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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

  

นิทานสอนภาษาไทยเดก็ป.1 เรียนรูคําพืน้ฐานในชีวติคาํ 
 

 
 

"หลังการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรป2533 ทําใหมีหนังสือไทยออกมามากมายคําพื้นฐานซึ่งเปนคําท่ีใชใน
ชีวิตประจําวันรอบๆ ตัว จาก 450 คําเพิ่มมา700 คําเด็กใชคําเหลานี้นอยลง  

จึงรวมตัวในกลุมเพื่อนพองท่ีสนใจและหวงใยภาษาไทยตั้งเปนคณะทํางานเล็กๆ ข้ึน ในชมรมภาษา
ของแผนดิน โดยไดรับทุนจากชมรมพัฒนาเด็กโดยปวงชนสกัดคําออกมาเพียง 200 คํามา
จัดเปน 26 กลุมจัดทําเปนหนังสือนิทาน จํานวน 26 เลม26 เรื่องเพื่อฝกฝนการอาน ภาษาไทยที่
ถูกตองใหเด็กช้ันป.1 ออกเปนรายเดือน เดือนละ 4 เลม" ผศ.ดร.ฉันทนาภาคบงกช วัย 67 ปจาก
สถาบัน วิจัยพฤติกรรมศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  ประธานชมรมภาษาของแผนดิน กลาวถึง
โครงการภาษาของแผนดินเฉลิมพระเกียรติ   

 
 

ท่ีจัดทําขึ้นเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสที่ทรง

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับประจําวันท่ี  5   เดือนมีนาคม พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา นิทานทั้งหมดเขียนโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จาก ร.ร.สาธิตม
ศว  ฝายประถม ,สาธิตม.เกษตรศาสตร,สาธิตม.ราชภัฏสวนสุนันทา,อนุบาลสามเสน,เกษมพิทยา, คลองกะจะ
,อนันดา,บานกางปลา จ.เลย, ประจันตะวิทยา จ.เลย, อนุบาลพิษณุโลกและ อนุบาลยะลา รวม 11 โรงเรียนที่
เขารวมโครงการ  "เขียนนิทานใหนองอาน" เนื้อหาอานงาย ภาพสีสวย  ทายเรื่องมีกิจกรรมใหนองๆเรียนรูการ
ออกเสียงและใชพยัญชนะอยางถูกตอง โดยจัดพิมพแจกใหแกโรงเรียนขนาดเล็ก และพอ แม ผูปกครองที่
สนใจ   

  มีท้ังหมด26 เลม เปนตนวา บานเห็ดหมูบานแสนสุข ลูกแมวกับแมวัว การบานฟ ฟน ดาวนอยผจญ
ภัย สัตวสามตัวกับยักษ หุนยนตแสนรัก เมืองใตทะเล นกนอยแสนดี ดินแดนแสนสุข ลูกเสือแสน
ซน ความฝนของแมมด เด็กหัวใจเหล็ก คุณยาออกกําลังกาย หาหายเพื่อนรัก ขาวไขดาว งูผูหลง
ผิด วันเกิดของลูกแกะ กระปุกอึ่งอาง นกนอยเจาปญญา หนูนอยคิดถึงแม แมไดโนเสาร ผึ้งนอยผู
พากเพียร ไดโนเสารสํานกึผิด แทนคุณ และแมวน้ําหลงทาง  โดยมีนักศึกษาและอาจารยจากคณะ
ศิลปกรรม มศว คณะศิลปกรรม ม.กรุงเทพ และสาธิตมศว ฝายมัธยม ชวยดําแลงานศิลปกรรม จัดทํารูปเลม และ
จารุทรรศน  หองสวัสดิ์ เปนบรรณาธิการ  

