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วากันวา คนไทยอานหนังสือโดยเฉลี่ย 8 บรรทัดตอป 

ในขณะที่ผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2548 พบวา คนไทยใชเวลาอานหนังสือ

เฉลี่ยวันละ 1.59 ชั่วโมง โดยมีอัตราการอานหนังสือเฉลี่ย 5 เลมตอคนตอป 

สี่ปหลังจากนั้น สํานักงานอุทยานการเรียนรู รวมกับคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได

ทําการวิจัยเรื่อง   "การศึกษาสถานการณ์การอ่านและดชันีการอ่านของคนไทยปี 2552"  และ

พบวาคนไทยใชเวลาอานหนังสือเฉลี่ยวันละ 94 นาทีตอวัน ซึ่งหมายถึงวาคนไทยกําลังอาน

หนังสือนอยลงทุกทีๆ 



   

         ดวยเหตุนี้ ม.ร.ว.สุขุมพนัธ์ุ บริพตัร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนปจจุบันจึงจัดต้ัง

โครงการ Bangkok – World Book Capital Bid 2013 ข้ึนมา เพ่ือสงเสริมใหคนไทยรักการอาน

มากข้ึน โดยเริ่มตนจากกรุงเทพฯ เปนจังหวัดแรก เนื่องจากมีความเชื่อมั่นวา ชาวกรุงเทพฯ มี

ศักยภาพมากพอที่จะทําใหเมืองหลวงแหงนี้กลายเปนมหานครแหงการอานไดภายในป 2556 

และคาดวาโครงการดังกลาวนาจะเปนจุดเริ่มตนที่ดีสําหรับการพัฒนาประเทศไทยใหเปน

ดินแดนแหงการอานในอนาคต 

แตกอนที่จะมานั่งวิจารณกันวาโครงการนี้จะประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังไวหรือไม 3 ทูตการ

อานคนสําคัญจากโครงการ Bangkok – World Book Capital Bid 2013 มีสิ่งดีๆ ที่อยากจะบอก 

 
พระมหาวุฒชัิย วชิรเมธี 

“การอ่านทีด่เีป็นการอ่านทีไ่ม่เช่ือส่ิงทีอ่่านไปเสียทั้งหมด แต่ต้องรู้จกัคดิ รู้จกัพจิารณา

จนกระทัง่มปัีญญาเป็นของตนเอง” 

*อยากใหพระอาจารยชวยเลาถึงที่มาของโครงการนี้สักเล็กนอยครับ 

โครงการรณรงคใหกรุงเทพฯ เปนมหานครแหงการอานของโลกในป 2013 นั้น เริ่มมาจากผูวา

ราชการกรุงเทพฯ มีวัตถุประสงคที่จะกระตุนบรรยากาศการอานและการเขียนของประเทศไทย



ใหคึกคัก ถึงขนาดลงลึกจนกลายเปนวัฒนธรรม โครงการนี้มีแนวทางการทํางานหลักอยู 3 

ประการคือ 

หนึ่ง จุดประกาย กระตุนใหเกิดการต่ืนรูรวมกันในระดับสังคมวาการอานเปนเรื่องใหญ เปน

เรื่องสําคัญและเปนเครื่องมือที่ในการสรางคน เมื่อเราจุดประกายการต่ืนรูรวมกันไดสําเร็จ ก็ถือ

วาเราเดินมาถูกทาง 

สอง ขยายพ้ืนที่ ชวยกันรณรงคเปดพ้ืนที่ใหคนไทยทั้งประเทศมีชองทางศึกษาหาความรูทั้งแบบ

ที่เปนทางการและตามอัธยาศัย เชน ตามหองสมุด รานหนังสือ ปายรถเมล ในโทรทัศน หรือใน 

Social Network ตางๆ ใหมากที่สุด เหมือนเรามีเมล็ดพันธุที่จะกระตุนใหเกิดบรรยากาศการรัก

การอานกระจายอยูทั่วไปหมด 

สาม สงเสริมใหเดนดีจนเปนวัฒนธรรม   วันหนึ่งเราคงจะเห็นคนไทยยืนรอรถเมลแลวถือกระเปา

มือหนึ่งอีกมือหนึ่งถือหนังสือ หรือถานั่งคุยกันอยูในสวนสาธารณะ ในกระเปาอาจมีหนังสือ

สวนตัวสัก 2-3 เลม เมื่อใดที่เราทําใหการอานกลายเปนวัฒนธรรมและเปนสวนหนึ่งของชีวิตเชนนี้ 

กรุงเทพฯ จะเปนมหานครแหงการอานของโลก 

เราต้ังเปาหมายไววาจะเปนมหานครแหงการอานของโลกและไดรับการรับรองจากองคการ

ยูเนสโก ซึง่พระอาจารยเชื่อมั่นวาการลงแรงครั้งนี้ไมสูญเปลา เพราะไมวายูเนสโกจะยอมรับ

หรือไม ผลที่จะไดคือเมืองไทยใหความสําคัญกับการอานเขียนเพ่ิมข้ึน สิ่งนี้ตางหากที่เปนหลัก

