
สุนัข    มัจฉา   พัฒนา   ศุกร์    สัปดาห์  ถนน   เกิด  เจริญ  บรรทัด   บะหมี่  
เค้ก   ฟรี   ทีม  กราฟ   ยี่ห้อ   พะโล้   ทุเรียน บุหลัน มังคุด  น้อยหน่า  
ก๋วยเตี๋ยว  ชนะ ปัสสาวะ    สวรรค์ ทลาย เต้าหู้   วิตามิน  โปรตีน  ทิศ  สาคู 

 

 
                        

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖1  ชั้นประถมปีที่ ๖   

ชื่อ……………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
 
 
 

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนแยกประเภทของค ายืม ต่อไปนี้ 

   

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

บาล ี สันสกฤต เขมร ชวา อังกฤษ จีน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

ใบกิจกรรมที่ ๑  

ค ำยืมมำจำกไหนนะ 



                        

  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  ชั้นประถมปีที่ ๖   

ชื่อ……………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 

ใบกิจกรรม      

  อ่าน เขียนเลขไทยในอดีต อย่างไรให้ถูกต้อง 
 

จงอ่านเลขไทย  ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

๑. ๑ = …………………………………………………………… 
๒. ๒ = …………………………………………………………… 
๓. ๓ =…………………………………………………………… 
๔. ๔ = …………………………………………………………… 
๕. ๕ =…………………………………………………………… 
๖. ๖ = …………………………………………………………… 
๗. ๗ = ………………………………………………………… 
๘. ๘ = …………………………………………………………… 
๙. ๙ = …………………………………………………………… 

 

จงอ่านวัน เดือน ปี ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. ๔ ๘  ๖    ................................................................................................  
2. ๑ ๑๕ ๑  ................................................................................................  
3. ๗ ๓ ๙  ................................................................................................  
  

 

 
 



                        

  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (ประถม) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  ชั้นประถมปีที่ ๖   

ชื่อ……………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 

ใบกิจกรรมท่ี ๑  ค าท่ีมีอักษรน า 

 

ค ำ ช้ีแจง       เลือกค ำที่มี  ห  น ำ   เตมิในช่องว่ำงให้ถูกต้อง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

จดหมาย     หุง      หาย     หนวด     หาม    หอน     หมอน    
หม้อ     ห่อ      หลับ    เหนียว     เหี่ยว    หมัด    หัด    
หาบ     หยาบ     หวัด     หญิง     ห่าน    หว่าน   ห้ิง    
หยิ่ง     หด      หมด     หนังสือ     หยิบ    หีบ 

. 

1……… 

2.……………… . 3………

…… 

4…………… 

5………….

. 
6……….. 8…………. 

9…………. 11………

…. 
12………

. 

13………

… 
15………

… 

10.…………. 

14…………… 

7………….



   

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (ประถม) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  ชั้นประถมปีที่ ๖ 

ชื่อ……………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 

ใบกิจกรรมที่ ๒   หำค ำน ำไปใช้ 

 

ค า ชี้แจง  เลือกค าท่ีมี  ห  น า  เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
๑. ถ้าเรา……………………………………..………เราต้องใส่เสื้อผ้าหนา  ๆ 
๒. ทิศ…………………………………………………อยู่ตรงกันข้ามกับทิศใต้ 
๓. พี่สาวของฉันเลี้ยง……………………………ไว้เฝ้าบ้าน 
๔. เวลาอยู่คนเดียวฉันรู้สึก…………………… 
๕. ฉันล้าง……………………………………….…แปรงฟันทุก ๆ เช้า 
๖. เมื่อไม่สบายเราต้องไปหา……….………. 
๗. เด็ก ๆ วิ่งไล่กันจน…………………………. 
๘. อาของฉันเป็นคนรูปร่างสูง…………….. 
๙. เสื้อตัวเก่าขาดแม่ซื้อเสื้อตัว…………..มาให้ผม 
๑๐. ฝนตกทุกคนนอน…………….……..กันอย่างมีความสุข 
 
 

หนำว    เหนือ     หมำ                เหงำ    หน้ำ      หมอ       
เหนื่อย       ใหญ ่                   ใหม่          หลับ 



 
 

                       
  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  ชั้นประถมปีที่ ๖   
ชื่อ……………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 

ใบกิจกรรม      
  อักษรย่อเขียนอย่างไร 

 

จงเขียนค าเต็มของอักษรย่อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

๑. น.พ.       ย่อมาจาก........................................... 
๒. พ.ญ.     ย่อมาจาก........................................... 
๓. ท.พ.    ย่อมาจาก........................................... 
๔. รมต.     ย่อมาจาก........................................... 
๕. ครม.     ย่อมาจาก........................................... 
๖. ททท.   ย่อมาจาก........................................... 
๗. ธ.     ย่อมาจาก........................................... 
๘. บ.     ย่อมาจาก........................................... 
๙. ปตท.     ย่อมาจาก........................................... 
๑๐. ตร.     ย่อมาจาก……………………………………. 
๑๑.   โรงเรียน      ………………………………………………….. 
๑๒.    ผู้อ านวยการ  …………………………………………………. 
๑๓.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ……………………………………………….. 
๑๔.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด……………………………………………. 
๑๕. กระทรวงมหาดไทย ……………………………………………………………………………………. 
๑๖.  โรงพยาบาล……………………………………………………………………………………………… 

๑๗. รักษาดนิแดน………………….…………………………………………………………………………. 

๑๘. กระทรวงศกึษาธิการ…………………………………………………………………………………… 

๑๙. สถานีต ารวจนครบาล………….……………………………………………………………………… 

๒๐. ส านกังานการประถมศกึษาแหง่ชาติ…………………………………………………………….. 



 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย      ภำคเรียนที่  ๑ /๒๕๖๑      ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๖  

ชื่อ.........................................สกุล.........................................ชั้น ป.๖/.....เลขที่.................... 
ใบความรู้ 

เรื่อง ค าสรรพนาม 
ค าสรรพนาม คือ ค าที่ใช้เรียกแทนชื่อ คน สัตว์ สิ่งของเพ่ือไม่ต้องกล่าวค านั้น

ซ้ าอีก  เราจึงใช้ค าสรรพนามแทนค านาม ค าสรรพนามมี ๖ ชนิด ดังนี้ 
๑. บุรุษสรรพนาม (บุ-หรุด-สับ-พะ-นาม) คือ ค าท่ีใช้แทนค านาม ม ี๓ ประเภท คือ 
  ๑.๑ สรรพนามบุรุษท่ี ๑ คือ ใช้แทนชื่อผู้พูด เช่น ฉัน ดิฉัน ผม กระผม ข้าพเจ้า อาตมา เป็นต้น 

 ๑.๒ สรรพนามบุรุษท่ี๒ คือ ใช้แทนชื่อผู้ฟัง เช่น เธอ คุณ ท่าน ใต้เท้า พระคุณเจ้า โยม เป็นต้น 
 ๑.๓ สรรพนามบุรุษท่ี ๓ คือ ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง เช่น ท่าน เขา พระองค์ มัน เป็นต้น 

๒. ปฤจฉาสรรพนาม (ปริด-ฉา-สับ-พะ-นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนาม และเป็นค าถาม เช่น 
ใคร อะไร ที่ไหน เป็นต้น 

