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(นายการุณ  สกุลประดิษฐ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานํา
 การพัฒนาสงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุผล ประการสําคัญที่ประเทศทั่วโลกตอง
พัฒนากอน คือ การเรียนรูภาษาประจําชาติ นอกจากจะเปนการเรียนรูเพื่อนําไปสูการเรียนรูอื่น ๆ  
ยังเปนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันดวย

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายสงเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาของชาติ โดยใหความสําคัญตอการจัดการเรียนรูภาษาไทย ใหนักเรียนอานเขียน
ภาษาไทยได นอกจากเพ่ือการเรียนรูสาระการเรียนรูอืน่ๆ หรอืเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวันแลว 
ยงัเปนการเสริมสรางความรักและความภาคภูมใิจในความเปนชาติทีม่ภีาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ 
อยางไรก็ตาม แตละภูมิภาคตางมีภาษาไทยที่มีสําเนียงแตกตางกันไป หรือมีภาษาทองถิ่น
ทีแ่ตกตางกันดวย เชน ตามแนวชายแดนภาคเหนือมีภาษาชนเผา ภาคใตมภีาษามลายู ภาคตะวนัออก
มีภาษาเขมร และภาคตะวันตกมีภาษาพมาและภาษามอญ เปนตน

 เม่ือป ๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําหนังสือสาระการเรียนรู
พื้นฐาน ชุด พัฒนาทักษะภาษาไทย ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา 
ภูมิภาค ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยแกเด็กนักเรียนที่ใช
ภาษามลายูถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยจัดพิมพหนังสือสระเสียงใส 
มีเนื้อหาใหนักเรียนเรียนรูสระในภาษาไทย และสามารถจําสระเหลานั้นไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
โดยแตงเปนนิทานประกอบสระแตละตัว ใหนักเรียนเรียนรูอยางสนุกสนานเพลิดเพลิน พรอมทั้ง
สอดแทรกคติการดําเนินชีวิตตามบริบททองถิ่น มีภาพประกอบสวยงาม ใหครูและผูปกครอง
ใชเปนสื่อการเรียนรู ซึ่งสามารถใชไดประสบผลดีมาแลว ในการนี้ จึงจัดพิมพใหมโดยออกแบบ
รูปเลมและวาดภาพประกอบใหสอดคลองกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือที่มีนักเรียนใชภาษา
ชนเผา โดยแจกแกนักเรียนสําหรับใชเปนสื่อการเรียนรูและฝกทักษะภาษาไทยเบื้องตน

 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หวงัเปนอยางยิง่วาหนงัสอืนีจ้ะเปนประโยชน
ตอการจัดการเรียนรูภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
หากมีขอเสนอแนะ กรุณาแจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรับปรุงแกไข
ใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป





 นกนอยใจดีไปเที่ยวเมืองนาดะ ในเมืองมีขยะมากมายในกองขยะ
มีกระปองนม ถุงกะป กระทะผุ หมอทะลุ ลังกระดาษ ฯลฯ นกนอยใจดี ตองการ
ใหเมืองนาดะสะอาด จึงทองคําวา “ขะ คะ ถะ ทะ หะ ฮะ” ทันใดน้ัน กองขยะ
ก็กลายเปนสวนดอกไม เด็ก ๆ ตางชอบใจ นกนอยใจดีจึงบอกใหเด็ก ๆ ทิ้งขยะ
ในถังขยะ ตั้งแตนั้นมา เมืองนาดะก็สะอาดและสวยงามนาอยู

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ - ะ

นิทาน สระอะ*

เมืองนาดะ

เมืองนาดะ

* ในระดับปฐมวัย ครูหรือผูปกครองควรอานนิทานใหเด็กฟง

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๑



-ะ

ชวนสังเกตใหรอบคอบ

รูป

ตัวอยาง

เสียง วิธีเขียน

เขียนขางหลังพยัญชนะ

มะ ตะ บะ ขยะ  กระ   กะ   กระทะ

อะ
สั้น

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๒



๑. นกนอยใจดีไปเที่ยวที่ใด

๒. ในเมืองนั้นเปนอยางไร

๓. มีอะไรอยูในกองขยะบาง

๔. นกนอยใจดีสอนใหเด็กทําอยางไร

๕. นักเรียนมีวิธีทําบานเมืองใหสะอาดไดอยางไรบาง

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา

สระ อะ*

 เขียนสระอะ   ใหเขียนขางหลังพยัญชนะ
จะ ละ มะ นะ ขยะ   อยารอชาฝกฝนอานเขียน

*  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง ตารีกีปส เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๓



 กาลครั้งหนึ่ง มีดาว ๓ ดวง ชื่อ จา ฟา และหญา ทั้งสามเปน
เพื่อนกัน วันหนึ่งจา ฟา และหญา ออกไปเลนซอนหากับเมฆขาว 
มีกาดําบินมารังแกจา ฟา และหญา พอกาดํารังแกจา ฟา และหญาได
ก็หัวเราะ “ฮา ฮา ฮา กา กา กา” จา ฟา และหญา หนีกาดํา
ไปหาพระราชา พระราชาขอใหฟาผากาดํา 
กาดําตกใจหนาซีดทูลพระราชาวา 
“อยาใหฟาผาฉันเลย ฉันขอสัญญา 
ตอไปนี้จะเปนกาที่นารัก 
ไมรังแกใคร”

