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เรื่องอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังนี้ เป็นคุณพ่อของผมเอง 

ที่ท�ากับพวกเราพี่น้องคร้ังยังเป็นเด็กเล็ก (มาก) ความทรงจ�าที่มี 

คือท่านซื้อนิทานประกอบภาพภาษาจีนเรื่องไซอิ๋วกลับมาบ้าน 

ท่านท�างานต่างจังหวัดจึงมิได้กลับมาทุกวัน แต่วันท่ีกลับจะอ่าน 

นิทานและเล่นกับลูกเสมอๆ

คุณพ่ออ่านออกเสียง พวกเราฟัง ตาดูรูปเห้งเจียน่ารัก

ถือพลองกระโดดขึ้นก้อนเมฆบินไปปราบปีศาจ ผมจ�าหน้าหนังสือ 

เหล่านั้นได้ลางๆ แต่ไม่มีเหลือเก็บไว้เลย

เม่ือลูกของผมยังเล็ก ผมอ่านนิทานก่อนนอนทุกคืน 

ไม่มีเว้น จะเว้นบ้างปีละไม่ก่ีคนืถ้าต้องเดินทางไปประชมุต่างจงัหวดั 

มิได้กลับ แต่นอกเหนือจากนั้นอ่านเสมอ แม้ว่าตนเองจะอยู ่

ต่างจังหวัด ไม่มีปัญหาจราจรติดขัด และเป็นแพทย์ท่ีเปิดคลินิก 

ส่วนตัว แต่ก็เลือกท่ีจะปิดคลินิกเม่ือหนึ่งทุ่มตรงทุกวัน และปิด 

คลินิกสัปดาห์ละสองวัน เพื่อเหลือเวลาก่อนนอนให้แก่ลูกๆ 

มากทีส่ดุ จึงพูดเสมอว่างาน เงิน และเวลา เป็นเรื่องของแต่ละบ้าน 

จะจัดสรร บริหาร และรักษาสมดุล เพื่อให้เราเหลือเวลาแก่ลูกมาก

ที่สุด

เวลาที่เหลือนั้น ดีที่สุด ทรงคุณค่ามากที่สุด ได้ประโยชน์

ตอบแทนทั้งระยะสั้นระยะยาวมากท่ีสุดคือใช้อ่านนิทานก่อนนอน

ค�าน�า
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พยายามท�าให้ตรงเวลา อย่างสม�า่เสมอ และต่อเนื่องยาวนาน

เม่ือลูกโต ผมอ่านต�าราจิตเวชศาสตร์เด็กมากกว่าเดิม 

นอกเหนือจากที่เคยอ่านผ่านมาบ้างแล้ว ก็ม่ันใจมากขึ้นว่า 

การอ่านเป็นเร่ืองจ�าเป็นย่ิงยวด มิใช่อ่านเพื่อให้ลูกรักการอ่าน 

แต่อ่านเพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อเซลล์ประสาทที่เรียกว่า synapses 

มากทีสุ่ด เป็นเร่ืองจริงเช่นเดียวกนัว่า เม่ือจ�านวน synapses มากขึ้น้ 

สมองของลูกๆ จะท�างานพลิกแพลงได้มากข้ึน เราต้องการสิง่ท่ีจะ

เกดิในกะโหลกศรีษะของเขาซึง่เราไม่เหน็ด้วยตาเปล่า และไม่เหน็ 

ในวนันี้ 

เม่ือลูกโตขึน้ เขาย่อมอ่านหนงัสอืได้เองสกัวนั แต่หนงัสือ 

เล่มนี้บอกเราว่า ไม่จ�าเป็นต้องหยุดอ่านและไม่ควรหยุดอ่าน 

เราควรอ่านออกเสียงให้ลูกฟังต่อไป แม้ว่าลูกจะโตเข้าใกล้วัยรุ่น 

เต็มที บ้านผมเองอ่านจนกระทั่งลูกๆ อายุ 10 ขวบโดยประมาณ 

เป็นช่วงเวลาที่เขาอ่านหนังสือได้เองมากขึ้นเรื่อยๆ และมีนิสัยถือ 

หนังสือติดตัวแล้ว

หนังสือเล่มนี้บอกอีกว่า ครูควรจัดชั่วโมงอ่านออกเสียง 

ในโรงเรียน และควรจดัไปเร่ือยๆ จนกระท่ังชัน้มัธยม ถ้ามิใช่ครูอ่าน 

ก็เป็นนักเรียนผลัดกันออกมาอ่าน ประโยชน์ที่ได้นั้นเหลือคณนา  

ดีย่ิงกว่านั้นเม่ือจัดให้มีชั่วโมงวิพากษ์หนังสือที่ตนเองอ่าน 

คล้ายคลึงกับท่ีเรียกว่าสโมสรหนังสือหรือบุ๊กคลับ สมองของ 

เด็กจะยิ่งก้าวไกล
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ประสบการณ์ส่วนตัวของผมก็ดี เรื่องอ่านออกเสียงจน

เด็กโตมากแล้วก็ดี เรื่องชั่วโมงอ่านออกเสียงในโรงเรียนก็ดี ที่จริง

หากเชื่อแล้วท�า เรื่องก็ควรจบง่ายๆ แต่เราพบว่าไม่ง่าย หลายคน

แม้กระท่ังวงการศึกษาเองไม่เห็นประโยชน์ท่ีได้รับจากเรื่องนี้ว่า

มากมายเพียงใด ไม่เพียงท�าให้ผลการเรียนดีขึ้น แต่ท�าให้เด็กนิสัย

ดีขึ้น พฤติกรรมดีขึ้น และปัญหาสังคมลดลงอีกด้วย 

ดังนั้น เม่ือไม่เชื่อกันจึงต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ และถ้า

ขี้สงสัยมากก็ไล่หาเอกสารอ้างอิงท้ายบททุกบทตามไปให้ถึง

เอกสารชั้นต้นว่าผู้เขียนอ้างอิงงานวิจัยอะไรเอาไว้บ้าง แต่การท�า

เช่นนั้นน่าจะเสียเวลาไปมาก 

เชื่อเสียดีๆ แล้วเร่ิมต้นอ่านออกเสียงตั้งแต่คืนนี้น่าจะ

ง่ายกว่ามาก

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

พฤศจิกายน 2563
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พลงัแห่งการอ่านออกเสยีง เป็นหนงัสืออีกเล่มหนึง่ทีอ่่านแล้ว 

เสียดายว่าท�าไมผมไม่ชิงเขียนเสียก่อนตั้งแต่แรก โดยเฉพาะ 

เม่ืออ่านค�าน�าแล้วพบว่าผู้เขียนคือจิม เทรลีส (Jim Trelease)  

มิใช่นักวิชาการจากที่ไหน เขาเป็นเพียงคุณพ่อที่มีความสุขกับ 

การอ่านนิทานให้ลูกฟังเท่านั้นเอง – เหมือนผม 

ค�าตอบคือผมมีงานประจ�าวันมากเกินกว่าจะไปตามหา 

เอกสารอ้างองิมายนืยนัเร่ืองทีต่นเองพดู บรรยาย และเขียนเสมอมา 

นั่นคือพ่อแม่ควรอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังทุกคืนไปเร่ือยๆ 

จนกว่าเขาจะไม่เอาเรา

แต่ทีจ่มิเขยีนไว้ในหนงัสือเล่มนีมี้มากกว่านัน้ แม้พวกเขา 

จะไม่เอาเรา เราก็จะอ่าน และที่จริงแล้วครูทุกโรงเรียนไม่ว่าเด็กจะ 

อายุเท่าไรแล้วก็ตาม ควรจัดให้มีชั่วโมงอ่านออกเสียง

“ฉนัอ่านหนงัสอืให้ลกูฟังเพราะฉนัชอบ” นีค่อืประโยคหนึง่ 

ในบทที ่1 เป็นดังท่ีผมตอบค�าถามคณุพ่อคณุแม่ทีมั่กเขยีนมาถามว่า 

“อ่านหนังสือเล่มไหนดีคะ” แล้วผมก็จะตอบเสมอว่า เล่มไหนก็ได ้

ที่คนอ่านสนุก
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การอ่านนทิานให้ลกูฟังมีข้อส�าคัญข้อหนึง่ คอืเราต้องสนกุ 

จะเป็นนทิานเร่ืองอะไร เหมาะกับเด็กอายเุท่าไร อาจจะเป็นเร่ืองควร 

พจิารณาอยูบ้่าง แต่ส�าหรับบ้านเราทีว่ฒันธรรมการอ่านไม่เข้มแขง็ 

ผมเลือกที่จะสื่อสารสาธารณะซ�้าๆ ว่า อ่านไปเถอะ

จะนิทานจากหนังสือพิมพ์รายวัน ถุงกล้วยแขก หรือ 

หนังสือนิทานประกอบภาพส่ีสีสวยสดปกแข็งราคาเป็นร้อย ขอให ้

คนอ่านสนกุเป็นใช้ได้ ความสนกุนัน้เองท่ีเป็นแรงผลกัดันให้คนอ่าน 

อ่านได้ทุกวันนับสิบปี อาจจะมีเว้นบ้างบางคืนเพราะเราไม่สบาย 

หรือไม่อยู่บ้าน แต่ถ้าเราสนุกเสียแล้ว เราเองท่ีจะไม่ยอมพลาด 

กิจกรรมแสนวเิศษก่อนนอนนี ้และจะอ่านได้ปีละไม่ต�า่กว่า 300 คนื 

อย่างสบายๆ

หากต้องเลือกระหว่างงานส่วนตัวกับอ่านนิทานให้ลูกฟัง 

เราจะเลือกอย่างหลังก่อนเสมอ ด้วยข้อเท็จจริงท่ีว่างานรอได้  

แต่อายุของลูกไม่รอ

ในเอกสารอ้างองิหมายเลข 7 ของบทที ่11 ซึง่ท่านทีส่งสยั 

สามารถค้นคว้าเพิม่เตมิได้เอง สรปุไว้ว่า เด็กทีท่�าคะแนนการทดสอบ 

PISA ได้ดีเม่ืออายุ 15 ปี มีประวัติพ่อแม่อ่านออกเสียงให้ฟัง 

ตั้งแต่เล็ก ยิ่งตอนเด็กๆ พ่อแม่อ่านออกเสียงให้ฟังมากเท่าไร 

1 Organisation for Economic Cooperation and Development, PISA 2009 

Results: Overcoming Social Background: Equity in Learning Opportunities  

and Outcomes, Vol. II, PISA (Paris: OECD Publishing, 2010), p. 95, http://doi. 

org/10.1787/9789264091504-en
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คะแนนทีท่�าได้เม่ืออายุ 15 ปี ก็จะสูงขึน้เท่านัน้ ทัง้นีโ้ดยไม่เก่ียวกับ 

รายได้ของครอบครัว

ความข้อนี้สนับสนุนเร่ืองที่ผมพยายามเขียนถึงอีกเรื่อง 

หนึง่นัน่คอื ชนชัน้ล่างในสงัคมไทยไม่จ�าเป็นต้องส่งต่อความยากจน 

โดยท�าได้เมื่อพ่อแม่อ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอนทุกคืน

อย่างไรกต็าม ผมยอมรับว่าชนชัน้ล่างของสงัคมไทยจะเอา 

เวลาที่ไหนมาอ่านนิทาน และจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อหนังสือนิทาน 

น�าไปสู่เรื่องที่บ้านเราต้องท�าอีกสองเรื่องคือ

จดัระบบหนงัสอืแห่งชาตใิหม่ให้ราคาหนงัสือถกูลง เพราะ 

หนังสือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ควรปล่อยไว้กับราคาตลาด

จัดระบบห้องสมุดชุมชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในชนบท 

ให้เด็กไทยทุกคนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงหนังสือนิทานโดยเสรี 

และไม่เสียค่าใช้จ่าย

รู้ตวัครบัว่าเขยีนง่ายแต่ท�ายาก อย่างไรกต็าม นกัการเมือง 

ที่มีวิสัยทัศน์และชาญฉลาดควรพยายาม

เรื่องชนชั้นนี้มิใช่เร่ืองพูดจาเพ้อเจ้อ ในเอกสารอ้างอิง

หมายเลข 9-10 ของบทที ่12 นี ้พดูถงึงานวจิยัทีท่�าใน 42 ครอบครัว

2 รายการอ้างอิงหมายเลข 9

Betty Hart and Todd R. Risley, Meaningful Differences in the Everyday 

Experience of Young American Children (Baltimore: Brookers Publishing, 1996)  

ดาวน์โหลดบทสรุปหนังสือความยาวหกหน้าได้ที่ Betty Hart and Todd R. Risley, 
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พบว่าเด็กส่ีขวบจากชนชัน้วชิาชพีได้ยินค�า 45 ล้านค�าในส่ีปี ชนชัน้

แรงงานได้ยิน 26 ล้านค�า ชนชั้นพึ่งสวัสดิการได้ยิน 13 ล้านค�า 

จะเห็นว่าความแตกต่างนี้สูงมาก คือมากกว่า 3 ต่อ 2 ต่อ 1 ท่านที่

สงสัยสามารถค้นคว้าต่อเองได้

ท�าไมการได้ยนิเป็นเร่ืองส�าคญั ค�าอธบิายง่ายๆ คอืทารก 

ได้ยินเสียงก่อนการอ่าน เราไม่จ�าเป็นต้องรอให้เด็กเล็กอ่านได ้

เราควรพูดกับเขาและอ่านออกเสียงให้เขาฟังได้เลย นั่นเท่ากับ 

การสร้างคลงัค�าศพัท์จ�านวนมหาศาลตัง้แต่วนัแรก และในงานวจิยั 

อีกหลายชิ้นที่เราเคยได้ยินมาบอกแล้วว่า ท่านอ่านนิทานให้ลูกฟัง 

ได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ แม้ว่าประการหลังนี้อาจจะไม่เก่ียวข้องกับ 

การสร้างคลังค�าศัพท์ แต่เสียงที่คุ ้นเคยของแม่ตั้งแต่ในครรภ์ 

จะช่วยให้เขาเป็นเด็กท่ีมีพืน้ฐานทางอารมณ์ (temperament) ทีดี่ได้

“The Early Catastrophe: The 30 Million Word Gap by Age 3,” American 

Educator (American Federation of Teachers), Spring 2003, http://www.aft. 

org/pdfs/americaneducator/spring2003/TheEarlyCatastrophe.pdf จากข้อมูล 

ในเว็บไซต์ของสหพันธ์ครูอเมริกัน เอกสารนี้น�าไปเผยแพร่ให้แก่พ่อแม่ได้โดยไม่เสีย 

ค่าใช้จ่าย ดูเพิ่มเติมที่ Ginia Bellafante, “Before a Test, a Poverty of Words,” 

New York Times, October 7, 2012, p. MB; และ Paul Chance, “Speaking of  

Differences,” Phi Delta Kappan 78, no. 7 (March 1997): 506-7

รายการอ้างอิงหมายเลข 10

ดาวน์โหลดฟรีได้ท่ี www.aft.org/pdfs/americaneducator/spring2003/TheEarly 

Catastrophe.pdf
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คลังค�าศัพท์ที่ต่างกันมากมายนี้ไม่สามารถชดเชยได ้

ในเวลาต่อมา เป็นอีกประโยคหนึ่งที่ส�าคัญ โดยอ้างอิงจากงานวิจัย 

หมายเลข 113 และเป็นหลกัฐานสนบัสนนุประโยคทีผ่มพดูไว้ นัน่คอื 

การอ่านคือกิจกรรมที่ไม่มีวันไล่กันทัน

ตอนท่ีผมพดูประโยคนีค้ร้ังแรก ผมเพยีงคิดว่าใครทีเ่ร่ิมต้น 

ชีวิตนักอ่านได้ก่อน จะสปีดความเร็วของการอ่านและการท�างาน 

ของสมองเร็วขึ้นทุกขณะ ในขณะที่ผู้เร่ิมอ่านช้ากว่า แม้จะดีกว่า 

ไม่อ่าน แต่เร่งสปีดอย่างไรก็ไม่ทันคนทีอ่อกวิง่ไปล่วงหน้า ปรากฏว่า 

ความข้อนี้เป็นจริงกับเรื่องการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังด้วย

“เล่านิทานได้มั้ยครับ” เป็นอีกหนึ่งค�าถามที่ผมได้รับเป็น 

ประจ�า ค�าถามนี้มาจากพ่อมากกว่าแม่ หรือไม่ก็เป็นพ่อฝากแม ่

มาถาม เราคงไม่ตีความว่าผู้ชายขี้เกียจอ่านมากกว่าผู้หญิง หรือ 

อัตราส่วนของการอ่านหนังสือคล่องในผู ้ชายไทยมีน้อยกว่า 

แต่ก็ไม่แน่

การพดูจากันในชวีติประจ�าวนัของคนเราใช้ค�าศพัท์เพยีง 

5,000 ค�า อย่างมากไม่เกนิ 10,000 ค�า และค�าท่ีใช้บ่อยจริงๆ มีเพยีง 

3 George Farkas and Kurt Beron, “Family Linguistic Culture and Social Repro-

duction: Verbal Skill from Parent to Child in the Preschool and School Years,” 

รายงานที่ส่งให้ที ่ประชุมประจ�าปีของสมาคมนักประชากรแห่งอเมริกา (PAA) 

ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2001 https://eric.ed.gov/?id=ED453910 

ดูเพิ่มเติมที่ Karen S. Peterson, “Moms’ Poor Vocabulary Hurts Kids’ Future,” 

USA Today, April 12, 2001 
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1,000 ค�า ตัวเลขเหล่านี้แตกต่างกันบ้างในต�าราเล่มต่างๆ แต่ก ็

ใกล้เคียงกัน ในหนังสือนิทานส�าหรับเด็ก หรือหนังสือนิทาน หรือ 

หนงัสือวรรณกรรมเยาวชน มีคลังค�าศพัท์มากมายกว่าตวัเลขนีม้าก  

ดังนั้นการอ่านนิทานด้วยการอ่านออกเสียงจึงเป็นเรื่องส�าคัญ

จะเล่านิทานก็ไม่ห้าม แต่ขอให้รู้ว่าผลลัพธ์ต่างกันไกล

เอกสารอ้างอิงของบทที่ 1 หมายเลข 114 เล่าถึงงานวิจัยใน 

ปี 2010 ที่ท�ากับเด็ก 6,800 คน อายุ 3-12 ปี

 “พวกเขาพบว่าเด็กจากฐานะทางเศรษฐกิจสังคมต�่ากว่า 

จะมีจ�านวนคลังค�าศัพท์น้อยกว่าเม่ือเร่ิมเข้าเรียน (ล้าหลังกว่าคน

อื่น 12-14 เดือน)”

 ที่ส�าคัญย่ิงกว่าคือประโยคถัดมา “แล้วเม่ือโตขึ้นก็ยัง

ชดเชยความสูญเสียนั้นมิได”้

หากใช้ค�าพดูของเพจหนึง่บนโลกออนไลน์วนันีก็้จะอทุาน 

ว่า “เรื่องส�าคัญแบบนี้ท�าไมไม่บอกกู!” บ้านที่เริ่มอ่านนิทานช้ากว่า 

โตขึ้นก็ชดเชยความเสียหายไม่ได้!