ตัวอย่าง ใครต้องการไปเที่ยวกับฉันบ้าง มีอะไรอยู่ในตู้นี้ 
๓. วิภาคสรรพนาม (วิ-พาก–สับ–พะ–นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามและแยกนามออกเป็น 

ส่วนๆ ได้แก่ค าว่า ต่าง บ้าง กัน 
ตัวอย่าง เด็กบ้างก็เดินบ้างก็วิ่งอยู่หน้าโรงเรียน    นักมวยก าลังชกกัน 
๔. อนิยมสรรพนาม (อะ–นิ–ยม-สับ–พะ–นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนค านามบอกความไม่ 

เจาะจงว่าเป็นนี้สิ่งนั้น ได้แก่ค าว่า ใคร อะไร ใด ๆ ที่ไหน ไหน 
ตัวอย่าง ใครก็เคยท าผิดกันทั้งนั้น ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง 
๕. นิยมสรรพนาม (นิ–ยม–สับ–พะ–นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามและบอกความชี้ซ้ าระยะใกล้หรือไกล 
ได้แก่ ค าว่า นี่ นี้ นั่น นั้น โน่น โน้น 
ตัวอย่าง นี้ของเธอ นั้นของฉัน โน่นของเขา 

ข้อสังเกต ค าว่า นี่ นี้ นั่น นั้น โน่น โน้น เป็นนิยมสรรพนาม จะต้องเป็นค าที่ใช้แทน 
ค านามเท่านั้น และไม่ได้วางไว้หลังค านาม ถ้าหากวางไว้หลังค านาม ค าดังกล่าวจะท าหน้าที่เป็นค า

วิเศษณ ์  เช่น ชิ้นนี้ของเธอ หลังนั้นของเธอ 
๖. ประพันธสรรพนาม (ประ–พัน–ทะ–สับ–พะ–นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามข้างหน้าและ 
ท าหน้าที่เป็นบทเชื่อม ได้แก่ ค าว่า ผู้ ที่ ซึ่ง อัน 
 ตัวอย่าง ดอกไม้ที่ปลูกอยู่ริมรั้วสวยมาก เขากินขนมที่คุณแม่ซ้ือมา 
 
 
 



โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย      ภำคเรียนที่  ๑ /๒๕๖๑      ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๖  

ชื่อ.........................................สกุล....................................................ชั้น ป.๖/.....เลขที่.................... 

          ค ำกริยำ คือ ค าที่แสดงอาการ สภาพ หรือการกระท าของค านาม และค าสรรพนามในประโยค 
ค ากริยาบางค าอาจมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง บางค าต้องมีค าอ่ืนมาประกอบ และบางค าต้องไปประกอบ
ค าอ่ืนเพ่ือขยายความ 

ชนิดของค ำกริยำ ค ากริยาแบ่งออกเป็น ๔ ชนิด ดังนี้ 

๑. กริยำที่ไม่ต้องมีกรรมมำรับ  (อกรรมกริยา)   เป็นกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ ชัดเจนในตัวเอง 
เช่น    ครูยืน    น้องนั่งบนเก้าอ้ี    ฝนตกหนัก    เด็กๆหัวเราะ   คุณลุงก าลังนอน 

        ๒. กริยำที่ต้องมีกรรมมำรองรับ (สกรรมกริยา) เป็นกริยาที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะได้ใจความสมบูรณ์  
เช่น  แม่ค้าขายผลไม้  น้องตัดกระดาษ   ฉันเห็นงูเห่า   พ่อซื้อของเล่นมาให้น้อง 

         ๓. กริยำที่ต้องมีค ำมำรับ ค าท่ีมารับไม่ใช่กรรมแต่เป็นส่วนเติมเต็ม (วิกตรรถกริยา) คือ ค ากริยานั้น
ต้องมีค านามหรือสรรพนามมาช่วยขยายความหมายให้สมบูรณ์ เช่นค าว่า เป็น เหมือน คล้าย เท่าคือ เสมือน 
ดุจ เช่น  พ่ีชายของฉันเป็นต ารวจ   เธอคือนักแสดงที่ยิ่งใหญ่  ลูกดุจแก้วตาของพ่อแม่   แมวคล้ายเสือ 

          ๔. กริยำช่วย (กริยานุเคราะห์) เป็นค าที่เติมหน้าค ากริยาหลักในประโยคเพ่ือช่วยขยายความหมาย
ของค ากริยาส าคัญให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นค าว่า ก าลัง จะ ได้ แล้ว ต้อง อย่า จง โปรด ช่วย ควร คงจะ อาจจะ 
เป็นต้น เช่นเขาไปแล้ว   โปรดฟังทางนี้   เธออาจจะถูกต าหนิ    ลูกควรเตรียมตัวให้พร้อม   เขาคงจะมาจง
แก้ไขงานให้เรียบร้อย 

         ข้อสังเกต กริยาค าว่า ถูก ตามปกติจะใช้กับกริยาที่มีความหมายไปในทางไม่ดี เช่น ถูกตี ถูกดุ ถูก
ต าหนิ ถ้าความหมายในทางดีอาจใช้ค าว่า ได้รับ เช่น ได้รับค าชมเชย ได้รับเชิญ เป็นต้น 

 



 

 

 

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย      ภำคเรียนที่  ๑ /๒๕๖๑      ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๖  

ชื่อ.........................................สกุล....................................................ชั้น ป.๖/.....เลขที่.................... 

 

ค ามูล คือ ค าท่ีมีความหมายชัดเจนในตัวเอง อาจเป็นค าไทยแท้แต่ดั้งเดิมหรือค าท่ียืมมาจาก
ภาษาต่างประเทศก็ได้ 

          ค ามูลซึ่งเป็นค าที่มีแต่เดิม ไม่อาจก าหนดได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไร แต่ค ามูลที่เกิดข้ึนใหม่ส่วนมากเป็นค าที่ยืม
มาจากภาษาต่างประเทศโดยตรงหรือเปลี่ยนรูป เสียง หรือความหมายมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น 

ค ามูลที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศโดยตรง 

          บาล-ีสันสกฤต เช่น บิดา มารดา เชษฐา ปฐพี อุทก อายุ อัคคี 

          เขมร เช่น 

        ขนง (ค้ิว) ขนอง (หลัง) ศก (ผม) ได (มือ) ผกา (ดอกไม้) แข (ดวงเดือน) ไถว (ตะวัน) 

           อังกฤษ เช่น ก๊อก การ์ตูน ชอล์ก เช็ค เซลล์ เต็นท์ ลิฟต์ 

ค ามูลที่เปลี่ยนรูป เสียง หรือความหมายมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น 

                 เซ็น  เปลี่ยนรูปและเสียงมาจากค า sign ในภาษาอังกฤษ 

                 ปัศตัน  เปลี่ยนรูปและเสียงมาจาก pistol ในภาษาอังกฤษ 

                 ประปา  เป็นค าสันสกฤต ความหมายเดิมหมายถึง น้ าพุ บ่อน้ าบาดาล บัญญัติใช้ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

                 สถานี  เปลี่ยนรูปแลละเสียงมาจากค าสันสกฤต สถาน บัญญัติใช้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนหน้านั้นใช้ ในความหมายของค า station ในภาษาอังกฤษ 



 

ค ามูลอาจเป็นค าพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ 

๑.  ค ามูลพยางค์เดียว  อาจเป็นค าไทยแท้หรือค าท่ียืมมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น 

