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เรื่องเล่า นิทาน หรือหนังสือภาพสำหรับเด็ก คือสิ่งที่มีมาตั้งแต่อดีต 

จนถึงปัจจุบัน มนุษย์ในอดีตเมื่อเริ่มมีภาษาก็เรียนรู้เรื่องราวของเผ่าพันธุ์ 

และการดำรงชีวิตจากเรื่องเล่า เมื่อมีการคิดค้นกระดาษ เรื่องเล่าก็ได้ 

บันทึกไว้บนกระดาษกลายเป็นหนังสือนิทานสำหรับส่งต่อกันในวงแคบ  ๆ  

และเมื่อมีการคิดค้นเครื่องพิมพ์และภาพพิมพ์ หนังสือนิทานที่มีภาพ 

ประกอบก็กระจายออกไปกว้างขวางมากขึ้น ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ไม่ได้จะ 

บอกเล่าพัฒนาการของหนังสือนิทานแต่อย่างใด แต่ต้องการชี้ให้เห็นว่า  

เรื่องเล่าหรือหนังสือนิทานคือสิ่งที่มนุษย์ใช้เรียนรู้ตั้งแต่อดีต และยังคงใช้ 

เรียนรู้ได้ดียิ่งจนถึงปัจจุบัน แม้เด็กสมัยใหม่จะอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเจริญ 

ไปแค่ไหนก็ตาม

	 หากมคีำกลา่ววา่ “พอ่แมค่อืของเลน่ทีด่ทีีส่ดุสำหรบัลกู” กค็งกลา่ว 

ได้เช่นเดียวกันว่า “หนังสือนิทานคือเครื่องมือเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดสำหรับ 

พ่อแม่” หากพ่อแม่อยากเล่นกับลูกแต่ไม่รู้จะเล่นอย่างไร แค่อ่านหนังสือ 

นิทานให้ฟังลูกก็สนุกแล้ว หากพ่อแม่อยากแสดงความรักแต่ไม่รู้จะ 

แสดงออกอยา่งไร แคอ่า่นนทิานใหฟ้งัลกูกจ็ะรบัรูไ้ดถ้งึความรกั หากพอ่แม ่

เหน็ดเหนื่อยจากงานมาทั้งวัน ไม่มีช่วงเวลาทำกิจกรรมร่วมกับลูก อ่าน 

นทิานใหล้กูฟงักอ่นนอนสกั 30 นาท ี ลกูกจ็ะรบัรูไ้ดว้า่พอ่แมย่งัคงเอาใจใส ่ 

นี่ยังไม่นับเรื่องการพัฒนาสมองผ่านภาพ ภาษาและเนื้อเรื่องที่นักเขียน 

นักวาดกลั่นกรองออกมาอย่างงดงาม พัฒนาการด้านภาษา ทัศนศิลป์  

วรรณศิลป์ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ EF และอื่น  ๆ  อีก 

ไม่รู้จบท่ีเด็ก  ๆจะได้รับจากนิทาน ถ้าจะให้บรรยายอย่างละเอียด 100 หน้า 

ก็คงยังไม่พอ



	 หนังสือ  พลังนิทานอ่านก่อนนอน  จึงถือกำเนิด เพื่อให้นายแพทย์ 

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ หรือคุณหมอประเสริฐ ได้บอกเล่าให้คุณพ่อ 

คุณแม่รู้ว่า ในร้านหนังสือหรือห้องสมุดมีขุมทรัพย์สำหรับเด็กซ่อนอยู่ 

มากมายแคไ่หน โดยหนงัสอืเลม่นีไ้มไ่ดแ้บง่หมวดหมูน่ทิานตามคุณสมบัติ 

พัฒนาสมอง เพราะคุณหมอประเสริฐเน้นย้ำตลอดว่า นิทานอ่านไปเถิด  

มดีทีกุเลม่ สำคญัทีเ่ดก็อา่นแลว้สนกุหรอืไม ่ ยิม้ หวัเราะ รอ้งไห ้ สะเทอืน 

อารมณ์ หรืออินไปกับตัวละครหรือเปล่า เพราะเด็กจะได้ประโยชน์จาก 

นทิานกต็อ่เมือ่เขาอนิไปกบัภาพ ภาษา หรือตวัละคร หนงัสอืเลม่นีจ้งึแบง่ 

นิทานตามความสนุก อยากสนุกแบบตื่นเต้นก็เลือกได้ อยากสนุกแบบ 

อบอุน่กเ็ลอืกด ู หรอือยากสนกุแบบตลกรา้ย เดก็ขำกลิง้จนพอ่แมง่ง กล็อง 

อ่านรีวิวจากคุณหมอก่อนตัดสินใจ

	 ถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะรวบรวมนิทานที่คุณหมอประเสริฐแนะนำ 

เอาไว้ด้วยกันจำนวนหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีหนังสือนิทาน 

อีกมากมายที่อ่านสนุกไม่แพ้กัน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่คุณหมอ 

ประเสริฐหยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง เหมาะทั้งสำหรับคุณพ่อคุณแม่นักอ่าน 

ที่อยากสะสมคลังนิทานให้ลูก สำหรับคุณครูผู้ใส่ใจที่ต้องหาหนังสือนิทาน 

มาเติมห้องสมุดให้นักเรียน สำหรับพ่อแม่มือใหม่ที่ไม่รู้จะเริ่มอ่านนิทาน 

เล่มไหนให้ลูกฟัง และเหมาะกับผู้ใหญ่ทุกคนที่ต้องการเติมเต็มสมองและ 

หัวใจของเด็กให้เต็มอิ่มด้วยความสุข

	 เพราะฉะนัน้อยา่รอชา้ เปดิอา่นหนงัสอืเลม่นีแ้ลว้ไปเลอืกนทิานอา่น 

ให้ลูกฟังกันเถอะค่ะ

สำนักพิมพ์อมรินทร์คิดส ์

กุมภาพันธ ์ 2563



พลังแห‹งการ
อ‹านนิทาน

ทํ าค
วามรู้จักลูกและ

พัฒนาการผ่าน
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“อ‹าน - เล‹น - ทำงาน
สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยมากกว่า 

อ‹าน - เขียน - เรียนเลข”

2 พลังนิทานอ‹านก‹อนนอน



1.	 “อ่านตรงเวลา” ดีกว่า “อ่านไม่ตรงเวลา” 2 ทุ่มตรงเป๊ง ๆ ๆ 

เท่ากับปักหมุดสำคัญของวัน เด็กทุกคนจะรอ

2. 	อ่าน 30 นาทีหรือ 3 - 5 เล่มก็พอ เก็บแรงไว้อ่านทุกวัน 

ต่อเนื่อง 10 ปี เด็กก็จะรู้กติกาตั้งแต่แรก

3. 	 ไม่มีลูกเล่นก็อ่านไป อ่านด ีๆ ไม่งั้นมีเคือง

4. 	อ่านทุกคืน แล้วพ่อแม่จะมีจริง ของง่ายที่สุด

5.	 พ่อแม่มีจริง สายสัมพันธ์ตามมา ของหมู ๆ 

6. 	สายสัมพันธ์ตามมา ตัวตนก็ตามมา คือ self

7. 	ภาษาแม่ตามมา ภาษาที ่ 2 - 3 ก็อยู่ในอวย

8. 	ภาษาแม่ชัดเจน แม่มีจริง พูดคำไหนก็จะได้คำนั้นง่าย ๆ  

ไม่ใช่พูดปาว ๆ ไร้น้ำยา

9.	 ภาษาแม่มีวาจาสิทธิ ์ การควบคุมตัวเองก็ง่าย

10.	 ภาษาแม่คือพาหนะบรรทุกความคิด ความคิดชัด ความ 

จำใช้งานก็ง่ายตาม
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อ่านนิทาน นำไปสู่ EF
เป็นขั้นเป็นตอน อ่านๆ ไปเถอะ อะไรก็ได้ครับ

อ่านซ้ำๆ ก็ได้ เอาความสนุกเป็นที่ตั้ง
เราไม่ต้องการความรู้ เราไม่ต้องการคำสอน 

เราไม่ต้องการเก่งภาษา
เราต้องการเนื้อสมองที่ดีตั้งแต่ปฐมวัย



4 พลังนิทานอ‹านก‹อนนอน

อ‹านเถอะนะ 
ง ‹ายมาก ๆ

ก่อนจะลงลึกเรื่องสมองอ่านอย่างไรให้ปวดหัวต่อไป  
ขอถอยมาเรื่องง่ายๆ ก่อน ด้วยความเสียดายนักหนา 
หากยังจะมีพ่อแม่ที่ไม่ทำ

	 เราแนะนำให้อ่านนิทานก่อนนอน เพราะนี่คือวิธีที่ง่ายและ 

กำไรมากที่สุดในโลกสำหรับการเลี้ยงลูก ภายใต้ข้อเท็จจริงที่ว่า 

พ่อแม่สมัยนี้เกือบทุกคนอ่านหนังสือออก จะแก้ตัวว่าอ่านหนังสือ 

ไม่ออกนั้นฟังขึ้นยากแล้ว เราขอเพียงวันละ 30 นาที เรามิได้ขอ 

มากเลย ขอเพียง 30 นาทีเท่านั้นเอง คุณพ่อคุณแม่ยังเหลืออีก  

23 ชั่วโมงครึ่งต่อวันที่จะไปทำอย่างอื่น เวลา 30 นาทีนั้นสั้นมาก  

เพยีงเขม็ยาวเดนิ 6 ชอ่ง เวลายีส่บิสามชัว่โมงสามสบินาทนีัน้ยาวนาน 

มาก แค่เขียนยังยาวเลย

	 เราขอให้อ่านอะไรก็ได้ ถ้ามีเงินซื้อนิทานประกอบภาพสำหรับ 

เด็กที่สำนักพิมพ์บางแห่งอิมพอร์ตมาแปลมาขาย  เล่มละ  200  

กว่าบาท จะว่าแพงก็ใช่ แต่คำว่าแพงนั้นควรแปลว่าเสียดายเงิน  

หากคุ้มค่าไม่เสียดายเงิน จะกี่บาทเราก็ไม่เรียกว่าแพง 

	 เลม่ละ 200 กวา่บาท กำไรทีไ่ดค้นืนัน้นา่จะตกประมาณเลม่ละ  

200,000 บาท คือค่าใช้จ่ายที่เราประหยัดขึ้นมาได้ใน 20 ปีถัดไป  
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เพียงเพราะว่าเขาจะเป็นเด็กดี ว่านอนสอนง่าย (ตัวเลขสองแสน 

