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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

  

4 กูรูไขปญหาเด็ก “ไมอาน”  
โดย ผูจัดการออนไลน 19 ธันวาคม 2550 09:31 น. 

 
       ทําอยางไร “เขียนใหเด็กตดิ คิดใหเด็กอาน” ? 
        
       นี่คืออกีหนึ่งปญหาที่บรรดา “ผูใหญ” ในแวดวงหนังสือตางพยายามหาทางแกไข เพราะ
ปญหาเด็กไทยไมอานหนังสือถอืเปนปญหาใหญที่กําลังนาเปนหวงอยางยิ่ง 

  
       ดวยเหตุดังกลาว อุทยานการเรียนรูแหงชาติหรือทีเคปารค จึงไดระดมสมองบรรดาผูใหญใน
วงการการศึกษา ตลอดจนนักคิดนักเขียน มาเพือ่หาทางใหเด็กรักการอานกัน 
         
       -1- 
       หนังสือยุคใหม ตองลอใจกวาเกม 
       ดร.กมล รอดคลาย ที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ เปดประเด็น
ปญหาการอานของไทยถึงกรณีที่มีขาว “คนไทยอานหนังสอืวันละ 8 บรรทัด” วา จากการสํารวจ

ขาวจากหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน    ฉบับประจําวันที่  19  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2550     หนา 39 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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และทําวิจัยพบขอมูลดังกลาวไมถูกตองเพราะผลวิจัยปรากฏวา ในความเปนจริงแลวเด็กไทยอาน
หนังสือกันวันละประมาณ 200 บรรทัด จากนั้นเมื่อกระทรวงฯ ไดรณรงคอยางตอเน่ืองทั้งในปพ 2547 
– 2548 ก็ปรากฏวาคาเฉล่ียการอานของเด็กไทยก็เพิ่มขึ้นมาเปนวันละ 213-270 บรรทัดตอวัน 
        
       ทั้งน้ี จากการวิเคราะหพบปญหาการอานของเด็กไทยแบงเปน 3 ประเด็นดวยกันคือ 1.ไมมี
หนังสือใหอาน 2.ขาดหองสมุดการเรียนรู และ3.มีเรื่องอื่นที่เด็กสนใจมากกวาการอานหนังสือ 
        
       “เหตุที่เด็กในเมืองใหญที่เขาถึงหนังสืองายกวาเด็กในชนบท ก็อาจเปนเพราะหนังสือที่มีอยูไม
ตรงใจและไมดึงดูดใจใหอาน สวนเด็กในชนบทหางไกลที่ไมอานก็เพราะหนังสือที่เปนหนังสือบริจาค
ในทุกวันน้ี ก็เปนเพียงหนังสือที่เราบริจาคสงๆ กันไปเพื่อใหพนจากบานเรา ไมมีการคัดสรรหนังสือเพื่อ
เด็กดอยโอกาสใหมากเทาที่ควร” 
        
       “ยกตัวอยางใหเห็นกันชัดๆ เชนในสิงคโปรน้ัน มีหองสมุดที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองการ
คนควาอยูมากมาย กระท่ังในหางสรรพสินคาช้ันนํา อาทิ ในสวนของชั้นหนังสือพิมพ มมีากถึง 200 – 
300 ฉบับ จาก 20 ประเทศ ซึ่งการมจุีดคนควาเชนน้ีสงผลใหประชาชนสวนใหญที่มาชอปปง ก็มักจะ
แวะมาใชบริการชนิดตองตอคิวเขาหองสมดุกันเลยทีเดียว ซึ่งหองสมุดที่มีความพรอมเชนน้ีก็มีบาง
แลวในไทย แตหากจะใหดีกวาน้ีก็ตองเพิ่มจํานวนและขยายใหครอบคลุมพื้นที่ในตางจังหวัดดวย” 
        
       ดร.กมลฝากแงคิดทิ้งทายเอาไวดวยวา ทุกวันน้ี เด็กและเยาวชนไทยมีสิ่งลอใจมากกวาการอาน
หนังสือ เชน เกมคอมพิวเตอร มีผลวิจัยจาก Child Watch ช้ีวาเด็กไทยใชเวลาอานหนังสือ 2.30 
ช่ัวโมงตอวัน แตใชเวลาเลนคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตประมาณ 4.30 ช่ัวโมง หรือเกือบหนึ่งเทาตัว
ของการอานหนังสือ ทําใหหนังสือในทุกวันน้ี ตองแขงขันกับสิ่งลอใจยุคใหมๆ มากขึ้น 
        
