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ปั จจุบนั เด็กและเยาวชนไทยกาลังห่างไกลจากการอ่านออกไปเรื่ อยๆ เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน
ชีวติ ประจาวันมากขึ้น เช่น การแชท เกมส์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปมีสิ่งที่หนั เหความสนใจและเวลา
ของเด็กๆ ไปจากการอ่านมากมาย เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ ว
นามาซึ่งปั ญหาสมาธิส้ นั ติดเกมส์และปั ญหาอื่นๆ ยิง่ ไปกว่านั้น ยังทาให้การใช้ภาษาไทยของเด็กไทยแย่ลงเรื่ อยๆ ด้วยเหตุที่การ
อ่านเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู ้และพัฒนาชีวติ ทาอย่างไรเด็กและเยาวชนจึงจะหันมาอ่านหนังสื อให้เป็ นนิสยั และเพลิดเพลินกับ
การอ่าน สานักงานส่งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงได้จดั เวิร์กช้อปที่ใช้ชื่อว่าปฏิ บัติการชวนน้ อง
อ่ านหนังสื อดี ขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เพื่อแนะนาวิธีที่น่าสนใจในการชักชวนเด็กและเยาวชนให้หนั มาอ่านหนังสื อ ทั้ง
จากรายชื่อ 100 หนังสื อดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน และหนังสื อคุณภาพเล่มอื่นๆ
วิทยากรหลัก คือ รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ อดีตอาจารย์ประจาสาขาวรรณกรรมสาหรับ
เด็กมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒนักเล่านิทานและนักเขียนนิทานสาหรับเด็ก
ผูช้ ่วยวิทยากรคือ อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่ อ
สร้างสรรค์และจัดทาหนังสื อสาหรับเด็ก ผ่านการประดิษฐ์สื่อสาหรับเล่า
นิทานจากวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ทวั่ ไป โดยมีกลุ่มเป้ าหมายคือ ครู บรรณารักษ์ นักศึกษาครู และผูท้ ี่ทางาน
ด้านเด็กและเยาวชน

สรุปสาระสาคัญ
วิทยากรกล่าวถึงความสาคัญของการปลูกฝังนิสยั รักการอ่านให้กบั เด็ก และวิธีการในการปลูกฝังอาจทาได้โดย
1) การเล่ านิทาน สาหรับเด็กเล็กๆ เป็ นวิธีปลูกฝังนิสยั รักการอ่านที่ดีมาก เด็กจะซึมซับนิสยั รักการอ่านจากความ
สนุกสนานของเนื้อเรื่ องในนิทาน นาไปสู่ความอยากอ่านนิทานด้วยตนเองเมื่อโตขึ้นและเริ่ มอ่านหนังสื อได้เอง
ในการเล่านิทาน ผูใ้ หญ่ควรรู ้จกั ใช้น้ าเสี ยงให้เหมาะสม โดยอาจดัดเสี ยงเป็ นตัวละครต่างๆ มีการให้น้ าหนักเสี ยง
ดังและเบา มีจงั หวะในการเล่าเรื่ องที่สนุกสนาน เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก
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2) การอ่ านหนังสือให้ เด็กฟัง เป็ นวิธีที่ทาให้เด็กซึมซับการใช้ภาษาที่ถกู ต้อง สละสลวย ทั้งนี้ผใู ้ หญ่ตอ้ งออกเสี ยง
ภาษาไทยให้ชดั เจน เพื่อให้เด็กจดจาการออกเสี ยงและนาไปสู่การจดจารู ปเขียนที่ถูกต้องของคาต่างๆ และควร
เลือกเรื่ องราวที่เหมาะสมกับวัยละพัฒนาการของเด็ก มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย หนังสื อที่เหมาะสม เช่น เด็กเล็ก
ในช่วงวัย 0-6 ปี ควรใช้หนังสื อที่มีภาพการ์ตูน หรื อภาพประกอบเป็ นหลัก ส่วนเด็กในช่วงวัย 6-12 ปี อาจชวน
อ่านเรื่ องย่อวรรณคดีไทย พุทธประวัติอย่างง่ายๆ
3) การร้ องเพลงกล่อมเด็ก เพลงกล่อมเด็กสามารถสะท้อนธรรมชาติ การใช้ภาษา และวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ อีกทั้ง
ยังไพเราะ สนุกสนาน ตัวอย่างเช่น เพลงนกกาเหว่ าของภาคกลาง เพลงกล่อมลูก “นอนสะเด้ อหล่ า” ของภาค
อีสาน หรื อแม้แต่เพลง ช้ าง ที่เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก ทาให้เด็กรู ้จกั ชื่อเรี ยกและลักษณะต่างๆ ของช้าง
กิจกรรมสร้ างสื่อชวนน้ องอ่ าน
ในการปลูกฝังนิสยั รักการอ่านสาหรับเด็ก ผูใ้ หญ่อาจใช้สื่อต่างๆ ประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ เพราะเด็กๆ ยังไม่มี
ทักษะในการจดจ่อกับบางสิ่ งเป็ นเวลานานมากนัก สื่ อเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นได้ง่ายๆ มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ด้วย
