
มายาคติว่าด้วย “การอ่าน” ในสังคมไทย 

ปราบดา หยุ่น 

 ค าว่า “การอา่น” เมื่อถกูใช้อย่างไม่เจาะจง

บริบทให้ชดัเจน มกัเป็นค าท่ีสร้างมโนภาพอนัเป็นมายา

คติ โดยเฉพาะเมื่อเป็นการพดูเชื่อมโยงกบัค าว่า “สงัคม” 

“การอ่าน” มกัถกูผกูเกี่ยวโดยปริยายกบัการ 

“อ่านหนงัสือวรรณกรรม” อาจเป็นเพราะกิจกรรมที่

เรียกว่าการอ่านมจีดุเร่ิมต้นในลกัษณะแนวตัง้ (จากบนลงล่าง) คือจากชนชัน้สงู แล้วจึงลงมาสู่ชนชัน้กลางเมื่อ 

การพิมพ์กลายเป็นอตุสาหกรรมที่แพร่หลายและหนงัสือมีราคาถกูขึน้ ครัง้หน่ึงหนงัสือเคยมีสถานะเป็นถึงส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ (เพราะเร่ิมจากการท าคมัภีร์ทางศาสนา เป็นสมบติัของผู้มีอ านาจ) แต่เมื่อมนักลายเป็น “ความบนัเทิง” 

ส าหรับผู้มีอนัจะกิน สถานะของหนงัสือก็เปลี่ยนไป ในช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์คนอ่านหนงัสือถกูต าหนิว่าใช้

เวลาไปกบัความเพ้อฝันไร้สาระ เช่นเดียวกบัท่ีคนยคุสมยัใหม่ถกูต าหนิเมื่อดทีูวีหรือเล่นวิดีโอเกม ต่อมาเมื่อ 

“นกัเขียน” มีสถานะเป็นปัญญาชนผู้ชีน้ าแนวคิดให้สงัคม การอ่านหนงัสือก็กลายสถานะเป็นกิจกรรมประเทือง

ปัญญา เป็นส่ิงท่ี “คนมีคณุภาพ” พึงท าเป็นประจ า คนอา่นหนงัสือเยอะแปลว่าฉลาดหลกัแหลม มีความรู้ความ

เข้าใจต่อโลกดีกว่าคนท่ีไม่อ่านหนงัสือ น่ีเป็นมายาคติและวาทกรรมที่ยงัคงอยู่จนถึงทกุวนันี  ้

ดงันัน้ เมื่อมีการพดูถึง “การอ่าน” ความหมายของมนัจึงไม่ได้ครอบคลมุถึงการอ่านทกุอย่าง แต่เป็น

การอ่านหนงัสือท่ีมีคณุค่า ถ้าอ่านทกุวนั อ่านตลอดเวลา แต่เป็นการอ่านหนงัสือการ์ตนู การอ่านนิตยสาร
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บนัเทิง แม้แต่การอ่านโซเชียลมีเดียในยคุสมยันี ้ ก็ยงัไม่นบัว่าเป็นการอ่านท่ีแท้จริง แม้ว่าเนือ้หาอาจจะมี

คณุประโยชน์ไม่ต่างจากการอ่านหนงัสือเล่มหรือหนงัสือวรรณกรรมก็ตาม 

เมื่อค าจ ากดัความของ “การอ่าน” เป็นเช่นนี ้ในประเทศท่ีการซือ้หนงัสือเล่ม โดยเฉพาะหนงัสือเล่มท่ีมี

เนือ้หาเป็นวรรณกรรม ยงัเป็นกิจกรรมของปัญญาชนและชนชัน้กลางขึน้ไปเป็นหลกั ความนิยมในการอ่านจึงดู

เหมือนจะลดน้อยถอยลงเร่ือยๆตามยคุสมยัท่ีคนส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งส่ือสารและเสพข้อมลูอย่าง

แพร่หลายและกลายเป็นกระแสหลกัอย่างรวดเร็ว นบัตัง้แต่ผู้คนแทบทกุชนชัน้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอย่าง

ง่ายดาย แม้ว่าในอินเตอร์เน็ตจะม ี “หนงัสือ” ให้อ่านมากมายมหาศาล และมีเว็บไซต์น าเสนอผลงานการเขียน

ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีทัง้นวนิยาย เร่ืองสัน้ บทกวี ไม่ต่างจากการตีพิมพ์หนงัสือเป็นเล่ม การอ่านทางอินเตอร์เน็ต

ก็ยงัมีภาพของความเป็นกิจกรรม “ไม่จริงจงั”เท่ากบัการอ่านหนงัสือเล่มและหนงัสือวรรณกรรม 

คนไทยมกัมีทศันคติเหมารวมว่าสงัคมไทยเป็นสังคมไม่นิยมการอ่าน แต่ส่ิงท่ีสวนทางกบัทัศนคตินีคื้อ

จ านวนร้านหนงัสือและส านกัพิมพ์ ซึ่งต้องถือว่ามีจ านวนไม่น้อยส าหรับประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่ยงัยากจน

และการซือ้หนงัสือถือเป็นเร่ืองฟุ่ มเฟือย ในยคุสมยัก่อนท่ีห้างสรรพสินค้าจะมีปริมาณมากเท่าในปัจจบุนั แทบ

ทกุตลาดในประเทศจะมีแผงหนงัสือขายหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร การ์ตนู และนิยายประโลมโลก หลงัจากนัน้เมื่อ

มีคนท าธุรกิจส านกัพิมพ์มากขึน้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึน้ ก็มีร้านหนงัสือท่ีเรียกกนัว่า “สแตนด์อะ

โลน” เปิดกิจการมากมาย ส่วนใหญ่เป็นร้านของบริษัทท่ีมีส านกัพิมพ์หรือโรงพิมพ์เป็นของตวัเองด้วย เช่น ร้าน

นายอินทร์ของบริษัทอมรินทร์ ร้านซีเอ็ดของบริษัทซีเอ็ดยเูคชัน่ อย่างไรก็ตาม จ านวนร้านหนงัสือและปริมาณ

หนงัสือท่ีพิมพ์ออกมาในแต่ละปี ไม่ได้สอดคล้องกบัทศันคติท่ีว่าคนไทยไม่อ่านหนงัสือเท่าไรนกั 



นบัตัง้แต่ต้นศตวรรษท่ี 21 ธุรกิจหนงัสือถกู

ความนิยมในการใช้อินเตอร์เน็ตคกุคามอย่างมาก 

โดยเฉพาะเมื่อมือถือสมาร์ตโฟนมีราคาถกูและ

แพร่หลายไปทัว่ทกุชนชัน้ ไม่ใช่เพราะผู้คนหนัไป 

“อ่าน” งานเขียนออนไลน์ แต่เพราะเวลาว่างของ

ผู้คนถกูอินเตอร์เน็ตแย่งไปจากกิจกรรมอื่นๆท่ีเคยเป็นท่ีนิยมในอดีต ไม่เพียงเฉพาะการอ่านหนงัสือ อินเตอร์เน็ต

ท าให้คนเข้าโรงหนังน้อยลง ดทีูวีน้อยลง กระทัง่การไปเดินห้างเพื่อซือ้ของก็น้อยลงเมือ่การซือ้ขายออนไลน์ท า

ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภยัขึน้ (แต่การไปห้างเพื่อสงัสรรค์และกินข้าวยงัเป็นท่ีนิยมอยู่ ห้างสรรพสินค้าจึงยงั

ไม่ได้รับผลกระทบเสียทีเดียว) ปรากฎการณ์นีเ้กิดขึน้ทัว่โลก ส่งผลให้ร้านหนงัสือจ านวนมากต้องปิดตวัลง 

โดยดฉพาะร้านลกัษณะ “เชนสโตร์” ท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของ “ดิสรัปชัน่” ท่ีเกิดขึน้กบัธุรกิจหนงัสือและส่ิงพิมพ์ กลบัท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ี

น่าสงัเกตและศึกษาหลายอย่าง ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมคือส่ิงท่ีเรียกว่า “วรรณกรรม” ไม่ได้รับ

ผลกระทบมากนกั จ านวนคนอ่านหนงัสือวรรณกรรมที่ถกูจ ากดัความว่าเป็น “วรรณกรรมจริงจงั” หรือ 

“วรรณกรรมท่ีมีคณุค่าทางศิลปะ” รวมถึงวรรณกรรมประโลมโลกในรูปแบบต่างๆ ไม่ได้ลดลงอย่างมีนยัส าคญั 

