


สารบัญ

คุยเปิดเล่ม	 ๒	

ลูกรักกับหนังสือเล่มแรก	 ๔	

เลือกหนังสืออย่างไรให้เหมาะกับวัยของลูก	 ๙	

สร้างสรรค์หนังสือจากหัวใจให้ลูกรัก	 ๑๑	

อ่านหนังสือให้ลูกสนุกและมีความสุข	 ๓๓	

ลูกได้อะไรจากการที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง	 ๓๖	

	

พิมพ์ครั้งที่ ๑ :	มิถุนายน	๒๕๕๔	จำนวนพิมพ์	:	๑,๐๐๐	เล่ม		

บรรณาธิการ :	สุดใจ	พรหมเกิด		ผู้เขียนและบรรณาธิการประจำฉบับ :	ระพีพรรณ	พัฒนเวช	

กองบรรณาธิการ :	ยุวดี	งามวิทย์โรจน์,	วิลาสีนี	ดอนเงิน,	ชุติมา	ฟูกลิ่น,	คณิตา	แอตาล,	จุฑาพร	ยอดศรี		

ออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบ :	จารุวรรณ	ภักตร์ผ่อง	

ประสานการผลิต :	พวงผกา	แสนเขื่อนสี,	กนกกาญจน์	เอี่ยมชื่น	

จัดพิมพ์และเผยแพร่ :	แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	ได้รับการสนับสนุนจาก	สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	๔๒๔	หมู่บ้านเงาไม้	ซอยจรัญสนิทวงศ์	๖๗	แยก	๓		

ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบางพลัด	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐	โทรศัพท์	:	๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗		

โทรสาร :	๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗	กด	๓	

พิมพ์ที่ :	แปลนพริ้นท์ติ้ง	จำกัด	โทรศัพท์ :	๐-๒๒๗๗-๒๒๒๒	

คุยเปิดเล่ม
	 ๑	ขวบปี	จากการทำงานของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ห่างไกลตัวเมืองพบว่า	ไม่เพียง	

“ราคาแพง”	ของหนังสือเท่านั ้น	ที ่เป็นปัญหาในการเข้าถึง	 “การอ่าน”	แต่การขาดแคลน	

“หนังสือเล่มแรก”	ขาดแคลน	“ร้านหนังสือ”	และ	“ห้องสมุด”		ยิ่งเป็นปัญหาที่มากกว่า	

	 ก็ในเมื ่อขาดแคลนเสียขนาดนั ้น	ทุกท้องถิ ่นและพ่อแม่ทุกคนก็น่าที ่จะขวนขวาย			

ลุกขึ้นมาผลิตหนังสือที่เหมาะสมแก่ลูกๆ	ของเราทุกคนเสียที		

	 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะ		

	 ขอขอบคุณ		คุณระพีพรรณ	พัฒนเวช		ที่เอื ้อเฟื้อรวบรวม	เรียบเรียง	ความคิดสู่		

การปฏิบัติ	

	 ปีที่ผ่านมา	คุณระพีพรรณ	พัฒนเวช	ทั้งปีนภู	(เขา)	และขึ้นเกาะ	หอบหิ้วหนังสือติดไม้

ติดมือไปฝากเด็กๆ	และเปิดเวทีพูดคุยกับพ่อแม่	ผู้นำชุมชน	ถึงเรื่องราว	ประโยชน์มากมีของ

หนังสือดีๆ	เพื่อเด็กปฐมวัย		

	 ปีนี ้	 เธอจะเดินหน้า	นำความรู ้ด้านการสร้างสรรค์หนังสือเด็ก	จากประสบการณ์		

อันยาวนาน	ร่วมเรียนรู้	แลกเปลี่ยน	ถ่ายทอดสู่พื้นที่ที่ขาดแคลน	“หนังสือเด็กเล็ก”		

	 จึงขอเชิญชวนเครือข่ายพ่อแม่	 เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน	องค์กรด้านการพัฒนาเด็ก			

ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์นี้	 เพื่อนำ	พลังของความรัก	ผนวกกับ	พลังของหนังสือ	ปลูกฝัง

ความดี	ความงาม	แก่ลูกหลานของเราร่วมกัน	

สุดใจ พรหมเกิด 

ผู้จัดการ 

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
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	 นอกเหนือจากการพูดคุยกับทารกแล้ว	ก็มาถึงการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง	พ่อแม่	

ผู้ปกครองจำนวนมากอยากทราบว่า	แล้วเราจะเลือกหนังสือแบบไหนมาอ่านให้ลูกน้อย

แบเบาะฟังล่ะ...สำหรับทารกน้อยๆ	นั้น	เนื้อหาหรือเรื่องราวในหนังสือไม่ใช่สิ่งสำคัญ	

แต่เป็น	 เสียง ของพ่อแม่	หรือผู้ใหญ่ที่อ่านหนังสือใดๆ	ก็ตามให้ทารกฟังต่างหากค่ะ			

เราจะสังเกตได้ว่าทารกตัวน้อยๆ	จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงที่คุ้นเคยทันที	เพราะ

ทารกได้เรียนรู้ว่า	 เสียงนั้นหมายถึงเขามิได้อยู่ตามลำพัง	เมื่อไม่ต้องอยู่ลำพังก็จะเกิด

ความอบอุ่นใจ	ทารกน้อยจึงพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฟัง	

	 แม้ว่าทารกตัวน้อยๆ	จะยังไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระจากหนังสือที่พ่อแม่

อ่านให้ฟังก็ตาม	ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ	เพราะนั่นไม่ได้หมายความว่าลูกน้อยของเราจะไม่

สามารถเรียนรู้อะไรเลย	การที่เด็กทารกได้ยินได้ฟังเสียง	พวกเขาจะเริ่มให้ความสนใจ	

เริ่มหัดแยกแยะระดับเสียงที่แตกต่างกัน	ทารกตัวน้อยๆ	ชื่นชอบที่จะได้ยินเสียงของ		

พ่อแม่ขณะอ่านหนังสือ	ขณะร้องเพลงหรือการโอบอุ้มเห่กล่อม		

รวมทั้งส่งเสียงพูดคุยกับเขาเสมอๆ	ในช่วงเวลา

ที่อยู่ด้วยกัน	พ่อแม่ควรถือโอกาสทำเช่นนี้

ไปเรื่อยๆ	ตั้งแต่ลูกยังแบเบาะ	ทำให้เป็น

กิจวัตรขณะที่ง่วนอยู่กับลูก	 เพื่อให้ลูก

ได้เรียนรู้การฟังไปทุกขณะ	

ลูกรักกับหนังสือเล่ม
แรก

	 ทารกน้อยเรียนรู้	‘การอ่าน’	อย่างไร
	 พ่อแม่จำนวนมากอาจจะไม่ทันคิดหรือตระหนักว่าทารกทุกคนเริ่มย่างเข้าสู	่	

เส้นทางแห่ง	‘การอ่าน’	นับแต่วันที่พวกเขาลืมตาขึ้นมาดูโลก	พ่อแม่เคยสังเกตไหมคะว่า	

ลูกน้อยของเรารู้จักหยุดนิ่งเพื่อฟังเสียงเมื่อเราเข้ามาใกล้ๆ	หรือทารกน้อยเริ่มส่งเสียง

และหันหาสิ่งเคลื่อนไหวตลอดเวลาที่เราพูดคุย	ส่งเสียงอือๆ	อาๆ	กับทารก	ชี้ชวนให้		

ดูนั่น	ดูนี่	หรือการที่พ่อแม่และผู้ใหญ่ตอบสนองต่อเสียง

ร้องของทารกน้อย	สิ่งเหล่านี ้คือก้าวแรกที่จะนำพา

ทารกเข้าสู่หนทางการเรียนรู้ภาษา	ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การอ่าน

และการเขียนต่อไป	

� �
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	 เมื่อทารกน้อยเริ่มเติบใหญ่สู่วัยเด็กเล็ก	 ‘การอ่านหนังสือด้วยกัน’	จึงเริ่มต้น	

ไม่ใช่แค่การอ่านเพื่อให้ได้ยินแต่เสียงเหมือนเมื่อครั้งลูกยังเป็นทารกอีกต่อไปแล้วค่ะ	

แต่กลายมาเป็นการอ่านหนังสือภาพสำหรับเด็กที ่มีรูปภาพเชิญชวนให้ลูกได้มองด	ู		

และพ่อแม่ได้ใช้มือประกอบการอ่านไปด้วย	โดยพ่อแม่ชี้ให้ลูกดูตามภาพไปทีละภาพ			

ทีละหน้า	ชี้ชวนให้ลูกมองดูสีของรูปภาพวัตถุสิ่งของที่ปรากฏในหนังสือ	หรือรูปภาพ

ต่างๆ	นานาในหน้าหนังสือ	และอ่านออกเสียงไปด้วย	บางครั ้งอาจจะชี ้ที ่ตัวอักษร			

เมื่อพ่อแม่ชี้นิ้วไล่ไปตามตัวอักษร	ลูกก็จะไล่สายตาตามนิ้วมือของพ่อแม่	บางครั้งอาจ

จะชวนให้ลูกเป็นคนเปิดพลิกหน้าหนังสือเองบ้าง	ในกระบวนการนี้	ลูกน้อยก็จะเริ ่ม

เรียนรู้ว่า	การอ่านตัวหนังสือนั้นจะต้องอ่านจากซ้ายไปขวา	และการเปิดพลิกหน้าหนังสือ

ต้องพลิกจากหน้าขวาไปทางซ้าย	หลายครั้งที่พ่อแม่รู้สึกเป็นกังวลใจว่าลูกจะไขว่คว้า		

ยื้อแย่งหนังสือมาฉีกทึ้ง	ซึ่งความจริงเด็กๆ	มิได้มุ่งทำลายหนังสือ	แต่พวกเขากำลัง		

เรียนรู้ที ่จะเปิดหนังสือต่างหาก	และสิ่งเหล่านี ้ก็คือสัญญาณที่ดีของการเริ ่มต้นเป็น		

นักอ่านแต่วัยเยาว์	

	 สำหรับพ่อแม่มือใหม่มักจะไม่ค่อยมั ่นใจว่า	

ควรเริ่มต้นอ่านหนังสือให้ลูกฟังเมื่อไรดี	 เพราะยังลังเล

อยู่ว่า	“ลูกเล็กๆ	ยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอก	แค่พูดก็ยังฟัง

ไม่รู้เรื่อง	แล้วจะอ่านหนังสือให้ฟังทำไมกันตั้งแต่เล็ก”		

	 การอ่านเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้ภาษา	การเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาของมนุษย์นั้น	

ประกอบด้วยส่วนสำคัญสี่ส่วน	คือ	การฟัง	การพูด	การอ่าน	และการเขียน	(มิใช่การ		

ขีดเขี่ย	ลากเส้น)	ทั้งสี่ประการนี้ล้วนมีความสำคัญที่เอื้อต่อกัน	และในกระบวนการเรียนรู้

ภาษาในเด็ก	ควรไล่เรียงตามลำดับข้างต้น	ในขณะที่พ่อแม่	ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย		

ที่เข้าใจผิด	คิดว่าจะต้องสอนให้เด็กหัดอ่านหนังสือ	หรือหัดเขียนตัวอักษรโดยที่เด็กๆ	

แทบจะไม่เคยผ่านกระบวนการเรียนรู้การฟังอย่างตั้งใจมาก่อนเลย	

	 การอ่านหนังสือด้วยกันกับลูกน้อยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการกระตุ้นให้เด็ก

เล็กๆ	วัยก่อนเข้าโรงเรียนได้เรียนรู้ตัวอักษร	ลูกน้อยจะค่อยๆ	เริ่มรู้จักและเข้าใจหน้าที่

ของตัวอักษรและสระ	หรือตัววรรณยุกต์ที่มารวมกันเป็นคำ	และเริ่มเข้าใจความหมาย

ของคำจากภาพที่เห็นในหนังสือ	การอ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น	จะต้องอ่านออกเสียงให้ลูก

ได้ยินชัดเจน	เพราะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ลูกควรจะได้รับขณะกำลังเรียนรู้

เรื่อง	‘การอ่าน’	

	 การอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานก่อนที่ลูกจะเข้า

โรงเรียนนั ้น	ย่อมเป็นข้อได้เปรียบในการที ่จะให้ลูกได้มีโอกาสรู ้จักและคุ ้นเคยกับ		

ตัวอักษร	คำ	ประโยค	ตลอดจนเป็นโอกาสที่ลูกน้อยจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ	ในโลก

รอบตัวผ่านหนังสือ	หรือพูดง่ายๆ	ว่า	เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ประสบการณ์

