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โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัยในระดับจิตใต้สำานึก เพ่ือป้องกัน
พฤติกรรมการเสพบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ แนวทาง
การพัฒนาสื่อสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมเสี่ยงสำาหรับเด็กปฐมวัย (โดยคณะวิจัย รศ.ดร.สายฤดี      
วรกิจโภคาทร, ภญ.ดร.พัชราภรณ์  ปญัญาวุฒิไกร, อ.อจัฉรา ประดษิฐ์, นพ.ปยิะวงศ เศรษฐวงศ์, 
ดร.วิมลรัตน์  มุสิกพงศ์ และคณะ) ซึ่งดำาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕4 เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้าน
สื่อการเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม ๗ ประเทศ ว่ามีสื่อสำาหรับ
เด็กปฐมวยัเพ่ือสรา้งภูมิคุ้มกนัพฤตกิรรมเสีย่งเรือ่งการสบูบหุรีแ่ละด่ืมแอลกอฮอลห์รอืไม่ อยา่งไร 
เพ่ือนำามาพัฒนาสือ่สรา้งภูมิคุ้มกนัพฤตกิรรมเสีย่งสำาหรบัเด็กปฐมวยัของไทย โดยเฉพาะหนงัสอื
ภาพสำาหรับเด็กให้มีจำานวนมากขึ้น และสื่อสารได้ตรงธรรมชาติการเรียนรู้ในระดับจิตใต้สำานึก
ของเด็ก เพื่อหวังว่าจะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงบุหรี่ เหล้า และสิ่งเสพติดต่อไปในอนาคต

ทั้งสองโครงการสนับสนุนโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการ      
ไม่สูบบุหรี่

คว�มเป็นม�
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จากการทำางานของหลายต่อหลายองค์กรร่วมกัน เชื่อว่าในขณะนี้ พ่อแม่รุ่นใหม่และ           
ผูแ้วดล้อมเด็ก ได้เหน็ถงึพลังและศกัยภาพของการใชห้นงัสอืเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวยักนัมากขึน้

อ่านสร้างสุขฉบับนี้ได้เก็บความรู้จากโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัยใน
ระดับจิตสำานึก ซึ่งนำากระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ช่วงวัยที่มีการเรียนรู้แบบซึมซับ รับรู้อยู่
ในระดับจิตใต้สำานึก ผ่านอายตนะหกทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ มาผสานกับการออกแบบ 
การสร้างสรรค์สื่อจนได้ชุดหนังสือนำาร่องที่ทำางานกับจิตใต้สำานึก

แม้นวัตกรรมในเรื่องนี้ยังต้องการเวลาในการพัฒนาและสร้างการรับรู้ต่อสังคมวงกว้าง 
แต่ด้วยความรักความปรารถนาดีต่อลูกหลานแห่งอนาคต คณะกรรมการโครงการฯ ตั้งแต่คณะ
กรรมการวิจัย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ทั้งเครือข่ายองค์กร          
งดเหล้า มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายสำานักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือเด็กจึงร่วม        
ไม้ร่วมมือพัฒนาทั้งความรู้ และสร้างสรรค์หนังสือตัวอย่างจนลุล่วง หวังว่าแนวทางการทำางาน  
องค์ความรู้ในภารกิจนี้จะเป็นเครื่องมือสำาคัญ ทำาให้พ่อ-แม่ ผู้สร้างสรรค์หนังสือ ได้ช่วยหนุน
เสริม “พลังจิตใต้สำ�นึก” เพื่อสร้างหนูน้อยรุ่นใหม่ให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง สามารถหลีกเลี่ยงและ
ป้องกันพฤติกรรมการเสพบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในอนาคต

คุยเปิดเล่ม

สุดใจ  พรหมเกิด
ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
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ปัญหาการสูบบุหรี่และการด่ืมเหล้าในสังคมไทยเป็นปัญหารุนแรงที่แพร่กระจายสู่คน        
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันมีการแพร่หลายไปสู่กลุ่มผู้หญิงมากขึ้น หลายประเทศพบ
ว่าบ้านที่มีผู้สูบบุหรี่หรือด่ืมเหล้าจะทำาให้เด็กในบ้านนั้นมีพฤติกรรมเสี่ยงในการสูบบุหรี่และด่ืม
เหล้าสูง โดยเฉพ�ะห�กผู้สูบเป็นแม่จะส่งผลต่อก�รท่ีเด็กเล็กในครอบครัวจะมีพฤติกรรม        

เลียนแบบต�มได้สูงม�ก นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้สังคมไทยมีปัญหาด้านการ ลด ละ เลิก             
การใช้บุหรี่และเหล้าซ่ึงทำาได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ แม้หน่วยงานต่างๆ ของสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะให้ทุนวิจัย ให้การสนับสนุน เพื่อลดความต้องการเสพ
บุหรี่และเหล้า ลดพ้ืนท่ีของผู้สูบบุหรี่ ผู้ด่ืมเหล้า และแสดงให้เห็นปัญหาต่างๆ อันเป็นผลจาก
บุหรี่และเหล้า ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัวและระดับใหญ่อย่างกว้างขวาง แต่จากการสังเกต
พฤติกรรมของคนหลายวัย ดูราวกับว่าปัญหาเรื่องดังกล่าวยังอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างไม่ลดน้อย
ลงเลย นำาไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพ ด้านความสุข และความปลอดภัยในสังคมของคนไทยอย่าง
สำาคัญ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าผลของการสูบบุหรี่และด่ืมเหล้ากระทบต่อชีวิตและการอยู่ร่วม
กันของคนหมู่มาก

คำ�นำ�

ความก้าวหน้าในการศึกษาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ทำาให้รู้ว่า
พฤตกิรรมการสบูบหุรีแ่ละด่ืมเหลา้ของพ่อแม่หรอืผูใ้หญ่ใกล้ตวัเด็กสง่ผล
ตอ่เนือ่งไปถงึเด็กสงูมาก เพราะเป็นผลจากการทีเ่ด็กได้เรยีนรูใ้นวยัเริม่ตน้
ชีวิตขณะที่เด็กอยู่กับครอบครัวในบ้าน เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่กำาลังเรียนรู้  
ทกุอยา่งด้วยอายตนะ 6 และด้วยจิตใตส้ำานกึ เม่ืออายตนะ 6 ของเด็ก คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปิดรับขณะเด็กกำาลังอยู่ร่วมกับพ่อแม่หรือบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์ทางใจอย่างใกล้ชิด หมายความว่าเด็กกำาลังรับรู้ทุกสิ่ง
ทุกอย่างของบุคคลผู้เป็นที่รักนั้น ทั้งรับทางตา เรียนรู้ทางหู เรียนรู้ทาง
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จมูก เรียนรู้ทางการสัมผัส เรียนรู้จากการมองเห็นสิ่งที่ผู้นั้นปฏิบัติทุกอย่าง หากคนใกล้ชิดเด็ก
สบูบหุรีห่รอืด่ืมเหลา้ เด็กกจ็ะได้สมัผสับหุรีแ่ละเหล้าตัง้แตย่งัเลก็ รูจ้กัทัง้รปูรา่งลกัษณะ เคยเหน็
ผู้ใหญ่จุดบุหรี่สูบหรือผสมเหล้าดื่ม เคยได้กลิ่นควัน ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ เคยหยิบจับสัมผัสมวน
บุหรี่หรือแก้วเหล้า ทำาให้จิตใต้สำานึกของเด็กเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่และเหล้าจนเกิดความ
คุ้นชิน กลายเป็นการยอมรับพฤติกรรมสูบบุหรี่และด่ืมเหล้าว่าเป็นเรื่องของคนที่เด็กรัก ดังนั้น
เม่ือโตขึน้ แม้ในโรงเรยีนจะสอนใหเ้ด็กมีความรูเ้ทา่ทนัเรือ่งบหุรี ่เหลา้ และสารเสพตดิอ่ืน แตก่าร
เรยีนรูน้ั้นไม่สง่ผลใหเ้ด็กมีพฤตกิรรมหลีกเล่ียงสิง่เหลา่น้ีเทา่ทีค่วร เนือ่งจากจิตใตส้ำานกึของเด็ก
เรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบับหุรีแ่ละเหลา้ไปนานแลว้ตัง้แตร่ะยะแรกเริม่ชวีติ เกดิเป็น ‘ความเคยชนิ’ ทำาให้
เด็กอาจมีพฤติกรรมลองใช้ ลองสูบ ลองเสพ ง่ายขึ้นกว่าเด็กที่ไม่เคยสัมผัสสิ่งเหล่านั้นมาก่อน 

จากการศกึษาเรือ่ง “แนวทางการพัฒนาสือ่สรา้งภูมคุ้ิมกันพฤติกรรม
เสี่ยงสำาหรับเด็กปฐมวัย” โดย รศ. ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ 
(สนับสนุนโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕4 ซ่ึงศึกษา
แนวทางการพัฒนาสื่อสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมเสี่ยงสำาหรับเด็กปฐมวัย               
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวม ๗ ประเทศ ได้แก ่ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อิสราเอล เยอรมนี กลุ่มชุมชนมุสลิม และ
ประเทศไทย พบว่าในต่างประเทศมีการพัฒนาสื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 
พฤติกรรมเสี่ยงสำาหรับเด็กหลายรูปแบบ ทั้งหนังสือนิทาน โปสเตอร์
รณรงค์ เกม งานประดิษฐ์ สื่อสมัยใหม่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่นำาเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับผลเสียที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องบุหรี่และเหล้า                       
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ทว่าสื่อในต่างประเทศเหล่านั้นส่วนใหญ่เหมาะสำาหรับเด็ก 
ชั้นประถมศึกษาขึ้นไป สื่อสำาหรับเด็กปฐมวัยยังมีน้อย 
สำาหรับในประเทศไทย พบว่าสื่อที่ใช้รณรงค์เรื่องบุหรี่และ

เหล้าส่วนใหญ่เป็นสื่อที่เหมาะสำาหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา
แทบทั้งสิ้น แม้จะมีสื่อรณรงค์ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงสำาหรับ

เด็กปฐมวัยอยู่บ้าง แต่ยังสื่อสารไม่ตรงกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในระดับ
จิตใต้สำานึกอย่างชัดเจนนัก ทำาให้ในประเทศไทยยังขาดสื่อที่จะทำาให้เด็กเข้าใจ
เรื่องบุหรี่และเหล้าอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาวิจัยโครงการระยะแรกดังกล่าว ยังทำาให้รู้ว่าจิตใต้สำานึกของ
เด็กรับรู้ทุกอย่างโดยไม่มีการเลือก ไม่ลบทิ้ง การสื่อสารกับจิตใต้สำานึกของเด็กจึง
ควรใช้คำาย้ำาซ้ำาๆ เพื่อให้จิตใต้สำานึกประทับข้อมูลไว้ในใจ และต้องไม่มีภาพน่ากลัว 
ไม่มีข้อความที่ทำาให้เด็กรู้สึกว่ากำาลังถูกควบคุม ถูกบังคับ หรือถูกสั่งห้าม เพราะ
ธรรมชาติการรับรู้ของจิตใต้สำานึกไม่รับรู้ข้อความคำาสั่งห้ามเหล่านั้น นอกจากนี้
ขอ้มูลทีเ่ด็กควรได้รบัในชว่งปฐมวัย ควรเป็นขอ้มูลทีท่ำาใหเ้ด็กรูว้า่ ชวีติมีสิง่นา่สนใจ      
นา่เรยีนรูม้ากมาย เกนิกวา่จะไปทำาพฤตกิรรมบางอยา่งทีท่ำาใหเ้ขาแสบจมูก แสบตา 
ฟันดำา ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ทำาให้เสื้อผ้าเหม็น ทำาให้เขาไม่สบาย ขาดโรงเรียน 
และทำาให้เขาทำากิจกรรมที่ต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายได้น้อยลง เช่น การ
เล่นกับเพ่ือนหรือการออกกำาลังกาย ประเด็นเหล่าน้ีจึงเป็นประเด็นที่ผู้ผลิต
สื่อสำาหรับเด็กปฐมวัยควรสร้างสรรค์เพ่ือเด็กมากขึ้น เพราะแม้ในปัจจุบัน
ประเทศไทยจะผลิตสื่อสำาหรับเด็กปฐมวัย
ได้ดีจำานวนหนึ่ง แต่สื่อเหล่านั้นไม่นำาเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่และเหล้าเลย อาจเป็น
เพราะเข้าใจผิด คิดว่าเรื่องบุหรี่และเหล้า
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ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย หรือเด็กปฐมวัยยังเล็กเกินกว่าจะเรียนรู้เรื่องเหล่า
นี้ แต่แท้ที่จริงเป็นสิ่งที่ควรบอกเด็กตั้งแต่เล็ก เด็กควรได้เรียนรู้ว่าอะไรดีอะไร
ไม่ดีสำาหรบัตวัเองตัง้แตว่ยัแรกๆ ของชวีติ ผูผ้ลติสือ่สำาหรบัเด็กจึงควรนำาเสนอ
ว่า ร่างกายของเด็กคือสิ่งที่เขาจำาเป็นต้องดูแลรักษา เพื่อจะได้ทำากิจกรรมดีๆ 
มากมายให้เขาพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดี ในขณะเดียวกัน การสื่อสารกับเด็ก
ปฐมวัยควรทำาให้เด็กได้ใช้อายตนะ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ขณะเรียนรู้
ด้วย ดังนั้นหากผู้ผลิตสื่อสำาหรับเด็กสามารถผลิตสื่อที่ทำาให้เด็กเรียนรู้ด้วยตา 
ห ูจมูก ล้ิน กาย ใจ ทัง้ยงัทำาใหเ้ด็กเกดิความรูส้กึวา่บหุรี่
และเหล้าไม่ใชส่ิง่ทีเ่ขาควรเลอืก นา่จะดีตอ่
การพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
และอาจทำาให้การรณรงค์ ลด ละ 
เลิก บุหรี่ และเหล้าทำาได้ง่ายขึ้น อย่างไร
ก็ดีมีข้อควรคำานึงอีกอย่างคือ การสื่อสารกับเด็กต้องให้เด็กรู้สึกว่า 
การปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนิดเป็นทางเลือกเพื่อชีวิตที่สุขสมบูรณ์ด้วย 

หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการศึกษาโครงการในระยะที่หนึ่ง จัดทำาขึ้นด้วยหวังว่าจะเป็น
แนวทางในการสื่อสารกับจิตใต้สำานึกของเด็กปฐมวัยเรื่องบุหรี่และเหล้า ว่าควรมีลักษณะ
อย่างไร ซ่ึงอาจนำาไปสู่แนวทางการผลิตหนังสือภาพและสื่ออ่ืนๆ ที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็ก
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท้ังนี้หวังว่า เม่ือมีสื่อลักษณะดี ที่กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยอายตนะหกของเด็ก                        
ในระดับจิตใต้สำานึกแล้ว จะทำาให้เด็กมีทัศนคติไม่ยอมรับการสูบบุหรี่และการด่ืมเหล้าในชีวิต
ของตนตลอดไป 
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ในโอกาสนี้คณะผู้เขียนขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการ
 ไม่สูบบุหรี่
๒. เภสัชกร สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำานวยการสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
๓. นายแพทย์ อุดม เพชรสังหาร จิตแพทย์ผู้สนใจการทำางานของจิตใจกับสมอง 
๔. คุณระพีพรรณ พัฒนาเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือภาพสำาหรับเด็ก
๕. ดร. อรชา ตุลานันท์ นักวิชาการอิสระด้านปฐมวัย
๖. อาจารย์ ชนิศา ชงัดเวช อาจารย์ประจำาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พร้อมกันนี้ดิฉันขอขอบคุณคณะทำางานทุกคน ผู้ช่วยเหลือให้งานสำาเร็จลงด้วยดี
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รศ. ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร
หัวหน้าโครงการ

  
๑. เภสัชกรหญิง ดร. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร 
 นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (BBL) 
๒. ดร. อมรา ตัณฑ์สมบุญ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใต้สำานึก
๓. อาจารย์อัจฉรา ประดิษฐ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสำาหรับเด็ก 
 สาขาวิชาวรรณกรรมสำาหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๔. นายแพทย์ปิยะวงศ์ เศรษฐวงศ์ จิตแพทย์อาสาสมัคร
๕. คุณสิริวัลย์ เรืองสุรัตน์ ผู้ประสานงานโครงการ
๖. คุณระวิวรรณ ศรีสยาม ผู้ประสานงานโครงการ

ทา้ยทีส่ดุ การทำางานครัง้นีจ้ะเกดิขึน้มิได้เลย หากไม่ได้ความสนใจ ความเขา้ใจ 
และการสนบัสนนุอยา่งเตม็ทีจ่าก คุณสดุใจ พรหมเกดิ และทมีงานจากแผนงานสรา้ง
เสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
ขอขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริง
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เด็กปฐมวัยเรียนรู้ผ่านการมอง การฟัง การดม การชิม การลงมือทำา และผ่านอารมณ์
จิตใจ ทั้งหมดเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง แล้วเด็กใช้การทำาซ้ำาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข                  
การทำาครั้งแรกของตน การเรียนรู้แต่ละครั้งของเด็กจึงเป็นฐานทำาให้เกิดปัญญาในการทำา             
ครั้งต่อไป

การเคลื่อนไหวและความต้องการที่จะเคลื่อนไหว เปน็กลไกสำาคญัที่ทำาให้สมองของเดก็ได้
ใช้ประโยชน์จากเซลล์สมอง จุดเชื่อมต่อ และวงจรข้อมูลของสมอง การที่เด็กรับรู้ความสามารถ
ของตนในการควบคุมการเคลื่อนไหวหรือควบคุมกล้ามเนื้อแต่ละส่วน จะท้าทายให้เด็กพยายาม
ทำาสิ่งต่างๆ มากขึ้น ดนตรีและสื่อต่างๆ ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อเรียนรู้ และ
กระตุ้นจินตภาพภายในของเด็ก ดังนั้นโลกการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในช่วงวัยเริ่มต้นชีวิต        

เป็นช่วงที่ดียิ่งต่อการเรียนรู้สิ่งสำาคัญซึ่งจะเป็นฐานของความคิด การยอมรับ และ                    
การเลียนแบบต่อไป

ก�รเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กตั้งแต่ 1-๗ ปี จิตใจยังใสสะอาด เรียนรู้ด้วยจิตใต้สำานึกซ่ึงมีคล่ืน
ความถี่ 0-4 รอบต่อวินาที จิตใต้สำานึกมีการเรียนรู้จากตา หู จมูก ลิ้น กาย 
และใจ ตลอดเวลา โดยรับข้อมูลจากทุกอย่างที่ได้สัมผัสไว้ทั้งหมด ไม่มีการเลือก
รับ ไม่ลบทิ้ง ต่างจากจิตสำานึกที่เลือกรับข้อมูลได้และเลือกที่จะไม่จดจำาได้ การ   
เรียนรู้ระดับจิตใต้สำานึกเป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ที่ต้องรู้มาก
เข้าไว้เพ่ือการเอาตัวรอดและการเลียนแบบ จึงมีอิทธิพลต่อการที่เด็กคิด พูด             
ในภายหลังมากมายโดยไม่รู้ตัว

คว�มจำ� คว�มรู้ คว�มคิดต่�ง ๆ : จิตใต้สำ�นึก
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เม่ือใดที่จิตใจ (จิตสำานึก) ของเด็กผ่อนคลาย ปราศจากความวิตก
กังวล จิตใต้สำานึกซ่ึงทำาหน้าที่บันทึกจดจำาข้อมูลต่างๆ ไว้ในสมอง              
จะทำางานได้ดี

คลื่นอัลฟา (Alpha Wave) เป็นส่วนผสมของคลื่นสมองที่มีมากในเด็ก
วัย 6 ถึง 8 ปี มีความถี่ประมาณ ๗-13 รอบต่อวินาที คลื่นอัลฟา เป็นคลื่นสมอง
ซ่ึงเกดิในสภาวะทีค่นมีจิตใจเพลดิเพลนิ สงบเยอืกเยน็คลา้ยสมองอยูใ่นชว่งพักผอ่น 
เป็นการทำางานของสมองเด็กทีน่อนหลบั กนินม และตืน่ อยูใ่นสภาพแวดล้อมเดิมๆ 
ในกิจกรรมเดิมๆ

ธรรมช�ติก�รรับรู้และกลไกก�รทำ�ง�นของจิตใต้สำ�นึก

สมองกับก�รเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ก�รเรียนรู้แบบใหม่ : ก�รเรียนรู้ผ่�นจิตใต้สำ�นึก

      การเรียนรู้ผ่านจิตใต้สำานึก ด้วยการใช้กระบวนการหล่อหลอมความดีผ่านความงาม ด้วย
การเปิดโอกาสให้จิตใต้สำานึกเด็กเรียนรู้อยู่ในบรรยากาศของความรัก ความดี ความรับผิดชอบ 
ความมีอิสระ การยอมรับ ศิลปะ ดนตรี บทกวี และธรรมชาติ เป็นการเสริมคุณค่าต่างๆ ของ
ชีวิตและการรู้จักตัวเองของเด็ก เป็นการ “เปิดใจ” เด็ก ให้มีโอกาสซึมซับรับเอาความถูกต้อง 
ความมีธรรมชาติงาม ตามความจริงที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้วย
ตัวของเด็กเอง ซ่ึงความดี ความงาม ความจริง จากธรรมชาติที่เด็กมี
โอกาสสัมผัสเรียนรู้ จะนำาไปสู่การพัฒนาจิตใต้สำานึกของเด็กให้เติบโตไป
พร้อมกนัทัง้ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา ทัง้ยงัก่อลกัษณะนิสยั 
อันอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสม ซึ่งชีวิตที่ดีและสมบูรณ์ควรเป็น
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ก�รทำ�ง�นของสมอง

การเรียนรู้ การดำาเนินชีวิต และการทำางานของคนมีผลสัมพันธ์กับสมองโดยตรง                 
เราสามารถพัฒนาศักยภาพของสมองให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
Brain-Based Learning (BBL) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประสบการณ์ทางกายภาพ คือ การใช้
ประสาทสัมผัสทั้งหกเรียนรู้พร้อมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ ใช้องค์ความรู้หลากหลายมาเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบพหุปัญญา 
(Multiple Intelligence)

การใช้สมองทั้งสองซีกซึ่งมีหน้าที่รับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อย่างสมดุล เปิด
โอกาสให้สมองได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ ด้วยความตื่นตัว ตั้งใจ และผ่อนคลาย เพื่อตกผลึกความ
คิดในการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ความคิดที่ซับซ้อนขึ้น การฝึกใช้สมอง
ทั้งสองซีกพร้อมกัน คือ การประสานการรับรู้จากสัมผัสทั้ง 6 อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ดีที่สุด เพราะสมองเชื่อมโยงทุกมิติเข้าด้วยกัน สมองจึงสร้างการจดจำาอย่างถาวร                 
หลักการสำาคัญที่สุดในการพัฒนาสมองคือ “สมองมนุษย์ต้องก�รก�รกระตุ้นที่เหม�ะสมเพ่ือ
เติบโต เชื่อมโยง เรียนรู้ จัดระบบ และไม่ถูกทำ�ล�ยโดยสิ่งเป็นพิษ (ทั้งส�รพิษ และสิ่งที่มีเนื้อห�
เป็นพิษ) ที่สมองรับรู้ผ่�นประส�ทสัมผัสทั้งหกซึ่งทำ�ง�นตลอดเวล�”

นอกจากนั้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่มีความรัก ความอบอุ่น 
การยอมรับกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีการช่วยเหลือกันในครอบครัว                    
จะมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เด็กเป็นคนมีจิตใจม่ันคง มีความสุข ไม่มี
ความก้าวร้าว กดดัน หรือมีนิสัยที่ต้องหลบหนีปัญหาในใจด้วยการใช้สารหรือ                      
สิ่งภายนอกมาช่วย
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เซลล์สมองสรา้งตัง้แตเ่ด็กยงัอยูใ่นครรภ์มารดา ในระยะแรกของทารกในครรภ์ เซลล์สมอง
แตกตวัเพ่ิมมากขึน้อยา่งรวดเรว็ในอัตรา ๒๕0,000 เซลล์ตอ่นาท ีหลังจากทารกอาย ุ๒0 สปัดาห ์
อัตราการเตบิโตของเซลลส์มองจะชา้ลง เพราะเป็นขณะทีส่มองกอ่ตวัขยายเป็นระบบอวยัวะสมอง
ถึง 40 ระบบ พูดได้ว่า สมองที่กำาลังก่อตัวจะเหมือนกับการวางผังการเรียนรู้ เพ่ือเชื่อมโยง
เซลล์ต่างๆ ถึงกันทั้งระบบด้วยแขนงประสาท ถ้าแขนงประสาทสายใดไม่ได้ใช้ ก็จะถูกลิดรอน
ไป ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของทารกในครรภ์จะมีเซลล์สมองประมาณหนึ่งแสนล้านเซลล์เกิดการ               
เชื่อมโยงกับเซลล์สมองอื่นๆ หลายล้านจุด เกิดจุดเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทนับไม่ถ้วน ทั้งหมด
เป็นฐานโครงข่ายของการสร้างความรู้ การเรียนรู้ จากง่ายไปถึงยากและซับซ้อนขึ้น

เซลล์สมองกับพัฒน�ก�รอย่�งต่อเนื่อง

ห้วงเวลาสำาคัญมากซึ่งถือเป็นช่วงวางรากฐานให้สมองของเด็ก
คือชว่ง 6 ปีแรกของชวิีต ชว่งนีเ้หมือนการสรา้งฐานของบา้นที่
ตอ้งวางเสาเขม็ชวิีตมนษุย ์ใหมี้ฐานทางปัญญาทีดี่ เพ่ือเตบิโต
เป็นเด็กที่มีศักยภาพสูงทุกระบบ เพื่อให้เด็กใช้ฐานนี้ไปต่อยอด
ทำาผนงับา้น หลังคา สรา้งรปูรา่งบา้นได้เอง ชว่งวยั 6 ปีแรกคือชว่งเวลา
ที่สมองของเด็กเรียนรู้ที่จะฝึกฝนทุกอย่าง ทั้งด้านการรับรู้สัมผัส ด้าน
กล้ามเนื้อ ด้านภาษา ด้านสติปัญญา เป็นช่วงที่เด็กฝึกมีพฤติกรรม
พื้นฐานต่างๆ แล้วหลังจากวัยนี้ เด็กจะกล่อมเกลาปรับปรุงสิ่งที่เรียนรู้ให้ดี 
ให้ชำานาญแม่นยำาเที่ยงตรงขึ้น ดังนั้นด้วยสมองซึ่งเป็นอวัยวะน้ำาหนัก
เพียงหนึ่งกิโลกรัมกว่าๆ นี้ คนเราจึงมีศักยภาพการเรียนรู้ และ
การพัฒนาจิตวิญญาณไปได้ไกลยิ่งกว่าท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาล          
สามารถเชื่อมโยงมิติของอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้
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เด็กเล็กเรียนรู้ตลอดเวล� จดจำ�ทุกสิ่งที่ได้สัมผัสด้วยฐ�น
ของคว�มต้องก�รมีชีวิตรอด ปลอดภัย และเติบโต

เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบด้วยก�รทำ�ง�น
ของเซลล์กระจกเง�ในสมองสิ่งมีชีวิต

เด็กจึงมีพลังสมองในการดูดซับสิ่งต่างๆ ผ่านทางประสาทสัมผัส 
ทั้งตา (รูป) หู (เสียง) จมูก (กลิ่น) ลิ้น (รส) กาย (สัมผัส) และใจ (อารมณ์/
จินตนาการ) แม้จะยังไม่อาจเลือกหรือไม่เข้าใจสิ่งที่ได้รับ แต่สิ่งที่เรียน
รู้จะฝังเป็นเส้นสายในวงจรการเรียนรู้ของสมองทั้งนั้น เพ่ือใช้ในการ              
เรียนรู้ที่เด็กจะคิด พูด ทำา ต่อไปในชีวิต

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ถึงบทบาทและอิทธิพลจากเซลล์กระจกเงา (The 
Mirror-Neuron System) ในสมองคน ทำาให้เข้าใจธรรมชาติการทำางานของสมอง
มนษุยไ์ด้ชดัเจนขึน้ ทำาใหเ้ราเริม่รูก้ระบวนการตา่งๆ ทีจ่ะพัฒนาศกัยภาพของมนษุย์
มากขึ้น นั่นคือ ควรสร้างแบบอย่าง สร้างสถานการณ์ กิจกรรม สิ่งแวดล้อม หรือ
สร้างเสียงเพ่ือให้เด็กเลียนแบบอย่างเหมาะสมต่อชีวิตอันยาวนานต่อไป ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนรู้ภาษา ท่าทาง วิทยาการความรู้ต่างๆ ซึ่งควรกล่อมเกลาให้เด็กมีสติ
ปัญญาควบคู่คุณธรรมด้วยเสมอ
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ตั้งแต่เกิด เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากผู้ที่อยู่ใกล้ตัวและจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยเซลล์
กระจกเงาในสมองคอยทำาหน้าที่สื่อสารให้เซลล์ต่างๆ ในสมองเลียนแบบจากต้นแบบที่เห็นใน
สภาพแวดล้อมต่างๆ เริ่มตั้งแต่เลียนแบบในระดับการทำางานของเซลล์ที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหว
พลงังาน หรอืมีการขยบัเขยือ้นรา่งกายภายนอกใหเ้หน็ การทีเ่ซลล์กระจกเงาเลียนแบบพฤตกิรรม
ที่มนุษย์สัมผัสได้นั้น เนื่องจากสมองมีหน้าที่ทำาความเข้าใจท่าทาง ท่าที และเจตนาของคนที่
แสดงออกต่อเรา การเลียนแบบภายในสมองมนุษย์ทำาให้เราเข้าใจเจตนาของการกระทำาต่างๆ 
เม่ือเราเขา้ใจทา่ทแีละเจตนาของผูอ่ื้น ความเขา้ใจนัน้กจ็ะสง่ผลมากำาหนดทา่ทตีอบสนองของเรา 
ดังนัน้นีคื่อวิธทีีเ่ด็กซึมซับพฤตกิรรม ค่านยิม และวฒันธรรมทีดี่ รวมตลอดไปถงึพฤตกิรรมอันไม่
เหมาะสมจากการกระทำา การพูด การคิด ของผู้เป็นต้นแบบรอบตัวเด็กด้วย

นั่นหมายความว่าในเด็กเล็กๆ จะมีการเรียนรู้
ได้ดีที่สุด หากสิ่งที่เรียนรู้นั้นมีความหมายที่จิตใจเด็ก
สัมผัสได้ การเรียนรู้จะเกิดได้ดีที่สุดเมื่อเด็กมีประสบการณ์ตรง
จากสิง่นัน้ ได้ลงมือทำาเองหรอืมีสว่นรว่มด้วยตวัเอง เพราะทำาให้
สมองเชือ่มโยง ผสมผสานความรูใ้หม่เขา้กบัความรู้เดิมทีมี่อยู ่
แล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาอีก เมื่อเด็กได้ลงมือทำา
สิ่งที่ชอบ หรือสิ่งที่สนใจด้วยตนเอง เด็กจะซึมซับการเรียนรู้นั้น
อยา่งเพลิดเพลนิ แล้วจดจำาไว ้ขณะเดียวกนั เด็กยงัได้ความรูจ้ากกระบวนการ
ลงมือทำาไปพร้อมกับได้ความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ 
และความมุมานะพยายามที่ก่อตัวขึ้นด้วย

