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นทิานเรื่อง กิ๊บก๊าบรู้รหัสลับ

คําชี้แจง

  สรางนิทานที่มีเนื้อหาตรงตามสาระของหลักสูตร
  อํานวยความสะดวกแกครูในการเลือกใชนิทานเปนสื่อ
เชื่อมโยงเนื้อหาเขาสูบทเรียนไดอยางมั่นใจ
   มุงเพิม่พูนประสบการณ เพ่ือพัฒนาและเตรยีมความพรอม
ใหกบัเดก็

¹ิ·า¹ à»š¹ส×èÍª‹ÇÂàª×èÍÁâÂ§¤ÇาÁส¹ã¨ àร้าã¨ áลÐสร้า§ÁิµรÀา¾ã¹ã¨à´çก ª‹ÇÂà¾ิèÁ¾ู¹»รÐสบการ³�µ‹ÍàµิÁ¤ÇาÁ¤ิ´
สร้า§สรร¤�áลÐ¨¹ิµ¹าการ สร้า§¤ÇาÁà¾ลิ´à¾ล¹ิãห้à ḉกàกิ́ ¤ÇาÁรูส้Öก¼‹Í¹¤ลาÂ ส¹Øกส¹า¹áลÐÁÕ¤ÇาÁสØ¢กบัการàรÕÂ¹รูà้ร×èÍ§ราÇµ‹า§ æ 
 ¼ู้¨ั´·íา µรÐห¹ัก¶Ö§¤ÇาÁสíา¤ัÞ¢Í§¹ิ·า¹µ‹Í¾ั²¹าการ·า§¤ÇาÁ¤ิ´ â´Âà©¾าÐã¹à´çกÍาÂØ 3-5 »‚ ¨íาà»š¹µ้Í§ãª้¹ิ·า¹
à»š¹à¤ร×èÍ§Á×Íã¹การ¾ั²¹าáลÐàµรÕÂÁ¤ÇาÁ¾ร้ÍÁ ¨Ö§ä´้¨ั´·íา¹ิ·า¹àสริÁ»รÐสบการ³� ªØ´¹Õé¢Öé¹ à¾×èÍàª×èÍÁâÂ§¤ÇาÁส¹ã¨ãห้à´çก
ÁÕ¤ÇาÁสØ¢กับการàรÕÂ¹รู้àร×èÍ§ราÇµ‹า§ æ ¼‹า¹¹ิ·า¹ â´Â¤íา¹Ö§¶Ö§¤ÇาÁสÍ´¤ล้Í§¢Í§หลักสูµร ¤รÍบ¤ลØÁà¹×éÍหา·ัé§ 4 สารÐ·Õèà´çก¤Çร
àรÕÂ¹รู้ áลÐª‹ÇÂÍíา¹ÇÂ¤ÇาÁสÐ´Çกã¹การãª้§า¹¢Í§¤รู¼ู้สÍ¹

á¹Ç¤ิ´ã¹การสร้า§¹ิ·า¹หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   สารÐการàรÕÂ¹รู้ 4 สารÐ

 àร×èÍ§ราÇàกÕèÂÇกับµัÇà´çก 
 àร×èÍ§ราÇàกÕèÂÇกับบØ¤¤ลáลÐส¶า¹·ÕèáÇ´ล้ÍÁà´çก 
 ¸รรÁªาµิรÍบµัÇ 
 สิè§µ‹า§ æ รÍบµัÇà´çก

¤รู ¼ู้»ก¤รÍ§ÁÕบ·บา·สíา¤ัÞã¹การÍ‹า¹áลÐàล‹าãห้à´çก¿˜§ áล้Ç½ƒกãห้à´çกµÍบ¤íา¶าÁ¨ากàร×èÍ§ ½ƒกà¢ÕÂ¹á¼¹Àา¾µ‹า§ æ ã¹
การสรØ»¤ÇาÁ¤ิ´ ¤ÇาÁรู้สÖกµ‹Í¹ิ·า¹ à¾×èÍãห้à´çกàกิ´การàรÕÂ¹รู้¼‹า¹¹ิ·า¹àสริÁ»รÐสบการ³�ä´้ÍÂ‹า§¤รบ¶้Ç¹¤รÍบ¤ลØÁ ·ัé§ 4 สารÐ 
ÍÂ‹า§ส¹Øกส¹า¹áลÐä´้รับ»รÐสบการ³�·ÕèสาÁาร¶àª×èÍÁâÂ§กับªÕÇิµ¨ริ§ä´้

