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“…ความรู้จากหนังสือสามารถถ่ายทอดมาสู่มนุษย์ได้ผ่าน “การอ่าน” 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านในวัยเด็ก ที่จะสร้างความรู้ ความทรงจำ 

และนิสัยรักการอ่านให้ติดตัวบุคคลนั้นมาจนเติบใหญ่ 

เมื่อหนังสือเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้ 

การปลูกฝังให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน จึงอาจเป็นดั่งปฐมบท 

แห่งการสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศชาติด้วยเช่นกัน...” 
 

พระบรมราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ 

ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 

 

 



พระราชาผู้ ทรงธรรมได้ทรงริ เริ่ มและวาง  

รากฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้หลายด้าน หากแต่

ปฐมบทแห่งการวางรากฐานเพื่อสร้างความก้าวหน้า

ของประเทศชาต ิ พระองค์ทรงให้ความสำคัญด้าน  

“การอา่น”   

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม

การอ่านได้นำหนังสือเล่มเล็ก ๆ ชื่อ “หนังสือภาพ 

สื่อสร้างสรรค์พัฒนาสมองและคุณลักษณะอัน  

พึงประสงค์ของลูกน้อย” มาปรับปรุงและเพิ่มเติม

ข้อมูลจากผลการทำงาน เพื่อให้สื่อสารได้ทรงพลังมากยิ่งขึ้น สอดรับ

กับการที่แผนงานฯ จะได้เชิญชวนภาคีและเครือข่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน  

ทุกภูมิภาคสานพลังความร่วมมือกันผลักจุดคานงัดสำคัญนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประจักษ์

และเห็นผลรูปธรรมงดงามที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง 

เพราะเราเชื่อมั่นว่า พลเมืองเด็กที่มาจากการดูแลฟูมฟักด้วยความรัก  

และความสุข จะเติบโตและดูแลชุมชนที่รักและเมืองที่รักของเราต่อไปในอนาคต  

 

สุดใจ พรหมเกิด  

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  

 

คุยเปิดเล่ม



สารบัญ 

มหัศจรรย์ ๐-๖ ปี ๗ 

IQ & EQ  ๑๕ 

พัฒนาการสมองลูกน้อยตามช่วงวัย ๒๗ 

เสริมสร้างลูกเป็นคนดี เก่ง และเป็นสุขด้วยหนังสือ ๔๑ 

จะเริ่มอย่างไรให้ลูกรักการอ่าน ๔๗ 

เปิดหนังสือดีกว่าเปิดโทรทัศน์ ๔๙ 

เลือกหนังสือให้ลูกน้อย ๕๓ 

หาที่อ่านหนังสือกันเถอะ! ๖๑ 

ปลูกฝังเจ้าตัวเล็กให้รักการอ่าน...ง่ายนิดเดียว ๖๕ 

อ่านสร้างสุข สร้างครอบครัว สร้างชุมชนรักการอ่าน ๖๙ 

หนังสือวิเศษ...เพื่อคนพิเศษ ๑๐๑ 
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อวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดและสำคัญที่สุดของมนุษย์เราคือ “สมอง” เพราะ

สมองเป็นเหมือนกับศูนย์บัญชาการใหญ่ที่คอยควบคุมการทำงานของทุกอวัยะใน

ร่างกาย สติปัญญา ความคิดความรู้สึก การเรียนรู้ และพฤติกรรมอีกหลายอย่าง 

แม้กระทั่งในขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ สมองก็กำลังสั่งการให้ตาของคุณ

กรอกไล่ไปตามตัวหนังสือพร้อม ๆ กับประมวลความหมายของเรื่องอยู่เช่นกัน 

“มหัศจรรย์ ๐ - ๖ ปี” จึงอยากจะมาบอกเล่าเรื่องราวด ีๆ อันน่าทึ่ง ของ

สมองและช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ ๖ ปี หรือที่เรียกว่าช่วง “ปฐมวัย”  

ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นช่วงเวลามหัศจรรย์ที่สุดของพัฒนาการมนุษย์ โดยร่างกายของ  

เด็กแรกเกิด - ๑ ปี จะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดถึง ๒๐๐% และสมองของเด็ก

ช่วง ๖ ปีแรกนี้จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วในอัตราสูงสุดถึง ๘๐% 

แต่การที่จะพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัยให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นั้น เราต้องเข้าใจลักษณะพิเศษของสมองในวัยนี้เสียก่อน เพื่อจะได้กระตุ้นเด็ก

อย่างเหมาะสม ถูกวิธี ถูกที่ และถูกเวลา เป็นเสมือนการเปิดหน้าต่างแห่งโอกาส  

ในการพัฒนาศักยภาพของเขาต่อเนื่องไปในอนาคต 
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สมอง 
 

กว่าหลายร้อยปีที่นักวิทยาศาสตร์เพียรศึกษาการทำงานของอวัยวะที่  

ซับซ้อนที่สุดในร่างกายของคนเราอย่าง “สมอง” ตั้งแต่สมัยที่แพทย์ยังต้องรอให้

คนไข้มีอาการบาดเจ็บทางสมอง จึงจะผ่าเพื่อรักษาและศึกษาการทำงานของ

สมองได้ จนในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการ

ฉายภาพการทำงานของสมอง (Functional imaging) จนช่วยคลี่คลายปริศนา

ความลี้ลับของสมองได้อย่างง่ายดายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ มีการวิจัยพบว่า คนไข้ที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณ

สมองซีกซ้าย จะสูญเสียความสามารถในการพูด ทำให้มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่า 

“ศูนย์ภาษา” อาจตั้งอยู่ในบริเวณสมองซีกซ้าย แต่อย่างไรก็ตามในยุคนั้นยังไม่มี

ใครสามารถระบุได้อย่างชัดเจน  

จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๑๙๖๐ ดร.โรเจอร์ สเปอร์รี่ (Dr.Roger W. Sperry)  

ผู้ เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา และเพื่อนร่วมทีมแห่งสถาบันเทคโนโลยี

แคลิฟอร์เนีย ได้ศึกษาการทำงานของสมอง โดยทดลองกับคนไข้ที่มีอาการ  

บาดเจ็บหลังผ่าตัดบริเวณแกนเชื่อมสมองสองซีก (Corpus Callosum) พบว่า

สมองแบ่งการทำงานแตกต่างกันระหว่างซีกซ้ายและซีกขวาอย่างชัดเจน ซึ่งผล
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จากการค้นพบครั้งนี้ ทำให้สเปอร์รี่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา ในปี ค.ศ. 

๑๙๘๐ และทำให้ทั่วโลกได้รู้จักการทำงานเฉพาะด้านของสมองทั้งสองซีกเป็นครั้ง

แรก  

การทำงานของสมองซีกซ้าย หรือที่เราอาจเรียกได้ว่าเป็น “สมองตัดสิน” 

มหีนา้ทีห่ลกัในการทำงานเรือ่งของภาษา การเขยีน อา่น คำนวณ คดิ วทิยาศาสตร์ 

ใช้ตรรกะเหตุผล และควบคุมการทำงานของร่างกายซีกขวา 

ส่วนการทำงานของสมองซีกขวา หรือที่เราอาจเรียกได้ว่าเป็น “สมอง

สรา้งสรรค”์ มหีนา้ทีห่ลกัในเรือ่งของศลิปะ คณุธรรม ดนตร ี วฒันธรรม อารมณ์  

สุนทรีย์ และควบคุมการทำงานของร่างกายซีกซ้าย 

โดยมีผู้คอยประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสมองทั้งสองซีก ที่เรียกว่า 

“Corpus Callosum” สมองสองซีกจึงไม่ได้ทำงานตัดขาดกันโดยสิ้นเชิงแต่มี  

การส่งข้อมูลข้ามซีกสมองตลอดเวลา เพื่อให้การประมวลผลโดยองค์รวม  

ครบกลมกลืนกัน 

สำหรับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเด็กในช่วงวัยนี้ จึงเป็นการปล่อยให้เขาได้

เรียนรู้จากการสัมผัสและการเคลื่อนไหว เพื่อให้สมองส่วนการรับสัมผัส (Sensory) 

และสมองส่วนการเคลื่อนไหว (Motor) ที่อยู่ในตำแหน่งใกล้กัน ส่งผ่านข้อมูลกัน

ได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาการทำงานของสมองสองซีกให้  

ส่งเสริมไปพร้อมกันได้อย่างดีขึ้นนั่นเอง 
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การทำงานของสมอง
 

สมองของคนเราทำงานกันเป็นเครือข่าย ผ่านเส้นใยประสาทของกลุ่มเซลล์

ประสาท ที่มีมากกว่า ๑๔,๐๐๐ พันล้านเซลล์ และแต่ละเซลล์ ยังไปสัมผัสกับเซลล์

อื่นเพื่อถ่ายโอนข้อมูลในการจดจำและเรียนรู้ของมนุษย์เราอีกไม่น้อยกว่าเซลล์ละ 

๑๐,๐๐๐ ตัว ความยิ่งใหญ่กว้างไกลของสมอง จึงคล้ายกับจักรวาลที่เก็บรวบรวม

ดาวทุกดวงไว้ด้วยกัน 

การสัมผัสกันที่ปลายประสาทสัมผัสของแต่ละเซลล์ จะมีจุดที่เรียกว่า  

“ซินแนปส์” (Synapse) คอยเชื่อมต่อเซลล์ประสาทให้ทำงานกันเป็นวงจร ซึ่งเป็น

ส่วนสำคัญที่ทำให้สมองเกิดการจดจำ เกิดอารมณ์ สติปัญญา และการเรียนรู้  

ยิ่งสมองมีการเชื่อมโยงแตกกิ่งก้านของเซลล์ประสาทกันมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้

สารเคมีในสมองถ่ายเทข้อมูลกันได้ดีมากขึ้นเท่านั้น  

และแม้สมองของทารกแรกเกิดจะยังไม่ได้ใช้งานมากเท่าสมองของผู้ใหญ่ 

แต่สมองของเด็กในวัยนี้ กลับมีพัฒนาการโตเร็วมาก กิ่งก้านของเซลล์และ  
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จุดเชื่อมต่อจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล โดยประมาณ ๗๐ - ๘๐% ของ  

ซินแนปส์จะก่อตัวภายในช่วง ๓ ปีแรก น้ำหนักสมองจะเพิ่มขึ้นจากแรกเกิดเป็น  

๒ เท่า เมื่ออายุได้ ๖ เดือน และจะหนักเป็น ๘๐% ของสมองผู้ใหญ่เมื่ออายุ ๓ ปี 

ช่วงอายุ ๒ - ๓ ปีแรก สมองที่เพิ่งสร้างขึ้นก็คือสมองส่วนหน้า (Frontal 

Lobe) เป็นสมองที่เกิดหลังสุด ตั้งอยู่ด้านหลังหน้าผากของเรา ถือเป็นสมองส่วน

สำคัญในการพัฒนาสมองส่วนต่าง ๆ หากเปรียบก็เหมือนกับเป็น CEO ของสมอง

ทั้งหมด เพราะสมองส่วนหน้านี้ทำหน้าที่เชื่อมโยงกับสมองที่สร้างมาก่อน คอย  

ควบคุมสั่งการ และมีหน้าที่จดจำ ตีความข่าวสาร ย่อยความรู้ อันเป็นพื้นฐานใน

การเรียนรู้  

 

สถิติน่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
• ทารกแรกเกิด - ๑ ปี มีพัฒนาทางด้านร่างกายรวดเร็วถึง ๒๐๐% 

• สมองจะเติบโตเต็มที่ ประมาณ ๗๐ - ๘๐% ในช่วง ๓ ปี 

• อปุนสิยัสว่นใหญข่องคนเรา จะกอ่รปูเปน็แบบแผนทีแ่นช่ดัในชว่ง ๐ - ๓ ปี 

 เช่นเดียวกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและสังคม  

• หัวใจของการพัฒนาจะเกิดขึ้นในช่วง ๐ - ๔ ปี  

 เพราะเป็นช่วงที่เด็กจะเปิดรับการเรียนรู้จากรอบด้าน 

 เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต่อไปในอนาคต  
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มีการวิจัยความสำคัญของสมองส่วนหน้า โดยประสาทแพทย์ ดร.อันโตนิโอ 

ดามาสซิโอ (Dr.Antonio Damassio) และภรรยา ดร.ฮันนาดา มาสซิโอ  

(Dr. Hanna Damassio) พร้อมด้วยทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไอโอวา โดย

ติดตามกลุ่มเด็กตั้งแต่อายุประมาณ ๑ ขวบ - ๑ ขวบครึ่ง ไปจนกระทั่งช่วงวัยรุ่น  

ที่เคยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหกล้มแล้วหน้าผากฟาดพื้นทำให้สมองส่วน  

หน้าช้ำ พบว่า เด็กกลุ่มนี้จะมีอาการทางประสาท ที่จิตแพทย์เรียกว่า สมอง  

ส่วนหน้าพิการ (Frontal lobe syndrome) ทำให้มีปัญหาเรื่องการเรียนและ

พฤติกรรมก้าวร้าว แม้ว่าบางคนจะมี IQ สูงก็ตาม เพราะสมาธิสั้นจนไม่สามารถ

ควบคุมตัวเอง หรือมีสมาธิกับสิ่งใดได้ รวมทั้งยังมีปัญหาในการเข้าสังคมร่วมด้วย 

ดังนั้น เราต้องระมัดระวังศีรษะของเด็กทารกบริเวณนี้ไม่ให้ได้รับการกระทบ

กระเทือนเป็นพิเศษ  



การพัฒนาสมองของเด็กในช่วง ๓ ปีแรกจึงสำคัญที่สุด เพราะเป็นช่วงที่

เด็กจะเรียนรู้ รับรู้ และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว รวมทั้งมีทักษะในด้านต่าง ๆ ทั้ง

การเคลื่อนไหว ภาษา การคิดคำนวณ หาเหตุผลทางคณิตศาสตร์ ทางตรรกวิทยา 

และสร้างจินตนาการทางศิลปะ 



IQ & EQ 
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เด็กที่มีทั้งความฉลาดทางการเรียนรู้และความฉลาดในการจัดการกับ

อารมณ์ เป็นเด็กที่ใคร ๆ ก็หลงรักและอยากเข้าใกล้ เพราะสองสิ่งนี้เป็นเหมือน

เครื่องหมายสำคัญของความสำเร็จและความสุขในชีวิตคนเรา ดังนั้น การจะ

พัฒนาเด็กให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพของเขา เราจึงควรส่งเสริมทั้ง EQ และ 

IQ ควบคู่กันไป 

 
 

IQคืออะไร?
 

Intelligence Quotient (IQ) หรือความฉลาดทางสติปัญญา คือความ

สามารถทางการสื่อสาร การเรียนรู้ การจำ การตัดสินใจ และการคิดอย่างมี

เหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด และสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เต็มตาม

ศักยภาพของเด็ก หากได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรก 

โดยองค์ประกอบสำคัญของ IQ ที่ควรเสริมสร้างให้กับเด็กในช่วงปฐมวัย 

ได้แก่ 
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• ความช่างสังเกต เป็นทักษะที่จะช่วยดึงศักยภาพในธรรมชาติของ  

ตัวเด็กออกมา ให้เขาเข้าใจในสิ่งรอบตัว และสามารถอธิบายเรื่องราว

ต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจ และการ

แก้ปัญหา 

• การถ่ายทอดจินตนาการ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของเด็กให้

คนรอบข้างรับรู้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยทั้งทักษะด้านภาษา 

ทักษะทางสังคม และการควบคุมอารมณ์ เพื่อจะได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง

มีความสุข 
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• การคิดเชื่อมโยงเหตุผล เป็นความสามารถในการรับรู้ความสัมพันธ์

ของสิ่งต่าง ๆ และสามารถทำนายความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยอาศัย

การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นฐานในการเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ อย่าง

เป็นเหตุเป็นผล 

• การทำงานประสานกันระหว่างมือและตา เป็นทักษะสำคัญที่สะท้อน

ถึงความฉลาดทางสติปัญญาผ่านการปฏิบัติ เพราะต้องอาศัยการทำงาน

ที่ประสานกันของประสาทสัมผัสเพื่อการเรียนรู้ การคิด และการแก้ไข

ปัญหา 

 

EQคืออะไร? 
Emotional Quotient (EQ) หรือความฉลาดทางอารมณ์ คือความสามารถ

ในการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง และแสดงออก

ได้อย่างเหมาะสม มีการมองโลกในแง่ดี ปรับตัวได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง  

มีความสุข ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาได้จากการเลี้ยงดู และ  

การกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมในวัยเด็ก 

โดยองค์ประกอบสำคัญของ EQ ที่ควรเสริมสร้างให้กับลูกในช่วงปฐมวัย 

ได้แก่ 
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• การรู้จักและควบคุมอารมณ์ ทั้งอารมณ์อยากได้ 

อยากทำตามใจตัวเอง และการรู้จักอารมณ์ของ  

ตัวเอง สามารถสงบ อดกลั้นอารมณ์ได้โดยไม่เก็บ

กดอารมณ์ไว้ 

• การเรียนรู้ระเบียบวินัย ซึ่งเป็นเรื่องที่พ่อแม่

ต้องช่วยเด็กควบคุมความประพฤติอย่าง

สม่ำเสมอตั้งแต่เล็ก เพื่อที่เมื่อเด็กโตขึ้น

แล้ว เขาสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุม  

ตัวเองได้ โดยวินัยที่พ่อแม่ควรจะใส่ใจ

เป็นพิเศษ มีตั้งแต่วินัยในเรื่องการเรียน 

วินัยในการควบคุมตัวเอง และวินัยใน

ความประพฤติทั่วไป เช่น การเก็บสิ่งของ การ

ตรงต่อเวลา หรือช่วยให้ลูกน้อยดูแลตัวเองได้ตามวัย 

ไม่กดดันหรือปล่อยปละละเลยเขาจนเกินไป  

• ความสนุกสนานร่าเริง เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็ก ที่เขาจะได้สนุก

กับการเล่น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นคนเดียว หรือเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อน 

ทำให้เด็กมีพื้นฐานอารมณ์ที่ดี จิตใจแจ่มใส และรู้จักมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ

คนรอบข้าง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างIQและEQ 
เพราะ EQ กับ IQ เป็นความฉลาดที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมต่าง ๆ ใน

ชีวิตคนเรา เพียงแต่มีบทบาทและความฉลาดต่างกันไปคนละด้าน โดยเป็นไปใน

รูปแบบที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เช่น เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือการเรียน 

เราก็ต้องอาศัย IQ ในการจัดการ แต่ถ้าเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัว การปรับตัว 

การครองตน ครองคน ก็ต้องใช้ EQ เข้ามาช่วย และถ้าเป็นเรื่องของการทำงาน

รว่มกบัผูอ้ืน่ เรากต็อ้งมทีัง้ EQ และ IQ เพือ่ใหท้ำงานไดส้ำเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

บุคคลที่จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์

ระหว่าง IQ กับ EQ ดังนี้ 

คนที่มี IQ สูงอย่างเดียว  อาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 

คนที่มี IQ ธรรมดา + EQ สูง ประสบความสำเร็จ 

คนที่มี IQ สูง + EQ สูง  ประสบความสำเร็จมาก 

คนที่มี EQ ดี    เรียนรู้ได้ดี 
 

ในช่วงปลายปี ค.ศ. ๑๙๖๐ นักจิตวิทยาวอลเตอร์ มิสเชล (Walter Mischel) 

อาจารย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ทำการทดลองที่ชื่อว่า Marshmallow Test 

เพื่อศึกษาว่าการรู้จักควบคุมอารมณ์ของเด็ก หรือ EQ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ทางการเรยีน หรอื IQ อยา่งไร โดยเขาปลอ่ยใหเ้ดก็ ๔ ขวบ นัง่ในหอ้งทีม่ขีนมลอ่ตา 
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แล้วให้เด็กเลือกระหว่าง นั่งรออีก ๑๕ นาที เพื่อจะได้ขนม ๒ ชิ้น เป็นรางวัล หรือ

ไม่ทนรอ แต่จะได้ขนมเพียงชิ้นเดียว ปรากฏว่า มีทั้งกลุ่มเด็กที่ทนรอได้ และ  

กลุ่มเด็กที่ทนรอไม่ได้เลย จากนั้น เขาได้ติดตามผลในระยะยาวของเด็กทุกคน  

ในสิบปีถัดไป พบว่า เด็กกลุ่มที่สามารถควบคุมความอยากกินขนมของตัวเองได้ 

มีการใช้ชีวิตที่ดีกว่าเด็กอีกกลุ่ม โดยหนึ่งในปัจจัยเปรียบเทียบที่สำคัญ ก็คือ

คะแนนสอบ (SAT Scholastic Achievement Test) ที่สูงกว่ากลุ่มหลังถึง ๒๑๐ 

คะแนน 

 
 

ปัจจัยเสริมสร้างEQและIQ 
แม้การเสริมสร้าง EQ และ IQ อาจจะมีเทคนิควิธีการที่ต่างกันเล็กน้อย  

แต่แนวทางสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนานั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนัก โดยมี

ปัจจัยสำคัญ ๓ ปัจจัย ที่ช่วยเสริมสร้างสมองก็คือ พันธุกรรม อาหาร และ  

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ช่วยเสริมสร้างให้แก่ลูกน้อยได้ 

 

อาหารกาย อาหารใจ และอาหารสมอง 

อาหารที่สำคัญที่สุดสำหรับทารก ก็คือ “นมแม่” มีการวิจัยพบว่า  

เด็กที่ดื่มนมแม่ จะมี IQ สูงกว่าเด็กที่ดื่มนมผงหรือนมวัวถึง ๘ แต้ม และทารก
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ควรดื่มนมแม่นาน ๙ เดือน เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง จากนั้นเมื่อเด็กโตขึ้น 

การได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าครบ ๕ หมู่ ก็จะช่วยสร้างเครือข่ายเส้นใยในสมอง

ให้หนาแน่นยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ วิธีที่ป้อนอาหารให้เด็ก ยังช่วยเสริมสร้าง EQ ได้ด้วย เช่น ถ้า

พ่อแม่อารมณ์ดี ก็จะทำให้ลูกรู้สึกดีตาม และอยากกินอาหารเพิ่มมากขึ้น หรือ  

ในขณะที่ลูกร้องหิวนม ถ้าพ่อแม่คุยกับลูกอย่างนุ่มนวล ก็จะทำให้ลูกรู้จักการ  

รอคอย และเมื่อลูกโตพอแล้ว พ่อแม่ปล่อยให้กินอาหารด้วยตัวเอง เขาก็จะเกิด

ความมั่นใจและภูมิใจในตัวเอง 
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สัมผัสและโอบกอด 

สมัผสัรกัทีอ่บอุน่จากพอ่แม ่ โดยเฉพาะการกอดแนบอกจนไดย้นิเสยีงเตน้ของ

หัวใจ จะส่งผลให้ฮอร์โมนแห่งความสุขของลูกหลั่งออกมา และกระตุ้นการทำงาน

ของสมองให้เชื่อมโยงเส้นใยกันได้ดียิ่งขึ้น ทั้งช่วยสร้างเกราะในใจ ให้เด็กรู้สึกว่า

ตัวเองมีคุณค่า เกิดความภูมิใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี และรู้จักไว้วางใจคนอื่น 

 

