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สืไอของอินดนีซียคยรายงานครัๅงหนึไงวาอินดนีซียปຓนประทศทีไมีอัตราการเมรูຌหนังสื ออยู฿น
ระดับสูงติดหนึไง฿นกຌา รายงานยังระบุพิไมติมอีกวาระหวางป พ.ศ. 2538-2548 อัตราการเมรูຌหนังสือของ
ผูຌ฿หญ ฿นประทศอิน ดนี ซีย สู งมากกวารຌ อยละ ้เ ตัว ลขดังกล าวสอดคลຌ องกับ รายงานล าสุ ดจาก
องค์การอกชนหงหนึไงซึไง฿หຌบริการการศึกษาฟรีสาหรับดใก฿นชุมชนออัดของประทศทีไระบุวา อัตรา
การเมรูຌหนังสือ฿นกลุมดใกพิไมขึๅนทุกป ิSugiharto, โเแเb) นอกจากนีๅยังมีการรายงานอีกดຌวยวาดใกชาว
อินดนีซียเมมีนิสัยชอบอานหนังสือ
฿นอดีตทีไผานมารัฐบาลอินดนีซียเดຌดานินมาตรการตางโ พืไอมุงขจัดการเมรูຌหนังสือ฿หຌหมดเป
ิดู Sugiharto, โเเ่ี ภาย฿ตຌยุคของซูฮาร์ตຌ ประธานาธิบดีคนทีไสองของอินดนีซีย ครงการขจัดการเม
รูຌห นั งสือเดຌ ถูกดานิน การ฿นภาคการศึกษาทัๅง฿นละนอกระบบ สาหรั บ฿นส ว นการศึกษานอกระบบ
ครงการดังกลาวรูຌจักกัน฿นนาม kejar (ยอมาจาก kelompok belajar) หรือการรี ยนรูຌปຓนกลุม
ครงการนีๅประสบความสารใจปຓนอันมาก฿นการลดอัตราการเมรูຌหนังสือ฿นประทศ สาหรับการศึกษา฿น
ระบบอดีตประธานาธิบดีซูฮาร์ตຌซึไงปຓนทีไทราบกันดีวามีปรัชญาทีไจะสรຌางความทาทียมทางการศึกษา฿หຌ
กิดขึๅนภาย฿นประทศเดຌทาการสรຌางรงรียนประถมศึกษาของรัฐ฿นพืๅนทีไหางเกลของประทศนับพันหง
ตัวอยางชนรัฐบาลของซูฮาร์ตຌเดຌสรຌางรงรียนจานวน โโ, ๆเเ หง ฿นชวง พ.ศ. 2525-2526 ละ
สรຌางพิไมอีก แ5ุเเเ หง฿นชวง พ.ศ. 2536-2537
การเมรูຌหนังสือเดຌกลายปຓนประดในรองโ ลงมา฿นวาระหงชาติสาหรับ รัฐบาลตางโ ยุคหลังซู
ฮาร์ตຌ ยกตัวอยางชน฿นสมัย ประธานาธิบดีซูซิล บัมบัง ยุทธยน ิSusilo Bambang Yudoyonoี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอินดนีซียเดຌตัๅงปງาทีไจะลดอัตราการเมรูຌหนังสือจากรຌอยละ แเ.แโ
ปลจาก The Myth of non-literate Culture: The Case of Indonesian Children รายงานวิจัยนาสนอ฿นการประชุมสัมมนานานาชาติ
Thailand Conference on Reading 2011 จัดดย สานักงานอุทยานการรีย นรูຌ TK Park สานักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ ิองค์การมหาชนี
ระหวางวันทีไ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

*

฿นป 2546 ฿หຌหลือรຌอยละ 5 ฿นป 2552 ิSugiharto, โเเ่ aี ฿นการตอสูຌพืไอขจัดการเมรูຌหนังสือ
ิดยฉพาะอยางยิไง฿นกลุมดใกี รัฐบาลชุดปัจจุบันมีการรณรงค์สงสริมการอานอยางตอนืไองละยังเดຌ
จัดตัๅงหຌองสมุดชุมชนละหຌองสมุดคลืไอนทีไซงไึ รูຌจักกัน฿นภาษาทຌองถิไนวา taman bacaan masyarakat
ละ perpustakaan keliling ตามลาดับ การนาอาการสอนภาษาอังกฤษขຌามารวมเวຌ฿นหลักสูตร
ระดับชาติพืไอนຌนถึงความสาคัญของการอานภาษาตางประทศนับปຓนสวนหนึไงของความพยายามของ
รัฐบาล฿นการรณรงค์สงสริมการรูຌหนังสือ฿หຌกวຌางขวางทัไวประทศ ความพยายามทัๅงหลายทัๅงปวงหลานีๅ
เดຌถูกนาขຌามารวมอยู฿นนยบายหลักสีไดຌานของกระทรวงการศึกษา กลาวคือ ปງองกันการเมรูຌหนังสือ฿น