ไมลสําคัญในการพัฒนาคุณภาพคน 

*พระอาจารยมองวาเมืองไทยในวันนี้กาวมาจากจุดที่คนไทยอานหนังสือ 8 บรรทดัตอปแลว

หรือยังครับ 

ณ เวลานี้คนไทยอานหนังสือเพ่ิมข้ึนเยอะมาก เมื่อเทียบกับประมาณ 10 ปที่แลว แนวโนมก็กําลัง

ดีข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้นพระอาจารยคิดวาเมื่อเรามาถูกทางก็ควรขยายประเด็น เพ่ิมพ้ืนที่และรณรงค

ใหเกิดบรรยากาศการอานเพ่ิมข้ึนๆ แมวายูเนสโกอาจไมยอมรับ แตเราก็ไมไดหยุดอยูที่เดิมแลว 

*แลวพระอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรกับวัฒนธรรมการอานผานเทคโนโลยีใหมๆ เชน iPad 

E-book 



พระอาจารยคิดวาหัวใจสําคัญของการอานคือ การที่คุณเห็นวาการอานเปนสิ่งสําคัญ และไดรับ

ประโยชนจากการอานนั้นๆ การรักการอานเปนเรื่องของจิตวิญญาณไมใชเรื่องของวัสดุ ควร

แยกจากกัน เพราะโลกไมหมุนกลับหลัง วันหนึง่เมื่อเทคโนโลยีมาถึงเรา โลกการอานก็ยอมเขา

ไปเปนสวนหนึ่งเชนกัน เมื่อคุณหลงรักการอาน ไมวาวัสดุที่ใชอานจะเปนอินเทอรเน็ต สมุดขอย 

หรือ iPad ก็ไมสําคัญอีกตอไป 

นอกจากนี้สิ่งสําคัญอีกอยางคือทาทีการเสพสื่อของเราเพราะหากเสพไมเปนก็จะดาทุกสื่อ ละคร

โทรทัศนที่เลวและขาวเนาๆ ก็ใหขอคิดที่ดีและใหสติปญญาได ถาเราวางทาทีการบริโภคขาวสาร

ขอมูลอยางมีวิจารณญาณ จับเนื้อหาสาระจากสิ่งที่อานใหไดและไดประโยชนจากสิ่งนั้น จน

กลายเปนคนมีความคิดความอานเปนของตนเองก็ถือเปนใชได 

*ถาหากวาพระอาจารยจะปลีกวิเวกไปธุดงคจะพกหนังสือเลมใดไปหรือครับ 

พระอาจารยเคยไปปกกลดในปา 1 เดือน ตอนนั้นพกหนังสือพุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ 

เปนเลมเดียวที่อานไปดวยปฏิบัติไปดวย สงผลใหเรามีความแมนยําทางพระคัมภีรและไดมี

ประสบการณเชิงปฏิบัติดวย เหมือนการเขาปาพรอมแผนที่ในมือ เปนประสบการณที่ดีและ

งดงามมาก 

ในขณะเดียวกันพระอาจารยก็เคยไปอยูปาเปนเดือนๆ โดยไมมีตําราเลยแมแตเลมเดียว ณ เวลา

นั้นพระอาจารยไมไดอานหนังสือแตพระอาจารยอานใจตนเอง พระอาจารยทดลองมาทั้ง 2 แบบ

โดยแบงเปนชวงและเชื่อมั่นวาการกระทําทั้งสองแบบมีประสิทธิภาพไมยิ่งหยอนไปกวากัน การ

เดินทางโดยมีแผนที่จะทําใหเราไมหลง ลัดสั้น ตรงประเด็น สวนการเดินทางโดยไมพกแผนที่

จะใหประสบการณที่ดื่มด่ําลึกซึ้ง แตอาจทําใหเราไมมั่นใจวาหลงทางอยูหรือเปลา 

*อยากใหพระอาจารยชวยกรุณาแนะนําเยาวชนเรื่องการอานอยางมีวิจารณญาณดวยครับ 

พระอาจารยอยากบอกวาอยาเชื่อทุกสิ่งทุกอยางที่อานพบโดยที่ยังไมไดศึกษาหาความรูจน

พอเพียง เพราะบางครั้งสิ่งที่เราอานอาจมีวาระซอนเรนของมันอยู เชนที่เจาชายนอย พูดวา “สิ่ง

สําคัญไมอาจเห็นไดดวยตา”ไมไดหมายถึงตาเนื้อ แตความหมายของประโยคนี้คือไมอยากใหเรา

วินิจฉัยคนจากบุคลิกภาพภายนอก ใหรูจักใชวิจารณญาณโดยคํานึงถึงเนื้อหาสาระเปนสําคัญ 

ดังนั้นการอานอยางมีวิจารณญาณ หลักงายๆ กคื็ออยาเชื่อทุกสิ่งที่อาน แตจงคิดและพิจารณา



อยางถี่ถวนแลวคอยเชื่ออยางมีเหตุผล ใหถือหลักวาไมเชื่อตองศึกษา ไมมีปญญาตองเรียนรู การ

อานเปนชองทางใหคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ มีจินตนาการ มีหลักการ และถาใหดีกวา

นั้น อานเจออะไรแลวไมชอบใหเถียงเลย อานไปถกเถียงไป ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไป 

เปรียบเทียบจากฐานขอมูลอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนๆ แลววันหนึ่งก็จะมีวิจารณญาณเพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติ 

พระอาจารยเชื่อมั่นวา นอกจากการอาน คนรูจักคิดไดจากการต้ังคําถาม การสังเกต การฟงอยาง

