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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ศิลปะแหงการเลานิทานและเทคนคิที่จําเปน” 

 

Storytelling Opening/Closing/Transitions  

(The songs/poems below were shared be previous participants) 

การเริ่มตน/การจบเรือ่ง/การเปล่ียนข้ันตอนในการเลาเรื่อง 
(เพลงและบทกลอนขางลางไดถกูใชในการอบรมผูเขารวมการฝกอบรมในชดุกอนๆ) 

 

WELCOME, EVERYONE 

To the tune of Twinkle, Twinkle Little Star 

Welcome, welcome everyone 

Now you’re here / We’ll have some fun. 

First we’ll clap our hands just so. 

Then we’ll bend And touch our toe. 

Welcome, welcome, Everyone. 

Now you’re here, We’ll have some fun 

 

ยินดีตอนรับทุกคน 

ใชทํานองเพลง Twinkle, Twinkle Little Star 

ยินดีตอนรับ ยินดีตอนรับทุกๆคน 

เมื่อเธอมาอยูท่ีน่ีแลว เราก็จะมาสนุกกัน 

เรามาเร่ิมกันดวยการตบมอืแบบน้ี 

และเราก็กมลงแลวแตะน้ิวเทาเรา 
ยินดีตอนรับ ยินดีตอนรับทุกๆคน 

เมื่อเธอมาอยูท่ีน่ีแลว เราก็จะมาสนุกกัน 
 

The More We Get Together 

The more we get together/ Together, together, 

The more we get together/ The happier we’ll be! 

*For your friends are my friends 

And my friends are your friends. 

The more we get together/ The happier we’ll be! 

There’s ____, and ____, and ____, and _____ 

The more we get together,/ The happier we’ll be! 

(Go all the way around and sing everyone’s name) 

 

ย่ิงเราไดอยูดวยกัน 

ยิ่งเราไดอยูดวยกัน อยูดวยกัน อยูดวยกัน 
ยิ่งเราไดอยูดวยกัน เราก็ยิ่งมีความสุข 
*เพราะวาเพื่อนเธอก็คือเพื่อนฉัน 
และเพื่อนฉันก็คือเพื่อนเธอ 
ยิ่งเราไดอยูดวยกัน เราก็ยิ่งมีความสุข 
เรามี_____และ_____และ____และ_____ 
ยิ่งเราไดอยูดวยกัน เราก็ยิ่งมีความสุข 
(ทําไปรอบๆวงและรองชื่อของทุกคน) 
 

We’re so Glad to See You 

 (Sung to the tune of Frere Jacques) 

Where is ___________?/ Where is __________? 

There s/he is. There s/he is. 

We’re so glad to see you / We’re so glad to see you 

Peek-a -boo, Peek-a-boo. (Or Hello, hello) 

 

เราแสนดีใจทีไ่ดพบเธอ 
(ใชทํานอง Frere Jaques) 

(ชื่อเด็ก)อยูท่ีไหน (ชื่อเด็ก)อยูท่ีไหน 

น่ันไงเธอ/เขาอยูท่ีน่ัน น่ันไงเธอ/เขาอยูท่ีน่ัน 

เราแสนดีใจท่ีไดพบเธอ/เราแสนดีใจท่ีไดพบเธอ 
จะเอ จะเอ (หรือ สวัสดี สวัสดี) 
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My Thumbs Are Starting to Wiggle 

(Tune: The Bear Went Over the Mountain) 

My thumbs are starting to wiggle 

My thumbs are starting to wiggle 

My thumbs are starting to wiggle 

Around and around and around 

Continue with:  HANDS, LEGS 

I’m finished wiggling my body… 

And I’m quiet as can be. 

 

หัวแมมือฉันเริ่มกระดิก 
(ทํานอง: The Bear Went Over the Mountain) 

หัวแมมอืฉันเร่ิมกระดิก 
หัวแมมอืฉันเร่ิมกระดิก 
หัวแมมอืฉันเร่ิมกระดิก 
ไปรอบๆและรอบๆและรอบๆ  (ตอดวย มอื ขา) 
ฉันหยุดกระดิกตัวฉันแลว 
และตอนน้ีฉันก็น่ังเงียบกริบเลย 
 

Hands Go Up 

Hands go up and hands go down. 

I can turn around and round. 

I can jump upon two shoes 

I can clap and so can you. 

I can wave, I’ll show you how. 

Storytime is done for now. 

 

ยกมือข้ึน 

มอืชูขึ้น แลวมอืหอยลง 
ฉันสามารถหมุนไปรอบๆและรอบๆได 
ฉันกระโดดบนรองเทาสองขางได 
ฉันตบมือได เธอก็ทําไดเหมือนกัน 

ฉันโบกมือได ฉันจะสอนเธอใหวาทําอยางไร 
เวลาเลานิทานตอนน้ีจบลงแลว 
 

Tickle the Clouds 

Tickle the clouds. Tickle your toes. 

Turn around, and tickle your nose. 

Reach down low.  And reach up high. 

Storytime’s over.  Say goodbye! 

 

จัก๊กะจี้กอนเมฆ 

จั๊กกะจี้กอนเมฆ จั๊กกะจี้หัวแมเทาของเธอ 
หมุนไปรอบๆแลวจั๊กกะจีจ้มูกของเธอ 
กมลงตํ่าๆ แลวยืดตัวย่ืนมือข้ึนไปสูงๆ 
เวลาเลานิทานหมดลงแลว มาบอกลากัน 

 

If You Want To Hear A Story 

(To tune of “If you’re happy and youknow it”) 

If you want to hear a story, clap your hands! 

If you want to hear a story clap your hands! 

If you want to hear a story, ,and you surely want a 

story 

If you want to hear a story,  clap your hands! 

Other verses : “nod your head,” 

“rub your tummy”, “sit real still,etc. 