สมองของเด็กทำ�ง�นบนฐ�นอ�รมณ์
และคว�มรู้สึกเป็นหลัก
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เรื่องราวและการเรียนรู้ในวัยเด็กเป็นสิ่งที่ฝังจิตฝังใจไปชั่วชีวิต แม้เราอาจจดจำาไม่ได้
แล้วว่าเหตุที่จำาสิ่งนั้นได้มาจากอะไร เพราะมันได้กลายเป็นเส้นสายสมองในหัวไปเรียบร้อยแล้ว        
การเรียนรู้ในวัยเด็กเล็กจึงเป็นรากฐานสำาคัญยิ่ง ถ้าเราไม่สร้างรากฐานที่ดีไว้แต่แรก ภายหลัง
เราอยากจะสร้างรากฐานให้ดีเยี่ยมปานใดก็เป็นไปไม่ได้ หรือถ้าเราสร้างรากฐานไม่ดี การปรับ
แก้ในภายหน้าก็จะยากขึ้น

นั่นเพราะอารมณ์ความรู้สึกเชื่อมโยงไปสู่การจดจำาและความคิดต่างๆ 
ของเด็กเล็ก ดังนั้นการรักษาสภาพอารมณ์เชิงบวกความมีชีวิตชีวา

ความดี ความสดชื่นของเด็กไว้เสมอในขณะที่เด็กเรียนรู้ จึงมีอิทธิพลต่อ     
การเรียนรู้ การคิด พูด การกระทำาต่างๆ ของเด็กมาก เด็กจะเข้าใจคำาสอน

หรือคำาบอกที่เป็นนามธรรมต่างๆ ได้ง่าย เช่น ความดีมีน้ำาใจ 
ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่อิจฉาริษยา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และอื่นๆ 

ถ้าเด็กรู้สึกชื่นชมภาพประกอบในหนังสือ ได้ดูรูปภาพที่มีสีสันงดงาม
จากสื่อ หรือจากกิจกรรมรอบตัว ประกอบคำาอธิบายและการชวนคุย

ชวนคิดของผู้ใหญ่ ทั้งหมดจะช่วยให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์
ได้ง่ายดายมาก เพราะเป็นห้วงขณะที่เด็กรับรู้ด้วยอารมณ์บวกซึ่งเด็กเปิดรับทุกอย่างเต็มที่

คว�มน่�สนใจและอ�รมณ์เบิกบ�น อบอุ่น ปลอดภัย
เป็นย�กระตุ้นดีที่สุดสำ�หรับเด็ก

ประสบก�รณ์ในระยะปฐมวัย เป็นพื้นฐ�น
ของคว�มคิดอ่�นและก�รกระทำ�ภ�ยหน้�
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โดยธรรมชาติเด็กเล็กสามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมได้ด้วยตนเอง  
โดยใช้ประสาทสัมผัสและจิตใต้สำานึกรับรู้สิ่งแวดล้อม บันทึกข้อมูลต่างๆ แล้ว
ครุ่นคิดเรื่องที่เป็นนามธรรมอีกทอดหนึ่ง เช่น การใช้เหตุผล การนับปริมาณ    
การรู้จักกาลเวลา การแบ่งจำาพวก การแยกแยะความดี เลว ถูก ผิด ฯลฯ 
อย่างไรก็ตาม การสอนสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น คุณค่าของต่างๆ แก่เด็ก 
ควรเริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมง่ายๆ ไปสู่สิ่งที่เป็นรูปธรรมยากๆ แล้วค่อยไป                                
สู่สิ่งที่เป็นนามธรรมในที่สุดอย่างเป็นระบบ ให้เด็กค่อยๆ ซึมซับไปโดยไม่รู้ตัว

เด็กเรียนรู้จ�กใกล้ตัว ออกไปไกลตัว 
จ�กง่�ยไปย�ก และซับซ้อนขึ้น
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ก�รเรียนรู้ของจิตใต้สำ�นึก

คำาว่า “สำ�นึก” (Conscious) แปลว่า การรู้ตัว “ใต้สำ�นึก” (Unconscious) จึงแปล
ว่า  “อยู่ใต้ก�รรู้ตัว” ก็คือ “ไม่รู้ตัว” นั่นเอง จิตใต้สำานึกจึงเป็นมิติของจิตใจที่อยู่ใต้มิติ                         
ความคิด เป็นคลังเก็บสะสมข้อมูลมหาศาลซ่ึงได้รับผ่านอายตนะทั้ง 6 ตลอดเวลา แล้วเก็บไว้
เป็นความทรงจำา ความเชื่อ เป็นคำาสั่งต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการป้อนข้อมูลนั้นสู่ความคิดและ           
การกระทำาเมื่อเด็กเติบโต เช่น หากเด็กได้กินไอศกรีมขณะพ่อแม่พาไปเที่ยว เมื่อคิดถึงไอศกรีม 
เด็กก็จะคิดเชื่อมโยงถึงความสุขขณะเที่ยวกับพ่อแม่ เด็กจึงชอบไอศกรีมไปจนกระทั่งโต แต่เด็ก
อีกคนหากได้กินไอศกรีมขณะพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงบ่อยๆ จิตใต้สำานึกของเด็กคนนี้จะ
เชื่อมโยงไอศกรีมกับความรู้สึกลบ เม่ือเด็กโตขึ้นจึงไม่ชอบไอศกรีมโดยที่เจ้าตัวอาจจำาที่มาของ
ความคิดลบนั้นไม่ได้แล้ว รู้แต่ว่าไม่ชอบ เป็นต้น

จิตใต้สำ�นึกตื่นตัวและทำ�ง�นตลอดเวล�
แม้ในขณะที่คนเร�ไม่รู้ตัว ไม่ตั้งใจคิด 

หลับ หรือหมดสติ

ส่วนใหญ่เวลาคนเราคิด พูด ทำา สิ่งใด เรามักคิดว่า ‘จิตสำ�นึก’ เป็นผู้คิด 
พูด หรอืทำาสิง่ตา่งๆ ในชวิีตประจำาวนั แตค่วามจรงิคือ กอ่นทีเ่ราจะคิด ขบวนการ
คิดต้องดึงความทรงจำา ดึงข้อมูลประสบการณ์ต่างๆ ที่เราเคยได้เห็น ได้ฟัง ได้
รับรู้ก่อนหน้านี้มาเป็นฐานข้อมูล แล้วการคิดจะต่อยอดแตกปลายจากฐานข้อมูล
ความทรงจำาเดิมเหล่านั้น เช่น เมืองไทยไม่เคยมีหิมะ คนไทยสมัยก่อน จึง ‘คิด’ 
หรือจินตนาการไม่ออกว่าหิมะเป็นอย่างไร แต่หากได้ไปสัมผัสหิมะจริงๆ สักครั้ง 
ต่อไปก็จะคิดจินตนาการถึงหิมะได้เป็นต้น



๒1

จิตใต้สำานึกเก็บข้อมูลความทรงจำาต่างๆ มากมายมหาศาล เปรียบเหมือนส่วนของ
ภูเขาน้ำาแข็งที่อยู่ใต้ผิวน้ำา ใหญ่โตกว่าส่วนที่โผล่พ้นน้ำามหาศาล จิตสำานึกหรือความคิด  เปรียบ
เหมือนส่วนที่โผล่พ้นน้ำาของภูเขาน้ำาแข็ง พลังจึงน้อยกว่า 

ความคิด ความตั้งใจที่คนเราอยากจะทำาอะไรมักมาจากจิตสำานึกที่เรารู้ตัว แต่พฤติกรรม
หรือการกระทำาให้เกิดผลขึ้นจริงๆ ตามที่คิดหรือตั้งใจไว้ มักจะมาจากจิตใต้สำานึก ด้วยความ
ที่เราไม่เห็น ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในจิตใต้สำานึกของเราบ้าง เราจึงอาจจะไม่รู้ว่าจิตใต้สำานึกกำาลัง
ไปคนละทางกับสิ่งที่เราคิดหรือตั้งใจ ทำาให้ผลที่ได้มักไปคนละทางกับสิ่งที่คิดและตั้งใจ ดังนั้น                 
คนเราจึงมักมีอาการคิดอย่าง แต่ทำาหรือตัดสินใจอีกอย่าง

      การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ของจิตใต้สำานึกในประเทศตะวันตกช่วง ๕0 ปีมานี้ สามารถ
อธิบายว่า พฤติกรรมของคนเป็นผลมาจาก ‘จิตใต้สำ�นึก’ มากกว่า ‘จิตสำ�นึก’

ถ้�จิตสำ�นึกกับจิตใต้สำ�นึก มีข้อมูล คว�มเชื่อ คำ�สั่ง ไม่ตรงกัน
พฤติกรรมจะเป็นไปต�มจิตใต้สำ�นึกม�กกว่�
ถ้�จิตสำ�นึกกับจิตใต้สำ�นึก มีข้อมูล คว�มเชื่อ คำ�สั่งตรงกัน
พลังที่จะทำ�ให้เกิดผล พฤติกรรม ก�รกระทำ� จะม�กเป็นทวีคูณ
ถ้�ต้องก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้ไปเปลี่ยนแปลงที่
จิตใต้สำ�นึกก่อน

Dr. Milton Hyland Erickson (ค.ศ. ๑๙๐๑ - ๑๙๘๐) 
ปรม�จ�รย์ด้�นก�รสะกดจิตบำ�บัดยุคใหม่ช�วอเมริกัน 

สรุปหลักของจิตสำ�นึก จิตใต้สำ�นึก กับพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ดังนี้



๒๒

การเลี้ยงดูเด็กเล็กๆ จึงสำาคัญและต้องระมัดระวังให้มาก เพราะเป็นช่วงวัยที่จิตใต้สำานึก
เปิดรับข้อมูลอย่างเต็มที่ ซ่ึงจิตใต้สำานึกนี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความเชื่อ และความคิดของ
บุคคลไปตลอดชีวิต นักวิทยาศาสตร์ทางจิตใต้สำานึกพบว่า สิ่งที่ผ่านเข้าไปในการรับรู้ ความรู้สึก
และจิตใจของเด็กตัง้แตอ่ยูใ่นทอ้งแม่ ไปจนกระท่ังอาย ุ๗ ขวบน้ัน หลอ่หลอมคุณภาพชวีติคนเรา
ไปตลอดชวิีต เพียงแตส่ว่นใหญ่เราไม่ทนันำามาเชือ่มโยงกนั เพราะขอ้มูลของจิตใตส้ำานกึเหลา่นัน้
อยู่ลึกลงไปใต้การรู้ตัวของระดับความคิด (จิตสำานึก)

การเลี้ยงดูเด็กที่สมบูรณ์จึงต้องใส่ใจต่อสิ่งที่ผ่านเข้าสู่การรับรู้ของเด็กทุกอายตนะ เพราะ
ล้วนผ่านเข้าไปสู่จิตใต้สำานึกของเด็ก หลักก็คืออยากให้ผลในภายหน้าของชีวิตเด็กเป็นอย่างไร 
ก็ต้องใส่ข้อมูลอย่างนั้นเข้าไปให้เด็กตั้งแต่ยังเล็ก

      มีการค้นพบว่า เด็กมีช่วงคลื่นความถี่สมองต่ำาเหมือนขณะอยู่ในภาวะ
จิตใตส้ำานกึมากกว่าผูใ้หญ่ ยิง่เด็กเล็กมากเทา่ไร คล่ืนสมองกย็ิง่มีความถีต่่ำา
เทา่นัน้ หมายความวา่ เด็กยิง่เลก็ยิง่อยูใ่นมิตขิองจติใตส้ำานกึทีลึ่กมาก  แม้
ในเด็กทารกทีเ่วลาสว่นใหญ่หมดไปกบัการนอนหลบั นกัวทิยาศาสตรก์็
ยงัพบวา่ จติใตส้ำานกึของเด็กตืน่ตวัเปิดรบัขอ้มูลตลอดเวลา ไม่มีหยดุ 
ทำาใหเ้ด็กซึมซับขอ้มูลไปเตม็ที ่โดยเราไม่คิดวา่เด็กได้รบั ซ่ึงขอ้มูล
ทั้งหลายที่เด็กซึมซับไปนี้คือพ้ืนฐานของความคิดและพฤติกรรม
เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่

เวล�สื่อส�รกับเด็กเล็ก ๆ ให้ระวังเนื้อห�และกลไกก�รเชื่อมโยงของจิตใต้สำ�นึก
ที่ไม่ส�ม�รถวิเคร�ะห์หรือแยกแยะได้ ดังนั้นจงระวังอย่�ตำ�หนิหรือแสดงท่�ที
ม�กเกินไปต่อสิ่งที่เร�ไม่ชอบ เช่น ก�รรังเกียจผู้สูบบุหรี่ ดื่มเหล้� เล่นพนัน 
เพร�ะเด็กอ�จเชื่อมโยงไปสู่ก�รเกลียดกลัวโลก หรือคนที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้�

เล่นพนัน จนเกินไป

ข้อพึงระวัง



๒3

จิตใต้สำานึกรับรู้สิ่งที่เป็นภาพได้ดีที่สุด ดียิ่งกว่าเป็นถ้อยคำา
จิตใต้สำานึกมีธรรมชาติการรับรู้แบบ Inductive Reasoning คือเก็บรายละเอียดจาก
ประสบการณ์ตรงที่ได้รับผ่านอายตนะทั้ง 6 แล้วสรุปเป็นภาพคำาสั่งให้ปฏิบัติ ในกรณีอื่น
โดยไม่แยกแยะ 
จิตใต้สำานึกรับรู้ได้ดีเมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาประกอบ
จิตใต้สำานึกจะรับรู้ได้แรงกล้าและมีประสิทธิภาพ เม่ือข้อมูลที่รับรู้มีอารมณ์ความรู้สึก
ผนวกอยู่ด้วย ยิ่งอารมณ์แรงกล้า จิตใต้สำานึกจะยิ่งรับรู้เร็วและติดตรึงนาน จิตใต้สำานึก
สามารถรับรู้ เข้าใจข้อมูลในลักษณะเชื่อมโยงเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) เช่น มังกรพ่น
ไฟ = คนสูบบุหรี่ ป๊อบอายกินผักโขมแล้วมีพลังเก่งกล้า จิตใต้สำานึกจะรับรู้ว่าผักโขม = 
พลังความเก่งกล้า
ยิ่งได้รับข้อมูลซ้ำาๆ มากเท่าใด จิตใต้สำานึกจะบันทึกเรื่องนั้นซ้ำาๆ จนมีพลังมากเท่านั้น
หากเด็กเห็นภาพซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าเกี่ยวกับผู้ใหญ่ใจดี หรือผู้เข้มแข็ง (ซ่ึงเด็กรู้สึกชอบ) สูบ
บุหรี่ ด่ืมเหล้า เล่นการพนัน จิตใต้สำานึกของเด็กจะรับรู้และบันทึกท่าทางแบบนั้นเป็น            
หลักการว่า “สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เล่นพนัน = ดี” และจะพัฒนาเป็นคำาสั่ง สร้างอารมณ์ชม
ชอบ สร้างความปรารถนาให้เด็กอยากสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เล่นพนันด้วย เมื่อจิตใต้สำานึก
เชื่ออย่างนั้นแล้ว จะติดตรึงใจ ต่อให้ภายหลังเราสอนเด็กให้คิดแยกแยะว่า “บุหรี่ เหล้า 
การพนนั   ไม่ดี” ความคิดท่ีมีเหตผุลนีก้ไ็ม่อาจตา้นทานพลงัความปรารถนาอยากสบูบหุรี ่
ดื่มเหล้า เล่นพนันที่มาจากจิตใต้สำานึกได้
ถ้าเป็นถ้อยคำา (ไม่ใช่ภาพ) จิตใต้สำานึกจะรับรู้ถ้อยคำาที่เป็นจังหวะจะโคน (Rhythmic) มี
ความคล้องจอง (Rhyme) หรือมีทำานอง (Melodic) ได้ดีกว่าประโยคบอกเล่าธรรมดา

ธรรมช�ติก�รรับรู้ และกลไกก�รทำ�ง�นของจิตใต้สำ�นึก
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จิตใต้สำานึกรับรู้แต่ถ้อยคำาที่สั้น ง่าย ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน ถ้าถ้อยคำายาวเกินไป
จิตใต้สำานึกจะรับรู้แค่ตอนต้นไม่กี่คำาเท่านั้นเป็น Key Word
จิตใต้สำานึกไม่รับรู้คำาว่า ‘อย่�’ ‘ไม่’ จะตัดทอนออกไป เช่น ‘อย่�จับกระติกน้ำ�ร้อน’ 
จิตใต้สำานึกจะรับรู้เป็นว่า ‘จับกระติกน้ำ�ร้อน’

จิตใต้สำานึกรับรู้เป็นปัจจุบันเท่านั้น (คำาแสดงอนาคต เช่น ‘จะ’ ‘พยายามจะ’ ‘พยายาม’ 
เป็นคำาที่ลดทอนพลังการทำางานของจิตใต้สำานึกในการจะทำาให้เกิดผล)
จิตใต้สำานึกจดจำาบันทึกได้ดี เมื่อรับรู้ข้อมูลเดียวกันซ้ำาๆ (ไม่ว่าภาพหรือถ้อยคำา) 
จิตใต้สำานึกจะรับสิ่งที่ได้รับซ้ำาๆ นั้น ว่าคือคำาสั่งให้ปฏิบัติ จึงควรสื่อสารเฉพาะสิ่งที่เรา
ต้องการให้เกิดขึ้นจริง (ไม่ใช่นำาเสนอข้อมูลเพ่ือให้คิดพิจารณา เพราะจิตใต้สำานึกไม่คิด) 
เช่น ต้องการให้เด็กห่างไกลและปลอดภัยจากบุหรี่ เหล้า การพนัน ก็ให้เด็กเห็นภาพ
ตัวเอกของเรื่องอยู่ห่างไกลและปลอดภัยจากบุหรี่ เหล้า การพนัน และเป็นภาพของคนที่มี              
ความสุข ได้รับความรักที่ต้องการ (อาจมีภาพของคนสูบบุหรี่ 
ติดเหล้า เล่นพนัน เป็นผู้อ่อนแอ ต้องทุกข์ทรมาน)



๒๕

จิตใต้สำ�นึกของพวกหนูเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวล�

ทั้งท�งต� หู จมูก ลิ้น ก�ย ใจ

พวกหนูมีอ�รมณ์ร่วมทุกทีที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส 

หรือได้สัมผัสสิ่งใด ถ้�พวกหนูจำ�ได้ว่�สิ่งที่สัมผัสเคยทำ�

ให้รู้สึกดี เป็นสุข พวกหนูจะชอบมันไปตลอด ถ้�จำ�ได้ว่�

รู้สึกไม่ชอบ รู้สึกไม่ดี พวกหนูก็จะไม่ชอบสิ่งนั้นไปตลอด

จิตใต้สำ�นึกที่จดจำ�อะไรไว้ม�ก ทำ�ให้พวกหนูทำ�อะไรๆ ไปเอง โดยไม่ต้องหยุดคิดก่อน

จิตใต้สำ�นึกของพวกหนูรับรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่�ง ไม่แยกแยะว่�เป็นก�รชวน หรือเป็นก�รห้�ม

เป็นสิ่งที่ดี หรือ ไม่ดี

ในหนังสือหรือสื่อของพวกหนู ขออย่�มีคำ�ว่� “ห้�ม” “อย่�” หรือก�ร “ตำ�หนิ” 

เลยนะคะ บอกตัวเลือกดีๆ ให้พวกหนูทำ� ให้สบ�ยใจ สนุก เพลิดเพลินจะดีกว่�

พวกหนูแยกแยะไม่ได้ว่�อะไรดี อะไรเป็นโทษ พวกหนูรู้แต่ว่�หนูรักพ่อแม่ และ

ถ้�ใครที่พวกหนูรักทำ�อะไร หนูก็จะทำ�ต�ม เพร�ะพวกหนูเชื่อว่�นั่นคือ ‘ดี’

 หนูอย�กบอกว่�
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อ�ยตนะหก สัมผัสแห่งก�รเรียนรู้ของมนุษย์
และหน้�ที่พื้นฐ�นของสมอง

หนังสือคู่มือ จากโครงการพัฒน�สื่อหนังสือเพื่อก�รเรียนรู้สำ�หรับเด็กปฐมวัยในระดับ

จิตใต้สำ�นึกเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงฉบับนี้ เกิดจากประสบการณ์การทำางานพัฒนาเด็ก
เล็ก ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานการทำางานของสมอง (Brain Based Learning) คือเน้นความสำาคัญของ
การทำางานของอายตนะหรือประสาทสัมผัสทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เพื่อเรียนรู้      
อย่างครบวงจร โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย (0-๕ ขวบ) ซึ่งมีข้อมูลยืนยันมากมายว่าเป็นช่วงวัยที่
สมองมนุษย์ทำางานดีที่สุดยิ่งกว่าวัยใดในชีวิต

การเรียนรู้ด้วยอายตนะหกมีความสำาคัญที่สุดเพราะทำาให้การเรียนรู้ผ่านอายตนะต่างๆ 
มีประสิทธิภาพ กลายเป็นความเข้าใจ การจดจำาเป็นความเชื่อมโยง เป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
คือ ใจต้องมีความใฝ่รู้ สนใจ ตั้งมั่น เปิดรับ ตื่นตัว ใจต้องเบิกบาน ไร้ความกังวล ความกลัว 
ความเครยีด หรอืความซมึเศรา้ ดังนัน้การสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูข้องเด็กเลก็ใหอ้ยูใ่นสภาวะ
เป็นมิตร สนุกสนานเบิกบาน ผ่อนคลาย ไม่บังคับ จึงจำาเป็นต่อการเรียนรู้มาก ถ้าเด็กได้เรียนรู้
ในสภาวะอารมณ์เชิงบวก ผ่านกิจกรรมท่ีสนุกเพลิดเพลิน ท้าทาย ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้หลาย
อายตนะพรอ้มกนั สอดคลอ้งประสานกนั จะถอืเป็นประสบการณก์ารเรยีนรูท้ีส่มบรูณ ์นา่ปรารถนา
ที่สุด การมีสถานที่เรียนสะอาดสะอ้านไม่มีส่วนประกอบรกรุงรัง เป็นที่ซึ่งเด็กคุ้นเคย มีสีสัน รูป
ทรงน่าสนใจ มีเสียงต่างๆ ไพเราะน่าฟัง มีพื้นที่ให้ร่างกายเคลื่อนไหว เด็กได้มีโอกาสเปล่งเสียง
ต่างๆ ขณะทำากิจกรรม จะทำาให้เด็กได้รับ “รส” ของกิจกรรมเต็มที่ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ใช้ทุกอายตนะในการสัมผัสอย่างเต็มที่
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กิจกรรรมที่ออกแบบให้เอ้ือต่อการที่อายตนะทั้งหกของเด็กได้เรียนรู้
พร้อมกันแบบสอดรับเสริมแรงกัน เช่น ในการทำากิจกรรมเคลื่อนไหว มี

การออกแบบให้เด็กได้ฟังเสียงที่เป็นจังหวะต่างๆ ได้ฟังคำาสั่ง
ของครูให้เคลื่อนไปทีละช่วงทีละตอน แล้วเด็กควรได้เปล่งเสียง 

ตอบคำาถาม หรือร้องเพลงตามไปพร้อมกับการขยับร่างกายให้เคลื่อนเปลี่ยนท่า
ไปอยา่งสอดคลอ้งกนั เด็กจะเรยีนรูอ้ยา่งสอดสมัพันธก์นัผา่นอายตนะตา่งๆ หลาย

ครัง้ จะชว่ยเพ่ิมความสนใจ ความใสใ่จ ไปถงึเพ่ิมความทรงจำาจากความ เขา้ใจ 
ทำาให้เด็กพร้อมจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปของการประยุกต์ ดัดแปลง สร้างสรรค์    
สิ่งใหม่เฉพาะตัวของเด็กอย่างมีความหมาย ซ่ึงนำาไปสู่การมีปัญญาสมบูรณ์    
ต่อไป เหล่านี้คือสิ่งสมบูรณ์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก

โดยพื้นฐานแล้ว คนทุกคนมีความฉลาดที่สามารถพัฒนาได้ทั้งสิ้น
ทุกคนมีพื้นฐานของการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มีทักษะในการวัดค่า รวมทั้งมี
สามญัสำานึกที่จะตอบสนองต่อสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดชีวิตผู้ใหญ่
จึงมีหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กพัฒนาสมองให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อ
ทำาหน้าที่ที่สมองมีพื้นฐานในการเรียนรู้อยู่แล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สมองรบัขอ้มูลผา่นทวารท้ังหก ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย และใจ นำาไปเพ่ิมพูน
ความรู้ สติปัญญา ให้สมองพัฒนาทำาหน้าที่ได้ 8 ด้านด้วยกัน 
ตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ซึ่งอธิบายว่า
สมองมนุษย์ทุกคนมีการเรียนรู้เพื่อทำาหน้าที่ในด้านต่อไปนี้



๒8

สมองมนุษย์ในช่วงปฐมวัยจำาเป็นต้องได้รับข้อมูล เพ่ือไปพัฒนา
ความนึกคิดในระดับต่างๆ เพื่อทำาสิ่งใดๆ ในชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง
ขึน้เรือ่ยๆ รวมท้ังเพ่ือมีทกัษะในการใชอ้ายตนะใหเ้ชีย่วชาญมากขึน้ใน
แต่ละอายตนะ และเพื่อพัฒนาองค์รวมของทั้ง 6 อายตนะด้วย      

เด็กหญิงและเด็กชาย มีรายละเอียดการรับรู้ของอายตนะต่างกัน แต่ทั้ง ๒ เพศ ก็ต้องการ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาอายตนะทั้ง 6 ให้ได้รับข้อมูลอย่างหลากหลาย ชัดเจน ตรงตามความจริง 
ด้วยความถี่เพียงพอในระดับท่ีทำาให้ทุกอายตนะได้ฝึกฝนอย่างดี ดังคำาสอนในพุทธศาสนาที่ว่า     
“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และคนที่ฝึกแล้วเป็นที่พึ่งอย่�งยิ่ง” อายตนะทั้ง 6 เป็นช่องทางที่มนุษย์
เปิดรับข้อมูลทุกอย่างเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 6 ผ่านไปถึงสมองมนุษย์ จึงมีการแสดงออก
มาที่เหมาะสมคือ การคิดดี พูดดี ทำาดี ดังนั้นการสร้างสรรค์ให้เด็กเป็นคนดีเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดี 
เกง่และมีความสขุ พ่อแม่ คร ูผูดู้แลเด็กจำาเป็นตอ้งมีความรู ้มีการวางแผนในการใชห้นา้ตา่งเปิด
รับข้อมูล คืออายตนะทั้ง 6 ที่มนุษย์ทุกคนมี ให้ทำางานไม่ใช่ในระดับธรรมดา แต่ในระดับที่ไวขึ้น 
เชีย่วชาญขึน้เรือ่ยๆ เพ่ือประสานการทำางานทกุสว่นได้อยา่งราบรืน่ กลมกลืน คล่องตวั สนบัสนนุ
กันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทั้งหมดหมายรวมเป็นการทำางานของสมองมนุษย์ผู้มีปัญญาอย่างแท้จริง

๑. ปัญญาด้านภาษาและการสื่อสาร
๒. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
๓. ปัญญาด้านมิติและการจินตภาพ
๔. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
๕. ปัญญาด้านดนตรี
๖. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น
๗. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง
๘. ปัญญาด้านธรรมชาติ
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หนังสือภ�พกับก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ของเด็ก

ก�รอ่�นหนังสือคือก�รพัฒน�สมอง

น�ยแพทย์อุดม เพชรสังห�ร เขียนไว้ในหนังสือ พัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้วยหนังสือว่า “ก�รอ่�นหนังสือคือก�รพัฒน�สมอง” โดยอธิบายเรื่อง
สมองและการพัฒนาสมองอย่างละเอียดว่า มีการคำานวณว่าเซลล์สมอง
มนุษย์มีประมาณ 100,000 ล้านเซลล์ ซึ่งคือตัวการที่ทำาให้เรามอง
เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส ทำาให้เรารู้จักคิด ดีใจ หรือเสียใจ การที่เซลล์
จำานวนมากเหล่านี้จะทำาหน้าที่ต่างๆ ที่ว่าได้ ต้องมีการเชื่อมต่อกัน 
(Synapse) เป็นวงจร (Circuit) เพื่อทำาหน้าที่ต่างๆ เหมือนวงจรเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เซลล์ใดที่ไม่เชื่อมต่อกับเซลล์อื่น เซลล์นั้นจะถูกทำาลายไป 
ยิ่งสมองมีหน้าที่ซับซ้อนมากเท่าใด วงจรที่เกิดจากการเชื่อมต่อกันของเซลล์สมองก็ยิ่งซับซ้อน
มากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน เมื่อวงจรยิ่งซับซ้อน สมองก็ยิ่งทำางานไดซ้ับซ้อนขึ้นเช่นกัน ดงันั้น
ความสามารถของสมองหรอืความสามารถของคน จึงขึน้อยูก่บัความซับซ้อนของวงจรทีเ่กดิจาก
การเชื่อมต่อกันของเซลล์สมองนั่นเอง

ธรรมชาติอย่างหนึ่งของเซลล์สมองคอื อยู่ดีๆ  จะไมม่า
เชือ่มตอ่กนัเอง แตก่ารกระตุน้โดยสิง่แวดล้อมจากภายนอก
จะทำาให้เซลล์สมองแตกกิ่งออกมาเชื่อมโยงกันเป็นวงจร 
สัญญาณจากสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเข้าไปถึงเซลล์เหล่านี้
ได้โดยทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เท่านั้น คือ การมองเห็น 

การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส และการสัมผัสทางกาย
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ธรรมชาติรอบตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นภาพที่เด็กเห็น เสียงพูด รสชาติ
อาหาร สัมผัสจากพ่อแม่ จะถูกแปรเปลี่ยนเป็นสัญญาณผ่านไป

ทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ แล้วไปกระตุ้นเซลล์สมองที่เกี่ยวข้อง
ให้แตกกิ่งก้านออกมาเชื่อมต่อกันเป็นวงจร และวงจรที่ว่านี้จะ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดนี้เป็นความรู้ ความจำาสำาหรับ     
ตวัเอง คราวตอ่ไปเม่ือมีสญัญาณทำานองเดียวกันเขา้มาอีก สมอง
ก็จะแปลความหมายได้ว่าหมายถึงอะไร วงจรดังกล่าวยังเป็น     
พื้นฐานสำาหรับการเรียนรู้ รับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง  
จะเกิดในอนาคตอีกด้วย

สมองมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือการเรียนรู้ เม่ือแรกถือกำาเนิดมา มนุษย์ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่    
รอบตัวคืออะไร มีความหมายอย่างไร ต่อเมื่อมนุษย์สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นผ่านทางประสาทสัมผัส        
ทั้ง ๕ มนุษย์จะค่อยๆ ซึมซับ เข้าใจ และจดจำาความหมายของสิ่งเหล่านั้นได้ เด็กจะค่อยๆ       
รบัรู ้และจดจำาได้ว่า เสยีงแบบนีคื้อเสยีงของแม่ สมัผสัแบบนีคื้อสมัผสัทีแ่สดงความรกัและปราน ี
สัมผัสแบบนี้คือสัมผัสที่จะนำามาซึ่งอันตราย ทั้งหมดเกิดจากสมองไดร้ับรู้และสร้างเปน็วงจรเก็บ
ความรู้และความจำาเหล่านั้นไว้

