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บทที่ 1 

ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับหนังสือส าหรับเดก็ 

 

หนังสือเป็นส่ืออย่างหนึ่งในบรรดาส่ือหลาย ๆ ประเภทท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อ่านวัยเด็ก เมื่อกล่าวถึงหนังสือส าหรับเด็กท่ีเปรียบเสมือน
ขุมทรัพย์ท่ีอุดมไปด้วยเรื่องราวท่ีหลากหลาย ท่ีจะท าให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจ และได้รับประสบการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งผู้ท่ีจะท าหนังสือส าหรับเด็กควรมีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหนังสือส าหรับเด็กท่ีเป็นสาระส าคัญ
ในบทนี้ได้แก่ ความหมายของหนังสือส าหรับเด็ก จุดมุ่งหมายในการท าหนังสือส าหรับเด็ก ประเภท
ของหนังสือส าหรับเด็ก รวมไปถึงจิตวิทยาเบื้องต้นของเด็กกับการอ่าน ตลอดจนคุณค่าของหนังสือ
ส าหรับเด็ก  
 

ความหมายของหนังสือส าหรับเด็ก 

ความหมายของหนังสือส าหรับเด็กโดยท่ัวไปมักเข้าใจว่าหมายถึงหนังสือนิทานเพียงเท่านั้น 
อาจเป็นเพราะหนังสือนิทานเป็นวรรณกรรมส าหรับเด็กท่ีหลายคนรู้จักและได้รับความนิยมมากท่ีสุด 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว หนังสือส าหรับเด็กมีความหมายกว้างกว่านั้น ดังจะเห็นได้จากกา รให้
ความหมายของหนังสือส าหรับเด็กมาต่อเนื่องยาวนานของนักวิชาท้ังในและต่างประเทศ ดังนี้  

วิริยะ สิริสิงห (2524: 14) อธิบายว่าหนังสือส าหรับเด็ก หมายถึง วารสารหรือหนังสือท่ีเขียน
ขึ้นส าหรับเด็กและจะต้องเขียนให้เด็กอ่านอย่างเพลิดเพลินด้วยความสนใจ เพิ่มพูนความสามารถใน
การอ่านและเข้าใจภาษาจนเกิดนิสัยรักการอ่านหนังสือ 

แม้นมาส  ชวลิต (2531: 21) ให้ความหมายของหนังสือส าหรับเด็กว่า หนังสือส าหรับเด็ก 
หมายถึง หนังสือท่ีเขียนหรือแปลให้เด็กเล็กอ่านเองเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อให้ความรู้ เพื่อใช้
ประกอบการศึกษา และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  

วินัย รอดจ่าย (2534: 8) ก็ได้ให้ความหมายไปในแนวทางเดียวกันว่า หนังสือส าหรับเด็ก คือ 
หนังสือท่ีเขียนให้เด็กและเยาวชนอ่านโดยเฉพาะ หรืออาจให้ผู้ใหญ่อ่านให้ฟังก็ได้ถ้าเด็กยังเล็กอยู่ โดย
มุ่งเน้นท่ีจะให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ใคร่รู้ น าไปสู่นิสัยรักการอ่านต่อไป 

ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542: 1) กล่าวถึงวรรณกรรมส าหรับเด็กว่าหมายถึง ทรัพยากร 

สารนิเทศท่ีเป็นวัสดุหรือส่ือต่าง ๆ ท่ีเขียนหรือผลิตหรือจัดท าขึ้นมีส าหรับเด็กโดยเฉพาะ เพื่อให้เด็ก
อ่าน ฟัง ดู เล่น ฝึกปฏิบัติ หรือค้นคว้า ซึ่งได้แก่ ส่ือหรือวัสดุ มีท้ังวัสดุตีพิมพ์ (Printed materials) 
ได้แก่ หนังสือเด็กประเภทต่าง ๆ ล่ือหรือวัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non - Printed materials) เช่น ส่ือ
โสตทัศนวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ภาพยนตร์ ฯลฯ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ซีดีรอม และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
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ด้านนักวิชาการต่างประเทศก็ได้ให้ความหมายของหนังสือส าหรับเด็กไว้หลายความหมาย 
เช่นกัน   

Jafa (1980: 32) กล่าวว่า หนังสือส าหรับเด็ก คือ หนังสือท่ีเขียนขึ้นเพื่อให้เด็กดู ฟัง เรียนรู้ 
และสนุกสนานเพลิดเพลิน  

ส่วน Huck (1987: 50) ได้ให้ความหมายของหนังสือส าหรับเด็กว่า หนังสือส าหรับเด็ก คือ 
หนังสือท่ีเขียนขึ้นเพื่อให้เด็กอ่าน  
 จากความหมายของนักวิชาการหลายท่านนั้นจากอดีตถึงปัจจุบัน หนังสือส าหรับเด็กมีค า
จ ากัดความท่ีกว้างขึ้น แต่จะพบว่าในทุกความหมายจะมุ่งท่ีตัวเด็กเป็นส าคัญ กล่าวคือหนังสือส าหรับ
เด็กเป็นหนังสือท่ีมุ่งให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมจินตนาการ สติปัญญา และการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าหนังสือส าหรับเด็กมีหลายรูปแบบ และมีวิธีการเขียนท่ีแตกต่าง
จากหนังสือส าหรับผู้ใหญ่ซึ่งผู้เขียนหรือผู้ผลิตจึงต้องมีความใส่ใจ และความประณีตเป็นอันมาก  
 

จุดมุ่งหมายในการท าหนังสือส าหรับเด็ก 

 เมื่อได้ทราบความหมายของหนังสือส าหรับเด็กแล้ว ส่ิงท่ีผู้ท าหนังสือส าหรับเด็กจะต้องทราบ
ในประเด็นต่อมาคือจุดมุ่งหมายในการท าหนังสือส าหรับเด็ก เพื่อจะเป็นแนวทาง เลือกประเภท 
ก าหนดเนื้อหา และรูปแบบของหนังสือส าหรับเด็กต่อไป ซึ่งจุดมุ่งหมายในการท าหนังสือส าหรับเด็ก
นั้น มีผู้แสดงทัศนะไว้ดังนี้  

จินตนา ใบกาซูยี (2542: 8-9) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการท าหนังสือส าหรับเด็กไว้ดังนี้  
1. เพื่อเด็กได้รับความบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน สนองความต้องการของวัยเด็ก เช่น 

การ์ตูน เด็กเล็กจะช่ืนชอบการ์ตูนมากโดยเฉพาะการ์ตูนตลก และการ์ตูนนิทาน  
2. เพื่อสร้างความคิดค านึง และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้  
3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กให้เจริญงอกงาม เ ช่น ด้านค า ประโยค และ

ข้อความ 

4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม เจตคติท่ีดี และอาจเป็นแบบอย่างให้แก่เด็ก โดยการแทรกคุณธรรม
อยู่ในเรื่องราวท่ีสนุกสนาน 

5. เพื่อให้เด็กรู้จักเลือกอ่านหนังสือ เกิดนิสัยรักการอ่าน  
6. เพื่อทดแทนความรู้สึกท่ีขาดหายไปของเด็ก เช่น ความรัก ความอบอุ่น ปมด้อยต่าง ๆ 

เนื้อหาหรือเรื่องราวในหนังสือจะช่วยปลอบประโลมจิตใจของเด็กได้  
ส่วน นิตยา วรรณกิตร์ (2559: 18) ก็ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก 

ดังนี้  
1. หนังสือส าหรับเด็กท าให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินและผ่อนคลายอารมณ์ ช่วย

ส่งเสริมจินตนาการ และท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  
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2. หนังสือส าหรับเด็กเป็นหนังสือท่ีจะช่วยให้เด็กอ่านหนังสือได้คล่องแคล่วแตกฉาน ส่วนส่ือ
ประเภทโทรทัศน์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ภาพยนตร์ ซีดีรอมและอินเตอร์เน็ต จะช่วยให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  

3. หนังสือส าหรับเด็กมีส่วนช่วยให้ความรู้ และส่งเสริมเชาวน์ปัญญาให้กับเด็ก ตลอดจน
สนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กเข้าใจส่ิงแวดล้อม เข้าใจตนเองและผู้อื่น  

4. วรรณกรรมส าหรับเด็กเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็น
ส่ิงจ าเป็นอย่างมาก เพราะเด็กเป็นสมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมท่ีมีหน้าท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป  

5. หนังสือส าหรับเด็กช่วยให้เด็กรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนในช้ันเรียน 
และส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกท้ังส่งเสริมให้เด็กเกิดความมั่นใจ และแก้ไข
ปัญหาให้เด็ก ท้ังด้านการเรียน ครอบครัว และสังคม  

กล่าวโดยสรุปจุดมุ่งหมายในการท าหนังสือส าหรับเด็กนั้นมีความหลากหลายท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของหนังสือ นอกจากประเด็นท่ีนักวิชาการได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว การท าหนังสือส าหรับเด็ก
ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างภูมิปัญญาให้แก่เด็ก ท าให้เด็กมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ฉลาดรอบรู้ กระตุ้นให้
เด็กมีพัฒนาการทางสมอง และสติปัญญาได้เหมาะสมตามช่วงวัย และเพศ ตลอดจนท าให้เด็กเข้าใจ
ตนเอง และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น 

 

ประเภทของหนังสือส าหรับเด็ก 

 การแบ่งประเภทหนังสือส าหรับเด็กมีหลายวิธี เช่น แบ่งตามวิธีเขียน แบ่งตามรูปแบบ แบ่ง
ตามระดับช้ันเรียน หรือแบ่งตามลักษณะเนื้อหา ในท่ีนี้ขออธิบายการแบ่งตามรูปแบบ ดังนี้  
 1.รูปแบบสิ่งพิมพ์ หมายถึง วรรณกรรมส าหรับเด็กในรูปแบบของวัสดุตีพิมพ์ เสนอเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือภาพประกอบ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือส าหรับเด็กประเภทต่างๆ รวม
ไปถึงภาพถ่ายและภาพวาดด้วย ซึ่งรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์นี้ยังมีความหลากหลายประเภทซึ่งแต่ละ
ประเภทมีรายละเอียดดังนี้  

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2526: 38-39) จ าแนกประเภทของ
ส่ิงพิมพ์ส าหรับเด็กไว้ 6 ประเภท ได้แก่  

1.1 หนังสืออ้างอิง คือหนังสือท่ีใช้ค้นคว้าหาค าตอบบางเรื่อง ได้แก่ พจนานุกรม 
สารานุกรม ลักษณะท่ัวไปมักแตกต่างจากหนังสือธรรมดา มักมีรูปเล่มขนาดใหญ่และหนา 
อาจมีภาพประกอบการอธิบายและเล่าเรื่อง  

1.2 หนังสือภาพ คือ หนังสือท่ีมีสัดส่วนภาพมากกว่าตัวหนังสือ มีเนื้อหาให้ความ
สนุก บันเทิงแก่ผู้อ่าน เนื้อหาอาจเขียนด้วยร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง บางเรื่องมีข้อความหรือ
เนื้อเรื่องบ้างแต่ไม่มาก มีจุดประสงค์ในการจัดท าขึ้นเพื่อเด็กก่อนวัยเรียน   
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1.3 หนังสือสารคดี คือ หนังสือท่ีมีเนื้อหาให้ความรู้แก่ผู้อ่าน อาจมีเนื้อหาเรื่องเดียว
ตลอดเล่ม หรือบางมีหลายเรื่องในเล่มเดียว เด็กสามารถใช้หนังสือประเภทนี้เพื่อค้นคว้าหรือ
อ่านประกอบวิชาต่าง ๆ ในช้ันเรียนได้ เนื้อหามักจะเกี่ยวกับเรื่องราวตามธรรมชาติท้ังโลก
และรอบจักรวาล  หนังสือสารคดีแบ่งได้หลายประเภท เช่น ชีวประวัติ สถานท่ีส าคัญ 
วิทยาศาสตร์ อวกาศ เป็นต้น  

1.4 หนังสือสาระบันเทิง คือ หนังสือท่ีมาเนื้อหาบันเทิงแก่ผู้อ่าน เช่น หนังสือนิทาน 
นวนิยาย เรื่องส้ัน และการ์ตูน ซึ่งเนื้อเรื่องอาจเกี่ยวข้องกับชีวิต หรือเรื่องท่ัวไป มีการสร้าง
ตัวละครเพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน บางเรื่องอาจแฝงข้อคิดต่าง ๆ ไว้ 

1.5 หนังสือแบบเรียน คือ หนังสือเรียนในรายวิชาต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ หนังสือเรียนแบบบังคับใช้และหนังสือเรียนแบบไม่บังคับใช้หรือหนังสืออ่านประกอบ   

1.6 หนังสืออ่านเพิ่มเติม คือ หนังสือท่ีเด็กอ่านแล้วได้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
กว้างขวางขึ้น มีเนื้อหาท้ังสารคดีและบันเทิงคดี   

ส่วน สมพร จารุนัฏ (2538: 11-34) ได้กล่าวถึงหนังสือส าหรับเด็กรูปแบบส่ิงพิมพ์ไว้
เพียง 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  

1. หนังสือภาพ เป็นหนังสือท่ีจัดท าขึ้นส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงวัยประถมศึกษา  
จุดประสงค์ในการจัดหนังสือภาพคือเพื่อให้เด็กเล็กๆ ได้เรียนรู้ สังเกต เปรียบเทียบ และ
ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูภาพที่ใช้เป็นส่ือมากกว่าเข้าใจจากตัวหนังสือ ซึ่งหนังสือภาพ
อาจเป็นหนังสือท่ีไม่มีข้อความประกอบเลย หรืออาจจะมีข้อความ ค า ตัวเลข ประกอบแต่
น้อย กรณีท่ีมีค า ข้อความประกอบนั้นควรมีผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟัง ส่วนใหญ่หนังสือภาพจะไม่มี
ลักษณะของเรื่องราวหรือเค้าโครงเรื่องมากนัก เรามักพบหนังสือภาพในลักษณะหนังสือภาพ
แสดงจ านวนนับ หนังสือภาพที่แสดงตัวอักษรหรือพยัญชนะ หนังสือของเล่น เป็นต้น  

2. หนังสือบันเทิงคดี คือหนังสือท่ีมุ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นหลักใหญ่  
แต่อาจแฝงข้อคิด ศีลธรรม จริยธรรม แทรกไว้ในบางช่วงบางตอนก็ได้ เมื่อกล่าวถึงเรื่อง
บันเทิงคดีส าหรับเด็กเรามักจะนึกถึงนิทานเป็นอันดับแรกเสมอ  ซึ่งนิทานก็จะมีท้ังนิทาน
พื้นเมือง นิทานคติธรรม นิทานแฟนตาซี นิทานอิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้เรื่อง
บันเทิงคดีส าหรับเด็กยังหมายรวมไปถึง เรื่องส้ัน นวนิยาย บทเพลง บทร้อยกรอง  

3. หนังสือสารคดี คือหนังสือท่ีมุ่งให้ผู้อ่านได้รับความรู้เป็นส าคัญ เรื่องท่ีน ามาเขียน 

เป็นสารคดีนั้นส่วนใหญ่จะไม่ใช่เรื่องแต่งหรือสมมุติขึ้น  สารคดีส าหรับเด็กมีหลายประเภท 
เช่น สารคดีเชิงท่องเท่ียว สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และจดหมายเหตุต่าง ๆ  
ผู้เขียนสารคดีส าหรับเด็กนั้นนอกจากจะต้องมุ่งในเรื่องความถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้วนั้น 
ยังต้องมีศิลปะในการใช้ภาษา การเรียงเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับเด็กอีกด้วย 
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นอกจากนี้จากการส ารวจหนังสือส าหรับเด็กในร้านหนังสือปัจจุบัน พบว่า หนังสือส าหรับเด็ก
มีความหมากหลายมากขึ้น ในรูปแบบส่ิงพิมพ์นั้นสามารถจ าแนกประเภท 5 ประเภท มีดังนี้  

1. หนังสือภาพ เป็นหนังสือท่ีน าเสนอเรื่องราวหรือเนื้อหาผ่านรูปภาพเป็นหลัก เหมาะส าหรับ
เด็กเล็กท่ียังอ่านหนังสือไม่ออก หรือเด็กท่ีเพิ่งเริ่มหัดอ่าน หนังสือภาพมีเนื้อหาท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นหนังสือแสดงตัวเลข จ านวนนับ ท่ีเหมาะส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน หนังสือแสดงตัวอักษร 
พยัญชนะต่าง ๆ ท้ังพยัญชนะไทย และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีหนังสือภาพท่ีผลิตจากวัสดุอื่ น ๆ 
เช่น ผ้า พลาสติก ฟองน้ า ฯลฯ  

2. หนังสือนิทาน ในปัจจุบันนิทานได้พัฒนารูปแบบไปอย่างหลากหลาย และกว้างขวางจนมี
ความใกล้เคียงกับหนังสือส าหรับเด็กประเภทอื่น ๆ ท้ังเรื่องส้ันและนวนิยาย โดยลักษณะของนิทานท่ี
พบในปัจจุบันจะมีท้ังนิทานลักษณะโบราณ เช่น นิทานภาษิต นิทานเทพนิยาย นิทานพื้นบ้าน นิทาน
ชาดก เป็นต้น ซึ่งนิทานลักษณะท่ีกล่าวไปข้างต้นจะได้รับความสนใจค่อนข้างน้อย ในขณะเดียวกันยัง
พบนิทานสมัยใหม่ ท่ีไม่ยึดติดกับรูปแบบมีท้ังท่ีเขียนขึ้นจากจินตนาการ และนิทานสารคดี  

3. หนังสือการ์ตูน หนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือท่ีเด็กค่อนข้างสนใจมากท่ีสุด เนื่องจากการ์ตูน
ท่ัวไปจะด าเนินเรื่องด้วยภาพมากกว่าตัวหนังสือ อีกท้ังภาพยังก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น หนังสือการ์ตูนที่เด็ก ๆ ท้ังหลายนิยม ยังคงเป็นการ์ตูนญี่ปุ่น เพราะมีเนื้อหาท่ีสนุกสนาน และ
หลากหลาย ท้ังเรื่องผจญภัย การต่อสู้ เวทมนต์ และเรื่องความรักหนุ่มสาว เป็นต้น  
 4. หนังสือเรื่องส้ันและนวนิยาย จัดเป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีร้อยแก้วท่ีมีลักษณะการผูกเรื่อง
ท่ีคล้ายกัน แตกต่างกันเพียงบางองค์ประกอบเท่านั้น กล่าวคือ เรื่องส้ันจะมีตัวละคร ฉาก และบท
สนทนาท่ีน้อยกว่านวนิยาย ผูกเรื่องได้ส้ันและกระชับกว่า หากพิจารณาเกี่ยวกับความนิยมในการอ่าน
หนังสือส าหรับเด็กประเภทเรื่องส้ันและนวนิยายนี้จะได้รับความนิยมค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ผู้อ่านจะ
เป็นเด็กโต มากกว่าเด็กเล็ก เนื่องจากส่วนใหญ่จะภาพประกอบน้อยหรืออาจไม่มีเลย ลักษณะเนื้อหา
ในหนังสือเรื่องส้ันและนวนิยายส าหรับเด็กนี้ มักสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่ออบรมส่ังสอน   

5. หนังสือสารคดี จัดเป็นเรื่องท่ีเขียนหรือเรียบเรียงขึ้นจากเรื่องจริง ไม่ใช่จินตนาการ ส่วน
ใหญ่แล้วหนังสือสารคดีส าหรับเด็กในปัจจุบันจะมีเนื้อหาท่ีหลากหลาย มีรูปเล่มและภาพประกอบท่ี
สวยงามดึงดูดใจผู้อ่านมากขึ้น เนื้อหาจะมีท้ังสารคดีท่องเท่ียว สารคดีประวัติศาสตร์ สารคดีให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ท้ังนี้ส่วนใหญ่จะมีกลวิธีการเขียนหรือการผูกเรื่องคล้ายนิทาน มีตัวละครด าเนิน
เรื่อง และมีภาพประกอบ 

สรุปได้ว่าหนังสือส าหรับเด็กรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์มีความหลากหลายมีท้ังเนื้อหาท่ีเน้นความรู้
และความบันเทิง ท าให้ผู้ปกครองหรือเด็กมีทางเลือกในการอ่านท่ีเหมาะสมกับตนเองตามความสนใจ 
ช่วงวัยและความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล  

2. รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ วรรณกรรมส าหรับเด็กในรูปแบบการบันทึกแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) แถบบันทึกเสียง อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
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ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542: 97) เสนอแนะวิธีการเลือกส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็กไว้ดังนี้  
1) เนื้อหา ภาษา และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ควรเลือกโปรแกรมท่ียากเกินไป และ

ราคาไม่แพง โดยควรเลือกโปรแกรมท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของเด็ก 

2) เลือกเกมท่ีเหมาะกับวัยของเด็ก ท าให้เด็กเข้าใจง่าย และเป็นเกมท่ีมีสาระ 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และควรก าหนดเวลาเล่นเกมให้เด็กด้วย  

3) ช่วยเลือกเว็บไซต์ท่ีเหมาะกับเด็ก โดยเฉพาะในด้านเนื้อหา    

3. รูปแบบสื่อประเภทวัสดุอุปกรณ์ คือ วรรณกรรมส าหรับเด็กในรูปแบของวัสดุและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถใช้ถ่ายทอดเนื้อหา หรือใช้เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ของเด็ก เช่น 
หนังสือผ้า หนังสือลอยน้ า หนังสือสามมิติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงของเล่นเสริมทักษะ เช่น หุ่นมือ  
หุ่นกระบอก เป็นต้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1.1 นิทานผ้า 

(ท่ีมา http://www.babyflynn.com/product/677/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 หนังสือลอยน้ า 
(ท่ีมา https://www.planforkids.com) 
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 จะเห็นได้ว่ารูปแบบของหนังสือส าหรับเด็กนั้นสามารถจ าแนกได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบส่ิงพิมพ์ รูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบส่ือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งในแต่ละรูปแบบนั้นก็ยัง
ประกอบไปด้วยหนังสือส าหรับเด็กอีกหลายลักษณะท่ีจะได้กล่าวรายละเอียดในบทต่อๆไป  
 

จิตวิทยาเบื้องต้นของเด็กกับการอ่าน 

 หากจะเปรียบเทียบกระบวนการท าหนังสือส าหรับเด็กกับกระบวนการส่ือสารจะสังเกตได้ว่า 
เด็กคือ ผู้รับสาร ส่วนผู้เขียนหรือผู้จัดท าหนังสือนั้นเป็นผู้ส่งสาร การจะส่งสารให้ประสบความส าเร็จ
ได้นั้นผู้ส่งสารจึงต้องเข้าใจพื้นฐานและพัฒนาการของผู้รับสารอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน การศึกษา
จิตวิทยาเบ้ืองต้นของเด็กกับการอ่านจึงเป็นส่ิงท่ีผู้จัดท าหนังสือส าหรับเด็กพึงกระท า  

 การศึกษาลักษณะพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยจากเอกสาร ต ารา ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องก็
เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีจะสามารถท าให้ผู้จัดท าหนังสือส าหรับเด็กเข้าใจพัฒนาการของเด็กกับการอ่านได้
เช่นกัน ผู้เขียนจะขออธิบายเกี่ยวกับช่วงวัยของเด็กกับความสนใจหนังสือ และความต้องการพื้นฐาน
ของเด็กพอสังเขปดังนี้  

1. ช่วงวัยเด็กกับความสนใจการอ่าน 

ครรชิต มนูญผล (2547: 4-5) กล่าวว่า การได้มาซึ่งข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเด็กนั้นอาจใช้วิธีการ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กๆ เช่น ลูกหลาน หรือนักเรียนท่ีท าการสอน (กรณีท่ีเป็นครูผู้สอน) วิธีทีดีท่ีสุด
วิธีหนึ่งคือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเข้าไปร่วมเล่นกับเด็ก ต้องไม่ใช่การเข้าไปออกค าส่ัง 
วิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมเล่นกับเด็กนี้จะท าให้ทราบทันทีว่าพฤติกรรมของเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไร 
ภาษาท่ีเด็กใช้พูดเหมือนหรือแตกต่างกับผู้ใหญ่อย่างไร ส่ิงท่ีท าให้เด็กสนุกเหมือนหรือต่างกับผู้ใหญ่ 
เด็กชอบ หรือรังเกียจอะไร เป็นต้น  

ความสนใจการอ่านกับช่วงวัยของเด็กจึงมีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นประเด็นท่ีผู้ท าหนังสือ
ส าหรับเด็กต้องให้ความส าคัญอย่างมาก ณรงค์ ทองปาน (2522: 6-9) กล่าวถึงความสนใจอ่านหนังสือ
ของเด็กแบ่งตามวัยและระดับช้ันเรียน สามารถสรุปเป็นตาราง ดังนี้ 

1.1 วัยหัดอ่าน – วัยอนุบาล (3-5 ปี) 
ตารางที่ 1.1  ความสนใจหนังสือของเด็กวัย 3-5 ปี 

อายุ 2-3 ปี อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี 
ความสนใจหนังสือ  
- ไม่มีความสนใจในหนังสือ 

- สนใจรูปภาพสวยๆ สดใส 

- ชอบฟังนิทานส้ัน ๆ เกี่ยวกับ
ส่ิงใกล้ตัว  

ความสนใจหนังสือ  
- เริ่มสนใจหนังสือ และเริ่มมี
ความต้องการอ่านหนังสือ 

- ชอบฟังนิทานท่ีมีภาพประกอบ  
- ชอบดูรูปภาพธรรมชาติใกล้ตัว 
เช่น สัตว์เล้ียง ดอกไม้  

ความสนใจหนังสือ  
- มีความพร้อมท่ีจะอ่านมากขึ้น  
- อ่านค าส้ันๆ อาศัยความจ า 

- สนใจหนังสือท่ีมีตัวหนังสือตัว
ขนาดใหญ่  
- เข้าใจรูปภาพได้รวดเร็ว   
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1.2 วัยประถมศึกษา (6-11 ปี) 
ตารางที่ 1.2 ความสนใจหนังสือของเด็กวัย 6-11 ปี 

อายุ 6-8 ปี อายุ 8-10 ปี อายุ 10-11 ปี 
ความสนใจหนังสือ  
- ชอบนิทาน นิยาย  ชอบอ่าน
เรื่องเทพนิยาย และเรื่องใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ชอบหนังสือท่ีมีภาพประกอบ 
เรื่องไม่ยาวเกินไป  
  

ความสนใจหนังสือ  
- ชอบนิทานเรื่องสัตว์ต่างๆ  
ชอบผจญภัย  
- ชอบเรื่องชีวิตภายในบ้าน 
และในโรงเรียน 

- หนังสือมีเรื่องยาวได้มากขึ้น 
ลดประมาณภาพและความ
ฉูดฉาดของสีลงได้   

ความสนใจหนังสือ  
- ชอบอ่านเรื่องผจญภัย เรื่อง
ลึกลับ การประดิษฐ์ค้นคว้า  
- เริ่มอ่านนวนิยายแนวรักใคร ่

- เริ่มใช้เวลากับการอ่าน  
 

 

1.3 วัยก่อนวัยรุ่น (12-14 ปี) 
ตารางที่ 1.3 ความสนใจหนังสือของเด็กวัย 12-14 ปี 

อายุ 12 ปี อายุ 13 ปี อายุ 14 ปี 
ความสนใจหนังสือ   
- เด็กผู้ชายชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับ
การผจญภัย วีรบุรุษ วีรสตรี  
- เด็กผู้หญิงยังคงชอบเรื่อง
เกี่ยวกับภายในบ้าน ในโรงเรียน 
ชอบเรื่องรักใคร่มากขึ้น 

- บางคนเริ่มอ่านนวนิยาย
ส าหรับผู้ใหญ่  
- ไม่ค่อยชอบเรื่องเกี่ยวกับศาสนา  

ความสนใจหนังสือ  
- เด็กผู้ชายชอบเรื่องส่ิงประดิษฐ์
เครื่องเล่น  
- เด็กผู้หญิงยังคงชอบนวนิยาย
ส าหรับผู้ใหญ่ ชอบเรื่องความ
สวยงาม  
- บางคนเริ่มอ่านค าประพันธ์  
บทละคร แต่ไม่ชอบหนังสือ
วิชาการ  

ความสนใจหนังสือ  
- เด็กชายและเด็กหญิงจะ 

ชอบอ่านนวนิยายและนิตยสาร  
เรื่องท่ีชอบมากท่ีสุด เช่น 
ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ 
เครื่องกล  
- เด็กหญิงอ่านหนังสือผู้ใหญ่
มากขึ้น ชอบเรื่องรักใคร่
สะเทือนอารมณ์ และเรื่องท่ีแต่ง
เกินจริง  
- บางคนเริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับ
อาชีพ   

 

จะเห็นได้ว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยมีความสนใจเนื้อเรื่อง และหนังสือท่ีแตกต่างกัน เมื่อผู้ท า
หนังสือส าหรับเด็กได้ทราบแล้วจะท าให้วางแผนการเขียนเนื้อเรื่องได้ดีและเหมาะสมกับความสนใจ
ของเด็ก ส่วนประเด็นส าคัญต่อไปท่ีต้องทราบคือความต้องการพื้นฐานของเด็กท่ีจะช่วยให้การท า
หนังสือส าหรับเด็กมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
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2. ความต้องการพื้นฐานของเด็ก 

 Arbuthnot (1964 : 6-15) กล่าวว่า เด็กอายุยิ่งน้อยความต้องการยิ่งมีน้อย แต่เมื่อโตขึ้น
ความต้องการต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้นตามล าดับ จากค ากล่าวข้างต้นจะเห็นว่าความต้องการของเด็กจะมี
ความแตกต่างกันตามช่วงวัย ดังนั้นผู้จัดท าหนังสือส าหรับเด็กจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเข้าใจความต้องการ
พื้นฐานของเด็ก เพื่อน ามาประยุกต์ในการเขียนหนังสือส าหรับเด็กต่อไป และยังได้กล่าวถึงความ
ต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติของเด็ก สรุปได้ 7 ประการ ดังนี้  

2.1 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง ความต้องการความสุขทางกายและความ
พอใจทางวัตถุ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่นคง ปลอดภัย ได้แก่ การได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ 
การได้รับความเอาใจใส่ และความสุขสบายต่าง ๆ หนังสือท่ีตอบสนองความต้องการของเด็กด้านนี้
ได้แก่ เทพนิยายหรือนวนิยาย ท่ีมีเรื่องเกี่ยวกับความสุขสบาย ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารหรือ
ทรัพย์สินเงินทอง เส้ือผ้าสวยงาม งานเล้ียงหรูหรา เป็นต้น  

2.2 ความต้องการความรักและเป็นท่ีรัก ความต้องการด้านนี้นับเป็นความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะในวัยเด็ก นิยามความรักของเด็กหมายถึงครอบครัวได้แก่ พ่อแม่ ญาติ  
พี่น้อง รวมไปถึงความรักความเมตตาต่อสัตว์เล้ียง และส่ิงของ   

2.3 ความต้องการแสดงความเป็นจ้าของและการยอมรับ เด็กจะมีความภูมิใจท่ีได้เป็นส่วน
หนึ่งของครอบครัว เพื่อน สังคม หนังสือท่ีมีเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน เพื่อนบ้านท่ีมีตัวละครเอกเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมจึงสร้างความพอใจให้เด็กเป็นอย่างยิ่ง  

2.4 ความต้องการความส าเร็จ เมื่อเด็กท าอะไรแล้วประสบผลส าเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจ
มาก หนังสือท่ีตอบสนองความต้องการของเด็กด้านนี้ได้แก่ เทพะนอยายท่ีมีเรื่องผจญภัย เรื่องล้ีลับ
ต่ืนเต้น การแสดงความสามรถของตัวละครเอกท่ีเป็นวีรบุรุษ หรือวีรสตรี รวมไปถึงหนังสือแนว
ชีวประวัติ  

2.5 ความต้องการความเปล่ียนแปลง เด็กเป็นช่วงวัยที่ต้องการความอิสระ และต้องการความ
เปล่ียนแปลง จึงสังเกตเห็นได้ว่าเด็กไม่ค่อยอยู่นิ่งเฉย มีการเคล่ือนไหว หนังสือท่ีมีความแปลกใหม่ 
การผจญภัย เรื่องต่ืนเต้นล้ีลับ และเรื่องตลกขบขันจะช่วยสร้างความสนุกสนานแก่เด็กได้  

2.6 ความต้องการท่ีจะรู้ ความอยากรู้อยากเห็นเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของเด็กท่ีแสดงถึง
ความเฉลียวฉลาด เด็กจะมีความต้องการตรวจสอบ ค้นหา เพื่อจะรู้ค าตอบด้วยค าถามท่ีไม่มีวันส้ินสุด 
หนังสือประเภทท่ีสามารถตอบสนองความต้องการด้านนี้ได้ดี เช่น หนังสือแนววิทยาศาส ตร์ 
ทะเลทราย พืช ดวงดาว อวกาศ นอกจากนี้ยังมีพจนานุกรม และสารานุกรมส าหรับเด็ก  

2.7 ความต้องการความสวยงาม และความเป็นระเบียบ ถือเป็นสุนทรีภาพหรือความสุขใน
ชีวิต หนังสือท่ีสามารถตอบสนองความต้องการด้านนี้ ได้แก่ บทเพลง ดนตรี ศิลปะ และบทประพันธ์  
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ส่วน แพง ชินพงศ์ (2555 : 106 – 108) กล่าวถึงความต้องการของเด็กไว้ 10 ข้อ สรุปได้ดังนี้  
1. ความต้องการขั้นพื้นฐาน เด็กจะได้รับการตอบสนองทันที เมื่อพวกเขามีความต้องการ

เหล่านี้ ได้แก่ การท่ีเด็กได้รับอาหารเมื่อหิว การท่ีเด็กได้รับความรักความอบอุ่น และความปลอดภัย
เมื่อเกิดอันตราย การท่ีเด็กได้รับความช่วยเหลือเมื่อรู้สึกกลัว อารมณ์เสียหรือเจ็บป่วย การท่ีเด็กรับรู้
ได้ว่ามีบางคนท่ีไว้ใจได้ท่ีจะดูแลพวกเขาอยู่เสมอ และการมีเวลาคุณภาพส าหรับครอบครัว 

2. ความต้องการมั่นคงปลอดภัย เด็กท่ีมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยจะรู้สึกกระวนกระวายใจและไม่
มีความสุขตลอดเวลา และจะส่งผลต่อสุขภาพและการเรียนรู้ แต่เมื่อเด็กๆเรียนรู้ว่าเขาสามารถไว้ใจ
ผู้ใหญ่ท่ีอยู่รอบข้างได้ จะท าให้เขาเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข มีสุขภาพจิตดีและเป็นคนคิดบวก 

3. ความต้องการความรักและการโอบกอด การแสดงความรักกับเด็กอย่างสม่ าเสมอจะท าให้
เขารับรู้ว่าเรารักและเป็นห่วงเขาเสมอ เช่น เด็กเล็กๆหรือในวัยทารกชอบกระโดดโยกตัวไปมา ย่อเขา 
เป็นจังหวะ จ๊ักจ้ีเบาๆ หรือเล่นเกมท่ีมีโอกาสได้ฝึกนิ้วมือและนิ้วเท้า เด็กๆ ชอบและมีความสนุกมาก
เมื่อเราจับมือเวลาเดินไปไหนต่อไหน เพราะพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าได้รับการป้องกันจากอันตราย
และมีความรู้สึกท่ีมั่นคงปลอดภัยเมื่อต้องออกไปเผชิญโลกภายนอก  ส าหรับเด็กท่ีโตแล้วผู้ใหญ่
สามารถแสดงความรักได้โดยการพูดเตือนใจเด็กๆอยู่เสมอว่าเรารักเขา เราสามารถแสดงความรักด้วย
การกอด หอม นอนกอดใกล้ๆ กันเมื่ออ่านหนังสือก่อนนอนและดูทีวีร่วมกับลูก 

4. ความต้องการค าช่ืนชม การกล่าวช่ืนชมและให้ก าลังใจในเวลาท่ีเขาท าส่ิงท่ีดี เวลาท่ีเขา
ประสบความส าเร็จ หรือเวลาท่ีเขาก าลังพยายามท าในส่ิงท่ีดีๆ อยู่ จะท าให้พวกเขาอยากท าส่ิงดี
เหล่านั้นอีกต่อไป ซึ่งเด็กท่ีมีความรู้สึกดีต่อตัวเองจะ เรียนรู้และปรับตัวได้ง่ายกับส่ิงแวดล้อม เป็นคนมี
ความพยายาม และสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสังคมได้ไม่ยาก 

5. ความต้องการรอยยิ้ม รอยยิ้มเป็นส่ิงแรกที่เด็กเรียนรู้จากพ่อแม่ รอยยิ้มจะได้ผลดีเมื่ออยู่ใน
ระดับสายตาของเด็ก การยิ้มกับเด็กจะช่วยให้เด็กรู้ว่าเราสนใจและฟังเขาอยู่ ซึ่งท าให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ
เป็นอย่างมาก 

6. ความต้องการการพูดคุย เสียงท่ีอ่อนโยนจะช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย อีกท้ังเด็กๆ จะเริ่ม
เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ เมื่อมีการพูดคุยกับเขามากขึ้น เด็กๆ จะเรียนรู้การใช้ค าศัพท์จากผู้ใหญ่ ดังนั้น
ผู้ใหญ่ควรระมัดระวังการใช้ค าพูดท่ีเหมาะสมและใช้ภาษาให้ถูกต้องกับเด็กๆ 

7. ความต้องการฟัง การฟังเป็นการส่ือสารท่ีดีและเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสนใจเด็ก เมื่อ
เด็กถามค าถามท่ียากๆ เราสามารถตอบค าถามได้โดยการใช้ค าง่ายๆ อธิบาย สมุดภาพและอัลบั้มรูป
จะเป็นตัวช่วยท่ีดี เด็กๆ ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาเอง เราสามารถจะท าอัลบั้มรูปภาพและประวัติ
ความเป็นมาของเด็กๆ  

8. ความต้องการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จากส่ิงรอบตัว เราไม่จ าเป็นจะต้องใช้ของเล่นราคาแพง หรือ
เครื่องเล่นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน แต่เราสามารถจะใช้ส่ิงท่ีอยู่รอบๆ ตัว เป็นเครื่องมือท่ีท าให้เด็กเกิด
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การเรียนรู้ได้ เช่น การไปเดินส ารวจสวนสาธารณะหรือชายหาด ส ารวจต้นไม้ดอกไม้ สะสมเปลือก
หอย การเรียนรู้เหล่านี้ส าหรับเด็กเป็นเรื่องท่ีสนุกและท้าทาย 

9. ความต้องการความใส่ใจกับความรู้สึก  บางครั้งเด็กอาจจะไม่สามารถหาค าศัพท์ท่ีจะอธิบาย
ให้เราฟังได้ ว่าเขารู้สึกกลัวหรือเศร้า เด็กทารกหรือเด็กเล็กๆ จะกลัวส่ิงใหม่ๆ และยากต่อการปรับตัว
กับส่ิงท่ีแตกต่างจากเดิม เช่น กลัวคนแปลกหน้าหรือส่ิงท่ีไม่มีตัวตน กลัวความมืด กลัวเสียงท่ีดัง เรา
ควรอธิบายให้เด็กฟังด้วยค าพูดท่ีเข้าใจง่าย ไม่ควรหลอกหรือท าให้รู้สึกว่าส่ิงแวดล้อมรอบตัวนั้นเป็น
ส่ิงน่ากลัว  

10. ความต้องการการให้รางวัลหรือของพิเศษ จ าไว้ว่ารางวัลท่ีดีท่ีสุดส าหรับลูกคือเวลาและ
การใส่ใจ ใช้เวลาเล่นและมีความสุขร่วมกันกับเด็กเป็นส่ิงท่ีไม่ต้องเสียเงินทอง  
 สรุปได้ว่าความต้องการของเด็กแต่ละคน ในแต่ละช่วงวัย จะมีความแตกต่างกันไป ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับสติปัญญา เพศ ความสนใจ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และส่ิงแวดล้อมรอบตัว หนังสือส าหรับเด็กก็
เป็นอีกอย่างหนึ่งท่ีมาเสริมความต้องการในด้านต่างๆ  หรือทดแทนส่ิงท่ีขาดหายไปของเด็กได้ ผู้จัดท า
หนังสือส าหรับเด็กจึงจ าเป็นมากท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาความต้องการพื้นฐานของเด็ก
ก่อนลงมือท าหนังสือ  

 

คุณค่าของหนังสือส าหรับเด็ก 

 หนังสือส าหรับเด็กไม่เป็นเพียงทรัพยากรท่ีให้ความรู้ ความบันเทิงเท่านั้น หากยังท าหน้าท่ี
เสมือนเพื่อนให้แก่เด็ก เสมือนผู้ใหญ่ท่ีคอยกล่อมเกลาจิตใจ ช้ีแนะแนวทางท่ีดีให้แก่เด็กด้วย  
 จากบทความ หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ ของ รพินทร ณ ถลาง (2555:ออนไลน์)
หนึ่งในนักวิจัยผู้ร่วมคัดเลือก100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สามารถสรุปคุณค่าของหนังสือ
ส าหรับเด็กได้ดังนี้  
 1. หนังสือส าหรับเด็กให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
 2. หนังสือส าหรับเด็กช่วยขยายประสบการณ์และความคิดของเด็ก  

3. หนังสือส าหรับเด็กช่วยส่งเสริมจินตนาการให้เด็กกล้าคิด กล้าฝัน และอาจน ามาใช้ได้จริง
ในชีวิต  

4. หนังสือส าหรับเด็กช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะการอ่าน และการใช้ภาษา โดยการเรียนรู้จาก
สัญลักษณ์และตัวหนังสือจากการอ่าน  

5. หนังสือส าหรับเด็กช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เมื่อเด็กได้เลือกและได้อ่านหนังสือท่ีมี
เรื่องราวท่ีสนุกสนานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ อาจเกิดนิสัยรักการอ่านซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีควรติดตัวเด็ก
ไปเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่  
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6. หนังสือส าหรับเด็กช่วยในการล าดับความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล เริ่มต้นต้ังแต่การเริ่มเปิด
หนังสือ ไปจนถึงการเริ่มอ่าน ล าดับภาพ ตัวหนังสือ กระท่ังคิดหาเหตุผลจากเรื่องราวในหนังสือท่ีอ่าน
ได้  

7. หนังสือส าหรับเด็กช่วยบ่มเพาะรสนิยมทางศิลปะและภาษา เด็กจะเห็นภาพท่ีสวยงามจาก
หนังสือ เห็นภาษาท่ีไพเราะ ข้อความท่ีสละสลวย ส่ิงเหล่านี้จะกล่อมเกลาเด็กได้เป็นอย่างดี  

8. หนังสือส าหรับเด็กช่วยอธิบายข้อสงสัยต่าง ๆ ให้แก่เด็กได้ เช่นหนังสือประเภทสารคดี  
ท่ีให้ท้ังความรู้และความบันเทิงนั้น เด็กอาจเรียนรู้ปัญหาและค าตอบจากหนังสือได้  

9. หนังสือส าหรับเด็กช่วยชดเชยความบกพร่องของเด็กได้  
10. หนังสือส าหรับเด็กช่วยอธิบายเรื่องท่ีเป็นนามธรรมให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น ความรัก 

ความโกรธ ความอิจฉา ความตาย เป็นต้น 

ส่วน สาวิตรี รุญเจริญ (2549:1-2) ได้กล่าวถึงประโยชน์และคุณค่าของหนังสือส าหรับเด็ก 
สรุปได้ดังนี้  

1. เสริมสร้างสติปัญญาเด็ก ลูกจะได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่ ความใกล้ชิดของครอบครัวจะเป็นการ
สร้างความผูกพัน สร้างความเช่ือมั่นในตนเองให้แก่เด็ก ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาของเด็กได้
เป็นอย่างดี 

2. ปลูกฝังให้เป็นเด็กช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกต เด็กอาจจะไม่เข้าใจข้อความบางตอน
หรือศัพท์บางค า พฤติกรรมเช่นนี้ จะท าให้เด็กเป็นคนท่ีกล้าถาม กล้าแสดงออก ท าให้เด็กเข้าใจส่ิงต่าง 
ๆ รอบตัวมากขึ้นไปท าให้เด็กมีความฉลาดทางปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

3. เด็กเกิดการเรียนรู้ภาษาได้เร็ว การอ่านหนังสือเปรียบเหมือนเป็นการเรียนภาษาไทยไปใน
ตัว เด็กจะได้ยินได้ฟังถึงรูปประโยค การใช้ภาษาไปในตัวได้อย่างสนุกสนาน และยิ่งถ้าหนังสือส าหรับ
เด็กบางเรื่องเป็นโคลง หรือกลอนท่ีมีค าสัมผัส เด็กยิ่งจะชอบ ฟังบ่อย ๆ เด็กจะเป็นคนเจ้าบทเจ้า
กลอนในอนาคตได้ 

4. เด็กจับประเด็นและวิเคราะห์เก่ง การเล่าเรื่องซ้ า ๆ ให้เด็กฟัง ความจริงไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ
ส าหรับเด็ก พอฟังหลาย ๆ ครั้งก็จะจ าได้ท้ังเรื่อง เด็กจะมองภาพรวมของเรื่องท้ังหมดออก ท าให้เด็ก
รู้จักจับประเด็น กลายเป็นคนท่ีจับประเด็นได้เก่ง ย่อความเก่งรู้จักมองสรรพส่ิงเป็นระบบ ตีประเด็น
แตก เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น 

5. สร้างสมาธิให้กับเด็ก ช่วงเวลาของการอ่านหนังสือหรือฟังนิทานเด็กมักจะฟังอย่างต้ังใจ 

ใจจดใจจ่อ เด็กจะเข้าใจและอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เป็นการสร้างสมาธิให้กับเด็ก ซึ่งเด็กฉลาดหรือ
เด็กเก่งมักจะเป็นคนท่ีมีสมาธิสูง สมาธิจึงเป็นองค์ประกอบของความฉลาดทางปัญญา (IQ) 

6. ท าให้เด็กมีจินตนาการ การท่ีพ่อแมอ่่านหนังสือให้ลูกฟัง ไม่ใช่จะได้ยินแต่เสียงเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่เสียงท่ีเล่าออกมาจะไปกระตุ้นให้เด็กสร้างจินตนาการ ภาพท่ีเกิดขึ้นในสมองเกิดจาก
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จินตนาการของเด็กโดยอิงกับประสบการณ์เดิมบวกกับจินตนาการใหม่ จินตนาการจึงเป็นความฉลาด
ท่ียิ่งใหญ่ท่ีพ่อแม่อยากให้เกิดข้ึนกับลูกอย่างแน่นอน 

7. สร้างคุณธรรมแก่เด็ก หนังสือส าหรับเด็กจ านวนมากแต่งขึ้นเพื่อสอดแทรกคุณธรรม 

ทักษะชีวิต หรือข้อคิดต่างๆ เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้รับฟังได้ตระหนักไว้ เช่น เรื่องราชสีห์กับหนู สอนถึง
การรู้จักช่วยเหลือ และทดแทนบุญคุณของผู้อื่น หรือนิทานเรื่อง เด็กเล้ียงแกะ สอนให้ลูกเป็นคนท่ีไม่
พูดโกหก ซึ่งคุณธรรมท้ังหลายท่ีลูกได้ฟังต้ังแต่วัยเด็กจะจ าฝังอยู่ในตัวเด็กและน าไปใช้ในวัยรุ่น และวัย
ผู้ใหญ่ได้ 

8. สร้างเด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในขณะอ่านหนังสือ เด็กจะหาวิธีการปรับตัวว่า 

ท าอย่างไรที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ เพื่อให้เล่านิทานให้ฟังบ่อย ๆ เด็กจะเรียนรู้วิธีการปรับตัว 

จะท าให้เป็นนิสัยแก่เด็ก และเด็กจะมีวิธีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

9. สร้างเด็กให้เป็นเด็กรักการอ่าน การอ่านหนังสือเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับลูก เป็นการ
เรียนรู้ที่มีความสนุกสนานสอดแทรกอยู่ จึงเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับลูก เด็กจะเป็นคนท่ี
รักการอ่านหนังสือ และอ่านหนังสือได้เร็ว มีสมาธิในการเรียนรู้ 

จะเห็นว่าคุณค่าของหนังสือส าหรับเด็กอาจวัดหรือประเมินค่าไม่ได้ด้วยตัวเลข สถิติ ในเวลา
อันรวดเร็ว แต่หากคุณค่าหรือประโยชน์นั้นเป็นสางท่ีต้องบ่มเพาะ สะสม และค่อย ๆ เจริญงอกงาม
ขึ้นตามล าดับ ซึ่งคุณค่านั้นจะสมบูรณ์ได้เมื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ใหญ่ร่วมมือกันจัดหาหนังสือ
ท่ีดีให้แก่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทใด ล้วนแต่มุ่งส่งเสริมสติปัญญา การเรียนรู้ ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เจตคติ และค่านิยม ซึ่ งหนังสือส าหรับเด็กแต่ละประเภทอาจมีจุดเด่นเกี่ยวกับคุณค่า
เฉพาะเรื่องท่ีแตกต่างกันไป 

 

สรุป 

หนังสือส าหรับเด็กเป็นหนังสือท่ีจัดท าขึ้นให้เด็กอ่าน โดยมีความมุ่งหวังว่าเด็กจะได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับความรู้จากการอ่านหนังสือ เพื่อน าไปพัฒนาชีวิตของตนเอง และพัฒนา
สังคม ซึ่งการแบ่งประเภทหนังสือส าหรับเด็กมีหลายวิธี เช่น แบ่งตามวิธีเขียน แบ่งตามรูปแบบ แบ่ง
ตามระดับช้ันเรียน หรือแบ่งตามลักษณะเนื้อหา ไม่ว่าจะเขียนการจัดท าหนังสือส าหรับเด็กประเภทใด
ผู้จัดท า หรือผู้เขียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของเด็กกับการอ่าน พื้นฐานการอ่าน และความ
สนใจของเด็กแต่ละช่วงวัย ท้ังนี้เพื่อให้ได้หนังสือท่ีมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของเด็กมากท่ีสุด 

นอกจากนี้หนังสือส าหรับเด็กยังมีคุณค่าท้ังระดับปัจเจกและระดับสังคม กล่าวคือในระดับ
ปัจเจกเมื่อเด็กได้อ่านหนังสือท่ีเหมาะสมกับความสนใจ ช่วงวัยของตนจะส่งผลต่อพัฒนาการท้ังด้าน
จิตใจและปัญญา หนังสือส าหรับเด็กอาจเป็นเสมือนแหล่งขุมทรัพย์ท่ีจะท าให้เด็กค้นพบความสนใจ
ของตนเอง หรืออาจสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ส่วนระดับสังคมนั้นหนังสือส าหรับเด็กสามารถช่วย
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เด็กได้มองเห็นภาพสังคมในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้เด็กมีภูมิต้านทางในการใช้ชีวิตได้ เด็กท่ีมีพื้นฐาน
ท่ีดีย่อมเติบโตเป็นประชากรท่ีดีในสังคมต่อไป  
 

ค าถามทบทวน  
1. จงนิยามความหมายค าว่า หนังสือส าหรับเด็ก 

2. จงบอกจุดมุ่งหมายในการท าหนังสือส าหรับเด็กอย่างน้อย 5 ประการ  
3. จงจ าแนกรูปแบบของหนังสือส าหรับเด็ก  
4. จงยกตัวอย่างส่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กประเภทวัสดุอุปกรณ์  
5. หนังสือสาระบันเทิงและหนังสือสารคดีมีความแตกต่างกันอย่างไร  
6. จงอธิบายลักษณะหนังสือภาพ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
7. เพราะเหตุใดก่อนลงมือท าหนังสือส าหรับเด็กต้องศึกษาจิตวิทยาเบ้ืองต้นของเด็กก่อน  
8. การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานของเด็กมีประโยชน์ต่อการท าหนังสือส าหรับเด็กอย่างไร  
9. หนังสือส าหรับเด็กช่วยส่งเสริมความฉลาดทางปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  

   อย่างไร 

10. หนังสือส าหรับเด็กส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาของเด็กได้อย่างไรบ้าง  
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บทที่ 2 

พัฒนาการของหนังสือส าหรบัเด็ก 

 

หนังสือส ำหรับเด็กมีพัฒนำกำรท่ียำวนำนท้ังของไทยและต่ำงประเทศ ซึ่ง หนังสือนั้นเป็น
เครื่องมือหนึ่งในกำรพัฒนำเด็ก เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงปัญญำ เป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กมีควำมรู้ ควำม
พร้อมในกำรด ำเนินชีวิต กำรเข้ำใจ กำรศึกษำเกี่ยวกับพัฒนำกำรหนังสือส ำหรับเด็กถือเป็นเรื่องส ำคัญ
อีกเรื่องหนึ่งท่ีผู้ท ำหนังสือส ำหรับเด็กต้องท ำควำมเข้ำใจเพื่อให้มองเห็นภำพควำมเปล่ียนแปลงต่ำงๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละยุค แต่ละช่วงเวลำ ซึ่งสำระส ำคัญในบทนี้จะกล่ำวถึงพัฒนำกำรของหนังสือส ำหรับ
เด็กท้ังในประเทศไทยและตะวันตกโดยสังเขป นอกจำกจะเข้ำใจถึงควำมเคล่ือนไหวของหนังสือ
ส ำหรับเด็กแล้วยังจะทรำบลักษณะของหนังสือส ำหรับเด็กมำกข้ึน  
 

พัฒนาการหนังสือส าหรับเด็กในประเทศไทย  
 พัฒนำกำรหนังสือส ำหรับเด็กในประเทศไทยในช่วงเริ่มต้นจะเป็นเพียงเรื่องเล่ำท่ีถ่ำยทอดกัน
ปำกต่อปำกไม่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร หรือท่ีเรียกว่ำ มุขปำฐะ เช่น ต ำนำน นิทำน
พื้นบ้ำน และเพลงกล่อมเด็ก ต่อมำเมื่อเริ่มมีกำรจดบันทึกจึงท ำให้เกิดกำรล ำดับพัฒนำกำรได้เป็นยุค
ต่ำง ๆ  ดังนี้  

1. ยุคเริม่ต้น  
ยุคเริ่มต้นนี้มีช่ือเรียกท่ีหลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็น ยุคแบเบำะ หรือ ยุคสมุดข่อย หนังสือส ำหรับ

