อ่านนิทานให้ลูกฟั งกันเถอะ
ผศ.พญ.กาญจ์รวี สังข์เปรม

ประโยชน์ของนิทาน
วัยเด็กเป็ นวัยที่มีจินตนาการสูง เด็กๆทุกคนจึงชื่นชอบการฟั งนิทาน นิทานจะทาให้เด็กนิ่งมีใจจดจ่อกับการฟั งเรื่องราวอันแสน
สนุกสนานและตื่นเต้น นิทานถือเป็ นสื่อที่ดีท่ีสดุ สาหรับเด็กเล็ก หากคุณพ่อ -คุณแม่คิดไม่ตกว่าจะเลีย้ งดูลกู ให้เป็ นผูใ้ หญ่ท่ีดีมีคณ
ุ ภาพได้
อย่างไร นิทานเป็ นทางเลือกหนึ่งที่สามารถจุดประกายและพัฒนาลูกได้ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดี ยวซึ่งประโยชน์ของนิทานมีมากมาย คุณ
พ่อคุณแม่ควรอ่านนิทานให้ลกู ฟั งตัง้ แต่ลูกอยู่ในท้อง เพราะเป็ นการกระตุน้ พัฒนาการให้เขาฟั งตัง้ แต่อยู่ในท้อง และเมื่อน้องคลอดออก
มาแล้วทุกคืนก่อนที่เขาจะนอนก็ควรอ่านให้เขาฟั งเพราะมีขอ้ ดีตา่ ง ๆ มากมายในการอ่านนิทานให้ลกู ฟั ง ซึ่ งช่วยในด้านพัฒนาการ 6 ด้าน
คือ
11. สร้างสายสัมพันธ์พอ่ แม่ ลูก (attachment) ดังที่ทราบกันแล้วว่าพัฒนาการที่สาคัญที่สดุ ในช่วง 3 ขวบปี แรกของมนุษย์คือการ
สร้างสายสัมพันธ์กบั แม่ หรือพ่อ อย่างแข็งแรงมากที่สดุ สายสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ ในสามขวบปี แรกนีจ้ ะทาหน้าที่กากับ ชีวิตของเด็กๆให้อยูใ่ น
เส้นทางที่ดีตลอดกาลนาน การอ่านหนังสือวันละ 15 นาทีให้ลกู ฟั งก่อนนอนเป็ นกิจกรรมที่ง่ายมากในการประกันว่าพ่อแม่จะได้อยูใ่ กล้ลกู
แน่ๆ อย่างน้อยก็ทกุ วันๆละ 15 นาที ได้เห็นหน้า ได้ยินเสียง ได้แตะเนือ้ ต้องตัว และมีปฏิสมั พันธ์ ทาให้เด็กเล็กสามารถสร้างพ่อแม่ท่ีมีอยู่
จริงขึน้ มา สร้างสายสัมพันธ์กบั พ่อแม่ และสร้างตัวตน (self) ที่แข็งแรงมากในที่สดุ ตัวตนคือรากฐานของพัฒนาการอีกหลายๆ เรื่องใน
อนาคต สรุปง่ายๆก็คือ นิทานช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้แก่พ่อแม่และเด็กได้เป็ นอย่างดี นิทานเป็ นสื่อกลางที่สง่ ความอบอุน่ ความเอาใจ
ใส่จากพ่อแม่ไปสูล่ กู ทาให้เด็กไม่รูส้ กึ ว้าเหว่ เด็กมีสภาพจิตใจที่ม่นั คงมีพฒ
ั นาการทางด้านอารมณ์และความคิดเหมาะสมตามวัย

2 พัฒนาการด้านภาษา (language) ระหว่างที่พ่อแม่ลกู นอนอ่านนิทานด้วยกัน เด็กเล็กจะมองเห็นเส้นสายตัวอักษรคืออักขระ

