วัฒนธรรมการอานกับวิธีคิดวิเคราะหของคนไทย
วิลาวัลย มิตรกูล
จากขอมูลสถิติพบวาการอานหนังสือของประชาชนในแตละประเทศมีความแตกตางกัน
และประเทศทีป่ ระชากรมีการอานหนังสือมากจะมีความสอดคลองกับการพัฒนาประเทศนัน้ ใน
หลาย ๆ ดานตามมา ในปจจุบันจึงปรากฏมีการศึกษาถึงอัตราการอานหนังสือของประชากรกันมาก
และขอมูลที่ไดจากการศึกษาไดสะทอนถึงวิถีชีวิตตลอดจนวิธีคิดของประชากรในสังคมนั้น ๆ และ
สามารถนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนไดในหลายดาน

ความเปนมาเกี่ยวกับการอานหนังสือของคนไทย
ประชาชนชาวไทยแตเดิมนัน้ ไมคุนเคยกับการอานหนังสือ
แมวาจะมีการประดิษฐ
อักษรไทยขึน้ มาตั้งแตสมัยอาณาจักรสุโขทัยแลวก็ตาม
อนุมานไดวาหนังสือไทยก็ยังไมได
แพรหลายและนํามาอานอยางเปนระบบ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเขียนและอานหนังสือจะมีอยู
แวดวงจํากัด คือ อยูในหมูช นชั้นสูง และพระสงฆชั้นสูงเทานั้น และวิธีผลิตหนังสือใชวิธีคัดลอก
เปนหลักซึ่งยากและใชเวลาคัดลอกยาวนาน
ในสมัยกอนคนสามัญชนคุนเคยกับการฟงและการจดจํามากกวาการอานดวยตัวเอง จะ
เห็นไดจากการนั่งฟงพระสงฆสวดและสั่งสอนธรรม
ผูเตรียมเนื้อหาการเทศนคือพระสงฆ
พระสงฆจึงเปนผูรูในสังคมไปโดยปริยายเพราะเหตุตองคนควาเนื้อหาทางธรรมมาสั่งสอน สวน
ชาวบานนัน้ เปนเพียงผูฟงและจดจําคําเทศนที่ประทับใจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตลอดจนนําไปสอนลูกหลานก็ลวนแลวแตเปนสิ่งที่ไดฟงมาทั้งสิ้น
หากพิจารณาลึกลงไปก็จะ
พบวาพระสงฆเองก็มีความสามารถในการอานหนังสือที่แตกตางไปตามระดับชั้น พระสงฆชั้น
ผูใหญเทานั้นที่สามารถอานออกเขียนได และเปนผูกําหนดประเด็นเนือ้ หาการเทศนการสอน สวน
พระสงฆชั้นผูนอยก็ไมไดตางจากชาวบานคือไมสามารถอานได แตใชการจดจําจากพระชั้นผูใหญ
มาสอนตออีกทอดหนึ่ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการอานภาษาบาลีพระสงฆชั้นผูนอยแมจะไดเรียน
หลักการอานบาลีมาบางก็ตาม แตการสวดนั้นก็ใชการทองจํามากกวาการอานอยางจริงจัง
ในดานการบันเทิงของชาวบานก็เชนเดียวกัน ศิลปนพืน้ บานใชการจดจําในเนื้อรองทํานอง
และนํามารองบอย ๆ จนเกิดเปนความชํานาญ จําอวดก็ใชหลักการเชนเดียวกัน คือฝกฝนการพูด
ตลกเปนเรื่อง ๆ บอย ๆ จนเกิดความชํานาญสามารถสอดใสอารมณตลกของผูแสดงเองไดใน
ภายหลัง ทําใหผูชมรูสึกสนุกสนานและรูสึกเปนธรรมชาติ แมกระทั่งในยุดสมัยหลัง ๆ มานี้ ก็ยงั มี
นักรองเพลงลูกทุงหญิงที่มีชอื่ เสียงของประเทศ คือพุมพวง ดวงจันทร นับเปนนักรองที่ประสบ
ความสําเร็จในอาชีพนักรองมากที่สุดในยุคหนึ่ง เธอสามารถขับรองเพลงไดอยางลึกซึ้งกินใจผูฟ ง
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และเพลงที่บันทึกแผนเสียงก็มีมากมายนับพันเพลง แตสังคมไดรับทราบในภายหลังที่นักรองผูนี้
เสียชีวิตไปแลววา เธอเปนผูที่อานหนังสือไมออก เพลงที่รองทั้งหมดตองใชการทองจําและสราง
