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ความหมายของวรรณกรรมส าหรับเดก็



จินตนา ใบกาซูยี (2534 : 22) ใหค้วามหมายของหนงัสือส าหรับเด็ก
วา่ หนงัสือท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหเ้ดก็ใชใ้นการฟัง  อ่าน  และเรียนรู้ดว้ยเน้ือหา
สาระท่ีมุ่งให้ความรู้หรือความเพลิดเพลินอย่างใดอย่างหน่ึง  หรือให้ทั้ง
ความรู้และความเพลิดเพลินควบคู่กนัไปในรูปแบบท่ีเรียกว่าสาระบนัเทิง 
โดยใชว้ิธีเขียนและการจดัท าและรูปเล่มท่ีเหมาะสมกบัความสนใจและ
ความสามารถในการอ่านของผูอ่้าน
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วิริยะ สิริสิงห (2524 : 15) ไดใ้หค้วามหมายของวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
หมายถึง วารสารและหนงัสือท่ีเขียนข้ึนส าหรับเด็ก และจะตอ้งเขียนให้เด็ก
อ่านอย่างเพลิดเพลินดว้ยความสนใจ เพ่ิมพูนความสามารถในการอ่านและ
เขา้ใจภาษาจนเกิดนิสยัรักการอ่านหนงัสือ

ความหมายของวรรณกรรมส าหรับเดก็



รัญจวน อินทรก าแหง (2525 : 100) กล่าววา่ หนงัสือส าหรับเดก็ 
หมายถึง หนงัสือท่ีเดก็อ่านไดด้ว้ยความเพลิดเพลินสนุกสนานโดยไม่มี
การบงัคบัอ่าน  เพราะมีเน้ือหาสาระตรงกบัความสนใจ  มีรูปเล่มท่ีสวย
สะดุดตา  และการจดัหนงัสือใหเ้ชิญชวนหยบิอ่าน  ไม่วา่จะเป็นหนงัสือ  
ใหค้วามบนัเทิงหรือใหค้วามรู้แก่เดก็กต็าม
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ปราณี เชียงทอง (2526 : 6) ใหค้วามเห็นวา่ หนงัสือท่ีดีส าหรับเดก็     
คือ  หนงัสือท่ีเขียนข้ึนอยา่งเหมาะสมกบัวยัของเดก็  และเป็นท่ีสนใจของ    
เดก็วยัต่าง ๆ  ตั้งแต่วยัก่อนเขา้โรงเรียนไปจนถึงวยัรุ่น  ใหค้วามเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน   รูปเล่มสวยงามสะดุดตา   เดก็สามารถเลือกอ่านไดโ้ดยไม่มี
การบงัคบั
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ฉวีวรรณ คูหาภินนัทน์ (2545 : 1) ใหค้  าจ ากดัความของหนงัสือส าหรับเดก็วา่
หมายถึง หนงัสือท่ีมีจุดมุ่งหมายในการจดัท าส าหรับเดก็อ่านโดยเฉพาะ หรืออาจให้
ผูใ้หญ่อ่านใหฟั้งกไ็ด ้

ถา้เป็นเดก็เลก็อาจจะเป็นหนงัสือภาพลา้น ๆ (Picture Book) หรือหนงัสือท่ีมี
เน้ือเร่ืองและรูปภาพหรือหนงัสือการ์ตูนกไ็ด ้

หนงัสือส าหรับเดก็  ตอ้งจดัท าข้ึนใหมี้เน้ือหาสาระ  รูปแบบ และตวัอกัษร     
ท่ีเหมาะสมกบัวยั  ความรู้  และความสนใจของเดก็ดว้ย  รูปแบบและลกัษณะของ
หนงัสือเดก็จะมีหลายลกัษณะ   ขนาดของหนงัสือไม่เลก็หรือไม่ใหญ่จนเกินไป     
จบัถือไดส้ะดวก
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นิตยา วรรณกิตร์ (2562 : 14) ไดใ้หค้วามหมายของวรรณกรรม
ส าหรับเดก็วา่ งานหนงัสือหรืองานนิพนธ์ในรูปแบบส่ือต่าง ๆ ท่ีเขียน
หรือผลิตข้ึนมาส าหรับเดก็โดยเฉพาะ เพ่ือใหเ้ดก็ ฟัง ดู เล่น ฝึกปฏิบติั 
หรือศึกษาคน้ควา้
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ลกัษณะของวรรณกรรมส าหรับเดก็

