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โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โทรศพัท  01 - 5454218


เชื่อวาคุณพอคุณแมแทบทุกคนในปจจุบันตอง

รูจักนักวิทยาศาสตรชื่อดังกองโลก ที่ชื่อวาโรเบิรต
ไอนสไตน  ซึง่มคีวามฉลาดทางปญญา ( IQ ) ประมาณ
180  ในขณะทีค่นทัว่ไปมไีอควิประมาณ 90 -110  เทานัน้
ไอนสไตนใหขอคดิวา  ถาอยากใหลกูฉลาด  คณุพอคณุแม
ควรจะเลานทิานใหลกูฟงเปนประจำ  และถาจะใหลกูฉลาด
มากยิ่งขึ้น  จะตองเลานิทานใหลูกฟงหลาย ๆ เรื่อง
หลาย ๆ แบบ ผเูขยีนคดิวาผทูีฉ่ลาดระดบัโลกพดูไวแบบนี้
แลว  เราคงตองเชือ่ไวบาง  และนาจะเปนอยางนัน้จรงิ ๆ

พอแมบางคนอาจจะยังนึกไมถึงวานิทานซึ่งเปน
เรื่องสั้น ๆ งาย ๆ แตใหคุณคาที่มากมายกับลูกของเรา
การทีพ่อแมเลานทิานใหลกูฟงจงึเปนการสรางสายสมัพนัธ
อันอบอุนในครอบครัวและยังชวยปลูกฝงคุณธรรมใหกับ
ลกูอกีดวย  และเมือ่ทานอานบทความนีแ้ลวจะยิง่เขาใจ และ
จะสามารถพฒันาสตปิญญา   พฒันาทางภาษา   สรางสมาธิ
ใหเด็กมีจินตนาการ  สรางคุณธรรม  มีความฉลาดทาง
อารมณ ทำใหเด็กมีนิสัยรักการอาน และเปนผูที่มีความ
ฉลาดทัง้ทางปญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ (EQ)

นทิานเปนสิง่ทีม่คีณุคาและมคีวามสำคญัสำหรบั
เดก็มาก   ในการจดัการเรยีนการสอนใหเดก็ระดบัวยัเรยีน
นัน้    ถอืไดวากจิกรรมการเลานทิานเปนหวัใจทีส่ำคญัอยาง

หนึ่งในการเรียนการสอน   ดวยเหตุที่วานิทานเปนสิ่งที่
เดก็ ๆ  โปรดปรานมาก   ซึง่เดก็ในแตละวยักจ็ะมคีวามชอบ
นทิานทีแ่ตกตางกนัไปตามชวงอายแุละวยั  คณุพอคณุแม
จงึตองคำนงึดวย   ในบทความนีก้จ็ะไดกลาวถงึประโยชน
และคณุคาของนทิาน  หลกัเกณฑในการเลานทิาน  ลกัษณะ
นทิานทีค่วรและไมควรเลาใหเดก็ฟง รวมทัง้การเตรยีมตวั
เพือ่การเลานทิาน  และศลิปะในการเลานทิานดวย

การเลานิทานไดพัฒนาขึ้นตามลำดับ ในสมัย
กอนมกัจะนัง่เลานทิานตามตนไมใหญ    สนามหญา  โบสถ
วหิาร  นทิานจงึเปนสิง่ทีม่คีณุคาและมคีวามสำคญั ซึง่พอจะ
สรุปไดดังนี้

1. นทิานเสรมิสรางสตปิญญาเดก็  ขณะทีพ่อแม
เลานทิานใหลกูฟง  ลกูจะไดใกลชดิกบัพอแม    ความใกล
ชดิของครอบครวัจะเปนการสรางความผกูพนั   สรางความ
เชื่อมั่นในตนเองใหแกเด็ก   ซึ่งจะเปนการเสริมสรางสติ
ปญญาของเด็กไดเปนอยางดี

