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- การอ่านหนงัสือแบบใชง้านไดดี้ และการ
รกัการอ่าน การเรียนรู ้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรูแ้ละพฒันาตนเองที่ส าคญัที่สุดของ
พลเมือง



- ประเทศที่พลเมืองอ่านออกเขียนไดสู้ง, รกั
การอ่าน, การเ รียนรู ้ เ ช่น ยุ โรป ญี่ปุ่ น 
สหรัฐฯ ประเทศตลาดเกิดใหม่ พัฒนา
การศึกษาและพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและ
การเมืองไดดี้กว่าประเทศที่ประชาชนอ่าน
นอ้ย เช่น ไทย



- ไทยเป็นประเทศขนาดกลางที่มีประชากรใหญ่
เป็นอนัดบัที่ 21 ของโลก แต่ผลิตหนงัสือไดน้อ้ย 
พลเมืองอ่านหนงัสือนอ้ย การพฒันาการศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิต ่า การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่
ระดบัปานกลางค่อนขา้งต า่ มีปัญหาความดอ้ย
พฒันาดา้นต่าง ๆ มาก



การรณรงคส่์งเสริมการอ่าน
เช่นเดียวกบัการปฏิรูปการศึกษาของ

ไทย ยงัไม่ไดป้ระสบผลส าเร็จ



- เพราะมองปัญหาแบบแยกส่วน ตาม
แกปั้ญหาที่ปลายเหตุ เนน้เรื่องโครงการ เนน้
เรื่องรูปแบบ ไม่รูจ้ักวิเคราะห์ปัญหาอย่าง
เช่ือมโยงเป็นระบบองค์รวม ไม่เขา้ใจและ
ไม่ไดมุ่้งแกไ้ขที่สาเหตุที่ตวัระบบโครงสรา้ง 
เนื้ อหาสาระกระบวนการเรียนรู ้(และการ
อ่าน)



ระบบเล้ียงดูลูก ระบบการศึกษา การจ้างงานและ
ใหผ้ลตอบแทนความกา้วหนา้ทางอาชีพ ไม่ส่งเสริมการ
รกัการอ่าน การใฝ่เรียนรู ้การคิดวิเคราะหเ์ป็น การ
พฒันาความสามารถดว้ยตนเอง 

เนน้เรื่องการเช่ือฟัง, การท าตัวให้เข้ากับคนมี
อ านาจ, การยึดถือยศถาบรรดาศกัด์ิ ปริญญา การเล่น
พวก มากกว่าการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมโดยใชค้วามรู ้
ความสามารถของแต่ละคน (Merit System)



แนวทางการรณรงคใ์หค้นส่วนใหญ่
รกัการอ่านเพิม่ข้ึน



1. เปลีย่นแปลงวิธีการเล้ียงดูเด็ก ใหพ้่อแม่
ส่งเสริมความอยากรูอ้ยากเห็น และการรกั
การอ่านตั้งแต่เด็กเล็ก

การพฒันาเซลลส์มองเด็กเล็ก ดา้น
ภาษาและศิลปะวรรณกรรม ดา้นเพลงกล่อม
เด็ก บทรอ้งเล่นท่ีมีสมัผสั การพูดคุย เล่า
หรืออ่านนิทาน



2. พฒันาพีเ่ล้ียง ครูอนุบาล การศึกษาปฐมวยัอย่าง
ขนานใหญ่

- กิจกรรมเพลงกล่อมเด็ก, บทรอ้งเล่น, การเล่า
นิทาน, กิจกรรมเตรียมความพรอ้มหรือส่งเสริมความ
ฉลาดในดา้นต่าง ๆ ท าใหเ้ด็กสนุกกบัการเรียนรู ้รกั
การเรียนรู ้

การอ่านท่ีเริ่มจากนิทาน ช่วยทั้งเรื่องภาษา 
จินตนาการ การมีสมาธิ การคิดเช่ือมโยง ความรกั 
ความอบอุ่น การมองโลกในแง่ดี ฯลฯ



3. ใหก้ารศึกษาพ่อ แม่ ครู ตระหนกัว่าการเรียนรู ้
ภาษาแม่ที่ใชง้านไดดี้เป็นเรือ่งส าคญั

- ภาษาเป็นเครือ่งมือส าคญัในการที่เขา้ใจ
แนวคิดรวบยอดของค า วลี ประโยค รวมทั้งเรือ่งที่
เป็นนามธรรมซบัซอ้น ท่ีเราตอ้งใชใ้นการศึกษาวิชา
อื่น ๆ แมแ้ต่การเรียนภาษาต่างประเทศ เด็กตอ้งรู ้
ภาษาแม่ของตนใหดี้พอสมควรก่อน จึงจะเรียน
ภาษาต่างประเทศไดด้ีข้ึน



