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คุยเปิดเล่ม

Bookstart Thailand กรยุทางในพืน้ทีเ่ลก็ๆ แต่มัน่คงและสงา่งาม จนขยาย

ผลเป็นที่ประจักษ์ ลุสู่ปีที่ ๑๐

นอกจากพื้นที่งานที่มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กได้ลงมือสานฝันแล้ว แรง

กระเพื่อมยังส่งต่อไปทั้งพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น และพื้นที่นโยบายที่ร่วมขยายและ

ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

งานประมวลภาพและผลของการทำางานอย่างยาวนานเล่มนี้ พบว่า 

Bookstart น่าจะเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุด ลงทุนแล้วคุ้มค่าที่สุดในการถักทอสายใย

รักระหว่างมนุษย์ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาและ

สร้าง เสริมศักยภาพเกือบทุกด้านให้แก่  

วัยเยาว์ของเด็กทุกคนเพื่อการเติบโตเป็น

มนุษย์ที่มีความสุข จนพร้อมที่จะแบ่ง

ปันความสุขแก่มนุษย์ผู้อ่ืน แต่ผลลัพธ์

ที่เต็มค่าอย่างเอนกอนันต์ คือ ทุก

ผู้คนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ในโครงการนี้ ล้วนได้รับความสุข 



เกิดความงอกงามในการได้ช่วยเหลือผู้อื่น และสานความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น 

ทั้งกับคนรู้จักและไม่รู้จักมาก่อน

จงึหวงัวา่ งานเรยีบเรยีงถา่ยทอดประสบการณช์ิน้สำาคญัของคณุเรอืงศกัด์ิ 

ปิ่นประทีป เล่มนี้

จะชว่ยจดุประกายขยายผล และสง่ตอ่พลงัถงึทกุผูค้นผูแ้วดลอ้มเดก็และ

ครอบครัว รวมถึงองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสานต่อ และริเร่ิมอย่าง

เหมาะสมในทุกๆบริบทเพื่อความต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานสังคมแห่งความ

สุขร่วมกัน

สุดใจ พรหมเกิด

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน



สารบัญ

หนังสือเล่มแรก Bookstart ๑๗

 โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ในประเทศอังกฤษ ๑๘

 โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ในประเทศญี่ปุ่น ๒๓

 โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ในประเทศไทย ๒๖

 หนังสือเล่มแรก Bookstart ๒๙

กระบวนก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart ๓๓

ก้�วย่�งหนังสือเล่มแรก Bookstart ๕๑

 เด็กวัยต่ำากว่า ๑ ปี : อุ้มลูกนั่งตักแล้วสื่อรักด้วยหนังสือ ๕๓

 เด็กวัย ๑ - ๒ ปี : อ่านที่ไหนก็ได้ อ่านเมื่อไรก็ได้ ๖๓

 เด็กวัย ๒ - ๓ ปี : หนังสือ คือ เพื่อน ๖๕

 เด็กวัย ๓ - ๔ ปี : หนังสือคือดวงตา  ปัญญาคือความสุข ๖๘

 เด็กวัย ๔ - ๕ ปี : อ่านหนังสือหลากหลายชนิด เพิ่มสีสันให้ชีวิตงดงาม ๗๑

 เด็กวัย ๕ - ๖ ปี : อ่านอย่างมีคุณภาพ ๗๒

 เด็กวัย ๖ - ๗ ปี : อ่านสนุก..สนุกอ่าน ๗๖

โครงก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart ๘๓

เพื่อเด็กที่ต้องก�รก�รดูแลเป็นพิเศษ



สารบัญ
เทคนิคก�รอ่�นหนังสือกับลูก ๙๑

จ�กวันนั้นถึงวันนี้ ๙๗

พฤติกรรมดี ของเด็กๆ ในโครงก�ร ๑๒๑

คว�มคิดเห็นต่อโครงก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart ๑๓๕

รูปแบบก�รดำ�เนินง�นโครงก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart ๑๗๓

ข้อเสนอแนะที่ได้จ�กก�รดำ�เนินง�น ๒๐๗

โครงก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart

ภ�คผนวก ๒๑๗

สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาช่วงวัย ๓ - ๕ ปี 



คำานำา
นบัแต่ป ีพ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีชุดหนงัสือเลม่แรก Bookstart ถกูนำามามอบให ้

พ่อแม่ท่ีมีลูกวัย ๖ - ๙ เดือน ได้นำาไปทดลองใช้ โดยมีกระบวนการง่ายๆ คือ ให้ 

อุ้มลูกน่ังตัก แล้วสื่อรักด้วยหนังสือทุกวัน วันละ ๑๐ - ๑๕ นาที และอ่านเมื่อไรก็ได้ 

อ่านที่ไหนก็ได้ 

ความสำาเรจ็ทีส่ำาคญั คือ การคน้พบความจรงิวา่เดก็นอ้ยในวยัขวบปแีรกน้ัน

เกิดการเรียนรู้ได้มากมายอย่างน่ามหัศจรรย์ เมื่อพ่อแม่อ่านหนังสือออกเสียงดังๆ 

เด็กจึงแสดงความสนใจใคร่รู้ ด้วยการจ้องหน้าพ่อ มองหน้าแม่ที่กำาลังอ่านหนังสือ 

เม่ือพ่อแม่ทำาบ่อยๆ ทำาทุกๆ วัน เด็กเกิดการซึมซับ น้ำาเสียง สีหน้า และภาษา

ของพ่อแม่ ซึ่งผลสำาเร็จที่สำาคัญยิ่งกว่า คือ พ่อแม่ลูกได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น มี 

ความสุขร่วมกันมากข้ึน ด้วยบรรยากาศในบ้านที่อบอุ่นสนุกสนาน ยิ่งเมื่อพ่อแม่

อ่านหนังสือให้ลูกฟังแล้วแสดงพฤติกรรม ตามตัวละครในหนังสือ พ่อสมมุติว่า

เป็นตัวละครตัวน้ัน แม่สมมุติว่าเป็นตัวละครตัวนี้ แล้วให้ลูกเป็นละครตัวใดตัว

หน่ึงท่ีลูกอยากเป็น กระบวนการเช่นน้ีทำาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ชีวิตอย่างมีมิติท่ีลึกซึ้ง

 ๑๐ ป ีนบัจากป ี๒๕๔๗ ถงึป ี๒๕๕๖ โครงการหนงัสอืเลม่แรก Bookstart 

เริ่มต้นก้าวย่างอย่างช้าๆ จากกลุ่มเป้าหมายเล็กๆ กับเด็ก ๑๐๖ คน ต่อเมื่อมั่นคง

และได้รับความเช่ือม่ันจากสังคมแล้ว จึงก้าวย่างอย่างกว้างไกลมากย่ิงข้ึน ด้วยการ  

นำาหนังสือเล่มแรก Bookstart เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กๆ ถึง ๔๓,๖๒๘ คน 



โดยมีพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และผู้เลี้ยงดูเด็กจำานวน ๒๒๗,๘๒๒ คน เป็นผู้ที่นำาไปใช้

อย่างได้ผล

ตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา..

จากการศกึษาพบการเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจนในพฤตกิรรมการเลีย้งด ูไดแ้ก่ 

พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กใช้เวลากับเด็กมากขึ้นกว่าก่อนเข้าโครงการฯ กล่าวคือ 

ร้องเพลง เล่านิทาน และอ่านหนังสือกับเด็ก โดยเฉพาะมีเวลาเล่นกับเด็กมากขึ้น

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p-value < ๐.๐๕) ในทุกพ้ืนท่ี อีกท้ังพ่อแม่และผู้เล้ียงดู

เด็กทุกพ้ืนท่ีประเมินด้วยตัวเองว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ แล้วเกิดการเปล่ียน 

แปลงภายในครอบครัวอย่างชัดเจน ทั้งด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และ

การใช้เวลาทำากิจกรรมต่างๆ กับเด็ก 

ชดุหนงัสอืเลม่แรก Bookstart จงึถอืเปน็การบม่เพาะเมลด็พนัธุแ์หง่ความ

สุขในครอบครัวอย่างได้ผล จึงหวังว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะถูก

นำาไปใช้ในวงกว้างย่ิงข้ึนเพ่ือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าจะเป็นทางรอดของครอบครัว

ไทยในสังคมที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติเช่นนี้

     เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป

           กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

                ผู้จัดการโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart, ประเทศไทย



ใครๆ ก็อยากให้ลูกหลานมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ไม่เสียศูนย์ เมื่อต้อง

เผชิญกับความทุกข์ ความยากลำาบาก มีพลังใจท่ีจะฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ความสำาเร็จ

ตามที่ตั้งความหวังไว้ แต่บ่อยครั้ง เรามักจะไม่ได้ใคร่ครวญว่าอะไรคือบ่อเกิดแห่ง

ความสุขท่ีแท้จริงและม่ันคงสำาหรับเด็ก ผู้ปกครองจำานวนไม่น้อยจึงทุ่มเทท่ีจะ

ตามใจให้ลูกน้อยได้ทุกสิ่งที่ต้องการ หรือบางครั้งมุ่งมั่นที่ไขว่คว้าหาสิ่งที่คิดว่าจะ

ประกันความสุขให้ลูกในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง บ้าน หรือโอกาสทางการ

ศึกษาที่ดีที่สุด

งานวจิยัจำานวนไมน่อ้ยชีใ้หเ้ห็นวา่ แมส้ภาวะทางจิตใจอารมณ์ของเด็กสว่น

หนึ่งจะขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางพันธุกรรม แต่เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในบ้าน

ให้เอ้ือต่อการเจริญเติบโตอย่างมีความสุขของเด็กได้ ข้อสรุปจากงานวิจัยอาจจะ

แตกต่างกันบ้าง และไม่ถือเป็นสูตรสำาเร็จ แต่ส่วนใหญ่จะเน้นปัจจัยหลัก ๖ 

ประการ ๑ ได้แก่

๑. ก�รมีคว�มสัมพันธ์ที่ดี งานวิจัยของ Dr.Edward Hallowell 

จิตแพทย์เด็กที่ได้ติดตามพัฒนาการจากเด็กสู่วัยรุ่นกว่าเก้าหมื่นคนพบว่าความ

สัมพันธ์ที่ดีในวัยเด็กคือกุญแจสู่ความสุข ความรู้สึกว่าได้รับความรัก ได้รับความ

เข้าใจ เป็นที่ต้องการ และได้รับการยอมรับ จะเป็นภูมิคุ้มกันต่อความเครียดทาง

อารมณ์ ความเศร้าซึม และพฤติกรรมเสี่ยง ความสัมพันธ์ที่มั่นคงนี้เกิดจากความ

การอ่าน : คาถาสู่ความสุข



รู้สึกว่าได้รับความรักโดยไม่มีเงื่อนไข ที่สำาคัญ ผู้วิจัยพบว่าจะต้องไม่เก็บความรัก

ไว้เพียงในใจ แต่ต้องทำาให้เด็กได้สัมผัสและรับรู้ได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน

การอุ้ม การกอด การใช้เวลาอ่านหนังสือ รับประทานอาหาร หัวเราะและเล่นด้วยกัน 

ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้จำากัดเฉพาะผู้ปกครองกับเด็ก แต่ครอบคลุมถึงการมีความ

สัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้อง เพ่ือน หรือแม้สัตว์เลี้ยง โดยสรุป ความสัมพันธ์ของเด็กที่ดี

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ คือคาถาแม่บทสู่ความสุข

๒. ก�รชว่ยใหล้กูเรียนรูใ้นโลกแหง่คว�มจรงิ ไมป่ลอ่ยใหม้คีวามสขุใน

โลกแห่งความฝัน ผู้ปกครองจำานวนไม่น้อยจะปกป้องประคบประหงมไม่ให้ลูกได้

รับความผิดหวัง ส่งผลให้เติบโตเป็นคนอ่อนแอ ไม่สามารถเผชิญปัญหาในชีวิตจริง

ได้ พ่อแม่จึงต้องตระหนักว่าไม่ใช่หน้าที่ “สร้างความสุข” ให้แก่ลูกด้วยตนเอง แต่

ต้องส่งเสริมให้ลูกได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้

จากการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดจากประสบการณ์นั้นๆ ด้วยตนเอง ทั้งต้อง

ตระหนักว่าความสุขท่ีแท้จริง เกิดจากความสำาเร็จในการเรียนรู้และการทำาอะไร

สำาเร็จด้วยตนเอง แต่ความสำาเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่เคยล้มเหลวมา

ก่อนและมีโอกาสได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นๆ

๓. ก�รใหก้ำ�ลงัใจอย�่งเหม�ะควร ความสขุมคีวามเชือ่มโยงกบัความ

รู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง การชมเชยให้กำาลังใจจึงมีความสำาคัญต่อความสุขของเด็ก 

แต่มีข้อพึงระวังหลายประการ เช่น การชมที่เกินจริงหรือชมในสิ่งที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของเด็กอาจทำาให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะไม่สามารถไปสู่ความสำาเร็จ



อย่างที่ผู้ปกครองตั้งความหวังไว้ หรือต้องใช้เวลาเพียรพยายามทำาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน

ท่ีแท้จริง นักวิจัยจึงแนะนำาให้ชมเชยความตั้งใจ หรือพัฒนาการจากเดิม ซึ่งจะ

ช่วยให้เด็กมีผลงานที่ดีขึ้นและมีความสุขในการทำางานชิ้นนั้นๆ

๔. ก�รฝึกหัดใหม้คีว�มรบัผดิชอบ ความสขุเกิดจากความรูส้กึวา่ตนเอง

มีค่าและมีความหมายสำาหรับผู้อ่ืน การมอบหมายให้มีความรับผิดชอบตามความ

เหมาะสม เช่น การดูแลสัตว์เลี้ยง ดูแลน้อง หรือหน้าที่อื่นๆ ในครอบครัวจะช่วย

เสริมความมั่นใจในตนเอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

๕. ก�รปลกูฝงัให้มคีว�มกตญัญ ูการรำาลกึถงึบญุคณุของผูอ้ืน่ เปน็การ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์ให้เด็ก ซ่ึงอาจทำาได้หลายวิธี เช่น การพูดคุยถึง

ส่ิงดีๆ  ที่ผู้อื่นทำาให้ในแต่ละวัน จนเป็นนิสัยที่จะนึกถึงความดีของคนอื่นที่มีต่อเรา 

อันเป็นพ้ืนฐานสำาคัญของการมีสุขภาวะทางอารมณ์เชิงบวก และความสุขที่ย่ังยืน

ต่อไป

๖. ผูป้กครองตอ้งดแูลรกัษ�คว�มสขุของตนเอง เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่

เด็กๆ จะซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างจากพ่อแม่และผู้ที่อยู่รอบข้าง เด็กที่มีพ่อแม่ที่มี

ความสุขและมีความสัมพันธ์ท่ีดีจะมีอัตราเส่ียงจากความซึมเศร้าน้อยกว่าเด็กที่มา

จากครอบครัวที่มีความขัดแย้งถึงสองเท่า

ข้อคน้พบเหลา่นีส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของสถาบนัราชานกุลู กรมสขุภาพ

จิต ๒ ที่ได้จัดอันดับสิ่งที่ทำาให้เด็กมีความสุข ๓ อันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศที่

อบอุ่นในครอบครัวและการได้ใช้เวลาว่างกับคุณพ่อ คุณแม่ พี่น้อง การมีเพื่อนดีๆ 



และการได้เล่นสิ่งที่อยากเล่น โดยได้เสนอว่าเด็กจะสามารถสร้างสุขให้ตนเองได้ 

หากได้รับการฝึกหัดให้เห็นข้อดีในตนเองและมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีวิธี 

ผ่อนคลายความเครียดและสามารถสื่อสารปัญหาให้ผู้อื่นฟังเพื่อช่วยแก้ไข ผู้เลี้ยงดู

และอยู่รอบข้างเด็กจึงควรใช้เวลาร่วมกันกับเด็กอย่างมีคุณภาพ พูดคุยด้วยความ

รักและเอาใจใส่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามวัย ลดความเครียด และให้เวลาที่เด็กจะได้

ระบายความเครียด ความคับข้องใจโดยไม่ด่วนตัดสิน

ท่านผู้อ่านคงจะพอมองเห็นแล้วว่า แม้การอ่านอาจไม่ใช่สูตรสำาเร็จสู่ความสุข 

แต่การอ่านเป็น “ตัวช่วย” ท่ีสำาคัญท่ีเราอาจนำามาเสริมปัจจัยสู่ความสุขของ 

ลูกหลานได้ ในฐานะกรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และผู้เชื่อมั่นในคุณประโยชน์

ของแนวทางตามโครงการหนังสือเล่มแรก จึงขอแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้รับจาก

การอาศัยหนังสือช่วยเลี้ยงหลานย่า เพื่อเป็นแนวคิดสำาหรับท่านผู้อ่าน

เริม่จากการอ�่นเพือ่สร�้งคว�มสมัพนัธท์ีด่ ีทกุคนยอ่มมปีระสบการณ์

ตรงอยู่แล้วว่าเด็กมีความสุขใจเพียงใดเมื่อได้นั่งบนตักหรือนอนฟังผู้ใหญ่อ่าน

หนังสือให้ฟัง ความสุขเหล่าน้ีจะเพ่ิมเป็นทวีคูณ หากมีการอ่านด้วยกันเป็นประจำา 

รวมถึงการพาไปห้องสมุด ร้านหนังสือ อ่านด้วยความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา เปิด

โอกาสให้เดก็ได้เลือกหนังสือเอง หาหนังสือท่ีสัมพันธ์และช่วยต่อยอดกับความสนใจ

ของเด็ก อ่านแล้วนำาไปเป็นเร่ืองพูดคุยกัน หยอกล้อกันต่อ โดยไม่เค่ียวเข็ญ สอน 

หรือทดสอบความรู้ อ่านแล้วนำาไปเล่นบทบาทสมมุติด้วยกัน เด็กและตัวเราเองจะ

จดจำาประสบการณ์แสนสุขเหล่าน้ีได้อีกนานแสนนาน ท่ีสำาคัญ ผู้ใหญ่ต้องมีความสุข



กับการอ่านกับเด็กด้วย มิใช่อ่านหรือเล่นด้วยความรู้สึกเบ่ือหน่าย หรือเพราะเป็น

หน้าท่ี 

มีขอ้สงัเกตวา่พอ่แมท่ีเ่คยผา่นประสบการณเ์หลา่นีม้าเองในวยัเดก็ จะ

สามารถอ่านและเล่นกับลูกได้อย่างสนุกสนานและเป็นธรรมชาติ ฉะนั้น หากเร่ิม

ในวันนี้ จะเป็นหลักประกันความสุขให้ลูกหลานสืบเนื่องไปอีกหลายยุคหลายสมัย

สง่เสรมิใหผู้อ้ืน่ทีอ่ยูร่อบตวัเด็กไดอ้�่นหนงัสอืกบัเดก็ หรือหาโอกาส

อ่านหนังสือให้เพื่อนๆ ลูกหลานได้ฟังด้วย คุณปู่ คุณตา รวมถึงคุณทวด มักลืม

เลือนไปแล้วว่าจะใกล้ชิดกับหลานอย่างไร หนังสือเป็นสื่อที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กับเด็กๆ ยิ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องและเชื่อมโยงกับความสนใจ 

ของท้ังสองฝ่ายจะย่ิงช่วยกระชับความสนิทสนมได้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน เช่นเดียวกับ 

เพ่ือนๆ ของหลาน หากได้อ่านหนังสือ เลือกหนังสือ หรือคุยเร่ืองหนังสือด้วยกัน 

จะช่วยให้เราได้รู้จักเพ่ือนของลูกหลาน สร้างสายใยท่ีผูกพัน และสร้างความปล้ืมใจ

ให้ลูกหลานอย่างคาดไม่ถึง

ส่งเสริมให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในก�รอ่�น มิใช่เป็นผู้รับฟังอย่างเดียว เช่น การ 

เลือกหนังสือเองทั้งให้ตัวเอง หรือให้ผู้อื่น การดูแลจัดชั้นหนังสือ ช่วยไปหยิบ

หนังสือ ผลัดกันอ่าน อ่านหนังสือให้ผู้ใหญ่หรือริเร่ิมเล่าเร่ือง เขียนนิทานด้วยตนเอง 

สนับสนนุใหใ้ช้หนงัสือเป็นเครือ่งมอืในก�รแกป้ญัห� ไขขอ้ขอ้งใจ

และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น ช่วยกันค้นหาเร่ืองราวท่ีสงสัยหรือสนใจจาก

หนังสือ ลองทำาอาหารจากตำารา ประดิษฐ์ของเล่น เรียนรู้วงจรของเร่ืองสัตว์ที่



พบเห็นในสวน ดูแผนที่เพื่อศึกษาสถานที่ที่จะไป กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยทำาให้

หนังสือมีความหมายและเป็นเพื่อนคู่คิดที่เด็กๆ จะพึ่งพาได้ตลอดชีวิต

เลอืกสรรหนงัสอืทีช่ว่ยเตรยีมพรอ้มเดก็สำ�หรบัโลกในอน�คต แม้

หนังสือส่วนใหญ่จะเกิดจากจินตนาการ แต่หนังสือทุกเล่มจะแฝงข้อคิดหรือ

ประสบการณ์ท่ีจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ท่ีจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตจริง 

ปัจจุบันมีหนังสือให้เลือกมากมาย เช่น

หนงัสอืเพือ่เตรยีมตวัเดก็สำ�หรบัสถ�นก�รณท์ีเ่ดก็ไม่เคยทำ�ม�กอ่น 

หรือทำาแล้วเกิดความวิตกกังวล เช่น การไปหาหมอ การไปโรงเรียนวันแรก การมี

น้องคนใหม่ การย้ายบ้านหรือแม้แต่การตัดผม หนังสือเหล่านี้ ช่วยทำาให้เด็กเกิด

ความเข้าใจและคุ้นเคยพร้อมรับสถานการณ์ที่แปลกใหม่ และบ่อยครั้งจะกลับมา

ต่อเติมด้วยตนเองว่าสิ่งที่ได้พบเห็นแตกต่างไปจากหนังสืออย่างไร

หนงัสอืเตรยีมคว�มพรอ้มในเรือ่งอ�รมณ์ หนังสอืช่วยให้เราพูดคยุกบั

เด็กในเร่ืองอารมณ์ความรู้สึกท่ีอาจซ่อนเร้นได้เป็นอย่างดี เช่น ความกลัว ความ

อิจฉา ความรู้สึกสูญเสีย ความอาย ย่ิงถ้าเราได้นำาประเด็นท่ีเราคิดว่าเป็นปัญหาในใจ 

มาขยายความจากหนังสือ เด็กจะเปิดใจท่ีจะพูดคุย เร่ิมเข้าใจว่าเป็นเร่ืองปกติท่ีจะมี

ความรู้สึกดังกล่าว มองเห็นทางเลือกในการแก้ปัญหา ถ้าได้พูดคุยต่อเนื่อง โดย

อาศัยหนังสือเป็นสะพานเช่ือมจะได้เห็นพัฒนาการของความรู้สึกนึกคิดได้อย่าง

ชัดเจน 



หนงัสอืปลกูฝงัคณุธรรมและสร�้งคว�มเข�้ใจในคว�มรูสึ้กของผูอ้ืน่ 

หนังสือส่วนใหญ่ที่หาได้ในท้องตลาดล้วนเน้นการกล่อมเกลาเพื่อปลูกฝังคุณธรรม

และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เช่น กัณหาชาลี ในพระเวสสันดร เอื้อยในปลาบู่ทอง 

หรือ ซินเดอเรลล่าท่ีถูกแม่เลี้ยงพ่ีเลี้ยงใจร้ายรังแก การนำาเนื้อเร่ืองเหล่านี้มา 

เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นในชีวิตประจำาวัน หรือการพูดคุยถึงทางเลือก 

อื่นๆ ในการตัดสินใจของตัวละครในเนื้อเร่ืองจะช่วยให้การปลูกฝังคุณธรรมจาก

การอ่านมีพลังมากขึ้น

หนงัสอืชว่ยเตรยีมคว�มพรอ้มสำ�หรับโรงเรียน โรงเรียนอาจนำามาทัง้

ความสุขและความทุกข์สำาหรับเด็กและครอบครัว ความพร้อมทางภาษา พื้นฐาน

ความรู้ และวุฒิภาวะทางอารมณ์จะช่วยให้เด็กมีความสุขในโรงเรียน เด็กที่มี

โอกาสอ่านหนังสือย่อมมีคลังคำามากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการกระตุ้นทางภาษาหลาย

เท่า และพื้นฐานดังกล่าวจะช่วยในการเรียนรู้เรื่องการอ่านเขียนในช่วงต่อไป โดย

ไม่ต้องไปบังคับกะเกณฑ์ให้อ่านแบบฝึกหัดอ่านเขียนสำาเร็จรูปต้ังแต่เล็ก ในปัจจุบัน 

การเรียนการสอน ไม่ได้จำากัดเฉพาะในหนังสือเรียน แต่จะนำาประเด็นในสังคมมา

สู่การเรียนรู้ เด็กที่มีพื้นฐานความรู้ที่หลากหลายกว้างขวางจะได้เปรียบ เพราะจะ

เข้าใจและสนใจเน้ือหาสาระในห้องเรียน สามารถต่อยอด และค้นคว้าหาความรู้

ได้เพิ่มเติม

หนงัสือเพือ่เสรมิคว�มม่ันใจและภ�คภมูใิจในตนเอง เปน็หนงัสอืกลุม่

ที่ค่อนข้างหายากในกลุ่มหนังสือเด็กไทย หากดูรายชื่อหนังสือเด็ก ๕๐ เล่ม ที่ปลูก



ฝังความคิดเชิงบวก (50 Inspiring Children’s Books with Positive Message) ๓ 

จะพบว่ามีหนังสือมากมายที่เขียนเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ที่จะยอมรับในความแตกต่าง

ของตนเอง เช่น Did I ever tell you How Lucky You Are? โดย Dr.Seuss การ

ค้นพบศักยภาพของเรา เช่น The Dot โดย Peter Reynolds ที่ “ตุ๊บปอง” ได้แปล

เป็นไทยในชื่อเรื่อง จุด การเรียนรู้ที่จะสำานึกในสิ่งดีๆ ที่คนอื่นทำาให้ หรือความสุข 

ง่ายๆ ที่ได้จากธรรมชาติรอบตัว เช่น Thank You Worlds โดย Alice McGuly 

หรือความเข้าใจว่าการทำาอะไรผิดพลาดเป็นเร่ืองปกติท่ีเราอาจเรียนรู้เพ่ือก้าวข้ามได้

และเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ เช่น Beautiful Oops โดย Barney Saltzberg 

เหนอือืน่ใด พวกเราผูใ้หญต่อ้งเปน็แบบอย่างของการอา่นอย่างมคีวามสขุ

และมีความหมาย ซ่ึงจะเป็นต้นแบบถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ดีท่ีสุด หากทำาได้เช่นน้ี 

การอ่านย่อมจะเป็นคาถาไปสู่ความสุขของครอบครัวได้อย่างแน่นอน

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

บรรณ�นุกรม
๑. Marguereite Lamb, “7 Secrets for Raising a Happy Child”
๒. พญ.ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสด์ิ “ร่วมกันสร้างสุข ลดทุกข์ พัฒนาเด็กทุกวัย เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี”
๓. Julie Handler,“50 Inspiring Children’s Books with a Positive Message”



หนังสือ
เล่มแรก

Bookstart
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บทนำ�

โครงก�รหนงัสือเลม่แรก Bookstart ทีด่ำาเนนิการในประเทศไทยตัง้แต่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แนวคิดมาจากโครงการต้นแบบ คือ Bookstart ของประเทศ

อังกฤษ (Bookstart UK) ซึ่งเริ่มดำาเนินโครงการเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้ความ

สำาคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๙ เดือน ด้วยการ

มุ่งเน้นให้พ่อแม่ทุกคนเห็นความสำาคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง รวมทั้งการ

เลี้ยงลูกด้วยหนังสือตั้งแต่วัยเยาว์ 

โครงก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart ประเทศอังกฤษ 

โครงก�รหนงัสอืเล่มแรก Bookstart เริม่ต้นดำาเนนิกจิกรรมทีเ่มอืง 

เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความริเริ่มของ Ms.Wendy 

Cooling โดยกองทุนหนังสือ Book Trust ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล ที่มีจุดมุ่งหมาย

ในการนำาหนังสือสู่คน นำาคนสู่หนังสือ โดยร่วมมือกับศูนย์บริการห้องสมุดแห่ง

เมืองเบอร์มิงแฮม ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งเมืองเบอร์มิงแฮมใต้ และคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม หนังสือที่ใช้ดำาเนินงานได้จากการบริจาค
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จากสำานักพิมพ์ ๑๐ แห่ง โดยมีกองทุน The Unwin Charitable Trust ร่วมบริจาค

สิ่งที่จำาเป็นอื่นๆ 

โครงการหนังสอืเลม่แรก Bookstart นับเปน็โครงการระดับชาติโครงการ

แรกของโลกที่ว่าด้วยหนังสือสำาหรับเด็กทารก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กทารกใน

ประเทศอังกฤษทุกคนได้รับโอกาสและการสนับสนุนให้พัฒนาความรู้สึกรักหนังสือ 

และการอ่านไปตลอดชีวิต โดยความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นด้วยการจัดสรรและ

ส่งเสริมให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อายุ ๖ - ๙ เดือน โดยเริ่มทดลอง

โครงการกับครอบครัว จำานวน ๓๐๐ ครอบครัว 

 

จุดมุ่งหม�ยของโครงก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart ประเทศอังกฤษ

๑. จัดหาสื่อเพื่อให้พ่อแม่ได้ใช้กับลูก

๒. สนับสนุนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือกับลูก

๓. ส่งเสริมการใช้หนังสือเพื่อเป็นพื้นฐานในการรู้หนังสือ

๔. ส่งเสริมให้พ่อแม่และเด็กสนุกสนาน เพลิดเพลินกับหนังสือที่จัดให้

กระบวนก�รโครงก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart ในประเทศอังกฤษ

 ๑. แจกถงุหนังสอืเลม่แรก Bookstart เมือ่พอ่แมพ่าลกูอายุ ๖ - ๙ เดอืน 

มาตรวจสุขภาพที่สถานีอนามัย ในถุงหนังสือเล่มแรก Bookstart นี้ประกอบด้วย
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๑.๑ หนังสือสำาหรับเด็กที่ได้รับการคัดสรรแล้ว ๒ เล่ม

๑.๒ หนังสอืแนะนำาพอ่แมด่ว้ยภาพเกีย่วกับการเลีย้งลกูดว้ยหนงัสอื

๑.๓ ของชำารว่ยสำาหรบัเดก็ เชน่ ผา้รองจานหรอืผา้กันน้ำาลาย

๑.๔ แผนที่แนะนำาห้องสมุดในละแวกบ้าน

๑.๕ บัตรสมาชิกห้องสมุดสำาหรับเด็ก

๑.๖ รายชื่อหนังสือดีสำาหรับเด็ก

๑.๗ รายชื่อศูนย์สนับสนุนพ่อแม่ในเรื่องการเลี้ยงลูก

  ๒. พอ่แม่ทกุคนจะไดร้บัคำาแนะนำาจากเจา้หนา้ทีอ่าสาสมคัรของโครงการ

เป็นรายตัว เพื่อให้เข้าใจถึงความสำาคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง 

ในการดำาเนนิงานโครงการหนังสอืเล่มแรก Bookstart ประเทศองักฤษคร้ังน้ี 

ทางกองทุนหนังสือ Book Trust ได้ทำาการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพ่อแม่ในการใช้

หนังสือกับลูก ซ่ึงผลการวิจัยน้ี ตีพิมพ์อยู่ในรายงานของกองทุนหนังสือ 

Bookstart: Book Trust Report ฉบับท่ี ๒ (Wade & Moore: 

1993) 

ผลจากการวจิยัพบวา่ ทัง้พอ่แม่ ผูป้กครอง และนกัวชิาการ

พอใจกับโครงการนี้มาก เพราะโครงการนี้ก่อให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
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๑. มีความตระหนักในความสำาคัญของหนังสือมากขึ้น

๒. มีการอ่านหนังสือให้เด็กฟังและใช้หนังสือกับเด็กมากขึ้น

๓. มีการซื้อหนังสือมากขึ้น

๔. มีสมาชิกชมรมการอ่านหนังสือมากขึ้น

๕. นอกจากนี้ยังทำาให้เด็กวัยทารกเป็นสมาชิกของห้องสมุดมากขึ้น

จากการติดตามครอบครัวท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ พบว่าเด็กๆ มีความ
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สามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำานวณสูงกว่าเด็กทั่วไปอย่างเด่นชัด

เมื่อเข้าเรียนในระดับประถม นอกจากนี้การวิจัยยังพบว่า เด็กที่ได้รับหนังสือภาพ

ตั้งแต่วัยทารกแสดงความสนใจในการอ่านสูงกว่าเด็กนอกโครงการถึง ๓ เท่า 

หลังจากได้รับหนังสือเล่มแรกเป็นเวลา ๒ ปี ย่ิงกว่าน้ัน โครงการนี้ยังช่วยสาน

สายใยรักในครอบครัวทำาให้พ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์กันแนบแน่นอบอุ่นย่ิงขึ้น 

เพราะการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการสอนให้ลูกอ่านหนังสือออก 

แต่จุดประสงค์ที่สำาคัญที่สุด คือ ให้พ่อแม่ลูกมีความสุขกับหนังสือร่วมกัน

คว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart 

ในประเทศอังกฤษ (Bookstart UK) 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เริ่มต้นด้วยเด็กจำานวน ๓๐๐ คน

 ในป ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ขยายผลการดำาเนนิงานครอบคลมุเดก็จำานวน ๖๗๕,๐๐๐ 

คน

 โครงการหนงัสอืเลม่แรก Bookstart ในประเทศอังกฤษ แจกหนงัสอืไป

แล้ว จำานวน ๒,๖๐๑,๐๐๐ เล่ม โดยมีห้องสมุด ๕,๐๐๐ แห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

๑๒,๐๐๐ คน และสำานักพิมพ์ ๑๔ แห่ง ทำางานร่วมกัน โดยโครงการหนังสือเล่มแรก 

ในประเทศอังกฤษ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและ

บริษัทเอกชน
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ประเทศอังกฤษ จึงถือเป็นตน้แบบโครงการหนงัสอืเลม่แรก Bookstart ที่

ความคิดได้ถูกนำาไปขยายผลจนปัจจุบันมีประเทศที่มีความสนใจและดำาเนินงาน

โครงการน้ีกว่า ๒๐ ประเทศท่ัวโลก เช่น ญ่ีปุ่น ไทย เกาหลี ไต้หวัน และ โคลัมเบีย 

เป็นต้น

โครงก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart ประเทศญี่ปุ่น

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ประเทศญีปุ่น่ประกาศใหเ้ป็น “ปแีห่งก�รอ�่นของเดก็” 

ได้มีการนำา โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart จากประเทศอังกฤษมาเผยแพร่

ในญี่ปุ่น โดยมี Bookstart Center เป็นผู้ดำาเนินการหลักด้วยหลักการและเหตุผล

คือ “ภ�ษ�มีคว�มสำ�คัญต่อก�รหล่อเล้ียงจิตใจเด็ก เด็กเล็กต้องก�รอ้อมกอด

อันอบอุ่น และเสียงพูดคุยอย่�งอ่อนโยน” โดยมีหนังสือภ�พเป็นสื่อกลาง

หลงัจากการเดนิทางไปศกึษาดงูาน โครงการหนงัสอืเลม่แรก Bookstart ใน

ประเทศอังกฤษเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ประเทศญ่ีปุ่นจึงเร่ิมโครงการทดลองและวิจัย

ประเมินผลทันที ซ่ึงการดำาเนินงานเบ้ืองต้น สำานักพิมพ์ต่างๆ ได้ให้การสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรเพื่อการดำาเนินงาน

เม่ือโครงการนีป้รากฏเปน็ขา่วในสือ่มวลชน ได้รับความสนใจจากองคก์ร

บริหารส่วนท้องถ่ินในเขตต่างๆ อย่างรวดเร็ว รูปแบบการดำาเนินงานของโครงการ
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หนังสือเล่มแรก Bookstart ในประเทศญ่ีปุ่นแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของ

แต่ละท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม รูปแบบและข้ันตอนการดำาเนินงานโดยส่วนใหญ่ มีดังน้ี

๑. ก่อตั้งคณะทำางาน โดยเริ่มจากกลุ่มผู้สนใจ

๒. ศกึษาดงูานและปรกึษาหารอืกบั Non Profit Organization Bookstart 

Center 

๓. กำาหนดรูปแบบโครงการ

• ผู้รับผิดชอบโครงการคือใคร เช่น ห้องสมุด, ศูนย์อนามัย

• งบประมาณจากไหน เชน่ จากองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถ่ิน, จาก 

ห้องสมุด

• กลุ่มเป้าหมายอายุเท่าใด เช่น เด็กอายุ ๓ เดือน

• ระยะเวลาปฏิบัติงาน เช่น พบพ่อแม่ลูกเดือนละครั้ง

• องค์กรเครอืขา่ย เชน่ ห้องสมดุ, ศูนยอ์นามยั, องคก์ารบรหิารสว่น

ท้องถิ่น, อาสาสมัคร ฯลฯ

๔. กำาหนดรูปแบบการดำาเนินงานในวันปฏิบัติงาน

๕. กำาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล

หลักสำาคัญ ๕ ประการ ของโครงก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart 

ประเทศญี่ปุ่น 

๑. สนับสนุนให้พ่อแม่ ลูก มีความสุขร่วมกัน

๒. เป็นโครงการเพื่อเด็กทุกคน
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๓. มอบหนังสือภาพ

๔. เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในชุมชน

๕. มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมทางการเมือง

การทดลองดำาเนนิงานโครงการหนงัสอืเลม่แรก Bookstart ในญีปุ่่นเริม่ตน้

ครั้งแรกที่เขตสุงินามิ (Suginami) ในกรุงโตเกียว ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยได้รับ

ความร่วมมือจากศูนย์อนามัย ห้องสมุด และหน่วยงานสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก 

โดย ๓ องค์กรนี้ ร่วมกันแจกถุงหนังสือเล่มแรก Bookstart ให้แก่พ่อแม่ที่พาลูกมา

ตรวจสุขภาพในช่วงอายุ ๔ เดือน 

 การน้ี ไดเ้ริม่ดำาเนินการกับพ่อแมแ่ละเดก็ จำานวน ๒๐๐ ครอบครวั เปน็

เบื้องต้น ต่อมาองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เมืองเอนิวะ (Eniwa) ที่ฮ็อกไกโด ได้นำา

โครงการน้ีไปทดลองและพบว่าเด็กเล็กๆ ชอบหนังสือมาก จึงลงมติใช้งบประมาณ 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ดำาเนินโครงการนี้อย่างจริงจัง 

 ในขณะน้ี มีองค์กรบรหิารสว่นท้องถิน่ของประเทศญีปุ่น่กวา่ ๕๐๐ แหง่ 

กำาลังดำาเนินโครงการนี้ในชุมชนของตนเน่ืองจากเห็นความสำาคัญและประโยชน์ที่

ชุมชนจะได้รับ โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart กำาลังแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็ว

ในประเทศญี่ปุ่น
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โครงก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart ประเทศไทย 

โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart เริ่มต้นในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 

๒๕๔๖ โดย มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศให้เป็น “ปีแห่งก�รอ่�น” และภาคเอกชนโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และ 

ผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้เริ่มดำาเนินการโครงการรวมพลัง รักการอ่าน

ด้วยการวางแผนการดำาเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart การนี้ 

สำานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ได้เชิญ Ms.Wendy Cooling ผู้ริเริ่ม

โครงการ Bookstart จากประเทศอังกฤษมาให้ความรู้แก่คณะทำางาน ถึงจุดมุ่งหมาย

ของโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ประเทศอังกฤษ รวมถึง วิธีการในการ

ทำางาน แนวทางในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้ง

องค์กรส่วนกลางและองค์กรส่วนท้องถิ่น 

ในป ีพ.ศ. ๒๕๔๗ โครงการหนังสอืเลม่แรก Bookstart จงึเริม่ดำาเนนิการ

ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำาชุดถุงหนังสือ 

เล่มแรกจากสโมสรไลอ้อนส์นครหลวงกรุงเทพ และสำานักงานเลขาธิการสภา- 

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินการวิจัยกับ

พ่อแม่ที่มีลูกอายุ ๖ - ๙ เดือน จำานวน ๑๐๖ คน การทำางานได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดีจากองค์กรในพื้นที่ ทั้งโรงพยาบาล องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กในรูปแบบ
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สถานสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนแออัด กลุ่มครอบครัวท่ีอยู่ในชุมชน

แออัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถาบันการศึกษา

 เดก็และครอบครวัในกลุ่มน้ี เป็นกลุม่ทีมู่ลนธิหินงัสอืเพือ่เดก็ โดยการ

สนับสนุนจากสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำางาน

อย่างต่อเนื่องระยะยาว ๗ ปี เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กและครอบครัวที่ใช้

หนังสืออย่างต่อเนื่อง

ผลสำาเรจ็ทีส่ำาคญัจากการดำาเนินงานในป ีพ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖ คอื พอ่แม่

และผู้เลี้ยงดูเด็กที่เข้าร่วมโครงการได้นำาชุดหนังสือเล่มแรกกับไปใช้ลูก ล้วนมีวินัย

ในการอ่านมากขึ้น มีการใช้เวลาในการอ่านหนังสือกับลูกอย่างสม่ำาเสมอเป็น

ประจำา อีกท้ังยังใช้หนังสือเป็นแนวทางในการเล่นกับลูก ก่อนอ่าน ระหว่างการอ่าน

และหลังจากการอ่านหนังสือกับลูก มีการสร้างความสนุกสนาน บันเทิง เร้าให้ลูก

สนใจหนังสือมากยิ่งข้ึน กระบวนการดังกล่าวนำาสู่การสร้างสัมพันธ์ที่ดี อบอุ่น 

และแนบแน่นยิ่งข้ึนระหว่างพ่อแม่ลูก เมื่อพ่อแม่ลูกรู้จักหนังสือ รู้ถึงวิธีการและ

กระบวนการใช้หนังสือท่ีหลากหลาย ทำาให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการอ่าน นำาสู่การพัฒนา

ของลูกท่ีเกิดข้ึนอย่างเด่นชัด ในด้านความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง เด็กกับหนังสือ เช่น 

เม่ือเด็กโยเย งอแง พ่อ แม่จะนำาหนังสือมาเป็นตัวดึงอารมณ์และความสนใจของ

เด็ก ซึ่งก็ได้ผลทุกครั้ง ที่สำาคัญยิ่ง คือ เด็กมีพัฒนาการด้านอื่นๆ ดีขึ้นตามไปด้วย

ท้ังพัฒนาการทางร่างกายท่ีเด็กได้เคล่ือนไหวจากกิจกรรมต่อเน่ืองจากการอ่าน 
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พัฒนาการทางอารมณ์ที่ เมื่อพ่อแม่อ่านหนังสือ เด็กจะตั้งใจฟัง และยิ้มอย่างมี

ความสุข บางครั้งเด็กทำาเสมือนอ่านหนังสือได้เอง และร้องเพลงคนเดียว บ่อยครั้ง

ที่เด็กๆ มี หนังสือเป็นเพื่อน

หนังสือเล่มแรก Bookstart

นับร้อยปี 

ผู้คนหลายรุ่นในหลายยุคหลายสมัยเช่ือกันว่า บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และ

สติปัญญา เป็นส่ิงท่ีติดตัวแต่ละคนมาแต่กำาเนิด การเล้ียงดู การอบรมบ่มสอน 

สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

ธรรมชาติของคนที่ติดมาแต่กำาเนิดนี้ได้

แแแแแแแแแ
รูปธรรมท่ีชัดเจนจากหลักฐานการทดลองทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ นำาเสนอ

ด้วยความเช่ือใหม่ว่า ชีวิตของเด็กแต่ละคน เกิดมาพร้อมกับเซลล์สมองแสนล้าน

เซลล์ และเซลล์สมองนี้มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย โดยจะมีการเช่ือมโยงกัน

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง ๓ ปีแรกของชีวิต แล้วจะค่อยๆ เจริญเติบโต

เป็นขั้นเป็นตอน และหน้าต่างของโอกาส (Window of Opportunity) จะเกิดขึ้น
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จากการเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตลอดชีวิตแต่ละช่วงในวัยเด็ก สมองจะมี

การยืดหยุ่นมาก แต่พออายุมากขึ้น ศักยภาพของความยืดหยุ่นจะค่อยๆ ลดน้อย

ถอยลง แต่ไม่ใช่เรียนรู้ไม่ได้

นบัแตว่นัแรกทีล่มืตามองโลก จนถงึ ๕ ขวบปแีรกของชวีติ เปน็ชว่งทีส่มอง 

มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หลังจากน้ันวงจรการเรียนรู้จะยังคงเจริญเติบโตได้

ต่อไปเรื่อยๆ จนตลอดชีวิต เพียงแต่ต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ

วัย ซึ่งจะมีความซับซ้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ

เพ่ิมเติมท่ีได้รับจากพ่อแม่และบุคคลรอบข้างในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะและเอ้ือ
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ในปัจจุบันน้ี ทุกประเทศจึงให้ความสำาคัญในการจัดส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ

พัฒนาสมองของคนตั้งแต่เป็นชีวิตน้อยๆ อยู่ในท้องแม่ ท่ีถือเป็นช่วงท่ีสมองมี 

การพัฒนา เพื่อใช้เป็นฐานของการมีชีวิตในครรภ์ กระทั่งมีชีวิตรอดออกมาหายใจ

นอกท้องแม่ได้

ดังกล่าวข้างต้น

ทำาใหพ้อ่แมใ่นสงัคมไทยตืน่ตวั เกดิความคดิและเกดิกระแสความตอ้งการ

ท่ีจะเล้ียงดูลูกน้อยให้เป็นเด็กสมองดี ฉลาด เก่ง และเป็นอัจฉริยะ ซ่ึงกระแสเช่นน้ี

เกิดขึ้นทุกที่ทุกแห่งในสังคมไทย ทั้งในสังคมเมืองและชนบท ช่องทางใดที่จะทำาให้

ลูกฉลาดได้ พ่อแม่ทุกคนเป็นต้องแสดงความสนใจใคร่ปฏิบัติ เพราะพ่อแม่ทุกคน

นั้นล้วนอยากให้ลูกเป็นเด็กฉล�ด Smart kids ด้วยกันทั้งนั้น

เมื่อชุดหนังสือเล่มแรก Bookstart ถูกนำาเสนอให้พ่อแม่ทดลองใช้เป็น 

เคร่ืองมือในการสร้างความรัก ความอบอุ่น และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว 

ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสมองของเด็กตั้งแต่ยังเล็ก แม้พ่อแม่หลายๆ คน จะเกิด

คำาถามค้างคาใจในการใช้หนังสือกับเด็กวัย ๖ - ๙ เดือน ซ่ึงเล็กเกินกว่าท่ีจะคิดออก

ว่าจะใช้หนังสือได้อย่างไร กระทั่งพ่อแม่หลายๆ คน เกิดความกังวลใจ แต่ท้ายสุด

ก็ยอมรับท่ีจะนำาไปทดลองเพราะมีความเช่ือม่ันในกลุ่มผู้นำาเสนอท่ีเป็นแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญ นักพัฒนาการเด็กนักวิชาการ และบุคคลากรสาธารณสุข

ดังกล่าวข้างต้น
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นบัแตปี่ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖ หนังสอืเลม่แรก Bookstart จึงเขา้ไปเปน็สว่นหนึง่

ของชีวิตเด็ก ๔๓,๖๒๘ คน ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สำานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำานักงานอุทยานการ

เรียนรู้ มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี มูลนิธิเอส ซี จี และ บริษัท ซี พี ออลล์ จำากัด 

(มหาชน) รวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล องค์กรภาครัฐและ

เอกชนอีกหลายแห่ง โดยโครงการท่ีดำาเนินงานน้ันประสบความสำาเร็จอย่างดี นับแต่

ปีแรกของการดำาเนินงาน



        |  ๑๐ ปี...หนงัสือเลม่แรก Bookstart
32 

กระบวนการ
หนังสือเล่มแรก 

Bookstart
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กระบวนก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart

๑. คัดเลือกภ�คีในก�รทำ�ง�น 

เนือ่งจากการทำางานเร่ืองการใชห้นงัสอืกบัเดก็ตัง้แตย่งัเปน็ทารกนีเ้ปน็เรือ่ง

ใหม่ ที่มีความยากและท้าทาย จึงต้องมีการติดตามการทำางานอย่างใกล้ชิดและ

ต่อเนื่อง องค์กรที่ร่วมงานจึงจำาเป็นต้องทำาให้โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart 

เป็นส่วนหน่ึงของภารกิจขององค์กรน้ัน มิใช่เป็นเพียง “งานฝาก” ท่ีต้องรอให้มูลนิธิ

หนังสือเพื่อเด็กเข้าไปจัดการให้ 

เมือ่มอีงค์กรหรอืหนว่ยงานสมัครใจเข้าร่วมเปน็ภาคีแลว้ ผู้บริหารมลูนิธิ

หนังสือเพ่ือเด็กและเจ้าหน้าท่ี พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาวัฒนธรรมของ
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องค์กรนั้นๆ พร้อมประเมินความสนใจเบื้องต้นขององค์กรว่ามีความต้องการที่จะ

ใช้ชุดหนังสือเล่มแรกกับเด็กในพื้นที่ของตนมากน้อยเพียงใด หรือมีเป้าหมาย

อย่างไร การนี้ ทางโครงการเลือกทำางานกับองค์กรและพื้นที่ที่มีความพร้อมในการ

ทำางานร่วมกันแบบ “ร่วมคิด ร่วมคน ร่วมคลัง” เท่านั้น 

• รว่มคดิ หมายถงึ บคุลากรในองคก์รภาค ีต้องร่วมกบัมลูนิธิหนังสอื

เพือ่เดก็ในการรว่มคดิหาแนวทางดำาเนนิงานทีส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรม

ของพื้นที่หรือองค์กรของตน 

• รว่มคน หมายถงึ องค์กรภาคต้ีองจัดหาเจ้าหนา้ท่ีหรือบคุลากรใน

องค์กร ทีม่คีวามรบัผิดชอบและมอีำานาจการตดัสนิใจในระดบัหนึง่ มา

เปน็ผูร้บัผดิชอบงาน และทำาหนา้ทีป่ระสานงานในเร่ืองน้ีอย่างชดัเจน

• รว่มคลงั หมายถงึ องคก์รภาคต้ีองจัดระบบใหเ้กดิการร่วมรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยซ่ึงไมใ่ชท่ีเ่ปน็ตวังบประมาณเทา่น้ัน แต่ยังหมายถงึการร่วมมือ

ร่วมแรงในด้านต่างๆ เช่น เม่ือมีการจัดกิจกรรมใดๆ เก่ียวกับโครงการ 

องคก์รภาคีต้องรบัผิดชอบในการจดัหาสถานท่ีและดูแลดา้นตา่งๆ  ทีจ่ะ

เอือ้ให้การดำาเนินการเป็นไปอย่างคลอ่งตัวและราบร่ืน รวมถงึการจัดหา

เจ้าหน้าที่มาร่วมทำางานอย่างจริงจัง 



        |  ๑๐ ปี...หนงัสอืเลม่แรก Bookstart
32 

๒. ประชุมกับผู้บริห�รองค์กรภ�คี 

เป็นขัน้ตอนการนำาเสนอแนวความคิด ทีม่า กระบวนการ และผลสำาเร็จท่ี

ผ่านมาของโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ

ทำาความเข้าใจไปพร้อมกับการกระตุ้นเร้าให้องค์กรภาคีเห็นความสำาคัญของภารกิจ

โครงการ นอกจากนั้น กระบวนการนี้ยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยเบื้องต้นระหว่าง

บุคลากรของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กกับคนทำางานในองค์กรภาคี นำาไปสู่การร่วมกัน

วางแผนการดำาเนินงานให้เหมาะสมกับเงื่อนไขข้อจำากัดของแต่ละพื้นที่ และจัด

โครงสร้างการทำางานของโครงการหนังสือเล่มแรกให้อยู่ในแผนงานหลักหรือถือเป็น

นโยบายขององค์กรภาคี

๓. จัดอบรมคนทำ�ง�น 

มกีารจดัการอบรมผู้ประสานงานหลกั เจ้าหนา้ทีแ่ละอาสาสมคัรของแต่ละ

องค์กรภาคี เพื่อเรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำางานทั้งหมดอย่างละเอียด พร้อมแจ้ง 

ให้ทราบถึงขั้นตอนการทำางานแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนการจัดสรรเวลาของ 

ผู้ประสานงานท่ีต้องมีภารกิจเพ่ิมจากงานประจำา และร่วมกันวางแผนการดำาเนินงาน

ให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมใจของคนทำางาน

ให้พร้อมรับความท้าทายที่จะมาถึง
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เนื้อหาของการอบรมมีทั้งหมด ๙ ประเด็น ได้แก่

๑) ความเปน็มาของโครงการ Bookstart ในประเทศองักฤษ ประเทศญ่ีปุน่ 

และในประเทศไทย

๒) ความสำาคัญของชุดหนังสือเล่มแรก Bookstart

๓) รปูธรรม ความสำาเรจ็ของการทำากจิกรรมทีผ่า่นมาในแตล่ะประเทศ

๔) ความรูด้า้นจิตวิทยา ปัจจัยเอ้ือ ข้อจำากัดของกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย

๕) ความรู้และเทคนิคการใช้หนังสือกับเด็ก

๖) พัฒนาการของเด็กในช่วงวัย ๐ - ๓ ปีแรก

๗) กระบวนการทำางานของโครงการ

๘) แนวทางการเยี่ยมบ้าน

๙) การวางแผนการเก็บบันทึกข้อมูลและนำาเสนอข้อมูล

๔. ประช�สัมพันธ์นำ�สู่ก�รคัดเลือกพืน้ทีด่ำ�เนนิง�นทีส่นใจ 

องคก์รภาคีตา่งเนน้การประชาสมัพนัธโ์ครงการเพือ่ใหอ้งคก์ร

ในท้องถิ่นรับรู้ เข้าใจ และสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การเลือก

พ้ืนท่ีดำาเนินงาน จึงมีความหลากหลาย โดดเด่น แตกต่างกันไป 

เพื่อตอบสนองเป้าหมายหลักคือการถอดบทเรียนค้นหา
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ต้นแบบของการทำางาน พ้ืนท่ีดำาเนินงานของโครงการหนังสือเล่มแรก จึงมีท้ังโรง