คนเขียนมั่วเอาเอง)

	 ถ้าเงินน้อยลงมา ก็หาหนังสือของสำนักพิมพ์ระดับรองลงมา 

ที่อิมพอร์ตหนังสือดีจากต่างประเทศมาเช่นกัน แต่ทำราคาได้เหลือ 

เล่มละร้อยกว่าบาท  หากเป็นสำนักพิมพ์ที่มีมูลนิธิหรือนายทุน 

ยักษ์ใหญ่สนับสนุนจะเหลือ 80 - 90 บาท และหากเป็นสำนักพิมพ์ 

ไทยทำ ไทยเขยีน ไทยวาด ไทยพมิพ ์ ก็ประมาณ 100 บาท บวกลบ 

ไม่มาก เทียบได้กับข้าวผัดกะเพราไข่ดาวสองจานเท่านั้นเอง พ่อแม่ 

อดขา้วสองคน 1 มือ้ ไดห้นงัสอืนทิานใหล้กู 1 เลม่ เราไมต่ายหรอก  

กินน้ำเปล่าได ้ แต่ลูกได้คืนมากกว่ามาก



6 พลังนิทานอ‹านก‹อนนอน

	 เทียบราคาหนังสือกับข้าวราดแกงน่าจะไม่ว่ากัน ปลอดภัย 

กว่าเทียบกับกาแฟ 1 ถ้วย หรือเบียร ์ 2 กระป๋อง อุ๊บส์!

	 สมมติไม่มีเงินจริง ซึ่งเชื่อว่าหลายบ้านที่ค่าแรงวันละ  300  

บาท หรือเงินเดือน 15,000 บาท เรื่องหนังสือนิทานเริ่มจะไกลเกิน 

ฝันแล้ว อย่างน้อยที่สุดหาทางพริ้นต์นิทานจากเว็บนิทานฟรีออกมา 

อ่านให้ลูกฟังก็ได้ครับ และสุดท้ายของสุดท้าย เศษหนังสือพิมพ์ 

ที่ห่ออะไรมาล้วนอ่านได้ทั้งสิ้น

	 เพราะทีล่กูตอ้งการจรงิ ๆ มใิชน่ทิาน แตค่อืตวัเปน็ ๆ ของพอ่แม ่

ที่จับต้องได้ ถูกเนื้อต้องตัวได้ มีเสียงดังฟังชัดในห้องนอนทุก ๆ คืน  

อย่างน้อยที่สุด 3 ปี ให้อู้ได้บางวัน เมาเหล้าได้บางวัน หรือสลบ 

ได้บางวัน รวมแล้วก็น่าจะได ้ 1,000 วัน เวลาเท่านี้มากพอและนาน 

พอที่ลูกจะสร้างพ่อแม่ที่มีอยู่จริงขึ้นมาบนโลก

	 พ่อแม่ที่มีอยู่จริงจึงจะมีวาจาที่มีอยู่จริง พ่อแม่ที่มีอยู่ชัดจึงจะ 

มีวาจาสิทธิ์ พูดคำไหนคำนั้น สั่งสอนอะไรก็ฟัง เรียกทำอะไรก็ทำ  

เด็กเกิดมาเพื่อรักสนุกและทดสอบเราอยู่แล้ว การที่เราไม่มีจริง  

เป็นมนุษย์ล่องหน เราจะไม่มีอะไรเหลือเลย พูดไม่ฟัง สอนไม่ฟัง  

สั่งไม่ทำ ชีวิตจะยุ่งมาก บ้านจะเดือดร้อนอย่างหนัก และเด็ก 

ที่ไม่ฟังอะไรเลยจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในอนาคต ตอนนั้น 

เขาจะถอนทุนคืนจากพวกเราสูงมาก มากกว่า 200,000 บาท

	 สมมติว่าพ่อแม่ไม่สามารถอ่านก่อนนอน เราให้อ่านตอนไหน 

ก็ได้ แต่ถ้าจัดสรรให้ตรงเวลาได้ก็จะดี ที่เราอยากให้อ่านก่อนนอน 

เพราะเหตุผลพิเศษ 2 ข้อ 

	 ข้อแรก เราอยากให้ลูกเรียนรู้จังหวะชีวิต (rhythm) พ่อแม่ 

มเีวลานอ้ย แตต่รงเวลาทกุคนื อาจจะสองทุม่ อยา่งชา้ไมเ่กนิสามทุม่  

อาบน้ำตัวสะอาด วางมือถือ แล้วเข้าห้องนอน อ่านตรงเวลา 30  
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นาท ี อยา่งตอ่เนือ่งสมำ่เสมอและยาวนาน จนกระทัง่เดก็เรยีนรูจ้งัหวะ  

จังหวะนั้นเหมือนเสียงกลองในคาราโอเกะ รู้จังหวะคือร้องเพลงได้  

ตัวโน้ตระหว่างจังหวะไว้ค่อย  ๆ  แก้ไขปรับปรุงและพัฒนา แต่เรา 

เอาจงัหวะกอ่น เพราะเมือ่เดก็รูจ้งัหวะการนอน เขาจะรูจ้งัหวะการกนิ  

แล้วจังหวะการอาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว ทำการบ้านจะตามมาเอง

	 ข้อสอง บรรยากาศสงบในห้องนอนที่มีแสงพอประมาณ ด้วย 

เสียงนิทานของพ่อหรือแม่จะช่วยเตรียมคลื่นสมองของเด็กเข้าสู่ระยะ 

การนอน  (stage of sleep)  ที่ถูกต้อง ก่อนเคลื่อนตัวเข้าสู่โหมด 

การหลับ ซึ่งจะดีต่อความฝัน ระยะฝัน คุณภาพการนอน และการ 

ตื่นนอน

	 สมมตวิา่พอ่แมไ่มม่พีรสวรรค ์ ไมม่เีทคนคิ กอ็า่นนทิานไปตาม 

ธรรมดา ไม่ต้องพยายามทำเสียงสูงต่ำหรืออ่านพลิกแพลง เด็ก 

ไม่ต้องการ และทีจ่รงิแลว้เราพบวา่เดก็หลายคนไมช่อบใหพ้ลกิแพลง  

“อ่านด ีๆ!” เขากลับจะบอกพ่อแม่เช่นนี้เสมอ 

	 การเลา่นทิานไมผ่ดิกตกิา ขอใหส้นกุสนานคอืใชไ้ด้ แตส่ำหรบั 

พ่อแม่ที่เล่านิทานไม่เป็นเลย การอ่านคือวิธีที่ง่ายที่สุดดังที่บอกใน 

ตอนต้น ขอให้อ่านหนังสือออกก็พอ

	 น่าจะดีถ้าคนอ่านสนุก คำแนะนำประเภทหนังสือเรื่องไหน 

เหมาะกับเด็กอายุเท่าไรจึงไม่ควรจริงจังมากเกินไป เอาที่ทั้งพ่อแม่ 

ลูกสนุกด้วยกันคือใช้ได้ หนังสือควอนตัมฟิสิกส์สำหรับเด็กเล็กยังมี 

คนทำขายเลย อ่านให้อิเล็กตรอนชนกันระเบิดตู้มคือโอเค อย่าคิด 

มากไป

	 สมมติลูกไม่ฟัง เดินหนี คลานหนี แย่งหนังสือไปกัด เอา 

หนังสือไปฉีก หรือสามนาทีหลับ เหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรค เรายังคง 

อ่านไปเรื่อย ๆ เสมอ แม้ว่าเขาจะทำอะไรก็ตาม หรือแม้กระทั่งหลับ 
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ไปใหม่  ๆ ปล่อยให้คลื่นเสียงของเรากระแทกเยื่อแก้วหูของเขา 

ไปพลาง  ๆ  เพื่อส่งแรงสะเทือนผ่านกระดูกค้อน ทั่ง และโกลนที่หู 

ชั้นกลาง ทำให้ของเหลวในวงแหวนก้นหอยของหูชั้นในเกิดคลื่น 

สั่นสะเทือนเข้าไปจนถึงเซลล์สมอง

	 เขาเดินหนี เรากั้นระยะรัศมีทำการของเขาอย่าให้กว้าง เปิด 

ไฟสลัวอย่าให้จ้า เอากองหนังสือ ตุ๊กตา แจกันดอกไม้ ของประดับ 

ทุกชนิดออกจากห้องนอนไปให้หมด อย่าให้เหลือสิ่งเร้ามากเกินไป  

คลานได้คลานไป อีกหลายคืนก็จะนอนฟัง

	 เขาเอาไปกิน เราหยิบเล่มสำรองขึ้นมาอ่าน เขาเอาไปฉีก เรา 

หยิบเล่มที่สามขึ้นมาอ่าน เขากินและฉีกหมดทุกเล่ม เราเอาเล่มหนึ่ง 

ขึ้นมาใหม่ เขามิใช่มีสิบเศียรยี่สิบกรจะแย่งเราได้ยี่สิบเล่มไปกินสิบ 

เลม่เสยีเมือ่ไร เราอา่นวนไป พอตอนเชา้กน็ัง่ซอ่มไปทลีะเลม่ ๆ คนืนี ้

เอาใหม ่ เราแพ้ให้มันรู้ไป

	 กจิกรรมทกุชนดิเรากำหนดกตกิาไดเ้สมอ รวมทัง้การอา่นนทิาน  

จะเป็น 30 นาทีแล้วปิดไฟนอนพร้อมกัน หรือ 5 เล่มแล้วปิดไฟนอน 

พร้อมกัน เลือกทำได้ แล้วรักษากติกา เราควรนอนหรือแกล้งนอน 

ไปก่อน เขาหลับเราจึงลงไปชงเคร่ืองด่ืมกินกันตามประสาสามีภรรยา

	 อ่านนิทานมิใช่เพื่อให้เด็กฉลาดหรือรักการอ่าน สองประการนี้ 

เป็นผลพลอยได้  จะได้หรือไม่ได้ก็ช่าง  ที่เราอยากได้คือพ่อแม่ 

ที่มีอยู่จริง เราขอเท่านี้เอง เวลาเด็กงอแงให้กระซิบนิทานใส่หูเขา  

หยุดทุกราย

	 ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

	 เมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นเด็กประถมหรือมัธยม ต่อด้วยอุดมศึกษา 