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ -า

นิทาน สระอา

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๔



รูป

ตัวอยาง

เสียง วิธีเขียน

 า เขียนขางหลังพยัญชนะ

จา    ฟา    หญา    ราชา    กาล    ดาว

อา
ยาว

ชวนสังเกตใหรอบคอบ

-า

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๕



๑. ดาว ๓ ดวง มีชื่อวาอะไรบาง

๒. ใครมารังแกดาว ๓ ดวง

๓. ดาว ๓ ดวง หนีไปหาใคร

๔. กาดําสัญญากับพระราชาวาอยางไร

๕. นักเรียนรูไหม เด็กดีตองมีนิสัยอยางไร

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา

สระ อา*

 เขียนสระอา   ใหเขียนขางหลังพยัญชนะ
ปา ขา มา ทา ยา นา  อยารอชาฝกฝนอานเขียน

*  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง ตารีกีปส เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๖



 ทุกคืนมีเสียงหัวเราะ ฮิ ฮิ ฮิ ฮิ ดังออกมาจากในถํา นิธิเปนเด็กอยากรู
จึงแอบเดินไปดูที่หนาถํา เขาเห็นยายแกใสชุดดํา ยายแกพูดวา “เขามาสิ ในถํา
มีของวิเศษ” นิธิตัดสินใจเดินเขาไปใกลอีกนิด ยายแกย้ิมใหแลวจูงมือนิธิเขาไปในถาํ 
ทันใดนั้นปากถําก็ปดลง ในถํามืดมิดมองไมเห็นอะไรเลย ไดยินแตเสียง ฮิ ฮิ ฮิ ฮ ิ
นิธิตกใจกลัวจนตัวสั่น ตื่นขึ้นมารองไห ออ! ฉันฝนไปนี่เอง ฮิ ฮิ ฮิ ฮิ

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ   ิ

นิทาน สระอิ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๗



รูป

ตัวอยาง

เสียง วิธีเขียน

ิ เขียนขางบนพยัญชนะ

ฮิ นิ ธิ สิ วิ ปด มิด  ยิน  ยิ้ม

อิ
สั้น

ชวนสังเกตใหรอบคอบ

 ิ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๘



๑. เสียง ฮิ ฮิ ฮิ ฮิ เปนเสียงอะไร

๒. ยายแกบอกวามีอะไรในถํา

๓. ถานักเรียนเปนนิธิ นักเรียนจะเขาไปในถําหรือไม เพราะเหตุใด

๔. ถานิธิไมตื่นขึ้นมากอน นักเรียนคิดวาเขาจะพบอะไรในถํา

๕. นักเรียนเคยฝนเรื่องอะไรบาง

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา

สระ อิ*

 สระอิจําไว   ใหเขียนขางบน ใหเขียนขางบน (ซํา)
จิ ลิ ป ทิ เสียง อิ เสียงสั้น  จดจํา จดจํา (ซํา)

*  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง ดอกลั่นทม เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๙



 คืนนี้ลูกหมีชวนพี่แมวไปดูผีที่ในสวน
ลุงป ลูกหมีเดินจูงมือพี่แมว พอดีลุงปมานั่งเปาป
ใตตนจําป ลูกหมีชี้มือไปที่ลุงป แลวบอกวา 
“นี่คือผี” พี่แมวบอกวา “ไมใชผี” ลูกหมีเห็น
บนตนไมมีชะนี บอกพี่แมววา “นี่คือผี” พี่แมว
        บอกวา “ไมใชผี” ลูกหมีเงยหนาเห็นผีเสื้อ
           บินมา ลูกหมีบอกพี่แมววา “ตัวนี้แน 
                 นี่คือผี” พี่แมวบอกวา “ไมใชผี 
            แตมีชื่อวาผีเสื้อ ผีเสื้อสวยมีหลายสี” 
          ลูกหมีถามวา “ผีกางเกงมีไหมพี่” 
          พี่แมวถอนหายใจดังเฮอ!

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ   ี

นิทาน สระอี

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๑๐



รูป

ตัวอยาง

เสียง วิธีเขียน

ี เขียนขางบนพยัญชนะ

ผี ดี ป ป ป นี พี่ สี หมี

อี
ยาว

ชวนสังเกตใหรอบคอบ

 ี

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๑๑



๑. ลูกหมีชวนพี่แมวไปทําอะไร

๒. ลุงปทําอะไรใตตนจําป

๓. ลูกหมีคิดวาใครเปนผี

๔. นักเรียนคิดวาผีเสื้อเปนผีหรือไม

๕. นักเรียนคิดวาผีกางเกงมีหรือไม

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา

สระ อี*

 จําไววาสระอี    วาสระอี เขียนไวขางบน (ซํา)
บนพยัญชนะ     จดจําเอาไวใหดี
ป ตี สี ที (ซํา)    สระอี เขียนไวขางบน (ซํา)

*  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง ขาวโพดสาลี เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๑๒



 ทุกวันพอของนาทีนั่งเรือออกไปจับปลากลางแมนํา ตอนดึก
พอจับปลาไดมาก วันหนึ่งพอพานาทีออกไปฝกจับปลา ลมพัด
ดังอื้ออึง นาทีมึนหัวเพราะเมาเรือ เดี๋ยวปวดอึ เดี๋ยวปวดฉี่ รูสึก
อึดอัดจึงอาเจียนออกมา พอหัวเราะ หึ หึ แลวหันหัวเรือกลับ 
พออุมขึ้นจากเรือ แมดึงตัวนาทีมากอด แลวบอกวา “ลูกยังเล็ก
ออกไปจับปลาไมได” แมปูเสื่อใหนาทีนอนพัก

นิทาน สระอึ

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ   ึ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๑๓



