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ประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่ม ๑
ภาษาพาเพลิน
เฉลย
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หน้า ๑๒  ด้านบน  ขากา  ทายา
      ฝา     นา
  ด้านล่าง  

  ด้านล่าง  ๖ นาฬิกา, ๘ นาฬิกา, 1๐ นาฬิกา, 12 นาฬิกา

หน้า ๑๔ ด้านบน

  ด้านล่าง  1. หา  2. ขา  ๓. พา  ๔. ยา  ๕. ทา

หน้า ๑๘ อีกามาหาลิง , อีกามีขา 2 ขา , ตาตีอีกา 2 ที , ผีมาหาลิง , อาทาสีฝาชี

หา

ลา

ฝา

นา

มา

มา

กา

หา

ยา

ตาสา

หายา ลามา ฝากา นาตาสา มาหา

หน้า ๑๓ ด้านบน

ป้า อา



๓

หน้า ๒๕ ด้านล่าง  คำาที่มีสระอู

หน้า ๓๐ ด้านล่าง

หน้า ๒๔ 

หน้า ๒๕ ด้านบน

ดู หนู สู่ รู งู สู้ อยู่ รูป ทู่ มู ทู

ตาตีงู งูมตีา 2 ตา

รูปมูีปูนา ตาสาถูขา

คูนามีอีกา ปดููงู

ลิงถูหู งูดูปูนา

หน้า ๑๙ ด้านล่าง  คำาที่มีสระอี

หน้า ๒๐ ด้านล่าง

มี ผี นี้ ดี

หน้า ๑๙ ด้านบน



๔

หน้า ๓๑ ด้านบน

  ด้านล่าง  คำาที่มีสระเอ

ฝา

เว

สี

รา

เก

ดา

ชี

คา

ที

เร

หน้า ๓๒ ด้านบน  ๑. ไม่จริง  ๒. จริง  ๓. จริง  ๔. จริง  ๕. จริง

  ด้านล่าง  (เป็นตัวอย่างคำาตอบ เพราะข้อนี้คำาตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูหรือผู้ปกครอง)

หน้า ๓๖ ด้านบน  โยคีโมโห  โกโรโกโส  โรตี  ปูขาเกโซเซมา

  ด้านล่าง  (เป็นตัวอย่างคำาตอบ เพราะข้อนี้คำาตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูหรือผู้ปกครอง)

หน้า ๓๗ ด้านบน  ไม่ดี , ดี , ไม่ดี , ไม่ดี , ไม่ดี

  ด้านล่าง  คำาที่มีสระโอ

เข ลิเก เห่ เฮ

อีกา ฝาชี ถูขา คูนา

ขาเก รูปู เวลา ทายา

ตาสา กีฬา ชะนี มีปู

เวที มีผี หาปู ตาดี

โลเล โยเย โทเร ปูนา

โรตี โมโห มีโบ ตาโต

มาหา รูงู พาไป ผีมา

โย โย่ โอ จัมโบ้



๕

หน้า ๓๘ ด้านบน

หน้า ๔๒ ด้านบน

หน้า ๔๓ คำ�ที่มีสระอะ 

หน้า ๔๔ ด้�นบน

หน้า ๔๔ ด้�นล่�ง  ๑. มะลิ  ๒. มะระ  ๒. มะน�ว  ๔. มะไฟ  ๕. มะละกอ

  ด้านล่าง  (เป็นตัวอย่างคำาตอบ เพราะข้อนี้คำาตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูหรือผู้ปกครอง)

กะละแม สาเก

ตะปู โยเย

เกเร มะละกอ

โลเล โยเย โทเร ปูนา

โรตี โมโห มีโบ ตาโต

มาหา รูงู พาไป ผีมา

ชะนี มานะ กะลา ฉะนี้



๖

หน้า ๔๘ ๑. ฤๅษีดูนาฬิกา
  ๒. ฤๅษีจะมา เวลา ๙ นาฬิกา  ๕ นาที
  ๓. ดูซิมีมะระในกระทะฤๅษี
  ๔. ฤๅษีกะลิงหากะปิ
  ๕. ลิงมีกะปิในกะลา

หน้า ๔๙ ด้านบน  คำาที่มีสระอิ
  ด้านล่าง

ซิ อิ มะลิลา

วาระดิถี กิริยาวาจาดี วินาที

โซไปเซมา ฤๅษีมีวิชา นาฬิกาโปเก

หน้า ๕๐ ด้านบน

	 	 ด้านล่าง

หน้า ๕๔ ด้านบน
กระทะ

กระทะมีรู

กาตี

ตาสี

อาสาไป

ฤๅษีว่า

งูดุ

มีธุระ

ผุผุ

ทะลุ

สาธุ

สุขา
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หน้า ๕๕ ด้านบน  คำาที่มีสระอุ