ผ่านภาพและตัวอักษร	ขณะเจ้าตัวอาจจะกำลังนอนดูดขวดนมอยู่บนที่นอนของตัวเอง		
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	 หนังสือเล่มแรกของลูกจึงมีความหมาย	

และมีความสำคัญต่อหัวใจดวงเล็กๆ	เพราะเด็กๆ	นั้น	

อ่านหนังสือเองไม่ได้	จึงต้องอาศัยพ่อแม่หรือผู้ใหญ่	

ที่เลี้ยงดูเป็นคนอ่านให้ฟัง	ในระหว่างที่มีพ่อแม่	

อ่านหนังสือให้ฟังจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ได้แสดงถึงความ

รักต่อลูกน้อย	และเป็นการสานสายสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้อ่าน	(ผู้ใหญ่)	กับ	ผู้ฟัง	(เด็ก)	

อย่างแท้จริง		ระหว่างที ่หูฟัง	สายตาของลูกน้อย	จะไล่มองดูภาพในหนังสือไปด้วย	

ถ้อยคำและน้ำเสียงที่อ่อนโยนหรือสนุกสนานกำลัง	ถูกถ่ายทอดออกมา	และช่วงเวลานี้

เองเป็นช่วงเวลาสำคัญที ่เด็กๆ	ได้ใช้สมองในการคิดและจินตนาการเพื ่อพยายาม

ทำความเข้าใจต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง	แล้วเชื่อมโยง

กับภาพที่เห็นในหนังสือ	และขณะที่ลูกกำลัง	

รับข้อมูลและเรียนรู้ท่ามกลางความรัก	

ความอบอุ่นจากพ่อแม่นี้เอง	เซลล์ของเส้นใยใน

สมองของลูกน้อยจะยิ ่งทำงาน	และแตกแขนง	

เชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกันเป็นโครงข่ายหนาแน่นและ

กว้างใหญ่	จึงส่งผลให้ลูกเป็นเด็กสมองดี	

ช่างคิด	และช่างจดจำ		

เลือกหนังสืออย่างไร
ให้เหมาะกับวัยของลูก

	

	 หนังสือสำหรับลูกรักวัย	๑	-	๒	ขวบ
	 เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการ	การเรียนรู้	ความเข้าใจและความสนใจแตกต่างกัน	

การเลือกหนังสือเพื่ออ่านให้ลูกเล็กๆ	ฟังจึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่	ผู้ปกครองต้องพิถีพิถัน			

พอสมควร	เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า	ลูกรักวัยไม่เกิน	๑	ขวบ	หรือมากกว่า	๑	ขวบ	

เล็กน้อย	ยังสนใจแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลัก	 เด็กเล็กๆ	วัยนี้ยังไม่มีทักษะทางสังคม	

พวกเขายังไม่ต้องการเพื่อนวัยเดียวกันนัก	เพราะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง	ลูกวัยนี้ต้องการเพียง			

พ่อแม่	หรือคนใกล้ชิดเท่านั้น	ดังนั้นหนังสือสำหรับลูกวัย	๑	ขวบ	จึงมักจะเป็นหนังสือ		

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวของเด็กเอง	หรือคนใกล้ตัว	หรือสิ่งของที่เด็กๆ	รู้จักคุ้นเคย	รูปภาพ

ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือสำหรับเด็กเล็กควรเป็นรูปภาพที่เหมือนหรือใกล้เคียงความจริง	

หากเป็นรูปวาดก็จะต้องมีความชัดเจน	ไม่มีฉากที่ดูรกรุงรัง	และเป็นรูปของสิ่งที่อยู่ไม่ไกล

เกินไปจากความรับรู้ของเด็ก	เช่น	รูปภาพที่เกี่ยวกับของเล่น	สัตว์เลี้ยงที่คุ้นเคย	ของใช้

ในชีวิตประจำวัน	เป็นต้น	ส่วนเนื้อหาจะต้องไม่ซับซ้อน	มีวิธีบอกเล่าเรื่องสั้นๆ	ง่ายๆ		
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	 หนังสือเล่มแรกของลูกจึงมีความหมาย	

และมีความสำคัญต่อหัวใจดวงเล็กๆ	เพราะเด็กๆ	นั้น	

อ่านหนังสือเองไม่ได้	จึงต้องอาศัยพ่อแม่หรือผู้ใหญ่	

ที่เลี้ยงดูเป็นคนอ่านให้ฟัง	ในระหว่างที่มีพ่อแม่	

อ่านหนังสือให้ฟังจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ได้แสดงถึงความ

รักต่อลูกน้อย	และเป็นการสานสายสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้อ่าน	(ผู้ใหญ่)	กับ	ผู้ฟัง	(เด็ก)	

อย่างแท้จริง		ระหว่างที ่หูฟัง	สายตาของลูกน้อย	จะไล่มองดูภาพในหนังสือไปด้วย	

ถ้อยคำและน้ำเสียงที่อ่อนโยนหรือสนุกสนานกำลัง	ถูกถ่ายทอดออกมา	และช่วงเวลานี้

เองเป็นช่วงเวลาสำคัญที ่เด็กๆ	ได้ใช้สมองในการคิดและจินตนาการเพื ่อพยายาม

ทำความเข้าใจต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง	แล้วเชื่อมโยง

กับภาพที่เห็นในหนังสือ	และขณะที่ลูกกำลัง	

รับข้อมูลและเรียนรู้ท่ามกลางความรัก	

ความอบอุ่นจากพ่อแม่นี้เอง	เซลล์ของเส้นใยใน

สมองของลูกน้อยจะยิ ่งทำงาน	และแตกแขนง	

เชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกันเป็นโครงข่ายหนาแน่นและ

กว้างใหญ่	จึงส่งผลให้ลูกเป็นเด็กสมองดี	

ช่างคิด	และช่างจดจำ		

เลือกหนังสืออย่างไร
ให้เหมาะกับวัยของลูก

	

	 หนังสือสำหรับลูกรักวัย	๑	-	๒	ขวบ
	 เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการ	การเรียนรู้	ความเข้าใจและความสนใจแตกต่างกัน	

การเลือกหนังสือเพื่ออ่านให้ลูกเล็กๆ	ฟังจึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่	ผู้ปกครองต้องพิถีพิถัน			

พอสมควร	เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า	ลูกรักวัยไม่เกิน	๑	ขวบ	หรือมากกว่า	๑	ขวบ	

เล็กน้อย	ยังสนใจแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลัก	 เด็กเล็กๆ	วัยนี้ยังไม่มีทักษะทางสังคม	

พวกเขายังไม่ต้องการเพื่อนวัยเดียวกันนัก	เพราะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง	ลูกวัยนี้ต้องการเพียง			

พ่อแม่	หรือคนใกล้ชิดเท่านั้น	ดังนั้นหนังสือสำหรับลูกวัย	๑	ขวบ	จึงมักจะเป็นหนังสือ		

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวของเด็กเอง	หรือคนใกล้ตัว	หรือสิ่งของที่เด็กๆ	รู้จักคุ้นเคย	รูปภาพ

ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือสำหรับเด็กเล็กควรเป็นรูปภาพที่เหมือนหรือใกล้เคียงความจริง	

หากเป็นรูปวาดก็จะต้องมีความชัดเจน	ไม่มีฉากที่ดูรกรุงรัง	และเป็นรูปของสิ่งที่อยู่ไม่ไกล

เกินไปจากความรับรู้ของเด็ก	เช่น	รูปภาพที่เกี่ยวกับของเล่น	สัตว์เลี้ยงที่คุ้นเคย	ของใช้

ในชีวิตประจำวัน	เป็นต้น	ส่วนเนื้อหาจะต้องไม่ซับซ้อน	มีวิธีบอกเล่าเรื่องสั้นๆ	ง่ายๆ		
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	 เมื่อลูกโตขึ้นพ้นวัยขวบปีแรก	ความสนใจเริ่มเปลี่ยนแปลง	ลูกน้อยวัย	๒	ขวบ	

เริ่มสนใจสิ่งมีชีวิต	เช่น	สัตว์ชนิดต่างๆ		ลูกรักวัย	๒	ขวบ	เริ่มเข้าใจการสื่อสารมากขึ้น	

รู้จักวงคำศัพท์มากขึ้น	และเริ่มพูดจาโต้ตอบกับผู้ใหญ่ด้วยประโยคยาวๆ	

	 การอ่านหนังสือให้ลูกน้อยวัย	๒	ขวบฟัง	จึงเริ่มสนุกมากขึ้น	เพราะลูกรักวัยนี้

เริ่มชอบที่จะส่งเสียงเลียนแบบ	หัดพูดตาม	หัดอ่านตาม	หนังสือสำหรับลูกวัย	๒	ขวบ

จะเริ่มมีตัวละครเพิ่มขึ้น	และลูกวัยนี้ส่วนใหญ่ชื่นชอบหนังสือที่มีตัวละครเอกที่เป็นสัตว์	

และชอบเร่ืองราวท่ีมีลักษณะของความเป็นครอบครัว	อย่างครอบครัวของลงุหมี	ครอบครัว

ของคุณกระต่าย	 เป็นต้น	หากแต่ยังคงเป็นรูปภาพที่สื ่อสารเข้าใจง่าย	แต่อาจจะมี		

รายละเอียดเพิ่มขึ้นมา	มีฉากที่ดูง่ายๆ	เพิ่มเข้ามาได้บ้าง	และชอบฟังเรื่องที่มีภาษาหรือ

คำซ้ำๆ	เป็นจังหวะ	

	

	 	

	 	

สร้างสรรค์หนังสือ
จากหัวใจให้ลูกรัก

	 หลังจากพ่อแม่เร่ิมเข้าใจ	‘การอ่าน’	ของลกูน้อยมาแล้ว	พ่อแม่	ผูป้กครองหลายท่าน

คงเริ่มสนใจอยากลงมือสร้างหนังสือให้ลูกรักเองบ้าง	ซึ่งในหนังสือ		‘อ่านสร้างสุข’	
เล่มนี้	มีความประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้น	คือช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พ่อแม่ร่วมกัน

สร้างสรรค์หนังสือเล็กๆ	สำหรับลูกรักของเราเอง	อย่างน้อยสักครอบครัวละเล่มสองเล่ม	

หรือครอบครัวไหนนึกสนุกอยากสร้างสรรค์มากกว่านั้นก็ยิ่งดี		

ในส่วนนี้จะนำเสนอตัวอย่างหนังสือ	

ที่พ่อแม่สามารถสร้างสรรค์เองได้อย่างง่ายๆ	

และยังถูกใจเจ้าตัวเล็กอีกด้วย	
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	 เมื่อลูกโตขึ้นพ้นวัยขวบปีแรก	ความสนใจเริ่มเปลี่ยนแปลง	ลูกน้อยวัย	๒	ขวบ	

เริ่มสนใจสิ่งมีชีวิต	เช่น	สัตว์ชนิดต่างๆ		ลูกรักวัย	๒	ขวบ	เริ่มเข้าใจการสื่อสารมากขึ้น	

รู้จักวงคำศัพท์มากขึ้น	และเริ่มพูดจาโต้ตอบกับผู้ใหญ่ด้วยประโยคยาวๆ	

	 การอ่านหนังสือให้ลูกน้อยวัย	๒	ขวบฟัง	จึงเริ่มสนุกมากขึ้น	เพราะลูกรักวัยนี้

เริ่มชอบที่จะส่งเสียงเลียนแบบ	หัดพูดตาม	หัดอ่านตาม	หนังสือสำหรับลูกวัย	๒	ขวบ

จะเริ่มมีตัวละครเพิ่มขึ้น	และลูกวัยนี้ส่วนใหญ่ชื่นชอบหนังสือที่มีตัวละครเอกที่เป็นสัตว์	

และชอบเร่ืองราวท่ีมีลักษณะของความเป็นครอบครัว	อย่างครอบครัวของลงุหมี	ครอบครัว

ของคุณกระต่าย	 เป็นต้น	หากแต่ยังคงเป็นรูปภาพที่สื ่อสารเข้าใจง่าย	แต่อาจจะมี		

รายละเอียดเพิ่มขึ้นมา	มีฉากที่ดูง่ายๆ	เพิ่มเข้ามาได้บ้าง	และชอบฟังเรื่องที่มีภาษาหรือ

คำซ้ำๆ	เป็นจังหวะ	

	

	 	

	 	

สร้างสรรค์หนังสือ
จากหัวใจให้ลูกรัก

	 หลังจากพ่อแม่เร่ิมเข้าใจ	‘การอ่าน’	ของลกูน้อยมาแล้ว	พ่อแม่	ผูป้กครองหลายท่าน

คงเริ่มสนใจอยากลงมือสร้างหนังสือให้ลูกรักเองบ้าง	ซึ่งในหนังสือ		‘อ่านสร้างสุข’	
เล่มนี้	มีความประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้น	คือช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พ่อแม่ร่วมกัน