และได้ยินเสียงพ่อแม่อ่านหนังสือไปตามอักขระ ด้วยกระบวนการนีท้ ุกวัน วันละ 15 นาที สมองของเด็กจะพัฒนาความสามารถที่
เรียกว่าการให้สญ
ั ลักษณ์ (symbolization) กล่าวคือรู ว้ ่า “เส้น” มิได้เป็ นเพียงแค่เส้น แต่มีสญ
ั ลักษณ์ซ่อนอยู่ภายใต้เส้นนัน้ นี่คือ
โครงสร้างที่สาคัญมากของสมองในวันหน้า นั่นคือความสามารถที่จะให้สญ
ั ลักษณ์ ใช้สญ
ั ลักษณ์ และถอดความหมายของสัญลักษณ์
เป็ นรากฐานของการใช้ภาษาทัง้ การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ ไม่นบั ศาสตร์ดา้ นอื่นๆ รวมทัง้ ความสามารถที่จะใช้อปุ มาอุปมัย
(metaphor)
3 3. พัฒนาการด้านการคิด เด็กเล็กไม่เพียงเห็นเส้นสายที่ก่อรู ปเป็ นอักขระ แต่เขาจะเห็นรู ปภาพประกอบนิทานด้วย เช่น ช้าง

รูปช้างที่เด็กเห็นในวันแรกจะกระตุน้ วงจรประสาทในสมองให้ทางาน วงจรประสาทที่ถกู ระตุน้ นั้ นจะได้เห็นและรับข้อมูลรูปภาพอื่นๆ
อีกในเวลาต่อมา เช่น ช้างจากหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ทาให้วงจรประสาทนัน้ พัฒนาไปอีก ช้างคือสัตว์ท่ีมีหใู หญ่ มีอะไรบางอย่างที่ยืดยาว
ออกมาระหว่างตา และใจดี ความคิดเรื่องช้างจะแปรเปลี่ยนไปทุกวัน มีบา้ งบางวันที่เด็กเล็กนอนหลับตาฟั งนิทานโดยไม่ดรู ูป สมอง
ของเขาจะวาดภาพช้างตัวใหม่ขนึ ้ มาอีก ช้างนัน้ จะแปรเปลี่ยนไปทุกวัน แล้วแต่สมองรับรูเ้ รื่องช้างมากน้อยเพียงใด ที่มหัศจรรย์คื อ
ถึงแม้ว่าวันหนึ่งเขาจะได้เห็นช้างจริงๆ เดินในสวนสัตว์ แต่ชา้ งในสมองของเขาก็ยงั มีหลายรูปแบบให้เขาเลือกใช้และต่ อยอดความคิด
ไปตามสถานการณ์ จะเห็นว่านี่คือสมองที่เปิ ดกว้างและไร้ขีดจากัดอย่างแสนมหัศจรรย์
4 4. พัฒนาการด้านสติปัญญา สติปัญญาที่ แท้เกิ ดจากความเชื่ อมโยง (connection) มิได้เกิ ดจากความจาหรือการท่องจ า

การอ่านนิทานก่อนนอนทุกวันๆ ละ 15 นาทีจนกระทั่งสร้างนักอ่านขึน้ มาจนได้ในตอนท้ายจะช่วยให้สมองของเขามีวงจรประสาทนับ
ล้านที่เชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง ไม่แยกส่วน สามารถเชื่อมศาสตร์หนึ่งไปสู่อีกศาสตร์ห นึ่งโดยอัตโนมัติอย่างที่เรียกว่าไม่ตอ้ งพยายามคิด
หัวแทบแตก สมองจะพัดพาความคิดไป

5

เรื่องจิตใจ นิทานก่อนนอนในปฐมวัยเป็ นการผจญภัยไปในดินแดนต่างๆ ในบ้าน นอกบ้าน ในโลก นอกโลก ใต้นา้ อวกาศ