อารมณกับเนือ้ หาจนสามารถขึ้นไปแสดงบนเวทีไดอยางซาบซึ้ง กรณีนี้เปนตัวอยางที่สะทอนให
เห็นถึงวิถีชวี ิตของคนไทยในอดีตอยางชัดเจน วาเปนผูที่คุนเคยกับการฟงและทองจํามากกวาการ
อาน
ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ นักประวัติศาสตรทมี่ ีชื่อเสียงในยุคปจจุบันของประเทศไทย ไดกลาว
ไววา “นาสงสัยวาการอานนั้นไมไดมีอยูใ นวัฒนธรรมไทยมาแตเดิมแลว งานเขียนโบราณของเรา
จํานวนมากนัน้ มีไวอานดัง ๆ เชน ใชขับหรือใชสวดหรือใชประกอบนาฏศิลป พูดอีกอยางหนึ่งคือ
มีไวฟง ไมไดมีไวอาน เนื้อความจึงมีลกั ษณะเปน “การเลา” ไมใชการวิเคราะหหรือการเสนอ
ความคิดนามธรรมที่สลับซับซอน จึงใชการเลนเสียงสัมผัสสระ และสัมผัสอักษรกันนัวเนีย ซึ่งจะ
ไดรสชาติตองใชการฟงไมใชการอาน ภาษาความเรียงรุนแรก ๆ ที่ปรากฎในพระราชพงศาวดาร ,
ตํานาน และสามกก เปนตน ลวนเปนการเลาความทั้งสิ้น”

เทียบเคียงการอานหนังสือของคนไทยกับตางประเทศ
สถิติเกี่ยวกับการบริโภคกระดาษขององคการยูเนสโกรายงานวา คนไทยบริโภคกระดาษ
เพียง 13.1 ตันตอป ตอ 1,000 คน เปรียบเทียบกับประชากรสิงคโปรหรือฮองกง บริโภคกระดาษถึง
98 ตันตอปตอ 1,000 คน ซึ่งนับวาแตกตางกันเปนอยางมาก
นอกจากนี้ยังมีสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือที่อาน คนไทยอานหนังสือประมาณ 2 – 5 เลม
ตอคนตอป ขณะที่ประชากรสิงคโปรอานหนังสือ 17 เลมตอคนตอป ประชากรเวียดนามอาน
หนังสือ 60 เลมตอคนตอป และประชากรสหรัฐอเมริกาอานหนังสือ 50 เลมตอคนตอป
สถิติการเขาหองสมุดของคนไทย ต่ํากวารอยละ 3 ที่เขาใชบริการในหองสมุดอยาง
สม่ําเสมอ
จากขอมูลขางตนนี้สามารถวิเคราะหไดวาเหตุใดการพัฒนาประเทศของสิงคโปร เวียดนาม
และสหรัฐอเมริกาจึงมีอัตราสูงกวาประเทศไทย
และทําใหสรุปไดแนชดั วาการพัฒนาประเทศ
จําเปนตองอาศัยการศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญ

ความหมายของการอานหนังสือ
หากมองเทียบเคียงการอานหนังสือกับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
ปจเจกบุคคลแลว พออธิบายความหมายของการอานไดวา คือการสรางองคความรูโดยการอาน
ผานทางอักษรภาษาจนนําไปสูความรูสึกนึกคิด การเขาใจเหตุผล และความสามารถในการ
สังเคราะหความรูใหม ๆ
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การอานจึงมิไดเพียงแคอานออกเสียงหรืออานออกเทานัน้ แตมีความหมายเชิงลึกไปถึงการ
สรางกระบวนการคิด และกอเกิดความรูใ หม ๆ
ความหมายในแงนี้จึงเปนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนาวิธีคิดของคน และการพัฒนาสังคมสวนรวม

วัฒนธรรมการอานของโลกตะวันตก
จากขอเขียนของวันชัย ตัน ในหัวขอวัฒนธรรมการอาน ไดเสนอความคิดเห็นไววา การ
แพรหลายเกี่ยวกับการอานหนังสือเปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากการผลิตเครื่องพิมพ โลกตะวันตก
เปนผูคิดคนระบบการพิมพสมัยใหม และทําใหเกิดวัฒนธรรมการอานที่แข็งแรงของชาวตะวันตก
