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ลานกวางแหงนี้
เปนที่วิ่งเลนประจําของ ตนกลา และเพื่อนๆ
วันหนึ่ง ขณะที่พวกเด็กๆ กําลังเลนฟุตบอล
ตนกลาเกิดเสียหลัก เตะลูกฟุตบอลลอยโดง
พุงเขาไปในพุมไมหนาทึบ
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ฉะ...ฉนัเหรอ?
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เพื่อนๆ ตางลงความเห็นกันวา 
“คนที่เตะเขาไปก็ตองเปนคนไปเก็บ”
ตนกลาขาสั่นเมื่อเห็นพุมไมหนาทึบราวกับปาเล็กๆ 
เพราะเขาเปนคนขี้กลัว และชอบจินตนาการ
ไปในทางรายเสมอ

ฉะ...ฉนัเหรอ?
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ตนกลาเลยตองไปเก็บลูกฟุตบอลอยางเลี่ยงไมได
ขณะที่เขาพยายามกาวขาออกเดิน
ก็ไดยินเสียงเพื่อนๆ คุยกัน

à¢ÒÇ‹Ò¡Ñ¹Ç‹Ò¹Ñè¹ÁÑ¹
µŒ¹äÁŒ»‚ÈÒ¨¹Ð ÁÕ¤¹
à¤Âä´ŒÂÔ¹àÊÕÂ§ÃŒÍ§
á»Å¡ æ ́ ŒÇÂÅÐ

ºÃ×ëÍ...ÃÙ»Ã‹Ò§
¡çàËÁ×Í¹»‚ÈÒ¨ 
¹‹Ò¡ÅÑÇªÐÁÑ´ áÅŒÇ¶ŒÒÁÑ¹

à¡çºÅÙ¡¿ØµºÍÅ
¢Í§àÃÒä»Å‹Ð
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ตนกลาถึงกับหยุดชะงัก 
ไมมีแรงจะกาวขาตอ

บรื๋อ...
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ขาวหอม ซึ่งเปนเด็กผูหญิงคนเดียวในกลุม
เห็นตนกลายืนตัวสั่นหนาซีด จึงพรวดพราดลุกขึ้น
“ฉันจะไปเก็บลูกฟุตบอลเอง ตนไมก็คือตนไม 
ตอนกลางวันแบบนี้ ไมเห็นจะนากลัวเลย”
แลวขาวหอมก็เดินดุมๆ ตรงไปยังดงไมทันที
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โอย
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¾Ñ²¹ÒË¹Ù¹ŒÍÂÍÒÃÁ³�´Õ

 เด็กวัยอนุบาลจะเริ่มมีพัฒนาการทางอารมณมากข้ึน ดวยวัยท่ี
เติบโตขึ้น ทําใหพวกเขาแสดงความตองการไดเต็มที่ แตเพราะยังไมรูจัก
ควบคุมอารมณ บางครั้งจึงมีพฤติกรรมไมนารัก หนังสือภาพสําหรับเด็ก
ชุด “พัฒนาหนูนอยอารมณดี” จึงเปนตัวอยางท่ีจะชวยใหเด็กเขาใจ
อารมณของตนเองและแสดงออกอยางเหมาะสม
 สําหรับนิทานเรื่อง “ตนกลาเลิกกลัวแลวครับ” เลมนี้ เด็กๆ จะได
เรียนรูวิธีรับมือกับความกลัวที่เกิดจากจินตนาการของตัวเอง   เหมือนกับ
ตนกลา  ที่ฟงคําพูดของเพื่อน  แลวจินตนาการไปเอง  จนเกิดความกลัว 
แตเมื่อตั้งสติได   ตนกลาก็กลาเผชิญหนากับมัน   และยังเปลี่ยนความคิด
ตัวเอง จนรูวาแทจริงแลวไมมีอะไรนากลัวอยางที่คิด ดังนั้น เด็กๆ ควรทํา
ความรูจักกับสิ่งตางๆ ใหดีเสียกอน
 เร่ืองราวหรือนิทานไมอาจเปลี่ยนลักษณะนิสัยของเด็กๆ ไดในทันที 
แตจะเสริมสรางความเขาใจและสงผลในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการอบรม
เลี้ยงดูของผูปกครองเปนสําคัญ

¤ÇÒÁ¡ÅÑÇà»š¹àÃ×èÍ§»¡µÔ¢Í§Á¹ØÉÂ� 

¤ÇÒÁ¡ÅÑÇã¹à́ ç¡¨Ðà»ÅÕèÂ¹

ä»µÒÁÇÑÂ áµ‹¶ŒÒÅÙ¡¡ÅÑÇ¨¹à¡Ô¹àËµØ ÍÒ¨Ê‹§¼Åµ‹Í¡ÒÃãªŒªÕÇÔµ 

¡ÅÒÂà»š¹¤¹ÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅ ËÇÒ´ÃÐáÇ§¡Ñº·Ø¡àÃ×èÍ§ äÁ‹¡ÅŒÒ·íÒÊÔè§ã´ æ 

áÅÐäÁ‹à¢ŒÒÊÑ§¤Á ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§µŒÍ§¤‹ÍÂ æ ÊÍ¹ãËŒà́ ç¡¢Õé¡ÅÑÇÃÙŒ¨Ñ¡

ÊÔè§·Õèà¢Ò¡ÅÑÇáÅÐÃÑºÁ×Íà»š¹ äÁ‹¢Ù‹ãËŒà́ ç¡¡ÅÑÇ¨¹½˜§ã¨ à»�´âÍ¡ÒÊ

ãËŒà́ ç¡ÅÍ§·íÒÊÔè§µ‹Ò§ æ ́ ŒÇÂµÑÇàÍ§ ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒà́ ç¡ÁÕÊµÔáÅÐ

ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒã¹·Ò§·Õè¶Ù¡µŒÍ§



 Ë¹Ñ§Ê×Í·ÕèÁÕÊÑÞÅÑ¡É³�  ¤×ÍÍÐäÃ? 
 หนังสือที่มีสัญลักษณนี้คือหนังสือแนะนําเพื่ออาน 10 นาทีทุกเชา ชวยสรางนิสัยรักการอานสําหรับเด็ก เหมาะที่จะนําไป
จัดกิจกรรมกระตุนการอานในโรงเรียน เน่ืองจากการปลูกฝงใหเด็กรักการอานสําเร็จ ตองฝกทุกวันจนเปนนิสัย โดยอาน         
ครั้งละ 10-20 นาที รวมแลววันละ 2 ชั่วโมง เมื่อเด็กคนไหนชอบอานหนังสือแลว ก็จะอานไปตลอดชีวิต ดังนั้นวิธีที่งายที่สุด
ก็คือ การจดักจิกรรมการอานทกุวนั อยางนอยวนัละ 10 นาที 

 Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Íª‹Ç§àÇÅÒäË¹¢Í§ÇÑ¹¶Ö§¨Ð´Õ·ÕèÊØ´? 
 ดร. นัมมียอง ซึ่งเปนนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนและผูอํานวยการองคกรพัฒนาการศึกษาดานการอาน แหงสาธารณรฐั
เกาหล ีไดเผยแพรแนวคดิไวในหนงัสอื 10 นาทมีหศัจรรยยามเชา สรางลกูรกัการอาน (Habit for Fun Study, 10 Minutes 
Reading in the Morning) วา การอานหนังสือตอนเชาดีที่สุด เพราะจะชวยสรางสมาธิและทําใหเด็กเรียนดีไปทั้งวัน โดย
คุณครูควรจัดกิจกรรมการอานทุกเชากอนเริ่มเรียนตามปกติ

 á¤‹ÇÑ¹ÅÐ 10 ¹Ò·Õä´Œ¼Åá¹‹ËÃ× Í?
 ในเวลา 10 นาทีเด็กสามารถอานนิทานเลมบาง ๆ หรือสารคดีสั้นจบได เวลาแคนี้จึงเพียงพอตอการสรางสมาธิ และ
กระตุนใหสมองตื่นตัว เด็กจะสดชื่น พรอมเริ่มบทเรียนใหม ๆ เมื่อเด็กคนพบมหัศจรรยแหงการอาน เขาจะมีชีวิตชีวา          
อยากอานเรื่อย ๆ สุดทายก็จะหาหนังสือมาอานเอง

 ã¤ÃÁÕË¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ‹Ò¹·Õè âÃ§àÃÕÂ¹?
 กิจกรรมดานการอาน คุณครูทุกคนทําได และไมควรคิดวาเปนการบังคับเด็ก แตเปนการชี้นํา ปลูกฝง และกลอมเกลา 
ตามหนาที่ของครู

 ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¨ÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍ‹Ò¹¢Í§ÅÙ¡ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§?
 พอแมมบีทบาทสาํคญัในดานสนบัสนนุสือ่การอานแกลกู และตองคอยตดิตามความกาวหนาดานการอานของลกูรวมกบั
คุณครูดวย ถาไมมีเวลา ใหเปลี่ยนมาใชเวลากอนนอน หรือชวงเชา-เย็นของวันหยุด แทนการอานตอนเชา และควรสราง           
ใหเกดิบรรยากาศการอานทีบ่าน เพือ่ปลกูฝงทางออมดวย เชน การจดัหองสมดุหรอืมมุหนงัสอืในบาน การพาลกูไปรานหนงัสอื 
การซื้อหนังสือเปนของขวัญใหลูก การอานหนังสือใหลูกเห็นเปนตัวอยาง

 àÅ×Í¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÂ‹Ò§äÃãËŒà´ç¡Í‹Ò¹?
 สิง่สาํคญัทีส่ดุคอื ควรเลอืกเรือ่งทีอ่านสนกุ อานจบใน 10 นาท ีเนือ้หาเหมาะกบัวยัเดก็ ใชไดทัง้บนัเทงิคดแีละสารคดี 
อาจพิจารณาอยางอื่นดวย เชน เปนหนังสือที่มีถอยคําสละสลวย ภาพสวยงาม ตัวเอกมีคุณธรรม เนื้อหาจรรโลงใจ มีศัพท
ยากปนอยูบาง สําหรับเด็กโตอาจเลือกเรื่องยาวไดดวย เพื่อใหเด็กอยากอานตอในวันรุงขึ้น

 ¡Ô¨¡ÃÃÁÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÒÁàªŒÒ à»ÅÕèÂ¹á»Å§à´ç¡ æ áÅÐ¤Ø³¤ÃÙÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§? 
 • เด็ก ๆ ชางซักถามมากขึ้น
 • เด็ก ๆ ชอบการเขียนมากขึ้น 
 • เด็ก ๆ สนุกกับการเรียน 
 • คุณครูมีความสุขกับความเงียบสงบในชั้นเรียน เมื่อเด็กอานหนังสือ 
 • คุณครูไดประโยชนจากการอาน เพราะตองอานมากกวาเด็ก เพื่อใหตอบคําถามเด็กได 

 อยางไรก็ตาม คุณครูและผูปกครองสามารถปรับกิจกรรมการอาน ใหเหมาะกับโรงเรียน นักเรียน และวัฒนธรรมชุมชน
เพื่อใหเด็กไปถึงเปาหมายของ การอานเกง เขียนได เขาใจดี วิเคราะหเปน ซึ่งเปนรากฐานที่ทําใหเรียนดีทุกวิชา

¶Ö§¤Ø³¤ÃÙáÅÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§
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