- แมค้นจะเรียนรูพู้ดภาษาแม่ไดจ้าก
สภาพแวดลอ้ม เหมือนกับไม่ยาก แต่ภาษาเพื่อการ
สื่อสารท่ีดี อ่านแบบจับใจความไดดี้ พูดและเขียนไดดี้ 
เป็นเรื่องที่ตอ้งมีการเรียนรู ้ฝึกฝน และพฒันา 

พ่อ แม่ ครู ตอ้งสนใจเรื่องการพฒันาภาษาแม่ให้
เด็กปฐมวยัและประถมตน้ใหดี้ก่อน จึงจะเรียนวิชาอ่ืน ๆ 
ไดดี้ข้ึนได ้การท่ีเด็กมีปัญหาเรียนไม่ได ้เบื่อเรียน ออก
กลางคนั ส่วนหนึ่งเพราะไม่ไดร้บัการสอนท่ีดี อ่านไม่
ค่อยออก



4. ปฏิรูปการสอนภาษาไทย โดยเนน้ความเขา้ใจ ความ
ช่ืนชมต่อวรรณกรรม แทนการท่องจ าหลกัไวยากรณ์

สอนภาษาแบบธรรมชาติหรือแบบองค์รวม 
จุดมุ่งหมาย คือ เพือ่ความสนุกเพลิดเพลิน เพือ่การช่ืน
ชม รกัการอ่านวรรณกรรมที่ดี 

การวดัผลตอ้งเปลี่ยนจากการท่องจ าไวยากรณท่ี์
น่าเบื่อ เป็นเร่ืองการอ่านแบบเขา้ใจ จับใจความได ้
ตวัอย่างขอ้สอบเรื่องการอ่านเพือ่จับใจความของ PISA 

ท่ีจดัโดย OECD



5. ปฏิรูปหลกัสูตร การสอน การเรียน การวดัผล
ทุกวิชา
- ใหเ้หมาะกบัพฒันาของสมองตามวยัของ
ผูเ้รียน ปฏิรูปครู อาจารย ์วิธีการสอน ต ารา 
หลกัสูตร ใหมี้ประสิทธิภาพผูเ้รียน เขา้ใจง่าย 
สนุก หรืออย่างนอ้ยตามไดท้นั ไม่น่าเบือ่เกินไป



- สอนแบบใหน้กัเรียนรกัการอ่าน คน้ควา้ 
คิด วิเคราะห ์รบัผิดชอบตนเองมากข้ึน เนน้
การแกปั้ญหา โครงการ ฝึกภาคปฏิบติั ฯลฯ 
จะท าใหก้ระบวนการเรียนการสอนทา้ทาย 
สนุก เพิม่ข้ึน



6. ปฏิรูปเรื่องสื่อมวลชน สือ่อิเล็กทรอนิกส ์
และสภาพแวดลอ้มการศึกษาของทั้งสงัคม -
ระบบห้องสมุด, เครือข่ายสื่อทางสังคม, 
พิพิธภณัฑ ์กิจกรรมต่าง ๆ ไปในทางส่งเสริม
การอ่าน คิด วิเคราะห์ ค้นคว้า อภิปราย 
ทดลอง ฯลฯ มากข้ึน



- สื่อต่างๆควรใชเ้พื่อการศึกษาและพฒันา
ศิลปวฒันธรรม ค่านิยมที่ดี มากกว่าเพือ่การคา้
- ปฏิรูปหอ้งสมุด เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ให้
ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ถึ ง ง่ า ย  ส ะ ด ว ก  มี คุ ณ ภ า พ
- ขยายการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อธัยาศยั ใหทุ้กสถาบนัทุกหน่วยงานช่วยกนัท า



7. การรณรงคใ์หค้นทั้งประเทศตระหนกั
ว่าการอ่านเป็นพื้ นฐานที่ส าคญัที่สุดใน
การปฏิรูปคุณภาพของพลเมือง (ปฏิรูป
การศึกษา) ที่จะน าไปสู่การปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองได้



- เด็กควรเริม่จากการอ่านหนงัสือก่อน 
คอมพิวเตอร์ ตอ้งฝึกใหเ้ด็กมีใจรกัการอ่าน การ
อยากรู ้อยากเห็น มีวินยัในการรูจ้กัใชเ้วลาใหเ้ป็น
ประโยชน ์เขาจึงจะสามารถใชค้อมพิวเตอรใ์หเ้ป็น
ประโยชน ์แต่แมก้ระนั้น ผูใ้หญ่ก็ตอ้งคอยดูแล
ช่วยเหลือ แนะน า



- จดัตั้งสถาบนัหนงัสือแห่งชาติ เป็น
องคก์รมหาชน เพือ่ส่งเสริมการผลิต
หนงัสือ, การอ่านหนงัสือดีอย่าง
แพร่หลาย


