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ความหมายของวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของวรรณกรรมส าหรับเด็ก ดงัน้ี 
 จินตนา ใบกาซูยี (2534 : 22) ให้ความหมายของหนงัสือส าหรับเด็กว่า หนงัสือท่ีจดัท าขึ้นเพื่อให้เด็กใช้
ในการฟัง อ่าน และเรียนรู้ดว้ยเน้ือหาสาระท่ีมุ่งให้ความรู้หรือความเพลิดเพลินอย่างใดอย่างหน่ึง หรือให้ทั้ง
ความรู้และความเพลิดเพลินควบคู่กันไปในรูปแบบท่ีเรียกว่าสาระบนัเทิง โดยใช้วิธีเขียนและการจดัท าและ
รูปเล่มท่ีเหมาะสมกบัความสนใจและความสามารถในการอ่านของผูอ่้าน 
 วิริยะ สิริสิงห (2524 : 15) ไดใ้ห้ความหมายของวรรณกรรมส าหรับเด็ก หมายถึง วารสารและหนงัสือท่ี
เขียนขึ้นส าหรับเด็ก และจะตอ้งเขียนให้เด็กอ่านอย่างเพลิดเพลินดว้ยความสนใจ เพิ่มพูนความสามารถในการ
อ่านและเขา้ใจภาษาจนเกิดนิสัยรักการอ่านหนงัสือ 
 รัญจวน อินทรก าแหง (2525 : 100) กล่าววา่ หนงัสือส าหรับเด็ก หมายถึง หนงัสือท่ีเด็กอ่านไดด้ว้ยความ
เพลิดเพลินสนุกสนานโดยไม่มีการบงัคบัอ่าน เพราะมีเน้ือหาสาระตรงกบัความสนใจ มีรูปเล่มท่ีสวยสะดุดตา 
และการจดัหนงัสือใหเ้ชิญชวนหยบิอ่าน ไม่วา่จะเป็นหนงัสือใหค้วามบนัเทิงหรือใหค้วามรู้แก่เด็กก็ตาม 
 ปราณี เชียงทอง (2526 : 6) ใหค้วามเห็นวา่ หนงัสือท่ีดีส าหรับเด็ก คือ หนงัสือท่ีเขียนขึ้นอยา่งเหมาะสม
กบัวยัของเด็ก และเป็นท่ีสนใจของเด็กวยัต่าง ๆ ตั้งแต่วยัก่อนเขา้โรงเรียนไปจนถึงวยัรุ่น ให้ความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน รูปเล่มสวยงามสะดุดตา เด็กสามารถเลือกอ่านไดโ้ดยไม่มีการบงัคบั 
 ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2545 : 1) ให้ค  าจ ากัดความของหนังสือส าหรับเด็กว่าหมายถึง หนังสือท่ีมี
จุดมุ่งหมายในการจดัท าส าหรับเด็กอ่านโดยเฉพาะ หรืออาจให้ผูใ้หญ่อ่านให้ฟังก็ได ้ถา้เป็นเด็กเล็กอาจจะเป็น
หนงัสือภาพลา้น ๆ (Picture Book) หรือหนงัสือท่ีมีเน้ือเร่ืองและรูปภาพหรือหนงัสือการ์ตูนก็ได ้หนงัสือส าหรับ
เด็ก ตอ้งจดัท าขึ้นให้มีเน้ือหาสาระ รูปแบบ และตวัอกัษรท่ีเหมาะสมกบัวยั ความรู้ และความสนใจของเด็กดว้ย 
รูปแบบและลกัษณะของหนงัสือเด็กจะมีหลายลกัษณะ ขนาดของหนงัสือไม่เลก็หรือไม่ใหญ่จนเกินไป จบัถือได้
สะดวก 
 นิตยา วรรณกิตร์ (2562 : 14) ได้ให้ความหมายของวรรณกรรมส าหรับเด็กว่า งานหนังสือหรืองาน
นิพนธ์ในรูปแบบส่ือต่าง ๆ ท่ีเขียนหรือผลิตขึ้นมาส าหรับเด็กโดยเฉาพะ เพื่อให้เด็ก ฟัง ดู เล่น ฝึกปฏิบติั หรือ
ศึกษาคน้ควา้ 
 
สาเหตุท่ีต้องมีวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 ฉวีวรรณ คูหาภินนัทร์ (2545 : 2-3) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีตอ้งมีวรรณกรรมส าหรับเด็กไวด้งัน้ี 
 1.  เด็กมีประสบการณ์ในชีวิตนอ้ย  
 2. พฒันาการทางจิตใจและสติปัญญาไม่มากพอท่ีจะเขา้ใจเร่ืองราวของผูใ้หญ่ได ้



 3. ความรู้ทางภาษาของเด็กมีนอ้ย 
 4. ความตอ้งการของเด็กไม่เหมือนผูใ้หญ่ และความตอ้งการของเด็กแต่ละวยัก็ไม่เหมือนกนั ดงันั้นการ
ท าวรรณกรรมส าหรับเด็กแต่ละวยัจึงไม่เหมือนกนัดว้ย 
 ดว้ยสาเหตุดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งมีหนังสือท่ีจดัท าขึ้นเพื่อเด็กโดยเฉพาะให้เหมาะสมกบัวยั น าเสนอ
เร่ืองราวท่ีเด็กสนใจ ตอ้งค านึงถึงประสบการณ์ และความสามารถในการอ่านของเด็กดว้ย 
 
ความแตกต่างของวรรณกรรมส าหรับเด็กกบัผู้ใหญ่ 
 ภทัรขวญั ลาสงยาง (2561 : 7)  กล่าวว่า วรรณกรรมส าหรับเด็กกับผูใ้หญ่มีความแตกต่างกันในดา้น   
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. วรรณกรรมส าหรับเด็ก เช่น หนงัสือส าหรับเด็กจะเขียนเน้ือเร่ืองง่าย ๆ เป็นเร่ืองท่ีอยู่รอบตวัเด็ก การ
ด าเนินเร่ืองไม่สลบัซบัซอ้น 
 2. ระดบัภาษาง่าย  ถา้ผูอ่้านเป็นเด็กเล็กก็ยิ่งตอ้งใช้ภาษาง่าย ส่วนวรรณกรรมผูใ้หญ่ ตอ้งใช้ภาษาให้
เหมาะกบัทอ้งเร่ือง ฉาก และบรรยากาศ 
 3. แก่นเร่ืองหรือแนวคิดของเร่ืองแตกต่างกัน เร่ืองของเด็กมุ่งให้แนวคิดด้านประพฤติดีมุ่งความ
เพลิดเพลิน ส่งเสริมจินตนาการ สนุกสนาน การด าเนินชีวิตประจ าวนัอย่างมีความสุข ส่วนเร่ืองของผูใ้หญ่
มุ่งเนน้ดา้นการครองเรือนครองรัก การด าเนินชีวิต ปัญหาชีวิต ปัญหาสังคม ปัญหาการเมือง 
 4. ตวัละครมุ่งเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน ทั้งดา้นความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียน มุ่งสอนแนวคิด
ดา้นต่าง ๆ ในทางตรงหรือทางออ้ม ส่วนเร่ืองของผูใ้หญ่มุ่งความสมเหตุสมผล การตดัสินใจ ใหแ้นวคิดและแฝง
คุณธรรมไวค้่อนขา้งลึกซ้ึงกวา่เร่ืองของเด็ก 
 
จุดมุ่งหมายของการจัดท าวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 ฉวีวรรณ คูหาภินันทร์ (2545 : 3) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดท าวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อใหเ้ด็กเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน ผอ่นคลายอารมณ์ 
 2. เพื่อใหเ้ด็กอ่านหนงัสือไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว แตกฉาน 
 3. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นจากการฟัง และดูโทรทัศน์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ 
ภาพยนตร์ ซีดีรอม และอินเทอร์เน็ต 
 4. เพื่อให้เป็นการลบัสมอง ส่งเสริมจินตนาการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมเชาวน์ปัญญา
ใหก้บัเด็ก 



 5. ใหค้วามรู้ สนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ใหเ้ขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม เขา้ใจตนเอง และความรู้อ่ืน ๆ  
 6. ปลูกฝังคุณธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเด็กเป็นสมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมและเป็นความหวงั
ของสังคม เป็นคนรุ่นหลงัท่ีตอ้งรับผิดชอบสังคมต่อไป 
 7. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 8. เพื่อใหเ้ด็กไดค้น้ควา้เพิ่มเติมจากเน้ือหาในชั้นเรียน 
 9. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความมัน่ใจ 
 10. เพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาเม่ือมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งปัญหาการเรียนและปัญหาสังคม 
เพื่อใหเ้ด็กรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 
ความส าคัญของวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 นิตยา วรรณกิตร์ (2562 : 20-22) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของวรรณกรรมส าหรับเด็กไว ้ดงัน้ี 
1. ความส าคัญต่อตัวเด็ก 
 1.1 วรรณกรรมส าหรับเด็กช่วยเสริมสร้างพฒันาการทางภาษา อารมณ์ ความคิด และสติปัญญา 
 งานวรรณกรรมสามารถส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเด็กไดเ้ป็นอย่างดี เปรียบเสมือนโลกแห่งการ
เรียนรู้เร่ืองภาษาส าหรับเด็ก เด็กมีโอกาสไดฟั้งพ่อแม่หรือครูอ่านหนงัสือให้ฟังและไดดู้ประกอบเร่ืองบ่อยๆ จะ
เกิดทกัษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และมีความรู้ในการใชค้  าศพัทต์่าง ๆ  
 วรรณกรรมส าหรับเด็กท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัการพฒันาอารมณ์ของเด็กแต่ละช่วงวยัจะช่วยให้เด็กมี
พฒันาการทางอารมณ์ท่ีดีขึ้น นอกจากน้ีเร่ืองท่ีสนุกสนาน ขบขนัยงัช่วยเสริมใหเ้ด็กมีอารมณ์ท่ีแจ่มใสร่าเริงดว้ย 
 วรรณกรรมส าหรับเด็กยงัช่วยฝึกฝนใหเ้ด็กเกิดจินตนาการไปตามวยั มีความคิดสร้างสรรค ์รวมทั้งเสริม
พฒันาการทางความคิดและสติปัญญาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจดักลุ่มหรือการจดั
ประเภท การจดัล าดบั การสรุปความการน าความรู้ไปใช ้และการวิพากษว์ิจารณ์ 
 1.2 วรรณกรรมส าหรับเด็กช่วยพฒันาบุคลกิภาพ 
 เด็กจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัชีวิตของตวัละคร ปัญหา การแกปั้ญหา ส่วนท่ีดีและส่วนท่ีไม่ดีของตวัละคร จะ
ท าให้เด็กรู้จกัเปรียบเทียบกบัตวัเองทั้งในแง่ความคิด ความรู้สึก และการประพฤติปฏิบติั ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะ
หล่อหลอมให้เด็กเป็นคนท่ีรู้จกันับถือตวัเอง เขา้ใจตนเอง และรู้จกัท่ีจะยอมรับนับถือผูอ่ื้น เขา้ใจคนอ่ืนดว้ย
เช่นกนั 
2. ความส าคัญต่อบิดา-มารดา ผู้ปกครอง ครู และสถานศึกษา 
 วรรณกรรมส าหรับเด็กเปรียบเสมือนเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้าง
ระเบียบวินยั ลกัษณะนิสัยความประพฤติท่ีดี และกล่อมเกลาเด็กให้เป็นแนวทางท่ีตอ้งการ วรรณกรรมส าหรับ