ค าไทยแท้ เช่น พ่อแม่ หูตา ลิ้น ลม ฟ้า ถ้วย ชาม มีด จอบ กิน นอน นั่ง ยืน หวาน นิ่ม หอม เลว เก่า 

ค ายืมมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น 

ภาษาจีน เช่น เกี๊ยว โต๊ะ เซ้ง อั๊ว ลื้อ ก๊ก 

ภาษาบาลี-สันสกฤต เช่น สุข บุญ กรรม โกรธ 

ภาษาอังกฤษ เช่น ไมล์ กอล์ฟ ลิตร ชอล์ก ฟรี 

 

 

  



๒.  ค ามูลหลายพยางค์ อาจประกอบด้วยพยางค์ท่ีไม่มีความหมายทั้งหมด หรือมีความหมายเพียงบาง
พยางค์ หรือประกอบด้วยพยางค์ที่มีความหมายทุกพยางค์ แต่ความหมายของแต่ละพยางค์ไม่มีเค้าความหมาย
ของค ามูลนั้น ๆ 

ค ามูลที่ประกอบด้วยพยางค์ท่ีไม่มีความหมาย เช่น จิงโจ้ ไฉไล อะคร้าว (ภูมิใจ) อินัง 

 

ค ามูลที่ประกอบด้วยพยางค์ท่ีมีความหมายบางพยางค์ เช่น คะนึง จิปาถะ เสเพ พยางค์ นึง จิ เพล เป็นพยางค์
ที่ไม่มีความหมาย 

ค ามูลที่ประกอบด้วยพยางค์ท่ีมีความหมายทุกพยางค์ เช่น กะทันหัน ชมพู่ อาละวาด 

แต่อย่างไรก็ดี ความหมายของแต่ละพยางค์ที่ประกอบเป็นค ามูลไม่มีความสัมพันธ์กับความหมายของค ามูลนั้น 
ๆ เช่น พยางค์ คะ ปา ถะ เส กะ ทัน หัน ชม พู่ อา ละ วาด  ต่างไม่มีเค้าความหมายของค า คะนึง จิปาถะ 
เสเพล กะทันหัน ชมพู่ อาละวาด อยู่เลย 

             ค ามูลที่ใช้ในภาษาไทย ส่วนใหญ่เป็นค าพ้ืนฐานของภาษา คือ ใช้เรียกสิ่งของและบอก
ลักษณะอาการทั่ว ๆ ไปจ าเป็นในชีวิตประจะวันซึ่งจ ากัดความหมานอยู่ในวงแคบจึงจ าเป็นต้องสร้างค าใหม่ 
เพ่ือให้มีค าใช้มากขึ้น ค าใหม่ที่สร้างขึ้นนั้นมักจะสร้างโดยใช้ค ามูลที่มีอยู่แล้วมาประกอบกันเข้า ในการเรียกชื่อ
ของใหม่ที่ยังไม่เคยรู้รักมาก่อน เช่น ซึ่งอยู่ในสถานะของแข็งมีความเย็นจัดก็คิดค าใหม่ขึ้นใช้เรียกโดยน าค ามูลที่
รู้จักกันดีอยู่แล้วคือ น้ า กับ แข็ง มาประกอบกันเป็นน้ าแข็งเมื่อเกิดพลังงานอย่างหนึ่งซึ่งให้แสงสว่างและส่าวง
และความร้อนคล้ายฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ก็น าค ามูล ไฟ กับ ฟ้า มาประสมกันเป็น ไฟฟ้า 

ในปัจจุบันค าสร้างใหม่ท านองนี้มีมาก เช่น สะพานลอย บันไดเลื่อน ทางด่วน อาคารชุด อาหารเสริม 
ผงซักฟอก 

การน าค ามูลที่ใช้อยู่แล้วในภาษามาสร้างค าใหม่มีวิธีการและลักษณะต่าง ๆ กัน ดังนี้ 

๑.  ค าประสม                                                                      

๒.  ค าซอ้น 

๓.  ค าซ้ า 

 

 

 



 

 

 

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย      ภำคเรียนที่  ๑ /๒๕๖๑      ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๖  
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ประโยคเพ่ือกำรสื่อสำร 

ประโยค คือ การน าค าชนิดต่าง ๆ มาเรียงกันให้เป็นเรื่องราว หรือความคิดที่ได้ใจความสมบูรณ์ 

ประโยคมีส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ 

1. ภาคประธาน คือ ผู้ท ากิริยาอาการต่าง ๆ 

2. ภาคแสดง คือส่วนที่เป็นกิริยาอาการของประโยค ซึ่งอาจมีส่วนกรรมอยู่ด้วย เช่น  

ป้าพายเรือ  

ฝนตกหนัก  

แมวด ากินปลาย่าง  

ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร สามารถแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ 

1. ประโยคบอกเล่า คือ ประโยคที่มีลักษณะเป็นการบอกกล่าว หรือเล่าข้อความเช่น 

น้องดื่มนม 

นกจิกหนอน 

พ่อค้าขายผลไม้ 

2. ประโยคค าถาม คือ ประโยคท่ีมีลักษณะเป็นการซักถามที่ต้องการค าตอบ ซึ่งมักจะมีค าว่า ใคร อะไร ที่ไหน 
อย่างไร ท าไม อยู่ในประโยค เช่น 



ใครจะไปเที่ยวทะเล 

พ่ีจะท าอะไร 

คุณพ่ออยู่ที่ไหน 

เขาสร้างบ้านนี้ได้อย่างไร 

แต่ถ้าประโยคที่มีค าท่ีแสดงค าถาม แต่มิได้ต้องการค าตอบ จะไม่ใช่ประโยคค าถาม เช่น 

ใครจะไปเที่ยวก็ได้ 

พ่ีจะท าอะไรก็ได้ 

คุณพ่ออยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ 

ฉันไม่รู้ว่าเขาสร้างบ้านนี้ได้อย่างไร 

3. ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับ ซึ่งมักจะมีค าว่า ไม่ ไม่ได้ มิได้ เช่น 

แม่ไม่ไปซื้อของ 

พ่อไม่ได้ไปท างาน 

น้องยังไม่ได้อาบน้ า 

4. ประโยคค าสั่ง คือประโยคที่ต้องการให้ผู้ฟังหรือผู้อ่ืนท าตามท่ีผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการ ซึ่งมักจะมีค าว่า จง 
อย่า ห้าม อยู่ในประโยค เช่น 

จงแต่งประโยคจากค าที่ก าหนดให้ 

ห้ามเดินลัดสนาม 

อย่าส่งเสียงดังนะ 

อย่าวิ่งเล่นในห้องเรียน 

 

 

 



5. ประโยคขอร้องและชักชวน คือประโยคที่ผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการขอร้อง หรือชักชวนให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ตนต้องการ ซึ่งมักจะมีค าว่า ช่วย โปรด กรุณา อยู่หน้าประโยค เพื่อแสดงอาการขอร้องและ
ชักชวน เช่น  

โปรดเอื้อเฟ้ือแก่เด็ก สตรี และคนชรา 

ช่วยปิดไฟทุกครั้งหลังออกจากห้องน้ า 

กรุณาทิ้งขยะลงในถังขยะ 

ช่วยหยิบของให้หน่อยค่ะ 
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         ให้นักเรียนสรุปควำมรู้ เรื่องประโยคเพ่ือกำรสื่อสำร  เป็นแผนผังควำมคิด 
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 ค ำวิเศษณ์ คือ ค าท่ีใช้ขยายค าอ่ืน ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา หรือค าวิเศษณ์ ให้มีความหมาย
ชัดเจนขึ้น    แบ่งออกเป็น ๙ ชนิด คือ 