  ด้านล่าง

หน้า ๕๖ ด้านบน

หน้า ๖๐ ๑. เจ้าด่างมาดูลุงโตสีซอ
  ๒. ลุงโตดูมอซอ
  ๓. เจ้าด่างมีขางอ
  ๔. ลุงโตจะหาตะขอ
  ๕. ลุงโตพาเจ้าด่างมาดูลิเก
  ๖. เจ้าด่างชูคอดูลุงโต
  ๗. เจ้าด่างมารอลุงโต

หน้า ๖๑ ด้านล่าง คำาที่มีสระออ  

จุใจ น้ำาพุ สาธุ ปุปะ

อุษา กุฏิ ฝาผุ มุทะลุ

จุ ฉุ ดุ มุทะลุ

น้ำา ทะ ะ เ ล น้ำา พ
 ุ

พ า ย
 ุ

กิ้ง ก า
 ่

  ด้านล่าง

ซอ มอ ชอบ



๘

หน้า ๖๒ ด้านบน

  ด้านล่าง
ต อ ก ตะปู

ป อ ก ส้ม งู ล อ ก คราบ

วัวอยู่ใน ค อ ก

หน้า ๖๖ ๑. เจ้าด่างกับเจ้ามอต่างมา สีซอ
  ๒. เจ้าด่างจะ สีซอ ให้มอฟัง
  ๓. เขา ลือ ว่าด่างสีซอดี
  ๔. มอทำา ชูคอ จะฟังเจ้าด่าง
  ๕. ด่างทำารีรี รอรอ
  ๖. “มอ โมโห ละนะเจ้าด่าง”
  ๗. เจ้าด่างสีซอ ๓๐ นาที
  ๘. มอ ชูคอ ดูเจ้าด่าง
  ๙. มอ ดีใจ ได้ฟังซอ
  ๑๐. มอ ขอ สีซอ
  ๑๑. ด่าง อือออ ให้มอสีซอ

หน้า ๖๗ ด้านบน  คำาที่มีสระอือ 

หน้า ๖๘ ด้านบน

กระบือ ดื้อ ฝึกปรือ ลือ

หน้า ๖๘ ด้านล่าง  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ไม่ใช่  ๔. ใช่  ๕. ใช่
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หน้า ๗๒ 1. หนูไผ่มีไห

  2. หนูไผ่กับหนูขำาปีนกระได

  ๓. หนูไผ่ถือลำาไยมา

  ๔. หนูขำาว่า “เจ้าด่างมาทำาไม”

  ๕. เจ้าด่างมาหาหนูไผ่

  ๖. หนูไผ่โมโหจะตีเจ้าด่าง

  7. เจ้าด่างเหไปหาหนูขำา

  ๘. หนูขำาพาเจ้าด่างมาปีนกระได

หน้า ๗๓ ด้านบน  คำาที่มีสระไอ 

  ด้านล่าง 

ไผ่ ลำาไย ไว้ ไข่ กระได

ไถนา มะไฟ กำาไล ไปมา

กระได ทำาไม อะไร มือไว

ลำาไย ไปนา ไยดี ไฟฟ้า

หน้า ๗๔ ด้านบน

	 	 ด้านล่าง ไซ

ไถ

กำาไล

ผลไม้

ควาย

มือ

หนอน

ปลา



1๐

หน้า ๗๘ ด้านบน  1. หนูขำาลงไปในเรือ
     2. ในเรือมีหนูขำากะเจ้าด่าง
     ๓. หนูขำาดูใบบัว
     ๔. เจ้าด่างพอใจมีเรือใบในน้ำา
     ๕. ดูซิบัวมีใย