สร้างสรรค์หนังสือเล็กๆ	สำหรับลูกรักของเราเอง	อย่างน้อยสักครอบครัวละเล่มสองเล่ม	

หรือครอบครัวไหนนึกสนุกอยากสร้างสรรค์มากกว่านั้นก็ยิ่งดี		

ในส่วนนี้จะนำเสนอตัวอย่างหนังสือ	

ที่พ่อแม่สามารถสร้างสรรค์เองได้อย่างง่ายๆ	

และยังถูกใจเจ้าตัวเล็กอีกด้วย	
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	 หลังจากเกริ่นนำเมื่อตอนต้นแล้ว	ผู้เขียนหวัง

ว ่าพ่อแม่หลายท่านคงจะเกิดแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์หนังสือภาพสำหรับลูกน้อยกัน	ทีนี้เรามา

เริ ่มต้นง่ายๆ	กันก่อน	สำหรับพ่อแม่ที่รู ้สึกว่าตัวเองวาดรูปไม่เป็น	วาดรูปไม่เหมือน			

หากท่านใดรู้สึกเช่นนี้	มีวิธีที่ง่ายที่สุด	คือทำหนังสือภาพเหมือนหรือหนังสือภาพถ่าย		

ให้ลูกกันเสียเลยดีกว่า	แต่การทำหนังสือภาพถ่ายหรือหนังสือภาพเหมือนนี ้	 ใช่ว่า

พบเห็นรูปอะไรก็ตัดมาติดลงบนกระดาษเลยนะคะ	แบบนั้นจะทำให้ความคิดของเรา

กระจัดกระจาย	ขาดความคิดรวบยอด	ทำให้หนังสือหรือการนำเสนอเรื่องราวไม่ต่อเนื่อง	

สรุปง่ายๆ	ก็คือ	ขาดคุณสมบัติของความเป็นหนังสือที่ดีสำหรับเด็กนั่นเอง		

	 การที่พ่อแม่ลงมือทำหนังสือให้ลูกรักด้วยตัวเองนั้น	แม้ว่าเราจะไม่ได้คิดทำ

หนังสือแบบมืออาชีพก็ตาม	แต่เมื่อทราบถึงคุณสมบัติโดยรวมของหนังสือภาพสำหรับ

เด็กแล้ว	พ่อแม่ทุกคนย่อมสามารถทำหนังสือที่ดีให้แก่ลูกรักของเราได้	หนังสือภาพถ่าย

หรือหนังสือภาพเหมือนเป็นหนังสือที่เหมาะที่สุดสำหรับลูกเล็กวัยแรกเกิด	-	๑	ขวบ			

ดังที่เราทราบกันว่า	รูปภาพในหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ	นั้น	ควรเป็นภาพที่เหมือนจริง	

เพราะเด็กเล็กๆ	ยังไม่เข้าใจภาพที่ถูกลดทอนลง	ไม่ว่าจะเป็นการลดเส้น	ลดสี	หรือลด

สัดส่วนก็ตาม	ดังนั้นภาพถ่ายของจริง	ไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็ใช้ได้ทั้งนั้น	ยกตัวอย่างเช่น	

ภาพที่พ่อแม่ถ่ายเอง	หรือภาพจากหน้าโฆษณาในนิตยสาร	หรือสิ่งพิมพ์ที่รับแจกจาก

ห้างสรรพสินค้า	ถึงตอนนี้พ่อแม่หลายคนเริ่มมีแววตาเป็นประกาย	คิดออกแล้วว่าจะหา

ภาพประกอบสวยๆ	ที่ว่านี้มาจากไหน	

	 ในการคัดเลือกรูปภาพสำหรับมาใช้เป็นรูปประกอบในหนังสือ	ควรเลือกภาพ		

ที ่ดูสอดคล้องกันไปทั ้งเล่ม	หมายถึงรูปภาพมีขนาดที ่ใกล้เคียงกัน	มีโครงสีหรือ		

องค์ประกอบภาพที่ดูไปในทิศทางเดียวกันทั้งเล่ม	ทั้งนี้เพื่อความสวยงามและกลมกลืน	

และอีกสิ่งที่สำคัญในการทำหนังสือเพื่อลูกรัก	คือการเริ่มต้นคิดเค้าโครงเรื่อง	ซึ่งเนื้อหา

หรือเค้าโครงเรื่องของหนังสือสำหรับเด็กเล็กนั้นไม่ยากหรือซับซ้อน	ในหนังสือสำหรับ

เด็กเล็กหนึ่งเล่ม	ควรกล่าวถึงประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น	เช่น	ในที่นี้เราจะ

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการกิน	ซึ่งเหมาะสำหรับใช้กับลูกที่ไม่ชอบรับประทานหรือ		

เบื ่ออาหาร	 เพราะเราจะใช้หนังสือของเราเล่มนี ้ชักชวนให้ลูกรักนึกอยากกินอาหาร		

หรืออยากกินผัก	เพราะต้องการเลียนแบบตัวละครในเล่ม	

หนังสือภาพเล่มแรกจากมือพ่อแม่
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	 หลังจากเกริ่นนำเมื่อตอนต้นแล้ว	ผู้เขียนหวัง

ว ่าพ่อแม่หลายท่านคงจะเกิดแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์หนังสือภาพสำหรับลูกน้อยกัน	ทีนี้เรามา

เริ ่มต้นง่ายๆ	กันก่อน	สำหรับพ่อแม่ที่รู ้สึกว่าตัวเองวาดรูปไม่เป็น	วาดรูปไม่เหมือน			

หากท่านใดรู้สึกเช่นนี้	มีวิธีที่ง่ายที่สุด	คือทำหนังสือภาพเหมือนหรือหนังสือภาพถ่าย		

ให้ลูกกันเสียเลยดีกว่า	แต่การทำหนังสือภาพถ่ายหรือหนังสือภาพเหมือนนี ้	 ใช่ว่า

พบเห็นรูปอะไรก็ตัดมาติดลงบนกระดาษเลยนะคะ	แบบนั้นจะทำให้ความคิดของเรา

กระจัดกระจาย	ขาดความคิดรวบยอด	ทำให้หนังสือหรือการนำเสนอเรื่องราวไม่ต่อเนื่อง	

สรุปง่ายๆ	ก็คือ	ขาดคุณสมบัติของความเป็นหนังสือที่ดีสำหรับเด็กนั่นเอง		

	 การที่พ่อแม่ลงมือทำหนังสือให้ลูกรักด้วยตัวเองนั้น	แม้ว่าเราจะไม่ได้คิดทำ

หนังสือแบบมืออาชีพก็ตาม	แต่เมื่อทราบถึงคุณสมบัติโดยรวมของหนังสือภาพสำหรับ

เด็กแล้ว	พ่อแม่ทุกคนย่อมสามารถทำหนังสือที่ดีให้แก่ลูกรักของเราได้	หนังสือภาพถ่าย

หรือหนังสือภาพเหมือนเป็นหนังสือที่เหมาะที่สุดสำหรับลูกเล็กวัยแรกเกิด	-	๑	ขวบ			

ดังที่เราทราบกันว่า	รูปภาพในหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ	นั้น	ควรเป็นภาพที่เหมือนจริง	

เพราะเด็กเล็กๆ	ยังไม่เข้าใจภาพที่ถูกลดทอนลง	ไม่ว่าจะเป็นการลดเส้น	ลดสี	หรือลด

สัดส่วนก็ตาม	ดังนั้นภาพถ่ายของจริง	ไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็ใช้ได้ทั้งนั้น	ยกตัวอย่างเช่น	

ภาพที่พ่อแม่ถ่ายเอง	หรือภาพจากหน้าโฆษณาในนิตยสาร	หรือสิ่งพิมพ์ที่รับแจกจาก

ห้างสรรพสินค้า	ถึงตอนนี้พ่อแม่หลายคนเริ่มมีแววตาเป็นประกาย	คิดออกแล้วว่าจะหา

ภาพประกอบสวยๆ	ที่ว่านี้มาจากไหน	

	 ในการคัดเลือกรูปภาพสำหรับมาใช้เป็นรูปประกอบในหนังสือ	ควรเลือกภาพ		

ที ่ดูสอดคล้องกันไปทั ้งเล่ม	หมายถึงรูปภาพมีขนาดที ่ใกล้เคียงกัน	มีโครงสีหรือ		

องค์ประกอบภาพที่ดูไปในทิศทางเดียวกันทั้งเล่ม	ทั้งนี้เพื่อความสวยงามและกลมกลืน	

และอีกสิ่งที่สำคัญในการทำหนังสือเพื่อลูกรัก	คือการเริ่มต้นคิดเค้าโครงเรื่อง	ซึ่งเนื้อหา

หรือเค้าโครงเรื่องของหนังสือสำหรับเด็กเล็กนั้นไม่ยากหรือซับซ้อน	ในหนังสือสำหรับ

เด็กเล็กหนึ่งเล่ม	ควรกล่าวถึงประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น	เช่น	ในที่นี้เราจะ

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการกิน	ซึ่งเหมาะสำหรับใช้กับลูกที่ไม่ชอบรับประทานหรือ		

เบื ่ออาหาร	 เพราะเราจะใช้หนังสือของเราเล่มนี ้ชักชวนให้ลูกรักนึกอยากกินอาหาร		

หรืออยากกินผัก	เพราะต้องการเลียนแบบตัวละครในเล่ม	

หนังสือภาพเล่มแรกจากมือพ่อแม่

12 13
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เราจะเริ่มต้นทำหนังสือเรื่อง

ไปพร้อมๆ	กัน

อ้ำ	อ้ำ	อร่อยจัง 	 กระดาษลัง	หรือกล่องกระดาษสีน้ำตาล	

ที่ไม่ใช้แล้ว		รูปภาพที่เก็บรวบรวมได้	ซึ่งแน่นอนว่า	

จะต้องเกี่ยวข้องกับอาหาร	หรือผัก	ผลไม้	กรรไกร	

และคัตเตอร์	กระดาษกาวย่น	กาวอีกนิดหน่อย		

	 การคิดเรื ่องเพื่อสร้างสรรค์หนังสือสำหรับลูกรักวัย	๑	ขวบ	สามารถคิดได้

หลากหลายแนวทาง	แต่ควรจัดให้เป็นกลุ่มก้อนหรือหมวดหมู่	เช่น	หนังสือกลุ่มส่งเสริม

พฤติกรรม	อย่างเช่น	การรับประทานอาหาร	การนอนหลับ	การอาบน้ำ	การนั่งกระโถน	

หนังสือกลุ่มของใช้สำหรับลูกน้อย	หนังสือกลุ่มบุคคลใกล้ชิด	หนังสือสัตว์เลี้ยงในบ้าน	

เป็นต้น	ตัวอย่างเช่น	 เมื ่อพ่อแม่ได้ความคิดตั้งต้นแล้วว่าจะทำหนังสือเกี ่ยวกับการ		

อาบน้ำให้ลูกรัก	พร้อมๆ	กับเก็บรวบรวมรูปประกอบได้ในจำนวนที่มากเพียงพอให	้	

คัดเลือกแล้ว	จากนั้นเริ่มวางแผนการนำเสนออย่างคร่าวๆ	เช่น	จะเปิดเรื่องด้วยภาพ

ไหนก่อนเพื่อเรียกร้องความสนใจ	และจะเล่าเรื่องว่าอย่างไร	แล้วต่อด้วยภาพอะไรเพื่อ

เร่ืองจะได้ต่อเน่ืองกัน	ให้พ่อแม่คิดต่อกันไปเช่นน้ีสักสามหรือส่ีช่วงเหตกุารณ์	ก่อนจะมาถึง

ตอนสำคัญคือตอนจบ	เราควรคัดเลือกรูปภาพและคิดเรื่องราวให้เกิดความประทับใจ

ที่สุดสำหรับลูกน้อยในตอนจบ	ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหนังสือสำหรับเด็กควรมีตอนจบ		

ที่ดูแล้วให้ความรู้สึกที่อิ่มใจ	อบอุ่น	และปลอดภัยสำหรับลูกน้อย	

อุปกรณ์ที่ต้องการ

1� 1�
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เราจะเริ่มต้นทำหนังสือเรื่อง

