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สารบัญ

 ๒ ความนำา

 ๖ ปฐมบทสร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมไทย : 
  ก้าวข้ามหมุดสถิ(อค)ติ

๒๖  วัฒนธรรมการอ่าน : กรอบคิดและทิศทางสู่ความย่ังยืน

๔๕	 นานาทัศนะต่อวัฒนธรรมการอ่านในฮ่องกง

๕๒  สร้างวัฒนธรรมการอ่าน-สร้างสันติ
 
๕๖	 อเมริกันวันนี้กับความสำาคัญของวัฒนธรรมการอ่าน!

๖๒	 “ออนไลน”์ ภัยร้ายต่อวัฒนธรรมการอ่าน?

๖๖	 บรรณานุกรม



 เอ่ยถึง “หนังสือและการอ่าน” เชื่อว่า

ทุกคนคงมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นเรื่องที่ดี 

ช่วยสร้างนิสัยการเรียนรู้ ช่วยขัดเกลาอารมณ์ 

บ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีงามในวัยเยาว์  ช่วย

เปิดโลกทรรศน์ในการเปิดรับความคิดใหม่ๆ 

ท่องโลกใหม่ๆ หรือแม้แต่ย้อนกาลเวลาสู่

การศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 

ในวัยเติบใหญ่

 แม้หนังสือและการอ่านยังมีคุณค่าอีก

มากมี  ที่มิสามารถกล่าวจาระไนได้หมด แต่

น่าสนใจท่ีว่า เวลาน้ีท้ังสังคมไทยและสังคมโลก 

ต่างยอมรับว่า การอ่านกำาลังถูกสื่อใหม่และ

วิถีชีวิตใหม่แย่งทั้งพื้นที่และเวลาในการเสพ

 ความพยายามในการฉุดรั้ง “หนังสือ

และการอ่าน” กลับมา เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก 

ยิ่งหากประสงค์ให้  “การอ่านกลายเป็น

วัฒนธรรม” ด้วยแล้ว ย่อมยากยิ่ง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน 

ได้รวบรวมความพยายาม  ความสำาเร็จ  และ 

ทัศนะที่แจ่มชัดต่อ “วัฒนธรรมการอ่าน”  

ของนานาประเทศ เพื่อให้คนทำางานและผู้

กำาหนด-สนับสนุนนโยบายด้านการสร้าง

เสริมการอ่านของสังคมเรา ได้เห็นพลังของ

การอ่านและมุ่งสู่การร่วมสร้างให้การอ่าน

กลายเป็นวัฒนธรรมเพื่อสร้างสันติสุขแก่

สังคมไทยร่วมกัน

สุดใจ พรหมเกิด

ผู้จัดการ  

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

คุยเปิดเล่ม
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ความนำา
 หนึ่งในปัญหาทางปัญญาของนานา

ประเทศ เป็นปัญหาร่วมไม่ว่าจะเป็นประเทศ

ที่เจริญก้าวหน้า(ทางวัตถุ)มากหรือน้อย คือ

ปัญหาวัฒนธรรมการอ่าน ข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็นในข้อเขียนหลายๆ ชิ้นที่ได้นำามา

ประมวลไว้ใน สร้�งวัฒนธรรมก�รอ่�น 

สร้�งก�รอ่�นให้เป็นวัฒนธรรม  เล่มนี้  

สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าประเทศที่เจริญมาก

หรือเจริญไม่มาก ทั้งในอเมริกา ยุโรป และ

เอเชีย ต่างล้วนประสบและประจักษ์ถึง

สภาวการณ์วัฒนธรรมว่าด้วยการอ่านเช่น

เดียวกับไทย ปัญหาและทิศทางที่เห็นพ้อง

กันก็คือ วัฒนธรรมการอ่านเป็นเรื่องที่ต้อง

ตระหนักเพื่อสร้างเสริมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

และบ้างถึงกับบอกว่าต้องก้าวถอยหลังเพื่อ

สร้างพลังการอ่าน (หนังสือ)

 ในบางประเทศที่เคยคิดว่า วัฒนธรรม

การอ่านของตนผลิดอกออกใบ หากแต่วันนี้

กลับเห็นการร่วงโรยของดอก-ใบนั้น จนต้อง

ตั้งข้อสังเกตว่า วัฒนธรรมการอ่านแท้จริง

แล้วเคยหยั่งรากลึกในสังคมหรือไม่ เห็นที

จะต้องทบทวนเพื่อหาหนทางให้ต้นไม้แห่ง

ปัญญาที่มีชื่อว่า “อ่าน” หยั่งรากฝากใบใน

สงัคมอยา่งจรงิจงั เปน็พลงัปญัญาทีแ่ขง็แกรง่ 

ให้ได้

 งานเขียนเรื่องแรก “ปฐมบทสร้างการ

อ่านให้เป็นวัฒนธรรมไทย : ก้าวข้ามหมุด

สถิ(อค)ติ” เป็นการหยิบยกตัวเลขสถิติว่า

ด้วยการอ่านของคนไทย ที่กล่าวถึงกันในสื่อ

ต่างๆ ในบ้านเรามาพิเคราะห์พิจารณ์ ด้วย

หวังจะก้าวข้ามหมุดที่ตรึงเราไว้กับความเชื่อ

ที่ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เป็นการ

ทบทวนตัวเองอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อก้าวไป

ด้วยทัศนวิสัยที่กระจ่างตามากยิ่งขึ้น
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 เรื่องที่สอง “วัฒนธรรมการอ่าน : 

กรอบคิดและทิศทางสู่ความยั่งยืน” เป็น

งานที่ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการ

ประชุมระดมความคิด เรื่อง ศึกษาวิจัย สร้าง

ไทยด้วยวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งแผนงาน

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การ

สนับสนุนของ สสส. ได้มอบหมายให้ศูนย์ 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่านดำาเนิน

การจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ 

ห้องประชุมสำานักกลางนักเรียนคริสเตียน 

งานเขียนนี้เรียบเรียงขึ้นจากแนวคิดแนวทาง

ของต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป

และอเมริกา จะพบปัญหาร่วมเหมือนๆ กัน 

ที่สำาคัญสามารถใช้เป็น กรอบแนวคิดและ

แนวทางในการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ในชุมชน โรงเรียน หรือองค์กรต่างๆ ได้เป็น

อย่างดี

 “นานาทัศนะต่อวัฒนธรรมการอ่านใน

ฮ่องกง” และ “สร้างวัฒนธรรมการอ่าน-

สร้างสันติ” เป็นงานเรียบเรียงจากข้อเขียนที่

ว่าด้วยสถานการณ์การอ่านและความหวัง

ต่อการเสริมสร้างการอ่านในฮ่องกงและใน

ปากีสถาน จากผู้เขียนของทั้งสองประเทศนี้

ตามลำาดับ คำาถามว่าด้วยการมุ่งไปที่ความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของฮ่องกง นำามาซึ่ง

ความอ่อนแอของวัฒนธรรมการอ่าน?  นัก

คิดนักอ่านแถวหน้าจึงหวังจะให้สื่อสมัยใหม่

ใส่ใจส่งเสริมการอ่าน เพราะ “หนังสือมี

ความสำาคัญในการกล่อมเกลาลักษณะ

พฤติกรรมของมนุษย์ และไม่มีสิ่งใดจะ

สามารถมาแทนที่ได้”

 ส่วนทูตการอ่านของปากีสถานก็เชื่อมั่น

ว่า “หนังสือเป็นสิ่งที่ต่อต้านความรุนแรงได้ 

และเป็นเครื่องมือในการกระจาย ‘ข่าวสาร’ 

แห่งสันติและความเป็นมนุษย์ เนื่องจาก

วัฒนธรรมการอ่านจะช่วยบ่มเพาะให้เกิด

ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม รวมถึงนิสัยแห่งการเรียนรู้ใน

เชิงบวก  การอ่านช่วยเปิดโลกทรรศน์ของ

คนในการรับความคิดใหม่ๆ วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวของบุคคลที่

เผชิญกับปัญหาคล้ายกันกับตน”

 “อเมริกันวันนี้กับความสำาคัญของ

วัฒนธรรมการอ่าน!” เป็นเรื่องที่กำาลังเป็น

สิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ชี้ชวนให้ทบทวน

ถึงสิ่งที่กำาลังเป็นอยู่จากการโละหนังสือ 
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ออกจากห้องสมุดสาธารณะ บ้านจำาเป็น 

ต้องรับผิดชอบในการลงทุนซ้ือหนังสือด้วย 

ตัวเองแค่ไหนในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำา 

อย่างที่เป็นอยู่ ทางการต่างหากที่ต้องลงทุน

เพ่ือเด็กและเยาวชน “ห้องสมุดมีความสำาคัญ 

เราเน้นกันน้อยเกินไปในโรงเรียน ห้องสมุด

ควรได้รับความสนใจมากกว่านี้ และควรมี 

ในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึง

ระดับเกรด ๑๒ ห้องสมุดเหล่าน้ีควรประกอบ

ด้วย ‘สื่อ’ หลายๆ รูปแบบ ทั้งหนังสือเล่ม 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ  

ห้องสมุดควรจะเปิดตลอดเวลาและพร้อม

ให้ทุกคนเข้ามาใช้ได้ทุกเมื่อ…ถ้าเราไม่เน้น

ที่ห้องสมุดหรือศูนย์การอ่าน ก็เท่ากับเรา

ไปจำากัดพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก

นักเรียนเรา เพราะการอ่านคือหัวใจสำาคัญ

ของการเรียนรู้”

 ส่วนเรื่องสุดท้าย หยิบยกเอาสื่อใหม่ 

(New Media) ของวัฒนธรรมดิจิตอล เข้ามา

เป็นประเด็นปุจฉา “ ‘ออนไลน์’ ภัยร้ายต่อ

วัฒนธรรมการอ่าน?” ผู้เขียนได้วิสัชนาถึง

ความเป็นไปของโลกยุค “ออนไลน์” ที่หาก

จะวิตกวิจารณ์ปัญหาการอ่าน แง่มุมที่น่าจะ

ใส่ใจเป็นพิเศษคือปัญหา “ความสามารถใน

การรักษาสมาธิหรือความสนใจในการอ่าน 

ให้ความสนใจต่อสิ่งที่ต้องใช้เวลายาวๆ ให้

เหมาะสมเพียงพอที่การอ่านจะเสร็จสิ้น หรือ

เพียงพอที่จะทำาให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ”   

นอกจากนี้ก็คือเรื่องของภาษา “บางที

อันตรายที่แท้จริงของภาษา ไม่ใช่มาจาก

การนำาภาษาอื่นมาใช้ในภาษาเรา แต่เป็น

พวกคำาย่อที่ เราใช้กันในโทรศัพท์มือถือ  

แล้วนำามาใช้ต่อๆ กันบนเว็บ”

 ทั้งหลายทั้งปวงจากข้อเขียนต่างๆ ดัง

กล่าว ต่างย้ำาถึงเงื่อนไขทางสังคมที่เอื้อต่อ 

การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน หรือ สร้าง

การอ่านให้เป็นวัฒนธรรม นั่นเอง อันเป็น

ปญัหารว่มของทกุสงัคมกว็า่ได ้ไดแ้ก ่(๑) การ 

กระจายหนังสือให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึง  

โดยมีห้องสมุดหรือที่อ่านหนังสือให้มากขึ้น 

และเชิญชวนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้มา 

อ่านกันอย่างกว้างขวาง และ (๒) สื่อใน 

ยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ไม่ว่าจะเป็นสื่อคอมพิวเตอร์ สื่อมวลชน และ

สื่ออื่นๆ ก็ต้องคำานึงถึง ในแง่ที่เป็นสิ่งที่เรา

ใช้เพื่อ “การอ่าน” ได้ในลักษณะใดบ้าง และ 



๕

สามารถใชเ้พือ่สง่เสรมิการอา่น โดยการวจิารณ ์ 

การสร้างสรรค์ต่างๆ ได้ในหลายรูปแบบ

 ปัญหาและหนทางในการสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่าน มีแง่มุมที่ทุกภาคส่วน

ในสังคม ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

องค์กรท้องถิ่น และรัฐ จะต้องร่วมแรงร่วมใจ 

เข้าใจอย่างแท้จริงและมองเห็นผลิตภาพ 

ของพลเมืองอย่างสอดคล้องกัน

 สภาพการณ์หรือเงื่อนไขทางสังคมจึง

ต้องเอื้ออำานวยต่อการอ่าน-อ่าน-อ่าน ในทุก 

วิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มห้องสมุดให้ 

มากขึ้น และกระจายอย่างทั่วถึงขึ้น ส่งเสริม

องค์กรต่างๆ ให้ตระหนักในความสำาคัญของ

การอ่าน ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตาม

บทบาทหน้าที่ของตน ฯลฯ

 หากคำาว่าที่ว่า “เป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตจะมี

ความสุขและประสบความสำาเร็จได้เลย ถ้า

ไม่รู้จักวิธีอ่าน” เป็นที่ยอมรับแล้วละก็ คง

กล่าวต่อไปได้ว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่รัฐจะ

ทำาให้พลเมืองมีความสุขและประสบความ

สำาเร็จได้ หากรัฐละเลยการสร้างและเสริม

วัฒนธรรมการอ่าน

 และหากรัฐบาลมีความจริงใจในการ

ปฏิรูปสังคมไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถ

สร้างความสุขความสำาเร็จในการดำารงชีพ

ดำารงตน รัฐบาลต้องสร้างสภาพการณ์ท่ีสนับ 

สนุนการได้อ่าน รู้วิธีอ่าน และอ่าน(สังคม)ออก 

เขียน(บอกสังคม)ได้

 การอา่นเปน็พนัธะของมนษุยชาต ิและ

เป็นภาระ (ไม่ใช่เพียงวาระ)ของชาติ

พิรุณ อนวัชศิริวงศ์

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน



ปฐมบทสร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมไทย : 
ก้าวข้ามหมุดสถิ(อค)ติ
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 ในทุกวงสัมมนาก็ว่าได้ ที่มีประเด็นวิสาสะกันเรื่องการอ่าน จะพูดถึงปัญหาหน้าเดิม คือ 

คนไทยไม่อ่านหนังสือ หรืออ่านน้อยถึงน้อยมาก อะไรทำานองนั้น อาจจะมีอยู่บ้างที่เสียงร้อง

บอกแตกต่างออกไปจากเสียงประสานไปในทางเดียวกัน ว่าเด็กไทยรักการอ่าน แต่ก็ดู

เหมือนจะเป็นเสียงที่แผ่วเบา จากประสบการณ์เฉพาะตัวที่เจ้าของเสียงนั้นได้ประสบพบเห็น

มา แต่กระแสใหญ่ก็ยังเป็นเสียงที่ดังอึงมี่ว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือ

 เชื่อไหมว่าจริงๆ เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงแท้แค่ไหน จากดัชนีอะไร สถิติเท่าไรจาก

ที่ไหน แต่เราพร้อมจะพูดด้วยน้ำาเสียงที่พร้อมจะย้ำาและย่ำายี(เราเอง) ว่าคนไทยไม่อ่านหรือ

อ่านน้อย เรารู้แต่เพียงว่าเราขอบอกว่าประเทศชาตินี้(ก็ของเรานั่นแหละ)เป็นชาติที่เบา

ปัญญา เพราะไม่อ่าน

สถิติ-หมุดหมายของอคติ “คนไทยไม่อ่านหนังสือ”
 ดังตัวอย่างข่าวสารข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ต่อไปนี้ แม้สถิติและรายละเอียดแตกต่างกัน

จนบางทีดูเหมือนจะเป็นคนละเรื่องเลยทีเดียว  หากแต่มี “น้ำาเสียง” อย่างเดียวกัน

(๒) จากเว็บไซต์หนึ่ง

.......จากรายงานข่าวจากงานมหกรรมนัก

อ่าน ทำาให้สงสัยว่า ๗ บรรทัดต่อปี หรือต่อ

วันกันแน่  เมื่อปี ๒๕๔๖ คนไทยอ่านหนังสือ 

๗ บรรทัดต่อคนต่อวัน แต่หลังจากที่ทุกฝ่าย

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน รักการ

อ่านผ่านกิจกรรมต่างๆ พบว่า ปี ๒๕๕๐ คน

ไทยมีนิสัยรักการอ่านดีขึ้นร้อยละ ๗ โดย

เฉพาะเด็กและเยาวชนอ่านหนังสือมากขึ้น

(๑) จากบทความของนักคิดนักเขียน

 ใครๆ ก็รู้ว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือ สำานัก 

งานสถิติแห่งชาติสำารวจพบใน พ.ศ.๒๕๔๔ 

ว่า โดยเฉลี่ยทั้งประเทศแล้ว คนไทยอ่าน

หนังสือกันแคว่ันละ ๒.๙๙ นาทีเท่านั้น…

 แม้ว่าตัวเลขน้ีดูอัปลักษณ์อย่างไรก็ตาม 

ประเทศเพื่อนบ้านเราโดยส่วนใหญ่ก็มีสถิติ

ไม่งดงามไปกว่าเราเท่าไรนัก ยกเว้นสิงคโปร์

ผู้จัดการ  ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๕๑๗ (๑๑ กันยายน ๒๕๕๒)
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 การสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ 

ช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๔๖-๒๕๔๘ ที่ผ่านมา 

พบว่า พฤติกรรมการอ่านของประชาชนชาวไทย 

ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗.๙ กลุ่มวัยเด็ก

อ่านหนังสือมากที่สุด ร้อยละ ๘๗.๗ กลุ่มวัย

รุ่น ร้อยละ ๘๓.๑

 สะท้อนให้เห็นว่าเด็กๆ และเยาวชนมี

พฤติกรรมการอ่านหนังสือค่อนข้างสูงกว่าวัย

อื่นๆ ซึ่งบ่งบอกถึงผลสำาเร็จเบื้องต้นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัด

กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่านไว้เป็นอย่างดี

 ศธ.ยังไม่ได้ตีค่าออกมาว่าคนไทยอ่าน

หนังสือเพิ่มขึ้นเป็นวันละกี่บรรทัด แต่ ศธ.ตั้ง

เป้าไว้ที่ ๑๒ บรรทัดต่อวัน

(๓) จากบทความ “อ่านหนังสือได้ ๑๐ เล่ม.. 

เรื่องท้าทายแบบเดิมๆ ของสังคมไทย”

 อย่างที่เคยได้ยินเป็นประจำาเกือบทุกปี

ว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละไม่กี่บรรทัด บาง

คนบอกว่าการอ่านหนังสือของคนไทยไม่น่า

จะน้อยขนาดนั้น ซึ่งเมื่อไปตรวจสอบดูจาก 

การสำารวจการอ่านหนังสือของประชากร 

พ.ศ.๒๕๕๑ พบว่า คนไทยอายุตั้งแต่ ๖ ปี

ขึ้นไปมีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ ๖๖.๓  

ผู้ชายอ่านมากกว่าผู้หญิง และประชากรใน

เขตเมืองอ่านหนังสือมากกว่าในเขตชนบท

 เป็นอีกคร้ังหน่ึง (ซ่ึงก็ไม่รู้ว่าคร้ังท่ีเท่าไหร่ 

แล้ว) ที่กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวเรือใหญ่ แสดงความ

ขยันขันแข็งอีกครั้งเพื่อสร้างสังคมไทยให้

เป็นสังคมแห่งการอ่าน โดยมีการตั้งคณะ

ทำางานขึ้นมา ๒ ชุด คือ คณะทำางานกำาหนด

แผนการดำาเนินงานในระยะยาว ตั้งแต่ปี 

๒๕๕๒-๒๕๖๑ และแผนระยะสั้นในปี  

๒๕๕๒-๒๕๕๓ ส่วนคณะทำางานชุดที่ ๒ คือ

คณะกรรมการปรับปรุงภาษีส่งเสริมการอ่าน...

