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คําชี้แจง

  สรางนิทานที่มีเนื้อหาตรงตามสาระของหลักสูตร
  อํานวยความสะดวกแกครูในการเลือกใชนิทานเปนสื่อ
เชื่อมโยงเนื้อหาเขาสูบทเรียนไดอยางมั่นใจ
   มุงเพิม่พูนประสบการณ เพ่ือพัฒนาและเตรยีมความพรอม
ใหกบัเดก็
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เกร็ดความรู : ชวยครูเพิ่มพูน
ความรู และประสบการณให
กับเด็กๆ
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â¡â¡Œà»š¹ÅÙ¡¡Ò¢¹ÊÕ¹íéÒµÒÅà¢ŒÁ 
ÁÑ¹ÁÕ¹ÔÊÑÂÍÂÒ¡ÃÙŒÍÂÒ¡àËç¹µ‹Ò§¨Ò¡¹ŒÍ§àÅç¡æ ¢Í§ÁÑ¹

·Ø¡àÂç¹â¡â¡Œ¨Ðà¡ÒÐº¹¡Ôè§äÁŒ·ÕèÊÙ§·ÕèÊØ´ à½‡ÒÁÍ§´ÙºŒÒ¹¤¹ 
ÃÑ§¢Í§â¡â¡ŒÍÂÙ‹º¹µŒ¹äÁŒ ãËÞ‹ ã¹ÊÇ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð
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»ÅÙ¡ÍÂÙ‹ÃÔÁ¹íéÒã¡ÅŒ»†Òâ¡§¡Ò§ ·Õ èÅÒ¹ºŒÒ¹ÁÕ¡ÃÐ¨Ò´»ÅÒµÒ¡áËŒ§

àÃÕÂ§ÃÒÂÍÂÙ‹ÁÒ¡ÁÒÂ â¡â¡ŒºÔ¹ä»·ÕèÅÒ¹ºŒÒ¹ÍÂ‹Ò§´Õ ã¨
“ä»...ä»..ä»...” àÊÕÂ§¤Ø³ÂÒÂäÅ‹ â¡â¡Œµ¡ã¨ºÔ¹ÍÍ¡ÁÒÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ

“äÁ‹àËÁÒÐ... »†Òâ¡§¡Ò§äÁ‹àËÁÒÐ¡Ñº¾Ç¡àÃÒ” 
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