หมูยาวชน สรຌางความทาทียมกัน฿นการขຌาถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาสาหรับผูຌ฿หญ พิไมชองทาง
ละปรับปรุงคุณภาพการศึกษาละการรูຌหนังสือ ละการรักษาความสามารถ฿นการรูຌหนังสือ
อยางเรกใตามมຌจะมีความพยายามดานินการตางโ ตยังคงปຓนทีไถกถียงกันอยูวา อัตราการเม
รูຌหนังสือ฿นประทศอินดนีซีย ตกตไาลงหรือเม การกลาวอຌางของรัฐบาลทีไวาจานวนคนเมรูຌหนังสือ ิทัๅง
ผูຌ฿หญละดใกี ลดลงมักจะเมสอดคลຌองกับการตติดตามตรวจสอบกิจกรรมการศึกษาขององค์กรพัฒนา
อกชน หรือกลาว฿หຌตรงจุดกใคือองค์กรหลานีๅเมยอมรับการกลาวอຌาง฿นรืไองนีๅของรัฐบาลนัไนอง
ผูຌขียนขอตຌยຌงเวຌ ณ ทีไนีๅวาปัญหาการเมรูຌหนังสือทีไมีมานิไนนาน ิซึไงทา฿หຌประชาชนดยฉพาะ
ดใกเมสามารถอานออกละขียนเดຌี รวมทัๅงปัญหาอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาการรูຌหนังสือของดใก
ดยทัไวเปมิเดຌกิดมาจากปัญหาดຌานวัฒนธรรมตอยาง฿ด1 ผูຌขียนอยากจะบอกดຌวยซๅาวา ปัญหาหลานีๅ
กิดจากการเมสามารถขຌาถึงหนังสือมากกวา พืๅนทีหไ ลายหง฿นจังหวัดตางโ ของประทศนัๅนมีดใกจานวน
มากทีไมีชีวิตอยูอยางยากจนขຌนคຌน ละทา฿หຌมีอกาสนຌอยมากทีไ จะเดຌเปรงรียนละพลิดพลินกับการ
อานหนังสือ
ยิไงเปกวานัๅนหลักสูตรการศึกษาองกใเมสนับสนุนหรืออืๅออานวยตอการพัฒนาการรูຌหนังสือ฿น
ดใก ดังนัๅน ผูຌขียนขอสนอวาการพิไมอกาส฿นการขຌาถึง หຌองสมุดตางหากปຓนขัๅนตอนรกทีไจาปຓนตຌอง
กระทาพืไอตอสูຌกับการเมรูຌหนังสือ ละวิธีทีไดีทีไสุด฿นการพัฒนาการรูຌหนังสือของดใกเมพียงตปຂดอกาส
฿หຌพวกขาสามารถขຌาถึงหนังสือเดຌทานัๅน ตควรตຌองกระตุຌนอยางตอนืไอง฿หຌดใกหาความพลิดพลินจาก
การอานดຌวยตนอง หรือทีไ Krashen ิโเเไี รียกวา ฮการอานดยสมัคร฿จฮ ผูຌขียนจะสรุปดยการ
อภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหวางการเมรูຌหนังสือละการขຌาถึงหຌองสมุด
มายาคติของวัฒนธรรมการเมรูຌหนังสือ
ปຓนความจริงทีไดใกจานวนมากดยฉพาะทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไหางเกลปຓนผูຌเมรูຌหนังสือ ิเมสามารถ
อานละขียนี ละดใกจานวนมากเมคุຌนคยกับการอานหนังสือซึไงราจะกลาวถึงสาหตุ฿นสวนถัดเป ยัง
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ปຓนทีทไ ราบกันดยทัไวเปวาวัฒนธรรมอินดนีซียปຓนวัฒนธรรมทีไชอบพูดมากกวาอานละขียน

ปຓนรืไองจริงอีกชนกันทีไดใกอีกเมนຌอยมຌจะมาจากครอบครัว ทีไมีรายเดຌปานกลางถึงสูงกใยังเมชอบอาน
หนังสือ2 ตมຌจะปຓนชนนัๅนรากใยังเมควรดวนสรุป วาพวกขาอยู฿นวัฒนธรรมทีไเมรูຌ หนังสือหรือเมมี
นิสัยรักการอาน
Sugiharto ิโเแเa) เดຌนาสนอหลักฐานสนับสนุนความคิดทีไวาทຌจริงลຌว ดใกละวัยรุนอินดนี
ซียปຓนนักอานตัวยง มิ฿ชวา พวกขาเมมีนิสัยรักการอาน ดใกหลานีๅเปรຌานขายหนังสือปຓนประจา฿น
วัน หยุ ดสุดสั ป ดาห์ ละลือกหยิ บ หนั งสื อทีไพวกขาตຌ องการจะอานจากชัๅน หนั งสื ออย างกระตือรื อรຌ น
หนังสือทีไพวกขาชอบอานกใมี หลากหลายประภท ชน ทพนิยาย การ์ตูน นวนิยายวัยรุน ละหนังสือ
วิทยาศาสตร์ปຓนชุดโ ซึไงเดຌรับความนิยม นอกจากนีๅยังพบวาดใกละวัยรุนมักหเปยังหຌองสมุดคลืไอนทีไ
