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การรณรงค์฿หຌคนสวน฿หญรักการอานพิไมขึๅน1 

รศ.วทยากร เชยงกูล  

 

ความสําคญัละสภาพของปัญหา  

การอานหนังสือบบจับ฿จความเดຌ ป็นครืไองมือ฿นการรียนรูຌละพัฒนาตนองทีไสําคัญทีไสุด
ของมนุษย์ ประทศพัฒนาอุตสาหกรรม฿นยุรป สหรัฐฯ ญีไปุຆน ฯลฯ ทีไมีการผลิตละอานหนังสือมาก 
สามารถพัฒนาการศึกษาละการพัฒนาศรษฐกิจสังคมเดຌดีกวาประทศมีการผลิตละการอานหนังสือนຌอย 
ขณะทีไประทศทีไพัฒนาทีหลัง ชน สิงคปร์ กาหลี฿ตຌ ฮองกง มืไอมีการสงสริม฿หຌดใกยาวชน ประชาชน
รักการอานหนังสือดี โ ละรูຌจักพัฒนาการอานหนังสือ พัฒนาการรียนรูຌเดຌดีขึๅน฿นรอบ 10-20 ปทีไผานมา 
กใสามารถพัฒนาศรษฐกิจ สังคม พิไมขึๅนเดຌอยางสําคัญ  

สถิติของยูนสกกีไยวกับการผลิตหนังสือตอปของประทศตาง โ ชีๅวาประทศเทยผลิตหนังสือ฿นป 
ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) เดຌ 13,607 ลม ป็นอันดับทีไ 29 ของลก ตไาํกวาประทศ อิหราน เตຌหวัน กาหลี
฿ตຌ ตุรกี วียดนาม อินดนีซีย มาลซีย ละประทศพัฒนาอุตสาหกรรมทีไมีประชากรนຌอยกวาเทย ชน 
อังกฤษ สวีดน นธอร์ลนด์ คนนาดา ฯลฯ2 

การวิจัยรืไอง “การศึกษาสภาพการณ์การอานละดัชนีการอานของเทย ป 2552” ดย
สํานักงานอุทยานการรียนรูຌรวมกับคณะครุศาสตรຏ จุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย พบวา ประชาชนเทยอาน
หนังสือฉลีไย 2 ลม ตอป (พ.ศ. 2545) ขณะทีไประชากรประทศวียดนาม กาหลี฿ตຌ ญีไปุ่น สิงคปร์ อาน
หนังสือฉลีไยระหวาง 50-60 ลมตอป3 

การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ.2551 ดยสํานักงานสถิติหงชาติ พบวาประชากร
อายุ 6 ปขึๅนเป อานหนังสือรຌอยละ 66.3 ละเมเดຌอานรຌอยละ 33.7 หรือราว 20.3 ลຌานคน สถิติวา
ประชากรเทยอานหนังสือถึงรຌอยละ 66.3 คอนขຌางสูง มืไอทียบกับการสํารวจ฿นประทศอืไน ทีไ฿ชຌคํานิยาม 
“การอานหนังสือ” ทีไตกตางกัน ของเทยนัๅนรวมถึงการอานหนังสือพิมพຏ นิตยสาร ละหนังสือบใดตลใด
ดຌวย ละเมเดຌกาํหนดวา฿ชຌวลาอานฉลีไยมากนຌอยคเหน 

                                                            
1 ป็นนืๅอหาสวนหนึไงของครงการหนังสือดี 100 ชืไอรืไองพืไอพัฒนาคุณภาพดใกละยาวชนเทย (ทุนสนับสนุนจาก สสค.) 
2 Books Published Per Country Per year http://en.wikipedia.org/wiki/ 
3 สมาคมผูຌจัดพิมพຏละผูຌจัดจําหนายหนังสือหงประทศเทย บทวิคราะหຏอุตสาหกรรมสํานักพิมพຏละการอาน฿นสังคมเทย 26 มกราคม พ.ศ. 2554 



 

 

2 

 

การสํารวจดังกลาวของเทยระบุวา ฿นกลุมคนทีไเมอานหนังสือ ราวครึไงหนึไง (50%) ตอบวาทีไเมอาน
พราะดูทรทัศนຏ อีก 28.4% ตอบวาเมมีวลา 24.1% ตอบวาเมสน฿จ/เมชอบอาน 14.2% อานหนังสือเม
ออก4 

การประมินผลการรียนรูຌรืไองการอาน คณิตศาสตรຏ วิทยาศาสตรຏ ของนักรียนวัย 15 ป (วัยจบ
การศึกษาพืๅนฐาน) จากประทศตาง โ (PISA) จัดดยกลุม OECD ดย฿ชຌขຌอสอบดียวกัน  ตปลป็น
ภาษามของดใกประทศตางโ ฿นป ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) พบวา นักรียนเทยสอบวิชาอานอารืไอง 
(ภาษาเทย) บบจับ฿จความเดຌคะนนวิชาการอานตไํากวานักรียนจากประทศตลาดกิด฿หม (ตางคน
ตาง฿ชຌภาษามของตน) ชน นักรียนซีไยงเฮຌ฿นจีน กาหลี฿ตຌ เตຌหวัน มาก ขณะทีไนักรียนจากซีไยงเฮຌเดຌ
คะนนฉลีไยรืไองการอานอันดับ 1 ของทุกประทศทีไขຌารวม 65 ประทศ เดຌคะนนฉลีไย 556 เทยเดຌ
อันดับทีไ 47 ดยเดຌคะนนฉลีไย 4215 

นักรียนเทยกลุมตัวอยางทีไขຌาทดสอบสวน฿หญ (กินครึไงหนึไง) เดຌคะนนการอานอยูระดับตไําคือ
ระดับ 1-2 ระดับทีไอานตัวอักษรเดຌ อาจรูຌความหมายตามตัวอักษร ตเมสามารถขຌา฿จความหมาย เม
สามารถวิคราะหຏ ประมิน ขຌอความชืไอมยงขຌอความทีไอานขຌากับปรากฏการณຏตาง โ ทีไสามารถเปศึกษา
ตอ฿นระดับสูงหรือนําเป฿ชຌ฿นการอานดํานินชีวิตเดຌ การอานทีไ฿ชຌงานเดຌดีควรอยู฿นระดับ 3-6 ตนักรียน
เทยเดຌคะนนระดับปานกลาง/สูง ป็นสัดสวนทีไตไํามาก (คนทีไทําคะนนเดຌระดับ 3-4 สวน฿หญคือนักรียน
จากรงรียนสาธิตละรงรียนทีไดน โ ฿นมือง฿หญ)  

การประมินผล฿นวิชาคณิตศาสตรຏ ละวิทยาศาสตรຏ เทยกใเดຌอันดับตไํา฿กลຌคียงกับการอาน ซึไง
สะทຌอนวาราตຌองรงปฏิรูปการรียนการสอนรืไองการอานละการปฏิรูปการสอนการรียนทัๅงหมดอยางถือ
ป็นรืไองสําคัญ การประมินผล PISA นีๅ ทํามาตัๅงตป ค.ศ. 2000 ละทําทุก 3 ป  ฿นรอบสิบปคะนน
ฉลีไยของเทยตไําลงทุกวิชา ฿นขณะทีไหลายประทศทุมทปฏิรูปการรียนการสอน ทํา฿หຌหลายประทศเดຌ
คะนนฉลีไยละลําดับทีไสูงขึๅนกวาของเทย65 

การรณรงค์สงสริมการอานของเทยยังมีขຌอจํากัด 
ภาครัฐละภาคอกชนของเทยตระหนักรืไองปัญหาคนเทยอานนຌอย ละจัด฿หຌมีครงการสงสริม

