
แนวปฏิบัติ
ส�ำหรับครผูู้ดูแลเด็ก

แนวปฏิบัติ
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวปฏิบัติ
ส�ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข

กลวิธีใช้หนังสือภำพอย่ำงสนกุ
และมีชีวิตชีวำ

หนังสือสร้ำงสุข 
สมรรถนะเด็กสร้ำงได้

แนวปฏิบัติ
ส�ำหรับพ่อแม่ มหัศจรรย์กำรอ่ำน 

เพื่อเด็กปฐมวัย
แนวแนะและแนวปฏิบัติในการใช้หนังสือและการอ่าน
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและศักยภาพเด็กปฐมวัย 

ด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

	 เป็นแบบอย่างที่ดี	โดยเป็นต้นแบบนักอ่านที่ดี	และจัดให้มีมุมหนังสือส�าหรับเด็ก 
ที่หยิบอ่านได้สะดวก

	 เลือกสรรหนังสือภาพ	หรือนิทานที่มีเนื้อหาและภาพละเมียดละไม	เหมาะกับวัย
ของเด็ก

 อุม้-กอด-เดก็นัง่บนตกัแล้วอ่านหนงัสอืให้ฟัง	ถ้าเป็นพ่อแม่มอืใหม่ให้อ่านตามหนงัสอื 
ทกุตวัอกัษร	และใช้วธิชีีต้วัหนงัสอืทีอ่่านไปพร้อม	ๆ 	กนั	จะช่วยให้เดก็จดจ�าค�าได้ดี 
เด็กจะได้เรียนรู้จากการฟังและการดู	ตาของเด็กจะได้มองตาม	ควรชี้นิ้วไปตาม 
ตวัอกัษรเพือ่น�าไปสูก่ารเรยีนรูภ้าษาจากประสาทสมัผสัทางห	ูเดก็จะเกบ็ค�าทีไ่ด้ยนิ	
ภาพที่เห็นไว้ในสมอง	ท�าให้มีค�าศัพท์เพิ่มขึ้น

 พดูคยุกบัเดก็เกีย่วกบัเหตกุารณ์และเรือ่งราวต่าง	ๆ 	รอบตวัเดก็ทีเ่ดก็ได้พบในแต่ละวนั	 
ใส่ใจกับทุกค�าถามของเด็ก	พร้อมทั้งตอบหรือพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับค�าถาม

 อ่านหนงัสอืให้เดก็ฟังอย่างน้อยวนัละ	1	เล่ม	เวลาประมาณ	10-15	นาท	ีนอกจากสร้าง 
ความผกูพนัในครอบครวัแล้วยงัช่วยให้เดก็ได้ใกล้ชดิและผกูพนักบัการอ่านหนงัสอื

	 อ่านหนงัสอืให้เดก็ฟังอย่างสม�า่เสมอด้วยน�า้เสยีงทีส่นกุสนาน	อ่านด้วยความรืน่รมย์	
เปี่ยมสุข

	 การใช้ภาษาหรือค�าพูดที่ดีในการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง	ท�าให้ลูกเกิดการรับรู้	ได้ยิน
ส�าเนยีงการพดูภาษาทีห่ลากหลาย	และน�า้เสยีงทีอ่่อนโยนของพ่อแม่	จากการฟังซ�า้	ๆ 	 
หลายรอบ	ในที่สุดลูกก็จะจดจ�าส่วนภาษาที่ดี	สุภาพ	และถูกต้องได้

	 สร้างสรรค์กิจกรรมหลังจากการอ่านหนังสือเพื่อกระตุ ้นและฝึกฝนให้ลูกมี
กระบวนการคิด	การต่อยอด	การประยุกต์ใช้	และย้อนกลับมาประเมินตนเอง

	 ค่อย	ๆ	เป็น	ค่อย	ๆ	ไปในการสร้างวินัยแห่งการอ่านให้กับเด็กโดยไม่ยัดเยียด	
แต่ชักชวนเด็กให้รักการอ่านอย่างสม�่าเสมอ	ให้เกิดเป็นความเคยชินและปฏิบัติ 
จนเป็นนิสัย