          ๑. ค าวิเศษณ์ท่ีบอกลักษณะ  ชนิด ขนาด สี เสียง กลิ่น รส อาการ เป็นต้น (สักษณวิเศษณ์) เช่น   
ดอกจ าปีมีกลิ่นหอม    เจี๊ยบมีรถยนต์คันใหม่   น้อยหน่ามีดอกไม้สีแดง   แมวตัวนี้มีขนนุ่ม  
          ๒. ค าวิเศษณ์ท่ีบอกเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต เช้า สาย บ่าย ค่ า เป็นต้น (กำลวิเศษณ์)เช่น   เงาะ
จะดูละครบ่ายนี้    ครั้นเวลาค่ าลมก็พัดแรง   คนโบราณชอบดูหนังตะลุง  
          ๓. ค าวิเศษณ์ที่บอกสถานที่หรือระยะทาง ได้แก่ค าว่า ใกล้ ไกล เหนือ ใต้ ขวา ซ้าย หน้า บน หลัง 
เป็นต้น (สถำนวิเศษณ์)  เช่น  โรงเรียนอยู่ไกล  เขาอาศัยอยู่ชั้นล่าง บอยเดินไปทางทิศเหนือ  
          ๔.  ค าวิเศษณ์ที่บอกจ านวนหรือปริมาณ ได้แก่ค าว่า มาก น้อย หมด หนึ่ง สอง หลาย ทั้งหมด จุ เป็น
ต้น  (ประมำณวิเศษณ์)  เช่น  สุนัขท่ีเลี้ยงไว้กินจุทั้งสิ้น  มาโนชมีเรือหลายล า  
          ๕. นิยมวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ที่บอกความชี้เฉพาะแน่นอน ได้แก่ค าว่า นี่ โน่น นั่น นี้ นั้น โน้น แน่ 
เอง ทั้งนี้ ทั้งนั้น อย่างนี้ เป็นต้น เช่น  กระเป๋านี้ฉันท าเอง  พริกเองเป็นคนเล่าให้เพ่ือนฟัง  
แก้วนี้ต้องท าความสะอาดอย่างนี้   ตึกนี้มีคนขายแล้ว 

         ๖. ค าวิเศษณ์ที่บอกความไม่ชี้เฉพาะ ไม่แน่นอน ได้แก่ค าว่า อันใด อื่น ใด ไย ไหน อะไร เช่นไร เป็นต้น 
(อนิยมวิเศษณ์) เช่น  คนไหนอาบน้ าก่อนก็ได้   ซื้อขนมอะไรมาโฟกัสกินได้ทั้งสิน  
ตี่จะหัวเราะท าไมก็ช่างเขาเถอะ   คนอ่ืนๆกลับบ้านไปหมดแล้ว 

          ๗. ค าวิเศษณ์ท่ีบอกเนื้อความเป็นค าถามหรือความสงสัย ได้แก่ค าว่า ใด อะไร ไหน ท าไม เป็นต้น 
(ปฤจฉำวิเศษณ์) เช่น  ผลไม้อะไรที่แน็คซื้อมาให้ฉัน   สุนัขใครน่ารักจัง  นักร้องคนไหนไม่ชอบร้องเพลง   
การเล่นฟุตบอลมีกติกาอย่างไร 

          ๘.  ค าวิเศษณ์ที่แสดงถึงการขานรับในการเจรจาโต้ตอบกัน ได้แก่ค าว่า จ๋า ค่ะ ครับ ขอรับ ขา วะ จ๊ะ 
เป็นต้น (ประติชญำวิเศษณ์)  เช่น  หนูจ๊ะรถทัวร์จะออกเดี๋ยวนี้แล้ว  คุณตัดเสื้อเองหรือค่ะ  
คุณแม่ขาหนูท าจานแตกค่ะ   ผมจะไปพบท่านขอรับ 

          ๙.  ค าวิเศษณ์ที่บอกความปฏิเสธไม่ยอมรับ   ได้แก่ค าว่า    ไม่ ไม่ได้   หามิได้ บ่   เป็นต้น (ประติ
วิเศษณ์) เช่น  เขาตามหาหล่อนแต่ไม่พบ   พ่ีไม่ได้แกล้งน้องนะ   ความรู้มิใช่ของหาง่ายนะเธอ  
 

   เร่ือง   ค าวิเศษณ์ 
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 การใช้พจนานุกรม 

                  พจนานุกรมมาจาก  พจน + อนกุรม 

พจน   หมายถงึ  ค าพูด 

อนุกรม หมายถงึ  ล าดบั 

พจนานุกรม  หมายถึง  ค าพูดที่เรียงล าดับ 

พจนานุกรม  เปน็หนังสอืทีร่วบรวมค าที่มีใช้ในภาษาไทย โดยเรียงตามล าดับตวัอักษร
และสระ เพื่อสะดวกแก่การค้นหาความหมายของค า  การอ่านออกเสียง  การเขียนสะกดค า  
และที่มาของค า 

พจนานุกรมฉบับที่ยดึเปน็แบบในปัจจบุันคอื พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

ประโยชน์ของพจนานุกรม 

๑. ใช้ค้นหาความหมายของค า 
๒. ช่วยให้อ่านค าไดถู้กต้อง ค าไทยบางค าจะอา่นออกเสียงตามกฎเกณฑ์ บางค าก็ไม่อ่าน

ตามกฎเกณฑ์ พจนานุกรมจะบอกเสียงอ่าน 
๓. ช่วยให้เขียนค าไดถู้กต้อง พจนานกุรมจะรวบรวมค าที่เขยีนในรูปแบบต่างๆ ไว้  ซึ่งถอื

เป็นแบบฉบบัในการเขียนภาษาให้ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ทางภาษา 
๔. ใช้ค้นหาประวตัิของค าว่าเปน็ค ามาจากภาษาใด หรือเปน็ค าโบราณซึ่งปัจจุบนัไมม่ีใช้แต่

เป็นภาษาที่ใช้ในวรรณคด ี
๕. เป็นประโยชน์ในการศึกษาหลักภาษา  พจนานกุรมจะบอกชนดิของค า  เชน่  ค านาม  

สรรพนาม  เพื่อให้รูห้น้าทีข่องค า 
 



 

วิธีใช้พจนานุกรม 

๑. การเรยีงล าดับค าในพจนานุกรม เรยีงตามล าดับพยัญชนะและสระ 
๑.๑  การเรียงพยัญชนะ  เรยีงตามล าดบัตวัพยัญชนะ ไม่เรียงตามล าดบัเสียง  ดงันี ้

  ก   ข   ฃ ค  ฅ ฆ ง 

  จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ  

ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  ด ต  

ถ ท ธ น บ ป ผ  

ฝ พ ฟ ภ ม ย ร  

ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ   ว  ศ  

ษ ส ห ฬ อ ฮ 

๑.๒  การเรียงสระ  การเรียงค าที่ขึน้ต้นด้วยพยัญชนะและตามดว้ยสระ  จะเรียง
ตามล าดับรูปสระ ดังนี้ 