       “ผมคิดวาการทําหนังสือใหนาอานนั้น มหีลักอยู 4 ขอคือ ขอมูลครบถวน-สราง
จินตนาการ-สื่อสารตรงใจ-ใชภาษางดงาม เพียงเทานี้ผมก็คิดวาหนังสือที่ทําไดครบทั้งหมด 
ก็จะสามารถจูงใจเด็กใหอานได” ดร.กมลสรุป 

       -2- 
       หนุนสราง “หองสมุดเขมแข็ง 
       ในขณะที่ "สุวดี จงสถิตวัฒนา" บิ๊
กบอสของนานมีบุคส ใหมุมมองในเชิง
เศรษฐกิจวา เด็กไทยสวนใหญมาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะปานกลางหรือคอนขางขัด
สน ทําใหการซื้อหนังสือมาอานออกจะเปน
ของฟุมเฟอย ซึ่งการแกปญหาดังกลาวนี้ก็คือ 
การจัดทําหองสมุดที่มีหนังสือใหมากพอที่จะ
ทําใหเด็กเขาถึงหนังสือไดงาย ตองทําชุมชน
หองสมุดใหเขมแข็ง 
        
       สําหรับราคาของหนังสือที่มักจะมีคนพูด
วาแพงนั้น เปนเรื่องยากท่ีจะพูดถึง เพราะใน
สวนนี้มีเรื่องของทั้งตนทุน ภาษี รวมถึง

คุณภาพของหนังสือเขามาเกี่ยวของ ดังน้ันสิ่งที่ทุกฝายควรจะมองนั้น คือทําอยางไรที่เราจะมี
ศูนยกลางที่เด็กจะเขาถึงหนังสือไดโดยงาย และทําอยางไรที่เราจะมีหนังสือดีๆ เหลาน้ัน มารับใช
เด็กๆ ของเราที่มีจํานวนเปนพันเปนหมื่นคนมากกวา 
        
       “หนังสือที่เด็กชอบ พี่คิดวานาจะตองมีภาพสวย มีเน้ือหาสนุก และเปนหนังสือที่แยกอายุของเด็ก
ที่อาน คือเด็กชวงอายุหน่ึง หนังสือแบบหนึ่งก็จะเหมาะกับเขา ในขณะที่อกีชวงอายุหน่ึง ก็จะถูกใจกับ
หนังสืออีกรูปแบบหนึ่ง เชนอายุ 0-3 ขวบ จะชอบหนังสือภาพสวย ไมจําเปนตองมีตัวหนังสือ หรือมี
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เพียงเล็กนอย ในขณะที่โตขึ้นมาอีกนิด ประมาณ 3-6 ขวบ ก็จะชอบหนังสือรูปสวย และยังไม
จําเปนตองเปนภาพเหมือนจริง เพราะเด็กยังตองการจินตนาการแตมีเน้ือหาได มีความตอเน้ือหา
พอประมาณสวนเด็ก Pre-teen คือ8-15 ป เน้ือหาควรมากขึ้น ระยะน้ีควรสงเสริมใหอานเนื้อหาเพื่อเด็ก
จะไดมีกลัวtext สวนในวัยรุนคือ 15-18 ป เน้ือหาหนังสือก็ควรจะเปนเรื่องที่เหมือนจริงมากขึ้น เชน 
แฮรี่ พอตเตอร เปนตน” สุวดีแนะนํา 

       -3- 
       เลานิทานใหเด็กฟง ปลูกฝง “รัก
การอาน” 
       ดาน “ดร.กุลวรา ชูพงษไพโรจน 
หรือปากุลอาจารยจากภาควิชาวรรณกรรม
เด็ก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ
นักเขียน-นักเลานิทานเด็กช่ือดัง ให
แนวทางการปลูกฝงการรักการอานใหเด็กๆ 
วา ผูที่จะปลูกฝงน้ีหามทําตัวแก! คือตองมี
หัวใจเปนเด็ก อยาเอาความเปนผูใหญมา
สอนหรือแนะนําใหเด็กอานหนังสือ เพราะ
เด็กไมชอบการสั่งสอนตรงๆ ตองใหตัวละคร
เปนผูสอน เรื่องที่เริ่มใหเด็กอานตองอบอุน 
หนังสือตองเลนไปกับคนอานได สําหรับเด็ก
ที่ยังอานหนังสือไมได การเลนนิทานเปนสิ่งที่จําเปนและจะเปนการกระตุนใหเด็กรูสึกสนุกกับเรื่องราว 
จากนั้นผูเลาก็ควรกระตุนใหเด็กหัดอานหรือมีสวนรวมในเรื่องราวที่กําลังเลาน้ันๆ ดวย 
        