 

ถาเธอตองการฟงนิทาน 

(ทํานอง: If you’re happy and you know it) 

ถาเธอตองการฟงนิทาน จงตบมือ 
ถาเธอตองการฟงนิทาน จงตบมือ 
ถาเธอตองการฟงนิทาน  

และเธอคงตองการฟงจริงๆแหละ 
ถาเธอตองการฟงนิทาน จงตบมือ 
(อาจคําอื่นๆเชน ผงกหัว  ลูบพุง น่ังน่ิงๆ ฯลฯ) 
 

Hands Go Up 

(Sing to tune of Twinkle Twinkle) 

Hands go up and hands go down 

I can turn around and round 

I can jump upon two shoes. 
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I can listen; so can you. 

I can sit. I’ll show you how. 

Storytime is starting now. 

 

ยกมือข้ึน 

ทํานอง:  Twinkle Twinkle 

มอืชูขึ้น แลวมอืหอยลง 
ฉันสามารถหมุนไปรอบๆและรอบๆได 
ฉันกระโดดบนรองเทาสองขางได 
ฉันน่ังฟงดีๆได เธอก็ทําไดเหมือนกัน 

ฉันน่ังน่ิงๆได ฉันจะสอนเธอใหวาทําอยางไร 
ตอนน้ีเวลาเลานิทานจะเร่ิมขึ้นแลว 
 

Wiggle My Fingers 

(Can begin standing or sitting.) 

I wiggle my fingers. 

I wiggle my toes. 

I wiggle my shoulders. 

I wiggle my nose. 

No more wiggles are left in me. 

So I’ll be as quiet as I can be. 

 

กระดิกนิ้วของฉัน 

(ใชตอนเริ่มยืนหรือน่ัง) 
ฉันกระดิกน้ิวของฉัน 

ฉันกระดิกน้ิวเทาของฉัน 

ฉันกระดิกไหลของฉัน 

ฉันกระดิกจมูกของฉัน 

ไมเหลืออะไรจะตองกระดิกอกีแลว 
ดังน้ันฉันจะทําตัวใหเงียบเทาท่ีจะทําได 
 

Tall as a tree 

(Takes children quietly from  standing to sitting 

position.) 

Tall as a tree (stretch arms high) 

Wide as a house (stretch out wide) 

Thin as a pin (pin arms to side) 

Small as a mouse  (Sit down like a  little quiet ball.) 

(Now ask the children to sit  because  we are ready 

for the next story.) 

 

สูงดั่งตนไม 
(ใชพาเด็กจากทายืนไปสูทาน่ังอยางเงียบๆ) 
สูงด่ังตนไม (ยืดแขนสูงๆ) 
กวางเหมือนบาน (ผายมอืและแขนออกไปกวางๆ) 
ผอมเหมือนเข็มหมุด (แนบแขนลงขางลําตัว) 
ตัวเล็กเหมือนกับหนู (น่ังลง ทําตัวเหมือนลูกบอลกลมๆ) 
 

Touch Your Nose 

(Suit actions to words.) 

Touch your nose. Touch your chin. 

That’s the way / this game begins. 

Touch your eyes,./ Touch your knees. 

Now pretend / You’re going to sneeze.  

(a-choo) 

Touch your ears, / Touch your hair. 

Touch your ruby lips / And blow a kiss.  

(Blow a kiss.)  

Touch your elbows / Where they bend. 

Jump right up and say  THE END!! 

 

แตะจมูกของเธอ 
(ทําทาทางใหเหมาะกับคําพูด) 

แตะจมูกของเธอ แตะคางของเธอ 
น่ันเปนวิธีท่ีเกมสจะเริ่มตน 

แตะนัยนตาของเธอ  แตะหัวเขาของเธอ 
แลวตอนน้ีแกลงทําเปนวา เธอกําลังจะจาม  (ฮดัเชย) 
แตะหูของเธอ แตะผมของเธอ 
แตะริมฝปากแดงๆของเธอ และสงจูบ (ทําทาสงจูบ) 

แตะขอศอกของเธอ ตรงท่ีมนังอ 
กระโดดข้ึนแลวรองวา จบแลว!! 
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Effective Strategies  Should: 

� Make stories look and sound interesting. 

– Use lively storytelling sessions, not just plain reading aloud. 

– Activate the teacher as an enthusiastic storyteller. 

� Make stories relevant to different subject areas. 

– Create varying activities involving multiple intelligence linked to different subject areas. 

� Utilize/maximize the children’s natural energy, enthusiasm, and “interactiveness” 

– Use interactive techniques that will keep kids hooked on the story while listening. 

วิธีการที่มีประสิทธิภาพนั้นควรจะ 
• ทําใหเร่ืองดูและฟงดูนาสนใจ 

- ใชเวลาเลานิทานใหมีชวีิตชีวา โดยมใิชเปนการอานออกเสียงเพียงอยางเดียว 
- กระตุนใหครูเปนนักเลานิทานท่ีกระตือรือรน 

• ทําเร่ืองท่ีเลาใหเก่ียวโยงกับหัวขอวิชาตางๆกัน 
- สรางสรรคกิจกรรมตางๆใหเชื่อมโยงกบัหัวขอวิชาตางๆอยางหลากหลาย 

• ใชพลังงาน ความกระตือรือรนโดยธรรมชาติของเด็กและการส่ือสารแบบมปีฏิสัมพันธกันใหเปนประโยชนให
มากท่ีสุด 

- ใชเทคนิคการส่ือสารอยางมปีฏิสัมพันธตอกนัท่ีจะชวยตรึงความสนใจของเด็กๆไวกบัเร่ืองท่ีเลาใน
ขณะท่ีพวกเขากําลังฟงอยู 

