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ค�ำน�ำ
 ความรู้ทางการแพทย์และงานวิจยัหลายชิน้สอดคล้องต้องกนัวา่

ชว่งวยัท่ีส�าคญัของมนษุย์ ทัง้การเตบิโตทางสมอง จิต จิตวิญญาณ และ

ความดีงามทัง้มวลล้วนบม่เพาะได้ตัง้แตป่ฐมวยั

 ภาวการณ์อุ้มท้องและการลืมตาเพ่ือต้อนรับชีวิตใหม ่ หากเป็น

ชว่งเวลาแหง่ความสขุของแม ่ก็คือความสขุของลกูน้อยด้วย

 การมอบของขวัญท่ีงดงามท่ีสุดให้แก่ชีวิตท่ีก�าลังเติบโต 

นอกจากความอ่ิมสขุ ความรัก ความผกูพนั ท่ีถ่ายทอดถงึกนั  หนังสือเป็น

ความมหศัจรรย์ท่ีลกึซึง้และควรคา่ย่ิงแก่การสง่มอบ

 ขอบคณุ คณุระพีพรรณ พฒันาเวช  ท่ีเก็บและเลือกสรรงานเขียน 

เพ่ือเสริมสง่ให้คณุพอ่ คณุแม ่และผู้แวดล้อมเดก็ได้เหน็วา่ การเลีย้งลกูด้วย

หนงัสือคือเคร่ืองมือและวิธีแสนงา่ยท่ีเป็นธรรมชาต ิสามารถอิงอยูใ่นวิถีชีวิต 

ส�าคญัย่ิงคือจะเป็นคณุอยา่งอเนกอนนัต์ ทัง้ตอ่ตวัลกูและสงัคมอนาคต

 ขอขอบคณุกองทนุพฒันาสื่อปลอดภยัและสร้างสรรค์ ท่ีสนบัสนนุ

การจดัพิมพ์ เผยแพร่ สูภ่มิูภาคในงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติครั้งที่ ๓  : 

มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” จงัหวดัอบุลราชธานี

สุดใจ พรหมเกดิ

ผู้จดัการแผนงานสร้างเสริมวฒันธรรมการอา่น สสส.



๔

กำรอ่ำนเพ่ือกำรเรยีนรู้
ของ...ลกูรกั

 พอ่แมจ่�านวนมากอาจจะไมท่นัคดิ หรือตระหนกั

วา่ ทารกทกุคนเร่ิมยา่งเข้าสูเ่ส้นทางแหง่ ‘การอ่าน’ นบั

ตัง้แตว่นัท่ีพวกเขาลืมตาขึน้มาดโูลก พอ่แมเ่คยสงัเกต

ไหมคะวา่ ลกูน้อยของเรารู้จกัหยดุน่ิงเพ่ือฟังเสียงเม่ือเรา

                       เข้ามาใกล้  หรือเร่ิมสง่เสียงและหนัหาสิง่  

                   เคลื่อนไหว ตลอดเวลาท่ีเราพดูคยุ  สง่เสียง 

                 อือ ๆ อา ๆ  ชีช้วนให้ดนูัน่ ดน่ีู หรือการท่ีพอ่แม่

และผู้ใหญ่ตอบสนองตอ่เสียงร้องของทารกน้อย สิง่เหลา่นี ้

คือก้าวแรกท่ีจะน�าพาเขา เข้าสู่หนทางการเรียนรู้ภาษา 

ซึง่จะพฒันาไปสูก่ารอา่นและการเขียนตอ่ไป



๕

 เม่ือทารกน้อยเร่ิมเติบโตสูว่ยั

เดก็เลก็ ‘การอ่านหนังสือด้วยกัน’ 
จงึเร่ิมต้น ไมใ่ชแ่คก่ารอา่นเพ่ือให้ได้ยินแตเ่สียงเหมือน   

