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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

ความหมายของวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

 พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2545 : 241) นิยามความหมายของค า
ว่า “วรรณกรรม (Literature)” ไว้ว่า วรรณกรรมเป็นศัพท์ที่สร้างขึ้นจากค าภาษาสันสกฤต มีความหมายกว้างๆว่า 
“งานหนังสือ” ส่วนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามไว้ว่า วรรณกรรม หมายถึง งาน
หนังสือ งานประพันธ์ บทประพันธ์ทุกชนิด ที่เป็นทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง นอกจากนี้ยังหมายถึงงานนิพนธ์ที่ท า
ขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ และหมายความรวมถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย (ราชบัณฑิตสถาน 2526 : 1054-1055) เมื่อน าค าจ ากัดความดังกล่าวมาอธิบาย
ความหมายของค าว่า “วรรณกรรมส าหรับเด็ก” จึงกล่าวได้ว่า วรรณกรรมส าหรับเด็ก หมายถึง งานหนังสือหรือ
งานนิพนธ์ในรูปแบบสื่อต่างๆ ที่เขียนหรือผลิตขึ้นมาส าหรับเด็กโดยเฉพาะ เพ่ือให้เด็กอ่าน ฟัง ดู เล่น ฝึกปฏิบัติ 
หรือศึกษาค้นคว้า  (นิตยา วรรณกิตร์ 2562 : 14 ) 

ความหมายของวรรณกรรมส าหรับเด็ก มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้ 

 วิริยะ สิริสิงห์ (2524 : 15) ได้ให้ความหมายของวรรณกรรมส าหรับเด็กไว้ว่า วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
หมายถึง วารสารและหนังสือที่เขียนขึ้นส าหรับเด็ก และจะต้องเขียนให้เด็กอ่านอย่างเพลิดเพลินด้วยความสนใจ 
เพ่ิมพูนความสามารถในการอ่านและเข้าใจภาษาจนเกิดนิสัยรักการอ่านหนังสือ 

 ปราณี เชียงทอง (2526 : 6) ให้ความเห็นว่า หนังสือที่ดีส าหรับเด็ก คือ หนังสือที่เขียนขึ้นอย่างเหมาะสม
กับวัยของเด็ก และเป็นที่สนใจของเด็กวัยต่างๆ ตั้งแต่วัยก่อนเข้าโรงเรียนไปจนถึงวัยรุ่น ให้ความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน รูปเล่มสวยงามสะดุดตา เด็กสามารถเลือกอ่านได้โดยไม่มีการบังคับ 

จินตนา ใบกาซูยี (2534 : 22) ให้ความหมายของหนังสือส าหรับเด็กว่า หนังสือส าหรับเด็ก คือ หนังสือที่
จัดท าขึ้นเพ่ือให้เด็กใช้ในการฟัง อ่าน และเรียนรู้ด้วยเนื้อหาสาระที่มุ่งให้ความรู้หรือความเพลิดเพลินอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินควบคู่กันไปในรูปแบบที่เรียกว่าสาระบันเทิง โดยใช้วิธีเขียนและการ
จัดท าและรูปเล่มที่เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถในการอ่านของผู้อ่าน 

ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2545 : 1) ให้ค าจ ากัดความของหนังสือส าหรับเด็กว่า หมายถึงหนังสือที่มี
จุดมุ่งหมายในการจัดท าส าหรับเด็กอ่านโดยเฉพาะ หรืออาจให้ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังก็ได้ ถ้าเป็นเด็กเล็กอาจจะเป็น
หนังสือภาพล้วนๆ (Picture Book) หรือหนังสือที่มีเนื้อเรื่องและรูปภาพหรือหนังสือการ์ตูนก็ได้ หนังสือส าหรับเด็ก
ต้องจัดขึ้นให้มีเนื้อหาสาระ รูปแบบ และตัวอักษรที่เหมาะสมกับวัย ความรู้และความสนใจของเด็กด้วย รูปแบบ
และลักษณะของหนังสือเด็กจะมีหลายลักษณะ ขนาดของหนังสือไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไป จับถือได้สะดวก 

 ดังนั้นสรุปได้ว่า วรรณกรรมส าหรับเด็ก หมายถึง หนังสือที่จัดท าขึ้นโดยมุ่งเน้นให้เด็กอ่าน เพ่ือให้เกิด
ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน มีการใช้ภาพประกอบที่เหมาะสมกับช่วงวัย อาจสอดแทรกความรู้และเสริม
คุณธรรมค าสอนที่เหมาะสมกับเด็ก  
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ลักษณะส าคัญของวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

 ในอดีตประเทศไทยและต่างประเทศยังไม่มีการจัดท าวรรณกรรมส าหรับเด็กโดยเฉพาะ ดังนั้นเด็กมักอาศัย
อ่านหนังสือที่จัดท าขึ้นส าหรับผู้ใหญ่ แต่ภายหลังมีงานวิชาการที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับจิตวิทยาและพัฒนาการของ
เด็ก ท าให้ค้นพบว่าวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่มีความสนใจและมีความแตกต่างกัน เนื่องจากเด็กยังมีประสบการณ์ชีวิต
น้อย นอกจากนี้พัฒนาการทางจิตใจและปัญญายังไม่มากพอที่จะเข้าใจเรื่องราวของผู้ใหญ่ได้ จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่
ต้องมีการจัดท าวรรณกรรมส าหรับเด็กขึ้นมาโดยเฉพาะ ทั้งนี้การผลิตวรรณกรรมส าหรับเด็ก ผู้จัดท าสื่อหรือผู้เขียน
จะต้องใช้ความประณีตและความใส่ใจเป็นอันมาก เบื้องต้นผู้จัดท าจะต้องมีจิตใจรักเด็ก เข้าใจเด็ก ตลอดจนมี
ประสบการณ์และทักษะที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้เด็กเข้าใจง่าย (นิตยา วรรณกิตร์ 2562 : 15 )  

 

ลักษณะท่ีดีของหนังสือส าหรับเด็ก 

 ลักษณะที่ดีของหนังสือส าหรับเด็ก  มีผู้ที่ได้ให้ความเห็นไว้ดังต่อไปนี้   

 สนิท สัตโยภาส (2536 : 16) ให้ความเห็นว่าหนังสือส าหรับเด็กควรมีลักษณะ ดังนี้  

1. เป็นเรื่องสั้นๆ ไม่ซับซ้อน อ่านง่าย สามารถอ่านจบภายในเวลาอันรวดเร็ว 
2. เนื้อเรื่องให้ความสนุกสนาน อาจมีอารมณ์ขันและแทรกความรู้เล็กๆ น้อยๆ ไปด้วย 
3. อาจเสนอเนื้อเรื่องในรูปของนิทาน แต่มีคติสอนใจแทรกอยู่ ไม่สอนตรงๆ 
4. ใช้ภาษาง่ายๆ เหมาะกับวัยของเด็ก  
5. มักมีภาพประกอบเนื้อเรื่องหรือเสนอเรื่องด้วยภาพล้วนก็ได้ 
6. ภาพมีสีสดใส น่าดูและสามารถอธิบายเรื่องได้ 

ส่วน อภิวรรณ วีระสมิทธ์ (2544 : 10-11) ได้เสนอแนะว่าหนังสือที่เหมาะส าหรับเด็กควรมีลักษณะพอ
สรุปได้ดังนี้ 

 1. เนื้อหาตรงกับความสนใจของเด็กแต่ละวัย ซึ่งเนื้อหาของหนังสือที่ตรงกับความสนใจของเด็ก ได้แก่ 

     1.1 หนังสือค าประพันธ์ ไม่สลับซับซ้อน มีความคล้องจองกัน บทกลอนง่ายๆ 

     1.2 เนื้อหาไม่จริงจังมากนัก แต่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

     1.3 เป็นเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เช่น สัตว์ เทพนิยาย นิทานต่างๆ วีรบุรุษ วีรสตรี 

     1.4 เป็นเรื่องที่ชดเชยอารมณ์และสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็กแต่ละวัย 
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2. เนื้อหาสาระให้ข่าวสารแก่เด็กพร้อมทั้งการอธิบายที่ง่าย ให้ความรู้ ช่วยพัฒนาทัศนคติและค่านิยม 
ส่งเสริมความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม ขยายการรับรู้ สร้างความส านึกและจินตนาการเพ่ือสร้างความคิด
ริเริ่ม ก่อให้เกิดความดลใจที่จะใคร่รู้ ช่างคิด ช่างถาม เป็นการช่วยให้เกิดจินตนาการได้อย่างถูกต้อง อยู่ในโลกของ
ความเป็นจริง ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเหลวไหล 

