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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

แยไมแพหนังสือปลอม 'อานไมออก' 'เด็กไทย' ยังนาหวง! 
 

  
  

หลังมีจดหมายถึงรายการทีวีสนทนาประสาสมัครท่ีจัด
โดย สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องท่ี
เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. “อานหนังสือไม
ออก” ทางรองผูวาฯ กทม. พุทธิพงษ ปุณณกันต ก็
ออกมาช้ีแจงแถลงไขอยางน้ันอยางน้ี ทํานองวา
คุณภาพการอานของเด็กน้ันท่ีจริงดีขึ้นกวาเมื่อ 4 ป
กอน...  
  
แตก็ยอมรับวามีเด็กบางสวน “อานหนังสือไมคลอง” 
  
กับเรื่องน้ี...ท่ีจริงมิใชมีปญหาแคในเขตกรุงเทพฯ วา
กันในภาพรวมท่ัวประเทศ เด็กไทยอานหนังสือไมออก 
อานหนังสือไมคลอง หรือ “อานหนังสือไมแตก” ถือ
เปนปญหาสําคัญท่ีไมอาจมองขาม  
  
ยอนไปดูผลสํารวจของสาํนักงานสถิติแหงชาติ เมื่อป 
2548 พบวาประเทศไทยมีผูไมอานหนังสือถึง 22.4 
ลานคน หรือเกือบ 40% ของประชากรท้ังประเทศ 
ดวยเหตุผลตาง ๆ อาทิ ชอบดูทีวี หรือฟงวิทยุ หรอืไม
ชอบ หรือไมสนใจ โดยสถิติคนไทยอานหนังสือเฉล่ีย
ปละ 2 เลมเทาน้ัน ขณะท่ีคนสิงคโปรอานปละ 40-50 
เลม คนเวียดนามอานปละ 60 เลมซึ่งมากกวาคน
อเมริกันท่ีอานปละ 50 เลม และท่ีนาตกใจ-นาเปนหวง
ยิ่งขึ้นก็คือเมื่อดูจากตัวเลขการอานหนังสือเปนบรรทัด
แลว คนไทยอานหนังสือเฉล่ียแควันละ 6 บรรทัด 
  
จุดน้ีก็อาจสะทอนถึงกรณีเด็กอานหนังสือไมออกดวย 
?!? 
  
ทั้งนี้ ยกตัวอยางที่ อ.บอเกลอื จ.นาน ที่ผานมาก็
มีปญหาเด็กนักเรียนอานหนังสือและเขียนหนงัสือ
ไมได-ไมคลอง เชนโรงเรียนบานนาคอก ซ่ึงสอน
นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 
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นักเรียนสวนใหญประสบปญหาอานหนังสือไม
ออก-เขียนหนังสือไมได ซํ้าบางคนยังเปนเดก็
บกพรองทางดานการเรียนรูดวย 
  
จากเนื้อหาบางสวนในบทความเร่ือง “โครงการ
นํารองหองสมุด โรงเรียนในพ้ืนทีทุ่รกันดาร” ของ 
ผศ.นงนาถ ชัยรัตน ก็ระบุวา...จากการที่ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได
เดินทางไป จ.นานระหวางวันที่ 26-28 พ.ย. 
2550 เพ่ือเย่ียมเยียนนสิิตในโครงการสนับสนนุ
ครูโรงเรียน พบวาปญหาที่คลายคลึงกันในหลาย
โรงเรียนคอื นักเรียนไมสามารถอานหนังสือออก
ไดตามวัยของนักเรียน 
  
อดุลย จิณะชิต ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาคอก อ.
บอเกลือ  จ.นาน บอกวา...สาเหตุท่ีเด็กนักเรียนอาน
ไมออก-เขียนไมไดตามวัยน้ัน มาจากหลายสาเหตุ 
อาทิ จากครอบครัวท่ีพอแมไมไดเปนตนแบบในการ
เรียน, จากการท่ีครูมีจํานวนนอยกวาเด็ก, จากการท่ี
เด็กขาดสารอาหารไอโอดีนทําใหเปนโรคคอพอก 
และยังเปนโรคพยาธ ิอันเกิดจากสุขลักษณะนิสัยท่ีผิด 
นอกจากน้ี ยังมีเด็กแอลดีอีกดวย โดยบางคนรุนแรง
เกือบถึงขั้นปญญาออน  
  