ใน ผู้จัดการ รายวัน ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ / 

www.artgazine.com
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(๔) จากรายการโทรทัศน์ช่วงปี ๒๕๕๒

เด็กไทยอ่�นหนังสือ แค่วันละ ๒๗ น�ที

 ข้อมูลจากสำานักงานสถิติแห่งชาติ  

สำารวจการอ่านของเด็กไทยในปี พ.ศ.๒๕๕๑ 

พบว่า การอ่านหนังสือของเด็ก ๐-๖ ปี โดย

เน้นการอ่านหนังสือในช่วงนอกเวลาเรียนซึ่ง

มีผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง และ/หรือ เด็กอ่านด้วย

ตัวเอง พบว่า มีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 

๓๖ หรือ ๒.๑ ล้านคนจาก ๕.๙ ล้านคนทั่ว

ประเทศ  และใช้เวลาในการอ่านหนังสือ

เฉลี่ย ๒๗ นาทีต่อวัน ความถี่ในการอ่าน

สัปดาห์ละ ๒-๓ วัน มีจำานวนสูงสุดคิดเป็น

ร้อยละ ๓๙.๖

(๕) จากข่าวหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์

คนไทยอ่�นหนังสือแค่ ๓๙ น�ทีต่อวัน

 สำานักงานสถิติแห่งชาติ หวั่นคนไทย

ขาดจินตนาการ แนะหนุนหนังสือราคาถูก

ปรับปรุงห้องสมุดชุมชน

 นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า จากการ

สำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ หรือ 

สสช. ถึงสถิติการอ่านหนังสือของคนไทย 

พบว่า คนไทยอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไปอ่าน

หนังสือลดลง จากร้อยละ ๖๙.๑ ในปี  

๒๕๔๘ เป็นร้อยละ ๖๖.๓ ในปี ๒๕๕๑  

และจากจำานวนคนท่ีไม่อ่านหนังสืออีกร้อยละ 

๓๓.๗ นั้นใช้เวลาเพื่อดูโทรทัศน์ถึงร้อยละ 

๕๔.๓  รองลงมาคือ ไม่มีเวลาอ่าน ไม่สนใจ 

หรือไม่ชอบอ่านหนังสือ และอ่านหนังสือไม่

ออกตามลำาดับ  ซึ่งจากสถิติพบว่าคนไทย

อ่านหนังสือลดลงเกือบทุกวัย ส่วนใหญ่จะ

ใช้เวลาดูโทรทัศน์มากขึ้น ทำาให้จินตนาการ

น้อยลง

 “คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือน้อยลงจาก

เฉลี่ย ๕๑ นาทีต่อวัน ในปี ๒๕๔๘ เหลือ 

๓๙ นาทีต่อวัน ในปี ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นเรื่องที่

น่าเป็นห่วงอย่างมาก” เลขาฯ สสช.บอกด้วย

ความเป็นห่วง

ฐานเศรษฐกิจ ฉบับท่ี ๒๔๐๑ (๑๕ ก.พ.-๑๘ ก.พ.) ๒๕๕๒ 

/ เว็บไซต์ สสส.
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(๖) จากกระทู้ถามตอบในเว็บไซต์

ถาม : อยากทราบว่าคนไทยอ่านหนังสือ

มากน้อยแค่ไหน

ตอบ : หากเทียบคนไทยกับต่างประเทศ

แล้ว มีเพียงแค่ ๕ เล่มต่อคนต่อปี นี่ยังไม่

คิดถึงมาตรฐานความหนาบาง ขนาดรูป

เล่ม สิงคโปร์ อ่าน ๑๗ เล่มต่อคนต่อปี และ

สหรัฐอเมริกา ๕๐ เล่มต่อคนต่อปี

 จากการสำารวจของยูเนสโกพบว่า คน

ไทยบริโภคกระดาษเพียง ๑๓.๑ ตันต่อปี  

ต่อ ๑,๐๐๐ คน หากเปรียบเทียบกับคน

สิงคโปร์หรือฮ่องกงแล้ว บริโภคถึง ๙๘ ตัน 

ต่อปีต่อ ๑,๐๐๐ คน

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐

(๗) จากข่าวในเว็บไซต์ของเครือข่ายหนังสือ

วิกฤตคนไทยกับก�รอ่�นหนังสือสู่ว�ระ

แห่งช�ติ

 แม้ในปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมาจะยังไม่มีการ

รวบรวมหรือจัดทำาสถิติจำานวนคนไทยที่ไม่รู้

หนังสือ แต่หากย้อนกลับไปดูข้อมูลของ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ ที่จัดทำาตั้งแต่เดือน

กันยายน ปี ๒๕๔๘ จะพบว่า ประเทศไทยมี

ผู้ที่ไม่อ่านหนังสือถึง ๒๒.๔ ล้านคน หรือ

เกือบ ๔๐% ของประชากรทั้งประเทศ ด้วย

เหตุผลว่าชอบดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุมากกว่า 

ขณะที่เด็กที่มีอายุ ๑๐-๑๔ ปี กว่า ๖๐% ให้

เหตุผลในการไม่อ่านหนังสือว่า เพราะไม่

ชอบ และไม่สนใจ

 ส่งผลให้สถิติการอ่านหนังสือของคน

ไทยเฉลี่ยเพียงปีละ ๒ เล่ม ซึ่งนับว่าต่ำา

มากๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างสิงคโปร์ ที่มีสถิติการอ่านหนังสือปีละ 

๔๐-๕๐ เล่ม  ส่วนเวียดนาม มีสถิติการอ่าน

หนังสือปีละ ๖๐ เล่ม จากเหตุดังกล่าวบ่ง

บอกให้เห็นว่า การอ่านหนังสือของคนไทย

กำาลังก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างแท้จริง

 การเดินหน้าผลักดันให้อ่านหนังสือ จึง

ถูกหยิบยกให้เป็น วาระแห่งชาติ โดยมี

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่ง

ประเทศ (ส.พ.จ.ท.) (The Publishers and 

Booksellers Association of Thailand) 

เป็นแม่งานหลัก ซึ่งภาระหน้าที่ดังกล่าวได้

รับความร่วมมือจากภาคี เครือข่ายของ

องค์กรต่างๆ อย่างเต็มที่

โพสต์ลงเมื่อ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
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 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพยายามจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา แต่

กว่าที่การจัดการศึกษาของประเทศไทยจะ

ได้มาตรฐานอย่างน้อยกินเวลาอีก ๕-๑๐ ปี 

จึงจะปรับปรุงข้ึนมาทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง 

ได้  แต่จริงๆ แล้วการศึกษาในระบบโรงเรียน 

เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาทั้งหมด 

ยังมีรูปแบบการจัดการศึกษาอื่นๆ อีก ซึ่งทุก

ฝ่ายสามารถมามีส่วนร่วมช่วยพัฒนาในส่วน

นี้ได้ ซึ่งรัฐบาลยินดีสนับสนุนภาคเอกชนให้

ผลิตสื่อหนังสือที่หลากหลาย มีคุณภาพ 

ออกมาเพื่อส่งเสริมการอ่าน ให้ความรู้แก่

คนในสังคม เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง

ภูมิปัญญา

(๘) จากสำานักข่าวและเว็บไซต์

เผยคนไทยอ่�นหนังสือแค่ปีละ ๒ เล่ม

 สสส.ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สำารวจ

สถิติพบ คนไทยอ่านหนังสือแค่ปีละ ๒ เล่ม 

ควักเงินซื้อหนังสือแค่ ๒๖๐ บาทต่อปี น้อย

กว่าประเทศอื่นๆ หลายเท่า แม้แต่คู่แข่ง

อย่างเวียดนามยังอ่านหนังสือประมาณปีละ 

๖๐ เล่ม

 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 

ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ ต.ค.จัดโดย

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่ง

ประเทศ ไทย (ส.พ.จ.ท.) โดยนายกฯ กล่าว

ในระหว่างเป็นประธานเปิดงานว่า โดยส่วน

ตัวเห็นว่าการให้ความรู้คนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

มากที่สุด และถือว่าการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ เป็นงานที่สำาคัญกว่าการพัฒนา

ทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ โดยจะต้อง

พัฒนาคนให้มีคุณภาพใน ๒ ส่วน คือ มี

ความรู้ทั่วไป ซึ่งก็คือความรู้ในการดำารงชีวิต 

ประกอบอาชีพและทำามาหากิน อีกส่วนคือ

การพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งมักถูกมองข้ามใน

โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเช่นปัจจุบัน
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 สมาคมฯ ได้ร่วมกับสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สำารวจข้อมูลจากใน กทม.และตัวเมืองใหญ่ 

พบว่า คนไทยใช้เวลาว่างอ่านหนังสือปีละ

แค่ ๒ เล่ม ใช้เงินซื้อหนังสือต่อคนปีละ

ประมาณ ๒๖๐ บาท ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อ

เทียบกับประเทศอื่นๆ อย่างประเทศสิงคโปร์

มีสถิติคนอ่านหนังสือประมาณ ๔๐-๕๐ เล่ม

ต่อปี หรืออย่างเวียดนามคู่แข่งของประเทศ

ไทย อ่านหนังสือประมาณ ๖๐ เล่มต่อปี

สำานักข่าวเนชั่น , เว็บไซต์ สสส.

(๙) จากบทความในเว็บไซต์

ค้�น! เด็กไทยไม่โง่ เน้นก�รอ่�นช่วยได้..

......เมื่อเทียบข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างเวียดนาม ก็พบว่า ไทยกำ�ลังประสบ

ปัญห�ด้�นก�รอ่�นหนังสืออย่�งหนัก โดย 

นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงาน 

สื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

เล่าให้ฟังว่า ขณะนี้ประเทศเวียดนามและ

สิงคโปร์มีอัตราการอ่านหนังสือของเด็กทั้ง

ประเทศเฉลี่ย ๔๐-๖๐ เล่มต่อคนต่อปี ใน

ขณะที่อัตราการอ่านหนังสือของเด็กไทย 

เฉลี่ยทั้งประเทศมีการอ่านเพียงแค่ ๕ เล่ม

ต่อคนต่อปีเท่านั้น...

 แต่อย่างไรก็ตามการสร้างนิสัยรักการ

อ่านไม่สามารถสร้างได้เพียงชั่วข้ามคืน 

เพราะปราสาทที่ใหญ่โตยังต้องใช้เวลาก่ออิฐ 

แต่ละก้อนถูกเรียงต่อกันขึ้นไปจึงกลายเป็น

ปราสาทสูงและงดงามได้ การสร้างนิสัยรัก

การอ่านของเด็กก็เช่นกัน พ่อแม่จึงควรปลูก

ฝังและสร้างโอกาสการอ่านให้กับลูก เหมือน

เป็นการเก็บออมสินทีละบาทที่เพิ่มมากขึ้น

เรื่อยๆ ไปตามกาลเวลา…

 เชื่อได้เลยว่า...หากมีการส่งเสริมเช่นนี้

ไปเรื่อยๆ อนาคตสถิติการอ่านหนังสือจะไม่

อยู่เพียงแค่ ๕ เล่มต่อคนต่อปีแน่นอน...

จาก www.thaihealth.or.th  update  ๐๓-๐๔-๒๕๕๒
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(๑๐) ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์

ออนไลน์ และเว็บไซต์หลายแห่ง

ตะลึง! คนไทยสนใจอ่�นหนังสือ 

แค่ ๙๔ น�ทีต่อวัน /

วิจัยปี ๕๒ พบ คนไทยอ่�นหนังสือน้อยลง 

เฉลี่ย ๙๔ น�ทีต่อวัน /

วิจัยชี้คนไทยอ่�นแค่วันละ ๙๔ น�ที 

จี้เร่งพัฒน�ห้องสมุดต่�งจังหวัด

 ผลวิจัยเผย คนไทยสนใจอ่านเพียงแค่ 

๙๔ นาทีต่อวัน พระ-แม่บ้าน-ทหารเกณฑ์ 

เป็นอาชีพที่อ่านน้อยที่สุด ขณะที่เยาวชน

เมินเพราะขี้เกียจ...

 รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สำานักงานอุทยาน

การเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

จุฬาฯ ได้จัดทำาโครงการวิจัย “การศึกษา

สถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของ

ไทย ปี ๒๕๕๒ (reading Index)” โดยศึกษา

วิจัยกลุ่มตัวอย่างจำานวน ๕,๘๖๕ คนจาก 

๑๓ จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งจากการจัด

ประชุมกลุ่มย่อย จำานวน ๑๕๖ คน และ

ศึกษากรณีศึกษาที่มีลักษณะนิสัยการอ่าน

สุดโต่งทั้งกลุ่มที่ชอบอ่านและไม่ชอบอ่าน

อีกจำานวน ๑๙๑ คน พบสถิติที่น่าสนใจ เช่น 

คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ย ๙๔ นาที

ต่อวัน โดยเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างใน

การอ่านมากที่สุด ในขณะที่คนอายุ ๔๙ ปี

ขึ้นไป ใช้เวลาว่างอ่านน้อยที่สุด โดยอาชีพ

ข้าราชการใช้เวลาว่างอ่านหนังสือมากที่สุด 

ส่วนอาชีพอื่นๆ เช่น ภิกษุ แม่บ้าน ทหาร

เกณฑ์ใช้เวลาว่างอ่านน้อยที่สุด ด้านที่ตั้ง

ของถิ่นที่อยู่พบว่าผู้ที่อยู่ในเขตเมืองมีดัชนี

การอ่านที่มากกว่าผู้อยู่ในเขตนอกเมือง ใน

ขณะที่ เด็กและเยาวชนที่ไม่อ่านหนังสือ

สะทอ้นถงึสาเหตเุพราะขีเ้กยีจแมจ้ะมหีนงัสอื  

มีสถานที่ให้อ่านก็ไม่อยากอ่าน

ไทยรัฐ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓), คมชัดลึก, เดลินิวส์, 

มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, www.kruthai.info, 

www.muslimthai.com ฯลฯ
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ถอดร้ือ “สถิติ” – หมุดหมายของอคติ
 จากข้อความ (แค่) ๑๐ ตัวอย่างที่ได้หยิบยกมาเป็นสาธกอุทาหรณ์ ว่าด้วยการอ่านของ

คนไทยในช่วงทศวรรษ ๒๕๔๐ มาถึงล่าสุดคือปีนี้เอง  เป็นงานเขียนในช่วง ๓ ปีมานี้ มีสิ่งที่

น่าพินิจพิเคราะห์ ขุดคุ้ยลงไปใน “ตัวเลข” ที่ระบุว่าเป็นสถิติ ซึ่งมีความประดักประเดิดอยู่

หลายประการด้วยกัน
ประการแรก เรื่องของการอ่านกี่บรรทัด

 ตัวเลขกี่บรรทัด ไม่รู้มาจากไหน แต่ก็

กลายเป็นประโยคที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุด

ประโยคหนึ่ง และมักจะพูดว่าเป็นสถิติต่อปี 

ไม่ใช่ต่อวัน แม้กระทั่งเมื่อเดือนปลายปีนี้เอง

นักการศึกษา(ที่สื่อมวลชนนิยมสัมภาษณ์

มากที่สุดคนหนึ่ง)ก็ยังพูดให้หนังสือพิมพ์มา

ลงว่า



1๕

 น่าประหลาดนัก ๗ หรือ ๘ บรรทัดต่อปี 

ไม่มีใครบอกได้ว่ามาจากที่ไหน แต่ก็ยังถูก

เอ่ยอ้างอย่างเต็มปากเต็มคำาอยู่ร่ำาเรื่อย และ

ทั้งที่มีแก้ไขให้เข้าใจกันว่าที่พูดว่า ๗ (หรือ 

๘ ก็ตาม) บรรทัดนั้น คือต่อวัน ไม่ใช่ต่อปี 

กระทั่ งกระทรวงศึกษาธิการลุกขึ้ นมา

ประกาศว่า จะขอเพิ่มให้เป็น ๑๒ บรรทัดต่อ

วัน ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้น

 น่าขบขันหรือจะขื่นขันก็ไม่ทราบได้ ที่

เราสามารถพูดว่า ๗ หรือ ๘ บรรทัดต่อปี  

โดยมิพักต้องสงสัยว่ามันมาจากไหน เป็น

จริงได้อย่างไร และนับเป็นพิสัยที่ห่างกัน

อย่างมากมายก่ายกองระหว่างต่อวัน กับต่อ

ปี เมื่อกระทรวงลุกขึ้นมา “เคลียร์” ว่าเป็น ๗

บรรทัดต่อวัน ก็ เท่ากับเราอ่านหนังสือ 

๒,๕๕๕ บรรทัดต่อปี (ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าอ่าน

มากแต่อย่างใด) ผู้คนตั้งแต่ท่านผู้รู้มากไป

ถึงท่านผู้รู้น้อย ก็ยังย่ำาและย้ำาอยู่กับประโยค

เก่าๆ คนไทยอ่านหนังสือไม่กี่บรรทัดต่อปี

 “ผลวิจัยที่พบว่าการอ่านของคนไทยต่อ

วัน ๙๔ นาที เป็นประโยชน์และท้าทายและ

ตอบโต้ข้อมูลเดิมที่มีข้อมูลว่าคนไทยอ่าน

เฉลี่ย ๘ บรรทัดต่อปี ซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่

การกระตุ้นเชิงนโยบาย ถ้าปีต่อไปทำางาน

วิจัยนี้ต่อ แต่ต้องเน้นเชิงคุณภาพและราย

ละเอียดมากกว่านี้…”

 นอกจากนี้ ยังมีข้อเขียนของนักศึกษา

คนหนึ่งในเว็บไซต์ของโรงเรียนมีชื่อ ดังนี้

 “เมื่อวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

ดิฉันอ่านข่าวว่ามีผลสำารวจออกมาว่าคน

ไทยอ่านหนังสือน้อยมากเฉลี่ย ๗ บรรทัดต่อ

ปี ดิฉันก็เห็นด้วย เพราะรุ่นดิฉันหนังสือไม่

ค่อยมีความน่าสนใจ พอเข้ามาสังเกตการณ์

การเรียนการสอนที่โรงเรียน... ความคิดก็เริ่ม

เปลี่ยนไปเพราะเด็กนักเรียนที่นี่ถูกปลูกฝัง

ให้รักการอ่าน โรงเรียนนี้มีมุมหนังสือ(มุมรัก

การอ่าน)ทุกระดับชั้น เด็กชอบอ่านกันมาก 

บางคนมาแต่เช้าก็เดินเลือกหนังสือไปอ่านที่

โต๊ะ พักกลางวันก็อ่าน…”
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ประการที่สอง เรื่องของเวลานาทีที่อ่าน

 เมื่อพูดกันเป็นนาที เราก็สามารถพาด

หัว หรือกล่าวถึง หรือสร้างลีดข่าวด้วยคำาว่า 

“แค่” ตั้งแตแ่ค่วันละ ๒.๙๙ นาที (ข้อความ

ท่ี ๑)  เด็กไทยอ่านหนังสือแค่วันละ ๒๗ นาที 

(ข้อความที่ ๔)  คนไทยอ่านหนังสือแค่ ๓๙ 

นาทีต่อวัน (ข้อความที่ ๕)  และล่าสุดเมื่อ

เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เอง ยังอุตส่าห์ 

“ตะลึง! คนไทยสนใจอ่านหนังสือแค่ ๙๔ 

นาทีต่อวัน”  “วิจัยปี ๕๒ พบคนไทย อ่าน

หนังสือ น้อยลง เฉลี่ย ๙๔ นาทีต่อวัน”  

“วิจัยชี้คนไทยอ่านแค่วันละ ๙๔ นาที จี้เร่ง

พัฒนาห้องสมุดต่างจังหวัด”  (ข้อความท่ี ๑๐)

 ไม่อยากจะเชื่อ ตัวเลขห่างกันจากตั้ง

แต่ ไม่ถึง ๓ นาที ไปถึงกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่ง 

ห่างกันถึง ๓๐ เท่าเศษๆ คำาที่ใช้บอกกล่าว

ในสื่อก็ยัง “แค่..”

