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ที่ชายป่าแหงหนึ่ง ลูกสัตวทั้งหลายนัดเอาของเลนมาเลนดวยกัน 

ลูกหมี เอา รถสีแดง กับ ตุ๊กต�นองนอย มาเลน 

ลูกฮิปโป เอา กลอง กับ เครื่องบิน มาเลน 

ลูกสิงโต เอา ตุ๊กต�ไขล�น กับ ลูกข�ง มาเลน

สัตวทุกตัวแบงของเลนเลนกันอยางสนุกสนาน
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เลนของเลนนานแลว ลูกหมี ลูกฮิปโป 

และลูกสิงโต จึงชวนกันไปวิ่งเลนอยาง เพลิดเพลิน

 จนลืมเก็บของเลนกลับบาน 
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คืนวันนั้นเอง ขณะที่แมมดปุ๊กลุก 

กำาลัง เดิน ดูดาวอยางสบาย ใจ  

ขาก็็สะดุดอะไรบางอยางลมลง

โอ๊ย 
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แมมดปุ๊กลุกลุกขึ้นเห็นของเลนเยอะแยะรูสึกดีใจ 

รีบเก็บของเลนใสถุงกลับไปที่ บ � น ซ อ น ห �ทันที 

โดยไมรูวามีลุงฮูกมองดูอยู

ของเลนใครก็ไมรู 
เอาไปเลนที่บาน

ดีกวา
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รุงเชา ลูกหมี ลูกฮิปโป และลูกสิงโต

นึกขึ้นไดวาลืมของเลนทิ้งไว จึงชวนกันออกไปหา แตไมพบ

ลูกสัตวพากันเศราสรอย ลุงฮูกจึงบอกวา 

“ลุงเห็นแมมดปุ๊กลุกเก็บของเลนพวกนั้น 

ไปไวที่ บ � น ซ อ น ห � เพร�ะคิดว�ไมมีเจ�ของ”
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ลูกหมี ลูกฮิปโป และลูกสิงโตจึงรีบไปที่ บ � น ซ อ น ห �
เพื่อขอของเลนคืน ทันทีที่ไปถึง ลูกหมีก็พูดขึ้นวา  

“พวกเร�ม�ขอของเลนที่ลืมไวตรงช�ยป่�คืนจะ” 

“อ � ว!  ของพวกเธอเองเหรอ

ฉัน คิด ว� ไม มีเจ�ของเลยเก็บม� 

ตองขอโทษดวยนะจ๊ะ” 

แมมดปุ๊กลุกรูสึกผิด
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วิธีที่จะหาใหเจอ 
ไดงาย ใหมองไปทั่ว 

หองกอน แลวจึงคอย ๆ 
มองหาแตละที่อีกครั้ง

กลองของฉัน 
อยู ไหนนะ 

ของเยอะแยะ 
เต็มไปหมด 

แลวจะหาของเลน 
เจอไดยังไง 

แมมดปุ๊กลุกอยากคืนของเลนใหลูกสัตว แตของทุกอยางที่เขามาอยูใน 

บ � น ซ อ น ห � จะถูกเวทมนตร์ซอนห�แอบซอนไวภายในบาน

แมมดปุ๊กลุกจึงขอใหลูกสัตวชวยกันหาของเลนดวย ทุกตัวตกลงทันที

เด็ก ๆ ชวยลูกสัตว์หาของเลนกันดีกวา หาเจอแลว

นำาภาพของเลนมาวางทับภาพที่เหมือนกัน

และบอกชื่อของเลนชิ้นนั้นดวยนะจ๊ะ

(ฝึกสังเกตภาพเหมือน)
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แลวลูกขาง 
ของฉันละ

แมมดปุ๊กลุกพาลูกหมี ลูกฮิปโป ลูกสิงโต เขามาในหองรับแขก 

และชวยกันหาของเลน มี ตุ๊กต�นองนอย รถสีแดง กลอง 

เครื่องบิน ตุ๊กต�ไขล�น และ ลูกข�ง
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ใชวิธีเดิมนะจะ มองไปให 
ทั่วหองกอน แลวคอย ๆ 
มองหาแตละที่อีกครั้ง  

