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กิจกรรมสงสริมการอานชิงคุณภาพ฿นกลุมวัยรุนึ 

 ทักษะการอานปຓนกระบวนการตอนืไอง อันริไมตຌนมาจากพืๅนฐานทักษะการอานออกขียนเดຌทีไควร
ริไมตຌนตัๅงตวัยยาว์ ละมีปງาหมายสูงสุดอยูทีไการขຌา฿จ฿นสิไงทีไอาน รูຌจักคิด การวิคราะห์ ละการตีความสิไงทีไ
อานอยางมีวิจารณญาณ ยาวชน฿นวัยประถมศึกษาตอนปลายจนถึงวัยรุนทีไเดຌรับการบมพาะ฿หຌมีทักษะการอาน
ทีไดีละมีนิสัยรักการอาน กใจะริไมลือกหนังสืออานองตามความสน฿จ รียกเดຌวาปຓน นักอานอิสระ ทีไ
สามารถพัฒนาตนองจากการอาน ละปຓนผูຌทีไรักการรียนรูຌตลอดชีวิต 

 การสงสริมการอานส าหรับดใกละวัยรุนมีลักษณะทีไตกตางกัน ทีไผานมา฿นสังคมเทยมีจุดนຌน฿นการ
สงสริมการอานส าหรับดใกมากกวานืไองจากปຓนวัยพืๅนฐานทีไจ าปຓนตຌองเดຌรับการปลูกฝังการอาน ฿นขณะทีไองค์
ความรูຌดຌานการสงสริมการอานส าหรับวัยรุนดยฉพาะนัๅนยังมีเมมากนัก อกสารฉบับนีๅน าสนอขຌอมูลบืๅองตຌน
วาดຌวยการอานของวัยรุน อาทิ สถิติละตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌองกับการอานของวัยรุน ตัวอยางกิจกรรมสงสริมการ
อานส าหรับกลุมวัยรุนทัๅง฿นเทยละตางประทศ รวมทัๅงบทบาทของทีคพาร์ค฿นการสงสริมการอาน฿หຌกับกลุม
วัยรุนซึไงปຓนกลุมปງาหมายหลักขององค์กร  
 

สถิติละตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌองกับการอานของวัยรุน 

วัยรุนเทย ้.5 สนคน เมอาน  
สถิติการอานของวัยรุนเทย อายุ แ5-โไ ป จาก การส ารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. โ556 

ของส านักงานสถิติหงชาติ ระบุวา วัยรุนเทยอานหนังสือรຌอยละ 90.1 หรือ ่.ๆ ลຌานคน พิไมขึๅนจากป โ55ไ 
รຌอยละ แแ.5 ดยมีปริมาณการอานฉลีไย 50 นาทีตอวัน ซึไงปຓนคาฉลีไยสูงสุดมืไอทียบกับชวงวัยอืไนโ ฿น
ขณะดียวกัน มีวัยรุนเทยทีไเมอานหนังสือ รຌอยละ ้.้ หรือ ้.5 สนคน ิป โ55ไ มีวัยรุนเมอานหนังสือกวา 
โ.โ ลຌานคนี  

มืไอจ านกตามขตพืๅนทีไละภูมิภาค วัยรุน฿นขตทศบาลมีปริมาณการอานสูงกวานอกขตทศบาล 
กลาวคือ ฿นขตทศบาลอานรຌอยละ ้แ.5 นอกขตทศบาลอานรຌอยละ ่่.้ สวนวัยรุน฿นกรุงทพฯ มีปริมาณ
การอานมากกวาภาคอืไนโ ิรຌอยละ ้ๆ.ๆี วัยรุนภาค฿ตຌมีปริมาณการอานนຌอยทีไสุด ิรຌอยละ ่็.เี 

                                                           

* คຌนควຌาละสรุป ดย นางสาวทัศนีย์ จันอนิทร์ ฝຆายวิชาการ ส านกังานอุทยานการรียนรูຌุ มีนาคม โ55็ 
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ผนภูมิทีไ แ สดงปริมาณการอานของวัยรุนตละภาค   

 ท าเมวัยรุนเทยเมอาน 

หตุผลหลักทีไวัยรุนเทยเมอานหนังสือคือ ชอบดูทรทัศน์ เมมีวลาอาน ละ เมชอบหรือเมสน฿จ 

ิลือกตอบเดຌมากกวา แ ขຌอี 

สาหตุทีไเมอานหนังสือ รຌอยละ 

ชอบดูทรทัศน์ ไไ.ไ 

เมมีวลาอาน ใไ.่ 

เมชอบอาน / เมสน฿จ โๆ.ไ 

อานหนังสือเมออก แ5.่ 

ชอบฟังวิทยุ ใ.้ 

฿ชຌคอมพิวตอร์ แ.ใ 

ตารางทีไ 1 สาหตุทีไวัยรุนเทยเมอานหนังสือ 

 หตุผล฿นการอานหนังสือ 

 หตุผลทีไท า฿หຌวัยรุนเทยอานหนังสือ สวน฿หญนืไองมาจากการอานพืไอการศึกษา ละพิไมพูนความรูຌ 

หตุผลทีไวัยรุนเทยอานหนังสือ วัยรุน ิแ5-โไ ปีี 
รຌอยละ 

พืไอการศึกษา ไไ.ใ 

พืไอพิไมพูนความรูຌ ไใ.ไ 

พืไอรับทราบขຌอมูลขาวสาร โ่.เ 

พืไอความบันทิง โๆ.เ 

สน฿จ/อยากรูຌ แ็.ไ 

ตารางทีไ โ หตุผลทีไวัยรุนเทยอานหนังสือ 
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วัยรุนเทยอานอะเร 

