
 



 



 
คาํนาํ 

 
       หนงัสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

         ชุด นิทานสระ  จดัทาํข้ึนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน            
        ของนกัเรียน เน้ือเร่ืองอ่านเขา้ใจง่าย  มีภาพประกอบสวยงาม   
        หนงัสือชุดนิทานสระมีทั้งหมด ๒๓ เล่ม  คือ เร่ืองกาอยากกินงา   
        ปู งู หมู  ชะนีกบัหมี   หมาจ้ิงจอกกลบัใจ  อ่ึงอ่างอวดเก่ง นอ้งจุ๋มพงุป่อง 
        นอ้งเก๋ไปทะเล   แม่มดใจดี   ลดัดาเดก็ขยนั  ตาํราของป้ากาํไล  ลูกสะใภ ้
        ของผูใ้หญ่ไฝ  จิงโจก้บัไก่โตง้  หนอนนอ้ยคอยแม่  บนัลือกบัผกีระสือ    
        เต่ากบัเงา  นอ้งเอม็เดก็ดี  สมชายจอมโกหก  เกาะเงาะ  ป้านวยกบัลุงหนวด     
        ลุงแชะกบัเดก็ชายแกะ  ลูกเสือจอมซน  ครอบครัวพอเพียง  ลูกหมู- 
       จอมเลอะเทอะ สาํหรับหนงัสือส่งเสริมการอ่านเร่ือง “ป้านวยกบัลุงหนวด” 

       เป็นหนงัสือส่งเสริมการอ่านสระอวั 

                  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน       

และผูท่ี้สนใจทุกท่าน  
 
 
                                                     มนญัญา    ลาหาญ 

 
 



 

คาํศพัทน่์ารู้ 

 
 

          

                        
                              
                           
           ป้านวย                ลุงหนวด             สระบวั                    
                             

       
    

           กลว้ย                     ร้ัว                        ววั 
 

 
 

                                                                             

         หมวก                 ขวด         มะม่วง          ถัว่ 
 



 ๒ 

บา้นของป้านวยอยูข่า้งสระบวั   



 ๓ ๓ 

ป้านวยมีแม่ววัตวัอว้นหลายตวั ววัของป้าใจดีไม่น่ากลวั   



 ๔ 

       ป้านวยปลูกถัว่ท่ีร้ัวบา้นและปลูกกลว้ยกบัมะม่วง 
ไวใ้นสวน 



 
๕ 

        ป้านวยไดข้่าววา่ลุงหนวดปวดหวัจึงเดินใส่หมวก 
นาํยาแกป้วด ๑  ขวดไปใหลุ้งหนวด 



 ๖ 

     

ลุงหนวดบอกวา่อยากรวยจึงเล่นหวยแต่ตอ้งปวดหวัเพร

    



 ๗ 

            ป้านวยวา่การพนนัไม่ดีทาํใหค้นหมดตวั    



 ๘ 

          ลุงหนวดวา่ต่อไปจะไม่เล่นหวยแต่จะปลูกกลว้ย   

ป้านวยดีใจท่ีลุงหนวดกลบัใจไม่เล่นหวย 



 
 
 

 
 
 
 

กจิกรรมท้ายเร่ือง 
          

        
 

 

        
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



 
 กิจกรรมท่ี ๑  เติมส่วนท่ีหายไปใหถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านสะกดคาํ  
                           ของคาํศพัทต่์อไปน้ี 

  

            ตัวอย่าง     ชวด    อ่านวา่ ชอ –  ตา       -  - ดอ -ชวด 
              
      ๑.  มวั     อ่านวา่    มอ -                    - มวั 

 

         ๒. หวั     อ่านวา่                - อวั - หวั 

 

         ๓.  ตวั     อ่านวา่    ตอ – อวั-  
          

            ๔.   จัว่     อ่านวา่                 - อวั – จวั – จวั –เอก- 
         

            ๕.  ทัว่     อ่านวา่   ทอ -              - ทวั – ทวั -             - ทัว่ 
         

            ๖.  กวด   อ่านวา่  กอ   - อวั  -               - กวด               
         

            ๗. สวด    อ่านวา่                - อวั- ดอ -สวด 
         

           ๘.  มวย    อ่านวา่    มอ -              - ยอ - มวย 
         

           ๙. ท่วม     อ่านวา่    ทอ – อวั -             - ทวม – ทวม-             - ท่วม 
        

      ๑๐. อว้น     อ่านวา่              - อวั -นอ -            -อวน –โท - อว้น           
 
 