	 ชักชวนเด็กอ่าน	เล่า	พูดคุย	ด้วยภาษาแม่	
เป็นการพัฒนาและส่งเสริมภาษาแม่ให้
เข้มแข็งก่อนเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศ	
เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งในด้านรูปแบบ	
ความหมาย	และโครงสร้างของภาษา

	 ติดตามและเข้าร่วมการอบรมที่ให้ความรู้
ในเรือ่งการใช้หนงัสอืเพือ่การพฒันาเดก็

 จดัประชมุผูป้กครอง	ให้มกีารพบปะ	พดูคยุ	แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
ของความเป็นพ่อแม่	ผูเ้ลีย้งด	ูเพือ่แลกเปลีย่นปัญหา		ความกงัวลใจในการเลีย้งดู	 
และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน	โดยแบ่งปันประสบการณ์ความส�าเร็จ 
ในการดูแลลูกด้านต่าง	ๆ	โดยเฉพาะความส�าคัญและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
จากการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง

 จัดบริการให้ยืมหนังสือไปอ่านที่บ้าน	และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช ้
หนังสือ	เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครูพี่เลี้ยงในการใช้หนังสือ	เพื่อพัฒนาเด็ก 
ให้เหมาะสมตามช่วงวัย

 จัดอบรมให้ความรู้	ความเข้าใจในเรื่องการใช้หนังสือส�าหรับเด็กปฐมวัย	เพื่อช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเด็กและผู้เลี้ยงดู

 หนุนเสริมการจัดอบรม	ให้ความรู้	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ	
นักบริหาร	ผู้เชี่ยวชาญ	และครูผู้ท�างานกับเด็กปฐมวัย	รวมถึงจัดให้มีอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน

 จัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณ	และหรือระดมทุน	สรรหาสื่อ	และหนังสือ 
เพื่อให้บริการและสร้างความรู้	ความเข้าใจเรื่องการใช้หนังสือ	และแนะน�าเทคนิค
การใช้หนงัสอืเพือ่พฒันาไอควิ	อคีวิ	อเีอฟ	สมรรถนะเดก็	และศกัยภาพเดก็ปฐมวยั
อย่างรอบด้านให้แก่ผู้ปกครอง	ครูพี่เลี้ยง	ครอบครัว	และชุมชน

 จดัให้มมีมุหนงัสอื	ห้องสมดุหนงัสอืเดก็และครอบครวั	จดัสรรให้มชีัว่โมงการอ่าน	จดัท�า 
หลักสูตรการพัฒนาเด็กด้วยหนังสือและกิจกรรมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 จดัให้มงีานสือ่สารรณรงค์เพือ่สร้างความตระหนกัถงึความส�าคญัของการอ่าน	อาทิ	 
มหกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กในชุมชน	เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ฯลฯ	เพื่อจุด
ประกายความสนใจและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพเด็ก

	 ให้ความรู้	แนะน�ากระบวนการ	เทคนิคและจัดอบรมแก่หญิงตั้งครรภ์	ครอบครัว	
รวมถึงผู้ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย	ในเรื่องการใช้หนังสือเพื่อพัฒนาสมอง
และศักยภาพเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง

	 จัดให้มีห้องเรียนพ่อแม่	เพื่อเสริมสร้างความรู้	และทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
หนังสือ	การเล่านิทาน	และการจัดกิจกรรมหลังการอ่าน	ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พ่อแม่	 
ผู้เลี้ยงดู	 เข้าใจการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน	เข้าใจในพัฒนาการ	และ 
การเรียนรู ้ของเด็กปฐมวัย	รวมทั้งเข้าใจว่าพ่อแม่มีบทบาทอย่างไรในเรื่อง 
การส่งเสริมพัฒนาการการอ่านให้กับลูก

	 ส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านทุกพื้นที่ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 
อาทิ	รพ.สต.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน

หนูน้อยได้อะไรจากการที่ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง
 ได้ความรัก ความอบอุ่น ความสุขจากการดูแลอย่างใกล้ชิด :	ท�าให้สร้างสายใย
ความผกูพนั	ท�าให้เตบิโตขึน้เป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามมัน่คงในจติใจและมคีวามสขุในชวีติ