ไปพร้อมๆ	กัน

อ้ำ	อ้ำ	อร่อยจัง 	 กระดาษลัง	หรือกล่องกระดาษสีน้ำตาล	

ที่ไม่ใช้แล้ว		รูปภาพที่เก็บรวบรวมได้	ซึ่งแน่นอนว่า	

จะต้องเกี่ยวข้องกับอาหาร	หรือผัก	ผลไม้	กรรไกร	

และคัตเตอร์	กระดาษกาวย่น	กาวอีกนิดหน่อย		

	 การคิดเรื ่องเพื่อสร้างสรรค์หนังสือสำหรับลูกรักวัย	๑	ขวบ	สามารถคิดได้

หลากหลายแนวทาง	แต่ควรจัดให้เป็นกลุ่มก้อนหรือหมวดหมู่	เช่น	หนังสือกลุ่มส่งเสริม

พฤติกรรม	อย่างเช่น	การรับประทานอาหาร	การนอนหลับ	การอาบน้ำ	การนั่งกระโถน	

หนังสือกลุ่มของใช้สำหรับลูกน้อย	หนังสือกลุ่มบุคคลใกล้ชิด	หนังสือสัตว์เลี้ยงในบ้าน	

เป็นต้น	ตัวอย่างเช่น	 เมื ่อพ่อแม่ได้ความคิดตั้งต้นแล้วว่าจะทำหนังสือเกี ่ยวกับการ		

อาบน้ำให้ลูกรัก	พร้อมๆ	กับเก็บรวบรวมรูปประกอบได้ในจำนวนที่มากเพียงพอให	้	

คัดเลือกแล้ว	จากนั้นเริ่มวางแผนการนำเสนออย่างคร่าวๆ	เช่น	จะเปิดเรื่องด้วยภาพ

ไหนก่อนเพื่อเรียกร้องความสนใจ	และจะเล่าเรื่องว่าอย่างไร	แล้วต่อด้วยภาพอะไรเพื่อ

เร่ืองจะได้ต่อเน่ืองกัน	ให้พ่อแม่คิดต่อกันไปเช่นน้ีสักสามหรือส่ีช่วงเหตกุารณ์	ก่อนจะมาถึง

ตอนสำคัญคือตอนจบ	เราควรคัดเลือกรูปภาพและคิดเรื่องราวให้เกิดความประทับใจ

ที่สุดสำหรับลูกน้อยในตอนจบ	ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหนังสือสำหรับเด็กควรมีตอนจบ		

ที่ดูแล้วให้ความรู้สึกที่อิ่มใจ	อบอุ่น	และปลอดภัยสำหรับลูกน้อย	

อุปกรณ์ที่ต้องการ
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หน้าปก	

พ่อแม่อาจเปลี่ยนผลไม้เป็นผลไม้ชนิดอื่นก็ได้	

รูปอาหารน่ากิน	

ดูตัวอย่างเล่ม            
             กันก่อนค่ะอ้ำ	อ้ำ	อร่อยจัง
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หน้าปก	

พ่อแม่อาจเปลี่ยนผลไม้เป็นผลไม้ชนิดอื่นก็ได้	

รูปอาหารน่ากิน	

ดูตัวอย่างเล่ม            
             กันก่อนค่ะอ้ำ	อ้ำ	อร่อยจัง
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กระดาษลังน้ำตาล	
ตัดให้ได้ขนาดที่พอเหมาะ	

หรือประมาณ		
๒๐	x	๒๑.๕	ซม.		

จำนวน	๔	ชิ้น	

เจาะรู	๒	รู		
สำหรับการเข้าเล่ม	

นำรูปที่เตรียมไว้มาเรียงลำดับเรื่องราว	
ตัดขนาดให้ได้สัดส่วนกับกระดาษลัง	

ลองนำรูปที่เรียงลำดับ	
วางทาบลงบนกระดาษลัง	

ที่ตัดเตรียมไว้	

ลงมือกันเลยค่ะ
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กระดาษลังน้ำตาล	
ตัดให้ได้ขนาดที่พอเหมาะ	

หรือประมาณ		
๒๐	x	๒๑.๕	ซม.		

จำนวน	๔	ชิ้น	

เจาะรู	๒	รู		
สำหรับการเข้าเล่ม	

นำรูปที่เตรียมไว้มาเรียงลำดับเรื่องราว	
ตัดขนาดให้ได้สัดส่วนกับกระดาษลัง	

ลองนำรูปที่เรียงลำดับ	
วางทาบลงบนกระดาษลัง	

ที่ตัดเตรียมไว้	

ลงมือกันเลยค่ะ
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ทากาวที่ด้านหลังรูปภาพ	

ติดตามตำแหน่งที่กะวาง

เอาไว้	ทิ้งไว้ให้กาวแห้ง	

เขียนเรื่องตามลำดับ	

ติดกระดาษกาว	

ที่ขอบกระดาษลังทั้ง	๓	ด้าน	

เพื่อความเรียบร้อย	

นำภาพต้นฉบับที่ทำไว้มาร้อยเข้าเล่ม	

20 21

	 หนังสือจากฝีมือพ่อแม่เล่มแรกเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว	แถมยังเป็นหนังสือ

กระดาษแข็งที่ทนทานอีกด้วย	ต่อไปเรามีหนังสือเพื่อลูกรักอีก	๒	ตัวอย่าง	ที่พ่อแม่

สามารถสร้างสรรค์เองได้	เล่มต่อไปนี้เราจะไม่ใช้รูปถ่ายแล้ว	แต่จะเป็นฝีมือการวาดรูป

ของพ่อแม่เอง	เมื่ออ่านถึงตรงนี้พ่อแม่หลายคนรีบส่ายหน้าเพราะคิดว่าตัวเองวาดรูป		

ไม่เป็น	อย่าเพิ่งล่าถอยค่ะ	ลองดูขั้นตอนจากนี้ก่อน	พ่อแม่อาจจะเปลี่ยนใจ	รีบพยักหน้า	

แล้วบอกว่า	“ง่ายๆ	แบบนี้	ใครๆ	ก็วาดได้”								

	

	

	 เมื่อเตรียมกระดาษเรียบร้อยแล้ว	ตัดให้ได้ขนาดรูปเล่มของหนังสือตามต้องการ	

(ประมาณ	๔๐	x	๒๒	ซม.)		จำนวน	๖	แผ่น	แล้วพับครึ่ง	เราก็จะได้หนังสือขนาดกว้าง	

๒๐	ซม.	สงู	๒๒	ซม.	จำนวน	๑๒	หน้า	รวมหน้าปกด้วย	เพ่ือความสะดวก	เราสามารถเย็บเล่ม

ก่อนแล้วจึงวาดรูป	ถ้าหากเราวาดรูปก่อนแล้วค่อยนำมาเย็บเข้าเล่ม	ก็สามารถทำได้ค่ะ			

แต่จะมีวิธีเข้าเล่มที่ซับซ้อนเล็กน้อย	เราจะทดลองทำแบบแรกกันก่อน	หลังจากเย็บลวด		

เข้าเล่มเรียบร้อยดีแล้ว	เว้นหน้าปกไว้ก่อน	เมื่อเปิดหน้าแรก	เราจะเจอกับหน้าปกรอง	

เป็นพื้นที่สำหรับการเกริ่นนำก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่องภายในเล่ม	สำหรับเล่มนี้	ภาพปกรองเราจะ

ใช้ภาพเดียวกันกับหน้าปก	จึงเว้นไว้ก่อนเช่นเดียวกับหน้าปก	หรือจะวาดภาพต้ังแต่หน้าปก

ไปเลยก็ย่อมได้	แต่เล่มนี้จะกลับมาวาดภาพปกหน้าและปกรองทีหลัง	
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ทากาวที่ด้านหลังรูปภาพ	

ติดตามตำแหน่งที่กะวาง

เอาไว้	ทิ้งไว้ให้กาวแห้ง	

เขียนเรื่องตามลำดับ	

ติดกระดาษกาว	

ที่ขอบกระดาษลังทั้ง	๓	ด้าน	

เพื่อความเรียบร้อย	

นำภาพต้นฉบับที่ทำไว้มาร้อยเข้าเล่ม	

20 21

	 หนังสือจากฝีมือพ่อแม่เล่มแรกเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว	แถมยังเป็นหนังสือ

กระดาษแข็งที่ทนทานอีกด้วย	ต่อไปเรามีหนังสือเพื่อลูกรักอีก	๒	ตัวอย่าง	ที่พ่อแม่

สามารถสร้างสรรค์เองได้	เล่มต่อไปนี้เราจะไม่ใช้รูปถ่ายแล้ว	แต่จะเป็นฝีมือการวาดรูป

ของพ่อแม่เอง	เมื่ออ่านถึงตรงนี้พ่อแม่หลายคนรีบส่ายหน้าเพราะคิดว่าตัวเองวาดรูป		

ไม่เป็น	อย่าเพิ่งล่าถอยค่ะ	ลองดูขั้นตอนจากนี้ก่อน	พ่อแม่อาจจะเปลี่ยนใจ	รีบพยักหน้า	

แล้วบอกว่า	“ง่ายๆ	แบบนี้	ใครๆ	ก็วาดได้”								

	

	

	 เมื่อเตรียมกระดาษเรียบร้อยแล้ว	ตัดให้ได้ขนาดรูปเล่มของหนังสือตามต้องการ	

(ประมาณ	๔๐	x	๒๒	ซม.)		จำนวน	๖	แผ่น	แล้วพับครึ่ง	เราก็จะได้หนังสือขนาดกว้าง	

๒๐	ซม.	สงู	๒๒	ซม.	จำนวน	๑๒	หน้า	รวมหน้าปกด้วย	เพ่ือความสะดวก	เราสามารถเย็บเล่ม

ก่อนแล้วจึงวาดรูป	ถ้าหากเราวาดรูปก่อนแล้วค่อยนำมาเย็บเข้าเล่ม	ก็สามารถทำได้ค่ะ			

แต่จะมีวิธีเข้าเล่มที่ซับซ้อนเล็กน้อย	เราจะทดลองทำแบบแรกกันก่อน	หลังจากเย็บลวด		

เข้าเล่มเรียบร้อยดีแล้ว	เว้นหน้าปกไว้ก่อน	เมื่อเปิดหน้าแรก	เราจะเจอกับหน้าปกรอง	

เป็นพื้นที่สำหรับการเกริ่นนำก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่องภายในเล่ม	สำหรับเล่มนี้	ภาพปกรองเราจะ

ใช้ภาพเดียวกันกับหน้าปก	จึงเว้นไว้ก่อนเช่นเดียวกับหน้าปก	หรือจะวาดภาพต้ังแต่หน้าปก

ไปเลยก็ย่อมได้	แต่เล่มนี้จะกลับมาวาดภาพปกหน้าและปกรองทีหลัง	
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หนังสือฝีมือพ่อแม่เ
รื่อง...

ร่างเส้นเป็นรูปวงกลม	

เลือกสีลูกโป่งตามใจชอบ	

เริ่มลงสีลูกโป่ง	

เตรียมรูปของลูก	

ลูก	กลม	กลม

22 23
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หนังสือฝีมือพ่อแม่เ
รื่อง...

ร่างเส้นเป็นรูปวงกลม	

เลือกสีลูกโป่งตามใจชอบ	

เริ่มลงสีลูกโป่ง	

เตรียมรูปของลูก	

ลูก	กลม	กลม

22 23
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	 หนังสือเล่มนี้เป็นการให้ความคิดรวบยอดเรื่องรูปวงกลม	และทรงกลม	ดังนั้น

บนหน้าปก	เราก็ต้องออกแบบเพื่อสื่อเนื้อหาในเล่มด้วย	ซึ่งในที่นี้ใช้รูปพระอาทิตย์	และ

ตั้งชื ่อเรื ่องว่า	ลูกกลม กลม	หรือจะวาดเป็นรูปอื ่นก็ได้	แต่ต้องมีลักษณะทรงกลม		

ติดรูปลูกเข้ากับลูกโป่ง	

ร้อยเชือกเข้าเล่ม	

ทากาวที่ด้านหลังรูปของลูก	

2� 2�

ตามชื่อเรื ่อง	และเหตุที ่เราวางตัวอักษรไว้บนหน้าซ้าย	

(สำหรับให้ผู้ใหญ่อ่าน)	วางรูปภาพไว้บนหน้าขวา	

ก็เพราะว่า	โดยปกติสายตาของคนเรา	

เวลาดูหนังสือจะมองไปตกอยู่ที่หน้าขวา	

ก่อนเสมอ	ดังนั้น	เพื่อให้ลูกได้เห็นรูปภาพก่อน		

เราจึงเลือกวางรูปภาพไว้ที่หน้าขวานั่นเอง	
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	 หนังสือเล่มนี้เป็นการให้ความคิดรวบยอดเรื่องรูปวงกลม	และทรงกลม	ดังนั้น

บนหน้าปก	เราก็ต้องออกแบบเพื่อสื่อเนื้อหาในเล่มด้วย	ซึ่งในที่นี้ใช้รูปพระอาทิตย์	และ

