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 สํานักพิมพนานมีบุคสคิดดี้ตั้งใจพิมพหนังสือนิทานที่มีคุณคา ทุกเลมผานการคัดสรรเปนอยางดี ใหทั้งความรู

และความสนุกสนานแกเด็ก ๆ  เพราะเรารูดีวานิทานและหนังสือภาพแตละเลมที่เด็ก ๆ  ไดอานในชวงปฐมวัยนี้จะ

เปนรากฐานสําคัญของการกาวไปสูความเปนผูใหญอยางมีคุณภาพในอนาคต

 ท่ีสําคัญ เด็ก ๆ  จะมีนิสัยรักการอานไดตองเริ่มจากคุณพอคุณแมและผูใหญรอบ ๆ  ตัว การอานนิทาน

ใหเด็กฟงวันละ 5-10 นาทีจะชวยกระตุนใหเด็กสนุกกับการอาน และยังเสริมสรางพัฒนาการในหลาย ๆ  ดาน

เด็กจะไดเรียนรูเรื่องราวดีงามท่ีนําเสนอในนิทาน รวมไปถึงภาษาและสํานวนที่ดีผานทางเสียงอานที่เปยมไป

ดวยความรักของคุณพอคุณแม

 ทักษะทางภาษาและขอมูลความรูจากนิทาน ประกอบกับคําอธิบายเพิ่มเติมจากผูใหญ จะเปนพื้นฐานสําคัญ

ของการศึกษาในโรงเรียนของเด็ก หนังสือนิทานท่ีดีรวมกับการสนับสนุนของคุณพอคุณแมจะชวยจุดประกาย

ความสนใจที่มีตอหนังสือใหเกิดขึ้นในใจเด็กตอไปในอนาคตดวย

 หนังสือชุด         มีตัวละครหลักคือ กระตายชื่อมะลิและหนูชื่อไมโล เปนตัวดําเนินเรื่อง ทั้งคูเปน

ตัวแทนของเด็ก ๆ  ทุกคนที่ตื่นเตนและอยากเรียนรูสิ่งตาง ๆ  รอบตัวดวยความสนุกสนานเพลิดเพลินตามประสาเด็ก

นิทานชุดน้ีมีการดําเนินเรื่องท่ีนารัก สนุกสนาน และกระตุนความสนใจเด็กใหอยากทําสิ่งตาง ๆ  เหมือนอยาง

ตัวละคร รวมถึงเกิดความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อตนเองทําไดสําเร็จ

ปิกันิกัในสวน เลาถึงมะลิกับไมโลที่กําลังเตรียมของและอาหารเพ่ือไปกินที่โตะ

ในสวน ไมวาจะเปนผาปูโตะ จาน ชอนสอม ผลไม ขนมปง และเครื่องดื่ม เปนตน

ระหวางอานนิทานเลมนี้คุณพอคุณแมอาจชวนลูกพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งของเหลานั้นและ

อาหารชนิดตาง ๆ  วาเด็ก ๆ  จะเลือกอะไรใหมะลิและไมโลบาง นอกจากน้ีทายเลมยัง

มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่คุณพอคุณแมอาจพาเด็ก ๆ  ทําไดดวย

นิทานชุดน้ีมีการดําเนินเรื่องท่ีนารัก สนุกสนาน และกระตุนความสนใจเด็กใหอยากทําสิ่งตาง ๆ  เหมือนอยาง

ตัวละคร รวมถึงเกิดความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อตนเองทําไดสําเร็จ

เลาถึงมะลิกับไมโลที่กําลังเตรียมของและอาหารเพ่ือไปกินที่โตะ
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