ภาษาและการสื่อสารเป็นกระบวนการสำาคัญที่สุดที่มนุษย์ใช้ในการ
เรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวิทยาการต่างๆ การกระตุ้นให้สมองมนุษย์เกิด
วงจรซ่ึงทำาหน้าที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จึง
เป็นเหมือนหลักประกนัวา่ มนษุยผ์ูน้ัน้จะมีความสามารถในการเรยีนรูห้รอื
ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ได้ 

ภ�ษ�ก�รสือ่ส�ร ก�รเล่�นิท�น ชว่ยกระตุน้สมองได้ดี
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วงการแพทย์ค้นพบว่า เซลล์สมองของมนุษย์มีความสามารถในการเชื่อมกันเป็นวงจรได้
ดีที่สุดคือในช่วงประมาณ ๗ ปีแรกของชีวิต หลังจากนั้นความสามารถนี้จะค่อยๆ ลดลง และจะ
เพ่ิมขึ้นอีกครั้งตอนเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น จากนั้นความสามารถนี้จะค่อยๆ 
ลดลงไปเรื่อยๆ จวบจนสิ้นอายุขัยของเรา

ดังนั้นการเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟัง เป็นเสมือนเวทีการ  
เรียนรู้ด้านภาษาที่ยิ่งใหญ่สำาหรับเด็ก พวกเขาจะได้สัมผัสคำาศัพท์ใหม่ๆ ได้สัมผัสเรื่องราวที่น่า
ตื่นเต้น น่าติดตาม ยิ่งถ้าพ่อแม่อ่านหนังสือให้พวกเขาฟังโดยเด็กมองเห็นตัวอักษร มองเห็น
ภาพไปด้วย ทั้งภาษาพูดและภาษาอ่านของเขาก็จะพัฒนาอย่างเต็มที่ นิทานหรือหนังสือภาพ
จึงเป็นเสมือนเครื่องมือให้พ่อแม่ป้อนคำาศัพท์ ป้อนความรู้ต่างๆ ให้เด็ก โดยเด็กไม่รู้สึกเลยว่า      
นี่คือการเรียนรู้ด้านภาษาของเขา เม่ือเด็กรู้จักคำาศัพท์มากขึ้น ภาษาพูด ภาษาอ่านของเขาจะ    
ยิ่งพัฒนามากขึ้น เด็กจะยิ่งมีเครื่องมือในการเรียนรู้มากขึ้น เกิดความรู้ เกิดประสบการณ์ใหม่
ขึ้นอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังน้ัน “ก�รเล่�นิท�นอ่�นหนังสือให้ลูกฟัง” จึงเป็นการเสริมสร้างให้
เกิดพัฒนาการทางภาษาและการเรียนรู้ของเด็ก

ในชีวิตปกติ ผู้ใหญ่อาจมีเรื่องเล่า
หรือเรื่องพูดคุยกับลูกค่อนข้างจำากัด 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการกินอยู่หลับนอน 
หรือเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำาวัน โอกาส
ที่เด็กๆ จะได้สัมผัสคำาศัพท์หรือภาษา
แปลกใหม่จำานวนมากๆ จะมีน้อย
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การเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกฟัง โดยเลือกเรื่องที่เล่าอย่างเหมาะสม 
มีเนื้อหาสาระดี แท้จริงแล้วการเล่านิทานอ่านหนังสือนั้นก็คือ “ห้องเรียน

ทักษะชีวติ” อันมีชวีติชวีาสำาหรบัเด็กนัน่เอง หากเรือ่งทีเ่ล่าเป็นเรือ่งธรรมชาต ิ     
รอบตัว สิ่งที่เด็กได้รับ นอกจากความสนุกสนาน ความอบอุ่น ประทับใจแล้ว 
เด็กยงัได้ทอ่งไปในโลกกวา้งผา่นเรือ่งราวทีพ่่อแม่เล่าหรอือ่านใหฟั้งด้วย นีคื่อ
จุดเริ่มต้นการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข
เพราะเรียนรู้อยู่ในอ้อมแขนของพ่อแม่ที่รักพวกเขา ความรู้สึกเป็นสุข

เช่นนี้ จะทำาให้เด็กประทับใจในกิจกรรมการเรียนรู้ จะส่งผลให้พวกเขากลายเป็นคนมีนิสัย                          
รกัการเรยีนรู ้รกัการอ่าน รกัการแสวงหาความรูด้้วยการอ่าน น่ีคือนสิยัดีๆ ทีค่นเป็นพ่อแม่อยาก
ให้เกิดแก่ลูกทุกคน

หนงัสอืหรอืนทิานดีๆ มักจะสรา้งสรรค์ขึน้ด้วยงานศลิปะหรอืภาพทีง่ดงาม ภาษาทีไ่พเราะ
สละสลวย เรื่องราวซาบซึ้งกินใจ เรียกว่ามี “คว�มง�ม” ตามหลักของสุนทรียศาสตร์อย่าง
ครบถ้วน การที่เด็กซ่ึงเป็นวัยที่สมองกำาลังเจริญงอกงามได้มีโอกาสสัมผัสหรือซึมซับสิ่งที่เป็น     
“คว�มง�ม” สมองของพวกเขาจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว และก่อรูปเป็นวงจรที่
เกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมา ในชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากการเป็นผู้มีความรู้ มีความดีอยู่ในตัวแล้ว 
มนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องเป็นผู้มีความงาม มีสุนทรียภาพอยู่ในตนเองด้วย เพราะความงาม ความ  
ประทับใจ หรือสุนทรียภาพ คือสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ให้มีความอิ่มเอิบเป็นสุข หนังสือภาพ
หรอืหนงัสอืนทิานดีๆ คือจดุเริม่ตน้ของการเขา้ใจสญัลักษณท์ีน่อกเหนอืจากคำาพูดและเป็นทีม่า
ของภาษาอ่าน การที่เด็กเริ่มมองเห็นความงามย่อมนำามาซึ่งความอ่อนโยนของจิตใจ และนี่คือ
สิ่งที่จะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “คว�มดี” ได้อีกทางหนึ่ง

ภาษาเป็นสิ่งสำาคัญมากสำาหรับมนุษย์ เพราะเราใช้ภาษาเป็นสื่อบอกให้ผู้อ่ืน  
รู้ว่าเราคิดอย่างไร การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นก็ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อเช่นกัน
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เด็กจะพัฒนาความสามารถทางภาษาได้เม่ือมีความรักความสนใจในภาษา เพราะฉะนั้น 
พ่อแม่ผู้ดูแลเด็ก ต้องหมั่นพูดกับลูกตั้งแต่ยังเล็กมากๆ ในชีวิตประจำาวันทุกวัน และหาโอกาส
ใหล้กูได้ยนิได้ฟังนทิานและเรือ่งราวจากหนงัสอืภาพสำาหรบัเด็กเล็ก เพ่ือใหเ้ด็กเกดิความรกัภาษา 
ให้ประสบการณ์ทางภาษาแก่เด็กเริ่มตั้งแต่แรกเกิด ฉะนั้นจึงควรมีหนังสือภาพสำาหรับเด็กเล็กที่
สนุกและน่าอ่าน ซึ่งจะทำาให้เด็กเพลิดเพลินกับเนื้อเรื่อง และเกิดความรักความสนใจภาษาตั้งแต่
ยังเป็นวัยทารก

“ในนิท�นมีคว�มรัก จริงอยู่ที่ในนิท�น
อ�จจะไม่มีเรื่องร�วของคว�มรัก แต่ผู้เล่�นิท�น
อ่�นหนังสือให้เด็กฟังคือผู้ที่มีคว�มรักต่อเด็ก ๆ 

เพร�ะยินดีเล่�เรื่องร�วสนุกที่เด็กชื่นชอบให้ฟัง ด้วยนำ้�เสียง 
แววต� สัมผัสแห่งคว�มรัก และคว�มอบอุ่น จึงถูกส่งต่อ

ผ่�นหนังสือภ�พที่ผู้ใหญ่อ่�นม�สู่เด็ก ๆ”

ระพีพรรณ พัฒน�เวช 
บรรณ�ธิก�ร นักเขียน นักแปลหนังสือภ�พสำ�หรับเด็ก

เราใช้ภาษาในการคิด ดังนั้นยิ่งมีความสามารถทางภาษามาก หมายถึงรู้
คำาศัพท์มากเท่าไร ก็ยิ่งถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนให้ผู้อื่นรับรู้ได้ลึกซึ้งมาก
ขึ้นเท่านั้น และเราจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งด้วยเช่นกัน 

ภาษาของเด็กแต่ละคนพัฒนาขึ้นจากการได้ยินได้ฟัง การพูดคุยโต้ตอบ
ระหว่างพ่อแม่และคนท่ีอยู่รอบตัว แต่ภาษาในโทรทัศน์เป็นภาษาที่สื่อสาร          

ด้านเดียว ไม่มีการโต้ตอบ เด็กจึงไม่เกิดการพัฒนาทางภาษาจากการดูโทรทัศน์ เท่ากับการ
สนทนากับคนรอบตัว
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 ได้เข้�ใจตัวอักษรสัญลักษณ์ ในหนังสือภ�พมีภ�พ
ที่ดูเหมือนเส้นขดไปขดม� ในคว�มรู้สึกของพวกหนู ดูไม่มี    

คว�มหม�ยอะไรเลย ตอนยงัอ่�นหนังสอืไม่ออก เมือ่พ่อแม่ คณุคร ูอ่�นหนงัสอื
ภ�พแสนสนกุให้ฟัง พวกหนจูึงเรียนรูต้ัง้แต่นัน้ว่� เส้นทีข่ดไปขดม�ไม่ใช่รปูภ�พ 
แต่เป็นตัวหนังสือที่มีไว้อ่�นแล้วจึงรู้เรื่องในหนังสือได้ จ�กนั้นพวกหนูจะเร่ิม

เรียนรู้ตัวอักษร สัญลักษณ์ รวมทั้งตัวเลขจนรู้สึกคุ้นเคย เห็นเมื่อไรก็
รูว่้�มคีว�มหม�ยทกุคร้ัง พอเข้�สูข่ัน้ก�รเรียนอ่�นเขยีน พวกหนูก็
มีคว�มพร้อมม�แล้ว และเริ่มเข้�ใจแล้วว่�สัญลักษณ์ต่�ง ๆ  มีไว้ทำ�

หน้�ที่อะไร และต้องใช้บรรด�ตัวอักษรสัญลักษณ์เหล่�นั้นอย่�งไร

ได้ภ�ษ� พวกหนูได้รู้จักภ�ษ�ที่ดีจ�กหนังสือภ�พ
ยิ่งอ่�นหนังสือภ�พให้พวกหนูฟังม�กเท่�ไร พวกหนู
ก็จะยิ่งมีคว�มรุ่มรวยด้�นภ�ษ�ม�กเท่�นั้น

ได้ประสบก�รณ ์ พวกหนูอ�ยุยังน้อย ประสบก�รณ์ชีวิตน้อยนิด 
หนังสือภ�พสำ�หรับเด็กคือเครื่องมือช่วยเปิดโลกกว้�งพ�พวกหนู
ไปรู้จักโลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ดวงด�ว เพื่อนร่วมโลกอื่น ๆ รวมทั้ง
ได้เรียนรู้จักอ�รมณ์ต่�ง ๆ คว�มรัก คว�มดีง�ม คว�มเมตต�กรุณ� คว�ม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผ่�นตัวละครและเรื่องร�วในหนังสือภ�พ

 หนอูย�กบอกว�่ไดอ้ะไรจ�กหนังสือภ�พ
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ได้เลียนแบบพฤติกรรม ถ้�พวกหนูประทับใจหนังสือภ�พ
เล่มไหน พวกหนูจะอย�กเลียนแบบตัวละคร อย�กรู้จักเรื่องร�ว
ภ�พที่เห็นม�กขึ้น ถ้�ผู้ใหญ่อ่�นหนังสือภ�พด ีๆ ที่พวกหนูชอบ
ให้ฟังซำ้�แล้วซำ้�อีก จะยิ่งช่วยเพิ่มพูนประสบก�รณ์คว�มรู้เรื่อง
ต่�ง ๆ ให้พวกหนูม�กขึ้น

ได้ฝึกสม�ธิ ก�รท่ีพวกหนูนั่งนิ่งฟังผู้ใหญ่เล่�หรืออ่�นหนังสือ
ภ�พให้ฟัง เป็นก�รฝึกสม�ธิที่ดีม�ก แต่ผู ้ใหญ่ต้องอดทนกับ                  

พวกหนูหน่อยนะ ครั้งแรก ๆ ถ้�ไม่เคยฟังนิท�นพวกหนูอ�จจะนั่ง
ได้ไม่น�น แต่จะค่อย ๆ นั่งฟังได้น�นขึ้นจนถึงขั้นจดจ่อได้หล�ยสิบ

น�ที จนบ�งครั้งไม่ยอมลุกไปไหน

ได้เสพคว�มง�มท�งศิลปะ หนังสือภ�พนำ�เสนอภ�พด้วยศิลปะ
หล�กหล�ยไม่จำ�กัดรูปแบบ พวกหนูจึงได้คุ ้นเคยกับคว�มง�มอย่�ง           
ใกล้มือ จับต้องได้ เวล�ประทับใจภ�พไหนแล้วก็อย�กว�ด อย�กหัดระบ�ย
สีต�มภ�พสวย ๆ  กล่อมเกล�อ�รมณ์พวกหนูให้ละเอยีดอ่อน ละเมียดละไม 
สร้�งคว�มอ่อนโยนในจิตใจ แถมยังเป็นแรงบันด�ลใจในก�รสร้�งอ�รมณ์
สุนทรียะด้วย
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ได้เพื่อนในหนังสือ ในหนังสือมีตัวละครหล�กหล�ยให้พวกหนูรู้จัก 
ทั้งคน สัตว์ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งในนำ้� บนบก บนฟ้� ทั้งที่นิสัยดี
และนิสัยไม่ดี ก�รได้รู้ว่�ตัวละครก็เจอปัญห�อุปสรรคต่�ง ๆ เหมือนกับพวก
หนู ทำ�ให้พวกหนูไม่รู้สึกโดดเดี่ยวว่�กำ�ลังเผชิญปัญห�แต่เพียงลำ�พัง แต่ได้
พบเพ่ือนผู้เผชิญปัญห�เช่นเดียวกันได้เสมอ หนังสือยังทำ�ให้พวกหนูเรียนรู้
ที่จะมีคว�มสุขกับตัวเอง แสวงห�คว�มเพลิดเพลินได้ในโลกส่วนตัว ไม่ต้อง
พึ่งคนอื่น เมื่อพวกหนูรู้ว่�ก�รอ่�นคือก�รเปิดโลกใหม่ขึ้นอีกโลก ท่ีพวกหนู
ได้เป็น ได้รู้ ต�มตัวละครในขณะที่อ่�น เป็นประสบก�รณ์ให้พวกหนูได้รู้ว่�                  
สิ่งที่พวกหนูเผชิญไม่ว่�จะเป็นอะไรก็ต�ม มีคนอื่นพบเจอเช่นกัน พวกหนูก็ไม่
จำ�เป็นต้องใช้ชีวิตทดลองประสบก�รณ์ต่�ง ๆ ด้วยตัวเอง พวกหนูจะใช้เวล�
อ่�นหนังสือเพื่อห�คว�มรู้และห�วิธีก�รแก้ปัญห�ให้ผ่�นพ้นอุปสรรค
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ก�รสร้�งสรรค์หนังสือภ�พสำ�หรับเด็กปฐมวัย

พวกผู้ใหญ่มักต้องก�รอะไรหล�ยอย่�งจ�กหนังสือเล่มเดียว 
จะใช้สอนเรื่องโน้นเรื่องนี้ แต่สำ�หรับคนทำ�หนังสือเด็ก 

ขอแค่ให้เด็กได้เพลิดเพลินกับหนังสือ
อ่�นให้ฟังแล้วเด็กยิ้ม มีคว�มสุข นั่นก็เพียงพอแล้ว

ไม่ได้คิดสอนอะไรม�กม�ยในหนังสือเล่มเดียว

ในหนังสือ หนังสือเด็กมีชีวิต : รวมรวมความคิดและการทำางานหนังสือเด็ก ฮิเดะฮ�รุ    

ท�น�กะ ผู้สร้างสรรค์หนังสือภาพสำาหรับเด็กเล็กชาวญี่ปุ่น แนะนำาว่า บางครั้งการที่เราโตเป็น
ผู้ใหญ่ ทำาให้เราไม่ค่อยเข้าใจภาษาของเด็กเล็กหรือโลกทัศน์ของเด็กเล็กแล้ว จึงควรอย่างยิ่งที่  
ผูส้รา้งงานสำาหรบัเด็กจะหาเวลาไปสงัเกตความเป็นอยูแ่ละความสนใจของเด็กเลก็วยัแรกเกดิถงึ
สองขวบ (วัยเนอสเซอรี่) ประมาณสัปดาห์ละ 3-4 วัน ไปเดินเล่นกับเด็ก เล่นด้วยกัน รับประทาน
อาหารกลางวันด้วยกัน อ่านหนังสือภาพให้เด็กๆ ฟัง รวมทั้งประชุมกับครูเดือนละครั้งทุกเดือน 
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กเล็กและหนังสือภาพ 

การทำาเช่นนั้นทำาให้เขาพบว่า เด็กทารกเริ่มสนใจหนังสือภาพเมื่ออายุประมาณ 10 เดือน 
แม้จะตา่งกนับา้งในเด็กแตล่ะคน หนงัสอืภาพทีเ่ด็กเล็กสนใจเป็นพิเศษ คือ หนงัสอืภาพทีใ่ชภ้าษา
เชิญชวนแบบมีจังหวะจะโคน ซึ่งน่าจะเป็นเพราะตั้งแต่เกิดมาเด็กทุกคนได้ยินพ่อแม่พูดด้วยเป็น
ทำานองเชิญชวนอยู่ทุกวันว่า

ฮิเดะฮ�รุ ท�น�กะ
บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร สำ�นักพิมพ์ฟุกุอิงกัง ประเทศญี่ปุ่น 

จ�ก หนังสือเด็กมีชีวิต รวบรวมคว�มคิดและก�รทำ�ง�นหนังสือเด็ก
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เด็กเลก็ยงัชอบการพูดซ้ำาไปซ้ำามาอยา่งมีจงัหวะจะโคน แบบบทรอ้งเลน่โบราณ เชน่ ตบมือ
แปะแปะ จ้ำาจ้ีมะเขอืเปาะ การเล่นจะ๊เอ๋ ซึง่เด็กจะหวัเราะชอบใจ ชอบใหเ้ล่นอยา่งนัน้อีกหลายครัง้
โดยไม่เบื่อหน่าย 

 
หนังสือที่ใช้คำาคล้องจอง บทกลอนสำาหรับเด็ก มีเสียงเป็นจังหวะคล้ายดนตรี ถือเป็นสิ่ง   

ดีมากสำาหรับการพัฒนาเด็กเล็ก การแต่งหนังสือจึงต้องคำานึงว่าเด็กจะอ่านออกเสียงข้อความ
เหล่านั้น ฉะนั้นต้องมั่นใจว่าเป็นภาษาที่ออกเสียงง่ายสำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ปู่ย่าตายาย หรือ
พ่ีเลี้ยงเด็ก ผู้อ่านจะต้องอ่านออกเสียงแล้วอ่านออกเสียงอีก ต้องม่ันใจว่า ภาษาที่ใช้อ่านออก
เสียงง่ายจริงๆ จังหวะคำาดี มีสัมผัสถูกต้อง และอ่านสนุก

“กินนมแม่นะจ๊ะ”
“ไปเที่ยวข้�งนอกกันจ้ะ”
“ไปอ�บนำ้�กับพ่อนะลูก”
“ไปนอนกับพ่อนะลูก” 

ฯลฯ

ในหนังสือเล่มเดียวกัน ชีวัน วิสาสะ ผู้ประพันธ์หนังสือภาพสำาหรับเด็ก 
มีความเห็นคล้อยตามข้างต้น ทั้งยังมีข้อเสนอแก่ผู้สร้างสรรค์หนังสือภาพ
สำาหรับเด็กว่า “หนังสือภ�พสำ�หรับเด็กเปน็หนังสือสำ�หรับอ�่นเพื่อฟัง” คือ
อ่านออกเสยีงตามขอ้ความทีค่นแตง่อยา่งชดัถอ้ยชดัคำา ดังนัน้ขอ้ความทีแ่ตง่
จะต่างจากคำาพูดปกติ โดยมากผู้ที่อ่านคือพ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก ดังนั้นผู้แต่ง
ต้องกลั่นกรองภาษาให้เหมาะสมที่สุดเพ่ือพวกเขาจะอ่านได้อย่างม่ันใจ อ่าน
อย่างเข้าใจ และสนุกกับการอ่านออกเสียงดังๆ ให้เด็กฟัง
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เนื้อหาและภาษาในหนังสือภาพสำาหรับเด็กที่ผู้แต่งสร้างสรรค์ นำามาจากการสั่งสม
ประสบการณ์ของผู้เขียนผู้วาดเอง ดังนั้นเวลาแต่งหนังสือสำาหรับเด็ก ผู้แต่งผู้วาดควรลอง
สนทนากับ “เด็กในตัวเรา” ว่าเรานึกถึงอะไร ชอบอะไร รู้สึกอย่างไรตอนเด็กๆ แล้วนำามา
ผสมผสานกับความสามารถและทักษะที่เรามีในปัจจุบัน เพ่ือสร้างสรรค์หนังสือที่เด็กอยากอ่าน                           
ผู้ปกครองอยากอ่าน อ่านแล้วเด็กได้ความสนุก ได้เปิดโลกทัศน์ ได้พัฒนาตัวเอง ทั้งทักษะ          
ทางภาษา การคิด ได้ประสบการณ์ชีวิตผ่านเรื่องราวในหนังสือ ได้ความรู้ ได้ความมุ่งม่ันที่จะ    
เติบโตเป็นคนดีสร้างสรรค์สิ่งดีแก่โลกรอบตัว

เร�ควรสร้�งหนังสือท่ีเด็กอย�กอ่�น คือ สวย สะอ�ด สนุก 

สร้�งสรรค์ ในทุกมิติของการผลิตหนังสือ ไม่ใช่หนังสือที่ผู้ใหญ่อยากให้เด็ก
อ่านเท่านั้น (คือหนังสือที่มุ่งให้เด็กเป็นเด็กดีแบบที่ผู้ใหญ่ชอบเท่านั้น เช่น 
เป็นคนฉลาด มีความรู้ รู้คิดเป็นเหตุเป็นผลทุกสถานการณ์ ขยัน อดออม ฯลฯ) 
ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม แต่ควรนำาเสนออย่างแนบเนียนมีชั้นเชิง ให้เด็ก
ไม่รู้ว่าถูกยัดเยียดคุณธรรมเพื่อให้เป็นตามที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เขาเป็น โดยที่
พวกเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนัก

หนังสือสำาหรับเด็กที่ดีต้องสื่อสารกับเด็กได้ ดังนั้นผู้สร้างหนังสือ
สำาหรับเด็กควรนำาหนังสือต้นแบบไปลองเล่าลองใช้กับเด็กหลายๆ กลุ่ม ก่อนกระบวนการพิมพ์
จริง เพ่ือสังเกตปฏิกิริยาของเด็กว่า หนังสือนั้นสื่อสารกับเด็กได้หรือไม่ การออกแบบหนังสือ
สำาหรับเด็ก ควรให้เด็กเชื่อมโยงสู่สิ่งที่เด็กคุ้นเคยได้ทันทีว่า เคยเห็น เคยรู้จัก นอกจากนี้ ในการ
สร้างสรรค์หนังสือสำาหรับเด็ก โดยเฉพาะหนังสือที่มีกลไกพิเศษ เช่น Pop-up, Flap-book หรือ
มีการใช้วัสดุสัมผัส กลิ่น กลไกอื่นๆ เมื่อผลิตต้นฉบับเสร็จแล้ว ควรนำาไปทดลองกับเด็กทุกเล่ม 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหนังสือทุกเล่มปลอดภัยสำาหรับเด็ก
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ฮิเดะฮ�รุ ท�น�กะ ผู้สร้�งสรรค์หนังสือภ�พ
สำ�หรับเด็กเล็กช�วญี่ปุ่น แนะนำาอีกว่า อะไรก็ตามที่
ตั้งใจจะให้เด็กเล็กต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเด็กเล็ก
เปรียบเหมือนผ้าขาว หรือผืนผ้าใบว่างเปล่า ไม่ว่าอะไร
ก็ตามที่เราเขียน วาด ให้เป็นภาพขึ้นมาบนผ้าผืนนั้น 
ตอ้งเป็นสิง่ทีดี่ทีส่ดุ เพราะไม่วา่อะไรกต็ามจะเป็นความ
ทรงจำาที่ประทับใจเด็กไปจนโต ฉะนั้นสิ่งแรกที่เด็กเล็ก 
ได้สัมผัสควรต้องเป็นสิ่งดีที่สุด 

ด้�นภ�พประกอบ ต้องคำานึงถึงรูปแบบและบุคลิกของผู้วาดภาพว่า
ต้องเหมาะสมต่อหนังสือเล่มนั้นๆ สิ่งแรกคือ ภาพจะต้องดึงดูดความสนใจ
ของเด็กให้ได้ ซึ่งบรรณาธิการ ผู้วาดภาพ ผู้แต่งเรื่อง ควรพบปะพูดคุยแบบ
เจอหนา้กนั เพ่ือใหเ้กดิความคิดสรา้งสรรค์ และชว่ยกนัขดัเกลาใหห้นงัสอืภาพ               
เป็นรูปเป็นร่างอย่างสมบูรณ์ที่สุด

เด็กเล็กเดินไปซ้ือหนังสือเองไม่ได้ ต้องมีผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง  
เลือกซื้อหนังสือให้ ดังนั้นถ้าคิดว่าเด็กเล็กควรได้แต่สิ่งดีที่สุด
ตั้งแต่แรกเกิด คนทำาหนังสือก็ทำาแต่หนังสือดี พ่อแม่ก็เลือกซ้ือ
แต่หนังสือดี เด็กเล็กก็จะได้แต่สิ่งดีๆ
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หนังสือของคนวัยอื่น เช่น นวนิยาย หรือนิตยสาร บางคร้ังเมื่ออ่านจบครั้งหนึ่งแล้ว เรา
จะไม่กลับไปอ่านอีกเลย หรืออีกหลายปีจึงอาจย้อนกลับไปอ่านอีกครั้ง ข้อนี้แตกต่างจากหนังสือ
สำาหรับเด็กเล็กมาก เพราะถ้าเล่มไหนที่เด็กชอบ เด็กจะอ่านเล่มนั้นจนช้ำาหรือชำารุด เมื่อหนังสือ
ขาดไปแล้ว เด็กก็ยังจดจำาเรื่องและความประทับใจจากหนังสือเล่มนั้นไว้ในหัวใจได้ บางกรณี
เมื่อเด็กโตขึ้นเป็นพี่ เป็นพ่อแม่ ก็อาจอยากให้น้องหรือลูกหลานของตนอ่านหนังสือเล่มเดียวกับ
ที่ตัวเองเคยประทับใจด้วย จะเห็นว่าหนังสือภาพสำาหรับเด็กที่สร้างสรรค์อย่างพิถีพิถัน นับว่ามี
ประโยชน์คุ้มค่าอย่างยิ่ง และมีอายุการใช้งานยาวนาน

หนังสือภาพสำาหรับเด็กยังมีธรรมชาติการใช้
งานที่แตกต่างจากหนังสือของผู้ใหญ่มาก เพราะ
นิสัยการอ่านของเด็ก ไม่ใช่ว่าอ่านแล้วอ่านเลย 
เด็กยังกลับมาอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำา ดังนั้นการ
ทำาหนังสือสำาหรับเด็กหนึ่งขวบ อย่าคิดว่าเด็ก
คนนั้นโตเกินหนึ่งขวบแล้วจะเลิกอ่าน เขายังอ่าน
ต่อจนถึงสองขวบสามขวบ เพราะเม่ืออ่านตอน                           
หนึ่งขวบเด็กได้อย่างหนึ่ง เม่ืออ่านตอนโตขึ้น เขา                  
อาจค้นพบสิ่งใหม่อื่นๆ เพิ่มขึ้น

ฉะนั้นผู้สร้�งสรรค์หนังสือภ�พสำ�หรับเด็ก จึงควรทำ�หนังสือ              
แบบที่เด็กอ่�นได้อย่�งต่อเนื่อง เด็กย้อนกลับม�อ่�นได้อีกเรื่อย ๆ 

แม้ว่�อ�ยุจะพ้นวัยเด็กเล็กไปแล้ว โตขึ้นอีกนิดแล้วก็ยังม�อ่�นได้อีก 
พฤติกรรมก�รอ่�นหนังสือซำ้� ๆ ถ้�เป็นเรื่องที่ถูกใจเด็กเช่นนี้ 

ทำ�ให้หนังสือสำ�หรับเด็กมีก�รใช้ง�นอย่�งคุ้มค่�
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๑.  อ่�นแล้วสนุก ทั้งภ�ษ�และเนื้อห� เพื่อให้เด็กเกิดคว�ม
 ประทับใจหนังสือ อย�กอ่�นเล่มอื่นๆ อีก
๒.  มีสิ่งดีสำ�หรับเด็กอยู่ในหนังสือแต่ละเล่ม เพื่อเป็นพื้นฐ�น
 ให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นคนดีอย่�งสมบูรณ์ 
๓.  มีคว�มง�มท�งภ�ษ� ภ�พ และรูปเล่มของหนังสือ 
 เพื่อกล่อมเกล�อ�รมณ์ของเด็ก

  1.  เขียนให้ตรงความต้องการ ความสนใจ และรสนิยมของเด็กแต่ละวัย
  ๒.  เรื่องที่เขียนต้องมีเหตุผล เหมาะสมกับวัยของเด็ก
  3.  ตัวละครน้อย พอเหมาะกับสติปัญญาของเด็ก
  4.  อายุของตัวเอกควรพอดีกับอายุเด็กผู้อ่าน หรือแก่กว่าผู้อ่านเล็กน้อย
  ๕.  เรื่องดี มีคุณค่า ให้ความสุขกาย สุขใจแก่เด็ก
  6.  ส่งเสริมจินตนาการในทางสร้างสรรค์
  ๗.  ให้ความคิดในทางที่จะก่อให้เกิดปัญญา ให้คิดอย่างมีเหตุผล
  8.  ให้ความรู้ตามวัย ว่าวัยต่างๆ สามารถเรียนรู้ได้แค่ไหน
  9.  ให้อารมณ์ที่พึงปรารถนา
10.  มีจุดคิดที่แน่นอน ว่าจะสอนอะไรให้ผู้อ่าน แต่สอนแบบแยบยล
11.  เค้าโครงเรื่องติดต่อกัน ทำาให้เด็กติดตามเรื่องได้อย่างสุนกสนาน
1๒.  ใช้สำานวนภาษาถูกต้องสละสลวย และสุภาพดีงาม ตัวสะกดถูกต้อง 
 ใช้คำาศัพท์ง่าย ใช้ประโยคสั้นๆ เหมาะกับอายุเด็กที่จะเข้าใจได้

