


 



 

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  ลกูหมู- 
        จอมเลอะเทอะ สาํหรับหนงัสือส่งเสริมการอ่านเร่ือง“หมาจ้ิงจอกกลบัใจ” 
        เล่มน้ี  เป็นหนงัสือส่งเสริมการอ่านสระอิ 

                  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่หนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครู นกัเรียน 
       และผูท่ี้สนใจทุกท่าน  
 
 

                                                     มนญัญา    ลาหาญ 
 
 



คาํศพัทน่์ารู้ 

 
 
 
 
 
 

 

                    ลิง              หมาจ้ิงจอก              ก้ิงก่า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

           มะขวดิ                 มะลิ                    ทบัทิม 

 
 

 
 
    
 
 
 
 

 
 

          ลกูช้ิน               จ้ิงหรีด                       ชิงชา้ 
 



 ๒ 

                  หมาจ้ิงจอกเกเรตวัหน่ึงเดินมาท่ีริมชายป่า  
   มนัเห็นลิงกาํลงันัง่ชิงชา้กินลูกช้ินอยา่งมีความสุข 



 ๓ 

    หมาจ้ิงจอกรีบไปผลกัชิงชา้ทาํใหลู้กช้ินของลิง 
  หล่นลงพ้ืนดิน   



 ๔ 

   หมาจ้ิงจอกรีบหยบิลูกช้ินบนพ้ืนดินข้ึนมากิน 
อยา่งหิวโหย     



 ๕ 

ก้ิงก่าเห็นเขา้รีบวิง่ไปบอกสิงโต   สิงโตวา่หมาจ้ิงจอก 
มีกิริยาไม่ดีตอ้งหาวธีิแกนิ้สยั       



 ๖ 

         สิงโตใหจ้ิ้งหรีดไปปิดประกาศในป่าวา่ไม่ให ้
   สตัวต่์าง ๆ พดูกบัหมาจ้ิงจอก   



 ๗ 

      หมาจ้ิงจอกรู้ข่าวกรี็บไปเกบ็ล้ินจ่ี   มะขวดิ   ทบัทิม   

และดอกมะลิ ใส่ตะกร้าห้ิวมาใหลิ้ง   



 ๘ 

          หมาจ้ิงจอกสญัญาวา่จะปรับนิสัยใหม่  ลิงไดย้นิ   
    จึงยกโทษใหห้มาจ้ิงจอก      



 
 
 
 
 
 

   กจิกรรมท้ายเร่ือง 
          

        
 

 

        
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

๙   



 

            กิจกรรมท่ี ๑  เติมส่วนท่ีหายไปใหถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านสะกดคาํ  
                           ของคาํศพัทต่์อไปน้ีนะคะ 

  

            ตัวอย่าง   ป่ิน  อ่านวา่ ปอ –             - นอ – ปิน –ปิน – เอก - ป่ิน 
              
      ๑.  ติ         อ่านวา่    ตอ -                    - ติ 

 

         ๒. ขิง       อ่านวา่                - อิ – งอ –ขิง 

 

         ๓. ปิด       อ่านวา่    ปอ – อิ -              - ปิด 
          

            ๔. ส่ิง       อ่านวา่                 - อิ – งอ -               -สิง – เอก– ส่ิง  
         

            ๕. กล้ิง     อ่านวา่   กอ -              - อิ – งอ – กลิง - กลิง-โท-   
         

            ๖. ยนิดี     อ่านวา่               -อิ -  นอ -             -ดอ- อี – ดี - ยนิดี 
         

            ๗. ก่ิง       อ่านวา่  กอ -             - งอ –              –กิง– เอก– ก่ิง  
         

           ๘.  ลูกช้ิน อ่านวา่  ลอ - อู-            - ลูก -ชอ –อิ –นอ-ชิน-ชิน-โท-ช้ิน-ลูกช้ิน 
         

           ๙.  ต๋ิง        อ่านวา่             - อิ – งอ – ติง - ติง –จตัวา-   
        

      ๑๐. ชิงชา้   อ่านวา่  ชอ -            - งอ-            -ชอ-อา-ชา-ชา-โท-ชา้-ชิงชา้ 
 

 

 
๑๐ 

  อิ     

                

                         

                

                

                

                             

                

                

                

                

                

                

                

                             

                

                



     
 

    กิจกรรมท่ี ๒  เขียนคาํอ่านสะกดคาํของคาํศพัทต่์อไปน้ี 
  

            ตัวอย่าง      ป้ิง  อ่านวา่     ปอ – อิ – งอ –ปิง –ปิง- โท – ป้ิง 
                                         

๑. กิน        อ่านวา่ ………………………………………………………………….………….     

            

๒. ดิน       อ่านวา่ …………………………………..………………...…….…………………. 

 

๓. ลิง        อ่านวา่ …………………………………..……………………..…………………. 

 

๔. มะลิ      อ่านวา่ …………………………………..……………………….………………. 

                   

๕. กระถิน  อ่านวา่ …………………………………..………………………….……………. 

