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นิตยสารเด็กในเมืองไทย-ในโลก
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คุยเปิดเล่ม	 ๔	

คำนำเสนอ	 ๖	

ปฐมบทการพิมพ์ในเมืองไทยสู่โลกนิตยสาร	 ๑๑	

• จุดเริ่มต้นการพิมพ์ในสยาม ๑๒ 

• ก้าวแรกนิตยสารของคนไทย ๑๔ 

• ก้าวแรกของสามัญชนคนหนังสือพิมพ์ ๑๘ 

• บางสิ่งบางอย่างกับการเปิดศักราชใหม่ของนิตยสารไทย ๒๑ 

• โลกของนิตยสารไทยกับการเกิดนิตยสารเด็ก ๒๗ 
 

เปิดมิติ	‘อ่านเล่นเป็นอ่านเรียน’	ในยุคตั้งไข่ของนิตยสารเด็กไทย	 ๓๓	

• มีอะไรใน เด็กไทย นักเรียน หนังสือพิมพ์เด็ก และ ดรุณเกษม ๓๖ 

• นักเรียน เล่มเดียวที่ ‘โดนใจ’ เด็กไทยยุคก่อน ๔๓ 

• ‘อ่านเล่นเป็นอ่านเรียน’ ตามหลักการของสมอง ๔๗ 
 

สารบัญ
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อุบัติการณ์นิตยสารเด็กในโลก	 ๕๗	

• นิตยสารเด็กเล่มแรกของโลก : เบิกทางจากวงการศาสนา ๕๘ 

• ทศวรรษแห่งบทบาทนิตยสารเด็ก :  

   เพื่อเด็กและครอบครัว เด็กหญิง เด็กชาย ๕๑ 

• นักเขียนใหญ่ในนิตยสารเด็ก : ถนนสายจินตนาการข้ามศตวรรษ ๖๕ 

• นิตยสารเด็กในสหรัฐอเมริกา : จากแวดวงศาสนามาสู่ภาคเอกชน ๗๑ 

• นิตยสารเด็กคุณภาพเต็มเล่ม บนถนนสายร่วมศตวรรษ ๗๕ 

•  บนเส้นทางสองศตวรรษ : มีหลักไมล์ให้คนทำนิตยสารเด็ก ๘๐ 
 

 
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : กันยายน ๒๕๕๔ จำนวนพิมพ์  :  ๑,๐๐๐ เล่ม บรรณาธิการ : สุดใจ พรหมเกิด 

บรรณาธิการประจำฉบับ : รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์  

เขียนโดย : ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน 

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ : วัฒนสินธุ์ สุวรัตนานนท์ ภาพ : ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี 

กองบรรณาธิการ : ยุวดี งามวิทย์โรจน์, วิลาสีนี ดอนเงิน, ชุติมา ฟูกลิ่น, คณิตา แอตาล 

วิไล มีแก้วสุข, จุฑาพร ยอดศรี  

ประสานการผลิต : พวงผกา แสนเขื่อนสี, ชญชนัญ เอี่ยมชื่น 

จัดพิมพ์และเผยแพร่ : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๔๒๔ หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แยก ๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด 

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 

โทรศพัท ์: ๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗ โทรสาร : ๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗ กด ๓ 

Website : www.happyreading.in.th, E-mail : info@happyreading.in.th 

Facebook : http://www.facebook.com/happy2reading  

Twitter : http://www.twitter.com/happy2reading 

พิมพ์ที่ : แปลนพริ้นติ้ง จำกัด โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๗-๒๒๒๒ 
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คุยเปิดเล่ม

ปีนี้มีเรื่องดีๆ ตอบรับ “วาระการอ่านแห่งชาติ” อยู่หลายเรื่องหลายราว 

นับจาก...  

- กรุงเทพฯ ได้รับการประกาศให้เป็น เมืองหนังสือโลก : Bangkok World 

Book Capital จากองค์การยูเนสโก  

- สำนักงานส่งเสริมการอ่าน กศน. สนับสนุนทั้งงบประมาณและเดินหน้า

อย่างต่อเนื่องทำให้ทั้ง ๗๗ จังหวัด มีแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านครบทุก

จังหวัด และขณะนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายเริ่มผลิดอกออกผล

สอดคล้องบริบทและวิถีของชุมชน 

- หนว่ยงานหลกัทางดา้นการศกึษา คอื สำนกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) 

และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะได้ริเริ่มโครงการ “อ่านสร้างสุขใน

โรงเรียน” ด้วยเล็งเห็นว่า การจะบ่มเพาะนิสัยรักการอ่าน จำต้องเริ่มจากการอ่าน

ที่มาพร้อมความสุข ความเพลิดเพลิน 

- ฯลฯ 
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เรื่องราวการกำเนิดนิตยสารเด็กจากยุคบุกเบิกทั้งในเมืองไทยและของโลก 

จาก อ่านสร้างสุข เล่ม ๘ นี้ ทำให้เราได้เห็นร่องรอยของหัวใจและแก่นแกนของ

การก่อเกิดว่า หนังสือ-นิตยสารควรเป็นไปเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กๆ ได้

สัมผัสสัจจะ ความงาม ความจริง และความรัก ให้เด็กๆ ของเรา เด็กๆ ของ

โลก รักทั้งบ้าน รักประเทศ ฯลฯ โดยไม่ละเลยจินตนาการ และความสอดคล้อง

ของธรรมชาติและสมองของเด็กแต่ละวัย 

จึงจะเป็นการอ่านที่มีคุณค่า มีความหมาย สร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิด

ขึ้นได้จริง 

      สุดใจ พรหมเกิด 

    ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
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คำนำเสนอ

เมื่อระบบการพิมพ์แบบสมัยใหม่เกิดขึ้นหรือเคลื่อนเข้าไปในสังคมใด สิ่งที่

ตามมากค็อืการเกดิขึน้ของสือ่สิง่พมิพ ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่มกัเปน็สือ่สิง่พมิพร์ายคาบ 

หากแต่ในการบันทึกประวัติศาสตร์การสื่อสารมวลชนก็มักเรียกว่า หนังสือพิมพ์ 

ซึ่งในหลักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ยุคต่อมานิยามสิ่งพิมพ์ในลักษณะนั้นว่า 

นิตยสาร (magazine) หรือ วารสาร (periodical)  

