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คำานำา
 หนงัสอืสง่เสริมการอา่นพัฒนาการอา่น การเขยีนภาษาไทยโดยใชบ้ทรอ้ยกรองและ
ค�าคลอ้งจอง เรือ่ง มาตรากมสมใจ ฉบับนี ้จดัท�าขึน้เพือ่ใชป้ระกอบการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ในเรื่องการอ่านค�าพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขยีน โดยการอ่านสะกดค�าแจกลกู อา่นเป็นค�า เปน็กลุม่ค�า เปน็ประโยค การเขียน
ค�า กลุม่ค�าและเขยีนประโยค โดยการน�าค�าทีต่อ้งการให้อ่านและเขยีนมาใช้ฝึกอ่านเขียนย้�า
ซ้�าทวนให้บ่อยครั้งมากที่สุด จนเกิดความช�านาญในการอ่านการเขียนค�านั้นๆ เรื่องที่อ่าน
เป็นบทรอ้ยกรอง หรอืค�าคลอ้งจองในการด�าเนนิเรือ่งทีช่วนใหส้นใจ จดจ�า มภีาพประกอบ
ที่สอดคล้องสวยงามกับเนื้อเรื่องค�าและความหมายของค�า  
  ในการน�าหนังสือฉบับนี้ทดลองใช้ปรากฏว่า นักเรียนมีความสนใจ มีประสบการณ์ 
ทั้งด้านการฟัง การดู การพูดแสดงความคิดเห็น การอ่าน การเขียน ค�าที่ประสมสระมาตรา
กมสะกด ออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน จึงได้เผยแพร่หนังสือเล่มนี้ไปยังคณะครู สถานศึกษา
และห้องสมุดของโรงเรียนต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป
                    ผู้จัดท�าขอขอบคุณ นักเรียน ครูและคณะที่ปรึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือในการศึกษาพัฒนาหนังสือนี้จนส�าเร็จสมบูรณ์ดี  หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสืบต่อไป

      วรัญญา  สวัสดิ์แวงควง



คำาชี้แจง
 หนังสือส่งเสริมการอ่านพัฒนาการอ่าน การาเขียนภาษาไทยโดยใช้บทร้อยกรอง
และค�าคล้องจอง  เรื่อง มาตรากมสมใจ นี้   เป็นหนังสือประเภทวิชาการ  มีจุดมุ่งหมายให้
นกัเรยีนมทีกัษะในการอ่านค�าพืน้ฐานทีม่ตีวัสะกดมาตรากม ทีต่อ้งการฝกึใหน้กัเรยีนไดอ้า่น 
เขียน โดยใช้ค�าเดิมๆ ซ้�าๆ มาให้นักเรียนได้อ่านและจดจ�าค�านั้นๆ เพื่อให้เกิดความแม่นย�า
ในการอ่าน การเขียน เนือ่งจากนกัเรยีนใชภ้าษาอสีานในการสือ่สารเปน็ภาษาพืน้ถิน่ ทีเ่ปน็
วฒันธรรมทางภาษาของตนเอง อนัอาจเป็นสาเหตทุีท่�าใหอ้า่นออกเสยีงภาษาไทยนัน้ไดไ้ม่
ชดัเจน  สง่ผลให้การเขยีนไดไ้มถ่กูตอ้งไปดว้ย ดังนัน้เมือ่นกัเรยีนศกึษาและท�ากจิกรรมตาม
หนงัสอืฉบบันีแ้ลว้ ครผููส้อนจงึควรมีการประเมินผล และรวบรวมข้อมูลเพือ่ใชใ้นการศึกษา
พัฒนาต่อไป   ดังนี้
 ๑. ประเมินการอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องในแต่ละหน้าได้ถูกต้องชัดเจน
 ๒. อ่านสะกดค�าและแจกลูกค�าพื้นฐานที่มีตัวสะกดมาตรากม ที่ก�าหนดให้
     ท้ายเล่มได้
 ๓. น�าค�าที่ก�าหนดให้ไปใช้เขียนค�า กลุ่มค�า เขียนประโยคและอ่านค�า กลุ่มค�า 
     ประโยคนั้นได้   
 ๔. อธิบายความหมาย บอกตัวอักษร พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด และ
     ออกเสียงของตัวพยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด การประสมค�า กลุ่มค�า ที่  
     ก�าหนดให้ได้
 ๕. อ่าน เขียนค�า กลุ่มค�า ประโยคที่ก�าหนดให้จากเนื้อเรื่องได้ถูกต้องตาม
     หลักการอ่านออกเสียงและหลักการเขียนภาษาไทย

            วรัญญา  สวัสดิ์แวงควง





	 ดารา		 สาวตาคม					
งามสวยสม		แก้มชมพู
ยามมอง		 งามน่าดู							
นามเรารู้		 หนูสมใจ
สาวสวย		 งามใจด	ี							
สมใจม	ี			 น�า้ใจให้
ตามที่		 	 นามบอกไว้							
นยิมใน				 สมใจหนู

สมใจ

๑



มีใครเดือดร้อน

อะไรบ้างคะ?