STORYTELLING VERSUS OTHER ORAL PERFORMANCES   

การเลาเรื่อง เปรียบเทียบกับ การแสดงแบบอื่นๆ 

Storytelling 

• Relaxed, casual, conversation 

• Talks to the audience with eye contact  

• Interactive, involving the audience  

• Designed for kids, funny, light, ‘cartoons 

การเลาเรื่อง 
• เปนรูปแบบการสนทนาอยางผอนคลาย เปน
กันเอง  

• พูดกับผูฟงโดยมีการสบตากัน 

• มปีฏิสัมพันธตอกัน นําผูฟงเขามามีสวนรวมดวย 
• จัดรูปแบบใหเหมาะกับเด็ก ตลกขบขัน เบาสมอง 
ใชการตูน 

Declamation/Monolog 

• Formal, sounds memorized 

• Detached from audience   

• One-way    

• Designed for adult audience, serious, heavy 

drama, distant 

การพูดแบบสนุทรพจน/การพูดแตเพียงผูเดียว 
• เปนทางการ ฟงดูเหมือนทองจํามา 
• หางเหินจากผูฟง 
• ส่ือสารทางเดียว 
• เปนรูปแบบท่ีเหมาะกับผูฟงท่ีเปนผูใหญ จริงจัง 
เร่ืองราวหนักเหมือนละคร หางไกลจากผูฟง  
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GENERAL STYLES OF STORYTELLING 

รูปแบบทั่วไปของการเลาเรือ่ง 
1. Intimate, Natural Storytelling 

• Your natural “you” 

• Usually very familiar with each other.    Mom or dad to child, grandmother to grandchildren.  Lola 

basyang type. 

• As you are, where you are. 

• Audible enough, no effort to be theatrical, high touch, high eye contact, very informal.  

1. การเลาเรื่องแบบใกลชดิสนิทสนมเปนธรรมชาต ิ
• ผูเลาเปนตัวของตัวเอง 
• ผูเลาและผูฟงมักมีความคุนเคยกัน เชนแมหรือพอกับลูก ยายกับหลาน เหมือนกับนิยายของฟลิปปนสเร่ือง Lola 

Basyang ซึ่งเปนเร่ืองของยายท่ีเลานิทานใหหลานๆฟงทุกคืน 

• ผูเลาเปนตัวของตัวเอง อยูในสภาพแวดลอมท่ีตนเองคุนเคย 
• เสียงเลาดังพอไดยิน ไมตองพยายามทําทาทางแบบละคร มกีารสัมผัส และสบตากันเปนอยางมาก มคีวามเปน
กันเองมาก 

2. Performance Storytelling 

• Listeners are considered audience, the storyteller is an actor performing. Audience is usually 

unknown to teller. 

• Story is studied as a director would a script.   (For tone color, characterization, blockings, attention 

getting techniques, interactive techniques, etc.)  

• Teller tries to make it as intimate as can be. 

2. การเลาแบบการแสดงละคร 
• ผูฟงเปนเหมือนผูเขาชมละคร ผูเลาเร่ืองเปนนักแสดงท่ีกําลังแสดง ผูชมมักเปนผูท่ีคนเลาเร่ืองไมรูจัก 
• มกีารศึกษาเร่ืองท่ีจะเลาเหมือนผูกํากับท่ีตองอานบท (เพื่อเตรียมตัวสําหรับ “การใหสีของเสียงพูด”หรือการใช
โทนเสียง การถอดแบบตัวละคร บล็อกก้ิง (การกําหนดจุดในการทําอิริยาบถตางๆระหวางการแสดง) การใช
เทคนิคในการดึงดูดความสนใจ เทคนิคการสรางปฏิสัมพันธกับผูชม ฯลฯ) 

BOOK-BASED STORYTELLING 

• Used by people who have difficulty creating stories impromptu. 

• Used to interpret a story written by another person. 

• Used for children who want picture stories. 

• Used as a means to relate reading with books. 
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การเลาเรื่องโดยอาศัยหนังสือเปนฐาน 

• ใชโดยผูท่ีไมสามารถแตงเร่ืองขึ้นมาไดดวยตนเองอยางทันทีทันใด 

• ใชในการตีความเรื่องท่ีแตงขึ้นมาโดยผูอื่น 

• ใชสําหรับการเลาเร่ืองใหเด็กท่ีตองการนิทานท่ีมภีาพประกอบ 

• ใชเปนกลวิธีท่ีจะเชื่อมโยงการอานเขากับหนังสือ 
 

Skills Required: 

ทักษะท่ีจําเปนตองม ี

• Proper Reading Techniques 

• Creative Thinking 

• Loud, Clear Voice 

• เทคนิคการอานท่ีถูกตอง 
• ความคิดสรางสรรค 
• เสียงท่ีดังและชัดเจน 

• Relaxed, Flexible Face and Body 

• Confident “thick face” 

• “ I can do it” Attitude 

• มีสีหนาและรางกายท่ีผอนคลายและยืดหยุน 

• มคีวามมั่นใจ 
• มีทัศนคติท่ีวา “ฉันทําได” 

 

TYPES OF BOOK-BASED STORYTELLING 

ประเภทของการเลาเรือ่งโดยใชหนังสือเปนฐาน 

Academic or Classroom Storytelling 

 

Teacher usually sits down. 

Book is held up all the time. 

Animation is limited due to sedentary style. 

 

1. การเลาเรื่องอยางเปนวิชาการหรือในหองเรียน 

ครูมกัจะใชทาน่ัง 
หนังสือถูกยกขึ้นดูตลอด 

การใชทาทางจะถูกจํากัดดวยทาน่ัง 

2. Theatrical Storytelling 

 

Storyteller is usually standing. 

Books is presented to audience as needed. 

Very animated. 

 

2. การเลาเรื่องเชิงละคร 
ผูเลามักจะอยูในทายืน 

หนังสือจะถูกจากจายใหกับผูชมเมื่อจําเปน 

มกีารใชภาษาทาทางอยางนาต่ืนเตนมาก 
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WHAT IS THE OBJECTIVE OF STORYTELLING?  

