ  แผลง ผละ
๕.	 อ่านและจำาเป็นคำา

  กรกฎาคม อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม
         (ออกเสียง	กะ	ระ	กึ่งเสียง)
  สนุกสนาน อ่านว่า สะ-หนุก-สะ-หนาน
        (ออกเสียง	สะ	กึ่งเสียง)
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๖.	 ฝึกอ่าน

  หางเปีย   เสียใจ   ไม่เปียก
  เรียกกลับ  จับเคียว   เจียวไข่
  ไกลลิบ   หยิบเทียน  เรียนรู้
  เจียนพล ู  คูน้ำา   ทำาว่าว

  เลี้ยงนกเอี้ยง เที่ยงวันนี้   ที่ไฟไหม้
  ให้กล้วยไม ้ ได้มากมาย กลายเป็นกบ

  กาฝากเป็นพืชชนิดหนึ่ง
  ฉันจะไปตัดไม้ไผ่มาทำาข้าวหลาม
  ปลาหมอ ปลาช่อน และปลาดุก อาศัยอยู่
    ในแม่น้ำาลำาคลอง

บทที่ ๒๑ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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  มานะและมานีกลับจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่
ทำางานบ้าน  มานะช่วยพ่อทำาสวนครัว  มานีช่วยแม่ 
กวาดบ้าน ถูบ้าน  และทำากับข้าว แม่ให้มานีต้มน้ำา
ไว้ดื่ม มานีมัวทำางานเพลิน น้ำาในกาเดือด ไอน้ำา 
ดันฝากามีเสียงดังอยู่นาน  จนแม่ต้องร้องเตือน   
  เวลาใกลจ้ะค่ำา  มานยืีนทีห่นา้ตา่ง  ดูพระจนัทร ์
กำาลังขึ้นทางทิศตะวันออก  มานีเฝ้าดูดวงจันทร์ 
ตั้งแต่เริ่มข้ึนจนเต็มดวง  ตอนที่ดวงจันทร์เพิ่งขึ้น
จากขอบฟ้าแสงไม่จ้า และดูเหมือนดวงจะโตกว่า 
เมื่อขึ้นมาอยู่กลางท้องฟ้า มานีสงสัยอยากรู้เรื่อง 
เกี่ยวกับดวงจันทร์  จึงไปนอนหนุนหมอนดูที่ 
นอกชาน  
  เมื่อพ่อ  แม่ และมานะเสร็จงานแล้วก็มานั่ง 
คุยกันข้างๆ มานี  มานีถามพ่อว่าบนดวงจันทร์ 

บทที่ บทที่ ๒๒๒๒
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มีกระต่ายเหมือนในนิทานไหม และถามแม่ว่า 
ดวงจันทร์มีแหวนทองแดงจริงไหม พ่อและแม่ 
บอกวา่  ไม่มี  มานะจงึบอกมานวีา่  เขาอา่นหนงัสอื
ในห้องสมุดโรงเรียนรู้ว่าบนดวงจันทร์ไม่มีสิ่งมีชีวิต 
เพราะไม่มีอากาศหายใจ มีแต่ภูเขาและเหวลึก 

บทที่ ๒๒ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๒๒
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โลกอยู่ห่างจากดวงจันทร์มาก จึงเห็นเหวลึกเป็น 
เงาดำาๆ บางคนเห็นเป็นกระต่าย  บ้างก็ว่าเป็นคน 
แล้วนำามาแต่งเป็นเพลงและนิทาน  
  วนัน้ันพระจันทรเ์ตม็ดวง  มานมีองเหน็ดาวอยู่
น้อยมาก  จึงถามพ่อว่า  ดาวหายไปไหน  พ่อ 
บอกว่าดาวไม่ได้หายไปไหน  แต่แสงจันทร์สว่างกว่า 
แสงดาว  จึงมองไม่เห็นดาวบางดวง  มานีคิดในใจ
ว่าคงจะเหมือนกลางวันที่มองไม่เห็นดวงจันทร์และ
ดาว  เพราะแสงอาทิตย์สว่างมาก  ถ้าแสงจันทร์
สวา่งเหมอืนแสงอาทติย ์ คงจะไมต่อ้งใช้ไฟฟ้า  มานี
กำาลังคิดเพลินอยู่  พอดีมีเมฆก้อนใหญ่ลอยมาบัง 
ดวงจันทร์จนมืดหมด  มานีไม่ชอบใจ  จึงพูดว่า

  “มานีไม่ชอบเมฆเลย  เมฆมาบังแสงจันทร์
สวยๆ จนมืดหมด”

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๒บทที่ ๒๒
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  “ถ้าไม่มีก้อนเมฆก็ไม่มีฝน  และถ้าไม่มีฝนแล้ว  
ชาวนาก็ไม่มีน้ำาทำานา”  มานะพูด
  “แต่ถ้าฝนตกมากๆ น้ำาท่วม  ข้าวก็ตายหมด”  
มานีบอก  แล้วพูดต่อไปว่า
  “ทำาไมฤดฝูนจงึนานนกั  มานเีหน็ฝนตกตัง้แต่
เดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนนี ้  ซึง่เปน็เดอืนพฤศจกิายน 
แล้ว  ก็ยังมีฝนตกอีก”
           “ในฤดูรอ้นหรอืฤดูหนาว  
            ก็มีฝนตกได้เหมือนกัน
          เช่น  เดือนเมษายน
           หรือเดือนกุมภาพันธ ์
             แต่ไม่เรียกว่า 
                 ฤดูฝน”  พ่อตอบ

บทที่ ๒๒ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๒๒
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  ลมเริ่มพัดแรงขึ้น เมฆสีดำาลอยต่ำาเต็มท้องฟ้า 
มีหยดน้ำาฝนตกลงมา  พ่อบอกให้ทุกคนรีบเข้าไป
ข้างใน  เม่ือคุยกันต่อไปอีกเล็กน้อย มานีก็หาว 
เพราะง่วงนอน  แม่จึงบอกให้ไปนอน

แบบฝึก

๑.	 ฝึกผันคำา

  ขวาง  สาว  เส้น    หัน
  หุ้ม  หาว  หนี    หมู
  หมอ  หลอ  เหล่า   ไหล่
  หวาน  หวี  ไหว   เผา
๒.	 ฝึกอ่านคำาที่ใช้	เ-

  เข  เฉ   เส  เห
  เก  เจ   เซ  เท
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  เขก เสก  เบน  เอง
  เหว เปล  เกรง  เพลง
๓.	 ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย	ว	หรือ	ย

  หนาว  หมาย หวาย
  เหนียว  เหลียว เหมียว
  กลาย  ปลาย ควาย
  พลอย  กลอย ปรอย
  แพรว  ปลิว  โปรย
๔.		อ่านและจำาเป็นคำา

  กุมภาพันธ ์ อ่านว่า กุม-พา-พัน
  เมษายน    ” เม-สา-ยน
  พฤษภาคม   ” พรึด-สะ-พา-คม 
         (ออกเสียง	สะ	กึ่งเสียง)

  พฤศจิกายน  ” พรดึ-สะ-จ-ิกา-ยน 
         (ออกเสียง	สะ	กึ่งเสียง)

บทที่ ๒๒ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๒๒
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๕.		ฝึกอ่าน

  หนุนแขน  แหวนทอง   น้องสาว
  หาวนอน  สอนเพลิน   เดินมา
  หน้าหนาว  ข้าวเหนียว   เหลียวดู
  อยู่ต่ำา   ค่ำานี้    มีเมฆ