เด็กท่ีปรำกฏในยุคเริ่มต้นนี้นิยมแต่งเป็นบทร้อยกรองและมีเนื้อหำเป็นนิทำนหรือกำรส่ังสอนศีลธรรม
ตำมหลักพระพุทธศำสนำ เช่น พระยำฉัททันต์ นกกระจำบ สุบินทรกุมำร สังข์ทอง เป็นต้น ลักษณะ
กำรเขียนหนังสือส ำหรับเด็กในยุคเริ่มต้นของไทยส่วนใหญ่เป็นลักษณะกำรเขียนแบบร้อยกรอง 
บำงครั้งไม่ปรำกฏนำมผู้แต่ง และมักเป็นหนังสือท่ีผู้เขียนแต่งให้อ่ำนได้ท้ังผู้ใหญ่และเด็ก  

หนังสือท่ีปรำกฏหลักฐำนว่ำแต่งขึ้นเป็นหนังสือส ำหรับเด็กเล่มแรกของไทยรำวปี พ.ศ. 2322 

คือ จินดำมณี ผู้แต่งคือ พระโหรำธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรแต่งเพื่อใช้เป็นแบบเรียนส ำหรับเด็ก 
มีลักษณะกำรเขียนเป็นร้อยแก้ว แทรกด้วยค ำประพันธ์ประเภทอื่น ๆ กล่ำวได้ว่ำจินดำมณีนับเป็น
หนังสือท่ีมีควำมส ำคัญต่อวงกำรวรรณกรรมไทยเป็นอย่ำงมำกในฐำนะแบบเรียนท่ีแพร่หลำยมำจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ จินดำมณีเป็นหนังสือท่ีว่ำด้วยกำรเขียนและกำรแต่งค ำประพันธ์เนื้อหำแบ่งเป็นส่วน
คือ ส่วนแรกเป็นบทสรรเสริญแล้วกล่ำวถึงค ำศัพท์ท่ีมีเสียงคล้ำยกัน ต่อด้วยหลักไวยำกรณ์ของไทย 
และส่วนหลังจะเป็นกำรแต่งค ำประพันธ์ชนิดต่ำงๆ  

สิทธำ พินิจภูวดลและคณะ (2515: 110) กล่ำวว่ำ กำรท่ีพระโหรำธิบดีซึ่งเป็นพระมหำรำชครู 
แต่งหนังสือเรื่องนี้ขึ้นสันนิษฐำนว่ำเป็นพระรำชประสงค์ของสมเด็จพระนำรำยณ์ เนื่องด้วยพวก
มิชชันนำรีฝรั่งเข้ำมำเผยแพร่ศำสนำและวิชำกำรอย่ำงฝรั่งจนถึงแก่ต้ังโรงเรียนสนเด็กไทย สมเด็จพระ
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นำรำยณ์ทรงเกรงว่ำเด็กไทยจะพำกันไปนิยมฝรั่งเสียหมด จึงโปรดให้บ ำรุงกำรศึกษำด้วยกำรเขียน
หนังสือเรียนขึ้น  

จินดำมณีจึงเป็นหนังสือแบบเรียนภำษำไทยท่ีแพร่หลำยมำต้ังแต่สมัยอยุธยำ แต่เนื่องด้วย
กำรพิมพ์ในสมัยนั้นยังไม่เกิดขึ้น มีเพียงกำรคัดลดจำกต้นฉบับ เมื่อคัดลอดต่อๆ กันมำหลำยยุคก็ท ำให้
เนื้อหำคลำดเคล่ือนไป ปัจจุบันมีกำรจัดพิมพ์หนังสือจินดำมณีเพื่อจ ำหน่ำยให้ผู้สนใจท่ัวไปแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2.1 หนังสือจินดำมณี ฉบับ พ.ศ. 2558 

ท่ีมำ (ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร, 2558) 
 

2. ยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
ยุคนี้หนังสือเด็กเกิดขึ้นมำกแต่เป็นหนังสือท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนเพรำะต้ังแต่ พ.ศ. 2431 เป็น

ต้นมำได้ยกเลิกแบบเรียนหลวง (มูลบทบรรพกิจ  วำหนิต์ินิกร อักษรประโยค สังโยคพิธำน ไวพจน์
พิจำรณ์ พิศำลกำรันต์) หันมำใช้แบบเรียนเร็วแทนชุดแบบสอนอ่ำนเล่ม 1 - 4 เป็นหนังสือแบบสอน
อ่ำนเบ้ืองต้นใช้คู่กับแบบเรียนเร็วที่ว่ำด้วยกฎเกณฑ์ของภำษำ 

ในระหว่ำง พ.ศ. 2454 -  2464 มีหนังสือส ำหรับเด็กโดยเฉพำะได้เกิดขึ้นในประเทศไทย
หนังสือส ำหรับเด็กชุดนี้เป็นชุดท่ีกรมรำชบัณฑิต (ปัจจุบันคือรำชบัณฑิตสภำ) จัดพิมพ์ขึ้นส่วนมำกเป็น
เรื่องแปลซึ่ง ได้แก่ เรื่องนำยแจ็คผู้ฆ่ำยักษ์  เรื่องเด็กท่ีเมืองจีน เรื่องเด็กท่ีเมืองญี่ปุ่น  เรื่องฉันอยำก
เป็นกะลำสี ๆ เรื่องแอฟริกำใต้ เรื่องควำมลึกลับของรูปเท้ำนกอินทรีงำ เป็นต้น มีกำรจัดพิมพ์หนังสือ
ชุดจินตกวีนิพนธ์โดยคัดเลือกเนื้อเรื่องจำกวรรณคดีบำงเรื่อง เช่น สำมก๊ก อิเหนำ รำมเกียรต์ิ 
รำชำธิรำช เป็นต้น  

นักเขียนคนส ำคัญในยุคนี้คือ สุนทรภู่ ท่ีได้รับยกย่องว่ำเป็นนักเขียนหนังสือเด็กคนแรกของ
ไทยท่ีไม่ได้แต่งเป็นต ำรำเรียนโดยตรง ซึ่งหนังสือส ำหรับเด็กท่ีสุนทรภู่แต่งไว้ เช่น สวัสดิรักษำค ำกลอน 
กำพย์พระไชยสุริยำ และสุภำษิตสอนหญิง  
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ในท่ีนี้จะกล่ำวถึงเรื่องกำพย์พระไชสุริยำโดยสังเขป กำพย์พระไชยสุริยำเป็นหนังสือเล่มส ำคัญ
ท่ีสุนทรภู่แต่งไว้ในสมัยรัชกำลท่ี 3 ซึ่งลักษณะกำรแต่งเป็นกำพย์ แทรกเนื้อหำควำมรู้เกี่ยวกับ
ภำษำไทยในเรื่องมำตรำตัวสะกดแม่ต่ำงๆ เช่น แม่กก กง กน กด กบ และเกย อีกท้ังยังแทรกคติธรรม
ต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำน ควำมพิเศษกว่ำหนังสือแบบเรียนท่ัวไปคือสุนทรภู่แต่งกำพย์พระสุริยำ
ในท ำนองนิทำนโดยมีเรื่องย่อคือ กษัตริย์พระองค์หนึ่งมีพระนำมว่ำพระไชยสุริยำ ครองเมืองสำวัตถี  
มีพระมเหสีพระนำมว่ำนำงสุมำลี กษัตริย์ปกครองบ้ำนเมืองอย่ำงผำสุกมำเป็นเวลำยำวนำน ต่อมำ
ข้ำรำชกำร เสนำอ ำมำตย์ประพฤติตนไม่ถูกต้อง ท ำให้บ้ำนเมืองเกิดอำเพศ น้ ำป่ำไหลท่วมเมือง ผีป่ำ
อำละวำด ชำวเมืองล้มตำย พระไชยสุริยำและนำงสุมำลีลงเรือถูกพำยุพัดจนเรือแตก เมื่อขึ้นฝ่ังได้ 
พระอินทร์จึงเสด็จมำส่ังสอนธรรมะให้แก่ท้ังสอง  

กระท่ังสมัยรัชกำลท่ี 5 พระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย อำจำรยำงกูร) ได้น ำ กำพย์พระไชย
สุริยำ มำบรรจุไว้ในหนังสือมูลบทบรรพกิจท่ีใช้เป็นหนังสือแบบเรียนภำษำไทยเวลำต่อมำ  

ในยุคเดียวกันนี้กิจกำรกำรพิมพ์ท่ีชำวต่ำงประเทศน ำเข้ำมำต้ังแต่สมัยรัชกำลท่ี 3 มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำท ำให้หนังสือของไทยเปล่ียนแปลงจำกสมุดข่อยหรือสมุดไทย ก็ถูกเรียกว่ำ สมุดฝรั่ง 
โดยน ำเอำเอกสำรดั้งเดิมมำตีพิมพ์ใหม่ ท้ังต ำรำ หนังสือแปล และพงศำวดำรจีน  

นอกจำกนี้กระทรวงศึกษำธิกำรยังเริ่มมีบทบำทในกำรผลิตหนังสือส ำหรับเด็ก เริ่มท่ีโรงเรียน
วัฒนำวิทยำลัยจัดท ำนิตยสำรส ำหรับเด็กในโรงเรียนเล่มแรกคือ จดหมำยเหตุแสงอรุณ นับเปิดกำร
เปิดศักรำชนิตยสำรส ำหรับเด็กท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและเป็นแนวทำงให้โรงเรียนอื่น ๆ จัดท ำหนังสือใน
รูปแบบเดียวกัน เช่น อัสสัมอุโฆษสมัย สวนกุหลำบวิทยำ กุมำรวิทยำ เป็นต้น (ทวีศักด์ิ ญำณประทีป, 
2545: 28)  

ในขณะเดียวกันส ำนักพิมพ์เอกชนได้เริ่มจัดพิมพ์หนังสือและนิตยสำรส ำหรับเด็กอีกหลำยเล่ม 
เช่น โรงพิมพ์อักษรพิมพกำร พิมพ์หนังสือ อิศปปกรณ ำ จัดเป็นหนังสือท่ีเก่ำแก่เล่มหนึ่งของไทย  
โรงพิมพ์เจริญผล จัดพิมพ์ นิตยสำรเด็กไทย ท่ีเป็นนิตยสำรส ำหรับเด็กท่ีจัดพิมพ์โดยเอกชน (ฉวีวรรณ 
คูภินันท์, 2545: 17)  

 

3. ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์เปล่ียนแปลงกำรปกครอง และสงครำมมหำเอเชียบูรพำหรือสงครำมโลก

ครั้งท่ี 2 เหตุกำรณ์ดังกล่ำวกระทบต่อวงกำรวรรณกรรมพอสมควร ตลำดหนังสือส ำหรับเด็ก
บรรยำกำศเริ่มซบเซำ กำรผลิตต ำรำและหนังสือสอนอ่ำนของกระทรวงศึกษำธิกำรเริ่มหยุดชะงัก แต่
อย่ำงไรก็ดีท่ำมกลำงบรรยำกำศไม่สู้ดีก็ยังคงมีหนังสือส ำหรับเด็กออกสู่ตลำดอยู่บ้ำง เช่น ในปี 2484 

เรื่องวิลเลียมเด็กจอมแก่น ของ ว.ณ.ประมวญมำรค ลงพิมพ์ในหนังสือประมวญวัน ในปี 2487 มีงำน
แปลส ำหรับเด็ก 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องกำรเดินทำงไปใจกลำงพิภพ แปลจำกนวนิยำยวิทยำศำสตร์ของจูล 
เวินส์  และเรื่องดวงใจ แปลและดัดแปลงจำกเรื่อง Heart โดย ซิม วีระไวทยะ  



18 

ในยุคเดียวกันนี้ยังมีกำรประกำศใช้แผนกำรศึกษำใหม่ ท ำให้กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้จัดท ำ
แบบเรียนหลวงขึ้นใหม่ช่ือว่ำ แบบเรียนใหม่ และแบบสอนอ่ำนใหม่ ของเจ้ำพระยำธรรมศักด์ิมนตรี 
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยำ)  

ช่วงหลังกำรเปล่ียนแปลงกำรปกครองนี้หน่วยงำนท่ีมีบทบำทส ำคัญในกำรผลิตและจัด
จ ำหน่ำยหนังสือส ำหรับเด็ก ได้แก่ องค์กำรค้ำของคุรุสภำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร หน่วยงำนนี้ผลิต
แบบเรียนและหนังสืออ่ำนประกอบกำรเรียน อีกท้ังหนังสือสำรคดีและหนังสือบันเทิงคดี ในช่วง พ.ศ. 
2491 - 2501 เป็นช่วงท่ีหนังสือส ำหรับเด็กเฟื่องฟูมำกท่ีสุด กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดต้ังส ำนัก
วรรณกรรมกำรศึกษำขึ้น และได้พิมพ์นิยำยส ำหรับเด็กขึ้น 2 ชุดคือคลังนิยำย กับนิยำยประทีปทอง 
ปรำกฏว่ำเป็นท่ีนิยมของเด็กและจ ำหน่ำยได้ดีจำกจุดเริ่มต้นท่ีดีนี่เองจึงเป็นแรงจูงใจให้ส ำนักพิมพ์
เอกชนกล้ำพิมพ์นิยำยนิทำนส ำหรับเด็กออกมำ  เกิดหนังสือส ำหรับเด็กจ ำนวนมำกมำยจำก
บริษัทเอกชน เช่น ส่ีดรุณี  ไฮด้ี  หนังสือชุดบ้ำนเล็ก นิทำนนำนำชำติ แสตนดำร์ดสติวเด้นท์  ซัพพลี
เมนท์  ซึ่งถือว่ำเป็นนิตยสำรที่ให้ควำมรู้ภำษำอังกฤษรุ่นแรก 

 

4. ยุคปัจจุบัน 

 ปัจจุบันมีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีท ำให้หนังสือส ำหรับเ ด็กมีควำมก้ำวหน้ำไปมำก  
มีองค์กรต่ำงๆ ให้กำรสนับสนุนเกี่ยวกับกำรท ำหนังสือส ำหรับเด็กมำกขึ้นเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2515 

ยูเนสโกได้ก ำหนดให้เป็นปีหนังสือสำกล ประเทศไทยได้เข้ำร่วมฉลองปีหนังสือสำกลด้วยกำรจัดงำน
สัปดำห์หนังสือแห่งชำติขึ้นเป็นครั้งแรกและจัดต่อเนื่องทุกปีมำจนปัจจุบัน กำรจัดงำนสัปดำห์หนังสือ
นี้ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สมำคมผู้จัดพิมพ์และ
ผู้จัดจ ำหน่ำยหนังสือแห่งประเทศไทย รวมไปถึงสถำนทูต หน่วยงำนรำช  และส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ 
กิจกรรมในงำนนอกจำกกำรจ ำหน่ำยหนังสือแล้ว ยังมีกำรจัดประกวดหนังสือดีเด่น ท่ีมีหนังสือส ำหรับ
เด็กเป็นหนึ่งประเภทในกำรจัดประกวดด้วย กิจกรรมดังกล่ำวสำมำรถกระตุ้นวงกำรวรรณกรรม
ค่อนข้ำงมำกท้ังต่อผู้ผลิต ผู้อ่ำน  
 ในปี 2548 ประเทศไทยประกำศให้วันท่ี 2 เมษำยน ของทุกปี เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชำติ ซึ่ง
ตรงกับวันพระรำชสมภพของสมเด็จพระเทพพระรัตรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ท ำให้สมำคมผู้
จัดพิมพ์และผู้จ ำหน่ำยหนังสือแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้ส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ ตีพิมพ์หนังสือส ำหรับเด็ก
มำกขึ้น ในขณะเดียวเมื่อมีกำรผลักดัน กำรให้ควำมส ำคัญ ท ำให้หนังสือส ำหรับเด็กมีคุณภำพดีขึ้น  
ท้ังในด้ำนเนื้อเรื่อง ภำพประกอบ และรูปเล่ม  
 ยุคปัจจุบันนี้ส ำนักพิมพ์หลำยแห่งจัดพิมพ์หนังสือส ำหรับเด็กท่ีมีคุณภำพ เช่น องค์กำรค้ำคุรุ
สภำ ชมรมเด็ก เซเว่นบุ๊ค แปลนฟอร์คิดส์ แพรวเพื่อนเด็ก นำนมีบุ๊ค ดวงกมล รวมสำส์น โอเดียนส
โตร์ เป็นต้น แต่ละส ำนักพิมพ์จะตีพิมพ์หนังสือส ำหรับเด็กท้ังแบบเรียน สำรคดี และบันเทิงคดี   
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 ด้ำนนักเขียนหนังสือส ำหรับเด็กมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้นกว่ำในอดีตมำก เช่น วิริยะ สิริสิงห, 
เกริก ยุ้นพันธ์, ชีวัน วิสำละ, ปรีดำ ปัญญำจันทร์, ส.พุ่มสุวรรณ, สมใจ ทิพย์ชัยเมธำ, ถวัลย์ มำศจรัส  
เป็นต้น นักเขียนเหล่ำนี้มีผลงำนหนังสือส ำหรับเด็กท่ีน่ำสนใจในปัจจุบันอย่ำงหลำกหลำย   อีกท้ัง
ส ำนักเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรมและประชำสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ (สสส.) ยังได้มีกำรคัดสรรวรรณกรรมท่ีควรอ่ำนก่อนโต เช่น ลูกอีสำน(ฉบับนักเรียน), 
เจ้ำชำยน้อย, ต้นส้มแสนรัก, ผีเส้ือและดอกไม้,แฮร์รี่ พอร์ตเตอร์, ขวัญสงฆ์  เป็นต้น  
 นักเขียนหนังสือส ำหรับเด็กของไทยเพิ่มจ ำนวนมำกขึ้นจำกในอดีตมำก ซึ่งมีท้ังนักเขียนร่วม
สมัยท่ีผลงำนโดดเด่น และกลุ่มนักเขียนรุ่นใหม่ท่ีทยอยสร้ำงผลงำนคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ในท่ีนี้จะขอ
ยกตัวอย่ำงนักเขียนหนังสือส ำหรับเด็กท่ีมีช่ือเสียงของไทยดังนี้  
 ปรีดำ ปัญญำจันทร์ หรือครูปรีดำเรียนเอกศิลปะและวัฒนธรรมของคณะมนุษยศำสตร์  
ท่ีมหำวิทยำลัยศรีนคริทรวิโรฒ  เริ่มต้นเส้นทำงกำรเขียนหนังสือส ำหรับเด็กเมื่อมีรุ่นพี่คณะอื่นเรียน
วิชำหนังสือส ำหรับเด็ก ต้องท ำนิทำนส่งอำจำรย์ ครูปรีดำจึงรับท ำและได้วำดภำพท ำหนังสือส ำหรับ
เด็กมำต้ังแต่เรียนปี 1 ท ำให้เขำได้อ่ำนนิทำนเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะนิทำนพื้นถิ่น นิทำนประจ ำ
ภูมิภำคจำกท่ัวประเทศ เมื่อได้อ่ำน ได้ฝึกแบ่งขั้นตอน แบ่งเหตุกำรณ์ แบ่งหน้ำกระดำษจึงเกิดควำม
ช ำนำญด้วยตนเอง  

ผลงำนของครูปรีดำมีมำกกว่ำ 200 ช้ิน โดยเน้นกำรแต่งนิทำนเพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำร
ทำงด้ำนภำษำ มีควำมรู้รอบตัว คณิตศำสตร์ และอื่นๆ ปัจจุบันครูปรีดำก็ยังคงสร้ำงสรรค์นิทำนต่อไป 
คิดและผลิตเรื่อยๆ เพื่อช่วยพัฒนำเด็กๆ ในด้ำนต่ำงๆ ผ่ำนนิทำนและศิลปะท่ีสนุกสนำน  นอกจำกนี้
ครูปรีดำยังได้เป็นวิทยำกรอบรมคุณครูปฐมวัยทั่วประเทศโดยเน้น 3 หัวข้อคือ กำรท ำหนังสือเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริมกำรอ่ำน กำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ในภำษำไทย และเทคนิคกำรเล่ำนิทำนและส่ือ
ศิลปะจำกนิทำน 

เกริก ยุ้นพันธ์ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวรรณกรรมส ำหรับเด็ก ท่ีมหำวิทยำลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ และยังเป็นนักวำดภำพประกอบ และคนท ำหนังสือส ำหรับเด็ก มีผลงำนหนังสือภำพจ ำนวน
มำกมำย และเคยได้รับรำงวัลนอมำ(NOMA) จำก ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2525 เขำคร่ ำหวอดใน
วงกำรหนังสือส ำหรับเด็กมำมำกกว่ำ 20 ปี มีผลงำนเกือบ 200 กว่ำเรื่อง เกริก ยุ้นพันธ์ เป็นหนึ่งใน
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีร่วมคัดเลือกหนงสือดีส ำหรับเด็กและเยำวชนภำยใต้โครงกำรหนังสือดี 100 เล่ม เพื่อ
พัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชนไทย ตัวอย่ำงผลงำนท่ีมีช่ือเสียงของเขำ เช่น ป่ำของไพร เอ๊ะ!หำงของ
ใคร นำงฟ้ำพำเท่ียว ของขวัญจำกนำงฟ้ำ เป็นต้น  
 ในปัจจุบันยังมีกำรจัดประกวดวรรณกรรมส ำหรับเด็กเกิดขึ้นมำก ท ำให้กำรเขียนและกำร
ผลิตแพร่หลำยมำกขึ้นไปอีก เช่น รำงวัลนำยอินทร์อวอร์ด ของบริษัทอัมรินทร์พริ้นต้ิง รำงวัลแว่นแก้ว 
ของส ำนักพิมพ์นำนมีบุ๊ค รำงวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ของบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลเว่น จ ำกัด (มหำชน)  
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นอกจำกนี้หนังสือส ำหรับเด็กในศตวรรษท่ี 21 นี้ยังมุ่งเน้นให้มีเนื้อหำส่งเสริมทักษะต่ำง ๆ 
ของเด็กในยุคศตวรรษท่ี 21 มำกขึ้น กล่ำวคือ วิจำรณ์ พำนิช (2555: 16-21) ได้กล่ำวถึงทักษะเพื่อ
กำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่ำสำระวิชำก็มีควำมส ำคัญ แต่ไม่เพียงพอส ำหรับกำรเรียนรู้เพื่อมีชีวิต
ในโลกยุคศตวรรษท่ี 21ปัจจุบันกำรเรียนรู้สำระวิชำ (content หรือ subject matter) ควรเป็นกำร
เรียนจำกกำรค้นคว้ำเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน ำ และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่
ละคนสำมำรถประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนรู้ของตนเองได้  ด้วยเหตุนี้ท ำหนังสือส ำหรับเด็กมี
พัฒนำกำรด้ำนเนื้อหำท่ีสอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กมำกข้ึน  
 จะเห็นได้ว่ำวงกำรหนังสือส ำหรับเด็กของไทยมีควำมเคล่ือนไหวอย่ำงต่อเนื่อง ต้ังแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน มีบำงช่วงท่ีซบเซำบ้ำงแต่อย่ำงไรก็ดีหนังสือส ำหรับเด็กก็ยังมีควำมเคล่ือนไหว ท้ังนี้เนื่องจำกผู้
ท่ีเกี่ยวข้องหลำย  ฝ่ำย เช่น ผู้ปกครอง ครูอำจำรย์ ผู้เขียน นักแปล นักวำดภำพประกอบ ส ำนักพิมพ์ 
อีกท้ังหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังภำครัฐและเอกชนต่ำงให้ควำมส ำคัญ และสนับสนุนท ำให้หนังสือส ำหรับ
เด็กสำมำรถพัฒนำไปได้อย่ำงดีท้ังปริมำณและคุณภำพ  
 

พัฒนาการหนังสือส าหรับเด็กในต่างประเทศ  
นอกจำกพัฒนำกำรหนังสือส ำหรับเด็กในประเทศไทยแล้ว หนังสือส ำหรับเด็กในวงกำร

วรรณกรรมต่ำงประเทศได้ถือก ำเนิดขึ้นในแถบประเทศตะวันตก ในช่วงแรกมีควำมคล้ำยกับหนังสือ
ส ำหรับเด็กในประเทศไทยคือมีเนื้อหำท่ีเน้นกำรสอนศำสนำ จริยธรรม ให้แก่เด็ก อีกท้ังผู้เขียนใน
ช่วงแรกส่วนใหญ่เป็นนักบวช จำกกำรค้นคว้ำสำมำรถสรุปพัฒนำกำรของหนังสือส ำหรับเด็กใน
ต่ำงประเทศแบ่งเป็น 3 ยุคใหญ่ ๆ ดังนี้  

 

1. ยุคต้น  
ในช่วงเริ่มต้นของหนังสือส ำหรับเด็กนั้นมีพระหรือนักบวชท่ีได้ช่ือว่ำเป็นผู้เขียนหนังสือ

แบบเรียนส ำหรับเด็กกลุ่มแรกๆ หนังสือในช่วงแรกมีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมหมำยของเลขเจ็ดท่ีมีใน
คัมภีร์ไบเบิล กำรใช้มำตรำเมตริก และมำตรำอังกฤษ ปริศนำและปัญหำท่ีแต่งขึ้นเพื่อลับสมอง ต่อมำ
ผลจำกกำรเมืองในสมัยอังกฤษกลำงท ำให้เนื้อหำในหนังสือส ำหรับเด็กเปล่ียนแปลงไป รวมถึงกำรมี
ภำษำฝรั่งเศสมำปะปนภำษำอังกฤษ  

ต่อมำได้มีกำรจัดท ำหนังสือแผ่นไม้ (HORN BOOK) เป็นกำรน ำกระดำษพิมพ์เนื้อหำทำติดกับ
แผ่นไม้มีด้ำมจับบำงครั้งมีเชือกผูกท่ีด้ำมจับ เนื้อหำในหนังสือแผ่นไม้จะเน้นกำรสอนเรื่องพยัญชนะ 
สระ และตัวสะกด ไปพร้อม ๆ กับกำรสอนศำสนำ (ณรงค์ ทองปำน, 2526 : 17)  
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ภำพที่ 2.2 หนังสือแผ่นไม้ (HORN BOOK) 
ท่ีมำ (www. http://printables.atozteacherstuff.com) 
 

ค.ศ. 1746 มีหนังสือส ำหรับเด็กเกิดขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเรียกว่ำหนังสือกระดำษพับ 
(BATTLEDORE) มีลักษณะเป็นกระดำษแข็งพับทบกัน 3 ช่องคล้ำยแผ่นพับ เนื้อหำประกอบด้วย
พยัญชนะภำษำอังกฤษ ตัวเลข และบทเรียนต่ำง ๆ สังเกตได้ว่ำเนื้อหำท่ีปรำกฏในหนังสือแผ่นไม้หรือ
หนังสือกระดำษพับมีควำมคล้ำยกันคือเน้นให้ควำมรู้แก่เด็กมำกกว่ำให้ควำมบันเทิง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2.3 หนังสือกระดำษพับ (BATTLEDORE) 
ท่ีมำ (www.http://latrobejournal.slv.vic.gov.au) 

 

 ในยุคเดียวกันนี้มีหนังสือส ำหรับเด็กอีกประเภทหนึ่ ง ท่ี เรียกว่ำ หนัง สือเร่รำคำถูก 
(CHAPBOOKS) ท่ีมีเนื้อแตกต่ำงจำกหนังสือแผ่นไม้และหนังสือกระดำษพับอย่ำงส้ินเชิง ฉวีวรรณ  
คูหำภินันท์ (2545:27) กล่ำวว่ำหนังสือเร่เป็นหนังสือรำคำถูก มีขนำดเล็กประมำณ 4X2 นิ้ว ควำม
ยำวของเนื้อหำประมำณ 16 – 32 หน้ำ พับทบกันไม่เย็บเป็นเล่ม แต่งผูกด้วยริบบ้ินหรือเส้นไหม  
 นอกจำกลักษณะท่ีแตกต่ำงกันแล้วเนื้อหำในหนังสือเร่มักเป็นเทพนิยำย ต ำนำน นิทำน
พื้นบ้ำน เพลง มีภำพประกอบแบบหยำบ ๆ อีกท้ังส ำนวนภำษำในกำรเขียนหนังสือเร่จะไม่สละสลวย 
ไม่เป็นแบบแผน ส่วนใหญ่ได้รับควำมนิยมในหมู่ชนช้ันกลำงและชนช้ันกรรมมำชีพ  
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ภำพที่ 2.4  หนังสือเร่ (CHAPBOOK) 
ท่ีมำ(http://library.sc.edu/digital/collections/sldp/what-is-a-chapbook.html) 
 

2. ยุคกลาง  
ยุคกลำงเริ่มต้นขึ้นประมำณช่วงปลำยศตวรรษท่ี 17 มีนักปรัชญำชำวอังกฤษคนส ำคัญคือ 

จอห์น ล็อค ได้เขียนบทควำมเพื่อน ำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับเด็กไว้อย่ำงน่ำสนใจโดยเขำน ำเสนอควำมคิด
ว่ำจิตใจของเด็กท่ีเกิดมำมีลักษณะเหมือนกระดำนชนวนท่ีว่ำงเปล่ำ ดังนั้นเด็ก ๆ ควรได้รับโอกำสใน
กำรศึกษำเรียนรู้เท่ำ ๆ กับผู้ใหญ่ วิธีกำรหรือส่ือกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมจะท ำให้กระดำนชนวนท่ีว่ำง
เปล่ำได้รับกำรเติมเต็ม จอนห์น ล็อค พยำยำมช้ีให้เห็นว่ำเด็กทุกคนควรมีอิสระในกำรเล่นหรือท ำ
กิจกรรมต่ำงๆ ตำมท่ีพวกเขำปรำรถนำในกรอบท่ีถูกต้องและเหมำะสมกับวั ยเด็ก แนวคิดของเขำ
น ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงต่อวงกำรหนังสือส ำหรับเด็กท่ีควรประกอบไปด้วยควำมรู้ ควำมบันเทิง และ
ควรมีภำพประกอบท่ีเหมำะสม  

บุคคลท่ีได้รับกำรยกย่องในช่วงเวลำใกล้เคียงกันนี้คือ จอห์น นิวเบอรี่ นักธุรกิจส ำนักพิมพ์ท่ี
สนใจทฤษฎีของจอห์น ล็อค และเห็นว่ำเด็กมีควำมสนใจตำมช่วงวัยแตกต่ำงจำกผู้ใหญ่ เขำจึงเริ่ม
สนับสนุนและส่งเสริมกำรพิมพ์หนังสือส ำหรับเด็กจ ำนวนมำก เล่มแรกคือ A Little Pretty Pocket 

book เป็นหนังสือส ำหรับเด็กท่ีรวบรวมนิทำน บทร้อยกรอง เกม เพลง และสุภำษิต มีภำพประกอบ
สวยงำม 

 
 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 2.5 จอห์น นิวเบอรี่ และเหรียญรำงวัลนิวเบอรี่อวอร์ด  
ท่ีมำ (http://kmslmc.weebly.com/newbery-award.html) 
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กำรจัดพิมพ์และจ ำหน่ำยหนังสือท่ีมีควำมสวยงำมในยุคนี้ท ำให้เด็กๆ พอใจเป็นอย่ำงมำกอีก
ท้ังยังส่งผลให้หนังสือส ำหรับเด็กรูปแบบหนังสือเร่ท่ีแพร่หลำยในปลำยยุคต้นค่อยๆ ลดลง ณรงค์ ทอง
ปำน (2526:22) กล่ำวถึงหนังสือท่ีนิวเบอรี่จัดพิมพ์และมีช่ือเสียงมีหลำกหลำยเล่ม เช่น Little 

Goody , Two-Shoes, Tale of Mother Goose, Blue Bread, The Puss in Boots เป็นต้น และ
ด้วยเหตุท่ีนิวเบอรี่ได้รับยกย่องว่ำเป็นผ้บุกเบิกกำรจัดพิมพ์หนังสือส ำหรับเด็กอย่ำงจริงจัง จึงได้รับกำร
เสนอจำกผู้พิมพ์หนังสือชำวอเมริกันเพื่อให้สมำคมห้องสมุดอเมริกันพิจำรณำมอบเหรียญรำงวัลท่ีช่ือ
ว่ำ Newbery แก่ผู้เขียนหนังสือส ำหรับเด็กดีเด่นประเภทบันเทิงคดี โดยเริ่มต้ังแต่ปี ค.ศ. 1922 เป็น
ต้นมำ หนังสือเล่มแรกท่ีได้รับรำงวัลคือ The Story of Mankind ผู้เขียนคือ Hendrik Willem Van 

Loon  

ในประเทศไทยส ำนักพิมพ์แพรวเยำวชนได้จัดพิมพ์หนังสือส ำหรับเด็กท่ีได้รับรำงวัล 
Newbery แปลเป็นภำษำไทยหลำยเล่ม เช่น ไอแวน หนึ่งเดียวตัวนี้ แปลมำจำกเรื่อง The One and 

Only IVAN โจนำสกับผู้ให้ แปลมำจำกเรื่อง  The Given หนังสือในชุดบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่   
คณะเพนกวินของคุณป็อปเปอร์  แปลมำจำกเรื่อง Mr.Popper’s Penguins และ ชำร์ล็อตต์ แมงมุม
เพื่อนรัก แปลมำจำกเรื่อง Charlotte’s Web เป็นต้น  

ต่อมำในช่วงศตวรรษท่ี 18-19 วงกำรหนังสือส ำหรับเด็กมีควำมคึกคักมำกขึ้น เนื้อหำของ
หนังสือส ำหรับเด็กในช่วงนี้ยังคงมีท้ังเนื้อหำท่ีมุ่งอบรมส่ังสอนในรูปแบบแบบเรียนและต ำรำเรียน และ
ยังมีนวนิยำยท่ีให้ควำมบันเทิงเกิดขึ้นมำกมำยด้วย ท่ีส ำคัญในช่วงเดียวกันนี้ยังมีหนังสือส ำหรับเด็กท่ี
รวบรวมต ำนำนและนิทำนพื้นบ้ำนเกิดขึ้นด้วย ท่ีเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1812 โดยสองพี่น้องตระกูลกริมม์ 
ได้รวบรวมและจัดพิมพ์นิทำนพื้นบ้ำนในประเทศเยอรมันจำกค ำบอกเล่ำของชำวนำ และชำวชนบท 
ควำมน่ำสนใจของนิทำนพื้นบ้ำนนี้คือตัวละครในเรื่องจะเป็นพ่อมด แม่มด และสัตว์พูดได้ ในปี ค.ศ. 
1835 ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน เขียนเรื่อง The Fairy Tales ได้รับยกย่องว่ำเป็นบิดำแห่งเทพ
นิยำยสมัยใหม่ นิทำนของเขำมีโครงเรื่องมำกจำกนิทำนพื้นบ้ำนแต่น ำมำเขียนใหม่โดยเพิ่มเติม
จินตนำกำรท่ีต่ืนเต้นลงไปท ำให้นิทำนของเขำเป็นท่ีนิยมมำก นอกจำกหนังสือบันเทิงคดีท่ีมีเนื้อหำเป็น
นิทำนพื้นบ้ำนแล้ว รัถพร ซังธำดำ (2531:27) ยังได้กล่ำวถึงนิตยสำรส ำหรับเด็กท่ีเกิดขึ้นเป็นเล่มแรก
ท่ีประเทศอังกฤษช่ือว่ำ The Charm ในช่วง ค.ศ. 1852 ส่วนท่ีอเมริกำก็มีนิตยสำรเกิดขึ้นในช่วง
ใกล้เคียงกัน มีช่ือว่ำ The Juvenile Miscellany และ St. Nicholas ท่ีล้วนได้รับควำมนิยมมำกใน
หมู่เด็ก ๆ  
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3. ยุคศตวรรษที่ 20 - ปัจจุบัน  
ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 หนังสือส ำหรับเด็กในประเทศตะวันตกได้เจริญก้ำวหน้ำมำก มีหนังสือ

ส ำหรับเด็กเพิ่มขึ้น นักเขียนเรื่องส ำหรับเด็กได้รับกำรยกย่องมำกขึ้น ท้ังนี้เนื่องจำกปัจจัยท่ีส ำคัญ 5 
ประกำรคือ   

3.1 เทคนิคด้ำนกำรพิมพ์กิจกำรด้ำนกำรพิมพ์ได้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว เริ่มด้วยกำร
ยกเลิกกำรพิมพ์ระบบ Letterpress พิมพ์โดยใช้ตัวเรียงในกลำงศตวรรษท่ี 20 และหันมำใช้ระบบ 
Offset ซึ่งสะดวกท้ังกำรท ำ ต้นฉบับ กำรผลิต และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรพิมพ์ภำพสีธรรมชำติระบบ 
Offset พิมพ์ได้ดีมำก 

3.2 ผู้เขียนแต่เดิมผู้เขียนหนังสือส ำหรับเด็กในประเทศตะวันตกมีไม่มำกนัก ท่ีมีก็ไม่ค่อยกล้ำ
แสดงตน ครั้นล่วงมำคริสต์ศตวรรษท่ี 19 นักเขียนหนังสือส ำหรับเด็กเริ่มได้รับควำมสนใจและได้รับ
ควำมสนใจมำกขึ้นในศตวรรษที่ 20 จึงท ำให้นักเขียนหนังสือส ำหรับเด็กมีมำกขึ้นแม้แต่ Mark Twain 

และ John Ruskin  ซึ่งเป็นนักเขียนหนังสือส ำหรับผู้ใหญ่ก็ยังหันมำเขียนหนังสือส ำหรับเด็ก  
3.3 ปรัชญำกำรเล้ียงลูกและกำรให้กำรศึกษำแก่เด็ก กำรเล้ียงเด็กและกำรให้กำรศึกษำแก่

เด็กในประเทศตะวันตกก่อนศตวรรษที่ 20 นั้น พ่อแม่ผู้ปกครองมักวำงรูปแบบให้เด็กด ำเนินรอยตำม 
โดยไม่ค ำนึงหลักจิตวิทยำมำกนักในเรื่องกำรเล้ียงเด็กนี้เห็นได้จำก Jean Jacques Rousseau 

(1712-1778) ท่ีได้แสดงควำมคิดไว้ในหนังสือเรื่อง Emile  ซึ่งเขำพิมพ์เมื่อ ค. ศ. 1762 ว่ำ  
“กำรให้กำรศึกษำแก่เด็กนั้นกำรศึกษำเบื้องต้นของเด็กควรให้อ่ำนหนังสือมำกท่ี สุด เพรำะ

เด็กๆเวลำอ่ำนหนังสือนั้นสักแต่ว่ำอ่ำนปำวๆไป หำได้ติดตำมไปด้วยไม่ดังนั้นในระยะแรกของชีวิตเด็ก
ควรจะเรียนรู้ได้เองจำกประสบกำรณ์ เมื่อเด็กอำยุ 12 ขวบ  จึงควรให้เด็กได้รับกำรศึกษำในด้ำนพล
ศึกษำ เพื่อให้ร่ำงกำยแข็งแรง และมีประสำทฉับไว แม้ในตอนนี้ก็ยังไม่ต้องให้อ่ำนหนังสือ แต่ควรสอน
ให้เด็กรู้จักคิด เมื่อเด็กเกิดควำมคิดเกิดควำมสงสัยในสถำนกำรณ์ของสังคม  ในตอนนั้นจึงจะเริ่มสอน
เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยำมำรยำทอันควรประพฤติและสอนศำสนำ ส่วนเด็กผู้หญิงควรจะเรียนควำม
เป็นภรรยำและมำรดำท่ีดีเท่ำนั้น”  

กำรเล้ียงเด็กและกำรให้กำรศึกษำแก่เด็กนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเพิ่งจะมำให้ควำมส ำคัญในกลำง
ศตวรรษท่ี 19 โดยเฉพำะสมัยท่ี ฟรอเบล (Friedrich Wilhelm August Froebel : 1782-1852) ได้
จัดต้ังโรงเรียนอนุบำลขึ้นใน ค.ศ. 1840 ควำมคิดในกำรจัดต้ังโรงเรียนอนุบำลได้ขยำยตัวกว้ำงขวำง
ออกไปประเทศในยุโรปและอเมริกำได้เห็นควำมส ำคัญของเด็กมำกขึ้น จึงได้จัดกำรเล้ียงดูเด็กและให้
กำรศึกษำแก่เด็กโดยเน้นให้เด็กมีประสบกำรณ์ด้วยตนเองมำกขึ้นต้ังแต่ศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมำ เป็น
ผลท ำให้กำรผลิตหนังสือส ำหรับเด็กกว้ำงขวำงขึ้นเพรำะหนังสือเป็นส่ือในกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำง
หนึ่ง 

3.4 กำรส่งเสริมกำรสร้ำงหนังสือส ำหรับเด็กในศตวรรษท่ี 20  มีสถำบันหลำยแห่งในหลำย
ประเทศได้จัดประกวดหนังสือเด็กเพื่อส่งเสริมกำรประพันธ์และกำรผลิตให้กว้ำงขวำง เริ่มด้วยรำงวัล  
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The Newbery Medal  ส ำหรับหนังสือเด็กท่ีมีเนื้อหำและกำรพิมพ์ดีเด่นใน ค.ศ. 1922 รำงวัล  The 

Caldecott Medal ส ำหรับหนังสือเด็กท่ีมีภำพสวยงำมท่ีสุดใน ค.ศ. 1938 รำงวัลท้ังสองนี้เป็นรำงวัล
ส ำหรับนักเขียนชำวอเมริกัน  

ในอังกฤษก็มีรำงวัล The Carnegie Medal ใน ค.ศ. 1937 และ The Kate Greenaway 

Medal  ใน ค.ศ. 1956 ส่วนในประเทศอื่นๆเช่นแคนำดำ ออสเตรเลีย ก็มีรำงวัลประเภทนี้
เช่นเดียวกัน  

นิตยำ วรรณกิตร์ (2559: 69-71) กล่ำงถึงส่ิงส ำคัญของเนื้อหำวรรณกรรมส ำหรับเด็กในยุค
ปัจจุบันนี้คือ ควำมนิยมในกำรสร้ำงนวนิยำยประเภทเทพนิยำย แฟนตำซี เป็นท่ียอมรับอย่ำง
กว้ำงขวำง เริ่มต้นจำกนวนิยำยแฟนตำซีชุด เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริง ของนักเขียนชำวอังกฤษ ท่ีใช้
นำมปำกกำว่ำ เจ. อำร์. อำร์. โทลคีน (J.R.R. Tolkien) นวนิยำยเรื่องนี้ได้รับควำมนิยมมำกจนท ำให้
ผู้เขียนได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น “บิดำแห่งวรรณกรรมแฟนตำซีระดับสูงยุคใหม่”  

ในปัจจุบันนวนิยำยแฟนตำซีท่ีส ำคัญมำกท่ีสุดในประวัติศำสตร์วรรณกรรมส ำหรับเด็กและ
เยำวชนของโลก ได้แก่ นวนิยำยชุด แฮร์รี่ พอร์ตเตอร์ ของ เจ เค โรลล่ิง นักเขียนชำวอังกฤษ โดย
เนื้อหำเกี่ยวข้องกับกำรผจญภัยของตัวละครเอกคือ แฮร์รี่ พอร์ตเตอร์ กับเพื่อนสนิทท่ีก ำลังเรียนด้ำน
เวทมนตร์คำถำอยู่ในโรงเรียนส ำหรับพ่อมดและแม่มด นวนิยำยเล่มนี้ได้รับควำมนิยมจำกกลุ่มผู้อ่ำน
ท้ังผู้ใหญ่และเด็กท่ัวโลก และยังได้รับรำงวัลต่ำง ๆ มำกมำย อีกท้ังในสหรัฐอเมริกำ นวนิยำยชุดแฮร์รี่ 
พอร์ตเตอร์ ยังได้รับกำรดัดแปลงเป็นส่ือส ำหรับเด็กอีกหลำยประเภท ไม่ว่ำจะเป็นภำพยนตร์ เกม
คอมพิวเตอร์ และกำรเผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
 

สรุป 

 หนังสือส ำหรับเด็กประเทศไทยนั้นในช่วงแรกไม่มีหนังสือส ำหรับเด็กโดยตรง ส่วนมำกจะเป็น
หนังสือส ำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งในช่วงแรกวรรณกรรมส ำหรับเด็กยัง เป็นแบบมุขปำฐะหรือแบบปำกเปล่ำ 
เป็นเรื่องเล่ำสืบทอดต่อกันมำ กระท่ังเมื่อมีกำรพิมพ์ท่ีเจริญก้ำวหน้ำขึ้นจึงมีกำรน ำเรื่องเล่ำเหล่ำนั้นมำ
พิมพ์ใหม่ หนังสือท่ีได้ช่ือว่ำเป็นหนังสือส ำหรับเด็กเล่มแรก คือ จินดำมณี ถูกพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้เป็น
หนังสือเรียนในยุคนั้น ต่อมำจึงมีหนังสือท่ีจัดพิมพ์โดยโรงเรียนต่ำง ๆ และส ำนักพิมพ์เอกชนอีกหลำย
แห่ง  

กระท่ังประมำณปี 2491 เป็นต้นมำ หนังสือส ำหรับเด็กเริ่มก้ำวหน้ำ มีองค์กรกำรค้ำคุรุสภำ
ได้จัดต้ังส ำนักวรรณกรรมกำรศึกษำขึ้น ส ำนักพิมพ์เอกชนก็ได้จัดพิมพ์หนังสือออกมำมำกมำย มีท้ัง
เรื่องแปล นิทำน กำร์ตูน นวนิยำย และต่อมำประมำณปี 2502 ยูเนสโก สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงศึกษำธิกำรได้สนับสนุนจัดปีหนังสือเด็กแห่งชำติขึ้น โดยจัดให้มีกำรประกวดกำรท ำ
หนังสือส ำหรับเด็ก ให้รำงวัลหนังสือส ำหรับเด็กดีเด่น ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมกำรท ำหนังสือส ำหรับเด็กท่ีได้
มำตรฐำน 
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 ส่วนพัฒนำกำรหนังสือส ำหรับเด็กของต่ำงประเทศนั้นเริ่มต้นมำต้ังแต่ ค.ศ. 600 ถือได้ว่ำ
เริ่มต้นขึ้นก่อนประเทศไทย ในช่วงแรกนั้นผู้เขียนหนังสือส ำหรับเด็กในต่ำงประเทศส่วนใหญ่จะเป็น
นักบวช และเนื้อหำในหนังสือจะวนเวียนในเรื่องศีลธรรม มำรยำท  ศำสนำ และขนบธรรมเนียม  

ต่ำง ๆ และหนังสือส่วนใหญ่ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้เด็กในตระกูลสูงอ่ำนเท่ำนั้น อีกท้ังจะเห็นได้ว่ำหนังสือ
ส ำหรับเด็กมีพัฒนำกำรรูปแบบเรื่อยมำท้ังหนังสือแผ่นไม้ หนังสือแผ่นพับ และหนังสือเร่ จนกระท่ังถึง
ยุคของจอห์น นิวเบอรี่ ผู้ริเริ่มพิมพ์หนังสือส ำหรับเด็กในรูปแบบนิทำน นิยำย ร้อยกรอง และหนังสือ
ของจอห์น นิวเบอรี่ยังมีภำพประกอบ รวมไปถึงคุณภำพกำรพิมพ์ สีสันสวยงำม ต่อมำสมำคม
ห้องสมุดอเมริกันจึงได้ใช้ช่ือ นิวเบอรี่ เป็นช่ือรำงวัลส ำหรับผู้เขียนหนังสือส ำหรับเด็กดีเด่นใน
สหรัฐอเมริกำอีกด้วย  
 กล่ำวโดยสรุปท้ังในประเทศไทยและต่ำงประเทศนั้นปัจจุบันมีส่ือต่ำงๆ ท่ีเป็นวรรณกรรม
ส ำหรับเด็กเพิ่มขึ้นอีกเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะในยุคเทคโนโลยี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เกม 
กำร์ตูน และอินเทอร์เน็ตเข้ำมำมีบทบำทมำก แม้เด็กจะหันไปสนใจส่ือจ ำพวกดังกล่ำวมำกขึ้นก็ตำม 
แต่ถึงอย่ำงไรก็ดีแวดวงหนังสือส ำหรับเด็กก็ยังคงขับเคล่ือนไปได้ด้วยผู้เขียนก็ดี ส ำนักพิมพ์ก็ดี แต่ส่ิงท่ี
ขำดไม่ได้คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อำจำรย์ ท่ีเป็นผู้ใกล้ชิดเด็กท่ีต้องช่วยกันท ำให้วรรณกรรมส ำหรับ
เด็กพัฒนำยิ่งขึ้นไป 

  
ค าถามทบทวน  
1. จงอธิบำยลักษณะเนื้อหำและยกตัวอย่ำงหนังสือส ำหรับเด็กในยุคเริ่มต้น  
2. สุนทรภู่มีควำมส ำคัญอย่ำงไรต่อวงกำรหนงัสือส ำหรับเด็ก  
3. จงยกตัวอย่ำงหนังสือส ำหรับเด็กท่ีนักศึกษำเคยอ่ำน พร้อมอธิบำยประเภทของหนังสือ  
   ควำมโดดเด่นด้ำนเนื้อหำ  
4. เทคโนโลยีกำรพิมพ์ส่งผลให้วงกำรหนังสือส ำหรับเด็กในประเทศไทยมีควำมเปล่ียนแปลงอย่ำงไร 

5. สมุดฝรั่ง คืออะไร  
6. จงอธิบำยลักษณะของหนังสือต่อไปนี้  
 6.1 หนังสือแผ่นไม้ (Horn Book) 

6.2 หนังสือกระดำษพับ (Battledore) 
6.3 หนังสือเร่ (Chap Book) 

7. จอห์น นิวเบอรี่ คือใคร มีควำมส ำคัญอย่ำงไรต่อวงกำรหนงัสือส ำหรับเด็ก 

8. กำรให้รำงวัลผู้เขียนส่งผลอย่ำงไรต่อวงกำรหนังสือส ำหรับเด็ก และในประเทศไทยปัจจุบันมีรำงวัล 

   อะไรบ้ำงท่ีมอบให้ผู้เขียนหนังสือส ำหรับเด็ก 

9. จงอธิบำยทฤษฎีของจอห์น ล็อก ท่ีมีผลต่อกำรท ำหนังสือส ำหรับเด็ก 

10. นักศึกษำคิดว่ำเพรำะเหตุใดนิยำยชุด แฮร์รี่ พอร์ตเตอร์ ของ เจ เค โรลล่ิงจึงโด่งดังไปท่ัวโลก 
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 บทที่ 3 

ลักษณะเนื้อหาและรปูแบบของหนังสอืส าหรับเด็ก 
 

หนังสือส ำหรับเด็กไม่ว่ำจะเป็นประเภทใดก็ตำม ผู้เขียนนิยมเขียนเรื่องรำว หรือสร้ำงสรรค์
เนื้อหำโดยผูกเรื่องให้สนุกสนำนเป็นหลัก โดยจะสอดแทรกสำระควำมรู้ แนวคิด หรือคุณธรรม
จริยธรรมมีมุ่งพัฒนำเด็กในด้ำนต่ำง ๆ เข้ำไปในเนื้อหำ ท้ังนี้กำรวำงขอบเขตของเนื้อหำมักเป็น
เรื่องรำวรอบ ๆ ตัวเด็กหำกแต่บำงเนื้อหำอำจสร้ำงควำมแปลกใหม่ด้วยกำรแต่งเติมจินตนำกำรของ
ผู้เขียนเข้ำไปในกำรผู้เรื่องแบบต่ืนเต้น ปำฏิหำริย์ หรือกำรผจญภัย ดังนั้นกำรท่ีจะจัดท ำหนังสือหรือ
นิตยสำรส ำหรับเด็กเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กอย่ำงแท้จริงแล้ว ผู้ผลิตหรือผู้จัดท ำหนังสือส ำหรับเด็ก
ควรให้ควำมสนใจในเรื่องต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องและอยู่ในควำมสนใจของเด็ก  สำระส ำคัญในบทนี้จะ
กล่ำวถึงลักษณะเนื้อหำของหนังสือส ำหรับเด็กท้ังรูปแบบบันเทิงคดีและสำรคดี และ รูปแบบของ
หนังสือส ำหรับเด็กแบบต่ำงๆ มีรำยละเอียดดังนี้ 

 

ลักษณะเนื้อหาสาระของหนังสือส าหรับเด็ก 

 เนื้อเรื่องหรือเนื้อหำสำระ คือ เรื่องรำวท้ังหมดท่ีปรำกฏอยู่ในหนังสือท่ีผู้เขียนคิดและเรียบ
เรียงขึ้นตำมควำมต้องกำร ควำมสนใจของเด็ก เป็นท้ังเรื่องท่ีสนุกสนำน ส่งเสริมจินตนำกำร ควำม
ต้องกำรตำมธรรมชำติของเด็ก และอำจสอดแทรกควำมรู้ คุณธรรม และจริยธรรมไว้ในเนื้อหำ เมื่อ
พิจำรณำลักษณะของเนื้อหำสำระของหนังสือส ำหรับเด็กแล้วพบว่ำเนื้อหำในหนังสือส ำหรับเด็ก
โดยท่ัวไปจ ำแนกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้  
 1. บันเทิงคดี 

 บันเทิงคดีเป็นกำรเขียนประเภทท่ีมุ่งให้ผู้อ่ำนมีควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน เนื้อหำสำระของ
บันเทิงคดีจึงเป็นเรื่องรำวท่ีผู้เขียนอำจสมมุติขึ้น จินตนำกำรขึ้น ไม่ใช่เรื่องท่ีเกิดขึ้นจริง มีกำรสมมุติตัว
ละคร และเหตุกำรณ์ต่ำงๆ โดยเรื่องรำวท่ีสมมุติหรือจินตนำกำรขึ้นนี้อำจเป็นเรื่องรำวท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ ำวัน เรื่องตลกขบขัน เรื่องต่ืนเต้นผจญภัย  
 กำรน ำเสนอเนื้อหำของบันเทิงคดี ผู้เขียนจะถ่ำยทอดด้วยกำรใช้ถ้อยค ำได้ท้ังแบบร้อยแก้ว 
และร้อยกรอง โดยผู้เขียนจะสะท้อนเรื่องรำว ภำพ และมุมมองต่ำงๆ ท้ังเรื่องท่ีเกี่ยวกับชีวิต กำรอยู่
ร่วมกันในสังคม และอื่นๆ โดยอำศัยเรื่องรำวและตัวละครท่ีสมมุติขึ้นเป็นส่ือ และมีบทสนทนำ
ประกอบ  
 ประภำศรี เทียนประเสริฐ (2559: 152-153) กล่ำวเกี่ยวกับส่ิงท่ีผู้เขียนต้องค ำนึงถึงในกำร
เขียนบันเทิงคดีส ำหรับเด็ก ประกอบไปด้วย  
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1) เลือกเรื่องท่ีอิงควำมจริงในชีวิต เช่น เรื่องครอบครัว พ่อแม่ สัตว์เล้ียง ของเล่น 
เพื่อน โรงเรียน ฯลฯ เรื่องรำวเหล่ำนี้ล้วนเป็นส่ิงท่ีเด็กรู้จักมำแล้วจะท ำให้เด็กนึกภำพออก 
ท ำให้จินตนำกำรตำมไปได้ และสนุกกับเรื่องท่ีอ่ำน  

