
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  อ่านนิทานใหลู้กฟังกันเถอะ 

ผศ.พญ.กาญจร์วี สงัขเ์ปรม 

ประโยชนข์องนิทาน 

วยัเด็กเป็นวยัท่ีมีจินตนาการสูง เด็กๆทุกคนจึงช่ืนชอบการฟังนิทาน นิทานจะท าใหเ้ด็กนิ่งมีใจจดจ่อกับการฟังเรื่องราวอนัแสน

สนกุสนานและต่ืนเตน้ นิทานถือเป็นส่ือท่ีดีท่ีสดุส าหรบัเด็กเล็ก หากคณุพ่อ-คณุแม่คิดไม่ตกว่าจะเลีย้งดลูกูใหเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีดีมีคณุภาพได้

อย่างไร นิทานเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถจุดประกายและพฒันาลูกไดค้่อนขา้งสมบูรณที์เดียวซึ่งประโยชนข์องนิทานมีมากมาย คณุ

พ่อคณุแม่ควรอ่านนิทานใหล้กูฟังตัง้แตลู่กอยู่ในทอ้ง เพราะเป็นการกระตุน้พฒันาการใหเ้ขาฟังตัง้แต่อยู่ในทอ้ง และเม่ือนอ้งคลอดออก

มาแลว้ทกุคืนก่อนท่ีเขาจะนอนก็ควรอ่านใหเ้ขาฟังเพราะมีขอ้ดีตา่ง ๆ มากมายในการอ่านนิทานใหล้กูฟัง ซึ่งชว่ยในดา้นพฒันาการ 6 ดา้น

คือ 
 

1. สรา้งสายสมัพนัธพ์อ่ แม่ ลกู (attachment) ดงัท่ีทราบกนัแลว้ว่าพฒันาการท่ีส าคญัท่ีสดุในช่วง 3 ขวบปีแรกของมนษุยคื์อการ

สรา้งสายสมัพนัธก์บัแม่ หรือพ่อ อย่างแข็งแรงมากท่ีสดุ  สายสมัพนัธท่ี์เกิดขึน้ในสามขวบปีแรกนีจ้ะท าหนา้ท่ีก ากบั ชีวิตของเด็กๆใหอ้ยูใ่น

เสน้ทางท่ีดีตลอดกาลนาน   การอา่นหนงัสือวนัละ 15 นาทีใหล้กูฟังก่อนนอนเป็นกิจกรรมท่ีง่ายมากในการประกนัวา่พอ่แมจ่ะไดอ้ยูใ่กลล้กู

แน่ๆ  อยา่งนอ้ยก็ทกุวนัๆละ 15 นาที  ไดเ้ห็นหนา้ ไดย้ินเสียง ไดแ้ตะเนือ้ตอ้งตวั และมีปฏิสมัพนัธ ์ท าใหเ้ดก็เล็กสามารถสรา้งพ่อแม่ท่ีมีอยู่

จริงขึน้มา สรา้งสายสมัพนัธก์บัพ่อแม่ และสรา้งตวัตน (self) ท่ีแข็งแรงมากในท่ีสดุ ตวัตนคือรากฐานของพฒันาการอีกหลายๆ เรื่องใน

อนาคต สรุปง่ายๆก็คือ นิทานชว่ยสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีใหแ้ก่พ่อแมแ่ละเด็กไดเ้ป็นอย่างดี นิทานเป็นส่ือกลางท่ีสง่ความอบอุน่ความเอาใจ

ใสจ่ากพอ่แมไ่ปสูล่กูท าใหเ้ดก็ไมรู่ส้กึวา้เหว ่เดก็มีสภาพจิตใจท่ีมั่นคงมีพฒันาการทางดา้นอารมณแ์ละความคดิเหมาะสมตามวยั 
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พฒันาการดา้นภาษา (language) ระหว่างท่ีพ่อแม่ลกูนอนอ่านนิทานดว้ยกนั  เด็กเล็กจะมองเห็นเสน้สายตวัอกัษรคืออกัขระ 

และไดย้ินเสียงพ่อแม่อ่านหนงัสือไปตามอกัขระ  ดว้ยกระบวนการนีทุ้กวนั วนัละ 15 นาที  สมองของเด็กจะพฒันาความสามารถท่ี

เรียกว่าการใหส้ญัลกัษณ ์(symbolization) กล่าวคือรูว้่า “เสน้” มิไดเ้ป็นเพียงแค่เสน้   แต่มีสญัลกัษณซ์่อนอยู่ภายใตเ้สน้นัน้   น่ีคือ