ตัวชี้วดั ที่สําคัญคือ ยอดพิมพหนังสือของชาวตะวันตกสูงกวาของไทยหลายสิบเทามาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ขณะที่โรงพิมพแหงแรกของสยามเกิดขึ้นในป พ.ศ.2382 โดยนายแพทยบรัดเลย
สมัยรัชกาลที่สาม
การพิมพในโลกตะวันตกเกิดขึ้นพรอม ๆ กับการพัฒนาศิลปะวิทยาการในยุโรป จนเปน
เหตุใหประเทศยุโรปในยุคนัน้ กลายเปนประเทศมหาอํานาจในโลกไปในที่สุด เหลานี้คือพื้นฐาน
ในการพัฒนาประเทศของชาติตะวันตกมาจนถึงปจจุบัน

ความเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยูของคนไทยในยุคที่มีสื่อชนิดอื่นทดแทน
จากที่ไดกลาวมาแลววาประเทศไทยเริ่มตนการอานอยางเปนรูปแบบจากสมัยที่มีการ
ประดิษฐเครื่องพิมพเมื่อรอยกวาปมาแลวนัน้ วัฒนธรรมการอานของคนไทยไมไดแข็งแรงมากนัก
คงจํากัดอยูใ นหมูชนชั้นสูงของสังคมเทานั้น
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.2475
สงผลใหการศึกษาไดแพรขยายออกไป จนมีการกอตั้งมหาวิทยาลัยขึน้ ในประเทศ การพิมพหนังสือ
ตําราเรียนไดขยายตัวขึ้นเปนลําดับ การพิมพหนังสือไดแบงประเภทไปตามความสนใจของผูอาน
เชน หนังสือนิตยสาร หนังสือนิยาย หนังสือการตูนของเด็ก ๆ เปนตน
แตเมื่อมีการแพรภาพโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง กลับกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
วัฒนธรรมการอานของคนไทยเปนอยางยิง่ ตามที่ไดกลาวมาแลววาเดิมทีเดียวประชากรชาวไทย
คุนเคยกับการฟงและการเลาใหฟงมากกวาการอานดวยตนเอง เมื่อมีวิทยุกระจายเสียงซึ่งมีคนเลา
ใหฟง หรืออานใหฟง โดยเฉพาะอยางยิ่งคือโทรทัศนซึ่งมีทั้งภาพและเสียง ทําใหคนไทยหันมาฟง
อีกครั้งหนึ่ง จนเกิดวัฒนธรรมใหมขึ้นมาแทนวัฒนธรรมการฟงและเลา คือวัฒนธรรมการดู
ในประเทศตะวันตกเองก็ไดรับผลกระทบจากโทรทัศนดวยเชนเดียวกัน แตเนื่องจากวา
โลกตะวันตกมีวัฒนธรรมการอานที่แข็งแรงอยูกอนหนานี้แลว จึงยังทําใหประชากรยังคงนิยมอาน
หนังสืออยูเชนเดิม
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หากพิจารณาเกี่ยวกับการชมโทรทัศน และการฟงวิทยุแลวจะเห็นไดวา สื่อทั้งสองชนิดไม
สามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหไดเทากับการอาน ทั้งนี้เพราะโทรทัศนไดเสนอภาพที่โนม
นาวใหผูชมคลอยตาม
และทั้งโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงเสนอเนื้อหาผานไปอยางรวดเร็ว
พรอม ๆ กับเสนอเนื้อหาใหมเขามาแทนที่ ทําใหผูชมผูฟง ไมมีเวลาไดคิดวิเคราะหดว ยตนเอง
นิตยสาร First Glimpse รายงานวา คนไทยติดอันดับการชมโทรทัศนในระดับตน ๆ ของ
โลก โดยเฉลีย่ คนไทยชมโทรทัศนอาทิตยละ 22 – 24 ชั่วโมง หรือวันละ 3 ชัว่ โมง ซึ่งนับวาเปน
การใชเวลาที่สนิ้ เปลืองมาก หากพิจารณาลงไปอีกวาใน 3 ชั่วโมงคนไทยชมอะไรบาง ก็คาด
พอประมาณไดวา เวลาในการชมโทรทัศนคือชวงหัวค่ํา เปนการชมรายงานขาวประจําวันประมาณ
1 ชั่วโมง และชมละครภาคบันเทิงหลังขาวอีกประมาณ 2 ชั่วโมง
ในการชมขาวสารอาจ
พอประมาณไดวาเปนการชมที่เสริมสรางความรูอยูบาง
แตการชมละครชวงหลังขาวนั้นคงไม