  ขอบเหวกว้าง  หางกระต่าย
  ท้ายนอกชาน  งานสวนครัว
  ต้มหัวปลา   หน้าน้ำาท่วม 
  ไอน้ำามีแรงดัน
  โลกหมุนรอบตัวเอง
  อากาศเริ่มหนาวเย็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๒บทที่ ๒๒
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  ก่อนชั่วโมงสุดท้าย  ครูไพลินให้นักเรียน 
คดัคำายากจากบทเรยีนลงในสมดุแบบฝกึหดั  ใหข้ดี
เส้นคั่นหน้ากระดาษ และเขียนวันที่ตรงบรรทัดบน  
ครูไพลินคัดคำาบางคำาเป็นตัวอย่าง  ปิติกระซิบบอก
สมคิดว่า   เขาจะรีบคัดให้เสร็จเร็วๆ  เพ่ือจะได้
เตรียมตัวไปปลูกต้นไม้ตามที่ครูนัดไว้  
  ตามตารางสอนวันนี้   เวลาสุดท้ายครูไพลิน 
นัดปลูกต้นไม้  ดอกไม้ในโรงเรียน  นักเรียนแทบ 
ทุกคนเตรียมเมล็ดผลไม้ และดอกไม้  บางคนนำา 
ต้นไม้เล็กๆ มาด้วย  ปิติให้สมคิดเดาว่าเขาเตรียม
เม็ดอะไรมา สมคิดเดาถูกว่า เม็ดมะม่วง เพราะปิติ
เคยบอกว่า  ชอบกินมะม่วงและคิดจะปลูกมะม่วงในวัด  
  พอนักเรียนคัดเสร็จ  และส่งสมุดแบบฝึกหัด 
ไวบ้นโตะ๊ครเูรยีบร้อยแลว้   ครไูพลนิจงึถามนกัเรยีน

บทที่ บทที่ ๒๓๒๓
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ว่าใครจะปลูกอะไร  นักเรียนชายหลายคนบอกว่า  
จะปลูกมะขาม มะพร้าว  มะม่วง ขนุน บางคนว่า 
จะปลูกนุ่น  นักเรียนหญิงค้านว่า ควรปลูกดอกไม้ 
เพราะเวลาดอกไม้บาน โรงเรียนจะดูสวยงามดี 
แต่ปิติเห็นว่า ปลูกมะม่วงดีกว่า เพราะอาศัยร่มเงา 
เลน่ตอนพกักลางวนั  เมือ่มลีกูกเ็อามากนิหรอืขายได้  
  ครูไพลินปล่อยให้นักเรียนคุยกันเรื่องต้นไม้ 
สักครู่หนึ่ง แล้วบอกนักเรียนว่าปลูกอะไรก็มี
ประโยชน์ทั้งสิ้น จึงให้นักเรียนช่วยกันปลูกตาม 
แนวถนน ในกระถาง และตามริมรั้ว ส่วนเมล็ด 
ที่นักเรียนนำามา ต้องเพาะเป็นต้นเสียก่อน 
จึงจะนำาไปปลูกได้  
  ก่อนออกจากห้องเรียน ครูไพลินสั่งให้ทุกคน
เก็บดินสอ  ยางลบ ไม้บรรทัด และหนังสือให้ 
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เรียบร้อย  แล้วเตือนให้ระวังอันตรายจากการใช้จอบ 
เสียม  และสัตว์ที่มีพิษต่างๆ เช่น  ตะขาบ  งู  
  “ฉนัจะใส่ปุย๋ตน้มะมว่งของฉนัใหม้ากๆ มนัจะ
ได้โตเร็วๆ” ปิติพูดกับชูใจ   ชูใจค้านว่า  “ฉันว่า 
ไม่จริงใส่ปุ๋ยมากๆ  บางทีต้นไม้ก็ไม่โตและอาจจะ 
ตายก็ได้  ต้องใส่ให้พอเหมาะจึงจะดี”  

บทที่ ๒๓ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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  ครูไพลินเห็นนักเรียน
ปลูกเสร็จแล้ว  จึงให้
หากิ่งไม้มาคลุม 
เพื่อบังแดด 
แล้วสั่งให้ทุกคน
ไปล้างมือให้สะอาด
ถูดินที่ติดตาม
ซอกเล็บออกให้หมด 
และระวงัอย่าให้น้ำาเปือ้นเสือ้ผา้  เมือ่นกัเรยีนลา้งมอื 
เรยีบรอ้ยแลว้ ตา่งก็มายนืดูตน้ไมท้ีต่นปลกู ครไูพลนิ
จึงอธิบายเพิ่มเติมว่าประเทศของเรามีดินดีเหมาะ 
แกก่ารปลกูพชืมาก  ทำาใหเ้รามผีลไมห้ลายชนดิและ 
มีกินตลอดปี แต่เราต้องรู้จักรักษาดินให้ดีอยู่เสมอ  
  พอหมดเวลา  ครูไพลินก็ปล่อยให้นักเรียน 
กลับบ้าน

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๓บทที่ ๒๓
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แบบฝึก

๑.	 ฝึกผันคำา

  งาม ว่าว  ท้าย
  เพิง คั่น  ทั้ง
  ท่วม มวย  แนว
๒.	 ฝึกอ่านคำาที่ใช้สระ	–า	และมีตัว	ง	น	ม	ย	ว	ก	ด	บ	สะกด

  ยา ยาง  กาง   ถาง
  นา นาน  อาน   สาน
  งา  งาม  จาม   หาม
  ชา ชาย  ตาย   ขาว
  ลา ลาก  ปาก   ฝาก
  วา วาด  บาด   ผาด
  รา  ราบ  ดาบ   ฉาบ
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๓.	 ฝึกอ่านคำาที่ใช้ไม้ไต่คู้

  เล็ง เอ็ง  เก็ง
  เซ็น เป็น เข็น
  เค็ม เต็ม  เข็ม
  เม็ด เด็ด  เห็ด
  เล็บ  เจ็บ  เห็บ
  เร็ว เล็ก  เด็ก
๔.	 ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย	บ	(แม	่กบ)

  แทบ แบบ แถบ
  เรียบ เงียบ เสียบ
  รบ กบ  ขบ
  มอบ ตอบ ขอบ
  เย็บ โอบ สับ

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๓บทที่ ๒๓
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๕.	 อ่านและจำาเป็นคำา

  เมล็ด อ่านว่า มะ-เล็ด (ออกเสียง	มะ	กึ่งเสียง)
๖.	 ฝึกอ่าน

  เดาออก  ซอกเล็บ   เจ็บมาก
  ลากเข็น  เป็นแนว   แก้วบาด
  ขาดปุ๋ย  คุยนาน   จานขาว  
  เพาะเมล็ด  มีเม็ดเยอะ  เจอะกระถาง
  ใช้ยางลบ  พบตะขาบ  หาบขนุน
  วางนุ่นไว ้  ใช้ไม้คั่น   เป็นมั่นเหมาะ  
  เมื่อครู่ลุงฝากมะขามมาให้แม่
  ครูบอกให้นักเรียนเขียนวันท่ีทุกคร้ังท่ีทำาแบบฝึกหัด
  เขากระซิบเสียงค่อยมากจนฉันแทบไม่ได้ยิน
  เราเรียนบทท่ี 5 ในเวลาสุดท้ายของตารางสอน