  ด้านล่าง

ใน

ระกา

เรือ

ใจ

ใจ

ใบ

ใบ

ใส

ตา

ดี

ในใจ เรือใบ ใจดี ใบระกา ตาใส

หน้า ๗๙ คำาที่มีสระใอ

ใหญ่ ใหม่ ให้ สะใภ้ ใช้ ใฝ่ ใจ ใส่ หลงใหล ใคร

ใคร่ ใบ ใส ใด ใน ใช่ ใต้ ใบ้ ใย ใกล้

หน้า ๘๐ ด้านบน

  ด้านล่าง บ ใ ม้ ไ

บ ใ ว บั

บ ใ รื เ อ

บ ใ หู

ใบไม้

ใบบัว

ใบเรือ

ใบหู

➜

➜

➜

➜
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หน้า ๘๔ ด้านบน

  ด้านล่าง  1. หนูขำากะหนูไผ่เอะใจว่าทำาไมเจ้าด่างไม่มา
      2. เจ้าด่างเดินเปะปะในป่า
      ๓. ใครมาเอะอะในป่า
      ๔. มีตอไมเ้กะกะในป่านี้
      ๕. เจ้าด่างทำาขนมเละเทะ
      ๖. หนูขำาทำาปากเบะ

หน้า ๘๕ ด้านบน   คำาที่มีสระเอะ

  ด้านล่าง  หนูเอ๋เตะบอล
      เขาเดินเปะปะ
      อย่าทำาเอะอะ
      แตงผลนี้เน่าเฟะ

หน้า ๘๖ ด้านบน

  ด้านล่าง

เฮะ เอะอะ เละเทะ

อย่าทำาเอะอะ2 มีของเกะกะ

หนูเอ๋เตะบอล แตงโมเน่าเฟะ

1

๓๔
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หน้า ๘๙ ด้านบน   คำาที่มีสระโอะ
  ด้านล่าง

หน้า ๙๐ ด้านบน

	 	 ด้านล่าง

โต๊ะ โละ

แกงโฮะ โปะ โละ

1 ๓   โป๊ะไฟ

2 ๔   โนะ

๓ 1   โก๊ะ

๔ 2   โต๊ะ

หน้า ๙๔ 1. ในป่ามีลูกเสือกับลูกวัว
  2. ลูกเสือกับลูกวัวใจสั่นกลัวหมาป่า
  ๓. หมาป่าตามัวซัว
  ๔. หมาป่าเดินเปะปะมา
  ๕. หัวใจลูกวัวสั่นระรัว
  ๖. “ฮ่า ฮ่า มาซิมากูจะกินหัวใจวัว”
  7. ลูกเสือเอะอะว่า
  ๘. “มากินซิ เจ้าตัวดี เราคือลูกเสือ”
  9. หมาป่าตามัวซัว ใจระรัวกลัวลูกเสือ

หน้า ๙๕ ด้านบน
กอบัว ใจระรัว มัวซัว

วัวไถนา ตามัว หัวใจ

ตัวดำา ใบบัว มัวเมา



1๓

หน้า ๙๕ ด้านล่าง  คำาที่มีสระอัวะ

หน้า ๑๐๐ ด้านบน

  ด้านล่าง

หน้า ๑๐๔ ด้านบน

หน้า ๙๕ ด้านล่าง  คำาที่มีสระอัว

หน้า ๙๖ ด้านบน  ๑. หัวโต  ๒. หัวเราะ  ๓. หัวมัน  ๔. หัวเข่า  ๕. หัวใจ  ๖. หัวเรือ

  ด้านล่าง

หัว ตัว รั้ว

ลัวะ ยัวะ ผัวะ

เจ้าด่างถูกตีดังผัวะ

เขาฝันต้นกล้วยดังฉัวะ

ลัวะมีน้ำาใจดี

๓

๔

2

1

หนูเอ๋ยัวะหนูไผ่

เผาไฟ

หัว

สำาลี

วิชา

เรือ

ตัวเบา

สำาเภา

ในเตา

มีเหา

ราคาเยา

    เผาไฟในเตา    

      หัวมีเหา      

    สำาลีราคาเยา    

     วิชาตัวเบา     

      เรือสำาเภา     



1๔

หน้า ๑๐๔ ด้านล่าง

หน้า ๑๐๕ คำ�ที่มีสระเอ�

หน้า ๑๐๖ 

เถาวัลย์ สำาเภา เมามาย เสา

เตาไฟ เกาขา เขาแพะ มีเงา

เขา แมงเม่า เมาคลี เจ้าป่า เล่า เข้า เค้า

หัว

ตา

หู

ปากคอ

จมูก

มือ

ขา
เท้า

หน้า ๑๑๐ 1. เจ้าด่างกับลิงไปเกาะ
  2. ลิงมัวดูเงาะ
  ๓. เจ้าลิงเกาหัว เอะใจทำาไมเงาะตัวสีดำา
  ๔. ลิงดูเงาะเคาะกะลา
  ๕. เจ้าด่างรอไปรอมาก็โมโหลิง
  ๖. ลิงว่าเจ้าด่างใจเสาะ
  7. เงาะหัวเราะ หึ หึ
  ๘. ด่างว่าเงาะหัวเราะเยาะ
  9. ด่างทะเลาะกับเงาะ

