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ค ำน ำ 
 

 

 “หนังสือส ำหรับเด็ก” เล่มนี้พัฒนำมำจำกเอกสำรประกอบกำรสอนในรำยวิชำกำรสร้ำง
บทเรียนและรำยวิชำกำรจดัท ำหนังสือส ำหรับเด็ก  ผู้จัดท ำได้เขียนข้ึนและได้เรียบเรียง รวบรวมข้อมลู
จำกเอกสำร ต ำรำ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้เป็นแนวทำงส ำหรับผู้ที่จะ
จัดท ำหนังสือส ำหรับเด็ก ครูผู้สอน บรรณำรักษ์ห้องสมุด และบุคคลทั่วไปที่มีควำมสนใจเกี่ยวกับ
หนังสือส ำหรับเด็ก ได้น ำควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรจัดท ำหนังสือ  ส่วนประกอบ  กำรเลือกพิจำรณำ
หนังสือ  กำรวิเครำะห์หนังสือ  และกำรสร้ำงหนังสือส ำหรับเด็ก น ำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของเด็กและเยำวชนให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน น ำควำมรู้ ควำมคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันต่อไป 

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำต ำรำ “หนังสือส ำหรับเด็ก”  เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษำ 
อีกทั้ง สำมำรถน ำควำมรู้ไปเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงหนังสือส ำหรับเด็กและเยำวชน กำรวิเครำะห์ 
พิจำรณำหนังสือได้เป็นอย่ำงดีย่ิง  
 ขอกรำบขอบพระคุณเจ้ำของเอกสำร ต ำรำ งำนวิจัย สมำคมไทสร้ำงสรรค์ และเจ้ำของ
ผลงำนต่ำงๆ ที่ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำและน ำมำอ้ำงอิงจนส ำเร็จเป็นต ำรำเล่มนี้ได้ด้วยดี  
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บทที ่1 
ความรูเ้บือ้งตน้ของหนังสอืส าหรบัเดก็ 

 
 
ความหมายของหนงัสือส าหรบัเด็ก 
 มีผู้ให้ความหมายของค าว่า  “หนังสือส าหรับเด็ก” ไว้อย่างหลากหลาย  ดังนี้ 
 วิริยะ สิริสิงห (2524) ให้ความหมายว่า หนังสือส าหรับเด็ก คือ วารสารและหนังสือที่เขียน
ข้ึนส าหรับเด็กและจะต้องเขียนให้เด็กอ่านอย่างเพลิดเพลิน ด้วยความสนใจ เพิ่มพูนความสามารถ  

ในการอ่านและเข้าใจภาษาจนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่านหนังสือ 

 ก าธร  สถิรกุล (2515)  ให้ความหมายว่า  หนังสืออ่านส าหรับเด็ก คือ หนังสือส าหรับเด็ก
อายุ 12 ขวบลงมา และอยู่ระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น เนื้อหาของเรื่องไม่ค านึงถึงเหตุผลนัก 
เนื้อเรื่องตื่นเต้น สนุกสนาน การด าเนินเรื่องรวดเร็ว ไม่เยิ่นเย้อ อาจย้ าให้เรื่องมีน้ าหนักเกินความจริง 
ก็ได ้ภาพประกอบเป็นของจ าเป็น ไม่ต้องเหมือนของจริง การพิมพ์หนังสือต้องใช้ตัวโต เส้นหนา เห็นได้
ชัดเจน 
 รัชนี ศรีไพรวรรณ (2508) ให้ความหมายของหนังสือส าหรับเด็กไว้ว่า หนังสือส าหรับเด็ก 
(children’s literature) หมายถึง หนังสือส าหรับเด็กประเภทให้ความบันเทิง อาจเป็นนิยาย  นิทาน 
วรรณคดี ประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก หรือเป็นเรื่องจริงจากชีวประวัติบุคคล  หรือวิทยาศาสตร์  
แต่มีวิธีเขียนที่เหมาะกับเด็กแต่ละวัย children’s literature เป็นหนังสือที่จะให้ทั้งความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  และให้ความรู้ในด้านต่างๆ  อันแตกต่างไปจากหนังสือแบบเรียน  (text  book) 
 รัญจวน อินทรก าแหง (2520)  ใช้ค าว่า “วรรณกรรมส าหรับเด็ก” และได้ให้ความหมาย
ของวรรณกรรมส าหรับเด็กว่า วรรณกรรมส าหรับเด็ก หมายถึง วรรณกรรมหรือหนังสือที่เด็กท่านได้
ด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนาน โดยไม่มีการบังคับให้อ่าน เพราะมีสาระเนื้อหาตรงกับความสนใจ  
มีรูปเล่มที่สวยสะดุดตา และการจัดหนังสืออย่างเชิญชวนให้อยากอ่าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่ให้ 
ความบันเทิง หรือให้ความรู้แก่เด็กก็ตาม 
 บันลือ พฤกษะวัน (2521) ก็เรียกหนังสือส าหรับเด็กว่า “วรรณกรรมส าหรับเด็ก” และ
สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมส าหรับเด็ก วรรณกรรมส าหรับเด็กนั้น เป็นหนังสือที่เขียนเหมาะ
กับวัยของเด็ก เมื่อเด็กสนใจแล้วมักจะค้นคว้าหาอ่านเอง หรือมิฉะนั้นก็อ่านโดยการจูงใจของครู 
ผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างทักษะในการอ่าน ได้สาระที่เป็นแนวคิด แนวประพฤติปฏิบัติจากบุคลิกของ
ตัวละครในเรื่องนั้นๆ  ได้เป็นอย่างด ี
 เปลื้อง ณ นคร (2510) เรียกหนังสืออ่านส าหรบัเด็กว่า “หนังสืออ่านส าหรบัเยาวชน” และ
ได้ให้ความหมายว่า หนังสืออ่านส าหรับเยาวชน หมายถึง หนังสือที่ประดิษฐ์  คิดเขียนข้ึนเพื่อให้
เยาวชนอ่านเป็นทางเพลิดเพลิน ด้วยเห็นว่า หนังสืออ่านเล่นที่เขียนส าหรับผู้ใหญ่นั้นไม่เหมาะกับ
สติปัญญาและความรู้สึกนึกคิดของเยาวชน อย่างไรก็ดีหนังสืออ่านเล่นบางเรื่องที่เขียนข้ึนส าหรับผู้ใหญ่ 
แต่เด็กก็อ่านได้เข้าใจ สนุกสนาน ก็จัดอยู่ในหนังสืออ่านส าหรับเยาวชนได้ด้วย เช่น เรื่องโรบินสัน  
ครูโซ  กัลลิเวอร์  ทริฟเวล  เป็นต้น 
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 จากการให้ความหมาย ค าอธิบาย และความเข้าใจของท่านผู้รู้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอจะ
สรุปเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของหนังสือส าหรับเด็ก  ดังนี้ 
 1. เป็นหนังสือที่เด็กอ่านได้ด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้น  เพลิดเพลิน  โดยไม่มีการบังคับ
ให้อ่าน 
 2. เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระตรงกับความสนใจของเด็ก  
 3. เป็นหนังสือที่เนื้อหาของเรื่องไม่ค านึงถึงเหตุผลนัก อาจย้ าเรื่องให้มีน้ าหนักเกินความจริง 
ก็ได ้
 4. เป็นหนังสือที่มีการด าเนินเรื่องรวดเร็ว ไม่เยิ่นเย้อ 
 5. เป็นหนังสือที่เน้นภาพประกอบ และความสวยงามสะดุดตาของรูปเล่ม 
 6. เป็นหนังสือที่เน้นการใช้อักษรที่ตัวโต เส้นหนา  และความชัดเจนมากกว่าหนังสือทัว่ไป 
 7. เป็นหนังสือที่ให้ทั้งความบันเทิง และความรู้ 
 8. เป็นหนังสือที่มุ่งเสริมทักษะการอ่านและประสบการณ์แก่เด็ก 
 9. เป็นหนังสือส าหรับเด็กที่แบ่งตามวัยได้ 3 ระดับ  คือ 
 10. หนังสือเด็ก ได้แก่ หนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบการเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ 
หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสืออุเทศ หนังสือเสริมการอ่าน หนังสือแบบฝึกหัด 
หนังสือรูปภาพ หนังสืออ่านง่าย หนังสืออ่านเล่น หนังสือสารคดี และบันเทิง หนังสือแปล สารคดี
ท่องเที่ยว นิทาน นิยาย เรื่องสั้น ชีวประวัติ วรรณกรรม วรรณคดีทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง หนังสือ
ข าขัน  และหนังสือเชิงวิชาการ 
 การศึกษาและการจะสรา้งหนังสอืส าหรบัเด็ก ความหมาย และขอบข่ายของหนังสือส าหรบั
เด็กจะช่วยให้ 
 1. เลือกหนังสือที่จะศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
 2. แยกประเภทหนังสือส าหรับเด็กและส าหรับผู้ใหญ่ได้ 
 3. ตั้งจุดมุ่งหมายและวิธีการศึกษาได้ถูกต้อง  
 4. สร้างหนังสือส าหรับเด็กได้ตรงตามลักษณะ และเหมาะสมกับเด็กในวัยต่างๆ 
 

ความส าคัญของหนงัสอืส าหรบัเด็ก 
 การแสวงหาความรู้เพื่อประดับสติปัญญาของตน  หรือเพื่อความเป็นนักปราชญ์  โบราณ
ท่านให้ยึดหลักของหัวใจนักปราชญ์  คือ  สุ  จิ  ปุ  ลิ  หรือ  ฟัง  คิด  ถาม  เขียน  จะเห็นว่า
การศึกษาหาความรู้  โบราณท่านเน้นการฟังเปน็ใหญ่  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมัยโบราณ  การหนังสือยงั
ไม่เจริญเท่าที่ควร  แต่ในปัจจุบันนี้นอกจากเราจะแสวงหาความรู้ระสบการณ์ด้วยการฟังต่างๆแล้ว  
ยังมีอีกทางหนึ่งที่ใช้ได้ดี  กว้างขวาง  และมีโอกาสจะศึกษาได้มากกว่าการฟังคือ  การอ่าน 
 เป็นที่ยอมรับกันจนเป็นสากลแล้วว่า การพัฒนาการศึกษาด้วยการอ่านเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง 
การอ่านหนังสือเป็นกลวิธีของการศึกษาที่ยอมรับกันว่าดีที่สุดและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอารยะ
ประเทศ เพราะเขาเช่ือมั่นว่า Reading is life หมายถึง การอ่านคือการมีชีวิต” ดังนั้น เราจะเห็นว่า  
ชาติที่เจริญเขาจะส่งเสริมเรื่องการหนังสือมาก  ทั้งด้านต ารับต ารา  หนังสือแบบเรียน  หนังสือพิมพ์  
นิตยสารต่างๆ  และที่เขาไม่ลืม  หรือมองข้ามไปก็คือ  หนังสืออ่านส าหรับเด็ก 
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 รัญจวน  อินทรก าแหง (2515) กล่าวว่า การน าเด็กไปสู่โลกหนังสือ เท่ากับเป็นการเปิดประตู
ก้าวไปสู่ความเจริญงอกงามทางสมอง  สติปัญญา ตลอดทั้งการพัฒนาทางด้านจิตและอารมณ์  ซึ่งเป็น
การส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้เป็น “คน” อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ การชักน าเด็กให้
รู้จัก  คุ้นเคย  รัก  และเห็นคุณค่าของหนังสือ  จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นยิ่ง  ยิ่งเร็วเท่าไร ก็ยิ่งได้ 
ผลเร็วเท่านั้น  เริ่มเร็ว ก็รู้เร็ว เรียนเร็ว 
 จะเห็นว่าหนังสือมีส่วนช่วยพัฒนาเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ไม่จ าเป็นจะต้องรอพัฒนา
เมื่อโตแล้ว เพราะไม้แก่ย่อมดัดยาก โบราณท่านจึงสอนให้ศึกษาแต่เด็ก ดังสุภาษิตพระร่วงตอนหนึ่งว่า 
“เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่” เวลาแห่งการแสวงหาวิชาความรู้จึงเป็นเวลาของวัยเด็ก 
ฉะนั้น ผู้ใหญ่ผู้ปกครอง ผู้บริหารประเทศจึงควรเห็นความส าคัญของเด็กโดยเฉพาะการจัดหาหนังสือ 

ที่เหมาะกับเด็ก ซึ่งนอกจากหนังสือแบบเรียนที่ใช้เรียนในโรงเรียนแล้ว หนังสืออ่านส าหรับเด็กจะ 

ช่วยได้มาก ท าได้อย่างกว้างขวาง ไม่มีขีดจ ากัดเหมือนหนังสือแบบเรียน ในด้านความคิดของผู้ใหญ่
บางคนที่กลับคิดไปว่า เมื่อสร้างหนังสือส าหรับเด็กข้ึนมาแล้ว กลัวเด็กจะไม่อ่าน ขายไม่ออก ขาดทุน
หรือสูญเปล่าน้ันเห็นจะไม่จริง ทั้งนี้เพราะ “ความจริงแล้วโดยธรรมชาติ เด็กชอบอ่านหนังสือทีเดียว 
ชอบอ่านมากๆ  ด้วย  ทั้งเด็กเล็กและเด็กโต” ฉะนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่ทุกคนควรจะได้หันมาสนใจและ
ส่งเสริมให้มีหนังสืออ่านส าหรับเด็กให้มากขึ้น 
 จ้อย  นันทิวัชรินทร์ (2516)  ได้ให้ความส าคัญของหนังสือในฐานะสื่อมวลชนที่มีอิทธิพล
ต่อชีวิตของคนในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่  ตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันมีสื่อมวลชนหลายชนิด 

ที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตของคน  สื่อที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตสื่อหนึ่ง  สื่อหนึ่งนั้ นได้แก่หนังสือ 
หนังสือช่วยให้ชีวิตสมบูรณ์  เมื่อมีความสุข  หนังสือจะช่วยให้มีความสุขเพิ่มทวีคูณ เมื่อยามได้รับ
ความทุกข์  ประสบความยากล าบาก  ย่อมได้ใช้หนังสือเป็นเครื่องปลอบใจ  ช่วยให้เข้าใจปัญหา 

ที่เกิดข้ึนและแนะวิธีแก้ไข หนังสือช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย นับเป็นแหล่งความรู้ความส าราญ
ส าหรับผู้ที่รู้จักหนังสือไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ 
 นิศา  ชูโต (2524) กล่าวถึงความส าคัญของหนังสือต่อเด็กในฐานะเป็นเครื่องสนอง 

ความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็ก ขุมทรัพย์ทางปัญญา และช่วยปลูกฝังความคิด ค่านิยม
และคุณธรรม ว่า โดยธรรมชาติเด็กมีความอยากรู้อยากเห็น กระหายที่จะรู้เรื่องต่างๆ เมื่อเจริญวัย
พอที่เด็กสามารถจะอ่านหนังสือได้  หนังสือนอกจากจะเป็นเพื่อนคลายเหงา  ท าให้เด็กอยู่ตามล าพัง
ได้แล้ว  ยังเป็นขุมทรัพย์ที่จะช่วยให้รู้ เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ห่างไกล หรือไม่เคยเห็นมาก่อน เช่น  
รู้ธรรมชาติของสัตว์  ป่าเขาล าเนาไพร การต่อสู้ การผจญภัยของมนุษย ์จนกระทั่งความใฝ่ฝันของมนุษย์ 
หนังสือเป็นเครื่องสะท้อนสังคมที่บอกให้เห็นการกระท า ข้อควรประพฤติ กฎเกณฑ์ จรรยามารยาท 
เด็กๆ จะค่อยๆ รับรู้สะสมไปทีละน้อย จนกระทั่งยึดถือปฏิบัติได้เมื่อเขาเจริญวัยข้ึน ดังนั้น หนังสือ 

จึงมีบทบาทเป็นตัวก าหนดทางสังคม ในการปูพื้นฐานแนวคิด  ค่านิยมให้แก่เด็ก   
 ความส าคัญของหนังสืออ่านส าหรับเด็กที่เป็นหนังสืออ่านประกอบในแง่ของเครื่องมือ  

ช่วยประกอบการสอนอ่าน  และการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนให้สมบูรณ์ข้ึน  ดังนี้ 
 1. แบบเรียนเกือบทุกวิชา  ไม่ว่าภาษาไทยหรือวิชาอื่นไม่อาจสนองความต้องการในด้าน
ความเข้าใจ ความหมายของเรื่องราวบางเรื่องได้กว้างขวางพอ หนังสืออ่านประกอบย่อมช่วยขยาย
ประสบการณ์ได้มากกว่ากับทั้งยังมีภาพประกอบ  ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายข้ึนอีกด้วย 
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 2. เฉพาะแบบเรียนภาษาไทย ไม่สามารถที่จะซ้ าค า มีประโยคตัวอย่าง ตลอดจนมีเรื่องราว
ละเอียดหรือมากพอ หนังสืออ่านประกอบจะช่วยย้ าในการใช้ค า ลักษณะประโยค และความหมาย
ของค า  ค าศัพท์ต่างๆ  ได้ดี 
 3. หนังสืออ่านประกอบ  มักจัดท าเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะส่วน ย่อมช่วยเน้น ขยายและ
สร้างนิสัยให้รักการอ่านได้มากกว่าแบบเรียน 
 4. หนังสืออ่านประกอบ ย่อมสามารถสนองความต้องการในการอ่าน การฝึกทักษะ  
ซึ่งเด็กจะใช้เวลาอ่านอย่างมีอิสระ ทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด เป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้รักการค้นคว้า 
และพัฒนาการอ่านได้มากกว่า 
 5. หนังสืออ่านประกอบที่เป็นเรื่องราว ย่อมช่วยชดเชยความรู้สึก ความบกพร่องทางด้าน
จิตใจ ของเด็กในบางกรณี เช่น เด็กที่ขาดความอบอุ่นทางบ้าน ได้รับการทารุณ เข้มงวดกวดขัน ก็สามารถ
ที่จะหาส่วนชดเชย ทดแทนได้จากเรือ่งราวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความมั่นคงทางใจ ความเมตตากรุณา 
และเสริมสรา้งคุณธรรมได้เป็นอย่างดี และดีกว่าแบบเรียนทั่วไปซึ่งไม่สามารถเขียนท านองหนังสอือ่าน
ประกอบได้  เป็นการลดช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ปกครองทางหนึ่งด้วย 
 6. หนังสืออ่านประกอบจะช่วยเสริมสร้างความสนใจในการอ่าน รักการอ่าน มีนิสัยและ
ทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน  เพราะหนังสืออ่านประกอบอ่านแล้วสนุก ประทับใจ และถูกใจเด็กมากกว่า
หนังสือแบบเรียน 
 7. หนังสืออ่านประกอบช่วยเสรมิสร้างประสบการณ์  และขยายประสบการณ์เฉพาะเรื่อง  
ได้กว้างขวางและลึกซึ้งกว่า เพราะหนังสืออ่านประกอบมีอิสรเสรีในการเขียนหรือสร้างมากกว่าหนังสือ
แบบเรียน ที่ต้องกระท าในขอบเขตของหลักสูตร 
 8. หนังสืออ่านประกอบช่วยปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมในการฝึกการอ่าน  การฟัง  
การพูด  และการเขียน  ในด้านพื้นฐานค าศัพท์  ส านวนภาษา เนื้อหารอบๆ ตัวเด็ก และแบบอย่างใน
การพูดและการเขียน  จึงจ าเป็นมากส าหรับเด็กแรกเรียน  ช่วยเหลือครูและผู้ปกครองได้มาก 
 9. หนังสืออ่านประกอบนอกจากจะช่วยให้เด็กรักการอ่านและมีนิสัยที่ดีในการอ่านแล้ว 
ยังช่วยในเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แทนที่เด็กจะเอาเวลาไปเที่ยวเล่น ซุกซน เกเร ท าความร าคาญ
ต่างๆ ให้แก่ครูและผู้ปกครอง ถ้าเด็กมีหนังสืออ่านสนุกๆ เด็กติดหนังสือ ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวของเด็ก
จะหมดไปได้ทางหนึ่ง 
 10. หนังสืออ่านประกอบส าหรับเด็กช่วยสร้างเสริมพื้นฐานในการเรียนวรรณคดีและให้  
รู้รสไพเราะทางภาษาได้ดี  เป็นการปูพื้นฐานของเด็กในการเรียนการสอนภาษาในระดับที่สูงข้ึนไป 
 11. นอกจากนี้หนังสืออ่านประกอบส าหรับเด็ก  ยิ่งมีมากเท่าไรจะมีส่วนช่วยอย่างมากใน
การฝึกทักษะการอ่าน คือ อ่านเร็ว และอ่านเข้าใจ เพราะเด็กได้มีโอกาสฝึกอ่านมากข้ึนหลังจากที่ครูสอน
หลักการแล้ว 
 12. หนังสืออ่านประกอบส าหรับเด็กเป็นแหล่งส าคัญในการช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  อันเป็นวิธีการเรียนหรือการจัดประสบการณ์การสอนที่ถูกต้อง 
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ประโยชนข์องหนังสอือา่นส าหรับเด็ก 
 ประโยชน์ของหนังสืออ่านส าหรับเด็กโดยทั่วไป  และหนังสือที่เป็นหนังสืออ่านประกอบ  
พอสรุปเป็นข้อๆ  ได้ดังนี้ 
 1. ช่วยตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคน 
 2. ช่วยให้นักเรียนได้ค้นคว้าหรือศึกษารายละเอียดในเนื้อหาของเรื่องที่นักเรียนสนใจ 

ได้ละเอียดกว้างขวางขึ้น  เป็นการฝึกฝนทักษะในด้านการค้นคว้าหาความรู้ 
 3. เป็นการขยายความรู้เพิ่มเติมความอยากรู้อยากเห็น 
 4. ท าให้เด็กรักการอ่าน  มีนิสัยอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ 
 5. ช่วยให้นักเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนานิสัยให้รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งความรู้อื่นๆ 
 6. เป็นการช่วยเหลือเด็กที่มีความรู้อ่อน ให้อ่านหนังสือประกอบต่ ากว่าช้ันเป็นการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  เพื่อหาความรู้ให้ทันเพื่อน 
 7. ส่วนเด็กที่เรียนเก่งก็สามารถอ่านหนังสือประกอบที่มีระดับความรู้สูงกว่าช้ัน เพื่อให้มี
ความรู้กว้างขวาง 
 8. ช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาในการอ่าน  ได้เลือกอ่านหนังสือที่เหมาะกับความสามารถ
โดยเฉพาะหนังสืออ่านประกอบที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จะช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาในหนังสือ
แบบเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น 
 9. ช่วยให้เด็กได้มีอิสระในการค้นคว้า 
 10. ปลูกฝังให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 11. ช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจความสนใจในการอ่านของตนเอง เพื่อเลือกประกอบอาชีพใน
อนาคต 
 12. ช่วยให้นักเรียนมีรสนิยมที่ดีในการอ่าน  เห็นคุณค่าของหนังสือ 
 13. ช่วยให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ 
 

วัตถุประสงคข์องหนงัสอือา่นส าหรับเด็ก 
 ละเมียด  ลิมอักษร (2520) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือส าหรับเด็ก  ดังนี้คือ 
 1. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อันจะเป็นทางน าไปสู่คลังแห่งวิทยาการ และประสบการณ์
อย่างกว้างขวาง  เป็นกรส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจและความพอใจของผู้อ่าน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  แทนที่จะใช้เวลาดูโทรทัศน์หรือ 

ฟังวิทยุกระจายเสียง หรือมั่วสุมกับเพื่อน โดยไม่ได้ประโยชน์แต่อย่างใด 
 3. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 4. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดี 
 5. เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและการกระท าที่ดี 
 6. เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของชาติ 
 ศรี  ภูเพียง (2520) ได้รวบรวมวัตถุประสงค์ของการผลิตวรรณกรรมส าหรับเด็ก ซึ่งมีผู้เสนอ 

ไว้ตามที่ต่างๆ โดยแยกออกเป็นข้อๆ  ดังต่อไปนี้ 
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 1. เพื่อให้เด็กอ่านหนังสือได้คล่องแคล่วแตกฉาน 
 2. เพื่อให้เด็กรักการอ่าน 
 3. ให้เกิดความเพลิดเพลินอารมณ์  ถือเป็นสันทนาการอย่างหนึ่ง 
 4. เป็นการลับสมองและส่งเสริมเชาวน์ปัญญาของเด็ก 
 5. ให้ความรู้ 
 6. ปลูกฝังคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะเด็กเป็นสมาชิกรุ่นใหม่ของสังคม  และจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบสังคมในโอกาสต่อไป 
 7. เสริมสร้างจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 
 สรุปวัตถุประสงค์ในการเขียน  การสร้าง  การผลิต  และการเลือกหาจัดซื้อหนังสือส าหรับ
เด็กได้ดังนี้ 
 1. ช่วยขจัดการอ่านหนังสือไม่ออก  เขียนไม่ได้ 
 2. ช่วยคนที่เพิ่งอ่านออกเขียนได้  ไม่หวนกลับไปอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้อีก 
 3. นอกจากส่งเสริมการศึกษาข้ันต้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาด้วย 
 4. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 5. ส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ลดปัญหาการท าช่ัว  และเกเร 
 6. ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินอารมณ์  จรรโลงใจ  สุขภาพจิตดี 
 7. ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ  
 8. เพิ่มพูน เน้นย้ าประสบการณ์การเรียนการสอนจากโรงเรียน ตามหลักสูตรและจากทางบ้าน 
 9. เป็นการลับสมอง  ทดลองความรู้  และส่งเสริมเชาวน์ปัญญา 
 10. ช่วยฝึกทักษะในการอ่านทั้งด้านการอ่านเร็ว จับใจความและความคล่องแคล่วแตกฉาน 
 11. ท าให้เป็นคนทันสมัย  ทันเหตุการณ์  ทันโลกและทันคน 
 12. ช่วยในการปรับปรุงตนเองให้เข้ากับบุคคลและสังคมได้ดี 
 13. ช่วยตอบสนองอารมณ์ปรารถนา  ทดแทนสิ่งที่ขาดไป และช่วยให้ผู้อ่านคลายเหงา 
 14. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม  รสนิยม  ค่านิยมที่ดี  วัฒนธรรมของสังคมและของชาติ 
 16. ช่วยในการเรียนภาษา  เพิ่มพูนทักษะการพูด  การฟัง  และการเขียน 

 

ประเภทของหนังสือส าหรับเด็ก 
 การแบ่งประเภทหนังสอืส าหรบัเด็ก แบ่งกันหลายอย่างตามเกณฑ์ต่างกันไป เช่น การแบ่งตาม
เกณฑ์อายุ แบ่งตามลักษณะเรื่อง แบ่งตามลักษณะการถ่ายทอด แบ่งตามสารประโยชน์ และแบ่งตาม
ชนิดของค าประพันธ์  เป็นต้น 
 นักการศึกษาแบ่งหนังสือส าหรับเด็กเป็นประเภทตามข้ันของการศึกษา  ดังนี้ 
 1. หนังสืออ่านส าหรับเด็กช้ันประถมศึกษา  เนื่องจากแต่เดิมการศึกษาช้ันประถมศึกษา
ของเราแบ่งออกเปน็ช้ันประถมศึกษาตอนต้น  และข้ันประถมศึกษาตอนปลาย  การแบ่งประเภทจึงได้
แบ่งเป็นหนังสือส าหรับเด็กช้ันประถมศึกษาตอนต้น และส าหรับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย แตห่ลังจาก 
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พ.ศ. 2521 หลักสูตรระดับช้ันประถมศึกษาจัดให้เรียนติดต่อกันตลอด 6 ปี การแบ่งประเภทหนังสือ
ส าหรับเด็กช้ันประถมศึกษา จึงจัดรวมกันเป็น 4 ระดับ  คือ 
  1.1 หนังสือระดับเด็กเล็ก ได้แก่เด็กช้ันเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-2 หรือช้ันเด็กเล็ก  
(เตรียมประถม  ก่อนช้ันประถมศึกษา)  เป็นหนังสือภาพ  นิทานภาพ  ภาพประกอบการเล่าเรื่องจาก
ปากผู้ใหญ่  ไม่ได้เน้นตัวหนังสือ  มุ่งปลูกฝังความคุ้นเคยและสนใจหนังสือ  และให้เรียนรู้ด้วยภาพ 
  1.2 หนังสือส าหรับเด็กเริ่มอ่าน ได้แก่ช้ันประถมศึกษาปีที่  1-2 ลักษณะของหนังสือ
ประกอบด้วยภาพประกอบค าง่ายๆ  มุ่งเอาภาพที่เด็กสนใจ  นิทาน  สัตว์  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กที่
เด็กสนใจมาล่อให้อยากรู้อยากเข้าใจ  อยากอ่านคและประโยคที่ประกอบภาพหรือเรื่องราวเหล่าน้ัน 
  1.3 หนังสือส าหรับเด็กที่พออ่านได้แล้ว  ได้แก่ช้ันประถมศึกษาปีที่  3-4  ระดับนี้ 
เด็กอ่านหนังสือได้แล้ว  ก าลังประสบผลส าเร็จจากการอ่านได้ อ่านรู้เรื่อง  อยากอ่านหนังสือเพื่อจะรู้
เรื่องต่างๆ  ที่สนใจ  เช่น  นิทาน  สัตว์ต่างๆ  ของเล่น  ตลอดจนภาพประกอบในหนังสือ  หนังสือ
ส าหรับเด็กในระดับนี้จึงมุ่งเสริมประสบการณ์  และเสริมทักษะการอ่าน  ประสาน  และต่อเนื่องกับ
การสอนของครู การอ่านจากหนังสือแบบเรียน ช่วยเสริมสร้างเจตคติต่อการอ่าน โดยใช้ภาพประกอบ
เรื่องราวที่สนุกๆ  ใช้ค าและประโยคง่ายๆ  สั้นๆ  แต่เรื่องราวที่จะให้อ่านยาวข้ึน 
  1.4 หนังสือส าหรับเด็กที่อ่านได้แล้ว  ได้แก่ช้ันประถมศึกษาปีที่  5-6  เป็นวัยที่เด็ก 

มีความสามารถในการอ่าน  อยากจะอ่านหนังสือต่างๆ  มีความตั้งใจและอดทนในการอ่านมากข้ึน 
หนังสือส าหรับเด็กวัยน้ีจึงมุ่งสนองความต้องการของเด็กเพื่อ เพื่อจะมีหนังสือให้เด็กได้อ่านมากข้ึน  
ลักษณะของหนังสือเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกัน  เป็นเรื่องยาวๆ  ชนิดหนึ่งเล่มจบ เรื่องที่เด็กสนใจเป็น
เรื่องที่อยู่ในช่วงของความต่อเนื่องของความสนใจระหว่างเรื่องประเภทนิยาย มาสู่เรื่องแบบอื่นๆ  
ที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวันหรือความเป็นจริง 
 2. หนังสือส าหรับเด็กช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 ซึ่งย่างเข้าสู่
วัยรุ่นแล้ว  ซึ่งระยะนี้  ความสนใจของเด็กชายกับเด็กหญิงจะเริ่มแตกต่างกันออกไป  เป็นวัยที่เด็กมี
สมรรถภาพในการอ่าน การท าความเข้าใจสูง  สนใจเรื่องต่างๆ กว้างไกลข้ึน เป็นวัยแห่งการแสวงหา  
การสร้างหนังสือส าหรับเด็กวัยน้ี  จึงมุ่งเสนอความอยากรู้อยากเห็น  เสริมด้านประสบการณ์  ความรู้  
ความคิด  หลักการ  และเจตคติที่ดีต่างๆ เรื่องที่จะให้อ่านสนองความสนใจตามวัยนั้นๆ ได้แก่เรื่อง
การผจญภัย  ลึกลับตื่นเต้น  การค้นคว้า  การประดิษฐ์ใหม่ๆ  เครื่องยนต์กลไกและเรื่องเกี่ยวกับชีวิต  
เป็นต้น 
 วิริยะ  สิริสิงห (2524) กล่าวถึงการแบ่งประเภทหนังสือส าหรับเด็กตามระดับช้ันเรียน  
แบ่งได้  3 ระดับ  คือ 
 1. วัยเด็กเล็ก ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ป ี
 2. วัยเด็กประถมศึกษา ส าหรับเด็กอายุ 7-12 ปี และ 
 3. วัยมัธยมศึกษา ส าหรับเด็กอายุ 13-18 ปี1 

 ลมุล  รัตตากร (2506) จ าแนกหนังสือส าหรับเด็กออกเป็นชนิดต่างๆ ตามลักษณะของ 
เนื้อเรื่อง  ดังนี้ 
 1. ชีวประวัติ เด็กชายชอบหนังสือประเภทนี้มากกว่าเด็กหญิง แต่ถ้าเป็นชีวประวัติที่เขียน
ไปท านองนิยาย ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายชอบมาก 
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 2. นวนิยาย เด็กชอบทั้งชายหญิง แต่เด็กชายสนใจนวนิยายที่เกี่ยวกับการผจญภัยมากกว่า
ประวัติศาสตร์ เด็กชายสนใจประวัติศาสตร์มากกว่าเด็กหญิง 
 3. ข าขัน ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงชอบมาก แต่เด็กฉลาดจะชอบมากกว่าเด็กสติปัญญา
ปานกลางหรือฉลาดน้อย 
 4. เรื่องที่เป็นความรู้ เด็กชอบอ่านเรื่องที่เป็นความรู้จริงๆ จังๆ เด็กฉลาดจะชอบมากกว่า
เด็กปัญญาปานกลางหรือฉลาดน้อย 
 5. ค าประพันธ์ เด็กหญิงชอบอ่านเรื่องที่เขียนเป็นค าประพันธ์มากกว่าเด็กชายและยิ่งมี
อายุมากขึ้นก็จะยิ่งสนใจมากยิ่งข้ึนทุกทีๆ 
 6. ศาสนา มีเด็กสนใจน้อยมาก เด็กหญิงสนใจมากกว่าเด็กชาย 
 7. วิทยาศาสตร์ เด็กชายสนใจมากกว่าเด็กหญิง 
 8. เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หนังสือประเภทนี้ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากเด็กมากนัก 
เด็กไม่ชอบการแนะน าการท่องเที่ยวเหมือนผู้ใหญ่ 
 9. การเขียนเรื่องท านองประวัติศาสตร์ ผู้เขียนจะต้องค้นคว้าเรื่องราวให้เป็นที่ถ่องแท้ 
ผู้เขียนจะต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างใด ให้เสียความยุติธรรมไปคนหนึ่งในเหตุการณ์นั้น สถิติ พ.ศ. 
อะไรต่างๆ ที่เขียนจะต้องตรวจดูอย่างน้อยสักสองหรือสามแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องจริงๆ  
 10. เรื่องที่เกี่ยวกับจินตนาการ เรื่องท านองนี้เป็นนิยายปรัมปรา เทพนิยายหรือเรื่องอื่นๆ 
ท านองนี้ เรื่องเช่นน้ีเป็นเรื่องที่เขียนค่อนข้างยาก มีผู้แย้งว่าท าให้เด็กได้รับการชักน าไปในทางไม่เป็น
จริง แต่อย่างไรก็ตามถ้าผู้เขียนยังคงปรารถนาจะเขียนเรื่องท านองนี้อยู่ ก็ควรพยายามเขียนให้คล้าย
จริงมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 11. เรื่องเกี่ยวกับศาสนา ผู้ปกครอง ครู ย่อมจะพอใจที่จะสนับสนุนให้เด็กซื้อหนังสือ
ประเภทนี้อ่านมากกว่า แต่เด็กไม่สู้จะชอบมากนัก 
 12. หนังสือที่เกี่ยวกับสัตว์ เป็นเรื่องที่เด็กชอบมากเป็นพิเศษ แม้แต่เด็กวัยรุ่นก็ยังชอบอ่าน
มาก ผู้เขียนควรจะทราบไว้ด้วย บางบริษัทก็รับพิมพ์ แต่ให้การพูดระหว่างสัตว์กับสัตว์ด้วยกันเอง 
ไม่ใช่พูดกับคน  
 13. เรื่องที่เกี่ยวกับการอาชีพต่างๆ ของเขาในอนาคต ย่อมจะสร้างความรู้สึกอิสระเด็กท า
ให้เกิดความทะเยอทะยาน และปรารถนาที่จะหาเงินเลี้ยงตัวเองมากข้ึน เด็กไทยควรจะได้รั บการ
ส่งเสริมด้านนี้มากเป็นพิเศษ เพื่อขจัดปัญหาต่างๆ ที่แทบทุกครอบครัวของคนไทยต้องประสบอยู่ใน
ขณะนี้ 
 14. เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องต่างแดน เรื่องที่เขียนก็ควรมีเนื้อเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่เด็ก แต่ที่
ส าคัญก็คือก่อนที่จะเขียนเกี่ยวกับประเทศใด ก็ควรศึกษาเกี่ยวกับประเทศน้ันๆ ให้ถ่องแท้เสียก่อน 
 15. หนังสือที่เขียนเฉพาะกาละนั้นๆ ของชาติ ศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา หนังสือประเภท
นี้อาจะเสียเปรียบอยู่บ้าง เมื่อหมดเทศกาลก็ได้รับความสนใจน้อยลง ผู้เขียนกาละอื่นๆ ด้วย และ  

ควรเขียนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน 
 ทัศนา สลัดยะนันท์ (2520) จ าแนกหนังสือส าหรับเด็กตามความสนใจของเด็กที่มีต่อ 

เนื้อเรื่อง ดังนี้ 



9 
 

 1. หนังสือภาพ เป็นหนังสือส าหรับเด็กต้ังแต่ยังอ่านหนังสือไม่ออกไปจนถึงเด็กที่เริ่มอ่าน 
เนื้อเรื่องอาจเป็นทั้งเรื่องจริงให้ความรู้ หรือเรื่องที่เกิดจากจินตนาการ รูปภาพและสีปก ดึงดูด 

ความสนใจของเด็กได้ดี เนื้อเรื่องและภาพต้องสอดคล้องกัน 
 2. โคลงกลอน เด็กจะสนุกและสนใจในการอ่าน แสดงความรู้สึก ถ้อยค าซึ่งมีเสียงเป็น
จังหวะดนตรีหนังสือ หนังสือประเภทนี้ ได้แก่ กลอนส าหรับเด็ก หนูน้อยพลอยเพลิน เช่น  
   หยาดฝน    มันหล่นเปาะแปะ 
  พื้นดินเฉอะแฉะ    ย่ าไปย่ ามา 
   หยาดฝน    หล่นบนหลังคา 
  ฝนรั่วลงมา     ตุ๊กตาเปียกฝน 
   หยาดฝน    มันหล่นเปาะแปะ 
  น้องเดินเตาะแตะ    พี่อุ้มงามงอน 
   น้องน้อย    นอนเถิดหนาอย่าอ้อน 
  ฝนตกหายร้อน    น้องนอนสบาย 
   ข้าวสุกมาคลุกกะปิ  อย่าเพ่อติกุ้งแห้งโรยลง 
  หมูหวานใส่จานบรรจง   มาล้อมวงกินให้ส าราญ 
   ข้าวสุกมาคลุกกะปิ  เติมอีกซิสองจานสามจาน 
  แกงจืดยอดต าลึงหวาน   ซดแล้วช่ืนบานคล่องคอจริงเอย 
 3. นิทาน แบ่งเป็นนิทานพื้นบ้าน นิทานเกี่ยวกับสัตว์ เทพนิยาย เทพปกิรนัม ต านาน 
นิทานสุภาษิต เช่น ศรีธนญชัย นิทานอีสป ฯลฯ 
 4. เรื่องที่สร้างขึ้นด้วยจินตนาการ เป็นเรื่องสมัยใหม่ที่มีเวทมนต์ คาถา และสิ่งเหลือเช่ือ
เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เช่น เรื่องผจญของอลิซในแกนมหัศจรรย์ รถเหาะมหัศจรรย์ 
 5. เรื่องอิงประวัติศาสตร์ ใช้จินตนาการร่วมกับเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดข้ึนจริง เพื่อให้
ผู้อ่านได้รู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ พร้อมกับได้รับความสนุกเพลิดเพลิน เช่น วีรกรรมดอกประดู่  
ขององค์การค้าคุรุสภา 
 6. เรื่องเหมือนจริง น าเรื่องที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน สอดแทรกความขบขัน ตื่นเต้น 
แสดงให้เห็นชัยชนะและความพ่ายแพ้ ความดีความช่ัวที่มีอยู่ในมนุษย์ทั่วไป โดยน ามาผูกเข้าเป็น
เรื่องราว อาจสร้างตัวละครและโครงเรือ่งข้ึน มีทั้งของคนและสัตว์ เช่น ลูกไก่แสนสวย ของสุภา ลือสิริ 
 7. หนังสือเชิงวิชาการ ให้ข้อเท็จจริง มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ เขียนถูกต้อง น่าอ่าน 
เข้าใจง่าย เช่น สิ่งมีชีวิตในทะเล ของ สุรินทร์ ช่วงโชติ ชุดความรู้ของไทย ของ องค์การค้าคุรุสภา  
วัดพระเชตุพน พระราชวังบางปะอิน ของ สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์  
 จ้อย นันทิวัชรินทร์ (2516)  ได้จัดแบ่งประเภทของหนังสือส าหรับเด็กเพื่อจัดพิมพ์ตาม
โครงการจัดท าหนังสือส าหรับเด็กของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ตามลักษณะของเนื้อหา ดังนี้ 
 1. หนังสือที่ให้ความจรรโลงใจ เช่น เรื่องประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ ศาสนา กวีนิพนธ์ 
โคลงกลอน ส าหรับเด็ก 
 2. หนังสือที่ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่เด็ก ได้แก่ เรื่องตลกขบขัน นิทาน นิทานภาพ 
เทพนิยาย เทพปกิรนัม หนังสือลึกลับ ผจญภัย นวนิยายส าหรับเด็ก ปัญหาอะไรเอ่ย 
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 3. หนังสือที่ส่งเสริมความรู้ ความคิด สติปัญญา สร้างความเข้าใจให้เด็กรู้จักตนเอง รู้จัก
สังคมที่ตนอยู่ บทบาทและหน้าที่ของตนต่อสังคม และขยายวงประสบการณ์ของเด็ก เช่น หนังสือทาง
วิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยว ความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ขนบประเพณีของประเทศ
ตนเองและประเทศอื่นๆ ในโลก 
 4. หนังสือที่ช่วยแก้ปัญหาทางจิตวิทยาต่างๆ ที่เด็กรู้สึก เช่น ความกลัว ความประหม่าอาย 
ความริษยา เป็นต้น 
 5. หนังสือที่ส่งเสริมสร้างสรรค์การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ในทางด้านศิลปะ 
การดนตรี การประดิษฐ์ต่างๆ งานอดิเรก 

 ทวีป อภิสิทธ์ิ (2523) ได้แบ่งประเภทของหนังสือส าหรับเด็กอย่างหยาบๆ ตามลักษณะ
ของการจัดหนังสือให้เด็กอ่าน เป็น 2 ประเภท คือ 
 1 หนังสือส าหรับเด็กที่อยากจะอ่าน เช่น หนังสือประเภทการ์ตูน หรือหนังสือที่มี  
รูปประกอบ มีสีสวยงาม มีรูปแบบแปลกๆ ที่เด็กชอบอ่าน 

 2. หนังสือส าหรับเด็กที่ควรจะอ่าน เช่น หนังสือที่ผู้ใหญ่เห็นว่าดีและต้องการให้เด็กๆ 
หรือลูกหลานของตนได้อ่าน  

 บันลือ พฤกษะวัน (2521) จ าแนกหนังสืออ่านส าหรับเด็กตามประเภทของวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมทั่วไป ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 

