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รายละเอียดของกิจกรรม

 โครงการลดความเหลื่อมลํ้าดวยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ  

 หรือไรซไทยแลนด จัดใหมีหนังสือนิทานสําหรับใหเด็กๆ ยืมกลับบาน

 เพื่อไปอานกับผูปกครอง  โดยเด็กๆ สามารถเลือกยืมนิทานไดตามความสนใจ

 จึงขอเชิญผูปกครองและเด็กๆ อานนิทานที่ยืมกลับบานและทํากิจกรรมสนุกรวมกัน

เชน ถามความรูสึกเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ถามเกี่ยวกับภาพ หรือคําศัพทจากนิทาน

การอานหนังสืออยางถูกวิธี

1. จับ ถือ และวางหนังสืออยางทะนุถนอม

2. เปดหนังสือโดยจับที่มุมกระดาษ และเปดหนังสือทีละหนาอยางเบามือ

3. ไมนั่งหรือนอนทับหนังสือ

4. ไมขีดเขียนลงในเลมนิทาน

5. อานจบแลว นําหนังสือเก็บเขาที่ และสงคืน

การอานหนังสือของเด็ก

เมื่อเด็กสนใจเปดหนังสือ ดูภาพ ชี้ภาพ พูดคําศัพท อานขอความ เลาเรื่องราวตางๆ 

แสดงวาเด็กกําลังมีความสุขกับการเรียนรู ผูใหญสามารถชวยสนับสนุนดวยการ

ใหเด็กใชเวลากับการอานอยางเต็มที่ ใหกําลังใจดวยคําพูดที่ดี 

และรวมอานหนังสือกับเด็กอยางสมํ่าเสมอ

ขอตกลงการยืมหนังสือนิทานกลับบาน

1. เด็กสามารถยืมนิทานไดครั้งละ 1 วัน จํานวน 1 – 2 เลม 

ตามความเหมาะสมของจํานวนนิทานในหองเรียน

2. หากยังไมไดนําหนังสือเลมเดิมไปคืน จะยังไมสามารถยืมหนังสือเลมใหมได

3. รวมกันดูแลหนังสือนิทาน อานอยางถนอมและถูกวิธี

4. หากหนังสือชํารุดเล็กนอย เชน ขาด หลุด กรุณานํากลับมาคืนเพื่อซอมแซม



  

เด็กยืมนิทานทําไม

 

"พานิทาน...กลับบาน” คือกิจกรรมที่เด็กๆ ไดเลือกยืมนิทานที่ตนเองสนใจ 

กลับไปอานที่บาน เปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับคนในครอบครัว

เด็กๆ และคนในครอบครัวจะไดพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาและตัวละครในนิทาน 

เกิดการเรียนรูไปพรอมกับความสนุกสนาน

"หนูอยากบอกอะไร” คือสวนที่เปดโอกาสใหเด็กๆ ไดวาดรูปตัวละคร ลากเสนตางๆ 

ที่ไมเปนรูป บันทึกขอความ เขียนคําศัพทจากนิทาน หรือแมแตการวาด ลากเสน 

ที่ไมเกี่ยวของกับนิทาน  เพื่อสื่อสารความรูสึก สิ่งที่ชอบ สิ่งที่อยากบอก 

ซึ่งการถายทอดเรื่องราวเหลานี้ จะชวยพัฒนาทักษะดานการเขียนของเด็ก  

อยางไรก็ตาม หากเด็กๆ อานนิทานแลวไมอยากบันทึกหรือบอกอะไร 

ไรซไทยแลนดแนะนําใหผูปกครองเคารพในการตัดสินใจของเด็กๆ 

และเวนสวนนี้ใหวางไวได

“จากใจผูปกครอง” คือ สวนที่เปดโอกาสใหผูปกครองไดแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับพัฒนาการของบุตรหลาน สื่อสารกับคุณครูเกี่ยวกับประเด็นที่สงสัย 

แสดงความขอบคุณคุณครูที่ดูแลบุตรหลาน หรือจะไมแสดงความคิดเห็น

ในสวนนี้เลยก็ไดเชนกัน

“ถาตองการใหลูกฉลาด ก็จงอานนิทานใหเขาฟง

ถาตองการใหเขาฉลาดมากยิ่งขึ้น ก็จงอานนิทานใหเขาฟงมากขึ้น"

- อัลเบิรต ไอนสไตน –

นักวิทยาศาสตรแหงศตวรรษ 

 รางวัลโนเบลสาขาฟสิกสประจําป พ.ศ. 2464

If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. 

If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.

 - Albert Einstein -
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 โดยพบวาเมื่อเด็กๆ โตเปนผูใหญจะสามารถใชชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

 กออาชญากรรมและติดยาเสพติดนอยกวา

 สรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัวไดดีกวา

 ซึ่งรวมกันแลวคิดเปนอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน 7:1 ถึง 12:1 กลาวคือ

หากลงทุน 1 บาท จะไดผลตอบแทนกลับคืนมา 7 – 12 บาท

*หากบันทึกสมุดยืม-คืน หนังสือนิทาน ครบทั้งเลมแลว 

โครงการฯ แนะนําใหคุณครูมอบสมุดบันทึกเลมนี้ใหกับเด็กเจาของสมุด 

เพื่อเก็บไว้เปนผลงาน



โครงการลดความเหลื่อมลํ้าดวยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ
Reducing Inequality through Early childhood Education

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 21 ชั้น 7  

126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

 
โทรศัพท: 02-697-6644 โทรสาร: 02-692-3168

 เว็บไซต: www.riece.org, www.ไรซไทยแลนด.net

เฟซบุก: www.facebook.com/RIECEThailand

อีเมล: riece@riped.utcc.ac.th
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