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ค�าน�า

 หนงัสอืชดุ เสรมิทักษะพืน้ฐานการเรยีนรูก้ลุม่สาระภาษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่๑ 

ชุด อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น นี้ พัฒนามาจากชุด ฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยด้วย

นิทาน ส�าหรับนักเรียนช่วงชัน้ที ่๑ ซึง่พมิพ์ครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยในฉบับปรบัปรงุใหม่นี้ 

ได้เพิ่มเติมเนื้อหาและแบบฝึกหัด พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงามทั้งเล่ม เป็นนวัตกรรมส�าหรับ

เสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยก�าหนดสาระการเรียนรู้ไว้ ๕ สาระด้วยกัน คือ  

  สาระที่ ๑ การอ่าน

  สาระที่ ๒ การเขียน

  สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

  สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา

  สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

 หนังสือชุดนี้ ผู้เขียนมุ่งหวังให้เป็นแบบอย่างในการผลิตนวัตกรรมเพ่ือการสอนส�าหรับ

ครู – อาจารย์ หรือผู้ปกครองน�าไปสอนซ่อมเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับลูกหลานได้ เพราะ

มีเนือ้หาสาระและแบบฝึกให้ผูเ้รยีนได้เรียนรูค้รบทัง้ ๕ สาระ เพือ่พฒันาผูเ้รียนทัง้ด้านสตปัิญญา  

ร่างกาย บุคลิกภาพ รวมถึงทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสังคม จริยธรรม คุณธรรม อีกทั้ง

ค่านิยมอันดีงาม ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด เพราะมีการบูรณาการ

ในกลุ่มสาระเดียวกันน�าไปสู่กลุ่มสาระอื่นๆ ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนคิดเป็น ท�าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 

การสัมพนัธ์กบักลุม่สาระอ่ืนเป็นไปตามธรรมชาต ิโดยค�านงึถงึความต้องการทางสงัคม ภมูปัิญญา

ท้องถิ่น ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และเป็นผู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ขณะเดียวกันก็ท�าให้

สังคมเป็นสุขด้วย

         

ส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
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จากผู้เขียนถึงครูผู้สอนและผู้ปกครอง

 การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานสู่การที่จะเรียนรู้กลุ่มสาระอ่ืนๆ หากผู้เรียนไม่มีทักษะ

การใช้ภาษาไทยแล้ว จะเกิดปัญหาต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างยิ่ง จึงจ�าเป็นที่ครูผู้สอนจะต้อง

คิดค้นสื่อหรือนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น แนวทางการเรียนรู้

ภาษาไทยด้วยนิทานเป็นหนทางหนึ่งที่ครูผู้สอนและผู้ปกครองจะช่วยให้ลูกศิษย์หรือลูกหลานได้

ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การดู การอ่าน และการเขียน เพราะนิทานให้ความบันเทิง ความ

สนกุสนาน และแฝงไว้ด้วยข้อคิด คุณธรรม จริยธรรมอนัดงีาม หล่อหลอมจติใจให้ผูเ้รยีนเป็นคนดี

 หนงัสอืชดุ เสรมิทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูก้ลุม่สาระภาษาไทย ส�าหรบันักเรยีนช่วงช้ันที ่๑ 

ชุด อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น เหมาะที่ผู้ปกครองจะมีไว้ให้ลูกหลานได้อ่าน เพื่อสาระบันเทิง

และท�ากิจกรรมท้ายเล่ม เพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วจากในโรงเรียน บุตรหลานของท่าน

จะได้ใช้เวลาว่างส�าหรับการเรียนรู้ภาษาไทยให้เกิดทักษะและเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาไทยยิ่งขึ้น  

 ผู้เขียนขอน้อมคารวะครู - อาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองที่มองเห็นประโยชน์ของชุดฝึก

เสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยนี้ และได้น�าไปใช้กับศิษย์และลูกหลาน เพื่อด�ารงไว้ซึ่งภาษาไทย

อันเป็นมรดกของชาติไทยเราตลอดไป

          