พยาบาล ศูนย์อนามัย องค์การบริหารส่วนตำาบล องค์กรพัฒนาเอกชน สถาน

สงเคราะห์เด็กอ่อน องค์กรทางศาสนา ฑัณฑสถาน ฯลฯ

๕. ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รให้กลุ่มพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก 

การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เปน็ขัน้ตอนการสร้างความเขา้ใจอย่างละเอยีดให้

พ่อแม่หรือผู้เล้ียงดูเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยเน้นเน้ือหาเก่ียวข้องกับการใช้หนังสือ

เป็นเคร่ืองมือในการอยู่ร่วมกันของครอบครัว เป็นวิธีการนำาเสนออย่างง่ายๆ กระชับ 
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อธิบายตรงไปตรงมา พร้อมยกตัวอย่างที่ชวนให้คิดตาม มีความสนุกสนาน ไม่

เป็นวิชาการมากจนน่าเบื่อ แต่ทำาให้พ่อแม่สามารถนำาไปปฏิบัติตามได้โดยง่าย

เนือ้หาทีเ่นน้เปน็พเิศษไดแ้ก ่การจัดบรรยากาศบา้นเอือ้ตอ่การอา่นหนงัสอื

กับเด็ก เช่น จัดมุมประจำาสำาหรับวางชุดหนังสือเล่มแรก อุ้มลูกนั่งตักแล้วสื่อรัก

ด้วยหนังสือทุกวัน โดยจะอ่านเมื่อไรก็ได้ อ่านที่ไหนก็ได้ การเตรียมตัวให้พร้อม

สำาหรับการอ่าน และวิธีท่ีช่วยให้พ่อแม่ลูกสนุกกับหนังสือร่วมกัน เช่น ชวนลูกพูดคุย

ถึงรายละเอียดของภาพ ใช้น้ำาเสียงเพื่อให้เกิดการอ่านแบบมีอารมณ์ร่วม เป็นต้น

๖. ก�รคัดสรรหนังสือ

ข้ันตอนการคดัสรรหนงัสอืถอืเปน็ขัน้ตอนสำาคญัในการเร้าใหพ้อ่แม่และเด็ก

เกิดความสนใจในการอ่าน ซึ่งจะมาก น้อย หรือบ่อยแค่ไหน หนังสือ คือปัจจัย

สำาคัญ

ก�รคัดสรรหนังสือแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่

๑. หนังสือที่ท�งโครงก�รเลือกให้ 

เป็นชุดหนังสือท่ีผ่านการคัดสรรว่าเหมาะสมกับการใช้กับเด็กในแต่ละวัย โดย

คัดสรรจากหนังสือที่ได้รับรางวัล และการพิจารณาจากสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะ

คณะกรรมการพิจารณาหนังสือดีสำาหรับเด็ก ๖ เดือน ถึง ๖ ปี โครงการหนังสือ 

เล่มแรก Bookstart โดยสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 



ทางโครงการมอบหนังสือให้เด็ก ๒ วาระ คือ

๑. ในการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง ที่ส่วนกลาง

๒. ในการลงเยี่ยมครอบครัว ปีละ ๒ ครั้ง

การคัดเลอืกหนงัสอืใหเ้ดก็นัน้ จำาเปน็ต้องคำานึงถงึวยัของเด็กเปน็สำาคญั 

น่ันหมายถึงหนังสือแต่ละเล่มท่ีจะนำามาใช้กับเด็กในแต่ละวัย ต้องมีความเหมาะสม  

และสามารถสนองตอบต่อความต้องการในแต่ละด้านของเด็กในวัยน้ันๆ ได้อย่าง

ลงตัว ท้ังทางร่างกาย และจิตใจ

หนงัสอืทีค่ดัเลอืกและนำามาใช้ในโครงการจึงมลีกัษณะทีเ่ด่นชดัในหลาย

ประการ ได้แก่

เนือ้ห�ชัดเจน ดึงความสนใจของเด็กได้ด้วยความสนุกสนานกับส่ิงใหม่ๆ ใน

ชีวิตเด็ก กระทบต่อความรู้สึกและอารมณ์ของเด็ก 

แก่นของเรือ่ง ตอ้งนำาเสนออยา่งตรงไปตรงมา ไมซ่บัซอ้น เขา้ใจไดง้า่ย

ก�รนำ�เสนอเรือ่ง มีการเปิดเร่ืองท่ีน่าติดตาม ใช้ภาษาทีง่า่ยๆ ซ้ำาๆ ย้ำาๆ 

ทวนบ่อย ๆ สื่อสารตรงไปตรงมา กระชับ ได้ใจความ มีความหมาย และภาษา

สละสลวยสวยงาม

บคุลกิภ�พของตวัละคร สนุกสนาน สรา้งความประทับใจใหแ้กเ่ดก็ต้ังแต่

เริ่มต้นจนจบ มีคุณค่าและมีความหมายต่อเด็ก
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ภ�พประกอบ สดใส สวยงาม ชดัเจน และสามารถเลา่เรือ่งไดอ้ยา่งดี

ตัวอกัษร ตอ้งมขีนาดใหญ่ เหมาะกบัสายตาเดก็เลก็ เปน็อกัษรทีเ่ปน็ปกติ

ไม่เล่นหาง ไร้หัว

รปูเล่ม มีความสำาคญัทัง้ในแงข่องความงาม ศลิปะ ภาพ ขนาด รวมถึง

การใช้ และการเก็บรักษาปกหนังสือ รูปเล่มจึงถือเป็นหน้าต่างที่จะทำาให้เด็กสนใจ

ด้วยสีสันที่สดใส ดึงดูดใจ ในความงาม ประณีตประดิษฐ์

๒. หนังสือที่พ่อแม่เลือกด้วยตนเอง

ทางโครงการให้โอกาสพ่อแม่ทุกคนได้เข้าร่วม

งานเทศกาลหนังสือดีระดับชาติ ที่ศูนย์ประชุมแห่ง

ชาติสิริกิติ์ปีละครั้ง โดยทางโครงการดูแลด้าน

ค่าใช้จ่ายท่ัวไป ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร

และอื่นๆ ที่ จำ า เป็น พร้อมมอบ 

งบประมาณอีกส่วนหนึ่งจำานวน 

๔๐๐ - ๕๐๐ บาท ให้พ่อแม่และลูก

ได้เลือกหนังสือดีสำาหรับเด็กด้วย

ตนเอง โดยภาพท่ีเห็นเป็นประจำา

ทุกปี คือ พ่อแม่ทุกคนจะอ่าน 
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หนังสือท่ีเห็นก่อน แล้วประเมินความต้องการของเด็กว่า เด็กชอบหนังสือประเภทใด 

เนื้อหาแนวไหน หรือชอบตัวละครกลุ่มใดเป็นพิเศษ เพราะความสนใจของเด็กจะ

เปลี่ยนไปตามวัย เด็กบางคนชอบหนังสือแนววิทยาศาสตร์ ในขณะที่บางคนชอบ

แนวมหัศจรรย์ อภินิหารเหนือจริง แนววีรบุรุษ แนวธรรมชาติ แนวสัตว์ หรืออ่ืนๆ 

ที่พ่อแม่ต้องคัดสรรเพื่อให้เป็นที่ต้องใจเด็กมากที่สุด อันจะนำาไปสู่ความสนใจที่เด็ก

จะมีต่อหนังสือแต่ละเล่มที่เลือกด้วยตัวเอง โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ช่วย

 

๗. ก�รมอบชุดหนังสือเล่มแรก Bookstart 

  เมื่อเลือกพื้นที่ดำาเนินงาน เลือกกลุ่มเป้าหมาย และจัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการแล้ว จึงถึงข้ันตอนการมอบชุดหนังสือเล่มแรก Bookstart ซึ่งเป็นถุงผ้า

ภายในบรรจุหนังสือสำาหรับพ่อ

แม่ ๒ เล่ม และหนังสือนิทาน

ภาพที่ผ่านการคัดสรรมาแล้ว

ว่าเหมาะสำาหรับอ่านให้เด็ก

ปฐมวัยฟัง ๓ เล่ม พร้อมตุ๊กตา

ช้างทำาจากผ้า มีกระด่ิงกรุ๋งกร๋ิง 

เร้าความสนใจของเด็ก และซีดี

บรรจุภาพเคลื่อนไหวเพ่ือสร้าง
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ความเข้าใจในการใช้หนังสือเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาเด็กตั้งแต่ยังอยู่ใน

วัยทารก

๘. ก�รเยี่ยมบ้�น 

การเยี่ยมบ้านเป็นข้ันตอนท่ีทางโครงการให้ความสำาคัญมากเป็นพิเศษ 

เพราะถือเป็นตัวช้ีวัดสำาคัญต่อความสำาเร็จของการทำางาน เจ้าหน้าท่ีจากองค์กร

ภาคีต้องเดินทางไปเย่ียมบ้านของครอบครัวท่ีใช้ชุดหนังสือเล่มแรก โดยมีผู้บริหาร

โครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหรือผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก 

เดินทางไปด้วยเพ่ือสังเกตการณ์ ในข้ันตอนน้ี ผู้ไปเย่ียมบ้านจะเข้าไปพูดคุยกับพ่อแม่

เด็ก ซ่ึงไม่ใช่แค่เร่ืองท่ีเก่ียวกับการใช้หนังสือเท่าน้ัน แต่ยังสอบถามถึงการใช้ชีวิต 

สังเกตพฤติกรรมของพ่อแม่และพฤติกรรมของเด็ก เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยทำาให้

เห็นบุคลิกลักษณะของครอบครัว ปัญหา เงื่อนไข ข้อจำากัด ซึ่งเกิดขึ้นในครอบครัว

น้ันๆ นำาไปสู่การให้คำาแนะนำาในการปรับตัว แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป และท่ี

สำาคัญคือทำาให้เจ้าหน้าท่ีเป็นเพ่ือนท่ีดีกับครอบครัว ส่งผลให้องค์กรกับครอบครัวมี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตามมา

การเยี่ยมบ้าน แบ่งเป็น ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑ หลังจากมอบชุดถุงหนังสือเล่มแรก ๖ สัปดาห์

ครั้งที่ ๒ หลังจากการเยี่ยมบ้านครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๘ สัปดาห์
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กระบวนก�รในก�รเยี่ยมบ้�น

๑. ทักทาย แนะนำาตนเอง 

๒. สรา้งความคุ้นเคยและการยอมรบักนัและกนั ดว้ยการพดูคยุอย่างเปน็

มิตรและเป็นกันเอง

๓. พูดคุยพ่อแม่ ถึงชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป

๔. สอบถามพ่อแม่ถึงผู้ที่ใช้หนังสือกับลูกบ่อยๆ ในครอบครัว 

๕. สงัเกตความพรอ้มของพอ่แม่และลกู หากเดก็หลบัหรอือารมณไ์มดี่ให้

สังเกตและบันทึกถึงสิ่งที่ได้พบ

๖. เม่ือเดก็มคีวามพรอ้มจึงขอใหผู้ท้ีใ่ช้หนังสอืกบัเด็กได้ทดลองใช้หนังสอื

กบัเดก็ใหด้ ูพรอ้มสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมของทัง้ผูท้ีใ่ชห้นงัสอืกบั

เด็ก และพฤติกรรมของลูก

๗. ขออนญุาตถา่ยภาพทัง้ภาพนิง่และหรอืภาพเคลือ่นไหวขณะทีพ่อ่แมใ่ช้

หนังสือกับเด็ก

๘. ขอบคณุครอบครวัทีใ่หค้วามรว่มมือเปน็อย่างดีตลอดระยะเวลาในการ

ดำาเนินงานโครงการ 

บันทึก

พ่อแม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาก่อนแล้ว แต่ใน

กลุ่มท่ีไม่ได้เข้าอบรมมาก่อนจะได้รับการอบรมจากผู้บริหารองค์กรภาคีหรือ 

ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี ท่ีดำาเนินงานตามข้ันตอนของโครงการอย่างเป็นข้ันตอนตาม 

รูปแบบที่ได้รับการอบรมมา
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๙. จัดตั้งห้องสมุดฉบับกระเป๋� 

เพือ่รองรบัความตอ้งการในการอา่นทีเ่พ่ิมข้ึนหลงัจากทีพ่่อแมไ่ด้รับชุด

หนังสือเล่มแรก แล้วมองเห็นความสำาคัญของการอ่าน และมีความต้องการอ่านใน

เล่มใหม่ๆ ต่อไป มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กจึงได้คัดสรรหนังสือ เพื่อจัดทำาเป็นชุด

หนังสือห้องสมุดฉบับกระเป๋า สำาหรับจัดวางไว้ตามโรงพยาบาลเพ่ือให้พ่อแม่ท่ีพา 

ลูกมารักษาหรือรับวัคซีนสามารถหยิบหนังสือมาอ่านให้ลูกฟังได้ขณะที่รอพบ

แพทย์ โดยในบางพื้นที่ยังอนุญาตให้พ่อแม่ยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้อีกด้วย

๑๐. รณรงค์สู่ส�ธ�รณะ 

ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรค่วามรูแ้ละกระบวนการของโครงการหนงัสอื

เล่มแรกให้ประชาชนรับทราบ โดย

• จดัพมิพ์แผน่พบัแนะนำาเกีย่วกบัโครงการ หนงัสอืเลม่แรก Bookstart 

และความสำาคญัของการใช้หนังสือกับเด็กต้ังแต่ยังเล็ก แล้วนำาไปให้ 

โรงพยาบาลและศูนย์อนามัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลแจกให้แก่

แมท่ีม่าฝากทอ้ง มาคลอด หรอืพาลกูวยั ๖ - ๑๘ เดือน มารักษาหรือ 

ฉีดวัคซีน

• จดัอบรมเชงิปฏิบัติก�ร ให้แกก่ลุม่ผูบ้ริหารโรงพยาบาล ศนูย์อนามยั 

องคก์รทางสงัคมทีส่นใจ และพ่อแม่กลุ่มอืน่ทีส่นใจ เพือ่นำาเสนอแนวคดิ

ของโครงการ ความสำาคัญของการใช้หนังสือกับเด็ก แนะนำากระบวนการ
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ใช้ชุดหนังสือเล่มแรก กระบวนการพัฒนาเด็กด้วยหนังสือ และผลสำาเร็จ

ของโครงการ เพือ่ทีอ่งค์กรเหลา่นีจ้ะเหน็ความสำาคญัและชว่ยกระตุน้ให้

พ่อแม่ผู้ปกครองท่ีมีลูกหลานวัย ๖ - ๙ เดือน หันมาใช้ชุดหนังสือเล่มแรก

• ประช�สัมพนัธผ์�่นท�งสือ่มวลชน เพ่ือเผยแพร่ใหส้าธารณะได้รับรู้

ถงึความสำาคญัของการใชห้นงัสอืเลม่แรกในการพฒันาเด็ก โดยการทำา

สกู๊ปข่าวลงในส่ือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร รายงานข่าวทางส่ือวิทยุ 

โทรทัศน์ และจัดทำาข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเน่ืองตามเว็บไซต์

ท่ีได้รับความนิยม

๑๑. ก�รขับเคลื่อนเชิงนโยบ�ย 

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กทำางานเผยแพร่

โครงการหนังสือเล่มแรกสู่สังคมมาตลอด

นับต้ังแต่เริ่มทำางานในปี ๒๕๔๗ พร้อมกัน

นั้นก็พยายามผลักดันให้รัฐบาลประกาศเป็น

นโยบายในการใชห้นงัสอืเพือ่พฒันาเดก็อยา่ง

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กระท่ัง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐบาลรับแนวความคิดเรื่องการมอบหนังสือเพื่อ

การพัฒนาเด็กต้ังแต่ยังเป็นทารก จึงมอบหมายให้สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.) 
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จัดทำา “ถุงรับขวัญ” เป็นของขวัญช้ินแรกท่ีรัฐบาลต้ังใจมอบให้กับเด็กแรกเกิดทุกคน 

ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ - วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จำานวน 

๙ แสนชุด โดยรัฐบาลหวังว่าจะเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการสนับสนุนและส่งเสริม

พัฒนาการทางสมองเด็กแรกเกิดจนถึง ๑๘ เดือน และให้สังคมตระหนักว่า “เด็ก” 

คือทรัพยากรที่สำาคัญของชาติ

ซึ่งในชุดถุงรับขวัญนี้ ประกอบด้วย

๑. โมบายเรขาคณิต

๒. ของเล่น “คุณพระเศวต” เป็นตุ๊กตารูปช้าง ท่ีได้รับพระราชทานภาพช้างฝี

พระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาใช้เป็นแบบ

๓. หนงัสอืนุม่นิม่ลอยน้ำาทีท่ำาจากพลาสติกชนดิน่ิม เนือ้หาในหนังสอืเน้น

รูปภาพสิ่งของใกล้ตัว เช่น หมวก กางเกง ถุงเท้า เป็นต้น

๔. เทปคาสเสตและแผน่ซดี ีทีร่วบรวม “เพลงกลอ่มลกูสยาม” ประกอบ

ด้วยเพลงกล่อมลูกทั้ง ๔ ภาคของไทย

๕. หนังสอืสัมผัสร้อยรักครอบครัว เป็นหนังสือเล่มแรกท่ีพ่อแม่อ่านให้ลูกฟัง

๖. ผ้าพัฒนาการ เป็นทั้งถุงห่อของขวัญและผ้าห่ม

๗. หนังสือเรื่องนมแม่ 

๘. คูม่อืรบัขวญัวนัสมองใส เปน็หนงัสอืคูม่อืทีใ่หพ่้อแมเ่ข้าใจในเร่ืองของ

พฒันาการเดก็และการใชป้ระโยชนจ์ากส่ิงของใน “ถงุรับขวญั”
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กระทัง่ ปี ๒๕๕๒ ซ่ึงถือเป็นความสำาเร็จสูงสุดของโครงการหนังสือเล่มแรก 

Bookstart ประเทศไทย ท่ีผลจากการดำาเนินงานเป็นที่ยอมรับจากสังคม กระทั่ง

รัฐบาลเห็นความสำาคัญ โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดพิมพ์และแจกชุดหนังสือเล่ม

แรก จำานวน ๓ ปก มอบให้เด็กตั้งแต่แรกเกิด เมื่อเด็กมีอายุ ๖ เดือน และ ๑ ปี 

โดยหนังสือ ๑ ใน ๓ เล่มนั้น คือ หนังสือภาพ เรื่อง ตั้งไข่ล้ม ซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้

ในโครงการหนังสือเล่มแรก 

การนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

กล่าวผ่านสื่อมวลชนทุกสาขา โดยสรุปว่า 

มลูนธิหินงัสือเพือ่เดก็ร่วมกับกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ผลกัดัน

โครงการหนังสือเล่มแรกให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยจากการดำาเนินงานที่ผ่าน

มามีผลงานวิจัยระบุชัดเจนว่าเด็กท่ีพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่แรกเกิด จะมี

พัฒนาการด้านความคิด ร่างกาย และจิตใจดีกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้อ่านหนังสือให้

ฟังต้ังแต่แรกเกิด ซ่ึงทางกระทรวงสาธารณสุขเลือกจัดพิมพ์หนังสือนิทาน ตั้งไข่ล้ม 

เรื่องโดย ตุ๊บปอง ภาพประกอบโดย เบญจมาศ คำาบุญมี แจก ๓ ล้านเล่ม เป็น

ของขวัญแก่เด็กไทยท่ีเกิดปีละประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คน เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กไทยมี

พัฒนาการช้า ไอคิวด้อย ให้พ่อแม่ใช้อ่านกับลูก ด้วยเพราะผลการศึกษาพบเด็ก

ฉลาด พัฒนาการด้านการอ่าน คิด เขียนสูงกว่าเด็กทั่วไป แถมชอบอ่านมากกว่า 

๓ เท่าตัว และจะแจกเล่มที่สอง คือ หนังสือภาพสำาหรับเด็ก เรื่อง ติ๊กต่อก  
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เรื่องโดย ตุ๊บปอง ภาพประกอบโดย รติมัย หงส์วิสุทธิกุล เมื่อเด็กมีอายุ ๖ เดือน 

และเล่มที่ ๓ เป็นนิทานอิสป นิทานทำาให้ลูกฉลาดจริง จริง สำาหรับเด็กอายุ ๑ 

ขวบ รวมทั้งจะดึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) พยาบาล และ

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ให้แนวแนะเร่ืองการเลี้ยงดูเด็ก และวิธีการ

เล่านิทาน อ่านหนังสือเล่มแรกอย่างถูกวิธีให้กับพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก โดย

กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำาเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็ว
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ก้าวย่าง
หนังสือเล่มแรก 

Bookstart
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๑๐ ปี ของก�รทำ�ง�นโครงก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart 

๑๐ ปีของการทำางานทำาให้เช่ือได้ว่าการอ่านหนังสือให้เด็กฟังต้ังแต่ยังเล็ก 

และทำาอย่างต่อเน่ืองน้ัน เป็นกระบวนการในการพัฒนาความสามารถตามวัยท่ี 

ทรงพลัง ด้วยเพราะเป็นการสร้างความรัก ความอบอุ่น และสัมพันธภาพที่ดีใน

ครอบครัว แล้วยังทำาให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ดีและมี

สมาธิ ท่ีสำาคัญ คือ เด็กๆ รักและผูกพันกับการอ่านหนังสือ

จากการศกึษาพบวา่ หนงัสอืเปน็ชอ่งทางในการเรยีนรูท้ีส่ำาคญัมาก เพราะ

นอกจากทำาให้เด็กเพลิดเพลิน สนุกสนาน มีสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ยังนำาเด็กสู่การ

เรียนรู้ในมิติอ่ืนท่ีกว้างขวางและลึกซ้ึงข้ึน เป็นการพัฒนาความคิด สร้างองค์ความรู้

ด้วยการเปิดโลกทัศน์และความคิดเชิงจินตนาการสร้างสรรค์ให้เด็ก
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และจากการศกึษาพบวา่ หนงัสอืสามารถเปลีย่นทัศนคต ิเปลีย่นความคดิ 

และเปล่ียนชีวิตของคน เพราะหนังสือสามารถสร้างค่านิยมใหม่ ภาษาใหม่ ทัศนคติ

ใหม่ ความคิดใหม่ และสร้างวัฒนธรรมใหม่ได้ 

ด้วยคว�มเชื่อที่มีเสมอม�ว่� 

อย�กให้เด็กเป็นอย่�งไร อ่�นหนังสืออย่�งนั้นให้เด็กฟัง 

อย�กใหเ้ดก็มคีณุธรรมด�้นไหน ให้เล�่นทิ�นอย�่งนัน้ใหเ้ดก็ฟงั

เด็กวัยต่ำ�กว่� ๑ ปี : อุ้มลูกนั่งตักแล้วสื่อรักด้วยหนังสือ

ดว้ยความตอ้งการพ้ืนฐานของเดก็ในขวบปแีรก ทีต้่องการความรัก ความ

เข้าใจ ความอบอุ่น และการมีปฏิสัมพันธ์จากคนรอบข้างและบริบทรอบตัว ท่ีเอื้อ

อาทร และใส่ใจใยดี หนังสือจึงเป็นเครื่องมือที่

พ่อแม่นำามาใช้เป็นช่องทางในการหล่อเล้ียง

และสร้างเด็กให้เกิดความไว้วางใจ คือ 

การทำาให้เด็กเกิดความสัมพันธ์ที่แนบ

แน่นและอบอุ่น 
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ชุดหนังสือสำ�หรับเด็กอ�ยุต่ำ�กว่� ๑ ปี 

๑. หนังสือสำ�หรับพ่อแม่

 

 ๒. ชุดหนังสือสำ�หรับเด็กอ�ยุต่ำ�กว่� ๑ ปี
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การอ่านหนังสอืใหฟ้งัมผีลตอ่เดก็เปน็อยา่งมาก เหน็ไดช้ดัจากชว่งเวลาที ่

พ่อแม่อุ้มลูกนั่งตัก แล้วสื่อรักด้วยหนังสือ อ่านไปโอบกอดไป เสียงอันอ่อนโยนและ

สัมผัสที่อบอุ่นของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ที่ทำาไปพร้อมๆ กับการเปิดหนังสือแล้วอ่าน

ให้ฟังทีละหน้าๆ ภาพแต่ละภาพที่เด็กได้เห็น คำาแต่ละคำาที่เด็กได้ยิน ทำาให้ช่วง

เวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาพิเศษและอยู่ในความทรงจำาของเด็กจากเล็กจนโต 

ก�รดำ�เนินง�นในปีแรกประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งมีนัยสำ�คัญ
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พญ.จนัทรเ์พญ็ ชปูระภาวรรณ และคณะ ศกึษากระบวนการในการดำาเนนิ

งานโครงการหนังสือเล่มแรกพบการเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนในพฤติกรรมการเลี้ยงดู 

ได้แก่ พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูหลักใช้เวลากับเด็กมากข้ึนกว่าก่อนเข้าโครงการฯ กล่าว

คือ ร้องเพลง เล่านิทาน และอ่านหนังสือกับเด็ก โดยเฉพาะมีเวลาเล่นกับเด็กมาก

ข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p-value < ๐.๐๕) ในทุกพ้ืนท่ี อีกท้ังผู้เล้ียงดูหลักทุก

พื้นที่ประเมินด้วยตัวเองว่า หลังจากเข้าโครงการแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน

ครอบครัวอย่างชัดเจนทั้งด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และการใช้เวลาทำา

กิจกรรมต่างๆ กับเด็ก

ประเภทคว�มเปลี่ยนแปลงในครอบครัว คดิเปน็รอ้ยละ

มีก�รเปลี่ยนแปลง ๘๓.๕

• พ่อ-แม่-ลูกใกล้ชิดกันมากขึ้น ๖๙.๑

• ญาติ-พี่น้องเด็กใกล้ชิดกันมากขึ้น ๖๒.๙

• ผู้เลี้ยงดูเด็กเข้าใจเด็กมากขึ้น ๘๓.๕

• เด็กโตเร็ว และฉลาดขึ้น ๗๙.๔

• สมาชิกครอบครัวใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นกว่าเดิม ๕๔.๒
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ในกลุม่ปูย่า่ ตายาย และผูเ้ลีย้งดทูีอ่่านหนงัสอืไมอ่อก ทกุคนใชว้ธิกีารอา่น

จากภาพ บรรยายและพูดคุยจากภาพ โดยไม่มุ่งเน้นคำาและความคิดที่ถูกกรอบ

ด้วยผู้เขียน หากแต่ใช้ชีวิตอ่านชีวิตและใช้ชีวิตสอนชีวิตเป็นสำาคัญ

จากการศึกษาของ ศ.พญ.ศิรกิลุ อิศรานรัุกษ ์พบวา่ ชดุหนงัสอืเลม่แรกได้

สร้างโอกาสให้แม่วัยรุ่นได้อ่านหนังสือกับลูกมากขึ้น 

เป็นทีน่า่ยนิดวีา่การอบรมเชงิปฏบัิตกิารทีท่างโครงการหนงัสอืเลม่แรกจดั

ขึ้นมีผลให้กลุ่มท่ีอ่านหนังสือให้เด็กฟังมีวิธีการอ่านที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก

และผู้อ่าน เช่น อ่านด้วยเสียงสูงๆ ต่ำาๆ หรือร้องเพลงและทำากิจกรรมประกอบ

การอ่าน เช่นเดียวกับวิธีใช้หนังสือจะใช้วิธีอุ้มเด็กนั่งตักแล้วอ่านให้ฟัง ซึ่งตรงกับ

วิธีการที่โครงการหนังสือเล่มแรกรณรงค์ให้เป็นลักษณะเช่นน้ี เพราะเป็นวิธีการที่

สร้างปฏิสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูที่ได้ผลดีวิธีหนึ่ง

ลักษณะประช�กรของครอบครวัทีไ่ดรั้บถงุหนงัสอืเลม่แรก มหีลาย

ประเด็นที่น่าสนใจ 

ประเดน็แรก มแีมเ่ดก็ถงึ รอ้ยละ ๑๕.๓ ทีม่อีายนุอ้ยกวา่ ๒๐ ปี นบัเปน็

แม่วัยรุ่นที่ยังไม่มีความพร้อมในการดูแลลูก นอกจากน้ัน แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่มี

อาชีพเป็นแม่บ้าน ซ่ึงน่าจะมีโอกาสในการใช้หนังสือกับเด็กได้บ่อย แต่กลับพบว่า 

แม่วัยรุ่นเคยใช้หนังสือส่ือกับเด็กเพียงร้อยละ ๔๗.๙ ซ่ึงน้อยกว่าแม่ท่ีมีอายุมากกว่า 
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยม 

ศึกษาตอนต้น มีเพียงร้อยละ ๑๒.๕ ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขึ้นไป ในขณะที่แม่ที่มีอายุมากกว่า ประมาณร้อยละ ๔๐ มีการศึกษาตั้งแต่ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป จึงกล่าวได้ว่า พ่อแม่วัยรุ่นขาดความรู้ความเข้าใจ 

ถึงความสำาคัญของการอ่านหนังสือกับเด็ก

ประเด็นที่  ๒ เกี่ยวกับลำาดับที่บุตร ส่วนใหญ่จะเป็นบุตรคนแรก 

ประเด็นที่  ๓ เกีย่วกับการศกึษาและอาชีพ พบวา่ครอบครัวในโครงการ 

ทั้งพ่อและแม่เด็กประมาณร้อยละ ๖๐ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและประถม

ศึกษา โดยระดับประถมศึกษามีสัดส่วนที่มากกว่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจำานวนปี

ของการศึกษาของประชาชนไทยในกลุ่มนี้ยังค่อนข้างน้อย ซึ่งจะส่งผลต่อการ

ทำางานในเชิงพัฒนา โดยพ่อเด็กที่จบระดับประถมฯ และมัธยมต้น ส่วนใหญ่จะ

ทำางานรับจ้างทั่วไป ผู้ท่ีจบปริญญาตรีขึ้นไปจะมีโอกาสรับราชการหรือทำางาน

รัฐวิสาหกิจมากขึ้น ผู้ที่จบระดับอาขีวศึกษาจะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมาก

กว่ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งสัมพันธ์กับรายได้ที่ได้รับ โดยผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีจะมี

รายได้เพียงพอเหลือเก็บในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ 

ประเดน็ที ่๔ ผูเ้ลีย้งดเูดก็ประจำาสำาหรับเด็กเลก็ สว่นใหญ่คอืแม ่รองลงมา 

คือ ย่าหรือยาย ซึ่งทั้งหมดคือเพศหญิง ในครอบครัวผู้ที่มีบทบาทหลักในการดูแล

ลูกคือแม่ หากแม่ติดภารกิจผู้ท่ีรับผิดชอบรองลงมา คือผู้ใหญ่ในบ้านท่ีเป็นเพศหญิง

เป็นส่วนใหญ่ 
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กอ่นไดร้บัถงุหนังสอื มีครอบครวัถงึ ๑ ใน ๓ ทีไ่มเ่คยอา่นหนงัสอืกบัเด็ก 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเล่มแรก ไม่ทราบว่าสามารถอ่านหนังสือกับเด็กได้ตั้งแต่เด็ก

อายุยังน้อย เช่น ๔ เดือนข้ึนไป ส่วนใหญ่มักจะคิดว่าจะอ่านหนังสือต่อเม่ือเด็กพูดได้

แล้ว จึงเป็นท่ีน่ายินดีว่ากลุ่มท่ีอ่านหนังสือให้เด็กฟังมีวิธีอ่านที่สร้างปฏิสัมพันธ์

ระหว่างเด็กและผู้อ่าน เช่น อ่านทำาเสียงสูงต่ำา หรือร้องเพลงและทำากิจกรรม

ประกอบการอ่าน เช่นเดียวกับวิธีใช้หนังสือ จะใช้วิธีอุ้มเด็กนั่งตักแล้วอ่านให้ฟัง 

ซึ่งตรงกับวิธีการท่ีโครงการหนังสือเล่มแรกรณรงค์ให้เป็นลักษณะเช่นนี้ เพราะเป็น

วิธีการที่สร้างปฏิสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูที่ได้ผลดีวิธีหนึ่ง

จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจัยดา้นประชากรของครอบครวั

กับการเคยอ่านหนังสือกับเด็ก พบว่าการศึกษาและอาชีพของพ่อมีความสัมพันธ์กับ

การเคยอ่านหนังสือกับเด็ก และอาชีพของพ่อมีความสัมพันธ์กับจำานวนคร้ังของ

การอ่านต่อสัปดาห์ โดยครอบครัวที่พ่อมีการศึกษาสูง จะมีสัดส่วนเคยอ่านหนังสือ

กับเด็กมากกว่าครอบครัวที่พ่อมีการศึกษาน้อย ทั้งนี้พ่อท่ีมีการศึกษาสูง จะเห็น

ความสำาคัญของการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะด้านสติปัญญา ประกอบกับพ่อที่มีการ

ศึกษาสูงจะมีรายได้ที่เพียงพอและเหลือเก็บ จึงสามารถลงทุนซื้อหนังสือให้เด็กได้

มากกว่า 

ในทำานองเดียวกนัพอ่ทีร่บัราชการ หรือเป็นพนักงานรัฐวสิาหกจิ และพ่อทีมี่

อาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัว จะมีการศึกษาสูงด้วย ทำาให้พ่อกลุ่มนี้อาจได้รับ
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ข้อมูลข่าวสารได้มากกว่ากลุ่มอื่น จึงเห็น

ความสำาคัญของการพัฒนาเด็กและใช้

การอ่านหนังสือกับเด็กเป็นวิธีการหนึ่ง

ในการส่งเสริมพัฒนาการ

ในการศกึษาน้ีพบว่าแม่อายนุ้อย 

จะมีสัดส่วนการเคยอ่านหนังสือกับ

เด็กน้อยกว่าแม่ที่มีอายุมาก และแม่

ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ

รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

จะมีสัดส่วนการเคยอ่านหนังสือกับเด็กมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่า แม่ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กและ

มีการศึกษาสูงมีความรู้ความเข้าใจว่า หนังสือเป็นช่องทาง

หนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาเด็กได้อย่างดี 

ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์อยา่งมนียัสำาคญักบัจำานวนคร้ังของการอา่นทัง้หมด 

คือ ความเพียงพอของรายได้ โดยครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอ จะอ่านในจำานวน

ครั้งมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีชัดเจนว่า

ครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ย่อมต้องทุ่มเทเวลากับการหารายได้เพื่อปากท้อง

ในครอบครัวเป็นลำาดับต้น จึงไม่มีเวลาที่จะอ่านหนังสือกับเด็ก เรื่องนี้เป็นส่ิงที่ 



        |  ๑๐ ปี...หนงัสอืเลม่แรก Bookstart
22 

น่าเป็นห่วง เป็นเร่ืองท่ีต้องทำาความเข้าใจกับครอบครัว ถึงเวลาคุณภาพท่ีครอบครัว

สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กได้ ในโครงการหนังสือเล่มแรกน้ี จะย้ำาปรัชญาท่ีสำาคัญ

ของโครงการเสมอว่า “อ่านที่ไหนก็ได้ อ่านเมื่อไรก็ได้ อ่านทุกวันวันละอย่างน้อย 

๕ นาที” ซึ่งถ้าครอบครัวมีความเข้าใจก็จะจัดสรรเวลาที่มีคุณภาพน้ีเพ่ือลูก 

ได้เสมอ บรรยากาศการอ่านหนังสือกับเด็กพบว่า ครอบครัวมีเทคนิคในการอ่าน

หนังสือกับเด็กที่ดี ทำาให้เด็กส่วนใหญ่สนใจกับการอ่านหนังสือ พร้อมมีส่วนร่วม 

เช่น ทำาปาก ทำาท่าตั้งใจฟัง ทำาเสียงอืออา จ้องมองภาพ ชี้ภาพ ช่วยเปิดหนังสือ 

หรือแม้แต่ขยำาหนังสือและเอาหนังสือเข้าปาก เนื่องจากเด็กที่เข้าร่วมโครงการ 

มีอายุตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๙ เดือน ครอบครัวส่วนใหญ่อ่านหนังสือกับเด็ก ๗ ครั้ง

ขึ้นไป ต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม 

ผลพลอยได้จ�กก�รทำ�ง�น

พบวา่ ครอบครวัทีม่เีดก็วยั ๒ - ๑๒ ปี อยู่ร่วมด้วย เด็กกลุม่นีจ้ะมสีว่นร่วม

ในการใช้ชุดหนังสือเล่มแรกด้วย เช่น ให้แม่อ่านให้ฟัง หรือเป็นคนอ่านให้น้องฟัง 

ซึ่งถือเป็นกระบวนการทดแทนในครอบครัวที่ผู้เลี้ยงดูหลักต้องทำางาน และไม่มี

เวลาอยู่กับเด็กมากนัก
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เด็กวัย ๑ - ๒ ปี : อ่�นที่ไหนก็ได้ อ่�นเมื่อไรก็ได้

ในช่วงวัย ๑ - ๒ ปี เป็นช่วงวัยแห่งการสร้างความไว้วางใจ และยังต้องพ่ึงพา

ผู้ใหญ่ในการดำารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกิน การอยู่ การขับถ่ายและอื่นๆ เพราะยัง

ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังน้ันเมื่อเด็กมีความต้องการใดๆ แล้วได้รับการ

ตอบสนองจากคนรอบข้างอย่างเข้าอกเข้าใจจะส่งผลให้เด็กมีความไว้วางใจใน

ตนเองและผู้อื่นต่อไป 

นบัแตข่วบปีแรกท่ีไดร้บัชุดหนังสอืเลม่แรก แลว้พอ่แมน่ำามาใชก้บัลกูทกุวนั

อย่างสม่ำาเสมอ อย่างน้อยวันละ ๕ - ๑๕ นาที จนเป็นนิสัยและความเคยชิน ทำา 

ทุกวันอย่างมีวินัยมิได้ขาด พ่อแม่ทุกคนมีความสุขในการใช้หนังสือ และเห็นรูปธรรม

จากการอ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่ยังเล็กนั้น ทำาให้ลูกอารมณ์ดี เลี้ยงง่าย ติดหนังสือ 

และอยู่กับหนังสือได้นานพอที่พ่อแม่สามารถทำาภารกิจของตนได้

ชุดหนังสือสำ�หรับเด็กอ�ยุ ๑ - ๒ ปี
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และอีกภารกจิหน่ึงท่ีสำาคัญ คอื การสร้างความเขา้ใจกบัพอ่แมท่กุคนวา่ 

การเลี้ยงลูกในสังคมปัจจุบันนี้ ความรักอย่างเดียวไม่พอ พ่อแม่ต้องมีความรู้ด้วย

จึงจะพาชีวิตของทั้งพ่อแม่และลูกให้รอดได้ ทำาให้พ่อแม่เริ่มหาความรู้เพื่อการดูแล

ลูกมากขึ้น ในขณะเดียวกันพ่อแม่ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การอ่านมีความ

สำาคัญต่อลูก นำาสู่การพัฒนาในทุกด้านได้ 

คว�มสำ�เรจ็สำ�คญัทีเ่ดน่ชดัทีส่ดุของก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รหนงัสอื

เล่มแรก ในปีที่ ๒ คือ พ่อแม่มีทัศนคติที่ดีต่อก�รอ่�น ทั้งก�รอ่�นให้ลูก

ฟังและอ่�นเพื่อก�รสร้�งเสริมสติปัญญ�และพัฒน�ตนเอง

พ่อแมเ่ชือ่วา่ หนงัสอืทำาใหล้กูนัน้เรยีนรู้อย่างมากมายจนนา่มหศัจรรย์ เมือ่

พ่อแม่อ่านหนังสือออกเสียงดังๆ ลูกจะแสดงความสนใจใคร่รู้ ด้วยการจ้องหน้าพ่อ 

มองหน้าแม่จนเกิดการซึมซับน้ำาเสียง สีหน้า และภาษาของพ่อแม่ ผลที่ได้ คือ ลูก

ได้รับการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาจากพ่อแม่ที่ถือเป็นครูคนแรกของชีวิต ได้

ใกล้ชิดกันมากขึ้น มีความสุขร่วมกันมากขึ้น บรรยากาศในบ้านอบอุ่นและสนุก 

สนานขึ้นเมื่อพ่อแม่อ่านหนังสือแล้วแสดงพฤติกรรมตามตัวละครในหนังสือ พ่อ

สมมุติว่าเป็นตัวละครตัวน้ัน แม่สมมุติว่าเป็นตัวละครตัวนี้ แล้วให้ลูกเป็นตัวใดตัว

หนึ่งที่ลูกอยากเป็น ทำาให้ลูกเกิดการเรียนรู้ชีวิตอย่างมีมิติที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 
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ท่ีสำาคัญ คอื หนงัสอืสามารถเบีย่งเบนความสนใจของเดก็ใหล้ะหรอืเลกิทำา

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่น ลูกชอบดูดนิ้วมือ เล่นอวัยวะเพศ ร้องไห้ งอแง 

หงุดหงิดบ่อยๆ หันมาสนใจหนังสือแทนการทำาพฤติกรรมนั้นๆ ได้ 

เด็กวัย ๒ - ๓ ปี : หนังสือ คือ เพื่อน

เมื่ออายุ ๒ - ๓ ปี เด็กเรียนรู้ภาษาและพูดได้มากขึ้นจึงเริ่มมีคำาถามว่า 

“อะไร ทำ�ไม” ไปพร้อมๆ กับสนุกสนานในการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก แม้จะ

อยู่ในวัยที่ไม่พร้อมในพัฒนาการบางด้าน แต่เด็กจะมีพัฒนาการเร็วมาก โดยจะ

เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เด็กวัยนี้จึงมีความรู้สึกว่าสามารถทำาอะไรต่อ 

มิอะไรด้วยตัวเองได้มากมายอย่างอิสระ จึงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคน 

รอบข้าง แต่ด้วยเพราะความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายยังประสานการ

ทำางานกันไม่ดีนัก จึงหงุดหงิดง่าย และแสดงออกทางอารมณ์ทุกคร้ังท่ีไม่สามารถ

ทำาส่ิงหน่ึงส่ิงใดได้ตามที่ต้องการ เด็กวัยนี้ถึงแม้จะอยู่ในวัยเดียวกันแต่จะต่างคน

ต่างอยู่ ต่างคนต่างเล่น ไม่ข้องเก่ียวกัน เพราะยังไม่รู้จักวิธีการท่ีจะเล่นกับคนอ่ืน 

ในขณะท่ีมีพฤติกรรมเลียนแบบคนรอบข้าง
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ชุดหนังสือสำ�หรับเด็กอ�ยุ ๒ - ๓ ปี

 คว�มสำ�เรจ็ทีเ่ดน่ชดัของเดก็วยั ๒ - ๓ ป ีคอื พฒัน�ก�รท�งภ�ษ� 

หนังสือมีเน้ือหาท่ีเป็นเร่ืองเป็นราว สามารถดึงความสนใจของเด็กวัย ๒ - ๓ ปี 

ได้เป็นอย่างดี เม่ือพ่อแม่ใช้เน้ือหา องค์ประกอบของภาพ และพฤติกรรมของ 
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ตัวละครในหนังสือมาเป็นประเด็นในการพูดคุย ทำาให้ลูกมีความเข้าใจความหมาย

ของคำาและประโยคมากขึ้น จึงรู้จักเชื่อมโยงเร่ืองที่ฟังกับภาพที่เห็น จนเกิดการ

เรียนรู้ในมิติที่ลึกซึ้งมากขึ้น 

เด็กรู้จักคำาและมีภาษาท่ีใช้ในการพูดและส่ือสารมาก เป็นผลมาจากการท่ีเด็ก

ได้ฟังเนื้อเรื่องท่ีพ่อแม่อ่านจากหนังสือที่มีการลำาดับทั้งเนื้อหาและภาพอย่างเป็น

เรื่องเป็นราว กอปรกับการอ่านอย่างนุ่มนวล อย่างมีจังหวะจะโคน ถูกต้องตามคำา 

และประโยคที่นำาเสนอ เด็กจึงค่อยๆ ซึมซับภาษาที่ย้ำา ซ้ำา ทวน ที่ง่ายๆ อย่าง

เป็นธรรมชาติ และเมื่อได้ฟังการอ่านของพ่อแม่บ่อยๆ จึงจำาได้มาก ทำาให้พูดคำา

เหล่านี้ได้เร็ว และมีคำาใช้ในการพูดได้มากกว่าเด็กที่ไม่ได้ฟังการอ่านหนังสือของ

พ่อแม่ ซึ่งถือเป็นพัฒนาการทางภาษาที่เด่นชัด

หนังสือทีน่ำ�เสนอด้วยคำ�คล้องจองทีม่กี�รสง่และรับดว้ยคำ�ทีส่มัผัส

กัน หรือคำ�ซ้ำ�ๆ ย้ำ�ๆ เป็นส่ิงที่เด็กวัยน้ีสนใจเป็นพิเศษ เพราะจำาง่าย และ

ช่วยให้มีการจำาอย่างเป็นระบบ เมื่อท่องจำาได้จึงทำาเสมือนอ่านได้เองจึงเกิดความ

มั่นใจ เมื่อพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กแสดงความชื่นชมยิ่งทำาให้เกิดความมั่นใจและกล้า

อ่านออกเสียงได้ดัง ฟังได้ชัดมากขึ้น
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เด็กวัย ๓ - ๔ ปี : หนังสือคือดวงต� ปัญญ�คือคว�มสุข

เด็กวยั ๓ - ๔ ป ีเปน็วยัทีส่ามารถจงูใจใหม้คีวามใฝ่รู้ เพราะเปน็วยัท่ีจะรับรู้ 

และเรียนรู้ในการแยกแยะและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ในการแก้ปัญหา

และอธิบายความหมายของคำา เรื่องราว และเล่าเร่ืองเป็นลำาดับได้ดีขึ้น ทั้งน้ี 

พ่อแม่ต้องระวังต้องไม่ปล่อยปละละเลย จนลูกขาดโอกาสในการเรียนรู้ ในขณะ

เดียวกันที่ต้องระวัง ไม่เร่งให้ลูกต้องเรียนรู้ในทุกเรื่องจนเคร่งเครียด 

เด็กซมึซบัการประพฤตติน การใชช้วีติ กระทัง่คา่นยิมและวัฒนธรรมทีดี่ 

จากการปฏิบัติตัวของผู้ใหญ่ในบ้าน และสังคมรอบตัว ได้แก่ มารยาททางสังคม 

เช่น การเคารพผู้ใหญ่ การไหว้ การกินการอยู่ การรู้จักสำารวม และความเกรงอก

เกรงใจ เหล่านี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กต้องให้ความสำาคัญและใส่ใจด้วยการ

จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการบ่มเพาะและสนับสนุนให้เด็กได้คิด และได้ทำา จนคิด

ได้และทำาได้ 

กลา่วคือ ในกจิวตัรประจำาวนั พอ่แมส่ามารถใชห้นงัสอืเปน็ชอ่งทางในการ

อบรมบ่มสอน ด้วยท่าทีที่ดีและเป็นธรรมชาติโดยที่ลูกไม่คิดว่ากำาลังถูกสอน 

เด็กทกุคนไมช่อบการถูกสัง่ใหต้้องทำาโนน่ทำานีต่ามทีพ่อ่แมบ่งการ หนงัสอื

จึงกลายเป็นตัวช่วยท่ีสนุกสนานและมีสีสันในการสอนลูก เพราะมีเรื่องราวและมี

ความเป็นชีวิต และทุกเรื่องที่พ่อแม่ต้องการบ่มให้เกิดปรากฏอยู่ ในตัวละครที่

สนุกสนานท่ีทำาอะไรต่อมิอะไรอย่างน่าสนใจ จนทำาให้เด็กเกิดความสนใจใคร่เรียนรู้ 
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ใคร่ทดลองทำาตามไปเสียหมด หนังสือทำาให้เด็กซึมซับพฤติกรรมท่ีดีและพฤติกรรม

ที่ไม่ดีอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งในเรื่องศีลธรรมพื้นฐาน แง่คิดในการใช้ชีวิตที่มี 

คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเรื่องมารยาททางสังคม การประพฤติตนที่ดีและ

การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ความก้าวร้าว ความรุนแรง หรือการ

แสดงอาการโกรธ กรีด หวีดร้อง 

ชุด หนังสือสำ�หรับเด็กอ�ยุ ๓ – ๔ ปี
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 ผลสำาเร็จที่สำาคัญ

เดก็เป็นเป้าหมายสำาคัญของกระบวนการและถอืเปน็ตวัชีว้ดัทีส่ำาคญั คอื 

รูปธรรมที่เด่นชัด ที่ต้องเมื่อเข้าสู่โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในขณะที่เด็ก 

คนอื่นๆ ส่วนใหญ่มีความกังวล แต่เด็กในโครงการกระตือรือล้น และไปเรียนอย่าง

มีความสุข สนุกสนานกับการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ และคุณครูที่ถือเป็น

ผู้ใหญ่แปลกหน้า คนหน่ึงหรือสองคนมาทำาบทบาทบางอย่างแทนพ่อแทนแม่ ใน

สังคมท่ีกว้างข้ึน และต้องใช้เวลาอยู่ด้วยอย่างยาวนาน เกือบ ๘ ชั่วโมงในแต่ละวัน 

และถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เด็กต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีกติกา จึง

ต้องมีวินัยและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 

หนงัสือกลายมาเปน็สือ่สำาคญัในการสรา้งความสัมพนัธท์ีด่รีะหวา่งบา้นกบั

โรงเรียน เม่ือพ่อแม่ หรือปู่ย่า ตายาย นำาชุดหนังสือเล่มแรกใส่กระเป๋ามาให้ครูอ่าน

ให้เด็กฟัง และไม่ใช่การฟังคนเดียวเหมือนอยู่ท่ีบ้าน แต่เป็นการฟังร่วมกันกับ 

เพ่ือนๆ นับสิบคน ซึ่งการที่ครูยกย่องชมเชยและให้เพื่อนๆ ขอบคุณพ่อแม่และเด็ก

ที่นำาหนังสือมาแบ่งปันทำาให้เด็กรู้สึกเป็นสุขที่ได้ทำาสิ่งที่ดี 
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เด็กวัย ๔ - ๕ ปี : อ่�นหนังสือหล�กหล�ยชนิด
เพิ่มสีสันให้ชีวิตงดง�ม

เด็กวัย ๔ - ๕ ปี มีความเป็นตัวของตัวเอง จึงคิดอะไร ทำา พูด และเล่นอะไร

อย่างเป็นธรรมชาติ และเป็นตัวของตัวเองอยู่มาก ซึ่งผู้ใหญ่ต้องเข้าใจและให้อิสระ 

เพื่อให้เด็กได้คิด ได้ทำา ได้พูด และได้เล่นอย่างอิสระ ผู้ใหญ่ไม่สามารถใช้เหตุ 

ใช้ผลกับเด็กวัยน้ีได้ เพราะเด็กจะไม่ยอมฟัง แต่พ่อแม่สามารถใช้หนังสือกระตุ้นให้

ลูกเกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างความกระตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็นของ

เด็กได้อย่างสนุกสนาน ทำาให้เด็กคิดได้อย่างคล่องแคล่ว คิดทางบวก คิดอย่าง

ละเอียดรอบคอบ และคิดอย่างยืดหยุ่น

ชุด หนังสือสำ�หรับเด็กอ�ยุ ๔ – ๕ ปี
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 พ่อแม่ทุกคนยังคงเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นเพราะหนังสือท่ีนำาเสนอเร่ืองราว 

ดีๆ สู่ลูก เพราะเมื่อได้ฟังเรื่องราวดีๆ เหล่านี้บ่อยๆ ฟังทุกๆ วัน วันละไม่ต่ำากว่า 

๑๕ นาที และฟังมาตลอด ๔ - ๕ ปี จึงทำาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ 

มากมาย แม้จะเป็นเรื่องที่มีความเป็นนามธรรม แต่หนังสือกลับนำาเสนอได้อย่าง

เป็นรูปธรรม หรือเร่ืองยากๆ แต่หนังสือได้ย่อยความคิดท่ียากๆ ให้เด็กเข้าใจได้

อย่างง่ายๆ จึงส่งผลดีให้เด็กเกิดความรู้และทักษะชีวิตได้อย่างดี

เด็กทีเ่ขา้รว่มโครงการหนังสือเลม่แรกมา ๔ - ๕ ปี ทีแ่มจ้ะมสีิง่อืน่ๆ มาดงึ

ความสนใจให้ละสายตาจากหนังสือไปบ้าง แต่ในทุกๆ วัน เด็กกลุ่มน้ียังมีความสุข

ในโลกของหนังสือ จึงเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆ จากหนังสือมากมาย 

พฤตกิรรมเดน่ๆ ของเดก็ๆ ไดแ้ก ่มคีวามสนใจใฝรู่ ้ทกัษะทางภาษาด ี

ความคิดดี...มีระบบ อารมณ์ดี ความจำาดี มีคุณธรรม มีความมั่นใจในตนเอง มี

ระเบียบวินัย มีสมาธิดี ทักษะทางศิลปะดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีจินตนาการ มีความคิด

สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
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เด็กวัย ๕ -  ๖ ปี : อ่�นอย่�งมีคุณภ�พ

การทำางานโครงการหนงัสอืเลม่แรกในชว่ง ๕ - ๖ ปทีีผ่า่นมาทำาใหเ้ชือ่วา่

ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่ต้องการงานวิจัยใดๆ มารองรับ ดังนั้น นับแต่ขวบ

ปีแรกของชีวิตที่ เด็กได้ฟังพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังทุกวัน ผลการทำางานจึง

สอดคล้องกับการยืนยันของนักการแพทย์ นักพัฒนาการเด็ก นักการศึกษาและนัก

วิชาการทุกสาขาทั่วโลกว่าเกิดประโยชน์กับเด็กแน่นอน

ชุด หนังสือสำ�หรับเด็กอ�ยุ ๕ - ๖ ปี 



        |  ๑๐ ปี...หนงัสอืเลม่แรก Bookstart
72 

การดำาเนนิงานในปทีี ่๖ มุ่งเนน้การตอ่ยอดการอา่นจากกระบวนการทีผ่า่น

มาด้วยการส่งเสริมให้พ่อแม่ ครู และผู้ดูแลเด็กอ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างมีคุณค่า 

คือ อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน แล้วนำาความรู้ที่ได้จาก

การอ่านไปพัฒนาชีวิต ต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำาสู่การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตต่อไป