ละสนามดใกลนของหຌองสมุ ดชุมชนพืไอขอยืมละอานหนังสือ การทีไพวกขามายังหຌองสมุดหลานีๅ กใ
พราะพวกขาชอบอานหนังสือดຌวยกันปຓนกลุมนัๅนอง จะเดຌบงปันสิไงทีไตนองอานพบมา฿หຌพืไอนฟัง
นอกจากนีๅยังนาสน฿จทีไสังกตพบอีกวาขณะทีไนักรียนสวน฿หญเมเดຌกระตือรือรຌน฿นการอานการบຌานทีไ
รงรี ยนมอบหมายมา ตพวกขากลั บ฿ชຌวลาหยุดพัก฿นการสวงหาความพลิ ดพลิ นจากการอาน
หนังสือ ิอานการ์ตูน นวนิยายสาหรับวัยรุน ละนิตยสารี นักศึกษายังชอบอานสิไงทีไดใกทัไวโ เปอาน ละ
หากมี ค นถามว า อ า นอะเรกใ เ ม อ ายทีไ จ ะยอมรั บ ว า พวกตนชอบอ า นหนั ง สื อ บาสมองทนการอ า น
ตารับตารา
มีหลักฐานทีไปຓนพยานบุคคลมากมาย อาทิ นักศึกษาคนหนึไงของ Sugiharto ิโเแเ cี เดຌพบวา
ธอรูຌคาศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึๅนพราะอานหนังสืออานลนทีไปຓนภาษาอังกฤษมากขึๅนกวาตกอน ชนเดຌ
อานรืไอง The Adventure of Huckleberry Finn, The Adventure of Moby Dick ละ Travelers
on Gulliver’s Island ธอบอกวานิสัยรักการอานของธอพัฒนาขึๅนพาระการอานหนังสืออานลน
หลานีๅ
Stoltz ิโเเๆี เดຌกลาววา นักรียนคนหนึไงจากรงรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน฿นประทศ
อินดนีซียปຓนพยานหลักฐานทีไนาสน฿จกีไยวกับรืไอง ฮพลังฮของการอาน ดยบอกวาตัวธอองปຓนพวก
ชอบอานฮรีไ พอตตอร์ ละบอกวาตัวองปຓนนักอานนิยายตัวยง นักรียนผูຌนีๅบอกวาการทีไธอมีทักษะ
การขียนภาษาอังกฤษดีขึๅน ละประสบความส ารใ จ เดຌรั บ การตีพิมพ์ ิปຓ น ครัๅ งรกี ฿นหนั งสื อพิม พ์
ภาษาอังกฤษทีไมีชืไอสียงของอินดนีซียกใปຓนผลมาจากนิสัยการอานนิยายของธอนัๅนอง ธอเดຌขียนวา
ฉันรักทีไจะขียนกใพราะฉันปຓนคนชอบอานนิยาย ละพราะการปຓนคนชอบอานนิยาย ทา฿หຌฉัน
กระหายอยากขียนรียงความละรายงาน จากตกอนทีไเมชอบลย ิStoltz, โเเๆี ฿นทีไสุดจาก
การสารวจของ ‘ositas ิโเเ็ี รืไองนิสัยรักการอานของนักรียนอินดนีซียเดຌพบวานักรียนสวน฿หญตอบสนอง฿นทางลบมืไอถูกถาม
กีไยวกับรืไองความสน฿จ฿นการอานหนังสือทัๅงภาษาอินดนีซียละภาษาอังกฤษ
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นักรียนทีไเมเดຌ฿ชຌภาษาอังกฤษปຓนภาษามละมีความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาอังกฤษอยางจากัด ฉันตຌอง
สารภาพวาพัฒนาการของการอานออกขียนเดຌทัๅง฿นภาษาอินดนีซียละภาษาอังกฤษของฉันกิดจาก
การหมกมุน฿นการอานรืไอง 'บาสมอง' อยางชนนิทานพืๅนบຌาน การ์ตูน นิยายฉบับปรับปรุง฿หຌอานงาย
ิประภทสยองขวัญละรมนติกี ละนิตยสารวัยรุน
นิทานพืๅนบຌานของอินดนีซียทีไขียนปຓนภาษาอังกฤษทัๅงสาหรับระดับผูຌ
ริไมอาน ระดับกลางเปจนถึงระดับสูงปຓนหนังสือทีไฉันสน฿จอานปຓนพิศษละ
อานอาโ กือบทุกวัน หลังลิกรียน รืไองหลานีๅลຌวนลຌวตสนุกนาอานชวน
ติดตามสียจนฉันรูຌสึกหมือน ถูกดูดหายขຌาเป฿นหนังสือ  ละทบเมรูຌตัว
ดຌวยซๅาวากาลังอานภาษาอืไนอยู
ความหลง฿หล฿นการอ า นรืไ อ งบาสมองยั ง คงติ ด ตั ว เปมຌ  ขຌ า รี ย น
มหาวิทยาลัยลຌว ปัจจุบันความขຌา฿จ฿นภาษาอังกฤษมีมากขึๅนละฉันกใยังรัก฿น
การอานอยูชนดิมพียงตขยับจากวรรณกรรมทีไอานงายโ สาหรับดใกมาปຓน