บทที่ ๒๓ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

H_23A.pdf   2   3/25/14   1:01 PM



หน้า หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด 157

 ออกพรรษาแล้ว   ชาวบ้านตกลงกันว่าจะจัด
งานลอยกระทงเหมือนทกุป ี และปนีีจ้ะมกีารแขง่เรอื
ในตอนกลางวนัดว้ย  เรอืทีจ่ะแขง่มเีรอืเลก็  เรอืยาว 
และเรือแจว  การจัดงานครั้งนี้ทางอำาเภอและ 
โรงเรียนก็ร่วมมือด้วย  
 ก่อนถงึวนังาน   ตา่งฝา่ยกเ็ตรยีมจดัทำากระทง
และตกแต่งอย่างสวยงาม   ส่วนมากใช้ต้นกล้วยมา
ทำาเป็นแพสำาหรับรองกระทง 
 ท่ีโรงเรียน  ครูและนักเรียนช่วยกันทำากระทำาของ 
โรงเรียน  นักเรียนแต่ละคนทำากระทงของตนเองด้วย  
 พอถึงวันงาน  มานี  ชูใจ  ดวงแก้ว  และ 
นักเรียนหญิงอ่ืนๆ ใช้ใบตองเย็บเป็นกระทง  ครูไพลิน 
คอยแนะนำาวิธีเย็บให้ ปิติและสมคิดช่วยกันเอา 
ไม้ไผ่มาเหลาทำาเป็นไม้กลัด  ครูไพลินเตือนให้แทง

บทที่ บทที่ ๒๔๒๔
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ไม้กลัดเบาๆ  อย่าให้ใบตองแตกและอย่าให้ไม้กลัด
แทงมือ  
  ปติ ิ สมคดิ  และนกัเรียนชายบางคนเย็บกระทง 
ไม่เป็นจึงหาของอื่นมาทำากระทง  สมคิดใช้กาบ 
มะพร้าวทำาเป็นรูปคล้ายเรือ  มีดอกไม้ธูปเทียนปัก
ตรงกลาง  และใช้กระดาษทำาเป็นธงติดก้านธูปปัก 
ไว้ด้วย บางคนก็ใช้กาบกล้วยทำากระทง แต่ปิติใช้

บทที่ ๒๔ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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กระป๋องนมใบใหญ่ใส่ทรายเล็กน้อยสำาหรับปักดอกไม ้
ธูปเทียน  เขาบอกว่า ของเขาจะลอยไปได้ไกลและ 
ลอยอยูน่าน   เม่ือทำากระทงเสรจ็แลว้ครจูงึปลอ่ยให ้
ไปดูการแข่งเรือ

  ปิติชอบดูแข่งเรือเล็กท่ีมีคนพายคนเดียว พอเรือ 
ถูกระลอกลูกใหญ่ๆ เรือก็โคลงเคลงไปมาน่าสนุก  
บางลำาเอยีงจนลม่ลง  คนพายสามารถกู้เรือแล้วพาย
แข่งต่อไปได้  ดวงแก้วชอบดูแข่งเรือแจว  แต่สมคิด  
มานี และชูใจชอบดูแข่งเรือยาวท่ีมีคนพายหลายๆ คน  
และพายไดพ้รอ้มๆ กนั เพราะมคีนคอยเปา่นกหวดี
และโยกตัวให้จังหวะอยู่ท่ีหัวเรือ  คนพายเรือก็ร้องเพลง 
เข้าจังหวะด้วย  มีคนคอยถือท้ายให้เรือแล่นไปตรงๆ  
แต่เรือใหญ่ๆ ต้องใช้คนถือท้ายเรือถึงสองคน
  คืนนั้นพระจันทร์เต็มดวง ส่องแสงสว่างเป็น 
ที่น่าเบิกบานใจ  ประชาชนพากันแห่กระทงไปรวม 
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                     ที่วัด   แล้วจึงนำา
               ไปลอยทีท่า่น้ำา 
           เมือ่จดุธปูเทยีนแล้ว 
           จงึปลอ่ยใหล้อยไป 
              กระทงน้อยใหญ่ 
             ลอยในน้ำา มองเหน็
             แสงเทียนสว่าง 
               ดูสวยงามมาก
              มคีนลงเรอืพาย
                    ตามกระทงไป  บา้ง 
           ก็ร้องเพลงอย่าง 
สนุกสนาน บ้างก็รำาจนเรือคว่ำาจมลง ต้องช่วยกัน 
กู้ขึ้นมา แล้วพายต่อไป

  พอได้เวลา  ผู้ใหญ่ก็พาเด็กๆ  กลับบ้าน  มานี
เสียดายอยากดูกระทงนานๆ
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แบบฝึก

๑.	 ฝึกอ่านคำา
 คำาที่สะกดด้วย	ม	(แม	่กม)

  ชุม  ดุม  สุม
  นาม  ตาม  ขาม
  โดม  โจม  โหม
  เทียม  เตรียม เขียม
  ริม  ตูม  ผอม
 คำาที่สะกดด้วย	ง	(แม	่กง)

  กาง  ถาง  ทาง
  เอียง  เฉียง  เรียง
  คง  ผง   ลง
  บัง  ฝัง   พัง
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  กวาง  ขวาง  คราง
  จูง  สอง  ยัง 
๒.	 ฝึกอ่านคำา
	 คำาที่ใช้	โ-ะ

  ตก หก   นก
  อด สด   รด
  จม ผม   นม
  กบ ขบ   ลบ
  คง ผง   วง
  อก หน   งด
 คำาที่ใช้	โ-	มีตัวสะกด

  โคน โยน   โรย   โดย
  โค้ง โยง   โคลน กระโถน
  ขโมย ข้าวโพด โคลงเคลง

บทที่ ๒๔ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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๓.	 ฝึกผันคำา

  แพ  ล่ม   น้ำา
  เพิ่ง  พาย  คู
  รอง  เล่า  แทง
๔.	 ฝึกอ่านคำาที่มี	ว	และ	ล	ควบกล้ำา

  กลาง  กวาง  ไกล  ไกว
  กลัด  กวัก  แกล้ง  แกว่ง
  ขลัง  โขลก  ไขว้  ขวิด
  คลาน  ควาน คล่ำา  คว่ำา
  เปลี่ยน  ปลิง  เปลี่ยว ปลูก
  กล้า  คว้า  กลั่น  ควัน
๕.	 ฝึกอ่าน

  เรือล่ม  จมน้ำา ด้ามพาย
  เสียดาย  คล้ายกัน ฟันโยก
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  โลกกลม  นมสด รถคว่ำา
  ทำาแพ  แห่ไป ไม้กลัด  
  แทงกาบกล้วย   ช่วยกู้เรือ
  ถูกจังหวะ    เป็นระลอก 
  พี่ใช้ใบตองตกแต่งกระทง
  เรือแล่นโคลงเคลงเมื่อออกจากท่าน้ำา
  เขาตกลงจะเหลาดินสอให้ฉัน
  ลุงแจวเรือเอียงไปเอียงมา

บทที่ ๒๔ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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  วันหนึ่งในเดือนธันวาคม  สมคิดไปหาปิติ 
แต่เช้า  พบพ่อของปิติที่ใต้ถุนบ้าน จึงถามหาปิติ 
พ่อของปิติกำาลังจะไปนา  จึงร้องบอกปิติ และให้ 
สมคิดขึ้นไปหาปิติที่บนบ้าน  
  ปิติดีใจท่ีสมคิดมาหา  เพราะสมคิดเคยบอกว่า  
เขาอยากจะมาบ้านปิติ และอยากรู้เรื่องการทำานา 
ปิติพาสมคิดข้ึนไปบนบ้าน สมคิดเห็นยายของปิติ 
สวมแว่นตาน่ังอ่านหนังสืออยู่ที่นอกชาน ยายอายุ
มากแล้วจนฟันหลุดหมด   สมคิดจึงกระซิบถามปิติว่า  
ยายไม่มีฟัน  จะเคี้ยวอาหารได้อย่างไร  ปิติตอบว่า
ยายใช้เหงือก  แต่เคี้ยวไม่ละเอียดก็ต้องกลืนลงไป 
จงึตอ้งหาอาหารออ่นๆ ให ้แลว้พดูตอ่ไปว่า ฟนัของ 
เขาไม่ดีหลายซ่ี พ่อต้องพาไปให้หมอถอนออก 