 ซึ่งหากดูในรายละเอียดปลีกย่อยแล้ว 

ถ้าคนไทยโดยรวมอ่าน ๒๗ นาทีต่อวัน 

ถือว่าไม่น้อยแล้ว จะได้จำานวนหน้าเป็นสิบๆ 

หน้าเลยทีเดียว แต่ในข้อเท็จจริงสถิตินี้เป็น

สถิติของเด็กปฐมวัยเฉพาะที่(ผู้ปกครอง) 

ตอบว่า อ่าน ในกลุ่มที่อ่านเขาอ่านเฉลี่ย

เกือบๆ ครึ่งชั่วโมงต่อวัน คงบอกว่าน้อยไม่

ได้ หากจะเน้นว่าอ่านกันน้อย ต้องไปเน้นที่

เด็กที่ไม่อ่าน มีมากกว่าครึ่งเลยทีเดียว คือ

ร้อยละ ๖๔

 จากข้อความที่ ๕  “คนไทยอ่านหนังสือ

แค่ ๓๙ นาทีต่อวัน” จากการโค้ดข้อความที่

เลขาธิการสำานักงานสถิติแห่งชาติพูด ไม่มี

รายละเอียดว่าเป็นคนไทยกลุ่มใด อย่างไร 

แต่หากอ่านกันเกือบ ๔๐ นาทีต่อวันโดย

เฉลี่ยถ้วนทั่วแล้วละก็ จะได้ราววันละ ๒๐-

๒๕ หน้าต่อคนต่อวัน คำานวณคร่าวๆ ได้ถึง 

๔๐๐ บรรทัดต่อวัน แล้วจะมีอะไรน่าเป็น

ห่วงถึงการไม่อ่านหนังสืออีกเล่า (แน่นอน

สถิตินี้จะต้องมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ไม่ใช่สถิติทั่วๆ ไปของประชาชนคนไทยโดย

รวม แต่ในข่าวสาร/ข้อเขียนที่นำาเสนอนั้นไม่

ได้บอกกล่าวเอาไว้)
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 และทีน่า่ประหวัน่กบัการอา้งสถติ ิ“แค.่.” 

ก็คือล่าสุด จากการวิจัยของ TK Park ร่วมกับ

คณะครุศาสตร์ จุฬา (ข้อความที่ ๑๐) ไม่ได้

ขยายความว่าเป็นการศึกษาเวลาท่ีใช้ในการ

อ่านนอกเหนือจากเวลาเรียน หรอืเวลาทำางาน 

(สำาหรับนักเรียนก็ต้องอ่านหนังสือเรียน  

สำาหรับข้าราชการส่วนมากงานของเขาเป็น

งานที่ต้องอ่านเอกสาร) ซึ่งจะทำาให้เห็นว่า 

แตกต่างจากการสำารวจวิจัยของสำานักอ่ืนๆ 

อย่างไรบ้าง เม่ือได้ตัวเลข ๙๔ นาที ต่อวัน 

หรือวันละหนึ่งชั่วโมงครึ่ง อันเป็นตัวเลข

ที่หากนับเป็นหน้าก็จะได้วันละ ๕๐ หน้า

โดยประมาณ หรือจะคิดเป็นเล่มก็ได้ถึง 

กว่าร้อยเล่มต่อปี 

 หากสถิตินี้ไม่มีเงื่อนไขเป็นอย่างอื่น

แล้วละก็ (เป็นการสำารวจการอ่านนอกเหนือ

เวลาเรียนและเป็นการอ่านที่ ไม่ใช่การ

ทำางานตามปกติ เหมือนการสำารวจโดย

ทั่วไปของประเทศต่างๆ) น่าจะตะลึงว่าคน

ไทยอ่านหนังสือมาก มากอย่างเป็นคนละ

เรื่องกับสถิติ ๒.๙๙ นาที/วัน (ข้อความที่ ๑) 

หรือแม้แต่ ๒๗ นาที/วัน(ของกลุ่มเด็กเล็ก 

๔๖% ที่อ่านหนังสือ) ของสำานักงานสถิติ

แห่งชาติที่บอกว่าคนไทยอ่าน ๓๙ นาที/วัน

ในปี ๒๕๕๑ และยังน่างุนงงก็คือ อ่าน ๙๔ 

นาที/วัน ในข่าวก็ยังบอกว่าลดลง ซึ่งไม่รู้ว่า

ลดลงจากตัวเลขอะไร เมื่อไหร่ ได้แต่บอกว่า 

ลดลง

 จึงพูดได้ว่� ตัวเลขอะไร ไม่สำ�คัญ 

สำ�คัญอยู่ที่ทัศนคติของผู้พูด ของสื่อ ที่จะ

บอกว่�ด้วยคำ�เดิมๆ ว่�มันต่ำ� น้อย ลดลง 

ถอยหลัง อะไรในทิศท�งที่เป็นลบเข้�ไว้
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ประการที่สาม เรื่องของจำานวนเล่มที่คน

ไทยอ่านและคนต่างชาติอ่าน

 ข้อความที่ ๖ บอกกล่าวไว้ในปี ๒๕๕๐ 

ว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยคนละ ๕ เล่ม 

ต่อปี แต่ข้อความที่ ๗ และ ๘ บอกไว้ใน

ปี ๒๕๕๒ บอกว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละ 

๒ เล่ม ตกลงมันยังไงกันแน่ แต่แน่ๆ ไม่ได้

หมายความว่าการอ่านลดลงจาก ๕ เล่ม  

เป็น ๒ เล่ม

 เราไม่รู้ชัดว่า ๕ เล่มมาจากไหน แต่

ไม่ใช่มาจากอ่านวันละ ๗ บรรทัด หรือปีละ 

๗ บรรทัดอย่างแน่นอน (เพราะจากสถิตินี้ 

ลองคำานวณแล้วไม่มีทางไปถึง ๕ เล่มได้)

 แต่ที่ว่าอ่านปีละ ๒ เล่มนั้น มาจาก 

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือ

แห่งประเทศไทย (ส.พ.จ.ท.) ที่เอาสถิติการ

ซื้อหนังสือของคนไทยด้วยเงินเฉลี่ย ๒๖๐ 

บาทต่อปี มาเป็นการประมาณว่าเท่ากับซื้อ 

หนังสือได้ ๒ เล่ม นี่ก็แปลว่าผู้จัดพิมพ์-จัด

จำาหน่ายคิดจะให้คนไทย “ซื้อ” จึงเท่ากับว่า

ได้ “อ่าน” ไม่ได้คิดว่าเราควรจะได้อ่านโดย

ไมจ่ำาเปน็ตอ้งซือ้กไ็ด ้หากตอ้งเปน็บรกิารของ

รัฐ ชุมชน สังคมที่ต้องมีห้องสมุดหรือ มุมที่

อ่านหนังสือใดๆ ก็ตาม ที่เป็นบริการสาธารณ

ปัญญา เหมือนสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ที่ทุกคน

มีสิทธิได้รับอย่างทั่วถึง

 การพูดตัวเลขให้น้อย คิดอย่างเจตนาดี 

ตัวเลขน้ันๆ มันดึงดูดความสนใจ มันน่าทำาให้ 

เกิดพลังงานศักย์ของหนังสือ พลังงานจลน์ 

ในการส่งเสริม สู่ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ

อ่านระดับมหภาคได้มาก จากความรู้สึกว่า

มันคือวิกฤติทางปัญญา

 แต่มันได้สะท้อนปัญหาที่มีอยู่จริงมาก

น้อยแค่ไหน ?

 เมื่อมีการประกาศชูทศวรรษแห่งการ

อ่านตั้งแต่ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๑ ของกระทรวง

ศึกษาฯ ยุคประเดิมรัฐบาลอภิสิทธิ์ ก็ตั้งเป้า

เอาไว้ว่า จะต้องทำาให้ “ค่าเฉลี่ยในการอ่าน

หนังสือของคนไทยต้องเพิ่มจากปีละ ๕ เล่ม 

เป็น ๑๐ เล่ม รวมทั้งต้องมีการพัฒนาและ

เพิ่มแหล่งการอ่านที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงทุก

ตำาบล/ชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายการอ่าน 

เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างยั่ งยืน”  (ประกาศของ

รัฐมนตรี ที่มาของข้อความที่ ๓)
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 ประเทศที่ผู้ รู้ ไทยนิยมนำามาเปรียบ

เทียบมากที่สุดแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็คือ 

สิงคโปร์ แต่ข้อความที่ ๖ บอกว่าคนสิงคโปร์

อ่าน ๑๗ เล่มต่อคนต่อปี ในขณะที่ข้อความ

ที่ ๘ บอกว่า คนสิงคโปร์อ่าน ๔๐-๕๐ เล่ม

ต่อคนต่อปี  (ส่วนเวียดนามเพิ่งถูกนำามา

เปรียบเทียบในระยะหลัง ตัวเลขยังไม่เขย่ง

จนแตกต่างกันมากในข่าวสารต่างๆ)

 เห็นวิธีอ้างอิงสถิติการอ่านของคนไทย 

(ก็โดยคนไทยนั่นแหละ) แล้ว เป็นงง! ได้เห็น

ว่ าสถิติหรือตั ว เลขไม่ ได้มีความหมาย

สะท้อนวัฒนธรรมการอ่านด้วยตัวมันเอง 

หากแต่ทัศนคติที่ห่อหุ้มมากับ(ทุก)ตัวเลข

ต่างหากที่มีความหมายสะท้อนก้นบึ้งในใจ

ของคนไทยเอง ทำาให้ได้เห็นตะกอน “ความ

เชื่อ” ที่ฝังลึกอยู่ในความคิดว่า คนไทยไม่

อ่านหนังสือ  ไม่คิดจะนำาพาตนเองตนเองสู่

วิถีปัญญาด้วยการอ่าน

 ที่ยกอะไรมาสาธกเสียยืดยาว มิได้

หมายความว่าจะบอกว่าความจริงเป็นไปใน

ทางตรงกันข้าม แต่มีความเห็นว่าเราน่าจะ

ลองรื้อระบบคิดของเราดู จะได้เจอว่าน็อต



๒1

ตัวใดที่ขันเกลียวให้เราติดยึดอยู่กับที่เดิมๆ 

ไม่ได้ขยับไปไหน นอกจากเอาสถิติอะไรมา

ก็ได้เพื่อจะบอกว่าคนเราไม่อ่านหนังสือ

 ก้าวข้ามสถิติที่ไม่ได้มาพร้อมกับสติ

และปัญญาไปได้ก็คงจะดี มิฉะนั้นแทนที่จะ

ได้สร้างเสริมการอ่านให้เติบใหญ่ แข็งแกร่ง 

เป็นวัฒนธรรมที่หยั่งรากและฝากดอกผล  

เราก็จะจมอยู่แต่ในปลักของบทรำาพึงที่

ราวกับอาขยาน เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งเรา

ต่อว่าการท่องจำาโดยไม่ใช้ความคิด (จนเรา

สูญเสียทั้งความสามารถในการจำาและใน

การคิด) ยังไงยังงั้น เราจะได้หันไปมองไป

พูดถึงความจริงอื่นๆ ที่ควรจะได้รับความ

สนใจในการปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านกัน

 ถึงตรงนี้ ใคร่ขอแทรกสารสำาคัญอัน

เป็นความหมายที่เข้าใจได้ พัฒนาตัวชี้วัดได้ 

ของคำาว่า วัฒนธรรมการอ่าน  โดยโครงการ

ติดตามและประเมินภายใน แผนงานสร้าง

เสริมวัฒนธรรมการอ่ าน  ภายใต้การ

สนับสนุนของ สสส. ได้นิยามเชิงปฏิบัติการ

ว่า วัฒนธรรมการอ่าน คือ พฤติกรรมการ

อ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของบุคคล ใน

ทุกพื้นที่ของวิถีการดำาเนินชีวิต โดยผู้อ่าน

รู้สึกเห็นคุณค่าและประโยชน์จากการอ่าน

จนเกิดการถ่ายทอด ส่งเสริม สนับสนุนการ

อ่านไปสู่ผู้อื่น

 อีกประเด็นหนึ่งที่พบเห็นเป็นประจำาว่า

ผู้นำาทางความคิดของไทยจำานวนไม่น้อย มัก

กล่าวอ้างเสมอในทำานองว่าประเทศอื่นโดย

เฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว ผู้คนเขารักการ

อ่าน ไม่มีปัญหาการ(ไม่)อ่านเหมือนบ้านเรา 

ข้อเขียนต่างๆ ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

การอ่านได้นำามาประมวลไว้ในหนังสือเล่มนี้ 

เพื่อที่แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

จะได้เผยแพร่สู่ผู้สนใจ ผู้มุ่งหมายจะปลูกฝัง

การอ่านให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับ

รู้ร่วมกันประการหนึ่งก็คือ หนึ่งในปัญหาทาง

ปัญญาของนานาประเทศ  คือปัญหาวัฒนธรรม 

การอ่านนี่แหละ เป็นปัญหาเหมือนๆ กัน 

เป็นสิ่งที่  ต้องตระหนักเพื่อสร้างหรือเพื่อ

เสริมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
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 • ทำาไมเด็กไทยใช้เวลาในโรงเรียน

มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยส่วนใหญ่ 

อัตราการรู้หนังสือของไทย (ในปี ๒๕๔๓) ก็

สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งหมด 

ยกเว้นฟิลิปปินส์เท่านั้น (รู้หนังสือแปลว่า

อ่านและเขียนข้อความง่ายๆ ได้-แน่นอนว่า

ความสามารถเพียงเท่านี้ยังไม่อำานวยความ

เพลิดเพลินในการอ่านได้) แต่ไม่ได้นำาไปสู่

นิสัยรักการอ่าน

 • การอ่านกับการฟังใช้สมองคนละ

ส่วนกัน ?  การรับสารในวัฒนธรรมไทยแต่

ดั้งเดิมนั้นคือการฟัง สิ่งที่ควรจะตระหนักก็

คือ การรับสารผ่านการฟังกับการอ่านนั้น

ต่างกัน ไม่ใช่ต่างในแง่ของสำานวนและ

ถ้อยคำาและอารมณ์ซึ่งสื่อผ่านเสียงเท่านั้น 

แต่ต่างในด้านการใช้สมาธิเพื่อการรับสารก็

ต่างกันด้วย แม้เป็นการสื่อสารด้วยภาษา

เหมือนกัน แต่ก็น่าสงสัยว่าใช้สมองคนละ

ก้าวข้ามหมายหมุดอคติ สู่ข้อพินิจอ่ืนๆ
 หากก้าวข้ามจากหมายหมุดของสถิติที่กลบทับด้วยอคติแล้ว (ไม่ได้หมายความว่าสถิติ

ไม่สำาคัญ การศึกษาวิจัยดัชนีส่งเสริมการอ่าน ก็ยังต้องอาศัยสถิติและคำาอธิบาย) ยังมี

ประเด็นอื่นๆ ของวัฒนธรรมการอ่าน หรือการที่ดำาริ ดำาเนิน ให้การอ่านเป็นวัฒนธรรมดำารง

ได้ มีคำาถามที่ต้องขบคิดอย่างจริงจัง อย่างเช่น
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ส่วนกัน ผลการศึกษาสมองคงจะบอกเราได้  

การอ่านถึงได้เหนื่อยแก่คนที่ไม่คุ้นเคยกับ

วัฒนธรรมการรับสารผ่านการอ่าน สมองรับ

สารไปย่อย บางส่วนก็ส่งไปให้หัวใจระทึก

หรืออาดูร ท่ามกลางความเงียบ ไม่มีศัพท์สำา

เนียงใดๆ ให้ได้ยินทางโสตประสาท แต่ผู้

อ่านได้ยิน ได้เห็น ด้วยความรู้สึกนึกคิด

 • การฝึกฝนให้รักการอ่าน เป็นการ

ปลูกฝังนิสัยท่ีไม่ได้มีในวัฒนธรรมไทยมาก่อน?  

