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สารบัญ

หนวยการเรียนรูที่  ๑ อักษรไทยไขขาน   ๑
    • สวัสดีเพื่อนใหม   ๓
    • อักษรไทย   ๖
    • การพูดในโอกาสตางๆ   ๑๒
    • มารยาทของการพูด   ๑๖

หนวยการเรียนรูที่  ๒ ประสมคําหนูทําได   ๑๘
    • เด็กเอย...เด็กด ี   ๒๐
    • การประสมคํา และการสะกดคํา   ๒๓
    • การอานเปนคํา   ๒๖
    • การคัดลายมือ   ๒๘

หนวยการเรียนรูที่  ๓ ตัวสะกดจดจําไว   ๓๓
    • สุขภาพดี ชีวีมีสุข   ๓๕
    • มาตราตัวสะกด   ๓๘
    • การฟงคําสั่งและคําแนะนํา   ๔๕
    • มารยาทของการฟง   ๔๖

หนวยการเรียนรูที่  ๔ ผันวรรณยุกตสนุกสนาน   ๔๘
    • ความสุขที่พอเพียง   ๕๐
    • วรรณยุกต   ๕๓
    • การอานขอเขียนเชิงอธิบาย   ๖๑

หนวยการเรียนรูที่  ๕ คําควบกลํ้าและอักษรนํา     ๖๕
    • เหมียวนอยและเพื่อน   ๖๗
    • คําควบกลํ้า   ๗๑
    • คําที่มีอักษรนํา   ๗๕
    • การตั้งคําถามและตอบคําถาม   ๗๘

    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    

    

    
    
    



● บรรณานุกรม    ๑๓๘

หนวยการเรียนรูที่  ๖ รร และการันตหรรษา   ๘๑
    • ความรูมีอยูรอบตัวเรา   ๘๓
    • คําที่มี รร   ๘๗
    • ตัวการันต   ๘๙
    • การเขียนเรื่องจากประสบการณ   ๙๑

หนวยการเรียนรูที่  ๗ ความหมายของคําจดจําไว   ๙๓
    • เลนกับเพื่อน   ๙๕
    • คําและความหมายของคํา   ๙๘
    • บทรองเลน   ๑๐๐
    • การดูและมารยาทในการด ู   ๑๐๒

หนวยการเรียนรูที่  ๘ คําคลองจองตองศึกษา   ๑๐๔
    • ไกแจของนันทา   ๑๐๖
    • คําคลองจอง   ๑๐๙
    • บทอาขยาน   ๑๑๐
    • การเลือกอานหนังสือ   ๑๑๒

หนวยการเรียนรูที่  ๙ เรียนรูเรื่องประโยค   ๑๑๕
    • เด็กดีมีคุณธรรม   ๑๑๗
    • ประโยค และการแตงประโยค   ๑๒๑
    • การเรียบเรียงประโยค   ๑๒๕
    • การเขียนเรื่องตามจินตนาการ   ๑๒๖

หนวยการเรียนรูที่  ๑๐ ภาษาไทย ภาษาถิ่น   ๑๒๙
    • ในหองสมุดโรงเรียน   ๑๓๑
    • ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่น   ๑๓๕
    • การแสดงความคิดเห็น   ๑๓๗
     และคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน  

    
    
    

    
    
    

    
    
    
    

    
    
    



หน่วยการเรยีนรูท่ี้หน่วยการเรยีนรูท่ี้
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เปาหมายการเรียนรูประจําหนวยที่ ๒
เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผูเรียนจะมีควำมรูควำมสำมำรถต่อไปนี้
๑. อ่านออกเสียงค�า ข้อความ และเรื่องสั้น ๆ  ได้ถูกต้อง (มฐ. ท ๑.๑ ป.๒/๑)
๒. บอกความหมายของค�า และข้อความจากเรื่องที่อ่านได้ (มฐ. ท ๑.๑ ป.๒/๒)
๓. สะกดค�า และบอกความหมายของค�าได้ (มฐ. ท ๔.๑ ป.๒/๒)
๔. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ (มฐ. ท ๒.๑ ป.๒/๑)
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กจิกรรมนําสูการเรยีน

แนวคิดสําคัญ

  การฝกอ่านออกเสียงวรรณกรรมเรื่อง เด็กเอย…เด็กดี 

 จะท�าให้อ่านค�า ข้อความ เรื่องสั้น ๆ  และบทเพลงได้อย่าง

 ถูกต้องและคล่องแคล่ว 

 การประสมค�า และการสะกดค�า เปนการน�าพยัญชนะ สระ 

 และวรรณยุกต์มาประสมกัน

 การอ่านเปนค�า เปนการอ่านค�าต่าง ๆ  โดยไม่ต้องสะกด

 การคัดลายมือ ควรเขียนตัวอักษรให้ถูกต้องตามแบบอักษรไทย 

 และ ตั้งใจเขียน
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ประสมคํา
ไดคําวาอะไรบางนะ
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วรรณกรรมนาอาน
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เด็กเอย...เด็กดี
วันหนึ่งหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว คุณแม่มารับพอใจ