รูป

ตัวอยาง

เสียง วิธีเขียน

ึ เขียนขางบนพยัญชนะ

อึ หึ ลึก ดึก นึก ฝก หมึก  มึน   อึด

อึ
สั้น

ชวนสังเกตใหรอบคอบ

ึ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๑๔



๑. พอของนาทีมีอาชีพอะไร

๒. นาทีไปทําอะไรกับพอ

๓. นาทีมีอาการอยางไรเม่ือน่ังเรือ

๔. ทําไมนาทีไมควรออกไปจับปลาในทะเล

๕. นักเรียนชวยพอแมทําอะไรไดบาง

ชวนตอบทายนิทาน

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๑๕



 พี่ชืื่อมาลี นองชื่อมาลา ทั้งสองพี่นองไมดื้อ 
แมจึงซื้อหนังสือใหเปนรางวัล มาลีเปดอานเห็นรูปกิ้งกือ มาลารองดังอื๋อ กิ้งกือ
มีมือเยอะแยะ พอบอกวา “ไมใชมือ มันคือขาของกิ้งกือ” มาลีบอกพอวา 
“ออ! รถไฟมีขาเยอะแยะเหมือนกิ้งกือ” พอบอก “ไมใช” รถไฟไมมีขา 
มีแตลอ” ดึกแลวทุกคนเขานอน มาลีตื่นเชาเลาใหพอฟง “เมื่อคืนฝนเห็นกิ้งกือ
ใสรองเทาเยอะ” ทุกคนพากันหัวเราะ

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ   ื

นิทาน สระอือ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๑๖



รูป

ตัวอยาง

เสียง วิธีเขียน

ือ เขียนขางบนพยัญชนะ
และขางหลังพยัญชนะ

ชื่อ   คือ   ซื้อ   ดื้อ   มือ   สือ   ตื่น   คืน

อือ
ยาว

ชวนสังเกตใหรอบคอบ

ือ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๑๗



๑. มาลีกับมาลาเปนเด็กอยางไร

๒. แมใหอะไรเปนรางวัล

๓. กิ้งกือมีลักษณะเปนอยางไร

๔. เราชอบเปรียบกิ้งกือเหมือนกับสิ่งใด

๕. นักเรียนไดประโยชนอะไรจากหนังสือบาง

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา

สระ อึ สระ อือ*

 อือ  อือ  อือ    อือ  อือ  อือ    มือ  ถือ  ชื่อ  คือ  หรือ
สระอือ สระอือ เปนสระเสียงยาว  สระอึ น้ันออกเสียงส้ัน อึ ฉึ คึ รึ บึ ชึ 
จําไว สระอึ เสียงสั้น (ซํา)

*  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง จิงเกิลเบล เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๑๘



 เด็กชายจี๋นูกับเด็กหญิงปากู ทั้งคูเปนพี่นองกัน จี๋นูเปนพี่ชาย ปากูเปน
นองสาว สองพี่นองไปดูปูที่ชายทะเล จี๋นูยืนดูปูวิ่งลงรู ปากูเห็นงูดุขูฟูฟู 
ปากูตกใจ จี๋นูไดไมผุมาไลงู งูไมสู หนีเขากอหญา จี๋นูจูงมือนองกลับบาน
เลาเรื่องงูใหแมฟง วันรุงขึึ้น ปากูไปโรงเรียนเลาเรื่องงูกับปูใหครูและเพื่อนฟง 
ครูเอารูปงูชูใหนักเรียนดู

นิทาน สระอุ สระอู

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ  ุ  สระ   ู

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๑๙



รูป

รูป

ตัวอยาง

ตัวอยาง

เสียง

เสียง

วิธีเขียน

วิธีเขียน

ุ

 ู

เขียนขางใตพยัญชนะ

เขียนขางใตพยัญชนะ

ดุ ผุ มุ ลุ กุ ยุ ชุ จุ

ขู คู ครู งู ชู ดู ปู ฟู สู

อุ
สั้น

อู
ยาว

ชวนสังเกตใหรอบคอบ

ู
ุ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๒๐



๑. จี๋นูกับปากูเปนอะไรกัน

๒. จี๋นูกับปากูไปดูอะไร

๓. ทําไมปากูจึงรองไห

๔. ปูกับงูตางกันอยางไร

๕. ถานักเรียนเห็นงู นักเรียนควรทําอยางไร

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา

สระ อุ สระ อู*

 สระอุเสียงสั้น วางใตพยัญชนะ จุ ดุ ปุ ลุ ครูสอนเธอตองจดจํา 
สระอูเสียงยาว วางใตพยัญชนะ ขู งู ดู รู ครู ชู สู ปู ถู ฟู

*  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง ร็องเง็ง เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๒๑



 หมีนอยชื่อจะเอ เปนหมีนารักไมเกะกะเกเร วันนี้หมีนอย
แตงชุดเทสะพายเป สวมหมวกใบเก ไปเดินเลนที่ชายทะเล  จะเอเห็น
ปูขาเกเดินเฉไปเฉมา เที่ยงแลวหมีนอยรูสึกหิว จึงเดินไปซื้อไกสะเตะ
กินกับขาวอัดที่ทําจากขาวเละ ๆ  โอโฮเฮะ! อรอยจริง ๆ  ตอนบายฝนตก
ลงมาทําใหพื้นดินเละเทะ จะเอจําคําแมบอกวา “อยาเดินตากฝน
เดี๋ยวไมสบาย”