ใต้ดิน ยอดเขา ไปจนถึงในจินตนาการ ด้านเนือ้ เรื่องของนิทานก็มีตงั้ แต่สขุ สั นต์นิรนั ดรไปจนถึงเรื่องราวด้านมืดของความเป็ นมนุษย์
คือ รัก โลภ โกรธ หลง ชีวิต ความตาย รวมทัง้ ภูตผีปีศาจ สารพัดเรื่องราวที่จะเข้าไปรวบกวนจิตใจ ทัง้ ด้านบวกด้านลบด้านสว่างด้าน
มืดด้านดีดา้ นร้าย ทาให้จิตใจต้องพัฒนากลไกป้องกันตัวทางจิตใจในระดับจิตใต้สานึก (unconscious defense mental mechanism)
เพื่อเตรียมรับมือความเป็ นจริงของชีวิต (reality) ที่จะมีทงั้ สุขทุกข์ดีรา้ ยและร้ายที่สดุ เวียนกันเข้ามาหา การอ่านนิทานก่อนนอนคือการ
สร้างเกราะป้องกันตัวที่ดีท่ีสุดวิธีหนึ่ง นอกจากนีเ้ นือ้ หาในนิทานส่วนใหญ่มกั สอดแทรกทักษะชีวิต และข้อคิดดีๆไว้ในตอนท้ายเรื่อง
เสมอ ซึ่งสามารถใช้เป็ นสื่อในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและปลูกฝั งพฤติกรรมที่ดีให้แก่เด็กใช้เป็ นตัวบ่มเพาะคุณธรรม
และจริยธรรม ทาให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณงามความดีและสิ่งเหล่านีจ้ ะพัฒนาเป็ นบุคลิกภาพติดตัวไปจนตลอดชีวิต
6 6. วินยั การนอน เหตุผลหนึ่งคือเป็ นอุบายที่จะดึงพ่อแม่มาอยู่พร้อมหน้ากับลูกทุกวัน เพียง 15 นาทีก็ยงั ดี อีกเหตุผลหนึ่งเพื่อ

สร้างวินยั การเข้านอน เด็กเล็กควรเข้านอนตรงเวลา ไม่ดกึ จนเกินไป เพื่อเป็ นหมุดหมายให้กิจกรรมอื่น ๆ มีจงั หวะเวลาของตัวเองด้วย
และอีกเหตุผลหนึ่งคือเพื่อใช้เวลาก่อนเข้านอนนีช้ ่วยปรับหรือเปิ ดโอกาสให้คลื่นสมองเข้าสู่ระยะสงบก่อนจะถึงเวลานอน ที่สาคัญคือ
การจัดสภาพแวดล้อมก่อนนอนให้สงบ ห้องนอนหรือเขตนอนไม่กว้างเกินไป สะอาด ปราศจากฝุ่ น ไม่รกรุ งรังเกินสมควร ไฟสว่าง
พอที่จะอ่านหนังสือแต่ไม่รบกวนการนอน พ่อแม่ ตวั เป็ นๆ มาอยู่ดว้ ยกัน วางมือถือ อ่านนิทานด้วยนา้ เสียงสงบพอสมควร เหล่านีเ้ ป็ น
การเตรียมคลื่นสมองการนอนเข้าสู่ระยะพักเพื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่การนอนระยะที่ 1 ต่อไป อันจะนาไปสู่การนอนที่สงบ ลึก ได้พกั ผ่อน
และการฝันที่ดี เหมาะสม ไม่มากไปไม่นอ้ ยไป คือการพักเครื่อง จัดระเบียบข้อมูลในแต่ละวัน เพื่อเตรียมตัวตื่นขึน้ พบวันใหม่ อันจะทา
ให้ได้สมองที่ดีท่ีสดุ