พิเคราะห จากประสบการณตรงของเขาเอง เขาจะมีพุทธิปญญาหรือศักยภาพในการคิดเพ่ิมข้ึน 

เพียงแตการอานเปนตัวกระตุนใหคิดที่งายที่สุด เพราะเมื่อเราบรรจุขอมูลชุดหนึ่งเขาไปในหัว 

ตัวขอมูลชุดนั้นจะกระตุนใหเกิดกระบวนการทางการคิดทันที 

การอานที่ดีจึงเปนการอานที่ไมเชื่อสิ่งที่อานไปเสียทั้งหมด แตตองรูจักคิด รูจักพิจารณา

จนกระทั่งมีปญญาเปนของตนเอง การอานตองทําใหเกิดความคิด เราจึงเรียกคนที่อานหนังสือ

เยอะๆ วาเปนคนมีความคิดความอาน เวลาเรากําลังอานงานของคนอ่ืนเทากับเรากําลังอาน

ความคิดของเขา หากเราคิดไดจากการอานงานของเขา ก็ถือวาเรามีความอานแลว วันหนึ่งเรา

อาจจะมีขอเขียนของตนเอง ผานปลายปากกาหรือผานขอคิดความเห็นของเราในแบบที่เปนตัว

ของเราเอง นั่นแหละถือวาบรรลุวัตถปุระสงคของการอาน แลวเพราะ... 

วตัถุประสงค์ทีแ่ท้จริงของการอ่านกค็อื เพือ่ให้มคีวามคดิความอ่านเป็นของตนเอง 

 



 
วุฒธิร มิลนิทจนิดา (วู้ดดี)้ 

“ผมมั่นใจว่าใครทีก่ระโดดเข้าไปในบ่อหนังสือ แล้วเร่ิมอ่าน อนาคตจะไปได้ไกล” 

*คุณวูดดี้เขามารวมในโครงการนี้ไดอยางไร 

เริ่มจากผมสนิทและนับถอื ทาน ว. มากครับ พอทานชวนใหมาเขาโครงการนี้ ผมก็สนใจทันที 

*คุณเปนคนรักการอานเปนทุนอยูแลวหรือเปลาครับ 

คือผมเปนคนที่มีปญหาเรื่องสมาธิ หรือถาตองต้ังใจจดจอกับอะไรบางอยาง เพราะผมทําหลายๆ 

อยางในแตละวัน แตสิ่งที่เติมเต็มไดก็คือการอาน ชวงระหวางรายการหนึ่งไปอีกรายการหนึ่ง ผม

มักจะ "อาน" ซึ่ง “อาน” ที่วานี่ไมจําเปนตองเปนหนังสือเสมอไป อาจจะเปนอินเตอรเน็ตบาง 

เอกสารบาง แตถาพูดถึงหนังสือ สมัยกอนวูดดี้อานหนังสือไมจบเลยซักกะเลม อานไดแค 10 

หนาก็เบื่อแลว ถาใครเปนเหมือนผมทางออกคือ คุณก็หาหัวขอหรือเรื่องราวที่อยากอานสิ ปญหา

ของหลายๆ คนก็คือ เขามักจะอานหนังสือที่เขาไมสนใจ ดังนั้นแทนที่พออานจบเปนเลมๆ จะ

รูสึกภูมิใจวาไดความรูมากมาย กลับกลายวาคุณไมไดอะไรเลย ดังนั้นคําแนะนําของผมคือ ถา

อานไป 5 หนาแลวคุณไมชอบ คุณวางเลย แลวไปหาหนังสือเลมใหม 



*หนังสืออันดับแรกๆ ที่คุณเลือกอานคืออะไร 

ตอนเปดบริษัทผมก็อานหนังสือเกี่ยวกับการจัดการเยอะ เพราะเราพลิกบทบาทจากการเปนผูอยู

เบื้องหนามาอยูเบื้องหลัง มาเปดบริษัท แลวเรามีคําถามมากมาย ซึ่งการอานก็เหมือนวาไดเขา

หองเรียน แลวดวยความที่เรามีความสนใจในเรื่องนี้ ทําใหยิ่งอานก็ยิ่งอิน ผมจึงขอแนะนําวา ถา

คุณสนใจอะไรคุณก็หาเรื่องนั้นมาอาน เพราะฉะนั้นจึงไมใชเรื่องผิดที่จะเห็นเด็กอานนวนิยาย

เยอะ เพราะมันตรงกับความสนใจของเขา 

ผมรูสึกวาทุกครั้งที่อานหนังสือ มันเติมเต็มชีวิตของผม ผมไมเคยเจอใครที่ชอบอานหนังสือแลว

รูสึกวาตัวเองโงลงนะ ผมวาที่ทาน ว. มีทุกวันนี้ไดก็เพราะหนังสือ ไมใชวาทานเกิดมาเปนอยาง

นี้ ไมมีใครที่เกิดมาเพ่ืออะไรทั้งสิ้น แตข้ึนอยูกับคุณถูกลอมรอบดวยอะไร ผมมั่นใจวาใครที่