฿หຌประชาชน ดยฉพาะดใกละยาวชนรักการอานหนังสือหลายครงการ ชน การ฿หຌรางวัลวรรณกรรม, 
การคัดลือกละประกาศรายชืไอหนังสือดี ครงการหนังสือลมรก การจัดงานสัปดาหຏหนังสือหงชาติทีไมี
ทัๅงการขายหนังสือลดราคา นิทรรศการ การประชุมสัมมนาละการรณรงคຏสงสริมการอานหนังสือดຌวย
วิธีการตาง โ  ตครงการหลานีๅป็นครงการดด โ ฉพาะกิจทีไขຌาถึงละเดຌผลฉพาะ ดใก ยาวชน ละ
                                                            
4 สาํนักงานสถิติหงชาต ิการสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 
5 PISA THAILAND สสวท. ผลการประมิน PISA 2009 การอาน คณิตศาสตรຏ ละวิทยาศาสตรຏ www3.ipst.ac.th 
6 List of Countries by Student Performance www.wikipedia.org 
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ประชาชนบางกลุมทีไขຌาถึงครงการ หรือป็นกลุมทีไพอจะสน฿จรืไองการอานหรือหในประยชนຏของการอาน
อยูบຌางลຌวทานัๅน ครงการสงสริมการอานทาทีไทํากันมาทัๅงหมดยังเมสามารถขຌาถึงประชาชนสวน฿หญ
ทัๅงประทศเดຌดຌวยขຌอจํากัดหลายอยาง  

ขຌอจํากัดทีไสําคัญคือ ครงการหลานีๅลือก฿ชຌวิธีการกຌเขปัญหามองปัญหาบบยกป็นสวน โ 
ละ฿ชຌครงการสงสริมการอานพิไมติมจากภายนอกระบบการลีๅยงดูลูกละระบบการศึกษา ทัๅง โ ทีไ
ระบบการลีๅยงดูดใกละการศึกษาของเทยคือสาหตุหลักหรือตຌนตอของปัญหาทีไทํา฿หຌคนเทยสวน฿หญ
เมจําป็นละลยเมชอบการอานหนังสือ   ดังนัๅน ถຌาจะรณรงคຏ฿หຌคนเทยสวน฿หญทัๅงประทศรักการอาน
พิไมขึๅนเดຌอยางจริงจัง ตຌองมุงกຌเขทีไสาหตุหลักของปัญหาบบผาตัดปฏิรูปทัๅงระบบการลีๅยงดูดใกละ
การศึกษาอยางชืไอมยงป็นระบบองคຏรวมกับการพัฒนาประทศ฿นทุกดຌาน 

 

นวทางสงสริม฿หຌคนรักการอานกันทัไวทัๅงประทศ 
1. ปลีไยนปลงวิธกีารลีๅยงดูดใก฿หຌพอมสงสริมความอยากรูຌอยากหในละการรักการอานตัๅงต

ดใกลใก 

฿หຌการศึกษาพอมทีไกําลังจะมีลูก ฿หຌขຌา฿จวาพอมสามารถสงสริมการจริญงอกงามของ
สมองของดใกลใกทีไพรຌอมทีไจะพัฒนาเดຌมากละรวดรใวเดຌอยางเร  ครงการนีๅทําเดຌทัๅงประทศ ดຌวยการ
รวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัด฿หຌมี฿หຌอาสาสมัครจากพทยຏ พยาบาล จຌาหนຌาทีไทีไ฿หຌขຌอมูลมทีไมาฝาก
คลอดละตຌองนอนรงพยาบาลตอนคลอด ฿หຌมหในความสําคัญวาการรຌองพลงกลอมดใก อานนิทาน฿หຌ
ดใกลใกฟัง นัๅน  ชวยพัฒนาสมองละป็นการปูทาง฿หຌดใกรักการอาน  รวมทัๅงจัดทําซีดีพลงกลอมดใก 
การอานนิทาน หนังสือลมรก จกหรือขาย฿หຌม฿นราคาตไํา ตตຌองนะนํา฿หຌมขຌา฿จวานีไป็นรืไอง
สําคัญตอสมองเมนຌอยเปกวาการดูลสุขภาพ฿หຌดใกปลอดภัย ถຌาจกลຌวมเมเดຌสน฿จนําเป฿ชຌกใจะสีย
ของปลา 

สมองดใกลใกมีความพรຌอมละความเวทีไจะรียนรูຌสิไงตาง โ สูงมาก ภาษาพูดป็นรืไองทีไดใกรียนเดຌ
จากการฟัง ละการศึกษาดຌวยตนองป็นสวน฿หญ อาจจะหลังจากทีไพอมริไมตຌนสอนคํางาย โ ทีไกีไยวขຌอง
กับตัวขาองเมกีไคํา อยางเรกใตาม ดใกลใกจะรียนภาษาพูดเดຌรใวขึๅน ดีขึๅน ถຌาพอละมสน฿จละตัๅง฿จ
ทีไจะพูดคุยหรอืสืไอสารกับขาอยางสมไําสมอ  

ภาษาหนังสือ การสะกดคําละการอาน การขียน ป็นรืไองทีไยากขึๅน ตຌองการการสอนละการ
สรຌางสภาพวดลຌอมทีไหมาะสม ฿นกรณีนีๅ ดใกจากครอบครัวทีไพอมมีการศึกษา รักการอาน การรียนรูຌ 
พูดคุย ลน สอนลูก สงสริม฿หຌลูกเดຌฟังพลงกลอมดใก พลงรຌองลน ทีไมีคําสัมผัส คลຌองจองกัน ลาหรือ
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อานนิทานทีไมีภาพประกอบ จะมีอกาสเดຌรียนรูຌมากกวาดใกจากครอบครัวทีไพอมผูຌปกครองเมสน฿จ 
หรือเมมีวลาจะสงสริม฿หຌลูกอยากรูຌอยากหใน อยากอาน 

งานวิจัยกีไยวกับครอบครัวกับการอาน฿นสหรัฐฯ พบวาครอบครัวทีไพอมอานหนังสือ฿หຌลูกฟังต
ทารก มืไอติบตขึๅนอยู฿นวัย 1-3 ป ดใกสามารถขຌา฿จคําศัพทຏ ภาษา ละมีพัฒนาการติบตเดຌดีกวาดใกทีไ
ครอบครัวเมเดຌอานหนังสือ฿หຌฟัง ละผลการรียนของดใกนัๅนเมเดຌขึๅนอยูกับฐานะทางศรษฐกิจของ
ครอบครัว ตขึๅนอยูกับความสน฿จละความถีไ฿นการอานหนังสือมากกวา7 

ปัญหาวิธีการลีๅยงดูละสภาพวดลຌอมทางครอบครัวทีไตกตางกันมากนีๅทํา฿หຌกิดความหลืไอมลๅํา
ตไําสูง฿นดຌานการพัฒนาสมอง ความสามารถ฿นการรียนรูຌของดใกทีไมาจากสภาพครอบครัวตางกันมากขึๅน
การวิจยัของ Betty Hart ละ Todd Risley พบวาดใก฿นครอบครัวทีไพอมลีๅยงลูกลใกบบมือปร (มือ
อาชีพ) พูดคุย อาน รຌองพลง ฯลฯ จะเดຌยินคําศัพท์ตาง โ ป็นจํานวนมากกวาละตอบสนอง฿นชิง
บวกมากกวา ดใก฿นครอบครัวผูຌ฿ชຌรงงาน ละดใก฿นครอบครัวอุปถัมภຏหลายทา ละทํา฿หຌดใกมี
พัฒนาการสมองละรักการอานการรียนรูຌทีไตกตางกัน8 