ขอ้ควรคำ�นงึในก�รสร้�งสรรคห์นงัสอืภ�พสำ�หรับเด็กปฐมวัย

ศิลปะในก�รเขียนหนังสือสำ�หรับเด็ก
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13. จัดรูปเล่มให้ประณีต เหมาะสม สวยงาม ส่งเสริมให้เด็กมีสุนทรียะและรักศิลปะ
14. มีภาพประกอบให้เหมาะกับเรื่อง สวยงามและมีชีวิตชีวา
1๕. เขียนเนื้อหา ข้อคิด ความรู้ ให้พอเหมาะพอดีต่อการรับรู้ของเด็กแต่ละวัย
16. ผู้เขียนต้องรู้ดีที่สุดในเรื่องที่เขียน และสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้อง
1๗. เขียนให้มีรสชาติ สนุกเพลิดเพลิน ผูกเรื่องได้สนุก
18. เรื่องที่ไม่เขียนไม่ยาวยืดเยื้อ วนไปมา ควรสั้นๆ ให้เหมาะกับระยะความสนใจของเด็ก
19. ส่งเสริมความมั่นใจให้เด็ก ให้เกิดความภูมิใจในความสำาเร็จและความรับผิดชอบ
๒0. แฝงข้อคิดหรือคติเล็กๆ น้อยๆ ให้เด็กโดยไม่รู้ตัว
๒1. ส่งเสริมบุคลิกภาพทางกายและทางใจให้ดี
๒๒. ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา

ผู้สร้างสรรค์หนังสือภาพสำาหรับเด็ก ควรเข้าใจและให้ความสำาคัญ
มากๆ ต่อการออกแบบหรือเลือกใช้ตัวอักษรในหนังสือภาพสำาหรับเด็กปฐมวัย          
โดยเฉพาะตัวอักษรภาษาไทย เพราะเป็นวัยที่เด็กเริ่มจดจำาตัวอักษรที่ถูกต้อง    
นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น เชื่อมโยงสู่การอ่านหนังสือเรียน อ่านป้ายชื่อ  
ถนน อ่านป้ายรถประจำาทาง อ่านฉลากสินค้า เป็นต้น ดังน้ันสิ่งที่ต้องคำานึงเป็น 
อันดับแรกคือ 

รูปแบบตัวอักษรที่เหม�ะสมในหนังสือภ�พสำ�หรับเด็ก

ต้องใช้ตัวอักษรที่รูปแบบถูกต้อง 
ไม่เล่นขน�ด สีสัน หวือหว�หล�กหล�ยเกินไป

ในแต่ละหน้� เพร�ะจะทำ�ให้เด็กสะดุดต�กับตัวอักษร
จนอ�จขัดจังหวะก�รอ่�นเรื่องของเด็ก 
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ตวัอักษรไทย ควรใชต้วัอักษรแบบมีหวั เพราะอักษรไทยแทบทัง้หมดเริม่
เขียนด้วยการลากเส้นวงกลมเป็นหัวแล้วลากเส้นต่อเป็นตัว ตัวอักษรไม่ควร
มีเส้นฐานล่างขีดเกินตัวออกไป ตัวอักษรใดมีหางยาว เช่น ช ซ ป ฝ ศ ควร
ใหเ้สน้หางยาวเกนิบรรทดัขึน้ไปจากระนาบของตวัอักษร ไม่ใชอ่ยูร่ะดับเสน้บน
ของตัวอักษร เส้นหางของ ส ศ ก็ไม่ควรลากเข้าไปกลางตัวอักษร วรรณยุกต์
และสระกค็วรอยูใ่นตำาแหนง่ทีถ่กูตอ้ง (โดยเฉพาะวรรณยกุตท์ีซ้่อนบนสระ เชน่ 
คำาว่า น้ำา ซ้ำา ปั้น เป็นต้น)

ปัจจุบัน ตัวอักษรบางแบบเม่ือพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้ว 
สระและวรรณยุกต์สองชั้นจะเยื้องหน้าเกินไปหรือเยื้องหลังเกินจากตัวอักษร
หลัก ซึ่งเป็นแบบที่ไม่ถูกต้อง 

บางครัง้ผู้ออกแบบหนงัสอืภ�พสำ�หรับเดก็ ไม่เขา้ใจวา่ หนงัสอืสำ�หรับ

เด็ก ต้องคำานึงถึงความถูกต้องเปน็หลักใหญก่่อนสิ่งใด แต่คดิว่าต้องออกแบบ
ให้น่าสนใจ ด้วยสีสันรูปแบบให้สะดุดตาผู้ซื้อเข้าไว้ หรือเพื่อเน้นคำาที่อยากเน้น
ในแต่ละหน้าตลอดเวลา จึงใช้ตัวอักษรสีสันหลากหลาย หลายขนาด ทั้งตัว
ใหญ่ ตัวหนา ตัวเอน หรือเป็นลายมือประดิษฐ์ตลอดเล่ม แท้จริงแล้วตัวอักษร
แบบที่ดีที่สุดคือตัวอักษรแบบเรียบง่าย ที่ตัวมันเองไม่โดดเด่นสะดุดตาชัดเจน
เกินไป เพื่อจะได้ไม่แย่งความสนใจจากเนื้อหา ด้วยการเรียกร้องให้ผู้อ่านหยุด
ดูมันทุกครั้งที่กวาดสายตาอ่าน หากผู้อ่านไม่สะดุดตาตัวอักษร แปลว่าผู้อ่าน
จะเพลิดเพลินกับเนื้อหาของหนังสืออย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจงใจออกแบบ        
ตวัอักษร ทัง้สสีนัและขนาด ใหส้ะดุดตาตลอดทัง้เลม่ แปลวา่ผูอ้อกแบบไม่เขา้ใจ
ว่าตัวอักษรนั้นกำาลังแย่งความสนใจไปจากเนื้อหา และขัดจังหวะการอ่านเรื่อง
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อย่างไรก็ดี ไม่ได้หมายความว่าตัวอักษรแบบหวือหวา มีลูกเล่น เป็นตัวลายมือประดิษฐ์ จะใช้ไม่
ได้เลยในหนังสอืสำาหรบัเด็ก ตราบใดทีก่ารใชต้วัอักษรนัน้ไม่ขดัจงัหวะการอ่าน เพราะผูอ่้านไม่มัว
แตส่ะดุดตาตวัอักษร กถ็อืวา่ใชไ้ด้ คือควรใชต้วัอักษรใหเ้ด่นสะดุดตาเฉพาะบางจดุทีต่อ้งการเนน้
เป็นพิเศษ และไม่รบกวนการอ่านเนื้อหาหลักของหนังสือเท่านั้น เช่น ใช้เป็นชื่อเรื่องบนปกหน้า 
หรือใช้ในเล่มเพื่อเน้นเฉพาะจุดสำาคัญบางหน้า (เช่น เน้นเสียงตะโกน เน้นขนาดใหญ่โต
เน้นอารมณ์บางอย่าง) แต่ไม่ใช่ใช้อักษรเพื่อเน้นตลอดทั้งเล่ม เพราะทำาให้
สิ่งที่อยากเน้น กลายเป็นไม่มีน้ำาหนักไป

ตัวอักษรทั้งสองแบบนี้ไม่มีวงกลมเป็นหัวอย่างชัดเจน อาจทำาให้เด็กปฐมวัย
แยกแยะยากว่า จุดเริ่มต้นของตัวอักษรเริ่มเขียนจากตรงไหน

 

หลักคิดคือ  หนังสือภ�พสำ�หรับเด็กเล็กมีคำ�ไม่เยอะ ควรออกแบบ
ตัวอักษรให้กลมกลืนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของภ�พในแต่ละหน้� 

ม�กกว่�จะให้ตัวอักษรแย่งคว�มสนใจจ�กภ�พ

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ด ต    นิทาน 
ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ด ต       นิทาน

ตัวอักษรแบบที่อ�จไม่เหม�ะจะนำ�ม�ใช้ในหนังสือเด็กนัก เช่น 
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ตัวอักษรแบบนี้ไม่ถูกต้องนักเช่นกัน เพราะ   
ตัว ข บ ป มีเส้นฐานล่างลากเกินเส้นหลัก
ไปข้างหน้า นอกจากนี้ตัว ส ไม่ควรมีเส้นหาง
ลากเข้าไปกลางตัวอักษรด้วย 

สำ�หรับเด็กปฐมวัย ตัวอักษรยิ่งใหญ่และชัดเจนยิ่งดี เด็กจะได้มองเห็นชัด เพราะสายตา
เด็กยงัแยกแยะสิง่ตา่งๆ ไม่ดีนกั ขณะทีเ่ด็กโต เม่ืออ่านหนงัสอืได้คล่อง มีประสบการณท์างภาษา
มากขึ้นแล้ว ค่อยลดขนาดตัวอักษรลงตามวัยของเด็กได้ เพราะหนังสือของเด็กโตจะมีคำามากขึ้น 
สัดส่วนของภาพน้อยลงตามความสามารถในการอ่านหนังสือของเด็ก เช่น 

จะเห็นว่าตัว ช และ ซ ของอักษรแบบนี้
ไม่ถูกต้อง เพราะหางของ ช และ ซ ไม่
เลยเส้นบรรทัดขึ้นมาอย่างชัดเจน

ขน�ดตัวอักษร

ปลาบู่ทอง 
(ขนาด 14 pt.) อ่านยากเกินไปสำาหรับเด็กเล็ก

ปลาบู่ทอง 
(ขนาด 16 pt.) ถือว่าอ่านยากสำาหรับเด็กเล็ก เหมาะสำาหรับผู้ใหญ่มากกว่า

ปลาบู่ทอง 
(ขนาด ๒0 pt.) อ่านง่ายขึ้น แต่ยังถือว่าตัวค่อนข้างเล็ก

ปลาบู่ทอง 
(ขนาด ๒๒ pt.) อ่านง่ายขึ้นมากสำาหรับเด็กเล็ก 
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ทั้งน้ีการกำาหนดขนาดตัวอักษรต้องคำานึงถึงความสมดุล       
ต่อพ้ืนที่หน้ากระดาษ และได้สัดส่วนพอดีกับภาพประกอบด้วย          
และควรเลือกรูปแบบตัวอักษรให้เข้ากับลักษณะรูปภาพ และเนื้อหา
ของหนังสือด้วยเช่นกัน

ผู้ออกแบบหนังสือภาพสำาหรับเด็ก ไม่ควรเล่นสีสันตัวอักษรม�กเกินไปในแต่ละ
หน้า เพราะสิ่งที่ควรให้เด็กหยุดมองนานๆ ในหน้าหนังสือ คือรูปภาพอันสวยงามและมี
รายละเอียด ตัวอักษรจึงไม่ควรแย่งความเด่นของภาพ ควรเอื้ออำานวยให้อ่านเนื้อเรื่องได้
ง่ายดาย ทัง้นีค้วรระวงัใหส้ตีวัอักษรตดักบัภาพพ้ืนหลงัอยา่งชดัเจน เพ่ือภาพและตวัอักษร
ไม่แย่งกันเด่น จนทำาให้อ่านไม่รู้เรื่อง

สีสันของตัวอักษร

ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องยากที่จะหาตัวอักษรแบบที่ถูกต้องเหมาะสม 
และสวยงามเข้ากับภาพและเรื่องเพื่อใช้ในหนังสือภาพสำาหรับเดก็เล็ก 
เหตุเพราะผู้ออกแบบตัวอักษรไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์หนังสือภาพสำาหรับ
เด็ก จึงอาจนึกถึงความสวยงามมากกว่าความถูกต้อง แต่ถ้าหาก
คนในแวดวงหนังสือสำาหรับเด็กแสดงความต้องการใช้แบบอักษรที่ 
ถูกต้องสมบูรณ์ ก็อาจกระตุ้นให้เกิดการสร้างตัวอักษรแบบที่ถูกต้อง
และสวยงามมากขึ้นต่อไป
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๑. เป็นล�ยมือประดิษฐ์ที่ไม่มีหัวตัวอักษร
๒. เส้นห�งของตัวอักษรไม่เลยเส้นบรรทัดบนตัวอักษรขึ้นไป
๓. เสน้ห�งของตวัอกัษรเริม่ขดีทีก่ล�งตวัอกัษร แทนทีจ่ะขดีตรงสว่นบนของตวัอกัษร
๔. ว�ง สระ วรรณยุกต์ ผิดตำ�แหน่ง โดยเฉพ�ะสระและวรรณยุกต์ซ้อนสองชั้น 
    เช่น วรรณยุกต์ ว�งเยื้องหน้�หรือเยื้องหลังเกินตัวอักษรหลักอย่�งเห็นได้ชัด

ตัวอักษรแบบที่ควรหลีกเลี่ยง

๕. ใช้ตัวอักษรหล�ยรูปแบบเกินไปในหนังสือหนึ่งเล่ม หรือในแต่ละหน้�
๖. เล่นรูปแบบตัวอักษร ขน�ด สีสัน ม�กเกินไปทุกหน้� เพร�ะทำ�ให้เด็ก
    สะดุดต�กับตัวอักษรจนรบกวนคว�มต่อเนื่องในก�รอ่�นเนื้อห�
๗. ตัวอักษรซ้อนทับพื้นหลังจนอ่�นย�ก สีอ่อนเกินไป สีเข้มเกินไป 
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ลกัษณะภ�พประกอบทีด่ใีนหนงัสอืภ�พสำ�หรับเด็ก

หนงัสอืภ�พสำ�หรับเดก็ คือสือ่ใหเ้ด็กได้เสพศลิปะอยา่งหลากหลาย 
ให้เด็กและผู้ใหญ่ได้เสพความงาม สุนทรียะแห่งแสง ลายเส้น จังหวะสี 
การจัดวางภาพ มุมมองภาพ ผ่านภาพในหนังสืออย่างใกล้ตัวใกล้มือ 
และประหยดั ภาพในหนงัสอืภ�พสำ�หรับเดก็ไม่มีขอ้จำากดัด้านเทคนคิใน
การสร้างสรรค์ วิธีการวาด หรือเทคนิคสีที่ใช้ เพียงแต่มีข้อสังเกตว่า ถ้าเป็น
ภาพที่วาดด้วยมือหรือประดิษฐ์เทคนิคด้วยมือ ไม่ใช่ภาพที่สร้างสรรค์
ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ เช่น ภาพวาดลายเส้น ภาพวาดสีน้ำา สีฝุ่น 
สีชอล์ค สีน้ำามัน ดินสอสี ภาพปะติด ภาพวาดเหมือนจริง ภาพตัด
กระดาษ ภาพเทคนิคโครงสร้างกระดาษ ภาพปักผ้า ภาพดินปั้น ภาพ
ดินน้ำามัน จะเป็นภาพสีหรือขาวดำาก็ได้ ล้วนเป็นภาพที่มีเสน่ห์
ดึงดูดให้เด็กหยุดดูภาพได้นาน อาจเป็นเพราะภาพที่วาดมือ หรือ
ประดิษฐ์ด้วยมือ จะมีเนื้อสีทีแปรง น้ำาหนักลายเส้น ฝีเข็มที่ปัก หรือ
มิตเิหลือ่มซ้อนกนัของกระดาษทีว่างทบักนั ใหเ้ด็กสงัเกตแสงเงา สงัเกตความเคลือ่นไหวในภาพ
ได้นานกวา่ ขณะทีภ่าพซึง่ประดิษฐ์ด้วยเทคนคิคอมพิวเตอรท์ีน่ยิมมากในปัจจุบนั มักจะเป็นภาพ

ที่สวยงามแบบนิ่งๆ ไม่ค่อยมีมิติของแสงเงา การเดินทางของเส้น น้ำาหนักสี ให้เด็กสังเกต
นัก เด็กดูแล้วมักจะแยกไม่ออกว่า เส้นที่วาดภาพเริ่มจากจุดไหน เพราะเส้นจากเทคนิค

คอมพิวเตอรจ์ะสม่ำาเสมอเทา่กนัหมด เนือ้สทีีร่ะบายด้วยคอมพิวเตอรก์มั็กจะเรยีบเสมอ
กัน จนไม่เห็นความหนัก เบา เหมือนการระบายสี ที่ทำาให้มีความเคลื่อนไหวในภาพ
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กล่�วโดยสรุป องค์ประกอบของหนังสือภ�พที่ดี ที่ผู้สร้�งสรรค์
ต้องคำ�นึงถึงเสมอในก�รสร้�งหนังสือสำ�หรับเด็กปฐมวัย มี ๔ ด้�น คือ

อย่างไรก็ตาม หนังสือภ�พสำ�หรับเด็กควรนำาเสนอภาพด้วยเทคนิค
หลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะภาพง่ายๆ ลดทอนรายละเอียด หรือมีสีสันสดใส       
แบบสีลูกกวาดเพียงอย่างเดียว เพราะการเสพภาพศิลปะอย่างหลากหลายผ่านหนังสือภาพ
สำาหรับเด็ก คือช่องทางให้เด็กคุ้นเคยกับงานศิลปะ ซ่ึงมีความหลากหลายตามผู้สร้างแต่ละ
คน เม่ือเด็กได้เสพศิลปะหลากหลาย ก็จะเกิดการยอมรับความงามหลายรูปแบบโดยไม่ยึดติด
แบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานให้เด็กเปิดกว้างทางความคิดในงานเสพ

งานศิลป์ต่อไป ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ภาพประกอบในหนังสือสำาหรับเด็กควรคำานึง
ว่ามีบทบาทเป็นผู้นำาศิลปะของโลกไปสู่มือเด็กเล็กๆ ซ่ึงมีพลังเรียนรู้โลกและ

ความงามอย่างไม่จำากัด จึงควรทำางานอย่างประณีต และควรศึกษาวิธี
การใช้ภาพสื่อสารได้ตรงใจเด็กที่สุด ซึ่งการนำาผลงานต้นฉบับไปทดลอง
ให้เด็กอ่าน ดู ฟังความเห็นของเด็ก อาจจะช่วยเปิดมุมมองในการใช้                                                          

ภาพสื่อสารกับเด็กได้มากขึ้น และไม่ควรดูถูกเด็กว่าจะดูภาพยากๆ มีความ       
ซับซ้อน ไม่เข้าใจ

๑. เรื่อง (Story) ดี
๒. ภ�ษ� (Language) ดี
๓. ภ�พประกอบ (Illustration) ดี
๔. รูปเล่ม (Format) ดี
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เรื่องแบบที่พวกหนูชอบครับ

เรื่องที่เกี่ยวกับคว�มน่�รักของสิ่งที่พวกหนูรู้จัก
เรื่องสิ่งเล็ก ๆ ที่แสดงคว�มส�ม�รถชนะสิ่งใหญ่

เรื่องจินตน�ก�รที่สนุกสน�นเหลือเชื่อ เกินคว�มจริง
เรื่องที่ใช้เช�ว์ปัญญ�แก้ปัญห�

เรื่องเจ้�เล่ห์ เพทุบ�ย กลั่นแกล้งแล้วแพ้ภัยตัวเอง
เรื่องที่เสริมสร้�งคุณธรรม ลักษณะนิสัย และค่�นิยมที่เหม�ะสมต่อเด็ก

เรื่องตำ�น�น
เรื่องก�รท�ย

เรื่องเทพนิย�ย น�งฟ้�

เรื่องเกี่ยวกับสัตว์พูดได้ คิดได้ ทำ�ได้อย่�งมนุษย์
เรื่องก�รต่อสู้ ก�รผจญภัย อันน่�ตื่นเต้น

เรื่องสนุกสน�น ขบขัน เบ�สมอง
เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวพวกเร�

เรื่องที่พวกเร�ต่อเติมคว�มคิดออกไปได้อย่�งสนุกสน�น
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เรื่องแบบนี้หนูก็ชอบม�ก ๆ ค่ะ

เรื่องที่เกี่ยวกับของกิน
เรื่องที่ให้คว�มสนุกสน�นบันเทิง

เรื่องที่คว�มชั่วร้�ยถูกทำ�ล�ยในตอนสุดท้�ย
เรื่องที่ให้คว�มรู้ง่�ย ๆ ไม่ยุ่งย�กซับซ้อน

เรื่องจริงที่พวกหนูได้พบเห็น
เรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำ�วัน

เรื่องที่พวกหนูอย�กทำ� เรื่องที่พวกหนูอย�กเป็น

เรื่องเกี่ยวกับก�รถูกทอดทิ้ง ถูกบังคับ พวกหนูจะเห็นใจ 
สงส�ร เพร�ะได้แสดงออกถึงคว�มเมตต�

ถ้�มีตัวละครที่ให้คว�มอบอุ่นและคว�มเห็นอกเห็นใจกัน 
พวกหนูจะรักและเทิดทูนม�ก

เรื่องที่จะตอบพวกหนูถึงคว�มอย�กรู้อย�กเห็นด้วยคำ�ถ�ม 
“อะไร” “ทำ�ไม” “อย่�งไร” ด้วยข้อมูลที่ตรงไปตรงม�
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วิธีใช้หนังสือภ�พเพื่อพัฒน�ก�รเรียนรู้ของเด็ก

มีหนังสือภ�พแล้วควรทำ�อย่�งไร

กระบวนก�รพัฒน�หนังสือสำ�หรับเด็ก ไม่ได้จบเพียงแค่การสร้างสรรค์หนังสือให้
มีจำานวนมากขึ้น เม่ือมีหนังสือแล้ว หากหนังสืออยู่นิ่งๆ ไม่มีใครเปิดอ่าน มันก็เป็นเพียง                            
วัตถุชิ้นหนึ่ง สิ่งสำาคัญกว่าการเพ่ิมจำานวนหนังสือสำาหรับเด็ก คือการทำาให้หนังสือมีประโยชน์                    
ต่อเด็กผู้อ่านจริงๆ หนังสือทุกเล่มจะมีชีวิตและมีคุณค่า เมื่อผู้อ่านเปิดหน้ากระดาษ สร้างชีวิต
ให้ตัวละคร ระบายสีสันให้ฉาก เก็บเกี่ยวความสนุกจากเรื่อง ยิ่งถ้าแบ่งปันหนังสือออกไปมากๆ 
อ่านซำ้าๆ หลายครั้ง หนังสือก็จะยิ่งมีค่า สิ่งที่ต้องเน้นในการสร้างสรรค์หนังสือสำาหรับเด็กคือ        
ผู้สร้างต้องทำาให้หนังสือสนุก น่าสนใจ สวยงามทั้งเรื่องราว ภาษา รูปเล่ม สามารถสื่อสารกับ
เด็กได้อย่างถูกใจเด็ก เพื่อให้เด็ก ‘อ่�น’ เล่มนั้นจริงๆ หนังสือสำาหรับเด็กที่ดีคือหนังสือที่เด็ก
กลับมาอ่านซำ้าได้บ่อยๆ โดยไม่เบื่อ ไม่ว่าจะแต่งเพ่ือตอบสนองจุดประสงค์ใดก็ตาม อ่าน                 
ทีไรทำาให้เด็กสนุกเมื่อนั้น อ่านทีไรก็พบสิ่งใหม่ๆ เมื่อนั้น และหนังสือสำาหรับเด็กที่ดีที่สุด
ควรเป็นหนังสือที่อ่านสนุกได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพราะตอนที่เด็กเล็กๆ ยังอ่านไม่ออก 
ผู้ใหญ่เป็นคนอ่านให้เด็กฟัง ทั้งพ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตาทวด ลุงป้าน้าอา หนังสือที่ดีจะ
ทำาให้ผูใ้หญ่เหล่านีอ้ยากอ่านให้เด็กฟังโดยไม่ฝืนใจ เพราะตวัเองกส็นกุด้วย  หนงัสอื
เล่มไหนที่สนุกเด็กจะชอบให้ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง ขณะเดียวกันหนังสือที่สนุกก็จะชวนให้
ผู้ใหญ่อยากอ่านเล่มนั้นซำ้าๆ ให้เด็กฟังด้วยเช่นกัน
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ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำ�ง่�ย ๆ ในก�รอ่�นใช้หนังสือกับเด็ก สำ�หรับในบ้�นในครอบครัว
และสำ�หรับครูใช้กับเด็กในโรงเรียน ให้เด็กประทับใจหนังสือ และชอบอ่�นหนังสือ

หนังสือดี ต้องมีในบ้�น (ห้องเรียน)
มีแล้วอ่�น อ่�นแล้วเล่น เล่นแล้วเรียนรู้ 
รู้แล้วคิด คิดแล้วเพลิน เพลินแล้วติดใจ

ติดใจแล้วอย�กทำ�ซำ้� ทำ�ซำ้�แล้วจดจำ�ได้น�น

อัจฉร� ประดิษฐ์ 
อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�วรรณกรรมสำ�หรับเด็ก, 

คณะมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑. หนังสือดี ต้องมีในบ้�น (หรือในห้องเรียน)          
ในบา้นหรอืในหอ้งเรยีนตอ้งมหีนงัสอืใหเ้ดก็เหน็ โดยผูใ้หญ่
ควรจัดมุมหนังสือไว้ประจำ�บ้�น ประจำ�ห้องเรียน แม้จะ
มีหนังสือเพียงไม่กี่เล่ม ก็ควรจัดมุมให้หนังสืออยู่ด้วยกัน ให้
หนังสือสำาหรับเด็กอยู่คู่กับหนังสือของผู้ใหญ่ด้วยก็ได้ ไม่จำาเป็น
ต้องแยกหนังสือเด็กออกเป็นมุมเฉพาะก็ได้ เพ่ือแสดงตำาแหน่งที่แน่นอน ให้เด็ก   
รู้ว่าจะหาหนังสือได้จากตรงไหน ควรเป็นมุมท่ีให้หนังสืออยู่ใกล้ตัวใกล้มือเด็ก 
ไปหยิบจับ เปิดอ่าน (กัดเล่น-ในเด็กเล็กๆ) ได้ทุกเวลาที่ต้องการ เม่ือใช้เสร็จ            
ก็ฝึกเด็กให้เอาไปเก็บที่เดิม โดยเล่นจับหนังสือเข้าที่ หรือช่วยเด็กเดินเอาหนังสือ
ไปเก็บที่มุม เป็นการฝึกนิสัยความมีวินัย มีระเบียบเรียบร้อยให้เด็ก 
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ในบ้านหรือในห้องเรียน ผู้ใหญ่ควรอ่�นหนังสือหรือถือหนังสือให้เด็กเห็นเสมอ แสดง
ท่าทีถนอมหนังสือในการหยิบจับ จัดระเบียบ ทำาความสะอาดชั้นหนังสือ หาหนังสือมาเพิ่มเติม
เม่ือมีโอกาส เม่ือมีเลม่ใหม่กว็างโชว์ใหเ้ด็กเหน็ บอกเด็กวา่ นีคื่อหนงัสอืเล่มใหม่ เล่�ถึงหนงัสอื

บ�งเล่มหรือตัวละครบ�งตัวท่ีผู้ใหญ่ชอบใหเ้ดก็ฟงัเวล�เล่นกันเพลินๆ ตอนอาบน้ำา หรอืป้อน
อาหารให้เด็ก ตอนเด็กวาดรูปเล่น ตอนคุยกันก่อนนอน หรือตอนไหนก็ได้ที่เด็กกำาลังเพลินๆ 
การกระทำาเหล่านีท้ำาใหจ้ติใตส้ำานกึของเด็กเรยีนรูว้า่ มีหนงัสอืแวดล้อมในชวีติเขาและผูใ้หญ่อยา่ง
เป็นธรรมชาติ และหนังสืออยู่ตรงนั้นเสมอเมื่อต้องการ แม้ว่าเด็กอาจแสดงท่าทีเหมือนไม่สนใจ
หนงัสอื แตบ่า้นหรอืหอ้งเรยีนทีมี่มุมหนงัสอื มีหนงัสอืเปิดวางไวแ้สดงภาพสวยๆ มีผูใ้หญ่ทัง้พ่อ
แม่ ครู เคยเปิดอ่าน เคยแสดงท่าทีสนุก สนใจหนังสือ มีความสุขกับหนังสือ เด็กจะซึมซับท่าที
เหล่านั้นต่อหนังสือตามผู้ใหญ่ เกิดเป็นพฤติกรรมยอมรับหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นการ
ปลูกฝงัทศันคตทิีดี่ตอ่หนงัสอืใหเ้ด็ก โดยไม่ตอ้งบอกหรอืสัง่ใหเ้ด็ก “รักหนงัสอืและรักก�รอ่�น” 

๒. มีแล้วอ่�น เม่ือมีหนังสือที่เลือกสรรว่าดีแล้ว ผู้ใหญ่ควรอ่�น

ให้เด็กฟังทุกวัน หรืออ่านเป็นประจำาในเวลาที่สะดวกทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ครู พยาบาล ควรเลือกเรื่องดีๆ 
สนุกๆ ภาพสวยๆ คำาเพราะๆ ข้อคิดดีๆ (แบบไม่ยัดเยียดสิ่งต่างๆ แก่
เด็กอย่างตรงไปตรงมาเกินไป) เด็กที่มีคนอ่านหนังสือให้ฟังทุกวัน เพียง                           
วันละ 10-1๕ นาที จะได้ภาษา ได้ความสนุก ได้ความรัก จากความรักที่
ผู้สร้างสรรค์หนังสือส่งผ่านมาทางเรื่องราว ได้ความรักจากช่วงเวลาแห่งความ
อบอุ่นสนุกสนานของการเล่านิทานอ่านหนังสือในครอบครัว ระหว่างพ่อแม่สู่ลูก หรือ
ระหว่างครูกับนักเรียนในห้อง เกิดเป็นความประทับใจในหนังสือและช่วงเวลาความสุข
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ผู้ใหญ่ควรอ่�นหนังสือร่วมกับเด็ก สำาหรับเด็กเล็กที่เพ่ิงรู้จักหนังสือ ผู้ใหญ่
ควรเปิดหนังสือให้เด็กดูรูป พูดคุยเกี่ยวกับภาพในหนังสือกับเด็ก ให้เด็กเล่น จับ 
สมัผสั หนงัสอื (เด็กเลก็ๆ บางคนจะกดั เลียหนงัสอื ตอ้งเลอืกหนงัสอื

ที่ปลอดภัยจากสารพิษหรือวัสดุอันตรายด้วย) ถ้าเด็กอ่านออกแล้ว         
ปล่อยให้เด็กอ่านเองบางคำา หรืออ่านโดยทอดเสียงเว้นระยะให้เด็กเติม
คำาต่อจากเรา ตอนแรกๆ ที่เด็กยังเล็กยังเพิ่งเรียนรู้คำา ผู้ใหญ่อ่านแล้ว
พูดซ้ำาๆ ย้ำาๆ บางคำาใหเ้ด็กพูดตาม ถา้เป็นกลอนหรอืเรือ่งทีใ่ชค้ำาซ้ำา เป็น

แบบแผนซ้ำาๆ ผู้ใหญ่อ่านประโยคส่วนใหญ่ แล้วเว้นที่ให้เด็กเติมคำา เช่น 

แบบนั้น ทำาให้เด็กเปิดรับการเรียนรู้ อยากอ่านหนังสือเล่มอื่น สนใจเรื่อง
อ่ืน และเด็กยังเกิดความรู้สึกอุ่นใจว่าตนเป็นท่ีรัก ที่สนใจ ที่ห่วงใยของ
ผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่เคยใช้ช่วงเวลาที่มีคุณภาพกับเด็ก ให้เวลาเอาใจใส่
เด็ก ทำาให้จิตใจเด็กม่ันคงตั้งแต่ช่วงวัยเริ่มต้นชีวิต การอ่านหนังสือควร
สรา้งบรรยากาศใหเ้ด็กรูส้กึวา่ การอ่านเป็นสว่นหนึง่ของชวีติประจำาวนั เป็น
กิจกรรมที่ทำาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องพยายาม เหมือนการหายใจ 
ไม่ใช่สิ่งที่ต้องตั้งใจทำา หรือต้องจัดเวลาเป็นพิเศษ

ย�ยเช้�กลืน...(ช้�ง) 
คุณฟองนักแปรง...(ฟัน) 

