
รูปแบบและเน้ือหาวรรณกรรมส าหรับเดก็



รูปแบบในการเขยีนหรือการน าเสนอวรรณกรรมส าหรับเดก็

1. หนังสือภาพ
2. หนังสือเร่ือง
3. โสตทศันูปกรณ์และส่ืออเิลก็ทรอนิกส์
4. เกมและของเล่น
5. ศิลปะการเล่านิทาน



1. หนังสือภาพ (Picturebook)

•หนังสือทีม่ีภาพประกอบเน้ือเร่ือง   มีจุดมุ่งหมายส าคญัในการใช้
ภาพเป็นส่ือส าคญัในการน าเสนอเน้ือหา 
•ส่วนใหญ่จดัท ำข้ึนส ำหรับเดก็ตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนถึงระดบั
ประถมศึกษำ 
•อำจจะเป็นหนงัสือภำพท่ีมีค ำบรรยำยประกอบภำพ ทั้งภำษำร้อยแกว้
และร้อยกรอง หรืออำจไม่มีค ำบรรยำยประกอบภำพเลยกไ็ด้
•หนงัสือภำพมีหลำยรูปแบบและหลำยประเภท ดงัน้ี



1.1 หนังสือที่แสดงตัวเลขและ
จ านวนนับ

* หนงัสือประเภทน้ีเหมำะส ำหรับเดก็วยัเรียนและวยัเร่ิมเรียน 
* เน้ือหำจะแสดงตวัเลข 1-10 และจ ำนวนนบัโดยมีภำพประกอบ
เก่ียวกบัคน  สตัว ์ ส่ิงของ  ท่ีผูเ้ขียนมกัน ำมำแสดงจ ำนวนนบัของ
ตวัเลข





1.2 หนังสือที่แสดงตัวอกัษร

*หนงัสือประเภทน้ีเหมำะส ำหรับเดก็วยัก่อนเรียนและวยัเร่ิมเรียน 
* เน้ือหำแสดงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุตใ์นภำษำไทยหรือ
ภำษำองักฤษ 





1.3 หนังสือของเล่น

* หนงัสือประเภทน้ีเหมำะส ำหรับเดก็วยัก่อนเรียนและวยัเร่ิมเรียน  
* มีลกัษณะพิเศษคือผลิตดว้ยกระดำษเหมือนหนงัสือ และผลิตข้ึน
จำกวสัดุอ่ืน เช่น กระดำษแขง็  พลำสติก  ผำ้  
* อำจแสดงภำพสำมมิติ  อำจเป็นหนงัสือท่ีผูอ่้ำนสำมำรถท ำ
กิจกรรมประกอบได ้เช่น  กำรชกัหรือดึงแถบกระดำษท่ีสำมำรถ
ท ำใหภ้ำพเคล่ือนไหวได ้ บำงคร้ังมีกำรเล่นเกมเก่ียวกบัภำพและ
ขอ้ควำม





1.4 หนังสือที่แสดงความคดิรวบยอด

*หนงัสือประเภทน้ีเหมำะส ำหรับเดก็วยัก่อนเรียนและวยัเร่ิมเรียน 
*เป็นหนงัสือท่ีพยำยำมแสดงควำมคิดรวบยอดท่ีเป็นนำมธรรมให้
เป็นรูปธรรม  โดยกำรใชภ้ำพและเส้นเป็นเคร่ืองมือสร้ำงควำม
เขำ้ใจ เช่น



- หนังสือท่ีแสดงรูปทรงเรขำคณิต 
เพื่อให้เด็กเข้ำใจเร่ืองของ เส้นตรง 
วงกลม   รูปทรงหลายเหลีย่ม 

- หนงัสือท่ีแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบั
สี  ขนาด  ระยะทาง  ทศิทาง 

- หนงัสือท่ีแสดงส่ิงตรงกนัขำ้ม เช่น
มืด-สว่าง  สกปรก-สะอาด  ข้างบน-
ข้างล่าง ข้างนอก-ข้างใน



1.5 หนังสือทีม่ีเน้ือหาเกีย่วกบัคน สัตว์
ส่ิงของ และสถานที่

* หนงัสือประเภทน้ีเหมำะส ำหรับเดก็วยัก่อนเรียนและวยัเร่ิมเรียน
* เน้ือหำและภำพเก่ียวกบัคน  สตัว ์ ส่ิงของ  พร้อมกบัค ำศพัท์
อธิบำยสั้นๆ แทนควำมหมำยท่ีแสดงดว้ยภำพ เช่น



- หนังสือภำพแนะน ำให้รู้จกับุคคลที่
ประกอบอาชีพต่าง ๆ 

-หนงัสือภำพแนะน ำให้รู้จกัสัตว์เลีย้ง 
ผลไม้  อวยัวะร่างกาย 

- หนั ง สื อ ภ ำ พ แน ะน ำ ลั ก ษณ ะ          
ภูมิประเทศ  รวมไปถึงสถำนท่ีท่ีเด็กมี
โอกำสไปเท่ียวชม เช่น วดั ทะเล ภูเขำ 
สวนสตัว์