รืไองทีไหนักขึๅนละอาจริงอาจังมากขึๅน ิSugiharto, 2010 c: ไโโี
หลักฐานทัๅงหมดนีๅชีๅ฿หຌหในวาทุกคน ิเมวาดใก ยาวชนละผูຌ฿หญี ดยพืๅนฐานลຌวปຓนนักอาน
ละมุมมองทีไวาคนอินดนีซีย ดยฉพาะดใกเมมีนิสัยรักการอานกใปຓนพียงมายาคติ ตกใดูจะปຓนรืไอง
ปกติทมีไ ักเดຌยินวาดใกลใกโ เมชอบอานหนังสือละมักมินหนังสือทีไครูหรือผูຌปกครองหามา฿หຌอาน หรือจะ
พูดกัน ตรงโ กใคือดใก โ จะเมส น฿จหนั งสื อ ทีไ ผูຌ ฿หญละครู คิดวาปຓ น วรรณกรรม คุณภาพ นัไ นอง
(Krashen and Ujiie, 2005) ละนีไปຓนสาหตุทีไมักจะนาเปสูการตีความละความขຌา฿จดยรวมวา
นักรียนขาดนิสัยรักการอาน ทัๅงทีไปัญหาทຌจริงนัๅนเม฿ชวาพวกขาเมมีนิสัยรักการอานหากตปຓนพราะ
พวกขาเมชอบหนังสือทีไมคี นบอก฿หຌอานตางหาก
Sugiharto (2010a) and Rosita (2011) เดຌตຌยຌงเวຌวาการสอนละการรูຌหนังสือทีไทากันอยู฿น
บริบทของอินดนีซียลຌมหลว฿นการมีบทบาทอืๅอตอการชวยหลือดใก โ ฿หຌประคับประคองศักยภาพการ
ปຓนนักอานของพวกขา ลຌมหลวพราะเม รูຌวาทຌทีไจริงลຌว ดใก โ ทุกคนมีความปຓ นนักอานอยู฿นตัว
นอกจากนีๅรงรียนยังสรຌางความขຌา฿จผิด โ วาการอานปຓนรืไองของการ อาจริงอาจัง ทางวิชาการ
ละการอานวรรณกรรมทีไกาหนดตัๅงตปรกโ จะยิไงทาดใกโ เดຌปรียบ฿นรืไองของการรับรูຌ ครูองกใรูຌสึก
วาจาปຓนตຌองบังคับ฿หຌนักรียนอานตารารียนตามทีไกาหนด฿นหลักสูตร฿หຌ จบ ผูຌปกครององกใมักขຌา ฿จ
บบดียวกันละกิดความวิตกมืไอหในดใก โ อานหนังสือทีไเมมีความกีไยวขຌองดยตรงกับหลักสูตร กลัว
วาดใกจะมีผลการรียนเมดี สอบตกละเมเดຌขึๅนชัๅน฿หมหากเมอานหนังสือรียน

มุมมองดังกลาวพอปຓนทีไขຌา฿จเดຌพราะการอานหนังสืออานลนชนการ์ตูน นิยายรักหวานหวว
ละ
นวนิยายเมสงผลดยตรงตอความสารใจดຌานการศึกษาละมักชืไอกันวาการอานหนังสืออานลนเม
กอ฿หຌกิดคุณคาทางการศึกษาละมีผลตอการจริญติบตทางสติปัญญานຌอยมาก ถมยังถูกกลาวหาวา
ปຓนปัจจัยยับยัๅงสຌนทางของนักรียนเปสูการอานหนังสือทีไปຓนรืไองปຓนราวกวานีๅ กลาวดยสรุปกใคืออาจ
ถึงขัๅนทาลายความอยากอานวรรณกรรมวิชาการของดใกลยดຌวยซๅา
อยางเรกใตามสิไงทีไพบจากงานวิจัยกีไยวกับการรูຌหนังสือเดຌลบลຌางคากลาวอຌางผิดโ ทีไยึดถือกันมา
อยางกวຌางขวางนีๅดยชีๅ฿หຌหในวา การอานหนังสืออานลนกใมีคุณคาละทา฿หຌประสบความสารใจ฿นการ
รียนเดຌชนกัน ิดูตัวอยาง Cho, 2005; Lee, 2005; Mason, 2006ี ผลจากการศึกษางานวิจัยหลายโ
ชิๅนกีไยวกับผลของการอานหนังสืออานลนทีไมีตอการพัฒนาการรูຌหนังสือ Krashen and Ujiie (2005) ทา
฿หຌกิดขຌอสรุปดังตอเปนีๅ ิแี การอานหนังสืออานลนชวยสงสริมการรูຌหนังสือดยรวม ละ ิโี การอาน
หนังสืออานลนนาเปสูการอานหนังสือทีไปຓนรืไองปຓนราวมากขึๅน ิชน ทาหนຌาทีไปຓนตัวกลางสงผานเปสู
การอานทีไมีนืๅอหาสาระมากขึๅนี
สาหรับ฿นประดในของมุมมองทีไวาการอานหนังสืออานลนมีคุณคาพียงนຌอยนิดตอการ
พัฒนาการรูຌหนังสือละความสารใจดຌานการศึกษานัๅน Krashen (2004) เดຌนาสนอพยานหลักฐานจานวน
มากทีไสดง฿หຌหในถึงประยชน์฿นงของการสอนของหนังสืออานลน ยกดัวอยางหนังสือการ์ตูนทีไพบวามี
ความหมาะสม฿นงของภาพประกอบทา฿หຌขຌา฿จรืไองราวเดຌงาย เมมีผลสียตอพัฒนาการละผลสัมฤทธิ์