 ได้พัฒนาทักษะทางภาษา พัฒนาสมอง พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม รวมถึง
ประสบการณ์ และทกัษะชวีติด้านต่าง ๆ  จากเรือ่งเล่าและภาพทีง่ดงามจากหนงัสอื :  
ท�าให้เตบิโตขึน้เป็นคนดมีคีวามเมตตา	ความเกือ้กลูต่อเพือ่นมนษุย์และสงัคมรอบข้าง

 ได้สมาธิ :	ท�าให้เป็นคนอดทน	อดกลั้น	รู้จักยั้งคิดติดตัวไปจนโต	
 ได้บ่มเพาะพลังแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ :	ซึ่งเป็นฐานส�าคัญ 
ต่อการพัฒนาความคิดและการเรียนรู้ของมนุษย์

 เดก็จะคุน้เคยกบัสญัลกัษณ์ :	เมือ่ถงึวยัเข้าโรงเรยีน	จะมผีลทางบวกอย่างมนียัส�าคญั 
ต่อทักษะการอ่านการเรียนรู้	 เช่น	ภาษา	การค�านวณ	การคิด	และมีแนวโน้ม 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าเด็กที่ไม่มีใครอ่านหนังสือให้ฟัง

ช่วงปฐมวัย (แรกเกิด - 6 ปี)
จะมีอัตราการเจริญเติบโตของสมองสูงสุด

ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาทุกด้าน
ในช่วงอายุต่อ ๆ ไป

หากเด็กได้รับการกระตุ้นเสริมให้ก้านสมองแตกยอดทอดกิ่ง
จะเกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม  และสามารถท�าอะไร

ได้อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในวัยนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
หรือที่เรียกว่า “สมรรถนะ” (Competency)
สมรรถนะบางเรื่อง เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

แต่บางด้าน “หนังสือภาพ” 
คือ “ตัวช่วย” ที่ดี7. กำรเคลือ่นไหว 

และสุขภำวะทำงกำย 
“หนังสือภาพ”	น�าเสนอเนื้อหา

ตรงไปตรงมา	ไม่ซับซ้อน	 
	สร้างการรับรู้	ออกแบบเคลื่อนไหว

ให้เด็กท�าตามได้อย่าง 
สนุกสนาน

4. พัฒนำกำร
ด้ำนอำรมณ์ 

“หนังสือภาพ”	ท�าให้เด็กรู้ว่า
ชอบหรือไม่ชอบอะไร	เด็กได้เรียนรู ้
และสามารถปฏิบัติตนตามกฎกติกา	

สามารถควบคุมอารมณ์

1. พัฒนำกำร
ด้ำนภำษำ

“หนังสือภาพ”	จะใช้ภาษา
ที่สละสลวยหลากหลาย	และ 
ลุ่มลึก	เด็กได้ฟังจะบันทึกเป็น 

คลังค�าไว้ในสมอง	สามารถเลือก 
มาใช้ได้อย่างงดงามและ 

เหมาะสม

6. พัฒนำกำร
ด้ำนจริยธรรม 

“หนังสือภาพ”	มีตัวอย่างเป็น
รูปธรรม	ท�าให้เด็กมีวินัยในการ
ควบคุมตนเอง	รู้จักระงับอารมณ์	
ไม่แสดงความก้าวร้าว	ไม่ท�าร้าย

ตนเอง	ไม่ท�าร้ายผู้อื่นและ 
ข้าวของ	รู้ว่าอะไรถูกหรือผิด

5. พัฒนำกำร
ด้ำนสังคม  

“หนังสือภาพ”	เสริมทักษะ
และความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วยการใช้ภาษาที่ประนีประนอม
ท�าให้เด็กเห็นคุณค่าของความ 

แตกต่างระหว่างบุคคล	 
เคารพการอยู่ร่วมกัน

2. พัฒนำกำร
ด้ำนกำรคิดและ 

สติปัญญำ  
“หนังสือภาพ”	ช่วยจัดระบบ

ความคิด	ให้เด็กจ�าเรื่องราวต่าง	ๆ	
ได้ง่ายขึ้น		ตัวละครในหนังสือ 
ยังชี้ชวนให้เด็กได้เรียนรู้และ 

