
นิทานแสนสนุก 
เด็กสนุกกับศิลปะ

(by ครูโอ พัชนี  วังยายฉิม)

นิทานแสนสนุก นิทานแสนสนุก 



1. เตร�ยมอ�ปกรณ� :  ส�เทียนส�ต�าง ๆ ตามเร�่องราว , กระดาษวาดภาพ , กระดาษส� 
2. แนะนํานิทานบอกชื่อเร�่องที่จะเล�า    
3. เล�าเร�่องพร�อมลากเส�นตามเร�่องราว   
4. เล�าจบครบ 2 รอบ ให�เด็กวาดต�อเติมสร�างสรรค�ภาพอย�างอิสระ
    ว�ธีการเล�าเร�่อง 
    รอบที่ 1 ครูเล�าให�เด็กฟ�งและดูตาม ฝ�กสมาธิและจดจํา
    รอบที่ 2 ครูเล�าและให�เด็กมีส�วนร�วมในการเล�าพร�อมลากเส�นตาม
                  ฝ�กคิดสร�างสรรค�แต�งเติมเร�่องราว

1. ด�านร�างกาย : ฝ�กกล�ามเนื้อมือในการควบคุมการลากเส�น
2. ด�านอารมณ� จ�ตใจ : มีความสุขจากการฟ�งนิทาน ฝ�กสมาธิ
    และแสดงออกทําศิลปะอย�างอิสระ
3. ด�านสังคม : มีปฏิสัมพันธ�ร�วมกันกับครูและเพ�่อน และทําตามข�อตกลงร�วมกัน
4. ด�านสติป�ญญา :  • รู�การใช�ภาษาเล�าผลงานของตนเอง  
                      • รู�เร�่องส�เชื่อมโยงรูปเรขาคณิต  
                                • สร�างจ�นตนาการและคิดสร�างสรรค�ผลงาน

ขั้นตอนการเล�านิทาน

ประโยชน�ที่เด็กได�รับ



นิทาน เร�่อง ส�ฟ�าผจญภัย
(by ครูโอ พัชนี  วังยายฉิม)

ณ ชายป�าแห�งหนึ่ง มีหมู�บ�านเล็ก ๆ และมีเจ�าส�ฟ�าที่ชอบผจญภัยอาศัยอยู� 
วันหนึ่งเจ�าส�ฟ�าอยากไปเที่ยวบนภูเขา จ�งออกเดินทางข�้นไปบนเขา
ตามทางที่สูงชันตรงไปเร�่อย ๆๆๆๆๆ จนถึงยอดเขา ไชโยถึงแล�ว 

ขณะส�ฟ�ายืนชมท�องฟ�าอยู�นั้น เจ�าช�างก็เดินมาทักและชวนเดินลงเขาอีกทาง
เพ�่อไปดูนํ้าตกที่อยู�ตีนเขา แล�วทั้งสองก็เดินลงมาตามทางชันเร�่อย ๆๆๆๆๆ 
จนถึงนํ้าตก และพากันเล�นนํ้าอย�างสนุกสนาน  

เมื่อเล�นจนเหนื่อย เจ�าส�ฟ�าจ�งลากลับบ�าน  แล�วก็เดินตรงทางลัดไปเร�่อย ๆๆๆๆๆ 
จนถึงบ�าน ไชโยถึงบ�านแล�ว เด็ก ๆ เห็นเป�นรูปอะไรคะ 

ขณะส�ฟ�ายืนชมท�องฟ�าอยู�นั้น เจ�าช�างก็เดินมาทักและชวนเดินลงเขาอีกทาง
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จนถึงบ�าน ไชโยถึงบ�านแล�ว เด็ก ๆ เห็นเป�นรูปอะไรคะ 3



นิทาน เร�่อง ส�เข�ยวเก็บผัก 
(by ครูโอ พัชนี  วังยายฉิม)

เช�าวันนี้เจ�าส�เข�ยวจะไปเก็บผักมาทําอาหาร เราเร��มเดินตรงข�้นไปเก็บผักบุ�ง
ในแปลงผักด�านบนก�อนดีกว�า ว�าแล�วเจ�าส�เข�ยวก็เดินตรงข�้นไปเร�่อย ๆๆๆๆๆ 
ถึงแล�วแปลงผักบุ�ง เจ�าส�เข�ยวเก็บใส�ตะกร�าได�คร�่งตะกร�า ก็คิดต�อว�า
ไปเก็บผักคะน�าเพ��มอีกดีกว�า