หรือแม้กระทั่งที่มิได้เรียนหนังสือในระบบ ที่เราอยากได้มิใช่เพียงแค่ 

เด็กอ่านหนังสือออก แต่เราต้องการให้เด็ก “อ่านเอาเรื่อง” ได้ นั่นคือ 
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“เก็บประเด็นและคิดวิพากษ์” ได้

	 การบังคับให้เด็กปฐมวัยอ่าน  -  เขียน  -  เรียนเลขเร็วเกินวัย  

โดยเฉพาะด้วยการกดดันโดยไม่ดูพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล  

เราอาจจะทำใหเ้ดก็อา่นหนงัสอืออกในทีส่ดุ แตเ่ราพบดว้ยวา่หลายคน 

ไม่รักการอ่าน และที่เสียหายมากกว่าคืออ่านเอาเรื่องไม่ได้

	 ช่วงปฐมวัยคืออายุ 4 - 6 ขวบ จึงเป็นช่วงที่เราควรเปิดโอกาส 

ให้เด็กได้ทำความรู้จักกับตัวหนังสืออย่างมีความสุขและถูกวิธี เรา 

ไม่เน้นการอ่านออก แต่เราเน้นการปูพื้นฐานระบบสัญลักษณ์ (sym- 

bolization) กอ่นทีจ่ะเริม่อา่นอยา่งจรงิจงัเมือ่ประมาณ 7 ขวบ ยิง่ไป 

กว่านั้น เรามีงานบางอย่างที่ควรจะทำเมื่อเด็กอาย ุ 0 - 3 ขวบอีกด้วย

	 ข้อเขียนต่อไปนี้จะเริ่มต้นที่แรกเกิด เพื่อคลี่คลายให้เห็นว่า 

เราควรเตรียมสมองของทารกอย่างไรเพื่อรองรับการอ่าน ก่อนที่จะ 

พัฒนาไปสู่การอ่านเอาเรื่องได้ในที่สุดเมื่อเป็นเด็กโต วัยรุ่น และ 

ผู้ใหญ่
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ระยะที่ 1 : 0-3 ขวบ
ใบหน้าแมแ่ละคลังคำ

	 สมัยใหม่เราไม่เลี้ยงลูกให้มีความรู้มาก ๆ เรียนเก่งที่สุด เพื่อ 

ให้ได้คณะที่ดีที่สุดในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดตามที่พ่อแม่เลือกให้  

จุดประสงค์ของการเลี้ยงลูกสมัยใหม่คือเลี้ยงให้เขามี  Executive  

Function (EF) เพราะ EF จะช่วยให้เขามีความสามารถกำหนด 

เป้าหมายในอนาคตด้วยตนเอง โดยสอดคล้องกับความชอบและ 

ความถนัด แล้วพาตนเองไปให้ถึงเป้าหมายที่ตนเองกำหนด
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EF คืออะไร

 EF คือความสามารถระดับสูงของสมองที่ใช้ควบคุมความคิด  

อารมณ์ และการกระทำจนกว่าจะถึงเป้าหมาย คำนิยามเป็นภาษา 

ไทยโดย ผศ. ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

	 ระยะ 0 - 3 ขวบ พ่อแม่มีหน้าที่สร้างวงจรประสาทที่เรียกว่า  

proto-EF แปลวา่ระยะกอ่น EF คอืวงจรประสาทในระบบสว่นกลาง 

ที่จะใช้รองรับ EF เต็มรูปแบบในอนาคต เราสร้างได้ด้วยการอ่าน 

นิทานก่อนนอนเป็นประจำ

	 ตอนที่ทารกเกิดใหม่ แม่มิได้มีอยู่จริง ทารกจะสร้าง  “แม่ที่มี 

อยู่จริง”  ขึ้นมาที่ประมาณอายุ 6 เดือน ดังนั้น 6 เดือนแรกคุณแม่ 

มีหน้าที่เลี้ยงดูทารกด้วยตนเองอย่างดีที่สุดเพื่อให้ทารก  “ไว้ใจ”  

(trust) แม่ที่มีอยู่จริงจะมีใบหน้าแม่ ซึ่งเป็นใบหน้ามนุษย์คนแรก 

ทีเ่ขาสรา้งขึน้มา ประกอบดว้ยวงกลมสองวง สนัจมกูตรงกลาง และ 

รอยยิ้มวงพระจันทร์ด้านล่าง

	 ทารกแตล่ะคนจดจำใบหนา้แมไ่ดเ้รว็ชา้ตา่งกนั ความสามารถนี ้
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เรียกว่า face recognition ซึ่งจากงานวิจัยหลากหลายชิ้นพบว่า  

น่าจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 1 - 3 เดือน อย่างช้าที่ประมาณ  

6 เดือน

	 ใบหน้าแม่เป็นขั้วตรงข้ามของหน้าจอสี่เหลี่ยม เหตุเพราะเซลล์ 

สมองของทารกและเด็กเล็กมีการยืดยาวและแตะกันเป็นจุดเชื่อมต่อ 

ประสาท  (synapse)  ตลอดเวลา จึงมีคำประกาศจากสมาคม 

กุมารแพทย์ทั่วโลกมิให้เด็กดูหน้าจอก่อน 2 ขวบ เพราะเกรงว่าเด็ก 

จะสร้างวงจรประสาทเพื่อเตรียมมีปฏิสัมพันธ์กับหน้าจอสี่เหลี่ยม  

แทนที่จะสร้างวงจรประสาทเพื่อเตรียมมีปฏิสัมพันธ์กับใบหน้าแม่ 

และใบหน้ามนุษย์คนอื่น ๆ ต่อไป

	 ดังนั้นใบหน้าแม่ในช่วง 0 - 3 ขวบจึงเป็นคู่แข่งขันของหน้าจอ 

ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ทั่วไปทั้งในบ้านและนอกบ้าน ตั้งแต่ทีวีกลางบ้าน  

มือถือของทุกคนในบ้าน ไปจนถึงบิลบอร์ดบนถนน

	 เดก็เรยีนรูจ้กัแม ่ (และพอ่) ดว้ยปรมิาณของเวลาทีม่ปีฏสิมัพนัธ์ 

กัน แต่เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากความสม่ำเสมอด้วย (consistency) 

ดงันัน้การอา่นนทิานทกุวนัตรงเวลา แมว้า่เวลาแตล่ะครัง้จะไมม่ากนกั  

เช่น 15 - 30 นาทีโดยประมาณ ก็เพียงพอที่เด็กจะสร้างใบหน้าแม่ 

และสร้างแม่ที่มีอยู่จริง

	 เพราะปริมาณเวลาที่จะใช้อ่านนิทานทุกวันเพียง 15 - 30 นาที 

นั้นไม่มาก เราจึงควรเพิ่มความเข้มข้นของใบหน้าแม่ด้วยการอ่าน 

ให้ตรงเวลาทุกวัน และเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาก่อนนอน ด้วยเหตุผล 

บางข้อ ได้แก่ เวลาก่อนนอนควรเป็นเวลาที่พ่อแม่ทุกคนจะทำตัว 

ให้ว่าง อาบน้ำสะอาดเปลี่ยนชุดนอน เข้าห้องนอนโดยไม่มีมือถือ  

แลว้อา่นนทิานกอ่นนอนใหล้กูฟงั 15 - 30 นาท ี นีเ่ปน็คำแนะนำขัน้ตำ่ 

ที่ทุกบ้านควรพยายามทำ แม้จะทำงานนอกบ้านยุ่งเพียงไรก็ตาม  



13นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

และควรทำเป็นเวลาประมาณ 3 ปี นั่นเท่ากับมากกว่า 1,000 วัน  

เวลาเท่านี้มิใช่น้อย เราจะได้แม่ที่มีอยู่จริง (และพ่อ) รวมทั้งวงจร 

ประสาทก่อน EF ที่แข็งแรง

	 การอ่านตั้งแต่แรกเกิดเป็นข้อได้เปรียบเพราะลูกไม่หนีไปไหน  

เขาจะคุ้นเคยใบหน้าแม่และเสียงของแม่ง่าย  ๆ แม้ว่าเขาจะมิได้มอง 

ไปที่หน้าหนังสือนิทานหรือตัวอักษรเท่าใดนัก เมื่อเวลาผ่านไปเขา 

เริ่มใช้ปากและมือได้ หลายบ้านจะพบทารกที่เอาแต่แย่งหนังสือ 

มาอมหรือฉีก แต่พ่อแม่ที่รู้งานจะเตรียมหนังสือสำรองเพื่ออ่านต่อไป 

เวลาผ่านไปอีก เด็กจะลุกคลานและเดินเกาะเตาะแตะไม่นอนฟัง 

นิทานดี  ๆ แต่พ่อแม่ที่รู้งานยังคงอ่านต่อไปด้วยความผ่อนคลาย  

แม้ว่าเด็กจะไม่หันมามอง (ที่จริงเขาหันมามองเป็นระยะ ๆ) แต่เขา 

จะได้ยินเสียงที่พ่อแม่อ่านอยู่ตลอดเวลา เวลามิได้ล่วงเลยอย่าง 

สูญเปล่า กลไกการอ่านของสมองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในห้องนอน

สมองอ่านอย่างไร
	 ตอนที่เด็กได้ยินเสียง เขาจะได้  หน่วยเสียง  (phoneme)  

ทุกภาษามีจังหวะเฉพาะของตนเอง ทำให้เด็กสามารถแยกเสียง 
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ออกเป็นพยางค์และรวมพยางค์เป็นคำ มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า เด็ก 

แต่ละเชื้อชาติจะพัฒนาหน่วยเสียงขึ้นมาด้วยจังหวะที่ไม่เหมือนกัน  

แม้แต่ภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศก็มีหน่วยคำและหน่วยเสียง 

ของตนเอง เด็กจากแต่ละภาคจึงมีภาษาแม่ที่แตกต่างกัน ภาษาแม่ 

จะเป็นภาษาท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับการต้ังต้นเรียนรู้หลายภาษาในอนาคต