โครงสรา้งท่ีส าคญัมากของสมองในวนัหนา้ นั่นคือความสามารถท่ีจะใหส้ญัลกัษณ ์ใชส้ญัลกัษณ ์และถอดความหมายของสญัลกัษณ ์

เป็นรากฐานของการใชภ้าษาทัง้การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร ์ ไม่นบัศาสตรด์า้น อ่ืนๆ รวมทัง้ความสามารถท่ีจะใชอ้ปุมาอปุมยั 

(metaphor) 

3. พฒันาการดา้นการคิด เด็กเล็กไม่เพียงเห็นเสน้สายท่ีก่อรูปเป็นอกัขระ แตเ่ขาจะเห็นรูปภาพประกอบนิทานดว้ย เช่น ชา้ง    

รูปชา้งท่ีเด็กเห็นในวนัแรกจะกระตุน้วงจรประสาทในสมองใหท้ างาน  วงจรประสาทท่ีถกูระตุน้นั้นจะไดเ้ห็นและรบัขอ้มลูรูปภาพอ่ืนๆ 

อีกในเวลาตอ่มา เชน่ ชา้งจากหนงัสืออีกเลม่หนึ่ง ท าใหว้งจรประสาทนัน้พฒันาไปอีก  ชา้งคือสตัวท่ี์มีหใูหญ่ มีอะไรบางอยา่งท่ียืดยาว

ออกมาระหว่างตา และใจดี  ความคิดเรื่องชา้งจะแปรเปล่ียนไปทกุวนั  มีบา้งบางวนัท่ีเด็กเล็กนอนหลบัตาฟั งนิทานโดยไม่ดรููป สมอง

ของเขาจะวาดภาพชา้งตวัใหมข่ึน้มาอีก   ชา้งนัน้จะแปรเปล่ียนไปทกุวนั  แลว้แตส่มองรบัรูเ้รื่องชา้งมากนอ้ยเพียงใด   ท่ีมหศัจรรยคื์ อ

ถึงแมว้่าวนัหนึ่งเขาจะไดเ้ห็นชา้งจริงๆ เดินในสวนสตัว ์แตช่า้งในสมองของเขาก็ยงัมีหลายรูปแบบใหเ้ขาเลือกใชแ้ละต่อยอดความคิด

ไปตามสถานการณ ์ จะเห็นวา่น่ีคือสมองท่ีเปิดกวา้งและไรขี้ดจ ากดัอย่างแสนมหศัจรรย ์

4. พัฒนาการดา้นสติปัญญา สติปัญญาท่ีแทเ้กิดจากความเช่ือมโยง (connection) มิไดเ้กิดจากความจ าหรือการท่องจ า    

การอ่านนิทานก่อนนอนทกุวนัๆ ละ 15 นาทีจนกระทั่งสรา้งนกัอ่านขึน้มาจนไดใ้นตอนทา้ยจะช่วยใหส้มองของเขามีวงจรประสาทนบั

ลา้นท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งทั่วถึง ไมแ่ยกสว่น สามารถเช่ือมศาสตรห์นึ่งไปสู่อีกศาสตรห์นึ่งโดยอตัโนมตัิอยา่งท่ีเรียกว่าไม่ตอ้งพยายามคิด

หวัแทบแตก สมองจะพดัพาความคดิไป 
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   เรื่องจิตใจ นิทานก่อนนอนในปฐมวยัเป็นการผจญภัยไปในดินแดนตา่งๆ ในบา้น นอกบา้น ในโลก นอกโลก ใตน้  า้ อวกาศ 

ใตด้ิน ยอดเขา ไปจนถึงในจินตนาการ ดา้นเนือ้เรื่องของนิทานก็มีตัง้แต่สขุสันตน์ิรนัดรไปจนถึงเรื่องราวดา้นมืดของความเป็นมนุษย ์

คือ รกั โลภ โกรธ หลง ชีวิต ความตาย รวมทัง้ภูตผีปีศาจ  สารพดัเรื่องราวท่ีจะเขา้ไปรวบกวนจิตใจ ทัง้ดา้นบวกดา้นลบดา้นสว่างดา้น

มืดดา้นดีดา้นรา้ย ท าใหจ้ิตใจตอ้งพฒันากลไกปอ้งกนัตวัทางจิตใจในระดบัจิตใตส้  านึก (unconscious defense mental mechanism) 