3. ลักษณะของเรื่องและวิธีการเขียน ต้องเดินเรื่องฉับไว ทันใจ เนื้อเรื่องไม่สับสนวกวน แสดง
ความสามารถของตัวละครเอกของเรื่อง มีการชิงไหวชิงพริบ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นเต้น ผจญภัย เศร้าสลด 
ตลกขบขัน โดยไม่มุ่งด้านวรรณคดีและคติธรรมให้มากเกินไป ภาษาท่ีเขียนใช้ภาษาง่ายๆ ตัวสะกดการ์รันถูกต้อง 

4. ขนาดรูปเล่มต้องกะทัดรัด เหมาะสมกับการจับถือของเด็กแต่ละวัย ขนาดรูปเล่มของหนังสือส าหรับเด็ก
ไม่แน่นอน แต่ไม่ควรเล็กหรือใหญ่เกินไป 

 5. ตัวอักษรโต ชัดเจน เหมาะสมกับสายตาของเด็ก 

 6. ภาพมีความสดใส ชัดเจน ดึงดูดความสนใจ จึงมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา 

 7. การวางรูปหน้า การจัดข้อความ การเว้นช่องว่างของด้านข้างทั้งสองข้าง และด้านบนด้านล่างของ
หนังสือได้อย่างเหมาะสม  

8. ปกสีสวย ตรงต่อความเป็นจริง ดึงดูดความสนใจของเด็ก 

9. ตัวละครอยู่ในวัยเดียวกันหรือวัยใกล้เคียงกับเด็ก 

 จะเห็นได้ว่าหนังสือส าหรับเด็กที่ดีจะต้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก เมื่ออ่านแล้วท าให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีเนื้อหาสาระที่ตรงใจกับเด็ก และสอดแทรกความรู้ ค าสอนต่างๆ มีรูปเล่มสีสันสวยสะดุดตาชวนให้
เด็กหยิบมาอ่านโดยไม่ต้องมีการบังคับ  

 

ประเภทของวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

 การจ าแนกประเภทตามเนื้อหาของเรื่อง การจ าแนกประเภทวรรณกรรมส าหรับเด็กโดยพิจารณาเนื้อหา
เป็นเกณฑ์ส าคัญ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ วรรณกรรมส าหรับเด็กประเภทสารคดีและบันเทิงคดี 

1. สารคดี (Non-Fiction) สารคดีเป็นงานเขียนที่น าเสนอความจริงอย่างมีศิลปะและสร้างสรรค์ สารคดีจึง
เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ ความคิด และความบันเทิงไปพร้อมกัน วรรณกรรมส าหรับเด็กประเภทสารคดี คืองานเขียน
ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการให้เด็กได้รับข้อมูล ความรู้ ความจริง และความถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความคิดและ
สารประโยชน์มากกว่าให้ความสนุกสนานรื่นรมย์ เนื้อหาสาระของสารคดีจึงเป็นการเรียบเรียงขึ้นจากสิ่งต่างๆ เช่น 
ภาษา วัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติบุคคล และสถานที่ส าคัญ หากเป็น
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วรรณกรรมส าหรับเด็กในรูปแบบหนังสือมักจะเป็นหนังสือแบบเรียน หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ และหนังสือ
อ้างอิงส าหรับเด็ก เป็นต้น (นิตยา วรรณกิตร์ 2562 : 16 ) 

สารคดีสามารถแบ่งตามลักษณะได้ 3 ประเภท ดังนี้ (มานพ ถนอมศรี 2546 : 30-31) 

    1.1 สารคดีท่องเที่ยว เป็นสารคดีที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือชักชวนหรือน าผู้อ่านให้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่
ต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่พักผ่อนหย่อนใจ โบราณสถาน แหล่งวัฒนธรรม ศูนย์รวมภูมิปัญญา และอ่ืนๆ สารคดีท่องเที่ยวจะ
แสดงบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่สนุกสนาน มีเรื่องราวน่ารู้น่าสนใจสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึก
ร่วมและอยากไปเที่ยวสถานที่นั้นๆ สารคดีท่องเที่ยวส าหรับเด็กนิยมเขียนทั้งในรูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง มี
ภาพประกอบที่สามารถถ่ายทอดบรรยากาศของสถานที่ได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังแสดงรายละเอียดของการ
เดินทาง ค่าใช้จ่าย และท่ีพักอีกด้วย 

    1.2 สารคดีชีวประวัติ เป็นสารคดีที่เขียนขึ้นเพ่ือน าเสนอประวัติและบุคคลที่สร้างความดีงามแก่สังคม
หรือประเทศชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์และตัวอย่างแก่คนรุ่นหลัง โดยที่เจ้าของชีวประวัตินั้นอาจเสียชีวิตไปแล้วหรือยัง
มีชีวิตอยู่ก็ได้ สารคดีชีวประวัติน าเสนอให้เห็นข้อมูลและเรื่องราวของเจ้าของชีวประวัติ โดยเฉพาะผลงานที่กระท า
ต่อสังคม ไม่นิยมเขียนเป็นบทร้อยกรอง เนื่องจากข้อจ ากัดของรูปแบบร้องกรองท าให้ไม่สามารถแสดงรายละเอียด
ได้อย่างชัดเจนนั่นเอง 

    1.3 สารคดีทั่วไป แสดงเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวความรู้ต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
อาชีพ สังคม การเมืองการปกครอง ความรู้เกี่ยวกับคน สัตว์ พืช รวมถึงสารคดีกึ่งวิชาการด้วย สารคดีทั่วไป
น าเสนอเรื่องราวได้อย่างกว้างขวาง นิยมเขียนในรูปแบบร้อยแก้วมากกว่าร้อยกรอง และนิยมน าเสนอ
ภาพประกอบที่เป็นภาพถ่ายมากกว่าภาพวาด เนื่องจากภาพถ่ายให้ความสมจริง และทันสมัย 

2. บันเทิงคดี (Fiction) หมายถึง งานเขียนที่ผู้แต่งมีเจตนาจะให้ผู้อ่านได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เป็นส าคัญ มักมีเนื้อหาสาระที่เป็นเรื่องราวที่ผู้แต่งสมมติขึ้นให้เป็นเรื่องสมจริง ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริง ผู้ เขียนอาจ
สมมติตัวละคร ฉาก และเหตุการณ์ขึ้นเพ่ือสะท้อนภาพเกี่ยวกับชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม ท าให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆ ขณะเดียวกันผู้อ่านก็จะได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ของชีวิต ได้คติธรรมที่พึงยึดถือ หรือแนวทางในการด าเนินชีวิตไปพร้อมกันด้วย การน าเสนอเนื้อหา
ของบันเทิงคดีส าหรับเด็กมักเป็นการเขียนเล่าเรื่องโดยมีบทสนทนาประกอบ ในปัจจุบันวรรณกรรมส าหรับเด็ก
ประเภทบันเทิงคดีถือว่ามีการสร้างสรรค์และเผยแพร่เป็นจ านวนมาก ยกตัวอย่างเช่น นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย 
การต์ูน และภาพยนตร์การ์ตูน (นิตยา วรรณกิตร์ 2562 : 17 ) 

ในปัจจุบัน บันเทิงคดีส าหรับเด็กมีมากมายหลายประเภท ดังนี้ (ภัทรขวัญ ลาสงยาง 2561 : 12-24)  