 

Primarily to promote the love for reading, not to teach kids how to read.  Reading Aloud is different.  

วัตถุประสงคของการเลาเรือ่งคืออะไร 
วตัถุประสงคหลักคือการสงเสริมความรักในการอาน โดยมิใชเปนการสอนเด็กใหอานหนังสือ  การอานออกเสียงเปนส่ิงท่ี
แตกตางออกไป  

 

What Makes Storytelling Different from Reading Aloud? 

อะไรคอืความแตกตางของการเลาเรื่องและการอานออกเสียง 
� Objective: audiovisual; creativity and 

imagination 

� Very animated to be as interesting 

� Allows children to be spontaneous. 

� Very two-way. 

� วตัถุประสงค: ใชท้ังการดูและการฟง ความคิด
สรางสรรค และจินตนาการ 

� มกีารใชทาทางประกอบเพื่อใหนาสนใจ 
� เปดโอกาสใหเด็กสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบไดอยาง
อสิระทันควัน 

� เปนการส่ือสารแบบสองทางเปนอยางมาก 

� Objective: auditory, listening skills and comprehension 

� Controlled visuals for concentration. 

� Controlled students to focus.  

� Usually one-way except for comprehension questions. 

� วัตถุประสงค: ใชการฟงเปนหลัก ฝกทักษะการฟง และการทํา
ความเขาใจเน้ือหา 

� มกีารใชทัศนูปกรณประกอบโดยมีการควบคุมเพื่อใหเกิด
สมาธ ิ

� มกีารควบคุมนักเรียนใหเพงจุดสนใจในเนื้อหา 
� มกัจะเปนการส่ือสารทางเดียว ยกเวนการถามปญหา
เก่ียวกับเน้ือเร่ืองเพื่อทดสอบความเขาใจ 

 

Element 1: Kids as Audience 

ปจจัยที่ 1 :  เด็กในฐานะผูฟง 

� KIDS’ BEHAVIOR 

� Playful/Restless 

� Noisy/talkative 

� Short attention span 

� Hyperactive, move a lot 

� Too much energy 

� พฤติกรรมของเด็ก 
� ชางเลน ไมอยูน่ิง 

STRATEGIES 

� Give them actions to do 

� Let them talk 

� Engage them in an activity 

� Create a suspenseful flow of story 

ยุทธวิธีในการจดัการ 
• ใหเด็กไดลงมือทําส่ิงตางๆบาง 
• อนุญาตใหเด็กพูด 

• ใหเด็กทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
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� สงเสียงดัง ชางพูด 

� มคีวามต้ังใจในการเรียน/ฟงในชวงส้ันๆ 
� ซนมากและมีสมาธิส้ัน เคล่ือนไหวไปมาตลอด 

� มพีลังงานมากเกินไป 

• สรางความนาติดตามอยางตอเน่ืองใหกับ
เร่ืองท่ีเลา 

 

 

 

Element 2: Story Fit for Kids 

ปจจัยที่ 2: เรือ่งที่เหมาะกับเด็ก 

� Any book can be used for storytelling.   

� Although not every story is interesting, it is 

made interesting by the storyteller. 

� Age appropriateness 

� หนังสือเลมใดก็ใชมาเลาได 
� ถึงแมเร่ืองท่ีนํามาใชอาจจะไมนาสนใจไปทุกเร่ือง 
แตผูเลาก็ทําใหมันนาสนใจได 

� คํานึงถึงความเหมาะสมกับชวงอายุของเด็กดวย 

� Quality and size of illustrations  

� Connections to children’s lives 

� people that look like them 

� events that they relate to cultural issues 

� คุณภาพและขนาดของภาพประกอบ 

� มคีวามเกี่ยวโยงกับชีวติประจาํวันของเด็ก 
� ผูคน(ในเรื่อง)ท่ีหนาตาเหมือนพวกเขา 
� เหตุการณท่ีพวกเขาสามารถโยงเขากับประเด็น
ทางวัฒนธรรมตางๆได 

 

Choosing Books For Younger Kids 

การเลือกหนังสือที่เหมาะกับเด็กเล็ก 
� Language at children’s level 

� Refrains and Repetitive pattern 

� Rhyme 

� Engaging theme 

� ภาษาท่ีเหมาะกับวัยของเด็ก 
� ใชคําพูดซ้ําๆและเนนย้ํา 
� หัวขอเร่ืองดึงดูดความสนใจ 
 

� Simple and clear illustrations 

� Simple grammatical structures 

� High interest content 

� Opportunities to practice through oral participation 

� ภาพประกอบดูงายและชัดเจน 

� มีรูปแบบไวยากรณอยางงาย 
� มเีน้ือหาท่ีนาสนใจมาก 
� ใหโอกาสเด็กในการฝกภาษาโดยการมีสวนรวมในการออก
เสียงคําตางๆ 
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Element 3: The Approach  

ปจจัย 3: วิธีการนําเสนอ 
The READ FIRST, THEN SPEAK (RFTS)  

อานกอนแลวคอยพูด (RFTS) 

 

The Alitaptap CIRCLE Approach  

1. Casual/Conversational 

2. I nteractive 

3. R elaxed 

4. C omic/cartoonish/child-level 

5. L ively 

6. E ngaging/enthusiastic 

 

วิธีนําเสนอแบบ Alitaptap CIRCLE 

1. งายๆสบายๆ/เชิงสนทนา 
2. มกีารส่ือสารปฏิสัมพันธกัน 

3. ผอนคลาย 
5. ตลกขบขัน/เหมือนการตูน/ระดับเด็ก 
5. มีชีวติชีวา 
6. ดึงดูดใจ/กระตือรือรน 

 

 

• An exercise to improve memory. or test it! 