เด็กคือมิตรแท ้เป็นโลกแห่งความหวงั จินตนาการ และความคิดสร้างสรรคส์ าหรับตวัเด็ก  วรรณกรรมส าหรับ
เด็กจึงเป็นเสมือนครูคนหน่ึงท่ีสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีส าหรับเด็กได ้
3. ความส าคัญต่อสังคม 
 การน าวรรณกรรมส าหรับเด็กมาใช้เป็นส่ือส าหรับเด็กและเยาวชนในสังคมไดศึ้กษาเรียนรู้  เป็นการ
เตรียมพร้อมให้เด็กเป็นคนท่ีมีศกัยภาพทั้งทางวิชากการและทางจิตใจ พร้อมท่ีจะเรียนรู้การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
คุณค่าของวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 ภทัรขวญั ลาสงยาง (2561 : 7)  ไดส้รุปคุณค่าของวรรณกรรมส าหรับเด็ก 7 ประการ ดงัน้ี 
 1. ให้ความสนุกสนานเพลดิเพลนิและส่งเสริมจินตนาการ  
 หนังสือส าหรับเด็กจะเป็นเพื่อนของเด็ก ท าให้เด็กได้สัมผสัเร่ืองราวท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือ
ขบขนั ช่วยให้เด็กมีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง  และช่วยส่งเสริมจินตนาการให้กลา้คิด กลา้ฝัน และน าจินตนาการท่ีดี
มาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงได ้
 2. ส่งเสริมพฒันาการด้านความคิดและสติปัญญา  
 หนังสือส าหรับเด็กเป็นขุมทรัพยท์างความคิดและสติปัญญา ช่วยอธิบายขอ้สงสัยต่าง ๆ ท่ีเด็กอยากรู้ 
ช่วยขยายความคิด ความรู้ และประสบการณ์ท่ียงัจ ากัดของเด็กให้กว้างไกลออกไปในรูปแบบท่ีอ่านง่าย 
สนุกสนาน ช่วยจุดประกายให้เป็นคนใฝ่รู้ ช่วยฝึกการล าดับความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล การสังเกต การ
เปรียบเทียบ การจดักลุ่มหรือจดัประเภท  
 3.  ฝึกทักษะการอ่านและการใช้ภาษา  
 เด็กไดเ้รียนรู้ภาษา สัญลกัษณ์ และตวัหนงัสือจากการอ่าน เด็กท่ีอ่านหนงัสือมาก จะมีทกัษะการอ่านท่ี
ดีกว่าเด็กท่ีไม่อ่านหนังสือ เม่ือเด็กไดอ่้านหนังสือท่ีมีเร่ืองราวสนุกสนานและชวนติดตามอย่างสม ่าเสมอจะมี
นิสัยรักการอ่าน 
 4. บ่มเพาะรสนิยมทางศิลปะและภาษา  
 ภาพท่ีสวยงาม ภาษาท่ีไพเราะ ความประณีตของรูปเล่มจะช่วยกล่อมเกลา บ่มเพาะให้เด็กมีรสนิยมทั้ง
ทางศิลปะและภาษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5. ช่วยชดเชยความบกพร่องและความคับข้องใจ  
 ความคบัขอ้งใจ ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือความเครียดอาจจะเกิดขึ้นกบัเด็กไดเ้สมอ หนงัสือส าหรับ
เด็กจะเป็นส่ิงท่ีช่วยชดเชยความรู้สึกไม่ดี ท าใหเ้ด็กเห็นตวัอยา่งของชีวิตอ่ืนและไม่รู้สึกโดดเด่ียว 
 6. ช่วยอธิบายเร่ืองท่ีเป็นนามธรรมให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ 



 นามธรรมบางอย่างจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ เช่น ความรัก ความโกรธ ความอิจฉา การพลดัพราก การ
สูญเสีย ความตาย หนงัสือจะท าหนา้ท่ีถ่ายทอดนามธรรมเหล่านั้นในระดบัท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 
 7. ช่วยพฒันาบุคลกิภาพด้านอารมณ์และสังคม 
 การอ่านหนังสือส าหรับเด็กเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กสัมผสัและเรียนรู้เก่ียวกบับุคคลและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ รวมถึงการมีความรู้สึกร่วมไปกบัเน้ือหาหรือพฤติกรรมของตวัละคร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาและวิธีแกปั้ญหา
ชีวิตของตวัละคร ทั้งดา้นดีและไม่ดี ท าให้เด็กไดรู้้จกัเปรียบเทียบตวัเองกบัตวัละคร ในแง่ความคิด ความรู้สึก 
และการประพฤติปฏิบติั เร่ืองราวต่าง ๆท่ีไดอ่้านในหนงัสือส าหรับเด็กหล่อมหลอมให้เด็กเขา้ใจตนเอง นบัถือ
ตนเอง รู้จกัยอมรับและเคารพผูอ่ื้น พร้อมท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
ประเภทของวรรณกรรมส าหรับเด็ก  
 วรรณกรรมส าหรับเด็กสามารถจ าแนกไดห้ลายประเภท  ดงัน้ี 
 1. การจ าแนกประเภทตามเน้ือหาของเร่ือง แบ่งได ้2 ประเภท 
  1.1 สารคดี เป็นงานเขียนท่ีน าเสนอความจริงอย่างมีศิลปะและสร้างสรรค์ สารคดีจึงเป็น
หนงัสือท่ีใหค้วามรู้ ความคิด และความบนัเทิงไปพร้อมกนั เน้ือหาสาระมกัเก่ียวกบัความรู้เชิงวิชาการ เช่น ภาษา 
วฒันธรรม สังคม ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวติับุคคล และสถานท่ีส าคัญ หากเป็น
วรรณกรรมส าหรับเด็กในรูปแบบหนงัสือมกัจะเป็นหนงัสือแบบเรียน หนงัสืออ่านเสริมประสบการณ์  
  1.2 บันเทิงคดี เป็นงานเขียนท่ีผูแ้ต่งมีเจตนาจะให้ผูอ่้านไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็น
ส าคญั ผูแ้ต่งอาจสมมุติตวัละคร ฉาก เหตุการณ์ขึ้นเพื่อสะทอ้นภาพเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกนัใน
สังคม เช่น นิทาน เร่ืองสั้น นวนิยาย การ์ตูน  
 2. การจ าแนกตามรูปแบบของส่ือ แบ่งได ้3 ประเภท  
  2.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ หมายถึง วรรณกรรมส าหรับเด็กในรูปแบบของส่ือหรือวสัดุตีพิมพท่ี์มุ่งเสนอ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อการบนัทึกและเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ความบนัเทิง มีทั้งรูปแบบของส่ิงพิมพท่ี์เป็น
รูปเล่ม ไดแ้ก่ นิตยสาร หนงัสือส าหรับเด็กประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงส่ือประเภทภาพถ่ายหรือภาพวาด 
  2.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงวรรณกรรมส าหรับเด็กในรูปแบบของส่ือท่ีบนัทึกสารสนเทศ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-book) 
วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์และอินเทอร์เน็ต 
  2.3 ส่ือประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ หมายถึง วรรณกรรมส าหรับเด็กในรูปแบบของวสัดุหรือ
อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้เป็นส่ือในการถ่ายทอดหรือช่วยเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เช่น หนังสือผา้ หนังสือ
ลอยน ้า ภาพกระดาษ หนา้กาก หุ่นประกอบการเล่านิทาน 



 3. การจ าแนกตามลกัษณะค าประพนัธ์ แบ่งได ้2 ประเภท 
  3.1 ร้อยแก้ว หมายถึงขอ้ความท่ีเขียนหรือพูดทุกรูปแบบท่ีไม่มีฉันทลกัษณ์บงัคบั ส่วนใหญ่     
ผูแ้ต่งมกัใชร้ะดบัของภาษาให้เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีเขียนหรือบุคคลท่ีเขียนถึง เช่น ใชภ้าษาตรงไปตรงมาส าหรับ
การเขียนธรรมดา การใช้ภาษาก่ึงทางการและทางการส าหรับการเขียนบทความ ต ารา ชีวประวัติ ใช้ภาษาท่ี
สละสลวยน่าอ่านส าหรับการเขียนนิทาน เร่ืองสั้น นวนิยาย  
  3.2 ร้อยกรอง หมายถึงวรรณกรรมท่ีมีการจดัรูปแบบใหมี้ระเบียบแบบแผน วตัถุประสงคส์ าคญั
ของงานเขียนประเภทน้ีคือเพื่อให้ความร่ืนรมยท์างสุนทรียภาพหรือทางด้านสะเทือนอารมณ์ เช่น นิทานค า
กลอน ปริศนาค าทาย เพลงกล่อมเด็ก เพลงปลอบเด็ก เพลงประกอบการละเล่นของเด็ก 
 
  
  

รูปแบบและเน้ือหาวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 

รูปแบบในการเขียนหรือการน าเสนอวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 รูปแบบในการเขียนหรือการน าเสนอวรรณกรรมส าหรับเด็กในปัจจุบนั สามารถจ าแนกได ้5 ประเภท 
 1. หนงัสือภาพ 
 2. หนงัสือเร่ือง 
 3. โสตทศันูปกรณ์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 4. เกมและของเล่น 
 5. ศิลปะการเล่านิทาน 
1. หนังสือภาพ (Picturebook) 
 หนงัสือท่ีมีภาพประกอบเน้ือเร่ือง มีจุดมุ่งหมายส าคญัในการใชภ้าพเป็นส่ือส าคญัในการน าเสนอเน้ือหา 
หนังสือภาพมีหลายรูปแบบและหลายประเภท ส่วนใหญ่จดัท าขึ้นส าหรับเด็กตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนถึงระดบั
ประถมศึกษา หนงัสือภาพส าหรับเด็กวยัก่อนเรียนอาจจะเป็นหนงัสือภาพท่ีมีค าบรรยายประกอบภาพ ทั้งภาษา
ร้อยแกว้และร้อยกรอง หรืออาจไม่มีค  าบรรยายประกอบภาพเลยก็ได ้
 หนงัสือภาพแบ่งไดด้งัน้ี 
 1.1 หนังสือท่ีแสดงตัวเลขและจ านวนนับ หนงัสือประเภทน้ีเหมาะส าหรับเด็กวยัเรียนและวยัเร่ิมเรียน 
เน้ือหาจะแสดงตวัเลข 1-10 และจ านวนนบัโดยมีภาพประกอบเก่ียวกบัคน สัตว ์ส่ิงของ ท่ีผูเ้ขียนมกัน ามาแสดง
จ านวนนบัของตวัเลข 



 1.2 หนังสือท่ีแสดงตัวอักษร หนงัสือประเภทน้ีเหมาะส าหรับเด็กวยัก่อนเรียนและวยัเร่ิมเรียน มีเน้ือหา
แสดงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุตใ์นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  
 1.3 หนังสือของเล่น หนงัสือประเภทน้ีเหมาะส าหรับเด็กวยัก่อนเรียนและวยัเร่ิมเรียน  มีลกัษณะพิเศษ
คือผลิตดว้ยกระดาษเหมือนหนงัสือ และผลิตขึ้นจากวสัดุอ่ืน เช่น กระดาษแขง็ พลาสติก ผา้  อาจแสดงภาพสาม
มิติ  อาจเป็นหนังสือท่ีผูอ่้านสามารถท ากิจกรรมประกอบได ้เช่น การชกัหรือดึงแถบกระดาษท่ีสามารถท าให้
ภาพเคล่ือนไหวได ้บางคร้ังมีการเล่นเกมเก่ียวกบัภาพและขอ้ความ 
 1.4 หนังสือท่ีแสดงความคิดรวบยอด หนงัสือประเภทน้ีเหมาะส าหรับเด็กวยัก่อนเรียนและวยัเร่ิมเรียน 
เป็นหนงัสือท่ีพยายามแสดงความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นเป็นรูปธรรม โดยการใชภ้าพและเส้นเ ป็น
เคร่ืองมือสร้างความเขา้ใจ เช่น  
 - หนงัสือท่ีแสดงรูปทรงเรขาคณิต เพื่อใหเ้ด็กเขา้ใจเร่ืองของเส้นตรง วงกลม รูปทรงหลายเหล่ียม  
 - หนงัสือท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัสี ขนาด ระยะทาง ทิศทาง  
 - หนงัสือท่ีแสดงส่ิงตรงกนัขา้ม เช่น มืด-สวา่ง สกปรก-สะอาด ขา้งบน-ขา้งล่าง ขา้งนอก-ขา้งใน 
 1.5 หนังสือที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัคน สัตว์ ส่ิงของ และสถานท่ี หนงัสือประเภทน้ีเหมาะส าหรับเด็กวยัก่อน
เรียนและวยัเร่ิมเรียน มีเน้ือหาและภาพเก่ียวกบัคน สัตว ์ส่ิงของ พร้อมกบัค าศพัทอ์ธิบายสั้น ๆ แทนความหมายท่ี
แสดงดว้ยภาพ เช่น 
 - หนงัสือภาพแนะน าใหรู้้จกับุคคลท่ีประกอบอาชีพต่าง ๆ  
 - หนงัสือภาพแนะน าใหรู้้จกัสัตวเ์ล้ียง ผลไม ้อวยัวะร่างกาย  
 - หนงัสือภาพแนะน าลกัษณะภูมิประเทศ รวมไปถึงสถานท่ีท่ีเด็กมีโอกาสไปเท่ียวชม เช่น วดั ทะเล 
ภูเขา สวนสัตว ์
 1.6 หนังสือแสดงภาพโดยไม่มีตัวหนังสือ หนงัสือประเภทน้ีเหมาะส าหรับเด็กก่อนเรียนและวยัเร่ิมเรียน 
เป็นหนงัสือท่ีมีแต่ภาพโดยไม่มีตวัหนงัสือประกอบ ดงันั้นภาพท่ีปรากฏในหนงัสือตอ้งสะทอ้นเร่ืองราวไดอ้ย่าง
ชดัเจน 
2. หนังสือเร่ือง (Story book) 
 หนงัสือท่ีน าเสนอเน้ือหาสาระมากกว่าภาพประกอบ ดงันั้นจึงประกอบดว้ยตวัอกัษรเป็นส่วนใหญ่ ภาพ
เป็นเพียงส่วนประกอบ บางเล่มอาจเป็นหนงัสือท่ีมีเฉพาะตวัอกัษรไม่มีภาพประกอบเลยก็ได ้หนงัสือประเภทน้ี
ไม่เป็นท่ีนิยมส าหรับเด็กท่ีมีประสบการณ์การอ่านนอ้ย 
 หนงัสือเร่ืองแบ่งไดด้งัน้ี 