ผลการส ารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. โ55ๆ ระบุวา หนังสือทีไวัยรุนนิยมอาน เดຌก 
หนังสือพิมพ์ หนังสือพืไอความบันทิง ละหนังสือทีไ฿หຌความรูຌ ิลือกตอบเดຌมากกวา แ ขຌอี 

หนังสือทีไอาน รຌอยละ 

หนังสือพิมพ์ ็่.5 

หนังสือทีไ฿หຌความรูຌ ๆไ.5 

หนังสือพืไอความบันทิง ๆแ.็ 

นิตยสาร ๆแ.ๆ 

วารสาร 61.6 

บบรียน 55.6 

ศาสนา 29.3 

อืไนโ 7.2 

ตารางทีไ ใ ประภทนืๅอหาสาระของหนังสือทีไวัยรุนอานนอกวลารียน/ท างาน 

 ดຌานสถิติการยืมคืนหนังสือของหຌองสมุดมีชีวิตทีคพาร์คพบขຌอมูลทีไตกตางกันออกเป กลาวคือ วัยรุนทัๅง
วัยรุนตอนตຌน อายุ แไ-แ่ ป ละวัยรุนตอนปลาย อายุ แ้-โไ ป นิยมอานนวนิยายละหนังสือกีไยวกับภาษา  

ประภททรัพยากร อายุ 14-18 / ิลมี อายุ 19-24 / ิลมี 
ความรูຌทัไวเป 383 719 

จิตวิทยา 708 2,217 

ศาสนา 556 478 

สังคม 1,348 2,947 

ภาษาศาสตร์ 1,596 4,913 

วิทยาศาสตร์ทัไวเป ิคณิต/ฟຂสิกส์/คมีี 721 331 

วิทยาศาสตร์ ิสุขภาพ/อาหาร/ธุรกิจี 1,247 3,640 

ศิลปะ กีฬา 744 1,198 

วรรณคดี 1,736 1,053 

ประวัติศาสตร์ ทองทีไยว 3,441 2,705 

นวนิยาย 6,781 16,417 

วารสาร 477 786 

Total 23,804 41,273 

ตารางทีไ ไ สถิติการยืมคืนหนังสอืของวัยรุนของหຌองสมุดทีคพาร์ค ปี โ556 
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วิถีการอานทีไก าลังปลีไยนปลง 
฿นยุคทีไทคนลยีดิจิทัลก าลังฟດองฟู ยาวชนสามารถขຌาถึงองค์ความรูຌเดຌสะดวกขึๅนดຌวยอุปกรณ์การ

สืไอสารทีไหลากหลาย กิดชองทาง฿หมโ ฿นการอานมากมายนอกหนือจากการอานหนังสือลมหรือการขຌา
หຌองสมุด ทัๅงวใบเซต์ อีบุຍค ออดิอบุຍค อพพลิคชัไน ฯลฯ อัตราการ฿ชຌสืไออิลใกทรอนิกส์ทัไวลกจึงพิไมขึๅนอยาง
กຌาวกระดด  

฿นสวนของประทศเทยคาดวาจะสามารถหในตัวลขความปลีไยนปลงทีไชัดจน จากการส ารวจการ
อานหนังสือของประชากร พ.ศ. โ55ๆ ซึไงจะผยพร฿นชวงตຌนป โ55็ นีๅ ดຌานสถิติการยืมคืนซีดีพืไอการรียนรูຌ
ของหຌองสมุดทีคพาร์คพบวา มีจ านวนการยืมคืนฉลีไยประมาณ ไเเ-5เเ รายการตอดือน ทัๅงนีๅ กลุมวัยรุนตอน
ปลายอายุ แ้-โไ ป มีปริมาณการ฿ชຌงานสูงกวากลุมวัยรุนตอนตຌน อายุ แไ-แ่ ป อยางชัดจน  

 
ผนภูมิทีไ โ สดงปริมาณการยืมคืนซีดีพืไอการรียนรูຌของหຌองสมุดทีคพาร์ค 

 

การสงสริมการอานวัยดใก VS วัยรุน 

หากลองคຌนหาขຌอมูลบนอินทอร์นใตดย฿ชຌ Search Engine ของ Google พืไอส ารวจอยางงายโ 
ปรียบทียบปริมาณการสงสริมการอานระหวางดใกกับวัยรุนจะพบวา มีปริมาณวใบเซต์ทีไ฿หຌกีไยวขຌองกับการ
สงสริมการอาน฿นวัยดใกมากกวาวัยรุนหลายทาตัว ซึไงสะทຌอนถึงกลุมปງาหมาย฿นการสงสริมการอานทีไ
สังคมเทยก าลัง฿หຌความส าคัญ 

 

ผนภูมิทีไ ใ สดงผลการคຌนหาค าส าคัญกีไยวกับการสงสริมการอานระหวางดใกละวัยรุน จาก Google 

487 

1277 
การยืมซีดีพืไอการรียนรูຌ 

แ้-โไ ป แใ-แ่ ป 
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การสงสริมการอาน ดใก VS 