	 ในยาม	ที่เราตรม				 อกระทม	ตรมน่าดู
ดารา	สมใจรู้														 งามยามอยู่	ชมตดิตาม
ทุ่มเท	คอยดูแล											 ยามเราแย่	คอยสอบถาม
สมใจ	ได้ตดิตาม										 ช่วยเหลอืยาม	เราตรมตรอม

สมใจ
เป็นห่วง
นะคะ

๒



	 นยิม	ชมชื่นสุข							 สมใจถูก	สมใจยอม								
สมใจ	มคีวามพร้อม								ความอ่อนน้อม	พร้อมนยิม
ท�าตาม	ที่ชมชื่น														ยิ้มระรื่น	มคีนชม
ไร้สิ้น	ความขื่นขม											เพื่อนพี่ชม	สมใจดี

เย้!

สมใจอ่อนน้อม มีแต่คนชม

๓



	 สมใจ		 ไปในนา								
ตามประสา		สมหน้าที่
โคลนตม		 ในนาม	ี											
ยามย�่าที่		 ลงดนิตม
เปื้อนเปรอะ		ตามเสื้อผ้า				
ลุ่มล่ามมา		 ถงึเส้นผม
สมใจ		 	 ไม่ตรอมตรม										
ด้วยนยิม		 สมดั่งใจ			

สมใจ
สบายมาก

๔



	 เดอืนสาม	ตามนามมี					 ถิ่นนามนี้	ที่จ�าได้
ยามเรา	เล่าปมให้														 รู้กันไว้	บุญสะสม
ท�าตาม	ย่างข้าวจี่														 ข้าวหลามม	ีที่นยิม
งานบุญ	ทานสะสม													 ย่อมชื่นชม	สมใจท�า

อรอ่ยมาก

๕



	 ยามงาน	การรื่นรมย์					 สมใจชม	สมดังนาม
เมอืงไทย	คอืสยาม														 น�า้ใจงาม	อารมณ์ดี
ยิ้มนี้	ที่ยิ้มให้																					 สมค�าใช้	ไทยเรานี้
มากความ	สามัคค	ี														คุณความด	ีสมที่มา

สวัสดีค่ะ

๖



	 ชื่อเสยีง	เลื่องลอืนาม					 เมอืงสยาม	งามวัดวา
อาราม	งามสง่า																	 ชมล�า้ค่า	นามวัดไทย
ท�าตาม	ประเพณ	ี															 ด้วยความด	ีไทยมไีว้
รื่นอารมณ์	สมดวงใจ											 นามเราไทย	สมใจม	ี				

๗



	 เมอืงงาม	นามร้อยเอ็ด			 ชื่อสาเกตุ	นครนี้
บ้านเรา	สมใจม	ี																 ภูมใิจที่	มคีวามงาม
เคยอยู่	ได้รู้ความ																 นามเมอืงงาม	ในสยาม
เกนิร้อย	เลื่องลอืนาม											บงึแสนงาม	ในยามเย็น

สาเกตุนคร

๘



	 เรยีกชื่อ	พลาญชัย					 งามสมใจ	บงึงามเด่น
ฝูงปลา	ว่ายให้เห็น												 ยามเดนิเล่น	รมิธารา
ร้อยเอ็ด	เลื่องลอืนาม										 เป็นเขตคาม	ตามเล่าว่า
บงึใหญ่	ได้ศกึษา															 เกดิได้มา	จากแรงคน																	

๙



	 อสีาน	บ้านของเรา						 นามถิ่นเก่า	ไม่สับสน
แดนดนิ	ถิ่นนามตน											 เป็นเผ่าชน	คนชาวไทย
นยิาม	ค�านามกล่าว											 สมใจสาว	งามสมได้
ศกึษา	ภาษาใช้																 แม่กมได้	ใช้ให้เป็น			

อสีาน บ้านเรา

๑๐
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