ดใกลใกรียนรูຌตลอดวลาตัๅงตกอนขຌารงรียนอนุบาล  ตพวกขามีอกาส฿นการเดຌรียนรูຌมาก
นຌอยตางกันลຌวตสภาพวดลຌอมทางครอบครัว รืไองภาษา การอานป็นรืไองพืๅนฐานทีไสําคัญ ดใกจะ
พัฒนาทัศนคติตอรืไองการรียนรูຌ การอาน ตัๅงตพวกขาป็นดใกลใก  ดใกทีไริไมพูดเดຌ จะตัๅงถามคําถามรຌอย
ปด พราะขาเมรูຌ ละอยากรูຌ ถຌาพอมสน฿จจะตอบคําถามดใก ดใกคนนัๅนกใจะมีทัศนคติวาการถามป็น
รืไองดี นําเปสูการเดຌคาํตอบทีไทํา฿หຌขารียนรูຌพิไมขึๅน ถຌาพอมสน฿จอานหนังสือ ฿หຌลูกดูภาพละอานนิทาน
฿หຌลกูฟัง ลูกกใจะมีทัศนคติทีไดีละมีพัฒนาการ฿นรืไองภาษาหนังสือ  

ตปัญหาคือพอมสวน฿หญมักเมคอยสน฿จ เมตัๅง฿จจะตอบคําถามดใก ละเมสน฿จลารืไองหรือ
อานนิทาน฿หຌลูกฟัง ดังนัๅน ถຌาจะปลีไยนทัศนคติละนิสัย฿หຌดใกยาวชนรักการอานพิไมขึๅน ราจะตຌอง
รณรงค์ปฏิรูปทีไตัวพอมละวิธีการลีๅยงดูลูกอยางขนาน฿หญ 

2. สงสริมรืไองพลงกลอมดใก การลานิทาน การอานนิทาน กดใกปฐมวัยทัไวเป ผานพอม พีไ
ลีๅยง ศูนย์ดใกลใก ครูอนุบาล ทัไวประทศ  

                                                            
7 วารสาร Child Development อຌางเวຌ฿น สุด฿จ พรหมกิด หนงัสือภาพสืไอสรຌางสรรคຏพัฒนาสมองละคุณลักษณะอันพึงประสงคຏของลูกนຌอย ผนงาน
สรຌางสริมวัฒนธรรมการอาน สสส 2553 

8 New York Time April 1997 อຌางเวຌ฿น พรพิเล ลิศวิชา รงรียนอนุบาลตามนวคิด Brain-Based Learning สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน 2552 
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พลงกลอมดใกหรือบทรຌอยกรองทีไมีสัมผัส มีจังหวะ ความเพราะ ความงามของภาษา ป็นบันเด
สําคัญทีไจะชวย฿หຌสมองดใกรียนรูຌละชืไนชมกับภาษาละวรรณกรรม  การลานิทานควรจะมีตัวหนังสือ
นิทานทีไมีภาพประกอบหมาะกับวัยของดใกลใก ฿หຌดใกจับตຌองสัมผัสเดຌดຌวย ดใกจะเดຌอยากรูຌอยากหในดຌวย
ตนองเดຌตอเป 

นืไองจากพอมจํานวนมากทีไยากจน การศึกษาตไํา ตຌองทํางานหนักเมคอยมีวลา฿หຌลูก อาจทํา
หนຌาทีไรຌองพลงกลอมดใก ลานิทาน ฯลฯ เดຌจํากัด ภาครัฐตຌองหนุนชวย฿นการ฿หຌการศึกษาอบรม ฿หຌพอม
ลางานมาขຌารับการฝຄกอบรม ละการหนุนชวยรืไองหนังสือนิทานละสืไออืไน โ พราะพอมคอืครูคนรกทีไ
มีอิทธิพลสูง ขณะดียวกันกใควรนຌนการปฏิรูปครูระดับประถมวัยละปฏิรูปหนุนชวยศูนยຏลีๅยงดใก รงรียน
อนุบาลของภาครัฐหรืออกชนขนาดลใกทัไวประทศอยางจริงจัง รืไองนีๅตຌองปฏิรูปหนวยงานฝຄกอบรมละ
ผยพรขึๅนมา฿หม มีกําลังคนละงบประมาณมากพอทีไจะสงอาสาสมัครเปจัดกิจกรรมละมีอุปกรณ์
พรຌอม การจัดการฝຄกอบรมละการจຌางพีไลีๅยง ครูอนุบาล ทีไมีความรูຌรืไองจิตวิทยาละการทํางานของ
สมองอยางทัไวถึงทุกชุมชน  

3. ฿หຌการศึกษาพอม ครู ตระหนักวาการรียนรูຌภาษามทีไ฿ชຌงานเดຌดีป็นรืไองสาํคญั 

 การรียนรูຌภาษาละ฿ชຌงานสืไอความหมายเดຌดีซึไงริไมตดใกลใก คือสิไงทีไสําคัญทีไสุด฿นการพัฒนา
ความป็นมนุษยຏ฿นยุค฿หม ซึไงตຌองอาศัยการทํางานรวมหมู อาศัยความรูຌสติปัญญา มากกวาคการ฿ชຌ
รงงานทําการกษตรพืไอลีๅยงดูตัวองเดຌบบมนุษยຏยุคกอน การรียนภาษาม (สําหรับคนเทย คือ 
ภาษาเทย) บบพอพูด ฟังรูຌรืไองป็นพียงการรูຌภาษา฿นระดับตไํา ราตຌองสงสริม฿หຌดใกตຌองรียนรูຌภาษา
มของตนเดຌดี฿นระดับหนึไงกอนจึงจะเปรียนวิชาอืไน โ เดຌดี ฿ชຌงานเดຌดี ชน อานหนังสือบบจับ
ประดในเดຌ พูดอธิบายเดຌอยางมีหตุผล กระชับ กะทัดรัด ทักษะความสามารถ฿นการอาน (Reading 

Competency) จะชวยคนผูຌนัๅน฿นการรียนรูຌ ละพฒันาตนองเดຌอยางมหาศาล  

การทีไพอม ครู จํานวนมากคิดวาวิชาภาษาเทยป็นรืไองงาย โ ทีไรารียนรูຌเดຌจากการป็นคนเทย
อยูเมจําป็นตຌองขวนขวายรียนรูຌอะเรมาก มืไอทียบกับวิชาทีไนาจะทํา฿หຌนักรียนกຌาวหนຌา฿นระบบ
การศึกษาละการทํางานบบขงขันเดຌดีกวา ชน วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรຏ วิทยาศาสตรຏ 
คอมพิวตอรຏ สังคมศาสตรຏ ฯลฯ หรือวิชาทีไจะนําเปสูอาชีพ ชน หลักบริหารองคຏกร พทยຏ วิศวกร 
สถาปนิก นักศรษฐศาสตรຏ การบริหารการงิน การธนาคาร นักบัญชี ฯลฯ ป็นความขຌา฿จผิด ดใกตຌอง
รียนรูຌภาษามเดຌดีกอน จงึจะรียนวิชาอืไนเดຌดี 

 ภาษาเทยทีไราสวน฿หญรียนรูຌกันดยธรรมชาติสภาพวดลຌอม คือ ภาษาพูด฿นระดับทีไสืไอสาร฿น
ชีวิตประจําวันบบงาย โ ทานัๅน ภาษาพูดของคนตละคนมีระดับความสามารถ฿นการสืไอสารทีไตางกัน ผูຌ
พูดทีไกงจะรูຌจักจับประดในทีไจะพูดเดຌถูกตຌอง นําสนอเดຌอยางดี ขຌา฿จงายชัดจน นาฟัง การพูดสืไอสารทีไดี
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ป็นรืไองทีไตຌองรียนรูຌ ฝຄกฝน มຌจะป็นภาษาเทยทีไราคิดวาคนเทยทุกคนนารูຌอยูลຌว นืไองจากป็นภาษา
มของรา ตคนเทยตละคนพูดภาษาเทยพืไอการสืไอสารเดຌอยางมีคณุภาพตกตางกัน ดยฉพาะการจะ
สืไอสารกับคนหมูมาก หรือสืไอสาร฿นรืไองทีไมีนืๅอหาสาระเดຌอยางดีนัๅน ป็นรืไองทีไจําป็นตຌองมีการรียนรูຌ 
ฝຄกฝน อยางมีประสิทธิภาพ 