นกร้องดัง...(จิ๊บจิ๊บ) 
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ผู้ใหญ่ควรชี้ชวนให้เด็กสังเกตภาพ รายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ในภาพ ว่า       
กอ้นเมฆรปูรา่งอยา่งไร สตัวใ์นรปูกำาลังกนิอะไร ป้ายในรปูบอกอะไร เพ่ือใหเ้ด็กรูจั้ก
อ่านทั้งภาพและคำา หนังสือจึงจะมีความหมายสำาหรับเด็ก

เมื่อเด็กพออ่านหนังสือได้บ้างแต่ยังไม่มั่นใจในการอ่านนัก 
ผูใ้หญ่กระตุน้ใหเ้ด็กอ่านใหค้ล่องขึน้อีกได้ ด้วยการใหเ้ด็กอ่านให้
ผู้ใหญ่ฟ้ง ถ้าเด็กติดคำาไหน ผู้ใหญ่ค่อยช่วยเหลือ ปล่อยให้
เด็กอ่านเองเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเด็กอ่านติดๆ ขัดๆ ลองผลัดกัน
อ่านกับเด็กคนละประโยค หรือคนละหน้าก็ได้ คอยให้กำาลัง
ใจเด็ก อดทนสอนคำายากๆ ทีละน้อยๆ เด็กจะค่อยๆ เกิด
ความมั่นใจในการอ่านเองมากขึ้น

๓. อ่�นแล้วเล่น 
หนังสือดีไม่จำาเป็นต้องมีจำานวนมาก แต่ควรใช้เล่มที่ดีนั้นซำ้าบ่อยๆ หลายวิธี ผู้ใหญ่      

ควรคิดพลิกแพลงหาวิธีใช้หนังสือ ‘เล่น’ กับหนังสือเรื่องเดิมด้วยวิธีการใหม่ๆ ไม่ซ้ำากัน เช่น       
บางวันอ่านเรื่องธรรมดา บางวันเล่าเรื่องจากภาพในหนังสือเล่มเดิมนั้น ซ่ึงอาจสร้าง
เรื่องใหม่เสริมจากเรื่องต้นฉบับก็ได้ บางวันเล่นเกมทายคำาถามจากหนังสือ บางวัน
ชวนเด็กวาดรูป ฉีก พับ ขยำา ตัดกระดาษ ปั้นดินน้ำามัน ทำางานศิลปะ
จากหนังสือเรื่องนั้น (บางกรณีอาจทำาอาหารจากหนังสือที่อ่านก็ได้)    
บางวันชวนเด็กทำาท่าตามเรื่อง ตั้งแต่ใช้แค่ขยับนิ้วมือนิ้วเท้า ยก
แขนขาง่ายๆ ไปถึงการลุกนั่ง กระโดดได้ 
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“ทำ�ไมช้�งเบิ้มทำ�แบบนั้น” 
(เรื่อง อนุบาลช้างเบิ้ม) 

“ถ้�หนูเป็นกระต่�ยน้อย หนูจะทำ�อย่�งไร” 
(เรื่อง กระต่ายน้อยหนีแม่) เป็นต้น

บางวันอ่านแล้วก็ชวนเด็กออกเดินทางสำารวจโลกจริงๆ นอกห้องเรียน 
นอกบ้าน หรือละแวกบ้านก็ได้ การใช้หนังสือเล่มที่สนุกซ้ำาๆ หลายแบบ 
เด็กจะซมึซบัว่าของสิง่เดียวกนัสามารถสรา้งสรรค์การเขา้ถงึมันได้หลาย
วิธี ทำาให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกสนาน เป็นการฝึกความคิด
สร้างสรรค์ให้เด็กจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว

บางวันให้เด็กจับตัวละครจากหลายเรื่องมาผสมกันสร้างเรื่องใหม่ 
บางวันใช้หนังสือเป็นฉากแสดงหุ่นแบบง่ายๆ บางวันอ่านแล้วถาม
คำาถามกระตุน้ใหเ้ด็กคิดคำาตอบด้วยตวัเด็กเอง อาจตัง้คำาถามปลาย
เปิดง่ายๆ ว่า “ทำ�ไม” “อย่�งไร” ให้เด็กคิดแก้ปัญหา เช่น

ข้อควรคำ�นึง : ไม่ควรทำ�กิจกรรมเคลื่อนไหวร่�งก�ยหนักๆ

               ในช่วงเวล�ก่อนนอน
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เคล็ดลับ ๔ ข้อในก�รอ่�นหนังสือให้สนุก
 แนะนำ�โดย อ�จ�รย์ชีวัน วิส�สะ

๑. อ่�นให้เต็มเสียง : เพื่อเด็ก ๆ จะได้ฟังอย่�งชัดเจนและส่งผล
ไปยังข้อ ๒

๒. อ่�นให้ถูกอักขระ : เด็ก ๆ จะได้ฟังภ�ษ�ท่ีสละสลวยจ�ก
ก�รออกเสียงถูกอักขระ นำ�ไปสู่ก�รแปลคว�มหม�ยที่ถูกต้อง      
ก�รอ่�นออกเสียงและเต็มเสียงจะช่วยในก�รอ่�นให้ถูกอักขระ
ได้ง่�ย

๓. อ่�นให้มีจังหวะดี : ก�รร้องเพลง ก�รเล่นดนตรีมีจังหวะช้�-เร็ว มี
เครื่องประกอบจังหวะ ฉิ่ง ฉับ กลอง เป็นตัวกำ�หนด ก�รอ่�นหนังสือ
กเ็ช่นกนั จะใช้ก�รเว้นวรรคในหนงัสอืเป็นตวักำ�หนด เพือ่หยุดเลก็น้อย
แล้วอ่�นต่อ บ�งครั้งต้องสร้�งจังหวะในก�รหยุดขึ้นม�เอง ในกรณีที่
หนังสือบ�งเล่มหรือเรื่องร�วบ�งตอนใช้ประโยคที่ย�วติดต่อกัน 
ผู้อ่�นต้องแบ่งวรรคตอนเองเพื่อให้เกิดจังหวะในก�รอ่�น

๔. อ่�นให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม และแสดงออกในก�รมีส่วนร่วม : ก�ร
อ่�นหนงัสอืให้สนุก เริ่มตัง้แต่หน้�ปกกส็นกุได้ ไม่ว่�จะเป็นก�รพดู
คยุเกีย่วกบัภ�พประกอบบนปก หรือให้เดก็ ๆ  ช่วยกนัจินตน�ก�รต่อจ�กภ�พ
ที่เห็น แค่นี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของก�รมีส่วนร่วม เป็นก�รสร้�งคว�มรู้สึกให้เด็กสนิท
สนมกับหนังสือกับนิท�น เมื่อได้ฟังเรื่องจนจบแล้ว ก็อย�กหยิบ จับ และเปิดอ่�นต่อไป
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ก�รแสดงออกถึงก�รมีส่วนร่วมของเด็กในหนังสือ
แต่ละเล่มจะแตกต่�งกัน เพร�ะหนังสือแต่ละเล่มใช้รูปแบบใน
ก�รเขียนต่�งกัน ประโยคต่�งกัน บ�งเล่มตั้งใจใช้ภ�ษ�ที่เด็ก
มี  ส่วนร่วมในก�รส่งเสียง ต่อคำ� ต่อประโยค บ�งเล่ม ก็ไม่
ตั้งใจให้มี หนังสือบ�งเล่ม เด็ก ๆ  ส�ม�รถมีส่วนร่วมโดยก�ร
เล่น โดยก�รเคลือ่นไหวร่�งก�ย แต่ไม่ว่�จะให้เด็ก ๆ  มส่ีวนร่วมแบบ

ไหนกต็�ม ก�รทีเ่ดก็จะรูไ้ด้ว่� ต้องมส่ีวนร่วมในก�รพดู ตอบ 
ต่อคำ� ผูอ่้�นจะต้องแสดงจังหวะให้ชัดเจน เดก็กจ็ะตอบสนอง
และมีส่วนร่วม บรรย�ก�ศก�รฟังก�รอ่�นก็จะสนุกสน�น

ชีวัน วิส�สะ
อ่�นหนังสือให้สนุก

 ใน หนังสือเด็ก หนังสือดี หน้� ๑๑๓ 
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๔. เล่นแล้วเรียนรู้ การ ‘เล่น’ กับหนังสือ (หมายถึงออกแบบการใช้หนังสือ
หลายๆ วิธีอย่างสนุกสนาน) ช่วยเชื่อมโยงเด็กจากโลกการอ่านไปสู่โลกการ
เรียนรู้ และโลกจริงรอบตัวเด็กได้ เช่น ถ้าอ่านเรื่องที่ตัวละครเป็นเต่า ผู้ใหญ่
กช็วนเด็กหาความรูเ้รือ่งเตา่ในหนงัสอืสารานกุรม ชวนดูภาพสวยๆ เกีย่วกบัเตา่           
ชนิดต่างๆ ทั้งเต่าบก เต่าทะเล ในนิตยสาร หนังสือวิทยาศาสตร์ หรือใน
อินเตอร์เน็ต อาจเลือกบางภาพที่สวยงาม แสดงลักษณะเต่าชัดเจนมาติด
ประดับห้อง วาดรูปลูกเต่าหลายใบ แล้วเล่นเกมนับลูกเต่ากับเด็กก็ได้ ถ้ามี
โอกาสก็หาเวลาพาเด็กไปดูเต่าจริงในสวนสัตว์ ไปร่วมกิจกรรมปล่อยลูกเต่า
ลงทะเล กจิกรรมเหลา่นีช้ว่ยใหเ้ด็กเชือ่มโยงโลกในหนงัสอืสูว่ทิยาศาสตร ์ชวีวทิยา 
ระบบนิเวศ คณิตศาสตร์ และอีกมากมาย แต่อย่าผลักดันให้เด็กชอบเรื่องที่

ผู้ใหญ่ชอบ หรือทำาสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดว่าดีโดยไม่ปรึกษา
เด็กก่อน 

ผู้ใหญ่ควรปล่อยให้เด็กมีโอกาสเลือก หรือร่วมตัดสินใจทำา
กจิกรรมตา่งๆ รว่มกบัผูใ้หญ่ เชน่ ชว่ยวางแผนการเดินทาง ชว่ยเตรยีมขา้วของรว่ม
กับผู้ใหญ่ในการทำากิจกรรม เพราะสิ่งใดที่เด็กได้ลงมือทำาด้วยตัวเอง เด็กจะเรียนรู้
สิง่นัน้อยา่งฝงัใจ ยิง่ถา้ผูใ้หญ่แสดงทา่ทไีวใ้จการตดัสนิใจของเด็ก เด็กจะรูส้กึเคารพ
ตวัเอง พอใจในศกัด์ิศรขีองตวัเองและความรบัผดิชอบทีผู่ใ้หญ่มอบหมายให ้ซ่ึงลว้น
ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองให้เด็ก
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๕. รู้แล้วคิด เด็กที่มีความรู้ทางภาษา มีคลังคำาศัพท์มาก จะคิดได้เร็ว
เพราะเข้าใจความหมายของภาษาที่มีผู้สื่อสารกับเด็กได้หมด เม่ือคิดเร็ว
เด็กจะเขา้ใจผูอ่ื้นเรว็และสือ่สารความคิดความตอ้งการของตวัเองได้ตรง
ใจ เพราะมีคำาใหเ้ลือกใชเ้ยอะ ทำาใหเ้ด็กไม่รูส้กึอัดอ้ันตนัใจหากสือ่สารกบั
ผูอ่ื้นไม่รูเ้รือ่ง ไม่เกบ็กดอารมณคั์บขอ้งใจฝงัไวใ้นพฤตกิรรม การมีทกัษะ
ทางภาษายงัเปิดโลกการคิดสูส่ิง่ทีซ่บัซ้อนเป็นนามธรรมได้มากขึน้ ทำาให้
เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้สู่ขั้นสูงกว่าระดับข้อเท็จจริงไปสู่ขั้นนามธรรมได้
ง่ายขึ้น ภาษาทำาให้เด็กรับรู้โลกได้กว้างขวาง แล้วข้อมูลจากโลกที่เด็ก
รับรู้จะกลั่นกรองประมวลเป็นความเข้าใจความหลากหลายของผู้คน 
อารมณ์ ปัญหา ความต้องการ ความฝัน ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำารงชีวิตในโลกของเด็กในวัยต่อๆ ไป ที่ต้องเผชิญความซับซ้อน    
ของคนในสังคมมากขึ้น
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“ใช่ว่�ก�รเรียนรู้จ�กหนังสือภ�พด้วยตัวเด็กเอง     
จะทำ�ให้เด็กพัฒน�ได้อย่�งเต็มศักยภ�พ ก�รให้เด็กดู
หนังสือภ�พคนเดียว พ่อแม่ไม่ยุ่งเกี่ยว จะไม่เกิดก�ร
พัฒน�อย่�งเต็มที่ เพร�ะไม่มีตัวกระตุ้น ถ้�เด็กเห็นภ�พ
ในหนงัสือ แล้วมกี�รชีช้วน จะเกดิก�รคดิในสมองของเด็ก  
โดยเฉพ�ะในช่วง ๓ ปีแรก เซลล์สมองของมนุษย์เชื่อมกัน
ด้วยใยประส�ท เมื่อเซลล์สมองถูกกระตุ้น ใยประส�ทก็ย่ิงหน�แน่น       
ใยประส�ทยิ่งหน�แน่นม�กเท่�ไร เด็กก็ยิ่งฉล�ดม�กขึ้นเท่�นั้น ก�ร 
กระตุ้นอย่�งต่อเนื่องจะทำ�ให้สมองพัฒน�ได้ดีกว่� ขณะที่สมองกำ�ลัง
ถูกกระตุ้น เมื่อเด็กนำ�ไปผูกกับคว�มรู้สึกบ�งอย่�ง เช่น คว�มอบอุ่น
ที่ได้จ�กอ้อมแขนของพ่อแม่ที่อ่�นหนังสือหรือช้ีชวนให้ดูภ�พ จะ
ทำ�ให้เด็กเกิดคว�มรู้สึกที่ดีต่อหนังสือ ตรงนี้มีส่วนสำ�คัญทำ�ให้เด็กรัก       
ก�รอ่�น เมื่อเด็กเห็นหนังสือครั้งใด และได้อยู่ในอ้อมแขนพ่อแม่ ก็จะ
เกดิคว�มผกูพนั เกดิคว�มสขุ เมือ่มีคว�มสุขกจ็ะสนใจทำ�ส่ิงน้ันต่อไป” 

น�ยแพทย์อุดม เพชรสังห�ร
ว�รส�รเด็กไท ฉบับหนังสือเด็ก 

(ธันว�คม-มกร�คม ๒๕๔๗) ฉบับที่ ๒๐ หน้� ๕
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“ภ�ษ�เล่�เรื่องเป็นภ�ษ�ทีม่องด้วยต�ไม่เหน็ แต่เมือ่เด็กได้ฟังนทิ�น 
ภ�พของตัวละครในนิท�นจะปร�กฏขึ้นให้เด็กเห็นอยู่ในหัว แม้ว่�ตรงหน้�
เด็กจะไม่มีอะไรเลย แต่พลังของเรื่องร�วที่เด็กได้ยิน จะทำ�ให้เด็กว�ดภ�พ
ขึ้นเองในสมองได้ หนังสือภ�พจะช่วยให้เด็กว�ดภ�พในสมองได้ง่�ยขึ้น 
คว�มส�ม�รถของเด็กในก�รว�ดภ�พขึ้นเองในสมอง จ�กภ�ษ�ที่มองด้วย
ต�ไม่เห็นนี้ คือพลังจินตน�ก�รสร้�งสรรค์ซ่ึงจะกล�ยเป็นพลังเรียนรู้จ�ก
ก�รอ่�นหนังสือในอน�คต ห�กเด็กไม่มีประสบก�รณ์ในก�รฟัง รับรู้ และ
ว�ดภ�พจินตน�ก�รเอง รู้จักแต่วิธปีระสมอกัขระ และอ่�นหนงัสอืออกต�ม
ตวัอกัษร แม้เดก็อ่�นหนังสือออกกจ็ริง แต่จะอ่�นไม่เข้�ใจลกึซึง้”

มร. ท�ด�ชิ มัตษุอิ 
อ้�งใน หนังสือสำ�หรับเด็ก ว�รส�รเด็กไท
(ธันว�คม-มกร�คม, ๒๕๔๗) หน้� ๔

มร. ท�ด�ชิ มัตษุอิ
 ปรม�จ�รย์ผู้เชี่ยวช�ญด้�นหนังสือภ�พสำ�หรับเด็กช�วญี่ปุ่นกล่�วว่�
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๖. คิดแล้วเพลิน การกระตุ้นให้เด็กคิดด้วยการพูดคุย
หนังสอืเรือ่งทีอ่่านกบัเด็ก เชน่ คุยกนัเรือ่งตวัละคร ตัง้
คำาถามปลายเปิดให้เด็กคิดตอบ ว่าการกระทำา
ที่เกิดขึ้นดีไหม เหมาะสมไหม ทำาไมเขาทำาอย่างนั้น 
ทำาไมเขาทำาอย่างนี้ ถ้าเป็นหนูจะทำาอย่างไร เพราะอะไร เป็นการฝึกกระตุ้นให้เด็กคิด
เชื่อมโยงหนังสือสู่สถานการณ์ของเด็กเองในโลกจริงๆ แต่ผู้ใหญ่ควรกระตุ้นการคิด
ของเด็ก โดยไม่เน้นการประเมินผล ว่าเด็กตอบดี หรือเก่ง หรือถูกต้องหรือไม่ ควรเน้น
ให้เด็กใช้ความคิดอย่างมีอิสระ เว้นแต่เหตุผลของเด็กไม่ถูกต้อง ไม่มีเหตุผลอย่าง
สิ้นเชิง จึงควรให้คำาแนะนำาว่า ถ้าลองคิดแบบอื่นจะเป็นอย่างไร เพื่อให้เด็กฝึกเป็นตัว
ของตัวเองอย่างมีเหตุมีผล ไม่กดดันว่าต้องคิดหรือทำาตามใจผู้อื่นเท่านั้น จะทำาให้เด็กคิด
วเิคราะหอ์ยา่งเป็นธรรมชาต ิและชอบการคิด ไม่ยนิดีรบัแตค่ำาสัง่เพียงอยา่งเดียว การอ่านหนังสอื
ก็จะช่วยพัฒนาสำานึกแห่งตัวตนอันมั่นคงให้เด็กได้

การสร้างความเพลิดเพลินให้เด็กจากหนังสือนั้น ผู้ใหญ่ชวนเด็กทำากิจกรรม        
ต่อเนื่องจากหนังสือสู่การเรียนรู้ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ ภาษา
อังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ งานประดิษฐ์ ชีววิทยา นิเวศน์วิทยา วินัย คุณค่า 
ค่านยิม วฒันธรรม ศลีธรรม อาหาร มารยาท ฯลฯ เพียงแตผู่ใ้หญ่ตอ้งคิด

กว้าง รู้จักเชื่อมโยงหนังสือสู่สิ่งอื่น และไม่กดดันให้เด็กทำาตามใจ
ผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว
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๘. ติดใจแล้วอย�กซำ้� ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กนั้น ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกใจ เด็กจะอยาก
ทำาซ้ำาแล้วซ้ำาอีก เช่นเดียวกับหนังสือและกิจกรรมต่อเนื่องจากหนังสือ ถ้าเด็กชอบ ยินดีทำาซ้ำา 
และผู้ใหญ่ไม่เบื่อเสียก่อน ก็ควรอ่านเรื่องเดิมซ้ำาให้เด็กฟัง ทำากิจกรรมเดิมกับเด็ก โดยอาจ
เปลี่ยนจุดเน้นนิดหน่อย การทำาซ้ำาๆ สิ่งที่เดก็เคยรู้จักแล้ว ช่วยพฒันาความเชื่อมัน่แก่เดก็ ว่าเขา         
คาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ คาดการณ์ได้ว่า สิ่งใดจะเกิดต่อไปหากเขาทำาแบบนั้นแบบนี้ การทำาซ้ำา                 
ในสิง่ทีม่ั่นใจวา่ทำาได้ ชว่ยสรา้งความเชือ่ม่ันในตนเองใหเ้ด็ก ซึง่เด็กตอ้งการความเชือ่ม่ันแนน่อน
ในการเติบโต และหนังสือสำาหรับเด็กสามารถช่วยได้ 

๙. ทำ�ซำ้�แล้วจดจำ�ได้น�น เม่ือเราเชื่อมโยงหนังสือที่เด็กอ่านสู่กิจกรรม       
สง่เสรมิการอ่าน เด็กจะอยากใหเ้รา “อ่�นหนงัสอืซ้ำ�” เป็นการขยายความกระตอืรอืรน้
ของเด็กและเชื่อมโยงเด็กสู่หนังสือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไม่ปล่อยผ่าน อ่านแล้วก็ผ่านเลย 
ดังนัน้การเล่านทิานอ่านหนงัสอืกบัเด็กอยา่งสม่ำาเสมอ โดยใชก้ระบวนการทีท่ำาใหเ้ด็ก
มีความสุข รู้สึกวางใจและเชื่อใจผู้ใหญ่ซ้ำาๆ มีผู้ใหญ่เป็นต้นแบบชวนเด็กทำากิจกรรม
ต่อยอดจากหนังสืออย่างสนุกสนาน สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็ก             
เกิดความรู้สึกรักหนังสือ บทกวี มุกตลก ปริศนาคำาทาย เพลง ฯลฯ ซึ่งมีอยู่ในหนังสือ
และในวัฒนธรรมจริงๆ ของพวกเรา เด็กจะประทับใจห้วงเวลาที่ผูกพันกับหนังสือ
และผู้ใหญ่ ทั้งยังเกิดความประทับใจชีวิตที่หนังสือถ่ายทอดประสบการณ์ไว้ให้อย่าง    
หลากหลาย

๗. เพลนิแลว้ตดิใจ เม่ือเด็กอ่าน เล่น เรยีน รู ้คิด อยา่งเพลิดเพลิน
แล้ว เด็กก็จะติดใจการอ่านและการเรียนรู้ อยากกลับไปอ่านหนังสือ       
ซ้ำาอีก ไม่ต้องเป็นเล่มเดิมก็ได้ อาจเป็นเล่มใหม่ในหัวข้อใกล้เคียงกับ 
เรื่องเดิมและเด็กจะติดใจหนังสือไปจนโต
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หนังสือแต่ละหน้� แต่ละคำ� แต่ละภ�พ 
มีคว�มหม�ยม�กกว่�แค่คำ�หรือภ�พ 

หนังสือเป็นสื่อที่อธิบ�ยเรื่องย�ก ๆ ให้เป็นเรื่องง่�ย 
ช่วยสอนเด็กอย่�งเป็นธรรมช�ติ 

ด้วยคว�มสนุกสน�นของเรื่อง ด้วยภ�พสวย ๆ 
ด้วยตัวละครที่เด็กชอบ เด็กจึงคล้อยต�มสิ่งที่หนังสือ

นำ�เสนอได้ง่�ยกว่�ก�รฟังผู้ใหญ่บอกตรง ๆ

จะทำาให้เด็กเป็นคนรู้ลึก รู้กว้าง รู้รอบ ยิ่งถ้าเด็กอยากอ่านมากขึ้น กว้างขึ้น   
จากหนังสือเล่มอ่ืนๆ อีก เด็กก็จะเป็นผู้รอบรู้อย่างกว้างไกล การรอบรู้อย่าง
กว้างไกลเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตอย่างหนึ่งให้เด็กได้ เพราะช่วยทำาให้เด็กรู้เท่าทัน
สิ่งต่างๆ

หนังสือเด็กที่เขียนดีอ่านสนุกช่วยทำาให้สิ่งที่ต้องการบอกเด็กส่งผ่านจากหนังสือเข้า           
สู่จิตใต้สำานึกของเด็กได้ ถ้าเราอยากให้เด็กเป็นอย่างไร เราอาจเลือกหนังสืออย่างนั้นให้เด็กได้    
เพ่ือช่วยปรับพฤติกรรมเด็ก เพราะในหนังสือมีตัวละคร มีเนื้อเรื่อง การผูกปม การคลายปมที่
ทำาให้นามธรรมกลายเป็นรูปธรรม เช่น ความดีชนะความชั่ว (เช่น นิท�นกริมม์ เรื่อง หนูน้อย 

หมวกแดง) ความสวยงามและการมีคุณธรรมหมายถึงการอดทนและมุ่งม่ันทำาดีไม่เสื่อมคลาย 
(เช่น นิท�นของช�ร์ลส์ ปัวโรต์ เรื่อง ซินเดอเรลล่า) ทำาให้เด็กแยกแยะออกว่าสิ่งใดเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสม สิ่งใดควรทำาหรือไม่ควรทำา ทำาให้เด็กเห็นว่า ความรักคือความผูกพันจากการ
ทำาสิ่งต่างๆ ร่วมกัน (เช่น เรื่อง น้องหมีเล่นกับพ่อ สำ�นักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก) ทำาให้เห็นว่า
ความรักของแม่ยิ่งใหญ่ (เช่น เรื่อง กระต่ายน้อยหนีแม่ สำ�นักพิมพ์เกริก ยุ้นพันธ์) เป็นต้น
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เด็กๆ ซึมซับเรื่องราวและความรู้สึกผ่านการอ่านเรื่อง ดังน้ันการส่งเสริมให้เด็ก
ได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตัวเองและโลก ได้สัมผัสกับธรรมชาติด้วยหัวใจ ได้ทดลอง 
ทำาสิ่งต่างๆ เองจนเห็นจริงผ่านกิจกรรมเสริมจากหนังสือของเด็ก นอกจากจะส่งเสริม
ให้เด็กเกิดความพร้อมทั้งด้�นสมอง (Head) คว�มรู้สึก (Heart) และก�รลงมือกระทำ� 
(Hand) แล้ว ยังสนับสนุนให้เด็กได้เข้าใจ ตกผลึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง เก็บเป็นความ
ทรงจำาระยะยาวต่อไป

การให้เด็กเรียนรู้คุณค่าต่างๆ ด้วยการนำาสิ่งที่อ่านจากหนังสือไปใช้จริง ผ่านบทบาท
สมมุติ หรือการทดลองต่างๆ ที่เด็กและผู้ใหญ่ร่วมกันทำา หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ ไม่ว่า
จะเป็นการบูรณาการแบบใด สิ่งที่เด็กจะได้รับคือความสุข มีโอกาสเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีชีวิต
ชีวา มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นตัวของตัวเอง มีจิตใต้สำานึกที่มีความดี ความงาม 
และความจรงิเป็นรากฐานของชวีติ กลายเป็นภูมิคุ้มกนัชวีติทีดี่ เม่ือตอ้งเผชญิกบัสิง่ยัว่ยแุละการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต

โดยเฉพาะปัญหาบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด การพนัน และเรื่องเพศ ที่ทวีความรุนแรงขึ้นใน
สังคมไทย ในสภาพแวดล้อมที่มีสื่อและสิ่งยั่วยุรายล้อมมากมาย ตลอดจนการสร้างความคุ้นชิน
ให้เด็กเห็นในบ้าน ในครอบครัว เช่น มีพ่อหรือแม่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เล่นพนันให้เห็นเป็นประจำา 

หากครอบครัวนั้นถือว่าสิ่งเสพติดเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติ เด็กก็จะเติบโตมา
กับ “หลุมดำ�แห่งคว�มคุ้นชิน” นั้น จนไม่รู้สึกปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นว่า
เป็นสิ่งไม่ดี ไม่ควรทำา การสร้าง “ฐ�นคิด” ที่ถูกต้องให้เด็กจึงเป็นข้อ

พึงกระทำาอย่างเร่งด่วน โดยต้องปลูกฝังเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นโอกาส
ทองของชีวิตอย่างง่ายๆ ด้วยหนังสือภาพสำาหรับเด็กที่อ่านสนุก มีเนื้อหา
สร้างสรรค์ ไม่สอนหรือยัดเยียดความรู้หรือสิ่งที่ต้องการสื่อสารอย่างตรงไป                        
ตรงมาจนเกินไป
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สื่อส�รกับจิตใต้สำ�นึกของเด็ก 
แนวท�งก�รป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้�นสิ่งเสพติด

ในระยะต้นของชีวิต หนูเรียนรู้ในบ้�น เรียนรู้จ�กบุคคลต้นแบบ 
เรยีนรูใ้นสภ�วะจติใตส้ำ�นกึ ซึง่มผีลตอ่ก�รเรยีน ก�รรบัรู ้ก�รพฒัน�
ทัศนคติ และท�งเลือกของหนูอย่�งม�ก ก�รเรียนรู้ของจิตใต้สำ�นึก
มีอิทธิพลต่อก�รมีพฤติกรรมที่เป็นผลม�จ�กคว�มชอบและไม่ชอบ
ทำ�สิ่งต่�ง ๆ ซึ่งเป็นแรงจูงใจของคนม�กกว่� ๙๕% จึงเหลือพื้นที่ก�ร
เรียนรู้ในเรื่องพ้ืนฐ�นสำ�คัญของชีวิตท่ีเรียนรู้ด้วยจิตสำ�นึกเพียง ๕% 
กว่�เท่�นั้นเอง

ตอนนี้คนสูบบุหรี่แบ่งเป็น ๓ กลุ่มคือ 
๑. กลุ่มผู้สูบมือหนึ่ง คือผู้สูบเอง  
๒. กลุ่มผู้สูบมือสอง คือผู้ได้รับควันบุหรี่ 
และ ๓. กลุ่มผู้สูบมือส�ม คือผู้ได้รับสิ่งตกค้�งจ�กควันบุหรี่ 
เช่น เขม่�ที่ติดอยู่บนทุกอย่�ง ทุกหนทุกแห่ง ในบ้�น ในรถ ในเสื้อผ้�
และเครื่องใช้ที่อยู่ในชีวิตของพวกหนู ผลของก�รเป็นผู้สูบมือสอง
และผู้สูบมือส�มรุนแรงกว่�ก�รเป็นผู้สูบมือหนึ่งเสียอีก 
ทั้งที่พวกหนูไม่ได้เลือกรับ ไม่ได้เลือกเสี่ยง ไม่ได้สนุกหรือชอบอะไร
จ�กควันบุหรี่เลย
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พ่อแม่รู้ไหมจ๊ะว่� ในบ้�นที่มีคนสูบบุหรี่และมีเด็กเล็ก จะทำ�ให้เด็กเล็ก
มีโอก�สสัมผัสบุหรี่ด้วย ต� หู จมูก ลิ้น ก�ย และ ใจ 

ในอัตร�คว�มถี่สูง เมื่อพ่อแม่สูบบุหรี่เพร�ะพอใจในผลก�รสูบ 
ทำ�ให้หนูเชื่อว่�ก�รสูบบุหรี่เป็นสิ่งดีที่ได้ผล 
เด็กเล็กอย่�งหนูเชื่อพ่อแม่เต็มหัวใจอยู่แล้ว 

เมื่อหนูเห็นพ่อแม่ใช้บุหรี่บ่อย ก็เกิดก�รยอมรับ 
ยิ่งพ่อแม่สูบอย่�งอิสระในบ้�น แสดงท่�ทีว่�ได้ทำ�สิ่งที่ชอบ 
หนูจะเรียนรู้ว่� ก�รสูบบุหรี่เป็นท�งเลือกอันเป็นที่ชื่นชอบ
หนูรับรู้คว�มคุ้นชินนั้น จนเกิดก�รยอมรับต่อบุหรี่ขึ้นแล้ว
ในก�รเรียนรู้ ก�รมองโลก ก�รมองท�งเลือกของหนู

ตั้งแต่ระยะแรก ๆ ของชีวิต 

ก�รบอกเล่�ในโรงเรียน หรือพ่อแม่ม�บอกว่�
บุหรี่มีผลร้�ยในภ�ยหลัง จึงไม่มีอิทธิพลเพียงพอที่จะ

