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1. หนังสือภาพ (PICTURE BOOK)
หนังสือภาพ  หมายถึง  หนังสือท่ีมี

ภาพประกอบเนื้อเร่ือง  มีจุดมุ่งหมายส าคัญ
ในการใช้ภาพเป็นส่ือส าคัญในการน าเสนอ
เนื้อหา  หนังสือภาพมีหลายรูปแบบและหลาย
ประเภท  ส่วนใหญ่จัดท าขึ้นส าหรับเด็กตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนถึงประถมศึกษา 
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2. หนังสือเรื่อง  (STORY  BOOK)

หนังสือเร่ือง หมายถึง หนังสือท่ีน าเสนอเน้ือหา
สา ร ะม ากก ว่ า ภ าพปร ะกอบ   ดั ง นั้ น  จึ ง
ประกอบด้วยตัวอักษรเป็นส่วนใหญ่  ภาพเป็น
เพียงส่วนประกอบ บางเล่มอาจเป็นหนังสือท่ีมี
เฉพาะตัวอักษร ไม่มีภาพประกอบเลยก็ ได้  
หนังสือประเภทน้ีไม่เป็นท่ีนิยมในเด็กเล็กท่ียังมี
ประสบการณ์การอ่านน้อย



เนื้อหาของวรรณกรรมส าหรับเด็ก

สารคดี    
ส าหรับเด็ก

บันเทิงคดี   
ส าหรับเด็ก



บทความ สารคดีวิชาการ

สารคดีชีวประวัติ  และ
อัตชีวประวัติ

สารคดีท่องเที่ยว

สารคดี     

ส าหรับเด็ก



บันเทิงคดีส าหรับเด็ก 
2.1 นิทาน (Tale)

- ต านานปรัมปรา (Myth) หมายถึง  เรื่องราวท่ีอธิบายถึง
ก าเนิดของจักรวาล โครงสร้าง และระบบของจักรวาล  
มนุษย์ สัตว์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ลม ฝน ฟ้าร้อง 
ฟ้าผ่า  สุริยคราสและจันทรคราส  

- นิทานศาสนา  (Religious tale) นิทานท่ีมีเนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับศาสนา นิทานศาสนาของไทย อาจจ าแนกได้ 2 
ประเภท คือ นิทานเก่ียวกับพระพุทธเจ้า และนิทานจากคัมภีร์
ทางพุทธศาสนา



บันเทิงคดีส าหรับเด็ก 
- นิทานคติธรรม นิทานคติธรรมของไทยมักเป็นเรื่องท่ีมีขนาด

ไม่ยาว  ด าเนินเรื่องไม่ซับซ้อน ตัวละครอาจเป็นคนหรือสัตว์ก็
ได้ เรื่องๆ หนึ่งอาจมีตัวละครประมาณ 2-4 ตัว แนวคิดท่ี
ปรากฏในนิทานประเภทน้ี คือ คุณค่าของจริยธรรมและผล
แห่งกรรมท่ีชี้ให้เห็นว่า การท าดีย่อมได้ดี การท าชั่วย่อมได้ชั่ว  
เช่น นิทานอีสป



บันเทิงคดีส าหรับเด็ก 
- นิทานมหัศจรรย์  (Fairy tale) นิทานมหัศจรรย์มี

ลักษณะค่อนข้างยาว มีหลายอนุภาคหรือหลายตอน ด าเนิน
เร่ืองอยู่ในโลกของจินตนาการ ตัวละครเอกของเร่ืองมักต้อง
ผจญภัยหรือประสบชะตากรรม ตัวละครเอกได้รับความ
ช่วยเหลือจากมนุษย์หรืออนุษย์ และมักต้องมีเ ร่ืองราว
เกี่ยวข้องกับอมนุษย์  อิทธิปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์
เหนือธรรมชาติ  ตัวอย่างนิทานมหัศจรรย์ เช่น สโนว์ไวท์    
ซินเดอเรลลา เจ้าหญิงนิทรา เป็นต้น



บันเทิงคดีส าหรับเด็ก 

- นิทานชีวิต  (Novella) นิทานชีวิตหรือนิยาย
ชีวิตมีลักษณะใกล้เคียงกับนิทานมหัศจรรย์ แต่นิทาน
ชีวิตด าเนินเรื่องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง มีการบ่ง
บอกสถานท่ีเกิดเรื่องหรือช่ือตัวละครชัดเจน  เช่น  
นิทานอาหรับราตรี  พระลอ  ไกรทอง  ขุนช้างขุนแผน



บันเทิงคดีส าหรับเด็ก 

- นิทานประจ าถิ่นหรือนิยายประจ าถิ่น  
(Local tradition/ Local legend) เป็นเรื่องเล่าที่มี
ขนาดความยาวไม่แน่นอน มักเป็นเรื่องแปลกพิสดาร 
ซึ่งเช่ือว่าเคยเกิดข้ึนจริง ณ สถานท่ีใด สถานท่ีหนึ่ง  มี
การบ่งบอกช่ือตัวละครหรือช่ือสถานท่ีไว้ชัดเจน  เช่น  
ผาแดงนางไอ่  พระยากง–พระยาพาน  ตาม่องล่าย 
เป็นต้น  



