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เสือน้อยเป็นแมวตัวผู้ หน้ากลม หูตั้ง หางยาว  

มีขนสีส้มคล้ายเสือ จึงได้ชื่อว่า “เสือน้อย”

เสือน้อยเป็นลูกของแม่หมวย
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เสือน้อยกินนมแม่อิ่มแล้ว เสือน้อยนอนหลับ
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เสือน้อยกินนมแม่ทุกวัน เสือน้อยตัวอ้วนกลม
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เวลาผ่านไป เสือน้อยโตขึ้น โตขึ้นทุกวัน
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เสือน้อยชอบเล่นหางแม่ เสือน้อยชอบเล่นลูกบอล
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เสือน้อยชอบดูปลา เสือน้อยชอบเล่นกองทราย
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เสือน้อยชอบเล่นน้ำา เสือน้อยเป็นลูกแมวที่น่ารักของแม่หมวย
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เสือน้อยเป็นลูกแมวที่น่ารักของทุกๆ คน
สุดใจ พรหมเกิด 
ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

คุยสรา้งสขุ เพือ่การอ่านสร้างสุข

 ......เพราะเราเชื่อมั่นในความมหัศจรรย์ของหนังสือ เชื่อมั่นในพลังของการอ่าน 
เชื่อมั่นในความอ่อนโยนของเรื่องเล่า 
 “โครงการนิทานสร้างสุข” จึงเดินทางไปเยี่ยมเยือนดินแดนที่ยากจะเข้าถึง เราชวน
ครู นักเขียน คุณครูนักวาด ครูบรรณาธิการ ฯลฯ แลกเปลี่ยนและบอกเล่าประสบการณ์ 
การผลิตหนังสือเพื่อเด็กๆ และชักชวนกันเปิดหน้าต่างแห่งจินตนาการให้โบยบิน ด้วยการ
      อ่านหนังสือภาพสำาหรับเด็ก หนังสือนิทานมากมาย พร้อมๆ กับชักชวนให้ได้ลงมือ 
          ถ่ายทอด ภาพและเรื่องที่อยากเขียน อยากเล่า  
   ......1 เทอมของการเรียนรู้ สู่การลงมือสร้างสรรค์ ภาษาที่จริงใจ ภาพที่เล่า
               อย่างปลอบประโลม เราสัมผัสถึงความละเมียดละไมในเนื้องาน และหัวใจที่
                 บรรจงสร้าง......เพียงครูแต้ว ครูชีวัน และคณะได้บรรจงตัดแต่งกิ่ง งานที่
                  จริงใจอยู่แล้วก็งามเด่น 
 .                  .....หวังว่าเด็กๆ ทุกคนจะได้สัมผัสงานที่อ่อนโยนนี้ เพื่อรดน้ำา
                  ให้หัวใจที่ดีงาม ได้เติบโตทุกคืนวัน ......เราเชื่อมั่น
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 เสือน้อยน่ารัก คือหนังสือภาพที่มีเรื่องราวเรียบง่าย ใช้คำาพื้นฐานสร้าง
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน แต่มีความสมบูรณ์ในรูปประโยคและสมบูรณ์ในเนื้อหาที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อสารเรื่องราวของเสือน้อยซึ่งเป็นลูกแมวตัวเดียวของแม่หมวยบอกเล่าให้
ผู้อ่าน สัมผัสถึงความรักความผูกพันระหว่างแม่แมวกับ  ลูกแมว ซึ่งก็คือการสะท้อน
ภาพความรักของ “แม่และลูก” ที่เป็นคนจริงๆ นั่นเอง
 ภาพประกอบเรื่อง เสือน้อยน่ารัก เป็นภาพที่มีลักษณะ “ไร้เดียงสา” วาด
เฉพาะตัวละคร เสือน้อยกับแม่ที่ไม่ถูกต้องตามหลักกายวิภาคหรือไม่มีลักษณะ 
สัดส่วนที่สมจริง แต่สามารถสื่อถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเสือน้อยได้เป็นอย่างดี