    2.1 หนังสือภาพ คือ หนังสือที่มีรูปภาพเป็นส่วนอธิบายเรื่อง ปราณี เชียงทอง (2526 : 56) กล่าวว่า 
หนังสือภาพส าหรับเด็กมีทั้งแบบที่มีค าบรรยายและไม่มีค าบรรยาย โดยทั่วไปหนังสือภาพมีไว้ส าหรับเด็กวัยก่อน
เข้าเรียนที่ยังอ่านหนังสือไม่ได้ แต่เด็กสามารถอ่านเรื่องจากภาพ หรือผู้ใหญ่อ่านเรื่องให้เด็กฟัง 
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          หนังสือภาพ เป็นหนังสือที่ภาพและเรื่องมีความส าคัญเท่าๆ กัน ได้แก่ หนังสือภาพ ก.ไก่ หนังสือ
ภาพสอนภาษาอังกฤษ เอ บี ซี เป็นต้น ภาพในหนังสือภาพต้องมีความชัดเจนและช่วยอธิบายเนื้อเรื่องได้อย่างแจ่ม
ชัด นอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว หนังสือภาพยังช่วยพัฒนาให้เด็กเกิดความพร้อมที่จะอ่าน 
เพ่ิมพูนความรู้ด้านค าศัพท์ ขยายความรู้ด้านต่างๆ ของเด็กให้กว้างขวางขึ้น ภาพในหนังสือจะท าหน้าที่บรรยาย
เรื่องราวให้เด็กทราบเนื้อหา รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กเกิดจินตนาการถึงเรื่องราวที่ผู้เขียนน าเสนอ 

    2.2 นิทาน เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดด้วยวิธีมุข
ปาฐะ จุดประสงค์ของการเล่านิทานเพ่ือความสนุกสนานและความพอใจของทั้งผู้เล่าและผู้ฟัง มุ่งสนองความ
ต้องการทางด้านจิตใจของผู้ฟัง ในบางครั้งก็สอดแทรกคติสอนใจเอาไว้ด้วย 

          การเล่านิทาน เป็นเรื่องเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์และเป็นที่นิยมในหมู่ชนทุกชั้น การเล่านิทานมี
อยู่ทั่วไปทุกชาติทุกภาษา นิทานบางเรื่องก็คล้ายคลึงกัน บอกไม่ได้ว่าน ามากจากชาติใด จุดประสงค์ของการเล่า
นิทานก็คล้ายคลึงกัน คือ ต้องการเครื่องบันเทิงใจยามว่าง และเป็นเหตุผลทางศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีอิทธิพลเหนือ
จิตใจมนุษย์และเป็นสาเหตุหนึ่งที่นิทานเกิดขึ้นมามากมาย เนื้อหาในนิทานมีมากมายหลายแบบ เช่น เรื่องเก่ียวกับ
เทพเจ้า เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องคติสอนใจ เรื่องสอนศีลธรรม นิทานเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนก่อนที่
จะมีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

    2.3 เรื่องสั้นส าหรับเด็ก เป็นงานเขียนขนาดสั้น แต่งเป็นร้อยแก้ว เรื่องสั้นส าหรับเด็กมีองค์ประกอบ
คล้ายเรื่องสั้นส าหรับผู้ใหญ่ คือ ประกอบไปด้วย โครงเรื่อง ตัวละคร แก่นเรื่อง บทสนทนา ฉาก ทัศนะของผู้แต่ง 
และกลวิธีการเล่าเรื่อง ลักษณะของเรื่องสั้นมีดังต่อไปนี้ 

           2.3.1 เรื่องสั้นมีเหตุการณ์ส าคัญเพียง 2-3 เหตุการณ์ และมุ่งสอนแนวคิดของเรื่องเพียงประการ
เดียว 

           2.3.2 เรื่องสั้นมีตัวละครไม่มาก โดยอาจมีตัวละครที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในเรื่องเพียงตัวละคร
เดียวเท่านั้น ส่วนตัวละครอื่นๆ ควรมีไม่เกิน 5 ตัวละคร และต้องเก่ียวข้องกับตัวละครส าคัญ 

           2.3.3 โครงเรื่องต้องประกอบไปด้วย “ตัวปัญหา” หรือ “ข้อขัดแย้ง” ที่ท าให้ผู้อ่านฉงนและ
อยากรู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อไป แล้วด าเนินเรื่องให้ผู้อ่านสนใจมากขึ้น จนถึงจุดสุดยอดของเรื่องซึ่ง
เรียกว่า “ไคลแมกซ”์ (Climax)  

           2.3.4 เรื่องสั้นมีความยาวจ ากัด สิ่งที่จะเขียนลงไปในเรื่องสั้นต้องเขียนเท่าที่จ าเป็นและรัดกุม 
การเขียนฉาก (Setting) การก าหนดบทบาทให้ตัวละคร (Characterization) ค าพูดหรือกิริยาอาการต่างๆ ต้อง
รัดกุม ใช้ค าน้อยแต่ได้ความมาก 

           2.3.5 ให้ความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หมายความว่าเมื่ออ่านจบแล้วควรจะได้รับรส
หรืออารมณ์สะเทือนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ความรู้สึกยินดี ตื่นเต้น สยดสยอง ขบขัน หมดหวัง หรือเศร้าใจ 
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            เรื่องสั้นส าหรับเด็กมุ่งเน้นความสนุกสนานเพลิดเพลิน รวมทั้งคติข้อคิด คุณธรรมต่างๆ ที่เด็ก
เพียงยึดถือ เรื่องสั้นส าหรับเด็กมีองค์ประกอบต่างๆ เช่นเดียวกับเรื่องสั้นส าหรับผู้ใหญ่ แต่ต่างกันเพียงตัวละคร
หลักเป็นเด็ก ปัญหาต่างๆ ที่ตัวละครประสบเป็นปัญหาของเด็ก กลวิธีการน าเสนอมีความซับซ้อนน้อยกว่าเรื่องสั้น
ของผู้ใหญ่ เนื่องจากผู้เขียนต้องค านึงถึงความสามารถทางภาษาและพัฒนาการในการอ่าน การคิดของเด็กด้วย 

    2.4 นวนิยายส าหรับเด็ก เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ เป็นงานเขียนคนละประเภทกับต านาน ซึ่งมีเค้าเรื่อง
เดิมเล่าต่อๆ กันมา นวนิยายส าหรับเด็กมีองค์ประกอบต่างๆ เช่นเดียวกับนวนิยายส าหรับผู้ใหญ่ แต่ต่างกันเพียงแค่
ตัวละครหลักเป็นเด็ก ปัญหาต่างๆ ที่ตัวละครประสบเป็นปัญหาของเด็ก นวนิยายส าหรับเด็กมีไว้เพ่ือความ
เพลิดเพลินสนุกสนาน นวนิยายมีวิธีการแต่งที่แตกต่างจากนิทาน มีการจัดรูปแบบการสนทนา มีการบรรยายกิริยา
อาการของตัวละคร มีการก าหนดฉากและสิ่งแวดล้อมที่แสดงอุปนิสัยและพฤติกรรมของตัวละคร มีการสอดแทรก
ความคิดเห็นของผู้แต่งผ่านตัวละคร 

    2.5 หนังสือการ์ตูน  ภาพวาดการ์ตูน คือ ภาพวาดที่ไม่เหมือนจริง หรือมีลักษณะแตกต่างจากภาพที่
เป็นจริง อาจจะผิดจากความจริงในลักษณะน้อยกว่าความจริงหรือเกินความจริงก็ได้ และภาพนั้นต้องเป็นภาพที่ดู
แล้วจะต้องเป็นภาพที่ให้ความคิด (Idea) และอารมณ์กับผู้อ่านผู้ดู เช่น ตลกขบขัน น่าเอ็นดู หรือเศร้า ลักษณะ
ส าคัญของการ์ตูน คือ ภาพการ์ตูนอาจเป็นภาพเดี่ยวหรือเขียนหลายๆ ภาพเพ่ือประกอบกันเป็นเรื่องราว การ์ตูน
อาจมีตัวหนังสือบรรยายหรือไม่มีก็ได้ แต่ต้องท าให้ผู้อ่านหรือผู้พบเห็นรับรู้เรื่องราวได้ นอกจากนี้การ์ตูนยังมี
ลักษณะทางด้านภาษาเฉพาะ คือมีภาพและถ้อยค าผสมผสานกัน โดยไม่ได้มีการก าหนดสัดส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจง การวาดการ์ตูนมีจุดมุ่งหมายในการเลียนแบบธรรมชาติ การล้อเลียน หรือท าเพ่ือให้เกิดอารมณ์ขัน 
ประชดประชัน และยังสามารถน าไปใช้เป็นภาพประกอบเพ่ือตกแต่งสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการเล่า
เรื่องในวรรณกรรมต่างๆได้ 

 

พัฒนาการของเด็ก 

 พัฒนาการของเด็กเป็นพัฒนาการของชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลง เพ่ือที่จะเจริญเติบโต
ต่อไป ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ (ภัทรขวัญ ลาสงยาง 2561 : 38) 