วัสดุราคาถูกที่หาได้รอบตัว เช่น กระดาษ สี ไม้ ปากกา กาว ตัวอย่างเช่น
1) การประดิษฐ์ “นิทานกล่อง” เป็ นการนาเรื่ องราวตอนหนึ่งจาก
หนังสื อหรื อนิทานที่น่าสนใจมาสร้างงานศิลปะที่ผสมผสาน
การวาดภาพ การตัดปะ การประดิษฐ์วสั ดุประกอบฉากต่างๆ
บรรจุไว้ในกล่องที่ทาจากกระดาษขนาดเอ 4 พร้อมเขียน
คาอธิบายประกอบเรื่ องราวนั้น โดยผูท้ าสื่ อสามารถตกแต่ง
กล่องทั้งภายนอกและภายในได้ตามต้องการเพื่อความสวยงามและน่าสนใจ
ภาพภายในกล่องควรมีมิติสมจริ ง นิทานกล่องเป็ นเครื่ องมือนาเด็กให้หนั มา
สนใจเรื่ องราวที่อยูภ่ ายในหนังสือ เป็ นการ “ยัว่ ” ให้เด็กๆ รู ้สึกอยากรู ้อยาก
เห็น นาไปสู่การต่อยอดเป็ นนิสยั รักการอ่านต่อไป ตัวอย่างของเรื่ องราวที่
สามารถนามาทาเป็ นนิทานกล่องได้ เช่น ฉากหนึ่งจากนิทานเรื่ อง กระต่ าย
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กับเต่ า ผูท้ าสื่ อสามารถเลือกประดิษฐ์ฉากการวิง่ เข้าเส้นชัยของเต่า หรื อแม้แต่สานวนไทยอย่าง “น้ ามาปลากินมด”
ก็สามารถนามาประดิษฐ์ฉากแม่น้ าและธรรมชาติรอบๆ ได้ โดยสร้างตัวละครคือปลาที่มีสีหน้าดีอกดีใจเพราะน้ า
ขึ้น และเหล่ามดในน้ าที่กาลังหวาดกลัวเพราะกาลังจะถูกปลากิน
2) การพับกระดาษ ผูส้ นใจสามารถใช้กระดาษสี ต่างๆ หรื อกระดาษเหลือใช้เพื่อประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยการพับ
จากนั้นให้นาสิ่ งที่พบั มาใช้ประกอบการเล่าเรื่ อง ตัวอย่างเช่น การประดิษฐ์ดอกทิวลิปสี เหลือง ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์
ของความจงรักภักดีที่ชาวไทยมีตอ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยูห่ วั หรื อที่เรี ยกว่าดอกทิวลิป “คิงภูมิพล” ซึ่ง
ผูป้ กครองหรื อครู สามารถเล่าเรื่ องประกอบการพับกระดาษแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการตามไปด้วย
หรื ออาจชักชวนให้เด็กๆ ร่ วมกันประดิษฐ์ดอกทิวลิปจากกระดาษสี พร้อมทั้งบอกเล่าเกร็ ดความรู ้เกี่ยวกับดอกไม้
ชนิดนี้ เป็ นการเสริ มสร้างความรู ้รอบตัวให้กบั เด็กๆ และยังเป็ นการชักชวนให้เด็กๆ สนใจหาความรู ้เพิ่มเติมจาก
การอ่านหนังสื อพระราชประวัติ การพับกระดาษสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั หนังสื อเล่มอื่นๆ ได้โดยการพับสิ่ ง
ที่สมั พันธ์กบั เนื้อเรื่ องในหนังสื อ อาจเป็ นตัวละครหรื อสิ่ งของที่เป็ นจุดเด่นของเรื่ องราวนั้นๆ
ทั้งนี้ ระหว่างขั้นตอนสร้างสื่ อ ผูป้ กครองหรื อครู สามารถสร้างเรื่ องราวต่างๆ ให้สอดคล้องกับการพับกระดาษแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อกระตุน้ จินตนาการให้กบั เด็ก เช่น การสร้างเรื่ อง “คุณยาว” และ “คุณสั้น” ตามขนาดของกระดาษในขณะที่ตนพับ
เมื่อพับกระดาษยาว ให้เรี ยกกระดาษนั้นว่าเป็ น “คุณยาว” เมื่อพับกระดาษสั้นลง ให้สร้างตัวละคร “คุณสั้น” เมื่อพับกระดาษใน
ขั้นตอนต่อไป ให้สมมติวา่ กระดาษนั้นเป็ นสิ่ งต่างๆ เช่น ซองจดหมาย ประตู ห้องเต้นรา ฯลฯ ที่ตวั ละครคุณยาวและคุณสั้นพบ
เจอ จนเกิดเป็ นเรื่ องราวจากการเชื่อมโยงกันของสิ่ งสมมติเหล่านั้น ในการเล่าเรื่ องควรมีกลวิธีใช้เสี ยงเช่นเดียวกับการเล่านิทาน
และอ่านหนังสื อให้เด็กฟัง
เด็กรุ่ นใหม่ทุกวันนี้มกั ใช้ภาษาไทยผิดๆ ปั ญหานี้ตอ้ งอาศัยการปลูกฝังการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตั้งแต่ยงั เล็ก ผูใ้ หญ่จึง
ควรชักชวนให้เด็กๆ หันมาให้ความสาคัญกับการใช้ภาษาให้มากขึ้นและรู ้จกั สร้างสรรค์เครื่ องมือต่างๆ จากสิ่ งรอบตัวและ
นามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ นอกจากนี้ ผูใ้ หญ่ตอ้ งเป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั เด็กๆ ทั้งในด้านการอ่านและการใช้ภาษา เพราะหากเด็กๆ
มีตวั อย่างที่ดี ก็จะทาตามจนเกิดเป็ นนิสยั ที่ดี ทาให้สงั คมพัฒนาต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน
*****
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