2) มีแนวคิดเด่นเพียงแนวเดียว เล่ำตำมล ำดับ ไม่ซับซ้อน ตัวละครมีได้เท่ำท่ีจ ำเป็น 
ลักษณะตัวละครต้องเด่นชัด ไม่ว่ำจะเป็นตัวดี หรือไม่ดี บำงครั้งอำจเขียนเรื่องเรื่องเป็นตอนๆ 
ในกรณีเรื่องยำว จะท ำให้เด็กอ่ำนเข้ำใจง่ำยข้ึน 

3) เนื้อหำต้องมีควำมชัดเจน ท้ังส ำนวนภำษำ และประโยค ไม่ควรใช้ค ำศัพท์ยำก
เกินไป หรือมีค ำศัพท์ใหม่ๆ อยู่จ ำนวนมำก  

4) เนื้อเรื่องต้องเขียนให้ตรงใจเด็ก ถ้ำเด็กอ่ำนแล้วเข้ำใจทันทีจะท ำให้สนุก และ
อยำกอ่ำนต่อ  

5) ควรสอดแทรกคุณธรรม ส่งเสริมจิตใจ มีคติสอดแทรก เช่น สอดแทรกเรื่องควำม
ดี ควำมส ำเร็จของตัวละคร ในขณะเดียวกันเรื่องควำมอิจฉำ ริษยำ กำรกล่ันแกล้ง กำร
ประพฤติผิด อย่ำมีมำกเกินไป หำกมีควรแสดงให้เห็นว่ำอะไรถูกอะไรผิดด้วย  

6) ควรแทรกภำพประกอบเพื่อดึงดูดควำมสนใจของเด็กไว้ด้วย  
เกริก ยุ้นพันธุ์ (2560: 17-18) กล่ำวถึงพัฒนำกำรของบันเทิงคดีส ำหรับเด็กจำกกำรศึกษำ

วรรณกรรมส ำหรับเด็กในประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2455-2555 สรุปได้ว่ำ พัฒนำกำรของหนังสือ
บันเทิงคดีส ำหรับเด็กในประเทศไทยต้ังแต่ช่วงแรก  มีกำรผลิตหนังสือเพื่อให้เด็กได้อ่ำนพบว่ำยังมี
จ ำนวนน้อยและ ค่อยๆ เพิ่มมำกขึ้น กำรวิจัยนี้แบ่งกำรพัฒนำกำร ของหนังสือบันเทิงคดีส ำหรับเด็ก
ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ปี พ.ศ. 2455 - 2505 กับช่วงหลัง ปี พ.ศ. 2506 – 2555 

ในช่วงแรกหนังสือบันเทิงคดีส ำหรับเด็กส่วนใหญ่เป็นหนังสือฝึกอ่ำน ค ำและกำรออกเสียง 
กลวิธีกำรเขียนในช่วงแรก นั้น ภำษำและเนื้อหำมักมีรูปแบบกำรเขียนเป็นเรื่องรำวส้ันๆ แต่จะเน้น
กำรอ่ำนค ำรูปค ำกำร สะกด และกำรผสมค ำมีประโยคท่ีเด็กควรจ ำและ ค ำคล้องจอง ลักษณะเช่นนี้
ท ำให้เด็กช่ืนชอบและจะได้รักกำรอ่ำนหนังสือ ส่วนหนังสือบันเทิงคดีส ำหรับเด็กในช่วงหลังหนังสือ
บันเทิงคดีส ำหรับเด็กเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด โดยเฉพำะหลังปี พ.ศ. 2520  มีกำรจัดพิมพ์หนังสือ
บันเทิงคดีส ำหรับเด็กเป็น จ ำนวนมำกสอดคล้องกับกำรเพิ่มขึ้นของส ำนักพิมพ์ ท่ีเกิดขึ้นใหม่  
เพื่อจัดพิมพ์หนังสือบันเทิงคดี ส ำหรับเด็กโดยเฉพำะด้วยถึงแม้หนังสือบันเทิงคดีส ำหรับเด็ก ในช่วง
หลังนี้ มีมำตรฐำนสูงและมีควำมเป็นสำกลมำก แต่เนื้อหำกำรปลูกฝังในหนังสือบันเทิงคดีส ำหรับเด็ก
ของประเทศไทย พบว่ำมีกำรปลูกฝังในเด็กเกี่ยวกับแนวควำมคิดรวบยอดในหนังสือยังคงเดิม  คือ 

ปลูกฝังเรื่องควำมดี ควำมงำม และควำมรัก 

  นอกจำกนี้ผลจำกกำรศึกษำเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้นของเกริก ยุ้นพันธุ์ (2560: 20) ยังพบว่ำ
เนื้อหำของหนังสือบันเทิงคดีส ำหรับเด็กสำมำรถแบ่งกลุ่มหนังสือตำมแนวควำมคิดรวบยอดหลักได้
ดังนี้  
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1) ควำมดี ได้แก่ กำรปลูกฝังจิตส ำนึก ในเรื่องคุณธรรม สติปัญญำ กำรด ำเนินชีวิตในสังคม
ของกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น ควำมมีวินัย และกำร อนุรักษ์เพื่อท ำนุบ ำรุงรักษำธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงศิลปวัฒนธรรม  

2) ควำมงำม ได้แก่ กำรแสดงออก ทำงควำมรู้สึกเกี่ยวกับศิลปะ สุนทรียศำสตร์ จินตนำกำร 

สุขอนำมัย สุขลักษณะ วัฒนธรรม ประเพณี กำรเรียน กำรสอน กำรเรียนรู้ กำรประกอบสัมมำอำชีพ 

และควำมพอใจในตนเอง  
3) ควำมรัก ได้แก่ กำรแสดงออกถึงควำม รักใคร่กลมเกลียวในครอบครัวท่ีมีบิดำมำรดำ  

พี่ น้องและวงศำคณำญำติ ควำมรักในชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ บุคคล สัตว์ ส่ิงของ และ
ธรรมชำติ   
 2. สารคดี  

สำรคดีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเสนอเนื้อหำสำระ ควำมรู้ และควำมคิดแก่ผู้อ่ำนส ำคัญ ถวัลย์ มำส
จรัส (2545: 72) ให้ควำมหมำยของสำรคดีว่ำเป็นงำนเขียนท่ียึดเรื่องรำวจำกควำมจริง น ำมำเขียน
เพื่อมุ่งแสดงควำมรู้ ควำมจริง ทรรศนะ ควำมคิดเห็น เป็นหลัก ด้วยกำรจัดระเบียบควำมคิดในกำร
เสนอผสมผสำนในกำรถ่ำยทอดต่อกำรสนใจใฝ่รู้ของผู้อ่ำน เพื่อให้เกิดคุณค่ำทำงปัญญำ 

สุพิน วิริยะพงษ์พำนิช (2545: 82-87) อธิบำยว่ำ สำรคดีส ำหรับเด็กนั้นมีกำรแบ่งตำมเกณฑ์
อำยุ สรุปพอสังเขปดังนี้  

1) สำรคดีส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ขวบ  
สำรคดีส ำหรับเด็กในวัยนี้มักเป็นบทเรียน แบบฝึกหัดประเภทต่ำงๆ มำกกว่ำหนังสือ

ส ำหรับอ่ำนโดยตรง เนื่องจำกเด็กวัยนี้ยังขำดประสบกำรณ์กำรอ่ำนท่ี ชัดเจน คล่องแคล่ว 
ต้องอำศัยกำรอธิบำยควำมจำกครูหรือผู้ปกครองเป็นหลัก เนื้อหำในสำรคดีส ำหรับเด็กวัยนี้
มักเป็นเรื่องส้ันๆ เกี่ยวกับชีวิตสัตว์และโลกรอบๆ ตัวของเด็ก ท่ีแสดงควำมชัดเจนด้วยภำพ 
บอกเล่ำเรื่องรำวด้วยองค์ประกอบของภำพ ท้ังชนิดท่ีเป็นภำพเขียนและภำพถ่ำย   

2) สำรคดีส ำหรับเด็กอำยุ 6-8 ขวบ  
ส่ิงท่ีเด็กวัย 6-8 ขวบสนใจเป็นอย่ำงดีได้แก่ ชีวิตสัตว์ เรื่องลึกลับต่ืนเต้น กำรเปิดเผย

ควำมล้ีลับของโลกและดวงดำว หรือโลกใต้สมุทร กำรถ่ำยทอดเนื้อหำในสำรคดีส ำหรับเด็กวัย
นี้เรื่องรำวจะเข้มข้นขึ้น ข้อมูลท่ีน ำมำประกอบต้องมีควำมน่ำเช่ือถือ อ้ำงอิงหลักฐำนกำร
ค้นคว้ำอย่ำงดี ด้วยเด็กในวัยนี้มีควำมเจริญเติบโตทำงควำมคิดและพัฒนำกำรทำจิตวิทยำท่ี
เพิ่มข้ึน  

อย่ำงไรก็ดีสำรคดีส ำหรับเด็ก 6-8 ขวบนี้ก็ไม่ควรมีควำมยำวเกินไป ข้อมูลไม่ซับซ้อน 
หรือยำกต่อกำรจดจ ำ และไม่ยัดเยียดเนื้อหำทำงวิชำกำรจนเกินไป  
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3) สำรคดีส ำหรับเด็กอำยุ 9-11 ขวบ  
เด็กวัยนี้เป็นวัยท่ีเปล่ียนแปลงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจค่อนข้ำงมำก เด็กจะมีซึมซับ

เหตุผล ควำมเป็นจริง รำยละเอียดของชีวิต สังคม และโลกเอำไว้อย่ำงมำกท่ีสุด ดังนั้นช่วงวัย
นี้เด็กจะกระหำยท่ีจะเรียนรู้เรื่องแปลกใหม่ ท่ีสำมำรถอ้ำงอิงคำมถูกต้องและควำมจริงได้ 

วัย 9-11 ขวบนี้จัดอยู่ในช่วงก่อนวัยรุ่น ซึ่งท้ังชำยและหญิงจะสนใจสำรคดีมำกกว่ำ
บันเทิงคดี กำรเขียนสำรคดีส ำหรับเด็กวัยนี้ ผู้เขียนต้องค ำนึงถึงพฤติกรรมของเด็ก
ประกอบด้วย โดยผู้เขียนควรใช้เนื้อหำ เรื่องรำวท่ีปรำกฏในหนังสือเรียน ต ำรำ หรือค ำบอก
เล่ำของพ่อแม่ หรือเลือกใช้เรื่องใกล้ตัวและมีอยู่ในชีวิตจริงของเด็ก เช่น สำรคดีประเภท
ชีวประวัติ วีรบุรุษ วีรสตรี เรื่องรำวสถำนท่ีส ำคัญ ประเพณี ศำสนำ วัฒนธรรม หรือเรื่อง
ประจ ำท้องถิ่น เป็นต้น  
ส่วนเนื้อหำสำระท่ีมักน ำมำประกอบสำรคดีส ำหรับเด็กนั้นมีหลำกหลำยแม้ว่ำจุดมุ่งมำยของ

งำนสำรคดีจะเป็นส่ิงบังคับให้สำรคดีจะต้องเน้นควำมถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยผู้เขียนสำมำรถเลือก
เนื้อหำสำระได้ดังนี้  

1. เนื้อหำทำงวิชำกำร เป็นเนื้อหำท่ีได้รับกำรน ำมำใช้ท ำสำรคดีส ำหรับเด็กมำกท่ีสุด เพรำะ
ควำมสอดคล้องของเนื้อหำวิชำท่ีต้องกำรส่งเสริมแก่เด็ก กำรเลือกสำระเรื่องรำวท่ียังไม่ชัดเจนใน
บทเรียนนักมำขยำยเป็นสำรคดีจะท ำให้เด็กเข้ำใจเนื้อหำวิชำกำรนั้นได้ดียิ่งขึ้น  

2. เนื้อหำเสริมบทเรียน เป็นเนื้อหำส่วนท่ีส่งเสริมกำรเรียนในบทเรียนหรือส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
อื่นๆ นอกจำกบทเรียนโดยตรง  

3. ชีวิตในท้องถิ่น เป็นอีกเรื่องรำวท่ีนิยมน ำมำท ำสำรคดีส ำหรับเด็ก จุดประสงค์ของสำรคดี
ลักษณะนี้ส่วนใหญ่มุ่งให้เด็กเกิดควำมรักและเข้ำใจในถิ่นที่อยู่อำศัยของตนเอง  

4. ควำมรู้ท่ัวไป เป็นเนื้อหำท่ีมีให้เลือกค่อนข้ำงมำก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัยของกลุ่มผู้อ่ำนจะมำ
เป็นส่ิงก ำหนดลักษณะเนื้อหำควำมรู้ท่ัวไป ซึ่งควำมรู้ท่ัวไปท่ีเหมำะสมกับเด็ก เช่น เรื่องรำวของชีวิต
สัตว์ พืช หรืออื่นๆ  

5. สถำนท่ีส ำคัญ เป็นเนื้อหำท่ีมักน ำไปเป็นสำรคดีท่องเท่ียวโดยอำจแสดงให้เด็กรู้จักส่ิงดีท่ีมี
อยู่ในประเทศชำติบ้ำนเมือง อำจแสดงออกลักษณะกำรเล่ำเรื่องคล้ำยบันเทิงคดีก็ได้แต่ภำพประกอบ
ควรเป็นภำพถ่ำยจริงมำกกว่ำภำพเขียน    

สรุปได้ว่ำเนื้อหำสำระในกำรหนังสือส ำหรับเด็กนั้นมีท้ังแบบบันเทิงคดี และแบบสำรคดี ซึ่ง
ท้ังสองแบบนั้นมีจุดมุ่งหมำยท่ีแตกต่ำงกันกล่ำวคือ บันเทิงคดีมุ่งให้ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน แต่
สำรคดีมุ่งให้สำระควำมรู้ แต่อย่ำงไรก็ดีเนื้อหำสำระของท้ังบันเทิงคดีและสำรคดีนั้นก็มุ่งให้เด็กในช่วง
วัยต่ำงๆ ได้รับประโยชน์ท้ังในด้ำนสติปัญญำ อำรมณ์ รวมไปถึงประสบกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อให้เด็กแต่ละ
คนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์ในสังคมต่อไป  
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รูปแบบของหนังสือส าหรับเด็ก  
 กำรท ำหนังสือส ำหรับเด็กนั้นส่ิงท่ีผู้เขียนต้องทรำบมีหลำยประกำรไม่ว่ำจะเป็นจิตวิทยำควำม
สนใจหนังสือของเด็กแต่ละช่วงวัย ลักษณะเนื้อหำในกำรเขียนหนังสือส ำหรับเด็ก วิธีกำรเขียนแบบ
ต่ำงๆ และอีกส่ิงผู้เขียนต้องเข้ำใจคือรูปแบบของหนังสือส ำหรับเด็กท่ีผู้เขียนสำมำรถเลือกให้
สอดคล้องกับเนื้อหำท่ีจะเขียนได้เอง โดยรูปแบบของหนังสือส ำหรับเด็กมีหลำยรูปแบบ ดังนี้  
 1. หนังสือภาพ  

หนังสือส ำหรับเด็กรูปแบบนี้จะมีสัดส่วนของภำพมำกกว่ำตัวหนังสือ คือมีภำพอยู่ประมำณ
ร้อยละ 70-80 ของหน้ำกระดำษ กำรวำดภำพจะวำดเต็มหน้ำคู่ หรือเล่ำเหตุกำรณ์เดียวในหน้ำคู่ก็จะ
เหมำะสมเพรำะเด็กๆ จะได้ดูภำพได้เต็มอิ่มเต็มตำ หนังสือภำพอำจจะเป็นนิทำน หรือไม่ใช่ก็ได้ 
เพรำะหนังสือภำพบำงเล่มมีลักษณะเป็นหนังสือประเภทเสริมควำมรู้ ให้ควำมคิดรวบยอดส ำหรับเด็ก 
บำงเล่มเป็นหนังสือเพื่อกำรเรียนรู้ภำษำ คณิตศำสตร์ต่ำงๆ เป็นต้น 

ระพีพรรณ พัฒนำเวช (2550: ออนไลน์) กรรมกำรสมำคมไทสร้ำงสรรค์ ได้อธิบำยเกี่ยวกับ
หนังสือภำพส ำหรับเด็กว่ำ หนังสือภำพเป็นหนังสือท่ีเหมำะท่ีสุดส ำหรับเด็กเล็กๆ และเป็นหนังสือท่ี
ผู้ใหญ่ต้องอ่ำนให้เด็กฟัง ไม่ใช่ปล่อยให้เด็กอ่ำนหรือดูเองตำมล ำพัง เพรำะเด็กเล็กๆยังอ่ำนหนังสือไม่
ออก จึงต้องกำรผู้ใหญ่คอยอ่ำนเรื่องให้ฟัง แล้วเด็กๆ จึงได้ดูภำพตำมไปอย่ำงสนุกสนำน หนังสือภำพ
ส ำหรับเด็กถือได้ว่ำเป็นหนังสือเล่มแรกๆของเด็กเล็ก เพื่อปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน รักกำรเรียนรู้ เพื่อ
มอบประสบกำรณ์แก่เด็ก และสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กและผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่ไม่ว่ำจะเป็นพ่อแม่ 
ผู้ปกครองท่ีบ้ำน หรือคุณครูท่ีโรงเรียน อ่ำนหนังสือภำพให้เด็กฟัง เด็กๆจะไม่เพียงแต่ได้รับควำม
สนุกสนำน เพลิดเพลินเท่ำนั้น แต่พวกเขำก ำลังได้รับกำรกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกำรฟังหนังสือ
ภำพ ซึ่งกำรใช้หนังสือภำพกับเด็กมีเพียง 2 วิธีเท่ำนั้นคือกำรอ่ำนเรื่องกับกำรเล่ำเรื่อง  

ส่วน นพวรรณ สิริเวชกุล และ ปำนบุญ สิริเวชกุล (2546: 13-15) ได้แบ่งหนังสือภำพไว้
หลำยรูปแบบ ดังนี้  

1) หนังสือท่ีแสดงตัวเลขและจ ำนวน หนังสือภำพลักษณะนี้เหมำะส ำหรับเด็กวัย
ก่อนเรียน และวัยเริ่มเรียน โดยจะเน้นแสดงตัวเลขและมีภำพประกอบเพื่อฝึกให้เด็กได้เรียนรู้
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเสียงกับตัวเลข และเรียนรู้ค ำศัพท์จำกภำพประกอบ เช่น Counting 

Fun ของ Katies Saunders  สต๊ิกเกอร์หรรษำ นับเลขสนุก ของ ส ำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก 
หรือ ไดโนเสำร์นับเลข ของ พัชรี บุญช่วย เป็นต้น  

2) หนังสือท่ีแสดงตัวอักษร จัดเป็นหนังสือท่ีเหมำะส ำหรับเด็กก่อนวันเรียนและวัย
เริ่มเรียน อำจเป็นหนัง สือท่ีแสดงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เด็กจะเรียนรู้กำร
เปรียบเทียบเสียงตัวอักษรกับควำมหมำยของภำพ เช่น A to Z : My Alphabet Zoo  

ก-ฮ เขียนอย่ำงไรนะ  นิทำนแม่กก เรื่องลูกแมวกับคำงคก ของ ส ำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก 
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3) หนังสือของเล่น หนังสือส ำหรับเด็กลักษณะนี้นอกจำกผลิตจำกกระดำษแล้ว
บำงครั้งผลิตจำกวัสดุอื่นๆ เช่น ผ้ำ พลำสติก ฟองน้ ำ ฯลฯ เช่น หนังสือลอยน้ ำชุดอำบน้ ำ
สนุกจังเรื่องเจ้ำเต่ำชอบอำบน้ ำ 

4) หนังสือท่ีแสดงควำมคิดรวบยอด เนื้อหำในหนังสือประเภทนี้จะแสดงควำมคิด
รวบยอดส ำหรับเด็กท่ีเป็นนำมธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยกำรใช้เส้น และภำพในกำรช่วยให้
เข้ำใจ เช่น รูปทรงรอบตัว ของปรีดำ ปัญญำจันทร์  ชวนหนูรู้จักร่ำงกำยของหนู ของพี่ข้ำวต ู

5) หนังสือท่ีเกี่ยวกับคน สัตว์ ส่ิงของ และสถำนท่ี โดยจ ำมีภำพส่ิงต่ำงๆ  
ท่ีสวยงำม พร้อมค ำศัพท์ หรือค ำอธิบำยส้ันๆ เช่น หนูน้อยรอบรู้ สัตว์โลกนำนำชนิด ของ  
เซซีล ยูกลำ  My First Discoveries : ท่องโลกค ำศัพท์รอบตัวหนูน้อย ของ ส ำนักพิมพ์แพรว
เพื่อนเด็ก 

6) หนังสือแสดงภำพโดยไม่มีตัวหนังสือ ภำพในหนังสือประเภทนี้จะสะท้อนเรื่องรำว
ท่ีเปิดโอกำสให้เด็กได้จินตนำกำร ส่วนใหญ่หนังสือประเภทนี้จะเป็นหนังสือท่ีผู้ใหญ่ใช้เล่ำ
เรื่องให้เด็กฟัง เช่น เรื่อง เม่นหลบฝน ของ ปรีดำ ปัญญำจันทร์ เรื่อง ท ำไม ของ นิโกไล 
พอพ็อฟ  

7) หนังสือภำพประกอบเรื่อง หนังสือภำพลักษณะนี้จะเหมำะกับเด็กวัยเริ่มเรียน 
เพรำะเด็กจะเริ่มอ่ำนเรื่องเองได้ เนื้อหำในหนังสือภำพประกอบเรื่องนี้ผู้เขียนจะแต่งเป็น
เรื่องรำวตำมโครงเรื่องและมีภำพประกอบจ ำนวนมำกท่ีมีควำมสัมพันธ์กับเรื่อง แต่กำรใช้
ภำษำและรูปประโยคยังคงง่ำย และไม่ซับซ้อน เช่น เรื่อง แม่หนูอยู่ไหน ของ อิเกะซุมิ ฮิโร
โกะ  กำรเดินทำงครั้งแรกของหนูน้อยจ๊ิดจิ ของ ชิเงะกิ สุเอะซะกิ  
2. หนังสือนิทาน  
เป็นหนังสือส ำหรับเด็กท่ีรับกำรพัฒนำรูปแบบไปอย่ำกว้ำงขวำงและหลำกหลำย ซึ่งนิทำน

จัดเป็นศิลปะในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวเก่ำแก่อย่ำงหนึ่ง วิไล มำสจรัส (2551: 12-13) อธิบำยว่ำรำก
ศัพท์ของนิทำนนั้นมำจำกภำษำบำลี และมีควำมหมำยหลำกหลำยนัย แต่ปัจจุบันนิทำนหมำยถึง เรื่อง
ท่ีเล่ำกันมำ ในทำงคติชนวิทยำถือว่ำ นิทำนเป็นเรื่องเล่ำสืบสำนต่อๆ กันมำ ถือเป็นมรดกทำง
วัฒนธรรมอย่ำงหนึ่งในวัฒนธรรมหลำยอย่ำงของมนุษย์ เป็นส่ิงท่ีมีควำมหมำย คุณค่ำ ซึ่งนิทำนนั้นจะ
มีท้ังนิทำนเล่ำปำกเปล่ำ จดจ ำกันมำแบบมุขปำฐะ และนิทำนท่ีมีกำรเขียนกำรบันทึกไว้เป็นลำย
ลักษณ์อักษร  

ดังนั้นอำจกล่ำวได้ว่ำนิทำนเกิดจำกกำรผสมผสำนระหว่ำงเรื่องจริงกับจินตนำกำรท่ีอำจ
สอดแทรกควำมเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติต่ำง ๆ โดยอำศัย
ควำมสำมำรถในกำรเล่ำเรื่องหรือถ่ำยทอดเรื่องจำกผู้เล่ำเรื่องนั้นๆ  

เจด็จ คชฤทธิ์  (2554: 67-72) ได้จ ำแนกประเภทของนิทำนตำมลักษณะรูปแบบ มี
รำยละเอียดสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้  
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1) นิทำนภำษิต เป็นนิทำนท่ีถือก ำเนิดมำนำนแล้ว โดยท่ัวไปมีเนื้อหำส้ันๆ และมีตัว
ละครส ำคัญเป็นสัตว์ เช่น หมำป่ำ หมำจ้ิงจอก ลำ สิงโต เต่ำ และกระต่ำย เป็นต้น นิทำน
ภำษิตท่ีแพร่หลำยในปัจจุบันที่รู้จักกันดีได้แก่ นิทำนอีสป ซึ่งอีสปเป็นนักเล่ำนิทำนท่ีมีช่ือเสียง
ท่ัวโลกซึ่งไม่มีหลักฐำนท่ีแน่ชัดว่ำ อีสปมีตัวตนหรือไม่  

2) นิทำนเทพนิยำย นิทำนประเภทนี้มีตัวละครส่วนใหญ่เป็นมนุษย์ มีฐำนะสูงศักด์ิ
หรือมีลักษณะพิเศษ เช่น เจ้ำชำย เจ้ำหญิง พระรำชำ คนรูปงำม และวีรบุรุษ ในประเทศไทย
มีนิทำนิทำนเทพนิยำยหลำยเรื่องท่ีได้รับควำมนิยมส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับรำชส ำนัก 
เรื่องมหัศจรรย์เหนือธรรมชำติ เรื่องเกี่ยวกับเทวดำ นำงฟ้ำ ยักษ์ แม่มด สัตว์ประหลำด เช่น 
สังข์ทอง ปลำบู่ทอง พระสุธนมโนห์รำ เป็นต้น  

3) นิทำนชำดก เป็นเรื่องรำวของพระพุทธเจ้ำเมื่อครั้งเสวยพระชำติเป็นพระโพธิสัตว์
แบ่งเป็น 2 อย่ำงคือชำดกในนิบำต และชำดกนกนิบำต สมศักด์ิ ปริปุรณะ (2542: 33) กล่ำว
ว่ำ นิทำนชำดกในนิบำตสันนิษฐำนว่ำแพร่เข้ำมำในประเทศไทยพร้อมกับพุธศำสนำในสมัย
สุโขทัย บำงเรื่องเก่ำแก่มำก่อนพุทธกำล ส่วนนิทำนชำดกนอกนิบำตมีอีกช่ือหนึ่งว่ำ ปัญญำส
ชำดก แพร่หลำยในประเทศไทยในสมัยอยุธยำ  

4) นิทำนชำวบ้ำนหรือนิทำนพื้นบ้ำน เป็นเรื่องเล่ำพื้นบ้ำนท่ีเล่ำสืบทอดกันมำแต่
โบรำณ บำงครั้งเรียกนิทำนรูปแบบนี้ว่ำ ต ำนำน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรำวท่ีเกี่ยวกับควำมเช่ือ 
วัฒนธรรม ประเพณี ในประเทศไทยมีนิทำนพื้นบ้ำนจ ำนวนมำกท่ีบำงเรื่องถ่ำยทอดเรื่องรำว
ท่ีมำและช่ือสถำนท่ีต่ำงๆ เช่น เกำะหนู เกำะแมว จังหวัดสงขลำ พระยำกง พระยำพำน 
จังหวัดนครปฐม ก่องข้ำวน้อยฆ่ำแม่ จังหวัดยโสธร และไกรทองปรำบชำละวัน จังหวัดพิจิตร 
เป็นต้น ลักษณะของนิทำนพื้นบ้ำนท่ีเด่นชัดเป็นเอกลักษณ์ต่ำงออกไปจำกนิทำนรูปแบบอื่นๆ 
คือ เป็นเรื่องเล่ำท่ีด ำเนินเรื่องอย่ำงง่ำย โครงเรื่องไม่ซับซ้อน มีวิธีเล่ำเรื่องอย่ำงตรงไปตรงมำ 
และจบแบบสุขนำฏกรรม  

5) นิทำนขบขัน เป็นเรื่องท่ีเน้นควำมตลกขบขัน หักมุม เหนือจริง รวมไปถึงกำรใช้
สติปัญญำอย่ำงชำญฉลำดของตัวละครในเรื่อง เช่น ศรีธนญชัย บำงครั้งนิทำนรูปแบบนี้จะ
คล้ำยกับนิทำนพื้นบ้ำนแต่จะไม่อ้ำงถึงควำมจริงในปัจจุบัน และบำงเรื่องมีเนื้อหำท่ีไม่เหมำะ
ส ำหรับเด็ก  
3. หนังสือการ์ตูน  

เป็นหนังสือท่ีเด็กให้ควำมสนใจมำกท่ีสุด เพรำะส่วนใหญ่หนังสือกำร์ตูนจะด ำเนินเรื่องรำว
ด้วยกำรใช้ภำพ ค ำว่ำ กำร์ตูน เป็นค ำท่ีคนไทยใช้ทับศัพท์จำกภำษำอังกฤษในค ำว่ำ Cartoon ท่ี
หมำยถึงแผ่นกระดำษท่ีมำภำพวำด และค ำว่ำ Comic ท่ีหมำยถึงลักษณะของกำร์ตูนที่มีควำมต่อเนื่อง
เป็นเรื่องรำวมีค ำบรรยำยและบทสนทนำในแต่ละภำพ นักวิชำกำรของไทยยังได้ให้ควำมหมำยค ำว่ำ 
กำร์ตูน ไว้ดังนี้ ประยูร จรรยำวงศ์ (2513: 17) กล่ำวว่ำ กำร์ตูนหมำยถึงภำพโยเย้ ภำพไม่เหมือนจริง 
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อำจเป็นคน สัตว์ หรือส่ิงของอะไรก็ตำมท่ีวิกลวิกำลผิดไปจำกรูปธรรมดำ ส่วน ไพเรำะ เรืองศิริ 
(2524: 12) กำร์ตูนคือภำพวำดง่ำย ๆ ท่ีมีแบบเฉพำะตัวไม่เหมือนภำพธรรมดำท่ัวไป ภำพกำร์ตูนอำจ
มีรูปร่ำงท่ีเกินควำมเป็นจริงหรือลดรำยละเอียดท่ี ไม่จ ำเป็นออก เพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรบรรยำยกำร
แสดงออกมุ่งให้เกิดควำมตลกขบขัน ล้อเลียน เสียดสีกำรเมืองและสังคม ตลอดจนใช้ในกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ให้หน้ำสนใจยิ่งขึ้น นอกจำกนั้นอำจจะใช้ประกอบกำรเล่ำเรื่องบันเทิงคดี สำรคดีได้อีก
ด้วย และท่ีส ำคัญก็คือใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน ภำพวำดนี้อำจจะเป็นตอนเดียวจบหรือเป็นเรื่อง
ส้ันๆ 2-3 ตอนจบ 

ดังนั้นสรุปควำมหมำยของกำร์ตูนได้ว่ำ กำร์ตูนคือรูปภำพหรือสัญลักษณ์ท่ีเกิดจำกกำรวำด 
เพื่อสร้ำงควำมตลกขบขัน ส่ือควำมหมำย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอำจมีลักษณะเกินควำมจริง เพื่อ
ถ่ำยทอดอำรมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ กำร์ตูน นอกจำกเป็นเรื่องรำว หรือ
กรอบส้ัน ๆ ในหนังสือแล้ว ปัจจุบันกำร์ตูนนิยมสร้ำงเป็นภำพเคล่ือนไหวเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น 
แต่ส ำหรับกำร์ตูนท่ีน ำเสนอเรื่องรำวในหนังสือนิยมสร้ำงส ำหรับกำรเรียนรู้ เพิ่มทักษะกำรอ่ำน ไปใน
ตัวได้ด้วย 

เฉลิมรัฐ พิกุล (2556: 16-17) อธิบำยกำรแบ่งประเภทของกำร์ตูนไทยตำมลักษณะกำร
น ำเสนอ ดังนี้  

1) กำร์ตูนกำรเมืองหรือกำร์ตูนบรรณำธิกำร กำร์ตูนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะน ำเสนอ
ผ่ำนหนังสือพิมพ์ เป็นภำพเชิงแสดงควำมคิดเห็นหรือมุมมอง ซึ่งต้องกำรให้เกิดอิทธิพลต่อ
ผู้อ่ำนในเรื่องของเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน  

2) กำร์ตูนช่องเรื่องส้ันจบในตอน เป็นกำรวำดกำร์ตูนท่ีผู้วำดเป็นคนก ำหนดบุคลิก
หรือสร้ำงบุคลิกขึ้นมำใหม่ อำจเป็นกำร์ตูนวันต่อวันหรือวันเดียวจบ เป็นกำร์ตูนท่ีมีค ำพูดของ
ตัวละครประกอบอยู่ จะมีค ำบรรยำยหรือไม่ก็ได้  

3) กำร์ตูนข ำขันเรื่องเดียวจบ เป็นกำร์ตูนที่เน้นควำมขบขันหรือตลกเป็นหลัก อยู่ใน
กรอบส่ีเหล่ียมช่องเดียว อำจมีค ำบรรยำยส้ันๆ หรือไม่มีก็ได้  

4) กำร์ตูนเรื่องยำว เป็นกำร์ตูนท่ีไม่จบในตอนเดียว พิมพ์ต่อเนื่องกันไปส่วนใหญ่
ตีพิมพ์ในนิตยสำร หนังสือพิมพ์หรือรวมเล่มพิมพ์ก็ได้  

5) กำร์ตูนประกอบเรื่อง เป็นกำร์ตูนท่ีไม่มีเรื่องรำวในตัวเอง ท ำหน้ำท่ีประกอบ
ข้อเขียนหรือบทควำมอื่นๆ เช่น กำร์ตูนโฆษณำ กำร์ตูนกำรศึกษำ  

6) ภำพยนตร์กำร์ตูน เป็นกำร์ตูนที่สำมำรถเคล่ือนไหวได้ โดยกำรน ำภำพหลำยภำพ
มำเรียงล ำดับต่อเนื่องกัน แล้วบันทึกในรูปแบบฟิล์มภำพยนตร์  

7) กำร์ตูนล้อเลียนตัวบุคคล ส่วนใหญ่เป็นภำพล้อบุคคลส ำคัญทำงกำรเมือง บำงครั้ง
กำร์ตูนประเภทนี้จะถูกจัดให้อยู่ในประเภทกำร์ตูนกำรเมือง 
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จะเห็นได้ว่ำกำร์ตูนมีหลำกหลำยประเภทผู้เขียนสำมำรถเลือกรูปแบบกำรน ำเสนอท่ี
สอดคล้องกับเนื้อหำหรือเรื่องรำวท่ีต้องกำรน ำเสนอได้ นอกจำกนี้กำร์ตูนยังถูกน ำไปใช้ในลักษณะ
รูปแบบอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำกำร์ตูนไปประกอบกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรม เช่น 
งำนวิจัยของ กิจติพงษ์  ประชำชิต (2559) ได้วิจัยเรื่องกำรออกแบบและพัฒนำหนังสือกำร์ตูน
เสริมสร้ำงกำรรับรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรม ประเภทมุขปำฐะจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ นักศึกษำระดับปริญญำตรี  เป็นกลุ่มตัวอย่ำง ผลกำรวิจัย
พบว่ำกลุ่มตัวย่ำงมีกำรรับรู้วัฒนธรรม ประเภทมุขปำฐะ เรื่องศรีพฤทเธศวร อยู่ในระดับมำก อีกท้ัง
งำนวิจัยเรื่อง กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์ในกำรออกแบบส่ือประเภท
หนังสือกำร์ตูนส ำหรับเด็กประถมวัย ของ กนิษฐำ เรืองวรรณศักด์ิ (2554) ผลกำรวิจัยพบว่ำเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษำท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำงเมื่ออ่ำนหนังสือแล้ว กลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถตอบค ำ ถำม
เกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง ท้ังนี้เนื่องจำกรูปแบบตัวกำร์ตูน มีควำมน่ำสนใจ 
สวยงำม ผลงำนมีควำมประณีต เรียบร้อย สำมำรถ ส่ือถึงอัตลักษณ์เฉพำะให้ปรำกฏออกมำได้ดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3.1 กำร์ตูนที่สอดแทรกหลักเกษตร ทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง 
ท่ีมำ (กนิษฐำ เรืองวรรณศักดิ์, 2554: 290) 

 

นอกจำกนี้  เจด็จ คชฤทธิ์ (2554: 78-79) ยังได้เสนอวิธีกำรเลือกกำร์ตูนเพื่อน ำไป
ประกอบกำรเรียนกำรสอนให้แก่เด็ก ดังนี้  

1) เลือกกำร์ตูนท่ีเมำะสมกับวัยและประสบกำรณ์ของเด็ก กำร์ตูนท่ีน ำไปใช้นั้นควรเป็น
กำร์ตูนที่เด็กสำมำรถรับรู้และเข้ำใจควำมหมำยได้ง่ำย 

2) เลือกกำร์ตูนท่ีไม่ซับซ้อน ควรเป็นกำร์ตูนท่ีออกแบบง่ำยๆ อำจเขียนเฉพำะเค้ำโครงท่ีมี
ใบหน้ำ หรือใช้เส้นไม่กี่เส้นแต่ต้องมีส่วนประกอบอื่นท่ีส ำคัญต่อกำรจินตนำกำรถึงภำพท่ีสมบูรณ์ของ
ส่ิงนั้นๆ หรือต้องน ำเสนอลักษณะเฉพำะท่ีเมื่อเห็นแล้วทรำบได้ทันทีว่ำภำพอะไร  
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3) กำร์ตูนนั้นจะต้องส่ือควำมหมำยแม้เป็นสัญลักษณ์ก็ต้องให้ควำมหมำยชัดเจนถ่ำยทอด
เรื่องรำวท่ีต้องกำรน ำเสนอได้ 

4) กำร์ตูนควรมีส่วนส่งเสริมจินตนำกำร พัฒนำทักษะในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะทักษะทำงด้ำน
อำรมณ์ แต่จะต้องไม่ก่อให้เกิดควำมรู้สึกยัดเยียดหรือท ำให้เด็กรู้สึกว่ำก ำลังถูกส่ังสอนอย่ำงจริงจังหรือ
เข้มงวดเกินไป  

4. หนังสือเร่ืองสั้นและหนังสือนวนิยาย  
เป็นบันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะคล้ำยกัน แต่เรื่องส้ันจะส้ันกว่ำ กล่ำวคือเรื่อง

ส้ันจะมีเหตุกำรณ์ในเรื่องและตัวละครน้อย ท ำให้กำรด ำเนินเรื่องมุ่งเข้ำสู่ประเด็นหลักอย่ำงรวดเร็ว 
ถือเป็นลักษณะเด่นของเรื่องส้ันท่ีมักจะมีเหตุกำรณ์เพียงเหตุกำรณ์เดียว โครงเรื่องเดียว ฉำกเดียว 
จ ำนวนตัวละครเพียงไม่กี่ตัว และระยะเวลำต้ังแต่ต้นจนจบเรื่องไม่ยำวนำน  

ถวัลย์ มำสจรัส (2545: 25) กล่ำวว่ำกำรเขียนเรื่องส้ันส ำรับเด็กนอกจำกเรื่องแล้วควรต้อง
จัดท ำภำพประกอบท่ีสวยงำมมำประกอบเรื่องด้วย จึงจะท ำให้หนังสือน่ำอ่ำน มีคุณค่ำ และเป็นท่ี
สนใจของเด็ก  

ส่วน นพวรรณ สิริเวชกุล และปำนบุญ สิริเวชกุล (2546: 51) อธิบำยว่ำเรื่องส้ันส ำหรับเด็ก
และเยำวชนนักเขียนมักก ำหนดให้เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดข้ึนตำมล ำดับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำเป็นเรื่องส้ัน
ส ำหรับเด็กเล็กจะก ำหนดเหตุกำรณ์ให้ด ำเนินไปตำมเวลำ เช่น เปิดเรื่องในตอนเช้ำ และด ำเนินเรื่อง
ไปสู่ตอนสำย บ่ำย เย็น และกลำงคืน เป็นต้น และโดยท่ัวไปกำรเล่ำเรื่อง หรือเล่ำเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
ส่วนใหญ่จะเล่ำเหตุกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวละครเอก ในขณะเดียวกันหำกเป็นเรื่องส้ันส ำหรับเด็กโต
ผู้เขียนอำจล ำดับเรื่องแบบกลับไปกลับมำได้ นอกจำกนี้ผู้เขียนมักใช้ภำพเพื่อส่ือให้เห็นเหตุกำรณ์ กำร
กระท ำของตัวละคร อำรมณ์ ควำมรู้สึก ประกอบเรื่องนั้นๆ ได้  

นอกจำกควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินจำกเนื้อเรื่องแล้ว เรื่องส้ันส ำหรับเด็กส่วนใหญ่มัก
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเพื่ออบรมส่ังสอนเด็กด้วย ท้ังนี้ผู้เขียนต้องมีศิลปะในกำรใช้ภำษำให้มำก
เพื่อท ำให้ผู้อ่ำนหรือเด็กไม่รู้สึกตัวว่ำก ำลังถูกส่ังสอนอยู่  

ส่วนนวนิยำยปกติจะเขียนเป็นเรื่องขนำดยำว มีโครงเรื่อง ฉำก ตัวละครที่ซับซ้อนกว่ำเรื่องส้ัน 
แต่อย่ำงไรก็ตำมนวนิยำยก็มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับเรื่องส้ัน ท่ีประกอบไปด้วย แก่นเรื่อง โครงเรื่อง 
ตัวละคร บทสนทนำ ฉำก บรรยำกำศ เป็นต้น ไพรถ เลิศวิริยกมล (2542: 47) ยังได้ต้ังข้อสังเกตถึง
ควำมแตกต่ำงของเรื่องส้ันและนวนิยำยไว้ว่ำ เรื่องส้ันมีข้อจ ำกัดท่ีควำมยำวของเรื่อง ไม่เหมือนกับ 

นวนิยำยท่ีเขียนให้ยำวเท่ำใดก็ได้ กำรบรรยำยรำยละเอียดต่ำงๆ ของเรื่องส้ันมีข้อจ ำกัด อีกท้ังโครง
เรื่องนวนิยำยจะแยกเป็นโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรองได้ แต่เรื่องส้ันจะต้องด ำเนินเรื่องให้กระชับ 
ดังนั้นโครงเรื่องต้องมีเพียงข้อขัดแย้งเดียวเพื่อน ำไปสู่จุดจบ 

เนื่องจำกนวนิยำยเป็นเรี่องขนำดยำวที่แม้ว่ำเรื่องรำวจะสนุกสนำนมำกเพียงใดแต่ส ำหรับเด็ก
แล้วนวนิยำยก็เป็นหนังสือท่ีได้รับควำมนิยมค่อนข้ำงน้อย ท้ังนี้เพรำะเด็กบำงคนยังอ่ำนหนังสือไม่
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แตกฉำน ไม่รู้จักค ำศัพท์หรือควำมหมำยของค ำบำงค ำ รวมไปถึงควำมอดทนต่อกำรอ่ำนเรื่องยำวๆ 
นวนิยำยส ำหรับเด็กส่วนใหญ่จึงมุ่งเขียนส ำหรับเด็กโตประมำณช่วงวัยประถมปลำยถึงมัธยม  
ซึ่งนวนิยำยส ำหรับเด็กและเยำวชนที่ได้รับควำมนิยมมีท้ังนวนิยำยของนักเขียนไทยและนวนิยำยแปล 

ตัวอย่ำงเรื่องส้ันและนวนิยำยส ำหรับเด็กและเยำวชนจำกโครงกำร “วรรณกรรมช้ันดี 50 เล่ม
ท่ีเยำวชนควรอ่ำนก่อนโต” หนังสือในโครงกำรประกอบไปด้วยเรื่องของนักเขียนไทยและเรื่องแปล 
เช่น โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้ำงหน้ำต่ำง ต้นส้มแสนรัก เจ้ำชำยน้อย ชำร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก บ้ำนเล็ก
ในป่ำใหญ่ ขวัญสงฆ์ เกำะท่ีมีควำมสุขท่ีสุดในโลก นิกกับพิม ขน ำน้อยกลำงทุ่งนำ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 3.2 ตัวอย่ำงวรรณกรรมช้ันดี 50 เล่มท่ีเยำวชนควรอ่ำนก่อนโต 

ท่ีมี (ระพีพรรณ พัฒนำเวช (บรรณำธิกำร), 2557: 6-68) 
 

โครงกำรดังกล่ำวจัดขึ้นโดยส ำนักเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรมและประชำสัมพันธ์กระทรวง
วัฒนธรรม และกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ร่วมมือกับคณะกรรมกำร เช่น ชีวัน 
วิสำสะ อัจฉรำ ประดิษฐ์  รพินทร คงสมบูรณ์ ท้ังหน่วยงำนและคณะกรรมกำรมีควำมเช่ือมั่นว่ำกำร
อ่ำนวรรณกรรมเยำวชนท่ีดีเป็นหนทำงท่ีส้ันและประหยัดท่ีสุดหนทำงหนึ่งท่ีจะ  ช่วยหล่อหลอม
บุคลิกภำพของเยำวชน เพื่อพวกเขำจะ สำมำรถก ำหนดเส้นทำงชีวิตท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์  
ต่อตนเอง ต่อสังคม และเป็นพลังท่ีมีศักยภำพในกำร พัฒนำประเทศต่อไป   

2.6 หนังสือสารคดี  
หนังสือสำรคดีคือหนังสือท่ีมุ่งให้เด็กได้รับควำมรู้ ควำมจริง และควำมถูกต้อง เพื่อให้เกิด

ควำมคิดและสำรประโยชน์มำกกว่ำควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน หนังสือสำรคดีส ำหรับเด็กจะมีเนื้อหำ
สำระเกี่ยวกับบุคคล สถำนท่ี เหตุกำรณ์ท่ีมีจริง เกิดขึ้นจริง หรือเนื้อหำสำระท่ีเกี่ยวกับควำมรู้เชิง
วิชำกำร ดังนั้นผู้เขียนจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องตระหนักถึงควำมถูกต้องของข้อมูล ควำมน่ำเช่ือ แหล่งท่ี
มีของข้อมูลท่ีมำเขียน   
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โดยท่ัวไปสำรคดีมีหลำยประเภท เช่น สำรคดีท่องเท่ียว สำรคดีวิชำกำร สำรคดีชีวประวัติ
บุคคล จดหมำยเหตุ บทสัมภำษณ์ เป็นต้น สำรคดีส ำหรับเด็กและเยำวชนมีควำมใกล้เคียงกับงำน  

สำรคดีท่ัวไป เพียงแต่สำรคดีส ำหรับเด็กจะมีกำรปรับเนื้อหำและภำษำให้เหมำะสมกับประสบกำรณ์
ของเด็กและช่วงวัย นิตยำ วรรณกิตร์ (2559 : 35-36) อธิบำยว่ำสำรคดีส ำหรับเด็กจ ำแนกประเภท
ตำมลักษณะเนื้อหำท่ีเหมำะสมส ำหรับเด็กได้ 4 ประเภทคือ บทควำม สำรคดีวิชำกำร สำรคดี
ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ และสำรคดีท่องเท่ียว มีรำยละเอียดดังนี้  

1) บทควำม เป็นรูปแบบกำรเขียนสำรคดีลักษณะหนึ่งท่ีผู้เขียนต้องกำรน ำเสนอควำมรู้ 
ควำมคิดแก่ผู้อ่ำน บำงครั้งผู้เขียนจะแสดงควำมคิดเห็น วิพำกษ์วิจำรณ์ หรือเสนอแนะแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ บทควำมท่ีเหมำะสมกับเด็กอ่ำนควรเป็นบทควำมบรรยำย เขียนขึ้นเพื่อให้ควำมรู้
อย่ำงส้ัน กระชับ อำจเป็นควำมรู้ท่ัวไปหรือควำมรู้เฉพำะด้ำนก็ได้ ซึ่งผู้เขียนควรมีวิธีกำรเขียนหรือกำร
น ำเสนอท่ีแตกต่ำงจำกหนังสือเรียนหรือเรื่องวิชำกำร เพรำะจะไม่เหมำะสมกับวัยของเด็กและท ำให้
เด็กไม่สนใจอยำกอ่ำน  

2) สำรคดีวิชำกำร เป็นกำรเขียนท่ีมุ่งให้ควำมรู้ ข้อเท็จจริงด้ำนต่ำงๆ แก่เด็ก เช่น กำรเมือง
กำรปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวประวัติ ศิลปะ วิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ จะ
สังเกตได้ว่ำตัวอย่ำงเนื้อหำจะเป็นลักษณะของเนื้อหำวิชำกำรท้ังส้ิน  

3) สำรคดีชีวประวัติและอัตชีวประวัติ เป็นกำรเขียนท่ีมุ่งเสนอเรื่องรำวชีวิตของบุคคลส ำคัญ 
อำจเป็นผู้อ่ำนเขียนหรือเจ้ำของเขียนขึ้นเองก็ได้ โดยกำรเขียนลักษณะนี้จะมุ่งให้ผู้อ่ำนน ำเรื่องรำวของ
บุคคลนั้นๆ ไปเป็นแบบอย่ำง โดยท่ัวไปเด็กมักสนใจอ่ำนสำรคดีชีวประวัติบุคคลส ำคัญ เนื่องจำกจะ
ได้รับคุณค่ำหลำกหลำย ท้ังด้ำนกำรด ำเนินชีวิต ประสบกำรณ์ และข้อคิดเห็นต่ำงๆ ท่ีเด็กสำมำรถใช้
เป็นแนวปฏิบัติตำมได้  

4) สำรคดีท่องเท่ียว กำรเขียนสำรคดีท่องเท่ียวส ำหรับเด็กยังมีไม่มำกนัก เพรำะหำกเด็กท่ี
สำมำรถอ่ำนหนังสือเองได้แล้วนั้นสำมำรถเลือกอ่ำนสำรคดีท่องเท่ียวส ำหรับผู้ใหญ่ได้เช่นกัน กำรเขียน
สำรคดีท่องเท่ียวส่วนใหญ่ผู้เขียนจะเขียนขึ้นจำกประสบกำรณ์ท่ีได้เดินทำงพบเห็นมำเอง ในสำรคดี
ท่องเท่ียวผู้เขียนสำมำรถแทรกเกร็ด ประวัติศำสตร์ ต ำนำนของสถำนท่ี ชีวิตควำมเป็นอยู่ สถำนท่ี
พักผ่อนหย่อนใจต่ำงๆ ตำมท่ีเด็กสนใจได้  

ปัจจุบันหนังสือสำรคดีมีจ ำหน่ำยมำกขึ้นและมีเนื้อหำท่ีหลำกลำย อีกท้ังมีกลวิธีกำรน ำเสนอท่ี
น่ำสนใจมำกขึ้น เช่น ชุดสำรำนุกรมประวัติศำสตร์ฉบับกำร์ตูน จัดพิมพ์โดยส ำนักพิมพ์นำนมีบุ๊คส์  
ท่ีประกอบไปด้วย ประวัตินักวิทยำศำสตร์ ประวัตินักคณิตศำสตร์ รวมถึงประวัติศำสตร์จีน 
ประวัติศำสตร์อเมริกำ เป็นต้น กำร์ตูนควำมรู้ของส ำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก เช่น ประวัติศำสตร์โลก
เล่มเล็ก พุทธประวัติฉบับเด็กน้อย 51 ค ำถำมเพิ่มควำมรู้เรื่องอำชีพ เป็นต้น อีกท้ังปัจจุบันหนังสือ 

สำรคดีส ำหรับเด็กมีกำรแปลจำกภำษำต่ำงประเทศท่ีมีเนื้อหำน่ำสนใจให้เลือกอย่ำงหลำกหลำย  
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สรุป  
ลักษณะเนื้อหำและรูปแบบของหนังสือส ำหรับเด็กมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งท่ีผู้ท ำหนังสือส ำหรับ

เด็กจะต้องเรียนรู้ โดยลักษณะเนื้อหำของหนังสือส ำหรับเด็กนั้นแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือบันเทิงคดี และ
สำรคดี ซึ่งเมื่อเทียบกับหนังสือของผู้ใหญ่แล้วอำจะมีลักษณะเนื้อหำท่ีไม่ต่ำงกันนัก แต่อย่ำงไรก็ดีใน
กำรท ำหนังสือส ำหรับเด็กกำรคัดเลือกเนื้อหำก็เป็นส่ิงท่ีผู้เขียนต้องพิถีพิถันแม้ว่ำเรื่องบันเทิงคดีจะเป็น
เรื่องสุมมติหรือจินตนำกำรขึ้น แต่ท้ำยท่ีสุดแล้วในเนื้อหำก็ยังต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ท่ีเด็กจะได้รับ
เสมอ ส่วนสำรคดีผู้เขียนต้องพิถีพิถันในกำรคัดสรรข้อมูล เนื้อหำท่ีแสดงข้อเท็จจริงอย่ำงตรงไปตรงมำ 
เป็นประโยชน์ อีกท้ังเนื้อหำนั้นต้องมีจำกแหล่งข้อมูลท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ  

ส่วนรูปแบบของหนังสือส ำหรับเด็กไม่ว่ำจะเป็นหนังสือภำพ หนังสือนิทำน หนังสือกำร์ตูน 
หนังสือเรื่องส้ัน หนังสือนวนิยำย และหนังสือสำรคดี นั้ น ผู้เขียนต้องเลือกรูปแบบของหนังสือให้
สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหำเพื่อกระตุ้นควำมสนใจของเด็กให้มำกท่ีสุด  
 

ค าถามทบทวน 
1. บันเทิงคดีและสำรคดีแตกต่ำงกันในด้ำนใดบ้ำง  
2. เนื้อหำลักษณะใดท่ีสำมำรถน ำมำท ำสำรคดีส ำหรับเด็ก 

3. จงอธิบำยและยกตัวอย่ำงรูปแบบหนังสือภำพต่อไปนี้  
 3.1 หนังสือของเล่น 

 3.2 หนังสือท่ีแสดงตัวเลขหรือจ ำนวน  
 3.3 หนังสือแสดงภำพโดยไม่มีตัวอักษร 

4. เพรำะเหตุใดเด็กจึงไม่นิยมอ่ำนนวนิยำย 

5. เพรำะเหตุใดเด็กจึงชอบอื่นสำรคดีชีวประวัติ และยกตัวอย่ำงสำรดีประเภทนี้อย่ำงน้อย 2 เรื่อง  
6. หนังสือนิทำนแตกต่ำงจำกหนังสือกำร์ตูนอย่ำงไร  
7. เพรำะเหตุใดเด็กจึงชอบอ่ำนกำร์ตูนมำกกว่ำหนังสือเรียนหรือเรื่องวิชำกำร 