เกิดทักษะทางความคิด		 
สติปัญญา

3. พัฒนำกำร
ด้ำนจินตนำกำรและ

กำรสร้ำงสรรค์ 
ภาพและถ้อยค�าจากหนังสือ 
สร้างจินตนาการและต่อยอด 

ความคิดสร้างสรรค์ได ้
หลากหลาย

อ่ำนชื่อเรื่อง 
อ่ำนชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้วำด
อย่ำงชัดถ้อยชัดค�ำ :  

เพื่อฝึกให้เด็กเกิดความเคยชินในการ
อ่านหนังสือ	ถือหนังสือให้มั่นคง 
แต่สามารถเคลื่อนไหวหนังสือได ้
อย่างอิสระ	เปิดโอกาสให้เด็ก 

ได้ดูภาพเต็มตา

ท�ำควำมเข้ำใจ
เนื้อเรื่อง :  

จ�าเรื่องราวให้ได้	อ่านอย่างมีจังหวะ	
ออกเสียงตามอารมณ์ของถ้อยค�า	ไม่จ�าเป็น
ต้องดัดเสียง	(การดัดเสียงท�าให้เด็กสนุกก็จริง	
แต่อาจท�าให้เด็กจดจ่ออยู่ที่ปากของผู้เล่า	
ไม่สนใจตัวหนังสือหรือภาพในหนังสือ	

ท�าให้เด็กขาดโอกาสในการอ่านภาพ		
หรือท�าความคุ้นเคยกับ 

ตัวอักษร)

เคลื่อนไหว
หนังสืออย่ำงเป็น

ธรรมชำติบ้ำงก็ได้ค่ะ : 
ผู้อ่านสามารถขยับหนังสือโยกไปมาเบา	ๆ	 

ให้ดูคล้ายกับเรือก�าลังลอยในทะเล	
สอดคล้องกับเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน	หรือเปิดปิด

หน้าหนังสือแทนการเปิดปิดประต ู
ตามเนื้อเรื่องที่อ่าน	ก็สามารถ

ชักชวนให้เด็ก	ๆ	สนุก 
ได้มากขึ้นค่ะ

กำรจับหรือ 
กำรถือหนังสือ :  

ผู้อ่านสามารถจับหรือถือได้ตาม
ความถนัด	มือหรือนิ้วของผู้อ่านจะต้อง
ไม่บังหรือบดบังภาพให้น้อยที่สุด	เพราะ

ภาพทุกภาพในหนังสือเด็ก	ล้วนม ี
ความหมาย	เด็ก	ๆ	ควรได้เห็น 
ภาพทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ใน 

หน้าหนังสือ
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แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
บริหารงานโดยมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  
ได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.)
424	หมู่บ้านเงาไม้	ซอยจรัญสนิทวงศ์	67	แยก	3	ถนนจรัญสนิทวงศ์	 
แขวงบางพลัด	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	10700

0-2424-4616    

0-2881-1877

www.happyreading.in.th  

info@happyreading.in.th  

http://www.facebook.com/สร้างเสริม วัฒนธรรมการอ่าน
http://www.facebook.com/วัฒนธรรมการอ่าน Happyreading

หญิงตั้งครรภ์

เด็ก 6 - 12 เดือนเด็กแรกเกิด – 6 เดือน เด็ก 1 - 3 ปี เด็ก 3 - 6 ปีแนวแนะส�ำหรับครอบครัว

เอกสารอ้างอิง

 อ่านสร้างสขุ	“หนงัสอืภาพ  สือ่สร้างสรรค์พฒันาสมองและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของลูกน้อย”

 แบบเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ	เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบ 
วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	พุทธศักราช	2546
 สมรรถนะของเดก็ปฐมวยัในการพฒันาตามวยั	0-3	ปี	ส�านกังานเลขาธกิาร	สภาการศกึษา
 สมรรถนะของเดก็ปฐมวยัในการพฒันาตามวยั	3-5	ปี	ส�านกังานเลขาธกิาร	สภาการศกึษา
 การส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาส�าหรับเด็กปฐมวัย	วิกฤตปฐมวัยและแนวทาง
แก้ไข	http://preschool.or.th/doc/language.pdf

 http://www.getreadytoread.org
 http://www.happyreading.in.th

 ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ และกิจกรรม 
เพื่อสร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมสุขภาวะได้ที่จากการส�ารวจพฒันาการของเดก็ปฐมวยัทัว่ประเทศอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ พ.ศ. 