ตั้งชื ่อเรื ่องว่า	ลูกกลม กลม	หรือจะวาดเป็นรูปอื ่นก็ได้	แต่ต้องมีลักษณะทรงกลม		

ติดรูปลูกเข้ากับลูกโป่ง	

ร้อยเชือกเข้าเล่ม	

ทากาวที่ด้านหลังรูปของลูก	

2� 2�

ตามชื่อเรื ่อง	และเหตุที ่เราวางตัวอักษรไว้บนหน้าซ้าย	

(สำหรับให้ผู้ใหญ่อ่าน)	วางรูปภาพไว้บนหน้าขวา	

ก็เพราะว่า	โดยปกติสายตาของคนเรา	

เวลาดูหนังสือจะมองไปตกอยู่ที่หน้าขวา	

ก่อนเสมอ	ดังนั้น	เพื่อให้ลูกได้เห็นรูปภาพก่อน		

เราจึงเลือกวางรูปภาพไว้ที่หน้าขวานั่นเอง	
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	 สิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์หนังสือสำหรับลูกรักวัย	๑	ขวบนั้น	พ่อแม่จะต้อง

คำนึงไว้เสมอว่า	รูปที่จะนำมาใช้หรือวาดลงบนหนังสือ	จะต้องเป็นภาพคล้ายหรือใกล้

เคียงกับของจริง	หากจะวาดก็ต้องวาดให้ลูกดูออกและเข้าใจว่า	สิ่งนั้นคืออะไร	อย่าลืม

นะคะว่า	ลูกเล็กๆ	ยังมีประสบการณ์น้อย	ฉะนั้นการให้ลูกได้ดูภาพที่ยากแก่การเข้าใจ	

แล้วเราเองเป็นคนคอยบอกว่ามันคือสิ่งนั้นสิ่งนี้	แบบนี้จะกลายเป็นการยัดเยียดข้อมูล

มากกว่าการสร้างเสริม	เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ลูกน้อยค่ะ	

	 หนังสือภาพสำหรับลูกน้อย	มีความแตกต่างจากบัตรคำ	ตรงที่บัตรคำเน้นการ

สอนคำศัพท์ให้แก่เด็กเพียงอย่างเดียว	มีลักษณะให้คำศัพท์	๑	คำ	ในบัตรคำ	๑	ใบ	แต่

หนังสือภาพมีการนำเสนออย่างต่อเนื่องตั้งแต่หน้าแรก	หรือบางเล่มอาจจะเริ ่มเรื ่อง		

ตั้งแต่หน้าปก	ปกรอง	เชื่อมโยงต่อเนื่องจนกระทั่งถึงตอนจบในหน้าสุดท้ายหรือที่ปกหลัง	

และมีการ	‘ร้อยเรียงเรื่องราว’	‘อย่างมีอารมณ์’	‘มีความรู้สึก’	ทำให้เด็กๆ	รู้สึกคล้อยตาม

ได้อย่างรวดเร็ว	และสร้างความรู้สึกประทับใจให้แก่เด็กได้มากกว่าบัตรคำ	

	

	 หนังสือฝีมือพ่อแม่เล่มนี้	 เพื่อสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องอารมณ์	เช่น	ดีใจ	เสียใจ	

ตกใจ	แปลกใจ	ฯลฯ	การที่ลูกๆ	ของเราได้รู ้จักอารมณ์ของตนเองเช่นนี ้จะเป็นการ		

ฝึกพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สำหรับตัวเขาเอง	เพื่อให้ลูกของเราได้รู้จักว่า	ขณะนี้ตัวเอง

รู้สึกอย่างไร	ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถบอกหรือแสดงออกถึงอารมณ์นั้นได้อย่างถูกต้อง	

ขณะเดียวกันก็เพื่อได้เรียนรู้อารมณ์ของผู้อื่นด้วย	

	 สำหรับเล่มนี้	ขอให้พ่อแม่เลือกใช้วัสดุตามความพอใจ	หรือเท่าที่หาได้จาก

ภายในบ้าน	โดยไม่จำกัดชนิดหรือรูปแบบ	รวมทั้งขนาดและจำนวนหน้าของหนังสือ			

ผู้เขียนเพียงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องราวเท่านั้น	ทั้งนี้	พ่อแม่	ผู้ปกครอง		

ที่มีความตั้งใจสร้างหนังสือเพื่อลูกรักจะได้เห็นว่า	การสร้างหนังสือสำหรับลูกรักแต่ละ

เล่มนั้น	ไม่มีสิ ่งใดสำคัญเท่ากับความรัก	ความตั้งใจ	ความเข้าใจ	และการรู ้ใจลูกๆ			

ของเรา	ส่วนประกอบอื่นๆ	จึงเป็นเพียงรูปแบบเพื่อความสวยงามเท่านั้น	

หนังสือฝีมือพ่อแม่
เล่มที่	๓	เรื่อง

หนูมีความสุข

2� 2�

คุณพ่อคุณแม่อาจจะเขียนว่า		

เรากินส้มผลกลมๆ	ด้วยกัน	
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	 สิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์หนังสือสำหรับลูกรักวัย	๑	ขวบนั้น	พ่อแม่จะต้อง

คำนึงไว้เสมอว่า	รูปที่จะนำมาใช้หรือวาดลงบนหนังสือ	จะต้องเป็นภาพคล้ายหรือใกล้

เคียงกับของจริง	หากจะวาดก็ต้องวาดให้ลูกดูออกและเข้าใจว่า	สิ่งนั้นคืออะไร	อย่าลืม

นะคะว่า	ลูกเล็กๆ	ยังมีประสบการณ์น้อย	ฉะนั้นการให้ลูกได้ดูภาพที่ยากแก่การเข้าใจ	

แล้วเราเองเป็นคนคอยบอกว่ามันคือสิ่งนั้นสิ่งนี้	แบบนี้จะกลายเป็นการยัดเยียดข้อมูล

มากกว่าการสร้างเสริม	เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ลูกน้อยค่ะ	

	 หนังสือภาพสำหรับลูกน้อย	มีความแตกต่างจากบัตรคำ	ตรงที่บัตรคำเน้นการ

สอนคำศัพท์ให้แก่เด็กเพียงอย่างเดียว	มีลักษณะให้คำศัพท์	๑	คำ	ในบัตรคำ	๑	ใบ	แต่

หนังสือภาพมีการนำเสนออย่างต่อเนื่องตั้งแต่หน้าแรก	หรือบางเล่มอาจจะเริ ่มเรื ่อง		

ตั้งแต่หน้าปก	ปกรอง	เชื่อมโยงต่อเนื่องจนกระทั่งถึงตอนจบในหน้าสุดท้ายหรือที่ปกหลัง	

และมีการ	‘ร้อยเรียงเรื่องราว’	‘อย่างมีอารมณ์’	‘มีความรู้สึก’	ทำให้เด็กๆ	รู้สึกคล้อยตาม

ได้อย่างรวดเร็ว	และสร้างความรู้สึกประทับใจให้แก่เด็กได้มากกว่าบัตรคำ	

	

	 หนังสือฝีมือพ่อแม่เล่มนี้	 เพื่อสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องอารมณ์	เช่น	ดีใจ	เสียใจ	

ตกใจ	แปลกใจ	ฯลฯ	การที่ลูกๆ	ของเราได้รู ้จักอารมณ์ของตนเองเช่นนี ้จะเป็นการ		

ฝึกพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สำหรับตัวเขาเอง	เพื่อให้ลูกของเราได้รู้จักว่า	ขณะนี้ตัวเอง

รู้สึกอย่างไร	ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถบอกหรือแสดงออกถึงอารมณ์นั้นได้อย่างถูกต้อง	

ขณะเดียวกันก็เพื่อได้เรียนรู้อารมณ์ของผู้อื่นด้วย	

	 สำหรับเล่มนี้	ขอให้พ่อแม่เลือกใช้วัสดุตามความพอใจ	หรือเท่าที่หาได้จาก

ภายในบ้าน	โดยไม่จำกัดชนิดหรือรูปแบบ	รวมทั้งขนาดและจำนวนหน้าของหนังสือ			

ผู้เขียนเพียงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องราวเท่านั้น	ทั้งนี้	พ่อแม่	ผู้ปกครอง		

ที่มีความตั้งใจสร้างหนังสือเพื่อลูกรักจะได้เห็นว่า	การสร้างหนังสือสำหรับลูกรักแต่ละ

เล่มนั้น	ไม่มีสิ ่งใดสำคัญเท่ากับความรัก	ความตั้งใจ	ความเข้าใจ	และการรู ้ใจลูกๆ			

ของเรา	ส่วนประกอบอื่นๆ	จึงเป็นเพียงรูปแบบเพื่อความสวยงามเท่านั้น	

หนังสือฝีมือพ่อแม่
เล่มที่	๓	เรื่อง

หนูมีความสุข

2� 2�

คุณพ่อคุณแม่อาจจะเขียนว่า		

เรากินส้มผลกลมๆ	ด้วยกัน	
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หนังสือฝีมือพ่อแม่เรื่อง
หนูมีความสุข

หนูดีใจเมื่อพ่ออุ้ม	

2� 2�

หนูดีใจเมื่อแม่อุ้ม	
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หนังสือฝีมือพ่อแม่เรื่อง
หนูมีความสุข

หนูดีใจเมื่อพ่ออุ้ม	

2� 2�

หนูดีใจเมื่อแม่อุ้ม	
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หนูยิ้มเพราะได้ฟังเสียงถูกใจ	

หนูหัวเราะเพราะได้เล่นจ๊ะเอ๋	

หนูมีความสุข	

30 31
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หนูยิ้มเพราะได้ฟังเสียงถูกใจ	

หนูหัวเราะเพราะได้เล่นจ๊ะเอ๋	

หนูมีความสุข	

30 31
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	 เช่นเดียวกันค่ะ	เราสามารถนำเสนอเรื่องอารมณ์ต่างๆ	ของลูก	มาถ่ายทอดเป็น

หนังสือเพิ่มเติมได้อีกมากมาย	จึงขอยกตัวอย่างหนังสือส่งเสริมความเข้าใจด้านอารมณ์

อีก	๑	เรื่อง	คือเรื่อง	หนูร้องไห้	ที่พ่อแม่สามารถทำภาพประกอบในลักษณะเดียวกันกับ

เรื่อง	หนูมีความสุข	โดยใช้ประโยคง่ายๆ	ดังนี้		

	 	 	 	 	 	 หนูร้องไห้เพราะหิวจัง 

      หนูร้องไห้เพราะเฉอะแฉะจัง 

      หนูร้องไห้เพราะของเล่นหล่น 

      หนูร้องไห้เพราะอยากให้พ่ออุ้ม 

      หนูร้องไห้เพราะอยากให้แม่อุ้ม 

      ตอนนี้หนูไม่ร้องไห้แล้ว 

			อ่านหนังสือให้ลูกสนุกและมีความสุข
	 	

	 	

	 การสร้างความสุข	ความสนุกด้วยการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง	พ่อแม่ต้องระลึก		

ไว้เสมอนะคะว่า	นี่คือห้วงเวลาแห่งความสุขของเราด้วยเช่นกัน	ไม่ใช่ว่าถึงเวลาอ่าน

หนังสือให้ลูกฟังเมื่อไร	ก็กลายเป็นช่วงเวลาของความเบื่อหน่ายไปเมื่อนั้น	แบบนี้จะไม่มี

วันสร้างความสุขความสนุกให้แก่ลูกรักได้เลย	หากพ่อแม่ไม่รู ้สึกสนุกหรือมีความสุข

ร่วมด้วย		

	 ในระหว่างการเริ่มต้นทำหนังสือเล่มแรกให้ลูกรัก		

พ่อแม่ควรให้ลูกได้เห็นการทำงานของพ่อแม่	หรือจะปล่อย	

ให้ลูกน้อยได้เล่นกระดาษหรือสีอยู่ใกล้ๆ	เสมือนว่า	

เขาได้ลงมือทำงานไปพร้อมกับเราด้วยก็ยิ่งดี	จนกระทั่ง	

หนังสือเสร็จเป็นเล่มที่สมบูรณ์	ลูกก็จะเกิดความคุ้นเคย	

กับหนังสือไปโดยปริยาย	เนื่องจากเขาเห็นหนังสือเล่มนี้	

ตั้งแต่เริ่มต้น		
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	 เช่นเดียวกันค่ะ	เราสามารถนำเสนอเรื่องอารมณ์ต่างๆ	ของลูก	มาถ่ายทอดเป็น
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พ่อแม่ควรให้ลูกได้เห็นการทำงานของพ่อแม่	หรือจะปล่อย	

ให้ลูกน้อยได้เล่นกระดาษหรือสีอยู่ใกล้ๆ	เสมือนว่า	
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	 การอ่านหนังสือกับลูกวัย	๑	ขวบ	เราจะเรียกว่าเป็น	‘การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง’	