บันเทิงคดีส าหรับเด็ก 
- นิทานวีรบุรุษ  (Hero tale) เป็นนิทานท่ีมีขนาดยาว  

อาจอยู่ในโลกแห่งจินตนาการหรือโลกท่ีดูเหมือนจะเป็นจริง  
เป็นนิทานท่ีเล่าถึงการผจญภัยของวีรบุรุษคนเดียว หลายครั้ง
หลายหน และมัก เ ล่าถึ งการผจญภัยของ วีรบุ รุษ ท่ี มี
ความสามารถเหนือมนุษย์  เช่น  เฮอร์คิวลิส  เพอร์ซีอุส  
ส่วนนิทานวีรบุรุษของไทย เช่น นายขนมต้ม พระร่วง  พระ
เจ้าอู่ทอง  เป็นต้น



บันเทิงคดีส าหรับเด็ก

- นิทานอธิบายเหตุ  (Explanatory / Etiological)
เป็นนิทานท่ีอธิบายถึงก าเนิดหรือความเป็นมาของส่ิงท่ี
เกิดขึ้นในธรรมชาติ  อาจอธิบายการก าเนิดของสัตว์ 
ต้นไม้  ดอกไม้ ดวงดาว เป็นต้น  นิทานประเภทนี้จะมี
ขนาดสั้นและเล่าอย่างตรงไปตรงมา  เพื่อตอบค าถามว่า
ท าไมส่ิงหนึ่งจึงมีลักษณะเช่นนั้น  



บันเทิงคดีส าหรับเด็ก 
- นิทานสัตว์ (Animal tale) เป็นนิทานท่ีมีสัตว์เป็นตัว

ละครเอก  โดยทั่วไปมักแสดงให้เห็นความฉลาดของสัตว์ชนิด
หนึ่งและความโง่เขลาของสัตว์อีกชนิดหนึ่ง  นิทานสัตว์บาง
เร่ืองถ้าเล่าโดยเจตนาจะสอนจริยธรรมหรือคติธรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง อาจจัดเป็นนิทานคติได้  เช่น  นิทานอีสป  



บันเทิงคดีส าหรับเด็ก 
- นิทานเร่ืองผี  (Ghost tale) เป็นนิทานประเภทท่ีมีอยู่

ในทุกสังคม  ผีบางประเภทอาจไม่ปรากฏชัดเจนว่ามาจาก
ไหน  เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ผีบางประเภทเป็นวิญญาณของคน
ท่ีตายไปแล้ว กลับมาหลอกหลอนผู้ท่ีมีชีวิตอยู่ด้วยรูปร่างและ
วิธีการต่างๆ  นิทานผีของไทยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเล่าเกี่ยวกับผี
คนตาย  ผีบ้านผีเรือน ผีประจ าต้นไม้  ผีป่าท่ีสิงอยู่ในร่างคน  
รวมถึงผีเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เช่น ผีนางตะเคียน ผีบรรพบุรุษ ผีป่า  
ผีปอบ  เป็นต้น



บันเทิงคดีส าหรับเด็ก

- นิทานเข้าแบบ (Formula tale) เป็นนิทานท่ีมี
แบบแผนการเล่าเป็นพิเศษ โครงเร่ืองมีความส าคัญน้อย
กว่าแบบแผนในการเล่า การเล่าเป็นการเล่าเพื่อความ
สนุกสนานของผู้เล่าและผู้ฟัง  เช่น  นิทานลูกโซ่เร่ืองยาย
กะตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า  



ตัวอย่าง

ยายกะตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า

หลานไม่เฝ้า

กามากินถ่ัวกนิงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน

ยายกะตายายมายายด่า ตามาตาตี

หลานร้องไห้ไปหานายพราน ขอให้ช่วยยิงกา

กากินถ่ัวกนิงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน

ยายมายายก็ด่า ตามาตาก็ตี

นายพรานตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”



ตัวอย่าง

หลานจึงไปหาหนู ขอให้ช่วยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไม่ช่วยยงิกา
กากินถั่วกนิงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายด่า ตามาตาตี
หนูตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”

หลานจึงไปหาแมว ขอให้แมวช่วยกัดหนู
หนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไม่ช่วยยงิกา
กากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายด่า ตามาตาตี
แมวตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”

หลานจึงไปหาหมา ขอให้ช่วยกัดแมว
แมวไม่ช่วยกัดหนู
หนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพราน
นายพรานไม่ช่วยยงิกา
กากินถั่วกนิงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนาน
ยายมายายด่า ตามาตาตี
หมาตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”

.......................................................................



บันเทิงคดีส าหรับเด็ก

- นิทานมุกตลก หรือเร่ืองโม้ (Jest) เป็นนิทานท่ีมี-
ขนาดสั้น โครงเร่ืองไม่ซับซ้อน  มีเหตุการณ์ส าคัญเพียง
เหตุการณ์เดียว  ตัวละครอาจเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็ได้ 
จุดส าคัญของเร่ืองคือความไม่น่าเป็นไปได้ต่างๆ  เช่น 
นิทานเรื่องอ้ายง้มฟ้าและอ้ายเจ็ดไห ของภาคเหนือ  



บันเทิงคดีส าหรับเด็ก

2.2 นวนิยาย

2.3 เรื่องสั้น

2.4 การ์ตูน  
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