จะทำาได้สำาเร็จได้เพียงไรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใน

การกระตุ้นและโน้มน้าวมากมาย และเป็น

เงื่อนไขทางสังคมที่ต้องเอื้อให้อย่างต่อเนื่อง 

จริงจัง ข้อสำาคัญ ผู้ที่อยู่ในกระบวนการส่ง

เสริมการอ่าน ตั้งแต่ระดับนโยบายไปถึงผู้

ปฏิบัติการภาคสนามต่างๆ เป็นผู้มี “การอ่าน” 

เป็นทุนทางวัฒนธรรมสักเพียงใด

 • การอา่นเปน็เรือ่งของวฒันธรรม ไมใ่ช่

เรื่องง่ายเลยที่ภาครัฐจะสร้างวัฒนธรรม

ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ จากข้อมูลหรือสถิติ

ตัวเดียวหรือตัวใดตัวหนึ่ง การทำาให้เกิด 

“โอกาส” ที่จะได้อ่านนั้น เป็นเรื่องสำาคัญ 

ความพยายามของภาครัฐที่จะส่งเสริม

ให้มีที่อ่านหนังสือและห้องสมุดจะต้อง 

ปฏิวัติกันใหม่ อย่างน้อยก็ต้องทำาให้ที่อ่าน

หนังสือโดยเฉพาะที่เรียกว่าห้องสมุด ไม่ใช่

เป็นที่เก็บหนังสือ แต่ต้องเป็นศูนย์กลางที่

จะทำาให้คนมาทำาอะไรอื่นๆ ซึ่งผูกโยงเข้าไป

กับการอ่าน ห้องสมุดต้องมีกิจกรรม ที่ใช้

ความแยบคายในการจัด แฝงการกระตุ้น

ความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มขึ้นในกิจกรรม

สนุกๆ ให้ผู้ เข้าร่วมหันเข้าหาความรู้หรือ 

ความเพลิดเพลินจากการอ่าน

 • สำานักงานสถิติแห่งชาติออกแบบ

สอบถามประชาชนว่า ทำาอย่างไรดีถึงจะให้

คนชอบอ่านหนังสือมากขึ้น คำาตอบแรกที่ได้ 

คะแนนสูงสุดคือทำาหนังสือให้ถูกลง (จาก

การสำารวจความคิดเห็นของประชากรที่มี 

อายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป พบว่าวิธีการรณรงค์

ให้รักการอ่านที่ได้รับการเสนอแนะมากที่สุด 

๕ ลำาดับแรก คือ หนังสือควรมีราคาถูกลง 

ร้อยละ ๒๘.๗ หนังสือควรมีเนื้อหาสาระน่า

สนใจร้อยละ ๒๒.๐ ควรมีห้องสมุดประจำา

หมู่บ้านหรือชุมชนร้อยละ ๑๙.๘ ส่งเสริมให้

พ่อแม่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านหนังสือร้อย

ละ ๑๙.๓ และภาษาที่ใช้ในหนังสือควรใช้

ภาษาง่ายๆ สื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ 
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ร้อยละ ๑๓.๑)  น่าสนใจที่มาของคำาตอบ 

อย่างไรก็ตามท่านผู้รู้บอกว่าหนังสือนั้นเป็น

สินค้าประหลาดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ scale 

of economy หรอืปรมิาณการผลติทีส่งูขึน้ ไม่

ทำาใหร้าคาต่ำาลงเทา่ไรนกั แตห่นงัสอืจะถกูลง

มากหากมีห้องสมุดมากๆ กล่าวคือถ้าเราได้

อ่านหรือยืมหนังสือจากห้องสมุด เรื่องราคาก็

จะไมใ่ชเ่รือ่งสำาคญัเลย คดิงา่ยๆ หนงัสอืราคา 

๕๐๐ บาท อ่าน ๑๐ คน ก็จะเหลือเล่มละ ๕๐ 

บาท อ่าน ๑๐๐ คน ก็จะเหลือเล่มละ ๕ บาท

เท่านั้น ปัญหาจริงๆ ของเราจึงอยู่ที่เรามีห้อง

สมุดน้อยเกินไป แล้วก็ไม่หาทางที่จะเพิ่มคน 

(อยาก) อ่านให้มากขึ้น

 และขอผนวกด้วยทัศนะของผู้นำาด้าน

การอ่านการเขียนในบ้านเรา ที่ทิ้งทวนให้ได้

ขบคิดพินิจนึกกันต่อไป หากใส่ใจจะสร้าง

เสริมวัฒนธรรมการอ่านให้บังเกิดในสังคม

ไทย และไม่ ว่ าจะอย่ างไร  การสร้ าง

วัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งที่ดี ยังไม่เคยเห็น

ใครที่ไหนบอกว่าการอ่านเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็น

วัฒนธรรมที่ไม่ควรรับไว้เพื่อปลูกฝังให้เติบ

ใหญ่ในสังคม

 “คนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่อ่านนะ แต่

ต้องถามว่าเขาอ่านอะไร ถ้าอ่านหนังสือ

กระแส บางทีมันก็ไม่ได้ส่งเสริมวัฒนธรรม

การอ่าน จนนำาไปสู่การสร้างปัญญาหรือ

ทางออกทางความคิด ถึงตอนนี้ภาคเอกชนก็

ต้องคิดเหมือนกันว่าคุณกำาลังอยู่ในธุรกิจ

วัฒนธรรม ไม่ใช่ธุรกิจขายผงซักฟอก แต่

ทั้ งนี้ทั้ งนั้น  รัฐบาลก็ต้องมีส่ วนในการ

กำาหนดนโยบายที่มีส่วนช่วยด้วย เพราะ

กลไกต่างๆ มันอยู่ที่ภาครัฐ จะลดภาษี

กระดาษก็ได้ หรือส่งเสริมให้มีห้องสมุด

ชุมชนให้มันมากขึ้นก็ได้ ให้บรรณารักษ์ช่วย

กันสั่งหนังสือที่ดี เอาไปใส่ห้องสมุด ยอด

ขายของหนังสือคุณภาพมันจะได้สูงขึ้น แล้ว

สำานักพิมพ์ดีๆ จะได้อยู่ได้”

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา – เจ้าของสำานักพิมพ์โอเพ่นบุ๊คส์
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 “การอ่านอีบุ๊กออนไลน์ รัฐก็ไม่ได้เข้าไป

ควบคุมว่าเด็กๆ อ่านอะไร ก็ปล่อยไปตามสะ

เปะสะปะ ได้ยินว่ามีนวนิยายในเว็บทั้งหมด

ตอนน้ีกว่า ๒๔๐,๐๐๐ เร่ือง มันเวียนอ่านกัน 

จนปวดหัว ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร แต่ว่าที่มี

คุณภาพมันไม่มี มันมีน้อยมาก เท่าที่เขาทำา

วิจัย เพราะว่าเด็กๆ ไม่รู้เลยว่าจะเขียนยังไง

ให้มีคุณภาพ ก็เวียนกันอ่านอยู่แค่นั้น เพราะ

ไม่รู้ ถ้าใครที่จัดการได้ก็ต้องเข้าไปจัดการ 

คือคำาว่าจัดการไม่ได้แปลว่าไปปิด แต่แปล

ว่าไปทำาให้มันดี ไปเพิ่ม ไปพัฒนา”

ชมัยภร แสงกระจ่าง – นายกสมาคมนักเขียนแห่ง

ประเทศไทย

 “แน่นอนว่านิสัยรักการอ่านนั้น หาก 

ปลูกฝังมาแต่เด็กในโรงเรียนได้ก็น่าจะอยู่

ยั่งยืนต่อไป โรงเรียนและบ้านเป็นผู้ผลิต 

นักอ่านที่สำาคัญที่สุดในโลกปัจจุบัน แต่การ

อ่านเป็นสิ่งแปลกปลอมในระบบการสอน 

ของโรงเรียน (ไล่ไปจนถึงมหาวิทยาลัย) คือ

อ่านไปทำาไมก็ไม่รู้ เพราะครูไม่ได้อยากให้

นักเรียนรู้อะไรมากไปกว่าที่ท่านรู้ การอ่าน

ตำารานั้นช่วยเพิ่มมิติและมุมมองอันหลาก

หลายให้แก่ประเด็นวิชาการ แต่การศึกษา

ไทยไม่ต้องการคำาตอบที่หลากหลายมิติและ

มุมมอง ต้องการแต่ที่เชื่อว่า “ถูก” อันเดียว 

เหมือนข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแหละครับ 

คือรู้ว่าอันไหนถูกก็เลือกกามา อย่าคิดมาก 

เพราะจะทำาให้เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้”

นิธิ เอียวศรีวงศ์ – นักคิด นักเขียน นักอ่าน

 เราจะสรา้งการอา่นใหเ้ปน็วฒันธรรมของคนไทย เราตอ้งขา้มหมดุสถติทิีถ่กูหมอกอนัหนา

ทึบของอคติบดบังทัศนียภาพที่จะก้าวต่อไป ดังที่ได้สาธยายไปในตอนต้นแล้ว ยังต้องฝ่าด่าน

คำาถาม-คำาตอบทางวัฒนธรรมและทางสังคมอีกมายมาย ที่ท้าทายให้ฝ่าข้ามไปในท่ามกลาง

โลกที่หมุนติ้วและมีเรื่องที่ต้อง“อ่าน”อยู่ในนั้น



วัฒนธรรมการอ่าน : 
กรอบคิดและทิศทางสู่ความยั่งยืน

 ถ้าโครงการไปเที่ยวต้อง

ระงับ และมีเพียงสิ่งเดียวที่ให้

เลือกติดตัวสำาหรับช่วงเวลาที่

ว่างนี้ คุณจะเลือกอะไร 

 หนังสือ ใช่ไหม ?
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 ผู้ชื่นชอบและรักการอ่านหนังสือคง

ตอบว่า ใช่ เพราะการอ่านเป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิต แต่ทราบหรือไม่ว่า ผู้ตอบเช่นนี้เป็นหนึ่ง

ในจำานวนคนส่วนน้อยเท่านั้น 

 จากการสำารวจในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ชาวดัตช์ส่วนใหญ่ตอบว่าพวกเขาเลือก

โทรทัศน์ รองลงมาคือสื่ออื่นๆ แทบไม่มีผู้

ตอบว่าเลือกหนังสือเลย

 ถ้าเปลี่ยนชื่อประเทศ สภาวการณ์นี้ก็

คงเหมือนๆ กันในหลายประเทศ และเหมือน

ที่เกิดขึ้นในบ้านเรา

 (ไม่) แปลกแต่จริง! ทั้งที่คนส่วนใหญ่

ต่างก็เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจาก

การอ่านหนังสือ แต่ก็ไม่เลือกไว้ติดตัวใน

ยามว่าง อาจเป็นเพราะไม่ได้สนใจเรื่องอ่าน

และใช้เวลามุ่งไปในกิจกรรมอื่น หรือเป็น

เพราะขาดทักษะด้านการอ่าน ? บางคนก็

โทษการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ว่าทำาให้นิสัยการ

อ่านเปลี่ยนแปลง หลายคนในเนเธอร์แลนด์

ต่างก็กังวลถึงปัญหานี้ และพยายามกระตุ้น 

โน้มน้าวให้คนหันมาอ่านหนังสือกันมากขึ้น

 จากการสำารวจพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่ง

ของผู้ใหญ่ในเนเธอร์แลนด์แทบจะไม่อ่าน

หนังสือเลย ผู้ที่อ่านหนังสือซึ่งมีจำานวนไม่

มากนี้ใช้เวลาในการอ่านในยามว่างน้อยลง

เมื่อเทียบกับช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  กลุ่มเด็ก

อายุ ๑๒ ปี ใช้เวลาในการอ่านในยามว่าง

เฉลี่ยน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่ใช่

เพราะปัญหาการไม่รู้หนังสือ เนื่องจากเด็ก

เหล่านี้จบชั้นประถมศึกษาแล้ว 

 แม้ว่าระดับการศึกษาของประชากรใน

เนเธอร์แลนด์จะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับทศวรรษ

ก่อน แต่เวลาที่ใช้ในการอ่านของคนส่วน

ใหญ่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น สิ่งที่ขัดแย้งกันก็คือ พวก

เขาต่างก็เห็นว่าหนังสือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

และคุ้มค่าถ้าได้อ่าน แต่ก็แทบจะไม่อ่านเลย  

พ่อแม่และผู้ปกครองที่ไม่อ่านหนังสือต่างก็

เห็นความสำาคัญของการส่งเสริมให้เด็กรัก

การอ่านและเห็นว่าเป็นสิ่งจำาเป็นที่จะต้อง

ปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ คำาถามก็คือว่า แล้ว

ทำาไมพวกเขาไม่อ่านล่ะ ?

 หลายประเทศประสบปัญหาเช่นเดียว

กับในเนเธอร์แลนด์ และพยายามรณรงค์ส่ง

เสริมให้ประชาชนอ่าน(หนังสือ)กันมากขึ้น 

หลายแห่งเรียกสิ่งนี้ว่า “การสร้างวัฒนธรรม

การอ่าน”
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 Magara (2005) อธิบายความหมาย

ของ “วัฒนธรรมการอ่าน” เอาไว้ว่า คือที่ที่

การอ่านเป็นค่านิยมและความชื่นชอบอย่าง

สูงในสังคม และเป็นที่ที่การอ่านไม่ใช่เกิดขึ้น

แค่ในโรงเรียนเท่านั้น หากแต่เป็นการปฏิบัติ

กันทั่วไปในทุกๆ ด้านของชีวิตเราทุกคน

 Baier, Davis & Hart (2010) ระบุว่า 

ส่ิงช้ีวัดว่าสังคมมีวัฒนธรรมการอ่าน(หนังสือ) 

นอกจากสมาชิกทุกระดับจะกระตือรือร้นที่

จะอ่านแล้ว คนในชุมชนยังพูดกันเกี่ยวกับ

หนังสือที่พวกเขาอ่าน พูดถึงเรื่องราวใน

หนังสือและแนะนำาให้กันและกันอ่าน และที่

สำาคัญ ทุกคนศรัทธาและเห็นคุณค่าที่ได้รับ

จากการอ่าน(หนังสือ)

 แล้วจะบ่มเพาะให้เกิด “วัฒนธรรมการ

อ่าน” ได้อย่างไร? ชุมชนอื่นๆ ทั่วโลกเขาส่ง

เสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านกันอย่างไร? คน

ที่ชื่นชอบการอ่าน เขาชอบด้วยเหตุผลใด?

วัฒนธรรมการอ่านคืออะไร

 วัฒนธรรมในทางมานุษยวิทยาให้ความหมายในแง่ว่า “กลุ่มคนเขาปฏิบัติกันอย่างไร” 

พวกเขาทักทายและสื่อสารกันอย่างไร พวกเขาแต่งตัว กินอาหาร ทำางาน และพักผ่อนหย่อน

ใจกันอย่างไร วัฒนธรรมคือสิ่งที่เราทำาเหมือนๆ กัน เป็นภาพรวมในฐานะท่ีเป็นกลุ่มคน/ชุมชน 

มีค่านิยม ความเช่ือ และรูปแบบพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน
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 “ผมยังจำาได้ดีถึงเสียงที่แม่อ่านหนังสือ

ให้ฟัง กล่อมผมหลับในช่วงบ่าย ตอนนั้นผม

ยังเด็กมาก แต่พ่อแม่ก็ซื้อหนังสือภาพมาให้

แล้วตั้งหลายเล่ม เป็นหนังสือปกแข็งภาพ

สวยงามมาก โดยเฉพาะเล่มที่วาดด้วยสีน้ำา 

เลม่นัน้ ผมจำาไดแ้มน่เลย เรือ่ง Corazon  เมือ่

โตขึน้พอทีจ่ะอา่นเองได ้ผมกอ็า่นหนงัสอืภาพ

เหล่านั้นซ้ำาแล้วซ้ำาอีก อ่านไปจนดึกเลย...” 

(Gabriel - อาร์เจนตินา)

 “ตอนฉันอายุ ๘ ขวบ พี่ชายคนโตสร้าง 

ซุ้มเล็กๆ ทำาเป็นห้องสมุดให้พวกเรายืม

หนังสือ มีพี่สาว ฉัน ญาติๆ ของพวกเรา แล้ว

ก็เด็กๆ แถวบ้าน พี่ชายฉันจะให้การ์ดใบ 

เล็กๆ พร้อมกับแสตมป์ระบุวันที่คืนภายใน

หนึ่งสัปดาห์ ถ้าไม่คืนตามกำาหนดก็ถูกปรับ 

ทั้งพ่อและแม่ของฉันชอบอ่านหนังสือมาก 

และคะยั้นคะยอให้พวกเราอ่าน ฉันยังจำาได้  

พวกเราไปห้องสมุดสาธารณะกันอาทิตย์ 

ละครั้งตั้งแต่ฉันยังเล็กๆ เลย...” 

(Anna - มอลต้า)

 “ในอิหร่าน โดยเฉพาะในช่วงปฏิวัติ

ศาสนาอิสลาม มีการแบนหนังสือจำานวน 

มาก พวกเราในกลุ่มเพื่อนๆ แอบแลกกัน

อ่าน และต้องซ่อนหนังสือพวกนั้นไว้แต่

ในบ้าน ตอนนั้นในโรงเรียนไม่มีห้องสมุด  

ผมไม่มีโอกาสที่จะรู้จักสถานที่แบบนั้นเลย 

โตขึน้ผมถงึรูจ้กัหอ้งสมดุสาธารณะ และทีน่ัน่

เป็นสถานที่ที่ให้ประโยชน์กับผมมากมาย...” 

(Nassar - อิหร่าน)

 “ฉนัเปน็ลกูคนเดยีว และเหน็วา่การอา่น

คือเพื่อนที่พิเศษสุด ตอนเด็กๆ ฉันอ่านทุกสิ่ง

ทุกอย่างโดยไม่สนใจว่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะ

สมหรือไม่ แต่ฉันก็ได้คำาศัพท์เพิ่มขึ้นมาเยอะ

มาก และกลายเป็นคนที่ชอบคำาที่มีเสียง

เหมือนเสียงดนตรี  ตอนนี้ หลานๆ กับฉัน มัก

จะอ่านหนังสือด้วยกัน หนังสือของพวกเขา 

น่ารักมาก ภาพสวย สีสันสดใส และเขียน  

ขึ้นมาสำาหรับเด็กโดยเฉพาะ...” 

(Jessie - สกอตแลนด์)

ความคิดเห็นของผู้ที่รักการอ่าน

 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทัศนะของคนรักหนังสือหลายชาติหลายภาษา :-
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 สำาหรับในประเทศไทย มีผู้ใช้นามแฝง

ว่า SleepyO เขียนไว้ในเว็บไซต์ว่า

 “คำาถามที่เจอบ่อยที่สุดก็คือ ทำาไมถึง

ชอบอ่านหนังสือ อิทธิพลและบรรยากาศใน

บ้านน่าจะมีส่วนสำาคัญที่สุดในการเพาะนิสัย

รักการอ่านแบบไม่รู้ตัวของผม ตอนเด็กๆ 

พอเดินเข้าบ้านก็เห็นหนังสือเรียงกันอยู่ตาม

ทางเดิน ผมต้องค่อยๆ ย่องเบาๆ กลัวว่า

หนังสือจะตื่น ในวัยที่ผมยังอ่านหนังสือไม่

ออกนั้น ผมชินกับภาพการเห็นคนนั่งอ่าน

หนังสือเป็นเงาเงียบๆ ตะคุ่มๆ อยู่ในบ้าน ผม

ชอบปีนป่ายอยู่แถวคนอ่านหนังสือ เกาะไหล่ 

บ้าง อ้อมไปข้างหลังบ้าง เพื่อพิสูจน์ว่าเขา

ทำาอะไร ทุกคนใจเย็นมาก เล่าให้ฟังทุกเรื่อง

ด้วยน้ำาเสียงอ่อนโยนที่แตกต่างกัน แถมยังมี

เล่ห์กลทำาให้ผมอยากรู้ต่อ แต่เรื่องของเรื่องก็

คือไม่มีใครบังคับให้อ่านหนังสือเลย ทุกคน

ต่างอ่านให้เห็นเอง และการได้อยู่ในโลกที่มี

แต่หนังสือก็ทำาให้หยิบขึ้นมาอ่านเองเวลา

ไม่มีอะไรทำา แม่เคยพูดว่า อ่านอะไรได้ก็

อ่านไปเถอะ อ่านมากๆ เข้าก็จะรู้จักแยกแยะ 

ไปเอง ผมเช่ือว่าการอ่านทำาให้เราปลดเปล้ือง 

จากความเป็นตัวตน ผมก็ตอบไม่ถูกว่าทำาไม

ถึงคิดแบบนั้น...”