ท่ีนาสังเกตและเปนปญหามากก็คือ ทุกโรงเรียนใน
พื้นท่ี อ.บอเกลือ จะมีเด็กแอลดี-เด็กท่ีมีความ
บกพรองทางดานการเรียนรู อยูแทบทุกโรงเรียน อาทิ 
โรงเรียนบานนาคอก  โรงเรียนบานนาคอกสาขานาบง
  
“เด็กพวกน้ีจะสมาธิสั้น รับรูชา ครูตองย้ําคิดย้ําทํา ซึ่ง
ทางครูจะไปบังคับเด็กใหเรียนนานมากก็ไมได เพราะ
เด็กจะไมมาโรงเรียนเลย ซึ่งขณะน้ีก็พยายามแกไข
ดวยการจัดโครงการ ทุมตรง วางทุกอยาง อานทุกคน 
ขอความรวมมือครู ผูปกครอง และคนในหมูบาน ให
ชวยเหลือตรวจสอบการอานออกเสียงของเด็กวันละ
อยางนอย 10-15 นาที”...    ผูอํานวยการโรงเรียน
บานนาคอกกลาว 
  
ดาน ดร.กุลยา กอสุวรรณ ผูอํานวยการโครงการ
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผูที่มีความสามารถ
พิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษแหงชาต ิ
มศว บอกวา... อีกสาเหตุของการไมชอบอาน
หนังสือ อานนอย อานไมออก อานไมแตก หรือ
เขียนหนังสอืไมได คอืสวนหนึ่งเปนเด็กแอลด ี
(Learning Disability) ซ่ึงเปนกลุมเดียวกับเด็ก
ออทสิติก, บกพรองทางสติปญญา, บกพรองทาง
สายตา, บกพรองทางการไดยิน ฯลฯ  
  
เด็กกลุมน้ีไมใชเด็กปญญาออน ไอคิวปกติ แต
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บกพรองอยู 2 เรื่องคือการอาน-เขียน และ
คณิตศาสตร ซึ่ง 80% จะอานตะกุกตะกัก อานขามคํา 
อานจับใจความไมได พบมากในเด็ก ป.2-ป.4    

“เมื่อกอนเราไมเขาใจ คิดวาเด็กขี้เกียจ สมาธิสั้น ไม
ใสใจการเรียน จึงไมไดสังเกต เมื่อเวลาผานไปจนเขา
ช้ันมัธยมฯแลว เพิ่งจะมารูวาเด็กยังอานหนังสือไมดี
เลย ซึ่งการอานเปนพื้นฐานของการเรียน ดังน้ัน เมื่อ
เรียนอะไรก็จะเรียนไมรูเรื่อง แมจะพยายามเคี่ยวเข็ญ
มากก็ตาม และสงผลใหหนีเรียน ขาดเรียน เพราะ
เรียนไมรูเรื่อง” ...ดร.กุลยากลาว 
  
พรอมท้ังบอกดวยวา... มเีด็กแอลดีอยูประมาณ 5-
10% ของประชากรในวัยเรียนท่ัวโลก และ 80% จะมี
ความบกพรองเรื่องการอาน โดยอาจจะมาจากสาเหตุ
หลัก ๆ เชน จากการท่ีพอแมไมสนใจสังเกตการณการ
เรียนของลูก จากการทบทวนบทเรียนดวยการใชสื่อ
ใหมอยาง วิดีโอ คอมพิวเตอร มากเกินไป รวมถึงจาก
การอานในใจก็อาจจะเปนสาเหตุใหอานหนังสือ
ตะกุกตะกักได เวลาตองออกเสียง  
  
กับปญหาในเรื่องน้ี ครูก็ตองทํางานหนักมากขึ้น 
อยางไรก็ดี ปญหาน้ีเปนปญหาท่ีท้ังสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา และผูเช่ียวชาญ ตองชวยกันแกไข 
ซึ่งเด็กไทยยุคปจจุบันโดยท่ัวไปก็ไมคอยชอบอาน
หนังสืออยูแลว อีกท้ังยังมกีลุมเด็กแอลดีอีก ปญหา 
“เด็กไทยอานหนังสือไมออก-ไมคลอง” ก็ยิ่งนาเปน
หวงมากขึ้น  
  
ขนาดเด็กในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯเมืองหลวงก็ยังมีปญหาน้ี 
  
แลวเด็กในตางจังหวัดหางไกลละ...จะขนาดไหน ?? 
  
“อานไมออก-อานไมคลอง” เด็กไทยยังนาหวง !!!!. 

 

 

 

  
 