หนังสอืจงึมคีวามสำาคญัเทา่กบัอาหารมือ้หนึง่ ซึง่ถอืเปน็อาหารสมอง แม้

จะเป็นอาหารเสริม แต่ต้องเป็นอาหารเสริมที่เด็กควรได้รับทุกวัน เพราะหนังสือ

ทำาให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น ความรู้เดิมที่มีอยู่จะสะสม

เพ่ิมข้ึนด้วยเร่ืองราวและภาพในหนังสือ รวมถึงส่ิงท่ีพ่อแม่ ครู และผู้ดูแลเด็กพูดคุย

จะยิ่งทำาให้เด็กเข้าใจเรื่องราวในมิติที่ลึกซึ้งมากขึ้น 

จากการศึกษาพฤตกิรรมของเดก็ทีพ่อ่แมอ่า่นหนงัสอืใหฟ้งัมาโดยตลอด

ระยะเวลา ๖ ปี พบทั้งพฤติกรรมและพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน เมื่อเทียบกับกลุ่ม

เด็กในพ้ืนท่ีเดียวกัน ท่ีพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กไม่ได้อ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่ยังอยู่ในวัย

ทารก ซ่ึงท้ังผู้บริหารโครงการ คนทำางาน นักวิชาการ และผู้เช่ียวชาญ รวมถึงพ่อแม่ 

ผู้เลี้ยงดูเด็ก ครู และผู้ดูแลเด็กต่างมีความเชื่อที่พ้องต้องกันว่า เป็นเพราะหนังสือ 

จากการศึกษาพบว่า การท่ีพ่อแม่ ผูเ้ลีย้งดเูดก็อา่นหนงัสือใหฟ้งัมาโดย

ตลอด ๖ ปี ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก เด็กๆ มีทั้งพฤติกรรม 

พัฒนาการ และความสามารถตามวัยที่ดีมากในทุกด้าน เมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กใน 
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วัยเดียวกัน ที่พ่อแม่ไม่ได้อ่าน

หนงัสอืใหฟ้งัตัง้แตย่งัอยูใ่นวยั

ทารก โดยดจูากผลการศกึษา

เปรียบเทียบสมรรถนะของ

เด็กในโครงการ เทียบเคียง

กับเด็กปฐมวัย (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

ทั่วประเทศทุกภูมิภาค ตาม

แบบทดสอบสมรรถนะของ

เด็กปฐมวัยในการพัฒนาตาม

วัย Thailand Early Child-

hood Behavioral Com-

petency ที่ดำาเนินการโดย

สำานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษาร่วมกับองค์การ

ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ยูนิเซฟประเทศไทย โดยมีพัฒนาการ ๗ ด้าน 

๓๙ สมรรถนะ ๔๑๙ ตัวบ่งชี้ พบว่า เด็กในโครงการมีสมรรถนะในการพัฒนาตาม

วัยดีกว่าเด็กทั่วไปในทุกด้าน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)
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เด็กวัย ๖ - ๗ ปี : อ่�นสนุก..สนุกอ่�น

ช่วงวยัประถมศกึษาเริม่ตน้ท่ีอาย ุ๖ - ๗ ป ีเดก็ผูห้ญงิจะโตเรว็กวา่เดก็ผู้ชาย 

พ่อแม่และครูจึงต้องทำาความเข้าใจในพัฒนาการตามวัยที่เกิดแล้ว และกำาลังจะ

เกิดข้ึนใหม่ในระยะต่อไป เด็กผู้หญิงหลายคนอาจเร่ิมมีปัญหาในการปรับตัว จึงอาจ

มีภาวะการแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนบ้างเป็นระยะๆ ถี่บ้าง ห่างบ้างล้วนขึ้นอยู่กับ

อารมณ์ ส่วนเด็กชายในวัยเดียวกันมีการปรับตัวได้ดีกว่าและมีพัฒนาการของ

กล้ามเนื้อเร็วกว่าเด็กผู้หญิง การใช้ทักษะของการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ

ใหญ่ทำาได้ดีมากขึ้น และสามารถประสานงานกันได้เป็นอย่างดี วัยนี้จึงเป็นวัยแห่ง

ความสนุกในการลองความสามารถที่มีอยู่อย่างคึกคะนองและผาดโผน เด็กวัยนี้

มักหากิจกรรมที่ เร้าใจมากมายหลายหลากมาทำา และทุ่มเททำาอย่างไม่

เหน็ดเหน่ือย เด็กวัย ๖ - ๗ ปี น้ีมักจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนทั้งในโรงเรียน

และนอกโรงเรียน ซึ่งเรื่องนี้ทางโครงการได้มีการให้ความรู้และทำาความเข้าใจกับ

พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก และครูให้เรียนรู้และทำาความเข้าใจ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหา 

ต่อไปในวัยและวันข้างหน้า 

จากปฐมวยัทีม่คีรคูอยดแูลในบางเรือ่งอย่างใกลชิ้ดเพราะยังเลก็ แต่เมือ่เข้า

เรียนในระดับประถมศึกษาเด็กถูกมองว่าโตขึ้น และโตแล้ว ไม่ใช่เด็กๆ เหมือน

ก่อน (ทั้งๆ ที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน) เด็กจึงต้องปรับตัวอย่างมากในการเรียนชั้นที่สูง
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ข้ึน ต้องอยู่ในกฎ กติกา มารยาทท่ีมากข้ึน มีความยืดหยุ่นน้อยลง ไม่อาจเรียกร้อง 

งอแง ขอให้ใครช่วยได้เหมือนสมัยที่อยู่อนุบาล เด็กจึงต้องพัฒนาความมั่นใจใน

ตนเองให้เกิดข้ึนให้ได้โดยเร็ว โดยเด็กจะค่อยๆ พัฒนาทักษะการประเมินตนเองว่า

ความสามารถและการกระทำาของตนนั้นเป็นที่ยอมรับในสังคมหรือไม่ และผู้คน

รอบตัวนั้นมองตนเองอย่างไร เพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคง 

และเป็นพื้นฐานสำาคัญในการเข้าสู่วัยรุ่นต่อไป 

เด็กในโครงการสว่นใหญม่พีฒันาการด้านร่างกาย โดยเฉพาะพฒันาการ

ทางกล้ามเนื้อดี และทำางานประสานกันอย่างซับซ้อนมากขึ้น มีการพัฒนาด้านสติ

ปัญญาดี มีความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น ส่วนใหญ่อ่าน เขียน และเรียนรู้
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ในลักษณะรายวิชาได้อย่างเข้าใจ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ มี

แนวคิด และความรู้ใหม่ๆ ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการอ่านหนังสือนั่นเอง 

เด็กในโครงการสามารถอ่านคำาและประโยคไดด้ ีบางคนอา่นไดโ้ดยไมต่อ้ง

สะกดทีละคำา ในขณะท่ีบางคนสะกดแบบแตกลูกแตกคำาแล้วอ่านได้อย่างถูกต้อง

ชัดเจน อีกทั้งเด็กหลายคนยังสามารถแต่งประโยคได้อย่างถูกต้องและเป็นอย่างดี

เดก็สว่นใหญส่ามารถปรบัตวัจนเปน็ทีย่อมรับของกลุม่เพ่ือนใหม่ได้ ทำาให้

เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง และอยู่ในสังคมเพ่ือนได้อย่างมีความสุข เร่ืองน้ีทาง

โครงการได้มีการให้ความรู้และทำาความเข้าใจกับพ่อแม่ ผู้เล้ียงดูเด็ก และครูให้เรียนรู้

และทำาความเข้าใจว่าเพ่ือนเป็นกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อเด็กวัยน้ี โดยเฉพาะ

ด้านความต้องการในวัตถุนิยม ด้านเพศ และความรุนแรง ดังนั้นจึงต้องหมั่นใส่ใจ 

ให้เวลาในการให้คำาแนะนำาอย่างดีและอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เด็กพัฒนาสู่วัยรุ่นได้

เป็นอย่างดีและอย่างเหมาะสมต่อไป

จ�กก�รศกึษ�ทีผ่�่นม� ๗ ป ีพบว�่ เด็กในโครงก�รมีบคุลิกและ

พฤติกรรมเด่นๆ ที่เห็นชัด คือ

เข้�ใจคว�มรู้สึกของตนเอง

เป็นผลจากการได้ฟังและอ่านหนังสือมาตลอด ๖ - ๗ ปี ทำาให้เด็กเห็น

ต้นแบบท่ีดี ท่ีบางอย่างไม่สามารถเห็นได้ในชีวิตจริง ได้พบช่องทางและแนวทางใน
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การค้นหาตนเองอย่างหลากหลายตามบุคลิกของตัวละคร และเร่ืองราวท่ีได้ฟังและ

อ่านมา แล้วนำามาปรับใช้ในชีวิตตามจริตของตนเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ เด็กรู้จัก

อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง และรู้ว่าอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีแสดงออกมาน้ันมีผล

ต่อตนเองและคนอ่ืนอย่างไร เด็กส่วนใหญ่มีความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง 

มีความม่ันใจท่ีจะกระทำาสิ่งต่างๆ อย่างไม่ขลาดกลัว ยืนหยัดในความคิดและ

ความตั้งใจของตน ซึ่งตรงจุดนี้ถือเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อยไปพร้อมๆ กัน ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ สิ่งเร้า และความเข้าใจของคนรอบข้าง เด็กรู้จักควบคุมตนเอง เมื่อ

เผชิญกับสถานการณ์ที่กดดัน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมต่อการ

กระทำาของตนเอง มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย และตั้งใจทำาด้วย

ความละเอียดถี่ถ้วน มองโลกในแง่ดี ทำาให้สามารถเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้ 

ปรับตัวได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความสุขในการใช้ชีวิต

ทั้งในบ้านและในสังคม

เข้�ใจผู้อื่น

เด็กส่วนใหญ่มีใจบริการ มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อ่ืน การน้ี พ่อแม ่

และครูสะท้อนให้เห็นว่า เป็นเพราะหนังสือที่มีความหลากหลายที่เด็กได้ฟังและ 

ได้อ่าน มีตัวละครต่างเพศ ต่างวัย ต่างฐานะ ที่ล้วนเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตที่ดี

และมีวิธีการคิดที่คิดดี ทำาดี ใช้ชีวิตเชิงบวก
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และนอกจากจะเป็นผู้ทำาแล้ว เด็กส่วนใหญ่ยังสนับสนุนและเป็นผู้ให้ 

คำาแนะนำาเพื่อนผองน้องพี่ให้ทำาดีต่อตนเอง และทำาประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้ง

ยังเป็นผู้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือจากผู้อื่นได้อย่างดี และแก้

ปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

เดก็ในโครงการสว่นใหญ่สามารถพัฒนาทกัษะชวีติ โดยเฉพาะด้านอารมณ์

และสังคมได้อย่างดีมาก เรื่องน้ีทางโครงการได้มีการให้ความรู้และทำาความเข้าใจ

กับพ่อแม่ ผู้เล้ียงดูเด็ก และครูให้เรียนรู้และทำาความเข้าใจว่า หากได้รับการอบรม 

ท่ีดี ชี้แนะอย่างเข้าอกเข้าใจ จะเป็นพื้นฐานท่ีสำาคัญต่อการพัฒนาเด็กในทุกด้าน

ในช่วงวัยต่อไป 
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ชุด หนังสือสำ�หรับเด็กอ�ยุ ๖ - ๗ ปี

 

 

ผลสำาเร็จที่สำาคัญ คือ 

แมจ้ะมภีารกจิในการเรยีนมากขึน้ แตเ่ดก็ทกุคนยงัคงมหีนงัสอืเปน็

เพื่อนท่ีดี และเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต โดยมีพ่อแม่ ผู้เล้ียงดู และครูเป็นกำาลังใจ

สำาคญั อีกท้ังเด็กโตข้ึนจนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ แม้ต้องเปลี่ยน 

รูปแบบการเรียนแบบองค์รวมมาเป็นการเรียนที่แยกเป็นรายวิชา แต่ผลการเรียน

ของเด็กส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึงดีมากในทุกวิชา ดังนี้



จ�กก�รศกึษ�พบว�่ผลก�รเรยีนของเดก็ในโครงก�รหนงัสอืเลม่แรก 

Bookstart อยู่ในเกณฑ์ดีมากในทุกวิชา

ร้อยละ ๙๕.๙๖ มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๑.๑๑ มผีลการเรยีนวชิาสขุศึกษาและพลศกึษาในระดบัดเีย่ียม

ร้อยละ ๘๖.๖๗ มีผลการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๘๒.๒๒ มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๘๐.๐๐ มผีลการเรยีนวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม

 ในระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๗๗.๗๘ มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๗๗.๗๘ มีผลการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ในระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๗๕.๕๖ มีผลการเรียนวิชาศิลปะในระดับดีเยี่ยม



โครงการ
หนังสือเล่มแรก 

Bookstart
เพื่อเด็กที่ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ
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มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กร่วมกับสถาบันราชานุกูลและสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ 

ประเทศไทย โดยมีภาคีสำาคัญ ได้แก่ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำานักงาน

อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทแปลน ฟอร์-

คิดส์ จำากัด และนิตยสาร Mother & Care ได้ดำาเนินงาน โครงการหนังสือเล่ม

แรก Bookstart เพื่อเด็กท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ด้วยการส่งเสริมให้เด็ก 

เยาวชน ผู้มีชื่อเสียงในสังคม และผู้ที่สนใจทั่วไป ฝึกฝนการอ่านด้วยการออกเสียง

ให้ถูกต้อง ชัดเจน แล้วร่วมกันสร้างจิตสาธารณะด้วยการทำากิจกรรมการอ่านเพ่ือ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย ๒ - ๑๘ ปี ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ คือ กลุ่มเด็ก 

ดาวน์ซินโดรม เด็กออทิสติค และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่เข้ามารับ

บริการที่สถาบันราชานุกูล นำาสู่การเสริมสร้างพื้นฐานที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ สติปัญญาและและการเรียนรู้ให้กับเด็กในกลุ่มนี้ โดยใช้หนังสือนิทานภาพ

เป็นสื่อสำาคัญ

เด็กที่ต้องก�รก�รดูแลเป็นพิเศษ :
เด็กที่มีภ�วะบกพร่องท�งสติปัญญ�และก�รเรียนรู้ 

เปน็กลุม่เดก็ทีม่ภีาวะพฒันาการบกพรอ่งซึง่ทำาใหม้ขีอ้จำากดัดา้นสตปิญัญา 

การเรียนรู้ และการปรับตัวในการดำารงชีวิตประจำาวัน เด็กกลุ่มน้ีมีระดับของเชาวน์
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ปัญญา IQ ต่ำากว่า ๗๐ เช่น เด็กเรียนช้าหรือเด็กปัญญาอ่อน เด็กในกลุ่มนี้จะขาด

ทักษะทั่วไปในการเรียนรู้ โดยไม่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพท้ังด้านการเรียนรู้ 

การดูแลช่วยเหลือตัวเอง การควบคุมตนเอง หรือการส่ือความหมายกับผู้อ่ืนผ่านทาง

ภาษาพูด ภาษาท่าทาง การฟังและการอ่าน ให้อยู่ในระดับที่เท่าเทียมกับเด็กใน 

วัยเดียวกันได้

เด็กด�วน์ 

เด็กกลุ่มดาวน์พบได้ในทุกเชื้อชาติ วัฒนธรรม เศรษฐสถานะ และภูมิ

ประเทศ โดยทั่วไปพบ ๑ ต่อ ๖๐๐ - ๘๐๐ ของเด็กเกิดใหม่ แต่ละปีในประเทศไทย

มีประชากรเกิดใหม่ปีละ ๑ ล้านคน จะมีเด็กกลุ่มอาการดาวน์เกิดใหม่ปีละประมาณ 

๑,๐๐๐ คน ซ่ึงเด็กกลุ่มน้ีมีลักษณะหน้าตาคล้ายคลึงกัน เช่น ศีรษะเล็กและแบน 

หน้าแบน ด้ังจมูกแบน ตาเฉียงข้ึน ปากเล็ก ใบหูเล็ก คอส้ัน มือแบนกว้าง น้ิวมือส้ัน 

เส้นลายมือตัดขวาง นิ้วก้อยโค้งงอ ช่องระหว่างนิ้วเท้าที่ ๑ และ ๒ กว้าง และอาจ

มีความผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

กล้ามเนื้อ ทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และอื่นๆ อีกหลายระบบ ที่สำาคัญคือ 

เด็กกลุ่มนี้จะมีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย ส่วนใหญ่มีระดับสติปัญญาในเกณฑ์

ปัญญาอ่อนระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
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เด็กกลุ่มอาการดาวน์จะมีปัญหาในการใช้ภาษาและการพูด มักพูดช้าและ 

พูดไม่ชัด และมีการทำางานของกล้ามเนื้อในปากผิดปกติ เน่ืองจากมีกล้ามเนื้อ 

อ่อนนิ่ม 

 

เด็กออทิสติก 

เดก็ทีเ่ปน็ออทสิตกิจะมอีาการแตกต่างกนัหลากหลายรูปแบบ สิบคนก ็

สิบแบบ ร้อยคนก็ร้อยแบบ แต่ก็มีลักษณะร่วมคล้ายกัน ที่เรียกว่า “ออทิสติก” คือ

เด็กอยู่ในโลกของตัวเองมาก สนใจสิ่งแวดล้อมน้อย เรียกไม่หัน ไม่สบตา ไม่สนใจ

ใคร โต้ตอบไม่เป็น เล่นไม่เหมาะสม จินตนาการไม่เป็น ไม่พูดหรือพูดไม่รู้เร่ือง 

พูดเป็นภาษาต่างดาว ทำาอะไรซ้ำาๆ เป็นแบบแผน ไม่ยืดหยุ่น สนใจบาง

อย่างแบบหมกมุ่น ไม่มีประโยชน์ ในรายท่ีอยู่ในโลกของตัวเองมาก 

จะกระตุ้นตัวเองเป็นระยะ เช่น หมุนตัว โยกตัว เขย่งเท้า สะบัด

มือ เล่นมือ เล่นเสียง เป็นต้น

เด็กออทิสติก ประมาณร้อยละ ๗๐ มักพบมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญาร่วมด้วย ร้อยละ ๕๐-๗๐ แต่ในขณะเดียวกัน ก็พบ

ว่ามีความสามารถพิเศษถึงร้อยละ ๑๐
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ผลสำ�เร็จที่สำ�คัญ

จากการศกึษาพบวา่ พอ่แม่และครอบครัวรู้วา่บทบาทของตนน้ัน คอื ครู

และพยาบาลคนแรกของลูก จึงไม่ผลักภาระด้านการเรียนรู้และการบ่มเพาะ

พฤติกรรมของเด็กให้เป็นภาระของครูหรือแพทย์ฝ่ายเดียวเช่นแต่ก่อน

กระบวนการทำางาน ทำาใหพ้อ่แมไ่ดห้นักลบัมาหยดุคดิแลว้จัดปรบับรบิท

และวิถีการใช้ชีวิตตามความจริง แล้วสร้างความพร้อมให้ตนเองในการทดลองใช้

หนังสือกับเด็กอย่างมีเมตตา ด้วยความรัก 

ดว้ยความเชือ่วา่ ไมม่ชีว่งเวลาใดทีค่นจะไมเ่รยีนรู ้จะโดยตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจ

ก็ตาม เพราะเม่ือตาได้เห็น หูได้ยิน ล้ินรู้รส จมูกรู้กล่ิน ผิวกายรู้สัมผัส และใจเรียนรู้

ความรู้สึก สมองจะบันทึกข้อมูลผ่านอายตนะตลอดเวลา ไม่ว่าสิ่งที่ถูกบันทึกลงไป

ในหน่วยความจำาในสมองจะมากหรือน้อยก็ตาม

จำานวนและร้อยละ พฤติกรรมขณะฟังนิทานของเด็กบกพร่องทาง

พัฒนาการและสติปัญญา

พฤติกรรมขณะฟังนิท�น  ร้อยละ

• อยู่นิ่งและนั่งฟังจนจบ  ๘๑.๔๘

• อยู่นิ่งและฟังบ้าง แต่เริ่มงอแง หมดความสนใจ  ๑๔.๘๑

• อยู่ไม่นิ่ง งอแงตลอด   ๓.๗๐
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จำานวนและร้อยละ อ�รมณ์ขณะฟังนิทานของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการ

และสติปัญญา

อ�รมณ์ขณะฟังนิท�น ร้อยละ

• อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พึงพอใจ ๘๕.๑๘

• อารมณ์เฉยเมย ขึ้นอยู่กับอารมณ์ขณะนั้น ๑๑.๑๑

• หงุดหงิด งอแง ก้าวร้าวไม่พอใจ ๓.๗๐

จำานวนและร้อยละ คว�มสนใจขณะฟังนิทานของเด็กบกพร่องทาง

พัฒนาการและสติปัญญา

คว�มสนใจขณะฟังนิท�น  ร้อยละ

• สนใจตลอด  ๗๐.๓๗

• สนใจบ้างแต่บางครั้งต้องกระตุ้นให้ฟัง  ๒๕.๙๒

• ไม่สนใจ มีท่าทีปฏิเสธ  ๓.๗๐
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อนัดบัทีอ่งคป์ระกอบของหนงัสอืนทิานทีเ่ด็กบกพรอ่งทางพัฒนาการและ

สติปัญญาให้ความสนใจ

 อันดับที่ องค์ประกอบของหนังสือนิท�น

 ๑  มีรูปภาพประกอบน่ารัก

 ๒  เนื้อเรื่องสนุกสนาน 

 ๓  น้ำาเสียง ท่าทางของคนเล่า

 ๔  สีสันสวยงาม

 ๕  รูปเล่มหนังสือน่าสนใจ 

จ�กก�รศึกษ�พบว่�

ตลอดระยะเวลา ๖ เดอืน ในการจดักจิกรรมเดือนละ ๑ คร้ัง รวม ๖ คร้ัง 

เกิดความสำาเร็จในรายทางของการทำางานอย่างน่าชื่นใจ

อาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ องค์กรภาคีและพ่อแม่ที่มีใจ ใส่ใจ 

ตั้งใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างจริงใจและสม่ำาเสมอ แสดงให้เห็นถึงความต้ังใจ

จริง เห็นได้ชัดจากพ่อแม่กว่าครึ่งที่มามากกว่า ๓ คร้ัง อาสาสมัครหลายคนมา

เกือบทุกคร้ัง จากความวิตกกังกลในคร้ังแรก กลายมาเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
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จนเกิดความรู้สึกเป็นกันเองมากข้ึนเพียงแค่ครั้งที่ ๒ ท่ีได้พบกัน และความสำาเร็จ

ที่สำาคัญ คือ เพียงเดือนที่ ๓ เด็กๆ เริ่มนั่งอยู่กับที่แล้วจดจ่อ นั่ง นิ่งอยู่กับการดู

หนังสือใหม่ๆ แปลกๆ เล่มโตๆ อยู่นิ่งนานมากขึ้นในแต่ละครั้ง นั่น แสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าเด็กเริ่มคุ้นเคยกับหนังสือ จนเดือนที่ ๖ ก็ได้เห็นความมหัศจรรย์ใน

พัฒนาการของเด็กอย่างชัดเจน เด็กออทิสติคบางคนสามารถทำาเสมือนอ่าน

หนังสือได้อย่างแม่นยำา และเปิดหน้าได้อย่างถูกต้อง เด็กดาวน์ซินโดรมบางคน 

สามารถจดจำาเรื่องราวในหนังสือ กุ๊กไก่ปวดท้อง ได้อย่างแม่นยำา และตอบคำาถาม

จากเนื้อเรื่องได้อย่างถูกต้อง 

จากการศึกษาพบว่าเบื้องต้นนั้น เด็กไม่คุ้นเคยกับอาสาสมัคร จึงพบ

พฤติกรรมต่อต้าน เลี่ยงหนี แต่เมื่อใช้หนังสือเป็นสื่อกลาง ประกอบกับท่าทีที่อ่อน

โยนของอาสาสมัคร ท่ีชวนเด็กพูดคุย และชวนเล่น เป็นการกระตุ้นให้เด็กตอบสนอง

แบบสองทาง หรือใช้เพลงประกอบ ทำาให้ทุกอย่างสามารถคล่ีคลายลงได้อย่างดีย่ิง 

ขอ้จำากดัทางอาการ ทำาใหเ้ดก็มชีว่งความสนใจสัน้ โดยเฉพาะในกรณทีีเ่ดก็

ยังไม่ได้ ผ่านกระบวนการกระตุ้นพัฒนาการ จึงยังไม่สามารถคงความสนใจได้นาน 

รอคอยไม่เป็น จึงมีพฤติกรรมผุดลุกผุดนั่ง เดินออกนอกกลุ่ม แต่ด้วยความอดทน

ของอาสาสมัครดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถคล่ีคลายได้ เป็นช่วงส้ันๆ ช่วงละ ๑ - ๓ 

นาที กระทั่งเด็กทุกคนมีสมาธิพอที่จะฟังนิทานจนจบเรื่อง ได้ในเวลาเพียง 

๖ สัปดาห์
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เทคนิคการอ่าน
หนังสือกับลูก
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การอา่นหนงัสอืใหล้กูฟงั ไมไ่ดเ้ปน็เร่ืองยากอย่างทีห่ลายคนกงัวล เทคนิค

ดังต่อไปนี้ เชื่อว่าทำากันได้ทุกคน

๑. อ่�นต�มต้นฉบับ

การอา่นหนงัสอืตามตน้ฉบบัถือเปน็วธีิการทีง่า่ยทีส่ดุ แตส่ิง่ทีค่วรใหค้วาม

สนใจ คืออ่านอย่างไรจึงจะทำาให้กระทบความรู้สึกด้านใดด้านหนึ่งของลูก ไม่ว่า

จะเป็นความบันเทิงใจ ความสนุกสนานต่ืนเต้นเร้าใจ ความรัก ความโศกเศร้า 

ความสุขใจ ความเสียใจ รวมถึงการปลุกความคิด ปลุกจิตสำานึกให้เกิดสิ่งดีๆ ใน

ชีวิต พ่อแม่สามารถสร้างอรรถรสในการอ่านหนังสือให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่ม 

คำาสนุกๆ เข้าไป จะทำาให้ลูกเกิดความสนุกสนานยิ่งขึ้น 

๒. อ่�นโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ

ในขณะท่ีอ่านหนังสอืให้ลกูฟัง พ่อแมอ่าจใชว้ธิกีารนำาตุก๊ตาหรอือปุกรณ ์

อื่นๆ รวมทั้งถุงมือ หุ่นมือ หุ่นกระดาษ และการพับ การวาด การระบายสี มาเป็น

องค์ประกอบในการอ่านเพื่อเร้าความสนใจและต่อยอดความคิดของลูก แต่

อุปกรณ์ที่เร้าความสนใจของลูกมากที่สุด คือ การใช้ร่างกายเป็นอุปกรณ์ประกอบ

การอ่าน เช่น ทำามือเป็นหมา ไก่ เป็ด งู และอื่นๆ อีกมากมาย
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๓. อ่�นไปคุยไป

พ่อแมห่ลายคนใชห้นงัสอืเปน็ชอ่งทางในการพูดคยุเพือ่ตอ่ยอดความคดิและ

สอนสิ่งที่ดีงามให้แก่ลูกนอกเหนือจากเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ โดยในระหว่าง

การอ่านหนังสือน้ันมีการโยงเรื่องราวในหนังสือสู่การพูดคุยกับลูก โยงพฤติกรรม

ของตัวละครสู่พฤติกรรมของลูก แล้วใช้เร่ืองราวของตัวละครที่มีสีสันปลูกฝังส่ิง 

ที่ดีงามและพฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่ลูก

๔. อ่�นไปเล่นไป

พอ่แมห่ลายคนใชห้นงัสอืเปน็การนำาเขา้สูก่ารเลน่กบัลกู ทำาใหก้ารอา่น

หนังสือสนุกสนานมากยิ่งขึ้น เพราะการฟังเร่ืองราวสลับกับการเล่นตามตัวละคร

ทำาให้ลูกไม่เบื่อ เช่นเมื่ออ่านหนังสือเรื่องพ่อหมีเล่นโยกเยกกับลูกหมี ก็ชวนลูกเล่น

โยกเยกตามพ่อหมีและลูกหมีในหนังสือไปด้วย 

โยกเยกเอย  น้ำาท่วมเมฆ

กระต่ายลอยคอ  หมาหางงอ 

กอดคอโยกเยก

๕. อ่�นไปร้องไป

การทำาให้ลกูเกดิความสนใจและมสีมาธใินการฟงัการอา่นหนังสอื วธีิทีด่วีธิี

หนึ่งท่ีพ่อแม่สามารถนำามาใช้ได้ และเกิดผลเป็นอย่างดี คือ การร้องเพลง เช่น 
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เมื่ออ่านหนังสือที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับช้าง ก็ชวนลูกร้องเพลงเกี่ยวกับช้าง เมื่ออ่าน

หนังสือที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับม้า ก็ชวนลูกร้องเพลงเกี่ยวกับม้า เป็นต้น

เพลงช้าง 

ช้าง ช้าง ช้าง  

หนูรู้จักช้างหรือเปล่า 

ช้างมันตัวโตไม่เบา 

จมูกยาว ยาว เรียกว่างวง 

สองเขี้ยวยาวกลวงเรียกว่างา 

มีหูมีตาหางยาว
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เพลงม้า 

ม้าวิ่ง กับ กับ เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป 

ม้าวิ่งเร็วไว เร็วทันใจควบกับ กับ กับ

ม้าวิ่งเร็วรี่ ดูซีหายไป 

ม้าวิ่งเร็วไว เร็วทันใจควบกับ กับ กับ

๖. อ่�นไปพับไป

พอ่แม่หลายคนมีความสามารถในด้านการพบักระดาษ สามารถใชท้กัษะ

การพับกระดาษนี้มาสร้างความน่าสนใจในการอ่านหนังสือให้ลูกฟังมากยิ่งข้ึน 

โดยระหว่างการอ่านหนังสือ หรือเม่ืออ่านหนังสือจบแล้ว ช้ีชวนให้ลูกมาพับกระดาษ

เป็นตัวละครในเร่ืองท่ีอ่าน เช่น อ่านหนังสือ เร่ือง เจ้าชายกบ ให้สอนลูกพับกระดาษ

เป็นตัวกบ หรือพับเป็นมงกุฏเจ้าหญิง ซ่ึงเม่ือทำาเสร็จแล้วสามารถนำามาเป็นอุปกรณ์

ประกอบการอ่านหนังสือในครั้งต่อไปได้อีกด้วย

๗. อ่�นไปว�ดไป

พ่อแมห่ลายคนทีม่คีวามสามารถในดา้นการวาดภาพ สามารถใชท้กัษะการ

วาดภาพนี้มาสร้างความน่าสนใจในการอ่านหนังสือให้ลูกฟังมากยิ่งขึ้นได้เช่นกัน

โดยขณะที่อ่านหนังสือ หรืออ่านจบแล้ว มีการชี้ชวนลูกให้วาดภาพตัวละคร และ

องค์ประกอบอื่นๆ ไปพร้อมๆ กัน ทำาให้การอ่านมีความหมายมากยิ่งขึ้น
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กระบวนก�รในก�รใช้หนังสือกับลูก 

๑. จดัมมุสบายๆ ในบา้นใหเ้ปน็มมุหนงัสอื เพือ่ลกูจะไดเ้รยีนรู้

ว่า เมื่อใดที่ต้องการหนังสือจะมาหยิบจากมุมนี้ 

๒. จดับรรยากาศในบา้นใหเ้อือ้ตอ่การอา่นหนังสอืรว่มกนัของ

พ่อแม่ลูก เช่น ปิดโทรทัศน์แล้วเปิดหนังสือทุกวันหลังอาหาร ๓ มื้อ

๓. อุ้มลูกนั่งตัก แล้วสื่อรักด้วยหนังสืออย่างสม่ำาเสมอ 

๔. อ่านเม่ือไรก็ได้ อ่านท่ีไหนก็ได้ อ่านได้ทุกเวลาในทุกสถานท่ี

อย่างไม่จำากัด 

๕. อ่านออกเสยีงสงูๆ ต่ำาๆ ทำาเสยีงเลก็เสยีงนอ้ย เพือ่กระตุน้

ให้ลูกเกิดความสนใจ

๖. ในกรณทีีอ่า่นหนงัสอืไมอ่อก หรืออา่นหนงัสอืไมค่ลอ่ง ใหใ้ช้

ภาพในหนังสือเป็นประเด็นในการพูดคุย ชี้ชวน และสอนลูก

๗. ใสใ่จและแสดงการตอบรบัทกุครัง้ทีล่กูแสดงความตอ้งการ

หนังสือ

๘. อ่านทุกวัน วันละ ๕ - ๑๕ นาที



97

        |  ๑๐ ปี...หนงัสอืเล่มแรก Bookstart
92 

จากวันนั้น
ถึงวันนี้

๑๐ ปี ของหนังสือเล่มแรก...
๑๐ ปีที่เรียนรู้

ถึงความต้องการ
ของเด็ก
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จากการศึกษาตลอด ๑๐ ปี พบว่า ส่ิงท่ีเด็กต้องการและมีผลต่อพัฒนาการ

ทุกด้านของเด็ก คือ

๑. คว�มรัก

คว�มรกั เปน็อารมณห์นึง่ทีเ่ดก็แสดงออกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ เด็กท่ี

อยู่ในครอบครัวท่ีอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวรักใคร่ใกล้ชิด มีความรักความเข้าใจ

ต่อกัน เป็นเด็กที่มีความสุขและมีสุขภาพจิตดี

ความรกัในครอบครวัอบอุน่ ทีพ่อ่แมรั่กใคร่กลมเกลยีว มคีวามรักต่อกนัใน

ระดับท่ีพอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไป เป็นส่ิงท่ีมีค่าต่อชีวิตและจิตใจของลูก เป็น

พลังที่ยิ่งใหญ่ที่ทำาให้เด็กเกิดกำาลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สงบ เย็น และ

เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ลกูตอ้งการให้พอ่แมเ่ขา้มาพดูคยุดว้ยความรกั อกีทัง้ยงัตอ้งการการสมัผสั 

โอบกอด และแสดงท่าทีท่ีห่วงใยด้วยท่าทางท่ีอบอุ่น พูดจาด้วยถ้อยคำาท่ีนุ่มนวล ให้

ความสนใจและต้ังใจฟังในเร่ืองราวต่างๆ ท่ีประสบแล้วเกิดความประทับใจ 

พอ่แมจ่งึตอ้งดแูลลกูในทกุๆ เรือ่งดว้ยความรกั ปฏบิตัติอ่ลกูอย่างมเีมตตา 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เร่ืองการเรียน หรือเรื่องของสังคมเพื่อนฝูง อีกทั้งยังต้อง

ให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ท่ีลูกทำาไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมให้ทำากิจกรรม 
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ที่ชอบและถนัด สนับสนุนให้ลูกใช้เวลาว่างทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยการหางาน

อดิเรกทำา เช่น การอ่านหนังสือ การทำางานฝีมือหรืองานประดิษฐ์

เมือ่ลกูไดร้บัความรกัจากพ่อแม่ จะทำาใหม้ชีวีติทีเ่ปน็สขุ และสามารถรกั 

คนอื่นได้ และรักเป็น...ไม่เห็นแก่ตัว

เร่ืองนี ้ดร.สายสุร ีจุตกิลุ รองประธานกรรมการพฒันาเดก็ปฐมวยัแหง่ชาต ิ

กล่าวโดยสรุปว่า

... โดยปกตพ่ิอแม่ทุกคนน้ันรกัลกูมาก อยา่งนอ้ยในจิตใจของพอ่แมท่ีจ่ะ

สำานึกว่า คนๆ นี้เป็นลูกของเรา และเรารักลูกของเรา 

แตใ่นบางโอกาส พ่อแม่อาจเผลอสร้างเงือ่นไขกบัลกู โดยอาจไมต่ัง้ใจ และ

อาจทำาไปโดยไม่รู้ตัว เช่น เวลาท่ีลูกทำาอะไรไม่ถูกใจ ก็อาจพูดไปว่า “ทำาอย่างน้ีไม่ดี 

ไม่รักแล้วนะ” หรือติดสินบนโดยใช้ความรัก เช่น “ลูกทำาอย่างนี้สิ แม่ (พ่อ) รัก

ตายเลย”

บางคร้ังเง่ือนไขท่ีว่าน้ีกลายเป็นส่ิงของ วัตถุ หรืออาหาร มากกว่าความอบอุ่น

ทางใจ เช่น “ลูกทำาอย่างนี้สิ แล้ว พ่อ(แม่) จะได้ไปซื้อ....ให้ลูกไง เอาไหม?” 

พ่อแม่ต้องหัดตนเองไม่วางเง่ือนไขในการให้ความรักแก่ลูก แต่แสวงหาวิธีรัก

ลูกที่สร้างความอบอุ่นและความไว้วางใจ พร้อมรักลูกโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ...
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๒. ให้คว�มรักแก่คนอื่น

โดยธรรมชาตขิองมนษุยแ์ลว้ พรอ้มจะมอบความรักใหแ้กผู้่อืน่ แต่ด้วย

เพราะการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมในสังคมที่แก่งแย่งชิงดี ทำาให้เด็กซึมซับรับ

ความคิดและวิถีการใช้ชีวิตที่มักได้ใคร่เอา ต้องช่วงชิงสิ่งต่างๆ มาเป็นของตัว 

ทำาให้รักแต่ตัวเองมากกว่า มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น 

จากการศึกษาพบว่า เดก็เกอืบรอ้ยทัง้รอ้ยในโครงการเติบโตมาในส่ิงแวดล้อม

ท่ีเป็นส่ิงแวดรัก ยังคงความเป็นธรรมชาติของคนที่ดี มีจิตใจดี มีน้ำาใจ รู้จักรัก รู้จัก

ช่วยเหลือ รู้จักแบ่งปัน รู้จักเสียสละ และไม่เห็นแก่ตัว ให้ความรักต่อตนเองได้ รู้จกั

และรักคนอื่นเป็น รักพ่อ รักแม่ รักปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง และรักเพื่อน ไม่เห็น

แก่ตัว ดูแลตนเองอย่างเหมาะสมตามวัย เด็กส่วนใหญ่ รู้ว่าอะไรควรและไม่ควร

ทำา รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีต่อตนเอง เด็กจึงมีความสุขตามวิถีและบุคลิกของตน

พอ่แมม่สีว่นสำาคญัอย่างยิง่ในการอบรมบม่สอนให้ลกู แสดงความรกัตอ่คน

อื่น แสดงความมีน้ำาใจใคร่ช่วยเหลือเพื่อนตามสมควร ให้โอกาสลูกไปเล่นกับเพื่อน 

หรืออนุญาตให้ชักชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านเพื่อสร้างความใกล้ชิด และเรียนรู้ทักษะ

เชิงสังคม นอกจากน้ียังปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสอนให้ลูกปฏิบัติดี 

ไม่แสดงความรังเกียจต่อคนต่างวัย ต่างฐานะ หรือผู้พิการ ระมัดระวังคำาพูด 

ไม่วิพากษ์วิจารณ์บุคคลต่างๆ ในทางที่ไม่ดีต่อหน้าลูก แต่แสดงให้เห็นว่าทุกคน

ควรได้รับคุณค่าของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
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๓. คว�มสนุกสน�น บันเทิง

คนทกุคนเกดิมายอ่มตอ้งการดำารงชวีติอยา่งมคีวามสขุ สดชืน่รืน่เรงิ สนกุ 

สนาน เบิกบานแจ่มใส ผ่อนคลาย ปลอดโปร่งโล่งใจ 

ความสขุสนกุสนาน การยิม้ การหวัเราะ การเลน่ การเตน้ การรอ้งเพลง 

เป็นหน่ึงในความต้องการพ้ืนฐานของเด็กทุกคนในโครงการ ท่ีบอกเป็นเสียงเดียวกัน

ว่า แม้จะเหนื่อยหน่ายกับการเรียนที่ตึงมาก แต่คิดเสมอว่าเมื่อเรียนจบในแต่ละวัน 

และทำาการบ้านเสร็จแล้ว จะมีความสุขกับทั้งหนังสือเก่าที่ยังมีคุณค่าต่อจิตใจ 

ไม่เสื่อมคลายและหนังสือใหม่ท่ีน่าสนใจที่อ่านแล้วเบิกบาน เพลิดเพลิน ผ่อน

คลาย สดชื่นและสุขใจ ในขณะที่เด็กหลายๆ คนสนุกสนานกับธรรมชาติ มีความ

สุขกับการได้สัมผัสกับท้องทุ่งนา ฟ้ากว้าง แมกไม้ สายธาร แสงแดด สายลม 

กรวดหินดินทราย ต้นไม้ใบหญ้า ดอกไม้ และแมลง 

จากการศึกษาพบว่า หนังสือนอกจากจะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพ่อแม่

ลูกและคนในบ้านในบรรยากาศท่ีผ่อนคลายแล้ว ยังทำาให้เกิดความสนุกสนาน 

บันเทิง ไปกับ

• เรื่องราว

•  ภาพประกอบ

•  จินตนาการ

•  ความคิดสร้างสรรค์
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• ภาษา 

•  การเรียนรู้โลกกว้างและสิ่งต่างๆ รอบตัว 

๔. คว�มเข้�ใจ

เดก็ตอ้งการความรกัและความเขา้ใจจากทกุคนทีอ่ยู่รายรอบตัว โดยเฉพาะ

พ่อแม่ท่ีควรทำาความเข้าใจทั้งเรื่องความสามารถและความต้องการตามวัย นั่น

หมายถึง พ่อแม่ต้องอ่านหนังสือเล่มใน คือ ใจของลูกให้ออก ต้องเข้าใจว่าทำาไมลูก

จึงชอบหรือไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใด ลูกมีความถนัดเรื่องใด หรือต้องการการส่งเสริม

ด้านใดเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงความต้องการและความสามารถ

ตามวัยของลูก

ความเขา้ใจเบือ้งตน้ คอืเขา้ใจถงึธรรมชาติของการเจริญเติบโตทางสรีระ

วิทยา สภาวะนิสัยใจคอ จุดเด่น จุดละเอียดอ่อน ข้อจำากัด รวมถึงความต้องการ

ตามวัยและเพศ

  

๕. คว�มสนใจ

เดก็ทุกคนตอ้งการเป็นทีร่กั เป็นคนสำาคญั เปน็ทีส่นใจ และอยู่ในสายตา

ของพ่อแม่ และไม่มีเด็กคนไหนชอบอยู่ในภาวะที่ถูกปล่อยให้เคว้งคว้างทางความ

รู้สึก ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่สนใจและอยู่นอกสายตา หรืออยู่ในสถานการณ์ที่พ่อแม่
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ห่างเหินเมินหมาง ไม่สนใจในสิ่งท่ีเป็น ไม่

สนใจในสิ่งที่ทำา ตลอดจนไม่สนใจในความ

เป็นอยู่เป็นแน่ พ่อแม่จึงต้องให้ความสนใจใน

รายละเอียดของลูกอย่างเข้าใจ ต้องตั้งใจ

ฟังเมื่อลูกมีเร่ืองราวต่างๆ มาเล่าสู่ มา 

บอกให้รู้ มาชวนให้ดูเพื่อจะได้เห็นสิ่งที่เกิด

ขึ้นกับเด็กในช่วงเวลานั้นๆ หาเวลาสบายๆ 

ในแต่ละวัน พูดคุยกับลูกในเรื่องที่ลูกประทับใจ 

ทีส่ำาคัญคือ พอ่แมต่อ้งใหค้วามสนใจเรือ่งสขุภาพ เรือ่งอาหารการกนิ 

การพักผ่อนนอนหลับ เรื่องเพศที่ลูกอาจเริ่มมีความต้องการตามวัยโดยทาง

ธรรมชาติหรือการกระตุ้นเร้าจากสื่อรอบตัว ความสนใจในกิจกรรมท่ีลูกชอบและ

แสดงความต้องการท่ีชัดเจนว่าต้องการทำา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ เล่นกีฬา 

การแสดง ศิลปะ หรืองานอดิเรก 

ความสนใจด้านอ่ืนๆ ท่ีพ่อแม่ต้องใส่ใจใกล้ชิด เช่น ด้านการสร้างจินตนาการ 

การสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดี 

และพอ่แมต่อ้งไมล่มืทีจ่ะใหค้วามสนใจเรือ่งสว่นตวัของลกู เชน่ การดแูล

เรื่องบุคลิกภาพ การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย และการใช้ชีวิตในสังคม
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๖. คว�มรู้

ไมม่ชีว่งใดของชวีติทีไ่มม่กีารเรยีนรู้ ดังน้ันเมือ่พบช่องทางทีดี่ทีจ่ะทำาใหล้กู

เรียนรู้ในส่ิงที่ดีมีประโยชน์ ทั้งต่อการเรียนในระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ในชีวิต 

พ่อแม่ต้องรีบคว้าโอกาสนี้ไว้

โดยธรรมชาตแิลว้เดก็เรยีนรูจ้ากประสบการณต์รงทีเ่กดิขึน้ในรายทางชวีติที่

เดินผ่านมาท้ังจากครอบครัวและสังคมรอบตัว กระท่ังเข้าเรียนในโรงเรียน ซ่ึงการ

เรียนรู้อย่างสำาคัญที่สุดของเด็กนั้น คือ การเล่น 

เด็กเรียนรู้ผ่านอายตนะ ๒ ทางไปพร้อมๆ กัน คือ

อายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

อายตนะภายนอกทีเ่รยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ ได้แก่ รูป รส กลิน่ เสยีง สมัผัส 

และเรื่องราว 

พ่อแม่จึงควรสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้จากสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมที่

เป็นจริง หรืออาจต้องสร้างสถานการณ์ที่น่าสนใจและดึงดูดให้ลูกได้เรียนรู้ กระทั่ง

พบความถนัดในการเรียนรู้ของตัวเอง โดยยึดธรรมชาติและความต้องการตามวัย

ของลูกเป็นสำาคัญ

วยัเดก็เป็นวยัทีม่คีวามพรอ้มทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

ถ้าพ่อแม่และส่ิงแวดล้อมช่วยส่งเสริมการพัฒนาการในทุกด้าน ลูกก็จะสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบรื่น ลูกมีการ
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เรียนรู้เพิ่มข้ึนตลอดเวลา จากสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัวก่อนแล้วจึงค่อยใช้ประสบการณ์ไป

เรียนรู้ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ไกลตัวออกไป เพ่ือเพ่ิมหรือเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา 

เมื่อประสบพบสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่ช่วยหรือก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยาก

ทดลอง ทำาให้เด็กได้เรียนรู้กว้างขวางขึ้น จึงมีความสามารถเพิ่มขึ้นหลายด้าน 

จนสามารถคิดและแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวของตัวเอง 

เหนือสิง่อ่ืนใด กอ่นทีจ่ะสนับสนุนใหล้กูเรียนรู้ พอ่แมต่อ้งเรียนรู้ลกัษณะ

บุคลิกภาพ พัฒนาการ และความต้องการของลูกก่อน เพ่ือจะได้หาช่องทางในการ

เรียนรู้อย่างพอดี และเหมาะสมกับลูก

๗. ก�รเล่น

มมีากมายหลายศาสตร์ โดยเฉพาะ มนุษยปรัชญา 

ที่ให้มองความเบิกบานของเด็กผ่านการเล่นของเด็กว่า

เด็กเล่นอะไร และเกิดการเรียนรู้อะไร มิใช่มุ่งมอง

กระบวนการเรียนรู้ของเด็กผ่านการหัดเขียน เรียน 

อ่าน นั่นหมายถึง ก�รเล่น คือก�รเรียนรู้ที่ดีที่สุด 

เพราะเป็นการสอนโดยวิถีธรรมชาติ ท่ีทำาให้เกิดการ

เรียนรู้โดยที่ไม่จำาเป็นต้องมานั่งเขียน เรียน อ่าน
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การเลน่ในชวีติประจำาวนัของเดก็ เปน็สว่นหนึง่ของการเตรยีมความพร้อม

พื้นฐานที่ดี เพราะทำาให้เด็กมีการสังเกต มีการแยก จำาแนก และนับจำานวนต่างฃๆ 

ผ่านของเล่น หน้าที่ของพ่อแม่ คือ การหาของเล่น และสถานที่ที่ปลอดภัยให้เด็ก

เล่นให้มากที่สุด แล้วมองพัฒนาการผ่านวิธีการเล่นของลูก ว่าเล่นอย่างไร ซ่ึงถือ

เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก ที่พ่อแม่ ต้องเข้าใจเรื่องพัฒนาการของลูกว่า ในแต่ละ

วัยต้องการอะไรและควรเล่นอะไรจึงจะส่งเสริมการพัฒนาและความสามารถ 

ตามวัย ที่สำาคัญท่ีสุด คือ ต้องเข้าใจว่า การเล่นเป็นธรรมชาติของชีวิตของเด็ก 

ซึ่งมีความสำาคัญต่อพัฒนาการของเด็ก เช่นเดียวกับการกินอาหารและการหายใจ 

เด็กจะเจริญเติบโตอย่างมีโอกาสได้รู้ว่า ตัวเองน้ันชอบทำาอะไร มีความถนัด

ด้านใด ก็ต่อเมื่อครั้งยังเด็กมีโอกาสได้ทำากิจกรรมที่หลากหลาย ทำาให้มีโอกาสได้

เรียนรู้ว่าชอบอะไร และถนัดด้านใด เพราะความชอบและความถนัดเป็นเรื่องส่วน

บุคคล ที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน และไม่สามารถเลียนแบบกันได้ 

สิ่งที่เด็กได้จ�กก�รเล่น

ร�่งก�ยทีแ่ขง็แรง : การเลน่ทำาใหก้ลา้มเนือ้สว่นตา่งๆ ได้ออกแรง ทำาให้ 

กล้ามเนื้อมีความแข็งแกร่ง 

อ�รมณท์ีด่ ี: เดก็ทีช่อบเลน่จะเปน็เด็กทีส่ดช่ืน มคีวามเบิกบานแจ่มใสไม่

หงุดหงิด และการเล่นสามารถใช้เป็นช่องทางในการระบายความโกรธและความ

ก้าวร้าวในใจได้ เพราะการเล่นทำาให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน
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สงัคมทีม่เีพือ่น : การเลน่ทำาใหเ้ดก็มเีพือ่น มมีนษุยสมัพนัธท์ีดี่ รู้จักการ

เป็นผู้นำา การเป็นผู้ตาม และการทำาความเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่น ทำาให้เด็ก

มีพัฒนาการทางสังคมดีขึ้น

เกิดก�รเรียนรู้ท่ีช�ญฉล�ด : การเล่นทำาให้เด็กได้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  รอบตัว 

ด้วยการสังเกต การลองผิดลองถูกผ่านการเล่นของเล่นในแต่ละชนิดด้วยธรรมชาติ

ของการสนใจใคร่รู้

มคีว�มรกัคว�มผูกพนั : เด็กทีเ่ลน่กบัพอ่แมห่รอืผูใ้หญใ่นบา้นจะเกดิ

ความรู้สึกรักและผูกพันอย่างลึกซึ้ง เพราะขณะที่เล่นโดยมีผู้ใหญ่อยู่ด้วย เด็กจะ

เกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัย หรือในขณะที่เด็กเล่นกับเพื่อนๆ จะเกิด

ความรู้สึกรักใคร่ใยดีต่อกันและมีความสุขร่วมกันในบรรยากาศที่เป็นสุข

สร�้งสรรคส์ตปิญัญ� : การเล่นคือการเรียนของเด็ก เพราะขณะท่ีเล่น เด็ก

ต้องใช้สมองคิดว่าจะเล่นอย่างไร ต้องใช้สมองจินตนาการว่าจะเล่นแบบไหน ต้อง

คิดค้นหาวิธีเล่นตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของความรู้ เกิดการพัฒนาและการเจริญ

เติบโตของสติปัญญา

พอ่แมต่อ้งชวนลกูออกกำาลงักาย และควรออกกำาลงักายกบัลกูทกุวนั และ

ลดเวลาในการดูโทรทัศน์ และเล่นเกมมาใช้เวลาในการทำากิจกรรมที่มีการ

เคลื่อนไหวร่วมกัน
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๘. ก�รบริโภค

พอ่แมต่อ้งไมล่ะเลยในการใสใ่จดแูลเร่ืองการบริโภคของลกู ต้องดูแลทัง้

อาหารหลัก ๓ มื้อ และอาหารระหว่างมื้อที่ต้องมีคุณค่าครบ ๕ หมู่ อย่างเพียงพอ

ต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน เพื่อประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของลูก 

อีกทั้งในแต่ละวัน พ่อแม่ต้องจัดอาหาร ๔ จานเด็ด ให้ลูกได้แก่

๑. อาหารกาย คอื อาหารท่ีครบคณุคา่ สมวยั ในการสร้างการเจริญเตบิโต

ของเด็ก

๒. อาหารใจ คือ ความรัก

๓. อาหารสมอง คอื ความรู ้เชน่ทีไ่ดจ้ากหนงัสอื นทิาน การเคลือ่นไหว 

ดนตรีและศิลปะ

๔. อาหารธรรมะ คือ ต้นแบบในการทำาให้เด็กใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม 

๙. คว�มง�ม

มนุษย์ทุกคนต้องการสัมผัสกับความงามในทุกมิติ

เด็กกเ็ชน่กนัทีต้่องการมชีวีติทีง่ดงาม เปน็สิง่ทีพ่่อแมต่อ้งเตรยีม ตอ้งสรา้ง 

และต้องหา นั่นหมายถึงการใช้ชีวิตร่วมกัน พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบเพื่อเป็น 

ต้นทางในการสร้างทุนทางชีวิตที่งดงามให้แก่ลูก เริ่มด้วย การดูแลคุณภาพของ

อารมณ์ ต้องดีคงเส้นคงวา อารมณ์ดีคงที่ มองโลกในแง่ดี คิดดี ทำาดี ไม่เห็นแก่ตัว 
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“ให้” ให้เป็น ทั้งการให้มิตรภาพ ให้น้ำาใจ ให้เวลา และให้ปัญญา เข้าถึงจิตใจคน

อื่นโดยเฉพาะความต้องการและความรู้สึกของลูก ประพฤติตนอย่างเหมาะสม 

พอเหมาะพอควร พอดี รู้กาลเทศะ สนุกสนานร่าเริง มีความสุขกับผู้คน และเสียง

รอบข้าง

ท่ีสำาคัญคือพ่อแม่ต้องมีกิริยาวาจางาม พูดดี พูดเพราะ นุ่มนวล พูดชัดเจน 

พูดถูกกาลเทศะ พูดในเรื่องที่รู้จริง ไม่พูดล่วงละเมิดชีวิตส่วนตัวของใครโดยเฉพาะ

ชีวิตส่วนตัวของเด็ก
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ดังกลา่วขา้งตน้ มอียู่ในหนงัสอื ทัง้ความงามภายในของตัวละครทีถ่กูย่อย