การส่งเสริมการอ่านจากหลายประเทศ

 แคน�ด� : อ่�นหนังสือด้วยภ�ษ�ที่ใช้

ในท้องถิ่น

 ห้องสมุดในเขตเมืองของแคนาดา 

บรรณารักษ์แต่ละแห่งจัดให้มีกิจกรรมให้

เด็กๆ และครอบครัวมาสนุกร่วมกันด้วยการ

ฟังการเล่านิทานด้วยภาษาต่างๆ ที่ใช้กันใน

ชุมชม เช่น ในแวนคูเวอร์ มีตารางเวลาที่

แน่นอนในการจัดกิจกรรมแต่ละช่วงด้วย

ภาษาจีนกลาง กวางตุ้ง และ ตากาล็อก เป็นต้น
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 ยูกันด� : ส่งเสริมก�รเรียนรู้ในชุมชน

 ชุมชนห้องสมุดในยูกันดาใช้กลยุทธ์ใน

การสนับสนุนให้เกิดการอ่าน ๒ รูปแบบ คือ

 ๑. บรรณารักษ์ให้เด็กๆ นำาหนังสือกลับ

ไปขอให้พ่อแม่อ่านนิทานให้ฟัง แล้วกลับมา

เล่าสู่กันฟังที่ห้องสมุด พร้อมกับให้เด็กวาด

ภาพและเขียนเรื่องสั้นๆ ง่ายๆ จุดประสงค์

หลักของโครงการเพื่อต้องการเสริมทักษะใน

ด้านการรู้หนังสือ

 ๒. ในกลุ่มของผู้ใหญ่ ห้องสมุดจัดให้มี

การอภิปรายตามความสนใจของกลุ่ม โดย

เลือกเลขาฯกลุ่มขึ้นมาคนหนึ่งเพื่อจดบันทึก 

มีการถ่ายภาพการอภิปรายและส่งภาพไป

แสดงในที่ต่างๆ ในชุมชนพร้อมๆ กับเชิญ

ชวนให้คนในชุมชนหาประเด็นที่ จะมา

อภิปรายกันในรอบต่อๆ ไป รูปแบบการเรียน

รู้แบบนี้เพื่อให้ผู้ใหญ่เข้าห้องสมุดมาค้นหา

ข้อมูลเพื่อสนับสนุนเรื่องที่พวกเขาอภิปราย

 เอธิโอเปีย : พิมพ์หนังสือส่งท้องถิ่น

 โครงการ Ethiopia Read จัดพิมพ์

หนังสือเด็กสองภาษา คือทั้งภาษาอังกฤษ

และภาษาเอธิโอเปียน เน้นที่เรื่องและภาพ

ที่มาจากนิทานพื้นบ้านและเรื่องที่แสดงถึง

วัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นวิถี

ชีวิตแบบดั้งเดิม มีทั้งหนังสือเล่มที่กระจาย

ไปตามห้องสมุดและอยู่ในเว็บของโรงเรียน

ทั่วประเทศ

 ในชุมชนชนบทมีการใช้ป้ายขนาดใหญ่

ชักชวนให้คนอ่านหนังสือและเห็นความ

สำาคัญของการรู้หนังสือ ส่วนใหญ่เน้นไปที่

การเข้ามาเรียนในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการชักชวนเด็กผู้หญิงให้เรียนและรู้หนังสือ
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 สวิตเซอร์แลนด์ : จัดห้องสมุดที่มี

หนังสือหล�ยภ�ษ�

 ในบาสเซล ห้องสมุดสาธารณะของ

ชุมชนจัดห้องสมุดที่มีหนังสือภาษาต่างๆ 

หลายสิบภาษามารวมกันไว้ เพ่ือให้ประชากร 

ที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศมีโอกาสเข้าถึง

หนังสือที่เป็นภาษาเดิมของตน คนในชุมชน

ต่างสนับสนุนด้วยการเข้ามายืม บอกต่อ 

และมอบหนังสือของตัวเองให้มารวมไว้ใน

ห้องสมุด

 เนเธอร์แลนด์ : บทบ�ทของ Stichting 

Lezen

 รัฐบาลดัตช์ให้ความสำาคัญในเรื่องการ

ส่งเสริมการอ่าน ด้วยเชื่อว่าเมื่อจำานวนคน

อ่านหนังสือมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือ

ประเภทใดก็ตาม จะช่วยให้พวกเขารู้จัก

เลือกอ่านงานท่ีมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน นโยบาย 

ของรัฐบาลจึงชักจูงให้คนอ่านหนังสือทุก

ประเภท (นิยาย, สารคดี, หนังสือพิมพ์, 

นิตยสาร, อินเตอร์เน็ต ฯลฯ) กิจกรรมส่ง

เสริมการอ่านที่หลากหลายต่างก็ผุดขึ้นมา

ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

 กระทรวงศึกษาและกระทรวงวัฒนธรรม 

ทุ่มงบประมาณไปท่ีแผนการส่งเสริมการอ่าน 

มีการก่อตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า “Stichting 

Lezen” โดยมีคณะทำางานที่มาจากสมาคมผู้

จำาหน่ายหนังสือ สมาคมผู้จัดพิมพ์ และ

สมาคมห้องสมุด มาทำางานร่วมกันเพื่อเป็น

เวทีในการเสนอข้อคิดเห็นและให้คำาแนะนำา

แก่รัฐบาลในการให้เงินสนับสนุนโครงการ

ต่างๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้ยังเป็นหน่วย

งานที่รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับ

องค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน และดำาเนินการเองด้วยทั้งในด้านการ

วิจัยและให้ทุน หน่วยงานนี้ได้รับทุนอุดหนุน

จากรัฐบาล
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 Stichting Lezen เป็นเวทีระดับชาติว่า

ด้วยเรื่องของการส่งเสริมการอ่าน ในช่วง

แรกเน้นที่การกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยด้านส่ง

เสริมการอ่าน พร้อมๆ ไปกับการสร้างภาคี

เครือข่าย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ

ระดับประเทศ แต่การทำางานร่วมกันกับภาคี

พันธมิตรไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ละองค์กรที่เข้า

ร่วมต่างก็มีเป้าหมายของตัวเอง และมัก

ต้องการความเป็นอิสระในการจัดกิจกรรม

ของตัวเอง

 ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและเอกชน 

(รวมถึงภาคประชาสังคม) เป็นหัวใจสำาคัญ 

ในการทำางานของ Stichting Lezen เพื่อให้ 

การทำางานมุง่ไปในทศิทางเดยีวกนั Stichting 

Lezen จึงเลือกกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย

หลัก เพราะงานวิจัยแสดงไว้อย่างชัดเจนว่า 

การพุ่งเป้าไปที่กลุ่มนี้จะให้ผลที่ถาวรและ

ยั่งยืน

 งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า การอ่านควรเริ่มต้น

ที่บ้าน และต้องทำาเป็นกระบวนการที่ต่อ

เนื่อง ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงเด็ก 

รวมถึงครู จึงควรต้องมีหน้าที่ในการกระตุ้น

และสนับสนุนให้เด็กมีประสบการณ์ที่ดีและ

น่าตื่นเต้นจากการอ่านหนังสือ ทั้งจากใน

บ้านไปจนถึงโรงเรียน

 ตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนากลยุทธ์ คือ

โปรแกรมที่ชื่อว่า Boekenpret (หรือ Fun 

with Books) โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อ

ช่วยผู้ปกครองสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก 

เริ่มกันตั้งแต่ทารกวัย ๓ เดือน  Boekenpret 

ยึดตามแนวคิดใหม่เรื่องพัฒนาการของเด็ก 

ที่แนะนำาให้เด็กรับเรื่องราวจากหนังสือภาพ

และฟังเสียงจากการอ่านของผู้ใหญ่ ซึ่งเชื่อ

ว่าความถี่ในการอ่าน(ภาพ)และได้ยินเสียง

ของผู้ ใหญ่อ่านให้ฟัง ตั้งแต่วัยก่อนเข้า

โรงเรียน มีส่วนช่วยพัฒนาการทางภาษาได้

มากกว่าการเริ่มต้นที่โรงเรียน

 Boekenpret ให้เด็กๆ ใช้เวลาตลอด

ช่วงของโปรแกรมประมาณ ๕๐๐ ชั่วโมง ซึ่ง

เท่ากับเวลาที่พ่อแม่ที่มีการศึกษาสูงใช้ใน

การอ่านให้ลูกของพวกเขาฟัง โปรแกรมนี้

เน้นเด็กที่พ่อแม่มีการศึกษาน้อย และกลุ่ม

เด็กที่มีโอกาสในการเข้าถึงหนังสือน้อย รวม

ถึงเด็กที่เข้ามาอยู่ใหม่ในประเทศ
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 ผลจากโปรแกรมทดลองชี้ให้เห็นว่า 

ส่วนใหญ่ของพ่อแม่ที่อายุยังน้อยชอบและ

อยากจะอ่านหนังสือให้ลูกฟัง แต่ไม่รู้ว่าควร

จะอ่านอย่างไร เพราะตนเองไม่เคยได้รับ

การอ่านให้ฟังเมื่อตอนเป็นเด็ก และการ

เลือกหนังสือให้เหมาะสมกับอายุก็เป็นอีก

ปัญหาหนึ่งที่พบ

 Stichting Lezen จึงได้จัดทำาวีดีโอ 

การแนะนำาภาพทีพ่อ่แมอ่า่นหนงัสอืใหเ้ดก็ฟงั 

โดยแตล่ะชว่งจะมนีกัจติวทิยาเดก็มาอธบิาย

แทรกว่าอ่านอย่างไรจึงทำาให้เด็กรู้สึกสนุก 

และน่าจะเลือกหนังสือประเภทใด

 อีกโปรแกรมหนึ่งคือการส่งเสริมห้อง

สมุดมีชีวิต Stichting Lezen มีแนวคิดว่า 

เด็กควรจะมีหนังสือที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อเปิด

โอกาสให้พวกเขากลายเป็นนักอ่านไปตลอด

ชีวิต ผลการวิจัยในเนเธอร์แลนด์ระบุว่า  

ห้องสมุดของโรงเรียนมีสภาพที่แย่มาก  

งบประมาณที่จัดแบ่งให้ห้องสมุดมีน้อย 

หนังสือค่อนข้างเก่าและมีสภาพไม่ดีนัก 

และที่สำาคัญคือไม่ค่อยมีการกระตุ้นให้เด็ก

เข้ามาใช้ ครูจำานวนมากไม่คุ้นเคยกับการ

ใช้วรรณกรรมอื่นๆ แทรกเข้าไปในหลักสูตร  

ที่สอน การฝึกอบรมครูและห้องสมุดของ

โรงเรียนจึงเป็นเรื่องสำาคัญ

 Stichting Lezen ได้จัดโปรแกรมให้

ห้องสมุดของโรงเรียนมีชีวิต โดยร่วมมือกับ

ห้องสมุดสาธารณะ ผู้จัดพิมพ์ ผู้จำาหน่าย

หนังสือ และโรงเรียน จัดทำาโครงการนำาร่อง

เพื่อสร้างเป็นโมเดลมาตรฐาน เน้นที่การติด

ตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย (เช่น 

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ) เพราะเชื่อ

ว่าอุปกรณ์สมัยใหม่เหล่านี้จะดึงเด็กๆ ให้เข้า

ห้องสมุดได้ อย่างไรก็ตาม สื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้น

ก็ควรจะมีพร้อมๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นของ

หนังสือและมีอัตราส่วนที่เหมาะสม

 จากโครงการทดลอง ช้ีให้เห็นว่า นอกจาก 

อุปกรณ์ที่ดีแล้ว ต้องมี “ระบบคอมพิวเตอร์” 

ที่ดีด้วย เพื่อจะเข้าถึงฐานข้อมูลของห้อง

สมุดอื่นๆ และสำานักพิมพ์  ผลจากการศึกษา

แสดงให้เห็นว่า การแชทและพูดคุยกันถึง

หนังสือที่พวกเขาได้อ่านมีส่วนกระตุ้นความ

สนใจของอีกฝ่าย โรงเรียนแต่ละแห่งมีการ

สื่อสารกันมากขึ้น และครูก็ใช้อินเตอร์เน็ตใน

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่ง

เสริมการอ่านของพวกเขา
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 โครงการอื่นๆ ที่ Stichting Lezen ให้ 

การสนับสนุน จากการศึกษาพบว่า การ 

ส่งเสริมการอ่านจะประสบผลได้ต้องอาศัย

เครือข่ายในท้องถิ่น คือทั้ง บรรณารักษ์  

ครู พ่อแม่ พี่ เลี้ยงเด็ก และส่วนราชการ 

ท้องถิ่นต้องทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และ 

การจัดให้มีการพบปะพูดคุยกันและเล่า

ประสบการณ์ ให้กันฟังส่งผลในทางบวก  

แต่ที่สำาคัญคือ บรรณารักษ์และครูยังขาด 

ทักษะในด้านการประสานเพื่อขอความร่วม

มือจากเครือข่ายในท้องถิ่น
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 UN (Resolution 54/122, 2002) มอง

ว่า การ สร้างเสริมการเข้าถึงวรรณกรรม

ดีๆ ในประเทศ เป็นพื้นฐานสำาคัญในการบ่ม

เพาะให้เกิดนิสัยและความสนใจในการอ่าน 

ซ่ึงหมายรวมถึงหนังสือท่ีเป็นภาษาของท้องถ่ิน 

และหนังสือที่ได้รางวัลของภูมิภาคนั้นๆ ด้วย

 เพราะหนังสือที่เขียนด้วยภาษาถิ่นจะ

ดึงความสนใจและตรงกับความต้องการ

ของผู้อ่าน การมีทั้งหนังสือทั้งที่เป็นภาษา

กลางและภาษาของท้องถิ่นก็เพื่อให้ผู้อ่าน 

มีทางเลือกมากขึ้น และทำาให้พวกเขารู้สึกว่า 

การอ่านไม่ได้จำากัดอยู่แค่แบบที่ใช้กันใน

โรงเรียนเท่านั้น เมื่อมีทางเลือกมากขึ้นก็จะ 

มแีรงจงูใจทีอ่ยากจะอา่น (Agrinsoni, 2005)

ซึ่งทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบรรณารักษ์

ควรต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการหา ‘ทาง

เลอืก’ ใหเ้หมาะสมตามความสนใจและระดบั

การอ่านของเด็ก (Kanade & Chudamani, 

2006)

 Sanders-ten Holte (1998) เสนอว่า 

ในการส่งเสริมการอ่านนอกจากจะต้องสร้าง

โอกาสในการเข้าถึงหนังสือแล้ว การพัฒนา

กลยทุธใ์หม่ๆ  กส็ำาคญัและควรมหีลากหลาย

รูปแบบในการจูงใจให้อ่าน และการส่งเสริม

เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมการอ่านจะต้องเป็นก

ระบวนการที่ต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง 

(Doiron & Asselin, 2010)

กรอบแนวคิดด้านการส่งเสริมการอ่าน

 มีงานวิชาการที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยในด้านส่งเสริมการอ่านอยู่ไม่น้อย ตัวอย่างเช่น

 Cruz (2003) แนะนำาวา่ การสรา้งวฒันธรรมเพือ่ใหเ้กดิการอา่นในสงัคม จำาเปน็ตอ้งปรบั

สภาพแวดลอ้มในการอา่น ทัง้ในบา้น โรงเรยีน และในชมุชนไปพรอ้มๆ กนั  ขณะเดยีวกนัการ 

ปรับภาพลักษณ์ของการอ่าน ก็สำาคัญ เพื่อให้มองว่าการอ่านไม่ใช่แค่สิ่งที่เน้นกันเฉพาะใน

โรงเรียนเท่านั้น
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แผนภ�พ กรอบแนวคิดในก�รส่งเสริมก�รอ่�น

 การพัฒนาประชากรให้รู้หนังสือเป็น

เรื่องที่สำาคัญ และเป็นมิติหนึ่งของสังคม 

ที่จะนำาไปสู่การเรียนรู้ แต่การรู้หนังสือไม่ใช่

เป้าหมายสุดท้ายของการส่งเสริม (ให้รัก) 

การอา่น ความสามารถในการอา่นสรา้งไดง้า่ย 

กว่าการรักที่จะอ่าน (Rachmat, 2008)

ชุมชนสร้างนักอ่าน

 มีสุภาษิตที่ รู้จักกันทั่วไปในหมู่ชาว 

แอฟริกันสอนไว้ว่า “หมู่บ้านคือผู้สร้างเด็ก” 

เป็นการเตือนให้ทุกคนในชุมชนมีบทบาทใน

ด้านสวัสดิการและการพัฒนาเด็ก สุภาษิต

บทนี้สามารถนำามาปรับใช้ในการพัฒนา

ให้เกิดนิสัยรักการอ่านของเด็กได้ ด้วยการ 

บอกว่า “หมู่บ้านคือผู้สร้างนักอ่าน” ซึ่ง

หมายความว่า ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก ผู้นำา

ชุมชน ตลอดจนบรรณารักษ์ ล้วนมีบทบาท 

ในการพฒันาเดก็ ไมเ่พยีงใหเ้ดก็สามารถอา่น

ได้เท่านั้น แต่ครอบคลุมถึง ความต้องการ 

ที่จะอ่านของเด็กด้วย

 ในกรอบภาพใหญแ่ลว้ แตล่ะคนจะตอ้ง 

เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กันในสังคม และใน

กระบวนการนี้ ทุกคนจะมีค่านิยม ความเชื่อ

ที่ชื่นชอบ รูปแบบของพฤติกรรม รวมถึงการ 

ที่สมาชิกทุกคนปฏิบัติเหมือนๆ กัน ดังนั้น  

เด็ก (ซึ่งจริงๆ แล้วหมายรวมถึงสมาชิกทุก

ระดับในสังคม) จะต้องอยากจะเข้ามาเป็น 

“คนใน” ร่วมด้วย

ส่งเสริม
ก�รอ่�น

อย่�งต่อเนื่อง

ปรับสภ�พแวดล้อม
ในก�รอ่�น

ปรับภ�พลักษณ์ของ
ก�รอ่�น

กระจ�ยหนังสือให้ทั่วถึง

พัฒน�กลยุทธ์ใหม่ๆ
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 ดั งนั้น  จึ งไม่น่าแปลกที่ผลวิจัยใน

ประเทศยกูนัดา พบวา่ เดก็ทีม่าจากครอบครวั

ที่พ่อแม่รู้หนังสือ มีแนวโน้มจะชอบอ่าน 

และสามารถกระตุ้นให้อ่านเองที่บ้านได้ง่าย 

กว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่รู้หนังสือ ซึ่ งก็คงจะ 

เหมือนๆ กับทุกที่ในโลก

 และพ่อแม่ที่ชอบอ่านหนังสือ ก็น่าจะ

เป็นผู้ที่โน้มน้าวให้เด็กอ่านหนังสือได้มาก

กว่าพ่อแม่ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ 

 ในทำานองเดียวกัน หากคนในชุมชน

สนับสนุน ปฏิบัติแบบเดียวกัน มีค่านิยม 

ทัศนคติด้านการอ่านเหมือนๆ กัน รวมถึง

ห้องสมุดซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งทางสังคมก็เข้า

มามีบทบาทร่วมด้วย เช่น ให้มีการเข้าถึง

วัสดุการอ่านและมีทางเลือกในการอ่านเพิ่ม

มากขึ้น สิ่งที่คาดหวังให้เป็นวัฒนธรรมการ

อ่านก็ย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ยาก

สิ่งท้าทายการอ่าน

 การสนับสนุนให้คนในชุมชนมีค่านิยม

ที่รักการอ่านไปตลอดชีวิตจะประสบความ

สำาเร็จได้ต้องอาศัยพลังของชุมชนในการ 

ขับเคลื่อน แต่สิ่งท้าทายที่ชุมชนต้องเผชิญ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรม

การอ่านขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างทั้งด้าน 

สังคมและการเมือง และการเกิดขึ้นของ

สิ่งใหม่ๆ ในหลายประเทศ อิทธิพลของ

เทคโนโลยีดิจิตอลที่ เข้ามากระทบนิสัย 

การอ่าน เป็นเหตุให้เกิดความกังวลมาก 

กับ “อนาคตของการอ่าน”
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 สิ่งท้าทายในเรื่องของการส่งเสริมการ

อ่านที่มักพูดถึงกัน ก็คือ

 ๑. การไม่ชอบอ่านหนังสือของเด็กๆ ที่

เพิ่มจำานวนขึ้น โดยเฉพาะในวัยเรียน

 ๒. การที่ต้องแข่งกันกับมัลติมีเดียและ

สารหรือข้อความในสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูป

แบบต่างๆ

 ๓. วิธีการสอนแบบเก่าๆ ของครู ที่ไม่

นำาพาไปสู่การส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน

ที่พึงประสงค์

 ขณะเดียวกันบรรณารักษ์ในประเทศที่

กำาลังพัฒนาก็เผชิญกับปัญหาที่ท้าทายว่า

 ๑. มีหนังสือที่เหมาะสมและตรงกับ

ความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชนมากพอ

หรือไม่

 ๒.  มีทรัพยากรหรือหนังสือที่จะให้ยืม

และเพื่อการเรียนรู้เพียงพอหรือไม่

 ๓. หาวิธีการอย่างไรที่จะสนับสนุนการ

อ่านให้เป็นกิจกรรมที่ทำากันในยามว่างได้

เสมอและเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 คงต้องกลับมาทบทวนกันอีกครั้งว่า 

“การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน” หมายความ

ว่าอย่างไร และตีความกันใหม่ว่าเราตีความ

คำาว่า “การอ่าน” ในปัจจุบันว่าคืออะไร 

โปรแกรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลสำาเร็จ

ต้องเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ที่ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสนใจ 

ในการอ่าน ตระหนักถึงคุณค่าของการอ่าน 

และมีการอ่านเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ

ตลอดไป การจัดโปรแกรมส่งเสริมการอ่าน 

ไม่ใช่เพียงจัดไม่กี่ครั้งก็จบสิ้น จริงอยู่ การจัด 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วยสร้างความ

ตระหนักให้เกิดขึ้นในชุมชน แต่ต้องมีกลยุทธ์

ที่ เข้าใจร่วมกันและต้องร่วมมือกันอย่าง 

ต่อเนื่องหากต้องการสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้

เกิดการอ่านขึ้น

 หลายแห่ง ถือว่าหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม 

คือทรัพยากรหลักที่จะเข้าถึงวัฒนธรรม 

การอ่าน แต่บางแห่งก็รวมถึงการเข้าถึง

ทั้งหนังสือและข้อความที่อยู่ในรูปของสื่อ

อเิลก็ทรอนกิส ์อยา่งไรกต็าม การจดัโปรแกรม

ส่งเสริมการอ่านต้องคำานึงถึงผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ด้วย การสื่อสารอย่างง่ายๆ 

ของเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นมีผลกระทบต่อ

เรื่องคุณภาพของการรู้หนังสืออย่างไร เรื่องนี้

ก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน
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สร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็ง

 แม้จะกล่าวว่าการส่งเสริมการอ่านให้เป็น 

วัฒนธรรม ไม่ใช่เร่ืองของสถาบันการศึกษา 

หรือโรงเรียนเท่านั้น แต่ก็ยังหมายความว่า

สถาบันการศึกษาต้องทำาหน้าที่สร้างเสริม

ด้วยความทุ่มเท การพิเคราะห์เพื่อสร้าง

วัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งในโรงเรียน ยัง

เป็นสิ่งที่ผู้นำาทางความคิดให้ความสำาคัญ 

ดังแนวทางที่มีผู้นำาเสนอในสหรัฐอเมริกาใน

ช่วงปลายทศวรรษนี้ น่าจะเป็นกรอบความ

คิดและทิศทางที่สำาคัญสำาหรับโรงเรียนต่างๆ 

และสามารถประยุกต์สำาหรับองค์กรอื่นๆ ได้

ตามความเหมาะสม

 หากตีความว่า วัฒนธรรมเป็นภาพรวม

ที่กลุ่มคนเขาปฏิบัติกันอย่างไร  วัฒนธรรม

การอ่านในโรงเรียน ก็อาจนิยามได้ว่า กลุ่ม

คนสอนการอ่านกันอย่างไร น่ันก็คือ เรา(ครู) 

เลือกและใช้วัสดุการสอนอย่างไร เราจัดการกับ 

ปัญหาการแนะนำาการอ่านให้นักเรียนแต่ละคน 

อย่างไร เราจะประเมินทักษะของนักเรียนและ 

ใช้ข้อมูลในการประเมินอย่างไร และเม่ือไร 

เราใช้เวลาในการแนะนำาเหมาะสมเพียงใด และ 

เราเรียนรู้ที่จะร่วมมือกันและกันอย่างไร

 วัฒนธรรมเป็นลักษณะของการปฏิบัติ

กันเป็นกลุ่มในฐานะที่เป็นชุมชนโรงเรียน ใน

การจัดการกับปัญหาด้านการอ่านของ

นักเรียน ครูที่มีประสิทธิภาพเพียงคนเดียว

ไม่สามารถจัดการกับนักเรียนทั้งหมดได้ แต่

แน่นอนว่าผู้หนึ่งที่ทำาให้เกิดการทำางานร่วม

กันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ก็คือ “ผู้นำาที่

เข้มแข็ง” ดังนั้น หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อ

การสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืนในโรงเรียนจึงตกอยู่กับคนที่สำาคัญ

ที่สุดของโรงเรียน เป็นผู้ที่มีอำานาจที่จะทำาให้

เกิดขึ้นได้  นั่นก็คือ ผู้บริหารสูงสุดของ

โรงเรียน (ผู้อำานวยการ/ครูใหญ่)
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 บางคนอาจบอกว่า ในบริบทของโรงเรียน 

นั้น วัฒนธรรมเป็นแนวคิดที่ลื่นไหลไม่นิ่ง 

ยากที่จะปักธงลงไปว่ามีวิธีใดที่ดีที่สุดเพียง

วิธีเดียว บางคนก็บอกว่าในการต่อสู้เพื่อให้รู้

หนังสือ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโรงเรียน 

เพ่ือให้เด็กๆ อ่านได้และสอบผ่านตามระดับช้ัน 

ก็มากอยู่แล้ว เราไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะ

มาสนับสนุนสิ่งที่นอกเหนือจากนี้ได้  

 ดังนั้น เราจึงต้องสำารวจสิ่งที่เป็นปัจจัย

เงื่อนไขทั้งหมดก่อน ว่าที่โรงเรียนจะใช้ใน

การนำาพานักเรียนให้เข้าไปสู่การเป็นนักอ่าน

ที่ประสบผลสำาเร็จได้นั้น ประกอบด้วยปัจจัย

อะไรบ้าง

 Stan Paine (2007) ผู้เสนอองค์ประกอบ

ของปัจจัยเหล่านี้ยืนยันว่า การสร้างวัฒนธรรม

การอ่านในโรงเรียน ไม่ใช่แค่สิ่งที่จะเป็นไปได้  

แต่ยังจะทำาให้วัฒนธรรมการอ่านมีชีวิตได้ 

อย่างยั่งยืนอยู่ตลอดไป 

 ลองมาพิจารณาเงื่อนไขที่จะสร้างความ

สำาเร็จนี้ดู

องค์ประกอบของวัฒนธรรมการอ่านท่ีเข้มแข็ง

 ปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือการสร้างวัฒนธรรมการ 

อ่านที่เข้มแข็งนั้น สมาชิกของชุมชนโรงเรียน

จะต้องมีพันธกิจร่วมกัน (มีวัตถุประสงค์

เดียวกัน) มีวิสัยทัศน์ถึงสิ่งที่ต้องการทำาให้

สำาเร็จเหมือนกัน มีความเชื่อเหมือนกันว่า

ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นบรรลุได้ และก็ต้องมี

ความเข้าใจท่ีเหมือนกันว่าบทบาทท่ีแต่ละส่วน 

แต่ละคนทำาก็เพื่อต้องการให้วิสัยทัศน์นั้น

ประสบผล  และเข้ามาผูกพันร่วมกันในการท่ี 

จะแสดงบทบาทของแต่ละฝ่าย และท้ายสุด 

ทุกฝ่ายจะต้องมีแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง

ในด้านการอ่านเพื่อที่จะสามารถนำานักเรียน

เข้าร่วมโปรแกรมได้ และยอมรับในสิ่งที่ต้อง

ทำา รวมถึงสื่อสารระหว่างกันถึงสิ่งที่กำาลัง

ดำาเนินการร่วมกันอยู่
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 (จากภาพ แสดงองค์ประกอบของ

วัฒนธรรมการอ่านที่ เข้มแข็งในโรงเรียน 

เพื่อส่งผลให้เกิดขึ้นกับนักเรียน สังเกตว่า 

สิ่งที่สำาคัญก็คือการชักจูงและสื่อสารกับ 

ทุกภาคส่วน ให้เข้ามาร่วมกัน)

 สิ่งหนึ่งที่จำาเป็นต้องทำาเพื่อนำาไปสู่การ

สร้างวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง ผู้บริหาร

ของโรงเรียนจะต้องชี้แจงอย่างชัดเจนว่าให้

ผู้ร่วมงานหรือสต๊าฟ (ครู เจ้าหน้าที่) ทั้งหมด

รับผิดชอบในการทำางานตามสิ่งที่คาดหวังนี้

ผู้บริหารจะต้องจูงใจผู้ร่วมงานทั้งหมด และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน(พ่อแม่, สมาชิกใน 

ชุมชน, ผู้นำาชุมชน, เจ้าหน้าที่องค์กรส่วน

ท้องถิ่น ฯลฯ) ให้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับ 

สนุนกระบวนการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์นี้  

และสื่อสารถึงพันธกิจในด้านการอ่านและ

วิสัยทัศน์ ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะส่งผลต่อความ

ก้าวหน้าให้กับนักเรียนในภาพรวมอย่างไร

 การสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค

ส่วนมีความสำาคัญ และจำาเป็นต้องได้รับการ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วย

แผนภ�พ : องค์ประกอบของวัฒนธรรมก�รอ่�นที่เข้มแข็งในโรงเรียน

พันธกิจ / วิสัยทัศน์ / คว�มเชื่อร่วมกัน

วัฒนธรรมก�รอ่�น

ผลที่ได้ต่อนักเรียน

วัฒนธรรมก�รอ่�น

เข้�ใจร่วมกันถึง 
บริบทของนักเรียน

และสิ่งที่ทำ�

แลกเปลี่ยนคว�ม
คิดเห็นระหว่�ง

นักเรียนและสต๊�ฟ

ปลูกฝัง/อบรม
(ทุกภ�คส่วน)

ชุมชนเข้�ร่วม
โครงก�รก�รอ่�น

(ทุกภ�คส่วน)

สื่อส�รเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมก�รอ่�น

(ทุกภ�คส่วน) ผูกพันร่วมกัน เพื่อคว�มสำ�เร็จของนักเรียน 
และเพื่อคว�มก้�วหน้�อย่�งต่อเนื่อง

ปฏิบัติก�รด้�น
ส่งเสริมก�รอ่�น
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บทบาทของผู้บริหาร

 ในการพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมการ 

อ่านที่ เข้มแข็งในโรงเรียนและรักษาให้มี

ประสิทธิภาพได้ตลอดไปนั้น ผู้บริหารต้อง

สนับสนุนผู้นำาโครงการการอ่านของโรงเรียน 

(หัวหน้าผู้แนะแนวหรือโค้ช, สมาชิกทีม 

ส่งเสริมการอ่าน, แกนนำา ฯลฯ) เพื่อให้

โครงการปฏิบัติการด้านการอ่านดำาเนินการ

อย่างต่อเนื่องไปได้

 ผู้บริหารอาจสื่อสารแบบตัวต่อตัว หรือ

จดัประชมุกลุม่ยอ่ย จดัใหม้กีารประชมุจากทกุ 

ภาคส่วน (เช่น การประชุมผู้ปกครอง ฯลฯ)  

รวมถึงการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

กิจกรรมเหล่านี้ผู้บริหารต้องทำาเป็นประจำา 

และมีการติดตามผล ความเข้มแข็งของ

วัฒนธรรมการอ่านจึงจะเกิดขึ้นได้

ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม

 องค์ประกอบของระบบโรงเรียนมี

อิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการศึกษา และ

คุณภาพที่ได้กับนักเรียน โดยทั่วไปแล้ว

โรงเรียนประกอบด้วยหน่วยงานหลายส่วนที่

ต้องทำางานร่วมกัน เพ่ือเป้าหมายอันเดียวกัน  

ในระดับของท้องถิ่นกับโรงเรียน ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายการสอน ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบุคลากร 

จะต้องทำางานประสานกันเพื่อประสิทธิภาพ

ในระบบการเรียนการสอน  ส่วนในระดับ

ของโรงเรียนและระดับชั้นเรียน โครงสร้าง

ภายในก็ต้องร่วมมือทำางานกับแต่ละชั้น

เรียนเช่นกัน

 ในขณะที่ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการริเริ่มและรักษาไว้

ซึ่งวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง สมาชิกทุก

ส่วนของโรงเรียนก็ต้องมีบทบาทในกระบวน 

การนี้เช่นกัน
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 แก่นสาระสำาคัญของการสร้างวัฒนธรรม 

การอ่านให้เข้มแข็ง จากกรณีขององค์กร

ด้านการศึกษา หรือโรงเรียน สามารถยึดเป็น

หลักการ ๓ ประการ ในการพัฒนาให้เกิด

กระบวนการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

สำาหรับองค์กรอื่นๆ ได้แก่ ๑. การวิเคราะห์

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่าน ว่ามีความเชื่อมโยงกับ

ใครหรือส่วนใดบ้าง เพื่อเป้าหมายเดียวกัน 

๒. บทบาทของผู้บริหารที่จะต้องเป็นทั้งผู้

ก้าวนำา และเชื่อมโยงส่วนต่างๆ อย่างเข้าใจ

และจริงจัง ในการสร้างและเสริมด้านต่างๆ 

เพื่อให้วัฒนธรรมการอ่านเข้มแข็ง และ        

๓. ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สร้างความตระหนักในฐานะผู้มีบทบาทต่อ

ความสำาเร็จของการส่งเสริมการอ่าน ให้มี

ความรักในการอ่าน และทำาให้การอ่านเป็น

วัฒนธรรมของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 



 เล่นเกม NDS*  ฟัง iPOD  คุยโทรศัพท์มือถือ...  

ชาวฮ่องกงมักจะทำากิจกรรมเหล่านี้ขณะโดยสารรถ

ประจำาทางหรืออยู่บนรถไฟ  แต่ “การอ่าน” ดูเหมือน

จะเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยนิยมกันในปัจจุบัน

 บางคนถึงกับบอกว่า “การอ่านตายแล้ว”

 แต่นักเขียนและนักวิชาการมองว่า สถานการณ์

ไม่ได้แย่ขนาดนั้น

นานาทัศนะต่อ
วัฒนธรรมการอ่านในฮ่องกง

*NDS (Nintendo Dual หรือ Nintendo DS) เป็น
เครื่องเล่นเกมพกพาที่ Screen มี 2 จอ ของ
บริษัทนินเทนโด รูปทรงของ NDS เป็นแบบฝาพับ 
จอภาพด้านล่างเป็นระบบสัมผัส จับตลาดผู้เล่นที่
เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเกมบอย
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	 ซูซี 	 นักเขียนนวนิยายภาษาอังกฤษ 

ชาวฮ่องกง	 ไม่เชื่อว่าการอ่านหมดยุคไปแล้ว	 

ตรงกันข้าม	 เธอกลับมองว่าการอ่านนั้น 

กำาลังปรับตัว

	 เธอบอกว่า	 ทุกวันนี้มีงานบุ๊กแฟร์	 งาน

เทศกาลเกี่ยวกับหนังสือและวรรณกรรม

มากมาย	 รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนต่างๆ	อีกไม่น้อย	 

เธอคิดว่าวัฒนธรรมการอ่านกำาลังจะเริ่มโต

และจะเห็นผลในไม่ช้านี้

	 “ฮ่องกงไม่ใช่เมืองที่เน้นให้คนมีนิสัยรัก

การอ่านมาตั้งแต่อดีต	 และส่วนหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์เราก็มุ่งพัฒนากันแต่เรื่อง

เศรษฐกิจ”	เธอบอก

	 ซูซีนึกย้อนถึงฮ่องกงสมัยที่เธอยังเด็กใน

ช่วงทศวรรษ	๑๙๖๐	ตั้งแต่สมัยที่เศรษฐกิจ

ยังไม่เข้มแข็งเท่าตอนนี้	 เธอบอกว่ามันยากที่

จะบ่มเพาะให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในเมื่อ

เป้าหมายหลักสนใจกันแต่เรื่องการหาเงิน

เพื่อดำารงชีพ

	 เธอตั้งข้อสังเกตว่า	 เหตุผลที่วัฒนธรรม

การอ่านในฮ่องกงกำาลังจะดีขึ้นก็คือ	 เมื่อ

ก่อนนี้ไม่ได้มีการปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรม

การอ่านมากเช่นในปัจจุบัน	 แต่ตอนนี้มี

โครงการต่างๆ	เริ่มขึ้นมากมาย

	 อย่างจีนแผ่นดินใหญ่	 ไต้หวัน	 และ

สิงคโปร์ 	 มีวัฒนธรรมการอ่านที่ เข้มแข็ง

มากกว่าฮ่องกง	 เธออธิบายว่า	 ปัญหาก็คือ

โรงเรียนในฮ่องกงและค่านิยมโดยทั่วไป	

“เพราะความคิดเกี่ยวกับการอ่านวรรณกรรม	

มักจะไปผูกติดกับการอ่านวรรณคดีคลาส

สิกของจีน	 หรือไม่ก็การอ่านวรรณกรรม 

ของต่างประเทศ	 (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ)	

ซึ่งไม่ใช่ความสนใจของเด็กและเยาวชน”

	 “สิง่ทีเ่ราไมไ่ดเ้นน้ในฮอ่งกงกค็อืการอา่น

เพื่อความเพลิดเพลิน	 ซึ่งเกิดจากการค้นหา

ด้วยตัวเอง	 เข้าใจเอง	 และตัดสินใจเลือกที่ 

จะอ่านเอง”	เธอยังบอกอีกว่า	“โดยทั่วไปแล้ว	

วัฒนธรรมทางการศึกษาของเรา(ฮ่องกง) 

ไมไ่ดใ้หค้วามสำาคญักบั	‘ความเปน็มนษุยแ์ละ

พฒันาการ’		การคดิอยา่งมวีจิารณญาณและ

ความคดิสรา้งสรา้งสรรคซ์ึง่เปน็องคป์ระกอบ

สำาคัญในการปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมการ

อ่านนั้นเราไม่ได้เน้นหรือให้ความสำาคัญ”
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	 เธอยกตัวอย่างนักศึกษาของมหาวิทยา

ลัยหลิงหนาน	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้าน

ศิลปศาสตร์ของฮ่องกง	 นักศึกษาพวกนี้

เพลิดเพลินกับการอ่าน	และอ่านเพ่ือการเรียนรู้	

ไม่ใช่เพียงเพื่อเกรดหรือผลการเรียนเท่านั้น

	 แต่ซูซีก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่ว

โลกที่วัฒนธรรมการอ่านกำาลังถูกบั่นทอน	

เพราะสื่ออื่นๆ	 อย่างทีวี	 ภาพยนตร์	 เกม

คอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์นต	สิง่เหลา่นีไ้ปดงึ

ความสนใจของผู้ที่อ่านหนังสือ

	 “อีกทั้งข่าวสารข้อมูลจำานวนมากมายที่

กระหน่ำามาหาเราอยู่ทุกวัน	 จึงเป็นเรื่องยาก

ท่ีคนจะให้ความสนใจกับแก่นแท้ในการบ่มเพาะ	

ให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน”	เธอกล่าวทิ้งท้าย

	 เหลียงผิงกวน	นักเขียนนวนิยายจีนและ

บทกวี	 ซึ่งใช้นามปากกาว่า	 “หยาซี”	บอกว่า	

คนฮ่องกงอ่านหนังสือน้อยลงกว่าช่วง

ทศวรรษ	๑๙๗๐	ซึ่งขณะนั้นการอ่านยังเป็น

กระแสหลัก

	 เหลียงมีตำาแหน่งเป็นศาสตราจารย์

ด้านวรรณกรรมเปรียบเทียบที่มหาวิทยาลัย	

หลิงหนาน	 เขาเห็นว่า	 ทุกวันนี้นอกจากคน

ฮ่องกงจะมีชีวิตที่ยุ่งอยู่กับธุรกิจและสังคมก็

มุ่งกันแต่เรื่องการทำาเงินแล้ว	 	 ‘สื่อ’	 ก็มีส่วน

ทำาให้วัฒนธรรมการอ่านหายไปด้วย
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	 ‘สื่อ’	 ในฮ่องกงไม่ได้กระตุ้นเรื่องการ