1. มุ่งให้ความบนัเทิงเป็นหลกั ความรู้เป็นส่วนเสริมประกอบ 
เน่ืองจากวยัเด็กเป็นวยัท่ีชอบสนุกสนาน ร่าเริง เน้ือหาท่ีจะบรรจุลงไป
จึงมกัเป็นเร่ืองท่ีสนุกสนานชวนติดตาม ผูเ้ขียนอาจจะแทรกความรู้ไป
ดว้ยกไ็ด ้ความรู้นั้นมกัมีลกัษณะเป็นคติสอนใจ



2. เน้ือเร่ืองสอดคลอ้งกบัวยัและจิตวทิยา ความตอ้งการของเดก็ เช่น 
* เดก็อาย ุ6-8 ปี ชอบอ่านเร่ืองราวเก่ียวกบันิทาน ต านาน เทพนิยาย 

ค ากลอนง่ายๆ ท่ีเก่ียวกบัชีวติประจ าวนั 
* เดก็วยั 11 ปี เดก็ผูช้ายกบัผูห้ญิงกช็อบเร่ืองราวแตกต่างกนั
* เดก็ผูช้ายชอบอ่านเร่ืองลึกลบั ผจญภยั 
* เดก็ผูห้ญิงชอบอ่านเร่ืองชีวติในบา้น สตัวเ์ล้ียง                              

ถา้เป็นนวนิยายกเ็ป็นเร่ืองรัก ๆ ใคร่ ๆ
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3. เน้ือหามีวตัถุประสงคห์รือแก่นเร่ืองบ่งอยา่งชดัเจน  มีความคิด
รวบยอดเพียงเร่ืองเดียว เน้ือเร่ืองไม่ซบัซอ้น มีจุดเนน้ท่ีเก่ียวเน่ืองอยา่งมี
เหตุผล
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4. รูปแบบการเขียนจะเป็นรูปแบบเดียวตลอดทั้งเร่ือง ไม่น ารูปแบบ
ประเภทอ่ืน ๆ มาปะปน โดยมุ่งใหเ้ดก็อ่านอยา่งเขา้ใจง่ายและรู้เร่ืองราว
รวดเร็ว
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5. วรรณกรรมส าหรับเด็กมีจุดเด่นในดา้นรูปเล่มท่ีมีขนาดพอเหมาะ 
ภาพประกอบและสีสันท่ีสะดุดตา รวมทั้งมีเน้ือหาท่ีน่าอ่าน เม่ือเด็กหยิบ
ข้ึนมาพิจารณาแลว้ ชวนใหอ้ยากอ่านหรืออยากซ้ือ โดย

- เด็กวยัก่อนเรียน อาย ุ2-5 ขวบ ควรเป็นหนงัสือภาพท่ีมีตัวหนงัสือ
ประกอบเลก็นอ้ย
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- เดก็วยัเรียนในระดบัประถมศึกษา อาย ุ6 – 11 ขวบ ควรเป็น
หนงัสือภาพท่ีมีตวัอกัษรประกอบเร่ืองราวมากข้ึนตามล าดบั

- เดก็ก่อนวยัรุ่น อาย ุ12-14 ขวบ ควรเป็นหนงัสือท่ีมีรูปภาพ
ประกอบบา้งแต่ไม่จ าเป็นตอ้งมีทุกหนา้ ส่วนสีสนัท่ีใชม้กัเป็นสีสดใส
มากกวา่ขาว – ด า และเป็นภาพท่ีชดัเจนดว้ย