 2.1 หนังสือเรียน  คือหนังสือท่ีจัดท าขึ้นส าหรับเด็กใช้ควบคู่การเรียน มีสาระตรงตามท่ีระบุไว้ใน
หลกัสูตรอย่างถูกตอ้ง มีลกัษณะเป็นหนังสือเล่มเดียวหรือเป็นชุดก็ได ้น าเสนอเน้ือหาให้ความรู้โดยตรง เช่น 
ต าราเรียน แบบสอนอ่าน หนงัสืออ่านประกอบหนงัสือประกอบการเรียน 
 2.2 หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ คือหนงัสือท่ีจดัท าขึ้นโดยค านึงถึงประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนตามหลกัสูตร หนังสือประเภทน้ีไม่ได้บังคบัให้
นกัเรียนซ้ือไวป้ระจ าตวั แต่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีไวบ้ริการครูและนกัเรียน ไดแ้ก่ 
หนงัสืออ่านนอกเวลา หนงัสืออ่านเพิ่มเติม หนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
3. โสตทัศนูปกรณ์และส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 วรรณกรรมส าหรับเด็กท่ีอยู่ในรูปแบบของโสตทศันูปกรณ์หรืออุปกรณ์การสอน ส าหรับฟังและดู เช่น 
วิทยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) อินเทอร์เน็ต 
4. เกมและของเล่น 
 วรรณกรรมส าหรับเด็กในรูปแบบของเกม เช่น เกมระบายสี เกมจบัคู่ เกมจบัผิด เพื่อฝึกสมอง ส่งเสริม
พฒันาการ และทกัษะใหเ้ด็ก 
5. ศิลปะการเล่านิทาน 
 การใช้เทคนิคการเล่าหรือการอ่านออกเสียงเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาของวรรณกรรมส าหรับเด็กประเภท
นิทาน เช่น การเล่าแบบปากเปล่า การเล่าโดยใชห้นงัสือ ภาพประกอบ ส่ือต่างๆ ซ่ึงการฟังผูใ้หญ่เล่านิทานเป็น
พื้นฐานส าคญัของการพฒันาทกัษะการฟังและการพูด พฒันาทกัษะการคิดและจินตนาการ  
 
เน้ือหาของวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 เน้ือหาของวรรณกรรมส าหรับเด็กโดยทัว่ไป สามารถจ าแนกได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. สารคดีส าหรับเด็ก 
 2. บนัเทิงคดีส าหรับเด็ก 
1. สารคดีส าหรับเด็ก 
 นิตยา วรรณกิตร์ (2562 : 29) กล่าวถึง หนังสือสารคดีส าหรับเด็ก ว่า หนังสือท่ีตอ้งการให้เด็กไดรั้บ
ขอ้มูล ความรู้ ความจริง และความถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดความคิดและสารประโยชน์มากกว่าให้ความสนุกสนาน
ร่ืนรมย ์เน้ือหาสาระเป็นการเรียบเรียงขึ้นจากสถานท่ีหรือเหตุการณ์ท่ีมีจริงและเกิดขึ้นจริง มกัเก่ียวขอ้งกับ
ความรู้เชิงวิชาการในสาขาต่างๆ 
 นิตยา วรรณกิตร์ (2562 : 30-31) ได้อธิบายว่าสารคดีส าหรับเด็กอาจจ าแนกตามลักษณะเน้ือหาท่ี
เหมาะสม ไดแ้ก่ บทความ สารคดีวิชาการ สารคดีชีวประวติัและอตัชีวประวติั และสารคดีท่องเท่ียว ดงัน้ี 



 1.1 บทความ มีลกัษณะเป็นขอ้เขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอความรู้ความคิดแก่ผูอ่้านตามหลกัฐาน
ความเป็นจริง ควรเป็นบทความบรรยายสั้นๆ เช่น บทบรรณาธิการ บทความสัมภาษณ์ 
 1.2 สารคดีวิชาการ คือ สารคดีเชิงสาระความรู้ท่ีให้ความรู้และข้อเท็จจริงด้านต่างๆ แก่เด็ก เช่น 
การเมืองการปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวประวติั ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิธีการ
ประดิษฐ์ หรือการผลิตส่ิงต่างๆ 
 1.3 สารคดีชีวประวัติและอัตชีวประวัติ  เป็นสารคดีท่ีเขียนถึงเร่ืองราวชีวิตของบุคคลส าคญั อาจจะเป็น
ผูอ่ื้นหรือเจา้ของเขียนขึ้นเองก็ได ้ จุดมุ่งหมายของงานเขียนน้ีคือตอ้งการให้ผูอ่้านยึดถือเอาเร่ืองราวของบุคคล
นั้นมาเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต  
 1.4 สารคดีท่องเท่ียว เป็นงานเขียนท่ีเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริง ไดพ้บเห็นจากการเดินทางไปยงั
สถานท่ีต่าง ๆ  อาจให้ความรู้ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์หรือเกร็ด ต านานของสถานท่ี ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน สภาพบา้นเมือง สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
2. บันเทิงคดีส าหรับเด็ก 
 นิตยา วรรณกิตร์ (2562 : 31) กล่าวว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็ก คือ หนังสือท่ีผูแ้ต่งมีเจตนาจะให้
ผูอ่้านไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นส าคญั มีเน้ือหาสาระเป็นเร่ืองราวท่ีผูแ้ต่งสมมติขึ้น ไม่ใช่เร่ืองท่ี
เกิดขึ้นจริง ผูเ้ขียนอาจจะสมมุติตวัละคร ฉาก เหตุการณ์  เพื่อสะทอ้นภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกนัในสังคม  และ
ไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ คติธรรม และแนวทางการด าเนินชีวิต 
 นิตยา วรรณกิตร์ (2562 : 31-34) ไดจ้ าแนกบนัเทิงคดีส าหรับเด็กออกเป็น นิทาน นวนิยาย เร่ืองสั้น และ
การ์ตูน ดงัน้ี 
 2.1 นิทาน เป็นเร่ืองเล่าท่ีเรียบง่ายตรงไปตรงมา เน้ือหาอาจมีทั้งเร่ืองจริงหรือเร่ืองท่ีแต่งขึ้น อาจเป็นร้อย
แกว้หรือร้อยกรอง ซ่ึงนิทานจ าแนกประเภทได ้ดงัน้ี 
 - ต ำนำนปรับปรำ หมายถึงเร่ืองราวท่ีอธิบายถึงก าเนิดของจกัรวาล โครงสร้างและระบบของจกัรวาล 
มนุษย ์สัตว ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ลม ฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผา่ สุริยคราสและจนัทรคราส  
  เร่ืองฟ้าร้อง เช่น เมขลารามสูร   
  เร่ืองเทวดาท่ีคอยดูฝนฟ้าใหแ้ก่มนุษย ์เช่น พญาคนัคาก  
 - นิทำนศำสนำ นิทานท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกับศาสนา อาจจ าแนกได้ 2 ประเภท คือนิทานเก่ียวกับ
พระพุทธเจา้และนิทานคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาของไทย เช่น นิทานชาดก 
 - นิทำนคติธรรม มกัเป็นเร่ืองท่ีมีขนาดสั้นยาว การด าเนินเร่ืองไม่ซับซ้อน ตวัละครอาจเป็นคนหรือสัตว์
ก็ได ้เร่ือง ๆ หน่ึงอาจมีตวัละครประมาณ 2-4 ตวั แนวคิดท่ีปรากฏในนิทานประเภทน้ีคือ คุณค่าของจริยธรรม
และผลแห่งกรรมท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ การท าดียอ่มไดดี้การประกอบกรรมชัว่ยอ่มไดช้ัว่  เช่น นิทานอีสป 



 - นิทำนมหัศจรรย์  มีลกัษณะส าคญัคือเป็นเร่ืองค่อนขา้งยาว มีหลายอนุภาคหรือหลายตอน ด าเนินเร่ือง
อยู่ในโลกของจินตนาการ ไม่บ่งบอกสถานท่ีหรือเวลาท่ีแน่นอน ตวัะละครเอกของเร่ืองตอ้งผจญภยัหรือชะตา
กรรม ตวัละครเอกไดรั้บความช่วยเหลือจากมนุษยห์รืออมนุษย ์และตอ้งมีเร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัอมนุษย ์อิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหารยเ์หนือธรรมชาติ เช่น สโนไวท์  แฮนเซลกับเกรเทล  ซินเดอเรลลา  เจ้าหญิงนิทรา  หากเป็นนิทาน
มหศัจรรยข์องไทย เช่น ปลาบู่ทอง สังขท์อง นางสิบสอง  
 - นิทำนชีวิต มีลกัษณะใกลเ้คียงกบันิทานมหัศจรรย ์แต่นิทานชีวิตด าเนินเร่ืองอยู่ในโลกแห่งความเป็น
จริง มีการบ่งบอกสถานท่ีท่ีเกิดเร่ืองและช่ือตวัละครชดัเจน บางเร่ืองอาจมีเร่ืองราวของอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์แต่ก็มี
ลกัษณะท่ีผูอ่้านผูฟั้งเช่ือวา่เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดม้ากกวา่นิทานมหศัจรรย ์เช่น พระลอ ไกรทอง ขนุชา้ง-ขนุแผน 
 - นิทำนประจ ำถ่ิน เป็นเร่ืองเล่าท่ีมีขนาดความยาวไม่แน่นอน บางเร่ืองสั้น บางเร่ืองยาว มกัเป็นเร่ือง
แปลกพิสดาร เช่ือว่าเคยเกิดขึ้นจริง ณ สถานท่ีใด สถานท่ีหน่ึง มีการบ่งบอกช่ือตวัละครและสถานท่ีไวช้ัดเจน 
อาจเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลในประวติัศาสตร์ของบ้านเมือง บุคคลส าคญัของทอ้งถ่ิน หรือเป็นเร่ืองราวท่ี
อธิบายถึงความเป็นมาของสถานท่ีท่ีเกิดขึ้น ทั้งท่ีเกิดโดยธรรมชาติหรือส่ิงปลูกสร้างขึ้นมาในทอ้งถ่ิน เช่น ผาแดง
นางไอ่ ทา้วแสนปม พระยากง-พระยาพาน ตาม่องลาย 
 - นิทำนวีรบุรุษ เป็นนิทานขนาดยาว เล่าถึงการผจญภยัของวีรบุรุษคนเดียวหลายคร้ังหลายหนและมกั
เล่าถึงการผจญภยัของวีรบุรุษท่ีมีความสามารถเหนือมนุษย ์เช่น เฮอร์คิวลิส เพอร์ซีอุส ส่วนนิทานวีรบุรุษของ
ไทย เช่น นายขนมตม้ พระร่วง พระเจา้อู่ทอง 
 - นิทำนอธิบำยเหตุ เป็นนิทานท่ีอธิบายถึงก าเนิดหรือความเป็นมาของส่ิงท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ นิทาน
ประเภทน้ีจะมีขนาดสั้นและเล่าตรงไปตรงมาเพื่อตอบค าถามวา่ท าไมส่ิงหน่ึงจึงมีลกัษณะเช่นนั้น เช่น 
   นิทานอธิบายท่ีมาของช่ือ รูปลกัษณะ และส่วนประกอบของคน สัตว ์พืช 
  นิทานอธิบายเก่ียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ การก าเนิดของสัตว ์ตน้ไม ้ดอกไม ้ดวงดาว  
  นิทานอธิบายท่ีมาของส่ิงต่างๆ เช่น อาหารการกิน ขา้วของเคร่ืองใช ้
 - นิทำนสัตว์ คือนิทานท่ีมีสัตวเ์ป็นตวัละครเอก โดยทัว่ไปมกัแสดงให้เห็นความฉลาดของสัตว์ชนิด
หน่ึงและความโง่ของสัตวอี์กชนิดหน่ึง นิทานสัตวบ์างเร่ืองถา้เล่าโดยเจตนาจะสอนจริยธรรมหรือคติธรรมอย่าง
ใดอย่างหน่ึง อาจจดัเป็นนิทานคติได ้เช่น นิทานอีสป นิทานสัตวข์องไทยมกัเป็นนิทานท่ีแสดงนิสัยสันดาน
แทจ้ริงของสัตว ์นิทานเก่ียวกบัสัตวโ์ง่ สัตวฉ์ลาด สัตวเ์จา้เล่ห์ และนิทานเก่ียวกบัสัตวท่ี์ดี 
 - นิทำนเร่ืองผี เป็นนิทานประเภทท่ีมีอยู่ในทุกสังคม ผีบางประเภทอาจไม่ปรากฏชดัเจนว่ามาจากไหน 
เกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร แต่ผีบางประเภทเป็นวิญญาณของคนท่ีตายไปแลว้กลบัมาหลอกหลอนผูท่ี้มีชีวิตอยูด่ว้ยรูปร่าง
และวิธีการต่าง ๆ นิทานเร่ืองผีของไทยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเล่าเก่ียวกบัผีคนตาย เร่ืองเล่าเก่ียวกบัผีบา้นผีเรือน 