ทำ�ให้หนูเลือกไม่สูบบุหรี่อย่�งได้ผลจริงจังถ�วร



๗1

พ่อแม่รู้ไหมจ๊ะ ว่�ก�รสูบบุหรี่เป็นนิสัยที่มนุษย์รู้ว่�ทำ�แล้ว
ทำ�ร้�ยร่�งก�ยตัวเอง แต่ก็ยังทำ�อยู่ สิ่งมีชีวิตทั้งหล�ยล้วนวิ่งหนีควันต่�ง ๆ 

เพร�ะควันทำ�ให้แสบต�แสบจมูกทั้งนั้น แต่มนุษย์สูดควันลงหลอดลม
ซึ่งเป็นอวัยวะพิเศษที่ไม่รับรู้คว�มเจ็บปวด ควันร้อน ๆ ที่แผดเผ�นั้น

เผ�ลงไปถึงปอดด้วย จนมนุษย์ป่วย 
หนูไม่อย�กป่วยเพร�ะควันบุหรี่จ�กพ่อแม่เลยจ้ะ

หนูอย�กให้พ่อแม่ไม่สูบบุหรี่หรือกินเหล้�ตั้งแต่หนูอยู่ในท้อง 
เพร�ะหนูรับส�รเสพติดเหล่�นั้นจ�กตัวแม่ 
มันทำ�ให้หนูอ่อนแอต่อก�รติดส�รเหล่�นั้น 

ตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนเลยนะจ๊ะ

เวล�หนูเห็นพ่อแม่พูดอะไร ทำ�อะไร ๆ แบบไหน
ในสมองของหนูมีก�รว�งโครงข่�ยหัดพูด หัดทำ�

แบบพ่อแม่ไปแล้ว เพร�ะสมองหนูมีเซลล์กระจกเง�
ที่จะเลียนแบบจ�กพ่อแม่ ในสิ่งที่เห็น ได้ยิน 

และสัมผัสอยู่ตลอดเวล� เวล�หนูเห็นพ่อหรือแม่ หรือใคร
ในบ้�นสูบบุหรี่ สมองหนูก็สร้�งโครงข่�ยโยงใยเตรียมให้หนู

ทำ�ท่�สูบบุหรี่ได้ ตั้งแต่หนูยังนอนแบเบ�ะอยู่เลยจ้ะ



๗๒

เมื่อพ่อแม่ทำ�ให้จมูกหนูคุ้นเคยกับกลิ่นบุหรี่และเหล้�
จ�กมือ ลมห�ยใจ และเสื้อผ้�ของพ่อแม่ที่จับหนู กอดหนู ป้อนหนู 

หยิบขนมใส่ป�กหนู พูดกับหนู ร้องเพลงกับหนู นอนกับหนู 
นี่คือกลิ่นพ่อแม่ของหนู หนูจึงผูกพัน มีคว�มจำ�ดีกับกลิ่นบุหรี่นั้น 

แล้วทีหลังม�บอกบุหรี่ เหล้�ไม่ดีได้อย่�งไรกัน

จิตใต้สำ�นึกของหนูเรียนรู้เกี่ยวกับบุหรี่จ�กก�รมองเห็น
ได้ยินเสียงจุดบุหรี่ เสียงพูด เสียงไอ คุ้นเคยกับกลิ่น

รับรสจ�กกลิ่นที่ปนเปื้อนในนม ในอ�ห�ร ก�ยหนูก็ส�ม�รถสัมผัสบุหรี่เพิ่ม
เพื่อนหนูบ�งคนเคยซื้อบุหรี่ให้พ่อแม่ และเคยจุดให้ด้วย ใจหนูก็คุ้นเคย

ผูกพันกับบุหรี่ เพร�ะมันเป็นสัญลักษณ์คู่กับคนที่หนูรัก...
และเข�ก็รักหนูเหมือนอย่�งพ่อแม่นี่ละ
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ครอบครัวควรมีเป้าหมายช่วยให้ลูกพัฒนาทักษะการ
ตัดสินใจเรื่องยาเสพติดอย่างเหมาะสม โดยพ่อแม่ต้องไม่เป็น
ต้นแบบผู้มีพฤติกรรมใช้ยาหรือสารเสพติด แม้ผู้ปกครองที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรม ก็ควรชัดเจนว่า ต้องพยายามอย่างจริงจังที่จะเลิกพฤติกรรมดังกล่าว 
พ่อแม่ไม่ควรเผลอให้ลูกได้รับยาหรือสารโดยไม่ตั้งใจ ตั้งแต่การแสดงให้ลูกเห็น
หรอืทำาใหลู้กได้หายใจสดูสารเสพตดิเขา้ไป หรอืการใหเ้ด็กอยูร่ว่มกบัผูมี้พฤตกิรรม      
ดังกล่าว พ่อแม่ไม่ควรให้เด็กมีประสบการณ์ว่า ได้ช่วยเหลือหรือมีพฤติกรรมร่วม
ในการเสพสารของผู้ใหญ่ เพ่ือตัดวงจรของความคุ้นเคย ว่าเด็กเคยมีสารเสพติด

อยู่ในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา นอกจากนั้นควรจริงจัง
เรื่องการเสพสาร โดยไม่ทำาให้เด็กเห็นว่าการมี

พฤติกรรมเสพสารเป็นสิ่งที่ดูดี ดูตลก หรือ
เป็นพฤติกรรมที่ไม่จริงจัง ไม่มีพิษภัย

พ่อแม่รู้ไหมจ๊ะ ว่�ก�รสูบบุหรี่เป็นประตูด่�นแรก
สู่ก�รเสพสิ่งที่รุนแรงขึ้น มันอ�จนำ�หนูให้ดื่มเบียร์ แล้วต่อไปเป็นเหล้�

แล้วไปเสพส�รเสพติดแบบอ่อน ไปจนถึงส�รเสพติดแบบรุนแรง
พ่อแม่คงไม่อย�กให้หนูเดินสู่หนท�งของชีวิตที่มีแต่อันตร�ย

และก�รทำ�ล�ยชีวิตไปเรื่อย ๆ แบบนั้น
พ่อแม่ช่วยหนูได้ง่�ยม�กคือ ไม่เป็นตัวอย่�งเรื่องก�รสูบบุหรี่

หรือดื่มเหล้�ให้หนูเห็น เพร�ะพ่อแม่กำ�ลังสอน
ให้หนูฝึกทำ�สิ่งนั้นให้เป็นอยู่ในสมองแล้ว
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มีง�นวิจัยในเด็กอ�ยุแค่ ๑ ขวบ ที่มีพ่อแม่สูบบุหรี่
พบว่�เด็กกลุ่มนี้เกือบ ๒๐% 

เริ่มมีอ�ก�รที่เป็นผลจ�กก�รสูบบุหรี่ของพ่อแม่แล้ว
แล้วชีวิตพวกหนูจะเหลืออะไร สุขภ�พเป็นต้นทุนชีวิตที่สำ�คัญที่สุด
แล้วพออ�ยุ ๕ ขวบ สุขภ�พที่ดีๆ ของหนูจะเหลือเท่�ไหร่หนอ

พ่อแม่จ๊ะ มีง�นวิจัยพบว่� พ่อแม่เกินกว่� ๗๐%
มีลูกป่วยเป็นโรคระบบท�งเดินห�ยใจ 
พวกเข�ไม่รู้ด้วยนะว่�เป็นผลม�จ�ก

พฤติกรรมก�รสูบบุหรี่ของพวกเข�นั่นเอง

พระพุทธเจ้�ตรัสว่� “คว�มคุ้นเคยเป็นญ�ติอย่�งยิ่ง” 
พ่อแม่อย่�ให้หนูคุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่ดีเลยนะจ๊ะ

ถ้�ใจหนูยอมรับสิ่งไม่ดีไปแล้ว
ไม่ว่�ตอนหลัง ใครจะห้�มอย่�งไรใจหนูก็เปลี่ยนย�กแล้วจ้ะ

พ่อจ๋�แม่จ๋� หนูอย�กเห็นพ่อแม่สดชื่น มีนิสัยที่เป็นอิสระ
ไม่ติดสูบสิ่งเหม็น ๆ มีควันแสบต�แสบจมูก ที่ทำ�ให้หนูไอ ทำ�ให้หนูเจ็บคอ

ไม่ติดอะไรที่ทำ�ให้พ่อแม่พูดอ้อแอ้ เอ�แต่นอน 
หน้�ต�ยุ่งเหยิง ขี้โมโหกับหนูเรื่อยเลย



๗๕

ผูเ้ชีย่วชาญควรเนน้ดูแลการตัง้ครรภ์และการคลอดบตุรทีป่ลอดจากสารเสพตดิ เพราะ
นอกจากจะไม่ปลอดภัย ไม่เป็นผลดีตอ่การพัฒนาของตวัอ่อนแลว้ ยงัสรา้งเง่ือนไขทางรา่งกาย
ของตวัอ่อนใหง่้ายตอ่การตดิสารเสพตดิในอนาคตด้วย หลงัคลอด การใหน้มแม่แกลู่กเป็นสิง่
ทีเ่หมาะสมอยา่งยิง่ แตแ่ม่ผูใ้หน้มควรระวังการใชย้าของตนด้วย และควรเลิกสบูบหุรีห่รอืเลิก
ด่ืมเหล้าแม้ไม่ได้ใหน้มลกู เพราะเด็กทารกไวมากตอ่การรบักล่ินทีอ่ยูใ่นสิง่ของ เสือ้ผา้ อาหาร 
กล่ินเหล่านัน้หากเด็กได้รบัขณะทีเ่ด็กอยูก่บัคนทีเ่ขาไวใ้จ เชือ่ใจ รกัทีส่ดุ จะเป็นขอ้มูลทีส่ง่ตรง
ถึงสมองทันที ว่าเป็นกลิ่นที่ชอบ และเป็นกลิ่นที่คุ้นเคย

พ่อแม่อย่�ให้หนูดูโทรทัศน์ม�กเกินไปเลยนะจ๊ะ 
ทั้งตัวละคร ทั้งโฆษณ� ทำ�ให้หนูได้ตัวอย่�ง

หรือหลงเชื่อว่�อะไรที่อยู่ในโทรทัศน์ดูดี 
น่�ลอง น่�เอ�อย่�งไปหมด 

จนหนูไม่ได้เลือกเป็นตัวของหนูเองเลยจ้ะ

พ่อแม่จ๋� อย่�ทิ้งให้หนูมีเพื่อนเป็นโทรทัศน์เลยนะ
เพร�ะในโทรทัศน์มีเรื่องที่ชวนให้หนูอย�กกินโน่น

อย�กชิมนี่ทั้งนั้น จนหนูอย�กทำ�ต�มไปหมด 
บ�งทีก็มีเรื่องร�วให้ดูไปเพลิน จนหนูไม่รู้จักคว�มเหง�เลย 

เมื่อในชีวิตจริงต้องเจออ�รมณ์หล�ยแบบ 
หนูจึงจัดก�รกับมันไม่เป็น 

เพร�ะไม่เคยได้ฝึกทักษะเพื่อจัดก�รกับสิ่งเหล่�นั้นเลยจ้ะ
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การจำากัดการดูโทรทัศน์ในเด็กปฐมวัยมีความสำาคัญมาก เนื่องจากเนื้อหาในโทรทัศน์
กระตุน้ใหเ้กดิความสนใจ อยากลอง อยากชมิ ซ่ึงเป็นธรรมชาตขิองเด็กวยันี ้เพราะสือ่ในโทรทศัน์
ทำาให้การลองการชิม ดูเป็นเรื่องน่าสนุก น่าสนใจ มีความพิเศษ และไม่มีพิษภัย

การดูโทรทัศน์มากยังทำาให้เด็กไม่มีโอกาสฝึกฝน ค้นหา เรียนรู้ที่จะจัดการกับความเบื่อ
ของตนด้วยกิจกรรมอ่ืนนอกจากโทรทัศน์ ที่ให้ความบันเทิงโดยไม่ต้องลงมือทำาอะไร คิดอะไร
ด้วยตนเอง เด็กที่มีอาการเบื่อและจัดการไม่ได้ มักจะลงเอยด้วยการใช้ยา
หรือเสพสาร เพื่อให้พ้นจากสภาพเบื่อที่ตนเองจัดการไม่ได้ ดังนั้นพ่อแม่ควร
หาโอกาสพัฒนาทักษะ สร้างความสนใจให้ตนเองหรือให้แก่
เด็กเล็กโดยใช้สื่ออื่น เช่น เกม ดนตรี ของเล่น งานประดิษฐ์ 
การอ่านหนังสือ หรือศิลปะต่างๆ

หนูชอบเล่นกับพ่อแม่ที่สุด หนูชอบดูพ่อแม่เล่นกับหนู ฟัง
พ่อแม่พูด และฟังหนูบ้�งเวล�เล่นกัน เร�เล่นอะไรก็ได้ 

เล่นดม เล่นชิม เล่นกระโดด เล่นคืบคล�น 
หมุนตัว ใจหนูสนุกจริงๆ เมื่อเร�เล่นกัน 

เร�เล่นด้วยกันทุกวันแค่ ๑๕ น�ที ก็พอแล้ว 
ที่จะทำ�ให้หนูเบิกบ�น และอุ่นใจในคว�มรักของพ่อแม่

หนูอย�กให้พ่อแม่เล่นกับหนู สนิทสนมกับหนู 
เผื่อเวล�หนูอย�กบอกอะไรพ่อแม่ จะได้บอกทุกอย่�ง 
ถ้�พ่อแม่ไม่สื่อส�รสนิทสนมกับหนู หนูคงไม่กล้�บอก

เรื่องที่หนูสับสน จนต้องไปห�คนอื่น หรือสิ่งอื่นนอกบ้�น
ที่จะฟังหนู เข้�ใจหนู และลดคว�มคับแค้นใจของหนู



๗๗

การเล่นกบัลูกเป็นขอ้สำาคัญทีท่ำาใหเ้ด็กรูส้กึวา่เขาเป็นทีย่อมรบั และมีความสขุเป็นพ้ืนฐาน
เม่ือเล่นกบัพ่อแม่หรอืคนในครอบครวั โดยไม่ตอ้งอยูใ่นสภาวะทีเ่ด็กตอ้งไขวค่วา้หาเพ่ือนเลน่เป็น
คนนอกบ้าน ซึ่งอาจต้องทำาตามเงื่อนไขของเพื่อนจึงจะเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นพ่อแม่ควรเล่นกับลูก
ทุกวัน วันละ 1๕ - 30 นาที โดยควรเล่นสิ่งที่ลูกชอบเล่นมากกว่าที่พ่อแม่เลือกให้ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่เป็นความผูกพันทางจิตใจ (connectedness) 

 
จากงานวิจัยมากมายสรุปชัดเจนว่า เด็กที่มีความผูกพันใกล้ชิด

กับครอบครัว มีสภาวะทางอารมณ์ท่ีดีกว่า ไม่ก้าวร้าว และมีความเสี่ยง
น้อยที่จะใช้สารเสพติด ดังนั้นการที่พ่อแม่สร้างความรู้สึกผูกพันกับลูก
ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่น จะเป็นปัจจัยสำาคัญในเรื่องการตัดสินใจกับ
การมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อมา

เวล�หนูถูกตี หรือถูกขู่ ถูกทำ�โทษ 
จิตใจหนูอย�กจะหนีไปให้ไกล

เวล�หนูน้อยใจ เจ็บใจ หนูจะคิดว่�ใครๆ 
ก็เกลียดหนู แล้วหนูจะห�ท�งออก

โดยหันไปห�ใครที่ไม่ดุหนู 
ไม่ตีหนู ดีต่อหนูตลอด เวล�อยู่กับหนู พ่อแม่อย่�เคร่งเครียด 

ตั้งกฎเกณฑ์ม�กม�ยให้หนูเลยนะจ๊ะ
มันทำ�ให้หนูเกร็ง ไม่กล้�คิด ไม่กล้�พูด 

ไม่กล้�ทำ� เพร�ะถูกกดดัน
ไม่กล้�เป็นอย่�งที่อย�กเป็นต่อหน้�พ่อแม่ 

ลับหลังพ่อแม่ 
หนูก็เลยต้องไปห�ท�ง

ระบ�ยออกบ้�ง
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หนูไม่อย�กให้พ่อแม่ค�ดหวังสูงจ�กหนูไปทุกเรื่อง 
เวล�พ่อแม่หวังม�ก หนูเสียใจห�กหนูทำ�ไม่ได้ 

หรือหนูต้องเคร่งเครียด กลัวพ่อแม่ผิดหวังม�กจนซึมเศร้�
จึงต้องไปห�ท�งออก หรือไม่ก็ต่อต้�นพ่อแม่ไปเลย

ให้สมใจที่ถูกบังคับทุกวี่วัน

เพ่ือทำาให้เด็กมีความภูมิใจในตนเองเพ่ือตัดสินใจเรื่องของตนเอง
อย่างเหมาะสม พ่อแม่ควรยับยั้งการใช้ความรุนแรงในการลงโทษเด็ก 
หรือทำาให้เด็กมีความกดดัน ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง หรือมีความรู้สึก
ก้าวร้าวต่อต้านพ่อแม่ ในทางตรงข้าม พ่อแม่ควรพยายามรักษาความ
รู้สึกปลอดภัย ผ่อนคลาย ในชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านด้วยการยอมรับ             
รบัฟัง เชือ่ถอื ใหเ้กยีรต ิไม่ลงโทษ ไม่ดุด่ารนุแรง หรอืเสยีสละทุม่เทตนเอง
ให้ลูกมากเกินไป จนรู้สึกว่าลูกเป็นภาระ และคาดหวังว่าลูกต้องสำานึก          
ถึงความทุ่มเทและเสียสละนั้น

โปรดฝึกให้หนูมีนิสัยดูแลสุขภ�พร่�งก�ยของหนูให้ดี
เพื่อชีวิตหนูจะได้มีร่�งก�ยแข็งแรง

ไว้ทำ�อะไรดี ๆ แก่ชีวิตม�กม�ย 
ได้เคลื่อนไหวอย่�งคล่องแคล่วคล่องตัว 

รู้จักกิน อยู่ ทำ�ง�น และทำ�เรื่องด ีๆ อย่�งสะดวกสบ�ย
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หนูอย�กรู้ว่�โลกที่หนูเกิดม�มีอะไรด ีๆ สนุก ๆ ให้ทำ�ม�กม�ย
หนูอย�กให้พ่อแม่บอกว่�มีอะไรด ีๆ เป็นท�งเลือกให้หนูทำ�บ้�ง
หนูจะได้สนุกกับก�รค้นห�ตัวเองให้พบ และทำ�เรื่องดีๆ บ่อย ๆ 

จนกล�ยเป็นนิสัยทำ�ดีในที่สุดไงจ๊ะ

ด้านการฝึกนิสัยให้เด็กมีทางเลือกในการมีพฤติกรรมทางสุขภาพ
อย่างเหมาะสม พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างด้วยการดูแลเห็นค่าของร่างกาย
ที่สมบูรณ์ รวมทั้งมีการดำาเนินชีวิตบนแนวทางที่เป็นคุณค่า ยึดถือชัดเจน
ต่อการใช้ชีวิตที่ปราศจากสารเสพติดใดๆ ได้แก่ลักษณะนิสัยที่เอาใจเขา         
มาใส่ใจเรา มีผลการวิจัยชี้ชัดว่า เด็กจะรู้จักเลือกไม่คบเพ่ือน หากเห็น
ว่าเพ่ือนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำาให้ไม่เป็นตัวของตัวเองในการทำาความดี  
นอกจากน้ีเด็กยังมีลักษณะการเลือกเช่นนี้กับคนที่เป็นคนซ่ือตรง รักการ

เรียนรู้ ควบคุมตนเอง เคารพกฎหมาย และ
ไม่ทำาตามเกณฑ์ที่สังคมภายนอกตีกรอบอยู่

ตลอด โดยไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง 
และครอบครัวในระยะสั้นและระยะยาว

เด็กทารกควรได้รับการตอบสนองทางร่างกายตลอดเวลา ไม่ควรให้
เด็กรอ้งไหต้ามลำาพังอยูน่านๆ จนเด็กรูส้กึวา่ถกูทอดทิง้ และเกดิหวาดระแวง 

ไม่เชื่อใจผู้ใด ไม่เห็นค่าของตนเอง ซึ่งจะกลายเป็นความกังวลใจไปตลอดใน
ชีวิต การมีอ้อมกอดให้แก่เด็กเสมอเป็นการส่งข้อมูลสำาคัญถึงเด็ก ว่าเขามีคน

ดูแล เขาได้รับความรัก ทำาให้เด็กมีความรู้สึกทางบวก การอุ้มในขณะที่เด็กร้อง 
จะเป็นฐานของความรู้สึกผูกพันระหว่างเด็กและผู้อุ้มที่จะพัฒนาต่อไป  
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ไม่ควรเฆ่ียนต ีหรอืลงโทษลกูรนุแรง ซ่ึงเป็นลักษณะของการไม่เหน็ความสำาคัญของรา่งกาย
เด็ก ซึ่งมีผลให้เด็กทำาสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายของเขาเอง เพราะไม่เห็นคุณค่าด้วย  ดังนั้นพ่อแม่ควร
รู้อาการของเด็กที่ทำาให้พ่อแม่รำาคาญจนเฆี่ยนตีกันบ่อยๆ

เด็กเล็กที่ยังมีการแสดงอารมณ์ด้วยการแสดงความกลัว โกรธ และร้องไห้ ควรมีอิสระใน
การแสดงออกด้วยความเข้าใจของผู้เลี้ยงดู ไม่ควรบังคับให้เด็กหยุด หรือควบคุมมากไป เพราะ
การแสดงอารมณเ์ป็นการปลดปลอ่ยความรูส้กึทีเ่ป็นธรรมชาตทิีแ่สดงออกได้ ทำาใหเ้ด็กเรยีนรูว้ธิี
ที่เหมาะสมตามวัย ไม่ใช่คอยแต่เก็บกดไว้อย่างเดียว

เด็กทารกไม่ควรอยา่งยิง่ท่ีจะได้รบัยาทีท่ำาใหห้ลับ หรอืง่วงซมึ เพราะยาสว่นใหญ่มีสว่นผสม
ของยาคลายเครียดที่ทำาจากสารอันมีฤทธิ์ทำาให้เสพติดได้

ตอนที่หนูเล็กม�ก หนูทำ�อะไรไม่เป็นสักอย่�ง 
หนูจึงร้องไห้บ่อยเพร�ะหนูอย�กให้พ่อแม่สนใจหนูหน่อย 

ม�ช่วยหนูด้วย พ่อแม่อย่�เพิ่งเหนื่อยที่ต้องม�อุ้ม
ม�กอดหนูเลยนะจ๊ะ หนูอย�กมีจิตใจมั่นคงว่�
มีพ่อแม่รักเท่�นั้นเอง เมื่อหนูมั่นใจขึ้นเรื่อย ๆ 

หนูก็จะร้องไห้น้อยลง และรู้สึกดี
ที่เป็นลูกของพ่อแม่จริง ๆ
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พ่อแม่ควรรู้จักอดทน และอยู่ร่วมกับการแสดง
อารมณ์รุนแรงของลูกอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ เพ่ือลด
การมีท่าที “ควบคุม” “จัดก�ร” หรือ “กำ�ร�บ” ของพ่อแม่ 
ทีอ่าจมีผลตอ่การเกบ็กดอารมณข์องเด็กจนอาจกลายเป็นนสิยั
เกบ็กดตอ่ไป ซ่ึงจะกลายเป็นการสรา้งโอกาสใหพ้ฤตกิรรมใช้
สารเสพติด เพ่ือปลดปล่อยความรู้สึกเก็บกดเช่นนั้นของเด็ก 
แต่ไม่ให้ละเมิดหรือทำาร้ายผู้อ่ืน พ่อแม่ควรหาหนทางที่จะเข้าใจ
ปัญหาทางอารมณข์องเด็ก และป้องกนัการเกดิทา่ททีีร่นุแรงบอ่ยจนเป็น
นิสัยตั้งแต่เด็กยังเล็ก

หนูรู้ว่�แต่ละวัน หนูมีคว�มรู้สึกต่�ง ๆ หล�ยแบบ
ทั้งดีใจ เสียใจ ขัดใจ โกรธ ง่วง หิว ร้อน 

แต่หนูร้องไห้เป็นอย่�งเดียวจ้ะ
หนูอย�กให้พ่อแม่ทำ�ให้หนูเข้�ใจและรู้จักคว�มรู้สึก
แบบต่�ง ๆ ของหนู หนูจะได้แสดงท่�ทีสื่อส�รตรงกับ

คว�มรู้สึก ไม่ต้องร้องไห้อย่�งเดียว จนพ่อแม่อ�จตอบสนอง
หนูแค่วิธีเดียวที่ไม่ตรงกับคว�มรู้สึกนั้น

โดยธรรมชาติเด็กเล็กจะมีช่วงที่ปฏิเสธทุกอย่าง ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ได้ผลดีกับพฤติกรรม
เสพสารเม่ือเด็กโตขึ้น การฝึกนิสัยให้ปฏิเสธจึงเป็นสิ่งที่ดี เพียงแต่เง่ือนไขที่ตามมา จะเพ่ิม
ให้เด็กรู้จักคิดเชิงเหตุผล พ่อแม่ควรแสดงความเข้าใจท่าทีปฏิเสธของเด็กอย่างนุ่มนวล ไม่ใช้
ความรุนแรง จนเด็กยอมจำานนต่อทุกเรื่องท่ีเป็นอันตรายต่อเด็กได้มากกว่า การฝึกให้เด็กรู้จัก            
ปฏิเสธอย่างเหมาะสมนั้น ทำาได้โดยการทำากิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกัน และการเสนอทางเลือก           
ให้เด็ก
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พ่อแม่ปล่อยให้หนูเลือกรส กลิ่น สัมผัส 
ที่หนูชอบเองเถิดนะ

ห�กบังคับหนูเรื่องพวกนี้ ต่อไปหนูจะทำ�ต�มที่ใคร ๆ 
ชวนให้กิน ให้ดม ให้ลอง ทั้งที่หนูไม่ชอบเลย 

แล้วพ่อแม่จะว่�อย่�งไรละจ๊ะทีนี้

พ่อแม่อย่�ให้ขนมหว�นเป็นร�งวัลหนูเลยนะ 
มันทำ�ให้หนูติดรสหว�นเป็นหลัก 

ไม่ชอบอ�ห�รที่ไม่หว�น กล�ยเป็นรับอ�ห�ร
ได้รสเดียว ไม่หล�กหล�ย

ปล่อยให้หนูได้รับรสบริสุทธิ์ของอ�ห�รเถิดนะจ๊ะ 
หนูจะได้ไม่ไปชอบไปเลือกของที่ปรุงรสม�แปลก ๆ 

กลิ่นแปลก ๆ รูปร่�งแปลก ๆ ในภ�ชนะสวย ๆ ภ�ยหลัง
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พ่อแม่ไม่ควรบังคับให้เด็กกินหรือรับสิ่งของเม่ือเด็กไม่ต้องการ  
เพราะการบังคับเช่นนั้นเท่ากับสร้างเง่ือนไขให้เด็กมีประสบการณ์ยอม
ถูกบังคับเรื่องของการรับสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการ หรือทำาให้เด็กไม่อาจ
พ่ึงพาความสามารถของตนในการกำาหนดรู้จำานวน หรือชนิดของอาหาร
ที่ต้องการ กลายเป็นยอมรับทุกอย่างที่มีผู้เสนอให้ แม้ไม่หิว หรือไม่ชอบ

ฝึกให้เด็กรู้จักและเข้าใจความรู้สึกของตน  เด็กเล็กมีอารมณ์
มากมายที่แสดงออกได้ด้วยการร้องไห้ แต่หากผู้ใหญ่เข้าใจและพูด
ด้วยความเข้าใจว่า เด็กมีความรู้สึกอะไร เช่น “หิว” “เบ่ือ” “ร้อน”                     
“ไม่สบายตัว” “ปวดหัว” และตอบสนองเด็กด้วยการยอมรับและเข้าใจ 
เด็กจะรูส้กึได้ว่า ความไม่สบายทีต่อ้งเรยีกรอ้งนัน้ คือความรูส้กึอะไร ทำาให้
เด็กค่อยๆ เรียนรู้ท่าทีและตอบสนองให้ตนเองได้อย่างเหมาะสม ไม่ใช่      
หาทางออกด้วยการด่ืมหรอืสบูบหุรี ่เพ่ือเปล่ียนความรูส้กึมากมายของตน  

“พฤติกรรมแสดงคว�มหม�ยชัดเจนกว่�คำ�พูด” 

มีความหมายเช่นนั้นจริงๆ พ่อแม่ที่ โดดเด่ียวลูก แยกลูกออกไป                        
เพิกเฉยละเลยลูก นับว่าทำาร้ายจิตใจลูกมากอย่างคาดไม่ถึง เพราะการทำา               
เช่นนั้น ล้วนเป็นเง่ือนไขให้เด็กเรียนรู้ว่า พ่อแม่ไม่ยอมรับการแสดงออกทาง   
อารมณ์ของตน เด็กจึงเก็บซ่อน หรือเก็บกดความรู้สึก ไม่ยอมสื่อสาร และอาจไป
หาการยอมรับจากคนนอกบ้าน หรืออาจใช้สิ่งต่างๆ เพื่อช่วยลดความคับข้องใจ
ของตน จนอาจเลวร้ายถึงขั้นตัดการสื่อสารกับพ่อแม่ไปในที่สุด
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การสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์ ช่วยให้เด็กรู้จักว่าจะตอบสนองอารมณ์ต่างๆ ด้วย
วิธีอ่ืนที่ตรงจุด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรับผิดชอบกว่าการร้องไห้หรือการกิน      
การเสพอย่างไร้เป้าหมาย โดยควรฝึกให้เด็กรู้จักความต้องการของตนเป็นคำาต่างๆ 
เช่น ง่วงนอน สับสน เบื่อ อยากเล่น ตกใจ  ผิดหวัง และความรู้สึกอื่นๆ 

 
ในต่างประเทศ  โรงเรียนอนุบาลมีเกมกิจกรรมให้เด็กรู้จักอารมณ์ของตน ด้วย

การแสดงสีหน้าของความสุข ความเบิกบาน ความตื่นเต้น ความเศร้า เหนื่อย โกรธ 
กลัว ความชอบ ไม่ชอบตา่งๆ ท่ีทำาใหเ้ด็กคิดตอ่ได้วา่ จะตอบสนองอยา่งไรตอ่อารมณ์
ความรู้สึกเหล่านั้นจึงจะเหมาะสมต่อไป

ถ้�พ่อแม่ชมหนู ให้ร�งวัลหนูง่�ยเกินไป บ่อยเกินไป 
ไม่ดีหรอกนะจ๊ะ เพร�ะทำ�ให้หนูมีนิสัยชอบห�คว�มสุข
แบบไม่ต้องรอคอยหรือต้องพย�ย�ม มันจะทำ�ให้หนู
เลือกทำ�อะไรที่มีคว�มสุขเร็ว ๆ อ�จทำ�ให้หนูเลือกใช้       