	 เมื่อเด็กนอนดูนิทานที่คุณพ่อคุณแม่เปิดอ่าน เด็กดูทั้งหน้า 

กระดาษ มิได้แยกฉากหน้าและฉากหลัง (foreground & back- 

ground) รวมทั้งเด็กมองดูทั้งรูปภาพและตัวอักษร โดยมีพัฒนาการ 

ของหน่วยเสียงตีคู่ขนานมาตลอดทางไม่ช้าก็เร็ว แต่เพราะหน่วย 

เสียงมีจังหวะที่แน่นอนของตัวเอง เด็กจึงสามารถแยกหน่วยคำ  

(morpheme) และหน่วยเขียน (grapheme) ได้ในที่สุด ก่อนที่จะ 

ทดแทนอกัขระทัง้หมดดว้ยสญัลกัษณ ์ (symbolization) ในเวลาตอ่มา

	 ตอนท่ีคนเราอ่านหนังสือ แสงจากตัวหนังสือจะพุ่งผ่าน รูม่านตา  

(pupil) คือวงกลมสีดำตรงกลางลูกตาเข้าไปด้านใน แสงคืออนุภาค 

โฟตอน โฟตอนจะพุง่ไปชนสว่นทีเ่รยีกวา่ โฟเวยี (fovea) บน จอตา  

(retina) อย่างแม่นยำ คนเราอ่านหนังสือด้วยส่วนเล็ก  ๆ  ที่เรียกว่า 

โฟเวีย โดยมีลานสายตาประมาณ 15 องศาเท่านั้น คนเรามิได้อ่าน 

หนังสือทั้งหน้าด้วยจอตาทั้งหมด ระหว่างที่เราอ่านหนังสือ เราเห็น 

ตวัอกัษรเพยีง 3 - 4 ตวัไปทางซา้ย และ 7 - 8 ตวัไปทางขวา (สำหรบั 

ชาติที่อ่านจากซ้ายไปขวา) และลูกตาของคนเราเคลื่อนจากซ้ายไป 

ขวาด้วยการกระตุกเป็นจังหวะในอัตรา 4 - 5 ครั้งต่อวินาที เรียกว่า  

saccadic movement เรื่อยไปจนหมดหน้ากระดาษ

	 โฟตอนที่กระแทกโฟเวียจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากแหล่ง  

เกดิสญัญาณประสาทพุง่ออกไปสองทศิทาง เสน้ทางหนึง่เปน็เสน้ทาง 

ตัวอักษร เด็กแยกอักขระแล้วสะกดคำตามจังหวะเสียง อีกเส้นทาง 
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หนึ่งเป็นเส้นทางภาพ เด็กได้ยินคำว่าช้างพร้อมกับเห็นรูปช้าง สมอง 

สร้างคลังคำว่า “ช้าง” พร้อมกับรูปสัตว์มีงวงและงานั้นเอาไว้ วันหนึ่ง 

เมื่อเด็กเห็นรูปสัตว์มีงวงและงาที่ใด ต่อให้เป็นแมมมอธหรือเอราวัณ 

เขาจะมีคลังคำ “ช้าง” อยู่ตลอดไป

	 การที่เส้นประสาทส่งสัญญาณประสาทออกไปสองทิศทาง 

พร้อมกันทั้งอักขระและรูปภาพ นี่คือ “กระบวนการสร้างสัญลักษณ์”  

อันจะเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เด็กอายุ 4 - 6 ขวบมีความสุข 

กับการ  “มอง”  หนังสือนิทานประกอบภาพ และสามารถอ่านได้เอง 

ในเวลาต่อมา

	 งานวิจัยด้านสมองสมัยใหม่พบว่า เด็กทารกที่ฟังนิทานตั้งแต่ 

เล็ก สมองส่วน  “คลังคำ”  มีขนาดใหญ่กว่าเด็กที่มิได้ฟังนิทานอย่าง 

ชัดเจน
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ระยะที ่ 2 : 4-6 ขวบ 
ความจำใช้งานและสัญลักษณ์

	 ตอนที่เด็กฟังนิทาน ไม่ว่าเขาจะนอนฟัง นั่งฟัง คลานฟัง  

หรือเดินฟัง สมองต้องถือครองความจำของคำที่หนึ่งเอาไว้นานพอ 

ที่จะนำคำที่สองมาต่อติด แล้วถือครองความจำของคำที่สองนานพอ 

ที่จะนำคำที่สามมาต่อติด แล้วถือความจำของคำที่สามนานพอที่จะ 

นำคำทีส่ีม่าตอ่ตดิ เปน็เชน่นีเ้รือ่ยไป นีค่อื ความจำใชง้าน (working  

memory)
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	 ความสามารถที่จะถือครองความจำใช้งานได้นานพอ เราเรียก 

ว่า สมาธิ (attention) เป็นความจริงที่ว่าการอ่านนิทานก่อนนอน 

ช่วยเสริมสร้างสมาธิในเด็กเล็ก ระยะเวลาของสมาธิที่ยืดยาวออกไป 

เรียกว่า attention span ซึ่งจะพัฒนาเร็วช้าต่างกันในเด็กแต่ละคน

	 เราไม่เร่งสมาธิด้วยการบังคับเรียน แต่เราพัฒนาได้ด้วยการ 

อ่าน - เล่น - ทำงาน เพราะนอกเหนือจากการอ่านแล้ว การเล่นและ 

การทำงานก็ต้องใช้กลไกการถือครองความจำใช้งานของกระบวนการ 

ขั้นตอนที่ 1 นานพอที่จะนำขั้นตอนที่ 2 มาต่อติด เด็กที่ทำอะไร 

ไม่เสร็จ หยุดกลางคัน เราไม่รีบสรุปว่าสมาธิสั้น แต่เพราะเขายัง 

ไม่สามารถถือครองความจำใช้งานได้นานพอ

	 สมาธิที่ยืดยาวขึ้นไม่เพียงช่วยให้เด็กลำเลียงเสียงและคำถัดไป 

มาต่อติด แต่เด็กสามารถถือครองความจำของคำที่ 1 ได้อยู่ แม้ว่า 

เขาจะอ่านไปถึงคำที่ 20 แล้วก็ตาม จากคำจึงกลายเป็นประโยค  

จากความหมายของคำเดียวเป็นความหมายของคำทั้งประโยค  

ตามด้วยทั้งย่อหน้า หมดทั้งหน้า สามหน้า สิบหน้า ยี่สิบหน้า  

และหนึ่งเล่ม บัดนี้เด็กไม่เพียงอ่านออก แต่เขาอ่านเอาเรื่องได้ด้วย  

มใิชส่กัแตว่า่อา่นแลว้ไดห้นา้ลมืหลงั แตเ่ขาเกบ็ประเดน็ของแตล่ะคำ 

มาเชื่อมเป็นประเด็นของแต่ละประโยค ตามด้วยประเด็นของแต่ละ 

ย่อหน้าและแต่ละบท

ระบบสัญลักษณ์ทำงานอย่างไร

	 เส้นสายที่มนุษย์ถ้ำเขียนบนผนังถ้ำเป็น สัญลักษณ ์ (symbol) 

ตวัหนงัสอืของทกุชาตทิกุภาษาบนโลกเปน็ ระบบสญัลกัษณ ์ (symbo- 

lization) ประกอบด้วยการใช้สัญลักษณ์และการถอดความหมาย 
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ของสัญลักษณ์ เช่น เด็กไทยเขียนว่า “ไก่” แทนสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่ 

รอ้งเอก้อีเ๊อก้เอก้ในตอนเชา้ เปน็ตน้ ในขณะทีเ่ดก็ฝรัง่เขยีนวา่ “ant”  

แทนแมลงหกขาที่เดินเป็นสายอยู่ตามพื้นดิน เป็นต้น จะเห็นว่า 

เส้นสายที่เขียนบนกระดานหรือบนกระดาษมิได้เป็นอะไรมากไปกว่า 

สัญลักษณ์ที่เด็กสร้างขึ้นมา พูดให้เฉพาะเจาะจงคือสมองของเด็ก 

สร้างขึ้นมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่แรกเกิด แล้วมาเข้มข้นขึ้น 

ตามจำนวนคลังคำที่สะสมไว้ในสมองมากขึ้น

	 เพราะภาษาคอืสญัลกัษณ ์ การเลน่สมมตกิบัลกูดว้ยของเหลอืใช ้

หรือมือเปล่าจึงเป็นการละเล่นที่พัฒนาภาษาได้ดีมาก เพราะเด็กต้อง 

สมมติของบางสิ่งหรือแม้กระทั่งอากาศธาตุเป็นสัญลักษณ์แทนวัตถุ 

บางอย่างอยู่เสมอ ตัวกลไกของสมองที่รับผิดชอบกระบวนการสร้าง 

และถอดความหมายของสัญลักษณ์จึงพัฒนา

	 ภาษาเป็นยานพาหนะที่ใช้บรรทุกความคิดออกมาจากสมอง  

บดันีเ้ดก็ไมจ่ำเปน็ตอ้งคดิคนเดยีวหรอืพดูคนเดยีว เขาสามารถสือ่สาร 

ความคิดออกมาแลกเปลี่ยนกับเด็กคนอื่นหรือผู้ใหญ่ นั่นทำให้ 

กระบวนการพัฒนาด้านการคิดและภาษารุดหน้าขึ้น เด็กสามารถ 

อ่านความคิดของคนที่เคยมีชีวิตอยู่ในอดีตผ่านตัวหนังสือ ทำให้เด็ก 

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับอดีต มากไปกว่านี้คือเด็กสามารถ 

บนัทกึความคดิตนเองลงบนกระดาษ เทา่กบัรกัษาความคดิของตนเอง 

เอาไว้อ่านทบทวนวันหลังหรือให้ผู้อื่นอ่านในอนาคต

	 จะเห็นว่าบัดนี้การเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางและพูดคนเดียว 

เมื่อ 3 - 4 ขวบ คือ private speech (ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อรักษาความจำ 

ใช้งาน) ได้ขยายตัวออกไปจากศูนย์กลางทั้งทางภูมิศาสตร์และทะลุ 

กาลเวลา นี่คือมหัศจรรย์แห่งการอ่านซึ่งเริ่มต้นจาก 15 - 30 นาที 

ก่อนนอน
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ระยะที ่ 3 : อายุ 7 ขวบเป็นต้นไป
อ่านเอาเรื่องและคิดวิพากษ์

	 ในที่สุดเด็กก็หลุดจากศูนย์กลางของจักรวาลมาสู่ระบบโรงเรียน  

ที่ซึ่งเราสามารถพัฒนาการอ่านและเขียนอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนา 