การพูดคุย เล่านิทาน ร้องเพลงกล่อม 

เสียงมีผลสำคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดเส้นใยประสาทและการเชื่อมโยงของ

ใยประสาทในสมอง ทั้งเสียงจากการพูดคุย การร้องเพลง และการเล่านิทาน จึงมี

ส่วนสำคัญที่ช่วยให้เด็กพัฒนาภาษาได้อย่างเต็มที่ อันเป็นประตูไปสู่การเรียนรู้ใน

ดา้นอืน่ ๆ ทัง้สตปิญัญา สงัคม และเสรมิสรา้งจนิตนาการ การเพิม่พนูประสบการณ์

ชีวิต การแก้ไขปัญหา หรือการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม และยังช่วยพัฒนาการทาง

ด้านอารมณ์ของเด็กให้ดียิ่งขึ้น เพียงแค่เปิดเพลงกระตุ้นเบา ๆ หรือเล่านิทาน  

สนุก ๆ ให้เด็กฟังตั้งแต่เล็ก ๆ 

 

การออกกำลังกายและการเล่น 

เป็นการเตรียมร่างกายและสมองให้ตื่นตัวพร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยิ่ง

ถ้าเด็กได้เล่นรวมกับเด็กคนอื่น ๆ ก็จะยิ่งช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับเขา  
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มากยิ่งขึ้น โดยมีงานวิจัยทางด้านสมองและประสาทวิทยาอธิบายเปรียบเทียบ

ระหว่างเด็กเก็บตัวไม่ยอมเข้าสังคมหรือออกกำลังกาย จะมีการสร้างเส้นใยสมอง

อารมณ์รุนแรงก้าวร้าว ในขณะที่เด็กมีทักษะทางสังคมที่ดี จะมีการสร้างเส้นใย

สมองส่วนที่เป็นทักษะสังคมแบบร่วมมือกันและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ยิ่งถ้าเด็กมี

ทักษะในการเล่นที่ดี ก็จะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จในการเรียนมากกว่า เพราะ

การเล่นจะช่วยพัฒนาทักษะการคิด การจดจำ แก้ปัญหา รวมถึงทักษะการเข้า

สังคม และการทำงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นอีกด้วย 

 

การนอนหัวค่ำ ตื่นแต่เช้า 

การนอนและการขับถ่าย ถือเป็นกิจวัตรพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ทุกคน 

โดยเฉพาะในเด็ก การนอนจะส่งผลต่อ Growth Hormones หรือฮอร์โมนหลัก

แห่งการเติบโต เราจึงต้องปลูกฝังให้เด็กเข้านอนอย่างมีวินัย นอนแต่หัวค่ำ ตื่นแต่

เช้า ให้เขานอนพอและสามารถตื่นด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเคี่ยวเข็ญปลุกเป็นประจำ

เพราะจะทำให้การหลั่งฮอร์โมนในร่างกายคงที่ ส่งผลให้สมองปลอดโปร่ง พร้อม

รับวันใหม่ ไม่ง่วงซึม  

 

อย่าลืม! ระวังอุบัติเหตุ และสารพิษ 

ถ้าเราบำรุงบ่มเพาะความฉลาดของลูกมาเป็นอย่างดี จนสมองและจิตใจ
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เขาทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน หรือเกิดการกระทบ

กระเทือนบริเวณศีรษะที่ส่งผลต่อสมอง จนไม่อาจเคลื่อนไหว หรือใช้สติปัญญา

และทักษะทางสังคมได้เหมือนเดิม ก็คงเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างมาก ดังนั้น 

เรื่องความปลอดภัย จึงเป็นอีกสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความฉลาดให้ลูกน้อย 

รวมถึงเรื่องสารพิษ ที่อาจส่งผลต่อการทำลายสมอง โดยเฉพาะสารพิษที่สามารถ

ละลายในน้ำและปนเปื้อนในอาหารได้ เพราะร่างกายของเด็กยังเปราะบาง  

เกินกว่าจะมีภูมิต้านทานต่อสารเหล่านี้ 

 
 

เทคนิคการพัฒนาEQและIQ
 

“ความสุข” คือเคล็ดลับสำคัญของการพัฒนาความฉลาด เพราะคนเราจะ

เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อเรามีความสุข และในขณะที่เรามี

ความสุข สมองของเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมี “โดพามีน” ที่จะหลั่ง

ออกมาเพื่อควบคุมการทำงานของสมองซีกซ้าย หรือสมองตัดสินของเรา ให้มี

ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างดี  

สงัเกตงา่ย ๆ เวลาทีเ่ครยีดหรอืใจไมเ่ปน็สุข เรามักจะรู้สึกว่า สมองตื้อ ๆ จะ

คิดจะจำอะไรก็ไม่ค่อยออก นั่นเป็นเพราะในสมองเราหลั่งสารเคมีโดพามีน  

น้อยไปนั่นเอง 
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• คะแนนไอคิวเฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๒ ซึ่งยังคงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ 

๑๐๐  

• เด็กบางส่วนในพื้นที่  ๓๕ จังหวัด มีไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

• มีเด็กที่ระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์บกพร่องหรือต่ำกว่า ๗๐  ถึงร้อยละ 

๕.๘ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสากล ซึ่งไม่ควรเกินร้อยละ ๒  

• คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย ร้อยละ ๗๗.๑ อยู่ในเกณฑ์

ปรกติ และกว่าร้อยละ ๒๒.๙ อยู่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปรกติ  

 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

 

 

ผลการสำรวจ ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และอารมณ์ (EQ) 

ของเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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พัฒนาสมองลูกน้อย

ตามช่วงวัย 
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คนเรามีศักยภาพในการเรียนรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ จากนั้นสมองและ  

การเรียนรู้จะยังพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ ตลอดชีวิต โดยช่วงที่สมองพัฒนามากที่สุด 

คือในช่วง ๓ ปีแรก หรือที่เรียกว่าช่วง “หน้าต่างแห่งโอกาส” ถือเป็นโอกาสทองที่

สมองของเด็กจะเปิดรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะรอบด้านได้อย่างเต็มที่ พ่อแม่ 

ผู้เป็นคนสำคัญที่สุด ใกล้ชิดกับเด็กที่สุด จึงควรรีบฉวยคว้าโอกาสนี้ไว้ กระตุ้น  

การพัฒนาให้ถูกจุด ถูกเวลาอย่างเหมาะ แล้วสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับลูกน้อย

อย่างคาดไม่ถึง 

 
 

วัยแรกเกิด-๑ปี
 

การกระตุ้นพัฒนาทางสมองของลูกน้อย สามารถเริ่มได้แต่อยู่ในท้อง โดย  

มีเคล็ดลับในการพัฒนา เช่น การพัฒนาสมองและจิตใจ ด้วยการปรับอารมณ์ของ

คุณแม่ให้ดีอยู่เสมอ เพราะจากการศึกษาทางการแพทย์พบว่า เมื่อคุณแม่อารมณ์ดี 

ร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขที่ชื่อว่า “เอนดอร์ฟิน” (Endorphin) ส่งผ่านไป
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ทางสายสะดือยังลูกน้อย ทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีทั้งสติปัญญาและอารมณ์ หรือ 

การพัฒนาสมองและการได้ยิน ด้วยการพูดคุยกับลูกน้อยบ่อย ๆ อย่างอ่อนโยน 

เพื่อให้เขารู้สึกคุ้นเคยกับเสียงของพ่อแม่ หรือจะใช้การเปิดเพลงฟังไปพร้อมกับลูก 

โดยให้ห่างจากหน้าท้องประมาณ ๑ ฟุต ด้วยเสียงดังพอประมาณ เพราะ  

คลื่นเสียงจากเพลง จะไปกระตุ้นพัฒนาการระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน 

ทำให้เมื่อคลอดออกมา เขาจะรู้สึกผ่อนคลาย จัดลำดับความคิดในสมองได้ดี และ

จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้แม่นยำขึ้น 

เมื่อลูกคลอดออกมาแล้ว เรายิ่งเพิ่มการกระตุ้นสมองได้มากขึ้น เพราะเด็ก

สามารถมองเห็น ได้ยิน และเริ่มเรียนรู้การโต้ตอบจากพ่อแม่ โดยเด็กในวัยนี้จะมี

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว สติปัญญา และสังคมเร็วมาก แม้ยังต้องพึ่งพิง  

คนอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงเดือนแรกซึ่งถือว่า

เปน็ชว่งวกิฤตใินการปรบัตวัเขา้กบัโลกนอกมดลกู สิง่สำคญัทีส่ดุสำหรบัพฒันาการ

ในช่วงวัยนี้ จึงเป็นการทำให้ลูกน้อยไว้วางใจพ่อแม่ ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับลูก

อยา่งแนบแนน่เพือ่เปน็พืน้ฐานในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ืน่ตอ่ไปในอนาคต 

 

เคล็ดไม่ลับในการเลี้ยงลูกให้สมวัย 

• โอบอุ้มและโอบกอด ลูกน้อยจะรู้สึกถึงความรักและความอบอุ่น 

จากอ้อมกอดของพ่อแม่ ด้วยการกอดเขาเบา ๆ ไม่รัดแน่นจนเกินไป 



       
  |  มหัศจรรยแ์ห่งการอ่านฯ

31        
  |  มหัศจรรยแ์ห่งการอ่านฯ

31 

และควรลูบหลังให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและเป็นสุข ระหว่างอุ้มก็ควรพูดคุยหรือ  

ร้องเพลงคลอไปด้วย 

• ปลอบเมื่อร้องไห้ ด้วยการอุ้มเขาขึ้นมาปลอบทุกครั้ง แต่ถ้ายังอุ้มไม่ได้

ทันที ให้ส่งเสียงปลอบไปก่อนให้ลูกได้ยิน ค่อยหาสาเหตุว่าลูกร้องเพราะอะไร 

• เล่นและหยอกล้อ กับเขาในทุก ๆ วัน เช่น การอุ้มแล้วโยกตัวไปมา 

เขีย่ทีฝ่า่มอืฝา่เทา้กระตุน้การรบัรู ้ และความรูส้กึ พดูคยุหยอกลอ้กบัเขา หรอืใชม้อื

ตบปากเบา ๆ ให้เกิดเสียง ว้าวว้าวว้าว เพื่อให้เขารู้สึกสนุกกับการเรียนรู้เรื่องเสียง 

 
ช่วง ๖ เดือน - ๑ ปี เป็นช่วงที่เด็กสามารถจดจำใบหน้าของแม่ได้แล้ว 

พ่อแม่สามารถกระตุ้นการมองเห็นของลูกได้ด้วยการให้เขาเห็นหน้าบ่อย ๆ และ

อาจใช้การพูดคุย ใช้ของเล่นโมบาย หรือหนังสือร่วมด้วย เมื่อลูกร้องไห้ตกใจหรือ

กลัวคนแปลกหน้า ให้อุ้มหรือดึงมากอดไว้ ตบหลังเบา ๆ พร้อมปลอบให้คลายใจ 

ก่อนจะหันไปให้เขาเห็นว่าไม่มีอะไรน่ากลัวจริง ๆ 

นอกจากนี้ เรายังสอดแทรกการสอนให้ลูกน้อยรู้จักการอดทนรอคอยได้ 

ด้วยการพูดหรือส่งเสียงให้เขารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในเวลาที่เขาหิวหรือต้องการ

ชวนเล่น เด็กก็จะเรียนรู้ว่าพ่อแม่กำลังทำอย่างอื่นอยู่ แล้วจะค่อยมาตอบสนองเขา 

และถ้าลูกอยากจะทำอะไรด้วยตัวเอง ก็ควรปล่อยอิสระให้เขาได้ลองผิดลองถูก 

โดยที่เราคอยระวังอยู่ห่าง ๆ เช่น เขาอยากจะจับขวดเอง หรือใช้หลอดดูดดื่มน้ำ

จากแก้ว 
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เคล็ดไม่ลับในการเลี้ยงลูกให้สมวัย 

• สภาพแวดล้อม มีส่วนสำคัญสำหรับเด็กในช่วงวัยนี้ ในบ้านหรือสถานที่

เลี้ยงดู ควรมีสภาพแวดล้อมที่โปร่งโล่งสะอาด ให้เด็กสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ 

รอบตัวได้ และไม่เงียบจนเกินไป เพราะอาจทำให้เด็กขาดตัวกระตุ้นที่ดีพอ  

• เสียง เป็นปัจจัยในการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก ถ้าพ่อแม่

คอยเล่นพูดคุย หรือตบมือสอนเขาร้องเพลงง่าย ๆ หรือเล่นจ๊ะเอ๋กับเขา ลูกก็จะ

รู้สึกสนุกสนาน อารมณ์ดี และมีพัฒนาการที่ดี 

• ของเล่น เป็นสิ่งที่เด็กในวัยเริ่มคลานให้ความสนใจมากขึ้น เราจึงควร

ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพราะเด็กวัยนี้มักอยากรู้อยากลอง  

ชอบหยิบของเข้าปาก นอกจากนี้ จำนวนของของเล่นยังส่งผลต่อการสร้างพื้นฐาน

สมาธิที่ดีให้ลูกในอนาคต จึงไม่ควรมีมากชิ้นเกินไปเพราะจะทำให้เด็กเสียสมาธิ

เลือกไม่ได้ว่าจะเล่นชิ้นไหน แต่ถ้าเขามีของเล่นน้อยชิ้น จะทำให้มีสมาธิและ  

มีเวลามากพอในการศึกษาของเล่นชิ้นนั้นอย่างละเอียด 
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วัย๑-๓ปี
 

กล้ามเนื้อของเด็กในวัยนี้แข็งแรงขึ้นและมีการประสานสัมพันธ์ระหว่าง

กล้ามเนื้อต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ทำให้การเดินและทรงตัวดีขึ้น ทำงานที่ละเอียดได้มาก

ขึ้น สามารถขีดเขียนได้ แยกความแตกต่างของอวัยวะได้ และทานอาหารเองได้

บ้างแล้ว 

การพัฒนาสมองของเด็กในช่วงวัยนี้ทำได้โดยฝึกให้เขาหยิบจับสิ่งของด้วย

ตนเอง โดยสิ่งของเหล่านั้นต้องไม่เป็นอันตรายต่อตัวเด็ก พ่อแม่ควรหัดให้ลูกได้

ลองผิดลองถูก แม้เด็กจะไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีเท่าผู้ใหญ่ แต่เขาจะ  

ได้เรียนรู้จากการทดลองจริง 

โดยเฉพาะเรื่อง ภาษา สมองของเด็กวัย ๑ ปี พร้อมที่จะจดจำ  

ตัวอักษรต่าง ๆ พอ ๆ กับการฟัง และสามารถเข้าใจภาษาได้หลายภาษา 

เราจึงเสริมสร้างทักษะทางภาษาให้แก่ลูกได้ด้วยการชวนพูดคุย

ให้ลูกได้ออกเสียงพูด และที่สำคัญคือ การอ่านหนังสือให้ฟัง 

ถ้าเด็กฟังโดยไม่มีท่าทีที่เบื่อหน่ายแสดงว่าเขาสนใจและเข้าใจ

เรื่องที่เราอ่านหรือสอน เพราะสมองของเด็กในวัยนี้จะ  

รับความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายท้อถอยหมด

กำลังใจในการเรียนรู้  เราจึงสามารถสอดแทรกการสอน

อา่นหนงัสอืและการพูดไปพร้อม ๆ กันได้ 
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ทัง้นี ้ เปน็เพราะสมองของคนเรามลีกัษณะพเิศษทีต่า่งจากอปุกรณเ์กบ็ขอ้มลู

อืน่ ๆ คอื ยิง่ใสค่วามจำเขา้ไปมากเทา่ใด สมองกจ็ะยิง่แสดงผลไดด้ขีึน้ เพราะขอ้มลู

ที่ใส่เพิ่มเข้าไปเมื่อเข้าไปรวมกับความรู้เดิมจะช่วยในเรื่องการคิดวิเคราะห์ โดย

สถาบันวิจัยด้านสมองหลายสถาบันต่างยืนยันตรงกันว่า สมองของคนเรานั้น  

มีความสามารถในการจดจำที่มากกว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลใด ๆ  

ในโลก 

ดงันัน้ พอ่แมอ่ยา่กลวัวา่การใหล้กูเรยีนรูม้ากเกนิไปจะทำใหส้มองลกูรบัไมไ่ด ้

เพราะจริง ๆ แล้ว การให้ความรู้มากเกินไปไม่ใช่เรื่องน่าห่วงเท่ากับการละเลยหรือ

การให้เรียนรู้น้อยจนเกินไป เพียงแต่ต้องรู้จักให้เรียนรู้อย่างเหมาะสม นั่นคือต้อง

ให้เรียนรู้ในขณะที่ลูกกำลังมีความสุข ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องเพลิดเพลิน 

 

เคล็ดไม่ลับในการเลี้ยงลูกให้สมวัย 

• สร้างความมั่นใจ และให้ความรักทุกครั้งที่ลูกรู้สึกกลัว ตกใจ กังวล 

สับสน เขาจะโผหาคนที่เขารัก ดังนั้น พ่อแม่-คนดูแลจึงต้องคอยอยู่ให้กำลังใจ 

โอบกอดเขาไว้ และทำให้มั่นใจว่าทุกอย่างปลอดภัย ไม่มีสิ่งใดต้องกลัว หรือถ้ามี

อะไรเกิดขึ้น ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ เมื่อเขาจะเดิน ก็ให้รู้ว่ามีพ่อแม่-คนดูแล  

คอยอยูข่า้งหลงั ถ้าล้มก็จะคอยจับ หรือถ้าเจ็บ ก็จะคอยปลอบใจ จะทำให้เด็กเกิด

ความมั่นคงในจิตใจ 
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• เป็นต้นแบบที่ดี ส่วนหนึ่งเด็กจะเรียนรู้จากการเลียนแบบพ่อแม่-  

คนใกล้ชิด เราจึงเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีให้แก่เขาได้ตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ เช่น ให้อยู่

ใกล้ ๆ เวลาทำความสะอาดบ้าน เพื่อให้เขาได้ซึมซับและอยากเลียนแบบทำตาม 

หรือสอนให้รู้จักการไหว้และการพูด “ขอบคุณ” “สวัสดี” “เสียใจ” “ไม่เป็นไร” 

“ขอโทษ” โดยทำเป็นตัวอย่างให้เห็น และที่สำคัญคือ เวลาที่เด็กแสดงความเคารพ 

พอ่แม-่ผูด้แูลตอ้งใหค้วามสนใจ อาจลบูหวัหรอืกอดเปน็การตอบรบัเพือ่ใหเ้ขารูส้กึดี 

• เปิดพื้นที่การเรียนรู้ ควรพาเด็กไปเรียนรู้ยังที่ใหม ่ๆ นอกบ้าน  

นอกห้องเรียนบ้าง เปลี่ยนสถานที่กิน นอน หรือเที่ยวเล่นเพื่อให้รู้สึกสนุกสนาน  

กับการเรียนรู้ แล้วเขาจะเป็นคนที่ปรับตัวง่าย และในช่วงที่เริ่มโตพอจะนอน  

คนเดียวได้แล้ว ก็ควรจะแยกที่นอนกับพ่อแม่ เพื่อให้เขารู้สึกว่ามีที่ทางเป็นของ  

ตัวเองและรู้จักรับผิดชอบตนเองมากขึ้น 

• ให้อิสระ ในช่วงวัยนี้ เด็กจะอยากทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้น พ่อแม่-  

ผู้ใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการในทางสร้างสรรค์ และให้  

ได้มีโอกาสช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันเท่าที่ทำได้ เพราะเมื่อเขาทำสำเร็จ

จะเกิดความภูมิใจ โดยที่พ่อแม่ต้องไม่คาดหวังกับลูกสูงเกินความสามารถของเขา 

• เล่นเพื่อเรียนรู้ พ่อแม่ควรเล่นและพูดคุยกับลูก โดยพยายามคล้อยตาม

ความรู้สึกนึกคิดของเขา แม้จะดูเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่เราไม่ควรเห็นเป็นเรื่องตลก

ขบขนั เปดิโอกาสใหเ้ขาไดเ้ลน่ตามความสนใจ เพือ่ใหเ้ขารูส้กึเปน็อสิระ เสรมิสรา้ง



       
  |  มหัศจรรย์แหง่การอ่านฯ

32  

35

        |  มหัศจรรย์แหง่การอ่านฯ
32 

จินตนาการและความมั่นใจ และอาจแทรก     

การกระตุ้นพัฒนาการด้วยการใช้รูปภาพเล่า

เรื่อง อ่านหนังสือให้ฟัง หรือชวนพูดคุยถึง 

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่พบเห็นเพื่อสร้างเสริม

ประสบการณ์ 

• สอนให้รู้ สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควร

สอนใหล้กูรู ้ คอืเรือ่งของเหตผุลและอารมณ์

ของตวัเอง โดยใหเ้ขารูถ้กูผดิ กลา้ทีจ่ะยอมรบัผดิ

และสารภาพผิดกับพ่อแม่ โดยพ่อแม่ต้องบอกวิธี

จัดการที่เหมาะสม ให้เขาเรียนรู้ว่าควรทำอย่างไร 

หรืออาจให้เขารับผิดชอบต่อความผิด ด้วยการให้เขาตัดสินใจ

เองวา่ พอ่แมค่วรจะลงโทษหรอืไม ่พ่อแม่ไม่ควรหลอกหรือขู่ให้กลัว เพราะเขา

จะจำฝังใจ นอกจากนี้ เมื่อลูกมีอารมณ์ตอ่เรือ่งตา่ง ๆ เชน่ กลวั โกรธ เสยีใจ อจิฉา 

ไม่พอใจ ก็ควรเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้นของลูก และใช้คำง่าย ๆ สอนให้เขารู้จัก

อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเขา เช่น บอกเขาว่า “ตอนนี้หนูกำลังโกรธนะ” ถึงค่อย

ปลอบให้เขาสงบ แล้วค่อย ๆ อธิบายให้เข้าใจที่จะจัดการอารมณ์ของตัวเองต่อไป 

• ดุให้เป็น ถ้าลูกอาละวาด พ่อแม่ไม่ควรให้ความสนใจเขาในตอนนั้น 

หรือใช้การดึงความสนใจไปยังสิ่งอื่น เพราะจะยิ่งทำให้เขาเรียนรู้ว่า ต้องแสดง
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พฤติกรรมก้าวร้าวพ่อแม่ถึงจะใส่ใจ และถ้าลูกอยากทำอะไรด้วยตัวเองแต่ยังใช้มือ

จับได้ไม่มั่นคงจนสร้างความเสียหาย พ่อแม่ก็ไม่ควรเสียดายของและลงโทษ  

เพราะจะเป็นการทำลายความกระตือรือร้นที่อยากทำอะไรด้วยตัวเอง ยิ่งถ้าเขา

ตั้งใจทำดี ก็จะยิ่งเสียใจมาก หรือในบางครั้งที่ลูกอยากจะคิดและตัดสินใจ  

บางอย่างด้วยตัวเองที่ขัดแย้งกับคำสั่งของพ่อแม่ ก็ควรใช้วิธีอธิบายด้วยเหตุผล

อย่างช้า ๆ ย้ำ ๆ และต่อรองให้ลูกลองตัดสินใจใหม่ด้วยตัวเอง แทนที่จะโต้กลับ

ด้วยความโกรธ หรือดุห้ามเพียงอย่างเดียว 

• ปล่อยให้เล่นกับเพื่อน พ่อแม่ควรสนับสนุนให้ลูกรู้จักเล่นกับเด็กคนอื่น

เพื่อรู้จักการเข้าสังคม การแบ่งปัน และการปรับตัวเข้าหาผู้อื่น หากเกิดกรณีที่ลูก

ไปทะเลาะกับเพื่อน ถ้าไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน พ่อแม่ก็ควรจะทำใจว่าเป็นเรื่อง