1.6 หนังสือแสดงภาพโดย
ไม่มีตัวหนังสือ

* หนงัสือประเภทน้ีเหมำะส ำหรับเดก็ก่อนเรียนและวยัเร่ิมเรียน 
* เป็นหนงัสือท่ีมีแต่ภำพโดยไม่มีตวัหนงัสือประกอบ ดงันั้น
ภำพท่ีปรำกฏในหนงัสือตอ้งสะทอ้นเร่ืองรำวไดอ้ยำ่งชดัเจน



2. หนังสือเร่ือง (Story book)

•หนังสือที่น าเสนอเน้ือหาสาระมากกว่าภาพประกอบ ดังนั้นจึง
ประกอบดว้ยตวัอกัษรเป็นส่วนใหญ่ ภำพเป็นเพียงส่วนประกอบ 
บำงเล่มอำจเป็นหนงัสือท่ีมีเฉพำะตวัอกัษรไม่มีภำพประกอบเลย

•หนังสือประเภทน้ีไม่เป็นท่ีนิยมส ำหรับเด็กท่ีมีประสบกำรณ์
กำรอ่ำนนอ้ย

•หนงัสือเร่ืองแบ่งไดด้งัน้ี



2.1 หนังสือเรียน

* หนงัสือท่ีจดัท ำข้ึนส ำหรับเดก็ใชค้วบคู่กำรเรียน 
* มีสำระตรงตำมท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรอยำ่งถูกตอ้ง 
*มีลกัษณะเป็นหนงัสือเล่มเดียวหรือเป็นชุดกไ็ด ้น ำเสนอเน้ือหำ
ใหค้วำมรู้โดยตรง เช่น 

- ต าราเรียน  - แบบสอนอ่าน 
- หนังสืออ่านประกอบ        - หนังสือประกอบการเรียน





2.2 หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์

* หนงัสือท่ีจดัท ำข้ึนโดยค ำนึงถึงประโยชนใ์นกำรศึกษำหำควำมรู้      
ดว้ยตนเอง และเพ่ิมพนูควำมรู้ควำมเขำ้ใจในส่ิงท่ีเรียนตำมหลกัสูตร 
* หนงัสือประเภทน้ีไม่ไดบ้งัคบัใหน้กัเรียนซ้ือไวป้ระจ ำตวั  แต่
กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีไวบ้ริกำรครู    
และนกัเรียน ไดแ้ก่  หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านเพิม่เติม 
หนังสือส่งเสริมการอ่าน



•หนังสืออ่านนอกเวลา ก ำหนดใชใ้นกำรเรียนวชิำใดวชิำหน่ึงตำมหลกัสูตร 
ใหน้กัเรียนอ่ำนนอกเวลำ ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร



•หนังสืออ่านเพิม่เติม เป็นหนงัสือท่ีอิงหลกัสูตรส ำหรับใหน้กัเรียนอ่ำน
เพ่ิมเติมดว้ยตนเองตำมควำมเหมำะสมของวยัและควำมสำมำรถในกำรอ่ำน



•หนังสือส่งเสริมการอ่าน  คือหนงัสือท่ีส่งเสริมใหผู้อ่้ำนเกิดทกัษะในกำร
อ่ำนและมีนิสยัรักกำรอ่ำนมำกข้ึน  มีเน้ือหำไม่ขดัต่อวฒันธรรม  ประเพณี 
และศีลธรรม ตอ้งใหค้วำมรู้ มีคติ และมีสำรประโยชน์



3. โสตทศันูปกรณ์และส่ืออเิลก็ทรอนิกส์
•วรรณกรรมส ำหรับเดก็ท่ีอยูใ่นรูปแบบของโสตทศันูปกรณ์หรือ
อุปกรณ์กำรสอน ส ำหรับฟังและดู เช่น วทิยุโทรทศัน์  ภาพยนตร์ 
อนิเทอร์เน็ต  หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-book)



4. เกมและของเล่น
•วรรณกรรมส ำหรับเดก็ในรูปแบบของเกม เช่น  เกมระบายสี  เกม
จับคู่  เกมจับผดิ  เพ่ือฝึกสมอง  ส่งเสริมพฒันำกำร  และทกัษะให้
เด็ก



ฝึกเล่นเกมจับผดิ



ฝึกเล่นเกมจับผดิ



5. ศิลปะการเล่านิทาน

• กำรใชเ้ทคนิคกำรเล่ำหรือกำรอ่ำนออกเสียงเพ่ือถ่ำยทอดเน้ือหำ
ของวรรณกรรมส ำหรับเดก็ประเภทนิทำน  เช่น  

- การเล่าแบบปากเปล่า   

- การเล่าโดยใช้หนังสือ ภาพประกอบ ส่ือต่างๆ 

•กำรฟังผูใ้หญ่เล่ำนิทำนเป็นพ้ืนฐำนส ำคญัของกำรพฒันำทกัษะ       
กำรฟังและกำรพูด พฒันำทกัษะกำรคิดและจินตนำกำร 