¤³Ð¼ู้¨ั´·íา

เนื้อเรื่อง : เรื่องราวของกิ๊บกาบ ลูกเปดหัวโต อาศัยอยูในไรดอกไมของลุงคําปน 
มันไดพบเห็นสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ไดเรียนรูรหัสลับจากเพื่อนสัตวและ
ภูมิปญญาของคน เพื่อการรอดพนจากภัยพิบัติตาง ๆ

สอดแทรก : ความสามัคคีและคุณธรรม
ความมีนํ้าใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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2. à ḉ¡ æ ªÍºµÑÇÅÐ¤Ãã´ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ºÍ¡àËµØ¼Å·ÕèªÍº´ŒÇÂ

3. ÃËÑÊÅÑºàµ×Í¹ÀÑÂ ã¹àÃ×èÍ§ÁÕÍÐäÃºŒÒ§
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เกร็ดความรู : ชวยครู
เพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ
ใหกับเด็ก ๆ

คาํถามชวนคดิ : ฝกจบัใจความสาํคญั
และตอบคําถามจากนิทาน

ชวนวาดคิดจินตนาการ : 
ฝกสรางสรรคผลงานศิลปะ
ตอยอดจินตนาการจากนิทาน
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ÊÔ§Ë� áÅÐ¤íÒá¡ŒÇ à»š¹ÅÙ¡¢Í§ÅØ§¤íÒ»˜¹ áÅÐ»‡ÒáÊ§´ÒÇ

ÅØ§¤íÒ»˜¹ àÅÕ éÂ§ÊØ¹Ñ¢ä·ÂµÑÇâµ ª× èÍµÒÅ
»‡ÒáÊ§´ÒÇ àÅÕéÂ§áÁÇä·ÂµÒâµ ª× èÍÊÒÁÊÕ

ÊÔ§Ë� àÅÕ éÂ§¹¡¾ÔÃÒºµÑÇ¢ÒÇ ª× èÍ¹ÇÅ
¤íÒá¡ŒÇ àÅÕéÂ§ÅÙ¡à»š´ËÑÇâµ ª× èÍ¡Ôêº¡�Òº
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·Ø¡àªÒ½Ù§à»š´¨Ð¾Ò¡Ñ¹à´Ô¹à»š¹á¶Çä»·Õ èºÖ§¹íéÒ
¡Ôêº¡�ÒºªÍºà´Ô¹à»š¹µÑÇÊØ´·ŒÒÂ 

ÁÑ¹¨Ðà´Ô¹ä»·Ñ¡·ÒÂà¾× èÍ¹ æ ¡‹Í¹àÅ‹¹¹íéÒ
“¡Ôêº æ ¡�Òº æ” ÅÙ¡à»š´ÃŒÍ§àÃÕÂ¡à¾× èÍ¹ æ

“âÎ‹§ æ æ æ” à¨ŒÒµÒÅàË‹Ò áÅÐ¡ÃÐ´Ô¡ËÒ§ÍÂÙ‹ ãµŒµŒ¹ÁÐÁ‹Ç§
“àËÁÕÂÇ æ æ æ” ÊÒÁÊÕÃŒÍ§·Ñ¡·ÒÂ

“¡ÃØ�¡¡ÃÙ... ¡ÃØ�¡¡ÃÙ...” ¹ÇÅÃŒÍ§àÊÕÂ§ãÊÁÒ¨Ò¡¡Ôè§äÁŒ

é
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âÎ่ง
âÎ่ง

กิêบ æ
ก�าบ æ

เหมÕÂว
เหมÕÂว

¡ÃØ �¡
¡ÃÙ

¡Ã
Ø �¡¡
ÃÙ
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àÁ×èÍ¶Ö§ª†Ç§à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� à¡Ô´ä¿äËÁŒ»†Ò
“âÎ‹§ æ æ æ æ...âÎ‹§ æ æ æ æ...”µÒÅàË‹ÒàÊÕÂ§´Ñ§ áÅÐÇÔè§ä»ËÒÅØ§¤íÒ»˜¹

“àËÁÕÂÇ æ æ æ æ... àËÁÕÂÇ æ æ æ æ...” ÊÒÁÊÕÃŒÍ§ áÅÐÇÔè§ä»«Ø¡µÑÇãµŒºÑ¹ä´ºŒÒ¹
¾ÃÑº æ æ æ æ... ¹ÇÅºÔ¹ä»ºÔ¹ÁÒ