ปกตขิองเดก็ ไมค่วรเขา้ไปแทรกแซง แตถ่า้เริม่มคีวามรนุแรง กค็วรจะเขา้ไปจบัแยก

เพื่อความปลอดภัย แต่ไม่ควรตัดสินว่าใครผิดถูก ปล่อยให้ลูกเรียนรู้วิธีการเล่น

แบบไม่ต้องทะเลาะกัน แล้วเขาจะค่อย ๆ ปรับตัวได้เอง เพราะเด็กทะเลาะกันเป็น

เรื่องธรรมดา ไม่นานก็หาย แต่ถ้าผู้ใหญ่เข้าไปร่วมวงด้วย ย่อมจะบานปลาย และ

เมื่อหลังจากที่ลูกสงบลงแล้ว พ่อแม่ค่อยอธิบายช้า ๆ ให้เข้าใจถึงความรู้สึกของ  

อีกฝ่ายและความรู้สึกของตัวเอง อย่างเป็นเหตุและผล โดยไม่ต้องคาดหวังว่าเด็ก

จะเข้าใจได้ทั้งหมด เพียงฝึกให้เขาได้เรียนรู้การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นด้วย 
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วัย๓-๖ปี
 

ร่างกายของเด็กวัยนี้มีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถเดินและวิ่งได้ เริ่มเข้า

สังคมและชอบทำกิจกรรมต่าง ๆ ชอบเล่นกับเพื่อน ช่างสงสัย ชอบถามเพราะ

ต้องการจะเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ พ่อแม่ควรตอบคำถามเด็กทุกคำถาม เพราะ  

การตอบคำถามจะทำให้เด็กได้แนวคิดช่วยพัฒนาสติปัญญา การไม่ตอบ

หรือตัดบทจะทำให้ความคิดของเด็กถูกทำลาย นอกจากนี้การต่อไม้บล็อก 

การเล่นต่อภาพ หรืออ่านหนังสือจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษา รู้จัก  

ความหมายของสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น สามารถแยกความแตกต่างและความสัมพันธ์

ของสิ่งต่าง ๆ ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสมองที่สำคัญของ  

เด็กช่วงวัยนี้ 

การส่งเสริมเรื่องจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในวัยนี้ก็สำคัญ 

เพราะเมื่อเด็กโตขึ้น ความคิดสร้างสรรค์จะลดน้อยลงและถูกแทนที่ด้วยหลัก

เหตุผล ยกตัวอย่างเช่น ตอนเด็ก เด็กอาจจะวาดรูปช้างหลากสี แต่เมื่อโตขึ้น 

ความจริงและเหตุผลจะมากำหนดให้เขาวาดรูปช้างด้วยสีเทาเพียงสีเดียวเพื่อ  

ความสมจริง ดังนั้นเวลาที่เขาใช้ความคิดสร้างสรรค ์ ทำอะไรผิดไปจากธรรมชาติ

บา้ง เราจงึไมค่วรดหุรอืวา่ เพราะจะไปปิดกั้นจินตนาการ ซึ่งถ้าเด็กในช่วงวัยนี้ได้

รับการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดีแล้ว เขาก็จะมี  

ความคิดสร้างสรรค์ติดตัวและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น 
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นอกจากนี ้การอา่นหนงัสอื ดสูารคด ีและการไปเทีย่วในทีต่า่ง ๆ ยงัเป็นการ

สรา้งประสบการณท์ีห่ลากหลายใหก้บัเดก็ ซึง่ยิง่สรา้งมาก เดก็กจ็ะยิง่มคีวามรูม้าก 

และเรยีนรูเ้รือ่งตา่ง ๆ ไดง้า่ยขึน้ เพราะเขามพีืน้ฐานประสบการณท์ีแ่ขง็แรงอยูแ่ล้ว 

เช่น ถ้าเด็กได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ ได้ดูสารคดี หรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ เมื่อครู

สอนเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เด็กก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้เร็ว เพราะมี  

พื้นฐานความรู้เรื่องนี้แล้ว 
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เคล็ดไม่ลับในการเลี้ยงลูกให้สมวัย 

สิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกน้อยได้ดีที่สุด ต้องเริ่มจาก

พื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในบ้านระหว่างพ่อแม่และลูก โดยพ่อแม่ต้องมีเวลา

ให้ลูกในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน และปล่อยให้เขาได้มีอิสระในการคิด

หรือลองทำอะไรเองด้วยตัวเองบ้าง ใส่ปุ๋ยเลี้ยงดูเขาด้วยเหตุผล ตัดกิ่งก้าน  

คำสั่งเข้มงวดที่จะทำให้เขากลายเป็นเด็กไม่มั่นใจในตัวเองจนไม่กล้า  

ทำอะไร หรือปล่อยปละละเลยเขาเกินไปจนเสียเด็ก โดยวิธีการอบรมสั่งสอนลูก  

ที่ถูกต้องนั้น สามารถทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมไปพร้อมกัน  
 

ทางตรง 

• อบรมสั่งสอนลูกไปตรง ๆ ว่าเขาควรทำตัวอย่างไร และอะไรเป็นสิ่งที่

ไม่ควรทำ โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลเป็นสำคัญ เพื่อบ่มเพาะความเป็นเหตุ

เป็นผลให้แก่เขาตั้งแต่เล็ก 

• อบรมสั่งสอนอย่างคงเส้นคงวา มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพียงพอ  

• เมื่อลูกน้อยทำผิด ให้อธิบายความผิดของเขาด้วยเหตุผลก่อนที่จะ

ลงโทษ เพื่อที่เขาจะได้เข้าใจ ไม่คิดไปเองว่าที่พ่อแม่ลงโทษเพราะไม่รัก และ  

ถ้าเขาทำดี ก็ต้องมีการให้รางวัลเป็นสิ่งของ หรือที่สำคัญคือ ‘คำชม’ ของพ่อแม่ 

เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำดีต่อไป 
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ทางอ้อม 

ลูกจะเรียนรู้จากการเลียนแบบพฤติกรรมและวิธีปฏิบัติต่อเขาของพ่อแม่ 

ช่วงเวลาที่พ่อแม่ทำกิจกรรมร่วมกับลูก เช่น การเล่านิทาน หรือดูโทรทัศน์ร่วมกัน 

จึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พ่อแม่จะได้ใช้เวลาสอน สอดแทรก และถ่ายทอด  

สิ่งดีงามตามต้องการ โดยลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่ ก็ต่อเมื่อ.... 

• พ่อแม่มีเวลาให้และใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่

ควรมีเวลาให้ลูกอย่างน้อยวันละ ๑๕ นาท ี ก่อนเข้านอน ในการอ่านหนังสือภาพ

หนังสือนิทานให้ลูกฟัง หรือหากไม่มีเวลาจริง ๆ ก็ควรจะสร้างสถานการณ์หรือ

โอกาสให้ได้อยู่ร่วมกัน เช่น การไปส่งลูกที่โรงเรียนด้วยตัวเอง หรือกินข้าวเย็น

พร้อมหน้ากันเพื่อจะได้มีเวลาพูดคุยกันอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือ  

พาลูกไปเที่ยวในโอกาสพิเศษนอกบ้านสัปดาห์ละครั้งหรือเท่าที่มีเวลา เพื่อที่เขาจะ

ได้จดจำช่วงเวลาแห่งความสุขในการอยู่กับพ่อแม่ 

• เด็กจะเรียนรู้จากสิ่งที่พ่อแม่ทำ ไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่พูด ดังนั้น การที่

พ่อแม่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเลียนแบบได้ ก็ด้วยการปฏิบัติลงมือจริง เช่น  

พ่อแม่อยากให้ลูกเป็นคนมีวินัย รู้จักตรงต่อเวลา พ่อแม่เองก็ต้องเป็นคนตรง  

ต่อเวลาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย อยากให้ลูกมีนิสัยรักการอ่านก็ต้องอ่านหนังสือ

ให้ลูกเห็นอย่างสม่ำเสมอ ไปพร้อม ๆ กับสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกด้วย เป็นต้น 
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เสริมสร้างลูกเป็นคนดี

เก่งและเป็นสุขด้วยหนังสือ
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ในปี คศ. ๒๐๐๖ วารสาร Child Development โดยสมาคม Society for 

Research in Child Development ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ครอบครัว

กับการอ่าน” โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน ๒,๕๘๑ ครอบครัว ทั่วประเทศ

สหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นครอบครัวที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ทารกจำนวน 

๑,๑๐๑ ครอบครัว เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านภาษาของเด็กโดยติดตามผลใน

ระยะยาวจนเด็กอายุ ๑ - ๓ ปี พบว่า ครอบครัวที่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่

ทารก เมื่อโตขึ้นเด็กจะเข้าใจภาษา คำศัพท์ และมีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็ก

ในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้อ่านหนังสือให้ฟัง นอกจากนี้ยังพบว่า ผลการเรียน

ของเด็กสัมพันธ์กับนิสัยรักการอ่าน โดยพัฒนาการของเด็กจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่

กับความสนใจและความถี่ในการอ่านหนังสือให้ฟัง มากกว่าสถานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวของเด็ก และยิ่งถ้าบ้านไหนพ่อแม่คอยชวนลูกคุย  

เกี่ยวกับเรื่องที่เขาอ่าน ก็จะยิ่งพัฒนาทักษะในการอ่านหนังสือของเด็กได้มากขึ้น 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า หนังสือเป็นสื่อสร้างลูกให้

เก่ง ที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ ไม่จำเป็นต้องร่ำรวยมีเงินทองมากมายเพื่อขวนขวายหา

ซื้อของเสริมพัฒนาการให้ลูก หรือต้องรอให้เด็กโตพอจนอ่านหนังสือได้เอง แต่เรา
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สามารถปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เขาได้ตั้งแต่ทารก เพราะโดยธรรมชาติแล้วเด็ก

อยากได้ยินเสียงจากคนรอบข้าง การที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังจะช่วยสร้าง

ความคุ้นเคยระหว่างเด็กกับหนังสือ เสมือนการฝังเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่านให้เขาตั้ง

แต่เยาว์วัย ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ในตัวเด็กจะได้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงจาก

รากฐานของ “หนังสือ” ที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาและพัฒนาการเรียนรู้ 

มกีารคน้พบวา่ เดก็ทีม่ทีกัษะทางภาษาดจีะมคีวามจำทีด่กีวา่ เพราะสามารถ

เรียบเรียงและจัดเก็บข้อมูลเป็นภาษาที่ดีได้เป็นระบบมากกว่า ที่สำคัญที่สุดคือ  

การทีพ่อ่แมใ่ชเ้วลาอา่นหนงัสอืใหล้กูฟงั เปน็การสรา้งสายใยรกัในครอบครัว เด็กจะ

รู้สึกถึงความรักและความผูกพันจากพ่อแม่ ทำให้เขาเป็นคนมีความมั่นใจ และ  

มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไปในอนาคต 







๑๐ เหตุผลดีๆ ที่พ่อแม่ไม่ควรพลาดอ่านหนังสือภาพ หนังสือ
นิทานให้ลูกฟัง 

๑. ช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษา 

๒. ช่วยสร้างสมาธิ ในขณะที่เด็กจดจ่ออยู่กับการฟังนิทาน 

๓. ทำให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ ไม่รู้สึกว่ากำลังถูกสอน  

๔. ช่วยกระตุ้นจินตนาการ 

๕. ช่วยสร้างเด็กให้มีความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ 

๖. ช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างถาม และช่างสังเกต 

๗. ทำให้เด็กจับประเด็นและวิเคราะห์ได้ดี 

๘. ช่วยบ่มเพาะคุณธรรม 

๙. ช่วยบ่มเพาะนิสัยรักการอ่าน 

๑๐. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 



จะเริ่มอย่างไร

ให้ลูกรักการอ่าน
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การอ่านหนังสือให้ลูกฟังเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่เขายังอยู่ในท้อง หลังจากนั้นเมื่อ

เด็กอายุได้ ๖ - ๘ เดือน ควรเริ่มอ่านหนังสือภาพหรือหนังสือนิทานให้ฟังวันละ

ประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที นักจิตวิทยากล่าวว่า การอ่านหนังสือให้ลูกฟังยิ่งเริ่ม  

ตั้งแต่ยังเล็กยิ่งดีและควรอ่านให้ฟังทุกวัน จะอ่านในช่วงเวลาก่อนนอนหรือเวลาใด

ก็ได้ ที่สำคัญคือ ควรเป็นช่วงที่ลูกอารมณ์แจ่มใส เพราะเด็กจะมีความสุขกับ  

การเรียนรู้จึงจะสามารถซึมซับและจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

เด็กในวัยทารกแม้ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราพูด แต่การพูดกับ

ลูกในช่วงวัยนี้ร่วมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จะช่วยสอนให้เด็ก

รู้จักคำศัพท์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการอ่าน เช่น เมื่อจะพาลูกไป  

ทานอาหารก็บอกกับลูกว่า “เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะ” หรือเมื่อลูกโตขึ้นพอจะรับรู้

เรื่องราวได้มากขึ้น เราก็ส่งเสริมเขาด้วยการอ่านหนังสือภาพ หนังสือนิทานให้ฟัง 

โดยขณะอ่าน ใหพ้อ่แมช่ีภ้าพไปที ่ “นก” พรอ้มกบัพดูคำวา่ “นก” เมือ่พอ่แมอ่า่น

ออกเสยีงอยา่งนี้ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ สมองของเด็กจะบันทึกภาพคำพูดและตัวอักษรไป

พร้อมกัน ทำให้ต่อไปเมื่อเด็กเห็นนกของจริงก็จะเรียกชื่อถูก และเมื่อเจอคำว่า 

“นก” ก็สามารถอ่านออกได้ 
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เปิดหนังสือ

ดีกว่าเปิดโทรทัศน์
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พ่อแม่บางคนมักปล่อยให้ลูกอยู่หน้าจอโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจ

หนังสือ ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว การเปิดเล่มอ่าน มีประโยชน์กว่าเปิดโทรทัศน์ดู

หลายเท่า ที่สำคัญคือ การอ่านจะช่วยเปิดโลกแห่งจินตนาการจากตัวหนังสือของ

เขาได้อย่างเต็มที่  

การปล่อยให้เด็กนั่งดูโทรทัศน์นาน ๆ โดยเฉพาะในช่วงวัย ๐ - ๖ ปี จะทำให้

พัฒนาการเด็กไม่เป็นไปตามวัย โดยกระบวนการเรียนรู้สำคัญของเด็กช่วงวัยนี้ จะ

เกิดจากการลงมือปฏิบัติ ขยับ เคลื่อนไหว แต่การดูโทรทัศน์ จะทำลายศูนย์รวม

ความสนใจของเด็ก ทำให้เขาไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการใด ๆ ไม ่

สามารถฝกึการเรยีนรูจ้ากการกระทำ และยงัเลยีนแบบสิง่รอบตวั จนขาดการพฒันา

ทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านภาษา ที่เด็กวัยนี้ยังต้องเรียนรู้จากการโต้ตอบ 

เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา แต่โทรทัศน์เพียงส่งสาร ไม่มีตัวกระตุ้นให้เด็ก

โต้ตอบกลับ พ่อแม่จึงต้องนั่งดูกับลูก และคอยถามเพื่อกระตุ้นให้เขาตอบ  

นอกจากนี้ โทรทัศน์ยังทำลายสมองส่วนเล็ก ๆ ด้านหน้าของเด็ก โดยจะ

กระตุ้นให้เด็กรับข้อมูลอย่างรวดเร็วตามภาพที่ปรากฏ จนขาดการคิดวิเคราะห ์ 

ส่งผลในระยะยาวให้เขากลายเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบคิด และกลาย

เป็นเด็กสมาธิสั้นในที่สุด 
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มีงานวิจัยที่เผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ศึกษาเปรียบเทียบ IQ ของเด็กที่ดู

โทรทศันว์นัละ ๑ ชัว่โมง กบัเดก็ทีไ่มไ่ดด้โูทรทศันเ์ลยในระยะเวลา ๑ ป ีหลงัจากนัน้

พบว่า ระดับพัฒนาการของเด็กที่ดูโทรทัศน์จะต่ำกว่าเด็กที่ไม่ได้ดูอย่างเห็นได้ชัด 

นักวิจัยจึงแนะนำพ่อแม่ไม่ให้เลี้ยงลูกด้วยการเปิดโทรทัศน์ให้ดู จนกว่าจะพ้นระยะ

ปฐมวัย (แรกเกิด - ๖ ปี) ไปแล้ว  

ดังนั้น พ่อแม่จึงควรส่งเสริมพัฒนาการของลูกด้วยการมีปฏิสัมพันธ์พูดคุย

และอา่นหนงัสอืกบัลกูบอ่ย ๆ ใหล้กูไดส้มัผสักบัของจรงิมากกวา่จากการดโูทรทศัน์

เพยีงอยา่งเดยีว เพราะจะเปน็พืน้ฐานใหเ้ดก็เขา้ใจเรือ่งนามธรรมไดด้ขีึน้ ทีส่ำคญัคอื 

เสียงที่อ่อนโยนและสัมผัสที่อ่อนละมุนของพ่อแม่ จะช่วยกระตุ้นวงจรในสมองเด็ก 

ให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งสติปัญญาและความมั่นคงในอารมณ์ 

 

มาเริ่มต้นง่ายๆให้ลูกรักการอ่านกันเถอะ! 
• อ่านเรื่องเบา ๆ สบาย ๆ สนุกสนาน เด็ก ๆ จะได้ไม่รู้สึกเบื่อ 

• รู้จักเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย เช่น ช่วงก่อนนอน 

• ระหว่างที่ลูกเล่นอยู่ใกล ้ๆ พ่อแม่ควรอ่านหนังสือให้ลูกเห็น และถ้า  

ตอนไหนที่น่าสนใจ ก็อ่านออกเสียงดังให้ลูกได้ยินเพื่อให้เขามีส่วนร่วม หรือใช้

หนังสือปริศนาคำทายดึงความสนใจ 

• ลองอ่านเรื่องแปลกใหม่ที่เขายังไม่เคยเจอหรือได้ยินจากโรงเรียน 
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• สังเกตว่าลูกกำลังสนใจเรื่องอะไร แล้วหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มา

อ่านให้ฟัง 

• อ่านหนังสือที่ลูกชอบ แล้วตั้งคำถามเพื่อให้ลูกได้ฝึกใช้ความคิด ได้แสดง

ความคิดของตัวเอง โดยพ่อแม่ค่อย ๆ แอบสอดแทรกความคิดเห็นและอธิบายสิ่งที่

ถูกต้องเหมาะสม 

• เล่าเรื่องผิด ๆ ถูก ๆ ในบางตอนของหนังสือเล่มโปรด จะช่วยกระตุ้น

สมองของลูกน้อยให้ทำงาน ทั้งทางด้านความคิดและความจำ รวมถึงฝึกการใช้

ภาษาในการโต้แย้งกับพ่อแม่ และเมื่อเขาตอบถูกก็อย่าลืมชม เพื่อเสริมแรงบวกให้

รู้สึกมั่นใจและภูมิใจในตัวเอง 

• แต่งเรื่องนิทานขึ้นมาเองบ้าง โดยลองให้ลูกเป็นตัวเอก เพราะเด็กเล็กมัก

จะชอบฟังเรื่องที่มีตัวเขาเป็นผู้แสดง หรืออาจจะแต่งเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เขาคุ้นเคย 

• อ่านหนังสือกับลูกทุกวันและพยายามชวนคุยถึง รูปภาพ สี รูปทรง 

จำนวน และคำต่าง ๆ ในหนังสือ หรือหากหนังสือไม่มีภาพ พ่อแม่อาจใช้งาน

ศิลปะง่าย ๆ เช่นแป้งปั้น หรือสีแท่งโต ๆ วาดภาพ ขณะที่อ่านและคุยกับลูกน้อย 
 

แม้จะมีสารพัดวิธีกระตุ้นให้ลูกรู้สึกอยากอ่านหนังสือ แต่มนุษย์เรามีวิธี  

การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่มีสูตรตายตัวสำหรับการปลูกฝังให้ลูกรักการ

อ่าน พ่อแม่จึงต้องทำหน้าที่เป็นเสมือนนักวิทยาศาสตร์คอยค้นคว้าหาวิธีการอ่าน

ใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับลูก เพื่อให้เขาเริ่มต้นเป็นหนอนหนังสือตัวน้อยได้อย่าง  

มีคุณภาพ 
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เลือกหนังสือ 

ให้ลูกน้อย
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หนังสือแต่ละเล่ม มีเรื่องราวที่หลากหลายแตกต่างกันไป บางเล่มก็แฝง  

คุณธรรม บางเล่มก็ปลุกกระตุ้นจินตนาการ หรือบางเล่มก็สะท้อนหลักเหตุผล 

ช่วยให้เด็กมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ซึมซับและเลียนแบบเรื่องราว  

เหล่านั้นไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต เวลาที่พ่อแม่เลือกหนังสืออ่านให้ลูกฟัง 

หรือให้ลูกเลือกหนังสืออ่านเอง จึงต้องพิถีพิถัน ใส่ใจในเนื้อเรื่อง องค์ประกอบของ

หนังสือ และความเหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้หนังสือเป็นสื่อนำทางลูกรักได้อย่าง

ถูกทิศถูกทาง 

 ทั้งนี้ แม้จะยังไม่มีกฎตายตัวในการเลือกหนังสือให้เด็ก แต่ก็มีแนวทาง  

เล็ก ๆ ให้พ่อแม่นำไปปรับใช้เพื่อเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกน้อย 

 
 

เด็กวัยทารก๐-๖เดือน
 

เด็กวัยนี้มีหูที่ทำงานมีประสิทธิภาพตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ทำให้เขาตอบสนอง

ต่อเสียงรอบตัว และเรียนรู้ผ่านเสียงเป็นหลัก เด็กจะสนใจจังหวะของคำพูด เพลง 



        |  มหัศจรรย์แหง่การอ่านฯ
52 

55

        |  มหัศจรรย์แหง่การอ่านฯ
52 

คำคลองจ้อง แต่ยังไม่เข้าใจเนื้อหา ส่วนสายตาของเด็กวัยนี้ จะยังมองเห็นได้  

ไม่สมบรูณ์นัก ทำให้ไม่สามารถสนใจหนังสือหรืออ่านหนังสือเองได้ แต่เด็กจะชอบ

ให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง โดยเฉพาะหนังสือที่มีการเล่นเสียงเล่นคำ หรือเป็น  

คำคล้องจองสั้น ๆ เพราะเขาชอบเสียงขึ้นลง เหมือนกับได้ฟังเพลงที่ชอบ 

 
 