 1. จ าแนกตามชนิดของบทประพันธ์ 
  1.1 ประเภทร้อยกรอง เป็นหนังสือหรือเรื่องราวที่เขียนตามรูปแบบ ( format)  
แห่งลักษณะบังคับ เช่น นิทานค ากลอนบทดอกสร้อย โคลง ฯลฯ โดยมีการคัดเลือกค ามาเขียน
ประกอบกันเข้าเป็นเรื่องราวตรงตามลักษณะค าประพันธ์ประเภทใดประเภทหนึ่ง 
  1.2 ประเภทร้อยแก้ว เป็นการเขียนหนังสือที่ใช้ส านวนภาษา เป็นค าพูดที่ใช้กันทั่วไป 
แต่การใช้ภาษาได้เหมาะกับวัยเด็กเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปธรรม มีลักษณะการแสดงอาการเคลื่อนไหว 
เนื้อเรื่องเหมาะกับประสบการณ์ของเด็กผู้เรียนหรือผู้อ่าน 
 2. จ าแนกตามลักษณะการถ่ายทอด 
  2.1 ประเภทที่มิได้จารึกหรือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการเล่าขาน ขับร้อง 
สืบต่อกันมา เช่น บทกล่อมเด็ก บทปลอบเด็ก นิทานพื้นเมือง เพลงชาวบ้าน ภาษิต ปริศนาและ 

ค าทาย เป็นต้น 

  2.2 ประเภทบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเขียนบันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นราว  
หมวดหมู่  ได้แก่  นิทาน  บทกลอน  บทละคร  บทเสภา เป็นต้น 
 3. จ าแนกตามลักษณะเนื้อหา อาจจ าแนกเป็นประเภท ดังนี้ 
  3.1 วรรณคดีศาสนา 
  3.2 วรรณคดีขนบประเพณี 
  3.3 วรรณคดีประวัติศาสตร์ 
  3.4 วรรณคดีนิราศ 
  3.5 วรรณคดีการละคร 
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 4. จ าแนกตามลักษณะสารประโยชน์ 
  4.1 ประเภทปลูกฝังศีลธรรม ซึ่งไม่รวมเอาแบบเรียนที่ใช้สอนศีลธรรมโดยตรง  
แต่เป็นนิทาน เรื่องราวที่สอนเด็ก หรือผู้อ่านทางอ้อม 
  4.2 ประเภทไม่ปลูกฝังแต่ก็ไม่ท าลายศีลธรรม เป็นกลางๆ ซึ่งจะเป็นบทความ 
เรื่องราวประเภทนี้มีไม่มากนัก 
  4.3 ประเภทท าลายศีลธรรม ได้แก่ เรื่องราวที่ส่งเสริมความอาฆาตพยาบาท ตามล้าง
ตามผลาญ คล้ายบทภาพยนตร์ หนังบู๊ทั้งหลาย เรื่องของคนข้ีคุกและอื่นๆ 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2524) ได้แบ่งประเภทของหนังสือที่ใช้ในโรงเรียนไว้ใน
ค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการที่ ศก. 419/2522 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และกาควบคุมการใช้
หนังสือส าหรับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยจ าแนกตามลักษณะของหนังสือ 
ดังนี ้
 1. หนังสือเรียน คือ หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ส าหรับการเรียน มีสาระ
ตรงตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างถูกต้อง อาจมีลักษณะเป็นเล่ม เป็นแผ่นหรือเป็นชุดก็ได้ อนึ่ง 
หนังสือเรียนอาจมีช่ือเรียกต่างๆ กัน ดังนี้ แบบเรียน แบบสอนอ่าน หนังสืออ่าน หนังสืออ่านประกอบ 

การเรียน 
 2. หนังสือเสริมประสบการณ์ คือ หนังสือที่กระทรวงอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนได้ แต่มิได้
ก าหนดให้เป็นหนังสือเรียน หนังสือประเภทนี้โรงเรียนควรจัดหาไว้บริการครูและนักเรียนในโรงเรียน
โดยค านึงถึงประโยชน์ในแง่ของ 
  2.1 การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
  2.2 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความซาบซึ้งในคุณค่าของภาษา 
  2.3 การเสริมสร้างทักษะและนิสัยรักการอ่าน 
  2.4 การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนตามหลักสูตรให้กว้างขวางขึ้น 
 ปรีชา เสกสรร กล่าวถึงหนังสือที่ดึงดูดให้เด็กรักการอา่น รักหนังสือ ตลอดจนถึงรักที่จะเข้า
ห้องสมุดเป็นประจ าว่า มักจะเริ่มด้วยหนังสือที่ให้ความเพลิดเพลินแก่เด็ก และยังแบ่งหนังสือที่ให้
ความเพลิดเพลินแก่เด็กในระดับประถมศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. หนังสือรูปภาพ คือ หนังสือที่มีเนื้อเรื่องสั้นๆ เรื่องหนึ่งอาจมีเพียง 20-30 ประโยค  
แต่ทุกหน้ามีรูปภาพสีสดสวยหรือ ขาวด า แต่ชัดเจนเกือบทั้งหน้า และมีตัวหนังสืออธิบายเรื่องใน
รูปภาพนั้นเพียงหน้าละ 2-3 บรรทัด จุดเด่นของหนังสือประเภทนี้คือรูปภาพ ซึ่งต้องการความประณีต 
มากกว่าเนื้อเรื่อง ตัวหนังสือเป็นเพียงส่วนประกอบและมีขนาดใหญ่กว่าตัวหนังสือธรรมดา  
ครูบรรณารักษ์มักอ่านเนื้อเรื่องให้ฟังขณะให้เด็กนักเรียนดูภาพ หรือ เด็กอาจเลือกอ่านเองตาม  

ความสนใจของตนเมื่อสามารถอ่านเข้าใจได้ หนังสือประเภทนี้เหมาะส าหรับเด็กเล็กที่สุด คือ ตั้งแต่
อนุบาล จนถึงช้ันประถมปีที่ 2 
 2. หนังสืออ่านง่าย คือ หนังสือที่เหมาะส าหรับช้ันประถมปีที่ 3-4 นั่นเอง โดยมักเป็น
เรื่องนิทาน ผู้เรียบเรียงอาจแต่งเป็นค ากลอน หรือร้อยแก้ว หนังสือยังมีขนาดใหญ่กว่าธรรมดา และ 

ยังมีรูปเต็มหน้าเพื่อประกอบเนื้อเรื่องอีกหลายรูป ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้น 
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 3. หนังสืออ่านเล่น คือ หนังสือที่ให้ความเพลิดเพลินแก่เด็กช้ันประถมตอนปลาย รูปร่าง
ของหนังสือ หรือตัวพิมพ์คล้ายกับหนังสืออ่านเล่นของผู้ใหญ่ แต่ภาษาที่ใช้และตัวละครมักอยู่ในโลก
ของเด็กอายุ 10-14 ปี บทสนทนามากขึ้น แทนที่จะเป็นเรือ่งเลา่ตลอดหรอืร้อยกรองอย่างหนังสือของ
เด็กช้ันประถมตอนต้น 
 เนื่องจากการแบ่งประเภทของหนังสือส าหรับเด็ก แบ่งออกหลายแบบตามแนวความคิด
ของแต่ละคน อาจสรุปประเภทของหนังสือ ได้ดังนี้ 
 1. ประเภทวรรณกรรม วรรณคดี 
 2. ประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
 3. ประเภทหนังสือเรียน 

 4. ประเภทหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

 5. ประเภทเสริมทักษะการอ่าน 

 6. ประเภทหนังสืออ่านประกอบ 

 7. ประเภทสารคดีและบันเทิง เช่น สารคดีท่องเที่ยว เรื่องสั้น นิทานต่างๆ ศิลปะ
ประวัติศาสตร์  ท่องเที่ยว ชีวประวัติ ฯลฯ 

 8. แต่งเอง โดยดัดแปลงจากแนวคิดของผู้อื่น แปลจากนิทาน หนังสือต่างประเทศหรือ 

ให้ผู้ใหญ่เล่าเรื่องที่เป็นนิทานของพื้นบ้าน แล้วน ามาเขียนเป็นนิทานส าหรับเด็กก็ได้ 
 จากการศึกษาถึงการแบ่งประเภทของหนังสือของท่านผู้รู้ต่างๆ พอจะประมวลความคิด
เกี่ยวกับการแบ่งประเภทได้ดังนี้ 
 1. แบ่งตามระดับช้ันเรียนของเด็ก 

 2. แบ่งตามวัยหรืออายุของเด็ก 

 3. แบ่งตามลักษณะของเนื้อเรื่อง 
 4. แบ่งตามความสนใจของเด็กที่มีต่อเนื้อเรื่อง 
 5. แบ่งตามประเภทของงานวรรณคดีหรือวรรณกรรมทั่วไป 
 6. แบ่งตามลักษณะของหนังสือ 
 การทราบชนิดประเภทของหนังสือก่อให้เกิดประโยชน์  ดังนี้ 
 1. ผู้สร้างหนังสือ จะทรายว่าหนังสือส าหรับเด็กมีประเภทใดบ้าง มีรูปแบบ แนวคิด และ
จุดมุ่งหมายแต่ละประเภทเป็นอย่างไร เมื่อตนเองคิดจะสร้างหนังสือเด็กข้ึนมา จะได้เข้าใจว่าตน  

จะสร้างหนังสือประเภทใด จะได้เขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบ แนวความคิดและจุดมุ่งหมายตาม
ประเภทนั้นๆ 

 2. ผู้ศึกษาหนังสือเพื่อวิจารณ์หรือวิเคราะห์ เมื่อทราบประเภทของหนังสือว่า ประเภทใด
มีรูปแบบ แนวคิด หรือจุกมุ่งหมายอย่างไรจะสามารถวางเกณฑ์การวิเคราะห์ วิจารณ์ได้ดี วิเคราะห์  
ได้ตรงประเด็น มีจุดมุ่งหมาย ตั้งหัวข้อวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุมีผล รัดกุม ผลการวิเคราะห์จะมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
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 3. ผู้เลือกใช้หนังสือ เช่น ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ จะเกิดความคิด ความเข้าใจ ที่จะเลือก
หนังสือประเภทใดให้บุตรหลาน หรือนักเรียนอ่านว่าจะเลือกหนังสือประเภทให้ความเพลิดเพลิน 
ประเภทมีเนื้อหาสาระทั่วไห หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือเสริมการเรียน หรือหนังสือเสริมประสบการณ์ 
เป็นต้น ส าหรับส าหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดจะได้ทราบถึงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด และการจัด
หมวดหมู่ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 2 

การอา่นของเดก็ 

 

 

ความสนใจในการอ่านของเดก็ 

 นักจิตวิทยาการศึกษาได้ศึกษาเกีย่วกับความสนใจในการอา่นของเด็ก และได้แบ่งความสนใจใน
การอ่านของเด็กตามอายุต่างๆ กัน รัญจวน อินทรก าแหง (2520) ได้ประมวลความสนใจในการอ่าน
ของเด็กออกเป็นระดับอายุ สรุปได้ดังนี้ 
 อายุ 2-4 ป ีสนใจในตนเองและเด็กในวัยเดียวกัน ชอบฟังค าพูดที่คล้องจองกัน การเห่กล่อม 
การร้องเพลง เริ่มเรียนพูดเป็นค าๆ และเริ่มจ าค าใหม่ๆ ชอบดูสี โดยเฉพาะสีสดๆ ชอบสัตว์ โดยเฉพาะ
เด็กที่มีสัตว์เลี้ยงของตนเอง ชอบดูรูป หรือฟังเรื่องใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมของตน เช่น เด็กที่อยู่ใกล้
สถานีรถไฟ ชอบดูรูปรถไฟ อยู่ใกล้น้ าชอบดูเรือ อยู่ชนบทชอบดูเกวียนอยู่ใกล้สนามบินชอบดู
เครื่องบิน เป็นต้น ชอบหนังสือที่มีรูปภาพมากๆ 

 อายุ 4-6 ป ีเริ่มมีความคิดค านึง จินตนาการมากขึ้น ชอบเรื่องนางฟ้า เทวดา นิทาน นิยาย
ต่างๆ สนใจอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของคน นก สัตว์ ต้นไม้ สนใจเรื่องเกี่ยวกับชีวิต 
สิ่งแวดล้อม ชอบดูหนังสือที่มีรูปภาพ 

 อายุ 7-8 ปี ยังชอบนิทานนิยายอยู่ ทั้งนิทานพื้นบ้าน นิทานต านาน เช่น ศรีธนญชัย  
พระยาตั๊กแตน ท้าวแสนปม เป็นต้น หรือนิยายที่คิดข้ึนใหม่ที่เข้าลักษณะ “ในกาลครั้งหนึ่ง ยังมี...” 
สนใจเกี่ยวกับชีวิตจริงมากขึ้น ชอบฟังหรืออยากรู้เรื่องของเด็กอื่นในวัยเดียวกัน ว่ามีชีวิตความเป็นอยู่
อย่างไร ชอบเรื่องชวนคิด ในระยะนี้เด็กชายและเด็กหญิงอาจแยกความสนใจในการอ่านต่างกันบ้าง 
เพราะรสนิยมในการชอบของเด็กหญิงระยะนี้ ยังคงชอบตุ๊กตา ของเล่นสวยๆ งามๆ เสื้อผ้า เด็กผู้ชาย
ชอบรถยนต์ เรือบิน และเครื่องยนต์ กลไกต่างๆ 

 อายุ 9-10 ปี ระยะนี้เป็นระยะที่ความสนใจในการอ่านของเด็กเริ่มฟักตัวอย่างจริงจัง 
เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญงิแยกกนัอ่านตามความสนใจของตน เด็กหญิงชอบกระจุ๋มกระจิ๋ม นิทาน นิยาย 
เด็กชายชอบเรื่องเครื่องยนต์กลไก เรื่องผจญภัย เรื่องที่ส่งเสริมความเป็น “พระเอก” เด็กวัยน้ีจะชอบ
เรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงมากข้ึน ชีวประวัติ วิทยาศาสตร์ งานอดิเรก เช่น การท าเครื่องเล่น การปลูก
ต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ในวัยน้ีเป็นวัยที่เริ่มบูชาวีรบุรุษและวีรสตรี ด้วย 

 อายุ 11 ป ีเด็กชายยังชอบเรื่องผจญภัย ลึกลับ และเพิ่มความสนใจในการค้นคว้าประดิษฐ์ 
และวิทยาศาสตร์มากขึ้น หนังสือเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก หนังสือการ์ตูนยังคงเป็นที่ถูกใจอยู่ แต่บาง
คนลดความสนใจในเรื่องสัตว์ไปบ้าง เด็กหญิงชอบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในบ้าน สัตว์เลี้ยง เรื่องเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ เริ่มชอบเกี่ยวกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ บางทีก็ชอบอ่านนิยายผจญภัยอย่างเด็กชายเหมือนกัน 

 อายุ 12 ปี เด็กชายชอบเรื่องที่มีการจบอย่างขมวดปมไว้ให้คิด ชอบอ่านหนังสือเกือบ  

ทุกชนิด ผจญภัย ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ กีฬา ฯลฯ เด็กหญิงส่วนมากยังชอบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในบ้าน 
ในโรงเรียน ชอบเรื่องรักๆ ใคร่ๆ มากข้ึน เรื่องผจญภัยยังคงชอบอยู่ และเริ่มอ่านนวนิยายส าหรับผู้ใหญ่ 
บางทีก็ชอบเรื่องเกี่ยวกับอาชีพด้วย ในวัยน้ีเด็กหญิงเริ่มอ่านเกือบทุกอย่างเหมือนกัน 
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 อายุ 13 ป ีเด็กชายชอบเรื่องเครื่องยนต์กลไก แต่ให้ยุ่งยากซับซ้อนข้ึน ชอบเรื่องเกี่ยวกับ
งานอดิเรก การเพาะปลูก ความงามของร่างกาย เป็นต้น เด็กหญิงคงอ่านนิยายของผู้ใหญ่ต่อไป  
ไม่ชอบหนังสือที่เป็นหลกัวิชาเกินไป เริ่มชอบหนังสือการค าประพันธ์ บทละคร เรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
ก็ยังคงชอบอยู่ 
 อายุ 14 ปี ระยะนี้เรียกว่าเข้าสู่วัยรุ่นเต็มที่แล้ว ความสนใจจะเริ่มเพ่งเล็งไปในแนวใด  

แนวหนึ่งโดยเฉพาะ ระยะนี้อาจจะอ่านหนังสือน้อยลงแต่จะชอบอ่านนิตยสารมากขึ้น เด็กชายจะชอบ
อ่านชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ การเดินทางเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ชอบหนังสือที่มีแผนผังแบบแปลน 
บางคนอาจเริ่มอ่านหนังสือรักๆ ใคร่ๆ บ้างแต่เรื่องนั้นจะต้องรวดเร็วทันใจ เด็กหญิงชอบอ่านหนังสือ
ส าหรับผู้ใหญม่ากขึ้น ชอบเรื่องรักใคร่ทีส่ะเทือนอารมณ์ มักติดใจเรื่องที่แต่งเกนิความจริงง่ายๆ (ระยะ
นี้เป็นระยะที่ควรให้การแนะแนวการอ่านมากที่สุด) บางคนอาจสนใจหนังสือเกี่ยวกับอาชีพมากข้ึน 
และยังสนใจบทละคร ค าประพันธ์ด้วย 

 อายุ 15 ปี ตอนนี้ความทุ่มเทในการอ่านผ่านไปบ้างแล้ว แต่ละคนเริ่มอ่านหนังสือตาม
ความต้องการของโรงเรียนและสังคมของตน ยังคงชอบการอ่านอยู่ แต่ไม่ทุ่มเทไปในทางใดทางหนึ่ง
เหมือนก่อนเด็กชายมักชอบเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ งานอดิเรก และการทดลอง เด็กหญิงคงชอบ 

นวนิยาย 

 อายุ 16-17 ปี ความสนใจในการอ่านเริ่มเป็นผู้ใหญ่ข้ึน มีความสนใจ ความต้องการ และ
รสนิยมเป็นของตนเอง ค่อยเริ่มสนใจกับชีวิตอย่างผู้ใหญ่ สนใจเรื่องของโลก ของสังคม และปัญหา
ส่วนตัวต่างๆ 

 จิระภา อ่อนเรือง อ้างถึง ศาสตราจารย์จอห์น เจ เมอร์แกน และ ลูแอนลา คอล นักศึกษา 
และนักจิตวิทยาที่มีช่ือของสหรัฐอเมริกา ว่าได้รวบรวมการค้นคว้าเกี่ยวกับความสนใจของเด็กใน  

การอ่าน โดยแบ่งอายุเด็กตามวัย อีกวิธีและความคิดหนึ่ง ดังนี้ 
 1. วัยเด็ก (child hood) อายุตั้งแต่ 6-10 ปี ส าหรับเด็กหญิง และ 6-13 ปี ส าหรับ
เด็กชาย สนใจหนังสือที่มีขนาดเล่มเล็ก กระทัดรัด สีสวย มีรูปมากๆ เรื่องในเล่มเป็นเรื่องของสัตว์ 
หรือ ของเด็กๆ ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เฉพาะเด็กหญิงมักชอบเรื่องนิยายเกี่ยวกับเทวดา หรือ
นางฟ้า 
 2. เด็กก่อนวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 11-13 ปี ส าหรับเด็กหญิง และ 13-15 ปี ส าหรับเด็กชาย 
ความสนใจในหนังสือเริ่มเปลี่ยนไป เด็กหญิงเริ่มสนใจเรื่องนวนิยายมีท านองฝัน หรือนิยายที่เกี่ยวกับ
บ้านหรือโรงเรียน ส่วนเด็กชายเริ่มสนใจเกี่ยวกับหนังสือกีฬา และการผจญภัย แต่เรื่องที่เด็กวัยน้ีชอบ
ฝังจิตฝังใจ คือ เรื่องตัวเอกเป็นคนยากจน แต่ซื่อสัตย์ หรือคนดีต้องผจญกับความอยุติธรรมในเบื้องตน้ 
แล้วกลับได้รับความสุขในบั้นปลาย 

 3. เด็กวัยรุ่น อายุ 13-20 ส าหรับเด็กหญิง และอายุ 15-20 ส าหรับเด็กชาย เด็กหญิงจะ
หันความสนใจไปหาหนังสือเรื่องรักๆ ใคร่ๆ และนวนิยายซึ่งลงในนิตยสาร หรือในหนังสือพิมพ์รายวัน 
รายสัปดาห์ ส่วนเด็กชายจะสนใจหนังสือประเภทลึกลับ หรือเกี่ยวกับการสืบสวนคดีต่างๆ ต่อจากนั้น
ก็เริ่มสนใจหนังสือที่ผู้ใหญ่อ่าน  
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 สมศักดิ์  ศรีมาโนชน์ (2523) แบ่งความสนใจของเด็กตามระดับช้ัน และอายุ  ดังนี้ คือ 

 1. เด็กเล็ก อายุระหว่าง 2-3 ป ี

  1.1 สนใจเรื่องในครอบครัว 

  1.2 สนใจเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และเด็กในวัยเดียวกัน 

  1.3 ชอบฟังบทเห่กล่อม บทปลอบเด็ก ค าคล้องจอง การร้องเพลง ค ากลอนสั้นๆ 

  1.4 ชอบหนังสือที่มีภาพมากๆ สีสวยๆ ยิ่งสีสดๆ จะช่วยให้เด็กชอบมากกว่าสีจาง 
  1.5 ความสนใจหัดพูดเป็นค า และค าสั่งแปลกๆ ใหม่ๆ 

  1.6 ชอบดูรูปหรือสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัว เช่น คนในครอบครัวสัตว์เลี้ยงต่างๆ รถไฟ 
เรือ รถ แม่น้ า วัด ฯลฯ 

  1.7 ชอบนิทานเกี่ยวกับสัตว์ที่มีความสามารถเหมือนคน เช่นพูด เดิน คิด ท ากิริยา
อาการ หรือท างานต่างๆ ฯลฯ 

  1.8 ชอบฟังนิทาน ถ้าไม่เข้าใจจะแสดงออกทางสีหน้า 

  1.9 ถ้ามีโทรทัศน์จะสนใจ และท าโฆษณามากกว่าเรื่อง 
 2. เด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน 4-6 ปี แต่ยังไม่เข้าช้ันเรียนอนุบาลหรือเด็กเล็ก 

  2.1 ก็ชอบดูหนังสือที่มีภาพมากๆ สีสด 

  2.2 สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต 

  2.3 อยากรู้อยากเห็นชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวกับคน สัตว์ ต้นไม้ สิ่งของ ฯลฯ ทุกอย่าง
ที่อยู่ใกล้ตัวหรือได้พบเห็น 

  2.4 ชอบนิทาน เทพนิยาย นางฟ้า เทวดา สัตว์พูดได้ ฯลฯ 

  2.5 ชอบหนังสือเล่มเล็กๆ ที่จับได้ง่านหรือมีเรื่องสั้นๆ แม้อ่านไม่ได้ก็ ให้ผู้ปกครอง
อ่านหรือเล่าให้ฟัง 
  2.6 ชอบนิทานตลกขบขัน การ์ตูน นิทานที่เล่าต้องมีตัวละครเกี่ยวกับเด็กหญิง
เด็กชาย นางฟ้าและเด็กๆ เป็นต้น 

  2.7 หนังสือที่อ่านมักเป็นหนังสือที่บิดามารดามีอยู่ ไม่สามารถเลือกได้ตามใจตนเองได้ 
ถ้าผู้ปกครองทราบจะท าให้เด็กสนใจและชอบมาก 

  2.8 ชอบฟังเรื่องรอ้งเพลงเด็กๆ บทร้อยกรองส าหรับเด็ก บทเห่กลอ่ม ค าคล้องจองสัน้ๆ 

  2.9 สนใจอาชีพต่างๆ มักจะชอบตามอาชีพของบิดา มารดา  
 3. เด็กวัยประถม อายุ 7-8 ป ี

  3.1 ยังสนใจหนังสือภาพมากๆ สีสันสดใส ชัดเจน 

  3.2 ชอบเรื่องชวนคิด สนใจเกี่ยวกับชีวิตจริงมากข้ึน เป็นเรื่องจริงที่เล่าสั้นๆ ง่ายๆ  
มีบุคลิกลักษณะผู้น าของตัวละคร 

  3.3 ชอบอ่านเรื่องที่มีการที่ท่องเที่ยวผจญภัย ตื่นเต้นเร้าใจน่าหวาดเสียว บางทีมี
เหตุการณ์ที่น่ากลัว 

  3.4 ชอบอ่านเรื่องตลกขบขันชวนหัว 

  3.5 ชอบเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ดวงจันทร์ ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ 
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  3.6 เด็ก ป.1-2 สนใจอ่านเรื่องสัตว์ต่างๆ เช่น หมู แมว หมา กระต่าย หมาจิ้งจอก 
หมี ฯลฯ 

  3.7 ชอบอ่านเรื่องที่มีความเมตตา กรุณาต่อสัตว์ 

  3.8 ชอบอ่านเรื่องที่มีความยุติธรรมและเรื่องดีที่ตนพอใจ และต้องการ 

  3.9 สนใจบทละครต่างๆ น านิทานมาติดเป็นหุ่น หรือให้ออกมาแสดงหน้าห้อง  
ยังสนใจบทละครสั้นๆ เพลงเด็กๆ บทร้อยกรอง ส าหรับเด็ก ฯลฯ 

  3.10 ชอบนิทานพื้นเมืองสั้นๆ เทพนิยายต่างๆ ที่ข้ึนต้นด้วยค าว่า “ครั้งหนึ่งนาน
มาแล้ว” ต านานต่างๆ เช่น ศรีธนญชัย ฯลฯ 

  3.11 ชอบฟังเรื่องที่ครูสมมุติกับตนเองหรือเพื่อนเป็นตัวละครในเรื่องและจ าเรื่องที่
เล่นได้แม่นย ามาก 

  3.12 ชอบเล่าเรื่องที่อ่านได้ให้ครู เพื่อนๆ หรือคนรู้จักฟัง และชอบให้ยกย่องว่าเก่ง 
ฉลาด 

  3.13 ชอบเล่าเรื่อง เขียนเรื่อง ที่ตนชอบหรือพบเห็นมาบ้าง 
  3.14 เด็กหญิงและเด็กชาย เริ่มมีความสนใจต่างกันบ้างเพราะเด็กหญิงชอบตุ๊กตา 
ของเล่นสวยๆ งามๆ ส่วนเด็กชายชอบปืน รถยนต์ เรือบิน เครื่องยนต์กลไกต่างๆ 

 4. อายุ 9-10 ปี เป็นวัยที่เริ่มสนใจและเอาใจใส่การอ่านอย่างจริงจัง เพราะอ่านหนังสือ
แตกฉานข้ึน โดยเฉพาะวัย 9 ขวบ สนใจมาก 

  4.1 ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชอบหนังสือภาพมากๆ สีสันสวย ภาพชัดเจนไม่พร่ามัว 
เพราะพิมพ์ซ้อนกัน 

  4.2 ชอบเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ แต่เริ่มชอบเรื่องจริงมากกว่าที่จะให้สัตว์ท าอะไรได้
เหมือนคน  

  4.3 ชอบนิทานนิยายเกี่ยวกับนางฟ้า และไร้สาระต่างๆ 

  4.4 ชอบเรื่องผจญภัย ตลก ขบขัน 

  4.5 ไม่ค่อยชอบเรื่องที่หวาดเสียวตื่นเต้นจนเกินไป 

  4.6 ชอบเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านและชีวิตในโรงเรียน ตนพบ 

  4.7 ชอบเรื่องที่อ่านแล้วเกิดความคิดริเริ่ม อยากทดลองค้นคว้าและท า 
  4.8 ชอบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงมากขึ้น เช่น ชีวประวัติ วิทยาศาสตร์ งานอดิเรก เช่น 
การเลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ ท าเครื่องเล่น ฯลฯ 

  4.9 เด็กหญิงและเด็กชาย อาจแยกกันอ่านตามความสนใจบางอย่าง เช่น เด็กหญิง
ชอบเรื่องกระจุ๋มกระจิ๋ม แต่เด็กชายมักหัวเราะ และอาจว่าเป็นเรื่องเหลวไหล เพราะหันมาสนใจเรื่อง
เครื่องยนต์กลไก เรื่องผจญภัย เรื่องที่พระเอกมีความสามารถ มีลักษณะเป็นผู้น าที่ดี 
 5. ประถมศึกษาตอนปลาย อายุ 11-12 ปี  
  5.1 เด็กหญิง เด็กชาย เริ ่มแยกกันอยู่ อาจจะจับกลุ ่มในระหว่างเพศเดียวกัน  
รักพวกพ้องมาก 

  5.2 สนใจเกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียน 

  5.3 ชอบเรื่องแตกต่างไปจากช้ันประถมตอนต้นบ้าง 
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  5.4 เด็กชายชอบเรื่องสัตว์ที่ต้องไปผจญภัย มีเรื่องตื่นเต้นลึกลับ เด็กชายที่ฉลาด
ชอบเกี่ยวกับการประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ ชอบเครื่องยนต์กลไก 

  5.5 เด็กชายบางคนสนใจการ์ตูน และลดความสนใจเรื่องสัตว์ลงไปบ้าง 
  5.6 เด็กหญิงสนใจเรื่องเกี่ยวกับชีวิตภายในบ้าน สัตว์เลี้ยง เด็กหญิงมีจินตนาการ
มากกว่าเด็กชาย เด็กหญิงที่ฉลาดจะไม่ชอบนวนิยายเกี่ยวกับอารมณ์ 
  5.7 ทั้งหญิงและชาย สนใจเกี่ยวกับชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ชอบเรื่องเกี่ยวกับ
เด็กประเทศอื่นและนิยายพื้นเมืองของชนชาติอื่นๆ ชอบเรื่องเกี่ยวกับกีฬา 
 6. อายุราว 13 ปี (ม.ศ.1) 
  6.1 สนใจเรื่องผจญภัยในป่ากว้าง หรือแตกต่างไปจากวัยเด็ก 9 ขวบ 

  6.2 ชอบหนังสือเกี่ยวกับการประดิษฐ์ เครื่องเล่นของใช้ภายในบ้าน 

  6.3 ชอบเรื่องขบขัน สัตว์เลี้ยง 
  6.4 เด็กหญิงชองนวนิยายแบบผู้ใหญ่ เรื่องสะเทือนอารมณ์ 
  6.5 ชอบเรื่องการประพฤติ การปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นที่รักของคนอื่น เช่น เพื่อน ครู 
ฯลฯ 

  6.6 ชอบประวัติศาสตร์และวีระบุรุษ คนเก่ง ดาราเด่น และลองเรียนแบบ ฟังนักร้อง
นักแสดง 
 7. เด็กอายุ 14 ป ี

  7.1 ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง ชอบนวนิยาย อ่านนิตยสารวารสาร โดยเฉพาะแขนง
วิชาที่ตนชอบเท่านั้น 

  7.2 เด็กชายชอบชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ การเดินทาง เครื่องกลไก 

  7.3 เด็กหญิงสนใจนวนิยายและหนังสือของผู้ใหญ่มากขึ้น ชอบเรื่องรักใคร่สะเทือน
อารมณ์ บางคนชอบนิยายที่แต่งเกินความจริงซึ่งครูควรแนะน าหนังสือที่ดีกว่าน้ัน 

  7.4 สนใจค าประพันธ์ประเภทต่างๆ เพิ่มข้ึน 

 8. อายุ 15-16 ป ี

  8.1 เด็กหญิงและเด็กชาย เริ่มอ่านหนังสือตามความสนใจของครูและสังคมของตน 
สนใจอย่างผู้ใหญ่ 
  8.2 เด็กชายชอบเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ การทดลอง งานอดิเรก และเลือกอ่านเฉพาะที่
ตนสนใจ และมักว่าเด็กหญิงอ่านนวนิยายอยากเป็นสาว เป็นคนเพ้อฝันเหลวไหล 

  8.3 เด็กหญิงชอบนวนิยายสะเทือนอารมณ์ ประวัติศาสตร์ ค าประพันธ์ งานประดิษฐ์ 
งานฝีมือของผู้หญิง งานอดิเรก และค าประพันธ์ 

  8.4 สนใจการเรียนเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาส่วนตัวต่างๆ 

  8.5 ชอบอ่านมิตรสัมพันธ์ 

  8.6 ชอบอ่านเรื่องการถามตอบจดหมาย แก้ปัญหาต่างๆ บางคนเห็นด้วย บางคน 

ก็ไม่เห็นด้วย 

 จะเห็นว่าท่านผู้รู้ที่กล่าวถึงความสนใจของเด็กแต่ละระดับช้ัน แต่ละวัย และ เพศ แม้จะมี
วิธีการจัดแบ่งความสนใจแตกต่างกันไปบ้าง เน้นย้ าความสนใจรายละเอียดต่างกันไปบ้าง แต่ก็อยู่ใน
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ลักษณะใกล้เคียงกัน คล้ายกัน จะมีต่างกันไปบ้างก็ไม่มากนัก ทั้งนี้ก็เป็นไปตามธรรมดาของคนที่ต่าง 

ก็ศึกษากันในแต่ละแง่มุม อีกประการหนึ่งตัวแปรส าคัญคือตัวเด็กเองที่ต่างกันในด้านต่างๆ  
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู ท้องถ่ิน และปัญหาส่วนตัวของ
เด็กแต่ละคน จึงท าให้ข้อมูลที่ได้แตกต่างกันไป 

 ในการศึกษาเรื่องความสนใจในการอ่านของเด็ก อันจะน าไปสู่การจัดหาหนังสือให้เด็กอ่าน 
หรือการจัดสร้างหนังสือให้เด็กอ่านเพื่อให้เกิดคุณภาพที่ดีมากน้อยเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กับสิ่งต่อไปนี้
ด้วย คือ 

 1. สภาพของตัวเด็กเองทั้งทางด้านวัย ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 2. ความเป็นอยู่และฐานะทางบ้าน 

 3. สภาพแวดล้อมในสังคมใกล้ตัวเด็ก 

 4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 5. ความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
 6. สิ่งยั่วยุทั้งภายในและภายนอก 

 7. การมีหนังสือ และอุปกรณ์ที่ดีและเพียงพอ 

 8. การจัดหนังสือที่เหมาะสมกับวัย และความยากง่าย 

 9. การจัดหนังสือที่ตรงกับความสนใจ ถูกใจ สนองความต้องการที่อยากรู้ 
 10. มีหนังสือให้เลือกอย่างเพียงพ 

 11. การจัดบริการที่สะดวก หาอ่านได้ง่าย ยืมง่าย ถ้าจะซื้อก็ราคาถูก 

 

ลักษณะหนังสอืที่ดีส าหรบัเด็ก 

 เป็นการยากที่จะสรุปสั้นๆว่าหนังสือที่ดีส าหรับเด็กมีลักษณะอย่างไรทั้งนี้เพราะหนังสือ 

มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดมุ่งหมายต่างกัน ส่วนด้านที่พิจารณาตัดสินหรือแสดงความคิดเห็น
แต่ละท่านมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันทีเดียว บางท่านอาจมองเห็นส่วนดีส่วนบกพร่อง หรือ
คุณลักษณะของหนังสือคนละจุด จึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่ดีส าหรับเด็กแตกต่างกันไป 

 หนังสืออ่านส าหรับเด็กทั่วไป รัญจวน อินทรก าแหง (2520) ได้ให้ความคิดว่า หนังสือที่ดี
ส าหรับเด็กควรมีลักษณะต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 
 1. ตรงกับความสนใจของเด็ก ความสนใจของเด็กนี้หมายถึง ความสนใจที่เด็กมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ อันเกี่ยวกับความชอบ ความต้องการ และรสนิยม ซึ่งอาจจ าแนกออกไปได้ดังนี้ 
  1.1 เป็นหนังสือสนุก คือ ให้ความเพลิดเพลินอารมณ์ 
  1.2 ส่งเสริมจินตนาการ เด็กเป็นวัยที่มีจินตนาการและชอบสร้างจินตนาการให้
ออกมาเป็นรูปเป็นร่างอยู่แล้ว ถ้าหนังสือใดช่วยส่งเสริมหรือให้โอกาสเด็กได้ร่วมสร้างจินตนาการของ
ตนไปพร้อมๆ กันด้วย ก็จะยิ่งเป็นที่พอใจมากขึ้น 

  1.3 ส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจ เช่น เป็นเรื่องที่กล่าวถึงความส าเร็จของตัวละคร 
หรือบุคคลในเรื่อง ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านพลอยเกิดความภูมิใจร่วมไปด้วย 

  1.4 สนองอารมณ์ที่ปรารถนา หมายความว่า อารมณ์ที่เกิดข้ึนตามความต้องการของ
ธรรมชาติ เช่น อยากเป็นผู้มีความส าเร็จ อยากเป็นคนเก่ง อยากได้รับความรัก เป็นต้น 
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  1.5 ส่งเสริมความรู้ เมื่อพ้นวัยทารก เด็กย่อมเกิดความอยากรู้อยากเห็นทวีมากข้ึน
ตามวัยและสิ่งแวดล้อม หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติศึกษาอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
อย่างไม่ซับซ้อน ฯลฯ เป็นวรรณกรรมที่ดีและจ าเป็นแก่เด็กทั้งสิ้น 

 2. เค้าโครงเรื่อง ไม่ซับซ้อน มี theme หรือแนวคิดเอกที่เด่น ซึ่งเด็กจะสามารถจับได้
โดยง่าย เรื่องสั้นที่ไม่ยาวเยิ่นเย้อ ตัวละครควรอยู่ในวัยใกล้เคียงกับผู้อ่าน 

 3. ส านวนภาษา ใช้ภาษาที่ง่าย ชัดเจน เป็นค าธรรมดาที่เด็กสามารถเข้าใจได้ทันทีโดย  

ไม่ต้องคิกหาค าแปล เด็กพอใจที่จะติดตามเรื่องด้วยภาพมากกว่าตัวหนังสือ ฉะนั้น แต่ละหน้าของ
หนังสือควรใช้ค าบรรยายเพียงเท่าที่จ าเป็นจริงๆ บางเรื่องอาจบรรยายด้วยภาพทั้งเล่มก็ได้ 
 4. ภาพ ภาพเป็นหัวใจของหนังสือส าหรับเด็กทีเดียว เพราะเด็กยังชอบความเพลิดเพลิน
ความสนุก ชอบอ่านหนังสือด้วยภาพมากกว่าด้วยตัวหนังสือ ภาพที่งาม มีชีวิตจะเชิญชวนให้เด็กสนใจ
หยิบหนังสือมาดูและอ่าน ฉะนั้น วรรณคดีส าหรับเด็กไม่ควรขาดภาพประกอบเลยเป็นอันขาด 

 ภาพประกอบนั้นจะเป็นลักษณะใดก็ได้ คือจะเห็นภาพวาด ภาพลายเส้น ภาพถ่าย ภาพสเก๊ตช์ 
อะไรก็ตาม คุณสมบัติที่ส าคัญของภาพนั้นต้อง เป็นภาพที่มีความรู้สึก มีชีวิต มีความเคลื่อนไหว 
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง และอธิบายเรื่องได้ 
 5. รูปเล่ม เมื่อกล่าวถึงรูปเล่มส าหรับหนังสือเด็ก มีสิ่งที่ควรพิจารณาคือ 

  5.1 ขนาด ไม่สามารถก าหนดขนาดหนังสือเด็กให้เป็นการตายตัวได้ เพราะผู้จัดท า
หนังสือเด็กจริง ต่างก็ทราบดีว่าเด็กชอบเปลี่ยนความสนใจอยู่เสมอ ไม่ชอบสิ่งที่ซ้ าซากจ าเจ ฉะนั้น  
จึงได้พยายามผลิตหนังสือเด็กกันออกมาในขนาดต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็ก 4 + 2

   นิ้ว จนถึงขนาดใหญ่ 

12
    + 9 นิ้ว 

   นอกจากนั้น รูปเล่ม อาจเป็นไปในลักษณะแนวนอนบ้าง แนวตั้งบ้าง ความยาว
ก็อาจตั้งแต่ 20 แผ่นข้ึนไป จนถึง 40-50 แผ่นก็ได้ ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่เนื้อเรื่อง และแล้วแต่วัยของผู้อ่าน
ที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนให้ ถ้าจะกล่าวง่ายๆ หนังสือนั้นก็ไม่ควรใหญ่หระหนัก จนเกินก าลังของผู้ อ่าน  
ให้อยู่ในลักษณะที่ผู้อ่านจะยก หยิบ หรือเปิดอ่านได้อย่างสะดวกสบาย 

  5.2 การจัดหนังสือควรมีความประณีตตั้งแต่ปก ของหนังสือ ภาพที่หน้าปก 

ควรสอดคล้องกับเรื่อง เพื่อเรียกความสนใจผู้อ่าน และเป็นการน าทางผู้อ่านไปสู่เนื้อเรื่อง นอกจากนี้
ควรจัดภาพน้ันด้วยความประณีตบรรจง เพื่อสร้างรสนิยมและความเข้าใจในความงามแห่งศิลป์ให้เกิด
แก่ผู้อ่านด้วย 

 การจัดหน้าในหนังสือ ส าหรับหนังสือส าหรับเด็กนั้น ผู้จัดพิมพ์ควรใจกว้าง และอย่าประหยัด
จนเกินควร ถาช้าหากประหยัดหน้ากระดาษจนเกินไป ก็จะเป็นเหมือนการประหยัดการอ่านของเด็ก
โดยไม่ได้เจตนา การทิ้งหน้าให้ว่างไว้ก่อนข้ึนเรื่อง จะเป็นเหมือนการปล่อยสมองของเด็กให้ว่างก่อนที่
จะเริ่มเรื่องหรือท าความเข้าใจเรื่อง การทิ้งหน้ากระดาษแต่ละหน้าในหนังสือให้ว่างมากๆ อาจจะทั้ง
หน้าบ้าง ค่อนหน้าบ้าง เป็นสิ่งควรท า เพราะจะช่วยให้เด็กสามารถท าความเข้าใจและติดตามเรื่องได้
รวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะเด็กเล็กในระดับประถม 1-2 

 การเว้นเนื้อที่ด้านริมของหนังสือ ทั้งด้านในและด้านนอกให้ว่างไว้มากเป็นสิ่งที่ควรท า
เพราะจะช่วยให้เด็กอ่านหนังสือด้วยความสบายตายิ่งขึ้น 
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 ตัวหนังสือ นั้นนิยมกันว่า ถ้าเด็กยิ่งเล็กเท่าไร ตัวหนังสือก็ควรโตข้ึนเพื่อให้ได้สัดส่วนกับ
ก าลังสายตาของเด็ก และควรพิมพ์ด้วยตัวที่อ่านได้ง่ายชัดเจน 

 กระดาษที่พิมพ์ หนังสือเด็กควรเป็นกระดาษดี เพื่อให้ทั้งภาพและตัวหนังสือชัดเจนแจ่มแจ้ง 
 การเย็บเล่ม ทนทาน แข็งแรง เพราะเด็กยังไม่รู้จักการหยับหนังสือด้วยความทะนุถนอม 
เบามือ แม้ผู้ใหญ่จะได้พยายามแนะน าในเรื่องนี้อยู่แล้วก็ตาม 

 การตรวจปรู๊ฟ ควรให้ถูกต้องอย่าให้ผิดได้ เพราะวัยเยาว์เป็นวัยที่ก าลังจดจ าและถ้าจดจ า
สิ่งที่ผิดและจะแก้ยากที่สุด 

 สุพัตรา ชุมเกตุ (2522) ได้ให้ทัศนะของหนังสือที่ดีส าหรับเด็กตามแนวทางที่นักวิชาการได้
ว่าหลักเกณฑ์ไว้ว่า ควรมีลักษณะดังนี้ 
 1. ลักษณะรูปเล่ม เป็นจุดสนใจอันดับแรก ที่ท าให้เด็กมองหนังสืออย่างสนใจ จนถึง  

ข้ันเปิดพลิกดูภาพ และอ่านเนื้อหาในเล่ม ดังนั้น รูปเล่มหนังสือจึงต้องสวยประณีต รูปเล่ม  