   -ะ  - ุ  เ- ื 

   -  ั  - ู  เ- ืะ 

   - ัะ  เ-  แ- 

   -า  เ-ะ  แ-ะ 

   -ำ  เ-า  โ- 

   - ิ  เ-าะ  โ-ะ 

   - ี  เ- ิ  ใ- 

   - ึ  เ- ี  ไ- 

   - ื  เ- ีะ 



๑.๓  ค าทีม่ีพยัญชนะตน้ ๒ ตัว  พยัญชนะตัวที ่๒ หรอืตวัตามไมว่่าจะเปน็ตวัสะกด 
อักษรควบ อักษรน า จะมากอ่นค าทีข่ึ้นต้นด้วยทีต่ามดว้ยสระ  เช่น 

  คน (น เป็นตัวสะกด) จะอยู่หนา้ ค่ะ 

  กลด (ก ควบ ล)  จะอยู่หนา้ กัน กิจจา 

  ตลาด (ต น า ล)  จะอยู่หนา้ ตะหลิว  ตาล 

  ๑.๔  ค าทีม่ี ห น า  เช่น  หนอน  หมา  หยกิ  หลัก  เหน็  เหมอืน  ฯลฯ  จะอยู่ใน 

หมวดอักษร  ห 

๑.๕  การเรียงค าที่มรีูปวรรณยุกต์ก ากับ ให้เรียงต่อจากค าที่ไมม่ีรูปวรรณยุกต์ก ากบั  
เช่น  ลาง  ล่าง  ล้าง 

๒.  การบอกเสียงอา่น 

๑.  ค าที่อ่านออกเสียงตามมาตราจะไม่บอกค าอ่าน  แต่จะบอกค าอ่านในค าทีม่ักจะ
อ่านผดิ  เช่น  ค าหลายพยางค์  อ่านผดิเป็นอกัษรควบ  เช่น  กรัณย ์[กะ-รัน] หรอือา่นผิดเป็น 
๒ พยางค ์ เชน่  คุณวุฒ ิ[คนุ-นะ-วุด-ทิ] 

๒.  การบอกเสียงอ่านค าที่มตีัว ห เปน็ตวัน า  และไม่ออกเสียงจะใช ้พินทุ ( . ) จดุไว้ใต้
ตัวห  เช่น   

เหลา [เหลา] 

เหย  [เหย] 

แหน [แหน] 

แตค่ าใดที่ม ีห น าเหน็ง่ายๆ ว่าเปน็ตวัน า  เช่น  หมู  หม ี หยาบ  เหลา่นี้ก็จะไม่บอก
เสียงอ่านไว ้

๓.  อกัษรควบ หรือ กล้ า  บอกเสียงอ่านโดยใช้พินท ุจดุใต้พยัญชนะตัวหน้า  เช่น  

  ไพร  [ไพร] 

  ตรวจ [ตฺรวจ] 

  ปราบ [ปฺราบ] 

  ขวนขวาย [ขฺวน-ขฺวาย] 



 

๓.  ประวัติของค า 

ที่มาของค าไดบ้อกไว้ท้ายค านั้นๆ  โดยเขียนไว้ในวงเล็บเป็นอักษรย่อพิมพ์ดว้ยตวัอักษร
ธรรมดา  เช่น   

เกยูร [-ยูน] (แบบ) น. สร้อยอ่อน,สายสรอ้ย,ทองต้นแขน,ก าไล(ป.;ส.) 

พันลอก ก. ผลิ  น.  ดอกไม ้(ข.) 

โฮเต็ล (ปาก) น. โรงแรม,ทีพั่กคนเดินทาง (อ.hotel) 

๔.  การบอกความหมายของค าในพจนานุกรม  จะบอกไวห้ลังค านัน้ๆ  ถ้าเปน็ค าที่มี
ความหมายหลายความหมายโดยปกติจะเรียงความหมายที่ใช้กันเสมอไวก้่อน  เช่น 

  ขัน๑  น.  ภาชนะส าหรับตกัหรือใส ่

  ขัน๒  ก.  ท าให้ตดิหรือแนน่ด้วยวิธีการหมุนกวด เร่งเข้าไป 

  ขัน๓  ก.  อาการร้องเปน็เสยีงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิด 

  ขัน๔  ว.  น่าหัวเราะ  ชวนหัวเราะ 

อักษรย่อที่ใช้ในพจนานุกรม 

๑. อักษรย่อในวงเลบ็ท้ายบทนยิาม  บอกภาษาทีม่าของค า  เชน่ 
(ข.) = เขมร  (ต.) = ตะเลง   

(ล.) = ละตนิ  (จ.) = จีน   

(บ.) = เบงคอล ี(ส.) = สันสกฤต 

(ช.) = ชวา  (ป.) = บาล ี   

(อ.) = อังกฤษ  (ญ.) = ญวน   

(ฝ.) = ฝรั่งเศส  (ฮ.) = ฮินด ี

(ญิ.) = ญี่ปุ่น  (ม.) = มลาย ู

 



ตัวอยา่ง 

  ซวย(ปาก) ว.เคราะหร์้าย,อปัโชค (จ.) 

  ดะหมัง[-หมัง] น.เสนา (ช.)  

๒. อักษรย่อหน้าบทนิยาม  บอกชนดิของค าตามหลักไวยากรณ์  คือ 

ก   =  กริยา  บ  =  บุพบท  ส  =  สรรพนาม 

สัน   =  สันธาน  น  =  นาม  ว  =  วเิศษณ ์  

อ   =  อุทาน 

ตัวอยา่ง    ขอน  น.  ทอ่นไม้ใหญ ่

๓. อักษรย่อในวงเลบ็หน้าบทนยิาม  บอกลักษณะของค าทีใ่ช้เฉพาะแห่ง  เช่น 

(กลอน)       หมายถึง ค าที่ใช้ในบทร้อยกรอง 

         (ดารา)  ” ค าที่ใช้ในดาราศาสตร ์

         (แบบ)  ” ค าที่ใช้เฉพาะในหนังสือ ไม่ใช่ค าพูดทัว่ไป  เช่น  กนก 

  (โบ)  ” ค าโบราณ 

  (ส า)  ” ค าที่เปน็ส านวน 

  (เลิก)  ” ค าที่เลิกใชแ้ล้ว 

  (ราชา)  ” ค าราชาศัพท ์

ตัวอยา่ง 

  บังคน (ราชา) น.  อุจจาระ หรือปัสสาวะ 

  เค้เก ้(ปาก) ว. ไม่เปน็ท่า (ใช้เกี่ยวกบัอาการหกหรือล้มเป็นตน้) เช่น หกล้มเคเ้ก้, 

  สวรรยา [ สะหวันยา] (กลอน) น.สมบตั ิ

๔. การบอกความหมายของค าในพจนานกุรม  จะบอกไวห้ลังค านัน้ๆ ถ้าเปน็ค า 

 ที่มีความหมายหลายความหมายโดยปรกติจะเรียงความหมายที่ใช้กนับ่อยๆ ไว้ก่อน  เช่น 

ขัน ๑  น.  ภาชนะส าหรับตกัหรือใส ่

ขัน ๒  ก.  ท าใหต้ิดหรือแนน่ดว้ยวธิีการหมนุกวดเร่งเขา้ไป 

 

 



 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย      ภาคเรียนที่  ๑ /๒๕๖๑      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  

ชื่อ.........................................สกุล....................................................ชั้น ป.๖/.....เลขที่.................... 