ได้ไม่เต็มปากนัก	 เพราะการอ่านหนังสือกับลูกเล็กๆ	จะต้องใช้วิธีผสมผสานไปกับ		

การเล่น	การพูดคุย	การชักชวนให้ลูกหัดออกเสียงตาม	ดังนั้นการอ่านหนังสือกับลูกวัย	

๑	ขวบ	จึงเป็นช่วงเวลาที่สนุกและมีความสุขทั้งสำหรับพ่อแม่และลูกน้อย	ตัวอย่างของ

การอ่านหนังสือเรื ่อง	อ้ำ	อ้ำ	อร่อยจัง	 เล่มที ่พ่อแม่ทำให้ลูกน้อย	 เมื ่อเปิดภาพแรก		

เป็นภาพเด็กกำลังตักอาหารกินเองอย่างเอร็ดอร่อย	แม้จะดูเลอะเทอะบ้าง	แต่ก็น่าสนุก

สำหรับเด็กเล็กๆ	พ่อแม่ก็สามารถชวนลูกคุยไปด้วยว่า	 “อ้ำ	อร่อยจัง...อร่อยไหมคะ		

ไหนหนูลองตักข้าวกินเองสิ	อ้ำ	เก่งจัง”		ซึ่งบางประโยคก็ไม่ได้มีอยู่ในหนังสือหรอกค่ะ	

แต่พ่อแม่สามารถชักชวนลูกพูดคุย	ถามตอบกันได้	เมื่อเปิดหน้าต่อไป	พบรูปเด็กกำลัง

ถือผลไม้กินเอง	เราอาจจะเตรียมผลไม้รอเอาไว้ก็ได	้ เมื่ออ่านหนังสือด้วยกันจบแล้ว			

จึงชวนลูกให้รับประทานผลไม	้แล้วพูดชักชวนลูกด้วยประโยคเดียวกับในหนังสือ	แบบนี	้	

จะทำให้ลูกรู ้สึกสนุกและพยายามคิดเชื ่อมโยงภาพในหนังสือกับชีวิตจริงของตัวเอง			

เช่นนี้จะทำให้การอ่านหนังสือของลูกมีความหมายมากยิ่งขึ้น	

	 สำหรับเรื่อง	หนูมีความสุข	เป็นหนังสือเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์สำหรับ

เด็ก	การใช้หนังสือเล่มนี้กับลูกรัก	จึงเป็นการอ่านหนังสือกึ่งเล่น	พ่อแม่อาจจะอ่านไป

คุยไป	แล้วชวนลูกให้แสดงสีหน้าคล้ายกับภาพที่ลูกเห็นในหนังสือ	แบบนี้ก็เป็นการเล่น

สนุกขณะอ่านหนังสือให้ลูกฟัง		

	 การอ่านหนังสือกับลูกทุกวัยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ	เลยค่ะ	ยกเว้นแต่

พ่อแม่จะต้องมีความสุขกับกิจกรรมการอ่านหนังสือด้วยกันเท่านั้น	ในขณะที่พ่อแม่			

ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น	 เป็นช่วงเวลาที่ลูกน้อยรู้สึกสนุก	มีความสุข	และ		

ได้รับประสบการณ์จากภาพและเรื่องราวในหนังสือ	ช่วงเวลานี้เองที่ลูกรักกำลังได้รับ

ประโยชน์อย่างมหาศาลจากหนังสือเล่มเล็กๆ	ที่พ่อแม่สร้างสรรค์ขึ้น	
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	 การอ่านหนังสือกับลูกวัย	๑	ขวบ	เราจะเรียกว่าเป็น	‘การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง’	

ได้ไม่เต็มปากนัก	 เพราะการอ่านหนังสือกับลูกเล็กๆ	จะต้องใช้วิธีผสมผสานไปกับ		
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สำหรับเด็กเล็กๆ	พ่อแม่ก็สามารถชวนลูกคุยไปด้วยว่า	 “อ้ำ	อร่อยจัง...อร่อยไหมคะ		
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จึงชวนลูกให้รับประทานผลไม	้แล้วพูดชักชวนลูกด้วยประโยคเดียวกับในหนังสือ	แบบนี	้	

จะทำให้ลูกรู ้สึกสนุกและพยายามคิดเชื ่อมโยงภาพในหนังสือกับชีวิตจริงของตัวเอง			
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	 ดังที่เขียนเอาไว้ในตอนต้นนะคะว่า		

พ่อแม่	ผู้ปกครองหลายคนอาจจะลังเลใจว่า	

ลูกยังเล็กเกินไปสำหรับการอ่านหนังสือ	

ให้ฟังหรือเปล่า	ผู้เขียนขอยกคำกล่าวของ

ปรมาจารย์ผู้มีประสบการณ์การใช้และการ

สร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กในประเทศญี่ปุ่น	

ชื่อ	อาจารย์ทาดาชิ	มัทษุอิ	ท่านกล่าวว่า	“ไม่มีเด็ก	

คนไหนเล็กเกิน	หรือโตเกินกว่าจะอ่านหนังสือให้ฟัง	

ตราบใดที่พวกเขายังเรียกร้องต้องการ	พ่อแม่หรือครู	

ก็ไม่ควรปฏิเสธคำเรียกร้องของเด็กๆ...”	“ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น”	

	 	

	 การที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น	สิ่งแรกที่ลูกได้รับหรือรู้สึกได้แน่ๆ	ก็คือ	

ความรู้สึกได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่	และการที่ลูกเรียกร้องให้อ่านหนังสือให้ฟัง	ส่วนหนึ่ง		

เป็นเพราะว่าลูกต้องการได้อยู ่กับพ่อแม่	ผู ้ปกครองอย่างใกล้ชิดนั ่นเอง	ซึ ่งวิถีการ		

ดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันทำให้เราแทบจะหาเวลาร่วมทำกิจกรรมที่เหมาะสม

สำหรับลูกไม่ได้เลย	การอ่านหนังสือกับลูกจึงเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่เราจะได้อยู่ร่วมกับ

ลูกอย่างมีความสุข	 เพราะในหนังสือมีเรื ่องราว	มีภาษาที่ถูกใจ	มีตัวละครที่ลูกชอบ			

มีรูปภาพที่ช่วยกระตุ้นจินตนาการของลูกน้อย	

	 จากเรื่องราว	ภาษา	และรูปภาพเป็นส่วนประกอบหลักของหนังสือสำหรับลูกรัก

จะช่วยให้ลูกของเราได้เกิดการเรียนรู้ที่งอกงามสู่สิ่งต่างๆ	ตามประสบการณ์และตาม

พัฒนาการของลกู	เรามาดกัูนค่ะว่า	ลกูของเราได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง	จากการท่ีพ่อแม่

อ่านหนังสือให้ฟัง	

	

3� 3�

ลูกได้อะไร
จากการที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง

book for kid 01.06.11.indd   36-37 6/13/11   6:20:49 PM
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ลูกยังเล็กเกินไปสำหรับการอ่านหนังสือ	
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สร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กในประเทศญี่ปุ่น	

ชื่อ	อาจารย์ทาดาชิ	มัทษุอิ	ท่านกล่าวว่า	“ไม่มีเด็ก	

คนไหนเล็กเกิน	หรือโตเกินกว่าจะอ่านหนังสือให้ฟัง	

ตราบใดที่พวกเขายังเรียกร้องต้องการ	พ่อแม่หรือครู	

ก็ไม่ควรปฏิเสธคำเรียกร้องของเด็กๆ...”	“ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น”	

	 	

	 การที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น	สิ่งแรกที่ลูกได้รับหรือรู้สึกได้แน่ๆ	ก็คือ	

ความรู้สึกได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่	และการที่ลูกเรียกร้องให้อ่านหนังสือให้ฟัง	ส่วนหนึ่ง		

เป็นเพราะว่าลูกต้องการได้อยู ่กับพ่อแม่	ผู ้ปกครองอย่างใกล้ชิดนั ่นเอง	ซึ ่งวิถีการ		

ดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันทำให้เราแทบจะหาเวลาร่วมทำกิจกรรมที่เหมาะสม

สำหรับลูกไม่ได้เลย	การอ่านหนังสือกับลูกจึงเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่เราจะได้อยู่ร่วมกับ

ลูกอย่างมีความสุข	 เพราะในหนังสือมีเรื ่องราว	มีภาษาที่ถูกใจ	มีตัวละครที่ลูกชอบ			

มีรูปภาพที่ช่วยกระตุ้นจินตนาการของลูกน้อย	

	 จากเรื่องราว	ภาษา	และรูปภาพเป็นส่วนประกอบหลักของหนังสือสำหรับลูกรัก

จะช่วยให้ลูกของเราได้เกิดการเรียนรู้ที่งอกงามสู่สิ่งต่างๆ	ตามประสบการณ์และตาม

พัฒนาการของลกู	เรามาดกัูนค่ะว่า	ลกูของเราได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง	จากการท่ีพ่อแม่

อ่านหนังสือให้ฟัง	
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	 ประสบการณ์ทางภาษาอีกด้านที ่ลูกได้รับจากหนังสือ	 เช่น	คำศัพท์ยากๆ			

หลายคำที่เราไม่เคยพูดในชีวิตประจำวัน	แต่ลูกได้ยินเมื ่อพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง			

ลกูจะเก็บสะสมคำศัพท์ยากๆ	น้ันเอาไว้ในสมอง	พ่อแม่ไม่ต้องแปลกใจนะคะ	หากวันหน่ึง

เกิดฝนตกแล้วลูกของเราพูดว่า	“หนูเห็นสายฝนโปรยลงมา”	หรือ	บางครั้งพ่อแม่อาจจะ

เห็นลูกพูดคุยคนเดียวด้วยภาษาที่เคยได้ยินมาจากหนังสือ	นั่นหมายความว่า	ลูกกำลัง

ดึงเอาคำศัพท์จากคลังคำที่เก็บสะสมไว้	ออกมาใช้ในยามที่ต้องการ	ประสบการณ์ทาง

ภาษาที่ลูกได้รับจากหนังสือนั้นยังมีอีกมากมาย		

ขอเพียงแต่พ่อแม่หมั่นสังเกต	หรือเพียงแต่	

เชื่อมั่นว่าลูกเราจะได้รับ	และจะเกิดประโยชน์	

ต่อการเรียนรู้ของลูกเราอย่างแน่นอน	

	 จากประสบการณ์ที่มองไม่เห็น		

มาถึงประสบการณ์ที่เรามองเห็น	อย่างเช่น	

	ประสบการณ์ที่ลูกได้รับจากการพยายาม	

แก้ปัญหา	ฟันฝ่าอุปสรรคเล็กๆ	น้อยๆ		

ของตัวละคร	พฤติกรรมบางอย่างของตัวละคร	

ที่ลูกชื่นชอบ	รวมไปถึงรูปภาพที่ให้ข้อมูลถูกต้อง		

ลูกได้เรียนรู้ประสบการณ์จากหนังสือ
	 	

	 	

	 ประสบการณ์บางอย่างที ่ลูกได้รับจากหนังสือเป็นสิ ่งที ่เรามองไม่เห็นด้วย		

ตาเปล่า	หากแต่เป็นสิ ่งที ่สำคัญยิ ่งต่อการเรียนรู ้ในระดับที ่สูงขึ ้นไป	 ไม่ว่าจะเป็น

ประสบการณ์ทางภาษา	ประสบการณ์ทางผัสสะต่างๆ		

	 ประสบการณ์ทางภาษาจากหนังสือสำหรับเด็กที่ผู้ใหญ่อาจจะมองข้ามหรือมอง

ไม่เห็น	ได้แก่	คำศัพท์ต่างๆ	ที่แสดงอาการ	หรือคำศัพท์ที่ให้ความหมายของนามธรรม	

เช่น	คำว่า	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ	่ความสามัคคี	ความดี	ความสุข	 เป็นต้น	ลูกจะได้เรียนรู้

ความหมายของคำที ่ผู ้ใหญ่มักจะชอบพูด	ผ่านการกระทำของตัวละครในหนังสือ			

แม้หนังสือบางเล่มจะไม่มีคำเหล่านี้ปรากฏอยู่เลย	แต่เมื่ออ่านหนังสือจบแล้ว	พ่อแม่

สามารถชวนลูกพูดคุย	ถามความเห็นเพื่อโยงให้ลูกได้เข้าใจความหมายของคำศัพท	์	

นามธรรม	
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	 ประสบการณ์ทางภาษาอีกด้านที ่ลูกได้รับจากหนังสือ	 เช่น	คำศัพท์ยากๆ			

หลายคำที่เราไม่เคยพูดในชีวิตประจำวัน	แต่ลูกได้ยินเมื ่อพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง			