ยุคของการบุกเบิกนิตยสารในเมืองไทย คือในสมัยรัชกาลที่ ๕ (คำว่า 

นิตยสาร หรือ วารสาร ยังไม่มี และแม้ในภายหลังก็นิยมเรียกกันว่า หนังสือพิมพ์ 

เป็นส่วนใหญ่) เรียกได้ว่าเกิดขึ้นจำนวนไม่น้อย กล่าวคือ ในรัชกาลที่ ๕ มี

นิตยสารเกิดขึ้นราว ๕๐ ฉบับ และเพิ่มขึ้นเป็นทบทวีในสมัยรัชกาลที่ ๖ คือเกิด

นิตยสารหัวใหม่ขึ้นอีกราว ๑๓๐ ฉบับ และในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๗ มีนิตยสารเกิด

ใหม่มากขึ้นกว่าร้อยละ ๑๐ คือประมาณ ๑๕๐ ฉบับ ในจำนวนนี้มีนิตยสารหลาก

หลายประเภท หากแต่ในจำนวนทั้งหมดกว่า ๓๐๐ ฉบับ นั้น มีนิตยสารเพื่อเด็ก

และเยาวชน (ที่ผลิตโดยภาคเอกชน) ตลอดช่วงสามรัชกาล เพียง ๔ ฉบับ 

เท่านั้น และ สามในสี่ฉบับมีอายุไม่ถึงขวบปีดีดัก !  
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เกิดอะไรขึ้น ?  

นิตยสารเด็กที่มีชื่อว่า เด็กไทย, หนังสือพิมพ์เด็ก และ ดรุณเกษม มี

โอกาสได้เกิดขึ้นมาแล้ว ทว่ายังหัดเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ล้มฟุบลงไปเสียก่อน  

มีเพียงฉบับเดียวคือ หนังสือพิมพ์นักเรียน ที่เยาวชนนักอ่านให้การต้อนรับ

เป็นอย่างดี อยู่ได้ ๔ ปี ก่อนจะเลิกกิจการไป ปล่อยให้เด็กๆ หันซ้ายหันขวามอง

หานิตยสารเล่มโปรดของพวกเขาว่าหายไปไหนเสียแล้ว  

นับแต่ฉบับปฐมฤกษ์ของนิตยสารเด็กฉบับนี้ กับการก้าวเดินไปได้ไกลที่สุด

ของนิตยสารเด็ก (นอกรั้วโรงเรียน) ประดามี ในรอบร้อยปีนับตั้งแต่มีระบบการ

พิมพ์สมัยใหม่ในเมืองไทย หนังสือพิมพ์นักเรียน ได้เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนรู้

และการอ่าน ที่เรียกได้ว่าเป็นหลักการสำคัญของการทำนิตยสารเด็กเลยก็ว่าได้ 

นั่นคือ หลักการทำ “ให้การเรียนเป็นการเล่น ให้การเล่นเป็นการเรียน”  

 

การพินิจพิเคราะห์ในรายละเอียด ว่าด้วยการแทรกตัวเข้ามาสู่บรรณพิภพ

ของนิตยสารเด็ก และมิติทัศน์อันน่าสนใจของการทำนิตยสารเพื่อเด็กในยุคตั้งไข่

ของนติยสารเดก็เมอืงไทย ไดน้ำเสนอไวใ้นงานเขยีน ๒ เรือ่ง ของ “อา่นสรา้งสขุ” 

ฉบับนี้ - “อุบัติการณ์นิตยสารเด็กในเมืองไทย-ในโลก” คือเรื่อง “ปฐมบท

การพิมพ์ในเมืองไทยสู่โลกนิตยสาร” กับเรื่อง “เปิดมิติ ‘อ่านเล่นเป็น  

อ่านเรียน’ ในยุคตั้งไข่ของนิตยสารเด็กไทย” 
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และเพื่อให้ความรอบรู้ของเรากว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้นำพัฒนาการนิตยสาร

เด็กระดับโลกมาเสนอไว้เป็นอีกหนึ่งเรื่องด้วย คือเรื่อง “อุบัติการณ์นิตยสาร

เด็กในโลก” แน่ละ เจ้าแห่งสื่อสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ก็ไม่พ้นไปจากสหราชอาณาจักร 

ซึ่งเริ่มมีนิตยสารฉบับแรกในปี ๑๘๒๔ (พ.ศ. ๒๓๖๗) ส่วนทางฝั่งสหรัฐอเมริกามี

นิตยสารเด็กฉบับแรกในอีกสองปีต่อมา ลักษณะเช่นเดียวกันของทั้งอังกฤษและ

อเมรกิาสมยัแรกๆ คอื นติยสารเกดิขึน้จากแวดวงศาสนา ความตืน่ตวัของโรงเรยีน

สอนศาสนาวันอาทิตย์ ทำให้แต่ละนิกายก็มีนิตยสารเด็กของตนเอง แล้วค่อยๆ 

ขยายแวดวงออกไปสู่สำนักพิมพ์เอกชน  

นิตยสารเด็กในต่างประเทศ ขยับก้าวไปพร้อมๆ กับการเกิดองค์ความรู้อัน

สำคัญยิ่งในการทำนิตยสารเพื่อเด็ก ว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ไม่ใช่การ

ยัดเยียดอบรมสั่งสอน หากแต่ต้องมีศิลปะวิธีที่จะสื่อสารกับเด็ก ให้เด็กได้รับ

ความเพลิดเพลิน ได้เรียนรู้อย่างแยบยล อยากติดตามเรื่องสนุกๆ (เรื่องสนุก

เหล่านั้นกลายมาเป็นวรรณกรรมอมตะของโลกหลายต่อหลายเรื่อง)  

และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ต้องมีพื้นที่สำหรับเด็กในการแสดงออก

ตา่งๆ และทำใหเ้ดก็รูส้กึวา่นัน่คอืสือ่ของเขา อาณาจกัรอนัแสนสขุของเขาอยูใ่นนัน้ 

ด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่าน ปรับปรุงอยู่ไม่รู้คลาย อย่างต่อเนื่องและ

กระตือรือร้น ทำให้นิตยสารแต่ละเล่มมีอายุยืนยาวกว่ากึ่งศตวรรษขึ้นไป และ  

บางเล่มยืนยงได้ยาวนานข้ามศตวรรษเลยทีเดียว  
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เราได้สิ่งที่เรียกว่า “ตำรับ - milestone” ในการพัฒนานิตยสารที่ดีสำหรับ

เดก็และเยาวชน หลกัการหลายๆ ประการ ยงัเปน็คมัภรีส์ำหรบัยคุนีไ้ดเ้ปน็อยา่งด ี

หากแต่ต้องประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย และสอดรับกับแต่ละวัฒนธรรม 

 