การสงสริมการอาน วัยรุน   
การอานหนังสือ ดใก VS การ

อานหนังสือ วัยรุน   
กิจกรรมการอาน ดใก VS 

กิจกรรมการอาน วัยรุน   
ดใก 7,430,000 6,310,000 4,480,000 

วัยรุน 1,240,000 1,390,000 1,150,000 
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ความสามารถดຌานการอานตไ ากวาระดับพืๅนฐาน 

 จากการสอบ PISA ิProgram for International Student Assessment -ครงการ
ประมินผลนักรียนนานาชาติ ี ปลาสุด โเเแโ ซึไงประมินสมรรถนะของนักรียนวัย 15 ป ดຌาน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ละการอาน  

฿นสวนของการอาน ซึไงเดຌกทักษะทีไจะขຌา฿จรืไองราว การตีความหรือปลความหมายของขຌอความ
ทีไเดຌอาน ละประมินคิดชิงวิคราะห์ ดใกเทยเดຌคะนน฿นวิชานีๅ ไไแ คะนน ซึไงตไ ากวาคาฉลีไย OECD 

ถึง แ ระดับ คืออยู฿นกลุมดียวกับนักรียนจากซอร์บีย สหรัฐอาหรับอมิรตส์ ชิลี คอสตาริกา รมานีย ละ
บัลกรีย 

 นักรียนเทยประมาณ แ ฿น ใ ิรຌอยละ ใใี มีการอานตไ ากวาระดับพืๅนฐาน ิระดับเมถึง โี 
อีกประมาณ รຌอยละ ๆ็ มีความสามารถ฿นการอานตัๅงตระดับพืๅนฐานขึๅนเป ดยสูงกวาระดับพืๅนฐาน 
รຌอยละ ใแ ละมีความสามารถ฿นการอานระดับสูง ิระดับ 5 ละ ๆี รຌอยละ เ.้ 

 

ผนภูมิทีไ ไ สดงระดับความสามารถดຌานการอานของดใกเทย มืไอวัดจากการสอบ PISA 

การสงสรมิการอานชงิคุณภาพ  

การอานชิงคุณภาพ: อานรูຌคดิ มีวิจารณญาณ 

การสงสริมการอาน฿นประทศเทยมักจะสน฿จ฿นมิติชิงปริมาณหรือพฤติกรรมการอาน ชน การอาน
มากหรือนຌอย กีไลม กีไบรรทัด กีไนาทีตอวัน ซึไงขຌอมูลสถิตินีๅกในับปຓนสิไงจ าปຓน฿นภาวะทีไสังคมเทยยังมีระดับการ
อานเมมากนัก ต฿นขณะดียวกัน การอาน฿นมิติชิงคุณภาพกใจ าปຓนทีไจะตຌอง฿หຌความส าคัญ  ชน ดใกเทยอาน
หนังสืออะเรละควรจะอานอะเร สามารถอานจับประดในหรือ฿จความส าคัญเดຌดีพียง฿ด อานลຌวรูຌ จักคิด
วิคราะห์วิจารณ์เดຌหรือเม พราะปຓนสิไงทีไสะทຌอนถึงคุณภาพทีไทຌจริงของการอาน 

ตไ ากวาพืๅนฐาน 

ใใ% 

 

พืๅนฐาน 

ใ่% 

 

สูงกวาพืๅนฐาน 

ใแ% 

สูง 
1% 
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การอานชิงคุณภาพริไมตຌนตัๅงตผูຌอานรูຌจักลือกหนังสือทีไดี อานดຌวยความลึกซึๅง รูຌจักจินตนาการ รูຌจัก
คิดวิคราะห์ดຌวยหตุผล สามารถสังคราะห์ความคิด฿หมโ หรือคิดชืไอมยงกับประสบการณ์ความรูຌของตน 
รวมถึงการคิดวิจารณ์ ตัดสินคุณคาความดีงามละประยชน์ของสิไงทีไอานเดຌ  กลาวดยสรุปกใคืออานลຌวรูຌจักคิด
ละมีวิจารณญาณ฿นการสวงหาความรูຌ 

อานชิงคุณภาพ พืไอสังคมมีคุณภาพ 

มีการศึกษาวาภาวะศรษฐกิจของประทศสัมพันธ์กับศักยภาพ฿นการอานของดใก฿นประทศ ดังจะหใน
เดຌจากการปรียบทียบระหวางคาคะนนการอานตามการสอบ PISA 2009 ซึไงปຓนการสอบทีไนຌนการวัดการ
อานปຓนส าคัญ กับรายเดຌตอคนตอป ิวัดจาก GDP per capita) ทีไมีความสัมพันธ์ละสอดคลຌองเป฿นทาง
ดียวกันปຓนสวน฿หญ ิยกวຌนซีไยงเฮຌ ลักซมบิร์ก ลิกซ์ทนสเตน์ ละกาตาร์ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนภูมิทีไ 5 สดงความสัมพันธร์ะหวางคะนนการอาน ละรายเดຌตอคนตอปี ิGDP per capita) ปี โเเ้ 

฿น โเ อันดับรกของประทศทีไมีคะนนการอานตาม PISA สูง สวน฿หญปຓนประทศสมาชิก฿นกลุม 
OECD ิOrganization for Economic Co-operation and Development - องค์การพืไอความรวมมือทาง
ศรษฐกิจละการพัฒนา) ถึง แๆ ประทศ ดยมีพียง ไ ประทศทีไมิเดຌปຓนสมาชิก OECD เดຌก จีน ิซีไยงเฮຌี 
ฮองกง สิงคปร์ ละลิกซ์ทนสเตน์ การอานละความรูຌจึงปຓนปัจจัยส าคัญ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจของ
ประทศ 