เม่ือครัง้ลกูยงัเป็นทารกอีกตอ่ไปแล้วคะ่ แตก่ลายมาเป็น   

การอ่านหนังสือภาพส�าหรับเด็กท่ีมีรูปภาพเชิญชวนให้

 แม้วา่ทารกตวัน้อย ๆ จะยงัไมส่ามารถเข้าใจ

เนือ้หาสาระจากหนงัสือท่ีพอ่แมอ่า่นให้ฟังก็ตาม ไมต้่อง

กงัวลเลยคะ่ เพราะนัน่ไมไ่ด้หมายความวา่ลกูน้อยของเรา

จะไมส่ามารถเรียนรู้อะไรเลย การท่ีเดก็ทารกได้ยินได้ฟัง

เสียง เขาจะเร่ิมให้ความสนใจ เร่ิมหดัแยกแยะระดบัเสียง

ท่ีแตกตา่งกนั ทารกตวัน้อย ๆ ช่ืนชอบท่ีจะได้ยินเสียงของ

พอ่แมข่ณะอา่นหนงัสือ ขณะร้องเพลง หรือโอบอุ้ม ในชว่ง

เวลาท่ีอยูด้่วยกนั พอ่แมค่วรถือโอกาสสง่เสียง พดูคยุกบัเขา

เสมอ ๆ   ท�าเชน่นีไ้ปเร่ือย ๆ   ตัง้แตล่กูยงัแบเบาะ ท�าให้

เป็นกิจวตัรขณะท่ีงว่นอยูก่บัลกู เพ่ือให้ลกูได้เรียนรู้การฟัง

ไปทกุขณะ



๖

ลกูได้มองด ูและพอ่แมไ่ด้ใช้มือ

ประกอบการอา่นไปด้วย  โดยพอ่แม่

ชีใ้ห้ลกูดตูามภาพไปทีละภาพ

ทีละหน้า ชีช้วนให้ลกูมองดสูี

ของรูปภาพวตัถสุิง่ของท่ีปรากฏ

ในหนงัสือ หรือรูปภาพตา่ง ๆ นานาในหน้าหนงัสือ และ

อา่นออกเสียงไปด้วย บางครัง้อาจจะชีท่ี้ตวัอกัษร เม่ือ  

พอ่แมชี่นิ้ว้ไลไ่ปตามตวัอกัษร  ลกูก็จะไลส่ายตาตามนิว้มือ

พอ่แม ่บางครัง้อาจจะชวนให้ลกูเป็นคนเปิดพลกิหน้า    

                        หนงัสือเองบ้าง ในกระบวนการนี ้ลกูน้อย  

                     ก็จะเร่ิมเรียนรู้วา่ การอา่นตวัหนงัสอืนัน้     

จะต้องอา่นจากซ้ายไปขวา และการเปิดพลกิหน้าหนงัสือ

ต้องพลกิจากหน้าขวาไปทางซ้าย หลายครัง้ท่ีพอ่แมรู้่สกึ

กงัวลใจวา่ ลกูจะไขวค่ว้ายือ้แยง่หนงัสือมาฉีก ซึง่ความ

จริง เดก็ ๆ มิได้มุง่ท�าลายหนงัสือ แตพ่วกเขาก�าลงัเรียนรู้

ท่ีจะเปิดหนงัสือตา่งหาก และสิง่เหลา่นีก็้คือสญัญาณท่ีดี

ของการเร่ิมต้นเป็นนกัอา่นแตว่ยัเยาว์



๗

 หนงัสือเลม่แรกของลกูจงึมีความหมาย และมี

ความส�าคญัตอ่หวัใจดวงเลก็ ๆ เพราะเดก็ ๆ นัน้ อา่น

หนงัสือเองไมไ่ด้ จงึต้องอาศยัพอ่แมห่รือผู้ใหญ่ท่ีเลีย้งดู

เป็นคนอา่นให้ฟัง ในระหวา่งท่ีมีพอ่แมอ่า่นหนงัสือให้ฟัง 

จะเป็นชว่งเวลาหนึง่ท่ีได้แสดงความรักตอ่ลกูน้อย และเป็น 

การสานสายสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้อ่าน (ผู้ ใหญ่) กับ 
ผู้ฟัง (เด็ก) อย่างแท้จริง ระหวา่งท่ีหฟัูง สายตาของ