ของเลน
ลอยไปแอบ 

อยูตรงไหนนะ

สัตวทุกตัวดีใจที่หาของเลนครบ แตทันใดนั้น

ของเลนก็กลับลอยหนีไปแอบอีกหอง

ของเลนแอบอยูตรงไหนนะ เด็กๆ หาเจอแลวนำาภาพของเลนมาวางทับภาพที่หาเจอใหถูกตอง

พรอมกับพูดวา “จ๊ะเอ” แลวตามดวยชื่อของเลนนะจ๊ะ (ฝึกสังเกตบางสวนของภาพ)
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ลูกหมี ลูกฮิปโป และลูกสิงโตตกใจ รีบวิ่งตามของเลนไปจนถึง

หองครัว แลวก็ชวยกันหาของเลน

กับแมมดปุ๊กลุกอีกครั้ง
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ตุ๊กต�นองนอย รถสีแดง กลอง เครื่องบิน ตุ๊กต�ไขล�น และ ลูกข�ง 

ครบแลว สัตว์ทุกตัวกอดของเลนไวแนน แตแลวของเลนก็แปลงร�ง

บิด ๆ เบี้ยว ๆ และลอยหนีไปแอบอีก

ของเลน
แปลงรางแลว
ดูดี ๆ นะ

ของเลนแปลงรางอยูตรงไหนนะ เด็กๆ หาเจอแลว นำาภาพของเลน

มาวางทับภาพที่หาเจอ

ใหถูกตองนะจ๊ะ (ฝึกสังเกตภาพคลาย)
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สนุกจังของเลน 
แปลงรางไดดวย

ลูกหมี ลูกฮิปโป ลูกสิงโต และแมมดปุ๊กลุก

รีบวิ่งต�มของเลนไปจนถึงหองน้ำ� แลวก็ชวยกันห�ของเลนอีกครั้ง
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ตุ๊กต�นองนอย รถสีแดง กลอง เครื่องบิน ตุ๊กต�ไขล�น

และ ลูกข�ง ครบแลว ของเลนแปลงรางกลับเปนรูปเดิม 

ลูกสัตวหัวเราะชอบใจ แตแลวของเลนก็ลอยหนีไปแอบอีก

ทำาไมของเลน
แปลงรางประหลาด

อยางนี้ละ

ของเลนแปลงรางประหลาดอยูตรงไหนนะ เด็กๆ หาเจอแลว

นำาภาพของเลนมาวางทับภาพที่หาเจอนะจ๊ะ  (ฝึกสังเกตภาพผิดปกติ) 
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ลูกหมี ลูกฮิปโป ลูกสิงโต และแมมดปุ๊กลุก

รีบวิ่งตามของเลนไปจนถึงหองนอน 

แลวก็ชวยกันหาของเลนอีกครั้ง

ตลกดีนะ
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ตุ๊กต�นองนอย รถสีแดง กลอง เครื่องบิน ตุ๊กต�ไขล�น และ ลูกข�ง 
ครบแลว ของเลนแปลงร�งกลับเปนรูปเดิม ลูกสัตว์หัวเร�ะชอบใจ 
แตแลวของเลนก็ลอยหนีไปแอบอีก

รูแลว ! ของเลน
แปลงเปนเงาไงละ

เงาของเลนอยูตรงไหนนะ เด็กๆ หาเจอแลวนำาภาพของเลน

มาวางทับภาพที่หาเจอนะจ๊ะ  (ฝึกสังเกตภาพเงา)
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ลูกหมี ลูกฮิปโป ลูกสิงโต และแมมดปุ๊กลุก
รีบวิ่งต�มของเลนไปจนถึงหองเก็บของ

แตหองมืดตึ๊ดตื๋อมองไมเห็นอะไรเลย
แมมดปุ๊กลุกจึงจุดเทียนใหหองสว�ง

ตอนนี้เห็นแลวละว�ของเลนอยูตรงไหน

จริง ดวย สิ
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เมื่อหาเงาของของเลนไดครบ ลูกสัตวทุกตัวก็ตกตะลึงที่เห็นเงาดำาป