เหลียวมองวันวานผ่านนิตยสารเด็ก มองนิตยสารเด็กของวันวาน ทั้งของ

ไทยและของโลก เราคงจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็น “best practice” ที่หยิบ

จับมาใช้ประโยชน์ได้ในการส่งเสริมระบบหนังสือและการเรียนรู้ด้วยหนังสือ 

ตลอดจนการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

คงไม่ใช่เพียงเพื่อให้การที่ยูเนสโกมอบรางวัลเกียรติยศแก่กรุงเทพมหานคร 

ให้เป็นเมืองหนังสือโลก (World Book Capital) ประจำปี ๒๕๕๖ สมศักดิ์ศรี

แห่งรางวัลที่ได้รับเท่านั้น  

แต่เพื่อให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน ผู้คนในสังคมมีวัฒนธรรมที่ผูกพันกับ

การอ่าน นี่ต่างหากที่เป็นเกียรติยศอันแท้จริงของรางวัลเมืองหนังสือโลก ! 

 

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 

พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน 
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“เพื่อเข้าใจได้ในพริบตาว่าเราคืออะไร และอยู่ที่ใด 

เราอ่านเพื่อเข้าใจ หรือเพื่อเริ่มต้นที่จะเข้าใจ... 

การอ่านก็เช่นเดียวกับการหายใจ 

เป็นหน้าที่ที่จำเป็นของพวกเรา” 
 
อัลแบร์โต มังเกล ยอดนักอ่าน 
เจ้าของผลงาน โลกในมือของนักอ่าน 
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ปฐมบทการพิมพ
ในเมืองไทยสู่โลกนิตยสารในเมืองไทยสู่โลกนิตยสาร
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��  |  อุบติัการณน์ติยสารเดก็ ในเมืองไทย-ในโลก
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จุดเริ่มต้นการพิมพ์ในสยาม
 

ปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี เป็นสมัยที่เทคนิคการพิมพ์เริ่มเผย

แพร่เข้ามาสู่ประเทศไทย เริ่มจากกลุ่มมิชชันนารีที่เข้ามาสอนศาสนา ได้พิมพ์

หนังสือคำสอนศาสนาออกเป็นภาษาไทย ผู้ริเริ่มการพิมพ์ในประเทศไทย คือ 

หมอบรัดเล (Dan Beach Bradley) ซึ่งนำแท่นพิมพ์มาใช้ในกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 

๒๓๗๘ และเริ่มใช้พิมพ์เป็นครั้งแรกในปีถัดมา 

พ.ศ. ๒๓๘๒ หมอบรัดเลรับจ้างพิมพ์แผ่นประกาศของทางราชการเรื่องห้าม

สูบฝิ่น นับเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ทางราชการฉบับแรก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๓๘๗ 

หมอบรัดเลได้พิมพ์หนังสือรายคาบขึ้นขาย ชื่อว่า หนังสือจดหมายเหตุ หรือ 

บางกอกรคีอรเ์ดอร ์(Bangkok Recorder) ถอืเปน็หนงัสอืพมิพฉ์บบัแรกของไทย 

และเป็นรากฐานของการกำเนิดนิตยสารและหนังสือพิมพ์ของไทยในเวลาต่อมา 

สมัยรัชกาลที่ ๔ นอกจากโรงพิมพ์ของหมอบรัดเลที่คลองบางหลวงแล้ว ก็

ยังมีโรงพิมพ์ของครูสมิธ (Samuel John Smith) ส่วนโรงพิมพ์ของไทยที่มีฐานะ

เป็นโรงพิมพ์หลวง คือ โรงพิมพ์อักษรพิมพการ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัวทรงโปรดให้ตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และเริ่มพิมพ์ ราชกิจจานุเบกษา 

ออกมาใน พ.ศ. ๒๔๐๑ มีลักษณะเป็น “หมายประกาศ” ลงพิมพ์ประกาศข้อ

บังคับต่างๆ ของทางราชการให้ราษฎรได้ทราบ (ในช่วงแรก ไม่มีกำหนดออก
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แน่นอน แต่เป็นจุดเริ่มต้นของ ราชกิจจานุเบกษารายสัปดาห์ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

ซึ่งจัดว่าเป็นวารสารทางราชการฉบับแรก) 

 

ก้าวแรกนิตยสารของคนไทย


นิตยสารฉบับแรกที่เป็นของคนไทย ดรุโณวาท ของพระองค์เจ้าเกษมสันต์

โสภาคย์ เป็นนิตยสารรายสัปดาห์ ออกระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๑๗ - ๒๔๑๘ (สมัย

รัชกาลที่ ๕) การที่กล่าวว่า ดรุโณวาท เป็นนิตยสารไทยฉบับแรกก็เพราะว่า เป็น

หนังสือรายคาบที่มีกำหนดออกแน่นอน และเป็นหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือของทาง

ราชการ หากแต่มีเนื้อหาหลากหลายเรื่องอยู่ในฉบับเดียวกัน รวมทั้งเรื่องของทาง

ราชการด้วย 

 

แดน บีช แบรดลีย์ 
หรือ หมอบรัดเล  
ผู้นำเข้าการพิมพ์ 

ในเมืองไทย 
เมื่อ ๑๗๖ ปีก่อน 
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ใต้หัวชื่อนิตยสาร “ดรุโณวาท” นั้น พิมพ์บอกไว้ว่า “เปนหนังสือ

จดหมายเหตุรวบรวมข่าวในกรุงแลต่างประเทศ แลหนังสือวิชาการช่างต่างๆ 

ภอเปนที่ประดับปัญญาของคนหนุ่ม ตีพิมพ์ออกอังคารละหน” 

เนื้อหาภายในเล่มนอกจากเรื่องราชการแล้ว ก็มีเรื่องต่างประเทศ มีสุภาษิต

สอนใจ บทกวี โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน บทละคร นิทาน รวมทั้งแจ้งความ

โฆษณาสินค้า เหตุผลในการออกนิตยสารฉบับนี้ ปรากฏในวัตถุประสงค์ที่ตีพิมพ์

ไว้ในเล่มแรก ดังนี้ 
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ในเวลานั้น พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ องค์เจ้าของนิตยสาร ทรงมี