 ยิไงภาษาขียนหรือภาษาหนังสือ การอานละการขียน ยิไงป็นรืไองสําคัญกวาการฟังการพูดบบ
สืไอสารกันงายโ มนุษยຏราสามารถสืไอสารละรียนรูຌดຌวยภาษาขียนทีไกอ฿หຌกิดนวคิดทีไชืไอมยงเปสูรืไอง
ตาง โ เดຌมากมาย ทัๅงทีไป็นรูปธรรมจับตຌองเดຌ ละป็นนามธรรม ป็นนวคิด ป็นการสรุปรวบยอด฿นรืไอง
ตาง โ ทีไทํา฿หຌราขຌา฿จรืไองตาง โ ทีไสัมพันธຏกันอยางป็นระบบซับซຌอนเดຌพิไมขึๅน การศึกษาวิชาการตาง 
โ ฿นระดับทีไสูงขึๅน ตຌองการความรูຌความสามารถ฿นการ “อานอารืไอง” คืออานลຌวจับ฿จความเดຌสูง 
เม฿ชคการอานออกขียนเดຌบบบืๅองตຌน 

 สําหรับคนเทยการรียนรูຌรืไองการอานภาษาเทย฿หຌเดຌดี จึงป็นรืไองทีไมีประยชนຏมากละสําคัญ
มาก พราะคนทีไอาจริไมจากดใกลใกตຌองขຌา฿จนวคิดของคําทีไ฿ชຌทนสัญลักษณຏสิไงตาง โ เดຌกอน ขาจึงจะ
เปขຌา฿จนวคิดความรูຌวิชาความรูຌอืไน โ  คนทีไเมมีความรูຌภาษามของตนเดຌดีพอ จะเปรียนภาษาอังกฤษ 
ละวิชาอืไนเดຌดียาก  

ดใกลใกทีไฉลาดพอ มกีารสอนทีไดี หรือดใกลูกครึไงทีไมีพอมคนละชืๅอชาติ อาจจะรียนรูຌทัๅง 2 ภาษา
พรຌอมกับเปกใเดຌ พราะภาษาป็นพียงครืไองมือสืไอสาร ดใกจะกงภาษาเทยหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
กใเดຌ ถຌาขามีอกาสเดຌรียนรูຌภาษานัๅน โ มากพอ ประดในสําคัญคือการทีไขาจะริไมจากรูຌจกั฿ชຌภาษา฿ดภาษา
หนึไง฿นการสืไอสารกับคนอืไนเดຌดี  

สําหรับดใกเทยสวน฿หญ ควรจะตຌองชวย฿หຌขาเดຌรียนรูຌภาษาเทยซึไงขาตຌอง฿ชຌงานมากทีไสุดเดຌ
ดีป็นรืไองสําคัญอันดับรก มืไอดใกขຌา฿จความหมายของคํา วลี ประยคของภาษาเทย ฿นการสืไอสาร ขา
จงึจะสามารถทําความขຌา฿จกับนวคิด สรุปรวบยอดของคําตาง โ ฿นภาษาอืไนละวิชาอืไนเดຌ 

4. ปฏิรูปการสอนภาษาเทยดยนຌนความขຌา฿จ ความชืไนชมตอวรรณกรรม ทนการทองจําหลัก
เวยากรณ์ของภาษา 

ปฏิรูปหลักสูตรวิธีการรียนการสอนภาษาเทย ละฝຄกอบรมครูภาษาเทย฿หมหมด ปลีไยนปลง
วิธีการราสอนภาษาเทยบบนຌนความถูกตຌองของเวยากรณຏ นຌนการทองจํา ละนืๅอหามีลักษณะสัไงสอน
฿หຌดใกวานอนสอนงาย ชืไอฟัง บบจารีตนิยม ทีไเมสนุก เมนาสน฿จ เมทຌาทาย ป็นการสอนภาษาเทยบบ
ธรรมชาติ (หรือบบ Whole Language) ทีไนຌน฿หຌดใกรียนรูຌจากภาษาทีไขา฿ชຌ฿นชีวิตจริง ละจากนิทาน 
บทกวีทีไมีศิลปะ ละมีนืๅอหาสาระสนุก สอดคลຌองกับความสน฿จ฿ครรูຌของดใกวัยตาง โ  
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การสอนภาษาทีไจะชวย฿หຌดใกขຌา฿จละรักการฟัง การอาน คือการสอนบบ฿หຌดใกขຌา฿จ
ความหมายของคํา วลี ประยค ละสนุกกับรืไองราว฿นนิทานละวรรณกรรมทีไมีคุณคาทางศิลปะ มากกวา
การสอนบบนຌนการทองจําหลักเวยากรณຏของภาษา฿นหนังสือตํารารียน มุงกระบวนการรียนรูຌ มากกวา
การวัดผลสอบบบมาตรฐาน 

การสอนภาษาบบธรรมชาติ หรือสอนภาษาบบองคຏรวม (Whole Language) ทีไมุงสอนภาษา
บบ฿หຌผูຌรียนขຌา฿จรืไองทีไชืไอมยงกับชีวิตจริงละความคิดฝันของพวกขาจะทํา฿หຌผูຌ รียนขຌา฿จ
ความหมายตาง โ ละสนุกกับนืๅอหาของวรรณกรรมทัๅงรืไอง มากกวาการรียนทองจําบบตัดตอป็นคํา โ 
ป็นประยค หรือ฿ชຌตัวอยางบทประพันธຏตัดตอมาบบทีไสัๅนมากเป  

นีไคอืวิธีการสอนรืไองภาษาละวรรณกรรมทีไดีทีไสุด พราะสนหข์องการฟังละการอาน
วรรณกรรมคอื มีความงามเพราะ ความสะทือน฿จ  การเดຌรูຌจัก เดຌสนุก ชืไนชมกับวรรณกรรมดี โ ทีไ
หมาะสมกับดใกวัยตาง โ จะปน็การปลกูฝัง฿หຌดใกรักวิชาภาษาละการอาน ขณะทีไการสอนภาษาบบ
กาเมวาภาษาเทยหรือภาษาอังกฤษดยครูทีไบืไอหนาย ทาํ฿หຌวิชาภาษากลายป็นวิชาทีไนาบืไอหนาย นา
รังกียจ9 

รืไองการสอนภาษาเทยบบกาอยางเมมีประสิทธิภาพคือปัญหาละอุปสรรคทีไสําคัญทีไทํา฿หຌ
ดใกเทยสวน฿หญเมชอบอาน เมสามารถอานหนังสือบบจับ฿จความเดຌดี  ทางกຌเขคือ ตຌองปฏิรูปครู
ภาษาเทยทัๅงประทศ฿หຌสน฿จทัๅงการอานละสอนภาษาละวรรณกรรมบบ฿หม ฿หຌดใกสนุก ชืไนชมกับ
นิทานวรรณกรรมตาง โ ทัๅงรืไองหรือทัๅงลมมากขึๅน รวมทัๅงตຌองปฏิรูปทัๅงหลักสูตร หนังสือทีไลือก฿หຌดใกอาน
ละการสอบวัดผล฿หมหมด  

การสอดทรกคุณธรรมทีไสําคัญ ชน วินัย฿นตนอง ความซืไอตรง ความรับผิดชอบ ฯลฯ ฿นนิทาน
ควรทําทางอຌอมอยางมีศิลปะนบนียน มุง฿หຌผูຌรียนเดຌชืไนชมวรรณกรรม เดຌรียนรูຌทัๅงภาษา ทัๅงนืๅอหาสาระ 
ทนวิธีการทองจํากฎเวยากรณຏละการสอบวัดผลบบปรนัย การมุงสอนคุณธรรม ศีลธรรม บบทืไอ โ 
ตรงเปตรงมาป็นรืไองนาบืไอเดຌผลนຌอย ถึงผูຌรียนอาจจะทองจําเดຌ พราะอยากสอบเดຌคะนน ตพวกขา
จะเมประทับ฿จ เมจาํติดเวຌ฿นสมองของขา 