เร่ืองผีประจ าตน้ไม ้เร่ืองผีป่า เร่ืองผีท่ีสิงอยูใ่นร่างคน  เช่น ผีตายทั้งกลม ผีนางตะเคียน ผีนางตานี ผีบรรพบุรุษ ผี
ป่า ผีปอบ ผีกองกอย ฯลฯ 
 - นิทำนเข้ำแบบ เป็นนิทานท่ีมีแบบแผนในการเล่าเป็นพิเศษ โครงเร่ืองมีความส าคญันอ้ยกว่าแบบแผน
ในการเล่า การเล่าเป็นการเล่าเพื่อความสนุกสนานของผูเ้ล่าและผูฟั้ง เช่น นิทานลูกโซ่เร่ืองยายกะตาปลูกถัว่ปลูก
งาใหห้ลานเฝ้า 
  
 2.2 เร่ืองส้ันส าหรับเด็ก 
 ภทัรขวญั ลาสงยาง (2561 : 20) กล่าวว่า เร่ืองสั้นเป็นงานเขียนขนาดสั้น แต่งเป็นร้อยแก้ว เร่ืองสั้ น
ส าหรับเด็กมีองค์ประกอบคลา้ยเร่ืองสั้นส าหรับผูใ้หญ่ คือประกอบไปดว้ย โครงเร่ือง ตวัละคร แก่นเร่ือง บท
สนทนา ฉาก ทศันะของผูแ้ต่ง และกลวิธีการเล่าเร่ือง ลกัษณะของเร่ืองสั้นมีดงัต่อไปน้ี 
 1. เร่ืองสั้นมีเหตุการณ์ส าคญัเพียง 2-3 เหตุการณ์ และมุ่งเสนอแนวคิดของเร่ืองเพียงประการเดียว 
 2. เร่ืองสั้นมีตัวละครไม่มาก โดยอาจมีตัวละครท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในเร่ืองเพียงตัวเดียวเท่านั้น 
ส่วนตวัละครอ่ืน ๆ ไม่ควรมีเกิน 5 ตวัละคร และตอ้งเก่ียวขอ้งกบัตวัละครส าคญั 
 3. โครงเร่ืองตอ้งประกอบไปดว้ย “ปมปัญหา” หรือ “ขอ้ขดัแยง้” ท่ีท าให้ผูอ่้านฉงนและอยากรู้ว่าจะมี
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อไป แลว้ด าเนินเร่ืองให้ผูอ่้านสนใจมากขึ้น จนถึงจุดสุดยอดของเร่ืองซ่ึงเรียกว่า “ไคล
แมกซ์” (Climax) 
 4. เร่ืองสั้นมีความยาวจ ากดั ส่ิงท่ีจะเขียนลงไปในเร่ืองสั้น ตอ้งเขียนเท่าท่ีจ าเป็นและรัดกุม การเขียนฉาก 
(Setting) การก าหนดบทบาทให้ตวัละคร (Characterization) ค าพูดหรือกิริยาอาการต่าง ๆ ตอ้งรัดกุม ใชค้  านอ้ย
แต่ไดค้วามมาก 
 5. ให้ความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างใดอย่างนึง หมายความว่าเม่ืออ่านจบแลว้ควรจะไดรั้บรสหรืออารมณ์
สะเทือนใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น ความรู้สึกยนิดี ต่ืนเตน้ สยดสยอง ขบขนั หมดหวงั หรือเศร้าใจ 
  
 2.3 นวนิยายส าหรับเด็ก 
 ภทัรขวญั ลาสงยาง (2561 : 22) นวนิยายส าหรับเด็กเป็นเร่ืองท่ีแต่งขึ้นใหม่ เป็นงานเขียนคนละประเภท
กบัต านานซ่ึงมีเคา้เร่ืองเดิมเล่าต่อๆ กนัมา นวนิยายส าหรับเด็กมีองคป์ระกอบต่าง ๆ เช่นเดียวกบันวนิยายส าหรับ
ผูใ้หญ่ แต่ต่างกันเพียงแค่ตวัละครหลกัเป็นเด็ก ปัญหาต่าง ๆ ท่ีตวัละครประสบเป็นปัญหาของเด็ก นวนิยาย
ส าหรับเด็กมีไวเ้พื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน นวนิยายมีวิธีการแต่งคือมีการจดัรูปแบบการสนทนา มีการ
บรรยายกิริยาอาการของตวัละคร มีการก าหนดฉากและส่ิงแวดลอ้มท่ีแสดงอุปนิสัยและพฤติกรรมของตวัละคร 



มีการสอดแทรกความคิดเห็นของผูแ้ต่งผ่านตวัละคร นวนิยายส าหรับเด็กแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังน้ี
 1. นวนิยายเกีย่วกบัชีวิตจริง  
 นวนิยายน้ีตวัละครในเร่ืองมีความสมจริง สถานท่ีอาจมีจริงหรือสมมติขึ้นก็ได ้แต่เร่ืองราวความเป็นไป
ของชีวิตตัวละครจะต้องคล้ายคลึงความเป็นจริงและอาจเกิดขึ้ นจริง  นวนิยายเก่ียวกับชีวิตจริงน้ีอาจมี
วตัถุประสงคอ่ื์นสอดแทรกไวด้ว้ย เช่น แสดงให้เห็นขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม แสดงให้เห็นผลของ
การท าความดี 
 2. นวนิยายองิประวัติศาสตร์  
 นวนิยายประเภทน้ีใชป้ระวติัศาสตร์เป็นพื้นฐาน ตวัละครอาจเป็นบุคคลจริงหรือแต่งขึ้นก็ได ้แต่ให้อยู่
ในยคุสมยัของประวติัศาสตร์และมีขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ท่ีถูกตอ้งตามความจริง 
 3. นวนิยายเกีย่วกบัการสืบสวน  
 นวนิยายท่ีแสดงให้เหHนไหวพริบปฏิภาณของนักสืบและต ารวจในการสืบสวน และปราบปราม
อาชญากรรมต่าง ๆ  
 4. นวนิยายผจญภัย  
 เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการผจญภยัในท่ีต่าง ๆ ไดแ้ก่ การผจญภยั ความโหดร้ายทารุณของมนุษยด์ว้ยกนั 
การผจญภยักบัธรรมชาติ การผจญภยักบัสัตวป่์าท่ีดุร้าย นวนิยายประเภทน้ีประกอบไปดว้ยเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
ต่ืนเตน้ แสดงให้เห็นไหวพริบปฏิภาณและความอดทนของตวัละครในการเอาชนะอุปสรรคและภยัท่ีตวัละคร
ก าลงัเผชิญอยู ่
 5. นวนยิายเกีย่วกบัความรักของหนุ่มสาว  
 เป็นนวนิยายท่ีเด็กวยัรุ่นนิยมอ่าน นวนิยายประเภทน้ีจะตอ้งแต่งขึ้นอย่างระมดัระวงั จะตอ้งแสดงให้
เห็นว่าความรักเป็นส่ิงดีงามท่ีก่อให้เกิดก าลงัใจท่ีจะประกอบคุณงามความดี และการปฏิบติัตวัให้ความรักของ
ตนเป็นไปอยา่งงดงาม ไม่ผิดศีลธรรม และไม่ชิงสุกก่อนห่าม 
 6. นวนิยายจินตนาการ 
 นวนิยายชนิดน้ีเป็นเร่ืองแนวเพอ้ฝัน เป็นเร่ืองท่ีอ่านง่าย ๆ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยใหผู้อ่้าน
เกิดจินตนาการและหลีกหนีความเป็นจริงท่ีประสบอยูใ่นชีวิตจริง เป็นการผอ่นคลายความรู้สึกทุกขท่ี์เผชิญอยู่ได้
บา้ง 
 
 2.4 หนังสือการ์ตูน 
 ภาพวาดการ์ตูน คือ ภาพวาดท่ีไม่เหมือนจริง หรือมีลกัษณะแตกต่างจากภาพท่ีเป็นจริง อาจจะผิดจาก
ความจริงในลกัษณะนอ้ยกวา่ความจริงหรือเกินความจริงก็ได ้และภาพนั้นตอ้งเป็นภาพท่ีดูแลว้จะตอ้งเป็นภาพท่ี



ให้ความคิด (Idea) และอารมณ์กบัผูอ่้านผูดู้ เช่น ตลกขบขนั น่าเอ็นดู หรือเศร้า ลกัษณะส าคญัของการ์ตูน คือ
ภาพการ์ตูนอาจเป็นภาพเด่ียวหรือเขียนหลาย ๆ ภาพ เพื่อประกอบกันเป็นเร่ืองราวได้ การ์ตูนอาจมีหนังสือ
บรรยายหรือไม่มีก็ได ้แต่ตอ้งท าให้ผูอ่้านหรือผูพ้บเห็นรับรู้เร่ืองราวได ้นอกจากน้ีการ์ตูนยงัมีลกัษณะทางดา้น
ภาษาเฉพาะ คือ มีภาพและถอ้ยค าผสมผสานกนั โดยไม่ไดมี้การก าหนดสัดส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจง การวาด
ภาพการ์ตูนมีจุดมุ่งหมายในการเลียนแบบธรรมชาติ การลอ้เลียน หรือเพื่อท าให้เกิดอารมณ์ขนั ประชดประชนั 
และยงัสามารถน าไปใช้เป็นภาพประกอบเพื่อตกแต่งส่ือในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และการเล่าเร่ืองใน
วรรณกรรมต่าง ๆ ได ้
 
 

จิตวิทยาเบื้องต้นเกีย่วกบัเด็ก : พฒันาการ ความต้องการ และความสนใจ 
 

การจ าแนกเด็กตามช่วงวัย 
 นิตยา วรรณกิตร์ (2562 : 74-75) กล่าวถึงการจ าแนกเด็กเป็นกลุ่มตามระดบัอายุและระดบัการศึกษาจะ
ท าให้การพิจารณาพมันาการ ความตอ้งการ และความสนใจของเด็กมีความละเอียดชดัเจนมากขึ้น ในท่ีน้ีผูเ้ขียน
ขอจ าแนกเด็กเป็นช่วงวยัต่าง ๆ โดยใชเ้กณฑเ์ร่ืองระดบัอายุกบัการเขา้ศึกษาของเด็กตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการนบัอายเุด็กเพื่อเขา้รับการศึกษาภาคบงัคบัของไทย พ.ศ. 2545 ทั้งน้ีสามารถจ าแนก
เด็กเป็น 4 ช่วงวยั ไดแ้ก่ 
 1. เด็กปฐมวัย เด็กวยัน้ีถือว่าเป็นวยัเร่ิมตน้ท่ีอายุยงัไม่ถึงเกณฑ์ส าหรับการศึกษาภาคบงัคบัในระบบ
โรงเรียน จึงนบัเป็นเด็กวยัก่อนเรียนหรือก่อนเขา้โรงเรียน จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือเด็กวยัก่อนโรงเรียนและเด็กวยั
อนุบาล 
  1.1 เด็กวยัก่อนโรงเรียน (0-3 ปี) ไดแ้ก่ เด็กกลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบเป็นวยัท่ียงั
ไม่ไดรั้บการศึกษาในระบบโรงเรียนอยา่งจริงจงั 

  1.2 เด็กวยัอนุบาล (3-6 ปี) ไดแ้ก่ เด็กท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาในระดบัชั้นอนุบาลส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 3 
ขวบ ถึง 6 ขวบ 

 2. เด็กวัยประถมศึกษา (6-11 ปี) ได้แก่ เด็กท่ีเขา้ศึกษาในระดับประถมศึกษา อาจจ าแนกได้เป็นเด็ก
ระดบัประถมตน้ ประถมกลาง และประถมปลาย 