6. ส านวนภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาง่าย ๆ ถูกตอ้ง  เหมาะสม  สั้นกระชบั 
ใจความสละสลวย เดก็เลก็ใชค้  าหรือประโยคซ ้ า ๆ กนัใหม้ากเพ่ือส่งเสริม
ความจ า
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7. หนงัสือส าหรับเดก็ทา้ยเล่มอาจมีกิจกรรมบางอยา่งท่ีเหมาะสม
กบัเดก็ใหเ้ดก็ไดท้  า

หลงัจากอ่านจบแลว้ เช่น มีการอธิบายค าศัพท์  มีค าถาม  ค าตอบ 
ให้วาดภาพ  หัดระบายสี เป็นตน้
ตวัอยา่งเร่ือง แมวลายจดุสีแดง
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สาเหตุทีต้่องมวีรรณกรรมส าหรับเดก็

1. เดก็มีประสบการณ์ในชีวิตนอ้ย 
2. พฒันาการทางจิตใจและสติปัญญาไม่มากพอท่ีจะเขา้ใจเร่ืองราวของผูใ้หญ่ได้
3. ความรู้ทางภาษาของเด็กมีนอ้ย
4. ความตอ้งการของเดก็ไม่เหมือนผูใ้หญ่ และความตอ้งการของเดก็
แต่ละวยักไ็ม่เหมือนกนั 

ดงันั้นการท าวรรณกรรมส าหรับเดก็แต่ละวยัจึงไม่เหมือนกนัและ
จ าเป็นตอ้งมีหนงัสือท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือเดก็โดยเฉพาะใหเ้หมาะสมกบัวยั 



ความแตกต่างของวรรณกรรมส าหรับเดก็กบัผู้ใหญ่

1. วรรณกรรมส าหรับเด็ก เช่น หนงัสือส าหรับเด็กจะเขียนเน้ือเร่ืองง่าย ๆ 
เป็นเร่ืองท่ีอยูร่อบตวัเดก็ การด าเนินเร่ืองไม่สลบัซบัซอ้น

2. ระดับภาษาง่าย  ถ้าผู ้อ่านเป็นเด็กเล็กก็ยิ่งต้องใช้ภาษาง่าย ส่วน
วรรณกรรมผูใ้หญ่ ตอ้งใชภ้าษาใหเ้หมาะกบัทอ้งเร่ือง ฉาก และบรรยากาศ



3. แก่นเร่ืองหรือแนวคิดของเร่ืองแตกต่างกนั
- เร่ืองของเด็กมุ่งใหแ้นวคิดดา้นประพฤติดีมุ่งความเพลิดเพลิน ส่งเสริม

จินตนาการ  สนุกสนาน  การด าเนินชีวติประจ าวนัอยา่งมีความสุข 
- เร่ืองของผูใ้หญ่มุ่งเน้นดา้นการครองเรือนครองรัก  การด าเนินชีวิต 

ปัญหาชีวิต  ปัญหาสงัคม  ปัญหาการเมือง
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4. ตวัละครมุ่งเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน ทั้ งด้านความประพฤติและ
การศึกษาเล่าเรียน  มุ่งสอนแนวคิดดา้นต่าง ๆ ในทางตรงหรือทางออ้ม

ส่วนเร่ืองของผูใ้หญ่มุ่งความสมเหตุสมผล  การตดัสินใจ  ให้แนวคิด
และแฝงคุณธรรมไวค่้อนขา้งลึกซ้ึงกวา่เร่ืองของเดก็
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จุดมุ่งหมายของการจดัท าวรรณกรรมส าหรับเดก็



จุดมุ่งหมายของการจดัท าวรรณกรรมส าหรับเดก็

1. เพ่ือใหเ้ดก็เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน ผอ่นคลายอารมณ์
2. เพ่ือใหเ้ดก็อ่านหนงัสือไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว แตกฉาน
3. เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึนจากการฟัง  และดูโทรทศัน์  แถบ

บนัทึกเสียง แถบบนัทึกภาพ  ภาพยนตร์  ซีดีรอม  และอินเทอร์เน็ต
4. เพ่ือใหเ้ป็นการลบัสมอง ส่งเสริมจินตนาการใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์