2542-2552 ของกรมอนามัยพบว่า เด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าเฉลี่ยร้อยละ 30  
เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเฉลี่ยร้อยละ 5-15 เท่านั้น  
วธิกีารหนึง่ทีส่ามารถพฒันาทกัษะด้านภาษาให้ดขีึน้ รวมถงึพฒันาทกัษะด้านอืน่ ๆ   
อาท ิการสือ่สาร การพฒันาด้านอารมณ์ สงัคม คอื “การอ่านหนงัสอืให้เดก็ฟัง”  
หนังสือและการอ่านเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 
และเยาวชน โดยเฉพาะในช่วงปฐมวยั (0-6 ปี) เพราะโครงสร้างต่าง ๆ  ของสมอง 
ก�าลังพัฒนาสูงสุดถึง 80% หากมีการสร้างเสริมพัฒนาการ มีสิ่งแวดล้อม และ
การกระตุ้นที่ดี เช่น การอ่านหนังสือ ฟังเรื่องราวจากหนังสือ เด็กจะซึมซับแบบ
อย่างและบรรทัดฐานของสังคมที่จะสะท้อนรูปแบบให้เห็นทั้งการกระท�า ข้อพึง
ปฏิบัติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงแบบแผน กฎเกณฑ์ และค่านิยมต่าง 
ๆ ที่ปรากฏในหนังสือ เด็กจะค่อย ๆ เรียนรู้ เลียนแบบ และสะสมไปทีละเล็กที
ละน้อย ขัดเกลาตนเอง จนกระทั่งยึดเป็นแนวปฏิบัติเมื่อเจริญวัยขึ้น หากผู้ใหญ่
ได้ช่วย “เลือกสรร” หนังสือที่เหมาะสมให้กับเด็ก จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและ
ทักษะชีวิตให้แก่เด็กได้

การอ่านหนงัสอืจงึเป็นการปพูืน้ฐานความเป็นพลเมอืงทีพ่งึประสงค์ ซึง่มส่ีวน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการก�าหนดทิศทางสังคมอนาคต

 พูดคุยกับลูกในท้องตั้งแต่อายุครรภ์	6	 เดือน	 
ด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน

  อ่านหนังสือให้ลูกในท้องฟังทุกวัน	อย่างน้อย 
วันละ	1	เล่ม	อาจเป็นเรื่องซ�้า	ๆ	เลือกเรื่องสั้น	ๆ	 
ที่ท�าให้คุณแม่เกิดความเบิกบาน	มีค�าที่ไพเราะ

 อ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังทุกวัน	อย่างน้อยวันละ	1	เล่ม	โดยใช ้
น�้าเสียงที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง	เพื่อดึงความสนใจเด็ก	ใช้ค�าพูดสั้น	ๆ	 
และชดัเจน		พดูคยุและชกัชวนเดก็ชีต้ามรปูภาพและตวัหนงัสอื	รวมถงึ 
เปิดโอกาสให้เด็กเล่นกับหนังสือเองตามความสนใจ

 เลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัย	ควรเป็นหนังสือภาพ	 เนื้อเรื่อง 
ใกล้ตัวเด็ก	เช่น	สุนัข	แมว	รถยนต์	ผลไม้	เป็นภาพเสมือนจริง	ไม่ควรมี 
ฉากหลังที่รกรุงรัง	อาจเป็นหนังสือฟองน�้า	หนังสือผ้า	หนังสือที่มีเสียง	 
หนังสือที่มีผิวสัมผัส	หรือหนังสือบอร์ดบุ๊คขอบมน	ฯลฯ

  ชักชวนเด็กพูดคุยหรือท�าเสียงเล่นเป็นจังหวะ	ร้องเพลง	พูดค�า 
คล้องจอง	ท�ากิจกรรมต่อเนื่องจากหนังสือจะช่วยให้เด็กรู้จักค�าศัพท์
มากขึ้น