นอกจากมองคุณคาของการอาน฿นงของศรษฐกิจลຌว การอานทีไมีคุณภาพยังน ามาซึไงสังคมทีไมี
คุณภาพ กลาวคือท า฿หຌผูຌคนด ารงอยูดຌวยกันอยางมีหตุมีผล รูຌจักปຂดรับความคิดหในของผูຌอืไน เมวาจะหมือน
หรือตกตางจากตน ละมีการบงปันความรูຌความคิด อันจะปຓนวงจรทางปัญญาทีไงอกงามตอนืไองเมสิๅนสุด 

คะนนการอาน PISA GDP per capita (USD) 
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ประทศเทยปຓนประทศทีไมีตຌนทุนทางสังคมสูง อันเดຌก ทรัพยากรทีไอุดมสมบูรณ์ ทักษะทางชางฝมือ 
ละวิถีชีวิตทีไรียบงาย ซึไงหากขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยความรูຌ อันเดຌก ทคนลยี การจัดการ ละความ
สรຌางสรรค์ดຌวย กใจะพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน฿นระดับนานาชาติพิไมขึๅน 

 

กิจกรรมสงสริมการอานส าหรับวัยรุน฿นเทย 

  ฿นชวงทศวรรษทีไผานมาหนวยงานตางโ เดຌจัดกิจกรรมสงสริมการอานอยางพรหลาย ทัๅงหนวยงานทีไ
มีหนຌาทีไดยตรงของภาครัฐ สวนทຌองถิไน ละกิจกรรมพืไอสังคม ิCSRี ของหนวยงานอกชนตางโ ทัๅงนีๅ มีหลาย
ครงการทีไ฿หຌความส าคัญกับกระบวนการพัฒนานักอานชิงคุณภาพละสนับสนุน฿หຌยาวชนกิดการรียนรูຌทัๅง
จากภายนอกละภาย฿น 

คาย อาน ขียน รียน คิด  
คาย อาน ขียน รียน คิด ดย มูลนิธิอสซีจี ปຓนการอบรมชิงปฏิบัติการทีไปຂดอกาส฿หຌยาวชนเดຌ

พบปะสนทนากับนักขียนทีไมีชืไอสียง พืไอสรຌาง การอาน ฿หຌปຓนวัฒนธรรมของสังคมละมีนักอานพิไมมาก
ขึๅน รับฟังประสบการณ์ การขียน ของศิลปຂน฿นดวง฿จ มีกิจกรรม การรียน เดຌก ฐานนวนิยาย ฐานรืไอง
สัๅน ละฐานกวี ละกิจกรรมวิจารณ์วรรณกรรมพืไอ฿หຌยาวชนเดຌฝຄกฝน การคิด วิคราะห์ สังคราะห์ ละ
วิจารณ์อยางมีหลักคิด 

 

  

กลຌาวรรณกรรม 

ปຓนครงการสงสริมทักษะการขียนละการจัดท าหนังสือบืๅองตຌน ดย ซีพีออลล์ รวมกับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิรฒ สมาคมนักขียนหงประทศเทย ละสมาคมครูภาษาเทยหงประทศเทย ตละปจะมี
นวคิด฿นการจัดกิจกรรมตกตางกันออกเป ชน พินิจละคร พินิจชีวิต รูຌคิด...฿ชຌชีวิตปຓน ปลูกศิลปะ 
ปรุงปัญญา ปรับชีวิต ฯลฯ  
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ครงการจะคัดลือกยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไผลงานผานการคัดลือกพืไอขຌารวมกิจกรรม 
มุงนຌน฿หຌวัยรุนเดຌพินิจพิคราะห์ละมีความขຌา฿จลกละชีวิตมากขึๅน ควบคูกันเปกับการพัฒนาความสามารถ
฿นการขียนละการปຓนนักขียนทีไดี ซึไงรียนรูຌจากการถายทอดประสบการณ์ของนักขียนละวิทยากร 

   

Nanmeebooks Reading Club 

 ปຓนครงการยกระดับการอานของคนเทยทีไจัดดยนานมีบุຍคส์ ซึไงเดຌรณรงค์฿หຌดใกละยาวชนเทยทัไว
ประทศอานหนังสือผานครงการนีๅมาตัๅงตป โ5ไใ ดยมีครูทีไขຌารวมครงการนะน าหนังสือทีไควรอาน ทัๅง
หนังสือบันทิงคดี สารคดี ละนิตยสารสงสริมความรูຌ ละ฿หຌนักรียนสะสมยอดการอาน฿น สมุดบันทุกการ
อาน รงรียน/บรรณารักษ์/นักรียน ทีไมียอดการอานตามกณฑ์ทีไก าหนดจะเดຌรับรางวัลละสิทธิพิศษตางโ 
จนถึงปัจจุบันมีรงรียนขຌารวมครงการลຌวกวา โ5ุเเเ รงรียน ครูกวา 5เุเเเ คน ละนักรียนกวา แเ 
ลຌานคน นับปຓนครงการสงสริมการอานของอกชนครงการ฿หญทีไสุดครงการหนึไง 

 