ไม่จ าเป็นต้องเป็นรปูสีเ่หลี่ยมเสมอไป อาจท าเป็นรูปทรงอื่นๆ เพื่อเร้าความสนใจจากเด็ก เช่น ท าเป็น
รูปสัตว์ ผลไม้หรืออื่นๆ ภาพปกและภาพประกอบในเล่มต้องสีสวย อาจใช้วัสดุอื่นๆ มาประดิษฐ์แทน
ภาพวาดหรือภาพถ่ายก็ได้ เช่น พับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆ หรือใช้เศษผ้าต่างๆ ตัดเป็นรูปติดลงไป
หรือท าเป็นภาพเจาะให้เคลื่อนไหวได้ หรือท าให้เกิดเสียงในภาพได้ ก็จะท าให้หนังสือน่าอ่านยิ่งข้ึน
กระดาษที่ใช้ควรเป็นกระดาษดี ไม้ฉีกขาดง่าย และพิมพ์ได้สีสวย การเย็บเล่มต้องคงทน เพราะ เด็กใช้
หนังสืออย่างไม่ระมัดระวังมากนัก หนังสือส าหรับเด็กเล็กไม่ควรเย็บเล่มด้วยลวดเย็บกระดาษเพราะ
เด็กจะแกะเล่นเป็นอันตรายได้ 
 2. เนื้อเรื่อง หนังสือส าหรับเด็ก เรื่องจะต้องสนุกตื่นเต้นและจบลงตามแบบฉบับท าดีได้ดี 
ท าไม่ดีย่อมได้รับผลลงโทษ ส าหรับเนื้อเรื่อง จะต้องเปลี่ยนไปตามวัยของเด็ก ถ้าเป็นหนังสือเด็กเล็ก 
เรื่องจะเกินจริงไปบ้างก็ได้ แต่ถ้าหนังสือส าหรับเด็กโตเรื่องจะต้องมีเหตุผล แต่สิ่งที่ควรยึดไว้
เหมือนกันคือ เรื่องต้องสนุกมีชีวิตชีวา และสอดแทรกสิ่งที่ต้องการสอนลงไป เพราะเด็กไม่ชอบให้  
สอนตรงๆ เรื่องต้องไม่ยาวมาก ตัวละครมีน้อย และช่ือตัวละครจ าง่าย 

 3. ส านวนภาษาที่ใช้จะต้องใช้ภาษาง่ายๆ เป็นภาษาที่เด็กใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน แต่ไม่
ควรใช้ศัพท์สแลง 
 4. วิธีการน าเสนอเรื่อง อาจใช้วิธีตัวละครสนทนากัน เป็นบทสนทนาสั้นๆ หรือเป็น  

การพรรณนาสลับกนับ้างก็ได้ ต้องมีภาพประกอบเนื้อเรือ่งมากๆ สีสวย เรื่องและภาพประกอบควรอยู่
ในหน้าเดียวกัน การตั้งช่ือเรื่องก็ควรให้น่าสนใจด้วย 

 5. ภาพประกอบ เป็นสิ่งส าคัญมาก ภาพประกอบอาจเป็นภาพวาด ภาพลายเส้นหรือ
ภาพถ่ายก็ได้ เด็กชอบภาพสีมากกว่า ภาพขาวด า ภาพต้องมีชีวิตชีวา มีการเคลื่อนไหว เพราะเด็กไม่
ชอบอยู่นิ่ง 

 นพคุณ คุณาชีวะ (2523) กล่าวว่า ลักษณะของหนังสืออ่านประกอบที่ดีว่าควรเป็นหนังสอื
ที่มีความชัดเจน เหมาะสมในการใช้และน่าสนใจ เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นให้อยากอ่าน เช่น เป็นหนังสือ
ที่อ่านเข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้ดี นอกจากนี้ยังมีลักษณะอื่นๆ ที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 
  5.1 เนื้อเรื่องสนองความต้องการของเด็กหรอืไม่ การจัดหนังสืออ่านประกอบจะต้อง
มีวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกัน เช่น เพื่อขยายประสบการณ์ในการอ่าน การแสวงหาความรู้ใน
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การเลือกหนังสืออ่านประกอบจึงต้องค านึงถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ในการจัดหนังสืออ่านแต่
ละประเภทด้วยทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ได้วางไว้ 

  5.2 หนังสือนั้นๆ ควรเหมาะกับความสนใจและวัยของเด็ก ผู้แต่งจะต้องรู้จิตวิทยา
เกี่ยวกับความต้องการของเด็กวัยต่างๆ โดยทั่วไป ฉะนั้น ในการเลือกหนังสืออ่านประกอบจึงต้อง
อาศัยการพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเด็กให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
  5.3 หนังสือนั้นๆ ควรเหมาะกับความสนใจและวัยของเด็กที่อ่านซึ่งประกอบไปด้วย
   5.3.1 ความเหมาะสมในการใช้ภาษา หนังสืออ่านประกอบเป็นหนังสือที่จัด
ให้เด็กอ่านนอกเวลาเรียน เด็กจะต้องอ่านเองโดยไม่มีการสอน ฉะนั้น ภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษา  

ที่ง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน ตลอดจนส านวนควรจะอยู่ในขอบเขตความสามารถของเด็ก และเป็นสิ่งที่เด็ก
เคยเห็นจากแบบเรียนเป็นส่วนใหญ่ ถ้ามีสิ่งพิเศษนอกเหนือไปจากขอบเขตความรู้ของเด็ก จะต้องมี
ค าอธิบายให้เด็กเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 
   5.3.2 ความเหมาะสมกับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้
เด็กสามารถท าความเข้าใจกับเรื่องราวได้โดยตลอด ถ้าเนื้อเรื่องยากแก่การเข้าใจ เด็กเข้าไม่ถึงเรื่อง 
ความซาบซึ้งและความต้องการในการอ่านก็จะหมดไป 

   5.3.3 ควรเป็นนิทานสั้นๆ หรือเรื่องจริงใกล้ตัวเด็กมากที่สุด แต่มีหลายเรื่อง
ในเล่มเดียวกัน เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเลือกอ่านได้ตามความต้องการ สมาธิและความสนใจของเด็ก
พวกนี้มักจะอยู่ในระยะสั้นๆ ฉะนั้น เรื่องราวหรือนิทานที่จะน ามาท าเป็นหนังสืออ่านประกอบ จึงควร
เป็นเรื่องสั้นๆ ด้วย 

  5.4 ให้แง่คิดในด้านศีลธรรม นอกจากให้ความรู้ และความบันเทิงคดีแก่เด็กแล้ว 
ควรค านึงถึงด้านการสร้างความรู้สึกนึกคิด ที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจโดยให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินใน
การอ่าน นอกจากนั้นควรสอดแทรกแง่คิดทางด้านศีลธรรมให้เด็กได้บ้าง หรืออาจจะเป็นแง่คิดที่เป็น
สุภาษิตสอนใจก็ได้ เช่นเรื่องราวที่แปลมาจากต านานหรือนิทานเก่าๆ โดยน ามาเรียบเรียงใช้ภาษาให้
ง่ายและน่าสนใจข้ึน 

  5.5 รูปเล่มลักษณะของหนังสอืและราคา หนังสืออ่านประกอบควรจะจดัรูปเลม่สสีัน
ที่ดึงดูดความสนใจ ตัวหนังสือไม่ควรเล็กเกินไป หรือการวางบรรทัดที่ถ่ีเกินไปจะท าให้เด็กตาลาย  
จะท าให้หนังสือไม่น่าอ่านด้วย นอกจากนั้นไม่ควรจะมีราคาแพงเกินไปเพื่อว่าเด็กทุกคนจะได้สามารถ
ซื้อไว้เป็นสมบัติของตนได้ 
  5.6 ผู้แต่ง แต่งเรื่องที่ เขาถนัด สนใจ และมีช่ือเสียงเกี่ยวกับวิชาที่แต่งอยู่แล้ว  
ยิ่งคุณวุฒิของผู้แต่งเป็นที่น่าเช่ือ และเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ ในเรื่องที่แต่ง 
ก็ย่อมเป็นหลักประกันได้ว่า เรื่องที่เขาแต่งนั้นจะให้ความรู้ ข้อเท็จจริง แก่ผู้อ่านเป็นอย่างดี 

  5.7 ปีที่แต่ง หนังสือที่แต่งมาแล้วเป็นเวลานาน ความรู้ การปฏิบัติและทฤษฎีต่างๆ
อาจจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในปัจจุบัน ในบางเล่มที่เก่ามากอาจจะใช้ไม่ได้เอาเลยในเวลานี้ 
หนังสือใหม่ให้ความรู้วิทยาการ และความเคลื่อนไหวทางวิชาการที่เกิดข้ึนใหม่ ช่วยให้ผู้อ่านเป็นผู้รอบรู้
ความเป็นไปของโลก มีความเฉลียวฉลาดทันต่อเหตุการณ์ 

  5.8 เนื้อเรื่องมีแก่นสาร สาระ กินความมาก ถูกต้องตามเนื้อหาความเป็นจริง มีคุณค่า
ต่อชีวิต มีประโยชน์น่าสนใจ นอกจากให้ความรู้ยังให้ความเพลิดเพลิน ความคิดอ่าน อยากค้นคว้า
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เพิ่มเติม อยากพิสูจน์ทดลอง อยากรู้อยากเห็น อยากติดตามอ่านเล่มต่อไป ให้ความคิดอ่านริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

  5.9 ตัวอย่างมีเหตุผลเช่ือถือได้ แจ่มชัด เห็นจริงเห็นจัง เข้าใจง่าย และช่วยให้เข้าใจ
เนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี การยกตัวอย่าง ผู้เขียนต้องมุ่งส่งเสริมในแง่วัฒนธรรมอันดีงาม ตัวอย่าง  

มุ่งสนับสนุนให้ผู้อ่านทดลองค้นคว้า เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและหมู่คณะ 

  5.10 ภาพประกอบ มีความชัดเจนกระดาษดี มีขนาดไม่เล็กเกินไป ไม่มัวมากจนต้อง
เพ่งกันนานๆ เพราะอาจจะท าให้ผู้อ่านเสียสายตาได้ ภาพประกอบที่ดีย่อมมีอ านาจดึงดูดความสนใจ
จากผู้อ่านให้สนใจอ่านค าบรรยายประกอบภาพ และอยากค้นคว้าดูรายละเอียดต่อไป ภาพที่มีสีควร
เป็นสีที่กลมกลืนเข้ากันดี และคล้ายธรรมชาติจริงๆ 

  5.11 ความมุ่งหมายของผู้เขียนดี มุ่งประโยชน์ของผู้อ่านเป็นข้อใหญ่ โดยไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจส่วนตัวของผู้เขียนมากเกินไป ความมุ่งหมายที่ดีจะเป็นปัจจัยให้ส่วนประกอบ
อื่นๆ ของหนังสือดี เพราะผู้เขียนตั้งใจไว้ดี มั่นคง แน่วแน่ ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน 

  ความมุ่งหมายของหนังสืออ่านประกอบข้ึนอยู่กับระดับวัย และความสามารถของ
ผู้อ่าน เช่นเด็กเล็ก อาจจะเพียงเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินโดยแทรกความรู่ไปใน
ตัว ส าหรับผู้ใหญ่ ความมุ่งหมายของหนังสือ กว้างขวาง ลึกซึ้ง โดยมุ่งเนื้อหาวิชา การปฏิบัติมากกว่า
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

  5.12 สรุปดี หมายความว่าส่วนประกอบต่างๆ ของหนังสือที่กล่าวมาแต่ต้นมีความสัมพันธ์
กลมกลืนกันดี ท าให้เป็นที่ต้องใจผู้อ่าน1

 

 วิริยะ สิริสิงห (2524) กล่าวถึงลักษณะของหนังสือที่เด็กชอบอันเป็นลักษณะที่ดีของหนังสือ 

ที่ควรพิจารณาอีกทางหนึ่ง หนังสือที่เด็กชอบพิจารณาที่ละสัดส่วนดังนี้ 
 1. ช่ือเรื่อง หนังสือที่เด็กชอบ ช่ือเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์และจะมีค าว่า ลูก ค าว่า วิเศษ 
อยู่ในช่ือเรื่องด้วย เช่น เรื่องกระต่ายน้อยกับกินวิเศษ ลูกหมีเป็นหวัด ลูกไก่แสนสวย ลูกม้าข้ามล าธาร 
แปรงวิเศษ ลูกไก่แสนกล ฯลฯ 

  ช่ือเรื่องจะยาวหลายพยางค์ หรือสั้นๆ ไม่มีผลต่อการชอบหรือไม่ชอบของเด็ก แต่ช่ือเรื่อง
ที่ให้ความหมายสมบูรณ์ในตัวของมันเองเป็นที่เด็กเข้าใจ เด็กจะสนใจมากกว่า เช่น เรื่องยักษ์ใหญ่ใจดี 
เด็กจะสนใจมากกว่าช่ือเรื่อง จิ๋ว หรือ เค้าโมงสู้โลก ถ้าต้ังช่ือเรื่องว่า โต้ง เด็กจะไม่สนใจเท่ากับ เมื่อ 

ตั้งว่า โต้งหาเพื่อน 

 2. ปก เด็กชอบหนังสือปกสีสวยสด ชอบปกมันๆ เช่น อาบพลาสติก หรือ อาบน้ ามัน 
มากกว่าที่พิมพ์สีแล้วไม่อาบน้ ามัน หรืออาบพลาสติก 

 3. ราคา หนังสือส าหรับเด็กที่ราคา 10-15 บาท เด็กชอบ และหนังสือที่อยู่ในอัตราราคา
นี้จ าหน่ายได้ดีกว่าชนิดที่ราคาแพงๆ 

 4. ช่ือผู้แต่ง ไม่มีความหมายส าหรับเด็กเล็ก แต่จะมีความหมายบ้างส าหรับเด็กที่โตข้ึน 
เด็กชอบใจหรือสนใจสิ่งอื่นในหนังสือเล่มนั้นมากกว่าช่ือผู้แต่ง 
 5. ภาพประกอบ เด็กชอบภาพสีมากกว่า ภาพขาวด า ชอบภาพสวยงาม ภาพที่ให้ชีวิต 
เด็กชอบฝันว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สามารถท าอะไรได้เหมือนเขา เช่น กระต่ายนุ่งกางเกงได้ แมวพูดคุยได้ 
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นอกจากนี้เด็กยังชองภาพที่ดูง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ชอบภาพลูกสัตว์เกือบทุกชนิด ยกเว้นสัตว์เลื้อยคลาน
จ าพวกหนอน งู ไส้เดือน 

  ลักษณะของภาพที่เด็กชอบ คือ 

  5.1 เด็กชอบภาพที่มีลักษณะง่ายๆ ไม่ซับซ้อน อายุข้ึนจะชอบภาพซับซ้อนข้ึน 

  5.2 เด็กชอบภาพที่มีสีมากกว่าภาพขาวด า 
  5.3 เด็กชอบภาพที่แสดงการกระท า และการผจญภัย 

  5.4 เด็กอายุ 8 ปี สนใจการ์ตูนประกอบวรรณคดีหรือนิทานมากที่สุด อายุ 9 และ 
10 ปี ชอบการ์ตูนตลกข าขันมากที่สุด 

  5.5 เด็กชอบหนังสือที่มีภาพประกอบมาก มากกว่าภาพประกอบน้อย ภาพใหญ่เด็ก
ชอบมากกว่าภาพเล็ก ชอบภาพตรงกับข้อความมากกว่าภาพที่ไม่ตรงกับข้อความ 

  5.6 ภาพสีน้ าช่วยให้เกิดจินตนาการมากกว่าภาพลักษณะอื่น 

  5.7 เด็กชายและเด็กหญิง อ่านเก่งหรือไม่เก่ง ชอบภาพลักษณะเดียวกัน 

  5.8 เด็กสนใจภาพที่อยู่ข้างขวา มากกว่าภาพข้างซ้าย 

 แบบของภาพ ภาพการ์ตูนดูเหมือนจะได้รับความนิยมจากเด็กมาก ระหว่างภาพถ่าย 
ภาพวาดเหมือน และภาพลายเส้น ผู้วิจัยหลายคนพบตรงกันว่า เด็กชอบภาพถ่ายเป็นอันดับแรก 
ต่อมาเป็นภาพวาดเหมือนและภาพลายเส้นตามล าดับ 

 แต่ส าหรับแบบที่มีสีเข้ามาเกี่ยวนั้น ผลการวิจัยของ วุฒิ แตรสังข์ (2514) พบว่าเด็กชอบ
ภาพถ่ายหลายสี (สีธรรมชาติ) เป็นอันดับแรก ภาพถ่ายขาวด าเป็นอันดับที่สอง และภาพถ่ายสีเดียว 

ที่มิใช่สีด าเป็นอันดับหลังสุด 

 สีของภาพ ผลการวิจัยส่วนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยอมรับความส าคัญของ
ภาพสีว่า มีอิทธิพลต่อความชอบและความสนใจของเด็ก 

 ขนาดของภาพ จากการวิจัยพบว่า ภาพขนาดใหญ่จะได้รับความสนใจมากกว่าภาพเล็ก 
ภาพเต็มหน้ากับภาพภาพครึ่งหน้า นั้นเด็กชอบพอๆ กัน เด็กจะชอบภาพถ่ายใหญ่ ภาพถ่ายขนาด
กลางและขนาดเล็กตามล าดับ ส่วนภาพลายเส้นใหญ่และเล็ก ภาพแลเงาเล็กชอบเป็นอันดับสุดท้าย 

 6. ภาพและตัวอักษร เด็กชอบหนังสือที่ใช้ภาษาง่ายๆ ชอบค าซ้ าบ่อยๆ มีค าคล้องจอง  
มีจังหวะการเล่นค า ชอบเรื่องที่มีตัวหนังสือไม่มาก ชอบเรื่องที่ใช้ตัวอักษรแบบธรรมดา ไม่ชอบ
ตัวอักษรประดิษฐ์ 
  6.1 ขนาด การรับรู้ทางสายตาของเด็กนั้นจะได้รับรู้สิ่งต่างๆ ในรูปแบบอย่างหยาบๆ 
หรือในรูปรวมๆ ไม่สนใจรายละเอียด ลักษณะอย่างนี้จะสะท้อนใหเ้หน็ถึงเรื่องของตัวหนังสือจะต้องใช้
ขนาดโตในเด็กเล็กๆ ขนาดน้ีจะค่อยๆ ลดลงตามล าดับวัยที่เจริญเติบโตข้ึน ยิ่งเด็กอายุน้อยลงขนาด
ของตัวอักษรก็จะโตข้ึนเป็นปฏิภาคกลับกัน 

  6.2 สีของอักษร การตัดกันของตัวอักษรกับพื้น ถ้ายิ่งตัดกันมากย่อมท าให้เห็นและ
อ่านถนัดมาก พื้นขาวตัวอักษรควรเป็นสีเขียวด าหรือน้ าเงิน 

 7. เนื้อเรื่อง เด็กชอบเรื่องสนุก ขบขัน น่าหัวเราะ แต่มิใช่เรื่องตลกหยาบคาย ชอบนิทาน
เรื่องเจ้าหญิง เจ้าชาย พ่อมด แม่มด เทวดา นางฟ้า เรื่องต้องไม่ยาวเกินไป ชอบเรื่องที่ตัวเอกเป็น
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สิ่งมีชีวิตเดินว่ิงได้ เช่นสัตว์มากกว่าเรื่องที่ตัวเอกเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่เดินว่ิงไม่ได้ เช่น ต้นไม้ 
อย่างไรก็ตามเรื่องที่เด็กชอบจะมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  7.1 เรื่องที่สิ่งเล็กแสดงความสามารถชนะสิ่งใหญ่ เช่นเรื่องตะเพียนด า หวูดน้อย 
ลูกไก่แสนกล  

  7.2 เรื่องที่แสดงความเจ้าเล่ห์เพทุบาย กลั่นแกล้ง แล้วแพ้ภัยตัวเอง เช่น สี่สหาย  
ปีเตอร์กับหมาป่า 
  7.3 เรื่องที่เกี่ยวกับความน่ารักของสิ่งที่เด็กรู้จัก เช่น สัตว์ต่างๆ เช่นเรื่อง สามสี
อยากเป็นเสือ 

  7.4 เรื่องค านวณ เช่น ท าไมน้ าทะเลจึงเค็ม 

  7.5 เรื่องการทาย อะไรเอ่ย อะไรหนอขอถามว่า 
  7.6 เรื่องจินตนาการที่สนุกสนานเหลือเช่ือ เช่น เรื่องกระต่ายน้อยกับหินวิเศษ 

  7.7 เรื่องเป็นชุด เช่น อ้วน-อี๊ด Petunia 

  7.8 เรื่องที่ใช้เชาวน์ความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา เช่นเรื่อง ศรีธนญชัย หมาป่า
แสนฉลาด 

  7.9 เรื่องที่เสริมสร้างคุณธรรมลักษณะนิสัย เช่นเรื่องลูกไก่แสนสวย โอ๊คน้องน้อย 

  7.10 เรื่องลึกลับ แต่ไม่ซับซ้อนมากนัก เช่น ยักษ์ใจดี 
  7.11 หนังสือการ์ตูน 

 เรื่องที่เป็นค าคล้องจองเด็กเล็กจะไม่สนใจเท่าที่ควร แต่เด็กโตจะชอบมากข้ึนตามล าดับ 
เด็กชอบเรื่องบันเทิงมากกว่าเรื่องสารคดี 
 เรื่องนิทานที่จะให้ประทับใจผู้อ่าน ควรประกอบด้วยหลักส าคัญๆ ดังนี้ 
 1. บทน าต้องเร้าใจผู้อ่านทันที 
 2. ตัวละครต้องมีชีวิตชีวาแสดงออกในการกระท าและค าพูดที่เป็นไปตามธรรมชาติของ
ตัวละครนั้นๆ 

 3. ต้องมีการกระท า (action) ซึ่งจะด าเนินเรื่องไปสู่เป้าหมายโดยมีเหตุการณ์ตามล าดับ
ไปสู่จุดสุดยอดซึ่งตรงกับเป้าหมายน้ัน 

 4. ต้องมีการต่อสู้กันหรือเกิดมีปัญหาที่ตัวเอกต้องประสบ ตัวเอกจะแก้ปัญหาด้วย 

การตอ่สู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนหนึ่งคนใด หรือด้วยการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 5. ต้องสร้างความตื่นเต้นระทึกใจแก่ผู้อ่านตลอดเวลา ว่าต่อไปจะเกิดอะไรข้ึน หรือจะ  

จบลงอย่างไร 

 6. ต้องมีจุดสุดยอด คือจุดเด่นที ่ส ุด เมื ่อได้แก้ปัญหาแล้ว ได้ตัดสินใจแล้วหรือถึง
เป้าหมายแล้ว 

 7. เมื่อถึงจุดสุดยอดแล้วต้องจบทันที เพราะผู้อ่านรู้สึกพอใจแล้ว ไม่ต้องเพิ่มการสอน
ศีลธรรม หรือสรุปเรื่องอีก 

 8. กระดาษที่ใช้พิมพ์ เด็กชอบอ่านหนังสือที่พิมพ์บนกระดาษสีขาว เช่น กระดาษปอนด์ 
มากกว่ากระดาษปรู๊ฟ ชอบกระดาษหนามากกว่ากระดาษบาง 
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 9. ขนาดรูปเล่มและการวางหน้า หนังสือเล่มใหญ่กับเล่มเล็กเด็กชอบเท่าๆ กัน เด็กชอบ
หนังสือปกแข็งมากกว่าหนังสือปกอ่อน 

 10. ความหนาปาง เนื่องจากเด็กชอบเรื่องที่ไม่ยาวเกินไป ความหนาบางของหนังสือควร
อยู่ในช่วง 16-24 หน้า 
 ลักษณะของหนังสือส าหรับเด็กที่เปน็แบบเรยีน ควรมีคุณสมบัติของแบบเรยีนที่ดี ดังนี้  
 1. มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร และประมวลการสอนตามวิชาและระดับช้ันน้ันๆ 

 2. มีความถูกต้อง เที่ยงตรงในเรื่องของข้อเท็จจริง ส านวนภาษาสะกดการันต์การแบ่ง
วรรคตอน และย่อหน้า เป็นต้น 

 3. ภาษาที่ใช้ในแบบเรียนส าหรับเด็ก ต้องใช้ภาษาที่ง่าย ถ้อยค าจะต้องเป็นค าที่เด็กใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมากที่สุด และประโยคสั้นๆ 

 4. การจัดรูปแบบเรียน จะต้องแบ่งออกเป็นบท แต่ละบทแบ่งออกเป็นตอน แต่ละตอน
ต้องให้มีความยาวพอเหมาะแก่การสอนของครู การออกแบบปกนอกต้องให้ดูสวยงาม 

 5. ภาพประกอบแบบเรียน ส าหรับเด็กเล็กต้องมีภาพประกอบมากกว่าเด็กโตภาพต้อง
ชัดเจนและสวยงาม สีควรให้ตรงกับความเป็นจริง ขนาดของภาพพอเหมาะ แผนภาพ แผนที่ควรมี
ตามความจ าเป็น 

 6. มีเครื่องช่อยในการอ่านและการศึกษาค้นคว้า เช่น สารบาญ แผนภูมิ แผนที่ เชิงอรรถ 
อภิธานศัพท์ ดรรชนี ฯลฯ 

 7. เป็นหนังสือที่มีความมั่นคง แข็งแรง ใช้กระดาษดี การเย็บเล่มแน่นหนาคงทน 

 8. ราคาจะถูกพอสมควร เด็กและผู้ปกครองจะได้ไม่เดือดร้อน ถ้าราคาแพงจะท าให้เด็ก
ขาดแคลนแบบเรียน 

 9. ให้ความรู้ที่ทันสมัย คือ ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แบบเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 การพิจารณาลักษณะที่ดีของหนังสือส าหรับเด็กควรพิจารณาหลายๆ ด้าน หลายๆ มุม 

และหลายๆ แนวตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ว่าเราจะพิจารณาอะไร ด้านใด เพื่ออะไร 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 
สว่นประกอบของหนังสอื 

 
 

ส่วนประกอบของหนังสือ 
 การจะสร้างหรือประเมินคุณค่าของหนังสือ ควรจะรู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของหนังสือ
เสียก่อนว่า รูปเล่มหนังสือเล่มหนึ่งๆ ประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้าง แต่ละส่วนเรียกว่าอะไร 
หน้าที่อะไร และมีความส าคัญอย่างไร เป็นต้น เพื่อจะได้สร้างและเน้นแต่ละส่วนตามความมุ่งหมาย 

ในการสร้างและหลักการสร้างหนังสือประเภทนั้นๆ 
 ส่วนประกอบต่างๆ ของหนังสือ เรียงตามล าดับจากด้านหน้าปกไปหาปกหลัง อาจแบ่งเป็น
องค์ประกอบใหญ่ๆ  4  ส่วนดังนี้ 
 1. ส่วนปก (binding) 
 2. ส่วนประกอบตอนต้น (preliminary) 
 3. ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง (text) 
 4. ส่วนประกอบตอนท้าย (supplementary) 
 1. ส่วนปก (binding) 
  ส่วนปก ประกอบด้วย 
  1.1 ใบหุ้มปก (dust jacket, book jacket) เป็นกระดาษที่หุ้มปกหนังสือ 

เป็นส่วนประกอบนอกสุดของหนังสือ เป็นช้ินกระดาษต่างหากมิได้เย็บติดกับเล่มหนังสือ แต่พับสอดไว้
ทางด้านในของปกหน้าและปกหลัง ใบหุ้มปกมักจะใช้กับหนังสือปกแข็งเท่านั้น วัตถุประสงค์ของ  

การจัดให้มีใบหุ้มปกเพื่อประโยชน์ดังนี้ 
   1.1.1 ป้องกันปกหนังสือมิให้ซ้ าหรือสกปรก รักษาปกไหม้ใหม่อยู่เสมอ 
   1.1.2 เป็นเครื่องดึงดูดให้คนสนใจ อยากหยิบอ่าน และเลือกซื้อ เพราะใบหุ้มปก
ส่วนใหญ่จะพิมพ์ด้วยกระดาษดี มีลักษณะเหนียว เป็นมัน เรียกกระดาษอาร์ท (art) สามารถพิมพ์ 
สอดสีได้สวยงาม 
   1.1.3 ให้รายละเอียดต่างๆ แก่ผู้อ่าน ให้ทราบว่าเป็นหนังสืออะไร มีรายละเอียด
ของเรื่องเป็นอย่างไร ใครแต่ง ประวัติผู้แต่ง ช่ือผู้พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ เป็นต้น 
   ใบหุ้มปกส่วนที่พับด้านใน มักจะมีประวัติผู้แต่ง กล่าวถึงประสบการณ์ของ
ผลงานของผู้แต่ง บางทีก็แทรกค าวิจารณ์หนังสือเล่มนั้นๆ ซึ่งมักจะคัดมาจากวารสาร เพื่อให้ผู้อ่าน
ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นบ้างเล็กน้อย 
  1.2 ปกหนังสือ (binding, cover) ปกเป็นส่วนที่ใช้วัสดุแข็งแรงที่สุดในการท า
หนังสือเล่มนั้น อาจท าด้วยผ้า กระดาษแข็ง กระดาษอาร์ท หรือกระดาษอาบพลาสติก หน้าที่ส าคัญ
ของปกมี 2 ประการคือ 
   1.2.1 ป้องกันรักษาตัวหนังสือทั้งหมด 
   1.2.2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังสือ 
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   การจัดวางหน้าปก ปกหน้ามักจะมีช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง สันหนังสือ ( spine)  
บางเล่มหรือหนังสือเล่มหนาๆ มักจะมีช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง ช่ือหรือตราของส านักพิมพ์ ถ้าเป็นหนังสือ
ของห้องสมุด ที่ส่วนล่างของสันหนังสือจะมีเลขเรียกหนังสือ (call number) ปรากฏอยู่ 
  1.3 ใบรองปก (endpapers) อยู่ถัดจากปกหน้าและปกหลังเข้าไป อาจมีแผ่นเดียว
หรือหลายแผ่นก็ได้ ใบรองปกอาจเป็นกระดาษสีขาวหรือสีอื่นๆ ก็ได้ แต่นิยมใช้สีขาว หนังสือบางเล่ม
ใช้ใบรองปกเป็นแผนภูมิ แผนที่ ช่ือหนังสือ และช่ือผู้แต่ง ฯลฯ ใบรองปกท าหน้าที่ยึดเล่มหนังสือกับ
ปกและยังมีประโยชน์มากในการใช้ติดบัตร วันยืมและวันก าหนดส่งของหนังสือห้อมสมุดถ้าหากไม่มี
ใบรองปกอาจต้องติดบัตรรับส่งหนังสือลงบนหน้าที่มีตัวหนังสือ หรือ รูปภาพ ท าให้เกิดความติดขัด 
ล าบาก และเสียประโยชน์หรือความสวยงามไป 
 2. ส่วนประกอบตอนต้น (preliminary) 
  ตอนต้น หรือ ส่วนแรกของหนังสือ (the preliminary pages) ประกอบด้วย 
  2.1 รองหน้าปก หรือ ปลิว (fly leave) เป็นกระดาษเปล่าๆ ไม่มีตัวหนังสือใดๆ  
อยู่ถัดจากใบรองปกทั้งด้านในและด้านหลัง ใบรองปกนี้หนังสือบางเล่มก็มีบางเล่มอาจไม่มี 
  2.2 หน้าช่ือเรื่อง (haft title page) อยู่ถัดจากรองหน้าปกบนหน้าช่ือเรื่องมักจะมี
แต่ช่ือเรื่อง ส าหรับหนังสือที่จัดเป็นชุดก็อาจจะมีข้อความเกี่ยวกับอันดับชุดของหนังสือเล่มนั้นด้วย 
  2.3 หน้ารูปภาพ (frontispiece or illustration) มักจะอยู่ข้างหน้าปกใน (title page) 
ภาพนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง จะมีในหนังสือบางเล่ม ส่วนมากมีในหนังสือประเภทศิลป 
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 
  2.4 ปกใน หรือ หน้าปกใน (title page) เป็นหน้าที่มีความส าคัญ มีหน้าที่ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ เช่นเดียวกับปกหนังสือ อีกครั้งหนึ่งว่าหนังสือเรื่องอะไร มีรายละเอียด
อย่างไร ใครแต่ง ใครพิมพ์ เมื่อใด ทั้งนี้เพื่อจะได้ให้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือในเมื่อปกนอกขาด
หายไป ข้อความจากปกในมีประโยชน์ในการน าไปเขียนบัตรรายการ  เชิงอรรถ และบรรณานุกรม  
เมื่อท ารายงานและภาคนิพนธ์ต่างๆ 
  2.5 หน้าลิขสิทธ์ิ (copyright page) อยู่ด้านหลังของปกใน ในกรณีที่มีปกในหลาย
แผ่นหน้าลิขสิทธ์ิจะอยู่หลงัปกใน แผ่นหลังสุด ท าหน้าที่บอกว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ หนังสือเล่มนั้น 
พิมพ์แล้วกี่ครั้ง มีประโยชน์คือท าให้ทราบความเก่าใหม่ของหนังสือ 
  2.6 หน้าอุทิศ (dedication , dedication page) เป็นหน้าที่ผู้แต่งอุทิศผลงานให้แก่
ผู้หนึ่ง หรือ หลายคน หรือจะอุทิศแก่สถาบัน หน้าที่อุทิศนี้จะใช้ 1 หน้า โดยมากจะเขียนสั้นๆ  
หน้าอุทิศไม่ได้เป็นสิ่งจ าเป็นของหนังสือเลยทีเดียว ส่วนมากจะมีในหนังสือบางเล่มที่ผู้แต่งต้องการ
แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อใครคนหนึ่ง อาจแสดงความรัก และระลึกถึงต่อบิดา มารดา ภริยา  
เพื่อนฝูง ผู้อ่าน ฯลฯ หนังสือที่มีหน้าอุทิศ หรือ หน้าค าอุทิศส่วนมากได้แก่หนังสือที่ระลึกในงานต่างๆ 
อนุสรณ์ ฯลฯ ส าหรับหนังสือเด็กแล้ว ยิ่งของเด็กเล็กมักไม่มี ยิ่งเป็นหนังสือค าประกอบภาพยิ่ง  

ไม่จ าเป็น เพราะเด็กจะไม่อ่านและไม่สนใจ 
  2.7 หน้าค านิยม (foreword) เป็นหน้าที่คนอื่นเขียนชม หรือเขียนแนะน าให้
เกี่ยวกับเรื่องในหนังสือหรือผู้แต่ง ถ้ามีผู้เขียนค านิยมหลายคน จะต้องเรียงล าดับการพิมพ์ตามอาวุโส
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ของผู้เขียนให้ หนังสือจะค านิยมหรือไม่ก็ได้ไม่เป็นสิ่งจ าเป็นแต่ก็นิยมท ากัน ส าหรับหนังสือเด็กมักจะ
ไม่มี 
  2.8 ค าน า (preface , introduction) หน้าค าน าจะเป็นเรื่องราวที่ผู้แต่งเขียนเอง 
เพื่ออธิบายให้ผู้อ่านทราบจุดมุ่งหมาย ความเป็นมา หรือแนวของเรื่องในหนังสือนั้น ก่อนที่จะเริ่มอ่าน
เนื้อเรื่องในหนังสือกล่าวขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือในการประพันธ์และในการพิมพ์ เป็นต้น ดังนั้น หน้าค าน า
จึงมักจะประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
   2.8.1 Foreword (วัตถุประสงค์และเหตุผล) 
   2.8.2 Acknowledgements (กล่าวขอบคุณหรือกิตติกรรมประกาศ) 
  2.9 หน้าสารบาญ หรือ สารบัญ (contents, table of content) อยู่ถัดจากหน้าค า
น า สารบาญได้แก่ล าดับช่ือเรื่องใหญ่ในหนังสือ อาจแบ่งเป็นภาค ตอน บท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย 
พร้อมกับมีตัวเลข หรือพยัญชนะประจ าภาค ตอน บท หรือหัวข้อนั้นๆ ระหว่างช่ือของบท ตอน หรือ
หัวข้อแต่ละหัวข้อกับเลขหน้านิยมเช่ือมด้วยจุดไข่ปลา เพื่อสะดวกในการค้นช่ือหัวข้อและหมายเลข
หน้าที่จะอ่าน สารบาญเท่ากับเป็นโครงสร้างของเนื้อหาในหนังสือเล่มนั้นๆ ด้วย 
  2.10 สารบาญภาพ (table of illustration) บางครั้งเราเรียกว่า บัญชี แผนที่ หรือ
ภาพประกอบ (list of illustrative materials) กล่าวคือ หนังสือเล่มใดที่มีเนื้อหา มีภาพ แผนภูมิ 
หรือ แผนที่ แทรกในเนื้อเรื่องนั้นมีจ านวนมากพอสมควร ผู้เขียนอาจท าบัญชีภาพเหล่าน้ันไว้ เพื่อแจ้ง
ให้ผู้อ่านทราบว่าภาพอะไร อยู่หน้าใด สารบาญภาพมีลักษณะเดียวกับสารบาญเนื้อเรื่อง คือ  
มีลักษณะเป็นบัญชีล าดับภาพในหนังสือ ให้ความสะดวกแก่ผู้อ่านในการค้นหาภาพ แผนที่ แผนภูม  
ในหนังสือเล่มนั้นๆ 
 3. ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง (text) 
  ส่วนประกอบเนื้อเรื่องได้แก่ ส่วนที่เป็นเนื้อหาของหนังสือ (body of the book)  
เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของหนังสือ เป็นส่วนที่ประกอบด้วยสาระ เรื่องราวทั้งหมดของหนังสือ เริ่มตั้งแต่
บทที่ 1 ไปจนบทสุดท้าย ถ้าหนังสือเล่มใดมีความหนามากมักแบ่งออกเป็นตอนๆ แต่ละตอนจะมี 
หน้าบอกตอนค่ันอยู่ด้วย 
  ส่วนประกอบเนื้อเรื่องอาจแยกพิจารณา และอธิบายได้เป็น 2 ตอน คือ ส่วนที่เป็น
เนื้อหา กับ ส่วนประกอบในเนื้อหา 
  3.1 ส่วนที่เป็นเนื้อหา หมายถึง เนื้อหาของหนังสือที่แบ่งอออกเป็นตอนๆ เป็นบท 
เป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ตามลักษณะหรือจุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนั้นๆ ตามสังเขปหัวข้อหรือ
ตามล าดับเรื่องในหน้าสารบาญ 
  3.2 ส่วนประกอบในเนื้อหา ได้แก่องค์ประกอบต่างๆ ที่ท าให้เกิดเป็นเนื้อหาทั้งหมด
ท าให้เนื้อหาสมบูรณ์ สะดวกสบาย และชวนให้สนใจ น่าอ่าน นับตั้งแต่ตัวอักษร ตัวเลข ถ้อยค า 
ส านวนภาษา รูปประโยค วรรคตอน ย่อหน้า การจัดหัวข้อ บท ตอน การใช้อัญประภาษ ภาพประกอบ 
ตาราง และเชิงอรรถ เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ อัญประภาษ 
เชิงอรรถ ภาพประกอบ และตาราง ดังนี้ 
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   3.2.1 อัญประภาษ (quotation) หรือ อัญพจน์ คือข้อความที่คัดมาจากค าพูด 
หรือข้อเขียนของผู้อื่น และน ามาพิมพ์ในหนังสือของตน เพื่อท าให้เนื้อหาหนักแน่น น่าเช่ือถือยิ่งข้ึน 
ส่วนมากจะใช้ในหนังสือที่หนักไปในทางวิชาการ 
   3.2.2 เชิงอรรถ (footnote) คือ ข้อความท้ายหน้า มีไว้เพื่อประสงค์จะแจ้ง
ที่มาของข้อความในเครื่องหมายค าพูด หรือข้อความที่ยกมาอ้างอิง หรือ เพื่อจะอ้างถึงข้อความที่ได้
อ้างไว้ในหน้าอื่นๆ ของหนังสือเล่มเดียวกันนั้นมาแล้ว มีการใช้ตัวเลข หรือ เครื่องหมายก ากับ
เชิงอรรถ ตรงกับตัวเลขหรือเครื่องหมายในหน้านั้นๆ โดยปกติค าช้ีแจง หรือค าอธิบายของเชิงอรรถ 

จะอยู่หน้าเดียวกันกับข้อความที่ยกมาอ้างอิง และข้อความในเชิงอรรถแต่ละตอนจะจัดให้จบอยู่ใน
หน้าเดียวกันด้วย หนังสือส าหรับเด็กมักไม่นิยมการใช้เชิงอรรถ มักจะใช้เฉพาะหนังสือทางวิชาการ 
   3.2.3 ภาพประกอบ (illustration) เป็นส่วนประกอบรายงานให้สมบูรณ์หรือ
เข้าใจง่ายข้ึน ภาพประกอบอาจได้แก่ ภาพถ่าย ภาพเขียน แผนภาพ โฆษณา รวมถึงแผนภูมิ แผนที่ 
แผนผัง ไดอะแกรม ตลอดจนกราฟชนิดต่างๆ การแสดงภาพประกอบจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว
ในหนังสือได้ดีและง่ายยิ่ งข้ึน เพราะภาพจะช่วยกระตุ้นความสนใจ และช่วยอธิบายเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องได้ชัดเจนดี 
   3.2.4 ตาราง (table) การใช้ตารางเป็นการรวบรวมเรื่องราวในรูปที่ย่นย่อแล้ว
บรรจุลงเป็นรายการอย่างเปน็ระเบียบ รัดกุมมีการใช้เส้นและกรอบแยกแยะ แบ่งส่วน แสดงหลักฐาน
ให้ผู้อ่านได้เห็นอย่างชัดเจน ช่วยในการท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง 
 ตามปกติตารางต้องมีเลขก ากับและมีช่ือที่กะทัดรัดเข้าใจง่ายแสดงความหมายของตัวเลข 

ที่ปรากฎอยู่ในตารางนั้น โดยทั่วไปตารางควรอยู่ใกล้กับข้อความที่กล่าวอ้างถึงข้อความจริงในตาราง
มากที่สุด ฉะนั้น ก่อนที่จะแทรกตารางประกอบ จึงควรกล่าวความน าเกี่ยวกับรายงานในตารางนั้น  

สักเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวในตารางได้ดียิ่งขึ้น 
 4. ส่วนประกอบตอนท้าย (supplementary)  
  ส่วนประกอบตอนทา้ย หรือ ส่วนที่ช่วยในการแต่งเติมเสรมิเรื่อง (auxiliary or reference 
materials) ได้แก่ ส่วนต่างๆ ที่อยู่ถัดจากเนื้อของหนังสือ ซึ่งหนังสือบางเล่มอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้  
แต่ถ้ามีจะท าให้หนังสือเล่มนั้นมีคุณค่า เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้ รู้แหล่งที่จะไปค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม เป็นต้น ส่วนประกอบตอนท้ายที่ช่วยในการแต่งเสริมเนื้อเรื่องมีดังนี้  
  4.1 บรรณานุกรม (bibliography) คือ รายช่ือหนังสืออ้างอิง หรือหนังสืออุเทศ 
หรือวัสดุอ้างอิงต่างๆ ที่ผู้แต่งน ามาใช้ประกอบการเขียนหนังสือเล่มนั้น ซึ่งจะน าเอารายช่ือหนังสือ
เหล่าน้ันมาเรียงกันตามล าดับอักษรช่ือผู้แต่ง 
  4.2 ภาคผนวก (appendix) เป็นส่วนที่เพิ่มเติมภายหลัง เพื่อเพิ่มความละเอียด  
ท าให้หนังสือเล่มนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน อ านวยประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ต่อไป ภาคผนวก
อาจได้แก่สิ่งเหล่าน้ีคือ 
   4.2.1 ตาราง ซึ่งแสดงรายละเอียดมากเกินกว่าที่จะบรรจุไว้ในเนื้อเรื่องได้ 
   4.2.2 เป็น ข้อความที่ เกี่ ยวกับ วิธีการทางเทคนิค หรือแบบสอบถาม 
(questionnaires) ต่างๆ เป็นต้น 
   4.2.3 ส าเนาเอกสารที่หายาก 
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   4.2.4 บทศึกษาเฉพาะกรณีที่ค่อนข้างยาว ไม่สามารถบรรจุไว้ในเนื้อเรื่องได้ 
   4.2.5 ภาพหรือข้อความประกอบที่ค่อนข้างยาว ไม่สามารถบรรจุไว้ในเนื้อเรื่องได ้
  ถ้าหากในภาคผนวกมีหลายเรื่อง ควรแยกและจัดล าดับโดยตัวเลขหรือตัวอักษร เช่น 
ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. เป็นต้น ภาคผนวกแต่ละเรื่องจะมีช่ือหรือไม่มีก็ได้ 
  4. บัญชีค า หรือ อภิธานศัพท์ (glossary) หนังสือบางเล่มที่เนื้อเรื่องมีศัพท์ยากๆ 
หรือ ศัพท์เฉพาะ เช่น ศัพท์ทางการแพทย์ จิตวิทยา วรรณคดี ฯลฯ ผู้แต่งมักจะน าเอาศัพท์เหล่านั้น
มาเรียงเป็นล าดับอักษร ประกอบค าอธิบายไว้ด้วย อภิธานศัพท์จึงมีลักษณะคล้ายเป็นพจนานุกรม
ย่อยๆ ภายในหนังสือเล่มนั้น 
  4.4 ดรรชนี (index) คือ การรวบรวมค าที่ส าคัญๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานนั้น 

มาเขียนเรียงตามล าดับตัวอักษรไว้ท้ายเล่ม เพื่อเป็นการสะดวกแก่ผู้ที่จะค้นคว้าหานิยามของค า หรือ 
ต้องการจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับค านั้นเป็นค าๆ โดยเฉพาะ การเขียนดรรชนีจึงไม่ต้องอธิบาย
เพียงแต่บอกว่า ค าน้ันอยู่หน้าไหน บัญชีค าศัพท์ หรือ อภิธานศัพท์ และ ดรรชนี เป็นส่วนหนึ่งของ
ภาคผนวก หนังสือแต่ละเล่มไม่จ าเป็นต้องมีอภิธานศัพท์ ดรรชนี หรือ ภาพผนวก จะมีหรือไม่มีก็ได้ 
หรือจะมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ส่วนหนังสือส าหรับเด็กมักไม่มีดรรชนี และอภิธานศัพท์ แต่อาจมี
ภาคผนวก หรือ อธิบายค าศัพท์ 
 ส่วนประกอบต่างๆ ของหนังสือที่กล่าวมานี้ เป็นส่วนประกอบที่อาจมีในหนังสือทั่วไปแต่
การท าหนังสือจริงๆ ส่วนใหญ่จะมีไม่ครบ ทั้งนี้แล้วแต่ประเภทของหนังสือ และความมุ่งหมายของ
ผู้น าหนังสือ หนังสือทางวิชาการมีโอกาสที่จะมีครบทุกองค์ประกอบ หนังสืออ่านเล่น นวนิยาย  
เรื่องสั้น วารสาร และหนังสือส าหรับเด็กจะไม่มีครบทุกองค์ประกอบ 

 
 
 
 
 
 

 



บทที ่4 
การเลอืกหนงัสอือา่นส าหรบัเด็ก 

 
 

การเลือกหนงัสืออา่นส าหรบัเด็ก 
 ผู้ใหญ่ทั้งหลายต่างก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่า หนังสือที่มีความส าคัญต่อเด็ก เป็นเพื่อน 

ที่ดีของเด็ก ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านหนังสือ ช่วยสนองตามต้องการ และเสริมสร้างพัฒนาการ  

ทางภาษา เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีท่านผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในวงการต่างๆ จึงเรียกร้องให้ช่วยกันจัดหา
และคัดเลือกหนังสือที่มีคุณค่าให้เด็กอ่าน 
 เนื่องจากปัจจุบันน้ีมีหนังสือพิมพ์ออกสู่ท้องตลาดมากมายหลายชนิด หนังสือเหล่าน้ันมีทั้ง
หนังสือต้องห้าม หนังสือปานกลาง และหนังสือที่อยู่ในเกณฑ์ดี หนังสือส่วนใหญ่จะไม่ได้บอกว่าเป็น
หนังสือส าหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ เด็กจึงมีโอกาสมากที่จะได้สัมผัสทั้งหนังสือที่มีคุณภาพ และหนังสือ  

ที่เด็กไม่ควรอ่าน ด้วยเหตุน้ีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ตลอดจนบรรณารักษ์ห้องสมุด จึงควรท า
หน้าที่ส าคัญในการคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมให้เด็กอ่าน 
 

ข้อคดิในการคัดเลอืกหนังสอือา่นส าหรับเด็ก 
 การคัดเลือกหนังสืออ่านส าหรับเด็กเป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบ  
ต้องอาศัยความรู้ ทฤษฎี หลักการ ประสบการณ์ และเหตุผลในการตัดสินใจ กมลกาญจน์ เกษไสว 
(2501) ได้ให้ข้อคิดในการเลือกหนังสือส าหรับเด็กว่า การเลือกหนังสือให้เหมาะกับเด็ก จ าเป็นต้องรู้
ว่า หนังสือเล่มใดดีอย่างไร เด็กหญิง เด็กชายในปกครองมีลักษณะความเจริญอย่างไร สนใจอ่านเรื่อง
อะไร จะได้ช่วยกันจัดหาหนังสือให้เหมาะสมตามลักษณะความเจริญ และระดับความสนใจของเด็กใน
ปกครอง เด็กๆ มักมีเหตุผลในการอ่านหนังสือของเขาเสมอ แต่ละบุคคลมีการชอบหนังสือต่างกัน 
โดยเฉพาะหญิงและชาย แล้วแต่กาลเทศะที่เด็กเผชิญอยู่ 1 
 ในบางครั้งถ้าหากผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กอาจตัดสินใจเลือกหนังสือที่ไม่ตรงกับความสนใจของ
เด็ก เด็กอาจไม่ต้องการหนังสือนั้น ดังข้อความตอนหนึ่งที่ สุดาดวง ก าเนิดเพ็ชร์ (2522) กล่าวไว้ใน
การเขียนเรื่อง “เด็กกับหนังสือ” ว่า 
 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเห็นคุณแม่พาบุตรหญิง ไปซื้อหนังสือ ลูกเป็นคนช้ีบอกว่า
ต้องการเล่มนี้ เล่มนั้น คุณแม่หยิบมาพินิจพิเคราะห์ คัดไว้บางเล่ม บางเล่มส่งคือ พร้ อมกับบอกว่า
พวกนี้ส าหรับเด็กเล็ก ลูกโตแล้วอ่านพวกนี้ดีกว่า ลูกบอกว่างั้นคุณแม่เลือกเองอ่านเองเลย... 

 ไอแซค บาเซวิส ซิงเกอร์ (2523) นักเขียนชาวอเมริกาเช้ือสายยิว-โบล ได้กล่างถึงเด็กกับ
การเลือกอ่านหนังสือ ในสุนทรพจน์ ของเขาซึ่งกล่าวในวาระที่เขาเดินทางไปรับรางวัลโนเบล สาขา
วรรณกรรม ประจ าปี 1979 นับเป็นค ากล่าวที่มีประโยชน์ยิ่งในการน ามาเป็นข้อคิดส าหรับเลือก
หนังสือให้เด็กอ่าน มีใจความว่า 
 ...ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย ในที่นี้ผมขอกล่าวไว้เพียง 10 ข้อเท่านั้น คือ 
 1. เด็กๆ อ่านหนังสือไม่ใช่อ่านการวิจารณ์ พวกเขาไม่สนใจเถียงถางจากนักวิจารณ์ 
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 2. เด็กๆ ไม่ได้อ่านหนังสือเพื่อค้นหาตัวเอง 
 3. เด็กๆ ไม่ได้อ่านหนังสือเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สกึผดิ เพื่อระงับความกระหาย
ที่จะขบถ หรือเพื่อขจัดความรู้สึกแตกแยก 
 4. เด็กๆ ชิงชังเรื่องทางสังคมวิทยา 
 5. เด็กๆ ไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยา 
 6. เด็กๆ คงเช่ือในความดี ครอบครัว นางฟ้า ปีศาจ แม่มด ผี และเรื่องราวที่ถูกหาว่าล้าสมัย
ต่างๆ 
 7. เด็กไม่พยายามที่จะเข้าใจกาฟกา้ หรือ นวนิยาย เรื่อง Finnegans Wake (Finnegans 
Wake เป็นนวนิยายเล่มสุดท้ายในชีวิตของ เจมส์ ออนซ์ ที่อ่านยากเล่มหนึ่ง) 
 8. เด็กๆ รักจะฟังเรื่องที่น่าสนใจมากกว่า เรื่องการแสดงความคิดเป็นวิพากษ์ วิจารณ์ 
การช้ีน า หรือเชิงอรรถในหนังสือ 
 9. เมื่อหนังสือน่าเบื่อเด็กๆ จะห่างออกมาอย่างเปิดเผย โดยไม่รู้สึกลังเลที่จะละอาย หรือ
หวาดกลัวต่อผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ 
 10. เด็กๆ ไม่เคยคาดหวังว่านักเขียนที่เขารักจะมาปลดปล่อยมนุษยชาติ พวกเขาเป็นเช่น
คนหนุ่มสาวที่บริสุทธิ และรู้ว่ามันไม่อยู่ในอ านาจที่พวกเขาจะท าได้ เรื่องนี้จะมีเพียงแต่พวกผู้ใหญ่
เท่านั้นที่ชอบแสดงมายาแบบเด็กๆ 
 ถึงอย่างไรก็มีผู้มีความคิดว่า ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือ “อาบน้ าร้อนมาก่อน” 
ย่อมจะรู้ว่าอะไรดี อะไรควร หรือไม่ควร ย่อมจะเป็นผู้ที่สามารถเลือกหนังสือที่เป็นประโยชน์แก่เด็ก
ดังที่ทัศนา สลัดยะนันท์ กล่าวไว้ในหนังสือวารสารมนุษย์ศาสตร์ เรื่อง “การเลือกหนังสือส าหรับเด็ก” 
ว่า หนังสือเป็นเพื่อที่ดีย่ิงของเด็ก ตั้งแต่เด็กครูปลอบเขาจะขอบหนังสือหากเขามีหนังสือและมีผู้ใหญ่
ช่อยอธิบายหรือเล่าเรื่องจากหนังสือให้ฟัง และเขาจะดูรูปหรืออ่านซ้ าๆ ได้หลายครั้งโดยไม่เบื่อ  
หากผู้ปกครองปลีกเวลาช่วยเลือกหนังสือให้ และช่วยในการอ่านของเด็ก จะเป็นการปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่าน ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูน าเด็กไปสู่โลกกว้าง ช่วยสนองความต้องการและเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก 
 จากความคิดเห็นของท่านผู้รู้ที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าการเลือกอ่านหนังสืออ่านส าหรับเด็ก
เป็นสิ่งส าคัญ เพราะถ้าเลือกไม่ดีแล้วอาจเกิดผลเสียอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
 1. ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมาะสม เพราะเด็กไปอ่านหนังสือที่ไม่มีคุณภาพ 
หรือหนังสือต้องห้าม 
 2. ท าให้เด็กไม่อยากอ่านหนังสือ อาจถึงกับไม่ชอบอ่าน หรือเกลียดหนังสือเลยก็ได้ 
เพราะผู้ใหญ่เลือกหนังสือโดยไม่ค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ หรือรสนิยมของเด็ก 
 อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ก็ยังมคีวามส าคัญ และมีบทบาทในการเลือกหนังสือให้เด็กในฐานะเป็น
ผู้ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และผู้ปกครองผู้ใหญ่จึงจ าเป็นต้องศึกษาแนวทางในการเลือกหนังสือ
ส าหรับเด็กพอสมควร เพื่อจะได้เลือกหนังสือที่ดีมีคุณค่าเหมาะกับเด็กระดับต่างๆ และเด็กได้ อ่าน
หนังสือที่ตนเองสนใจอยากอ่าน 
 

  



37 

 

หลักการในการเลือกหนงัสอืส าหรับเด็ก 
 1. หนังสือส าหรับเด็กทั่วๆ ไป มีหลักการพิจารณาส าหรับคัดเลือก ดังนี้  
  1.1 แนวความคิด (theme) ควรพิจารณาดูว่าหนังสือเล่มนั้นเกี่ยวด้วยเรื่องอะไร 
บางครั้งแนวความคิดอาจแฝงอยู่ในช่ือเรื่อง เรื่องที่ดีควรจะมีแนวความคิดเห็นได้ชัด มีเอกภาพ เพราะ
ลักษณะเช่นน้ีชวนให้ติดตามและสนุกสนานกว่า แนวความคิดอาจไม่ใช่เพื่อสั่งสอนเสมอไป เพียงแต่ให้
เข้มและกระจ่าง จับได้ว่าผู้เขียนมุ่งถึงเรื่องอะไร 
  1.2 เค้าโครงเรื่อง (plot) หนังสือที่มีเค้าโครงเรื่องดี มักจะสืบเนื่องมาจากแนวคิดดี 
เค้าโครง เรื่องก็คือ เหตุการณ์ส าคัญๆ ของเรื่องที่ผู้เขียนน ามาล าดับเขียนข้ัน เพื่อสะท้อนแนวคิดของ
ตน บางเรื่องอาจมีเหตุการณ์เดียว เค้าโครงเรื่องไม่ซับซ้อน เช่น นิทานอีสป บางเรื่องอาจมีเหตุการณ์
ส าคัญๆ ต่อเนื่องกัน เป็นหนังสือหลายเล่ม เรื่องที่ดึงดูดใจเด็กมักเป็นเรื่องความกล้าหาญ ตื่นเต้น และ
เรื่องของความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาที่ว่าความเพียร
ย่อมน ามาซึ่งความส าเร็จ 
  1.3 ตัวละคร (characters) ต้องมีชีวิตชีวา สมจริง และมีบุคลิกภาพเฉพาะเช่น 
ผู้ชายต้องกล้าหาญพิชิตคนช่ัว ตัวละครหญิงต้องมีรปูโฉมงดงาม นอกจากนั้นตัวละครควรเป็นประเภท
อ่านแล้วประทับอยู่ในความทรงจ าทั้งผู้ร้าย ผู้ดี เพราะจากตัวละครในหนังสือเองที่ท าให้เด็กเข้าถึง
ปัญหาในชีวิตจริง และช่วยสร้างเสริมสัมพันธภาพที่พึงมีต่อผู้อื่นอีกด้วย เรื่องที่ตัวละครเป็นสัตว์ และ
พูดได้ด้วยนั้น คงมีหลายท่านคิดว่า ตัวละครประเภทนี้ไม่สมจริงเลย อย่างไรก็ตามสัตว์พูดได้นี้เป็น
เรื่องที่เด็กโปรดปรานมาก เพราะเพิ่มความมีชีวิตชีวา และท าให้รู้สึกว่า สัตว์เป็นมิตรในเรือนใจอย่าง
แท้จริง  
  1.4 สไตล์การเขียน (style หมายถึง ภาษา ส านวน และวิถีเขียนของผู้เขียนโดยทั่วไป) 
หนังสือส าหันเด็กนั้นแม้จะไม่ใช่หนังสือเรียน ผู้ปกครองน่าจะได้เลือกอย่างพิถีพิถัน หนังสือที่มีบท
สนทนา โต้ตอบอย่างเฉียบแหลม มีปฏิภาณไหวพริบ ยาอมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงปัญญาให้เด็กเฉลียวฉลาด
รู้ทันคน และเหตุการณ์ 
  1.5 ภาพประกอบ ( illustrations) หนังสือระยะหลังๆ น่าอ่านมากข้ึนเพราะมี
ภาพประกอบสวยงามดูสมจริง หนังสือบางเล่มอาจจะใช้ไม่ได้เลยในเรื่องเนื้อหาแต่ภาพประกอบที่
น่าสนใจ จะท าให้หนังสือนั้นเป็นที่นิยมขึ้นมา 
  ภาพประกอบที่ดี ควรเป็นภาพที่มีอาการเคลื่อนไหว เด็กๆ ชอบอ่านเรื่องที่มีตัวละคร
ซุกซน มีการเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา พอๆ กันกับภาพที่มีชีวิตชีวา ใครๆ มักจะคิดว่าเด็กๆ ไม่ใคร่สนใจ
ในรายละเอียดในภาพน้ันเป็นความเข้าใจผิด เด็กๆ ให้ความสนใจในรายละเอียดมาก ถ้าไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง หรือไม่ตรงตามท้องเรื่อง จะรีบตั้งค าถามทันทีว่า ท าไม... ที่ว่าภาพตรงตามความเป็น
จริงนั้น หมายถึง ความเป็นจริงตามท้องเรื่อง1 
 2. หนังสือแบบเรียน การเลือกหนังสือแบบเรียน ผู้เลือกต้องเลือกจากรายช่ือหนังสือ  

ที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนได้ ในส่วนกลางผู้มีอ านาจในการเลือกหนังสือ
แบบเรียน คือ อธิบดีกรมเจ้าสังกัด ในส่วนภูมิภาค ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้มีอ านาจในการเลือก  
แต่อย่างไรตามถ้าโรงเรียนใดประสงค์จะใช้แบบเรียนแตกต่างไปจากบัญชีแบบเรียนที่บังคับใช้ ที่ 
กรมหรือจังหวัดก าหนัดข้ึน ถ้าแบบเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนได้  
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ก็ขออนุญาตต่อกรมเจ้าสังกัด หรือ ศึกษาธิการจังหวัดแล้วแต่กรณี โดยมีหลักในการพิจารณาคัดเลือก 
ดังนี ้
  2.1 เนื้อหาวิชาจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิชา และของโรงเรียนและ
เนือ้หาตรงตามหลักสูตร 
  2.2 ความถูกต้องของเนื้อหาวิชาในหนังสือ ให้ค าอธิบายและความรู้ที่ ถูกต้อง
เที่ยงตรงหรือไม่ 
  2.3 ภาษาที่ใช้ในการอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาวิชา ตลอดจนการจัดเรียงล าดับ
เนื้อหาวิชาต้องสอดคล้องกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน 
  2.4 เพื่อความเข้าใจและช่วยในการค้นคว้าส าหรับนักเรียน แบบเรียนควรจะ 

มีตัวอย่าง แบบฝึกหัด รูปภาพ หรือ แผนผังประกอบตลอกจนหารจัดหัวเรื่อง ย่อหน้า ย่อเรื่อง  
หรือค าอธิบายเพิ่มเติมให้เหมาะสม 
  2.5 ลักษณะภายนอกของหนังสือ กระดาษ การเย็บเล่ม การเข้าเล่ม ความเรียบร้อย
ของการพิมพ์ ลักษณะของตัวพิมพ์  สะดวกในการอ่านหรือไม่ รวมทั้งความชัดเจนของหนังสือ 
ภาพประกอบ และความมั่นคงแข็งแรงของหนังสือด้วย 
 3. หนังสือประกอบการเรียน มีหลักเกณฑ์ในการเลือกหนังสือประกอบการเรียนไว้ ดังนี้ 
  3.1 หนังสืออ่านประกอบควรเหมาะกับจุดประสงค์ของโรงเรียน เป็นส่วนรวม 
  3.2 ความถูกต้องของเนื้อหาในหนังสือ ภาษาที่ใช้ ในเรื่องนี้ควรพิจารณาดูผู้เขียนว่า
เป็นผู้ทรงความรู้ในสาขาวิชาเพียงใด และหนังสือที่พิมพ์ออกมานานหรือยัง 
  3.3 การอธิบายเนื้อหาวิชา การใช้ศัพท์และค าชัดเจน สูงเกินไปส าหรับเด็กหรือไม่ 
อธิบายเรื่องได้ชัดเจนหรือไม่ มีตัวอย่าง รูปภาพ หรือแผนผังหระกอบหรือไม่ 
  3.4 การจัดเรียงเนื้อหาวิชา เหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ท าให้ผู้เรียนมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาได้ง่ายเพียงใด 
  3.5 ประโยชน์จากหนังสือ ครูชีในการสอนได้ เช่น มีแบบฝึกหัดพอเพียง มีการสรุป
เรื่องให้นักเรียนให้นักเรียนได้เข้าใจเรื่องที่อ่านดีข้ึน เห็นเนื้อหาส่วนรวมดีข้ึน เป็นต้น  
  3.6 มีเครื่องช่วยในการค้นคว้าส าหรับนักเรียน เช่น มีอภิธานศัพท์ ย่อเรื่อง  
มีค าอธิบายเพิ่มเติมในที่ที่ควรอธิบาย การจัดย่อหน้า การจัดหัวเรื่อง มีภาพประกอบ  
  3.7 ลักษณะภายนอกของหนังสือ เช่น คุณภาพในการพิมพ์ คุณภาพกระดาษ การเย็บ
เข้าเล่ม 

 4. หนังสือพิมพ์ ปัจจุบันหนังสือพิมพ์จัดเป็นหนังสือประกอบการอ่านที่มีอิทธิพลต่อ 

ผู้อ่านมาก แบบของความคิดรวบยอดที่ผิดๆ อาจท าให้นักเรียนเกดิความคิด เจตคติที่ไม่ถูกต้อง สมนึก 
ลิ่มทอง และคณะ จึงได้ให้หลักแก่ครูในการคัดเลือก และจัดหาหนังสือพิมพ์ ดังนี้ 
  4.1 จะต้องเป็นหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในความนิยมของคนทั่วไปในเรื่องนี้ดูได้จากจ านวน
ที่ขายต่อวัน 
  4.2 ควรเป็นหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง และส่วนท้องถ่ิน ส าหรับหนังสือพิมพ์ส่วนกลางมี
จุดประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 
ต้องการให้นักเรียนรู้ข่าวคราว ความเคลื่อนไหวเป็นไปของสังคมในท้องถ่ินน้ันๆ 
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  4.3 ในกรณีที่โรงเรียนไม่มีประมาณมากพอ อาจจะจัดหาเพียงฉบับเดียวในกรณี
เช่นนี้ควรเป็นหนังสือพิมพ์ส่วนกลางเพราะจ านวนหน้าที่พิมพ์ลักษณะข่าวสารก่อให้เกิดความรู้
มากกว่าหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ซึ่งมีแต่หน้าโฆษณามากกว่าข่าวสารวิชาหรืออื่นๆ 
  4.4 ในการเรียนการสอน ครูอาจจะจัดเวรให้นักเรียนตัดข่าวสารที่น่าสนใจปิดป้าย
นิเทศ หรืออาจจะท าสมุดข่าวสารแต่ละกลุ่มก็ได้ และมีการอ่านข่าวสารแลกเปลี่ยน ทั้งนี้จะท าให้
นักเรียนรอบรู้มากกว่าที่ครูไม่ได้ก าหนดให้ 
  4.5 ในการเรียนการสอนตามนัยของข้อ  
  4.4 ครูอาจแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มที่ 1 ตัดข่าวสารบ้านเมือง กลุ่มที่ 2 เรื่องราว
เกี่ยวกับความรู้รอบตัว กลุ่มที่ 3 ข่าวกีฬา กลุ่มที่ 4 อาจจะเป็นรายการศิลปวิทยาการ ภาพยนตร์ 
รายการบันเทิงอื่นๆ ก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม1

 

 5. วารสาร วารสารก็เป็นหนังสืออ่านประกอบการค้นคว้าการเรียน การสอน สิ่งส าคัญ  

ในปัจจุบัน หลักกรคัดเลือกวารสารมีดังนี้ 
  5.1 วารสารฉบับนั้นมุ่งส่งเสริมวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายให้ความรู้กว้างขวางเสริม
หลักสูตรที่นักเรียนเรียนอยู่ 
  5.2 วารสารฉบับนั้นควรจะมีคอลัมน์หลายๆ แบบ เพื่อให้นักเรียนได้มีความสนใจ
ตามที่ตนต้องการ  
  5.3 ครูควรแนะน าอย่างใกล้ชิดว่า ควรศึกษาหาความรู้จากวารสารเล่มนี้ คอลัมนไ์หน 
  5.4 ควรมีจ านวนวารสารมากเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
  5.5 หลังจากที่ได้ศึกษาผ่านไปแล้ว ควรมีการรวบรวม เรียงล าดับ และเย็บเล่มเพื่อ
สะดวกแก่การค้นคว้า 
 

ขั้นตอนในการเลอืกหนังสอืส าหรับเด็ก 
 ในการตัดสินใจเลือกหนังสือส าหรับเด็ก ควรด าเนินการคัดเลือกตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษา หรือ ท าความเข้าใจเสียก่อนว่า หนังสือที่ตนจะเลือกนั้นเป็นหนังสืออะไร 
ประเภทใด ความหมาย จุดมุ่งหมาย ขอบข่าย และลักษณะส าคัญของหนังสือประเภทนั้น 
 2. ศึกษาหรือท าความเข้าใจถึงลักษณะของหนังสือที่ดี ส าหรับเด็ก และหนังสือที่เด็กชอบ 
 3. ศึกษา หรือ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะ
เรื่องความสนใจ ความต้องการ ความพร้อมในการอ่าน และพัฒนาการทางภาษา 
 4. ศึกษา หรือหาประสบการณ์เกี่ยวกับข้อคิดในการเลือกหนังสือส าหรับเด็ก 
 5. ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกหนังสือ การวิเคราะห์ หรือประเมินค่าหนังสือ 
 6. ด าเนินการวิเคราะห์ หรือประเมินค่าหนังสือที่จะเลือกด้วยวิธีการที่มีเหตุผล 
 7. สรุปตัดสินใจเลือกจากค่าการวิเคราะห์ หรือประเมินได้ 
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 กล่าวโดยสรุปได้ว่า หนังสือที่จะเลือกส าหรับเด็กควรมีเนื้อ เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่รอบๆ  
ตัวเด็ก อยู่ในความสนใจของเด็ก ใช้ค าง่ายๆ ใช้ตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน มีภาพประกอบ ที่ชวนให้เด็ก
สนใจอยากดูอยากอ่าน แทรกค าสอนที่ดีให้เด็กได้คิด และจดจ าน าไปประพฤติปฏิบัติ หนังสือส าหรับ
เด็กเล็กควรเป็นหนังสือภาพ เด็กโตหน่อยควรเป็นหนังสือประเภทนิทาน เด็กโตข้ึนควรเป็นหนังสือ
เสริมประสบการณ์ สนองความอยากรู้อยากเห็น หนังสือที่ให้ความรู้ทางวิชาการเหมาะสมกับวับ และ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรระดับนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 5 

การวเิคราะห์หนังสอืส าหรบัเดก็ 
 

 

ความหมายของการวเิคราะหห์นังสือส าหรับเด็ก 

 ค าว่า วิเคราะห์ ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2554 หมายถึง ใคร่ครวญ  
แยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ 
 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2517) ได้ให้ความหมายของค าว่าวิเคราะห์ว่า หมายถึง “การแยกแยะ
ส่วนต่างๆ ออกดูให้ถ่ีถ้วนเท่าที่จะท าได้เช่นเดียวกับว่า ถ้าหากเราจะพิจารณาพวงมาลัยพวงหนึ่งเรา 

ก็จะดูว่าเป็นมาลัยกลมหรือมาลัยเกลี้ยงมาลัยนี้ร้อยเพื่อใช้ในการใด ใช้ดอกไม้อะไร ถ้าร้อยเป็น
ลวดลาย ลายนี้มีความหมายเฉพาะอย่างไรหรือไม่” 

 การวิเคราะห์หนังสือส าหรับเด็กจึงหมายถึง การจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของหนังสือ
ส าหรับเด็ก ออกพิจารณาแต่ละส่วน แล้วใช้เกณฑ์ก าหนดที่เช่ือถือได้เข้าเทียบเคียงกับองค์ประกอบ
เหล่าน้ัน ทั้งนี้เพื่อใคร่ครวญดูว่า หนังสือเล่มนั้นมีสว่นใดบ้าง อะไรบ้าง เป็นอย่างไร มีข้อดีข้อบกพร่อง
อย่างไร เพื่อจะน าผลของการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป เช่น เป็นแนวทางในการสร้าง ผลิต 
จัดซื้อหนังสือส าหรับเด็ก หรือน าผลการวิเคราะห์มาหาทางแก้ไขส่วนบกพร่องและเพื่อน าส่วนดี  
มาเป็นแบบอย่าง หรือปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 การวิเคราะห์หนังสืออ่านส าหรับเด็กในปัจจุบัน เป็นขบวนการที่จริงจัง มีเหตุและหลักการ 
และการกระท าในรูปของการศึกษาค้นคว้า และวิจัย 

 

จุดประสงค์ในการวเิคราะหห์นังสือส าหรับเด็ก 

 เนื่องจากปัจจุบันมีหนังสืออ่านส าหรับเด็กประเภทต่างๆ พิมพ์ออกจ าหน่ายมากมาย 
หนังสือเหล่าน้ีบางเล่ม เป็นหนังสือที่ดีมีคุณค่าต่อการอ่านของเด็ก บางเล่มมีทั้งคุณค่าและโทษอยู่ใน
เล่มเดียวกับมากบ้างน้อยบ้าง บางเล่มมีลักษณะเป็นหนังสือต้องห้ามทีเดียว ทั้งนี้เพราะผู้จดท าหรือ
พิมพ์จ าหน่ายมุ่งผลประโยชน์ทางการค้าของตนเป็นใหญ่ ไม่ค านึงถึงผลเสียที่จะตกแก่เด็กและสังคม 
ตลอดจนประเทศชาติ ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเด็ก เช่น นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และบรรณ
รักษ์ห้องสมุด จึงต้องท าการพิจารณา หรือประเมนิค่าหนังสอืก่อนทีจ่ะเลอืกซื้อ จัดหา หรือเพื่อหาทาง
ปรับปรุงแก้ไข วิธีการพิจารณา ปรือประเมินค่าที่มีหลักการเหตุผล ได้ผลดีมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ 
คือ การพิจารณา หรือ ประเมินค่าโดยใช้ผลของการวิจัย 

 เมื่อกล่าวถึงจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ หนังสือส าหรับเด็กอาจสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
 1. เพื่อวิเคราะห์ถึงคุณภาพของเนื้อหา ลักษณะรูปเล่ม และส่วนอื่ นๆ ของหนังสือว่า 
มีคุณค่าเพียงใด 

 2. เพื่อวิเคราะห์ดูพัฒนาการของหนังสือส าหรับเด็กว่า มีความเปลี่ยนแปลง และ
ความก้าวหน้าเพียงใด 

 3. เพื่อวิเคราะห์ดูความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของวิชาน้ันๆ 
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 4. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุง หรือสร้างหนังสือส าหรับเด็กข้ึนมาใหม่ 
 5. วิเคราะห์ถึงอิทธิพลของหนังสือส าหรับเด็กเล่มนั้นว่ามีต่อเด็กในทางใด 

 6. วิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นของหนังสือเล่มนั้นๆ 

 7. เพื่อเป็นแนวทางแก่บรรณารักษ์ ครู และผู้ปกครอง ในการคัดเลือกหนังสือส าหรับเด็ก
ที่เหมาะสม 

 8. เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กเลือกหนังสือที่ดีอ่าน 

 

วิธีวิเคราะหห์นงัสืออา่นส าหรับเด็ก 

 การวิเคราะห์หนังสืออ่านส าหรับเด็กมีวิธีด าเนินการวิเคราะห์เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 

 1. วิเคราะห์ตามความคิดเห็นของผู้วิเคราะห์เองต่อหนังสือเล่มนั้นด้วยวิธีต่างๆ 

 2. วิเคราะห์โดยอาศัยความคิดเห็นของผู้อื่น ต่อหนังสือเล่มนั้นด้วยวิธีเก็บข้อมูลแบบ
ต่างๆ 

 การวิเคราะห์หนังสืออ่านส าหรับเด็กอาจด าเนินการเช่นเดียวกับการวิเคราะห์แบบเรียน  

ซึ่งโกชัย สาริกบุตร ได้รวบรวมจากงานวิจัยที่มีผู้กระท าแล้ว คือ 

 1. วิเคราะห์โดยการน าหนังสือส าหรับเด็กของวิชาเดียวกันมาเปรียบเทียบกันทุกเล่ม 
ตั้งแต่เริ่มมีหนังสือส าหรับเด็กประเภทนั้นๆ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อดูพัฒนาการของหนังสือส าหรับ
เด็กประเภทนั้นว่ามีคุณค่าในด้านใด มากน้อยเพียงใด 

 2. วิเคราะห์โดยการน าหนังสือส าหรับเด็กวิชาเดียวกัน ระดับช้ันเดียวกันมาเปรียบเทียบ
กันทุกเล่ม แต่จะพิจารณาเฉพาะหนังสือส าหรับเด็กที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อดู 
ความแตกต่าง ความคล้ายคลึง ความเหมือน หรือจุดเน้นของหนังสือเล่มนั้น 

 3. วิเคราะห์โดยสอบถามความเห็นจากเด็กที่ใช้หนังสือเล่มนั้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้
อภิปราย ตอบแบบสอบถาม หรือ สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ใช้ ซึ่งจะวัดความน่าอ่านของหนังสือ
เล่มนั้นได้ด้วย 

 4. วิเคราะห์โดยการสอบถามความคิดเหน็ของครหูรอืผูป้กครอง ที่จัดหาหนังสือเลม่นั้นให้
เด็กอ่าน จะเป็นการประเมินความนิยม หรือคุณค่าบางประการของหนังสือเล่มนั้น 

 5. วิเคราะห์โดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีเหตุผล 

 

ขั้นตอนในการด าเนนิการวิเคราะห์ 
 สื่ออื่นๆ กล่าวคือ จะต้องมีหลักการวิธีการ และข้ันตอนในการวิเคราะห์ และข้ันตอนในการ
วิเคราะห์จนครบกระบวนการ ดังนี้ 
 1. ตั้งวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ว่าต้องการวิเคราะห์หนังสือประเภทใด เรื่องอะไร  
แง่ใด เพื่อต้องการประโยชน์อะไร วัตถุประสงค์ที่ละเอียดและชัดเจนเท่าใด ก็จะเป็นแนวทางใน  

การตั้งเกณฑ์ และด าเนินการวิเคราะห์ได้ดีเท่านั้น 

 2. ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์หนังสือ โดยเฉพาะการวิเคราะห์หนังสืออ่าน ส าหรับ
เด็ก จากต าราต่างๆ ตลอดจนงานวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานแบบอย่าง และแนวทางในการวิเคราะห์ เช่น
หลักการ วิธีการ ข้ันตอน เกณฑ์การวิเคราะห์ แบบฟอร์ม การสรุป และการเสนอแนะ 
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 3. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือส าหรับเด็กด้านต่างๆ เช่น ความหมาย 
ขอบข่าย ความส าคัญ การแบ่งประเภท ลักษณะหนังสือที่ดี ฯลฯ อันเป็นแนวทางให้การวิเคราะห์ 
ตรงเป้าหมาย และได้ผลอย่างแท้จริง 
 4. ศึกษาหนังสือเล่มที่จะวิเคราะห์ให้ละเอียดทุกแง่ทุกมุม ตั้งแต่ช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง 
ส านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ ลักษณะรูปเล่ม เนื้อเรื่อง การเสนอเรื่อง แนวคิด ฯลฯ 

 5. ตั้งเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ว่าจะวิเคราะห์ด้านใดบ้างในขอบข่ายด้านกว้าง ด้านลึก
เพียงใด 

 6. เลือกวิธีการวิเคราะห์ว่า จะท าการวิเคราะห์โดยวิธีใดซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี คือ 

  6.1 วิเคราะห์ด้วยตนเองตามเกณฑ์ที่ตั้งข้ึน 

  6.2 วิเคราะห์โดยสอบถามความเห็นจากเด็ก หรือผู้ใช้หนังสือเล่มนั้น 

  6.3 วิเคราะห์โดยการตั้งกรรมการ วิธีนี้คล้ายกับการวิเคราะห์ด้วยตนเอง แต่ต่างกัน
ที่ต้องการความเห็นหรือการตัดสินใจจากคนหลายคน เพื่อให้การวิเคราะห์มีความเช่ือถือได้สูง 

  6.4 วิเคราะห์โดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องเช่น ตัวเด็ก ผู้ปกครอง บรรณรักษ์ 
ผู้ขาย 

 7. สร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เกณฑ์ และวิธีการวิเคราะห์
ที่เลือกแล้ว 

 8. การสุ่มตัวอย่างประชากร 

  8.1 การสุ่มตัวอย่างประชากรอาจได้แก่ 
   8.1.1 จ านวนหนังสือ ที่จะวิเคราะหถ้์าหากว่าเราจะท าการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ
หนังสือเป็นประเภทๆ 

   8.1.2 จ านวนเด็ก หรือผู้เกี่ยวข้องที่เราจะส่งแบบสอบถาม หรือศึกษา 

  8.2 วิธีการในการสุ่มตัวอย่าง อาจแบ่งได้เป็น 4 วิธีคือ 

   8.2.1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มแบบนี้ประชากรจะมีโอกาสได้รับเลือก
เป็นตัวแทนเท่ากันทั้งหมด 

   8.2.2 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นพวกหรือช้ัน เป็นการแบ่งประชากรตาม
ลักษณะที่ต้องการก่อน แล้วจึงสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่แบ่งไว้แล้วนี้อีกครั้งโดยการจับสลากหรือใช้
ตารางสุ่มตัวอย่าง 
   8.2.3 การสุ่มตัวอย่างมีระบบ เป็นการตั้งเกณฑ์ข้ึนมาอย่างมีระบบแล้วน าไปใช้
กับประชากรที่กระจายกันตามโอกาส หรือเรียงกันอยู่แบบสุ่ม มิได้คัดเลือก แล้วเรียงตามคุณสมบัติ 
เกณฑ์อาจจะเป็น ประชากรที่อยู่ล าดับเลขที่ หรือ ตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 9 การเลือกต้องให้สมดุลย์กัน 

   8.2.4 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม เป็นการแบ่งประชากรออกเปน็กลุ่ม และ
ในกลุ่มหนึ่งๆ สมาชิกจะต้องมีลักษณะต่างๆ กัน แล้วจึงสุ่มเพียงบางส่วนมาศึกษา 

 9. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ที่เป็นงานวิจัยนั้นจะต้องน าเอาหลัก
ของสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่การวิเคราะห์ที่เป็นการศึกษาพิจารณาที่ไม่เป็นพิธีนักอาจใช้
หลักสถิติง่ายๆ เช่น การหาค่าเฉลี่ย หรือร้อยละ 
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 10. การน าเสนอข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมส าหรับวิเคราะห์ผล เป็นข้อความ
ที่แปลความหมายไว้ให้ผู้อื่นได้ ศึกษาผลของการรวบรวมข้อมูลนั้นๆ การน าเสนอข้อมูลทางสถิติแบ่งเป็น  
4 วิธีคือ 

  10.1 การน าเสนอในรูปแบบบทความ เป็นวิธีการน าเสนอที่ธรรมดา และง่ายที่สุด
เหมาะส าหรับรายการที่มีข้อมูลน้อยทั้งนี้จะต้องเป็นค าบรรยายสั้นๆ ปนไปกับตัวเลขที่ต้องการเสนอ 

  10.2 การน าเสนอในรูปแบบตาราง เป็นการน าเสนออย่างมีแบบแผน เหมาะส าหรับ
การน าเสนอข้อมูลที่มีรายการเป็นจ านวนมากและซ้ าๆ กัน โดยจัดข้อมูลให้อยู่ในระเบียบ ทั้งค าบรรยาย
และตัวเลข ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 

  10.3 การน าเสนอในลักษณะกึ่งตารางกึ่งบรรยาย เป็นการน าเสนออีกแบบหนึ่งซึ่ง
เหมาะส าหรับในรายการที่มีข้อมูลน้อยคล้ายกับการน าเสนอโดยบทความแต่เขียนตัวเลขอยู่ใกล้กัน
เป็นหมวดหมู่เพื่อจะได้อ่านได้ง่าย 

  10.4 การน าเสนอในรูปแผนภูมิ เป็นการน าเสนออย่างมีแบบแผนอีกแบบหนึ่งซึ่ง
ผู้อ่านจะสามารถเห็นการเปรียบเทียบของข้อมูลได้ง่ายข้ึนกว่าการเสนอเป็นตัวเลข การน าเสนอข้อมูล
อาจเป็นข้ันการสรุปผลการวิเคราะห์ และวิจารณ์ข้อมูล 

 11. ข้อเสนอแนะการวิเคราะห์ เป็นการเสนอแนะตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นว่าควร
จะมีการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ กระท าอย่างไรกับหนังสือนั้นต่อไป จึงจะเกิดผลดีข้ึน 

 

เกณฑ์ในการวิเคราะหห์นังสอืส าหรับเด็ก 

 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ คือ การก าหนดปริมาณ จ านวน คุณค่า หรือคุณภาพของสิ่งที่จะ
ศึกษาหรือวิเคราะห์ การตั้งเกณฑ์การวิเคราะหห์นังสือส าหรับเด็กแต่ละครั้งนั้น ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการวิเคราะห์ว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นจึงน าเอาวัตถุประสงค์นั้นๆ มาตั้งเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ต่อไป หลักส าคัญของการตั้งเกณฑ์ในการวิเคราะห์อยู่ที่การก าหนดรายละเอียดในการวิเคราะห์อย่าง
ชัดเจน ซึ่งจะท าได้ดีก็ต่อเมื่อผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวอเคราะห์มาแล้วเป็น
อย่างด ี

 การตั้งเกณฑ์ในการวิเคราะห์หนังสือแต่ละเล่ม แต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ 
วิธีการ รูปแบบ และลักษณะเฉพาะ หรือประเภทของการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น นพคุณ  คุณาชีวะ  
ได้ต้ังเกณฑ์ในการวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบซึ่งส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ โดยแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อดังนี้ 
 1. ผู้แต่ง (5 คะแนน) 
  1.1 เป็นผู้ได้รับการศึกษาและมีคุณวุฒิน่าเช่ือถือ 

  1.2 เป็นผู้มีความรู้ มีความเช่ียวชาญในเรื่องที่แต่ง เป็นอย่างดี 
  1.3 ได้มีการค้นคว้าประกอบหารแต่งหนังสืออย่างพอเพียง 
  1.4 เข้าใจความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของผู้อ่านโดยทั่วไป 

  1.5 เกี่ยวข้องกับวงการศึกษา และมีประสบการณ์ในการแต่งหนังสือพอสมควร 

 2. ปีที่แต่งและพิมพ์ (5 คะแนน) 
  2.1 เป็นหนังสือใหม่ พิมพ์หรือแต่งในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานเกินกว่า 10 ปี  
ซึ่งจะท าให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องทันสมัย ควรแก่การเช่ือถือกว่าหนังสือเก่าที่แต่งมานานแล้วหรือ 
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  2.2 เป็นหนังสือเก่าที่แต่งหรือพิมพ์นานแล้ว แต่ไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงเนื้อหา
และกลับท าให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุด เช่น เรื่องประเพณี เก่าแก่ หรือ วัฒนธรรมดั้งเดิม เป็นต้น 

 3. เนื้อหาสาระ (5 คะแนน) 
  3.1 มีแก่นสาร สาระและเหตุผลเป็นที่น่าเช่ือถือ 

  3.2 ให้ความรู้และข้อค้นพบใหม่ๆ ที่มันสมัย รวมทั้งชักชวนให้ติดตามอ่านต่อไป 

  3.3 สอดคล้องกับหลักสูตรและแบบเรียน 

  3.4 ให้รายละเอียดที่ลึกซึ้ง แจ่มแจ้ง และสมบูรณ์ 

  3.5 ขยายประสบการณ์ของผู้อ่าน และส่งเสริมความคิดที่กว้างขวางยิ่งข้ึน 

 4. ภาษา (5 คะแนน) 
  4.1 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ตรงและชัดเจน 