เด็กไปสู่การอ่านเอาเรื่องและคิดวิพากษ์

	 การอ่านเอาเรื่องต้องการความสามารถด้าน EF ทั้ง 3 องค์- 

ประกอบ คอื การควบคมุตนเอง บรหิารความจำใชง้าน และการคดิ 

ยืดหยุ่น ทารกพัฒนาความสามารถควบคุมตนเองตั้งแต่แรกด้วย 

พฤติกรรมง่าย  ๆ คือหยุดเดินแล้วหันไปดูหน้าแม่ที่กำลังอ่านนิทาน  

เราเรียกว่า หยุดแล้วเปลี่ยน  (response inhibition & shifting)  

ก่อนที่จะพัฒนาต่อมาเป็นความสามารถในการควบคุมตนเอง (self- 

control) เต็มรูปแบบ นั่นคืออ่านหนังสือได้นานโดยไม่ว่อกแว่ก

	 ทารกพฒันาความจำใชง้าน (working memory) อยา่งตอ่เนือ่ง  

และมีความตั้งใจจดจ่อได้นานพอจนกระทั่งอ่านหนังสือได้หมดเล่ม  

แม้ว่าในแต่ละขณะจะเห็นตัวอักษรเพียง  10 - 11 ตัวอักษรเท่านั้น  

แต่เพราะความจำใช้งานมีความจุที่จำกัด เด็กแต่ละคนมีระยะเวลา 

และปริมาณการถือครองความจำใช้งานไม่เท่ากัน  ระบบบริหาร 

ความจำใช้งานจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาสามารถสลับความจำ 

และความหมายของสิ่งที่อ่านได้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่เสียความหมาย
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	 ระบบสัญลักษณ์ (symbolization) ที่แข็งแรงเมื่ออายุ 7 ขวบ 

ตามด้วยความคิดเชิงนามธรรม (abstract operation) ที่จะมาแทนที่ 

ความคิดเชิงรูปธรรม (concrete operation) เมื่ออายุ 12 ปี ทำให้ 

ระบบสัญลักษณ์แผ่ขยายออกไปครอบคลุมทุกมิติ ทั้งที่เป็นอุปมา 

อุปไมย (metaphor) และจินตนาการ (imagination) เด็กสามารถ 

ควบคุมตนเองสลับความจำใช้งาน นำไปสู่การเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่อง 

ทีอ่า่นอยา่งไรข้ดีจำกดั นีค่อืคดิยดืหยุน่หรอืคดิวเิคราะหอ์ยา่งยดืหยุน่  

(cognitive flexibility) ซึ่งจะนำไปสู่ความคิดเชิงวิพากษ์ (criticized  

thinking) รูจ้กัตัง้คำถามตอ่เรือ่งทีอ่า่น มไิดเ้ชือ่ทัง้หมดในทนัท ี นำไป 

สู่การรู้จักใคร่ครวญในที่สุด คืออภิปัญญา (meta-cognition)

	 การเคลื่อนที่แบบแซคคาดิคของลูกตาที่ทำให้เห็นตัวอักษรแล้ว 

“อ่าน” ได้ ต้องการเวลาอย่างน้อยที่สุดชั่วขณะหนึ่ง โฟเวียสามารถ 

รับภาพได้ในเวลาเพียง 1/20 วินาที การเคลื่อนที่แบบกระตุกแต่ละ 

ครั้งกินเวลา 3/10 วินาที กว่าจะอ่านได้นั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 

ครึ่งวินาที เวลาที่คนเราใช้อ่านนั้นเร็วที่สุดก็ไม่น่าจะเกิน 400 - 500  

คำต่อนาที และที่ว่าอ่านได้เร็วนั้น ที่แท้แล้วเกิดจากความสามารถ 

ที่จะข้าม (skip) มากกว่าความสามารถที่จะอ่าน

	 การอ่านควรเป็นเรื่องสนุก การอ่านนิทานประกอบภาพด้วย 

ความสุข ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือครูอ่านให้ฟัง หรือเขาฝึกสะกดคำ 

แล้วอ่านเอง ทั้งสองกิจกรรมควรตีคู่ขนานมาด้วยกัน เส้นประสาท 

ด้านเสียงและภาพพัฒนาคู่ขนานกัน ส่งเสริมและสอดรับซึ่งกัน 

และกัน นำไปสู่ความสามารถที่เรียกว่า fluent reading คืออ่าน 

อย่างแคล่วคล่องด้วยความเร็วเกือบ ๆ น้ำไหลไฟดับและเก็บประเด็น 

ได้อีกด้วย
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	 อยากใหเ้ดก็ไทยอา่นออกเขยีนได ้ อาจจะตอ้งปฏริปูสงัคมตัง้แต ่

แรกเกิด



การอ่านควรเป็นเรื่องสนุก
การอ่านนิทานประกอบภาพด้วยความสุข 
ไม ่ว ่าจะเป็นพ่อแม ่หรือครูอ่านให้ฟัง 
หรือเขาฝึกสะกดคำแล้วอ่านเอง 

ทั้งสองกิจกรรมควรตีคู่ขนานมาด้วยกัน
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พิศวง หักม ุม 
ชวนลุ้นกว‹าใคร

Part 1

นิทานบ้างตลกขำก๊าก 
บ้างตลกร้าย บรรยากาศชวนลุ้นชวนสงสัย 

และตอนจบบางเรื่องชวนให้พ่อแม่อ้าปากค้าง 
แต่ลูกฟังสนุกถูกใจแน่นอน
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พ ‹อแม ‹อ‹าน ภาพเล่าเรื่อง เด็กก็เรียนร้ ู
เต‹าสองตัวกับหมวกหน่ึงใบ 

ตอนที  ่ 1

สนุก อบอุ่น เหมาะที่จะอ่านก่อนนอน
แล้วปิดไฟ นอนๆๆ 

เรื่องและภาพ : จอน คลาสเซน

แปล : พี่แตงโม

สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
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	 เนื้อหาของเรื่องนี้เกินบรรยาย คือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี มี 

ประเด็นยาก ๆ ชวนคุยหลายเรื่อง คุณพ่อคุณแม่อ่านดูแล้วจะรู้สึกได้ 

ว่า หนังสือเด็กหรือหนังสือปรัชญากันแน่

	 มีเรื่องยาก ๆ เกิดขึ้นในชีวิตเด็กเรื่อย ๆ คำสอนง่าย ๆ ประเภท  

“แบ่งปันนะ” “ไม่รังแกกันนะ” “อย่าทำผิดกฎนะ” “อย่าขโมยนะ”  

“อย่าโกหกนะ”  เป็นคำสอนที่ถูกต้อง แต่มิใช่คำสั่งที่จะสั่งกันง่าย  ๆ   

มีเรื่องรอให้ลูก ๆ เรียนรู้ด้วยตนเองมาก เพราะโลกที่เป็นจริงไม่สวย

	 จะชวนดูเนื้อเรื่องและวิธีเล่าก่อน เป็นหนังสืออีกเล่มของจอน 

คลาสเซน ที่  คำบรรยายและรูปภาพเสริมพลังกันด้วยการชี้ไป 

คนละทาง อา่นอยา่งเดยีวยอ่มไมส่นกุเตม็ที่ ดรูปูอยา่งเดยีวกไ็มส่นกุ 

เต็มที ่ เห็นทั้งสององค์ประกอบจึงสนุกที่สุด

	 เราควรชีท้ีร่ปูใหล้กูดมูัย้วา่ “ดตูรงนีส้ ิ เหน็อะไรมัย้” หรอืปลอ่ย 

ให้ลูกสังเกตเองว่ารูปกำลังบอกอะไร ในขณะที่แม่อ่านคำบรรยาย 

ไปอีกทาง

	 ที่สำคัญกว่าตัวอักษรคือ “การสื่อสาร” คนเราสื่อสารกันด้วย 

ภาษาร่างกายหรือภาษาที่ไม่ใช่คำพูดมากกว่า  “คำพูด” อยู่แล้ว คือ 

ทักษะสำคัญที่ลูก ๆ จะได้จากพ่อแม่และการเล่น

	 เรียนมาก เรียนเร็ว เขียนได้ อ่านออก แต่สื่อสารไม่ได้ เป็น 

เรื่องที่เราพบเรื่อย ๆ 

	 นี่คือหนังสือที่ควรใช้ใจอ่านมากกว่าใช้สมองอ่าน พ่อแม่ที่ใช้ 

สมองจะรู้สึกได้เลยว่าคันปาก อยากจะสอน อยากจะบอก มีข้อ 

แนะนำว่าใจเย็น ๆ ใช้ใจอ่านและอ่านไปก่อน

	 ไม่ต้อง “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า” เลย ปล่อยสมองเขาทำงาน
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พ ‹อแม ‹อ‹าน ภาพเล่าเรื่อง เด็กก็เรียนร้ ู
เต‹าสองตัวกับหมวกหน่ึงใบ 

ตอนที  ่ 2

ข้อเขียนต่อไปนี้ 
จะเปิดเผยเนื้อเรื่อง จะได้คุยกันได้
ใครไม่อยากรู้เนื้อเรื่องก่อนอ่านเอง 

กรุณาอย่าอ่านต่อ
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	 นี่คือหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเทียบเท่าหนังหนึ่งเรื่อง ระวัง 

สปอยล์!

