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คุยกับคุณพ่อคุณแม่ (และผู้ใหญ่ใจดีทุกคน) 

  สำนักพิมพ์นานมีบุคส์คิดดี้ มีความตั้งใจจัดพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่า 

สำหรับเด็ก หนังสือทุกเล่มผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี ให้ทั้งความรู้และ

ความสนุกสนานแก่เด็ก ๆ  ดังเช่น “อยากรู้จัง ฉันเกิดมาได้อย่างไร” เล่มนี้ 

  หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือภาพเสริมความรู้ ที่ เล่า เรื่องได้อย่าง

สนุกสนาน ผู้ เขียนและผู้วาดตั้งใจใช้คำและภาพประกอบในลักษณะกึ่ง

การ์ตูน เพื่อช่วยอธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อนให้ง่าย และไม่ดูหนักหนาเกินไป

สำหรับเด็ก 

 “อยากรู้จัง ฉันเกิดมาได้อย่างไร” คือหนังสือภาพที่เหมาะสำหรับเด็ก

อายุ 7 ปขึ้นไป บอกเล่าเนื้อหาที่ เด็ก  ๆ  ทุกคนอยากรู้ และคุณพ่อคุณแม่ 

ก็ตอบยากที่สุด แต่หนังสือเล่มนี้นำมาอธิบายในรูปแบบง่าย  ๆ  พร้อมภาพ 

ประกอบน่ารัก ๆ  ที่ทั้งเด็ก ๆ  และคุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านและอธิบายเรื่องราว

การเกิดของเจ้าตัวเล็กไปพร้อม  ๆ  กันได้ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และตรงตาม

ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์  

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอ่านและเล่าเรื่องด้วยกัน 

ภายในครอบครัว เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวในเล่มเข้ากับชีวิตจริง 

และเพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ  ได้ซาบซึ้งถึงความรักอันยิ่งใหญ่ 

ที่คุณพ่อคุณแม่มีต่อลูกด้วย 
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 ก่อนที่ฉันจะเกิด ฉันเป็นเพียงอสุจิตัวเล็กจิ๋วของคุณพ่อ และเป็นไข่ใบเล็กจิ๋ว  

ในท้องของคุณแม่ นั่นก็หมายความว่า ทั้งคุณพ่อกับคุณแม่ต่างมีชิ้นส่วนของตัวฉัน

อยู่ในตัวของท่าน ท่านจะรู้ไหมนะ 
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  แล้วก่อนที่จะเป็นอสุจิ ฉันอยู่ที่ไหนล่ะ 

  ก่อนที่จะเกิดมา ไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองอยู่

ที่ไหนมาก่อน บางทีฉันอาจจะมาจากที่ที่ไม่มีใคร

เคยอยู่ อาจจะเคยเป็นพระราชาหรือไม่ก็อาจเป็น

พระราชินีก็ได้นะ 
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 ฉันอาจจะเคยต่อสู้กับเจ้ามังกรดุร้ายหลายตัว 

ขณะโลดแลน่อยูใ่นรถสแีดงวาววบั หรอืไมก่ก็ระโดดรม่

ลงมาจากเครื่องบิน หรือเล่นกับเพื่อน ๆ  ที่ยังไม่มาเกิด
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  แล้วทำาไมฉันจึงตัดสินใจมาเกิดนะ

  ฉันตัดสินใจเมื่อตอนรู้ว่า มีคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่ง 

บนโลกมนุษย์ที่อยากจะมีลูกจริง  ๆ  คุณพ่อคุณแม่ 

ที่ต้องการฉันเท่านั้น ไม่ใช่ใครอื่น!

AW ���������� ������������������� (1-64)Edit.indd   8 10/20/2560 BE   12:18 PM



9

  อะไรจะเกิดขึ้นนะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เพื่อนของฉันมาเป็นลูกแทน แต่  

ไม่หรอก ทุกสิ่งทุกอย่างได้จัดสรรมาอย่างดีว่าท่านจะต้องได้ฉันเป็นลูก เป็นเด็ก  

คนเดียวที่ท่านรอคอยมานาน เป็นลูกแท้ ๆ  ของท่าน  
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  ฉันเกิดมาได้อย่างไรน่ะหรือ 

   เวลาที่เรามองเห็นผู้หญิงท้องโต ๆ  หลายคน พวกเธออาจจะแค่ดูอวบหรือไม่ก็

อ้วน หรืออาจเป็นไปได้ว่าพวกเธอกินขนมมากเกินไป แต่บางทีอาจจะเป็นเพราะ 

มีทารกอยู่ในท้องของเธอก็ได้นะ 
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