กระโดดเขาไปในบอหนังสือ แลวเริ่มอานนี่อนาคตจะไปไดไกล...ถาวูดดี้มีเวลาอานมากกวานี้ 

คงจะไปไกลมากเลย แตตอนเด็กๆ เราไมไดคนพบตรงนี้ 

*แลวตอนเด็กๆ คุณคนพบอะไรมากอน 

ผมโตมากับเกม ถายอนเวลากลับไปได ผมอยากจะอานหนังสือใหมากกวานี้ แลวทางแกคือ

อะไร ก็แบงเวลาไง พอแมอยาไปหาม แคแบงเวลาใหชัดเจนวา ลูกเลนเกมไดตอน 6 โมง- 1 ทุม 

แลวคนเหลานี้ก็จะมีวินัยในการใชชีวิต คนที่ไมมีวินัยคือนคนซึ่งโตข้ึนโดยไมมีการแบงเวลา

อยางชัดเจน มั่วไปเรื่อย โตมาก็ไมมีกรอบ 

*ทั้งๆ ที่ภาพลักษณคุณดูเปนคนนอกกรอบนะครับ 

ผมเปนคนสุดขอบ แตไมหลุดกรอบครับ ผมมีกรอบมาต้ังแตเด็กแลว เพียงแตผมคิดวาการยืน

ตรงกลางกรอบมันไมสนุก ไปใหสุดจะทาทายกวา รวมถึงการทํางาน สมัยกอนนะ ไมวาผม

เสนอรายการแบบไหนไปก็ตาม ผูใหญจะบอกวาไมดี แตสุดทาย ผมก็เห็นมันเวิรคหมดนะ แลว

มาถึงตอนนี้ ผมบอกตัวเองตลอดวาเราตองใหโอกาสกับทุกคน จะไมบอกเด็กหรือลูกนองอยาง

นั้นเด็ดขาด เราตองฟงใหจบ แลวคอยแสดงความคิดเห็นของเรา ในขณะเดียวกันผมก็เชื่อมา

ตลอดวามนุษยเราจะพีคตอนอายุ 25 ตอนนี้ผม 30 กวาแลว สมองมันเสื่อมลงนะ นี่คือขอมูลที่ได

จากการอานไง ถาไมอานไมรูนะนี่ 

*แตถึงอยางนั้น คุณก็ยังดูสนุกกับสิ่งที่ทําอยูตลอดเวลา มีเคล็ดลับอะไรเปนพิเศษไหมครับ 



อานไง ไมวาจะอานจากหนังสือ อานจากอินเตอรเน็ต อานขาว ไปจนถึงการไดเจอเรื่องที่จุด

ประกายอยูเสมอ อยางการไดคุยกับคนที่ใช หรือการไปดูนี่ดูนั่น ทั้งหมดถือเปนการจุดประกาย

ใหเราอยากทําทุกอยางเลย วันไหนผมต่ืนข้ึนมาแลวรูสึกไมอยากทําอะไร วันนั้นพัง ผมจึงตอง

ใหแรงบันดาลใจตัวเองตลอด 

*สิ่งที่คุณคิดวาไดรับจากการทํางานมาจนถึงวันนี้คืออะไร 

สิ่งที่ผมพบจากการทํางานมานานก็คือ การมีรายการเยอะไมใชสิ่งที่ดี เพราะคุณภาพอาจจะตก 

คนที่อยากมีรายการเยอะ อาจเปนเพราะวาเขาอยากรวย แตผมคนพบแลววาเงินไมใชทุกอยาง 

พอคิดไดอยางนี้ เราก็จะไมโลภ ถามวาเงินซื้อความสุขไดไหม ไมไดจริงๆ นะ ตอใหไดขับรถ

แพงๆ นั่นก็ไมใชความสุขที่แทจริง ในขณะที่การคุยกับ ทาน ว. คือความสุขที่แทจริงของผม 

เชนเดียวกับการไดอยูกับพอแม ความสุขแบบนี้มันยั่งยืนกวา เปนสุขเต็มใจ ผมไดอานทฤษฎี

ความสุขมามาก แลวพอมาเปรียบเทียบดูระหวางความสุขแบบตางๆ ก็คิดวาเปนเรื่องจริง นี่เปน

อีกสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ําวาผมไดอะไรมากมายจากการอาน 

*หนังสือเลมลาสุดที่คุณอานคางอยูคือเลมไหน 

59 Seconds: Think a Little, Change a Lot เปนหนังสือที่นารักมาก คนเขียน (Richard Wiseman) 

เขาเลาเรื่องขอเท็จจริงตางๆ ใหคุณเขาใจใน 59 วินาที ดีมากๆ ครับ จนผมอยากจะแปลหนังสือ

เลมนี้ดวยซ้ํา 

*คิดวามีมุมไหนที่คนยังนาจะเขาใจผิดหรือไมรูในตัววูดดี้อีกบาง 

ผมเปนคนที่แครความรูสึกคนอ่ืนมากเกินไป แลวก็เวลาผมอินเรื่องไหนผมก็จะอินกับเรื่องนั้น

มากๆ อยูไดทั้งวัน ผมเปนคนแบบนั้น (นิ่งคิด) แลวก็เรื่องธรรมะมั้ง ผมไมไดอินกับพุทธศาสนา