	 เริม่จากวธิเีขยีน จะเหน็วา่นกัเขยีนปลอ่ยทีว่า่งบนกระดาษเหนอื 

รูปเต่าไว้มาก นี่คือโลก (the world) สำหรับเด็กเล็ก หน้ากระดาษ 

ทั้งแผ่นคือโลก เขาจะวางตัวเองไว้ในโลก วัน  ๆ  อยู่กับแม่ โลกมี  

1 มติ ิ (one-dimension) แมเ่ปดิหนา้หนงัสอืกวา้งใหญ ่ เขาเขา้มาอยู ่

ในโลกร่วมกับเต่าสองตัว โลกมี 2 มิติ (two-dimension)

	 หนงัสอืเรือ่งนีเ้ลา่เรือ่งเวลาทีผ่า่นไป บทที ่ 1 เปน็เวลากลางวนั  

บทที่ 2 พระอาทิตย์กำลังตกดิน บทที่ 3 เป็นกลางคืน และหน้า 

สุดท้ายเป็นความฝัน เด็กได้รู้จักเวลา (time) และเวลาเป็นความ 

ต่อเนื่อง (continuum) ต่อเนื่องถึงความฝัน (dream) ทั้งหมดนี้คือ 

โลก (the world)

	 มาดูเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเรื่อง เต่าสองตัวพบหมวกหนึ่งใบ 

ตกอยู ่ เต่าตัวแรกชวนเต่าตัวที่สองเดินจากมา “อย่าไปเอามาเลย” 

	 ดูรูป ดวงตาของเต่าตัวที่สองมองไปทางไหน ในขณะเดียวกัน 

คิดว่าดวงตาของเต่าตัวแรกจะมองไปทางไหน

	 เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน เต่าตัวแรกถามว่า “เธอคิดอะไรอยู่” 

	 ดรูปู ดวงตาของเตา่ตวัทีส่องมองไปทางไหนขณะทีพ่ดูวา่ “ฉนั 

ไม่ได้คิดอะไร”

	 นี่คืออวัจนภาษา (non-verbal language) คือภาษาที่มิใช่ 

คำพดู คนเราสือ่สารกนัดว้ยวธินีีม้ากกวา่การพดู เราเดาใจกนัในชวีติ 

ประจำวันบ่อยมาก มีทั้งดีและไม่ดี แต่จะชอบหรือไม่ชอบ ลูก  ๆ  

ของเราก็ต้องฝึกการสื่อสารวิธีนี้ให้ได ้ มิเช่นนั้นจะลำบาก

	 นี่คือปฐมบทของการโกหกหรือเปล่า หรือเป็นแค่อาการปาก  

ไม่ตรงกับใจ คนเราทำแบบนี้ก็ได้หรือแม่
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	 กลางคืน เต่าตัวที่สองเดินย้อนไปทิศทางที่พบหมวก ปากถาม 

ว่า “เธอหลับสนิทหรือยัง” 

	 เต่าตัวแรกตอบว่า “ฉันหลับสนิทแล้ว และกำลังฝันอยู่ด้วย”

	 นี่คือปฐมบทของการโกหกได้หรือยัง หน้าถัดไปเต่าตัวแรก 

เล่าความฝันของตนเองให้เต่าตัวที่สองฟัง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น 

เรื่องจริงหรือเรื่องโกหก

	 สังเกตด้วยว่าเต่าตัวที่สองเดินไปทางซ้ายมือ นั่นแปลว่ายังมี 

โลกอยู่ทางซ้ายมือของหน้ากระดาษ จะเห็นว่าอวกาศ  (space)  

ขยายตัวออกไปและอยู่ในความทรงจำของเด็ก มีโลกอยู่ที่ซ้ายมือ 

และมีหมวกหนึ่งใบตกอยู่แน ่ๆ 

	 เรากำลังอ่านนิทานอะไรให้ลูกฟัง เรื่องเพื่อนรักหักเหลี่ยมหรือ 

อยา่งไร ระหวา่งยอ่งออกไปเอาหมวกมาครอบครองกโ็กหกหนา้ดา้น ๆ  

คนด ีๆ เขาทำกันแบบนี้หรือแม่

	 ปัญหาเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมไม่ใช่เรื่องตายตัว เป็นเรื่อง 

ของการพูดคุยกับลูกแล้วเปิดโอกาสให้เขาเผชิญโลกและผู้คนตามที่ 

เป็นจริงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

	 ชอบหนังสือเล่มนี้มาก นี่ถ้าเขียนตัวหนังสือเล็ก ๆ โลกไม่ต้อง 

กว้างมาก หน้ากระดาษเล็กลงสักครึ่ง ราคาลดลงครึ่งหนึ่งจะดีมั้ย 

คำตอบคอืไมด่ ี สำหรบัเดก็เลก็ โลกทีก่วา้งใหญเ่ปน็เรือ่งทีด่ตีอ่สมอง 

และจิตใจมาก

	 อ่านจบแล้วนอนพร้อมเต่าสองตัว คิดว่าลูกจะรู้มั้ย ตัวไหน 

เป็นตัวไหน
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สอนศีลธรรม
และการผิดศีลธรรมด้วยนิทานก†อนนอน 

เห็นหมวกของฉันไหม

ตอนที่เดินร้านหนังสือวอลเตอร์สโตนช่วงคริสต์มาส
ในเอดินบะระ นอกจากเจ้าหนอนจอมหิว 

ที่มีเซ็กชั่นของตัวเองแล้ว อีกเล่มที่ตั้งเด่นเป็นสง่า 
คือ เห็นหมวกของฉันไหม (I Want My Hat Back)

เรื่องและภาพ : จอน คลาสเซน

แปล : พี่นานะ

สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
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	 หนงัสอืเลม่นีเ้ปน็ผลงานเลม่แรกของนกัเขยีนชาวแคนาดา จอน  

คลาสเซน เมื่อปี 2011 เป็นหนึ่งในรายชื่อหนังสือ 100 เล่มที่มาร์ติน  

ซาลสิบวิร ี (Martin Salisbury) แนะนำไวใ้น 100 GREAT Children’s  

PICTURE BOOKS

	 จอน คลาสเซน จบการศกึษาจากวทิยาลยัเชอรแิดนในแคนาดา 

ปี 2005 แล้วย้ายไปลอสแอนเจลิส เป็นส่วนหนึ่งของทีมสร้างหนัง 

เรื่อง  กังฟูแพนดา ภาคแรก เมื่อปี 2008 โอย...12 ปีแล้วหรือเนี่ย  

เหมอืนเพิง่หวัเราะตาปดิเมือ่วานนีอ้ยูเ่ลย เดก็เกดิปนีัน้วนันีค้งชา่งรา้ย 

เหลือแล้ว

	 งานหนังสือชิ้นแรกของจอนสร้างความสั่นสะเทือนแก่วงการ  

ด้วยไม่บ่อยนักที่หนังสือประกอบภาพสำหรับเด็กจะจบแบบที่เห็น

	 จอนใช้ภาพแบนราบ เรียบง่ายสบายตา แบบที่เรียกว่า mini- 

malist ให้หมีแสดงความรู้สึกน้อยที่สุด กระต่ายด้วย ที่จริงแล้ว 

ทัง้สองใช ้ลกูตา พดูมากกวา่อยา่งอืน่ นอกเหนอืจากนีค้อืการใชส้แีดง 

	 ขอให้สังเกตสีแดง ทั้งบนหมวก  แบ็กกราวนด์  และ  บท 

สนทนา สีแดง อะไรที่ไม่แดง ไม่เกี่ยวกับหมวก และอะไรที่ไม่แดง  

ไมน่ำ้ตาล จอนจะไมเ่ขยีนเลย คอื minimalist แท ้ ไมเ่กีย่วไมพ่ดูถงึ

	 ไม่ตกใจที่นิทานประกอบภาพสำหรับเด็กเล่มนี้จะหมิ่นเหม่ 

ศีลธรรมเพียงนี้ เพราะแท้จริงแล้วพวกเราผู้ใหญ่ทำผิดศีลธรรมให้ 

เด็ก  ๆ  เห็นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการโกหก ขโมย ทำร้ายคนอื่น ไป 

จนถึงการฆ่าสัตว ์ เราจะสอนพวกเขาอย่างไร ต่างหากที่สำคัญ

	 สอนด้วยนิทานก่อนนอน รับรองได้ว่าง่ายที่สุดแล้ว
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นิทานที่ว†าด้วยเรื่องโกหก
ขโมย และความรุนแรง
ของจอน คลาสเซน 

ตอนที  ่ 1

พ่อแม่หลายท่านหวั่นไหว ทำไมหนังสือสามเล่ม
ของจอน คลาสเซน ดูมืดหม่น

จะมืดเพียงไรอยู่ที่ใจผู้อ่าน ใช่ไหม

เรื่องและภาพ : จอน คลาสเซน

แปล : พี่ข้าวต ู / พี่นานะ / พี่แตงโม

สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
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	 คำเตือน เปิดเผยเนื้อเรื่อง!

	 เรื่อง เห็นหมวกของฉันไหม หมีหาหมวกไม่พบ หมวกสีแดง 

ทรงแหลม หมีถามเพื่อนไป ถามไปเรื่อย  ๆ  ทีละหน้า  ๆ  ทั่วทั้งป่า  

ภาพเขียนสัตว์นานาประเภทสวยดี ป่ากว้างใหญ่ โลกกว้างใหญ่  

อวกาศและเวลาขยายตัวออกทีละหน้า ทีละสองหน้า นี่คือส่วนที่ 

ดีมากของวิธีทำหนังสือเด็ก เขาอยู่ในห้องนอนก็จริง แต่สมองและ 

จิตใจโบยบินไปไกลแสนไกล

	 เอ๊ะ! เห็นแล้วนี่นา มันนั่นเองที่เอาหมวกไป มันโกหก!

	 ตอนจบ มีสัตว์อีกตัวหนึ่งมาถามหามันตัวนั้นที่โกหกและเอา 

หมวกไป หมีตอบว่า “ไม่เห็นมันหรอก หมีไม่กินมันหรอก”

	 สนุกนะครับ โดยเฉพาะตอนที่ลูก ๆ เห็นหมวกแดงทรงสูงนาที 

แรก น่าจะขำมาก

	 เรื่อง  หมวกใบเล็กของเจ้าปลายักษ์ เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น 

หลังกอไม้ใต้น้ำ เป็นพ่อแม่ที่คิดไปล่วงหน้าว่าน่าจะเกิดอะไร แต่ลูก 

เพิ่งจะเกิดมาไม่นาน ไม่มีแนวคิดเรื่อง ขโมย และไม่มีแนวคิดว่าเรา 

ควรทำอย่างไรกับขโมย เขาเป็นผ้าขาว สีหน้าท่าทางและน้ำเสียง 

ของเราต่างหากที่จะบอกเขา

	 เรือ่งนีก้เ็หมอืนกนั เตา่สองตวักบัหมวกหนึง่ใบ เรายงัไมเ่หน็ 

อะไรที่เรียกว่าขโมย และเราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าใครมีหรือไม่มีเจตนา 

โกหก เราคิดเอาเองว่าสังคมเป็นแบบนี้แหละ เต่าทำท่าแบบนี้ เต่า 

พูดแบบนี ้ ก็น่าจะมีเจตนาประมาณ ๆ นั้นแหละ

	 เป็นหนังสือนิทานประกอบภาพที่เต็มไปด้วยอวัจนภาษา คือ  

non-verbal language และเราพ่อแม่เป็นคนตีความได้ตามใจเรา 

พอสมควร ย้ำว่าอวัจนภาษาคือส่วนใหญ่ของการสื่อสารในสังคม

	 ที่จริง เราก็อยากให้ลูก  ๆ รู้จักคำว่า  “ขโมย”  และ “โกหก”  โดย 
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ไม่ทำไม่ใช่หรือ