ให้เข้าใจง่ายอย่างเป็นรูปธรรม และความงามภายนอกของภาพ ภาษาที่เป็นภาษา

กวี มีความไพเราะงดงามเหนือจากภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจำาวัน เหล่าน้ีคือเคร่ืองมือที่

ดีในการสร้างสุนทรีในลูก

พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นคนงามกิริยา งามวาจา และ 

งามมารยาท ในการแสดงความเคารพ การใช้น้ำาเสียง กิริยาท่าทางที่สุภาพต่อ

ผู้ใหญ่ มีมารยาทในการพูดคุย รู้จักฟัง รู้จังหวะในการพูด ไม่พูดแทรกขณะผู้อื่น

กำาลังพูด ตอบคำาถามด้วยถ้อยคำาและมารยาทที่สุภาพ คร้ันเมื่อลูกแสดงกิริยาที่

ไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ พ่อแม่จะไม่ใช้วาจาก้าวร้าว ดุ หรือตีเด็ก แต่อธิบายด้วย 

น้ำาเสียงปกติพร้อมทั้งขอโทษผู้ใหญ่เป็นตัวอย่าง เพื่อให้ลูกขอโทษตาม

๑๐. คว�มปลอดภัย

โดยธรรมชาตขิองเดก็ คือ ความอยากรู ้อยากลอง อยากเลน่และอยาก

เลียนแบบ โดยท่ีไม่รู้ว่าสิ่งน้ันจะเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือไม่ ดังนั้นผู้ใหญ่จึงต้อง

เป็นฝ่ายเฝ้าระมัดระวัง เร่ิมด้วยการสร้างส่ิงแวดล้อมให้เป็นท่ีท่ีปลอดภัยสำาหรับเด็ก 

และจะเห็นว่าเมื่อพ่อแม่ทำาอะไร เด็กมักจะเฝ้ามอง แล้วทำาตามอย่าง ดังนั้นพ่อแม่

จึงต้องเป็นคนรู้จักใช้ชีวิต รู้จักเลือกของใช้ และวิธีการใช้สิ่งของต่างๆ ในบ้าน

อย่างปลอดภัย และเรื่องความปลอดภัย ถ้าจะให้เด็กรู้ก็ต้องสอน ต้องชี้ให้เห็นถึง

อันตรายที่จะเกิดต่อร่างกาย ทรัพย์สิน แล้วอาจรุนแรงถึงขั้นชีวิต
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นบัแตป่แีรกทีเ่ด็กเขา้รว่มโครงการตัง้แตข่วบปแีรกของชวีติ ถือเปน็ชว่งวยั

แห่งการสร้างความไว้วางใจ น่ันคือ เด็กอยู่ในวัยท่ีต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนรอบๆ ตัว เพราะ

ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เมื่อพ่อแม่ใช้หนังสือกับเด็กอย่างมีความหมาย จนปีที่ ๗ 

ที่พ่อแม่ได้ดูแลใกล้ชิดอย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้เด็กรู้สึกปลอดภัย ด้วยอ้อมกอด การ

สบตา การลูบหัว การสัมผัส การพูดคุย และความใกล้ชิดด้วยการเล่น การเล่า

นิทานและอ่านหนังสือร่วมกันทำาให้เด็กรู้สึกว่าตนนั้นเป็นที่รัก ไม่ถูกทอดท้ิง จึง

เกิดความรู้สึกมั่นใจว่าเมื่อมีอะไรมากระทบจะมีพ่อแม่และผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆ 
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หนังสือถือเป็นคลังข้อมูลให้เด็กได้ค้นคว้าหาแนวทางในการใช้ชีวิตให้รอดและ

ปลอดภัย ด้วยรูปธรรมง่ายๆ ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน ผ่านตัวละครที่สนุกสนาน 

มีชีวิตชีวา เด็กๆ จึงมีต้นแบบของความปลอดภัย พร้อมการแก้ไขปัญหาให้พ้น

จากภาวะที่ไม่ปลอดภัยได้หลายวิธี ซึ่งหนังสือที่เด็กอ่าน เป็นการเตรียมความ

เข้าใจถึงความปลอดภัยในบ้าน ความปลอดภัยนอกบ้าน ความปลอดภัยจาก

ความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พ่อแมต่ระหนกัรูแ้ละจดัสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัใหก้บัลกู เชน่ สรา้ง

สำานึกเรื่องความปลอดภัยด้วยการใช้เข็มขัดนิรภัยเมื่ออยู่ในรถ น่ังในรถหรือรถ

โดยสาร ไม่ให้ย่ืนมือหรือส่วนของร่างกายออกนอกรถ ไม่ลงจากรถก่อนรถจอดสนิท 

ถ้านั่งซ้อนจักรยานยนต์ ให้น่ัง ใส่หมวกกันน็อก หรือแว่นกันฝุ่น ตลอดจนสอน 

วิธีการดูแลตนเองเมื่ออยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายทั้งจากคนแปลกหน้า สถานที่ที่อาจ

จะเกิดอันตราย ภัยธรรมชาติ การใช้ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ 

๑๑. สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ส่ิงแวดล้อมของเด็กเป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพชีวิตและความม่ันคงปลอดภัยของ

เด็กได้เป็นอย่างดี พ่อแม่ที่เข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรกทุกคนรู้ดีว่า พ่อแม่ คือ

สิ่งแวดล้อมแรกที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อลูก การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ทำาให้เห็นสภาพ

ความเป็นจริง จึงมีช่องทางในการชี้แนะได้อย่างตรงจุด ตามเงื่อนไขและข้อจำากัด
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ที่ไม่เหมือนกันของแต่ละบ้าน เริ่มแต่การปรับความคิด การใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจ

ลูก พ่อแม่จะได้เป็นสิ่งแวดล้อมมีชีวิตที่มีคุณภาพต่อลูก ต่อด้วยบ้านที่พักอาศัย 

ไม่ว่าจะอยู่ทำาเลที่ตั้งอย่างไรก็ตาม ต้องสร้างและระมัดระวังให้เป็นสิ่งแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถตามวัยของลูก สามารถตอบสนองความต้องการ

และการอำานวยความสะดวกให้การดำารงชีวิตมีความสุขมากขึ้นตามอัตภาพ 

สิง่แวดลอ้มทีม่ชีวีติ คือ พอ่แม่และทกุคนในบา้นตอ้งเปน็ตน้แบบของการ

ปฏิบัติตัวที่ดี มีความรัก ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในบ้าน 

สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต คือ บ้านที่พักอาศัยต้องถูกสุขลักษณะ อากาศ

ถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเหมาะสม ไม่อับชื้น ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ สัตว์พาหะ

นำาโรค ห่างไกลจากแหล่งปฏิกูล หรือมลภาวะ และคนในบ้านต้องดูแลรักษาบ้าน

ช่องให้สะอาด ไม่เป็นผู้ก่อมลภาวะ หรือทำาลายสิ่งแวดล้อมเสียเอง

พอ่แมต่อ้งพาลกูไปเดนิเลน่ ไปสวนสาธารณะ แหลง่สวยงามตามธรรมชาต ิ

ให้ลูกได้ช่ืนชม ได้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติและพูดคุยในเร่ืองการช่วยกัน

รักษาและไม่ทำาลายธรรมชาติด้วย 

๑๒. เวล�ดีๆ ที่สม่ำ�เสมอ

ไมว่า่เดก็จะอยูใ่นวยัไหน กต็อ้งการเวลาจากพอ่แมเ่หมอืนเม่ือคร้ังยังเป็น

เด็กเล็กอยู่ ถ้าในช่วง ๖ ปีแรก พ่อแม่จัดสรรเวลาของตนเพื่อลูก ในแต่ละวันได้
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แบ่งปันเวลาของตนเป็นเวลาด้วยกรุณาแห่งหัวใจ ให้เป็นช่วงแห่งความอบอุ่นและ

ความสุข เวลาแห่งการเล่น เวลาแห่งการพัฒนาตนเอง และเวลาแห่งการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์ ผ่านการพูดคุย เล่านิทานและอ่านหนังสือให้ลูกฟัง หรือให้ลูกอ่านเอง 

คือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ในโครงการหนังสือเล่มแรกให้ลูกเสมอมาตลอดระยะ

เวลา ๗ ปี เป็นช่วงเวลาท่ีมีคุณค่าย่ิง เพราะลูกได้รับการกระตุ้นจินตนาการ พัฒนา

สติปัญญาอย่างต่อเนื่อง ที่เห็นเด่นชัดคือพัฒนาการทางภาษาของเด็กที่พูดภาษา

ได้ชัดถ้อยชัดคำา และคุณธรรมพื้นฐานที่มีอยู่ในเด็กส่วนใหญ่
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พ่อแม่เวลาพาลูกร้องเล่น เต้นรำาอย่างมีจังหวะจะโคน หรือชวนกันเคล่ือนไหว

อย่างอิสระตามจังหวะ พากันออกไปขยับแข้งขยับขา เล่นกลางสนาม ชวนกันลาก

เส้นเล่นสี ฉีก ปะ แปะ และป้ันด้วยกัน

เดก็ในโครงการจงึถอืวา่โชคดทีีส่ดุ ทีพ่อ่แมส่ว่นใหญย่งัให้เวลาทำาดังกลา่ว

ข้างต้น ซึ่งเชื่อได้ว่า ถ้ายังคงทำาเช่นนี้ ลูกจะมีพ่อแม่อยู่ในใจ จะทำาการสิ่งใด จะ

ระลึกถึงพ่อแม่เสมอ

นอกจากนัน้ครอบครัวในโครงการยังมกีารทำากจิกรรมและกิจวตัรร่วมกนั

อย่างสม่ำาเสมอ โดยเฉพาะการร่วมกันรับผิดชอบในการทำางานบ้าน เช่น กวาดใบไม้  

กวาดบ้าน ถูบ้าน ปัดฝุ่นเครื่องเรือน รดน้ำาต้นไม้ ช่วยล้างรถ ล้างจาน ซักผ้า ตาก

ผ้า เก็บผ้า และ พับเสื้อผ้าของตัวเอง

พ่อแมจ่งึตอ้งจดัสรรเวลาใหเ้ดก็ไดเ้ล่าและสง่เสรมิพฤตกิรรมการกระทำาที่

สะท้อนถึงการทำาความดีของตนเอง ของเพ่ือน และของผู้อ่ืน มีเวลาในการพูดคุยใน

เรื่องความดี ความซื่อสัตย์ ความเมตตา มีเวลาพากันชื่นชมความสำาเร็จของคนอื่น 

มีเวลาพาลูกเข้าวัดเพื่อทำากิจกรรมทางศาสนา และหรือพากันไปดูหนัง ฟังเพลง 

๑๓. คำ�ชมเชย

  ลกูตอ้งการไดร้บัคำาชมเชยจากพอ่แม ่ทัง้อย่างไมเ่ป็นทางการและอยา่ง

เป็นทางการ ซึ่งการกล่าวชมเชยลูกนั้น ต้องชมเชยด้วยความเข้าใจ ไม่ชมเหนือ
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ความเป็นจริงท่ีลูกทำา ชมในส่ิงท่ีลูกทำาสำาเร็จ ชมเม่ือลูกทำาส่ิงท่ีมีคุณค่าด้วยตนเอง 

หรือเม่ือลูกตั้งใจทำาบางสิ่งบางอย่างที่บอกถึงคุณธรรมด้านต่างๆ มากกว่าชมเชย

หน้าตาท่าทาง เช่น ชมเชยทุกครั้งเมื่อลูกอ่านหนังสือ ช่วยทำางานบ้าน ช่วยเหลือ

ดูแลคนอื่นอย่างห่วงใย ซึ่งคำาชมเชยและคำาพูดให้กำาลังใจของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ 

เด็กต้องการมาก เพราะพ่อแม่เป็นบุคคลที่สำาคัญสำาหรับลูกเสมอ 

พอ่แมต่อ้งเปิดโอกาสและสนบัสนนุใหล้กูได้ทำาในสิง่ทีท่ำาได้ตามวยั แลว้

ชมเชย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้แก่ลูก เมื่อทำาได้ 

สังเกตว่าลูกมีความสามารถพิเศษด้านใด แล้วหาทาง

สนับสนุน ส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการเปิด

โอกาสให้ลูกได้พูดหรือได้ทำาในส่ิงท่ีอยากพูด

อยากทำาตามความเหมาะสม แล้วแสดงความ

ใส่ใจ และชมเชยลูกทุกครั้งที่ต้ังใจลงมือและ

ทำาได้สำาเร็จ

ทีส่ำาคญัทีส่ดุ คอื พอ่แมต่อ้ง

ชมเชยและชื่นชมทุกครั้งที่ลูกคิด 

และทำาในสิ่งท่ีดีและมีประโยชน์ต่อ

ตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ลูกเกิด

ความภาคภูมิใจเพื่อจะได้ทำาสิ่งดีๆ 

เช่นนี้อีก
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๑๔. สิ่งวิเศษ..คว�มลี้ลับมหัศจรรย์

เด็กชอบฟงัและอ่านเรือ่งราวหรอืเร่ืองเลา่ทีม่สีิง่วเิศษความลีล้บัมหศัจรรย ์

เพราะสิ่งเหล่านี้ได้ตอบสนองความต้องการ ทำาให้เด็กตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจ จดจ่อ

รอดูสิ่งที่กำาลังจะเกิดและดำาเนินต่อในตอนต่อๆ ไป

เด็กหลายคนชอบฟงัเรือ่งลีล้บั ลกึลบั แปลกประหลาด จนถึงเร่ืองราวทีน่่า

กลัว ที่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าเรื่องนั้นหรือสิ่งนั้นเกิดขึ้น

ได้อย่างไร โดยความลึกลับมักนำาเสนอในแง่ความน่ากลัว ในขณะที่สิ่งวิเศษและ 

สิ่งมหัศจรรย์ นำาเสนอในแง่บวก 

ท้ังส่ิงวิเศษ ความมหัศจรรย์ และความล้ีลับล้วนทำาให้เด็กฟัง หรืออ่านอย่าง

สนุกสนาน ไปพร้อมกับความตื่นเต้น เร้าใจและมีชีวิตชีวา เพราะเป็นสิ่งที่เด็ก

อยากรู้ อยากสัมผัส 

เดก็ๆ หลายคนจงึชอบ นทิ�นมหศัจรรย ์(Fairy Tale) นทิานมหศัจรรย ์

เป็นนิทานพ้ืนบ้านประเภทเทพนิยาย เป็นนิทานเก่ียวกับเทวดานางฟ้า หรือมีเร่ืองราว

ของอิทธิปาฏิหาริย์ และความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 

ในขณะทีเ่ดก็อกีหลายๆ คนชอบนทิ�นวรีบรุษุ (Hero Tale) ซึง่เปน็นทิาน

ที่พาเด็กๆ ให้เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ กับการผจญภัยของตัวเอกท่ีเป็น 

วีรบุรุษ ซึ่งหลายครั้งเล่าถึงการผจญภัยของวีรบุรุษที่มีความสามารถเหนือมนุษย์
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เดก็อกีหลายๆ คนชอบนทิ�นประจำ�ถิน่ (Local Tradition) ท่ีมกัเปน็เรือ่ง

แปลกพิสดาร ซ่ึงถือว่าเคยเกิดข้ึนจริง ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง บ่งบอกถึงตัวละคร

และสถานท่ีไว้อย่างชัดเจน อาจเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลในประวัติศาสตร์ของ 

บ้านเมือง หรือบุคคลสำาคัญของท้องที่ ตัวละครอาจเป็น มนุษย์ เทวดา สัตว์ หรือ

ผีสางนางไม้

เดก็อกีหลายๆ คนชอบนิท�นตำ�น�นปรมัปร� (Myth) ทีม่เีรือ่งราวทีเ่ลา่

และอธิบายถึงกำาเนิดของจักรวาล โครงสร้าง และระบบของจักรวาล มนุษย์ สัตว์ 
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ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ลม ฝน กลางวันกลางคืน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 

สุริยะคราส และจันทรคราส ความเป็นมาของชนชั้นผู้นำา ลำาดับชั้น และบทบาท

หน้าที่ของมนุษย์ ตลอดจนประเพณี พิธีกรรม และการประพฤติปฏิบัติ

เดก็อกีหลายๆ คนชอบนทิ�นสตัว ์(Animal Tale) ซึง่เปน็เรือ่งราวทีม่สีตัว์

เป็นตัวเอก โดยท่ัวไปมักแสดงให้เห็นความฉลาดของสัตว์ชนิดหน่ึง และความโง่เขลา

ของสัตว์อีกชนิดหน่ึง หรือสัตว์ท่ีเท่ียวกล่ันแกล้ง เอาเปรียบคนหรือสัตว์อ่ืน ซ่ึงบางที

ก็ได้รับความเดือดร้อนตอบแทนบ้างเหมือนกัน สิ่งที่เด่นมากของนิทานสัตว์คือการ

สอนจริยธรรมหรือคติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

และมีเด็กๆ อีกจำานวนมากที่ชอบฟังและอ่านนิท�นเร่ืองผี (Ghost 

Stories) ท่ีมีอยู่ในทุกสังคม จนกลายเป็นเร่ืองราวให้เล่าขานผ่านชีวิตคนมารุ่นต่อรุ่น 

ไม่ส้ินสุด 
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พฤติกรรมดีๆ
ของเด็กๆ

ในโครงการ
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จากบทความเรื่อง “ความสำาคัญของหนังสือเล่มแรก” โดย นายแพทย์

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ หนังสือพิมพ์ 

มติชนรายวัน ประจำาวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

มลูนธิหินงัสอืเพือ่เดก็ไดร้เิริม่โครงการหนงัสอืเลม่แรก หรอื Bookstart มา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเริ่มต้นวิจัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน ผลการวิจัย

บ่งช้ีไปในทางท่ีดีมากมายหลายประการ กล่าวโดยรวมคือสมาชิกครอบครัวมี

ความใกล้ชิดกันมากขึ้น เด็กฉลาดขึ้น และเด็กมีนิสัยรักการอ่าน

เม่ือถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนมากมายสนใจ

โครงการหนังสือเล่มแรกท่ีมูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็กได้เร่ิมต้นไว้ คำาถามคือหนังสือ 

เล่มแรกสำาคัญอย่างไร

หนังสอืเลม่แรกมีความหมายตามตวัอกัษรคอืเปน็หนงัสือเลม่แรกของชวีติ

มนุษย์จริงๆ กล่าวคือเป็นหนังสือเล่มแรกที่ทารกได้รับและได้รู้จัก แต่มิใช่เป็น

เพราะเขาอ่านเองเน่ืองจากเขายังอ่านหนังสือไม่เป็น หนังสือเล่มแรกมีไว้เพื่อให้ 

คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ลูกฟัง

งานแรกคือทำาให้คุณพ่อคุณแม่มีหนงัสอืเลม่แรก ดังนัน้ คณุแมห่ลงัคลอด

ทุกคนควรได้รับหนังสือเล่มแรกกลับบ้าน นั่นคือห้องคลอดทั่วประเทศไทยควรให้

หนังสือเล่มแรกแก่คุณแม่ทุกคนนำากลับบ้าน 
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หนงัสอืเลม่แรกไมจ่ำาเปน็ตอ้งมตีวัหนงัสอื 

อาจจะเป็นเพียงหนังสือภาพที่ช่วยให้คุณ

พ่อ คุณแม่สามารถ เ ล่ า เ ร่ือ ง ไ ด้  

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพ่อคุณแม่ขาด

ทักษะในการเล่าเรื่องตามรูปภาพแต่

สามารถอ่านหนังสือออก หนังสือเล่ม

แรกก็ควรมีตัวหนังสือให้คุณพ่อคุณแม่

อ่านได้ง่ายๆ 

 คณุพอ่หรอืคณุแมค่วรอ่านหนงัสอื

ให้ลูกฟังตั้งแต่แรกเกิดทุกวัน อย่างน้อยวัน

ละ ๑๐ - ๑๕ นาที มากกว่านี้ยิ่งดี ทำาไปเรื่อยๆ 

ทุกวันทุกคืนแล้วแต่เวลาท่ีคุณพ่อหรือคุณแม่สะดวก ไม่มี

วันหยุดและไม่หยุดราชการ

เมื่อเวลาผ่านไปให้เปลี่ยนหนังสือได้

ความสำาคญัของหนงัสอืเลม่แรกมใิช่เพ่ือใหเ้ด็กฉลาดและมใิช่เพ่ือใหเ้ด็กรัก

การอ่าน คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าหนังสือเล่มแรกมีจุดประสงค์ให้เด็กฉลาด ซึ่งผิด

หรือมีวัตถุประสงค์ให้เด็กรักการอ่าน ซึ่งก็ผิดอีก แม้ว่าทั้งสองเรื่องอาจจะเกิดขึ้น

และเป็นผลพลอยได้แต่มิใช่เป้าหมายหลักของหนังสือเล่มแรก 
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หนังสอืเลม่แรกมคีวามสำาคญัในฐานะทีเ่ปน็กลไกใช้ดึงพ่อแม่ลูกเข้ามาอยู่

ใกล้กันทุกวันในสามขวบปีแรกผลกระทบน้ันใหญ่หลวงท้ังต่อเด็ก พ่อ แม่ และสังคม

เม่ือเด็กเกิดใหม่ เด็กไม่รับรู้ว่าโลกน้ีมีส่ิงท่ีเรียกว่า พ่อ หรือ แม่ อยู่จริงๆ เด็ก

จะใช้เวลาหกเดือนแรกของชีวิตในการเรียนรู้ว่าพ่อแม่น้ันมีจริง ดังน้ัน บ้านท่ีเล้ียงลูก

ด้วยตนเองจะช่วยให้เด็กพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า พ่อ หรือ แม่ ขึ้นมาในจิตใจได้เร็วและ

แข็งแรงกว่าบ้านที่ไม่เลี้ยงลูกด้วยตนเอง

หนังสอืเลม่แรกทีพ่อ่แมอ่่านใหล้กูฟงัทกุวันๆ ตัง้แต่เกดิจนถงึหกเดอืนแรก

ของชีวิตจึงมีเป้าหมายขั้นที่หนึ่งคือทำาให้ภาพของ พ่อ และแม่ เด่นชัดและแข็งแรง

ในจิตใจของลูก

หลงัจากหกเดอืน เดก็จะสรา้งสายสมัพนัธ์(attachment) กบัสิง่ทีเ่รียกวา่ 

พ่อ หรือ แม่ สายสัมพันธ์น้ีจะก่อตัวข้ึนเงียบๆ ช้าๆ ทอดยาวออกและแข็งแรง

มากขึ้นทุกขณะ

ลองนกึภาพเดก็อายสุบิสองเดอืนทีต่ัง้ไขแ่ละจะเริม่เตาะแตะ เมือ่เดก็เตาะ

แตะไปได้สามก้าวห้าก้าวจะหันมาขอเสียงปรบมือให้กำาลังใจจากคนเป็นพ่อแม่เสมอ

หลงัจากไดร้บัเสยีงปรบมอืและรอยย้ิมแลว้ เขาจะก้าวย่างห่างออกไปอกี 

ห้าก้าวสิบก้าว ทุกวันที่ผ่านไปเขาจะก้าวห่างจากเรามากขึ้นเร่ือยๆ จนกระทั่งถึง 

วัยเด็กเล็กไปอนุบาล เด็กโตไปโรงเรียน วัยรุ่นไปมหาวิทยาลัย เขาห่างเรามากขึ้น

ทุกทีๆ จนกระท่ังต้องไปศึกษาในท่ีไกลๆ แต่สายสัมพันธ์จะยังคงอยู่เหนียวแน่น

ไม่เสื่อมคลายหากสิ่งที่เรียกว่า พ่อ หรือ แม่ ในใจนั้นชัด
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หนังสือเล่มแรกทำาให้ภาพของพ่อแม่ชัดเม่ือพ่อแม่ยังคงอ่านต่อไปจนกระทัง่

เด็กอายุสามขวบ สายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะชัด แข็งแรง และทอดยาวไกลได้ไม่มีที่

สิ้นสุด

เราพบว่า เด็กท่ีมีภาพพ่อแม่ชัดและมีสายสัมพันธ์แข็งแรงจะไม่เข้าหา

อบายมุขและไม่ใช้พฤติกรรมเสี่ยงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลพ่อแม่แล้ว เมื่อไปโรงเรียน

แปลว่าไปโรงเรียนไม่เล้ียวไปเล่นเกม เม่ือไปโรงเรียนกวดวิชาแปลว่าไปกวดวิชาไม่ไป

หลบหายเข้าไปในห้าง เม่ือชวนพนันบอลไม่พนันบอลเพราะภาพพ่อแม่ในใจชัด

เสียจนเสมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลา เด็กดีเพราะความใกล้ชิดพ่อแม่มิใช่เพราะการ

สั่งสอน

หลายปก่ีอน เคยมขีา่วขึน้หนา้หนึง่หนงัสอืพมิพเ์ร่ืองคณุแมล่า่มโซล่กูติด

บ้านมิให้ไปเล่นเกม โซ่เส้นน้ันคือสายสัมพันธ์แม่ลูก เราต้องการสายสัมพันธ์ที่ 

แข็งแรงปานโลหะเช่นนั้น แต่เราไม่ต้องการโซ่จริงๆ เราต้องการสายสัมพันธ์ที่มอง

ไม่เห็นด้วยตาเปล่า และสายสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้สร้างขึ้นได้ด้วย

หนังสือเล่มแรก

หลงัจากเดก็สรา้งสายสมัพนัธกั์บพอ่แม่แลว้ เดก็จะสรา้งตวัตนของตนเอง 

คือ self เด็กที่มีพ่อแม่ชัด สายสัมพันธ์ชัด ก็จะมีตัวตนที่ชัด เด็กที่มีตัวตนชัดจะรัก

ตนเองไม่ใช้พฤติกรรมเสี่ยง และรู้ว่าอนาคตของตนเองจะไปไหน แต่เด็กที่มีตัวตน

ไม่ชัด จะไม่มีตนให้รัก ไม่มีตัวตนให้ดูแล ใช้พฤติกรรมเส่ียงไปวันๆ และไร้อนาคต 

หนังสือเล่มแรกช่วยสร้างตัวตนของเด็กให้ชัด
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เด็กที่ตัวตนชัดจะไม่ทำาลายตนเอง

หนังสอืเลม่แรกมิไดท้ำาให้เดก็ฉลาด มไิด้ทำาใหเ้ด็กรักการอา่น แต่ทำาใหภ้าพ

พ่อแม่ชัด สายสัมพันธ์ชัดและตัวตนชัด

หนังสือเล่มแรกจะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่จิตใจแข็งแรงและมีอนาคต

หนงัสอืเลม่แรกจะสรา้งผลกระทบตอ่สงัคมด้วย หากคณุพอ่คุณแมเ่ลอืกที่

จะอยู่บ้านอ่านหนังสือให้ลูกฟัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ่อบ้านที่ชอบออกนอกบ้านใน

เวลากลางคืน หากนำาเวลานั้นมาอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ตัวพ่อบ้านนั้นเองที่จะได้ 

ลิ้มรสความสุขของการได้อยู่ใกล้ชิดภรรยาและลูก โดยมีหนังสือเล่มแรกเป็นสื่อ

กลาง และพบว่าความสุขที่ได้มีคุณภาพแตกต่างจากกินเหล้าเคล้านารีนอกบ้าน

หากเป็นพอ่บา้นทีนิ่ยมดกูารถา่ยทอดฟตุบอลและเลน่พนนั กจ็ะกลายเปน็

คุณพ่อที่ผล็อยหลับไปพร้อมกับภรรยาและลูก อดดูฟุตบอลและอดเล่นการพนัน 

ในที่สุดคลับบาร์ก็จะปิดกิจการ ฟุตบอลรอบดึกจะไม่มีคนดู

คำาถามคอืใครจะเปน็เจา้มอืแจกหนังสอืเลม่แรก ใครจะเปน็เจ้ามอืแจก

หนังสือเล่มที่สอง สาม และสี่ ตามอายุเด็กที่มากขึ้น

อยา่ลมืวา่ชนชัน้กลางอาจจะมเีงนิซือ้หนงัสอื แตช่นชัน้ลา่งแมจ้ะอยากมี

หนังสือแต่ก็ไม่มีเงินซ้ือ หากหนังสือเด็กคุณภาพดีสักเล่มหนึ่งจะถูกแจกไปหลาย

หม่ืนเล่มในการพิมพ์แต่ละครั้ง ก็จะมีผลกระทบต่อการตลาดหนังสือและราคา

หนังสือ ในที่สุดราคาหนังสือจะถูกลงกว่าที่เป็นอยู่
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คำาถามคอืเมือ่แจกไปแลว้ ใครจะตามไปดูแลชว่ยเหลอืใหพ้อ่แมม่อืใหมรู่จ้กั

ใช้หนังสือเล่มแรก มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กได้วิจัยมาอย่างดีว่า การแจกหนังสือเล่ม

แรกต้องมีกระบวนการรองรับ ๘ ขั้นตอน คือ จัดมุมอ่าน จัดบรรยากาศ อุ้มลูกนั่ง

ตัก อ่านได้ทุกเวลา ออกเสียงสูงๆ ต่ำาๆ ขี้ชวนดูรูปภาพ ตอบสนองเมื่อลูกสนใจ

และอ่านทุกวัน วันละ ๑๐ นาที กระบวนการเหล่านี้จะต้องนำาไปให้พ่อแม่รับทราบ

และลองทำาตาม

หากเราสามารถชว่ยกนัทำาทัง้หมดนี ้วนันีเ้ราจะได้เด็กพนัธุใ์หมใ่นสามปขีา้ง

หน้า ได้เยาวชนพันธุ์ใหม่ที่ตัวตนชัดและรักตนเองในสิบปีข้างหน้า ได้ประชากร

พันธ์ใหม่ที่มีอนาคตชัดและพร้อมสร้างอนาคตในยี่สิบปีข้างหน้า

ท้ังน้ี อย่าลืมอุปสรรคอีกสองข้อ ข้อแรกอย่าให้การศึกษาของชาติมาทำาลาย

เด็กเหล่านี้ เมื่อเด็กเหล่านี้เข้าสู่ระบบการศึกษา และข้อสอง เรากำาลังพูดถึงบ้านที่

มีพ่อแม่ แต่ในความเป็นจริงแล้วสังคมไทยมีบ้านที่ไม่มีพ่อแม่อีกครึ่งต่อหนึ่ง

ชวนกนัมาแจกหนงัสอืเลม่แรก ปฏริปูการศกึษา และพฒันาคณุภาพชวีติ

ของเด็กที่ไร้พ่อแม่ไปพร้อมๆ กัน

๑๐ ปทีีศ่กึษ�พบว�่ “หนงัสอื คอื เคร่ืองมือในก�รสร้�ง”ด”ี ในเดก็

ทักษะท�งภ�ษ�ดี

การอ่านหนังสือให้เด็กฟังต้ังแต่ยังอยู่ในวัยทารก มีผลต่อเด็กอย่างเห็นได้ชัด 
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เพราะทำาให้เด็กเรียนรู้คำาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง มีคำาใหม่ ท่ีเป็นท้ังภาษาปาก ภาษา

พูด และภาษาเขียนที่สละสลวยระดับภาษากวี เก็บไว้ในสมองมากมาย โดยดูจาก

พฤติกรรมที่เด็กมีภาษาพูดที่หลากหลายและมากมาย ที่สำาคัญ คือ พูดจารู้เรื่อง มี

เหตุมีผล เรียบเรียงความคิดได้ดี และเล่าเรื่องราวได้อย่างเข้าใจ ไม่สับสน วกวน 

อีกทั้งยังพูดจาไพเราะ ใช้ภาษาอย่างรู้กาลเทศะ

คว�มคิดดี...มีระบบ

จากการศึกษาพบว่า การท่ีเดก็ไดฟ้งัการอา่นหนงัสอืมาโดยตลอด ได้ฟงั 

บ่อยๆ ได้ฟังทุกๆ วัน ทำาให้เด็กมองเรื่องโดยภาพรวมออก จับประเด็น และ

เค้าโครงเรื่องราวต่างๆ ได้เร็ว และดี ทำาให้เด็กมองอะไรอย่างเป็นระบบ และมี

ความคิดรวบยอด จนสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ เรียงลำาดับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างถูกต้อง รู้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใด

เกิดหลัง หรือเหตุการณ์ใดเกิดระหว่างเหตุการณ์ใด

อ�รมณ์ดี

จากการศกึษาพบวา่ หนงัสอืทำาใหเ้ดก็อารมณ์ด ีมคีวามมัน่คงทางอารมณ์

และมีความสุข ทำาให้เกิดความเชื่อว่า ถ้าอยากให้เด็กเป็นอย่างไร เลือกหนังสือ

นิทานอย่างน้ันให้กับเด็ก เพราะตัวละครในหนังสือทำาให้เด็กสนุกสนาน แล้วซึมซับ

รับเอาไว้เป็นบุคลิกภาพและนิสัยส่วนตนโดยไม่รู้ตัว และเมื่อเด็กๆ ได้ฟังเรื่องราว
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หลากหลาย ได้แง่คิด มุมมองมากมาย จึงเกิดเป็นทักษะและความเข้าใจ พื้นฐาน

การใช้ชีวิต ตัวอย่างในหนังสือคือรูปธรรมของพฤติกรรม และความคิดยากๆ ถูก

ย่อย ด้วยเน้ือหาและภาพท่ีน่าสนใจ ทำาให้เด็กเข้าใจเร่ืองราวต่างๆ ในมิติที่ลึกซึ้ง

มากขึ้น เด็กจึงเรียนรู้ นำาสู่การปรับตัวเข้ากับสังคมและคนอื่นๆ ได้ง่าย เห็นอก

เห็นใจคนอื่น รู้เขารู้เรา รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีน้ำาใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เชื่อ

มั่นในตนเอง รู้จักคิด และทำาในสิ่งใหม่ๆ ที่ดี

คว�มจำ�ดี

จากการศกึษาพบวา่นับแตอ่ายไุด ้๖ เดือน ทีพ่่อแมเ่ร่ิมอา่นหนังสอืใหฟั้ง 

วันละ ๕ -๑๕ นาที ทำาให้เด็กเกิดการพัฒนาความจำาจากสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง 

กระทั่งเริ่มหัดพูด จนพูดได้คล่อง จนสามารถเล่าเรื่องราวที่รู้ และจำาได้ เมื่อยิ่งพูด 

ยิ่งเล่า จึงยิ่งทำาให้เด็กตอกย้ำาความจำาให้แม่นยำา และจำาได้อย่างเป็นระบบดียิ่งขึ้น 

คว�มมั่นใจในตนเองเป็นอย่�งดี

จากการศึกษาพบว่า การที่เด็กได้ยินน้ำาเสียงอันอ่อนโยนผ่านเรื่องราว 

สนุก ๆ จากหนังสือนิทานภาพท่ีมีภาพสวยๆ ผ่านตัวละครที่มีชีวิตชีวา พร้อมได้

รับการสัมผัสด้วยการกอด การหอมที่นุ่มนวลจากพ่อแม่ทุกวันๆ ทำาให้เด็กเกิด

ความม่ันคงทางจิตใจ เกิดความมั่นใจในตนเอง เกิดความเชื่อมั่น และเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง เพราะรู้ว่าตนคือสุดที่รักของพ่อแม่ เด็กจึงมีความรู้สึกที่ดีต่อ
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ตนเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นผู้นำาเพื่อนๆ ในการทำากิจกรรมได้ กล้า

แสดงออกทางความคิด ทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวันทั้งที่บ้านและโรงเรียนด้วย

ความสุภาพ ไม่ก้าวร้าว ไม่รุนแรง จนเกิดผลสำาเร็จทั้งการดำารงชีวิต การเล่น 

การเรียน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

ระเบียบวินัยดี

จากการศึกษาพบว่า นับแต่เมื่อเด็กอายุได้ ๖-๙ เดือน ท่ีพ่อแม่เป็น 

ต้นแบบที่ดีในความมีระเบียบวินัย เริ่มจากจัดวางหนังสือให้เป็นท่ีเป็นทาง เม่ือนำา
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หนังสือออกมาเสร็จแล้วจะนำาหนังสือเก็บไว้ในถุงผ้า แล้วนำาไปเก็บไว้ที่เดิมทุกครั้ง

ทำาให้เด็กเกิดวินัยอย่างเป็นธรรมชาติ โดยดูจากพฤติกรรมการใช้หนังสือที่เม่ือเด็ก

อ่านเสร็จแล้ว เด็กนำามาเก็บไว้ที่เดิม การกระทำาเช่นนี้ทำาให้เด็กเรียนรู้ว่าเมื่อนำา

ของสิ่งใดออกมา เม่ือใช้เสร็จแล้วต้องนำากลับมาไว้ที่เดิม ประกอบกับการได้ฟัง

เรื่องราวสนุกๆ จากหนังสือภาพที่นำาเสนอเร่ืองราวการใช้ชีวิตอย่างมีวินัย เด็กจึง

เห็นต้นแบบท่ีดีจนเก็บพฤติกรรมเช่นน้ีนำามาเป็นพฤติกรรมของตนอย่างไม่รู้ตัว 

เด็กจึงเป็นคนที่มีวินัย เข้าใจกฎกติกาเม่ือเข้าโรงเรียน เด็กกลุ่มน้ีจึงเป็นแบบอย่าง

ที่ดีของเพ่ือนในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีวินัย เมื่อนำาของเล่นออกมาเล่นและเล่น

เสร็จแล้วจะนำากลับไปเก็บไว้ที่เดิม อีกทั้งยังวางของใช้ส่วนตัว ของใช้ส่วนรวมไว้

อย่างรู้ที่รู้ทาง อย่างเป็นระเบียบ 

สม�ธิดี

จากการศึกษาพบว่า หนังสอื คอืเคร่ืองมอืท่ีวเิศษสดุในการฝกึสมาธิให้ 

เด็กๆ ความสนุกสนาน เน้ือเร่ืองท่ีเร้าความสนใจจากหนังสือ ประกอบกับเสียงของ 

พ่อแม่ที่ยิ่งสร้างความสนุกสนานน่าสนใจได้มากเท่าไร เด็กๆ จะย่ิงนิ่งฟังได้อย่าง

มีสมาธิมากเท่านั้น เด็กในโครงการที่ได้ฟังพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังทุกวันตั้งแต่เล็ก

จนเป็นกิจวัตรในชีวิตประจำาวัน จึงทำาให้เด็กได้ฝึกสมาธิทุกวัน เด็กจึงมีสมาธิใน

การทำากิจกรรมอื่นๆ มากตามไปด้วย
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ทักษะท�งศิลปะดี

จากการศึกษาพบว่า ทักษะทางศิลปะของเด็กเกิดขึ้นและเพิ่มขึ้นไป 

พร้อมๆ กับพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของเด็กได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก

การได้เห็นภาพสวยงามท่ีหลากหลายจากหนังสือมาโดยตลอด ทำาให้เด็กมีคลังภาพ

ในสมองมากไปพร้อมๆ กัน มีความจำาและความคิดในเร่ืองสีที่หลากหลายและ

แม่นยำา เมื่อได้มาลากเส้น เล่นสี เด็กๆ จึงผสมผสานจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ออกมาเป็นงานศิลปะอย่างมีรายละเอียดขององค์ประกอบภาพ เช่น 

รูปคน รูปดอกไม้ ใบไม้ ต้นไม้ หรือสัตว์ต่างๆ มากกว่าเด็กทั่วไป ซึ่งศิลปะของ

เด็กเป็นช่องทางให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์

มนุษยสัมพันธ์ดี

จากการศึกษาพบว่า เด็กท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ถ้อยที

ถ้อยอาศัย มีน้ำาใจ เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น ไวต่อความรู้สึกของเพื่อน 

และสามารถเข้ากับเพื่อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นเด็กที่จิตใจดี อารมณ์ดี และ 

มีความรู้เรื่องต่างๆ ดีกว่าเพ่ือน จึงเป็นที่สนใจของเพื่อนที่ชอบมาฟังเรื่องราวที่นำา

มาเล่า ซึ่งล้วนเป็นเรื่องราวที่ได้ฟังจากการอ่านหนังสือของพ่อแม่ทั้งนั้น ที่สำาคัญ 

คือ เด็กมีหนังสือภาพที่ดีและเรื่องเล่าที่สนุกในการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนๆ 
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จินตน�ก�รดี

จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะท่ีเดน่ชดัของเดก็อกีดา้นหนึง่ คอื ในการใช้

ชีวิตอยู่ในโลกของหนังสือที่เปี่ยมด้วยจินตนาการที่สนุกสนานไร้ขอบเขต เต็มไป

ด้วยสีสันมีชีวิตชีวา เด็กจึงมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีมีด้วย

ความเป็นตัวของตัวเอง คิดคล่อง คิดเร็ว คิดอย่างละเอียดรอบคอบ คิดได้อย่าง

หลากหลายรูปแบบ สามารถลำาดับความคิด และอธิบายให้คนอื่นรู้และเข้าใจได้ 

แม้ในหลายๆ ครั้งที่ความคิดเห็นจะดูต่างจากเพื่อนหรือผู้ใหญ่แต่ก็มีเหตุมีผล

คว�มรับผิดชอบดี

จากการศึกษาพบว่า หนังสือหลายเล่มนำาเสนอเร่ืองราวหลายเร่ืองให้เด็กได้

เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อคนอ่ืน และความรับผิดชอบ

ต่อสังคมเท่าที่วัยของเด็กจะทำาได้ โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องบังคับให้ขุ่นข้องหมองใจ 

เด็กรับผิดชอบในการทำางานบ้านที่เหมาะสมตามวัยอย่างมีพัฒนาการ จนติดเป็น

นิสัย ในเรื่องเรียนก็เช่นกัน เด็กรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี ทำางานที่ครู

มอบหมายจนลุล่วงเป็นอย่างดี 
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ความคิดเห็น
ต่อโครงการ

หนังสือเล่มแรก 
Bookstart
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สิบปีโครงก�รหนังสือเล่มแรก 

แแแแแแแ แแแแแแแ แแแแแแแแ แแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
โครงการหนังสอืเลม่แรก (Bookstart Thailand) เร่ิมกอ่ตัวข้ึนในประเทศ

ไทยเม่ือมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก(ThaiBBY)ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่าย

หนังสือแห่งประเทศไทย(PUBAT) ได้เชิญ Ms.Wendy Cooling ผู้ริเร่ิมโครงการ 

Bookstart UK ขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้มาเล่าเรื่อง Bookstart ใน

งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ

สิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๖ โดยมีผู้สนใจมาร่วมฟังจากหลากหลายวงการ 

เช่น บรรณารักษ์ นักวิชาการ นักการศึกษา แพทย์ พยาบาล บรรณาธิการ 

นักเขียน นักแปล พ่อแม่ผู้ปกครองและสำานักพิมพ์ผู้สนใจส่งเสริมการอ่านและการ

ผลิตหนังสือสำาหรับเด็ก 

 นบัเปน็กา้วแรกทีป่ระสบความสำาเรจ็อยา่งดยีิง่ และเปน็แรงบนัดาลใจให ้

ผู้สนใจด้านส่งเสริมการอ่านในประเทศไทยได้รวมตัวกันทันทีหลังการสัมมนาเพ่ือ

ริเริ่มโครงการ Bookstart Thailand โดยมีมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กเป็นผู้ดำาเนิน

โครงการและสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็น 

ผู้สนับสนุนโครงการวิจัย
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วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๔๖ ในการประชุมมูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

ได้กำาหนดชื่อภาษาไทยสำาหรับ Bookstart Thailand ว่า โครงการหนังสือเล่มแรก 

นับเป็นโครงการส่งเสริมการอ่านที่สนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองอ่านหนังสือให้

เด็กฟังตั้งแต่วัยทารกโครงการแรกของประเทศไทย

วนัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ คณะทำางานโครงการหนงัสอืเลม่แรกประชมุกัน

อย่างสนุกสนานเป็นครั้งแรกที่สภาการศึกษา โดยการเอ้ือเฟื้อของคุณทิพย์สุดา 

สุเมธเสนีย์ ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ สำานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย

คณะทำางานพจิารณากำาหนดโลโกข้องโครงการ ทกุคนลงมตเิปน็เอกฉนัท์

เลือกช้างไทยเป็นโลโก้ โดยขอให้อาจารย์ชีวัน วิสาสะ นักประพันธ์หนังสือภาพ

สำาหรับเด็กผู้มีผลงานประทับใจท้ังเด็กและผู้ใหญ่ เป็นผู้ออกแบบ ถุงผ้าของโครงการ

และตุ๊กตาช้างของขวัญสำาหรับหนูน้อยมีคุณศรวนีย์ จินายน แห่งสำานักพิมพ์ผักแว่น

อาสาดูแลการผลิต คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ซึ่งขณะนั้นยังทำางานเป็นกรรมการ 

ผู้จัดการ สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก ได้รับมอบหมายให้เป็น 

ผู้สรรหาหนังสือสำาหรับเด็ก ๒ เล่ม สำาหรับบรรจุในถุงโครงการ ส่วนคู่มือง่ายๆ

สำาหรับชักชวนให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น ดิฉันอาสาเป็นผู้จัดทำา โดยดูแบบ

จากหนังสือ Babies Love Books ของ Bookstart UK และ คู่มือพ่อแม่ของ 



           |  ๑๐ ปี...หนงัสือเลม่แรก Bookstart
131 

Bookstart Japan และได้รับความเอื้อเฟื้อจากสำานักพิมพ์พัฒนาศึกษาของ

อาจารย์วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ จัดพิมพ์ให้ฟรี ทำาให้โครงการนี้เร่ิมต้นได้ด้วยเงิน

เพียง ๓๐,๐๐๐ บาท จากการบริจาคของสโมสรไลออนส์นครหลวง 

โครงการหนังสอืเลม่แรกเปดิตวัอยา่งเปน็ทางการครัง้แรกในงานเทศกาล

หนังสือสำาหรับเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิต์ิ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สิริกร มณีรินทร์

เป็นประธานในพิธิเปิดและมีพ่อแม่พาลูกน้อยมาร่วมงาน ๒๐ ครอบครัว

มูลนธิหินงัสอืเพือ่เดก็เริม่ทดลองโครงการหนงัสอืเลม่แรกเป็นครัง้แรกใน

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ ท่ีชุมชนหนองแขม ซ่ึงอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อน

ในสลัมฯ เราแจกถุงโครงการให้พ่อแม่ในชุมชนหนองแขมซึ่งเป็นชุมชนยากจนที่หา

เลี้ยงชีพจากกองขยะ เราพบว่า การศึกษาโครงการจากคำาบอกเล่าของ Wendy 

Cooling จากประสบการณ์ของ Bookstart UK และการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์

นั้นไม่พอเพียง เพราะเมื่อลงมือปฏิบัติจริง เราก็ไม่รู้ว่าควรจะทำาอะไร อย่างไร จึง

จะถูกต้อง

เม่ือทราบวา่ Bookstart Japan จะมกีารประชมุระดับชาติทีโ่ตเกยีวในวนัที ่

๑๘ พฤศจิกายน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเขตต่างๆ คุณสุธาทิพย์

ธัชยพงษ์ รองประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และดิฉันจึงอาสาเดินทางไปดูงาน

โครงการนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำาให้เราได้มีโอกาสสัมผัสการปฏิบัติงานจริงโดยความ
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กรุณาของอาจารย์ Tadashi Matsui และคุณ Izumi Satou ผู้ดำาเนินโครงการ 

Bookstart Japan

หลงัจากน้ัน มลูนิธิหนังสอืเพือ่เดก็รว่มประชุมกบัสำานกังานเลขาธกิารสภา

การศึกษาเพื่อดำาเนินโครงการหนังสือเล่มแรกอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่กับโครงการ

วิจัย โดยได้รับอนุมัติงบประมาณสำาหรับโครงการวิจัยในปีแรก ๑๖๐,๐๐๐ บาท เป็น 

ค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิงจาก รศ.ดร.เยาวพา 

เดชะคุปต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.จิตตินันท์ 

เดชะคุปต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผศ.ดร.ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ 

มหาวิทยาลัยรังสิต คุณสุขจริง ว่องเดชากุล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

และคุณเรืองศักดิ์ ป่ินประทีป ช่วยกันวางแผนและดำาเนินโครงการวิจัยโดยเป็น

งานอาสาสมัครยาวนานถึงหนึ่งปีในปี ๒๕๔๗ 

นอกจากนัน้ โครงการหนงัสอืเลม่แรกยังได้รบัความสนบัสนนุการดำาเนิน

โครงการจากเจ้าของพื้นที่ทดลอง ๗ แห่ง โดยเป็นงานอาสาสมัครที่ต้องลงทุน 

ลงแรงร่วมกันตามวิธีดำาเนินงานแบบ ร่วมคิด ร่วมคน ร่วมคลัง ขอขอบคุณ 

ผู้บริหารทุกท่านที่สนับสนุนโครงการหนังสือเล่มแรกตลอดมาทุกปี ตั้งแต่เริ่ม

โครงการวิจัยในปี ๒๕๔๗ และติดตามเด็กในโครงการเร่ิมแรก ๑๐๖ คน เร่ือยมาทุกปี

ตามจำานวนเด็กที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ทำาให้เรามีผลการวิจัยและติดตาม

พัฒนาการของเด็กในโครงการได้ในระยะยาว จึงมีผู้นำารูปแบบไปขยายผลได้ 

ทั่วประเทศไทย
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ดว้ยความมุ่งมัน่และทุม่เทของคณุเรอืงศกัดิ ์ปิน่ประทปี กรรมการผูจ้ดัการ

และทีมงานของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ทำาให้โครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart 

Thailand) ประสบความสำาเร็จ และมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมการอ่านในวัย

เด็กเล็กในประเทศไทย ดังปรากฏอย่างเด่นชัดในสถิติการอ่านที่รวบรวมโดย

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

 ขอขอบคณุทกุท่านทีม่สีว่นรว่มในงานทีน่ำาความสขุและความสำาเรจ็มาสู่

ครอบครัวไทย 

คว�มคิดเห็นต่อโครงก�รหนังสือเล่มแรก Bookstart

พ่อแม่ร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่าโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart เป็นโครงการ 

ท่ีดี ควรมีการขยายผลและพ้ืนท่ีการดำาเนินงานในระดับประเทศ เพ่ือเด็กไทยทุกคน 

และครอบครัวทุกครอบครัวจะได้รับสิ่งที่ดีเช่นนี้

กล่าวโดยสรุป คือ

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแ แแแแแแแแ 
...โครงการหนังสอืเลม่แรกทำาให้มีหนงัสอืสำาหรบัเด็กเลก็ มกีระบวนการที่

ทำาให้แม่หรือพี่เลี้ยงถ่ายทอดสู่เด็กตั้งแต่เล็ก นี่คือกระบวนการเรียนรู้ให้กับเซลล์
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สมองของเด็ก…สิ่งสำาคัญก็คือ พ่อแม่ได้สื่อให้เด็กรู้ถึงอรรถรสของภาษา ซึ่งเรื่อง

คุณงามความดีก็อยู่ในนิทาน ในหนังสือหมด จะทำาให้เด็กได้รับรู้และเป็นตามเรื่อง

ที่ใส่ไว้ในนั้น...

แแแแแแแแแแแ แแแแแแ แ แแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
...นับเป็นความภาคภมิูใจของมูลนธิหินงัสอืเพือ่เดก็ ทีม่สีว่นรว่มในการ

ดำาเนินโครงการนี้เพราะเสียงตอบรับจากทุกฝ่ายสะท้อนให้เห็นคุณค่าของโครงการ

ท้ังความสนใจ และประโยชน์ท่ีเด็กได้รับ และก็ความอ่ิมเอมใจของคนทำางาน หวังว่า

กิจกรรมน้ีจะเป็นแรงบันดาลใจของทุกท่านได้ทำาให้หน่วยงานอ่ืนได้นำาตัวอย่างท่ีดีนี้

ไปขยายผล และหวังว่าท่านเองก็จะได้กลับมาสนับสนุนโครงการอีกต่อไป..

แแแแแแแแแแ แแแแแแแแ  แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ 
..ต้ังแตปี่แรกท่ีเริม่ดำาเนินงานโครงการหนงัสอืเลม่แรก สิง่ทีพ่บในกลุม่คน

ทำางาน พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมท้ังเด็กทารกวัย ๖ - ๙ เดือน คือความสุข 

ร่วมกันโดยมีหนังสือเป็นสื่อ กิจกรรมนี้สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่อบอุ่นใกล้ชิด

ระหว่างพ่อแม่ลูก เป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งในครอบครัว ผลจากการติดตาม

เด็กกลุ่มแรกจำานวน ๑๐๖ คน ภายหลังเหลือ ๕๕ คน พบว่า เด็กเป็นคนดี ความ

ประพฤติดี และมีผลการเรียนดีเพราะมีนิสัยรักการอ่าน ท้ังนี้เพราะกิจกรรมนี้พ่อ
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แม่ลูกต้องอ่านหนังสือด้วยกันทุกวันๆอย่างต่อเนื่อง จึงสร้างความผูกพันใกล้ชิด

สนิทสนมระหว่างกัน เด็กมีหนังสือเป็นเพ่ือนข้างกายและมีพ่อแม่คอยช้ีนำา น่ีคือ

กิจกรรมเชิงป้องกันตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ทำาให้มั่นใจว่าเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นลูกจะมีความ

ยั้งคิดและจะไม่ประพฤติตัวไม่ดี เพราะรู้ว่าจะทำาให้พ่อแม่เสียใจ นี่คือการสร้าง

พลเมืองที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติ เด็กทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่โครงการหนังสือ

เล่มแรกสามารถสร้างโอกาสให้แก่เด็กทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน..