 3. เด็กก่อนวัยรุ่น (11-13 ปี) ไดแ้ก่ เด็กท่ีก าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วยัน้ีอาจเรียกไดว้่าเป็น 
วยัก่อนวยัรุ่น เป็นกลุ่มเด็กท่ีมีอายรุะหวา่ง 11 ถึง 13 ปี 



 4. เด็กวัยรุ่น (13-21 ปี) ไดแ้ก่ เด็กท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จนถึงระดบัอุดมศึกษา 
ช่วงอายโุดยเฉล่ีย คือ 13 ถึง 21 ปี 
 
พฒันาการของเด็กตามช่วงวัย 
 รัถพร ซงัธาดา (2531 : 49) พฒันาการ (Development) ในทางจิตวิทยา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงลกัษณะ
ของบุคคล ในด้านโครงสร้าง (Structure) และแบบแผนของร่างกาย (Pattern) โดยลักษณะพฤติกรรมการ
เปล่ียนแปลงของมนุษยท่ี์แสดงออกตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นผูใ้หญ่จะเกิดขึ้นไปเร่ือย ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป และ
เป็นแบบฉบบัท่ีสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัไปอยา่งมีระบบทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และ
ดา้นสติปัญญา  
 พฒันาการแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 พฒันาการทางกาย หมายถึง ลกัษณะต่าง ๆ ของความเจริญเติบโตทางกาย 
 พัฒนาการทางอารมณ์ หมายถึง กระบวนการพฒันาการของจิต ท่ีสามารถรับผิดชอบ ควบคุม ขดัเกลา 
และแสดงออกซ่ึงอารมณ์หรือความรู้สึกใหเ้หมาะกบักาลเทศะ 
 พัฒนาการทางสังคม หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างเด็กกบับุคคลอ่ืน ว่าเป็นไปในทางท่ีดีงามและน่า
นิยมชมชอบหรือไม่  เด็กท่ีมีพฒันาการทางสังคมดี ควรมีลกัษณะส าคญัคือ “อยู่ร่วม เล่น และท างาน” กบัผูอ่ื้น
ดว้ยความสุขและราบร่ืน 
 พฒันาการทางสติปัญญา หมายถึง ความสามารถท่ีเพิ่มขึ้นดา้นสติปัญญาหรือสมอง 
 
ลกัษณะพฒันาการของเด็กตามลกัษณะวัย 
 ชาร์ลอต ฮคั (Charlotte S. Huck) และ ดอริส ยงั คนั (Doris Young Kuhn) (1968 : 30-36 อา้งถึงใน นิตยา 
วรรณกิตร์, 2562 : 76) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะพฒันาของเด็กในแต่ละช่วงวยั ดงัน้ี 
 1. เด็กปฐมวัย  
 พฒันาการของเด็กปฐมวยัทั้งในวยัก่อนโรงเรียนและวยัอนุบาล กล่าวโดยสรุปคือไม่ไวว้างใจคนแปลก
หนา้ คุน้เคยเฉพาะคนใกลชิ้ด ดา้นพฒันาการทางภาษาและพฒันาการดา้นอ่ืน ๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว เด็กในวยัน้ี
ชอบกิจกรรมต่อเน่ือง อาทิ การเล่นแบบจินตนาการ การร้องเพลง แต่ช่วงเวลาความสนใจสั้นเบ่ือง่าย มีความ
อยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลา มีความสนใจและพฤติกรรมการแสดงออกในเชิงโออ้วด เด็กจะตอ้งการความ
อบอุ่นและความมัน่คงปลอดภยั อีกทั้งเร่ิมตอ้งการความเป็นอิสระจากผูใ้หญ่ 
 2. เด็กวัยประถมศึกษา  
 พฒันาการของเด็กระดบัประถมศึกษา จ าแนกได ้3 ช่วงวยั ไดแ้ก่ 



 
  2.1 เด็กระดับประถมต้น  
  คือ เด็กในช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2 ลกัษณะพฒันาการของเด็กในช่วงวยัน้ี คือ ช่วงเวลาของ
ความตั้ งใจนานขึ้ น ความสามารถในการเข้าใจส่ิงต่าง ๆ ได้ดีขึ้ น จึงเป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีจะสร้างให้มี
ความสามารถพิเศษหรือลกัษณะนิสัยท่ีดี 
  เด็กระดบัประถมจะมีความสนใจอย่างต่อเน่ืองในส่ิงรอบตวั กระตือรือร้นมีความอยากรู้อยาก
เห็นเพิ่มขึ้น และชอบเล่นเป็นชีวิตจิตใจ เน่ืองจากเป็นวยัเร่ิมเขา้โรงเรียน เด็กชอบเรียนรู้กิจกรรมและพฤติกรรม
ของผูใ้หญ่ เช่น  ความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองเพศ สภาพร่างกายก าลงัเปล่ียนแปลง เร่ิมเรียนรู้การผิวปาก และ
การใช้อวยัวะต่าง ๆ มีความรู้สึกในความยุติธรรม อารมณ์ขนัพฒันาขึ้น สนุกกบัเคราะห์ร้ายของผูอ่ื้น และการ
เล่นตลกต่าง ๆ นอกจากน้ีเด็กยงัตอ้งการความเป็นอิสระจากผูใ้หญ่ ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงตอ้งการความอบอุ่น
ใจและความมัน่คงปลอดภยัจากผูใ้หญ่ 
  2.2 เด็กระดับประถมกลาง  
  คือ เด็กในช่วงชั้นประถมศึกษาท่ี 3-4 เด็กในวยัน้ีจะเร่ิมเป็นตวัเองมากยิ่งขึ้น มีความมัน่ใจ
ตวัเองสูงขึ้น ช่วงความสนใจยาวนานขึ้น การพึ่งพาผูใ้หญ่น้อยลง มีความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงท่ีสนใจอย่าง
ละเอียดลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น ความแตกต่างในความสนใจของเด็กชายและเด็กหญิงปรากฏเด่นชดั เด็กวยัน้ีจะเร่ิมมี
เพื่อนสนิทหรือเพื่อนคู่หู รวมทั้งรู้จกัการรวมกลุ่ม มีการให้ความร่วมมือและท างานเป็นกลุ่มไดเ้ป็นอย่างดี รัก
พวกพอ้ง 
  2.3 เด็กระดับประถมปลาย  
  คือ เด็กในช่วงชั้นประถมศึกษาท่ี 5-6  พฒันาการทางร่างกายของเด็กวยัน้ีจะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
โดยเฉพาะเด็กผูห้ญิงจะยา่งเขา้สู่วยัรุ่นก่อน เด็กชายประมาณ 2 ปี เด็กจะเร่ิมมีความเขา้ใจและยอมรับบทบาททาง
เพศ เด็กหญิงแสดงความสนใจเด็กชาย ความสัมพนัธ์ในครอบครัวจะเร่ิมเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากเด็กเร่ิมทา้ทาย
อ านาจของพ่อแม่และเร่ิมยึดผูอ่ื้นเป็นตวัอย่างมากกว่าพ่อแม่ ซ่ึงอาจจะไดต้วัอย่างเหล่านั้นมาจากส่ือโทรทศัน์ 
ภาพยนตร์ ครู และหนงัสือ เด็กวยัน้ีจะเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะรู้จกัพฒันาตนเอง สนใจความรู้สึกตนเองและผูอ่ื้น ตอ้งการ
ความเสมอภาค สนใจอย่างแรงกลา้ในกิจกรรมเฉพาะอย่าง นอกจากน้ียงัตอ้งการไดรั้บความนิยมชมชอบและ
สนใจปัญหาต่าง ๆ ของโลก 
 3. เด็กก่อนวัยรุ่น  
 เด็กวยัน้ีมีอายปุระมาณ 11-13 ปี เป็นวยัท่ีพฒันาการเร่ิมยา่งเขา้สู่วยัรุ่น จึงมีความเป็นตวัของตวัเองสูงขึ้น 
ชอบใชค้วามคิดอิสระของตนเอง ไม่ชอบใหใ้ครมาบงัคบั เด็กจะรู้ความตอ้งการของตนเองและรู้จกัวางเป้าหมาย
ในชีวิตของตนเอง มีอุดมการณ์ รู้จกัผิดชอบชัว่ดี ชอบท างานท่ียากและทา้ทายมากยิ่งขึ้น ในช่วงน้ีเด็กหญิงและ



เด็กชายเร่ิมแยกกันอยู่ อาจมีการจบักลุ่มในเพศเดียวกันและรักพวกพอ้งมาก สนใจเก่ียวกับชีวิตในโรงเรียน 
สนใจความตอ้งการและรสนิยมของตนเอง รักษาความสวยงามของร่างกาย สนใจการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย
ของตน และชอบปฏิบติัตนเพื่อใหต้นเองเป็นท่ีรักของตนอ่ืน  
 
ความต้องการพื้นฐานของเด็ก 
 ในการจดัท าหนงัสือส าหรับเด็ก ผูเ้ขียนหนงัสือพึงมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความตอ้งการพื้นฐานของ
เด็กและประยกุตค์วามตอ้งการเหล่าน้ีมาเป็นพื้นฐานในการเขียนเร่ืองส าหรับเด็ก เพื่อท่ีจะไดส้ร้างสรรคห์นงัสือ
ส าหรับเด็กไดต้รงกบัความตอ้งการและความสนใจของผูอ่้าน ทวีศกัด์ิ ญาณประทีป (2545 : 40-42) ไดจ้ าแนก
ความตอ้งการของเด็กไว ้8 ประการ ซ่ึงเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์ดงัน้ี 
 1. ความต้องการท่ีจะมีชีวิตอยู่ 
 ความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตอยู่หมายรวมถึง ความตอ้งการอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยกรักษาโรค 
ความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตอยู่น้ีจะเป็นแรงผลกัดนัให้เด็กไดศึ้กษาเก่ียวกบัความปลอดภยัทุกอยา่งท่ีมีอยู่รอบตวัเด็ก
เช่น การขา้มทางมา้ลายหรือสะพานลอย การไม่สัมผสัของมีคม การศึกษาเก่ียวกบัสุขอนามยั การศึกษาป้องกนั
และรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ เป็นตน้ 
 2. ความต้องการมีความมั่นคงทางเศรษฐกจิ  
 เป็นความตอ้งการพื้นฐาน ท่ีจะท าให้พน้จากความอดอยาก และท าให้ชีวิตมีความสุขสบายขึ้น ความ
ตอ้งการน้ีจึงน าไปสู่ความตอ้งการการท างาน หรือมีอาชีพเพื่อหารายได้มาใช้จ่าย ในขณะเดียวกันก็ตอ้งหา
หลกัประกนัท่ีจะท าให้ทรัพยสิ์นเงินทองนั้นปลอดภยั ความตอ้งการเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือเด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
ซ่ึงความตอ้งการจะพฒันาขึ้นเป็นล าดบั 
 3. ความต้องการมีความมั่นคงทางสังคม 
 เป็นความตอ้งการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นและอยากให้สังคมยอมรับตนเอง จึงตอ้งการมีมิตรสหาย ตอ้งการ
ความรักใคร่ ความเห็นอกเห็นใจ และความเมตตาสงสาร รวมทั้งตอ้งการความรักความเป็นมิตรจากบุคคลอ่ืน 
ส่ิงท่ีจะช่วยให้ความตอ้งการน้ีบรรลุผลได ้คือ ครอบครัว องค์กร ชมรม หรือสมาคมต่าง ๆ โรงเรียน เพื่อนฝูง 
และการท างานเป็นหมู่คณะ 
 4. ความต้องการท่ีจะให้ตนเองมีคุณค่า 
 เป็นความตอ้งการให้ตนเองพน้จากปมดอ้ย หรือการถูกต าหนิติเตียน นับเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดความ
ตอ้งการส าเร็จในการท างาน ตอ้งการเป็นหัวหนา้หรือผูน้ า และมีอ านาจเป็นท่ีย  าเกรงแก่คนอ่ืน ๆ ตอ้งการให้คน
อ่ืนยกย่องชมเชย สรรเสริญเยินยอ ตอ้งการให้ผูอ่ื้นเห็นดี เห็นชอบ และเห็นความส าคญัของตน ตอ้งการท่ีมี
ช่ือเสียงเกียรติยศ มีความภูมิใจตนเอง นบัถือตนเอง และตอ้งการใหผู้อ่ื้นยอมรับวา่ตนเองมีคุณค่า 



