
วรรณกรรมส ำหรับเด็ก



ความหมายของวรรณกรรมส าหรับเด็ก

O วรรณกรรมเด็กหรือหนังสือส ำหรับเด็ก คือ หนังสือ
ที่เขียนให้เด็กและเยาวชนอ่านโดยเฉพาะ  เพ่ือให้เด็กใช้
ในการฟัง อ่านและเรียนรู้  ด้วยเนื้อหาสาระที่มุ่งให้
ความเพลิดเพลินหรือความรู้อย่างหนึ่งอย่างใด หรือให้
ความเพลิดเพลินและความรู้ร่วมกันไปในรูปแบบที่
เรียกว่า สาระบันเทิง  อันจะน าไปสู่นิสัยรักการอ่าน
ต่อไป  โดยวรรณกรรมเด็กจะใช้วิธีเขียน การจัดท าและ
รูปเล่มที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจและความสามารถ
ในการอ่านของผู้อ่าน



ลักษณะของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก
O๑.  มุ่งให้ควำมบันเทิงเป็นหลัก  ควำมรู้
เป็นส่วนเสริมประกอบ เนื่องจำกวัยเด็ก
เป็นวัยที่ชอบสนุกสนำน ร่ำเริง  เน้ือหำที่
จะบรรจุลงไปจึงมักเป็นเร่ืองที่สนุกสนำน 
ชวนติดตำม  ผู้เขียนอำจแทรกควำมรู้ไป
ด้วยก็ได้ ควำมรู้นั้นมักมีลักษณะเป็นคติ
สอนใจ



ลักษณะของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก

O๒.  เน้ือเร่ืองสอดคล้องกับวัยและจิตวิทยำ
ควำมต้องกำรของเด็ก เช่น เด็กอำยุ ๖-๘ ปี 
ชอบอ่ำนเ ร่ืองรำวเก่ียวกับนิทำน ต ำนำน 
เทพนิยำย  ค ำกลอนง่ ำยๆ  ท่ี เ ก่ียวกับ
ชีวิตประจ ำวัน หรือเด็กวัย ๑๑ ปี เด็กผู้ชำย
ชอบอ่ำนเร่ืองลึกลับ ผจญภัย  เด็กผู้หญิงชอบ
อ่ำนเ ร่ือง ชีวิตในบ้ำน สัตว์ เลี้ ยง  ถ้ ำ เป็น         
นวนิยำยก็เป็นเร่ืองรักๆ ใคร่ๆ



ลักษณะของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก

O๓.  เน้ือหำมีวัตถุประสงค์หรือแก่นเร่ืองบ่ง
อย่ำงชัดเจน มีควำมคิดรวบยอดเพียงเร่ือง
เดียว  เ น้ือเ ร่ืองไม่ซับซ้อน มีจุดเน้นท่ี
เกี่ยวเนื่องกันอย่ำงมีเหตุผล



ลักษณะของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก

O๔.  รูปแบบกำรเขียนจะเป็นรูปแบบเดียว
ตลอดทั้งเร่ือง ไม่น ำรูปแบบประเภทอื่นๆ
มำปะปน  โดยมุ่งให้เด็กอ่ำนอย่ำงเข้ำใจ
ง่ำยและรู้เรื่องรำวรวดเร็ว



ลักษณะของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก
O ๕.  วรรณกรรมส ำหรับเด็กมีจุดเด่นในด้ำนรูปเล่มที่มีขนำด
พอเหมำะ  ภำพประกอบและสีสันที่สะดุดตำ รวมทั้งมี
เน้ือหำที่น่ำอ่ำน  เม่ือเด็กหยิบข้ึนมำพิจำรณำแล้ว ชวนให้
อยำกอ่ำนหรืออยำกซ้ือ  โดยเด็กวัยก่อนเรียน (อำยุ ๒-๕ 
ขวบ)  ควรเป็นหนังสือภำพที่มีตัวหนังสือประกอบเล็กน้อย  

O วัยเรียนในระดับประถมศึกษำ (อำยุ ๖-๑๑ ขวบ)  ควรเป็น
หนั ง สือภำพที่ มีตั วอักษรประกอบเ ร่ืองรำวมำกขึ้น
ตำมล ำดับ  ส่วนเด็กก่อนวัยรุ่น (อำยุ ๑๒-๑๔ ขวบ) ควร
เป็นหนังสือที่มีรูปภำพประกอบบ้ำงแต่ไม่จ ำเป็นต้องมีทุก
หน้ำ  ส่วนสีที่ใช้มักเป็นสีที่สดใสมำกกว่ำขำว-ด ำ และเป็น
ภำพที่ชัดเจนด้วย



ลักษณะของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก

O๖.  ส ำนวนภำษำท่ีใช้ เป็นภำษำง่ำยๆ  
ถูกต้อง เหมำะสม สั้นกระชับใจควำม และ
สละสลวย  เด็กเล็กใช้ค ำหรือประโยคซ้ ำๆ 
กันให้มำกเพื่อส่งเสริมควำมจ ำ



ลักษณะของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก

O๗.  หนังสือส ำหรับเด็กท้ำยเล่มอำจมี
กิจกรรมบำงอย่ำงท่ีเหมำะสมกับเด็ก ให้
เด็กได้ท ำ

Oหลังจำกอ่ำนจบแล้ว เช่น มีกำรอธิบำย
ค ำศัพท์  มีค ำถำม  ค ำตอบ  ให้วำดภำพ  
หัดระบำยสี เป็นต้น



จุดมุ่งหมำยและประโยชน์ของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก

๑.   ช่วยให้เด็กได้รับควำมบันเทิง  สนุกสนำน 
สนองควำมต้องกำรท่ีเหมำะแก่วัยของเด็ก 