หากเรายึดหลักเร่ือง epigenesis พัฒนาการมีล�าดับชั้น 

ของมัน และเรื่อง critical period พัฒนาการมีเวลาวิกฤตของมัน 

หากเราไม่ท�าสิง่ทีค่วรท�าในเวลาท่ีควรท�า เราจะท�างานนัน้มิได้อกีเลย 

และไม่อาจชดเชยเวลาที่สูญหายได้ด้วย อย่างมากก็แค่เริ่มต้นใหม ่

4 เรื่องเดียวกัน
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ซึ่งช้ากว่าเด็กที่ออกวิ่งไปก่อนแล้ว

เพราะอยูใ่นฐานะทางเศรษฐกจิสงัคมทีส่งูกว่าจงึได้เปรยีบ 

กว่า ท่ีจริงประโยคนีก็้อาจจะมีปัญหาในบ้านเราอยูดี่ ดังทีพ่อท�านาย 

ได้ว่าชนชั้นกลางก็ไม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังเช่นกัน นี่คือโอกาสของ 

ชนชั้นล่างที่จะวิ่งแซง

เพื่อให้เข้าใจความข้อนี้มากขึ้น จะเล่าเรื่องธรรมชาติของ 

การรักษาทางจิตเวชศาสตร์ให้ฟัง

สมมติว่าเราวินิจฉัยเด็กคนหนึ่งเป็นออทิสติกเทียม คือ 

ไม่สบตาแม่ ไม่สบตาใคร ไม่ยิ้มตอบแม่ ไม่ยิ้มตอบใคร และไม่พูด  

อาการเหล่านีเ้หมือนเด็กออทสิตกิท่ีเป็นแต่ก�าเนดิ แต่เราใช้ค�าศัพท์ 

ออทิสติกเทียม เพราะส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยให้เด็กดูหน้าจอ 

มือถือมากจนเกินไปตั้งแต่แรก

แม้เราจะรกัษาได้บ้างด้วยการหยุดหน้าจอทันที แต่บุคคล 

ที่เป็นต้นเหตุของการให้เด็กดูหน้าจอมักไม่ให้ความร่วมมือ และ 

พ่อแม่บ้านเราก็ได้แต่เกรงใจผู้อื่นจนลูกตนเองป่วย ดังนั้นเร่ือง 

รักษาจึงไม่ง่าย และถึงแม้ว่ารักษาได้หายดี เด็กกลับมามองหน้าแม่ 

มองหน้าคน ยิ้มให้แม่ ยิ้มให้คน และพูดได้ แต่ระยะเวลาของความ 

เจ็บป่วย 12-36 เดือนนั้นคือเวลาที่สูญหาย

ความหมายคอืพฒันาการหลายอย่างจะสูญหายไป มันไม่ 

กลับมาโดยอัตโนมัติ เด็กจะต้องใช้เวลา 12-36 เดือนเพื่อพัฒนา

ตนเอง ซึ่งจะไม่มีวันไล่ทันเด็กที่พัฒนาไปก่อนหน้าแล้ว
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แม้ว่าปรากฏการณ์นี้จะเป็นก่ึงอุปมาอุปไมย กล่าวคือ 

เด็กป่วยทีถ่ดถอยมิได้ต้องใช้เวลาตทุีนคืนเท่าเวลาท่ีเจบ็ป่วยเสมอไป 

แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เวลานาน และข้ึนอยู่กับว่าพัฒนาการอะไร 

ที่สูญหาย พัฒนาการอะไรที่เร่งสปีดได้ และพัฒนาการอะไรที่ไม่ม ี

ทางเร่งสปีดได้

ภาพประกอบที่ 1.1 คือภาพท่ีง่ายและช่วยให้เราเข้าใจ 

เรื่องทั้งหมดโดยง่าย

ภาพ 1.1

เราอ่านนทิานให้เด็กฟังเพือ่สร้างคลงัค�า คลังค�าจะค่อยๆ  

เพิ่มขึ้นตามล�าดับชั้น

กลุ่มแรกคือ ค�าศัพท์เพื่อการฟัง (listening vocabulary) 

อ่างน�า้ทีใ่ช้เกบ็คลังค�าเพือ่การฟังได้จากการฟัง ฟังจนล้นแล้วจงึไหล 

ลงสู่อ่างท่ีสอง อันเป็นท่ีอยู่ของคลังค�ากลุ่มต่อมาคือ ค�าศัพท์เพื่อ 

การพูด (speaking vocabulary)
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พฒันาการด้านภาษาเป็นเช่นนีเ้อง การสร้างคลงัค�าทีเ่กิด 

จากการได้ยินจึงเป็นเร่ืองส�าคัญ และสร้างได้ทันทีตั้งแต่แรกเกิด 

เด็กท่ีมีคลังค�าเพื่อการฟังมากกว่าจะฟังเก่งขึ้นทุกวัน น�าไปสู ่

พัฒนาการของคลังค�าด้านอื่นๆ มากขึ้นทุกเดือน แล้วเรื่องก็จะไป 

จบที่โรงเรียน

เด็กที่มีคลังค�าไปจากบ้านมากกว่าจะฟังครูพูดรู ้เรื่อง 

มากกว่า ง่ายๆ เท่านี้เอง เด็กๆ ไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือก็จริง 

แต่จะเอาอะไรไปใส่เนื้อหา หากไม่มีคลังค�าไว้ใส่เนื้อหาตั้งแต่แรก  

ง่ายๆ เท่านี้เอง

ถ้าการอ่านที่โรงเรียนเป็นเรื่องไม่สนุก ถ้าการอ่านเป็น 

ยาขม ไม่มทีางเลยทีจ่ะให้เขาอ่านนอกห้องเรยีน ค�าถามคอืโรงเรยีน 

ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงเรียนอนบุาล ท�าให้การอ่านเป็นยาขม 

ตั้งแต่ปฐมวัยมากน้อยเพียงใด

ดูเอกสารอ้างอิงหมายเลข 295 ของบทที ่1 นี ้งานวจิยัทีท่�า 

ในนักเรียน 150,000 คนจาก 35 ประเทศเมื่อปี 2010 พบว่า บ้านที ่

อ่านหนังสือให้ลูกฟังบ่อยๆ ท�าคะแนนเมื่อชั้นประถมสี่ได้มากกว่า 

บ้านท่ีอ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นบางคร้ัง 30 คะแนน เช่นเดิม 

5 Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Eugenio J. Gonzalez, and Ann M.Kennedy, 

PIRLS 2001 International Report: IEA’s Study of Reading Literacy Achievement 

in Primary School in 35 Countries (Chestnut Hill, MA: International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement/International Study Center, 

Boston College, 2003), 95



24     มหัศจรรย์แห่งการอ่านออกเสียง 

หากแคลงใจการค้นพบนี้ กรุณาไปหาเอกสารหมายเลข 296 เพื่อ

อ่านเอง

บ้านเรานยิมส่งลูกไปเรียนก่อนสามขวบ โรงเรยีนของเรา 

นิยมสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ก่อนส่ีขวบ ค่านิยมเหล่านี้ผิดทั้ง 

ธรรมชาตแิละวชิาการ วชิาการทีว่่านีคื้อวชิาการเรือ่งพฒันาการเด็ก 

ซึง่มีเขยีนในต�าราแพทย์มากกว่าคร่ึงศตวรรษว่า เราไม่ควรพรากลกู 

ไปจากแม่ก่อนสามขวบ เพราะมีความเสีย่งต่อการเกิดพยาธสิภาพ 

ทางจติในอนาคต และเราไม่ควรเร่งเรยีนในช่วง 4-7 ขวบ เพราะเป็น

เวลาวกิฤตของการพฒันากล้ามเนือ้มัดใหญ่ในสนาม และการพฒันา 

กล้ามเนื้อมัดเล็กของนิ้วมือด้วยการละเล่น ศิลปะ กีฬา และดนตรี

การอ่านนทิานให้ลกูๆ กับเด็กนกัเรียนฟังเป็นพืน้ฐานของ 

การเล่น ศิลปะ กีฬา และดนตร ีเป็นรากฐานทีเ่ราสร้างได้ตัง้แต่แรกเกิด 

ถ้าบ้านใดเชือ่แล้วลงมือท�าวนันี ้ผลลัพธ์ใน 10 ปีข้างหน้าจะต่างจาก 

บ้านที่ไม่ท�าอย่างเห็นได้ชัด

และถ้าการศึกษาไทยยอมเปลี่ยนแปลงวันนี้ 10 ปีสังคม

ไทยก็เปลี่ยนไปแล้ว

6 เรื่องเดียวกัน 





คลังค�า
และความจ�าใช้งาน

2
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ในตอนต้นของบทที่ 2 นี้ ผู้เขียนอ้างถึงหนังดังในอดีตปี 1987 

เร่ือง Three Men and a Baby ซึง่สร้างใหม่จากหนงัฝร่ังเศสชือ่Trois  

hommes et un couffin (Three Men and a Cradle) ฉบับฮอลลีวู้ด 

เข้ามาฉายในเมืองไทยโดยใช้ชือ่ว่า อะไรอยูใ่นตะกร้า น�าแสดงโดย 

ทอม เซลเลก, สตีฟ กุตเทนเบิร์ก และเท็ด แดนสัน

ภาพ 2.1 โปสเตอร์ Three Men and a Baby
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หนังเล ่าเรื่องชายหนุ ่มสามคนตกท่ีนั่งเป ็นพ่อของ 

เด็กทารกหญิงคนหนึ่ง ซึ่งถูกน�าใส่ตะกร้ามาทิ้งไว้หน้าบ้านของ 

คนท้ังสาม เป็นหนงัครอบครัวทีดู่สนกุ และท�ารายได้มหาศาลในปีนัน้  

มีตอนหนึ่งในหนังที่ตัวละครของทอม เซลเลก พูดว่าท่ีเขาอ่าน 

หนังสือให้ทารกฟัง มิได้คิดว่าทารกตัวเท่านี้จะฟังอะไรรู ้เรื่อง 

เขาเพียงแค่ต้องการให้ทารกได้ยิน (โทน) เสียงของเขาเท่านั้นเอง  

ทั้งนี้เพื่อสร้างสายสัมพันธ์

เป็นไปดังที่ผมเขียนเสมอว่า เราอยากให้พ่อแม่ได้อ่าน 

หนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนทุกคืน โดยมิได้คาดหวังว่าเด็กจะฉลาด 

หรือเด็กจะรักการอ่าน แต่เพียงเพื่อประกันว่าพ่อแม่จะปรากฏตัว 

ในห้องนอนอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่องยาวนาน อันจะเป็นการสร้าง 

พ่อแม่ทีมี่อยูจ่ริง ตามด้วยสายสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และลกูในท่ีสดุ

แต่หนังสือเล่มนี้ได้เขียนต่อไปว่า เด็กท่ีพ่อแม่เร่ิมอ่าน 

ออกเสียงให้ฟังก่อน เป็นไปได้ว่าเด็กจะรักการอ่านมากกว่าจริงๆ  

อธิบายว่าเด็กท่ีฟังพ่อแม่อ่านออกเสียงมามากกว่าจะมีคลังค�า 

มากกว่า เด็กทีมี่คลงัค�ามากกว่าจะอ่านหนงัสอืทีมี่ค�าศพัท์มากกว่า 

รู้เรื่อง ท�าให้ได้คลังค�าเพิ่มเติม และสร้างความสามารถที่จะอ่าน 

หนงัสือทีมี่ค�าศพัท์มากขึน้ได้เร่ือยๆ เม่ือเปรยีบเทยีบกบัเด็กทีพ่่อแม่ 

อ่านออกเสียงน้อยกว่า ท�าให้มีคลังค�าน้อยกว่า ทั้งยังไม่สามารถ 

เลือกหนังสืออ่านได้มากนักเพราะคลังค�าที่จ�ากัด เด็กสองคนนี้จึง 

ทิ้งห่างจากกันมากขึ้นทุกที
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นี่คือค�าอธิบายส�าหรับค�าถามที่ว่า เพราะอะไรเด็กที่มี

คลังค�าน้อยกว่าจะไม่สามารถลดช่องว่างที่ห่างกันนี้ได้ในภายหลัง

พ่อแม่อ่านออกเสียงให้ลูกฟังท�าให้เด็กมีค�าศัพท์เพื่อ 

การฟังมากกว่า น�าไปสูค่�าศพัท์เพือ่การพดู การอ่าน และการเขยีน 

มากกว่าตามล�าดับ ปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ด้วยระบบสัญลักษณ์  

คือภาษามิได้มีอยู่ในตอนแรก แต่เกิดจากเส้นสมมติของชนชาติ 

ต่างๆ เพื่อแทนค�าพูด ดังนั้นการฟังซ�า้ พูดซ�้า และอ่านซ�า้จะช่วย 

เสริมสร้างความม่ันคงของระบบสัญลักษณ์นี้ แล้วน�าไปสู่ความ

สามารถด้านการเขียนในที่สุด ท�าให้ช่องว่างด้านความสามารถ

ทางภาษาของเด็กที่มีคลังค�ามากและคลังค�าน้อยทิ้งห่างจากกัน

มากขึ้นไปอีก

หนังสือเล่มนี้เขียนมานานแล้ว ปัจจุบันเรารู ้แล้วว่า 

พ่อแม่อ่านออกเสียงตั้งแต่แรกเกิดช่วยให้ทารกพัฒนาความจ�า 

ใช้งาน (working memory) ความจ�าใช้งานมีสองชนิดคือ ความจ�า 

ใช้งานด้านเสยีง เรียกว่า phonological loop และความจ�าใช้งานด้าน

ภาพ เรียกว่า visuospatial sketchpad ทั้งสองส่วนประสานเข้าหา 

กันด้วยส่วนที่สามคือส่วนบริหารกลาง เรียกว่า central executive

กล่าวเฉพาะความจ�าใช้งานด้านเสียง เสียงพ่อแม่ที่อ่าน 

นิทานให้ฟังจะช่วยพัฒนาโมเดลความจ�าใช้งานโดยตรง ทารก 

บางคนนอนฟังนิทานดีๆ แต่บางคนเล่นหยุกหยิก และเมื่อถึงวันที ่

เขาคลานหรือเดินเตาะแตะได้ เขาจะเดินไปรอบห้องนอน ท�าให้ 

พ่อแม่บางท่านหมดก�าลังใจที่จะอ่านนิทานออกเสียงต่อ
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แต่พ่อแม่ควรอ่านนทิานออกเสยีงต่อไป เพราะทกุย่างเท้า 

ที่ทารกเดินเกาะไปรอบห้องนอน หูเขายังคงได้ยิน เขาอาจจะ 

มีลักษณะเหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาในตอนแรกๆ แต่ที่แท้แล้ว 

สมองก�าลังพัฒนาโมเดลความจ�าใชง้าน เขาก�าลังถือครองความจ�า 

ของประโยคทีห่นึง่แม้ว่าจะคลานหรือเดินอยู่ เพือ่รอให้ประโยคท่ีสอง 

มาต่อตดิ จากนัน้ถอืครองความจ�าของประโยคทีห่นึง่และสองเพือ่รอ 

ให้ความจ�าใช้งานของประโยคท่ีสามมาต่อติด เป็นเช่นนี้ไปเร่ือยๆ  

เขาถือครองได้ก่ีประโยคเป็นเวลานานเท่าไรคือขนาดของถัง 

ความจ�าใช้งานทีใ่หญ่ขึน้ วนันีเ้ขาเป็นเพยีงทารกท่ียงัไม่เข้าใจเรือ่งที ่

พ่อแม่อ่าน ดงัที่ตัวละครของสตีฟ กุตเทนเบิร์ก หยอกตัวละครของ 

ทอม เซลเลก ในหนัง อะไรอยู่ในตะกรา้ ตอนต้นบทความว่าเด็ก 

จะไปรู้อะไร แต่การอ่านออกเสียงนั้นมิได้สูญเปล่า นอกเหนือจาก 

สร้างสายสัมพันธ์แล้ว ยังเปิดปากถังความจ�าใช้งานให้กว้างขึ้น 

เพือ่รอเวลาทีเ่ด็กจะประมวลผล (process) ประโยคหลายประโยคท่ี 

พ่อแม่อ่านออกเสียงให้ฟังเป็นการอ่านเอาเรื่องในตอนท้าย

เร่ืองโมเดลปากถงัความจ�าใช้งานนีเ้ป็นเร่ืองส�าคัญ ปากถงั 

ที่กว้างกว่าช่วยให้เด็กประมวลผลหลายข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน  

เด็กกลุ่มนี้จะสามารถวางแผนท�าการบ้านล่วงหน้าได้หลายวัน 

ตื่นเช้าแล้วแต่งตัวไปโรงเรียนทันเวลา เพราะรู้ขั้นตอนกระจ่าง 

เร่ิมตั้งแต่ไปล้างหน้า แปรงฟัน อาบน�้า แต่งตัว กินอาหารเช้า 

ใส่รองเท้า ถือกระเป๋า แล้วออกจากบ้าน ในขณะที่เด็กซึ่งมีปากถัง 

ความจ�าใช้งานแคบกว่า จะปล่อยข้อมูลเข้าได้เพยีงคร้ังละ 1-2 ข้อมูล 
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แล้วประมวลผลเพียงเท่านั้น เด็กเหล่านี้จึงไม่รู้ว่าตนเองต้องท�า 