วใบเซต์ดใกดีดใอทคอม 

วใบดใกดีดใอทคอม ปຓนครืไอขายสังคมออนเลน์ส าหรับวัยรุนดยฉพาะ น าสนอทัๅงรืไองราวกีไยวกับ
การรียน การสอบ ฟชัไน นิยาย การรียนตอตางประทศ ละรืไองผอนคลาย ถือปຓนคลังนิยายออนเลน์ทีไ฿หญ
ทีไสุดของเทย คือกวา ใๆเุเเเ รืไอง ิขຌอมูลดือนมีนาคม โ55็ี ฿นวใบเซต์มีบทวิจารณ์วรรณกรรมออนเลน์
จ านวนมาก นืไองจากยาวชนตຌองการนะน านิยายทีไตนชืไนชอบ฿หຌผูຌอืไนเดຌรูຌจัก  บางชวงมีกิจกรรมประกวดนิยาย
พืไอน านิยายทีไมีคุณภาพเปตีพิมพ์จ าหนาย ลาสุดดใกดีดใอทคอมเดຌพัฒนาอพพลิคชัไนส าหรับอานหนังสือผาน
อุปกรณ์มบายดຌวย 
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฿นการประชุม TK Forum 2013 เดຌมีขຌอสนอจากวงสวนาวา หากผูຌทีไท างานสงสริมการอานชวยขຌา
เป฿หຌความรูຌพิไมติมกวัยรุนนักอานนักขียนทีไอยู฿นสังคมออนเลน์หงนีๅซึไงมีจ านวนมหาศาล กใจะสามารถชวย
ยกระดับทักษะการขียน การวิจารณ์วรรณกรรม ละปຓนชองทางทีไจะสรຌางนักขียนทีไมีคุณภาพออกสูตลาด
หนังสือเดຌ 

 

ชมรมวรรณศิลป์ 
ชมรมวรรณศิลป์฿นรัๅวมหาวิทยาลัยตางโ มีบทบาทส าคัญ฿นการปຓนชุมชนของคนหนุมสาวทีไรักหนังสือ 

ละมีความฝันทีไอยากจะปຓนนักขียน  มีศิลปຂนหลายตอหลายคน฿นวดวงวรรณกรรมทีไติบตละผานการหลอ
หลอมมาจากชมรมมืไอสมัยยังปຓนนิสิตนักศึกษา หรือบางทานกใปຓนถึงศิลปຂนหงชาติสาขาวรรณศิลป์ อาทิ นาย
อดุล จันทรศักดิ์ อดีตประธานชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ 

ตัวอยางกิจกรรมของชมรมวรรณศิลป์ ชน วงสวนาวาดຌวยการวิจารณ์วรรณกรรม กิจกรรมประกวด
การขียนงานรຌอยกຌวรຌอยกรอง จัดท าวารสารพืไอปຓนชองทางผยพรผลงานของสมาชิก จัดการสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม ครงการอบรมทักษะการขียนประภทตางโ คายวรรณศิลป์ กิจกรรมสนทนากับนักขียนนักพูด
ทีไมีชืไอสียง ละคายอาสาสมัครพืไอสอนหนังสือ฿หຌกับดใก฿นพืๅนทีไทุรกันดาร ปຓนตຌน 

  

 มืไ อ ป  โ 5 5 เ  เ ดຌ มี ก า ร ร ว ม ตั ว กั น ข อ ง ช ม ร ม ว ร ร ณ ศิ ล ป์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ไ   ห ง  เ ดຌ  ก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ละจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฿น
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นาม ภาคีวรรณศิลป์ (League of Literature Clubs) พืไอสรรค์สรຌางงานวรรณศิลป์รวมกัน ละลกปลีไยน
ขาวสาร/ผลงาน 

฿นปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยเดຌจัดท าฟซบุຍคของชมรมดຌวย จึงปຓนชองทางหนึไง฿นการนะน าหนังสือดี 
ละกระจายขายกิจกรรมระหวางมหาวิทยาลัยหรือกลุมการอานอืไนโ 

 

 ครงการประกวดหนังสือดีดน ละการจัดท ารายชืไอหนังสือดี 
 ครงการประกวดหนังสือดีดนปຓนกิจกรรมทีไจัดขึๅนพืไอรวมฉลองปหนังสือสากล ตัๅงตป โ5แ5 ดยมี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิสพฐ.ี ท าหนຌาทีไคัดลือกหนังสือดีดน ดยเดຌ฿ชຌวิธีระดมความ
คิดหใน อภิปราย สังคราะห์ ละบงกลุมประชุมตามประภทของหนังสือจนเดຌขຌอสรุป ผูຌอานสามารถ฿ชຌรายชืไอ
หนังสือดีดนปຓนขຌอมูล฿นการลือกหาหนังสือทีไมีคุณคาละสาระประยชน์หมาะสมมาอาน รวมทัๅงยังปຓนการ
สงสริมกระบวนการผลิตหนังสือ฿หຌผลิตงานทีไประณีต มีคุณคาละมีสารประยชน์ตอสังคมพิไมขึๅน ประภท
หนังสือ฿นการประกวดบงปຓน ้ กลุม ประกอบดຌวย สารคดี นวนิยาย กวีนิพนธ์ รืไองสัๅน หนังสือส าหรับดใก
ริไมหัดอาน อายุ ใ-5 ป หนังสือส าหรับดใกวัยรุน อายุ แโ-แ่ ป การ์ตูนละ/หรือ นิยายภาพ ละ หนังสือ
สวยงาม 
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 นอกจากรางวัลหนังสือดีดนของ สพฐ. ลຌว ฿นสวนของภาคอกชนกใมีครงการจัดประกวดหนังสือดี
ชนดียวกัน อาทิ  ซวนบุຍคอะวอร์ด ดย ซีพีออลล์ ละรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ดยอมรินทร์พริๅนติๅง ปຓนตຌน 
การประกวดละคัดลือกหนังสือดีจากหลากหลายหนวยงานดังกลาวชวยกระตุຌน฿หຌกิดการผลิตนืๅอหาทีไ มี
คุณภาพ ละ฿หຌขຌอมูลกนักอาน฿นการลือกสรรหนังสือทีไหมาะสมกับความสน฿จของตน ฿นขณะดียวกัน การ
ท า Book list หรือรายชืไอหนังสือดี ซึไงมีการจัดท ากันอยางพรหลาย กใปຓนอีกวิธีหนึไงทีไชวยพิไมขຌอมูลละ
ทางลือก฿หຌกนักอาน ครู บรรณารักษ์ ละผูຌปกครอง ตัวอยางชน หนังสือดี แเเ ชืไอรืไองทีไดใกละยาวชน
เทยควรอาน ดยส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ิสกว.ี แเเ หนังสือดีพืไอพัฒนาดใกละยาวชนเทย ดย
ส านักงานสงสริมสังคมหงการรียนรูຌละพัฒนาคุณภาพยาวชน ิสสค.ี ชวนอาน แเ่ การ์ตูนเทยการ์ตูนทศ 
ดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพ ิสสส.ี 