          ด้วยความขอบคุณยิ่ง

         โชติ  ศรีสุวรรณ
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 กาลครัง้หนึง่ มหีมาป่าตวัหนึง่ มันประกาศให้พวกสตัว์ต่างๆ รูกั้นทัว่
ว่า มันเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่า เพราะสามารถหยั่งรู้ดินฟ้า สามารถคุ้มครอง
อนัตรายอันจะเกิดขึน้กับพวกสตัว์ได้ สตัว์ป่าแทบทกุตวัต่างหลงเช่ือ ยอม
อยู่ในโอวาทของหมาป่า บรรดาสัตว์ในป่าแถวนั้น ส่วนมากต่างหลงเชื่อ   
เข้าไปเป็นสมัครพรรคพวก ยอมให้หมาป่าหลอกใช้ให้หาอาหารมาให้มัน
กิน และท�าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่หมาป่าจะบัญชา
 “เฮ้ย! พวกกวาง วันนี้พวกเจ้าช่วยท�าความสะอาดถ�้าที่อยู่ของข้า  
ท�าให้สะอาดที่สุด” หมาป่ายืนอยู่บนแท่นหินหน้าถ�้าที่อยู่ ตะโกนบอกฝูง
กวางขณะเดินผ่าน 
 “ได้ครับ เจ้านาย” กวางตัวผู้หัวหน้าฝูงรับค�า จากนั้นฝูงกวางก็ 
  แยกย้ายกันเข้าไปท�าความสะอาดภายในถ�้าที่อยู่ของหมาป่า
   มีกระต่ายป่าตัวหน่ึง ทีไ่ม่ยอมเป็นทาสรบัใช้หมาป่าผูป้ระกาศตน  
           ว่าหยั่งรู้ดินฟ้า มันพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ผ่านมาทางที่อยู่ 
   หมาป่า