การบ้านตอนนีเ้พือ่จะส่งวันพรุง่นี ้หรือไม่รู้ว่าการแต่งตวัไปโรงเรยีน

ตอนเช้านัน้ใช้กระบวนการทัง้หมดก่ีขัน้ตอน ตัง้แต่ใช้แขนข้างหนึง่ 

สอดเข้าแขนเสื้อข้างหนึ่ง ไปจนถึงผูกเชือกรองเท้าเสร็จ ยังไม่นับ

เร่ืองล้างหน้า แปรงฟัน และอาบน�า้ มีขัน้ตอนย่อยทัง้หมดก่ีขัน้ตอน

พฒันาการของโมเดลความจ�าใช้งานนี ้ช่วยอธบิายเร่ืองที ่

หนังสือเล่มนี้เขียนอีกเร่ืองหนึ่งคือ ความจ�าใช้งานเพื่อการฟัง 

มาก่อนความจ�าใช้งานเพื่อการพูด

เดก็ได้ยนิ จ�าไว้สกัครู่ แล้วก็จะลืมในเวลาไม่ก่ีวนิาที เด็กจะ 

ถือครองความจ�าใช้งานได้นานขึ้นเม่ือพูดกับตัวเอง เวลาเราเห็น 

เด็กพดูคนเดียว หรือพากย์การกระท�าของตวัเองระหว่างเล่นท�าครวั 

มิใช่เรื่องผิดปกติ เขาก�าลังพัฒนาความยาวของความจ�าใช้งาน

พ่อแม่อ่านออกเสียงหลายค�า เขาจ�าได้ไม่กี่ค�า จ�านวนค�า

ที่ได้ฟังมีมากกว่าจ�านวนค�าท่ีได้พูด แต่ถ้าเราอ่านออกเสียงมาก 

เท่าไร จ�านวนค�าที่ได้ฟังจะมากขึ้นเท่านั้น แล้วจ�านวนค�าที่ได้พูดก ็

จะมากขึ้นตามไปด้วย นั่นคือค�าศัพท์เพื่อการฟังมากกว่าค�าศัพท์

เพื่อการพูด การพูดคนเดียวหรือการพูดกับคนอื่นเป็นการตอกลิ่ม 

ค�าศัพท์เพื่อการพูดบ่อยๆ ให้ฝังแน่นและคงทน เด็กสามารถท�าให้

ค�าศพัท์คงทนมากย่ิงขึน้ได้ด้วยการอ่านและการเขยีน อ่านหนงัสอื

ทีต่วัเองอ่านออกด้วยคลังค�าตัง้ต้น แต่หนงัสอืท่ีดีจะน�าเข้า (import) 

คลังค�าใหม่ๆ อีกจ�านวนมากที่เรามิได้ใช้ในการพูดประจ�าวัน หรือ

แม้กระทั่งในการเล่านิทาน
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ภาพ 2.2 หนังสือ แมงมุมเพื่อนรกั

 

 ยกตัวอย่างเร่ือง แมงมุมเพื่อนรัก (Charlotte’s Web)  

วรรณกรรมเยาวชนคลาสสกิปี 1952 ของอ.ี บี. ไวต์ เล่าเร่ืองมิตรภาพ 

ระหว่างชาร์ล็อตต์ แมงมุมในโรงนา กับวิลเบอร์ หมูเล้ียงน่ารัก 

น่าเอ็นดู จะว่าไปนี่คือหนังสือที่เด็กไทยทุกคนควรอ่าน ไม่เพียง

เพราะเนื้อเรื่อง เนื้อหา และกลวิธีการเขียนที่ดีเลิศ แต่เพราะเป็น

หนังสือที่มีคลังค�าใหม่ๆ จ�านวนมากด้วย

คลังค�าที่ได้จากการอ่านออกเสียงให้ลูกฟังมีมากกว่าคลังค�า

ที่ได้จากการพูดคุยหรือเล่านิทาน ดังนั้นเราจึงควรอ่านออกเสียง 

ให้ลูกฟังนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ไม่เป็นความจริงที่ว่าเราควรเลิก

อ่านออกเสียงเมื่อพบว่าลูกอ่านหนังสือเองเป็นแล้ว

ใจความส�าคัญของคร่ึงหลังของบทที่ 2 นี้มีอยู่สองเร่ือง 

ใหญ่ๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนจ�านวนมาก
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เรื่องที่หนึ่งคือ การอ่านออกเสียงให้เด็กพิเศษ 

หนังสือได้ยกตัวอย่างเจนนิเฟอร์ ซึ่งเธอคลอดก่อน 

ก�าหนดและเป็นดาวน์ซินโดรม เธอรับการผ่าตัดแก้ไขหัวใจพิการ 

แต่ก�าเนิดและต้องอยู่ในห้องไอซียู แล้วอยู่โรงพยาบาลต่ออีก 

เจ็ดสัปดาห์ คุณหมอบอกกล่าวว่าเธออาจจะตาบอด หูหนวก 

และปัญญาอ่อน

นี่คือเรื่องที่คุณแม่ของเจนนิเฟอร์ท�า คุณแม่อ่านนิทาน 

คนืละ 10 เล่มทกุวนัตัง้แต่แรก ช่วงทีเ่จนนเิฟอร์อยูใ่นไอซยี ูคณุแม่ 

จะเปิดเสียงนทิานท้ิงเอาไว้ และท�าเช่นนีเ้สมอมาจนกระท่ังเจนนเิฟอร์ 

เรียนชั้นประถมหนึ่ง

เจนนเิฟอร์อ่านเก่งทีส่ดุในห้องและมีคลงัค�าศัพท์มากมาย 

สอบอ่านได้คะแนนเตม็ทกุคร้ัง เธอเป็นนกัเรียนดีเด่น เป็นนกัไวโอลนิ 

เรียนจบประกาศนียบัตรหลังประถมปลายส�าหรับผู ้มีปัญหา 

การเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยเวสลีย์ ทุกวันนี้เธอมีคอนโดมิเนียม 

ของตนเอง และมีพจนานุกรมสองเล่มวางอยู่บนโต๊ะตลอดเวลา

ผมได้รับค�าถามจากคุณพ่อคุณแม่ของเด็กพิเศษเสมอๆ  

ว่าจะท�าอย่างไรกับชีวิตดี การไปพบนักพัฒนาการหรือนักแก้ไข 

การพดูทกุ 1-2 เดอืนเป็นเร่ืองท่ีกระท�าอยูแ่ล้ว แต่เหน็ความก้าวหน้า 

ไม่มากนัก

ค�าตอบที่ผมให้เสมอคือ ควรไปพบนักพัฒนาการหรือ 

นักฝึกพูดตามนัดเสมอ อย่าหมดหวังหรือหมดก�าลังใจ ให้ตั้งใจฝึก 

หรอืกระตุน้ลูกตามค�าแนะน�าของนกัพฒันาการหรอืนกัฝึกพดูตลอด 
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ช่วงเวลาทีอ่ยูบ้่านเพือ่รอนดัคร้ังต่อไป เราต้องท�าเอง มิใช่ยกหน้าท่ี 

ให้นกัพฒันาการหรือนกัฝึกพดูท�าเพยีงเดือนละหนึง่ชัว่โมง หากเรา 

ลงมือท�าเองทุกวันเด็กจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ได้

อย่างไรก็ตาม ผมเสริมเสมอว่าให้อ่านนิทานก่อนนอน 

ทกุคนื อย่าหยุดอ่าน ที่ผมไม่ได้พูดคืออ่านอย่างน้อย 10 เล่มแบบ 

คุณแม่ของเจนนิเฟอร์ ที่ผมพูดเสมออีกเร่ืองคืออ่านเล่มไหนก็ได้ 

ที่ลูกฟัง และคนอ่านสนุกกับการอ่าน

หนังสือเล่มนี้ได้ให้ค�าแนะน�าเรื่องการเลือกหนังสือนิทาน

ส�าหรับเด็กพิเศษในตอนเริ่มต้นไว้ดังนี้

1. ใส่ใจหน้าปก ขนาดหนังสือ ขนาดรูปภาพ และตัวอักษร

2. เลือกที่มีค�าซ�้าหรือค�าคล้องจอง

3. เลือกเรื่องสั้นๆ ข้อความไม่เยอะ

4. เลือกเรื่องที่มีรูปภาพง่ายๆ ไม่รกตา

5. เลือกเรื่องที่มีการตั้งค�าถาม

ทัง้นีโ้ดยยกตวัอย่างหนงัสอืหลายเล่ม เล่มทีแ่ปลไทยแล้ว 

คือ หนอนจอมหิว (The Very Hungry Caterpillar) ของเอริก คาร์ล  

อย่าลืมว่าเด็กพิเศษหรือเด็กสมาธิสั้นไม่อยู่นิ่งในวันแรกๆ ขอให ้

อดทนที่จะอ่านต่อไป เด็กจะนิ่งหรือมีสมาธิเพิ่มขึ้นได้เม่ือมีระบบ

ความจ�าใช้งานที่แข็งแรงขึ้น ทั้งหมดนี้ใช้เวลาหลายเดือน

เมื่อหมดก�าลังใจให้ดูเจนนิเฟอร์เป็นตัวอย่าง
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ภาพ 2.3 หนังสือ The Very Hungry Caterpillar

เรื่องที่สองคือ เรื่องการอ่านออกเสียงให้วัยทีนหรือ

วัยรุ่น

ค�าแนะน�าคือ เราอ่านออกเสียงให้ลูกฟังได้จนกระทั่งเขา 

อายุประมาณ 11-12 ปี โดยยืนยันแล้วว่าที่จริงเด็กช่วยวัยนี้ยัง 

อยากฟัง

หนงัสือยกตวัอย่างกรณขีองครสิเตน โบรซนิา ท่ีพ่อของเธอ 

จิม โบรซินา อ่านหนังสือให้เธอฟังรวม 3,218 คืน โดยไม่มีใบงาน 

หรือการทดสอบค�าศัพท์ ย�้าอีกครั้งหนึ่ง อ่านนิทานให้ลูกฟังด้วย

ความสนุกสนาน ไม่ต้องมีใบงานหรือทดสอบค�า

“เธอมีอะไรตอบแทนความพยายามของพ่อบ้าง นอกเหนอื 

จากความรัก ความผูกพัน และประสบการณ์ร่วมกัน” 
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ค�าตอบคือเกรดเอเกือบทุกวิชาตลอดสี่ปีในวิทยาลัย 

ชนะเลิศงานเขียนระดับประเทศสองครั้ง และเขียนหนังสือเล่า

ประสบการณ์ที่เธอมีร่วมกับพ่อหนึ่งเล่มโดยใช้นามปากกาว่า  

อลิซ ออซมา ชือ่หนงัสือว่า สญัญาท่ีจะอ่าน: พ่อของฉนัและหนงัสือ

ที่เราอ่านด้วยกัน (The Reading Promise: My Father and the 

Books We Shared)

ภาพ 2.4 หนังสือ The Reading Promise: My Father and the Books We Shared

 

 การชักชวนวัยรุ่นให้มาอ่านหนังสือด้วยกันมิใช่เร่ืองง่าย 

หากมิได้มีการเตรียมตัวมาก่อนจนกระท่ังคุ้นเคย ค�าแนะน�าที่

หนังสือนี้มีให้ คือ 3B



นพ.ประเสร ิฐ ผลิตผลการพิมพ์    39

ในประดาวัฒนธรรมค�าย่อที่แสนน่าเบื่อ ผมพบว่าค�าย่อ 

3B นี้เข้าท่ามาก

·	 Books ให้หนังสือแก่เด็ก ให้เด็กได้เขียนชื่อตัวเองและ

เป็นเจ้าของหนังสือ มิใช่ทุกเล่มต้องขอยืมจากห้องสมุด

·	 Baskets ท�าตะกร้าหนังสือไว้ในที่ที่เด็กจะได้หยิบและ

หยิบง่าย วางหนังสือไว้ท่ัวบ้านดีกว่าเก็บหนังสือไว้

กระจุกเดียว

·	 Bed Lamp ซื้อโคมไฟหัวเตียงอ่านหนังสือให้แก่ลูก ข้อนี้ 

อ่านแล้วออกจะโหดเล็กน้อย ถ้าเด็กอ่านหนังสือเราจะ 

เปิดไฟให้อ่าน แล้วขยายเวลาเข้านอนไปได้อีก 15 นาท ี

ถ้าเด็กไม่อ่านหนังสือ เราจะปิดไฟนอนตามเวลาเดิม  

หากเป็นไปได้ควรท�าจนเป็นนิสัยตั้งแต่เล็ก เพื่อปลูกฝัง

นิสัยรักการอ่านก่อนเข้านอน

มีอีกค�าแนะน�าหนึ่งข้อท่ีเข้าท่า อ่านออกเสียงในรถให ้

ลูกฟังเม่ือขับรถส่วนตัวเดินทางไกล ถ้าพ่อหรือแม่ขับรถเอง 

และอีกคนมิได้ไปด้วย ให้เปิดเทปนิทาน นวนิยาย หรือวรรณกรรม

ไประหว่างทาง

ทั้งหมดนี้ภายใต้ข้อเท็จจริงที่พูดถึงแล้ว นั่นคือค�าศัพท์

เพื่อการฟังมาก่อนค�าศัพท์เพื่อการอ่าน



หนังสือส�าหรับปฐมวัย 
ประถม และมัธยม

3
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“เรายังไม่ได้ข้อสรุปว่าช่วงเวลาสามขวบปีแรกของชีวิตนั้น 

แท้จริงแล้วมีความส�าคัญแค่ไหน ประตูแห่งโอกาสนั้นปิดตายลง 

หลังจากสามขวบจริงๆ หรือว่ายังจะมีโอกาสครั้งที่สอง สาม และสี ่

ต่อไปอกี”

บทที่ 3 เร่ิมต้นย่อหน้าแรกด้วยข้อความนี้ ตามด้วย

เอกสารอ้างอิงทั้งท่ีเป็นเอกสารหรือคลิปเสียงให้ท่านผู ้สนใจ 

ได้ศึกษารายละเอียดของวิวาทะนี้

ทีบ้่านเรามีววิาทะเร่ืองนีไ้ม่มาก ปัญหาไปอยูท่ี่เราตคีวาม

ข้อนี้อย่างไรมากกว่า ค�าพูดท่ีว่า สมองเด็กเรียนรู้ได้มากที่สุดใน 

1,000 วันแรก ถูกน�าไปใช้คนละวัตถุประสงค์ กลุ่มหนึ่งใช้เพื่อเร่ง 

การเรียนรู ้บางประการ ในขณะที่อีกกลุ ่มหนึ่งใช้เพื่อเตรียม 

ความพร้อม

“การศึกษาปฐมวัยไม่ควรเป็นแค่การศึกษา แต่ควรเป็น 

การเล่นสนุก การส�ารวจค้นคว้า และการหล่อเลี้ยงพัฒนาการทาง

อารมณ์ พูดสั้นๆ คือทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเด็ก” เป็นข้อสรุปของ 

ดร.แจ็ก ชองกอฟฟ์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้าน

พัฒนาการสมองของเด็ก
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“งานวิจัยยืนยันว่าการเก็บสะสมรูปแบบของเสียงและ 

ค�าศัพท์ระยะยาวท่ีสามารถวัดได้นั้นเร่ิมต้นตั้งแต่อายุแปดเดือน 

เด็กท่ีได้ยินภาษามากท่ีสุดจะมีโอกาสมากท่ีสุดที่จะมีทักษะ 

ทางภาษาท่ีด”ี และ “เป็นหนทางสู่การเรยีนรู้และประสบความส�าเรจ็ 

ในโรงเรียน”

แล้วย�้าว่า “ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความตั้งใจที่จะสร้างทารก 

อัจฉริยะ” แต่เป็น “การสร้างสายสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างพ่อแม่ 

กับลูก และการสร้างสะพานเชื่อมแสนสุขระหว่างเด็กกับหนังสือ 

ให้พวกเขาพร้อมข้ามไปเม่ือไรก็ได้ท่ีมีพัฒนาการพร้อมจะอ่าน

หนังสือเอง”

หนังสืออะไรเหมาะกับทารกท่ีสุด ค�าถามนี้เป็นค�าถาม 

ที่ผมได้รับเป็นส่วนตัวเสมอว่า หนังสืออะไรเหมาะกับอายุเท่าไร 

เป็นทีส่งัเกตได้ว่าผมไม่ตอบค�าถามนีล้งในรายละเอยีด ด้วยเหตผุล 

ที่จ�าเพาะต่อสถานการณ์การอ่านและสังคมวัฒนธรรมของบ้านเรา 

ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางระดับล่างหรือหาเช้ากินค�่า ดังจะ

อธิบายต่อไป

แต่ส�าหรับหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายไว้อย่างยืดยาวและ 

ลงรายละเอียดตามสมควร เหมาะแก่บุคคลท่ีสนใจรายละเอียด 

ได้อ่านด้วยตนเอง กล่าวอย่างส้ันคือหนังสือส�าหรับทารกควรเป็น 

หนังสือที่มีรูปภาพขนาดใหญ่ เห็นชัด สีสันสดใส และมีตัวหนังสือ

ไม่มากนัก ดีกว่านี้คือมีตัวหนังสือคล้องจองหรือมีค�าอ่านซ�้าๆ 

หลายๆ ครั้ง
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ส่วนรูปลักษณ์ของหนังสือที่อาจจะต้องใช้คือบอร์ดบุ๊ก 

หนังสือกันน�้า และหนังสือผ้า เหล่านี้เพื่อป้องกันการฉีกกัดและ

ดูดอมของเด็กเล็ก

หนังสือของจิมเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างหนังสือส�าหรับทารก

และเด็กเล็กขวบหรือสองขวบปีแรกไว้มากมาย แต่ไม่เป็นที่รู้จัก

ในบ้านเรา หากจะยกตัวอย่างเป็นหนังสือไทยและยังร่วมสมัย

ผมขออนุญาตยกตัวอย่างงานของเกริก ยุ้นพันธ์ หนังสือของท่าน

เป็นภาพวาดสองมิติ ตัดเส้นคมชัดหรือมีขอบเขตของรูปชัดเจน 

ใช้ค�าสั้นน้อย และบางเล่มใช้ค�าซ�้าหรือค�าคล้องจอง มีหนังสือ

ลักษณะนี้อีกในตลาดหนังสือนิทานประกอบภาพส�าหรับเด็กฝีมือ

นักเขียนไทยท่านอื่นๆ ลูกสองคนของผมเติบโตมากับหนังสือของ

อาจารย์เกริกมากกว่าท่านอื่นๆ นั่นคือเหตุการณ์เมื่อ 30 ปีก่อน

ภาพ 3.1 ตัวอย่างผลงานโดยเกริก ยุ้นพันธ์
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กลับมาที่เพราะอะไรผมมักไม่ตอบค�าถามว่าหนังสืออะไร 