  4.2 เป็นภาษาสุภาพ กะทัดรัด และถูกต้องตามหลักภาษา 
  4.3 เรียบเรียงได้เหมาะสม ชวนอ่านไม่น่าเบื่อ 

  4.4 ใช้ถ้อยค าอ่านแล้วส่งเสริมสุนทรียภาพด้านการใช้ภาษา 

  4.5 มีค าอธิบายศัพท์ประกอบด้วยเมื่อจ าเป็น 

 5. การจัดเรื่อง (5 คะแนน) 
  5.1 ล าดับเรื่องในแตะละบทเช่ือมโยงกันดี 
  5.2 ล าดับเรื่องจากง่ายไปหายาก และจัดตามล าดับประสบการณ์ ที่ผู้อ่านควรได้รับ 

  5.3 เมื่อเนื้อเรื่องไม่เรียงล าดับสามารถตัดตอนได้โดยไม่ขาดช่วง 
  5.4 มีความกลมกลืนใกล้เคียงกับหลักสูตร 

  5.5 มีลักษณะส่งเสริมเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจข้ึนโดยล าดับ ไม่ขัดแย้งหรือหักลา้งกนั 

 6. ความน่าอ่าน (5 คะแนน) 
  6.1 มีตัวอักษรขนาดพอเหมาะ มีหลายลักษณะให้สังเกตได้ง่าย ช่องไฟมีจังหวะให้
อ่านได้สะดวก 

  6.2 ตัวพิมพ์ชัดเจน ไม่เลอะเลือนอยู่บนกระดาษที่มีคุณภาพดี 

  6.3 มีภาพประกอบหรือแผนภูมิเหมาะสมกับความจ าเป็น พร้อมทั้งมีค าอธิบาย
ชัดเจน 

  6.4 ราคาพอประมาณ ไม่แพงเกินกว่าจะซื้อหาเพื่อเทียบกับคุณภาพ 

  6.5 มีลักษณะดึงดูดและน่าเช่ือถือ 

 7. เครื่องช่วยประกอบ (5 คะแนน) 
  7.1 มีเครื่องช่วยในการอ่าน ได้แก่ แผนที่ แผนภูมิ แผนผัง แลพภาพประเภทต่างๆ 

  7.2 มีบทน า สารบัญ และหัวเรื่องที่ชัดเจน 

  7.3 มีดรรชนีค้นเรื่อง และภาคผนวก 

  7.4 มีเชิงอรรถและบรรณานุกรมท้ายเล่มแนะน า หนังสือเพื่ออ่านเพิ่มเติม 

  7.5 มีบทสรุปและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ในแง่เสริมสร้างความรู้ (เช่น
แบบฝึกหัด โครงงาน กิจกรรมต่างๆ) 
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 8. ความทนทาน (5 คะแนน) 
  8.1 รูปเล่มกะทัดรัด ไม่หนา หนัก เล่มใหญ่ หรือกว้างเกินไปที่จะท าให้ใช้ไม่ถนัด 

  8.2 การเข้าเล่มและเข้าปกแข็ง ถาวร 

  8.3 กระดาษที่พิมพ์เป็นกระดาษดี ไม่ขาดหรือเปื่อยง่าย 

  8.4 ปกแข็ง เรียบร้อย และคงทน 

  8.5 หมึกพิมพ์ชัดเจน ไม่ซีดจาง หรือลบเลือนโดยง่าย 

 9. ค่านิยมของวิชา (5 คะแนน) 
  9.1 แทรกคุณธรรมของความเป็นพลเมืองดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส 

  9.2 ให้แง่คิดและแนวทางเพื่อปฏิบัติในชีวิตอย่างฉลาด 

  9.3 ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคม 

  9.4 เน้นให้คระหนักในบทบาท ความรับผิดชอบของตนต่อสังคม 

  9.5 เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านส่วนใหญ่ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 

 10. คุณค่าในด้านอื่นๆ (5 คะแนน) 
  10.1 สร้างพื้นฐานการใช้วิจารณญาณ หาเหตุผลอย่างรอบคอบ 

  10.2 ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางที่ดี 
  10.3 ช่วยให้เข้าใจสภาพชีวิตสังคมปัจจุบันดียิ่งขึ้น 

  10.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ด้วยใจเป็นธรรม 

  10.5 ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง1
 

 การวิเคราะห์หนังสืออ่านส าหรับเด็ก โดยผู้วิเคราะห์เป็นผู้พิจารณา ตามความคิดเห็นของ
ตนอีกวิธีหนึ่ง อาจก าหนดเกณฑ์โดยใช่มาตราส่วนประเมินค่าของหนังสือนั้นในด้านต่างๆ ดังนี ้
 1. ความเหมาะสมทั่วไป 

  1.1 ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  1.2 เหมาะสมกับเวลาเรียนในระดับนั้น 

  1.3 แบ่งเป็นบท เป็นตอน เป็นหน่วย 

  1.4 ส่งเสริมความรู้ และให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
  1.5 การเลือกเรื่องเหมาะกับช้ันที่ก าหนดให้อ่าน 

  1.6 เนื้อเรื่องน่าสนใจต่อเด็กวัยน้ันๆ 

  1.7 เนื้อเรื่องให้แนวคิดที่ทันสมัย 

  1.8 เนื้อเรื่องส่งเสริมทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

  1.9 เค้าโครงเรื่องไม่ซับซ้อน 

  1.10 เนื้อเรื่องยากง่าย เหมาะกับระดับนั้น 

  1.11 แต่ละบทตอน หน่วย มีจุดมุ่งหมายเด่นชัด 

  1.12 ส่งเสริมจิตนาการ 

  1.13 เป็นหนังสือสนุกให้ความเพลิดเพลิน 

  1.14 ตัวละครอยู่ในวัยใกล้เคียงกับผู้อ่าน 

  1.15 ส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจ 
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 2. การใช้ภาษา 
  2.1 ภาษายาก-ง่ายเหมาะแก่วัย 

  2.2 ส านวนภาษาเหมาะสมน่าอ่าน 

  2.3 การสะกดการันต์ถูกต้อง 
  2.4 การเรียบเรียงประโยคถูกต้อง 
  2.5 ให้ความรู้ด้านค าศัพท์ 
  2.6 ให้ความรู้ด้านประโยค 

  2.7 ให้ความรู้ด้านการใช้ภาษา 
  2.8 ให้ความรู้ด้านหลักภาษา 
  2.9 ให้ภาษาที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน น่าอ่าน 

 3. วิธีการด าเนินเรื่อง 
  3.1 สร้างความสนใจให้อยากอ่าน 

  3.2 ค านึงถึงชีวิตประจ าวัน 

  3.3 ค านึงถึงจิตวิทยาพัฒนาการ 

  3.4 ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  3.5 ส่งเสริมความรู้ความคิด 

  3.6 สอดแทรกค่านิยมที่ดีงาม 

  3.7 สอดแทรกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

  3.8 แบ่งเนื้อหาเป็นบทตอน 

  3.9 แต่ละบทแต่ละตอนมีความสัมพันธ์กัน 

  3.10 จัดเรียงล าดับเหมาะสม 

  3.11 เสนอเนื้อเรื่องจบเป็นตอนๆ 

  3.12 ด าเนินเนื้อเรื่องสนุกสนานน่าอ่าน 

 4. ความสะดวกในการด าเนินเรื่อง 
  4.1 แบ่งเนื้อเรื่องเป็นบท ตอน หรือหน่วย 

  4.2 เหมาะแก่การเรียนการสอน 

  4.3 มีค าแนะน าในการใช้หนังสือ 

  4.4 มีหนังสือคู่มือประกอบ 

  4.5 บอกจุดมุ่งหมาย ของผู้เรียนหรือผู้จัดท า มีสารบัญ 

  4.6 มีอภิธานศัพท์ หรืออธิบายศัพท์ 
  4.7 มีแบบฝึกหัดท้ายบทหรือท้ายเล่ม 

  4.8 มีกิจกรรมเสนอแนะครูหรือนักเรียนท้ายบทหรือท้ายเล่ม 

  4.9 มีดรรชนี 
 5. รูปเล่มของหนังสือ 

  5.1 การเย็บเล่ม 

   5.1.1 เหมาะกับผู้ใช้ 
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   5.1.2 ขนาดของหน้าหนังสือ 

   5.1.3 ความหนาของหนังสือ 

  5.2 ปก 

   5.2.1 กระดาษปกทนทาน 

   5.2.2 สีสวยสะดุดตา ชวนให้สนใจ 

   5.2.3 ภาพปกสอดคล้องกับเนื้อเรื่องในเล่ม 

   5.2.4 ตัวหนังสือและภาพถูกต้อง 
  5.3 การเย็บเล่ม 

   5.3.1 คุณภาพของการเย็บเล่น 

   5.3.2 ความทนทาน 

   5.3.3 ความเหมาะสม 

  5.4 กระดาษที่ใช้ 

   5.4.1 สีสันของกระดาษ 

   5.4.2 ความทนทาน 

   5.4.3 ความเรียบเกลี้ยงของกระดาษ 

  5.5 การพิมพ์ 
   5.5.1 ขนาดของตัวหนังสือ 

   5.5.2 การวางรูปแบบของการพิมพ์ 
   5.5.3 ความถูกต้องของการพิมพ์ 
   5.5.4 ความสะอาดเรียบร้อย และชัดเจน 

  5.6 ภาพประกอบ 

   5.6.1 สี ชนิด และขนาดของภาพประกอบ 

   5.6.2 การวางภาพเหมาะกับขนาดของหน้า 
   5.6.3 การวางภาพตรงตามเนื้อเรื่อง 
   5.6.4 จ านวนภาพเหมาะกับเนื้อเรื่อง 
   5.6.5 ภาพสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง สามารถอธิบายเนื้อเรื่องได้ 
   5.6.6 ภาพมีชีวิตชีวาน่าสนใจ 

   5.6.7 ภาพถูกต้อง ชัดเจน 

 6. พิจารณาตลอดทั้งเล่ม 

 

การสรุปผลการวิเคราะห์ 
 เมื่อได้ด าเนินการวิเคราะห์ด้านต่างๆ แล้ว ในตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์จะมีการสรุปผล
ทั้งหมดของการวิเคราะห ์รวมทั้งการวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะตามข้อมูลทีไ่ด้จากการ
วิเคราะห์นั้น 
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 ตัวอย่างการวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบบทเรียนวิชาภาษาไทย   

 1. รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ 

  1.1 ช่ือหนังสือ เสียงร้องจากโรงเรียนเชิงเขา 

  1.2 ช่ือผู้เขียน ม.ล.รสคนธ์ อิสรเสนาแปลจากฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง ซึ่งนางสาว 

เจเจเวียฟ คอล์ฟิลด์ กับ นางสาวมิซิโกะ คิมูรา แปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น อันนายไซกิโย มูซากุ  
ได้รวบรวม เรียบเรียงจากเรียงความของเด็กญี่ปุ่น 

  1.3 ผลงานที่มีช่ือเสียงของผู้เขียน (ยังไม่พบที่ใด) 
  1.4 ส านักพิมพ์ โรงพิมพ์คุรุสภาราดพร้าว กรุงเทพฯ 

  1.5 ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2521 

  1.6 ลักษณะหนังสือ ขนาดพิมพ์ 16 หน้ายก จ านวนหน้า 50 หน้า ปกกระดาษปอนด์
ค่อนข้างอ่อน 

  1.7 เป็นหนังสืออ่านประกอบส าหรับช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น 

  1.8 ราคา ปกกระดาษราคา -  บาท 

  1.9 มีภาพประกอบภายในเล่ม 4 ภาพ รวมภาพหน้าปกเป็น 5 ภาพ 

   1.9.1 ภาพหน้าปกเป็นภาพวาดลงสีธรรมชาติ 

   1.9.2 ภาพภายในเล่มเป็นภาพลายเส้นพิมพ์ ด้วยหมึกด า บนพื้นกระดาษสีขาว 

  1.10 เนื้อเรื่อง เป็นการรวบรวมเรียงความของนักเรียนรวม 8 เรื่อง คือ 

   1.10.1 ฝน ของ ยูริโกะ ซาโตะ 

   1.10.2 เราต้องท างานเพื่อสันติภาพ ของ ชูนิจิ เอกูจิ 
   1.10.3 วันของผม ของ โตชิโอ อิชิอิ 
   1.10.4 เมื่อเราโตข้ึน ของ โซซู โยโกโตะ 

   1.10.5 ความเดือดร้อนเรื่องเงิน ของ ยาเอโนะ กาวาอิ 
   1.10.6 ท าไมจึงต้องค้าตลาดมืด ของ โยซิโนริ กาวาอิ 
   1.10.7 เราต้องมีเวลาที่จะคิดและศึกษาหาความรู้ ของ โตซาบูโร ซาโตะ 

   1.10.8 นึกถึงวันตายของแม่และความล าบากของเรา ของ โคอิจิ เอกูจิ 
  1.11 เกณฑ์การวิเคราะห์ ตั้งไว้ดังนี้  
   คะแนน  5 ดีมาก 

   คะแนน  4 ดี 

   คะแนน  3 ปานกลาง 
   คะแนน  2 ต้องปรับปรุง 
   คะแนน  1 ใช้ไม่ได้ 

   การก าหนดค่าเฉลี่ยของตัวเลขจากการวิเคราะห์ 
   คะแนน  4.6-5.0 ดีมาก 

   คะแนน  3.6-4.5 ดี 
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   คะแนน  2.6-3.5  ปานกลาง 
   คะแนน  1.6-2.5  ต้องปรับปรุง 
   คะแนน  0.1-1.5  ใช้ไม่ได้ 

 2. การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง 

 

ล าดับที่ รายการ คะแนนแต้ม  5 

  2.1 ความเหมาะสมทั่วไป 

1. ตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4 

2. ให้ความรู้เสริมที่ถูกต้อง 4 

3. การเลือกเรื่องเหมาะกับระดับช้ันที่ก าหนดให้อ่าน 4 

4. เนื้อเรื่องน่าสนใจ 3 

5. เนื้อเรื่องให้แนวคิดที่ทันสมัย 4 

6. เนื้อเรื่องส่งเสริมทักษะทั้ง 4 ด้าน 3 

7. ความยากง่ายของเนื้อเรื่องเหมาะกับระดับช้ันและวัย 5 

8. เป็นหนังสือสนุกให้ความเพลิดเพลินอารมณ์ 3 

9. ส่งเสริมจินตนาการ 4 

10. ส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจ 4 

11. ส่งเสริมความรู้ 3 

12. สนองอารมณ์ปรารถนา 3 

13. เค้าโครงเรื่องไม่ซับซ้อน 4 

14. เค้าโครงเรื่องมีแนวคิดเด่น 4 

15. เค้าโครงเรื่องกะทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ 4 

16. ตัวละครอยู่ในวัยใกล้เคียงกับผู้อ่าน 5 

คะแนนรวม                                      61 

คะแนนเฉลี่ย                                       3.81 

 

 

 การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง ด้วยความเหมาะสมทั่วไป ได้คะแนนเฉลี่ย 3.81 แสดงว่า 
ความเหมาะสมทั่วไปด้านเนื้อเรื่องของหนังสือเรื่อง สียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา มีลักษณะอยู่ใน
เกณฑ์ดี ลักษณะที่ดีมากด้านความเหมาะสมทั่วไปของเนื้อเรื่อง คือ ความยากง่ายของเนื้อเรื่องเหมาะ
กับระดับช้ันและวัย กับตัวละครที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกับผู้อ่าน คือ ตัวละครในเรื่องจะมีอายุระหว่าง 
14-15 ปี ซึ่งใกล้เคียงหรืออยู่ในวัยเดียวกับเด็กช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นของเรา 
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ล าดับที ่ รายการ คะแนนแต้ม 5 

  2.2 การใช้ภาษา 
17. การใช้ภาษายากง่ายเหมาะสมกับวัย 5 

18. ส านวนภาษาเหมาะสมน่าอ่าน 5 

19. การสะกดการันต์และเรียบเรียงประโยคถูกต้อง 5 

20. ใช้ภาษาที่สนุกสนานเพลิดเพลินชวนติดตาม 4 

คะแนนรวม                             19 

คะแนนเฉลี่ย                            4.75 

 

 การวิเคราะห์เนื้อเรือ่งด้านการใช้ภาษา ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 แสดงว่าด้านการใช้ภาษาของ
เรื่องเสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา มีลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และจากการพิจารณาดูคะแนนแต่ละ
ข้อจะเห็นว่าการใช้ภาษาอยู่ในเกณฑ์ดีมากเกือบทุกข้อคงมีเรื่องความสนุกเพลิดเพลินเท่านั้นที่มี
ลักษณะด้อยลงไปหน่อย 

 3. วธิีการน าเสนอเรื่อง 

 

ล าดับที ่ รายการ คะแนนแต้ม 5 

  3.1 วิธีการทั่วไป 

21 สร้างความสนใจ 3 

22 เสนอเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 4 

23 เนื้อเรื่องแต่ละตอนมีความสัมพันธ์กัน 3 

24 ค านึงถึงจิตวิทยาในการเสนอเรื่อง 4 

25 จัดเรียงล าดับเหมาะสม 4 

26 ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 3 

27 เสนอเรื่องจบเป็นตอนๆ 5 

28 ส่งเสริมให้รู้จักคิด 5 

29 ด าเนินเรื่องสนุกสนานชวนอ่าน 3 

30 สอดแทรกค่านิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต 5 

31 ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4 

คะแนนรวม                        43 

คะแนนเฉลี่ย                         3.90 
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 การวิเคราะห์ดารเสนอเรื่องวิธีการทั่วไป ได้คะแนนเฉลี่ย 3.90 แสดงว่าหนังสือเรื่องเสียง
ก้องจากโรงเรียนเชิงเขามีลักษณะวิธีการเสนอเรื่องโดยทั่วๆ ไปอยู่ในเกณฑ์ดี ลักษณะย่อยที่อยู่ใน
เกณฑ์ดีมากในด้านวิธีการน าเสนอเรื่องคือ การเสนอเรื่องจบเป็นตอนๆ การส่งเสริมให้รู้จักคิดและ  

มีการสอดแทรกค่านิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิตแก่ผู้อ่าน 

 

ล าดับที่ รายการ คะแนนแต้ม 5 

  3.2 ความสะดวกในการใช้หนังสือ 

32 แบ่งเรื่องเป็นตอนๆ สะดวกแก่การอ่าน 5 

33 มีค าแนะน ามาใช้หนังสือ 4 

34 บอกจุดมุ่งหมายของหนังสือ 5 

35 มีค าน าและค าน าเกี่ยวกับผู้เขียน 5 

36 มีสารบาญ 5 

คะแนนรวม              24 

คะแนนเฉลี่ย               4.80 

 

 การวิเคราะห์การเสนอด้วยความสะดวกในการใช้หนังสือ ได้คะแนน 4.80 แสดงว่าหนังสือ
เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา มีลักษณะด้านความสะดวกในการใช้หนังสืออยู่ในเกณฑ์ดีมาก หัวข้อ  

ที่ท าให้ได้คะแนนด้อยลงไปคือเรื่องค าน า เพราะรู้สึกจะมีหลายค าน าเกินไปจนอาจท าให้บางคนรู้สึก
เบื่อหน่าย ซ้ าซาก หรือมากไปหน่อย 

 4. รูปเล่มของหนังสือ 

 

ล าดับที่ รายการ คะแนนแต้ม 5 

  4.1 ขนาดของหนังสือ 

37 เหมาะส าหรับผู้ใช้ 5 

38 ขนาดส าหรับผู้ใช้ 3 

39 ความหนาของหนังสือเหมาะสม 4 

คะแนนรวม                        12 

คะแนนเฉลี่ย                         4.00 

 

 การวิเคราะห์รูปเล่มของหนังสือด้านขนาดหนังสือ ได้คะแนน 4 แสดงว่าหนังสือเล่มนี้
ลักษณะของขนาดหนังสืออยู่ในเกณฑ์ดี ลักษณะย่อยที่บกพร่อง คือ หน้าหนังสือตัวหนังสือแน่นไป 
น่าจะปล่อยให้ขอบๆ ว่างมากกว่าน้ี 
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ล าดับที่ รายการ คะแนนแต้ม 5 

  4.2 ปก 

40 กระดาษปกทนทาน 4 

41 สีปกสวยงามสะดุดตา ชวนให้สนใจ 4 

คะแนนรวม                          8 

คะแนนเฉลี่ย                         4 

 

 การวิเคราะห์รูปเล่มของหนังสือในเรื่องปก ปรากฏว่าได้คะแนนเฉลี่ย 4 แสดงว่าลักษณะ
ปกของหนังสือเรื่องเสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา มีลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

ล าดับที่ รายการ คะแนนแต้ม 5 

  4.2 การเย็บเล่ม 

42 คุณภาพของการเย็บเล่ม 5 

43 ความทนทาน 5 

44 ความเหมาะสม 5 

คะแนนรวม                        15 

คะแนนเฉลี่ย                         5 

 

 การวิเคราะห์รูปเล่มของหนังสือด้านการเย็บเล่ม ปรากฏว่าคะแนน 5 แสดงว่ามีลักษณะ 

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือดีมากทุกอย่างทั้งคุณภาพการเย็บเล่ม ความทนทาน มีความเหมาะสมกับการให้เด็ก
ใช้และเหมาะสมกับราคาหนังสือ 

 

ล าดับที่ รายการ คะแนนแต้ม 5 

  4.4 กระดาษที่ใช้ 

45 สีสันของกระดาษ 3 

46 คุณภาพของกระดาษ 3 

47 ความเรียบ ความเกลี้ยงเกลาของกระดาษ 3 

48 ความเหมาะสมอื่นๆ 3 

คะแนนรวม                        12 

คะแนนเฉลี่ย                         3 
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 การวิเคราะห์รูปเล่มของหนังสือด้านกระดาษที่ใช้ปรากฏว่าได้คะแนน 3 แสดงว่ากระดาษ 

ที่ใช้ในการท าหนังสือเล่มนี้มีลักษณะในเกณฑ์พอใช้ หรือปานกลางเท่านั้น เพราะเป็นกระดาษ  

ปรุฟคุณภาพค่อนข้างต่ า สีไม่ขาว เนื้อหยาบ ท าให้เป็นรูปเล่มที่ไม่น่าอ่านเท่าที่ควร 

 

ล าดับที่ รายการ คะแนนแต้ม 5 

  4.5 การพิมพ์ 
49 ขนาดของตัวพิมพ์ 5 

50 การวางรูปแบบของการพิมพ์ 3 

51 ความถูกต้องของการพิมพ์ 4 

คะแนนรวม                        12 

คะแนนเฉลี่ย                        4 

 

 การวิเคราะหร์ูปเล่มของหนังสือด้านการพิมพ ์ได้คะแนน 4 แสดงว่า คุณลักษณะด้านการพิมพ์ 
ของหนังสือเรือ่งเสียงกอ้งจากโรงเรียนเชิงเขาอยู่ในเกณฑ์ดี ลักษณะที่เด่นซึ่งจัดในช้ันมีมาก คือ ขนาดของ
ตัวหนังสือ ใช้ตัวโต พอเหมาะความถูกต้องในด้านสะกดการันต์ดีมาก แต่มีคะแนนลดลงไปคือ อักษร
บางตัวลบเลือนไม่ชัดเจน 

 

ล าดับที่ รายการ คะแนนแต้ม 5 

  4.6 ภาพประกอบ 

52 สี ชนิด และขนาดของภาพประกอบ 3 

53 การจัดวางภาพเหมาะกับขนาดของหน้า และตรงตามเนื้อหา 3 

54 จ านวนของภาพเหมาะกับเนื้อเรื่อง 3 

55 ภาพสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง สามารถช่วยอธิบายเนื้อเรื่องได้ 3 

56 ภาพมีชีวิตชีวา 2 

คะแนนรวม                                  14 

คะแนนเฉลี่ย                                  2.4 

 

 การวิเคราะห์รูปเล่มของหนังสือด้วยภาพประกอบ ได้คะแนน 2.80 แสดงว่าภาพประกอบ
ของหนังสือเรื่องเสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา มีลักษณะอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าปานกลางเล็กน้อย หรือ
เกือบพอใช้ได้ โดยเฉพาะด้านลักษณะ ไม่ค่อยมีชีวิตชีวา จัดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงแก้ไข  
การวิเคราะห์หนังสือตลอดทั้งเล่ม ปรากฏว่าเมื่อน าคะแนนทุกข้อมารวมกันแล้วหาคะแนนเฉลี่ยจะได้
เท่ากับ 3.53 แสดงว่าลักษณะทั่วๆ ไปทุกด้านของหนังสือเรื่องเสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา อยู่ใน
เกณฑ์เกือบดี จัดว่าเป็นหนังสือที่สมควรจะน าไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนได้เล่มหนึ่ง 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการปรับปรุง 

 จากตัวเลขการวิเคราะห์ดังกล่าว แม้จะพบว่าหนังสือเรื่องเสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา  

เล่มนี้ มีลักษณะโดยทั่วไปทั้งเล่ม เฉลี่ยแล้วอยู่ในเกณฑ์เกือบดี คือต่ ากว่าดีเล็กน้อย จะถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดีก็ได้ แต่หนังสือเล่มนี้ก็มีลักษณะประกอบหลายประการที่อยู่ในเกณฑ์ต่ าน่าจะได้ปรับปรุง
แก้ไข เพื่อจะท าให้หนังสือเล่มนี้มีคุณสมบัติดีข้ึน 

 1. ควรเสนอเรื่องให้น่าสนใจมากขึ้น 

 2. หนังสือนี้ใช้อ่านอย่างเดียวควรจะมีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมเสนอแนะให้เกิดการฝึก
ทักษะทั้ง 3 ด้าน 

 3. หนังสือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอารมณ์น้อยไป 

 4. การส่งเสริมความรู้ค่อนข้างไกลตัวเด็กไทยเรา 

 5. หนังสือไม่ค่อยสนองอารมณ์ปรารถนา 
 6. ขนาดของหน้าหนังสือ ตัวหนังสือเต็มหน้า มีที่ว่างน้อยไป 

 7. กระดาษที่ใช้พิมพ์อยู่ในเกณฑต์่ าทั้งด้านส ีคุณภาพ ความเกลี้ยงเกลา และความเหมาะสม 
น่าจะใช้กระดาษดีกว่าน้ี 

 8. การวางรูปของการพิมพ์ยังขาดศิลปะและการน าหลักจิตวิทยามาใช้ 

 9. ภาพประกอบควรได้แก้ไขทั้งด้านสี ชนิด ขนาด การจัดวางรูป จ านวน ความสอดคล้อง
กับเนื้อเรื่อง และที่ส าคัญ ความมีชีวิตชีวาของภาพ 
 

 

 

 



บทที ่ 6 
การสรา้งหนังสอืส าหรบัเดก็ 

 
 

วธิีการสรา้งหนังสือส าหรับเด็กในปัจจุบัน 
 หากจะพิจารณาลักษณะของหนังสือส าหรับเด็ก ที่มีการสร้างข้ึนในท้องตลาดปัจจุบันนี้  
อาจแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะกว้างๆ คือ  
 1. หนังสือส าหรับเด็กที่เน้นด้านเนื้อเรื่อง การใช้ภาษา แนวคิด หรือ ทัศนะบางอย่างที่
ต้องการปลูกฝังให้เกิดข้ึนในตัวเด็ก อาจจะออกมาในรูปแบบของเรื่องเล่า นิทาน นิยาย ฯลฯ หนังสือ
เหล่าน้ีจะใช้รูปภาพเป็นส่วนประกอบ จะมีภาพประกอบมากน้อยเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กับวัยเด็ก และ
จุดมุ่งหมายในการสร้าง เช่น 
  1.1 จันทร์เจ้าขา ของ ส านักพิมพ์ประชาช่าง 
  1.2 ฉันคือต้นไม้ ของ ไมตรี ลิมปิชาติ 
  1.3 โลกของหนูแหวน ของ ศราวก 
  1.4 เรื่องของม่าเหมี่ยว ของ สุมาลี 
  1.5 นกกางเขน ของ หลางกีรติ วิทโยฬาร 
  1.6 หนูนิดผู้น่ารัก ของ กรมวิชาการ 
  1.7 หนูนุ่นเที่ยวทะเล ของ อรชุมา ยุทธวงศ์ 

ฯลฯ 
 2. หนังสือการ์ตูน เป็นหนังสือที่ใช้ภาพในการด าเนินเรื่อง ภาพที่ใ ช้ก็เป็นภาพการ์ตูน 
ตัวอย่างเช่น 
  2.1 การ์ตูนยี่เกเรื่องหลวิชัย-คาวี ของประยูร จรรยาวงษ์ 
  2.2 หนังสือชัยพฤษ์ตู๊นตูน 
  2.3 การ์ตูนหนูเล็กลุงโกร่ง ของส านักพิมพ์บางกอก 
  2.4 การ์ตูนชุดสามเกลอ และเสือด า ของ ป.อินทปาลิต 
  2.5 ขายหัวเราะ 
  2.6 หนูจ๋า 
  2.7 เบบี้ 
  2.8 ตุ๊กตา 
  2.9 ชุดการ์ตูน ของ วอลท์ ดิสนีย์ 
 3. หนังสือที่เขียนข้ึนเพื่อสง่เสรมิความรู้ด้านต่างๆ มีการใช้ภาพเป็นส่วนประกอบเพื่อช่วย 
อธิบายเนื้อเรื่อง ช่วยความเข้าใจและท าให้น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น 
  3.1 หนังสือชุดสวนสัตว์อนุชน ของ ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
  3.2 80 วัน รอบโลก เล่ม 1-2 
  3.3 71 จังหวัด 
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  3.4 ตะเพียนเข้ากรุง ของไพโรจน์ อิสโรวงศ์ 
  3.5 ป่าแสนสวย ของ กรมวิชาการ 
  3.6 แม่โพสพ ของ ม.ล.เติบ ชุมสาย 
  3.7 ฟันของเรา ของ กรมวิชาการ 
  3.8 หนังสือชุดความรู้ไทย ของ คุรุสภา 
  3.9 นิทานสัตว์รอบโลก 
  3.10 จากลูกคิดสู่คอมพิวเตอร์ 
 การสร้างหนังสือส าหรับเด็ก ถ้าพิจารณาในด้านการสร้าง และวิธีการน าเสนอของผู้สร้าง 
จะพบรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
 1. สร้างโดยการรับจากต่างประเทศ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 
  1.1 รับมาโดยตรงทั้งภาษา และภาพประกอบ กล่าวคือ ทั้งด้านภาษาถอดภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยโดยตรง ส่วนรูปภาพก็จะใช้ภาพของเขาด้วย ตัวอย่างเช่น 
   1.1.1 หมีน้อยสีน้ าตาล 
   1.1.2 ลูกหมูแสนฉลาด 
   1.1.3 แจ๊คผู้ฆ่ายักษ์ 
   1.1.4 ซิเตอเรลลากับเจ้าชาย 
   1.1.5 หนังสือชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ ของสุคนธรส 
   1.1.6 เหตุเกิดในกองคาราวาน ของ ปิยตา วนนันท์ 
   1.1.7 สัตว์เลี้ยงแสนดี ของ ไทยวัฒนาพานิช 
   1.1.8 นกสีน้ าเงิน นกแห่งความสุข ของ ไทยวัฒนาพานิช 
  1.2 รับทั้งเรื่องและรูปภาพมา แล้วแปลส านวนภาษาให้เป็นร้อยกรองง่ายๆ  
ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เช่น หนังสือชุดภาพสัตว์ของคุรุสภา มีเรื่อง หมีใจบุญ ห่านน้อย แมว  

แบ่งงาน ไก่รายไก่จน ลาอวดฉลาดนกแก้วโชคดี หมาเจ้าปัญญา กระรอกสาวเลือกคู่ เจ้าหญิงนิทรา 
ซินเดอร์เรลลา เป็นต้น 
  1.3 รับมาเฉพาะเค้าโครงเรื่อง น ามาเขียนใหม่โดยใช้ส านวนภาษา บรรยากาศ  
เป็นอย่างไทยๆ ทั้งหมด เช่น เรื่อง 
   1.3.1 ณ ชายหาดสะอาดทราย ของ ดร.ภาณี เช่ียววานิช และหม่อมดุษฎี 
บริพัตร 
   1.3.2 อะไรหนอขอถามหน่อย ของ หม่อมดุษฎี บริพัตร 
   1.3.3 สโมสรวานร ของ ม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค 
 2. สร้างเรื่องและภาพเป็นของไทยโดยตรง สร้างโดยอาศัยเค้าโครงเรื่องจากสิ่งต่อไปนี้ 
  2.1 บทกล่อมเด็ก บทปลอบเด็ก และบทเด็กเล่น อันเป็นวรรณกรรมที่เด็กเคยได้ยิน
ได้ฟังมาตั้งแต่เด็ก ส่วนใหญ่จะเป็นร้อยกรองง่ายๆ สอดแทรกวัฒนธรรมประเพณี และชีวิต  

ความเป็นอยู่ โดยใช้ภาพประกอบที่มีสีสวยงาม เช่น หนังสือจันทร์เจ้าขา ของส านักพิมพ์ประชาช่าง 
ประกอบด้วยเรื่อง จันทร์เจ้าขา นกกระทุง แมวเหมียว รีรีข้าวสาร 
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  2.2 นิทานต่างๆ เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก และนิทานสุภาษิต เช่น เรื่อง 

ปลาบู่ทอง ของส านักพิมพ์บรรณกิจ หนังสือชุดของคุรุสภา เช่น มโนราห์ พระรถเสน พรานบุญ  
สโนน้อยเรือนงาม สมุทโฆษ สรรพสิทธ์ิ พระสุธน พระรถเมรี สังข์ทอง พระยาก งพระยาพาน  
พิกุลทอง นิทานอีสป ฯล 
  2.3 วรรณกรรมเก่าๆ เช่น รามเกียรติ์ กามนิต เงาะป่า สินสมุทร สุดสาคร พระไชสุริยา 
อิเหนา ขุนช้างขุนแผน พระลอ สามก๊ก พระอภัยมณี ฯลฯ 
  2.4 สุภาษิต ค าพังเพย เช่น ใจดีสู้เสือ ได้ทีข่ีแพะไล่ ของ เจือ สตะเวทิน นิทาน
สุภาษิต ของกรมวิชาการ สุภาษิตสอนเด็ก ของ นพพร รัชเวทย์ ฯลฯ 
  2.5 เกร็ดประวัติศาสตร์ และชีวประวัติบุคคลส าคัญ เช่น สมเด็จเด็จเจ้าแตงโม  
ท้าวสุรนารี พันท้ายนรสิงห์ พระร่วง พระเจ้าฟ้ารั่ว นายขนมต้ม ศึกบางระจัน องคุลิมาล กล่องข้าวน้อย 
ขุนทึง  ผาแดงนางไอ่ 
  2.6 วัฒนธรรม ประเพณี เช่น เทศกาลสงกรานต์ วัฒนธรรมโบราณที่บ้างเชียง  
แม่โพสพ พิธีแต่งงาน  เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก นิทานโบราณคดี เรื่องจากคุณปู่ ประเพณีบุญบ้านเฮา 
ของส านักงานการศึกษาเขต 10 
  2.7 สิ่งแวดล้อม เช่น โลกของหนูแหวน ของ ศราวก พริกขี้หนู ของ อนุช อาภาภิรม 
มิตรภาพในธรรมชาติ ชีวิตสัตว์ป่า ฉันคือต้นไม้ รั้วกินได้ โรงเรียนใหม่ พืชลูกสัตว์ หยาดฝน ฯลฯ 
  2.8 ความรู้เกี่ยวกับเมืองไทย เช่น ป่าไม้ไทย ดอกไม้ไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
นกตามท้องนา พระราชวังบางปะอิน ดอกไม้ป่า นกตามสวน วัดพระเชตุพนวิมลบังคลาราม  
ดอยสุเทพ หนองหาร ฯลฯ 
  2.9 ความคิดของผู้เขียนเอง เช่น เรื่องหนูบ้านหนูนา หวานอยู่ไหน เด็กชายดวง  

เข้าเมือง ปลาตะเพียนหางขาด ลูกเจี๊ยบของแม่ ปุ๊กกับนกกระจอกเทศ หางนกยูงแสนสวย ตุ๊กแก  

ผู้อาภัพ ลูกไก่แสนสวย บทเรียนของฝ้าย หมอสิงโต หนูนิดกับป้าอิ่มจิต หนูนิดผู้น่ารัก ฯลฯ 
 

หลกัเกณฑ์ในการสรา้งหนังสือส าหรับเด็ก 
 1. นักเขียนหนังสือส าหรับเด็ก การเป็นนักเขียนหนังสือส าหรับเด็ก ต้องมีคุณลักษณะ
หลายประการที่แตกต่างไปจากนักเขียนหนังสือผู้ใหญ่ คือ 
  1.1 ความละเอียดลออ 
  1.2 ความจริงใจและซื่อตรง 
  1.3 เข้าใจธรรมชาติของเด็ก 
  1.4 ตื่นตัวอยู่เสมอ 
  1.5 สามารถจดจ าเหตุการณ์หรือความรู้สึกนึกคิด อันละเอียดอ่อนในสมัยที่ตนยัง
เป็นเด็กได้ดี 
  1.6 เข้าใจลึกซึ้งถึงจิตใจของเด็ก 
  1.7 รู้ในความรู้สึกอ่อนโยน และความละเอียดอ่อนของเด็ก 
  1.8 รู้ว่าจุดที่จะท าให้เด็กเกิดอารมณ์ขันอยู่ที่ไหน (เพราะบางทีผู้เขียนข าแต่เด็กไม่
ข าเลย) 
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  1.9 เล่านิทานเป็น 
  1.10 มีเด็กอยู่ในหัวใจ นึกสนุกตามโลกของเด็ก 
  1.11 มองดูโลกที่บรรเจิด สุดสวยของเด็กด้วยดวงใจที่อิ่มเอิบ 
  1.12 รู้ว่าเด็กชอบหรือไม่ชอบอะไร  
  1.13 มีความขะมักเขม้นในการท างาน 
  1.14 มีระเบียบแบบแผนในการท างาน 
  1.15 เข้าใจลักษณะของหนังสือที่ดีส าหรับเด็ก 
  1.16 มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือส าหรับเด็ก 
  ก่อนลงมือเขียนจะต้องเข้าใจว่าตัวเองชอบเขียนเรื่องประเภทใดมากที่สุด ตกลงใจจะ
เขียนเรื่องให้เด็กระดับใดอ่าน ถ้าตอนแรกยังตัดสินใจไม่ถูก ก็อาจต้องลองเขียนให้เด็กวัยต่างๆ อ่านใน
เรื่องต่างๆ กัน ที่สุดจะพบว่าชอบเขียนหนังสอืประเภทใดมากที่สดุ แล้วจึงเลือกเขียนตามทางเลือกนั้น 
 2. เนื้อเรื่องในหนังสือส าหรับเด็ก เนื้อเรื่องนับว่ามีความส าคัญมาก ทุกเรื่องต้องมีเนื้อหา 
สาระ ความคิด ก่อนลงมือเขียนจะต้องอ่านเรื่องดีๆ ของคนอื่นก่อน เพื่อศึกษาว่าหนังสือดีๆ เหล่านี้ 
มีลักษณะอย่างไรจึงจะท าให้ได้รับค าชมเชยยกย่องและเด็กๆ ชอบอ่าน การอ่านผลงานของผู้อื่นจะท า
ให้เกิดความคิด ได้แง่คิดที่จะเขียนเรื่ องของคนที่แปลกแตกต่างออกไป อีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้ได้ 
เนื้อเรื่องที่ดีคือการเป็นคนช่างสังเกตการณ์เล่นของเด็กที่โรงเรียน ที่บ้านและสถานที่ทั่วไป เช่น  
ตามท้องถนน สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า แหล่งท่องเที่ยวหาโอกาสใกล้ชิดและคลุกคลีอยู่กับเด็ก  
ควรมีสมุดบันทึกเล็กๆ ติดตัวไว้เสมอ เพื่อบันทึกสิ่งที่น่าสนจ าได้ทันทีแล้วรวบรวมสิ่งที่พบจาก 

การสังเกต และความคิดจากเรื่องที่ได้อ่าน ก่อเป็นรูปร่างในการเขียนเรื่องของตน 
  กล่าวโดยทั่วไปเนื้อเรื่องในหนังสือส าหรับเด็ก ควรลักษณะต่อไปนี้ 
  2.1 มีเค้าโครงเรื่องน่าสนใจ 
  2.2 เนื้อเรื่องมีสาระ เด็กได้รับประโยชน์จากการอ่าน 
  2.3 ดึงดูดความสนใจ เด็กส่วนใหญ่สนใจ 
  2.4 สร้างความรู้สึกทางอารมณ์ด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก 
  2.5 เป็นเรื่องสนุกสนาน เพลิดเพลิน ให้อารมณ์ขัน 
  2.6 เนื้อเรื่องมีตัวอย่างประกอบ อ้างอิง 
  2.7 ส่งเสริมความนึกคิด สติปัญญา และความรอบรู้ 
  2.8 ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
  2.9 ขมวดเรื่องอย่างสละสลวย เป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวโยงกันไปจนจบ 
  2.10 มีสรุปเนื้อความส าคัญเพื่อช้ีให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่อง และจดความส าคัญ 
  2.11 ด าเนินเรื่องทันใจ ไม่เยิ่นเย้อ 
  2.12 ถ้าเรื่องยาวควรแบ่งออกเป็นตอนๆ 
 สิ่งที่ควรตระหนักส าหรับผู้เขียนหนังสือเด็ก คือ เด็กไม่ชอบเรื่องแบบบรรยายตลอดเรื่อง 
ที่เป็นข้อห้าม สิ่งนั้นควรท าสิ่งนี้ไม่ควรท า เด็กยิ่งเกลียดมากยิ่งข้ึน เพื่อแก้ปัญหาน้ีตัวละครในเรื่องต้อง
มีการเจรจา การเจรจาอย่างสมจริง สมวัยสมสภาพแวดล้อมเป็นเสน่ห์ของเรื่อง เมื่อจะสอนศีลธรรม
จรรยา หรือเนื้อหาใดๆ ก็ให้แทรกไว้ตามพฤติกรรมของตัวละคร อย่าสรุปเรื่องว่า เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า... 
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หรือเน้นความตอนนั้นตอนนี้ให้เด็กอ่าน เนื่องจากเด็กต้องการจะเป็นผู้ค้นหาแก่นเรื่องด้วยตัวของตัวเอง 
ถ้าหากสรุปให้ หรือไปเน้นแนะช่องทางให้เสียก่อน เด็กจะไม่ชอบ และจะไม่อ่านเรื่องในที่สุด 
 ส าหรับเด็กเล็ก หนังสือที่ดีมิได้มีลักษณะ รูปร่าง โครงเรื่อง ตลอดจนส่วนประกอบอื่นๆ 
เหมือนกับหนังสอืของเด็กโต หนังสือส าหรับเด็กมลีักษณะและสว่นส าคัญพิเศษออกไป ทั้งนี้เพราะเด็ก
เล็กๆ ที่เพิ่งเริ่มหัดอ่าน หัดศึกษาสิ่งต่างๆ รอบตัว เพื่อค่อยๆ ก้าวไปสู่โลกกว้างยังไม่มีความเจนจัด
พอที่จะรู้จัก และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องการที่จะรับรู้หรือค าอธิบายลึกซึ้งมากนัก สิ่งที่
เด็กเล็กต้องการเป็นส่วนใหญ่ คือ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความบันเทิงเบิกบานใจที่ได้ให้  
สิ่งสวยงาม ได้ฟังเสียงเสนาะไพเราะหู ฉะนั้นความส าคัญของโครงเรื่องของหนังสือส าหรับเด็กเล็ก  