กอใหเกิดการพัฒนาเชิงการคิดวิเคราะหมากนัก

โลกเทคโนโลยีสมัยใหมกบั การอานของคนไทย
ในปจจุบนั มีสอื่ อีกหลายชนิดเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของคนไทย
อาทิ
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต โทรศัพทมือถือ สื่อเหลานี้ก็ไมไดสรางเสริมใหคนไทยมีวัฒนธรรม
การอานมากขึน้ ในทางตรงกันขามกลับตอกย้ําในวัฒนธรรมการดูการฟงอยูเชนเดิม
ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ กลาวไววาจากการสํารวจสิ่งที่เด็กและวัยรุน ในเอเซียชอบหรือไมชอบ
ในนครใหญ 29 นคร ใน 14 ประเทศของเอเซีย-แปซิฟก พบวา วัยรุน ของกรุงเทพฯ นั้นมีชวี ิตอยู
ทามกลางสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ชอบเลนอินเตอรเน็ต ชอบใชโทรศัพทมือถือ ชอบฟงวิทยุ
ชอบชมโทรทัศน ชอบดูรายการกีฬาและดนตรี ชอบอานหนังสือการตูน ชอบเลนเกมสทาง
จอคอมพิวเตอร และสวนใหญนี้ชอบใชเวลาอยูคนเดียวมากกวาสุงสิงกับผูอื่น
ตอคําถามที่วาอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวติ ? วัยรุนในกรุงเทพสวนใหญตอบวา สิ่งที่
สําคัญที่สุดคือการศึกษา และคะแนนสอบคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของการศึกษา แตจากขอมูลทางสถิติ
พบวาเยาวชนไทยอานหนังสือนอยมาก
เปนที่ทราบกันดีอยูแ ลววา ภาษาทีใ่ ชในอินเตอรเน็ตนั้น เปนภาษาของวัยรุน ที่มุงเนน
ความรูสึกทางอารมณเปนสําคัญ วัฒนธรรมตัวเขียนในภาษาเหลานีส้ รางขึ้นตามการออกเสียงพูด
จึงมีเพื่อการฟงมากกวาการอานอยางจริงจัง อินเอตรเน็ตจึงไมชว ยพัฒนาความสามารถในการใช
ภาษาใหกับเยาวชนไดเลย
แมแตหนังสือประเภทตางทีว่ างจําหนายในตลาดหนังสือทั่วไป อาทิ หนังสือนิตยสาร
หนังสือแฟชัน่ หนังสือเฉพาะกลุมผูสนใจ ก็พบวาเปนหนังสือที่มุงเนนการนําเสนอรูปภาพ และ
การออกแบบใหดูสวยงามมากกวาการนําเสนอเนื้อหาที่ลกึ ซึ้ง
หนังสือเหลานี้ก็สะทอนถึง
วัฒนธรรมการดู ,การเลาความและการพูด เชนเดียวกันกับสื่อโทรทัศน
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วัฒนธรรมการอานของประเทศญี่ปุน
จากขอเขียนของ Anna Hawkins ไดนําเสนอขอมูลที่นาสนใจเกีย่ วกับการอาน
หนังสือของประชากรญี่ปุน
วาคนญี่ปุนทุกเพศทุกวัยนิยมอานหนังสือการตูนดวยกันทั้งสิ้น
หนังสือการตนู ญี่ปุนผลิตจากกระดาษเนื้อดี เนียนนุม และถนอมสายตาผูอาน ผลิตจากเครื่องพิมพ
เทคโนโลยีสูง เมื่ออานหนังสือการตูนของญี่ปุนเสร็จแลวจะไมมีคราบหมึกติดทีน่ ิ้วของผูอาน
การตูนในภาษาญี่ปุนเรียกวา “มังงะ” มีความหมายวา ภาพที่ไมแนนอน ประเทศญี่ปุนมี
การเขียนภาพมังงะมานานแลวแตสมัยโบราณเนนที่ลายเสนและศิลปะมากกวาการเลาเนื้อหาแบบ
การตูน ตอมาสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนจึงเริ่มผลิตหนังสือการตูนขึ้นมาอยางแพรหลาย
ปจจุบันมังงะในญี่ปุนมียอดการจําหนายทีส่ ูงมาก บริษัท Shonen Jump ซึ่งเปน
บริษัทมังงะทีใ่ หญที่สุด มียอดจําหนายสัปดาหละ 3 ลานเลม เทียบเทายอดขายการตูนของ
