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เปำหมำยกำรเรียนรูประจ�ำหนวยที่ ๔
เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีควำมรู้ควำมสำมำรถต่อไปนี้
๑. อ่านออกเสียงค�า ข้อความ และเรื่องสั้นๆ ได้ถูกต้อง (มฐ. ท ๑.๑ ป.๓/๑)
๒. บอกความหมายของค�าและข้อความจากเรื่องที่อ่านได้ (มฐ. ท ๑.๑ ป.๓/๒)
๓. อ่านและเขียนค�าควบกล�้า และค�าที่มีอักษรน�าได้ (มฐ. ท ๑.๑ ป.๓/๑, ท ๔.๑ ป.๓/๑)
๔. ฟัง และดูสื่อที่เป็นความรู้ และความบันเทิงอย่างมีมารยาทในการฟัง และดู

(มฐ. ท ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๖)
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อานออกเสียงคํา
ที่อยูในดอกไม แลวชวยกัน
จําแนกวาเปนคําควบกลํ้า

หรือคําที่มีอักษรนํา

แนวคิดส�ำคัญ

  การฝึกอ่านออกเสียงวรรณกรรมเรื่อง บ้านบางระจัน จะท�าให้
 อ่านค�า ข้อความ และเรื่องสั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
  ค�าควบกล�้า คือ ค�าที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกัน ประสมสระเดียวกัน 
 อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวพร้อมกัน ออกเสียงควบหรือกล�้ากัน
  ค�าที่มีอักษรน�า คือ ค�าที่มีพยัญชนะสองตัวรวมกันอยู่ในสระตัวเดียวกัน 
 อ่านออกเสียงเป็นสองพยางค์ พยางค์หลังออกเสียงตามเสียงวรรณยุกต์
 ของพยางค์แรก
  การฟังและดูสื่อต่างๆ ควรจับใจความส�าคัญจากเรื่องที่ฟัง และดู โดยการ
 ต้ังค�าถามและตอบค�าถามเกีย่วกบัเรือ่งทีฟั่ง และด ูรวมทัง้ฟัง และด ูอย่างมี
 มารยาท

การอานออกเสียง
คาํควบกลํา้ และคาํทีม่อัีกษรนาํ 
ตองฝกอานอยางสมํ่าเสมอ 

เพื่อใหอานไดถูกตอง
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วรรณกรรมนำอำน

บำนบำงระจัน

 เมื่อเดือน ๓ ปีระกา ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๐๘ สมัยพระเจ้าเอกทัศ
ครองกรุงศรีอยุธยา พระเจ้ามังระกษัตริย์พม่ายกกองทัพมาตีกรุง
ศรอียุธยา ๒ ทาง คอื ทางเหนอืและทางใต้ โดยทางเหนอืมเีนเมยีวสหีบดี
เป็นแม่ทัพ ยกทัพเข้ามาทางเมืองตาก ส่วนทางใต้มีมังมหานรธาเป็น
แม่ทพัยกทพัเข้ามาทางกาญจนบรุ ีกองทพัทัง้สองตีรกุหัวเมอืงเรือ่ยมา

 วันนี้เป็นวันหยุด คุณพ่อและคุณแม่พาจารึกไปเที่ยวต่างจังหวัด

ซึ่งคุณแม่อยากไปเยี่ยมเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่จังหวัดสิงห์บุรี ทุกคน

จึงออกเดินทางตั้งแต่เช้า พอสายๆ ก็ถึงบ้านของเพื่อนคุณแม่

 คุณป้ายพุาเพือ่นสนทิของคณุแม่ต้อนรบัคณุแม่ คณุพ่อ และจารกึ

ด้วยความดีใจ หลังจากทักทายและพูดคุยกันได้สักพักก็ร่วมกัน

รบัประทานอาหารอย่างเอรด็อร่อย จากนัน้คณุป้ายพุากพ็าทุกคนไป

ไหว้พระทีวั่ดโพธิเ์ก้าต้น และพาไปชมอนสุาวรย์ีชาวบ้านบางระจนั ซึง่

อยู่ตรงข้ามกบัวดัโพธิเ์ก้าต้น คณุป้าบอกจารกึทีม่องดูอนสุาวรย์ีอย่าง

สนใจว่า อนุสาวรีย์ที่จารึกเห็นอยู่นี้ เป็นอนุสรณ์ของความกล้าหาญ

และเด็ดเดี่ยวของชาวบ้านบางระจันซึ่งเป็นบรรพบุรุษไทยเรา

“คุณป้าช่วยเล่าเรื่องของชาวบ้านบางระจันให้ผมฟง

 ได้ไหมครับ”