๑๐ 

  อวั 

                

                         

                

                

                

                     

                

                

                                

                                

 จัว่           

                



 

       กิจกรรมท่ี ๒  เขียนคาํอ่านสะกดคาํของคาํศพัทต่์อไปน้ี 
  

            ตัวอย่าง   หนวด   อ่านวา่  หอ – นอ – อวั –ดอ - หนวด  
 

๑. ววั      อ่านวา่……………………………………..…………………………………………. 

                 

๒. ถัว่      อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                  

๓. ร้ัว      อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

 

๔. หวย    อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                  

๕. ปวด    อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                  

๖. สวน   อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                  

๗. .ขวด   อ่านวา่………………………………….………………………..……………….. 

       

๘. หมวก   อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                 

๙. กลว้ย   อ่านวา่  ……………………………………………………………………………. 

                 

๑๐. ถว้ย   อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

 
๑๑       



 

      กิจกรรมท่ี ๓ เลือกคาํท่ีประสมดว้ยสระ - ◌ัว จากเร่ืองป้านวยกบัลุงหนวด 
                         แลว้เขียนลงในช่องวา่งดว้ยลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 

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

๑๒ 



 

      กิจกรรมท่ี ๔   นาํคาํศพัทท่ี์กาํหนดเขียนลงใตภ้าพใหถู้กตอ้ง 
 

 

 
 

 
 

 

          

                        
                              
         ตัวอย่าง  หวั              ………………..            …………………   ………………… 
                               
                             
       
    

      
 
                ………………....                     ………………..                                     …………………               
 

 

                                            
            
        ………………....                 ………………..                     …………………               ………………....                       

๑๓ 

       ลุงหนวด       สระบวั      ป้านวย     หมวก       ขวด       ร้ัว                
                 กลว้ย              ววั           มะม่วง         ถัว่      หวั 



         
           กิจกรรมท่ี ๕   นาํคาํท่ีกาํหนดเติมลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
      ตัวอย่าง    บา้นของ...................................อยูข่า้ง.............................. 
 

๑.    ป้านวยมี..................................ตวั................................หลายตวั 
 

   ๒.   ป้านวยปลกู ...............................ท่ี............................บา้น 

 
๓.    ป้านวยปลูกกลว้ยกบั........................ไวใ้น........................... 

 
๔.    ป้านวยเดินใส่....................นาํยาแก.้............................. ไปใหลุ้งหนวด 

 
๕.   ลุงหนวดวา่อยาก.............................จึงเล่น............................ 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

๑๔        

    อว้น      สวน           หวย         แม่ววั       ถัว่        ร้ัว     ปวด      
สระบวั    มะม่วง       หมวก    รวย          ป้านวย 

 
 



   
         กิจกรรมท่ี ๖  เรียงลาํดบัคาํต่อไปน้ีใหเ้ป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
                   

          ตัวอย่างลุงหนวด อยาก รวย จึง เล่นหวย  =  ลุงหนวด อยาก รวย จึง เล่นหวย 
 

    ๑.  ป้านวย บา้น  อยูข่า้ง สระบวั =    ………………………………………                                                   
 

    ๒. ป้านวย  ววั  เล้ียง  ตวั  หลาย  =     …………..……………….………… 
 

   ๓. ววั  ของ  ใจดี   ป้านวย           =     ………………………….…………… 
 

   ๔. ปลูก  ป้านวย   ถัว่ ร้ัวบา้น  ท่ี  =    ………………….……………….…… 
 

   ๕. ปลูก  ป้านวย  ไว ้ กลว้ย  ใน  สวน =  ……………………….…………… 
 

    ๖. ลุงหนวด  ป้านวย  หา  ไป      =     ………………………….…………… 
 

    ๗.  หวย ชอบ  ลุงหนวด  เล่น      =     ……………………….…………… 
 

    ๘. ไม่ถูกหวย  ลุงหนวด  เพราะ  ปวดหวั =   ………………….…………… 
 

    ๙.  ไม่ดี   ป้านวย  การพนนั   วา่         =   ........................................................ 
 