จึงเป็นรองลงไป แต่ความส าคัญในเรื่อง ค า เสียง  และ ภาพประกอบ จะก้าวข้ึนมาเป็นอันดับแรก 
 3. ขนาดความยาว เด็กๆ ไม่มีความอดทนที่จะท าอะไรนานๆ ด้วยเหตุนี้เรื่องส าหรับเด็ก
จะต้องเริ่มเรื่องทันทีตั้งแต่ค าแรก อย่ายืดยาดเยิ่นเย้อ ด าเนินเรื่องให้ทันใจ และอย่าเรื่องให้ยาวนัก 
ความยาวของหนังสือส าหรับเด็กข้ึนอยู่กับอายุของเด็กที่ผู้เขียนจงใจจะเขียนให้อ่าน เด็กเล็กๆ ไม่ควร
เกิน 1,000 ถึง 2,000 ค าเด็กที่อายุ 12 ถึง 16 ปี ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เขาชอบ เช่น การเข้าค่ายลูกเสอื 
การค้นคว้าใหม่ๆ วิทยาศาสตร์ หรืออะไรท านองนี้ ก็อาจให้ยาวระหว่าง 1,000-2,000 ค าได้ เด็กที่
อายุมากกว่าน้ันก็อาจให้เรื่องยาวระหว่าง 300-3,000 ค า และเรื่องยาวที่สุดไม่ควรยาวเกิน 4,000 ค า 
 4. ตัวละคร สิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับหนังสอืเด็กคือ ตัวละคร เพราะจะท าให้หนังสอืเปน็เรือ่ง
เป็นราว สร้างรูปธรรมให้เกิดข้ึน ท าให้เรื่องสนุกสนาน ชวนอ่าน การเขียนหนังสือส าหรับเด็กจะต้อง
พิถีพิถันในการสร้างบุคลิกของตัวละคร ให้มีลักษณะที่เด็กชอบ คือ 
  4.1 มีชีวิตชีวาสมจริง สมวัยเหมือนคนจริงๆ ตัวละครที่เป็นผู้ใหญ่ต้องพูดจาแบบ
ผู้ใหญ่มีกิริยาอาการแบบผู้ใหญ่ ตัวละครที่เป็นเด็กต้องเหมือนเด็กจริงๆ 
  4.2 ช่ือตัวละครต้องสอดคล้องสมจรงิกบัสถานที่ เช่นตัวละครทางใต้อาจช่ือ มาเนาะ 
ยูโซะ ตัวละครทางภาคอีสาน ช่ือค าตา เคน หนูจัน อ่อนสี 
  4.3 อายุ สมัย กับช่ือของตัวละครต้องไปด้วยกัน ตัวละครแก่ๆ ควรช่ือว่า ลุงชม  
เฒ่าสุข ยายสา เด็กสมัยเก่าควรช่ือตามความนิยมสมัยเก่า แต่เด็กสมัยใหม่ก็ต้องตั้งช่ือให้ทันสมัย เช่น 
เด็กชายเรวัตร เด็กหญิงนริศรา 
  4.4 ควรหลีกเลี่ยงช่ือที่ออกเสียงคล้ายๆ กัน เพราะจะท าให้สับสน เช่น ตัวเอกช่ือ
อนันต์ ผู้ร้ายช่ืออานนท์ 
  4.5 หนังสือเด็กๆ ช่ือตัวละครที่มีเสียงขบขันเด็กจะชอบมากขึ้น เช่น ตุ๊กติ๊ก ป๋องแป๋ง  
เด๋อด๋า  จู๊บแจง 
  4.6 ตัวละครควรมีบคุลิกเฉพาะตัวที่เด่น เช่นผู้ชาย ต้องกล้าหาญ รบเก่ง ชอบช่วยเหลือ
ผู้อ่อนแอ ผู้หญิงต้องสวยงาม อ่อนโยน เมตตา ปรานี 
  4.7 เรื่องที่มีตัวละครเป็นสัตว์พูดได้ เป็นเรื่องที่เด็กโปรดปรานมาก เพิ่มความมี
ชีวิตชีวา ท าให้รู้สึกว่าสัตว์เป็นมิตรในเรือนใจอย่างแท้จริง 
 5. ช่ือเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถัน เพราะเป็นด่านแรก ที่เด็กจะหยิบหนังสือนั้นข้ึนมาอ่าน
หรือไม่ ดังนั้น ช่ือหนังสือส าหรับเด็กควรมีลักษณะที่น่าสนใจดังนี้ 



62 
 

  5.1 ช่ือเรื่องที่บอกให้รู้ว่า เรื่องนั้นเป็นอย่างไร เช่น สีนิลผจญภัย เจ้าตูบแสนกล  
ลูกแมวน่ารัก หนูเจ้าปัญญา กระต่ายตกยาก ถ้ ามหาภัย 
  5.2 ค าที่น่าสนใจส าหรับตั้งช่ือเรื่องส าหรบัเด็ก เช่นค าว่า วิเศษ มหัศจรรย์ ยักษ์ใหญ่ 
อภินิหาร เกเร เจ้าปัญญา มหาศาล ผจญภัย แสนดี อันตราย ลูกน้อย จอมแก่น ซุกซน นิต สัตว์ 
 6. การใช้ภาษา เด็กเล็กๆ ส่วนมากยังไม่มีความสันทัดจัดเจนในการอ่าน สะกดตัว เข้าใจ 
และจดจ าค าและความหมายของค าซึ่งตนเพิ่งเริ่มพบและเริ่มหัดจดจ า ฉะนั้นค าที่ใช้ในหนังสือส าหรับ
เด็กจึงควรเป็นค าที่มีความหมายใกล้ตัวเด็ก เป็นค าที่เด็กใช้เป็นประจ า หนังสือส าหรับเด็กเล็กๆ  
ควรใช้ค าง่ายๆ ซ้ าๆ กันทั้งเสียงและรูปค า เพื่อช่วยให้เด็กจดจ าความหมายและรูปค าให้แม่นย า และ
รวดเร็วข้ึน ตัวอย่างเช่น 
  เรามีพ่อ  เรามีแม่  เรามีพ่อแม่ 
  ฉัน  ชอบ  ลูกข่าง 
  ลูกข่าง  หมุน  หมุน 
  ลูกข่าง  หมุน  เร็ว 
  มาลา  ไป  ป่า 
  เสือ  อยู่  ใน  ป่า 
  เสือ  ติด  จั่น  อยู่  ใน  ป่า 
  มาลา  ไป  เห็น  เสือ  ติด  จั่น  อยู่  ใน  ป่า 
  เมื่อเด็กได้ยิน ได้เห็นค าที่รู้จักและเข้าใจ ก็จะเริ่มทึ่ง และสนใจทันที เมื่อเด็กเข้าใจ 

ค าใดได้แม่นย าแล้ว จึงค่อยๆ ใช้ค าที่มีเสียง และความหมายอื่น แตกต่างออกไปทีลพค าทีละประโยค  
  นอกจากการใช้ค าซ้ าๆ ในหนังสือส าหรับเด็กแล้ว ลีลาการใช้ถ้อยค าควรจะให้คล้อง
จองกันเหมือนเสียงดนตรี เพื่อให้เด็กอ่านแล้วเกิดความสนุก เพลิดเพลิน หรือถ้าเด็กยังเล็กเกินไปไม่
สามารถอ่านได้เอง พอผู้ใหญ่อ่านให้ฟังด้วยความเพลิดเพลิน สบายหู สามารถพูดตามอ่านตามได้
ถูกต้องเพราะรสไพเราะของเสียงถ้อยค าที่คล้องจองนั้น ตัวอย่างเช่น 
  ฝนตกพร าพร า  แม่ค ากางร่ม 
  แกเดนิก้มก้ม  อยู่ใต้ก าแพง 
  ประเดี๋ยวแดดออก  แกบอกพ่อแดง 
  ฉันไม่มีแรง  หุบร่มให้ที 
  ฉัน  คือ  พ่อไก่ 
  ขัน  บอก  เวลา 
  ให้  เด็ก  ตื่น  มา 
  รีบ  ไป  โรงเรียน 
  ปลาตัวนิด  ว่ายชิดสาหร่าย 
  พ่นน้ ากระจาย  เป็นฟองขาวขาว 
  เจ้านกน้อย  น่ารัก  ร้องทักว่า 
  ไปไหนมา  หนูเล็ก  เด็กชายหญิง 
  ทั้งรูปร่าง  หน้าตา  น่ารักจริง 
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  ข้าย่ิงดู  ก็ยิ่ง  จ าเริญใจ 
  ภาษาที่ดีที่สุดในการเขียนส าหรับเด็กก็คือ ภาษาพูด เด็กชอบภาษาพูดที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ผู้เขียนไปไม่ควรเขียนให้ตัวละครพูดอย่างเป็นธรรมชาติ ขัดกับความสมจริง ใช้ภาษา
บรรยายที่เหมาะกบัเด็ก ให้เด็กเข้าใจได้ฉับพลันเมือ่อ่านจบ ควรหลีกเลี่ยงภาษาสแลง ภาษาถ่ิน ภาษา
ต่ าๆ ภาษาตลาด ภาษาเก่าแก่ที่ตายไปแล้ว และไกลตัวเด็กมากๆ 
  ภาษาที่ใช้เขียนหนังสือส าหรับเด็กอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  6.1 ภาษาร้อยแก้ว ควรมีลักษณะดังนี้ 
   6.1.1 ทุกค าที่ใช้จะต้องมีความหมายประทับใจ 
   6.1.2 ใช้ถ้อยค าอย่างประหยัด 
   6.1.3 เลือกใช้ถ้อยค าที่ถูกต้องเท่านั้น 
   6.1.4 อย่าใช้ถ้อยค า วลี ประโยคที่ไม่จ าเป็น ไร้ประโยชน์ 
   6.1.5 ใช้ภาษาที่เด็กเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้ 
   6.1.6 ใช้ประโยคกรรตุวาจกเพราะเด็กจะเข้าใจได้ตรงและรวดเร็ว 
   6.1.7 ใช้ค าที่คุ้นเคย ง่าย และสั้นแทนค ายากและค าหรูหรา 
   6.1.8 อย่าอธิบายให้มากเกินไป 
   6.1.9 อย่าเล่นส านวน หลอกล่อ วกวน 
   6.1.10 ควรใช้ภาษาไทยที่บริสุทธ์ิ หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาต่างประเทศ 
   6.1.11 จ านวนค าในประโยค ส าหรับเด็กเล็กควรมี 8-10 ค าหรือน้อยกว่าน้ียิ่งดี 
เด็กระดับกลางควรมี 11-14 ค า เด็กอายุเกิน 11 ปี อาจยาว 17-20 ค า แต่ยาวไม่เกิน 20 ค า 
  6.2 ภาษาร้อยกรอง ควรมีลักษณะดังนี้ 
   6.2.1 ใช้ค าง่ายๆ 
   6.2.2 เขียนให้มีความหมายเด่น 
   6.2.3 ฝากข้อคิดและค่านิยมที่ดี 
   6.2.4 เล่นสัมผัสสระและอักษร 
   6.2.5 หลากเสียงโดยให้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างๆ กัน 
   6.2.6 มีจังหวะอ่านสนุก เพลิดเพลิน เจริญใจ 
   6.2.7 มีความยากง่ายพอเหมาะกับระดับของเด็ก 
 7. ตัวอักษรหรือตัวหนังสือเป็นส่วนส าคัญของหนังสือส าหรับเด็ก เพราะมีผลต่อสัมผัส
ทางตา ความพอใจ ความสนใจ และความเข้าใจ ตัวอักษรในหนังสือของเด็กเล็กจะต้องมีขนาดใหญ่ 
เขียนห่างกันเป็นค าๆ ตัวบรรจง สังเกตได้สะดวกสามารถจดจ าได้ถูกต้อง ไม่สับสน วิริยะ  สิริสิงห 
กล่าวถึงขนาดและสีของตัวหนังเด็ก ดังนี้ 
  7.1 ขนาด โดยหลักการทางจิตวิทยาพัฒนาของเด็ก การรับรู้ทางสายตาของเด็กนั้น
จะรับรู้สิ่งต่างๆ ในรูปแบบอย่างหยาบๆ หรือในรูปรวมๆ ไม่สนใจรายละเอียดลักษณะอย่างนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของตัวหนังสือว่าจะต้องใช้ขนาดโตในเด็กเล็กๆ ขนาดจะค่อยๆ ลดลงตามล าดับ
วัยที่เจริญเติบโตข้ึน หรือโดยกลับกัน ยิ่งอายุน้อยลง ขนาดของตัวอักษรก็จะโตข้ึนเป็นปฏิภาคกลับกัน 
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  7.2 สีของอักษร หนังสือส่วนมากมักพิมพ์อักษรลงบนพื้นสีขาว เพราะต้นทุนใน 

การพิมพ์ต่ ากว่ากระดาษสี และอักษรส่วนมากในวงการพิมพ์หนังสือกคื็อสีด า จะมีบ้างก็ใช้วิธีการพิมพ์
พื้นเป็นสีต่างๆ และให้อักษรเป็นสีขาว อย่างไรก็ดี สิ่งส าคัญที่ต้องคิดถึงก่อนอื่นก็คือ การตัดกันของ
ตัวอักษรกับสีของพื้น ถ้าย่ิงตัดกันมาก ก็ย่อมท าให้เห็นและอ่านได้ถนัดมาก1

 
 8. ภาพ เป็นสิ่งส าคัญในการจูงใจให้เกิดการรับรู้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
อย่างรวดเร็ว ถ้าหนังสือนั้นไม่มีภาพ เด็กจะต้องอ่านค าบรรยายในหนังสือนั้นๆ อย่างตั้งใจ และ  

อาจต้องอ่านซ้ าอีก จึงจะเข้าใจเรื่องได้ดี ภาพในหนังสือเด็กจึงควรเขียนให้มีลักษณะที่ดีดังต่อไปนี้ 
  8.1 ภาพเป็นที่ชัดเจน ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน 
  8.2 มีลักษณะงดงาม สะดุดตา เป็นธรรมชาติ 
  8.3 มีความหมายเข้าใจง่าย 
  8.4 แสดงเน้นถึงความหมายของถ้อยค าที่ใช้ด าเนินเรื่อง 
  8.5 เข้ากับสิ่งแวดล้อมและความเพลิดเพลินของเด็ก 
  8.6 หนังสือเด็กเล็ก ควรมีภาพมากๆ มากกว่าตัวหนังสือ เด็กโตข้ึนภาพอาจลดลง
ตามระดับวัยหรืออายุที่สูงข้ึน 
  8.7 เป็นภาพที่ตรงกับเนื้อเรื่อง 
  8.8 เป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา แสดงอารมณ์ สอดคล้องกับเรื่อง เช่น  
ดีใจ เสียใจ ทุกข์โศก สับสน พอใจ 
  8.9 เป็นภาพที่ถูกต้องในเรื่องของขนาด สัดส่วน 
  8.10 เป็นภาพที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความสนุกสนานกับเนื้อหาในเล่ม 
  8.11 เนื้อเรื่องภายในภาพจะต้องมีจุดมุ่งส าคัญเพียงจุดเดียว 
  8.12 ภาพน้ันจะต้องให้รายละเอียดอย่างเพียงพอ 
  8.13 เป็นภาพที่ช่วยให้เห็นเค้าโครงเรื่อง ช่วยแปลความหมายหรือขยายความเข้าใจ
ของเรื่องได ้
  8.14 เป็นภาพที่ช่วยสร้างอารมณ์ ท าให้เนื้อเรื่องเด่นชัดข้ึนมา 
 การออกแบบเขียนภาพประกอบในหนังสือส าหรับเด็กมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีพื้นฐาน
เกี่ยวข้องอยู่มาก ผู้เขียนภาพจะต้องศึกษาอย่างดีพอสมควร 
 ประยูร  จรรยาวงศ์ (2510) แบ่งลักษณะการเขียนภาพประกอบออกเป็นแขนงใหญ่ๆ  
2 ประเภท คือ 
 1. ภาพวิจิตร แบบสมจริง 
 2. ภาพวิจิตร แบบจินตนาการ 
 การเขียนภาพประกอบเรื่องด้วยฝีมือสมจริงนี้ ผู้เขียนจะต้องอ่านต้นฉบับอย่างละเอียด  

ถ่ีถ้วน ตลอดจนวันเดือนปีที่ผู้ประพันธ์ระบุไว้ในเรื่อง ว่าเป็นยุคใด สมัยใด และแม้แต่ฤดูใด ตลอดจน
สถานที่ที่ผู้ประพันธ์บรรยายไว้ในหนังสือให้แน่ชัดเมื่อผู้เขียนภาพเข้าใจท้องเรื่องที่ผู้แต่งกล่าวถึงอย่าง
ถ่ีถ้วนจริงๆ แล้ว จึงลงมือเขียน บรรยายภาพออกไปให้สมจริงตามท้องเรื่องนั้นอย่างละเอียดสมบูรณ์
และชัดเจนที่สุด 
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 ส่วนการเขียนภาพวิจิตรประเภทจินตนาการ ช่างเขียนมีเสรีที่จะแสดงภาพในฝันให้ออกไป
เป็นภาพให้กลมกลืนกับท้องเรื่องนั้น ทั้งหมดเป็นภาพของความรู้สึกนึกคิด ความฝันไม่จ าเป็นต้อง
ยึดถือของจริง ตลอดจนสีสันให้อย่างเสรี ภาพเช่นนี้ ช่างเขียนโดยมากมักแสดงภาพออกมาเพื่อให้  
ก่อบรรยากาศประสานกับท้องถ่ิน ซึ่งน่าจะเป็นจินตนิยาย 

 

ขั้นตอนในการลงมือสรา้งหนงัสือส าหรับเด็ก 
 การจะสร้างหนังสือส าหรับเด็กข้ึนมาสักเล่มหนึ่ง อาจมีขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้ 
 1. เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความคิด อยากจะเขียนหนังสือส าหรับเด็กข้ึนมาสักเล่มหนึ่ง
หรือได้รับมอบหมายให้สร้างหนังสือเด็ก 
 2. ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ หลักการ ทฤษฎีในการสร้างหนังสือส าหรับเด็กจากต ารา 
บทความ เอกสารสัมมนา และที่น่าสนใจคือวารสารต่างๆ เช่น วารสารห้องสมุด มิตรครู วิทยาสาร 
วิทยาจารย์ ประชาศึกษา โลกหนังสือ 
 3. ศึกษาหนังสือส าหรับเด็กที่พิมพ์ออกจ าหน่าย หรือเผยแพร่จากส านักพิมพ์ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
  3.1 องค์การต่างๆ ได้แก่ 
   3.1.1 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
   3.1.2 สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   3.1.3 คณะกรรมการพัฒนาการหนังสือแห่งชาติ 
   3.1.4 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
   3.1.5 สมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จัดจ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ประเภท
หนังสือส าหรับเด็ก 
   3.1.6 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
   3.1.7 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
   3.1.8 คณะอนุกรรมการจัดท าหนังสือส าหรับผู้เริ่มอ่าน 
  3.2 หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 
   3.2.1 โครงการพัฒนาการศึกษา 
   3.2.2 ศูนย์เทคโนโลยี 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการหาทุนโครงการสร้างสวนสมเด็จฯ 
   3.2.4 กรมวิชาการ 
   3.2.5 ศูนย์พัฒนาหนังสือ 
  3.3 ส านักพิมพ์ของเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
   3.3.1 ส านักพิมพ์แพร่พิทยา 
   3.2.2 ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
   3.2.3 ส านักพิมพ์สตรีสาร 
   3.2.4 ส านักพิมพ์ปาณยา 
   3.2.5 ส านักพิมพ์พี.พี. 
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   3.2.6 ส านักพิมพ์สุริยบรรณ 
   3.2.7 ส านักพิมพ์บรรณกิจ 
   3.2.8 ส านักพิมพ์ดวงกมล 
   3.2.9 ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช 
   3.2.10 ส านักพิมพ์คุรุสภา 
   3.2.11 ศูนย์หนังสือเชียงใหม่ 
   3.2.12 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอักษรบัณฑิต 
 4. ตั้งจุดมุ่งหมายว่าจะเขียนหนังสือประเภทใด แนวใด ส าหรับเด็กระดับใด ขนาดความยาว
ของเรื่องประมาณกี่หน้า รูปเล่มเป็นอย่างไร ที่ส าคัญคือ แนวคิดที่จะให้แก่ผู้อ่าน 
 5. ตั้งช่ือเรื่องและวางโครงเรื่อง โดยก าหนดโครงเรื่องเป็นหัวข้อใหญ่ และโครงเรื่องย่อยๆ 
ก าหนดตัวละคร ตั้งช่ือ ก าหนดฉากของเรื่อง 
 6. เรียบเรียงเรื่องที่จะเขียนตามโครงเรื่องที่วางไว้ โดยจะเขียนเป็นร้อยแก้ว หรือ ร้อยกรอง 
ได้ตามแต่จุดหมาย 
 7. การจัดหน้า หรือ ท าดัมมี่ โดยน าเนื้อเรื่องที่เรียบเรียง แล้วมาแบ่งเป็นตอนๆ ตอนละ
หน้า แต่ละหน้าจะให้มีข้อความอะไรบ้าง พร้อมทั้งก าหนดภาพประกอบข้อความนั้นๆ ว่าจะใช้  

ภาพอะไรบ้าง วางที่หน้าใดบ้าง หรือทุกหน้า จะใช้หน้าละภาพหรือหลายภาพ 
 8. ท ารูปเล่มล าลองที่สมบูรณ์ ตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลังว่าจะวางส่วนต่างๆ อย่างไร เช่น 
  8.1 ปก ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ภาพหน้าปก ช่ือผู้แต่ง ช่ือผู้เขียนภาพ ระดับช้ันของ
หนังสือ  
  8.2 ใบรองปก เป็นกระดาษเปล่า ถ้าเป็นหนังสือส าหรับเด็กเล็ก จ านวนน้อยหน้า 
อาจไม่ต้องมี 
  8.3 ปกใน ประกอบด้วยช่ือเรื่อง ระดับของหนังสือ ช่ือผู้แต่ง แหล่งพิมพ์ หนังสือ  

เด็กเล็ก ที่มีน้อยหน้า หรือเป็นหนังสือภาพมักไม่มีหน้านี้ 
  8.4 เนื้อเรื่องเรียงล าดับแต่ต้นจนจบ 
  8.5 อภิธานศัพท์ หรือ อธิบายศัพท์ (ถ้ามี) 
  8.6 กิจกรรม แบบฝึกหัด (ถ้ามี) 
  8.7 ดรรชนีค้นค า (ถ้ามี) 
  8.8 ใบรองปกหลัง (อาจมี) 
  8.9 ปกหลัง 
 9. ออกแบบตัวหนังสือ และภาพประกอบที่สมบูรณ์ว่าจะใช้ตัวหนังสือแบบใด ขนาดใดบ้าง 
แต่ละภาพจะให้มีรายละเอียดอะไรบ้าง เช่น รูปร่างหน้าตา บุคลิกของตัวละคร กิริยาอาการ และ 

ฉากของแต่ละภาพ 
 10. น าต้นแบบที่สมบูรณ์เรียบเรียงเข้าโรงพิมพ์ และพิสูจน์อักษร (ตรวจปรุ๊ฟ) เข้าเล่มให้
ถูกต้อง เรียบร้อยพร้อมจะน าไปให้เด็กอ่านได้ 
 



บทที ่ 7 
ประวตัิหนงัสืออา่นส าหรบัเดก็ 

 
 
หนงัสอือา่นส าหรับเด็กและเยาวชน ในต่างประเทศ 
 ในต่างประเทศได้เริ่มท าหนังสืออ่านส าหรับเด็กและเยาชนเพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน
และคุณค่าของการอ่านมานานแล้ว ในประเทศอังกฤษ ได้เริ่มพิมพ์หนังสืออ่านส าหรับเยาวชน
โดยเฉพาะเมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว หรือประมาณ พ.ศ.2287 โดยจอห์น นิวเบอรี่ และเรื่องราว
ของนิวเบอรี่ก็ยังคงนิยมจนถึงปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นหนังสือเด็กที่ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
เช่นเรื่อง The Sleeping Beauty , Red riding Hood , Tales of Mother Goose เป็นต้น ต่อมา 

มีนักเขียนที่มี ช่ือเสียงหลายคนได้เขียนเรื่องส าหรับเด็กอ่าน เช่น โอลิเวอร์ โกลด์สมิธ มาเรีย  
เอชเวอร์ท ส่วนมากในประเทศเยอรมันก็ได้มีการเขียนนิทานส าหรับเด็กเป็นที่นิยมกันมากคือ  
ชุดนิทานของกริมม์และฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์แสน 
 ในราวคริสตวรรษที่ 19 ได้มีการเขียนหนังสือส าหรับเด็กอ่านเพื่อความสนุกสนานโดย 

ไม่ค านึงว่าต้องสอดแทรกความรู้หรือศีลธรรมจรรยามากนัก ทั้งนี้ผู้เขียนได้ค านึงถึงวัยของเด็กได้  
สนุกเพลิดเพลินเป็นหนังสืออ่านเล่นแท้ๆ ส าหรับเด็กทั้งในด้านรูปเล่มและการพิมพ์ เพื่อเร้าให้เด็ก 

มีความสนใจในการอ่านโดยทั่วถึง หนังสืออ่านเล่นมีมากมาย เรื่องที่เด่นๆ และเป็นที่จดจ าทั้งใน  

หมู่เด็ก และผู้ใหญ่มีอยู่หลายเรื่องเช่น Peter Pan , Alice in Wonderful land , The Jungle Book 
ฯลฯ นอกจากการมีหนังสือให้เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะแล้วยังมีหนังสือแประเภทวรรณคดี 
(Children’s Classic) ซึ่งได้น าเอาวรรณคดีเรื่องเด่นๆ มาท าให้ง่ายเพื่อเด็กได้อ่านเป็นพื้น ในประเทศ
ไทยได้มีหนังสืออ่านส าหรับเด็กชุดวรรณคดีเช่นเดียวกัน โดยการถอดความวรรณคดีเรื่องเดิมจาก 

ร้อยกรองมาเป็นร้อยแก้ว แทรกด้วยบทร้อยกรองซึ่งคัดเลือกมาบางบท ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
วรรณคดีเรื่องยาวในเวลาอันสั้น  เป็นการปูพื้นฐานทางการอ่านวรรณคดีได้อย่างน่าช่ืนชม หนังสือ
เหล่านี้ เช่น  โคบุตร สิงหไกรภพ  ของสมพร จารุนัฏ นิทานไทยเรื่องพระสมุทรโฆษ พระรถเสน  
พระสุธน พระสังข์ทอง พระสรรพสิทธ์ิ ของหลวงศรีอมรญาณ และพระยาอุปกิจศิลปะสาร เล่าเรื่อง 

จันทโครพของ สมพร จารุนัฏ เล่าเรื่องดาหลังของ พรรณี รองโสภา เล่าเรื่องพระอภัยมณีของ สุภา 
ลือสิริ เล่าเรื่องสังข์ทองของ สุภาวดี โกมารทัต ขุนช้างขุนแผน ของสมลักษณ์ โตสกุล และเล่าเรื่อง
รามเกียรติ์ ของมาลินี ผโลประการ เป็นต้น 
 การเขียนหนังสืออ่านส าหรับเด็กและเยาวชน ได้รับการสนับสนุนอย่างมากในต่างประเทศ
และนักเขียนของเขาก็มักจะเขียนเรื่องเด็กแต่ละวัยต่างๆ กัน โดยถือหลักจิตวิทยาส าหรับเด็กวัยนั้นๆ 
และมุ่งที่ตัวเด็กว่าในระหว่างอายุใดเด็กมีความสนใจอะไร มีความสามารถในการเข้าใจได้เพียงไหน  
มีการพัฒนาทางด้านจิตใจ สังคม และสมองเพียงใด โดยแบ่งอายุดังนี้ 
 1. ระหว่างอายุ 4-8 ขวบ 
 2. ระหว่างอายุ 9-11 ขวบ 
 3. ระหว่างอายุ 12-14 ขวบ 
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 นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกนักเขียนหนังสืออ่านส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อได้รับรางวัล 
หรือเหรียญเกียรติคุณ ดังเช่น ในประเทศอังกฤษ มีการให้ Carnegie Medal ส าหรับผู้ได้รับ 

การคัดเลือกเป็นเยี่ยม ในประเทศฝรั่งเศสมีรางวัลช่ือ Prie Jeunsse ในสหรัฐอเมริกาพิจารณา 

ให้เหรียญ John Newberry เป็นต้น 
 

หนังสอือา่นส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
 ประวัติและพัฒนาการ 
 หนังสือเด็กของไทยเท่าที่มีหลักฐานปรากฏตัวผู้แต่งเริ่มเมื่อ 150 ปีมาแล้ว เราแบ่งยุค 

ของหนังสือเด็กได้ 4 ยุคด้วยกัน ช่ือของยุคตั้งข้ึนเพื่อให้จ าง่าย ตามพัฒนาการของเด็ก และ 

แสดงลักษณะเฉพาะของยุคด้วย ยุคทั้ง 4 คือ 
 ยุคแบเบาะ (พ.ศ. 2364-2430) หรือเรียกอีกอย่างว่า ยุคสมุดข่อย เพราะหนังสือเขียน 

ลงในสมุดข่อย นักเขียนที่ส าคัญที่สุดของยุคคือ สุนทรภู่ เราถือว่าเป็นนักเขียนหนังสือเด็กคนแรกของ
เมืองไทยด้วย ระหว่าง พ.ศ.2364-70 สุนทรภู่เขียนสวัสดิรักษาถวายเจ้าฟ้าอาภรณ์ นอกจากนั้น 

ยังเขียนเพลงยาวถวายโอวาทและสุภาษิตสอนหญิง ใน พ.ศ. 2419 มีสุภาษิตสอนเด็กไม่ปรากฏตัว
ผู้เขียน 
 นอกจากหนังสือที่กล่าวช่ือนี้แล้ว ยังมีหนังสืออ่านเล่นซึ่งแต่งเป็นกลอนนิทานชาวบ้านหรือ
นิทานทางพุทธศาสนา เช่น สุบินทกุมาร สังข์ทอง ฯลฯ หนังสือเหล่านี้ประสงค์ให้ผู้ใหญ่ แต่เด็กก็ใช้
อ่านด้วย 
 หนังสือเด็กของไทย ก็คล้ายกับหนังสือเด็กของชาติอื่นที่เริ่มต้นด้วยนิทานและการสอนใจ
กับต้องไหอ่านหนังสือที่เขียนให้ผู้ใหญ่ 
 หนังสือเด็กในยุคแรกนี้ บางเรื่องงเมื่อการพิมพ์เจริญข้ึน ได้น ามาตีพิมพ์ใหม่ เช่น จันทโครพ 
 ยุคคืบคลาน (พ.ศ. 2430-2471) เป็นยุคที่หนังสือเด็กเกิดข้ึนมาอย่างรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ 
แต่เป็นหนังสือเด็กที่เกิดข้ึนในโรงเรียน เราจะเรียกช่ือยุคนี้ว่า ยุคหนังสือเด็กในโรงเรียนก็ได ้
 พ.ศ. 2430 แรกตั้งกรมศึกษาธิการ ปีถัดไปเกิดหนังสือแบบเรียนเร็วใช้แทนหนังสือ 

มูลบทบรรพกิจ พ.ศ. 2435 เกิดหนังสือพิมพ์ส าหรับเด็กจัดท าในโรงเรียนเล่มแรกคือจดหมายเหตุ 
แสงอรุณ ซึ่งต่อมาได้เป็นหนังสือที่เกิดข้ึนในโรงเรียนส าหรับเด็กในยุคแรกคือ กุมารวิทยา (พ.ศ. 2438) 
กุลสตรี (2449) 
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2440 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาฯ ได้สร้างหนังสือ 3 ชุด พอที่จะถือเป็น
หนังสือเด็กได้ คือชุดแบบสอนอ่านเล่ม 1-4 นอกจากนี้ก็มีแบบสอนอ่านภูมิศาสตร์ (พ.ศ. 2453)  
ที่มีเด็กชายไวกับเด็กชายฝืด (เดิมช่ือนายมีความคิดกับนายเกียจคร้าน) ชุดจินตกวีนิพนธ์ โดยคัดเลือก
ตัดตอนจากวรรณคดีเก่า เช่น สามก๊ก อิเหนา รามเกียรติ์ ราชาธิราช ฯลฯ และชุดหนังสืออ่านจรรยา
นิทานสุภาษิต มีหนังสือธรรมจริยา (พ.ศ. 2447) นิทานสุภาษิต (พ.ศ. 2453) นิทานอีสป (พ.ศ. 2455) 
กล่าวได้ว่าช่วงเวลาประมาณ 25 ปี นับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสืออ่านเป็นหลักได้เกือบ
ครบถ้วน 
 ในสมัยนั้นหนังสือเด็กเป็นเล่มที่เอกชนท าข้ึนก็มีเป็นนิทาน โรงพิมพ์ศึกษาพิมพ์การเป็น 

ผู้ริเริ่ม ใน พ.ศ. 2434 จัดพิมพ์ อิศปกิรณ า นับเป็นหนังสือเด็กที่เก่าที่สุดเล่มหนึ่งของไทยใน พ.ศ. 2451 
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นายบี. โอ. คาตไรท์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบ แต่งเทพปกิรณ าข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2451 มีเรื่อง 
อะละดินกับโคมวิเศษ อาลีบาบากับพวกปล้น เป็นต้น 
 ระหว่าง พ.ศ. 2456-2462 กรมราชบัณฑิตได้ออกหนังสืออ่านที่ถือว่าเป็นหนังสือส าหรับ
เด็กได้มากกว่าต าราเยนที่กล่าวมาแล้วคือเรื่อง เด็กที่เมืองจีน เด็กที่เมืองญี่ปุ่น นายแจ๊คผู้ฆ่ายักษ์  
ฉันอยากเป็นกลาสี และความลึกลับของรูปเท้านกอินทรี 
 หนังสือส าหรับเด็กที่เกิดข้ึนในโรงเรียนที่ควรกล่าวถึง คือ อัสสัมชัญอุโฆษสมัย (2457)  
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งใน พ.ศ. 2464 ได้ออกหนังสืออ่านดรุณศึกษาที่มีช่ือเสียง และใช้กัน 

จนปัจจุบัน ลูกเสือสยาม (2465) สวนกุหลาบวิทยาลัย (2465) แถลงการณ์ศึกษาเทพศิรินทร์ (2465) 
เบญจมานุสาส์น (2467) คอลเลซ์นิวส์ (ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2467) ปรินส์รอยแยล 
(เชียงใหม่)  (2470) ราชินีบ ารุง (2470) ยุพราชวิทยา (เชียงใหม่) (2471) อันเป็นสุดท้ายของยุคนี้ 
 อย่างไรก็ตาม มีเอกชนที่สนใจท าหนังสือเด็กนอกโรงเรียนคือ หนังสือเด็กไทยเริ่มเมื่อ พ.ศ.
2464 ถือเป็นนิตยสารส าหรับเด็กเล่มแรกของไทย แต่หนังสือที่แพร่หลายมากคือ หนังสือพิมพ์
นักเรียน (3465) ของ นายแช เศรษฐบุตร ต่อมามีหนังสือพิมพ์เด็ก 2466 และในปี 2464 สวัสดิ์  
จุฑะรพ ได้จัดท าหนังสือ กรุณเกษม ข้ึน 
 ยุคตั้งไข่ (2472-2490) เมื่อเทียบกับยุคที่สองแล้วคลายความคึกคักไป เข้าใจว่าเกิดจาก
สาเหตุหลายข้อคือ ความเร่งด่วนในการสร้างต าราหมดไป ผู้ที่ทรงความรู้แลฝีมอืในทางประพันธ์หันไป
เขียนเรื่องที่ตนสนใจ ความเฟื่องฟูของนวนิยายส าหรับผู้ใหญ่ ที่เริ่มต้นโดยคณะสุภาพบุรุษเมื่อ  
พ.ศ.2472 นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่ส าคัญทางบ้านเมืองเกิดข้ึนหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง สงครามมหาอาเชียบูรพา ระหว่าง พ.ศ.  2482-86 อันเป็นสมัยสร้างชาติ เยาวชน 

ถูกเรียกร้องให้สร้างชาติ แต่ก็ไม่มีหนังสือส าหรับเด็กเกิดข้ึนมากนัก นอกจากบทกลอนภาษิตและ 

เรื่องสั้นๆ ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามก็เป็นยุคที่หนังสือเด็กเริ่มตั้งไข่ เตรียมจะเดินออกจากต ารา
แบบเรียน ถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นนวนิยาย และการ์ตูน 
 หนังสือราชินีบ ารุงลงนวนิยายส าหรับเด็กติดต่อกันตั้งแต่ปี 2473 เช่นเรื่องชีวิตเด็กน้อย 
ความลึกลับในรถตู้ เข้าใจว่าจะเป็นนวนิยายส าหรับเด็กที่แต่งข้ึนเองมิใช่แปล นวนิยายที่ควรกล่าวถึง
อีกคือ วิลเลี่ยมเด็กจอมแก่น ตีพิมพ์ในหนังสือประมวลสาร และเรื่อง ดวงใจ ของ ซิม วีระไวทยะ 
นิยายวิทยาศาสตร์ เช่นการเดินทางไปใจกลางพิภพ 
 นิทานที่ข้ึนช่ือในสมัยนั้นคือ อาหรับราตรี พันหนึ่งทิวา นิยายเบงคลี ประเภทสารคดีเช่น 
เรื่องคนมีประโยชน์ ขุมทรัพย์ของเด็ก เรื่องดึกด าบรรพ์ จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์หอ้งสมดุโดยเสถียรโกเศศ 
และนาคะประทีป เป็นแม่แรงส าคัญ 
 ด้านการ์ตูน สวัสดิ์  จุฑะรพ เขียนเรื่องสังข์ทอง เมื่อ พ.ศ.2475 และเรื่องอื่นๆ อีกหลาย
เรื่องเป็นที่นิยมมาก ประยูร จรรยาวงษ์ เริ่มแสดงฝีมือของเขาเมื่อ พ.ศ.2489 เรื่องหลวิชัยในพิมพ์ไทย
 ทางกระทรวงศึกษาฯ ได้จัดท าหนังสือสองชุด ชุดแรกเป็นนิทานท าให้ง่ายจากปัญญาสชาดก 
เมื่อ พ.ศ. 2474 ชุดที่สองคือชุดอ่านประกอบเมื่อ พ.ศ.2483 โดยมากเขียนโดยหลวงกีรติวิทโยฬาร 

ยังเป็นที่ทรงจ ากันจนถึงปัจจุบัน เช่นเรื่อง นกกางเขน แมวสีสวาด ดอกรัก สัตว์แสนรู้ ชีวิตลูกสัตว์
ต่างๆ อุดมเด็กดี และไม่เป็นไรลืมเสียเถิด 
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 ยุคก้าวเดนิ (2491-2513) หนังสือเด็กเริ่มตั้งมั่นรดุหน้าได้อย่างจรงิจังในยุคนี้ แบ่งยุคนี้ออก
ได้เป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่าง พ.ศ. 2491-2501 เป็นช่วงที่หนังสือเด็กเฟื่องฟู รุ่งเรืองที่สุด ช่วงที่สอง 
ตั้งแต่ พ.ศ.2502 ถึงปัจจุบัน เป็นตอนที่หนังสือเด็กคลายความคึกคักและความโด่งดังไป เพราะอิทธิพล
ของโทรทัศน์เป็นส าคัญ นอกจากนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์การปฏิวัติ 
 ใน พ.ศ. 2491 คุรุสภาโดยได้เงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งส านักวรรณกรรม 
การศึกษาข้ึน ตีพิมพ์นิยายส าหรับเด็กข้ึน 2 ชุด คือ คลังนิยายกับนิทาน “ประทีปทอง” เป็นที่นิยม
ของเด็กและจ าหน่ายได้ดีอย่างไม่คาดฝัน ในปีต่อมาบริษัทประชาช่างจึงได้ออกนิยายท านองเดียวกัน 
คือ เทพนิยาย นิยายแสนสนุก นิทานแสนส าราญ จ าหน่ายในราคาเล่มละหนึ่งบาทและยังได้ 
ออกนิตยสารเยาวชนด้วย 
 พร้อมๆ กับนิยาย นิทาน มีผู้ริเริ่มท าหนังสือความรู้รอบตัวข้ึน จ าหน่ายเล่มละ 50 สตางค์ 
ต่อมาอีก 10 ปี ใน พ.ศ. 2501 หนังสือชุดความรู้รอบตัวเพิ่มข้ึนถึงเกือบ 2 พันหน้า หนังสือความรู้
รอบตัวค่อยเสื่อมไปเมื่อเลิกสอบความรู้รอบตัว และรายการตอบปัญหาชิงรางวัลทางโทรทัศน์จืดจางลง 
 จากจุดเริ่มต้นที่ได้ผลดีน้ี เป็นแรงจูงใจให้ส านักพิมพ์เอกชนกล้าพิมพ์นวนิยายและนิทาน
ส าหรับเด็กเป็นหนังสือเล่มใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 และเกิดหนังสือท านองนี้มากมายนับร้อยเล่มที่ควร
กล่าวช่ือ เช่น สี่ดรุณ ไฮดี้ หนังสือชุดบ้านเล็ก นิทานนานาชาติ ฯลฯ 
 ในพ.ศ. 2493 อีกเช่นกัน หนังสือแสตนดาร์ดได้ท า แสตนดาร์ด สติวเด้นท์ ชับพลีเม้นท์ ข้ึน 
ถือเป็นนิตยสารให้ความรู้ทางภาษาอังกฤษของเรารุ่นแรก ต่อมามีส านักพิมพ์อื่นจัดท าข้ึนอีกเช่น 
อนาคต ก้าวหน้า มิเรอร์ รีเดอร์ เป็นต้น 
 ป.อินทรปาลิต นักประพันธ์ที่เขียนหนังสือหลายประเภท เริ่มเขียนนิทานส าหรับเด็ก  

ช่ือขุนพลแกละ ให้แก่ส านักพิมพ์ผดุงศึกษา ใน พ.ศ. 2496 และส านักพิมพ์นี้เองได้ท าหนังสือขนาด
เล็กให้เด็กเล่มละ 1 บาท ออกประจ าอีกหลายชุด ที่มีช่ือ เสือใบ เสือด า รามเกียรติ์ฉบับร้อยแก้ว 
นิทานผดุงศึกษา (โดยมาก เสรี เปรมฤทัย เขียน) 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2497-8 เกิดนิตยสารเด็กส าคัญหลายเล่มคือ ชัยพฤกษ์การ์ตูน ตุ๊กตา  
ดรุณสาร วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ ปี 2497 กระทรวงศึกษาธิการพิมพ์หนังสืออ่านประกอบส าหรับเด็ก
ในระดับประถมศึกษาหลายเล่ม เช่น เป็นอะไรดี ขอแม่ให้ลูกนก เป็ดหาย ฯลฯ ข้ึนแทนชุดนกกางเขน 
และลูกสัตว์ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว 
 ด้านการ์ตูนที่สืบเนื่องจาก สวัสดิ์ จุฑะรพ และ ประยูร จรรยาวงษ์ พ.ศ. 2474 รงค์ ราชภูมิ 
แห่งหนังสือพิมพ์สารเสรี จัดท าการ์ตูน ชุดเจ้าโกร๋น ตุ๊กตาก็ได้จัดท านิตยสารการ์ตูนตลกในปีนี้  
ในปี 2490 มีการ์ตูนคาวบอยชุด คิดคาร์สัน มีช่ือมาก แต่ชุดที่มีช่ือที่สุดได้แก่ “หนูเล็กลุงโกร่ง” 
เริ่มท าในปีเดียวกันนี้ เลิกในปี 2501 ซึ่งถือเป็นสิ้นช่วงแรกของยุค 
 ในปี 2500 นิทานเด็กแบบเล่มละบาทหายไป เป็นราคาเล่มละ 2 บาท ต่อมาในราว 

