
แตงโม

เค้าโครงเรื่อง : แก้วตา แสงสุข   
เรียบเรียง : ระพีพรรณ พัฒนาเวช
ภาพ : Sawanee Draw
แปลภาษา :  แวมายิ ปารามัล
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กระรอก 2 ตัวชว่ยกันผลัก 

ชว่ยกันดึงแตงโมออกมาจากสวน
จนกระทั่งมาถึงทุ่งโล่ง
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“แตงโมลูกโตโต ชว่ยผ่าแบ่งแตงโมให้หน่อยจ้ะ” 
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แตงโมแบ่งออกเป็น 2 ชิน้ใหญ่ ๆ
กระรอกเตรยีมกินแตงโมแดงฉ่�า
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“เด๋ียวก่อน เดี๋ยวก่อน
แบ่งแตงโมให้กระต่ายกินบ้างได้ไหม”
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“ได้จ้ะ ได้จ้ะ อย่างน้ัน ชว่ยผ่าแตงโมให้อีกครั้งนะจ๊ะ”
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“เจ๊ียก เจี๊ยก เจ๊ียก
อยากกินแตงโม 
แบ่งบ้างได้ไหม”



14 15

“ได้จ้ะ ได้จ้ะ อย่างน้ัน ชว่ยผ่าแตงโมให้อีกครั้งนะจ๊ะ”
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 “เอาละ พวกเรามีแตงโมตัวละหน่ึงชิ้น
กินกันเลยจ้า”
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นอกจากวงกลมสีแดงแล้ว คุณครูยังทำาวงกลมสีอื่น  ๆ และตัดเตรียมเอาไว้ให้เด็ก  ๆ ประกอบ 
เข้าเป็นวงกลมดังเดิม หรือคุณครูจะเปลี่ยนโจทย์ ให้เด็ก  ๆ นำาชิ้นส่วนของวงกลมสีใด  ๆ ตามที ่
ครูกำาหนด มาประกอบกัน ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาที่ต่อยอดจากการอ่าน 
จึงทำาให้การอ่านหนังสือเรื่อง แตงโมลูกโตโต ให้เด็กฟัง เกิดมิติของการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

ผ่าแตงโม
แบง่กัน 

กิจกรรมผ่าแตงโม เป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาให้คุณครูใช้เป็นสื่อประกอบการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็ก ดังนี้

คุณครูนำาชิ้นส่วน ๔ ชิ้นมาให้เด็ก 
ต่อเข้ากันเป็นวงกลม ตามตัวอย่าง

คุณครูตัดแบ่งกระดาษวงกลม 
สีแดงหนึ่งวงออกเป็น ๔ ชิ้น

คุณครูเตรียมกระดาษแข็งวงกลม 
สีแดงขนาดพอเหมาะ ๒ ชิ้น

เล่น สรา้ง สขุ

๑

๒

๓
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 องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the  Children) 
หนึ่งในองค์กรผู้นำาในการทำางานด้านสิทธิเด็ก โอกาส
ทางการศึกษา รวมถึงการปกป้องคุ้มครองจากภัยและ
ภยันตรายต่างๆ ปี ๒๔๖๒ เอเกลินธีน เจบบ์ (Eglantyne 
Jebb) เป็นผู้บุกเบิก และริเริ่มการรณรงค์เพื่อเด็ก 
ที่ประสบความยากลำาบากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
ณ ปัจจุบัน องค์การช่วยเหลือเด็ก ได้ให้การ 
ช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กมากกว่า 
หนึ่งพันล้านคน ใน ๑๒๐ ประเทศทั่วโลก

 องค์การช่วยเหลือเด็ก เริ่มดำาเนินการในประเทศไทย 
ปี ๒๕๒๗ องค์การช่วยเหลือเด็กได้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุน 
เด็กเปราะบาง ผ่านโครงการการศึกษา โครงการคุ้มครองเด็ก 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ และการบรรเทา 
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมีสำานักงานที่กรุงเทพ  ฯ อำาเภอแม่สอด 
จังหวัดตากและจังหวัดปัตตานี ช่วยเหลือเด็ก  ๆผ่านโครงการ 
ทั่วประเทศรวมถึงโครงการในค่ายผู้ลี้ภัย ๙ แห่ง ในบริเวณชายแดน
ระหว่างประเทศไทย และประเทศเมียนมาร์ และในพื้นที่ ๓ จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