หน้า ๑๑๑ ด้านบน คำาที่มีสระเอาะ เปราะ กะเทาะ เกาะ หัวเราะ เฉาะ เหาะ



1๕

หน้า ๑๑๑ ด้านล่าง

หน้า ๑๑๒ 

เคาะ

เงาะ

ปี

หัว

มะเขือ

ใจ

ป่า

เถาะ

กะลา

เปราะ

เราะ

เสาะ

     เคาะกะลา    

      เงาะป่า      

       ปีเถาะ      

      หัวเราะ      

    มะเขือเปราะ   

      ใจเสาะ       

7

๘

โลมา2 ปลาหมึกยักษ์๔ ปู9

ปลาดาว วาฬ1 ม้าน้ำา๕

เต่าทะเล ปะการัง๖ พะยูน๓

หน้า ๑๑๖ 1. เสือกับลิงพายเรือมา
  2. ตาขำาจำาใจไปกับเสือ
  ๓. ลิงไปหัวคะมำาในเรือ / ลิงหัวคะมำาไปในเรือ
  ๔. ตะปูตำาขาเสือ
  ๕. ลิงหัวเราะเยาะเสือ

หน้า ๑๑๗ คำาที่มีสระอำา

หน้า ๑๑๘ ด้านบน

  ด้านล่าง

ขำา จำา กำา ย่ำา

ไ ต่ ร า ว

ร ะ ก ำา

บ อ ด

ท ำา ง า น

1

2

๓

๔

๕



1๖

หน้า ๑๒๑ คำ�ที่มีสระอึ

หน้า ๑๒๖ ๑. ลิงมีแหม�ห�ปล�
  ๒. ลิงแลดูปล�กุเล�
  ๓. ลิงจะเอ�แหม�ห�ปล�กุเล�
  ๔. ลิงดูปล�กุเล�ตัวใหญ่
  ๕. ลิงจำ�ใจถ่อแพจ�กไป
  ๖. ลิงโมโหโทโส

หน้า ๑๒๗ ด้�นบน

อึ ตึ รึ

	 	 ด้านล่าง			คำาที่มีสระแอ

หน้า ๑๒๘ ด้านบน

	 	 ด้านล่าง

แพ แห แก่ เชือนแช แล

เสือ สุนัข ลิง กระแต หมี หมูป่า ปลา เม่น

ไก่ นก ช้าง วัว สิงโต เต่า แมว เป็ด

ตอ

แบ

แล

งอ

มะ

มือ

แย

แง

ดู

แม

       ตอแย      

      แบมือ       

        แลดู       

       งอแง       

       มะแม      

หน้า ๑๓๒ ๑. ฤๅษีพาลิงเหาะมา
  ๒. ฤๅษีพาลิงมาแวะศาลา
  ๓. ในศาลา มี แพะ กับ แกะ นอนตาย
  ๔. ฤๅษีมีคาถาดี
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หน้า ๑๓๒ (ต่อ)
	 	 ๕.	ฤๅษีว่าคาถา	“เอาะแอะ	เอาะแอะ	เอาะแอะ”
	 	 ๖.	แพะ	และ	แกะ	ลืมตา
	 	 ๗.	ลิงดีใจที่แพะและแกะลืมตา
	 	 ๘.	ฤๅษีก็ดีใจ

หน้า ๑๓๓ ด้านบน   คำาที่มีสระแอะ
	 	 ด้านล่าง

แปะ แพะ แกะ แบ๊ะ

หน้า ๑๓๔ ด้านบน

	 	 ด้านล่าง

2

ฝนตกลงมา1 หนูไผ่ไปเล่นกับหนูขำา๓

หนูไผ่ไปหาหนูขำา หนูขำามาส่งหนูไผ่ที่ประตู๔

หน้า ๑๓๘ ๑. หนูมากะหนูมีไปทะเล
  ๒. หนูมาเอาปูมาแกะดู
  ๓. มีปูเน่าเสียเยอะแยะ
  ๔. เจ้าด่างมาเลียปูเสีย
  ๕. หนูมีโมโหหนูมา
  ๖. หนูมาใจเสีย
  ๗. เจ้าด่างขำา หัวเราะ ฮ่า ฮ่า
  ๘. หนูมีตีหนูมา ๓ - ๔ ที