8. จงยกตัวอย่ำงวิธีกำรเลือกกำร์ตูนเพื่อประกอบกำรเรียน 

9. กำร์ตูนไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้ำง 
10. “อ่ำนสำรคดีดีกว่ำอ่ำนบันเทิงคดี” นักศึกษำมีควำมเห็นอย่ำงไรกับข้อควำมข้ำงต้น   
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บทที่ 4 

การเขยีนหนังสือส าหรับเด็ก 
 

การเขียนหนังสือส าหรับเด็กต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ความใส่ใจ ประณีตในทุกขั้นตอน 
เนื่องจากเด็กแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าพัฒนาการด้านภาษา ความต้องการ ความสนใจท่ี
แตกต่างกัน ผู้เขียนควรจะต้องร าลึกอยู่เสมอว่าจะเขียนอย่างไรจึงจะท าให้ผู้อ่าน อยากอ่านหนังสือ
ของเรา ในการท าหนังสือส าหรับเด็กจึงจ าเป็นต้องมีระบบกลไกท่ีจะน าไปสู่ผลงานท่ีมีคุณค่าและมี
ประสิทธิภาพ สาระส าคัญในบทนี้จะกล่าวถึงการวางแผนการเขียน 

 

การวางแผนการเขียน 

 ก่อนลงมือเขียนหนังสือส าหรับเด็ก ผู้เขียนต้องเตรียมการล่วงหน้า หรือวางแผนการเขียน
หนังสือ การวางแผนหรือเตรียมการล่วงหน้านี้จะลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างเขียน ตลอดจนอุปสรรคท่ี
จะเกิดขึ้นระหว่างเขียน โดยข้ันตอนการวางแผนการเขียนหนังสือส าหรับเด็ก สรุปได้ดังนี้  

1. ส ารวจแรงบันดาลใจ 

ผู้เขียนหนังสือส าหรับเด็กต้องส ารวจตนเองก่อนว่ามีความต้องการเขียนหนังสือส าหรับแด็ก
เพียงใด เพื่ออะไร เช่น อยากเขียนเพื่อให้เด็กมีความเพลิดเพลิน เขียนเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ หรือ
เขียนเพื่อเตือนสติ ส่งเสริมคุณธรรม เป็นต้น เหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ผู้เขียนต้องหาค าตอบท่ีแน่นอนให้
ตนเองเสียก่อน เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนอย่างมาก แรงบันดาลใจในการ
เขียนจะเกิดขึ้นได้อาจเกิดจากการอ่านมาก 

วินัย รอดจ่าย (2534: 25-26) กล่าวถึงสาเหตุของแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือส าหรับ
เด็ก สรุปได้ดังนี้ 

1. นักเขียนอยากเขียนความทรงจ าในวัยเยาว์ไว้ เพราะทุกคนในวัยเด็กมีความ
ประทับใจกันทุกคน บางคนถึงวัยผู้ใหญ่ก็ยังร าลึกถึงความหลัง จึงเป็นเกิดเป็นแรงบันดาลใจ
ในการเขียน  

2. เขียนเพื่อแบ่งนึกคิดบางส่ิงบางอย่างในหัวใจให้ผู้อื่นได้รับรู้ 
3. เขียนเพื่อด ารงอารมณ์บางอย่างให้คงอยู่ เช่น อารมณ์รัก สุข เศร้า โกรธเคือง  
4. เขียนเพราะประทับใจหนังสือเด็กบางเล่มท่ีตนได้อ่านในวันเด็ก เมื่อมีความ

ประทับใจก็ท าให้อยากจะหาอ่านมากขึ้น ต่อมาก็เขียนเสียเอง  
5. เขียนเพราะมีประสบการณ์จากการเล้ียงลูกหลาน มีความต้องการอย่างไรบางคน

ก็เขียนให้ตัวเองอ่านสนุกสนาน โดยคิดว่าผู้ใหญ่ก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัว  
6. เขียนเพื่อคลายความเครียด เช่นเมื่อยามสงครามพลัดพรากจากบ้านเมือง หรือไป

เรียนต่อต่างประเทศ 
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7. เขียนเพราะชดเชยชีวิตท่ีไม่ได้รับการสนองตอบสมัยเด็ก เมื่อโตขึ้นก็อยากชดเชย
ส่ิงท่ีขาด  

8. เขียนเพราะรักในเรื่องท่ีจะเขียน รักศิลปะการเล่าเรื่อง 
ส่วน ทวีศักด์ิ ญาณประทีป (2545: 55-56) ได้อธิบายว่าการเขียนหนังสือส าหรับเด็กนั้น 

อันดับแรกผู้เขียนต้องรู้และเข้าใจเรื่องท่ีตนเองมุ่งหมายจะเขียนว่าเขียนเพื่อให้เด็กฟังหรือเขียนเพื่อให้
เด็กอ่าน เพราะการเขียนท้ัง  2 แบบนั้นมีข้อแตกต่างกัน กล่าวคือ การเขียนเพื่อให้เด็กฟังนั้นต้อง
อาศัยกลวิธีในการเล่าเรื่อง ผู้เขียนอาจไม่ต้องค านึงถึงปัญหาว่าเด็กจะอ่านออกหรือไม่ เด็กท่ีฟังอาจ
เป็นเด็กเล็กหรือเด็กก็ได้ การเขียนหนังสือส าหรับเด็กลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสารคดี นวนิยาย หรือ
นิทาน ต้องใช้กลวิธีการเขียนเรื่องเช่นเดียวกับการเล่าเรื่อง คือ มุ่งให้เดความสนุกสนาน มีแทรกเสียง
แปลกๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลิน ต่ืนเต้น ขบขัน และอาจให้ความรู้ได้ด้วย ส่วนการเขียน
เพื่อให้เด็กอ่าน การเขียนประเภทนี้ผู้เขียนต้องนึกถึงความสามารถในการอ่านของผู้เขียนแต่ละกลุ่ม
เป็นส าคัญ จากนั้นต้องพิจารณาการใช้ค า การด าเนินเรื่อง การสร้างตัวละคร บทสนทนา ฉาก และ
การก าหนดองค์ประกอบอื่นๆ ของเรื่องให้ตรงกับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย 

เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการส ารวจแรงบันดาลใจท่ีถือว่าเป็นขั้นแรกของการเริ่มเขียน
หนังสือส าหรับเด็กนี้มีปัจจัยท้ังภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในผู้เขียนต้องส ารวจตนเองว่าจะ
เขียนเนื่องด้วยเหตุใด แล้วผนวกกับปัจจัยภายนอกคือผู้เขียนต้องค านึงว่าจะเขียนให้เด็กฟังหรือเขียน
ให้เด็กอ่าน เพื่อท่ีผู้เขียนจะได้ก าหนดแนวทางในการเขียนได้อย่างเหมาะสม  

2. ศึกษาลักษณะของหนังสือส าหรับเด็ก 

 การท าความเข้าใจกับลักษณะหรือองค์ประกอบของหนังสือส าหรับเด็กเป็นกระบวนการท่ี
ผู้เขียนต้องท า ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดสารัตถะหรือแก่นเรื่องให้ชัดเจน ไม่เกินวัยของผู้อ่าน และใน
เรื่องหนึ่ง ๆ นัน้จะตองมีแก่นเรื่องเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น ก าหนดความยากง่ายตามวัย ระดับช้ัน 
จากนั้นศึกษาเกี่ยวกับส านวนภาษาท่ีเหมาะสมในการเขียนหนังสือส าหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นระดับค า
หรือประโยค รวมท้ังผู้เขียนต้องรู้จักการจัดรูปเล่มท่ีเหมาะสม ภาพประกอบท่ีดี อีกด้วย 

 สุชาติ สวัสด์ิศรี (2523: 20-21) ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของหนังสือส าหรับเด็กท่ีดี 
สามารถสรุปได้ดังนี้  
  1. ให้ข่าวสารแก่เด็กคือบอกอะไรบางส่ิงบางอย่างแก่เด็ก 

2. อธิบายข่าวสารนั้นว่าเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับลักษณะของระเภทหนังสือท่ีจะท าขึ้น  
3. พัฒนาค่านิยมหรือพัฒนาคติธรรม เช่น ปลูกฝังความดี ความไม่เห็นแก่ตัว ความ

ยุติธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์ในอนาคต 

4. ให้ความบันเทิง เร้าให้เด็กเกิดความสนใจในส่ิงอื่น ๆ  
5. กระตุ้นจินตนาการ เช่น นวนิยายวิทยาศาสตร์บางประเภท 
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6. ให้แรงบันดาลใจ ท่ีท าให้เด็กสานต่อได้ ต้ังค าถามต่อไปได้  
นอกจากนี้ผู้เขียนยังควรจะต้องศึกษาลักษณะเนื้อหาในหนังสือส าหรับเด็กให้มากด้วย ไม่ว่า

จะเป็นการส ารวจหนังสือส าหรับเด็กในท้องตลาด การพูดคุยกับเด็ก รวมไปถึงการศึกษางานวิจัยต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสือส าหรับเด็ก ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542: 37-38) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหา
ของวรรณกรรมส าหรับเด็กหรือหนังสือท่ีเด็กสนใจประกอบด้วย เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ สัตว์ท่ีสามารถพูด 
คิด และท าส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างมนุษย์นั้นจะเป็นส่ิงท่ีท าให้เด็กต่ืนเต้นมาก เรื่องเกี่ยวกับเทพนิยายและ
นิทานต่างๆ เรื่องร้อยกรองง่ายๆ ท่ีเด็กฟังแล้วสนุกและได้สาระ รวมไปถึงเรื่องท่ีเกี่ยวกับวีรบุรุษต่างๆ 
เมื่อเด็กอ่านแล้วจะท าให้เกิดความนิยมเล่ือมใส  

จะเห็นได้ว่าการศึกษาลักษณะของหนังสือส าหรับเด็กนั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งท่ีมีความส าคัญท่ี
จะท าให้หนังสือส าหรับเด็กมีคุณค่า มีประโยชน์และช่วยพัฒนาเด็กให้งอกงามท้ังร่างกายและจิตใจ  
 3. ก าหนดองค์ประกอบในการเขียน  
 เมื่อผู้เขียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของหนังสือส าหรับเด็กแล้ว ผู้ต้องก าหนดองค์ประกอบใน
การเขียน อาทิ  
  3.1 ก าหนดประเภทของหนังสือ ผู้เขียนควรเลือกเขียนหนังสือในประเภทท่ีตนเอง
ถนัดท่ีสุด ซึ่งผู้เขียนแต่ละคนย่อมรู้ดีว่าตนเองถนัดเขียนประเภทใด ไม่ว่าจะเป็นสารคดี เช่น ท่องเท่ียว 
ชีวประวัติ ความรู้ หรือบันเทิงคดี เช่น นวนิยาย เรื่องส้ัน นิทาน หรือผู้เขียนบางคนอาจถนัดการเขียน
ประเภทร้อยกรอง เป็นต้น  
  3.2 ก าหนดผู้อ่าน การก าหนดผู้อ่านนี้จะต้องสอดคล้องกับจิตวิทยาของเด็กแต่ละ
ช่วงวัยกับการอ่าน แต่วัยใดชอบอ่านเรื่องแบบใด ผ่านต้องศึกษาอย่างถี่ถ้วน  
  3.3 ก าหนดหัวข้อเร่ือง และศึกษาข้อมูล หัวข้อเรื่องท่ีจะน ามาเขียนเป็นเนื้อหาใน
เรื่องนั้นผู้เขียนอาจพิจารณาจากหลักสูตรการเรียนของเด็กในแต่ระดับช้ัน เรื่องใกล้ตัวเด็ก หรือความ
สนใจของเด็กแต่ละช่วงวัย เมื่อก าหนดแล้วผู้เขียนต้องศึกษาข้อมูลนั้นอย่างลึกซึ้ง โดยการศึกษาข้อมูล
นั้นอาจศึกษาจาก หนังสือ วารสารต่าง ๆ พงศวดาร รายงานวิจัย เป็นต้น  
  3.4 วางจุดประสงค์ และสร้างโครงเร่ือง จุดประสงค์ท่ีผู้เขียนก าหนดขึ้นมาต้อง
ชัดเจน มีเพียงประเด็นเดียว จึงจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องท่ีมีเอกภาพ  จากนั้นจึงสร้างโครงเรื่องขึ้นมาซึ่ง
โครงเรื่องของการเขียนหนังสือส าหรับเด็กประเภทสารคดีและบันเทิงคดีจะมีความแตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าการวางแผนการเขียนหนังสือส าหรับเด็กนั้นส่ิงท่ีผู้เขียนต้องค านึงเป็นอันดับแรก
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่ การส ารวจแรงบันดาลใจ การศึกษาลักษณะของหนังสือส าหรับเด็ก 
และการก าหนดองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งขึ้นตอนท้ังหมดล้วนมีความสัมพันธ์กัน อีกท้ังจะช่วยให้ผู้เขียน
เข้าใจและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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การเขียนเนื้อเรื่องหนังสือส าหรับเด็ก 

 การเขียนเรื่องให้น่าสนใจนั้นสามารถท าได้หลายวิธี กลวิธีการแต่เรื่องคือการท าอย่างไรจึงจะ
ให้เรื่องด าเนินไปตามโครงเรื่องท่ีผู้เขียนผูกไว้ต้ังแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง กลวิธีการเขียนเรื่องส ารับเด็ก
นั้นเนื่องจากวัยของเด็กแตกต่างกับวัยของผู้ใหญ่ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ และประสบการณ์น้อยมาก 
ผู้เขียนจึงควรระมัดระวังไม่วางโครงเรื่องยาวเกินไป เกินความสามารถท่ีเด็กจะเข้าใจ  

เทคนิคการเขียนเรื่องอย่างง่ายโดยใช้เทคนิคค าถาม 5W1H “ใคร-ท าอะไร-ท่ีไหน-เมื่อไหร่-
ท าไม-อย่างไร” (สิทธิพร กุลวโรตตมะ, 2556: 20-21)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผู้เขียนสามารถเขียนโครงเรื่องโดยตอบค าถามเหล่านี้ จากนั้นน าค าตอบมาเรียบเรียงเป็น
เรื่อง และเพิ่มรายละเอียดท่ีต้องการ เช่น  
 1. จัดล าดับเหตุการณ์ ว่าในเรื่องจะเปิดฉากอย่างไร ด าเนินเรื่องอย่างไร เพิ่มรายละเอียด
เกี่ยวกับอุปสรรคหรือปมปัญหาในเรื่อง ซึ่งโดยปกติแล้วเรื่องส าหรับเด็กไม่ควรมีปมปัญหาท่ีซับซ้อน 
และควรมีเพียง 1 ประเด็นเพื่อให้การด าเนินเรื่องกระชับ เมื่อมีปมปัญหาแล้วผู้เขียนต้องมีแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเพื่อน าไปสู่ตอนจบของเรื่อง 

2. เติมจินตนาการเพื่อให้เรื่องเกิดความพิเศษ สร้างความน่าสนใจ สร้างแง่มุมใหม่ ๆ เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ให้แก่เด็ก  

3. ความต่อเนื่องของเนื้อเรื่องเป็นส่ิงส าคัญ 

 

  

ใคร   คือ ตัวละคร  
ท าอะไร  คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

ท่ีไหน  คือ สถานท่ี รวมถึงฉากประกอบต่าง ๆ  
เมื่อไหร่  คือ เวลา เพื่อล าดับเหตุการณ์ 

ท าไม  คือ เหตุผล ท่ีมาของเหตุการณ์ 

อย่างไร  คือ รายละเอียดของเหตุการณ์  



45 

 

 นอกจากนี้ จินตนา ใบกาซูยี (2542: 48-53) ได้เสนอขั้นตอนการลงมือเขียนหนังสือส าหรับ 

เด็กมี 3 ขั้นตอน สรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการลงมือเขียนหนังสือส าหรับเด็ก  
ท่ีมา (จินตนา ใบซูกายี, 2542: 48-53) 
 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

1. เขียนประเภทของหนังสือให้ชัดเจน  
2. เขียนแก่นเร่ือง  
3. เขียนโครงสร้างเน้ือหา  
4. เขียนโครงเร่ืองโดย  

4.1 ก าหนดการด าเนินเร่ือง ตอนต้น ตอนกลาง ตอนท้าย  
4.2 สร้างตัวละคร ก าหนดอุปนิสัย รูปร่าง ลักษณะ  
4.3 สร้างฉาก รวมถึงเวลา ยุคสมัย  

5. อ่านทบทวนเพ่ือส ารวจรายละเอียดต่าง ๆ   

1. ลงมือเขียนเร่ืองตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้  
2. ต้ังช่ือเร่ือง  
3. ทบทวนดูรายละเอียดต่าง ๆ ต้ังแต่ช่ือเร่ือง การด าเนินเร่ือง มีความสัมพันธ์
กันตลอดเร่ืองหรือไม่ แก่นเร่ืองมีเอกภาพหรือไม่ และรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งตัว
ละคร ส านวนภาษา  
4. อาจน าไปให้ผู้อื่นอ่านเพ่ือให้เห็นมุมมอง ข้อเสนอที่ควรปรับปรุงแก้ไขอื่น ๆ 
ต่อไป  

1. อ่านทบทวนตลอดเร่ือง ก่อนลงมือเขียนหรือพิมพ์เป็นต้นฉบับ  
2. หากจะท าเป็นการ์ตูน หรือมีภาพประกอบ ให้จัดท าบทสคริปต์  
3. จัดท าดัมมี่ หรือรูปเล่มตัวอย่างโดยก าหนดเน้ือเร่ือง เลขหน้า รายละเอียด
ของภาพแต่ละหน้าให้ชัดเจน  
4. อ่านทบทวนดูคร้ังสุดท้าย ควรให้ความส าคัญกับรายละเอียดทุกอย่าง 
โดยเฉพาะการสะกดค าและการวรรคตอน 

5. ส่งต้นฉบับไปยังบรรณาธิการ เพ่ือจัดพิมพ์ต่อไป  
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การเขียนสารคดีส าหรับเด็ก 

สารคดีเป็นเรื่องท่ีมุ่งให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ลักษณะการน าเสนอส่วนใหญ่
จะเป็นการอธิบาย และบางครั้งอาจแทรกการบรรยายและพรรณนาไว้ด้วย การเขียนเรื่องสารคดีไม่ว่า
จะเขียนให้เด็กเล็กหรือเด็กโต ก็ต่างมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานท่ี ส่ิงของ หรือบุคคล การจะเขียนเรื่องสารคดีนั้นผู้เขียนจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีต้องศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างของวรรณกรรมประเภทสารคดี ดังนี้  

1. ส่วนประกอบของสารคดีส าหรับเด็ก     
สารคดีจัดเป็นหนังสือท่ีต้องการให้เด็กได้รับข้อมูลความรู้ ความจริง และความถูกต้องเป็น

ส าคัญ การเขียนสารคดีประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้  
1.1 ส่วนน าเร่ือง  
ส่วนน าเรื่องบางครั้งอาจเรียกว่า บทน าเรื่อง เป็นส่วนแรกที่ผู้เขียนเสนอไว้ในย่อหน้าแรกของ

การเขียนสารคดี ส่วนน าเรื่องถือเป็นส่วนส าคัญมากของงานเขียน เพราะจะเป็นส่วนท่ีดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน ให้อ่านต่อได้หรือไม่ เป็นส่วนเกริ่นน าท่ีจะท าให้ผู้อ่านได้ทราบว่าสารคดีเรื่องนั้นเป็น
เรื่องเกี่ยวกับอะไร มีสาระส าคัญอย่างไร ผู้เขียนน าเสนอเรื่องราวอย่างไร และประโยชน์ท่ีผู้อ่านจะ
ได้รับมีอะไรบ้าง ส่ิงท่ีผู้เขียนจะน ามาเขียนในส่วนน าจะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง ทวีศักด์ิ ปิ่นทอง 
(2555, 166-172) อธิบายการเขียนส่วนน าไว้หลายวิธี สรุปได้ดังนี้  

1.1.1 เกริ่นน าถึงความเป็นมาของเรื่องท่ีจะเขียนด้วยความเป็นมาอย่างย่อๆ แล้วจึง
น าเข้าสู่เรื่องท่ีจะเขียน วิธีนี้จะช่วยให้ผู้อ่านทราบท่ีมาของเรื่องและสามารถเช่ือมโยงความคิด
ได้อย่างต่อเนื่อง  

1.1.2 กล่าวถึงสาระส าคัญทันที เขียนเข้าเรื่องอย่างตรงไปตรงมา วิธีนี้จะท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องได้ทันทีว่าเรื่องท่ีจะอื่นต่อไปมีเนื้อหาอย่างไร  

1.1.3 เริ่มด้วยการใช้ข้อความท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้อ่าน ส่วยน าประเภทนี้มักใช้
ภาษาเร้าใจ  

1.1.4 เริ่มต้นด้วยการให้ค าจ ากัดความหรือความหมายของค า ส่วนน าประเภทนี้
เสมือนการไขกุญแจเข้าไปสู่เนื้อเรื่อง วิธีการนี้เหมาะส าหรับงานเขียนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ค าศัพท์ใหม่ๆ หรือความหมายของค าท่ียังไม่มีคนไม่เข้าใจดีพอ  

1.1.5 เขียนส่วนน าด้วยข่าวที่ก าลังเป็นท่ีสนใจในขณะนั้น 

1.1.6 เริ่มต้นด้วยค าถามหรือข้อความท่ีชวนให้คิด อาจเป็นค าถามท่ีท าให้อยากหา
ค าตอบ หรือค าถามท่ีท่ีชวนให้เกิดความคิดเห็นไปในทางเดียวกันหรือโต้แย้ง 

1.1.7 เริ่มด้วยการเขียนโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านอยากอ่าน คล้อยตาม  
1.1.8 เริ่มต้นด้วยการยกค าพูด ข้อความ ค าคม ค าขวัญ บทร้อยกรอง เพลง หรือ

สุภาษิตท่ีน่าสนใจ 
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ในท่ีนี้จะขอยกตัวอย่างการเขียนส่วนน าในหนังสือสารคดีส าหรับเด็กชุดเกษตรกรรมลองท าดู 
เรื่อง ปลาดุก เขียนโดย ส.พุ่มสุวรรณ มีบทน าเรื่องดังนี ้

“คนไทยรู้จักปลาดุกมานานแล้ว แต่เดิมปลาดุกอยู่ในแหล่งน้ าธรรมชาติ ชาวบ้านจับ
มาท าอาหารได้สะดวก โดยชนิดท่ีน ายมกินกันคือ ปลาดุดด้านและปลาดุกอุย ต่อมากรม
ประมงได้ผสมข้ามสายพันธุ์จนเกิดเป็นปลาดุกบิ๊กอุยท่ีเล้ียงง่าย โตเร็ว จึงมีผู้หันมาเล้ียงปลา
ดุกเพื่อบริโภคและจ าหน่ายมากขึ้น”  

(ส.พุ่มสุวรรณ, 2558: 12) 
จากบทน าท่ียกตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เขียนได้กล่าวน าเรื่องปลาดุกเกี่ยวกับประวัติการ

เล้ียงปลาดุกในประเทศไทยว่าเริ่มมาจากเหตุใด 

อีกตัวอย่างหนึ่งจากเรื่อง มะม่วง เขียนโดย สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ ผู้เขียนได้เกริ่น ถึง
มะม่วงในบทน าไว้ว่า 

“คนไทยนิยมปลูกมะม่วงไว้ในบริเวณบ้าน เพราะต้นมะม่วงท้ังสูงใหญ่ให้ร่มเงา  
เมื่อถึงฤดูหนาวก็ออกดอกสะพรั่งเต็มต้น ดอกเล็กๆ เหล่านี้ค่อยๆ เติบโตเป็นผล พอถึงฤดู
ร้อน ผลมะม่วงเหล่านั้นก็จะโตเต็มท่ีพร้อมให้เราได้สอยมากินอย่าจุใจ”  

(สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ, 2555: 8) 
จากบทน าข้างต้นผู้เขียนต้องการเปิดเรื่องด้วยการเกริ่นเรื่องต้นมะม่วงท่ีคนไทยนิยมปลูกมา

ยาวนาน เพราะน าเข้าไปสู่เนื้อเรื่องท่ีหลากหลายเกี่ยวกับมะม่วงนั่นเอง  
สรุปได้ว่าการเขียนส่วนน าถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการเขียนสารคดี มีวิธีการเขียนท่ี

หลากหลายท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผู้เขียนว่าจะเลือกใช้วิธีการใดซึ่งผู้เขียนต้องค านึงถึงเนื้อหาด้วย  
1.2 ส่วนเนื้อเร่ือง 
เนื้อเรื่องเป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งในการเขียนสารคดี ส่วนเนื้อเรื่องนี้บางครั้งเรียกว่า ส่วน

ด าเนินเรื่อง ความส้ันยาวของส่วนเนื้อเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียน ผู้เขียน
ต้องค านึงว่าหลังจากท่ีผู้อ่านได้อ่านเนื้อเรื่องจบแล้วผู้อ่านจะได้รับสารประโยชน์ครบถ้วนตาม
จุดมุ่งหมายของผู้เขียนหรือไม่ การน าเสนอเนื้อเรื่องจึงควรเป็นไปอย่างเหมาะสม ต้องช่วยให้ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องได้ง่าย และเข้าถึงสารประโยชน์ได้อย่างดี  

ส่วนเนื้อเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะมีท้ังข้อความและภาพประกอบ เจด็จ คชฤทธิ์ (2554,  108-

109,134) ได้อธิบายเกี่ยวกับการใช้ภาษาและภาพประกอบในส่วนเนื้ อเรื่องว่า การใช้ภาษาในการ
เขียนต้องเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของเด็ก การเขียนอาจเป็นบทบรรยายเพื่อถ่ายทอดให้เห็น
ภาพที่ชัดเจน ด้วยส านวนโวหารท่ีเรียบง่าย หลีกเล่ียงค าศัพท์ยาก ค าศัพท์เฉพาะ หรือค าศัพท์ท่ีเป็น
วิชาการเกินไป ควรถ่ายทอดให้กระชับ ไม่ซับซ้อน ยืดยาว ส่วนการใช้ภาพประกอบนั้นภาพจะต้อง
ดึงดูดความสนใจ ก่อให้เกิดจินตภาพ สอดคล้องกับเนื้อหา และช่วยให้การอธิบายเนื้อเรื่องได้ดี 
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จากบทน าเรื่อง มะม่วง ของ สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ ท่ีได้กล่าวเป็นตัวอย่างในข้างต้นแล้ว 
ผู้เขียนน่าจะทราบได้ทันทีวาสารคดีส าหรับเด็กเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับมะม่วง เมื่อมาถึงส่วนเรื้อเรื่อง
หรือส่วนด าเนินเรื่องนี้ ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาเป็นส่วน ๆ ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ได้แก่ การเดินทางของ
มะม่วง สายพันธุ์มะม่วง ประโยชน์ของมะม่วง การปลูกมะม่วง เมนูมะม่วงหวานอร่อย คุณค่าทาง
โภชนาการจากมะม่วง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในส่วนเนื้อเรื่องผู้เขียนได้แทรกภาพประกอบไว้อย่างเหมาะสม เนื่องจาก 

เป็นหนังสือสารคดีส าหรับเด็ก ภาพประกอบจึงเป็นส่วนเสริมให้เนื้อเรื่องไม่น่าเบ่ือจนเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 สารคดีส าหรับเด็กเรื่อง มะม่วง ของ สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ 
ท่ีมา (สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ, 2555: 10-11) 
 

ส่วนเรื่อง ปลาดุก ของ ส.พุ่มสุวรรณ ผู้เขียนก็ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ 
ความรู้ท่ัว การเล้ียงปลาดุก การท าอาหารจากปลาดุก การแปรรูปปลาดุก และเกร็ดความรู้เสริม และ
ยังมีภาพลายเส้นท่ีดูสวยงาม สอดคล้องกับเรื่องประกอบอยู่ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 สารคดีส าหรับเด็กเรื่อง ปลาดุก ของ ส.พุ่มสุวรรณ 

ท่ีมา (ส.พุ่มสุวรรณ, 2558: 7-8) 
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ภาพที่ 4.4 สารคดีส าหรับเด็กเรื่อง First illustrated science dictionary ของ Sarah Khan 

ท่ีมา (Sarah Khan, 2013: 14-15) 
1.3 ส่วนปิดเร่ือง  
ส่วนปิดเรื่องหรือส่วนสรุปเรื่อง เป็นส่วนประกอบสุดท้ายของสารคดีแต่ละเรื่อง เป็นข้อความ

ท่ีเขียนเมื่อได้กล่าวถึงเนื้อเรื่องท้ังหมดครบถ้วนแล้ว ผู้เขียนแต่ละคนอาจมีกลวิธีหรือเทคนิคในการ
เขียนส่วนปิดเรื่องท่ีแตกต่างกัน เช่น ผู้เขียนบางคนอาจจะประมวลความคิดส าคัญ สาระส าคัญของ
เรื่องท่ีได้กล่าวมาท้ังหมดไว้ในส่วนสรุปอีกครั้ง หรือผู้เขียนบางคนอาจสรุปความคิดส าคัญและเขียน
กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิดท่ีกว้างขวางออกไป หรือเสนอแนะมุมมองอื่น ๆ ท่ีควรศึกษาต่อไป 

ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง (2555, 182-188) กล่าวว่าบทสรุปส าหรับงานเขียนท่ีดีควรท้ิงท้ายให้ผู้อ่าน
เกิดความรู้สึกประทับใจ หรือชักจูงใจผู้อ่านให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม ให้ภาษาส้ัน กระชับและได้
ใจความ ส่วนสรุปต้องสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง และอาจเน้นย้ าความส าคัญของเรื่องอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ส่ิงท่ี
พึงหลีกเล่ียงในการเขียนบทสรุปคือเขียนบทสรุปด้วยความส้ัน ห้วน หรือเขียนยืดยาวจนจบไม่ลง 
เพราะจะท าให้งานเขียนมีรูปแบบซ้ าซาก ไม่น่าสนใจ  

ตัวอย่างการสรุปจากเรื่อง ปลาดุก ของ ส.พุ่มสุวรรณ ผู้เขียนได้สรุปเรื่องท้ังหมดโดยการให้
เกร็ดเสรอมความรู้โดยการสอดแทรกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ เช่น คุณค่าทางโภชนาการวิธีการเลือกซื้อ
ปลาดุก ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเห็นความส าคัญของการเล้ียงปลาดุก และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ส่วนเรื่อง มะม่วง ของ สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ สรุปเรื่องโดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเป็น
ประโยชน์ท่ีผู้สามารถท าตามได้ เช่น การตัดแต่งกิ่งมะม่วง การห่อผลมะม่วง เป็นต้น 

2. โครงสร้างของสารคดีส าหรับเด็ก  
งานเขียนไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามหากมีการจัดระบบเนื้อหาและความคิดต่าง ๆ อย่าง

สัมพันธ์กันจะช่วยให้งานเขียนนั้นอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย การเขียนสารคดีส าหรับเด็กก็เช่นเดียวกัน 
ผู้เขียนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของงานเขียนประเภทนี้ โดยสมพร จารุนัฏ (2538, 86-106) ได้
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อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของสารคดีท้ังโครงสร้างภายในและโครงสร้างภายนอก สรุปเป็นแผนผังได้
ดังนี้  

2.1 โครงสร้างภายนอก 

โครงสร้างภายนอกคือระบบท่ีแสดงถึงรูปแบบในการเขียนเรียบเรียงเนื้อหาและความคิดของ
งานเขียนเรื่องใดเรื่องหนึง่  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 โครงสร้างภายนอกการเขียนหนังสือสารดีส าหรับเด็ก 

 

จากแผนภูมิโครงสร้างภายนอกสารคดีส าหรับเด็กพบว่ามีรูปแบบการเขียนหรือโครงสร้าง
ภายนอกของการเขียนสารคดีแบ่งเป็น 4 แบบ ดังนี้  

2.1.1 แบบพรรณนา  
 การเขียนแบบพรรณนา คือการเขียนท่ีผู้เขียนพยายามบอกผู้อ่านเกี่ยวกับส่ิง ท่ีเห็นหรือมี
ประสบการณ์ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ ท้ังรูป รส กล่ิน และเสียง เหมือนได้ไปสัมผัสด้วยตนเอง 

ตัวอย่างการเขียนแบบพรรณนา  
“นกยูงเป็นนกท่ีรักสวยรักงาม ไม่ชอบความสกปรกและช่ืนแฉะ เป็นสัตว์ท่ีมีสีสันแต่งแต้มบน
ขนอย่างวิจิตรพิสดารที่เดียว โดยเฉพาะขนหางของมันจะมีแววขนซ้อนกันถึง 3 วง คือ วงใน
เป็นสีกรมท่า วงกลางเป็นสีฟ้าปนเขียว และวงนอกเป็นสีน้ าตาลอ่อนปนเหลือง อยู่บนพื้นขน
ท่ีเป็นมันสีเข้ม” 

(กิ่งบุญ ธีรชาติ, 2529: 2) 
 

“วัดแหลมสุวรรณารามมีโบสถ์ไม้สักเก่าแก่เหมือนกัน แต่มีลักษณะการก่อสร้างท่ีต่างกัน
ออกไป นั้นคือมีลายปูนปั้นประดับท่ีหน้าต่าง ผนังด้านนอก มีปูนปั้นประพุทธรูป ปูนปั้นนูน
สูงโดยรอบ ท่ีหน้าบันมีปูนปั้นรูปพญานาคประดับกระเบ้ืองช่างสวยงามจริงๆ”  

(นิรมล มูนจินดา, 2555: 25) 
 

 

โครงสร้างภายนอก 

รูปแบบการเขียน 

พรรณนา 

บรรยาย 

อธิบาย 

โน้มน้าวใจ 
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2.1.2 แบบบรรยาย 

การเขียนแบบบรรยายเป็นการเล่าเรื่องให้ผู้อื่นทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้น หรือใครท าอะไรส่วน
ใหญ่จะเป็นการเล่าเรื่องตามล าดับเวลา เช่น การเขียนให้ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ 
อย่างไร ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งในการเขียนแบบบรรยายคือผู้อ่านจะรู้สึกได้ในขณะอ่านว่ามีผู้เล่าเรื่อง 
ซึ่งผู้เขียนอาจให้สรรพนามบุรุษท่ี 1 หรือสรรพนามบุรุษท่ี 3 ประกอบการเล่าเรื่อง  

ตัวอย่างการเขียนแบบบรรยาย 

“บ้านชาวแม้วจะหันหน้าไปทางท่ีลาดลงเขา พื้นบ้านเป็นดิน แต่จะท าเป็นช้ันลอยไว้ในบ้าน 
ช้ันลอยนี้ใช้เก็บเมล็ดพืชและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้านจะมีเตาไฟส าหรับประกอบ
อาหารและใช้ผิงในฤดูหนาว ฝาบ้านและหลังคาท าด้วยแผ่นไม้ถากพอเรียบ แม้วจะย้าย
หมู่บ้านเมื่อทีท ากินขาดความอุดมสมบูรณ์”  

(ทัศนีย์ ศรีมงคล, 2530: 4) 
“ปี พ.ศ. 2528 มีผู้น าปลาดุกรัสเซียหรือปลาดุกเทศจากประเทศลาวซึ่งเป็นปลาพื้นเมืองของ
ทวีปแอฟริกาเข้ามาเล้ียงไว้ ภายหลังกรมประมงได้น าเข้ามาทดลองผสมข้ามสายพันธุ์กับปลา
ดุกอุยเพศเมียจนได้ปลาดุกสายพันธุ์ใหม่ กรมประมงต้ังช่ือปลาดุกพันธุ์ลูกผสมนี้ว่า ปลาดุก
อุย-เทศ แต่ชาวบ้านเรียก ปลาดุกบิ๊กอุย”  

(ส.พุ่มสุวรรณ, 2558: 11) 
2.1.3 แบบอธิบาย  
การเขียนแบบอธิบายเป็นการเขียนในรูปแบบขยายความ หรือช้ีแจงให้ทราบว่าอะไรเป็น

อะไร ท าให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของส่ิงต่างๆ การเขียนแบบอธิบายนี้นิยมใช้ในการเขียนให้ความรู้
เกี่ยวกับวิทยาการ คน สัตว์ ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีการเขียนหลายรูปแบบเช่นอธิบายเพื่อ
แสดงความหมาย อธิบายเพื่อแสดงเหตุผล อธิบายเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ และอธิบายเพื่อแสดง
ขั้นตอนกระบวนการท างาน 

ตัวอย่างการเขียนแบบอธิบาย  
“ความท่ีสมุทรสาครเป็นเมืองชายฝ่ังท าเลดี บ้านเมืองสงบท่ีนี่จึงเป็นดินแดนแห่ง

ความหลากหลายเช้ือชาติ คนจีน มอญ และลาวโซ่งรุ่นก่อนหนีภัยสงครามและความล าบาก
ในบ้านเกิดเมืองนอกมาต้ังถิ่นฐานและขับเคล่ือนประวัติศาสตร์ตลอดมา คนจีนเป็นคนต่างถิ่น 

ท่ีบุกเบิก “บ้านท่าจีน” มีบันทึกในประวัติศาสตร์มาต้ังแต่ 500 ปีก่อน จนถึงวันนี้คนไทยเช้ือ
สายจีนยังท ามาค้าขาย ท าประมง นาสวน ฯลฯ สืบมา” 

(นิรมล มูนจินดา, 2555: 30) 
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“มะม่วงกลุ่มอินโดจีนเป็นกลุ่มท่ีเมื่อน าเมล็ดไปเพาะจะมีต้นงอกออกมาหลายต้น 

 มะม่วงในกลุ่มนี้ เช่น น้ าดอกไม้ เขียวเสวย ฟ้าล่ัน มะม่วงท่ีพบในประเทศไทยส่วนใหญ่จัด
อยู่ในกลุ่มอินโดจีน ถ้าเราน าเมล็ดไปเพาะจะมีต้นกล้างอกออกมา 2 – 9 ต้น เลยทีเดียว” 

(สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ, 2555: 12) 
2.1.4 แบบโน้มน้าวใจ 

การเขียนในรูปแบบนี้ผู้เขียนจะต้องใช้ภาษาในท าให้ผู้อ่านเกิดความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก 
การระท าในบางเรื่อง เช่น โน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย  โน้มน้าวให้ผู้อ่าน
เห็นถึงคุณค่าของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังนี้การเขียนแบบโน้มน้าวใจนี้อาจให้รูปแบบการ
เขียนแบบต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ท้ังการเขียนแบบบรรยาย การเขียนแบบพรรณนา และการ
เขียนแบบอธิบาย ข้อสังเกตเบ้ืองต้นส าหรับผู้เขียนคือต้องค านึงว่าก าลังจะเขียนเพื่อโน้มน้าวใคร วัยใด 
มีความรู้และประสบการณ์อย่างไร  

ตัวอย่างการเขียนแบบโน้มน้าวใจ 

“ถ้าเรามีโอกาสไปเท่ียวตามป่าเขา อุทยานแห่งชาติ เช่น เขาใหญ่ ภูกระดึง ลานสาง 
เราจะพบกับความมหัศจรรย์ของผีเส้ือหลายชนิด” 

(วินัย รอดจ่าย, 2532: 23) 
“เราควรหันมาเอาใจใส่กับปัญหาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชนี้ให้มากยิ่งขึ้น และ

หากมีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมี ก็ควรเลือกเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของศัตรูพืชเท่านั้น ไม่ควร
ใช้สารเคมีท่ีมีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าแมลง เพราะสารเคมีเหล่านั้นจะฆ่าแมลงทุกชนิด ทุกตัว 
และมีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวง ต่อส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลกอีกด้วย”  

(ครรชิต มนูญผล, 2536: 23) 
สรุปได้ว่าการเขียนหนังสือส าหรับเด็กประเภทสารคดีผู้เขียนสามารถเลือกรูปแบบการเขียน

ได้หลากหลายท้ังแบบพรรณนา แบบบรรยาย แบบอธิบาย และแบบโน้มน้าวใจ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการต้ัง
จุดมุ่งหมายในการเขียน อย่างไรก็ดีการเลือกรูปแบบการเขียนก็ไม่จ ากัดว่าจะเป็นรูปแบบเดียวตลอด
ท้ังเล่ม ผู้เขียนสามารถเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้มากกว่า 1 แบบ ท่ีส าคัญผู้เขียนต้องค านึงถึงการใช้
ภาษาท่ีเหมาะสมกับผู้อ่าน ไม่ควรใช้ภาษาท่ีซับซ้อนหรือยากต่อความเข้าใจเพราะหนังสือสารคดี
ส าหรับเด็กควรมีสาระส าคัญหรือความคิดท่ีต้องการน าเสนอท่ีไม่ซับซ้อน 

2.2 โครงสร้างภายใน 

โครงสร้างภายในคือความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระหรือความคิดท่ีปรากฏอยู่ในงานเขียน 
ผู้เขียนได้เช่ือมโยงและจัดล าดับอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจและความคิดรวบ
ยอดท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของงานเขียน โครงสร้างภายในของสารคดีส าหรับเด็กสรุปได้เป็นแผนผังดังนี้  
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ภาพที่ 4.6 โครงสร้างภายในการเขียนสารคดีส าหรับเด็ก 

  

โครงสร้างภายใน 

ความคิดรวบยอดใหญ่ 
(สาระส าคัญ) 

ความคิดรวบยอดย่อยท่ี 1 

ความคิดรวบยอดย่อยท่ี 2 

ความคิดรวบยอดย่อยท่ี 3 

รายละเอียด 

รายละเอียด 

รายละเอียด 

รายละเอียด 

รายละเอียด 

รายละเอียด 

รายละเอียด 
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ตัวอย่างโครงสร้างภายในสารคดีส าหรับเด็กเรื่อง ปลาดุก ของ ส.พุ่มสุวรรณ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 โครงสร้างภายนอกสารคดีส าหรับเด็กเรื่อง ปลาดุก ของ ส.พุ่มสุวรรณ 

โครงสร้างภายใน 

ปลาดุก 

(สาระส าคัญ) 

ความคิดรวบยอดย่อยที่ 1 

“ความรู้ทั่วไป” 

ความคิดรวบยอดย่อยที่ 2 

“ลองท าดู : เลี้ยง” 

ความคิดรวบยอดย่อยที่ 3 

“ลองท าดู : ท าอาหาร” 

- เร่ืองน่ารู้ของปลาดุก 

- ถ่ินก าเนิดปลาดุก 

- ประวัติการเลี้ยงใน 

  ประเทศไทย 

-  ปลาดุกพันธ์ุต่าง ๆ  
- วงจรชีวิตของปลาดุก ความคิดรวบยอดย่อยที่ 4 

“ลองท าดู : แปรรูป” 

ความคิดรวบยอดย่อยที่ 5 

“เกร็ดความรู้เสริม” 

- การขยายพันธ์ุปลาดุก 

- การดูและพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุ 

- ดูแลลูกปลาดุกตัวน้อย 

- หัดท าอาหารให้ปลาดุก 

- เตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก 

- เร่ิมเลี้ยงปลาดุก 

- ให้อาหารและเรียนรู้วิธีถ่ายน้ า 

- รู้จักโรคและศัตรู 

- จากบ่อปลาสู่ตลาด 

- ปฏิทินการเลี้ยงปลาดุก 

- ย าปลาดุกฟู 

- ลาบปลาดุกฟู 

- น้ าพริกปลาดุกย่าง 

- คุณค่าทางโภชนาการ 

- วิธีการเลือกซื้อปลาดุก 

- แหล่งเลี้ยงปลาดุกในไทย 

- ท าไมต้องปลาดุกบิ๊กอุย 
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จากแผนผังโครงสร้างภายนอกสารคดีส าหรับเด็กเรื่อง ปลาดุก ของ ส.พุ่มสุวรรณ แสดงให้
เห็นว่าผู้เขียนมีการจัดล าดับเนื้อหาตามจุดมุ่งหมายของการเขียน จะเห็นได้ว่าความคิดรวบยอดมี
ความสัมพันธ์กับรายละเอียด ซึ่งเช่ือมโยงกับความคิดรวบยอดใหญ่หรือสาระส าคัญของท้ังเรื่องคือ
เรื่อง ปลาดุก  

นอกจากนี้ในโครงสร้างภายในนั้นยังมีประเด็นท่ีผู้เขียนต้องพิจารณาอีกคือการตั้งช่ือเรื่องหรือ
ช่ือหัวข้อ รวมไปถึงการแบ่งบทของหนังสือด้วย จากหนังสือสารคดีส าหรับเด็กเรื่อง ปลาดุก จะเห็นได้
ว่าผู้เขียนต้ังช่ือบทให้สองคล้องกับช่ือชุดของหนังสือคือ ชุดเกษตรกรรมลองท าดู ผู้เขียนเลือกใช้ค าว่า 
ลองท าดู มาเป็นค าขึ้นต้นเนื้อหาในบางบทเช่น ลองท าดู : เล้ียง รายละเอียดในบทนี้ส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวกับการเล้ียงปลาดุกท้ังส้ิน หรือลองท าดู : ท าอาหาร ในบทนี้ผู้เขียนน าเสนอวิธีการท าอาหารจาก
ปลาดุก 

สรุปได้ว่าโครงสร้างสารคดีส าหรับเด็กนั้นประกอบไปด้วยโครงสร้างภายในและโครงสร้าง
ภายนอก ซึ่งมีความสัมพันธ์กันโดยท่ีผู้เขียนจะต้องสะท้อนให้ผู้อ่านได้ทราบว่าเนื้อหา หรือประเด็น
ความคิดแต่ละประเด็นผู้เขียนต้องการกล่าวถึงอะไรจากโครงสร้างภายใน และในแต่ละหัวข้อหรือแต่
ละเรื่องนั้นจะมีรูปแบบการเขียนแบบต่าง ๆ ท้ังแบบบรรยาย แบบพรรณนา แบบอธิบาย และแบบ
โน้มน้าวใจท่ีจัดเป็นโครงสร้างภายนอกท าให้การเขียนมีความสมบูรณ์และส่ือความเรื่องราวได้ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

การเขียนบันเทิงคดีส าหรับเด็ก 

 การเขียนเรื่องบันเทิงคดีส าหรับเด็ก นอกจากผู้เขียนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาส าหรับ
เด็กแล้ว ผู้เขียนยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียด องค์ประกอบหรือส่วนประกอบของวรรณกรรม
ประเภทบันเทิงคดีอีกด้วย ซึ่งวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีส าหรับเด็ก เช่น นิทาน เรื่องส้ัน นวนิยาย 
เป็นต้น ส่วนประกอบของวรรณกรรมบันเทิงคดีมีดังนี้  

1. โครงเร่ือง (Plot) 
 ผู้เขียนต้องเข้าใจเสียก่อนว่าโครงเรื่องมิใช่เรื่องย่อ แต่โครงเรื่องในความหมายของการเขียน
เรื่องประเภทบันเทิงคดีนี่จะหมายถึง เหตุการณ์ในเรื่องต้ังแต่ต้นจนจบเรื่อง ซึ่งจะประกอบไปด้วย
ตอนต้นเรื่อง ตอนกลางเรื่อง และตอนจบเรื่อง 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4.8 ลักษณะของโครงเรื่องบันเทิงคดี 
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 จากภาพข้างต้นแสดงถึงลักษณะการวางโครงเรื่องบันเทิงคดีท่ีประกอบด้วยตอนต้น 
ตอนกลาง และตอนจบ โดยในการเขียนนั้น ตอนต้นเรื่องผู้เขียนมักเริ่มต้นด้วยการแนะน าตัวละคร 
เช่น อธิบายลักษณะนิสัย รูปร่าง อาชีพ หรืออาจเริ่มด้วยการบรรยายฉาก สถานท่ีในเรื่องนั้น ๆ และ
เมื่อจะเข้าสู่ช่วงกลางเรื่อง ผู้เขียนต้องแสดงให้เห็นปมปัญหาหรือความขัดแย้งในเรื่องท่ีตัวละคร
จะต้องฝ่าฟันหรือแก้ไขอุปสรรค ต่อมาในช่วงกลางเรื่องตัวละครส าคัญอาจต้องใช้ไหวพริบในการแก่ไข
ปัญหา ผู้เขียนต้องสร้างความเร้าใจ สร้างความน่าสงสัยให้ผู้อ่านรู้สึกอยากอ่านไปเรื่อยๆ กระท่ังมาพบ
จุดวิกฤติ ซึ่งในจุดนี้ผู้เขียนอาจแสดงให้เห็นความสนุก ต่ืนเต้น หรือความเศร้าสลดท่ีสุดในเรื่อง 
โดยท่ัวไปแล้วหากเป็นโครงเรื่องบันเทิงคดีส าหรับเด็กนั้นมักจะแสดงให้เห็นความสุข สนุกสน าน
มากกว่าความเศร้าสลด เมื่อตัวละครสามารถฝ่าฟันปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องได้แล้วนั้น ผู้เขียนต้อง
จบเรื่องด้วยข้อคิด หรือบอกสารประโยชน์ท่ีต้องการส่ือสารไปยังผู้อ่าน ตอนจบของเรื่องบันเทิงคดี
ส าหรับเด็กนั้นมักจบด้วยความสุข  

อย่างไรก็ดีโครงเรื่องท่ีดีนั้นจะต้องด าเนินเรื่องไปอย่างมีเอกภาพ มีปมปัญหาชวนให้ผู้อ่านคิด 
สงสัย และติดตาม ถวัลย์ มาศจรัส (2548: 18-19) ได้เสนอแนะวิธีการคิดโครงเรื่องไว้อย่างน่าสนใจว่า 
การจะคิดโครงเรื่องได้อย่างน่าสนใจนั้น ผู้เขียนควรเป็นบุคคลท่ีชอบคิดอะไรเป็นเรื่องราว ต้องขยัน
มองเหตุการณ์ใกล้ตัว เมื่อพบเหตุการณ์สะเทือนใจ ประทับใจท่ีสามารถน ามาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวได้ 
หรือนักเขียนบางคนอาจผูกโครงเรื่องจากจินตนาการก็ได้เช่นกัน  

การเขียนเรื่องส าหรับเด็กผู้เขียนควรก าหนดเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นตามล าดับเวลา 
โดยเฉพาะการเขียนเรื่องส าหรับเด็กเล็กควรให้เหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นตามล าดับเวลาเช้า สาย บ่าย 
เย็น กลางคืน หรือวันท่ี 1 วันท่ี 2 และวันต่อๆ ไป หรือเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามวัยของตัวละครก็ได้  

ตัวอย่างโครงเรื่องนางฟ้าตกสวรรค์ ของ รัฐยากรณ์ ทองโท  
1. มีนางฟ้าก าลังเก็บดอกไม้ในสวนต้องห้ามของพระอินทร์ 

 2. พระอินทร์รู้จึงสาปนางฟ้า  
3. นางฟ้าในร่างของหญงิชราอัปลักษณ์ไปเกิดใหม่ในโลกมนุษย์ 
4. หญิงชราอัปลักษณ์ไปขอความช่วยเหลือจากแม่ไก่ แต่แม่ไก่ปฏิเสธ 

5. หญิงชราอัปลักษณ์ไปขอความช่วยเหลือจากหมู แต่หมูปฏิเสธ 

6. หญิงชราอัปลักษณ์ไปขอความช่วยเหลือจากชาวนา แต่ชาวนาปฏิเสธ  

7. เด็กชายคนหนึ่งมอบผลไม้ให้หญิงชราอัปลักษณ์ 

8. หญิงชราอัปลักษณ์กลายร่างเป็นนางฟ้าแสนสวยจากความเอื้อเฟื้อของเด็กๆ  
จากตัวอย่างโครงเรื่องข้างต้นจะเห็นว่าในตอนต้นของเรื่องผู้เขียนได้แนะน าตัวละครเอกของ

เรื่องคือนางฟ้าแสนสวยบนสรวงสวรรค์ และผู้เขียนยังได้สร้างปมปัญหาขึ้นมา 1 เรื่องคือ นางฟ้าเผลอ
ไปเด็ดดอกไม้ในสวนต้องห้ามของพระอินทร์ นางจึงถูกสาป และท าให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น 
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ตอนกลางเรื่องด าเนินไปตามเหตุการณ์ต่างๆ คือการไปขอความช่วยเหลือและได้รับการ
ปฏิเสธจากคนและสัตว์ กระท่ังนางฟ้าไปพบกับกลุ่มเด็กๆ แล้วได้รับความช่วยเหลือจากเด็กกลุ่มนั้ น 
เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดวิกฤติของเรื่อง เหตุการณ์นี้น ามาซึ่งความคล่ีคลายเรื่องในตอนท้ายคือเมื่อ
นางฟ้าได้รับการช่วยเหลือ อย่างบริสุทธิ์ใจดังท่ีพระอินทร์ได้บอกไว้ นางฟ้าจึงได้กลับข้ึนสวรรค์อีกครั้ง  
 2. แนวคิดหรือแก่นเร่ือง (Theme)  
 แก่นเรื่องหรือแนวคิดส าคัญของเรื่อง เป็นอีกอย่างหนึ่งทีส าคัญ กล่าวถือ แก่นเรื่องเป็น
ความหมายท่ีสรุปได้จากการอ่านเรื่องราวท้ังหมด การท่ีผู้อ่านจะระบุแก่นเรื่องได้นั้นผู้อ่านต้องอ่าน
เรื่องอย่างเข้าใจแล้วเช่ือมโยงเหตุการณ์ เรื่องราว หรือพฤติกรรมต่างๆ ของตัวละครในเรื่องประกอบ
กันด้วย ส่วนใหญ่แล้วแก่นเรื่องท่ีผู้อ่านสรุปออกมาได้มักเป็นข้อความส้ันๆ ผู้อ่านต้องเข้าใจก่อนว่า
แก่นเรื่องไม่ใช่เรื่องย่อ  
 การสร้างแก่นเรื่องผู้เขียนสามารถเขียนแก่นเรื่องได้จากการสังเกต สัมผัส และคิดพิจารณา
เกี่ยวกับความเป็นจริงของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ความเจริญ ค่านิยม ความ
ใฝ่ฝัน และปัญหาต่าง ๆ ของคน โดยท่ัวไปการก าหนดแก่นเรื่องในการเขียนเรื่องส าหรับเด็กผู้เขียน
ส่วนให้มักต้ังความหวังหรือความปรารถนาก่อนว่าต้องการให้ผู้อ่านหรือเด็กนั้นได้รับ หรือเข้าใจอะไร
จากเรื่องท่ีอ่าน 