เด็กวัยทารก๗-๑๒เดือน
 

หลังอายุ ๖ เดือนขึ้นไป กล้ามเนื้อตาของเด็กจะพัฒนา ทำให้เขาสามารถ

จดจำ จดจอ่ และสนใจภาพประกอบไดม้ากขึน้ หนงัสอืทีเ่หมาะสำหรบัเดก็ชว่งวยันี้ 

จึงเป็นหนังสือภาพที่มีรายละเอียดน้อย หรือเป็นภาพของจริง-เสมือนจริง และเป็น

ภาพที่มีสีแตกต่างตัดกันชัดเจน เช่น ดำกับขาว หรือแดงกับดำเพราะเด็กช่วงวัยนี้

เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับหนังสือได้มากขึ้น และแยกแยะความแตกต่างของสีได้ชัดเจน

ขึ้น คำที่ใช้ในหนังสือ ควรเป็นคำคล้องจองสั้น ๆ มากกว่าคำบรรยายยาว ๆ 

เพราะเด็กจะจดจ่อและให้ความสนใจได้มากกว่า นอกจากนี ้ หนังสือประเภท 

Interactive หรือหนังสือสัมผัสต่าง ๆ ก็เป็นหนังสืออีกประเภทที่น่าสนใจสำหรับ

ช่วงวัยนี้ โดยควรคำนึงถึงสีและวัสดุที่ใช้ต้องปลอดภัย รวมทั้งมีขนาดใหญ่พอให้

เด็กสัมผัสแล้วรู้สึกได้  

เคล็ดไม่ลับ! ฝึกให้เด็กเล่นก้ามปู ปูหนีบ เพื่อช่วยพัฒนาการใช้นิ้วโป้งกับ

นิ้วชี้ และช่วยในการหยิบหรือเปิดหน้าหนังสือได้ดีขึ้น 
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เด็กวัยเตาะแตะตอนต้น๑-๒ปี
เป็นช่วงที่มีพัฒนาการทางภาษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเด็กจะเริ่มพูดได้

ตอนอายุ ๑ ปี และจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ไม่ยอมแบ่งปันใคร  

รวมทั้งคิดว่าทุกคนต้องคิดเหมือนตนเอง 

การเลือกหนังสือ: ถ้าพ่อแม่ปลูกฝังให้เขาคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่ช่วง

ทารก เด็กจะสามารถแยกหนังสือออกจากของสิ่งอื่นได้ รู้ว่าหนังสือมีไว้ทำอะไร

และไม่ใช่ของเล่น เช่น ถ้าพ่อแม่อ่านหนังสือกลับหัว เขาจะเข้าใจและเห็นว่าเป็น

เรื่องตลก แต่ถ้าเด็กเพิ่งเริ่มได้สัมผัสกับหนังสือเป็นครั้งแรกในช่วงวัยนี้ เขาจะยัง

รู้สึกและเข้าใจว่าหนังสือไม่ต่างกับของสิ่งอื่น 

 
 

เด็กวัยเตาะแตะตอนปลาย๒-๓ปี
เด็กในช่วงวัยนี้ ยิ่งยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและพยายามจะท้าทายพ่อแม่ 

เพื่อบอกว่า “ฉันเป็นคนหนึ่ง และฉันควบคุมชีวิตฉันเองได้” เช่น พยายามอั้น

ปัสสาวะ เพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นเจ้าของร่างกายนี้ รวมถึงมักจะใช้คำพูดแสดง

ความเป็นเจ้าของและปฏิเสธว่า “ไม่!” “นี่ของหนู!” บ่อยครั้ง นอกจากนี้ ด้าน

พัฒนาการทางภาษาและความเข้าใจของเด็กวัยนี้ ยังมีการใช้เกณฑ์กว้าง ๆ ใน

การให้ความหมายหรือจัดกลุ่มสิ่งของ เช่น ถ้าเขาเห็นแมว วัว เต่า มี ๔ ขา ก็จะ

เรียกรวมว่าคือ หมา และมักจะใช้คำที่คิดขึ้นมาเองในการเรียกชื่อสัตว์หรือสิ่งของ 
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หนังสือที่เหมาะสมสำหรับวัยเตาะแตะทั้งตอนต้น (๑ - ๒ ปี) และวัย

เตาะแตะตอนปลาย (๒ - ๓ ปี)  

- หนังสือที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อน เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเชื่อมโยงกับ

ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันได้  

- มีตัวหนังสือไม่มาก ประมาณ ๑๕๐ - ๓๐๐ คำ หรือเฉลี่ย ๑๒ หน้า และ

จะชอบนิทานที่มีคำคล้องจอง เพลง หรือประโยคซ้ำ ๆ  

- ถ้าเป็นหนังสือภาพ ตัวหนังสือต้องสัมพันธ์และอธิบายภาพนั้นได้ 

- ควรเป็นหนังสือที่ทนทาน เปิดง่าย เพราะกล้ามเนื้อมือของเด็กยังไม่  

แข็งแรง 

- หนังสือที่มีสัตว์เป็นตัวละคร จะเริ่มมีอิทธิพลของเด็กวัยนี้ค่อนข้างมาก 

- หนังสือประเภท Predictable Books หรือหนังสือที่สามารถคาดเดา

เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น มีการใช้คำ รูปประโยค หรือเหตุการณ์ซ้ำ ๆ  
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•เด็กวัย๔ปี
เริ่มมีบุคลิกเฉพาะตัวและแสดงความเป็นตัวของตัวเอง การเลือกหนังสือให้

เด็กในวัยนี้ พ่อแม่จึงต้องคอยสังเกตและคำนึงถึงความชอบหรือความสนใจของ

เด็กเป็นหลัก ที่สำคัญคือ ควรส่งเสริมพลังแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ให้กับเขา เพราะเป็นวัยแห่งการสร้างพื้นฐานจินตนาการ พ่อแม่จึงควรอ่าน  

นิทานภาพให้ลูกฟัง ทำให้เมื่อเขาได้รับรู้เรื่องราวผ่านทางหู และไล่สายตาไปตาม

ภาพประกอบคำบรรยาย ในหัวของเขาก็จะวาดภาพจินตนาการตาม ทำให้เกิด

ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และเป็นพลังในการอ่านต่อไปในอนาคต 
 

 

•เด็กวัย๕ปี
จะต่างจากเด็กวัย ๔ ปี อย่างมาก เพราะเขาสามารถเลือกได้ด้วยตัวเอง

แล้วว่า ชอบหรือไม่ชอบอะไร รวมทั้งยังมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน เช่น ด้าน

การเรียนรู้ การมีสมาธิจดจ่อต่อสิ่งต่าง ๆ และทักษะทางสังคมจากการปฏิสัมพันธ์

กับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนอนุบาล  

การเลือกหนังสือ: สำหรับเด็กวัยนี้ พ่อแม่จะมีบทบาทในการเลือกหนังสือ

ให้ลูกน้อยลง เพราะเขาจะตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง เรื่องที่เด็กวัยนี้สนใจอยากฟัง 

ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน หรือเรื่องที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก 
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นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการสร้างจินตภาพในหัวได้เองแล้ว ทำให้  

ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือภาพให้เด็กฟังเพียงอย่างเดียว แต่อาจเพิ่มการเล่านิทาน

ปากเปล่า อย่างนิทานพื้นบ้าน หรือเทพนิยายปรัมปรา ให้เด็กฟังเพื่อส่งเสริม

จินตนาการมากขึ้น 

 

•เด็กวัย๖ปี
เด็กหลายคนที่มีผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่เล็ก ๆ ถึงวัยนี้ จะเริ่มอ่าน

หนังสือด้วยตัวเอง แต่มักจะไม่ชอบนั่งอ่านตามลำพัง เพราะอยากอวดให้พ่อแม่

เห็นว่าเขาสามารถอ่านได้เองแล้ว เมื่อพ่อแม่เห็นลูกมีพฤติกรรมเช่นนี้ ก็ควรให้

ความสนใจและชื่นชม เพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกภูมิในใจตัวเอง นอกจากนี้ เขายัง
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สนใจเรื่องราวของผู้อื่นและโลกรอบตัวมากขึ้น เพราะถึงแม้จะมีความเป็นตัวของ

ตัวเอง แต่ก็อยากจะเล่นกับเพื่อน ๆ ไปด้วย ทำให้ “หนังสือ” เหมือนกับเป็น 

“เพื่อน” อีกคน ที่ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้และความเข้าใจในปัญหา หรือความรู้สึก

ของคนอื่นที่คล้ายกับตัวเองมากขึ้น 

การเลือกหนังสือสำหรับเด็กวัยนี้ พ่อแม่ไม่ควรเลือกเรื่องที่ง่ายเกินไป 

เพราะเด็กสามารถเข้าใจเรื่องราวที่ซับซ้อน และแยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดีได้แล้ว 

โดยเด็กบางคน อาจจะชอบหนังสือที่เขียนจากเรื่องจริง 

 

แม้การอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กอาจจะไม่เห็นผลปรากฏขึ้นในทันที

ทันใด แต่การจุดประกายให้เขารู้สึกสนใจ รู้สึกสนุก และเริ่มรู้สึกรักในการอ่าน จะ

เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านซึ่งจะส่งผลดีต่อเด็กใน

ระยะยาว นอกจากนี้ การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ยังเป็นเหมือนสื่อสานสัมพันธ์

ภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี เพราะความสุขที่เด็กได้รับจากการนั่งตักพ่อแม่

และฟังนิทานที่พ่อแม่อ่านด้วยความรัก แม้จะเป็นเรื่องเดิมที่เล่าซ้ำไปหลายสิบรอบ 

แต่สำหรับเขาแล้ว มันคือช่วงเวลาแห่งความสุข ที่มีค่ากว่าสิ่งใดทั้งปวง 
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หาที่อ่านหนังสือ 

กันเถอะ!
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ความจริงแล้ว การอ่านหนังสือไม่ใช่เรื่องที่ถูกจำกัดด้วยสถานที่หรือเวลา 

เราสามารถอ่านหนังสือที่ไหนหรือในเวลาใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องสร้างที่ลับเฉพาะ

สำหรับการอ่าน เพียงแค่เรารู้สึกสบายใจที่ได้อ่าน สามารถดำดิ่งสู่โลกในหนังสือ

โดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งรอบข้าง การอ่านก็จะกลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิต  

ที่ถ้าทำได้บ่อย ๆ ก็จะติดเป็น นิสัยรักการอ่าน 
 

สำหรับเด็กเล็ก ๆ ขอเพียงมีผู้ใหญ่ใจอารีเปิดหนังสืออ่านให้ฟัง ความสุขก็

รออยู่ตรงหน้าแล้ว  
 

ส่วนสถานที่ที่น่าจะเอื้อให้เกิดบรรยากาศ 

การอ่านมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ เช่น 
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จัดมุมหนังสือในบ้าน 

เนรมิตห้องสมุดขนาดย่อมในบ้าน อาจจะเป็นมุมเล็ก ๆ ที่มีตู้เก็บหนังสือให้

เด็กเดินไปหยิบจับหนังสือของเขาได้สะดวก เพื่อกระตุ้นนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ยัง

เล็ก และไม่ควรมีสิ่งอื่นมาดึงดูดความสนใจ เช่น โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ 
 

บนที่นอน 

ก่อนเข้านอนเป็นช่วงเวลาที่เด็กผ่อนคลาย การอ่านนิทานก่อนนอนจะกลาย

เป็นเวลาแห่งความสุข ช่วยสานความสัมพันธ์และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 
 

ห้องสมุด 

นอกจากจะเป็นแหล่งรวมหนังสือมากมายสารพัดเล่มให้ลูกเลือกสรรแล้ว 

การพาเขาเข้าห้องสมุดเป็นประจำ ยังช่วยสร้างความคุ้นเคยในการใช้ห้องสมุดให้

กับลูก เมื่อได้ทำจนเป็นนิสัย เขาก็จะมีนิสัยรักการอ่านและชอบแสวงหาความรู้

จากหนังสือ 
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สวนสาธารณะ 

ลองเปลี่ยนบรรยากาศหยิบหนังสือเล่มโปรดสัก ๓ - ๔ เล่มติดตัวไปอ่าน

หนังสือนอกบ้านในที่ร่มรื่นอย่างสวนสาธารณะ หรือสวนหย่อมใกล้บ้าน ก็อาจ

ทำให้เห็นมุมมองหรือเกิดความคิดใหม ่ๆ ได้มากขึ้น 

 

ร้านหนังสือ 

ร้านหนังสือใหญ่ ๆ สมัยนี้มักมีที่ให้นั่งอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับ  

เด็ก ๆ ที่จะได้เลือกหนังสือตามที่เขาต้องการ ทำให้พ่อแม่ได้สังเกตว่าลูกชอบ

หนังสือแบบใด จะได้เปิดโอกาสให้้เขาได้เลือกอ่านและซื้อหนังสือตามที่ตัวเองชอบ 

 

นอกจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว พ่อแม่ลองเปลี่ยนบรรยากาศชวนลูก

ไปอ่านหนังสือในที่ใหม่ ๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับเด็ก เพราะ

ประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการอ่าน หากลูกได้ไปสัมผัส  

ได้เห็น ได้ทดลองทำหรือเยี่ยมชมที่ต่าง ๆ จะช่วยป้อนประสบการณ์ในการใช้ชีวิต

ให้กับลูกได้มากขึ้น 
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ปลูกฝังเจ้าตัวเล็ก

ให้รักการอ่าน... 

 ง่ายนิดเดียว 
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วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยพ่อแม่ปลูกฝังเจ้าตัวเล็กให้หลงรักการอ่าน และกลายมา

เป็นหนอนหนังสือโดยไม่รู้ตัว  

 

อุ้มแล้วอ่าน 

อุ้มลูกไว้บนตักแล้วอ่านหนังสือให้ลูกฟัง โดยขณะอ่านให้ออกเสียงสูงต่ำ  

ทำเสียงเล็กเสียงน้อย หรือมีจังหวะหนักเบา พร้อมกับชวนลูกดูภาพในหนังสือและ

คอยหยอกเยา้กอดสมัผสั หรอืเคลือ่นไหวรา่งกายเขาไปดว้ย จะชว่ยเรา้ความสนใจ

ในตัวหนังสือที่อ่านให้ลูกฟังมากยิ่งขึ้น 

 

อ่านอย่างน้อยวันละ ๕ - ๑๕ นาที 

การอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างน้อย

วันละ ๕ - ๑๕ นาที นอกจากสร้างความ

ผกูพนัในครอบครวัแลว้ ยงัชว่ยใหล้กูนอ้ย

ได้ใกล้ชิดและผูกพันกับการอ่านหนังสือ 
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พูดคุยและตั้งคำถาม 

ใช้ช่วงเวลาที่อ่านหนังสือให้ลูกฟังในการพูดคุยและตั้งคำถาม เพื่อเป็นการ

ต่อยอดความคิดและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเขา รวมทั้งเป็นการกระตุ้น

ให้ลูกใช้ทักษะทางภาษา 

 

ตอบคำถามจากลูก 

ขณะที่อ่านหนังสือ พ่อแม่ควรตอบคำถามของลูก ไม่ควรเพิกเฉยหรือดุว่า 

เพราะเดก็เปน็วยัอยากรูอ้ยากเหน็ การไดถ้ามคำถามและฟงัคำตอบจะชว่ยตอ่ยอด  

ความคิดของลูก และถ้าคำถามข้อใดที่พ่อแม่ไม่รู้ ก็ควรพยายามหาคำตอบโดยให้

ลูกเห็นว่าเป็นเรื่องที่สามารถหาได้จากการอ่านหนังสือ 

 

อ่านตามทุกตัวอักษร 

สำหรับพ่อแม่มือใหม่ แนะนำให้อ่านตามหนังสือทุกตัวอักษร ไม่ต้องกลัวว่า

ลูกจะไม่สนุก เพราะถ้าหากหนังสือเล่มนั้นเนื้อหาดี วิธีการเล่าถือเป็นประเด็นรอง 

โดยใช้วิธีชี้ตัวหนังสือที่อ่านไปพร้อม ๆ กัน จะช่วยให้เด็กจดจำภาษาได้ดี 

 

จัดมุมหนังสือในบ้าน 

จัดให้มีมุมที่แสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเท สร้างบรรยากาศห้องสมุด  

เล็ก ๆ ในบ้าน ให้ลูกได้สนุกกับการเลือกหนังสือ อ่านหนังสือเอง 
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จัดช่วงเวลาร่วมกัน 

ให้คนในครอบครัวได้มีเวลาอ่านหนังสือร่วมกันเพียงวันละนิดเท่าที่เวลาจะ

อำนวย เพื่อให้เด็กเห็นตัวอย่างที่ดีจากพ่อแม่ ซึ่งเป็นเหมือนการสร้างวัฒนธรรม

การอ่านภายในบ้านที่ลูกจะซึมซับและทำตาม 

 

ยังมีแนวทางสร้างสรรค์อีกมากมายที่พ่อแม่สามารถช่วยบ่มเพาะลูกรักให้

เป็นนักอ่านได้ เพราะนิสัยรักการอ่านไม่ได้เกิดเองโดยธรรมชาติ แต่ต้องอาศัย  

การปลูกฝัง กระตุ้น และส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสามารถส่งพลังแห่งการอ่าน

ขยายไปยังลูกของเพื่อน ๆ และคนรอบข้างได้ โดยเริ่มให้เขาตระหนักเห็นถึง  

ความสำคัญของการอ่าน การชักชวน  หยิบยื่น  แลกเปลี่ยนหนังสือดีให้แก่กัน  

เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการอ่านที่แข็งแรงต่อไปในสังคม 
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อ่านสร้างสุข 
สร้างครอบครัว 

สร้างชุมชนรักการอ่าน



        |  มหัศจรรยแ์ห่งการอ่านฯ
71         |  มหัศจรรยแ์ห่งการอ่านฯ
71 

ประโยชนข์องหนงัสอืมมีากมายมหาศาล โดยเฉพาะกบัเดก็ปฐมวยั (๐ - ๖ ป)ี 

พลังของการอ่าน ไม่เพียงช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างลูกน้อยที่เราเฝ้าถนอม แต่ยัง

ขยายใหญ่เป็นระดับครอบครัว พ่อแม่ลูก ผู้ปกครอง และขยับขยายได้อีกในระดับ

ชมุชน คร ู เพือ่นบา้น คนรูจ้กัในละแวก จนสดุทา้ย สรา้งเปน็วฒันธรรมการอ่าน  

ที่กว้างไกลในระดับสังคมประเทศ  

สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าเพ้อฝัน แต่คือเรื่องจริง! ที่ได้เกิดขึ้นแล้วใน

หลายชุมชน หลายครอบครัว  

 
 

เปลี่ยนแปลงเด็กๆด้วยการอ่าน
 

ด.ญ.นกยูง เป็นนักเรียนที่บ้านเรียนพระคุณ ตอนนี้เธอ

อายุ ๔ ขวบ เป็นเด็กเข้มแข็ง ร่าเริง สดใส คอยช่วยคุณครูดูแล

น้อง ๆ และชอบคอยสังเกตว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร เกือบทุกวัน

นกยูงจะเดินไปถามพ่อพันว่า  
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“วันนี้กินข้าวแล้วยัง ต้องกินข้าวนะ” เพราะพ่อพันไม่ชอบอยู่ทานข้าวกับ

กลุ่มคนที่ทำงาน และมักจะหงุดหงิดเมื่อไม่มีอะไรตกถึงท้อง 

ถ้าย้อนเหตุการณ์กลับไปประมาณ ๒ ปีก่อน ที่นกยูงเพิ่งเข้ามาเรียนที่นี่ 

ตอนอายุประมาณ ๒ ขวบกว่า นกยูงเป็นเด็กขี้กลัว ร้องไห้ง่าย และอ่อนแอมาก 

แต่เพราะได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะได้ฟังคุณครู

อ่านหนังสือและเล่านิทาน ที่นกยูงชอบมากหลายเรื่อง ทำให้เริ่มเข้าใจเรื่องรอบตัว

ได้ดีขึ้น และปรับตัวได้ง่ายขึ้น จนเป็นนกยูงที่สดใสเหมือนเช่นทุกวันนี้ 

 

อ่านเอาชนะการติดเกม 
ด.ช.ฝุ่น ปัจจุบัน อายุ ๑๕ ปี ได้รับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านจาก

ครอบครัวตั้งแต่เล็ก โดยเฉพาะช่วงก่อน ๖ ขวบ พ่อแม่จะอ่านหนังสือและ  

เล่านิทานให้ฟังทุกวัน ทำให้โตมาเป็นคนร่าเริง แจ่มใส มีอารมณ์ขัน เป็นที่รักของ

คนรอบข้าง 

แต่พอเข้าสู่วัยรุ่นช่วงอายุ ๑๑ - ๑๒ ป ีฝุน่พบวา่ ตวัเองไมค่อ่ยเขา้ใจความคดิ

และความรู้สึกของคนอื่น จะเล่นมุขตลกอะไร ก็ทำให้คนรอบข้างรู้สึกอับอาย  

มากกว่า และยังมีอารมณ์รุนแรง ฉุนเฉียวโกรธง่าย จากแต่ก่อนที่เขาติดแต่อ่าน

หนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ หรืออ่านหนังสืออย่างอื่นนอกจากตำราเรียน ฝุ่นเลย
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ลองเปลี่ยนประเภทหนังสือ ไปอ่านนวนิยายแนวผจญภัยเข้าป่า ของวัธนา บุญยัง, 

น้อย อินทนนท์ หรือหนังสือแนวประวัติศาสตร์ เช่น คนไทยทิ้งแผ่นดิน และ

หนังสือการ์ตูนแนวสืบสวน ผจญภัย 

หลังจากที่ ได้อ่านหนังสือหลากประเภทมากขึ้น ฝุ่นพบว่าตัวเองมี  

หลายอย่างแตกต่างจากเพื่อนรุ่นเดียวกัน เขาสังเกตว่าตัวเองเป็นคนที่ “ฟัง”  

ได้มากกว่าคนอื่น เพราะมีสมาธิมากกว่า และยังเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง  

มากขึน้ มมีมุมองหลากมิติ ที่สามารถวิเคราะห์ได้แบบผู้ใหญ่ มองพฤติกรรมหรือ

ปัญหาล่วงหน้าได้ จนเดี๋ยวนี้ ฝุ่นกลายเป็นที่ปรึกษาปัญหาส่วนตัวของเพื่อนหลาย

คน หรือเวลาที่ต้องแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง เขาก็กล้าบอกความคิดของ  

ตัวเอง เพราะการอ่านหนังสือบ่อย ๆ ทำให้เห็นความคิดและวิธีการแก้ปัญหาที่

แตกต่างหลากหลายมากขึ้น 

สุดท้าย ฝุ่นก็หลงรักการอ่านอย่างถอนตัวไม่ขึ้น แม้เพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน 

จะฮิตเล่นเกมออนไลน์ แต่สำหรับเขา การอ่าน ช่วยดึงความสนใจออกจากเกมได้

มาก เพราะทำให้ได้จินตนาการเยอะ เรื่องราวในหนังสือชวนติดตาม และเมื่อไหร่

ที่อ่านไม่เข้าใจ ก็ยังอ่านทวนซ้ำใหม่จนเข้าใจได้ 
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บันไดการอ่านของกะทิ 
เรื่องของกะทิ ตอนกะทิวัยเตาะแตะ พ่อกิ๋มและแม่ฮาร์ทกำลังอยู่ในช่วง