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ เ-ะ   สระ เ-

นิทาน สระเอะ สระเอ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๒๒



รูป

รูป

ตัวอยาง

ตัวอยาง

เสียง

เสียง

วิธีเขียน

วิธีเขียน

เ  ะ

เ

เขียนขางหนาและขางหลังพยัญชนะ

เขียนขางหนาพยัญชนะ

เกะ  เตะ  เละเทะ เฮะ

เอ เกเร  เก เซ เป เป เท

เอะ
สั้น

เอ
ยาว

เ-
เ-ะ

ชวนสังเกตใหรอบคอบ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๒๓



๑. จะเอคือใคร

๒. จะเอแตงตัวอยางไร

๓. ปูขาเกเดินอยางไร

๔. แมสอนจะเอวาอยางไร

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา

สระ เอะ*

สระ เอ**

 สระเอะ เสียงสั้น (ซํา)  เอ เสียงยาว (ซํา)
ฝกเขียนอานสระเอะ (ซํา)   เละ เตะ เทะ (ซํา)

 
 สระเอ เอย ๆ ๆ สระเอ เอย สระเอ วางไวแหงใด (ซํา)
วางไวขางหนาพยัญชนะน่ันไง
 สระเอ เอย ๆ ๆ สระเอ เอย เปล เข เก เร เส เพล (ซํา)
คําสระเอจําใหขึ้นใจ

* อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง นิ้วโปงอยูไหน เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได
** อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง งูกินหาง เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๒๔



 แกะชวนแพะไปเดินเลนใกลแพปลา แพะเห็นคนเอาปลาแชนําแข็ง 
แพะบอกแกะวาพวกเขามีความอดทนไมทอแท ถาคนไมทํางานก็แยแน ๆ 
แพะถามแกะวา “นั่นอะไร” แกะตอบวา “ออ! เขาเรียกวา เรืออีแปะ” 
และเดินลงไปดูเรือ แพะล่ืนลมลงเพราะพ้ืนแฉะ แพะรองแบะ แบะ แกะรีบเดิน
ไปชวยแพะขึ้นมา แพะพูดกับแกะวา “ขอบใจนะ”

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ แ-ะ  สระ แ-

นิทาน สระแอะ สระแอ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๒๕



รูป

รูป

ตัวอยาง

ตัวอยาง

เสียง

เสียง

วิธีเขียน

วิธีเขียน

แ-ะ

แ-

เขียนขางหนาและขางหลังพยัญชนะ

เขียนขางหนาพยัญชนะ

แกะ   แฉะ   แบะ   แพะ   แทะ   และ

แก   แช   แพ   แย   แท   แล   แน

แอะ
สั้น

แอ
ยาว

แ-แ-ะ
ชวนสังเกตใหรอบคอบ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๒๖



๑. แกะชวนแพะไปทําอะไร

๒. แพะเห็นอะไรที่แพปลา

๓. เกิดอะไรขึ้นเมื่อแพะเดินไปดูเรือ

๔. เรืออีแปะมีลักษณะอยางไร

๕. ถานักเรียนเห็นเพื่อนลื่นลม นักเรียนจะทําอยางไร

ชวนตอบทายนิทาน

* ** อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง ลูกกบตัวนอย เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

ชวนอานลํานํา

สระ แอะ*
 เสียงสระแอะ เสียงสระแอะ เสียงสั้นตรงขามกับแอ (ซํา)
เสียงสระแอะ เสียงสระแอะ แกะ แวะ แพะ แนะ และ แตะ (ซํา)

 เสียงสระแอ เสียงสระแอ  เสียงยาวตรงขามกับแอะ (ซํา)
เสียงสระแอ เสียงสระแอ แล แท แก แม แป แช (ซํา)

สระ แอ**

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๒๗



 โจกับจอเปนชาวประมง มีเรือไวหาปลา วันหนึ่งเขาออกเรือ
ไปจับปลา ไดปลาตัวโต ๆ เมื่อเรือถึงริมฝง โจถือปลาเดินไปเหยียบ
กะลาแตกดังโพละ เขาตกใจรองโอย! จอหัวเราะ โจไมโกรธแตโมโห
ตวัเอง แลวหันมาบอกจอวา “ไมควรหวัเราะผูอืน่” แลวท้ังสองกน็าํปลา
ไปวางขายบนโตะจนหมด โจพูดวา “โอโฮ! วันนี้ขายปลาไดเงิน
มากโข พรุงนี้พวกเราออกเรือไปจับปลากันอีกนะ”

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ โ-ะ  สระ โ-

นิทาน สระโอะ สระโอ
สระเสีียงใสสระเสีียงใส๒๘



รูป

รูป

ตัวอยาง

ตัวอยาง

เสียง

เสียง

วิธีเขียน

วิธีเขียน

โ-ะ

โ-

เขียนขางหนาและขางหลังพยัญชนะ

เขียนขางหนาพยัญชนะ

โตะ   โพละ โซะ

โซ   โต   โมโห   โอโฮ   โกรธ

โอะ
สั้น

โอ
ยาว

 โ-ะ โ-

ชวนสังเกตใหรอบคอบ
สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๒๙



๑. โจกับจอ มีอาชีพอะไร

๒. ทั้งสองใชเรืออะไรจับปลา

๓. โจเหยียบอะไรแตกดังโพละ

๔. พรุงนี้โจกับจอจะไปไหน

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา

สระ โอะ*
 สระโอ ออกเสียงคูสระโอะ (ซํา) โอะ เสียงสั้น จําไว โอ นั้น 
เสียงยาว จดจําคํา โปะ โตะ โปะ โผละ โพละ (ซํา)

 สระโอเสียงยาว สระโอเสียงยาว วางตรงไหน วางตรงไหน  
วางไวขางหนาเร็วไว (ซํา)  โค โผล โต (ซํา)