  

 

กิจกรรมสงสริมการอานส าหรับวัยรุน฿นตางประทศ 

 Book Club, Singapore 

 บุຍคคลับ ของสิงคปร์ปຓนกิจกรรมภาย฿ตຌคมปญสงสริมการอาน Read! Singapore ทีไริไมตຌนมาตัๅงต
ป โเเ5 การรณรงค์การอานทีไปຓนผลเดຌคอยโ กอ฿หຌกิดชมรมการอานหลายสิบกลุมทัไวกาะสิงคปร์ พืไอปຓน
พืๅนทีไลกปลีไยนความคิดกีไยวกับรืไองหนังสือ บางกลุมอาจมีความสน฿จหนังสือภาษาทมิล ภาษามาลย์ 
ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ บຌางกใจับกลุมกันตามพืๅนทีไ฿นชุมชน กลุมอายุ หรือกลุมอาชีพ ตัวอยางชน บุຍคคลับ
ทใกซีไ Sifu ของผูຌทีไ฿ชຌภาษาจีนปຓนหลัก ท ากิจกรรมอภิปรายหนังสือทีไหลากหลาย ทัๅงสุขภาพ การงิน การ
ทองทีไยว ละประวัติศาสตร์จีน ชมรมนีๅมีสวนชวยสงสริม฿หຌชาวสิงคปร์จ านวนมากรักการอานละกลายปຓนผูຌ
รักการรียนรูຌตลอดชีวิต  
 รูปบบบุຍคคลับของสิงคปร์มีหลักโ โ รูปบบ คือ รูปบบรก กลุมทีไอานหนังสือลมดียวกัน฿น
ชวงวลาดียวกัน ซึไงจะกิดวงสวนาวิจารณ์หนังสืออยางลุมลึกตามมา กระบวนการทีไยากทีไสุดของบุຍคคลับ
ประภทนีๅคือ การหาความหในพຌองรืไองหนังสือทีไจะอานรวมกัน พราะผูຌอานตละคนอาจมีรสนิยมทีไตกตาง
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กันออกเป ดยปกติลຌวกลุมจะวางผนการจัดกิจกรรมลวงหนຌาอยางนຌอย ใ-ไ ดือน พืไอ฿หຌสมาชิกมีอกาส
ตรียมตัวหาซืๅอหนังสือมาอาน 

 บุຍคคลับอีกรูปบบหนึไง ปຓนลักษณะกลุมนักอานทีไบงปันหนังสือกันอาน มีขຌอดีคือจะมีหนังสือทีไ
หลากหลาย฿หຌสมาชิกเดຌอานดยมีคา฿ชຌจายนຌอยทีไสุด ตอกาสทีไจะเดຌสนทนาอยางลึกซึๅงกีไยวกับหนังสือจะมี
นຌอย พราะตละคนอานหนังสือคนละรืไองหรือคนละวลา 
 บุຍคคลับส าหรับวัยรุนมักจะปຓนกลุมการอานทีไผสมผสานกับการท ากิจกรรมดຌานศิลปะ งานฝมือ กม 
หรือการทองทีไยว ละปຓนกลุมทีไ฿ชຌภาษาอังกฤษปຓนหลัก บุຍคคลับส าหรับยาวชน อาทิ Artist Trading Cards 

Club ละ Youth Reading Club ดย หຌองสมุดบิชาน Pseudo Book Club (English) Gaming Learning 

Community ดย หຌองสมุดจูรง Travel-Log Book Club ดย หຌองสมุดวูຌดลนด์ 

 