฿นการรียน ตทาหนຌาทีไปຓนทอสงตอเปสูการอานหนังสือทีไมีนืๅอหาสาระมากขึๅน ยิไงกวานัๅนตัวอยางอืไน
โ ของการอานหนังสืออานลนชนหนังสือรักหวานหววของวัยรุนละนิตยสารเดຌสดง฿หຌหในถึง
ประยชน์฿นการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌอยากอานมากขึๅน อยางเรกใตาม Krashen เมเดຌบอกวาการอานหนังสือ
อานลนพียงอยางดียวพียงพอลຌวทีไจะทา฿หຌบรรลุพัฒนาการระดับสูงตอเปเดຌพียงตมันปຓน ตัว
ปร ทีไชวยยกระดับพัฒนาการ฿นการรูຌหนังสือ กระนัๅนกใตาม ประยชน์ชิงลึกทีเไ ดຌจากงานวิจัยรืไองการ
รียนรูຌภาษาทีไสองเดຌตอกยๅาถึงประสิทธิภาพละประยชน์ชิงลึกของการอานหนังสืออานลนเวຌวา
ฮกอ฿หຌกิดทัๅงรงจูง฿จทีไทา฿หຌอยากอานหนังสือมากขึๅนละพิไมขีดความสามารถทางภาษาซึไงชวย฿หຌการ
อานหนังสือยากโ ปຓนเปเดຌฮ ิKrashen, 2004, หนຌา แแๆี ดังนัๅนการมองวาการอานหนังสืออานลนปຓน
ทางลือกหนึไงทีชไ วยสงสริมวัฒนธรรมการอานของดใกจึงมีหตุผล
การอยากอ า นหนั ง สื อ ดຌ ว ยความสมั ค ร฿จป็ น กຌ า วรก฿นการสรຌ า งวั ฒ นธรรมการอ า นของด็ ก
หากราอยากจะชวย฿หຌ ลูกหลานของรามีทักษะ฿นการรูຌหนังสือมากขึๅน กอนอืไนราตຌองลดความ

คาดหวังของรา฿นตัวพวกขาสียกอน อยางทีไเดຌกลาวเปกอนหนຌานีๅวารงรียนมีความพยายามอยางมากทีไ
จะ฿หຌ นักรียนรูຌหนั งสืออันปຓ นผล฿หຌ นั กรี ยนตຌองบกรับ ภาระความตຌองการหลานีๅ มากกินเป ความ
กระตือรือรຌน฿นสวนนีๅของรงรียนเมพียงตกอ฿หຌกิดบรรยากาศการรียนรูຌทีไตใมเปดຌ วยความวิตกกังวล
ทานัๅน ตยังปຓนอุปสรรคทีไคอยถวงความพยายามของดใกโ ทีไอยาก฿ฝຆหาความรูຌดຌานภาษาดຌวยตนองซึไง
ปຓนปງาหมายสูงสุดของการรียนรูຌภาษาอีกดຌวย
นอกจากนีๅ ดຌวยความทีไกรงวาบุตรหลานของตนจะสอบตกหรือเดຌกรดตไาผูຌปกครองจึงคอยจๅาจีๅ
จๅาเช฿หຌบุตรหลานของตนอานหนังสือรียน ิซึไงมักปຓนหนังสือทีไถูกกาหนดมาี ฿นหลายโ กรณีผูຌปกครอง
ทีไอยากสนองตอบความตຌองการของตัวองกใจะคอยหลอกลอ ฿หຌดใกมุงอานตตารารียนดยสนอรางวัล
฿หຌ วิธีนีๅหาก฿ชຌกับดใกทีไชอบอานหนังสือรียนอยูลຌวกใเม มีปัญหาอะเร ต Krashen (2004, 2007) เดຌ
ตื อ นว า การ฿ชຌ วิ ธี ดั ง กล า วอาจก อ ผลทีไ เ ม ค าดคิ ด หากหนั ง สื อ ทีไ ถู ก บั ง คั บ ฿หຌ อ า นเม น า สน฿จหรื อ เม มี
ความหมายตอดใก ฿นระยะยาวการหลอกลอดຌวยการ฿หຌรางวัลอาจกอ฿หຌกิดผลสียหายละปຓนอันตราย
เดຌ นัไนคือการติดสินบนดใกดຌวยรางวัลปຓนการบนความสน฿จของดใกจากความปຓนจริงทีไวาการอานปຓน
กิจกรรมนาพลิดพลินดຌวยตัวของมันองอยูลຌว
นวคิดทีไวาการอานปຓนความพลิดพลินมิเดຌปຓนการพูดกินจริง พราะจริงโ ลຌวการอานปຓน
กิจกรรมทีไดใกละผูຌ฿หญ ฿ชຌปຓนทีไอาศัยหลบหนีจากกิจวัตรประจาวัน อันจาจ พืไอพิสูจน์คากลาวนีๅ Nell
(1988) เดຌสดงประจักษ์พยานดยยกอาคาพูดของ W. Somerset Maugham นักขียนชืไอดังมา
ประกอบดังนีๅ
การพูดคุยสนทนาสักพักกใทา฿หຌผมบืไอ การลนกมส์สักพักกใทา฿หຌผมริไม
ลຌา ละความคิดอานของผมซึไงพวกรามักถูกบอกวา วาปຓนทรัพยากรทีไเมมีวัน
หมดของผูຌมีปัญญากใมีนวนຌมวาจะหือดหຌง ผมจึงลดถลาขຌาหาหนังสือของ
ผมราวกับพวกสูบฝຂດนถลาขຌาหากลຌองยาสูบกใมิปาน ... ิหนຌา โใโี