การสอบวัดผล ควรนຌนความรักการอาน ความสามารถ฿นการอานลຌวจับ฿จความเดຌ ลา฿หมหรือ
ตีความ฿หมเดຌ ตตຌองฝຄกอบรมครู฿หຌกงละตัๅง฿จติดตามความกຌาวหนຌาของผูຌรียนอยางมุงชวยพัฒนา
ผูຌรียน 

                                                            
9 Bruno Bettelheim and Karen Zelan “Why Children Resent Learning” Chapter 2 in Bruno Betteheim Etel. On Learning to Read 

Penguin, 1991 
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การวัดผลวาดใกตละคนสามารถรียนรูຌการอานเดຌดีขึๅนพียงเรนาจะทําเดຌดยการ฿หຌดใกอานออก
สียง฿หຌฟัง ดยการตัๅงคําถาม฿หຌดใกตอบพืไอตรวจสอบวาดใกขຌา฿จรืไองราวหรือเม สวนการทีไดใกจะอาน
ถูกตຌองตามหลักออกสียงหรือเม สะกดคําเดຌถูกตຌองหรือเม ครูสามารถสังกตละชวยพัฒนาดใก ละคอย
วัดผล฿นตอนปลายภาคหรือปลายปเดຌชนกัน การวัดผลบบทีไครูตຌองติดตามการพัฒนาการอานของดใกต
ละคนอยางอดทนดຌวยความตัๅง฿จทีไดีจะชวยพัฒนาดใกเดຌมากกวาวิธีวัดผลบบนຌนความถูกผิดตามหลัก
เวยากรณຏ ซึไงป็นรืไองนาบืไอ ละเมเดຌวัดความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษา฿นชีวิตจริง โ ดຌวย 

 การรูຌภาษาเทย อานเดຌดีป็นพืๅนฐานทีไจะเปรียนวิชาอืไนเดຌดีตอเป ดใกประถมตຌนตຌองนຌน
ภาษาเทย การอาน (ละลขคณิต) ป็นหลัก เมตຌองเปรียนหลายสาระวิชามากเป 

 ฿นชัๅนประถมตຌน ควรนຌนการสอน฿หຌนักรียนอานออกสียงเดຌบบ฿ชຌงาน ดยถือวาทักษะ฿นการ
อานเดຌดี จับ฿จความเดຌปน็ครืไองมือสําคญัทีไนักรียนจะนําเป฿ชຌขຌา฿จวิชาอืไนเดຌดีขึๅน ควรจะปลีไยน
หลักสูตรชนิดประถมตຌนทีไ฿หຌดใกรียนนืๅอหาสาระหลายวิชามากเป ลຌวกใวัดผลจากการทองจําบบลวก โ 
ลຌวกใปลอย฿หຌ฿หຌดใกผาน พราะครูกลัวจะถูกประมินวาขาดความสามารถ กลายป็นปัญหา฿หม฿หมวายังมี
ดใกทีไถกูครูปลอย฿หຌผานเปอยูประถม 3 ลຌวจํานวนหนึไงยังอานเมออกกใยังมีอยู  

ถຌาดใกมีทักษะ฿นการอานออนตชัๅนประถมตຌนลຌว การทีไขาจะเปรียนวิชาอืไนเดຌดีจะทําเดຌยาก
มาก ละนีไคอืสาหตุสวนหนึไงของปัญหาวาทําเมดใกสวนหนึไงจึงรียนตอเมเดຌละตຌองออกกลางคันเป เมเดຌ
รียนมຌตการศึกษาขัๅนพืๅนฐานทีไรัฐบาลจัด฿หຌฟรีละถือป็นภาคบังคับสําหรับพลมืองดຌวย10   คนทีไออก
กลางคันเปพราะยากจน หากขาอานออกขียนเดຌคอนขຌางดีละรักการอาน ยังมีอกาสอานละศึกษาดຌวย
ตนองเดຌ ตสวน฿หญคือพวกขาจะมีทักษะ฿นการอานทีไเมคอยดีละเมเดຌรับการบมพาะ฿หຌมีนิสัยรักการ
อาน9  

นักรียนประถมศึกษาปทีไ 1 รุนป 2541 เดຌรียนตอ฿นระดับชัๅนมัธยมปลายพียงรຌอยละ 68 ละ
รียนจนจบชัๅนมัธยมปลายพียงรຌอยละ 54 ของนักรียนรุนดียวกัน สดงวาพวกขาออกกลางคันเมเดຌรียน
ตอจนจบมัธยมปลายเปกือบครึไงหนึไง คิดป็นจํานวนคนราว 5 สนคนตอป สถิติการศึกษาดย
กระทรวงศึกษาธิการ อຌางเวຌ฿น วิทยากร ชียงกูล รายงานสภาวะการศึกษาเทย ป พ.ศ. 2551-2552 สก
ศ.2553 

                                                            
10 นักรียนประถมศึกษาปทีไ 1 รุนป 2541 เดຌรียนตอ฿นระดับชัๅนมัธยมปลายพียงรຌอยละ 68 ละรียนจนจบชัๅนมัธยมปลายพียงรຌอยละ 54 ของนักรียน
รุนดียวกัน สดงวาพวกขาออกกลางคันเมเดຌรียนตอจนจบมัธยมปลายเปกือบครึไงหนึไง คิดป็นจํานวนคนราว 5 สนคนตอป สถิตกิารศกึษาดย
กระทรวงศึกษาธิการ อຌางเวຌ฿น วิทยากร ชยีงกูล รายงานสภาวะการศึกษาเทย ป พ.ศ.2551-2552 สกศ.2553 
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นอกจากการรียนรืไองอาน฿หຌดีลຌว การฝຄกขียน ฝຄกพูด ภาษาเทย฿หຌเดຌดีกใป็นรืไองสําคัญทีไตຌอง
พัฒนาวิธีการสอนการรียนวิชาภาษาเทยละวรรณกรรม฿หຌนาสน฿จละมีประสิทธิภาพขึๅน ผูຌรียนจะเดຌ฿ชຌ
ทักษะทางภาษาเปรียนรูຌวิชาอืไน โ เดຌยิไงขึๅน 

5. ปฏิรูปหลักสูตรการสอน การรียน การวัดผล ทุกวิชา  

สิไงทีไตຌองทําควบคูกันเปกับการปฏิรูปหลักสูตรวิธีการสอนการรียนวิชาภาษาละวรรณกรรมเทย 
คือ ปฏิรูปหลักสูตร การสอนการรียนทุกวิชา มีนืๅอหาสาระ/วิธีการนําสนอทีไสนองความอยากรูຌอยากหใน
หมาะกับพัฒนาการของสมองตามวัยของผูຌรียน ทําหนังสือรียนละหนังสืออานประกอบ฿หຌงายชัดจน มี
รูปประกอบชวยพิไมความขຌา฿จ฿หຌผูຌ รียนเดຌรียนรูຌอะเรทีไ฿หม สนุก ละรูຌสึกทຌาทาย อยากรียนรูຌ 
ปลีไยนปลงวิธีการสอนการรียนจากวิธีรียนบบนຌนการทองจําขຌอมูลป็นขຌอ โ พืไอการนําเป฿ชຌสอบบบ
ปรนัยกาวาขຌอเหนถูกผิด ป็นการปຂดกวຌางฝຄกฝน฿หຌผูຌรียนหัดคิดวิคราะหຏ ออกความหใน อภิปราย ตีความ
฿นชิงอัตนัย (ขียนบรรยาย) พิไมขึๅน  