2. ปลูกฝงใหเปนเด็กชางคิด  ชางถามและ
ชางสงัเกต  ขณะเลานทิานใหลกูฟง  ลกูอาจจะไมเขาใจขอ
ความบางตอนหรอืศพัทบางคำ ลกูกอ็าจจะถามหรอืใหเลา
ซ้ำ   พฤตกิรรมเชนนี ้จะทำใหเดก็เปนคนทีก่ลาถาม   กลา
แสดงออก ทำใหเด็กเขาใจสิ่งตาง ๆ  รอบตัวมากขึ้นไป
ทำใหเดก็มคีวามฉลาดทางปญญา (IQ)  และความฉลาด
ทางอารมณ  ( EQ)
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ไมพดูโกหก  ซึง่คณุธรรมทัง้หลายทีล่กูไดฟงตัง้แตวยัเดก็
จะจำฝงอยใูนตวัเดก็และนำไปใชในวยัรนุ และวยัผใูหญได

8. สรางเดก็มคีวามฉลาดทางอารมณ  (EQ)   ใน
ขณะเลานทิาน  เดก็จะหาวธิกีารปรบัตวัวา  ทำอยางไรที่
จะสรางความสัมพันธกับผูใหญ  เพื่อใหเลานิทานใหฟง
บอย ๆ  เดก็จะเรยีนรวูธิกีารปรบัตวั  จะทำใหเปนนสิยัแก
เดก็  และเดก็จะมวีธิกีารพฒันาไปเรือ่ย ๆ  เพือ่อยใูนสงัคม
ไดอยางมีความสุข

9. สรางเดก็ใหเปนเดก็รกัการอาน  การเลานทิาน
เปนการสรางการเรียนรูใหกับลูก เปนการเรียนรูที่มีความ
สนกุสนานสอดแทรกอย ู จงึเปนการปลกูฝงนสิยัรกัการอาน
ใหกับลูก  เด็กจะเปนคนที่รักการอานหนังสือ และอาน
หนงัสอืไดเรว็   มสีมาธใินการเรยีนรู


ในการเลานทิานใหเดก็ฟงนัน้  ผเูลาคำนงึถงึหลกั

เกณฑในการเลานทิาน ซึง่แบงตามหลกัจติวทิยาพฒันาการ
แลว  เดก็ในแตละวยัมคีวามสนใจทีแ่ตกตางกนั ดงันี้

อาย ุ 2 - 4  ป   เดก็จะยดึตวัเองเปนศนูยกลาง
ชอบฟงนทิานทีเ่กีย่วกบัสตัว  และสภาพแวดลอม

อาย ุ  4 - 6  ป   เดก็จะมคีวามสนใจตวัเองนอยลง
และหนัมาสนใจสิง่แวดลอมภายนอกมากขึน้ มอีารมณขนั
ชอบฟงนิทานเกี่ยวกับสัตวที่พูดได

3. เดก็เกดิการเรยีนรภูาษาไดเรว็  การเลานทิาน
เปรยีบเหมอืนเปนการสอนภาษาไทยไปในตวั  เดก็จะไดยนิ
ไดฟงถึงรูปประโยค   การใชภาษาไปในตัวไดอยางสนุก
สนาน    และยิง่ถานทิานบางเรือ่งเปนโคลง หรอืกลอนทีม่ี
คำสมัผสั เดก็ยิง่จะชอบ ฟงบอย ๆ  เดก็จะเปนคนเจาบทเจา
กลอนในอนาคตได

4. เด็กจับประเด็นและวิเคราะหเกง  การเลา
นิทานเรื่องซ้ำ ๆ ใหเด็กฟง  ความจริงไมใชเรื่องนาเบื่อ
สำหรบัเดก็  พอฟงหลาย ๆ ครัง้กจ็ะจำไดทัง้เรือ่ง  เดก็
จะมองภาพรวมของเรื่องทั้งหมดออก ทำใหเด็กรูจักจับ
ประเดน็ กลายเปนคนทีจ่บัประเดน็ไดเกง   ยอความเกง
รจูกัมองสรรพสิง่เปนระบบ  ตปีระเดน็แตก  เขาใจเรือ่งราว
ตาง ๆ ไดเรว็ขึน้