  กิจกรรมที่ ๑ 

เรื่อง  การใช้พจนานุกรม 

 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย หน้าข้อที่ถกู และท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด        

 .......... ๑.  พจนานุกรมคอืหนังสือที่ใช้ส าหรับค้นคว้าหาความหมายของค า 

 .......... ๒.  พจนานุกรมชว่ยให้เราเขียนและอ่านค าไดถู้กต้อง 

 .......... ๓.  พจนานุกรมเรียงล าดับค าตามพยัญชนะตั้งแต่ ก – ฮ 

 .......... ๔  พจนานุกรมเรียงอักษร  ย  ร  ฤ  ฤๅ  ล  ฦ  ฦๅ  ว  ศ  ษ  ส  ตามล าดับ 

 .......... ๕.  ค าที่มีพยัญชนะอยูเ่หนอืข้อความทัง้ซกีซ้ายและซีกขวาเรียกว่า ค าชี้ทาง 

 .......... ๖.  สระที่เรียงต่อจาก –ะ  คือ –  ั  

  .......... ๗.  สระ โ-  มาก่อนสระ ไ-  

 .......... ๘.  ชัย  มาก่อน ชน 

 .......... ๙.  ถ้าจะค้นหาค าว่า “เหมอืน” จะต้องค้นในหมวดอกัษร “ม” 

 .......... ๑๐. พจนานุกรมฉบับที่ยึดเป็นแบบในปัจจุบนัคือ ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน               
        พ.ศ. ๒๕๕๔ 

          

  



          กิจกรรมที่ ๒ 

 เรื่อง  การใช้พจนานุกรม 

ค าช้ีแจง  ๑.  จงบอกค าอ่านของค าต่อไปนี้ใหถู้กต้องตามพจนานกุรมฉบบั 

                     ราชบัณฑิตยสถานพุทธศกัราช ๒๕๕๔   

 ๑.  ทฤษฎ ี อ่านวา่ ................................................................... หน้า..................... 

 ๒.  โฆษณา อ่านวา่ ................................................................... หน้า..................... 

 ๓.  เกษตรกร อ่านวา่ ................................................................... หน้า..................... 

 ๔.  ทฐิ ิ  อ่านวา่ ................................................................... หน้า..................... 

 ๕.  สตร ี อ่านวา่ ................................................................... หน้า..................... 

 ๖.  อรหนัต ์ อ่านวา่ ................................................................... หน้า..................... 

 ๗.  จกัจั่น อ่านวา่ ................................................................... หน้า..................... 

 ๘.  โทมนัส อ่านวา่ ................................................................... หน้า..................... 

 ๙.  สรรพสามติ อ่านวา่ ................................................................... หน้า..................... 

 ๑๐.ทุจรติ อ่านวา่ ................................................................... หน้า..................... 

 

  



๒.  จงบอกความหมายของค าต่อไปนี้ จากพจนานกุรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน 

       พุทธศกัราช  ๒๕๕๔  

 ๑.  เบญเพส    แปลว่า......................................................................................... 

 ๒.  มหาไถ ่    แปลว่า......................................................................................... 

 ๓.  ทอดสมอ     แปลว่า......................................................................................... 

 ๔.  ด าร ิ    แปลว่า......................................................................................... 

 ๕.  พธ ู      แปลว่า......................................................................................... 

 ๖.  บุหลนั     แปลว่า.........................................................................................  

๗.  วิพากษ ์     แปลว่า......................................................................................... 

 ๘.  นวกรรม     แปลว่า......................................................................................... 

 ๙.  ธวัช      แปลว่า......................................................................................... 

 ๑๐. ม้าล่อ     แปลว่า......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                  

  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  ชั้นประถมปีที่ ๖   

ชื่อ……………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 

ใบงำน  เติมค ำ เติมพยำงค์ 

พยางค์ คือ เสียงที่พูดออกมาครั้งหนึ่ง ๆ จะมีความหมายรู้เรื่องหรือไม่ก็ได้ เช่น ยาย, อะ, มี, ทุ ฯลฯ 
ค า         คือ พยางค์หรือเสียงที่พูดออกมาแล้วมีความหมายเข้าใจกันได้ซึ่งอาจจะมีพยางค์เดียวหรือ 
  หลายพยางค์ก็ได้ เช่น ตลาด, กาแฟ, นโยบาย ฯลฯ 
 
จงบอกจ ำนวนค ำและพยำงค์ของค ำต่อไปนี้ 
 

ค า อ่านว่า จ านวนพยางค์ 

1.     ขยุกขยิก   

2.   การเวก   

3.   กุหลาบ   

4.  ประโยชน ์   

5.   กิจกรรม   

6. เชิญชวน   

7. มหกรรม   

8. จินตนาการ   

9.  มโนราห ์   

10. ภูมิปัญญา   

11. ภาพยนตร์   

12. พีระมิด   

13.  มหาสมุทร   

14. สังขยา   

15.  สัญลักษณ์   



ให้เขียนค ำและพยำงค์ที่ได้จำกภำพ 

 

 



กำรอ่ำนจับใจควำม 

                        

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  ชั้นประถมปีที่ ๖   

ชื่อ……………………………………………………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 

 

  

ค าชี้แจง  นักเรียนอ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วสามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 

 ส าลีเป็นหมาของยายดวน  เวลาบ่ายยายดวนจะชวนส าลีเดินลอยชายแถวชายทะเล  พอเดินเมื่อล้า
ยายดวนก็จะนั่งพักเหนื่อยบนหาดทรายชายทะเล  แต่ส าลีไม่เหนื่อย  มันวิ่งไปมาตะกุยตะกายหาหอยตาม
ชายทะเลบางทีมันก็เจอหอยตาย 

๑.  ส าลีเป็นชื่อของอะไร 

ตอบ  ........................................................................................................................ . 

๒.  เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใด 

ตอบ  ..........................................................................................................................  

๓.  ใจความส าคัญของเรื่องคืออะไร 

ตอบ  ............................................................................................... ............................. 

๔.  เรื่องนี้เกิดขึ้นเวลาใด 

ตอบ  ........................................................................................................................ .... 

๕.  ขณะที่เดินชายทะเลส าลีเจออะไรบ้าง 

ตอบ  ............................................................................................................................  

 
 
 



 
ชีวิตจะดีงาม มีความสุข ประเทศจะรุ่งเรืองมั่นคง และสังคมจะร่มเย็นเกษมศานต์ ด้วยปัจจัยที่
ส าคัญท่ีสุดคือ การพัฒนาคน ซึ่งจะท าให้คนเป็นคนดี มีความสุข และเป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพ การพัฒนาคนก็คือ การศึกษา 

 

บทความนี้กล่าวถึงเรื่องใด 

ก. ชีวิตที่ดี   ข. สังคมท่ีร่มเย็น 

ค. การพัฒนาคน   ง. การศึกษา 

จากบทความนี้สิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนคืออะไร 

ก. สังคม   ข. การศึกษา 
ค. ประเทศชาติ   ง. ทรัพยากร 
 

เช้าวันเสาร์ แม่ชวนปิ่นกับป่านไปเก็บผักที่ท้องนา ก่อนไปแม่เตือนปิ่นกับ ป่านว่า เดินไปนะอย่าวิ่ง แต่
ปิ่นไม่ฟังแอบกระซิบชวนป่านว่า ป่านเราวิ่งแข่งกันไป เก็บดอกไม้กันไหมล่ะ ป่านบอกว่า ไม่หรอกพ่ี แม่ไม่ให้
วิ่ง ดังนั้นปิ่นจึงวิ่งไปตาม ล าพัง เพื่อเก็บดอกไม้และจับผีเสื้อ และแมลงที่ก าลังบินตอมเกสรดอกไม้ ส่วนป่าน 
เดินข้ามคลองเล็ก ๆไป โดยมีไม้ไผ่เป็นทางข้าม แต่ปิ่นรีบร้อนและไม่ได้ระมัดระวัง การข้ามสะพาน ทันใดนั้น 
ป่านก็ได้ยินเสียงร้องว่า “โอ๊ย |ช่วยด้วย แล้วร่างของปิ่นก็ ตกลงไปในน้ า แม่รีบวิ่งมาช่วยไว้ทันและสอนปิ่นว่าที
หลังอย่าประมาท เพราะอาจท าให้เสียชีวิตได้ 