ลกูน้อยจะไลม่องดภูาพในหนงัสือไปด้วย ถ้อยค�าและ  

น�า้เสียงท่ีอ่อนโยนหรือสนุกสนานก�าลังถูกถ่ายทอด   

ออกมา และชว่งเวลานีเ้ป็นชว่งเวลาส�าคญัท่ีเดก็ ๆ ได้ใช้

สมองในการคดิและจินตนาการ 

เพ่ือพยายามท�าความเข้าใจ

ตอ่สิง่ท่ีได้ยินได้ฟัง แล้วเช่ือมโยง

กบัภาพท่ีเหน็ในหนงัสือ 

และขณะท่ีลกูก�าลงัรับข้อมลู

และเรียนรู้ทา่มกลางความรัก 

ความอบอุน่จากพอ่แมนี่เ้อง



๘

เซลล์ของเส้นใยในสมองของลกูน้อยจะย่ิงท�างาน และ

แตกแขนงเช่ือมโยงเกาะเก่ียวกันเป็นโครงข่ายหนาแน่น

และกว้างใหญ่ จงึสง่ผลให้ลกูเป็นเดก็สมองดี ชา่งคดิ 

และชา่งจดจ�า



๙

ลกูได้อะไรจำกกำรที่พ่อแม่
อ่ำนหนังสือให้ฟัง

 การท่ีพอ่แมอ่า่นหนงัสือให้ลกูฟังนัน้ สิง่แรกท่ีลกู

ได้รับหรือรู้สกึได้แน ่ๆ ก็คือ ความรู้สกึได้ใกล้ชิดกบัผู้ใหญ่ 

และการท่ีลกูเรียกร้องให้อา่นหนงัสือให้ฟัง สว่นหนึง่เป็น

เพราะว่าลกูต้องการได้อยู่กบัพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าง   

ใกล้ชิดนัน่เอง วิถีการด�าเนินชีวิตของผู้คนในสงัคมปัจจบุนั 

ท�าให้แทบจะหาเวลาร่วมท�ากิจกรรมท่ีเหมาะสมส�าหรับ

ลกูไมไ่ด้เลย การอ่านหนังสือกับลูกจึงเป็นช่วงเวลา
คุณภาพที่จะได้อยู่ร่วมกับลูกอย่างมีความสุข เพราะใน

หนงัสือมีเร่ืองราว มีภาษาท่ีถกูใจ มีตวัละครท่ีลกูชอบ  

มีรูปภาพท่ีชว่ยกระตุ้นจินตนาการของลกูน้อย



๑๐

ลกูได้เรยีนรูป้ระสบกำรณ์
จำกหนังสือ

 ประสบการณ์บางอย่างท่ีลูกได้รับจากหนังสือ

เป็นสิง่ท่ีมองไมเ่หน็ด้วยตาเปลา่ หากแตเ่ป็นสิง่ท่ีส�าคญัย่ิง

ตอ่การเรียนรู้ในระดบัท่ีสงูขึน้ไป ไมว่า่จะเป็นประสบการณ์

ทางภาษา ประสบการณ์ทางผสัสะตา่ง ๆ

 ประสบการณ์ทางภาษาจากหนงัสือส�าหรับเด็ก

ท่ีผู้ ใหญ่อาจจะมองข้าม หรือมองไมเ่หน็ ได้แก่ ค�าศพัท์

ตา่ง ๆ  ท่ีแสดงอาการ หรือค�าศพัท์ท่ีให้ความหมายเชิง

นามธรรม เชน่ค�าวา่ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ความสามคัคี ความดี 