       และสําหรับคนที่คิดวาหนังสือนิทานเกาๆ เปนเรื่องที่เฉิ่มเชย คงตองเปลี่ยนความคิดใหมเสียแลว
เมื่อปากุลไดยกตัวอยางหนึ่งในนิทานที่เลาเมื่อใด เด็กก็สนุกถูกใจทุกที อยางเรื่อง “ยายกะตา ปลกู
ถั่วปลูกงา” เรียบเรียงโดย บุญสม เอรวารพ ตีพิมพเมื่อปพ.ศ.2504 โดยเริ่มจากยายกะตาปลูกถั่ว
ปลูกงานใหหลานเฝา แตหลานไมเฝา ทําใหกามากินถั่วกินงา หลานจึงไปขอใหนายพราน , หนู , แมว 
, หมา , ไมคอน , ไฟ , นํ้า , ตล่ิง , ชาง และแมงหวี่ ใหมาชวยกันเปนทอดๆ สําหรับนิทานเรื่อง
ดังกลาว แมจะมีหลายหนา แตความมักซ้ําๆ กัน ทําใหเด็กเดาไดและพูดตามได เปนการกระตุนการมี
สวนรวมของเด็กที่มีตอนิทานเรื่องน้ันๆ ดวย 
        
       -4- 
       งานเขียนคือตนธาร ควรมีสวัสดิการนักเขียน 
       และสุดทายกับ “งามพรรณ เวชชาชีวะ” นักเขียนซีไรตและนักแปลชื่อดัง ไดบอกเลาและ
รําพึงจากมุมของนักเขียนวา “คุณเอย... ไมใชเรื่องงายเลยในการเขียนหนังสือขึน้มาสักเลม” 
        
       พรอมทั้งอธิบายตอวากอนจะเขียนอะไรออกมาสักอยาง มันตองเริ่มจากจอวางๆ หรือจอวางๆ 
ของคอมพิวเตอร ตองเคนทั้งจินตนาการ ออกมารอยเรียงกันเปนเรื่องราวที่สนุกนาติดตาม กอนจะ
ถายทอดออกมาเปนภาษาที่สละสลวยเหมาะสมกบัเนื้อหา แตแมจะยากขนาดนี้ ก็ยังมีนักเขียนและนัก 
(อยาก) เขยีนอีกเปนจํานวนมากที่รักในอาชีพน้ี รวมถึงสนใจที่จะเดินในเสนทางสายนี้อยู 
        
       นักเขียนรางวัลซีไรตใหความเห็นวา ทุกคนจะกลาววาการอานเปนสิ่งสําคัญ แตในอีกมุมหนึ่งซึ่ง
เปนจริงก็คือ อาชีพนักเขียนเปนตนธารในทุกสิ่งที่ทุกคนมาเสวนาในวันน้ี การเขียนเปนตนธารของ
หนังสือ เปนตนธารของหองสมุด เปนอุปกรณในการสรางนิสัยรักการอาน แตในอาชีพนักเขียนนั้นมี
ความเสี่ยงอยูแทบทุกระยะที่กาวเดิน ทั้งยังไมมีสวัสดิการใหเหมือนอาชีพอื่นๆ 
        
       “ตองอยาลืมวานักเขียนเองก็เปนคนธรรมดา หนังสือแตละเลมก็มาจากคนๆ หนึ่งที่มสีอง
แขนหนึ่งหวัเหมือนคนทั่วไป การขอหนังสอืดีๆ เราตองการหนังสือดี เนือ้หาดี ภาษาดี แตอกี
มุมหนึ่งคือเราเรียกรองจากคนธรรมดามากไปหรือเปลา เชื่อวานักเขยีนทุกคนทาํงานดวยใจ
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รัก แตก็จะเปนการดีหากหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาดูแลนักเขียน เพื่อใหนักเขยีนไดมีแรง
ผลิตงานดีๆ  ออกมารับใชสังคม” งามพรรณทิ้งทาย 

 
 