 5. ความต้องการมีสุขภาพสมบูรณ์  
 เป็นความตอ้งการใหต้นเองปราศจากความเจ็บไขแ้ละอนัตรายต่าง ๆ ท าให้เกิดแรงผลกัดนัเพื่อตอ้งการ
อากาศ อาหาร และน ้ า ส าหรับประทังชีวิต ต้องการให้มนุษย์มีสุขอนามัยและส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีเส้ือผา้ มี
เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองอุปโภค บริโภค การรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ ตลอดจนการป้องกนัภยัจากอนัตรายทั้งปวง 
 6. ความต้องการกจิกรรมเพ่ือความบันเทิงและสุนทรีภาพ  
 ความตอ้งการกิจกรรมความบนัเทิงและสุนทรียภาพน้ี เป็นความตอ้งการเพื่อให้ตนเองพน้จากความเบ่ือ
หน่าย เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดความตอ้งการในการท างาน เล่นกีฬา เล่นเกม อ่านหนงัสือ ฟังดนตรี วาดรูป ระบาย
สี แกะสลักส่ิงต่าง ๆ ดูภาพยนตร์ ดูละคร การเดินทางสัญจร เยี่ยมเยียนพบปะมิตรสหาย ร้องร าท าเพลง 
รับประทานอาหาร รวมทั้งการไดแ้สดงผลงานของตนซ่ึงไดส้ร้างสรรคใ์หป้รากฏออกมา 
 7. ความต้องการอสิรเสรี  
 เป็นความตอ้งการไม่ตอ้งตกอยู่ในอ านาจของผูใ้ด อนัเป็นแรงผลกัดนั ให้เกิดความคิด ความอยากคิด 
อยากสร้างสรรค ์อยากท า อยากแสดงออก อยากถกเถียง อภิปราย ตอ้งการปกครองตนเอง ตดัสินใจดว้ยตนเอง มี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกนั และตอ้งการไปไหนมาไหนอยา่งอิสรเสรี 
 8. ความต้องการทางเพศ  
 ความตอ้งการน้ีท าใหเ้กิดแรงผลกัดนัทางเพศ เกิดพลงัและเกิดความกดดนัทางสภาพจิต รวมไปถึงความ
ตอ้งการเก่ียวกบัความรัก 
 
ความสนใจของเด็ก 
 นิตยา วรรณกิตร์ (2562 : 88-89) ความสนใจ คือ ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีแต่ละบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ซ่ึงความสนใจเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะท าให้ผูเ้ขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กเขา้ใจเด็กไดดี้ยิง่ขึ้น และความเขา้ใจน้ี
จะช่วยใหผู้เ้ขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กสามารถใชป้ระสบการณ์และจินตนาการเขียนเร่ืองส าหรับเด็กให้น่าอ่าน
ยิง่ขึ้น ความสนใจอาจจ าแนกได ้ดงัน้ี 
 1. ความสนใจท่ีเกดิขึน้เอง 
 ความสนใจประเภทน้ีเป็นลกัษณะภายในเฉพาะของบุคคล อนัเกิดจากความสามารถหรือความถนัด
เฉพาะตนและดว้ยความพอใจในแนวทางใดทางหน่ึงของเด็ก เช่น การชอบวาดรูป การชอบเล่นดนตรี การชอบ
ร้องเพลง ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเกิดจากความสนใจของเด็กเองทั้งนั้น 
 
 
 



 2. ความสนใจท่ีเกดิขึน้โดยคนอ่ืนแนะน าชักจูง 
 ในกรณีน้ีเด็กอาจไม่ประสงคท่ี์จะท าบางส่ิงบางอย่างดว้ยตนเอง แต่เด็กอาจจะสนใจและกระท าส่ิงนั้น
ได้ด้วยการชักจูงหรือพูดจาว่านลอ้มจากเพื่อนฝูง เช่น การชักชวนไปเท่ียวต่างจงัหวดั การไปชมภาพยนตร์ 
คอนเสิร์ตหรือกีฬา การอ่านหนงัสือ ฯลฯ 
 3. ความสนใจท่ีเกดิจากการกระท าตามผู้อ่ืน  
 ความสนใจเช่นน้ีเกิดจากการท่ีเห็นผูอ่ื้นท า แลว้เกรงว่าตนเองจะไม่เหมือนผูอ่ื้นจึงตอ้งกระท าตาม เป็น
ความสนใจท่ีไม่มีผูใ้ดชกัจูงใหก้ระท า เช่น การแต่งตวัตามสมยันิยมของเด็กและวยัรุ่น 
 4. ความสนใจท่ีเกดิจากค่านิยม  
 เป็นความสนใจท่ีเกิดจากการยกย่องของหมู่คณะหรือสังคม ความสนใจน้ีเป็นแรงกระท าท่ีสูงมาก เช่น 
เด็กจะสนใจอาชีพท่ีเป็นท่ีนิยมชมชอบของสังคมหรืออาชีพท่ีสังคมยกย่อง เช่น ดารา นักร้อง แพทย ์ทหาร          
ผูพ้ิพากษา 
 5. ความสนใจท่ีเกดิจากส่ิงแวดล้อมบังคับ 
 ความสนใจน้ีมกัเกิดจากสภาพแวดลอ้มของเด็ก เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีบงัคบัให้เด็กตอ้งสนใจเพื่อ
ความอยูร่อดและการปรับตวั ดงัตวัอยา่ง 
 - เด็กในชนบทตอ้งสนใจในสภาพแวดลอ้มและชีวิตความเป็นอยู่ของตน แมก้ระทัง่การต่อสู้เพื่อการ
ด ารงชีวิต เช่น ความสนใจในการแสวงหาสัตวห์รือพืชต่าง ๆ เพื่อเป็นอาหาร  
 - เด็กในเมืองจะสนใจตึกสูง หา้งสรรพสินคา้ รถไฟฟ้าหรือรถราท่ีว่ิงขวกัไขว ่
 
ความต้องการและความสนใจด้านการอ่านของเด็กตามช่วงวัย 
 ความตอ้งการและความสนใจการอ่านของเด็ก สามารถจ าแนกตามช่วงวยัได ้ดงัน้ี 
 1. เด็กปฐมวัย 
  1.1 เด็กวัยก่อนเรียน  
  เด็กในวยัน้ียงัอ่านหนังสือไม่ได ้หนังสือส าหรับเด็กวยัน้ีควรเป็นหนังสือภาพไม่มีค  าบรรยาย
หรือมีค าบรรยายนอ้ย เป็นภาพขนาดใหญ่ ใชสี้ฉูดฉาดตวัหนงัสือขนาดใหญ่ เด็กจะช่ืนชอบและสนุกสนานกบั
เร่ืองท่ีเป็นเร่ืองใกลต้วั ชีวิตประจ าวนั สัตวเ์ล้ียง ดอกไม ้ของเล่น บา้น พ่อแม่ เด็ก และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  เด็กในวยัน้ีจะสนใจถอ้ยค าและสนุกกบัเร่ืองเล่าซ ้า ๆ ชอบฟังนิทานจากครูหรือพ่อแม่ และชอบ
เร่ืองท่ีจบลงดว้ยความสุข ธรรมชาติของเด็กวยัน้ีจะใชก้ารเรียนรู้ดว้ยการสัมผสัเป็นการส่ือความเขา้ใจเป็นส าคญั 
ดงันั้นส่ือการอ่านอาจท าใหเ้ป็นตุ๊กตายดัผา้ นุ่น หรือฟองน ้าประกอบดว้ยก็ได ้
 



  1.2 เด็กวัยอนุบาล 
  เด็กวยัอนุบาลเป็นวยัเร่ิมหัดอ่าน อาจเรียกได้ว่าเป็นวยัแรกแยม้ของการอ่าน เด็กจะสนใจ
หนงัสือท่ีมีภาพประกอบสวย ๆ เป็นภาพท่ีง่าย ๆ ไม่มีรายละเอียดมากนกั เช่น ตน้ไม ้ดอกไม ้สัตวเ์ล้ียง ญาติพี่
นอ้ง รูปทรงต่าง ๆ รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก หนงัสือส าหรั เด็กในวยัน้ีควรเป็นหนังสือภาพ ทั้ง
หนงัสือภาพท่ีมีค าบรรยายและไม่มีค  าบรรยาย ถา้เป็นหนงัสือภาพท่ีมีค าบรรยาย ควรเนน้ภาพประกอบมากกวา่
ขอ้ความ ภาพประกอบควรเป็นภาพขนาดใหญ่ สีสันฉูดฉาด ตวัอกัษรขนาดใหญ่ เน้ือเร่ืองควรเป็นเร่ืองใกลต้วั 
นิทานหรือเร่ืองเล่าขนาดสั้น โครงเร่ืองง่าย ๆ มีตวัละคร 2-3 ตวั จบลงดว้ยความสุขสมหวงั เด็กวยัน้ีรู้จกัใชค้  าใน
วงจ ากดั จึงควรใชค้  าศพัทง์่าย ๆ หรือค าศพัทท่ี์พูดบ่อยในชีวิตประจ าวนั นอกจากน้ีเด็กยงัชอบฟังวลีท่ีคลอ้งจอง
กนั ค าพูดซ ้า ๆ สั้น ๆ และชอบฟังบทเห่กล่อม 
 2. เด็กวัยประถมศึกษา 
  2.1 เด็กระดับประถมต้น  
  เด็กระดบัประถมตน้ ถือเป็นวยัทองของการเร่ิมตน้อ่านและตอ้งการมีโอกาสเลือกหนงัสือดว้ย
ตนเอง เด็กในวยัน้ีชอบเร่ืองท่ีมีความเป็นจริงมากขึ้น ในขณะเดียวกนัก็สนุกสนานกบัเร่ืองจินตนาการและเร่ิม
อ่านเร่ืองตลกข าขนัไดบ้า้ง บางคร้ังชอบอ่านเร่ืองตลกขบขนัดงั ๆ ในห้องเรียน และสนุกสนานกบัหนงัสือท่ีมี
เน้ือเร่ืองต่ืนเตน้ 
  หนงัสือส าหรับเด็กวยัน้ียงัคงเนน้ภาพประกอบ แต่เน้ือหามีขนาดยาวขึ้นและมีสาระมากขึ้น ไม่
ควรเขียนเร่ืองยาวมากเกินไป เน้ือเร่ืองไม่ควรเกิน 20 หน้า สามารถอ่านจบภายในเวลา 3-5 นาที อ่านจบแลว้
สามารถอ่านใหม่ไดอี้ก เน้ือหาอาจเป็นบนัเทิงคดีหรือสารคดีท่ีโครงเร่ืองไม่ซับซ้อน รวมไปถึงนิทานประเภท
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ นิทานมหัศจรรย ์เทพนิยาย นิทานคติ นิทานวีรบุรุษ อาจเขียนในลกัษณะของนิทานค ากลอนหรือ
นิทานเพลงสั้น ๆ รวมไปถึงเร่ืองเก่ียวกับการละเล่น เคร่ืองยนต์กลไก อวกาศ ธรรมชาติรอบตวัเด็ก สารคดี
ประเภทชีวประวติับุคคล ขนบธรรมเนียม ประเพณี และประวติัศาสตร์ง่าย ๆ 
  2.2 เด็กระดับประถมกลาง 
  เด็กระดับประถมกลาง เป็นวยัฉายแสงแห่งนักอ่าน เน่ืองจากเด็กเร่ิมอ่านหนังสือได้มากขึ้น 
อ่านหนงัสือท่ีตอบสนองความสนใจและความสามารถของตนเอง ทั้งประเภทสารคดีและบนัเทิงคดี เด็กจะชอบ
เร่ืองเล่าเป็นชุดหรือเร่ืองเล่าท่ีมีเน้ือหาแบ่งเป็นตอนและจบภายในตอน เด็กวยัน้ีเร่ิมสนใจเร่ืองต่ืนเตน้ ลึกลบั 
และอ่านเร่ืองตลกขบขนัไดเ้ขา้ใจมากขึ้น 
  ความสนใจการอ่านของเด็กวยัน้ีจะแตกต่างกนัตามรสนิยมของเพศ โดยเด็กผูห้ญิงจะชอบเร่ือง
กระจุ๋มกระจ๋ิม การบา้นการเรือน นิทานหรือนวนิยายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตในครอบครัว นิยายวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ 