1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย (Physical Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในด้านการ
เจริญเติบโตทางกาย การเปลี่ยนแปลงของขนาดร่างกาย น้ าหนัก ความสูงของร่างกาย เป็นกระบวนการที่รวมเอา
การเจริญเติบโตของอวัยวะทุกส่วนของร่างกายไว้ด้วยกัน 

 2. พัฒนาการทางด้านจิตใจหรือสติปัญญา (Mental or Cognitive Development) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงในด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตใจ และความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนด้านสติปัญญาหรือสมอง อันได้แก่ความคิด 
ความจ า ความตั้งใจ การรับรู้ และภาษา 
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3. พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Development) พัฒนาการทางด้าน
อารมณ์ คือ ความสามารถรับผิดชอบ ควบคุม ขัดเกลา และแสดงออกซึ่งอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ส่วนพัฒนาการ
ทางด้านสังคม หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ของเด็กที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ปฏิสัมพันธ์ที่ดีจะท าให้ เด็ก
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 

 4. พัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ (Personality Development) ค าว่า บุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรม
ของบุคคลอันเป็นผลเนื่องมาจากวุฒิภาวะและการเรียนรู้เพ่ือที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม พัฒนาการทางด้าน
บุคลิกภาพจะเกี่ยวข้องกับการเน้นใน 3 แง่มุมต่อไปนี้เป็นพิเศษ กล่าวคือ พัฒนาการทางด้านตนเองและการ
ยอมรับตนเอง พัฒนาการในด้านพฤติกรรมที่แยกตามเพศและบทบาททางเพศ และพัฒนาการทางด้านจริยธรรม 

เมื่อรู้พัฒนาการของเด็กแล้ว ยังต้องรู้ถึงความต้องการพ้ืนฐานของเด็กด้วย โดย เมย์ ฮิล อาบัทนอต (May 
Hill Arbuthnot 1964 : 6-15) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กอายุยิ่งน้อยความต้องการก็มีน้อย แต่เมื่อโตขึ้นความต้องการ
ต่างๆ ก็เพ่ิมขึ้นตามล าดับ อาบัตนอต ระบุว่า ความต้องการพ้ืนฐานตามธรรมชาติของเด็ก อาจสรุปได้ 7 ประการ 
ดังนี้ (นิตยา วรรณกิตร์ 2562 : 84-86 )  

1. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (The need for physical well being) หมายถึง ความต้องการ
ความสุขทางกายหรือความพอใจทางวัตถุ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ การได้รับความอบอุ่น
จากพ่อแม่ การได้รับความเอาใจใส่ และความสุขสบายต่างๆ เนื่องจากอ้อมแขนอันอบอุ่นของพ่อแม่และความ
หรูหราสุขสบายท าให้เด็กรู้สึกเป็นสุขและปลอดภัย หนังสือที่สนองความต้องการด้านนี้ของเด็ก ได้แก่ เทพนิยาย
หรือนวนิยาย ที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความสุขสบาย ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและทรัพย์สินเงินทอง เสื้อผ้า
สวยงาม งานเลี้ยงหรูหรา และปราสาทราชวัง เป็นต้น 

2. ความต้องการความรักและเป็นที่รัก (The need to love and to be love) ความต้องการความรัก
และการเป็นที่รัก นับเป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะในวัยเด็กความต้องการประเภทนี้จะมี
มากและแสดงออกมาอย่างชัดเจน เนื่องจากเด็กยังมีหนทางการแสดงออกได้น้อยและยังไม่รู้จักหาสิ่งชดเชยเมื่อ
เกิดความรู้สึกต้องการด้านนี้ ความต้องการความรักและการเป็นที่รักมีพลังผลักดันมหาศาลมากที่จะท าให้เด็กแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมา นิยามความรักของเด็ก หมายถึง ความรักในครอบครัว ได้แก่ ความรักของพ่อแม่ ญาติพ่ี
น้อง ความรักระหว่างเพ่ือนและบุคคลในสังคม รวมไปถึงความรักความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงและสิ่งของ เรื่องราว
เหล่านี้เด็กจะหาอ่านได้จากเทพนิยายที่มีตัวละครเอกเป็นเจ้าชาย เจ้าหญิงและเนื้อเรื่องจบลงอย่างมีความสุข รวม
ไปถึงนวนิยายเกี่ยวกับครอบครัว เพ่ือน สัตว์เลี้ยง 

3. ความต้องการแสดงความเป็นเจ้าของและการยอมรับ (The need to belong) เด็กจะมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความครัว เพ่ือน และสังคม ส่งผลให้เด็กเกิดความม่ันใจในตนเองและต้องการแสดง
ความเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ เช่น พ่อ แม่ สิ่งของ เพ่ือน สัตว์เลี้ยง ฯลฯ โดยในตอนแรกเด็กจะเรียนรู้เรื่องการยอมรับ
ด้วยการวางตัวเองไว้กับครอบครัว จากนั้นจึงขยายวงกว้างไปยอมรับสิ่งอ่ืนอันเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็น
เจ้าของต่อกลุ่ม เริ่มจากกลุ่มในโรงเรียน แล้วจึงขยายตัวไปเป็นกลุ่มเมือง ประเทศ และโลกตามล าดับ หนังสือที่มี
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เนื้อเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน เพ่ือนบ้านที่มีตัวละครเอกเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงสร้างความพอใจให้เด็ก
เป็นอย่างยิ่ง 

 4. ความต้องการความส าเร็จ (The need to achieve) มนุษย์มีความต้องการความส าเร็จตั้งแต่แรกเกิด
จนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การแสดงออกทางธรรมชาติในวัยเด็ก เช่น การคลาน การยกมือไขว่คว้า ก ามือ ฯลฯ 
จัดเป็นความต้องการพ้ืนฐานด้านความสามารถ คือความต้องการความส าเร็จทั้งสิ้น ความต้องการความส าเร็จเป็น
ความต้องการพื้นฐานของเด็กทุกคน เมื่อเด็กท าอะไรก็ตามแล้วประสบผลส าเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจมาก หนังสือ
ที่สนองความต้องการความส าเร็จของเด็กในด้านนี้ ได้แก่ เทพนิยายหรือนวนิยาย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัย 
เรื่องลึกลับตื่นเต้น การแสดงความต้องการของตัวละครเอกที่เป็นวีรบุรุษหรือวีรสตรี รวมไปถึงชีวประวัติของผู้มี
ชื่อเสียงที่ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ 

5. ความต้องการการเปลี่ยนแปลง (The need for change) เด็กเป็นวัยที่ต้องการความเป็นอิสระและ
ต้องการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตที่ซ้ าซากจ าเจ ก่อให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย ดังนั้นเราจึงมักเห็นว่าเด็กไม่ค่อยอยู่นึ่ง
เฉยได้นาน จะต้องมีการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่เสมอ สิ่งที่เด็กต้องการเพ่ือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเล่นและการพักผ่อน รวมไปถึงการอ่านหนังสือที่มีเนื้อเรื่องแปลกใหม่ ดังนั้นเทพนิยาย
หรือนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัย ตื่นเต้น ลึกลับ และเรื่องตลกขบขันไร้สาระจึงช่วยสร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินแก่เด็กได ้

 6. ความต้องการที่จะรู้ (The need to know) ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กเป็นสิ่งแสดงออกถึงความ
เฉลียวฉลาดและพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กได้เป็นอย่างดี เด็กมักอยากรู้อยากเห็นในสิ่งแปลกใหม่รอบตัว
และการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ มีความต้องการตรวจสอบค้นหาเพ่ือจะรู้ค าตอบด้วยค าถามที่ไม่สิ้นสุด หนังสือ
ที่สามารถสนองความต้องการด้านนี้ได้ดีที่สุดคือ หนังสือที่ตอบค าถามและให้ความรู้แก่เด็กในด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง
เช่น ทวีปและประเทศต่างๆ ทะเล ทะเลทราย ก้อนหิน พืช ดวงดาว เครื่องบิน ยานอวกาศ ท้องฟ้า ฯลฯ รวมไปถึง
หนังสือประเภทพจนานุกรมและสารานุกรมอย่างง่ายส าหรับเด็ก หรือหนังสือคู่มือท าด้วยตนเองส าหรับเด็ก (Do it 
Yourself Books) ก็เป็นสิ่งที่เด็กชอบอ่านและท าตาม 