พัฒนากิจการร้านถ่ายรูปที่จังหวัดระนอง เวลาส่วนใหญ่ที่ต้องทุ่มเทให้กับงาน  

ที่ร้าน ทำให้ไม่มีเวลาได้ใกล้ชิดกับกะทิมากนัก กะทิเลยเติบโตมาท่ามกลาง  

ของเล่นและทีวี บนเตียงใหญ่ที่มีรั้วกั้น ๔ ด้าน หากวันไหนเบื่อ พ่อกับแม่จะซื้อ

การ์ตูนตุ๊กตาบาร์บี้มาเปิดให้ดูซ้ำ ๆ เพราะเห็นกะทิตั้งใจดู ไม่ร้องงอแง และบางที

ยังร้องเพลงภาษาอังกฤษคลอตามได้ ยิ่งเห็นอย่างนั้น พ่อแม่ก็ยิ่งเอ็นดู เพราะ  

คิดว่าคงจะช่วยพัฒนาการกะทิได้ดีขึ้น เลยยิ่งหาซื้อบาร์บี้ตอนใหม่ ๆ มาเปิดให้

กะทิดูเพิ่มมากขึ้น แต่นานวันเข้า กะทิเริ่มมีท่าทีแปลก ๆ เรียกก็ไม่หัน ชวนทำ

อย่างอื่นก็ไม่ค่อยสนใจ ไม่สื่อสารว่าตัวเองต้องการอะไร ติดแต่ดูการ์ตูนบาร์บี้  

ตอนนัน้พอ่กิม๋และแมฮ่ารท์ ยงัไมรู่ว้า่จะทำอะไรไดม้ากไปกวา่คอยประคบัประคอง

ดูแลกะทิให้ดีที่สุด 

พอกะทิเริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาล กลายเป็นว่ายิ่งปรับตัวไม่ได้ และแสดง

พฤติกรรมหลายอย่างที่ทำให้พ่อแม่รู้สึกกังวล เช่น ไม่ชอบเข้าสังคม ไม่สื่อสาร  

กับใคร เล่นคนเดียว คิดจินตนาการอยู่คนเดียวได้นาน ๆ ทานอาหารได้เฉพาะ

อย่าง กลัวบางสิ่งแบบฝังใจ ไม่กล้าเข้าห้องน้ำ และไม่กล้าคุยกับครู จนพ่อแม่  

ต้องตัดสินใจพากะทิไปปรึกษาพี่หน่อย พยาบาลชำนาญการด้านจิตวิทยาเด็ก  
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ที่คลินิกพัฒนาการเด็กและครอบครัว โรงพยาบาลระนอง หลังจากได้ประเมิน

พัฒนาการของกะทิแล้ว พี่หน่อยตั้งข้อสังเกตว่า ที่กะทิไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับ  

คนรอบข้างเหมือนเด็กในวัยเดียวกัน อาจเป็นเพราะคลังคำในหัวของกะทิยังมี  

ไม่มากพอ และขาดการสื่อสารแบบสองทางโต้ตอบกับคนอื่น เพราะสิ่งเดียวที่กะทิ

ได้สื่อสารด้วยในวัยเด็ก ก็คือ บาร์บี้ในโทรทัศน์และของเล่นการ์ตูนที่รายล้อม  

พี่หน่อยจึงแนะนำให้พ่อกิ๋มและแม่ฮาร์ทชวนกะทิคุยให้มากขึ้น อ่านหนังสือให้ฟัง 

และชวนคุยเรื่องราวในหนังสือที่โยงเข้าชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือ ให้ลดการ  

ดูโทรทัศน์ลง แล้วเพิ่มกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวให้มากขึ้น โดยพี่หน่อยแอบ

กระซิบให้ชวนกะทิไปเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มระบัดใบ* 

* กลุ่มระบัดใบ คือองค์การพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ในจังหวัดระนอง และยังเป็นภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
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พ่อกิ๋มและแม่ฮาร์ท อยากให้กะทิเติบโตเป็นเด็กร่าเริงได้สมวัย ไม่มีปัญหา

ในการเขา้สงัคม จงึไมล่งัเลรบีพากะทไิปเขา้รว่มกจิกรรมเดยแ์คมปก์บักลุม่ระบดัใบ

ตามคำแนะนำของพี่หน่อย ในช่วงแรกที่ร่วมกิจกรรม กะทิยังคงกลัวไม่กล้าแม้แต่

ขออนุญาตเข้าห้องน้ำ แต่พอได้ร่วมกิจกรรมไปสักพัก พฤติกรรมของกะทิก็ค่อย ๆ 

เปลี่ยนไป เช่น ในกิจกรรมเล่านิทาน แรก ๆ กะทิจะเป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น เมื่อพี่ ๆ 

กลุ่มระบัดใบชวนคุย เธอเพียงเฝ้าดูเพื่อนคนอื่นร่วมกิจกรรม แต่เมื่อเวลาผ่านไป  

สักระยะ กะทิเริ่มกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ยกมือขอพูดเหมือนเพื่อน ๆ บ้าง 

และยิ่งในระหว่างที่พูดแล้วทุกคนตั้งใจฟัง ยิ่งทำให้กะทิรู้สึกมั่นใจมากขึ้น อีกเรื่อง

ที่กะทิชอบมากคือการวาดภาพการ์ตูน ตาเธอจะเป็นประกายทุกครั้ง ที่มีคนเข้าใจ

เรื่องที่เธอเล่าผ่านภาพ พอมาร่วมกิจกรรมแล้วเห็นพี่โฟล์คและเพื่อนบางคนออก

มาเล่านิทานหน้าเวทีได้อย่างสนุกสนาน เธอก็อยากทำได้บ้าง เลยเริ่มลองแต่ง

นิทานเอง และอยากลองเล่านิทานของตัวเองให้เพื่อน ๆ ฟัง 

 ไม่ใช่เพียงแค่กะทิ ที่เปลี่ยนตัวเองไปจากเดิม พ่อกิ๋มและแม่ฮาร์ทเอง ก็ได้

ประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกตอนเลี้ยงกะทิ ทำให้เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูก  

ยิ่งตอนนี้มี ‘ก้ามปู’ สมาชิกน้องเล็กจอมซนคนใหม่ พ่อแม่เลยยิ่งให้เวลากับ

ครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่ง ทุกวันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันเตรียมตัว  

เข้านอน สี่คนพ่อแม่ลูกจะขลุกกันอยู่กันบนเตียงเพื่ออ่านหนังสือด้วยกัน แม้ว่า

ก้ามปูตัวน้อย จะยังอ่านหนังสือไม่ออก แต่ก็รบเร้าให้พ่อกิ๋มอ่านให้ฟังวันละสาม
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ถึงสี่เรื่อง ส่วนกะทิเองก็เลื่อนขั้นจากการอ่านนิทานภาพไปอ่านวรรณกรรมเยาวชน

ตามแม่ฮาร์ท พอถึงวันอาทิตย์สี่คนพ่อแม่ลูกจะยกให้เป็นวันสำคัญของครอบครัว

พักเรื่องงานและภารกิจทุกอย่างไปทำกิจกรรมร่วมกัน 

 

ลูกคนใบ้ก็เป็นหนอนหนังสือได้

ถ้าพ่อแม่เป็นใบ้ ลูกจะมีโอกาสเป็นใบ้ด้วยไหม? แล้วถ้าพ่อแม่ที่เป็นใบ้ 

อยากให้ลูกเป็นหนอนหนังสือตัวน้อยล่ะ มันจะเป็นไปได้ไหม? 

คำถามเหล่านี้ เกิดขึ้นในใจของทีมวิจัย “โครงการชวนกันอ่านหนังสือให้

เด็กฟัง” ที่คุณนรรถฐิยา ผลขาว เป็นหัวหน้าโครงการ เมื่อมีสองสามีภรรยาเป็นใบ้ 

พา ‘น้องแพนเค้ก’ ลูกสาววัยไม่ถึงเดือนมาขอสมัครเข้าโครงการ ในตอนแรก ทีม

วิจัยค่อนข้างกังวล ด้วยเงื่อนไขหนึ่งของโครงการ คือพ่อแม่ผู้ปกครองต้องอ่าน

หนังสือให้ลูกหลานฟัง แต่โชคดีที่มีเพื่อนบ้าน รวมทั้งคุณยายและหลาน ๆ ที่อยู่

คนละบ้าน คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอ่านหนังสือให้น้องแพนเค้กฟัง ปัญหา

เรื่องนี้ จึงคลี่คลายลง  

แต่สิ่งที่ทีมวิจัยเป็นห่วงมากกว่า คือกังวลว่าน้องแพนเค้กจะเป็นใบ้เหมือน

กับพ่อและแม่ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่เฝ้าดูน้องเติบโต ทุกคนจึงคอยลุ้นและให้

กำลังใจเสมอ ตั้งแต่ช่วงที่อายุได้ ๓ เดือน น้องจะร้องไห้ตลอดคืนไม่ยอมหลับ

ยอมนอน จนแม่ต้องอุ้มพาเดินไปหาเพื่อนบ้าน ส่งภาษามือบอกขอให้ช่วยอ่าน
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หนังสือให้น้องฟัง จนกล่อมให้หลับและอุ้มพากลับบ้านได้ เหตุการณ์เช่นนี้วนเวียน

อยู่หลายวัน จนพ้นช่วงการร้องไห้ ๓ เดือน ตั้งแต่นั้นมา น้องแพนเค้กก็ไม่เคยห่าง

จากหนังสือเลย มีคนคอยเทียววนเวียนกันมาอ่านหนังสือให้ฟังอยู่เรื่อย ๆ แม้แต่

แมท่ีเ่ปน็ใบ ้ กพ็ยายามจะอา่นนทิานใหน้อ้งฟงัในแบบของตวัเอง เธอจะเปดิหนังสือ

ไปทีละหน้า แล้วชี้ไปตามภาพทีละภาพพร้อมกับส่งภาษามือสื่อสารกับน้อง 

ตอนนี้น้องแพนเค้ก อายุได้ ๙ ขวบเศษ เป็นเด็กที่ไม่เพียงพูดเก่ง แต่ยังใช้

ภาษามือได้เก่งมาก เวลาทีมวิจัยเข้าไปคุยด้วย น้องจะหันมาตอบทีมวิจัยแล้วหัน

กลับไปส่งภาษามือคุยกับพ่อแม่อย่างคล่องแคล่ว ครั้งหนึ่งน้องแพนเค้ก หันไปฟัง

ภาษามือที่แม่สื่อสารบอก แล้วถ่ายทอดให้เราฟังว่า “แม่ประทับใจมาก ที่มีคนช่วย

พาลูกอ่านหนังสือ ดีใจที่ลูกรับรู้ได้ รู้เรื่องทุกอย่าง” ทำให้ทีมวิจัยตื้นตันน้ำตาคลอ 
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ครอบครัวนักส่งเสริมการอ่าน
 

จากจุดเล็ก ๆ ในครอบครัวมีมานะ ที่เริ่มตระหนักถึงความมหัศจรรย์ของ

การอ่านให้กับลูกน้อยช่วงปฐมวัย ตามกิจกรรมของโครงการรวมพลังสร้างสรรค์

การอ่านเพื่อบ้าน...ลำปางเป็นสุข คุณแม่พรทิพย์และสามีที่รับราชการตำรวจ  

พบว่า การอ่านช่วยเสริมสร้างให้ลูกรักการอ่านได้จริง ๆ 

จากนั้นทั้งสองคนจึงช่วยกันจัดมุมส่งเสริมการอ่านที่ใต้ถุนบ้าน หาวัสดุ

เหลือใช้มาตกแต่งให้ดูมีสีสัน จูงใจชวนอ่าน จนปัจจุบัน มุมส่งเสริมรักการอ่าน

เล็ก ๆ ของคุณแม่พรทิพย์ ได้กลายเป็นพื้นที่เปิด รวมคนในละแวกบ้าน ทั้งลูกเล็ก

เด็กแดง ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ มานั่งรวมตัวกันอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมร่วมกัน  

ถ้ามีใครผ่านไปเยี่ยมบ้านครอบครัวมีมานะตอนนี้ คงจะได้เห็นภาพ  

มุมส่งเสริมการอ่าน ที่มีผู้สูงอายุบางคนมารวมกลุ่มกันถักเสื้อผ้า ที่หารูปแบบที่  

น่าสนใจจากในหนังสือ มีเด็ก ๆ จูงมือพ่อแม่มาอ่านหนังสือหรือวาดภาพกันเป็น

ประจำ บางคนก็อ่านวิธีทำขนมในหนังสือ แล้วชวนพ่อแม่มาทำขนมพื้นบ้าน  

ด้วยกันในวันเสาร ์ - อาทิตย์ หรือบางครั้งพี ่ๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ก็

อาสามาอ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟัง หรือพากันไปอ่านหนังสือให้ผู้ป่วยที่  

โรงพยาบาลแจ้ห่ม จากมุมส่งเสริมการอ่านเล็ก ๆ ได้ขยายผลสร้างให้กับ

ครอบครัวและคนในชุมชนได้อย่างมีชีวิตชีวาจริง ๆ 
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แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เปลี่ยนแปลงเพราะการอ่าน

คุณจุ๋ม คุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย ๔๑ ปี ปัจจุบันอยู่กับลูก ๒ คน และคอยดูแล  

พ่อแม่ที่สูงวัยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร และมีงานเสริมเป็น

อาสาสมัครวิทยากรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็น

อาสาสมัครจิตอาสาทำกิจกรรมผู้นำการเรียนรู้ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน  

ที่สำคัญคือ คุณจุ๋มเป็นนักอ่านตัวยง และต้องจัดเวลาอ่านให้ตัวเองประจำทุกวัน

อย่างน้อยวันละ ๑๐ - ๑๕ นาที ด้วยถือคติประจำตัวว่า “อ่านมาก มีโอกาสมาก”  

ก่อนที่คุณจุ๋มจะเป็นนักอ่านอย่างนี้ เธอเคยเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือมาก่อน 

ด้วยความที่จบการศึกษาภาคบังคับถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วต้องออกมาทำงาน

รับภาระช่วยเลี้ยงดูครอบครัวตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี สิ่งที่ต้องทำจึงมีแต่งานเพื่อหา  

เลี้ยงชีพ ทั้งงานที่โรงงาน โรงทอ โรงปั่น ทำขนมจีน หรือแม้แต่ประกอบดอกไม้

พลาสติก  

จนอายุได้ ๓๓ ปี ปัญหาสุขภาพเริ่มรุมเร้า และมีปัญหาครอบครัวทำให้ต้อง

แยกทางจากสามี คุณจุ๋มจึงกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงลูก ๒ คน ที่ฝากไว้กับตายาย  

ในชว่งแรกทีย่า้ยมา ยงัทำงานรบัจา้งรายวนัตามปกต ิ บางวนัไปทำงานอาสาสมคัร

บ้าง ทำให้ได้รับการอบรมเกี่ยวการเสริมอาชีพและต้องเริ่มอ่านหนังสือ และเริ่ม

เห็นว่า หนังสือน่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เมื่อสนใจเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
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พอเพียง ทฤษฎีใหม่ของในหลวง จึงยิ่งพยายามอ่านเสริมความรู้ในเรื่องนี้ควบคู่ไป

กับลองลงมือทำจริง โดยปรับเปลี่ยนที่ว่างเปล่าข้างบ้าน ให้กลายเป็นแปลงพืชผัก

สมุนไพรขนาดย่อม  

ผลจากการอ่านและการลงมือปฏิบัติของคุณจุ๋ม ได้งอกเงยกลาย

เป็นความมั่นใจในตัวเอง เพราะเกิดแนวคิดใหม ่ๆ ที่ได้อ่านจากในหนังสือ 

ยิ่งได้เป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน ทำให้รู้จักหนังสือหลากหลาย 

และทำให้รู้จักเพื่อนมากขึ้น จากเดิมที่ปิดตัวเองอยู่แค่การทำงานหาเลี้ยงชีพ  

ต่อมาประสบการณ์จากการอ่านได้ออกผลเป็นรูปธรรม คุณจุ๋มได้รับเป็นรางวัล

มากมาย เช่น รางวัลเกษตรกรรมของกองทัพไทย ได้ออกรายการโทรทัศน์ช่อง ๕ 

ในปี ๒๕๔๕ และรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ๑ คน/จังหวัด ปี ๒๕๕๕ 

ด้วยโอกาสที่ได้รับจากการอ่านทำให้คุณจุ๋มมีแนวคิดที่อยากจะทำห้องสมุด

ในบ้าน และเปิดให้ทุกคนในชุมชนได้เข้าไปใช้บริการ โดยขอรับบริจาคหนังสือจาก 

กศน. และมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างโอกาสเปลี่ยน

ชีวิตด้วยการอ่านให้กับใครอีกหลายคน ดังเช่นชีวิตของตนเอง 
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อ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟัง
อีกหนึ่งเทคนิคของครอบครัวนักอ่าน

 

ครอบครวันายประยรูเงนิถม

เป็นครอบครัวเดี่ยว มีสมาชิก ๓ คน คือ คณุพอ่ประยรู คณุแมส่นุนัท ์และ

ลกูกฤษฎา หรอืนอ้งอน้ เปน็ครอบครัวจิตอาสาขนานแท้ ที่ทำงานอาสาเพื่อชุมชน

มาโดยตลอด โดยคุณพ่อเคยได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลกุดหวาย เป็นแกนนำครอบครัวเข้มแข็งชุมชนสมบูรณ์ เป็นผู้ก่อตั้งและ

ผู้จัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุชุมชนสมบูรณ์ และยังเป็นรองประธานสถาบัน

ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ส่วนคุณแม่ก็ทำงานอาสาไม่แพ้กัน ปัจจุบันเป็น  

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์ ประธาน อสม. บ้านสมบูรณ์ และเป็นประธานกองทุน

สตรีตำบลกุดหวาย 

ในปี ๒๕๕๔ สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้รับทุนสนับสนุน

จากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดทำโครงการรักการอ่านสาน

ครอบครัวให้อบอุ่น หนุนเสริมชุมชนสุขภาวะ จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการสร้าง  

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งแน่นอนว่า คุณพ่อประยูร

ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย และได้มีโอกาสนำเรื่องราวด ีๆ นี้ไปเล่าสู่ชุมชนทาง

รายการวิทย ุ รวมทั้งได้ทดลองนำไปปรับใช้กับน้องอ้น ที่แต่เดิมตอนเรียนชั้น  
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ประถมฯ ไม่ค่อยสนใจอ่านหนังสือนัก มีผลการเรียนปานกลาง และชอบกิจกรรม

โลดโผนแบบเด็กผู้ชายอย่างการยิงนกตกปลา แต่คุณพ่อและคุณแม่ใช้กิจกรรม  

ส่งเสริมการอ่านมาปรับพฤติกรรมของอ้นใหม่ โดยให้เขาอ่านหนังสืออะไรก็ได้ให้

พ่อกับแม่ฟังทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ หน้า ซึ่งในช่วงแรกคุณพ่อต้องเป็นคนคอย

เตือนให้น้องอ้นอ่านหนังสือ แต่ในภายหลัง น้องอ้นเองกลับต้องเป็นคนคอยเตือน

คุณพ่อและคุณแม่ ให้หาเวลาว่างมานั่งฟังเขาอ่านหนังสือ 

ปัจจุบัน น้องอ้นกลายเป็นเด็กขยันอ่านหนังสือมีผลการเรียนที่ดีขึ้น และยัง

ได้ขอให้คุณพ่อเปิดบ้าน ซึ่งเป็นที่รอรถรับส่งเด็กนักเรียน เป็นมุมหนังสือเพื่อให้

เพือ่น ๆ ทีม่ารอรถไดอ้า่นหนงัสอืฆา่เวลา โดยทางสถาบนัครอบครวัเขม้แขง็จงัหวัด

สุรินทร์ และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนกลาง (สคล.) ได้

สนับสนุนหนังสือสำหรับจัดมุมการอ่านของน้องอ้น ๒๕๐ เล่ม เพื่อเสริมสร้าง

ความสุขจากการอ่านให้กับเพื่อน ๆ ตามเจตนารมณ์ของน้องอ้น 

 

นางอรชรอนุยับนั:ครูนกัสง่เสรมิการอา่น 

คุณอรชร อุนัยบัน เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนพิงพวย และเป็นคณะทำงาน

ของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ในปี ๒๕๕๔ สถาบันครอบครัว  

เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม  

การอ่าน จัดทำโครงการรักการอ่านสานครอบครัวให้อบอุ่น หนุนเสริมชุมชน  
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สุขภาวะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งครูอรชรได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยหลายครั้ง และ  

นำแนวคิดการส่งเสริมการอ่านไปปรับใช้ในโรงเรียน โดยเริ่มจากฝึกให้เด็กจัด  

ทำรายงานสรุปวิชาภูมิปัญาท้องถิ่น ด้วยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนหรือวัด มาสอนเด็ก ๆ ที่โรงเรียนทุกช่วงบ่ายของ  

วันศุกร์ 

ในปีถัดมา คุณอรชร ได้นำโครงการฯ ขยายไปสู่โรงเรียนบ้านพิงพวย  

อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการอ่าน เช่น  

การทำชมรมรักการอ่านในโรงเรียน การใช้สมุดบันทึกการอ่าน การทำกิจกรรม  

ส่งเสริมการอ่านหน้าเสาธงทุกวัน และการเปิดมุมการอ่านที่ศาลาหน้าโรงเรียน  

ให้เป็นแหล่งรวมตัวของคนในชุมชน ที่ชุมชนคอยดูแลจัดการกันเอง ทำให้เด็ก ๆ 

ที่รวมตัวกันอ่านหนังสือมีความสุขมากกับกิจกรรมนี้ เพราะสามารถมาอ่าน

หนังสือได้ตลอดเวลาและไม่ได้จำกัด

เฉพาะการทำกิจกรรมในโรงเรียน คุณ

อรชรยังนำแนวคิดส่งเสริมการอ่านนี้ไป

ใช้กับหลานที่บ้าน โดยปลูกฝังให้อ่าน

หนังสือก่อนนอนทุกวัน จนเริ่มมีนิสัย

รักการอ่าน ส่งผลให้หลานมีสมาธิ

และผลการเรียนที่ดีขึ้น 
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นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังไดจ้ดักจิกรรมทำผา้ปา่หนงัสอื ขอรบั บริจาค

จากหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป ซึ่งคุณอรชรก็ได้ร่วมตั้งเป็นศูนย์รับบริจาคด้วย 

และมโีอกาสไดร้บัหนงัสอืจากอาจารย์ท่านหนึ่งประมาณ ๑๐๐ เล่ม แต่ยังไม่มีเวลา

เอาไปให้ที่สำนักงาน จึงลองนำไปวางที่ศาลาพักตกปลาในบริเวณบ้าน ปรากฏว่า

มีคนสนใจมานั่งอ่านหนังสือที่ศาลาอย่างมาก เพราะบรรยากาศเป็นใจให้นั่งและ

นอนอ่านหนังสือ ครูอรชรเลยขอรับหนังสือทั้ง ๑๐๐ เล่มจากสำนักงาน แล้วจัด

เป็นมุมการอ่านแห่งใหม่ที่ได้ทั้งการพักหย่อนใจและได้ความรู้จากการอ่าน 

 