ส่วนเด็กผูช้ายจะสนใจการผจญภยั เร่ืองต่ืนเตน้เร้าใจ กีฬา การต่อสู้ ชีวประวติั วิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์ทดลอง
อยา่งง่าย ๆ คณิตศาสตร์ และเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ 
  หนงัสือส าหรับเด็กวยัน้ี ควรเนน้เร่ืองราวมากกวา่ภาพประกอบ เน้ือเร่ืองควรมีขนาดยาวขึ้น ลด
ปริมาณภาพและความฉูดฉาดของสีลง เน่ืองจากเด็กวยัน้ีรู้จกัเปรียบเทียบตวัเองกบัตวัละครท่ีแต่งขึ้น ดังนั้น
หนงัสือควรมีส่วนช่วยในการจดัหาตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้ด็กยดึถือเป็นแบบอยา่ง 
  2.3 เด็กระดับประถมปลาย 
  เด็กระดับประถมปลาย เด็กวยัน้ีใช้เวลามากขึ้นส าหรับการอ่านหนังสือมากกว่าวยัอ่ืน ๆ 
ในขณะท่ียงัคงมีความแตกต่างระหว่างเพศในเร่ืองของการชอบอ่านหนงัสือ โดยแนวโนม้ในการเลือกหนังสือ
มกัจะเก่ียวพนักบัช่ือเร่ือง 
  หนงัสือส าหรับเด็กในวยัน้ีควรมีส่วนช่วยให้เด็กเขา้ใจถึงความเปล่ียนแปลงของความสัมพนัธ์
ท่ีเด็กมีต่อพ่อแม่และควรมีส่วนช่วยในการเป็นตวัอย่างท่ีเหมาะสมให้เด็กยึดถือ รวมถึงให้ความรู้เก่ียวกบัอาชีพ
ต่าง ๆ ท่ีเด็กสนใจ 
 3. เด็กก่อนวัยรุ่น  
  อาจเรียกไดว้า่เป็นวยันกัอ่านมืออาชีพ เด็กเร่ิมอ่านค าประพนัธ์ บทละคร เร่ืองสัตวเ์ล้ียง และไม่
ชอบหนังสือท่ีเป็นวิชาการเกินไป เด็กในวยัน้ียงัสนใจการอ่านท่ีแตกต่างกนัตามรสนิยมของเพศเหมือนเด็ก
ประถมกลาง/ปลาย โดยเด็กชายชอบอ่านหนงัสือเก่ียวกบัการผจญภยั วีรบุรุษ วีรสตรีชีวประวติั ประวติัศาสตร์ 
กีฬา ฯลฯ เด็กผูห้ญิงส่วนมากชอบเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตภายในบา้นและโรงเรียน ชอบเร่ืองราวความรักสะเทือน
อารมณ์และเร่ืองท่ีแต่งเกินความจริง เร่ิมอ่าน นวนิยายส าหรับผูใ้หญ่ เด็กในวยัน้ีทั้งชายและหญิงชอบอ่าน         
นวนิยายและนิตยสาร เด็กชายจะเลือกเฉพาะนวนิยายและนิตยสารท่ีมีเร่ืองในแขนงท่ีตนชอบเท่านั้น 
 
ลกัษณะท่ีดีของหนังสือส าหรับเด็ก 
 ภทัรขวญั ลาสงยาง (2561 : 55-59) หนงัสือท่ีดีส าหรับเด็กตอ้งมีความประณีตในการจดัท า 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความประณีตด้านเน้ือเร่ือง ความประณีตด้านภาษา ความประณีตด้านภาพประกอบ และความประณีตด้าน
รูปเล่ม ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความประณีตด้านเน้ือเร่ือง  
 ลกัษณะของเน้ือเร่ืองท่ีดี ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 1) มีล าดบัเหตุการณ์ของเร่ืองท่ีไม่ซบัซอ้น 
 2) ในเน้ือเร่ืองตอ้งมีแก่นเร่ืองหรือแนวคิดของเร่ืองท่ีชดัเจน น าเสนอแนวคิดในทางดีงามสร้างสรรค ์ไม่
ยากเกินความเขา้ใจของเด็ก และควรเป็นแนวคิดท่ีไม่ห่างไกลวยัและความสนใจตามวยัของเด็กจนเกินไป 



 3) เน้ือเร่ืองตรงตามวยัและความสนใจของเด็ก ได้แก่ เน้ือหาเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มรอบตวั เช่น สัตว์     
เทพนิยาย นิทานต่าง ๆ เร่ืองท่ีส่ิงเล็กสามารถชนะส่ิงใหญ่ เร่ืองเก่ียวกบัความน่ารักของส่ิงท่ีเด็กรู้จกั เช่น เร่ือง
เก่ียวกบัความน่ารักของสัตวเ์ล้ียง เร่ืองจินตนาการ สนุกสนาน เร่ืองเหลือเช่ือ เร่ืองท่ีใชเ้ชาวน์ปัญญา ความเฉลียว
ฉลาดในการแก้ปัญหา เร่ืองท่ีเสริมสร้างคุณธรรมและลกัษณะนิสัย หรือเ ร่ืองราวเก่ียวกับการผจญภยั เร่ือง
ต่ืนเตน้ 
 4) เน้ือเร่ืองตอ้งใหส้าระ พร้อมทั้งค  าอธิบายท่ีง่าย ใหค้วามรู้ ใหค้วามคิด ช่วยพฒันาทศันคติ และค่านิยม 
ส่งเสริมความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัตอ้งให้ความบนัเทิงอนัเป็นเคร่ืองมือเร้าให้เกิดความสนใจ
ในการอ่าน กระตุน้จินตนาการและความคิดริเร่ิม ก่อใหเ้กิดความดลใจท่ีจะรู้ 
 5) ลกัษณะการด าเนินเร่ืองตอ้งฉบัไว ทนัใจ เน้ือเร่ืองไม่สับสนวกวน เน้ือหาไม่ยาวจนเกินไป 
 6) ตวัละครในเร่ืองตอ้งมีชีวิตชีวา และอยูใ่นวยัเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบัเด็ก 
 7) ในเน้ือเร่ืองตอ้งมีการกระท า (Action)  ช่วยใหเ้ร่ืองมีความเคล่ือนไหวไปสู่เป้าหมายของเร่ือง 
 8) ในเร่ืองตอ้งมีการต่อสู้กบัปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึง เม่ือตวัละครเอกประสบกบัปัญหาจะตอ้งต่อสู้
แกไ้ขปัญหา ดว้ยการตดัสินใจหรือกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 9) เน้ือเร่ืองตอ้งสร้างความระทึกใจให้ผูอ่้านตลอดเวลา  กระตุน้ความสนใจใคร่รู้ให้ผูอ่้านอยากติดตาม
อ่านวา่เร่ืองราวจะจบลงอยา่งไร 
  
 2. ความประณีตด้านภาษา 
 การใช้ภาษาในหนังสือส าหรับเด็กนั้น มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะภาษาคือเคร่ืองมือถ่ายทอด
ความคิดของผูเ้ขียนไปสู่ผูอ่้าน 
 การใชภ้าษาในหนงัสือส าหรับเด็กจึงตอ้งค านึงถึงหลกัการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1) จ านวนค ามากหรือนอ้ยไม่ใช่ส่ิงส าคญั แต่จ านวนของค าทั้งหมดท่ีใช ้จะตอ้งมีความหมายประทบัใจ 
มีความแจ่มชดัในความหมาย 
 2) เขียนอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีสุด ใชค้  า วลีง่าย สั้น กระชบั และเป็นธรรมชาติ 
 3) ใชค้  าท่ีคุน้เคย รวมถึงใชค้  าท่ีง่าย และสั้น แทนค ายาก และค าหรูหรา 
 4) ไม่ควรใชภ้าษาพื้นเมือง ค าสแลง รวมถึงหลีกเล่ียงค าจากภาษาต่างชาติ 
 5) ใชอุ้ปมาอุปไมยใหน้อ้ยท่ีสุด เน่ืองจากเด็กเลก็อาจไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจคลาดเคล่ือนได ้
 6) ตวัสะกด การันต ์วรรณยกุต ์ตอ้งถูกตอ้ง 



 7) ภาษาท่ีใชใ้นการตั้งช่ือเร่ือง ควรเป็นช่ือเร่ืองท่ีมีความหมายสมบูรณ์ในตวั เป็นช่ือเร่ืองท่ีเด็กสามารถ
เขา้ใจได ้โดยส่วนใหญ่เด็กมกัจะชอบช่ือเร่ืองท่ีมีค าวา่ “ลูก” และ “วิเศษ” รวมอยูใ่นช่ือเร่ือง เช่น ลูกเป็ดขี้ เหร่ ลูก
แมวน่ารัก แปรงวิเศษ ร่มวิเศษ เป็นตน้ 
 
 3. ความประณีตด้านภาพประกอบ 
 การใชภ้าพประกอบในหนงัสือส าหรับเด็ก มีจุดมุ่งหมายเพื่อตกแต่งหนงัสือให้สวยงาม น่าสนใจ ช่วย
แปลความหรือขยายเน้ือเร่ืองใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น  
 ภาพประกอบในหนงัสือส าหรับเด็กควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1) ภาพประกอบในหนงัสือส าหรับเด็กควรมีขนาดใหญ่ตั้งแต่คร่ึงหนา้กระดาษขึ้นไป 
 2) ภาพท่ีมีกรอบส่ีเหล่ียมผืนผา้ควรวางภาพในดา้นยาว ขนานกบัแนวระนาบของหนา้กระดาษ เพื่อให้
ต าแหน่งของภาพทอดไปในต าแหน่งท่ีเด็กสนใจ 
 3) ภาพประกอบควรเป็นภาพท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้น ไม่เป็นเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงของ เช่น 
ภาพรถยนตค์วรเป็นภาพรถยนตเ์ต็มคนั หรือภาพสัตวก์็ควรเป็นสัตวเ์ต็มตวัเพราะเด็กไม่สามารถจินตนาการให้
เห็นภาพเตม็สมบูรณ์ได ้ถา้เป็นภาพเพียงบางส่วนเด็กอาจคิดวา่ส่ิงของหรือสัตวเ์หล่านั้นแตกหกัเป็นส่วน ๆ ก็ได ้
 4) ส าหรับเด็กเล็ก ภาพควรมีขนาดใกลเ้คียงกบัชีวิตจริงของเด็ก และเป็นภาพส่ิงของท่ีคุน้เคย เช่น ภาพ
เด็กแต่งกายด้วยเส้ือผา้เหมือนของเด็กในชีวิตจริง ส่ิงของเคร่ืองใช้ในบา้นก็ควรให้เหมือนในบ้านของเด็ก       
เป็นตน้ 
 5) ภาพประกอบควรถูกตอ้งตามความจริง ทั้งสี และการกระท าต่าง ๆ ภาพควรเป็นภาพสีสวยงาม  หาก
เป็นการเขียนภาพเก่ียวกบัเร่ืองราวประวติัศาสตร์หรือชีวประวติั ควรมีการศึกษาคน้ควา้ให้ถ่องแท ้เช่น ภาพ
เก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกายของคนในยคุนั้นตอ้งใหถู้กตอ้งตรงตามความจริง  
 6) ภาพประกอบ ควรเป็นภาพท่ีให้ความรู้สึกต่าง ๆ แสดงอาการเคล่ือนไหว มีชีวิตจิตใจ เช่น ภาพให้
ความรู้สึกวา่ก าลงัดีใจ ยิม้ หรือโศกเศร้า หรือก าลงัว่ิง เป็นตน้ ลกัษณะของภาพควรแสดงให้เห็นความหมายของ
ถอ้ยค าท่ีใชด้ าเนินเร่ือง และช่วยใหส้ามารถเขา้ใจเร่ืองไดง้่ายขึ้น 
 7) ควรหลีกเล่ียงการใชภ้าพประกอบท่ีหวาดเสียวและแสดงความโหดเห้ียมทารุณโดยเด็ดขาด เช่น ภาพ
การผ่าทอ้ง ควกัไส้ ภาพการแทง การยิง เป็นตน้ เน่ืองจากท าให้เด็กตกใจกลวัและหวาดเสียว ยงัเป็นการชกัน า
จิตใจของเด็กใหโ้นม้นา้วไปในทางกระดา้งและยงัขาดความเมตตากรุณา  
 ภาพประกอบในหนังสือส าหรับเด็ก ควรเป็นภาพท่ีงดงาม เป็นภาพท่ีแสดงถึงความรักความอบอุ่น 
ความรักใคร่กลมเกลียว  ความเมตตากรุณา  ความสามคัคี หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีชกัจูงใหเ้ด็กคลอ้ยตามเน้ือเร่ืองในทาง
ถูกตอ้งเหมาะสม 



 
 4. ความประณีตด้านรูปเล่ม 
 ลกัษณะรูปเล่มของหนงัสือส าหรับเด็กมี 2 รูปแบบ คือ รูปเล่มแนวตั้ง และรูปเล่มแนวนอน ลกัษณะและ
ขนาดรูปเล่มท่ีเหมาะสมตอ้งมีความกะทดัรัด เหมาะมือเด็ก หยบิถือและเปิดอ่านง่าย มากกวา่ค านึงว่ารูปเล่มควร
เป็นแนวตั้งหรือแนวนอน 
 ทางดา้น วราภรณ์ บ ารุงกุล (2530 : 105) ให้ความเห็นเก่ียวกบัลกัษณะรูปเล่มว่า หมายถึงวสัดุท่ีใช้ท า
รูปเล่มหนงัสือนั้น เช่น หนงัสือผา้ หนงัสือพลาสติก หนงัสือท่ีเป็นกระดาษแขง็ หนงัสือท่ีมีผิวสัมผสัพิเศษและมี
กล่ิน หนงัสือท่ีมีภาพ 3 มิติ เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ความประณีตในด้านรูปเล่มยงัหมายถึงความประณีตด้านการจัดวางหน้า การเลือกใช้
ตวัอกัษร รวมถึงการเลือกใชก้ระดาษในการพิมพอี์กดว้ย 
 