พระชนมายุเพียง ๑๘ พรรษา เท่านั้น จากวัตถุประสงค์ของนิตยสารจะเห็นได้ว่า 

การที่ทรงริเริ่มออกนิตยสารนี้ก็เป็นเพราะความต้องการที่จะสื่อสารเรื่องราว 

ความรู้ ความบันเทิงไปยังผู้อ่านนั่นเอง 

 “หนังสือราชกิจจานุเบกษา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงาน

พิมพ์ในโรงพิมพ์ในพระบรมมหาราชวัง แล้วจำหน่ายไปก่อนแก่พระบรม 

วงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและคนต่างๆ นั้น เป็นคุณประโยชน์แก่

คนเป็นอันมาก แต่ราชกิจจานุเบกษาคำนี้แปลว่า เพ่งดูตามราชการใหญ่น้อย 

ก็ซึ่งจะเอาเรื่องนอกราชการ คือ ข่าวต่างประเทศ และข่าวบอกราคาสินค้า

และการเลหลัง เป็นต้น มาลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาของหลวงนั้นหา

สมควรไม่ เพราะจะผิดจากคำแปลของราชกิจจานุเบกษานั้นไป ข้าพเจ้าจึง

พร้อมใจกับพระองค์เจ้าพี่ พระองค์เจ้าน้อง และข้าราชการที่ได้หารือกัน คิด

ทำหนังสือขึ้นอีกอย่างหนึ่ง ให้ชื่อว่า “ดรุโณวาท” แปลว่า คำสอนของเด็กหนุ่ม 

ให้เป็นฉบับอนุโลมตามราชกิจจานุเบกษาขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง...”  
 

ดรุโณวาท เล่ม ๑ นำเบอร์ ๑ 

วันอังคาร เดือน ๘ แรมเก้าค่ำ ปีจอ ฉอศก จุลศักราช ๑๒๓๖ (พ.ศ. ๒Ù๑๗) 
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อนึ่ง ภาพลายเส้นแบบการ์ตูน “เด็กผมจุก” ร้อยเรียงเป็นตัวอักษรภาษา

ไทย อ่านได้ว่า “ดรุโณวาท” นั้น คงนับเป็นนิมิตหมายของการเป็นหนังสือพิมพ์

ภาษาไทยโดยคนไทยฉบับแรกแห่งสยามประเทศ “เด็กผมจุก” จึงมีฐานะที่เป็น 

การ์ตูนตัวแรกที่ปรากฏบนหนังสือพิมพ์ของคนไทย ทำให้เกิดความบันดาลแก่

หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารในสมัยต่อๆ มา รวมทั้งการที่หนังสือพิมพ์ The Nation 

ฉบับปฐมฤกษ์ได้นำมาเป็นสัญลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ โดยฝีมือวาดเส้นของอรุณ 

วัชระสวัสดิ์ เมื่อ ๔๐ ปีก่อน 
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ในสมัยรัชกาลที่ ๕ กิจการนิตยสารได้ขยายตัวขึ้นมาก และมีนิตยสาร 

เกิดขึ้นหลายประเภท เช่น นิตยสารทั่วไปที่มุ่งให้ความรู้และความบันเทิง ได้แก่ 

ว™ิร≠าณวิเศษ (๒๔๒๗) ของหอพระสมุดวชิรญาณ สยามไมตรี (๒๔๔๐) ของ

พระยาสงิหฬสากร สยามประเภทสนุทโรวาทพเิศษ (๒๔๔๑) ของ ก.ศ.ร.กหุลาบ 

ตุลยวิภาคพจนกิจ (๒๔๔๒) และ ศิริพจนภาค (๒๔๕๑) ของ ต.ว.ส.วัณณาโภ 

หรือ เทียนวรรณ ลักวิทยา (๒๔๔๓) ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น 

เทพหัสดินทร ณ อยุธยา) ∂ลกวิทยา (๒๔๔๓) และ ส”รา≠วิทยา (๒๔๔๙) 

ของหลวงวิลาศปริวัตร (เหลี่ยม วินทุพราหมณกุล) วิทยาจารย ์ (๒๔๔๕) ของ 

สามัคยาจารย์สมาคม และ ทวีปí≠≠า (๒๔๔๗) ของรัชกาลที่ ๖ เมื่อยังทรงเป็น

สมเด็จพระบรมโอรสธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ฯลฯ นิตยสารสำหรับผู้หญิง 

ได้แก่ นารีรม (ก่อน ๒๔๔๙) ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 

บ”รุงนารี (ประมาณ ๒๔๕๐) ของ ต.ว.ส.วัณณาโภ 

นิตยสารสำหรับคนอ่านเฉพาะกลุ่มฉบับแรกของโลกตีพิมพ์ในกรุงลอนดอน

เมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๔ (สมัยพระเจ้าท้ายสระ) ชื่อ นิตยสารสุภาพบุรุษ (The 

Gentleman’s Magazine) เลิกกิจการไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ 
 

นิตยสารสำหรับผู้บริโภคฉบับแรกของโลกคือ นิตยสารสกอต (The 

Scots Magazine) ตีพิมพ์ในสกอตแลนด์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๘๒ ซึ่งตรงกับ

สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังคงตีพิมพ์อยู่จนถึงในปัจจุบัน 

 

®

®
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ก้าวแรกของสามัญชนคนหนังสือพิมพ์
 

พึงตราไว้ในประวัติบรรณพิภพของไทยว่า ก.ศ.ร.กุหลาบ คือสามัญชน 

คนแรก ทีร่เิริม่ออกหนงัสอืพมิพภ์าษาไทยชือ่ “สยามประเภทสนุทโรวาทพเิศษ” 

เผยแพร่ฉบับแรกในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๔๔๐ นอกจาก ก.ศ.ร.กุหลาบ จะมีชื่อ

เสียงว่าเป็นสามัญชนคนแรกที่ออกหนังสือพิมพ์ เขียนหนังสือแสดงความคิดเห็น

ทางการเมืองแล้ว เขายังนำเอาเรื่องราวจากหนังสือที่หาอ่านได้ยากมาตีพิมพ์เผย

แพร่ด้วย เนื้อหาของ สยามประเภทฯ ประกอบด้วย ข่าว ความรู้ บทวิพากษ์

วิจารณ์ อีกทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์และโบราณคดี จากพื้นฐานการเป็นนักอ่าน

ตัวฉกาจ ในยุคสมัยที่หนังสืออยู่ในแวดวงจำกัด  

ประการสำคัญ สยามประเภทฯ ยังนับเป็นต้นแบบของสื่อหนังสือพิมพ์ที่มี

บทความวิพากษ์วิจารณ์สังคมยุคนั้นที่ผู้คนเริ่มถูกครอบงำจากวัฒนธรรมตะวันตก

อย่างแหลมคม และเต็มไปด้วยสุ้มเสียง 

เสียดสีประชดประชันด้วย การเขียนบทความ 

วิพากษ์สังคม เสียดสีชนชั้นสูงที่ทำตัวฟุÑงเฟÑอ 

อีกทั้งยังมีแนวคิดแบบพวกหัวก้าวหน้า ซึ่งได้รับ 

อิทธิพลจากตะวันตก จึงเป็นที่เพ่งเล็งจากทางการ 

 