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็พระคณุปดิทวีีเนน้การอา่น 

เดิมที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระคุณ ส่งเสริมการเรียนรู้แต่ละวันให้เด็กด้วย

สื่อทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นบทเพลง โทรทัศน์ หรือการ์ตูนเสริมความรู้อักษรไทย ให้

เด็กๆ ได้ดูในช่วงรออาบน้ำทุกวัน ตลอดช่วงเวลานั้น เด็ก ๆ จะเรียบร้อย

เลี้ยงง่าย เพราะนั่งนิ่งดูโทรทัศน์อย่างเดียว แต่พอหลังช่วงเวลาดูโทรทัศน์ 

เด็ก ๆ กลับไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมอย่างอื่น อยู่นิ่งได้ไม่นาน และคล้าย

จะไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณครูพูด เวลาที่เด็ก ๆ คุยกัน ก็จะมีแต่เรื่องที่เอามาจากใน

โทรทัศน์ ขาดจินตนาการเรื่องเชิงบวก หรือการแบ่งปันการดูแลเพื่อนคนอื่น ๆ 

และบางคนเริ่มก้าวร้าวถึงขั้นทำร้ายเพื่อนร่วมห้อง 

จนกระทั่งปี ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาฯ ได้เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการกับ โครงการ
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อา่นเพือ่เปลีย่น กบัแผนงานสรา้งเสรมิวฒันธรรมการอา่น และไดต้อ่ยอดองคค์วามรู้

เรือ่งสมองกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการอ่านหนังสือภาพ, หนังสือนิทาน

สำหรับเด็ก คุณครูต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะทดลองนำโทรทัศน์ออกไปจาก

ห้องเด็ก และสร้างข้อตกลงร่วมกัน ว่าจะไม่เปิดโทรทัศน์อีกไม่ว่าเวลาไหน จากนั้น

ได้สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ที่เน้นเรื่องการอ่านเข้ามาแทน โดยจัดให้มีการอ่าน

หนังสือภาพ เล่านิทานให้เด็ก ๆ ฟังทุกวันอย่างน้อยวันละ ๑๐ - ๑๕ นาที แบ่งเป็น

ช่วงเช้า และบ่าย ๒ ช่วง พร้อมเปิดวงให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกันคุย ตั้งคำถาม และ  

แลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกที่ได้จากการอ่าน นอกจากนี้ คุณครูยังนำของเล่น

เสริมพัฒนาการมากระตุ้นให้เด็กได้ฝึกใช้ความคิดและจินตนาการ เช่น ผ้า กิ่งไม้ 

ใบไม้ กองทราย พืชผัก เมื่อผ่านไปได้ไม่นาน ก็พบความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก ๆ 

ในศูนย์ฯ จากเด็กที่นั่งฟังหรือร่วมกิจกรรมกับคุณครูได้ครู่เดียว กลายเป็นว่าทุกคน

สามารถนั่งฟังหนังสือภาพ, นิทานภาพได้นานขึ้น มีสมาธิดีขึ้น ใช้จินตนาการร่วม

กับหนังสืออย่างมีความสุข และสามารถสื่อสารเนื้อหาจากหนังสือภาพได้ เด็ก  

บางคนนำคำพูดของตัวละครไปคุยกับเพื่อน กลายเป็นว่าเด็ก ๆ ชอบหนังสือมาก 

ติดฟังนิทานงอมแงม และคอยรบเร้าให้คุณครูอ่านให้ฟังตลอดเวลา ที่น่าสนใจคือ 

เด็ก ๆ สามารถนำเรื่องดี ๆ จากในหนังสือมาปฏิบัติตามในชีวิตจริง เช่น เด็ก ๆ 

ทานผักเก่งขึ้น เมื่อได้ฟังนิทานเรื่องกระต่ายกินแครอท หรือรู้จักแบ่งปัน เมื่อฟัง
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นิทานเรื่องน้องส้มโอกับพี่หลอดไฟ และรู้จักปิดปากหาว เมื่อฟังนิทานเรื่อง  

ยายเช้ากินตั้กแตน 

ด้วยผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก ๆ ทำให้ศูนย์ฯ ขยายแนวคิด 

การนำโทรทัศน์ออก แล้วเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมส่งเสริม  

การอ่าน ถ่ายทอดต่อไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเอกชนในจังหวัดสุรินทร์อีก ๑๐ ศูนย์ 

 

แมม่เูซอสดุยอดคนแกรง่สรา้งลกูเปน็“หนนูอ้ยรกัการอา่น” 

ความไม่รู้หนังสือ ไม่ใช่อุปสรรคของการอ่าน...ประโยคนี้ ถูกพิสูจน์แล้วโดย

คุณแม่ชาวเขาเผ่ามูเซอในจังหวัดลำปาง ยามี พานทอง ที่เดิมไม่สามารถอ่าน

เขียนภาษาไทยได้เลย แต่พยายามเรียนและฝึกฝน เพื่อจะได้อ่านนิทานให้ลูกฟัง  

จุดเริ่มต้นที่ทำให้ยามีกลายเป็นนักอ่าน เริ่มจากการได้รับคำเชิญชวนจาก

คุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้าร่วมโครงการร่วมพลังสร้างสรรค์การอ่าน เพื่อ

บ้านลำปางเป็นสุข ปี ๓ ที่จัดขึ้นโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  

ร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง ยามีรีบ

ตกลงรับทันที แม้จะมีเสียงท้วงติงจากชาวบ้านบางคน ที่มองเธอว่าเป็นชาวเขา

ไม่รู้หนังสือ คงไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ แต่สำหรับยามีแล้ว การให้  

ลูกได้มีความรู้ ได้ทำกิจกรรมกับคนอื่น ๆ และได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญ

ยิ่งกว่าสิ่งใด  
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“มดง่าม กับจักจั่น” หนังสือทำมือเล่มแรกในชีวิตของยามีที่ทำร่วมกับ

กอล์ฟ ลูกชายคนโตวัย ๑๓ ปี กลายเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลเป็นจักรยาน  

สมตามที่ลูกชาย -น้องกอล์ฟหมายมั่นปั่นมือเอาไว้ เธอเล่าว่า “เมื่อได้เข้าร่วม

กิจกรรมครั้งแรกกับโครงการรักการอ่าน รู้สึกชอบมาก ทำให้รู้ว่าการอ่านหนังสือ

สำคัญอย่างไร หลังจากได้รับหนังสือนิทานแจก และได้ทำหนังสือทำมือกับลูก 

ตั้งใจว่าจะหัดอ่านหนังสือให้ได้ เพื่อจะได้อ่านหนังสือให้ลูก ๆ ฟัง” 

ทุกวันนี้ ยามีอาจจะยังอ่านหนังสือได้ไม่คล่องนัก ต้องอาศัยให้กอล์ฟ ที่ได้

เรียนภาษาไทยจนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ อ่านให้ฟัง ๑ รอบ เพื่อจำไปอ่านต่อให้

ลูกสาวคนเล็กทั้งสองฟัง แต่เธอก็ยังไม่ลดละความพยายาม ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจว่า

จะต้องอ่านและเขียนหนังสือให้ได้ ตอนนี้ยามีเริ่มเขียนอักษร ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก

ได้แล้ว กำลังหัดผสมสระ และดีใจที่สุดที่สามารถเขียนชื่อ - นามสกุลของตัวเอง 

รวมทั้งอ่านหนังสือตามภาพได้ 

 

คุณเกยูร กุจะพันธ์ (คุณน้อย) พยาบาลวิชาชีพ และหัวหน้าศูนย์

สขุภาพชมุชนแหง่ที่๑กล่าวว่า 

“เวลาทำงานด้านการอ่าน จะต้องถามตัวเองเสมอว่า จะทำงานการอ่านนี้

ให้มันดีกว่าเดิมได้อย่างไร” คุณน้อย กล่าวไว้อย่างหนักแน่น 

 จากเจ้าหน้าที่จำนวนเพียง ๙ คน แบ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ ๒ คน และ  
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เจ้าหน้าที่ทั่วไปอีก ๗ คน ในศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งที่ ๑ ที่คอยให้บริการตรวจ  

คัดกรองและจ่ายยาให้กับผู้สูงอายุในชุมชน รวมทั้งเปิดโรงเรียน อาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่กลุ่มอสม. ก่อนลงพื้นที่ชุมชน

ตรวจเยีย่มคนตามบา้น ศนูยส์ขุภาพฯ แหง่นี ้ ยงัขยบัขยายการทำงานดา้นการอ่าน

ผ่านงานให้บริการคุณแม่ตั้งครรภ์ และคุณแม่ที่พาลูกมารับวัคซีน โดยแทบจะเป็น

ข้อบังคับให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ๖ เดือน ต้องรู้ว่า การอ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น  

มีประโยชน์อย่างไร และเมื่อเด็กอายุได้ ๔ เดือน ทางศูนย์สุขภาพฯ จะแจก

หนังสือให้กับพ่อแม่ที่พาลูกมาฉีดวัคซีนแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง กลายเป็นส่วน

ช่วยเสริมแรงจูงใจให้พ่อแม่แวะเวียนมารับหนังสือใหม่ในเดือนถัดไป หรือเมื่อมี

การตรวจพัฒนาการเด็กในทุกวันที่ ๑๐ และ ๒๐ ของเดือน ทางศูนย์สุขภาพฯ จะ

คอยพูดคุยชักชวนให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเป็นพ่อแม่  

สมัยใหม่ จะยิ่งเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของหนังสือได้อย่างรวดเร็ว 

แม้พ่อแม่บางคนมีบ้านอยู่ไกลก็ยังหอบลูกมาฉีดวัคซีนที่นี่ เพราะได้  

คำแนะนำด ีๆ ในการพัฒนาอีคิวและไอคิวให้ลูก ที่สำคัญคือ ได้หนังสือฟร ีๆ 

กลับบ้าน  

“เราใช้เวลามากหน่อย เหนื่อยมากขึ้นอีกนิด แต่คุ้มค่า” คุณน้อยกล่าวย้ำ

ปิดท้าย 
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กระบวนการส่งเสริมสร้างมุมการอ่านในครอบครัว
 

งานส่งเสริมรักการอ่าน ไม่ใช่งานที่จะเนรมิตให้เกิดขึ้นได้ทันตา แต่ต้อง

อาศัยการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ และต้องการความร่วมมือจากคนใน

พื้นที่ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้คลุกคลี อ่าน เล่า เล่น กับหนังสือ จนมีพัฒนาการที่ดีและ

กลายเป็นหนอนน้อยรักการอ่านในที่สุด  

หนึ่งในตัวอย่างกระบวนการทำงานส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจ คือการ

ทำงานในพื้นที่ของคณะทำงานส่งเสริมการอ่านในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่ง

เมื่อลองทำจริงแล้วพบว่างานส่งเสริมการอ่านไม่ใช่งานยากอย่างที่คิด หากทำ

อย่างมีกระบวนการและมีความตั้งใจอย่างแท้จริง 

 

• กระบวนการแรก  

จัดอบรมสร้างความตระหนักในมหัศจรรย์แห่งการอ่าน ว่าการอ่านนั้นมี

ความสำคัญและมีประโยชน์ส่งผลต่อพัฒนาการสมองของลูกน้อยมากเพียงใด 

รวมทั้งให้ความรู้เรื่อง “หน้าต่างแห่งโอกาส”* ของเด็กในแต่ละช่วงวัยว่าเป็น

อย่างไร  

* หน้าต่างแห่งโอกาส หรือ Window of Opportunity คือช่วงเวลาที่สมองเปิดรับการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

แพทย์ นักวิชาการ และนักจิตวิทยาเด็กนำแนวคิดนี้มาบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กตามช่วงวัยให้เต็ม

ศักยภาพ 
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• กระบวนการที่สอง 

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ส่งเสริมการอ่านต้นแบบ โดยนำผู้ปกครองและ

คณะทำงานได้ลงไปสัมผัสกระบวนการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่จริง เช่น ลงไป  

เห็นการจัดมุมส่งเสริมการอ่านของครอบครัวคุณอรทัย รักสถาน, ครอบครัว  

คุณพรทิพย์ มีมานะ และครอบครัวคุณย่าแสงจันทร์ กล้าแข็ง ทำให้เข้าใจว่า  

การจัดมุมอ่านที่บ้านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแม้แต่น้อย แค่ใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้าน อย่าง

กล่องกระดาษ ตะกร้า ทีวี ตู้เย็น รถจักรยานเก่า มาดัดแปลงเป็นที่วางหนังสือ

แสนเก ๋ เกบ็เปน็แนวทางกลบัไปจดัมมุอา่นทีบ่า้น วธิกีารนีม้กัจะสรา้งแรงบนัดาลใจ

ให้คนที่ศึกษาดูงานตั้งเป้ากลับไปเปิดบ้านของตนเองให้ลูกหลานในชุมชนได้มา  

ทำกิจกรรมอ่านหนังสือร่วมกัน 

• กระบวนการที่สาม 

รวมแรงรวมใจของคนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ให้ช่วยกันหนุนเสริมจัดหา

หนังสือตามแต่กำลังทรัพย์ หรือของบประมาณและขอบริจาคหนังสือเพื่อนำมา

แบ่งปันไว้ในมุมส่งเสริมการอ่านของแต่ละบ้านในชุมชน 

 

• กระบวนการที่สี่ 

สร้างแรงจูงใจในงานส่งเสริมการอ่าน ด้วยการจัดประกวดมุมอ่านที่บ้าน 

และมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรโดยผู้ว่าราชการ ในงาน “มหกรรมกาดนัดจาว
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อำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน” ที่คณะทำงานส่งเสริมการอ่านร่วมจัด หน่วยงานที่เข้า

ร่วมมี ๔ ตำบล ๒ เทศบาลตำบล ๑ องค์การบริหารส่วนตำบล มีครอบครัวที่ได้

รับรางวัล ๗๒ ครอบครัว 

 

นำ้คำบนเสน้ทางแหง่ตำบลรกัการอา่น 

น้ำคำ คือชื่อตำบลหนึ่งในจังหวัดยโสธร ซึ่งมีลักษณะทั่วไปไม่ต่างจากพื้นที่

ชนบทอื่น ๆ ของประเทศไทยที่การอ่านไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและไม่มีใคร

เห็นความสำคัญ แต่ปัจจุบัน น้ำคำได้กลายเป็นตำบลต้นแบบแห่งการส่งเสริม  

การอ่าน และขยายผลเกี่ยวเนื่องกับการอ่านไปได้ไกลในระดับจังหวัด 

จากจุดเริ่มที่ถูกจุดประกายด้วยหนังสือแปลเล่มเล็ก ๆ เรื่อง “มหัศจรรย์  

แห่งการอ่าน” โดย เมมเฟ็อกซ์ ก่อเกิดเป็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในปี ๒๕๕๒ ที่มี

ชาวบ้านทำงานร่วมกับนักวิจัย นำทีมโดยคุณนรรถฐิยา ผลขาว และสนับสนุน  

งบประมาณโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชื่อโครงการ 

“ชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟัง” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเล็กอายุไม่เกิน  

๓ ขวบ และเด็กอายุ ๓ - ๖ ขวบ ที่ผู้ปกครองและครูในศูนย์เด็กเล็กสนใจมาเข้า

ร่วมโครงการ รวมเกือบ ๔๐๐ คน มาเชิญมาชวนร่วมกันอ่านหนังสือที่ทีมวิจัย  

จัดเตรียมไว้ให้เด็กฟังทุกวัน ในเวลาใดก็ได้ จนครบ ๑ - ๒ เดือน แล้วจึงติดตาม

ผล และจัดเวทีสะท้อนบทเรียนที่คนในชุมชนได้รับ เพื่อขยายผลให้เกิดการอ่าน

อย่างแพร่หลาย 
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โดยผลจากการวิจัยในครั้งนั้น ทำให้เห็นว่า “พลังแห่งการอ่าน” สร้างได้  

แม้ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นชิน หรือแทบจะเรียกได้ว่าไม่เปิดรับการอ่านเลย เพียงแค่  

ผู้ปกครองและคุณครูทดลองอ่านหนังสือให้ลูกหลานตัวเองฟัง ก็สามารถส่ง  

ผลสะเทอืนตอ่ทัง้ชมุชน ทำใหเ้กดิการเปลีย่นทศันคตทิีม่ตีอ่การอา่น ความสมัพันธ์

ในครอบครัว รวมทั้งการเปิดโอกาสให้กับคนชายขอบหรือคนฐานะยากจนที่ไม่มี

หนังสือในบ้านหรือไม่มีแม้กระทั่งโอกาสสัมผัสหนังสือ ได้ร่วมฟังนิทานและได้

สัมผัสใกล้ชิดกับหนังสือมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เห็นผลได้ชัดเจนที่สุด คือ พัฒนาการของ

เด็ก ๆ ที่ดีขึ้นเกือบทุกด้าน และกลายเป็นหนอนหนังสือในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้

ทีมวิจัยได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ลงมืออ่านหนังสือให้ลูกหลานฟัง

ว่า “หนังสือเพียงเล่มเดียว ก็สร้างหนอนหนังสือได้”  

นอกจากนี้ ผลของการวิจัย ยังขยายต่อยอดไปสู่โครงการงานวิจัยเพื่อ  

ท้องถิ่นอีก ๒ เรื่อง คือ โครงการ “ตามหานิทานพื้นบ้าน” เพื่อแก้ไขปัญหา

ขาดแคลนหนังสือ และโครงการเพื่อแก้ปัญหาอ่านหนังสือไม่ออกของเด็กประถม

ศึกษา ทั้งยังขยายข้ามไปยังจังหวัดข้างเคียงอย่างกาฬสินธุ์อีกด้วย โดย กศน.  

อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้หยิบเอาแนวคิดนี้ไปบูรณาการเข้ากับการสอน

วิชาภาษาไทย จนได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่านดีเด่นของจังหวัดในเวลาต่อมา  
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• จากน้ำคำ สู่ยโสธร 

“ถ้าหนอนหนังสือสร้างง่ายขนาดนี้ เราน่าจะทำขยายผลทั้งจังหวัดได้” 

ด้วยผลลัพธ์มหัศจรรย์ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมจากงานวิจัยในพื้นที่น้ำคำ 

ทำให้นักวิจัยเริ่มเล็งเห็นถึงการขยายผลไปสู่ระดับจังหวัด จึงนำไปสู่การจัด 

“มหกรรมแห่งการอ่าน จังหวัดยโสธร วาระแห่งชาติการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง” 

งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ภายใต้แนวคิด 

“ต้นกล้านักอ่าน ผลิบานทั่วยโสธร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริม

การอ่านให้เปน็วาระของจงัหวดัยโสธร แตด่ว้ยการเปลีย่นแปลงหวัหนา้สว่นราชการ

ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายจังหวัด ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ

จังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และ  

หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถึง ๓ ชุด ทำให้ขาดความ  

ต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอ่านของจังหวัดยโสธร และบั่นทอน

ความมุ่งมั่นของคนทำงาน 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าต้นกล้านักอ่าน จะยังไม่ทันได้ผลิบานทั่วเมืองยโสธร 

แต่ก็พบว่าได้เกิดการสานต่องานส่งเสริมการอ่านขยายไปหลายพื้นที่ เช่น  

ในเทศบาลเมืองยโสธร ที่ได้นำการอ่านมาเป็นโครงการหลักในการขับเคลื่อนให้

ครอบคลุมเต็มพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ที่ได้มอบนโยบายให้

ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดำเนินโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย
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ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หลายแห่ง จนนำไปสู่การพัฒนาเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งด้วยหนังสือ รวมถึงในหลายโรงเรียนยังได้นำแนวคิด

การใช้หนังสือไปพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

 

• กลับสู่พื้นฐานของน้ำคำ 

จากบทเรียนที่ผ่านมา ทำให้ทีมวิจัยเข้าใจว่าผลสำเร็จของงานวิจัยชิ้นเล็ก ๆ 

อย่างน้ำคำสามารถสร้างแรงสะเทือนได้ เพราะเกิดรูปธรรมที่ชัดเจนในพื้นที่ จน

ทุกคนรับรู้ได้ถึงพลังแห่งการอ่าน ดังนั้น สิ่งที่สำคัญกว่าการขยายผล คือการเสริม

ฐานความชัดเจนให้ยิ่งแข็งแกร่ง โดยต้องไม่ทิ้งรูปธรรมในพื้นที่ เพื่อจะได้มีแรงส่ง

มากพอที่จะสะเทือนขยายไปสู่ระดับจังหวัด จนยกให้ยโสธรกลายเป็นเมืองแห่ง

การอ่านอย่างแท้จริง 

แลว้โอกาสในการสง่เสรมิการอา่นกเ็ขา้มาอกีครัง้ในป ี ๒๕๕๔ เมือ่สำนกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ 

“ขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่” เพื่อทำงานใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ 

การอ่าน การคุ้มครองผู้บริโภค เกษตรอินทรีย์ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และเครือข่าย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงาน ๓ ปี (๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) ทำให้มีการ  

ส่งเสริมงานการอ่านให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยใช้บทเรียนจากตำบลน้ำคำขยาย

ผลสู่ตำบลอื่น ๆ อีก ๒๕ ตำบล (ยโสธรมี ๗๘ ตำบล)  
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• น้ำคำ ในวันนี้ 

 ปี ๒๕๕๕ น้ำคำเริ่มมีรูปธรรมของการเป็นตำบลแห่งการอ่านที่ชัดเจนขึ้น 

จากกระบวนการสร้างตำบลแห่งการอ่าน ด้วยการค้นหาชุมชนที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาการอ่านในตำบล ทำให้มีการประกาศวาระของตำบลร่วมกันว่า ตำบล

น้ำคำ เป็นตำบลรักการอ่านแห่งแรกของจังหวัดยโสธร โดยมีบทเรียนของการ  

ส่งเสริมการอ่านจากบุคคลหลากลายบทบาทหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

กศน. สถานีอนามัย (ภายหลังเปลี่ยนเป็น รพ.สต.) ครู (ทั้งในโรงเรียนและใน  

ศูนย์เด็ก) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ครอบครัว และกลุ่มผู้เฒ่าเล่านิทาน  

 

• เดี๋ยวนี้ใคร  ๆ เขาก็อ่านหนังสือ 

“สิบ้าติ เว้าอยู่ผู้เดียว ไผมันสิมาฮู้เรื่อง” คือเสียงบ่นของชาวบ้านที่ทีมวิจัย

ได้ยินในช่วงแรกที่เข้าไปจัดกิจกรรมชวนเด็กเล็กอ่าน เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่คิด

ว่าการอ่านหนังสือให้เด็กที่ยังพูดไม่ได้ ก็เหมือนการพูดอยู่คนเดียวที่ใครเห็นอาจ

หาว่าเป็นบ้าได้ แต่ปัจจุบันทุกคนในตำบลน้ำคำเห็นกิจกรรมนี้เป็นเรื่องธรรมดา

เสียแล้ว มิหนำซ้ำ ถ้ามีกิจกรรมที่เรียกทุกคนมารวมตัวกัน ทุกบ้านต่างพากันพก

หนังสือติดไม้ติดมือกันมาคนละเล่มสองเล่ม ในสภาพที่ “เยิน แหลว” (อ่อน นุ่ม

นิ่ม) เพราะผ่านการอ่านมาอย่างหนัก จากเสียงบ่น ก็กลายเป็นเสียงชมด้วย

ทัศนคติต่อการอ่านที่เปลี่ยนไป เพราะเห็นเด็ก ๆ ที่อ่านหนังสือว่านอน
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สอนง่ายและมีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กวัยเดียวกันที่ไม่อ่านหนังสืออย่างเห็น

ได้ชัด 

 

• โรงพยาบาลห้องสมุด 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๒ แห่งในน้ำคำ ต่างมีห้องสมุดเล็ก ๆ 

ไว้รอต้อนรับทุกคนให้เข้ามาอ่านและหยิบยืมหนังสือ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล  

ก็กลายมาเป็นคนสรรหาหนังสือ คนไข้แทนที่จะมานั่งรอรักษาเฉย ๆ ก็มีหนังสือให้

หยิบอ่านฆ่าเวลา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อีกหลายคนที่ไม่ป่วยก็ต่างติดใจนิยายของ

รพ.สต. 