๒.   ช่วยสร้ำงควำมคิดค ำนึงและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ของเด็ก 

๓.   ช่วยพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำให้เจริญ     
สมตำมวัย

๔.    ช่ วยปลูกฝั งคุณธรรม เจตคติ  และ
แบบอย่ำงท่ีดีให้แก่เด็ก 



จุดมุ่งหมำยและประโยชน์ของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก
๕.   ช่วยให้เด็กรู้จักกำรอ่ำนหนังสือ อ่ำน

หนังสือเป็น และเกิดนิสัยรักกำรอ่ำน
๖.   ช่วยทดแทนควำมรู้ที่เด็กขำดหำยไป 

เช่น ขำดควำมรัก  ว้ำเหว่  มีปมด้อย หนังสือที่มี
เน้ือหำเกี่ยวกับเรื่องเหล่ำน้ีจะช่วยปลอบประโลม
จิตใจของเด็กและเป็นเพ่ือนกับเด็กได้อย่ำงดี

๗.   ช่วยป้องกันไม่ให้เด็กหันเหไปสู่ส่ิงที่ไม่ดี
หรือสนใจเร่ืองของผู้ใหญ่เร็วกว่ำวัย



ประเภทของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก

กำรแบ่งประเภทวรรณกรรมส ำหรับเด็กแบ่งได้หลำยวิธี 
ในที่น้ีจะแบ่งโดยยึดรูปแบบของหนังสือเป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 
๓ ประเภท ดังน้ี

๑.  บันเทิงคดี   คือ หนังสือที่แต่งข้ึนเพ่ือให้ควำม
สนุกสนำนเพลิดเพลินแก่เด็ก เขียนได้ทั้งแบบร้อยแก้วและร้อย
กรอง แบ่งออกได้ดังน้ี

๑.๑  นิทำน ๑.๒  นวนิยำย

๑.๓  เร่ืองสั้น ๑.๔  เร่ืองแปล     ๑.๕  กำร์ตูน



ประเภทของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก

๒.  สำรคดี คือ หนังสือท่ีมุ่งให้ควำมรู้แก่
เด็ก แบ่งออกได้ดังน้ี

๒.๑  สำรคดีทั่วไป

๒.๒  สำรคดีชีวประวัติ           

๒.๓  สำรคดีท่องเที่ยว



ประเภทของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก

๓.  ร้องกรอง คือ หนังสือประเภทบันเทิงคดีอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ให้
ควำมสนุกสนำนเพลดิเพลนิ แบ่งออกได้ดังน้ี

๓.๑  ร้องกรองส ำหรับเด็ก  แบ่งออกได้ดังนี้
(๑)  เพลงกล่อมเด็ก
(๒)  เพลงปลอบเด็ก

๓.๒  ร้องกรองส ำหรับเด็กรุ่นเยำว์ แบ่งออกได้ดังนี้
(๑)  เพลงประกอบกำรเล่นของเด็ก
(๒)  ปริศนำค ำทำย
(๓)  บทกลอนสอนใจวัยรุ่น





คุณค่ำและควำมส ำคัญของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก

๑. ควำมส ำคัญต่อตัวเด็ก

๑.๑ วรรณกรรมส ำหรับเด็กช่วย
เสริมสร้ำง พัฒนำกำรทำงภำษำ อำรมณ์ 
ควำมคิด และสติปัญญำ

วรรณกรรมเปรียบเสมือนโลกแห่ง
กำรเรียนรู้เร่ืองภำษำส ำหรับเด็ก



คุณค่ำและควำมส ำคัญของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก

๑.๒ วรรณกรรมส ำหรับเด็กช่วยพัฒนำบุคลิกภำพ

เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตตัวละคร ปัญหา 
การแก้ปัญหา ส่วนท่ีดีและส่วนท่ีไม่ดีของตัวละคร จะ
ท าให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบตัวเองทั้งในแง่ความคิด 
ความรู้สึก และการประพฤติปฏิบัติ ส่ิงต่างๆ จะหล่อ
หลอมให้เด็กเป็นคนท่ีรู้จักนับถือตัวเอง เข้าใจตัวเอง 
และรู้จักท่ีจะยอมรับนับถือผู้ อ่ืน เข้าใจคนอ่ืนด้วย
เช่นกัน



คุณค่ำและควำมส ำคัญของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก
๒. ควำมส ำคัญต่อบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง 
ครูและ สถำนศึกษำ

วรรณกรรมส าหรับเด็กเปรียบเสมือน
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ เสริมสร้างระเบียบวินัย  ลักษณะนิสัย  
ความประพฤติท่ีดี และกล่อมเกลาเด็กให้เป็นไป
ในแนวทางท่ีต้องการ



คุณค่ำและควำมส ำคัญของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก

วรรณกรรมส ำหรับเด็กคือ
มิตรแท้  เป็นโลกแห่ง
ควำมหวัง  จินตนำกำร
และควำมคิดสร้ำงสรรค์

ส ำหรับตัวเด็ก

วรรณกรรมส ำหรับเด็กเปรียบเสมือน
ครูคนหนึ่ง ที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี

ส ำหรับเด็กได้



คุณค่ำและควำมส ำคัญของวรรณกรรมส ำหรับเด็ก

๒. ควำมส ำคัญต่อสังคม

วรรณกรรมส ำหรับเด็กเป็นสื่อท่ีช่วย
เตรียมพร้อมให้เด็กเป็นคนท่ีมีศักยภำพทั้ง
ทำงวิชำกำรและจิตใจ พร้อมท่ีจะเรียนรู้กำร
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  
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