บทที่ บทที่ ๒๕๒๕
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ถ้าถอนหมดทุกซี่  ก็คงไม่มีฟันเหมือนยาย หรือไม่
ก็เหมือนน้องของเขา  ยังไม่มีฟันเลยเหมือนกัน
  ปิติชวนสมคิดไปดูน้อง   สมคิดดีใจที่เห็นน้อง
ของปิติ  เพราะเขาไม่มีน้อง จึงเข้าไปนั่งดูใกล้แม่
ของปิติที่นั่งไกวเปลอยู่  น้องนอนหลับอยู่ในเปล   
มีผ้าเช็ดตัวคลุมหัว ที่ไหล่ อกและลำาตัวก็มีผ้าห่ม
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คลุมเพ่ือให้อบอุ่น แม่ถามสมคิดว่า ชอบน้องไหม  
สมคิดตอบว่าชอบมาก  เขาเห็นใบหน้าของน้อง 
เล็กนิดเดียว จมูก ปาก คิ้ว คางก็เล็ก พอดีน้องตื่น 
แม่จึงอุ้มออกจากเปล แล้วเอานมให้น้องกิน สมคิด
จับแขนขาของน้องดู และบอกว่าเนื้อตัวของน้อง 
นุ่มนิ่มน่ารักจริง น้องกินนมแล้วก็หลับต่อไปอีก  
สมคิดพูดว่าน้องเล้ียงง่ายดี กินแล้วก็นอน   แม่บอกว่า 
เด็กเล็กๆ มีแต่กินกับนอน และต้องนอนพักผ่อน
มากๆ จึงจะโตเร็ว  ปิติและสมคิดน่ังคุยกันเบาๆ 
เพราะกลัวน้องจะตื่น

  เมื่อดูน้องจนพอใจแล้ว   ปิติก็พาออกไปเที่ยว
ทุ่งนา อากาศกลางทุ่งนาสดชื่น เด็กทั้งสองเดินบ้าง 
วิ่งบ้าง เหนื่อยก็หยุดพักแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆ  



สมคิดมัวดูนกเพลิน
ไม่ได้ดูทาง  จึงสะดุด
ก้อนดินล้มลง ปิติ 
ดึ ง แข น ใ ห้ ลุ ก ขึ้ น  
แล้วถามว่าเจ็บไหม  
สมคดิปดัฝุน่ทีข่า และ
ตอบวา่ ไมเ่ปน็ไร เจบ็
ที่แข้งนิดเดียว แล้วทั้งสองก็พากันเดินต่อไป

แบบฝึก

๑.	 ฝึกผันคำา

  เคี้ยว คิ้ว  ซี่  น้อง
  นิ่ม เนื้อ  แว่น  เลี้ยง
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๒.	 ฝึกอ่าน
	 คำาที่ใช้	เ-ีย	มีตัวสะกด

  เขียง เฉียง  เตียน เกวียน
  เจียม เทียม เสียด เขียด
  เขียว เสียว  เพียบ เรียบ
  เปียก เจียก  เหนียว เหลียว
 คำาที่ใช้	เ-ือ	มีตัวสะกด

  เรือง  เคือง  เบือน เขือน
  เฝือก  เกือก  เชือด เผือด
  เดือย  เคลือบ เอือม เหลือบ
๓.	 ฝึกอ่านเทียบเสียงคำาที่สะกดด้วย	ว	และ	ย

  กา -  กาย  -  กาว
  ขา -  ขาย  -  ขาว
  คา -  คาย  -  คาว

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๕บทที่ ๒๕
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  รา  -  ราย  -  ราว
  หา -  หาย -  หาว
  ผิ  -  ผิว    สิ -   สิว
  คุ  -  คุย    ปุ -   ปุย
  โบ -  โบย    โอ -   โอย
  มัว -  มวย   รัว -   รวย
  เปล -  เปลว   ครุ -   ครุย
๔.	 ฝึกอ่านคำาประสม 

  ฝ่าฝืน   เดือดร้อน  หลีกเลี่ยง
  คุ้มครอง   อบอุ่น   เคลื่อนไหว
  ก้าวหน้า  หมู่บ้าน   กีดขวาง
  เหตุการณ์  นุ่มนิ่ม   ชี้แจง
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๕.	 ฝึกอ่าน

  หยุดเดี๋ยว เสียวไส้   ใส่เฝือก
  เกือกม้า  หาเขียง   เรียงเดี่ยว
  เคี้ยวหมาก ลากเกวียน  เขียนคิ้ว
  อายุมาก  อยากพักผ่อน อดนอนเรื่อย
  เมื่อยหัวไหล ่  ตกใต้ถุน   
  มีฝุ่นมาก   ไม่อยากกลืน  
  ยืนไกวเปล   เทน้ำาแข็ง

  วันนี้อากาศอบอุ่นดี
  ลุงทำาแว่นตาหลุดมือ
  ฉันปัดที่นอนทุกวัน
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  ปิติพาสมคิดเดินเรื่อยไปจนถึงนาของเขา 
พบพ่อของปิติกำาลังทำางานอยู่ พ่อถามสมคิดว่า 
เดินมาไกลเมื่อยไหม สมคิดบอกว่าไม่เมื่อย สนุกดี 
แต่พ่อคงเหนื่อยมาก พ่อของปิติพูดว่า ชาวนา 
ตอ้งทำางานหนกั   ตอ้งออกจากบา้นตัง้แตเ่ช้าตรูแ่ละ 
ทำางานอยูก่ลางแดดตลอดวัน  พอ่บอกใหท้ัง้สองคน
ไปพักในร่ม แต่ทั้งสองคนอยากจะไปหาดินเหนียว
มาปั้นเล่น  พ่อจึงหางอบมาให้ใส่  
  พ่อของปิติเป็นชาวนาที่ขยัน  ทำานาได้ข้าว 
ปีละมากๆ เม่ือได้ข้าวมาก็แบ่งเป็นส่วนๆ เขา 
จะเก็บไว้สำาหรับกินและเอาไว้ปลูก  ส่วนที่เหลือ 
จะขายเอาเงนิมาใชจ้า่ยในครอบครวั  นอกจากทำานา 
เขายังทำาไร่และทำาสวนอีกด้วย ในไร่มีข้าวโพด 
และแตงกวา ในสวนมีมะม่วง ขนุนและกล้วย  
จงึมีรายได้หลายทาง  พอ่แมแ่ละพีข่องปติมิรีา่งกาย
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แข็งแรง เพราะได้ออกกำาลังกายอยู่เสมอ ปิติมา 
ที่นาบ้างเหมือนกัน แต่ช่วยทำาอะไรไม่ได้มากนัก 
เพราะยังเล็กอยู่  

  