 ปราณี เชียงทอง (2526: 141-143) ได้กล่าวถึงการสร้างแก่นเรื่องในการเขียนเรื่องบันเทิงคดี
ส าหรับเด็กผู้เขียนอาจสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมต่างๆ ไว้ เพื่อให้เด็กเห็นเป็น
แบบอย่าง โดยเฉพาะการใช้ตัวละครในนิทานเป็นตัวแบบท่ีดีส าหรับเด็กเป็นวิธีการกล่อมเกลานิสัย
และช่วยพัฒนาจิตใจของเด็กได้  
 นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงวิธีการค้นหาความคิดท่ีจะน ามาเป็นแก่นเรื่องในบันเทิงคดี
ส าหรับเด็ก สรุปได้ดังนี้ 

1. ส่ิงท่ีใกล้ตัวผู้เขียนหรือผู้อ่าน หมายถึงผู้คน สังคม ส่ิงแวดล้อม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ทางส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงพฤติกรรมของเด็กบางอย่าง ท่ีเด็กควรแก้ไข เช่น เด็ก
มีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบรังแกผู้อื่น หรือพฤติกรรมเก็บกด เก็บตัว ผู้เขียนควรเลือกน าประเด็นเหล่านี้
มาเขียนในเรื่องบันเทิงคดีเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก (มานพ ถนอมศรี, 2546: 68) 

2. แนวคิดหรือแก่นเรื่องในบันเทิงคดีส าหรับเด็ก ผู้เขียนอาจน ามาจากหลักสูตรและการสอน 
กล่าวคือ การพิจารณาหลักสูตรการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เขียนสามารถหยิบยกเนื้อหา
ในแบบเรียนมาประกอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนท่ีเป็นคุณธรรมและค่านิยมท่ีควรปลูกฝังกับเด็ก 
ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติประจ าตัวของเด็ก ความรู้และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต และการเป็น
สมาชิกท่ีดีของชุมชนและสังคม  
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 3. ตัวละคร (Characters) 
 ตัวละครถือเป็นส่วนประกอบส าคัญของเรื่อง เป็นศูนย์กลางของเรื่องก็ว่าได้ ลักษณะของตัว
ละครในเรื่องบันเทิงคดีส าหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นนิทาน เรื่องส้ัน หรือนวนิยายนั้นสามารถแบ่งได้ 2 แบบ 
คือ ตัวละครน้อยลักษณะหรือบางครั้งเรียกว่าตัวละครแบบแบน กล่าวคือตัวละครลักษณะนี้ถ้าเป็นตัว
ละครที่ดีก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีดีตลอดท้ังเรื่อง หรือหากเป็นตัวละครร้ายก็จะร้ายตลอดท้ังเรื่องเช่นกัน 
ส่วนอีกแบบหนึ่งคือตัวละครแบบหลายลักษณะ หรือเรียกว่าตัวละครแบบกลมก็ได้ ตัวละครลักษณะนี้
จะมีความเป็นปุถุชนมากกว่าแบบแรก เพราะมนุษย์ปกตินั้นจะมีท้ังด้านท่ีดีและไม่ดีในตัวเอง เช่น  
ตัวละครอาจเป็นคนเอื้อเฟื้อ มีน้ าใจ แต่ก็อิจฉาเป็น เวลาโกรธอาจพูดจาไม่เพราะได้  
 การท่ีผู้เขียนจะสร้างตัวละครแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของเรื่อง และวัยของผู้อ่านด้วย 
เช่นเรื่องส าหรับเด็กเล็กตัวละครไม่ควรซับซ้อนมาก อีกท้ังผู้เขียนควรบอกลักษณะของตัวละครต้ังแต่
ต้นเรื่อง แต่หากเป็นเรื่องส าหรับเด็กโตตัวละครอาจจ านวน และความซับซ้อนได้มากขึ้น สมพร 
จารุนัฎ (2538, 53) กล่าวถึงส่ิงท่ีผู้เขียนต้องระวังในการสร้างตัวละครคือต้องไม่ให้มองว่าตัวพระเอก
ของเรื่องคือผู้ร้าย และช่ืนชนตัวร้ายแทนพระเอก หรือตัวร้ายไม่ควรเด่นกว่าพระเอกนั่นเอง  
 ตัวละครในหนังสือส าหรับเด็กนั้นผู้เขียนสามารถเลือกได้มากมาย อาจเป็นคน สัตว์ ส่ิงของ 
และอื่นๆ ท่ีเกิดจากจินตนาการ แม้ว่าตัวละครจะเป็นสัตว์ หรือส่ิงของในหนังสือส าหรับเด็กตัวละคร
เช่นนี้จะสามารถพูดและคิดได้อย่างคนท่ัวไป  
 การตั้งช่ือตัวละครก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้เขียนต้องต้ังช่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับรูปร่างหน้าตา 
เพศ อาชีพ และสภาพสังคมของตัวละคร เช่น ตัวละครที่เป็นชาวสวน ชาวไร่ ควรใช้ช่ือ ทองมา บุญมี 
มากว่าการใช้ช่ือตัวละครว่า จักรกฤษณ์ พัชรพล หรือตัวละครท่ีเป็นเด็กสาวชนบทไม่ ควรช่ือ เทย่า 
พอลล่า แต่ควรใช้ช่ือล าดวนหรือหนูนามากกว่า 
 ตัวอย่างการสร้างตัวละครในหนังสือส าหรับเด็กเรื่อง อีโล้งเค้งโค้ง อยากไปอยุธยา ของ ชีวิน 
วิสาสะ ตัวละครเอกในหนังสือภาพเรื่องนี้ผู้เขียนก าหนดตัวละครเอกคือ เจ้าห่านหน้าบึ้ง โดยผู้เขียน
แนะน าตัวละครไว้ว่า “มีห่านตัวหนึ่ง หน้าบึ้งหน้าบูด ไม่เอ่ยปากพูด หน้าบูดท้ังวัน แต่ห่านตัวนั้น  
ส่งเสียงเป็นเพลง…อีเล้งเค้งโค้ง”(ชีวิน วิสาสะ, 2553: 2) 
 ตัวละครในหนังสือภาพเรื่อง กูจี กูจี ของเฉิน จ้ือหยวน ซึ่งเป็นจระเข้ท่ีช่ือว่า กูจี กูจี ผู้เขียน
บรรยายลักษณะพร้อมท่ีมาของช่ือตัวละครไว้ในหนังสือว่า “ไข่ฟองท่ีส่ีฟักออกมาเป็นลูกเป็ด
ประหลาดสีฟ้าอมเทาท่ัวทั้งตัว ปากส่งเสียงร้อง “กูจี  กูจี” ไม่ยอมหยุด ดังนั้นมันจึงได้ช่ือว่า กูจี กูจี” 
(เฉิน จ้ือหยวน, 2559: 9) 

นอกจากนี้หนังสือภาพส าหรับเด็กบางเรื่องเลือกใช้ตัวละครเป็นคน เช่น เรื่อง ไออุ่น ของ 
กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์  ท่ีแสดงภาพเด็กไทยท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีมีความสุข ด้วยไออุ่นของความรักจาก
พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา 
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ภาพที่ 4.9 หนังสือนิทานภาพภาพเรื่อง ไออุ่น ของ กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ 
ท่ีมา (กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์, 2553: 3) 
 

การสร้างตัวละครในหนังสือส าหรับเด็กนั้นเราจะพบว่าตัวละครส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์แต่
สามารถคิดและแสดงพฤติกรรมต่างๆ ได้เหมือนคนจริงๆ การสร้างตัวละครหนังสือส าหรับเด็ก
สามารถจ าแนกได้ 4 ลักษณะ (นิตยา วรรณกิตร์, 2559: 124-125) สรุปได้ดังนี้  
 1. การสร้างตัวละครให้สมจริง คือการสร้างตัวละครให้มีลักษณะท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ 
ผู้เขียนจะต้องรู้ว่าของจริงนั้นมีลักษณะอย่างไร เช่น ถ้าตัวละครที่เป็นมนุษย์ก็ควรแสดงธรรมชาติของ
มนุษย์ให้ชัดเจน ถ้าตัวละครเป็นสัตว์ผู้เขียนก็ควรรู้จิตวิทยาและธรรมชาติของสัตว์ชนิดนั้นๆ  
 2. การสร้างตัวละครตามอุดมคติ คือการสร้างตัวละครในลักษณะท่ีคาดหวัง โดยอุดมการณ์ 
ความศรัทธา และระบบค่านิยมส่วนตัวในเรื่องความดีความงาม จะสังเกตได้ว่าการสร้างตัวละครแบบ
อุดมคติจึงมักดีงามเกินธรรมดา บางครั้งตัวละครลักษณะนี้จะขาดความสมจริง  
 3. การสร้างตัวละครในลักษณะเหนือจริง คือการสร้างตัวละครให้มีพฤติกรรมเกิดธรรมชาติ 
เช่น การสร้างตัวละครเอกให้มีความเก่งกล้าเหนือมนุษย์ 
 4. การสร้างตัวละครโดยใช้ตัวละครแบบฉบับ คือการสร้างตัวละครให้มีลักษณะคงท่ี ไม่ว่าใน
เวลาและสถานท่ี 

 จะเห็นได้ว่าตัวละครนั้นมีความส าคัญต่อเรื่องบันเทิงคดี ผู้เขียนสามารถสร้างตัวละครได้อย่าง
หลากหลาย จะตัวละครเป็นคน สัตว์ ส่ิงของ หรืออื่นๆ ก็ได้ อีกท้ังผู้เขียนยังสามารถสร้างลักษณะของ
ตัวละครได้ในรู้แบบท่ีต้องการท้ังนี้ผู้เขียนต้องค านึงถึงความเหมาะสมของผู้อ่านท้ังประสบการณ์และ
ช่วงวัยของผู้อ่าน 

4. ฉาก (Setting)  
หากจะกล่าวถึงฉาก สถานท่ีจะเป็นส่ิงแรกท่ีผู้อ่านจะนึกถึง แต่จริงๆ แล้ว ฉากมิไ ด้

หมายความถึงสถานท่ีเพียงอย่างเดียว ฉากยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงช่วงเวลา และบรรยากาศ
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ในเรื่องอีกด้วย ในหนังสือส าหรับเด็กฉากอาจเกิดขึ้นในอดีต ในปัจจุบัน หรือในอนาคต สถานท่ีตัว
ละครเกิด มีชีวิตอยู่ ต่อสู้ปัญหา อาจเป็นบรรยากาศของโลกจริง หรือโลกในจินตนาการก็ได้ ในเรื่อง
ส าหรับเด็กนั้นหากเป็นนิทานหรือเรื่องส้ัน ผู้อ่านจะสังเกตได้ว่าฉากจะมีจ านวนไม่มาก แต่หากเป็น  

นวนิยายแล้ว ฉากอาจเพิ่มข้ึนตามเนื้อเรื่อง ส่ิงท่ีพึงระวังคือการเขียนเรื่องราวท่ีอิงประวัติศาสตร์ ฉาก
ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเวลาและสถานท่ีมีความส าคัญมาก เวลาและสถานท่ีในเนื้อเรื่องจะต้องถูกต้อง
ตามสภาพความเป็นจริงในอดีตหรือปัจจุบันซึ่งขึ้นอยู่กับเรื่องราวท่ีเขียนขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.10 การแสดงฉากในหนังสือนิทานภาพ เรื่อง ไออุ่น ของ กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ 
ท่ีมา (กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์, 2553: 4-5) 
 

นอกจากการแสดงให้ผู้อ่านเห็นฉากด้วยภาพแล้ว หนังสือส าหรับเด็กโตบางครั้ง จะไม่มี
ภาพประกอบแล้วแต่ผู้เขียนต้องใช้การบรรยายหรือพรรณนาให้ผู้อ่านมองเห็นฉากในขณะอ่านหนังสือ
ด้วย เช่น  
 “บ้านหลังนี้เป็นบ้านท่ีน่าสบาย ข้างบนมีห้องใต้หลังคาขนาดใหญ่ เวลาเข้าไปเล่นข้างในห้อง
นี้แล้วฝนตกลงมาโดนหลังคาปุๆ สนุกดีนัก ช้ันล่างมีห้องนอนเล็กๆ ห้องหนึ่ง และห้องใหญ่ห้องหนึ่ง 
ห้องนอนมีหน้าต่างหนึ่งบาน มีบานเกล็ดเป็นไม้ ห้องใหญ่มีหน้าต่างสองบาน มีบานกระจกด้วย และมี
ประตูสองประตู ประตูหน้าและประตูหลัง”  

(ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์, 2558: 13) 
“ตอนกลางวันอากาศสว่างแจ่มใส ลอร่ากับแมรี่ยืนอยู่บนเก้าอี้ข้างหน้าต่าง มองลอดออกไปดู

หิมะท่ีกองสุมอยู่บนกิ่งไม้ท่ีไม่มีใบเหลือติดอยู่เลย หิมะนั้นแวววาว และเมื่อต้องแสงแดดก็เป็นประกาย
ระยิบระยับ น้ าแข็งห้องย้อยลงมาจากชายคาบ้านเป็นสายๆ ยาวลงไปจนจดกองหิมะท่ีเบื้องล่าง
น้ าแข็งท่ีย้อยลงมาจากหลังคานี้ บางสายโตเท่าโคนแขนลอร่าก็มี มันใสสะอาดเหมือนแก้ว มีแสงเป็น
ประกายแวววาวน่าดูยิ่งนัก”  

(ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์, 2558: 45-46) 
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จะเห็นได้ว่าฉากท่ีดีต้องครอบคลุมความส าคัญของเรื่องได้ เช่น ฉากป่าครอบคลุมสามารถ
ของเรื่องว่าเกิดข้ึนในป่า ฉากบ้านโบราณครอบคลุมสาระของเรื่องว่าเกิดข้ึนในอดีต ไม่ว่าจะก าหนด
ฉากใดขึ้นมา ผู้เขียนต้องค านึงถึงรายละเอียดของฉากด้วย เช่น การศึกษาจากภาพถ่าย จากสถานท่ี
จริง เพื่อน าข้อมูลต่างๆ มาผสมผสานเป็นฉากท่ีต้องการ  
 มานพ ถนอมศรี (2546: 69) อธิบายหลักในการเขียนฉากไว้ดังนี้  
 1. สอดคล้องกับโครงเรื่อง โครงเรื่องจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดฉากว่าจะมีฉากอะไรบ้าง มีจ านวน 

กี่ฉากในเรื่องท่ีเขียน ซึ่งผู้เขียนต้องพิจารณาว่าฉากแต่ละฉากในโครงเรื่องมีความสอดคล้องกับตัว
ละครหรือไม่  
 2. เสริมเรื่องให้สมจริงมากขึ้น การสร้างฉากให้สมจริงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการแสดง
บทบาทของตัว การเปล่ียนฉากผู้เขียนต้องระมัดระวังเรื่องความต่อเนื่อง เวลา และโอกาส  
 3. เพิ่มความน่าสนใจ นอกจากความสมจริงและความสอดคล้องกบโครงเรื่องแล้ว ฉากยังควร
มีความน่าสนใจ เช่น มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ดกไม้บาน นกร้อง และผีเส้ือโบยบิน  

5. บทสนทนา (Dialogues)  
บทสนทนา คือ ค าพูดของตัวละครที่โต้ตอบกันในเรื่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีจะท าให้เรื่องส้ัน

น่าอ่านยิ่งกว่าการบรรยายแบบนิทานท่ัวไป ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างท่ีขาดไม่ได้  ในหนังสือ
ส าหรับเด็กบางเรื่องอาจไม่มีบทสนทนาปรากฏอยู่ก็ได้ แต่อย่างไรก็การเขียนเรื่องบันเทิงคดีหากมีบท
สนทนานั้นมีข้อท่ีท่ีท าให้เรื่องราวด าเนินไปอย่างไม่เยิ่นเย้อ และผู้เขียนอาจแทรกค าท่ีแสดงอารมณ์
ความรู้สึกไว้ในบทสนทนาก็ได้  

ลักษณะของบทสนทนาท่ีดีควรจะต้องเขียนให้สมจริง เหมือนกับคนธรรมดาเขาพูดจากัน 
ท้ังนี้ต้องขึ้นอยู่กับระดับของตัวละครเป็นส าคัญ  ช่วยให้เนื้อเรื่องด าเนินไปด้วย ช่วยบอกลักษณะนิสัย
ของตัวละคร  ช่วยย่นย่อเรื่องท่ีไม่จ าเป็นให้เหลือน้อยลง และบทสนทนาแต่ละตอนไม่ควรยาวเกินไป
จนสุดวิสัยท่ีคนจริงๆ จะพูดกัน เช่น  

 

แม่รอฉันอยู่ “หายไปไหนมาจ๊ะ แม่เป็นห่วงแทบแย่” แม่บอกพลางเช็ดมือกับผ้ากันเป้ือน  
“หนูตกรถโรงเรียนน่ะค่ะ เลยต้องเดินมา”  
แม่ส่ายหน้า “ไปนั่งตรงโน้นแล้วท าการบ้านสิ” แม่พยักหน้าไปทางปลายเคาน์เตอร์ ท่ีเดิมท่ี

ฉันนั่งประจ า ต าแหน่งท่ีแม่จะมองเห็นฉัน แม่บอก  
“มีอะไรเล่าให้แม่ฟังรึเปล่า” ท่าทางแม่ดูเหนื่อยๆ  
“ครูโทร.หาแม่แล้วใช่ไหมคะ” ฉันถาม  

(ลินดา มัลลาลี ฮันต์, 2560: 16) 
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“ขนมน่ากินจัง ขอชิมหน่อย”  
มดแดงไม่รอค าตอบ แต่หยิบคุกกี้ในจานบนเส่ือใส่ปากเค้ียวตุ้ยๆ  
“ท าเองรึเปล่า”  
“ช่วยกันท ากับแม่ แม่เพิ่งได้สูตรมาใหม่ กรอบนอก นุ่มใน อร่อยไหม”  
“สุดๆ” มดแดงหยิบคุกกี้ใส่ปากติดกันสามช้ิน เค้ียวไปคุยไป  

(งามพรรณ เวชชาชีวะ, 2560: 13) 
 

โครงสร้างบันเทิงคดีส าหรับเด็ก  
เรื่องบันเทิงคดีส าหรับเด็กเป็นการเขียนท่ีมีโครงสร้างเช่นเดียวกับสารคดีซึ่งผู้เขียนเป็นผู้

ก าหนดขึ้นอย่างสอดคล้องกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรื่องท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็น  

โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก และบทสนทนา โครงสร้างจะช่วยให้ผู้เขียนเขียนเรื่องได้อย่างเป็น
ระบบ และเรื่องท่ีเขียนอย่างเป็นระบบก็จะส่ิงผลดีไปยังผู้อ่านท่ีจะเข้าถึงเนื้อหาสาระของเรื่องได้ง่าย
ขึ้น โครงสร้างของเรื่องบันเทิงคดีประกอบไปด้วยโครงสร้างภายนอกและโ ครงสร้างภายใน  
มีรายละเอียดดังนี้  

1. โครงสร้างภายนอก  
โครงสร้างภายนอกคือแบบแผนท่ัวๆไปของการเขียนเรื่องบันเทิงคดี เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้

ผู้อ่านวางไม่ลง ประกอบไปด้วยตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบ ซึ่งก็คือรายละเอียดของเรื่องราว
ต้ังแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องนั้นเอง 

ตัวอย่างโครงสร้างภายนอกเรื่อง กูจีกูจี ผู้แต่ง  เฉิน จ้ือหยวน  ผู้แปล ปรีดา อัครจันทโชติ 

1. ไข่ประหลาดฟองหนึ่งกล้ิงเข้าไปในรังเป็ด  
2. แม่เป็ดฟักไข่ออกมาพบว่าภายในไข่นั้นมีลูกเป็ดประหลาดร้อง กูจี กูจี  
3. แม่เป็ดเล้ียงดูกูจี กูจี เหมือนลูกตัวอื่น ๆ  
4. กูจี กูจี พบสัตว์หน้าตาคล้ายตัวเองท่ีทะเลสาบ 

5. จระเข้เหล่านั้นออกอุบายให้กูจีกูจีไปล่อลูกเป็ดมาเป็นอาหารของพวกมัน 

6. กูจี กูจี กังวลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาว่าจะเป็นเป็ดก็ไม่ใช่ จระเข้ก็ไม่เชิง  
7. กูจี กูจี พาลูกเป็ดท้ังหลายไปท่ีสะพานตามท่ีจระเข้ร้ายบอก  
8. กูจี กูจี และลูกเป็ด ท้ิงก้อนหินลงน้ าในขณะท่ีจระเข้ร้ายอ้าปากรอคิดว่านั่นคือลูกเป็ด  
9. กูจี กูจี กลายเป็นวีรบุรุษในใจเป็ด  
เมื่อพิจารณาโครงสร้างภายนอกของเรื่อง กูจีกูจี พบว่าเนื้อเรื่องประกอบไปด้วยตอนต้น 

ตอนกลาง และตอนท้าย ดังแผนภูมิ 
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ภาพที่ 4.11 โครงสร้างภายนอกหนังสือบันเทิงคดีเรื่อง กูจี กูจี ของ เฉิน จ้ือหยวน  
 

จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นได้ว่าตอนต้นเรื่องคือเหตุการณ์ในข้อ 1-3 ตอนกลางเรื่องคือ
เหตุการณ์ในข้อ 4-7 และตอนท้ายเรื่องคือเหตุการณ์ในข้อ 8-9  

2. โครงสร้างภายใน  
โครงสร้างภายในคือความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ ในหนังสือบันเทิงคดี ท่ีประกอบไป

ด้วย โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก และบทสนทนา  โครงสร้างภายนอกมีรายละเอียดดังแผนภูมิ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.12 โครงสร้างภายในการเขียนหนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็ก  

แก่นเร่ือง 

ฉาก เค้าโครงเร่ือง 

เค้าโครงเร่ืองย่อยเร่ืองหนึ่ง 

เหตุการณ์เร่ิมเร่ือง 
(ปัญหา) 

ปฏิกิริยา 

(ผลจากปัญหา) 
ผลของการ
แก้ปัญหา 

การตอบสนองภายใน 

(ความรู้สึก) 
การตอบสนองภายนอก 

(การกระท า) 

ความพยายาม ผลของความพยายาม 

1        2        3        4        5        6        7        8        9     

ฉาก 

ล าดับ 

เหตุการณ์ 

 

ทะเลสาบ 

 

 

รังเป็ด 

     ตอนต้น                         ตอนกลาง                      ตอนท้าย  
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 งานเขียนแต่ละเรื่องจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นสถานท่ีและช่วงเวลาท่ีเกิด
เหตุการณ์ และส่วนท่ีเป็นโครงเรื่องซึ่งเป็นเหตุการณ์ในเรื่องต้ังแต่ต้นจนจบเรื่อง โครงเรื่องจะส้ันยาวก็
ขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะก าหนด แต่ส่วนใหญ่แล้วหนังสือส าหรับเด็กเล็กจะมีโครงเรื่องท่ีส้ัน ไม่ซับซ้อน มี
เหตุการณ์ท่ีตัวละครต้องแก้ปัญหาเพียง 1 เหตุการณ์ เมื่อปัญหาในเรื่องคล่ีคลายเรื่องก็จบ ใน
ขณะเดียวกันหากเขียนเรื่องส าหรับเด็กโต ในลักษณะเรื่องส้ัน หรือนวนิยาย ผู้เขียนอาจสร้างโครง
เรื่องท่ีซับซ้อนขึ้น มีเหตุการณ์หรือปัญหาท่ีตัวละครต้องเผชิญได้ 1 - 2 เหตุการณ์ ซึ่งโครงสร้าง
ภายนอกนี้จะต้องส่งเสริมให้ผู้อ่านเข้าในแก่นเรื่องเมื่ออ่านเรื่องจบ  
 ตัวอย่างการเขียนโครงสร้างภายในหนังสือบันเทิงคดีเรื่อง กูจี กูจี ของ เฉิน จ้ือหยวน  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13 โครงสร้างภายในหนังสือบันเทิงคดีเรื่อง กูจี กูจี ของ เฉิน จ้ือหยวน 

 

แก่นเร่ือง 
ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงย่อมชนะทุกอย่าง 

ตอนเร่ิมเร่ือง ตอนกลางเร่ือง ตอนจบเร่ือง 

ฉาก – ในรังเป็ด 

ตัวละคร   
- แม่เป็ด 

- ลูกเป็ด 

- กูจี กูจี  
 

ฉาก – ทะเลสาบ 

ปัญหาเร่ิมเร่ือง 
- กูจี กูจี พบจระเข้ร้าย 

- กูจี กูจี ไม่แน่ใจว่าตน
คืออะไร 
- จระเข้ร้ายให้กูจี กูจี 
พาลูกเป็ดไปเป็นอาหาร   

เหตุการณ์วิกฤติ 

- กูจี กูจี พาลูกเป็ดไปหา
จระเข้ร้าย 

ฉาก – ทะเลสาบ 

เหตุการณ์ 

- แม่เป็ดฟักไข่ออกมา 

เป็นสัตว์หน้าตาแปลก
ประหลาด 

เหตุการณ์คลี่คลาย 

- กูจี กูจี และลูกเป็ดท้ิง
ก้อนหินลงน้ าใส่จระเข้ร้าย 

ผลของการคลี่คลาย 

- กูจี กูจี กลายเป็นวีรบุรุษ 
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เทคนิคการเขียนเรื่อง 
 การเขียนหนังสือส าหรับเด็กท้ังสารคดีและบันเทิงคดีนั้น นอกจากผู้เขียนต้องทราบเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบและโครงสร้างแล้ว ส่ิงท่ีผู้เขียนต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือเทคนิคในการเขียนเรื่องซึ่งการ
เขียนเรื่องท้ัง 2 อย่าง จะมีเทคนิคการเขียนดังนี้  

1. เทคนิคการเขียนเร่ืองสารคดี  
สารคดีเป็นงานเขียนท่ีมุ่งแสดงข้อเท็จจริง หือความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท้ังนี้งานสาร

คดีส าหรับเด็กเป็นงานท่ีเขียนท่ีประกอบไปด้วยจุดมุ่งหมาย 2 ส่วน คือ สาระ และบันเทิง จึงจัดเป็น
งานท่ีอยู่ระหว่างบันเทิงและวิชาการ ในการเขียนสารคดีส าหรับเด็กมีเทคนิคในการเขียนท่ีอาจต้อง
พิจารณาให้ถี่ถ้วนกว่าสารคดีส าหรับผู้ใหญ่ เจด็จ คชฤทธิ์ (2554: 108-109) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบั
เทคนิคการเขียนสารคดีส าหรับเด็ก ได้แก่  

1.1 ควรใช้ภาษาท่ีเรียบง่ายเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของเด็ก จะเขียนเป็น
บทบรรยาย ถ่ายทอดให้เห็นภาพท่ีชัดเจนด้วยส านวนโวหารเรียบง่าย เช่น ตัวอย่างการใช้ภาษาจาก
เรื่อง อึ ของ ทาโร โกมิ ผู้แปลคือ พรอนงค์ นิยมค้า เป็นหนังสือสารคดีส าหรับเด็กท่ีเกี่ยวกับระบบ
ขับถ่ายของคนและสัตว์ ผู้เขียนใช้ภาษาง่าย และส้ัน แต่ท าให้เด็กเข้าใจเรื่องราวได้อย่า งดี เช่น 
ข้อความส่วนหนึ่งท่ีว่า “...ช้างตัวใหญ่อึก้อนใหญ่ หนูตัวเล็กอึก้อนเล็ก อูฐโหนกเดียว อึโหนกเดียว อูฐ
สองโหนก อึสองโหนก เรื่องนี้ไม่จริงหรอกนะ” หรือ หนังสือสารคดีส าหรับเด็กเรื่องส ารวจเมือง 
สมุทรฯ ของ นิรมล มูนจินดา เป็นการบอกเล่าเรื่องราวท่ีน่าสนใจของจังหวัดสมุทรสาครผ่านตัวละคร
ท่ีเป็นหมี ผู้เขียนจะไม่ใส่ข้อมูลเชิงลึก และใช้ภาษาง่ายๆ เหมาะส าหรับเด็ก  ถ่ายทอดใจความส าคัญ
อย่างรวดเร็ว ไม่ยืดเย้ือ   

1.2 ภาพประกอบ เป็นหัวใจส าคัญของหนังสือส าหรับเด็ก ดังนั้นผู้เขียนต้องให้
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะภาพประกอบนอกจากจะดึงดูดความสนใจแล้ว ก่อให้เกิดจินตภาพ ช่วยใน
การอธิบายเนื้อหาของเรื่องได้ดี เช่น สารคดีส าหรับเด็กเรื่อง How A Baby Made ของ Danish เป็น
หนังสือสารคดีส าหรับเด็กเกี่ยวกับเพศศึกษาและการเกิดของเด็ก ผู้เขียนใช้ภาพลายเส้นการ์ตูน
ประกอบการอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ กล่าวได้ว่าหากเด็กท่ีอ่านหนังสือยังไม่ได้นั้นก็สามารถดูภาพแล้ว
เข้าใจเนื้อหาได้ทันที  หรือสารคดีส าหรับเด็กชุดคุณค่าทรัพยากรเรื่อง ป่าไม้ สินทรัพย์แผ่นดิน ของ  
ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ ท่ีมีเนื้อหาข้างในเล่มเป็นความรู้ ท าให้การออกแบบภาพจึงต้องคิดให้มาก ว่าจะ
ดึงดูดเด็กอย่างไร ไม่ให้รู้สึกว่าถูกยัดเยียดเกินไป ภาพตัวนกท าให้เหมือนกับติดสต๊ิกเกอร์ 
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ภาพที่ 4.14 สารคดีส าหรับเด็กเรื่อง How A Baby Made ของ Danish 

ท่ีมา (Per Holm Knudsen, 1975: 13) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.15 สารคดีส าหรับเด็กชุดคุณค่าทรัพยากร เรื่อง ป่าไม้ สินทรัพย์แผ่นดิน  
ท่ีมา (ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์, 2559: 20-21) 

1.3 ขนาดเนื้อหาและสาระส าคัญของสารคดีส าหรับเด็กควรกระชับ ไม่ซับซ้อน หรือยืดยาว
เกินไป ท้ังนี้ ผู้เขียนต้องค านึงถึงเรื่องของช่วงวัยผู้อ่านด้วย เช่น สารคดีส าหรับเด็กเรื่องมะม่วง  
ของ สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ มีความยาวเนื้อหา 51 หน้า เป็นหนังสือส าหรับเด็กช่วงวัย 9-11 ปี 

 หรือสารคดีเรื่องเมื่อคุณยายอายุเท่าหนู ของ สมนึก พานิชกิจ (ยายนาง)  เป็นหนังสือท่ีถ่ายทอดชีวิต
ลูกอีสานแห่งหมู่บ้านผับแล้ง ท่ามกลางวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมอีสานแบบด้ังเดิม อบอวลไปด้วย
เสียงแคน กล่ินดิน และความสนุกสดใสของชีวิตวันเด็ก มีความยาวเนื้อหา 176 หน้า เป็นหนังสือ
ส าหรับเยาวชนอายุ 12 – 18 ปี  จะเห็นได้ว่าช่วงวัยมีผลต่อการก าหนดขนาดเนื้อเป็นอย่างมาก  
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ภาพที่ 4.16 หนังสือสารคดีส าหรับเด็กเรื่องเมื่อคุณยายอายุเท่าหนู ของ ยายนาง 

ท่ีมา (ยายนาง, 2551) 
 ส่วน วิริยะ สิริสิงห (2551, 135-139)  มีความเห็นเกี่ยวกับการเขียนสารคดีส าหรับเด็กให้น่า
อ่าน ผู้เขียนควรเติมส่ิงต่างๆ เข้าไป เช่น เกร็ดเกี่ยวกับเรื่องท่ีเขียน อุทาหรณ์ นิทาน หรือเหตุการณ์ท่ี
น่าต่ืนเต้น แต่ท้ังนี้องเลือกใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้สารคดีส าหรับเด็กท่ีดีควรมีข้อสรุป เพราะจะท า
ให้ผู้อ่านได้ทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่ง ผู้อ่านจะได้ทราบว่าเรื่องท่ีอ่านท้ังหมดเกี่ยวกับอะไร ถ้าเป็นสาร
คดีท่ีให้เด็กอ่านเพิ่มเติมความรู้ในช้ันเรียน จ าเป็นต้นมีค าถาม ค าตอบท้ายเรื่อง เพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้ท่ีอ่านไปแล้ว  
   นอกจากนี้ นิตยา วรรณกิตร์ (2559, 114-115) ยังได้เสนอแนะการเขียนสารคดีให้น่าอ่านมี
เทคนิคส าคัญ ดังนี้  

1. เริ่มเรื่องด้วยส่วนส าคัญของเรื่อง เพื่อเร้าความสนใจ จากนั้นจึงด าเนินเรื่องตาม
โครงเรื่องท่ีวางไว้ เทคนิคการเขียนสารคดีวิธีนี้เหมาะส าหรับเนื้อเรื่องท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 
การน าส่วนส าคัญของเรื่องมาขึ้นต้น อาจจะต้ังเป็นค าถามหรือยกปัญหาท่ีน่าฉงนมาขึ้นต้น
ก่อนก็ได้ 

2. การเขียนเป็นท านองการเล่านิทาน ด้วยการยกตัวอย่างเกร็ด อุทาหรณ์ หรือ
เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจหรือน่าต่ืนเต้นประกอบ การเขียนสารคดีแบบนี้เหมาะกับส่ังสอนเรื่อง
คุณธรรม ความเมตตาปราณี และหลักธรรมค าสอนต่างๆ  

3. การเขียนแบบแทรกคติพจน์ หรือข้อคิดในเรื่อง คติพจน์ใช้แทรกควรจะเป็นบท
ร้อยกรองเพื่อให้ผู้อ่านจดจ าได้ง่ายและท าให้เรื่องราวน่าอ่านมากขึ้น  

 จะเห็นได้ว่าเทคนิคการเขียนสารคดีเป็นประเด็นท่ีผู้เขียนต้องค านึงถึงไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ
การใช้ภาษาท่ีต้องกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ  ด้านภาพประกอบท่ีจะท าหน้าท่ีส่งเสริมเนื้อหาสาระให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และด้านเนื้อหาท่ีควรมีความยาวเหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน กลวิธีในการถ่ายทอดและเทคนิค
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การน าเสนอเหล่านี้จะช่วยให้การเขียนสารคดีมีความสมบูรณ์ในการน าเสนอเรื่องราวความรู้ และอาจ
เพิ่มระดับความสนุกสนานในการอ่านมากขึ้น  

2. เทคนิคการเขียนเร่ืองบันเทิงคดี   
บันเทิงคดีเป็นการเขียนท่ีมุ่งให้ผู้อ่านได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกว่า ความรู้หรือ

เรื่องวิชาการ การเขียนเรื่องบันเทิงคดีนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องส้ัน นวนิยาย นิทาน ฯลฯ ผู้เขียนต้อง
ค านึงถึงท้ังส่วนประกอบและโครงสร้าง อีกท้ังการเขียนเรื่องบันเทิงคดียังมีเทคนิคในการเขียนเรื่อง 
ดังนี้  

2.1 การต้ังชื่อเร่ือง  
 ช่ือเรื่องเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีผู้เขียนต้องคิดให้มากว่า บันเทิงคดีท่ีเราเขียนขึ้นนั้นจะต้ังช่ือเรื่องว่า
อย่างไร ช่ือเรื่องท่ีดีไม่ควรใช้ภาษาท่ียาก หรือมีความยาวจนเกิน ท่ีส าคัญช่ือเรื่องท่ีดีควรง่ายต่อการ
จดจ า เทคนิคในการตั้งช่ือบันเทิงคดี มีดังนี้  

2.1.1 ต้ังช่ือเรื่องตามแก่นเรื่องหรือแนวคิดส าคัญ เช่น  นี่คือหนังสือ  สัตว์ไม่ควรใส่
เส้ือผ้าเด็ดขาด  มาแบ่งกันนะ  

  2.1.2 ต้ังช่ือเรื่องตามเหตุการณ์ส าคัญหรือจุดส าคัญในเรื่อง เช่น เล่นแสงไฟฉาย  
ลูกหมีเข้านอน   ลูกหมีนั่งเก้าอี้   ไม่ท าแล้วครับ เดินเล่นกับพ่อ 

2.1.3 ต้ังช่ือตามฉากหรือสถานท่ีส าคัญของเรื่อง เช่น ห้องน้ ากลางดึก   บ้านใต้ดิน 
100 ช้ัน    ร้านตัดเส้ือคุณกระต่าย   บ้านเรามีเงาประหลาด    บ้านหลังน้อยยามค่ าคืน  

2.1.4 ต้ังช่ือตามตัวละคร เช่น ขนฟูเป็นอัศวิน   แมว 11 ตัวกับยักษ์อุฮิอะฮะ  ใบยอ 
นักคิดสร้างสรรค์   กูจี กูจี 

2.1.5 ต้ังช่ือแบบค าถาม เช่น เอ๊ะ! หางของใคร    ดอกไม้จากใครเอ่ย   หนูจ๋าเสียง
ใคร   หมุน..หมุนทายซินี่คืออะไร    ต่อแถวอะไรกันนะ  
ข้อสังเกตในการต้ังช่ือเรื่องจะไม่ใช้รูปแบบประโยคแต่จะเป็นลักษณะของข้อความหรือว ลี 

วิธีการในการตั้งช่ือเรื่องจะใช้ค าท่ีส้ัน กระชับ กะทัดรัด ได้ใจความ อีกท้ังต้องใช้ค าท่ีสร้างสรรค์ มีพลัง 
สะดุดตา และชวนคิดเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก  

2.2 การเปิดเร่ืองและการปิดเรื่อง 
วิริยะ สิริสิงห (2551: 88-96) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเรื่องและปิดเรื่องไว้ว่า  

การเปิดเรื่องในการเขียนเรื่องบันเทิงคดีโดยท่ัวไปมี 3 วิธี ดังนี้  
2.2.1 การเปิดเรื่องด้วยการบรรยาย เป็นการให้รายละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจ

ก่อนน าไปสู่เรื่อง เช่น การบรรยายฉาก เหตุการณ์ ตัวละคร  
2.2.2 การเปิดเรื่องด้วยการสนทนา เป็นการใช้การสนทนาระหว่างตัวละครเป็นส่วน

ส าคัญ การเปิดเรื่องลักษณะนี้สามารถสร้างความสนใจให้แก่ผู้อ่านได้ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่อง
โดยง่าย  
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2.2.3 การเปิดเรื่องด้วยการพรรณนา เป็นการเปิดเรื่องด้วยการเรียบเรียงให้ข้อความ 
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล ส่ิงของ  ธรรมชาติ  สภาพแวดล้อม ความแตกต่างระหว่างการ
บรรยายกับการพรรณนาคือ การพรรณนาผู้เขียนต้องท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกและจินตภาพ
ไปเช่นเดียวกับผู้เขียน 

 ส่วนการปิดเรื่องหรือตอนจบของเรื่องก็มีวิธีการเขียนท่ีหลากหลายเช่นกัน ได้แก่ การปิดเรื่อง
แบบสุขนาฏกรรม แบบโศกนาฏกรรม แบบหักมุม และแบบให้ข้อคิด  
 หนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กผู้เขียนสามารถเลือกใช้ได้ทุกรูปแบบท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แต่ท่ีนิยม
ใช้มากท่ีสุดคือการปิดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม เนื่องจากการปิดเรื่องวิธีนี้เป็นรูปแบบท่ีผู้อ่านช่ืนชอบ
ท่ีสุด สามารถใช้ได้ส าหรับผู้อ่านทุกเพศ ทุกวัย  
  2.3 การใช้ส านวนภาษา 

 การเลือกใช้ถ้อยค า  วลี  ส านวน  หรือประโยคในการเขียนเรื่องท้ังการเขียนสารคดีและ
บันเทิงคดี ผู้เขียนต้องรู้จักใช้ค า ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้อ่าน หากผู้เขียนมีการใช้ภาษาท่ีดีย่อมท าใน
เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ และผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ง่าย การใช้ส านวนภาษาสามารถแบ่งได้ดังนี้  
 2.3.1 ภาษาร้อยแก้ว 

1) เขียนอย่างเป็นธรรมชาติ ใช้ค าท่ีเด็กคุ้นเคย ผู้เขียนควรใช้ค าง่าย ส้ัน และเป็น
ธรรมชาติ แต่หากมีการใช้ค าใหม่ๆ ผู้เขียนอาจใช้บ่อยๆ เพื่อให้เด็กจดจ าได้   

2) บทสนทนาอย่ายาวเกินไป การใช้บทสนทนาท่ียาวเกินไปท าให้เรื่องน่าเบื่อ และ
ไม่เป็นธรรมชาติ เพราะลักษณะปกติของคนท่ัวไปจะไม่สนทนากันด้วยข้อความยืดยาว แต่มัก
เป็นการโต้ตอบส้ันๆ มากกว่า  

3) ไม่ควรใช้ค าพื้นเมือง ค าแสลง การใช้ค าประเภทนี้บางครั้งเด็กอาจไม่เข้าใจ
ความหมาย และท าให้ความสนใจเรื่องลดลง นอกจากว่าเนื้อเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ผู้เขียนอาจใช้ภาษาพื้นเมือง ภาษาถิ่นได้เล็กน้อย  

4) ใช้อุปมาแต่น้อย แม้ว่าการใช้อุปมาเป็นการเพิ่มรสชาติให้เนื้อเรื่อง แต่ผู้เขียนก็ไม่
ควรใช้อย่างฟุ่มเฟือย หรือใช้ติดต่อกันอย่างยืดยาว เพราะผู้อ่านท่ีเป็นเด็กอาจไม่เข้าใจ หรือ
หากจะใช้ผู้เขียนต้องดูความเหมาะสมของประเภทหนังสือส าหรับเด็กท่ีจะท าขึ้นด้วย  

5) หลีกเล่ียงค าภาษาต่างประเทศ การใช้ค าภาษาต่างประเทศปะปนในการเขียนโดย 

ไม่จ าเป็นอาจท าให้การเขียนไม่น่าสนใจ อีกท้ังผู้อ่านอาจรู้สึกร าคาญได้ ผู้เขียนควรพยายาม
ใช้ถ้อยค า หรือค าท่ีปกติ 

6) สร้างประโยคอย่างระมัดระวัง ในการเขียนแบบร้อยแก้วนั้นไม่ควรมีประโยคท่ี 

ยาวเกินความจ าเป็น ผู้เขียนต้องค านึงถึงวัยของผู้อ่านเป็นหลัก เช่น เด็กเล็ก ควรใช้ประโยคท่ี
มีประมาณ 8-10 ค า หรือน้อยกว่านั้นก็ได้ เด็กระดับกลางหรือวัยประถม ประโยคท่ีใช้ควรมี 
11-14 ค า และเด็กอายุเกิน 11 ปี อาจใช้ประโยคท่ีมี 17-20 ค าได้  
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7) ระวัง ตัวสะกด หากผู้ เขียนมีข้อสง สัยเกี่ยวกับตัวสะกด ควรใช้
พจนานุกรมทันทีไม่ควรใช้ความรู้สึกในการเขียนสะกดค า ในตอนร่างอาจผิดพลาด
ได้แต่เมื่อเขียนจบแล้ว ผู้เขียนต้องทบทวน หรือท าเครื่องหมายกับค าท่ีสงสัยไว้เพื่อ
ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่  

   นอกจากนี้ วิริยะ สิริสิงห (2537: 101-104) ยังได้แนะน าการใช้ค าในการเขียน
หนังสือส าหรับเด็กไว้อีกหลายลักษณะ ดังนี้  

1) การใช้ค าท่ีแสดงภาพ คือค าท่ีเข้าใจในความหมายและรูปร่างท าให้ผู้อ่าน 

มองเห็นลักษณะท่ีผู้เขียนพรรณนาไว้ได้ชัดเจน เช่น  
“เช้าวันหนึ่ง เจ๊ียบน้อยออกไปเดินเล่น ในทุ่งดอกดาวกระจายท่ีโบกพล้ิว
ตามสายลมของฤดูใบไม้ร่วง” 

 (ซาโตชิ อิริยามะ, 2008: 2) 
2) การใช้ค าแสดงอาการ คือค าท่ีเข้าใจในความหมายและความเข้าใจในทางความรู้สึกอาการ 

เคล่ือนไหว ท าให้ผู้อ่านนึกเห็นภาพการเคล่ือนไหวของส่ิงนั้นๆ เหมือนส่ิงนั้นอยู่ตรงหน้าผู้อ่าน เช่น  
“เช้าวันหนึ่ง แมว 11 ตัว ท างานอย่างร่าเริง ร้องเพลงไปพลาง ลากลูกกล้ิง
บดดินไปด้วย ยักษ์อุฮิอะฮะ รู้สึกงงงวย”  

(โนโบรุ บาบะ, 2015: 28) 
3) การใช้ค าแสดงความรู้สึก คือค าประเภทท่ีอาจเกิดจากเสียงแสดงอารมณ์ หรือค าเลียน 

เสียงธรรมชาติ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกตามไม่ว่าจะเกิดความรู้สึกสนุกสนาน หวาดกลัว หรือต่ืนเต้น 
เช่น  
   “เหมียวลุย! เอ้า ฮุยเลฮุย” 

พวกแมวแบกไม้ท่อนยาวกระทุ้งถังใบใหญ่ตกบันไดลงเหวไป 

“ส าเร็จแล้ว! พวกเราปราบยักษ์อุฮิอะฮะได้แล้ว! ไชโย! ไชโย!”  
(โนโบรุ บาบะ, 2015: 37) 

คุณกระต่ายตัดสินใจแก้ชุดให้ใหม่ 
“ต้องตัดขากางเกงมาต่อกับชุดเท่านั้นแหละ  
แต่ต้องท าต้ังเจ็ดตัวนี่สิ งานหนัก งานเยอะจริงๆ” 

เสียงกรรไกรตัด ฉับ ฉับ เสียงจักรเย็บผ้า กึง กึง  
ต่อกางเกงน่ารัก น่ารัก เสียงจักรเย็บผ้า กึง กึง กึง กึง  
งานยุ่งจริงๆ วันแล้ววันเล่า เฝ้าแต่ส่งเสียง กึง กึง กึง กึง  

(โทโมโกะ ซากุระ, 2015: 19) 
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 2.3.2 ภาษาร้อยกรอง  
 ปัจจุบันหนังสือส าหรับเด็กท่ีเขียนแบบร้อยกรองมีจ านวนไม่น้อย แสดงให้เห็นว่าการเขียน
ลักษณะนี้ไม่ได้เป็นปัญหาในการเขียนหนังสือส าหรับเด็ก  

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2523: 1-3 อ้างถึงใน วิริยะ สิริสิงห, 2537: 110-115) บรรยาย
เกี่ยวกับการใช้ภาษาร้อยกรองในหนังสือส าหรับเด็กในการประชุมปฏิบัติการการเขียนหนังสือหรับเด็ก
ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร ร่วมกับ ยูเนสโก จัดขึ้น ว่า ภาษาร้อยกรองท่ีใช้ในการ
เขียนหนังสือส าหรับเด็กนั้น มีวิธีท่ีสามารถได้ส าหรับการเขียนส าหรับเด็กทุกระดับช้ันเพียงแต่เพิ่ม
ความยากง่ายได้ตามส าควร ซึ่งวิธีการใช้ภาษาร้อยกรองในการเขียนหนังสือส าหรับเด็กมี 4  ประการ 
ดังนี้  

1) ใช้ค าง่าย ผู้เขียนสามารถใช้ค าไทยพยางค์เดียวหรือสองพยางค์ ค าประสมสอง
พยางค์ สามพยางค์ ค าซ้อน และค าซ้ า มาใช้เขียนร้อยกรองส าหรับเด็กท้ังส้ิน เช่น  

“ตกดึกจะไปเอาไข่ แอบหนีแม่ไป เดินย่องช้าช้า 

กลางคืนป่าเงียบสงัด แว่วเสียงลมพัด ลูกลิงผวา 

นึกกลัวขึ้นมาทันที  มืดมืดอย่างนี้ กลัวกลัวกล้ากล้า”  
(ไพโรจน์  คงเกิด, 2559: 17) 

2) มีความหมายเด่น ความหมายท่ีเกิดขึ้นในเรื่องนั้นหากเป็นการเขียนแบบร้อย
กรองจะต้องเกิดความหมายท้ังค าและเนื้อความ ร้อยกรองแต่ละบทความมีความหมาย
ชัดเจนในตัวเอง ไม่สับสน ก ากวม เช่น  

ไปอ่านหนังสือ  เขาลือโฆษณา 

เท่ียวสุดสัปดาห์   อยุธยาน่าไป 

เจ้าห่านสนใจ  ส่งเสียงเป็นเพลง อีโล้งโค้งเค้ง  
ขึ้นรถสีฟ้า  ซื้อมาใหม่ใหม่  
ขับเร็วทันใจ  รีบไปอยุธยา  
เจ้าห่านเฮฮา  ส่งเสียงเป็นเพลง อีโล้งโค้งเค้ง  

(ชีวัน วิสาสะ,2550 : 4-6) 
3) เล่นเสียงหลาก คือการใช้ต าท่ีมีเสียงวรรณยุกต์ต่างๆ หลายเสียงสลับกัน และ

จังหวะในการออกเสียง ท าให้บทร้อยกรองมีเสียงไพเราะและอ่านสนุก  
“แมวเหมียวเหมียว  มันเหลียวหันมา 
แมวเหมียวจ๋า   น่ารักจริง”  

(รัชนี ศรีไพรวรรณ, 2528 อ้างถึงใน 

พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ, 2543: 99) 
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“พรวนดิน พรวนดินให้ดี  นี่แหน่ะฉันมีเมล็ดดอกไม ้

ขุดหลุมแล้วเกล่ียดินปิด  รดน้ านิดๆ แล้วค่อยดูไป 

ฝนตกแล้วแดดก็ออก  ไม่ช้าเห็นดอกไม้บานวิไล  
สวยจริงดอกไม้ของฉัน  รดน้ าทุกวันชมแล้วชื่นใจ” 

(ฐะปะนีย์ นาครทรรพ, 2522 อ้างถึงใน
พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ, 2543 261-262) 

4) ฝากข้อคิด คือการท่ีผู้เขียนได้ให้ข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ ท่ีมีคุณค่าให้แก่เด็ก ข้อคิด
ดังกล่าวอาจต้องแปลความจากบทร้อยกรอง หรืออ่านแล้วเข้าใจได้ทันที เช่น  

เช้าตรู่ลูกสัตว์รีบไป   เพื่อช่วยหาไข่        ตามค าสัญญา  
มาถึงได้เจอลูกลิง      เล่าความตามจริง   น้ าตานองห้า  
แม่นกบอกไม่ถือโทษ    เพื่อนเพื่อนไม่โกรธ    ลูกลิงยิ้มร่า  
ท าผิดแต่ส านึกได้        เพื่อนให้อภัย           ไม่ดุไม่ว่า 

นับแต่นี้ต่อไป            จะกลับตัวใหม่          ลูกลิงสัญญา 

(ไพโรจน์ คงเกิด, 2559: 29-31) 
2.4 การสร้างความสะเทือนใจ  
วินัย รอดจ่าย (2539: 29) อธิบายว่า ความสะเทือนใจในการเขียนคือวิธีการด าเนินเรื่องใน

อารมณ์ของเรื่องด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมาย การเขียนเรื่องบันเทิงคดีทุกเรื่อง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีจุด
สะเทือนใจให้เกิดข้ึนกับผู้อ่าน จุดสะเทือนใจของเรื่องมักอยู่ตอนท้ายของเรื่อง ก่อนท่ีเรื่องจะคล่ีคลาย 

ส่วนมานพ ถนอมศรี (2546: 78-81) กล่าวถึงลักษณะของความสะเทือนใจในงานเขียนเรื่อง
บันเทิงคดี ผู้เขียนควรค านึงถึงความเหมาะสม 3 ประการ ประการแรกหนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็ก
ควรมีความสะเทือนใจสูงสุดเพียง 1 ครั้งต่อ 1 เรื่อง โดยเฉพาะหนังสือภาพซึ่งมีการด าเนินเรื่อง ท่ี
ค่อนข้างกระชับ และเพิ่มความสะเทือนใจในการอ่านด้วยภาพประกอบท่ีเขียนขึ้น ประการต่อมาการ
วางความสะเทือนใจสูงสุดในหนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กแต่ละเรื่องควรวางไว้ตอนท้ายเรื่องหรือตอน
จบเรื่อง ไม่ควรวางความสะเทือนใจนี้ไว้กลางเรื่อง ประการสุดท้ายความสะเทือนใจให้หนังสือบันเทิง
คดีส าหรับเด็กไม่ควรเป็นเรื่องของความตายหรือการสูญเสียเลือดเนื้อ การส้ินหวัง ท้อแท้ และโหดร้าน
ทารุณ เพราะส่ิงเหล่านี้ไม่ใช่ทัศนคติท่ีควรปลูกฝังให้แก่เด็ก 

นอกจากนี้ นิตยา วรรณกิตร์ (2559: 141-142) กล่าวว่าความสะเทือนใจในหนังสือบันเทิงคดี
ส าหรับเด็ก สามารถเกิดได้หลายทาง สรุปได้ดังนี้  

1. ความสะเทือนในท่ีเกิดจากการวางโครงเรื่อง ผู้เขียนสามารถสร้างแนวทางไว้ต้ังแต่ต้นได้ 
เช่น เหตุการณ์ด าเนินไปสู่อุบัติเหตุ การสูญเสีย พลัดพราก  หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด การสร้าง
สถานการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากการวางโครงเรื่องตามเป้าหมายแล้ว เพื่อให้การเขียนเรื่องมี
รสชาติและสนุกสนานขึ้น  
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2. ความสะเทือนใจท่ีเกิดจากการแสดงบทบาทของตัวละคร บทบาทของตัวละครมีส่วนช่วย
ให้เรื่องด าเนินไปสู่ความสะเทือนใจได้อย่างมาก ผู้เขียนจ าเป็นต้องก าหนดบุคลิกและรายละเอียดของ
ตัวละคร เช่น ตัวละครมีนิสัยโอ้อวด เกเร ชอบข่มเหงรังแกผู้อื่น ส่วนตัวละครท่ีมีบุคลิกอ่อนแอ  
โง่เขลา และไม่มีพละก าลังก็จะแสดงบทบาทตามบุคลิกของตน  

3. ความสะเทือนใจท่ีเกิดจากบทสนทนาของตัวละคร เพื่อให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามใน
เรื่องมใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าโศก ดีใจ รวมไปถึงการสร้างตัวละครให้มีบทสนทนาเชือด
เฉือนกัน ท้ังนี้ผู้เขียนจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าท่ีว่าจะให้ตัวละครเจรจาโต้ตอบกันอย่างไร และเพื่อให้
เกิดความรู้สึกใด โดยยึดความสะเทือนอารมณ์ของผู้อ่านเป็นส าคัญ  

4. ความสะเทือนใจท่ีเกิดจากการบรรยายหรือพรรณนาของผู้เขียน การใช้ถ้อยค าบรรยาย
แสดงความรู้สึกเชิงเปรียบเทียบ การพรรณนา รวมไปถึงการสอดแทรกอารมณ์ของตนลงไปใน
เหตุการณ์และบทบาทของตัวละครท่ีแสดงออกมา สามารถท าให้เรื่องราวท่ีเขียนมีความสะเทือนใจ
เพิ่มข้ึนได้เช่นกัน  

 

สรุป 

 การเขียนหนังสือส าหรับเด็กเป็นกระบวนการท่ีเริ่มต้ังแต่การวางแผนการเขียน ในขั้นแรกนี้
ผู้เขียนต้องส ารวจแรงบันดาลใจของตนเองในการเขียนเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยศึกษาลักษณะของ
หนังสือส าหรับเด็กเพื่อท่ีจะก าหนดองค์ประกอบต่างๆ เพราะการเขียนแต่ละรูปแบบนั้นจะมี
องค์ประกอบท่ีต่างกันไปด้วย หลังจากวางแผนการเขียนแล้วก็มาสู่ขั้นลงมือเขียนซึ่งไม่ว่าจะเป็นการ
เขียนรูปแบบใดส่ิงรกท่ีผู้เขียนต้องเขียนอย่างแรกคือ โครงเรื่อง ท้ังการเขียนสารคดี และบันเทิงคดี 
ล้วนต้องเริ่มจากการคิดและเขียนโครงเรื่องก่อนท้ังส้ิน แต่จะมีความแตกต่างกันคือหากเป็นเรื่ อง
บันเทิงคดีโครงเรื่องคือเหตุการณ์ในเรื่องต้ังแต่ต้นจนจบเรื่อง และต้องประกอบไปด้วยข้อขัดแย้งหรือ
ปมปัญหาในเรื่อง ในขณะท่ีการเขียนสารคดีนั้นโครงเรื่องจะประกอบไปด้วยส่วนน า ส่วนเนื้อเรื่อง 
และส่วนสรุป ซึ่งในโครงเรื่องของการเขียนท้ังสองแบบนั้นจะมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีต่างกันไปอีก
หลายอย่าง หากผู้เขียนเข้าใจองค์ประกอบของการเขียนแต่ละแบบแล้วนั้นจะท าให้การเขียนง่ายข้ึน  
 นอกจากการเขียนโครงเรื่อ ท่ีเป็นหัวใจหลักของการท าหนัง สือส าหรับเด็กแล้วนั้น 
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีผู้เขียนควรทราบในการเขียนเรื่องบันเทิงคดี เช่น  กลวิธีการน าเสนอ การใช้ภาษา
ท้ังร้อยแก้ว ร้อยกรอง การสร้างตัวละคร การก าหนดมุมมองในการเล่าเรื่อง และการสร้างอารมณ์
สะเทือนใจ เป็นต้น ส่วนเรื่องสารคดีผู้เขียนต้องค านึกถึงความถูกต้องของเนื้อหา ข้อเท็จจริงต่างๆ 
และแหล่งท่ีมาของข้อมูล อีกท้ังผู้เขียนต้องหมั่นสังเกตความเปล่ียนแปลงของวงการหนังสือส าหรับ
เด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การท าหนังสือส าหรับเด็กนั้นทันสมัย และสอดคล้องต่อความต้องการของ
เด็กมากท่ีสุด  
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ค าถามทบทวน  
1. การส ารวจแรงบันดาลใจในการเขียนท าได้อย่างไรบ้าง  
2. ในการเริ่มเขียนหนังสือส าหรับเด็กผู้เขียนต้องก าหนดองค์ประกอบเบื้องต้นได้แก่อะไรบ้าง  
3. โครงเรื่อง หมายถึงอะไร และโครงเรื่องบันเทิงคดีกับสารคดีแตกต่างกันอย่างไร  
4. จงอธิบายการสร้างปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งท่ีดีในเรื่องบันเทิงคดีส าหรับเด็ก 

5. จงอธิบายส่วนประกอบของสารคดีต่อไปนี้  
 5.1 ส่วนน าเรื่อง 

5.2 ส่วนเนื้อเรื่อง 
5.3 ส่วนปิดเรื่อง  

6. การสร้างตัวละครในเรื่องบันเทิงคดีส าหรับเด็กมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง  
7. การเขียนสารคดีในการเขียนเป็นท านองการเล่านิทานมีลักษณะเด่นอย่างไร 

8. จงยกตัวอย่างความสะเทือนใจท่ีปรากฏในเรื่องบันเทิงคดีส าหรับเด็กจากประสบการณ์การอ่านของ
นักศึกษา 
9. ฝึกเขียนเรื่องบันเทิงคดีส าหรับเด็ก 1 เรื่อง  
10. แบ่งกลุ่มฝึกเขียนสารคดีส าหรับเด็ก 1 เรื่อง  
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บทที่ 5 

การออกแบบและการจดัท าหนังสือส าหรับเด็ก 

 

หนังสือส ำหรับเด็กเป็นหนังสือท่ีมีลักษณะพิเศษไปจำกหนังสือประเภทอื่นๆ  จัดว่ำเป็น
หนังสือท่ีผู้จัดท ำต้องพิถีพิถันทั้งในด้ำนกำรพิมพ์ กำรจัดหน้ำและรูปเล่ม กำรใช้ศิลปะในกำรเขียนภำพ 
และกำรเขียนเรื่องท่ีดี ในบทก่อนหน้ำนี้ได้กล่ำวถึงเทคนิคกำรเขียนเนื้อเรื่องท้ังบันเทิงคดีและสำรคดี
ไปแล้ว ดังนั้นในบทนี้จะให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรออกแบบและกำรจัดท ำหนังสือส ำหรับเด็กท่ี
ประกอบไปด้วยกระบวนกำรส ำคัญ เช่น กำรก ำหนดรูปเล่ม กำรออกแบบปกหนังสือ กำรเขียน
ภำพประกอบ กำรเขียนบทสคริปต์ และกำรท ำรูปเล่มจ ำลอง ซึ่งกระบวนกำรต่ำงๆ ท่ีกล่ำวข้ำงต้นเป็น
ส่วนส ำคัญท่ีผู้ท ำหนังสือส ำหรับเด็กต้องเข้ำใจเป็นอย่ำงดี และนอกจำกนี้ในส่วนท้ำยของบทจะได้
กล่ำวถึงเนื้อหำเกี่ยวกับกำรท ำหนังสือสำมมิติเพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำหนังสือส ำหรับเด็กใน
ลักษณะท่ีแปลกใหม่ได้หลำกหลำยยิ่งขึ้น   

 

การก าหนดรูปเล่มหนังสือ  
 รูปเล่มหนังสือส ำหรับเด็กเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของเด็กได้ กำรก ำหนด
หรือกำรจัดรูปเล่มนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีผู้ท ำหนังสือส ำหรับเด็กต้องพิจำรณำให้ดี ซึ่ง กำร
ก ำหนดรูปเล่มนั้นประกอบไปด้วยรำยละเอียดดังนี้  

ลักษณะรูปเล่มและจ านวนหน้า   
กำรท ำหนังสือส ำหรับเด็กนั้นโดยท่ัวไปแล้วลักษณะรูปเล่มจะอิสระกว่ำหนังสือผู้ใหญ่

โดยท่ัวไปหนังสือส ำหรับเด็กลักษณะรูปเล่มมำตรฐำนคือส่ีเหล่ียม ท่ัวไปมี 2 แบบคือ รูปเล่มแนวต้ัง 
และรูปเล่มแนวนอน แต่จะมีขนำดแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่ลักษณะของหนังสือหรือเนื้อหำในหนังสือซึ่ง
โดยขนำดรูปเล่มของหนังสือส ำหรับเด็ก ได้แก่ ขนำด 8 หน้ำยก (18.5 × 26 ซ.ม.) ขนำด 16 หน้ำยก
เล็ก (13 × 18.5 ซ.ม.) และ ขนำด 16 หน้ำยกใหญ่ (14.8 × 21 ซ.ม.)  