ความสขุ เป็นต้น ลกูจะได้เรียนรู้ความหมายของค�าท่ี

ผู้ ใหญ่มักจะชอบพูดผ่านการกระท�าของตัวละครใน

หนงัสือ



๑๑

แม้หนงัสือบางเลม่จะไมมี่ค�าเหลา่นีป้รากฏอยูเ่ลย แตเ่ม่ือ

อา่นหนงัสือจบแล้ว พอ่แมส่ามารถชวนลกูพดูคยุ ถาม

ความเห็นเพ่ือเช่ือมโยงให้ลูกได้เข้าใจความหมายของ  

ค�าศพัท์ประเภทนามธรรม จากประสบการณ์ท่ีมองไมเ่หน็ 

มาถงึประสบการณ์ท่ีเรามองเหน็ อยา่งเชน่ ประสบการณ์

ท่ีลกูได้รับจากการพยายามแก้ปัญหา ฟันฝ่าอปุสรรคของ

ตวัละคร พฤติกรรมบางอยา่งของตวัละคร

ท่ีลกูช่ืนชอบ รวมไปถงึรูปภาพ 

ท่ีให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง 

ประสบการณ์เชน่นี ้

ถือเป็นประสบการณ์ท่ี

เรามองเหน็ได้ ทัง้จากค�า

และรูปภาพ ซึง่ลกูก็มองเหน็ได้เชน่เดียวกบัพอ่แม ่

แตเ่ดก็ ๆ จะเก็บเก่ียวได้มากกวา่ผู้ใหญ่ เพราะทัง้หมด

เป็นประสบการณ์ใหม ่ และตรงกบัพฒันาการตามวยั 

ของลกู



๑๒

 ประสบการณ์ท่ีลกูได้รับจากหนงัสือเป็นสิ่งท่ีคุ้มค่า

มาก เพราะบางครัง้แม้เรายงัไมมี่โอกาสพาลกูออกนอกบ้าน 

แตล่กูก็สามารถเดนิทางทอ่งโลกตามแบบเดก็ ๆ ได้ เม่ือได้

อา่นหนงัสือด้วยกนักบัพอ่แม่



๑๓

 นอกจากประสบการณ์แล้ว ลกูยงัมีสมาธิยาวขึน้ 

เม่ือพอ่แมอ่า่นหนงัสือให้ฟัง โดยทัว่ไปเดก็เลก็ ๆ จะมี

สมาธิจดจอ่ตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ได้เพียงเวลาสัน้ ๆ เทา่นัน้ แต่

กิจกรรมการฟังนิทานถือเป็นการฝึกฝนสมาธิส�าหรับเด็ก

เป็นอยา่งดี การฟังพอ่แม ่ หรือผู้ใหญ่อา่นหนงัสือให้ฟัง   

๑ เร่ือง ต้องใช้เวลาอยา่งน้อย ๓-๕ นาที แตเ่ดก็ ๆ มกัจะ

ขอฟังมากกวา่ ๑ เร่ือง อยูแ่ล้ว ย่ิงลกูเรียกร้องขอฟังนิทาน

จากหนงัสือมากเร่ืองเทา่ไหร่ ย่ิงเป็นผลดีมากเทา่นัน้

ลกูมีสมำธขิณะพ่อแม่
อ่ำนหนังสือให้ฟัง



๑๔

(แตไ่มค่วรมากเกินไป จนพอ่แมเ่หน่ือยล้า) ฉะนัน้ พอ่แม่

ควรระลกึไว้เสมอวา่ การอา่นหนงัสือให้ลกูฟังเป็นการฝึก

สมาธิให้ลกูไปด้วย เป็นวิธีท่ีนุม่นวลและได้ผลมากกวา่

ออกค�าสัง่ให้นัง่หลบัตาอยูน่ิ่ง ๆ ซึง่นัน่ไมใ่ชธ่รรมชาตขิอง

เดก็เลก็ ๆ เลย

  การท่ีลกูของเราสามารถ

นัง่หรือนอนฟังพอ่แมอ่า่นหนงัสือได้

อยา่งสงบนัน้ แตกตา่งอยา่งสิน้เชิง

กบัการท่ีลกูนัง่น่ิง สายตาจ้องเป๋งอยูก่บั

โทรทศัน์ พอ่แมห่รือผู้ปกครองหลายคนเข้าใจผิดคดิวา่

ลกูหลานมีสมาธิ เพราะเหน็เจ้าตวัเลก็นัง่จ้องอยูท่ี่หน้าจอ 

ความเป็นจริงก็คือ ลกูก�าลงัถกูสะกดหรือดงึดดูด้วยแสง ส ี

และเสียงกบัภาพท่ีเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปอยา่งรวดเร็ว จงึ

แตกตา่งกบัการฟังพอ่แมอ่า่นหนงัสือ เพราะภาพใน

หนงัสือเป็นภาพน่ิง หนงัสือบางเลม่ใช้สีออ่นเบา บางเลม่

เป็นสีขาว-ด�าด้วยซ�า้ บางครอบครัวอา่นด้วยน�า้เสียง

เรียบ ๆ งา่ย ๆ แตมี่ชีวิตชีวา



๑๕

ซึง่ลกูก็สามารถนัง่ด ู นัง่ฟังได้คราวละนาน ๆ ไมเ่พียงแต่

เกิดสมาธิเทา่นัน้ ขณะท่ีลกูนัง่ฟังพอ่แมอ่า่นหนงัสือ ยงั

เกิดการสื่อสาร หรือเกิดปฏิสมัพนัธ์กนัตลอดเวลา ตัง้แต่

การโอบกอด จบัมือ ชีท่ี้ตวัอกัษร ชวนดรููปภาพ ผลดักนั

พลกิหน้ากระดาษ ออกเสียงเลียนแบบตวัละคร เลน่ทาย

เหตกุารณ์ลว่งหน้ากนั ฯลฯ ทัง้หมดนีจ้ะไมเ่กิดหรือเกิดขึน้

น้อยมากในระหวา่งดโูทรทศัน์



๑๖

สรำ้งสำยสัมพันธอ์ันอบอุ่น

 เราสามารถกลา่วได้เตม็ปากเตม็ค�าวา่ การอา่น

หนังสือให้ลูกฟังช่วยสร้างสายสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นภายใน

