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ลูกสน มีนองตัวเล็กๆ กําลังหัดเดิน
ใครๆ ก็พากันสนใจแตนอง
ลูกสนแอบดูดวยความไมพอใจและรูสึกอิจฉา
“นองไมเห็นจะนารักเลย” 3
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ทุกวันหลังเลิกเรียน 
ลูกสนจะไปเลนแปลงกาย
เปนยอดมนุษยกับเพื่อนๆ

วันนี้ กอง ใสหนากากใหมมาอวด 
เปนหนากากที่เทมาก เพื่อนๆ พากัน
ชื่นชมและสนใจกองเปนพิเศษ 
ลูกสนดูอยูหางๆ อยางอิจฉา 
และอยากไดหนากากแบบกองบาง
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วันหยุดวันหนึ่ง แมฝากใหลูกสนชวยดูนอง
กอนเขาไปซื้อยาในราน หนุงหนิงกับปงปอง
เดินผานมา ก็รีบวิ่งเขาไปเลนกับนองของลูกสน
“นองของเธอตัวนุมๆ นารัก นากอดจัง”
พอไดยิน ลูกสนก็เชิดหนาใสเพื่อน
อยางไมพอใจ 7



¾Ñ²¹ÒË¹Ù¹ŒÍÂÍÒÃÁ³�´Õ

 เด็กวัยอนุบาลจะเริ่มมีพัฒนาการทางอารมณมากข้ึน ดวยวัยท่ี
เติบโตขึ้น ทําใหพวกเขาแสดงความตองการไดเต็มที่ แตเพราะยังไมรูจัก
ควบคุมอารมณ บางครั้งจึงมีพฤติกรรมไมนารัก หนังสือภาพสําหรับเด็ก
ชุด “พัฒนาหนูนอยอารมณดี” จึงเปนตัวอยางท่ีจะชวยใหเด็กเขาใจ
อารมณของตนเองและแสดงออกอยางเหมาะสม
 สําหรับเรื่อง “ลูกสนไมอิจฉาแลวครับ” เลมน้ี เปนเรื่องของลูกสน
เด็กชายที่อิจฉานองและเพื่อน เพราะเด็กวัยนี้อยากเปนคนสําคัญ ไมอยาก
แบงความรักที่ได รับใหใคร แตเม่ือลูกสนไดดูแลนองอยางใกลชิด
ก็เห็นความนารักของนอง ความเปนพี่เขามาแทนที่ความอิจฉา ที่สําคัญ
พอแมของลูกสนก็ตองแสดงใหเห็นวารักลูกเทากัน คอยพูดชมเพื่อสราง
ความมั่นใจใหลูกสนดวย
 เร่ืองราวหรือนิทานไมอาจเปลี่ยนนิสัยของเด็กไดในทันที แตจะ
เสริมสรางความเขาใจและสงผลในอนาคต ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการอบรมเลี้ยงดู 
       ของผูปกครองดวย

à́ ç¡¢ÕéÍÔ¨©Ò ªÍºàÃÕÂ¡ÃŒÍ§¤ÇÒÁÊ¹ã¨ ºÒ§¤¹

·íÒµÑÇ§Íá§àËÁ×Í¹à́ ç¡àÅç¡ áµ‹ºÒ§¤¹ÍÒ¨ÁÕ

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ŒÒÇÃŒÒÇ ¾Ç¡à¢ÒÁÑ¡äÁ‹¾Íã¨ã¹ÊÔè§·ÕèµÑÇàÍ§ÁÕ  

  ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¹Õé¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒà́ ç¡àËç¹¤Ø³¤‹Òã¹µÑÇàÍ§¹ŒÍÂÅ§ 

     ËÃ×ÍÍÒ¨¨Ð·íÒ·Ø¡ÇÔ¶Õ·Ò§à¾×èÍªÔ§´ÕªÔ§à́ ‹¹¡Ñ¹ ´Ñ§¹Ñé¹

       àÁ×èÍÅÙ¡à¡Ô´¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ÍÔ¨©Ò ¤ÇÃºÍ¡ãËŒà¢Ò¾Ù́

        ÃÐºÒÂÍÍ¡ÁÒáÅÐ¤ÍÂãËŒ¡íÒÅÑ§ã¨à¢Ò à¾×èÍÊÃŒÒ§

          ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ «Öè§ÁÕ¼Åµ‹Íà¢Òä»¨¹âµ

 เร่ืองราวหรือนิทานไมอาจเปลี่ยนนิสัยของเด็กไดในทันที แตจะ
เสริมสรางความเขาใจและสงผลในอนาคต ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการอบรมเลี้ยงดู 
       ของผูปกครองดวย

à́ ç¡
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  ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¹Õé¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒà́ ç¡àËç¹¤Ø³¤‹Òã¹µÑÇàÍ§¹ŒÍÂÅ§ 

     ËÃ×ÍÍÒ¨¨Ð·íÒ·Ø¡ÇÔ¶Õ·Ò§à¾×èÍªÔ§´ÕªÔ§à́ ‹¹¡Ñ¹ ´Ñ§¹Ñé¹

       àÁ×èÍÅÙ¡à¡Ô´¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ÍÔ¨©Ò ¤ÇÃºÍ¡ãËŒà¢Ò¾Ù́

        ÃÐºÒÂÍÍ¡ÁÒáÅÐ¤ÍÂãËŒ¡íÒÅÑ§ã¨à¢Ò à¾×èÍÊÃŒÒ§

          ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ «Öè§ÁÕ¼Åµ‹Íà¢Òä»¨¹âµ



 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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