และส่งเสริมเชาวนปั์ญญาใหก้บัเดก็



5. ใหค้วามรู้ สนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ใหเ้ขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม 
เขา้ใจตนเอง และความรู้อ่ืน ๆ 

6. ปลูกฝังคุณธรรม  ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่  เพราะเดก็เป็นสมาชิกรุ่น
ใหม่ของสังคมและเป็นความหวงัของสังคม เป็นคนรุ่นหลงัท่ีตอ้งรับผิดชอบ
สงัคมต่อไป

7. เพ่ือส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน

จุดมุ่งหมายของการจดัท าวรรณกรรมส าหรับเดก็



8. เพ่ือใหเ้ดก็ไดค้น้ควา้เพ่ิมเติมจากเน้ือหาในชั้นเรียน

9. เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความมัน่ใจ

10. เพ่ือเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาเม่ือมีปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึน ทั้ง
ปัญหาการเรียนและปัญหาสงัคม เพ่ือใหเ้ดก็รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์

ยกตวัอยา่งเร่ือง อย่าแกล้งปิงปิงไม่ชอบ
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ความส าคญัของวรรณกรรมส าหรับเดก็



1. ความส าคญัต่อตัวเดก็



• วรรณกรรมส าหรับเดก็เปรียบเสมือนเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้  เสริมสร้างระเบียบวนิยั  ลกัษณะนิสยัความประพฤติท่ีดี และกล่อมเกลา
เดก็ใหเ้ป็นแนวทางท่ีตอ้งการ ยกตวัอยา่ง เร่ือง มะลิเอาแต่ใจ

• วรรณกรรมส าหรับเดก็คือมิตรแท ้ เป็นโลกแห่งความหวงั  จินตนาการ  และ
ความคิดสร้างสรรคส์ าหรับตวัเดก็ 

• วรรณกรรมส าหรับเดก็เป็นเสมือนครูคนหน่ึงท่ีสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีส าหรับ
เดก็ได้

2. ความส าคญัต่อบิดา-มารดา ผู้ปกครอง ครู และสถานศึกษา



3. ความส าคญัต่อสังคม

• การน าวรรณกรรมส าหรับเดก็มาใชเ้ป็นส่ือส าหรับเดก็และเยาวชนในสงัคม
ไดศึ้กษาเรียนรู้   เป็นการเตรียมพร้อมใหเ้ดก็เป็นคนท่ีมีศกัยภาพทั้งทาง
วชิาการและทางจิตใจ  พร้อมท่ีจะเรียนรู้การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมได ้
อยา่งมีความสุข



คุณค่าของวรรณกรรมส าหรับเดก็



1. ให้ความสนุกสนานเพลดิเพลนิและส่งเสริมจนิตนาการ

• หนงัสือส าหรับเดก็จะเป็นเพื่อนของเดก็ 
• ช่วยใหเ้ดก็ไดส้มัผสัเร่ืองราวท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือขบขนั 
• ช่วยใหเ้ดก็มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง  
• ช่วยส่งเสริมจินตนาการใหก้ลา้คิด  กลา้ฝัน  และน าจินตนาการท่ีดีมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงได้



2. ส่งเสริมพฒันาการด้านความคดิและสติปัญญา 

• หนงัสือส าหรับเดก็เป็นขมุทรัพยท์างความคิดและสติปัญญา 
• ช่วยอธิบายขอ้สงสยัต่าง ๆ ท่ีเดก็อยากรู้ 
• ช่วยขยายความคิด  ความรู้  และประสบการณ์ท่ียงัจ ากดัของเดก็      
ใหก้วา้งไกลออกไปในรูปแบบท่ีอ่านง่าย สนุกสนาน 
• ช่วยจุดประกายใหเ้ป็นคนใฝ่รู้ 
• ช่วยฝึกการล าดบัความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล  การสงัเกต                          
การเปรียบเทียบ  การจดักลุ่มหรือจดัประเภท 