7. ความต้องการความสวยงามและความเป็นระเบียบ (The need for beauty and order) เป็นความ
ต้องการสุนทรียภาพในชีวิต ที่ให้ความอ่ิมใจ ใสสะอาด เบิกบาน และจรรโลงใจ ปัจจัยแห่งความสุขในด้านนี้จะ
แตกต่างกันไปตามพ้ืนฐานของการศึกษา การอบรม และรสนิยมของแต่ละบุคคล หนังสือที่สามารถสนองความ
ต้องการในด้านนี้ของเด็กได้แก่ หนังสือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เช่น บทเพลง ดนตรี ศิลปะบทละคร บทประพันธ์
ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนต่างๆ รวมไปถึงหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพและความงาม 
เป็นต้น 
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ความสนใจในการอ่านของเด็กช่วงอายุ 6-11 ป ี

 เด็กในช่วงวัยนี้สามารถแยกแยะถูกผิดและตัดสินใจในสิ่งที่ได้ฟังได้ ยึดถือความจริง ชอบซักถาม และ
ยอมรับนับถือคนเก่งหรือวีรบุรุษ วีรสตรี ต้องการให้ผู้ใหญ่และสังคมยอมรับและเชื่อถือ มีกลุ่มเพ่ือน และความ
สนใจในการอ่านของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน เด็กผู้ชายจะชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการผจญภัย 
เรื่องโลดโผน เรื่องลึกลับ ส่วนเด็กผู้หญิงจะชอบอ่านหนังสือที่ให้ความเพลิดเพลิน เรื่องเกี่ ยวกับครอบครัว เพ่ือน 
การบ้านการเรือน หรือนิทาน นวนิยายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ  

 ลักษณะเรื่องที่เด็กชอบ เด็กในช่วงวัยนี้จะชอบเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต กลุ่มเพ่ือน ครอบครัว นิทานพ้ืนบ้าน 
เทพนิยาย หนังสือภาพ เรื่องลึกลับ หรือนวนิยายเกี่ยวกับวีรบุรุษ วีรสตรี การผจญภัย และเรื่องเพ้อฝัน เป็นต้น 

กลวิธีทางวรรณศิลป์ 

 สมพร จารุนัฏ (2541 : 46-67) ได้เสนอแนวทางส าหรับการวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก ประเภท
บันเทิงคดีไวดังนี้ 

1. เค้าโครงเรื่อง (plot)  

    เค้าโครงเรื่อง ประกอบด้วยเหตุการณ์และการกระท าของตัวละครในสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ที่ใด
ที่หนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เค้าโครงเรื่องที่ดีควรมีเหตุการณ์ที่ทวีความตื่นเต้นเร้าใจขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจังหวะหนึ่ง
ซึ่งมีเหตุการณ์ที่เป็นที่สุดของเรื่อง (climax) เกิดขึ้น เหตุการณ์อันเป็นที่สุดของเรื่องจะเป็นตอนที่ส าคัญที่สุดของ
เรื่อง 

2. ตัวละคร (characters) 

    การสร้างตัวละครให้มีคุณสมบัติด้านเดียวหรือหลายด้านขึ้นอยู่กับประเภทของเรื่องและวัยของผู้อ่าน
ด้วย ตัวละครของเรื่องที่เขียนส าหรับเด็กเล็กควรมีลักษณะไม่ซับซ้อน ผู้แต่งควรบอกลักษณะนิสัยตั้งแต่ต้น ซึ่ง
ผู้อ่านจะสามารถรู้จักและเข้าใจความแตกต่างของตัวละครในเรื่องได้ ส่วนเด็กที่โตขึ้นตัวละครอาจมีมากขึ้น 

3. ฉาก (setting)  

    ฉาก คือ เวลาและสถานที่ที่เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนตามเค้าโครงเรื่อง เรื่องราว เหตุการณ์ 
ตัวละคร สิ่งที่ตัวละครท า คิด และรู้สึก อาจเกิดข้ึนในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคต สถานที่ที่ตัวละครเกิด มีชีวิตอยู่ 
ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค มีความสุขหรือมีความทุกข์ อาจจะเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ในโลกที่มีแต่จินตนาการ ใน
ป่า ในเมือง ในถ้ า ในบ้าน ในโพรงไม้ ฉากอาจจะรวมถึงสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในสถานที่ที่ตัวละครมี
ชีวิตสัมผัสเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ท าให้เข้าใจถึงความรู้สึก เจตคติ และแนวความคิดของตัวละคร  
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4. แก่นเรื่อง (theme)  

    แก่นเรื่อง คือ สาระส าคัญหรือหัวใจของงานเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนหรืองานเขียนนั้นสะท้อน
หรือแสดงให้ผู้อ่านเห็นและเข้าใจ หรือาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า แก่นเรื่องคือความหมายที่สรุปได้จากการอ่านงาน
เขียน ผู้อ่านจะเข้าใจและสรุปความหมายของแก่นเรื่องได้ต่อเมื่อได้อ่านเรื่องราว เหตุการณ์ และชีวิตของตัวละครที่
ผู้แต่งแต่งขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเท่านั้น แก่นเรื่องที่ผู้อ่านสรุปความหมายของเรื่องที่อ่านจึงมักเป็นข้อความสั้นๆ 
เพียง 1 หรือ 2 ประโยค 

5. ทัศนะ (point of view)  

    ทัศนะ คือ มุมมองที่มีต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานเขียน ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เขียนเลือกผู้เล่าเรื่องให้เป็นผู้
สะท้อนเรื่องราวในงานเขียนนั้นให้ผู้อ่านเข้าใจ ในขณะที่เราอ่านวรรณกรรมเรื่องหนึ่งเราก าลังติดตามเรื่องราว 
เหตุการณ์ ชีวิตของตัวละคร โดยที่มีผู้หนึ่งเล่าเรื่องเหล่านั้นให้เราฟัง ผู้เขียนอาจจะเลือกใช้ตัวละครใดตัวหนึ่ง ซึ่ง
อาจจะเป็นตัวเอกหรือตัวรองก็ได้เป็นผู้เล่าเรื่อง ถ้าผู้เล่าเรื่องใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า “ฉัน” หรือ “ข้าพเจ้า” 
เรียกว่า ทัศนะบุรุษที่ 1 ตัวละครที่ผู้แต่งเลือกให้เป็นผู้เล่าเรื่องจะเล่าเรื่องไปตามที่เขาเห็น เขาคิด เขาท า ตาม
สภาพพ้ืนภูมิหลัง เจตคติ และค่านิยมของตัวละครนั้น 

    ผู้เขียนอาจเลือกเล่าเรื่องโดยใช้บุรุษที่ 3 ซึ่งอาจแบ่งเป็นหลายลักษณะ ลักษณะแรก คือ ผู้เขียนเล่า
เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ และแสดงค าพูดหรือบทสนทนาของตัวละครอย่างตรงไปตรงมาตามสภาพเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น ตามความคิดและตามสภาพของตัวละคร แต่ก็ไม่ได้บอกผู้อ่านว่าตัวละครคิดอะไร และผู้เล่าจะไม่เข้าไป
สอดแทรกหรือวิพากษ์วิจารณ์ด้วย ผู้อ่านจะเป็นผู้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ และผู้คนเอง ลักษณะ
ที่สอง คือ ผู้เขียนเล่าเรื่องราวตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเสนอบทสนทนาของตัวละครในสภาพเหตุการณ์ต่างๆ แต่
จะให้ความสนใจที่ตัวละครเอกและให้ตัวละครเอกแสดงความคิดและความรู้สึก เพราะถือว่าตัวละครเอกเป็น
ศูนย์กลางของเรื่องราวที่เกิดขึ้น ลักษณะที่สาม คือ ผู้เขียนเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ตลอดจนบทสนทนาของตัว
ละคร โดยเปิดเผยให้ผู้อ่านทราบความรู้สึกนึกคิดของตัวละครทุกตัว 

6. ท่วงท านองการเขียน (style) 