แปลงรางกลับเปนของเลน มี ตุ๊กต�นองนอย รถสีแดง กลอง เครื่องบิน 

ตุ๊กต�ไขล�น และ ลูกข�ง คราวน้ีของเลนไมลอยหนีไปอีกแลว เพราะหา

ของเลนครบทุกหองใน บ � น ซ อ น ห � แลว ลูกสัตวทั้งหลาย

ดีใจที่ไดของเลนกลับคืนมา 

เย
ดีใจจังไดของเลน

คืนมาแลว
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แมมดปุ๊กลุกก็ดีใจที่ไดคืนของเลนใหลูกสัตว และสัญญาวาจะไมหยิบ

ของใคร โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของเสียกอน ลูกหมี ลูกฮิปโป และ 

ลูกสิงโต ขอบคุณแมมดปุ๊กลุกที่ไดสนุกกับการหาของเลนในวันนี้ 

พรอมทั้งสัญญาวาจะเอาของเลนมาแบงใหแมมดปุ๊กลุกเลนดวย 

แลวลูกสัตวทุกตัวก็ลาแมมดปุ๊กลุกกลับบานอยางมีความสุข

เราชอบ
บานซอนหา

สนุกมาก ๆ เลย
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ทำ�อย�งไรใหเด็ก . . . ช�งสังเกต 
1. หม่ันต้ังคำ�ถ�มกระตุนเพื่อใหเด็กเกิดคว�มสนใจใฝ่รู โดยเริ่มจากสิ่งแวดลอมใกลตัวกอน เชน  

 ระหวางนั่งรถไปโรงเรียนถามเด็กวา “ลองท�ยดูซิ จ�กบ�นไปถึงโรงเรียนเร�ผ�นปมน้ำ�มันกี่แหง” 

 เด็กจะสังเกตหาปมน้ำามัน รูจักชื่อและสัญลักษณของปมน้ำามันแตละแหง และอาจเกิดความสนใจ 

 การเติมน้ำามัน เครื่องมือเครื่องใชอื่น ๆ ภายในปมน้ำามัน นอกจากจะพัฒนาการสังเกตแลว 

ยังเพิ่มพูนความรูรอบตัวใหมากขึ้น ทั้ง 

ยงัไดพฒันาภาษาและความสมัพนัธทีด่ี

ในครอบครัวอีกดวย (สังเกตอะไรไดอีก 

นะ : สัญญาณไฟจราจร, ธนาคาร, 

โรงพยาบาล, ตลาด, รถย่ีหอตาง ๆ  หรอื 

สิ่งที่เด็กสนใจ)

ฝกใหเด็กเก็บของอย�งเปนระเบียบดวยตนเอง เปนการฝกใหมีระเบียบ และเด็กจะจำาตำาแหนง 

ของสิ่งของไดงาย สังเกตไดงายวามีอะไรวางผิดที่ อะไรหายไปบาง

ฝกใหเด็กสังเกตภ�พเหมือน - ต�ง, ภ�พผิดปกติ มีเทคนิคงาย ๆ  คือ เร่ิมกว�ดต�มองภ�พโดยรวมกอน 

แลวจึงมองภ�พแบบตัดแบงเปนสวน ๆ คอย ๆ สังเกตทีละสวน จ�กซ�ยไปขว� จ�กบนลงล�ง  

อาจใชกระดาษปดแลวคอย ๆ เปดออกสังเกตทีละสวนก็จะทำาใหเด็กสังเกตไดละเอียดลออทั่ว 

ทั้งหมด

เมื่อเริ่มฝกอยาเพ่ิงแขงขันความเร็ว เพราะเด็กจะทำาดวยความรีบรอนไมรอบคอบ ควรฝกจน 

ชำานาญแลวจึงเร่ิมแขงขันได การเลือกภาพใหเด็กทำาควรเลือกจากงายไปหายาก  โดยเปนภาพท่ี 

3.  

