
 





 

 
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“ครอบครัว -       
         พอเพียง”เล่มน้ีเป็นหนงัสือส่งเสริมการอ่านสระเอีย 

                  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่หนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครู นกัเรียน  
      และผูท่ี้สนใจทุกท่าน  
 
 
                                                     มนญัญา    ลาหาญ 
 
 

 



คาํศพัทน่์ารู้ 
 

      

    มะเหม่ียว         เล้ียงไก่         เขียน                 เรียน 
 

        ถัว่เขียว               ทุเรียน                  ไข่เจียว 
          

 
 

   
 
    
 
 
 

 
 

 
        นมเปร้ียว        ก๋วยเต๋ียว              ขา้วเหนียว 

 
 



ใบหม่อนเป็นเด็กน้อย              ที�เรียบร้อยนิสัยดี

ครอบครัวของเธอนี�                       มีอยู่สี�คนเท่านั�น

คือพ่อแม่และลูก                     ต่างพันผูกและรักมั�น

ใบหม่อนเด็กขยัน                          ทุกทุกวันช่วยทํางาน

 

๔ ๔ ๔ 

หมอหมีตรวจฟันหมูและใหห้มูเปิดเส้ือใหดู้    
  หมอหมีบอกวา่เป็นเพราะหมูไม่รักษาความสะอาด 
จึงทาํให้เป็นโรค หมูจ่ายเงินหมอแลว้รีบเดินกลบับา้น  

 

หมอหมีตรวจฟันหมูและใหห้มูเปิดเส้ือใหดู้    
  หมอหมีบอกวา่เป็นเพราะหมูไม่รักษาความสะอาด 
จึงทาํให้เป็นโรค หมูจ่ายเงินหมอแลว้รีบเดินกลบับา้น  

 

นอ้งเจ๊ียบเกิดปีมะเมีย  ครอบครัวของนอ้งเจ๊ียบมีทั้งหมดส่ีคน 

ทุกคนตั้งใจทาํงานและไม่ยุง่เก่ียวกบัส่ิงเสพติด   ทุก ๆ เชา้ 
นอ้งเจ๊ียบจะช่วยพอ่รดนํ้าตน้ถัว่เขียวและผกัต่างๆ ท่ีปลูกไว ้
เพื่อไม่ใหเ้ห่ียวเฉา 



ช่วยให้อาหารไก่            พ่อเลี�ยงไว้ไม่เกียจคร้าน

ข้าวเปลือกและข้าวสาร               นํามาหว่านให้ไก่กิน

ไก่โตแล้วออกไข่                   เป็นลูกไก่ร้องได้ยิน

เจี�ยบ เจี�ยบ  คุ้ยเขี�ยดิน                ออกหากินกับแม่ไก่ 

       หลงัจากนั้นนอ้งเจ๊ียบจะไปเล้ียงไก่และนาํขา้ว 
ท่ีเหลือไปโปรยใหน้กเอ้ียงท่ีมาส่งเสียงร้องอยูบ่น 
ตอไมเ้ต้ีย ๆ หลงับา้น 

 
๓ 



ช่วยแม่กวาดถูบ้าน                  รีบทํางานอย่างเร็วรี�

บ้านเรือนสะอาดด ี                        เศษฝุ่นนี�หมดสิ�นไป

สิ�งของจัดเป็นที�                       หาง่ายดียามหยิบใช้

ใบหม่อนแสนสุขใจ                  เพราะว่าได้ช่วยพ่อแม่ 

        นอ้งเจ๊ียบชอบกินก๋วยเต๋ียว บะหม่ีเก๊ียว แกงเลียง   
  นมเปร้ียว ขนมเทียน และขนมเปียกปูน  นอ้งเจ๊ียบ 
  เป็นคนมีระเบียบวนิยั   ทุก ๆ วนันอ้งเจ๊ียบจะกวาด    
   และถูบา้นจนสะอาด 



ยามได้ยินเสียงน้อง                     ส่งเสียงร้องอย่างงอแง

ใบหม่อนบอกคุณแม่                        ขอดูแลน้องอย่างดี

พาเดินไปดูไก ่                             ดูดอกไม้หลากหลายสี

น้องนั�นอารมณ์ด ี                            ก็เพราะพี�นั�นใส่ใจ 

      เวลาไดย้นิเสียงนอ้งชายร้องไห ้นอ้งเจ๊ียบจะรีบ 
    อุม้นอ้งไปเดินเท่ียวรอบๆ บา้น 

๕ 



 เวลาไปโรงเรียน                    ใบหม่อนเขียนอย่างตั�งใจ

คุณครูสอนสิ�งใด                          จดจําไว้ไม่ลืมเลือน

เห็นเพื�อนทําไม่ด ี                  ใบหม่อนนี�รีบตักเตือน

จริงใจไม่บิดเบือน                        อยากให้เพื�อนเป็นคนดี

 