	 ก็จะเหมือนปีศาจทุกชนิด รู้จักแล้วจะไม่ลองทำได้อย่างไรกัน  

มิเช่นนั้นมันจะใช่ปีศาจหรือ

	 หุหุหุ	
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นิทานที่ว†าด้วยเรื่องโกหก
ขโมย และความรุนแรง
ของจอน คลาสเซน

ตอนที  ่ 2

ครั้งเดียวไม่เคยพอ สำหรับหนังสือ 3 เล่มนี ้
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	 คือ เห็นหมวกของฉันไหม (I Want My Hat Back ปี 2011), 

หมวกใบเล็กของเจ้าปลายักษ์  (This Is Not My Hat ปี 2012),  

และ เต่าสองตัวกับหมวกหนึ่งใบ (We Found a Hat ปี 2016) ของ 

จอน คลาสเซน คนตั้งชื่อหนังสือภาษาไทยเก่งจริง ๆ 

 โกหก ขโมย และทำร้ายร่างกาย คือสามอย่างที่พ่อแม่ 

ทุกคนตื่นตระหนก อกสั่นขวัญแขวนกันง่าย ๆ  เมื่อประสบเหตุ ลูก 

โกหก ลูกขโมย ลูกทำร้ายเพื่อนถึงเลือดออก

	 แต่ว่าจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม พวกเราผู้ใหญ่ทุก  ๆ  คนผ่าน 

เหตุการณ์เช่นนี้มาแล้ว มากบ้างน้อยบ้าง ตรงไปตรงมาหรือเนียน ๆ  

บ้าง และพ่อแม่จับได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่เราก็มิใช่คนชั่วช้ากันทุกคน

	 มิได้โกหก แค่ต่อเติม

	 มิได้ขโมย แค่ของที่ไม่มีใครเอา

	 ไม่ได้ทำร้าย แค่สั่งสอนมัน

	 จะเห็นว่ามีคำกริยาเป็นร้อย คำแก้ตัวเป็นพันที่ใช้แทนคำว่า  

โกหก ขโมย และทำร้ายร่างกาย แม้แต่ทุกวันนี้ พวกเราก็เผลอ 

ทำให้ลูก ๆ ดูกันทุกวัน เสาร์นี้ว่างบอกย่าว่าไม่ว่าง เพื่อนบ้านทำเค้ก 

แข็งเป็นกรวดบอกเขาว่าอร่อย สินค้าที่ขายกำไรสองเท่าบอกเขาว่า 

ได้มาแพงต่อรองไม่ได้ โทร.บอกเจ้านายว่าป่วยแต่หนีเที่ยวกับลูก  

เวลาผัวใครมีเมียน้อยสนุกปากเหยียบย่ำกันดีนัก

	 นิทานสามเล่มนี้เล่าเรื่องโกหก ขโมย และทำร้ายร่างกาย 

ได้อย่างน่าสนใจ สนุก ลึกลับ มืดหม่น และขำก๊ากกวาดรางวัล 

หลายเวที

	 ลองขำก๊ากเสียแล้ว เราจะเห็นแง่มุมใหม่ ๆ ของด้านมืด อ่าน 

ไปเถอะ ไม่ต้องสอน เขาคิดเองได้

	 คำเตือน รูปมืด  ๆ ตัวหนังสือน้อย  ๆ ราคาสูง  ๆ แต่ไม่แพง  

เมื่อแพงแปลว่าน่าเสียดายเงิน
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จะน†ากลัวหรือน †ารัก ต้องอ†านเอง 
เสียงรŒองของใครนะ

“เสียงร้องโหยหวนชวนขนลุก”
“สุดสยอง” “น่าสะพรึงกลัว

แล้วสัตว์ประหลาดจะกินสัตว์เด็กมั้ยฮะ”
“พวกเราจะถูกถอนขน ถูกสับ และเอาไปผัดรวมกัน

แล้วทำเป็นไส้ขนมพาย”

เรื่องและภาพ : จอนนี แลมเบิร์ต

แปล : น้านกฮูก

สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
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 555 สงสัยหลายคนจะไม่ยอมซื้อ

	 เริ่มต้นด้วยหนูตัวหนึ่งวิ่งผ่านป่ามืดมิด มีเสียง  “อ่าา อู๊วว!”  

ดังก้องไปทั่วบริเวณ สัตว์ต่าง ๆ หนีเสียงสุดสยองขึ้นมาอยู่บนต้นไม้  

เสียงร้องของสัตว์ต่างชนิดแตกต่างกันไป พ่อแม่ที่ผันวรรณยุกต์ 

ไม่คล่องท่าจะลำบาก 555

	 สมัยอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ไม่เคยสนใจอายุหรือประเภทเลย  

คว้าอะไรได้ก็อ่าน และหากพบถ้อยคำหรือเนื้อเรื่องที่น่า “สยองขวัญ”  

ค่อยแก้ไขเอาเดี๋ยวนั้น บางครั้งลดทอนคำลง บางครั้งเปลี่ยนเอาเอง 

และบางครั้งทำให้ตลกไปเลยก็ม ี เรามันเทพอยู่แล้ว เด็กหลอกง่าย

	 เด็ก ๆ ไม่เคยกลัวหนังสือเล่มไหน คว้าหนังสือเดินไปมา ดูรูป 

บ้าง อ่านเองบ้าง คืนหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้น เราง่วงจนหมดสภาพ ก็จะ 

เผลออ่านไปตามที่เป็นจริง อย่างมากพวกเขาก็งง  ๆ แต่ถ้าเขายัง 

เล็กอยู ่ เขาจะโวยวายเอง “ป๊า! อ่านด ีๆ สิ!”

	 หากเราอยู่ด้วย ไม่ไปไหน ธรรมชาติจะจัดการเขาเองเสมอ  

มากไป น้อยไป สายกลาง เราแทบไม่ต้องทำอะไรเลย

	 หนังสือเป็นแค่เครื่องมือ ที่สำคัญคือ “เราตัวเป็น ๆ” 

	 เล่มนี้ภาพสวยบนพื้นสีดำสนิทมืดมิด ตอนจบก็เฉลยหักมุม  

และน่ารักมาก ใครกันท่ีเป็นเจ้าของเสียง “อ่าาาาาาา อู๊วววววววววว”

	 ไม่สปอยล์ ๆ 
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อวกาศและเวลาที ่เปลี่ยนไป 
คุณชŒางอย ‹ูที ่ไหนนะ

หนังสือที่มีตัวอักษรเพียงสามประโยค
ปกแข็ง สี่สีสวยงาม ราคามากกว่า 200 บาท

เรื่องและภาพ : บาร์โรซ์

แปล : พี่ข้าวตู

สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
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	 เลา่เรือ่งอวกาศและเวลา (space & time) ไดด้อียา่งคาดไมถ่งึ 

	 เวลามิได้อยู่โดด ๆ เรารู้เวลาเพราะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  

ในแต่ละปีเรารู้เวลาเพราะดวงอาทิตย์เปลี่ยนตำแหน่งขึ้นและลง 

จากขอบฟ้า เรารู้เวลาเพราะเรากินข้าว เข้านอน เรามิได้กินข้าว 

และเข้านอนเพราะถึงเวลา ประการหลังเกิดขึ้นเมื่อโลกสมัยใหม่ 

มีนาฬิกาแล้วต่างหาก อยากให้ลูกรู้จักเวลา กินข้าวและเข้านอน 

ให้ตรงเวลา มิใช่ดูเวลาแล้วเข้านอน อ่านด ีๆ 

	 หนงัสอืเลม่นีก้ลบัเลา่เรือ่งอวกาศและเวลา โดยไมใ่ชด้วงอาทติย ์

หรือนาฬิกาเป็นเครื่องมือเลย ทำได้อย่างไร

	 บางคนอาจจะสงสัยว่าผมพูดเรื่องพัฒนาการของอวกาศและ 

เวลาบ่อย เพราะเป็นเรื่องสำคัญ พัฒนาการนี้เกิดระหว่าง  3 - 8  

ขวบ เหมือนทุก ๆ เรื่อง โดยสัมพัทธภาพ เกิดพร้อมกัน เกี่ยวพันกัน

	 บางคนอาจจะสงสัยว่านิทานทุกเรื่อง เมื่อเนื้อเรื่องดำเนินไป  

อวกาศและเวลาก็ดำเนินไปอยู่ดี ซึ่งไม่จริง หนังสือเล่มนี้ต่างหาก 

ที่ทำให้เด็ก  “มองเห็น”  อวกาศและเวลา โดยสัมพัทธ์และต่อเนื่อง  

(relatively & continuously)

	 เป็นหนังสือที่ห้ามสปอยล์ ห้ามเปิดปกหลังเด็ดขาด ให้เริ่มต้น 

ที่ด้านหน้า เปิดไปทีละหน้าช้า ๆ ถ้าชอบ หยิบกลับบ้านเลย (พฤติ- 

กรรมหยิบของไม่จ่ายเงินในเด็กเล็กเป็นตัวอย่างหนึ่งของความไม่ชัด 

เรื่องอวกาศและเวลา)
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เรื่องกินเรียนรู้ได้ตั้งเยอะ 
ฉันหิวจัง

หลายคนอาจจะไม่ชอบเล่มนี้
อ่านจบแล้วจะเหวอ อะไรกัน จบแล้ว!