 

 

เสียดสีประชดประชันด้วย การเขียนบทความ 

วิพากษ์สังคม เสียดสีชนชั้นสูงที่ทำตัวฟุÑงเฟÑอ 

อีกทั้งยังมีแนวคิดแบบพวกหัวก้าวหน้า ซึ่งได้รับ 

อิทธิพลจากตะวันตก จึงเป็นที่เพ่งเล็งจากทางการ 
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ผูศ้กึษาประวตักิารพมิพข์องไทย ชีใ้หเ้หน็วา่ กอ่นยคุดรโุณวาท ทีห่มอบรดัเล 

มิชชันนารีชาวอเมริกัน (Dan Beach Bradley) ได้ออกหนังสือพิมพ์ไทย ชื่อ 

บางกอกรีคอร์เดอร์ นั้น ว่ากันตามจริงแล้ว หนังสือพิมพ์ (รายคาบ) ที่จัดทำ

ขึ้นแบบตะวันตก แม้แต่วันที่เริ่มออกสู่สาธารณะก็เป็นวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๓๘๗ 

ซึ่งตรงกับวันชาติสหรัฐอเมริกา แต่เป็นสิ่งพิมพ์ที่เขียนด้วยตัวอักษรไทย เนื้อหา

เน้นข่าวสารการเมือง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ดรุโณวาท เป็นจุดเชื่อมต่อของการ

หนงัสอืพมิพใ์นประเทศไทย จากยคุบาทหลวงมาสูเ่จา้นายในราชสำนกั ซึง่นอกจาก

พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์แล้ว ยังมีสมเด็จเจ้าฟÑาภาณุรังษีสว่างวงศ์ และ 

เจ้านายคนอื่นๆ ที่ทำหนังสือพิมพ์เป็นงานอดิเรก เผยแพร่อยู่เฉพาะในรั้วในวัง 

อารัมภะวัณณะนา หรือ คำนำของบรรณาธิการ 

สยามประเภทสุนทโรวาทพิเศษ บอกรายละเอียดของนิตยสาร

ว่าออกทุกวันพระ ผู้บอกรับเป็นสมาชิกปีละ ๑๐ บาท 

เท่ากับในปีก่อนๆ แต่จะได้รับจำนวนเล่มมากขึ้น 

“เงินบำรุงคงเดิม ไม่ขึ้น แต่สมุดขึ้นทวีเพิ่มเติม 

ให้อีกเดือนละ ๑ เล่มด้วย เปนเดือนละ Ù เล่ม 

สยามประเภทปีที่ Ù นี้ จะมีเรื่องพิเศษพิสดาร 

เป็นการประหลาดอัศจรรย์หวั่นไหว ควรที่ผู้อ่าน...” 
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เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการสอน และให้ความบันเทิง ต่อมาไม่นานนัก หนังสือยุค

เจ้านายก็สิ้นสุดลง ก่อนไปยังสามัญชนซึ่งมี สยามประเภทสุนทโรวาทพิเศษ 

เป็นฉบับแรก  

กล่าวคือ ก.ศ.ร.กุหลาบ สามัญชนสยามขนานแท้ยุครัชกาลที่ ๕ ที่ไม่มียศ

ศักดิ์ นับเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาๆ คนแรกที่ออกหนังสือพิมพ์ภาษาไทย เผยแพร่

ฉบับแรกในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๔๔๐ ที่สำคัญคือ สยามประเภทฯ ยังนับเป็นต้น

แบบของสื่อหนังสือพิมพ์ที่มีบทความวิพากษ์วิจารณ์สังคม นำเรื่องที่คนทั่วไปไม่มี

โอกาสได้อ่าน ได้เข้าถึง มานำเสนอด้วยลีลาเฉพาะตัว จนเป็นที่มาของคำว่า “กุ” 

และถูกทางราชสำนักเรียกไปสอบ  

ชัยอนันต์ สมุทวณิช นักวิชาการสาขารัฐศาสตร์ ผู้ซึ่งได้ศึกษาชีวิตและงาน

ของ ก.ศ.ร. กุหลาบ ได้กล่าวถึงคุณูปการของ ก.ศ.ร.กุหลาบ ดังนี้  

“งานของ ก.ศ.ร.กุหลาบที่พิมพ์ในสยามประเภทหลายเรื่องก็ได้เป็นเค้า

เงื่อนสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ ทั้งในสมัยที่ ก.ศ.ร.ยังมีชีวิตอยู่และใน

สมัยต่อๆ มา ดังเช่นกรณีของ ฟ.ฮีแลร์ สอบถามเรื่องราวสมัยพระนารายณ์ 

เป็นต้น ก.ศ.ร.เป็นนักเลงหนังสือคนสำคัญในสมัยที่สยามยังไม่มีผู้รู้หนังสือและ

อ่านหนังสือมากนัก เว้นแต่ในวงแคบๆ อาจกล่าวได้ว่า ก.ศ.ร.กุหลาบเป็นทาง

เลือกแห่งความรู้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือไปจากที่มาแห่งความรู้ที่จำกัดวงเฉพาะ

ของทางราชการ” 
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บางสิ่งบางอย่างกับการเปดศักราชใหม่ของนิตยสารไทย
 

ดงัไดก้ลา่วมาแลว้วา่ในสมยัรชักาลที ่ ๕ นบัเปน็ยคุนติยสารทีท่ำโดยคนไทย

ซึ่งเป็นเจ้านายสมัยต้นรัชกาลที่ ๕ เริ่มจาก ดรุโณวาท และอีกราวสิบปีต่อมาก็มี 

วชิรญาณ และ วชริญาณวิเศษ ซึ่งเกิดจากความต้องการจะสื่อสารของเจ้านาย

และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในรั้วในวัง ด้วยข้อจำกัดทางเทคนิคและสภาพแวดล้อม

ของสมัยนั้น นิตยสารจึงมิได้ไปสู่มวลชน จำนวนผู้บอกรับเป็นสมาชิกของ

นติยสารในชว่งนีป้ระมาณ ๓๐๐ เลม่ ตอ่ฉบบั และเริม่สูม่อืของเอกชนโดยสามญัชน

คนสำคัญคือ ก.ศ.ร.กุหลาบ และในช่วงทศวรรษ ๒๔๔๐ นี้เอง ที่มีนิตยสารเกิด

ขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมุ่งเสนอเนื้อหาให้ความรู้ ความบันเทิง ในรูปแบบของ