ส�รเสพติดที่ให้ผลเป็นคว�มสุขต่อสมองรวดเร็วก็ได้นะ

การที่พ่อแม่ให้รางวัลทุกอย่าง ให้ความสุข การยอมรับง่ายๆ แก่เด็ก 
เป็นการสร้างเง่ือนไขของการได้รับความสุขทันทีโดยไม่ต้องรอคอย การ
มีความสุขง่ายๆ ทำาให้เด็กตัดสินใจทำาพฤติกรรมแบบนั้นๆ ที่ได้ความสุข
ทันที จนอาจกลายเป็นทางเลือกที่เป็นนิสัย ซ่ึงถือว่าอันตรายและเสี่ยงต่อ           
การใชส้ารเสพตดิ เพราะการใชส้ารเสพตดิก็ใหค้วามรูส้กึเป็นสขุตรงตอ่สมอง
อย่างรวดเร็วทันทีเช่นกัน
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พ่อแม่แทบทกุคนตอ้งการใหล้กูเรยีนดี เด็กทีพ่่อแม่คาดหวงัสงูใหมี้ความสำาเรจ็ในการเรยีน
จะมีความเครียด กลัวความผิดหวังตลอดเวลา และอาจเลือกใช้สารเพ่ือลดความเครียด หรือ         
ให้เรียนรู้ได้มากขึ้นเพ่ือให้พ่อแม่พอใจ ดังนั้นพ่อแม่ที่กดดันลูก นอกจากจะทำาให้ลูกเครียดแล้ว 
ยังอาจสร้างความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ไว้วางใจ และพ่อแม่บังคับเด็ก โดยเด็กไม่เข้าใจ ซึ่งเด็กอาจ

แสดงการต่อต้านด้วยการเลือกมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ตามมาก็ได้

หล�ยครั้งหนูอย�กให้พ่อแม่ปล่อยให้หนูเลือกอะไรเองบ้�ง 
เช่น เลือกเสื้อผ้� อ�ห�รเอง และคอยดูให้หนูทำ�อะไรด ีๆ 
อยู่ห่�ง ๆ ไม่ต้องควบคุมแจ จนหนูไม่กล้�ตัดสินใจอะไรเอง 

จนข�ดคว�มมั่นใจไปเลย

พ่อแม่ควรให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้จากการตัดสินใจของตน 
เพ่ือใหมี้ประสบการณใ์นการตดัสนิใจเอง เพ่ือสรา้งใหเ้ด็กมีความ
ม่ันใจในการคิดไตร่ตรอง เช่น ฝึกให้เด็กตัดสินใจเองบางเรื่อง  
ฝึกการจัดการเรื่องเงิน เรื่องแต่งตัว เรื่องเพื่อน และเรื่องอ่ืนๆ 
ซ่ึงแสดงว่าพ่อแม่ให้ความเชื่อใจลูก ว่าเขาจะตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม ต่อไปเด็กก็จะตัดสินใจเองได้ดีขึ้นในเรื่องสำาคัญ เช่น 
การเสพบุหรี่หรือดื่มเหล้าในอนาคต
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หนูอย�กทำ�อ�ห�รร่วมกับพ่อแม่ อย�กให้พ่อแม่
ทำ�ให้ดูว่�อะไรเป็นอย่�งไร ตั้งแต่เลือกซื้อ 

เตรียม ปรุง จัด จนถึงวิธีรับประท�นทีละอย่�ง 
ทีละคำ� ให้ได้กลิ่น รส และสัมผัสแท ้ๆ 

ของอ�ห�รนั้น

พ่อจ๋�แม่จ๋� หนูอย�กรู้ว่�ร่�งก�ยหนูทำ�ง�นได้อย่�งไร 
ด้วยอวัยวะอะไรบ้�ง หนูอย�กรู้จักอวัยวะต่�ง ๆ 

ทำ�ง�นได้ด้วยอะไร เลือดสำ�คัญอย่�งไร
ย�ทำ�อะไรแก่ร่�งก�ย สมองสำ�คัญแค่ไหน
ต่อก�รทำ�ทุกอย่�งของร่�งก�ยและจิตใจ

ควรให้เด็กเริ่มตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของร่างกาย และร่างกายทำางาน
อย่างไร อาหารมีความสำาคัญอย่างไร อาหารทำาอะไรอยู่ที่ส่วนไหนในร่างกาย 
เลอืดสำาคญัอยา่งไร สมองสำาคญัอย่างไร และสารประเภทใดมผีลต่อการทำางาน
ของระบบต่างๆ ในร่างกาย ควรเน้นให้เด็กรู้เสมอว่า สมองควบคุมความคิด 
การเคล่ือนไหว ความจำา ความรู้สึก และจำาเป็นอย่างไรที่ต้องป้องกันสมอง          
ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
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ข้อเสนอแนะในก�รสร้�งสรรค์หนังสือภ�พสำ�หรับเด็ก
เพื่อปลูกฝังนิสัยต่อต้�นพฤติกรรมเสี่ยงด้�นสิ่งเสพติด

คนทั่วไปอาจคิดว่าหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กต่อต้านพฤติกรรมเสี่ยง
ติดสิ่งเสพติด บุหรี่ เหล้า การพนัน ฯลฯ ควรนำาเสนอโทษภัยของสิ่งเหล่านั้น
อย่างชัดเจนตรงๆ เพ่ือให้ความรู้เด็ก หรือเพ่ือให้เด็กกลัวโทษของ               
สิ่งเสพติด โดยหวังว่าเม่ือเด็กมีความรู้แล้ว เด็กจะรู้จักเลือกเสพหรือ         
ไม่เสพสิ่งเสพติดเองได้ แต่การเน้นให้ความรู้ในหนังสืออาจจะเหมาะกับ
กลุ่มเด็กในวัยประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา เพราะวัยรุ่นเริ่มคิด
ด้วยเหตุผล รู้จักวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆ เป็นแล้ว ขณะที่เด็กปฐมวัย
ยงัคิดวเิคราะหไ์ม่ค่อยได้ และทำาอะไรตามอารมณค์วามรูส้กึมากกวา่
เหตุผลดังนั้นหนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย ควรเป็นหนังสือแห่งความ
ประทับใจและความเบิกบาน เพ่ือสร้างทัศนคติให้เด็กรู้สึกชอบ
หนังสือ จะได้เปิดรับสารที่ผู้แต่งต้องการสื่อได้ง่าย หากเป็นเรื่องที่
เด็กอ่านสนุกและชอบ หนังสือนั้นจะมีพลังต่อการรับรู้ของเด็กอย่าง
กว้างขวาง จะทำาให้เด็กเปิดรับเนื้อหาที่สอดแทรกอย่างเต็มใจ

ขอ้เสนอแนะในก�รแต่งเรื่อง สร�้งหนังสือใหเ้ดก็ปฐมวัยสนใจ
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ดังนัน้จึงมีขอ้เสนอบางประการ เพ่ือการสรา้งสรรค์หนงัสอืภาพสำาหรบัเด็กปฐมวัย  
       ให้เด็กรู้สึกต่อต้านพฤติกรรมเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด ทั้งบุหรี่ เหล้า การพนัน หรือ
         สิ่งเสพติดอื่น นอกเหนือจากแบบที่เน้นให้ความรู้เชิงข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ให้เด็กภูมิใจ
ในการเป็นตัวของตัวเอง ด้วยคุณสมบัติดีๆ ที่ตนมี แม้จะแปลกแยกแตกต่าง
จากผู้อื่น โดยไม่หวั่นไหวต่อคำาท้าทาย หรือการดูหมิ่นเหยียดหยามของผู้อื่น
เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มใจจากสิ่งยั่วยุภายนอกที่อาจมาหว่านล้อมให้เด็ก
เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นพอใจ แม้ตัวเด็กเองจะไม่สบายใจก็ตาม

๒. เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเสริมสร้างทักษะให้เด็กรู้จักปฏิเสธ ทั้งสิ่งที่ไม่เหมาะสมใน
การเล่น เสพ กนิ หรอืการกระทำาทีไ่ม่เหมาะสมอยา่งฉลาด โดยเสนอทางเลอืกอ่ืนทีจ่ะ
ทำารว่มกบัเพ่ือนได้โดยไม่เสยีน้ำาใจเพ่ือน เชน่ หนงัสอืภาษาอังกฤษเรือ่ง No, thanks. 

But I’d love to dance แต่งโดย Jackie Reimer ตัวละครเอกปฏิเสธไม่สูบบุหรี่  
ทีเ่พ่ือนหยบิยืน่ให ้เธอขอบใจเพ่ือน แล้วชวนเพ่ือนไปเตน้รำาด้วยกนั ผูแ้ตง่ตอ้งการให้
เด็กเรียนรู้ว่า เราปฏิเสธเพื่อนได้ในเรื่องไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องเสียมิตรภาพ
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๓. เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาให้เด็กตระหนักในภัยของไฟ อำานาจมืด ปิศาจ แม่มด พ่อมดร้าย (ซึ่ง
อาจเชื่อมโยงสู่การสูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า เสพสิ่งเสพติด เล่นการพนัน) ภัยจากการไม่รู้จักครองตน 
ครองสติ (ซึ่งอาจเชื่อมโยงสู่ภัยของสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติด การพนัน) 

๔. เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสอนให้เด็กรู้จักรักษาดูแลร่างกายตนเองให้
แข็งแรง สดชื่น เพ่ือทำาสิ่งดีในชีวิตได้อย่างคล่องแคล่วมีความสุข ทั้ง
ยังอาจดูแลผู้อ่ืนได้ด้วยในยามลำาบาก เพ่ือให้เด็กไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับ
สิ่งที่จะบั่นทอนทำาลายสุขภาพกาย สุขภาพใจ ซึ่งลดโอกาสใช้ชีวิตอย่าง
มีความสุขของเด็กผู้ยังมีชีวิตอีกยาวไกล

๕. เป็นหนงัสอืทีมี่เนือ้หาใหเ้ด็กได้ตดัสนิใจเลอืกด้วยตนเอง 
เพ่ือใหเ้ด็กรูจั้กใชเ้หตผุลวเิคราะหผ์ลดีผลเสยีจากการกระทำา
ของตน ทั้งต่อตนเอง และสังคมรอบข้าง และเรียนรู้ที่จะอยู่
กบัผลท่ีตามมาจากการกระทำาสิง่ตา่งๆ ของเด็ก ทัง้ด้านบวก
และด้านลบ

๖. เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาให้เด็กรู้จักอารมณ์หลากหลาย และรู้วิธีจัดการกับ
อารมณ์หลากหลายเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ทั้งของตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะ
อารมณ์เชิงลบที่สร้างความอัดอั้นใจแก่เด็ก เช่น อารมณ์โกรธ คับแค้น เจ็บใจ 
เสียใจ น้อยใจ ด้อยค่า ผิดหวัง ไม่ได้อย่างใจ เพื่อให้เด็กเห็นตัวอย่างใน
การจัดการกับอารมณ์เชิงลบเหล่านั้นโดยไม่ทำาร้ายตนเองหรือผู้อื่น 
ไม่ประชดประชันเพื่อความสะใจ และไม่ระบายอารมณ์ลบเหล่านั้น
สู่ผู้อื่น
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๗. เป็นหนงัสอืทีมี่เนือ้หาปลกูฝงัใหเ้ด็กเคารพในสทิธเิสรภีาพของตวัเองและผูอ่ื้น ไม่กา้วกา่ย
ตวัตนของผูอ่ื้น อดทนตอ่ความแตกตา่งหลากหลายของคนในสงัคมได้ เพ่ือเด็กจะได้รูจั้กรกัษา
สิทธิ์ของตนเองหากถูกก้าวก่าย และไม่เอาเปรียบผู้อื่นด้วยการทำาลายสิทธิ์ของผู้อื่นต่อไป

๙. เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาให้เด็กตระหนักว่าชีวิตเป็นสิ่งมีค่า ทั้งชีวิตของ  
เด็กเองและชีวิตของผู้อื่น เพื่อให้เด็กรู้จักคิดทำาสิ่งดีๆ แก่ตัวเอง แก่สังคม 
และโลก จงึควรใชช้วีติอยา่งมีประโยชนแ์ละมีคุณค่า ใหส้มกบัทีไ่ด้เกดิมาเป็น
มนุษย์ผู้มีความสามารถหลากหลาย มีพลังซึ่งอาจสร้างสรรค์โลกได้ และ

ไม่คิดทำาลายชีวิตของผู้อื่นเพราะเป็นสิ่งมีค่าสำาหรับผู้อื่นเช่นกัน

๘. เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว และกิจกรรมในครอบครัวที่ทำาร่วมกัน
อย่างมีความสุข เป็นความสุขง่ายๆ จากเรื่องเล็กน้อยประจำาวันในบ้านก็ได้ หรือ
เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ก็ได้ โดยไม่จำาเป็นต้องเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมแบบครอบครัว
ในอุดมคติเสมอไป เพ่ือให้เด็กรู้สึกว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ครอบครัวคือที่พ่ึง ที่อยู่
อันปลอดภัยและมีความสุขที่สุด เพ่ือปลูกฝังความคิดให้เด็กไม่อยาก
แสวงหาความสุขนอกบ้านซ่ึงมีอันตรายอันคาดเดา
มิได้มากมาย
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๑๐. เป็นหนังสือที่แต่งเป็นคำาคล้องจอง มีจังหวะ
ภาษาที่สนุกสนาน หรือเป็นเพลงง่ายๆ ที่อ่านหรือ
ร้องเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก
รับรู้สุนทรียะและความงามทางภาษา ซึ่งจะ
ส่งผลให้เด็กสนใจ อยากอ่านหนังสือเล่มอื่น
ต่อไป

๑๑. เป็นหนังสือที่ทำาให้เด็กอยากทำาท่าตามตัว
ละคร อยากเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสนุกสนาน เพ่ือ
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กที่เรียนรู้จากการ
ขยบัเขยือ้นกล้ามเนือ้ด้วย ไม่ใชเ่รยีนรูจ้ากการอ่านโดย
ใช้สายตาอย่างเดียว

๑๒. เป็นหนังสือที่ชวนให้เด็กได้จินตนาการว่า ตาได้เห็นสรรพสิ่ง 
หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้ชิมรส กายได้สัมผัสความรู้สึก เพื่อ
กระตุน้อายตนะทัง้ ๕ ของเด็กอยา่งชวนประทบัใจ ซ่ึงจะพิมพ์ความกระตอืรอืรน้ 
ความเบิกบานนั้นสู่หัวใจเด็ก อันสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ที่ว่า หากเด็กได้เรียนรู้อย่างเบิกบานมีความสุข เด็กจะชอบใจในการเรียนรู้ 
มีนิสัยใฝ่หาความรู้ต่อไป

๑๓. เป็นหนังสือที่กระตุ้นให้เด็กอยากลงมือทำา อยากสร้างสรรค์      
ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันจนสำาเร็จด้วยตัวเอง โดยพยายามอย่าง
ดีที่สุด ไม่ว่าผลจะออกมาดีหรือไม่ก็ตาม เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก          
มีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำาสิ่งต่างๆ จนสำาเร็จด้วยตัวเอง
ให้ได้ เพ่ือให้เด็กรู้จักพ่ึงตัวเอง และรู้จักภาคภูมิใจในผลงาน
ของตัวเอง
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๑๔. เป็นหนังสือที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก หนังสือที่จรรโลงจิตใจ
ให้เด็กฝันใฝ่ในความดี ความงาม และความจริง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งฟุ้งเฟ้อ
อันไม่จีรังยั่งยืน โดยไม่ควรมีเนื้อหาสอนแบบยัดเยียดหรือสอนตรงเกินไป 
แต่ควรสอนโดยอ้อมๆ อย่างแนบเนียน เพื่อไม่ให้เด็กคิดต่อต้านหรือคิด
ขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้แต่งนำาเสนอ

๑๕. เป็นหนังสือเรื่องอะไรก็ได้ที่เด็กสนใจ ไม่จำาเป็นต้องเป็นเรื่องห้ามเสพบุหรี่ ดื่มเหล้า เสพสิ่ง
เสพติด หรือเล่นพนัน โดยตรง เพียงแต่อาจมีภาพเล็กๆ เป็นป้ายประกาศห้ามสูบบุหรี่/ลด ละ 
เลิก เหล้า ไม่เล่นการพนัน แทรกอยู่ในภาพหลักของหนังสือ เพื่อให้เด็กสังเกตเอง โดยเนื้อหา
หลักของหนังสือไม่ได้พูดเรื่องการต่อต้านบุหรี่ เหล้า สิ่งเสพติด การพนันแต่อย่างใด 
ธรรมชาติของเด็กเล็กๆ ชอบสังเกตสิ่งเล็กน้อย เด็กจะตื่นเต้นที่สังเกตเห็น
สิ่งที่แทรกในภาพได้ด้วยตัวเอง ภาพเล็กๆ น้อยๆ ที่ชวนเด็กสังเกต
ยังเป็นการ “คุยกับเด็ก” โดยตรง เพราะจิตใต้สำานึกเด็กรับรู้สิ่งแวดล้อม
ได้ทั้งหมด ทำาให้เด็กอ่านหนังสือนั้นอย่างสนุก

๑๖. เป็นหนังสือที่มีเนื้อหากระตุ้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเด็ก ให้เด็กเห็นว่า
กว่าจะได้สิ่งใดมา ไม่ง่าย ไม่มีลาภลอยหรือโชคช่วย แต่ต้องลงมือสร้าง 
ทำาอย่างมุ่งมั่น ไม่เลิกล้มความตั้งใจและเลิกความพยายามโดยง่าย 
กว่าจะได้ซึ่งสิ่งที่หวัง เด็กจะได้ไม่เกิดความคิดผิดๆ ที่ฝากความหวัง
ลอยๆ ไว้กับโชคชะตา หรือโอกาส ซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ รับประกันไม่ได้ 
ว่าจะบันดาลสิ่งที่เด็กต้องการให้เกิดขึ้นจริง
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๑๗. เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเรื่องความประหยัดมัธยัสถ์ การระมัดระวัง
ในการใช้จ่าย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการระงับยับยั้งใจตนเอง ไม่ใช้เงิน
ไปกับสิ่งเล็กน้อยที่สิ้นเปลืองเพื่อตอบสนองความต้องการของใครเพียง
คนเดียว เมื่อเทียบกับสิ่งสำาคัญและจำาเป็นกว่า เป็นประโยชน์กว่าแก่ทุกคน
ที่อยู่แวดล้อมตัวเด็ก

๑๘. นอกจากหนังสือภาพสำาหรับเด็กแล้ว ผู้สร้างสรรค์อาจสร้างสรรค์สื่อ
รูปแบบอ่ืนสำาหรับเด็กปฐมวัยได้อีก โดยใช้เนื้อหาตามที่แนะนำาข้างต้น เช่น 
สร้างสรรค์เป็นเกม โดยเฉพาะเกมกระดาน (ฺBoard Game) งานประดิษฐ์ 
กิจกรรมศิลปะ ของเล่นไม้ ของเล่นพลาสติก ของเล่นผ้า (ที่ปลอดภัยต่อเด็ก) 
เป็นต้น ข้อดีของสื่อที่ไม่ใช่หนังสือคือ สามารถใช้ทำากิจกรรมร่วมกับเด็กได้
มากกว่าหนึ่งคน โดยอาจเล่นเป็นกลุ่มได้ ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ทำาให้
ขยายโอกาสใช้ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์แก่เด็กได้อย่างกว้างขวางต่อ
การใช้แต่ละครั้ง และไม่จำาเป็นต้องใช้ในร่มเสมอไป อาจเป็นสื่อสำาหรับการทำา
กิจกรรมกลางแจ้งก็ได้
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ข้อเสนอแนะประเด็นในก�รสร้�งสรรค์หนังสือภ�พสำ�หรับเด็ก

๒. เรื่องครอบครัว : สมาชิกในครอบครัว ปู่ย่าตายาย ลุงป้า
น้าอา พ่อแม่พี่น้อง ฯลฯ อาจให้เด็กดูภาพอดีตเก่าๆ 

  ของครอบครัว ภาพเด็กตอนเป็นทารกกับภาพตอนเด็กโต ภาพเด็ก              
  กับสมาชิกอื่นในครอบครัวขณะทำากิจกรรมต่างๆ เรื่องเกี่ยวกับบ้าน   
ทีเ่ด็กอยู ่หอ้งตา่งๆ ในบา้น มุมโปรดของแตล่ะคน หอ้งของแตล่ะคน
   กิจกรรมที่ทำาในแต่ละห้อง การรู้จักเก็บข้าวของเป็นระเบียบ 
      การแต่งตัวให้ตัวเอง

๓. เรื่องสัตว์ : ตั้งแต่ตัวเล็กที่สุดไปถึงสัตว์ตัวใหญ่ที่สุด สัตว์บนบก 
ในน้ำา ในอากาศ แมลง นก ปลา สัตว์ประหลาด สัตว์ดึกดำาบรรพ์ 
สัตว์ในจินตนาการ ปีศาจ ฯลฯ เสียงร้องของสัตว์ ที่อยู่ของสัตว์ 
นิสัยของสัตว์ ทั้งแบบตรงตามข้อเท็จจริง และเป็นเรื่องจินตนาการ

๑. เรื่องของตัวเด็กเอง : ฉันคือฉัน ฉันพิเศษอย่างไร ฉันแตกต่าง 
จากคนอื่น (สิ่งอื่น) อย่างไร ฉันทำาอะไรได้บ้าง



9๕

๔. เรื่องอาหารของเด็ก : การทำาอาหารอย่างง่าย 

๕. เรื่องดินฟ้าอากาศ : เรื่องธรรมชาติ ฝนตก (การเล่นฝนอย่าง
สนุกสนาน) ฟ้าร้อง ลมพัด พายุโหมกระหนำ่า ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก 
ดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรม ฯลฯ

๖. การสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ : ว่าทำาอย่างไร บอกขั้นตอนง่ายๆ 
ไม่ซับซ้อน แต่ถูกต้องตามความเป็นจริง

๗. เรื่องดวงดาว : เรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเกิด
ดาว หรือตำานานการเกิดดาวต่างๆ

๘. เรื่องเพ่ือน : เพ่ือนคืออะไร เพ่ือนรักของเด็กคือใคร ชวน
เด็กเขียนจดหมายหาเพ่ือน หรือคนที่เด็กรัก เรื่องการไปเล่น               
หรือไปเที่ยวบ้านเพ่ือน เรื่องเพ่ือนมาค้างหรือมาเล่นที่บ้านของ
เด็ก แล้วเกิดเหตุการณ์สนุกผจญภัยต่างๆ หรือเรื่องเกี่ยวกับ                
สิ่งที่เด็กชอบในตัวเพ่ือน (ช่วยฝึกการคิดเชิงบวก และฝึกการ   
เคารพตัวตนของผู้อื่นให้แก่เด็ก)
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๑๓. เรือ่งบทบาทสมมุต ิ: เรือ่งทีก่ระตุน้ใหเ้ด็กลองสมมุตเิป็นสิง่อ่ืนนอกจาก
ตัวเอง เช่น เป็นดอกไม้ เป็นนก เป็นปลา เป็นเมฆ เป็นสิ่งของ เป็นกระดาษ 
เป็นรถไฟ เป็นคนตัวจิ๋ว เป็นมนุษย์ยักษ์

๙. เรื่องเวลาและการใช้เวลาช่วงต่างๆ ของวันทำากิจกรรมตามเวลา : เช่น เช้า สาย บ่าย 
เย็น ค่ำา ดึก มืด สว่าง มนุษย์หรือสัตว์ ควรทำากิจกรรมตามช่วงเวลาอย่างไร   

๑๐. เรื่องความฝันเมื่อโตขึ้น : สิ่งที่เด็กอยากทำา อยากเป็น ปรารถนาจะเป็น

๑๑. เรือ่งอารมณห์ลากหลายทีเ่ด็กรูจั้กและไม่รูจั้ก : ตัง้แตอ่ารมณ์
พื้นฐาน ชอบ ไม่ชอบ สุข ทุกข์ ไปสู่อารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนขึ้น 
เช่น น้อยใจ กลัว อัดอั้นตันใจ ขยะแขยง หดหู่ ซึมเศร้า โกรธแค้น 
รำาคาญ และผลทีเ่กดิจากการแสดงอารมณเ์หล่านัน้โดยไม่รูจั้กระงับ
หรือขัดเกลาการแสดงออก

๑๒. เรื่องสิ่งของ : ของดี ของไม่ดี ของมีประโยชน์ ของไม่มีประโยชน์ 
(แม้แตข่ยะกอ็าจมีประโยชน)์ ของในบา้น ในตู ้ในลิน้ชกั ใตเ้ตยีง ในหอ้ง
เก็บของ ของนอกบ้าน ในรถ ในโรงรถ ในสนามหน้าบ้าน ในสวนของ
บ้าน ในที่แปลกๆ เช่น ที่ซ่อนสมบัติส่วนตัวของเด็ก หรือที่ซ่อนสมบัติ
โจรสลัดในจินตนาการ ที่ซ่อนสมบัติของสุนัขที่เด็กเลี้ยงไว้
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๑๘. เรื่องสถานที่และสิ่งที่มีในที่แห่งนั้น : ในย่านนั้น อาจขยายขอบเขต         
โลกของเด็กจากใกล้บ้านไปสู่ที่ไกลบ้าน จากในบ้าน ขยายเป็นออกไปนอกบ้าน 
ไปสู่ละแวกบ้าน ย่านที่บ้านของเด็กตั้งอยู่ จนไปสู่เมือง สู่ประเทศที่เด็กอยู่      
ไปสู่ประเทศต่างๆ สู่ดาวโลก และดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล

๑๖. เรื่องเทศกาลอันหลากหลาย : ตามฤดูกาล ตามประเทศ       
ตามภูมิภาคและตามวัฒนธรรมต่างๆ 

๑๗. เรื่องคู่ของสิ่งตรงข้ามกัน : สูง/ต่ำา หนัก/เบา สุข/ทุกข์ ชอบ/ไม่ชอบ 
เลือก/ไม่เลือก ตื่นเต้น/เฉย สงบ/วุ่นวาย

๑๙. เรื่องสีสันต่างๆ : สีน้ำา สีน้ำามัน สีเทียน สีชอล์ค ดินสอสี ฯลฯ 
สีที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เป็นต้น

๑๔. เรือ่งดนตร ี: การรอ้งเตน้ การเคล่ือนไหวรา่งกายตามจังหวะ เรือ่งทีก่ระตุน้
ให้เด็กอยากเคลื่อนไหวร่างกาย 

๑๕. เรื่องที่ชวนให้เด็กสังเกตสิ่งรอบตัว : สัตว์ (กระรอก แมว หมา) แมลง (มด 
แมลงเต่าทอง) พืช ฯลฯ เรื่องต้นไม้ที่ไม่ยอมออกดอก ไม่ยอมผลิบาน เรื่องสายลม   
ที่พัดผ่านสิ่งต่างๆ แล้วเสนอความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่สายลมพัดผ่าน เรื่องฤดูกาลอัน
หลากหลาย ชีวิตที่ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องตามฤดูกาล ดอกไม้ตามฤดูกาล      
ผลไม้ตามฤดูกาล 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อก�รสร้�งสรรค์
สื่อก�รเรียนรู้สำ�หรับเด็กปฐมวัย

๑. ควรเป็นการสือ่สารแบบตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน ใหเ้ด็กเขา้ใจเรือ่งอยา่งเหน็ภาพ
ชัดเจน สามารถสื่อความรู้สึกสะเทือนอารมณ์แก่ผู้รับโดยตรง ไม่ต้องจินตนาการ
หลายชั้น ใช้ภาษาพูดที่สามารถเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ของผู้รับได้ หลีกเลี่ยงการ
ใช้ศัพท์ทางการแพทย์หรือศัพท์วิชาการที่มากเกินจำาเป็น

๒. ควรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้บทกลอนสั้น เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย 
จดจำาง่าย ประกอบภาพทีส่ะทอ้นอารมณค์วามรูส้กึอันเชือ่มโยงสูคุ่ณค่าสำาคัญ
ของชวีติ จะชว่ยใหเ้ด็กเรยีนรูแ้ละเกดิศรทัธาหรอืเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะปฏิบตัิ
สิ่งที่พึงทำาและไม่พึงทำาในชีวิตประจำาวัน โดยไม่สงสัย

๓. ใช้ตัวละครในสื่อนิทาน นิยายภาพ ละคร ภาพยนตร์ หรือการละเล่น
ในกิจกรรมต่างๆ ให้เป็น “ต้นแบบอันดีง�ม” มีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์และเหมาะสม เพ่ือเป็นแม่พิมพ์ใหเ้ด็กลอกเลียนแบบ
การกระทำานั้นอย่างเป็นธรรมชาติ
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เวล�หนูกลัวหรือเครียด หนูจะคิดไม่ค่อยออก 
ทำ�อะไรก็ไม่สนุก อย�กปิดหู ปิดต� วิ่งไปซ่อนใต้โต๊ะ 

ถ้�ทำ�สื่อให้พวกหนู ขออย่�ให้น่�กลัวเลยนะ หนูอย�กสดใส
เบิกบ�นกับสิ่งรอบตัว อย�กลองทำ�เรื่องด ีๆ 
ให้หนูภูมิใจในตัวเอง และกล้�คิดกล้�ทำ�

ได้ฉล�ดขึ้นทุกวัน รู้จักคิดทั้งใกล้และไกลตัวได้

พวกหนูอย�กบอกว่�...