เหมาะกับเด็กอายุเท่าไร ท่ีผมตอบมักจะมีเพียงว่า อ่านอะไรก็ได ้

ที่คว้าได้ หรืออ่านอะไรก็ได้ที่คนอ่านสนุก

เหตุผลคือล�าพังการเริ่มต้นอ่านนิทานให้ลูกฟังก็เป็น 

เร่ืองยากแล้วส�าหรับพ่อแม่บ้านเราที่ส่วนใหญ่ท�างานนอกบ้าน 

ชนชั้นกลางกว่าจะเลิกงานฝ่าจราจรถึงบ้านก็มืดค�่า ชนชั้นล่าง 

ปากกัดตีนถีบหาเงินเล้ียงตัวแทบไม่รอด ไม่ต้องพูดถึงการซื้อ

หนังสือนิทานเข้าบ้าน ส่วนบอร์ดบุ๊ก หนังสือกันน�า้ และหนังสือผ้า 

ยิ่งไม่ต้องฝันเลย

ดังนั้นที่ผมพยายามท�าเสมอมาคือ สตาร์ทให้ได้ก่อน  

เรื่องอื่นว่ากันทีหลัง

แล้วเราจะพบปรากฏการณ์ทีน่่ามหศัจรรย์ เพราะเรามิได้ 

ต้องการสร้างทารกอัจฉริยะ เราแค่จะสร้างสายสัมพันธ์พ่อแม่ลูก  

และสะพานเชือ่มเด็กกับหนงัสอื แน่นอนว่าหนงัสือบางเล่มไม่เหมาะ 

กับเด็กบางวัย แต่กฎเหล่านี้ก็ไม่แน่นัก หนังสือบางเล่มหากเรา 

ไม่อ่านวันนี้ จะพบภายหลังว่าน่าเสียดายเวลาที่เสียไปมาก เพราะ 

ลูกของเราชอบมันมากแม้ว่าหนังสือจะเกินอายุ

หนังสือบางเล่มอาจจะไม่เหมาะกับเด็กบางคนไม่ว่าอายุ 

เท่าไรก็ตาม ดังนั้นถ้าเราพบเหตุการณ์ท่ีว่าหนังสือบางเล่มไม ่

เหมาะกับลกูของเรา เราเพยีงเก็บขึน้ชัน้ ปีหน้าว่ากนัใหม่เท่านัน้เอง

บ้านเรามีความอ่อนไหวกับประเด็นทางศีลธรรมและ 

จริยธรรมมากเป็นพิเศษ ท�าให้หนังสือบางเล่มไม่เหมาะกับพ่อแม่ 
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บางท่าน ดังที่มีค�าถามเสมอว่าแจ็กผู้ฆ่ายักษ์เป็นตัวอย่างไม่ดี 

ด้วยประการทั้งปวงตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นต้น

เมื่อเด็กพ้นวัยทารก เขาย่อมไม่นอนนิ่งๆ ฟังพ่อแม่อ่าน

นิทานอีกแล้ว เพราะเขาพัฒนากล้ามเนื้อมือและนิ้วมือได้แข็งแรง

มากพอจะแย่งหนงัสอืในมือแม่มาขย�าและฉกี เขาสามารถพลกิหน้า 

ต่อไปได้โดยท่ีพ่อแม่ยังอ่านไม่จบหน้า และกล้ามเนื้อขาของเขา 

ทรงพลังมากพอท่ีจะเดินไปจากเราในขณะที่เราอ่าน นอกจากนี้ 

เขายังมีสมอง สตปัิญญา และปากทีจ่ะถามขดัจงัหวะการอ่านเสมอ 

เร่ืองเหล่านีส้ร้างความเหนือ่ยหน่าย ท้อแท้ หรือหงดุหงดิแก่พ่อแม่ 

ต่างๆ กัน

ค�าตอบที่ผมตอบเสมอคือ “อ่านต่อไป” และตามด้วย  

“แล้วอะไรๆ จะดีเอง” ซึ่งรับรองว่าจริง

แต่ถ้าท่านต้องการอ่านวิธีแก้ไขละเอียดมากกว่าที่ผม 

เขียนสักเล็กน้อย ก็ลองหาอ่านจากหนังสือของจิมเล่มนี้ได้ แต่เชื่อ 

เถอะว่า “อ่านต่อไป แล้วอะไรๆ จะดีเอง” ง่ายกว่าเยอะ

ทีผ่มแนะน�าท�าได้ง่ายๆ คอื เตรียมหนงัสอืส�ารองไว้ข้างตวั  

แย่งได้แย่งไป ฉีกได้ฉีกไป เราก็อ่านเล่มใหม่ไปเรื่อยๆ ส่วนเร่ือง 

เดินไปรอบห้องนอนนัน้ ให้ท�าห้องนอนให้ไม่กว้างนกั และเอาส่ิงเร้า 

คือตุ๊กตา หนังสืออื่นๆ แจกันดอกไม้ และทุกสิ่งทุกอย่างออกไป 

เสียบ้าง เขาเดินจนเบื่อก็จะวนกลับมาหาเราเอง

อย่างไรก็ตาม จมิได้ยกตวัอย่างบทสนทนาทีแ่ม่ท่านหนึง่ 

คุยกับลูกสลับกับอ่านให้ฟังได้อย่างล่ืนไหลและน่าฟัง จะเลือกใช้ 
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วิธีนี้ก็ได้ แต่ก็เป็นทักษะที่พ่อแม่ต้องฝึกฝน อ่านบ้าง คุยบ้าง  

ถามบ้าง หยุดเพื่อตอบค�าถามบ้าง แล้วชวนอ่านต่ออย่างนางเอก

แต่มิใช่แม่ทุกคนจะเป็นนางเอกได้

เมื่ออายุ 2-3 ขวบ เด็กเริ่มเตาะแตะไปจากเราด้วยจังหวะก้าว 

ท่ีม่ันคงข้ึนและไปไกลมากขึ้น คือวันเวลาท่ีเด็กจะสนใจทุกส่ิง 

ทุกอย่างที่พบเห็น แม้กระทั่งรู โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู

เพราะอะไรเด็กๆ จงึมักสนใจร ูค�าตอบง่ายมาก เขาอยากรู้ 

ว่าในรูมีอะไรอกี นัน่คอืเหตผุลท่ีอลซิผ่านรูกระต่ายไปสู่อกีโลกหนึง่ 

[จากหนังสือ อลิซในแดนมหัศจรรย ์ (Alice’s Adventures in 

Wonderland)]

ภาพ 3.2 หน้าปก Alice’s Adventures in Wonderland
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จิมเรียกช่วงเวลานี้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการแปะป้าย 

เด็กจะสนใจและสนุกกับการแปะป้ายชื่อสิ่งของต่างๆ การอ่าน 

หนังสือประเภทรวบรวมวัตถุสิ่งของเป็นหมวดหมู่แล้วบอกชื่อ 

จงึมิใช่ข้อห้าม ในทางตรงข้าม เด็กๆ มักให้ความสนใจมาก มีหนงัสอื 

ประเภทนี้มากมายในท้องตลาดบ้านเรา

หนังสือที่มีแต่รูปโดยไม่มีตัวหนังสือเลยก็น่าสนใจและ 

มิใช่ข้อห้ามเช่นกัน หนังสือประเภทนี้คุณพ่อคุณแม่จะอ่านแบบ 

ชีใ้ห้ดูส่วนประกอบต่างๆ ก็ท�าได้ไม่ยาก ในกรณทีีท่่านขยนัเล่าเร่ือง 

ก็สะดวกที่ท่านจะเล่าเอาเอง ตัวอย่างหนังสือลักษณะนี้ในตลาด 

บ้านเรามีไม่มากนัก

อีกค�าถามหนึ่งที่ผมได้รับเสมอคือ “ลูกชอบอ่านเล่มเดิม

ซ�้าๆ ท�าอย่างไรดีคะ” ค�าตอบที่ให้เสมอคือ อ่านต่อไป

จิมให้ข้อมูลงานวิจัยตั้งแต่ปี 2011 ว่า เด็กชอบฟังค�าซ�้า

และหนังสือซ�า้ พวกเขาจะเรียนรู้ค�าศัพท์ซ�้าๆ จากหนังสือเล่มเดิม

ได้ดีกว่าฟังค�าศัพท์ค�าเดิมจากหนังสือต่างเล่ม

เราเรียกกระบวนการเรียนรู้ค�าศัพท์ของเด็กวัยนี้ว ่า  

immersion คือที่ผมมักอธิบายเสมอว่า สมองของเด็กสร้างจุด 

เชื่อมต่อประสาทจ�านวนมากมายทุกคืน เส้นประสาทท่ียืดยาว 

ออกนบัร้อยเส้นต่อเซลล์สมองหนึง่เซลล์ ไขว้และประสานกันเป็นจดุ

เชื่อมต่อประสาทเหล่านี้ด้วยความเร็วสูง หนังสือบางเล่มให้ตัวเลข

ประมาณ 40,000 จุดต่อวินาที ค�าศัพท์ค�าเดิมได้ immerse ทุกคืน 

และคมชัดมากขึ้นเรื่อยๆ
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ช้างคืนนี้ไม่เหมือนช้างตัวเม่ือคืน และช้างคืนพรุ่งนี้จะ 

ไม่เหมือนช้างตัววันนี้ ในตอนแรกๆ เด็กอาจจะมีมโนภาพของช้าง 

ลายเส้น ก่อนที่จะเป็นช้างเอราวัณในเจ็ดวันข้างหน้า

พดูส้ันๆ ว่า ช้างตวัใหญ่ข้ึนทกุวนั แม้ว่าจะมาจากหนงัสอื

เล่มเดียวกัน

เด็กชอบถามค�าถามขัดจังหวะการอ่านแล้วท�าให้แม่ๆ  

หงุดหงิดได้เสมอ ที่จริงเราควรดีใจที่เด็กถามเพราะเด็กสนใจใคร่รู้  

เราไม่ควรหงุดหงิด เราแก้ปัญหานี้ได้ง่ายๆ ด้วยการตอบสั้นๆ 

แล้วอ่านต่อไปด้วยท่าทีเรียบง่าย

พลันที่เราหงุดหงิด เขาจะถามซ�้าอีกเสมอ อีกวิธีหนึ่งคือ 

บอกลูกว่าแม่ไม่รู ้แต่แม่จะจดไว้ก่อนนะ แล้วเตรียมโพสต์อิท 

จดแปะคัน่หน้าไว้ตรงนัน้ วธินีีเ้ท่ากับบอกลกูว่าเราใส่ใจ แต่ก็อย่าลมื 

ที่จะหาเวลามาคุยกัน

จมิแนะน�าให้มีช่วงเวลาการคุยกนัหลังหนงัสอืจบ มิใช่จบ 

แล้วนอนเลย แต่วิธีนี้ผมเกรงว่าอาจจะไม่เหมาะในบ้านเรา 

เพราะบ้านเรานิยมการสั่งสอน ถ้าจบแล้วพูดต่อเป็นได้ไปไม่พ้น 

ถามลูกว่า “นิทานเร่ืองนี้สอนว่าอะไร” หรือไม่เราเองก็อาจสรุป 

หรือเร่ิมคุยค�าศัพท์และเนื้อหาวิชาการไปเสีย ดังนั้นอ่านจบแล้ว 

นอนจะดีกว่า

พ่อแม่จะได้ย่องลงไปตั้งวงปิกนิกกันส่วนตัว

ถ้าอยากจะถาม คิดยังไง รู ้สึกยังไง สงสัยอะไรบ้าง 

เป็นสามค�าถามท่ีเราถามลูกได้เม่ืออ่านหนังสือจบ หรือครูถาม 
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นักเรียนได้ในบุ๊กคลับ เป็นค�าถามปลายเปิด ชวนใช้สมองและ 

ไม่ครอบง�า

การเปลี่ยนผ่านจากหนังสือนิทานประกอบภาพเป็น 

หนงัสอืนวนยิายขนาดยาวเป็นเร่ืองควรท�า และท�าเป็นขัน้เป็นตอน  

หลักง่ายๆ คือ

·	 อ่านนิทานประกอบภาพสั้นๆ

·	 อ่านนิทานประกอบภาพที่ยาวขึ้น

·	 อ่านนวนิยายมีภาพประกอบที่มีความยาวต่อบทสั้น

·	 อ่านนวนิยายมีภาพประกอบที่มีความยาวต่อบทยาวขึ้น

·	 อ่านนวนิยายไม่มีภาพประกอบเลย 100 หน้า

อ่านถงึตรงนีอ้ย่าลืมว่าจมิก�าลงัเขยีนเร่ืองการอ่านออกเสยีง  

ในบริบทของหนังสือเล่มนี้คือพ่อแม่อ่านหรือครูอ่าน และเป็น 

การอ่านออกเสียง การพาเด็กข้ามสะพานแห่งการอ่านไปสู่ระดับที ่

สูงขึ้นจึงท�าได้ไม่ยาก

สมมติวัฒนธรรมอ่านออกเสียงบ้านเราไม่เข ้มแข็ง 

การแนะน�าหนังสือให้เด็กอ่านโดยใช้หลักค่อยๆ ขยับเป็นขั้นเป็น

ตอนตามความสามารถของเด็กเป็นเร่ืองควรพิจารณา ระมัดระวัง

อย่าท�าให้การอ่านเป็นยาขมเท่านั้นเอง
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·	 เราอ่านวรรณกรรมให้เด็กประถมฟังได้หรือไม่ – ได้

·	 เราอ่านวรรณกรรมเยาวชนให้เด็กอนุบาลฟังได้หรือไม่  

– ได้

·	 เราอ่านนิทานประกอบภาพให้วัยรุ่นฟังได้หรือไม่ – ได้

·	 เราควรเลิกอ่านนิทานประกอบภาพเม่ือลูกอายุเท่าไร – 

ไม่เลิก ที่จริงแล้วจิมใช้ค�าว่าห้ามเลิก

ประเด็นคือเราอ่านวรรณกรรมให้เด็กเลก็ฟังได้พอๆ กับท่ี 

จะอ่านนิทานประกอบภาพให้วัยรุ่นฟังก็ได้ ส�าคัญที่เราอาจจะต้อง 

สละเวลาลงไปคัดสรรหนังสือด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้ให้ตัวอย่าง 

หนังสือไว้มากมายที่ไม่เป็นที่รู้จักในบ้านเรา

แนนซี ฟุต เมืองฮิกลีย์ รัฐแอริโซนา เป็นครูท�างาน 

ที่ โรงเรียนมัธยมปลายซึ่งมีทั้งนักเรียนวัยรุ ่นติดยาและก ่อ 

อาชญากรรม เธอเร่ิมชั่วโมงเช ้าด ้วยการอ ่านวรรณกรรม  

จากห้องเรียนที่ว่างเปล่าในตอนแรกเพราะเด็กมาสาย ปรากฏว่า 

มีนักเรียนทยอยมาโรงเรียนเร็วข้ึนเพื่อฟังเธออ่านมากขึ้นเร่ือยๆ  

บางคนขอให้เธออ่านส่วนที่ผ่านไปแล้ว บางคนขอยืมหนังสือไป 

อ่านต่อเอง

นักเรียนอายุ 19 ที่ติดยาไอซ์คนหนึ่งก�าลังเผชิญปัญหา

การเลีย้งลกูวยัทารกทีแ่ม่ของเด็กหนไีปใช้ยา เขาได้เดินมาขอบคุณ

คุณครูที่ช่วยให้ชีวิตใหม่แก่เขา





อ่านอิสระ
เพื่อความบันเทิง

4
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อ่านตามล�าพัง อ่านในใจ อ่านอิสระ อ่านเพื่อความบันเทิง

 ไม่น่าเชื่อว่าสี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องได้

มีผูท่ี้คัดค้านว่าเราไม่ควรปล่อยให้เด็กอ่านโดยไร้จดุหมาย 

โดยอ้างอิงงานวิจัย ในขณะเดียวกันก็มีผู้คัดค้านงานวิจัยเหล่านั้น 

และอ้างอิงงานวิจัยอีกชุดหนึ่งเพื่อสนับสนุนการอ่านตามล�าพัง 

อ่านในใจ อ่านอิสระ และอ่านเพื่อความบันเทิง

อ่านเร่ืองนีแ้ล้วก็นกึถงึววิาทะในบ้านเรา จนถงึปัจจบุนักยั็ง 

มีงานวจิยัโต้แย้งเร่ืองการปล่อยเด็กอนบุาลเล่นอสิระ และยืนยนัว่า 

เราควรเร่งเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลและใช้ต�ารามาตรฐาน

จมิเร่ิมบทที ่4 ได้น่ารกั เด็กถามแม่ว่าท�าอะไรอยู ่แม่บอกว่า 

อ่านหนงัสอือยู ่เด็กถามต่อว่าแล้วท�าไมไม่มีเสยีงออกมา จะเหน็ว่า 

การอ่านเป็นส่วนหนึง่ของพฒันาการ นัน่แปลว่ามีขัน้ตอน และเป็น 

เหมือนพัฒนาการทุกเร่ือง นั่นคือถ้าเด็กเกิดมาปกติดี เราจะเร่ง 

ขั้นตอนเหล่านั้นมิได้ เพราะเด็กแต่ละคนมีจังหวะก้าวที่ต่างกัน

อ่านตามล�าพังและอ่านอิสระเป็นสองเร่ืองท่ีควรพูดถึง 

ในบ้านเรา การมีชั่วโมงให้เด็กเลือกหนังสืออิสระและอ่านอิสระ 

เป็นเรือ่งควรท�า แต่เชือ่ว่าผูใ้หญ่หลายท่านเกรงว่าเวลาจะสญูเปล่า 

และเชื่อเรื่องการกะเกณฑ์ให้อ่านเสียมากกว่า
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อ่านเพือ่ความบันเทงิย่ิงเป็นเรือ่งใหญ่ในบ้านเรา ซึง่ชอบท�า 