ลกูจะเก็บสะสมคำศัพท์ยากๆ	น้ันเอาไว้ในสมอง	พ่อแม่ไม่ต้องแปลกใจนะคะ	หากวันหน่ึง

เกิดฝนตกแล้วลูกของเราพูดว่า	“หนูเห็นสายฝนโปรยลงมา”	หรือ	บางครั้งพ่อแม่อาจจะ

เห็นลูกพูดคุยคนเดียวด้วยภาษาที่เคยได้ยินมาจากหนังสือ	นั่นหมายความว่า	ลูกกำลัง

ดึงเอาคำศัพท์จากคลังคำที่เก็บสะสมไว้	ออกมาใช้ในยามที่ต้องการ	ประสบการณ์ทาง

ภาษาที่ลูกได้รับจากหนังสือนั้นยังมีอีกมากมาย		

ขอเพียงแต่พ่อแม่หมั่นสังเกต	หรือเพียงแต่	

เชื่อมั่นว่าลูกเราจะได้รับ	และจะเกิดประโยชน์	

ต่อการเรียนรู้ของลูกเราอย่างแน่นอน	

	 จากประสบการณ์ที่มองไม่เห็น		

มาถึงประสบการณ์ที่เรามองเห็น	อย่างเช่น	

	ประสบการณ์ที่ลูกได้รับจากการพยายาม	

แก้ปัญหา	ฟันฝ่าอุปสรรคเล็กๆ	น้อยๆ		

ของตัวละคร	พฤติกรรมบางอย่างของตัวละคร	

ที่ลูกชื่นชอบ	รวมไปถึงรูปภาพที่ให้ข้อมูลถูกต้อง		

ลูกได้เรียนรู้ประสบการณ์จากหนังสือ
	 	

	 	

	 ประสบการณ์บางอย่างที ่ลูกได้รับจากหนังสือเป็นสิ ่งที ่เรามองไม่เห็นด้วย		

ตาเปล่า	หากแต่เป็นสิ ่งที ่สำคัญยิ ่งต่อการเรียนรู ้ในระดับที ่สูงขึ ้นไป	 ไม่ว่าจะเป็น

ประสบการณ์ทางภาษา	ประสบการณ์ทางผัสสะต่างๆ		

	 ประสบการณ์ทางภาษาจากหนังสือสำหรับเด็กที่ผู้ใหญ่อาจจะมองข้ามหรือมอง

ไม่เห็น	ได้แก่	คำศัพท์ต่างๆ	ที่แสดงอาการ	หรือคำศัพท์ที่ให้ความหมายของนามธรรม	

เช่น	คำว่า	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ	่ความสามัคคี	ความดี	ความสุข	 เป็นต้น	ลูกจะได้เรียนรู้

ความหมายของคำที ่ผู ้ใหญ่มักจะชอบพูด	ผ่านการกระทำของตัวละครในหนังสือ			

แม้หนังสือบางเล่มจะไม่มีคำเหล่านี้ปรากฏอยู่เลย	แต่เมื่ออ่านหนังสือจบแล้ว	พ่อแม่

สามารถชวนลูกพูดคุย	ถามความเห็นเพื่อโยงให้ลูกได้เข้าใจความหมายของคำศัพท	์	

นามธรรม	
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	 ประสบการณ์เช่นนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่เรามองเห็นได้ทั้งจากคำและรูปภาพ	

ซึ่งลูกก็มองเห็นได้เช่นเดียวกับพ่อแม่	แต่เด็กๆ	จะเก็บเกี่ยวได้มากกว่าผู้ใหญ่	เพราะ

ทั้งหมดเป็นประสบการณ์ใหม่และตรงกับพัฒนาการตามวัยของลูก	

	 ส่วนประสบการณ์อีกด้าน	ได้แก่	ประสบการณ์ด้านข้อมูล	 เช่น	 เรื ่องของสี			

รูปทรง	จำนวน	คุณสมบัติของวัตถุ	เช่น	น้ำเป็นของเหลว	น้ำแข็งและหิมะเป็นของแข็ง

และละลายได้	ดวงอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวัน	ดวงจันทร์ขึ้นตอนกลางคืน	ฯลฯ	สิ่งต่างๆ	

เหล่านี้ลูกจะได้เรียนรู้ผ่านเรื่องราวที่น่าสนุกจากหนังสือ	จึงช่วยให้ลูกจดจำได้แม่นยำ	

ไม่ลืมเลือน	และยังมีประสบการณ์อีกมากมายมหาศาลที่ไม่สามารถยกตัวอย่างมาได้

ทั้งหมดที่ลูกรักจะได้รับจากหนังสือ	

	 ประสบการณ์ที่ลูกได้รับจากหนังสือเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาก	เพราะบางครั้งเราแทบ

ไม่ต้องพาลูกออกนอกบ้านเลย	แต่ลูกก็สามารถเดินทางท่องโลกตามแบบเด็กๆ	ได้อย่าง

สบายเมื่อได้อ่านหนังสือด้วยกันกับพ่อแม่		

	

ลูกมีสมาธิขณะพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง

	 นอกจากประสบการณ์แล้ว	ลูกยังมีสมาธิยาวขึ้นๆ	เมื่อพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง	

ตามที่เรารับทราบโดยทั่วไป	คือ	 เด็กเล็กๆ	จะมีสมาธิจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เพียง

ระยะเวลาสั้นๆ	เท่านั้น	แต่กิจกรรมการฟังนิทานถือเป็นการฝึกฝนสมาธิสำหรับเด็ก		

เป็นอย่างดี	การฟังพ่อแม่	หรือผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง	๑	เรื่อง	ต้องใช้เวลาอย่างน้อย	

๓	-	๕	นาที	แต่เด็กๆ	มักจะขอฟังมากกว่า	๑	เรื่อง	อยู่แล้ว	ยิ่งลูกเรียกร้องขอฟังนิทาน

จากหนังสือมากเรื่องเท่าไร	ยิ่งเป็นผลดีมากเท่านั้น	(แต่ไม่ควรมากเกินไป		

จนพ่อแม่เหนื่อยล้า)	ฉะนั้นพ่อแม่ควรระลึกไว้เสมอเลยนะคะว่า		

การอ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นการฝึกสมาธิให้ลูก	

ไปด้วย	แทนที่ลูกจะถูกสั่งให้นั่งหลับตาอยู่นิ่งๆ		

ซึ่งนั่นไม่ใช่ธรรมชาติของเด็กเล็กๆ	เลย	
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	 ประสบการณ์เช่นนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่เรามองเห็นได้ทั้งจากคำและรูปภาพ	
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ทั้งหมดเป็นประสบการณ์ใหม่และตรงกับพัฒนาการตามวัยของลูก	

	 ส่วนประสบการณ์อีกด้าน	ได้แก่	ประสบการณ์ด้านข้อมูล	 เช่น	 เรื ่องของสี			
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เหล่านี้ลูกจะได้เรียนรู้ผ่านเรื่องราวที่น่าสนุกจากหนังสือ	จึงช่วยให้ลูกจดจำได้แม่นยำ	
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ลูกมีสมาธิขณะพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง
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จนพ่อแม่เหนื่อยล้า)	ฉะนั้นพ่อแม่ควรระลึกไว้เสมอเลยนะคะว่า		
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	 การที่ลูกของเราสามารถนั่งหรือนอนฟังพ่อแม่อ่านหนังสือได้อย่างสงบนั้น		

แตกต่างอย่างสิ ้นเชิงกับการที ่ลูกนั ่งนิ ่ง	สายตาจ้องเป๋งอยู ่กับโทรทัศน์	พ่อแม่หรือ		

ผู้ปกครองหลายคนเข้าใจผิด	คิดว่าลูกหลานมีสมาธิ	 เพราะเห็นเจ้าตัวเล็กนั่งจ้องอยู่ที่

หน้าจอ	ความเป็นจริงก็คือ	ลูกกำลังถูกสะกดหรือดึงดูดด้วยแสง	สี	และเสียง	กับภาพ		

ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว	จึงแตกต่างกับการฟังพ่อแม่อ่านหนังสือ	 เพราะ		

ภาพในหนังสือเป็นภาพนิ่ง	หนังสือบางเล่มใช้สีอ่อนเบา	บางเล่มเป็นสีขาว-ดำด้วยซ้ำ	

บางครอบครัวอ่านด้วยน้ำเสียงเรียบๆ	ง่ายๆ	แต่มีชีวิตชีวา	ซึ่งลูกก็สามารถนั่งดู	นั่งฟังได้

คราวละนานๆ	ไม่เพียงแต่เกิดสมาธิเท่านั้น	ขณะที่ลูกนั่งฟังพ่อแม่อ่านหนังสือยังเกิด

การสื่อสาร	หรือเกิดปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา	ตั้งแต่การโอบกอด	จับมือชี้ที่ตัวอักษร	

ชวนดูรูปภาพ	ผลัดกันพลิกหน้ากระดาษ	ออกเสียงเลียนแบบตัวละคร	 เล่นทาย

เหตุการณ์ล่วงหน้ากัน	ฯลฯ	ทั้งหมดนี้จะไม่เกิดหรือเกิดขึ ้นน้อยมากในระหว่างการ		

ดูโทรทัศน์		

	

สร้างสายสัมพันธ์อันอบอุ่น
	

	 เราสามารถกล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่า	การอ่านหนังสือให้ลูกฟังช่วยสร้างสาย

สัมพันธ์ที่อบอุ่นภายในครอบครัว	อันเป็นสายใยที่ร้อยรัดหัวใจดวงน้อยของลูกรักให้

แข็งแกร่งและมั่นคง	ช่วงเวลาของการอ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข		

ที่ทุกคนในครอบครัวรู้สึกร่วมกัน	ผู้เขียนขอให้ผู้ปกครองลองนึกภาพว่า	ถ้าลูกของเรา		

มีความสุขกับสิ่งที ่ตัวเองชื่นชอบอย่างหนังสือไปพร้อมๆ	กับพ่อแม่ทุกวันๆ	วันแล้ว		

วันเล่า	ความสุขและความรู้สึกถึงความอบอุ่นจะฝังแน่นอยู่ในจิตใจของลูกรักตลอดไป	

จนกระทั่งเติบใหญ่	เขาจะรับรู้และเข้าใจได้ดีถึงความรัก	ความอบอุ่นที่ครอบครัวมีให้

ตลอดวัยเด็ก	ความรู ้ส ึกเช่นนี ้เองที ่จะหล่อหลอมให้ลูกของเรามีจิตใจที ่เข ้มแข็ง			

มีอารมณ์ท่ีม่ันคง	เช่ือม่ันในความรักจากพ่อแม่และผูใ้หญ่	ซ่ึงในทางจิตวิทยา	ความประทับใจ		

นี้จะส่งผลดีต่อพฤติกรรมของลูกของเราโดยตรง	จริงอยู่ว่าเมื่อถึงวัยรุ่น	ลูกอาจจะอยาก

อยู่ห่างพ่อแม่บ้าง	เพราะมีโลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นกับเพื่อนๆ		
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	 แต่ช่วงเวลาแบบนี้จะอยู่ไม่นานสำหรับลูกที่มีอารมณ์ที่มั่นคงและรับรู้อยู่เสมอ

ถึงความรักที่พ่อแม่มีให้แก่ตน	ดังนั้นการอ่านหนังสือให้ลูกฟังจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วย

สร้างโอกาสสำหรับลูกวัยรุ่นไม่ให้เดินออกนอกลู่นอกทาง	จึงเปรียบเสมือนเป็นการสร้าง

เกราะที่แข็งแรง	คอยปกป้องคุ้มครองลูกจากสิ่งไม่พึงประสงค์จากสังคมภายนอกได	้	

เป็นอย่างดี	

	 หลายครั้งที่เคยมีพ่อแม่สงสัยว่า	เมื่อครั้งที่ตัวเองเป็นเด็ก	พ่อแม่ของเราก็ไม่

เคยอ่านหนังสือให้เราฟัง	แต่ทำไมเราจึงเติบโตขึ้นมาได้	 (อย่างดี)	ทั้งนี้เราต้องไม่ลืมว่า		

โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีต	 เราเหลือพื้นที่ให้เด็กๆ	ได้วิ ่งเล่น		

น้อยลง	เด็กๆ	มีเวลาเล่นกับเพื่อนน้อยลง	โดยเฉพาะเด็กๆ	ที่อาศัยอยู่ในเมืองแทบจะ

ไม่เหลือพื้นที่ที่ปลอดภัยเพียงพอให้ได้เล่นอยู่กลางแจ้งตามลำพังหรือวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ	