พ.ศ. 2506 ใช้กระดาษปอนด์หนาพิมพ์ ขายเล่มละ 5 บาท 
 ระหว่างปี 2501-2 ศาลาวันเด็ก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และส านักวรรณกรรม
เพื่อการศึกษา เริ่มจัดพิมพ์หนังสือส าหรับเด็กข้ึน จ านวนพิมพ์ไม่มากนัก แต่ก็มีอิทธิพลชักชวน
หน่วยงานและส่วนบุคคลให้คิดท าตามบ้างอย่างถูกหลักวิชา 
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 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ที่หนังสือเด็กเงียบเหงาไป ก็ไม่หมายความว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหว 
หรือไม่มีหนังสือเด็กออกใหม่เสียเลยทีเดียว ในปี 2504 มีหนังสือแสตนดาร์ดเยาวชนปี 2507 หนูน้อย
กลอยใจ การ์ตูนชุดสองเริ่มราวปีนี้ มีการ์ตูนได้เรื่องราวจากโทรทัศน์เป็นต้น คุรุสภาจัดท าหนังสือ  

ชุดภาพและการ์ตูน พ.ศ. 2508 ปี 2511 ที่มีนิทรรศการหนังสือเด็กที่ดาราภัณฑ์กรุงเทพฯ ชัยพฤกษ์
ซึ่งเป็นนิตยสารส าหรับเด็ก เก่าแก่ที่สุดเล่มหนึ่งที่ยังพิมพ์จ าหน่ายอยู่ได้ ริเริ่มท าหนังสือชุดเด็กไน
ระดับมัธยมศึกษาปี 2512 ป ี2513 ได้ออกชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์และชัยพฤกษ์การ์ตูน มีส่วนกระตุ้น
ความตื่นตัวและความสนใจต่อหนังสือเด็กมาก  
 ปี พ.ศ. 2511 องค์การค้าคุรุสภาจัดพิมพ์หนังสือส าหรับเด็กออกเผยแพร่ ได้แก่เรื่อง  
เพลงเด็กและวิธีเล่นประกอบ โดยเบญจา  แสงมะลิ  เรืองอุไร  กุศลาศัย และล้วน  ควันธรรม 
 ปี พ.ศ. 2512-2513  บริษัทไทยวัฒนาพานิชได้พิมพ์วารสารชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์และ
ชัยพฤกษ์การ์ตูน ออกจ าหน่าย  สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ได้พิมพ์บทกลอนส าหรับ
เด็กของไทย เป็นภาษาไทยและอังกฤษ  ประยูร  จรรยาวงษ์ เป็นผู้วาดภาพประกอบ ช่ือว่า Old Fun 
– Rhymes for Children เนื่องในงานการประชุมครั้งที่ 37 ของสมาคมภาษาและหนังสือนานาชาติ 
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี   สมาคมญี่ปุ่น ได้จัดพิมพ์วารสารตะวันฉบับดรุณ ออกเป็นรายปักษ์ มี 
สวัสดิ์ คล้ายอุดม เป็นบรรณาธิการ และวิริยะ สิริสิงห เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารฉบับนี้ 
ลงเรื่องราวความรู้สาขาสังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นวนิยายส าหรับเด็ก 
การ์ตูน นิทานและศิลปะ 
 พ.ศ. 2514-2516 ส านักพิมพ์อุดมศึกษาได้จัดพิมพ์การ์ตูนสวนเด็ก ออกจ าหน่าย มีความรู้
ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ชีวประวัติ นวนิยายส าหรับเด็ก ภูมิศาสตร์ การ์ตูน 
และคอลัมน์ยามว่างแนะวิธีประดิษฐ์สิ่งต่างๆ จากวัสดุเหลือใช้ และวิธีพับกระดาษ เป็นต้น แต่ทั้ง
วารสารตะวันฉบับดรุณและวารสารการ์ตูน สวนเด็ก พิมพ์ออกจ าหน่ายระยะหนึ่งก็หยุดชะงักไป  
ในเวลาเดียวกัน  ส านักพิมพ์ประมวลสาส์น ได้จัดพิมพ์นิทานส าหรับเด็ก ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดี  
มีภาพสีประกอบ เรียกว่า  นิทานจุ๋มจิ๋ม  พิมพ์ในปี พ.ศ.2515 มากกว่า 100 เรื่อง เช่น เรื่องช้างบิน 
เด็กน้ า  จิ๊กโก๋หลงทาง  ปีเตอร์แพน  เจ้าหญิงนิทรา  โรบินสัน ครูโซ  สโนไวท์ และเรื่องเมาคลี  
เป็นต้น 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดท าสารานุกรม
ส าหรับเด็กข้ึนชุดหนึ่ง ให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมวิชาการต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  สารานุกรมฉบับนี้พิมพ์ออกเผยแพร่ในระหว่างปี   
พ.ศ. 2516-2520 พิมพ์ออกมา 4 เล่ม และพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดต่างกันตามวัยของเด็ก 
 หนังสือส าหรับเด็กเริ่มแพร่หลายมากในช่วงปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน  
มีทั้งวารสาร และหนังสือส าหรับเด็กออกมาเป็นจ านวนมาก มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพัฒนาการด้าน
การเขียนหนังสือส าหรับเด็กและหนังสือทั่วไปมากยิ่งข้ึน ในปี พ.ศ. 2523 มีการจัดงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติข้ึนที่สวนลุมพินี มีส านักพิมพ์ บริษัท ห้างร้านต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัย 

ได้น าหนังสือและวารสารทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะของเด็กมีจ าหน่ายและมีการประกวด
หนังสือดีเด่น  ซึ่งต้องเป็นหนังสือที่นอกจากให้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังให้ความรู้แก่เด็กอีกด้วย 
หนังสือเด็กที่ได้รับรางวัลหนังสือเด็กดีเด่น คือ หนังสือชุดจ้อยเรียนรู้ “ตอนเสียง” ของ รุ่งทิพย์  
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จันทรประชุม วาดภาพโดย มนตรี วีระวงศ์ จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ปาณยา เป็นหนังสือระดับ 

ช้ันอนุบาลและเริ่มเรียน  และมีหนังสือของชมรมเด็กได้รับรางวัลชมเชย 2 เล่ม คือ เรื่องลูกหมี เป็น
หวัด ของ พรจันทร์ จันทวิมล ผู้เขียนภาพประกอบคือ สมชาย เวชวิทย์ เรื่อง หมาป่าแสนฉลาด 
(นิทานไม่รู้จบ)  ของ ทองค า  แสนโสดา ผู้เขียนภาพประกอบคือ สมชาย เวชวิทย์ หนังสือส าหรับ 

เด็กก่อนวัยรุ่น เรื่อง ปลาวาฬของน้อย ของ วิริยะ สิริสิงห ผู้เ ขียนภาพประกอบ คือ ไพโรจน์  
ดาวประดับวงศ์ 
 ปี พ.ศ. 2525 งานสัปดาห์หนังสือเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มีการประกวดหนังสือเด็ก
ออกเป็น 3 ระดับ คือ หนังสือส าหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน (อายุ 3 -6 ปี )  หนั งสือส าหรับเด็ก 

ช้ันประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปี) และหนังสือส าหรับเด็กก่อนวัยรุ่น (อายุ 11-14 ปี) ส านักพิมพ์ที่ได้รับ
รางวัล ได้แก่ ส านักพิมพ์ชมรมเด็ก ดวงกมล พี.พี. ต้นหมาก แพ็ท คุรุสภา และนักเขียนที่ได้รับรางวัล 
ได้แก่  ลมุล รัตตากร พรจันทร์ จันทวิมล มานพ แก้วสนิท วิริยะ สิริสิงห วาณิช จรุงกิจอนันต์ มาลา 
ค าจันทร์ วิบูลย์ ลี้วุวรรณ สุวรรณี สุคนธา สมบัติ จ าปาเงิน  
 ปัจจุบันมีการจัดสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ
และสมาคมผู้จดัพิมพ์และจ าหน่ายหนังสือ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน ธนาคาร ส านักพิมพ์ ศูนย์หนังสือ 
มูลนิธิต่างๆ ร่วมกันจัดส่งเสริมให้มีการสร้างวรรณกรรมส าหรับเด็กและส่งเสริมการอ่าน ประชุมสัมมนา
เกี่ยวกับการอ่าน การผลิตวรรณกรรมส าหรับเด็ก  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดต้ังสมาพันธ์
พัฒนาหนังสือและการอ่านข้ึนมา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และเพื่อเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ที่จะให้ประชาชนคนไทย ผู้ใหญ่และเด็กได้ศึกษา และมีหนังสือดีอ่านโดยทั่วกัน รัฐบาลจึงก าหนดให้ปี 
พ.ศ. 2538-2539  เป็นปีแห่งการอ่านเนื่องในวโรกาสกาญจนาภิเษกสมโภช และในปี พ.ศ. 2542  
พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนกฉบับการ์ตูน จัดพิมพ์วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  
6 รอบ โดย ชัย ราชวัตร (สมชัย กตัญญุตานันท์) เป็นผู้วาดภาพ จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์และ 

จัดจ าหน่ายโดยบริษัท อมรินทร์ พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด ราคาเล่มละ 35 บาท  
 หน่วยงานที่มีการผลิตและส่งเสริมสนับสนุนหนังสือส าหรับเด็กในปัจจุบัน ได้แก่ สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และจ าหน่ายหนังสือ สมาคมนักเขียน สมาคมการอ่าน 
สมาคมพัฒนาการอ่านของเด็ก มูลนิธิเด็ก มูลนิธิห้องสมุด มูลนิธิจินตนา-เอกศักดิ์ แดงเดช ชมรมนัก
แปล ชมรมส่งเสริมการจัดจ าหน่ายหนังสือ ชมรมเพื่อห้องสมุดแห่งชาติ มูลนิธิไทยวัฒนาพานิช  
ต.สุวรรณ บริษัทเทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท คอนซูมเมอร์ โปรดัก 
ส านักงานส่งเสริมมูลนิธิเด็ก บริษัทต้นอ้อแกรมมี่ จ ากัด โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ไทยพีบีเอส ธนาคาร
ไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น   
 ในปี พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด
ให้มีการประกวดหนังสือดีเด่น  ในส่วนที่เป็นหนังสือส าหรับเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) รางวัลชมเชย มี  
3 เรื่อง คือ ใครๆ ก็ชอบข้าวเกรียบ ของ ขัตติยดา ไชยโย พิมพ์โดย ส านักพิมพ์คิดส์บวก เรื่อง  
ช้างน้อยน่ารัก บุบผา เรืองรอง พิมพ์โดย ส านักพิมพ์ประภาคารพับลิชช่ิง และ เรื่อง อะไรอยู่ใน
อากาศ  มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พิมพ์โดย ส านักพิมพ์แฮปปี้คิดส์  หนังสือส าหรับเด็ก  
(อายุ 6-11 ปี) มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ตุ๊กตาของชาลี ของ ขวัญจิตต์ เนียมเกตุ ส านักพิมพ์ 
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สุวีริยาสาส์น เรื่อง เป็นแบบนี้ก็ดีด๊ีดี ของ รัตนา คชนาท ส านักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคช่ัน และ เรื่อง ลุงโทน
กับปืน ของ ปรีดา ปัญญาจันทร์ ส านักพิมพ์คิดส์บวก ประเภทหนังสือบันเทิงคดี หนังสือส าหรับเด็ก
วัยรุ่น (อายุ 12-18 ปี)  รางวัลดีเด่น คือ เรื่อง ลูกชายแดน ของ เชาวลิต ขันค า ส านักพิมพ์บรรณกิจ 
1991 รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล คือ เรื่อง เจ้าเอย…เจ้ากรงหัวจุก ของ ชิด ชยากร นานมีบุ๊คส์
พับลิเคช่ันส์ เรื่อง ต้นไม้นี้มีช่ือว่า “ความสุข” THE TREE OF HAPPINESS ของ กิ่งกาญจน์  
ศรีปริญญาศิลป์ ส านักพิมพ์บิ๊กแบร์บุ๊กส์  และ เรื่อง ร่มไม้หนึ่งซึ่ งเราตัวเล็ก ของ ปันนารีย์  
แพรวเยาวชน หนังสือประเภทหนังสือสารคดี มีรางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ถนนสายฤดู
ใบไม้ผลิ Australia Spring Ways ของ ตินกานต์ ส านักพิมพ์บันลือบุ๊คส์ เรื่อง เพลงของโลกและ 

ของเรา ของ ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช ส านักพิมพ์มติชน และเรื่อง เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลาด ของ จิราภรณ์ 
วิหวา ส านักพิมพ์บันบุ๊คส์ ประเภทหนังสือบทร้อยกรอง รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล คือเรื่อง บนผืน
แผ่นดินไทย ของ สิทธิเดช กนกแก้ว ส านักพิมพ์ร้อยแก้ววรรณกรรม ประเภทหนังสือการ์ตูน และหรือ
นิยายภาพ รางวัลดีเด่น คือ เรื่อง ครอบครัวหัวแห้ว ของ กนกพร คงสุวรรณ มูลนิธิเด็ก สถาบัน
การ์ตูนไทย รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง พระเตมีย์ พระมหาชนก และสุวรรณสาม ของ โอม 
รัชเวทย์ ส านักพิมพ์อมรินทรค์อมมกิส์ เรื่อง มะม่วงกับมาม่า ของ วิศุทธ์ิ พรนิมิตร ส านักพิมพ์บันบุ๊คส์ 
และเรื่อง วัตถุสุขโภชนา ของ ไตรภัค สุภวัฒนา (PUCK) ส านักพิมพ์บันลือบุ๊คส์ หนังสือการ์ตูน และ 
หรือนิยายภาพส าหรับเด็ก รางวัลดีเด่น คือ เรื่องรามเกียรติ์ สู่มหาสงคราม ของ รัตนา คชนาท 
ส านักพิมพ์ห้องเรยีน รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตา
ซี ตอน อัศจรรย์ร่างกาย ของ สวนโมกข์กรุงเทพ นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์ เรื่องเดอะฟรีกเทลส์  
THE FREAK TALES  ของ วศิน รตนธงชัย (WASIN) / ส านักพิมพ์บันลือบุ๊คส์ และเรื่องวิถีธรรมตาม
รอยพ่อ ของปรีดา ปัญญาจันทร์  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หนังสือสวยงามส าหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น คือ คชปักษ์สินธ์ุ ไม่ยอมแพ้ ของนรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ ส านักพิมพ์เก้าแต้ม รางวัล
ชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ บ้านแสนสุข ของเกวลิน ชุ่มช่างทอง ส านักพิมพ์โลกหนังสือ รามเกียรติ์  
สู่มหาสงคราม ของรัตนา คชนาท  ส านักพิมพ์ห้องเรียน และสัตว์ป่าเมืองไทย ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์ 
ส านักพิมพ์ห้องเรียน 

 เห็นได้ว่าการผลิตหนังสอืส าหรบัเด็กในปัจจุบนัมีการพัฒนาทัง้ด้านรูปแบบการผลิต เนื้อหา 
และการน าเสนอสื่อสาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชน ให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมที่มี 
ความเปลี่ยนแปลง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจและให้ความส าคัญในการสร้าง
หนังสือที่ดี มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน  โดยได้มีการจัดการประกวดในหลายๆหน่วยงาน ซึ่งเป็น
การกระตุ้นให้นักเขียนหนังสือ ผู้จัดพิมพ์และจัดจ าหน่ายหนังสือได้มีการปรับปรุง พัฒนาหนังสือให้มี
ความน่าสนใจ และเกิดประโยชน์มากที่สุดต่อไป 



บทที ่ 8 
หนงัสอืการ์ตนู 

 
 

หนังสอืการ์ตูน 
 หนังสือการ์ตูนเป็นหนังสืออีกประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้ส านึกคิดของเด็กไม่น้อย 
ถ้าเราเดินดูตามแผงหนังสือจะพบหนังสอืการ์ตูนวางขายปะปนอยู่กับหนังสืออื่นๆ แทบจะทุกแผงหนังสือ
การ์ตูนเหล่าน้ีหลายประเภทไม่แพ้หนังสือส าหรับผู้ใหญ่ จะต่างกับหนังสือของผู้ใหญ่อยู่บ้างก็ตรงที่
ความหนาของเล่มไม่มากนัก ซึ่งคงจะเกี่ยวเนื่องกับราคา อ านาจซื้อของเด็กและเหตุอื่นๆ การที่ตลาด
หนังสือมีหนังสือการ์ตูนออกมามากมาย ย่อมแสดงให้เห็นว่าความสนใจอ่านของเด็กที่มีต่อหนังสือ
การ์ตูนอยู่ในระดับสูง ท าให้นักเขียนการ์ตูนที่ฉวยโอกาสและขาดความรับผดิชอบหนังสอืการ์ตูนที่ไม่มี
คุณภาพออกมาวางขายแผงหนังสือการ์ตูนในประเทศเราจึงเต็มไปด้วยหนังสือการ์ตูนไร้สาระและเป็น
พิษเป็นภัยต่อความรู้สึกนึกคิดของเยาวชน 
 ก่อนที่จะกล่าวถึงหนังสือการ์ตูนในตลาดปัจจุบัน ใคร่จะกล่าวถึงความเป็นมาของหนังสือ
การ์ตูน เพื่อให้ความเข้าใจกว้างขวางข้ึน ถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร หนังสือการ์ตูน  
จะพบว่าหนังสือเหล่านี้มีภาพเขียนต่างๆ อาจจะเป็นภาพประกอบเรื่อง ภาพข าขัน ภาพล้อเลียน  
ภาพเป็นเรื่องเป็นราวประเภท 2-3 ช่องจบ หรือเป็นเรื่องราวยืดยาว ฯลฯ ภาพเหล่าน้ีเรามักรู้จักและ
เรียกกันว่า “การ์ตูน (Cartoon)” แต่ความจริงแล้ว ยังมีศัพท์อื่นๆ ที่เรียกภาพดังกล่าวแยกประเภท
ออกไปอีก คือ ค า Caricature , Cartoon และ Comics 
 1. Caricature เป็นศัพท์ที่มาจากภาษาอิตาลีว่า Caricatura แปลว่าบรรทุก (loading) 
บรรจุ (charging) หมายถึง ภาพล้อมบุคคลหรือวัตถุที่ท าให้ขันโดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะบางอย่าง
ให้เกินความจริงไป แต่ไม่มีความประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจุดส าคัญ 
เช่น วาดเป็นรูปคอยาว หรือรูปร่างสูง เก้งก้างกว่าปกติ แต่ก็สามารถดูออกทันทีว่าเป็นใครหรือเป็น
อะไร เพราะผู้วาดยังคงลักษณะเด่นๆ ซึ่งเป็นลักษณะเดิมเอาไว้ 
 2. Cartoon มาจากภาษาละตินว่า charta และค าในภาษาอิตาลีว่า cartone หมายถึง 
กระดาษ เพราะในสมัยต้นการ์ตูนเป็นการวาดภาพลงผ้าใบขนาดใหญ่ วาดบนผ้าม่านหรือเป็น 

การเขียนลวดลายหรือภาพลงบนกระจก และ mosaic cartoon หมายถึง การเขียนภาพหรือ
สัญลักษณ์ที่มุ่งจะเหน็บแหนม (witty) คนใดคนหนึ่งเพื่อแสดงอารมณ์ขันและให้เกิดความขบขัน 
(humerous) เป็นประการส าคัญ มิใช่เป็นแต่เพียงเขียนภาพให้คล้ายบุคคลหรือวัตถุเท่านั้น 
 วิสิทธ์ิ  จินตวงศ์ กล่าวถึงภาพการ์ตูนว่า “ค าการ์ตูน หมายถึง ภาพชวนขันแท้ๆ แต่เพียง
อย่างเดียว เดิมใช้เป็นภาพแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองแบบเดียวกับบทน าของ
หนังสือพิมพ์ ตัวการ์ตูนเป็นบุคคลทีมีช่ือเสียงในทางการเมือง บุคคลดังกล่าวนี้ ผู้เขียนภาพการ์ตูนจะ
เอามาเขียนเสียใหม่ โดยเอาจุดเด่นของบุคคลนั้นมาเป็นสัญลักษณ์ เขียนเป็นภาพหยาบๆ ง่ายๆ  
ให้ดูกันออกว่าเป็นผู้ใด การ์ตูนลักษณะนี่เรียกว่าภาพการ์ตูนการเมือง (Editorial Cartoon) ภาพการ์ตูน
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อาจเป็นภาพเดียวหรือหลายภาพติดต่อกันก็ได้ แต่ไม่มีเนื้อเรื่องยาวที่จะติดตามอ่านแบบนวนิยายซึ่ ง
เป็นลักษณะของภาพชวนขัน (Comics)” 
 ส่วน พิมล กาฬสีห์ เจ้าของนามปากกาตุ๊กตา ให้ค าอธิบายถึงลักษณะของการ์ตูนว่า 
“การ์ตูนหรือคากาเธอร์นั้น จะต้องมีลักษณะเด่นคือ จะต้องเป็นภาพเขียนที่ผิดจากความจรงิ น้อยกว่า
ความจริง หรือเกินความจริงจะต้องเป็นภาพที่เขียนเพื่อจุดมุ่งหมายในการลอ้เลยีน หรือให้เกิดอารมณ์
ขันหรือประชดประชันในกรณีใดกรณีหนึ่ง จะต้องเป็นภาพที่เขียนด้วยตนเอง มิใช่ลอกเลียนแบบผู้อื่น
หรือดัดแปลงต่อเติม จะต้องเป็นภาพที่ยึดหลักเกณฑท์ี่อยู่ในขอบเขตกว้างขวางก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
ภาพการ์ตูนที่เราดูอยู่ทุกวันน้ีก็มีลักษณะดังกล่าวทั้งสี่ประการนี้แสดงออกมาเสมอ” 
 3. Comics หมายถึง ภาพชวนขันโดยมีภาพเป็นชุดๆ มีถ้อยค าบรรยายประกอบตาม 

เนื้อเรื่อง เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันเนื้อเรื่องแนวใดก็ได้ เช่น อาชญากรรมสงคราม การผจญภัย และอื่นๆ 
แม้จะไม่มีลักษณะชวนขันเลย แต่ก็ยังใช้เรียกด้วยค าเดิม ภาพชวนขันส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
จึงเรียกภาพชวนขันลักษณะนี้ว่า comics strips และเมื่อมีการรวบรวมจัดพิมพ์เป็นเล่มเรียกว่า 
comics book หรือ funnies 
 comics strips เป็นการเล่าเรื่องโดยใช้ภาพซึ่งอาจจะแทรกความคิดเห็น อารมณ์ขัน  
การเสียดสีเยาะเย้ย เป็นต้น ท าให้ผู้อ่านได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือได้ความรู้ comics 
strips ได้พัฒนาข้ึนมาจาก editorial cartoon ในปลายปีของคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยได้ผสมผสาน
วิธีการของภาพล้อมบุคคล (caricature) การ์ตูน (cartoon)  และวิธีการทางละคร (drama)  
เข้าด้วยกัน เนื้อเรื่องในระยะแรกๆ เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจ าวัน หรือไม่ก็เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผยหรือยังปิดบังเอาไว้ ต่อมาได้พัฒนากว้างออกไป
เป็นเรื่องราวอะไรกไ็ด้ โดยมีภาพเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้ โดยมีภาพเป็นส่วนส าคัญและมีอักษรประกอบ
บรรยายความหมายของรูปภาพเหล่าน้ี ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับเทพนิยาย เรื่องโลดโผนผจญภัย เรื่องสัตว์ 
และแม้กระทั่งเรื่องการเมือง (เช่น งิ้วการเมือง) เป็นต้น 
 ในประเทศไทยเรา คนทั่วไปเข้าใจค า caricature , comics และ cartoon โดยเรียกรวม
ด้วยค าๆ เดียวคือ “การ์ตูน” ดังนั้นภาพเขียนไม่ว่าจะเป็นภาพที่เจตนาเพื่อให้ข าขัน ล้อเลียนบุคคล
หรือวัตถุ เสียดสีเหน็บแหนม หรือเป็นเรื่องราวต่างๆ เรารวมเรียกว่า “การ์ตูน” ทั้งสิ้น และเพื่อ 

ความเข้าใจตรงกัน ในบทความนี้จะใช้ในความหมายดังกล่าวด้วย 
 

ประเภทของการ์ตูน 
 การ์ตูนที่ปรากฏในท้องตลาดทั้งจากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หรือหนังสือต่างๆ  
เราพอจะแบ่งการ์ตูนออกเป็นประเภทๆ ได้ดังนี้ 
 1. การ์ตูนการเมือง (political cartoon หรือ caricature) 
 2. การ์ตูนประกอบเรื่อง (illustrated cartoon)  
 3. การ์ตูนสั้นเป็นตอน (strips) 
 4. การ์ตูนข าขันรูปเดียวจบ ซึ่งจะเห็นเป็นการ์ตูนเงียบหรือมีค าพูดประกอบก็ได้ (gag) 
 5. การ์ตูนข าขันหลายช่องจบในหน้าเดียว 
 6. การ์ตูนเรื่องยาว (comics or serial cartoon) 
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 7. การ์ตูนโฆษณา (commercial cartoon) 
 8. การ์ตูนเคลื่อนไหว (animation cartoon) หมายถึง การ์ตูนภาพยนตร์ 
 9. การ์ตูนล้อเลียนบุคคล (critical cartoon) 
 10. การ์ตูนโทรทัศน์ (television cartoon) 
 11. การ์ตูนประกอบการศึกษา (visual aid cartoon) 
 12. การ์ตูนแบบ (pattern) 
 

วิวัฒนาการของการ์ตูนในประเทศไทย 
 ถ้าพิจารณากันให้ถึงที่สุด การ์ตูนของไทยมีมานานแล้ว ซึ่งมักจะแฝงอยู่ในภาพฝาผนังตา่งๆ 
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 นักวาดภาพฝาผนังที่มีช่ือเสียงคือ ขรัวอินโข่ง “ทุกครั้งที่ขรัว 

อินโข่งวาดภาพ ไม่ว่าจะเป็นฝาผนังหรือภาพจิตรกรรมอื่นใดก็ตาม เขาจะสอดแทรกอารมณ์ขันไว้ใน
ภาพน้ันๆ เสมอ ด้วยการเขียนภาพหรือสิ่งล้อเลียนต่างๆ นานา ไว้ด้วย ซึ่งนับเป็นลักษณะของการ์ตูน
ประกอบชนิดหนึ่งนั่นเอง ต่อมาในสมัยรัชการที่ 6 ทรงสนพระทัยการวาดภาพล้อคนสนิท และ 

วาดภาพตักเตือนล้อเลียนบรรดาข้าราชบริพารที่ประพฤติไม่เหมาะสม นักวาดภาพการ์ตูนที่เกือบจะ
เรียกว่าเป็นการเข้าสู่ยุคของการ์ตูนอย่างจริงจังก็คือ ขุนปฏิภาคพิมพลิขิต (เปล่ง ไตรปีน) ซึ่งเขียน
การ์ตูนการเมืองเป็นภาพลายเส้นตีพิมพ์ในหนังสือเดลิเมล์ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
มีการ์ตูนลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆ กว้างขวาง มีนักเขียนการ์ตูนมีช่ือหลายคนเช่น สวัสดิ์  จุฑะรพ หรือ
อีกนัยหนึ่งขุนหมื่น เสนอการ์ตูนชุดวรรณคดี เช่น สังข์ทอง สังข์ศิลป์ชัย พระอภัยมณี เป็นต้น 
นอกจากนี้ก็มี จ านง  รอดอริ ฉันท์ สุวรรณบุณย์ และราชาการ์ตูนเมืองไทย คือ ประยูร จรรยาวงษ์  
ผู้ยังเขียนการ์ตูนมาจนถึงปัจจบุัน ปัจจุบันมีนักเขียนการ์ตูนมากมายทั้งที่มีฝมีือและความคิด มีแต่ฝีมือ
ไม่มีความคิด มีทั้งฝีมือและความคิด นักเขียนการ์ตูนเหล่านี้ต่างก็เสนอผลงานของตนเองมา  

เกลื่อนท้องตลาดมีคุณภาพบ้างไม่มีคุณภาพบ้าง มากมายหลายประเภท” 
 

การต์ูนส าหรบัเด็ก 
 ฉันท์ สุวรรณบุณย์ ได้ช่ือว่าเป็นผู้บุกเบิกการ์ตูนเด็กคนแรกของไทย ทั้งนี้เพราะในขณะที่
บรรดาเพื่อนนักเขียนการต์ูนทั้งหลายยังคงยึดถือเรือ่งเกี่ยวกับจักรๆ วงศ์ๆ นิยายปรัมปรา วรรณกรรม
โบราณอยู่ ฉันท์กลับหันมาเขียนการ์ตูนสะท้อนสงัคมที่แท้จริงในขณะนี้มากยิ่งขึ้นจะเหน็ได้จากผลงาน
การวาดเรื่องแรกเป็นชุดช่ือป๋องเหลียว นอกจากนี้แล้วฉันท์ยังเขียนการ์ตูนประกอบโคลงนิติ  
เพื่อบรรยายและสะท้อนเนื้อหาของโคลงออกมาให้คนดูการ์ตูนได้เข้าใจความหมายและได้ประโยชน์
จากค าโคลงอีกด้วย 
 พิมล กาฬสีห์ เป็นคนแรกที่ออกหนังสือการ์ตูนส าหรับเด็ก มีหนูนิด หนูหน่อย หนูไก่  
หนูแจ๋ว เป็นตัวละคร ปัจจุบันก็ยังออกหนังสือการ์ตูนส าหรับเด็กอยู่ให้ช่ือว่าการ์ตูนตุ๊กตาโดยใช้  

ตัวละครเอก 4 ตัว เป็นตัวชูโรงเช่นเดิม นอกจากนี้ยังมีนักวาดการ์ตูนอีกคนหนึ่งคือ สงบ แจ่มพักตร์ 
เจ้าของนามปากกา แจ๋วแหวว ซึ่งเขียนทั้งการ์ตูนการเมืองและการ์ตู นเด็ก งานเขียนของเขาใน
ปัจจุบันมักปรากฏในวารสารและนิตยสารต่างๆ ในช่วงที่ภาพยนตร์ฝรั่งและภาพยนตร์ญี่ปุ่นเข้ามา
พิมพ์สมการที่นี่มีอิทธิพลในประเทศไทย โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ การ์ตูนของไทยมีแนวโน้มเข้าสู่เรื่อง
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แบบภาพยนตร์ในโทรทัศน์ ตัวละครก็น ามาจากภาพยนตร์การ์ตูนโทรทัศน์ หรือไม่ก็สร้างข้ึนมาโดยมี
ช่ือตลอดจนลักษณะหน้าตาไม่ต่างไปจากฝรั่งและญี่ปุ่น เนื้อหาเต็มไปด้วยอภินิหาร สัตว์ประหลาด  

การท าลายล้าง อาฆาตจองเวร ซ้ าซากอยู่นั่นเอง นักเขียนการ์ตูนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นนักเขียนหน้า
ใหม่ที่มีฝีมือในการเขียนพอสมควร 
 

หนังสอืการ์ตูนปัจจุบัน 
 โดยทั่วไปการเสนอเรื่องของการ์ตูนมักจะมีหลายประเภทแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา  

ดูจากการ์ตูนที่วางขายในท้องตลาดปัจจุบัน การเสนอเนื้อหาจะอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ คือ 
 1. เรื่องผจญภัย (adventure) 
 2. เรื่องผจญภัยในคามคิดฝัน เกินจริง (fantastic adventure) 
 3. เรื่องสงคราม (war) 
 4. เรื่องอาชญากรรมและการสอบสวน (crime and detective) 
 5. เรื่องชีวิตจริงและประวัติบุคคล (real stories and biography) 
 6. เรื่องผจญภัยในป่า (jungle adventure) 
 7. เรื่องการ์ตูนสัตว์ (animal cartoon) 
 8. เรื่องตลกขบขัน (fun and humor) 
 9. เรื่องเกี่ยวกับความรัก (love interest) 
 10. เรื่องจากหนังสือวรรณคดี (retold classics) 
 เนื้อหาที่เสนออาจน าเสนอในแงมุ่มกว้างๆ ได้ 2 ประเภทคือ เรื่องที่เป็นไทยๆ หรือเขียนข้ึนเอง 
เช่น เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ นิทานพื้นบ้าน เป็นต้น กับอีกประเภทหนึ่งคือ 

เรื่องที่ลอกเลียนมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องญี่ปุน่บ้าง ฝรั่งบ้างที่แพร่หลายมานานจนบัดนี้ยังไม่
จบก็คือเรื่องชุด แฟลซ  กอร์ดอน กับสาวสวยช่อ เดล อาร์เดน ที่พิมพ์เป็นเล่มขายอยู่นัจจุบัน คือ ชุด 
มิกกี้เมาส์, โดนัล ดั๊ก, สแค้มป์ (ลงในหนังสือพิมพ์เป็นตอนๆ) เป็นต้น โดยการลอกภาพลงมาทั้งหมด
แล้วใช้ภาษาไทยแทนภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะเป็นการแปลแบบค าต่อค าก็ได้ บางทีมีข้อความทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเทียบกัน ให้ประโยชน์ด้านการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย 
 เนื่องจากปัจจุบันหนังสือการ์ตูนวางขายมากมาย นักเขียนก็มีเพิ่มข้ึนทั้งประเภทที่คิดเรื่อง
เอง และเขียนภาพเอง หรือคนอื่นคิดเรื่องนักเขียนการ์ตูนเขียนภาพ เท่าที่ส ารวจดูจากหนังสือการ์ตูน 
นักเขียนการ์ตูนที่ปรากฏพอจะรวบรวมได้เช่น พ. บาพลี, พิมล กาฬสีห์ (ตุ๊กตา) ราช เลอสรวง, มงคล 
อุดมวงศ์, จ านูญ เล็กสมพิศ (จุ๋มจิมม), วัฒนา เพ็ชรสุวรรณ (อาวัฒน์, วัฒนา), จุกเบี้ยวสกุล, ณรงค์ 
ประภาสะโนบล (รงค์) เตรียม ชาชุมพร นักเขียนการ์ตูนเรื่องผี เช่น มาโจ, โต๊ด, ป้อม ปราการ,  
เอกราช, วินิจ เหรียญจินดา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนักเขียนการ์ตูนอื่นๆ อีกมาก 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพของหนังสือการ์ตูนปัจจุบันได้มากข้ึน จึงจะแยกกล่าวถึง
หนังสือการ์ตูนเท่าที่เห็นว่าควรกล่าวถึงไว้ดังนี้ 
 1. หนังสือการ์ตูนประเภทเรื่องผี ส านักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องนิดนี้ได้แก่ ส านักพิมพ์อุดมศึกษา 
(ขวัญผวา) ส านักพิมพ์สยามสาสน์ (บ้านผีดุ) ส านักพิมพ์อักษรวิวัฒน์ (ผีแฝด) ส านักพิมพ์ศิริสาสน์  
(คนครึ่งผี) โลงแตก, คนสู้ผี ผีพรายปีศาจ ผีมาเกิด) ส านักพิมพ์สามดาว (นรกเรียกหา) ส านักพิมพ์มิตร
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ไมตรี (ผีแหกอก, วิญญาณวิปโยค, ผีห่วงลูก, ผีเฒ่าโหด, บึงมรณะ, ผีนางเหล้านางพรายตะเคียน) 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องการ์ตูนผีอื่นๆ อีกมากมายจนสุดที่จะจารไนให้หมด เนื้อหาส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่
แสดงภาพของความน่าเกลียดน่ากลัวของผี การผูกเรื่องดาดๆ ซ้ าๆ ซากๆ ไม่สมเหตุสมผล จบลงดื้อๆ 
ไม่ให้ความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้อ่านต่อประการใด ในการเขียนมุ่งให้เกิดความน่าเกลียดน่ากลัวเพื่อจะ
ขายได้เป็นประการส าคัญ การ์ตูนประเภทนี้ปลูกฝังทัศนคติที่ไม่พึงปรารถนาแก่เด็ก 
 2. หนังสือการ์ตูนประเภทเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ และเรื่องที่เกี่ยวกับคติการ์ตูนประเภทรี้ดีกว่า
การ์ตูนประเภทแรกตรงที่เรื่องราไม่โลดโผนนัก แก่นของเรื่องในตอนจบจะเป็นไปในลักษณะของ
ธรรมะย่อมชนะอธรรม ผู้ท ากรรมดีย่อมได้ดี เช่นเรื่อง 4 อ ามาตย์ ซื่อสัตย์ (ส านักพิมพ์จิระสาส์น) 
บุตรผู้เสียสละ พระสุธน (ส านักพิมพ์มิตรไมตรี) 
 3. การ์ตูนตลกทั่วไป เป็นหนังสือการ์ตูนตลกทีไม่เหมาะสมกับเด็กๆ นัก เพราะบางดีภาพ
และการแสดงอารมณ์ขันออกไปในทางไม่สุภาพ ตลกสัปดน เนื้อหาและรูปเล่มของการ์ตูนประเภทนี้
มักจะลอกเลียนแบบกันทั้งรูปภาพและแนวความคิด ในเล่มอาจมีการจัดคอลัมน์ต่างๆ เช่น คอลัมน์
ตอบปัญหาหัวใจ ซึ่งมักจะปรากฏข้อความที่เด็กไม่ควรอ่านอย่างยิ่งเรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนที่เหมาะกับ
ผู้ใหญ่มากกว่า ได้แก่หนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ จี้เส้น ทะเล้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนที่ภาพ
ปกส่อในทางชู้สาว ซึ่งปรากฏว่าเด็กๆ ต่างก็พากันสนใจอ่านด้วยความสนอกสนใจแถมตื่นเต้น 
 4. หนังสือการ์ตูนที่ลอกเลียนมาจากภาพยนตร์โทรทัศน์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องจากญี่ปุ่น เช่น
เรื่อง จัมโบ้เอ ไอ้มดแดง ซาโมก้าพลัง 2 เกรทมาซินก้าเป็นต้น เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจาก
ภาพยนตร์การ์ตูนในโทรทัศน์มากนัก ในปัจจุบันดูความนิยมจะลดลงบ้างแล้ว 
 หนังสือการ์ตูนที่กล่าวมากว้างๆ 4 ประการนี้ หากพิจารณาโดยรวม อาจจะกล่าวได้ว่าเป็น
เรื่องไม่ยังไม่เหมาะสมกับเด็ก เพราะผู้เขียนทั้งเรือ่งและภาพส่วนใหญม่ิได้ศึกษาและเข้าใจถึงธรรมชาติ
และความต้องการที่แท้จริงของเด็ก ทั้งมักจะขาดความรับผิดชอบ การผลิตหนังสือการ์ตูนดังกล่าว
ออกมาก็เพียงเพื่อการธุรกิจค้าขายมากกว่าการส่งเสริมให้เด็กมีลักษณะทัศนคติที่พึงปรารถนา 
นอกจากจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่ดีและบางทียังเป็นการมอมเมาเด็กแล้ว ในแง่การใช้ภาษา  

ยังบกพร่องวิบัติทั้งทางด้านไวยากรณ์และอักขรวิธี โดยเฉพาะการสะกดค าผิด ใช้ค าสะแลงและใช้
ค าผิดๆ เรื่องเหล่าน้ีนับว่าเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อประสบการณ์ทางภาษาของเด็กเป็นอย่างยิ่ง 
บางเล่มแบบและขนาดของอักษรไม่เหมาะสมกับระดับของเด็กแต่ก็ไม่สู้กระไรนัก การ์ตูนที่  
ขาดความบริสุทธ์ิและไม่เหมาะสมกับเด็กดังกลา่วมาแล้วแต่ต้นจึงไม่อาจเรียกได้เต็มปากว่าเป็นการต์นู
ส าหรับเด็ก แต่เมื่อวางขายอยู่ตามแผงหนังสือ และเกซื้อหามาอ่าน แน่นอน ย่อมจะเกิดผลเสียดีกว่า
ผลด ี
 5. หนังสือการ์ตูนที่จัดหาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ เหตุที่แยกน ามากล่าวต่างหากก็เพื่ อจะได้ 
พูดถึงโดยละเอียดสักหน่อย เพราะการ์ตูนประเภทนี้เขียนข้ึนมาโดยค านึงถึงผลหลายๆ ด้าน  
มีความระมัดระวังในการเสนอมากกว่า การ์ตูนที่กล่าวมาแล้วแต่ต้น 4 ข้อ พิมล กาฬสีห์ (ตุ๊กตา) 
นักเขียนการ์ตูนส าหรับเด็ก ที่มักจะเขียนถึงเรื่องความรักระหว่างบุคคลในครอบครัว การอยู่ร่วมกัน
ระหว่างพี่น้องในครอบครัวใดให้ทัศนะว่า “เด็กเปรียบเหมือนพันธ์ุผัก ที่ปลูกให้ดีก็จะเจริญงอกงาม” 
การ์ตูนนับได้ว่าเป็นหนังสือที่มอีิทธิพลต่อชีวิตจิตใจเด็กอย่างที่เรานึกไม่ถึง จุดมุ่งหมายของการกระท า
หนังสือข้ึนอยู่กับเด็กเป็นส าคัญ ผู้เขียนหนังสือเด็กต้องมีความรู้ในการเขียน ไม่เขียนอย่างผิดๆ พลาดๆ 
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การท าหนังสือการต์ูนส าหรับเด็กไม่ควรสอนเด็กโดยตรงควรแทรกเข้าไปกับเนื้อเรื่องที่เขียนในหนังสือ
การ์ตูนส าหรับเด็กนอกจากจะมีการ์ตูนตลก การ์ตูนให้ความรู้ ความคิด ฯลฯ แล้วยังมีคอลัมน์ต่างๆ  
ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเด็กให้กว้างขวางออกไปอีกด้วย ในที่นี้จะกล่าวถึงการ์ตูนส าหรับเด็ก 

ที่น่าสนใจดังนี้ 
  5.1 หนังสือชัยพฤกษ์การ์ตูน เป็นหนังสือการ์ตูนส าหรับเด็กของส านักพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิชโดยมีความมุ่งหมายดังที่พิมพ์ไว้คือ 
   5.1.1 ให้ความบันเทิงและความรู้อันจ าเป็นส าหรับโลกปัจจุบัน 
   5.1.2 ส่งเสริมจินตนาการและความคิดประดิษฐ์ 
   5.1.3 สร้างทัศนคติและความสนใจอันดี 
   5.1.4 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   นักเขียนการ์ตูนในเล่มมี รงค์, เตรียม, ปฐม กั้ง และ ม. วงศ์อุดม โดยเฉพาะ 
รงค์ ปฐม และกั้งดูจะเหมาเขียนเฉพาะการ์ตูนข าขัน มีค าบรรยายแทรก อาจเป็นค าพูดหรือข้อความ
ใดๆ ก็ได้ บางทีก็มีข้อความสั่งสอน ตัวละครที่ถูกกล่าวถึงบ่อยๆ ก็ไม่พ้น ขอทาน ผี ผู้ร้าย และ  

ตัวละครจากวรรณคดี นอกจากนี้ก็มีเรื่องคติสอนใจ และคอลัมน์ที่ให้ความรู้ครบครัน คิดว่าหนังสือ
การ์ตูนเล่มนี้จะให้ประโยชน์แก่เด็กได้มากกว่าการ์ตูนเล่มอื่นๆ จากการซักถามคนขายแผงหนังสือ 

สามแยกเกษตร ปรากฏว่าหนังสือชัยพฤกษ์การ์ตูนขายดีเป็นอันดับหนึ่ง (ที่ตามมาคือหนังสือการ์ตูน
ชุดขายหัวเราะ) ส าหรับลวดลายเส้นของการ์ตูนข าขันดูไม่ค่อยสะอาดตานัก ขาดความเป็นระเบียบ  