เพ่ือเตรียมรบัมือความเป็นจรงิของชีวิต (reality) ท่ีจะมีทัง้สขุทกุขดี์รา้ยและรา้ยท่ีสดุเวียนกนัเขา้มาหา   การอา่นนิทานก่อนนอนคือการ

สรา้งเกราะป้องกันตวัท่ีดีท่ีสุดวิธีหนึ่ง นอกจากนีเ้นือ้หาในนิทานส่วนใหญ่มกัสอดแทรกทกัษะชีวิต  และขอ้คิดดีๆไวใ้นตอนทา้ยเรื่อง

เสมอ ซึ่งสามารถใชเ้ป็นส่ือในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและปลูกฝังพฤติกรรมท่ีดีใหแ้ก่เด็กใชเ้ป็นตวับม่เพาะคณุธรรม

และจรยิธรรม ท าใหเ้ดก็ไดต้ระหนกัถึงคณุงามความดีและสิ่งเหลา่นีจ้ะพฒันาเป็นบคุลิกภาพติดตวัไปจนตลอดชีวิต 

6. วินยัการนอน  เหตผุลหนึ่งคือเป็นอบุายท่ีจะดงึพ่อแม่มาอยู่พรอ้มหนา้กบัลกูทกุวนั เพียง 15 นาทีก็ยงัดี อีกเหตผุลหนึ่งเพ่ือ

สรา้งวินยั การเขา้นอน เดก็เล็กควรเขา้นอนตรงเวลา ไมด่กึจนเกินไป เพ่ือเป็นหมดุหมายใหกิ้จกรรมอ่ืน ๆ มีจงัหวะเวลาของตวัเองดว้ย 

และอีกเหตผุลหนึ่งคือเพ่ือใชเ้วลาก่อนเขา้นอนนีช้่วยปรบัหรือเปิดโอกาสใหค้ล่ืนสมองเขา้สู่ระยะสงบก่อนจะถึงเวลานอน ท่ีส าคญัคือ

การจดัสภาพแวดลอ้มก่อนนอนใหส้งบ  หอ้งนอนหรือเขตนอนไม่กวา้งเกินไป สะอาด ปราศจากฝุ่ น ไม่รกรุงรงัเกินสมควร ไฟสว่าง

พอท่ีจะอ่านหนงัสือแตไ่ม่รบกวนการนอน พ่อแม่ตวัเป็นๆ มาอยู่ดว้ยกนั วางมือถือ อ่านนิทานดว้ยน า้เสียงสงบพอสมควร เหล่านีเ้ป็น

การเตรียมคล่ืนสมองการนอนเขา้สู่ระยะพกัเพ่ือเคล่ือนตวัเขา้สู่การนอนระยะท่ี 1 ตอ่ไป  อนัจะน าไปสู่การนอนท่ีสงบ ลึก ไดพ้กัผ่อน 

และการฝันท่ีดี เหมาะสม ไมม่ากไปไมน่อ้ยไป  คือการพกัเครื่อง จดัระเบียบขอ้มลูในแตล่ะวนั เพ่ือเตรียมตวัต่ืนขึน้พบวนัใหม ่อนัจะท า

ใหไ้ดส้มองท่ีดีท่ีสดุ 
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เทคนิคส าคัญของการเล่านิทาน 

 เริ่มอา่นย่ิงเรว็ยิ่งดี สามารถเริ่มอา่นใหล้กูฟังตัง้แตอ่ยูใ่นทอ้ง หรือแรกเกิดเลย ถึงแมล้กูจะไมเ่ขา้ใจภาษา แตส่มองของลกูจะเริ่ม

พฒันาผา่นน า้เสียงของพอ่แม ่จากน า้เสียงสงูๆต ่าๆ รวมถึงสมัผสัออ่นโยนและออ้มกอดของพอ่แมข่ณะอา่นหนงัสือใหล้กูฟัง 

 อ่านนิทานอย่างสม ่าเสมอ โดยเริ่มก าหนดเวลาเดิมๆ เช่น หลงัอาหารเชา้ หรือ ก่อนนอน ท าสม ่าเสมอทุกวนั โดยขณะอ่าน

ตอ้งไมมี่สิ่งรบกวนเชน่ ทีวี มือถือ เป็นตน้ 

 อา่นนทิานใหส้มจรงิ ขึน้ตน้เรื่องใหด้งึดดูและมีความนา่สนใจโดยการใชน้  า้เสียง เชน่ เสียงดงั และชดัเจน 