  เม่ือทั้งสองหาดินเหนียวได้แล้วก็กลับมาหาพ่อ  
พอดีพ่อและพ่ีของปิติมานั่งพักอยู่ในร่ม  สมคิด 
จึงถามพ่อถึงวิธีทำานา  พ่ออธิบายว่า “เขาใช้ควาย
หรือรถไถนา แล้วเอาข้าวเปลือกหว่านลงไป บางที
กต็อ้งเพาะเปน็ตน้ออ่นเสยีกอ่น  แลว้จงึนำาไปปลกู”
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  พ่อของปิติเห็นสมคิดสนใจ จึงเล่าให้ฟัง 
ตอ่ไปวา่ เมือ่ปลกูแลว้ งานก็เบาลงบา้งแตไ่มไ่ด้หยดุ 
เดือนพฤษภาคม มิถุนายนและกรกฎาคม เป็นเวลา 
ไถนาปลูกข้าว  พอถึงเดือนสิงหาคม กันยายน และ 
ตุลาคม ต้นข้าวโตขึ้น ชาวนาต้องคอยดูแลให้มี 
น้ำาหล่อเล้ียงอยู่ตลอดเวลา ข้าวจึงจะมีรวงดี  เมื่อ
รวงข้าวสุกเหลือง ก็ใช้เคียวเกี่ยวผึ่งแดดไว้ พอแห้ง
ก็มัดรวมกันเป็นฟ่อนๆ แล้วจึงขนเอาไปนวด
  ปิติเล่าเพิ่มเติมว่า  “เวลาเกี่ยวข้าวบางทีมีคน
มาช่วยมากมาย ร้องเพลงกันไป เก่ียวข้าวกันไป 
สนุกดี”
  สมคิดถามว่า  “ปิติเกี่ยวข้าวเป็นไหม”
  ปิติตอบว่า  “ไม่เป็น กลัวเคียวเกี่ยวนิ้วขาด” 
พ่อของปิติเล่าต่อไปว่า  ชาวนาต่างก็ช่วยเหลือและ
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เอ้ือเฟ้ือกันดี  พอถึงเวลานวดข้าวเขาก็จะช่วยกัน
เรียงฟ่อนข้าวเป็นวง แล้วใช้ควายย่ำาเพื่อให้เมล็ด
ข้าวเปลือกหลุดออกจากรวงส่วนที่เหลือเป็นฟาง 
ก็เก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
  “ชาวนาทำานาแล้วขายได้เงินมาก   คงรวยกัน
ทุกคนนะครับ” สมคิดพูด



176 หน้า หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก

  “ท่ีรวยก็มี ที่ไม่รวยก็มี บางปีฝนแล้งทำานา 
ไมค่อ่ยไดผ้ลแตอ่ยา่งนอ้ยทกุคนกม็ขีา้วกนิไมอ่ดตาย”  
พ่อของปิติตอบ แล้วพูดต่อไปว่า  “สิ่งที่ชาวนาดีใจ 
ก็คือ  เขาปลูกข้าวให้ทุกคนในประเทศของเรากิน 
และยังส่งไปขายให้คนในประเทศอื่นได้กินด้วย”

แบบฝึก

๑.	 ฝึกผันคำา

  ผึ่ง ผ่อน  แห่ หล่อ หว่าน
๒.	 ฝึกอ่านคำาที่ใช้		-ัว	มีตัวสะกด

  ควบ ขวบ  ตวง  รวง
  ผวน กวน  นวด  ขวด
  ลวก บวก  สวม  นวม

บทที่ ๒๖ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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  ฉวย รวย  หลวง  หมวก
  หนวด ยวก  ปลวก  กรวย
๓.	 ฝึกอ่าน

  ขัง -  ขัน คง - คน
  คาง -  คาน โยง - โยน
  ลิง -  ริน ทอง - ทอน
  มึง -  มึน เรียง -   เรียน
  เอง -  เอน เรือง -   เรือน
  แดง -  แดน หวง -   หวน
๔.	 การอ่านอักษรนำาให้อ่านออกเสียงเปลี่ยนไปตามเสียงตัวนำา 
	 และออกเสียงตัวนำาเป็น		อะ		กึ่งเสียง			ส่วนคำาที่มี		ห		นำา 
	 ไม่ต้องออกเสียงตัวนำา

	 ฝึกอ่าน

  ข นำา - ขยะ  ขยัน  ขนม  ขนุน
  จ นำา - จมูก

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๖

H_26A.pdf   3   3/25/14   12:39 PM



  ฉ นำา - ฉลาด
  ช นำา - ชนิด
  ต  นำา - ตลาด  ตลอด
  ถ  นำา - ถนน  ถวาย
  พ นำา - พยาบาล  พละ
  ม  นำา - แมลง  มนุษย์  เมล็ด
  ส  นำา - เสมอ  สมุด  สนุกสนาน  สวัสดี
  ห นำา - เหงือก  เหนื่อย  หนุน  เหมาะ
      ไหม้  หมอน  หลาม  เหลา หลุด
      ไหล่  หล่อ  แหวน  หว่าน

178 หน้า หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
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๕.	 ฝึกอ่าน

  รวงผึ้ง  ผึ่งไว้ ใช้จ่าย หลายวง
  ส่งเคียว  เดี๋ยวอด หมดขวด นวดแขน
  แหวนหลวม สวมใส่ ให้หมวก บวกเลข

  

  ไม่สวมงอบ  ชอบเอื้อเฟื้อ เมื่อเช้าตรู่
  ดูให้ตลอด  ยอดข้าวโพด มีโทษหนัก   
  เขารวยเพราะมีรายได้มาก
  ฉันมัดฟ่อนหญ้าอยู่นานจนเหนื่อย
  การทำานาต้องไถนาก่อนแล้วจึงหว่านข้าว

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๖
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  วันที่ยี่สิบเอ็ด เดือนมกราคม ลุงซึ่งเป็นพี่ของ
แม่มานะและมานี เชิญญาติพี่น้องไปร่วมทำาบุญ 
ท่ีบ้าน พ่อแม่พามานะและมานีไปบ้านของลุง 
ตั้งแต่เช้าตรู่  เพื่อให้ทันพิธีทำาบุญตักบาตร และ 
จะได้ช่วยลุงเตรียมงานด้วย  มานะนุ่งกางเกงขายาว 
และใส่เสื้อแขนยาว มานีนุ่งกระโปรงชุดสีชมพู 
มีผ้าคาดเอว

  วันน้ัน ญาติมารวมกันมากมาย หลายคน 
ไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน เพราะอยู่ห่างไกลกัน 
พอพบกันต่างก็ดีใจ ทักทาย และถามทุกข์สุขกัน
เสยีงดงั จนฟงัไมอ่อกว่าใครพูดอะไร   พ่อแมแ่นะนำา 
ให้มานะและมานี  รู้จักกับญาติหลายคน  ทั้งสอง 
ประนมมือไหว้แทบไม่ทัน

บทที่ บทที่ ๒๗๒๗
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  ลูกสาวคนหนึ่งของลุงแต่งงานแล้ว เขาเดิน 
มาพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่ง เด็กทั้งสองเห็นเข้าก็ดีใจ 
รีบวิ่งไปหาและประนมมือไหว้  พี่สาวจึงแนะนำา 
ให้รู้จักกับผู้ที่เดินมาด้วยว่าเป็นพี่เขย  มานีชอบใจ 
ท่ีเห็นพ่ีสาวแต่งตัวสวย ผมยาวคลุมบ่า  มีช่อกล้วยไม ้
ติดไว้ด้วย พ่ีสาวและพี่เขยทักทายมานะกับมานี 
แล้วคุยอยู่ครู่หนึ่งก็ไปทำางานต่อ

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๗
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  มานีถามมานะว่า  พี่สาวยังใช้นามสกุลเดิมอยู่
หรือไม่  เพราะครูคนหนึ่งของมานีแต่งงานแล้ว 
นามสกุลไม่เหมือนเดิม  มานะตอบว่า พี่สาวใช้
นามสกุลพี่เขย และเปลี่ยนจากนางสาวเป็นนาง 
นำาหน้าชื่อด้วย
  