หน้า ๑๓๙ ด้านบน   คำาที่มีสระเอีย เปีย งัวเงีย เสีย เมีย เตี้ย
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หน้า ๑๔๒ ข้อมูล ชื่อ

เตี้ยที่สุด เจ้าด่าง

สูงที่สุด พ่อ

อ้วนที่สุด แม่

ผอมที่สุด หนูมา

เบาที่สุด เจ้าด่าง

ไม่ใช่คน เจ้าด่าง

เด็กผู้ชาย หนูขำา

หน้า ๑๔๖ ๑. ละเวือะปะเสือในป่า
  ๒. เสือจะฆ่าละเวือะ
  ๓. ละเวือะทำาท่าจะฆ่าเสือ
  ๔. เสือมองดูละเวือะ
  ๕. ละเวือะชนะเสือ
  ๖. ละเวือะดีใจที่เอาชนะเสือได้

หน้า ๑๔๗ ด้านบน   คำาที่มีสระเอือ

หน้า ๑๔๘ ด้านบน   ๑. เรือใบ  ๒. เรือรบ  ๓. เรือสำาเภา  ๔. เรือกอและ  ๕. เรือพาย  ๖. เรือหางยาว

  ด้านล่าง

เบือ เบื้อ เอือ

หน้า ๑๔๑ ๑. ตาสีมีวัวตัวโต
  ๒. วัวตาสีไถนาดี
  ๓. ตาสีตีวัวเผียะๆ
  ๔. หนูขำาหัวเราะตาสี
  ๕. หนูขำาทำาท่าเฮฮา
  ๖. ตาสีหัวเราะ หึ หึ
  ๗. หนูขำาจะขีว่ัว
  ๘. ตาสีพาหนูขำาที่มาขี่วัว
  ๙. หนูขำาดีใจหัวเราะแหะ แหะ
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หน้า ๑๕๑ ด้านบน  คำาที่มีสระเออ

  ด้านล่าง  ๑. หนูขำาเจอผีที่ประตู
      ๒. หนูไผล่ะเมอว่าเจอผี
      ๓. ตาสีไปอำาเภอ
      ๔. ผีหัวเราะ เหอ เหอ
      ๕. หนูขำาว่าเธออย่าเอะอะ
      ๖. หนูไผ่จับได้เบอร์ ๑

หน้า ๑๕๒ ด้านบน

เธอ ละเมอ เพ้อเจ้อ เออ

   “ว้าย ผี”

   “เหอ เหอ ข้าเป็นผี”

   “โอ๊ย ผมงงจริงๆ ครับ”

   “โอ๊ย จุกแล้วครับ”

  ด้านล่าง	 ในกอ		บัว		มีผึ้งเยอะแยะ

	 	 	 	 เสือ		มี	๔		ขา

	 	 	 	 ฤๅษี		มี		แกะ		กับ		แพะ

หน้า ๑๕๖ ๑. แพะตาเสียทำาท่า เงอะงะ
  ๒. มือหนูไผ่ดู เลอะเทอะ
  ๓. ในเรือมีมะเขือเยอะ
  ๔. ใครเจอะเสือก็ใจไม่ดี
  ๕. หนูไผ่ดีใจเจอะหนูขำาในเรือ
  ๖. หนูขำาทำาท่าเซอะซะ

หน้า ๑๕๗ ด้านบน  คำาที่มีสระเออะ
  ด้านล่าง

เยอะ

เลอะ

เฉอะ

เยอะ

เงอะ

เซอะ

แฉะ

งะ

เทอะ

แยะ

ซะ

      เลอะเทอะ    

      เฉอะแฉะ     

      เยอะแยะ     

      เงอะงะ       

      เซอะซะ      
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หน้า ๑๕๘ ด้านบน   ๑. ใช่  ๒. ใช่  ๓. ใช่  ๔. ไม่ใช่
  ด้านล่าง

หน้า ๑๕๙ 

หน้า ๑๖๐ 

สระ เ-ีย

เสีย

เลีย

สระ โ-ะ

โละ

โฮะ

โนะ

สระ เ-า

เงา

เจา

เปา

เบา

เอา

สระ _ัว

บัว

ถัว

นัว

ตัว

ผัว

สระ แ-

แล

แม

แย

แฮ

สระ -ำา

ตำา

ขำา

ชำา

ดำา

สะดือ

เกาะ เตา

เรือ ชะนี

ตะขอ ลิเก นาฬิกา

มะระ กระสือ กะลา

ชั่ง

มะละกอ

บัว