ทุกวิชาควรสงสริม฿หຌผูຌรียนรักการอาน การคຌนควຌา ทนทีไจะนຌนการบรรยายตามตํารา฿หຌจดพืไอ
ทองจําเปสอบ ควรสอนบบตัๅงประดในปัญหาพืไอการคิดคຌนควຌาอภิปรายสัมมนา ครูตຌองตระตรียมสัไงงาน
฿หຌนักรียนเปอานมากอนจะถึงชัไวมงรียน ลຌว฿หຌนักรียนขຌามาตัๅงคําถามหรือมาอภิปรายออกความหใน
กัน฿นชัๅน ครูเมจาํป็นตຌองบรรยายนืๅอหาตามตําราดยตลอด มีชัไวมงศึกษาดຌวยตนอง฿หຌนักรียนเปนัไงอาน
คຌนควຌาของ฿นหຌองสมุด ละครูติดตามดูวานักรียนเดຌอานหรือเม ขຌา฿จรืไองทีไอานมากนຌอยคเหนอยางเร 

การวัดผล เมควรนຌนการสอบทองจํา มຌการรียนรูຌหลายรืไองตຌอง฿ชຌความจําดຌวย กใควรป็นการจํา
บบชืไอมยงเดຌ เม฿ชจําป็นสวน โ  ควรวัดผลสวนหนึไงดຌวยการฝຄก฿หຌดใกทํารายงาน ครงการ การสนอ
รายงาน ฯลฯ สวนการสอบปลายภาคควรตัๅงคําถามละ฿หຌผูຌรียนตอบบรรยายบบอัตนัยดຌวย การสอบ
บบกึไงปรนัยทีไจัดดย฿นครงการ PISA ขององคຏกร OECD มุงวัดความรูຌบบ฿ชຌงานเดຌมากกวาการทองจํา 
ดยทีไกรรมการผูຌออกขຌอสอบออกบบขຌอสอบอยางพิถีพิถัน เม฿ชคตงขຌอสอบละคําฉลยจากความคิด
ของตนองบบงาย โ ทีไนอกจากนຌนความจําลຌวยังมีลักษณะคลุมครือกํากวมเมชัดจนบบขຌอสอบ
อนใตของประทศเทย11 

การจะปฏิรูปปลีไยนปลงหลักสูตรวิธีการสอนการรียนรูຌ การวัดผลป็นบบ฿หมทีไกลาวมานีๅเดຌตຌอง
ปฏิรูปฝຄกอบรมอาจารย์฿หมทัๅงหมด พราะปัญหา฿หญคือ ครูอาจารยຏรียนรูຌมาบบทองจํา เมคิดวิคราะหຏ 
เมชอบอานหนังสือคຌนควຌาพิไมติม ดังนัๅน ครูจึงเมรูຌหรือเมสน฿จวิธีการสอนบบ฿หม ซึไงป็นการทํางานทีไ

                                                            
11 ตัวอยางขຌอสอบของ PISA ดจูากครงการ PISA ของ สสวท. www3.ipst.ac.th/pisa/index วิจารณຏขຌอสอบอนใต ดู www.oknation.net/blog/tan 

pisit/2012/02/25/entry-1 
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พวกขารูຌสึกวายากขึๅน ตการปฏิรูปการสอน฿หຌมีประสิทธิภาพขึๅน นอกจากจะทํา฿หຌอาชีพครูป็นงานทีไ
ทຌาทาย ทีไนาสน฿จมากขึๅน ลຌวยังจะทํา฿หຌครูรียนรูຌละพัฒนาตัวองเดຌมากขึๅน ละบืไอหนายลดลง (ทัๅง
ครูละนกัรียน)  

6. ปฏิรูประบบการรียนรูຌละสภาพวดลຌอมทางการศึกษาของทัๅงสังคม ควบคูกันเปกับการปฏิรูป
การศึกษา฿นระบบ  

ดใก ยาวชน ประชาชน มีอกาสรียนรูຌจากสืไอละสภาพวดลຌอมภายนอกตลอดวลา ละ
อาจจะรับอิทธิพลเดຌงายละมากกวาภาย฿นระบบรงรียนดຌวย ดังนัๅนจึงตຌองปฏิรูปสืไอละ
สภาพวดลຌอมภายนอก฿หຌคนสน฿จ฿ฝ่รูຌ รกัการอาน การรียนรูຌอะเร฿หม โ ตลอดชีวิต 

6.1 ปฏิรูป฿นรืไองหຌองสมุด ละกิจกรรมสงสริมการอาน ฿หຌพรหลายถึงประชาชน฿นทุก
จังหวัด อําภอ ตําบล หมูบຌาน สถานศึกษา วัด องค์กรตาง โ  

ปฏิรูปหอสมุดหงชาติ฿หຌป็นองคຏกรมหาชนทีไทํางานคลองตัวกวาระบบราชการ มีงบประมาณทีไจะ
ทําหຌองสมุดครือขายทัไวประทศทีไปຂด฿หຌ฿หຌประชาชนยืมหนังสือเปอานทีไบຌานเดຌ หຌองสมุดประชาชนละ
หຌองสมุดรงรียนควรจຌางบรรณารักษຏทีไรักการอานจริง โ มีอิสระ฿นการสัไงซืๅอหนังสือดี ลิกระบบสวนกลาง
ป็นคนสัไงซืๅอ฿หຌผานสํานักพิมพຏ฿หญทีไวิไงตຌนทํา฿หຌหຌองสมุดมีหนังสือทีไเมดีพอหรือเมหลากหลาย เมคอยมี
คนมาอาน  

ควรปฏิรูปหຌองสมุดอยางมุงทํา฿หຌกิดผลจริง เม฿ชคสรຌางอาคาร฿หญต ตเมมีการดูลตอนืไอง
อยางสมไําสมอ บรรณารักษຏควรรวมมือกับบุคคลทีไสน฿จละป็นหัวรง฿นทຌองถิไน  จัดตัๅงคณะกรรมการ
ชุมชนบริหารหຌองสมุด ละรณรงคຏ฿หຌคนขຌามา฿ชຌพิไมขึๅน  ปัญหาปัจจุบันคือ หຌองสมุดรงรียน หຌองสมุด
ชุมชน หนังสือมีนຌอย มีตหนังสือทีไเมคอยนาอานละหรือบรรณารักษຏเมสน฿จทํา฿หຌเมมีคนมาอาน ถຌามี
การปฏิรูประบบหຌองสมุด คดัหนังสือดี โ ขຌาหຌองสมุด ละรณรงคຏดี โ คนตางจังหวัดจะเดຌอานหนังสือมาก
ขึๅน หมูบຌาน ตําบล฿กลຌคียงอาจรวมมือกันหมุนวียนหนังสือทุก 3 ดือน ฯลฯ พืไอกຌเขปัญหาการมี
งบประมาณซืๅอหนังสือจํากัด ภาคธุรกิจอกชนทีไป็นบริษัท หຌางรຌานขนาด฿หญ ชน ธนาคาร บริษัท
อุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ ศนูยຏการคຌา ฯลฯ อาจจะชวยทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ดຌวยการ
ทําหຌองสมุดสาธารณะทีไปຂด฿หຌทัๅงพนักงานละประชาชนขຌาเป฿ชຌเดຌ 

ถຌารัฐบาลมีงบประมาณ฿หຌหຌองสมุด 3-4 หมืไนหง สัไงซืๅอหนังสือดี โ เดຌ การพิมพຏหนังสือดีทีไควรมี
฿นทุกหຌองสมุดหลักหมืไนลมขึๅนเปจะทํา฿หຌตຌนทุนการพิมพຏตอหนวยตไําลง คนเทยทัไวเปจะขຌาถึงหนังสือดี
ราคาตไําเดຌพิไมขึๅนดຌวย 
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6.2 ปฏิรูปสืไอมวลชน สืไอทางอิลใกทรอนิกส์ ฿หຌคนสน฿จอานหนังสือวรรณกรรมละอืไน โ 
พิไมขึๅนดຌวย ชนจัดรายการคุยรืไองหนังสือละวรรณกรรม การขงขันตอบปัญหาทางทรทัศนຏ การทํา
วใบเซตຏทีไมีหนังสือดีรุนกา฿หຌประชาชนปຂดอานเดຌฟรี ฯลฯ 