"เนื้อเรื่องในนิทานเปนผลงานของเด็ก เปนความคิดของเด็กท่ีแตงข้ึน ใหความสําคัญกับความรูสึกนึก
คิด ความสนใจของเด็กจริงๆ เพื่อใหเด็กเขาใจพยัญชนะตนทุกตัวแลวใชจํานวนคําไมมาก เม่ือเด็กเริ่ม
เรียนรูจะมีคําท่ีชินตา และสรางความแมนยําในการเชื่อมโยงพยัญชนะตนกับเสียง แลวเขาจะเรียน
ภาษาไทยได เม่ือเรียนภาษาไดดี วิชาอื่นๆจะดีตามขึ้นมาดวย"  ประธานชมรมภาษาของแผนดินอธิบาย
ปจจุบันจัดพิมพไดถึงเลมท่ี21 แลวสวนเลมท่ี 22 -26 คาดวาจะพิมพเสร็จตนเดือนมีนาคมนี ้ แตละครั้งจะเปดรับ
บริจาคและจัดพิมพคร้ังละ 5,000 ชุด และจัดสงไปตามโรงเรียนขนาดเล็กในตางจังหวัด พรอมกันนี้โครงการจะ
มอบหมายให ครูบัว บูชา ประสานงานติดตามผล ดวยการสงจดหมายขาว สงไปถึงครูท่ีสอนนักเรียนชั้นป.
1 พรอมแบบสอบถาม ใหตอบกลับมาที่ สถาบัน วิจัยพฤติกรรมศาสตร  มศว    เพื่อนํามาประเมินโครงการอยาง
ตอเนื่อง หรือบางครั้งก็ไปดูผลการดําเนินงานในพื้นที่ พรอมท้ังโครงการประเมินติดตามผลในเชิงลกึกับม.ราช
ภัฏเลย ท่ีนําหนังสือไปใหกลุมแมบานชวยกนัดูแล พบวาเด็กๆในชุมชนสนุกสนานกับนิทานมาก    

 
 

"เด็กๆอานหนังสือใหพอ แม ฟง และคนแกๆในชุมชนนาดีใจมาก ครูบางคนเขียนแบบสอบถามกลับมา
วา เด็กๆชอบอานนิทาน ตางรอคอยใหถึงช่ัวโมงการอานนิทานเสริมทักษะภาษาไทยอยางใจจด
จอ บางคนก็อานใหเพื่อนๆที่อานไมไดฟง เปนภาพที่นาดีใจ มีเด็กๆรักและสนใจในนิทาน หากมีการ
สงเสริมไปอยางตอเนื่องและใชหนังสือท่ีมีคําพื้นฐานท่ีถูกตอง จะทําใหเด็กไทยไดเรียนรูภาษาไทยที่
ถูกตอง เปนพื้นฐานการเรียนวิชาอื่นๆไดเปนดีในอนาคตไดอยางแนนอน " ผศ.ดร.ฉันทนา กลาว  

ประธานชมรมภาษาของแผนดินอธิบายวาการใชภาษาของเด็กวัยรุนรับอิทธิพลทางตะวันตก หลายสถาบันไมได
ปลูกฝงใหรักภาษาไทย ทําใหการใชภาษาไมถูกตอง มีการกรอนคํา คิดคําศัพทใหมๆ ข้ึนมา ไมวาจะเปนการใช
คําตางๆที่คุยกันในเอ็มเอสเอ็น หรือภาษาโฆษณา บางคํา อานอยาง แตเขียนอีกอยาง   และหนังสือเด็กสวน
ใหญก็ใชคําฟุมเฟอย  หากปลอยไปแบบนี้ จะทําใหเด็กไทยเติบโตข้ึนมาทามกลางความวุนวายของภาษา และ
ใชไมถูกตอง สละสลวย   

"สิ่งท่ีนาเปนหวงมากที่สุดคือภาษาที่ไมไดผานกระบวนการตรวจสอบ แตมีการนํามาเผยแพร  ทําให
เด็กเรียนรูในสิ่งผิดๆ รวมทั้งการเขียนตามอิสระ การจัดวางอักขระ วรรณยุกต ฟรอนต ท่ีอยูในกราฟ
ฟคการจัดทําอารตเวิรกผดิเพี้ยน ควรจะมีการสัมมนาใหญ เรื่องกราฟกดีไซนท่ีนําไปสูการทําอะไรที่
ไมถูกตอง เชนการวางวรรณยุกต อักขระวิธีท่ีไมถูกตองนี้   ถาแมพิมพบิดเบี้ยว ประชาชนหรือเด็กท่ี
เกิดใหมจะไมรูเรื่องเลย นี่คือการเสื่อมสลายทางภาษาที่อันตรายและรวดเร็วท่ีตองเรงแกไข"  ผศ.ดร.
ฉันทนากลาว  
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 ท้ังนี้  ขอเชิญชวน พอ แม ผูปกครอง หรือหนวยงานรัฐและเอกชน มาชวยกันปลูกฝงภาษาไทยที่ถูกตองใหแก
เด็กไทยดวยการรวมบริจาคเพื่อพิมพหนังสือสงไปใหเด็กๆในโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตอ ผศ.ดรฉันทนา  ภาค
บงกช โครงการภาษาของแผนดินเฉลิมพระเกียรติสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร มศว สุขุมวิท 23 กทม 10110 โทร.089-488-2191 อีเมล chantan@swu.ac.th   
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