เรื่องสั้น นิยาย เช่น นิตยสาร ลักวิทยา, ถลกวิทยา, วิทยาจารย์, ทวีปัญญา 

เป็นต้น ส่วนใหญ่ผู้จัดทำมักเป็นกลุ่มที่เรียกกันว่า “หัวนอก” หรือหัวสมัยใหม่ 

ของยุคสมัยนั้น 

ผู้สนใจภูมิปัญญาไทยในหนังสือเก่าสามารถค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ หนังสือ

เก่าชาวสยาม หรือ www.siamrarebooks.com ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

(องค์การมหาชน) ซึ่งเริ่มเปิดตัวเมื่อกลางปีกลายนี้เอง 

นิตยสารที่ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับของนิตยสารเพื่อการศึกษาและวงการครู 

ได้แก่ วิทยาจารย์ นิตยสารที่เสนอแนวคิดก้าวหน้าแก่สตรีเล่มแรก ได้แก่ 
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บ”รุงนารี นิตยสารการเมืองแนวก้าวหน้าภาคพลเมืองเล่มแรก ได้แก่ ตุลย

วิภาคพจนกิจ (รายปักษ์ ช่วง ๒๔๔๒-๒๔๔๙) และต่อมาคือ ศิริพจนภาค 

(รายเดือน ช่วง ๒๔๕๐-๒๔๕๑) ทั้งสองฉบับนี้เป็นของทนายความนักหนังสือพิมพ์

คนสำคัญ คือ ต.ว.ส.วัณณาโภ ส่วนฉบับที่เน้นเรื่องอ่านเล่นหรือความบันเทิงเป็น

สำคัญ คือ ส”รา≠วทิยา ของครเูหลีย่ม (นามปากกา “นายสำราญ”) หรอืหลวง 

วลิาศปรวิตัร ผู้ลือนามจากนิยายเรื่อง “ความไม่พยาบาท” 

ลองสัมผัสตัวอย่างข้อเขียน ทัศนะ คอลัมน์ ภาพประกอบ ฯลฯ ใน

นิตยสารยุคบุกเบิกดู :- 

 

ตัวอย่างการเ™ิ≠™วนใÀâผŸâอ่านเขียนมาร่วมแกâศัพท์วินิจฉัย  
 

 ด้วยเมื่อวันพฤหัศบดี ที่ ๒๙ เดือนตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐ กรรม

สัมปาทิกสภาหอพระสมุดวชิรญาณ ได้ออกศัพท์วินิจฉัยบทที่ ๒ ว่า “ตระหนี่” 

มีผู้แก้ส่งมา ๖๑ บท ได้ประชุมตัดสินเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายนนี้ ตกลงคำที่

ได้รับรางวัลคือแก้ว่า ตระหนี่ คือ “โตงเตงโตงเว้า กินแต่ของเขา ของเราเก็บ

ไว้”  
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ตัวอย่างขâอเขียนว่าดâวยรส™าติของอาÀาร 
 

 รสเค็มเปนรสเจือด้วยธาตุร้อน มีคุณวิเศษสำหรับเจือปนรสอื่น ให้มีกำลัง

ที่จะขับให้รสอื่นแหลมขึ้น แลเปนรสซาบซ่านตลอดผิวหนัง กับทั้งเปนหัวหน้า

ของรสทั้งปวงในกับเข้า(กับข้าว) เปนรสสำหรับรักษาของเน่าแลคุมธาตุมิให้

เสีย สมานรักษาลำไส้กัดเมือกคาวทั้งปวงให้น้อยไป เปนของสำหรับย่อย

อาหารให้ละเอียดได้โดยเร็ว เปนรสล่ออาหารจูงให้อร่อยมีน้ำลายมากขึ้น 

ทำให้อกชุ่มชื่น แลล่อให้อยากน้ำ ทั้งขับธาตุน้ำให้แล่นไปทั่วร่างกายโดยเร็ว 

เพราะฉนั้นจึ่งทำให้อยากน้ำบ่อยๆ 
 

(วชิรญาณวิเศษ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๓๕) 

 แลคำแก้นอกจากนี้ ที่ว่าดีควรลงได้อีกหลายบท ได้เลือกลงคราวนี้ ๓๐ 

บท คือÇ.. 

 ยาขนานหนึ่ง เข้ามักได้หนักห้าตำลึง ฤษยาตำลึงหนึ่ง อดทนห้าตำลึง 

ดื้อตำลึงหนึ่ง มารยาทห้าตำลึง รู้คิดห้าตำลึง เหี้ยมเกรียมสามตำลึง โสมมห้า

ตำลึง หน้าด้านสามตำลึง บอบาทหนึ่ง โง่บาทหนึ่ง เข้าเห็นกะตัวหนักเท่ายา 

สำหรับวางแก้มนุษย์ ให้กลายเปนภูตเฝÑาทรัพย์ ดีนัก..... (งานเขียนจากผู้อ่าน 

อธิบายคำว่า “ตระหนี่”) 
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ตัวอย่างจากขâอเขียนของเทียนวรรณ 
 

 บทความใน ตุลวิภาคพจนกิจ เรื่อง “โรคของแผ่นดิน” เทียนวรรณเขียน

ถึงเจ้านายเสนาบดีลงมาถึงข้าราชการทุกระดับ “ประพฤติผิดพระราชกำหนด

กฎหมาย ใช้อำนาจอันไม่ชอบ ทุจริตในใจตน มิได้เมตตาจิตแก่ผู้น้อย และ

เพื่อนมนุษย์... มิได้มีหิริโอตตัปปะ ธรรม เกรงบาปหรือกลัวกรรม มุ่งแต่จะหา

ลาภยศใส่ตนในทางทุจริต กลับความจริงให้เป็นเท็จ กลับความเท็จให้เป็น

จริง”  

 ขณะเดียวกันก็วิพากษ์วิจารณ์โรคของสามัญชนว่า ฝูงราษฎรเป็นคนโง่

เขลา ปราศจากสติปัญญาวิชาความรู้... เต็มไปด้วยการเล่นพะนันอันไม่เป็น

ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนาและบ้านเมืองของตน  

 นอกจากนี้ยังเสนอความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเมืองว่า การที่จะเรียก