วรรณกรรม “จริงจงั” ในแทบทกุประเทศนัน้ไม่ได้มีคนอ่านมากมายอยู่เป็นทนุเดิม เว้นแต่ในกรณีพิเศษท่ีนานๆ

จะเกิดขึน้กบัหนงัสือบางเล่ม เช่นหนงัสือได้รับรางวลัใหญ่อาจจะมียอดขายสงู หรือหนงัสือท่ีได้รับการพดูถึง

ปากต่อปากจนกลายเป็นหนงัสือยอดนิยม แต่หากไม่มีกรณีพิเศษใดๆ หนงัสือวรรณกรรม “จริงจงั” ส่วนใหญ่จะ

มีจ านวนคนอ่านไม่ถึงหลกัหมื่น แม้แต่นกัเขียนท่ีมีชื่อเสียงในหมวดนี ้ ก็จะมียอดขายจ ากดัอยู่ในหลกัหมื่นต้นๆ

เท่านัน้ (ซึ่งจะแปลว่า “ขายด”ี) หมายความวา่โดยเฉล่ียแล้ว งานวรรณกรรม “จริงจงั” ทัว่ไปจะมียอดพิมพ์ใน
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หลกัพนั (นกัเขียนใหม่หรือนกัเขียนไม่มีชื่อเสียง อาจจะเร่ิมด้วยยอดพิมพ์หลกัร้อยด้วยซ า้) แม้ว่าวรรณกรรม

ลกัษณะนีคื้อส่ิงท่ีเชื่อกนัว่า “ควรอ่าน” และเป็นความหมายท่ีแฝงอยู่ในการพดูถึง “การอ่าน” โดยทัว่ไปก็ตาม 

ในความเป็นจริง การอา่นงานวรรณกรรมจริงจงั วรรณกรรมเชิงศิลปะ วรรณกรรมคลาสสิก เป็น

กิจกรรมของคนเฉพาะกลุ่มเสมอ แต่มีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเน่ือง ผ่านหลกัสูตรการศึกษา สถาบนั

ทางวฒันธรรม ความเชื่อในมายาคติ (ว่าหนงัสือเล่มไหน “ลึกซึง้” “ล า้เลิศ” “สดุยอด” ฯลฯ) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะ

เป็นกลุ่มปัญญาชนท่ีให้ความส าคญักบัประวติัศาสตร์วฒันธรรมและความศรัทธาต่อสติปัญญาของศิลปิน 

ไม่ใช่คนทัว่ไปในสงัคม นัน่ไม่ได้หมายความว่าคนในสงัคมไม่อ่าน “หนงัสือ” แต่คนส่วนใหญ่มกัอ่านตามกระแส

นิยมของยคุสมยั มากกว่าจะอา่นวรรณกรรมด้วยความต้องการเสพงานศิลปะชัน้สงู ดงันัน้หนงัสือนิยาย

ประโลมโลกจึงเป็นท่ีต้องการอย่างต่อเน่ือง เพียงแต่ว่าเนือ้หาท่ีนิยมจะต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลา 

นิยายรักสะท้อนชีวิตครอบครัวเป็นวรรณกรรมประโลมโลกท่ีประสบความส าเร็จต่อเน่ืองเป็นเวลานาน

ในสงัคมไทย โดยเฉพาะในยคุท่ีมีนิตยสารรองรับงานประเภทนี ้ ซึ่งมกัถกูเรียกว่า “นิตยสารผู้หญิง” หรือ 

“นิตยสารแม่บ้าน” นิยายในนิตยสารเหล่านีตี้พิมพ์ในลกัษณะเป็นตอนๆ (serial) และมกัได้รับการซือ้ลิขสิทธ์ิไป

ท าเป็นละครโทรทศัน์ ผลงานวรรณกรรมลกัษณะนีเ้คยมีคนอ่านติดตามอย่างเหนียวแน่นเป็นจ านวนมาก และ

เพราะนิตยสารประเภทนีม้กัตีพิมพ์เดือนละสองครัง้เป็นอย่างต ่า หมายความวา่คนไทยท่ี “อ่านหนงัสือ” ย่อม

ต้องมีไม่น้อยเช่นกนั ยงัไม่นบัว่าเมือ่ตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่ม หรือเมื่อได้ถกูแปลงเป็นละครโทรทศัน์แล้ว ก็ยงัเป็น

