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เสยีงรอ้งไหด้งัขึ้นอกีแลว้ปยุนุ่นรอ้งไหว้ันละหลายครั้งเธอเปน็เด็กทีม่อีารมณอ์อ่นไหวงา่ย
เวลาเกิดอะไรขึ้นนิดหนอ่ย ปยุนุน่กร็อ้งไห้แล้ว
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หนูน้อยเจ้าน�้าตาอย่างปุยนุ่น
มักถูกเด็กเกเรที่ชื่อ กวยจี๊ แกล้งอยู่เสมอ
เพราะแกล้งอะไรนิดอะไรหน่อย
ปุุยนุ่นก็ร้องไห้เสียงดังลั่นแล้ว
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ปุยนุ่นไม่อยากเป็นเด็กขี้แยเหมือนที่ใครๆ เรียก 
เธออยากเข้มแข็งขึ้น อยากกลั้นน�า้ตาให้ได้นาน 
อีกสักหน่อย แต่เพียงแค่คิด ปุยนุ่นก็น�า้ตาคลอเบ้า

ทนัใดนั้น...ก็มีเสยีงดงัขึ้นมาจากหลังโซฟา 
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แต่น
แต๊น

กำรแสดงเร่ิมแล้ว
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“·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§ÍÂÙ‹ÀÒÂã¹ 

ÃÑºËÑÇã¨ÍÑÈÇÔ¹´Ç§¹ÕéäÇŒ

¾ÅÑ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§à̧ Í¡ç¨ÐÍÍ¡ÁÒ”

¢³Ð·ÕèÅÙ¡á¡Ð¹ŒÍÂ¡íÒÅÑ§ÃŒÍ§äËŒ ¹Ò§¿‡Ò¡ç»ÃÒ¡¯¡ÒÂ¢Öé¹

áÅÐÁÍºËÑÇã¨ÍÑÈÇÔ¹ãËŒÅÙ¡á¡Ð
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¾Ñ²¹ÒË¹Ù¹ŒÍÂÍÒÃÁ³�´Õ

 เด็กวัยอนุบาลจะเริ่มมีพัฒนาการทางอารมณ์มากข้ึน ด้วยวัยท่ี
เติบโตขึ้น ท�าให้พวกเขาแสดงความต้องการได้เต็มที่ แต่เพราะยังไม่รู้จัก
ควบคุมอารมณ์ บางครั้งจึงมีพฤติกรรมไม่น่ารัก หนังสือภาพส�าหรับเด็ก
ชุด “พัฒนาหนูนอยอารมณดี” จึงเป็นตัวอย่างท่ีจะช่วยให้เด็กเข้าใจ
อารมณ์ของตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม
 ส�าหรับเรื่อง “ปุยนุ นเลิกขี้แยแลวคะ” เล่มน้ี เด็ก ๆ  จะได้เห็น
พัฒนาการทางอารมณ์ของปุยนุ่น ท่ีพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เข้มแข็ง
โดยมีครอบครัวเป็นก�าลังใจส�าคัญ การยกตัวอย่างการเอาชนะอุปสรรค
หรือเล่าประสบการณ์ที่พ่อแม่เคยผ่านมา ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยปลุกพลังและ
สร้างความมั่นใจให้เด็กขี้แยได้ อีกทั้ง ผู ้ปกครองควรลดความหงุดหงิด
ต่อเด็ก แล้วแสดงให้เด็กเห็นถึงความรักและความเข้าใจ
 เร่ืองราวหรือนิทานไม่อาจเปลี่ยนนิสัยของเด็กได้ในทันที แต่จะ
เสริมสร้างความเข้าใจและส่งผลในอนาคต ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับการอบรมเลี้ยงดู
ของผู้ปกครองด้วย

หนÙ¹ŒÍÂà̈ ŒÒ¹íéÒµÒ·Õèã¤Ãæ àÃÕÂ¡Ç‹Òà́ ç¡¢ÕéáÂ¹Ñé¹  

ÁÑ¡à»š¹à́ ç¡·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÍ´·¹µíèÒ äÁ‹à¢ŒÁá¢ç§ 

Í‹Í¹äËÇ§‹ÒÂ áµ‹ËÒ¡ÁÍ§ÍÕ¡ÁØÁË¹Öè§ à́ ç¡¡ÅØ‹Á¹Õé¨ÐãÊ‹ã¨áÅÐãËŒ  

¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§¤¹Í×è¹ÁÒ¡ ¾Ç¡à¢ÒÁṎ Ôµã¨´Õ   

¾ÃŒÍÁàÊÕÂÊÅÐ áÅÐª‹ÇÂàËÅ×Í¤¹ÃÍº¢ŒÒ§àÊÁÍ



 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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