หรือการนั่งสมาธินะครับ แตหลักการหลายๆ อยางในชีวิตผมไดมาจากธรรมะโดยไมรูตัว ผาน

ประสบการณตางๆ เชน เราใจรอน ไมอยากเปนอยางนั้น ก็ไมตองใจรอนสิ ใจก็เย็นลง นั่นเปน

สิ่งที่ผมทําเอง แลวพอไดคุยกับพระ ผมถึงไดคนพบและใหนิยามสิ่งที่เราทําทั้งหมดวา อยูใน

กรอบของคําวา “ธรรมะ” กับ “ธรรมชาติ” นั่นเอง 

*คุณระบุศาสนาในบัตรประชาชนวาอะไรหรือครับ 



ในนั้นก็เขียนวา “พุทธ” นะครับ แตจริงๆ แลวผมก็นับถือหลายๆ คน หลายๆ ศาสนา แตบางที

ผมก็ไมอยากเอาตัวเองไปยึดติดกับอะไร ผมสามารถเขาวัดไหวพระได แตผมไมไดบอกวา

ตัวเองเปนชาวพุทธที่เครงครัด ทําไมผมจะอานอัลกุรอานไมได ทําไมผมจะเขาโบสถไมได ยังมี

อีกหลายเรื่องที่สวยงาม ผมอยากบอกวา ตัวเองเปนชาวศาสนาโลกมากกวา เพราะผมเชื่อในสิ่งที่

ดี แลวแตละคนที่ผมเจอก็มีหลักการความคิดที่ตางกันออกไป ผมพูดไดวาธรรมะนําชีวิตผม 

เพียงแตผมไมอยากพูดวาตัวเองเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี ก็เทานั้นเอง 

*คติในการใชชีวิตของคุณวูดดี้ในวันนี้คืออะไร 

“สุดขอบ แตไมหลุดกรอบ” นี่ละครับ คือจุดยืนของผม ทุกคนตองมีสโลแกนในชีวิต สโลแกน

คือจุดยืนในชีวิต แลวคุณจะสามารถเดินไดโดยที่มีฐาน มีสิ่งใหยึดเหนี่ยว เวลาจะตัดสินใจทํา

อะไรบางอยาง เราตองถามตัวเองวาจุดยืนของตัวเองคืออะไร ผมอยากใหทุกคนหาสโลแกนให

ตัวเอง และนั่นแหละคือตัวตนของคุณ แตไมใชวา “ฉันจะโกงไปจนวันตายนะ” นั่นไมใช

สโลแกนที่ด ีตองเปนสโลแกนที่ถูกตอง และไมผิดกฎหมาย 

 

  



 
เดก็ชายพทัธดนย์ เกลีย้งจนัทร์ (น้องเดยีว) 

“เราเปิดหนังสือเพยีงเล่มเดยีวเหมือนเราได้เปิดโลกทั้งโลก” 

*นองเดียวมีความคิดเห็นอยางไรกับโครงการนี้ครับ แลวไดความรักในเรื่องการอานมาจากใคร 

ผมดีใจมากที่เห็นผูใหญใหความสําคัญกับการอานหนังสือมากข้ึน ผมไดความรักในเรื่องนี้ 

ทั้งจากคุณพอ (ไพศาล เกลี้ยงจันทร) และคุณแม (ศิริพร สิทธฤิทัย) ครับ ต้ังแตตอนเด็กๆ พอจะ

ชอบอานหนังสือใหผมกับนองฟง เวลาพาไปเดินหางสรรพสินคา พอจะใหเราหยิบนม แลวพอก็

จะอานฉลากใหฟง พอโตข้ึนผมก็สามารถอานปายบอกทางได สวนคุณแมก็เปนคนชอบอาน

หนังสืออยูแลว 

การจะทําใหรักการอานไดผมวา หนึ่ง ตองเริ่มที่การปลูกฝงจิตสํานึก เริ่มต้ังแตคนในบาน เชน 

พอแมตองรูจักอานหนังสือใหลูกฟง สอง ตองจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการอาน

หนังสือ เพ่ือสายตาจะไดไมเสีย สามจะตองใหทั่วถึง เชน จัดโครงการเกี่ยวกับการอาน หรือ

สรางหองสมุดใหทั่วถึง อยางบานผมจะมีหนังสืออยูทุกที่ สี ่ ผูผลิตควรจัดทําหนังสือใหมีสีสัน



สดใส และมีสาระที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย หาเรื่องราคาหนังสือ ผมคิดวาเปนปจจัยสําคัญที่