¡Ôêº¡�Òºµ¡ã¨ÇÔè§ä»ª¹¡Íä¼‹ ÁÑ¹ÃÕºÅØ¡¢Öé¹ áÅÐÇÔè§ä»ËÒáÁ‹à»š´
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 “ä¿äËÁŒ ä¿äËÁŒ»†Ò! ÁÕ¤¹à¼ÒËÒ¢Í§»†Òá¹‹àÅÂ”
ÅØ§¤íÒ»˜¹ºÍ¡ãËŒ·Ø¡¤¹ä»ª†ÇÂ¡Ñ¹à¡çº¢Í§ áÅÐ´Ñºä¿

à¾× èÍäÁ‹ ãËŒÅÒÁÁÒ·Õ èá»Å§´Í¡äÁŒ
·Ø¡¤¹ã¹äÃ‹µŒÍ§ã ª¼ŒÒ»�´»Ò¡ »�´¨ÁÙ¡

à¾ÃÒÐ¼§½Ø†¹ áÅÐ¤ÇÑ¹ä¿¡ÃÐ¨ÒÂä»·Ñ èÇËÁÙ‹ºŒÒ¹
áÅŒÇª†ÇÂ¡Ñ¹à¡çº¢Í§ áÅÐ´Ñºä¿¨¹ÁÍ´´Ñºä»

é
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àÁ× èÍ¶Ö§ª†Ç§à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ ÍÒ¡ÒÈÃŒÍ¹ÁÒ¡
“»‚¹Õé½¹¤§¨Ð¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò»‚¡‹Í¹ æ” ÅØ§¤íÒ»˜¹ºÍ¡ÅÙ¡ æ

“·íÒäÁ¾‹ÍÃÙŒ¤ÃÑº” ÊÔ§Ë�¶ÒÁ
“´Ù·ÕèµŒ¹äÁŒ  ã¹äÃ‹àÃÒÊÔ ÅÙ¡àËç¹ÍÐäÃºŒÒ§”
“ÁÕÃÑ§¼Öé§ÁÒ¡¢Öé¹¤ÃÑº” ÊÔ§Ë�ªÕ é ä»·Õ èÃÑ§¼Öé§
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“âÍŒ âÎ! ÁÕÃÑ§Á´ÁÒ¡¨Ñ§àÅÂ” ¤íÒá¡ŒÇºÍ¡
“¶ŒÒ»‚äË¹ÁÕÃÑ§Á´ áÅÐÃÑ§¼Öé§ÁÒ¡ ½¹¨Ðµ¡¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò»¡µÔ

àÃÒµŒÍ§àµÃÕÂÁµÑÇÃÑºÀÑÂáÅŒ§ áÅÐãªŒ¹íéÒÍÂ‹Ò§»ÃÐËÂÑ´¹Ð¨�ÐÅÙ¡”
»‡ÒáÊ§´ÒÇÍ¸ÔºÒÂãËŒÅÙ¡ æ ¿˜§
¡Ôêº¡�ÒºáË§¹Ë¹ŒÒÁÍ§´ÙÃÑ§Á´
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àªŒÒµÃÙ‹ÇÑ¹Ë¹Öè§ã¹à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹
¢³Ð·Õ è·Ø¡¤¹ÍÍ¡ä»µÑ´´Í¡äÁŒ ¡çà¡Ô´â¡ÅÒËÅ¢Öé¹

“âÎ‹§ æ æ æ æ... âÎ‹§ æ æ æ æ...” µÒÅàË‹Ò áÅÐÇÔè§ä»ÇÔè§ÁÒÍÂ‹Ò§µ× è¹µÃÐË¹¡
¾ÃÑº æ æ æ æ... ¹ÇÅºÔ¹¢Öé¹º¹·ŒÍ§¿‡Ò ºÔ¹Ç¹ä»Ç¹ÁÒäÁ‹ËÂØ´
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“àËÁÕÂÇ æ æ æ æ... àËÁÕÂÇ æ æ æ æ...”
ÊÒÁÊÕÃŒÍ§ áÅÐ»‚¹¢Öé¹ä»ÍÂÙ‹º¹µŒ¹ÁÐà¿„Í§

¡Ôêº¡�Òºµ¡ã¨ÇÔè§ä»ª¹¡ÃÐºØ§ ÁÑ¹ÃÕºÅØ¡¢Öé¹ä»«†Í¹µÑÇ·Õè ãµŒµŒ¹äÁŒ
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