ครอบครัว อนัเป็นสายใยท่ีร้อยรัดหวัใจดวงน้อยของลกูรัก

ให้แข็งแกร่งและมัน่คง ชว่งเวลาของการอา่นหนงัสือให้

ลกูฟังเป็นชว่งเวลาแหง่ความสขุท่ีทกุคนในครอบครัวรู้สกึ

ร่วมกนั คณุพอ่คณุแมล่องนกึภาพวา่ ถ้าลกูของเรามี



๑๗

ความสขุกบัสิง่ท่ีตวัเองช่ืนชอบอยา่งหนงัสือไปพร้อม ๆ 

กบัพอ่แมท่กุวนั ๆ วนัแล้ววนัเลา่ ความสขุและความรู้สกึ

ถงึความอบอุน่จะ ฝังแน่นอยู่ ในจิตใจของลูกรักตลอดไป 
จนกระทั่งเติบใหญ ่เขาจะรับรู้และเข้าใจได้ดีถงึความรัก    

                        ความผกูพนั ความอบอุน่ท่ีครอบครัวมีให้

                          ตลอดวยัเดก็ ความรู้สกึเชน่นีเ้องท่ีจะ  

                           หลอ่หลอมให้ลกูของเรามีจิตใจเข้มแข็ง 

มีอารมณ์ท่ีมัน่คง เช่ือมัน่ในความรักจากพอ่แมแ่ละ

ผู้ใหญ่ ซึง่ในทางจิตวิทยา ความประทบัใจนี ้ จะสง่ผลดี

ตอ่พฤตกิรรมของลกูเราโดยตรง

 จริงอยูว่า่ เม่ือถงึวยัรุ่น

ลกูอาจจะอยากอยูห่า่งพอ่แม่

บ้าง เพราะมีโลกใหมท่ี่นา่ต่ืนเต้น

กบัเพ่ือน ๆ แตช่ว่งเวลาแบบนี ้

จะอยูไ่มน่านส�าหรับลกูท่ีมี

อารมณ์ท่ีมัน่คง และรับรู้อยูเ่สมอถงึความรักท่ีพอ่แมมี่ให้

แก่ตนเอง ดงันัน้การอา่นหนงัสือให้ลกูฟังจงึเป็นหนทาง



๑๘

หนึ่งท่ีช่วยสร้างโอกาสส�าหรับลกูวยัรุ่นไม่ให้เดินออก

นอกลูน่อกทาง เปรียบเสมือนการสร้างเกราะท่ีแข็งแรง 

คอยปกป้องคุ้ มครองลูกจากสิ่งไม่พึงประสงค์ของ

สงัคมภายนอกได้ด้วย



๑๙

ลกูรูจ้ักสัญลักษณ์ 

  ตัง้แต่ยังไม่เข้ำโรงเรยีน

 ในครอบครัว ท่ี มีการอ่านหนังสือใ ห้ลูก ฟัง

สม�่าเสมอ ตัง้แตล่กูยงัเลก็จนกระทัง่ถงึวยัอนบุาล จากงาน

วิจยัพบวา่ เดก็ ๆ กลุม่นีโ้ดยเฉลี่ยมีผลสมัฤทธ์ิทาง        

การเรียน และประสบความส�าเร็จทางการศกึษาสงูกวา่

เดก็ท่ีไมเ่คยมีใครอา่นหนงัสือให้ฟัง ทัง้นีเ้ป็นเพราะการ

อา่นหนงัสือให้ลกูฟัง 

ไมเ่พียงแตเ่ป็นความสขุ

ส�าหรับทกุคนเทา่นัน้ 

แตล่กู ๆ ก�าลงัได้เรียนรู้

เร่ืองราวตา่ง ๆ  ดงัท่ีกลา่วมา

และลกูก�าลงัเรียนรู้สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ 

ท่ีมาในรูปของตวัอกัษรก็ดี ตวัเลขก็ดี 

หรือรูปภาพ ฯลฯ สิง่เหลา่นีล้้วนเป็นการปู

พืน้ฐานการศกึษาส�าหรับลกูในอนาคต



๒๐

 ลกูเลก็ ๆ ท่ียงัไมเ่ข้าชัน้เรียน พวกเขายงัไมรู้่จกั

และไมเ่ข้าใจตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ เพราะไมมี่

ความหมายอะไรเลยในสายตาของเจ้าตวัเลก็ พวกเขา