    ท่วงท านองการเขียน คือ การเลือกใช้ค าและประโยคเรียบเรียงเป็นเรื่องราวขึ้นมา ซึ่งมีผลให้ผู้อ่านหรือ
ผู้ฟังเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน การใช้ภาษาที่เหมาะสมกับงานเขียนสามารถสร้างตัวละครให้เด่น สามารถ
สร้างฉากให้ประทับใจ และสร้างความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ แก่ผู้อ่านตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หนังสือส าหรับเด็ก
เล็กยังมีภาพประกอบเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ เมื่อประกอบเข้ากับการใช้ภาษาที่เหมาะสม ท าให้ผู้อ่านเกิด
อารมณ์และความรู้สึกประทับใจต่อตัวละคร ฉาก และเหตุการณ์ ในบางเรื่องผู้เขียนอาจมีการเล่นค าด้วย การใช้ค า
ซ้ าๆ หรือค าที่มีจังหวะหรือเสียงคล้องจอง ท าให้ผู้อ่านเกิดความสนุกสนานและชวนให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกาย 
เป็นต้น 
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กุหลาบ มัลลิกะมาส (2525 : 78-79) ให้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนวนิยายไว้ดังนี้ 

1. โครงเรื่อง การวิเคราะห์โครงเรื่องตามข้ันตอน ดังนี้ 

     1.1 การอภิปรายถึงสถานการณ์ตอนเปิดเรื่อง 

     1.2 ปัญหาเรื่องปรากฏ 

     1.3 การคลี่คลายของปัญหา 

     1.4 ปัญหาได้รับการแก้ไข 

     1.5 การคลี่คลายเข้าสู่จุดจบ 

     1.6 จุดจบของปัญหา 

2. แก่นเรื่อง ผู้ศึกษาควรพิจารณาให้เห็นถึงแนวคิดและแก่นของเรื่องนั้นๆ และประเมินคุณค่าได้ว่า 

    2.1 แก่นของเรื่องสมจริงท าให้มนุษย์เข้าใจมนุษย์ และพฤติกรรมของมนุษย์ได้กว้างขวางลึกซึ้งเพียงใด 

    2.2 ผู้แต่งสามารถแสดงลักษณะของมนุษย์ได้ชัดเจนหรือไม่ 

    2.3 แก่นเรื่องนั้นเป็นไปในท านองสร้างสรรค์ หรือช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในชีวิตและโลกพียงใด 

3. ฉาก ผู้ศึกษาควรพิจารณาว่าฉากมีความสมจริงหรือไม่ และมีการใช้ฉากเป็นส่วนประกอบในการด าเนิน
เรื่องหรือไม ่

4. ตัวละครและบทสนทนา ผู้ศึกษาควรพิจารณาถึงลักษณะนิสัยของตัวละครว่าเป็นตัวละครประเภทใด ผู้
แต่งเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้ดีเพียงใด เมื่อผู้แต่งสร้างตัวละครให้มีนิสัยอย่างไรแล้วคงไว้เช่นนั้น หรือว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ 

    ส่วนบทสนทนานั้น ให้พิจารณาว่าผู้แต่งใช้วิธีการอย่างไรมากน้อยเพียงใด ในการสร้างบทสนทนาให้
สอดคล้องกับฐานะ และลักษณะนิสัยของตัวละคร 

5. กลวิธีในการแต่ง ผู้ศึกษาอาจจะพิจารณาจากกลวิธีที่ผู้แต่งน ามาใช้ในแง่มุมที่ต่างกันออกไป เช่น กลวิธี
เกี่ยวกับผู้เล่าเรื่อง กลวิธีเกี่ยวกับการด าเนินเรื่อง กลวิธีเกี่ยวกับการสร้างตัวละคร เป็นต้น 

6. ท่วงท านองการแต่ง ผู้ศึกษาอาจสังเกตท่วงท านองการแต่งของนักเขียนแต่ละคนจากการเลือกใช้ค า 
ส านวนโวหาร ลักษณะการสร้างประโยค ตลอดจนการใช้ท่วงท านองในการบรรยายและการพรรณนาความ 

7. น้ าเสียงของผู้แต่ง ผู้ศึกษาอาจพิจารณาถึงทัศนคติหรือท่าทีของผู้แต่งที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสังเกตจาก
น้ าเสียงของผู้แต่งที่ปรากฏในวรรณกรรมนั้น 
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8. แนวคิดหรือปรัชญาในการแต่ง ซึ่งนักเขียนแต่ละคนต่างมีแนวคิดหรือปรัชญาเป็นของตนเอง และก็จะ
พยายามถ่ายทอดปรัชญาหรือแนวคิดนั้นๆ ลงในวรรณกรรมที่ตนแต่งเสมอ การเลือกใช้แนวคิดหรือปรัชญาในการ
แต่ง ผู้ศึกษาควรพิจารณาให้เห็นความกลมกลืนกันระหว่างเจตนากับปรัชญาในการแต่ง ซึ่งถ้าสอดคล้องกันก็จะสง
เสริมให้วรรณกรรมเรื่องนั้นมีเอกภาพเด่นชัดขึ้น 

นอกจากนั้น วิภา กงกะนันทน์ (2533  : 45) ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณกรรมว่า 
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ส าคัญและสัมพันธ์กัน 3 ส่วน จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งมิได้ คือ 

1. ภาษา 

 2. รูปแบบ 

 3. เนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย 

      3.1 เรื่องราวหรือข้อคิด 

      3.2 ทัศนะของผู้เขียน 

      3.3 คนหรือตัวละคร 

      3.4 ฉาก 

จากกลวิธีในการวิเคราะห์นวนิยายทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า กลวิธีการเขียนนวนิยายมี
รายละเอียดส่วนประกอบของนวนิยายด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงเรื่อง (plot) 

 2. ตัวละคร (character) 

 3. ฉาก (setting or atmosphere) 

 4. แนวคิด 

 5. บทสนทนา (dialogne) 

ด้านโครงเรื่อง 

 โครงเรื่อง ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า เค้าเรื่องที่ก าหนดขึ้น 

ลมุล รัตตากร (2529 : 84) กล่าวถึงการเขียนโครงเรื่องว่า โครงเรื่องที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 

 1. มีเอกภาพ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีใจความและความมุ่งหมายเพียงอย่างเดียว ถ้าจะกล่าวถึง
เรื่องอ่ืนจะต้องน ามากล่าวเกี่ยวข้องหรือช่วยท าให้เรื่องเด่นชัดขึ้น 
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 2. มีสัมพันธภาพ มีการเน้นใจความส าคัญ โครงเรื่องควรแปลกใหม่และไม่ซ้ าแบบใคร สมเหตุสมผล
น่าเชื่อถือ ไม่ซ้ าซ้อนเกินไป เหมาะส าหรับวัยของผู้อ่านและมีการกระท าที่ชวนให้คิดตามตอนอ่านจบ 

พรจันทร์ จันทวิมล (2534 : 28) ได้เสนอความเห็นว่า โครงเรื่องที่ดีต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

 1. สอดคล้องกับความคิดรวบยอดหรือแก่นเรื่อง 

 2. สมารถสอดแทรกข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องการน าเสนอให้ได้มากท่ีสุด 

 3. ไม่ควรสลับซับซ้อนหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สมจริงมากเกินไป 

 4. สนุกสนาน 

 5. ให้คติสอนใจ 

 ดังนั้นสรุปได้ว่า โครงเรื่อง คือ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเรื่อง เรื่องราวมีความสัมพันธ์กันและมี
เอกภาพ เนื้อหาต้องสอดคล้องกับแก่นของเรื่อง ไม่สลับซับซ้อนและให้คติสอนใจ 

 

ด้านตัวละคร 

 ตัวละคร ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า ผู้มีบทบาทในวรรณกรรม
ประเภทละคร นวนิยาย เรื่องสั้น และเรื่องแต่งประเภทต่างๆ 

การสร้างตัวละครในวรรณกรรมส าหรับเด็ก จะต้องสร้างตัวละครให้ดึงดูดความสนใจของเด็ก ตัวละคร
อาจจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ ก็ได้ ไม่เฉพาะเจาะจงแต่คนเพียงอย่างเดียว มีกลวิธีเกี่ยวกับการสร้างตัว
ละคร ดังนี้ 

ลมุล รัตตากร (2529 : 77-78) ได้เสนอกลวิธีการสร้างตัวละครในนวนิยายส าหรับวัยรุ่นไว้ ดังนี้ 

