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● คําสําคัญ                                                                                                     ๘๙

● บรรณานุกรม                                                                                                ๙๐

● ภาคผนวก  พิเศษ ๑

  ๙๐

หนวยการเรียนรูที่  ๑  ยอนเวลาหาอดีต        ๑
บทที่ ๑   จากวันวานสูวันพรุงน�้        ๒

บทที่ ๒  ฉันเปนใคร          ๑๔

หนวยการเรียนรูที่  ๓  มรดกไทย                                    ๔๐
บทที่ ๑   คนดีในทองถิ�น                            ๔๑ 

บทที่ ๒  วัฒนธรรมและภูมิปญญาที่นาภูมิใจ          ๕๗

หนวยการเรียนรูที่  ๒  การดําเนินชีวิตและการเปล่ียนแปลงของชุมชน     ๒๖         

๒๑ บทที่ ๑   ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง       ๒๗

สารบัญ



หน่วยการเรยีนรูที้่หน่วยการเรยีนรูที้่

เปาหมายการเรียนรู้ประจ�าหน่วยที่ ๑
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เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

๑. ใช้ค�าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  (มฐ. ส ๔.๑ ป.๒/๑)

๒. ล�าดับเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในครอบครวัหรอืในชวีติของตนเอง โดยใช้หลกัฐาน

 ทีเ่กี่ยวข้อง (มฐ. ส ๔.๑ ป.๒/๒)
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แนวคิดส�าคัญ
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ไปเยี่ยมคุณยาย

วันเกิดคุณแม่
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๑. ปฏิทินมีประโยชน์อย่างไร 

๒. เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้ แตกต่างกันอย่างไร

¨Ò¡ÇÑ¹ÇÒ¹ÊÙ‹ÇÑ¹¾ÃØ‹§¹Õé
ñ

2



3

วนั เวลา มคีวามส�าคญัและเกีย่วข้องกบัชวีติประจ�าวนัของเรา 
วัน เวลา ท�าให้เรารู้ว่าเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นเมื่อใด เรื่องใดเกิดขึ้น
ก่อน เรื่องใดเกิดขึ้นภายหลัง เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างกัน
มีความเก่ียวข้องกันอย่างไร ซึ่งวัน เวลา ที่ผ่านไปมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของคนเรา

▲ ปจจุบันมีความเจริญกาวหนามากขึ้น จึงทําใหการเดินทางโดยใชรถยนตมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

▲ ในอดีต คนจะเดนิทางไปทีต่างๆ โดยเดนิเทา รถลาก หรือรถราง



๔

ปัจจุบันอดีต อนาคต

เรื่องราวที่ผ่าน
มาแล้ว เรื่องราวที่ก�าลัง

เป็นอยู่ เรื่องราวที่ยังไม่ได้
เกิดขึ้น

เราอยู่ ณ จุดนี้

เกิดขึ้น

เป็นอยู่

๑ คําบอกช่วงเวลา
ในชีวิตประจ�าวันของเรา เราได้ท�าสิ่งต่างๆ มากมาย บางครั้ง

ต้องนดัหมายหรอืวางแผนเพือ่จะท�าสิง่ต่างๆ ในวันข้างหน้า บางครัง้
เราต้องเล่าเรือ่งราวต่างๆ ให้ผูอ้ืน่ฟัง การใช้ค�าบอกช่วงเวลาทีถ่กูต้อง 
จะท�าให้เราสามารถเรยีงล�าดบัเรือ่งราวได้ถกูต้อง ว่าเร่ืองใดเกิดขึน้ก่อน 
เรื่องใดเกิดขึ้นหลัง และเรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร
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คําบอกเรื่องราวในอดีต คาํบอกเรือ่งราวในปจจบุนั คาํบอกเรือ่งราวในอนาคต

เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้

ปีที่แล้ว/ปีก่อน ปีนี้ ปีหน้า

เดือนก่อน เดือนนี้ เดือนหน้า

สัปดาห์ก่อน สัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้า

ช่วงก่อน ช่วงนี้ ช่วงหน้า

เมื่อก่อน เดี๋ยวนี้ วันหน้า

คราวก่อน คราวนี้ คราวหน้า

ตอนนั้น ตอนนี้ ตอนหน้า

ครั้งก่อน ครั้งนี้ ครั้งหน้า

àราÁีคíาºอ¡ช่Ç§àÇÅาáººµ่า§æ ´Ñ§นีé

ตัวอย่างการใช้คําบอกช่วงเวลา
เมื่อก่อน บ้านของนารีอยู่

ริมแม่น�้า แต่ปีนี้น�้าท่วมบ้าน
มาก พ่อจึงคิดจะย้ายบ้านใน
ปีหน้า
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เมื่อคืนนี ้นารีเข้านอนดึก เช้านีน้ารีจึงตื่นสาย แม่บอกว่าคืนนี้ 
นารีต้องเข้านอนแต่หัวค�่า

เมื่อวาน เป็นวันเสาร์โรงเรียนหยุด นารีช่วยพ่อแม่ท�างานบ้าน  
วนันี ้วนัอาทติย์นารไีปเยีย่มตายาย พรุง่นี ้วนัจนัทร์นารจีะไปโรงเรยีน
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เมื่อวาน นารีโดนน�้าร้อนลวกที่แขน วันนี้ นารีจึงปวดแผลมาก 
หมอบอกว่า พรุ่งนี ้ให้นารีมาพบหมออีกครั้ง

สปัดาห์ทีแ่ล้ว พ่อพานารไีปหาลงุ ลงุจับปลาได้หลายตัวจงึแบ่งให้
นาร ีสปัดาห์นี ้แม่จงึท�าปลาส้ม  สปัดาห์หน้า นารจีะน�าปลาส้มไปให้ลงุ



ชื่อนารีค่ะ

8

เมื่อสองเดือนก่อน พ่อได้ปลูกผักไว้ในสวนหลังบ้าน เดือนนี้  
ผกัเริม่โต พ่อบอกว่า เดอืนต่อๆ ไป เราจะได้กนิผกัจากสวนของเรา  

 ปีที่แล้ว นารีอยู่ชั้น ป.๑ ปีนี ้นารีก�าลังเรียนอยู่ชั้น ป.๒ ปีหน้า 
นารีจะขึ้นชั้น ป.๓