ดังนัๅนถຌารามีความกระตือรือรຌน฿นการสรຌางวัฒนธรรมการอานของดใก ขัๅนตอนรกทีไพึงกระทา
กใคือหา฿หຌพบวาหนังสืออะเรทีไดใกชอบอานมากทีไสุดลຌวจึงจัดหาหนังสือทีไหมาะสมกับความสน฿จละ
ความตຌองการมา฿หຌ ถຌาจาปຓนราอาจตຌองทาปຓนตัวอยางดยการอานหนังสือ฿นวลาทีไราวาง บบนีๅจึง
จะสรຌางความรูຌสึกทีไวาการอานปຓนกิจกรรมทีไนารืไนรมย์
คุณคา฿นระยะยาวของการอานหนังสืออานลนจะปຓนตัวกระตุຌนอยางดี ดังสดง฿หຌหในจากคา
กลาวอຌางดังตอเปนีๅ
มืไอดใกอานหนังสือพืไอความพลิดพลินพวกขาเดຌพัฒนาความสามารถ
จากระดับริไมตຌนของการ พูดคุยกันตามธรรมดา เปสูระดับทีไพวกขาสามารถ

฿ชຌภาษาทีไสองทากิจกรรมบางอยางทีไตຌอง฿ชຌความสามารถมากขึๅน ชนการศึกษา
วรรณกรรมละธุรกิจละอืไนโ (Krashen, 2004: 146-147)
ขัๅนตอนขຌางตຌนปຓนสิไงจาปຓนพราะการทีไราหาหนังสือทีไพวกดใกโ อยากอานมา฿หຌเดຌ นัไนทากับ
วาราเดຌปງอนความขຌา฿จละความหมาย฿หຌพวกขา การวิจัยยืนยันวาหากสิไงทีไราปງอน฿หຌดใกปຓนรืไองทีไ
ขຌา฿จเดຌ มีความหมายละมีคุณคา฿นชิงการสืไอสาร การรียนรูຌภาษายอมมีอกาสทีไจะกิดขึๅน3
Wang and Lee (2007) ชีๅ฿หຌหในวาการขຌาถึงหนังสือทีไนาสน฿จเดຌงายปຓนหนึไง฿นงืไอนเขทีไ
ชัดจนทีไสุดทีไจะทาเดຌหากตຌองการพัฒนานิสัยการอานของดใก ขณะทีไงืไอนเขอืไน โ เดຌกการพัฒนาความ
กระตือรือรຌน฿นการอานละการพัฒนาความสามารถ฿หຌมพี อทีไจะริไมตຌนการอานเดຌ
มืไอ฿ดกใตามทีไการขຌาถึงหนังสือทีไนาสน฿จละมีนืๅอหาขຌา฿จงายปຓนเปเดຌ ดใกจะริไมพัฒนา
ความรูຌสึกคุຌนคยละความกระตือรือรຌน กับหนังสือ พวกขาจะริไมติดหนังสือ ริไมรูຌจักลือกสิไงทีไจะอาน
ละ฿นทีไสุดจะกลายปຓน นักลารืไองทีไดี การวิจัยพบวาดใก โ ทีไอานหนังสือหลากหลายจะลงอยดຌวย
การลือกสิไงทีไผูຌชีไยวชาญเดຌลือกลຌววาปຓน หนังสือดี ละพวกขาจะคอยโ ขยายความสน฿จ฿นการ
อานออกเปรืไอยโ มืไอเดຌอานมากขึๅน นอกจากนีๅยังพบอีกวาบอยครัๅงทีไดใกโ ลือกอานหนังสือทีไยากกิน
กวาผูຌ฿หญคิด ิดู Krashen, 2004ี
ละมຌเมมีผูຌปกครองมาคอยจๅาจีๅจๅาเชดใกโ กใยังหยิบหนังสือขึๅนมาอานองละคຌนพบกลยุทธ์฿น
การอานของตัวอง ตรงนีๅหละปຓนจุดทีไผูຌปกครองจาปຓนตຌอง฿หຌพวกขามีอิสระทีไจะตัดสิน฿จลือกหนังสือ
ประภทตางโอง ละทีไสาคัญเปกวานัๅนตຌองคอยสงสริม฿หຌพวกขาปຓนผูຌลือกหนังสือ ดຌวยตัวอง ยิไง
นักรียนมีอิสระ฿นการลือกหนังสืออานลนมากขึๅนทาเหร พวกขากใมีอกาสปรับปรุงความสามารถ฿น
การรูຌหนังสือมากขึๅนทานัๅน (Rosita, 2011ี
อีกจุดหนึไงทีไพึงระลึกเวຌกใคือนอกหนือจากความสะดวก฿นการขຌาถึงหนังสือลຌวสภาพวด ลຌอมกใ
ปຓนรืไองสาคัญทีไควรมี ความรืไนรมย์ทีไอืๅอ ตอการอาน การขຌาถึงหนังสือประกอบกับสถานทีไคอนขຌาง
สะดวกสบาย฿นการอานยอมอืๅอ฿หຌกิดการรียนรูຌเดຌ ชนทีไ Krashen (2004) ระบุวา
฿นงานวิจัยของผมรืไองการรียนรูຌภาษา ผมเดຌขຌอสรุปวาราจะรียนรูຌรืไอง
ภาษาเดຌกใดຌวยวิธีดียวทานัๅนคือ ดยการทาความขຌา฿จขຌอความหรือการเดຌรับ
ฮการปງอนขຌอมูลทีไขຌา฿จเดຌฮ ฿นสถานการณ์ทคีไ วามวิตกกังวลตไา ิหนຌา ใ็ี
ขຌอตຌยຌงหลานีๅทัๅงหมดสะทຌอนถึงขຌอสรุปหลักของ Krashen ิโเเใ, โเเไี ทีไกีไยวพันกับทฤษฎี