1. ตัวละครต้องมีชื่อ การให้ชื่อตัวละครจะท าให้ตัวละครมีชีวิตชีวา การให้ชื่อควรขึ้นอยู่กับฉากด้วย 
นอกจากชื่อจะต้องสอดคล้องกับฉากแล้วยังต้องสอดคล้องกับยุคสมัยด้วย 

2. ตัวเอกต้องอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับผู้อ่าน นวนิยายส าหรับวัยรุ่นตัวเอกของเรื่องควรเป็นวัยรุ่นหรือ
ควรมีอายุมากกว่าวัยรุ่นเล็กน้อย 

3. ตัวละครต้องสมจริง ตัวละครในเรื่องไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด ควรพูด คิด และแสดงกิริยาให้สมวัยของตน 
ตัวละครต้องมีจุดเด่นและจุดอ่อนของตนเอง มีพฤติกรรมที่สมวัยและเข้ากับสถานการณ์รอบด้าน  
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4. ตัวละครต้องพัฒนาไปตามธรรมชาติ มีการพัฒนาลักษณะของตัวละครในด้านต่างๆ บอกสาเหตุการ
พัฒนาดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล หากยังไม่เปลี่ยนแปลงก็มีพฤติกรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอายุ 
เพศ ระดับการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ 

5. ตัวละครควรมีลักษณะที่น่าประทับใจ ลักษณะดังกล่าวอาจแสดงโดยค าพูด กิริยา ความรู้สึกนึกคิด และ
มีบทบาทที่น่าสนใจ 

 6. ลักษณะอ่ืนๆ ของตัวละคร ต้องมีจ านวนพอเหมาะกับวัยของผู้อ่าน ตัวละครเอกจะประสบปัญหาส าคัญ
และแก้ไขได้ในตอนจบ 

 7. การบรรยายตัวละคร ควรใช้หลายๆ วิธี เพ่ือไม่ให้ซ้ าซาก อาจใช้วิธีบรรยายอย่างตรงไปตรงมา 
ผสมผสานอยู่ในบทสนทนาให้ตัวละครอ่ืนๆ คิดในใจเกี่ยวกับตัวละครที่ผู้เขียนก าลังต้องการบรรยายลักษณะตัว
ละครอาจนึกถึงลักษณะของตนเองหรือผู้อ่านอาจทราบได้จากพฤติกรรมในเรื่องของตัวละคร 

ส่วน วิภา กงกะนันทน์ (2533 : 103-110) เสนอแนวทางการสร้างตัวละครไว้ ดังนี้ 

 1. สร้างให้สมจริง (Realistic) คือ การสร้างตัวละครให้มีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้นผู้ประพันธ์จึง
จ าเป็นต้องรู้ว่า “ของจริง” นั้นมีลักษณะและธรรมชาติเป็นไปอย่างไร เช่น ถ้าตัวละครเป็นมนุษย์ก็ควรจะแสดง
ธรรมชาติของมนุษย์ได้ชัดเจน หรือหากตัวละครเป็นสัตว์ก็จ าเป็นต้องรู้จิตวิทยาและธรรมชาติของสัตว์เช่นกัน 

 2. สร้างตามอุดมคติ (Idealistic) คือการสร้างตัวละครในลักษณะที่คาดหวัง โดยใช้อุดมการณ์ ความศรัท
ธรา และระบบค่านิยมส่วนตัวในเรื่องความดีงาม ความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นเกณฑ์ ดังนั้นตัวละครแบบ
อุดมคติจึงมักดีงามเกินกว่าตัวละครธรรมดาทั่วไปจนขาดความสมจริงไปบ้าง แต่ก็อาจจะมีโอกาสเป็นรองได้บ้างใน
บางกรณีที่เหมือนกัน 

3. สร้างแบบเหนือจริง (Surrealistic) คือ การสร้างตัวละครให้มีพฤติกรรมเกินกว่าธรรมชาติวิสัย เช่น การ
สร้างตัวละครให้มีความเก่งกล้าเหนือมนุษย์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้มีปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน จากตัวละครใน
บันเทิงคดีร้อยกรองรุ่นเก่าของไทยเป็นอันมาก 

 4. สร้างโดยใช้ตัวละครแบบฉบับ (Type) คือ การสร้างตัวละครให้มีลักษณะคงที่ ไม่ว่าในเวลาและสถานที่
ใดก็จะมีลักษณะนิสัยเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง  

 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรม ควรมีลักษณะที่สมจริงตามวัยของผู้อ่าน และเป็นไป
ตามธรรมชาติของมนุษย์ คน สัตว์ และสิ่งของต่างๆ อีกท้ังยังต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของเรื่องด้วย 
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ด้านการสร้างฉาก 

 ฉาก ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้สองความหมาย คือ 

 1. เครื่องบังหรือเครื่องกั้น มีหลายชนิด  ใช้ตั้ง แขวน หรือพับได้ , เครื่องประกอบเวทีละครเพื่อให้ดูสมจริง
ตามเนื้อเรื่อง เช่น ฉากป่า ฉากเมือง 

 2. เครื่องส าหรับวัดมุมซึ่งมี 90 องศา , มุมซึ่งกางได้ 90 องศา เรียกว่า มุมฉาก , ลักษะตามเรียกตอนย่อย
ของละครในองก์หนึ่งๆ หรือตอนหนึ่งของละครที่เปิดม่านเวทีครั้งหนึ่งๆ เช่น ละคร 3 ฉาก 

การสร้างฉากในวรรณกรรมส าหรับเด็ก มีผู้กล่าวถึงการสร้างฉากไว้ ดังนี้ 

 ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ (2523 : 95-96) กล่าวถึงการสร้างฉากไว้ว่ามีหลายวิธี คือ 

 1. สร้างให้เหมือนจริง หมายความว่า ผู้ประพันธ์ได้ยกเอาสภาพของท้องถิ่น และบรรยากาศที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริงมากล่าว  

 2. สร้างตามอุดมคติ หมายความว่า ผู้ประพันธ์ได้วาดภาพสมมุติให้มีสภาพเหนือกว่าความเป็นจริงโดยให้
ด าเนินไปตามแนวคิดของผู้ประพันธ์ 

 3. สร้างตามลักษณะมัณฑนศิลป์ หมายความว่า ผู้ประพันธ์ได้วาดภาพสมมุติขึ้นให้มีความงดงามตาม
ลักษณะแห่งศิลปะ อาจถึงข้ันเน้นการบรรยายด้วยการเล่นค า เล่นอักษร 

4. สร้างตามธรรมเนียมนิยม หมาความว่า ผู้ประพันธ์ได้สร้างฉากขึ้นตามธรรมเนียมโบราณ หรือนัก
ประพันธ์รุ่นเก่าผูกสร้างเอาไว้ แม้ว่าฉากนั้นจะไม่เหมือนจริงหรือสอดคล้องกับปัจจุบันเลยก็ตาม 

 นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงลักษณะฉากท่ีดีของหนังสือส าหรับเด็ก ไว้ว่า 

 1. มีความแปลกใหม่ ช่วยสร้างบรรยากาศและอารมณ์ให้แก่เด็กได้มาก 

 2. มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงเรื่องและลักษณะของตัวละคร 

 3. ช่วยเสริมสร้างจินตนาการขณะที่อ่านได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งช่วยชดเชยสิ่งที่เด็กขาดอยู่ได้อย่าง
กว้างไกล 

และ รัถพร ซังธาดา (2531 : 40) กล่าวถึงการสร้างฉากว่า  

 1. ใช้ฉากและบรรยากาศที่เด็กคุ้นเคย เช่น บ้าน โรงเรียน วัด ฯลฯ 

 2. ใช้ฉากและบรรยากาศที่สอดคล้องกลมกลืนกับเรื่อง 
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 3. ใช้ฉากและบรรยากาศอย่างเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับเด็ก เช่น ป่า ทะเล ฤดูหนาว ฤดู
ร้อน ฯลฯ 

 4. ฉากและบรรยากาศที่สร้างขึ้นจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเวลาในเรื่อง 

 ดังนั้น การสร้างฉากในวรรณกรรมส าหรับเด็กควรสร้างให้เหมาะสมกับสถานที่ เวลา และเนื้อหาในการ
ด าเนินเรื่อง อีกท้ังสถานที่หรือเวลานั้นๆ จะต้องมีความถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่ประพันธ์ด้วย 