Marvel Comics ในสหรัฐอเมริกาทั้งเดือน และในแตละปญี่ปุนไดรับรายไดจากการ
จําหนายการตนู กวา 5 แสนลานเยน
ประชากรญี่ปุนนิยมอานการตูนในทุกเพศทุกวัน สามารถเห็นคนญี่ปนุ นั่งอานการตนู ตาม
สถานีรถไฟ รถเมล ในที่สาธารณะทั่วไปโดยไมมีใครดูถูกวาอานหนังสือการตูนที่ไรสาระ การ
อานการตูนมังงะเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหคนญี่ปุนมีแรงบันดาลใจและมีจินตนาการ
จนสามารถ
นําพาประเทศไปสูความกาวหนาได เชื่อกันวาพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ทางเทคโนโลยี และการ
กีฬา มีรากฐานมาจากมังงะ
ในประเทศไทยการอานหนังสือการตูนอยูในประชากรกลุม เด็กมากกวากลุมผูใหญ และ
การตูนที่เยาวชนไทยอานก็เปนการตูนที่ไมไดสงเสริมการพัฒนาทางความคิด ตัวชี้วัดที่ดีคือ การ
พิมพของสํานักพิมพในไทยนั้น จะพิมพแตการตูนเบาสมองตามความนิยมของผูอาน การตูนทีม่ ี
เนื้อหาเชิงจริยธรรมที่ดี เชน กลยุทธซุนวู (ของประเทศจีน) ไมไดพิมพจําหนายเลย จึงอนุมานได
วาหนังสือการตูนที่จําหนายในไทยเสริมสรางวัฒนธรรมการดู มากกวาการสอนใหคิด

การสงเสริมนักเขียนในประเทศไทย
เปนความจริงที่วาวัฒนธรรมการอานสรางนักเขียน ในประเทศไทยมีจํานวนนักเขียนนอย
มากเมื่อเทียบกับประเทศทีพ่ ัฒนาแลว พิณ พัฒนา ไดเขียนเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของรางวัล
“ชอการะเกด” ซึ่งเปนรางวัลสําหรับนักเขียนหนาใหมของไทย ชอการะเกดเปนนิตยสารดาน
วรรณกรรม เกิดขึ้นเมื่อหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม ปพ.ศ.2519 โดย นายสุข สูงสวาง เจาของราน
หนังสือดวงกมล กับนักเขียนที่ชื่อวา นายสุชาติ สวัสดิศ์ รี (เจาของนามปากกา สิงหสนามหลวง)
รวมกันทําหนังสือวรรณกรรมในนาม “โลกหนังสือ” ตอมากลายเปน “ชอการะเกด” ภายใน
หนังสือชอการะเกดมีเรื่องสั้นประมาณ 15 เรื่อง และคัดเรื่องที่ดีเดนประมาณ 5 เรื่อง ประดับรางวัล
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ชอการะเกด กอใหเกิดนักเขียนหนาใหมในขณะนัน้ หลายคน เชน วิมล ไทรนิ่มนวล , มาลา คํา
จันทร , จําลอง ฝงชลจิตร เปนตน แตการพิมพหนังสือชอการะเกดจําหนายนั้นมีปญหาอุปสรรค
ทางธุรกิจมาก จนเปนเหตุใหตองหยุดพิมพหลายครั้ง การปดตัวของหนังสือชอการะเกดสะทอน
ใหเห็นถึงระดับการอานหนังสือของคนไทยได สุชาติ สวัสดิ์ศรี กลาวไววา คนไทยบรรจุ
วรรณกรรมในการเรียนรูของนักเรียนในทุกระดับชั้น แตไมไดทําใหคนไทยชอบอานวรรณกรรม
ดังนั้นอํานาจวรรณกรรมมีจริงหรือไม
ในปจจุบนั มีการมอบรางวัลนักเขียนรางวัล “ซีไรท” เปนประจําทุกป ดวยการสงเสริม
ทางการตลาดและโฆษณาของรางวัลนี้ ชวยใหมีผูสนใจอานวรรณกรรมรางวัลซีไรทมากขึ้น แต
ทั้งนี้ยอดจําหนายหนังสือรางวัลซีไรทก็ไมไดสูงกวาหนังสืออานเลนที่เขียนโดยดารา หรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียงซึ่งไมไดมีการนําเสนอในเนื้อหาที่ชวยพัฒนาความคิดมากเทาใดนัก
และจากการลอง