เน้ือหาของวรรณกรรมส าหรับเดก็

• เน้ือหำของวรรณกรรมส ำหรับเด็กโดยทั่วไป สำมำรถ
จ ำแนกได ้  2 ประเภท ไดแ้ก่

1. สารคดีส าหรับเด็ก

2. บันเทิงคดีส าหรับเด็ก



1. สารคดสี าหรับเดก็

•หนังสือที่ต้องการให้เด็กได้รับข้อมูล ความรู้ ความจริง และความถูกต้อง 
เพ่ือใหเ้กิดควำมคิดและสำรประโยชนม์ำกกวำ่ใหค้วำมสนุกสนำนร่ืนรมย ์

• เน้ือหำสำระเป็นกำรเรียบเรียงข้ึนจำกสถำนท่ีหรือเหตุกำรณ์จริงและ
เกิดข้ึนจริง มกัเก่ียวขอ้งกบัควำมรู้เชิงวิชำกำรในสำขำต่ำงๆ

•สำรคดีส ำหรับเดก็อำจจ ำแนกตำมลกัษณะเน้ือหำท่ีเหมำะสมไดด้งัน้ี



1.1 บทความ มีลกัษณะเป็นขอ้เขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งกำรน ำเสนอควำมรู้
ควำมคิดแก่ผูอ่้ำนตำมหลกัฐำนควำมเป็นจริง ควรเป็นบทควำมบรรยำยสั้นๆ  
เช่น บทบรรณำธิกำร บทควำมสัมภำษณ์

1.2 สารคดีวิชาการ คือ สำรคดีเชิงสำระท่ีใหค้วำมรู้และขอ้เทจ็จริง
ดำ้นต่ำงๆ แก่เดก็ เช่น 

กำรเมืองกำรปกครอง  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ชีวประวติั   ศิลปะ   
วิทยำศำสตร์   ประวติัศำสตร์   ภูมิศำสตร์   วิธีกำรประดิษฐ ์ หรือกำรผลิต
ส่ิงต่ำงๆ



สารคดวีิชาการ 





1.3 สารคดีชีวประวัติและอัตชีวประวัติ  เป็นสำรคดีท่ีเขียนถึง
เร่ืองรำวชีวิตของบุคคลส ำคญั อำจจะเป็นผูอ่ื้นหรือเจำ้ของเขียนข้ึนเองกไ็ด ้ 

มีจุดมุ่งหมำยของงำนเขียนน้ีคือตอ้งกำรใหผู้อ่้ำนยดึถือเอำเร่ืองรำว
ของบุคคลนั้นมำเป็นแบบอยำ่งในกำรด ำเนินชีวติ 



สารคดชีีวประวตัิ



1.4 สารคดีท่องเที่ยว  เป็นงำนเขียนท่ีเขียนข้ึนจำกประสบกำรณ์จริง      
ไดพ้บเห็นจำกกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำง ๆ  อำจใหค้วำมรู้ในดำ้น

- ภูมิศาสตร์ - ประวตัิศาสตร์

- เกร็ด ต านานของสถานที่ - ชีวติความเป็นอยู่ของประชาชน 

- สภาพบ้านเมือง - สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ



สารคดท่ีองเทีย่ว



2. บันเทิงคดีส าหรับเดก็

•หนงัสือท่ีผูแ้ต่งมีเจตนำจะใหผู้อ่้ำนไดรั้บควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน
เป็นส ำคญั มีเน้ือหำสำระเป็นเร่ืองรำวท่ีผูแ้ต่งสมมติข้ึน ไม่ใช่เร่ืองท่ี
เกิดข้ึนจริง 
• ผูเ้ขียนอำจจะสมมุติตวัละคร ฉำก เหตุกำรณ์  เพื่อสะทอ้นภำพชีวิต
และกำรอยูร่่วมกนัในสงัคม  และไดรั้บควำมรู้ ประสบกำรณ์ คติธรรม 
และแนวทำงกำรด ำเนินชีวิต



•นิตยำ วรรณกิตร์ ไดจ้ ำแนกบนัเทิงคดีส ำหรับเด็กออกเป็น 
2.1 นิทำน 
2.2 เร่ืองสั้น 
2.3 นวนิยำย 
2.4 กำร์ตูน

2. บันเทิงคดีส าหรับเดก็



2.1 นิทาน

นิทาน เป็นเร่ืองเล่ำท่ีเรียบง่ำยตรงไปตรงมำ เน้ือหำอำจมีทั้งเร่ืองจริง
หรือเร่ืองท่ีแต่งข้ึน อำจเป็นร้อยแกว้หรือร้อยกรอง จ ำแนกประเภทได ้ดงัน้ี

1. ต ำนำนปรับปรำ 6. นิทำนประจ ำถ่ิน 11. นิทำนเขำ้แบบ
2. นิทำนศำสนำ 7. นิทำนวีรบุรุษ 
3. นิทำนคติธรรม 8. นิทำนอธิบำยเหตุ 
4. นิทำนมหศัจรรย ์ 9. นิทำนสตัว์