จากนั้นส�เข�ยวก็เดินตรงไปทางขวา 
ตรงไปเร�่อย ๆๆๆๆๆ 
ถึงแล�ว ผักคะน�าเต็มเลย 
ส�เข�ยวเก็บใส�ตะกร�าได� 5 ต�น  
แล�วคิดต�อว�าไปเก็บถั่วฝ�กยาว
ไปชุบแป�งทอดเพ��มอีกดีกว�า

จ�งเดินทางลัดตรงกลับบ�านไปเร�่อย ๆๆๆๆๆ  ไชโยถึงบ�านแล�ว วันนี้เจ�าส�เข�ยว
เก็บแต�ผักส�เข�ยวทั้งนั้นเลย เอ�…แล�วภาพที่เราเห็นเป�นรูปอะไรเอ�ย

ถึงแล�วแปลงผักบุ�ง เจ�าส�เข�ยวเก็บใส�ตะกร�าได�คร�่งตะกร�า ก็คิดต�อว�า

เดินลงตรงมาเร�่อย ๆๆๆๆๆ 

ถึงแล�ว เจอถั่วฝ�กยาวมีหลายฝ�กเลย 
เก็บใส�ตะกร�าได� 10 ฝ�ก ส�เข�ยวเหนื่อย
แล�วคิดอยากกลับบ�าน
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นิทาน เร�่อง ส�ส�มออกกําลังกาย
(by ครูโอ พัชนี  วังยายฉิม)

เช�าวันหนึ่ง เจ�าส�ส�ม ไปว��งที่สวนสาธารณะ เห็นบึงขนาดใหญ� จ�งคิดอยากจะว��งรอบบึงนั้น 
เด็ก ๆ อยากรู�ไหมว�าบึงนั้นเป�นรูปอะไร เรามาว��งไปด�วยกันกับเจ�าส�ส�มเลยค�ะ  
เจ�าส�ส�มเร��มออกว��งจากศาลา โดยว��งวนตามโค�งข�้นไปเร�่อย ๆๆๆๆๆ 
แล�วโค�งลงมาเร�่อย ๆๆๆๆๆ  โอย…เหนื่อยจังเลยหยุดพักแป�บนึง

พอหายเหนื่อยก็ว��งต�อตามทางโค�งวนลงมาเร�่อย ๆๆๆๆๆ แล�วโค�งข�้นไปเร�่อย ๆๆๆๆๆ
จนถึงศาลาที่เป�นจ�ดเร��มต�น ไชโยเจ�าส�ส�มว��งรอบบึงครบแล�ว 
เด็ก ๆ ดูส�ว�าบึงเป�นรูปอะไรคะ

เช�าวันหนึ่ง เจ�าส�ส�ม ไปว��งที่สวนสาธารณะ เห็นบึงขนาดใหญ� จ�งคิดอยากจะว��งรอบบึงนั้น 
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นิทาน เร�่อง แปลงผักของซันนี่ 
(by ครูโอ พัชนี  วังยายฉิม)

ณ แปลงผักของซันนี่ ที่เป�นรูปส�่เหล�่ยมจัตุรัส อยู�มาวันนึงเกิดพายุฝนตกหนัก
นํ้าป�าไหลมาพังแปลงผักของซันนี่หายไปคร�่งนึง เหล�อแปลงผักเป�นรูปสามเหล�่ยม

วันต�อมาเจ�าตัวปร�ศนาแอบมากินผักของซันนี่ตรงมุมทั้งสองด�านของแปลงผัก 
ทําให�แปลงผักทั้งสองด�านหายไปเส�้ยวเล็ก ๆ

แค�นั้นยังไม�พอในวันต�อมาเจ�าตัวปร�ศนาก็แอบมากินผักที่อยู�ด�านบนหายไปเส�้ยวนึง 
แปลงผักของซันนี่กลายเป�นรูปอะไรคะ และนี่แหละคือเจ�าตัวปร�ศนา
ที่มาทําลายแปลงผักของซันนี่  คือตัวอะไรคะ
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นิทาน เร�่อง เจ�ากบจอมซน
(by ครูโอ พัชนี  วังยายฉิม)

ณ บึงใหญ�แห�งหนึ่งมีเจ�ากบจอมซนชอบเที่ยวเล�นนั่งอยู�บนใบบัวใหญ� 
เจ�ากบเห็นดอกบัวตูมอยู�ข�างหน�าจ�งกระโดดไปหาทันที และเชยชมอย�างเพล�ดเพล�น  