อ่าน	ปัจจุบันแทบไม่มีการวิจารณ์หนังสือใน

หนังสือพิมพ์เลย	 มีแต่เรื่องที่เสนอเกี่ยวกับ

โปรแกรมในทีวีเป็นส่วนใหญ่

	 “คนฮ่องกง	 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	

จะหาเกมโชว์หรือรายการวาไรตี้ได้ง่ายกว่า

บทความที่วิจารณ์หนังสือ”	เขาบอก

	 เหลียงย้ำาว่า	 หนังสือมีความสำาคัญใน

การกล่อมเกลาลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์	

และไม่มีสิ่งใดจะสามารถมาแทนที่ได้

 เขาไมเ่ชือ่วา่วฒันธรรมการอา่นจะสญูหาย

ไปโดยสิ้นเชิง	แต่ก็ยอมรับว่ามีความจำาเป็นที่

จะตอ้งทำาใหก้ารอา่นเปน็ทีน่ยิมกนัมากกวา่นี้

	 และวิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการอ่าน

ก็คือ	 ต้องมีการวิจารณ์หนังสือหรือแนะนำา

หนังสือ	 “เราสามารถแนะนำาหนังสือผ่านการ

วิจารณ์ใน	‘สื่อ’		เพราะ	‘สื่อ’	มีอิทธิพลต่อคน

มาก”	เขาเสนอ

	 ถึงแม้ว่างานบุ๊กแฟร์ในปี	 ๒๐๐๗	 มีผู้

เข้าร่วมงานมากเป็นประวัติการณ	์แต่เหลียง

ก็มองว่านั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น

	 เขาแนะนำาว่า	 เราควรเริ่มอ่านหนังสือ

จากเรื่องที่เราสนใจมากที่สุด	 “ถ้าคุณชอบ

เรื่องอาหาร	ก็เริ่มจากหนังสือที่พูดถึงประวัติ

หรือวัฒนธรรมของอาหาร	 และจากนั้นก็

ค่อยๆ	 ขยายขอบเขตของการอ่านไปสู่เรื่อง

อื่นๆ”

	 หลีอัน	 นักเขียนชาวไต้หวัน	 พูดถึง

ปัญหานี้ว่า	 เรื่องคนอ่านหนังสือน้อยลงก็เกิด

ขึ้นในประเทศทางตะวันตกเมื่อไม่นานมานี้

เหมือนกัน	

	 “ตอนนั้นพวกเขาก็คิดว่าการอ่านกำาลัง	

‘ก้าวถอยหลัง’	 แต่ในที่สุดมันก็กลับมา	 เมื่อ

คนตระหนักว่าไม่มีอะไรสามารถมาแทนที่

หนังสือได้”	เธอบอก
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	 เฉิงฉีฮุง 	 ประธานสมาคมโรงเรียน

ประถมศึกษาของฮ่องกง	บอกว่า	โรงเรียนได้

เพิ่มทรัพยากรในการสนับสนุนและกระตุ้น

ให้นักเรียนมีการอ่าน	 และมีการตั้งเป้าของ

แต่ละปีเอาไว้

	 สือเส็กกัง	 ศาสตราจารย์ด้านศึกษา

ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกง	 บอกว่า	

อย่างน้อยการอ่านในยามว่างก็เป็นที่นิยม

เพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียนของฮ่องกง	 ซึ่งเป็น 

ผลจากการปฏิรูปการศึกษาในปี	 ๒๐๐๐	 ท่ี 

กระตุ้น	เรื่องการอ่านในโรงเรียน

	 “ที่จริงนโยบายใหม่นี้ได้ผลมากในกลุ่ม

นกัเรยีนชัน้ประถม”	เขาบอก	“รฐับาลไดเ้ปลีย่น 

กลยุทธ์ในเรื่อง	‘การอ่านเพื่อเรียนรู้’		โรงเรียน

ได้รับงบประมาณมากขึ้นเพื่อซื้อหนังสือ	 

เดีย๋วนีท้กุโรงเรยีนมหีอ้งสมดุ	ไมใ่ชแ่คช่ัน้วาง

หนังสือเล็กๆ	ที่มีหนังสือไม่กี่เล่มอีกต่อไป“

	 ปัจจุบัน	 แต่ละวันในโรงเรียนจะมีช่วง 

ที่ให้เด็กไปเลือกหนังสือและอ่านหนังสือ

ตามลำาพัง	เพื่อสร้างการอ่านให้เป็นนิสัย	การ

ปฏริปูทางการศกึษากย็งัแนะนำากจิกรรมทีน่า่

สนใจที่ช่วยเรื่องการอ่านของเด็กไว้ด้วย

	 “ตวัอยา่งเชน่	แทนทีจ่ะใหเ้ดก็ทำารายงาน

ออกมาเป็นเล่ม	แต่เด็กๆ	จะต้องออกมาเล่า

เรื่องราวที่พวกเขาอ่าน(ด้วยปากเปล่า)	 วิธีนี้

ไดผ้ลมากและเหมาะสมกบัเดก็ๆ”	เขาบอกวา่ 

เพราะเด็กเลือกหนังสือด้วยตัวพวกเขาเอง

	 นอกจากนี้เด็กๆ	ยังต้องเขียนเรื่องที่เขา

แต่งขึ้นเอง	 ซึ่งเป็นอีกแบบฝึกหัดหนึ่งของ

พวกเขา	 วิธีน้ีช่วยส่งเสริมในเร่ืองความคิด

สร้างสรรค์	และทักษะด้านการเขียน

	 แต่เขาก็ยอมรับว่า	การอ่านในครอบครัว	

นั้นยังมีไม่มาก

	 “พ่อแม่ผู้ปกครองควรหาเวลาอ่านกับ

เด็กๆ	 ให้มากขึ้น	 และตัวพ่อแม่เองก็ควรจะ

อ่านมากขึ้นด้วยเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เด็กๆ”	

เขาบอกว่า	 “มันจะทำาให้การอ่านเป็นนิสัยไป

ตลอดชีวิต	ถ้าเด็กๆ	ถูกสอนให้รักการอ่านมา

ตั้งแต่เขายังอายุน้อยๆ”
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	 ในฮ่องกง	 หนังสือที่คนนิยมซื้อยังคง

เป็นหนังสือประเภท	 “แนวปฏิบัติ”	 เช่น	

หนังสือประเภทสร้างความสำาเร็จด้วยตัวเอง

	 ในปี	 ๒๐๐๕-๒๐๐๖	 หนังสือที่ผู้ใหญ่

นิยมยืมจากห้องสมุด	 ส่วนใหญ่คือพวกนิยาย	

หนังสือ	สอนภาษา	และหนังสือเกี่ยวกับการ

ค้าการลงทุน

	 ในปี	๒๐๐๗	ครึ่งหนึ่งของหนังสือขายดี	

๒๐	อันดับแรก	เป็นหนังสือด้านการวางแผน

ทางการเงินและการลงทุน	และไม่ใช่หนังสือ

ที่พิมพ์เป็นภาษาจีน	(เป็นภาษาอังกฤษ)

	 คนฮอ่งกงนยิมอา่นหนงัสอืทีม่กีารนำาไป 

สร้างเป็นภาพยนตร์	 ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่า

ทำาไม	“The	Devil	Wears	Prada”	“Charlotte’s	

Web”	 และ	 “The	Chronicles	 of	Narnia”	 

ถึงเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่ติดอันดับ

หนังสือขายดีของร้านหนังสือในปี	๒๐๐๗

	 ในฮ่องกง	การอ่านไม่ได้	“ตาย”	อย่างที่

ใครบางคนบอก	 แต่จำาเป็นต้องได้รับการ

ปรับปรุง

เรียบเรียงจาก : 
•	A different kind of reading culture by Louise Ho 
China Daily - Hong Kong  (March 13, 2008)



สร้างวัฒนธรรมการอ่าน 
สร้างสันติ
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	 หนึ่งใน	 “ทูตการอ่าน”	 แห่งปากีสถาน	

ซับนัม	 ซากีล	 แนะว่า	 ภาครัฐ	 ภาคประชา

สังคม	 รวมถึงผู้ปกครองและครู	 ต้องร่วมมือ

กันปลูกฝังให้เด็กสนใจเรื่องการอ่าน	และส่ง

เสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน	 โดย

เฉพาะในกลุ่มนักเรียน	 เธอเน้นว่า	 การอ่าน

หนังสือมีบทบาทสำาคัญในการขจัดความ

รุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม

	 ‘การอ่านคือความรู้	 และความรู้คือสิ่งที่

พัฒนาไปสู่สันติสุข’	 สมาคมหนังสือแห่งชาติ	

(ปากีสถาน)	 จึงได้จัดตั้งทีม	 “ทูตการอ่าน”	

ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านใน

ปากีสถาน	และซับนัมก็เป็นหนึ่งในทีมงานนี้	

ซึ่งมีพันธกิจที่จะสนับสนุนโครงการต่างๆ	

ของสมาคมฯ	ในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม	

การอ่าน	ทั้งในชนบทและชานเมือง	เพื่อขจัด

ความไม่รู้หนังสือ	 การก่อการร้าย	และสร้าง

สันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม

	 ซับนัมปฏิเสธที่จะกล่าวถึงอินเตอร์เน็ต

ว่าจะเข้ามาแทนที่นิสัยการอ่าน	แต่เธอย้ำาว่า	

หนังสือยังคงเป็นสิ่งที่มีค่า	 เป็นคลังของ

ความรู้	 และพร้อมจะเป็นเพื่อนเราไปตลอด

ชีวิต	 หนังสือดีๆ	 นั้นยังคงเป็นที่ยอมรับกัน

ทั่วไปว่าควรค่าแก่การอ่าน	 และคนก็ยังคง

ซื้อหนังสืออยู่หากเขาเห็นว่ามีคุณค่า

	 เธอเชื่อว่าหนังสือเป็นสิ่งที่ต่อต้านความ

รุนแรงได้	 และเป็นเครื่องมือในการกระจาย	

“ข่าวสาร”	 แห่งสันติและความเป็นมนุษย์	

เธอยกข้อมูลเสริมว่า	 ผู้ที่อ่านหนังสือเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคม	 กิจกรรมทางวัฒนธรรม

และกิจกรรมต่างๆ	 ของรัฐ	 มีอัตราเข้าร่วม

มากกว่าผู้ที่ไม่อ่าน	 ซึ่งนี่เป็นสิ่งสำาคัญที่จะ

ช่วยแก้ปัญหาของรัฐที่ต้องการจะให้ชุมชน

ตื่นตัวเข้าร่วมในการพัฒนาตามโครงการ

ของรัฐ
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	 เกีย่วกบัวฒันธรรมการอา่นทีล่ดลง	ซบันมั	

บอกว่า	 อัตราการอ่านหนังสือค่อยๆ	 ลดลง

มาตลอดช่วง	๒	ทศวรรรษนี้	 และลดลงมาก

ที่สุดในกลุ่มวัยรุ่น	 	 หากอัตราการอ่านยังคง

ลดลงเช่นนี้	 และเราผิดพลาดที่จะหาวิธีการ

ที่เหมาะสมมากระตุ้น	 การอ่านหนังสือก็จะ 

หายไปในอีกครึ่งศตวรรษข้างหน้า

	 ดังนั้น	 เรา-ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกัน 

ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการอ่านหนังสือ

และด้านวรรณกรรม

	 ซับนัมเชื่อว่า	วัฒนธรรมการอ่านจะช่วย 

บ่มเพาะให้เกิดความคิดเชิงวิเคราะห์	 ความ

คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 รวมถึงนิสัย

แห่งการเรียนรู้ในเชิงบวก	 การอ่านช่วยเปิด

โลกทรรศน์ของคนในการรับความคิดใหม่ๆ	

วัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	 และเรื่องราวของ

บุคคลที่ เผชิญกับปัญหาคล้ายกันกับตน	

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับ 

ผู้อ่าน

	 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาจมีทั้งส่ง

เสริมให้คนกลับเข้ามาใช้ห้องสมุด	กระตุ้นให้

พวกเขาอ่านหนังสือ	 ชวนกันต่อๆ	 ให้อ่าน	

และพูดกันถึงเรื่องราวในหนังสือกับเพื่อน

หรือคนในครอบครัว	 และรวมถึงชักชวนให้

พวกเขาคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการ

เมืองและทางศีลธรรม

	 การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่มีมากขึ้น 

จึงต้องการแรงงานที่มีความรู้	และจากข้อมูล

หลายแหล่งชี้ให้เห็นว่า	 ผู้ที่อ่านหนังสือทำา

กจิกรรมทางสงัคมมากกวา่ผูท้ีไ่มอ่า่นหนงัสอื	

เช่น	เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ		

ซับนัมเสริมว่า	ดังนั้น	 ผู้ที่อ่านหนังสือจึงอาจ

ได้รับการยอมรับมากกว่า

	 ซบันมัเหน็วา่	สถาบนัการศกึษามบีทบาท 

ในการบ่มเพาะนิสัยการอ่านให้กับเด็กๆ	แต่ 

เธอก็แนะว่า	 ผู้ปกครองก็ควรจะให้ความ

สนใจกับเด็กและนิสัยการอ่านของเด็กด้วย	

ความรับผิดชอบในเรื่องสร้างการอ่านให้ 



55

เป็นนิสัยของเด็กไม่ได้เป็นความรับผิดชอบ 

ของครูแต่เพียงฝ่ายเดียว	 ผู้ปกครองก็ควร

สร้างสภาพแวดล้อมที่บ้านด้วย	 และปฏิบัติ

เป็นแบบอย่างแก่เด็ก

	 กิจกรรมการอ่านจะทำาให้มีการนำา

วรรณกรรมมาเป็นหัวข้อในการอภิปรายกัน

ในชุมชน	เป็นสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่มต่างๆ	 

ในสังคม	 ซับนัมเสนอว่า	 ห้องสมุดควรจะมี

กระจายอยู่ทั่วไปทุกแห่งทุกมุมของประเทศ

	 กลุ่มที่มีอำานาจซื้อเข้าถึงหนังสือได้ไม่

ยาก	 แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่

ในปากีสถานอาจต้องพึ่งพาห้องสมุด	 เธอจึง

ขอเสนอให้ภาครัฐและภาคประชาสังคมช่วย

กันสนับสนุนให้มีห้องสมุดทั่วทุกชุมชน

เรียบเรียงจาก :  
•	Work together ‘to promote reading culture’ 
by Schezee Zaidi  
The News International - Pakistan (June 14, 2010)



อเมริกันวันน้ีกับความสำาคัญของ
วัฒนธรรมการอ่าน!

	 อันที่จริงผมชอบคอลัมน์	

“ไอเดีย	 ออฟ	 เดอะเดย์”	 ใน

หนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทม์	 	 แต่

วันน้ี	(๒๐	เมย.	๒๐๑๐)	อ่านแล้ว	

รู้สึกหงุดหงิด	 เพราะคอลัมน์นี้	

ยกเอารายงานผลการศึกษาของ

มิลเลอร์-แม็คคูน	ที่วิเคราะห์	ถึง

จำานวนหนังสือในบ้านต่อผล					

สัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 จาก

วารสารการวิจัยทางสังคมศาสตร์	

มาเขียนถึง
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	 เขาบอกว่า

 “ขนาดของห้องสมุดในบ้านมีผลอย่าง

มากต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รวมไปถึง

การศึกษาของพ่อแม่ อาชีพของพ่อ และ

ลักษณะพื้นฐานของครอบครัวล้วนมีผลต่อ

การศึกษา”

 “เด็กที่เติบโตในบ้านที่มีหนังสือ ๕๐๐

เล่ม จะมีการศึกษามากกว่าเด็กที่เติบโตใน

บ้านที่ไม่มีหนังสือหรือมีหนังสือน้อย โดย

เฉลี่ย ๓.๒ ปี”

	 ปัญหาที่สร้างความหงุดหงิดให้กับผมก็

คือ	 ข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเป็น

ความรู้ใหม่	 เพราะเราก็รู้กันดีอยู่แล้วเรื่อง	

“แมทธิว	 เอฟเฟค”*	 	 ผมเชื่อว่าครูทุกคน

อยากจะเห็นนักเรียนกลับไปบ้านแล้วอ่าน

หนังสือ(ด้วยความเพลิดเพลิน)	แต่มันก็มีตัว

แปรอื่นๆ	 ที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะประกาศ

ว่า	 ประชาชนควรจะเริ่มสร้างห้องสมุดไว้ที่

บ้าน	จากหนังสือที่ห้องสมุดไม่ใช้แล้ว

	 และนี่คือข้อเขียนจากบทความดังกล่าว

 “สังคมของเราเป็นสังคมที่แม้แต่ห้อง

สมุดสาธารณะก็ยังคัดหนังสือออกทิ้งเป็น

จำานวนมาก ฉะนัน้ นีค่อืที่ๆ  คณุจะไปหาซือ้ 

หนังสือมาเก็บได้ด้วยราคาถูก” (มิลเลอร์- 

แม็คคูน)

*Matthew	Effect	 เป็นศัพท์เทคนิคที่	 Robert	 K.	Merton	 (1910-2003)	 นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันบัญญัติขึ้นใช้ครั้งแรกในปี	
๑๙๖๘	เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมว่า	“คนรวยจะรวยมากขึ้น	ส่วนคนจนก็จะยิ่งจนลง”	ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนจะ
ยิ่งขยายออกมากขึ้นเรื่อยๆ	 เขายกตัวอย่างว่า	สองสิ่งที่เหมือนกัน	 เช่น	 งานวิจัยของคน	๒	คน	คนหนึ่งมีชื่อเสียงมาก่อนแต่อีกคน
ไม่มีชื่อเสียง	แม้เนื้อหาของงานจะเหมือนกัน	แต่คนที่มีชื่อเสียงมาก่อนย่อมได้รับเครดิตมากกว่า	(“Matthew	Effect”	ในทางสังตม
วิทยาเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า	“accumulated	advantage”)
Keith	Stanovich	นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยโตรอนโต	แคนาดา	นำาคำานี้ไปใช้ในวงการด้านศึกษาศาสตร์	 เมื่อเขาทำาวิจัยเกี่ยว
กับความสามารถในการอ่านของเด็ก	 เขาใช้คำานี้ในการอธิบายปรากฏการณ์ของเด็กในช่วงเริ่มต้นหัดอ่านว่า	 เด็กที่มีทักษะในการ
อ่านจะยิ่งอ่านมากขึ้นเมื่อเขาโตขึ้น	ส่วนเด็กที่ล้มเหลวในด้านการอ่านในช่วง	๓-๔	ปีแรกในโรงเรียน	 เมื่อยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งอ่านน้อยลง	
และช่องว่างระหว่างเด็ก	 ๒	 กลุ่มนี้จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะพวกที่อ่านไม่คล่องจะรู้สึกว่าการอ่านเป็นเรื่องยาก	 และลดความ
พยายามที่จะฝึกอ่าน	จนในที่สุดก็จะไม่อ่านเลย
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	 บทความนี้ออกมาในวันเดียวกับที่

ศูนย์วิจัยพิว	(Pew)	ประกาศว่า	“ร้อยละ	๗๐	

ของชาวอเมริกันระบุว่า	พวกเขาต้องประสบ

กับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องการเงิน	

อย่างน้อยหนึ่งเรื่องหรือมากกว่า	 ในรอบปีที่

ผ่านมา”

	 ผมอยากชวนให้พิจารณากัน	๒	ประเด็น

ประเด็นแรก

	 เราจำาเป็นต้องแนะนำาให้เด็กรับรู้ผลดี

ของหนังสือและการอ่านให้มากขึ้น	 เพราะ

ปัจจุบันมันลดลง	 แต่สังคมที่ เราอยู่มันมี

ระดับชั้นทางเศรษฐกิจ	 การที่จะให้เด็กทุก

คนมีห้องสมุดที่บ้านมันเหมาะสมไหม?	 แม้

จะซื้อหนังสือที่ห้องสมุดโละออกขายก็ตาม	

จะคุ้มไหม	ในเมื่อการใช้จ่ายเงินเพื่อดำารงชีพ

มีความสำาคัญกว่า

ประเด็นที่สอง

	 มีการอภิปรายกันในวงการศึกษาเกี่ยว

กับอนาคตของหนังสือ	 ว่ามันควรจะแทนที่

ด้วย	e-books	หรือไม่?	ห้องสมุดหมดยุคไป

แล้ว?	 หรือว่าห้องสมุดควรจะนำาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และ	e-books	เข้ามาใช้?