         นอ้งเจ๊ียบเป็นเดก็ท่ีตั้งใจเรียน 

เธอเขียนหนงัสืออยา่งเป็นระเบียบและไม่เคยเกียจคร้า

น   เวลาครูสอนนอ้งเจ๊ียบจะนัง่เงียบๆ ไม่ส่งเสียงดงั 

 
๖ 



วันใดเป็นวันพระ                   ใบหม่อนจะเตรียมไปวัด

คุณแม่นั�นช่วยจัด                        อาหารให้ทั�งคาวหวาน

วัดนั�นอยู่ไม่ไกล                      ใบหม่อนไปพร้อมเพื�อนบ้าน

ทําบุญและให้ทาน                        จิตเบิกบานเพราะความด ี

 

      วนัน้ีเป็นวนัพระนอ้งเจ๊ียบนาํขา้วเหนียว ไข่เจียว  

และทุเรียนไปทาํบุญท่ีวดั   
 

๗ 



พ่อพาไปตลาด                          ขายผักกาดและผักชี

อีกทั�งกะหลํ�าปลี                              ใบหม่อนนี�ไม่อายใคร

ชักชวนคนซื�อผัก                       เอ่ยทายทักเสียงสดใส

ผักหนูนั�นปลอดภัย                          เพราะไม่ใช้สารเคม ี

      วนัเสาร์โรงเรียนหยดุนอ้งเจ๊ียบจะไปช่วยพอ่ขายผกั 
ท่ีตลาดนดั ครอบครัวของนอ้งเจ๊ียบไม่มีใครใชเ้งินฟุ่มเฟือย 

เพราะทุกคนใชชี้วติตามแนวทาง“ เศรษฐกิจพอเพียง” 

ของพอ่หลวง  
 



 

 
 
 
 

กจิกรรมท้ายเรื�อง 
          

        
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
๙ 



 
    กิจกรรมท่ี ๑  เติมส่วนท่ีหายไปใหถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านสะกดคาํ  
                           ของคาํศพัทต่์อไปน้ี 

  

            ตัวอย่าง  เข่ีย   อ่านวา่  ขอ  -              - เขีย  - เขีย - เอก -เข่ีย 
              
      ๑.  เต้ี0ย      อ่านวา่  ตอ -                  -เตีย – เตีย – โท - เต้ีย 

 

         ๒. เพลีย   อ่านวา่   พอ -  ลอ -  เอีย -             
 

         ๓. เพียง    อ่านวา่              – เอีย – งอ - เพียง  
          

           ๔.  เขียด    อ่านวา่    ขอ  - เอีย  –               - เขียด 
         

            ๕.  เปียก   อ่านวา่   ปอ -             - กอ - เปียก 
         

            ๖.   เบียด   อ่านวา่   บอ   - เอีย  -              - เบียด 
         

            ๗. เงียบ     อ่านวา่    งอ – เอีย – บอ -   
         

           ๘.   เอียง    อ่านวา่                -เอีย  - งอ - เอียง 
 

           ๙.   เกลียด  อ่านวา่  กอ -            - เอีย – ดอ -    

     

         ๑๐. เส่ียง    อ่านวา่ สอ - เอีย -              -เสียง-  เสียง -            -  เส่ียง 
๑๐ 
 

 เอีย 

                

                         

                

                

                     

                

                

                

                

                

                

                     



    

    กิจกรรมท่ี ๒  เขียนคาํอ่านสะกดคาํของคาํศพัทต่์อไปน้ี 
  

            ตัวอย่าง     เรียน    อ่านวา่    รอ – เอีย – นอ - เรียน 
               

๑. เปีย      อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                 

๒. เสีย      อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                 

๓. เข่ีย      อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

                 

๔. เจียว     อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

                 

๕. เขียน    อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                 

๖. เหนียว   อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                 

๗. เค้ียว     อ่านวา่………………………………….………………………..……………….. 