แแแแแแแแแแ แแแแแแแ แแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ 

 หนังสือคือสะพานของความรัก และสะพานของความรู้ พ่อแม่ทุกคนควร

อุ้มลูกนั่งตัก สื่อรักด้วยหนังสือ ผลที่ตามมานั้นคุ้มค่ามหาศาล

แแ.แแแแแแแแ แแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแ

กจิกรรมอาสาสมคัรเพือ่การอา่นเกดิขึน้จากการรว่มแรงรว่มใจ แตโ่ดยแท้

แล้วมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้หนังสือเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กที่ต้องการ

การดูแลเป็นพิเศษ ที่หลายคนรู้สึกว่าอาจจะขาดโอกาสในการใช้หนังสือในการ

พัฒนา แต่กิจกรรมของโครงการนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า หนังสือไม่มี

ขอบเขตจำากัดสำาหรับเด็กทุกคน และทำาให้ได้เห็นถึงความสำาเร็จที่หนังสือเป็นส่วน
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หนึ่งที่สร้างทั้งพัฒนาการในทุกด้านให้กับเด็กโดยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าในระยะ 

๖ เดือน สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกเป็นฝีมือพ่อแม่ล้วนๆ ที่ได้ใช้หนังสือกับลูกอย่าง 

ต่อเนื่องและจริงจัง พ่อแม่ลูกมีความสุขกับการใช้เวลาในการอ่านหนังสือด้วยกัน 

โดยไม่มุ่งม่ันว่าจะได้อะไรจากหนังสือ แต่มุ่งม่ันว่าได้ใช้เวลาอ่านหนังสือกับลูก 

ซ่ึงคนท่ีอ่านหนังสือกับเด็กด้วยหัวใจต้องเป็นพ่อกับแม่ มากไปกว่านั้น ยังทำาให้เกิด

ความรักและความผูกพันภายในครอบครัวและอาสาสมัครอีกหลาย ๆ ท่านที่เข้า

มามีส่วนร่วมกัน ไม่น่าเชื่อว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่เร่ิมต้นกันด้วยคนเพียงไม่กี่คนจะ

มาถึงวันที่เราพบความสำาเร็จร่วมกันมากขนาดนี้.. 

แแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแ 
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแ

๑๐ ปี ของโครงการหนังสอืเลม่แรก Bookstart ประสบการณแ์ต่ละปทีีก่า้ว

เดิน ได้เรียนรู้ ได้พัฒนา ประสบทั้งปัญหาและความสำาเร็จ ได้เพื่อน ได้ความรัก 

ความอบอุ่นจากเครือข่ายครู พ่อแม่ และเด็ก 

วันนี้หนังสือเล่มแรก Bookstart ยังก้าวเดินต่อไปอย่างมุ่งมั่น เพื่อวาง

รากฐานการพัฒนาเด็ก สร้างความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัว ปลูกฝังนิสัยรัก
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การอ่านตั้งแต่วัยแรกเร่ิมของชีวิต ดังท่ีหนังสือเล่มแรก Bookstart ได้ดำาเนินการ

มาอย่างต่อเนื่อง ๑๐ ปี และกำาลังก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๑

ขอขอบคุณเครอืขา่ยโครงการหนังสอืเล่มแรก Bookstart มลูนธิิหนงัสอืเพือ่

เด็ก สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำานักงาน

อุทยานการเรียนรู้ มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี มูลนิธิเอส ซี จี บริษัท ซี พี ออลล์ 

จำากัด (มหาชน) รวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล องค์กรภาครัฐ

และเอกชนอีกหลายแห่งท่ีได้ร่วมกันพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ

เพื่อเป็นกำาลังที่สำาคัญของชาติต่อไปในอนาคต

แ.แแ.แแแแแแแ แแแแแแแแแแแแ 
เผลอแปบ๊เดยีว โครงการ Bookstart ดำาเนินงานมา ๑๐ ปแีลว้ ทีผ่่านมา 

Bookstart สร้างกระแสความสนใจในการสร้างสมองเติมปัญญาให้เด็กๆ ผ่านโลก

หนังสือมากขึ้น ค้วยความร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วนที่มีใจเป็นกุศล อยาก

เห็นเด็กไทยมีพัฒนาการเต็มตามวัย และผลพวงที่ได้รับเพิ่มคือสัมพันธภาพที่ดีใน

ครอบครัวเพราะมีเด็กเป็นศูนย์รวมใจ ขอแสดงความชื่นชม
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ความก้าวหน้าของโลกไอที จะทำาให้หนังสือเป็นเล่มๆ กลายเป็นตำานานหรือ

ไม่ คงเป็นเรื่องอนาคต แต่สำาหรับเด็กปฐมวัยหนังสือเป็นเล่มไม่ใช่เพียงเป็นสื่อที่

กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาเท่าน้ัน แต่ยังส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน

ประสาทสัมผัสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเห็น การมอง การสบตา การได้ยินได้ฟัง 

การสัมผัสจับต้อง รวมทั้งความอบอุ่น ปลอดภัย และมีความสุขภายในอ้อมกอด

ของพ่อและแม่ และความสำาคัญอีกด้านที่หนังสือสร้างเด็กคือพัฒนาการด้านคุณ

ธรรมจริยธรรมที่สังคมปัจจุบันต้องการมาก โดยเฉพาะความมีน้ำาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต

อยากเหน็เดก็ปฐมวยัทกุคนไดร้บัหนงัสอืภาพสำาหรบัเดก็อยา่งนอ้ย ๕ เล่ม 

จากท้องถิ่น ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยพึงได้รับ

อยากเห็นทุกหมู่บ้านมีธนาคารหนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย

อยากเห็นทุกครอบครัวอ่านหนังสือภาพให้เด็กฟังทุกวัน

อยากเห็นสื่อมวลชนทุกแขนงมีรายการส่งเสริมการอ่านมากๆ ยิ่งขึ้น

อยากเห็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นต้นแบบที่ดีของการอ่านหนังสือ

ขอใหโ้ครงการ Bookstart ทำาหนา้ทีผ่ลกัดนัและสรา้งความตระหนกัให้พอ่

แม่ลูกมีความสุขร่วมกันในโลกหนังสือตลอดไป
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แแ.แแ.แแแแแ แแแแแแแแแแแแแแ 
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแ 

..Bookstartเพื่อนที่ smart ของเด็กๆ

ไมน่า่เชือ่วา่คณุ Bookstart ในประเทศไทย โดยมลูนธิิหนงัสอืเพือ่เดก็จะ

มีอายุ ๑๐ ปีแล้ว คุณ Bookstart มีสัญชาติเดิมเป็นอังกฤษ แต่ด้วยความนิยมที่ได้

รับมากมาย ทำาให้เธอได้ไปเป็นเพ่ือนกับเด็กๆ ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย

ของเรา ครอบครัวและเด็กๆ มีโอกาสได้รู้จักคุณ Bookstart จากหลายช่องทาง 

แต่จำานวนหน่ึงได้มีโอกาสสัมผัสเธอผ่านกลุ่มคนในหน่วยงานท่ีให้บริการด้านสุขภาพ 

เพราะคุณหมอและคุณพยาบาลจำานวนมากก็เชื่อว่า คุณ Bookstart น่าจะช่วยให้

เด็กๆ พัฒนาอย่างมีความสุข 

ในวงการสุขภาพ ทุกคนที่ทำางานกับเด็กๆ อยากให้เด็กมีสุขภาพท่ีดี 

ท้ังกายและใจ เจริญเติบโตและมีพัฒนาการอย่างเหมาะสม แต่มีข้อมูลที่ได้จาก

การสำารวจมาหลายครั้งว่า เด็กปฐมวัยไทยมีปัญหาด้านพัฒนาการมาก และภาษา

เป็นปัญหามากที่สุด พบว่าประมาณหนึ่งในห้าของเด็กมีพัฒนาการด้านภาษา

ล่าช้า มีหน่วยงาน กิจกรรม และอ่ืนๆ มากมาย ที่คิดว่าน่าจะช่วยให้เด็กๆ มี
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พัฒนาการท่ีดีข้ึนเกิดข้ึนในประเทศไทย แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อมูลใหม่ๆ ท่ี

แสดงถึงแนวโน้มว่าเด็กจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ในชว่งประมาณ ๓ ปทีีผ่า่นมา ดฉัินไดม้โีอกาสทำาโครงการชดุหนึง่เพือ่ชว่ย

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเล็งเห็นว่าคุณ Bookstart น่าจะเป็นเพื่อนร่วม

โครงการท่ีน่าสนใจท่ีสุด เม่ือสอบถามคุณหมอและคุณพยาบาลท้ังหลายท่ีเก่ียวข้อง 

ทุกคนก็เห็นด้วยและอยากเข้าร่วมโครงการ และคุณ Bookstart ก็ไม่ทำาให้พวกเรา

ผิดหวัง เราทุกคนและครอบครัว รวมถึงเด็กๆ ต่างมีความสุข ต่ืนเต้น ประหลาดใจ 

(ด้วยความยินดี) ที่เห็นว่าเด็กตัวเล็กๆ ของเราสนใจรูปภาพในหนังสือ สนใจ 

อยากฟังเสียงอ่านหรือเสียงเล่าเรื่อง ตั้งใจและสามารถจดจำา มีความสุขสนุกสนาน 

เพลิดเพลินไปกับรูปภาพและเร่ืองเล่า พ่อแม่ รวมท้ังปู่ย่าตายาย พี่น้องของเด็กๆ ก็

มีประสบการณ์ที่ดีเหล่าน้ีร่วมกัน ไม่น่าเชื่อว่าคุณ Bookstart จะทำาให้ผู้ใหญ่ทั้ง

หลายเชื่อโดยสนิทใจ กับสิ่งท่ีนักวิชาการทั้งหลายเคยพูดว่า “เด็กสามารถเรียนรู้

ตั้งแต่เกิด” ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

นอกจากขอ้มลูทางวชิาการทีม่กีารศกึษาวจิยัทัง้ในและตา่งประเทศ ที่

พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุณ Bookstart ช่วยให้เด็ก ๆ smart ได้อย่างไร การทำากิจกรรม

ร่วมกับคุณ Bookstart ยังทำาให้บุคลากรด้านสุขภาพสัมผัสได้ถึงความรู้สึกดีๆ 

ความรักและความผูกพันที่เกิดขึ้น และเข้าใจดีว่าบางครั้งการทำางานเพื่อเด็กๆ ก็
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ไม่จำาเป็นต้องเป็นเร่ืองยุ่งยากเสมอไป คุณ Bookstart แสดงให้เห็นว่า ยังมีวิธีท่ีง่าย 

ใครๆ ก็ทำาได้ เด็กๆ ชอบ และเกิดประโยชน์ 

จึงไม่ควรรอช้า ให้รีบ add คุณ Bookstart เป็นเพื่อนโดยไว

จากคนที่มีคุณ Bookstart เป็นเพื่อนเรียบร้อยนานแล้ว..

แแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

...ขอบอกว่ารูส้กึดมีากๆ เพราะสิง่ทีเ่ราถา่ยทอดออกไปนัน้เปน็ความรกั 

เป็นกำาลังให้พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก หวังว่าพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กจะสังเกตเห็น

อะไรบางอย่างท่ีพยายามสอน พยายามใช้เวลากับเด็กๆ เพื่อจะนำาเอาไปใช้กับ 

เด็ก ในนามของครูบ้านอุ่นรักทุกคนหากมีโอกาสอีกก็อยากจะได้รับใช้พ่อแม่และ 

ผู้เลี้ยงดูเด็กอีก 

สิง่ทีอ่ยากจะฝากพอ่แมแ่ละผูเ้ลีย้งดเูดก็ คอื เมือ่ตอ้งการใหเ้ด็กไดเ้รยีนรู้

อะไรใหม่ๆ อย่าลองสิ่งนั้นทันทีทันใด แต่ต้องเตรียมเด็กให้สนุกสนานก่อน แล้วจึง

เริ่มสร้างเงื่อนไขง่ายๆ เช่น หากจะเล่นกิจกรรมนี้เด็กต้องมานั่งตรงนี้ก่อน และใน

แต่ละกิจกรรมต้องย่อยให้ง่าย และใช้เวลาไม่มาก เล่น ๕ นาที และต่อด้วยสิ่งที่

ต้องการทำากับเด็ก เช่น อ่านหนังสือให้ฟัง ๕ นาที แล้วอาจสลับกลับมาเล่นต่อ ส่ิงท่ี
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ต้องเตือนตนเองเสมอ คือ เด็กก็ต้องการเวลา และการเรียนรู้ หลายๆ คร้ัง ทำาซ้ำาๆ 

และย้ำา ทวน 

ขอเป็นกำาลังใจให้พ่อแม่ และผู้เล้ียงดูเด็กทุกคนว่าลูกยังมีชีวิตอีกยาวนาน ถ้า

เราทำาทุกวันให้ถูก ถ้าเราส่งสิ่งที่มีความหมายให้ลูกทุกวัน ลูกก็จะเก่งขึ้น..เก่งขึ้น...

แแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแ แแแแ แแ แแ 
แแแแแแแแแแแแแแแแแ แ.แ.แแแแแแ แแแแแแแแแ แแแแ แ แแแแแ 

...นอ้งหมเีลน่กบัพอ่ เปน็เลม่ทีพ่อ่จะอา่นให้ลูกฟงั เพราะอา่นไปเลน่ไปได ้

ลูกชอบแต่ก็ไม่สม่ำาเสมอเพราะพ่องานเยอะมาก.. แม่จะเป็นคนที่อ่านให้ฟังประจำา 

อ่านทุกวัน วันละหลายๆ เที่ยว เพราะไม่ได้ออกไปทำางานนอกบ้าน เลี้ยงลูกอย่าง

เดียว เรื่อง จันทร์เจ้าขา จะอ่านก่อนนอนทุกคร้ัง ตอนละบท สองบท ลูกก็หลับ 

พอลูกตื่นก็จะมาเล่นจ้ำาจี้มะเขือเปราะ เล่นกับลูก จี้นิ้วลูก นับนิ้วลูก สนุกไปกับลูก

ด้วย เล่มที่ใช้บ่อยมาก คือ กุ๊กไก่ปวดท้อง ลูกชอบมาก แม่ก็ชอบ คำาสนุก เสียงก็

สนุก แม่ได้เล่นเสียงไปด้วยสนุกดี

เปน็ลกูคนแรก ไม่เคยมีลกูมากอ่น ชีวติของแมเ่องกไ็มเ่คยอยูกั่บพอ่แมม่า

ก่อน ไม่เคยมีพ่อแม่กอด ไม่เคยได้ฟังเพลงกล่อมมาก่อนเลย ร้องกล่อมลูกไม่เป็น 

ก็ได้แต่อ่านไปตามที่เขาเขียน ร้องเอื้อนๆ อย่างเขาไม่เป็น
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ลกูจะตดิ กุก๊ไกป่วดท้อง ชอบมาก เวลาอา่นใหฟ้งั ลกูจะตอบสนองตลอด 

จะยิ้ม จะหัวเราะ จะตบมือ ทำาอย่างนี้มาตั้งแต่อ่านให้ฟังแต่แรกๆ เห็นลูกมีความ

สุขแม่ก็มีความสุขด้วย บางครั้งอ่านถึง ๓ รอบ ลูกยังจะฟังอีก

เวลาอา่นกจ็ะทำาสุม้เสยีงและเคาะจงัหวะตามคำากลอน อา่นไปเคาะหนังสอื

ไป หรือเคาะพื้น ปรบมือไป ลูกก็จะเคาะตาม ปรบมือตาม เวลาอ่านถึงตอน 

แดงแป๊ด เขียวป๋ี และ กุ๊กไก่น่ังร้องไห้ครางอ๋ี อ๋ี ลูกก็จะปรบมือ พร้อมทำาเสียง อ๋ี อ๋ี 

ทำาหน้า อี๋ อี๋ ตามไปด้วย

ใชบ้อ่ย จนตดิปากแม ่ลกูกนิขา้วกท่็องใหล้กูฟงั ลกูอาบน้ำา แตง่ตวักจ็ะ

ท่อง กุ๊กไก่ กินลูกกวาด..ลูกก็จะนิ่ง ทำาให้ลูกกินอยู่ง่ายไปด้วย

เวลาทีล่กูโยเย จะรอ้งไห ้พอเริม่เบะปาก กจ็ะทอ่งกุก๊ไกก่นิลกูกวาด หรอื 

หยิบหนังสือกุ๊กไก่มาอ่าน ลูกก็จะเงียบ หันมาสนใจกุ๊กไก่ ปรบมือปรบไม้อย่างท่ีเคย

อารมณ์ดีขึ้นมาได้อย่าง ไม่น่าเชื่อ...

แแแแแแแแแแแ แแแแแแ แแแแ แแ แแ 
แแแแแแแแแแแแ แ.แ.แแแแแแ แแแแแแ แแแแ แ แแแแแ

...เขา้โครงการตัง้แตลู่กยงัเลก็ ๔ เดอืนกวา่ๆ ไมก่งัวลอะไรเลย เพราะเชือ่

หมอ เชื่ออาจารย์ บอกว่าดีก็เชื่อ ก็ลองดู เพราะดีกับลูก ซึ่งพอเอามาใช้ก็ดีจริงๆ 

ลูกชอบมาก
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นอ้งเอชอบหนงัสอืทีส่สีดๆ เลยชอบกุ๊กไกป่วดทอ้งมากกวา่เลม่อืน่ พอหยิบ

เล่มอื่นลูกจะไม่ค่อยเอา คงเพราะสีมันทึมๆ สีหม่นๆ พอทำาท่าจะเปิดอ่านลูกก็จะ

ปิด เป็นอย่างนี้ทุกครั้ง แต่จันทร์เจ้าขา ลูกไม่ค่อยได้ดู แม่จะอ่านตอนลูกจะนอน 

หรือเอามาเล่นกับลูกเพราะเป็นคำากลอนเก่าๆ ที่เคยฟัง และจำาได้ จะท่องให้ลูก

ฟังก่อนนอน ก่อนอ่าน กุ๊กไก่ฯ บ้าง หลังอ่าน กุ๊กไก่ฯ บ้าง แต่ที่ลูกชอบก็ตอนที่มา

นั่งเล่นจ้ำาจี้มะเขือเปราะ กะเทาะหน้าแว่น หรือเวลาที่แม่อุ้มลูกมาวางบนขา เขย่า

ตัวลูก แล้วร้อง “โยกเยกเอย น้ำาท่วมเมฆ” ลูกก็จะสนุก หัวเราะเสียงดัง 

ลกูกช็อบ แม่ก็ชอบ ชอบ กุก๊ไกป่วดทอ้ง มากสนกุดี สกีส็วย ตอ้งใชก้อ่น

นอนทุกครั้ง ทั้งกลางวันและกลางคืน พอหยิบหนังสือ กุ๊กไก่ฯ ลูกจะนั่งนิ่งๆ อยู่

ได้เป็นพักๆ นั่งได้พักใหญ่ๆ เวลาบอกให้ไปหยิบหนังสือมาให้แม่อ่าน ก็จะคลาน

ไปที่ กุ๊กไก่ปวดท้อง ทุกครั้ง

เวลาอา่นใหล้กูฟัง ก็จะทำาเสยีงเลก็เสยีงนอ้ย ปรบัเสยีงใหส้นกุ เมือ่ถึงตอน 

“ฉับพลันกุ๊กไก่ปวดท้อง กุ๊กไก่น่ังร้องไห้ครางอี๋ อี๋ ..นกแก้วปวดท้อง นกกระจิบ

ปวดท้องก็จะทำาท่าทางใช้มือกุมท้อง แล้วจับมือลูกกุมท้องด้วย แล้วก็ร้อง อ๋ี... อ๋ี... 

อูย อูย เหมือนปวดท้อง เวลาท่ีแม่ลูกกุมท้องร้อง อ๋ี อ๋ี..อูย อูย ลูกก็จะสนุกมาก พอ

ถึงตอน แดงแป๊ด เขียวป๋ี ก็จะทำาเสียง ลูกก็จะส่งเสียงตาม เวลาท่ีอ่านเสียงสนุก ๆ 

อย่างนี้ ลูกจะตบมือ ฟังปากจู๋ๆ ส่งเสียงคลอตามตลอด
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ลกูเป็นเดก็อารมณ์ด ีหัวเราะงา่ย ยิม้เก่ง ทกุครัง้ทีเ่จอหนงัสอื ไมว่า่จะเป็น

เล่มไหนก็จะคลานไปหา ดึงมาตบๆ ลูบๆ เลียๆ ไปตามเรื่อง

ลกูเรยีนรูไ้ว กม็องๆ เทยีบกบัเดก็ลกูคนอืน่อยูบ่า้ง เหน็วา่ลกูเรานีเ่รยีนรูไ้ด้

เร็ว เหมือนฟังเราพูดแล้วรู้เรื่องกว่าเด็กคนอื่นๆ 

ซือ้ของเลน่ใหเ้ยอะ ลกูไม่ชอบ เลน่ๆ แลว้จะโยนทิง้ไมส่นใจ เลน่กเ็ลน่ไม่

นาน แต่ถ้าเป็นหนังสือจะคว้าหมับไม่เอาของเล่นเลย ชอบหนังสือมาก

ตอนเข้า ๗ เดอืน ลกูเริม่สง่เสียง แมะ..ปะ๊..คดิวา่ไดจ้ากหนังสอืนีแ่หละ 

ตอนนี้ ส่งเสียงคุยจ้อ อ้อแอ้ไม่หยุด

ชอบนทิานคำากลอน ชอบคำาคล้องจอง เปน็หนังสอืทีดี่มาก กุก๊ไก่ปวดทอ้ง 

เหมาะกับเด็กเล็กๆ ๕ - ๖ เดือน อย่างนี้มาก เพราะคำากลอนมีจังหวะ มีคำาที่

ไพเราะ เด็กชอบ พ่อแม่คนอ่านก็ชอบ เวลาอ่านก็เลยสนุกอยู่คนเดียว น่ังเล่น 

เพลินๆ ก็จะเอากุ๊กไก่มาเปิดดูแล้วใช้มือตบหนังสือ เคาะหนังสือเหมือนที่แม่ทำาให้

ดู เวลาเห็นไก่ตัวจริง ลูกจะจ้องตาเป๋ง จ้องนิ่ง เมื่อแม่เรียกกุ๊กไก่..กุ๊กไก่..ลูกจะส่ง

เสียงอื้อ..อ้า..ไม่หยุด ร้องเพลงไก่กุ๊กไก่ ..เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ ให้ลูกฟังบ่อยๆ 

ทำาให้หนังสือสนุกยิ่งขึ้น
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แแแแแแแ แแแแแแ แแแแ แแ แแ 
แแแแแแแแแแ.แ.แแแแแแแแ แแแแแแ แแแแ แ แแแแแ 

... แรกๆ จะอ่าน กุ๊กไก่ปวดท้อง บ่อย ชอบเพราะเป็นคำากลอน คล้องจองกันดี 

สนุก จำาง่าย เวลาอ่านมีเสียงสูงๆ ต่ำาๆ อ่านอย่างไรก็สนุก แม่ท่องได้ทั้งเล่ม 

(ทั้งๆ ที่แม่อ่านหนังสือภาษาไทยไม่แตก เพราะเป็นคนภูเขา) อ่านไปเล่นไปกับลูก

สนุกดี

พ่อจะใช้ น้องหมีเล่นกับพ่อ อ่านเป็นประจำา และทุกคร้ังท่ีอ่านก็จะให้ลูกข่ีคอ 

ให้ลูกขี่หลัง เล่นโยกเยก เล่นรถไฟ ฉึกฉัก ฉึกฉัก ทำาตามหนังสือ ลูกก็ชอบ เวลา

พ่อแม่ถือหนังสือมา จะจ้องมองแล้วรีบเข้ามาหา เวลาฟังพ่อแม่อ่านก็จะน่ังน่ิง ไม่ซน 

สนใจแต่หนังสือ ไม่ดื้อ ดีจริงๆ นะ

จะว่าเหอ่ลกูหรอืเปล่าไม่รู ้แตล่กูชอบมากจรงิ ๆ  เราเป็นพอ่เปน็แมม่ลีกูเกิด

มาทั้งทีก็ต้องทำาให้ดีที่สุด ตอนแรก ๆ ก็ยังลังเลมากนะ แต่พอหมอบอกว่าดี ก็เชื่อ

บ้างแล้ว พอได้ไปฟังอาจารย์พูดก็เช่ือสนิทใจเลย ลองเอาหนังสือท่ีได้มา มาใช้กับลูก 

ญาติ ๆ คนไหนเห็นก็บ่น ทั้งญาติทางพ่อ ทั้งญาติทางแม่นั่นแหละ ทุกคนก็บอกว่า 

“เวอร์” หาว่าเร่งลูกเกินไป แต่เราต้องหนักแน่น ใจนี่ค้านมาตลอดเพราะเชื่อหมอ 

เชื่ออาจารย์มากกว่า

พอไดใ้ชแ้ลว้ตอ้งบอกวา่ดจีรงิๆ นะ อยากบอกกบัคนอืน่ทกุคน วา่มาเถอะ

มาอ่านหนังสือให้ลูกฟังกันเถอะ มาเล่นกับลูกเถอะมีความสุขจะตายไป



           |  ๑๐ ปี...หนงัสือเลม่แรก Bookstart
152 

เชือ่เลยนะว่าหนังสอืทำาใหล้กูใจเย็น นิง่ สงบ ดูมีสมาธทิกุคร้ัง เขาจะมี

ความสุข เวลาพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง บอกใครต่อใครไปท่ัวว่าดีจริงๆ หนังสือนี่

แหละทำาให้ลูกไม่ดื้อได้ ขอเวลาให้ลูกหน่อยเท่านั้น

คา้ขายอยูใ่นตลาดไนทพ์ลาซา่ แทบจะวางมวยกบัเพ่ือนๆ ทกุวนั มนัวา่โม ้

มันว่าไม่น่าเป็นไปได้ ก็พยายามอธิบาย แต่ก็อธิบายไม่ได้ ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร 

ไม่รู้จะทำาอย่างไรให้มันเข้าใจ ถ้ามีความรู้มากกว่าน้ีคงจะอธิบายให้เพ่ือนๆ เข้าใจได้ 

อยากให้อาจารย์ไปบอกทุกคน อยากให้เขาเห็น จะได้เชื่อ แต่ตอนนี้ใครไม่เชื่อก็

ช่างเถอะ ก็ได้แต่บอกเพื่อนๆ พ่อค้า แม่ค้าทุกคน บอกมันทุกวันจริงๆ นะ ว่าใช้

หนังสือกับลูกเถอะ แต่หาวิธีอธิบายให้เข้าใจไม่ได้ มันอึดอัดนะ อยากให้ทุกคนทำา

กับลูก ลูกจะได้มีความสุข ครอบครัวก็มีความสุข บ้านก็สงบสุขไปด้วย

ขยายตอ่ไปเถอะของดอียา่งนี ้จะทำาอย่างไรให้คนเขาเอาไปใช้เยอะๆ เด็ก

จะได้มีความสุข จะได้เป็นคนดี…

แแแแแแแแแ แแแแแ แแแแ แแ แแ 
แแแแแแแแแแแแแแ แ.แ.แแแแแแแแ แแแแแ แแแแ แแ แแแแแ

...แมเ่ปน็ชนเผา่อกีอ้ อา่นภาษาไทยไมไ่ด้เลย แมเ่ป็นคนใช้หนังสอืกบัลกู

เป็นหลัก
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มีกะ เป็นลูกสาวคนเล็ก มีพ่ีชายคนโตอายุ ๑๙ ปี พ่ีสาวคนกลางอายุ ๑๔ ปี 

กำาลังเรียนอยู่ในเมือง

แม่ใช้หนังสือกับลูกทุกวัน ชอบ กุ๊กไก่ปวดท้อง จะเรียกว่า ตุ๊กตา.. ตุ๊กตา 

อ่านไม่ออก แต่จะใช้รูปภาพพูดคุยกับลูก ใช้ภาษาเผ่า เพราะพูดภาษาไทยไม่ได้ ก็

จะพูดไปเรื่อยๆ

“ตัวนี้ ตัวอะไร”

“นี่ตุ๊กตา”

“ตุ๊กตากุ๊กไก่ สีอะไร”

“ไก่สีเหลือง ปากแหลม”

ก็จะเล่าเร่ืองกุ๊กไก่ให้ลูกฟังว่า ไก่เป็นสัตว์อะไร มันกินอะไรเป็นอาหาร มันอยู่

กันอย่างไร อยู่กันที่ไหน เวลาอ่านก็จะให้ลูกนั่งบนตัก แล้วก็พูดคุยกันตามภาพนั่น

แหละ

ลกูชอบทกุเลม่ บางทกีจ็ะลากถงุหนงัสอื เอาหนังสอืออกมาเปดิดเูอง นัง่ดู

คนเดียว นั่งเปิดคนเดียว เวลาแม่ต้องทำางานบ้าน ซักผ้า ทำาอาหาร ก็จะปล่อยให้

ลูกอยู่กับหนังสือ ลูกก็อยู่ได้ อยู่จนทำางานเสร็จ

ใช้ประจำาก่อนนอน กลางวัน ๑๑ โมง ๑๒ โมง ใช้ กุ๊กไก่ฯ ประจำา ตอน 

กลางคืนไม่ค่อยได้ใช้เพราะตามองไม่ค่อยเห็น 
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แแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแ แแแแ แแ แแ 
แแแแแแแแแแแแแแแแแแ แ.แ.แแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแ แแแแ แ แแแแแ 

หลานชอบ กุก๊ไกป่วดทอ้ง คำากลอนสนกุ สสัีนตวักุก๊ไกก่น็า่มอง สวยด ี

อ่านให้หลานฟังทุกวันไม่ขาด อ่านจนยายเองท่องได้จนจบแล้ว

พออ่าน ฉับพลนั กุก๊ไกป่วดทอ้ง กุก๊ไกน่ัง่รอ้งไหค้รางอ๋ี อ๋ี ลกูกวางปวดท้อง 

ลูกกบปวดท้อง นกแก้วปวดท้อง นกกระจิบปวดท้อง ..ก็จะถามหลานทุกครั้งว่า

กุ๊กไก่ปวดท้องอย่างไร ลูกกวางปวดท้องอย่างไร ลูกกบปวดท้องอย่างไร นกแก้ว

ปวดท้องอย่างไร หลานก็จะใช้มือ กุมท้อง แล้วร้อง ฮืม..ฮืม..

ถามไหนกุก๊ไก ่ไหนปา้หมอหม ีไหนกบ นกแกว้ นกกระจบิ ชีไ้ดห้มด ถา้

บอกตัวไหน แม่ไก่ ตัวไหนกุ๊กไก่ ก็จะชี้ได้ อ่านกันวันละหลายเที่ยว ว่างตอนไหนก็

อ่าน ..กุ๊กไก่กินลูกกวาด..เรื่อยไป หลานนั่งฟังจนจบทุกครั้ง

ชอบหนงัสอื เวลาให้ไปเลอืกหนงัสอื แลว้หยิบมาใหอ้า่น กจ็ะหยิบกุก๊ไก่ฯ

หยิบบ่อยมาก วันละหลายเที่ยว

อ่านบ่อยจนนับไม่ถ้วน เวลาหลานงอแง ก็จะเอาหนังสือมาเปิดให้ดู พอทำาทา่

จะร้องตามพ่อ ตามแม่ หรือตามใครๆ ออกไปนอกบ้าน ก็จะบอกว่า..ไป..ไป..ไป

หากุ๊กไก่กันดีกว่า หลานก็จะอยู่นิ่ง ไม่ร้องตาม พอมีหนังสือนี่อยู่ได้เป็นพักๆ พอ

จะร้องก็เอาหนังสือมาล่อ อ่านทั้งวัน ไม่เบื่อ ต่ืนมาก็อ่านแล้ว ก่อนนอนก็อ่าน 

หลานหยิบเมื่อไร เป็นอ่านให้ฟัง
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ถามว่าชอบตัวไหน ก็จะชี้ได้ ชี้กุ๊กไก่ทุกครั้ง

หลงัจากไดห้นงัสอื คิดวา่หลานชอบไก ่พอ่แมเ่ลยไปหาซือ้หนงัสอืทีม่ไีกใ่ห้

หลาน ได้เร่ือง ไก่น้อยกับพลอยสีแดง มา เพราะ ตุ๊บปอง เป็นคนแต่ง เป็นคนเดียว

กับคนที่แต่ง กุ๊กไก่ปวดท้อง สนุก อ่านให้ฟังก็ชอบ..หลานชอบไก่

จนัทร์เจา้ขา อ่านตอนกอ่นนอน แมเ่ปน็คนอา่นใหฟ้งั แต่กอ่นจะนอนจริงๆ 

แม่ต้องอ่าน กุ๊กไก่ฯ ให้ฟังเป็นสิบเที่ยวจึงจะหลับ

อา่นหนงัสอืใหห้ลานฟงันีด่มีาก เดก็ไมง่อแง นิง่ มสีมาธดิมีาก รูจ้กัฟงัเวลา

ที่เราพูด ดูฉลาดกว่าเด็กคนอื่นๆ เวลาพูดอะไรก็ดูสนใจ ดูว่าพูดอะไรก็เข้าใจ ให้

ทำาอะไรก็ทำาได้ เหมือนเขารู้ แต่พูดยังไม่ได้ 

เวลาจบัหนังสอืกจ็ะ “แอ๊ะ..แอ๊ะ..” เขา้มาช่วยจบัชว่ยเปิด เปดิหนงัสอืเองได้

แล้ว เปิดได้ทีละแผ่น ทีละแผ่นเปิดไปเปิดมา เปิดกลับไปกลับมาอย่างนั้น ไม่รู้เบื่อ 

นั่งเปิดได้นานๆ นิ่งมาก

เวลาเปิดหนังสือดูเอง จะทำาเสียง “แหม่ม..แหม่ม แหม่ม..แหม่ม” ตลอด แล้ว

จ้องหนังสือตาแป๋วเลย.. 
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แแแแแแแแแ แแแแแแ แแแแ แแ แแ 
แแแแแแแแแแแแแแแ แ.แ.แแแแแ แแแแแแแแ แแแแ แแ แแแแแ

พ่อชอบอ่าน น้องหมีเล่นกับพ่อ ให้ลูกชายฟัง อ่านให้ฟังทุกวัน เวลาอ่านก็อ่าน

ไปเรื่อยๆ แต่พอถึง น้องหมียืนบนเท้าพ่อ โยกเยก โยกเยก พ่อก็โยกตัวลูกไปด้วย 

น้องหมีอยู่สูงลิบเลย สูงดี สูงดี พ่อก็จะอุ้มลูกชูขึ้น สูงลิบเลยเหมือนในหนังสือ

สว่นแมช่อบอา่น กุก๊ไกป่วดทอ้ง สนกุ หนงัสอืสวย สสีดดี แมก่ช็อบลกูก็

ชอบ อ่านเม่ือไรก็สนุก ตัวเนื้อเรื่องในหนังสือก็สอนดี สอนอย่างไม่ซีเรียส สอน

แบบการ์ตูนสนุกๆ เด็กสนุกด้วย รู้ด้วย เวลาอ่านก็จะอ่านตามตัวหนังสือเลย แต่

ทุกครั้งจะแทรกสอนลูกตลอด จะสอนว่า

• ไหนกุ๊กไก่.. กุ๊กไก่

• ไหนหมี..หมี

พยายามใหลู้กดปูาก ดหูน้า แลว้ใหล้กูพดูตาม ทำามาตัง้แตไ่ดร้บัถงุหนงัสอื

เลย ตอน นั้นลูกได้ ๙ เดือน ลูกพูดไม่ได้แต่ทุกคร้ังลูกจะโต้ตอบด้วยเสียง 

“ฮือ..ฮ้า..ฮื้อฮ้า.. พอได้ ๑๐ - ๑๑ เดือนนี้ เริ่มพูดชัดขึ้น เวลาบอก

• เขียวปี๋..เขียวปี๋

• ร้องไห้ คราง อี๋ อี๋..อี๋ อี๋

ลูกก็จะ “ อี๋ ..อี๋..” แล้วก็หัวเราะ
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ทุกครัง้ทีอ่า่นหนงัสอืใหล้กูฟงั ทัง้แมแ่ละพอ่จะแทรกคำาสอนในคมัภีร์ ตาม

หลักศาสนาอิสลามบ้าง แทรกบทสวดบ้าง ลูกจะได้ค่อยๆ รู้ ค่อยๆ จำาไป โตขึ้น

จะได้อ่านคล่อง ท่องได้ดี

เวลาว่างๆ เพลนิๆ ลกูกจ็ะเอาหนงัสอืออกมาเอง ก็ปลอ่ยใหล้กูเลน่กบั

หนังสือ อยู่ได้เป็นพักๆ พักใหญ่ๆ ด้วย ดูไปก็จะจ้องยิ้ม แล้วเปิดไปเรื่อยๆ ดูไป

เรื่อยๆ ดูแล้วเขาก็มีความสุขดี ก็ปล่อยให้เขาเล่น ให้เขาแสดงกับตัวเองไป ไม่

เข้าไปห้าม ไม่เข้าไปยุ่ง ถ้าเขาต้องการพ่อแม่เขาก็จะทำาท่าทางบอกเอง ลูกชอบ 

ไม่งอแง ไม่ร้องอ้อน แม่ก็ได้ทำาธุระ..ทำางานบ้านไป ไม่ต้องกังวลว่าลูกจะเป็น

อันตราย เพราะนั่งอยู่กับที่ อยู่กับหนังสือนั่นแหละ

ตอนกลางวันไม่รู้จะทำาอย่างไร ก็จะเอาหนังสือออกมาอ่านกับลูก เอามาเล่น

หยอกลูก บ้านก็มีความสุขเพราะลูกอารมณ์ดี

แแแแแแแแแแแ แแแแแแแ แแแแ แแ แแ 
แแแแแแแแแแแแแแแแแแ : แ.แ.แแแแแแแ แแแแแแแ แแแแ แ แแ แ แแแแแ

... ตอนลูกอายุ ๘ เดือน ได้ถุงหนังสือมาก็อ่านให้ลูกฟัง ไม่ได้คิดอะไรมากไป

กว่าอยากให้ลูกรู้หนังสือ ก็อ่านไปเร่ือยๆ ลูกชอบต้ังแต่อ่านให้ฟังวันแรกๆ ก็อ่านให้

ฟังตลอด ให้อ่าน น้องหมีเล่นกับพ่อ ตลอด ๓ - ๔ เดือน จนขาดหมดแล้ว หาแทน
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ไม่ได้ อ่านไปก็จะทำาท่าให้พ่อเล่นเหมือนน้องหมีเล่นกับพ่อ ลูกชอบทุกอย่างใน

หนังสือ น้องหมีฯ แม้แม่จะอ่านเป็นหลัก แต่ลูกชอบเล่นกับพ่อ เพราะพ่อจะเล่น

โลดโผนมากกว่า ลูกชอบเมื่อพ่อยกขึ้นสูง พ่อกล้ายกกล้าเหวี่ยง ลูกเลยชอบ แต่

แม่ไม่กล้าเล่น กลัวจะตก

รบัซ้ือของเกา่ พอไดห้นังสอืกจ็ะแยกหนงัสอืเอาไวใ้หล้กู ไม่รู้จะหัดอะไร

ก่อนก็ให้ลูกอ่าน ก.ไก่ ดีกว่าน่าจะดี เพราะจะได้เตรียมไว้ก่อนเข้าเรียน ลูกชอบ

เหมือนกัน

ตอนลกูได ้๑ ขวบ ลกูพดูคำาแรกว่า “แม”่ และเรยีก “หม”ี กอ่นเรยีก “พอ่” 

พอได้ ๑ ขวบ ๒ เดือน ลูกชอบจับดินสอ จับปากกาขีดเขียน ก็จับมือลูกขีดเขียน 

ไม่บังคับ ลูกเบื่อก็หยุด พอลูกหยิบปากกาแล้วพูด “ไก่.. ไก่” เป็นรู้กันว่าจะต้อง

จับมือลูกหัดเขียน ก.ไก่

ทกุวนัตอน ๑ ทุม่ เปน็เวลาทีพ่อ่แมล่กูอ่านหนงัสอืดว้ยกัน ไมดู่โทรทศัน ์ไม่

ทำาอะไรนอกจากอ่านหนังสือ ความสัมพันธ์ในบ้านดีขึ้น เห็นได้ชัดว่า ลูกคนเล็ก

จะใกล้ชิดกับพ่อแม่มากกว่าลูกสองคนแรก เพราะมีเวลาอ่านหนังสือด้วยกันทุกวัน 

ลูก ๒ คนแรก ไม่เคยมีบรรยากาศอย่างน้ี อยากมีเวลาทำาบ่อยๆ เพราะรู้สึกดีมากๆ 

จริงๆ ... รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวจริง  

ก็จะทำาอย่างนี้ต่อไปจนลูกโต
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หวังว่าเม่ือได้ใช้หนังสือกับลูกต้ังแต่เล็กอย่างน้ี ลูกจะสนิทกับพ่อแม่มาก และ

ถ้าสนิทกับพ่อแม่อย่างนี้แล้วลูกจะ “เสียหายได้ยาก” และถ้าอ่านหนังสือมากๆ 

ลูกคงไม่เสียคน เพราะหนังสือทุกเล่มมีคำาสอนให้คิดดี ทำาดีทั้งนั้น

หลายคนบอกนะว่าถ้าลกูอ่านมาก รูม้ากจะดือ้มาก กไ็มเ่คยกังวล คดิวา่

อย่างไรก็ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะหนังสือไม่เคยสอนให้ดื้อกับพ่อรั้นกับแม่

หนังสือมีแต่ส่ิงดีๆ คำาพูดของพ่อ คำาพูดของแม่ไม่เหมือนหนังสือ เราไม่รู้จะ

สอนลูกอย่างไร แต่หนังสือสอนลูกได้ และสอนได้ดีกว่าเพราะคนเขียนเขาเก่ง

จะซื้อหนังสือให้ลูกตามกำาลังที่มีนะ

แแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแ (แแแแแแ) แแแแแแแแแ แแแแ แ แแ

“นอ้งเอ๊ิกเปน็เดก็ทีว่่านอนสอนงา่ย ไมต่อ้งจ้ำาจีจ้้ำาไชอะไร รูห้นา้ทีแ่ละทำา

ทุกอย่างเอง โดยไม่ต้องคอยบอก อย่างการบ้านนี่ก็ไม่เคยต้องเตือน ที่เป็นอย่างนี้ 

เช่ือว่ามากจากการเล้ียงด้วยหนังสือน่ีแหละ ทำาให้เด็กรักการอ่าน ขยันอ่านหนังสือ 

พาให้ขยันทำาอะไรๆ ตามไปด้วย อ่านหนังสือทุกวัน อ่านสม่ำาเสมอ อ่านมาตลอด 

นั่งในรถแม่ก็อ่านให้ฟัง เลยติดเป็นนิสัย เวลานั่งไปในรถก็จะอ่านหนังสือ อ่านป้าย

ตามทาง ครูบอกว่าสอนน้องเอิ๊กเนี่ยสบายมาก ไม่เหนื่อย เพราะว่าน้องเอิ๊กจะอ่าน
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หนังสือไปก่อนทุกครั้ง ทุกวิชา สอนอะไรเลยเข้าใจง่าย ไม่เคยต้องเป็นภาระของ

ครูเลย แม่สอนให้ดูแลตัวเองมาโดยตลอด พอครูให้อ่านก็อ่านได้เลย

เหน็เงยีบๆ เรยีบร้อยอย่างนี ้ฉลาดมาก แตท่ี่ฉลาดแบบเฉๆ กมี็บา้งเหมอืน

กัน มีครั้งหนึ่งมีรายการโทรทัศน์ที่เด็กๆ รอดูกัน เพื่อนๆ ของน้องเอิ๊กดูด้วย เลย

นอนดึก ไปง่วงท่ีโรงเรียนครูเลยทำาโทษโดยการถามว่าดูโทรทัศน์ช่องอะไร เพื่อนๆ 

ตอบช่อง ๓ เลยโดนตีคนละ ๓ ที แต่น้องเอิ๊กบอกว่าดูช่อง ๑ เลยถูกตีไป ๑ ที 

น้อยกว่าเพ่ือนท้ังหมด ครูถามว่าทำาไมตอบช่อง ๑ เพราะรายการที่ว่านั้นฉายทาง

ช่อง ๓ น้องเอิ๊ก ตอบว่าที่บ้านกดเลข ๑ จะเป็นช่อง ๓ (ในวันที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 

น้องเอิ๊กกระซิบว่า โชคดีมากที่คิดออกได้ทันเวลา ไม่เช่นนั้นโดนฟาด ๓ ทีรวด 

แน่ๆ) น้องเอิ๊กเป็นเด็กที่คิดเลขเก่งมาก

ลกัษณะเด่นๆ ของน้องเอิก้ คอื เปน็คนใจด ีมวีนิยั เปน็ระเบยีบดมีาก เกบ็

หนังสือ เก็บของเล่น เก็บรองเท้า ถุงเท้า เก็บทุกอย่าง อย่างเป็นระเบียบ ถึงเวลา

กินข้าว จะเตรียมจานเตรียมช้อนเอง กินเสร็จเก็บไปวางอย่างดี พาไปไหนไม่อาย

ใครเขา

น้องเอ๊ิกเป็นคนมีเหตุมีผล พ่อแม่เล้ียงแบบใช้เหตุใช้ผล ไม่ตามใจ ส่ิงไหนถูก 

ไม่ถูก สิ่งไหนดี ไม่ดีก็จะสอนตลอด เข้มงวดในเรื่องที่เห็นเหมาะ ผ่อนปรนในเรื่อง

ที่เห็นควร ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป ทุกคร้ังท่ีดุท่ีตีจะต้องสอน ดุเพราะรัก ตีเพราะหวังดี 

ต้องการให้เป็นคนดี ไม่เหมือนกับรุ่นปู่ย่าตายาย ที่ตีลูกตีหลานแล้วไม่สอน..สอน

ไม่เป็น เอะอะก็ตีเลย
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คณุปูค่ณุยา่บอกวา่นอ้งเอิก้เปน็เดก็ดมีาก เปน็คนเรียบรอ้ย พาไปไหนดว้ย

ไม่อายใครเขา เพราะมีพ่อแม่ ปู่ย่าคอยอบรมส่ังสอนเป็นสำาคัญ ย่ิงเม่ือเข้าโรงเรียน

แล้วได้ครูดี สอนดี ฝึกดี เด็กก็เลยดีมากขึ้น 

นอ้งเอิก๊เปน็เดก็ทีเ่รยีนดีทกุวชิา ทกุวนัจะไปโรงเรียนแตเ่ช้า เพ่ือให้เพ่ือน

ที่ทำาการบ้านไม่ได้ลอก แต่ไม่ใช่ให้ลอกอย่างเดียว น้องเอิ๊กจะสอนเพื่อนๆ กลุ่มนี้

ด้วย (เร่ืองน้ีผู้จัดการโครงการได้ชมเชยในความหวังดี มีน้ำาใจของน้องเอ๊ิก พร้อมต้ัง

ประเด็นให้น้องเอิ๊กคิดเองว่า การให้เพื่อนๆ ลอกการบ้านเป็นการช่วยเพื่อนก็จริง 

แต่จะทำาให้เพื่อนเสียโอกาสในการเรียนรู้ในวิชานั้นๆ เพราะครูไม่รู้ว่าเพื่อนคนนั้น

ไม่เข้าใจในวิชาน้ัน แต่ถ้าบอกให้เพ่ือนไปถามครู ครูจะได้รู้ว่าเพ่ือนไม่เข้าใจ เพ่ือนก็

จะได้รับโอกาสที่ดี ในการที่ครูจะสอนจนเข้าใจ) 

น้องเอ๊ิกเป็นเด็กท่ีรักหนังสือ ดูแลอย่างดี หนังสือท้ังท่ีได้รับจากโครงการและ

พ่อแม่ปู่ย่าซ้ือให้ไม่มีฉีกขาด จนวันน้ี เมื่ออ่านหนังสือจบจะกราบหนังสือทุกเล่ม

และกราบทุกคร้ัง เพราะปู่ย่าสอนว่าหนังสือน้ันมีค่า เสมือนเป็นครูท่ีให้ความรู้แก่เรา

สรปุแลว้ สิง่ทีเ่ดน่ชดัท่ีสดุของโครงการหนงัสอืเลม่แรก Bookstart ทีท่ำา

อย่างต่อเนื่องมา ๗ ปี คือ ความสัมพันธ์ที่ดี อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวที่เกิด

ขึ้นตั้งแต่ปีแรกที่เข้าร่วมโครงการ และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อทางโครงการมอบ

หนังสือใหม่ให้ทุกปี ปีละหลายๆ เล่ม ซึ่งล้วนแต่เป็นหนังสือที่ดีเย่ียมทั้งนั้น และ

การท่ีอ่านหนังสือให้เด็กฟังต้ังแต่เล็กน้ันดีจริงๆ ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน คือ อารมณ์ดี 
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คำาพูดคำาจาชัดเจน ถูกต้อง มีคำาพูดเยอะและนำามาพูดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ เป็น

เหตุเป็นผล ไม่พูดคำาหยาบคาย ไม่มีมึงมาพาโวย ถึงแม้ได้ยินมา แต่ก็ไม่พูด การ

อบรมสั่งสอนก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งที่สำาคัญ คือ หนังสือ ตัวละครใน

หนังสือที่ทางโครงการมอบให้ โดยเฉพาะหนังสือของลุงตุ๊บปองนี่สอนเด็กได้เป็น

อย่างดี สนุกด้วย ได้ความรู้และเห็นต้นแบบที่ดีด้วย เป็นหนังสือที่เนื้อเรื่องสะอาด 

ใสๆ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน 

นอ้งเอิก๊ประทบัใจตวัละครในหนงัสือมากกวา่ตัวละครในโทรทัศน ์ดูละคร

บ้างแป๊บๆ แต่ยังอ่านหนังสืออยู่ พอบอกว่าลุงตุ๊บปองจะมาหา หยิบหนังสือมา

อ่านใหญ่เลย เล่มไหนที่เก็บไว้นานแล้วไม่ค่อยได้อ่าน ก็จะเอามาอ่าน

ในวันท่ีลงเยีย่มบา้น น้องเอ๊ิกอ่านหนงัสอื เร่ือง ไกน่อ้ยกบัพลอยสแีดง ที่

บอกว่าชอบมาก เตรียมไว้อ่านให้ลุงปองฟัง แล้วอ่านให้ฟังอย่างคล่องแคล่ว เมื่อ

มอบหนังสือชุดใหม่ ๓ เรื่อง คือ เอ๊าะอ๋อ..ก็ดี อิ๊อี๋..ก็เหวอ และ พ่อคาร์พ แม่คาร์พ 

อยู่ไหนคร้าบ น้องเอิ๊กอ่านได้อย่างชัดเจนเช่นกัน ทั้งๆ ที่อ่านเป็นคร้ังแรก และมี

คำายากๆ ท่ีต้องมีความแม่นยำาในการผันวรรณยุกต์อยู่เยอะ คำาใดที่อ่านไม่ได้ จะ

ใช้วิธีสะกดแบบแตกลูกคำาจนอ่านได้
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แแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแ แ แแแแแแ แแแแ แ แแ

ครบูอกวา่นอ้งชาย เปน็เดก็ฉลาดแกมโกง เจา้เลห์่ (แม่หนัไปถามนอ้งชาย

ว่า เล่าให้ลุงฟัง อย่างนี้ลูกอายรึเปล่า น้องชายตอบว่า อาย แม่จึงหยุดเล่า)

น้องชายน่ีอีคิวดี อารมณ์ดีมาก มีเร่ืองอะไรต่อมิอะไรมาเล่าให้ฟังตลอด อย่าง

เรื่องที่อ่านจากหนังสือ อ่านแล้วจะนำามาเล่า แต่ที่กังวล คือ ไม่ชอบสะกด แต่ใช้

ความจำา จำาลักษณะตัวอักษร จำาลักษณะคำา เพราะครูสอนอย่างนี้ เด็กคนอื่น ๆ 

เป็นกันท้ังห้อง เห็นครูบอกว่าจะเปล่ียนหลักสูตรใหม่ สอนใหม่ เพราะว่าสอนแบบน้ี

เด็กทั้งห้องไม่ยอมสะกด อ่านหนังสือไม่แตก

นอ้งชายเปน็คนทีมี่โลกสว่นตวัเยอะ จินตนาการเยอะ ไมค่อ่ยฟงัใคร แตก่็

ไม่มีปัญหากับเพ่ือน เป็นคนท่ีช่วยเหลือตัวเองได้เก่งมาก เป็นเด็กท่ีมีความรับผิดชอบ

สูง

แตป้่าของนอ้งชาย ทีเ่ปน็ครอูยูใ่นโรงเรียนทีน้่องชายเรียน มกัจะบ่นเสมอวา่ 

เลี้ยงลูกแบบตามใจมากเกินไป เพราะแม่จะให้ลูกทดลองทำาทุกอย่างที่ลูกสนใจ 

อะไรที่ไม่เป็นอันตราย ให้ลองทำาหมด น้องชายชอบตัวต่อ ชอบงานประดิษฐ์ จะ

ทำาได้ดีมาก ชอบสังเกตสัตว์ตัวเล็กตัวน้อย แมลงนี่ชอบ จะดูรายละเอียดได้ดี 

ป้าบน่จนบางครัง้รูส้กึคลอ้ยตามวา่ลกูนัน้เรียนด้อยกวา่คนอืน่ สดุทา้ยมาลง

กับลูก กดดันลูก ครั้งหน่ึงเครียดมาก เครียดเพราะกังวลตามที่พี่สาวพูดนี่แหละ 



           |  ๑๐ ปี...หนงัสือเลม่แรก Bookstart
122 

เลยมาบอกกับลูกว่า ถ้าน้องชายเรียนไม่เก่งแม่จะพาไปฝากกับหลวงตาให้ไปหิ้ว

บาตร ห้ิวป่ินโต ไม่ได้นอนกอดแม่แล้ว น้องชายจะกลัวมาก ทำาไปอย่างน้ัน รู้ว่าไม่ดี 

ทำาเพราะอารมณ์พาไป ตอนหลังจึงมาปลอบลูกว่าล้อเล่น ที่พูดอย่างน้ันเพราะแม่

อยากให้ลูกเรียนเก่งๆ ..เสียใจมากที่ไม่หนักแน่น เขวจนทำาร้ายลูก

แม่มกัจะบอกวา่ แมดู้เหมอืนจะเรยีนไมค่อ่ยเกง่ อา่นหนังสอืแบบไมส่ะกด

แตกลูกคำา (แต่ความจริงการเรียนของน้องชายอยู่ในระดับดีเยี่ยมในเกือบทุกวิชา 

โดยเฉพาะวิชาหลักๆ น้องชายชอบวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองน้ีแม่มีความกังวลไปเอง) 

แต่น้องชายดูแลตนเอง ช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งนานแล้ว ซึ่งใครๆ พากันชมว่าเก่ง 

พ่อแม่ผู้ปกครองที่โรงเรียนบอกบ่อยๆ ว่าเร่ืองความรู้รอบตัวเก่งมาก ไม่เคยต้อง

เป็นภาระของครูเลย ที่เด่นที่สุดเห็นจะเป็นด้านมนุษย์สัมพันธ์ 

ข้อดีของน้องชาย คือ เป็นเด็กอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส ไม่ติดรายการโทรทัศน์ 

ไม่ค่อยเสียเวลาดู ไม่มีรายการประจำา ถ้าจะดู ก็เป็นประเภทหนังตลกๆ อะไร

ประมาณนี้ ส่วนใหญ่เพ่ือนๆ มาก็พากันเล่นอะไรต่ออะไรกันตามประสา พากัน

เข้าไปดูสัตว์ตามต้นไม้ 

  ข้อจำากดัของน้องชายคือมีป้าเป็นครูอยู่ในโรงเรียนท่ีจะคอยดุและฝากให้

คอยกำากับอยู่เรื่อยๆ อีกท้ังยังให้เพ่ือนครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกแรงหนึ่ง ครูเลย

พากันดุน้องชายไปด้วย เวลาที่เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้เพื่อนฟัง จะเล่าอย่างฉะฉาน 

แต่พอครูให้พูด เลยเล่าแบบเกร็งๆ กลัวๆ เครียดจนเกิดอาการติดอ่าง ดูเป็น 
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คนไม่ม่ันใจในตัวเองไปเลย (เร่ืองน้ีมีการทำาความเข้าใจกับแม่อย่างละเอียด เพ่ือให้

แม่หนักแน่น อยู่เคียงข้างลูกเพื่อสร้างความมั่นใจของลูกให้กลับมาให้ได้)

ขอบพระคุณทางโครงการหนังสือเล่มแรกเป็นอย่างมาก ดีกับเด็กมากจริงๆ 

ถ้าน้องชายไม่ได้โครงการ น่าจะแย่ย่ิงกว่าน้ี 

๗ ปีน่ีน้องชายได้ทุกอย่างพ่ีปองมาตาม มาเยีย่มบา้นเสมอๆ ในปแีรกๆ 

เพื่อนบ้านบางคนท่ีไม่รู้ ไม่เข้าใจ เห็นพ่ีปองมาบ่อยๆ เลยพากันคิดว่าน้องชายเป็น

เด็กพิเศษ ต้องมีคนมาตามพัฒนาการ แต่ตอนน้ีใครๆ ก็อิจฉา เพราะได้อย่างที่ไม่มี

ใครคาดคิด 

แแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแ
แแแ แแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแ แแแแ แ แแ

... อา่นหนังสอืให้น้องแบมฟังตัง้แต่เลก็ จนวนันียั้งชอบ โกะ๊เลีย้งแกะ และ 

อีเล้งเค้งโค้ง ๒ เล่มนี้ชอบมาก หวง ไม่ให้ใครจับ อ่านเสร็จเก็บเลย เคยเอาไปให้

เพื่อนอ่านแล้วเพื่อนไม่ถนอม กลับมาตอนเย็นบอกว่าไม่เอาไปให้เพื่อนแล้ว เพราะ

ถ้าหนังสือพัง หนังสือขาด ไม่มีใครซื้อเล่มใหม่ให้แบม เวลาพาไปซื้อหนังสือ จะไม่

ซื้อของใครนอกจากของลุงตุ๊บปอง บอกว่าไม่สนุกเหมือนหนังสือของลุงตุ๊บปอง

นอกจากนสัิยชอบอา่นหนงัสอืแลว้ พัฒนาการด้านอืน่ๆ กดี็ด้วย ความจำา

แม่น จำาเพลงและร้องได้ทุกเพลง ฟังเพลงใหม่ ๓ - ๔ เที่ยว ก็ร้องได้แล้ว น้องแบม
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เป็นเด็กที่ร่าเริง สนุกสนาน และพูดมาก ชอบเล่าเรื่องอะไรต่อมิอะไรอยู่เรื่อย มี

เรื่องเล่าไม่จบไม่สิ้น 

  นสิยัดีๆ  หลายอยา่งกไ็ด้จากหนงัสอืนีแ่หละ เวลาทีท่ะเลาะกบัพีช่าย แม่

กจ็ะเอานิทาน เร่ือง ขนมครกน่าแคะ ท่ี ตุ๊กต๊ิกกับตุ๊บปองเป่ายางวงกันมาอ่านให้ฟัง 

พร้อมกับสอนว่าเห็นไหมพี่ตุ๊กติ๊กกับน้องตุ๊บปองในหนังสือเค้ายังรักกันเลย ทำาไม

บูมกับแบมไม่รักกันเหมือนกับพี่ตุ๊กติ๊กกับน้องตุ๊บปองล่ะ ถ้าพี่น้องไม่รักกันแล้วใคร

จะมารักเรา พอดีที่พี่น้องในหนังสือเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกัน เลยสอนง่ายขึ้น 

ทำาอย่างนี้ทุกครั้งสองพี่น้องก็จะหยุดทะเลาะกันหยุดตีกัน 

นอ้งแบมเขยีนหนงัสอืไดต้ัง้แตอ่นบุาล ๑ ถอืวา่เร็วมาก เร็วกวา่เด็กท่ัวไป 

ทีบ่า้นเรามยีายเปน็หลกัในการอา่นหนงัสอืใหเ้ดก็ๆ ฟงั อ่านหนงัสอืแตก 

ยายพิการต้องถูกตัดขาจึงอยู่บ้านมากกว่า เลยถือว่าโชคดี ทุกคร้ังที่ฟังยายอ่าน

หนังสือ พากันอารมณ์ดีท้ังยายท้ังหลาน แม่เองก็เหมือนกัน ช่วงเวลาท่ีอ่านหนังสือ

ให้ลูกฟัง เป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขมาก หายเหงา หายเหน่ือย น้องแบมไม่ชอบ

นิทานที่มีเรื่องเศร้าๆ อย่างปลาบู่ทองนี่ยายชอบ แต่น้องแบมไม่เอาเลย..ไม่ชอบ

เพราะหนังสอืน่ีแหละ น้องแบมพูดออกเสยีงชดัมาตัง้แต่อายุได้ขวบคร่ึง 

..พูดชัดเลย
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แแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแ แแแแ แ แแ

... น้องแก้ม อ่านหนังสอืไดเ้ป็นคำาๆ ตัง้แตอ่นบุาล ๑ เหน็ไดช้ดัเลยวา่ลกู

เป็นเด็กฉลาด พูดอะไรรู้เรื่อง เล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน กล้าพูด

กล้าแสดงออก คุยเก่ง เวลาลูกค้าของแม่มาจะพูดคุยด้วย ผู้ใหญ่ถามอะไรก็ตอบได้ 

กล้าชอบการแสดงและร่วมกิจกรรมกับเพื่อนทุกอย่าง อยากเป็นนางแบบ ชอบเดิน

แบบ (แม่มีอาชีพช่างเสริมสวย)

เชือ่ว่าจากการอ่านหนังสอืนิทานใหฟ้งัตัง้แตเ่ล็กนีแ่หละ ทำาให้เปน็เดก็

อารมณ์ดี มีจินตนาการ ชอบวาดรูป (ในวันที่ลงเย่ียมบ้าน ทางโครงการได้มอบ

หนังสือชุดใหม่ให้ น้องแก้มสามารถวาดรูปปกหนังสือได้อย่างสมบูรณ์)

ใครเห็นก็บอกว่าน้องแก้มมีความพรอ้มมากกวา่เดก็คนอืน่ๆ คณุครสูอน

อะไรหรือเล่าอะไรจะจำาได้หมด ความจำาดีมาก แม้จะขี้งอน แต่เป็นเด็กมีเหตุมีผล 

เวลาท่ีพ่อแม่เถียงกัน ทะเลาะกันเสียงดัง น้องแก้มจะบอกทุกครั้งว่า ทะเลาะกัน

ทำาไม ทำาอย่างน้ีไม่ดีนะ หนูไม่ชอบ..หนูไม่อยากได้ยินพ่อแม่ทะเลาะกัน ไปอ่าน

หนังสือไป๊..