ด้านแนวคิด 

 แนวคิด ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดที่เป็นแนวที่จะ
ด าเนินต่อไป เช่น แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา 

 แนวคิดหรือแก่นเรื่องเป็นจุดส าคัญของเรื่อง เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องท้ังหมดเข้าไว้ด้วยกัน มีผู้ให้ความหมาย
ของแนวคิดหรือแก่นเรื่องไว้ ดังนี้ 

 กุหลาบ มัลลิกะมาส (2525 : 108) กล่าวถึงแก่นเรื่องไว้ว่า คือ ข้อคิดส าคัญหรือข้อคิดหลักของเรื่องที่
ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารมายังผู้อ่าน จัดเป็นแกนกลางของเรื่องที่เชื่อมโยงองค์ประกอบอื่นๆ ให้ด าเนินไปจนจบ 

ส่วน ฉัตรชัย สุกระกาญจน์ (2523 :1 84-86) ได้แบ่งแก่นเรื่องที่ปรากฏในวรรณกรรมส าหรับเด็กออกเป็น 
4 ชนิด คือ 

 1. แก่นเรื่องแสดงทัศนะ หมายถึง แก่นเรื่องที่ผู้แต่งมุ่งเสนอหรือแสดงทัศนะความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
โดยใช้ตัวละครเป็นผู้แสดงทัศนะ เช่น 

      1.1 ทัศนะต่อค่านิยมในสังคม ได้แก่ การยกย่องคนมีเกียรติ มีฐานะ 

      1.2 ทัศนะต่อคุณธรรม ได้แก่ ความมีเมตตา ความกตัญญู การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

      1.3 ทัศนะต่ออธรรม ได้แก่ ความคดโกง ความโหดร้านทารุณ 

2. แก่นเรื่องแสดงอารมณ์ หมายถึง แก่นเรื่องที่แสดงความรู้สึกต่อตัวละคร ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์และ
ความรู้สึกคล้อยตามตัวละครในเรื่อง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและกลวิธีการแต่งของแต่ละคน 

 3. แก่นเรื่องแสดงพฤติกรรม หมายถึง แก่นเรื่องท่ีเสนอพฤติกรรมของตัวละคร โดยอาจจะคลี่คลายมาจาก
ทัศนะต่อค่านิยมหรือคุณธรรมบางประการ  

 4. แก่นเรื่องแสดงภาพแลเหตุการณ์ หมายถึง แก่นเรื่องที่มุ่งเสนอหรือแสดงสภาพบางอย่าง หรือ
เหตุการณ์บางช่วงบางตอนของชีวิตตัวละคร 

แก่นเรื่องส าหรับเด็กนั้น ควรมีแก่นเรื่องเดียว เพ่ือให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ผู้เขียนเรื่องส าหรับเด็กจ าเป็นต้อง
ปลูกฝังทัศนะคติที่ดีงามต่อเด็ก เพ่ือช่วยปลูกฝังทัศนะคติที่ดีต่อเด็ก 



18 
 

 นอกจากนี้ ฉัตรชัย สุกระกาญจน์ ยังสรุปลักษณะที่ดีของหนังสือส าหรับเด็กไว้ ดังนี้ 

 1. แก่นเรื่องมีคุณค่าต่อเด็กในแง่แฝงคติแก่การด ารงชีวิต 

 2. แก่นเรื่องช่วยให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ 

 3. แก่นเรื่องช่วยให้เห็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างใช้เหตุใช้ผลที่ถูกต้อง 

 4. แก่นเรื่องช่วยส่งเสริมจิตใจของเด็กให้ดีขึ้น 

 ดังนั้น แนวคิดหรือแก่นเรื่องส าหรับเด็กควรมีเพียงแนวคิดเดียว เพ่ือให้เด็กเข้าใจได้ง่าย และควรแฝงแง่คิด 
หรือทัศนคติท่ีดีให้กับเด็ก เพราะเด็กในวัยวัยนี้เป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

 

ด้านบทสนทนา 

 บทสนทนา ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า ค าพูดที่โต้ตอบกันใน
การเรียนภาษา 

 มีผู้กล่าวถึงกลวิธีการเขียนบทสนทนาไว้ ดังนี้ 

 ฉัตรชัย สุกระกาญจน์ (2523 : 96-98) กล่าวถึงการสร้างบทสนทนาในวรรณกรรมยุคปัจจุบันทั้ง
วรรณกรรมส าหรับเด็กและวรรณกรรมส าหรับผู้ใหญ่ ควรมีเกณฑ์ ดังนี้ 

 1. บทสนทนานั้นช่วยให้เรื่องด าเนินไป แทนที่ผู้อ่านจะทราบเรื่องจากค าบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว ก็จะ
ทราบจากบทสนทนาได้ด้วย 

 2. บทสนทนาต้องช่วยบอกนิสัยของตัวละคร ผู้อ่านควรจะได้ทราบถึงจิตใจ นิสัยใจคอของตัวละครได้จาก
บทสนทนา 

 3. บทสนทนาต้องช่วยบอกฐานะของตัวละคร ผู้เขียนต้องทราบว่าควรใช้ค าพูดใดเป็นค าพูดของเด็ก ของ
สตรี หรือของผู้สูงอายุ 

 4. บทสนทนาต้องช่วยย่นย่อเรื่อง ถ้าเห็นว่าเรื่องยาว หรือเหตุการณ์ใดไม่ส าคัญอาจเขียนไว้ในบทสนทนา
ได ้เพ่ือช่วยให้เข้าใจเรื่องมากขึ้น 

 5. มีการเฉลี่ยบทสนทนา ค าสนทนาต้องเฉลี่ยกันไปตามความเหมาะสมไม่ควรถูกผูกขาดอยู่ที่ตัวละครตัว
ใดตัวหนึ่ง 

ส าหรับในเรื่องการใช้ภาษาในวรรณกรรมส าหรับเด็ก จ าเป็นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ์ของเด็ก เด็กจึงจะสนใจและเข้าใจเรื่องราวในวรรณกรรมได้ดี 
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 และ ลมุล รัตตากร (2529 : 85) กล่าวถึงการใช้โวหารไว้ว่า ลีลาการเขียนหรือโวหาร เป็นการเลือกและ
เรียบเรียงถ้อยค าให้ได้ความหมายตามที่ผู้เขียนต้องการ น าเสนอความคิดให้ตรงเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
กันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน ถ้าผู้เขียนต้องการจะอธิบายความควรใช้ภาษาง่ายๆ จัดระเบียบความคิดให้ถูกต้องและ
มีการยกตัวอย่างประกอบเพ่ือความชัดเจน ถ้าต้องการจะพรรณนาจะต้องเขียนด้วยความรู้สึก ถ้อยค าที่เขียน
จะต้องเลือกสรรอย่างประณีต เขียนให้เกิดความสนใจ ประทับใจ เปรียบเทียบให้เห็นจริง ใช้ภาพพจน์ช่วยให้เกิด
ความประทับใจ หยิบลักษณะนั้นๆ ขึ้นมากล่าวอย่างละเอียด เพ่ือให้ข้อความที่พรรณนานั้นเด่นชัดขึ้น ถ้าต้องการ
เปรียบเทียบเชิงอภิปราย จะต้องเขียนให้เข้าใจด้วยเหตุผลโดยใช้วิธีอธิบาย ชี้ให้เห็นจริงด้วยเหตุผลและยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบ ถ้าต้องการเขียนบรรยายโดยมุ่งให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจเหตุการณ์ต่างๆ ราวกับพบเห็นด้วย
ตนเอง ก็ควรใช้บรรยายโวหารให้เห็นจริงตามนั้น 

จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมส าหรับเด็กควรใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือให้เด็กเข้าใจได้ง่าย และควรใช้ภาษาให้ตรงตาม
หลักไวยากรณ์ เพ่ือให้เด็กจดจ าและน าไปใช้ให้ถูกต้อง ทั้งการใช้ค าและการวรรคตอน 

 จากข้อมูลด้านต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการประพันธ์วรรณกรรมส าหรับเด็ก พอที่จะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.) ปี พ.ศ. 2557-2562 ในครั้งนี้ได้ ดังนี้ 

 1. โครงเรื่อง 

 2. เนื้อเรื่อง 

 3. ตัวละคร 

 4. ฉาก 

 5. แนวคิด 

 6. บทสนทนา 
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