 Premier League Reading Stars, England 

 ปຓนครงการความรวมมือระหวาง National Literacy Trust กับสมสรพรีมียร์ลีก ฿นการรณรงค์฿หຌ
ประชาชนอานหนังสือมากขึๅน ดย฿หຌนักนักตะทีไมีชืไอสียงกวา โเ คน ปຓนพรีซในตอร์นะน าหนังสือทีไตนอง
ชืไนชอบละชิญชวน฿หຌดใกโ อานดຌวย ดใกโ สามารถสมัครขຌารวมกิจกรรมดຌวยตนองผานทางวใบเซต์ ละ
กใบสะสมคะนนพืไอลกรับของรางวัล ชน ดาวน์หลดคลใดลับการลนฟุตบอล ปสตอร์นักตะ กียรติบัตร 
ฯลฯ นอกจากนีๅยังมีปรกรมละชุดสืไอสงสริมการอานส าหรับรงรียน กลุมปງาหมายเดຌกนักรียนประถม
ละมัธยมตัๅงตกรด 5-่ ทีไมีนวนຌมพัฒนาการทางการอานการรียนรูຌลຌาชຌากวาพืไอนรวมชัๅน มืไอวลาผานเป
พียง แเ สัปดาห์พบวานักรียน ็5% มีปริมาณการอานพิไมขึๅนละรักการอานมากขึๅนดຌวย 

  

http://www.pl.sg/PL.portal?_nfpb=true&_windowLabel=PlLibraryLocations_1_2&PlLibraryLocations_1_2_actionOverride=%2FIBMS%2FplLibraryLocations%2FlibraryDetailsDisplay&PlLibraryLocations_1_2BranchCode=BICL&_pageLabel=PlLibraryBranches
http://www.pl.sg/PL.portal?_nfpb=true&_windowLabel=PlLibraryLocations_1_2&PlLibraryLocations_1_2_actionOverride=%2FIBMS%2FplLibraryLocations%2FlibraryDetailsDisplay&PlLibraryLocations_1_2BranchCode=JRL&_pageLabel=PlLibraryBranches
http://www.pl.sg/PL.portal?_nfpb=true&_windowLabel=PlLibraryLocations_1_2&PlLibraryLocations_1_2_actionOverride=%2FIBMS%2FplLibraryLocations%2FlibraryDetailsDisplay&PlLibraryLocations_1_2BranchCode=WRL&_pageLabel=PlLibraryBranches
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 Young Adult Publishing Project, สหรัฐอมริกา 

การอานละการขียนปຓนทักษะทีไกีไยวนืไองกันละตางกใปຓนทักษะพืๅนฐานทีไจ าปຓนตอการรียนรูຌ฿น
ระดับทีไสูงขึๅน องค์กร ่โๆ National จึงเดຌท าครงการ Young Adult Publishing Project พืไอสรຌางนักอาน
ทีไดีดยการสงสริมการขียนรูปบบตางโ ฿นชืไอกิจกรรม ขียนพืไอชีวิต ิWrite4Lifeี รวมกับ FunDza 

Literacy Trust of South Africa ละสรຌางวงสวนาวาดຌวยการอานออนเลน์รวมกับ Reader to Reader งาน
ขียนของวัยรุนทีไมีคุณภาพจะเดຌรับการรวมลมละตีพิมพ์สูสาธารณะ กระบวนการนีๅท า฿หຌนักอานหนຌา฿หม
สามารถพัฒนาทักษะการอานออกขียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดยมีพืไอนนักอานรุนราวคราวดียวกันคอย
นะน า฿หຌค าติชม ซึไง฿หຌความรูຌสึกปຓนกันองกวาการเดຌรับค านะน าจากผูຌ฿หญ  ครงการของ ่โๆ National 
ปຓน แ ฿น แเ ครงการทีไเดຌรับรางวัล Library of Congress Literacy Awards ป โเแใ 

 

 World Wide Book Club: One book One Twitter 

 นวคิด One Book One City หรืออานกันทัๅงมืองดຌวยหนังสือรืไองดียวกันปຓนกระสการอานทีไ
กิดขึๅนละประสบความส ารใจหลายมืองทัไวลก อาทิ ชิคาก ซีอตติล อดินบอระ ดับลิน ซล ละสิงคปร์ 
ดຌวยความจริญกຌาวหนຌาของทคนลยีท า฿หຌพืๅนทีไทางกายภาพปຓนขຌอจ ากัดของการสืไอสารนຌอยลง One book 

One Twitter เดຌกิดขึๅน ภาย฿ตຌนวคิดทีไตຌองการ฿หຌคนทัๅงลกอานหนังสือรืไองดียวกัน พูดคุยกีไยวกับหนังสือ
รืไองดียวกัน สมือนปຓน บุຍคคลับนานาชาติ  
 ฿นกระบวนการคัดลือกหนังสือ จຌาของทวิตตอร์เดຌทวิตจຌง฿หຌสมาชิกชวยกันหวตละอภิปรายจนเดຌ
รายชืไอหนังสือทีไมีคนทัไวลกอยากอานทีไสุด แเ รืไอง ละริไมตຌนอานลมรกพรຌอมกัน฿นดือนพฤษภาคม โเแเ  
บงปຓนบท฿หຌอานระยะ ่ สัปดาห์ มีผูຌติดตามกวา แุ5เเ คน กิจกรรมนีๅถือปຓนปรากฏการณ์อันนาสน฿จ฿น
ประวัติศาสตร์วดวงนักอาน  
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กิจกรรมสงสริมการอานส าหรับวัยรุนของทีคพาร์ค 