      

๘. เหล่ียม   อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                

๙. เล้ียง       อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

 

๑๐. เปร้ียว  อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 
 

 

 

๑๑ 



        

       กิจกรรมท่ี ๓ เลือกคาํท่ีประสมดว้ยสระ เ-◌ยี จากเร่ืองครอบครัวพอเพียง 

                             แลว้เขียนลงในช่องวา่งดว้ยลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 

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

๑๒ 



 

 กิจกรรมท่ี ๔   นาํคาํศพัทท่ี์กาํหนดเขียนลงใตภ้าพใหถู้กตอ้ง 
 

 
 
 
 

 
      
                     
                                       

 

ตัวอย่าง สามเหล่ียม   ………………..                …………………                ………………… 

     

 

 
   

 
    
 

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

 
 

 
 

 
         

 
 

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

๑๓ 

     ก๋วยเต๋ียว    นอ้งเจ๊ียบ     ถัว่เขียว    ไข่เจียว      นมเปร้ียว    
   ขา้วเหนียว   เล้ียงไก่   ทุเรียน    เขียน   เรียน      สามเหล่ียม          

 
 



                                  

        กิจกรรมท่ี ๕   นาํคาํท่ีกาํหนดเติมลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
 

        ตัวอย่าง    นอ้งเจ๊ียบนาํ.ข้าวเหนียว..และ..ไข่เจียว ไปทาํบุญ 

 

       ๑. นอ้งเจ๊ียบรดนํ้าตน้.............................เพือ่ไม่ให.้................ 
 
       ๒.  นอ้งเจ๊ียบชอบกิน...............................และ............................. 
 
       ๓.  เวลาไมย้นิ..................นอ้งร้อง  นอ้งเจ๊ียบจะพาไปเดิน..................... 
 
       ๔.  นอ้งเจ๊ียบตั้งใจ..................เธอเขียนหนงัสืออยา่งเป็น...................... 

 
    ๕.   ครอบครัวของ........................ใชชี้วติตามแนวทาง........................... 

 
 

 

 
 

 
 
 

๑๔ 

   เสียง     เห่ียว   เรียน    ก๋วยเต๋ียว    ระเบียบ    นมเปร้ียว   เท่ียว          
  นอ้งเจ๊ียบ   ถัว่เขียว      ไข่เจียว   ขา้วเหนียว  เศรษฐกิจพอเพียง 



        
       กิจกรรมท่ี ๖   เรียงลาํดบัคาํต่อไปน้ีใหเ้ป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
                   

                        ตัวอย่าง  อยู ่เรา อยา่ง ควร พอเพียง  =  เรา ควร อยู่ อย่าง พอเพยีง     
 

    ๑.  ปี นอ้งเจ๊ียบ มะเมีย  เกิด  =   ………………………….………………..                                                       
 

    ๒. พอ่ ส่ิงเสพติด ยุง่เก่ียว กบั  ไม่  =     ………………………….………. 
 

    ๓. ไป  เล้ียง  นอ้งเจ๊ียบ ไก่  =     ………………………….…………….. 
 

    ๔.  ส่งเสียง  นกเอ้ียง  กาํลงั  ร้อง  =    …………………….……………….. 
 

    ๕. ชอบ  นอ้งเจ๊ียบ ก๋วยเต๋ียว  กิน =     …………………….……………….. 
 

     ๖.ของ นอ้งชาย ร้องไห ้ นอ้งเจ๊ียบ=     …………………….……………….. 
 

    ๗. อุม้ ไป  นอ้ง นอ้งเจ๊ียบ  เท่ียว   =     …………………………………….. 
 

    ๘. ตั้งใจ  นอ้งเจ๊ียบ หนงัสือ เขียน  =     ………………….……………….. 
 

    ๙. นัง่ นอ้งเจ๊ียบ เงียบ ๆ เรียน      =    ........................................................... 
 

   ๑๐. นอ้งเจ๊ียบ ทุเรียน นาํ ทาํบุญไป  =    .......................................................... 
 

 

๑๕ 



 

       กิจกรรมท่ี ๗   แต่งประโยคจากคาํท่ีกาํหนดให ้

        

           ตัวอย่าง  ข้าวเหนียว    =     แม่ของฉันกาํลงันึ�งข้าวเหนียว 
 

๑.  เปร้ียว    =     ………………………….…………………………..                                                       
 

๒. เล้ียง       =     ………………………….………………………….. 
 

๓. เหล่ียม     =     ………………………….………………………….. 
 

๔. เรียน        =     ………………………….………………………….. 
 

๕. ก๋วยเต๋ียว  =     ………………………….………………………….. 
 

๖. เก่ียว         =     ………………………….…………………………… 
 

๗. เค้ียว         =     ………………………….…………………………… 
 

๘. ทุเรียน      =     ………………………….…………………………… 
 

๙. เสีย           =    ..................................................................................... 
 

๑๐. เขียว       =    ..................................................................................... 
 

 

๑๖ 



ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ชื�อ  นางมนญัญา   ลาหาญ     วนัเดือนปีเกดิ   ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๑๔    
การศึกษา   คบ.วชิาเอกภาษาไทย    คม. สาขาวชิาการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

ตําแหน่ง  ครูเช่ียวชาญ  
สถานที�ทาํงาน  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 





 