แม่ชวนปิ่นกับป่านไปท าอะไร             
ก. เก็บดอกไม้     ข. เก็บผั 
ค. จับแมลง     ง. จับปลา 

เพราะเหตุใดปิ่นจึงตกลงไปในน้ า 
ก. เพราะป่านผลักลงไป    ข. เพราะกระโดดข้ามสะพาน 
ค. เพราะรีบร้อนไม่ระวัง      ง. ไม่มีข้อถูก 

 “อดีต” หมายถึงข้อใด 
ก. เก่าแก่    ข. เวลาที่ล่วงเลยมาแล้ว 
ค. สิ่งที่ยังมาไม่ถึง    ง. ระลึกได้ 

 “ประเสริฐ” หมายถึงข้อใด 
ก. เลิศ ,วิเศษ ดีที่สุด                          ข. ชื่อของบุคคล 
ค. ของมีค่า                                ง. คุณค่า 
 



 
                        

  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (ประถม) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  ชั้นประถมปีที่ ๖   

ชื่อ……………………………………………….………………..ชั้น…………………/…………เลขที่……………. 

 
 
 
 
ค ำช้ีแจง    จงเติมตัวการันต์ต่อไปให้สมบูรณ์ และเลือกค าท่ีมีตัวการันต์จากเรื่องท่ีก าหนดให้ 
 
 
ตัวอย่ำง   วันอำทิตย์ อ่ำนว่ำ วัน – อำ – ทิด  

 
 

 
ทร์ ต์ ฆ์ พ์ ร์ ตร์ ย์ ล์ น์ 

 
 
ตอนที่  ๑  ให้นักเรียนเติมตัวการันต์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง พร้อมเขียนค าอ่าน 

๑. คอมพิวเตอ___        อ่านว่า           ............................................................................ 
๒. พระสง____             อ่านว่า           ............................................................................ 
๓. รถเม____      อ่านว่า           ............................................................................ 
๔.  ดวงอาทิต___             อ่านว่า           ............................................................................ 
๕. พระจันท___        อ่านว่า           ............................................................................ 
๖. วิทยาศาส___     อ่านว่า           ............................................................................ 
๗. หนังสือพิม___         อ่านว่า           ............................................................................ 
๘. รถยน____             อ่านว่า           ............................................................................ 
๙. โทรทัศ____    อ่านว่า           ............................................................................ 
๑๐. เจดี____    อ่านว่า           ............................................................................ 
 

ใบกิจกรรมที่ ๑  
ตัวกำรันต์นัน้อ่ำนอย่ำงไร 



ตอนที่  ๒  ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค าท่ีมีการันต์ต่อไปนี้จากบทกลอนท่ีก าหนดให้                  
พร้อมท้ังตอบค าถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. ตัวการันต์มีทั้งหมดกี่ตัว............................................................................................... 
๒. ในบทกลอนนี้มีตัวการันต์อะไรบ้าง 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 

 
 

 
 
 

    แต่ปางหลังยังมีกรุงกษัตริย์  

สมมุติวงศ์ทรงนามท้าวสุทัศน์   ผ่านสมบัติรัตนานามธานี   
อันกรุงไกรใหญ่ยาวเก้าสิบโยชน์  ภูเขาโขดเป็นก าแพงบูรีศรี  
สพรึบพร้อมไพร่ฟ้าประชาชี   ชาวบูรีหรรษาสถาวร  
มีเอกองค์นงลักษณ์อรรครราช   พระนางนาฏนามประทุมเกสร  
สนมนางแสนสุรางคนิกร   ดังกินนรน่ารักลักขณา  
มีโอรสสององค์ล้วนทรงลักษณ์  ประไพพักตรเพียงเทพเลขา  
ชื่ออภัยมณีเป็นพี่ยา    พึ่งแรกรุ่นชัณษาสิบห้าปี  
อันกุมารศรีสวุรรณนั้นเป็นน้อง  เนื้อดังทองนพคุณจ ารุญศรี  
พึ่งโสกันต์ชัณษาสิบสามปี   พระชนนีรักใคร่ดังไนยนา 
 



 
 

                        

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (ประถม) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นประถมปีที่ ๖   

ชื่อ……………………………………………………………………….………………..ชั้น………/…………เลขที่……………. 

 
                                             ใบควำมรู้ เร่ือง อักษรน ำ 
 
อักษรน า คืออะไร 
 
           อักษรน า คือ พยัญชนะ ๒ ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียว พยัญชนะตัวแรกของค า จะอ่านออกเสียง อะ กิ่งเสียง พยัญชนะ
ตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระท่ีประสม และอ่านออเสียงวรรณยุกต์ ติดตามพยัญชนะตัวแรก 
 
        

 
                 

        

 

  

       หง-หญ-หน-หม-หย-หร-หล-หว เป็นพยัญชนะสองตัว
เรียงกัน เรียกว่าอักษรน า ตัว ห เป็นอักษรน า ไม่อ่านออก
เสียง แต่อ่านออกเสียงอักษรตัวหลังตามอักษรน า 

ค ำที่มี ห น ำ ง 
         บุหงา เหงาหงอย รากเหง้า แหงนหน้า เจ็บเหงือก 

หงุดหงิด สัปหงก เดือนหงาย 
กลัวหงอ หง่างเหง่ง หงอนไก่ ใบหงิก หงุงหงิง หงึกหงึก หงิม

หงิม เหงื่อไหล รากเหง้า ผมหงอก หงุบหงับ  แก่หง่อม 

 

 

   

 

           พยัญชนะสองตัวเรียงกัน 
อักษรสูงอักษรกลำงน ำพำ 

 อักษรตัวตำมอักษรต่ ำเดี่ยว 
   เหมือนมีตัว “ห” มำน ำทุกค ำ 

  ร่วมสระผันในหลักภำษำ 
อักษรตัวหน้ำเรียก “อักษรน ำ” 
เสียงท่ีข้องเกี่ยวมันดูลึกล้ ำ 
ขอให้จดจ ำแล้วก็ท ำใจ 
 



ค ำที่มี ห น ำ ญ 

ผู้หญิง ยิ่งใหญ่ ใบหญ้า 

 
ค ำที่มี ห น ำ น 

เสื้อหนา น้อยหน่า ใบหน้า เบื่อหน่าย เหน็ดเหนื่อย หน้า
หนาว มีหนวด ใครหนอ ริมหนอง มีหนาม ใบหนาด หนัก
หน่วง เป็นเหน็บ ตัวหนอน       
หูหนวก ดูหนัง ทิศเหนือ 

