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 แบบฝกทักษะ ชุด อานได คิดเปน ภาษาไทย มีแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู

ของเด็กปฐมวัย ใหมีทักษะพื้นฐานทางภาษา เพื่อใชประโยชนในการติดตอสื่อสาร ครอบคลุมทักษะ การฟง 

การพดู การอาน และการเขยีน เชือ่มโยงประสบการณทางภาษาใหสอดคลองกบัสิง่ทีเ่ดก็ไดพบเหน็ในชวีติประจาํวนั 

โดยเนนการพฒันากระบวนการคิดจากเรือ่งทีเ่รยีน เพือ่ใหเดก็สามารถอานภาษาไทยและตอบคาํถาม รวมทัง้

ขอสงสัยที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนไดอยางมั่นใจ

 ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัย ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูภาษาไทย ซึ่งเปนภาษาแม และเปน

ภาษาตนแบบในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน จึงไดออกแบบ แบบฝกทักษะ ชุด อานได คิดเปน ภาษาไทย 

โดยคํานึงถึงความสอดคลองของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตามบัญชีคําพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก และพัฒนาการ

ดานภาษาของเด็ก ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่เด็กควรเรียนรู

 คณะศนูยพฒันาสือ่ปฐมวยั มคีวามมัน่ใจวา หนงัสือชดุนี ้จะเปนเครือ่งมือชวยพฒันาและเพิม่พนูประสบการณ

ใหเด็กมีทักษะพื้นฐานดานภาษา สามารถอานออก เขียนได และคิดเปน อยางเหมาะสมกับวัย สงผลใหการเรียนรู

ภาษาไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีใจรักในภาษาไทย และสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการเรียนรู

ในวิชาอื่นๆ ไดอยางมั่นใจ

ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัย
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เนนปลูกฝงนิสัยรักการอาน รักภาษาไทย เนนปูพื้นฐานการอานภาษาไทย
ที่ถูกตองสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ป

เนนแกปญหาเดก็อานหนงัสอืไมออก เพือ่
เตรยีมความพรอมสูระดบัชัน้ประถมศกึษา
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คํานํา

อานพยัญชนะ อานพยัญชนะ อานพยัญชนะ

อานคําจากภาพ อานเรื่องจากภาพ

อานเร่ืองจากภาพ

อานวรรณยกุต อานวรรณยกุต อานมาตราตัวสะกดอานคําคลองจอง

อานคําคลองจอง อานคําคลองจอง

อานสระ อานสระ อานสระอานพยัญชนะอานพยัญชนะอานพยัญชนะ อานพยัญชนะอานพยัญชนะอานพยัญชนะ อานพยัญชนะอานพยัญชนะอานพยัญชนะอานสระ อานสระ

อานคําจากภาพ

อานเร่ืองจากภาพ

อานเรื่องจากภาพอานเรื่องจากภาพอานเรื่องจากภาพอานวรรณยกุต

อานพยัญชนะ

อานวรรณยกุต

อานพยัญชนะ
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สระอะ

สระอํา

สระอึ

สระเอะ

สระโอะ

สระเออะ

สระเอือะ

สระแอะ

สระเอาะ

สระเอียะ

สระอัวะ

สระเอ

สระโอ

สระเออ

สระเอือ

สระแอ

สระออ

สระเอีย

สระอัว

สระอิ

สระอุ

สระอา

สระใอ (ไมมวน) สระไอ (ไมมลาย)

สระอือ

สระอี

สระเอา

สระอู

- ะ

-ำ

เ - ะ

โ - ะ

เ - อะ

เ - อะ เ - อ

แ - ะ

เ - าะ

- วะ - ว

à - ย

เ -

â -

à - Í

แ -

- Í

เ - า

- Ô

- ุ - Ù- ×- ึ
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ั ั

ี
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 จะ ระ มะ  งะ ยะ

 วะ ดะ ฝะ คะ นะ

 ตะกรา  กระบะ  มะขาม กะลา กระปุก

 พา ชา วา จา ปา

 ลา ธา นา ดา อา

 ตาสี มีขา พารา อาสา มานา

อา กับ วารี ไป ตลาด
อา มี กะทิ เต็ม กระจาด
วารี มี ผักกาด เต็ม ตะกรา

-

-

-

-ะ
สระอะ กระทะ

ตาดํา

มะระ 

ขวดยา มาลาย

มะละกอ 

-Ð

¤íÒ¶ÒÁªÇ¹¤Ô´ เด็กๆ รูจักสระอะไรบาง ใหออกเสียงสระที่รูจักมา ๓ ตัว

-า
สระอา

๕



 วี จี นี ผี อี

 มี รี ตี ซี กี

 ขี่มา  วงรี  สําลี สวัสดี นิ้วชี้

วีระ ซื้อ กลวยบวชชี มา ฝาก วารี
วารี รีบ ตัก ชิม ทันที พูด ชม วา
กลวยบวชชี นี้ อรอย ดี