• ไม่ใช่แค่อ่าน แต่ใคร ๆ ก็ซื้อหนังสือ 

ทกุ ๆ ป ี ในตำบลจะตอ้งขอเงนิกองทนุสขุภาพตำบลมาซือ้หนงัสอืไมต่ำ่กวา่

ปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท ยังไม่รวมหนังสือบริจาคที่มีหลากหลายแนว เพื่อตอบสนองต่อ

ความสนใจที่หลากหลายของชุมชน โดยประเภทหนังสือที่ฮิตที่สุด แน่นอนว่าคือ 

หนังสือนิทานภาพสำหรับเด็ก เพราะในตำบลจะมีเด็กเกิดใหม่ปีละประมาณ  

๘๐ คน หนังสือจึงกลายเป็นของขวัญชั้นดี ที่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจะไปนำไป

เยีย่มคณุแมห่ลงัคลอด พรอ้มทัง้ใหค้ำแนะนำแกพ่อ่แมผู่ป้กครองในการอา่นหนงัสอื

ให้ลูกฟัง นอกจากนี้ พ่อแม่ที่ไปทำงานหาเงินในกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้เวลากลับบ้าน

ไม่มีใครเอาของเล่น ขนม รถ ปืน มาฝากเด็กกันแล้ว เพราะทุกคนต่างซื้อหนังสือ

ติดมือมาเป็นของฝาก 

 



        |  มหัศจรรย์แหง่การอ่านฯ
91 

97

        |  มหัศจรรย์แหง่การอ่านฯ
91 

• ครอบครัวต้นแบบ 

ในตำบลน้ำคำมีประมาณ ๕๐ ครอบครัว ที่กลายมาเป็นต้นแบบส่งเสริม  

การอ่านโดยใช้ประสบการณ์ตรงในการอ่านหนังสือให้ลูกฟังจนเห็นความเปลี่ยน  

แปลงในทางที่ดี มาถ่ายทอดบอกเล่าผลของพลังแห่งการอ่านให้ผู้อื่นฟังต่อ ทำให้

มีหลายคนที่กลายเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 

• มุมส่งเสริมการอ่าน 

มมุการอา่นกลายเปน็มมุธรรมดาทีม่แีทบทกุบา้น บางบา้นอาจเปน็ตูห้นงัสอื

ธรรมดา บางบ้านมีชั้นวางเฉพาะที่เหมือนยกเอาห้องสมุดขนาดย่อมไว้ในบ้าน 

และยังมีสภากาแฟที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาเอง เพื่อเป็นที่รวมตัวกันในร้านกาแฟของ

หมู่บ้าน ใช้นั่งจิบกาแฟ และร่วมพูดคุยถกเถียงถึงเรื่องต่าง ๆ พร้อมรับการอ่าน

ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ 

 

• หลักสูตรสำหรับคุณแม่หลังคลอด 

ที่น้ำคำจะมีการอบรมสั้น ๆ เป็นเวลาครึ่งวันสำหรับคุณแม่มือใหม่ทุกคน 

โดยเลา่บรรยายการดแูลลกู และการสง่เสรมิพฒันาการลกูนอ้ยดว้ยการอา่นหนงัสอื

เล่านิทาน อธิบายวิธีการกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ตลอดจนอาการ  

ผิดปกติของลูกที่ต้องไปพบหมอ และการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ ยังมีการติดตามผล  
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หลังคลอด ด้วยการเยี่ยมบ้าน ถามสารทุกข์สุขดิบ และหากวันไหนที่พ่อแม่พาลูก

มาฉีดวัคซีน ก็มักจะถูกถามว่า “อ่านหนังสือบ้างไหม? อ่านบ่อยแค่ไหน? อ่าน

แล้วเป็นยังไง พัฒนาการเด็กดีขึ้นบ้างหรือเปล่า?” 

 

• ร่วมด้วยช่วยกัน ส่งเสริมพลังการอ่าน 

นอกจากบทบาทของเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุแลว้ ครใูนศนูยเ์ดก็กเ็ปน็อกีสาขา

อาชีพที่มีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมการอ่าน ด้วยการอ่านหนังสือให้เด็กใน

ศูนย์ฯ ฟัง หรือครูในโรงเรียนอื่น ๆ ก็ได้พัฒนาห้องสมุดในโรงเรียน และร่วมจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กในชั้น เช่น จัดกิจกรรมพี่ชวนน้องอ่าน กิจกรรม  

นักคิดนักเขียน กิจกรรมการค้นหานิทานพื้นบ้าน และการทำหนังสือทำมือ ทั้งยัง

มี อสม.ที่คอยไปเยี่ยมชาวบ้านพร้อมกับนำหนังสือไปให้ บางบ้านเปิดพื้นที่ให้มี  

มุมอ่านหนังสือสำหรับทุกคน บางคนบริจาคเงินส่วนตัวเพื่อซื้อหนังสือให้ชุมชน 

หรอืบางคนทีไ่มม่เีงนิบรจิาค กเ็ปดิขอรบับรจิาคเพือ่ซือ้หนงัสอืใหช้มุชน นอกจากนี้ 

ยังมีอาสาสมัครนักศึกษา กศน. ที่สะพายย่ามใส่หนังสือไปเชิญชวนให้คนมายืม

หนังสือด้วย 

 

• ความร่วมมือระดับตำบล 

ไม่เพียงแต่คนในชุมชนที่ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อส่งเสริมการอ่าน หน่วยงาน

ข้าราชการอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำเอง ก็ร่วมผลักดันการอ่านอย่าง
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ต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนด้านงบประมาณในการสร้างห้องสมุด รพ.สต.หนอง-  

คูน้อย จัดซื้อหนังสือภาพเพื่อมอบให้กับคุณแม่หลังคลอด และจัดงบประมาณปีละ

กว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อหนังสือภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริม  

การอ่านในชุมชน นอกจากนี้ ทางอบต.เอง ได้มีการสนับสนุนให้ผู้เฒ่าผู้แก่เข้าไป

เล่านิทานในศูนย์พัฒนาเด็ก และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสำคัญ  

ของการพัฒนาเด็กด้วยหนังสือและนิทาน 

ในปี ๒๕๕๖ อบต.น้ำคำ ได้จัดการศึกษาดูงานข้ามพื้นที่ในอีก ๕ ตำบล 

ได้แก่ ตำบลสร้างมิ่ง ตำบลทุ่งแต้ ตำบลสิงห์ ตำบลหัวเมือง และตำบลกระจาย 

โดยทั้ง ๕ ตำบลดังกล่าว ได้นำแนวทางจากตำบลน้ำคำไปดำเนินการต่ออย่าง

แข็งขัน จนขยับขยายไปได้อีก ๒๐ ตำบล มีการจัดอบรมพัฒนาครูศูนย์เด็กเล็ก 

พัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนหนังสือสำหรับเด็กสู่ศูนย์พัฒนา  

เด็กเล็ก เพื่อขยายพื้นที่รักการอ่านให้ครอบคลุมมากขึ้น 

 

• ความร่วมมือระดับจังหวัด 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ได้มีการจัดตั้งกลไกระดับจังหวัดยโสธรขึ้น 

โดยรวมคณะทำงานจากหลายภาคส่วน ทั้งเอกชน เช่น สโมสรโรตารี่ NGO และ

ภาครัฐ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร

สาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด แกนนำ
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ชุมชน และอสม. รวมกว่า ๑๐ คน มหีนา้ทีจ่ดัทำแผนและประสานงาน เพือ่ใหเ้กดิ

การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการทั้งในระดับปฏิบัติการ อาทิ การ

จัดหาหนังสือสำหรับเด็ก เพื่อกระจายไปยังศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน รพ.สต. และ

ชุมชน การจัดทำสื่อท้องถิ่น จัดอบรมพัฒนา จัดประกวดหนังสือทำมือโดย

นักเรียน และมีการดำเนินงานด้านนโยบาย อาทิ การถอดบทเรียนยกระดับสู่  

การเป็นนโยบายสาธารณะ จัดเวทีสาธารณะเพื่อประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะทกุระดบั จดัหางบประมาณดำเนนิงาน และการจดัทำประเมนิผล 

 

แม้ตำบลน้ำคำจะเป็นตำบลต้นแบบส่งเสริมการอ่านอย่างรูปธรรมในพื้นที่ 

โดยการพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือให้

เด็กฟังและการเลือกสรรหนังสือดีสู่มือเด็กได้แล้ว แต่เส้นทางการพัฒนาเมือง  

แห่งการอ่านให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนนั้นยังอีกยาวไกล ก้าวต่อไปของ

งานเสริมสร้างการอ่าน จึงเริ่มจากการสื่อสารให้เกิดความตื่นตัวด้านการอ่านมาก

ขึ้น เพื่อจะได้สะสมแรงตระหนักรู้ของทุกภาคส่วนให้สะเทือนไปถึงระดับสังคมที่

กว้างขึ้น 
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หนังสือวิเศษ...

เพื่อคนพิเศษ
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นอกเหนือจากการดูแลเป็นพิเศษในเด็กปฐมวัย (๐ - ๖ ปี) เพื่อสร้างความ

มหศัจรรยใ์หเ้กดิขึน้กบัลกูนอ้ยแลว้ ยงัมเีดก็อกีกลุม่ทีต่อ้งการการดแูลพเิศษเฉพาะ

มากขึ้นไปอีก เพราะขาดทักษะทั่วไปในการเรียนรู้ ทำให้ไม่สามารถพัฒนา

ศักยภาพทั้งด้านการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือตัวเอง การควบคุมตัวเอง หรือการ

สื่อความหมายกับผู้อื่นผ่านทางภาษาพูด ภาษากาย หรือภาษาเขียน ให้อยู่ระดับ

เดียวกับเด็กวัยเดียวกันได้  

ความรักและความเข้าใจจากพ่อแม่ รวมถึงคนรอบข้างจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด 

ที่จะช่วยนำพาเด็กเหล่านี้ให้เติบโตได้เต็มตามศักยภาพ 

 
 

ทำความรู้จักเด็กLD
 

เด็กที่ภาวะการเรียนรู้บกพร่อง หรือ Learning Disability (LD) คือ เด็กที่มี

ระดับสติปัญญา (IQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรืออาจจะสูงกว่าปกติ แต่มีความ

สามารถในการเรียนรู้บกพร่องบางด้านที่ต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่างน้อย
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ประมาณ ๒ ชั้นปี เช่น เด็กเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แต่มีความสามารถด้าน

การอ่าน การเขียน หรือคณิตศาสตร์อยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  

 

เด็ก LD มักพบข้อบกพร่องใน ๓ ด้านหลัก ๆ ได้แก่ 

ด้านการอ่าน จะพบมากทีส่ดุ โดยลกัษณะทีพ่บคอื เดก็อา่นหนงัสอืไมอ่อก 

หรืออ่านได้ไม่เหมาะสมตามวัย เช่น สะกดไม่ถูก อ่านตกหล่น อ่านทีละตัวอักษร

ได้ แต่ผสมคำไม่ได้ แยกแยะพยัญชนะที่คล้ายกันไม่ออก เช่น ก - ถ - ภ หรือ

สับสนกับการผันสระและวรรณยุกต์ และไม่สามารถอ่านจับใจความได้ 

ด้านการเขียน มักพบความบกพร่องทางด้านการอ่านร่วมด้วย ลักษณะที่

พบคือ เขียนหนังสือไม่ได้ หรือเขียนได้ช้าทั้งๆ ที่รู้ว่าอยากจะเขียนอะไร เขียน

ตกหล่น เขียนสลับตำแหน่งหรือผิดตำแหน่ง เขียนสลับซ้ายขวาเหมือนส่องกระจก 

เขียนไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ ใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้อง เขียนลายมือโย้เย้ ขนาด  

ตัวอักษรไม่เท่ากัน ขึ้นลงไม่ตรงบรรทัด และเว้นวรรคตอนหรือย่อหน้าไม่ถูกต้อง

จนคนอ่านไม่สามารถเข้าใจความหมายที่เด็กต้องการจะสื่อ 

ด้านคณิตศาสตร ์ พบปัญหาหลากรูปแบบ เช่น สับสนเรื่องตัวเลข  

ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข ไม่เข้าใจการบวก ลบ คูณ หาร ไม่เข้าใจว่าหลักหน่วย 

หลักสิบ หลักร้อย ต่างกันอย่างไร ไม่สามารถแปลโจทย์ปัญหาเป็นประโยค

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ หรือมีการคำนวณที่ผิดพลาด ตกหล่นเป็นประจำ 
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ทั้งนี้ ในเด็กบางคนอาจระบุชี้ชัดไม่ได้ว่ามีความบกพร่องทางด้านไหนโดย

เฉพาะ เพราะมีอาการร่วมกันทั้ง ๓ ด้าน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเด็ก LD ถึงร้อยละ 

๗๐ ที่มีปัญหาความบกพร่องในด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย แตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน 

เช่น  

• ปัญหาในการพูดและสื่อสาร ทำให้พูดช้า พูดไม่ชัด หรือสับสนกับเสียงที่

คล้าย ๆ กัน 

• เป็นโรคสมาธิสั้นร่วมด้วย โดยพบจำนวนถึง ๒ ใน ๓  

• ปัญหาด้านสายตาในด้านการกะระยะและการจำรูปทรง 

• ปัญหาในการประสานการทำงานของตาและกล้ามเนื้อมือ-ขา จึงทำ

กิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้ความละเอียดของกล้ามเนื้อมือหรือขาทำได้

ลำบาก  

• ปัญหาในการเรียงลำดับข้อมูล หรือการบริหารเรื่องเวลา  

• ปัญหาด้านพฤติกรรมและจิตใจ ที่มักจะพบภาวะเครียด เศร้า วิตก

กังวล เบื่อหน่ายท้อแท้ มีปมด้อย ไม่มั่นใจ จนอาจแสดงออกด้วยการ

แยกตัว ต่อต้าน หรือก้าวร้าว เป็นต้น 
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มีเด็กเป็นโรค LD มากน้อยแค่ไหน? 

โดยมีการประมาณการไว้ว่า 
ประเทศไทยมีอัตราเด็กเกิดใหม่ ๘๐๐,๐๐๐ คนต่อปี 
มีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มเป็น ๔๐,๐๐๐ รายต่อปี 

การสำรวจพบ เด็ก LD ในโรงเรียนรัฐบาล ๒.๔ ล้านคน 

หรือประมาณร้อยละ ๕ จากทั้งหมด 

โดย ๒ ใน ๓ ของเด็กนักเรียนที่ถูกระบุว่าเป็นเด็ก LD คือ เพศชาย 
และมักจะอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน 

มีเด็ก LD ร้อยละ ๕ และเป็น เด็ก LD แฝง 
หรือกลุ่มที่มีปัญหาด้านการอ่านถึง ร้อยละ ๑๐ 

ที่มา : อ่านสร้างสุข ๑๔ “อ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD: 
รู้จักและเข้าใจเด็ก LD ร่วมเปิดเวทีเรียนรู้ 
ร่วมสร้างสรรค์สื่อ ร่วมสร้างความสุข 
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ทำไมเด็กถึงเป็นโรคLD?
 

๑. สมอง 

เกิดจากการทำงานของสมองบางตำแหน่งบกพร่อง โดยเฉพาะตำแหน่งที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการใช้ภาษา หรืออาจเกิดจากการได้รับความกระทบ

กระเทือนจนบาดเจ็บทางสมอง ทั้งก่อนคลอด ระหว่างคลอด หรือหลังคลอด 

ทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ไม่เต็มที่  

 

๒. กรรมพันธุ์  

ความบกพร่องทางการเรียนรู้บางอย่างสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ 

โดยเฉพาะปัญหาในด้านการอ่าน การเขียน และการเข้าใจภาษา หรือเป็นความ

ผิดปกติของโครโมโซม 

 
 

รู้ ได้อย่างไรว่าลูกเป็นเด็กLD?
 

โดยส่วนใหญ่มักพบว่าเด็กเป็น LD เมื่อเข้าเรียนไปแล้ว หรือเมื่ออายุ

ประมาณ ๕ - ๗ ขวบ เพราะ LD เป็นปัญหาเรื่องการเรียนหนังสือ โดยพ่อแม่มีวิธี

สังเกตลูกง่าย ๆ เช่น ถ้าลูกมีลายมืออ่านยาก อ่านหนังสือไม่ทันเพื่อน เขียนตาม
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คำบอกไม่ได้ สมาธิสั้น หรือมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ก็ต้องหาสาเหตุว่าเกิด

จากอะไร แล้วควรพาเขาไปตรวจวัด IQ เพื่อดูว่าปัญหาในการเรียนของลูกนั้น 

เป็นเพราะเขา IQ ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือเพราะมีภาวะการเรียนรู้บกพร่อง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ทางการแพทย์ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยว่าเด็กเป็น LD จาก 

Diagnostic & Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-V) ซึง่ประกอบไป

ด้วย ๔ ขั้นพื้นฐาน คือ 

๑. มีอาการแสดงออกบางอย่างที่เป็นผลมาจากการทำงานของสมองส่วน

กลางบกพร่อง ซึ่งไม่ได้เกิดจากความพิการด้านอื่น ๆ เช่น ไม่ได้สูญเสียการมอง

เห็น ไม่ได้มีปัญหาด้านการได้ยิน หรือไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะด้านจิตใจ 

๒. มีระดับ IQ อยู่ที่ประมาณ ๘๕ ขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความ

บกพร่องทางสติปัญญา 

๓. เมื่อประเมินความสามารถด้านศักยภาพกับการแสดงออกแล้ว เห็น

ความขัดแย้งกันอย่างชัดเจน เช่น เด็ก LD ด้านการเขียน เมื่อให้ตอบปากเปล่าจะ

ทำได้ แต่เมื่อให้เขียนจะไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร 

๔. ความบกพร่องนั้นจะคงอยู่ในทุกสถานการณ์ที่ต้องเรียนเรื่องนั้น ๆ เช่น 

ถ้าเป็น LD ด้านคณิตศาสตร์จะไม่สามารถอ่านโจทย์คณิตศาสตร์แล้วทำได้เลย  
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ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าลูกเป็นLD?
 

เด็กที่เป็น LD จะมีความเปราะบางทางจิตใจเป็นพิเศษ จึงต้องการ

กำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างเป็นอย่างมาก โดยต้องให้ความ  

ร่วมมือช่วยกันดูแลทุกภาคส่วน ตั้งแต่พ่อแม่ ผู้ปกครอง  คุณครู โรงเรียน และ  

คุณหมอที่ให้การรักษา 

 

พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง 

ต้องเริ่มจากทำความเข้าใจก่อนว่า “LD ไม่ใช่ความบกพร่องที่จะหายไป  

เมื่อโตขึ้น หรือถ้าทานยาแล้วก็จะหายได้” แต่เป็นกลุ่มอาการที่สมองประมวลผล

ข้อมูล ถ่ายข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล และตอบสนองต่อข้อมูลบกพร่อง โดยเด็กที่เป็น 

LD จะมี IQ ปกติจนถึง IQ ดีเสียด้วยซ้ำ เพียงแต่เขาจะมีปัญหาเฉพาะเมื่อต้อง

เรียนหนังสือในโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้นจึงควรดูแลเด็ก LD เหมือนกับเด็กทั่วไป แค่

ต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้นว่า เขาอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจบทเรียน

มากกว่า และต้องใช้วิธีการเรียน หรือสื่อตัวช่วยต่าง ๆ ที่พิเศษมากกว่าเด็กคนอื่น

ในวัยเดียวกัน นอกจากนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องไม่ตำหนิ ดุว่า หรือโมโหเด็กที่

เรียนรู้บกพร่อง เพราะจะไปลดพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก และทำให้เขามี

ปัญหาด้านจิตใจแย่ลงกว่าเดิม 
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คุณครูและโรงเรียน 

คุณครูควรมีการวางแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ส่งเสริมในด้านที่เด็กมี

ความบกพร่องในการเรียนรู้โดยเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาของเด็ก

แต่ละคน อาจมีการเรียนแบบรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยเฉพาะ และเมื่อเด็ก LD ปรับ

การเรียนในชั้นเรียนพิเศษได้ในระดับหนึ่งแล้ว ก็ควรให้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ 

เพราะเด็ก LD จำเป็นต้องมีสังคมกับผู้อื่นในโรงเรียน เพื่อให้อยู่ร่วมกับสังคมของ

เด็กปกติได้อย่างไม่มีปัญหา เช่น ให้รู้จักช่วยตัวเองได้ รู้เท่าทันคนอื่น และมี

สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ๆ เกิดการช่วยเหลือกันระหว่างเด็ก LD และเด็กปกติ 

อย่างการอ่านหนังสือให้กันฟัง เป็นต้น  

 

คุณหมอที่ให้การรักษา 

จะมีการดูแลคัดกรองโรค การตรวจวินิจฉัยโรค และอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ 

ที่ เกิดขึ้นกับเด็ก LD พร้อมทั้งให้การรักษา และที่สำคัญคือ ให้คำแนะนำ  

ในการดูแลและช่วยเหลือเด็ก LD ที่ถูกต้องแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

นอกจากนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก LD ต้องคอยค้นหาและ

ส่งเสริมจุดเด่นหรือความสามารถในด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการเรียนของลูก 

เช่น กีฬา ศิลปะ หรือดนตรี ให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถพิเศษของ  

ตัวเองและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองในที่สุด 
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สื่อการเรียนส่งเสริมพัฒนาการเด็กLDอย่างไร?
 