  มานะช่วยลุงจัดโต๊ะพระพุทธรูป และช่วยจัด   
ขวดน้ำา  แก้วน้ำา  กระโถน และน้ำาชา สำาหรับถวายพระ 
มานีช่วยพ่ีสาวจัดพานดอกไม้ และกระถางธูป 
สำาหรับวางบนโต๊ะหน้าพระพุทธรูป

บทที่ ๒๗ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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  พ่อและญาติผู้ชายเตรียมงานทำาพิธีทางศาสนา  
บ้างก็จัดที่สำาหรับตักบาตร  บ้างก็จัดที่สำาหรับ 
พระสงฆ์นั่ง  แม่และญาติผู้หญิงช่วยกันทำาครัว  
เตรียมกับข้าวสำาหรับเลี้ยงพระ และเลี้ยงคนที่มา
ช่วยงาน  มานะ มานีมาหาแม่ในครัว เห็นคนช่วยกัน 
ทำาครัวหลายคน บ้างก็ตำาน้ำาพริก ผัด แกงและ 
ทอดปลา  แม่ให้มานะช่วยล้างผัก และคอยปัด
แมลงวัน ไม่ให้ตอมอาหาร ให้มานีช่วยปอกหอม 
กระเทียม  แล้วให้ช่วยยกอาหารไปให้ผู้ใหญ่ถวายพระ

  เสร็จพิธีทำาบุญแล้ว  ญาติพี่น้องมานั่งคุยกัน
อยา่งสนกุสนาน  สกัครูก่ล็ากลบับา้น  พอ่แม ่มานะ
และมานีอยู่ช่วยเก็บของก่อนแล้วจึงกลับ

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๗
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แบบฝึก

๑.	 ฝึกผันคำา

  บ่า อา   ไอ
  ตอม แต่ง  แจว
  ดัน เดียว  ปุย  กู้
๒.	 ฝึกอ่านคำาที่ใช้สระ	เ-อ	เมื่อสะกดด้วย	ย

  เกย เผย  เชย
  เตย เขย  เคย
  เอย เฉย  เลย
๓.	 ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย	ก	และ	ด	(แม่	กก	และ	แม่	กด)

  ออก - ออด ดัก -  ดัด
  ฉีก - ฉีด  ถาก -  ถาด
  เล็ก - เล็ด ชุก -  ชุด
  ปัก - ปัด  อก -  อด
  หูก - หูด  เลือก -  เลือด

บทที่ ๒๗ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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๔.	 ฝึกอ่านคำาที่มีเสียงต่อเนื่องระหว่างคำา

  มกราคม  อ่านว่า มะ-กะ-รา-คม 
         (ออกเสียง	มะ	กะ	กึ่งเสียง)

  พระพุทธรูป  ” พระ-พุด-ทะ-รูบ
         (ออกเสียง	ทะ	กึ่งเสียง)

  ตุ๊กตา    ” ตุ๊ก-กะ-ตา 
         (ออกเสียง	กะ	ก่ึงเสียง)

  สกปรก    ” สก-กะ-ปรก 
         (ออกเสียง	กะ	กึ่งเสียง)

๕.	 ฝึกอ่าน

  ช่อดอกไม ้  ใช้กระโถน  โดนไม้ตำา
  ทำาพิธ ี   มีทุกข์ยาก  รากต้นไม้
  ไล่แมลงวัน  คันที่บ่า   ผ้าคาดเอว

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๗
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  ครูให้นักเรียนเขียนชื่อและนามสกุล
    ไว้ที่หนังสือ
  เดือนมกราคมอากาศเย็นจึงต้องสวมเส้ือผ้า
    ชุดหนาๆ
  ทุกเช้าฉันประนมมือไหว้พระพุทธรูปที่อยู่
    ในห้องเรียน
  ฉันเคยไปตัดใบเตยกับพี่เขยของฉัน

บทที่ ๒๗ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
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  ครูประจำาช้ันคนหน่ึงลากิจ  ครูใหญ่จึงให้นักเรียน 
ชั้นนั้นมาเรียนรวมกับชั้นที่ครูไพลินสอน   ก่อนเลิก
เรยีนเปน็เวลาเรยีนพลศึกษา  ครไูพลนิกพ็านกัเรยีน
ลงไปหัดกายบรหิาร และเลน่กฬีาในสนาม  เมือ่เหน็
นักเรยีนเหนือ่ยก็ใหห้ยดุ  นกัเรยีนชายคนหนึง่จะเลน่ 

๒๘๒๘๒๘๒๘๒๘๒๘๒๘๒๘บทที่ บทที่ 
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ต่อไปอีก  เขาบอกว่าอยาก
ออกกำาลังมากๆ ร่างกายจะ
ได้ แข็ งแรง  โตขึ้ น เขา 
จะเป็นตำารวจ ครูไพลิน
อธบิายวา่ออกกำาลงักายมาก
เกินไปไม่ดี อาจเป็นโทษ 
ต่อร่างกาย ต้องออกกำาลัง
แต่พอควร แล้วพานักเรียน
ไปนั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้
  ครูไพลินถามนักเรียนว่า โตขึ้นใครตั้งใจจะ 
     ทำางานอะไร นักเรียนหลายคน 
       บอกว่าจะเลี้ยงสัตว์  เช่น เป็ด   
            ไก่ แพะ  แกะ กบ และปลา
      บ้างก็จะทำาไร่ทำาสวน จะเป็น 
             บุรุษไปรษณีย์และข้าราชการก็มี
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มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๘บทที่ ๒๘

  ชูใจพูดว่า “ฉันจะเป็นหมอค่ะ  ช่วยรักษาคน
ให้หายเจ็บป่วย  ย่าบอกว่าได้บุญดี  แต่ฉันเรียน 
ไม่ใคร่เก่ง” ครูไพลินบอกว่า “ไม่เป็นไร พยายาม 
เรียนให้มากยิ่งขึ้น  ก็จะเก่ง”
  
  

  “ฉันอยากเป็นครูอย่างคุณครูไพลินค่ะ  เพราะ
ครูช่วยให้คนไม่โง่  อ่านเขียนหนังสือได้และสอน 
ให้เป็นคนดี”  มานีพูดครูไพลินยิ้มและบอกว่า “ดี 
จะได้ช่วยให้ประเทศชาติเจริญขึ้น”
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  นักเรียนชายคนหนึ่งพูดบ้างว่า 
“ผมจะเป็นชาวนาครับ   เพราะพ่อผม
เป็นชาวนา”  ครูไพลินพูดว่า  
“ดีแล้ว   เพราะชาวนาเป็น
กระดูกสันหลังของชาติ  ปลูกข้าว
เลี้ยงคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำาให้ 
ประเทศมีรายได้สำาหรับบำารุงสิ่งต่างๆ ให้เจริญขึ้น”
     “ฉันจะค้าขายค่ะ จะหาสินค้าส่งไปขาย 
        ต่างประเทศด้วย  ประเทศของเราจะได้ 
     มีเงินมากๆ ดวงแก้วพูด  นักเรียน 
      หลายคนบอกว่าจะช่วยซ้ือของ 
     ครูไพลินจึงบอกว่า “ดี เราเป็น 
       คนไทยต้องช่วยกันซื้อสินค้าที่ 
     ทำาในประเทศไทย”
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มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๘บทที่ ๒๘

    สมคดิพูด “ผมจะเปน็ขา้ราชการช่วยเหลอื 
      ประชาชนครับ”  ครูไพลินว่า  
      “ดีแล้ว ประชาชนจะได้อยู่เย็น 
      เป็นสุข”