*  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง มองทําไม เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได
**  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง นิ้วโปงอยูไหน เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระ โอ**

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๓๐



 อาเพไปยกยอ อามูไปทอผา อาเพ อามู กลับมาพานอซอไปดูนกเงือก
ที่ปาทีลอเร อามูเอาขาวกับไกกอและใสหอไปดวย นอซอเห็นนกเงือก
เกาะบนกิ่งไม นอซอถาม “นกเหาะไดไหม” อาเพหัวเรา ตอบวา “นกบินไมใช
นกเหาะ” อาเพเลาวา “แมนกหาโพรงไมเหมาะ ๆ ไวเปนบาน แมนก
ใชขนตัวเองมารองแทนเบาะใหลูกนกนอน พอนกหาอาหารมาใหลูกนก
และแมนกกิน ครอบครัวนกเงือกรักกันไมทะเลาะกัน” นอซอไมงอแง
อาเพใหนอซอขี่คอเดินกลับบาน นอซอบอกวา
ครอบครัวของเราก็รักกัน

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ เ-าะ  สระ -อ

นิทาน สระเอาะ สระออ
สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๓๑



รูป

รูป

ตัวอยาง

ตัวอยาง

เสียง

เสียง

วิธีเขียน

วิธีเขียน

เ-าะ

-อ

เขียนขางหนาและขางหลังพยัญชนะ

เขียนขางหลังพยัญชนะ

เกาะ เซาะ เบาะ เปาะ เมาะ เราะ เหมาะ เหาะ

กอ คอ งอ ทอ พอ ยอ รอ หอ

เอาะ
สั้น

ออ
ยาว

เ-าะ -อ
ชวนสังเกตใหรอบคอบ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๓๒



๑. อาเพและอามูไปทําอะไร

๒. อาเพกับอามูพานอซอไปไหน

๓. บานของนกเงือกเปนอยางไร

๔. นักเรียนชอบครอบครัวของนกเงือกหรือไม เหราะเหตุใด

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา

สระ เอาะ*
 เรามาอานเขียนสระเอาะ สระเอาะเสียงสั้นไมยาว
ลองดูอานงายไมยาก เลาะ เมาะ เยาะ อานงายไมยาก

 ออ ออ ออ ออกเสียงวา ออ สระเสียงยาว เรามาเขียนอานกัน
อานเขียนทุกวัน ทอ รอ มอ ยอ

*  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง บูรงกากะ เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได
** อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง มายอง เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระ ออ*

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๓๓



 เจาตัวสะอาดเปนที่รักของเด็ก ๆ เด็กทุกคนเรียกเจาตัวสะอาดวา 
“เจาเบอร ๑” วันนี้เธอมาที่หมูบานเจอะเจอเด็กเยอะแยะ เด็กเลนชักเยอ
ในสนามที่เฉอะแฉะ เสื้อผาของเด็ก ๆ เลอะเทอะเปรอะเปอนสกปรก
เจาเบอร ๑ รองดัง เฮอ! แลวเอาดาวทองชี้ไปที่ตัวเด็ก ๆ ทันใดนั้น เนื้อตัว
เสื้อผาของเด็ก ๆ ก็สะอาด เด็ก ๆ ดีใจวิ่งเขาไปหาเจาเบอร ๑ แลวกลาวคําวา 
ขอบคุณครับ ขอบคุณคะ

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ เ-อะ  สระ เ-อ

นิทาน สระเออะ  สระเออ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๓๔



รูป

รูป

ตัวอยาง

ตัวอยาง

เสียง

เสียง

วิธีเขียน

วิธีเขียน

เ-อะ

เ-อ

เขียนขางหนาและขางหลังพยัญชนะ

เขียนขางหนาและขางหลังพยัญชนะ

เจอะ   เฉอะ   เยอะ   เลอะเทอะ

เจอ   เธอ   เผลอ   เฮอ   เบอร

เออะ
สั้น

เออ
ยาว

ชวนสังเกตใหรอบคอบ

เ-อะ เ-อ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๓๕



๑. เด็ก ๆ เรียกเจาตัวสะอาดวาอะไร

๒. เจาตัวสะอาดทําอยางไรใหเสื้อผาของเด็ก ๆ สะอาด

๓. นักเรียนมีวิธีทําใหเสื้อผาสะอาดไดอยางไร

๔. นักเรียนเลนชักเยอเปนหรือไม เลนอยางไร

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา

สระ เออะ,  สระ เออ*

 สระเออ ออกเสียงคู สระเออะ (ซํา) เออะ เสียงสั้น จําไว เออ 
นั้นเสียงยาว
 เจอะ เจอะ เจอ    เจอ เธอ   เปรอะ เลอะ เทอะ (ซํา)

* อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง มองทําไม เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๓๖



 วันนี้เปนวันรักปา สิงโตเจาปาจัดใหมีกีฬาชนเผา ฝูงสัตวตัวนอย ๆ ดีใจรีบ
ตืน่นอนไมงัวเงีย ลูกไกปารีบตื่นมาคุยเขี่ยหาอาหาร เสือนอยก็รีบเลียขนใหสะอาด 
กระตายแสนสวย ๓ ตัว ชื่อ เปย เซีย และเดีย สวมรองเทาเกี๊ยะมาเตนเปดงาน 
ไดเวลาแขงขัน เพื่อน ๆ ปรบมือ รองเพลงเสียงดัง ตอนเย็นเตานอยเสียใจรองไห 
เพราะวิง่แพ กระตายนอยทั้งสามบอกเตานอยวา “วิ่งแพไมเปนไร ขอใหเรามีนําใจ
เปนนักกีฬา ปหนามาวิ่งแขงใหมนะ” เตานอยยิ้มแลวเดินกลับบาน