5. นิทำนชีวิต 10. นิทำนผี



1. ต านานปรับปรา  หมำยถึง เร่ืองรำวท่ีอธิบำยถึงก ำเนิดของจกัรวำล 
โครงสร้ำงและระบบของจกัรวำล  มนุษย ์ สตัว ์ ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ 
เช่น ลม  ฝน  ฟ้ำร้อง  ฟ้ำผำ่  สุริยครำสและจนัทรครำส 

- เร่ืองฟ้ำร้อง  เช่น  เมขลำรำมสูร  
- เร่ืองเทวดำท่ีคอยดูฝนฟ้ำใหแ้ก่มนุษย ์                                                    

เช่น พญำคนัคำก 



2. นิทานศาสนา นิทำนท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัศำสนำ อำจจ ำแนกได้ 2 
ประเภท คือ นิทำนเก่ียวกบัพระพทุธเจำ้และนิทำนคมัภีร์ทำงพระพทุธศำสนำ
ของไทย เช่น นิทำนชำดก



3. นิทานคติธรรม  

- มกัเป็นเร่ืองท่ีมีขนำดสั้นยำว  กำรด ำเนินเร่ืองไม่ซบัซอ้น  
- ตวัละครอำจเป็นคนหรือสตัวก์ไ็ด ้ เร่ือง ๆ หน่ึงอำจมีตวัละคร

ประมำณ 2-4 ตวั 
- แนวคิดท่ีปรำกฏในนิทำนประเภทน้ีคือ คุณค่ำของจริยธรรมและ

ผลแห่งกรรมท่ีช้ีใหเ้ห็นวำ่ กำรท ำดียอ่มไดดี้                                                                      
กำรท ำกรรมชัว่ยอ่มไดช้ัว่  เช่น  นิทานอสีป



"ลูกเป็ดขีเ้หร่" สอนใหเ้ดก็ๆ รู้จกักำรยอมรับ
ควำมแตกต่ำงระหวำ่งตนเองกบัผูอ่ื้น และเห็น
คุณค่ำของกนัและกนั

“กระต่ายกบัเต่า” สอนใจวำ่ ควำมประมำทเป็น
หนทำงแห่งควำมพำ่ยแพ้

https://anyflip.com/jgpfb/jyqe/basic

https://anyflip.com/jgpfb/jyqe/basic


4. นิทานมหัศจรรย์
- มีลกัษณะส ำคญัคือเป็นเร่ืองค่อนขำ้งยำว มีหลำยอนุภำคหรือ

หลำยตอน ด ำเนินเร่ืองอยูใ่นโลกของจินตนำกำร 
- ไม่บ่งบอกสถำนท่ีหรือเวลำท่ีแน่นอน  
- ตวัละครเอกของเร่ืองตอ้งผจญภยัหรือชะตำกรรม  ตวัละครเอก

ไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกมนุษยห์รืออมนุษย ์และตอ้งมีเร่ืองรำวเก่ียวขอ้ง
กบัอมนุษย ์ อิทธิฤทธ์ิปำฏิหำรยเ์หนือธรรมชำติ เช่น 

สโนไวท์ ซินเดอเรลลา  เจ้าหญิงนิทรา  หำกเป็นนิทำนมหศัจรรย์
ของไทย เช่น ปลาบู่ทอง  สังข์ทอง  นางสิบสอง 





5.นิทานชีวิต 

- มีลกัษณะใกลเ้คียงกบันิทำนมหศัจรรย ์ แต่นิทำนชีวติด ำเนิน
เร่ืองอยูใ่นโลกแห่งควำมเป็นจริง

- มีกำรบ่งบอกสถำนท่ีท่ีเกิดเร่ืองและช่ือตวัละครชดัเจน 
- บำงเร่ืองอำจมีเร่ืองรำวของอิทธิฤทธ์ิปำฏิหำริย ์แต่กมี็ลกัษณะท่ี

ผูอ่้ำนผูฟั้งเช่ือวำ่เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดม้ำกกวำ่นิทำนมหศัจรรย ์เช่น 
พระลอ ไกรทอง  ขุนช้าง-ขุนแผน





6. นิทานประจ าถิน่ 

- เป็นเร่ืองเล่ำท่ีมีขนำดควำมยำวไม่แน่นอน 
- มกัเป็นเร่ืองแปลกพิสดำร เช่ือวำ่เคยเกิดข้ึนจริง ณ สถำนท่ีหน่ึง
- มีกำรบ่งบอกช่ือตวัละครและสถำนท่ีไวช้ดัเจน 
- อำจเป็นเร่ืองรำวเก่ียวกบับุคคลในประวติัศำสตร์ของบำ้นเมือง 

บุคคลส ำคญัของทอ้งถ่ิน  หรือเป็นเร่ืองรำวท่ีอธิบำยถึงควำมเป็นมำของ
สถำนท่ีท่ีเกิดข้ึน ทั้งท่ีเกิดโดยธรรมชำติหรือส่ิงปลูกสร้ำงข้ึนมำในทอ้งถ่ิน 
เช่น ผาแดงนางไอ่  ท้าวแสนปม  พระยากง-พระยาพาน  ตาม่องลาย