"หน้ำยก" เป็นค ำศัพท์ของวงกำรส่ือส่ิงพิมพ์หมำยถึงจ ำนวนกระดำษแผ่นใหญ่ท่ีใช้พิมพ์
หนังสือ กำรพิมพ์หนังสือเล่มจะพิมพ์ลงกระดำษแผ่นใหญ่ ในแม่พิมพ์หรือเพลท ทีละกรอบโดย 

กระดำษแต่ละแผ่นจัดหน้ำจ ำนวนกี่หน้ำก็นับจ ำนวนหน้ำใน 1 เพลท เป็น 1 ยก ดังนั้นหนังสือขนำด  
8 หน้ำยก คือ ในกระดำษหนึ่งแผนใหญ่มีหน้ำหนังสืออยู่ 8 หน้ำ ขนำดประมำณกระดำษ A4 ส่วน
หนังสือขนำด 16 หน้ำยก คือ ในกระดำษแผ่นใหญ่จะมีหน้ำหนังสือ 16 หน้ำ ขนำดประมำณ A5 หรือ
บำงครั้งเรียกขนำดพ็อคเก็ตบุ้ค ส่วนหน้ำยกเล็กหรือหน้ำยกพิเศษ คือกระดำษส ำหรับพิมพ์หนังสือท่ีมี
ขนำดเล็กหรือขนำดใหญ่กว่ำขนำดมำตรฐำนพบมำกในกำรท ำหนังสือส ำหรับเด็กด้วย ขนำดของ
กระดำษนี้อำจเป็นสำเหตุหนึ่งท่ีท ำให้ต้นทุนกำรผลิตหนังสือส ำหรับเด็กค่อนข้ำงสูงขึ้น หนังสือส ำหรับ
เด็กจึงมีรำคำสูงตำมไปด้วย 
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นอกจำกนี้จ ำนวนหน้ำของหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรในกำรท ำหนังสือส ำหรับเด็ก 
โดยท่ัวไปท่ีนิยมจัดท ำคือ จ ำนวน 8-16 หน้ำ ส ำหรับเด็กวัย 2-5 ขวบ จ ำนวน 16 - 32 หน้ำ ส ำหรับ
เด็กวัย 6 - 11 ขวบ 

อย่ำงไรก็ดีกำรก ำหนดลักษณะรูปเล่มและจ ำนวนหน้ำควรค ำนึงถึงควำมเหมำะสม ไม่มีขนำด
เล็กหรือขนำดใหญ่เทอะทะ เด็กควรถืออ่ำนเองได้ซึ่งลักษณะและขนำดของรูปเล่มนั้นต้องสัมพันธ์กัน
กับกำรจัดหน้ำหนังสือด้วย ผลกำรวิจัยด้ำนลักษณะรูปเล่มของหนังสือส ำหรับเด็กปฐมวัยท่ีปรำกฏใน
ร้ำนหนังสือพบว่ำส่วนใหญ่มีลักษณะรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ำขนำด 8 หน้ำยก ในแนวต้ัง จ ำนวนหน้ำอยู่
ระหว่ำง 10-12 หน้ำ และเริ่มมีกำรจัดรูปเล่มแบบแปลกใหม่โดยมีควำมสอดคล้องกับเรื่องและดึงดูด
ควำมสนใจของผู้อ่ำน เช่น รูปตะกร้ำ รูปกระเป๋ำ รูปรถ เป็นต้น (กล่อมจิตต์ พลำยเวช, 2547: 38)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 5.1 หนังสือส ำหรับเด็กรูปเล่มแบบกระเป๋ำ  
ท่ีมำ (http://megamagazines.co.za/shop/handbag-cuddly-teds-toolbox/) 

 

การจัดหน้า  
กำรจัดหน้ำหรือกำรวำงเลย์เอำท์เป็นอีกกระบวนกำรส ำคัญในกำรท ำหนังสือส ำหรับเด็ก  

ในขึ้นตอนนี้ต้องอำศัยหลักเกณฑ์กำรวำงองค์ประกอบทำงศิลปะมำกเป็นพิเศษไม่ว่ำจะเป็นหลักสมดุล 
หลักเอกภำพ หลักกำรเน้นจุดสนใจ หลักกำรเว้นช่องว่ำง และหลักกำรน ำสำยตำ โดยองค์ประกอบ 

ท่ีปรำกฏในหน้ำหนังสือส ำหรับเด็กแต่ละหน้ำจะประกอบด้วยภำพและค ำบรรยำยหรือตัวหนังสือ 

ณรงค์ ทองปำน (2526: 67-68) อธิบำยหลักกำรวำงภำพและค ำบรรยำยส ำหรับผู้ท ำหนังสือ
ส ำหรับเด็ก ดังนี้  

1. ภำพกับตัวหนังสืออยู่หน้ำเดียวกัน ไม่ทับกัน มี 3 แบบคือแบบแรกภำพอยู่ส่วนบน 
ตัวหนังสืออยู่ส่วนล่ำงของหน้ำกระดำษเหมำะกับรูปเล่มท้ังแนวต้ังและแนวนอน แบบท่ีสองภำพอยู่
ข้ำงหนึ่งตัวหนังสืออยู่อีกข้ำงหนึ่งเหมำะกับหนังสือรูปเล่มแนวนอน และแบบท่ีสำมตัวหนังสือแทรกอยู่
ตำมช่องว่ำงระหว่ำงภำพ เหมำะกับรูปเล่มแบบใดก็ได้ 
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ภำพที่ 5.2 กำรจัดหน้ำหนังสือแบบภำพกับตัวหนังสืออยู่หน้ำเดียวกันไม่ทับกัน 
 

2. ภำพกับตัวหนังสืออยู่หน้ำเดียวกัน ตัวหนังสือทับภำพ  
3. ภำพและตัวหนังสืออยู่คนละหน้ำ กำรวำงลักษณะนี้ต้องค ำนึงถึงหลักกำรมอง ซึ่งปกติแล้ว

คนเรำเมื่ออ่ำนหนังสือหรือเปิดหน้ำหนังสือสำยตำจะมองหน้ำขวำมือก่อนเสมอ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ำใน
กำรหนังสือท่ัวไปนิยมขึ้นต้นบท ขึ้นหน้ำเปิดเรื่อง ไว้ที่หน้ำขวำเสมอ แต่หำกใช้วิธีกำรวำงลักษณะนี้ใน
กำรจัดหน้ำหนังสือส ำหรับเด็กนั้น ไม่จ ำเป็นต้องวำงภำพไว้ที่หน้ำขวำเสมอ หรือวำงตัวหนังสือไว้หน้ำ
ขวำเสมอ สำมำรถสลับกันได้บ้ำงเพื่อให้เกิดควำมสมดุล และดึงควำมสนใจของเด็กด้วย  

4. ภำพกับตัวหนังสือท่ีใช้สองหน้ำเป็นเหมือนหน้ำเดียวกัน หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ จัดแบบ
หน้ำคู่ กำรจัดลักษณะนี้จะท ำให้มีพื้นท่ีมำกขึ้นในกำรวำงภำพละตัวหนังสือ แต่อย่ำงไรก็ดีต้อง
ระมัดระวังกำรวำงองค์ประกอบด้วย  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 5.3 กำรจัดหน้ำหนังสือแบบภำพกับตัวหนังสือใช้สองหน้ำเป็นเหมือนหน้ำเดียวกัน 

 

สิทธิพร กุลวโรตตมะ (2556: 47-50) ได้เสนอแนะข้อควรระวังในกำรจัดวำงภำพและ
ตัวหนังสือในกำรท ำหนังสือหรับเด็ก ดังนี้  
 1. หำกวำงกรอบส ำหรับเขียนค ำบรรยำย ตัวหนังสือไม่ควรแน่นกรอบ หรือเต็มกรอบเกินไป  

2. ตัวหนังสือไม่ควรมำกเกินไปจนท ำให้ตัวหนังสือมีขนำดเล็ก อ่ำนยำก  
3. ไม่ควรเขียนค ำบรรยำยหรือวำงตัวหนังสือทับรูปภำพ  
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4. กำรวำงตัวหนังสือกึ่งกลำงหน้ำบำงครั้งท ำให้ลดทอนควำมสวยงำมของภำพ  
5. กำรระบำยสีในกรอบค ำพูดหรือค ำบรรยำยบำงครั้งท ำให้อ่ำนยำก  
6. กำรบำงภำพระหว่ำงหน้ำ นอกจำกจะเว้นท่ีว่ำงแล้วอำจใช้สีพื้นท่ีแตกต่ำงกันหรือ
อำจวำดลวดลำยท่ีแตกต่ำงกันก็ได้  

การเย็บเล่ม 

กำรเย็บเล่มหนังสือจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ำยในกำรท ำรูปเล่มสมบูรณ์ ผู้จัดท ำสำมำรถเลือก
วิธีกำรเย็บเล่มท่ีเหมำะสมกับหนังสือท่ีจัดท ำขึ้นซึ่งควรพิจำรณำท้ังกำรจัดหน้ำ กำรจัดรูปเล่ม ควำม
หนำวบำงของหนังสือด้วย ซึ่งกำรเย็บเล่มหนังสือส ำหรับเด็กมีหลำยวิธี ดังนี้  

1. แบบผนึก 

กำรเย็บเล่มแบบผนึกนี้เป็นวิธีง่ำย ไม่ซับซ้อน มีอุปกรณ์ไม่มำก เหมำะส ำหรับท ำหนังสือเล่ม
เล็กของนักศึกษำท่ีฝึกท ำหนังสือส ำหรับเด็ก โดยวิธีกำรนี้ผู้จัดท ำหนังสือจะเขียนหรือวำดภำพต้นฉบับ
เพียงด้ำนเดียว เพื่อเหลืออีกด้ำนหนึ่งไว้ทำกำวผนึกกับหน้ำต่อๆไป 

 

   

 

 

 

 

    
 

ภำพที่ 5.4 กำรเย็บเล่มแบบผนึก  
 

ดังภำพตัวอย่ำงหำกใช้กระดำษขนำด A4 พับครึ่ง จ ำนวน 2 แผ่น เขียนต้นฉบับไว้เพียงหน้ำ
เดียว จำกนั้นทำกำวด้ำนหลังหน้ำ 2 แล้วผนึกกับด้ำนหลังของหน้ำ 3 ท ำไปเรื่อยๆ จนครบทุกหน้ำ  
จึงท ำปกให้สมบูรณ์ โดยปกอำจใช้กระดำษท่ีมีควำมหนำประมำณ 150 แกรม วัดขนำดปกเท่ำกับเล่ม
หนังสือและขนำดสันหนังสือ จำกนั้นผนึกด้ำนหลังของหน้ำ 1 และหน้ำสุดท้ำยเข้ำกับปก  

2. แบบเย็บอกหรือเย็บมุงหลังคำ 
กำรเข้ำเล่มลักษณะนี้สำมำรถเขียนต้นฉบับได้ท้ังสองหน้ำของกระดำษแล้วน ำมำรวมกันพับ

ครึ่งตรงกลำงกระดำษ แล้วใช้ลวดเย็บบริเวณรอยพับ กำรเข้ำเล่มแบบเย็บอกหรือมุงหลังคำจะมี
ข้อจ ำกัดเกี่ยวกับควำมหนำ ควำมบำงของหนังสือ เพรำะหำกหนังสือมีจ ำนวนหน้ำมำกเกินไปเข้ำเล่ม
ลักษณะนี้จะไม่เหมำะสม หนังสือนิทำน หนังสือภำพส ำหรับเด็กนิยมเข้ำเล่มแบบนี้ 
  

1                 2 

3                 4 
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ภำพที่ 5.5 กำรเย็บเล่มแบบเย็บอกหรือเย็บมุงหลังคำ 
 

3. แบบเย็บสันไสกำว 

กำรเย็บเล่มลักษณะนี้เหมำะส ำหรับหนังสือท่ีมีจ ำนวนหน้ำค่อนข้ำงมำก เช่นหนังสือเรื่องส้ัน 
นวนิยำย สำรคดี และนิตยสำร อีกท้ังกำรเข้ำเล่มแบบเย็บสันไสกำวนี้ไม่เหมำะส ำหรับท ำด้วยตนเอง 
เพรำะหนังสือจ ำไม่แข็งแรงเหมือนท ำในโรงพิมพ์ เนื่องจำกเครื่องทำกำวในโรงพิมพ์นั้นจะบิดหนังสือ
ไปทำงซ้ำย ทำงขวำ เพื่อให้กำวแทรกเข้ำด้ำนข้ำงของกระดำษจึงท ำให้มีกำรยึดเกำะมำกขึ้น อีกท้ังใน
ระบบโรงพิมพ์นั้นจะใช้กำวอบควำมร้อนซึ่งดีกว่ำกำวธรรมดำ  

 

 

  
 

 

 

 

 

ภำพที่ 5.6 กำรเย็บเล่มแบบเย็บสันไสกำว 
 

5. แบบเย็บกี่  
เย็บกี่เป็นวิธีกำรเย็บเล่มหนังสือท่ีเหมำะกับหนังสือท่ีมีควำมหนำ หรือจ ำนวนหน้ำมำกๆ เช่น 

งำนวิจัย พจนำนุกรม หรือประยุกต์ในกำรท ำสมุดบันทึก กำรเย็บกี่สำมำรถท ำได้ท้ังแบบใช้ด้ำยหรือ
เชือกเย็บด้วยมือ โดยกระดำษหรือต้นฉบับหนังสือจะพับเป็นชุด น ำมำวำงเรียงต่อกันแล้วใช้ด้ำยหรือ
เชือกเย็บทีละชุด หำกต้องกำรควำมทนทำนอำจไสกำวหรือทำกำวบริเวณสันหนังสือท่ีเย็บกี่ได้ และ
แบบท่ีสองคือแบบใช้เครื่องจักรเย็บ ลักษณะกำรเย็บกี่โดยใช้มือและเครื่องจักรนั้นจะเหมือนกันแต่
เครื่องจักรจะรวดเร็วและสวยงำมกว่ำ   
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ภำพที่ 5.7 กำรเย็บเล่มแบบเย็บกี่ 
 

 สรุปได้ว่ำกำรก ำหนดรูปเล่มหนังสือท่ีประกอบด้วย กำรก ำหนดลักษณะรูปเล่มและจ ำนวน
หน้ำ กำรจัดหน้ำ และกำรเย็บเล่ม ท้ัง 3 กระบวนกำรล้วนมีควำมสัมพันธ์กัน ผู้จัดท ำหนังสือส ำหรับ
เด็กจะต้องวำงแผนก ำหนดรูปเล่ม จ ำนวนหน้ำให้ชัดเจนต้ังแต่เริ่มท ำหนังสือ เพื่อจะก ำหนดกำรจัด
หน้ำหรือวำงเลย์เอำท์ และเลือกใช้วิธีกำรเย็บเล่มท่ีสอดคล้องกับรูปเล่มหนังสือท่ีจัดท ำขึ้น  
 

การออกแบบปกหนังสือ 

 ปกหนังสือจัดว่ำเป็นส่วนส ำคัญท่ีผู้ท ำหนังสือส ำหรับเด็กไม่ควรมองข้ำม เพรำะปกหนังสือ
เป็นส่วนแรกท่ีผู้อ่ำนจะมองเห็น และสนใจหยิบมำเปิดอ่ำน ส่วนประกอบของปกหนังสือส ำหรับเด็ก
ประกอบด้วย ช่ือหนังสือ ช่ือผู้เขียน ผู้วำดภำพประกอบ และภำพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 5.8 หนังสือส ำหรับเด็กประเภทบันเทิงคดีเรื่อง ผู้พิทักษ์ ของเบญจวรรณ ตันประเสริฐ 

  

 กำรวำงต ำแหน่งของส่วนประกอบในปกหนงัสืออย่ำงแรกคือ ช่ือหนังสือ โดยท่ัวไปผู้อ่ำนจะ
คุ้นเคยกับกำรวำงช่ือหนังสือไวเด้ำนบน แต่หนังสือส ำหรับเด็กสำมำรถออกแบบได้ไม่จ ำกัด สำมำรถ
วำงตรงกลำง ด้ำนล่ำงก็ได้ แต่ท้ังนี้ต้องค ำนึงถึงภำพประกอบ และสัดส่วนของพื้นท่ีว่ำงด้วย   
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ภำพที่ 5.9 กำรวำงต ำแหน่งช่ือเรื่องในกำรออกแบบปกหนังสือส ำหรับเด็ก 
 

สังเกตได้ว่ำช่ือเรื่องจำกมีสัดส่วนประมำณ 1 ใน 3 ของพื้นท่ีผกท้ังหมด ผู้จัดท ำอำจใช้วิธีกำร
สังเกตภำพรวมของส่วนประกอบท้ังหมดว่ำมีควำมเหมำะสมหรือไม่ ท้ังนี้ส่วนช่ือผู้เขียน ผู้วำด
ภำพประกอบ จะต้องมีขนำดเล็กกว่ำช่ือเรื่อง 

นำกจำกนี้ สิทธิพร กุลวโรตตมะ (2556 : 56) ยังได้อธิบำยว่ำตัวอักษรท่ีเป็นช่ือเรื่อง ต้อง
ประดิษฐ์ให้เด่นชัด และสวยงำม ซึ่งสำมำรถท ำได้หลำยแบบ บำงครั้งอำจจะปรับมำจำกแบบท่ีเคยพบ
เห็น ประทับใจ หรืออำจเริ่มจำกวำงเส้นเป็นรูปเลขำคณิต เช่น ส่ีเหล่ียม สำมเหล่ียม และยังสำมำรถ
เติมเส้นควำมหนำให้มีลักษณะเป็นรูปทรงต่ำงๆ เช่น ส่ีเหล่ียมลูกบำศก์ ทรงกระบอก จะท ำให้ภำพไม่
เรียบแบน มีมิติ และมีควำมโดดเด่นมำกขึ้น  
 

การเขียนภาพประกอบ 

 ภำพประกอบในหนังสือส ำหรับเด็กถือเป็นหัวใจของหนังสือก็ว่ำได้ ภำพประกอบท่ีดึงดูด
ควำมสนใจของเด็กจะมีส่วนช่วยให้เด็กสนใจหนังสือเล่มนั้นๆ เมื่อเด็กสนใจย่อมอยำกรู้เรื่องรำว และ
ท ำให้เด็กเริ่มสนใจอ่ำนหนังสือ ภำพจึงควรส่งเสริมเรื่องรำว ท ำให้เด็กสนุกสนำน ดังนั้นกำรเขียน
ภำพประกอบจึงเป็นเรื่องส ำคัญท่ีผู้จัดท ำหนังสือส ำหรับเด็กไม่ควรละเลย รำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
เขียนภำพประกอบท่ีผู้จัดท ำหนังสือส ำหรับเด็กควรท ำควำมเข้ำใจมีดังนี้  
 

 ความส าคัญของภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็ก 

 1. ภำพประกอบช่วยอธิบำยและเสริมเนื้อหำให้ชัดเจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหนังสือสำรคดี
ส ำหรับเด็กภำพประกอบจะต้องถูกจ้อง ชัดเจนตำมควำมเป็นจริง ในขณะเดียวกันภำพประกอบ
หนังสือบันเทิงคดีส ำหรับเด็กไม่จ ำเป็นต้องเหมือนจริง ผู้วำดอำจสร้ำงสรรค์ขึ้นมำเองได้ ตำมเนื้อหำ 
หรือเรื่องรำวโดยให้ภำพสัมพันธ์กับเรื่องท่ีเขียนเป็นหลัก  
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2. ภำพประกอบช่วยดึงดูดควำมสนใจของเด็ก ส่ิงแรกท่ีเด็กจะเห็นก่อนเนื้อหำก็คือหน้ำปก
ของหนังสือ หำกมีกำรออกแบบอย่ำงสวยงำมก็ย่อมช่วยให้เด็กเกิดควำมสนใจและอยำกอ่ำนหนังสือ 
และยิ่งถ้ำเด็กเปิดหนังสือแล้วพบว่ำด้ำนในมีภำพท่ีสวยงำม สดใส ก็ยิ่งดึงดูดให้เด็กสนใจเนื้อหำมำก
ขึ้นไปอีก  

3. ภำพประกอบตรงตำมจุดมุ่งหมำยของผู้จัดท ำ กล่ำวคือหำกในกรณีนักเขียนและผู้วำด
ภำพประกอบเป็นคนละคน ท้ังนักเขียนและผู้วำดภำพประกอบควรได้พบกันเพื่อฟังควำมคิดเห็นควำม
ต้องกำรของนักเขียนเป็นหลัก และเพื่อให้ผู้วำดภำพประกอบสำมำรถวำดภำพได้ตรงตำมวัตถุประสงค์
ของกำรเขียนเรื่องได้อย่ำงสมบูรณ์ หรือเกิดข้อบกพร่องน้อยท่ีสุด  

4. ภำพประกอบสร้ำงจินตนำกำรส ำหรับเด็ก นอกจำกควำมรู้จำกเรื่องแล้ว ภำพประกอบยัง
เป็นส่วนท่ีช่วยอธิบำยเรื่องนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกท้ังภำพประกอบหนังสือส ำหรับเด็กยังท ำให้เด็กเกิด
ควำมคิด จินตนำกำรต่อเนื่องได้  

5. ภำพประกอบมีผลต่อควำมละเอียดถี่ถ้วน ประณีต และท ำให้เด็กรักในส่ิงท่ีสวยงำม 
กล่ำวคือหำกเด็กได้เห็นภำพประกอบท่ีเขียนขึ้นอย่ำงประณีตแล้วนั้น จะท ำให้เด็กรักในควำมงดงำม
ของศิลปะ เด็กจะเกิดควำมประทับใจ ซึ่งภำพแต่ละภำพล้วนมีผลตอควำมรู้สึกของเด็กท้ังส้ิน  

 

ประเภทของภาพประกอบหนังสอืส าหรับเด็ก  
ประเภทของภำพประกอบหนังสือส ำหรับเด็กท่ีจ ำแนกได้ดังนี้  

 1. ภำพเหมือนจริง คือ ภำพที่มีรูปร่ำงตำมควำมเป็นจริง เช่น ภำพถ่ำย ภำพวำดเหมือนจริง 
ส่วนใหญ่ในหนังสือส ำหรับเด็กภำพเหมือนจริงจะนิยมใช้ภำพวำดมำกกว่ำภำพถ่ำย เพรำะบำงครั้งผู้
วำดภำพสำมำรถเก็บรำยละเอียด หรือเน้นบำงส่วนได้ดีกว่ำกำรถ่ำยภำพ  
 2. ภำพเลียนแบบของจริง คือ ภำพที่มีรูปร่ำงมำกจำกควำมเป็นจริงหรือรูปร่ำงท่ีผิดแปลกไป
จำกควำมจริง บำงครั้งไม่สำมำรถเดำได้ว่ำเป็นภำพอะไร เช่น ภำพต้นไม้ ภำพสัตว์ท่ีท ำท่ำทำงเหมือน
คน  
 3. ภำพเหนือจริง คือ ภำพจินตนำกำรประกอบเรื่องรำวท่ีไม่มีอยู่จริง เช่น ยักษ์ แม่มด 
สวรรค์ เมืองมหัศจรรย์  
 ประเภทของภำพประกอบท้ัง 3 แบบท่ีกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถสร้ำงขึ้นด้วยวิธีกำรวำดภำพและ
ใช้ภำพถ่ำย ซึ่งท้ังสองวิธีเป็นเทคนิคท่ีได้รับควำมนิยมในกำรท ำภำพประกอบหนังสือส ำหรับเด็ก แต่
หำกผู้จัดท ำไม่ช ำนำญสำมำรถใช้เทคนิคกำรท ำภำพประกอบประเภทอื่นๆ ได้ เช่น เทคนิคกำรปั้น 
เทคนิคกำรตัดแปะ เป็นต้น ซึ่ง กุลวรำ ชูพงศ์ไพโรจน์ (2545: 47-54) อธิบำยแนวทำงกำรสร้ำงภำพ
ประกอบด้วยตนเองส ำหรับผู้เขียนหนังสือส ำหรับเด็กท่ีนอกเหนือจำกภำพวำดและภำพถ่ำย ซึ่งสรุป
เป็นประเภทของภำพประกอบได้เพิ่มเติมดังนี้  
  



83 

 

 1. ภำพจำกเศษวัสดุ  
 กำรสร้ำงภำพจำกเศษวัสดุสำมำรถท ำได้อย่ำงหลำกหลำย เช่น เศษผ้ำ เศษกระดำษห่อ
ของขวัญ เชือก ด้ำย ใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง ดอกหญ้ำ เป็นต้น กำรน ำเศษวัสดุต่ำงๆ เหล่ำนี้มำใช้ตกแต่ง
เป็นรูปภำพต้องค ำนึงถึงควำมทนทำนพอสมควร  

2. ภำพจำกงำนพับกระดำษ 

ปัจจุบันมีหนังสือสอนพับกระดำษเป็นรูปต่ำงๆ มำกมำย จึงเป็นทำงเลือกในกำรสร้ำง
ภำพประกอบหนังสือส ำหรับเด็กโดยใช้งำนพับกระดำษท่ีสำมรรถสร้ำงพับเป็นรูปคน สัตว์ ต้นไม้  
แล้วน ำมำตกแต่งในหนังสือส ำหรับเด็กตำมเรื่องรำวท่ีเขียนขึ้นก็ได้ 

3. ภำพสำมมิติ  
หนังสือภำพสำมมิติเป็นหนังสือส ำหรับเด็กอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเด็กสนใจ ซึ่งผู้จัดท ำสำมำรถ

สร้ำงภำพสำมมิติประกอบเรื่องรำวในหนังสือส ำหรับเด็กได้ด้วยเทคนิคพื้นฐำน หรือเทคนิคกำรท ำบัตร
สำมมิติแบบต่ำงๆ เช่น บัตรหมุน บัตรเล่ือนเปล่ียนภำพ เป็นต้น ภำพสำมมิติเหล่ำนี้จะท ำให้
ภำพประกอบหนังสือมีมิติ และมีชีวิตชีวำมำกขึ้น  

 

ความรู้พื้นฐานในการวาดภาพประกอบ  
กำรเขียนภำพประกอบผู้เขียนท่ีจะวำดภำพประกอบเอง หรือผู้วำดภำพประกอบท่ีไม่ได้เป็น

ผู้เขียนจ ำเป็นต้องทรำบและเข้ำใจเกี่ยวกับรำยละเอียดต่ำงๆ ดังท่ี ณรงค์ ทองปำน (2526 : 82-85) 
อธิบำยไว้ดังนี้  

1. ควำมรู้เกี่ยวกับธรรมชำติท่ัวไป  
ไม่เฉพำะแต่ธรรมชำติของมนุษย์เท่ำนั้น แต่รวมถึงธรรมชำติของทุกส่ิงท่ีแวดล้อมอยู่ เช่น 

รู้จักสังเกตว่ำกลำงวันสีเป็นอย่ำงไร กลำงคืนสีเป็นอย่ำงไร เพรำะจะท ำให้กำรเขียนมีควำมชัดเจน ส่ือ
ควำมหมำย ส่ือภำพได้ รวมถึงกำรวำดภำพหำกเข้ำใจธรรมชำติของแต่ละส่ิงแต่ละอย่ำงเป็นอย่ำงดีจะ
สำมำรถส่ือสำรออกมำเป็นภำพได้ดีเช่นกัน  

2. ควำมรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบส ำคัญของงำนศิลปะ 

2.1 เส้น จัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐำนส ำคัญในกำรเขียนภำพประกอบ ซึ่งเส้นท่ีมี
ลักษณะต่ำงกันจะถ่ำยทอดอำรมณ์ควำมรู้สึกของเนื้อเรื่องหรือภำพท่ีต่ำงกันไป ในทำงศิลปะ
เส้นมีหลำยรูปแบบ เช่น เส้นตรงให้ควำมรู้สึกสง่ำ เข้มแข็ง มั่นคง เส้นทแยงให้ควำมรู้สึกมุ่น
คง เครื่องไหว ขำดควำมสมดุล เส้นโค้งให้ควำมรู้สึกนิ่มนวล อ่อนหวำน เส้นประให้ควำมรู้สึก
ขำดหำย ไม่ต่อเนื่อง และเส้นซิกแซ็กให้ควำมรู้สึกไม่อยู่นิ่ง ต่ืนเต้น  

2.2 รูปร่ำง เป็นภำพท่ีมองเห็น 2 มิติ คือ กว้ำงและยำว หมำยถึง พื้นท่ีท่ีมีบริเวณ
รอบนอกแน่นอน ชัดเจน โดยรูปร่ำงแบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่  
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2.2.1 รูปร่ำงธรรมชำติ ได้แก่ รูปร่ำงท่ีเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ เช่น รูปร่ำง
คน สัตว์ และพืช  

2.2.2 รูปร่ำงทรงเรขำคณิต ได้แก่ รูปร่ำงทรงเรขำคณิตท่ีมีลักษณะตำยตัว 
เช่น วงกลม ส่ีเหล่ียม สำมเหล่ียม  

2.2.3 รูปร่ำงอิสระหรือรูปทรงท่ีเป็นนำมธรรม ได้แก่ รูปร่ำงท่ีนอกเหนือ 

จำกรูปร่ำงธรรมชำติ รูปร่ำงเลขำคณิต หรือจะเรียกได้ว่ำเป็นรูปร่ำงท่ีดัดแปลงมำ
จำกท้ังสองท่ีกล่ำวข้ำงต้น  
2.3 ลักษณะพื้นผิว ได้แก่ สวนนอกสุดของวัตถุท่ีตำเห็น หรือส่ิงท่ีสัมผัสได้ของ

รูปทรง เช่น หยำบ มัน ขรุขระ ด้ำน เป็นต้น ซึ่งในกำรวำดภำพประกอบต้องค ำนึงถึงส่วนนี้
ด้วย  
นอกจำกควำมรู้เกี่ยวกับธรรมชำติของส่ิงต่ำงๆ ท่ัวไป และควำมรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบส ำคัญ

ของงำนศิลปะท่ีผู้จัดท ำหนังสือส ำหรับเด็กต้องเข้ำใจแล้วนั้น ยังมีประเด็นส ำคัญอื่นๆ ท่ีควรทรำบ 
ดังนี้  

1. ขนำดของภำพประกอบ 

กำรเขียนภำพประกอบในหนังสือส ำหรับเด็กนั้น เรื่องขนำดของภำพประกอบก็เป็นส่ิงท่ี
ผู้เขียนต้องพิจำรณำให้ดี แม้ว่ำเด็กส่วนใหญ่จะชอบภำพขนำดใหญ่ก็ตำม แต่อย่ำงไรก็ดีหนังสือแต่ละ
ประเภท เนื้อเรื่องแต่ละเรื่อง ย่อมต้องท ำภำพประกอบท่ีมีขนำดท่ีเหมำะสมแตกต่ำงกัน 

หทัย ตันหยง (2529: 124) อธิบำยขนำดของภำพประกอบท่ีเหมำะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย 
ดังนี้  

1) เด็กปฐมวัย ขนำดของภำพหรือพื้นท่ีภำพควรเป็น 3⁄4 ของหน้ำกระดำษ 

2) เด็กวัยประถมต้น ขนำดของภำพหรือพื้นท่ีภำพที่ควรเป็นคือ 1⁄2 ของหน้ำกระดำษ 

3) เด็กวัยประถมปลำย หรือเด็กวัยรุ่น ขนำดของภำพหรือพื้นท่ีภำพควรเป็น 1⁄4 ของ
หน้ำกระดำษ  

2. เทคนิคกำรใช้สีของภำพประกอบ 

ภำพประกอบท่ีมีสีสันมำกย่อมมีอิทธิพลต่อเด็ก ท ำให้เด็กพอใจมำกกว่ำภำพท่ีมีสีน้อยหรือ
ภำพขำวด ำ นอกจำกควำมดึงดูดในแล้วกำรใช้สียังสำมำรถส่ือควำมหมำย แสดงอำรมณ์ ควำมรู้สึกท่ี
แตกต่ำงกันได้อีกด้วย ดังนั้นกำรใช้สีในกำรวำดภำพควรค ำนึงถึงกำรส่ือควำมหมำยของสีแต่ละสีด้วย
ดังตำรำง  
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ตารางที่ 6.1 สีและความหมายของสี  
สี ความหมาย 

เหลือง ควำมเจริญรุ่งเรือง ควำมก้ำวหน้ำ เฉลียวฉลำด 

แดง ควำมต่ืนเต้นเร้ำใจ ควำมปีติ  
แดงเข้ม ควำมสง่ำผ่ำเผย ควำมอิ่มเอิบ  
เขียว น้ ำเงิน ควำมสงบเงียบ อุดมสมบูรณ์  
เทำ ควำมนิ่งเฉย ควำมเงียบ  
ด ำ ควำมเศร้ำ ควำมกดดัน  
ขำว ควำมบริสุทธิ์ เบิกบำน  
ทอง เงิน ควำมมั่งค่ัง  
ส้ม ควำมต่ืนเต้น ควำมแจ่มใส  
ที่มา (น. ณ ปำกน้ ำ, 2522: 50-51)  
 ส่วน นิตยำ วรรณกิตร์ (2559: 160) ได้กล่ำวถึงเทคนิคกำรน ำจิตวิทยำเรื่องสีในใช้ในกำร
สร้ำงสรรค์ภำพประกอบในหนังสือส ำหรับเด็ก ผู้เขียนต้องค ำนึงถึงส่ิงส ำคัญ ดังนี้  
 1. กำรใช้สีช่วยเพิ่มควำมน่ำสนใจของหนังสือด้วยกำรค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของสีกับ
ธรรมชำติของเด็กแต่ละช่วงวัยคือ เด็กเล็กควรใช้สีสันฉูดฉำด ประเภทแม่สี เพื่อดึงควำมสนใจและ
สร้ำงควำมสะดุดตำ ภำพควรใช้สีโทนสดใสเน้นควำมน่ำรักและบริสุทธิ์แจ่มใส ไม่ควรใช้สีโทรเข้มเพรำ
ภำพจะดูน่ำกลัว ส ำหรับเด็กโตกำรใช้สีจะเน้นควำมสมจริงมำกกว่ำเด็กเล็ก  

2. กำรใช้สีให้สัมพันธ์กับธรรมชำติรอบตัวเด็ก เรื่องจำกเด็กจะจดจ ำสีต่ำงๆ ได้สัมพันธ์กับส่ิง
ท่ีอยู่รอบตัว เช่น พระจันทร์สีเหลือง ต้นไม้สีเขียว ท้องฟ้ำสีฟ้ำ  

3. กำรใช้สีให้เหมำะกับเนื้อเรื่อง เช่น น้ ำหรือฤดูหนำวควรใช้สีฟ้ำ ดวงอำทิตย์ใช้สีเหลือง  
สีแดง นอกจำกนี้ต้องค ำนึงถึงควำมรู้สึกให้ตรงกับท้องเรื่อง ถ้ำเนื้อเรื่องเกี่ยวกับควำมสนุกสนำนก็ควร
ใช้สีร้อน  

4. เด็กเล็กจะให้ควำมส ำคัญกับสีมำกกว่ำรูปร่ำง เพรำะสีสันสร้ำงควำมรู้สึกแก่เด็กได้ดี ตำม
ธรรมชำติแล้วเด็กจะรู้จักสีแดงก่อน ตำมด้วยสีเหลือง ฟ้ำ เขียว ดังนั้นหนังสือส ำหรับเด็กควรจะเน้น
เรื่องสีกับควำมรู้สึก กำรใช้สีควรใช้สีเข้ม เนื่องจำกชัดเจนและให้ควำมรู้สึกตรงกับควำมต้องกำร
มำกกว่ำสีอ่อน 

5. ควรหลีกเล่ียงสีท่ีท ำให้รู้สึกโศกเศร้ำ ไม่เบิกบำน เช่น สีด ำ สีน้ ำตำล โดยควรใช้สีเหล่ำนี้
แสดงเนื้อหำเฉพำะส่วนท่ีต้องกำรแสดงควำมรู้สึกโศกเศร้ำของตัวละคร  
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กระบวนการวาดภาพประกอบ 

ในหนังสือส ำหรับเด็กมีส่วนประกอบคือเนื้อเรื่องและภำพประกอบ โดยผู้เขียนและผู้วำด
ภำพประกอบอำจเป็นคนเดียวกัน หรือไม่ก็ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมท้ังผู้เขียนและผู้วำดภำพประกอบ
จะต้องเข้ำใจกระบวนกำรวำดภำพประกอบ ซึ่ง พิมพ์จิต ตปนียะ (2555: 57-59) อธิบำยไว้ดังนี้ 

1. กรณีท่ีผู้วำดภำพประกอบไม่ใช่ผู้เขียนต้องเริ่มท่ีกำรหำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้ำหมำย
และเนื้อเรื่องตำมท่ีพูดคุยกับผู้เขียนและบรรณำธิกำร เพื่อให้กำรส่ือสำรด้วยภำพไม่ผิดเพี้ยน เช่น ถ้ำ
เนื้อหำของเรื่องเป็นเรื่องของแมว ผู้วำดต้องหำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแมวท้ังหมด ไม่ว่ำจะเป็นสำยพันธุ์ 
อำหำร ท่ีอยู่อำศัย และบรรยำกำศของภำพตำมเนื้อหำ หำกผู้เขียนและผู้วำดเป็นบุคคลเดียวกัน
กระบวนกำรหำข้อมูลอำจเกิดขึ้นตั้งแต่กำรเตรียมเรื่องท่ีจะเขียนแล้ว 

2. น ำเนื้อเรื่องมำแบ่งให้ได้จ ำนวนหน้ำตำมท่ีผู้เขียนหรือส ำนักพิมพ์ก ำหนด หำกผู้เขียนวำด
ภำพเอง อำจก ำหนดรำยละเอียดต่ำงๆ แต่ละหน้ำไว้ในดัมมี่หนังสือ หรือในบทสคริปต์แล้ว ผู้วำด
ภำพประกอบต้องวำงแผนด้วยว่ำภำพจะเป็นหน้ำเดียวหรือหน้ำคู่ตำมควำมเหมำะสมของเนื้อเรื่อง 
อำจร่ำงภำพคร่ำวๆ ไปด้วยในขั้นตอนนี้  

3. ออกแบบตัวละครและบรรยำกำศของภำพ กำรหำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงละเอียดใน
ขั้นตอนแรกจะท ำให้กำรวำดภำพง่ำยและชัดเจนขึ้น ส่วนกำรจัดองค์ประกอบแต่ละหน้ำนั้นหำกผู้วำด
กับผู้เขียนไม่ใช้บุคคลเดียวกัน ท้ังสองจะต้องพูดคุยกันให้เข้ำใจตรงกัน  

4. ออกแบบปกหน้ำและปกหลัง  
5. พิจำรณำแก้ไขภำพร่ำงท้ังหมดอีกครั้งให้มีองค์ประกอบไปในทิศทำงเดียวกันและเหมำะสม

กับเนื้อเรื่อง  
6. วำดภำพประกอบท่ีสมบูรณ์แล้วลงสีหรือใช้เทคนิคต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมงำมอย่ำง

เหมำะสมและเหมำะกับเด็ก  
จะเห็นได้ว่ำในหลำยกระบวนกำรท่ีกล่ำวมำนั้นจุดส ำคัญคือกำรประสำนงำนระหว่ำผู้เขียน  

ผู้วำดภำพประกอบ บรรณำธิกำร แต่หำกเป็นกรณีท่ีผู้เขียนกับผู้วำดเป็นบุคคลเดียวกันอำจลดบำง
กระบวนกำรลงไป อย่ำงไรก็ดีในกำรวำดภำพประกอบก็ต้องค ำนึงถึงควำมสวยงำม เหมำะสมกับเด็ก 
และกำรส่งเสริมจินตนำกำรด้วย  
  

การเขียนบทสคริปต์  
บทสคริปต์ (Script) เป็นกำรน ำเรื่องรำวท่ีได้จำกกำรเขียนโครงเรื่องและเนื้อเรื่องย่อมำเขียน

อธิบำยขั้นตอนของเนื้อเรื่องและรูปภำพ โดยกำรเขียนบทสคริปต์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
ค ำอธิบำยหรือค ำบรรยำย และภำพประกอบ  
 กำรเขียนบทสคริปต์จะเขียนต้ังแต่หน้ำแรกคือหน้ำปก ไปจนถึงหน้ำสุดท้ำย คือปกหลัง ว่ำแต่
ละหน้ำประกอบด้วยค ำบรรยำย และภำพอะไรบ้ำง ในกำรเขียนบทสคริปต์นั้นผู้เขียนสำมำรถวำด
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ภำพประกอบไปด้วยก็ได้จะใช้แทนเล่มจ ำลองหรือดัมมี่ได้ แต่หำกผู้เขียนไม่สะดวกในกำรวำดภำพ
สำมำรถเขียนโดยระบุว่ำภำพอะไร  ต ำแหน่งใดของหน้ำก็ได้เช่นกัน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บทสคริปต์ 
 

หน้าปก   ค าบรรยาย ช่ือเร่ือง นัทแครกเกอร์และเจ้ำหญิงในดินแดนแห่งเวทย์มนต์ 

  ภาพ  ภำพเจ้ำหญิงและตุ๊กตำไม้นัทแครกเกอร์ มีฉำกหลังเป็นปรำสำท 

ใบรองปก     - หน้ำว่ำง -  
หน้าปกใน ค าบรรยาย ช่ือเร่ือง นัทแครกเกอร์และเจ้ำหญิงในดินแดนแห่งเวทย์มนต์ 

    ช่ือผู้แต่ง พิมพ์ชนก โหรำจันทร์  
    ช่ือผู้วำดภำพประกอบ พิมพ์ชนก โหรำจันทร์   
ค าน า  ค าบรรยาย  บอกจุดมุ่งหมำยของผู้แต่ง 
    นิทำนเร่ือง นัทแครกเกอร์และเจ้ำหญิงในดินแดนแห่งเวทย์มนต์ 

มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ผู้อ่ำนเห็นผลดีของกำรท ำควำมดีที่สุดท้ำย 

แล้วควำมดีน้ันสำมำรถเอำชนะทุกสิ่งได้  
หน้า 1   ค าบรรยาย ในงำนเลี้ยงวันเกิดของ “คลำรำ” เธอเป็นหญิงสำวที่รูปร่ำง 

หน้ำตำงดงำมรำวกับเจ้ำหญิงในเทพนิยำย เธอได้รับของขวัญเป็น 

ตุ๊กตำไม้นัทแครกเกอร์จำกคุณป้ำของเธอ   

  ภาพ  ภำพคลำรำได้รับของขวัญจำกคุณป้ำในงำนวันเกิด 

หน้า 2   ค าบรรยาย กลำงดึกคืนน้ันหลังจำกงำนเลี้ยงจบลง ขณะที่คลำรำก ำลัง 
หลับใหล ก็มีรำชำปีศำจหนูออกมำจะท ำร้ำยเธอ  

  ภาพ  ภำพคลำรำนอนหลับบนเตียง และมีรำชำปีศำจหนูเดินเข้ำมำ 

ใกล้ 
หน้า 3   ค าบรรยาย ทันใดน้ัน ตุ๊กตำไม้นัทแครกเกอร์ได้กลำยร่ำงมีชีวิตมำปกป้อง 

คลำรำจำกรำชำปีศำจหนู 

  ภาพ  ภำพตุ๊กตำไม้นัทแครกเกอร์กลำยร่ำงมีชีวิต และก ำลังต่อสู้กับ 

รำชำปีศำจหนู 

หน้า 4   ค าบรรยาย คลำรำต่ืนข้ึนมำและตกใจกับเร่ืองที่เกิดข้ึน เธอเห็นรำชำปีศำจ 

หนูก ำลังท ำร้ำยนัทแครกเกอร์ เธอเข้ำไปจึงช่วยนัทแครกเกอร์  
และถูกรำชำปีศำจหนูสำปให้ตัวเล็กจิ๋ว  

  ภาพ  ภำพคลำรำถูกสำปให้ตัวเล็กจิ๋ว  
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การท ารูปเล่มจ าลอง 
ดัมมี่ (Dummy) หรือรูปเล่มจ ำลอง หมำยถึง ต้นฉบับหนังสือจ ำลองของหนังสือส ำหรับเด็ก  

กำรเขียนดัมมี่หรือรูปเล่มจ ำลองนี้ผู้เขียนจะน ำรำยละเอียดจำกบทสคริปต์มำเขียน วำดรูป หรือท ำ
สัญลักษณ์แทนรูป เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำต้นฉบับ  

 

ภำพที่ 5.10 รูปเล่มจ ำลองนิทำนเรื่อง “เอ็ดด้ีผู้ไม่รู้จักแบ่งปัน” ของ หทัยกำญจน์  มำภำ 
  

กำรท ำรูปเล่มจ ำลองจะท ำรูปเล่มขนำดเล็กกว่ำเล่มจริงโดยอำจจะมีขนำดครึ่งหนึ่งของเล่ม
จริง หรืออำจเล็กกว่ำนั้น แต่ไม่ควรเล็กเกินไปเนื่องจำกผู้เขียนต้องก ำหนดรำยละเอียดต่ำง ๆ ใน
รูปเล่มจ ำลองท้ังค ำบรรยำย และรูปภำพ ซึ่งกำรวำดภำพในเล่มจกลองนี้ หำกผู้เขียนไม่สำมำรถวำด
ภำพได้ ให้เขียนเป็นรูปทรงเรขำคณิตแทน และบอกรำยละเอียดของภำพแทน ดังตัวอย่ำง 

ดัมมี่ หรือเล่มจ ำลองนั้นจะเป็นประโยชน์ท้ังต่อผู้เขียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่ำงจะเป็น ผู้วำด
ภำพประกอบ โรงพิมพ์ กล่ำวคือผู้เขียนให้เห็นภำพรวมของหนังสือตนเองเพื่อประโยชน์ในกำร
ปรับปรุงแก้ไข ผู้วำดภำพประกอบได้แนวทำงในกำรวำดภำพ ต ำแหน่งกำรจัดวำงภำพ ท่ีตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้เขียน ส่วนโรงพิมพ์จะก ำหนดขนำดเล่ม กำรจัดวำงหน้ำกระดำษ ก ำหนดสี และรูปแบบ
กำรพิมพ์ ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เขียนเช่นกัน ในกรณีผู้เขียนท่ีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษำ หำก
จะท ำหนังสือเล่มเล็กหรือหนังสือนิทำนก็ควรท ำดัมมี่ หรือรูปเล่มจ ำลองก่อนท ำเล่มจริง  
 

