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แด่คุณแม่และคุณพ่อของฉัน 
— รีเบคกา เครน

ผมชื่อบาร์คลีย์!  
ผมเป็นหมานะ

ยิ่งอ่านซ้ำามากก็ยิ่งสนุกม
าก

อ่านซ้ำาได้ครั้งแล้วครั้งเล
่า

นิทานหน่ึงเรื่อง

อ ม ร ิ น ท ร์ คิ ด ส์ ช ว น อ่ า น

ผมชื่อบาร์คลีย์ เรื่องราวของบาร์คลีย์ หมาตัวเล็กที่ใฝ่ฝันจะเป็นหมาตัวโต ดุดัน และว่องไว เหมือนกับหมาตัวอื่น ๆ  

บาร์คลีย์มัวแต่หมกมุ่นกับความฝันและน้อยใจที่ตัวเองไม่มีความพิเศษอะไรเลย จนหลงลืมไปว่ายังมีใครคนหนึ่งที่มองว่า 

บาร์คลีย์พิเศษสำาหรับเขาอยู่เสมอ นิทานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของมิตรภาพ ความไร้เดียงสา และภาพประกอบ 

สุดน่ารัก ซึ่งนอกจากจะทำาให้เด็ก ๆ หันกลับมามองความรักของคนใกล้ตัวและเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแล้ว  

ผมชื่อบาร์คลีย์ยังช่วยเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ อีกหลายด้าน เช่น

 เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ ให้เด็ก ๆ มีจิตใจที่อ่อนโยน มีเมตตา เอาใจช่วยบาร์คลีย์ให้กลับไปหาแม็กซ์ได้สำาเร็จ

 เสรมิสรา้งพฒันาการทางสงัคม ไดเ้หน็การชว่ยเหลอื ไดเ้หน็มติรภาพและความผกูพนัระหวา่งบารค์ลยีก์บัแมก็ซ ์ ซึง่ความ 

มั่นคงนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

 เสริมสร้าง Self-esteem สร้างความมั่นใจในตัวเอง มองเห็นคุณค่าและภูมิใจในอัตลักษณ์ที่ตัวเองมี

 ได้ทบทวนความรักที่อยู่ใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นความรักจากครอบครัว เพื่อน หรือสัตว์เลี้ยง ทำาให้เด็กเห็นความสำาคัญ 

ของสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำาวันที่อาจหลงลืมไป

 เรียนรู้ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ เช่น เล็ก -  ใหญ่ สั้น -  ยาว สีขาว -  สีดำา และคำาบอกลักษณะอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นการ 

เพิ่มคลังคำาศัพท์และพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับเด็ก

 เพื่อกระตุ้นให้การอ่านของเด็ก ๆ สนุกมากยิ่งขึ้น คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูสามารถใช้เทคนิคเสริมได้ด้วยการอ่าน 

เรื่องไปตามตัวอักษรและออกเสียงให้ชัดเจน ให้เวลาเด็ก ๆ สังเกตภาพและตัวละครในแต่ละหน้า ชวนสังเกตด้วยการ 

ตั้งคำาถาม ชวนให้ดู ชวนออกเสียง และคาดเดา เช่น ให้เด็ก ๆ ลองอธิบายลักษณะภายนอกหรืออุปนิสัยของตัวเอง  

หรือให้คุณพ่อคุณแม่และลูกสลับกันบอกสิ่งที่ชอบในตัวของอีกฝ่าย หากมีสัตว์เลี้ยงก็ให้เด็ก ๆ ลองบอกสิ่งที่ชอบ 

ในตัวสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
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หนังสือภาพสำาหรับเด็ก
คือหนังสือที่ผู้ใหญ่ต้องอ่านให้เด็กฟัง ขณะที่เด็กฟังเสียงผู้ใหญ่อ่านหนังสือภาพให้ฟังนั้น

สายตาของเด็กก็จะไล่ดูภาพในหนังสือตรงหน้า หากเป็นหนังสือภาพที่ดีแล้ว
ภาพในสายตาเด็กกับเสียงที่ผู้ใหญ่อ่านให้ฟังจะผสานกลมกลืนสนิทเนียน

จนเกิดเป็นภาพต่อเนื่องเคลื่อนไหวในสมองของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กสร้างพลังจินตนาการได้เต็มเปี่ยม
นอกเหนือจากพลังในการเรียนรู้ระหว่างฟัง พูดคุย ถาม - ตอบสื่อสารกับผู้ใหญ่ 

และจากงานวิจัยพบว่า วัยแรกเกิดถึงหกขวบนั้นเป็นช่วงเวลาที่สมองจะพัฒนาสูงสุดในทุก ๆ ด้าน
หากได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นการอ่านหนังสือภาพดี ๆ ให้เด็กฟังอย่างสมำ่าเสมอ

จะส่งผลดีเยี่ยมต่อพัฒนาการในเด็ก ๆ ของเรา
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ผมเป็นหมาที่ตัวใหญ่สุด ๆ!

ก็ได้…ผมไม่ได้ตัวโตอย่างท่ีคิด
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ผมเป็นหมาแสนปุกปุย!

แต่ก็ไม่ฟูฟ่องแบบนี้
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ผมเป็นหมาตัวยาววววเฟื้อย!

โอ๊ะโอ...ก็ไม่ยาวนี่นา
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