จึงทำให้เด็กขาดทักษะการใช้ร่างกาย	ขาดทักษะการเคลื่อนไหว	ขาดทักษะในการสื่อสาร	

ขาดทักษะทางสังคม	ขาดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ	ในเมื่อลูกแทบจะไม่มีโอกาสได้

เรียนรู้นอกบ้านกับเพื่อนๆ	ฉะนั้นสิ ่งที ่พ่อแม่ทำได้ก็คือ	สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้

ภายในบ้านให้แก่ลูก	และจัดเวลาอย่างเหมาะสมแก่การเล่นนอกบ้าน	

	

 

ก ข ค
ลูกรู้จักสัญลักษณ์ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียน

	 	

	 	

	 ในครอบครัวที่มีการอ่านหนังสือให้ลูกฟังสม่ำเสมอตั้งแต่ลูกยังเล็กจนกระทั่ง

ถึงวัยอนุบาล	จากงานวิจัยพบว่า	เด็กๆ	กลุ่มนี้โดยเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และ

ประสบความสำเร็จทางการศึกษาสูงกว่าเด็กที่ไม่เคยมีใครอ่านหนังสือให้ฟังเลย	ทั้งนี้	

เป็นเพราะการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง	ไม่เพียงแต่เป็นความสุขสำหรับทุกคนเท่านั้นนะคะ	

แต่ลกูๆ	กำลังได้เรียนรูเ้ร่ืองราวต่างๆ	ตามท่ีกล่าวมาแล้ว	และกำลังจะกล่าวต่อไป	น่ันก็คือ	

ลูกกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ	ที่มาในรูปของตัวอักษรก็ด	ีตัวเลขก็ดี	หรือ

รูปภาพ	สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการปูพื้นฐานการศึกษาสำหรับลูกของเราในอนาคต	
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	 ในครอบครัวที่มีการอ่านหนังสือให้ลูกฟังสม่ำเสมอตั้งแต่ลูกยังเล็กจนกระทั่ง

ถึงวัยอนุบาล	จากงานวิจัยพบว่า	เด็กๆ	กลุ่มนี้โดยเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และ
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รูปภาพ	สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการปูพื้นฐานการศึกษาสำหรับลูกของเราในอนาคต	
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		 ลูกเล็กๆ	ที่ยังไม่เข้าชั ้นเรียน	พวกเขายังไม่รู ้จักและไม่เข้าใจตัวอักษรหรือ

สัญลักษณ์ต่างๆ	หรอกนะคะ	เพราะมันไม่มีความหมายอะไรเลยในสายตาของเจ้าตัวเล็ก	

พวกเขามองเห็นตัวอักษร	หรือตัวเลขเป็นเพียงอะไรสักอย่างที่เป็นเส้นขดไปมา	หรือ

อาจมองเป็นภาพชนิดหนึ่ง	ขณะที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ลูกหลานฟัง	พลาง

ชี้ตัวอักษรไปด้วย	ลูกจึงจะเริ่มทำความรู้จักและเข้าใจในเวลาต่อมาว่า	เส้นที่ขดไปขดมา

นั้นมีความหมาย	และมีไว้สำหรับอ่าน	เมื่อรู้จักอ่านจึงจะเข้าใจ	

	 	 โดยธรรมชาติแล้วลูกๆ	ที ่พ่อแม่	ผู ้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังเป็นประจำ			

มักจะคันมือคันไม้อยากขีดเขี่ยลากเส้น	ซึ่งพ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอย			

เราสามารถส่งเสริมสนับสนุนด้วยการจัดหาอุปกรณ์ง่ายๆ	อย่าง	กระดาษ	สี	ปากกา	

(เพราะลื่นจึงเขียนง่ายกว่าดินสอ)	เตรียมไว้ให้ลูก	การขีดเขี่ยลากเส้นอย่างสนุกของลูก

เป็นการฝึกฝนและพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง	เพื่อเตรียมไว้	

สำหรับการเขียนตัวอักษรในการเรียนหนังสือขั้นต่อไป		

เห็นไหมคะว่าเราสามารถเตรียมลูกหลานของเราให้มี	

ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจได้	ก่อนที่พวกเขา	

ต้องเข้าโรงเรียน	สิ่งนี้จะช่วยลดความตึงเครียดให้แก่	

ลูกของเรา	และยังช่วยลดภาระคุณครูอีกด้วย	

	 เมื่อลูกมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงเพียงพอ	สายตาพร้อม	สามารถกะระยะได้	

สามารถจับหรือกำดินสอเพื่อลากเส้นได้อย่างใจแล้ว	ลูกก็จะเริ่มนำตัวสัญลักษณ์ที่เคย

เห็นในหนังสือมาเขียนเลียนแบบอย่างสนุกสนานแม้จะยังไม่เคยเรียนเขียนตัวหนังสือ

มาก่อน	ส่วนใหญ่เด็กๆ	มักเริ่มที่ชื่อของตัวเองก่อน	และพอถึงเวลาที่พวกเขาต้องเข้าสู่

ระบบการเรียนในห้องเรียน	การอ่านการเขียนจะเป็นเรื่องง่ายมาก	เนื่องจากเคยเห็น	

เคยรู้	 เคยเข้าใจมาก่อนแล้วว่า	เส้นยึกยือขดไปขดมามีไว้สำหรับอ่านและเขียนให้สนุก	

เมื่อรู้สึกสนุกแล้ว	การเรียน	เขียน	อ่านก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับลูกของเรา	เพราะ

เขามีความพร้อมอย่างเต็มที่มาแล้วจากที่บ้าน	

	 	 เด็กเล็กๆ	ควรจะได้รู ้จักภาษาตัวอักษร	และสัญลักษณ์ด้วยความรู้สึกที่ดี	

ก่อนที่จะต้องเริ ่มต้นเรียนหนังสือ	ฉะนั้นหนังสือเล่มแรกๆ	ของลูกน้อยจึงควรเป็น

หนังสือภาพแสนสนุก	ไม่ใช่หนังสือสอนหัดอ่าน	ก	ไก่	ที่ตั ้งหน้าตั้งตาสอนอ่านอย่าง		

ตรงไปตรงมาจนหมดสนุก	เพราะการต้องหัดอ่านตั้งแต่ยังไม่เข้าใจว่า	เส้นยึกยือเหล่านี้

มีความหมายและมีประโยชน์อย่างไร	จะนำไปใช้เมื่อไร	และใช้อย่างไรนั้น	เป็นเรื่องที่		

น่าขมขื่นอย่างยิ ่งสำหรับลูกตัวน้อยๆ	ของเรานะคะ	แต่เราสามารถนำ	 ‘หนังสือและ		

การอ่าน’	มาสร้างความสุข	ความเพลิดเพลิน	สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ของลูกได้		

ตั้งแต่เริ่มต้น	
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ตั้งแต่เริ่มต้น	
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	 หลายคนเข้าใจว่าจินตนาการเหมือนกับ	

ความเพ้อฝัน	ซึ่งความจริงแล้ว	จินตนาการ	

กับความเพ้อฝันนั้นแตกต่างกันโดย	

มีเส้นแบ่งเพียงบางๆ	เท่านั้น	จินตนาการ		

คือความคิดฝันอันมีที่มาและที่ไป		

มีเหตุมีผลรองรับ	จินตนาการเกิดขึ้นด้วยข้อมูลที่ได้รับ		

อันเป็นการต่อยอดความคิด	จึงต่างจากความเพ้อฝัน	

ที่เกิดขึ้นลอยๆโดยขาดแหล่งที่มา	จึงมิใช่การ	

ต่อยอดความคิด	การที่พ่อแม่ให้ข้อมูลและ	

ประสบการณ์แก่ลูกรักผ่านการเล่านิทานหรืออ่านหนังสือภาพ	

ให้ฟัง	จะเป็นการต่อเติม	กระตุ้น	และส่งเสริมให้ลูกรักเกิดจินตนาการ		

และเป็นพลังของการก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อไป	

	 	

ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
	 	

	 จินตนาการเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย	์ถ้ามนุษย์เราไร้		

ซึ่งจินตนาการเสียแล้ว	คนเราคงไม่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	เด็กตั้งแต่แรกเกิดทุกคน

มีพื้นฐานทางด้านจินตนาการเป็นทุนติดตัวมากันทุกคน	และก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลง		

ตามวัยดังที่เราเข้าใจกัน	แต่จะกลับถดถอยลงไปเรื่อยๆ	หากไม่มีการส่งเสริม	การเล่า

นิทานและอ่านหนังสือให้ลูกฟัง	จึงเป็นหนทางที ่ง ่ายที ่สุดในการส่งเสริมพลังแห่ง

จินตนาการสำหรับลูกน้อย	

	 ความจริงแล้วยังมีหนทางอื่นๆ	อีกมากมายเพื่อส่งเสริมพลังจินตนาการ	เช่น	

การพูดคุยและถามตอบกับลูก	ร้องเพลงให้ฟัง	เห่กล่อมหรือโอบกอดลูกน้อย	วาดภาพ	

เล่นเกม	ฯลฯ	แต่ในหนังสือภาพมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนคือ	มีทั้งเนื้อหา	ภาษา	และ

ภาพ	(บางเล่มยังเพิ่มการจับ	สัมผัส)	ทั้ง	๓	สิ่งนี้	จะเป็นตัวเสริมประสบการณ์แก่เด็กๆ	

เพื่อให้พวกเขาได้เก็บเป็นข้อมูลสำหรับจินตนาการต่อ	
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	 นอกเหนือจากสิ ่งที ่กล่าวมาทั ้งหมดแล้ว	ลูกน้อยยังจะได้รับประโยชน์อีก

มากมายมหาศาลจากกิจกรรมการอ่านหนังสือให้ฟัง		จากงานวิจัยทุกชิ้นได้ผลตรงกันว่า	

เด็กๆ ที่ได้ฟังนิทานจากบ้านมาตั้งแต่เล็กๆ นั้น เมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียนและเติบโตขึ้น 

เด็กเหล่านี้มีแนวโน้มว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าเด็กที่ไม่มีใครอ่านหนังสือ

ให้ฟังมาก่อน และเด็กกลุ่มนี้มักจะเป็นเด็กที่มีนิสัยรักการอ่านเมื่อโตขึ้น หรืออย่าง

น้อยก็ไม่เคยปฏิเสธการอ่าน	เมื่อผลการวิจัยออกมาเช่นนี้แล้ว	เราจึงยิ่งอยากเน้นย้ำกับ

พ่อแม่	ผู้ปกครองทุกท่านว่า	การอ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นกิจกรรมที่ง่ายที่สุด	ราคาถูก

ที่สุดสำหรับการพัฒนาลูกน้อย	และยิ่งเมื่อพ่อแม่สามารถสร้างสรรค์หนังสือขึ้นมาใช้เอง

บ้าง	ก็ยิ่งทำให้กิจกรรมการอ่านหนังสือให้ลูกฟังมีคุณค่ามากขึ้นไปอีกค่ะ	

	

	 	 	 ขอให้ทุกท่านสนุกกับการสร้างสรรค์หนังสือสำหรับลูกรัก	

	 	 	 และมีความสุขขณะอ่านหนังสือให้ลูกน้อยฟังนะคะ	
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	 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	 ได้ร ับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	มีบทบาทหน้าที่ในการประสานกลไก	นโยบาย	และปัจจัย

ขยายผล	จากทั้งภาครัฐ	ภาคประชาสังคม	และภาคเอกชน	ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริม

พฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่าน	ให้เข้าถึงเด็ก	 เยาวชน	และครอบครัว	โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาด

โอกาสในการเข้าถึงหนังสือและกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ	

	

คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน		

	 ประธาน  :	รศ.นพ.ปัญญา	ไข่มุก	 	

	 กรรมการ  :	ดร.อมรา	ปฐภิญโญบูรณ์	 	

	 กรรมการ  :	คุณเข็มพร	วิรุณราพันธ์	

	 กรรมการ  :	รศ.ดร.วิลาสินี	อดุลยานนท์	

	 กรรมการและเลขานุการ	 :	คุณสุดใจ	พรหมเกิด	

ติดตามข้อมูล	งานวิชาการ	กิจกรรม-โครงการ	ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน	ได้ที่		

Website	:	www.http://	www.happyreading.in.th	

Facebook	:	http://www.facebook.com/happyread	

Twitter	:	http://www.twitter.com/happy2reading	

	

ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย	โครงการ	และกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรม	
และวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสังคมสุขภาวะกับเราได้ที่	

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
๔๒๔	หมู่บ้านเงาไม้	ซอยจรัญสนิทวงศ์	๖๗	แยก	๓	ถนนจรัญสนิทวงศ์		

แขวงบางพลัด	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐		
โทรศัพท์	:	๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗	โทรสาร	:	๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗	กด	๓	

website	:	http://www.happyreading.in.th	
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