ท่ีนิยมไม่แพ้กนั หากจะใช้ค าว่า “นกัเขียนวรรณกรรมมืออาชีพ” ท่ีประสบความส าเร็จทัง้ในแง่ชื่อเสียงและ

รายได้ ก็เห็นจะมีแต่นกัเขียนท่ีเขียนงานประเภทนีเ้ท่านัน้ 



“ดิสรัปชัน่” ท่ีเกิดขึน้เพราะอินเตอร์เน็ตก็ไม่ละเว้นงานเขียนประโลมโลกในรูปแบบเดิม นิตยสารหลาย

ฉบบัปิดตวัลง หรือพยายามปรบัตวัด้วยการท าเป็นเว็บไซต์ตามยคุสมยั แต่ความนิยมก็ลดลงไปมากจนไมอ่าจ

เทียบกบัยคุรุ่งเรืองของงานเขียนเหล่านัน้ งานเขียนเชิงประโลมโลกท่ี

ยงัคงท ารายได้ดีอยู่ในปัจจบุนักลบัเป็นงานนิยายส าหรับวยัรุ่น โดย

เฉพาะงานประเภทท่ีเรียกกนัว่า “นิยายวาย” นัน่คือนิยายเกี่ยวกบั

ความสมัพนัธ์แบบชายรักชาย ซึ่งส่วนใหญ่เขียนโดยผู้หญิงและอ่านโดย

ผู้หญิง ข้อมลูนีย้งัสะท้อนด้วยว่านกัอ่านและนกัเขียนนิยายในประเทศ

ไทยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (หลายวยั) และเป็นเช่นนีต่้อเน่ืองมานานแล้ว 

ในขณะท่ีหากเป็นงานประเภทอื่น เช่น การ์ตนู หนงัสือพิมพ์ หนงัสือธุรกิจ 

หนงัสือกีฬา คนอ่านมีแนวโน้มจะเป็นผู้ชาย นัน่หมายความว่าเมื่อพดูถึง “การอ่าน” ในรูปแบบท่ีเข้าใจกนั

ตามมายาคติ เปอร์เซ็นต์ของคนอ่านในสงัคมไทยเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  

หากวดัจากความนิยมในการใช้อินเตอร์เน็ต และการส่งต่อข้อความต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียและ

แอพพลิเคชัน่ส่ือสารของคนในสงัคมไทย ย่อมต้องยอมรับวา่คนไทย “อ่าน” เยอะอย่างเป็นกิจวตัรแน่นอน 

นกัเขียนบางคนท่ีมี “เพจ” หรือเว็บไซต์เป็นของตวัเอง และมีการเขียนส่ือสารกบัคนอ่านอย่างสม ่าเสมอ หลาย

คนก็มีแฟนติดตามเป็นจ านวนมาก (มากกว่าจ านวนคนซือ้หนงัสือของพวกเขาอย่างไม่ต้องสงสยั) แต่เมื่อจ ากดั

ความหมายของ “การอ่าน” แคบเข้ามาเป็นเพียงการอ่านหนงัสือเล่มและหนงัสือวรรณกรรมจริงจงั คงเป็นเร่ือง

ยากท่ีจะบอกว่าคนไทยมีพฒันาการในเร่ืองนี ้ อาจสรุปได้คร่าวๆเพียงว่าจ านวนคนอ่านหนงัสือวรรณกรรม

จริงจงัยงัคงทรงตวัอยู่ในปริมาณพอๆกบัท่ีเป็นมาในอดีต (นัน่คือเมื่อหนงัสือกลายเป็นสินค้าราคาค่อนข้างถกู 

ช่วงต้นศตวรรษท่ี 20) แต่เป็นการ “เปลี่ยนรุ่น” ของคนอ่านมากกว่าจะเป็นพฒันาการของวฒันธรรมการอ่าน 
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คนท่ีเคยให้เวลากบัการอ่านหนงัสือมากๆในช่วงวยัรุ่นหรือหนุ่มสาว เมื่ออายมุากขึน้หรือมีภารกิจอื่นต้องท าก็จะ

เลิกอ่านไปเอง และมีรุ่นใหม่มาสานต่อ ในขณะท่ีงานเขียนประเภทอื่นจะมีคนอ่านมากน้อยเพียงใดมกัมีปัจจยั