--
สระอิ
Ô

-

มะลิ

สีนํ้า

กะป 

เกาอี้ สําลี

สิงโต 

- Õ
สระอี

 ยิ พ ิ ชิ ถิ นิ

 กิ มิ ด ิ บิ ต ิ

 วิชา  กะทิ  ปติ ด ินดี ลูกคิดิ

๖



 รือ ยือ พือ คือ อือ

 ก ือ ชือ บือ ขือ ฮือ

 ฮือฮา  มือถือ  ดื้อดึง สื่อสาร ยืดยาว

--
สระอึ
Ö

--
-Ð

ตึกสูง

แบมือ

หมึก 

หนังสือ กระบือ

ผึ้ง

-
สระอือ
×

วีระ นั่ง อาน หนังสือ ที่ ริม บึง 
เห็น คน หนาตา บึ้งตึง
ยก มือ ดึง หาง กระบือ ดื้อ

 มึ ฉึ ลึ ย ึ ป

 นึ กึ ถึ รึ จึ

 คิดถึง  ดึงหนา  ตึงตัง ศึกษา ฝกหัด

ึ

ึ

¤íÒ¶ÒÁªÇ¹¤Ô´ เด็กๆ คิดวา การทําหนาบึงตึ้ง เปนสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือไม เพราะเหตุใด
๗



 คุ ชุ ดุ อุ พุ

 จุ ตุ ทุ วุ ผุ

 คุณลุง  ฟนผุ  ยุงลาย ถุงมือ รุงรัง

 นู ยู ซู รู ผู

 มู ศู ฟู ด ู ภู

 ด ูงู ปลาทู เตาหู้ คุณปู่ ลูบขา

วารี ดู ปลาบู่ วาย วน อยู ใน ตู้
ปลาบู่ พน ฟอง ฟู่ ปุด ปุด
ลอย ผุด ผุด เหมือน ลูกโปง

--
สระอุ

Ø

-

สุนัข

ปูทะเล

ละมุด

กระดูก ตูเย็น

ถุงผา 

-
สระอู

Ù

¤íÒ¶ÒÁªÇ¹¤Ô´ เด็กๆ บอกคําที่มีสระอุและสระอู มาอยางละ ๑ คํา
๘



 เละ เคะ เปะ เอะ เกะ

 เดะ เงะ เฟะ เยะ เบะ

 เฟะฟะ  เบะบะ  เหะหะ เขะขะ เกะกะ

 àª àÂ àÃ à« à·

 à¶ à¡ àÇ à¨ à¾
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-

-

-

เ-ะ
สระเอะ

-Ð

จระเข เกเร นอน เกะกะ ขวาง คลอง
นกกระยาง เฝา เมียงมอง
กลัว เปน เหยื่อ จระเข

เตะบอล

â«à«

เละเทะ

·ÐàÅ ¨ÃÐà¢Œ

เ-
สระเอ

¤íÒ¶ÒÁªÇ¹¤Ô´ เด็กๆ คิดวา คนที่เกเร มีลักษณะอยางไร เด็กๆ ชอบหรือไม เพราะอะไร
๙



 แระ แปะ แตะ แคะ แจะ

 แพะ แทะ แซะ แงะ แฝะ

 ขี้แพะ  เยอะแยะ  แกะดํา เฉอะแฉะ งัดแงะ

 แช แย แว แป แฉ

 แถ แม แด แล แก

 เชือนแช  กระแส  ลากแห แจกัน งอแง

-แ - ะ
สระแอะ

-

ลูกแกะ

กุญแจ

ลูกแพะ

แมนํ้า ตุกแก

ถั่วแระ 

แ - 
สระแอ

วารี มี ถั่วแระ เยอะแยะ
วารี แบงปน ถั่วแระ ให 
ลูกแกะ และ ลูกแพะ
วารี ดูแล ไมให ลูกแกะ และ
ลูกแพะ แยง ถั่วแระ กัน

๑๐



 โดะ โสะ โพะ โชะ โฉะ

 โผะ โอะ โบะ โขะ โตะ

  แกงโฮะ  ดังโผละ  ผมโกะ โละทิ้ง

 โง โฟ โล โฮ โย

 โจ โห โถ โซ โน

 โกโก  สิงโต  โมโห สมโอ โยเย

วารี วาง ปนโต และ แตงโม บนโตะ
เด็ก ผมโกะ อยาก กิน แตงโม
วารี ปอน แตงโม ให เด็ก ผมโกะ

-โ - ะ
สระโอะ

-

โตะไม

แตงโม

โปะไฟผมโกะ

ปนโต จิงโจ
โ -

สระโอ

¤íÒ¶ÒÁªÇ¹¤Ô´ เด็กๆ คิดวา ผมโกะแตกตางจากทรงผมปกติอยางไร ใหยกตัวอยางประกอบ
๑๑



 เคาะ เฟาะ เชาะ เฝาะ เขาะ

 เฉาะ เยาะ เซาะ เมาะ เคาะ

 เพาะชํา  เจาะรู  เคาะไม กะเทาะ ชุดเกราะ

 ทอ จอ งอ ขอ ปอ

 รอ พอ ซอ คอ สอ

 ทอนํ้า  ออแอ  จองมอง ทอแท สอดสอง

-เ - าะ
สระเอาะ

-

ติดเกาะ

ดินสอ

ลูกเงาะ

ดอกไม ตัวตอ

แบเบาะ

- อ
สระออ

วารี มี นอง ชื่อ ตนออ
ตนออ เปน เด็ก แบเบาะ
ชอบ หัวเราะ สง เสียง ออแอ
บางที ตนออ ชอบ รอง งอแง ติด แมแจ

¤íÒ¶ÒÁªÇ¹¤Ô´ เด็กๆ เคยงอแง หรือไม การงอแงมีผลเสียอยางไรตอตัวเรา
๑๒
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