เทคนิคสาคัญของการเล่านิทาน
เริ่มอ่านยิ่งเร็วยิ่งดี สามารถเริ่มอ่านให้ลกู ฟั งตัง้ แต่อยูใ่ นท้อง หรือแรกเกิดเลย ถึงแม้ลกู จะไม่เข้าใจภาษา แต่สมองของลูกจะเริ่ ม
พัฒนาผ่านนา้ เสียงของพ่อแม่ จากนา้ เสียงสูงๆต่าๆ รวมถึงสัมผัสอ่อนโยนและอ้อมกอดของพ่อแม่ขณะอ่านหนังสือให้ลกู ฟั ง
 อ่านนิทานอย่างสม่าเสมอ โดยเริ่มกาหนดเวลาเดิมๆ เช่น หลังอาหารเช้า หรือ ก่อนนอน ทาสม่าเสมอทุกวัน โดยขณะอ่าน
ต้องไม่มีส่งิ รบกวนเช่น ทีวี มือถือ เป็ นต้น
 อ่านนิทานให้สมจริง ขึน้ ต้นเรื่องให้ดงึ ดูดและมีความน่าสนใจโดยการใช้นา้ เสียง เช่น เสียงดัง และชัดเจน
 ใช้ลีลาการเล่าเริ่มต้นด้วยจังหวะช้าๆ และเร็วขึน้ เพื่อดึงดูดความสนใจ จากนัน้ ก็ปรับเป็ นจังหวะปกติ
 ควรเล่าให้จบเป็ นเรื่องๆ ไม่ค่นั จังหวะระหว่างเรื่อง ไม่ควรถามคาถามหรือพูดเรื่องอื่นจนเด็กหมดความสนใจและเกิดความ
เบื่อหน่าย
 นอกจากนา้ เสียงแล้วการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางที่สอดคล้องกับตัวละครในนิทาน จะช่วยกระตุน้ ความสนใจ ทาให้
เด็กรูส้ กึ ตื่นเต้นอยากติดตามฟั งจนจบ
 ควรเลือกนิทานที่มีเนือ้ หาสัน้ (ไม่เกิน 3-5 นาที )และเนือ้ หาเหมาะสมตามวัยของเด็ก เนื่องจากความสนใจและสมาธิของวัย
เด็กเล็กยังอยู่ในช่วงเวลาสัน้ ๆ หากคุณพ่อคุณแม่เลือกนิทานที่มีความยาวเกินไปจะทาให้เด็กขาดความสนใจ เบื่อหน่าย และจะไม่
ต้องการฟั งนิทานอีกในครัง้ ต่อไป
 กระตุน้ ให้คดิ ตาม เมื่อเล่าจบเรื่องควรเปิ ดโอกาสให้เด็กถามในสิ่งที่เขาสงสัย หรือตัง้ คาถามสะท้อนกลับให้เด็กได้คดิ เช่น “ถ้า
หนูเป็ นตัวละคนในนิทานหนูคิดว่าควรทาอย่างไร” คาถามแบบสะท้อนกลับนีท้ าให้เด็กได้สารวจความรูส้ ึกของตัวเองตลอดจนได้คิดหา
วิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์นนั้ ๆ หากคาตอบของเด็กถูกต้องและเหมาะสม คุณพ่อ -คุณแม่ควรให้คาชมเชย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้
เด็กกระตุน้ ให้เขาต้องการฟั งนิทานอีกในครัง้ ต่อๆไป แต่หากคาตอบของเด็กไม่เหมาะสมคุณพ่อคุณแม่อาจเสริมความ คิดเห็นที่เหมาะสม
ลงไป เช่น“การที่ลกู คิดแบบนีแ้ ม่คดิ ว่ามันอาจทาให้ลกู บาดเจ็บได้นะคะแม่คดิ ว่าลูกควรจะ......(ตามวิธีท่ีเหมาะสม)
ลูกคิดว่าดีไหม ค่ะ” การถามต่อว่า“ลูกคิดว่าดีไหมค่ะ” เป็ นการสารวจอารมณ์ความรูส้ ึกของ เด็กให้เด็กยอมรับความคิดของผูอ้ ่ืน
ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ให้เด็กบังคับอมรับวิธีท่ีพ่อแม่คิดว่าถูกโดยที่เขายังมีคาถามค้างคาอยูใ่ นใจซึ่งอาจทาให้เด็ก รูส้ กึ ต่อต้านอยู่ ลึกๆและอาจ
ทาให้เขาขาดความมั่นใจซึ่งส่งผลเสียต่อ บุคลิกภาพของเด็กตลอดจนถึงวัยผูใ้ หญ่

จากเทคนิคทีก่ ล่าวไปข้างต้นคงจะทาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ม่ันใจทีจ่ ะเล่านิทานให้ลูกฟั งกันแล้ว
ต่อไปทีก่ ล่าวถึงคือเคล็ดลับการเลือกหนังสือให้เหมาะกับเด็กในแต่ละวัย