หนูชอบหนังสือที่มีคำ�สนุก ๆ ด ีๆ เพร�ะ ๆ 
ซำ้� ๆ กัน ที่ทำ�ให้พวกหนูมีส่วนร่วมในก�รอ่�น

ถ้�หนูได้ดูภ�พแปลก ๆ ได้เต้น 
ได้ขยับเคลื่อนตัวสนุกสน�น 

ทำ�ให้หนูมีใจร่วมกับเรื่องร�วด้วย หนูยิ่งชอบ

สมองของหนูเรียนรู้จ�กสัมผัสทั้ง ๖ 
ได้หล�ยมิติพร้อมกันอย่�งดี 

ถ้�ห�กสื่อหนังสือ ของเล่นของหนู ทำ�ให้หนูได้สัมผัส
ม�กกว่�แค่ต�ดู แค่หูฟัง แต่จมูกได้กลิ่นด้วย

 ลิ้นรับรสได้ด้วย ก�ยสัมผัสได้ด้วย
ใจรับคว�มรู้สึกได้ด้วย หนูจะจดจำ�ได้ดี

ม�กกว่�เรียนรู้จ�กสัมผัสเดียวในรูปแบบเดียว
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ประวัติผู้เขียน

ก�รศึกษ�

• Ph.D (Social Psychology) University of Illinois, สหรัฐอเมริกา 
• M.A. (English) University of Illinois, สหรัฐอเมริกา  
• Certificat Pratique de la langue Francaise, Universite de Caen, ฝรั่งเศส
ค.บ (เกียรตินิยม) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิชาการอิสระ นักเขียน วิทยากร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการ 
อดีตผู้อำานวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มีบทบาทโดดเด่นด้านการพัฒนาเด็ก สตรี และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

กว่า 30 ปี 
อดีตผู้จัดรายการโทรทัศน์สำาหรับครอบครัว รักลูกให้ถูกทาง ทางสถานี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 
รายการนี้ได้รับรางวัลยกย่องจากสถาบันต่างๆ มากมาย 

อดีตผูผ้ลิตรายการโทรทัศน ์ป. ปลาตากลม ทางสถานโีทรทศันไ์ทย พีบเีอส

รศ. ดร. ส�ยฤดี วรกิจโภค�ทร
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ก�รศึกษ�

• PhD. Social and Administrative Pharmacy (International Program) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
• MSc. in Pharm. (บริหารเภสัชกิจ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• Mini Master of Education in Early Childhood คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
• Certificate in Early Childhood Program Advent Links – SAUC Education Center 
สิงคโปร์  
• Certificate for LVEP Trainers (Living Value Education Program) สหรัฐอเมริกา
• เภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน
และโรงเรียนดีเด่น – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) 

นักวิชาการและนักวิจัยอิสระ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองกับการเรียนรู้ การปรับ
พฤติกรรม การพัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กและครอบครัว ใน
แวดวงการศึกษาเป็นที่รู้จักดีจากผลงานร่วมในฐานะ “ผู้ปกครองอ�ส�รุ่นบุกเบิก” โรงเรียน
รุ่งอรุณ อดีต “ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเคล่ือนไหวส�ธ�รณะ” สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (Brain-
Based Learning) อดีตผู้จัดการแผนงานสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการสนับสนุน
ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และที่ปรึกษาวิชาการแผนงานสื่อ
สร้างสรรค ์สสส. มีผลงานมากมายเพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ของเด็ก เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์
และวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เด็กๆ หลายคนรู้จักในนาม “น้�เป้ิล” หรือ “อ�จ�รย์เป้ิล” 
จากรายการวิทยุ ที่นี่สถานีของหนู (คลื่น FM 105) หรือรายการ ขบวนการ Fun น้ำานม และ         
ป. ปลาตากลม (สถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส) 

ภญ. ดร. พัชร�ภรณ์ ปัญญ�วุฒิไกร
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ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใต้สำานึก และการพัฒนาสมดุลของกายและจิตใจ        
นักเขียน วิทยากร เขียนหนังสือและบทความด้านการพัฒนากายและจิตใน
นิตยสารชื่อดังและมีผลงานหนังสือเป็นที่ติดตามของคนจำานวนมาก เป็นผู้นำา
วิชาสะกดจิตบำาบัดและจิตใต้สำานึก มาเผยแพร่ให้นักจิตวิทยาและคณาจารย์ใน
ประเทศไทยเป็นคนแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕38

ก�รศึกษ�

• Post-Doctorate Research กับ Voice Dialogue International (The Psychology of 
Selves in the Subconscious “Jungian Psychology”) นำามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นคน
แรก ในปี พ.ศ. ๒๕44
• ปริญญาเอก สาขาวิชาการสะกดจิตบำาบัด (Hypnotherapy) American Institute of Hypno-
therapy, Irvine, California, สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาโทวิชา “จิตภาษาศาสตร์” University of Washington, Seattle, Washington, 
สหรัฐอเมริกา  
• ปรญิญาตร ีภาษาศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(เกยีรตนิยิมอันดับหนึง่เหรยีญทอง 
รับพระราชทานรางวัลภูมิพล) 

ดร. อมร� ตัณฑ์สมบุญ
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ก�รศึกษ�

• M.A. Children’s Literature Studies (การศึกษาวรรณกรรมสำาหรับเด็ก), University of 
Warwick (มหาวิทยาลัยวอริค), อังกฤษ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “วิชาหนังสือ” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวรรณกรรมสำาหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นักวิชาการ บรรณาธิการ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสำาหรับ
เด็กและเยาวชน 

กรรมการตดัสนิการประกวดรางวลัวรรณกรรมเยาวชน และทีป่รกึษาด้าน
หนังสือและสื่อสำาหรับเด็ก

อ. อัจฉร� ประดิษฐ์
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ชุดหนังสือ
พลังจิตสำ�นึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง ที่สำ�นักพิมพ์ต่�ง ๆ ร่วมกันผลิตขึ้น

ภ�พธรรมช�ตงิดง�ม ท่�มกล�งแมกไม้เขยีวขจี ยงัมอี�ก�ศบริสทุธ์ิ
ให้สูดห�ยใจอ่ิม สิ่งเหล่�นี้ไม่เพียงแต่จะหยิบย่ืนคว�มร่ืนรมย์ให้
กับชีวิต ห�กแต่ยังช่วยปลดปล่อยคว�มคิดให้มีอิสระ เปิดกว้�ง
ให้จินตน�ก�รได้โลดแล่นอย่�งเสรี และได้รับสุนทรีย์ที่หอมชื่น        

ดั่งอ�ก�ศบริสุทธิ์ นิท�นภ�พเรื่อง บุหรี่ยักษ์ จะทำ�ให้เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของ
กล่ินหอมแห่งธรรมช�ติ ขณะเดียวกันก็จะเกิดจิตใต้สำ�นึกในก�รต่อต้�นกลิ่นเหม็นจ�กบุหร่ีที่ทำ�ให้
บรรย�ก�ศเสีย ทำ�ล�ยทั้ง “ปอดของตัวเอง” และ“ปอดของโลก

กลิ่นอะไรในป่�ใหญ่
เรื่อง : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์
ภ�พ : โสภ�คย์ ดวงแข
สำ�นักพิมพ์ Hello Kids ในเครือ บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จก.
(๙ x ๙ นิ้ว) ๙๐ บ�ท

ในโลกของหนังสือภ�พสำ�หรับเด็ก จินตน�ก�รเป็นเรื่องไร้ขอบเขต
เสมอ สัตว์ป่�ทั้งหล�ยในเรื่อง กลิ่นอะไรในป่�ใหญ่ จึงเป็นตัวแทนของ
เด็ก ๆ ที่สะท้อนเสียงเล็ก ๆ ของตัวเองในสังคม ให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ถึงผล 
กระทบและคว�มรู้สึก ผ่�นสุนทรียภ�พของภ�พประกอบที่สวยง�ม   
คำ�ที่เหม�ะสมกับก�รเรียนรู้และเทคนิคที่ให้เด็ก ๆ  ได้สังเกต สิ่งต่�ง ๆ  เหล่�นี้เมื่อถูกนำ�ม�หลอมรวมกัน จึงเป็น        
หนังสือภ�พชั้นดีเหมือนเด็ก ๆ ที่อ่�นแล้วจะได้กระบวนก�รหลอมรวมในจิตใจ เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ใจเข้มแข็ง

บุหรี่ยักษ์
เรื่อง : พรชัย แสนยะมูล ภ�พ : ญ�ณินี  จิตเสรี
สำ�นึกพิมพ์ Best 4 KIDS / สำ�นึกพิมพ์ ไม้ยมก
(๙ x ๙ นิ้ว) ๙๐ บ�ท
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ของขวัญจ�กพ่อ
เรื่อง : สิริวัลย์  เรืองสุรัตน์ ภ�พ : อ�ทิตย์  อมรชร
สำ�นักพิมพ์ Hello Kids ในเครือ บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จก.
(๙ x ๙ นิ้ว) ๙๐ บ�ท 

เด็กในครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่ (หรือทั้งพ่อและแม่) สูบบุหรี่       
ในบ้�น ได้ผลกระทบจ�กก�รสูบบุหรี่ ผ่�นก�รเห็น ได้กลิ่น ได้รส 
ได้สัมผัส และคว�มรู้สึก มีก�รรณรงค์ให้เห็นถึงอันตร�ยที่เกิดขึ้น
จ�กก�รสูบบุหร่ีในหล�ยรปูแบบ แต่ทีน่่�สนใจ มผีลทำ�ให้เดก็จดจำ�
ได้นั่นคือ ป้�ยห้�มสูบบุหรี่ ที่มีอยู่รอบตัวในแทบทุกสถ�นที่ หนังสือภ�พ ของขวัญจ�กพ่อ จึงเกิดขึ้น
เพือ่ยำ�้จิตใต้สำ�นกึของเดก็ว่� บหุรี่อนัตร�ย ทีไ่หน ๆ  กต็ดิป้�ยห้�มสบูบหุรี่ บหุรี่จึงเป็นสิง่ทีค่นในสงัคม          
ไม่ชอบ และไม่ควรเข้�ไปยุ่งเกี่ยวเลยตลอดชีวิต

พ่อกับผม
เรื่อง : พัชร�ภรณ์ ปัญญ�วุฒิไกร ภ�พ : ปรีด� ปัญญ�จันทร์
สำ�นักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก
(๙ x ๙ นิ้ว) ๙๐ บ�ท 

แม้เร�เตบิใหญ่เพยีงใด ประสบก�รณ์วยัเดก็และคว�มทรงจำ�ยงัคง
ฝังแน่นในจิตใจ ภ�พคว�มเคยชนิอ�จเป็นโซ่ทีล่่�มเร�ไว้ จนตนเอง
ไม่กล้�ที่จะชนะมันได้ แต่ห�กเร�มีโอก�สที่จะเรียนรู้  ในมุมมอง
ใหม่ เปิดใจเพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รเติบโต เร�ก็จะเติบโตสู่
คว�มเป็นคนที่เข้�ใจทุกข์ เข้�ใจสุข และเข้�ใจในชีวิต หนังสือภ�พ 

พ่อกับผม เป็นตวัอย่�งของก�รสร้�งโอก�สก�รเรียนรูท้ีเ่ปิดมมุมองให้เดก็ ๆ  กล้�ทำ�ในสิง่ด ีหล่อหลอม
คว�มดี เพื่อเติบโตอย่�งที่ต้องก�รและสวยง�ม
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ทองดี หม�ยอดนักขุด
เรื่องและภ�พ : มีน บุญฑิก� เอื้อธรรมถ�วร
สำ�นักง�นเครือข่�ยองค์กรงดเหล้� จัดพิมพ์
(๙ x ๙ นิ้ว) ๙๐ บ�ท 

ทองดี เป็นสุดยอดหม�นักขุด ทองดีขุดพบกระดูกนิ้วเท้�ไดโนเส�ร์      
เจอซ�กปล�โบร�ณ และอัญมณีลำ้�ค่� วันหน่ึงทองดีตื่นเต้นม�กที่ขุด
พบขวดประหล�ด แต่แล้วก็จำ�ได้ว่� เจ้�น�ยดื่มนำ้�จ�กขวดนี้จนเม�    
และเตะทองดี ทองดีรีบทุบขวดประหล�ดและฝังกลบไว้ใต้ดินต�มเดิม    
ทองดีเก็บของอันตร�ยไว้ใต้ดินเพร�ะไม่อย�กให้ใครเดือดร้อนอีก

คว�มรักของคนในครอบครัว คือเกร�ะป้องกันที่ดีที่สุด คว�มรักของ
คนในครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดคว�มกล้�ที่จะเอ�ชนะสิ่งไม่ดี
อย่�งบุหรี่ได้ ตะลุยเมืองมอมแมม เรื่องร�วของเด็กน้อยที่ไม่อ�จทน
อยูเ่ฉยได้ เมือ่เหน็ว�่คณุแม่ที่เข�รกัได้รับควนัพษิทีน่่�รงัเกยีจจ�กเมอืง
มอมแมม จึงตัดสนิใจบกุตะลยุเข้�ไปดับไฟ แต่แล้วกต้็องพบว่�ในเมอืง

น้ีมีแต่ผู้คนสูบบุหรี่เหม็นตลบอบอวลไปหมด จนต้องถอยกลับม�ต้ังหลัก คว�มกล้�ห�ญของเข�ได้รับก�ร
ส่งเสริมด้วยก�รยอมรับ และกำ�ลังใจจ�กคนรอบข้�ง ม�ร่วมกันบุกไปดับไฟบุหรี่ด้วยกันอีกครั้ง ในที่สุดร�ช�          
แห่งเมืองมอมแมมต้นเหตุของควันพิษก็ต้องพ่�ยแพ้ และยอมกลับเนื้อกลับตัวเสียใหม่

ตะลุยเมืองมอมแมม
เรื่อง : ธนะชัย  สุนทรเวช ภ�พ : พัดช�  ดิษยนันทน์
สำ�นักพิมพ์ ก้อนเมฆ
(๙ x ๙ นิ้ว) ๙๐ บ�ท
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อี๋ เหม็นจัง
เรื่อง : ณัฐภัทร ดีกระจ่�ง
ภ�พ : อริญชย์ ลิ้มพ�นิช
สำ�นักพิมพ์ พ�ส เอ็ดดูเคชั่น จำ�กัด
(๙ x ๙ นิ้ว) ๙๐ บ�ท

บุหรี่ ใคร ๆ ต่�งก็รู ้ว่�ให้โทษต่อร่�งก�ย แต่ยังมี
คนม�กม�ยท่ีเลิกบุหร่ีไม่ได้ สิ่งสำ�คัญคือ ไม่ควรจะ
เร่ิมใช้ต้ังแต่แรก ถ้�จะปลูกฝังให้เด็กไม่ชอบบุหรี่ 
แค่บอกให้เด็กรู้จักโทษอย่�งเดียวคงไม่พอ เพร�ะ
เด็กอ�จไม่เข้�ใจดีพอที่จะรู้สึกเกลียดและกลัวบุหร่ี 
แต่ถ้�เอ�เร่ืองใกล้ตัวที่เด็กสัมผัสเองได้ ซึ่งก็คือ                 
กลิ่นเหม็น ๆ ของบุหร่ี ม�เป็นตัวแทนของคว�มน่�
รงัเกยีจของบหุรี่ เหมอืนหนงัสอืภ�พ อี ๋เหมน็จงั เพยีง
แค่บุหรี่มวนเดียวก็สร้�งคว�มเดือดร้อนไปทั่ว ทำ�ให้
เด็กจดจำ�และเรียนรู้ เพื่อจะเติบโตไปสร้�งสังคมใหม่               
ที่ไร้กลิ่นไร้ควันบุหรี่

แม่มดเกเรกับน�งฟ้�ก�รุณย์
เรื่อง : พรชัย แสนยะมูล
ภ�พ : อนุช� สีหอุไร
สำ�นึกพิมพ์ Best 4 KIDS / สำ�นึกพิมพ์ ไม้ยมก
(๙ x ๙ นิ้ว) ๙๐ บ�ท 

ห�กตื่นข้ึนม�แล้วอ�รมณ์ดี สิ่งดี ๆ ก็จะต�มม� 
ห�กตื่นข้ึนม�แล้วอ�รมณ์ร้�ย สิ่งร้�ย ๆ ก็จะต�ม
ม� อ�รมณ์ดี จิตใจก็ดี อ�รมณ์ร้�ย จิตใจก็ร้�ย 
ไม่ใช่เพียงแต่ปัจจัยภ�ยในใจเร�เท่�นั้นที่มีผลต่อ
จิตใจและอ�รมณ์ ห�กแต่ปัจจัยภ�ยนอกก็ส่งผล 
กระทบต่อตัวเร�ได้ไม่แพ้กัน เคร่ืองมือที่จะช่วย
ให้เร�รับมือกับปัจจัยภ�ยนอกและปัจจัยภ�ยใน
ได้อย่�งดีที่สุดมีชื่อว่� สติปัญญ� นิท�นภ�พเรื่อง  
แม่มดเกเรกับน�งฟ้�ก�รุณย์ จะทำ�ให้เด็ก ๆ และ
ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของสติปัญญ�
ว่�มีผลต่อปัจจุบัน ณ ขณะของเร�แค่ไหน และ
สิ่งที่จะลดทอนสติปัญญ�ให้เหลือน้อยลงก็คือ                        
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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สวนสวยของคุณกัมกั้ม
เรื่องและภ�พ : ชมพูนุช  เหลืองอังกูร (แตงโม)
สำ�นักง�นเครือข่�ยองค์กรงดเหล้� จัดพิมพ์

เมื่อคุณกัมกั้ม ผู้จิตใจดี ร่�เริง ขยันขันแข็ง และตัวหอมได้เผลอดื่มนำ้�เม�  
กล�ยเป็นคนตัวเหม็น ดุร้�ย เสียงดัง และทำ�ล�ยต้นไม้ในสวน จนต้นไม้
ทุกต้นที่รักคุณกัมกั้มต้องออกม�ช่วยคุณกัมกั้มให้กลับม�เป็นคนเดิม แต่
จะทำ�ได้หรือไม่ ติดต�มอ่�นกันนะจ๊ะ
 

มังกรน้อยผู้พิทักษ์
เรื่อง : นวพร แซ่ตั้ง  ภ�พ : นิคม ชัยวรรณ
สำ�นักพิมพ์ ประภ�ค�รพับลิชชิ่ง 
(๙ x ๙ นิ้ว) ๑๒๐ บ�ท 

ณ เมอืงแห่งหนึง่ เมือ่ครบหนึง่ร้อยปี มงักรผู้พิทกัษ์
จะส่งไข่ฟองใหม่ม�เป็นผู้พทิกัษ์เมืองแทนมังกรชร� 
วันท่ีมังกรน้อยออกจ�กไข่ ช�วเมืองต่�งดีใจ ดื่ม
กินเลี้ยงฉลองกันจนสลบไสล เมื่อโจรป่�บุกเข้�ม�    
จึงส�ม�รถจับทุกคนรวมถึงมังกรน้อยไว้ได้ มังกร
น้อยจะทำ�หน้�ที่ผู้พิทักษ์ ปกป้องเมืองไว้ได้หรือไม่ 
ห�คำ�ตอบได้ในหนังสือเล่มนี้

ภูตน้อยอย�กเก็บด�ว
เรื่อง : ธ�รินี เหลืองอ�รีพร
ภ�พ : เฉลิม อัคคะพู
สำ�นักพิมพ์ พ�ส เอ็ดดูเคชั่น จำ�กัด
(๙ x ๙ นิ้ว) ๑๒๐ บ�ท

เพร�ะกลัวคว�มสูงจับใจและน้อยใจที่ มีคว�ม
ส�ม�รถไม่เหมือนพี่ ๆ ทำ�ให้ภูตน้อยถูกภูตเฒ่�เจ้�
เล่ห์ หลอกให้ดืม่นำ�้เม�อย่�งไม่รูต้วั เหตกุ�รณ์กลบั
ยิง่รนุแรง เมือ่ภตูเฒ่�ได้กญุแจ เพือ่กลบัม�เข้�เมอืง
ดวงด�วอีกครั้ง โชคดีที่พี่ ๆ ทั้งส�มม�ช่วยขัดขว�ง
ได้ทัน สุดท้�ยภูตน้อยก็ได้เรียนรู้ว่� คว�มกล้�ห�ญ
ที่แท้คือก�รยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น
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สูตรลับ นำ้�สีทอง
เรื่อง : ธนะชัย สุนทรเวช (น้�เมฆ)
ภ�พ : วิภ�วี  จันทรวงศ์ (ปังปัง)
สำ�นักพิมพ์ ก้อนเมฆ
(๙ x ๙ นิ้ว) ๑๒๐ บ�ท 

โต้ง ได้พบสูตรลับของก�รทำ�นำ้�สีทอง จึงออกเส�ะ
ห�เครื่องปรุงวัตถุดิบต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็นนำ้�จ�กน�ค
ยอดภูผ� ดอกไม้ใจกล�งป่� ฯลฯ เพื่อปรุงให้สำ�เร็จ 

แต่แล้วโต้งก็พบว่� 
นำ้�สีทองไม่ได้อร่อย
และทำ�ให้ร ่�งก�ย
แข็งแรงต�มที่สูตร
ลับบอกไว้ และยัง
ทำ�ให้โต้งไม่สบ�ย
ด้วย

ติ๋งตั๋ง เรื่องและภ�พ : ณิช�ภัทร  พรมสุวรรณ
สำ�นักง�นเครือข่�ยองค์กรงดเหล้� จัดพิมพ์

ใยบัว ส�วน้อยที่อ�ศัยอยู่ในบึงบัว ชอบเสียงหยด
ของนำ้�ใสสะอ�ดที่ดัง ติ๋งตั๋ง ๆ เมื่อมีเด็กช�ยม�
รดนำ้�ต้นไม้ในสวน ใยบัวจึงออกม�เล่นนำ้�ด้วย             
ทุกครั้ง แต่แล้ววันหนึ่ง มีผู้นำ�นำ้�สกปรกม�รดนำ้�
ต้นไม้ ใยบัวไม่รู ้เท่�ทัน จึงออกไปเล่นนำ้�ดังเดิม 
ด้วยคว�มสกปรก ใยบัวจึงสลบไป เด็กช�ยจะช่วย 
ใยบัวได้อย่�งไร 
ติดต�มกันจ้ะ

เกิดอะไรขึ้น
เรื่องและภ�พ : (ครูชีวัน) ชีวัน วิส�สะ
สำ�นักง�นเครือข่�ยองค์กรงดเหล้� จัดพิมพ์

เรื่องร�วเหตกุ�รณใ์นชีวติประจำ�วนั ทีต่อ้งพลกิผนั 
เมือ่ดืม่นำ�้เม�เข้�ไป กลบักล�ยเป็นยุ่ง วุน่ว�ย จนน่�
ปวดหัวได้อย่�งไม่น่�เชื่อ

เรื่องร�วของเจ้�มดน้อย ที่ชอบเส�ะแสวงห�ของกิน
แปลก ๆ ใหม่ ๆ จนได้พบกับนำ้�สีทอง แม้จะยังไม่รู้ว่�
คือนำ้�อะไร มดน้อยก็ดื่มเข้�ไปจนคล่ืนไส้ มึนหัว ล้ม
หง�ยหลัง มดน้อยได้เรียนรู้ว่� เครื่องดื่มที่อันตร�ย 
แม้เพียงหยดเดียวก็อันตร�ยม�ก

หยดเดียว 
เรื่อง : พุงกลม  
ภ�พ : ปภัสร�  โสภณอรุณโชติ  
โอฬ�ร สมช�ติ 
สำ�นักพิมพ์ ประภ�ค�รพับลิชชิ่ง 
(๙ x ๙ นิ้ว) ๑๒๐ บ�ท
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ห�งฟู หูแหลม
เรื่อง : รัตน� คชน�ท
ภ�พ : โสภ�คย์ ดวงแข
สำ�นักพิมพ์ Hello Kids ในเครือ บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จก.
(๙ x ๙ นิ้ว) ๙๐ บ�ท

สองเพื่อนซี้ ห�งฟูกับหูแหลม ชอบเล่นด้วยกัน แต่แล้ววันหนึ่งก็
มีจระเข้หมวกดำ�พเนจรเข้�ม�ในหมู่บ้�น ชวนเด็ก ๆ เล่นเกมท�ย                
ลูกแก้วแสนสวย พร้อมมีของร�งวัลล่อใจ ห�งฟู หูแหลม หลงเข้�ไป
เล่นเกม และติดใจอย�กเล่นอีก แต่คร�วนี้ต้องเอ�ของมีค่�ม�เป็น      
เดิมพัน ห�งฟูกับหูแหลมจะรู้ไหมว่�นั่นคือ ก�รพนัน  

ช้�งน้อยกับแมวเหมียว ได้รับภ�รกิจให้ไปเก็บลูกกระท้อนในป่�ใหญ่ 
ระหว่�งท�งท้ังสองต้องเจอกับสถ�นก�รณ์อันเป็นบท
ทดสอบให้ต้องตัดสินใจเพื่อแก้ปญห� ทั้งสองจะทำ�ถูก 
หรอืทำ�พล�ด เรือ่งร�วจะจบลงแบบไหน ม�ลอ้มวงอ่�น
นิท�น “เชื่อช้�ง” กันได้เลย

เชื่อช้�ง
เรื่องและภ�พ : ช�ญศิลป์ กิตติโชติพ�ณิชย์
สำ�นึกพิมพ์ Best 4 Kids
(๙ x ๙ นิ้ว) ๑๒๐ บ�ท
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หนูน้อยแก้มแดง
เรื่อง : (น้�เมฆ) ธนะชัย สุนทรเวช
ภ�พ : (พี่โบ) พัดช� ดิษยนันทน์
สำ�นักพิมพ์ก้อนเมฆ (๙ x ๙ นิ้ว) ๙๐ บ�ท

หนูน้อยแก้มแดงได้รับมอบหม�ยจ�กคุณแม่ให้นำ�ขนมไข่หนึ่งตะกร้�
ใหญ่ไปให้คุณย�ย ระหว่�งท�งมีสัตว์ต่�ง ๆ ม�ชวนเล่นเกมเสี่ยงท�ย 
หนูน้อยแก้มแดงลังเล แต่ก็เผลอใจเล่นด้วยทุกครั้ง เพร�ะอย�กได้
ของเดิมพัน สุดท้�ย หนูน้อยแก้มแดงเสียขนมไข่ไปเกือบหมด เหลือ
อยู่เพียงชิ้นเดียว หนูน้อยแก้มแดงเสียใจและส�รภ�พกับคุณย�ย     
คุณย�ยสอนหนูน้อยแก้มแดงว่�ก�รพนันเป็นสิ่งไม่ดี ทำ�ให้เร�เกิด
คว�มอย�กได้ม�กกว่�ที่เคยมี  

สัตว์ประหล�ด
เรื่องและภ�พ : กฤษณะ ก�ญจน�ภ�, วชิร�วรรณ ทับเสือ
สำ�นึกพิมพ์ Best 4 Kids 
(๙ x ๙ นิ้ว) ๑๒๐ บ�ท

เมือ่พีส่งิโต พีเ่สอื น้องแมว ต้องผจญกบัสตัว์ประหล�ดทีก่ำ�ลงัคบืคล�นเข้�ม�ในบ้�น 
มันบังคับให้พ่อแม่ทำ�อะไร จะน่�กลัวแค่ไหน เด็กทั้งส�ม ตัดสินใจร่วมมือกันจัดก�รกับสัตว์ประหล�ด 
พี่สิงโต พี่เสือ น้องแมว จะทำ�อย่�งไร จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้หรือไม่ สัตว์ประหล�ดจะทำ�อะไรเด็ก ๆ 
ได้ไหม เอ�ใจช่วยพี่สิงโต พี่เสือ และน้องแมวด้วยนะเด็ก ๆ 
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คุณต�เดินท�งม�ทะเลเสี่ยงโชคเพื่อตกปล�ยักษ์มหึม� 
นกน�งนวลเจ้�ถิ่นคอยยุยงให้คุณต�ใช้ของมีค่�      
สุดรักสุดหวงตกปล�ทีละชิ้น ๆ จนเรือออกห่�งจ�ก  

ฝ่ังไปไกล สดุท้�ยคุณต�จะเป็นอย่�งไร ติดต�มคำ�ตอบ
ได้ในเล่ม  

มิมิ
เรื่องและภ�พ : ครูชีวัน
สำ�นึกพิมพ์ Best 4 Kids
(๙ x ๙ นิ้ว) ๑๒๐ บ�ท

เรื่องร�วของพ่อผีมะมะที่เล่�เรื่องสองเรื่องในเล่มเดียวกัน โดยม�
บรรจบกนัทีก่ล�งเล่ม เดก็ ๆ  จะได้รบัรูเ้หตกุ�รณ์ทีล่กูผมีมิเิล่นซ่อนห�
กับพ่อ ผลัดกันซ่อน ผลัดกันห� ระหว่�งท่ีเล่นกันอยู่นั้น ลูกผีมิมิได้
พบกับ “ใครไม่รู้” ม�ชักชวนให้มิมิไปเล่น “กล่องแลกฝัน” ซ่ึงมิมิ  
จะตัดสินใจเล่นหรือไม่เล่น ถ้�เล่นแล้วจะเป็นอย่�งไร  ส่ิงที่ได้ม�กับ
คว�มรู้สึกของพ่อท่ีเสยีใจ คุม้ค่�หรือไม่ ถ้�เดก็ ๆ  เป็นมมิจิะทำ�อย่�งไร
 

เชื่อช้�ง
เรื่องและภ�พ : ช�ญศิลป์ กิตติโชติพ�ณิชย์
สำ�นึกพิมพ์ Best 4 Kids
(๙ x ๙ นิ้ว) ๑๒๐ บ�ท

คุณต�กับปล�ใหญ่ยักษ์มหึม�
เรื่อง : ประภ�ค�ร
ภ�พ : นิคม ชัยวรรณ
ประภ�ค�ร เอด็ดเูคชัน่ ในเครือบริษัท สำ�นกัพมิพ์วฒัน�พ�นชิ จำ�กดั
(๙ x ๙ นิ้ว) ๑๒๐ บ�ท
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ตืด ตืด
เรื่องและภ�พ : วิภ�วี ฉก�จทรงศักดิ์
สำ�นึกพิมพ์ Best 4 Kids
(๙ x ๙ นิ้ว) ๑๒๐ บ�ท

หุ่นยนต์ตัวหนึ่งไปพบเคร่ืองเล่นประหล�ด น่�สนใจ จึงลองกดเล่น 
ปร�กฏว่�ได้ของออกม� เมื่อลองเล่นอีกครั้ง กลับถูกยึดของคืนไป 
ยิ่งเล่นอีกหล�ยครั้ง คว�มสูญเสียม�กขึ้นเรื่อย ๆ สุดท้�ยเกิดคว�ม
เสียห�ย เกินกว่�จะแก้ไขได้  

เรื่องนี้ไม่ใช่นิท�น แต่เป็นหนังสือภ�พ ที่มีตัวละคร คือหนูตัวเล็ก ๆ  นำ�ไปพบภ�พเหตุก�รณ์
ต่�ง ๆ  ที่ชวนคิด ให้เด็ก ๆ  สังเกตคว�มผิดปกติที่แอบซ่อนม�ในภ�พ เปรียบได้กับสิ่งลวงต� 
สิ่งล่อลวงที่เข้�ม�ในชีวิต เด็กๆ ต้องฝึกดูฝึกคิดหล�ย ๆ รอบ หล�ย ๆ ครั้งให้รู้ทัน และที่
สำ�คญั ต้องพย�ย�มสร้�งถ้อยคำ�ในก�รสือ่ส�รเพือ่บอกคว�มคดิของตนกบัผูใ้หญ่ และเพือ่
ตอกยำ้�คว�มคิดที่ว่� “หนูรู้ทัน” ให้ตนเอง  

หนูรู้ทัน
เรื่องและภ�พ : ครูชีวัน
สำ�นึกพิมพ์ Best 4 Kids 
(๙ x ๙ นิ้ว) ๑๒๐ บ�ท
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เหมี่ยวเมี้ยวกับมะหม�เล่นเป่�ยิ้งฉุบกัน แต่เหมี่ยวเมี้ยวอย�กเอ�ชนะเพื่อน จึงคิดว่�ออกช้�ดีกว่�      
จะได้เห็นว่�มะหม�ออกอะไรก็จะชนะ เมื่อเล่นครั้งต่อไปมะหม�รู้ทัน จึงเป็นฝ่�ยออกช้�บ้�ง ขณะนั้น
เองมุหมูก็ม�ชวนเล่นเป่�ยิ้งฉุบ โดยเดิมพันว่� ถ้�ใครชนะจะได้ขนมกองใหญ่ เพื่อน ๆ แบ่งข้�งเชียร์  
มะหม�กับมุหมู ผลปร�กฏว่� มะหม�เป่�ยิ้งฉุบแพ้ ต้องเสียขนม              
กองใหญ่ให้มุหมู จนต้องม�นั่งหิวแสบท้อง ตั้งแต่วันนั้น สัตว์ทุกตัวก็
กลับเล่นเป่�ยิ้งฉุบกันโดยไม่เดิมพันอีกเลย

เป่�ยิ้งฉุบ
เรื่อง : (ตุ๊บปอง) เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
ภ�พ : โกศล ทองด้วง
สำ�นักพิมพ์ Hello Kids ในเครือ บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จก.
(๙ x ๙ นิ้ว) ๙๐ บ�ท

ป่�ต้องห้�ม
เรื่อง : พรชัย แสนยะมูล
ภ�พ : กุลธวัช เจริญผล
สำ�นึกพิมพ์ Best 4 Kids
(๙ x ๙ นิ้ว) ๑๒๐ บ�ท

ป่�ต้องห้�ม เป็นเรื่องร�วที่เกิดขึ้นในป่�แห่งหน่ึง ซึ่งเป็นป่�ก�รพนัน 
ป่�อ�ถรรพ์ สัตว์ตัวไหนเข้�ป่�แห่งนี้เพื่อหวังจะมีทรัพย์จ�กก�รพนัน 
มีอันต้องเสียทรัพย์ หรือไม่ก็เป็นหนี้หัวโต
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