Steps:  

1. Phrase the lines. 

2. Practice picking up the words in a phrase without 

opening your mouth. 

3. Look up to the audience.  Then tell audience what you 

have just read. 

4. Go back to the book and pick up the next line. 

แบบฝกหัดในการฝกความจํา หรือการทดสอบความจํา 
ขั้นตอน: 

1. เรียบเรียงคําพูดในบรรทัดตางๆ 
2. ฝกจับคําในวลีหรือประโยคโดยไมตองอาปากพูด 

3. มองหนาผูฟง และบอกผูฟงวาคุณเพิ่งอานอะไรไป 

4. กลับไปท่ีหนังสือและเลือกบรรทัดใหม 
 

 

Element 4: The Storyteller 

The party host personality:  enthusiastic, excited, and “suspenseful”. 

High tone voice and animated 

Funny, comic touches. 

ปจจัยที่ 4 :  ผูเลาเรื่อง 
บคุลิกภาพของผูท่ีเปนพิธีกรสําหรับงานปารต้ี:  กระตือรือรน ต่ืนเตน และชวนใหสงสัยใครติดตาม 

เสียงสูงและมีชวีติชีวา 
มกีารสอดแทรกมุกตลกขบขัน 

 

SKILLS REQUIRED OF A GOOD STORYTELLER 

ทักษะท่ีนักเลาเรื่องจําเปนตองม ี

• Creative Thinking 

• Loud, Clear Voice 

• Use your normal voice when reading the narrator’s part.  

But the narrator’s usual personality is enthusiastic, hi-
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• Relaxed, Flexible Face and Body 

• Confident “thick face” 

• “ I can do it” Attitude 

• Check the personality of the narrator.  

• ความคิดสรางสรรค 
• เสียงท่ีดังและชัดเจน 

• สีหนาและรางกายผอนคลายและยืดหยุน 

• มีสีหนามั่นใจ 
• ทัศนคติวา “ฉันทําได” 
• ตรวจสอบบุคลิกภาพของผูเลา(ในเรื่อง) 

toned, and excited about the story. 

• If narrator is a child, sound playful without sounding 

childish.   

• If narrator is a scary creature, sound comically spooky 

than heart-throbbingly horrifying. 

• ใชเสียงปกติของตนเมื่ออานบทของผูเลา(ในเรื่องท่ีอาน)แต
ปกติบคุลิกของผูเลาจะมีลักษณะกระตือรือรน ใชเสียงโทนสูง 
และมีความต่ืนเตนกับเร่ืองท่ีเลา 

• ถาบทผูเลาเปนเด็ก ใชเสียงท่ีฟงดูสนุกสนานแตมใิชฟงดูเปน
เด็กจนเกินไป 

• ถาบทผูเลาเปนตัวละครท่ีนากลัว ใชเสียงท่ีฟงดูลึกลับอยาง
ตลกๆมากกวาท่ีจะทําเสียงนากลัวจนเกินไป 

 

e INTERACTIVE TECHNIQUES 

เทคนิคการสรางปฏิสัมพันธ 
1. Questioning Techniques 

– Introductory 

– Yes/No 

– Open-ended 

– Review questions 

– Predicting (clueless -what will happen next?) 

– Analytical (given clues Why? How will he do it?) 

 

1. เทคนคิการถามคาํถาม 
- นําเขาเร่ือง 
- ใช/ไมใช 
- เปนคําถามแบบเปด (ตอบไดหลายอยาง) 
- ทบทวนคําถาม 

- ใหคาดการณ (โดยไมบอกเปนนัยใหกอน- อะไรจะ
เกิดขึ้นตอไป?) 

- วเิคราะห (บอกเปนนัยใหวา ทําไม? เขาจะทําเร่ืองน้ัน
ไดอยางไร?)  

2. Group Responses 

a. Words 

– Bruhaha, Bruhihi 

– Bulaga!! 

b. Actions 

– Trip, trap, trippity trap… 

– Abracadabra 

c. Sounds 

– Wind 

Animal Sounds 

2. การตอบเปนกลุม 

ก. ใชคําตางๆ 
-  Bruhaha, Bruhihi (ทําเสียงดังๆอยางต่ืนเตน) 

- Bulaga  (แปลวา ฆา เอาใหตาย) 
ข. การทําทาทาง 
- Trip, trap, trippity trap…(เสียงเดินกุบกับ กุบกับ) 

-Abracadabra  ( การรายมนตรของพอมด) 
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Casting 

a. Dialog 

• Ask a kid and let him answer his own way 

b.  Reading 

• Give the book to a child and point to a line 

you want him to read. 

•  Make sure child can read to avoid long wait. 

 

การแจกบทใหเด็กเลน 

ก. บทสนทนา 
• ถามคําถามและใหเด็กตอบดวยความคิดหรือ
วิธกีารของตนเอง 

ข. การอาน 

• ยื่นหนังสือใหเด็กและชี้บรรทัดท่ีคุณตองการใหเด็ก
อาน 

• ตองแนใจกอนวาเด็กคนน้ันอานออกเพื่อหลีกเล่ียง
การใชเวลาคอยนานเกินไป 

Casting 

c.  Acting 

Ask a child to join you and do some actions and 

adlibs. 

 

การแจกบทใหเด็กเลน 

ค.  การแสดง 
ขอใหเด็กคนใดคนหน่ึงมารวมแสดงโดยการทําทาทาง
และใชคําพูดท่ีคิดข้ึนเอง 

 

RECOMMENDED STORYTELLING CRITERIA  

ขอเสนอแนะในการจดัประเภทเลาเรื่องดวยวิธีการตางๆ 

 

1. Casual, Relaxed, Conversational.  (20%) 

• Talks to audience in a natural yet appealing way; speaks in a relaxed manner as if conversing with 

familiar audience; very personal; eye contact frequent and engaging; smiling and friendly face. 