3. ฝึกทักษะการอ่านและการใช้ภาษา 

• เดก็ไดเ้รียนรู้ภาษา  สญัลกัษณ์  และตวัหนงัสือจากการอ่าน 
• เดก็ท่ีอ่านหนงัสือมาก จะมีทกัษะการอ่านท่ีดีกวา่เดก็ท่ีไม่อ่าน
หนงัสือ 
• เม่ือเดก็ไดอ่้านหนงัสือท่ีมีเร่ืองราวสนุกสนานและชวนติดตาม
อยา่งสม ่าเสมอจะมีนิสยัรักการอ่าน



4. บ่มเพาะรสนิยมทางศิลปะและภาษา 

•ภาพท่ีสวยงาม  ภาษาท่ีไพเราะ  ความประณีตของรูปเล่มจะช่วย
กล่อมเกลา บ่มเพาะใหเ้ดก็มีรสนิยมทั้งทางศิลปะและภาษาได้
เป็นอยา่งดี



5. ช่วยชดเชยความบกพร่องและความคบัข้องใจ 
• ความคบัขอ้งใจ  ไม่สบายกาย  ไม่สบายใจ  หรือความเครียดอาจจะ
เกิดข้ึนกบัเดก็ไดเ้สมอ 
•หนงัสือส าหรับเดก็จะเป็นส่ิงท่ีช่วยชดเชยความรู้สึกไม่ดี ท าใหเ้ดก็
เห็นตวัอยา่งของชีวติอ่ืนและไม่รู้สึกโดดเด่ียว







6. ช่วยอธิบายเร่ืองที่เป็นนามธรรมให้เข้าใจได้ง่ายขึน้

• นามธรรมบางอยา่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  เช่น  ความรัก
ความโกรธ  ความอิจฉา  การพลดัพราก  การสูญเสีย  ความตาย 
• หนงัสือจะท าหนา้ท่ีถ่ายทอดนามธรรมเหล่านั้นในระดบัท่ีเหมาะสม
กบัเดก็







7. ช่วยพฒันาบุคลกิภาพด้านอารมณ์และสังคม

• การอ่านหนงัสือส าหรับเดก็เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็สมัผสัและ
เรียนรู้เก่ียวกบับุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการมีความรู้สึก
ร่วมไปกบัเน้ือหาหรือพฤติกรรมของตวัละคร ไม่วา่จะเป็นปัญหา
และวธีิแกปั้ญหาชีวติของตวัละคร ทั้งดา้นดีและไม่ดี ท าใหเ้ดก็ได้
รู้จกัเปรียบเทียบตวัเองกบัตวัละคร ในแง่ความคิด ความรู้สึก และ
การประพฤติปฏิบติั



• เร่ืองราวต่าง ๆท่ีไดอ่้านในหนงัสือส าหรับเดก็หล่อมหลอมใหเ้ดก็
เขา้ใจตนเอง  นบัถือตนเอง  รู้จกัยอมรับและเคารพผูอ่ื้น พร้อมท่ีจะ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข

7. ช่วยพฒันาบุคลกิภาพด้านอารมณ์และสังคม (ต่อ)



ประเภทของวรรณกรรมส าหรับเดก็ 



1. การจ าแนกประเภทตามเน้ือหาของเร่ือง
1.1 สารคดี
1.2 บันเทิงคดี

2. การจ าแนกตามรูปแบบของส่ือ
2.1 ส่ือส่ิงพมิพ์
2.2 ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์
2.3 ส่ือประเภทวสัดุหรืออปุกรณ์

3. การจ าแนกตามลกัษณะค าประพนัธ์ 
3.1 ร้อยแก้ว 
3.2 ร้อยกรอง 



1. การจ าแนกประเภทตามเน้ือหาของเร่ือง

1.1 สารคดี เป็นงานเขียนท่ีน าเสนอความจริงอยา่งมีศิลปะและสร้างสรรค ์
สารคดีจึงเป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ ความคิด และความบนัเทิงไปพร้อมกนั เน้ือหา
สาระมกัเก่ียวกบัความรู้เชิงวชิาการ เช่น ภาษา วฒันธรรม  สังคม  ประวตัิศาสตร์ 
ภูมศิาสตร์  วทิยาศาสตร์  ชีวประวตับุิคคล  และสถานทีส่ าคญั 