จะตองมีราคาหนังสือที่เหมาะสม พอแมจะไดสามารถซื้อไปใหลูกๆอาน ได 

นอกจากนั้นผมคิดวาคนที่โตๆ แลว ควรจะเปนแบบอยางที่ดีใหเด็กๆ รูสึกรักการอานตามไป

ดวย สวนมากผูใหญจะชอบดูละครในบาน เด็กก็จะซึมซับไปดวย ผมเคยต้ังคําถามกับตัวเองวา 

ถาผูใหญสามารถสรางละครที่ดึงดูดคนใหนั่งหนาจอทีวีนานๆ ได แลวทําไมไมทําใหเด็กหรือ

ทุกคนหันมาติดการอานเหมือนติดทีวีบาง 

*แลวบานนองเดียวชอบดูละครไหมครับ 

ที่บานไมคอยไดดูละคร สวนใหญจะเนนอานหนังสือมากกวา อยางนองผมก็ไดรับการปลูกฝง

ใหรักการอานต้ังแตเด็กๆ เพราะโรงเรียนสาธิตมศว.จะใหเด็กแตละคนนําหนังสือมาแชรกันใน

หอง แบงปนกันหยิบยืมกันอานได พอโตข้ึนมาหนอย ผมก็ชอบเขาหองสมุดของโรงเรียน 

หองสมุดเปนแหลงรวมหนังสือที่สุดยอด ผมอยากใหมีหองสมุดยอยๆ ที่ไมวาไปที่ไหนก็จะมี

หนังสือวางไวใหอาน เปนหนังสือสําหรับทุกคนและมีทุกๆ แนว การอานหนังสือคือการเปด

โลกกวาง เสริมจินตนาการและสรางแรงบันดาลใจ เราเปดหนังสือเพียงเลมเดียวเหมือนเราได

เปดโลกทั้งโลก อะไรทีเ่ราไมรูเราก็จะไดรู อะไรที่เราไมเห็นก็จะไดเห็นผานโลกของหนังสือ

ครับ 

*นองเดียวชอบอานหนังสือประเภทไหน 

ผมชอบอานทุกประเภทเลยครับ เพราะแตละประเภทก็จะมีคติเตือนใจที่แตกตางกัน อยาง

หนังสือของพระอาจารย ว. เรื่อง Hero คนดลใจ เปนหนังสือชีวประวัติบุคคลตางๆ ที่แตละคน

จะมีความคิดและแงคิดที่แตกตางกัน ซึ่งการดําเนินชีวิตของพวกเขาชวยสอนเราได หนังสือเลม

นี้สนุกและใหแงคิดกับเรามากๆ ครับ ทําใหไดรูจักกับบุคคลสําคัญๆ เชนมหาตมะคานธี, Nelson 

Mandela, พระเจาอโศก และ Steve Jobs รวมทั้งเปนเหมือนเข็มทิศนําทางเราวา เมื่อเราเห็นสิ่งที่

เขาเคยผิดพลาดมาเราก็จะไมทําแบบเขา 

*หากเทียบหนังสือกับการตูน จะอานแบบไหนเยอะกวากัน 

ผมก็อานคละๆ กันไปทั้งหนังสือที่มีแตตัวหนังสือแลวก็ที่มีภาพประกอบ หนังสือที่มีภาพจะ

ชวยใหเราอานงายและสบายตาข้ึน เหมาะกับคนที่ไมคอยมีเวลามาก แตถามีเวลา ก็ควรอานแต



หนังสือที่มีตัวหนังสือจะดีกวา เพราะจะไดเนื้อหาเยอะกวา แตทั้งสองอยาง ก็ชวยเสริม

จินตนาการทั้งนั้น อยางนองสาวของผมจะเลือกอานหนังสือที่มีรูปภาพประกอบเพ่ือชวยเสริม

จินตนาการ รวมทั้งทําใหเขาใจเรื่องราวมากข้ึนครับ 

*นองเดียวมีงานอดิเรกอะไรที่ชอบทําบางครับ 

นอกจากอานหนังสือแลวผมก็ชอบนั่งสมาธิครับ เพราะการนั่งสมาธิชวยใหจิตใจเราสงบ ทําใหมี

สติ เวลาทําอะไรเราจะมีสมาธิกับสิ่งนั้นมากข้ึน ผมเพ่ิงไปบวชมาครั้งหนึ่งเมื่อปลายปที่แลว 

(2553) ถึงตอนนี้ก็ยังอยากบวชตอ เพราะการบวชชวยพัฒนาเราในทุกๆ ดาน ทั้งจิตใจ รางกาย

และไดรูธรรมะมากข้ึนดวยครับ 

*ไดอานหนังสือธรรมะบางหรือเปลาครับ 

มีเหมือนกันครับ อยางหนังสือของหลวงพอชา แมผมก็อานอยู หรือวันนี้ที่มาหอจดหมายเหตุ

ของทานพุทธทาส แมก็ซื้อหนังสือของทานมา ผมก็อยากลองอานดูบาง เพราะผมคิดวาหนังสือ

แตละเลมก็จะมีความสนุกและขอคิดที่แตกตางกันไป เราเพียงอานและจับใจความใหได อานแค

วันละ 2-3 หนาก็ได แคนั้นก็สนุกแลว 

*นองเดียวพูดถึงนองสาวอยูบอยๆ เลาเรื่องนองใหฟงบางสิครับ 

นองสาวผมชื่อดิว (ด.ญ.พิมพลดา เกลี้ยงจันทร) ครับ เพ่ิงอายุ 6 ขวบ ยังมีความเปนเด็ก แลวก็ซน 

ดิวเปนเด็กที่คิดเกง ชอบวาดรูป และชอบซักถาม เชน นองจะถามวาทําไม 1+1 จะตองได 2 

เทานั้น ซึ่งตรงนี้เปนเหมือนแรงบันดาลใจ ที่ทําใหคนในครอบครัวหันกลับมาคิดวา เปนเพราะ

อะไร ทําไมถึงเปนแบบนั้น 

*ถาตองใหของขวัญเปนหนังสือ นองเดียวจะใหเลมไหนกับนองดิวครับ 

หนังสือธรรมะครับ เพราะอยากใหนองไดรูวาการใชชีวิตในโลกนั้นตองมีธรรมะแฝงอยู อยาก

ใหเขาไดรูธรรมะต้ังแตเด็กๆ จะไดเปนคนที่รักธรรมะและชอบวัด เด็กเดี๋ยวนี้หางไกลวัดมากเลย 