องค์การชว่ยเหลอืเดก็
 องค์การช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย (Save the Children 
Thailand) ได้ดำาเนินโครงการ“อ่าน อิ่ม รัก” (Eat Play Love 
Read Project) เป็นโครงการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก 
ก่อนวัยเรียน ต่อเนื่องจากโครงการ “บ้านแรกอ่าน” (First Read 
Project) ที่แล้วเสร็จ เมื่อปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยโครงการ ฯ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุน ให้ดำาเนินงานต่อเนื่องจากองค์การ 
ช่วยเหลือเด็กประเทศฮ่องกง มี Partner ของโครงการ ฯ คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกา 
(PERKASA) มีระยะเวลาการดำาเนินงาน ๓ ปี มีกลุ่มเป้าหมาย 
คือเด็กในช่วงอายุ ๐ – ๓ ปี พื้นที่ดำาเนินการที่ อำาเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส   และเด็กในช่วง อายุ ๔-๖ ป ี
มีพื้นที่ดำาเนินการที่              อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการ อา่น อิ่ม รกั
 โครงการ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความ 
เข้มแข็ง ด้านการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กตั้งแต ่
แรกเกิดจนถึงอายุ ๖ ปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยปรับปรุงแนวทางการเลี้ยงดูและการเข้าถึงหนังสือ เพื่อ
การอ่านที่เหมาะสมต่อช่วงวัย ในการดำาเนินงานที่ผ่านมา
องค์การช่วยเหลือเด็กได้รับความร่วมมือจากแผนงาน 
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาโดยตลอด โดยเฉพาะ
หนังสือนิทานที่เหมาะสม สำาหรับเด็กปฐมวัย และธนาคาร
หนังสือ (Book Bank) ในการดำาเนินกิจกรรมการอบรม 
พ่อแม่ (PES)  ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
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เค้าโครงเรื่อง 

แก้วตา แสงสุข ( Kaewta Sangsuk )
การศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Health Social Science 
International Program, Mahidol University

ทำางานประเด็นเด็กและเยาวชน และงานพัฒนาสังคมในหลายพื้นที ่
ทำาให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำาทางสังคมที่ถ่างออกมากขึ้นทุกวัน 
จึงต้องการส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น 
สุขภาพและการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เรื่องอาหารเป็นประเด็นร่วม 
ของคนทุกวัย แก้วจึงเลือกผลไม้ที่คนทุกพื้นที่รู้จัก ราคาไม่แพง 
พบเจอได้ทั่วไป ซึ่งผู้ปกครองหรือครูสามารถเตรียมผลไม้ไว้ทานกับลูกหลาน 
พร้อมพูดคุยเรื่องตัวเลข การนับ การคำานวณบนโต๊ะอาหารได ้
นอกจากเสริมสร้างความรู้แล้ว ยังได้สานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
หรือห้องเรียนอีกด้วย

สร้างสรรค์ภาพ

Sawanee Draw
การศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เริ่มอาชีพด้วยการเป็นฝ่ายศิลปกรรมรุ่นบุกเบิก สำานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก 
ก่อนผันตัวมาทำางานด้าน Interactive Media Design อยู่หลายสิบป ี
ปัจจุบันหันมาวาดรูปอีกครั้ง หลังได้ศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชา 
Children’s Book Illustration ที่ Cambridge School of Art ประเทศอังกฤษ

เค้าโครง
เรือ่งเดมิ
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เค้าโครงเรื่อง  แก้วตา  แสงสุข

ภาพ   Sawanee Draw

บรรณาธิการ  ระพีพรรณ  พัฒนาเวช

ผู้แปล   อาจารย์ แวมายิ  ปารามัล
   แผนกภาษามลายู
   ภาควิชาตะวันออก   
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
   วิทยาเขตปัตตานี

รูปเล่ม   สวนีย์  พรวิศวารักษกูล  

ประสานการผลิต  สิริวัลย์ เรืองสุรัตน์
   มูฮัมหมัดอารีฟ เละ
   มัจญ์ดัน มาโซ
   อัสมา นาคเสวี

พิมพ์ครั้งที่ ๑  ฉบับสองภาษา (ไทย/มลายู)    
   กันยายน  ๒๕๖๓ 
จำานวน   ๑,๐๐๐ เล่ม

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย   องค์การช่วยเหลือเด็ก
   (Save the Children) ร่วมกับ
   มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

พิมพ์ที่   Basic Gear

แตงโมลูกโตโต
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

บริหารงานโดย “มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน” 
ได้รับการสนับสนุนจาก สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ดำาเนินงานด้านประสานกลไก 
นโยบาย และปัจจัยขยายผล จากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชน ให้เอื้อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมและ 
วัฒนธรรมการอ่านให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ 
ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ และกิจกรรม 
เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมสุขภาวะ ได้ที่

มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

๔๒๔ หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แยก ๓ 
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 
กรุงเทพ ฯ ๑๐๗๐๐

โทร :  ๐ ๒๔๒๔ ๔๖๑๖
โทรสาร : ๐ ๒๘๘๑ ๑๘๗๗
E – mail : happy2reading@gmail.com
Website : www.happyreading.in.th         
http://www.facebook.com/HappyReadingNews
(อ่านยกกำาลังสุข)