กระบวนการเขียนเร่ืองส าหรับเด็ก 
 ถวลัย์ มาศจรัส (2539 : 25-28) ได้กล่าวถึงเทคนิคและกลวิธีในการเขียนเร่ืองให้ประทับใจผู ้อ่าน 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ใช้ภาษาเรียบง่าย 
 ภาษาเรียบง่ายเป็นภาษาท่ีมีเสน่ห์ การเขียนหนงัสือดว้ยถอ้ยค าส านวนง่าย ๆ เป็นส่ิงท่ีผูอ่้านตอ้งการมาก
ท่ีสุด เพราะอ่านแลว้โปร่งใจท่ีไม่ตอ้งไปขบคิดใหเ้สียเวลาอีกวา่ค าพูดประโยคนั้นหมายถึงอะไร 
 2. อย่าคิดว่าผู้อ่ืนรู้เร่ืองเดิม 
 จุดบอดของการเขียนหนงัสืออีกประการหน่ึง คือ ผูเ้ขียนมกัจะเผลอคิดว่าเร่ืองท่ีตนน าเสนอไปนั้นผูอ่ื้น
ทราบมาบา้งแลว้จึงมกัเขียนละความบางประโยค บางตอนไปท าใหผู้อ่้านไม่เขา้ใจความเป็นมา 
 การเขียนท่ีดีตอ้งบอกกล่าวประเด็นของเร่ืองดว้ยความกระจ่างและไม่เบ่ือท่ีจะตอ้งเพียรเขียนอธิบายส่ิง
ต่าง ๆ ใหผู้อ่้านเขา้ใจดว้ยถอ้ยค ากระชบัง่าย ๆสั้น ๆ 
 3. เขียนให้อ่านง่าย 
 การเขียนให้อ่านง่ายกบัการใช้ภาษาท่ีเรียบง่ายนั้นต่างกนั ภาษาท่ีเรียบง่ายใช่ว่าจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจ
เสมอไปไม่ เพราะภาษาท่ีใช้อาจเรียบง่ายจริง แต่ถา้เน้ือหาท่ีน าเสนอ ยากเกินการรับรู้ของผูอ่้านก็จะไม่เกิด
ประโยชน์อนัใด 
 ดงันั้น ก่อนลงมือเขียนหนงัสือจะตอ้งพิจารณาเน้ือหาท่ีจะน าเสนอเสียก่อนว่ายากเกินกว่าผูอ่้านจะรับรู้
หรือไม่ 



 ตวัอยา่ง ศพัทท์างการแพทยท่ี์แพทยใ์ชส่ื้อความหมายกนันั้น ถา้จะน ามาส่ือความหมายกบัคนไขแ้ลว้จะ
ไม่สามารถส่ือความเขา้ใจกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 โดยธรรมชาติแลว้การเขียนหนงัสือเพื่อส่ือความหมายจะยากกวา่การพูด เพราะการเขียนผูอ่้านจะสัมผสั
ดว้ยตา แลว้สรุปเน้ือหาทั้งหลายดว้ยประสบการณ์ของตนเอง ซ่ึงผิดกบัการพูดท่ีผูฟั้งจะรับฟังดว้ยหู ถา้ส่ืงไหน
สงสัยยงัสามารถสอบถามเพื่อความเขา้ใจไดท้นัท่วงที 
 การเขียนหนังสือนั้น ผูเ้ขียนจะตอ้งเสนอแนวคิดอย่างชัดเจน และตอ้งมัน่ใจว่าการเรียงร้อยถอ้ยค าท่ี
ออกมานั้นจะตอ้งส่ือความหมายไดต้รงกบัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะบอก ถึงจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ 
 4. คิดก่อนเขียน 
 ก่อนจะลงมือเขียนหนังสือส่ิงหน่ึงท่ีผูเ้ขียนจะต้องกระท าเป็นล าดับแรกก็คือการคิด คิดอะไร ก็คิด
เสียก่อนวา่จะเขียนอะไร เสนอแนวคิดอะไร และคิดเพื่อจดัล าดบัเน้ือหาถอ้ยความท่ีเป็นเหตุเป็นผลใหส้อดคลอ้ง
กนัดว้ยรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ใช่เขียนไปก่อนแลว้จึงยอ้นมาคิดภายหลงั 
 ขอ้เขียนท่ีถือว่าดีคือ ขอ้เขียนท่ีตอบค าถามเหล่าน้ีได้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร 
อยา่งไร และท าไม 
 5. เขียนให้ตรงเป้าหมาย 
 การเขียนเร่ืองอะไรก็ตามส่ิงท่ีจะพลาดไม่ไดก้็คือ การเขียนใหต้รงกบัเป้าหมายท่ีตั้งใจเขียนไวต้ั้งแต่แรก 
 6. ใช้ค าคุ้นเคย 
 ในการเขียนหนงัสือเพื่อส่ือความหมายนั้นไม่จ าเป็นตอ้งใชค้  าศพัทสู์ง ๆ ควรเขียนโดยใชค้  าท่ีคุน้เคยใน
ชีวิตประจ าวนัจะดีกวา่ 
 7. เขียนประโยคให้กระชับใช้ค าน้อย ความหมายกว้าง 
 การเขียนหนงัสือท่ีใชป้ระโยคสั้น ๆ กระชบัมีค าไม่มากนกัแต่ให้ความหมายกวา้งนบัว่าเป็นส่ิงท่ีถูกใจ
ผูอ่้านมากทีเดียว 
 เช่น ประโยคท่ีวา่ เชา้วนัน้ีทอ้งฟ้าดูโปร่งแจ่มใส ถา้สั้นใชถ้อ้ยค าสั้น ๆ วา่เชา้วนัน้ีทอ้งฟ้าแจ่มใส 
 8. เขียนหนังสือให้มีเว้นวรรค 
 การเวน้วรรคท าใหผู้อ่้านไดพ้กัสายตา 
 9. ปรับแก้ส านวนก่อนเผยแพร่ 
 การเขียนในคร้ังแรกนั้นอาจเขียนอย่างรวดเร็ว ส านวนภาษาอาจยงัไม่สละสลวยชวนอ่าน ดงันั้นผูเ้ขียน
จึงควรอ่านทบทวน และปรับแกใ้หม่ก่อนเผยแพร่ทุกคร้ัง 
 10. ตั้งย่อหน้าให้มีความหมาย 



 การยอ่หนา้แต่ละย่อหนา้นั้น จะตอ้งประกอบดว้ยใจความส าคญัหรือสาระส าคญัอยา่งใดอยา่งหน่ึง และ
ภายในยอ่หนา้ประกอบดว้ยส่วนขยายท่ีจะท าใหใ้จความกระจ่างชนัเจน 
 
เทคนิคอ่ืน ๆในการเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก  
 
 1. ผู้เขียนต้องมีแรงบันดาลใจ 
 ในการเขียนเร่ืองส าหรับเด็ก แรงบนัดาลใจและความตั้งใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดเป็นท่ีมาของการศึกษาหา
ขอ้มูลต่าง ๆ มาเพิ่มเติมใหช้ดัเจน จนสามารถเขียนเร่ืองไดอ้ยา่งประสบผลส าเร็จ 
 2. มีแนวคิดของเร่ืองท่ีชัดเจน 
 แนวคิดของเร่ือง เช่น ความพยายาม ความกตญัญู ความเอ้ือเฟ้ือ ความกลา้หาญ เป็นตน้ เพื่อน ามาก าหนด
เป็นเป้าหมายในการเขียน และหลอมรวมความคิดนั้นออกมาเป็นโครงเร่ือง จากนั้นจึงขยายแนวคิดจากโครง
เร่ืองออกมาเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ 
 3. ศึกษาข้อมูลโดยการอ่านเร่ืองอ่ืน ๆ  
 พยายามสังเกตแนวคิด และศึกษาว่าหนงัสือดี ๆ เหล่านั้นมีความคิดอย่างไรจึงท าให้ไดรั้บค าชมเชยยก
ยอ่ง เช่น การใชถ้อ้ยค า ประโยค ขอ้ความ และภาพประกอบ เพื่อเก็บเก่ียวประสบการณ์ 
 4. เรียนรู้พฤติกรรมและความต้องการของเด็ก 
 เรียนรู้พฤติกรรมและความตอ้งการของเด็ก โดยการสังเกตจากเด็ก พูดคุยกบัเด็ก เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ในการเขียนเร่ืองท่ีถูกใจเด็ก หรือระลึกถึงความหลงัคร้ังเม่ือผูเ้ขียนยงัเป็นเด็ก โลกในวยันั้นพบเห็นอย่างไร คิด
แบบเด็ก ๆ และเห็นแบบเด็กในวยันั้นเป็นอยา่งไร 
 5. การตั้งช่ือเร่ือง 
 ตอ้งตั้งช่ือเร่ืองให้น่าสนใจ มีความหมายในตวัเอง ส่วนใหญ่มกัจะน าช่ือตวัละครเอก หรือลกัษณะนิสัย
ของตวัละครเอก มาตั้งเป็นช่ือเร่ือง เช่น กากบันกพิราบ, ยกัษใ์หญ่ใจดี, ความฝันของกบนอ้ย, กระรอกรอบรู้ เป็น
ตน้ 
 อย่าตั้งช่ือเร่ืองแบบช้ีชดัเกินไป เช่น ประโยชน์ของป่าไม,้ โทษของการลกัขโมย, วิธีการประหยดั เป็น
ตน้ เน่ืองจากเป็นการบอกอย่างช้ีชดั เม่ือเด็กเห็นช่ือเร่ืองจะรู้สึกว่าเป็นการสอน เน้ือเร่ืองไม่สนุกสนาน จึงไม่
อยากอ่าน และไม่ควรใชค้  าสองแง่สองง่าม 
 6. การสร้างตัวละคร  



 ตอ้งสร้างให้อยู่ในวยัเดียวกบัเด็ก ใชช่ื้อง่าย ๆ มีพฤติกรรมสมจริงกบัเหตุการณ์ สถานท่ี และสอดคลอ้ง
กับการด าเนินเร่ือง ส่วนมากเด็กมกัชอบตวัละครท่ีเป็นสัตว์พูดได้ ส่วนช่ือของตวัละครนั้น อย่าให้มีอักษร
เดียวกนัมาก จะท าใหผู้อ่้านสับสนระหวา่งตวัดีกบัตวัร้าย และอยา่ตั้งช่ือดว้ยค าศพัทย์าก ๆ  
 7. ฉาก  
 ควรก าหนดให้เหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง มีการบรรยายฉากและบรรยากาศให้ผูอ่้านเกิดจินตนาการไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ไม่ขดัแยง้กบัภาพประกอบ 
 8 เน้ือเร่ือง 
 ตอ้งมีทั้งสาระและความสนุกสนาน มีแก่นเร่ืองชดัเจน เพียงแก่นเดียวใน 1 เร่ือง ตรงตามท่ีก าหนดไวใ้น
ตอนตน้ โครงเร่ืองไม่ซบัซอ้น มีความสมเหตุสมผล 
 9.ภาพประกอบ 
 ควรมีสีสันสดใส ดึงดูดใจโดยเฉพาะหนา้ปก เพราะจะท าใหเ้ด็กเลือกท่ีจะหยบิอ่าน 
 10. การใช้ภาษาและลลีาการเขียน  
 ตอ้งเลือกสรรในการใชถ้อ้ยค าหรือส านวนภาษาใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูอ่้าน ใชภ้าษาพูดในบทสนทนา
ให้เป็นไปตามธรรมชาติ หลีกเล่ียงภาษาสแลงหรือภาษาถ่ินท่ีเด็กไม่คุน้เคย ในการเขียนเร่ืองส าหรับเด็กนั้น
จะตอ้งใชภ้าษาท่ีอ่านแลว้เขา้ใจไดท้นัที ไม่ตอ้งแปล 
 11. ถ้าเป็นนักเขียนมือใหม่ 
 เ ม่ือเขียนแล้วควรให้ผู ้รู้ได้ตรวจสอบการใช้ภาษาหรือส านวนภาษา และน้อมรับข้อติชมหรือ
ขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาปรับปรุงใหก้ารเขียนเร่ืองส าหรับเด็กสมบูรณ์ขึ้น 
  
  
  
  