         ปิติยืนขึ้น  พูดอย่างหนักแน่น
ว่า  “ผมจะเป็นทหารครับ  ทหารแต่งเครื่องแบบ 
สวมหมวกเหล็กต่อสู้ป้องกันประเทศ  ทหารรักชาติ
มากที่สุดครับ”

  นักเรียนหลายคนถาม
ครูไพลินว่า “ทำางานเป็นอะไร
จึงจะแสดงว่ารักชาติมากที่สุด”   
ครูไพลินพอใจมากที่นักเรียน
ต่างก็มุ่งหมายจะทำางานมีอาชีพ
กันทุกคน  แม้ว่าเป็นเด็กแต่ก็รักชาติบ้านเมือง



  “คนท่ีทำางานอย่างซื่อสัตย์  ไม่รบกวนหรือ
ทำาให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนและช่วยกันบำารุงประเทศชาติ 
ก็เป็นคนรักชาติทั้งสิ้น ทุกอาชีพมีความสำาคัญ 
เท่าเทียมกัน”  ครูไพลินพูดและอธิบายต่อไปว่า 
“คนเป็นหมอช่วยรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย ชาวนา
ปลูกข้าวให้คนกิน พ่อค้า แม่ค้า ช่วยให้มีรายได้
บำารุงประเทศมากขึ้น  ตำารวจคอยรักษาความสงบ 
ไม่ให้ผู้ร้ายมารบกวน  ครูช่วยสอนให้คนฉลาด 
ทหารตอ้งทำางานเส่ียงอันตราย   สละชวีติเพ่ือป้องกนั 
ประเทศ  เพือ่ใหช้าตอิยูร่อดปลอดภยั  ไมย่อมใหใ้คร 
มาทำาลายชาติของเราได้”
  สมคิดหันไปถามปิติว่า “เธอจะเป็นทหาร 
ไม่กลัวตายหรือ”

บทที่ ๒๘ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๒๘
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  “ไม่กลัว”  ปิติตอบหนักแน่น  พร้อมทั้งทำาท่า
ควักปืนยิง และทำาเสียงปืนด้วย  เพ่ือนๆ พากัน
หัวเราะขำาปิติ

แบบฝึก

๑.	 ฝึกผันคำา

  ใคร่ โง่   แม้  พ่อ
  ยิ่ง ค้า  มุ่ง  ลา
  เท่า ราย  ย่ำา  รวง
๒.	 ฝึกอ่านคำาที่ใช้	-ะ	เมื่อมีตัวสะกด

  ตัด  ผัด  มัด
  ดัน  สัน  พัน
  จัง  ถัง   ชัง
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  ปัก  หลัก  ควัก
  กลัด  หมัด  ผลัด
๓.	 ฝึกอ่านคำาที่ใช้ไม้ไต่คู้	และสะกดด้วย	ด	และ	น

  เป็น  เห็น  เอ็น
  เมล็ด  เสด็จ  เสร็จ
  เป็ด  เข็ด  เม็ด
๔.	 ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย	ง	และ	ม	(แม	่กง	และ	แม	่กม)

  ข้าง - ข้าม หลวง - หลวม
  ชิง - ชิม  มุง - มุม
  เพิ่ง - เพิ่ม  เยี่ยง - เยี่ยม
  กล่อง - กล่อม งง   - งม
๕.	 อ่านและจำาเป็นคำา

  กีฬา  อ่านว่า กี – ลา
  พลศึกษา  ” พะ-ละ-สึก-สา 
        (ออกเสียง	พะ	ละ	กึ่งเสียง)
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  บริหาร   ” บอ-ริ-หาน
  ลากิจ   ” ลา-กิด
๖.	 ฝึกอ่าน

  เส่ียงตาย ขายกล่อง ของเทียม เตรียมสู้
  รู้เห็น เอ็นดู  ครูแนะ แกะเมล็ด
  เสด็จไป ใครโง่  โตกว่า มาเยี่ยม
  เสียมหัก หนักแน่น แผ่นเหล็ก เด็กเล็ก  
  เครื่องแบบหลวม  ร่วมเสียสละ
  เผากระดูก    ถูกรบกวน
  ส่วนสันหลัง   สั่งแม่ค้า  
  ฉันเล่นกีฬาในเวลาเรียนพลศึกษา
  ครูใหญ่เป็นผู้บริหารงานต่างๆ ในโรงเรียน
  นักเรียนทุกคนมุ่งหมายว่าจะต้องสอบให้ได้

มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒๘บทที่ ๒๘
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   บ้านเมืองของเรา มีพระเจ้าแผ่นดิน
 ชาวไทยทั้งสิ้น    เคารพบูชา
 เพราะบ้านเมืองไทย  อยู่ได้นานมา
 ก็เป็นเพราะว่า    ท่านช่วยป้องกัน

   ไทยจึงร่มเย็น   เป็นสุขทั่วไป
 ไม่ว่าอยู่ไหน    ร่วมรักผูกพัน
 เมืองไทยเป็นสุข   อยู่ทุกคืนวัน
 เพราะมีมิ่งขวัญ   ของเราชาวไทย

   ผูกสามัคค ี   ให้มีทั่วถิ่น
 แหลมทองแผ่นดิน   จะสุขกว่าใคร
 ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  เราจัดเอาไว้
 สูงยิ่งสิ่งใด     เป็นมิ่งขวัญเอย.

บทที่ บทที่ ๒๙๒๙
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  ครูไพลินให้มานีอ่าน  และให้เพื่อนๆ เคาะ
จงัหวะไปด้วย  พอมานอีา่นจบ  ครไูพลนิชมวา่อา่น
หนังสือเก่ง  เพื่อนๆ ปรบมือให้  มานียิ้มและกล่าว
ขอบคุณ  ครไูพลินเลา่เรือ่งเกีย่วกบัพระมหากษตัริย์
ใหนั้กเรยีนฟังวา่  “เมือ่เดอืนมนีาคมปกีลาย  ในหลวง
และพระราชินีเสด็จมาเยี่ยมประชาชนที่อำาเภอนี้  
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ทั้งสองพระองค์พระราชทานเสื้อผ้าและผ้าห่มให้ 
คนยากจน และตรัสกับประชาชนท่ีมาเฝ้ารับเสด็จด้วย” 
แล้วถามนักเรียนว่า  “ใครมารอรับเสด็จบ้าง”
  ชูใจตอบก่อนคนอ่ืนว่า “ฉันไปรอรับเสด็จกับย่า 
ตัง้แตเ่ชา้ค่ะ  ได้นัง่แถวหนา้ พอในหลวงเสดจ็มาถงึ 



ฉันถวายดอกกุหลาบ  ย่าปูผ้าให้ท่านเหยียบ  ย่า
บอกว่าจะเก็บไว้บูชา”

  “ฉันก็ไปรับเสด็จเหมือนกันค่ะ  ฉันไปกับแม่ 
และฉันถวายช่อดอกไม้พระราชินีด้วย”  มานีพูด

  “ผมกไ็ปครบั  พอ่ผมไดร้บัพระราชทานผา้หม่
ผืนหนึ่ง”  นักเรียนชายคนหนึ่งพูด

  “ผมไปกับยายครับ ท่านเห็นยายแก่มาก 
จึงรับสั่งให้หมอที่มาด้วยช่วยตรวจสุขภาพให้ยาย”   
ปิติพูด