เหมือนการอ่านนวนิยายเป็นอาชญากรรมไปเสียแล้ว สกัดก้ัน 

ความสามารถในการอ่านของเด็กๆ ไปแล้วนักต่อนัก ท่ีจริงแล้ว 

อ่านเพื่อความบันเทิงไม่มีการบังคับและไม่มีการสอบ เป็นเร่ือง 

ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง

เรามักมีค�าพูดว่าขืนปล่อยชั่วโมงอิสระ เด็กไทยก็ไม่อ่าน  

ผมก็จะบอกว่าปล่อยไปเรื่อยๆ กับกองหนังสือในห้องสมุดที่ดีสักที่  

จะกี่เดือนเราก็จะรอ ปัญหาของบ้านเราคือไม่เคยเชื่อศักยภาพ 

ของเด็ก

นึกถึงคร้ังท่ีตนเองสมัครสมาชิกนิตยสารสารคดีให ้

ห้องสมุดโรงเรยีนประชาบาลสมัยก่อน ครูใหญ่บอกว่าเสยีเงนิเปล่า 

ไม่มีคนอ่านหรอก ครูยังไม่อ่านเลย เราไม่เพียงไม่เชื่อในศักยภาพ 

ของเด็ก เราไม่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ด้วย

เ ด็กจะอ ่ านในใจได ้ เ ม่ือ มี ส่ิ งที่ เ รียกว ่ า  men ta l  

representation เด็กจะมีสิ่งนี้ได้เมื่อมีอีโก้ (ego) อีโก้จะแข็งแรงได ้

เม่ือเด็กได้เล่นมากพอตั้งแต่แรก หากอธิบายด้วยความรู้ใหม่เร่ือง 

EF เด็กจะอ่านในใจได้เมื่อมีการถือครองความจ�าใช้งานได้นานพอ 

เด็กจะถือครองได้นานพอเมื่อเล่นและท�างานมากพอ

จิมอ้างงานวิจัยจ�านวนหนึ่งเพื่อบอกว่า เด็กที่ผ่านการ 

อ่านตามล�าพัง อ่านในใจ อ่านอิสระ และอ่านเพื่อความบันเทิงจะมี

ผลสัมฤทธิ์การศึกษาดีกว่า
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เราสามารถเลือกหนังสือให้เด็กอ่านได้ แต่มิใช่บังคับ 

หลักการท่ัวไปคือมีจ�านวนหนังสือท่ีควรอ่านมากพอแล้วจึงปล่อย 

อสิระ นอกจากนี ้ท่าทขีองครกูมี็ความส�าคัญ ครูทีน่ัง่เปิดหนงัสอือ่าน 

ตามล�าพังไปด้วยจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ มากกว่าครูที่คอย

เดินตรวจตราหรือจับผิดว่านักเรียนคนไหนแกล้งท�าเป็นอ่าน

และถ้าครูคนนัน้อ่านไปหยุดเปิดพจนานกุรมไปจะยิง่เป็น 

ตัวอย่างที่ดี เราพบว่าเด็กๆ จะรู้จักเปิดพจนานุกรมตามไปด้วย

ชั่วโมงอ่านตามล�าพังมิได้ห้ามพูดกัน ในทางตรงข้าม

เราอนุญาตให้เด็กได้สนทนากัน พูดง่ายๆ ว่านี่คือชั่วโมงการอ่าน

ที่ร่ืนรมย์ เม่ือไรที่ไม่ร่ืนรมย์หรือเด็กไม่อ่าน มีค�าตอบเดียวคือเรา

จัดการได้ไม่ดีพอ

ในต่างประเทศก็มีครูใหญ่ประเภทไม่สนบัสนนุให้มีชัว่โมง 

การอ่านอย่างอิสระ ด้วยเหตุผลว่าท�าให้นักเรียนเสียเวลาเรียน 

แต่ครูท่ีรู้ประโยชน์ของการมีชั่วโมงอ่านอย่างอิสระคิดต่างออกไป  

เด็กทีม่าจากครอบครัวยากจนและอยู่กันอย่างแออดัในบ้านหลงัเลก็ 

ชั่วโมงการอ่านอิสระและการอ่านเพื่อความบันเทิงจะมีคุณค่ามาก  

คือเวลาน้อยนดิท่ีพวกเขาได้อ่านหนงัสอืสนกุๆ อย่างสงบ นอกจากนี้ 

ยังมีพวกวัยรุ่นท่ีวันๆ เอาแต่เที่ยวเตร่ด้วยพลังของฮอร์โมนและ 

การเจริญเติบโต ชั่วโมงการอ่านอย่างอิสระเพื่อความบันเทิงคือ

เวลาทองท่ีพวกเขาจะได้นั่งนิ่งๆ ด่ืมด�่ากับความสุขอีกแบบหนึ่ง

อย่างแท้จริง



นพ.ประเสร ิฐ ผลิตผลการพิมพ์    59

ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาอันตราย เด็กท่ีไม่รักการอ่าน 

จะถดถอยทางภาษาหนกัยิง่ขึน้เม่ือเข้าสูก่ารปิดภาคฤดูร้อน รวมท้ัง 

เด็กยากจนที่ที่บ้านไม่มีใครอ่านหนังสือให้ดูเป็นตัวอย่าง ในขณะที ่

เด็กรักการอ่านจะพุ่งทะยานไปข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้าน

ที่มีคนอ่านหนังสือให้ดูเป็นตัวอย่าง และมีส่ิงแวดล้อมที่อุดมไป

ด้วยหนังสือ นิตยสาร ห้องสมุด และอินเทอร์เน็ตที่เพียบพร้อม 

ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาถูกถ่างให้กว้างขึ้นไปอีกเมื่อพ้นฤดูร้อน

จมิพดูถงึงานวิจยัทีบ่อกว่า การอ่านหนงัสอื 4-6 เล่มในช่วง 

ปิดเทอมฤดรู้อนจะสามารถป้องกนัและชดเชยการถดถอยของเดก็ 

ที่เรียนไม่ดีหรือไม่รักการอ่านเป็นทุนเดิม ดังนั้นเราไม่ส่งเสริม 

การเรียนพิเศษในช่วงปิดเทอม แต่เราควรส่งเสริมการอ่านในช่วง 

ปิดเทอมด้วยวิธีการต่างๆ

จมิเล่าเรือ่งครท่ีูให้การอ่านไปเป็นการบ้านในช่วงปิดเทอม 

ว่าเป็นวิธีการท่ีดี แต่วิธีเช่นนี้อาจจะไม่ดีนักในบ้านเรา เดาว่า 

ต่างประเทศมิได้ถงึกับว่าจะเอาค�าศัพท์หรือความรู้ท่ีได้จากการอ่าน  

แต่น่าจะมีการจดักิจกรรมต่อเนือ่ง เช่น บุ๊กคลับ เพือ่ให้นกัเรียนได้มา 

พดูคุย สนทนา ถกเถยีง หรอืแม้กระทัง่เล่าสูกั่นฟังว่าปิดเทอมฤดูร้อน 

ใครอ่านอะไร พดูง่ายๆ ว่าการอ่านควรน�ามาซึง่ความสขุ การพดูคยุ 

ระหว่างชัว่โมงการอ่านอสิระหรอืหลังปิดเทอมฤดูร้อนกค็วรน�ามาซึง่ 

ความสุขด้วยเช่นกัน
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กลับมาบ้านเรา ยอมรับวา่หนังสืออ่านนอกเวลาทีค่ดัสรร

แล้วเป็นหนงัสอืดทีกุเล่มจรงิ แต่เพราะอะไรเวลาไปสมัภาษณ์เดก็ๆ  

ทุกคนจงึพดูเหมือนกับว่าหนงัสอืนอกเวลาเหล่านัน้เป็นยาขม ต้องมี 

อะไรผิดพลาดในเรื่องนี้แน่ๆ

ฤดูร้อนอนัแสนยาวนานเร่ิมต้นขึน้แล้ว อ่านหนงัสอืสนกุๆ 

กันเถอะครับ

จะให้เด็กอ่านเชกสเปียร์ก็ได้ ไม่มีข้อห้าม

เราควรบังคับเด็กอ่านหนังสือหรือไม่

ผมเคยได้รับค�าถามทางบ้านจากคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่ง 

ตัง้รางวลัล่อใจให้ลูกวัยประถมอ่านหนงัสือนวนยิายหรือวรรณกรรม

เยาวชนทุกวัน คุณแม่ท่านนั้นไม่แน่ใจนักกับสิ่งที่ท�า ทั้งที่พบว่า 

ลูกมีความก้าวหน้าด้านการอ่านเป็นอย่างมาก

จิมให้ค�าตอบในครึ่งหลังของบทที่ 4 นี้ว่า การบังคับเด็ก

อ่านหนังสือเป็นเร่ืองควรท�า เหมือนบังคับเด็กแปรงฟัน บางเรื่อง

กว่าประโยชน์จะมาถึงหรือกว่าเจ้าตัวจะเห็นประโยชน์ด้วยตนเอง

ก็ต้องใช้เวลา

แต่จิมไม่เห็นด้วยท่ีจะใช้ค�าว่าบังคับ เขาเลือกใช้ค�าว่า 

ก�าหนด คล้ายๆ ข้อก�าหนดการขับขี่รถยนต์

การช่วยให้เด็กท่ีไม่อ่านหนังสือติดใจรสชาติหนังสือเป็น

เรื่องยาก เราไม่ท�าอะไรเลยก็มิได้ เราบังคับก็มิได้ ความผิดพลาด

เพียงนิดเดียวในกุศโลบายก่อให้เกิดผลลัพธ์ผิดคาดได้เสมอ
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จิมยกตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเร่งการอ่าน 

หนงัสอืของบางโรงเรยีน คอมพวิเตอร์จะคดัเลือกหนงัสอืจ�านวนหนึง่ 

เด็กมีหน้าที่เก็บแต้มจากการอ่านหนังสือจ�านวนนี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือ 

พ่อแม่จ�านวนหนึ่งให้เด็กอ่านหนังสือเฉพาะที่คอมพิวเตอร์ก�าหนด 

เพื่อสะสมคะแนนให้ครบและสอบผ่าน เด็กท่ีรักการอ่านหลายคน 

จ�าเป็นต้องเลิกอ่านหนังสือที่ตนเองชอบ เพื่อใช้เวลากับการอ่าน 

หนังสือที่โปรแกรมนี้ก�าหนด อีกทั้งครูและครูบรรณารักษ์ยังเลิก 

อ่านหนังสือไปเลยเมื่อพบว่ามีโปรแกรมท�างานให้แล้ว

ระบบเล็กไซล์ (Lexile) ตั้งขึ้นเพื่อให้คะแนนหนังสือตาม 

รูปประโยคและค�าศัพท์ แล้วก�าหนดช่วงคะแนนท่ีเด็กแต่ละช่วงอาย ุ

ควรอ่าน เช่น เด็กเกรดสีค่วรอ่านหนงัสือท่ีมีคะแนนเล็กไซล์ระหว่าง  

470L-950L ปรากฏว่าหนังสือ ไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน (Diary of 

a Wimpy Kid) ของเจฟฟ์ คินนีย์ ได้ 950L ฆ่าม็อกกิ้งเบิร์ด (To Kill  

a Mocking Bird) ของฮาเปอร์ ลี ได้ 870L และ ผลพวงแห่งความ 

คับแค้น (The Grape of Wrath) ของจอห์น สไตน์เบก ได้ 680L 

ส�าหรับท่านท่ีรู้จักหนังสือสามเล่มนี้ดีย่อมคิดออกว่าเด็กเกรดสี ่

ควรได้อ่านอะไร

เร่ืองส�าคัญที่เราควรระวังคือ เราก�าลังส่งเสริมการอ่าน 

มิใช่ตั้งข้อจ�ากัดการอ่าน

โอปราห์ วนิฟรีย์ นกัจดัรายการผูมี้ชือ่เสยีงทีท่กุคนรูจ้กัดี 

ได้จัดรายการบุ๊กคลับในรายการโทรทัศน์ของเธอ ด้วยข้อเท็จจริง 

ทีว่่าเม่ือเราดูเกมฟตุบอลจบ ดูหนงัดีๆ สักเรือ่งจบ หรอือ่านหนงัสอื
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ดีๆ สักเล่มจบ ที่เราอยากท�าคือคุย คุยเก่ียวกับเกมท่ีน่าตื่นเต้น  

หนังและหนังสือที่จบไป มิใช่การสอบหรือการวัดผล แค่คุย

ผลจากการจัดรายการของเธอท�าให้เกิดบุ๊กคลับจ�านวน  

250,000 แห่ง เธอเลิกจดัรายการนีท้างโทรทศัน์เม่ือปี 2011 แต่ยังคง 

ท�าอยู่บนเว็บไซต์ ถึงวันนี้มีบุ๊กคลับ 500,000 แห่ง อย่างไรก็ตาม

สมาชิกส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิง

จิมมิได้ให้เหตุผลว่า เพราะอะไรผู้หญิงจึงเข้าบุ๊กคลับ

มากกว่าผู้ชาย

จิมตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเด็กๆ ชอบหนังสือที่มีลักษณะ 

เป็นชดุมากกว่าหนงัสือเด่ียว ตวัอย่างเช่น หนงัสอืชดุไดอารีข่องเด็ก

ไม่เอาถ่านที่เอ่ยถึง หนังสือชุดท�าให้เด็กสามารถเกาะติดตัวละคร 

ได้ง่ายกว่า สร้างความผูกพันและรับรู้บุคลิกของตัวละคร สามารถ

รับส่งมุกในตอนต่อๆ มาได้ง่าย เม่ือนักเขียนบางคนต้องการยุติ 

การเขียนหนังสือชุด มีหลายคร้ังท่ีเด็กๆ ส่งจดหมายเข้าไปขอให้

เขียนต่อ แล้วนักเขียนก็ต้องเขียนเล่มใหม่ต่ออีก ซึ่งมักจะได้รับ

ความนิยมอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างร่วมสมัยท่ีทุกคนรู้จักคือแฮร์รี่ พอตเตอร์ แม้ว่า 

บางครั้งจะไม่ใช่ความต่อเนื่องของตัวละคร แต่ก็เป็นความต่อเนื่อง 

ของจักรวาลที่ตัวละครอาศัยอยู่

ถึงตรงนี้ควรพูดถึงตัวอย่างหนังสือชุดในบ้านเราที่มี 

การแปลจ�าหน่าย หากข้อสังเกตนี้เป็นจริง กล่าวคือเด็กๆ เลือก 

หนงัสอืชดุมากกว่าหนงัสอืเด่ียว การช่วยกันลสิต์รายชือ่หนงัสอืชดุ 
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ออกมาน่าจะช่วยได้มาก คนรุ่นผมจะรู้จักหนังสือชุดบ้านเล็ก 

(Little House) ของลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ กันมาก ซึ่งไม่ทราบ

เหมือนกันว่าปัจจุบันมีการแปลหรือพิมพ์จ�าหน่ายกี่ส�านวน

ภาพ 4.1 หนังสือชุดบ้านเล็ก

 ส ่วนเด็กผู ้ชายก็อาจจะติดตามหนังสือชุดของทอม  

ซอว์เยอร์ (Tom Sawyer) หรือฮักเคิลเบอร์รี ฟินน์ (Huckleberry 

Finn) ของมาร์ก ทเวน เสียมากกว่า
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·	 ชุดเทรซี่ บีเกอร์ (Tracy Beaker) ของแจกเคอลีน วิลสัน

·	 ชดุจอร์เจยี นโิคลสัน (Confessions of Georgia Nicolson) 

ของลูยส์ เรนนิสัน

·	 ชดุบันทึกของเจ้าหญงิ (Princess Diary) ของเม็ก คาบอต

·	 ชุดความรักของสาวเอลิสต์ (The A List) ของโซอี ดีน

·	 ชุดจูดี้ มูดี้ (Judy Moody) ของเมแกน แมคโดนัลด์

รวมทั้งชุดไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน หนังสือชุดเหล่านี้

เคยเห็นฉบับแปลไทย ไม่ทราบว่ายังมีอยูบ่นแผงหรือเปล่า และถงึ

ปัจจบุนัน่าจะมหีนงัสอืชดุอีกหลายหัวในตลาดเมืองไทยวันนี้

ส�าหรับเด็กผูช้ายบ้านเรา หนงัสอืนวนยิายจนีก�าลังภายใน 

เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้หากจะจัดกลุ่มหนังสือชุด ที่รู ้จักกันดี เช่น 

ชอล้ิวเฮียง เล็กเซียวหงส์ หรือแม้กระท่ังล้ีคิมฮวงและเอี๊ยบไคก็มี 

การผจญภัยต่อเนื่องกันไปหลายเล่ม

หนังสือนวนิยายฆาตกรรมเป็นอีกตระกูลหนึ่งท่ีจัดเป็น

หนงัสอืชดุได้ง่าย ทีรู้่จกักันสมัยก่อนคือแอร์กลู ปัวโรต์ (Hercule Poirot)  

และมิสมาร์เป้ิล (Miss Marple) ของอกาธา คริสตี ้สมัยนีมี้นวนยิาย

ฆาตกรรมที่มีพระเอกต่อเนื่องมากมายของนักเขียนหลายคน 

และหลายส�านกัพมิพ์แปลไทยแล้ว ชดุแจก็ รีชเชอร์ (Jack Reacher)  

ของล ีไชลด์ หรือชดุไมรอน โบลติาร์ (Myron Bolitar) ของฮาลาน 

โคเบน ของเกาหลีและญีปุ่่นก็มีอกีมากมาย
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กลุ่มนิยายวิทยาศาสตร์ก็มีตัวละครต่อเนื่อง อย่างเช่น  

อีไลจาห์ เบลีย์ (Elijah Baley) และหุ่นยนต์ดานีล (Daneel)  

สองนักสืบคู ่หูมนุษย ์และหุ ่นยนต์ในหนังสือหลายเล ่มของ 

ไอแซก อาซิมอฟ

ข้อเสนอเร่ืองการอ่านหนังสือชุดนี้เป็นเร่ืองท่ีหลายคน

มิได้คาดคิดมาก่อน ด้วยสามัญส�านึกอยากให้เด็กๆ อ่านหนังสือ 

หลากหลายมากกว่าจมอยู่กับตัวละครตัวเดียว แต่ถ้ามีงานวิจัย 

บ่งชี้ว่าเด็กชอบก็เป็นเรื่องน่าทดลองมาก





ความส�าคัญ
ของพ่อ

5
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“พวกคุณมีโอกาสถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิส้ันหรือภาวะ

บกพร่องทางการเรยีนรู้มากกว่าเด็กผูห้ญงิสองเท่า พวกคณุมีโอกาส

ท�าคะแนนสอบมาตรฐานด้านการอ่านและการเขียนได้แย่กว่า  

พวกคณุมีโอกาสถกูให้ซ�า้ชัน้มากกว่า พวกคุณมีโอกาสต้องออกจาก 

โรงเรียนกลางคันมากกว่า ถ้าเรียนจบมัธยมปลาย พวกคุณก็มี 

โอกาสได้เรียนต่อระดับมหาวทิยาลัยน้อยกว่า ถ้าได้เข้ามหาวทิยาลัย  

พวกคุณก็จะได้เกรดต�่ากว่า และมีโอกาสเรียนจบน้อยกว่าอีก

เหมือนเดิม พวกคุณจะมีโอกาสติดแอลกอฮอล์มากกว่าถึงสองเท่า 

และหากยงัอายไุม่ถงึ 24 ปี พวกคณุกมี็โอกาสจะฆ่าตวัตายมากกว่า

ถึงห้าเท่า พวกคุณมีโอกาสจะติดคุกมากกว่าถึง 16 เท่า”