สงสริมพัฒนาสืไอวิทยุ ทรทัศน์ อินทอร์นใต ซีดีรอม ฯลฯ เป฿นทาง฿หຌความบันทิงบบ฿หຌ
ความรูຌเปดຌวย (Edutainment) ทัๅงความรูຌทีไป็นสากลละความรูຌจากพืๅนฐานสังคมเทย ทัๅงรืไองวรรณกรรม
ละ฿นทุก โ รืไอง จดัสรรงินทุนอุดหนุน จดัการประกวด จัดตัๅงหนวยงานทีไจຌางคนกงมาทํางานฉพาะดຌาน
นีๅ  ดยฉพาะดใกสมัย฿หมจะสน฿จละ฿ชຌวลากับสืไอสมัย฿หมหลานีๅมากอยูลຌว ราตຌองรูຌจัก฿ชຌครืไองมือ฿หຌ
ป็นประยชนຏ รวมทัๅงรูຌจัก฿ชຌสืไอหลานีๅพืไอสงสริมการอานหนังสือดຌวย (ชนอานหนังสือจากกระดาน
อิลใกทรอนิกสຏละคอมพิวตอรຏ) พราะการอานหนังสือยังสําคัญละจําป็นอยางทีไสืไออืไนมาทนเมเดຌ
ทัๅงหมด  

6.3 พัฒนากิจการหຌองสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การรียนรูຌประภทตาง โ ละสงสริมกิจกรรม
สงสริมศิลปวัฒนธรรมละความรูຌอยางพรหลาย ดยฉพาะกิจกรรมสําหรับดใกละยาวชน ชน
กิจกรรมลานิทาน ขงขันกันตง/ลานิทาน อานบทกวี ตຌวาที สดงละคร วิจารณຏหนังสือ ฯลฯ การลา
นิทานละการอานหนังสือบบออกสียง฿หຌคนอืไนเดຌฟังรวมกัน ป็นกิจกรรมทีไมนุษยຏยุคกอนมีสืไอสมัย฿หม
ทํากันมานาน ป็นกิจกรรมรวมหมู฿นชิงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมละสรຌางความอบอุนขຌมขใง฿น
ครอบครัวละชุมชนทีไสําคัญ ถงึปัจจุบันวัฒนธรรมนีๅกใยังคงอยูหรือฟ้นตัวขึๅนมา฿หม฿นหลายประทศ พราะ
การอานออกสียงบบฟังกันป็นหมูคณะนัๅนเดຌรสชาติเดຌบรรยากาศละ฿หຌประสิทธิผล฿นการรียนรูຌทีไตาง
เปจากการอานหนังสือคนดียวบบงียบ โ  

7. รณรงค์฿หຌคนทัๅงประทศตระหนักวาการรักการอานป็นพืๅนฐานทีไสําคัญทีไสุด฿นการปฏิรูป
คุณภาพของพลมืองละการปฏิรปูประทศ 

การรักการอาน จะนําเปสูการรักการรียนรูຌ การคิดวิคราะห์ การพัฒนาสติปัญญาอารมณ์ ความ
ฉลาดดຌานตาง โ เดຌอยางสําคัญ ดังนัๅนราจึงตຌองรณรงค์฿หຌดใกเทยรียนรูຌการอานบบ฿ชຌงานเดຌละ
การรักการอานหนังสือทีไดีอยูสมอ  

ดใกตละคนจะรียนรูຌเดຌรใวชຌาตางกัน ดใกบางคนมีปัญหาดຌานสายตา ดຌานการฟัง การขาด
ความสามารถ฿นการรียนรูຌ (LD) ดยฉพาะทางดຌานภาษา สําหรับปัญหาทางสุขภาพ ควรกຌดຌวยพทยຏ 
ปัญหาดຌานการขาดความสามารถ฿นการรียนรูຌ ควรกຌเขดຌวยการพัฒนานักจิตวิทยาละนักนะนวมา
ชวยหลือ฿หຌพวกขาอาน฿หຌเดຌ฿นระดับหนึไง สําหรับดใกทัไวเปสวน฿หญควรเดຌรับการสงสริมกระตุຌน฿หຌอาน
เดຌดีละรักการอานอยางจริงจัง ปัญหาของดใกสวน฿หญคือพวกขาเมเดຌรับการสอนรืไองการอานอยางมี
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ประสิทธิภาพ ทํา฿หຌขาอานเดຌยากลําบากละเมสนุก เมสน฿จการอาน รวมทัๅงเมมีหนังสือดี อานสนุก
หมาะกวัย฿หຌขาเดຌลองอานดຌวย 

สืไอสมัย฿หมเมอาจทดทนการอานหนังสือเดຌ การปลอย฿หຌดใกลใกรียนรูຌภาษาจากทรทัศนຏ 
คอมพิวตอรຏ ละสืไออิลใกทรอนิกสຏอืไน โ ดยเมเดຌ฿หຌดใกรียนรูຌรืไองการอานหนังสือบบ฿ชຌงานเดຌละ
ริไมตຌนจากการอานหนังสือดี โ ทีไทํา฿หຌขาสนุกละรักการอาน ป็นนวทางการจัดการศึกษาทีไนຌน
ทคนลยีทันสมัยมากกินเป ดยเมเดຌตระหนักถึงรืไองจิตวิทยาการรียนรูຌละความพรຌอม ศักยภาพ฿นการ
รียนรูຌของดใกลใก  การทีไนักการมืองละผูຌ฿หญอืไน โ เปคิดอาองวาสืไอทันสมัยป็นสิไงทีไกຌาวหนຌาทีไจะทํา
฿หຌดใกกงขงขันกับคนอืไนเดຌมากกวาหนังสือซึไงป็นสืไอรุนกากวา ป็นความขຌา฿จผิดดยสิๅนชิง  สืไอ
สมัย฿หมป็นพียงครืไองมืออุปกรณຏสริม ดใกควรจะริไมจากการรียนรูຌภาษาเดຌดี อานหนังสือบบจับ
฿จความเดຌ ละรักการอานหนังสือกอน ขาถึงจะรูຌจัก฿ชຌสืไอสมัย฿หมสริมกระบวนการรียนรูຌของขาเดຌดี
ขึๅน 

การรียนภาษาหนังสือจากคํางายเปสูยาก ขຌา฿จความหมายของคํา ประยค ฿ชຌภาษาเดຌอยาง
ถูกตຌองชัดจน ละสนุก฿นการอาน กิดความรักการอาน ป็นรืไองทีไจะชวยพัฒนาความรูຌ ทักษะ ทีไจะเป฿ชຌ
งานละการรียนรูຌตอเดຌอยางหมาะสมกวาการรียนรูຌจากสืไออิลใกทรอนิกสຏ สืไออิลใกทรอนิกสຏมักนຌน
ภาพคลืไอนเหวมากกวาการ฿ชຌถຌอยคําภาษาทีไป็นพืๅนฐานทีไราจะตຌองเดຌ฿ชຌเปตลอดชีวิต สืไอทีไสดง
ภาพคลืไอนเหวอาจจะรຌา฿จ ละสนุก ทํา฿หຌดใกขຌา฿จรืไองราวบางอยางเดຌ ตการจะรียนรูຌภาษาบบ
ซาบซึๅง฿นภาษาละวรรณกรรม รักการอาน ควร฿ชຌหนังสือป็นสืไอมากกวา มຌตหนังสือสําหรับดใกลม
ทีไนຌนภาพประกอบมากเปละมีถຌอยคํานຌอยกินเป นักจิตวิทยารืไองการรียนรูຌของดใกยังวิจารณຏวา ป็น
การดูถูกสติปัญญาของดใก ละเมชวย฿หຌดใกรียนรูຌถຌอยคําตาง โ มากทาทีไควร ทัๅงทีไสมองของดใกลใก
พรຌอมทีไจะรียนรูຌความหมายของศัพทຏตาง โ เดຌจาํนวนมาก12 