7. นิทานวีรบุรุษ 

เป็นนิทำนขนำดยำว  เล่ำถึงกำรผจญภยัของวรีบุรุษคนเดียวหลำยคร้ัง
หลำยหนและมกัเล่ำถึงกำรผจญภยัของวรีบุรุษท่ีมีควำมสำมำรถเหนือมนุษย ์
เช่น เฮอร์ควิลสิ เพอร์ซีอุส ส่วนนิทำนวรีบุรุษของไทย เช่น นายขนมต้ม 
พระร่วง  พระเจ้าอู่ทอง



8. นิทานอธิบายเหตุ เป็นนิทำนท่ีอธิบำยถึงก ำเนิดหรือควำมเป็นมำ
ของส่ิงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชำติ  นิทำนประเภทน้ีจะมีขนำดสั้ นและ          
เล่ำตรงไปตรงมำเพ่ือตอบค ำถำมวำ่ท ำไมส่ิงหน่ึงจึงมีลกัษณะเช่นนั้น เช่น

- นิทำนอธิบำยท่ีมำของช่ือ  รูปลกัษณะ  และส่วนประกอบของคน 
สตัว ์ พืช

- นิทำนอธิบำยเก่ียวกบัปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ กำรก ำเนิดของสัตว ์
ตน้ไม ้ ดอกไม ้ ดวงดำว 

- นิทำนอธิบำยท่ีมำของส่ิงต่ำงๆ เช่น อำหำรกำรกิน ข้ำวของ
เคร่ืองใช้







9. นิทานสัตว์ 

คือนิทำนท่ีมีสตัวเ์ป็นตวัละครเอก โดยทัว่ไปมกัแสดงใหเ้ห็นควำม
ฉลำดของสตัวช์นิดหน่ึงและควำมโง่ของสตัวอี์กชนิดหน่ึง 

นิทำนสตัวบ์ำงเร่ืองถำ้เล่ำโดยเจตนำจะสอนจริยธรรมหรือคติธรรม
อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง อำจจดัเป็นนิทำนคติได ้เช่น นิทานอสีป 



10. นิทานเร่ืองผี  เป็นนิทำนประเภทท่ีมีอยูใ่นทุกสงัคม
- ผบีำงประเภทอำจไม่ปรำกฏชดัเจนวำ่มำจำกไหน  เกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร 
- ผีบำงประเภทเป็นวิญญำณของคนท่ีตำยไปแลว้กลบัมำหลอกหลอน

ผูท่ี้มีชีวติอยูด่ว้ยรูปร่ำงและวธีิกำรต่ำง ๆ 
- นิทำนเร่ืองผขีองไทยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเล่ำเก่ียวกบั...
ผคีนตาย  ผบ้ีานผเีรือน  เร่ืองผปีระจ าต้นไม้  เร่ืองผป่ีา  เร่ืองผทีีสิ่งอยู่

ในร่างคน เช่น  ผตีำยทั้งกลม  ผนีำงตะเคียน  ผนีำงตำนี  ผบีรรพบุรุษ  ผีป่ำ      
ผีปอบ ผีกองกอย ฯลฯ



https://www.pbs.ac.th/book/index.php/view/show/76

https://www.pbs.ac.th/book/index.php/view/show/76




11. นิทานเข้าแบบ 

เป็นนิทำนท่ีมีแบบแผนในกำรเล่ำเป็นพิเศษ โครงเร่ืองมีควำมส ำคญั
นอ้ยกวำ่แบบแผนในกำรเล่ำ  กำรเล่ำเป็นกำรเล่ำเพ่ือควำมสนุกสนำนของ
ผูเ้ล่ำและผูฟั้ง เช่น นิทานลูกโซ่เร่ืองยายกะตาปลูกถัว่ปลูกงาให้หลานเฝ้า

https://www.youtube.com/watch?v=iazoGWAK0_8

https://www.youtube.com/watch?v=z0zlau1K3j0

https://fliphtml5.com/bltaj/fkec/basic

https://www.youtube.com/watch?v=iazoGWAK0_8
https://www.youtube.com/watch?v=z0zlau1K3j0
https://fliphtml5.com/bltaj/fkec/basic


แบบฝึกหัด

• ใหน้กัศึกษำแบ่งคร่ึงกระดำษ A4
• เลือกวาดรูปทรงใด ๆ กไ็ด้หน่ึงรูปด้านหน่ึงของกระดาษ  เช่น ทรงกลม 
ส่ีเหลีย่ม สามเหลีย่ม  (พร้อมเขยีนค าศัพท์ไทยกบัองักฤษ)
• อกีด้านหน่ึงให้วาดรูปใดกไ็ด้ทีส่อดคล้องกบัรูปทรงน้ัน (พร้อมเขียนค าศัพท์
ไทยกบัองักฤษ  และเขยีนค าบรรยายทีบ่่งคุณสมบัตหิรือเกีย่วข้อง กบัภาพ 
น้ันด้วย)
• ทั้งสองดำ้น เลือกลงสีไดต้ำมใจชอบ
• ใหเ้วลำท ำ 40 นำที แลว้เด๋ียวมำน ำเสนองำนหนำ้ชั้นกนัค่ะ