ถาใหหนังสือธรรมะเปนของขวัญ ก็จะไดเปนการปลูกฝงการรักการอานและรักธรรมะไป

พรอมๆ กันครับ 

 



ทั้งหมดนี้คือทัศนะที่นาสนใจจากทูตแหงการอานทั้งสาม ซึ่งเปนนิมิตหมายที่ดีวา ยุคสมัยแหง

การอานของคนไทยไดเริ่มตนข้ึนอยางจริงจังแลว ทวาเฉกเชนกฎที่วาทุกสิ่งมี "เกดิขึน้ ตั้งอยู่ ดบั

ไป" ดังนั้นแมวาโครงการ Bangkok – World Book Capital Bid 2013 จะเกิดข้ึนแลว แตก็คง

ไมสามารถบรรลุเปาหมายไดเลย หากขาดความรวมมือรวมใจของคนไทยทุกคนที่จะเริ่มหยิบ

หนังสือข้ึนมาอาน และสงตอความรักในการอานไปสูคนรอบขาง 

หากเปนเชนนั้นจริงเมื่อไร ยุคสมัยแหงการอานของไทยก็จะสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ไม

ดับสูญไปอยางงายดาย ดังที่ใครๆ พากันหว่ันกลัว 

  

ขอบคุณข้อมูล : นิตยสาร Secret ฉบับท่ี 77 (10 กันยายน 54) 

คอลัมน Secret of Life 

เร่ือง พีรภัทร โพธิสารัตนะ 

ภาพ วรวุฒิ วิชาธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“เครือข่ายรักการอ่าน” ร่วมสร้างวฒันธรรมการอ่านให้เข้มแขง็ 

 

Reading Ambassadors for Bangkok Read for Life are ready to promote Thai citizens at all 

stage to read.  Especially in young children, the earlier the reading habit is, the better; because 

reading teaches them how to use their imagination, promote better relationships among 

families, etc.  Moreover, all the organizations that signed MOU promise to do what they can to 

enforce reading culture for Thai people.  

  หลังจากที่ลงนาม MOU กันไปในชวงงานสัปดาหหนังสือเมื่อเดือนเมษายน กรุงเทพมหานคร

เห็นความจําเปนที่ภาคีเครือขายเพ่ือรณรงคใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงการอาน จะ

ไดมาพบปะปรึกษาหารือกัน รวมทั้งรับทราบแผนการดําเนินงานสําคัญตางๆ ที่จะเกิดข้ึนของแต

ละสวนงาน จึงไดจัดกิจกรรมประชุมภาคีเครือขายเพ่ือรณรงคสรางวัฒนธรรมการอานใหเกิดข้ึน

ในสังคมไทย 

  

ในครั้งนี้ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มรว.สุขุมพนัธ์ บริพฒัน์ ไดกลาวทบทวนถึงทิศทางการ

เดินหนาขับเคลื่อนโครงการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือเปนการทําความเขาใจกับภาคีทุก

ภาคสวน และเพ่ือใหภาคีที่เขารวมโครงการไดมองเห็นทิศทาง พรอมรวมกันขับเคลื่อน

โครงการ โดยดึงเอาศักยภาพของทุกภาคสวนมารวมขับเคลื่อนโครงการใหเกิดประสิทธิผล

สูงสุด 



และในฐานะที่ทานผูวาฯ เองก็เปน Reading Ambassador หรือฑูตรักการอานของโครงการน้ี 

ทานก็ยืนยันถึงความพรอมเต็มที่ของตนเอง ที่จะออกรณรงคใหประชาชนในกลุมวัยของทาน

หันมาสนใจการอานเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้ฑูตรักการอานอีก 2 ทาน ไดแก พระมหาวุฒชัิย ว. วชิรเมธี และคุณทราย เจริญปุ

ระ ไดข้ึนกลาวมุมมองความคิดตอเรื่องการอานอีกดวย 

โดยพระมหาวุฒิชัยว. วชิรเมธี ไดเสนอความคิดในประเด็น การทําโครงการการอาน ที่ จ.

เชียงราย ชื่อโครงการ “ฉันจะเปลี่ยนเชียงรายใหเปน มหานครแหงการอาน" ทาน ว.วชิรเมธ ี

ต้ังใจทําหองสมุดใหมีชีวิตในจังหวัดเชียงรายจํานวน 18 อําเภอ ทําเปนมุมหนังสือธรรมะชั้นนํา 

ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการออกแบบ มุงเนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอาน ที่สามารถอานที่

ไหนก็ไดแตสิ่งสําคัญที่สุดตองจุดประกายใหทําจริง ดังนั้นจึงจําเปนตองเริ่มจากจุดเล็กๆ กอน 

และอยากใหโรงเรียนเปนสวนหนึ่งและรวมเปนสมาชิกดวยกัน โดยการสงหนังสือธรรมะใหแต

ละหองสมุดของ 18 อําเภอ และมีชองทางการเผยแพรผานทางเว็บไซด สามารถ link ไปหากัน

ได มีการจัดโครงการแฟนพันธุแทธรรมะ เปนตน 

นอกจากนี้ทาน ว.วชิรเมธี ไดเสนอชื่อทูตรักการอานกิตติมศักดิ์ 3 ทาน คือ 

1.สมเดจ็พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ทรงเปนนักอานมาตลอดและทรงสามารถสรางแรง