ไปไหน ไล่หนี เป็นหนี้ นิดหน่อย 
อ่ิมหน า กระหน่ า เป็นหนุ่ม  

หนูหนุ่ย อุดหนุน ดินเหนียว 

 
ค ำทีมี ห น ำ ม 
          ห่อหมก เงินหมด หม่นหมอง สวมหมวก ตีหมา กิน
หมาก หมวดหมู่ ดูหมอ สมหมาย 

เสื้อใหม่ ในหม้อ สายหมอก มีหมอน ใบหม่อน ม้าหมุน นอน
หมอบ ก าหมัด เป็นหมัน 

หมั่นหา ปะหม่า คว้าหมับ หมักหมม แม่หม้าย หลายหมื่น 
เข็มหมุด น้องหมวย ผ้าไหม ไฟไหม้ แหวนหมั้น 

 
 

ค ำที่มี ห น ำ ย 

ใบหยก น้ าหยด หยิบหย่ง 
หยิกหยอก ตัดหยวก หมูหยอง 
หยุดหย่อน สวนหย่อม 

วิ่งหยอย หยักศก ขาหยั่ง 
หยากไย่ ใบหย่า หยาบคาย 
เหยียดหยาม เย่อหยิ่ง ลูกหยี 
หยุกหยิก หยุมหยิม หยูกยา 
หยาดเหงื่อ กระหยิ่ม 



ค ำที่มี ห น ำ ล 

บุญเหลือ เสื้อเหลือง สองโหล ห้าหลา แซ่หลี เกาเหลา หมู่
เหล่า มีเหล้า รูปหล่อ หลอกล่อ ลืมหลง พุ่งแหลน ติดหล่ม 
นอนหลับ ข้าวหลาม งูเหลือม เจ้าหล่อน วิ่งหลบ เสื้อหลวม 
น้ าไหล หัวไหล่ ทีหลัง หลั่งมา หลากหลาย ตกหลุม 
ประหลาด ปลาหลด 

 
ค ำที่มี ห น ำ ว 

เสียงหวอ หาวหวอด จังหวะ มี
หวัง เป็นหวัด หวาดหวั่น ว้าเหว่ 
ระหว่าง หวั่นไหว ของหวาน 
วาบหวาม เส้นหวาย หวุดหวดิ 
หวิวหวิว นกหวีด สองหวี   
แมลงหวี่ เสียงหวูด 

หวือหวา ไถหว่าน ต้นหว้า ไหว้พระ แหวกว่าย 

 
 
 

   
 

   
 
 

สมาน      อ่านว่า   สะ - หมาน  
ผนวช      อ่านว่า   ผะ - หนวด 
สนอง       อ่านว่า   สะ - หนอง 
ผนวก      อ่านว่า    ผะ - หนวก 
ถนอม     อ่านว่า    ถะ - หนอม 
ผนึก       อ่านว่า    ผะ - หนกึ 
จมูก       อ่านว่า    จะ – หมูก 
จรัส        อ่านว่า    จะ - หรัด 

ถวาย      อ่านว่า    ถะ – หวาย 
สงวน      อ่านว่า    สะ - หงวน 
ตลาด     อ่านว่า    ตะ - หลาด 
ผยอง     อ่านว่า    ผะ - หยอง 
ขยาย      อ่านว่า   ขะ - หยาย 
 ฉลาม     อ่านว่า    ฉะ – หลาม 
สมุด       อ่านว่า    สะ - หมุด 

 
 

         อักษรสูงน ำอักษรต่ ำเดี่ยว 
    มิใช่ ผะ – นวด อย่ำงท่ีเคยใช้ 
    อักษรกลำงน ำอักษรต่ ำเดี่ยว 
    มิใช่ ตะ - ลำดอย่ำงที่เคยท ำ 

  ผะ –หนวด(ผนวช)ตัวเดียวเสียงก็เปลี่ยนไป 
เสียง “น” เปลี่ยนไปตำมอักษรน ำ 
ตะ – หลำด(ตลำด)ตัวเดียวเสียงก็เปลี่ยนค ำ 
ฝึกจดฝึกจ ำเอำไว้ให้ดี 

 



องุ่น   อ่านว่า อะ - หงุ่น  
ตลาด อ่านว่า ตะ - หลาด 
ตลก อ่านว่า ตะ - หลก  
ตลิ่ง อ่านว่า ตะ - หลิ่ง 
กนก อ่านว่า กะ – หนก 

จมูก    อ่านว่า   จะ - หมูก 
ปรอด   อ่านว่า ปะ - หรอด 
ตลอด อ่านว่า ตะ –หลอด 
อนาถ อ่านว่า อะ - หนาด 

   กฤษณา อ่านว่า กริด – สะ-หนา 

  
แต่ สะ – บำย(สบำย)ไม่ใช่อักษรน ำ 

เสียง “อะ” ไม่ประวิสรรชนีย์ 
  เมื่อแยกค ำอ่ำน สะ – บำย คงท่ี 

กึ่งเสียงเท่ำนี้ไม่มี “ห” น ำ 
 

                 หำกตัว “ห” น ำอักษรต่ ำเดี่ยว 
            เสียงที่เปลี่ยนไปคืออักษรต่ ำ 
            หำกมี “อ” น ำอักษรต่ ำเดี่ยว 
            “อย่ำ อยู่ อย่ำง อยำก”   สี่ค ำเท่ำนี ้

  เสียง “อะ” ไม่เกี่ยวกลมเกลียวทุกค ำ 
ไม่มีเงื่อนง ำฝึกจ ำให้ดี 
เหมือน “ห” น ำเชียวเหมือนกันเลยนี่ 
หลักกำรที่มีจ ำให้ขึ้นใจ 
 
 

     ข้อยกเว้น 
             ค าบางค าออกเสียงตามความนิยม เช่น 

ขมา อ่านว่า ขะ - มา 
สมา อ่านว่า สะ - มา 

 
              

           มีหนังสือหลักภาษาไทยบางเล่ม ยกตัวอย่างค าอักษรน าที่มีเสียงพยางค์หน้าเน้นเสียงอะ เช่น ค าว่า สบาย 
สบง ขบวน ทนาย ฯลฯ และระบุว่าเป็นอักษรน าซึ่งความจริงยังไม่ถูกต้อง เพราะค าอักษรน าจะต้องเป็นค าที่เป็นอักษร 
สูง หรือ อักษรกลาง น าอักษรต่ าเดี่ยว จึงจะจัดเป็นค าอักษรน า ส่วนค าว่า สบาย สบง ขบวน ทนาย ค าเหล่านี้ไม่จัด 
เป็นอักษรน า เพราะค าเหล่านี้แม้จะออกเสียง ๒ พยางค์ และพยางค์หน้าออกเสียงอะ โดยไม่ประวิสรรชนีย์ก็จริง แต่เสียงพยางค์
ของค าท้ัง ๒ ค า เป็นอิสระแก่กัน เช่น ค าว่า สบาย อ่านว่า สะ-บาย ตัว "บ" ไม่ต้องออกเสียงสูงตาม 
ตัว "ส" และตัว "บ" ไม่ใช่อักษรต่ าเดี่ยว จึงไม่จัดเป็น อักษรน า ค าว่า ทนาย อ่านว่า ทะ-นาย ตัว "ท" เป็นอักษรต่ า 
ไม่ใช่อักษรสูง หรือ อักษรกลาง อักษรน าจะต้องใช้พยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางเท่านั้น  
 
 
          
 
 
  

 
 



 
 

 

 
 

 