ในลายเส้น บางทีค่อนไปทางสกปรก ที่เป็นภาพสีบางทีก็มอๆ สมกับที่เรียกว่าการ์ตูนสีลูกกวาด แต่ถ้า
พิจารณาโดยรวมทั้งเล่มแล้ว นับได้ว่าหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ออกจะเหมาะสมกว่าหนังสือการ์ตูนอื่ นๆ  
ที่เป็นประเภทเดียวกัน 
  5.2 การ์ตูนตุ๊กตา ด าเนินงานโดยตุ๊กตา (พิมล กาฬสีห์) การ์ตูนฉบับนี้ออกมานานแล้ว 
จนปัจจุบันก็ยังมีออกวางขายอยู่ นับเป็นหนังสือการ์ตูนที่ยืนหยัดมากับเด็กและเพื่อเด็กอย่างเหนียว
แน่น ในฉบับมีภาพชวนขันขนาดสั้นจบในฉบับ ขนาดยาวจบในหลายฉบับ ภาพสารคดีแบบหัดเขียน
ภาพส าหรับเด็ก แบบเสื้อผ้า และตอบจดหมาย เนื้อเรื่องส่วนใหญ่มุ่งให้ความเพลิดเพลินและ 

สอนศีลธรรมมุ่งให้ผู้อ่านเป็นเด็กรู้จักและซาบซึ้งในความดีงาม เช่น ความเสียสละ ความซื่อตรง  
ความขยัน ความรักต่อสัตว์ เป็นต้น พิมล กาฬสีห์ กล่าวถึงหลักในการเขียนการ์ตูนของเขาว่า 
   5.2.1 เขียนการ์ตูนโดยไม่พยายามพาดพิงพระมหากษัตริย์ 
   5.2.2 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
   5.2.3 ไม่ท าให้เกิดการแตกความสามัคคี 
   5.2.4 ไม่พาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ 
   5.2.5 ไม่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
   5.2.6 ไม่พาดพิงถึงศาสนาใดๆ 
   5.2.7 ไม่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น 
   5.2.8 ถือหลักให้ความบันเทิงแก่เด็ก และไม่ใช้ค าสะแลงหรือภาษาหยาบคาย 
   เมื่อได้ลองอ่านหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วเป็นบางเล่มพบว่าผู้เขียนได้พยายาม  

ยึดหลักดังกล่าวแต่ก็มีบางเล่มบางตอนที่น่าจะไม่เหมะกับเด็กบ้าง เช่น วาดการ์ตูนล้อโฆษณาแล้วให้
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เด็กเป็นตัวละครเอาปืนจี้ เอาเงินจากผู้จัดการธนาคาร เป็นต้น ถึงอย่างไรก็ตาม หนังสือการ์ตูนตุ๊กตา
แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นการ์ตูนบริสุทธ์ิที่เหมาะส าหรับเด็ก เช่ือว่าคงจะครองตลาดหนังสือเด็กไปอีก
นาน  จากหน้าหนูไก่ตอบจดหมาย มีข้อความหลายตอนจากจดหมายที่แสดงถึงอิทธิพลของการ์ตูน
ตุ๊กตาที่มีต่อจิตใจเด็ก เช่น “พี่ไก่ควรซื้อเสื้อชุดใหม่ให้สี่หนูเถิด หนูน้อยใจแทน” “อยากถามว่าหนูไก่
อายุเท่าไหร่แล้ว เพราะอ่านมาตั้งนานหนูไก่ก็เป็นหนูไก่ไม่ยอมโตเสียที” เป็นต้น 
  5.3 การ์ตูนเบบี้ และการ์ตูนมหาสนุก มาจากส านักพิมพ์เดียวกันเพียงแต่เล่มแรก
สร้างภาพและจัดท าโดยวัฒนา เพ็ชรสุวรรณ์ ส่วนเล่มหลังเป็นการร่วมกันระหว่างนักเขียนการ์ตูน คือ 
จุ๋มจิมม (ผู้เขียนการ์ตูนหนูจ๋า) วัฒนา, ปิยะดา, พลังกร, จิงโจ้, โดม และ พล 
   เล่มแรกในฉบับมีการ์ตูนชุดเด็กประจ าฉบับหลายตอนจบ การ์ตูนจบในฉบับ 
การ์ตูนข าขัน นิทานต่างแดน และคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจเช่น รู้ไว้ใช่ว่า ตอบปัญหา ทายปัญหา  
เป็นต้น การ์ตูนเบบี้ บางตอนจะมีตัวการ์ตูนซึ่งเลียนลักษณะของผู้เขียนเองเป็นตัวละคร ซึ่งดูเหมือน
เด็กๆ จะพอใจอยู่ไม่น้อย เพราะบางทีตัวละครนี้ชอบท าอะไรเปิ่นๆ เป็นที่น่าขบขัน ตัวละครตลก 

อีกตัวคือ ลุงเหน่ง ซึ่งผู้เขียนบอกว่ามีตัวตนจริง กล่าวได้ว่าหนังสือการ์ตูนเบบี้ไม่เป็นพษิเป็นภัยกับเด็ก 
โดยเฉพาะเรื่องยาวที่จบในฉบับมักเป็นเรื่องที่มีคติสินใจ เช่นเรื่องคุณครูที่รัก เป็นต้น เล่มหลังการ์ตูน
มหาสนุก เป็นการ์ตูนส าหรบัเด็กแต่ออกจะเสนอภาพและเรื่องที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ที่แท้จริงต่อเด็กนัก 
เนื้อหาในกลุ่มมีการ์ตูนข าขัน การ์ตูนเรื่องยาวสอดแทรกคติสอนใจ เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ เทพนิยาย 
ฝึกหัดต่อเส้นเพื่อให้เกิดภาพ นอกจากนี้ยังมีหน้าแนะน าความรู้ที่น่าสนใจ เช่น แนะวิธีพ่นสีรูปเป็นต้น 
เมื่อพิจารณารวมทั้งเล่มจะเป็นรูปการ์ตูนเสียส่วนใหญ่ 
  5.4 หนังสือการ์ตูนของวอลท์ ดีสนีย์ ฉบับภาษาไทยเป็นหนังสือการ์ตูนที่จัดพิมพ์
จ าหน่ายโดย กรุงเทพโฆษณาและการพิมพ์ให้ช่ือหนังสือว่านิทานและการ์ตูน วิธีท าก็คือลอกภาพ
การ์ตูนของวอลท์ ดีสนีย์มาทั้งหมด หรือพูดให้ตรงก็คือถ่ายภาพพิมพ์มาเฉพาะภาพ ส่วนค าบรรยาย
จะแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมด เนื้อหาที่เสนอมักจะน าด้วยการ์ตูนสัตว์ที่มีช่ือเสียงของวอลท์ ดีสนีย์ คือ 
ชุดโดนัล ดั๊ก, กุฟฟี่ เป็นต้น อาจจะมีเป็นตอนๆ จบในเล่มเช่น โดนัล ดั๊ก ตอนยอดนักประดิษฐ์ 
นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นๆ ของวอลท์ ดีสนีย์ แทรกอยู่ในรูปเล่มอีกด้วย เช่น เรื่องเจ้าชาย  

กับยาจก ทั้งเล่มจะประกอบด้วยภาพการ์ตูน ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย นับเป็นหนังสือการ์ตูน  

ที่เสนอเฉพาะการ์ตูนจริงๆ เรื่องที่ลงติดต่อกันหลายเล่ม ศรีภูเพียง, เรื่องเดิม, หน้า 66-67 
   เล่มต่อๆ มาจะไม่มีบอกช่ือเรื่องแต่ประการใด เช่น เรื่องใต้ทะเล 20,000 โยชน์
การที่มีแต่ภาพการ์ตูนไม่มีรายละเอียดช้ีแจงจึงอาจถึงความสับสนให้แก่ผู้อ่านได้ อย่างไรก็ตาม 
หนังสือการ์ตูนชุดดังกล่าวก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ภาพลายเส้นสวยงามที่เป็น
ภาพสีก็มีสีสวยส่งเสริมความรักสัตว์ ส่งเสริมความรู้ 
   นอกจากหนังสือการ์ตูนส าหรับเด็กที่กล่าวถึงในข้างต้นนี้แล้ว ยังมีส านักพิมพ์
ใหญ่ที่พิมพ์หนังสือส าหรับเด็กที่ควรกล่าวถึงอย่างยิ่งคือองค์การค้าคุรุสภา พิมพ์หนังสือการ์ตูนดีๆ 
ส าหรับเด็กออกมามากมายที่ท าเป็นเล่มเล็กๆ น่าจับต้องคือชุดนิทานส าหรับเด็ก ราคาขายเล่มละ  
1 บาท เท่ากับการ์ตูนผี และเรื่องอภินิหารไร้สาระที่กล่าวมาแล้ว แต่หนังสือชุดนิทานจะให้ประโยชน์
แก่เด็กในด้านความรู้และการกล่อมเกลานิสยัเปน็อย่างมาก หนังสอืชุดภาพและการ์ตูนขององค์การค้า
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คุรุสภา เป็นหนังสืออีกชุดหนึ่งที่มีภาพวิจิตร งดงาม ใช้การดาษดี ภาพสวยสด ขนาดอักษรพอเหมาะ
และไม่มีอักขรวิบัติและยังมีหนังสือการ์ตูนชุดอื่นๆ อีก ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่าเหมาะสมกับเด็ก 
   ยังมีหนังสือการ์ตูนส าหรับเด็กอื่นๆ อีกมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งล้วนแต่จัดท า
เพื่อเด็กๆ อย่างแท้จริง เช่น หนังสือภาพชุดอ่านกับเด็กเรื่องอ้วนกับอี๊ดผจญภัยของเบญจา แสงมะละ 
หนังสือเพื่อนเด็กซึ่งให้ความรู้ที่น่าสนใจในด้านต่างๆ แก่เด็กเป็นต้น หนังสือที่กล่าวมานั้นจะพิมพ์
อย่างประณีตภาพสอดสีสวยงาม ใช้กระดาษอย่างดี ภาษาเหมาะสมกับเด็ก ซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์
ที่ควรแก่การยินดีหาน้อยไม่ 
 

อิทธิพลของหนงัสอืการ์ตูน 
 โดยธรรมชาติเด็กมักจะมีความสนใจในรูปภาพ ถ้าภาพนั้นมีลักษณะเป็นเรื่องราวให้  
น่าติดตามเด็กก็จะให้ความสนใจมากข้ึน ส าหรับเด็กเล็กที่อ่านหนังสือไม่ออก ถ้าดูภาพออกและ  

มีผู้อ่านข้อความหรือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับภาพนั้นให้ฟัง เด็กจะเกิดความสนุกและจดจ าเรื่องราวได้
ภายในเวลาอันสั้น เด็กที่อ่านหนังสือไม่คล่องก็จะสามารถเข้าใจความหมายของเรื่องได้โดยอาศัย  

การอ่านจากภาพประกอบกัน ส าหรับเด็กโตหนังสือการ์ตูนก็สนองธรรมชาติของเขาได้ เนื้อเรื่องที่เด็ก
พวกนี้ชองมักจะเป็นเรื่องโลดโผน ผจญภัย เรื่องราวไกลตัวมากข้ึนนวนิยายวิทยาศาสตร์ เรื่องลึกลับ 
สงคราม และเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว เรื่องต่างๆ เหล่าน้ีส่วนหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึก
คิดของเด็ก ช่วยให้เด็กอ่านหนังสือได้เร็วข้ึน มีประสบการณ์ทางภาษากว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ยังเป็น
การให้ความเพลิดเพลินและอาจจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาทางอารมณ์ใหแ้ก่เด็กได้อีกด้วย หนังสือการ์ตูน
ที่ดีจะมีส่วนอย่างส าคัญต่อการพัฒนาตัวเด็กดังนี้ 
 1. อาจจะใช้เป็นเครื่องมือปลูกฝังความสนใจในการอ่านแก่เด็กเป็นเบื้องต้นเพราะจาก
การศึกษาของนักวิชาการศึกษาหลายท่าน ปรากฏว่าเด็กจะสนใจรูปภาพก่อนสิ่งอื่น 
 2. ช่วยให้เด็กเกิดทักษะหรือความช านาญในการอ่าน เพราะเด็กในวัยนี้ก าลังอยากรู้อยากเห็น 
ชอบอ่านค าบรรยายประกอบภาพด้วย 
 3. ช่วยให้เด็กรู้จักเก็บความเรื่องที่อ่าน เด็กส่วนมากจ าเรื่องได้ อย่างแม่นย ารองลงมา
พอจะเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังได้ 
 4. สามารถเร้าความสนใจในการวาดภาพ โดยปกติเด็กจะชอบวาดภาพการ์ตูนตัวที่ 
ตนชอบ 
 5. ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 6. ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 7. เด็กจะได้รับความรู้ในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางเช่น เรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี เหตุการณ์ 
ความรู้รอบตัว 
 หนังสือการ์ตูนที่ดีจึงเป็นเสมือนเครื่องมืออันส าคัญที่ช่วยให้สร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดข้ึน
ในตัวเด็ก ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เด็กได้รู้จักอ่านหนังสือดีๆ ในโอกาสต่อไป “ได้มีตัวอย่างปรากฏอยู่
เสมอๆ ว่าเด็กที่เริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือนิยายภาพหรือหนังสือการ์ตูนนั้น จะลงท้ายด้วยการเป็น
นักอ่านหนังสือวรรณคดีช้ันสูง และหนังสือสารคดีต่างๆ แล้วไม่จับหนังสือการ์ตูนอีกด้วย ” 

 

ส่วนหนังสือการ์ตูนที่ไม่เหมาะสมกับเด็กนั้น มักจะมีความบกพร่องทั้งทางด้านโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง  
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การใช้ภาษาตลอดจนการใช้สี บางเล่มเขียนภาพยุ่งเหยิงขาดความประณีต ตัวผู้ร้ายจะมีลักษณะ
โหดเหี้ยมผิดมนุษย์ที่คอยมุ่งร้ายผู้อื่นอยู่ร่ าไป ส านวนภาษาที่ใช้มักจะไม่ถูกไวยากรณ์ สะกดการันต์
ผิดพลาด เนื้อเรื่องมีความรุนแรงเต็มไปด้วยการรบราฆ่าฟัน หรือไม่ก็เต็มไปด้วยอภินิหารพิลึกพิลั่น 
ลักษณะดังกล่าวนี้ ท าให้เด็กขาดความคิดสร้างสรรค์และเกิดความเคยชินต่อการกระท าที่รุนแรง  
ซึ่งเป็นการสรา้งทัศนคติที่ไม่ดีแก่เด็ก หนังสือการ์ตูนบางเลม่ก็สอ่ไปในทางเพศ บางตอนมีรูปวาดอย่าง
ชัดเจน จนนึกไม่ถึงว่านักวาดการ์ตูนบางคนสมัยนี้จะกลา้ผลติงานที่ขาดความรับผิดชอบเช่นน้ีออกไปสู่
ท้องตลาด การ์ตูนเช่นน้ีพูดได้ว่าเป็นยาพิษ ส าหรับผู้เยาว์โดยแท้ 
 เมื่อตลาดหนังสือการ์ตูนมีหนังสือการ์ตูนหลายประเภททั้งเหมาะและไม่เหมาะกับเด็กและ
ยังขาดผู้รับผิดชอบเอาใจใส่อย่างจริงจังจึงเป็นหน้าที่ของครูและผู้ปกครองที่จะต้องคอยดูแลให้
ค าแนะน าเด็กในการเลือกหนังสือการ์ตูนที่มีคุณค่า วิธีหนึ่งก็คือจัดหาหนังสือการ์ตูนที่ได้คั ดเลือก
พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับเด็กมาให้เด็กอ่านมากๆ และพยายามหาทางพัฒนาความสนใจการอ่าน
จากหนังสือการ์ตูนไปสู่หนังสือนิทานและหนังสือความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ที่พอจะช่วยแก้ปัญหา
หนังสือการ์ตูนเป็นพิษให้กลายจากหนักมาเป็นเบา ได้ตามสมควร 
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ปญัหาเกี่ยวกบัหนังสอือ่านส าหรบัเดก็ 

 
 

ปญัหาเกี่ยวกับหนังสอือ่านส าหรับเด็ก 
 ปัจจุบันแม้จะมีหนังสือออกสู่ท้องตลาดมากข้ึน ส่วนมากเป็นหนังสือส าหรับเด็กเล็กๆ 
หนังสือที่มีภาพประกอบมากๆ และหนังสือการ์ตูน แต่ยังขาดหนังสือที่ให้ความรู้ และข้อเท็จจริงต่างๆ 
ซึ่งในต่างประเทศนิยมพิมพ์กันมาก ส าหรบัประเทศของเรายังมีไม่กี่เรื่อง เช่น น้ าฝนชุ่มฉ่ า แมลงสังคม 
ป่าแสนสวย นอกจากนี้คุณภาพการพิมพ์ การจัดเนื้อหา รูปเล่ม และราคายังไม่น่าพอใจ การจัดท า
หนังสือส าหรับเด็กจึงเป็นเรื่องใหม่อยู่ และมีปัญหาด้านต่างๆ ที่ท าให้ตลาดหนังสือเด็กของเรายังไม่
ก้าวหน้าเท่าที่ควร คือ 
 1. ปัญหาด้านการเขียน 
  1.1 นักเขียนส่วนใหญ่มีงานประจ าอยู่แล้วจึงไม่มีเวลาที่จะเขียนหนังสือส าหรับเด็ก
โดยเฉพาะ 
  1.2 การจ่ายค่าเขียนหนังสือส าหรับเด็กนับว่าน้อยมาก บางครั้งไม่ได้ค่าตอบแทนเลย 
  1.3 ผู้เขียนภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็กที่มีฝีมือถึงขนาดมีจ ากัดมาก 
 2. ปัญหาการจัดพิมพ์ 
  2.1 ผู้พิมพ์ซึ่งได้แก่ส านักพิมพ์เร่งผลิตหนังสือออกการแข่งกัน ท าให้คุณภาพของ
หนังสือไม่ดีพอ 
  2.2 ต้นทุนในการผลิตมีน้อย จึงไม่อาจท าหนังสอืที่ดีได้ เพราะหนังสือส าหรับเด็กที่ดี
ต้องเขียนอย่างประณีต พิมพ์ด้วยกระดาษดี ใช้หมึกพิมพ์อย่างดี เย็บอย่างทนทาน แต่ทั้งนี้ต้องใช้  

เงินมาก หนังสือที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ จึงมักจะพิมพ์รูปเล่มได้ดีกว่า 
  2.3 การพิมพ์หนังสือแต่ละเรื่องมีจ านวนจ ากัด เพราะตลาดแคบ เมื่อพิมพ์จัดจ าหน่าย
น้อย ต้นทุนในการผลิตจึงสูง โอกาสจะขายได้จึงน้อยท าให้ขาดทุนไม่มีใครกล้าลงทุน 
  2.4 ข้อบกพร่องในการพิมพ์ยังมีมาก เช่น ตัวสะกดคลาดเคลื่อน ตัวพิมพ์หัก 
  2.5 ส านักพิมพ์ส่วนมากยังไม่มีบรรณาธิการประจ า เพื่อควบคุมภาพการพิมพ์ 
  2.6 ผู้ซื้อมุ่งแต่จะซื้อหนังสือราคาถูก ผู้พิมพ์จึงต้องท าหนังสือที่มีคุณภาพพอ
จ าหน่ายได้ จึงมีหนังสือที่ไม่มีเท่าที่ควรออกมา 
 3. ปัญหาการจ าหน่าย 
  3.1 ส านักพิมพ์ตั้งราคาจ าหน่ายไว้สูงเพื่อลดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งท าให้ผู้ซื้อคอยซื้อเวลา 

ลดราคาเท่านั้น การจ าหน่ายจึงได้ผลเป็นคราวๆ 
  3.2 ส านักพิมพ์และร้านจ าหน่ายหนังสือแข่งขันกันเพื่อนการค้า ใช้วิธีลดราคา 

ถึงครึ่งหนึ่ง บางครั้งร้อยละ 60 ท าให้ต้องลดคุณภาพเป็นการลดต้นทุนลง 
  3.3 ร้านจ าหน่ายหนังสือมีจ านวนจ ากัด ไม่แพร่หลายไปต่างจังหวัด ผู้ต้องการซื้อ  

ไม่ทราบจะซื้อหนังสือดีๆ ได้ที่ไหน 
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  3.4 ห้องสมุดมักชอบขอหนังสือ และส่วนมากมักไม่มีงบประมาณซื้อหนังสือ  
ผู้จ าหน่ายจะหวังจ าหน่ายแก่ห้องสมุดไม่ค่อยได้ 
  3.5 ผู้ซื้อชอบซื้อหนังสอืราคาถูก หนังสือส าหรับเด็กถ้าพิมพ์ให้ดีต้นทุนจะสูง จะขาย
ราคาต่ าไม่ได้ 
  3.6 คนส่วนมากยังไม่นิยมซื้อหนังสือให้เด็ก 
 4. ปัญหาเด็กไม่ชอบอ่านหนังสือ 
  4.1 ไม่มีหนังสืออ่าน โรงเรียนตามชนบทซึ่งมีอยู่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของ
โรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนเหล่านี้ส่วนมากไม่มีห้องสมุดหรือหนังสือให้เด็กอ่าน ซ้ าห้องสมุดหมู่บ้าน  

ก็ไม่มี ห้องสมุดกลางส่วนมากจะอยู่ที่ตัวอ าเภอหรือจังหวัด เด็กจึงไม่มีโอกาสจะได้อ่าน การปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านให้เด็กจึงเป็นของยาก 
  4.2 ระเบียบวิธีสอนและหลักสูตร การสอนทั่วไปขณะนี้ครูมักใช้วิธี อธิบายแล้วให้
นักเรียนจดและท่องจ า ไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศึกษาค้นคว้า หรืออ่านหนังสือที่นอกเหนือไปจาก
ที่ก าหนดให้ ทั้งนี้เพราะหลักสูตรและการวัดผลบังคับให้ครูต้องเร่งสอนให้ทันหลักสูตร ให้สอบไล่ได้
ตามลักษณะของข้อสอบที่เน้นหนักทางด้านความจ า ไม่มีเวลาจะฝึกฝนให้นักเรียนค้นคว้าหาอ่านเอง 
และรักอ่าน 
  4.3 คุณภาพของหนังสือ หนังสือที่ท าให้เด็กไม่ชอบอ่านหนังสือ คือหนังสือประเภท
กวดวิชาที่ย้ าเรื่องค าถามค าตอบ มุ่งให้เด็กท่องจ าเพื่อสอบไล่ได้เท่านั้น หนังสือประเภทนี้เด็กมักนิยม
อ่านกันช่ัวคราวก่อนสอบ และอ่านในลักษณะหมกมุ่น มึนตึง หัวเสีย ไม่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ท าให้รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการอ่านและหนังสือมากยิ่งขึ้น 
  4.4 บ้านขาดหนังสือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักไม่มีหนังสือไว้ให้เด็กอ่าน เพราะ 

ขาดความสนใจในหนังสือเอง หรือเพราะไม่มีรายได้พียงพอที่จะซื้อหนังสือนอกจากหนังสือเรียนที่  
ถูกบังคับให้ต้องซื้อ การปลูกฝังให้รักอ่านจากทางบ้านจึงไม่เกิดข้ึน 
  4.5 เด็กขาดความสนใจทางการศึกษา การรักการอ่านหนังสือก็ขาดไปด้วย 
 

การแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกับหนังสือส าหรับเด็ก 
 1. การแก้ปัญหาด้านการเขียน 
  1.1 ควรมีการส่งเสริมการเขียน โดยการตั้งรางวัลเป็นก าลังใจ 
  1.2 การตั้งอัตราค่าเขียนเรื่องควรมกีฎเกณฑ์ใหม่ ไม่ใช่อย่างเดียวกับการจ่ายค่าเรื่อง
แก่ผู้เขียนหนังสือส าหรับผู้ใหญ่ การเขียนหนังสือส าหรับเด็กแม้จะมีขนาดยาวไม่มากนัก แต่เขียน  

ยากกว่าเพราะต้องค านึงถึงจิตวิทยาของเด็ก ความสามารถ ความสนใจ และพัฒนาการทางภาษา เป็นต้น 
  1.3 ควรสนับสนุนให้มีนักเขียนภาพประกอบที่ดี 
  1.4 ควรส่งเสริมให้มีการอ่านมากขึ้น 
  1.5 การทุนช่วยเหลือด้านการพิมพ์แก่ผู้ที่คิดจะสร้างหนังสือส าหรับเด็ก 
 2. การแก้ปัญหาด้านการผลิต อาจท าได้โดย 
  2.1 ผู้พิมพ์ควรร่วมมือกันในทางวิชาการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของหนังสือให้ดีข้ึน 
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  2.2 ส านักพิมพ์ควรมีบรรณาธิการที่มีคุณวุฒิเหมาะสมเป็นผู้คัดเลือก ตรวจ และ
ควบคุมการจัดพิมพ์หนังสือให้มีคุณภาพสูง 
  2.3 ผู้ผลิตควรพิจารณาถึงความสนใจและความต้องการของเด็ก และพยายามผลิต
หนังสือเพื่อสนองความต้องการนี้ 
  2.4 รัฐควรหาทางช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ที่จะผลิตหนังสือส าหรับเด็ก 
  2.5 ควรหาทางให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ซื้อในเรื่องคุณภาพของหนังสือ ไม่เพ่งเล็ง
แต่ราคาถูกเพียงอย่างเดียว 
  2.6 ผู้ผลิตไม่ควรแข่งขันกันทางด้านการค้าแต่อย่างเดียว ควรค านึงถึงคุณภาพของ
หนังสือด้วย 
 3. การแก้ปัญหาด้านการจ าหน่าย อาจท าได้ดังนี้ 
  3.1 ส านักพิมพ์ควรร่วมมือกันในการตั้งราคา ไม่ตั้งราคาไว้เผื่อลด 
  3.2 การลดราคาร้อยละ 50 ท าให้ตลาดเสีย ควรเลิก 
  3.3 ส านักพิมพ์ควรร่วมมือกันขจัดความไม่รู้หนังสือ เพื่อจะได้มีผู้อ่านหนังสือ และ 

ผู้ซื้อหนังสือมากข้ึน 
  3.4 รัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณให้ห้องสมุดมากข้ึน ห้องสมุดไม่ควรขอหนังสือ
เปล่าๆ หรือขอลดมากเกินไป 
  3.5 ครู บรรณารักษ์ และผู้ปกครองควรช่วยกันเพาะนิสัยในการอ่านแก่เด็กให้มากข้ึน 
  3.6 การตั้งสโมสรหนังสือส าหรับเด็ก อาจช่วยขจัดปัญหาในการจ าหน่ายได้ทางหนึ่ง 
 4. การแก้ปัญหาเด็กไม่ชอบอ่านหนังสือ อาจท าได้โดย 
  4.1 สภาพทางบ้านที่ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เรียนอ่าน  
มีหนังสือให้อ่านตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ขณะเรียน จะท าให้เด็กได้คะแนนดี เกิดเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
  4.2 ห้องสมุดโรงเรียน เป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกโรงเรียนควรจัดให้มีข้ึน และมีหนังสือ 

ให้มากๆ แทนที่จะเอาเงินไปใช้ทางอื่นที่ยังไม่จ าเป็น เช่น ท ารั้ว ข้ึนป้าย เมื่อเด็กมีโอกาสเลือกอ่าน
หนังสือที่ตนชอบได้เสมอ ก็จะเกิดความพอใจ และรักการอ่านในที่สุด 
  4.3 การสอน ครูควรสอนด้วยวิธีให้เด็กได้แสวงหาความรู้ ค้นคว้าด้วยการอ่าน 
ค้นพบวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง จะเกิดความภูมิใจ สนุก เพลิดเพลินและรักการอ่าน 
  4.4 การวัดผล ควรสอดคล้องกับการเรียนการสอน แทนที่จะใช้วิธีการสอบไล่ที่ต้อง
บังคับให้ครูสอนแบบให้จด แบบกวดวิชา หรือต้องเร่งสอนให้ทันหลักสูตร ซึ่งผลที่แท้จริงเด็กจะไม่ได้
อะไรเลย เลิกเรียนก็ลืมหมด การหันมาวัดผลการเรียนจากการสรุป การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า 
โดยเฉพาะจากการอ่าน จะท าให้เด็กเคยชินกับการอ่าน เห็นความส าคัญของการอ่าน เห็นประโยชน์
และรักการอ่านในที่สุด 
  4.5 การสั่งสอนอบรมให้เด็กรักการศึกษา เห็นความส าคัญ ความจ าเป็น และเห็น
ประโยชน์ของการเรียน โดยเฉพาะเน้นให้เข้าใจว่าการศึกษาน้ันไม่ได้สิ้นสุดที่การสอบ หรือเมื่อพ้นจาก
โรงเรียนเท่านั้น แต่ทุกคนอาจค้นคว้าหาความรู้ต่อไปตลอดชีวิต เฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากการอ่าน 
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มุมหนงัสือ 
 ห้องสมุดโรงเรียนของประเทศไทยมีหลายระดับ โรงเรียนในชุมชนที่เจริญและระดับสูงก็จะ
มีห้องสมุด หรือ หอสมุดโดยเฉพาะ มีหนังสือมากมาย มีบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่คอยบริการอย่างดี 
นับว่าสะดวกและให้ประโยชน์แก่เด็กมาก แต่บางโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมประจ าต าบล และ
โรงเรียนประถมศึกษาเป็นจ านวนมากยังไม่มีห้องสมุดเป็นเอกเทศ มีบ้างก็ยังเป็นห้องสมุดช่ัวคราว 
ขนาดเล็ก ยังไม่มีครูบรรณารักษ์โดยเฉพาะ ยิ่งกว่าน้ันบางแห่งมีเพียงตู้หนังสือ หรือช้ันหนังสือเท่านั้น 
มีหนังสือน้อยเล่ม และไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประโยชน์ของห้องสมุดนั้นมีมาก ซึ่งพอสรุป 

ได้ดังนี ้
 1. ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
 2. ช่วยให้เด็กรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 3. ช่วยให้เด็กมีความรู้กว้างขวางขึ้น 
 4. ช่วยให้การเรียนตามหลักสูตรสมบูรณ์ข้ึน โดยเป็นที่ระบุของหนังสืออ่านประกอบและ
อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ลูกโลก ของจ าลอง 
 5. หัดให้เด็กรู้จกัความเป็นระเบยีบ ด้วยการจัดระบบหนังสือบนหิ้ง บนช้ัน ในตู้เป็นระเบียบ
งดงาม 
 6. หัดให้เด็กรู้จักรักษาสาธารณสมบัติ รักษาหนังสือ และข้าวของเครื่องใช้ในห้องสมุด 
 7. เด็กรู้จักใช้หนังสือ คือ รู้จักค้นว่า ความรู้ชนิดนี้จะหาได้จากหนังสือชนิดใด เช่น รู้จักใช้
พจนานุกรมเมื่อต้องการดูค าศัพท์ หรือ ความหมายของค า ใช้ดรรชนีท้ายเล่ม เพื่อค้นคว้าบางเรื่อง 
เป็นต้น 
 8. การเข้าใช้ห้องสมุด ย่อมฝึกให้เด็กมีมารยาทดี รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง ท างานที่ได้รับ
มอบหมายโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม 
 9. เด็กรู้จักท างานร่วมกัน อภิปราย ถกเถียงถึงความรู้ที่ตนค้นพบมา 
 10. รู้จักตัดสินว่าหนังสือใดมีคุณค่า รู้จักเลือกอ่านหนังสือดีๆ 
 เมื่อเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าห้องสมุดมีความส าคัญ และมีประโยชน์แก่เด็กและการศึกษา 
โรงเรียนทุกโรงจึงควรพยายามจดัต้ังหอ้งสมุดประจ าโรงเรียนข้ึนมาให้ได้ ห้องสมุดนี้มิได้หมายความว่า
จะต้องใหญ่โต มีหนังสือและวัสดุมากมาย แต่อาจค่อยเป็นค่อยไป ตามความสามารถที่จะท าได้  
ขนาดของห้องสมุดโรงเรียน อาจจ าแนกออกได้ดังนี้ 
 1. มุมหนังสือ เป็นเพียงช้ัน 2-3 ช้ันที่มุมห้อง อาจจัดหนังสือแบบง่ายๆ โดยเรียงล าดับ
ตามเลขทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการตรวจดูว่าเล่มใดขาดหายไป หรือจัดเรียงตามช่ือหนังสือ 
หรือจะจัดอย่างใดก็ได้ตามความสะดวกของแต่ละโรงเรียน 
 2. ตู้หนังสือ ซึ่งตั้งอยู่ในที่ๆ นักเรียนไปมาอยู่เสมอมีหนังสือมากกว่ามุมหนังสือควรจัดให้
เป็นระเบียบคือแบ่งตามหมวดวิชา หรือประเภทของหนังสือ เช่น รูปภาพก็รวมไว้ช้ันหนึ่ง นวนิยาย
ช้ันหนึ่ง ศาสนาช้ันหนึ่ง และติดช่ือบอกประเภทไว้ที่ช้ันเพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้ ถ้าหนังสือมีน้อยอาจจัด
หนังสือ 2-3 ประเภทไว้ช้ันเดียวกัน โดยใช้แผงแบ่งกั้นแต่ละหมวด ถ้าหนังสือมากข้ึนอาจจัดช้ันละ
ประเภทก็ได้ ควรท าให้ดูสวยงาม เป็นระเบียบ 
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 3. ห้องสมุด ส าหรับห้องสมุดที่ถูกแบบย่อมต้องมีบรรณารักษ์ประจ า คอยดูแล รับผิดชอบ
จัดหมวดหมู่ และบริการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้ผลดี 
 ลักษณะโรงเรียนประถมศึกษาตามชนบท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย การเริ่มต้น
ที่ดีก็คือ ครูแต่ละช้ันพยายามจัด “มุมหนังสือ” ข้ึนมาใช้เองภายในช้ันของตน โดยอาจท าเป็นหิ้งหรือ
ช้ันเล็กๆ เหมาะกับความสูงของเด็ก คือ ประมาณ 3-4 ฟุต รวมหนังสือที่มีประโยชน์หนังสือที่น่าสนใจ
ที่พอจะหาได้ อาจรวมทั้งรายงาน และผลงานของเด็กที่ท าส่งครูด้วย บริเวณหน้าช้ันหนังสืออาจ  

หาเสื่อปู หรือหาโต๊ะเก้าอี้ตั้งไว้สักชุด ส าหรับให้เด็กได้น่ังอ่านเวลาว่างจากเรียนหรือเวลาพัก 
 หนังสือหรือวัสดุที่จะหามาไว้ที่มุมหนังสืออาจท าได้โดย 
 1. ครูเอาหนังสือของตนที่ใช้แล้ว หรือพอเสียสละได้มาวางไว้ 
 2. ขอบริจาคจากเด็กและผู้ปกครอง 
 3. ขอยืมจากห้องสมุดใหญ่ของโรงเรียน หรือห้องสมุดท้องถ่ิน 
 4. ท าหนังสือขอไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน 
 5. ผลงานหนังสือหรือรายงานที่เด็กช่วยกันท าข้ึน เช่น สมุดศัพท์ สมุดภาพ 
 มุมหนังสือควรเป็นมุมเปิด ให้เด็กได้ใช้หรืออนุญาตให้ใช้ได้ทุกเวลา อาจมอบหมายให้เด็ก
ผัดกันท าหน้าที่ดูแลหรือบริการการยืม มีสมุดยืมด้วยก็จะเป็นระเบียบดีข้ึน 
 ประโยชน์ของมุมหนังสือที่ส าคัญ คือ เด็กที่เรียนเร็วมักท างานเสร็จก่อนคนอื่น แทนที่จะไถล 
เกเรชวนเพื่อนเล่นรบกวนคนอื่น ห้องอื่น ควรให้เด็กใช้เวลาว่างหาความรู้เพิ่มเติม หรือลดการซุกซน
ด้วยการอื่นหนังสือสนุกๆ ส่วนเด็กที่เรียนช้าก็ได้รับประโยชน์ด้วย คือ ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือทบทวน 
หรือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ผลประการสุดท้าย คือท าให้เด็กติดหนังสือ รักหนังสือและปลูกฝั งการใช้
ห้องสมุด 
 

บรรณทัศน์หนงัสืออา่นส าหรบัเด็กบางเล่มที่น่าสนใจ 
 ช่ือเรื่อง  นิกกับพิม  
 ผู้แต่ง  ว. ณ ประมวญมารค (หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต  ราชสกุลเดิม  รัชนี) 
 ส านักพิมพ์แพร่วิทยา 
 เป็นวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2505  และตีพิมพ์หลายครั้ง เป็นวรรณกรรมที่อ่าน
สนุก มีเนื้อหาไม่เป็นพิษเป็นภัย เหมาะกับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมซึ่งสะท้อนสภาพของสังคมไทยในอดีตไปพร้อมกัน และยังเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีกด้วย 
 เรื่องราวของนิกกับพิม เริ่มต้นที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พิเชฐหนุ่มไทยกับนักเรียนนอก
เจ้าของลูกหมาบ็อกเซอร์สีน้ าตาลช่ือ “นิก” ได้พบรักกับมนทิรา หญิงสาวไทย ซึ่งเป็นเจ้าของลูกหมา
พูเดิ้ลสีด า ช่ือ “พิม” ทั้งคู่ติดต่อกันผ่านจดหมายที่เป็นสื่อกลางให้หมาสองตัวสานสัมพันธ์กัน โดยมี
พิเชฐและมนทิราเป็นผู้เขียนให้   
 เรื่องราวของหมาเพื่อนรักสี่ขาของมนุษย์ ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเสมอ เช่นเดียวกับ  

การเขียนจดหมายก็เป็นกลวิธีการเขียนยอดนิยมไม่แพ้กัน   
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 ช่ือเรื่อง  ความสุขของกะทิ 
 ผู้แต่ง  งามพรรณ  เวชชาชีวะ 
 ส านักพิมพ์  แพรว 
 ความสุขของกะทิ เป็นนวนิยายว่าด้วยเรื่องราวของเด็กหญิงวัย 9 ขวบ ที่เรียกว่า กะทิ 
กะทิต้องผ่านประสบการณ์การสูญเสียครั้งส าคัญที่สุด เมื่อแม่ต้องจากไปก่อนวัยอันควร กะทิได้ผ่าน
ข้ันตอนความสุขและทุกข์ ความผูกพันและการพลัดพราก ความสมหวังและความสูญเสยี  ได้เรียนรู้ว่า
ความทุกข์จากการสูญเสีย ไม่อาจพรากความสุขจากความรักและความผูกพันของแม่กับเธอได้   
 ความสุขกะทิได้รับการแปลและจ าหน่ายใน 9 ประเทศ คือ อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมันนี 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สเปน อิตาลี และฝรั่งเศส และได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจ าปี 2549 
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 เรื่อง  ขบวนการนกกางเขน 
 ผู้แต่ง มาดแลน เทรอแอรน์ แปลโดย แว่นแก้ว (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี) 
 ส านักพิมพ์  นานมีบุ๊คส์ 
 ขบวนการนกกางเขน เป็นพระราชนิพนธ์ทรงแปลจากวรรณกรรมเยาวชนฝรั่งเศส เรื่อง 
Rossogols en Cage  ของ  Madeleine  Treherne โดยทรงใช้นามแฝง “แว่นแก้ว” วรรณกรรม
เรื่องนี้ไม่ได้แสดงแต่วีรกรรมของกลุ่มเด็กๆ “ขบวนการนกกางเขน” ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
การผจญภัยของเด็ก 8 คน ที่เรียกตนเองว่า “ขบวนการนกกางเขน” พวกเขาเริ่มส ารวจห้องใต้ดินใน
เกาะลิลแซงต์หลุยส์  แต่แล้วพวกเขากลับถูกขังลืมไว้ในนั้น  หากแต่แสดงให้เห็นมิตรภาพของเด็กๆ  
ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันด้วยความผูกพันอาทรในกลุม่ ที่ไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกในเรื่องเช้ือชาติแต่อย่างใด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เรื่อง  โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง 
 ผู้แต่ง  คุโรยานางิ  เท็ตสึโกะ  ผู้แปล  ผุสดี  นาวาวิจิต 
 ส านักพิมพ์  ผีเสื้อ 
 โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง ว่าด้วยเรื่องราวของโต๊ะโตะจัง เด็กหญิงที่ต้องการออกจาก
โรงเรียนเมื่ออยู่ช้ันประถมปีที่หนึ่ง เพียงเพราะเรื่องซุกซนแบบเด็กๆ ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนโทโมเอ 
เรื่องราววนเวียนอยู่ที่ความซุกซนแบบเด็กๆ ของโต๊ะโตะจัง และความเข้าใจที่ผู้ใหญ่อย่างครูใหญ่
โรงเรียนโทโมเอมีให้โต๊ะโตะจังและเด็กๆ ในโรงเรียนทุกคน   
 โต๊ะโตะจังเขียนข้ึนจากประสบการณ์ในวัยเด็กของผู้เขียน สะท้อนถึงระบบการศึกษา  

ที่พัฒนาเด็กแบบเอาครูเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนเก่า ในขณะที่โรงเรียนโทโมเอเป็นโรงเรียนที่จัด 

การเรียนรู้แบบเด็กเป็นศูนย์กลาง  ค านึงถึงวัย อารมณ์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสอดคล้อง เหมาะสม 
ทั้งอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา 
 หนังสือเล่มนี้ท าลายสถิติการจ าหน่ายหนังสือทุกเล่มในญี่ปุ่น คือ ในเวลา 3 ปีเศษ สามารถ
จ าหน่ายได้ถึง 6 ล้าน 5 แสนเล่ม เฉพาะภาษาญี่ปุ่น และได้แปลเป็นภาษาอื่นๆ อีกนับสิบภาษา 
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 เรื่อง  โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 
 ผู้แต่ง  โรอัลด์  ดาห์ล   ผู้แปล  สาลินี  ค าฉันท์  
 ส านักพิมพ์  ผีเสื้อ 
 โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ ว่าด้วยเรื่องราวของ ชาร์ลี ที่พักอยู่กับพ่อแม่ และปู่ย่าตายาย 
ในบ้านไม้หลังเล็กๆ ความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ค่อนข้างขัดสน แต่ถึงแม้ในบ้านนี้จะมีแต่ความหิวโหย 
ล าบากยากจน  บ้านนี้ก็ไม่เคยขาดความรัก  ชาร์ลีมีความใฝ่ฝันอยากเข้าไปในโรงงานช็อคโกแล็ตของ 
วิลลี่ วองก้า วันหนึ่ง วิลลี่ วองก้า ประกาศหาเด็กๆ ผู้โชคดี 5 คน ที่พบตัวทองที่ซอ่นอยู่ในแทง่ช็อคโกแล็ต 
เพื่อเข้าไปเยี่ยมโรงงาน ความหวังของชาร์ลีเริ่มจะริบหรี่ลงเรื่อยๆ เมื่อมีเด็ก 4 คนพบตัวทองแล้ว 
เหลือเพียงแค่ 1 ใบเท่านั้น  แต่แล้วเรื่องมหัศจรรย์ก็บังเกิดข้ึน  ชาร์ลีเก็บเงินได้จากท้องถนน เขารีบ
น าเงินไปซื้อช็อคโกแลตวองกา้ ที่นั้นเขาพบแผ่นสีทอง มันคือตัวทองใบสุดท้าย ชาร์ลีจะได้ไปทีโ่รงงานแล้ว 
 เรื่องโรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ท าให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสและตระหนักถึงความส าคัญ
ของความรักความอบอุ่นในครอบครัว และได้รับความสนุกสนานจากความมหัศจรรย์ที่เกิดข้ึนภายใน
โรงงานช็อคโกแล็ต วองก้าอีกด้วย 
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