2.2 เร่ืองส้ันส าหรับเดก็

•ภทัรขวญั ลำสงยำง (2561 : 20) กล่ำววำ่ เร่ืองสั้นเป็นงำนเขียนขนำดสั้น 
แต่งเป็นร้อยแกว้ เร่ืองสั้นส ำหรับเดก็มีองคป์ระกอบคลำ้ยเร่ืองสั้นส ำหรับ
ผูใ้หญ่ คือประกอบไปดว้ย โครงเร่ือง ตัวละคร แก่นเร่ือง บทสนทนา ฉาก 

ทัศนะของผู้แต่ง และกลวธีิการเล่าเร่ือง

•ลกัษณะของเร่ืองสั้นมีดงัต่อไปน้ี



1. เร่ืองสั้ นมีเหตุกำรณ์ส ำคัญเพียง 2-3 เหตุกำรณ์ และมุ่งเสนอ
แนวคิดของเร่ืองเพียงประกำรเดียว

2. เร่ืองสั้นมีตวัละครไม่มำก โดยอำจมีตวัละครท่ีมีบทบำทส ำคญั
ท่ีสุดในเร่ืองเพียงตัวเดียวเท่ำนั้น ส่วนตัวละครอ่ืน ๆ ไม่ควรมีเกิน 5      
ตวัละคร และตอ้งเก่ียวขอ้งกบัตวัละครส ำคญั

2.2 เร่ืองส้ันส าหรับเดก็



3. โครงเร่ืองตอ้งประกอบไปดว้ย  “ปมปัญหา”  หรือ  “ข้อขัดแย้ง”   
ท่ีท ำให้ผูอ่้ำนฉงนและอยำกรู้ว่ำจะมีเหตุกำรณ์อะไรเกิดข้ึนต่อไป แลว้
ด ำเนินเร่ืองให้ผูอ่้ำนสนใจมำกข้ึน จนถึงจุดสุดยอดของเร่ืองซ่ึงเรียกว่ำ 
“ไคลแมกซ์” (Climax)

4. เร่ืองสั้นมีควำมยำวจ ำกดั ส่ิงท่ีจะเขียนลงไปในเร่ืองสั้น ตอ้งเขียน
เท่ำท่ีจ ำเป็นและรัดกุม กำรเขียนฉาก (Setting) กำรก ำหนดบทบาทให้
ตัวละคร (Characterization) ค าพูดหรือกิริยาอาการต่าง ๆ ต้องรัดกุม           
ใช้ค าน้อยแต่ได้ความมาก

2.2 เร่ืองส้ันส าหรับเดก็



5. ใหค้วำมรู้สึกโดยเฉพำะอยำ่งใดอยำ่งนึง หมำยควำมวำ่เม่ืออ่ำนจบ
แลว้ควรจะไดรั้บรสหรืออำรมณ์สะเทือนใจอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง เช่นความรู้สึก
ยนิดี  ต่ืนเต้น  สยดสยอง  ขบขัน  หมดหวงั  หรือเศร้าใจ

2.2 เร่ืองส้ันส าหรับเดก็



2.3 นวนิยายส าหรับเดก็

• นวนิยำยส ำหรับเดก็มีองคป์ระกอบต่ำง ๆ เช่นเดียวกบันวนิยำยส ำหรับ
ผูใ้หญ่  แต่ต่างกนัเพยีงแค่ตัวละครหลกัเป็นเด็ก  ปัญหาต่าง ๆ ที่ตวัละคร
ประสบเป็นปัญหาของเด็ก 

•นวนิยำยส ำหรับเด็กมีไวเ้พื่อควำมเพลิดเพลิน
สนุกสนำน 



2.3 นวนิยายส าหรับเดก็

•นวนิยำยมีวธีิกำรแต่งคือ
- มีกำรจดัรูปแบบกำรสนทนำ 
- มีกำรบรรยำยกิริยำอำกำรของตวัละคร 
- มีกำรก ำหนดฉำกและส่ิงแวดลอ้มท่ีแสดงอุปนิสยัและ   

พฤติกรรมของตวัละคร 
- มีกำรสอดแทรกควำมคิดเห็นของผูแ้ต่งผำ่นตวัละคร



นวนิยำยส ำหรับเดก็แบ่งออกเป็นประเภทต่ำง ๆ ดงัน้ี
1. นวนิยำยเก่ียวกบัชีวติจริง 
2. นวนิยำยอิงประวติัศำสตร์ 
3. นวนิยำยเก่ียวกบักำรสืบสวน
4. นวนิยำยผจญภยั 
5. นวนิยำยเก่ียวกบัควำมรักของหนุ่มสำว
6. นวนิยำยจินตนำกำร

2.3 นวนิยายส าหรับเดก็



1. นวนิยายเกีย่วกบัชีวติจริง 
นวนิยำยน้ีตวัละครในเร่ืองมีควำมสมจริง สถำนท่ีอำจมีจริงหรือ