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ เ- ียะ  สระ เ- ีย

นิทาน สระเอียะ  สระเอีย

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๓๗



รูป

รูป

ตัวอยาง

ตัวอยาง

เสียง

เสียง

วิธีเขียน

วิธีเขียน

เ-ียะ

เ-ีย

เขียนขางหนา ขางบน 
และขางหลังพยัญชนะ

เขียนขางหนา ขางบน 
และขางหลังพยัญชนะ

เกี๊ยะ   เปยะ   เปรี๊ยะ   เผียะ   เพียะ

เขี่ย   เลีย   เงีย   เปย   เสีย   เชียร    เพรียง

เอียะ
สั้น

เอีย
ยาว

เ-ียะ เ- ีย

ชวนสังเกตใหรอบคอบ
สระเสีียงใสสระเสีียงใส๓๘



๑. สิงโตเจาปาจัดใหมีกีฬาชนเผาในวันใด

๒. เปย เซีย และเดีย มีความสามารถดานใด

๓. เวลานักเรียนรองเพลงพรอมเพรียงกัน นักเรียนรูสึกอยางไร

๔. นักเรียนชอบรองเพลงเชียรหรือไม เพราะเหตุใด

๕. ถานักเรียนวิ่งแขงขันแลวแพ นักเรียนจะทําอยางไร

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา

สระ เอียะ*
 สระเอียะ คูกับ สระเอีย แตมีเสียงส้ัน หนูจงจํา จําคําสระเอียะกัน 
มีไมกี่คํา จําใหดี เขียนไมยากหรอก จดจําคํา สองสามคํา เปยะ เปรี๊ยะ 
เกี๊ยะ (ซํา)

 สระเอีย เสียงยาว เรามาฝกอานเขียน อานคําสระเอีย เมีย เตี้ย 
เปย เสีย เพลีย
 อานคําสระเอีย เรามาฝกอานเขียน อานคําสระเอีย เมีย เตี้ย เปย 
เสีย เพลีย

*  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง คูกัด เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได
**  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง ทะเลแสนงาม เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระ เอีย**

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๓๙



 บายนี้คุณครูพานักเรียนไปเที่ยวงานแขงเรือที่แมนํ า เมย
เด็ก ๆ เดินไปเปนแถวเหมือนรถไฟ จะแนเห็นในรานมีของขายหลายอยาง 
เชน ตุกตาเสือ เสื่อ และเสื้อลายตางๆ บางรานก็มีตูปลา จะแนเชื่อฟงครู
ไมซุกซน นาทีซื้อมะมวงใสพริกกับเกลือและซ้ือมะเขือไปใหแม จะแนยืนดู
เขาแขงเรือ อากาศรอนจนเหง่ือไหล จะแนพูดกับนาทีวามาเที่ยวสนุกดีไมเบืื่อเลย 
จะแนกับนาทีขอบคุณคุณครูเมื่อเดินกลับมาถึงโรงเรียน

ดูซิวา คําใดสะกดดวย  สระ เ- ือะ   สระ เ- ือ

นิทาน สระเอือะ  สระเอือ
สระเสีียงใสสระเสีียงใส๔๐



รูป

รูป

ตัวอยาง

เสียง

เสียง

วิธีเขียน

วิธีเขียน

เ-ือะ

เ-ือ

เขียนขางหนา ขางบน
และขางหลังพยัญชนะ (ไมพบคําที่ใชสระน้ี)

เขียนขางหนา ขางบน 
และขางหลังพยัญชนะ

เรือ   เสือ   เสื่อ   เสื้อ   เชื่อ   เบื่อ    เกลือ

เอือะ
สั้น

เอือ
ยาว

เ- ือะ เ- ือ
ชวนสังเกตใหรอบคอบ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๔๑



๑. การแขงขันเรือจัดข้ึนท่ีไหน

๒. จะแนเห็นอะไรในรานขายของบาง

๓. ถานักเรียนไปกับจะแน นักเรียนจะซื้ออะไร

๔. จะแนชอบงานแขงเรือหรือไม

๕. งานแขงเรือมีอะไรใหดูบาง

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา

สระ  เอือะ   สระ  เอือ*

 สระเอือ เอย ๆๆ สระเอือเอย เสียงยาวตรงขามกับ เอือะ (ซํา) 
มี เสือ เสื่อ เสื้อ เหนือ เนื้อ เรือ เกลือ (ซํา)

* อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง งูกินหาง เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๔๒



 ลุงแดงกับปาบัว สองผัวเมียสรางบานอยูในสวนมะพราว ลุงแดง
เลี้ยงลิง ๒ ตัว ไวขึ้นเก็บมะพราว ตอนเชาลุงแดงไปตัดหญาใหวัวกิน 
ตอนบายปาบัวเขาครัวคั่วมะพราว ปาบัวตกใจกลัวเพราะไดยินเสียงดังพลัวะ
บนหลังคา ตอนเย็นปาเลาใหลุงฟง ลุงไปดูก็รูวามะพราวหลนบนหลังคา 
แตหลังคาไมรั่ว ลุงแดงพูดวา “ดีนะที่มะพราวไมหลนโดนหัวปาบัว”