    ๑๐. กลบัใจ   ลุงหนวด  หวย  ไม่เล่น =   ......................................................... 
 

๑๕ 



 

     กิจกรรมท่ี ๗   แต่งประโยคจากคาํท่ีกาํหนดให ้
        

           ตัวอย่าง  หวย   =  พ่อฉันไม่ชอบเล่นหวยเ        
 

๑.  สระบวั    =     ………………………….…………………………..                                                       
 

๒.  ววั          =     ………………………….………………………….. 
 

๓.  ถัว่          =     ………………………….………………………….. 
 

๔. ร้ัว            =     ………………………….………………………….. 
 

๕.  หมวก     =     ………………………….…………………………. 

 

๖.  หนวด     =     ………………………….…………………………… 
 

๗.  สวน       =     ………………………….…………………………… 
 

๘.  ปวด        =     ………………………….…………………………… 
 

๙.  ขวด         =    ..................................................................................... 
 

     ๑๐.  รวย      =    ................................................................................... 
 

๑๖ 



  ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ  นางมนญัญา   ลาหาญ     วนัเดือนปีเกดิ   ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๑๔    
การศึกษา   คบ.วชิาเอกภาษาไทย    คม. สาขาวชิาการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

ตําแหน่ง  ครูเช่ียวชาญ  
สถานทีท่าํงาน  โรงเรียนบา้นนาผาง (วบูิลยร์าษฎร์สามคัคี)  สพป.อาํนาจเจริญ โทร  ๐๘๙ ๘๐๖๔๑๔๒ 
ผลงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๖  รับเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติรางวลัครูเกียรติยศ  สาขาภาษาไทย   จาก สพฐ. 

พ.ศ. ๒๕๔๗  รับพระราชทานโล่รางวลัชนะเลิศการประกวดคาํขวญัวนัวสิาขบูชา   

                                      จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

พ.ศ. ๒๕๔๘  รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ การประกวดคาํขวญัเร่ือง “ โรคเร้ือน ” 

                                      จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๔๙  รับรางวลัครูรักการอ่านยอดเยีย่ม ระดบัประถมศึกษาขนาดใหญ่  จาก สพฐ. 

พ.ศ. ๒๕๕๐  รับรางวลัรองชนะเลิศการประกวดคาํขวญัวนัครู จากนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๐  รับเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติรางวลัครูดีในดวงใจ  จาก รมว. กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.๒๕๕๑   รับโล่รางวลัเหรียญทองแดงการประกวด “หน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวตักรรมของคุรุสภา” 

                      จาก รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ รับรางวลัชมเชยการประกวดส่ือการเรียนการสอนส่งเสริมสุขภาพ   

จดัโดยบริษทัเนสเล่ท ์ร่วมกบั กรมอนามยั  และสพฐ. 

พ.ศ. ๒๕๕๓  รับโล่รางวลัครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา (เขม็เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยยอ่ สธ)         

                        จาก รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓  รับโล่รางวลัชมเชยการประกวดคาํขวญัครบรอบ ๓๕ ปี มหาวทิยาลยัพายพั 

               พ.ศ. ๒๕๕๔  รับโล่รางวลัชนะเลิศการประกวดส่ือการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

                                       จงัหวดัอาํนาจเจริญ จากผลงาน  นิทานสระ 

พ.ศ. ๒๕๕๔  รับโล่รางวลัชนะเลิศการประกวดส่ือการสอนเพื่อพฒันาการอ่าน การเขียน สาํหรับ                  

                        นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จาก สพฐ. จากผลงาน  นิทานสระ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ รับรางวลัครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น จากคุรุสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ รับโล่รางวลัชนะเลิศ OBEC AWARDS  ประเภทครูผูส้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

                      ระดบัประถมศึกษา   ดา้นวชิาการยอดเยีย่ม  ระดบัประเทศ  จาก สพฐ. 

พ.ศ. ๒๕๕๖  รับเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติ รางวลัผูท้าํคุณประโยชนท์างดา้นการศึกษาดีเด่น                     

                      จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๖  รับรางวลัการประกวดนิทานคาํกลอน  จากสโมสรยวุกว ีสมาคมเทพศรีกวีศิลป์ 



 