เป็นเด็กท่ีรักหนังสือ ดูแลอย่างดี เก็บเข้าท่ีเข้าทาง ไม่เคยวางเกะกะ หนังสือ

ที่ได้ตั้งแต่ปีแรกยังเก็บไว้เลย เก็บอย่างเป็นระเบียบ ยังชอบหนังสือเร่ือง โก๊ะเล้ียง

แกะ มาก ทุกวันหลังเลิกเรียน จะขอให้พ่อพาไปเข้าห้องสมุดโรงเรียน หรือห้องสมุด

ชุมชนวันละชั่วโมง...
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แแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแ
แแแแแแแแแแ แแแแแแแแ แแแแแแแ แแแแแแ แแแแ แ แแ

...นอ้งข้าวหอม ยา้ยไปเรียนท่ีโรงเรยีนมหาไถ ่จึงเริม่อา่นได้ เขยีนได้คลอ่ง 

ครูสอนสะกดแบบแตกรูปคำา จึงอ่านได้คล่อง อ่านได้แตก ไม่ให้ลูกอยู่หอพัก 

เพราะยังเล็ก และกังวลว่าคุณครูดูแลไม่ทั่วถึง จึงให้ลูกอยู่ประจำากับคุณครูที่บ้าน

คุณครูมีเด็กคนอื่นอยู่ด้วย ๔ คน ดูแลได้ทั่วถึง ใกล้ชิด รับกลับบ้านช่วงวันหยุด

เสาร์ อาทิตย์ ทุกวันหลังเลิกเรียนน้องข้าวหอมจะไปรอคุณครูอยู่ที่ห้องสมุด อยู่กับ

ครูก็หัดอ่าน พอกลับบ้าน ก็อ่านให้น้องฟัง ไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อ แต่ก็ดูร่าเริงดี 

อารมณ์ดี ได้ฝึกการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม และได้เรียนภาษาอังกฤษเข้มเลย 

ทีต่อ้งยา้ยโรงเรยีนเหตหุนึง่เพราะความเป็นหว่ง ตอนทีอ่ยูโ่รงเรยีนอนบุาล 

โรงเรียนเก่า น้องข้าวหอมเป็นเด็กที่เก่ง กล้าแสดงออก ทำาอะไรๆ ได้หมด มี

ความรับผิดชอบดี ความจำาดี ทุกครั้งท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรมักถูกเลือกเป็น

ตัวแทนโรงเรียนตลอด ได้รำา ได้เล่านิทาน ได้แข่งขันอะไรต่อมิอะไรมากมาย มาก

จนไม่มีเวลาเรียน ..มากเกินไป ที่สำาคัญ คือ โรงเรียนใหม่เน้นการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ เช่ือว่าถ้าลูกได้ภาษาดี ก็จะมีโอกาสท่ีดีมากข้ึน อนาคตก็น่าจะดีตาม

ไปด้วย ..เดี๋ยวนี้รู้ภาษาเดียวไม่พอ เอาตัวไม่รอดหรอก
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นอ้งข้าวหอมเรยีนดมีาก วิชาหลกัๆ นีไ่มต่อ้งหว่ง โดยเฉพาะวชิาภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเต็มหมด คุณครูประจำาช้ันบอกว่าน้องข้าวหอม

ความจำาดี ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ดีมากๆ อยู่กับคุณครูและเพ่ือนๆ ได้สบายมาก 

พ่อแม่เลยไม่ต้องเป็นห่วง 

นิสัยเด่นๆ ของข้าวหอม คือ กล้าแสดงออก มีน้ำาใจ เวลากลับบ้าน 

จะเตรียมของมาฝากน้อง เวลาท่ีต้องกลับไปโรงเรียนจะเตรียมของไปฝากเพื่อนที่

อยู่ด้วยกัน และเป็นเด็กท่ีมีความสนใจ ใส่ใจ และต้ังใจ จะทำาอะไรก็ตาม จะจดจ่อ 

ทำาอย่างมีสมาธิ มีสมาธิสูงมากในทุกๆ เรื่อง (ตอนที่คุณแม่ท้อง และคลอดน้อง 

พอมีน้องจึงขาดช่วงการอ่านหนังสือให้ฟัง น้องข้าวหอมจะใช้เวลาในการดูการ์ตูน

และเล่นเกมอย่างต้ังใจ จดจ่อและมีสมาธิมาก ตอนลงพ้ืนท่ีเย่ียมบ้าน ทางโครงการ

ได้แนะแนวให้พ่อแม่เร่งหันมาใช้หนังสือ เพื่อดึงจนน้องต้นหอมกลับมาอ่านหนังสือ

อีกครั้งได้สำาเร็จ)

หนงัสอืนีแ่หละทีช่ว่ยไดม้าก เพราะเด็กจำาจากหนงัสอืทีมี่เร่ืองราวเปน็

ตัวอย่างชัดเจน ง่ายๆ และมีคำาสอนด้วยทุกเล่ม

หนังสอืเลม่ไหนๆ น้องข้าวหอมก็อา่นไดห้มดเลย คณุปูช่มเปาะ ตอนจดั

รายการวิทยุ ก็พูดผ่านทางสถานีว่าหลานเก่งมาก ปู่ภูมิใจท่ีเห็นหลานอ่านหนังสือได้ 

สะกดได้หมด อ่านได้คล่องตั้งแต่ก่อนเข้าชั้น ป.1 
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หนังสอืเลม่เกา่ๆ ยงัหยบิมาอา่นกันทกุวัน พ่ีน้องเจอกนักพ็ากนัร้ือออกมา

อ่าน พี่ข้าวหอมจะอ่านให้น้องฟังเป็นประจำา

เคยคดิอยูบ่า้งเหมอืนกนัว่า ลกูอา่นหนงัสอืเกง่นา่จะเรยีนเกง่ แตต่อนนี้

อยากให้เป็นคนดีก่อน แต่ถ้าเรียนเก่งด้วยก็ดี
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รูปแบบ
การดำาเนินงาน
โครงการหนังสือ

เล่มแรก Bookstart 
ในประเทศไทย 
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๑๐ ปทีีผ่่านมา โครงการหนังสอืเลม่แรก Bookstart ประเทศไทย ไดข้ยาย

แนวความคิดและทดลองใช้ในหลายรูปแบบ โดยมีวิธีการดำาเนินงานในองค์กร 

ต่างๆ มีรูปแบบทั่วไปไม่ต่างกัน แต่จะมีบางองค์กรที่มีบุคลิกขององค์กรเฉพาะตัว 

จึงมีการสร้างรูปแบบการทำางานเฉพาะตัวเพื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาติขององค์กร

วิธีก�รดำ�เนินง�น

๑. ผูบ้รหิาร ผูเ้ชีย่วชาญ และหรอืเจา้หนา้ทีป่ระจำาโครงการหนงัสอืเลม่แรก 

เข้าพบผู้บริหารองค์กร ผู้ประสานงาน ผู้รับผิดชอบโครงการและอาสาสมัคร 

ในแต่ละองค์กรที่ร่วมเป็นองค์กรภาคี เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการในการ

ทำางานตามแนวความคิดของโครงการหนังสือเล่มแรก นำาสู่การร่วมคิด ร่วมคน 

ร่วมคลังในการทำางานร่วมกันในพื้นที่

 ๒. อบรมเชงิปฏบิตักิาร กลุม่ผู้บรหิารองคก์ร ผูป้ระสานงาน ผูร้บัผดิชอบ

โครงการและอาสาสมัครในแต่ละองค์กรที่ร่วมเป็นองค์กรภาคี เพื่อสร้างความ

เข้าใจในกระบวนการในการทำางานตามแนวความคิดของโครงการหนังสือเล่มแรก

 ๓. ประชาสมัพันธ ์แนะนำาโครงการในกลุม่พอ่แมท่ีน่ำาลกูมารับบริการที ่

โรงพยาบาลหรือศูนย์อนามัย รวมถึงกลุ่มพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กในชุมชนเขต

บริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลหรือศูนย์อนามัย
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 ๔. คดัเลอืกกลุม่เปา้หมาย ตามเจตนารมณ์ของโครงการหนงัสอืเลม่แรก 

Bookstart คือ พ่อแม่ที่มีลูกอายุ ๖ - ๙ เดือน 

 ๕. นัดพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กกลุ่มเป้าหมาย มาเข้ารับการอบรมเชิง 

ปฏิบัติการ

๖. จดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐานของเดก็และครอบครวัทีส่มบรูณท์ีเ่ชือ่ถอืได ้ตาม

แบบชุดเครื่องมือสัมภาษณ์ของโครงการหนังสือเล่มแรก 

๗. อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กเพื่อให้ความรู้และ

ทำาความเข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กในขวบปีแรก และแนะนำาวิธีการใช้เครื่องมือ

ในชุดหนังสือเล่มแรกทุกชิ้นอย่างละเอียด โดยการนำาเสนออย่างง่ายๆ กระชับ ไม่

เยิ่นเย้อ อธิบายอย่างตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบอกแนวทาง

ในการปฏิบัติ (How To) ที่พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กสามารถนำาไปปฏิบัติเองได้โดย

ง่ายเป็นสำาคัญ 

ในกรณีที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กไม่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งแรก ให้ 

ผู้บริหารองค์กร ผู้ประสานงาน ผู้รับผิดชอบโครงการและอาสาสมัครนั้นๆ เป็น

ผู้รับผิดชอบในการอบรม 

๘. มอบชดุหนงัสอืเลม่แรก โดยเจา้หนา้ที ่และอาสาสมคัรอธบิายถงึวธิกีาร

ใช้เครื่องมือในชุดหนังสือเล่มแรก เป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

๙. ทำาความเข้าใจและนัดแนะเรื่องการเยี่ยมบ้าน
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๑๐. เยีย่มบ้านครัง้ท่ี ๑ หลงัจากรบัถงุหนงัสอืเลม่แรก ๖ สปัดาห ์เปน็การ

ลงเย่ียมพ่อแม่และลูกเพ่ือแสดงความช่ืนชมในการเข้าร่วมโครงการ พร้อมการสังเกต

พฤติกรรมของพ่อแม่ลูก โดยมีการพูดคุยสร้างความเข้าใจ ให้คำาปรึกษาและแนะนำา

เป็นรายบุคคล พร้อมการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมของพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูในการใช้

หนังสือกับเด็ก ในกรณีที่ต้องการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเคลื่อนไหว ต้องขอ

อนุญาตพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กก่อน

๑๑. เยีย่มบา้นครัง้ที ่๒ หลงัจากการเย่ียมบา้นคร้ังที ่๑ แลว้ ๘ สปัดาห ์

เพ่ือพูดคุยถึงพฤติกรรมที่เห็นในการเย่ียมบ้านคร้ังที่ ๑ สังเกตพฤติกรรมของพ่อ

แม่ลูก โดยมีการพูด ให้คำาปรึกษาและแนะนำาเป็นรายบุคคล พร้อมจัดเก็บข้อมูล

พฤติกรรมของพ่อแม่และผู้เล้ียงดูในการใช้หนังสือกับเด็ก ในกรณีท่ีต้องการถ่ายภาพ 

หรือบันทึกภาพเคลื่อนไหว ต้องขออนุญาตพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กก่อน 

๑๒. สรุปผลการดำาเนินงานเชิงประจักษ์

วิธีก�รดำ�เนินง�นในองค์กรต่�งๆ 

รูปแบบที่ ๑ : โรงพย�บ�ล หรือ ศูนย์อน�มัยในภ�วะทั่วไป

โรงพยาบาลและศนูยอ์นามยัคอืองคก์รท่ีดำาเนนิงานดา้นการแพทย์ทีม่ ี

หน้าที่ให้บริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือภาวะที่จะ
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เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพภายหลังการ

รักษาแก่ประชาชน โดยมียุทธศาสตร์สำาคัญประการหน่ึงคือการพัฒนางานอนามัย

แม่และเด็ก 

โรงพยาบาลและศนูยอ์นามยัในทกุพืน้ทีท่ีเ่ขา้ร่วมโครงการ สะทอ้นความคดิ

อย่างชัดเจนว่า ถือเป็นความโชคดีท่ีได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรก 

เม่ือผู้บริหารองค์กรให้ความสนใจและเห็นความสำาคัญในโครงการน้ีมาก จึงให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มที่โดยจัดให้เป็นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่ง มิใช่เป็นงานรองหรือ

งานฝาก มีการจัดระบบและบุคคลากรรองรับการทำางานในโครงการเป็นอย่างดี 

เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ความสำาคัญกับโครงการ โดยไม่ถือว่าโครงการนี้เป็นภาระ

งานที่เพิ่มขึ้น กระบวนการจึงเริ่ม 

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. โรงพยาบาลบางแหง่ดำาเนนิการทีโ่รงพยาบาล ในขณะท่ีบางแหง่มกีาร

กระจายกลุ่มเป้าหมายไปยังสถานีอนามัยในเขตพื้นที่บริการสาธารณสุข สถานี

อนามัยบางแห่งเป็นองค์กรหลักในการดำาเนินงานในพื้นที่โดยตรง ไม่ผ่านทางโรง

พยาบาล แต่ใช้กระบวนการทำางานในรูปแบบเดียวกัน

๒. ในพื้นที่ชนเผ่า เช่น ชนชาวเขา และชนพื้นถิ่น เช่น คนมุสลิมที่อ่าน

หนังสือภาษาไทยไม่ได้ มีการแนะนำาให้ใช้ภาพประกอบหนังสือพูดคุยกับลูก อ่าน
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จากภาพ เล่าเรื่องราวจากภาพ จะเป็นภาษาไทย หรือภาษาถิ่น หรือผสมผสานกัน

ก็ได้

รปูแบบที ่๒ : โรงพย�บ�ล หรอื ศนูยอ์น�มยัในภ�วะคว�มรนุแรง

ความรนุแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ คอื จังหวดัยะลา นราธิวาส 

และปัตตานี สร้างความเสียหายต่อขวัญ กำาลังใจ และทรัพย์สิน กระทั่งชีวิตของ

ผู้คนมากมายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

ช่วงเวลาทีผ่า่นมา เดก็จำานวนมากตอ้งเผชญิกบัความรนุแรงและความ 

สูญเสียโดยตรง ทำาให้ขวัญเสียและตกอยู่ในสภาวะหวาดกลัว เด็กจำานวนมาก 

เป็นกำาพร้าเพราะพ่อแม่เสียชีวิตหรือสูญหาย ทำาให้ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่าง

รุนแรง เด็กจำานวนมากแม้ไม่ได้เผชิญทุกข์โดยตรง แต่ครอบครัวได้รับผลทำาให้ตก

อยู่ในภาวะถูกทอดทิ้ง เพราะไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ เด็กที่เคยตกอยู่ในภาวะ

ยากลำาบาก กลับตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำาบากกว่าเดิม

โรงพยาบาลและศนูยอ์นามยัทีอ่ยูใ่นพ้ืนท่ีทีม่ภีาวะความรนุแรงจงึถอืเปน็

โอกาสดีที่ได้เข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรก ถือเป็นความงดงามจากน้ำาใจของ

เพื่อนมนุษย์ร่วมสังคมท่ีมีความตั้งอกต้ังใจด้วยจิตสำานึกแห่งความเสียสละ ที่

แสดงออกมาอย่างมีพลังและเข้มแข็ง ท่ามกลางความรุนแรงและความสูญเสีย 

จึงเป็นกระบวนการเยียวยาให้เด็กกลับมาสดใส และอบอุ่นในครอบครัวที่สงบเย็น 

และเป็นสุขได้ท่ามกลางความรุนแรง
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วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. คดัเลอืกสถานอีนามยัทัง้ในเขตบริการสาธารณสขุของโรงพยาบาลและ

สถานีอนามัยนอกเขตบริการที่สนใจ

๒. อาสาสมัครสาธารณสขุหมู่บา้นแตล่ะคนทีไ่ด้รับชดุหนงัสอืเลม่แรก จะ

จัดหนังสือจากชุดห้องสมุดฉบับกระเป๋า เพิ่มลงในถุงหนังสือเล่มแรก แล้วเข้า

ชุมชน เพื่อใช้ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลางในการเล่านิทานและอ่าน

หนังสือให้เด็ก วัย ๐ - ๕ ปี ในละแวกบ้านนั้นๆ ฟัง

๓. จดัประกวดการเลา่นทิาน อ่านหนงัสอื และการร้องเพลงกลอ่มเด็กใน

พื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พ่อแม่และสังคมเห็นความสำาคัญของการเล่านิทาน 

อ่านหนังสือ และการร้องเพลงกล่อมเด็ก แล้วนำาไปใช้กับเด็กในครอบครัวและชุมชน

ของตน 

๔. ประชาชนในพืน้ทีเ่ขตบรกิารของโรงพยาบาลและศนูย์อนามยัในภาวะ

ความรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม พ่อแม่และผู้เล้ียงดูส่วนใหญ่จึงใช้ภาษาถ่ินกับ

ลูก โดยอ่านหนังสือเป็นภาษาไทยตามต้นฉบับ แล้วอธิบายเป็นภาษาพื้นถิ่น ทำาให้

เห็นว่าแม้คนกลุ่มนี้จะยอมรับวัฒนธรรมใหม่ แต่ยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน

๕. การยอมรบัและช่ืนชมวัฒนธรรมโดยเฉพาะการใชภ้าษาพ้ืนถ่ิน เชน่ 

มลายูถ่ิน ทำาให้ความรู้สึกแปลกแยกทางวัฒนธรรมน้อยลง ส่งผลให้พ่อแม่และ 

ผู้เลี้ยงดูเด็กเกิดความมั่นใจในการใช้หนังสือภาษาไทยกับเด็กตามไปด้วย
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รูปแบบที่ ๓ : สถ�นสงเคร�ะห์ในองค์กรพัฒน�เอกชนด้�นเด็ก

สถานสงเคราะหใ์นสว่นงานขององคก์รพฒันาเอกชนด้านเดก็ ซึง่เปน็องค์กร

สาธารณะกุศล ดูแลเด็กวัย ๐ - ๓ ปี หรือ ๐ - ๕ ปี ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ในรูปแบบบ้าน

พักฟ้ืน ดูแลเด็กท่ีประสบปัญหาด้านการขาดสารอาหาร ถูกทารุณกรรม ถูกทอดท้ิง 

และหรือ ประสบปัญหาเฉพาะหน้า ส่งผลให้เด็กบางคนมีปัญหาสุขภาวะในหลาย

ด้าน ผู้ดูแลไม่ใช่พ่อจริงแม่จริงของเด็ก เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำาบทบาทพ่อแม่สมมุติ

การดำาเนนิงานโครงการหนงัสอืเลม่แรกจงึเปน็การใหอ้าหารทีพ่รอ้มเพือ่เพิม่

สมรรถนะและความมีชีวิตชีวาของเด็ก ที่สำาคัญคือเด็กมีหนังสือเป็นของตัวเองเป็น

ครั้งแรก

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. บรหิารจดัการระบบการทำางานใหเ้อือ้ตอ่การดำาเนนิการดว้ยการใหแ้ม่

สมมุติรับผิดชอบเด็กประจำาเป็นรายบุคคล ในลักษณะแม่สมมุติ ๑ คน รับผิดชอบ

เด็ก ๓ - ๕ คน โดยถ้าแม่สมมุติต้องออกเวร จะมีแม่สมมุติคนใหม่มารับผิดชอบ

เด็กกลุ่มเดิม ดังนั้น เด็กแต่ละคนจะมีแม่สมมุติรับผิดชอบ ๒ คน อ่านหนังสือให้

ฟัง มีการอ่านหนังสือร่วมกับเด็ก และเล่าเร่ืองจากหนังสือให้เด็กฟังอย่างน้อยวันละ 

๒ ครั้ง อย่างสม่ำาเสมอ อ่านทุกวัน ตามเงื่อนไขของการทำางาน

๒. มอบชุดหนังสือเล่มแรกให้เด็กแต่ละคน 
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๓. เนือ่งจากเปน็สถานสงเคราะหท์ีดู่แลเด็กตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ในรูปแบบ

บ้านพักฟื้นจึงไม่มีการเยี่ยมครอบครัว เพราะเด็กอยู่ในบ้านตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ

มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเด็กและครอบครัวอยู่แล้ว

๔. ถา้ในชว่งเวลาดำาเนนิการ มสีดัสว่นจำานวนเดก็กลุม่เปา้หมายกบัพีเ่ลีย้ง

พอดีกัน คือ ให้พี่เลี้ยง ๑ คนรับผิดชอบเด็ก ๑ คน ถ้าในช่วงเวลาดำาเนินการ 

มีสัดส่วนจำานวนเด็กกลุ่มเป้าหมายมากกว่าพ่ีเลี้ยง ให้พี่เล้ียง ๑ คน รับผิดชอบ

เด็ก ๓ - ๕ คน

๕. ในกรณีทีม่มีอีาสาสมคัร ยงัคงต้องใหพ้ีเ่ลีย้งเด็กเปน็หลกัในการอา่น

หนังสือให้เด็กฟังทุกวัน โดยมีอาสาสมัครมาเป็นตัวเสริม ซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษที่

เด็ก ๑ คน จะมีผู้ใหญ่มากกว่า ๑ คน อ่านหนังสือให้ฟัง

รูปแบบที่ ๔ : สถ�นสงเคร�ะห์ภ�ครัฐ

เป็นสถานสงเคราะห์ในสว่นงานของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐ ที่ดูแลเด็กวัย ๐ - ๖ ปี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

ในรูปแบบบ้านพักฟื้น ดูแลเด็กที่ประสบปัญหาด้านการขาดสารอาหาร ถูกทารุณ

กรรม ถูกทอดทิ้ง และหรือ ประสบปัญหาเฉพาะหน้า ส่งผลให้เด็กบางคนมี 

ปัญหาสุขภาวะบางด้าน ผู้ดูแลไม่ใช่พ่อจริงแม่จริงของเด็ก เป็นเจ้าหน้าที่ทำาหน้าที่

เป็นพี่เลี้ยงเด็ก 
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การดำาเนนิงานโครงการหนงัสอืเลม่แรกจงึเปน็การใหอ้าหารทีพ่รอ้มเพือ่เพิม่

สมรรถนะและความมีชีวิตชีวาของเด็ก ที่สำาคัญคือ เด็กมีหนังสือเป็นของตัวเอง

เป็นครั้งแรก

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. อบรมเชงิปฏบิตักิารใหก้ลุม่อาสาสมคัรทัว่ไป และอาสาสมคัรจากมลูนิธิ

เครือข่าย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดย ผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ และ/หรือ

เจ้าหน้าท่ีประจำาโครงการหนังสือเล่มแรก หรือผู้อำานวยการ ผู้ประสานงาน และ/

หรือเจ้าหน้าท่ีประจำาโรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบการดำาเนินงานโครงการหนังสือเล่ม

แรก ซึ่งต้องอบรมเป็นรายบุคคลเพราะอาสาสมัครเหล่านี้จะมาตามเวลาที่สะดวก 

ซึ่งบางคนมาสม่ำาเสมอทุกวันใดวันหนึ่ง หรือเวลาใดเวลาหนึ่งในวันราชการหรือวัน

หยุด หรือบางคนมาทุกวันหยุด 

๒. ใหพ้ีเ่ลีย้งและอาสาสมคัรทกุคน ฝกึอา่นหนงัสอืในชดุหนังสอืเลม่แรกให้

คล่อง ทั้ง น้องหมีเล่นกับพ่อ โดยเฉพาะ ตั้งไข่ล้ม ที่เป็นคำากลอนร้องเล่น เพลง

ประกอบการละเล่น เพลงกล่อมเด็กสมัยโบราณ และ กุ๊กไก่ปวดท้อง ที่เป็น 

คำาคล้องจอง ต้องอ่านอย่างมีจังหวะจะโคน ต้องอ่านให้ถูกตามฉันทลักษณ์

๓. มอบชดุถงุหนังสอืเลม่แรกให้เด็กแตล่ะคนโดยเขยีนชือ่ไวข้า้งถงุ พร้อม

สอนให้เด็กจำาสัญลักษณ์และชื่อเพื่อนำาถุงหนังสือไปเก็บทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จแล้ว



113

           |  ๑๐ ปี...หนงัสือเลม่แรก Bookstart
112 

๔. เนือ่งจากเปน็สถานสงเคราะห์ทีดู่แลเด็กตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ในรูปแบบ

บ้านพักฟื้นจึงไม่มีการเยี่ยมครอบครัว เพราะเด็กอยู่ในบ้านตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ

มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเด็กและครอบครัวอยู่แล้ว

๕. ถ้าในชว่งเวลาดำาเนนิการ มสีดัสว่นจำานวนเด็กกลุม่เปา้หมาย กบัพีเ่ลีย้ง

พอดีกัน

๖. ให้พ่ีเล้ียง ๑ คน รับผิดชอบเด็ก ๑ คน ถ้าในช่วงเวลาดำาเนินการ มีสัดส่วน

จำานวนเด็กกลุ่มเป้าหมายมากกว่าพ่ีเล้ียง ให้พ่ีเล้ียง ๑ คน รับผิดชอบเด็ก ๓ - ๕ คน

๗. ในกรณทีีม่มีอีาสาสมคัร ยงัคงตอ้งใหพ้ีเ่ลีย้งเดก็เปน็ตวัหลกัในการอา่น

หนังสือให้เด็กฟังทุกวัน โดยมีอาสาสมัครมาเป็นตัวเสริม ซ่ึงถือเป็นกรณีพิเศษท่ีเด็ก 

๑ คน จะมีผู้ใหญ่มากกว่า ๑ คน อ่านหนังสือให้ฟัง

รูปแบบที่ ๕ : สถ�นประกอบก�รรับเลี้ยงเด็กในชุมชนแออัด

สถานประกอบการรบัเลีย้งเดก็ วยั ๐ - ๓ ป ีแบบเชา้ไปเยน็กลบั เปน็สว่น

งานหนึ่งขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็ก ประชากรเกือบทั้งหมดใน

ชุมชนแออัดเป็นชาวบ้านท่ีอพยพมาจากที่ต่างๆ เข้ามาบุกรุกหรือเช่าอาศัยอยู่ใน

ที่ดินของกรุงเทพมหานคร หรือที่ดินของเอกชน ชาวบ้านกลุ่มนี้ประกอบอาชีพเป็น

ลูกจ้างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไป คุ้ยขยะ ขับรถ

ขนขยะ ขี่ซาเล้งรับซื้อของเก่า และอื่นๆ ครอบครัวเหล่านี้ประสบปัญหาหลัก คือ 

การอพยพเคลื่อนย้ายและการถูกไล่รื้อ
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การดำาเนินงานโครงการหนังสอืเล่มแรกจึงเปน็การเพิม่เคร่ืองมือทีดี่สำาหรับ

การพัฒนาเด็กให้โตเต็มศักยภาพ เพิ่มสมรรถนะและความมีชีวิตชีวาของเด็ก 

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. อบรมเชิงปฏบัิตกิารกลุม่อาสาสมคัร ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 

ซึ่งต้องอบรมทั้งในรูปแบบกลุ่มและเป็นรายบุคคล เพราะอาสาสมัครเหล่านี้จะมา

ตามเวลาที่สะดวก ซึ่งบางคนก็มาสม่ำาเสมอทุกวันใดวันหนึ่ง หรือเวลาใดเวลาหนึ่ง

ในวันราชการหรือวันหยุด หรือบางคนมาทุกวันหยุด 

๒. อาสาสมคัรแตล่ะคนทีไ่ดร้บัชดุถงุหนงัสอืเลม่แรก จะจดัหนังสอืจากชดุ

ห้องสมุดฉบับกระเป๋าเพิ่มลงในถุงหนังสือเล่มแรก แล้วเข้าชุมชน เพื่อใช้ครอบครัว

กลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลางในการเล่านิทานและอ่านหนังสือให้เด็ก วัย ๐ - ๕ ปี

ละแวกบ้านนั้นๆ ฟัง 

๓. มีการนำาโครงการเปน็ตวักระตุน้เรา้ใหพ้าเดก็มาฝากท่ีสถานรบัเลีย้งเดก็ 

ด้วยเพราะจะทำาให้เด็กปลอดภัยมากกว่าปล่อยตามยถากรรมอยู่ที่บ้านท่ีบริเวณ 

คับแคบ อับชื้น ไม่สะอาด และไม่มีบริเวณให้เด็กได้ทำากิจกรรม
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รูปแบบที่ ๖ : สถ�นประกอบก�รรับเลี้ยงเด็กภ�คเอกชน

สถานประกอบการรบัเลีย้งเดก็ภาคเอกชน ทีรั่บเลีย้งเด็ก วยั ๐ - ๓ ป ีแบบ

เช้าไปเย็นกลับ โดยพ่อแม่ต้องเสียค่าบริการที่มีท้ังแบบรายเดือนและรายวัน 

เป้าหมายหลักของการดำาเนินงานคือการแบ่งเบาภาระในการเล้ียงลูกให้พ่อแม่ท่ีต้อง

ทำางาน พร้อมมุ่งเน้นการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กได้มีพัฒนาการทาง

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมแก่วัย ตลอดจน

การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อันเป็นพื้นฐานสำาหรับเด็กที่จะมีชีวิตที่ดีใน

อนาคตต่อไป

การดำาเนินงานโครงการหนงัสอืเลม่แรกจึงเปน็การเสริมการตลาดในการ

สร้างความสนใจให้พ่อแม่นำาลูกเข้ามาฝากที่สถานประกอบการรับเลี้ยงเด็ก 

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. ประชาสมัพนัธแ์นะนำาโครงการในกลุม่พอ่แมแ่ละผูเ้ลีย้งดเูดก็ทียั่งไมไ่ด้

พาเด็กมาเข้ารับบริการจากสถานรับเลี้ยงเด็ก ให้พาเด็กโดยเฉพาะอายุ ๖ - ๙ เดือน

มาฝาก โดยมีโครงการหนังสือเล่มแรก และการแจกถุงหนังสือเล่มแรกฟรีเป็นตัว

กระตุ้น 

๒. ในกลุม่นีไ้มม่กีารเยีย่มบา้นแตจ่ะใช้สถานประกอบการเปน็ศนูย์กลางใน

การพูดคุย แนะนำา และจัดเก็บข้อมูล
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รูปแบบที่ ๗ : ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก ในชุมชนแออัด

ศนูยพั์ฒนาเดก็เลก็กลายเปน็สถานศกึษาเบือ้งตน้ของเด็กปฐมวยัสว่นใหญ ่

โดยทั่วไปรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี แต่มีบางแห่งที่รับเด็กตั้งแต่อายุ ๒ ปี แบบเช้าไปเย็น

กลับ ประชากรในชุมชนเกือบท้ังหมดเป็นชาวบ้านที่อพยพมาจากที่ต่างๆ เข้ามา

บุกรุกหรือเช่าอาศัยอยู่ในที่ดินของกรุงเทพมหานคร หรือที่ดินของเอกชน แต่มีบาง

ส่วนที่สามารถซ้ือที่ดินปลูกบ้านของตนเองในพื้นที่ที่แคบเพราะที่ดินมีราคาสูง 

ชาวบ้านกลุ่มนี้ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงาน

บริษัท รับจ้างทั่วไป ขี่ซาเล้งรับซื้อของเก่า และอื่นๆ 

เป้าหมายท่ัวไปคือการเตรียมความพร้อมของเด็ก ก่อนเข้าเรียนระดับประถม

ศึกษา แต่เป้าหมายหลักของการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนแออัด คือการ

ดูแลเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้พ่อแม่ได้มีเวลาในการทำามาหากิน

มากข้ึน ซึ่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ีจะคิดค่าบริการในราคาถูก เช่น วันละ ๑๕ - 

๒๐ บาท โดยจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และนมให้เด็กทุกวัน พร้อมกับ

จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

การดำาเนินงานโครงการหนังสอืเลม่แรกจึงเปน็การกระตุน้เร้าในการสร้าง

ความสนใจให้พ่อแม่นำาลูกเข้ามาฝากที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. จดัตัง้ชดุหอ้งสมดุฉบบักระเปา๋ เพ่ือใหพ่้อแมแ่ละผู้เลีย้งดูเด็กพาเด็กมา

อ่านที่ศูนย์ หรือยืมไปอ่านให้เด็กฟังที่บ้าน

๒. จัดตัง้หอ้งสมดุเคลือ่นทีสู่ช่มุชน ดว้ยการจดัทำาชัน้หนงัสอืเพือ่นำาไปวาง

ตามแหล่งต่างๆ ในชุมชน โดยผู้นำาชุมชนมอบหมายให้แต่ละกลุ่มจัดหาผู้รับผิด

ชอบหนังสือ รวมถึงการดูแล การให้บริการการอ่าน และการยืมหนังสือ มีการจัด

ซื้อ จัดหาหนังสือเล่มใหม่ใส่ช้ันหนังสือเพื่อการบริการที่กว้างมากขึ้น พร้อมทั้งมี

การวางแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น แนะนำาหนังสือดี หนังสือใหม่ 

หรือหนังสือในดวงใจของนักอ่านคนสำาคัญของสังคม

๓. กระบวนการในการทำาเชน่นีน้อกจากจะเปน็การพฒันาเด็ก ครอบครัว

และชุมชนแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะเข้ามารับบริการจาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกด้วย

รปูแบบที ่๘ : องคก์�รบรหิ�รสว่นทอ้งถิน่ : องคก์�รบรหิ�รสว่น

ตำ�บล

รฐับาลกระจายอำานาจไปใหห้นว่ยปกครองท้องถิน่ ทีค่ณะผูบ้รหิารองคก์ร

ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนในท้องถ่ินน้ันท้ังหมดหรือบางส่วน เพ่ือเปิดโอกาสให้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องท่ีและชุมชน โดยองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินน้ี 
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มีอำานาจอิสระในการบริหารงาน มีอิสระในการใช้ดุลยพินิจ มีเจ้าหน้าที่ มี 

งบประมาณและรายได้เป็นของตนเอง มีการจัดการปกครองและดำาเนินกิจการ

บางอย่าง เพื่อผลประโยชน์รัฐและผลประโยชน์ของท้องถิ่นเอง แต่ยังต้องอยู่ภาย

ใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง ด้วยความคาดหวังว่า ประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้

ปัญหาดีที่สุดกว่าคนภายนอก น่าจะช่วยในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น ถ้าท้องถิ่น 

มีความมั่นคงแข็งแรงและมีเสถียรภาพ ยิ่งถ้าผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อ

ประชาชน นอกจากเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลแล้ว ยังฝึกให้ประชาชน

รู้จักการปกครองตนเองอีกด้วย

การดำาเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรกจึงเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้ 

ผู้บริหารทุกระดับ นักการศึกษา ครูและพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสริม

การตลาดในการสร้างความสนใจให้พ่อแม่นำาลูกเข้ามาฝากที่สถานประกอบการรับ

เลี้ยงเด็ก 

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. ประสานงานกบัทกุภาคสว่นในชมุชน โดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสขุ 

และหน่วยงานการศึกษา เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในการทำางาน 

๒. จดัระบบในสำานกังานองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ใหเ้อือ้ตอ่การเปน็ศนูย์

ประสานงานโครงการหนังสือเล่มแรก
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๓. บางพ้ืนทีใ่ช้โรงพยาบาล บางพืน้ทีใ่ช้สถานอีนามยั บางพ้ืนทีใ่ชศ้นูย์

พัฒนาเด็กเล็ก และบางพ้ืนท่ีใช้โรงเรียนเป็นศูนย์ประสานงานโครงการหนังสือเล่ม

แรก โดยมีสำานักงานองค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นองค์กรกลาง

๔. ทาง อบต.ทุกพ้ืนท่ีจะมีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

และหรือครูให้เป็นผู้รับผิดชอบในการเยี่ยมบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นครู

รูปแบบที่ ๙ : องค์ก�รบริห�รส่วนท้องถิ่น : เทศบ�ล

รัฐบาลให้อำานาจหรือการกระจายอำานาจไปให้หน่วยปกครองท้องถ่ิน ท่ีคณะ 

ผู้บริหารองค์กรได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน 

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องที่และชุมชน โดยองค์กร

บริหารส่วนท้องถิ่นนี้มีอำานาจอิสระในการบริหารงาน มีอิสระในการใช้ดุลยพินิจ มี

เจ้าหน้าท่ี มีงบประมาณและรายได้เป็นของตนเอง มีการจัดการปกครองและ

ดำาเนินกิจการบางอย่างเพ่ือผลประโยชน์รัฐและผลประโยชน์ของท้องถ่ิน แต่ยังต้อง

อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง การปกครองท้องถิ่นมีหลายรูปแบบ แต่ที่

สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด คือ เทศบาล

การดำาเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรกจึงเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้ 

ผู้บริหารทุกระดับ นักการศึกษา ครูและพ่ีเล้ียงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสร้าง

ความสนใจให้พ่อแม่นำาลูกเข้ามาฝากที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. ประสานงานกบัทกุภาคสว่นในชุมชน โดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสขุ

และหน่วยงานการศึกษา เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในการทำางาน

๒. จัดระบบในสำานักงานเทศบาล ให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์ประสานงาน

โครงการหนังสือเล่มแรก

๓. บางพ้ืนทีใ่ช้โรงพยาบาล บางพืน้ทีใ่ช้สถานอีนามยั บางพ้ืนทีใ่ชศ้นูย์

พัฒนาเด็กเล็ก และบางพ้ืนท่ีใช้โรงเรียนเป็นศูนย์ประสานงานโครงการหนังสือ 

เล่มแรก โดยมีสำานักงานองค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นองค์กรกลาง

๔. ทางเทศบาลมกีารประสานความรว่มมอืกบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ และ

หรือครูให้เป็นผู้รับผิดชอบในการเยี่ยมบ้าน : ส่วนใหญ่เป็นครู

รูปแบบท่ี ๑๐ : ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก สังกัดองค์ก�รบริห�รส่วนท้องถ่ิน

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เปน็สถานศกึษาเบือ้งต้นของเด็กปฐมวยัสว่นใหญ่ โดย

ท่ัวไปรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี แต่มีบางแห่งที่รับเด็กตั้งแต่อายุ ๒ ปี เป้าหมายคือ

การเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ซ่ึงหน่วยงานที่ 

รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งงบประมาณใน

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้ึนอยู่กับผู้บริหารใน

ท้องถิ่นคือ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นหลัก ชุมชนใดที่นายกองค์การ



191

           |  ๑๐ ปี...หนงัสือเลม่แรก Bookstart
192 

บริหารส่วนตำาบลให้ความสำาคัญด้านการศึกษาก็จัดงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กอย่างพอเพียง ทั้งในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่ และการ 

พัฒนาบุคลากร

การดำาเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรกจึงเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ให้ผู้บริหาร

ทุกระดับ นักการศึกษา ครูและพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสร้างความ

สนใจให้พ่อแม่นำาลูกเข้ามาฝากที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. จัดตัง้ชดุหอ้งสมดุฉบบักระเปา๋ เพือ่ใหพ้อ่แม ่และผู้เลีย้งดูเด็ก พาเด็กมา

อ่านที่ศูนย์ หรือยืมไปอ่านให้เด็กฟังที่บ้าน

๒. จดัตัง้ห้องสมุดครอบครวั ดว้ยการคดัเลอืกเดก็นกัเรียนระดับประถม

ศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ในโรงเรียนในเขตบริการการศึกษาเดียวกันกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำามุมหนังสือในบ้านเพ่ือบริการการอ่านและยืม ๖ - ๙ 

หลังคาเรือน รวมถึงการดูแลการให้บริการการอ่านและการยืมหนังสือ

๓. จัดตัง้หอ้งสมดุเคลือ่นท่ีสูชุ่มชน ดว้ยการจัดทำาชัน้หนงัสือเพือ่นำาไป 

วางตามแหล่งต่างๆ ในชุมชน โดยผู้นำาชุมชนมอบหมายให้แต่ละกลุ่มจัดหา 

ผู้รับผิดชอบหนังสือ รวมถึงการดูแลการให้บริการการอ่านและการยืมหนังสือ มี

การจัดซื้อ จัดหาหนังสือเล่มใหม่ใส่ชั้นหนังสือ เพื่อการบริการท่ีกว้างมากขึ้น 
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พร้อมทั้งมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น แนะนำาหนังสือดี 

หนังสือใหม่ หรือหนังสือในดวงใจของนักอ่านคนสำาคัญของสังคม

๔. กระบวนการในการทำาเชน่น้ีนอกจากจะเปน็การพฒันาเด็ก ครอบครัว

และชุมชนแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะเข้ามารับบริการจาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกด้วย

รปูแบบท่ี ๑๑ : ศนูยร์บัเลีย้งเด็ก และศนูยพั์ฒน�เดก็เลก็ทีจ่ดัต้ังใน

องค์กรภ�ครัฐ

หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งท่ีเปิดบริการเพ่ือเป็นสวัสดิการบุคลากรในองค์กร 

ด้วยการเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กและหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบไปเช้าเย็นกลับโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยองค์กรสนับสนุนอาหารเสริมประเภทนมและวัสดุอุปกรณ์ใน

การพัฒนาการเด็ก กลุ่มเป้าหมายคือบุตรหลานของบุคลากรในองค์กร โดย 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ และนักวิจัย นักวิชาการ ส่วนใหญ่มีความรู้มาก

กว่าการศึกษาภาคบังคับ ครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นครอบครัว

เด่ียวท่ีแยกจากครอบครัวเดิมมาอยู่กันเองแบบพ่อแม่ลูก มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 

บางส่วนมีที่อยู่อาศัยของตัวเอง และบางส่วนอยู่ห้องพักขององค์กร เป้าหมายหลัก 

คือการดูแลเด็กอย่างเหมาะสม เพ่ือส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้มีพื้นฐานที่ดีที่จะได้เติบโตเป็นคนดีที่มีคุณภาพของสังคม

ต่อไป
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การดำาเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรกจึงเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ให้ผู้บริหาร 

นักการศึกษา ครูและพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสร้างความสนใจให้ 

พ่อแม่นำาลูกเข้ามาฝากที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

 ๑. ประชาสมัพนัธแ์นะนำาโครงการในกลุม่พอ่แมแ่ละผูเ้ลีย้งดเูดก็ทีย่งัไม่ได้

พาเด็กมาเข้ารับบริการจากสถานรับเลี้ยงเด็ก ให้พาเด็กอายุ ๖ - ๙ เดือน มาฝาก 

โดยมีโครงการหนังสือเล่มแรก และการแจกถุงหนังสือเล่มแรกฟรีเป็นตัวกระตุ้น 

๒. ในกลุม่นีไ้มม่กีารเยีย่มบา้นแตจ่ะใช้สถานประกอบการเปน็ศนูย์กลางใน

การพูดคุย แนะนำา และจัดเก็บข้อมูล

รูปแบบที่ ๑๒ : ห้องสมุดชุมชนในเมือง

หอ้งสมุดชุมชนในเมืองหลายแห่งจดัปรับและพฒันาระบบให้เปน็หอ้งสมุด 

ที่มีชีวิต ท่ีมีการจัดหาหนังสือดีท่ีทันสมัยมาบริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อ 

ส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างจริงจัง ด้วยความเชื่อว่า การอ่าน

หนังสือเป็นพื้นฐานสำาคัญยิ่งของการเรียนรู้ โดยเปิดให้บริการเพื่อรองรับความ

ต้องการไร้ขีดจำากัดของเยาวชน นั่นคือ เป็นห้องสมุดที่มีทั้งหนังสือ ข้อมูล สื่อ 

มัลติมีเดีย หลากหลายรูปแบบ มีพื้นที่กิจกรรมอเนกประสงค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
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เป็นพื้นที่สำาหรับการสื่อสารทางศิลปวัฒนธรรม และยังมีบรรยากาศที่สร้างสรรค์

และเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ทั้งยังมีโครงสร้างและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่

เข้ากับโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นของเยาวชนยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง

การดำาเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรกจึงเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้ 

ผู้บริหารทุกระดับและบรรณารักษ์ และสร้างความสนใจให้พ่อแม่นำาลูกเข้ามาใช้

บริการห้องสมุด

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. จดัชดุหนงัสอืเลม่แรกเขา้ระบบของห้องสมดุ ทีใ่ชร้ะบบการยมืและคนื

เหมือนหนังสือทั่วไป แต่การยืมและคืนนั้นต้องเป็นทั้งชุดมิใช่เล่มใดเล่มหนึ่ง

๒. ในกลุม่นีไ้มม่กีารเยีย่มบา้นแตจ่ะใชห้อ้งสมดุเป็นศนูยก์ลางในการพดูคุย 

แนะนำา และจัดเก็บข้อมูล

รปูแบบที ่๑๓ : หอ้งสมดุชมุชนในพืน้ท่ีทีไ่ดร้บัผลกระทบจ�กคว�ม

รุนแรง

หอ้งสมดุชมุชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากความรนุแรง เชน่ อทุยานการ

เรียนรู้ยะลา เปรียบเสมือนเครื่องมือสำาหรับการเสริมสร้างความเข้าใจและความ

สงบสุขของในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรง เพราะเป็นพ้ืนท่ีเสริมสร้างพลัง 
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และจินตนาการในทางสร้างสรรค์ของเยาวชนให้เท่าทันกับสภาวะแวดล้อมที่มีการ

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และทำาให้เยาวชนท่ีมาจากหลากหลายพ้ืนท่ี หลากหลาย

วัฒนธรรมมีโอกาสได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ทั้งยังเป็นการจุดประกายส่งเสริมการ

อ่าน และการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้ทั่วถึง เพื่อกระตุ้นให้มีนิสัย

รักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต

การดำาเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรกจึงเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ให้ผู้บริหาร

ทุกระดับและบรรณารักษ์และสร้างความสนใจให้พ่อแม่นำาลูกเข้ามาใช้บริการ 

ห้องสมุด

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. ประสานงานกับโรงพยาบาล ศูนย์อนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ 

โรงเรียนในพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นภาคีหลักในการดำาเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรกร่วมกัน

ในพื้นที่

 ๒. จดัทำาชดุหนงัสอืเลม่แรกใหเ้ปน็หนังสอืทีม่ทีัง้ภาษาไทยและภาษาถิน่ 

(มลายูถิ่น) ในเล่มเดียวกัน โดยการแปลหนังสือ น้องหมีเล่นกับพ่อ พิมพ์ภาษา

มลายูลงบนสติกเกอร์ แล้วแปะลงคู่ขนานไปกับภาษาไทย 

 ๓. ประชาสมัพันธแ์นะนำาโครงการในชมุชนผา่นภาคต่ีางๆ ใหพ้อ่แมแ่ละ 

ผู้เล้ียงดูเด็กท่ียัง ให้พาเด็กอายุ ๖ - ๙ เดือน มาฝาก โดยมีโครงการหนังสือเล่มแรก 

และการแจกถุงหนังสือเล่มแรกฟรีเป็นตัวกระตุ้น 
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๔. เจา้หนา้ที ่อาสาสมคัรสาธารณสุขหมูบ้่าน ครูและพ่ีเลีย้งเด็กทีไ่ด้รับชดุ