ทอม เคียเรลลา เขียนถึงเด็กผู้ชายเอาไว้ในบทที่ 5 ของ

หนังสือ พลังแห่งการอ่านออกเสียง

ไม่น่าเชื่อว่ามีงานวิจัยที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ

และลูกๆ ช่วยส่งผลให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้น

แต่ปัญหาคือพ่อมักไม่อยู่บ้าน

เม่ือเทยีบระหว่างเด็กชายและเด็กหญงิ เราพบว่าเด็กชาย 

อ่านหนังสือน้อยกว่า และผลการเรียนโดยเฉลี่ยก็น้อยกว่า ซ�า้เติม 

ข้อกล่าวหาที่ว่าผู้ชายอ่านลดลง และบุ๊กคลับส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิง
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ไม่ว่าเร่ืองผู้ชายอ่านหนังสือน้อยกว่าหรือเรียนหนังสือ 

สู้ไม่ได้จะเป็นเพียงข้อกล่าวหาหรือข้อเท็จจริงก็ตาม เราก็แนะน�า 

ว่าพ่อควรสละเวลาอ่านหนังสือนิทานก่อนนอนให้ลูกฟัง

มีโครงการดีๆ มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น ในกองทหาร 

ของสหรัฐฯ ซึง่ทหารอาจจะไม่ได้กลบับ้านนานถงึหกเดือน คอื 180 วนั 

กองทพัได้ส่งเสรมิให้พ่ออ่านนทิานอดัใส่คลปิส่งให้ลูก แทนทีจ่ะอ่าน

สดๆ เมื่อมีเวลาเฟซไทม์ เพราะไม่รู้ว่าใครจะว่างครั้งต่อไปเมื่อไร

โครงการนีมี้ทีเ่รือนจ�าด้วย นกัโทษชายสามารถอ่านนทิาน 

อัดลงเทปเพื่อมอบให้แก่ลูกๆ ได้

ส�าหรับคุณพ่อทั่วไปที่ท�างานในแดนไกล และประสบ

ปัญหาไม่รู้จะคุยอะไรเวลาเฟซไทม์มาหาลูก วิธีท่ีแนะน�าวิธีหนึ่ง 

คืออ่านนิทานขณะเฟซไทม์ มีรายงานว่าความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน 

จะกลับมาดีอีกรอบได้อย่างไม่น่าเชื่อ

อาจจะไม่เป็นความจริงท่ีเด็กชายอ่านหนังสือน้อยกว่า 

เด็กหญงิ เป็นไปได้ว่าพวกเขาอ่านเท่าๆ กัน แต่เป็นเพราะเด็กผูช้าย 

ไม่ชอบอ่านหนังสือที่พ่อแม่หรือครูย่ืนให้ พวกเขาอ่านอย่างอื่น 

ที่สนใจมากกว่า จิมได้ยกตัวอย่างเด็กชายที่ชอบอ่านนิตยสารกีฬา

มากกว่าที่จะอ่าน สงครามและสันติภาพ (War and Peace) ของ

ลีโอ ตอลสตอย

พบว่าท่ีจริงแล้วเด็กผูช้ายชอบอ่านเร่ืองเบาสมองมากกว่า

การดูแลเด็กชายให้อ่านหนังสือมีข้อแนะน�าว่าควรวาง 

หนังสือหลากหลายไว้ในบ้าน รวมทั้งนิตยสารหลายหัวเอาไว้ด้วย  
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เด็กชายมีความสนใจคอลัมน์ต่างๆ หลากหลายมากกว่าเด็ก 

ผู ้หญิง เด็กผู ้หญิงมีแนวโน้มจะอ่านอะไรท่ีจริงจังและเป็นชิ้น 

เป็นอันมากกว่า

กลับมาที่บ้านเรา

มีสมมตฐิานโดยยังไม่มีงานวิจยัยืนยนัว่า คณุพ่อรับหน้าที่ 

อ่านนิทานก่อนนอนมากกว่าคุณแม่ จริงเท็จประการใดไม่ทราบ

เหมือนกัน แต่ผมเองเป็นคนรับหน้าทีอ่่านหนงัสอืให้ลกูๆ ฟังทกุคืน 

ตลอด 10 ปีจริงๆ และมีความสุขกับงานนี้มาก

มีค�าอธิบายหนึ่งคือ นั่นเป็นเวลาเดียวที่พ่อว่าง และพ่อ 

ก็ไม่อยากเสียโอกาสอันมีอยู่น้อยนิดนี้ไป วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง 

ได้คลุกคลีอ่านหนังสือคืนละ 30 นาที ผลที่ได้มากมายเหลือคณนา

ผูช้ายท่ีอ่านนทิานก่อนนอนให้ลกูฟังยอมรับว่า นีเ่ป็นงาน

เลี้ยงลูกที่ง่ายกว่าหน้าที่อื่นๆ หากท�าได้ก็รีบช่วงชิงงานอ่านนิทาน 

มาท�าเองเสียยังจะดีกว่าต้องท�าอย่างอื่นซึ่งยากกว่ามาก

ผู้หญิงจ�านวนหนึ่งก็ค้นพบว่า งานอ่านนิทานก่อนนอน 

เป็นงานท่ียุและยกให้สามีท�าได้เป็นดีที่สุด นอกเหนือจากตัวเอง 

จะได้พักผ่อนในนาทีสุดท้ายของวัน และได้พักเสียงหลังจากรบกับ

ลูกมาท้ังวนั ดีกว่าปล่อยให้ผูช้ายช่วยท�างานอย่างอืน่ เช่น ล้างจาน

หรือพับผ้า ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เธอต้องกลับไปท�าใหม่หมดทีหลัง

บ้านเราไม่มีลูกจ้าง ผมรับอ่านนิทานก่อนนอน ในขณะที ่

ภรรยายังคงท�าหน้าท่ีเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยก่อนเข้านอน 

เมื่อลูกหลับเราได้ตั้งวงปิกนิกกันต่ออย่างมีความสุข
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การอ่านนิทานก่อนนอนเป็นโมเมนต์ที่ดีมาก จนกระทั่ง 

น่าเสยีดายมากหากคุณพ่อคนไหนจะพลาดไป ทัง้ชวีติทีเ่ราจะได้ใช้ 

อยู่กับลูกเพียงช่วงสั้นๆ 10 ปี นี่คือเวลาทองท่ีสั้นมาก แต่ก็ยัง

มีประโยชน์และทรงพลังอย่างย่ิง ดังท่ีทราบกันดีว่าสายสัมพันธ ์

ที่แข็งแรงสร้างขึ้นเมื่อสามขวบปีแรก

จิมลงท้ายบทนี้ด้วยข้อเท็จจริงอีกข้อหนึ่งว่า การอ่าน

นทิานก่อนนอนเป็นโอกาสท่ีสองของชวีติทีจ่ะเรียกคนืสิง่ท่ีพลาดไป 

ตอนเราเป็นเด็ก นั่นคือนิทานดีๆ หลายๆ เล่มซึ่งผู้ใหญ่มักลืม 

ที่จะอ่าน

ความข้อนี้ก็จริงอีก นิทานประกอบภาพส�าหรับเด็ก 

หลายเร่ืองเหมือนจะสอนผูใ้หญ่เสยีมากกว่า และมีปรัชญาสอดแทรก 

อยู่เสมอ



6

หนังสือ
และสื่อสิ่งพิมพ์
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บทที่ 6 ของหนังสือเริ่มต้นด้วยงานวิจัยมากมาย ซึ่งเล่าว่า 

เด็กทีมี่หนงัสอืให้อ่านมากกว่า จะมีผลสมัฤทธิด้์านการศกึษาสูงกว่า  

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดได้จากหนังสือเล่มนี้ จิมเขียน

เชิงอรรถและบรรณานุกรมไว้ให้ค้นต่อได้ถ้าท่านยังไม่เชื่อหรือ 

ไม่จุใจ

งานวิจัยเหล่านี้ลงลึกเร่ืองจ�านวนหนังสือในบ้าน จ�านวน 

หนังสือที่ห้องสมุด จ�านวนเวลาที่เด็กใช้อ่านต่อวัน แม้กระทั่ง 

จ�านวนชัว่โมงการท�างานของบรรณารกัษ์ ตวัแปรเหล่านีสั้มพนัธ์กับ 

ผลสัมฤทธิด้์านการศกึษาทัง้สิน้ หากเร่งเรยีนแต่ไม่มีหนงัสอืให้อ่าน 

ก็เหมือนการยื่นไม้พายแต่ไม่มีเรือให้พาย

เอ๊ะ หรือว่าซื้อเรือให้ แต่ไม่ให้ไม้พายไปด้วย

มีงานวิจยัหนึง่น่าสนใจมาก ตดิตามเด็กๆ ในชมุชนยากจน 

ทีจ่ะได้รับหนงัสอือ่านฟรีในช่วงฤดูร้อนเป็นเวลาสามปี เปรียบเทยีบ 

กับกลุ่มควบคุมท่ีไม่มีหนังสือให้อ่านตอนฤดูร้อน ผลสัมฤทธิ์ด้าน 

การอ่านในตอนท้ายต่างกันมาก

สมัยนี้คนทุกคนอ่านจากมือถือหรือแท็บเล็ตได้ พ่ออ่าน

หนงัสือพมิพ์บนมือถอื แม่ฟังพอดแคสต์ระหว่างขบัรถไปส่งลกู พีส่าว 

อ่านจากเฟซบุ๊ก น้องชายดูดิสนีย์ออนไลน์ สิ่งที่หายไปมิใช่เพียง
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หนังสือพิมพ์รายวันที่พิมพ์เป็นกระดาษ แต่คือภาพคุณพ่อนั่งอ่าน

หนังสือพิมพ์ และนี่อาจจะเป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เด็กๆ อ่าน

หนังสือน้อยลง

เด็กควรมีหนงัสือเป็นของตวัเอง อาจจะไม่ต้องถงึ 50 เล่ม  

แต่ 10-20 เล่มนั้นควรมี ชุมชนทุกแห่งควรมีห้องสมุดเป็นเรื่อง

น่าเสียใจที่ห้องสมุดมักเป็นรายการแรกๆ ที่ถูกตัดงบประมาณ 

เมื่อชุมชนพบปัญหาการเงิน ทั้งๆ ที่การลงทุนหนังสือให้แก่เด็กๆ 

ในวันนี้คือการป้องกันอาชญากรรมและการก่อการร้ายในวันหน้า

จมิเล่าเร่ืองแผนการร้ายของเมืองแห่งหนึง่ในการปกป้อง 

ห้องสมุดของชุมชน ผลจากการโหวตสองครั้งมีมติให้ปิดห้องสมุด 

ชุมชนลงเพราะขาดแคลนงบประมาณ การประชุมแต่ละคร้ังมี 

ประเด็นอภิปรายคือเรื่องงบประมาณ มากกว่าจะพูดเรื่องห้องสมุด

หลังจากแพ้โหวตสองรอบ กลุ่มท่ีสนับสนุนห้องสมุด 

ก�าเงินที่เหลืออยู ่ไปปรึกษาบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง เขาได้รับ 

ค�าแนะน�าว่า ถ้าผู้มาประชุมเพื่อโหวตรอบท่ีสามมีจ�านวนเท่าเดิม 

ก็จะแพ้อีก ผู้สนับสนุนห้องสมุดต้องหาทางดึงคนที่ไม่มาโหวต 

ในสองคร้ังแรกให้ออกมาโหวตให้ได้ และจ�าเป็นต้องพูดเรื่องอื่น 

ที่มิใช่เรื่องงบประมาณ

กลุ่มผู้สนับสนุนห้องสมุดจึงวางแผนการกอบกู้ห้องสมุด

จนดูเหมือนจะเป็นการก่อการร้ายย่อมๆ เลยทีเดียว พวกเขาตั้ง 

กลุ่มปลอมเพื่อรณรงค์การปิดห้องสมุดและเผาหนังสือไปท่ัวเมือง 

ปรากฏว่ามีประชาชนออกมาโหวตเพือ่ปกป้องห้องสมุดกันมากมาย
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ห้องสมุดไม่ถูกยุบและบริษัทโฆษณาแห่งนั้นได้รับรางวัล

ประจ�าปี

จิมเล่าต่อไปถึงการกระท�าต่อครูบรรณารักษ์ประจ�า 

โรงเรียนของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งโหดร้ายอีกเช่นกัน ด้วยเหตุที่ 

แคลฟิอร์เนยีมีกฎหมายให้ครูบรรณารักษ์ต้องมีใบประกอบวชิาชพี

ครูด้วย ฝ่ายคิดจะยุบงบประมาณห้องสมุดจึงใช้วิธีสอบวุฒิครู

ของครูบรรณารักษ์ใหม่หมด ทั้งที่ครูเหล่านั้นมิได้มีชั่วโมงสอน 

แต่อย่างใด

มุมหนังสือในห้องเรียนเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่โต้เถียง

กันได้มาก เม่ือมีห้องสมุดโรงเรียนแล้วยังจะมีมุมหนังสืออีกท�าไม 

ครูจ�านวนมากชอบท�ามุมหนังสือ เพราะเด็กๆ เข้าถึงได้ง่ายและ 

น่าอ่านมากกว่า ครูคนหนึ่งรายงานเร่ืองการจัดมุมหนังสือว่า 

ในตอนแรกเธอให้มีระบบการยืม เซ็นชื่อ และปรับเมื่อส่งคืนล่าช้า  

ปรากฏว่าเดก็ๆ อ่านหนงัสอืลดลงทุกทีๆ เธอจงึเปลีย่นใหม่ ยกเลกิ 

ระเบียบนั้นทั้งหมด หยิบตามสบายและส่งคืนตามสบาย

หนังสือหายหรือไม่ หาย

หนังสือเลอะเทอะหรือไม่ เลอะเทอะ

เด็กอ่านหนังสือหรือไม่ อ่าน

การจัดมุมหนังสืออาจจะไม่ต้องจัดตามระบบการจัด 

หนงัสือแห่งชาต ิครคูนหนึง่ปล่อยเด็กๆ จดัมุมหนงัสอืกันเอง บางครัง้ 

พวกเขาจัดตามชื่อเรื่อง บางครั้งตามชื่อผู้แต่ง บางครั้งตามขนาด  
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บางครั้งตามหน้าปก แม้กระทั่งตามสี จะอย่างไรก็ตาม เด็กๆ เป็น

เจ้าข้าวเจ้าของมุมหนังสือกันมาก

ห้องสมุด มุมหนังสือ และหนังสือควรเป็นของเรา เราจึง

จะรักมัน

เม่ือโลกออนไลน์มาถงึ ห้องสมุดท่ีมีหนงัสอืหลายหม่ืนเล่ม 

หลายแห่งจ�าเป็นต้องปรับตัว ลดจ�านวนหนังสือเล่มลง บริจาค 

หนงัสอืเล่มออกไป เปล่ียนหน้าท่ีของบรรณารักษ์ ลงทนุกับเคร่ืองมือ 

ไอทีและเทคโนโลยีการสืบค้นทุกรูปแบบรวมท้ังอีบุ๊กมากมาย  

เปล่ียนสถานท่ีเงยีบขรึมเพือ่นัง่ค้นคว้า เป็นก่ึงร้านกาแฟทีส่ามารถ 

พูดคุยและกินอาหารว่างได้ด้วย ท้ังนี้แล้วแต่ห้องสมุดแต่ละแห่ง 

จะบริหารจัดการอย่างไร

ในตอนแรกดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้ด้วยดี ผู้คนมาที่ 

ห้องสมุดมากขึ้นเพราะมันมีชีวิตชีวามากขึ้น เป็นที่พบปะสังสรรค์ 

ได้พอๆ กับเป็นที่ค้นคว้า อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้ใช้บริการเองและ 

บรรณารักษ์ส่วนใหญ่พบว่าความไม่จริงจังของการค้นคว้านั่นเอง

กลับเริ่มไม่เป็นที่นิยม ห้องสมุดหลายแห่งก�าลังเร่ิมต้นหวนคืนสู ่

สภาพเดิม มีหนังสือและเอกสารที่ใช้อ้างอิงได้อย่างมั่นใจ มากกว่า 

ทีจ่ะปล่อยให้นกัศึกษางมกับข้อมูลดิจทิลั แล้วไม่รู้ว่าจะเชือ่อนัไหนดี

อย่างไรก็ตาม สรรพสิง่ล้วนเปลีย่นแปลงแน่ เมือ่วกิิพเีดีย 

ซึ่งเขียนและแก้ไขโดยอาสาสมัครได้รับความนิยมอย่างพุ่งพรวด  

มีมากถึง 300 ภาษา ในขณะที่เอนไซโคลพีเดียบริแทนนิกามีเพียง 
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ภาษาอังกฤษภาษาเดียว ในที่สุดเอนไซโคลพีเดียบริแทนนิกา 

ฉบับพิมพ์ก็ถูกยกเลิกไป เหลือเพียงฉบับออนไลน์ อย่างไรก็ตาม 

การเข้าถึงมิได้สะดวกสบายเหมือนวิกิพีเดีย แม้ว่าความถูกต้อง 

จะเป็นที่วางใจได้เพราะจ�านวนบรรณาธิการที่มากกว่า

แต่วิกิพีเดียก็ได้เพิ่มจ�านวนและระดับมาตรฐานของ

บรรณาธกิารมากขึน้เร่ือยๆ จนถงึปัจจบัุนทีก่ารแก้ไขข้อมูลอ่อนไหว 

ท�าไม่ได้ง่ายๆ เหมือนแต่ก่อน วิกิพีเดียจึงยังคงครองความนิยม

เพราะโอกาสที่เราจะค้นพบข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เก่ียวกับบ้านเกิด

ของเราเอง จะอย่างไรก็มีมากกว่าที่จะไปค้นในเอนไซโคลพีเดีย 

บริแทนนิกา

 เรามิได้ต่อต้านการอ่านออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การอ่าน

หนังสือมีความแม่นย�า ชัดเจน และอ้างอิงได้ง่ายกว่าแน่





7

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการอ่าน
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ตกลงเรื่องค�าศัพท์ก่อน