สอบถามผูคนโดยทั่วไปถึงนักเขียนที่ไดรบั รางวัลซีไรทคนลาสุดประจําป 2551 คือ วัชระ สัจจะสาร
สิน ผูเขียนหนังสือเรื่อง “เราหลงลืมอะไรบางอยาง” ก็พบวาไมมีคนรูจักเลย แสดงใหเห็นถึงความ
สนใจในหนังสือวรรณกรรมของคนไทยวามีอยูนอยมาก
เหตุผลนี้อาจจะเปนคําตอบวาหนังสือที่มีสาระในตลาดหนังสือไทยจึงจําหนายไดนอย
หนังสือที่ติดตลาดมักเปนหนังสือประเภทบันเทิง แฟชัน่ คอมพิวเตอร การบริหาร เปนสวนมาก
นักเขียนของไทยจึงมักเปนผูท ี่มีชื่อเสียงที่ประสบความสําเร็จในอาชีพดานใดดานหนึ่งมากกวาจะ
เปนนักเขียนทีเ่ ชี่ยวชาญดานภาษาศาสตร
หนังสือในตลาดจึงใชภาษาพูดมากกวาภาษาเขียนที่
สละสลวยในแบบวรรณกรรม จากการสํารวจจํานวนหนังสือออกใหมของไทยมีประมาณ 900 ปก
ตอป ขณะที่องั กฤษมีจํานวน 104,000 ปกตอป และเยอรมันนีมีจํานวน 78,000 ปกตอป ก็แสดงถึง
ความแตกตางไดอยางชัดเจนถึงการเติบโตของตลาดหนังสือไทยกับประเทศที่พัฒนาแลว

การผลักดันการอานใหเปนวาระแหงชาติ
ในป พ.ศ.2550 มีการผลักดันใหการอานเปนวาระแหงชาติ โดยนางริสรวล อรามเจริญ
นายกสมาคมผูจ ัดพิมพและผูจ ําหนายหนังสือแหงประเทศไทย รวมกับ 32 องคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ยืน่ จดหมายเปดผนึกถึงรัฐบาลพลเอกสุรยุทธิ์ จุลานนท มีสาระสําคัญคือ การสราง
วัฒนธรรมการอานหนังสือ
โดยตราเปนกหมายเรือ่ งการรักการอานเชนเดียวกับประเทศเกาหลี
เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนรักการอานหนังสือ และรูจักเลือกหนังสือที่มีคณ
ุ ภาพ พรอมกับมีทักษะใน
การอานและสรุปใจความและเนื้อหาได
เปนที่สรุปไดวา การอานหนังสือ ชวยสรางและพัฒนาใหคนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห
และมีความคุน เคยกับความลึกซึ้งของอรรถรสทางภาษา การสนับสนุนใหคนไดอานหนังสือจึงเปน
เรื่องที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาชาติ คนไทยคุนเคยกับการฟง การดู จึงคุน เคยกับการใชอารมณในการ
ตัดสินปญหาใหญ ๆ ของชีวติ และของสังคม และไมคุนเคยกับการคิดวิเคราะหถึงเหตุปจจัยของ
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ปญหานั้น ๆ ตัวอยางทีน่ าสนใจประการหนึ่งก็คือ การตอตานการแกไขกฏหมายรัฐธรรมนูญฉบับ
2550 ที่ตกเปนขาวอยูใ นขณะนี้ เชื่อไดวาผูตอตานการแกไขรัฐธรรมนูญจํานวนมากยังไมไดอา น
รัฐธรรมนูญป 2550 ทั้งฉบับอยางพินิจพิเคราะห แตการตอตานนั้นไดรับอิทธิพลมาจากการฟงการ
วิเคราะหจากหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น ๆ หรือจากคําบอกเลาของผูอื่นจึงไมสามารถนับไดวา
เกิดแนวคิดมาจากกระบวนการเรียนรูอยางแทจริง ดังนั้น หากสามารถปรับเปลี่ยนใหคนไทยมี
ความคุนเคยกับวัฒนธรรมการอานไดอยางแทจริง ก็เชื่อแนวา คนไทยจะมีวิจารณญาณที่สุขุม ลึกซึ้ง
มากขึ้น และจะสงผลที่สรางสรรคตอวิธีแกปญหาสังคมไดดีกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้
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