สรุป  
 กำรออกแบบและจัดท ำหนังสือส ำหรับเด็กจัดว่ำเป็นกระบวนกำรต่อเนื่องมำจำกกำรเขียน
เรื่อง ประกอบไปด้วย กำรก ำหนดรูปเล่มรูปเล่มหนังสือ ท่ีผู้จัดท ำต้องพิจำรณำท้ังลักษณะรูปเล่ม 
จ ำนวนหน้ำ กำรออกแบบหน้ำปก รวมถึงกำรเย็บเล่ม ซึ่งเป็นส่วนท่ีมีควำมสัมพันธ์กันท้ังส้ิน ส่วน
ต่อมำคือคือภำพประกอบ ซึ่งถือเป็นหัวใจส ำคัญของหนังสือส ำหรับเด็กก็ว่ำได้ แม้ว่ำในกระบวนกำร
ท ำหนังสือส ำหรับเด็กนั้นผู้เขียนเรื่องและผู้วำดภำพประกอบอำจไม่บุคคลเดียวกัน แต่อย่ำงไรก็ดีหำก
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มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเภทของภำพประกอบ ลักษณะภำพท่ีเด็กชอบ รวมไปถึงควำมรู้เกี่ยวกับ
พื้นฐำนของงำนศิลปะไม่ว่ำจะเป็นเส้น รูปร่ำง และพื้นผิว อีกท้ังเรื่องกำรเลือกใช้สี จิตวิทยำเกี่ยวกับสี
ต่ำงๆ ประเดนเหล่ำนี้ก็จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีไม่ว่ำจะเป็นผู้เขียนและผู้วำดภำพประกอบต้องประสำนงำน 
พูดคุยกันให้เข้ำใจตรงกัน เพื่อให้ได้หนังสือส ำหรับเด็กท่ีมีคุณภำพตำมท่ีต้ังใจ นอกจำกนี้ส่ิงท่ีผู้เขียน
จ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจคือกำรเขียนบทสคริปต์ และกำรท ำรูปเล่มจ ำลอง เป็นกระบวนกำรส ำคัญท่ี
ไม่อำจละเลย เพรำะก่อนจะหนังสือส ำหรับเด็กเล่มสมบูรณ์ได้ผู้จัดท ำต้องใส่ใจ และประณีตกับทุกๆ 
ขั้นตอน  
 

ค าถามทบทวน  
1. จงอธิบำยลักษณะของรูปเล่มหนังสือส ำหรับเด็ก 

2. หนังสือ 16 หน้ำยก คืออะไร  
3. จงอธิบำยหลักกำรจัดหน้ำหนังสือส ำหรับเด็ก 

4. จงอธิบำยรูปแบบกำรเย็บเล่มต่อไปนี้  
 4.1 แบบมุงหลังคำ  

4.2 แบบเย็บกี่  
5. กำรออกแบบหน้ำปกหนังสือส ำหรับเด็กมีองค์ประกอบอะไรบ้ำง และควรจัดวำงองค์ประกอบต่ำงๆ 
อย่ำงไร  
6. จงอธิบำยว่ำภำพประกอบท่ีดีในหนังสือส ำหรับเด็กควรเป็นอย่ำงไร  
7. ภำพประกอบเป็นหัวใจของหนังสือส ำหรับเด็ก นักศึกษำเห็นด้วยหรือไม่กับข้อควำมดังกล่ำว  
จงอธิบำยพร้อมแสดงเหตุผล  
8. ภำพประกอบประเภทใดท่ีเด็กชอบมำกท่ีสุด เพรำะอะไร  
9. บทสคริปต์คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้ำง  
10. กำรท ำดัมมี่หนังสือมีควำมส ำคัญอย่ำงไรในขั้นตอนกำรท ำหนังสือส ำหรับเด็ก  
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บทที่ 6 

การท าหนังสือภาพประกอบสามมติิ 
 

หนังสือภาพประกอบสามมิติ (Pop-up books) จัดเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทหนึ่ง ท่ีสร้างความ
ต่ืนตาต่ืนใจให้กับผู้อ่าน รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือ แล้วยังมีส่ิงอื่นท่ีแปลกไปจากหนังสือ
ธรรมดา ภาพประกอบในหนังสือจะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้น และภาพ
จะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือสามมิติ อยู่ท่ีความน่าต่ืนตาต่ืนใจจาก
การท่ีมีกลไกท่ีซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ โดยท่ี
เนื้อหาจะเป็นเรื่องราวเดียวกันท้ังเล่ม ในการท าหนังสือสามมิติ ในเบื้องต้นผู้จัดท าควรท่ีจะศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมา ลักษณะ  เครื่องมือท่ีจ าเป็นต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ความหมายของหนังสือภาพประกอบสามมิติ 

ถวัลย์ มาศจรัส (2535: 31) กล่าวถึงความหมายของหนังสือภาพประกอบสามมิติว่าเป็น
หนังสือท่ีเมื่อเปิดออกมาจะมีรูปต่างๆ ยื่นขยายออกมาจากหน้าหนังสือ เป็นภาพบ้านยื่นออกมามี
ประตูหน้าต่างเปิดได้ เป็นภาพสัตว์ที่สามารถลุกขึ้นนั่ง ยืน นอน  

กรรณิกา นิ่มราศี (2543: 29) อธิบายว่า หนังสือภาพปะกอบสามมิติเป็นหนังสือท่ีมีรูปแบบ
พิเศษกว่าหนังสือท่ัวไปคือ มีลักษณะสามมิติ และมีกลไกท่ีใช้โยก พลิก เพื่อให้เกิดการเคล่ือนไหว
ตามแต่นักออกแบบต้องการให้เครื่องไปในทางทิศทางใด 

ส่วน วิริยะ สิริสิงห์ และคณะ ( 2545: 14) กล่าวว่า ภาพสามมิติ หรือท่ีบางท่านเรียก ภาพ
มิติสัมพันธ์ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Pop – Up (ป๊อป-อัพ) นับว่าเป็นงานออกแบบประดิษฐ์
กระดาษท่ีมีหลักเกณฑ์พอสมควร แต่เมื่อเรียนรู้หลักเกณฑ์แล้วสามารถน ามาประยุกต์ ประกอบ 
ดัดแปลง ให้เป็นภาพตื่นตา ต่ืนใจ เรียกร้องความสนใจได้อย่างวิเศษ  

สรุปได้ว่า หนังสือภาพประกอบสามมิติ คือ หนังสือท่ีมีความพิเศษกว่าหนังสือท่ัวไปเนื่องจาก
ภาพประกอบหนังสือจะมีลักษณะสามมิติ สามารถขยับ พลิก เคล่ือนไหวได้ อีกท้ังยังสามารถยื่นขยาย
ออกมาจากหน้าหนังสือได้อีกด้วย  
 

ความเป็นมาของหนังสือสามมิติ  
การสร้างหนังสือสามมิติโดยเทคนิคต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นแบบวงล้อ (Wheels) แผ่นพับแบบเปิด

ปิด (Flaps) แบบกลับด้าน (turn ups) แบบแถบดึง (pull tab) ล้วนเป็นวิธีการท่ีดึงดูดความสนใจ
ของผู้อ่าน ซึ่งการท าหนังสือสามมิตินั้นมีความเป็นมาท่ียาวนานและการสร้างสรรค์นั้นเริ่มจาก
ตะวันตกเช่นเดียวกับพัฒนาการของหนังสือส าหรับเด็ก 
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กรรณิกา นิ่มราศี (2543: 29) อธิบายความเป็นมาของหนังสือภาพประกอบสามมิติท่ี
สันนิษฐานว่าเริ่มขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 13 โดยชาวตาโคโลเนียและกวีชาวโรมันท่ีใช้รูปแบบการหมุน หรือ
ภาพหมุน มาใช้จัดภาพประกอบในหนังสือของพวกเขา อีกท้ังภาพหมุนยังถูกน าไปใช้ในวัตถุประสงค์
ต่างๆ เช่น ใช้ประกอบการสอนกายวิภาคศาสตร์ ใช้ค านวณทางดาราศาสตร์ ใช้ในการพยากรณ์ จึงจัด
ได้ว่าศตวรรษที่ 13 เป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือภาพประกอบสามมิติ  

จากนั้นในศตวรรษท่ี 15 แอนเดรส เวสาลิอุส (Andreas Vesalius) ผลิตหนังสือช่ือ “De 

corporis humani fabrica libri septem” โดยใช้การแกะไม้ประกอบกับเทคนิคการพับแบบเปิด 
ปิด (Flaps) เพื่อน าเสนอภาพกล้ามเนื้อ กระดูก และอวัยวะภายในของมนุษย์ เทคนิคดังกล่าวสร้าง
ความสนใจแก่ผู้อ่านเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์ นักศัลยกรรม ท่ีใช้ศึกษาองค์ประกอบใน
ร่างกายของมนุษย์  

ต่อมาในปลายศตวรรษท่ี 18 เกิดมุมมองเกี่ยวกับเด็กท่ีเปล่ียนแปลงไป มีความคิดท่ีเป็นเหตุ
เป็นผลมากขึ้น ท าให้เกิดการยอมรับการผลิตหนังสือท่ีมีภาพประกอบควบคู่กับการเรียนรู้ของเด็ก  

ค.ศ. 1765  โรเบิร์ต ซาเยอร์ (Robert Sayer) ผลิตหนังสือหนังสือเคล่ือนไหวหรือหนังสือ
ภาพประกอบสามมิติส าหรับเด็กเล่มแรกเป็นหนังสือท่ีมีแผ่นภาพเล็ก ๆ ซ้อนกันเป็นส่วน ๆ 
(Pamphlets) เมื่อเปิดแผ่นภาพด้านบนขึ้นจะมองเห็นอีกภาพหนึ่งอยู่ด้านล่าง พร้อมค าบรรยาย
ประกอบภาพ บางครั้งเรียกเทคนิคนี้ว่า Harlequinades  ตามช่ือของตัวละครในหนังสือเล่มนี้ 

ส านักพิมพ์ในประเทศอังกฤษเริ่มขยายตลาดมายังกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น บริษัท เอส แอนด์ เจ ฟู
เลอร์ (S & J Fullers) ได้พิมพ์หนังสือช่ือ เดอะ ฮิสทอรี ออฟ ลิตเต้ิล แฟนนี่ (The History of Little 

Fanny) เป็นหนังสือตุ๊กตากระดาษเล่มแรกท่ีเส้ือผ้าสามารถเคล่ือนไหวได้ ผู้ออกแบบคือ ดีน แอนด์ 
ซันส์ (Dean & Sons) ถือได้ว่าเป็นบุคคลแรกที่สร้างสรรค์ภาพประกอบในแบบสามมิติ จากนั้นท าให้
ผู้ผลิตอื่น ๆ จัดท าหนังสือสามมิติออกมาอีก เช่น ดาร์ตัน แอนด์ ซันส์ (Darton & Son) เอิร์นเนสท นิ
สเตอร์ (Ernest Nister) และ ราฟาเอล ทักค์ แอนด์ ซันส์ (Raphael Tuck and Sons)  

ยุคทองของหนังสือเคล่ือนไหวหรือหนังสือสามมิติเกิดขึ้นในช่วง ศตวรรษท่ี 19 ในช่วงนี้มี
จ านวนการผลิตมากกว่าท่ีผ่านมา เนื่องจากในช่วงนี้ไม่มีโทรทัศน์ วิทยุ หรือเครื่องเล่นวิดีโอเกม ท าให้
หนังสือเคล่ือนไหวหรือหนังสือสามมิติเป็นคามบันเทิงของท้ังเด็กและผู้ใหญ่  

นักออกแบบท่ีมีช่ือเสียงในยุคทองนี้คือ โลธาร์ แมกเจนเดอร์เฟอร์ (Lothar Maggendorfer) 
ชาวมิวนิค ประเทศเยอรมันนี หนังสือของเขาใช้เทคนิคแถบดึงเป็นท่ีช่ืนชอบของท้ังเด็กและผู้ใหญ่ท่ัว
โลก  ด้วยความประณีตการกระบวนการผลิตท าให้หนังสือของเขามีความเคล่ือนไหวคล้ายกับมีชีวิต  
 ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เกิดการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ในวงการหนังสือป๊อปอัพ เมื่อ วอล
โด ฮันท์ (Waldo Hunt)  เดินทางกลับอเมริกาและจัดต้ังทีมงานร่วมกับ แรนดอม เฮาส์ (Random 

House) และกลุ่มนักออกแบบป๊อปอัพ เช่น อิบ เพนิค ( Ib penick) ทอร์ ลุกวิค (Tor Lokvig) และ
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จอห์น สเตรแจน (John Strejan) ผลิตหนังสือ เบนเนท เซิร์ฟ ป๊อปอัพ ริดเด้ิล (Bennett Cerf’s 
Pop-up Riddle Book) และใช้แจกเป็นของท่ีระลึกท่ี แมกซ์เวล เฮาส์ คอฟฟี่   

ต่อมาบริษัทการ์ด ฮอลล์มาร์ค ได้ซื้อกิจการบริษัทกราฟฟิก อินเตอร์เนช่ันแนล ของฮันท์ 
และเขาได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ช่ือว่า อินเตอร์วิชัวล์ บุ๊คส์ ผลิตหนังสือป๊อปอัพออกมาจ านวนมาก 

ปัจจุบันวิศวกรกระดาษ หรือผู้ออกแบบหนังสือป๊อปอัพยังคงพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง เช่น 
รอน แวนเดอร์ เมียร์ ผลิตหนังสือชุด เดอะ อาร์ แพค ท่ีมีลักษณะการวาดภาพแบบเฉพาะตัว โรเบิร์ต 
ซาบูดา ออกแบบหนังสือป๊อปอัพท่ีใช้กระดาษสีขาวทั้งหมดช่ือว่า เดอะคริสมาสต์  อัลฟาเบท พอล โอ 
เซลินสกาย นักวาดภาพประกอบช่ือดังได้ร่วมทีมกับแอนดรู บารอน นักออกแบบป๊อปอัพ ร่วมกัน
สร้างหนังสือสามมิติท่ีมีความซับซ้อนช่ือ นิค แนค แพดด้ีแวค  

ส่วนหนังสือสามมิติในประเทศไทยส่วนใหญ่น าเทคนิคต่าง ๆ จากต่างประเทศมาประกอบกัน 
รวมไปถึงหนังสือภาพประกอบสามมิติในประเทศไทยบางส่วนส านักพิมพ์ต่างๆ น าเข้าจากหลาย
ประเทศ ถึงอย่างไรก็ดีในประเทศไทยก็ยังมีวิศวกรกระดาษหรือผู้ออกแบบป๊อปอัพท่ีผลิตหนังสือ
คุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น  ทวีพงษ์ ลิมมากร  ผู้ออกแบบหนังสือช่ือ Amazing Bangkok 

Pop-up Book จ าลองสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญของกรุงเทพมหานครเอาไว้มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6.1 หนังสือป๊อบ-อัพ กรุงเทพมหานคร ของ ทวีพงษ์ ลิมมากร 

ท่ีมา (http://www.taveepong.com/special_project.htm)  
 

อีกท้ัง มูลนิธิศิริวัฒนา โดย บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน) หรือ โรงพิมพ์  
ศิริวัฒนา ผู้เช่ียวชาญด้านหนังสือป๊อปอัพ 1 ใน 5 ของเอเชีย  สร้างสรรค์หนังสือชุด เพียงพ่อ  
ก็พอเพียง The Soul of Siam บอกเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ต้ังแต่ช่วงเสด็จพระราช
สมภพจนถึงช่วงพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีได้ครบถ้วน 

หากได้ส ารวจในร้านหนังสือจะพบว่าหนังสือภาพประกอบสามมิติในประเทศไทยมีราคา
ค่อนข้างสูงท้ังนี้เนื่องต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างบุคคลท่ีเช่ียวชาญ ค่าพิมพ์ 
รวมไปถึงระยะเวลาในการจัดท าก็มากกว่าหนังสือปกติ บางครั้งต้องส่งไปประกอบท่ีต่างประเทศแล้ว
ส่งกลับมาขายท่ีประเทศไทย 
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 ในปัจจุบันมีหลายส านักพิมพ์ท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายหนังสือภาพประกอบสามมิติ เช่น 
Bookzine นานมีบุ๊ค แปลนบุคเน็ต เอเชียบุค เป็นต้น ส่วนส านักพิมพ์ท่ีเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย 
เช่น ต้นอ้อ นิวเจนเนอเรชั่นพับบลิชชิง เป็นต้น  
 

ประเภทของหนังสือภาพประกอบสามมิติ  
หนังสือภาพประกอบสามมิติ  (Pop-up books) เป็นหนังสือกึ่งของเล่น ท่ีสร้างความต่ืนตา

ต่ืนใจให้แก่เด็ก หนังสือประเภทนี้มักให้ความส าคัญกับเทคนิคและความหวือหวา รูปเล่มนอกจากจะมี
ภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีส่ิงอื่นท่ีแปลกแยกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพในเล่มนี้ จะโผล่
ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ท่ีความน่าต่ืนเต้น การมีกลไกท่ี
ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ด้วย 

การจ าแนกประเภทของหนังสือภาพประกอบสามมิตินี้ใช้การจ าแนกตามลักษณะการเปิด
หนังสือ วรศักดิ์ อัครเดชเรืองศรี (2545: 13-14) อธิบายประเภทของหนังสือภาพประกอบสามมิติไว้
ดังนี้  

1. แบบเปิดท ามุมราบขนานกับพื้น 90 องศา หนังสือนี้มีลักษณะการเปิดแบบกางออกท ามุม
กับพื้นประมาณ 90 องศา เทคนิคในการท าโดนการตัด ฉลุ รวมท้ังการพับเข้า-ออก ท าให้หนังสือเมื่อ
วางในลักษณะราบกับพื้นจะเหมือนหนังสือธรรมดา แต่เมื่อวางท ามุม 90 องศา ภาพในบางส่วนจะ
ต้ังขึ้นหรือยื่นออกมาท าให้เกิดมิติความลึกขึ้นมา และเมื่อพับแล้วหนังสือจะถูกเก็บโดยไม่มีส่วนใดยื่น
ออกมาจากหนังสือ การเปิดหนังสือภาพประกอบสามมิติลักษณะนี้เป็นเทคนิคในการท าภาพประกอบ
สามมิติขึ้นพื้นฐาน ท่ีบางครั้งไม่น่าสนใจเท่าแบบ 180 องศา หรือ 360 องศา  

2. แบบท ามุมราบขนานกับพื้น 180 องศา หนังสือภาพประกอบสามมิติประเภทนี้จะท ายาก
และซับซ้อนกว่าแบบ 90 องศา เนื่องจากภาพท่ีเกิดขึ้นจะมีความเหมือนจริงมากกว่า ผู้ออกแบบต้อง
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความช านาญเป็นอย่างมาก บางครั้งหนังสือภาพประกอบประเภทนี้จะมี
ราคาสูงกว่าแบบแรก และต้องใช้ความระมัดระวังในการเปิดหนังสือ 

3. แบบกางออกได้รอบตัว 360 องศา หนังสือภาพประกอบประเภทนี้มีอีกช่ือหนึ่งว่า หนังสือ
แบบมองลอด (Peep Show Book) เป็นหนังสือแบบกางออกได้รอบตัว หนังสือภาพประกอบสามมิติ
ประเภทนี้จะตัดเอาฉากแต่ละช้ันรวมเข้ากับด้านด้วยริบบิ้นท่ีปรากฏอยู่บ้านหลังของส่วนส าคัญ เมื่อ
เราดึงกระดาษข้ึนแล้ว ภาพทั้งหมดจะเด้งขึ้นมาในลักษณะภาพสามมิติ แล้วยังสามารถมองลอดผ่าน
เข้าไปในแต่ละฉากได้อีกด้วย ปัจจุบันไม่นิยมท าหนังสือภาพประกอบสามมิติประเภทนี้เพราะ
กระบวนการคิดและการผลิตมีความยุ่งยาก และหนังสือนี้ช ารุดได้ง่าย  
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ภาพที่ 6.2 หนังสือภาพปประกอบสามมิติประเภทต่างๆ  
ท่ีมา (https://www.pinterest.com) 

 จะเห็นได้ว่าการท าหนังสือภาพประกอบสามมิตินั้นมีความยากง่ายแตกต่างกันไปตาม
ประเภท ผู้ออกแบบหรือผู้จัดท าสามารถดัดแปลง เสริมต่อให้ช้ินงานมีความแปลกใหม่ได้ แต่อย่างไร
หาดัดแปลงต้องค านึงถึงความแข็งแรงทนทานต่อการอ่าน การเปิดหนังสือของเด็กด้วย  
 

อุปกรณ์งานกระดาษท่ีจ าเป็นส าหรับท าหนังสือภาพประกอบสามมิติ 

 ก่อนจะลงมือท าส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งคือการร้จักและเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ท าหนังสือภาพประกอบสามมิติ วิริยะ สิริสิงห (2545: 9-11) ได้อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์งานกระดาษท่ี
จ าเป็นส าหรับการท าภาพประกอบสามมิติ ประกอบด้วย  
 1. กระดาษ จะเลือกเป็นกระดาษสีหรือกระดาษขาวก็ได้ แต่ท่ีส าคัญคือกระดาษไม่ควรบาง
เกินไป กระดาษท่ีเหมาะส าหรับท าภาพประกอบสามมิติควรหนาประมาณปกสมุดหรือหนาประมาณ 
135-220 แกรม ถ้าเลือกใช้กระดาษอ่อนเกินไปจะท าให้พับเป็นรูปร่างไม่ได้ แต่ถ้ากระดาษหนาเกินไป
จะพับยากและช ารุดง่าย ดังนั้นต้องเลือกให้เหมาะสม  

2. กรรไกร ต้องเลือกกรรไกรท่ีเหมาะสมกับมือและกรรไกรท่ีใช้กับงานกระดาษควรเป็น
กรรไกรปลายแหลมตรง ถ้าใช้กรรไกรขนาดใหญ่เกินไปหรือกรรไกรปลายทู่จะล าบากเมื่อตัดมุม  

3. คัตเตอร์ ในการท างานประดิษฐ์นั้นบางครั้งกรรไกรไม่รวดเร็ว และตัดไม่ตรงตามท่ีต้องการ  
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีคัตเตอร์ส าหรับการกรีดหรือเจาะกระดาษ  

4. ปากกาขีดรอย อุปกรณ์ช้ินนี้มีความจ าเป็นท่ีส าหรับเขียนโครงร่างก่อนพับกระดาษ อาจใช้ 

ปากกาเขียนกระดาษก็ได้ หรือใช้ปากกาลูกล่ืนท่ีเขียนไม่ออกแล้วหรือหมึกหมดแล้วแทนก็ได้  
5. กาว กาวมีหลายชนิดแต่ละชนิดท่ีเหมาะสมกับงานกระดาษคือต้องมีน้ าเป็นส่วนผสมท่ี

น้อยท่ีสุด ดังนั้นแป้งเปียกจึงไม่เหมาะกับกาวกระดาษ เพราะจะท าให้กระดาษย่น และขาดง่าย กาว
แท่งเหมาะกับการประดิษฐ์บัตรต่างๆ แต่ถ้ากระดาษบางกว่าบัตรควรใช้กาวลาเท็กซ์ และก่อนซื้อต้อง
เลือกว่ายี่ห้อใดมีน้ าผสมอยู่น้อยท่ีสุดจะดีมาก  
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6. ดินสอด าและไม้บรรทัด สองอย่างนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานส าหรับงานวาดภาพ ในประดิษฐ์ 

ก็เช่นเดียวกันดินสอด าท่ีไส้อ่อนเกินไปอาจท าให้ช้ินงานสกปรกง่าย ดังนั้นควรเลือกดินสอด าท่ีมีไส้แข็ง
หรือปานกลางจะเหมาะสมกว่า ส่วนไม้บรรทัดควรเลือกเป็นไม้บรรทัดเหล็กจะดีกว่าพลาสติกหรือไม้
ธรรมดา  

7. กระดาษแข็งรองตัดหรือแผ่นรองตัด อุปกรณ์อีกช้ินหนึ่งท่ีจ าเป็นมากส าหรับงานกระดาษ  
เพราะการใช้กระดาษแข็งรองตัดหรือแผ่นรองตัด ขณะกรีดกระดาษจะง่าย และเรียบร้อยดีกว่าการ
วางตัดท่ีพื้นโดยตรง อีกท้ังยังถนอมคัตเตอร์ให้มีความคมนานขึ้น 

8. เครื่องมือในการวาด นอกจากดินสอด าและไม้บรรทัดแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจ้อต้องมี 
เครื่องมือในการวาดอื่นๆ เช่น ไม้ฉาก วงเวียน และโปรแทกเตอร์ ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นตัวช่วยในการวาด
มุมฉาก วัดมุม วัดองศา หรือวาดวงกลม  
 จะสังเกตได้ว่าอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับงานกระดาษในการท าหนังสือภาพประกอบสามมิติมี
ไม่มาก อีกท้ังยังเป็นอุปกรณ์ท่ีหาได้ง่าย เพียงแต่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานจึงจะท าให้การ
ท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 

เทคนิคพ้ืนฐานการท าหนังสือภาพประกอบสามมิติ 

 การท าภาพประกอบสามมิติมีหลักการอย่างง่ายท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเอง เทคนิคตัว V และ
เทคนิคเส้นขนาน เป็นเทคนิคพื้นฐานท่ีผู้จัดท าควรทราบเพื่อน าไปประยุกต์กับการท าหนังสือส าหรับ
เด็ก หรือส่ือประกอบการเรียนการสอนต่อไป  
 การท าภาพประกอบสามมิติอย่างง่ายประกอบด้วยกระดาษเพียง 2 ส่วน คือ ส่วนฐานและ
ส่วนต้ัง ซึ่งฐานควรเป็นกระดาษท่ีหนากว่าส่วนต้ังเล็กน้อย แต่ส่วนต้ังท่ีจะน ามาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่ี
ผนึกกับฐานนั้นก็ไม่ควรใช้กระดาษท่ีอ่อนเกินไป อาจใช้กระดาษท่ีมีความหนาประมาณ 160 – 190 
แกรม เทคนิคพื้นฐานของการท าภาพประกอบสามมิติในหนังสือส าหรับเด็ก มีดังนี้  
  

เทคนิคตัว V  

 เทคนิคการพับแบบตัว V เป็นท่ีนิยมกันมากในการท าภาพประกอบสามมิติในช้ินงานจะ
ประกอบไปด้วย ส่วนฐาน และส่วนต้ัง ตัวอย่างรูปแบบการพับแบบตัว V มีดังนี้  

1. แบบตัว V อย่างง่าย  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.3 การท าภาพประกอบสามมิติแบบพับตัว V อย่างง่าย 
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 จากภาพตัวอย่างการพับแบบตัว V อย่างง่าย ส่วนฐานมุม A ต้องมีองศาหรือมุมท่ีกางเท่ากัน 
และต้องน้อยกว่า 90 องศา และส่วนต้ังเส้นประ B จะต้องเป็นสันตรง เส้นประ C จะเป็นเส้นต้ังฉาก 
ท ามุม D ท่ี 90 องศากับเส้นประ B  

 ช้ินงานส าเร็จเมื่อพับเก็บจะสังเกตได้ว่าส่วนต้ังต้องเก็บอยู่ในส่วนฐานท้ังหมด ดังนั้นก่อนติด
กาวยึดส่วนต้ังกับส่วนฐานต้องตรวจสอบก่อนว่าส่วนต้ังมีส่วนเกินมาจากฐานหรือไม่  
  

2. แบบตัว V หลายชั้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพตัวอย่างจะเห็นได้ว่าการท าภาพประกอบสามมิติและพับตัว V หลายช้ัน จะแตกต่าง
จากแบบพับตัว V อย่างง่าย ท่ีแบบนี้จะมีส่วนต้ังมากกว่า 1 ช้ิน เมื่อมีส่วนต้ังหลายช้ินติดบนส่วนฐาน

ส่วนฐาน  ส่วนต้ัง  ช้ินงานส าเร็จเมื่อพับเก็บ  

ส่วนฐาน  ช้ินงานส าเร็จเมื่อพับเก็บ  

ภาพที่ 6.4 การท าภาพประกอบสามมิติแบบพับตัว V หลายช้ัน 
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เดียวกัน ข้อพึงระวังคือเมื่อปิดพับส่วนฐานแล้วส่วนต้ังหลายๆ ช้ินในฐานอาจทับซ้อนกันยุ่งไปหมด 
ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ผู้จัดท าต้องค านวณมุมในการวางส่วนต้ังแต่ละช้ินให้ดี เช่น มุมรอย 
A จะกางแคบกว่ามุมรอย B  หรืออาจใช้วิธีพับส่วนต้ังแต่ละช้ินแล้ววางให้ขนานกันเพื่อทดสอบการ
พับก่อนจะติดกาวก็ได้  
 

 3. แบบตัว V หัวกลับ  
 

 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพจะเห็นว่าต าแหน่งการติดส่วนต้ังของภาพประกอบสามมิติลักษณะนี้จะอยู่ด้านบน
ของกระดาษ จึงเหมาะส าหรับส่วนต้ังท่ีมีความสูง เมื่อพับเก็บส่วนต้ังจะพับลงมาด้านล่างของส่วนฐาน 
ลักษณะเช่นนี้จะท าให้มีท่ีว่างด้านหน้ารูปหรือส่วนต้ัง ผู้จัดท าสามารถใช้พื้นท่ีว่านี้ติดส่วนต้ังเพิ่มเติม
แต่ต้องมีความสูงลดหล่ันลงมาจากช้ันแรก หรือพื้นท่ีว่างนี้สามารถวางเนื้อเรื่อง ค าอธิบายภาพต่างๆ ก็
ได้เช่นกัน  
 

เทคนิคเส้นขนาน 

 เทคนิคง่ายๆ อีกอย่างหนึ่งในการท าภาพประกอบสามมิติคือ เทคนิคเส้นขนาน ท่ีจะท าให้
ภาพประกอบโดยเด่นขึ้นมาจากหน้าหนังสือ วิธีนี้มีวิธรการไม่ยุ่งยาก และสามารถน าไปประยุกต์ได้
หลายรูปแบบ ตัวอย่างเทคนิคเส้นขนาน มีดังนี้  
 

ภาพที่ 6.5 การท าภาพประกอบสามมิติแบบพับตัว V หัวกลับ 

ส่วนฐาน  ส่วนต้ัง  
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1. เส้นขนานแบบเส้นเดียว  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพตัวอย่างจะเห็นลักษณะเส้นขนานท่ีบริเวณส่วนทากาวท้ังสองด้านของส่วนต้ัง และ
เมื่อสังเกตท่ีส่วนฐานระยะ A และ B จะสัมพันธ์กับส่วนต้ัง ท้ังนี้เพื่อป้องกันส่วนต้ังเกินออกมาจาก
ส่วนฐานเมื่อพับเก็บ ดังนั้นผู้จัดท าต้องกะระยะ C และ D ให้มีความยาวกว่า B และ A 

 

 2. เส้นขนานแบบตัดส่วนฐาน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 6.6 การท าภาพประกอบสามมิติเส้นขนานแบบเส้นเดียว  

ส่วนฐาน  ส่วนต้ัง  

ภาพที่ 6.7 การท าภาพประกอบสามมิติเส้นขนานแบบตัดส่วนฐาน   
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การท าภาพประกอบสามมิติแบบเส้นขนาดท่ีตัดส่วนฐานนี้ไม่ต้องใช้กาวและไม่มีช้ินส่วนต้ัง 
การตั้งของกระดาษจะเกิดจากการตัดและพับส่วนฐานเท่านั้น ข้อพึงระวังคือส่วนท่ีต้องการให้ต้ังขึ้น
จะต้องตัดแบบขนานกับเสมอ  
 จากภาพตัวอย่างการตัดจุด A คือ กึ่งกลางของกระดาษ จุด F จะเท่ากับ จุด G ส่วนจุด E จะ
เท่ากับจุด ส่วนจุด D คือรอบพับของฐานท่ีจะต้ังขึ้นมุมฉาก ต าแหน่งท่ีต้องตัดคือ B ถึง C ความกว้าง
ของส่วนฐานท่ีต้ังขึ้นนั้นผู้จัดท าสามารถก าหนดได้เองตามความเหมาะสม เทคนิคนี้เมื่อส่วนฐานถูกตัด
แล้วจะเกิดช่องว่างเมื่อพับกระดาษให้มีบางส่วนต้ังขึ้น ดังนั้นเมื่อตัดช้ินงานส าเร็จแล้วควรน ากระดาษ
อีก 1 แผ่นท่ีมีขนาดเท่ากับส่วนฐาน ผนึกเข้าด้วยกันเพื่อให้งานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 

 สรุปได้ว่าการท าภาพประกอบสามมิติด้วยเทคนิคพับแบบตัว V และเทคนิคเส้นขนาน เป็น
เทคนิคเบ้ืองตอนท่ีผู้จัดท าควรทราบเพื่อเป็นพื้นฐานในการภาพประกอบสามมิติในรูปแบบท่ีซับซ้อน
ขึ้น ท้ังนี้ผู้จัดท าควรเลือกใช้กระดาษให้เหมาะสมไม่หนาหรือบางจนกินไป เพราะอาจท าให้ช้ินงานไม่มี
ประสิทธิภาพ และอาจช ารุดได้ง่าย  
 

เทคนิคบัตรภาพประกอบสามมิติในหนังสือส าหรับเด็ก 

 การท าภาพประกอบสามมิติในหนังสือส าหรับเด็กนอกจากเทคนิคพื้นฐานพับแบบตัว V และ
เทคนิคเส้นขนานแล้วนั้น ปัจจุบันยังมีการท าบัตรภาพสามมิติรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถน ามา
ประกอบการท าหนังสือส าหรับเด็กได้เป็นอย่างดี เช่น การท าบัตรภาพหมุน บัตรดึงภาพสลับ และ
บัตรดึงเปล่ียนภาพ  เป็นต้น ซึ่งเทคนิคต่างๆ เหล่านี้รวบรวมวิธีการท าจากเว็บไซต์ วิดีโอคลิปสาธิต
ต่างๆ แล้วน ามาสรุปเป็นขึ้นตอนและภาพให้เข้าใจง่าย และท าตามได้ ดังนี้  
 

 

 

ส่วนฐาน และตัวอย่างการตัด 
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1. บัตรเปลี่ยนภาพ (Changing picture card) 
 

 

 

 

 

 

 
 

อุปกรณ์  
1. กระดาษ A4 ขนาด 180 – 210 แกรม   จ านวน 2 แผ่น  
2. รูปภาพขนาด 4x4     จ านวน 2 ภาพ  
3. ดินสอด า ไม้บรรทัด คัตเตอร์ 
4. กาวแท่งหรือเทปกาวสองหน้าแบบบาง  
 

วิธีท า  
1. ตัดครึ่งกระดาษ A4 ในแนวนอน แล้วหมายเขียนเลขก ากับไว้แผ่นท่ี 1 และแผ่นท่ี 2  
2. น ากระดาษแผ่นท่ี 1 มาวัดให้ได้ขนาด 10x11 เซนติเมตร แล้วตัดตามขนาด 

3. น ากระดาษท่ีตัดไว้ในข้อท่ี 2 มาวัดขนาดตามภาพขั้นตอนการท าข้อ 3 - 4   
4. น ากระดาษแผ่นท่ี 2 มาวัดให้ได้ขนาดตามภาพขั้นตอนการท าข้อท่ี 5  
5. ติดรูปขนาด 4x4 ลงกระดาษแผ่นท่ี 1 และ แผ่นท่ี 2 ตามภาพข้อ 4 – 5 จากนั้นกรีดกระดาษแผ่น
ท่ี 1 และแผ่นท่ี 2 โดยกรีดตามเส้นแนวตั้ง โดยแผ่นท่ี 1 กรีด 5 เส้นและแผ่นท่ี 2 กรีด 4 เส้น  
6. น ากระดาษแผ่นท่ี 3 วัดให้ได้ขนาด 10X22 เซนติเมตรแล้วพับเหมือนปกหนังสือ โดยด้านซ้ายเจาะ
เป็นช่องขนาด 4x4 เซนติเมตร ตามภาพขึ้นตอนการท าภาพที่ 
7. น ากระดาษแผ่นท่ี 2 มาสอดเข้าท่ีช่องส าหรับดึงในกระดาษแผ่นท่ี 1 แล้วสอดกระดาษแต่ละเส้น
สลับกัน  
8. ประกอบกระดาษช้ินท่ี 1 , 2 และ 3 เข้าด้วยกัน ติดกาวหรือเทปกาวสองหน้าให้เรียบร้อย   
ข้อควรระวังไม่ควรให้กาวติดบริเวณท่ีดึง หรือบริเวณภาพที่สานสลับกัน เพราะจะท าให้ดึงไม่ได้  
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ภาพที่  6.8 ขั้นตอนการท าบัตรเปล่ียนภาพ  
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2. บัตรวงล้อหมุน (Spinner wheel card) 
 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์  
1. กระดาษ A4 ขนาด 180 – 210 แกรม   จ านวน 1 แผ่น  
2. ดินสอด า  ไม้บรรทัด  คัตเตอร์ 
3. กาวแท่งหรือเทปกาวสองหน้าแบบบาง  
 

วิธีท า  
1.น ากระดาษความหนา 180 แกรม วัดให้ได้ขนาด 25X15 ซม. แล้วตัด จากนั้นพับครึ่ง  
จะได้กระดาษส่วนท่ี 1  ช้ินปก  
2. น ากระดาษความหนา 180 แกรม มาตัดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12  ซม. หรือขนาดเท่า
แผ่นซีดี จ านวน 1 ช้ิน และเจาะรูตรงกลางตามเส้นประดังภาพ จะได้กระดาษส่วนท่ี 2  ช้ินล้อหมุน 

3. น ากระดาษความหนา 180 แกรม มาตัดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3  ซม. แล้วขีดเส้น
แบ่งเป็น 4 ส่วนตามภาพ แล้วกรีดตามเส้นประดังภาพ จะได้กระดาษส่วนท่ี 3 ช้ินแกนหมุน 

4. น ากระดาษส่วนท่ี 1 พับครึ่งให้ด้านสันอยู่ซ้ายมือ จากนั้นวัดตามภาพ  
5. ประกอบส่วนท่ี 2 ช้ินวงล้อ และส่วนท่ี 3 ช้ินแกนหมุนเข้าด้วยกันตามภาพ 

6. น าส่วนประกอบข้อท่ี 5 มาประกอบเข้ากับส่วนท่ี 1 ช้ินปก โดยทากาวบริเวณแกนหมุนหมายเลข 1 

และ 2 แล้วติดลงส่วนปกตามภาพ จากนั้นทากาวปิดส่วนปกให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 6.9 ขั้นตอนการท าบัตรวงล้อหมุน  
  



105 

 

3. บัตรภาพเลื่อนมหัศจรรย์ (Magic slider card) 
 

 

 

 

 

 
 

อุปกรณ์  
1. กระดาษ A4 ขนาด 180 แกรม สีตามชอบ  จ านวน 1 แผ่น  
2. รูปภาพการ์ตูนขนาด 6 x 6   เซนติเมตร  จ านวน  1  รูป 

3. แผ่นพลาสติกใส  
4. ดินสอด า ไม้บรรทัด คัตเตอร์ ปากกาเขียนแผ่นซีดี 

5. กาวแท่งและเทปกาวสองหน้าแบบบาง  
 

วิธีท า  
1. น ากระดาษ A4 มาตัดท้ังหมด 3 ช้ิน ช้ินท่ี 1 ขนาด 10.5 x 29 ซม. ช้ินท่ี 2 ขนาด 18 x 8.5 ซม. 
และช้ินท่ี 3 ขนาด 9 X 2 ซม. โดยใช้ช้ินท่ี 1 เป็นฐาน และช้ินท่ี 2 และ 3 เป็นตัวดึง   
2. กระดาษแผ่นท่ี 1 ส่วนบนให้วัดจากขอบกระดาษท้ัง 4 ด้าน ด้านละ 1.5 เซนติเมตร แล้วตัดเป็น
ช่องตรงกลางตามภาพ แล้วน าแผ่นพลาสติกใสติดในลักษณะคล้ายกรอบรูป ส่วนล่างให้วาดภาพ
พร้อมระบายสี หรือจะติดภาพการ์ตูนท่ีชอบก็ได้ 

3. ใช้คัดเตอร์กรีดบริเวณสันพับ โดยวัดเข้ามาจากขอบกระดาษด้านซ้ายและด้านขวา ด้านละ 1 
เซนติเมตร  
4. พับกระดาษส่วนบนท่ีมีแผ่นพลาสติกใสลงมาทับภาพ จากนั้นใช้ปากกาเขียนแผ่นซีดีวาดภาพ
ลายเส้นตามภาพในส่วนล่าง  
5. น ากระดาษแผ่นท่ี 2 มาตัดให้ได้ขนาด 18x 8.5 เซนติเมตร จ านวน 1 ช้ิน และขนาด 9 x 1 

เซนติเมตร จ านวน 1 ช้ิน เพื่อท าแผ่นดึงและตัวล็อค จากนั้นประกอบกระดาษท่ีตัดแล้วท้ัง 2 ช้ิน  
โดยติดช้ินตัวล็อคบริเวณปลายแผ่นดึงด้านใดด้านหนึ่ง  
6. น าส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ประกอบเข้ากัน โดยสอดแผ่นดึงเข้าตรงสันกระดาษ แผ่นดึงจะแทรกอยู่
ระหว่างแผ่นพลาสติกใสกับภาพการ์ตูนท่ีมีสี  
7. สุดท้ายติดเทปกาวสองหน้าแบบบางโดยรอบตามภาพ แล้วประกบกระดาษส่วนบนส่วนล่างเข้ากัน  



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่6.10 การท าบัตรภาพเล่ือนมหัศจรรย์  



107 

 

4. บัตรเกลียวหมุนต้ิว (Twirl pop up card) 
 

 

 

 

 

 

 
 

อุปกรณ์  
1. กระดาษ A4  ขนาด 180 - 210 แกรม  
2. เชือกไนล่อนหรือไหมพรมความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร  
3. ไม้ปลายแหลมหรือไม้เสียบลูกช้ิน  
4. กาวแท่ง หรือเทปกาวสองหน้าแบบบาง   
5. ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร  คัตเตอร์ 
 

วิธีท า  
1. แบ่งครึ่งกระดาษ A4  ขนาด 180 แกรม และตัดออกเป็น  2  ส่วน น ากระดาษส่วนท่ี  1 มาพับ
ครึ่ง รีดให้เรียบ   
2. วัดกระดาษด้านท่ีมีท่ีมีรอบพับตามภาพ จากนั้นกรีดตามรอยประ แล้วพับเข้าตามภาพ  
3. น าไม้ปลายแหลมสอดเข้ารูส่ีเหล่ียมดังรูปท่ี 4 

4. น าเชือกมัดปมท่ีปลายไม้ท้ัง 2 ด้าน เพื่อป้องกันไม้หลุดจากกระดาษ 

5. วัดต าแหน่งตามภาพที่ 5 เพื่อเจาะรูกระดาษ 2 จุด ส าหรับสอดเชือก 

6. สอดเชือกลงจุดท่ี 1 โดยปลายเชือกด้านหนึ่งอยู่ด้านหลังแล้วติดเทปไสยึดไว้กับกระดาษ น าปลาย
เชือกจากจุดท่ี 1 พันรอบแกนไม้ประมาณ 4 รอบ แล้วสอดปลายเลือกอีกด้านลงจุดท่ี 2 ให้ปลายเชือก
อยู่ด้านหลังกระดาษ ดึงเชือกให้ดึงโดยให้กระดาษท ามุมต้ังฉากแล้วใช้เทปไสติดปลายเชือกไว้ 
7. น าภาพที่จะใช้เป็นตัวหมุน 2 ภาพ ติดประกบกันท่ีกึ่งกลางของไม้ เมื่อเปิดปิดบัตรแกนไม้จะหนุน
ท าให้ภาพท่ีแกนไม้หมุนตาม ถือว่าช้ินงานสมบูรณ์  
8. ตกแต่งให้ส่วนงาม  
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ภาพที่ 6.11 ขั้นตอนการท าบัตรภาพหมุนต้ิว   
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สรุป  
 การท าภาพประกอบสามมิติเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการท าหนังสือส าหรับเด็ก ท่ีส่งเสริม
ให้หนังสือส าหรับเด็กมีความน่าสนใจ สร้างความต่ืนตาต่ืนใจแก่ผู้อ่านได้ มากกว่าหนังสือธรรมดา
ปัจจุบันหนังสือภาพประกอบสามมิติหรือหนังสือป๊อปอัพเป็นท่ีแพร่หลายขายดีกว่าแต่ก่อนมาก 
เพราะมีสีสันและลูกเล่นใหม่ ๆ ให้เด็ก ๆ ช่ืนชอบ  
 หากพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นมาของภาพประกอบสามมิตินี้จะพบว่าได้เริ่มขึ้นมาเป็น
ระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน อีกท้ังยังมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องท้ังในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ แม้ว่าการผลิตหนังสือส าหรับเด็กท่ีมีภาพประกอบสามมิติในประเทศไทยจะไม่แพร่หลาย
มากนัก เนื่องจากอาจยังขาดผู้เช่ียวชาญ ท าให้หนังสือภาพประกอบสามมิติบางส่วนในประเทศไทย
ต้องใช้วิธีการน าเข้ามาจากต่างประเทศ จึงท าให้ราคาหนังสือลักษณะนี้ค่อนข้างสูง  

แต่อย่างไรก็ดีในบทนี้ได้น าเสนอวิธีการท าภาพประกอบสามมิติอย่างง่าย เช่น การพับแบบ  

ตัว V การพับแบบเส้นขนาน ท่ีเป็นเทคนิคพื้นฐานในการท าภาพประกอบสามมิติท่ีพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครู อาจารย์ สามารถท าตามได้ หรืออาจน าเทคนิคต่างๆ นี้ไปต่อยอดในการท าส่ือประกอบการเรียน
การสอนต่อไปได้อีก  
 

ค าถามทบทวน  
1. ภาพประกอบสามมิติ หมายถึงอะไร  
2. หนังสือภาพทั่วไปกับหนังสือภาพสามมิติ แตกต่างกันอย่างไร  
3. ในต่างประเทศภาพประกอบสามมิติเริ่มต้นขึ้นอย่างไร  
4. เพราะอะไรจงึกล่าวได้ว่า ศตวรรษที่ 19 เป็นยุคทองของหนังสือภาพประกอบสามมิติ 

5. เพราะเหตุใดประเทศไทยต้องน าเข้าหนังสือภาพสามมิติจากต่างประเทศ  
6. หนังสือภาพประกอบสามมิติมีกี่ประเภท อะไรบ้าง  
7. การเลือกอุปกรณ์มีความส าคัญอย่างไนต่อการท าภาพประกอบสามมิติ จงอธิบาย และยกตัวอย่าง
การเลือกใช้อุปกรณ์  
8. เทคนิคตัว V และเทคนิคเส้นขนาน มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  
9. เลือกอ่านนิทานพื้นบ้าน 1 เรื่อง แล้วฝึกท านิทานภาพประกอบสามมิติ 1 เล่ม  
10. ฝึกท าบัตรภาพสามมิติ 2 แบบ  
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บทที่ 7 

การประเมินคุณค่าหนังสือส าหรบัเด็ก 

 

หนังสือส ำหรับเด็กก็เหมือนหนังสือท่ัวไปท่ีมีท้ังควำมดีเด่นและด้อยค่ำแตกต่ำงกันออกไป 
อำจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยประกำรท่ีส่งผลท ำให้หนังสือเล่มนั้นๆ ได้รับกำรยกย่องหรือถูกปฏิเสธจำก
ผู้อ่ำน จะเห็นว่ำมีผู้ใหญ่จ ำนวนมำกท่ีคำดหวังว่ำหนังสือส ำหรับเด็กท่ีดีจะต้องเป็นหนังสือท่ีให้คติ
สอนใจ  ช้ีให้เห็นถึงคุณธรรมและจริยธรรมเป็นส ำคัญ แท้จริงแล้วหนังสือส ำหรับเด็กแต่ละประเภท
ต่ำงก็ให้ “ส่ิงหนึ่งส่ิงใด” แก่เด็กท้ังส้ิน และส่ิงส ำคัญท่ีสุดซึ่งเด็กควรจะได้รับจำกกำรอ่ำนก็คือควำมสุข 
ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน ควำมต่ืนเต้นเร้ำใจตลอดจนกำรได้หัวเรำะนั่นก็นับได้ว่ำหนังสือเล่มนั้นได้
ท ำหน้ำท่ีของกำรเป็นหนังสือส ำหรับเด็กท่ีดีระดับหนึ่ง 

กำรวิเครำะห์และประเมินคุณค่ำหนังสือส ำหรับเด็กจึงเป็นอีกกระบวนกำรหนึ่งท่ีจะกำรันตีว่ำ
หนังสือส ำหรับเด็กมีประโยชน์แก่เด็กอย่ำงแท้จริงในทุกๆ ด้ำน  อย่ำงน้อยก็เพื่อเป็นกำรทบทวนและ
หำค ำตอบพื้นฐำนให้ได้ก่อนว่ำ “เมื่อเด็กอ่ำนหนังสือเล่มนั้นแล้วเด็กจะได้อะไร” ซึ่งกำรวิเครำะห์และ
ประเมินค่ำหนังสือส ำหรับเด็กจึงเป็นอีกกระบวนกำรหนึ่งท่ีผู้ท ำหนังสือส ำหรับเด็กต้องศึกษำ ซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี้  
 

จุดประสงค์ของการประเมินคุณค่าหนังสือส าหรับเด็ก  
นิตยำ วรรณกิตต์ (2559: 246) อธิบำยว่ำกำรประเมินคุณค่ำของหนังสือเป็นกำรพิจำรณำ

องค์ประกอบต่ำงๆ ของหนังสือไม่ว่ำจะเป็นเนื้อหำ กลวิธีกำรเขียน ลักษณะรูปเล่ม และภำพประกอบ 
ท้ังนี้เพื่อค้นหำสำรประโยชน์ของหนังสือท่ีมีต่อผู้อ่ำนว่ำผู้อ่ำนจะได้รับคุณค่ำท้ังทำงตรงและทำงอ้อม
ในด้ำนใดบ้ำง ไม่ว่ำจะเป็นควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน สำระควำมรู้ ข้อคิดและคุณธรรมบำงประกำร
ท่ีส่งถึงผู้อ่ำน เป็นต้นนอกจำกพิจำรณำด้ำนองค์ประกอบต่ำงๆ ของหนังสือแล้วจุดประสงค์ของกำร
ประเมินคุณค่ำหนังสือด้ำนอื่นๆ สำมำรถสรุปได้ ดังนี้  

1. เพื่อประโยชน์ในกำรคัดเลือกหนังสือท่ีดี มีสำรประโยชน์ และมีคุณภำพท่ีดีให้เด็กได้อ่ำน 
ดังท่ี นิศำ ชูโต และกล่อมจิตต์  พลำยเวช (2527: 40) ได้กล่ำวถึงส่ิงท่ีเด็กจะได้รับเมื่ออ่ำนหนังสือ
แล้ว สรุปพอสังเขปได้ว่ำเด็กควรได้รับควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน ได้รับสำระควำมรู้ประเภทต่ำงๆ  
ท่ีเหมำะสมกับวัย และได้ข้อคิดท้ังทำงตรงและทำงอ้อม 

 2. เพื่อแนะแนวทำงในกำรอ่ำนหนังสือให้เด็ก เพรำะกำรประเมินคุณค่ำเสมือนเป็นตัวอย่ำง
ในกำรเลือกหนังสือให้เด็กรู้จักเลือกหนังสือท่ีมีคุณค่ำแก่ตนเอง  
 3. เพื่อประโยชน์ในกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรอ่ำน ซึ่งโรงเรียนเป็นสถำนทีส ำคัญ
รองลงมำจำกครอบครัว ท่ีมีหน้ำบทบำทในกำรสร้ำงควำมสนใจในกำรอ่ำนให้แก่เด็ก ไม่ว่ำจะเป็นกำร
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนรูปแบบต่ำงๆ รวมไปถึงกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรอ่ำนด้วยกิจกรรมท่ี
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น่ำสนใจ เช่น กิจกรรมเล่ำเรื่องหรือวำดภำพระบำยสีตำมจินตนำกำรจำกกำรอ่ำนหนังสือ กำรสอน
ค ำศัพท์จำกนิทำน เป็นต้น  

4. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรผลิตหนังสือส ำหับเด็กท่ีดี ท้ังในด้ำนเนื้อหำ และกำรพิมพ์ ซึ่งล้วนมี
ผลต่อควำมสนใจของเด็กท้ังส้ิน  

5. เพื่อสังเครำะห์องค์ควำมรู้ต่ำงๆ ท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์หนังสือ เช่น แก่นเรื่อง ทัศนคติ 
ค่ำนิยม ซึ่งองค์ควำมรู้ดังกล่ำวสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

สรุปได้ว่ำจุดประสงค์ของกำรประเมินคุณค่ำหนังสือส ำหรับเด็กนั้นกำรพิจำรณำส่วนประกอบ
ต่ำงๆ ของหนังสือท้ังในด้ำนโครงสร้ำงและด้ำนเนื้อหำ ซึ่งจุดประสงค์ของกำรประเมินคุณค่ำหนังสือ
ส ำหรับเด็กนั้นมีหลำยประกำรซึ่งในทุกประกำรล้วนแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้อ่ ำน
ท้ังส้ิน  

 

ประเภทของการประเมินคุณค่าหนังสือหนังสือส าหรับเด็ก 

         กำรประเมินคุณค่ำหนังสือส ำหรับเด็กเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรตรวจสอบคุณภำพของ
หนังสือส ำหรับเด็ก ซึ่งกำรประเมินคุณค่ำมีหลำยประเภท ดังท่ี หทัย ตันหยง (2529: 238-241) ได้
จ ำแนกประเภทของกำรประเมินคุณค่ำของหนังสือไว้ 9 วิธี ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ท ำหนังสือส ำหรับเด็ก 
สรุปได้ดังนี้  
 1. กำรแนะน ำหนังสือ คือกำรแนะน ำให้รู้จักหนังสือโดยสังเขป ด้วยข้อควำมส้ันๆ กำรแนะน ำ
หนังสือนี้นิยมมำกในวงกำรหนังสือพิมพ์และนิตยสำรท่ัวไป รำยละเอียดในกำรแนะน ำหนังสือ
ประกอบไปด้วยแนะน ำเกี่ยวกับผู้เขียน ขนำด รำคำ สถำนท่ีพิมพ์ และจ ำนวนพิมพ์  รวมท้ังเรื่องรำว
ในหนังสือโดยย่อ และยังมีกำรให้ข้อเสนอแนะและคุณลักษณะท่ีดีของหนังสือเล่มนั้นๆ ด้วย  
 2. กำรประเมินเชิงวิจักษ์ วิธีนี้เป็นกำรประเมินท่ีมุ่งพิจำรณำคุณค่ำของหนังสือเป็นจุดส ำคัญ 
โดยมีข้ันตอนกำรพิจำรณำ ได้แก่ กำรอ่ำนหนังสืออย่ำงพินิจพิจำรณำ เพื่อค้นหำรำยละเอียด พื้นฐำน 
และจุดสุดยอดแห่งมโนทัศน์ จำกนั้นจึงศึกษำและแปลควำมหมำยในเนื้อหำ ท้ังควำมหมำยท่ีซับซ้อน 
ควำมหมำยแฝงในกำรด ำเนินเรื่อง ควำมหมำยท่ีแสดงแก่นเรื่อง และขั้นสุดท้ำยคือกำรพิจำณำ
จุดเริ่มต้น ท่ีมีของเหตุกำรณ์ เช่น จุดประทับใจ ฉำกชีวิตท่ีจรรโลงใจ และเหตุกำรณ์ส ำคัญ  
 3. กำรประเมินเชิงพินิจ เป็นวิธีกำรท่ีจะเข้ำถึงหัวใจหรือจุดส ำคัญของหนังสือเล่มหนึ่งๆ เพื่อ
ดึงภำพพจน์ออกมำให้เห็นชัดเจน กำรประเมินด้วยวิ ธีกำรนี้จะบ่งบอกถึงบุคลิกภำพและลักษณะ
แนวคิด อุดมกำรณ์ของผู้เขียน รวมถึงพฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีผู้เขียนถ่ำยทอดลงในหนังสือ 