มองเห็นตวัอกัษรหรือตวัเลขเป็นเพียงอะไรสกัอยา่งท่ีเป็น

เส้นขดไปมา หรืออาจจะมองเป็นภาพชนิดหนึง่ ขณะท่ี

พอ่แมห่รือผู้ใหญ่อา่นหนงัสือให้ลกูหลานฟัง พลางชีต้วั

อกัษรไปด้วย ลกูจงึจะเร่ิมท�าความรู้จกัและเข้าใจในเวลา

ตอ่มาวา่ เส้นท่ีขดไปขดมานัน้มีความหมาย และมีไว้

ส�าหรับอา่น  เม่ือรู้จกัอา่นจงึจะเข้าใจ



๒๑

ส่งเสรมิจินตนำกำร
และควำมคิดสรำ้งสรรค์

 จินตนาการเป็นสิง่ส�าคญัตอ่การพฒันาความคิด

ของมนษุย์ เดก็ตัง้แตแ่รกเกิดมีพืน้ฐานทางด้านจินตนาการ

เป็นทนุตดิตวัมากนัทกุคน และก็ไมไ่ด้ลดน้อยถอยลง

ตามวยัดงัท่ีเราเข้าใจกนั แตจ่ะกลบัถดถอยลงไปเร่ือย ๆ 

หากไม่มีการสง่เสริมการเลา่นิทานและอา่นหนงัสือให้ลกู

ฟัง การลงทนุเร่ืองนีจ้งึเป็น หนทางที่ง่ายที่สุดในการสร้าง
จินตนาการส�าหรับลูกน้อย
                          ยงัมีหนทางอ่ืน ๆ อีกมากมาย     

                       เพ่ือสง่เสริมพลงัจินตนาการ เชน่ การ          

                                                         พดูคยุ ถามตอบ        

                                                          ร้องเพลงให้ลกูฟัง   

                                                                     เหก่ลอ่ม

                                               หรือโอบกอดลกูน้อย 

                                                  วาดภาพ เลน่เกม ฯลฯ



๒๒

แต่เพราะหนังสือภาพมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนท้ัง
เนื้อหา ภาษา และภาพ (บางเลม่ยงัเพ่ิมการจบั สมัผสั) 

ทัง้สามสิง่นีจ้ะเป็นตวัเสริมประสบการณ์แก่เดก็ ๆ ให้ได้เก็บ

เป็นข้อมลูส�าหรับการตอ่เตมิจินตนาการ

                   นอกเหนือจากท่ีกลา่วมาทัง้หมดแล้ว 

                         ลกูน้อยยงัได้รับประโยชน์อีกมากมาย

                   มหาศาลจากกิจกรรมการอา่นหนงัสือให้ฟัง 

จากงานวิจยัทกุชิน้ได้ผลตรงกนัวา่ เดก็ ๆ ท่ีได้ฟังนิทาน

จากบ้านมาตัง้แตเ่ลก็ ๆ นัน้ เม่ือถงึวยัเข้าโรงเรียนและ

เตบิโตขึน้ เดก็เหลา่นีมี้แนวโน้มวา่จะมีผลสมัฤทธ์ิทาง  

การเรียนดีกว่าเด็กท่ีไม่มีใครอ่านหนังสือให้ฟังมาก่อน 

และเด็กกลุ่มนีม้ักจะเป็นเด็กท่ีมีนิสัยรักการอ่านเม่ือ      

โตขึน้ หรืออยา่งน้อยก็ไมป่ฏิเสธการอา่น 

ดงันี ้การอ่านหนังสือให้
ลูกฟังยิ่งเป็นกิจกรรมที่
ง่ายที่สุด ราคาถูกที่สุด
ส�าหรับการพัฒนาลูกน้อย