เวลาอ่านเอกสารท่ีว่าด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์มักอ้างงาน 

วจิยัมากมายและยืดยาว แสดงตวัเลขต่างๆ มากมาย และใช้ค�าศพัท์ 

ต่างๆ มากมาย ซึง่สรุปได้ว่าข้อเสยีส�าหรับเด็กเล็กไปจนถงึวัยรุ่นนัน้ 

มีมากกว่าข้อดี แต่เราจะปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงก็มิได้

เขียนใหม่ให้สั้นและเข้าใจตรงกัน ดังนี้

1. สือ่อเิลก็ทรอนกิส์หมายถงึโทรทศัน์ สมาร์ตโฟน แทบ็เล็ต 

และโซเชียลมีเดีย

2. สถาบันกุมารเวชศาสตร์อเมริกา (American Academy 

of Pediatrics – AAP) ประกาศตั้งแต่ปี 1999 ว่าเด็กอาย ุ

น้อยกว่า 2 ขวบไม่ให้ดูหน้าจอเลย เม่ือไม่นานมานี้ได้

แก้ไขใหม่ให้เด็กอายุน้อยกว่า 18 เดือนพูดคุยกับพ่อแม่

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนเด็กอายุมากกว่า 18 เดือน

ให้ดูได้บ้าง (พูดง่ายๆ ว่าเฟซไทม์กับพ่อแม่หรือปู่ย่า 

ตายายได้ แต่กรุณารักษาเวลา)
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3. เด็กวัยเตรียมอนุบาล คือ 2-5 ขวบ ไม่ให้ดูโทรทัศน์

เพื่อการศึกษานานกว่าวันละหนึ่งชั่วโมง (เขียนไม่ผิด  

หนึ่งชั่วโมงเท่านั้น)

4. รายการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้อง

คัดเลือกและอยู่ด้วยเสมอ (ย�า้ อยู่ด้วยเสมอ)

เดก็พฒันาด้วยการมองหน้าพ่อแม่ สบสายตาพ่อแม่ และ

มีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ เด็กมิได้พัฒนาด้วยการมองไปที่หน้าจอ 

พร้อมกับพ่อแม่ ท่องไว้

วนัหนึง่มี 24 ชัว่โมง ส่ืออเิลก็ทรอนกิส์จะมีประโยชน์เพยีงใด 

ก็แย่งเวลาไปจากเด็กๆ ท้ังสิ้น มีงานวิจัยจ�านวนมากบอกว่า 

จ�านวนเวลาที่เด็กใช้ดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์สัมพันธ์กับโรคสมาธิส้ัน 

ผลสมัฤทธิก์ารศกึษาท่ีลดลง และ EQ ทีล่ดลง สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ช่วย 

ให้คลงัค�าของเด็ก 3 ขวบมากขึน้ แต่หลังจากนัน้จะเร่ิมลดลงเร่ือยๆ 

และจะไม่มีค�าใหม่อะไรอกีเลยหลงัจาก 10 ขวบ เพราะรายการทัง้หมด 

ที่เราดูใช้ค�าศัพท์วนเวียนไปมาในจ�านวนคงที่

วธิสีอนให้ลูกใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีดี่ทีสุ่ดคือ พ่อแม่ท�าให้ด ู

เป็นตัวอย่าง ดังนั้นท่านจะให้โซเชียลมีเดียแย่งเวลาท่านไปจาก 

ครอบครวัมากเพยีงใด หรอืท่านควรเอาแต่คุยมือถอืในรถแทนทีจ่ะ 

คุยกับลูกระหว่างขับรถมากเพียงใด เหล่านี้พ่อแม่คือผู้ก�าหนด 

พูดง่ายๆ ว่าถ้าเกิดปัญหา สาเหตุคือพ่อแม่เองตั้งแต่แรก
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หนังสือเสียง (audiobook) และพอดแคสต์เป็นนวัตกรรม

ใหม่ท่ีเกิดขึ้นเม่ือทุกคนบนโลกใช้ชีวิตบนรถมากขึ้น การเลือก

หนังสือเสียงที่ดีจึงเป็นเร่ืองควรใส่ใจและพิจารณา ไม่ว่าจะเป็น 

หนังสือเสียงแนวสารคดี หรือหนังสือเสียงท่ีเป็นนวนิยายหรือ 

วรรณกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน การฟังหนังสือเสียงหรือ 

พอดแคสต์ก็เป็นเช่นเดียวกับวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบดูหน้าจอ  

นั่นคือพ่อแม่ควรพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกๆ เก่ียวกับเนื้อหา

ที่ได้ฟังพร้อมกัน ส่ิงที่ไม่ควรท�าอย่างแน่นอนคือ ติดหน้าจอไว้ใน

รถให้เด็กๆ ได้ดูหนัง รายการ หรือเล่นเกมระหว่างใช้ชีวิตบนรถ 

(ซึ่งใครๆ ก็ท�า)

อีบุ๊กไม่มีรูปเล่มให้จับและไม่มีกลิ่น แต่อีบุ๊กมีประโยชน์ 

ที่เราปฏิเสธมิได้ด้วย ได้แก่ น�้าหนักเบา เอาไปได้ทุกที่ ประหยัดไม้  

ประหยดักระดาษ ประหยดัภาษ ีและราคาต�า่กว่า เด็กๆ เข้าถงึอบีุก๊ 

ได้มากกว่าจริง แต่อีบุ๊กมีข้อเสียที่ส�าคัญคือ เด็กอ่านจับใจความ 

ได้น้อยกว่า ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะอีบุ๊กมีลูกเล่นมากเกินไป พ่อแม่

ที่เห็นเด็กอ่านอีบุ๊กก็มีแนวโน้มจะคุยเร่ืองวิธีใช้เครื่องมือหรือเรื่อง  

ลูกเล่นต่างๆ แทนที่จะชวนคุยเรื่องเนื้อหาในหนังสือ

อย่างไรกต็าม อบุ๊ีกมีประโยชน์มากกับเด็กท่ีมีปัญหาด้าน 

การอ่าน เด็กพิเศษ รวมทั้งเด็กที่มีปัญหาทางสายตา เพราะลูกเล่น 

มากมายที่อีบุ๊กท�าได้ ในขณะที่หนังสือเล่มท�าไม่ได้

ขอเล่าเรื่องเล็กๆ ที่น่ารู้ให้อ่านกัน

เด็กอ่านอบุ๊ีกได้ช้ากว่าอ่านหนงัสอื และเด็กจะอ่านหนงัสอื
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น้อยลงสัมพันธ์กับจ�านวนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมากขึ้น

ค�าอธบิายเข้าใจได้ไม่ยาก ย่ิงหนงัสอืมีลูกเล่นมาก การอ่าน 

ต่อเนื่องย่อมช้าลง และยิ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือมาก เวลาที่หมดไป

กับการเซ็ตอัปนั่นนี่ก็จะมากตามไปด้วย แต่ที่ส�าคัญคือ จ�านวนสื่อ 

ที่ไหลบ่าเข้าหาเด็กๆ ก็มากเกินไปด้วย

นกึภาพยืน่หนงัสือให้เด็กหนึง่เล่ม เขานัง่ลงเปิดอ่าน กับยืน่ 

เครื่องมืออ่านหนังสือให้เด็กหนึ่งชุด เขาจะท�าอะไรก่อนเริ่มอ่าน

นึกภาพเด็กๆ นั่งดูสื่อการสอนเพื่อการศึกษา หรืองมอยู ่

กับแอปพลิเคชัน่เพือ่การอ่านหรือการศกึษาสกัชิน้ เปรียบเทียบกบั 

เด็กอีกคนที่เดินร้องเพลงโง่ๆ ไม่เป็นค�าอยู่ในสวนอย่างเป็นอิสระ  

เด็กคนไหนก�าลังพัฒนา

ตัดการเชื่อมต่อบ้าง

ศิลปิน นักเขียน รวมทั้งอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ทุกคนพบ 

และยอมรับว่าเม่ือถึงจุดหนึ่ง เขาจ�าเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อจาก 

การไหลบ่าของข้อมูลเข้าหาตัว แม้ว่าส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ 

เขาเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น ง่ายขึ้น และสร้างสรรค์งานได้เรื่อยๆ 

แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง เขาจ�าเป็นต้องหยุดทุกอย่างเพื่อฟังเสียงกระซิบ

ของแรงบันดาลใจ

เป็นความจรงิทีว่่า ระหว่างทีเ่ราใช้เคร่ืองมืออเิล็กทรอนกิส์ 

ต่างๆ แบตเตอรี่จะหมดลงเร่ือยๆ รวมทั้งแบตเตอร่ีในใจเราด้วย  

หากจะให้อธิบายปรากฏการณ์นี้ด้วยจิตวิเคราะห์ ก็เป็นเพราะเรา

และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่วยเดียวกัน อาจจะเถียงว่า 
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เราไม่มีวันเสื่อมพลังถ้าใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ แต่ไฟฟ้ากระแสสลับ

นั่นเองที่จะดูดจิตวิญญาณไปไม่เหลือหลอในที่สุด

คราวนี้นึกถึงวัยรุ่นทุกวันนี้ที่วันๆ ก้มใช้มือถือเพื่อติดต่อ

พูดคุยกับเพื่อนแทบจะทุกช่วงเวลาที่ว่าง ไม่นับเร่ืองกระบวนการ

คิดแบบใคร่ครวญท่ีถูกขัดจังหวะตลอดเวลา เอาแค่เร่ืองพลังที่ถูก

ดูดไปนั้นก็มากพอที่เขาจะไม่เหลือเสียงกระซิบแห่งแรงบันดาลใจ

อะไรนั้นเลย





8

ภาพและเสียง
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บทที่ 8 ของหนังสือ พลังแห่งการอ่านออกเสียง พูดเรื่องภาพ 

และเสยีง จะว่าไปเร่ืองนีเ้ขียนแล้วทุกวนัเสาร์ตอนเช้าทีเ่ฟซบุ๊กเพจ  

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความหมาย 

ของภาพและเสียงในหนังสือนิทานประกอบภาพส�าหรับเด็ก 

ข้อเขยีนรวมเล่มได้เป็นหนงัสอืสองเล่มคอื เลีย้งลูกด้วยนทิาน และ 

พลังนิทานอ่านก่อนนอน ของส�านักพิมพ์อมรินทร์คิดส์

บทท่ี 8 นี้เปิดหน้าด้วยข้อความคลาสสิกของ อลิซใน

แดนมหัศจรรย์ งานเขียนของลูว์อิส แคร์รอล ว่า “แล้วหนังสือจะมี

ประโยชน์อะไร ... ถ้าไม่มีภาพและบทสนทนา”

ใช่เลย ไม่เพยีงหนงัสอืส�าหรบัเดก็เลก็ วรรณกรรมเยาวชน 

ส่วนใหญ่มีรูปประกอบคลาสสกิตัง้แต่ปกหน้า ปกใน และเป็นระยะๆ  

ตลอดทั้งเล่ม ไปจนถึงด้านในปกหลังและปกหลัง แต่ละรูปไม่ใช่ 

ใส่เข้ามาเพราะไม่มีอะไรจะใส่ แต่ส่ือความหมายอนัเป็นส่วนหนึง่ของ 

องค์รวม นั่นคือความหมายของหนังสือทั้งเล่ม

ซึ่งอีบุ๊กท�ามิได้

รูปภาพเป็นส่วนส�าคัญของมนุษย์อยู่ก่อนแล้ว เม่ือโลก 

มาถึงยุคไอทีซึ่งมีคัตเอาต์ริมถนนมากมาย หน้าโฆษณาเน้นรูป 
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มากกว่าค�า และเราใช้อีโมติคอนหรือสติ๊กเกอร์สื่อความหมายมาก

พอๆ กับตวัหนงัสอื ศาสตร์ด้านการตคีวามหมายรปูภาพกลายเป็น

เรื่องส�าคัญมากขึ้นส�าหรับเด็กๆ ที่เติบโตในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ยังไม่นับว่างานวิจัยเร่ืองความจ�าใช้งานสมัยใหม ่

พบว่า เดก็ทีม่คีวามบกพร่องของสตปัิญญา (intelligence disability)  

ทุกประเภท มีความจ�าใช้งานด้านภาพเทียบเท่ากับเด็กที่มีอายุ

สมองเท่ากัน (equal mental age) และพฒันาได้ เร่ืองนีเ้ป็นความหวงั 

และให้ก�าลังใจแก่พ่อแม่ของเด็กๆ กลุ่มนี้จ�านวนมาก กล่าวคือการ

อ่านนิทานก่อนนอนยิ่งทวีความส�าคัญยิ่งยวด

ความรู้เรือ่งการตคีวามค�าพดู (verbal literacy) มมีากเท่าๆ 

กับความรู้เรื่องการตีความรูปภาพ (visual literacy) เราจึงเริ่มด้วย 

ค�าถามง่ายๆ ได้เลย

“เห็นรูปอะไร” และ “รูปนี้บอกอะไรเราบ้าง” ยากกว่านี้คือ

ชี้ไปที่ตัวละครสักตัวหนึ่งแล้วตั้งค�าถาม “เขารู้สึกอย่างไร”

ทั้งนี้อย่าได้หลงลืมเป็นอันขาดว่า เราเองมิได้รู้ค�าตอบ 

ทีถ่กูต้อง เพราะนกัวาดได้ปล่อยของออกสู่สาธารณะแล้ว สาธารณะ

สามารถตีความได้ตามบริบทของสังคมและของนักอ่านเอง ดังนั้น 

เด็กๆ จะตอบอะไรล้วนถูกทั้งนั้น จากนั้นเราอาจจะชวนคุยต่อไป 

ได้ว่า “เพราะอะไร”

หนังสือที่มีตัวอักษรประกอบ และหนังสือที่มีแต่ภาพ

เท่านัน้โดยไม่มีตวัอกัษรเลยแม้แต่ตวัเดียว มีความต่างกนั ในหนงัสือ 

ที่มีตัวอักษรประกอบ หน้าหนังสือ ตัวอักษร และรูปภาพจะท�างาน
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ร่วมกันเสมอ หากให้แจกแจงว่าส่วนประกอบท้ังหมดมีอะไรบ้าง 

ได้แก่

ขนาดของหนังสือ แนวตั้งหรือแนวนอน หน้าปกและ 

ใบหุ้มปก ปกรอง หน้าแรก ฟอนต์ ขนาดและสีของตัวพิมพ์ กรอบ 

และพืน้ท่ีนอกกรอบ บอลลูนค�าพดู เคร่ืองหมายพเิศษ เช่น อศัเจรีย์ 

ปรัศนี รวมทั้งจ�านวนและขนาดของปรัศนีหรืออัศเจรีย์ ลายเส้น 

การลงสี มุมมอง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง รวม 15 องค์ประกอบ  

จึงไม่น่าแปลกใจที่หนังสือนิทานประกอบภาพส�าหรับเด็กเป็น 

การผจญภัยของนักสร้างงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด

หนังสือเด็กท่ีให้ความส�าคัญแก่ภาพมากคือหนังสือ 

การ์ตูนและหนังสือนิยายภาพ ทั้งสองประเภทมีส่วนคล้ายกันและ 

ส่วนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย องค์ประกอบหลัก ได้แก่

ช่อง กรอบ ค�าบรรยาย ขอบระหว่างช่อง ภาพล้นกรอบ  

ตวัพมิพ์ กล่องค�าบรรยาย เฉดและส ีน�า้หนกัภาพ และบอลลูนค�าพดู 

รวม 10 องค์ประกอบ เป็นเช่นเดยีวกับหนังสือนิทานประกอบภาพ 

ส�าหรบัเด็ก คือนักสร้างงานสามารถเล่นกลกับองค์ประกอบเหล่านี ้

ได้ไม่สิ้นสุด

บทที่ 8 นี้เป็นการแนะน�าหนังสือนิทาน การ์ตูน หรือ

นิยายภาพในต่างประเทศเสียมาก ท่ีเห็นมีการแปลและตีพิมพ์ 

ในประเทศไทย ได้แก่ หนังสือของจอน คลาสเซน, เอริก คาร์ล,  

และเดวดิ แมคกี เป็นตวัอย่างหนงัสอืทีค่รบสมบรูณ์ทกุองค์ประกอบ

ทั้งเสียงและภาพ นั่นคือตัวอักษรและรูป



นพ.ประเสร ิฐ ผลิตผลการพิมพ์    95

หนังสือของนักเขียนสามคนนี้มีแปลไทยในบ้านเรา 

หลายเล่ม

จมิปิดท้ายบทนีด้้วยการพดูถงึหนงัสือการ์ตนูท่ีมีคณุค่าสงู 

และได้รับการยอมรับจากนกัวชิาการคือ ชดุการผจญภยัของตนิตนิ  

(The Adventures of Tintin) ซึง่มีแปลไทยมานานตัง้แต่คร้ังท่ีตพีมิพ์

หน้าคูใ่นนติยสาร วรีธรรม (รายสปัดาห์) มาจนถงึฉบบัไม่มลีขิสทิธิ ์

และแปลย่อเสียจนเข้าข่ายหนงัสอืคลัต์หายาก จนกระท่ังมาถงึฉบับ

ลิขสิทธิ์ของส�านักพิมพ์เนชั่นเอ็กมอนท์

ภาพ 8.1 หนังสือการ์ตูนชุดการผจญภัยของตินติน

หนังสือการ์ตูนชุดการผจญภัยของตินติน หรือแตงแตง 

ตามการออกเสยีงในภาษาฝร่ังเศส เป็นงานเขยีนของแอร์เช ซึง่เป็น 

นามปากกาของจอร์จ เรมี นักเขียนชาวเบลเยียม มีจ�านวนเล่ม 
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ตามมาตรฐาน 22 เล่ม เล่มพเิศษแยกต่างหาก แต่ละเล่มหนา 64 หน้า 