 Poet-three บทกวี 3 บรรทัด 

ปຓนครงการความรวมมือระหวางทีคพาร์คกับ Bookmoby พืไอจัดกิจกรรมการอบรมละประกวด
การสรຌางสรรค์บทกวี฿นรูปบบ บทกวี 3 บรรทัด หัว฿จส าคัญคือการขัดกลาความคิดละวิธีสืไอสารความคิด
฿หຌรียบงายละรวดรใว นอกจากจะจัดอบรมทักษะ฿น฿นการขียนบทกวีลຌว กิจกรรมนีๅยังสอนการออกบบลย์
อาท์ การลือกภาพหรือรูปถายมาประกอบบทกวีดຌวย ปนการกระตุน฿หผูขียนมีการสรางสรรคทัๅงดานวรรณ
กรรมละทัศนศิลปเปพรอมโกัน การประกวดบทกวีพิจารณาจากค ุณภาพของน ืๅอหา พล ัง฿นการ฿ชถอยค า การ
วางภาพ ละประส ิทธ ิผล฿นการส ืไอสาร  

 
 

TK จຌงกิดดຌานวรรณกรรม ิTK Young Writer) 

 ปຓนการอบรมพัฒนาตอยอดทักษะดຌานการขียน พืไอรวมสานฝันสຌนทางสูการปຓนนักขียนของยาวชน 

ดยสรຌางกระบวนการบมพาะละพัฒนาทักษะดຌานการขียนทีไขຌมขຌน ปຂดอกาส฿หຌยาวชนเดຌคຌนหาตัวตนผาน
การรียนรูຌทักษะละทคนิคการท างาน พบปะลกปลีไยนความคิดหในจากนักขียนละผูຌชีไยวชาญ฿นวงการ 
พรຌอมปຂดวที฿หຌยาวชนนักขียนรุน฿หมเดຌมีพืๅนทีไสดงผลงาน สรຌางครือขาย  จุดประกายความคิด ละน า
ความรูຌทีไเดຌมาตอยอดพัฒนาตนองกอนกຌาวขຌาสูวงการนักขียน  
 กลุมยาวชน TK Young Writer เดຌรับการถายทอดความรูຌรอบดຌานจากทีมวิทยากรนักขียนมืออาชีพ
ละรุนพีไ TK Young Writer ฿นดຌานกระบวนการคิด วางผน ทุมทฝຄกฝนตนองอยางหนักพืไอสรຌางสรรค์
ผลงานตามบบฉบับของตัวอง จนกลายปຓนงานขียน฿นนิตยสารออนเลน์ Read Me Egazine  
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ReadCamp  

 ปຓนกิจกรรมทีไชวนนักคิดนักอานทุกประภทรวมกันลกปลีไยนรียนรูຌมุมมอง฿หม โ ถกประดใน ละ
ตัๅงค าถามอยางสรຌางสรรค์ตามบบฉบับคนรุน฿หมบนนวคิด ทุกอยางอานเดຌ เมวาจะปຓนหนังสือ หนัง 
ฆษณา วัฒนธรรม พฤติกรรม ฯลฯ จัดขึๅนดยทีคพาร์ครวมกับกลุมนวัตกรรมยาวชนพืไอสังคม ิYIY - WhyI 

Why) กิจกรรมมีลักษณะหมือนการ ชวนพืไอนอาน ยาวชนทีไขຌารวมกิจกรรมจะขียนหัวขຌอละความส าคัญ
ของสิไงทีไอยากจะ฿หຌพืไอนอาน฿หຌทุกคนเดຌมีสวน฿นการลือก หัวขຌอทีไเดຌรับการลือกจะถูกน ามาปຓนฐานกิจกรรม
การอานดยมีจຌาของหัวขຌอปຓนผูຌน าประดใน ฿ชຌวลาประมาณ ใเ นาที฿นการน าสนอละลกปลีไยนความหใน
฿นตละฐาน ละหากมีวลาหลือหัวขຌอทีไเมเดຌถูกลือกกใจะถูกน ามาท ากิจกรรมปຓนล าดับถัดเป 

  
 

 ขຌอสังกตของกิจกรรมการอานส าหรับวัยรุนทีไจัดขึๅนดยทีคพาร์ค 

มຌวากลุมยาวชนวัยรุนจะปຓนปງาหมายหลักของทีคพาร์ค ตตลอดระยะวลาการด านินงาน ้ ป 
ทีคพาร์คเดຌจัดกิจกรรมสงสริมการอานส าหรับกลุมวัยรุนดยฉพาะเมบอยครัๅงนัก นืไองจากการจัดกิจกรรมนຌน
การสงสริมการอาน฿นกลุมดใกปຓนหลัก สวนกิจกรรมส าหรับวัยรุนกใมักจะปຓนกิจกรรมสงสริมการรียนรูຌ ทีไ฿หຌ
ยาวชนเดຌคຌนหาความถนัดละพัฒนาความสามารถของตนอง ชน ดຌานดนตรี คอมพิวตอร์ ศิลปะ การตลาด
ฯลฯ ดยอาจจะยังขาดความชัดจน฿นการชืไอมยงกิจกรรมหลานีๅกับกิจกรรมการอาน 

ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณาตัวอยางกิจกรรมสงสริมการอานส าหรับกลุมวัยรุนทีไเดຌจัดขึๅน เมวาจะปຓน บทกวี ใ 
บรรทัด หรือ ReadCamp ปຓนกิจกรรมทีไทีคพาร์ครวมจัดกับภาคีสงสริมการอานอืไนโ ดังนัๅนองค์ความรูຌ฿นการ
จัดจึงเมเดຌอยูทีไองค์กร ละหากเมเดຌมีความรวมมือตอ กิจกรรมหลานัๅนกใจะขาดความตอนืไอง 

 