หากเป็นวรรณกรรมส าหรับเด็กในรูปแบบหนังสือมักจะเป็นหนังสือ
แบบเรียน หนงัสืออ่านเสริมประสบการณ์ 





1.2 บันเทิงคดี เป็นงานเขียนท่ีผูแ้ต่งมีเจตนาจะใหผู้อ่้านไดรั้บความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเป็นส าคญั  ผูแ้ต่งอาจสมมุติตวัละคร  ฉาก  เหตุการณ์ข้ึน
เพ่ือสะทอ้นภาพเก่ียวกบัการด าเนินชีวติและการอยูร่่วมกนัในสงัคม เช่น นิทาน 
เร่ืองส้ัน  นวนิยาย  การ์ตูน 

1. การจ าแนกประเภทตามเน้ือหาของเร่ือง





2. การจ าแนกตามรูปแบบของส่ือ

2.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ หมายถึง วรรณกรรมส าหรับเดก็ในรูปแบบของส่ือหรือ
วสัดุตีพิมพท่ี์มุ่งเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือการบนัทึกและเผยแพร่ความรู้ 
ข่าวสาร ความบนัเทิง มีทั้งรูปแบบของส่ิงพิมพท่ี์เป็นรูปเล่ม ไดแ้ก่ นิตยสาร 
หนังสือส าหรับเดก็ประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงส่ือประเภทภาพถ่ายหรือภาพวาด





2. การจ าแนกตามรูปแบบของส่ือ

2.2 ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ หมายถึงวรรณกรรมส าหรับเดก็ในรูปแบบของส่ือ
ท่ีบนัทึกสารสนเทศดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น  ซีดรีอม คอมพวิเตอร์

ช่วยสอน  หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-book)  วทิยุกระจายเสียง  วทิยุโทรทัศน์ 

ภาพยนตร์และอนิเทอร์เน็ต





2. การจ าแนกตามรูปแบบของส่ือ

2.3 ส่ือประเภทวสัดุหรืออุปกรณ์ หมายถึง วรรณกรรมส าหรับเดก็ใน
รูปแบบของวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีน ามาใชเ้ป็นส่ือในการถ่ายทอดหรือช่วยเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่เดก็ เช่น หนังสือผ้า หนังสือลอยน า้ ภาพกระดาษ 
หน้ากาก หุ่นประกอบการเล่านิทาน





3. การจ าแนกตามลกัษณะค าประพนัธ์
3.1 ร้อยแก้ว หมายถึงขอ้ความท่ีเขียนหรือพดูทุกรูปแบบท่ีไม่มีฉนัทลกัษณ์

บงัคบั ส่วนใหญ่ผูแ้ต่งมกัใชร้ะดบัของภาษาใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีเขียนหรือ
บุคคลท่ีเขียนถึง เช่น 

- การใชภ้าษาตรงไปตรงมาส าหรับการเขียนธรรมดา 
- การใชภ้าษาก่ึงทางการและทางการส าหรับการเขียนบทความ  ต ารา 

ชีวประวติั 
- การใชภ้าษาท่ีสละสลวยน่าอ่านส าหรับการเขียนนิทาน เร่ืองสั้น นวนิยาย 



3. การจ าแนกตามลกัษณะค าประพนัธ์

3.2 ร้อยกรอง หมายถึงวรรณกรรมท่ีมีการจดัรูปแบบใหมี้ระเบียบ
แบบแผน วตัถุประสงคส์ าคญัของงานเขียนประเภทน้ีคือเพ่ือใหค้วามร่ืนรมย์
ทางสุนทรียภาพหรือทางดา้นสะเทือนอารมณ์ เช่น  นิทานค ากลอน  ปริศนา 
ค าทาย   เพลงกล่อมเดก็   เพลงปลอบเด็ก   เพลงประกอบการละเล่นของเดก็