2. 
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เด็กสนใจกอน และเปนภาพที่มีความ 

แตกตางกันชัดเจน แลวจึงยากขึ้นไป 

จนถึงภาพที่มีความคลายคลึงกันมาก

บน

ลาง

ซายซาย ขวาขวา

ฝกใหเด็กทำ�ส่ิงต�ง ๆ ดวยตนเอง หรือชวยงานบานเล็ก ๆ นอย ๆ เพราะขณะที่เด็กลงมือทำา 

สิ่งตางๆ เอง  เด็กจำาเปนตองใชทักษะการสังเกต เชน ใหเก็บใบไมดวยไมเสียบลูกชิ้น ขณะที่เสียบ 

ใบไมเด็กจะสังเกตเห็นใบไมที่มีลักษณะและขนาดตาง ๆ  เรียนรูวาใบไมแหงกับใบไมสดมีลักษณะการ

เสียบเหมือนหรือตางกัน ใบไมแบบไหนเสียบยากหรืองาย แกปญหาใบไมขาดเมื่อถูกไมเสียบ มีทักษะ

การใชมือและตาใหสัมพันธกัน ภูมิใจที่ไดชวยทำาใหบานสะอาด ย่ิงถาผูใหญตั้งคำาถามตอยอดจาก 

กิจกรรมนี้ เด็กจะยิ่งมีทักษะการสังเกตและความรูรอบตัวมากขึ้นดวย เชน ใบไม ใบใดใหญที่สุด เสียบ 

ใบไมไดกี่ใบ ใบไมสด-ใบไมแหงตางกันอยางไร หรือนำ�ใบไมม�ลอกล�ย พิมพลายเปนผลงานศิลปะ 

เด็กจะยิ่งเกิดความภูมิใจและสนุกกับการทำางาน ผลจากการใหเด็กลงมือทำาสิ่งตาง ๆ ดวยตัวเอง นอก

จากเด็กไดฝกสังเกตตัวอยางและสิ่งตาง ๆ รอบตัวแลว ยังเปนการเพิ่มพูนทักษะและความรูรอบตัว 

รูจกัแกปญหา อกีทัง้ไดฝกใหเปนคนมีน้ำาใจ รูจกัเหน็อกเหน็ใจผูอืน่ มคีวามรบัผดิชอบ และเมือ่เด็กทำาสิง่ 

ตาง ๆ สำาเร็จไดเองก็จะเกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในตัวเองดวย
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ก�รใชคำ�ถ�มกระตุนคว�มสนใจใฝ่รู จินตน�ก�ร และคว�มคิดสร�งสรรค ์

ผูใหญอาจตัง้คำาถามเพื่อกระตุนใหเดก็สนใจใฝ่รูในสิง่ตาง ๆ  รอบตวั รูจกัใชจนิตนาการคดิแกปญหา 

คิดสรางสรรคและมีความพยายามหาคำาตอบ  เชน  

 “ถ�ไมมีลุงฮูก ลูกสัตว์จะห�ของเลนที่ลืมทิ้งไวไดอย�งไร”

 “ถ�เด็ก ๆ ไดเข�ไปในบ�นซอนห� เด็ก ๆ อย�กเข�ไปหองไหนกอน เพร�ะอะไร”

 “ถ�ไมมีแสงสว�งจ�กเทียน จะเห็นของเลนแปลงร�งเปนเง�ไดอย�งไร”

  

คุณธรรมที่ไดจากเรื่อง บ�นซอนห�ของแมมดปุ๊กลุก
นิทานเลมนี้สอดแทรกใหเด็กไดซึมซับรับรูคุณธรรม ลักษณะนิสัยที่ดีงามตั้งแตยังเล็ก ดังนี้

  •  สอนใหเด็กมีน้ำาใจ รูจักแบงปนของเลน ไมหวงของ 

  •  สอนใหเด็กมีระเบียบ เก็บของเลนเมื่อเลนเสร็จแลว 

  •  สอนใหเด็กไมหยิบของของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต

  •  สอนใหรูจักการใชคำา “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ”  
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ของเลน 6 ชิ้น  ของลูกสัตว์
ตัดภ�พ ต�มเสนรอบรูป พับ ครึ่ง และ ประกบ ฐ�นเข�ห� กัน ดังรูป






