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๑หนวยการเรียนรูที่ ๗หนวยการเรียนรูที่

๒หนวยการเรียนรูที่ ๘หนวยการเรียนรูที่

๓หนวยการเรียนรูที่ ๙หนวยการเรียนรูที่

๔หนวยการเรียนรูที่ ๑๐หนวยการเรียนรูที่

๕หนวยการเรียนรูที่ ๑๑หนวยการเรียนรูที่

๖หนวยการเรียนรูที่ ๑๒หนวยการเรียนรูที่

คําควบกลํ้า ๑
• เรียนรูคําควบกลํ้า
• เรียนรูการอานออกเสียงบทรอยแกว
• เรียนรูการเลือกหนังสือสําหรับอาน

คําที่มีอักษรนํา ๑๔
• เรียนรูคําที่มีอักษรนํา
• เรียนรูประโยค
• เรียนรูการอานออกเสียงบทรอยกรอง

คําที่มาจาก
ภาษาตางประเทศ ๒๗
• เรียนรูคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย
• เรียนรูหลักการอาน

สํานวน โวหาร ๔๐
• เรียนรูสํานวน โวหาร
• เรียนรูการพูด

คํานาม ๕๓
• เรียนรูคํานาม
• เรียนรูการฟงและการดู

คําสรรพนาม ๖๖
• เรียนรูคําสรรพนาม
• เรียนรูการอานและการเขียนประกาศ

สารบัญ

บรรณานุกรม ๑๕๖

คํากริยา ๗๙
• เรียนรูคํากริยา
• เรียนรูการเขียนเรียงความ

คําวิเศษณ ๙๒
• เรียนรูคําวิเศษณ
• เรียนรูการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

คําบุพบท คําสันธาน 
คําอุทาน ๑๐๕
• เรียนรูคําบุพบท คําสันธาน คําอุทาน
• เรียนรูการเขียนยอความ

คําราชาศัพท ระดับภาษา ๑๑๘
• เรียนรูคําราชาศัพทและระดับภาษา 
• เรียนรูการอานสัญลักษณ แผนภูมิ และแผนที่

ภาษาถิ่นไทย ๑๓๑
• เรียนรูภาษาถิ่น
• เรียนรูการเขียนจดหมายสวนตัว

เรียงรอยถอยกลอน ๑๔๔
• เรียนรูการแตงบทรอยกรอง
• เรียนรูการกรอกแบบรายการ 
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 อาเฮียขึ้นรถบัส ซื้อสลัดที่ศาลา

ด�าเนินเดินตามป้า ดูหรรษาจ�าเริญใจ

 เสร็จแล้วซื้อเกี้ยมอี๋ จากอาตี๋ในร้านใหญ่

ซื้อแล้วกลับบ้านไป ส�าราญใจเพลิดเพลินดี

กจิกรรมน�ำก่อนฝึกท�ำ



 ค�าภาษาต่างประเทศเข้ามา

ปะปนในภาษาไทย เพราะสภาพทาง

ภูมิศาสตร์ที่มีอาณาเขตใกล้กัน

และมีการติดต่อค้าขาย ท�าให้เกิด

การรบัเอาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 

รวมทัง้การยมืค�ามาใช้ในภาษาไทย 

เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต 

ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ภาษา

จีน เป็นต้น

เรียนรูคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย

คุณครูดูโฆษณำทาง

โทรทัศน์

นักดนตรีเล่นดนตรีเพลง

ลาวด�ำเนินเกวียน

ปอมให้อาหารปลาคำร์ป

แล้วไปกินกวยเตี๋ยว

 ค�าที่พิมพ์ตัวหนาในประโยค คือ ค�าที่ยืมมาจากภาษาบาลี ภาษา

สันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
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 ค�าภาษาต่างประเทศที่นักเรียนควรรู้ ได้แก่

๑. ค�ำที่มำจำกภำษำบำลี และภำษำสันสกฤต มีลักษณะ ดังนี้

เปนค�ำที่มีตัวสะกด 
ไมตรงตำมมำตรำ
และมักมี ฆ ฎ ฏ ฐ 
ฑ ฒ ณ ภ ศ ษ ส 
ฬ ฤ ฤๅ ประกอบ
ในค�ำ

พะ - Âัก

เปนค�ำที่มี

หลำยพยำงค์ เช่น

สวนใหญไมมีรูป

วรรณยุกต์ก�ำกับ และ 

ไมใชเครื่องหมำย  ็็
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บ�ำàพçญ

 ๒. ค�ำที่มำจำกภำษำเขมร มีลักษณะ ดังนี้

มกัมคี�ำวำ บงั บนั บ�ำ 

บรร ก�ำ ค�ำ จ�ำ ช�ำ 

ด�ำ ต�ำ และ ท�ำ 

น�ำหนำค�ำ

มักมีพยัญชนะ จ ร 

ล ญ เปนตัวสะกด
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 ๓. ค�ำที่มำจำกภำษำจีน มีลักษณะ ดังนี้

มักมีเสียงวรรณยุกต์

ตรีหรือจัตวำ

มักมีพยัญชนะตน

เปนอักษรกลำง
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 ๔. ค�ำที่มำจำกภำษำอังกฤษ มีการรับมาใช้ในภาษาไทย ๒ ลักษณะ 