“ได้สิหลาน เรื่องมีอยู่ว่า…”
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จนถึงชานเมืองก็ตั้งค่ายล้อมไว้ไม่เข้าตีกรุงศรีอยุธยาในทันที ได้แต่
เผาวัดวาอารามลอกเอาทองค�าที่หุ้มพระพุทธรูปไป ราษฎรไทยคนใด 
ที่ขัดขืนไม่ยอมหาเสบียงอาหารหรือทรัพย์สินที่พม่าต้องการให ้
กจ็ะถกูเผาบ้านเรือน ถกูจบัไปเป็นเชลย ส่วนผูห้ญงิกจ็ะถูกจบัไปบ�าเรอ
ความสุข ท�าให้เกิดความระส�่าระสายไปทั่ว
 เหตุการณ์ในคร้ังนี้ท�าให้ชาวเมืองวิเศษไชยชาญหลายคน คือ 
นายจันหนวดเขี้ยว นายโชติ นายดอก นายทองแก้ว นายทองเหม็น 
นายทองแสงใหญ่ นายแท่น นายเมือง พันเรือง ขุนสรรค์ และนายอิน 
ไม่สามารถอดทนต่อไปได้ จึงปรึกษากันเพื่อหาทางต่อสู้กับพวกพม่า 
โดยรวบรวมชาวบ้านมาต้ังค่ายต่อสู้กับพม่าท่ีบ้านบางระจัน และมี 
พระอาจารย์ธรรมโชติเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาบ�ารุงขวัญ
 ชาวบ้านบางระจันต่างผนึกก�าลังกันต่อสู้กับพม่าโดยใช้วิธีรบ
แบบกองโจรคอยตัดก�าลังพม่าไปทีละเล็กละน้อย พอชาวบ้านที่อยู่
ใกล้เคียงทราบข่าวก็พากันมารวมตัวที่ค่ายบางระจัน เพื่อร่วมมือกัน
ต่อสู้กับพม่า แม้พม่าเข้าโจมตีค่ายบางระจันถึง ๕ คร้ัง ก็ถูกตีแตก 
กลับไปทุกครั้ง พม่าให้สุกี้นายกองซึ่งเป็นชาวมอญที่เคยอยู ่ใน 
กรุงศรีอยุธยามาเป็นเวลานาน ท�าให้รู ้ภูมิประเทศเป็นอย่างดี 
คุมก�าลงัพม่า ๒,๐๐๐ คน พร้อมม้าและปืนใหญ่เข้าล้อมค่ายบางระจนั
แล้วใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าไปในค่าย ถูกชาวบ้านบางระจันจนล้มตาย 
เป็นจ�านวนมาก ชาวบ้านบางระจันจึงส่งคนถือใบบอกมาขอปืนใหญ่
จากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปสู ้กับพม่า แต่ทางกรุงศรีอยุธยาเกรงว่า
จะถูกข้าศึกแย่งปืนใหญ่ไประหว่างทาง จึงไม่ยอมส่งปืนใหญ่มาให้
ชาวบ้านจึงต้องรวบรวมวัสดุมาช่วยกันหลอมปืนใหญ่ขึ้นเอง แต่ก็ 
ร้าวใช้การไม่ได้ ท�าให้ก�าลังใจชาวบ้านบางระจันท้อถอยลงไป ต่อมา
พม่าขุดอุโมงค์เข้าไปตั้งประชิดค่าย เอาปืนใหญ่ยิงเข้าไปในค่ายจน 
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ค�ำถำมจุดประกำย?
๑.  ชาวบ้านบางระจันมีคุณธรรมใดที่เราควรเอาอย่าง และปฏิบัติตาม
๒.  เพราะเหตุใด ชาวบ้านบางระจันที่มีไม่มาก จึงสามารถยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพ

พม่าได้นานถึง ๕ เดือนเศษ
๓.  เรือ่งชาวบ้านบางระจนัให้ข้อคิดอะไรทีเ่ราสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้ในปัจจบุนั

 “ชาวบ้านบางระจันนี่น่ายกย่องชื่นชมมากเลยนะครับคุณป้า” 
จารึกพูดหลังจากที่คุณป้ายุพาเล่าเรื่องจบแล้ว
 “ใช่แล้วล่ะจารึก” คุณป้ายุพาตอบจารึก และพูดต่อว่า
 “ชาวบ้านบางระจนั เป็นกลุม่บคุคลที่ได้รบัการยกย่องว่า มคีวาม
รักในชาติบ้านเมือง มีความสมัครสมานสามัคคีกัน และยังมีความ
กล้าหาญ เราคนรุ่นหลังจึงควรยึดถือวีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน 
เป็นแบบอย่างนะจ๊ะ เพือ่ให้ประเทศไทยของเรามคีวามสงบสขุ สมกบั 
ที่บรรพบุรุษไทยได้สละชีพไป”
 “ครบัคณุป้า” จารกึรบัค�าด้วยท่าทางจรงิจงั ท�าให้คณุพ่อ คณุแม่ 
และคุณป้ายุพายิ้มด้วยความพอใจที่จารึกเป็นเด็กดี

พงัทลาย แล้วส่งทหารตามเข้าโจมต ีแม้ชาวบ้านบางระจนัจะพยายาม
ต่อสู้อย่างเต็มความสามารถแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพม่าซึ่งมีก�าลัง
และอาวุธที่ดีกว่าได้ ค่ายบางระจันจึงแตกหลังจากที่รวมก�าลังกันต่อสู้
กับพม่าได้นานถึง ๕ เดือนเศษ
 วรีชนค่ายบางระจนัได้ต่อสู้กบัพม่าอย่างกล้าหาญและด้วยก�าลงัใจ 
ที่เด็ดเดี่ยว ยอมเสียเลือดเสียเนื้อและชีวิตเพ่ือรักษาแผ่นดินไทย 
จึงสมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ยั่งยืนและเป็น 
แบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