ว่าบ้านเมืองเป็นชาติที่ศิวิไลซ์ได้นั้น ควรจะเริ่มก้าวแรกด้วยการเลิกประเพณี

หมอบคลาน ก้าวที่สองด้วยการเลิกทาส และก้าวที่สามด้วยการรีบหาทางให้

ประชาชนมีส่วนในการปกครองประเทศ คือการจัดตั้งรัฐสภาขึ้น ดังคำกลอน 

 ไพร่เป็นพื้นยืนร้องทำนองชอบ  ตามระบอบปาลิเมนต์ประเด็นขำ 

 แม้นนิ่งช้าล้าหลังยังมิทำ  จะตกต่ำน้อยหน้าเวลาสาย 
 

(จาก ตุลวิภาคพจนกิจ โดย เทียนวรรณ ๒๔๔๘) 

�� | อบุตัิั ิั กา

ประชาชนมีส่วนในการปกครองประเทศ คือการจัดตั้งรัฐสภาขึ้น ดังคำกลอน 

 ไพร่เป็นพื้นยืนร้องทำนองชอบ  ตามระบอบปาลิเมนต์ประเด็นขำ 

 แม้นนิ่งช้าล้าหลังยังมิทำ  จะตกต่ำน้อยหน้าเวลาสาย 
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(ซ้าย) ปก ทวีปí≠≠า เล่ม ๖ 

พ.ศ. ๒ÙÙ๙ ฉบับพิมพ์ขึ้นใหม่ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ในวโรกาสวัน

คล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๖ 

ครบ ๕๙ ปี  

(ขวา) วิทยาจารย์ ฉบับปี พ.ศ. 

๒Ù๗๒ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ 

สว่นหนึง่ของคำกลา่วของบรรณาธกิาร ในยคุทีย่งัไมม่คีำวา่ 

นิตยสาร และบรรณาธิการ ในภาษาไทย บอกสรรพคุณของ 

ส”รา≠วิทยา “ออกทันใจที่สุด สนุกที่สุด, ถูกที่สุด, 

ธรรมดาหนังสือแม็กกาซีนชนิดอื่น ถึงแพงกว่าของเรา

แล้ว ก็จะมีเรื่องเบื่ออ่าน ไม่สนุกตลอดเล่มทุกคราว

ไป แต่หนังสือสำราญวิทยา จะชวนใจให้ท่านอ่าน

ตลอดเล่ม อ่านทวนครั้งหนึ่ง หรือสองครั้งแทบไม่

เบื่อเช่นนี้ จึงเข้าอยู่ในจำนวนไม่แพงเลย ก็เปรียบ

เหมือนซื้อเข้าสารถังหนึ่งก็ โดยราคาแพงแล้ว  

มิหนำซ้ำก็เสียไปเสียครึ่งหนึ่ง แต่รับสำราญวิทยา จะเหมือนว่าซื้อ

aw02.indd   25 9/28/11   4:50:44 PM



��  |  อุบติัการณ์นติยสารเดก็ ในเมืองไทย-ในโลก
��  |  อุบติัการณ์นติยสารเดก็ ในเมืองไทย-ในโลก

เข้าสารถังหนึ่งโดยราคาถูกแล้ว กลับกินอะหร่อย แลกินได้ดีหมดด้วย เช่นนี้จึงว่า

เป็นราคาถูกแท้ นายเหลี่ยม (เอดิเตอร์) ตรอกโบถพราหมณ์ กรุงเทพฯ”  

ออกทุกครึ่งเดือน (รายปักษ์) เริ่มออกตั้งแต่ วันที่ ๑ 

มกราคม ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) ๑ ปี มี 

๒๔ ตอน (ฉบับ) ราคาปลีก ฉบับละ ๑๒ 

อัฐ หากรับ ๑ ปี จำนวน ๒๔ 

ฉบับ ราคา ๗ บาท ถ้าครึ่งปี 

จำนวน ๑๒ ฉบับ ก็ ๔ บาท ราคา

เหล่านี้ รวมค่าไปรษณีย์แล้ว 

 


ภาพประกอบและคอลัมน์สนุกๆ  

ใน ส”รา≠วิทยา “สัลลาโป” (บทสนทนา) 

ออกทุกครึ่งเดือน (รายปักษ์) เริ่มออกตั้งแต่ วันที่ ๑ 

มกราคม ร.ศ.

๒๔ ตอน (ฉบับ) ราคาปลีก ฉบับละ ๑๒ 
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โลกของนิตยสารไทยกับการเกิดนิตยสารเด็ก
 

ตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีนิตยสารเกิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งโดยทาง

ราชการและภาคเอกชน มีนิตยสารเพื่อกลุ่มผู้อ่านต่างๆ แต่ยังไม่มีนิตยสาร

สำหรับเด็กนอกรั้วโรงเรียน กล่าวคือ นิตยสารสำหรับเด็กเกิดขึ้นในสมัยนี้ก็มี

เฉพาะที่เป็นหนังสือในโรงเรียน เพียง ๓ ฉบับ เท่านั้น ได้แก่ จดหมายเหตุ

·สงอรุณ (๒๔๓๕ - รายเดือน) ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กุมารวิทยา 

(๒๔๓๘ - รายสัปดาห์ ออกได้เพียงช่วงระยะสั้นๆ) ของโรงเรียนราชกุมาร และ 

กุลสัตรี (๒๔๔๙ - รายเดือน ออกได้ช่วงระยะสั้นๆ) ของมหามกุฎราชวิทยาลัย 

และขยายตัวสู่โรงเรียนอื่นๆ ได้แก่ ราชินี อัสสัมชัญ เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบ 

เบญจมบพติร กรงุเทพครสิเตยีน ในสมยัรชักาลที ่ ๖ บางฉบบัมอีายตุอ่เนือ่งนานป ี

และบางฉบับนบัได้วา่มีบทบาทสำคญัในการสร้างอนุชนและเจียระไนเพชรเม็ดงาม 

สู่บรรณพิภพ 

 
นิตยสารสำหรับเด็กได้มีโอกาสเกิดขึ้นราว ๒%  

แต่ครั้นถึงช่วงสมัยรัชกาลที่ ๗ มีนิตยสารเกิดใหม่มากขึ้น 

คือราว ๑๕๐ ฉบับ หากแต่ในจำนวนนี้ไม่มีนิตยสารเพื่อเด็ก

และเยาวชนของชาติเลย ! 
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ส่วนนิตยสารสำหรับเด็กและเยาวชนนอกรั้วโรงเรียนเล่มแรก เกิดขึ้น  