ชีวัน วิสาสะ

อรสม สุทธิสาคร

ระพีพรรณ พัฒนาเวช

 “โครงการนิทานสร้างสุข”  มาจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน  นับแต่โครงการกำาลังใจในพระดำาริ
พระเจา้หลานเธอ  พระองค์เจา้พัชรกิติยาภา  แผนงานสรา้งเสรมิวฒันธรรมการอ่าน สสส. กรมราชทัณฑ์  เรอืนจำากลาง
บางขวาง โดยมีเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมเป็นองค์กรประสานงาน
   โครงการได้เปิดการเรยีนการสอนข้ึนท่ีแดนการศกึษา เรอืนจำากลางบางขวาง เมือ่เดือนมนีาคม - มถุินายน 
2556 (4 เดือน) นักเรียนของโครงการนี้คือผู้ต้องขังจากเรือนจำากลางบางขวาง จำานวนกว่า 50 คน
 โดยสว่นตัว เชือ่วา่ผู้ใหญทุ่กคนมคีวามเป็นเด็กน้อยอยูใ่นตัว ในห้องเรยีน ครคูนน้ีได้มองเห็นความสขุแจม่ใส 
เสียงหัวเราะสนุกสนานของนักเรียนทุกคน เมื่อผลงานของนักเรียนเสร็จสิ้นลง เป็นความปลาบปลื้มใจที่สุดที่ได้เห็น
ความละเอียดอ่อน นุ่มนวล อ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ในมุมลึกสุดของนักเรียน และผลงานที่มาจากความสุขและความ
นุ่มนวลอ่อนโยนน้ีกำาลังเดินทางสูหั่วใจของเด็กๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือปลูกสรา้งความสขุให้กับวยัเยาวข์องลูกหลานของเรา

          เมื่อเอ่ยคำาว่า นิทาน เราส่วนใหญ่ย่อมนึกถึง “ความสุข” จึงเป็นที่มาของโครงการ 
               “นิทานสร้างสุข” นั่นเอง
  โครงการ “นิทานสร้างสุข” สำาหรับนักเรียนรุ่นพิเศษนี้ ไม่เพียงแต่ “สร้างสุข” เท่านั้น 
หากแต่ได้สร้างพลัง สร้างกำาลังใจ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อชีวิตให้แก่ทั้งนักเรียนและครู
ตลอดระยะ 6 เดือนในการเรียนการสอน 
 หนังสือนิทานภาพจำานวน 6 เล่ม ที่ได้รับการจัดพิมพ์ครั้งนี้คัดสรรจากต้นฉบับนิทานภาพ
มากกว่า 30 เรื่อง ของนักเรียนรุ่นพิเศษที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อันจำากัด ภายใต้ข้อจำากัด ความ
ขาดแคลนและเงื่อนไขประดามี ทว่าต่างๆ เหล่านั้นไม่อาจขวางกั้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
และความมุ่งมั่นของนักเรียนทั้งหมดได้ พวกเราจึงได้มีโอกาสสัมผัสกับหนังสือนิทานที่มีคุณภาพ
ไม่ด้อยไปกว่าผลงานจากมืออาชีพที่ใช้ชีวิตโลดแล่นในโลกอิสระ
 ในฐานะของครูที่ได้รับโอกาสพิเศษให้สอนนักเรียนรุ่นพิเศษทั้ง 53 คน จนสามารถ
สร้างสรรค์งานที่ดีได้ จึงขอโอกาสนี้แสดงความคารวะอย่างลึกซึ้งต่อหัวใจที่กระตือรือร้น กับ
ความตั้งใจอันเต็มเปี่ยม บวกพลังแห่งความปรารถนาดีที่ส่งผ่านนิทานมายังผู้อ่านเพื่อให้เกิด
ความสุขอีกทอดหนึ่ง
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เรื่อง ‘เสือน้อย’ น่ารัก

เรื่องและภาพ : สมมาตร ระเวกโฉม

บรรณาธิการ
ชีวัน วิสาสะ ระพีพรรณ พัฒนาเวช สุดใจ พรหมเกิด วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ 

กองบรรณาธิการ
ชุติมา ฟูกลิ่น วิไล มีแก้วสุข นิศารัตน์ อำานาจอนันต์ จันทิมา อินจร ปนัดดา สังฆทิพย์ 
จิระนันท์ วงษ์มั่น หทัยรัตน์ พันตาวงษ์ นภัทร พิลึกนา ตัรมีซี อาหามะ   

ประสานงานการผลิต
ชุติมา ฟูกลิ่น นภัทร พิลึกนา

ศิลปกรรม 
วชิราวรรณ ทับเสือ
กฤษณะ กาญจนาภา

พิมพ์ครั้งที่ 1
จำานวน 1,000 เล่ม  

ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ และกิจกรรม
เพื่อสร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสังคมสุขภาวะกับเราได้ที่

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
๔๒๔ หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แยก ๓ 

ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๔๒๔ ๔๖๑๖-๗  โทรสาร : ๐ ๒๘๘๑ ๑๘๗๗

E-mail : info@happyreading.in.th  Website : www.happyreading.in.th 
Facebook : http://www.facebook.com/happy2reading 

จัดพิมพ์และเผยแพร่
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
ได้รับการสนับสนุนจาก 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

พิมพ์ที่ : แปลนพริ้นท์ติ้ง จำากัด  
โทรศัพท์ : 0 2277 2222

ชุดนิทานโครงการ “นิทานสร้างสุข”
สามารถอ่านและดาวน์โหลดทุกเล่มได้ที่ www.happyreading.in.th

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
มีบทบาทหน้าที่ในการประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยขยายผลจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่าน ให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ และกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ 
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