บทเรียนของหมาป่า
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 แต่บังเอิญวันหนึ่ง กระต่ายป่ามีธุระผ่านมาทางหน้าถ�้าหมาป่า ก็ได้
พบหมาป่ายนืตระหง่านอยู่บนแท่นหนิ โดยมีบรรดาสตัว์ป่าต่างๆ จ�าพวก 
กวาง หมปู่า กระรอก กระแต นกยูง เต่าภูเขา ยืนเรียงรายคอยรับใช้อยู่
 “เฮ้ย!” หมาป่าตวาดเหมือนทุกครั้งที่มันจะพูดกับสัตว์ตัวใด มันคิด
ว่าการเร่ิมพูดด้วยการตวาดเช่นนี้ ท�าให้มันดูเหมือนมีอ�านาจเหนือใครๆ 
 “เจ้ากระต่าย เอง็ไม่เคยมารบัใช้ข้าเลย วนันีร้บีไปหาอาหารมาให้ข้า
กินเร็วที่สุด ข้าก�าลังหิวอยู่ทีเดียว”
 “ข้าท�าอย่างที่เจ้าต้องการไม่ได้หรอก ในเมื่อเจ้ามีบริวารมากมาย  
ท�าไมไม่ใช้พวกเขา ข้าจะรบีกลับทีพ่กั ฝงูมดด�าบอกข้าเมือ่สกัครูว่่า ตอน
บ่ายจะมีฝนตกหนัก และมีพายุด้วย”
 หมาป่าได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะเยาะขึ้นด้วยเสียงอันดัง
 “เอ็งเช่ือพวกมดปลวกตัวกระจ้อยร่อย ปัญญาน้อยพวกนั้นรึ ข้า
นี่แหละคือผู้หยั่งรู้ดินฟ้า พายุฝนที่ไหนจะมาตกในฤดูแล้งอย่างนี้ ใช่ไหม
พวกเรา” ตอนท้ายหมาป่าหันไปทางบริวาร ก็มีเสียงตอบรับอึงคะนึงขึ้น
อย่างเอาใจ
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 “ใช่ ใช่ เจ้านาย ฝนที่ไหนจะตกช่วงแล้ง
อย่างนี้” หัวหน้ากวางรับค�าอย่างเอาใจ
 “ก็แล้วแต่พวกเจ้าจะเชื่อ แต่ข้าจะกลับ
ที่พัก หาที่หลบภัยเสียก่อน” กระต่ายป่าบอก
 “เอง็จะไปไม่ได้ ยงัไม่มีอาหารให้ข้ากินเลย” หมาป่าเน้นเสยีง พลาง
ค�าราม
 “ข้าไม่ใช่ทาสรับใช้เจ้า” พูดจบกระต่ายก็ใช้ความรวดเร็ววิ่งหนีออก
ไปจากทีน่ัน่ แม้หมาป่าจะบงัคบัให้เจ้าเต่าป่าวิง่ตามจบัมาให้ได้กไ็ม่ทนัเสยี
แล้ว
 “โอย โอย ข้าไม่เคยวิ่งเร็วอย่างนี้ เหนื่อยเหลือเกิน” เต่าป่าอ้าปาก
พะงาบๆ ระบายอากาศทางปากหายใจด้วยความเหนื่อย ที่ถูกเจ้านาย
หมาป่าบังคับให้วิ่งสุดฝีเท้า
 “พวกกวาง ไปตามจบักระต่ายมาให้ข้า” คราวนีห้มาป่าหนัไปทางฝูง
กวาง ไม่ทันจะจบค�า ฝูงกวางก็วิ่งพรูตามจับกระต่ายป่า แต่ก็มองไม่เห็น
กระต่ายป่าเสียแล้ว
 เวลานั้นเป็นเวลาบ่ายตะวันคล้อยต�่า อากาศเริ่มมืดมัว เบ้ืองบนมี
เมฆด�าทะมึนลอยต�่าลงมาเหนือป่าใหญ่ ลมเริ่มพัดแรงขึ้นจนต้นไม้กิ่งไม้
เอนหลู่
 “เจ้านาย ฝนจะตก พายุจะมาแล้ว หลบเข้าหาทีก่�าบังเถอะ” หวัหน้า
กวางร้องบอก
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 “พวกเอ็งจะหนีไปจากข้าไม่ได้ ฝนพายทุีไ่หนจะมาตอนนี ้เดีย๋วข้าจะ
ท�าให้มันหายเดี๋ยวนี้” เจ้าหมาป่าร้องบอก พลางแหงนหน้าส่งเสียงหอน
โหยหวน มันก�าลังท่องมนตร์ห้ามฝนห้ามพายุ เพ่ือประกาศศักดาว่ามี
อ�านาจเหนือฟ้าฝนเหนือธรรมชาติทั้งปวง
 แต่ฟ้าฝนไม่เป็นอย่างที่หมาป่าต้องการเสียแล้ว ทั้งฝนและลมพายุ
กระหน�่าลงมาราวกับฟ้ารั่วขาดหลุดจากกัน ฝูงกวางวิ่งหนีน�้าเตลิดไปทุก
ทิศทาง หมาป่าถูกพายุลมหอบตกจากแท่นหิน แล้วถูกกระแสน�้าป่าพัด
หายลับไปกับสายน�้าที่เชี่ยวกราก
 เวลาผ่านไป จนกระท่ังฝนและพายุสงบลง กระต่ายป่าออกจาก
ที่หลบภัย มันเห็นร่างหมาป่าอวดดีถูกกระแสน�้าพัดร่างไร้ชีวิตมาติดอยู่
กบัซอกหินใกล้ๆ ล�าธาร และมร่ีางกวางบางตวัทีว่ิง่หาทีห่ลบภยัไม่ทนั ถกู
น�า้พดัและจมน�า้ตาย เต่าป่า นกยงู และกวางป่าบางตวัโชคดทีีย่งัรอดชวีติ
ต่างมายืนมองร่างหมาป่าผู้อวดตัวว่าหยั่งรู้ดินฟ้า
 “นี่แหละ เขาเรียกว่าความอวดดี ถ้าหาที่หลบซ่อน
ก่อนพายุจะเกิดคงไม่เป็นอย่างนี้” กระต่ายป่าพูดกับเต่าป่า 
นกยูง และฝูงกวาง ที่รอดตายจากพายุฝน
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