 ใชลี้ลาการเลา่เริ่มตน้ดว้ยจงัหวะชา้ๆ และเรว็ขึน้เพ่ือดงึดดูความสนใจ จากนัน้ก็ปรบัเป็นจงัหวะปกติ 

 ควรเล่าใหจ้บเป็นเรื่องๆ ไม่คั่นจงัหวะระหว่างเรื่อง ไม่ควรถามค าถามหรือพูดเรื่องอ่ืนจนเด็กหมดความสนใจและเกิดความ

เบื่อหนา่ย 

 นอกจากน า้เสียงแลว้การแสดงออกทางสีหนา้และท่าทางท่ีสอดคลอ้งกบัตวัละครในนิทาน จะช่วยกระตุน้ความสนใจ ท าให้

เดก็รูส้กึต่ืนเตน้อยากติดตามฟังจนจบ 

 ควรเลือกนิทานท่ีมีเนือ้หาสัน้ (ไม่เกิน 3-5 นาที )และเนือ้หาเหมาะสมตามวยัของเด็ก เน่ืองจากความสนใจและสมาธิของวยั

เด็กเล็กยังอยู่ในช่วงเวลาสัน้ๆ หากคุณพ่อคุณแม่เลือกนิทานท่ีมีความยาวเกินไปจะท าใหเ้ด็กขาดความสนใจ เบื่อหน่าย และจะไม่

ตอ้งการฟังนิทานอีกในครัง้ตอ่ไป 

 กระตุน้ใหค้ดิตาม เม่ือเลา่จบเรื่องควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กถามในสิ่งท่ีเขาสงสยั หรือตัง้ค  าถามสะทอ้นกลบัใหเ้ดก็ไดค้ดิ เชน่ “ถา้

หนเูป็นตวัละคนในนิทานหนคูิดว่าควรท าอย่างไร” ค าถามแบบสะทอ้นกลบันีท้  าใหเ้ด็กไดส้  ารวจความรูส้ึกของตวัเองตลอดจนไดค้ิดหา

วิธีแกปั้ญหาในสถานการณน์ัน้ๆ หากค าตอบของเดก็ถกูตอ้งและเหมาะสม คณุพอ่-คณุแม่ควรใหค้  าชมเชย เพ่ือสรา้งความภาคภมูิใจให้

เดก็กระตุน้ใหเ้ขาตอ้งการฟังนิทานอีกในครัง้ตอ่ๆไป แตห่ากค าตอบของเดก็ไมเ่หมาะสมคณุพ่อคณุแมอ่าจเสรมิความ คดิเห็นท่ีเหมาะสม

ลงไป เชน่“การท่ีลกูคดิแบบนีแ้มค่ดิว่ามนัอาจท าใหล้กู บาดเจ็บไดน้ะคะแมค่ดิวา่ลกูควรจะ......(ตามวิธีท่ีเหมาะสม)  

ลกูคดิวา่ดีไหม คะ่” การถามตอ่วา่“ลกูคิดวา่ดีไหมคะ่” เป็นการส ารวจอารมณค์วามรูส้ึกของ เดก็ใหเ้ดก็ยอมรบัความคิดของผูอ่ื้น

ดว้ยตวัเอง ไมใ่ชใ่หเ้ดก็บงัคบัอมรบัวิธีท่ีพ่อแม่คิดว่าถกูโดยท่ีเขายงัมีค  าถามคา้งคาอยูใ่นใจซึ่งอาจท าใหเ้ด็ก รูส้กึตอ่ตา้นอยู่ลึกๆและอาจ

ท าใหเ้ขาขาดความมั่นใจซึ่งสง่ผลเสียตอ่ บคุลิกภาพของเดก็ตลอดจนถึงวยัผูใ้หญ่ 

จากเทคนิคทีก่ล่าวไปข้างต้นคงจะท าใหคุ้ณพ่อคุณแม่ได้ม่ันใจทีจ่ะเล่านิทานให้ลูกฟังกันแล้ว 
ต่อไปทีก่ล่าวถงึคอืเคล็ดลับการเลือกหนังสือให้เหมาะกับเดก็ในแต่ละวัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

เคล็ดลับการเลือกหนังสือนิทาน 

 ช่วงวัย 0-1 ปี 

เด็กในวยันี ้เป็นช่วงท่ีมีพฒันาการดา้นการมองเห็น จะมองหนงัสือนิทานเป็นเหมือนของเล่นชิน้หนึ่ง ท่ีเป็นทรงส่ีเหล่ียม