ตีพิมพ์ด้วยสีสันสดใส ยกเว้นเล่มที่ 1 ผจญภัยในโซเวียต (Tintin in 

the Land of the Soviets) มี 137 หน้าและเป็นรูปขาวด�า งานของ 

แอร์เชเป็นตัวอย่างของการเขียนภาพด้วยการตัดเส้นท่ีคมชัด  

เรียกว่า clear line

การผจญภัยของตินตินแต่ละเล่มประกอบด้วยกรอบ 

รูปภาพประมาณ 700 กรอบ และมีค�าศัพท์ประมาณ 8,000 ค�า 

เป็นหนังสือท่ีมีอายุนานเกือบศตวรรษแล้ว มีแปลจ�าหน่าย 

มากกว่า 80 ภาษา ยอดขายหลายร้อยล้านเล่มทั่วโลก หากไม่นับ 

เรื่องการถากถางชนชาติอื่นหรือข้อสังเกตที่ว่าแทบไม่มีตัวละคร 

สตรีในการ์ตูนชุดนี้เลย นี่เป็นหนังสือที่น่าอ่านมากท่ีสุดชุดหนึ่ง  

ความสนกุสนานและแปลกใหม่ไปจนถงึตลกขบขนัของแต่ละเล่มท�า 

ให้เด็กๆ ลืมไปเลยว่าก�าลังอ่านค�าศัพท์ 8,000 ค�าอยู่

กล่าวเฉพาะเล่ม ตินตินตะลุยคองโก (Tintin in the 

Congo) เม่ือเวลาผ่านไป แอร์เชจ�าต้องกลับไปแก้ไขบางหน้า 

ทีเ่ข้าข่ายสร้างความอ่อนไหวเร่ืองชาตพินัธุแ์ละการอนรุกัษ์สัตว์ป่า 

ฉบับภาษาไทยเป็นฉบับที่มีการแก้ไขรูปภาพบางภาพแล้ว





นัยส�าคัญ
ของประสบการณ์

อ่านออกเสียง

9
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จิมเริ่มบทที่ 9 ด้วยค�าถามว่าจะเลือกหนังสืออ่านให้เด็กฟัง

อย่างไร เขาตอบว่าเลือกเรื่องที่ตัวเองชอบครั้งเป็นเด็ก หรือค้นหา

บัญชีรายชื่อหนังสือส�าหรับเด็กที่แนะน�ากัน

เรื่องต่อไปคืออ่านให้เสียงมีอารมณ์รัก เศร้า ตลก เด็กๆ 

จะชอบ

จิมเขียนต่อไปว่า ประโยคแรกของหนังสือมีความส�าคัญ 

ท่ีจะช่วยดึงดูด (ท�านองว่าการเลอืกหนงัสอืดีจงึส�าคัญ?) และหนงัสอื

ควรจบแบบลงตัวไม่ค้างคา อาจจะมีอะไรเหลือให้ค้นหาต่อได ้

หากเป็นหนังสือชุด (จบแบบแล้วอิหยังวะดีมั้ย)

จะเห็นว่าท่ีผ่านมาผมพูดและเขียนตรงข้ามกับจิมแทบ 

ทุกข้อ ด้วยประโยคเดียวคือ

“อ่านอะไรกไ็ด้ อ่านอย่างไรก็ได้” ตามด้วย “ขอให้เริม่อ่าน”

ผมรู้ว่าจมิพดูถกู เพยีงแต่เม่ือมองมาทีบ่รบิทของบ้านเรา 

ที่หนังสือเป็นปัจจัยอันดับท้ายๆ ของชีวิต มีคนและครูน้อยมาก 

ท่ีอ่านหนังสือ มีพ่อแม่และนายแพทย์น้อยมากที่อ่านหนังสือ  

สถานการณ์การอ่านของเราเรียกได้ว่าสาหัส
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ดังนั้นผมจะพูดเสมอว่า “อ่านอะไรก็ได้ อ่านอย่างไรก็ได้” 

สั้นกว่านี้คือ “อ่านไปเถอะ ขอให้เร่ิม” และบางคร้ังตามด้วย “ถุง

กล้วยแขกก็อ่านได้”

โดยลืมไปว่าเราหาถุงกล้วยแขกไม่พบแล้ว

ผมเป็นคุณพ่อทีไ่ม่เคยอ่านตลกเลย และไม่เคยใส่อารมณ์

อะไร ท�าไปมันก็ไม่ตลกเพราะฝืนท�า ตัวเองเป็นอย่างที่เด็กๆ แซว

ในเวลาต่อมาว่า “ป๊าเป็นเด็กพิเศษ” ซึ่งเม่ือนึกย้อนดูก็เห็นจริง 

ผมช้าทุกเรื่องตอนเป็นเด็ก ไม่เคยท�าอะไรได้เลยในขณะที่เพื่อนๆ 

ท�าได้ โชคดีที่ไม่มีใครจับไปหาหมอเท่านั้นเอง ยิ่งไปกว่านั้นยังพูด

ไม่ชัดจนถึงประถมสาม

สมัยนั้น เม่ือเกือบ 60 ปีก่อน เอสโซ่มีสโลแกนว่า 

“ตับเตื๋อใต่ตั๋งพะลังตู๋ง” คือเสียงของผมเมื่อประถมสาม

พอเป็นพ่อจึงอ่านไปเรียบๆ เสมอๆ ไม่มีอารมณ์และ 

ไม่มีตลก จนกระทั่งบางเล่มอ่านรอบที่ 10 แล้วเบื่อเอง จึงเริ่มอ่าน 

แบบปรับปรุงเปล่ียนแปลง ปรากฏว่าลูกๆ โวยวายกันขนานใหญ่  

“อ่านดีๆ!”

กลับมาท่ีจมิ เขาเขยีนย่อหน้าสดุท้ายของเซก็ชัน่แรกนีว่้า  

“ไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิดในการอ่านออกเสียง เว้นแต่จะไม่ท�า! ดังนั้น 

คว้าหนังสือสักเล่ม พาลูกมา แล้วเริ่มอ่านเลย”

รอดตัวไป จิมและผมเห็นตรงกันในตอนท้าย
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อ่านออกเสียงเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มคลังค�า เราเคยพูด 

เรื่องนี้มาแล้ว ภาษาพูดมีค�าไม่กี่ค�า สิ่งพิมพ์ทั่วไปมีคลังค�ามากขึ้น  

แต่นทิาน นวนยิาย วรรณกรรม และวรรณคดีมีคลังค�ามากทีส่ดุ ค�าว่า 

สวยมีในภาษาพดู แต่เด็กๆ จะไม่ได้ยินและไม่รูจ้กัค�าอืน่ๆ ทีแ่ปลว่า 

สวยเลยถ้าไม่อ่านหนังสือ

เลอโฉม งามจับตา สวยพร้ิง สวยเก๋ โสภา ไฉไล สวย

สะคราญ เช้งวับ เช้งกระเด๊ะ สะสวย หยดย้อย สวยซึ้ง หยาดเยิ้ม  

พริง้เพรา งามพศิ งามผาด น่ารกั น่าฮกั สวยสะดุดตา ผดุผาด งามผ่อง  

เปล่งปลั่ง งามจับจิตจับใจ งามจับตา สวยต้องตา งามเปล่งปล่ัง 

ทรงโฉมสิริโสภาคย์ ฯลฯ

ไวยากรณ์เป็นอกีเรือ่งหนึง่ การเรียนไวยากรณ์ทีดี่ท่ีสดุคอื 

อ่านหนังสือแล้วจะได้ไวยากรณ์เอง จิมเขียนว่า “ไวยากรณ์เข้าใจ 

ได้เองมากกว่าสอน และวิธีที่จะเข้าใจก็เหมือนการติดไข้หวัด” 

ประโยคนี้จริงมาก จิมเพิ่มเติมต่อไปว่า ดีกว่านั้นคืออ่านออกมา 

เม่ืออ่านแล้วพบว่าสะดุด นัน่แปลว่ามีบางอย่างผดิพลาดทีไ่วยากรณ์

นกัเขียนทุกคนอ่านมากกว่าเขียน การอ่านท�าให้เราจดจ�า  

รูปภาพของค�าศัพท์ และช่วยให้สะกดค�าได้ดีกว่าด้วยกลไก 

การจดจ�ารูปภาพมากกว่าที่จะท่องโดยตรง

ลองเขียนตัวสะกดของค�าศัพท์หนึ่งที่เราไม่ค่อยแน่ใจ

ออกมาทุกแบบ เช่น กะเพรา กระเพรา กระเพา แล้วเลือกดู

ตามความเคยชิน โอกาสเลือกถูกมากกว่าเลือกผิด เราท�าแบบนี้ 

กับการย่อหน้า การวรรค เครือ่งหมายวรรคตอน และไวยากรณ์ด้วย
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“นักเขียนวัยเรียนที่ท�าคะแนนสูงสุดไม่ใช่คนที่เขียนเยอะ

ที่สุดในแต่ละวัน แต่เป็นนักเรียนที่อ่านเพื่อความบันเทิงเยอะที่สุด 

มีสิ่งพิมพ์ในบ้านเยอะที่สุด และเขียนความเรียงในชั้นเรียนเป็น

ประจ�า”

สมองส่วนรับภาพมีขนาดมากกว่าสมองส่วนรับเสียง  

30 เท่า นั่นแปลว่าหากเราได้ยินค�านั้นในบทสนทนาและโทรทัศน ์

เท่านั้น เม่ือเทียบกับมองเห็นค�านั้นซ�้าแล้วซ�้าเล่า อย่างหลังเพิ่ม 

คลงัค�าได้เยอะกว่ามาก เปรียบเสมือนการอปัโหลดข้อมูลขึน้เก็บไว้ 

รอวนัดาวน์โหลดลงมาในงานเขยีน ถ้าไม่มีการอปัโหลดจะเอาอะไร 

ดาวน์โหลดลงมา

หลายหน้าต่อมาเป็นค�าแนะน�าเรือ่งการอ่าน อย่างไรก็ตาม 

รวบให้สั้นก็ยังคงเหลือเพียงแค่ว่า อ่านให้สนุก และอย่าเปล่ียน 

การอ่านเป็นการสอนหรือเอาการ ถึงตรงนี้ขอเล่าเร่ืองหนึ่งซึ่งเล่า

ทุกที่หลายครั้ง

เด็กเล็กคนหนึ่งถือหนังสือนิทานประกอบภาพแสนสวย

มายื่นให้แม่ว่าอยากได้

“ไม่เอา เอาไปคืนเดี๋ยวนี้” แม่ตอบ

เหตุการณ์นี้เกิดในกรุงเทพมหานคร ในร้านหนังสือของ

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เราอาจจะแก้ตัวแทนประชาชนคนไทย 

ทุกคนได้ว่าเพราะเรายากจน แต่เพราะยากจนนั่นแหละคือเหตุผล 

ทีคุ่ณแม่ควรกัดฟันซือ้หนงัสือให้เด็กคนนัน้อ่าน ดีกว่านัน้คือนัง่อ่าน

ให้ลูกฟัง แล้วลูกจึงจะมีโอกาสไปพ้นจากความยากจน
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หนังสือบันเทิงคดีส�าคัญกว่าหนังสือสารคดี เม่ือทั้งโลก 

สนใจ IQ และผลสัมฤทธิ์การศึกษา หนังสือของเด็กจะเหลือเพียง 

ต�าราเรียนมาตรฐานเพื่อเพิ่มคะแนน และหนังสือสารคดีเพื่อเพิ่ม

ความรู้ แต่จากงานวิจัยขององค์การเพื่อความร่วมมือและการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation 

and Development - OECD) ตามเอกสารอ้างอิงหมายเลข 197 

ในบทที่ 9 นี้ ส�ารวจเด็ก 250,000 คนใน 32 ประเทศ พบว่าเด็ก 

ที่ท�าคะแนน PISA สูงคือเด็กที่อ่านบันเทิงคดีมาก

หนังสือสารคดีและกวีนิพนธ์เล่า ทั้งสองอย่างควรอ่าน  

แต่โจทย์การเลือกมักจะยากขึ้น หนังสือชีวประวัติบุคคลส�าคัญ 

เป็นหนังสือที่ควรเลือกเล่มท่ีเขียนสนุกๆ ให้เด็กอ่าน หนังสือ 

กวีนิพนธ์สามารถคัดสรรให้เด็กอ่านเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับ 

ค�าคล้องจองได้ อารมณ์ที่สั่งสมจากกวีนิพนธ์หรือร้อยกรองใดๆ 

เป็นเรื่องต้องค่อยๆ ฟูมฟักขึ้นเช่นกัน

ปิดท้ายบทนี้ ยาวเล็กน้อย แต่ดีทุกประโยค

7 Irwin Kirsch, John de Jong, Dominique Lafontanie, Joy McQueen, Juliette 

Mendelovits, and Christian Monseur, Reading for Change: Performance and 

Engagement Across Coutries - Results from PISA 2000 (Paris: Organisation 

for Economic Cooperation and Development, 2000), pp. 106-10, http://www.

oecd.org/dataoecd/43/54/33690904.pdf.
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“ขอผมเตือนใจคุณว่าวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ล้วนมี

ศกัยภาพท่ีจะขยายขอบเขตความรู้ของเด็กทกุคน ไม่ว่าพวกเขาจะ

มีภมิูหลังหรือประสบการณ์แบบไหน จะมีอภิสิทธิห์รอืความยากจน 

เม่ือเราอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง เราท�าให้พวกเขาได้เห็นสิ่งใหม่ๆ  

และมีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ เราท�าให้พวกเขามีวิธีใหม่ๆ ในการรับมือ

กับความทุกข์และสุขในชีวิต เรามอบโอกาสใหม่ๆ ในการเพิ่มพูน

ภาษาและความเข้าใจ เราช่วยให้พวกเขาตระหนักว่ายังมีสิ่งที่ต้อง 

เรียนรู้อกีมากมายแค่ไหน เม่ือเราอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง เราแสดง

ให้พวกเขาเห็นว่าเมื่อมีความรู้เพิ่มขึ้นนิดหน่อย เราก็ตั้งค�าถามได ้

ดีขึ้น และเม่ือตั้งค�าถามได้ดีข้ึนก็ยิ่งผลักดันให้เราอ่านมากขึ้น  

เม่ือเราอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง เราแนะน�าพวกเขาให้รู้จักผู้คนที่

เหมือนกับพวกเขา และผูค้นทีพ่วกเขาไม่เคยแม้แต่จะจนิตนาการถงึ  

… เราช่วยให้พวกเขาตระหนักว่าครอบครวัของพวกเขา เป็นเพียง

หนึ่งในครอบครัวหลากหลายรูปแบบ … แต่สิ่งส�าคัญท่ีสุดท่ีสื่อ 

ออกมาจากการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังก็คือ การใช้เวลาอ่านหนงัสอื

กับเด็กๆ เป็นเรื่องคุ้มค่าส�าหรับเรา”



10

สิ่งที่ควรท�า
และไม่ควรท�า
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เมื่อแรกเริ่ม

เริ่มต้นอ่านออกเสียงได้ตั้งแต่เกิด

เลือกหนังสือที่มีค�าคล้องจอง

เลือกหนงัสอืทีมี่เพยีง 1-3 ประโยคในหนึง่หน้า แล้วค่อยๆ 

เพิ่มขึ้น รูปค่อยๆ น้อยลง จนกระทั่งถึงวรรณกรรมเยาวชนในที่สุด

เมื่อเลือกหนังสือ

เลือกทั้งสามอย่าง บันเทิงคดี สารคดี กวีนิพนธ์

เลือกท่ีเนื้อหาไม่ยาวเกินไป ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามความ

สามารถที่เด็กจะจินตนาการได้

เลือกหนังสือที่ง่ายไว้ก่อน แต่ไม่ผิดที่จะเลือกหนังสือ 

ที่ท้าทาย

เคารพการเลือกของเด็กเองด้วย เขาเลือกคือเขาชอบ

แม้ว่าเราจะไม่ชอบ

เดก็หลายคนอายุต่างๆ กัน อาจจะต้องพถิพีถินัหาทีท่กุคน 

ฟังได้พร้อมกันหมด แล้วแยกอ่านรายคนอีกที
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เมื่อเริ่มอ่าน

อ่านทุกคืน การเว้นระยะการอ่านนานมากเกินไปเป็น

ผลเสีย

ไม่เริ่มด้วยการออกค�าสั่ง “นั่งนิ่งๆ!”

ถ้าเด็กบางคนหยกุหยกิมาก ไม่ผดิกตกิาทีจ่ะวางกระดาษ

เปล่าและดินสอสีให้เขาท�าข้างๆ

เมื่ออ่าน

อ่านชื่อผู้เขียนและผู้วาดทุกครั้ง

ให้เวลากับหน้าปกสักนิดหนึ่ง

ให้เวลากับรูปภาพในแต่ละหน้าสักนิดหนึ่งก่อนเริ่มอ่าน

ท�าเสียงเร้าอารมณ์

หยุดตรงที่น่าตื่นเต้นสักพักหนึ่ง

ถามเด็กเล็กๆ น้อยๆ ได้

ถ้าหมดเวลา พยายามหยุดตรงหน้าที่ตื่นเต้น

ใครอ่าน

กระตุ้นให้พ่ออ่าน เพราะครูส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เด็กชาย

จะรับรู้ได้ว่าผู้ชายก็อ่าน

พี่อ่านให้น้องฟัง เราไม่ห้าม

กระตุ้นให้ญาติที่ชอบแชตมาอ่านให้ลูกฟัง

มีเวลาอิสระให้เด็กๆ หยิบหนังสือมาลูบคล�า ดูรูป และ

อ่านเอง
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และโปรดจ�าไว้ว่า

การอ่านมิได้ส�าเร็จชั่วข้ามคืน

ให้เด็กพกหนังสือไปทุกที่

อ่านตรงเวลาดีกว่าอ่านไม่ตรงเวลา

เรื่องที่ไม่ควรท�า

อย่าทนอ่าน ถ้าไม่สนุก

อย่าเลือกหนังสือที่มีบทสนทนามากไป เพราะคนฟังไม ่

รู้เรื่องด้วยว่าใครพูด

อย่าเลือกหนังสือที่มีการสร้างเป็นหนังไปแล้ว เพราะเด็ก

จะสนใจน้อยกว่า

อย่าโดนหลอกเพราะรางวลัท่ีหนงัสอืได้รบั เปิดใจให้กว้าง

อย่ายึดติดกับการอ่านเพื่อวิชาการ

อย่าเริ่มต้นอ่านถ้ามีเวลาเหลือสั้นมาก เด็กจะหงุดหงิด

อย่าเบ่ือท่ีจะตอบค�าถาม การอ่านยังมีเวลา แต่การถาม 

มีเวลาที่เขาจะท�าไม่มากนัก

อย่าตีความเนื้อเร่ืองหรือสรุปความ ถามได้ว่าเด็กๆ คิด

อย่างไร

อย่าสับสนระหว่างปริมาณและคุณภาพ

อย่าขู่เด็กด้วยการบอกว่า “ถ้าไม่ท�า จะไม่อ่านหนังสือ

ให้ฟัง”
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