 

๖. มะขวดิ อ่านวา่ …………………………………..………………………………………… 

                  

๗. จ้ิงหรีด อ่านวา่ …………………………………..………………………………….……… 

        

๘.  ชิงชา้    อ่านวา่ …………………………………..…………………………………………. 

                   

๙.  ลูกช้ิน   อ่านวา่ …………………………………..……………………………………... 

 

๑๐. ก้ิงก่า  อ่านวา่…………………………………..……………………….  ……………. 
 

๑๑ 



 

       กิจกรรมท่ี ๓ เลือกคาํท่ีประสมดว้ยสระ - ◌ิ จากเร่ืองหมาจ้ิงจอกกลบัใจ 
                         แลว้เขียนลงในช่องวา่งดว้ยลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
 
       .................................................................................................................................................................    
          ................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................ 
         .................................................................................................................................................................    
         ................................................................................................................................................................ 
         ............................................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................................    
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         ................................................................................................................................................................ 
        .................................................................................................................................................................    
          ................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................ 
         .................................................................................................................................................................    
         ................................................................................................................................................................ 
         ............................................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................................    
        ................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................ 
        .................................................................................................................................................................    
          ................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................ 
         .................................................................................................................................................................    
         ................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

๑๒ 



 

 กิจกรรมท่ี ๔   นาํคาํศพัทท่ี์กาํหนดเขียนลงใตภ้าพใหถู้กตอ้ง 
 

 

 
 

 
 
 
                                                              

 
 
 

                           
        ตัวอย่าง  . กระถิน………....           ………………..                     ………………… 

   
 
 

                             

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

   
 
 
    
 

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

 
 
 
 
 
 

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

๑๓ 

        กระถิน       มะลิ       มะขวดิ       ลิง        ชิงชา้     วิง่ 

               ลูกช้ิน        ก้ิงก่า      ทบัทิม     ล้ินจ่ี       หมาจ้ิงจอก 



 

        กิจกรรมท่ี ๕   นาํคาํท่ีกาํหนดเติมลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง    ลิงนัง่....ชิงช้า..... กิน....ลูกช้ิน...... 
 

๑.   ลูกช้ินของ.......................หล่นใส่....................  
 
๒ .หมาจ้ิงจอกรีบ...........ลูกช้ินอยา่ง...................  
 
๓. ..................รีบ....................ไปบอกสิงโต   
 
๔. สิงโตวา่....................กิริยาไม่ดีตอ้งหาวธีิแก.้.................. 
 
๕. สิงโตให.้................ไป.........................ประกาศในป่า 

 
 
 
 
 

        
๑๔ 
        

      ชิงชา้        หมาจ้ิงจอก    นิสยั       ปิด      ลิง         จ้ิงหรีด  
      ข้ีดิน        หิวโหย           กิน          วิง่       ลกูช้ิน    ก้ิงก่า        



 

   กิจกรรมท่ี ๖   เรียงลาํดบัคาํต่อไปน้ีใหเ้ป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
                   

                        ตัวอย่าง  สิงโต  เจ้าป่า  เป็น  น้ัน     =   สิงโต น้ัน เป็น เจ้าป่า 
 

๑.  ลิง  นัง่  กิน  ลกูช้ิน               =     …………………….………………..                                                       
 

๒. หมาจ้ิงจอก ไป ผลกั ชิงชา้  =     …………………….……………….. 
 

๓.  ลูกช้ิน  หล่น  ใส่  ข้ีดิน      =     ……………….…….……………….. 
 

๔.  หมาจ้ิงจอก รีบ กิน ลูกช้ิน   =    …………………….……………….. 
 

๕.   หมาจ้ิงจอก มี กิริยา ไม่ดี    =    …….……………….……………….. 
 

๖.  ก้ิงก่า  ไป  บอก สิงโต       =     …………………….……………….. 
 

๗.  จ้ิงหรีด ไป ปิด ประกาศ     =     ……….…………….……………….. 
 

๘.  สตัว ์ ไม่พดู  กบั หมาจ้ิงจอก =   …………………….……………….. 
 

๙.  หมาจ้ิงจอก ปรับ  นิสยั ใหม่  =   .............................................................. 
 

๑๐.  ลิง  ยกโทษ ให ้หมาจ้ิงจอก =   .............................................................. 
 

 

 

๑๕ 



 

       กิจกรรมท่ี ๗   แต่งประโยคจากคาํท่ีกาํหนดให ้

        

           ตัวอย่าง       กนิ    =     น้องกนิลูกช้ิน 
 

๑.  กิริยา     =     ………………………….…………………………..                                                       
 

๒. หิว        =     ………………………….………………………….. 
 

๓. วิง่         =     ………………………….………………………….. 
 

๔. ก้ิงก่า     =     ………………………….………………………….. 
 

๕.  นิสยั     =     ………………………….………………………….. 
 

๖.  จ้ิงหรีด  =     ………………………….…………………………… 
 

๗. ชิงชา้     =     ………………………….…………………………… 
 

๘.  ปิด        =     ………………………….…………………………… 
 

๙.   ลิง        =    ..................................................................................... 
 

๑๐. หมาจ้ิงจอก  =    ................................................................................... 
 

 

 

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 



 