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ - ัวะ   สระ - ัว

นิทาน สระอัวะ  สระอัว

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๔๓



รูป

รูป

ตัวอยาง

ตัวอยาง

เสียง

เสียง

วิธีเขียน

วิธีเขียน

-ัวะ

-ัว

เขียนขางบนและขางหลังพยัญชนะ

เขียนขางบนและขางหลังพยัญชนะ

ฉัวะ   พลัวะ

กลัว  ครัว   คั่ว  ตัว  บัว  ผัว  วัว  รั่ว  หัว

อัวะ
สั้น

อัว
ยาว

ชวนสังเกตใหรอบคอบ

- ัวะ - ัว

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๔๔



๑. บานของลุงแดงและปาบัวอยูที่ไหน

๒. ลุงแดงเลี้ยงสัตวอะไรบาง

๓. วัวกินอะไรเปนอาหาร

๔. ปาบัวตกใจกลัวอะไร

๕. นักเรียนคิดวาปลูกมะพราวไวใกลบานดีหรือไม เพราะเหตุใด

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา

สระ  อัวะ*
คําสระอัวะ (ซํา) ออกเสียงไมยาว เสียงสั้น คําสระอัวะ (ซํา) จําไว 
มี ยัวะ พลัวะ ผลัวะ เสียงดัง อัวะ ๆ (ซํา) จําไววา สระอัวะ ยัวะ 
ผลัวะ ผลัวะ ผลัวะ (ซํา) อานพลัวะ จําใหขึ้นใจ

สระอัว อานเสียงยาว (ซํา)  ฝกอาน  รั้ว  กลัว  ตัว  วัว  มัว  บัว 
สระอัวอานออกเสียงยาว

*  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง ลูกกบตัวนอย เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได
** อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง แฮปปเบิรธเดย เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระ อัว**

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๔๕



 ผึ้งนอยชื่อ ดํา อยูกับแมใกลบึงบัวใหญที่เชิงเขาไมไกลจากนําตก 
ทุกเชาผึ้งนอยใสเสื้อใหม บินไปหานําหวานมาใสไห เก็บไวใตตนไมที่มี
ใบสีทอง ใคร ๆ ก็ชมวาผึ้งนอยขยัน แมของผึ้งนอยเฝาดูแลเอาใจใส
และทําอาหารใหผึ้งนอยกิน แมสอนวา “ถาไปไหนแลวจําทางกลับบานไมได
ใหดูเงาของใบบัว” ใกลคําฝนตกพรํา ๆ  ทําใหไมเห็นเงาใบบัว ผึ้งนอยหลงทาง
แตไมรองไห บินไปถามทางลุงเตาในนําใส ผึ้งนอยดีใจบินไปตามทาง
ที่ลุงเตาบอก “ไชโย ๆ พบแลวบานเรา”

ดูซิวา คําใดสะกดดวย สระ  - ํา   ใ-   ไ-  เ-า

นิทาน สระอํา สระใอ สระไอ สระเอา

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๔๖



รูป

รูป

ตัวอยาง

ตัวอยาง

เสียง

เสียง

วิธีเขียน

วิธีเขียน

- ํา

ใ-

เขียนขางบนและขางหลังพยัญชนะ

เขียนขางหนาพยัญชนะ

จํา   ดํา   คํา   ทํา   นํา พรํา

ใจ ใบ ใส ใกล ใคร ใหญ  ใหม

อํา
สั้น

ใอ
สั้น

ชวนสังเกตใหรอบคอบ

- ํา ใ-

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๔๗



รูป

รูป

ตัวอยาง

ตัวอยาง

เสียง

เสียง

วิธีเขียน

วิธีเขียน

ไ-

เ-า

เขียนขางหนาพยัญชนะ

เขียนขางหนาและขางหลังพยัญชนะ

ไกล  ได ไป ไม ไม ไว ไห ไหน

เขา เงา เชา เตา เฝา เรา เอา

ไอ
สั้น

เอา
สั้น

ชวนสังเกตใหรอบคอบ

ไ-
เ-า

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๔๘



๑. บานของผ้ึงนอยอยูที่ไหน
๒. ผึ้งนอยมีหนาที่ทําอะไร
๓. แมสอนใหผึ้งนอยทําอยางไรเมื่อหลงทาง
๔. ผึ้งนอยแกปญหาอยางไรเมื่อจําทางกลับบานไมได
๕. นักเรียนเคยหลงทางหรือไม ถาหลงทางจะทําอยางไร

ชวนตอบทายนิทาน

ชวนอานลํานํา
สระ  อํา*

สระ  ใอ**

สระ  ไอ***

สระ  เอา****

แกวตาหนูจงฟงคําครูบอก สระอํา ตั้งใจฝกฝนอานเขียน สระอํา 
เขียนอานจดจําใหดี นํา ขํา ดํา ทํา ถํา ยํา จํา ลํา ตํา คํา

สระใอ ไมมวน วางไวหนาพยัญชนะ ใส ใจ ใช ใคร ใด ใฝ ใบ ใย ใต 
ใน ให ใหญ สระใอไมมวนวางไวหนาพยัญชนะ ใหล ใบ ใคร ใส ใหม 
สะใภ ใกล ใช ครบยี่สิบ

สระไอไมมลาย สระไอไมมลาย สระไอ คือ ไอ ไมมลาย ไซร ไคร ไว 
ไทย ไกล ไก

เชา เชา เชา เขา เรา เนา เบา เหา เตา ลวนเปนคําใช สระเอา เราตอง
จดจําฝกอานเขียน (ซํา) อานเขียนสระเอาถูกตอง