๒๓

และหากย่ิงเม่ือพอ่แมส่ามารถสร้างสรรค์หนงัสือขึน้มาใช้

เองบ้าง ก็ย่ิงท�าให้กิจกรรมการอา่นหนงัสือให้ลกูมีคณุคา่

มากขึน้ไปอีก



๒๔

“อ่ำนหนังสือให้หนฟัูงหน่อย”
เทคนิคกำรใชห้นังสือภำพอย่ำงสนุกสนำนและมีชวีิตชวีำ 
เพ่ือควำมสุขและควำมเพลิดเพลินของเด็ก ๆ

     เร่ิมงา่ย ๆ อยา่งนีน้ะคะ 
อา่นช่ือเร่ือง อา่นช่ือผู้แตง่    
ช่ือผู้ วาดบนหน้าปกของ
หนงัสืออย่างชดัถ้อยชดัค�า 
เ พ่ือฝึกให้ เด็กเ กิดความ
เคยชิน

    เวลาอา่น ควรถือหนงัสือให้
มัน่คง แตส่ามารถเคลื่อนไหว
หนงัสือได้อยา่งอิสระ เปิดโอกาส
ให้เดก็ได้ดภูาพเตม็ตา



๒๕

 ถ้าท�าความเข้าใจเนือ้เร่ืองก่อน ก็จะดีมากคะ่ 
เพราะหากจ�าเร่ืองราวได้ ก็จะท�าให้การอา่นลื่นไหล

    เวลาอา่น ควรอา่นอยา่งมีจงัหวะ 
ออกเสียงตามอารมณ์ของถ้อยค�า  
ไมจ่�าเป็นต้องดดัเสียงก็ได้ การดดัเสียง
ท�าให้เดก็สนกุก็จริง แตอ่าจท�าให้เดก็
จดจอ่อยูท่ี่ปากของผู้ เลา่ ไมส่นใจตวั
หนงัสือหรือภาพในหนงัสือ ท�าให้เดก็
ขาดโอกาสในการอา่นภาพ หรือท�า 
ความคุ้นเคยกบัตวัอกัษร



๒๖

กำรจับหรอืกำรถือหนังสือ

         สามารถจบัหรือถือหนงัสือตามความถนดั 
มือหรือนิว้ของผู้อา่นจะต้องไมบ่งั หรือบดบงัภาพ
น้อยท่ีสดุ เพราะภาพทกุภาพในหนงัสือเดก็ 
ล้วนมีความหมาย เดก็ ๆ  ควรได้เหน็ภาพทัง้หมด
ท่ีปรากฏอยูใ่นหน้าหนงัสือ



๒๗

ตดิตามแนวทาง การใช้หนงัสือเพ่ือพฒันาสมอง
และพฒันาการของลกูน้อย

เพ่ิมเตมิได้ท่ี แผนงานสร้างเสริมวฒันธรรมการอา่น
Website : www.happyreading.in.th

         ถ้าเคลื่อนไหวหนงัสือได้อยา่งเป็นธรรมชาติ
ก็ย่ิงท�าให้เดก็ ๆ สนกุ ผู้อา่นสามารถขยบัหนงัสือ
โยกไปมาเบา ๆ ให้ดสูอดคล้องกบัเนือ้เร่ือง เชน่ 
อา่นเร่ืองเรือก็โยกหนงัสือช้า ๆ  เหมือนกบัเรือก�าลงั
ลอยกลางทะเล หรือใช้วิธีเปิด-ปิดหน้าหนงัสือ แทน
การเปิด-ปิดประตตูามเนือ้เร่ืองท่ีอา่น ก็จะสามารถ
ชกัชวนให้เดก็ ๆ สนกุได้มากขึน้คะ่
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ด้านประสานกลไก นโยบาย และปัจจยัขยายผลจากทัง้ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม และภาค

เอกชน ให้เอือ้ตอ่การขบัเคลื่อนการสร้างเสริมพฤตกิรรมและวฒันธรรมการอา่นให้เข้าถงึเดก็ 

เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะกลุม่ท่ีขาดโอกาสในการเข้าถงึหนงัสือ และกลุม่ท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ

สนบัสนนุการจดัพิมพ์เผยแพร่โดย 

กองทนุพฒันาสื่อปลอดภยัและสร้างสรรค์ 

และ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)
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