5. สรางสมาธิใหกับเด็ก  ชวงเวลาของการเลา
นทิานเดก็มกัจะฟงอยางตัง้ใจ    ใจจดใจจอ     ยิง่พอแม
เลานทิานทีเ่หมาะสมกบัอายเุดก็  เดก็จะเขาใจและอยากรวูา
จะเกดิอะไรขึน้   เปนการสรางสมาธใิหกบัเดก็   ซึง่เดก็ฉลาด
หรือเด็กเกงมักจะเปนคนที่มีสมาธิสูง  สมาธิจึงเปนองค
ประกอบของความฉลาดทางปญญา ( IQ)

6.  ทำใหเดก็มจีนิตนาการ  การทีพ่อแมเลานทิาน
ใหลกูฟง  ไมใชจะไดยนิแตเสยีงเพยีงอยางเดยีวเทานัน้    แต
เสยีงทีเ่ลาออกมาจะไปกระตนุใหเดก็สรางจนิตนาการ  ภาพ
ที่เกิดขึ้นในสมองเกิดจากจินตนาการของเด็กโดยอิงกับ
ประสบการณเดมิบวกกบัจนิตนาการใหม    จนิตนาการจงึ
เปนความฉลาดทีย่ิง่ใหญทีพ่อแมอยากใหเกดิขึน้กบัลกูอยาง
แนนอน

7.  สรางคณุธรรมแกเดก็  นทิานจำนวนมากแตง
ขึน้เพือ่สอดแทรกคณุธรรม  ทกัษะชวีติ หรอืขอคดิตาง ๆ
เปนอทุาหรณใหผรูบัฟงไดตระหนกัไว  เชน   เรือ่งราชสหี
กบัหน ู สอนถงึการรจูกัชวยเหลอื และทดแทนบญุคณุของ
ผอูืน่  หรอืนทิานเรือ่ง  เดก็เลีย้งแกะ   สอนใหลกูเปนคนที่
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อาย ุ  6 - 8  ป   เดก็จะสนใจเรือ่งเกีย่วกบั  เทวดา
นางฟา   เรือ่งลกึลบั  และเริม่สนใจเรือ่งเกีย่วกบัธรรมชาติ
ชอบเรือ่งทีม่แีงชวนสงสยั  เดก็ผชูายจะชอบการผจญภยั
เด็กผูหญิงจะชอบเรื่องภายในบาน

อาย ุ  8 - 10 ป   เดก็ผหูญงิยงัคงชอบเกีย่วกบั
นางฟาและบาน  แตเดก็ผชูายจะสนใจเกีย่วกบัวทิยาศาสตร
และประวัติศาสตร

อาย ุ  10 - 12 ป   เดก็ผชูายจะชอบการผจญภยั
ลีล้บั  วทิยาศาสตร  ประวตัศิาสตร  ชวีประวตั ิ  สวนเดก็
ผหูญงิยงัคงสนใจชวีติในบาน  ธรรมชาต ิ  เริม่สนใจเรือ่ง
รกั ๆ ใคร ๆ

⌫
1. เปนเรื่องงาย ๆ  ใจความสมบูรณในตัวเอง

มกีารดำเนนิเรือ่งไดอยางรวดเรว็  เนนเหตกุารณอยางเดยีว
ใหเดก็พอคาดคะเนเรือ่งราวไดบาง   อาจจะสอดแทรกเกรด็
ความรูที่ชวนใหเด็กสงสัย  เพื่อทำใหเรื่องมีรสชาติ
นาตื่นเตนมากขึ้น

2. มีบทสนทนา มาก ๆ เพราะเด็กสวนมาก
ไมสามารถฟงเรือ่งราวทีเ่ปนความเรยีงไดดพีอ  และภาษา
ทีใ่ชตองสละสลวย และไมควรใชศพัทแสลง   ควรใชภาษา
งาย ๆ

3. เปนเรือ่งทีเ่ดก็มคีวามสนใจ  เชนเรือ่งทีเ่กีย่ว
กบัเดก็  ครอบครวั  สตัว   หรอืเรือ่งทีเ่ดก็จนิตนาการตาม
ได

4.   มตีวัละครเอก และตวัประกอบ ซึง่ตวัละคร
แตละตวั  ควรเนนใหเหน็ลกัษณะเดน

5. เนือ้เรือ่งควรสอดแทรกคตธิรรมมคีตสิอนใจ
6. เนือ้เรือ่งไมยาวจนเกนิไป  จนทำใหเดก็เกดิ