ทันใดนั้นเองเจ�ากบก็เห็นผีเส�้อ
บินไปตอมดอกบัวบานที่อยู�ด�านหน�า 
เจ�ากบร�บกระโดดไปข�างหน�าตามไปดูทันที เม่ือมาถงึเจ�ากบกดู็ผเีส�อ้ตอมดอกบัวบาน

อย�างเพล�ดเพล�น ขณะทีด่อูยู�น้ัน
เจ�ากบกเ็ห็นปลาน�อยว�ายน้ําดิ�ง
เฉียงลงไปใต�น้ํา เจ�ากบอยากเล�นด�วย
จ�งร�บว�ายตามลงไปทนัที 
 เม่ือมาถงึกลางทางเจ�ากบหยดุพกั
ตรงหินใต�น้ําแล�วร�องทกัเจ�าปลา  

            เจ�าปลาตกใจคิดว�าเจ�ากบจะมาทําร�าย
ก็ว�ายนํ้าหนีดิ�งเฉียงตรงข�้นไปบนผิวนํ้า 
เจ�ากบก็ร�บว�ายดิ�งตรงข�้นไปทันที
เมื่อถึงผิวนํ้าเจ�ากบหาเจ�าปลาไม�เจอ 
แต�มาโผล�ตรงใบบัวใบแรกที่มานั่ง  
เด็ก ๆ เห็นเป�นภาพอะไรคะ และเด็ก ๆ 
คิดว�าเจ�าปลาหายไปไหนนะ 
ลองคิดกันดูนะคะ

เจ�ากบเห็นดอกบัวตูมอยู�ข�างหน�าจ�งกระโดดไปหาทันที และเชยชมอย�างเพล�ดเพล�น  1
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นิทาน เร�่อง เจ�านํ้าตาลพาเที่ยว
(by ครูโอ พัชนี  วังยายฉิม)

เช�าวันนี้อากาศสดใส เจ�านํ้าตาลตัวอ�วนออกมาเห�าโฮ�งโฮ�ง พร�อมกระโดดไปมา
ที่ใต�ต�นไม�หน�ากองดินใหญ�  แล�วเจ�านํ้าตาลก็คิดจะข�้นไปเล�นบนกองดิน
(พร�อมแล�วไปกันเลย)  เจ�านํ้าตาลว��งข�้นตามทางโค�งที่สูงชันอย�างว�องไว ฮึบ ๆๆๆๆๆ 
โอยสูงจัง อีกนิดเดียวก็ถึงบนสุดแล�ว ไชโยถึงแล�ว      

เจ�านํ้าตาลมองหาทางกลับบ�านที่ใกล� ๆ ไม�ต�องข�้นกองดิน ไชโยเห็นแล�ว
เดินย�อนกลับทางลัดเดินตรงไปทางนี้ แป�บเดียวก็ถึงบ�าน ว�าแล�วเจ�านํ้าตาลก็ค�อย ๆ 
เดินตรงทางลัดกลับบ�านอย�างอารมณ�ดี ฮึบ ๆๆๆๆๆ  โฮ�งโฮ�ง ถึงบ�านแล�ว 
เด็ก ๆ เห็นเป�นรูปอะไรคะ    เด็ก ๆ เห็นเป�นรูปอะไรคะ    

ขณะที่เจ�านํ้าตาลกระโดดเล�นสนุกอยู�นั้นก็เห็นผีเส�้อตัวใหญ�บินลงทางโค�งชันอีกด�าน 
เจ�านํ้าตาลก็ว��งตามลงมาตามทางโค�งชันทันที ฮึบ ๆๆๆๆๆ ต�องไปให�ทันเจ�าผีเส�้อให�ได� 
โอ�โฮถึงพ�้นดินแล�ว นั่นแปลงดอกไม�นี่นาสวยจังเลย เจ�านํ้าตาลก็ว��งเล�นกับเจ�าผีเส�้อ
จนเหนื่อย แล�วก็ลากันกลับบ�าน
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เช�าวันนี้อากาศสดใส เจ�านํ้าตาลตัวอ�วนออกมาเห�าโฮ�งโฮ�ง พร�อมกระโดดไปมาเช�าวันนี้อากาศสดใส เจ�านํ้าตาลตัวอ�วนออกมาเห�าโฮ�งโฮ�ง พร�อมกระโดดไปมา
ที่ใต�ต�นไม�หน�ากองดินใหญ�  แล�วเจ�านํ้าตาลก็คิดจะข�้นไปเล�นบนกองดิน
(พร�อมแล�วไปกันเลย)  เจ�านํ้าตาลว��งข�้นตามทางโค�งที่สูงชันอย�างว�องไว ฮึบ ๆๆๆๆๆ 
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