สมมติข้ึนกไ็ด ้แต่เร่ืองรำวควำมเป็นไปของชีวติตวัละครจะตอ้งคลำ้ยคลึง
ควำมเป็นจริงและอำจเกิดข้ึนจริง  

นวนิยำยเก่ียวกบัชีวติจริงน้ีอำจมีวตัถุประสงคอ่ื์นสอดแทรกไวด้ว้ย 
เช่น 

- แสดงใหเ้ห็นขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม 
- แสดงใหเ้ห็นผลของกำรท ำควำมดี



2. นวนิยายองิประวตัิศาสตร์ 
นวนิยำยประเภทน้ีใชป้ระวติัศำสตร์เป็นพ้ืนฐำน  ตวัละครอำจเป็น

บุคคลจริงหรือแต่งข้ึนกไ็ด ้ แต่ใหอ้ยูใ่นยคุสมยัของประวติัศำสตร์และมี
ขอ้เทจ็จริงทำงประวติัศำสตร์ท่ีถูกตอ้งตำมควำมจริง
3. นวนิยายเกีย่วกบัการสืบสวน 

นวนิยำยท่ีแสดงใหเ้ห็นไหวพริบปฏิภำณของ
นกัสืบและต ำรวจในกำรสืบสวน  และปรำบปรำม
อำชญำกรรมต่ำง ๆ 



4. นวนิยายผจญภัย 
เร่ืองรำวเก่ียวกบักำรผจญภยัในท่ีต่ำง ๆ ได้แก่ กำรผจญภยัควำม

โหดร้ำยทำรุณของมนุษยด์ว้ยกนั  กำรผจญภยักบัธรรมชำติ  กำรผจญภยั
กบัสตัวป่์ำท่ีดุร้ำย 

นวนิยำยประเภทน้ีประกอบไปดว้ยเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีต่ืนเตน้ แสดง
ให้เห็นไหวพริบปฏิภำณและควำมอดทนของตัวละครในกำรเอำชนะ
อุปสรรคและภยัท่ีตวัละครก ำลงัเผชิญอยู่



5. นวนิยายเกีย่วกบัความรักของหนุ่มสาว 
เป็นนวนิยำยท่ีเด็กวยัรุ่นนิยมอ่ำน นวนิยำยประเภทน้ีจะตอ้งแต่ง

ข้ึนอยำ่งระมดัระวงั จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวำ่
- ควำมรักเป็นส่ิงดีงำม  ก่อให้เกิดก ำลงัใจท่ีจะประกอบคุณงำม

ควำมดี
- กำรปฏิบัติตวัให้ควำมรักของตนเป็นไปอย่ำงงดงำม ไม่ผิด

ศีลธรรม และไม่ชิงสุกก่อนห่ำม



6. นวนิยายจินตนาการ
นวนิยำยชนิดน้ีเป็นเร่ืองแนวเพอ้ฝัน เป็นเร่ืองท่ีอ่ำนง่ำย ๆ เพ่ือ

ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน  ช่วยใหผู้อ่้ำนเกิดจินตนำกำรและหลีกหนี
ควำมเป็นจริงท่ีประสบอยู่ในชีวิตจริง  เป็นกำรผ่อนคลำยควำมรู้สึก
ทุกขท่ี์เผชิญอยูไ่ดบ้ำ้ง



ความสุขของกะทิ



ความสุขของกะทิ

• เล่ำเร่ืองรำวของนอ้งกะทิ  เด็กหญิงวยั 9 ขวบท่ีก ำลงัจะตอ้งสูญเสียแม่
ซ่ึงป่วยเป็นโรคกลำ้มเน้ืออ่อนแรง แม่รู้ตวัดีวำ่ไม่สำมำรถเล้ียงดูกะทิได ้
จึงฝำกกะทิใหต้ำกบัยำยเล้ียง 
• กะทิเติบโตมำดว้ยควำมรักของตำและยำย มีชีวติอยำ่งสุขสบำยในบำ้น
หลงันอ้ยริมคลองอนัอบอุ่น
• กะทิมีครอบครัวท่ีเอำใจใส่  ดูแลกะทิดว้ยควำมรัก  และควำมห่วงใย
จำกใจจริง



• เธอมีคุณตาท่ีเคยเป็นทนำย ซ่ึงสำมำรถเรียกเสียงหวัเรำะจำกกะทิ
และครอบครัวไดอ้ยูเ่สมอๆ 
• คุณยายของกะทิเป็นคนท่ีเคร่งครัด และหวัโบรำณ แต่ถึงกระนั้นก็
สอนกะทิเร่ืองต่ำงๆนำนำ เช่น กำรท ำอำหำร กำรอยูใ่นสงัคม
• พีท่องเป็นคนท่ีเขำ้อกเขำ้ใจกะทิเป็นอยำ่งดี และเป็นคนท่ีมีบุญคุณ
ต่อกะทิ เพรำะวำ่พ่ีทองเคยช่วยชีวติกะทิไวต้อนกะทิเป็นเด็กเลก็
• น้าฎา และน้ากนัต์ซ่ึงเป็นคนท่ีห่วงใยกะทิ และคอยหำส่ิงดีๆใหก้ะทิ
อยูเ่สมอๆ และเป็นคนท่ีพดูปลอบใจกะทิในยำมท่ีกะทิเศร้ำโศกเสียใจ 