เรื่องและภาพ : เอริก บาตู

แปล : น้านกฮูก

สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
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	 ภาพสะอาดสะอ้าน คำน้อย เนื้อเรื่องไม่มี เนื้อหาหาไม่ได้  

จะเล่าอย่างไรไม่ให้สปอยล์

	 “หนตูวัหนึง่ หวิมาก ลนัลัน้ลา งัม่งัม่งัม่” ครึง่แรกของหนงัสอื  

มีเท่านี ้ “ลั้นลันลา งั่มงั่มงั่ม”

	 หนูตัวหนึ่งเดินจากซ้ายไปขวา กินไปเรื่อย  ๆ คือพัฒนาการ  

ด้านอวกาศและเวลา การจัดวางและการเปลี่ยนตำแหน่ง (space & 

time, placement & displacement) เอรกิ บาต ู ใชเ้ทคนคิกระดาษ 

ขาวเว่อร์โลกกว้างใหญ่บ่อยครั้ง ขับเน้นให้เห็นตัวเราและโลก แล้ว 

หนกูเ็ดนิหายเขา้ไปในทอ้งแมว! คอืพฒันาการดา้นการคงอยูข่องวตัถ ุ 

(object constancy หรือ object permanence) ไม่เห็นคือไม่มี 

หรือว่าม ี

	 แล้วก็มาถึงจุดไคลแม็กซ์ อ๊ะ! ไม่สปอยล์ ตาดีเห็น ตาไม่ดี 

ไม่เห็น ใครจะเห็นก่อนกันระหว่างคนอ่านกับคนดูและฟัง 

 มิใช่พัฒนาการด้านจำนวนนับธรรมดา ๆ จะเอาอะไรมากมาย  

นับ 1 - 2 ก็ใช้ได้แล้ว ประเด็นมิได้อยู่ที่นับได้หรือนับไม่ได้ ประเด็น 

อยู่ที่ความมีอยู่จริงของวัตถุ หนังสือสำหรับเด็กเล็กมากเป็นเรื่อง 

สำคัญที่ใคร ๆ มองข้าม เรื่องพื้นฐานของพัฒนาการสำคัญกว่าการ 

เสริมสร้างลักษณะนิสัยนั่นนี่
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เปลี ่ยนรัก เปลี ่ยนมุมมอง 
ลกูฉันหายไป

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนที่ดีที่สุดของหนังสือเล่มนี้
คือ ฝีมือเขียนภาพและการลงสีของสมบัติ คิ้วฮก
โดยไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องก็ควรค่าแก่การเปิดชม

เรื่อง : ธาริน ี เหลืองอารีพร

ภาพ : สมบัติ คิ้วฮก

สำนักพิมพ์พาสแอทคิดส์
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	 หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ในชุด 4 เล่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน เป็น 

คำกลอนที่เล่าจากมุมมองของแม่ไก่ ลูกไก่ แม่หมาจิ้งจอก และ 

หมาป่า มิได้เหมือนราโชมอน แต่ก็คล้าย ๆ 

	 เลม่แมไ่กน่ีเ้ริม่ตน้ดว้ยลกูไกห่ายไป กวา่หลอ่นจะหาพบ ลกูไก ่

ก็คล้ายจะมีความผูกพันกับคนอื่นไปเสียแล้ว

	 ชอบเล่มนี้เพราะร่วมสมัย พวกเราทำลูกหายไปกันได้ทุกวัน  

ทั้ง ๆ ที่เลี้ยงอยู่กับมือ

	 เป็นหนังสือนิทานที่ว่าด้วยการเปลี่ยนมุมมอง โห ยากนะเนี่ย
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นิทานสนุกคาดไมถ่ึง 
The Very Sleepy Bear

องค์ประกอบด้านภาพ
เป็นส่วนสำคัญที่สุดของหนังสือเด็ก

ภาพใหญ่ ชัด สื่อเนื้อหาที่ชัดเจนให้เด็กเห็น

เรื่องและภาพ : Nick Bland

สำนักพิมพ ์ Scholastic Canada

©Illustration by Nick Bland 
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	 หมีตัวใหญ ่ ใหญ่มาก ใหญ่คับกระดาษ เดินเหินตุ๊ต๊ะ

	 จิ้งจอกตัวเล็กลีบ วางตรงไหนก็โล่ง ๆ ตัวน้อยเดียว

	 องค์ประกอบด้านคำมักมีความสำคัญน้อยกว่าเล็กน้อย เล่มนี้ 

เป็นคำกลอน เล่นเสียงคล้องจองกับ cave คือถ้ำ หมีใหญ่คับถ้ำ  

จิ้งจอกจึงพาไปหาถ้ำใหม่ เอาที่ใหญ่โอ่โถงสมฐานะหน่อยนะ “ง่วง 

จะตายอยู่แล้ว”

	 องค์ประกอบที่สามคือเรื่องคาดไม่ถึง (unexpected) เด็ก  ๆ   

หัวเราะท้องคัดท้องแข็งก็ตรงนี้

	 ถ้ำแรกม ี 2 ประต ู ดูเถอะอะไรจะมา!

	 ถ้ำสองสูงมาก ทำด้วยไม ้ มองดูสิอะไรซ่อนอยู่!

	 ถ้ำสามริมทะเล แล้วจะเหลืออะไรนี่!

	 หมีใหญ่ง่วงจะตายอยู่แล้วน้า นอน ๆ ๆ ๆ 

	 ไม่บอกตอนจบ 555

	 มีหนังสือดี ๆ อีกมากมายทั่วโลก
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ภาพเต็มหน‡าตื่นตาตื่นใจ 
งานเลี้ยงของสงิโตในป‹าใหญ‹

เดินผ่านไปสนามบินแห่งหนึ่ง
เห็นนิทานประกอบภาพสำหรับเด็ก
ขนาดใหญ่ กว้างศอกยาวศอก

พร้อมหน้าสิงโตใหญ่ยักษ์คับปกหน้า

เรื่อง : ชื่นชนก โควินท์

ภาพ : ชนิกานต ์ ขุนแก้ว

สำนักพิมพ์พรัคท์
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	 อกีเลม่เปน็กบนอ้ยคอยฝน หนา้ใหญเ่ขยีวอือ๋ นำ้ฝนลน้ปกหนา้ 

ลงพืน้ นกึวา่หนงัสอืเดก็เดีย๋วนีถ้งึเลม่ละ 500 บาทไปแลว้ แตห่ามไิด ้ 

ยังไม่ทะล ุ 200 สีสวยสด

	 หากเปน็ภาษาภาพยนตรก์จ็ะวา่นีเ่ปน็นทิานประกอบภาพสำหรบั 

เดก็ทีแ่อบเสริด์ (absurd) เอาเรือ่ง คอืทีเ่ปน็ไปไมไ่ด ้ มาทำใหด้จูรงิจงั  

มิใช่การ์ตูน มิใช่เรื่องเล่น ๆ นะ อันนี้เรียลมาก ๆ 

	 เริม่ตัง้แตภ่าพประกอบขนาดใหญก่วา่หวัลกู หวัสงิโตเขมอืบหวั 

ลูกสบาย ๆ เลย โฮกกกก!!! 

	 ลงสีเหมือนจริงเต็มหน้ากระดาษ สิงโต หมาใน ไฮยีนา ลิง  

ยีราฟ หมี เบ้อเร่อเท่อ เหมือนยกป่าแอฟริกามาไว้ในห้องนอน  

เรียลิสติก ไม่คอมมิก ภาพสวยดี

	 เนื้อเรื่องเขียนด้วยสำนวนผู้ใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ ประโยคยาว  

ถูกต้องตามหลักภาษา พรรณนายืดยาว ไม่มีบทพูด เล่าเรื่องจาก 

บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ เล่นสีข้อความแต่ละหน้าเหมือน 

ไฟบิลบอร์ดกลางกรุงโตเกียว เนื้อเรื่องแปลกใหม่

	 ด้านเนื้อหา ผู้ผลิตเขียนไว้แล้วทั้งปกหน้าปกหลังว่าจะบอก 

อะไร แต่เดาว่ายาวจนกระทั่งพ่อแม่จำนวนหนึ่งจะไม่อ่าน ซึ่งดีแล้ว  

อย่าอ่านเลย เอาแค่ภาพสวยเต็มหน้ากระดาษหลายหน้าก็คุ้มราคา 

แล้วแหละ อะไรอย่างอื่น ๆ เอาลูกเราว่า

	 ลูกคงหน้าเหวอเมื่ออ่านจบ แต่สมองนั้นทำงานแน่  ๆ “แม่!  

อะไรกันเนี่ย!!!” 

	 ถ้ายังพูดไม่ได้คงจะนั่งนิ่ง ๆ เด็กบ้าจี้อาจจะหัวเราะ

	 ไม่สปอยล์ จึงจะแอบเสิร์ด
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เรียนรู้การวางและการเคลื่อนย้าย 
เกŒาอี้เชิญตามสบาย

จากญี่ปุ่น
เล่าเรื่องกระต่ายนายช่างไม้ ทำเก้าอี้ขึ้นมาตัวหนึ่ง

ไม่ลืมที่จะเติมหางให้เก้าอี้ด้วย
กระต่ายเอาเก้าอี้เชิญตามสบายไปไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่

ร่มรื่น เชิญตามสบายนะ

เรื่อง : โยชิโกะ โคยามะ

ภาพ : โคโซะ คากิโมโตะ

แปล : วรุณยุพา จันทโรจวงศ์

สำนักพิมพ์คอมม์คิดส์
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	 ลาถือตะกร้าลูกโอ๊กผ่านมา วางตะกร้าบนเก้าอี้ แล้วไปนอน 

หลับใต้ต้นไม้ใหญ่

	 ปัดโธ่! ทำไมไม่นั่งเก้าอี้

	 แล้วลาก็หลับไป จากนั้นมีสัตว์ตัวที่หนึ่งมากินลูกโอ๊ก กินหมด 

ก็สงสารคนอื่นจะไม่มีกิน จึงวางของกินชนิดหนึ่งไว้

	 ตัวที่สองก็มาถึง กินแล้ววางของใหม่

	 ตัวที่สามก็มาถึง กินแล้ววางของใหม่

	 ตัวที่สี่ก็มาถึง กินแล้ววางของใหม่

	 มาเรือ่ย ๆ จนกระทัง่ตวัสดุทา้ยลาตืน่ โอะ๊! ลกูโอก๊ทำไมกลาย 

เป็นงี้ไปได้

	 น่าจะสนุกมากสำหรับเด็กเล็ก คือพัฒนาการการวางและการ 

เคลื่อนย้าย (placement & displacement)

	 จากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย space หรืออวกาศขยายตัวออก 

time หรือเวลาเคลื่อนไปข้างหน้า 

	 เป็นพัฒนาการที่สำคัญมาก
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“หนังสือนิทานสำหรับเด็กเล่มละ 200 กว่าบาทแพงหรือไม่แพง

เมื่อคิดว่า ‘แพง’ แปลว่า ไม่คุ้มค่าคุ้มราคา 

แต่นิทาน 200 บาทคุ้มราคามากกว่ามาก 

เล่มหนึ่งอ่านสองเที่ยวเหลือ 100 บาท 

อ่านสี่เที่ยวเหลือ 50 บาท 

อ่านสิบเที่ยวเหลือ 20 บาท 

และลดลงเรื่อย ๆ  

เรื่อย ๆ”
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