Avoids dramatic, declamatory approach  

1. การเลาแบบสบายๆ ผอนคลาย เปนเหมือนการสนทนา (20%) 

• พูดกับผูฟงอยางเปนธรรมชาติแตใหมีความนาสนใจ พูดโดยใชทาทางผอนคลายเหมือนกําลังคุยกับผูฟงท่ี
คุนเคยกันดี ใชความเปนกันเอง มองตาผูฟงบอยๆเพื่อดึงความสนใจ ใชสีหนาย้ิมแยมเปนมติร หลีกเล่ียงแนว
การพูดแบบละครหรือใชคําพดูหรูหราฟุมเฟอย 

2. Enthusiastic Voice (25%) 

• Uses voice to excite or put audience in suspense; uses varying tones to express emotions appealing 

to kids, uses voice to express different characters.  
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• Uses loudness and tone appropriately – a voice that shows well-mannered way of communicating 

with other people. 

2. ใชเสียงกระตือรอืรน (25%) 

• ใชเสียงท่ีจะทําใหผูฟงต่ืนเตนหรือชวนใหติดตาม  ใชโทนเสียงตางๆกนัเพื่อแสดงอารมณท่ีดึงดูดความสนใจของ
เด็ก ใชเสียงตางๆกนัสําหรับตัวละครท่ีตางกัน 

• ใชระดับเสียงดังหรือคอยและโทนเสียงใหเหมาะสม - เสียงท่ีแสดงออกถึงการส่ือสารกับผูอื่นอยางมมีารยาท 

3.  Fun Animation.  (25%) 

• Shows expressive and positive facial expression to show varying emotions; gestures that are fun and 

appealing to kids, not dramatic. Narrates in a smiling, friendly manner.  Avoids distasteful, offensive 

antics.   

• Uses adlibs that are appropriate, fit for children and original.  No use of sexy actions, sexy songs or 

songs with double meaning (often seen in noontime shows). 

• Funny gestures must maintain respectable image of a teacher who looks positive, wholesome and 

with good values.  

3. การใชทาทางที่สนุกสนานประกอบการเลา (25%) 

• ใชสีหนาท่ีแสดงออกอารมณตางๆอยางมชีีวติชีวาและเปนเชงิบวก ใชทาทางท่ีสนุกสนานและเหมาะกับเด็กโดย
ไมใชทาทางท่ีเปนเชิงละครมากเกินไป  เลาเร่ืองอยางยิ้มแยมและเปนมิตร หลีกเล่ียงการใชคําพูดท่ีหยาบคายไม
สุภาพ 

• ใชการพูดแบบคิดขึ้นเองในขณะเลาท่ีเหมาะสมกับเด็กและเปนความคิดของตนเองไมลอกเลียนผูใด ไมควรใช
ทาทางและเพลงที่สอไปในทางเพศ หรือเพลงท่ีมคีวามหมายสองแงสองงาม (ท่ีมักจะเห็นไดในรายการโทรทัศน
ชวงเท่ียง)  

• การทําทาทางตลกน้ันตองคํานึงถึงการรักษาภาพลักษณของครูผูท่ีควรจะดูเปนคนท่ีมคีวามคิดเปนบวก เปนคน
ท่ีมีความมั่นคงและมีคานิยมท่ีดี 

4. Reading Technique (10%) 

• Picks up some lines from the book without looking like merely reading the story; uses the RFTS 

technique smoothly shifting from reading and telling/animation.  

4.  เทคนคิการอาน (10%) 

• เลือกขอความบางบรรทัดจากหนังสือโดยพยายามไมทําใหดูเหมือนเปนการอานเร่ืองจากหนังสือเฉยๆ ใชเทคนิค 

RFTS เพื่อเปล่ียนจากการอานใหเปนการเลาเร่ืองและทําทาทางประกอบอยางแนบเนียน 

5.  Overall Impact is Entertaining: (20%) 

• Uses overall style that is fun and appealing to kids; softens/lightens approach to catch children’s 

attention or excite them.  Avoids distasteful, offensive antics. 
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• Motivates and enables audience to want to participate. Does interaction (if any) that is appropriate, 

fun and engaging. 

 

5. ผลที่ตองการใหเกิดข้ึนโดยรวมคือการใหความบันเทิง (20%) 

• โดยรวมใหใชสไตลการเลาท่ีสนุกสนานและเหมาะกับเด็ก  ใชวิธเีลาท่ีนุมนวลหรือสนุกสนานแบบเบาๆเพือ่ดึงดูด
หรือทําใหเด็กรูสึกต่ืนเตน หลีกเล่ียงการใชคําพูดท่ีไมสุภาพนารังเกียจ  

 

TONE COLOR 

การใชโทนเสียงตางๆ 

ANGRY 

โกรธ 

“Get out!”, / shouted Goliath. / “You do not belong here.”/ 

“ออกไป!/  โกไลแอธตะโกน/ “เธอไมสมควรจะอยูท่ีน่ี” 

CRYING 

รองไห 

Tintin said sobbing, / “Maybe, / she does not love me anymore. // Maybe, / 

she got tired  / of picking me up / from school / everyday. / Maybe…” 

ตินตินพูดพลางสะอื้น/ “บางท/ีแมคงไมไดรักฉันอีกตอไปแลว// บางที/แมคงเบื่อ/ท่ีจะ
มารับฉัน/จากโรงเรียน/ทุกๆวัน/บางที....” 

AFRAID 

กลัว 

Lola said shakily, / while looking at the full moon, / “Oh no! // I know 

something will happen. // I just know / something will happen.”  