สื่อที่ดีสำหรับเด็ก LD คือสื่อที่เหมาะกับความต้องการและลักษณะนิสัย

เฉพาะของเขา เช่น ถ้าเรารู้ว่าเด็ก LD มีวิธีการเรียนรู้ด้วยการมอง ไม่ใช่การอ่าน 

ก็สอนเขาด้วยวิธีอ่านให้ฟังแทน แล้วเด็กจะสามารถประมวลผลจากการฟังและได้

ความรู้ไม่ต่างจากเด็กปกติที่อ่านหนังสือ หรือในวิชาคณิตศาสตร์ที่เด็กจำตัวเลข

ไม่ได้ ก็ใช้การมองภาพและสอนโดยใช้การนับจำนวนภาพที่เพิ่มขึ้นลดลง แทนการ

บวกหรือลบ ซึ่งจะทำให้เด็กเข้าใจความคิดรวบยอดของการเรียนคณิตศาสตร์ใน

เรื่องนั้น ๆ ได้มากขึ้น เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในทางการศึกษา ยังมีเครื่องมือหรือสื่อช่วยเรียนรู้เฉพาะของ  

เด็ก LD ที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น ในต่างประเทศมีเทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวย

ความสะดวก หรือ Assistive technology (AT) สำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

ซึ่งสำหรับเด็ก LD ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การเรียนตั้งแต่ low-technology อย่างกระดาษสี คลิปสี 

หมึกขาวพิมพ์บนกระดาษดำ เทปสะท้อนแสงช่วย  

เน้นคำ ไปจนกระทั่ง high-technology อย่างเครื่อง

บันทึกเสียง เครื่องช่วยอ่าน เครื่องช่วยพิมพ์ หรือ

เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังมีการปรับการเรียน
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การสอนให้สอดรับเฉพาะกับเด็กแต่ละคน ไม่เฉพาะเด็ก LD เท่านั้น ใน

สหรัฐอเมริกาจะเรียกว่า Universal design for learning เช่น เด็กอาจจะไม่ถนัด

ด้านการเขียนตอบ ก็ให้เลือกการใช้วิธีตอบแบบสอบปากเปล่าแทน หรือถ้าเป็น  

เด็ก LD ด้านคณิตศาสตร์แล้วมีปัญหาในการทำโจทย์ คุณครูอาจเลือกเป็นการ  

วาดรูปตามโจทย์เพื่อให้เด็กเข้าใจมากขึ้น 

ส่วนในประเทศไทยนั้น มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การใช้สื่อเพื่อช่วยในการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการศึกษา

เกี่ยวกับการใช้ชุดการสอนเรื่องสระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านแบบแจกลูก  

แจกคำในนักเรียนชายที่มีปัญหาด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชุดการสอนเรื่องสระจำนวน ๓ ชุด รวม ๑๕ แผ่น เรื่อง

สระไอ สระโอ และสระอำ หลังการฝึกพบว่าเด็กมีพัฒนาการในการอ่านสูงขึ้น 

คะแนนทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๓ หรือในการวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่

ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียน ๖ คน ในจังหวัด

สตลู ทีเ่ปน็ LD ทางดา้นการอา่นคำประสมดว้ยสระ เอยี เออื อวั ระดบัชว่งชัน้ที ่๑ 

โดยใช้แผนการสอน ๓๐ แผน เป็นเพลงที่ประสมด้วยสระเอีย เอือ อัว และแบบ

ทดสอบความสามารถในการอ่านคำที่ประสมด้วยสระเอีย เอือ อัว ผลการศึกษา

พบว่า หลงัจากไดร้บัการฝกึโดยใชเ้พลง เดก็ ๆ มพีฒันาการ การอ่านคำประสม

ด้วยสระเอีย เอือ อัว อยู่ในระดับดี เป็นต้น 
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จะเห็นได้ว่าสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ไม่ได้มีความแตกต่างจาก

เด็กปกติมากนัก แต่มีประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการเฉพาะ

ด้านให้เด็ก LD ได้เป็นส่วนใหญ่ และแม้ว่าสื่อการเรียนรู้เหล่านั้น จะเป็น  

ตัวช่วยที่ดีขนาดไหน แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือการทำความเข้าใจของพ่อแม่ ว่าเด็ก

ต้องการอะไร และต้องไม่พยายามคะยั้นคะยอให้เด็กต้องทำให้ได้ เช่น ถ้าเด็กเป็น 

LD ด้านการอ่าน ก็ไม่ควรเอาแบบฝึกหัดให้เขาอ่านไปเรื่อย ๆ โดยคิดเอาเองว่าจะ

ช่วยได้ เพราะนอกจากจะไม่ช่วยแล้ว จะยิ่งทำให้เด็กรู้สึกไม่ชอบมากยิ่งขึ้น หรือ

ถ้าเด็ก LD ด้านการอ่านไม่ชอบอ่านหนังสือเลย ต่อให้มีเครื่องช่วยอ่านก็อาจจะ  

ไม่ช่วยอะไร พ่อแม่จึงอาจต้องกลับมาพิจารณาดูว่าหนังสือที่ให้อ่านน่าเบื่อ  

เกินไปไหมมีสีสันบ้างไหม หรือมีการจูงใจเด็กมากน้อยแค่ไหนมากกว่า 

 
 

หนังสือกับเด็กLD
 

นอกจากสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมโดยคุณครูที่โรงเรียนแล้ว พ่อแม่ยังสามารถ

ช่วยเหลือด้านการเรียนให้ลูกด้วยสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะหนังสือได้ เช่น 

 

ฝึกอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ และคำนวณ 

โดยใช้นิทานช่วยสอนจากระดับง่ายไปถึงระดับที่ยากขึ้น หรือให้ลูกอ่าน
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หนังสือในระดับที่เขาสามารถทำได้ เช่น เด็กเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แต่

อ่านหนังสือได้ที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก็ต้องฝึกอ่านเขียนที่ระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้เครื่องมือฝึกอย่างบัตรคำ เพลง หรือ VCD ฝึกสอน เป็นต้น 

 

การฝึกระบบการฟังและความไวในการฟัง  

โดยให้ฝึกร้องเพลงคาราโอเกะ อ่านหนังสือภาพ หรือเล่านิทานให้เด็กฟัง

แล้วให้เขาเล่าสรุปเรื่อง  

 

ฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

โดยพ่อแม่อ่านหนังสือเรียน หนังสือนิทาน หรือนิยายที่เด็กสนใจ อัดใส่เทป

หรือ MP3 หรืออาจหาสื่อการสอนในรูปแบบที่มีภาพและเสียง (VDO, DVD) เพื่อ

ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

 

สื่ออ่านช่วยสร้างสุนทรียศาสตร์ให้กับเด็กได้อย่างไร
 

 ในสื่ออ่านของเด็กนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวหนังสือ แต่ยังมีภาพศิลปะ  

ต่าง ๆ อยู่ในนั้นด้วย เพราะฉะนั้น อิทธิพลของศิลปะไม่ว่าจะเป็นลายเส้น โทนสี 

หรือรูปทรง จะส่งผลกับอารมณ์ของเด็ก ซึ่งก็คือการพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์ 
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และถา้ภาพมเีรือ่งราวมตีวัละคร กจ็ะทำใหเ้ดก็สามารถพฒันาความคดิ จนิตนาการ 

และสร้างเรื่องราว ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับตัวหนังสือก็ได้  

 เพราะฉะนั้น หนังสือของเด็ก LD ก็ควรจะมีตัวหนังสือน้อย ๆ และมีภาพ

เยอะกว่า เพื่อบอกเรื่องราวแทนตัวหนังสืออาจจะมีตัวหนังสือบางตัวสำหรับคำที่

เด็กมีปัญหาเอามาใส่ไว้และให้เด็กทำความเข้าใจจากภาพที่ได้เห็นแทน ให้เด็กได้

ใช้จินตนาการมาก ๆ และเข้าใจในส่วนที่ต้องการเน้น  

 การทำแบบนี้อาจจะแก้ปัญหาในเรื่องการอ่านได้เฉพาะคำหรือกี่คำก็ตาม 

แต่สิ่งที่ได้มากกว่าการอ่านก็คือ การสร้างเรื่องราว การสร้างจินตนาการของเด็ก 

ซึ่งก็คือพลังของสื่อควรนำศาสตร์และศิลปะเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาให้กับเด็กด้วย 

เพราะเด็ก LD หลายคนมีปัญหาด้านการอ่าน แต่มีพรสวรรค์ในด้านศิลปะ  

วิธีการช่วยเด็ก LD ที่อ่านไม่ได้ให้มีพัฒนาการด้านการอ่านดีขึ้น  

• ผู้ปกครองต้องสร้างบรรยากาศในการอ่านหนังสือของเด็กให้มีความ

รื่นรมย์ เพลิดเพลิน มีความสุข ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกดีที่จะอ่าน  

• ให้เด็กเล่นบ้างเพื่อผ่อนคลาย  

• ค่อย ๆ กระตุ้นให้เด็กอ่านมากขึ้น เช่น จากที่ครั้งแรก ๆ อ่านได้  

๒ บรรทัด ครั้งต่อไปก็ค่อยเพิ่มเป็น ๔ บรรทัด  

• พ่อแม่ต้องไม่ตั้งความหวังว่าลูกจะต้องอ่านได้เท่ากับเด็กวัยเดียวกัน  
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• พ่อแม่ควรมีทัศนคติที่ดี พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจลูกในทุกขั้นของ

ความสำเร็จที่แม้จะเล็กน้อย   
 

ที่มา : อ่านสร้างสุข ๑๔ “อ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD” : รู้จักและเข้าใจเด็ก 

LD ร่วมเปิดเวทีเรียนรู้ ร่วมสร้างสรรค์สื่อ ร่วมสร้างความสุข  

 
 

ทำความรู้จักกับเด็กออทิสติก
 

 เด็กออทิสติก (Autistic) จะมีอาการแตกต่างกันหลายรูปแบบและหลาย

ระดับ แต่จะมีลักษณะร่วมคล้ายกันคือ เด็กจะอยู่ในในโลกของตัวเอง ไม่ค่อย

สนใจสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้าเราเรียก เขาอาจจะไม่หัน ไม่สบตา หรือไม่สนใจใครเลย 

นอกจากนี้ เขาจะโต้ตอบไม่เป็น เล่นไม่เหมาะสม จินตนาการไม่เป็น ไม่พูดหรือ

พูดไม่รู้เรื่อง ทำอะไรซ้ำ ๆ เป็นแบบแผน ไม่ยืดหยุ่น สนใจบางเรื่องอย่างหมกมุ่น 

และสำหรับบางคนที่อยู่ในโลกของตัวเองมาก มักจะแสดงอาการกระตุ้นตัวเองเป็น

ระยะ ด้วยการหมุนตัว โยกตัว เล่นเสียง เล่นมือ หรือเขย่งเท้า เป็นต้น 

ลอร์น่า วิง (Lorna Wing) จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นชาวอังกฤษ ได้แบ่ง  

เด็กออทิสติกออกเป็น ๓ กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรรม และการมีปฏิสัมพันธ์

ทางสังคม ที่มีความสัมพันธ์กับระดับสติปัญญา คือ กลุ่มที่แยกตัว (Aloof),  
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กลุ่มที่นิ่งเฉย (Passive) และกลุ่มที่เข้าหาคน (Active but Odd) โดยพบว่า กลุ่ม

ที่แยกตัวมักมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วย ส่วนกลุ่มที่เข้าหาคนมักมี

ระดับสติปัญญาดี 

ดังนั้น เด็กออทิสติก จึงไม่ใช่เด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ำเพียงอย่างเดียว

เสมอไป และไม่ได้หมายความว่า เขาจะดูแลตัวเองไม่ได้เลย โดยพบว่า เด็ก  

ออทิสติกที่โตขึ้นร้อยละ ๑ - ๒ สามารถพึ่งพาตนเองได้เต็มที่ และประกอบอาชีพ

เลี้ยงตัวเอง รวมถึงดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติ โดยมีจำนวน ๑ ใน ๓ ที่สามารถ

พึ่งพาตนเองได้พอสมควร ต้องการเพียงคำชี้แนะจากผู้ดูแลเป็นระยะเท่านั้น ใน

ขณะที่จำนวน ๒ ใน ๓ ยังมีภาวะต้องพึ่งพิงผู้อื่น และต้องการผู้ดูแลตลอดชีวิต  
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มีเด็กเป็นออทิสติกมากน้อยแค่ไหน?
 

แม้เกณฑ์ในการวินิจฉัยออทิสติกมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การ

ศึกษาข้อมูลทางระบาดวิทยาในช่วง ๓๐ ปี เป็นไปได้ยาก แต่มีการเก็บข้อมูล

ความชุกของโรคพบผู้เป็นออทิสติกเฉลี่ย ๔.๘ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน หรือ

ประมาณ ๑ คนต่อประชากร ๒,๐๐๐ คน และมีแนวโน้มว่าจะมีความชุกเพิ่มขึ้น 

พบสูงสุดถึง ๑ คนต่อประชากร ๒๕๐ คน ซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้เกณฑ์การ

วินิจฉัยที่ครอบคลุมมากขึ้น และประชาชนทั่วไปมีความตระหนักในโรคออทิสติก  

มากขึ้น 

 
 

เด็กออทิสติกเป็นอัจฉริยะจริงหรือ?
 

เราอาจเคยเห็นคนอัฉริยะที่เป็นออสทิสติกผ่านภาพยนตร์หลายเรื่อง ทำให้

บางคนคิดและติดภาพว่าออทิสติกต้องเป็นอัจฉริยะทุกคน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 

พบว่ามีเพียงเกือบร้อยละ ๑๐ ของเด็กออทิสติกที่มีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัว โดย

อาจเป็นอัจฉริยะเฉพาะด้าน หรือหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน และบางคนก็แสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนตั้งแต่เด็ก ในขณะที่บางคนต้องรอเวลา และโอกาสในการแสดงออก 
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สิ่งสำคัญคือ พ่อแม่หรือผู้ดูแลใกล้ชิดควรส่งเสริมความสามารถที่เด็ก  

ออทิสติกมีอยู่ ควบคู่ไปกับการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อจะได้ดึงศักยภาพในตัวเด็ก

ออกมาใช้ได้เต็มที่ เพราะโดยส่วนใหญ่ เมื่อเด็กถูกระบุว่าเป็นออทิสติกแล้ว มักจะ

ถูกมองข้ามเรื่องความเป็นอัจฉริยะและมุ่งแต่จะแก้ไขข้อบกพร่องของเขาเพียง

อย่างเดียว ทำให้พ่อแม่อาจหมดกำลังใจได้ง่าย เนื่องจากมองเห็นแต่ปัญหา มอง

ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จึงควรส่งเสริมความสามารถในตัวลูก ซึ่งไม่

จำเป็นต้องเป็นความสามารถพิเศษเสมอไป แต่เป็นสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ เช่น  

ส่งเสียงอะไรได้บ้าง พูดคำว่าอะไรได้บ้าง เล่นอะไรเป็นบ้าง ดูแลช่วยเหลือตัวเอง

ในเรื่องอะไรได้บ้าง แล้วค่อยขยายความสามารถที่ทำได้เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยต้อง

เปิดโอกาสให้เด็กได้ทำบ่อย ๆ ค่อย ๆ สอนเขาเพิ่มในเรื่องอื่น ๆ ที่เขาพอทำได้ 

นอกจากนี้ การส่งเสริมให้เด็กได้เล่นของเล่นหรือทำกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

ดนตรี กีฬา งานศิลปะต่าง ๆ หรือช่วยงานพ่อแม่ ก็จะยิ่งช่วยให้เด็กมีโอกาสแสดง

ความสามารถให้เห็นเพิ่มขึ้น 
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เมื่อรู้ว่าลูกเป็นออทิสติก
 

พ่อแม่บางคนเมื่อรู้ว่าลูกตัวเองเป็นออทิสติก อาจทำใจยอมรับไม่ได้และยัง

มองไม่เห็นหนทางที่จะแก้ปัญหา ลองใช้แนวทางเหล่านี้ เพื่อปรับใช้และเปิดใจรับ  

ลูกน้อยที่เป็นออทิสติก 

• เปลี่ยนทัศนคติและความคิด โดยคิดในทางที่ดีว่า “ลูกต้องพัฒนาได้” 

ตั้งสติและไม่ท้อแท้ 

• ยอมรับในความเป็น “ลูก” และ “สิ่งที่ลูกเป็น” หมั่นบอกตนเองว่า “เรา

รักลูกของเรา ไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไร” 

• หมั่นบอกกับตนเองว่า ถ้าเราไม่รัก และเข้าใจลูกของเรา แล้วใครจะรัก

และเข้าใจ 

• หมั่นบอกกับตนเองว่า “หยุดไม่ได้” ต้องพัฒนาลูกให้ช่วยตนเองให้ได้

มากที่สุด 

• พยายามดูแลจิตใจและร่างกายของตนเองให้เข้มแข็ง และมองโลก  

ในแง่ดีพร้อมเผชิญปัญหา และเป็นหลักให้ลูก 

• ไม่กล่าวโทษตนเองหรือคู่สมรสว่าเป็นสาเหตุทำให้ลูกมีปัญหา ไม่

หมกมุ่นคิดถึงสาเหตุในอดีต การมีลูกออทิสติกไม่ใช่ความผิดของใคร 
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• ควรหันหน้าปรึกษากันในครอบครัว ถึงวิธีการดูแล เลี้ยงดู ฝึกอบรมลูก 

โดยพูดคุยทำความเข้าใจกับสมาชิกในบ้านทุกคน เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจตรงกัน และช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับออทิสติก จะได้ปฏิบัติได้  

ถูกต้องมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีของพี่น้องที่มีคนใดคนหนึ่งเป็น  

ออทิสติก ต้องบอกอีกคนให้รับรู้ตามความเข้าใจของวัยเขา เช่น ถ้าเป็น

น้องที่ยังเล็ก ก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเน้นการมีส่วนร่วม ว่า  

ตัวน้องเองจะช่วยเหลือพี่ที่เป็นออทิสติกอย่างที่คนอื่นในบ้านช่วยเหลือ

ได้อย่างไรบ้าง และสิ่งที่สําคัญคือ ต้องไม่คาดหวัง หรือบังคับจนเกิน

ระดับความสามารถของเด็ก ไม่ทําให้เด็กรู้สึกว่าต้องรับภาระในการดูแล 

แต่ใช้การสร้างแรงจูงใจให้เขารู้สึกอยากช่วยเหลือ 

 

แต่หากการเลี้ยงดูลูกออทิสติก ยังเป็นเรื่องบั่นทอนพลังใจของพ่อแม่ที่รู้สึก

เหนื่อย เบื่อ ท้อแท้ หรือเครียดจนนำไปสู่ปัญหาทางอารมณ์ อดทนต่อสิ่งที่มา

กระทบได้น้อย จนส่งผลเสียต่อการดูแลลูกออทิสติก พ่อแม่จึงควรผ่อนคลาย

ความเครียดโดยการ 

• ออกกำลังกายหรือไปหาญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อพูดคุย 

• พูดคุยปรึกษาปัญหากับพ่อแม่ที่มีลูกออทิสติก 
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• หาเวลาทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง 

• หาที่สงบนิ่ง ผ่อนคลาย กำหนดลมหายใจเข้า-ออกให้ลึก ๆ ทำสมาธิ 

• ร่วมกิจกรรมในชุมชน 

• หาผู้อื่นมาดูแลแทนชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้มีเวลาผ่อนคลาย/พักผ่อน 

• ขอรับบริการหรือความช่วยเหลือจากญาติ เพื่อน องค์กรของรัฐ/เอกชน 

• หากปฏิบัติทุกข้อแล้วไม่ได้ผลยังมีอาการ เหนื่อย ท้อแท้ หดหู่ หายใจ  

ไม่อิ่ม นอนไม่หลับควรปรึกษาจิตแพทย์ หรือนักวิชาชีพ เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือต่อไป 

 



ข้อคิด..ข้อควรปฏิบัติในการฝึกลูกด้วยตนเอง 

• เตรียมตัวเองให้พร้อม ยอมรับ เข้าใจ ให้โอกาส ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เป็น  

เชิงบวก ไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่ลูกเป็น ไม่ตัดสินถูกผิดหรือโทษใคร 

• พร้อมที่จะเสียสละ อดทน ทำอย่างสม่ำเสมอ อย่างมีความสุขและเต็มใจ เพื่อ

ความสุขที่แท้จริง  

• มีเป้าหมายบนพื้นฐานในตัวลูก ไม่คาดหวังสูง มีศรัทธา เชื่อมั่นในตัวเราและ

ลูก เชื่อว่าลูกเราพัฒนาได้ การที่ลูกเราแตกต่าง ไม่ได้หมายความว่าลูกเรา

ด้อยกว่าคนอื่น 

• ให้กำลังใจตัวเอง ดูแลตัวเองบ้าง หาเวลาสร้างสุขให้กับตัวเอง 

• อย่าฝากความหวังไว้กับคนอื่น เราเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุด เราฝึกลูกเรา

ได้ดีกว่าคนอื่น เพราะเราใกล้ชิดลูกตลอดเวลา มากกว่าครูและหมอ  

• อย่า! เปรียบเทียบลูกเรากับเด็กคนอื่น มองคนที่เขาแย่กว่าเราเพื่อเป็นการเติม

กำลังใจ หรือถ้าเห็นคนที่ดีกว่า ให้หันกลับมามองตัวเองว่าเราทุ่มเทมากพอ

เคล็ดลับจากประสบการณ์เลี้ยงลูกออทิสติก 
โดย คุณแม่น้องพลาย (แม่สาว - นฏชมน นิลอ่อน) 



หรือยัง ลงทุนมากพอหรือยัง การฝึกลูก ใครทำมากได้มาก ทำน้อยได้

น้อย ลองลดงานประจำให้น้อยลง ให้เวลากับลูกมากขึ้น เราจะมีสุขมากขึ้น 

• ทุกครั้งที่รู้สึกว่าลูกถดถอย ให้เข้าใจว่าเป็นสภาวะของอาการ เหมือนลูกกำลัง

ทดสอบเราว่ายังทำหน้าที่ได้สม่ำเสมอเหมือนเดิมหรือไม่ ถ้าเรายังยืนยัน  

หนักแน่น เขาก็จะยอมรับปรับตัวเองได้ ที่สำคัญ คนในครอบครัวต้องเป็น  

แนวเดียวกัน และมีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน 

• หาเพื่อน หากลุ่ม หาความรู้ เปิดโลก รับฟัง 

 และนำมาปรับใช้ โดยให้ระลึกอยู่เสมอว่า 

 เมื่อเรารู้จักแบ่งปันให้มาก ย่อมจะได้รับสิ่งด ีๆ 

 กลับมาเสมอ แต่หากเพื่อนคนใดที่คบแล้วทุกข์ 

 ก็ตัดทิ้งไป เพราะสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งใดก็คือ 

 “ครอบครัว”  



 

 

 

แนะนำหนังสือเพื่อเด็กออทิสติก

ดาวน์โหลดสื่อชุดเรื่องเล่าทางสังคมเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม 

สำหรับเด็กออทิสติกทุกเล่ม ได้ที่ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

www.happyreading.in.th 

ร่วมสร้างสรรค์โดย 



 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน บริหารงานโดย “มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน” ได้รับ

การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานด้านประสาน

กลไก นโยบาย และปัจจัยขยายผลจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้เอื้อต่อ  

การขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ และกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ 

 

ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ และกิจกรรม 

เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมสุขภาวะได้ที่ 
 
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
๔๒๔ หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แยก ๓ 
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 http://www.facebook.com/วัฒนธรรมการอ่าน Happyreading 

 

 ขอขอบคุณข้อมูล: แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.), โลกการอ่านของเด็ก, 

กรุงเทพมหานคร: มหัศจรรย์การอ่าน. กรุงเทพมหานคร: ทาคาชิ มัตษุอิ แปลและเรียบเรียงโดย  

พรอนงค์ นิยมค้า, พัฒนาลูกน้อยด้วยการอ่าน. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิซิเมนต์ไทย, ๒๕๔๗ 

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อมศูนย์เชียงดาว). ปลูกต้นรัก (การอ่าน). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ 

ปิ่นโต พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๑ / http://onec.go.th เว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงสาธารณสุข 
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