รืไองการรูຌหนังสือของขา นัไนกใคือ การอานดຌวยความสมัคร฿จ (free voluntary reading: FVR) FVR
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กิดขึๅนดຌวยความสมัคร฿จดยมาจากตัวของนักรียนอง เมจาปຓนตຌองมีการทารายงานหรือขຌอผูกมัดวา
ตຌองอาน฿หຌจบ ละนักรียนกใจะเมถูกบีบคัๅน฿หຌตຌองขຌา฿จนืๅอหาทัๅงหมด฿นหนังสือพืไอนามาตอบคาถาม
฿นการทดสอบ สาระสาคัญกใคือ FVR มีขึๅนพืไอความพลิดพลิน พักผอนหยอน฿จละพืไอวัตถุประสงค์
ของคนโ นัๅนปຓนสาคัญ ดังชนทีไ Rosita ิโเแแี เดຌยຌงวาการอานหนังสืออานลนชวยปลุกรຌาความ
สน฿จของดใกซึไงจะยังดานินตอเปจนกระทัไงพวกขามีความชานาญ฿นการ฿ชຌภาษามากพอทีไจะอานตารา
วิชาการทีไมคี วามทຌาทายหรือยากขึๅน Rosita ยังเดຌยຌงตอเปอีกวามืไอนิสัยการอาน฿นภาษารกเดຌรับการ
พัฒนานักรียนจะกลายมาปຓนนักอานตัวยง ความสามารถ฿นการอานภาษารกจะอานวย฿หຌกิดความ
ขຌา฿จ฿นการอานภาษาทีไสอง
ดังนัๅนราจึงอาจสรุปความสาคัญของ FVR พืไอการสอน฿หຌรูຌหนังสือเดຌดຌวยประยคดียว นัไนกใคือ
การอานหนังสืออานลนอาจจะเมพียงพอตอการจริญติบต฿นรืไองการรูຌหนังสือ ตนิสัยรักการอานจะ
ติดตัวเปจนผูຌอานสามารถ฿ชຌภาษาละมีความขຌา฿จมากพอทีไ จะอานหนังสือหนักโ เดຌ การอานหนังสือ
บาโ จึงปຓนการปูทางเปสูการอานหนังสือยากโ มีงานวิจัยจานวนมากทีไทาขึๅน฿นบริบทตางโ ดยมี
หัวขຌอละวิธีการทีไตกตางกันเปกิดขึๅนพืไอประสิทธิภาพของ FVR4 ละการศึกษาหลานีๅเดຌสดง฿หຌหใน
ผลทีไสอดคลຌองกันอยางมากทีไวา FVR ปຓนตัวชวยอันทรงประสิทธิภาพของความสารใจ฿นการทา฿หຌผูຌอาน
กลายปຓนผูຌชีไยวชาญ฿นการ฿ชຌภาษาเดຌดຌวยตัวอง
การเมรูຌหนังสือละการขຌาถึงหຌองสมุด
ดใกทีไสามารถขຌาถึงหนังสือเดຌอยางงายดายมีนวนຌมสูง฿นการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการรูຌ
หนังสือรใวกวาผูຌทีไขຌาถึงหนังสือเดຌยาก ขຌอความขຌางตຌนบงบอกปຓนนัยวา สภาพวดลຌอมทีไอุดมเปดຌวยสิไง
ตีพิมพ์นับปຓนงืไอนเขรกตอการสรຌางวัฒนธรรมการอาน งานวิจัยเดຌยืนยันสมมติฐานนีๅชนกัน การขຌาถึง
หนังสือเดຌดีกวาทัๅงทีไบຌานละทีไรงรียนสงผล฿หຌกิดการอานมากขึๅน ิKrashen,โเเไี ละยิไงเดຌอานมาก
ทาเหร พัฒนาการรูຌหนังสือกใจะยิไงดีมากขึๅนตามเปดຌวย นอกจากนีๅการขຌาถึงหຌองสมุดสาธารณะเดຌงายเม
พียงพิไมความกระตือรือรຌน฿นการอานหนังสือทานัๅน ตยังมีผลตอความมากนຌอย฿นการอานของดใกดຌวย
อย างเรกใตามเม฿ชวา ดใก ทุกคนจะชคดีพอกับ การขຌาถึงหนั งสื อ ฿นมือง฿หญโ ฿นประทศ
อินดนีซียซึไงการขຌาถึงหนังสือ ิรຌานหนังสือ, หຌองสมุดสาธารณะี ปຓนรืไองงาย จานวนดใกทีไเมรูຌหนังสือ
มีอัตรานวนຌมลดลงมืไอทียบกับพืๅนทีไทีไยากจน ชนดียวกัน ดใกทีไกิดละติบตมาจากครอบครัวทีไมี
รายเดຌสูงจะถูกประคนดຌวยหนังสือจานวนมากทีไบຌานตัๅงตริไมขຌารียนทา฿หຌดใกกลุมนีๅรียนรูຌ ภาษารก
ของพวกขาเดຌรใวขึๅน ยิไงเปกวานัๅนดใกทีไมาจากครอบครัวมัไงคัไงทานัๅนจึงสามารถออกเปหาซืๅอหนังสือจาก
รຌานหนังสือเดຌทา฿หຌพวกขาอานมากขึๅน เปอีก ดใกพวกนีๅยังมีอกาสขຌารียน฿นรงรียนทีไมีคุณภาพดีมี