มีภาพติดอยู่แถมเปิดไดอี้กดว้ย และเด็กจะรูส้ึกสนกุมากขึน้เม่ือเปิดหนงัสือเขา้ไปพบรูปภาพต่างๆ ท่ีเคา้เคยเห็นในชีวิต

จรงิ หนงัสือนิทานท่ีเหมาะสมกบัวยั ไดแ้ก่ หนงัสือภาพท่ีไม่ตอ้งมีค าบรรยาย และเป็น ภาพเหมือนของจรงิ เช่น รูปสตัว ์

ผกั ผลไม ้หรอืสิ่งของในชีวิตประจ าวนั มีสีสนัสวยงาม รูปภาพประกอบขนาดใหญ่ ชดัเจน เป็นภาพเด่ียวๆ ไม่ควรมีภาพ

หลงัรูปเล่มอาจท าดว้ยผา้หรอืพลาสติก หนานุ่ม ใหเ้ด็กหยิบเล่นไดไ้ม่อนัตราย 

 ช่วงวัย 2-3 ปี 

เด็กวยันีมี้พฒันาการทางดา้นภาษาอย่างรวดเรว็ มกัจะสนใจในสิ่งท่ีอยู่รอบๆ ตวั คณุพ่อคณุแม่ควรอ่านนิทานใหล้กูฟัง

บ่อยๆ ถา้เป็นเรื่องท่ีลกูชอบควรอ่านเล่มนัน้ซ  า้ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชนม์ากต่อพฒันาการทางดา้นภาษาของเด็ก และเป็น

พืน้ฐานส าคัญในการสรา้งนิสัยรกัการอ่านในอนาคตได ้หนังสือนิทานท่ีเหมาะสมกับวัย  ไดแ้ก่ หนังสือนิทานท่ีเนน้

เรื่องราวง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น เก่ียวกบัสตัว ์สิ่งของ หรือเรื่องราวในชีวิตประจ าวนัท่ีส่งเสรมิสขุนิสยั เช่น การกินขา้ว อาบน า้ 

แปรงฟัน เป็นตน้  ภาพประกอบมีสีสนัสวยงาม ค าบรรยายเป็นประโยคสัน้ๆ หรือค าคลอ้งจองง่ายๆ เพ่ือใหเ้ด็กจดจ า

ง่ายขึน้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่วงวัย 4-6 ปี 

เด็กวยันีมี้จินตนาการสรา้งสรรค ์อยากรูอ้ยากเห็นสิ่งรอบตวัเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ว่าสิ่งนีม้าจาก

ไหน ท าไมถึงเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้และเริม่เขา้ใจความแตกต่างระหว่างความจรงิกบัเรื่องสมมติ 

หนงัสือนิทานท่ีเหมาะสมกบัวยั  ไดแ้ก่ หนงัสือนิทานท่ีมีเรื่องราวท่ียาวขึน้ แต่เขา้ใจง่าย และอิงความจรงิอยู่บา้ง 

เช่น นิทานเก่ียวกับเจา้หญิง เจา้ชาย นางฟ้า หรือนิทานท่ีแฝงดว้ยคุณธรรม มีภาพประกอบท่ีมีสีสนัสดใสสวยงามใช้

ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้นตวัอกัษรบรรยายไม่มากเกินไป และมีขนาดใหญ่พอสมควร 

 ช่วงวัย 7-10 ปี 

เด็กวยันีเ้ป็นวยัท่ีมีพฒันาการทางภาษา คณิตศาสตร ์และมีความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลมากขึน้ สามารถเรียนรู ้

เรื่องราวท่ีซบัซอ้นไดแ้ละเริ่มรูส้ิ่งท่ีเคา้สนใจจรงิๆ คณุพ่อคณุแม่ควรเลือกนิทานท่ีลกูสนใจ ส่งเสรมิใหล้กูรกัการอ่านโดย

ไม่บงัคบัใหล้กูอ่านในสิ่งท่ีไม่ชอบ จะท าใหเ้ขากลา้เขา้ไปสู่โลกแห่งการเรยีนรูท่ี้ไรข้อบเขต 

หนงัสือนิทานท่ีเหมาะสมกบัวยั ไดแ้ก่ หนงัสือนิทานเรื่องยาวท่ีสามารถอ่านใหล้กูฟังเป็นตอนๆ ได ้เรื่องราวของ

นิทานท่ีชวนใหเ้ด็กรูส้กึสนกุ ต่ืนเตน้กบัการสรา้งจินตนาการ เช่น หนงัสือแนวผจญภยั แนววิทยาศาสตร ์แนวสืบสวน 