ถุงหนังสือเล่มแรก จะจัดหนังสือจากชุดห้องสมุดฉบับกระเป๋า เพิ่มลงในถุงหนังสือ

เล่มแรก แล้วเข้าชุมชน เพื่อใช้ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลางในการเล่า

นิทานและอ่านหนังสือให้เด็ก วัย ๐ - ๕ ปี ในละแวกบ้านนั้นๆ ฟัง

 ๕. จดัประกวดการเลา่นทิาน อา่นหนงัสอื และการร้องเพลงกลอ่มเด็กใน

พื้นที่เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พ่อแม่และสังคมเห็นความสำาคัญของการเล่านิทาน 

อ่านหนังสือ และการร้องเพลงกล่อมเด็ก และนำาไปใช้กับเด็กในครอบครัวและชุมชน

ของตน

 ๖. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสร้างนักเล่านิทานและนักอ่านหนงัสอื

มืออาชีพให้กลุ่มพ่อแม่ พี่เลี้ยงเด็ก ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชานทั่วไปที่

สนใจ 

 

รูปแบบที่ ๑๔ : องค์กรภ�คธุรกิจ

มีองค์กรภาคธุรกิจหลายแห่ง ท่ีมุ่งขยายตัวเพ่ือการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

ไปพร้อมๆ กับการทำางานเพ่ือสังคมด้วยการสร้างจิตสาธารณะของคนทำางาน นำาสู่

การสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นองค์กรท่ีดี มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โดยรวม ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ส่ิงที่ดีทั้งคุณภาพชีวิตและคุณประโยชน์ต่อ

ทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน 
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ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม ซ่ึงบางองค์กรให้ความสำาคัญในเร่ืองนี้ จนถึงกับมี

การต้ังหน่วยงาน เช่น สำานักกิจกรรมสังคมของบริษัท ซี พี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 

เพ่ือดูแลเร่ืองน้ีเป็นกรณีพิเศษ

การดำาเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรกจึงเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ให้ผู้บริหาร 

ผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าท่ีขององค์กร และให้ความสำาคัญต่อการสร้างความ 

เข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการสร้างรากฐาน

ครอบครัวให้อบอุ่น และมีความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว ด้วยการใช้

หนังสือเป็นเครื่องมือสำาคัญในการทำาให้พ่อ แม่ ลูกมีความสุขร่วมกัน

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. จดัซือ้ชดุหนงัสอืเลม่แรกจากมลูนิธหินงัสอืเพือ่เด็กโดยทางบริษทัจัดทำา

ถุงหนังสือเอง เป็นถุงที่นำาเสนอถึงความร่วมมือของบริษัทและโครงการหนังสือเล่ม

แรก 

๒. จดัอบรมเชิงปฏบัิติการทุกเดอืน เดอืนละ ๑ ครัง้ ตลอดระยะเวลา ๘ 

เดือน เพื่อผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้พ่อแม่และกลุ่มเป้าหมาย ในประเด็นดังนี้

 • วิธีการทำาให้พ่อแม่ลูกมีความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือ

 • วิธีการสร้างบรรยากาศในบ้านให้พ่อแม่ลูกอ่านหนังสือร่วมกัน

• กิจกรรมสำาคัญในการพัฒนาสมองของลูกน้อย
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• พฤติกรรมการใช้หนังสือในครอบครัว

• ความสุขที่ยิ่งใหญ่ของลูกตัวน้อย

• นิทานก่อนนอน

• นิทานกับการเคลื่อนไหว

• เลา่เรือ่ง รอ้ง เลน่ เตน้รำา นำาสูก่ารพฒันาสมองของลกูนอ้ย

• เพลงกล่อม ดนตรี สุนทรีที่ลูกรัก

• พ่อ แม่ ลูกสนุกสนานกับการเคลื่อนไหว

• ชวนพ่อแม่ลูกมาลากเส้นเล่นสี

• หนังสือมือพ่อแม่ทำา

• เล่านิทาน อ่านหนังสือ ..สื่อสู่การเคลื่อนไหว

• เทคนิคการเลา่นิทาน : เลา่ไปพบัไป เลา่ไปเลน่ไป เลา่ไปร้องไป เลา่

ไปวาดไป

• ตัด ติดแปะ แต่งแต้มเป็นนิทาน

• ตุ๊กตาจากมือพ่อแม่

๓. องค์กรภาคธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทุกกระบวนการ

๔. ในการทำางานแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น ๓ กลุ่ม คือ

๔.๑ กลุ่มพ่อแม่ ที่แม่ที่กำาลังตั้งท้องได้ ๗ เดือน

๔.๒ กลุ่มพ่อแม่ที่ทีลูกวัย ๐ - ๑๒ เดือน

๔.๓ กลุ่มพ่อแม่ที่ทีลูกวัย ๑ - ๕ ปี
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 ทัง้ ๓ กลุม่ ใชเ้ครือ่งมอืและกระบวนการของโครงการหนงัสอืเลม่แรก

เหมือนกัน

๕. การจดักจิกรรมแตล่ะครัง้ใชเ้วลา อยา่งน้อย ๓ ชัว่โมง คอื ช่วงเชา้ หรอื

ช่วงบ่าย 

๖. การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งใช้เวลา ๖ ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า ๓ 

ชั่วโมง และช่วงบ่าย ๓ ชั่วโมง โดยที่พ่อแม่สามารถนำาลูกเข้าร่วมกิจกรรมได้

๗. ผู้เข้ารว่มกจิกรรมควรเข้ารว่มกจิกรรมทกุคร้ัง ในกรณทีีไ่มส่ามารถเขา้

ร่วมกิจกรรมได้ ควรส่งคู่สมรสหรือผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมแทน (ถ้าเป็นไปได้)

รูปแบบที่ ๑๕ : สโมสรโรต�รี

  โรตารเีปน็องคก์รสากลของผูน้ำาทางธรุกจิและวชิาชพี มุง่สง่เสริมการยก

ระดับมาตรฐานจรรยาบรรณในทุกอาชีพ และสร้างสรรค์ไมตรีจิตและสันติสุข

ระหว่างกัน วัตถุประสงค์คือการสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำาเพ็ญ

ประโยชน์ โรตารีมียุทธศาสตร์ในการทำางานเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนทั่วไป

ให้ดีขึ้น โดยสโมสรโรตารีแต่ละแห่งจะเลือกโครงการในการบำาเพ็ญประโยชน์ของ

ตนตามความต้องการและความจำาเป็นของท้องถิ่นเป็นหลัก เช่น โครงการเกี่ยวกับ

สุขภาพ ความทุกข์ยากของประชาชน สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความรู้ การรักการ

อ่านหนังสือ และการช่วยเหลือทางด้านอาชีพการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
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รวมทั้งการช่วยเหลือคนชราและคนหนุ่มสาว สมาชิกสโมสรโรตารีนั้นเป็นได้โดย

การรับเชิญและเป็นตัวแทนในแต่ละธุรกิจแต่ละวิชาชีพ 

การดำาเนนิงานโครงการหนงัสอืเลม่แรกจงึเปน็การสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

โรตารี่ พร้อมเพิ่มองค์ความรู้ให้ผู้บริหารและคนทำางานในทุกระดับ

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. บรหิารจดัการระบบการทำางานในสโมสรโรตารีให้เปน็ศนูย์กลางในการ

ดำาเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรก 

๒. ประสานงานกบัทกุภาคสว่นในชมุชน โดยเฉพาะหนว่ยงานสาธารณสขุ 

และหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในการทำางาน

๓. ครูและพี่เลี้ยงเด็กเป็นคนทำางานในชุมชนเป็นหลัก

รูปแบบที่ ๑๖ : โรงเรียนพ่อแม่ ในสถ�นปฏิบัติธรรม

ดว้ยความเชือ่วา่ ถา้เดก็ๆ เตบิโตอยา่งคนทีม่จีติประภสัสรตัง้แตน่อนอยูใ่น

ครรภ์ จนถึงวันที่เขาคลอด จะรู้ว่ากำาไรจะเป็นของพ่อแม่ทันที่ที่พ่อแม่ได้ลงทุน ตั้ง

แต่ลูกน้อยได้นอนอยู่ในครรภ์ของเขาอย่างคนท่ีมีกุศลร่วมกัน จากน้ันจะค่อยๆ 

เริ่มที่ให้เด็กหนึ่งคนได้รู้ว่า ชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะมี

หนังสือเล่มแรกให้กับลูก ฝึกให้ลูกได้รู้จักอ่านหนังสือเล่มนอกแล้ว แล้วได้กลับมา

ดูแลหนังสือเล่มใน
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ชดุหนงัสือเลม่แรก จงึกลายเปน็เครือ่งมอืสำาคญัในการสร้างความตระหนัก

รู้ให้พ่อแม่ทั้งหลายว่า อย่าทำาลายสิ่งที่รักด้วยอารมณ์ ให้รักษาสิ่งที่รักด้วยการ

รักษาใจ ถ้าแม่รักษาใจให้ถูกกระทบแล้วไม่กระเทือนจึงทำาให้ลูกปลอดภัย แม่ทุก

คนไม่มีเจตนาร้ายกับลูก แต่เวลาท่ีแม่หลงอารมณ์ ลูกคือเหยื่อ มันปฏิเสธสาย

สัมพันธ์ไม่ได้เลย เพราะขณะต้ังครรภ์เป็นช่วงเวลาที่แม่ลูกได้ใช้ลมหายใจเดียวกัน

ดังนั้นทุกครั้งที่แม่หายใจ ลูกก็ได้ลมหายใจของแม่ นี่แหละเป็นลมหายใจของเขา 

แม่จึงให้โอกาสกับชีวิตลูกได้ด้วยการรักษาลมหายใจของแม่อย่าให้ขุ่นมัว

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. ประชาสมัพนัธ ์แนะนำาโครงการในกลุม่สมาชกิกลุม่จิตประภัสสร ต้ังแต่

นอนอยู่ในครรภ์ และโรงเรียนพ่อแม่ที่มีลูกอายุ ๖ - ๙ เดือน เพื่อให้สมัครเข้าร่วม

โครงการ

๒. จดัอบรมเชิงปฏบิตักิารทุกเดอืน เดอืนละ ๑ คร้ัง ตลอดระยะเวลา ๖ 

เดือน เพื่อผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้พ่อแม่และกลุ่มเป้าหมาย ในประเด็น เช่น

• พ่อแม่มีลูกอย่างต้ังใจท่ีจะเป็นพ่อแม่ท่ีดี ด้วยการรักษากาย วาจา ใจ 

ให้อยู่ในกุศล 

• สรา้งชมุชนใหเ้ดก็ทีเ่กดิมา มวีงศาคณาญาตทิีม่คีวามตัง้ใจเดยีวกนั

และเกือ้กูลกันในการเลีย้งลกูใหเ้ตบิโตอยา่งมีจติประภสัสร
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• การเลี้ยงดูลูกให้เติบโตอย่างมีความสุขทุกช่วงวัย

๓. ในกลุม่น้ีไมม่กีารเย่ียมบา้นแตจ่ะใชโ้รงเรยีนพอ่แมใ่นสถานปฏบิตัธิรรม

เป็นศูนย์กลางในการพูดคุย แนะนำา และจัดเก็บข้อมูล

รูปแบบที่ ๑๗ : เขตพื้นที่ก�รศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มสีถานศกึษาทีจ่ดัการ

เรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับเลือกให้เป็น ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบในทุกอำาเภอ 

ซึ่งมีความพร้อมมากกว่าสถานศึกษาอ่ืน และได้รับการสนับสนุนด้านพัฒนาส่ือ 

อุปกรณ์ การจัดการศึกษาปฐมวัยจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประกอบกับศูนย์ฯ ดังกล่าวมีบทบาทที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ประสานงานให้

บริการทางวิชาการ เป็นแหล่งศึกษา ทดลอง และพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้ 

เป็นตัวอย่างกับโรงเรียนอื่นๆ ในชุมชนและสังคม ตลอดจนมีเป้าหมายที่จะให้ 

ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้

กำาหนดให้ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบทุกแห่ง เป็นหน่วยจัดคาราวานเสริมสร้างเด็ก 

สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำาเนินการคาราวาน

เสริมสร้างเด็ก โดยจัดทำาโครงการหนังสือเล่มแรกเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใน

เด็ก เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือกับเด็ก และส่งเสริมการใช้
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หนังสือเป็นฐานในการรู้หนังสือของเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนิสัยรัก

การอ่าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก ส่งผลให้เด็กได้รับการ

พัฒนาเต็มศักยภาพ พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับปฐมวัยต่อไป

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาออกเสยีงตามสาย พรอ้มทัง้มอบหมายให้

โรงเรียนศูนย์ต้นแบบปฐมวัยประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำาและทำาความเข้าใจใน

โครงการหนังสือเล่มแรก

๒. ครูจากโรงเรียนศูนย์ต้นแบบปฐมวัยเป็นหลักในการดำาเนินงาน

รูปแบบที่ ๑๘ : คณะพย�บ�ลศ�สตร์ 

นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตรท์ีใ่นวนัหนึง่ขา้งหนา้จะเปน็นกัปฏบิตัทิาง

วิชาชีพพยาบาล ผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล 

และฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาท้ังสุขภาพกายและสุขภาพ

จิตให้ดีที่สุด โดยเน้นเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม พยาบาลจึงต้องมีการสัมผัสและ

ประคับประคองจิตใจให้บุคคลสามารถต่อสู้โรคภัยได้ ดังน้ันพยาบาลจึงต้องมีความ

รับผิดชอบเชิงศีลธรรม ซ่ึงจะบอกถึงระดับความดีเลิศของพยาบาล และจริยธรรม
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จะช่วยให้พยาบาลใส่ใจในความต้องการของผู้ป่วย และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับการ

ตอบสนอง

โครงการหนงัสอืเลม่แรกจงึเปน็กระบวนการทีท่ำาให้พยาบาลและนกัศกึษา 

รู้และเข้าใจถึงการพัฒนาเด็กผ่านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็ก เพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับปฐมวัยต่อไป

วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. จดัให้โครงการหนังสอืเล่มแรกเปน็หนว่ยการเรียนหน่วยหนึง่ของสาขา

วิชาการพยาบาลสุขภาพเด็กและการพยาบาลครอบครัว รวมถึงการสร้างสำานึก

การอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำาคัญ

๒. บรหิารจดัการระบบการทำางานในคณะพยาบาลศาสตร์ใหเ้ปน็ศูนยก์ลาง

ในการดำาเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรก 

๓. นักศึกษาพยาบาลรับผิดชอบในการเยี่ยมบ้าน
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รูปแบบที่ ๑๙ : เรือนจำ�หญิง 

 เรอืนจำาหรอืทณัฑสถานหญงิ เปน็สถานทีก่กักนัผู้หญิงกระทำาผิดตามคำา 

พิพากษาหรือคำาส่ังตามกฎหมาย ในเรือนจำามีการดูแล จัดสวัสดิการ และสงเคราะห์

แก่ผู้ต้องขัง ให้คำาปรึกษาแนะนำาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง จัดการ

ศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิง 

ตามนโยบายและแผนงานของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ต้องขังกลับตนเป็นพลเมืองดี

ของสังคมต่อไป ในทัณฑสถานหญิง มีผู้ต้องขังทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง

โรคจิต ผู้ติดเชื้อ และตั้งครรภ์ จึงต้องจัดสถานบริบาลเด็กในผู้ต้องขังตั้งครรภ์ 

แม่ลูกอ่อน การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

การให้ความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ การเตรียมตัวเป็นแม่ การเล้ียงลูกอย่างถูกวิธี 

ตลอดจนการป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บ 

โครงการหนังสอืเลม่แรกจงึเปน็หนทางทีส่ำาคญัทีท่ำาใหแ้มซ่ึง่เปน็ผูต้อ้งขังได้

พบและใช้เวลาอยู่กับลูกอย่างมีความหมาย พร้อมเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด

ในชีวิตของแม่ได้เป็นอย่างดี
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วิธีก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะ

๑. ประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือเป็นภาคีร่วม รวมถึงการเป็นพ่ีเล้ียง

ในการทำางาน เพราะเป็นองค์กรหลักที่ต้องดูแลเร่ืองสุขภาพของหญิงต้องขังใน

เรือนจำา

๒. ไมไ่ดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐานของเด็กและครอบครัวอย่างสมบูรณ์เพราะมี

ข้อมูลบางอย่างที่ทางการไม่สามารถเปิดเผยได้

๓. การทำางานในพื้นที่ ต้องดำาเนินการผ่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและ 

เจ้าหน้าที่เรือนจำาเป็นหลัก
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ที่ได้จากการดำาเนินงาน
โครงการหนังสือเล่มแรก

ข้อเสนอแนะ



           |  ๑๐ ปี...หนงัสือเลม่แรก Bookstart
221 

ภาครฐัควรมนีโยบายดา้นการสง่เสรมิพฤติกรรมการอา่นอย่างชัดเจน กบั

ประชากรในทุกกลุ่มอายุ และกลุ่มทางสังคม เริ่มด้วยการปรับปรุงและพัฒนาห้อง

สมุดทุกแห่งให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของเด็กและชุมชนอย่างแท้จริง และจัด

ให้มีบรรณารักษ์ที่มีคุณภาพทำางานอย่างเต็มเวลา ที่จะช่วยกระตุ้นให้ “คน” ใน

สังคมอ่านหนังสือให้มากขึ้น ด้วยกระบวนการที่เอื้อให้คนเข้ามาใช้ห้องสมุด เช่น 

มีการเปิดบริการตลอดวัน มีการจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุดอย่างหลากหลาย 

สม่ำาเสมอ และต่อเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือให้เพียงพอ

สำาหรับประชาชน และตรงกับความสนใจและความต้องการของประชาชนใน

แต่ละชุมชน

การอ่าน เปน็เรือ่งทีม่คีวามสำาคัญและเปน็เรือ่งใหญข่องชาต ิการสรา้งนสิยั

รักการอ่านจึงต้องทำาในกลุ่มอายุ คือ

• ก่อนเกิด ระหว่างแม่ตั้งท้อง คลอด 

• แรกเกิด - ๑ ปี

• ปฐมวัย ๑ - ๖ ปี

• วัยประถม ๗ - ๑๒ ปี

• วัยรุ่น ๑๓ - ๒๕ ปี

• วัยทำางาน ๒๖ - ๖๐ ปี

• ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
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ในทุกกลุ่มอายุต้องมองใน ๒ สถานะ คือ ในระบบ และนอกระบบ

ในทุกสถานะต้องให้ความสำาคัญใน ๔ ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน และ ระดับชาติ

๑. ระดับบุคคล

คนไทยทกุคนตอ้งเขา้ถงึการอา่นได้ง่าย ในสงัคมต้องมกีารนำาเสนอหนังสอื

ที่ดี เพื่อสนับสนุนให้คนไทยทุกคนใช้หนังสือเป็นแหล่งความรู้

• สง่เสรมิใหพ้อ่แม ่ปูย่า่ ตายาย และผูเ้ลีย้งดเูดก็ร้องเพลงกลอ่มเดก็ 

เลา่นิทานใหเ้ดก็แรกเกิดฟงั พออายุ ๖ เดอืน ใหเ้ร่ิมใชห้นงัสอืภาพ

กบัเดก็อยา่งสม่ำาเสมอ โดยไมท่ิง้การรอ้งเพลงกลอ่ม และเลา่นทิาน

ให้เด็กฟัง

• สรา้งวัฒนธรรมการอ่านดว้ยการสง่เสริม สนบัสนุน และกระตุ้นให้

คนไทยทกุคนจดัหาหนงัสอืทีด่หีลากหลายและน่าสนใจมาแทนการ

ดโูทรทศัน ์การเลน่เกม เสพอนิเทอร์เนต็ และการใชส่ื้อไฮเทคโนโลยี

ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม 
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๒. ระดับครอบครัว

• สง่เสรมิและสนบัสนนุใหพ้อ่ แม ่ลกูและสมาชิกทกุคนในครอบครัวมี

ความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือ

• สง่เสรมิใหพ้อ่แม ่ปูย่า่ ตายาย และผูเ้ลีย้งดเูดก็รอ้งเพลงกลอ่มเดก็ 

เลา่นทิานและอ่านหนงัสอืใหเ้ดก็ฟงัตัง้แต่แรกเกิด พออาย ุ๖ เดอืน

ใหเ้ริม่ใชห้นังสอืภาพกบัเดก็อยา่งสม่ำาเสมอ โดยไมท่ิง้การร้องเพลง

กล่อมและเล่านิทานให้เด็กฟัง

• สง่เสรมิและสนบัสนนุใหท้กุครอบครัวจัดมมุหนังสอืไวใ้นบา้น เปน็

มุมท่ีทุกคนจะไดเ้รยีนรูว่้าถา้ต้องการหนงัสอืเม่ือไรจะมาทีน่ี ่

• สง่เสรมิให้พอ่แมแ่ละผูใ้หญ่ในบา้นเปน็แบบอย่างทีดี่ของเด็ก โดย

ตอ้งเรง่สรา้งนสิยัรกัการอ่านใหผู้ใ้หญใ่นบา้น พฤตกิรรมทีห่ยบิจบั

หนังสอืเสมอ ตอ้งชักชวนลกูหลานใหม้าเปดิหนงัสอืร่วมกัน และ

ทำาให้ช่วงเวลาของการอ่านหนงัสือรว่มกนัเปน็ชว่งเวลาทองของ

ครอบครัว 

๓. ระดับชุมชน

• องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ทกุหน่วยในทกุระดับ ต้องบรรจุแผนการ

สรา้งวฒันธรรมการอา่นไวใ้นแผนงานทีต้่องดำาเนนิงานอยา่งจรงิจงั 
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โดยมกีารจดัสดัสว่นอยา่งชดัเจนเพือ่สง่เสริมและสนบัสนนุการ

ดำาเนินการอยา่งตอ่เน่ือง เช่น ร้อยละ ๑ ของงบประมาณประจำาป ี

หรือจัดงบประมาณต่อคนต่อปีอย่างชัดเจน 

• จดัตัง้หอ้งสมดุในทกุชมุชน และต้องจัดระบบใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

บรกิารไดง้า่ย มเีงือ่นไขในการใชบ้รกิารไมม่ากและไมยุ่ง่ยาก มกีาร

จดับรรยากาศทีส่บายเพือ่เอ้ือใหเ้กดิความสนใจในการเขา้มาอา่น

หนงัสอื รวมทัง้บรรณารักษต์อ้งมีความทนัสมยั มเีทคนคิในการเชญิ

ชวนให้คนมารับบริการ มาอ่านหนังสือ มาเรียนรู้ 

• สง่เสริมและสนับสนุนให้ทุกท่ีในชุมชนมีแหล่งหนังสือท่ีดีสำาหรับทุกคน 

เชน่ ในบา้นมมีมุหนงัสอื ในโรงพยาบาล ในสถานศกึษา ในวดั ใน

ทีท่ำาการ อบต. ในสวนสาธารณะ ในหา้งสรรพสนิค้า และในทกุ

สถานทีท่ีป่ระชาชนตอ้งมาทำากจิกรรมหนึง่กจิกรรมใดร่วมกนั ต้องมี

มุมหนังสือหรือห้องสมุด

• สง่เสรมิและสนบัสนนุใหท้กุชุมชนผลติหนังสอืเพลงกลอ่มเด็ก 

คำารอ้งเลน่ นทิานพืน้ถิน่และเรือ่งราวความเปน็มาของท้องถิน่ตน 

• สง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้ร้ีานเช่าหนงัสอืทีไ่มถ่อืเปน็ธรุกจิแตใ่ห้

มีหน้าที่ร่วมกันในการกระจายหนังสือสู่ประชาชน
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๔.ระดับช�ติ

• ทกุรฐับาลตอ้งมีนโยบายดา้นการสร้างวฒันธรรมการอา่นอย่าง

ชัดเจน

• ทุกกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงวฒันธรรม กระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพฒันา

สงัคมฯ ตอ้งถือว่านโยบายในการสร้างวฒันธรรมการอา่นเปน็

นโยบายหลกัอกีนโยบายหนึง่ทีต่อ้งสง่เสรมิและสนบัสนนุ นบัแต ่

การจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอตอ่การจดัซือ้หนงัสอื การจดั 

กจิกรรมสง่เสรมิพฤตกิรรมการอา่น รวมถงึการซอ่มแซมบำารงุรกัษา 

หนงัสอื การใหค้วามรูแ้ละแนะนำากระบวนการทีท่นัยุคทันสมยัใหแ้ก ่

ผู้รับผิดชอบอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง

• ผลกัดนัให้การสรา้งวฒันธรรมการอา่นเปน็วาระแหง่ชาต ิแลว้เริม่

กระบวนการดว้ยการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหค้รอบครวัหนัมาสนใจ 

และใหเ้วลากบัลกูหลานมากย่ิงขึน้ ด้วยการสนับสนุนการมอบ 

“ถงุของขวัญ” ทีต่อ้งมกีารแนะนำากระบวนการในการใชห้นงัสอื 

ของเลน่ และเพลงกลอ่มเดก็ใหแ้กแ่ม่แรกคลอด มอบและแนะนำา

กระบวนการในการใช ้“ถงุหนงัสอืเลม่แรก Bookstart” เมือ่เด็ก 

อายไุด ้๖ เดอืน ทัง้นีต้อ้งมกีารจัดทำานโยบาย แผนปฏิบติัการ 
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เชงิบรูณาการทีป่ระสานความรว่มมือระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ  ที่

เกีย่วขอ้งอยา่งเป็นระบบและครบวงจร เพือ่บรรลเุปา้หมายร่วมกนั

• องคก์รภาครฐัและเอกชนทกุแห่งตอ้งจดัใหมี้ห้องสมดุ หรอืมมุ

หนังสอืในองคก์ร พร้อมสรา้งวฒันธรรมการอา่นใหค้นทกุคนใน

องค์กรด้วยการเชิญชวนและจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ

• ปรับปรงุและพฒันาหอ้งสมดุทกุแหง่ใหเ้ปน็แหลง่ศกึษาหาความรู้

อยา่งแทจ้รงิ เริม่ตน้ดว้ยการจดัระบบใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารได้

งา่ย เชน่ เวลาในการบรกิาร การบริหารและบริการทีห่ลากหลาย มี

เง่ือนไขในการใช้บรกิารไมม่ากและไมยุ่ง่ยาก มกีารจดับรรยากาศท่ี

เอ้ือใหเ้กดิความสนใจในการเขา้มาอา่นหนงัสอื ทีส่ำาคัญตอ้งคัดสรร

บรรณารกัษท์ีมี่คณุภาพเพือ่กระตุน้ใหค้นอา่นหนงัสอืใหม้ากขึน้ อกี

ท้ังตอ้งจดัสรรงบประมาณในการจัดซ้ือหนงัสอืและจัดกจิกรรมอย่าง

เพียงพอ ตรงกับความสนใจและความต้องการของประชาชนในแต่ละ

ชุมชน

• จดัสรรงบประมาณในการจดัสร้างหอ้งสมดุประชาชน และจัดซือ้

หนังสือให้ชุมชนโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารมากขึ้น 

• จดัระบบในการดแูลและคุ้มครองเด็ก ครอบครัว และชมุชนในการ

อ่าน
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• สง่เสริมและสนบัสนนุใหม้กีารผลติหนังสอืดีโดยนักเขยีนคนไทย 

• สง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนาการแปลหนงัสอืดีๆ  จากตา่งประเทศ

เพือ่ใหค้นไทยมคีวามรูอ้ย่างไรพ้รมแดน เกดิความหลากหลายทาง

ความคิด

• ภาครฐัตอ้งสง่เสรมิและสนบัสนนุผูผ้ลติใหผ้ลติหนงัสอืดรีาคาถกู 

และหนังสอืดทีีต่อบสนองความตอ้งการของคนแตล่ะวยัในแตล่ะ

ทอ้งถิน่ ดว้ยการจดัซือ้เพือ่มอบใหค้นทีมี่ฐานะยากจนและดอ้ย

โอกาส รวมถึงการลดภาษีนำาเข้ากระดาษ วัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ

เครือ่งใชใ้นการจดัพมิพห์นังสอื หรือนำาภาษทีีเ่กบ็ไดจ้ากธรุกิจการ

พมิพม์าสง่เสริม สนบัสนนุ และพัฒนาการผลิตหนังสอืดี

• สือ่ทกุประเภทรว่มเป็นภาคหีลกัในการสง่เสรมิและสนบัสนนุในเรือ่ง

การสรา้งวัฒนธรรมอ่านมากขึน้ เชน่ นำาเสนอตน้แบบทีด่ ีจดั

รายการเก่ียวกบัการอา่น แนะนำาหนังสอืนักเขียน และนักอา่นอย่าง

น่าสนใจ

• รณรงคแ์ละประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ทกุประเภทอยา่งนา่สนใจ เพือ่ให้

เกิดผลในสังคมวงกว้าง
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สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการ
พัฒนาช่วงวัย ๓-๕ ปี 

ภาคผนวก
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คว�มส�ม�รถในก�รเคลื่อนไหวและสุขภ�วะท�งก�ย

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ : 
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ 

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป

๙๘.๑

๘๑.๕

๑๐๐

๙๙.๑

๙๙.๑

๘๓.๓

๗๙.๖

๙๕.๔

๙๕.๔

๙๒.๖

วิ่งได้ตรงไม่โซเซ และหยุดเองได้

วิ่งแบบก้าวกระโดด หรือวิ่งแบบม้าควบ 

กระโดด ๒ เท้าอยู่กับที่

เดินตามเส้นเป็นวงกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ เมตร

วิ่งตามเส้นเป็นวงกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ เมตร 

เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงโดยไม่ต้องกางแขน

เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรง โดยไม่ต้องกางแขน

ปีนป่ายเครื่องเล่น 

เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้

เดินลงบันไดสลับเท้าได้

เด็กในโครงก�ร

๙๘.๑

๙๖.๑

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๙๒.๒

๙๖.๑

๙๘.๐

๑๐๐

๑๐๐
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ขว้างลูกบอลไปข้างหน้าได้ แม่นยำาพอควร  ๙๕.๔ ๙๖.๑

เตะลูกบอลไปข้างหน้าให้เข้าช่องที่กำาหนด  ๙๑.๗ ๙๔.๑

กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ ๙๖.๓ ๙๘.๐

กระโดด ๒ เท้าข้ามสิ่งของเล็กๆ โดยไม่เซ  ๙๙.๑ ๑๐๐

ยืนขาเดียวโดยไม่เซ ประมาณ ๓ วินาที  ๙๕.๔ ๙๖.๑

กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้ ๙๗.๒ ๙๘.๐

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ :
แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ใช้มือจับดินสอหรืออุปกรณ์อ่ืนอย่างถูกวิธีในการขีดเขียน ๗๔.๑ ๑๐๐

วาดรูปวงกลมตามวิธีที่มีผู้ทำาให้ดู  ๑๐๐ ๑๐๐

วาดรูปสี่เหลี่ยมตามวิธีที่มีผู้ทำาให้ดู  ๙๔.๔ ๑๐๐
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

วาดรูปสามเหลี่ยมตามวิธีที่มีผู้ทำาให้ดู  ๘๙.๕ ๑๐๐

วาดรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดตามวิธีที่มีผู้ทำาให้ดู  ๕๗.๔ ๑๐๐

วาดรูปวงกลมตามรูปตัวอย่าง  ๙๙.๑ ๑๐๐

วาดรูปสี่เหลี่ยมตามรูปตัวอย่าง  ๙๒.๖ ๑๐๐

วาดรูปสามเหลี่ยมตามรูปตัวอย่าง  ๘๘.๐ ๑๐๐

วาดรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดตามรูปตัวอย่าง ๔๗.๒ ๑๐๐

วาดรูปคนที่มีส่วนประกอบอย่างน้อยสามส่วน ๙๗.๒ ๑๐๐

วาดรูปคนที่มีส่วนประ กอบหกส่วน  ๘๕.๒ ๑๐๐

วาดรูปคนที่มีส่วน ประกอบสิบส่วน  ๗๑.๓ ๑๐๐

จับและใช้กรรไกรเล็กที่ปลายมนตัดกระดาษได้  ๓๐.๖ ๙๔.๑

ใช้กรรไกรเล็กตัดกระดาษเป็นเส้นตรงยาว ๖ นิ้ว ๘๓.๓ ๙๖.๓
ได้อย่างต่อเนื่อง

ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามรอยเส้นโค้ง ๘๐.๖ ๙๖.๓
หรือเป็นรูปร่างง่ายๆ  

ปักหมุดในช่องได้ ขนาดหมุดใหญ่ ๑ - ๒ ช่อง  ๑๐๐ ๑๐๐
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ประสาทสัมผัสกับการเคลื่อนไหว : เด็กสามารถใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ (เช่น การเห็น ได้ยิน 
กายสัมผัส และอิริยาบถ ในการเคลื่อนไหว) 

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ร้อยลูกปัดขนาดเล็ก ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ซม.  ๑๐๐ ๑๐๐

พับกระดาษเป็นรูปร่างต่างๆ โดยมีผู้ใหญ่ช่วย  ๘๔.๓ ๑๐๐

พับกระดาษเป็นรูปร่างต่างๆ ด้วยตนเอง  ๔๗.๒ ๑๐๐

ผูกเชือกร่มเป็นปม ๑ ชั้น  ๘๙.๘ ๙๒.๒

แก้ปมเชือกร่ม ๒ ชั้นได้  ๙๓.๕ ๙๔.๑

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

ย่อเข่าเวลากระโดดลงบันไดขั้นสุดท้าย  ๙๙.๑ ๑๐๐

วิ่งรอบโต๊ะโดยไม่ชนโต๊ะ  ๑๐๐ ๑๐๐

มุดอุโมงค์ หรือลอดใต้โต๊ะ โดยหัวไม่ชน  ๑๐๐ ๑๐๐

รับลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ๙๒..๖ ๙๘.๐
ที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้ด้วยมือทั้งสอง  

เด็กในโครงก�รเด็กทั่วไป

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

รินน้ำาจากขวดใส่ถ้วยหรือขันโดยไม่หก  ๙๗.๒ ๙๘.๐

จัดวางสิ่งของหรือวัสดุซ้อนหรือต่อกัน ๙๘.๑ ๙๘.๐
ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามตัวอย่างที่ตั้งให้ดู
โดยวางของซ้อนสับหว่างให้เป็นสะพาน
(ด้วยของ ๓ ชิ้น) 

รับลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ๙๖.๓ ๙๘.๐
ที่โยนมาจากระยะ ๒ เมตร ให้เด็กรับด้วยสองมือ  

เดินถือถ้วยใส่น้ำาค่อนถ้วยโดยไม่หก จากด้านหนึ่ง ๙๙.๑ ๙๘.๐
ของห้องไปอีกด้านหนึ่ง ระยะทางประมาณ ๔ เมตร 

เคลื่อนไหวร่างกายตามที่ตกลงกันให้คู่กับสัญญาณเสียง ๘๘.๙ ๙๔.๑
ที่ผู้ใหญ่ทำาขึ้น โดยเด็กไม่เห็นต้นเสียง 

ยื่นมือรับถ้วยใส่น้ำาค่อนถ้วย (๓/๔ ถ้วย) ๙๘.๑ ๑๐๐
แล้วส่งต่อให้เพื่อนได้โดยไม่หก

จัดวางสิ่งของหรือวัสดุซ้อนหรือต่อกันให้เป็น ๘๕.๒ ๑๐๐
รูปร่างต่างๆ ตามตัวอย่างที่ตั้งให้ดู โดยวางของ
ซ้อนเป็นบันได ๓ ขั้น (ด้วยของ ๖ ชิ้น)  
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

จัดวางสิ่งของหรือวัสดุซ้อนหรือต่อกัน ๗๐.๔ ๙๔.๑
ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามตัวอย่างที่ตั้งให้ดู
โดยวางของซ้อนเป็นบันได ๔ ขั้น (ด้วยของ ๑๐ ชิ้น) 
 
เคลื่อนไหวร่างกายตามที่ตกลงกันให้คู่กับ ๘๑.๕ ๑๐๐
สัญญาณเสียงที่ผู้ใหญ่ทำาขึ้น โดยเด็กเคลื่อนไหว
ร่างกาย ๒ แบบต่อกันเมื่อได้ยินสัญญาณเสียง
๒ ชนิดต่อกัน  

มีส่วนร่วมในการเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ ๗๔.๑ ๙๘.๐
เช่น เด็ดผัก ตีไข่  
 
กินอาหารหลากหลายที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่ ๑๐๐ ๑๐๐
และดื่มน้ำาอย่างเพียงพอ โดยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือแนะนำา 
 
บอกได้ว่าอาหารใดไม่ควรกิน  ๖๖.๗ ๑๐๐
 

สุขภาวะทางกาย 
โภชนาการ : เด็กรับประทานอาหารหลายๆ ชนิดที่มีประโยชน์และปลอดภัย

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กในโครงก�รเด็กทั่วไป

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

แยกของที่กินได้ออกจากของที่กินไม่ได้  ๗๑.๓ ๑๐๐
 
ใช้ช้อนกลางตักอาหารที่เป็นสำารับรวม ๑๒.๐ ๗๐.๖

สมรรถภาพทางกาย Physical fitness : เด็กแสดงความแข็งแรงและความทนทานทางร่างกาย 
Children demonstrate physical strength and endurance

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

ทำากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว ๙๘.๑ ๙๖.๑
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๑๐ - ๑๕ นาที
วันละ ๒ - ๓ รอบ  

นอนหลับได้เพียงพอ ตื่นนอนตอนเช้าอย่างสดชื่น  ๙๙.๑ ๙๒.๒
และพร้อมที่จะทำากิจกรรมต่างๆ 

ไม่ง่วงเหงาหาวนอนในเวลากลางวัน ๙๔.๔ ๙๖.๑

ยกเว้นเวลาที่กำาหนดให้นอนพัก  
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สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

เล่นออกกำาลังกายอย่างอิสระหรือที่กำาหนดให้ ๘๘.๙ ๙๘.๕
รวมกันอย่างน้อย ๖๐ นาทีต่อวัน โดยแต่ละช่วง
สามารถทำาติดต่อกันได้ ๑๕ นาที เช่น วิ่ง เต้น
ปั่นจักรยาน เล่นกีฬา 
 
หิ้วยกหรือแบกของน้ำาหนักประมาณ ๑ กิโลกรัม ๑๐๐ ๑๐๐
ในระยะทางสั้นๆ  
 
มีแรงในการฝึกทักษะหลายครั้ง  ๙๙.๑ ๙๖.๑
 
ชวนเพื่อนเล่นกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหว ๙๙.๑ ๙๔.๐
 
สามารถวิ่งติดต่อกันในระยะทาง ๔๐๐ - ๕๐๐ เมตร ๕๓.๗ ๖๘.๖

ความปลอดภัย Safety : เด็กแสดงออกว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย

เล่นอย่างปลอดภัยตามคำาแนะนำาของผู้ใหญ่ ๑๐๐ ๑๐๐

บอกได้ว่าสิ่งใดเป็นอันตรายต่อตนเอง  ๖๗.๖ ๑๐๐

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กในโครงก�รเด็กทั่วไป

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

เข้าใจเครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่บอกอันตราย ๓๗.๐ ๑๐๐
และที่บอกความปลอดภัย 
 
รู้จักข้ามถนนเฉพาะเมื่อมีผู้ใหญ่อยู่ด้วย ๓๙.๘ ๑๐๐
และไม่ข้ามถนนตามลำาพัง 
 
ไม่ลงเล่นน้ำาตามลำาพัง เช่น อ่าง สระน้ำา ๙๓.๕ ๑๐๐
 
บอกเลขหมายโทรศัพท์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  ๑๐.๒ ๗๐.๖
 
รู้จักใช้สายตาอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้สายตา ๙๔.๔ ๙๘.๐
ในที่สว่างจ้า หรือมืดเกินไป เช่น
ไม่อ่านหนังสือกลางแดด หรือที่แสงไม่พอ
ไม่ดูโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ในระยะใกล้
และนานเกินไป ไม่อ่านหนังสือขณะที่รถแล่น 
 
รู้จักถือของแหลมหรือมีคมทุกชนิดอย่างปลอดภัย ๙๐.๗ ๑๐๐
โดยไม่วิ่ง เช่น กรรไกร ไม้เสียบลูกชิ้นหรือดินสอแหลม  
 
ไม่ไปกับคนแปลกหน้า  ๙๑.๗ ๑๐๐
 
รู้ว่าเมื่อต้องการความช่วยเหลือจะติดต่อกับใคร ๘๖.๑ ๑๐๐
 
บอกได้ว่าสภาพใดเป็นอันตรายต่อตนเอง ๖๓.๐ ๑๐๐
ไม่เล่นในบริเวณที่เสี่ยงต่ออันตราย   
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

รู้จักสถานที่ตั้งของบ้านตนเอง  ๔๐.๗ ๑๐๐
 
บอกผู้ใหญ่หรือเตือนเพื่อนเมื่อเห็นเหตุการณ์ ๘๐.๖ ๑๐๐
ที่เป็นอันตราย
 
รู้จักวิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยขณะเดินทาง ๕๓.๗ ๑๐๐

การช่วยเหลือและดูแลตัวเอง : เด็กสามารถช่วยและพึ่งตัวเองได้ในกิจวัตรของตน

รู้จักแปรงฟันด้วยตนเอง ๙๙.๑ ๑๐๐

ทำาความสะอาดร่างกายหลังปัสสาวะ ๑๐๐ ๑๐๐
และอุจจาระ ได้ด้วยตนเอง  

อาบน้ำาและทำาความสะอาดตนเองได้  ๙๕.๔ ๑๐๐

สระผมได้เอง  ๗๙.๖ ๑๐๐

รู้จักหวีผม  ๘๑.๕ ๑๐๐

ติดกระดุมที่มีรังดุมซึ่งอยู่ด้านหน้าของเสื้อตนเองได้เอง  ๑๐๐ ๑๐๐

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กในโครงก�รเด็กทั่วไป

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)
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บอกได้ว่าต้องการจะถ่ายอุจจาระ ๑๐๐ ๑๐๐

บอกได้ว่าต้องการจะปัสสาวะ ๑๐๐ ๑๐๐

ใส่เสื้อได้เอง โดยรู้จักด้านหน้าด้านหลังของเสื้อ  ๙๖.๓ ๑๐๐

ใส่รองเท้าชนิดสวมได้ถูกข้าง ๙๙.๑ ๑๐๐

รู้จักปิดปากเวลาจามหรือไอ ๕๗.๔ ๙๒.๑

ใช้ช้อนตักอาหารกิน ได้ด้วยตนเอง โดยไม่หก  ๑๐๐ ๑๐๐

กินอาหารและน้ำาดื่มที่สะอาด ๙๙.๑ ๑๐๐

รู้จักล้างผลไม้ ให้สะอาดก่อนกิน ๘๖.๑ ๑๐๐

ช่วยเก็บที่นอน ของใช้ส่วนตัวไว้ในที่เหมาะสม ๙๔.๑ ๙๖.๑

ดื่มน้ำาหรือนมจากถ้วยที่ถือยกขึ้นดื่มด้วยตนเองโดยไม่หก  ๑๐๐ ๑๐๐.

ใช้ช้อนและส้อมกินอาหารได้  ๖๑.๑ ๑๐๐

ล้างมือ/มือที่เปื้อน หลังเข้าห้องส้วม ๓๓.๓ ๑๐๐
และก่อนกินอาหารได้เอง โดยไม่ต้องเตือน

ใช้ส้วมเป็น และทำาความสะอาดตนเองได้ ๘๒.๔ ๑๐๐

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กในโครงก�รเด็กทั่วไป

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)
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พัฒน�ก�รด้�นสังคม Social Development

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ : เด็กแสดงทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ ครู 
และผู้ใหญ่ 

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ทักทาย พูดคุยถามตอบกับผู้ใหญ่ด้วยตนเอง  ๑๐๐ ๑๐๐

ชวนผู้ใหญ่เล่นด้วย ๘๘.๙ ๙๖.๑

รู้จักต่อรองและประนีประนอมกับผู้ใหญ่  ๙๔.๔ ๙๖.๑
เมื่อมีข้อขัดแย้งกัน

ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่  ๙๙.๑ ๑๐๐

เสนอตัวช่วยเหลือผู้ใหญ่  ๘๘.๙ ๑๐๐

ทำาสิ่งต่างๆ เพื่อเอาใจผู้ใหญ่  ๙๕.๔ ๑๐๐

มีความเชื่อมั่นในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่คนอื่น ๙๘.๑ ๙๘.๐
ที่ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ เช่น ครู หมอ  

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่อย่างเหมาะสมและมีสัมมาคารวะ  ๙๔.๔ ๙๘.๐

การมีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่ในการตัดสินใจ ๗๕.๙ ๙๖.๑
หรือแสดงความเห็นของตนในเรื่องต่างๆ  
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ช่วยเหลือผู้ใหญ่ทำางานบ้านตามสมควร  ๙๗.๒ ๑๐๐

ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวกับผู้ใหญ่  ๙๖.๓ ๑๐๐

รู้จักปรับน้ำาเสียงและความดังตามสถานการณ์ต่างๆ  ๙๘.๔ ๙๘.๐

รู้จักปรับน้ำาเสียงและความดังตามสถานการณ์ต่างๆ ๙๕.๔ ๙๘.๐
โดยมีผู้ใหญ่แนะนำา  

สนใจฟังผู้อื่นพูดขณะสนทนา  ๘๖.๑ ๑๐๐

รู้จักผลัดกันพูดผลัดกันฟังในกลุ่มสนทนา ๑๐๐ ๑๐๐

ถ่ายทอดข้อความที่ได้รับจากคนหนึ่ง ๙๖.๓ ๑๐๐

ไปยังอีกคนหนึ่งได้ถูกต้อง  

ใช้ถ้อยคำาและน้ำาเสียงที่อ่อนโยน  ๙๑.๗ ๑๐๐
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แสดงความสนใจเด็กคนอื่น  ๑๐๐ ๑๐๐

พูดคุยและเล่นกับเพื่อนเด็กด้วยกัน ๑๐๐ ๑๐๐

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้  ๑๐๐ ๑๐๐

เล่นอิสระกับเพื่อนเด็กจำานวน ๒ คนขึ้นไป  ๙๙.๑ ๙๘.๐

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อ เนื่องกับเพื่อน ๙๖.๓ ๙๖.๑
เช่น บอกว่าคิดถึงเพื่อน คอยให้มาเล่นด้วยกัน
เก็บของหรือขนมไว้ให้เพื่อน  

ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวกับเพื่อน  ๙๑.๗ ๙๘.๐

ฟังเพื่อน และแสดงความคิดเห็น  ๙๓.๕ ๙๖.๑

ช่วยเหลือเพื่อน ๙๖.๓ ๑๐๐

ยอมรับความช่วยเหลือจากเพื่อน  ๙๙.๑ ๑๐๐

บอกชื่อเพื่อนอย่างน้อย ๑ ชื่อ ๙๗.๒ ๑๐๐

ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันโดยกำาหนดสถานที่  ๘๗.๐ ๑๐๐

ร่วมกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนจนกิจกรรมนั้นแล้วเสร็จ  ๙๗.๒ ๑๐๐

การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเด็ก : เด็กแสดงทักษะทางสังคมเชิงบวกกับเพื่อนเด็กด้วยกัน

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร
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ยอมรับกฎ กติกา เวลาเล่นกับเพื่อน  ๙๙.๑ ๑๐๐
เมื่อมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อน

รู้จักต่อรองหรือประนีประนอม  ๘๘.๐ ๙๘.๐

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

พฤติกรรมการปรับตัวทางสังคม : เด็กแสดงความตระหนักรู้ว่าพฤติกรรมมีผลกระทบต่อ
บุคคลและสิ่งแวดล้อม

แบ่งปันกับเพื่อน และผลัดกันเล่นโดยมีผู้ใหญ่ ๙๘.๑ ๑๐๐
คอยช่วยเหลือแนะนำา  

ถามผลที่เกิดจากการกระทำาของตนเอง เช่น ๕๖.๕ ๘๘.๒
ถ้าหนูพูดเสียงดัง ทำาไมเพื่อนต้องโกรธ 

ปรับเปลี่ยนบทบาทได้ในโอกาสที่เหมาะสม ๘๖.๑ ๙๖.๑

ขอเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน ๖๙.๗ ๙๖.๑
ในขณะที่กลุ่มกำาลังทำากิจกรรมอยู่   

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร
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บอกพฤติกรรมที่ดีของเด็กคนอื่น ๗๕.๙ ๑๐๐
ปลอบเมื่อเห็นเพื่อนเจ็บ หรือไม่สบายใจ  ๘๘.๙ ๑๐๐

บอกได้ว่าการกระทำาของตนเองมีผลต่อความรู้สึก ๖๘.๕ ๑๐๐
และพฤติกรรมของผู้อื่นได้อย่างไร  

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสังคมอย่างง่ายๆ ๙๐.๒ ๙๘.๐
ในครอบครัว/โรงเรียน/ชุมชน  

เมื่อเผชิญสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ก็กล้าที่จะ ๙๙.๑ ๑๐๐
ลองทำาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย  

ใช้ท่าทางและภาษาที่เหมาะสม ๘๖.๑ ๙๘.๐
เมื่อมีความขัดแย้งภายในกลุ่ม  

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร
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เห็นคุณค่าของความแตกต่าง : เด็กตระหนักรู้ เห็นคุณค่า และยอมรับนับถือในความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

บอกได้ว่าบุคคลแต่ละคนมีความเหมือนและความต่าง  ๓๐.๖ ๙๘.๐

เล่นกับกลุ่มเด็กที่แตกต่างไปจากตน เช่น ต่างภาษา ๘๙.๘ ๙๘. ๐
ต่างเชื้อชาติ ต่างชาติพันธุ์ ต่างพื้นเพทาง
เศรษฐกิจสังคม หรือ มีความบกพร่องทางกาย
และอื่นๆ ฯลฯ  

บอกได้ว่าคนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน  ๓๓.๓ ๙๖.๑

ถามเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่าง ๒๒.๒ ๙๘.๐
ระหว่างบุคคลเช่น ทำาไมหนูหน้าตาเหมือนแม่  

เล่นเลียนแบบและแสดงความชื่นชมวัฒนธรรม ๘๔.๓ ๙๘.๐
และความเป็นอยู่ที่แตกต่างไปจากตน  

ถามคำาถามเกี่ยวกับคำาที่ใช้หรือความเป็นอยู่ ๒๑.๓ ๙๘.๐
หรือลักษณะของกลุ่มคนที่แตกต่างกัน  

ปฏิบัติตนอย่างสุภาพกับทุกคน รวมถึงคนที่มี ๗๘.๗ ๙๘.๐
สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ที่ต่างไปจากตน  

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กในโครงก�รเด็กทั่วไป

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)
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ถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ๗๑.๓ ๑๐๐
ความเป็นธรรมในกลุ่มเพื่อน 

บอกได้ว่าคนแต่ละคนมีความชอบ ๗๑.๓ ๙๒.๒ 
และไม่ชอบที่แตกต่างกัน  

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กในโครงก�รเด็กทั่วไป

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

พัฒน�ก�รด้�นอ�รมณ์ Emotional Development

ความคิดเกี่ยวกับตนเอง : เด็กสามารถรับรู้เกี่ยวกับตนเอง

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกคุณลักษณะทางกายของตนเอง  ๓๑.๕ ๙๒.๒

บอกได้ว่าตนเองชอบ หรือไม่ชอบ สิ่งของและ/ ๘๘.๐ ๑๐๐
หรือกิจกรรมใด

บอกความรู้สึกของตนเองทั้งทางบวกและทางลบ  ๗๗.๘ ๑๐๐
ต่อสิ่งของ บุคคล หรือ สภาพต่างๆ  
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกความรู้สึกของตนเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้  ๖๖.๗ ๑๐๐
แสดงท่าทางหรือวาจา บอกความรู้สึกรักและผูกพัน ๙๖.๓ ๑๐๐
กับพ่อแม่ และคนใกล้ชิด  

บอกความรู้สึกหรือแสดงพฤติกรรมไม่สบายใจ ๖๗.๖ ๑๐๐
กังวลใจในบางเหตุการณ์  

บอกความรู้สึก หรือแสดงท่าทางผูกพันกับสิ่งของ ๖๙.๔ ๑๐๐
ที่ตนรัก  

การควบคุมอารมณ์ตนเอง : เด็กเข้าใจและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและกิจวัตรได้

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่อประสบเหตุการณ์ ๙๘.๑ ๙๘.๐
ที่ไม่พอใจหรือเมื่อทำากิจกรรมที่ยากโดยมีผู้ใหญ่ช่วย 

ไม่แสดงความกลัวหรือวิตกกังวลกับสภาวการณ์ ๖๖.๗ ๘๘.๒
หรือสิ่งที่ไม่มีเหตุต้องกลัว (เช่น สระผม พบแพทย์
กลัวความมืด)  
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ไม่ให้ความสนิทสนมกับคนแปลกหน้า ๙๙.๑ ๙๘.๐

ไม่แสดงอาการหงุดหงิดจนเกินไป ๙๖.๓ ๙๘.๐
เมื่อต้องทำากิจกรรมที่ยาก 

ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจ จนเกินกว่าเหตุ  ๙๙.๑ ๙๘.๐

หยุดหรือสงบอารมณ์ไม่ดีลงได้บ้างเมื่อผู้ใหญ่แนะนำา ๙๙.๑ ๙๘.๐

สมรรถนะของตนเอง : เด็กเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

แสดงความดีใจโดยท่าทางหรือวาจา ๙๘.๑ ๑๐๐
เมื่อทำาอะไรได้หรือสำาเร็จ 

อวดผลงานของตนเพื่อให้ตนเองรู้สึกดี  ๘๓.๓ ๙๘.๐

ทำากิจกรรมใหม่ๆ เพื่อได้แสดงความสามารถ ๙๘.๑ ๑๐๐

อาสาที่จะทำากิจกรรมเพื่อแสดงความสามารถของตน ๖๙.๔ ๙๖.๑
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

แสดงท่าทางพอใจเมื่อตนเองมีโอกาสได้กระทำา ๙๖.๓ ๙๘.๐
กิจกรรมหนึ่งๆ ที่อยากพูด อยากทำา 