เสียงกระทะกบัตะหลิว ปลุกกะทิให้ต่ืนข้ึนเหมือนวนัก่อนๆ ท่ีจริง
แลว้กล่ินหอมกรุ่นๆ ของขำ้วสุกกมี็ส่วนดว้ย  รวมทั้งกล่ินควนัจำกเตำและ
กล่ินไข่ทอด  แต่เสียงตะหลิวเคำะกระทะต่ำงหำกท่ีดึงกะทิให้พน้จำก
ภวงัคนิ์ทรำและภำพฝันสู่วนัใหม่  กระทะไม่เคยใช้เวลำลำ้งหน้ำแต่งตวั
นำน ตำลอ้บ่อย ๆ ว่ำวิ่งผ่ำนน ้ ำเสร็จแลว้หรือ  ยำยหันมำมองเม่ือกะทิเขำ้
มำในครัวยำยไม่เคยยิม้ตอบหรือทกัทำย  ตำบอกว่ำยิม้ของยำยมีนอ้ยตอ้ง
สงวนเอำไวอ้ดักระป๋องส่งออกไปขำยต่ำงประเทศ

ตัวอย่างตัวบท : ความสุขของกะทิ



กะทิคดขำ้วใส่ขนั  สีขำวๆ ของขำ้วสวยเขำ้กนัดีกบัอำกำศสดช่ืนยำมเชำ้
แบบน้ี  ไออุ่นจำกขันข้ำวในอ้อมแขนแผ่ซ่ำนทั่วทั้ งอก และใจท่ีรัวจังหวะ
กระชั้นข้ึนเม่ือกะทิออกวิง่ไปท่ำน ้ำ  

ตำนัง่อ่ำนหนงัสือพิมพร์ออยู่แลว้กบัถำดอำหำรเหมือนเคย ไม่นำนเสียง
พำยกระทบน ้ ำก็ดงัข้ึน พร้อมกบัท่ีหัวเรือพน้คุง้น ้ ำออกมำให้เห็น  สีจีวรของ
หลวงลุงเพิ่มควำมสดใสให้บรรยำกำศ  พี่ทองลูกศิษยย์ิงฟันขำวมำแต่ไกล  ตำ
บอกวำ่พี่ทองน่ำไปอยูค่ณะตลกชวนยิม้  ยิม้ของพี่ทองเหมือนโรคติดต่อ  ยิม้ท่ีส่ง
มำจำกหวัใจระร่ืน  ต่อสำยตรงถึงปำกและแววตำ  แผรั่ศมีเป็นคล่ืนรอบๆ เหมือน
เวลำโยนกอ้นหินลงในน ้ำ จนคนรอบขำ้งรู้สึกได้



2.4 หนังสือการ์ตูน

• ภาพวาดการ์ตูน คือ  ภาพวาดที่ไม่เหมือนจริง หรือมีลกัษณะแตกต่าง
จากภาพที่เป็นจริง  อำจจะผดิไปจำกควำมจริงในลกัษณะนอ้ยกวำ่
ควำมจริงหรือเกินควำมจริงกไ็ด ้
• ภำพนั้นตอ้งเป็นภำพท่ีดูแลว้เป็นภำพท่ีใหค้วำมคิด                               

(Idea) และอำรมณ์กบัผูอ่้ำนผูดู้  เช่น ตลกขบขัน                                     
น่าเอน็ดู  หรือเศร้า



• ลกัษณะส าคญัของการ์ตูน คือ ภาพการ์ตูนอาจเป็นภาพเดีย่วหรือเขียน
หลาย ๆ ภาพ  เพ่ือประกอบกนัเป็นเร่ืองราวได้ 

• กำร์ตูนอำจมีหนงัสือบรรยำยหรือไม่มีกไ็ด ้แต่ตอ้ง                               
ท ำใหผู้อ่้ำนหรือผูพ้บเห็นรับรู้เร่ืองรำวได้

2.4 หนังสือการ์ตูน





•กำร์ตูนยงัมีลกัษณะทำงดำ้นภำษำเฉพำะ คือ มีภำพและถอ้ยค ำผสมผสำน
กนั โดยไม่ไดมี้กำรก ำหนดสดัส่วนเป็นกำรเฉพำะเจำะจง 
• กำรวำดภำพกำร์ตูนมีจุดมุ่งหมำยในกำรเลียนแบบธรรมชำติ กำรลอ้เลียน 
หรือเพ่ือท ำใหเ้กิดอำรมณ์ขนั ประชดประชนั 
• และยงัสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นภำพประกอบเพ่ือตกแต่งส่ือในกำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ์ และกำรเล่ำเร่ืองในวรรณกรรมต่ำง ๆ ได้

2.4 หนังสือการ์ตูน