การอานหนังสือยังป็นวิธีการรียนรูຌอยางชຌา โ ทีไหนักนนกวา สรຌางสมาธิ สรຌางจินตนาการ 
เดຌมากกวาสืไออิลใกทรอนิกส์ ชน ภาพยนตรຏ ฿นการอานหนังสือนัๅน ดใกสามารถหยุดละหรือพลิกกลับเป
อาน฿หมเดຌ ขณะทีไสืไออิลใกทรอนิกสຏจะคลืไอนเหวรใว บอกทัๅงรืไองราว การคลืไอนเหว การพูดของตัวละคร
หมดทุกอยาง ดใกป็นฝຆายดูละฟังอยางดียว ทบเมตຌอง฿ชຌความคิด จินตนาการของตนอง   หมือนกับ
การอานหนังสือ  

สืไออิลใกทรอนิกสຏบางอยาง ชน อินทอรຏนใต E-book ซีดีรอม ถຌารูຌจักลือกละบงวลา฿หຌ
หมาะสม (ดยอาจตຌองมีผูຌ฿หญดูล) อาจมีประยชนຏ฿นบางดຌาน ขຌอสําคัญคือตຌองสรຌาง฿หຌดใกมีพืๅนฐาน

                                                            
12 Bruno Bettelheim Etel. ลมดิม 
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การอานทีไดี รักการอาน มีสมาธิ฿นการอาน ป็นคนอยากรูຌอยากหใน อยากคຌนควຌาสิไงทีไมีสาระกอน ขา
ถงึจะมีอุปนิสัยละความพรຌอมทีไจะเปคຌนควຌาอานจากอินทอรຏนใต จาก E-book  

ถຌาดใกยังเมมีพืๅนฐานทีไดีรืไองภาษาละการรักการอาน ขาอาจ฿ชຌสืไออิลใกทรอนิกสຏบบหาความ
บันทิงพลิดพลิน ชนการลนกมสຏ ความหลง฿หลรืไองพศ ดารา ฯลฯ ละอาจเมสน฿จการคຌนควຌา การ
อาน การสวงหาความรูຌละความหมาย฿นชีวิตลยกใเดຌ  การทีไพอมหรือนักการมืองหอทีไจะจกทบลใต
หรือคอมพิวตอรຏรูปบบหนึไง฿หຌดใกตัๅงตชัๅน ป. 1 เมหมาะกับวัยทีไยังพิไงริไมตຌนรียนรูຌรืไองภาษาละการ
อาน การ฿หຌดใกริไมจากการ฿ชຌคอมพิวตอรຏทนทีไจะริไมจากหนังสือจะมีผลสียตอกระบวนการรียนรูຌละ
พัฒนาตนองของดใกเดຌ ดยฉพาะมืไอเมมีครูพอมทีไมีความรูຌละวลาพอทีไจะนะนํากํากับดูลการ฿ชຌ
คอมพิวตอรຏของดใกเดຌอยางดีพอ จะป็นผลสียตอกระบวนการพัฒนาการรียนรูຌของดใก ป.1 จํานวน
มากเดຌ ดใก ป.6 หรือ ม.1 นาจะมีความพรຌอมมากกวา ตกใตຌองมีครูทีไเดຌรับการฝຄกอบรมมาอยางดีคอย
นะนําดูลละมีการตรียมปรกรมทีไดี13 

กิจกรรมสงสริมการอานควรทําทัๅง฿นละนอกระบบรงรียน รวมทัๅงควรทรกขຌาเปป็นสวนหนึไง
฿นรายการทางวิทยุ ทรทัศนຏ ครือขายอินทอรຏนใตดຌวย   ฿นตางประทศ บางมืองมีการจัดกิจกรรมบบ
ลงคะนนกันวาดือนนีๅประชาชน฿นมืองนีๅจะลือกอานวรรณกรรมรืไองอะเร ลຌวมีการจัดกิจกรรมคุยกัน
ขงตอบปัญหาจากรืไองของวรรณกรรมลมดังกลาว  ประทศทีไรัฐบาลหในความสําคัญของการรณรงคຏ฿หຌ
ดใกรักการอานอยางทຌจริง มีการรณรงคຏ฿หຌพอมสน฿จละ฿ชຌวลาอานนิทาน฿หຌลูกลใกฟังหรือคุยกับลูก
รืไองนิทานหรือวรรณกรรมอยางจริงจังตอนืไอง  เม฿ชทําบบสรຌางภาพฆษณาวารัฐบาลนีๅหในวาการอาน
ควรป็นวาระหงชาติ ตมีคปสตอรຏรูปนายกรัฐมนตรีอานหนังสือผยพรคระยะหนึไง หรือมีครงการ
ลใก โ ชน หักคาลดหยอนภาษี฿หຌกับคนทีไบริจาคหนังสือขຌาหຌองสมุดสาธารณะ ฯลฯ ลຌวกใหายตຎอมเป 
พราะนายกรัฐมนตรีละคณะรัฐมนตรีเปวุนกับรืไองอืไนตอ เมเดຌมีการทํากิจกรรมรืไองการอานอยาง
ตอนืไองสมไําสมอ จึงเมเดຌกิดผลปลีไยนปลงจริงจัง ป็นคการฆษณาอีกชิๅนหนึไงของพวกนักการมืองซึไง
ชอบปลีไยนปງายฆษณาป็นรืไองตาง โ เปรืไอย โ  

ขຌอสนอจากนักขียน นักวิชาการดຌานการผลิตหนังสือ฿หຌรัฐบาลจัดตัๅงสถาบันหนังสือหงชาติป็น
องคຏกรมหาชนคอนขຌาง฿หญ พืไอการสงสริมการผลิต การผยพรหนังสือดี฿หຌขຌาถึงประชาชนทัไวประทศ 
ละการรณรงคຏระดับประทศอยางจริงจังตอนืไอง พืไอสงสริมการอานหนังสือดีฯ14 ป็นขຌอสนอทีไป็น
รูปธรรมทีไนาจะมีการนําเปพัฒนาตออยางจริงจัง พราะการทํากิจกรรมพืไอสงสริม฿หຌดใกยาวชน คน
                                                            
13 ผลการวิจัย฿นประทศปรู ดยธนาคารพืไอการพัฒนาอมริกัน (IDB) พบวาครงการ฿หຌดใกนักรียนมีคอมพิวตอรຏบบลบทอป฿ชຌเมเดຌชวย฿หຌดใกสน฿จ
การอาน การรียนรูຌหรือรียนรูຌดีขึๅน นืไองจากปัญหาการขาดความพรຌอมของครู นักรียน ละนืๅอหาทีไ฿สขຌาเป฿นคอมพิวตอรຏ 
www.technology.thaiza.com/olpc-/240434/ 
14 มกุฏ อรฤดี/มูฮัม บิน มูดอ “นวคิดสนอรัฐบาลสังคมหนังสือละสังคมการอาน ฿นประทศเทย” สาํนักพิมพຏผีสืๅอ 2553 www.bflybook.com 
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ทัไวเป รักการอาน รูຌจักอานหนังสือดี คือนวทางการปฏิรูปการรียนรูຌ พืไอกຌเขปัญหาละพัฒนา
ตนองทีไสําคัญ  

การปฏิรูปการศึกษาอยางมีคุณภาพละอยางทัไวถึงป็นธรรมป็นนวทางดียวทีไจะนําเปสูการ
ปฏิรูป฿นทางศรษฐกิจ การมืองละสังคมของประทศ ฿หຌพัฒนาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ป็นธรรมละ
ยัไงยืนขึๅน 
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