บอกได้ว่าตนเองมีความสามารถในเรื่องใด ๗๐.๔ ๙๘.๐

พัฒน�ก�รด้�นก�รคิดและสติปัญญ�

ความจำา : เด็กสามารถแสดงการจำาเบื้องต้น

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ฮัมทำานองเพลง (ร้องทำานองเพลงในลำาคอ) ที่คุ้นเคยได้  ๗๑.๓ ๙๐.๑

ร้องเพลงจนจบได้  ๘๔.๓ ๑๐๐

ท่องคำาคล้องจองหรือคำากลอนสั้นๆ ได้  ๖๖.๗ ๑๐๐

บอกชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์  ๗๕.๐ ๙๘.๐

บอกชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์โดยเรียงลำาดับได้อย่างถูกต้อง  ๒๔.๑ ๘๒.๒

บอกและเรียกชื่อเดือนได้ (ไม่จำาเป็นต้องทุกเดือน ๑๑.๑ ๙๐.๑
และไม่เรียงลำาดับ)
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านได้  ๒๓.๑ ๙๘.๐ 

ฟังนิทานแล้วเล่าได้พอสังเขป  ๓๘.๙ ๙๘.๐

ฟังนิทานแล้วเล่ารายละเอียดได้ถูกต้อง ๑๔.๘ ๙๘.๐

บอก/เล่าได้ว่าวันนี้ทำาอะไรที่โรงเรียน  ๙๐.๗ ๑๐๐

บอก/เล่าได้ว่าเมื่อวานนี้ทำาอะไร (ที่โรงเรียน หรือที่บ้าน)  ๘๖.๑ ๑๐๐

การสร้างหรือพัฒนาความคิด (ที่เป็นการคิดเบื้องต้น) : เด็กสามารแสดงความคิดพื้นฐานใน
เรื่องเกี่ยวกับเวลา ช่องว่าง จำานวน ความคงที่ของมวล ฯลฯ รวมทั้งการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ที่อยู่
แวดล้อม

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกลักษณะหรือคุณลักษณะเบื้องต้นของสิ่งของ ๖๐.๒ ๙๖.๑
(เช่น ร้อน ยาว หนัก ใหญ่ ขรุขระ แห้ง )  

บอกได้ว่าสิ่งของที่วางอยู่นั้น อยู่ด้านซ้าย ๔๗.๒ ๙๖.๑
หรือขวาของเด็ก  
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกได้ว่าสิ่งของที่วางอยู่นั้น อยู่ด้านซ้าย ๓๘.๙ ๙๐.๑
หรือขวาของผู้ที่พูดด้วย (หันหน้าเข้าหากัน) 

บอกได้และใช้คำาว่า “เมื่อวานนี้” “วันนี้” “พรุ่งนี้” ๕๕.๖ ๙๐.๑
อย่างถูกต้อง 

ถามว่า “อะไร” และ “ที่ไหน”  ๙๔.๕ ๑๐๐

บอกหรือใช้คำาที่บอกช่วงเวลาของวันได้ถูกต้อง ๖๐.๒ ๙๖.๑
(เช่น เช้า กลางวัน เย็น)  

บอกหรือเรียกชื่อประเภท คน สัตว์ สิ่งของ พืช ๔๖.๓ ๑๐๐
(เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ คนแก่ / สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า /
ผัก ผลไม้) 

วาดแผนที่จากบ้านมาโรงเรียนหรือวาดแผนผัง ๑๔.๘ ๕๘.๘
ของห้องเรียน/ห้องนอน  
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ตรรกวิทยา และความมีเหตุผล : เด็กแสดงความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับเหตุและผล

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ถามว่า “ทำาไม”และ “อย่างไร” ๖๓.๐ ๑๐๐
(เช่น ทำาไมน้ำาเกาะที่ข้างแก้วเมื่อมีน้ำาแข็งอยู่ในแก้ว
 
ใช้คำาว่า “เพราะ” เพื่ออธิบายเหตุ ๘๙.๙ ๙๘.๐
และผลได้ในเรื่องทั่วๆ ไป (ไม่จำาเป็นต้องเป็นเหตุผล
 
เปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดจากการกระทำา ๖๘.๘ ๙๖.๑
ต่างกันกับสิ่งเดียวกัน (เช่น ข้าวสาร- ข้าวสวย
หรือข้าวต้มไข่ต้ม ไข่เจียว ไข่ตุ๋น) 
 
บอกเหตุผลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตร ๖๙.๔ ๑๐๐
(เช่น เหตุผลที่ต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
และหลังเข้าห้องน้ำา แปรงฟันตอนเช้า ก่อนนอน
และหลังอาหาร)  
 
บอกเหตุผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านความปลอดภัย ๙๐.๗ ๑๐๐
(เช่น เหตุผลที่ต้องไม่เล่นบริเวณริมน้ำา
ไม่เล่นไม้ขีดไฟ) 
 
บอกเหตุผลในการปฏิบัติตนในด้านที่เกี่ยวกับ ๘๒.๔ ๑๐๐
การรักษาสิ่งแวดล้อม (เช่น บอกเหตุผลที่ต้องไม่ทิ้งขยะ
ตามถนน ไม่เด็ดดอกไม้ ไม่ทำาลายของสาธารณะ)
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

เรียงลำาดับภาพหรือเหตุการณ์ในภาพ และอธิบายได้  ๔๐.๗ ๙๘.๐

บอกได้ว่าเรื่องที่ได้ฟังหรือเห็นจะจบอย่างไร  ๔๑.๗ ๙๘.๐
โดยให้เหตุผลประกอบ (เช่น เวลาฟังนิทาน
หรือเห็นเหตุการณ์ต่างๆ) 

บอกได้ว่าส่วนประกอบที่อะไรไม่ปรากฏหรือหายไปในรูป  ๘๖.๘ ๙๘.๐

บอกได้ว่าในรูปภาพมีอะไรที่ผิดปกติหรืออยู่ผิดที่ ๕๑.๙๐ ๙๖.๑๐
หรือดูแล้วเป็นไปไม่ได้  

บอกหรือเข้าใจในเนื้อหาสาระของเรื่องที่ขำาขันได้ ๖๓.๙ ๑๐๐
(เช่น บอกเรื่องที่ได้ยินหรือภาพที่เห็นนั้นตลก
หรือขำาขันตรงไหน หรือบอกเหตุที่ทำาให้ขำาขัน) 

บอกได้ว่าของบางอย่างใช้แทนกันได้ (เช่น ใบตอง ๖๒.๐ ๘๘.๒
ใบบัวใช้แทน ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก ถ้วยหรือชาม 
บอกความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งต่างๆ
และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ หรือใช้คำาว่า
“ถ้า...แล้วจะ...” (เช่น ฝนตกเราเปียก

วันหยุดไม่ต้องไปโรงเรียน กินพริกจะรู้สึกเผ็ด) ๙๕.๔ ๙๘.๐
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : เด็กสามารถเปรียบเทียบ แยกแยะความเหมือน ความแตกต่าง 
และประเมินสถานภาพ

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน (เช่น ของที่เหมือนกัน ๘๘.๐ ๙๘.๐
ของที่ใช้คู่กัน ของที่เป็นประเภทเดียวกัน)  

บอกได้ว่าสิ่งที่เห็น ๒ อย่าง เหมือนและต่างกันอย่างไร ๕๙.๓ ๙๘.๐
(เช่น สุนัข ๒ ตัว เป็นคนละพันธุ์ มะม่วง มะละกอ) 

บอกความคิดของตนเกี่ยวกับสภาพหรือลักษณะที่พบ ๗๐.๔ ๑๐๐
(เช่น ร้อน หนาว สนุก)  

จัดกลุ่มสิ่งของตามประเภทโดยใช้เกณฑ์เดียวในการจัด ๘๗.๐ ๑๐๐
(เช่น ตามสี หรือตามรูปทรง หรือตามขนาด) 

จัดกลุ่มสิ่งของตามประเภทลักษณะ ๒ เกณฑ์  ๕๐.๐ ๑๐๐
(เช่น จำาแนกตามสีและรูปทรง) 

รู้จักใช้ข้อมูล/คำาที่เรียนรู้ใหม่มาใช้กับเหตุการณ์ ๖๒.๐ ๑๐๐
สภาพแวดล้อม หรือกิจกรรมอื่นๆ
(เช่น เมื่อเรียนรู้รูปสี่เหลี่ยม เด็กสามารถชี้บอกได้ว่า
ประตู หน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้วย)
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกคำาที่มีความหมายตรงข้ามเกี่ยวกับสิ่ง ๘๔.๓ ๑๐๐
หรือสภาพที่เด็กพบเห็น (เช่น ช้างตัวใหญ่ หนูตัว...
พระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวัน-พระจันทร์ขึ้นตอน...
ไฟร้อน น้ำาแข็ง... ) 

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันได้ โดยการลองผิดลองถูก ๙๒.๕ ๑๐๐
(เช่น การสวมรองเท้า การสวมเสื้อกลับด้าน
ติดกระดุมเสื้อเลื่อม)  

แก้ปัญหาได้หลายวิธี และรู้จักเลือกวิธีที่เหมาะสม  ๒๖.๙ ๙๖.๑

แก้ปัญหาโดยใช้อุปกรณ์ช่วย ๖๖.๗ ๘๓.๓
(เช่น ใช้ไม้เขี่ยสิ่งของที่เอื้อมไม่ถึง)

รู้จักถามเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหา ๙๐.๓ ๙๘.๐

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : เด็กสามารถแก้ปัญหาได้
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

เปิดหนังสือดูภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องนาน ๗๑.๓ ๑๐๐
ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที หรือจนจบ 

ฟังคนอื่นพูดข้อความสั้นๆ จนจบแล้วโต้ตอบ ๑๐๐ ๑๐๐
ด้วยวาจาหรือการกระทำาจนจบ 

มีสมาธิในการเล่นหรือมีความตั้งใจจดจ่อ ๙๔.๔ ๑๐๐
ในการทำากิจกรรมหนึ่งได้อย่างต่อเนื่อง ๑๐-๑๕ นาที
หรือจนเสร็จ 

มีความตั้งใจจดจ่อ และทำากิจกรรมหนึ่ง ๘๓.๓ ๑๐๐
ได้อย่างต่อเนื่อง ๑๕-๒๐ นาที หรือจนเสร็จ

ความตั้งใจจดจ่อ : เด็กสามารถจดจ่อกับการทำากิจกรรมด้วยความตั้งใจ
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

พูดคำาว่า ๑ ถึง ๑๐ เรียงลำาดับได้ โดยไม่จำาเป็น ๙๘.๑ ๑๐๐
ต้องทราบความหมาย  

พูดคำาว่า ๑ ถึง ๒๐ เรียงลำาดับได้ โดยไม่จำาเป็น ๙๑.๗ ๑๐๐
ต้องทราบความหมาย  

อ่านตัวเลข ๑ ถึง ๑๐ ได้ (ตัวเลขอารบิค) ๘๐.๖ ๑๐๐

หยิบของตามจำานวน ๑ถึง ๕ ได้อย่างถูกต้อง ๙๕.๔ ๑๐๐

หยิบของตามจำานวน ๖ ถึง ๑๐ ได้อย่างถูกต้อง ๘๕.๒ ๑๐๐

หยิบของตามจำานวน ๑ ถึง ๕ ได้ ๙๔.๔ ๑๐๐
และบอกจำานวนได้อย่างถูกต้อง

หยิบของตามจำานวน ๖ ถึง ๑๐ ได้  ๘๑.๕ ๑๐๐
และบอกจำานวนได้อย่างถูกต้อง  

เรียงลำาดับตัวเลขอารบิคจาก ๑ ถึง ๑๐ ได้ ๗๖.๙ ๑๐๐

นับถอยหลังเรียงลำาดับจาก ๑๐ ไปถึง ๑ ๔๔.๔ ๖๔.๗

รวมสิ่งของ หรือนับนิ้วรวมกัน โดยใช้ ๖๓.๙ ๗๔.๕
จำานวน๑-๕ ได้ (รวม ๑ ครั้ง เช่น ๑+๒ ๕+๕)  

การคิดด้านคณิตศาสตร์ : เด็กสามารถอ่านตัวเลข นับเลข และรู้จำานวน
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

รวมสิ่งของ หรือนับนิ้วรวมกัน โดยใช้ ๔๘.๑ ๙๘. ๐
จำานวน ๑-๑๐ ได้ (รวม ๑ ครั้ง เช่น ๔+๒ ๘+๘)  
บวกเลข ๑ หลัก หรือ ๒ หลัก โดยไม่ต้องทด  ๓๑.๕ ๖๔.๗

หักลบโดยนับนิ้วหรือสิ่งของออกจาก  ๔๖.๓ ๖๔.๗
จำานวนไม่เกิน ๕ ได้ (หักลบ ๑ครั้ง เช่น ๕-๓ ๔-๓) 

หักลบโดยนับนิ้วหรือสิ่งของออก  ๕๑.๙ ๗๔.๕
จากจำานวนไม่เกิน ๑๐ ได้ (หักลบ ๑ ครั้ง
เช่น ๘-๓ ๖-๒) 

บอกจำานวนสิ่งของที่เท่ากัน (เช่น ขนม ๓ ชิ้น  ๘๗.๐ ๙๘.๐
มีจำานวนเท่ากับกล้วย ๓ ลูก)

บอกจำานวนที่มากกว่า หรือน้อยกว่าของสิ่งของ  ๗๑.๓ ๙๘.๐
ประเภทเดียวกันภายในจำานวน ๕ (เช่น สุนัข ๕ ตัว
มีจำานวนมากกว่า สุนัข ๒ ตัว ดินสอ ๒ แท่ง
มีจำานวนน้อยกว่า ดินสอ ๕ แท่ง)  

บอกจำานวนของสิ่งของ หรือจำานวนครั้งของกิจกรรม  ๔๑.๗๐ ๑๐๐
ในชีวิตประจำาวันของตน (เช่น แปรงฟัน อาบน้ำา
กินข้าว ดื่มนมวันละกี่ครั้ง) 
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

เขียนตัวเลขได้ ๑-๑๐ (เลขอารบิค) ๘๔.๓ ๙๘.๐

เขียนตัวเลขไทย ๑-๑๐ ได้  ๔๒.๖ ๖๔.๗

จัดสิ่งของเป็นจำานวนคู่ จำานวนคี่ ๒๔.๑ ๖๔.๗
ภายในจำานวน ๑๐ ได้ 

บอกตัวเลขที่เป็นเลขคู่ และเลขคี่ภายในจำานวน ๑๐ ได้  ๙.๓ ๔๕.๑

บอกความคงที่ของเลข ๑ หลัก ที่เป็น ๗.๔ ๔๕.๑
ผลรวมของเลข ๒ จำานวน ได้หลายแบบ
(เช่น เมื่อมีการสลับที่ ๒+๓ หรือ ๓ + ๒
ก็เท่ากับ ๕ การเปลี่ยนองค์ประกอบ ๔+๑
เท่ากับ ๓ + ๒ ) 



229

           |  ๑๐ ปี...หนงัสือเลม่แรก Bookstart
221 

ความเข้าใจปรากฏการณ์ และวิธีการแสวงหา
ข้อเท็จจริง ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต :เด็กแสดงพฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง
โดยการมอง การฟัง การถาม จับต้อง และลงมือทำา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตต่างๆ 

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกชื่อสัตว์ต่างๆ ได้อย่างน้อย ๓ ชื่อ  ๙๔.๔ ๑๐๐
(เช่น แมว ไก่ นก)  

บอกชื่อต้นไม้ต่าง ๆ ได้อย่างน้อย ๓ ๖๕.๗ ๑๐๐

บอกชื่อผักต่าง ๆ ได้อย่างน้อย ๓ ชื่อ  ๖๗.๖ ๑๐๐

บอกชื่อผลไม้ต่าง ๆ ได้อย่างน้อย ๓ ชื่อ  ๘๗.๐ ๑๐๐

บอกเล่าลำาดับขั้นของพัฒนาการตามธรรมชาติ ๒๕.๐ ๙๘.๐
โดยสังเขป ของคน สัตว์ พืช เช่น การเติบโตของพืช
ของคน (เช่น เด็ก-ผู้ใหญ่-คนแก่ ไข่ เป็นไก่-นก- เป็ด 
เมล็ดพืชเป็นต้นไม้ วงจรชีวิตกบ ผีเสื้อ )

บอกปัจจัยที่ทำาให้คน สัตว์ พืช เจริญเติบโต  ๗๑.๓ ๙๘.๐
(เช่น ต้นไม้ต้องการน้ำา หรือ ปุ๋ย, คนต้องการอาหาร
อากาศ และน้ำา เป็นต้น)  

บอกชื่อและอธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกาย ๖๐.๒ ๑๐๐
ได้โดยสังเขป ได้อย่างน้อย ๓ อย่าง (เช่น ตาไว้ดู
หูไว้ฟัง)  
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกชื่อและอธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆ  ๕๓.๗ ๑๐๐
ของร่างกายได้โดยสังเขป อย่างน้อย ๖ อย่าง 
 
พูดถึงหรือถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  ๑๓.๙ ๖๔.๑
ของร่างกายบางส่วนได้ (เช่น ผมยาว เล็บยาว
ทำาไมเป็นแผลแล้วหายได้)
 
ทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต ๙๑.๗ ๑๐๐
(เช่น ดูแลและให้อาหารสัตว์ รดน้ำาต้นไม้)  
 
บอกได้ว่าสิ่งใดมีชีวิต และอธิบายลักษณะ  ๕๖.๕ ๙๒.๑
ของสิ่งที่มีชีวิตนั้น ๆ ได้ (เช่น หายใจ ต้องกินอาหาร)  
 
บอกความแตกต่างระหว่างคน พืช สัตว ๒๕.๙ ๙๘.๐
 
อธิบายลักษณะเฉพาะด้านรูปร่าง ท่าทาง พฤติกรรม ๘๓.๓ ๑๐๐ 
และที่อยู่อาศัยของสิ่งที่มีชีวิต ได้ อย่างน้อย ๑ อย่าง
(เช่น นกมีปีกอยู่บนต้นไม้ ปลามีหางอยู่ในน้ำา) 
 
บอกความสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ พืช ๗๘.๗ ๙๒.๑
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอื่น ๆ
(เช่น คนทิ้งขยะลงน้ำา น้ำาเน่า ปลาตาย ปลูกต้นไม้
ทำาให้ร่มรื่น) 
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สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตในธรรมชาติ : เด็กแสดงพฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง โดยการมอง
การฟัง การถาม จับต้อง และลงมือทำาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตต่าง ๆ  

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่รอบตัวอย่างน้อย ๓ อย่าง  ๔๙.๑ ๙๘.๐
(เช่น หิน ดิน ทราย ไม้ น้ำา) 

บอกการปฏิบัติตัว ในเรื่องการแต่งตัวหรือการใช้ ๙๗.๒ ๙๘.๐
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในสภาพอากาศที่แตกต่าง
อย่างน้อย ๑ อย่าง (เช่น ร่มกันแดด เสื้อกันฝน
เสื้อกันหนาว) 

บอกได้ว่าสิ่งของทำาจากอะไร โดยสังเขป  ๖๙.๔ ๙๘.๐
(เช่น ไม้ เหล็ก พลาสติก แก้ว ฯลฯ)  

บอกได้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น เมื่อนำาของอย่างน้อย ๓๑.๕ ๖๔.๑
๒ สิ่งผสมกัน (เช่น ผสมแม่สี ปรุงอาหารโดยมีส่วนผสม) 

บอกได้ถึงการแปรสภาพของน้ำา  ๗๕.๙ ๙๖.๑
(เช่น น้ำาแข็งละลายเป็นน้ำา น้ำาต้มเดือดกลายเป็นไอ
น้ำาแช่แข็งกลายเป็นน้ำาแข็ง) 

บอกชื่อวัตถุที่จมและลอยในน้ำาได้ (เช่น ขันลอยในน้ำา ๗๒.๒ ๙๖.๑
ถ้าขันมีน้ำาจะจม) 
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกสิ่งที่เห็นบนท้องฟ้าได้อย่างน้อย ๓ อย่าง  ๗๔.๑ ๑๐๐
(เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เมฆ สายรุ้ง ฝน ดาว)
 
ชี้ทิศทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก ๓.๗ ๕๐.๙
 
บอกชื่อและการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ๗๕.๙ ๙๘.๐
ในชีวิตประจำาวัน อย่างน้อย ๓ ชื่อ
(เช่น ไม้กวาด-กวาดบ้าน ขัน-ตักน้ำา จาน-ใส่ข้าว
แก้ว-ใส่น้ำา เครื่องใช้ในบ้าน-ในครัว ในห้องน้ำา) 
 
บอกชื่อเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นเทคโนโลยี  ๕๔.๖ ๙๘.๐
ในชีวิตประจำาวัน อย่างน้อย ๓ ชื่อ (เช่น โทรศัพท์
(บ้าน มือถือ สาธารณะ) คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็น
พัดลม วิทยุ)
 
บอกได้ว่าสิ่งใดหนักกว่าเมื่อยกของ ๒ สิ่งเปรียบเทียบกัน  ๙๗.๒ ๑๐๐
 
บอกได้ว่าสิ่งใดอยู่ใกล้ สิ่งใดอยู่ไกล เมื่อเปรียบเทียบ ๘๒.๔ ๑๐๐
ของ ๒ สิ่งที่อยู่ระยะต่างกัน 
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ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมรอบตัว : เด็กแสดงออกถึงความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ครอบครัว และบทบาทของครอบครัว 

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกชื่อจริงหรือชื่อเล่นของพ่อแม่ พี่น้อง  ๙๗.๒ ๑๐๐

ใช้คำาที่ถูกต้องในการเรียกสมาชิกภายในครอบครัว  ๙๙.๑ ๑๐๐
(เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ) 

บอกได้ว่าสมาชิกในครอบครัวใครเป็นผู้ชาย  ๙๓.๕ ๑๐๐
ใครเป็นผู้หญิง 

บอกลักษณะบางประการของสมาชิกในครอบครัวได้ ๔๑.๗ ๙๘.๐
(เช่น คุณตาผมขาว ใส่แว่น คุณยายชอบไปวัด)

บอกได้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัว ๒๖.๙ ๖๘.๖
(เช่น หนูเป็นลูกคนเล็กของพ่อแดง บ้านเรา...
ใจดีทุกคน)  

เล่นบทบาทสมมติเป็นสมาชิกในครอบครัว ๙๒.๖ ๙๘.๐
(เช่น เล่นพ่อแม่ลูก)

วาดรูป “ครอบครัวของฉัน” หรือ “บ้านของฉัน” ได้  ๘๙.๘ ๑๐๐
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกได้ว่าครอบครัวของตนเองเปรียบเทียบ ๑๖.๗ ๗๔.๕
กับเพื่อนบางคน หรือของผู้อื่น มีสมาชิกในครอบครัว
ที่ต่างกันอย่างไร (เช่น บ้านเราไม่มีคุณยาย บ้าน...
ไม่มีคุณพ่อมีแต่คุณแม่)  

เล่าถึงการมีส่วนร่วมในกิจวัตรของครอบครัว ๙๑.๗ ๑๐๐
ให้ผู้อื่นฟังได้  

ชุมชนและสังคม : เด็กแสดงออกถึงความตระหนักรู้เกี่ยวกับชุมชนของตน การพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน และบทบาททางสังคมของคนต่าง ๆ

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกได้ว่าสิ่งใดเป็นของตน ครอบครัวตน ๕๖.๙ ๙๘.๐
และสิ่งใดเป็นของผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้
เป็นของเพื่อน มะม่วงต้นนี้เป็นของบ้านหนู
ต้นนั้นเป็นของบ้านอื่น)  

บอกบทบาทและการงานอาชีพ ของคนต่าง ๆ ในชุมชน ๗๔.๑ ๑๐๐
(เช่น พ่อค้าขายของ บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมาย
หมอรักษาคนป่วย ครูสอนหนังสือ พนักงานกวาดถนน)  
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกชื่อครูได้  ๙๘.๑ ๑๐๐

บอกได้ว่าคน ๑ คน สามารถมีหลายบทบาท  ๔๒.๖ ๙๖.๑
หลายหน้าที่ เราเป็นสมาชิกของหลายกลุ่มได้
(เช่น เป็นพ่อ เป็นลุง เป็นตำารวจ)

บอกได้ว่าใครมีความสามารถในด้านใด ๑๙.๔ ๗๔.๕
(เช่น คุณป้าทำาขนมอร่อย แม่ค้าร้านนี้ทำาขนมชั้นอร่อย
คุณลุงคนนั้นซ่อมรถ)  

บอกได้ว่าตนเป็นคนไทย พูดภาษาไทย หรือ  ๗๓.๑ ๑๐๐
ภาษาท้องถิ่น 

ชี้ธงชาติไทยได้ถูกต้อง ๙๖.๓ ๑๐๐

บอกวันสำาคัญของชาติ อย่างน้อย ๒ วัน ๓.๗ ๙๖.๑

บอกวันสำาคัญทางศาสนาของตน อย่างน้อย ๑ วัน ๓.๗ ๔๗.๑

บอกได้ว่าภาษาพูดที่ได้ยินเป็นภาษาของตน ๖๗.๖ ๑๐๐
หรือภาษาอื่น

บอก หรือ เล่นบทบาทสมมติเป็นอาชีพได้ ๙๓.๕ ๙๘. ๐
อย่างน้อย ๒ อาชีพ (เช่น เล่นเป็นอาชีพครู
เป็นผู้ประกาศข่าว คนขับรถไฟ)  
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกชื่ออาหารประจำาในท้องถิ่นของตน ๖๑.๑ ๙๐.๑
ได้อย่างน้อย ๓ อย่าง
 
บอกได้ว่าเครื่องแต่งกายแบบใดเป็นของชาติใด ๔๐.๗ ๘๘.๒
ท้องถิ่นใด (เช่น กิโมโน ชุดไทย ชุดจีน ชุดชาวเขา) 
 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพึ่งพา ๘๒.๔ ๑๐๐
อาศัยซึ่งกันและกันภายในชุมชน โดยมีผู้ใหญ่ช่วย
(เช่น ร่วมงานทำาบุญ เก็บใบไม้รอบสนาม ช่วยเก็บของ) 
 
บอกได้ว่าในชุมชนมีสถานที่สำาคัญอะไรบ้าง  ๑๐.๒ ๙๘.๐
(โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด วัด) 
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกผลที่เกิดขึ้นจากการรักษา  ๖๗.๖ ๙๘.๐
และการทำาลายสิ่งแวดล้อม (เช่น ปลูกต้นไม้
ทิ้งขยะไม่เป็นที่) 

ชื่นชมหรือเล่าถึงความสุขเมื่อได้สัมผัสกับธรรมชาติ  ๖๒.๐ ๘๘.๒
(เช่น นั่งใต้ต้นไม้ มองดูฝนตก มองดูดวงจันทร์
เห็นดอกไม้บาน)  

ขับถ่ายให้เป็นที่และใช้ห้องน้ำาอย่างถูกวิธี  ๑๐๐ ๑๐๐

ไม่ทำาลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เช่น หักกิ่งไม้  ๓๕.๒ ๙๘.๐
เด็ดดอกไม้ เก็บเปลือกหอย ก้อนหิน ไม่ปัสสาวะ
หรือบ้วนน้ำาลายลงในที่สาธารณะ) 

บอกได้ว่าจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนเอง ๗๐.๔ ๙๘.๐
จากบริเวณที่เป็นมลภาวะ (เช่น ปิดปากและจมูก
เมื่อเจอควัน ปิดหูเมื่อเสียงดัง)  

มลภาวะและการรักษาสิ่งแวดล้อม : เด็กแสดงพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยง
มลภาวะ
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกได้ว่าเป็นเหรียญ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ได้  ๖๘.๕ ๑๐๐

บอกได้ว่าเงินใช้สำาหรับแลกเปลี่ยนสิ่งของ  ๘๖.๑ ๙๘.๐
และ/หรือบริการ

บอกได้ว่าเลือกสิ่งหนึ่ง จะไม่ได้อีกสิ่งหนึ่ง ๒๘.๗ ๗๔.๕

แสดงพฤติกรรมการเก็บออมเพื่ออนาคต  ๘๙.๗ ๙๔.๑
(เช่น ไม่ใช้เงินจนหมด ไม่ตักอาหาร/น้ำาเกินกว่า
ที่ตนจะรับประทานหมด ไม่หยิบของมามากกว่า
ที่จำาเป็นต้องใช้)

บอกได้ว่าจะได้เงินด้วยการทำางานประกอบอาชีพสุจริต ๗๔.๑ ๙๖.๑

ใช้น้ำาและไฟอย่างประหยัด (เช่น ปิดน้ำาให้สนิท  ๘๘.๐ ๙๖.๑
เมื่อใช้เสร็จ ไม่เปิดไฟ หรือโทรทัศน์ทิ้งไว้) 

บอกได้ถึงความสำาคัญของการแบ่งปัน  ๘๘.๐ ๙๖.๑
เกื้อกูลทรัพยากรระหว่างกัน (แบ่งกันกิน แบ่งกันใช้
ช่วยกันสร้าง)  

ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ : เด็กแสดงออกถึงความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณค่าเชิง
เศรษฐกิจของสิ่งต่างๆ
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พัฒน�ก�รด้�นภ�ษ� Language Development

การเข้าใจและการใช้ภาษา 
คำาศัพท์ : เด็กสามารถรับรู้ เข้าใจ และใช้คำาศัพท์ได้

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

เลือกใช้คำาศัพท์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตาม ๘๒.๔ ๑๐๐
ความหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะคำาที่ใช้ในกิจวัตร
(เช่น แปรงฟัน อาบน้ำา สระผม กินข้าว)  

บอกคำาที่มีความหมายเหมือนกัน (เช่น หมา กับ สุนัข ๔๔.๔ ๙๖.๑
กิน กับ รับประทาน ฉี่ กับ ปัสสาวะ เยอะ กับ มาก)

บอกคำาที่มีความหมายตรงกันข้าม (เช่น มืด กับ ๕๐.๙ ๙๖.๑
สว่าง ร้อน กับ หนาว ซ้าย กับ ขวา หอม กับ เหม็น)  

ใช้คำาที่แสดงตำาแหน่ง แหล่งที่ (เช่น ข้างหน้า หลัง  ๗๑.๓ ๙๘.๐
บน ใต้ ใน นอก ข้าง ๆ ถัดไป ติดกัน ด้านหน้า
ด้านหลัง ระหว่าง) 

นำาคำาที่ได้เรียนรู้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำาวัน  ๗๑.๓ ๑๐๐

ถามความหมายของคำาที่ตนไม่รู้ หรือไม่แน่ใจ  ๕๘.๓ ๑๐๐
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ใช้คำาที่แสดงคุณลักษณะเพื่ออธิบาย  ๖๘.๕ ๙๘.๐
รายละเอียดเพิ่มเติม (เช่น ตุ๊กตาสีชมพูสวยดี
เสื้อสีแดงตัวยาว เดินช้าๆ น้ำาเย็น ฯลฯ) 
 
อธิบายคำาง่าย ๆ ได้ (เช่นแมวเป็น...)  ๔๖.๓ ๙๖.๑

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

พูดเป็นประโยคที่มี ๓-๔ คำา โดยมีคำานามและกิริยา ๑๐๐ ๑๐๐
(เช่น หนูจะหาแม่ จะกินข้าว หนูอิ่มแล้ว จะไปไหน)  

พูดเป็นประโยคที่มี ๕-๖ คำา ขึ้นไป อย่างถูกต้อง  ๙๕.๔ ๑๐๐
(เช่น แม่ไปซื้อของที่ตลาดนัด)  

อธิบาย เล่าเรื่อง โดยใช้อย่างน้อย ๔ ประโยคต่อกัน ๘๓.๓ ๑๐๐
ตามลำาดับเหตุการณ์  

การเรียงคำาให้เป็นประโยค : เด็กแสดงพัฒนาการการใช้ไวยากรณ์ และการเรียงคำาให้เป็น
ประโยค
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ความเข้าใจภาษา : เด็กสามารถแสดงพฤติกรรม เข้าใจความหมายและจับใจความได้จาก
การฟัง ภาษาพูด 

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ทำาตามคำาสั่งหรือคำาบอกที่มีลักษณะ ๒ ขั้นตอน  ๑๐๐ ๑๐๐
ต่อเนื่องกันได้ (เช่น เอาถ้วยไปไว้ในอ่าง
หยิบเสื้อมาให้แม่) 
 
ทำาตามคำาสั่งหรือคำาบอกที่มีลักษณะ ๓ ขั้นตอน  ๙๗.๒ ๑๐๐
ต่อเนื่องกันได้ (เช่น เอาถ้วยที่อยู่บนโต๊ะ
ไปไว้ในอ่างแล้วกลับมานั่งที่)  
 
เมื่อมีผู้พูดด้วยตอบสนองด้วยคำาพูดหรือพฤติกรรม  ๑๐๐ ๑๐๐
ที่ตรงเรื่อง (เช่น ใครอยากดื่มน้ำายกมือขึ้น)
 
จับใจความและเล่าต่อได้ เมื่อได้ฟังนิทาน  ๒๖.๙ ๙๘.๐
หรือเรื่องเล่าด้วยคำาพูดของตนเอง 
 
จับใจความได้ถูกต้อง ในเรื่องที่ฟัง และ/หรือดู  ๔๖.๓ ๙๖.๑
แล้วพูดหรือถามคำาถามที่เหมาะสมกับเรื่อง
 
ร่วมวงสนทนา มีส่วนร่วมทั้งเป็นผู้ฟังและผู้พูด ๗๒.๒ ๙๒.๒
โดยใช้ภาษาที่สื่อความได้อย่างเหมาะสม  
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ชอบฟังนิทานและพูดถึงบางตอนท่ีชอบเป็นพิเศษบ่อย ๆ ๗๕.๙ ๑๐๐

ฟังนิทานหรือฟังคนอ่านหนังสือได้นาน ๕ นาที  ๙๘.๑ ๑๐๐

ฟังเสียงพูด (น้ำาเสียง) และบอกความแตกต่าง ๖๖.๗ ๙๖.๑
ของน้ำาเสียงว่าผู้พูดมีความรู้สึก หรือมีความต้องการ
อย่างไร (เช่น พูดเสียงดัง เสียงดุ เสียงชื่นชม
น้ำาเสียงอ่อนโยน เสียงขู่)  

เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ตนมีประสบการณ์  ๘๕.๒ ๙๘.๐
ให้ผู้อื่นฟังเข้าใจได้ 

บอกความต้องการ ความรู้สึก ๑๐๐ ๑๐๐
ความคิดเห็นของตนเองได้ 

เริ่มการสนทนาที่ต่อเนื่องด้วยคำาถาม ๙๒.๖ ๙๘.๐
หรือคำาบอกเล่า (๕ ปี)  

พูดชัดถ้อยชัดคำาและอาจออกเสียงไม่ชัด ๗๔.๑ ๙๖.๑
ในเสียง“ส” “ร” 

ก�รสื่อคว�มหม�ย 

การสื่อความหมายด้วยภาษาพูด : เด็กสามารถรับรู้และใช้ภาษาพูดสื่อความหมายได้ตรงตาม
ความต้องการของตน
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

รู้จักปรับวิธีการสื่อความหมายด้วยภาษาพูด ๙๗.๒ ๙๘.๐
ให้เหมาะสมกับผู้ฟัง (เช่น พูดกับน้อง พูดกับครู
พูดกับเพื่อน)  

การสื่อความหมายด้วยท่าทาง และสัญลักษณ์ : เด็กสามารถสื่อความหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยสีหน้า ท่าทางและสัญลักษณ์

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อเห็นสีหน้า ท่าทาง ๗๐.๔ ๑๐๐ 
(เช่น โกรธ กลัว ตกใจ เสียใจ ดีใจ)
  
ทำาตามคำาสั่งที่เป็นท่าทางของผู้ใหญ่ได้  ๑๐๐ ๑๐๐
(เช่น เดินไปหาเมื่อผู้ใหญ่กวักมือ) 
  
ทำาท่าทางต่าง ๆ เพื่อสื่อความหมาย (เช่น ยิ้มทักทาย ๑๐๐ ๑๐๐
ส่ายหน้าเพื่อปฏิเสธ ยกมือเพื่อขออนุญาต) 
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

บอกความหมายหรือสิ่งที่ควรทำาเมื่อเห็นสัญญาณ ๕๖.๕ ๙๘.๐ 
หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน
(เช่น สัญญาณจราจร ไฟเขียว ไฟแดง ทางม้าลาย
ป้ายบอกห้องน้ำาหญิง/ชาย)  

วาดรูปหรือเลือกรูป เพื่อสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์  ๕๗.๙ ๗๐.๕
(เช่น วาดรูปสัญลักษณ์แสดงอารมณ์ต่าง ๆ
เช่น ความรัก)  

ก�รอ่�นและก�รเขียน Literacy

การอ่าน : เด็กสามารถออกเสียงตัวพยัญชนะ สระ และคำาง่าย ๆ ได้

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

หยิบหนังสือมาพลิกดู และทำาท่าอ่าน หนังสือ  ๙๒.๖ ๑๐๐

ชี้ตัวพยัญชนะได้ ๕ ตัว เมื่อถาม  ๗๗.๘ ๙๘.๐
(เช่น ก.ไก่ อยู่ที่ไหน ชี้ตัว ช.ช้าง) 

อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ ๕ ตัว (เช่น เมื่อชี้ ตัว ก ๗๑.๓ ๙๘.๐
ก็อ่านได้ว่า กอ หรือ กอ ไก่ ) 
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ๗๑.๓ ๙๘.๐

ชี้บอกพยัญชนะที่จำาได้ในคำาต่างๆ อย่างน้อย ๑๐ ตัว  ๖๘.๕ ๙๘.๐

กวาดสายตาและใช้นิ้วชี้จากซ้ายไปขวา ๘๘.๙ ๑๐๐
เมื่อเปิดหนังสือและทำาท่าอ่าน  

อ่านทีละบรรทัดจากบนลงมาล่าง  ๒๒.๒ ๙๘
โดยไม่เน้นการอ่านถูกต้อง

เปิดหนังสือที่มีภาพประกอบโดยไม่กลับหัว  ๙๙.๑ ๑๐๐

เปิดหนังสือที่มีภาพจากหน้าแรกเรียงลำาดับ  ๙๒.๖ ๑๐๐
ไปยังหน้าสุดท้าย

เปิดหนังสือที่มีภาพจากหน้าไปหลัง ๙๗.๒ ๑๐๐

บอกได้ว่าตัวใดเป็นตัวเลขและตัวใดเป็นตัวหนังสือ  ๙๐.๗ ๙๘.๐

ชี้ชื่อหรือชื่อเล่นของตนที่เป็นตัวพิมพ์ / ๗๕.๐ ๙๔.๑
ตัวเขียนบรรจงได้  

อ่านคำาง่ายๆ หรือชื่อตนเอง ได้ (เช่น ชื่อเล่น ๗.๔ ๙๔.๑
หรือชื่อจริงของตนเอง หรือคำาว่า หมา บ้าน พ่อ แม่)  
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ถามคำาหรือชื่อบนสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน  ๗๕.๐ ๙๘.๐
(เช่น ชื่อหนังสือบนปก ชื่อบนกล่องนม/ ขนม)  

ถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของข้อความที่พิมพ์หรือเขียน ๔๓.๕ ๙๘.๐
(เช่น จดหมาย หนังสือพิมพ์ ฉลากต่างๆ)

บอกประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่พบเห็น ๑๖.๗ ๑๐๐
อย่างน้อย ๒ ประเภท (เช่น หนังสือพิมพ์ ใบโฆษณา
หนังสือนิทาน หนังสือการ์ตูน) 

บอกชื่อหนังสือที่ตนชอบได้อย่างน้อย ๒ เรื่อง ๒๓.๑ ๖๙.๔  ๑๐๐
(เช่น หนูน้อยหมวกแดง ลูกหมีเล่นกับพ่อหมู ๓ ตัว) 

พูดให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในหนังสือ ๖๙.๔ ๑๐๐
ที่มีภาพประกอบที่ตนอ่าน ว่าชอบ ไม่ชอบ
หรือ สนใจส่วนไหนของเรื่อง  

อ่านหนังสือที่มีภาพอย่างต่อเนื่องจนจบ ๑๐.๒ ๙๖.๑
และเล่าได้ว่าเป็นเรื่องอะไร 
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ขอให้ผู้ใหญ่เขียนคำาที่ต้องการให้ดู ๗๔.๑ ๙๖.๑

ขีดเขียนเส้นลักษณะต่างๆ ตามต้นแบบ ที่เห็น ๘๐.๗ ๙๖.๑
โดยมีผู้ใหญ่ช่วยแนะ (เช่น เส้นตรง เส้นเฉียง โค้ง
หยัก คลื่น) 

ขีดเขียนเส้นลักษณะต่างๆ ตามต้นแบบ ๘๑.๕ ๙๖.๑
ที่เห็นด้วยตนเอง (เช่น เส้นตรง เส้นเฉียง
โค้ง หยัก คลื่น)  

เขียนคำาง่ายๆ ตามต้นแบบ (เช่น แม่ กา งู) ๗๔.๑ ๙๒.๒

บอกความแตกต่างของชุดพยัญชนะที่คล้ายกัน ๖๘.๕ ๘๒.๐
(เช่น ก ภ ถ, ข ช, บ ป ษ, พ ฟ ฬ)  

เขียนชื่อตนเองหรือชื่อเล่น (ผิดได้บ้าง)  ๖๒.๐ ๘๒.๓

เขียนชื่อพ่อแม่ หรือชื่อเพื่อน (ผิดได้บ้าง)  ๓.๗ ๗๔.๕

เขียนตัวอักษรง่ายๆ บางตัวได้ ตามคำาบอก ๖๘.๕ ๙๘.๐
อย่างน้อย ๕ ตัว (เช่น ก ข ค ง )
 

การเขียน : เด็กสามารถเขียนตัวอักษร ตัวเลข และคำาง่ายๆ ได้
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

เขียนประโยคง่ายๆ (ที่มีคำาประธาน กิริยา ๐ ๔๕.๑
เป็นอย่างน้อย เช่น นกบิน พ่อกินข้าว) 
 
ร่วมเล่นเกมการเขียนตัวอักษรด้วยนิ้วในอากาศ ๘๖.๑ ๙๘.๐
 
วาดรูป และเขียนคำาที่เหมาะสม  ๐ ๘๒.๒
(เช่น ในบัตรอวยพรต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ ปีใหม่) 
 
เขียน/อธิบายสิ่งที่ตนวาดหรือเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้  ๑๓.๐ ๘๒.๒

พัฒน�ก�รด้�นจริยธรรม

การมีวินัยในตนเอง  : เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมควบคุมตนเอง

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ให้ความร่วมมือในการทำากิจวัตรเพื่อให้ไปโรงเรียนทัน  ๙๙.๑ ๑๐๐

ไม่แสดงความก้าวร้าวด้วยการทำาร้ายตนเอง  ๙๘.๑ ๙๘.๐
หรือทำาลายข้าวของตนเอง โดยผู้ใหญ่ช่วยเหลือ
แนะนำาให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ไม่แสดงความก้าวร้าวต่อคน สัตว์ สิ่งของ ๙๐.๗ ๙๘.๐
และรู้จักระงับความก้าวร้าวของตนเองได้ 

เชื่อฟังและปฏิบัติทำาตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ๙๙.๑ ๙๘.๐
(เช่น ขออนุญาตไปห้องน้ำา ไม่พูดแซงครู ฯลฯ)  

ทำาตามกฎ กติกา เมื่อเล่นเกม  ๙๘.๑ ๙๘.๐

อดทนรอคอยที่จะได้สิ่งที่ต้องการ  ๙๖.๓ ๙๘.๐
(เช่น ทำางานจนเสร็จแล้วจึงไปเล่น รอรับของโดย
ไม่แย่งของจากมือ) 

เข้าแถวตามลำาดับก่อนหลังโดยไม่แซงคิว ๘๐.๖ ๙๘.๐

ทำาตามธรรมเนียมของบ้าน ๙๙.๑ ๙๘.๐
(เช่น ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน ไม่กินอาหาร
ในห้องนอน ไปลามาไหว้) 

ทำาตามสัญญาหรือข้อตกลงง่ายๆ ๙๓.๒ ๙๘.๐

ทำาตามคำาแนะนำาและคำาขอร้องของพ่อแม่  ๙๖.๓ ๙๘.๐
ญาติผู้ใหญ่  

ทำาตามคำาแนะนำาและคำาขอร้องของครู  ๑๐๐ ๑๐๐
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ควบคุมตนเองให้ทำางานจนเสร็จ แม้ว่าจะมีสิ่งเร้า  ๘๓.๓ ๙๔.๑
(เช่น เพื่อนชวนไปเล่น เสียงเพื่อนคุย เสียงโทรทัศน์)  

แสดงความรับผิดชอบโดยทำาสิ่งที่ได้รับมอบให้ ๑๐๐ ๑๐๐
ทำาในระยะสั้นๆ (เช่น จัดเรียงรองเท้า จัดโต๊ะ
แจกสมุด) 

แสดงความรับผิดชอบโดยทำาสิ่งที่ได้รับมอบ ๙๕.๔ ๙๘.๐
ให้ทำาในวันถัดไป (เช่น ให้เอาใบไม้
รูปครอบครัวมาจากบ้าน)  

การพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ผิดชอบชั่วดี : เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมสะท้อนความเข้าใจเกี่ยว
กับการกระทำาใดถูกหรือผิด

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

แสดงความอ่อนโยนต่อเพื่อนและสัตว์ ๙๙.๑ ๑๐๐
(เช่น ให้อาหารสัตว์ สัมผัสอย่างอ่อนโยน ปลอบเพื่อน
ช่วยเพื่อนที่ หกล้ม) 
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตน (ความสามารถนี้ ๙๔.๔ ๙๘.๐
ค่อยเป็นค่อยไปตามระดับอายุ เช่น เก็บของเพื่อน
ได้เอาไปคืนเพื่อนหรือครู ไม่หยิบของจากร้านค้า
โดยไม่ซื้อ) 

บอกได้ว่าการทำาร้ายคนหรือสัตว์ในนิทาน  ๘๒.๔ ๑๐๐
หรือเหตุการณ์ที่พบเห็นเป็นสิ่งไม่ดี 

ไม่ก้าวร้าว แกล้งหรือทำาร้ายคนและสัตว์อื่น ๙๕.๔ ๙๘.๐
และไม่ทำาลายสิ่งของต่าง ๆ 

พฤติกรรมหรือภาษาที่สะท้อนความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ๑๕.๗ ๘๘.๒

กินหรือใช้สิ่งต่างๆ ตามคุณค่าหรือประโยชน์ ๙๕.๔ ๙๘.๐
ไม่ทิ้งขว้างให้สิ้นเปลือง หรือเลือกตามความแพง
ที่ฟุ้งเฟ้อตามโฆษณา โดยมีผู้ใหญ่แนะนำา 

แสดงความรักและมีน้ำาใจต่อพ่อแม่ ญาติ พี่น้อง ๙๖.๓ ๙๘.๐๐
ด้วยตนเอง (เช่น แบ่งของที่ชอบให้ ช่วยถือของ
หรือหยิบของที่ใช้ประจำาให้ โดยไม่ต้องขอ)  

แสดงความชื่นชมในความสามารถ ผลงาน ๙๙.๑ ๑๐๐
หรือความสำาเร็จของผู้อื่น โดยมีผู้ใหญ่ช่วยแนะนำา
(เช่น เอ่ยชม ตบมือ)  



           |  ๑๐ ปี...หนงัสือเลม่แรก Bookstart
272 

พัฒน�ก�รด้�นก�รสร้�งสรรค์ 

ศิลปะการแสดง
ดนตรีและการเต้นตามดนตรี : เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทางดนตรี และเคลื่อนไหวตาม
ดนตรี

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

แสดงความชื่นชมในความสามารถ ผลงาน ๔๕.๔ ๙๘.๐
หรือความสำาเร็จของผู้อื่น ด้วยตนเอง
(เช่น เอ่ยชม ตบมือ)  

ภูมิใจและเลือกที่จะทำาในสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อตนเอง ๕๗.๙ ๙๐.๑
และส่วนรวม (เช่น ช่วยแม่ทำางานบ้าน พูดจาไพเราะ
ขยัน ประหยัด)  

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

สนใจด้วยการตั้งใจฟังเพลง หรือดนตรี  ๑๐๐ ๑๐๐

ร้องเพลงได้บางตอน โดยมีผู้ใหญ่ช่วย  ๙๓.๕ ๑๐๐

เล่นเครื่องดนตรี หรือเครื่องเคาะจังหวะแบบง่ายๆ  ๙๘.๑ ๑๐๐
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พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

สร้างทำานองและเนื้อเพลงเองได้หรือใช้ทำานอง ๔.๖ ๕๐.๙
ที่รู้จักแต่งเนื้อใหม่ 

ร้องเพลงพร้อมกับเพื่อนหรือผู้ใหญ่ ๙๓.๕ ๑๐๐

ร้องเพลงกับเพื่อน ๆ หรือร้องเป็นกลุ่มอย่างถูกจังหวะ  ๙๒.๖ ๑๐๐

ทำาเสียงดนตรี ด้วยเสียงของตนเอง หรือจากอุปกรณ์ ๙๘.๑ ๑๐๐
(เช่น ตีกลอง เคาะกระป๋อง เขย่ากล่องใส่ทราย
ที่ทำาเองหรือผู้ใหญ่ช่วยทำา ฯลฯ) 

บอกชื่อเพลงที่ตนเองชอบได้ อย่างน้อย ๕ เพลง  ๒๐.๔ ๙๘.๐

บอกได้ว่าเพลง ๒ เพลงจังหวะต่างกัน ๘๔.๓ ๑๐๐
(เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว) 

ทำาท่าทางตามจินตนาการประกอบดนตรีด้วยตนเองได้  ๘๘.๐ ๑๐๐

เต้นหรือเคลื่อนไหวร่างกายตามที่ช่วยกัน ๘๖.๑ ๑๐๐
กำาหนดสอดคล้องกับดนตรีและเนื้อเพลง 

รำาหรือเต้นกับดนตรีท้องถิ่น (เช่น รำาวง รำาไทย ๗๗.๘ ๙๖.๑
เต้นระบำาพื้นเมือง) 
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ศิลปะการละคร : เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทางศิลปะการละคร

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

แสดงท่าทางหรือบทบาทสมมติต่าง ๆ ๙๗.๒ ๙๘.๐
ตามจินตนาการได้ (เช่น เป็นพ่อแม่/ครู/ สัตว์ต่างๆ) 
 
ทำาเสียงหรือท่าทางเลียนแบบตัวละคร ๙๖.๓ ๑๐๐
(เช่นเป็นสัตว์/คน หรืออื่นๆ) เวลาเล่านิทาน
หรือเล่าเรื่อง 
 
เล่าเรื่องตามจินตนาการโดยใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบ ๘๘.๙ ๙๘.๐
(เช่น หุ่น เครื่องแต่งกาย)  
 
พูดและแสดงบทบาทสมมติหรือละครต่อหน้าผู้ชม  ๘๐.๘ ๙๘.๐
โดยมีผู้ใหญ่ช่วย
 
พูดและแสดงบทบาทสมมติหรือละครต่อหน้าผู้ชม ๖๑.๑ ๙๖.๑
ด้วยตนเอง 
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ทัศนศิลป์ : เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมด้านการวาด การปั้น และการประดิษฐ์

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

(คิดเป็นร้อยละ)

เด็กทั่วไป เด็กในโครงก�ร

ละเลงหรือระบายสี วาดรูป หรือปั้นตามจินตนาการ  ๑๐๐ ๑๐๐

ละเลงหรือระบายสี วาดรูป หรือปั้นตามจินตนาการ ๙๕.๔ ๑๐๐
และเล่าหรืออธิบายได้  

ดูรูปที่คนอื่นวาด ภาพถ่าย หรือผลงานปั้น  ๗๑.๓ ๙๘.๐
และให้ความเห็น  

สามารถบอกชื่อรูปทรง รูปร่าง ลายเส้นในภาพได้  ๕๘.๓ ๘๒.๒
(ภาพวาดหรือภาพถ่าย)  

นำาผลงานทัศนศิลป์ของตนให้ผู้อื่นดูอย่างภาคภูมิใจ  ๙๔.๔ ๙๘.๐

บอก/ชี้ได้ว่าสีใดเป็นสีอ่อนและสีใดเป็นสีเข้ม ๘๕.๒ ๑๐๐

วาดหรือปั้นหรือประดิษฐ์หรือพับ ฉีก ปะ  ๘๙.๘ ๑๐๐
กระดาษตามจินตนาการในหัวข้อที่กำาหนด

ประดิษฐ์สิ่งของหรือของเล่นตามจินตนาการของเด็ก  ๘๗.๐ ๑๐๐
โดยใช้วัสดุใกล้ตัวหรือวัสดุธรรมชาติ (เช่น ก้านกล้วย
ใบตอง ลังกระดาษ)

ต่อของเล่นเป็นรูปร่างหรือเรื่องราวตามจินตนาการ ๑๐๐ ๑๐๐
ของตน (เช่น ตัวต่อพลาสติก บล็อกไม้ ไม้หนีบ ฯลฯ)  
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แผนงานสร้างเสริมวฒันธรรมการอ่าน ได้รับการสนบัสนุนจากสำานกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทหน้าที่ในการประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยขยายผล 

จากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรม

และวัฒนธรรมการอ่าน ให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้า

ถึงหนังสือและกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

คณะกรรมการกำากับทิศทาง กลุ่มแผนงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ

ในแผนสื่อสารสุขภาวะ และสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

ที่ปรึกษ� อาจารย์มานิจ สุขสมจิตร นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์     

ประธ�น รศ.จุมพล รอดคำาดี

กรรมก�ร นายมานพ แย้มอุทัย อาจาย์สุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์    

 นางมัทนา หอมลออ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 

 รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์

เลข�นุก�ร นางสาวเข็มพร วิรุฬราพันธุ์ นางสุดใจ พรหมเกิด   

 นายดนัย หวังบุญชัย 

ผู้ช่วยเลข�นุก�ร นางญานี รัชต์บริรักษ์
   

ผู้จัดการแผนงานฯ นางสุดใจ พรหมเกิด

ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ และกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรม

และวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสังคมสุขภาวะกับเราได้ที่

แผนง�นสร้�งเสริมวัฒนธรรมก�รอ่�น
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Website : www.happyreading.in.th, E-mail : info@happyreading.in.th
Facebook : http://www.facebook.com/happy2reading 
Twitter : http://www.twitter.com/happy2reading
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ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน
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สามารถอ่านและดาว์นโหลด อ่านสร้างสุข ทุกเล่ม
ได้ที่ www.happyreading.in.th
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