 พูดคุยในระยะใกล้	ๆ	ระยะเดียวกับเวลาแม่ 
ให้นมลกู	เพราะเป็นระยะทีเ่ดก็วยันีเ้หน็ชดัเจน

 หยุดรอเพื่อให้เด็กท�าเสียงโต้ตอบบ้าง	เสียง 
ที่ควรหัดเล่นในระยะแรกควรเริ่มจากสระ 
เสียงยาว	ได้แก่	อา	อู	อี

 อ่านหนังสือนิทานให้เด็กทารกฟังทุกวัน	อย่างน้อยวันละ	1	 เล่ม	 
อาจเป็นเล่มที่เคยอ่านให้ฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์

 เลือกหนังสือภาพที่มองเห็นชัดเจน	มีตัวหนังสือไม่มาก	วางห่างจาก 
สายตาเด็กประมาณ	12	นิ้ว

 อ่านออกเสียงชัดเจน	เลือกเรื่องเนื้อหาเป็นเรื่องใกล้ตัว	เป็นเรื่องที่แม่
หรือพ่ออยากอ่าน	และอ่านอย่างมีความสุข

 อ่านหนงัสอืภาพหนงัสอืนทิานให้เดก็ฟังทกุวนั	อย่างน้อยวนัละ	15	นาที

 จัดให้มีมุมหนังสือในบ้าน	และมีหนังสือส�าหรับเด็กที่หลากหลาย

 ชวนลูกพูดคุยแล้วตั้งค�าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน	ให้โอกาสเด็กแสดง 
ความคิดเห็นในเรื่องที่เด็กได้ฟัง

 เปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้เล่าเรื่องหรือนิทานโดยใช้ค�าพูดของเด็กเอง	 
โดยเด็กอาจแต่งเติมเองได้

 ชวนเด็กอ่านค�าที่เห็นตามที่ต่าง	ๆ	ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	
อ่านป้ายโฆษณา	หรือป้ายตามทางที่ผ ่านประจ�า	ฯลฯ	 
สร้างบรรยากาศให้รู้จักรักและสนใจการอ่าน

 แนะน�าลกูในการหยบิ	การใช้	การเกบ็หนงัสอือย่างทะนถุนอม	
และให้รู้จักวิธีจับหนังสือและเปิดหนังสือ

 พาเด็กไปร้านหนังสือหรือห้องสมุดใกล้บ้านแล้วเปิดโอกาส 
ให้เด็กเลือกหนังสือด้วยตนเอง

 จัดมุมการอ่านและให้มีหนังสือที่เหมาะสมในบ้านอย่างน้อย	3	เล่ม

 อ่านหนังสือภาพ	หนังสือนิทานให้เด็กฟังทุกวัน	วันละ	10-15	นาที

 แนะน�าลูกในการหยิบ	การใช้	การเก็บหนังสือเข้าที่หลังจากอ่านจบอย่าง
ทะนุถนอม	และให้รู้จักวิธีจับหนังสือและเปิดหนังสือ	เพื่อฝึกวินัยเชิงบวกให้ลูก

 ให้เดก็ได้มปีระสบการณ์ทีเ่ดก็สนใจ	ทัง้การอ่านภาพจากหนงัสอืภาพ	หนงัสอื
นิทาน	อ่านเครื่องหมาย	และอ่านสัญลักษณ์

 เลือกหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบชัดเจน	มีภาพขนาดใหญ่	เนื้อเรื่อง 
เกี่ยวกับตัวเด็กเอง	หรือสิ่งที่ใกล้ตัวเด็ก	เช่น	ครอบครัว	พ่อ	แม่	พี่	น้อง	 
หรือสัตว์เลี้ยง

 ในระหว่างที่อ่านหนังสือกับเด็กควรชี้นิ้วไปตามตัวอักษร 
ที่ก�าลังอ่านเพื่อสร้างความคุ้นเคย

 ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเปิดหน้าหนังสือ	ชี้รูปภาพ	โต้ตอบ	 
ซักถาม	หรือเล่าเรื่องในหนังสือตามความสนใจ

 พาเด็กไปร้านหนังสือหรือห้องสมุดใกล้บ้าน	แล้วเปิดโอกาส
ให้เด็กเลือกหนังสือด้วยตนเอง

New AW.indd   2 2/23/18   3:49 PM