เรียบเรียงจากเรื่อง บ้านบางระจัน ของ ทิพย์วรรณ แสวงศรี
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ค�ำศัพท์น่ำรู้

ค�ำ อ่ำนว่ำ ควำมหมำย

ผนึก ผะ - หนึก รวมกันเป็นปึกแผ่น เช่น ผนึก
ก�าลัง

บ�ำเรอ บ�า - เรอ ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ

ประสิทธิ์ประสำท ประ - สิด - ประ - 
สาด

อ�านวยความส�าเร็จให้เกิดมีขึ้น

ระกำ ระ - กา ชื่อปีที่ ๑๐ ของรอบปีนักษัตร 
มีไก่เป็นเครื่องหมาย

ระส�่ำระสำย ระ - ส�่า - ระ - สาย กระจัดพลัดพราย เสียกระบวน 
วุ่นวาย เกิดความไม่สงบ

วีรชน วี - ระ - ชน ผู้ที่ได้รับยกย่องว่ามีความ 
กล้าหาญ

เสบียง สะ - เบียง อาหารที่จะเอาไปกินระหว่าง 
เดินทางไกล

หัวเมือง หัว - เมือง เมืองอื่นนอกจากเมืองหลวง

อนุชน อะ - นุ - ชน คนรุ่นหลัง คนรุ่นต่อไป

อนุสรณ์ อะ - นุ - สอน เครื่องระลึก ที่ระลึก

อนุสำวรีย์ อะ - นุ - สา - วะ - รี สิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคล
หรือเหตุการณ์ส�าคัญ เป็นต้น
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หลักภาษาน่ารู้

ตัวอย่ำง  ประโยคที่มีค�ำควบกล�้ำ

ค�ำควบกล�้ำ
 ค�ำควบกล�้ำ คือ ค�าที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกัน ประสมสระ

เดียวกัน และอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวพร้อมกัน ออกเสียง

ควบหรือกล�้ากัน 

 พยัญชนะตัวควบ คือ ตัวหลังเป็นเสียงกล�้ามีเพียง ๓ ตัว คือ

	  บัณฑิตย่อมขวนขวำยหาควำมรู้

	  คุณยายใช้ครกหินต�าน�้ำพริก

	  ปลำว่ายน�้าอยู่ในคลอง

	  วันหยุดนี้ครอบครัวของฉันจะไปเที่ยวชายทะเล

	  คุณแม่กวำดบ้านอย่างคล่องแคล่ว

  หนูดีกรำบพระอย่างนอบน้อม

ร  ล  ว
 เช่น กราบพระ  ครกหิน ครอบครอง ครอบครัว

   ตะแกรง  พรุ่งนี้  เปรียบเปรย  โปรตีน

   เกลี้ยงเกลา เกล็ดปลา  เคล็ดลับ  ปลั๊กไฟ    

    เผลอไผล  พลัดพราก  ลงคลอง  กวาดบ้าน  

   ขวนขวาย ไขว่คว้า วัวควาย ฯลฯ
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 ค�าควบกล�้า แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ 

 ๑.	ค�ำควบกล�้ำแท้ คือ ค�าที่มี

พยัญชนะ ๒ ตัว เรียงกัน ประสมสระ

เดียวกัน เวลาอ่านจะอ่านออกเสียง

พยัญชนะทั้ง ๒ ตัว พร้อมกัน ได้แก่

 ๒.	ค�ำควบกล�้ำไม่แท้ คือ ค�าที่ 

มีพยัญชนะ ๒ ตวั เรยีงกนั ประสมสระ

เดียวกัน เวลาอ่านจะอ่านออกเสียง 

เฉพาะพยัญชนะตัวหน้า หรือเปลี่ยน

เสียงไปเลย ได้แก่

ก ข ค 
ต ป ผ
พ

จ ซ ท
ศ ส

ร
ล
ว

ร

่

่

 กร เช่น กราบ กรอบ โกรธ กริช

 กล เช่น กลอง กลับ กลาย กลุม

 กว เช่น กวาง กวาด กวัก กวัดแกวง

 ขว เช่น ขวาน ขวัญ ขวิด ขวนขวาย

 คร เช่น ครู คราว ครั้ง ใคร

 คล เช่น คลี่คลาย คลั่ง โคลน คลอง

 คว เช่น ความ ควัก ควาน คว่ำ

 ปร เช่น ปราม ปรีดา ปรับ ปรุง

 พร เช่น พริก ไพร พรุง แพรว

 ผล เช่น แผล เผลอ ผลาญ ผลุบ

 ตร เช่น ตรง ตรอม ตรี ตรา

 ปล เช่น เปลี่ยน ปลุก ปลื้ม ปลาย

 พล เช่น พลุ พลาด พลี โพลง

่
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