ดังนี้

  ๑) น�าค�ามาใช้โดยตรง เรียกว่า ค�ำทับศัพท์ โดยเมื่อเขียนเป็น

ภาษาไทยจะไม่ใส่รูปวรรณยกุต์ แต่อ่านออกเสียงตามเสียงวรรณยกุต์ของ

ภาษาเดิม และใส่ตัวการันต์ตรงที่ไม่ออกเสียง

อ่านและสังเกตค�าทับศัพท์ต่อไปนี้

  ๒) ก�าหนดค�าไทยขึ้นใช้แทน เรียกว่า ศัพท์บัญญัติ ซึ่งบัญญัติ

โดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน

อ่านและสังเกตศัพท์บัญญัติต่อไปนี้

กิจกรรมฝึกทักษะท�ำ

ค�ำทับศัพท์

ศัพทบ์ัญญัติ

ค�ำภำษำอังกฤษ

ค�ำภำษำอังกฤษ

ค�ำอ่ำน

ค�ำทับศัพท์

apple

website

oxygen

guitar

file

bus

bank

furniture

แอ๊บ - เปิ้น 

เว็บ - ไซ้

อ๊อก - ซิ - เจน

กี - ต้า

แฟ้มข้อมูล 

รถโดยสารประจ�าทาง

ธนาคาร

เครื่องเรือน

แอปเปิล

เว็บไซต์

ออกซิเจน

กีตาร์

ไฟล์

บัส

แบงก์

เฟอร์นิเจอร์
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“โรคสมำธิสัน้” เรียกย่อๆ ว่า ADHD มาจาก Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder ซ่ึงในปจจุบันเราพบว่า

มีเด็กวัยเรียนทั่วโลกเป็นโรคสมาธิสั้น ประมาณร้อยละ ๗ 

หมายความว่า ในเด็กวัยเรียน ๑๐๐ คน จะพบโรคสมาธิสั้น 

๗ คน ถ้าในห้องเรยีนมนีกัเรยีนประมาณ ๔๐ คน กจ็ะมเีดก็

สมาธิสั้น ๒-3 คน อาการหลักของเด็กสมาธิสั้น มี 3 ด้าน 

คือ

 ๑. อยู่ไม่นิ่ง ซน ยุกยิก กระสับกระส่าย มืออยู่ไม่สุข

อยู่นิ่งไม่ได้ ต้องขยับตลอด ชอบวิ่ง ไม่เดิน ชอบปนปาย

เล่นผาดโผน เล่นแรง เล่นได้ไม่เหนื่อย พูดเก่ง พูดเร็ว พูด

ไม่หยดุ พูดไปเรือ่ยๆ หนุหนัพลนัแล่น รอคอยไม่ได้ คดิอะไร

จะท�าทันทีเหมือนรถไม่มีเบรก พูดสวน พูดทะลุกลางปล้อง 

ตอบก่อนผู้ถามจะถามจบ

 ๒. ถ้าต้องท�าอะไรทีช้่าๆ หรอืนาน จะไม่อยากท�า หรอืไม่

อดทนพอที่จะท�าสิ่งนั้น ไม่มีสมาธิ ท�างานตกหล่น สะเพร่า 

เหม่อลอย ขี้ลืม

ÊÁำ¸ÊิัéนáกŒä¢อÂำ่งäร

ฝกอานบทความ 
เรื่อง สมาธิสั้นแกไขอยางไร

¡ ä

¡+ä+-อ่ำนàก่ง
อ่ำน¤Å่อง
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 3. ท�าของหายบ่อยๆ ท�าอะไรนานๆ ไม่ได้ ต้องเปลีย่น

กิจกรรมบ่อยๆ ท�างานไม่เสร็จ วอกแวกง่าย

 สาเหตขุองโรคนี ้ส่วนหนึง่มาจากปจจยัทางพนัธกุรรม

ถ้ามีพ่อหรือแม่ ๑ คน เป็นโรคสมาธิสั้น พบว่าลูกจะเป็น

โรคนี้ร้อยละ 5๗ รวมทั้งปจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น มารดา

สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดช่วงตั้งครรภ์ น�้าหนักแรกเกิด

น้อยกว่าเกณฑ์ รวมทั้งได้รับพิษจากสารตะกั่ว

 ทั้งน้ี การแก้ไขหรือช่วยเหลือดูแลเด็กที่เป็นสมาธิสั้น

จะต้องเกีย่วข้องกนัหลายฝาย ทัง้ตวัเดก็เอง ผูป้กครอง และ

ครูทีด่แูลเดก็ที่โรงเรียน นอกจากนัน้การรกัษาจ�าเป็นต้องใช้

หลายวิธีผสมผสานกันในการดูแล เพ่ือให้ได้ผลการรักษาดี

ที่สุด ได้แก่ การรักษาด้วยยา โดยตัวยาเข้าไปกระตุ้นสมอง

หลั่งสารสื่อประสาทเพิ่มมากข้ึน และการรักษาด้วยการ

ปรับพฤติกรรม ทั้งผู้ปกครอง และครูสามารถใช้การปรับ

พฤติกรรมช่วยเดก็ได้ อาทิ จดัสถานท่ี

ให้เหมาะสมก่อนเริ่มกิจกรรม 

อย่างการเรียนในห้องเรียนควร

ให้นั่งแถวหน้าใกล้กระดาน หรือ

ใกล้ๆ ครูผู้สอน
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