บันดาลใจใหกับคนไทยเพ่ือรักการอานไดเปนอยางดีเยี่ยม 

2.พระพทุธทาสภกิขุ ทานเปนนักอานหนังสือมาตลอดชีวิตจวบจนวาระสุดทาย โดยทาน ว.วชิร

เมธี มีรูปภาพที่ทานพระพุทธธาตุภิกขุนั่งอานหนังสือบนตุม จึงทําใหเกิดแรงบันดาลใจวาการ

อานสามารถเกิดไดทุกที่ ทุกเวลา ทุกวัย 

3. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ทานเปนพระไทยรูปแรกที่สอนในมหาวิทยาลัยฮาวารด 

ทานเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง และที่มหาวิทยาลัยฮาวารดไดจัดแสดงที่เก็บรวบรวมหนังสือ

สวนตัวไวจํานวน 1 หอง นับเปนคนไทยคนเดียวที่เขียนหนังสือประมาณ 500 เลม และแตละ

เลมเปนหนังสือของโลกทั้งสิ้น 

โดยทูตรักการอานที่มีชีวิตอยูก็ขอใหเปนแรงบันดาลใจ สวนฑูตรักการอานที่เสียชีวิตไปแลว

ขอใหเปนแบบอยางและควรคาตอการยกยอง 



ทางดานคุณทราย เจริญปุระ ไดเสนอความคิดเห็นในประเด็น การอานหนังสือในวัยเด็กของ

ตัวเองโดยเริ่มอานจากหนังสือนิยาย เพราะมีคุณพอเปนผูกํากับ ทําใหมีโอกาสอานนิยาย

หลากหลายเรื่องราว เชน เรือมนุษย ฯลฯ แตการอานในวัยเด็กเปนการอานหนังสือที่ไมเหมาะ

กับชวงวัย ทาํใหในวัยเด็กจะมีความคิดที่แตกตางกับเด็กทั่วๆ ไป แตสิ่งที่ไดคือแรงดึงดูดใจจาก

การอานหนังสือ ทําใหสนใจการอานในเรื่องตอๆ ไป สงผลใหในชวงวัยเด็กมีการอานหนังสือที่

หลากหลาย ไมมุงเนนหนังสือเด็กอยางเดียว 

นอกจากนี้คุณทราย ยังไดยกตัวอยางละครเรื่องดอกสมสีทอง ที่สังคมและครอบครัวยุคปจจุบัน

ปลอยใหทีวีเลี้ยงลูก มีการเสพดานเทคโนโลยีแบบสําเร็จรูปมากกวาการอานหนังสือ เนื่องจาก

เรายังไมไดสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับสังคม จึงตองเริ่มสรางใหเด็กคิดเปน ซึ่งจะตองมี

ผูปกครองหรือพอแมใหคําแนะนําที่ถูกตอง เชน ภาพยนตรหรือละครบางเรื่อง ไมอยากใหดู

เพียงอยางเดียวแตอยากใหอานหนังสือกันกอน เพราะบางเรื่องผูจัดละครปรุงแตงใหสมบทบาท

สูสายตาผูชม 

ดังนั้นการอานจะทําใหเด็กเกิดจินตนาการ และสามารถสรางความสัมพันธในครอบครัวไดดีกวา 

และการทําใหลูกเปนคนรักการอานจําเปนตองมีผูปกครองหรือพอแมเปนกองหนุนสําคัญใน

การอาน 

ในโอกาสนี้ผูแทนของภาคีหลายแหงก็ไดลุกข้ึนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง เชน

ผูแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมไดเสนอวาควรเพ่ิมจุดอานหนังสือตามที่สาธารณะ เชน บน

รถไฟฟา รถ บขส.ตางจังหวัดตางๆ ปายรถเมลหรอืบนแทกซี่ เปนตน 

ในสวนผูแทนจากหองสมุดคนตาบอดแหงชาติ ไดเสนอความคิดเห็นในเรื่องของการใหบริการ

กลุมคนอ่ืนๆ นอกเหนือจากคนตาบอด เชน ผูสูงอายุ ผูปวย ผูพิการ ผูที่มาอยูเมืองไทยนานๆ แต

อานหนังสือไมได โดยทางศูนยมีอาสาสมัครอานใหคนเหลานี้ แตดวยมีพ้ืนที่และอุปกรณ

อัดเสียงจํานวนจํากัด จึงไดฝากประเด็นใหทุกทานที่เขารวมสัมมนาในครั้งนี้ หากมีมุมสงบในที่

ทํางาน อยากใหชวยอานหนังสือแลวอัดลงในไฟลเสียงทางคอมพิวเตอร เพ่ือเปนการเพ่ิม

หนังสือเสียงแกผูดอยกาสใหมากยิ่งข้ึน 

กอนแยกยายกันไป ทกุทานตางก็ไดยืนยันคํามั่นสัญญาขององคกร ที่จะผลักดันอยางเต็มที่ 

เพ่ือใหการสรางวัฒนธรรมการอานของสังคมไทยเปนไปอยางเขมแข็ง 