4. กำรประเมินเชิงวิจำรณ์ ลักษณะของกำรประเมินวิธีนี้จะมุ่งเน้นกำรแสดงทรรศนะ 
ข้อคิดเห็น ข้อวิพำกษ์วิจำรณ์ ในฐำนะผู้ประเมินเป็นผู้อ่ำน รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทำงประปรุงแก้ไข
หนัง สือ กำรระเมิงเชิงวิจำรณ์นี้สำมำรถวิจำรณ์ภำพรวมท้ังหมดของหนัง สือ หรือแยกเป็น
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ส่วนประกอบต่ำงๆ ก็ได้ เช่น กำรจัดรูปเล่ม เนื้อหำสำระ แนวคิดและคุณค่ำ บุคลิกภำพของตัวละคร 
ภำพและควำมหมำยในเนื้อหำ เป็นต้น  

5. กำรประเมินเชิงวิเครำะห์ วิธีนี้มีกำรน ำวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ในกำรประเมิน
คุณค่ำกล่ำวคือ กำรวิเครำะห์จะมุ่งในกำรแยกแยะรำยละเอียดทุกแง่มุมของหนังสือให้เห็น เช่น เค้ำ
โครงเรื่อง คติธรรมจำกเนื้อหำสำระ ลีลำในกำรเขียน องค์ประกอบของฉำกและบรรยำกำศ สถำนท่ี
และเหตุกำรณ์ เป็นต้น  

6. กำรประเมินเชิงเปรียบเทียบ วิธีกำรนี้จะท ำให้มองเห็นคุณลักษณะของหนังสืออย่ำงชัดเจน 
โดยกำรน ำเอำหลักกำรประเมินแบบวิจักษ์ วิจำรณ์ และวิเครำะห์มำใช้ วิธีกำรเปรียบเทียบอำจท ำได้
หลำยอย่ำง เช่น กำรเปรียบเทียบหนังสือเล่มต่อเล่ม กำรเปรียบเทียบหนังสือหลำยๆ เล่มพร้อมกัน 
กำรเปรียบเทียบหนังสือมำตรฐำนเล่มใดเล่มหนึ่ง และกำรเปรียบเทียบหนังสือบำงส่วนหรือท้ังเล่ม  
 7. กำรวิจัยหนังสือ วิธีกำรนี้เป็นจัดว่ำเป็นกำรประเมินทำงอ้อม ท่ีผู้วิจัยหนังสือสำมำรถ
น ำเอำข้อมูล หรือผลจำกกำรวิจัยมำประกอบกำรพิจำรณำประเมินคุณค่ำของหนังสือได้ ซึ่งกำรวิจัย
หนังสือนั้นจะมีจุดประสงค์ต่ำงกรณีกันไป เช่น กำรวิจัยเพื่อพัฒนำหนังสือ กำรวิจัยเพื่อกำรตัดสินใจ
ในกำรใช้หนังสือ หรือกำรวิจัยหนังสือเพื่อกำรตลำด  
 8. กำรส ำรวจหนังสือ วิธีกำรนี้อำจไม่ใช่กำรประเมินโดยตรงเช่นเดียวกับกำรวิจัยหนังสือ แต่
อำจน ำข้อมูลจำกกำรส ำรวจไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรอ่ำน ส ำรวจ
ควำมสนใจในกำรอ่ำน และส ำรวจตลำดหนังสือ เป็นต้น  
 9. กำรอภิปรำยหนังสือ เป็นวิธีกำรประเมินคุณค่ำหนังสือทำงอ้อมวิธีหนึ่ง ซึ่งผู้ประเมินหรือ
ผู้ฟังกำรอภิปรำยมุ่งค้นหำคุณค่ำของหนังสือจำกกำรอภิปรำยนั้นๆ ปัจจุบันนิยมเชิญวิทยำกร 
ผู้ช ำนำญกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงกำรหนังสือมำร่วมแลกเปล่ียนทรรศนะ 
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ และซักถำมปัญหำต่ำง ๆ  
 นอกจำกนี้กำรประเมินคุณค่ำของหนังสือส ำหรับเด็กยังมีวิธีกำรท่ีหลำกหลำย ผู้ประเมินอำจ
ต้องอำศัยควำมรู้และเทคนิคบำงประกำร ท่ีจะท ำให้กำรประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์ และ
ประเภทของกำรประเมินในเบื้องต้นผู้ประเมินต้องทรำบเกี่ยวกับโครงสร้ำงหรือส่วนประกอบต่ำงๆ 
ของหนังสือ นอกจำกนั้นต้องทรำบว่ำกำรประเมินจะใช้เครื่องมือและวิธีกำรประเมินคุณค่ำหนังสือ
ส ำหรับเด็กด้วย  
 

วิธีการประเมินคุณค่าหนังสือส าหรับเด็ก  
 กำรประเมินคุณค่ำหนังสือส ำหรับเด็กเป็นกระบวนกำรท่ีท ำเพื่อพิจำรณำข้อดีและ
ข้อบกพร่อง  ประโยชน์และคุณค่ำ ควำมเหมำะสมในส่วนต่ำงๆ ซึ่งในกำรบวนกำรพิจำรณำ
ส่วนประกอบต่ำงๆ ในหนังสือส ำหรับเด็กนั้น ประกอบไปด้วยรำยละเอียดต่ำงๆ ดังนี้  
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 1. เคร่ืองมือการประเมินคุณค่าหนังสือ  
  1.1 กำรใช้แบบสอบถำม เครื่องมือพื้นฐำนในกำรเป็นข้อมูลเป็นกำรตั้งค ำถำมเพื่อให้
ได้ค ำตอบท่ีตรงตำมประเด็นท่ีต้องกำร กำรสร้ำงแบบสอบถำมต้องก ำหนดแนวคิด เรื่องรำวท่ีจะตอบ
ให้ชัดเจน โดยกำรเรียงล ำดับหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย และข้อค ำถำม มีรำยละเอียดกำรช้ีแจงกำรใช้
แบบสอบถำมท่ีชัดเจนก่อนน ำแบบสอบถำมไปใช้จริง ควรมีกำรประเมินควำมถูกต้องและทดลองหำ
ค ำตอบจำกทุกข้อค ำถำมก่อน  โดยท่ัวไปแบบสอบถำมแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ  
   1.1.1 แบบสอบถำมปลำยเปิด เป็นแบบสอบถำมท่ีข้อค ำถำมมีลักษณะเปิด
กว้ำงให้ผู้ตอบ ตอบค ำถำมได้อย่ำงอิสระในขอบเขตค ำถำม โดยไม่มีกำรแนะแนวทำงกำรตอบ 
ประกอบด้วยข้อควำมหรือข้อค ำถำมท่ีเปิดโอกำสให้ผู้ตอบขยำยควำมคิดเห็นหรือให้รำยละเอียดของ
ค ำตอบท่ีจะแสดงควำมรู้สึก อำรมณ์ พฤติกรรมของตนเองได้อย่ำงกว้ำงขวำง แบบสอบถำมลักษณะนี้
จะท ำให้ได้รำยละเอียดมำก 

   1.1.2 แบบสอบถำมแบบปลำยปิด / แบบมีโครงสร้ำง เป็นแบบสอบถำมท่ี
ค ำถำมมีลักษณะจ ำกัดให้ตอบ เป็นค ำถำมท่ีก ำหนดตำยตัวเลือกค ำตอบไว้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ตอบ
เลือกตอบได้ตรงกับควำมจริงหรือควำมรู้สึก จึงท ำให้ครอบคลุมเนื้อหำท่ีต้องกำรถำม และสำมำรถ
วิเครำะห์ข้อมูลได้ง่ำย แต่อำจเป็นกำรจ ำกัดขอบเขตของค ำตอบมำกเกินไป ลักษณะค ำตอบจำก
แบบสอบถำมลักษณะนี้อำจเป็นแบบเลือกตอบ แบบจัดเรียง หรือแบบให้จัดล ำดับควำมส ำคัญ  
  1.2 กำรสัมภำษณ์ วิธีกำรประเมินนี้อำจใช้กำรสนทนำ ซักถำม แบบเป็นกันเองแล้ว
น ำมำสรุปเป็นกำรสัมภำษณ์ท่ีไม่มีก ำหนดค ำถำมท่ีตำยตัว หรือหำกมีกำรก ำหนดไว้บ้ำงเป็นค ำถำม
ประเด็นหลัก ส่วนอีกวิธีหนึ่งจะคล้ำยกับกำรใช้แบบสอบถำม ท่ีบำงครั้งเรียกว่ำแบบสอบถำมปำก
เปล่ำ กำรสัมภำษณ์ลักษณะนี้จะเป็นกำรเก็บข้อมูลแบบประจันหน้ำโดยตรงกับผู้ให้ข้อมูล ท ำให้ได้
ข้อมูลอย่ำงชัดเจนหรือบำงครั้งลักษณะกำรสัมภำษณ์อำจเป็นกำรตอบค ำถำมทำงไปรษณีย์ กำร
สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ หรือทำงวิทยุโทรทัศน์  
  นอกจำกนี้อีกวิธีหนึ่งของกำรสัมภำษณ์คือกำรใช้แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์ตำมหัวข้อ 
ขั้นตอนท่ีต้องกำรเป็นกำรสัมภำษณ์แบบมีค ำถำมท่ีแน่นอนซึ่งกำรสัมภำษณ์ในลักษณะนี้ควรมีแบบ
สัมภำษณ์ท่ีเน้นค ำถำมลักษณะปลำยเปิดมำกกวำปลำยปิด  
  1.3 กำรสนทนำกลุ่ม วิธีกำรนี้เป็นกำรสัมภำษณ์รูปแบบหนึ่ง ข้อดีของวิธีกำรสนทนำ
แบบกลุ่มคือเช่ือว่ำเมื่อมีผู้ให้ข้อมูลซึ่งมีประสบกำรณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน เมื่อมีกำรแสดงควำม
คิดเห็นเป็นกลุ่มจะท ำให้สบำยใจในกำรสนทนำ และเกิดอำรมณ์ร่วมขณะให้ข้อมูลมำกกว่ำกำรสนทนำ
รำยบุคคล วิธีนี้เหมำะส ำหรับกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพพื้นฐำนท่ัวไป เช่น ทัศนคติ ควำมเช่ือ ควำม
ต้องกำร ควำมคำดหวัง และพฤติกรรมต่ำงๆ ข้อดีอีกประกำรคือวิธีนี้ท ำให้ได้ข้อมูลอย่ำงรวดเร็ว 
ประหยัดเวลำ  
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  1.4 กำรสังเกต วิธีกำรนี้จะเก็บข้อมูลโดยกำรฟังกำรอภิปรำยหนังสือแล้วน ำผลท่ี
ได้มำเรียบเรียงเป็นข้อสรุป ซึ่งข้อสรุปท่ีได้จะต้องบ่งช้ีคุณภำพของหนังสือเล่มนั้นๆ เป็นอย่ำงดี กำร
สังเกตประกอบกำรบันทึกข้อมูลท ำได้หลำยวิธี เช่น กำรเขียน กำรอัดเสียง กำรบันทึกในรูปแบบวิดีโอ 
ฯลฯ   
 นอกวิธีกำรสังเกตโดยกำรบันทึกข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำงๆ นั้น ณรงค์ ทองปำน (2522: 78-79) 
ได้เสนอแนะวิธีกำรสังเกตและกำรสอบถำมเพื่อประเมินคุณค่ำหนังสือส ำหรับเด็กอย่ำงง่ำยๆ ไว้ดังนี้  
 1. สังเกตควำมพึงพอใจ ท่ำทีของเด็กเมื่อเห็นหนังสือ  

2. สังเกตดูควำมสนใจของเด็กท่ีมีต่อเรื่องรำวหรือรูปภำพในหนังสือ 

3. สังเกตจำกกำรอ่ำนหนังสือ กำรถนอมหนังสือ กำรเก็บรักษำหนังสือ ว่ำเด็กมีพฤติกรรม
อย่ำงไร แล้วแปลผลจำกพฤติกรรมนั้นๆ  
4. สอบถำมดูว่ำหนังสือเล่มใดท่ีเด็กชอบมำกท่ีสุด 

5. สอบถำมว่ำเด็กชอบอะไร ไม่ชอบอะไรในหนังสือแต่ละเล่ม  
6. สอบถำมเรื่องรำวในหนังสือ ถ้ำเด็กเล่ำได้ก็แสดงว่ำเด็กสนใจ  

 

 2. เกณฑ์การประเมินคุณค่าของหนังสือส าหรับเด็ก  
เกณฑ์กำรประเมินเป็นอีกส่ิงท่ีส ำคัญท่ีผู้ประเมินต้องพิจำรณำ ซึ่งรำยละเอียดท่ีน ำมำเป็น

เกณฑ์เบ้ืองต้นในกำรประเมินคุณค่ำหนังสือส ำหรับเด็ก มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนอธิบำยไว้ดังนี้   
 บันลือ พฤกษะวัน (2524: 84-88) ได้อธิบำยเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำหนังสือส ำหรับเด็กโดย
พิจำรณำตำมองค์ประกอบต่ำงๆ เช่น โครงเรื่อง เนื้อเรื่อง ตัวละคร ฉำก บทสนทนำ และกำรใช้ภำษำ 
ซึ่งมีรำยละเอียดสรุปพอสังเขปได้ดังนี้  
 กำรวำงโครงเรื่องต้องมีควำมต่อเนื่องชวนติดตำม ต้องเหตุมีผล สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อม 
ด ำเนินเรื่องท่ีมีแสดงภำพควำมอบอุ่นของครอบครัว ควำมเท่ำเทียมกัน ไม่แสดงควำมโหดเหี้ยมมำก
เกินไป หรือเรื่องรำวอำจแฝงควำมขบขัน ควำมสนุกสนำน เพื่อสร้ำงชีวิตชีวำ 

 เนื้อเรื่องจะต้องแสดงจุดมุ่งหมำยท่ีชัดเจนว่ำเมื่อเด็กอ่ำนแล้วจะได้อะไร ประโยชน์หรือ
คุณธรรมท่ีแฝงอยู่แสดงออกมำอย่ำงไร ควรมีควำมสอดคล้องท้ังในด้ำนเหตุผล สถำนกำรณ์ ประเพณี  
 ตัวละคร ต้องก ำหนดตัวละครและก ำหนดบุคลิกส ำคัญของตัวละครให้ชัดเจน เช่น วัย
ใกล้เคียงกับเด็ก จ ำนวนตัวละครไม่มำก บุคลิกหรือลักษณะนิสัยคงท่ี  
 ส่วนฉำกหรือบรรยำกำศในเรื่องควรเป็นบรรยำกำศท่ีเด็กคุ้นเคย เช่น บ้ำน โรงเรียน ชุมชน 
หรือธรรมชำติ เช่น ป่ำ ทะเล ภูเขำ  
 นอกจำกนี้บทสนทนำท่ีปรำกฏในหนังสือส ำหรับเด็กต้องใช้ถ้อยค ำท่ีพูดกันโดยท่ัวไป อำจเป็น
ภำษำท่ีเด็กใช้ก็ได้ ต้องตรงไปตรงมำ ไม่ยืดเย้ือ  
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 ประเด็นสุดท้ำยคือกำรใช้ภำษำท่ีต้องพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกับวัย แบ่งวรรคตอนกำร
อ่ำนให้เหมำะสม หำกเขียนเป็นร้อยกรองควรใช้ฉันทลักษณ์กลอนสุภำพจะเหมำะกับเด็กมำกท่ีสุด 

ส่วน ปรำณี เชียงทอง (2526 : 78-79) ก็ได้อธิบำยเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำหนังสือส ำหรับ
เด็ก ประกอบด้วย  
  1. ฉำก ต้องบอกได้ว่ำเกิดข้ึนท่ีไหน เมื่อใด บรรยำกำศอย่ำงไร  
  2. กำรด ำเนินเรื่อง ต้องแสดงให้เห็นว่ำใครเป็นผู้เล่ำเรื่อง และเรื่องหรือเหตุกำรณ์ 
ควำมเป็นไปนั้นได้รับกำรถ่ำยทอดในรูปแบบใด สอดคล้องกับเรื่องรำวหรือเนื้อหำหรือไม่  

3. ตัวละคร ต้องบอกให้ได้ว่ำตัวละครในเรื่องเป็นใครบ้ำง แสดงบทบำทอย่ำงไร  
กำรน ำเสนอด้วยวิธีกำรใด สมจริงและน่ำเช่ือถือหรือไม่ พฤติกรรมของตัวละครคงท่ี และสมเหตุสมผล
เพียงใด  

4. เค้ำโครงเรื่อง ต้องแสดงให้เห็นว่ำเกิดเหตุกำรณ์อะไรขึ้นในเรื่อง และตัวละครมี 
ปฏิกิริยำอย่ำงไรกับเหตุกำรณ์นั้น ท้ังยังควรเป็นเหตุกำรณ์ท่ีสำมำรถเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ ควร
ก ำหนดให้มีข้อขัดแย้งหรือปัญหำ และต้องแสดงให้เห็นว่ำตัวละครสำมำรถแก้ปัญหำต่ำงๆ อย่ำงไร  

5. แนวคิดของเรื่อง ต้องหำให้พบว่ำแนวคิดของเรื่องคืออะไร ซึ่งเรื่องส ำหรับเด็กไม่ 
ควรมีแนวคิดลึกซึ้งหรือซับซ้อนเกินไป  

6. แนวกำรเขียนเรื่อง ต้องจับให้ได้ว่ำเรื่องนั้นๆ มีกลวิธีกำรเขียนอย่ำงไร ใช้ถ้อยค ำ  
ส ำนวน เหมำะสมกับวัยของเด็กหรือไม่  

7. รูปเล่มและภำพประกอบ หนังสือส ำหรับเด็กควรเหมำะมือ สะดวกต่อกำรถือ 

กำรหยิบจับ ลักษณะภำยนอกเล่มต้องเป็นท่ีดึงดูดใจเด็ก มีควำมชัดเจนไม่เลอะเลือน ภำพประกอบ
ควรเป็นภำพสี มีคุณภำพกำรพิมพ์ กำรจัดหน้ำ และกำรเข้ำเล่มท่ีดี  

นอกจำกนี้ เจด็จ คชฤทธิ์ (2554 : 227-234) ได้เสนอแนวทำงกำรพิจำรณำเพื่อประเมิน
คุณค่ำหนังสือส ำหรับเด็ก สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้   
 1. รูปเล่มและส่วนประกอบตอนต้นของหนังสือ  
 รูปเล่มและส่วนประกอบตอนต้นเป็นองค์ประกอบทำงกำยภำพของหนังสือท่ีควรให้ควำม
สนใจเป็นพิเศษ ปกติแล้วเด็กจะสนใจรูปเล่มและส่วนประกอบตอนต้นเป็นอันดับแรก ท่ีประกอบด้วย  

ช่ือเรื่อง หนังสือส ำหรับเด็กควรมีช่ือเรื่องท่ีส้ัน กะทัดรัด ใช้ค ำและพยำงค์ท่ีถูกต้องตำมหลัก
ภำษำไทย อ่ำนแล้วส่ือควำมหมำยได้ง่ำย ชัดเจน ไม่คลุมเครือจนท ำให้เด็กสับสน หรือท ำให้เด็ก
จินตนำกำรเช่ือมโยงไปสู่เนื้อหำหรือเรื่องได้ ช่ือเรื่องหนังสือส ำหรับเด็กท่ีดีต้องสัมพันธ์กับเนื้อหำหรือ
แก่นเรื่อง และเหมำะกับวัยของเด็ก 

ขนำดของรูปเล่ม หนังสือส ำหรับเด็กเป็นหนังสือท่ีมีค่อนข้ำงหมำยขนำด ท้ังขนำดมำตรฐำน
และขนำดพิเศษ ท้ังบำงครั้งยังมีรูปร่ำงท่ีต่ำงกันออกไป แต่อย่ำงไรก็ดีหนังสือส ำหรับเด็กท่ีดีควรมี
ขนำดและรูปเล่มท่ีเหมำะสมกับวัยของเด็ก สอดคล้องกับจัดประสงค์และประโยชน์ของกำรน ำไปใช้  
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กล่ำวคือ ขนำดไม่ควรเล็กหรือใหญ่ กว้ำงหรือยำวเกินไป จนท ำให้หยิบจับล ำบำก นอกจำกนี้กำรวำง
องค์ประกอบในหน้ำหนังสือต้องค ำนึงถึงควำมสมดุล หลักเอกภำพ หลักกำรเน้นจุดดึงควำมสนใจ 
และหลักกำรเว้นช่องว่ำงและกำรน ำสำยตำ  

ปก เป็นส่วนประกอบท่ีเรียกได้ว่ำดึงดูดควำมสนใจของเ ด็กได้ง่ำยท่ีสุด ดังนั้นปกหนังสือ
จะต้องสวยงำม สีสันสดใส คมชัด ภำพปกสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง มีชีวิตชีวำ อีกท้ังตัวอักษรท่ีปรำกฏบน
ปกต้องโดดเด่น อ่ำนง่ำย มีขนำดเหมำะสมกับพื้นท่ีปก รำยละเอียดท่ีปกควรครบถ้วนท้ังช่ือเรื่อง ช่ือผู้
แต่ง ช่ือผู้วำดภำพ หรือทีมงำนผู้สร้ำงภำพประกอบ และส ำนักพิมพ์ไว้ด้วย  

ใบหุ้มปก หนังสือส ำหรับเด็กจะมีใบหุ้มปกหรือไม่ก็ได้ หำกมีใบหุ้มปก ประโยชน์ของใบหุ้มปก
จะช่วยรักษำสภำพของปกให้คงทนได้ระดับหนึ่ง  

ใบรองปก ส่วนนี้จะมีประโยชน์ในกรณีท่ีปกช ำรุด ใบรองปกจะช่วยรักษำสภำพของหนังสือ
บำงครั้งในรองปกจะเป็นหน้ำว่ำง หรืออำจเป็นภำพเดียวกันกับปกหนังสือก็ได้ หรือภำพอำจตัดทอน
รำยละเอียดลงก็ได้ 

ค ำน ำหรือค ำช้ีแจง เป็นส่วนท่ีใช้แสดงวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของหนังสือ ในหนังสือ
ส ำหรับเด็กค ำน ำหรือค ำช้ีแจงจะมีส่วนให้ผู้อ่ำนเข้ำใจภำพรวมของหนังสือได้ง่ำยขึ้น แต่ท้ังนี้ต้อ งไม่
ยำวเกินไป  

สำรบัญ หนังสือส ำหรับเด็กมักมีเนื้อหำหรือรำยละเอียดไม่มำกนัก ดังนั้นอำจไม่จ ำเป็นต้องท ำ
บัญชีบอกบทหรือสำรบัญ แต่หำกมีเนื้อหำมำกขึ้น หรือรำยละเอียดของเนื้อหำแยกหน้ำชัดเจนก็ควร
ท ำสำรบัญ และจัดพิมพ์เลขหน้ำให้ตรงกับเนื้อหำ  
 2. เนื้อเร่ืองหรือเนื้อหา 
 หนังสือส ำหรับเด็กโดยท่ัวไปต้องมีเนื้อหำหรือเนื้อเรื่องท่ีตรงกับควำมต้องกำรของเด็ก และ
ต้องเป็นเรื่องท่ีสนุกสนำน ส่งเสริมจินตนำกำรและควำมสร้ำงสรรค์ ตอบสนองควำมต้องกำรตำม
ธรรมชำติของเด็ก อีกท้ังยังควรสอดแทรกควำมรู้ คุณธรรม และจริยธรรมไว้ในเนื้อหำนั้นๆ ด้วย แต่
อย่ำงไรก็ดีเนื้อหำหรือเนื้อเรื่องในหนังสือส ำหรับเด็กต้องไม่ท ำให้เด็กรู้สึกว่ำก ำลังได้รับกำรยัดเยียด 
หรือถูกสอนอยู่ตลอดเวลำ นอกจำกนี้ควำมส้ัน ยำว ของเนื้อหำก็ส ำคัญคือไม่ควรมีควำมยำวจนเกินไป
ไม่ว่ำจะเป็นนิทำน กำร์ตูน เรื่องส้ัน หรือสำรคดีก็ตำม  
 ส่ิงท่ีควรพิจำรณำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภำพของเนื้อเรื่องหรือเนื้อหำของหนังสือส ำหรับเด็กคือ
องค์ประกอบต่ำงๆ ในกำรเขียน ท่ีประกอบไปด้วย  

2.1 เค้ำโครงเรื่อง โครงเรื่องท่ีดีจะต้องมีกำรก ำหนดเหตุกำรณ์คร่ำวๆ ในเรื่องต้ังแต่
ต้นจนจบว่ำประกอบด้วยเหตุกำรณ์ใดบ้ำงซึ่งแต่ละเหตุกำรณ์ต้องมีควำมสัมพันธ์กัน ซึ่งโครง
เรื่องในหนังสือส ำหรับเด็กไม่ควรซับซ้อน วกวน ล ำดับตำมเวลำ หรืออำจพิจำรณำด้วยว่ำ
ผู้เขียนน ำเหตุกำรณ์รอบตัวและควำมเข้ำใจพฤติกรรมขอเด็กมำผูกไว้ในเรื่องด้วยหรือไม่  
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2.2 แก่นเรื่อง หำกจะกล่ำวว่ำแก่นเรื่องเป็นหัวใจของเรื่องก็ว่ำได้ กำรพิจำรณำแก่น
เรื่องในหนังสือส ำหรับเด็กนั้นแก่นเรื่องท่ีดีควรส่งเสริมให้เด็กเข้ำใจตนเอง สำมำรถปรับตัวเข้ำ
กับผู้อื่นได้ รู้ จักกำรเสียสละ เข้ำใจกฎระเบียบของสังคม ตลอดจนตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีควรปฏิบัติ  

2.3 ตัวละคร ในหนังสือส ำหรับเด็กนั้นไม่จ ำกัดว่ำตัวละครจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือ
ส่ิงของ แต่ท้ังนี้ตัวละครท่ีดีจะต้องมีชีวิตชีวำ มีบทบำท มีกิริยำอำกำรควำมรู้สึกนึกคิด 
สอดคล้องกับเด็ก อีกท้ังจ ำนวนตัวละครท่ีปรำกฏในเรื่องไม่ควรมีจ ำนวนมำกเกินไปและทุก
ตัวละครควรมีชื่อเรียกท่ีเหมำะสม ไม่ออกเสียงยำก ไม่ก ำกวมจนยำกต่อกำรจดจ ำ หรือยำกท่ี
จะแยกเพศได้  

2.4 ฉำก ในหนังสือส ำหรับเด็กฉำกควรมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับเรื่องรำว 
บุคลิกลักษณะ และ ตัวละคร ท้ังควรแสดงให้เห็นฉำกท่ีเป็นธรรมชำติ และฉำกส่ิงประดิษฐ์ 
เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ ส่วนกำรบรรยำยฉำกนั้นควรบรรยำยอย่ำงตรงไปตรงมำ ใน
ภำษำกระชับ ท ำให้เด็กรู้สึกร่วมไปกับเรื่อง ร่วมไปกับตัวละครได้จะดีมำก  

2.5 บทสนทนำ ลักษณะบทสนทนำท่ีดีนั้นควรสอดคล้องกับบุคลิกลักษณะนิสัย และ
สถำนกำรณ์ท่ีตัวละครก ำลังประสบอยู่ อย่ำงไรก็ตำมก็ควรมีกำรปรับเปล่ียนถ้อยค ำบำงค ำให้
เหมำะสมกับเด็ก เช่น ปรับเปล่ียนถ้อยค ำผรุสวำท ค ำท่ีหยำบคำยเป็นถ้อยค ำ 

2.6 ทรรศนะหรือมุมมอง ปกติแล้วกำรเล่ำเรื่องมีหลำยวิธีขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม
กับเรื่องรำวและสถำนกำรณ์ แต่ส่วนใหญ่ในหนังสือส ำหรับเด็กมักใช้วิธีกำรเล่ำเรื่องโดยให้ผู้
เล่ำเรื่องเป็นผู้รู้แจ้ง เข้ำใจถึงควำมรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของตัวละครตั้งแต่ต้นจนจบ ส่วน
กำรเล่ำเรื่องนั้นอำจด ำเนินไปตำมล ำดับเวลำและเหตุกำรณ์ 

3. กลวิธีการเขียนและภาษาที่ใช้ในการเขียนเร่ือง 
ไม่ว่ำจะเป็นภำษำร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ต้องพิจำรณำท้ังกลวิธีในกำรเขียนเรื่องและกำรใช้

ภำษำว่ำมีควำมเหมำะสมกับเพศ วัย และศักยภำพของเด็กหรือไม่  กล่ำวคือในหนังสือส ำหรบเด็กนั้น
ต้องใช้ถ้อยค ำท่ีเข้ำใจได้ง่ำย กระชับ สละสลวย ไม่หยำบคำย นอกจำกนี้ในหนังสือส ำหรับเด็กอำจต้อง
ใช้โวหำรต่ำงๆ ประกอบด้วย เช่น ค ำเลียนเสียงธรรมชำติ หรือกำรกล่ำวเปรียบเทียบ ท้ังนี้เพื่อกระตุ้น
จินตนำกำรของเด็ก 

นอกจำกนี้ยังควรพิจำรณำกำรตั้งช่ือเรื่องว่ำเหมำะสม สอดคล้องกับเรื่องหรือไม่ ซึ่งกำรต้ังช่ือ
เรื่องท่ีดีนั้นต้องส้ัน กระชับ และสัมพันธ์กับแก่นเรื่อง หรือเนื้อเรื่องหรือไม่ และต้องไม่ท ำให้เด็ก
จินตนำกำรไปเป็นเรื่องอื่น 
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4. ภาพประกอบ  
 กำรพิจำรณำภำพประกอบในหนังสอส ำหรับเด็กนั้นนอกจำกควำมสวยงำมแล้วนั้นต้อง
พิจำรณำว่ำภำพประกอบนั้นช่วยขยำยควำมเข้ำใจเรื่องรำวได้หรือไม่ ดึงดูดควำมสนใจของเด็กได้มำก
น้อยเพียงใด อีกท้ังกำรจัดวำงองค์ประกอบของภำพ ขนำดของภำพ จ ำนวนภำพ สีสัน เป็นต้น  
 จำกท่ีนักวิชำกำรแต่ละท่ำนได้อธิบำยและเสนอแนวทำงกำรพิจำรณำคุณค่ำหนังสือส ำหรับ
เด็กนั้น สรุปได้ว่ำเกณฑ์กำรประเมินหรือพิจำรณำคุณค่ำหนังสือส ำหรับเด็กโดยท่ัวไปจะพิจำรณำตำม
องค์ประกอบท่ีปรำกฏในหนังสือท้ังส้ิน สำมำรถจ ำแนกเป็นองค์ประกอบภำยในท่ีประกอบไปด้วย 

โครงเรื่อง เนื้อเรื่อง ตัวละคร ฉำก บทสนทนำ กำรใช้ภำษำ และนอกจำกนี้ยังมีเกณฑ์ประเมินค่ำ
องค์ประกอบภำยนอก เช่น รูปเล่ม ภำพประกอบ คุณภำพกำรผลิตอีกด้วย จะเห็นได้ว่ำกำรท ำหนังสือ
ส ำหรับเด็กสักเล่มนั้นผู้เขียนหรือผู้จัดท ำต้องใส่ใจรำยละเอียดต่ำงๆ ต้ังแต่ต้นจนจบจึงจะได้หนังสือ
ส ำหรับเด็กท่ีมีคุณภำพ  
 3. การสร้างแบบประเมินคุณค่าหนังสือส าหรับเด็ก  

เมื่อทรำบประเภทและวิธีกำรประเมินคุณค่ำหนังสือหนังสือส ำหรับเด็ก  ขั้นตอนต่อไปคือ 

ผู้ประเมินต้องสร้ำงแบบประเมินคุณค่ำหนังสือส ำหรับเด็กโดยใช้เกณฑ์ต่ำงๆ เป็นเค้ำโครงของแบบ
ประเมิน และพิจำรณำโดยต้องก ำหนดค่ำน้ ำหนักคะแนนเป็นค่ำร้อยละและก ำหนดคุณภำพของ
รำยกำรประเมินให้ชัดเจนดังตัวอย่ำงแบบประเมินคุณค่ำหนังสือส ำหรับเด็ก  
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แบบประเมินคุณค่าหนังสือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลหนังสือ  
ช่ือหนังสือ........................................................... ประเภทหนังสือ ………………………………………… 

ผู้เขียนเรื่อง......................................................... ผู้วำดภำพประกอบ……………………………………… 

ส ำนักพิมพ์.......................................................... สถำนท่ีพิมพ์ ……………………………………………… 

ปีท่ีพิมพ์ ............................................................. พิมพ์ครั้งท่ี ......................................................... 
ขนำด ................................................................. จ ำนวนหน้ำ ……………………………………………… 

ประเภทเนื้อหำ  สำรคดี  บันเทิงคดี  

ตอนที่ 2 การประเมินคุณค่าหนังสือ  

ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

หมำย
เหตุ ดีม

ำก
 

ดี ปำ
นก

ลำ
ง 

พอ
ใช้ 

ปร
ับป

รุง 

5 4 3 2 1 

1 ด้ำนเนื้อหำ (25 คะแนน)       

 1.1 แก่นเรื่องส่งเสริมแนวคิดและจินตนำกำร       

1.2 ข้อมูลมีควำมถูกต้อง น่ำเช่ือถือ        

1.3 เนื้อหำเหมำะกับวัยของผู้อ่ำน       

1.4 เอกภำพ สำรัตถะภำพ และสัมพันธภำพ        

1.5 กลวิธีกำรน ำเสนอและกำรด ำเนินเรื่อง       

2 ด้ำนภำพประกอบ (25 คะแนน)       

 2.1 ควำมสอดคล้องของภำพกับเนื้อเรื่อง       

2.2 สัดส่วนระหว่ำงภำพกับเนื้อเรื่อง       

2.3 ควำมสมจริงและควำมถูกต้องเหมำะสม       

2.4 ควำมคิดสร้ำงสรรค์       

2.5 ขนำดของภำพ        

3 ด้ำนกลวิธีกำรใช้ภำษำ (25 คะแนน)        

 3.1 ควำมถูกต้องทำงไวยำกรณ์       

3.2 กำรใช้ภำษำเหมำะกับวัย       

3.3 กำรใช้โวหำรภำพพจน์       

3.4 กำรใช้ค ำถูกต้องตรงควำมหมำย       
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ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

หมำย
เหตุ ดีม

ำก
 

ดี ปำ
นก

ลำ
ง 

พอ
ใช้ 

ปร
ับป

รุง 

5 4 3 2 1 

 3.5 กำรตั้งช่ือเรื่อง        

4 ด้ำนรูปเล่มและคุณภำพกำรผลิต (25 คะแนน)       

 4.1 กำรออกแบบหน้ำปก        

4.2 ส่วนประกอบของหนังสือ        

4.3 ขนำดตัวอักษรและควำมชัดเจน        

4.4 คุณภำพกระดำษและวัสดุ       

4.5 ควำมคงทนถำวรของหนังสือ       

 รวมคะแนน .................../100 คะแนน       

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ 4 สรุประดับคุณภาพของหนังสือ  

 ระดับคะแนน    81- 100 ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 ระดับคะแนน    61- 80 ระดับคุณภำพ ดี 

 ระดับคะแนน    41- 60 ระดับคุณภำพ ปำนกลำง 
 ระดับคะแนน    21- 40 ระดับคุณภำพ พอใช้ 

 ระดับคะแนน     1- 20 ระดับคุณภำพ ปรับปรุง 
 

ลงช่ือผู้ประเมิน  
 

       ……………………………. 
                                                ( ........................................................... ) 
                                                วันท่ี ........ เดือน ............... พ.ศ. ....... 

 

ท่ีมำ ดัดแปลงจำก (นิตยำ วรรณกิตร์, 2559: 261-262) 
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สรุป 

 กำรประเมินคุณค่ำหนังสือเป็นกระบวนกำรหนึ่งท่ีท ำเพื่อตรวจสอบคุณภำพองค์ประกอบ
ต่ำงๆ ในหนังสือแต่ละเล่ม หนังสือส ำหรับเด็ก ก็เป็นหนังสือท่ีต้องมีกระบวนกำรประเมินคุณค่ำเข้ำมำ
เกี่ยวข้อง ท้ังนี้เนื่องจำกหนังสือส ำหรับเด็ก เป็นหนังสือท่ีผู้จัดท ำต้องค ำนึงถึงควำมสมบูรณ์ท้ังด้ำน
เนื้อหำ องค์ประกอบต่ำงๆ รวมถึงประโยชน์ คุณค่ำท่ีผู้อ่ำนจะได้รับ  
 จุดประสงค์ของกำรประเมินคุณค่ำหนังสือส ำหรับเด็กนั้นมีหลำยประกำร กล่ำวคือ ประเมิน
เพื่อคัดเลือกหนังสือท่ีดี มีคุณประโยชน์ต่อผู้อ่ำน เพื่อแนะแนวทำงในกำรอ่ำนหนังสือ เพื่อส่งเสริมกำร
อ่ำน และประเมินเพื่อสังเครำะห์องค์ควำมรู้ในหนังสือเล่มนั้นๆ นักวิชำกำรได้แบ่งประเภทและวิธีกำร
ประเมินไว้หลำยรูปแบบซึ่งผู้จัดท ำสำมำมำรถเลือกวิธีกำรท่ีเหมำะสมกับประเภทหนังสือท่ีจัดท ำขึ้น 
ไม่ว่ำจะเป็นวิธีกำรใช้แบบสอบถำม กำรสนทนำกลุ่ม กำรสังเกต และกำรสัมภำษณ์ ซึ่งแต่ละวิธีกำรจะ
น ำมำซึ่งข้อมูลท่ีแตกต่ำงกัน  
 นอกจำกนี้เกณฑ์ในกำรประเมินก็เป็นส่ิงส ำคัญ เพรำะส่วนใหญ่เกณฑ์ประเมินมักจะพิจำรณำ
จำกองค์ประกอบต่ำงๆ เช่น โครงเรื่อง เนื้อเรื่อง ตัวละคร ฉำก บทสนทนำ และกำรใช้ภำษำ เป็นต้น 
จำกท่ีกล่ำวในบทสรุปมำจะเห็นว่ำกำรประเมินคุฯค่ำหนังสือส ำหรับเด็กเป็นอีกกระบวนกำรหนึ่งใน
กำรท ำหนังสือส ำหรับเด็ก และเป็นกระบวนกำรท่ีควรเอำใจใส่ ท้ังนี้เพื่อให้ได้หนังสือท่ีเหมำะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อเด็กท่ีสุด  
 

ค าถามทบทวน 

1. กำรประเมินคุณค่ำหนังสือคืออะไร  
2. ท ำไมต้องประเมินคุณค่ำหนังสือ 

3. กำรประเมินคุณค่ำเชิงวิจักษ์ และ เชิงวิจำรณ์ ต่ำงกันอย่ำงไร  
4. กำรประเมินคุณค่ำประเภทใดท่ีท ำได้ในระดับผู้อ่ำนท่ัวไป  
5. เครื่องมือประเมินคุณค่ำหนังสือมีอะไรบ้ำง  
6. กำรใช้แบบสอบถำมปลำยเปิด และ แบบสอบถำมปลำยปิด แตกต่ำงกันอย่ำงไร  
7. กำรเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสังเกต ท ำได้อย่ำงไรบ้ำง 
8. กำรเก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์กับกำรสนทนำกลุ่ม แตกต่ำงกันอย่ำงไร  
9. องค์ประกอบในหนังสือส ำหรับเด็กท่ีนิยมน ำมำเป็นเกณฑ์ในกำรประเมินค่ำหนังสือมีอะไรบ้ำง  
10. เลือกอ่ำนหนังสือส ำหรับเด็กประเภทบันเทิงคดี 1 เรื่อง สำรคดี 1 เรื่อง แล้วประเมินคุณค่ำ
หนังสือ 

 



123 

 

บรรณานุกรม 

 

กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์. (2554). การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ประยุกต์ใน 

การออกแบบสือ่ประเภทหนังสอืการ์ตูนส า หรับเด็กประถมวัย. ใน การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2554 วันท่ี 27-29 มกราคม 2554.  

กรรณิกา นิ่มราศี. (2543). โครงการออกแบบหนงัสือภาพประกอบสามมิติเพือ่เพิ่มเติมความรู้ 
ส าหรับเด็ก เร่ือง ท่องแดนอียิปต์. ปริญญานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

กล่อมจิตต์ พลายเวช. (2547). วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย. ใน วรรณกรรมและลีลาคดีระดับ 

ปฐมวัยศึกษา. หน่วยที่ 1-7. พิมพ์ครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
กิ่งบุญ ธีรชาติ. (2529). นกยูง. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.  
กิจติพงษ์ ประชาชิต. (2559). การออกแบบและพัฒนาหนังสือการ์ตูนเสริมสร้างการรับรู้ทางด้าน 

วัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559. หน้า 
58-68.  

กุลวรา ชูพงษ์ไพโรจน์. (2545). หนังสือท ามือ ท าได้ง่ายจัง. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โพรดักส์.  
กุลวรา ชูพงษ์ไพโรจน์. (2553). ไออุ่น. กรุงเทพฯ: แฮปป้ีคิดส์.  
เกริก ยุ้นพันธ์. (2543). การออกแบบและเขียนภาพประกอบส าหรับเด็ก. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ:  

สุวีริยาสาสน์. 
เกริก ยุ้นพันธ์. (2560). การศึกษาวรรณกรรมส าหรับเด็กในประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2455-2555.  

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 9 ฉบับท่ี  
17 มกราคม - มิถุนายน 2560. หน้า 14-22.  

ครรชิต มนูญผล. (2536). แตน เพือ่นทีแ่สนดีของเกษตรกร. กรุงเทพฯ ปลาตะเพียน.  
ครรชิต มนูญผล. (2547). เคล็ดไม่ลับในการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก . กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ 

คุรุสภางานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ.  
งามพรรณ เวชชาชีวะ. (2560). โลกของมดแดงกับแตงกวา(เอยด้วย!). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์. 
จินตนา ใบกาซูยี. (2542). เทคนิคการเขียนหนังสือส าหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรง 

ศึกษาธิการ.  
เจด็จ คชฤทธิ์. (2554). เด็กกับหนังสือ: คู่มือเพื่อความเข้าใจเด็กและหนังสือส าหรับเด็ก. นนทบุรี:  

บ้านหนังสือ.  
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542). การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน (Reading and Reading.  

Promotion). กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 



124 

ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2545). วรรณกรรมส าหรับเด็ก. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.  
เฉลิมรัฐ พิกุล. (2556). การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์การ์ตูนล้อ ภาพสะท้อนการเมืองไทย: กรณีศึกษา 

จากการ์ตูนล้อการเมืองไทย พ.ศ. 2552-2554. ปริญญานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรมหา 

บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์: ศิลปะสมันใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
เฉิน จ้ือหยวน. (2558). กูจีกูจ ี(ปรีดี อัครจันทรโชติ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับ 

ลิชช่ิง.  
ชิเงะกิ สุเอะซะกิ. (2560). การเดินทางคร้ังแรกของหนูน้อยจิ๊ดจิ (พี่น้ า, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: แพรว 

เพื่อนเด็ก.  
ชีวิน วิสาสะ. (2553). อีโล้งโค้งเค้งอย่ากไปอยุธยา. พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์ 

พับลิชช่ิง. 
ซากุระ โทโมโกะ. (2558). ร้านตัดเสื้อของคุณกระต่าย (มารินา โคบายาชิ และ พรอนงค์ นิยมค้า,  

ผู้แปล). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง. 
ซาโตชิ อิริยามะ. (2551).เจีย๊บน้อยกับเม่นเกาลัด (ศุภกัญญา ฉันทวิลาศ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ:  

นานมีบุ๊คส์ คิดด้ี.  
ณรงค์ ทองปาน. (2526). การสร้างหนังสือส าหรับเด็ก. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์  

กรมฝึกหัดครู.  
ถวัลย์ มาสจรัส. (2535). เทคนิคและตัวอย่างการเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่าน 

เพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มิติใหม่. 
ถวัลย์ มาสจรัส. (2545). สารคดีและการเขียนสารคดี. กรุงเทพฯ: 21 จูรี่. 
ถวัลย์ มาสจรัส. (2548). คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท านวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ :  

ธารอักษร. 
ทวีศักดิ์ ญาณประทีป. (2545). การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
ทวีศักดิ์ ปื่นทอง. (2555). การพัฒนาทักษะการเขียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
ทัศนีย์ ศรีมงคล. (2530). เพื่อนชาวดอย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.  
ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์. (2559). หนังสือเสริมความรู้ ชุดคุณค่าทรัพยากร ส าหรับเด็ก 6-12 ปี.  

กรุงเทพฯ: อักษร สมาร์ท.  
น. ณ ปากน้ า (นามแฝง). (2522). หลักการใช้สี. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.   
นพวรรณ สิริเวชกุล และปานบุญ วิริเวชกุล. (2546). เร่ืองสั้นส าหรับเด็กและเยาวชน. กรงุเทพฯ:  

แมค.  
นิตยา วรรณกิตร์. (2559). วรรณกรรมส าหรับเด็ก. นนทบุรี: มาตา.  
 



125 

 

นิทานผ้า. [ออนไลน]์. 2559. แหล่งท่ีมา http://www.babyflynn.com/product/677/  
[20 กุมภาพันธ์ 2559] 

นิรมล มูนจินดา. (2555). ส ารวจเมืองสมุทร. กรุงเทพฯ : ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัด 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).  
นิศา ชูโต และกล่อมจิตต์ พลายเวช. (2527). สภาพและแนวโน้มหนังสือเด็ก. กรุงเทพฯ: ส านัก 

โนโบรุ บาบะ. (2558). แมว 11 ตัว กับยักษ์อุฮิอะฮะ.(พรอนงค์ นิยมค้า, ผู้แปล). กรุงเทพฯ:  

อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง.  
บันลือ พฤกษะวัน. (2524). วรรณกรรมส าหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.  
ประภาศรี เทียนประเสริฐ. (2559). ปั้นฝัน...เป็นหนังสือ คือนักเขียน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประยูร จรรยาวงศ์. (2513). การบรรยายเรื่องภาพการ์ตูน ใน เอกสารการบรรยายและอภิปราย 

เก่ียวกับศิลปะสมัยปัจจุบันของกรมศิลปากร. พระนคร: คุรุสภา.  
ปราณี เชียงทอง. (2526). วรรณกรรมส าหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.  
พงษ์ศักดิ์ สังขภิญโญ. (2543). การใช้หนังสือพิมพ์เพือ่พัฒนาการอ่าน. วารสารการศึกษากทม. ปีท่ี  

23 ฉบับท่ี 4. หน้า 9-16. 

พิมพ์จิต ตปนียะ. (2555). นักวาดภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็กจะต้องรู้อะไรบ้าง?. วารสาร 

ศิลปกรรมสาร. ปีท่ี 7. ฉบับท่ี 1. หน้า 57-59.  
แพง ชินพงศ์. (2555). สร้างลูกน้อยให้ฉลาดและมีคุณธรรม. กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส์.  
ไพรถ เลิศวิริยกมล. (2542). วรรณกรรมปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ไพเราะ เรืองศิริ. (2524). ความสนใจต่อการอ่านหนังสือการ์ตูนของเด็กในภาคตะวันออกของ 

ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประถมศึกษา บัณฑิต 

วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ไพโรจน์ คงเกิด. (2559). ลูกลิงกลับใจ. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์คิดด้ี.  
มานพ ถนอมศรี. (2546). เทคนิคการเขียนสารคดี บันเทิงคดีส าหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ:  

สิปประภา.  
แม้นมาส ชวลิต. (2531). แนวทางส่งเสริมการอ่าน. พิมพค์รั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 
ยายนาง (นามแฝง). (2551). เม่ือคุณยายอายุเทา่หนู. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์. 
รพินทร ณ ถลาง. (2555). หนังสือดีเพือ่พัฒนาเด็กและเยาวชนไทย.[ออนไลน]์. แหล่งท่ีมา  

http://www.qlf.or.th/Home/Contents/523 [29 มีนาคม 2560] 

ลินดา มัลลาลี ฮันต์. (2560). ปลาบนต้นไม้ (ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ:  

แพรวเยาวชน.  
 



126 

ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เตอร์. (2559). หนังสือชุดบ้านเล็ก เล่ม 1 บ้านเล็กในปา่ใหญ่ (สุคนธรส, ผู้แปล).  
พิมพ์ครั้งท่ี 25. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง. 

วรศักดิ์ อัครเดชเรืองศรี. (2545). การพัฒนาหนังสือสามมิติ (pop up) เร่ืองสี ส าหรับเด็กที่มีความ 

บกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาพิเศษ. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี- 
สฤษด์ิวงศ์.  

วินัย รอดจ่าย. (2532). ถุงทอง เทพธิดาแห่งป่าในสยาม. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์. 
วินัย รอดจ่าย. (2534).  การเขียนและการจัดท าหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน. กรงุเทพฯ:  

ตะเกียง.  
วินัย รอดจ่าย. (2539). ท าอย่างไรจะเขียนให้เปน็. ในมานพ ถนอมศรี (บรรณาธิการ). การเขียนและ 

จัดท าส่ือหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ.  
วิริยะ สิริสิงห. (2524). การเขียนเร่ืองส าหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์. 
วิริยะ สิริสิงห. (2537). การสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์. 
วิริยะ สิริสิงห. (2551). การสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์. 
วิไล มาสจรัส. (2551). เทคนิคการเขียนและการเล่านิทานส าหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: ธารอักษร  
ส.พุ่มสุวรรณ (นามแฝง). (2558). หนังสือชุดเกษตรกรรมลองท าดู: ปลาดุก. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.  
สมพร จารุนัฏ. (2538). คู่มือการเขียนเร่ืองบันเทงิคดีและสารคดีส าหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: คุรุสภา.  
สมศักดิ์ ปริปุสณะ. (2542). นิทานส าหรับเด็ก. ม.ป.ท. : สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.  
สาวิตรี รุญเจริญ. (2549). นิทานท าให้เด็กฉลาด. วารสารศูนย์บริการวิชาการ.  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2. หน้า 29 – 32.  

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2526). โครงการห้องสมุดประถมศึกษา.  
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.  

สิทธา พินิจภูวดลและคณะ (2515). ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 

รามค าแหง. 
สิทธิพร กุลวโรตตมะ. (2556). การ์ตูนสร้างสรรค์ : ปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็ก. กรุงเทพฯ:  

มูลนิธิเด็ก.  
สุชาติ สวัสด์ิศรี. (2523). ถนนหนังสือ. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาสน์.  
สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ. (2555). หนังสือชุดเกษตรกรรมลองท าดู: มะม่วง. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์. 
หทัย ตันหยง. (2529). การสร้างสรรค์วรรณกรรมและหนังสือส าหรับเด็ก. กรุงเทพฯ:  

อักษเจริญทัศน์.  
หนังสือลอยน้ า. [ออนไลน]์ 2557. แหล่งท่ีมา https://www.planforkids.com [15 มีนาคม 2559] 



127 

 

Battledore. [ออนไลน]์. 2009. แหล่งท่ีมา https://library.missouri.edu/exhibits/  

[15 มีนาคม 2559] 

Chap book. [ออนไลน]์. มมป. แหล่งท่ีมา http://library.sc.edu/digital/collections/ 

childrenliterature/battledores.html [15 ตุลาคม 2559] 

HANDBAG: CUDDLY TED’S TOOLBOX. [ออนไลน]์. มมป. แหล่งท่ีมา  
http://megamagazines.co.za/shop/handbag-cuddly-teds-toolbox/  
[20 พฤษภาคม 2559] 

Horn book [ออนไลน]์. มมป. แหล่งท่ีมา http://printables.atozteacherstuff.com/3371/ 
Huck, Charlotte S. (1976). Children’s Literature in the Elementary School. 3rd. ed.  

New York: Hoit, Rineheart and Winston.  

Jafa, Manorama. (1980). Techniques of writing for Children. เอกสารประกอบการประชุม 

การปฏิบัติการเขียนหนังสือส าหรับเด็ก. มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร.  
John Newberry. [ออนไลน]์. 2017. แหล่งท่ีมา https://blogs.princeton.edu/cotsen/tag/ 

michelle-markel/ [1 พฤศจิกายน 2559] 

Per Holm Knudsen. (1975). How a baby made. Chicago: Children Press.  

printable-hornbook-replica-writing-templates/ [10 ตุลาคม 2559] 

Sarah Khan. (2013). First illustrated science dictionary. Usborne book.  

sldp/what-is-a-chapbook.html [15 ตุลาคม 2559] 

 




	ปกหน้า
	ปกใน
	คำนำ
	สารบัญ
	บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือสำหรับเด็ก
	บทที่ 2 พัฒนาการของหนังสือสำหรับเด็ก
	บทที่ 3 ประเภทและลักษณะเนื้อหาของหนังสือสำหรับเด็ก
	บทที่ 4 การเขียนหนังสือสำหรับเด็ก
	บทที่ 5 การออกแบบและจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
	บทที่ 6 หนังสือภาพประกอบสามมิติ
	บทที่ 7 การประเมินคุณค่าหนังสือสำหรับเด็ก
	บรรณานุกรม
	ปกหลัง