กลับบ้าน ระหว่างทางกลับบ้าน พอใจเล่าเรื่องที่โรงเรียน
ให้คุณแม่ฟัง
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คุณแม่อธิบายให้พอใจฟังว่า เด็กดี คือ เด็กที่เชื่อฟัง
ผู้ใหญ่ ตั้งใจเรียน ไม่เกียจคร้าน และปฏิบัติตนตามหน้าที่
เหมือนกับเพลง ค่ำนิยม ๑๒ ประกำร ที่ร้องว่า

พอใจฟังคุณแม่แล้วตั้งใจว่า เธอจะต้องเปนเด็กดีและ
ปฏิบัติตนตามหน้าที่เหมือนกับเพลงที่คุณแม่ร้องให้ฟัง 
เพื่อจะได้โตเปนผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

ค�าร้อง : พันเอกสมศักดิ์ เตียสุวรรณ
 ท�านอง : ร้อยเอกสุระชัย ถวิลไพร

หนึ่ง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 สอง  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้

 สาม กตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ

 สี่  มุ่งใฝ เล่าเรียน เพียรวิชา

 ห้า  รักษา วัฒนธรรม ประจ�าชาติ

 หก  ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา

 เจ็ด  เรียนรู้ อธิปไตย ของประชา

 แปด รักษา วินัย กฎหมายไทย

 เก้า  ปฏิบัติ ตามพระ ราชด�ารัส

 สิบ  ไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้

 สิบเอ็ด ต้องเข้มแข็ง ทั้งกายใจ

 สิบสอง ไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม
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ค�ำอ่ำนและควำมหมำยของค�ำ

ค�ำ อ่ำนว่ำ ควำมหมำย

  กตัญญู เกียจคร้าน เชื่อฟัง
  ซื่อสัตย์ พระราชด�ารัส วินัย
  อธิบาย อธิปไตย

 กตัญญู กะ-ตัน-ยู รู้คุณท่าน

 เกียจคร้าน เกียด-คร้าน ขี้เกียจ, ไม่อยากท�างาน

 ซื่อสัตย์ ซื่อ-สัด ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง

 พระราชด�ารัส พระ-ราด-ชะ-ด�า ค�าพูดของพระมหา- 
    -หรัด กษัตริย์ (ค�าราชาศัพท์)

 วินัย วิ-ไน ระเบียบแบบแผนและ 
     ข้อบังคับ, ข้อปฏิบัติ

 อธิบาย อะ-ทิ-บาย ขยายความ, ชี้แจง

 อธิปไตย อะ-ทิ-ปะ-ไต อ�านาจสูงสุดของรัฐที่จะ 
    หรือ อะ-ทิบ-ปะ ใช้บังคับบัญชาภายใน 
    -ไต อาณาเขตของตน

ค�ำศัพท์น่ำรู้
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หลักภาษานารู

การประสมคํา และการสะกดคํา
กำรประสมค�ำ เปนการน�าพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต์

มาประสมกัน จะท�าให้เกิดเปนค�าต่าง ๆ  เช่น

- -ซ โซ-่โ-
หมายถึง โลหะทีเ่ก่ียวกนัเปนข้อ ๆ  เปนสายยาวส�าหรบัผกูล่ามแทนเชือก

โซ

- / -ม ข
มะเขือ

-ะ
หมายถึง ชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่ง ผลกินได้

ส - - เสื้อ-้
หมายถึง เครื่องสวมกายท่อนบน ท�าด้วยผ้าชนิดต่าง ๆ

-ก กา-า
หมายถึง นกชนิดหนึ่ง ตัวสีด�า

เ-อื

เ-อื
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กำรสะกดค�ำ เปนการออกเสียงตามพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์ (ถ้ามี) 

การอานสะกดคําที่ไมมีตัวสะกด มีขั้นตอน ดังนี้
๑) ออกเสียงพยัญชนะต้น
๒) ออกเสียงสระ
๓) ออกเสียงค�าท่ีได้จากเสียงพยัญชนะต้นประสมกับ

เสียงสระ
๔) ออกเสียงชื่อวรรณยุกต์ (ถ้ามี)
๕) ออกเสียงค�าท่ีได้จากเสียงพยัญชนะต้นประสมกับ

เสียงสระ และเสียงชื่อวรรณยุกต์

วอ

กอ ไก

อัว

ไอ ไม
เอก ไก

วัว

   ขั้นตอนกำรสะกดค�ำที่ไม่มีตัวสะกด

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ตอ โตะโอะ ไมตรี โตะ

พอ แพแอ ไมโท แพ
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