อยู่ท่ีกระแสนิยมและการบอกต่อปากต่อปาก  

เมื่อพิจารณาปัจจยัทัง้หมด อาจสรุปแยกแยะความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการอ่านในสงัคมไทยได้ว่า 

1) คนไทย “อา่น” เยอะและบ่อยกวา่ท่ีเชื่อกนั แต่ “หนงัสือ” หรือส่ิงท่ีอ่านไม่ได้อยู่ในประเภทวรรณกรรมหรือ

หนงัสือท่ีมีสถานะสงูส่ง จึงมกัไม่ถกูนบัว่าเป็นการอ่านหนงัสือ 2) คนไทยท่ีซือ้และอ่านหนงัสืออย่างจริงจงัเป็น

คนกลุ่มระดบัชนชัน้กลางขึน้ไป และมีการผลดัเปล่ียนของรุ่น 

อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในกลุ่มชนชัน้กลาง หนงัสือก็ยงัถกูมองวา่เป็นสินค้าราคาแพงเกินไป เป็นความ

ฟุ่ มเฟือยท่ีไม่จ าเป็น (แต่การใช้จ่ายในการกิ่นด่ืมสงัสรรค์ หรือการซือ้ลอตเตอร่ี ซึ่งอาจจะค านวณแล้วเป็น

รายจ่ายใกล้เคียงกนักบัการซือ้หนงัสือ กลบัไม่ถกูมองว่าราคาแพง) คนไทยจ านวนมากไมม่ีความเข้าใจใน

ระบบการผลิตหนงัสือหรือราคาต้นทนุของการเขียนการพิมพ์ และมีทศันคติว่าหนงัสือควรมีราคาถกูมากๆจึงจะ

เหมาะสม (มองแต่ในเชิงวสัด ุ ว่าหนงัสือเป็นเพียงกระดาษ) นอกจากนัน้ วฒันธรรมการอ่านในลกัษณะเป็น 

“ส่วนหน่ึง” ของชีวิตประจ าวนั เช่น อ่านหนงัสือก่อนนอน อา่นหนงัสือขณะเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ น า

หนงัสือไปอ่านระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หรือแม้แต่ขณะใช้เวลารอคอยกจิกรรมอื่น ไม่ใชว่ิสยัของคนไทย 

ต่างจากท่ีเห็นเป็นปกติธรรมดาในบางวฒันธรรม อย่างญ่ีปุ่ นหรือในสงัคมยโุรป ค าว่า “วฒันธรรมการอ่าน” จึง

ไม่อาจเรียกว่าเข้มแข็งหรือมีพฒันาการในสงัคมไทยแต่อย่างไร แม้วา่ธุรกิจส่ิงพิมพจ์ะมอียู่อยา่งค่อนข้างเป็น

กิจลกัษณะและท ารายได้ค่อนข้างดีให้กบัส านกัพิมพ์และโรงพิมพ์หลายแห่งก็ตาม 



แทนท่ีจะยงัคงยึดติดกบัมายาคติของ “การอ่าน” สงัคมไทยอาจควรขยายค าจ ากดัความของการอ่าน

ให้กว้างขึน้ตามยคุสมยัและตามความเป็นจริงของพฤติกรรมคน ส่ิงท่ีจะท าให้การอ่านแข็งแรงในสงัคมใดสงัคม

หน่ึง ไม่ใช่การเติบโตของธุรกิจส่ิงพิมพ์ จ านวนนกัเขียน หรือปริมาณหนงัสือขายดี แต่คือความฝักใฝ่ในการอ่าน

ของคนในสงัคม ความต้องการอา่นอยู่เสมอ อา่นเพื่อรู้ เพื่อคิด เพื่อจินตนาการ เพื่อทบทวน เพื่อส ารวจตวัเอง 

เพื่อเข้าใจผู้อื่น เพื่อตัง้ค าถามต่อความคิดและความเชือ่ของมนษุย์ด้วยกนั เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจในการมีชีวิต 

หากคนไม่คิดว่า “การอ่าน” จะมีผลต่อชีวิตและมมุมองของพวกเขาได้ หนงัสือก็จะเป็นเพียงวตัถท่ีุราคา

แพงเกินไปดงัเช่นท่ีหลายคนคิดจริงๆ 

 