เคล็ดลับการเลือกหนังสือนิทาน
 ช่วงวัย 0-1 ปี
เด็กในวัยนี ้ เป็ นช่วงที่มีพฒ
ั นาการด้านการมองเห็น จะมองหนังสือนิทานเป็ นเหมือนของเล่นชิน้ หนึ่ง ที่เป็ นทรงสี่เหลี่ยม
มีภาพติดอยู่แถมเปิ ดได้อีกด้วย และเด็กจะรูส้ ึกสนุกมากขึน้ เมื่อเปิ ดหนังสือเข้าไปพบรู ปภาพต่างๆ ที่เค้าเคยเห็นในชีวิต
จริง หนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวัย ได้แก่ หนังสือภาพที่ไม่ตอ้ งมีคาบรรยาย และเป็ น ภาพเหมือนของจริง เช่น รู ปสัตว์
ผัก ผลไม้ หรือสิ่งของในชีวิตประจาวัน มีสีสนั สวยงาม รูปภาพประกอบขนาดใหญ่ ชัดเจน เป็ นภาพเดี่ยวๆ ไม่ควรมีภาพ
หลังรูปเล่มอาจทาด้วยผ้าหรือพลาสติก หนานุ่ม ให้เด็กหยิบเล่นได้ไม่อนั ตราย
 ช่วงวัย 2-3 ปี
เด็กวัยนีม้ ีพฒ
ั นาการทางด้านภาษาอย่างรวดเร็ว มักจะสนใจในสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว คุณพ่อคุณแม่ควรอ่านนิทานให้ลกู ฟั ง
บ่อยๆ ถ้าเป็ นเรื่องที่ลกู ชอบควรอ่านเล่มนัน้ ซา้ ๆ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์มากต่อพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก และเป็ น
พืน้ ฐานสาคัญในการสร้างนิสัยรักการอ่านในอนาคตได้ หนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวัย ได้แก่ หนังสือนิทานที่ เน้น
เรื่องราวง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน เกี่ยวกับสัตว์ สิ่งของ หรือเรื่องราวในชีวิตประจาวันที่ส่งเสริมสุขนิสยั เช่น การกินข้าว อาบนา้
แปรงฟั น เป็ นต้น ภาพประกอบมีสีสนั สวยงาม คาบรรยายเป็ นประโยคสัน้ ๆ หรือคาคล้องจองง่ายๆ เพื่อให้เด็กจดจา
ง่ายขึน้

 ช่วงวัย 4-6 ปี
เด็กวัยนีม้ ีจินตนาการสร้างสรรค์ อยากรู อ้ ยากเห็นสิ่งรอบตัวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าสิ่งนีม้ าจาก
ไหน ทาไมถึงเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี ้ และเริม่ เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับเรื่องสมมติ
หนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวัย ได้แก่ หนังสือนิทานที่มีเรื่องราวที่ยาวขึน้ แต่เข้าใจง่าย และอิงความจริงอยู่บา้ ง
เช่น นิทานเกี่ยวกับเจ้าหญิง เจ้าชาย นางฟ้า หรือนิทานที่แฝงด้วยคุณธรรม มีภาพประกอบที่มีสีสนั สดใสสวยงามใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อนตัวอักษรบรรยายไม่มากเกินไป และมีขนาดใหญ่พอสมควร
 ช่วงวัย 7-10 ปี
เด็กวัยนีเ้ ป็ นวัยที่มีพฒ
ั นาการทางภาษา คณิตศาสตร์ และมีความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผลมากขึน้ สามารถเรียนรู ้
เรื่องราวที่ซบั ซ้อนได้และเริ่มรูส้ ่ิงที่เค้าสนใจจริงๆ คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกนิทานที่ลกู สนใจ ส่งเสริมให้ลกู รักการอ่านโดย
ไม่บงั คับให้ลกู อ่านในสิ่งที่ไม่ชอบ จะทาให้เขากล้าเข้าไปสู่โลกแห่งการเรียนรูท้ ่ีไร้ขอบเขต
หนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวัย ได้แก่ หนังสือนิทานเรื่องยาวที่สามารถอ่านให้ลกู ฟั งเป็ นตอนๆ ได้ เรื่องราวของ
นิทานที่ชวนให้เด็กรูส้ กึ สนุก ตื่นเต้นกับการสร้างจินตนาการ เช่น หนังสือแนวผจญภัย แนววิทยาศาสตร์ แนวสืบสวน