	 ห้องสมุดมีความสำาคัญ	 และอาจเป็น 

ไปได้ว่าเราเน้นกันน้อยเกินไปในโรงเรียน	 

หอ้งสมดุควรไดร้บัความสนใจมากกวา่นี้	และ 

ควรมีในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึง

ระดับเกรด	๑๒	ห้องสมุดเหล่านี้ควรประกอบ

ดว้ย	“สือ่”	(media)	หลายๆ	รปูแบบ	ทัง้หนงัสอื

เล่ม	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์	และ

อื่นๆ	 ห้องสมุดควรจะเปิดตลอดเวลาและ

พร้อมให้ทุกคนเข้ามาใช้ได้ทุกเมื่อ

	 ถ้าเราไม่เน้นที่ห้องสมุดหรือศูนย์การ

อ่าน	 (ผมใช้คำาว่า	 “เน้น”	 ไม่ใช่	 “อนุรักษ์”)	ก็

เท่ากับเราไปจำากัดพัฒนาการทางสติปัญญา 

ของเด็กนักเรียนเรา	 เพราะการอ่านคือหัวใจ

สำาคัญของการเรียนรู้

	 ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีวิธีอื่นที่จะเรียนรู้	

หรือบอกว่าทุกคนจะเรียนรู้ได้โดยผ่านการ

อ่านเท่านั้น	 แต่เป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตจะมีความ

สุขและประสบความสำาเร็จได้เลย	ถ้าไม่รู้จัก

วิธีอ่าน

	 นี่คือปัญหาใหญ่ที่เราต้องช่วยกันหา

ทางแก้ไข!!!
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อมันดา: เห็นด้วยว่าต้องมีห้องสมุดให้มากขึ้น ฉันเคยสอนเด็กตั้งแต่เกรด ๑ ถึงเกรด 
๖ บ้านจึงเต็มไปด้วยหนังสือจนเกือบจะเหมือนห้องสมุดเล็กๆ แล้ว มี
หนังสือเด็กเป็นร้อยๆ เล่ม ลูกก็เลยอยู่กับกองหนังสือมากกว่าของเล่นของ
เธอเสียอีก สัปดาห์ก่อนลูกสาวถามฉันว่าห้องสมุดคืออะไร? ฉันตกใจ
มากว่าเธอไม่รู้จักห้องสมุด และคงต้องต่อว่าตัวเองที่ไม่เคยพาเธอไปห้อง
สมุดเลย แต่เราก็ไปร้านขายหนังสือกันอยู่บ่อยๆ ดูเธอมีความสุขมากใน
ร้านหนังสือ แต่ฉันไม่เคยพาเธอไปพบกับความมหัศจรรย์ของห้องสมุดเลย 
ตอนที่ฉันบอกเธอว่าจะพาไปห้องสมุดดูเธอตื่นเต้นมาก ขอบคุณที่เปิด
ประเด็นและฉันก็เชื่อว่าห้องสมุดคือที่ที่ทำาให้คนเห็นความสำาคัญของการ
อ่านได้จริง

กอรี่ รอช: หากครอบครัวต้องตัดสินใจเลือกระหว่างหนังสือกับอาหาร ผมว่าพวกเขาคง
ต้องเลือกอาหารเป็นสิ่งแรก... ห้องสมุดจึงเป็นสิ่งจำาเป็น ผมไม่รู้ว่าชุมชนอื่น
เขาเป็นอย่างไร แต่ในย่านเซนส์วิลล์ที่ผมอยู่นี่ค่อนข้างดี มีห้องสมุด ๓ แห่ง 
ห่างกัน ๑๕-๒๐ นาที ถ้าคุณเดิน 
ผมชอบไปที่ห้องสมุดแห่งหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้เขาลดเวลาทำางานลงจนผมไม่
แน่ใจว่าเวลาที่ห้องสมุดเปิด จะเป็นเวลาที่เด็กและครอบครัวจะมาใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่หรือไม่ ผมว่าในเมืองอื่นๆ ก็คงจะมีปัญหาคล้ายๆ กัน 
แล้วในชนบทล่ะ?
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 เมลิสสา: ฉันเห็นด้วยว่า ความอยู่รอดในการครองชีพเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดของครอบครัว 
  มีแต่ครอบครัวที่มีฐานะเท่านั้นแหละที่จะสร้างห้องสมุดในบ้านได้ การใช้ห้อง
  สมุดสาธารณะจึงเป็นสิ่งจำาเป็น
  การมีห้องสมุดในบ้านเป็นตัวช้ีวัดทางสังคมอย่างหน่ึงในด้านการเรียนรู้ ฉันเห็นด้วย     
  กับคริสท่ีบอกไปข้างต้น แต่ฉันอยากเสริมว่า เด็กๆ มักเลียนแบบพฤติกรรมของ               

คริส ฟริทซ์: ผมว่าห้องสมุดที่บ้านไม่ได้มีประสิทธิภาพโดยตัวของมันเอง แต่วัฒนธรรมการ
  เรียนรู้บอกว่า การมีห้องสมุดท่ีบ้านเป็นตัวช้ีว่าคนน้ันมีแนวโน้มท่ีชอบอ่านหนังสือ 
  ผู้ปกครองท่ีมีหนังสือจำานวนมากๆ เป็นพวกท่ีกระตือรือร้นในการหาความรู้ และ
  หากเด็กอยู่ในบ้านท่ีมีหนังสือมากๆ ก็ไม่ต้องคอยให้ครูเป็นฝ่ายสอนเพียงอย่างเดียว  
  พวกเขาสามารถจะหาข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
  การเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นทักษะสำาคัญและมีประสิทธิภาพแต่โดยความเป็นจริง  
  แล้วผมว่าเด็กไม่ค่อยอยากจะเรียนด้วยตัวเองหรอกถ้าไม่ถูกส่ังหรือบังคับ

พ่อแม่ การมีหนังสืออยู่ในบ้านเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ตัวชี้วัดว่ามีวัฒนธรรมการ
อ่าน ตราบใดที่ยังไม่มีกิจกรรมที่เรียกว่า “การอ่าน” เกิดขึ้น ดังนั้นพ่อแม่ผู้
ปกครองต้องทำาให้เด็กเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ด้วย



61

เอรอน ไอเลอร์: ผมว่าจริง การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยเพิ่ม “ทางเลือก” ให้กับเด็กๆ  สิ่งที่

แชมเบอร์เลน:  ผมชอบห้องสมุด แต่ก็มีปัญหาเร่ืองเวลาเปิด-ปิดท่ีไม่ค่อยตรงกับเวลาของผม 

เรียบเรียงจาก : 
• Importance of A “Reading Culture” by Aaron Eyler 
synthesizingeducation.com - USA (April 20, 2010)

จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำาไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกดูทีวีและเล่นอินเตอร์เน็ต
มากกว่าอ่านหนังสือ เพราะมันมีเรื่องสนุกๆ ที่หาได้ง่ายกว่าการไปหา
หนังสือนั่นเอง อีกอย่างคือมันใช้สมองน้อยกว่าการอ่านด้วย เมื่อเด็ก
ไม่มีโมเดลการอ่านที่เป็นแบบอย่างให้เขาที่บ้าน มีแต่ที่โรงเรียน (ซึ่งก็มัก
จะเป็นเฉพาะแบบเรียน) ผมว่ามันคงยากที่จะทำาให้เขาสนใจเรื่องการอ่าน 
ถ้าเด็กอ่านหนังสือทุกวัน “การเลือก” ในการเสพย์ส่ืออ่ืนๆ ก็คงจะลดน้อยลง 
บางทีเราอาจต้องใช้วิธีใหม่ๆ หรือสื่อที่ต่างออกไปในการบรรจุเนื้อหาให้ 
เด็กได้อ่าน หรือให้พวกเขามี “ทางเลือก” ในการอ่านมากขึ้น ผมว่าหนังสือ 
ดิจิตอลกำาลังอยู่ในกระแสของเด็กๆ ก็บรรจุเนื้อหาลงในดิจิตอล เป็นต้น

ผมกังวลก็คือการลดลงของวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าเป็น
หนังสือท่ีเป็นเล่มในรูปแบบด้ังเดิมเท่าน้ัน แต่หมายถึง “การอ่าน” โดยท่ัวๆ ไป

“การอ่าน” ก็เหมือนกับการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ที่ทำาให้เกิดการ
พัฒนาทางความคิด  ผมคิดว่า เราจำาเป็นต้องสร้าง “ทางเลือก” ในการ
อ่านให้เพิ่มขึ้น  โลกในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่โลกของเทคโนโลยี แต่เป็นโลก
ของ  “ทางเลือก” ต่างหาก



“ออนไลน์” 
ภัยร้ายต่อวัฒนธรรมการอ่าน?
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อักษรที่เป็นข้อความสั้นๆ	 เท่านั้น	 พูดอีกแง่

หนึ่งก็คือ	 ช่วงความสนใจของคนจะหดสั้น

ลงๆ	 และทำาให้ยากที่จะสนใจอ่านสิ่งที่ต้อง

ใช้เวลาในการอ่านนานๆ

	 ฉันยอมรับว่าฉันเป็นคนที่ติดอินเตอร์

เน็ตมาก	ซึ่งก็คงจะเหมือนกับพวก	 “ติดเน็ต”	

ทั้งหลาย	 ในแต่ละวันฉันเริ่มต้นจากการอ่าน

ข่าวออนไลน์ที่ผ่านมาทางทวิตเตอร์	 ซึ่งนำา

ข่าวจากทั่วทุกมุมโลกส่งมาให้ฉันถึงที่ด้วย

รูปแบบที่สะดวกสบาย	แต่มันก็ถูกกลั่นกรอง

โดยตัวฉันเป็นลำาดับแรก	 เพราะว่าฉันเลือก

จะไปเว็บไซต์ข่าวที่ฉันสนใจเท่านั้น

	 อย่างที่เรารู้กัน	 เมื่อคลิกจากพาดหัว

ข่าวไปยังเว็บไซต์	 ก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ	

อีกมากที่พวกเขาไม่ได้นำาไปไว้ในทวิตเตอร์	

แต่ฉันก็จะอ่านพวกนั้นด้วย	 บางครั้งฉัน

สนใจมากและอยากรู้มากกว่านั้น	 ฉันก็ลิงค์

ไปอ่านเรื่องเต็มๆ	หรือเรื่องอื่นๆ	ที่เกี่ยวเนื่อง	

ด้วยวิธีนี้	 ไม่เพียงแต่ทำาให้ฉันรู้ข่าวได้เร็วแต่

ยังรู้ได้ลึกด้วย

	 ทุกวันนี้ 	 แทบทุกคนล้วนเป็นสมาชิก

ของสังคมออนไลน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	

ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศผ่าน

เว็บบอร์ด	เฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์		“ภาษาเว็บ” 

ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราใช้ใน

การสื่อสารเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อวงจรสมอง

ให้สนองต่อสิ่งที่สั้นๆ และรวดเร็ว

	 ขอบอกตามตรงว่าฉันชอบอินเตอร์เน็ต	

เป็นที่รู้กันดีในหมู่เพื่อนฝูงว่าฉันออนไลน์อยู่

เกือบตลอดเวลาไม่ว่าจะบนแล็บทอปหรือ					

พีดีเอ	ฉันส่งอีเมล์	 เฟซบุ๊ก	ทวิต	 เขียนบล็อก	

และแชทเป็นประจำาจนเพื่อนบางคนบอกว่า

สิ่งที่ฉันทำานี้	“ช่างน่ากลัวเหลือเกิน”

	 แต่เมื่อเร็วๆ	นี้มีบทความตีพิมพ์ในต่าง

ประเทศ	พูดถึงผลกระทบของวิธีการสื่อสาร

แบบใหม่นี้ว่ามีผลกระทบต่อเรา	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	สมองของเรา

	 เพราะว่าการสื่อสารออนไลน์ต้องสั้น

และเร็ว	 สมองจึงสร้างวงจรที่รับแต่ข้อมูลตัว
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	 แต่อินเตอร์เน็ตสร้างความกังวลให้ฉัน

ด้วยเหตุผลอื่น

	 ตัวฉันเองนั้นเป็นคนชอบอ่าน	 ดังนั้น 

อินเตอร์เน็ตก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเสริม 

การอ่านของฉัน	 (ไม่ใช่ไปบั่นทอนการอ่าน)	

แต่ในประเทศที่นิสัยรักการอ่านยังมีค่อนข้าง

น้อย	ฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าอินเตอร์เน็ต

จะส่งผลต่อเด็กๆ	อย่างไร

	 เมื่อไม่นานมานี้	 ฉันโพสท์บทความที่

ค่อนข้างยาวเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับความเสมอ

ภาคทางเพศไว้ในบล็อกของฉัน	 มันเป็น

ข้อมูลที่น่าสนใจมากและฉันคิดว่ามันจะ

ช่วยปลุกให้มีการอภิปรายถกเถียงกันใน

ประเด็นนี้	 แต่คนที่คอมเม้นท์มาส่วนใหญ่

กลับพูดกันแต่เรื่องเนื้อหาของบทความที่

ยาวเกินไป

	 และที่น่าสนใจก็คือ	 ผู้ที่บ่นเรื่องความ

ยาวของเนื้อหาเกือบทั้งหมดเป็นผู้ชาย	ดังนั้น	 

ฉนักเ็ลยตัง้ขอ้สงัเกตวา่	ผูช้ายไมเ่พยีงแตอ่า่น

สิ่งที่แตกต่างจากผู้หญิงเท่านั้น	 แต่พวกเขา

ยังปฏิเสธที่จะอ่านข้อความที่ยาวๆ	 และใน

ลักษณะของเนื้อหาเชิงลึก

	 คงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำาไมหนังสือ 

ส่วนใหญ่เป็นประเภทที่เรียกว่า	 “click	 lit”	

(สั้นๆ	 ง่ายๆ)	 ทำาไมไม่มีประเภทที่เรียกว่า	

“dude	 lit”	 (ต้องพินิจพิเคราะห์และค่อนข้าง

ยาว)	หรือว่าผู้ชายมีข้อจำากัดอะไรบางอย่าง

ในการอ่านหนังสือ?	 ถ้าการอ่านหนังสือคือ

การที่เราสามารถเข้าใจโลกได้อย่างลึกซึ้ง 

และถอ่งแท	้ฉนัเกรงวา่ความแตกตา่งระหวา่ง

การอ่านนี้จะทำาให้ผู้หญิงกับผู้ชายอาศัย 

อยู่กันคนละโลกเลยทีเดียว

	 ฉันรู้จักเด็กคนหนุ่มคนหนึ่ง	 เขาภูมิใจ

มากว่าได้อ่านหนังสือมาแล้ว	 ๑๐	 เล่มใน

ชีวิตของเขา	 ทั้งที่จริงๆ	 แล้วเขาไม่ชอบการ

อ่าน	แต่ภาษาอังกฤษของเขาดีมาก	เขาบอก

ว่าเป็นผลมาจากการเล่นเกมออนไลน์	นี่อาจ

เป็นข้อยกเว้น

	 ลูกชายของฉันซึ่งกำาลังเล่าเรียนอยู่ใน

อินโดนีเซีย	 ก็ได้ภาษาอังกฤษมาจากการ 

เล่นเกมบนเน็ต	 แต่ในช่วงวันหยุด	 เขาหยิบ

หนงัสอืแฮรี	่พอตเตอรม์าอา่นและชอบมนัมาก	 

เขาอ่านทั้งสี่เล่มจบภายในสองสัปดาห์
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	 สิ่งที่ฉันต้องการจะบอกไม่ใช่แค่เรื่อง

ของการอ่าน	 แต่เกี่ยวกับความสามารถใน

การรักษาสมาธิหรือความสนใจในการอ่าน	

ให้ความสนใจต่อสิ่งที่ต้องใช้เวลายาวๆ	 ให้

เหมาะสมเพียงพอที่การอ่านจะเสร็จสิ้น	หรือ

เพียงพอที่จะทำาให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

	 ถ้าเด็กๆ	 ของเราทำาทุกอย่างด้วยความ

รวดเร็ว	 ไม่ว่าจะเป็นการส่ง	 SMS	หรืออ่าน

แต่ข้อความสั้นๆ	 แล้วพวกเขาจะให้ความ

สนใจหรือมีสมาธิกับเนื้อหาที่ยาวๆ	 ที่จะ

ทำาให้พวกเขาเป็นผู้รอบรู้ ในสิ่งนั้นๆ	 ได้

อย่างไร?

	 ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าภาษาเขียนจะสั้น

ลงๆ	และเขา้ใจไดย้ากมากขึน้	อาจเปน็เพราะ 

เราต้องรวบรัดหลายสิ่งหลายอย่างและต้อง

พยายามทำาความเข้าใจกับมัน

	 ภาษา	SMS	จรงิๆ	แลว้เหมาะกบัโทรศพัท ์

มือถือเท่านั้น	แต่ไม่ใช่กับทุกที่ทุกแห่ง

	 บางทีอันตรายที่แท้จริงของภาษา	ไม่ใช่

มาจากการนำาภาษาอื่นมาใช้ในภาษาเรา	

แต่เป็นพวกคำาย่อที่เราใช้กันในโทรศัพท์มือ

ถือนั่นแหละ	แล้วนำามาใช้ต่อๆ	กันบนเว็บ

	 ดังน้ัน	 เราต้องมีการประสานกันระหว่าง	

อินเตอร์เน็ตกับนิสัยการอ่าน	หนังสือที่เขียน

ดีๆ	 หรือบทความดีๆ	 ช่วยเราได้	 มาช่วยกัน

สร้างเนื้อหาดีๆ	บนอินเตอร์เน็ตกันเถอะ

เรียบเรียงจาก : 
• Online threat to reading culture by Marina Mahathir 
The Star - Malaysia (July 7, 2010)
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