*  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง สั่งนาง เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได
**  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง ราซาซายัง เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได
***  อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง แฮปปเบิรธเดย เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได
**** อาจรองเปนเพลง โดยใชทํานองเพลง ชาง ชาง ชาง เปนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๔๙
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- ือ
 - ึ

สระในภาษาไทย

-ะ

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๕๐
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เ-ะ

แ-แ-ะ  โ-ะ โ-

เ-าะ -อ

สระในภาษาไทย

สระเสีียงใสสระเสีียงใส ๕๑



เ-ือะ เ- ือ

- ัวะ - ัว
- ํา ใ-

ไ-
เ-า

สระในภาษาไทย

เ-ียะ เ- ีย

สระเสีียงใสสระเสีียงใส๕๒



คณะผูจัดทํา

  คณะที่ปรึกษา
 นายการุณ  สกุลประดิษฐ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นายบุญรักษ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นางสุกัญญา  งามบรรจง ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะผูจัดทําตนฉบับหนังสือ “สระเสียงใส” สําหรับภาคใต 

  วิทยากร
 ศาสตราจารยสุธิวงศ พงศไพบูลย มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 นายอาณัติ หมานสนิท คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 นายอับดุลเลาะห ลออแมน ผูเชี่ยวชาญภาษามลายู
 นายอนันต เหลาเลิศวรกุล คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 นายนิวัตต นอยมณี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สมุทรปราการ เขต ๒
 นางพิศวาท นอยมณี อาจารย ๓ ระดับ ๘ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

  คณะทํางาน
 นางพรรณี ปานทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
 นางจิราภรณ กอเกียรติยากุล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
 นางดวงฤดี เจะแต โรงเรียนบานพรอน จังหวัดยะลา
 นายอับดุลรอเส็ด เจะเลาะ โรงเรียนบานตาสา จังหวัดยะลา
 นางนัยนา นาคะสิงห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
 นายบุญนาค ศิลากุล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
 นายฮาซัน เบ็ญลาเซ็ง สํานักงานเขตพื้นที่ีการศึกษายะลา เขต ๒
 นางวัธนีพร นิยมพานิช โรงเรียนบานบาโงยซิแน จังหวัดยะลา
 นางหาซือนะห แสแลแม โรงเรียนบานบาโงยซิแน จังหวัดยะลา
 นางอรัญญา สามเสาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑
 นางสาวอามีเนาะ มามุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑



 นางสมบูรณ มากจงดี โรงเรียนบานยะบะ (อุปการวิทยา) จังหวัดนราธิวาส
 นางสาววรนุช หะยีสาและ โรงเรียนบานยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 นางสฤกพรรณ พนิตกมล โรงเรียนเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 นางสาวดารกา ตนครองจันทร โรงเรียนเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 นายกนก ศิลาหมอม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒
 นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒
 นางสมถวิล บุญหา โรงเรียนบานโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓ จังหวัดนราธิวาส
 นางอานูรา ยอ โรงเรียนบานปาดังยอ จังหวัดนราธิวาส
 นายธีระพจน แสงแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต ๑
 นายสุชาติ โมราศิลป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต ๑
 นางเครือมาศ เจะสาเมาะ โรงเรียนอนุบาลปตตานี จังหวัดปตตานี
 นางมัลลิกา ศีลบุตร โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส จังหวัดปตตานี
 นางฮัสนะ เจะอุบง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต ๒
 นายอดุลย สะแตยี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต ๒
 นายอิสมาแอล บาดง โรงเรียนบานละหารยามู จังหวัดปตตานี
 นางฟาฏิมะฮ แวสะมาแอ โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ จังหวัดปตตานี
 นางปราณี ปราบริปู ขาราชการบํานาญ
 นางบุษบา ประภาสพงศ ขาราชการบํานาญ
 นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 นางฟาฏินา วงศเลขา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 นางธนาภรณ กอวัฒนา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  ผูเรียบเรียง 
 นายอนันต เหลาเลิศวรกุล
 นางพรรณี ปานทอง
 นางวัธนีพร นิยมพานิช
 นางเครือมาศ เจะสาเมาะ
 นายอับดุลรอเส็ด เจะเลาะ
 นายอดุลย สะแตยี
 นายฮาซัน เบ็ญลาเซ็ง
 นางสาวดารกา ตนครองจันทร



  ผูตรวจและบรรณาธิการปรับปรุงตนฉบับสําหรับภาคเหนือ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)
 นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 นางสาวดวงใจ  บุณยะภาส สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 นางสาวพัชรา  ตระกูลสิริพันธุ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 นางสาวอรอุมา  เหลาโสด สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  วาดภาพประกอบ/ออกแบบปก และรูปเลม
 นายทศพล  พูลพุฒ 
 นายอชิราวิชญ  ออนคํา 

  ดําเนินงาน
 สถาบันภาษาไทย
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
 โทร. ๐ ๒๘๘๕ ๗๔๖๗ ตอ ๕๐๔, ๕๐๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๔๓

  พิมพที่ 
 โรงพิมพตํารวจ 
 ถ.เศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
 โทรศัพท ๐ ๒๖๖๘ ๒๘๑๑-๓ 
 โทรสาร  ๐ ๒๒๔๑ ๔๖๕๘



(นายการุณ  สกุลประดิษฐ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการจัดทําหนังสือ
อานเพ่ิมเติม ชุด พัฒนาทักษะภาษาไทย เร อง สระเสียงใส ระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลว อนุญาตให ใชหนังสือนี้ในสถานศึกษาได

                ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร อง อนุญาตให ใชหนังสือในสถานศึกษา