ความเบือ่หนาย โดยปกตจิะมคีวามยาวประมาณ  15 - 20
นาที

⌫
1. เปนนทิานทีม่กีารดำเนนิเรือ่งยดืยาว  วกวน

หรอืมรีายละเอยีดมากเกนิไป
2. เปนเรื่องที่พลัดพรากจากกัน ของพอแมลูก

และการถกูทอดทิง้
3. เปนเรื่องที่กลาวถึงความโหดรายเชน การ

ทรมาน  การทารณุ  เดก็หรอืสตัว
4. เปนเรื่องที่หวาดเสียว นากลัว อยางไมมี

เหตผุล เชน  เรือ่งเกีย่วกบัภตูผปีศาจ  การฆาฟนกนั  เปนตน
5. เปนเรื่องเกี่ยวกับการเทศนา สั่งสอน สอด

แทรกศลีธรรมมากเกนิไป  จนเกดิความเบือ่หนายทีจ่ะฟงได
6. เปนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการรกัใคร  การหนตีามกนั

ของหนมุสาว   การประพฤตผิดิคณุธรรมศลีธรรม
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1. การใชเสยีง   น้ำเสยีงควรชดัเจน  มนี้ำเสยีง

หนกัเบา  ตามความหมายของคำ ทีเ่ปนไปตามธรรมชาติ
เชน

เสยีงผชูาย หาว   ใหญ
เสยีงผหูญงิ นมุ    แหลมเลก็นอย
เสยีงเดก็ แหลม   สดใส
เสยีงเศราโศก เสียงตองเบา  สัน่เครอื
2. การใชกิริยาทาทาง  กิริยาทาทางเปนสวน

ประกอบทีจ่ะตองสมัพนัธกบัน้ำเสยีง   ซึง่จะชวยนำความ
รูสึกของผูฟงใหคลอยตามได

3. ผูเลาควรกวาดสายตามองดูเด็กใหรอบ ๆ
และสังเกตทาทางของเด็กในขณะที่ฟง

จะเห็นไดวา  การเลานิทานเปนสิ่งที่สำคัญและ
มคีณุคาสำหรบัเดก็มาก  เพราะจะทำใหเด็กเปนคนชางคดิ
ชางถามและชางสงัเกต  เกดิการเรยีนรภูาษาไดเรว็ เสรมิสราง

สติปญญา ทำใหเปนคนที่จับประเด็นและวิเคราะหไดเกง
เปนคนทีม่สีมาธใินการเรยีน  และทีส่ำคญัทำใหเปนเดก็ที่
รกัการอาน   นอกจากนีแ้ลวเดก็ ๆ  ยงัไดรบัความสนกุสนาน
เพลดิเพลนิ   ไดผอนคลายความตงึเครยีด   ไดฝกทกัษะ
การใชภาษาตลอดจนไดคดิ  จนิตนาการ   ซึง่เปนการพฒันา
ความคดิสรางสรรค    ซึง่การเลานทิานไมควรจำกดัอยแูค
ในโรงเรยีนเทานัน้     แตคณุพอคณุแมหรอืผปูกครองควร
จะเลานทิานใหเดก็ฟงทีบ่านดวย   โดยใชนทิานทีม่คีณุคา
เปนเครือ่งถายทอดความรกั   สรางความสมัพนัธทีอ่บอนุ
และผูกพันในครอบครัว   เด็กจะไดความฉลาดทั้งทาง
ปญญา ( IQ)  และความฉลาดทางอารมณ( EQ)  เทานี้
โลกทัง้โลกกจ็ะมแีตความสขุ   ลกูจะเปนเดก็ที ่  เกง   ดี
และมคีวามสขุ   ตลอดจนการปลกูฝงคณุธรรมความดงีาม
ทั้งหลายใหกับเด็กก็ทำไดงาย   ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนการ
เตรยีมความพรอมของเดก็ใหเตบิโตเปนผใูหญทีม่คีณุภาพ
ไดในอนาคตตอไป