  นักเรียนหลายคนไม่ได้รับเสด็จในวันนั้น 
บางคนบอกว่าเคยเห็นรูปในหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึง 
ครูไพลินบอกว่า นักเรียนคงจะได้เห็นแน่ เพราะ
ในหลวงและพระราชินีตลอดจนเจ้าฟ้าทุกพระองค์
ทรงเมตตาปรานีและทรงห่วงใยประชาชนทุกคน  
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พระองค์จะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทุกหนทุกแห่งและ
ทรงช่วยเหลือเท่าที่จะทำาได้  ประชาชนจึงเคารพ
และรกัพระองคม์าก  ในหลวงของเราทรงเปน็มิง่ขวญั
และหลักชัยของคนไทยทั้งชาติ

แบบฝึก

๑.	 ทบทวนการผัน

   คำาที่ขึ้นต้นด้วย ก จ ด ต บ ป อ จะผันด้วย

   	่			้			๊			๋
   ตัวอย่าง จา   จ่า   จ้า   จ๊า   จ๋า
   ฝึกผัน เจ้า  ต่อ  เกา  บ้าน  ปุ๋ย  ดิ้น  อ้วน

   คำาที่ขึ้นต้นด้วย ข ฉ ถ ผ ฝ ส ห จะผันด้วย	 ่	 	้
   ตัวอย่าง ขา   ข่า   ข้า
   ฝึกผัน ขี่  ถั่ว  ใฝ่  แผ่  สิ้น  ห่วง
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   คำาที่ขึ้นต้นด้วย ค ง ช ซ ท น พ ฟ ม ย ร ล
   จะผันด้วย 	่			้
   ตัวอย่าง คา  ค่า  ค้า
   ฝึกผัน เงา  ช้า  ซื้อ  เนื้อ  รั้ว  ไว้  ฟ้า  ทั้ง

๒.	 ฝึกอ่าน		เทียบเสียง		และสังเกตความแตกต่างของคำา 
	 และความหมาย

 กลาง อา อ่า  อ้า  อ๊า  อ๋า
 ตำ่า คา  ค่า ค้า
 สูง  ข่า ข้า  ขา

 กลาง เอา เอ่า เอ้า เอ๊า เอ๋า
 ตำ่า เลา  เล่า เล้า
 สูง  เหล่า  เหล้า  เหลา
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๓.	 ฝึกอ่านคำาที่สะกดด้วย	ก	และ	บ	(แม	่กก	และ	แม	่กบ)

  ตัก - ตับ  จอก -  จอบ
  หาก - หาบ เรียก -  เรียบ
  ลูก - ลูบ  เกือก -  เกือบ
  รก - รบ  บวก -  บวบ
  เล็ก - เล็บ แบก -  แบบ
๔.	 ฝึกอ่าน	และจำาเป็นคำา

  ตรัส  อ่านว่า  ตรัด
  เมตตา   ”  เมด-ตา
  เสด็จ   ”  สะ-เด็ด (ออกเสียง	สะ	ก่ึงเสียง)
  ราษฎร   ”  ราด-สะ-ดอน 
         (ออกเสียง	สะ	กึ่งเสียง)

  พระราชทาน ”  พระ-ราด-ชะ-ทาน
         (ออกเสียง	ชะ	กึ่งเสียง)

  ศาสน ์   ”  สาด
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๕.	 ฝึกอ่าน

  แหลมทอง  ร้องทัก   หลักชัย
  วันเด็ก   เล็กมาก   ต่างหาก
  ตากลม   ร่มเกล้า   เจ้าฟ้า
  เมตตา   กรุณา   ปรานี  
  มีรับสั่ง    เคาะจังหวะ  
  รับเสด็จ    กั้นเขตแดน  
  แผ่นดินเรา   เฝ้าผูกพัน  
  หนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีข่าวดี
  พระเจ้าแผ่นดินเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย
  พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรทุกหนทุกแห่ง
  พระราชินีพระราชทานสิ่งของให้ประชาชน
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    คนไทยทั่วแดน  สุดแสนภูมิใจ
 ภาษาที่ใช ้      ภาษาเราเอง
 ฝึกพูดฝึกเขียน     ให้เรียนจนเก่ง
 ไม่ต้องกลัวเกรง    เรื่องใช้ภาษา

๓๐๓๐๓๐๓๐๓๐๓๐๓๐๓๐บทที่ บทที่ 
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    ก ไก่ ข ไข ่    มีไว้คงที่
 อะ อา อิ อ ี      สร้างคำาขึ้นมา
 เอก โททุกคำา     จดจำาศึกษา
 เปลี่ยนเสียงให้ว่า    สูงต่ำาต่างไป    
    การอ่านการเขียน  ตอ้งเรียนตวัสะกด
 ตามข้อกำาหนด     ว่าอยู่แม่ไหน
 นอกนั้นยังม ี     ตัวที่ไม่ใช้
 การันต์ใส่ไป     เสียงไม่มีเลย   
    ทั้งตัวควบกล้ำา   อ่านซ้ำาให้มาก
 คำาไหนที่ยาก     ก็อย่าเมินเฉย
 พูดเขียนได้เหมาะ    เพราะดีเหลือเอ่ย
 ฝึกเข้าก็เคย      อ่านเขียนเร็วไว



บทที่ ๓๐ มานะ มานี     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒บทที่ ๓๐

H_30A.pdf   2   3/25/14   1:06 PM

206 หน้า สองร้อยหก

    ไม้มลายไม้ม้วน  เรื่องชวนจดจำา
 ใช้ถูกทุกคำา      ไม่ว่าครั้งใด
 ควรเราทุกคน     ฝึกฝนใส่ใจ
 เพราะเราเป็นไทย    ต้องให้สมนาม    
    ยิ่งเรียนยิ่งรู้    ยิ่งชูหน้าตา
 คนมีวิชา      ย่อมจะงดงาม
 ช่วยชาติช่วยตน    ให้คนเกรงขาม
 เราจึงพยายาม     ตั้งใจเรียนเอย.
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แบบฝึก

๑.	 ฝึกอ่านพยัญชนะทั้ง	๔๔	ตัว

  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
๒.	 ฝึกอ่านสระทั้ง	๓๒	เสียง

 ะ  า ิ   ี ึ ื - -
 เ-ะ  เ- แ-ะ แ- โ-ะ  โ- เ-าะ -อ
 เ-อะ  เ-อ เ-ียะ เ-ีย เ-ือะ เ-ือ -ัวะ -ัว 
 ฤ    ฦ   –ำ   ไ- ใ- เ-า 

ุ ู
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๓.	 ฝึกอ่านเทียบตัวสะกด

หมายเหตุ  คำาที่ พิมพ์ตัวหนา	ไม่มีความหมาย  ต้องผันหรือรวมกับคำาอื่น 
    จึงจะมีความหมาย

๔.	 ฝึกอ่าน

  ภูมิใจ ไม้ม้วน ควรจำา
  ควบกล้ำา กำาหนด สะกด

 ก กง กน กม กก กด กบ เกย เกอว

 กา กาง กาน กาม กาก กาด กาบ กาย กาว

 แจ แจง แจน แจม แจก แจด แจบ - แจว

 ส ิ สิง สิน สิม สิก เสิด สิบ - สิว

 ฉุ ฉุง ฉุน ฉุม ฉุก ฉุด ฉุบ ฉุย -

 คอ คอง คอน คอม คอก คอด คอบ คอย -

 ชะ ชัง ชัน ชัม ชัก ชัด ชับ ชัย -
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  บทนี้ ดียิ่ง นิ่งเฉย
  เคยใช ้ ไม้มลาย คล้ายเลข
  เอกโท โตกว่า การันต์  
  ไม่เกรงขาม   ห้ามเมินหนี
  รู้วิชา    ภาษาไทย
  แสนสุขใจ   ไปทั่วแดน  
  อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
  เราต้องเรียนภาษาไทยให้สมกับเป็นคนไทย
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