โลลาพูดเสียงส่ันๆอยางต่ืนกลัว/ในขณะท่ีมองพระจันทรเต็มดวง/ “โอ ไมนะ//ฉันรูวา
บางสิ่งบางอยางกําลังจะเกิดข้ึน//ฉันรูนะ/วาอะไรบางอยางกาํลังจะเกิดข้ึน 

LAUGHING 

หัวเราะ 

“Hahahaha!” // My tummy aches / from laughing too hard. //“Hahahaha!”,  

laughs the naughty goat. 

“ฮาฮาฮาฮา”//ทองฉันปวดเลย/จากการหัวเราะมากเกินไป//”ฮาฮาฮาฮา” เจาแพะแสน
ซนหัวเราะ 

HAPPY 

มคีวามสุข 

Teacher Ligaya was seldom sad. // And she was never mad. // She was 

always happy / and smiles easily. // She always sings merrily, / “La-la-la-la-la-

la-la-la!” 

คุณครูลิกายาแทบจะไมเคยรูสึกเศรา//และเธอก็ไมเคยหัวเสีย//เธอมีความสุขเสมอ/เธอ
ยิ้มอยูเร่ือย//เธอรองเพลงอยางมีความสุขเสมอ/ “หลา ลา ลา ลา ลา ลา” 
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BOASTING 

โม 

“Hah! / When I grow up, / you’ll see,” / boasted the little tree. // “I’ll be the 

tallest tree / in the whole wide world.”  

“อานะ/เมื่อฉันโตข้ึน/เธอคอยดูนะ/เจาตนไมนอยคุยโม//”ฉันจะเปนตนไมท่ีสูงท่ีสุด/สูง
ท่ีสุดในโลกน้ีเลย” 

SHOCKED 

ตกใจ/ประหลาดใจ 

“Lola’s house is so huge! / It looks like a castle!” / exclaimed the dwarf.  

“บานของโลลาใหญมากเลย/มนัดูใหญยังกับปราสาทแนะ”/ คนแคระอุทาน 

WRITHING IN PAIN 

ครวญครางดวยความ
เจ็บปวด 

“Aaaarrrrggghhh!” / Annie said painfully. / “I can’t take it anymore. // My 

tummy hurts a lot.” 

“โอยยยยยยยยย!/ แอนน่ีรองอยางเจ็บปวด/ฉันทนไมไหวแลว//ฉันปวดทองมากๆเลย” 

 

ประวัติวิทยากร : มาโนโล อาร. สิลายัน  (MANOLO R. SILAYAN) 

• ประธานบริษทั Training Strategies, Inc. 

• ประธานบริษทั Alitaptap Storytellers Philippines, Inc. 

• กรรมการในคณะกรรมการหนังสือสําหรับเยาวชนแหงฟลิปปนส 
• ผูอํานวยการ โรงเรียน YALE Children’s School เมือง Lian จังหวัด Batangas ประเทศฟลิปปนส 
 

 มร.สิลายันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานส่ือสารมวลชนสาขาศิลปะการแสดงจากมหาวิทยาลัย          
Far Eastern University เขาเปนนักฝกอบรมท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนของสถาบัน Development Dimension 

International (DDI) ของฮองกง โดยทําการฝกอบรมในโปรแกรมตางๆเชน การใหบริการ การบริหารจัดการ 
การมีปฏิสัมพันธและการบริหารจัดการโดยมีเปาหมาย (การตัดสินใจ ความเปนผูนํา การวางแผน การควบคุม การ
มอบหมายงานใหผูรวมงานทํา ฯลฯ) 

 มร.สิลายันเร่ิมตนการทํางานในป ค.ศ.1980 โดยทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาดานการส่ือสารใหแกบริษัท
Speechpower  โดยในสองปแรก เขาสอนหลักสูตรการพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพสําหรับเด็ก การอบรมเชิง
ปฏิบัตกิารดานการแสดงละครสําหรับเด็ก ฯลฯ ในอีกหกปตอมา เขาไดออกแบบและดําเนินการโครงการฝกอบรม
สําหรับคนทํางานในสาขาอาชีพตางๆในหัวขอตางๆเชน การส่ือสารทางการพูดและการเขียน การพูดในท่ี
สาธารณะ ความสัมพันธระหวางบุคคลที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ  เขายังรับผิดชอบการบริหาร
องคการ Speechpower สาขามากาติอีกดวย นอกจากนี้เขายังมีประสบการณดานการขายและบริการลูกคาจากการ
ทํางานเปนตัวแทนของบริษัทผลิตยาขนาดใหญแหงหนึ่ง และประสบการณการทํางานเปนพนักงานตอนรับของ
สายการบินแหงชาติฟลิปปนส ในป ค.ศ. 1986 เขาไดทดสอบความสามารถในการบริหารธุรกิจโดยการเปดบริษัทท่ี
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ปรึกษาของตนเองเพ่ือดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรตางๆเชน จิตวิทยาในการส่ือสาร การส่ือสารในองคกร 
ความสัมพันธกับลูกคา ฯลฯ 

 ในป ค.ศ. 1989 บริษัท John Clements Consultants จางเขาใหเปนท่ีปรึกษาดานการฝกอบรมเพื่อ
บริหารโครงการขายและบริการลูกคา โดยเขามีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดอบรมหลักสูตรการขาย วิจยั ออกแบบ 

ดําเนินการ และประเมินผลการบริการลูกคา ซ่ึงออกแบบสําหรับการฝกอบรมพนักงานระดับสูง ระดับกลาง และ
พนักงานระดบัปฏิบัติท่ัวไป 

 ในป ค.ศ. 1991 เขาเปดโรงเรียนระดับกอนวัยเรียนท่ีเมือง Lian จังหวัด Batangas ซ่ึงไดเติบโตข้ึนเปน
โรงเรียนประถมศึกษาซ่ึงมีนักเรียน 225 คน  เขามีความภูมิใจท่ีไดจดัหลักสูตรวิชาการพูดท่ีใชเวลาคาบละ 40 นาที
ซ่ึงรวมท้ัง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเลานทิาน และการแสดงละครสําหรับเด็ก ไวในหลักสูตรการเรียนการสอนทุก
ระดับ 

