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การอ่านเป็นวิกฤตของชาติ
กว่า 2 ทศวรรษมาแล้วที่การปฏิรปู การศึกษาไทยยังไม่สัมฤทธิ์ผล ไม่
ว่าจะเป็นการปฏิรูปหลัก สูตร ครูผู้สอน การจัดการเรียนการสอน จบถึ ง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
WEF “World Economic Forum 2013-2014” ชี้การศึกษาไทยตั้งแต่
ระดับประถมฯ ถึงมหาวิทยาลัย มีคุณภาพต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลินปินส์ และลาว
ผลสอบ PISA พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่อ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่อง อ่านไม่
ออก อ่านติดๆ ขัดๆ เด็ก ป.3 ส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่คล่อง ส่งผลไป
ถึงเรื่องการเขียน การวิเคราะห์ การจับใจความ การวิพากษ์ การแสดงความ
คิดเห็น ผลกระทบต่อการเรียนวิชาอื่นๆ เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการเรียนรู้
ด้ว ยสาเหตุ ดัง กล่า วข้ างต้น สถานการณ์ การอ่ า นของคนไทยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับ ประเทศอื่นๆ จึง เข้าขั้นวิกฤต จากสถิติปี 2551 สานักงาน
สถิติแห่งชาติ (สสช.) เผยผลการสารวจการอ่านหนังสือของคนไทยอายุ 6 ปี
ขึ้นไป จากจานวนประมาณ 60 ล้านคน ตัวเลขการไม่อ่านก็ยังสูงกว่าร้อยละ
40 และใช้เวลาในการอ่านหนังสือเฉลี่ยน้อยกว่าเดิมเป็นเพียง 39 นาทีต่อวัน
ข้อมูลจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ปี
2554 แจ้งว่าอัตราการอ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉลี่ยนอยู่ที่
5 เล่ม ต่อคนต่อปี ต่ากว่าสิงคโปร์ 40-60 เล่ม ต่อคนต่อปี เวียดนาม 60 เล่ม
ต่อคนต่อปี สาธารณรัฐเซ็ก 16 เล่ม ต่อคนต่อปี

จึงเห็น ได้ว่ าอุ ปสรรคต่อ การอ่า นของคนไทยมี อยู่ มาก ไม่ว่า จะเป็ น
จานวนของห้องสมุดที่ไม่ได้กระจายออกไปอย่างทั่วถึง และราคาหนังสือที่
ค่อนข้างแพงเนื่องเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ จากการสารวจการ
อ่านหนังสือของประชากรปี 2554 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดลาดั บ
ข้อเสนอแนะในการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน 10 ข้อ ดังนี้
1. หนังสือควรมีราคาถูกลง
31%
2. หนังสือควรมีเนื้อหาสาระน่าสนใจ
21.5%
3. ควรมีห้องสมุดประจาหมู่บ้าน/ชุมชน
20.2%
4. ส่งเสริมให้พ่อแม่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านหนังสือ
17.6%
5. รูปเล่มกะทัดรัด/ปกสวยงามน่าอ่าน/มีรูปภาพประกอบ
13.1%
6. ควรใช้ภาษาง่ายๆ ทุกคนสามารถเข้าใจ
13%
7. หาซื้อได้ง่าย
12%
8. จัดโครงการรณรงค์ร่วมกันอ่านหนังสือทั้งครอบครัว
10.04%
9. โรงเรียนควรมีมาตรการให้นกั เรียนอ่านหนังสือนอกเวลาอย่างจริงจัง 9.2%
10. จัดให้มีมุมอ่านหนังสือ/ห้องสมุดเคลื่อนที่ในย่านชุมชน/ศูนย์การค้า 6.5%
จึงเห็นได้ว่าหนึง่ ในอุปสรรคที่มีผลต่อการอ่าน คือ หนังสือ ไม่มีหนังสือ
หนังสือไม่มีคุณภาพ หนังสือราคาแพง นอกจากนี้แล้วการขอบริจาคหนังสือ
นามาสู่การได้ หนั งสือที่ไม่มีคุ ณภาพ ล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับวัยและความ
สนใจของผู้รับมอบ สร้างภาระในการคัดกรอง หนังสือที่ได้รับบริจาคมา ทั้ง
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและกาลังคนอย่างคาดไม่ถึง
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ทาไมจึงต้องส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือคุณภาพ
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ในประเทศที่เ จริญได้ใ ห้ ความส าคัญ เรื่อ งการอ่า นอย่ า งมาก
โดยเฉพาะการอบรมพ่อแม่ให้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อให้
เด็กคุ้นเคยกับเสียงการอ่าน เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี ถือเป็นช่วงวัยทองของ
มนุษย์ในการพัฒนาเซลล์สมอง จึงเป็นความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งใน
การใช้หนังสือเลี้ยงลูกอย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ในบางสังคม กลุ่มเด็กที่พ่อแม่ ไม่ได้อ่านหนังสื อให้ฟัง เด็กต่า ง
สัญชาติ ต่างวัฒนธรรมอย่างกลุ่มแรงงาน เด็กที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ล่าช้า เด็กที่มีสมองบกพร่อง เด็กที่มีปัญหาด้านจิตวิทยา ขาดแรงจูงใจ รู้สึก
ล้มเหลว เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง เด็กเหล่านี้มีปัญหาด้านการอ่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขาดหนังสือที่เหมาะสมาแทบทั้งสิ้น

จากวิ ก ฤษการอ่ า นดั งกล่ า วข้ า งต้ น และอุ ปสรรคส าคั ญ ที่ ขั ด ขวาง
ส่งเสริมการอ่านทีจ่ ะนาไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
กระดาษถนอมสายตา Green Read โดย เอสซีจี เปเปอร์ สมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จาหน่ายหนัง สือแห่ง ประเทศไทย สมาคมห้องสมุ ดแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ
ไปรษณี ย์ ไ ทย ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมจึ ง ร่ ว มกั น เป็ น ภาคี
เครือข่ายจัดกิจกรรมชวนสร้างปัญญญาด้วยหนังสือคุณภาพ ด้วยการรณรงค์
ให้ซื้อหนังสือกใหม่เพื่อการบริจาค ส่งมอบหนังสือใหม่ให้ห้องสมุดเด็ กและ
ครอบครัวในชุมชนต่างๆ กว่า 50 แห่ง ที่ผ่านการเลือกสรรจากแผนงานสร้าง
เสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมการอ่าน สร้างวัฒธรรมแห่งการเรียนรู้
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