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หຌองรียนละหຌองสมุดพียบพรຌอมเปดຌวยอุปกรณ์การรียนการสอน ละพราะสิทธิพิศษชนนีๅ ดใกจาก
ครอบครัวรไารวยจึงพัฒนาทักษะการรูຌหนังสือเดຌกอนละรใวกวาดใกโ ซึไงมาจากครอบครัวทีไมีรายเดຌตไา
นอกหนือจากรืไองการขຌาถึงหนังสือเดຌงายลຌว มือง฿หญโ ฿นประทศอินดนีซียมักจะเดຌรับ
การจัดลาดับ ความสาคัญ ฿หຌ เดຌรับ งบประมาณการศึกษาจากรัฐ บาลกลางกอน ตัวอยางชนการจั ดตัๅง
หຌองสมุดชุมชนละหຌองสมุดคลืไอนทีไ อันปຓนสวนหนึไงของครงการภาครัฐทีไมุงรณรงค์สงสริมการอานกใ
ยังคงกิดขึๅนต฿นมือง฿หญโ ละยังเมคอยเดຌขຌาถึงพืๅนทีไทีไขาดคลน฿นประทศทาเหรนัก อยางชนทีไ
ผูຌขียนเดຌคยสนอเวຌกอนนีๅ (Sugiharto, 2008 b) วาความจาปຓนรงดวนทีไรัฐบาลควรจะดานินการพืไอ
ปງองกันปัญหาดใกละยาวชนเมรูຌหนังสือกใคือการสรຌางหຌองสมุดชุมชนขึๅน฿นพืๅนทีไหางเกลทีไมีอัตราการเม
รูຌหนังสือสูง
฿นขณะทีไ ครงการซึไงเดຌรับการสนับสนุนจากรัฐบาลพืไอกระตุຌน฿หຌดใกอานหนังสือนาจะเดຌรับการ
ยกย อ งสรรสริ ญต กใ ยั ง มิ เ ดຌ ล งเปถึ ง ดใ กโ ทีไ อ าศัย อยู ฿ นพืๅ น ทีไ ย ากจน ขຌ อ มูล ล า สุ ดจากรายงานของ
กระทรวงศึกษาธิการอินดนีซีย ทีไจัดทาละบรรจุเวຌ฿นรายงานป 2549 ของ Education for All หัวขຌอ
Literacy for Life เดຌสดง฿หຌหในวามีพียงรຌอยละ 5 ของหมูบຌานทัๅงหมดจานวน ็เ,เเเ หมูบຌาน฿น
อินดนีซียทีมไ ีหຌองสมุดชุมชนดยเมมกี ารรายงานจานวนของหนังสือทีไมีอยู
ตนืไองจากปຓนขຌอมูลทีไเดຌมาจากป 2549 จึงอาจเมปຓนธรรมทีไจะนามา฿ชຌอຌางอิง฿นปัจจุบันนีๅ
จานวนของหຌองสมุดทีไสรຌางขึๅน฿นพืๅนทีไหางเกลอาจมีจานวนมากขึๅน ลຌวกใปຓนเดຌ กระนัๅนกใ ยังคงมีความ
คิดหในตกตางกันอยู ิระหวางภาครัฐละองค์กรอกชนทีไคอยตรวจสอบรืไองการศึกษาของชาติี วา
อัตราการเมรูຌหนังสือ฿นประทศอินดนีซียตกตไาลงหรือ เม ดูหมือนจะปลอดภัยหากยຌงวาจานวนอาจ
พิไมขึๅน ตอาจจะเมมีนัยสาคัญนัก
฿นมุมมองของผูຌขียน กลยุทธ์ทีไนาจะสอดคลຌองกับความปຓนจริงทีไสุดทีไ รัฐบาลอินดนีซียควรทา
พืไอตอสูຌกับการเมรูຌหนังสือคือการสริมสรຌางสภาพวดลຌอมทีไมีหนังสือ (print environment) นัไนคือ
การจัด฿หຌมีการขຌาถึงหຌองสมุดชุมชนทีไตใมเปดຌวยหนังสือทีไนาสน฿จละมีบรรณารักษ์ทีไผานการฝຄกอบรม
มาปຓนอยางดี ดຌวยความมุงมัไนของรัฐบาลอินดนีซีย ทีไจะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของชาติ 5 ผนการ
ดังกลาวยอมปຓนเปเดຌอยางนนอน
ดังทีไเดຌกลาวมาลຌวขຌางตຌนวามຌจะมีการสรຌางหຌองสมุดสาธารณะพิไมขึๅนตกใยังลงเปเมถึงจังหวัด
ทีไยากจนละหางเกลซึไงนัไนหมายความวายังมีดใกอีกมากมายทีไอยู฿นสถานะยากจนเมเดຌรับอกาสทีไจะ
ขຌาถึงหนังสือ ความเมทาทียมของการขຌาถึงหนังสือกอ฿หຌกิดชองวางมากขึๅนระหวางดใกทีไรูຌหนังสือละ
เมรูຌหนังสือ฿นประทศอินดนีซีย ดใกทีไสามารถขຌาถึงหนังสือเดຌทัๅงทีไบຌานละรงรียนมีนวนຌมทีไจะอาน
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มากขึๅนละพัฒนาการรูຌหนังสือเดຌรใวขึๅน฿นขณะทีไดใกซึไงเมสามารถขຌาถึงหนังสือกใยังคงเมรูຌหนังสืออยู
ตอเป
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