 ในป ค.ศ. 1992 เขาไดเขารับตําแหนงผูจัดการฝายฝกอบรมของโรงแรมชางกรีลา ท่ีกรุงมะนิลา ซ่ึงเขา
รับผิดชอบแผนกฝกอบรม และจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมท่ัวไป และชวยหัวหนาแผนกตางๆในการจัดทําและ
ฝกอบรมทักษะเฉพาะทางของแผนกตางๆในโรงแรม เขายังไดมีสวนในการฝกอบรมพนักงานกอนการเปดบริการ
ของโรงแรมอีกสองแหงไดแกโรงแรม  Punta Baluarte ในเมือง Calatagan จังหวัด Batangas และโรงแรม 
Tinian Dynasty Hotel ท่ีเกาะไซปน ในเขตการปกครองของสหรัฐอเมริกา  
 ตัง้แตป ค.ศ. 1995 เขาไดทํางานในฐานะท่ีปรึกษาดานการฝกอบรมและพัฒนาโดยเนนการฝกอบรมดาน
การส่ือสาร การบริหารจัดการ และการบริการลูกคามาโดยตลอด เขาไดจัดทําและจดัการฝกอบรมใหกบับริษัทและ
องคกรตางๆเชน การเขียนภาษาธุรกิจ การนําเสนองานทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพสูง การบริการลูกคา การจัดการ
และการเปนผูนํา การฝกอบรมผูท่ีจะทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีฝกอบรมตอไป การสรางทีมงาน การขาย ฯลฯ 
 ในป ค.ศ.1999 เขาไดทํางานอาสาสมัครเปนนักเลานิทานท่ีพิพธิภณัฑ Museo Pambata โดยเปนสวน
หนึ่งของการทํางานเพ่ือสังคมของเขา และเขาไดมีสวนรวมในการกอต้ังบริษัท Alitaptap Storytellers 

Philippines, Inc. ซ่ึงเปนศูนยรวมของนักเลานิทานอาสาสมัครผูอุทิศตนใหกบัการสงเสริมความรักในการอาน
ของเด็กผานการเลานิทานโดยอาศัยหนังสือเปนพื้นฐาน  ในป ค.ศ. 2000 เขาไดเขารับตําแหนงประธานและได
ประสบความสําเร็จในการนําการเลานิทานโดยใชหนังสือเปนพื้นฐานเขาไปเปนสวนหนึ่งของกจิกรรมการอานใน
โรงเรียน หองสมุดและรายการสําหรับเด็กเปนจํานวนมาก 
 เขาจัดโครงการฝกอบรมการเลานิทานในช่ือวา “เทคนคิการแสดงและการอานสําหรับการเลานิทานท่ีใช
หนังสือเปนพืน้ฐาน” ซ่ึงไดกลายมาเปนหลักสูตรฝกอบรมอยางเปนทางการของชมรมสําหรับสมาชิก รวมท้ัง
โรงเรียน และกลุมอ่ืนๆท่ีตองการการฝกอบรมดานการเลานิทาน  ในประเทศฟลิปปนส เขาเปนผูบุกเบิกการจดัการ
แขงขันการเลานิทานโดยใชหนังสือเปนพืน้ฐานซ่ึงใชวิธีการเลาอยางเปนกันเอง ผอนคลาย เปนเหมือนการสนทนา
พดูคุยกนั มีปฏิสัมพันธระหวางผูเลาและผูฟง และใชเทคนิคการแสดงละครประกอบการเลา  เขาไดจัดการแขงขัน
ประจําปภายใตช่ือ Annual Alitaptap Storytelling Competition มาเปนปท่ี 8  และการแขงขันเลานิทานระดับ
มหาวทิยาลัย (Inter-College Storytelling Competition ) มาเปนปท่ีสองแลว 
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 ในป ค.ศ. 2003 เขาไดเปนผูแทนประเทศฟลิปปนสในการประชุมประจําปของนกัเลานิทานแหงภูมิภาค
เอเชียและโครงการแลกเปล่ียนระหวางประชาชนถึงประชาชนในการเลานิทาน (Annual Asian Congress Of 

Storytellers and the People to People Exchange Program on Storytelling)  ท่ีประเทศสิงคโปร  ในป ค.ศ. 
2005 เขาไดเขารวมการฝกอบรมในหลักสูตรการบริหารการศึกษาเพือ่ศิลปะ ซ่ึงเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรดาน
การบริหารจัดการท่ี  Asian Institute of Management (AIM) และ The Cultural Center of the Philippines 

(CCP) จัดรวมกัน 

 

 เขาจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิารใหแกมูลนิธิและหนวยงานหลายแหงอยางสมํ่าเสมอ เชนมูลนิธิ Bantay 

Bata 163 ศูนยวฒันธรรมแหงประเทศฟลิปปนส (Cultural Center of the Philippines) มูลนิธิ Sa Aklat 

Sisikat Foundation ศูนยหองสมุดของกระทรวงศึกษาธิการ (DepEd’s Library Hub) เปนตน 

 ภายใตคณะกรรมการหนังสือสําหรับเยาวชนแหงฟลิปปนส (Philippine Board on Books for Young 

People, PBBY) เขารับผิดชอบในการดแูลนักเลานิทานซ่ึงแสดงออกอากาศทางสถานีวิทยุ DZAS เปนประจาํทุก
สัปดาห ภายใตรายการ “Wan Dey, Isang Araw” ทุกวันเสารเวลา 8.30 น. และทุกๆสองป มร.สิลายัน จะ
รับผิดชอบดําเนินการจดัการแขงขันนักเลานิทานอาชีพของ PBBY ซ่ึงเรียกวารายการ Salaysayan (การเลาเร่ือง) 
 