ภายหลัง (ในช่วงรัชกาลที่ ๖) เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยภาคเอกชนคือ เด็กไทย 

(๒๔๖๔) ของโรงพิมพ์เจริญผล ส่วนนิตยสารสำหรับเด็กที่มีชื่อเสียงมากในยุค

แรกๆ คือ หนังสือพิมพ์นักเรียน (๒๔๖๕) ของนายแช เศรษฐบุตร หากแต่

พิมพ์อยู่เพียง ๓-๔ ปี ก็เลิกกิจการไป ต่อมามี หนังสือพิมพ์เด็ก (๒๔๖๖) ของ  

นายเพียว แต้ตระกูล และในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ สวัสดิ์ จุฑะรพ ได้จัดทำนิตยสาร 

ดรุณเกษม แต่ก็เลิกไปในปีเดียวกัน 

 

เหล่านี้คือจำนวนอันน้อยนิดของนิตยสารเด็ก บนแปลงปลูกต้นนิตยสารใน

บา้นเราทีม่คีวามคกึคกัในยคุนัน้ กลา่วคอืในสมยัรชักาลที ่๖ มนีติยสารเกดิใหมร่าว 

๑๓๐ ฉบับ นิตยสารสำหรับเด็กได้มีโอกาสเกิดขึ้นราว ๒% แต่ครั้นถึงช่วงสมัย

รัชกาลที่ ๗ มีนิตยสารเกิดใหม่มากขึ้น คือราว ๑๕๐ ฉบับ หากแต่ในจำนวนนี้

ไม่มีนิตยสารเพื่อเด็กและเยาวชนของชาติเลย ! 
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  หนังสือที่ออกเป็นรายคาบอย่างสม่ำเสมอ จะมีคำเรียกกว้างๆ ว่า 

นิตยสาร ซึ่งเป็นคำที่มาจากศัพท์คำว่า นิตย (สม่ำเสมอ) กับคำว่า สาร 

(เนื้อหา) คำว่า “นิตยสาร” (Magazine) จึงหมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดระยะ

เวลาออกไว้แน่นอน เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน รายสองเดือน ราย

สามเดือน เป็นต้น การออกเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และมีชื่อที่ใช้เรียกแน่นอน 

โดยจะตีพิมพ์บทความและเรื่องราวต่างๆ ไว้ในเล่มเดียวกัน เขียนโดยผู้เขียน

หลายคน เนื้อหาสาระภายในมีหลายเรื่องหลายแบบรวมกัน จัดเป็นคอลัมน์

หรอืแบง่สว่นเฉพาะ อาจมบีทความทีใ่หค้วามรูห้รอืแสดงความคดิเหน็ มคีวามรู้

และความบันเทิง ความรู้มักเป็นไปในลักษณะที่ให้ความรอบรู้ มีการหารายได้

จากการวางขายทั่วไป ผู้อ่านบอกรับเป็นสมาชิก และหารายได้จากการโฆษณา  

 นิตยสาร จัดว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแรกที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ถือว่า

เป็นสถาบันสำหรับการรวบรวมเก็บรักษา และเผยแพร่ข่าวสารที่มาจากแหล่ง

ต่างๆ ของสังคม ทั้งยังทำหน้าที่เป็นเสมือนครู ให้ความรู้แก่ประชาชน ให้

ความบันเทิงใจ และยังทำหน้าที่เป็นเสมือนเวที หรือสื่อกลางในการแสดง

ความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นสื่อที่เอื้อต่อการ

ใช้ความคิดต่างๆ และยังให้บริการทางธุรกิจหรือสาธารณประโยชน์ 

  หนังสือที่ออกเป็นรายคาบอย่างสม่ำเสมอ จะมีคำเรียกกว้างๆ ว่า 

สาร 

(เนื้อหา) คำว่า “นิตยสาร” (Magazine) จึงหมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดระยะ
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 หากพิจารณาเนื้อหาในนิตยสาร จำแนกอย่างกว้างๆ ได้เป็น 

 ก. นิตยสารข่าว (News Magazines) นิตยสารประเภทนี้ มีการเสนอ

เรื่องราวคล้ายกับหนังสือพิมพ์ โครงสร้างของการนำเสนอจะมีลักษณะแบบ

อธิบายข่าว สรุปข่าว วิจารณ์ข่าว จะเป็นการให้ข้อเท็จจริงที่ผู้อ่านรู้เรื่องในราย

ละเอียดมากกว่าที่ได้จากการอ่านจากหนังสือพิมพ์ มีเนื้อหาค่อนข้างหนักใน

ด้านของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เนื่องจากนิตยสารประเภท

นี้มีเนื้อหาหลักคือ ข่าวสารการบ้านการเมือง ในสัดส่วนที่พอๆ กับเนื้อหาเชิง

บันเทิง โดยทั่วไปนิตยสารมักจะมีลักษณะผ่อนคลาย มีศิลปะการเล่าเรื่อง ไม่

นิยมเขียนในลักษณะตำรา เว้นแต่จะแทรกอยู่เป็นบางส่วนของเล่ม  

 ข. นิตยสารเ™ิงวรรณกรรม (Literary Magazine) เป็นนิตยสารที่มี

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องสั้น บทกวี นวนิยายเป็นตอนๆ เรื่องแปล บทความ 

ตอบปัญหา ฯลฯ นิตยสารประเภทนี้ ได้แก่นิตยสารต่างๆ โดยทั่วไปซึ่งอาจจะ

เน้นแง่มุมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรม ภาษา บันเทิงคดี สุนทรียภาพ ฯลฯ 

 ในยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง นิตยสารต่างๆ จะเรียกตัวเองว่าเป็น 

“หนังสือ” หรือ “หนังสือพิมพ์” เพราะในยุคนั้นยังไม่มีคำว่า “นิตยสาร” เกิด

ขึ้นในภาษาไทย การจัดทำหนังสือทั่วไปทุกลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น “ราย” อะไร

ก็ตาม จะเรียกเหมือนกันหมดว่าเป็น “หนังสือ” หรือไม่ก็ “หนังสือพิมพ์” แม้

รัชกาลที่ ๖ จะทรงบัญญัติคำว่า “วารสาร” ขึ้นใช้ในความหมายที่มาจากภาษา

 หากพิจารณาเนื้อหาในนิตยสาร จำแนกอย่างกว้างๆ ได้เป็น 

 ก. นิตยสารข่าว (News Magazines)

เรื่องราวคล้ายกับหนังสือพิมพ์ โครงสร้างของการนำเสนอจะมีลักษณะแบบ

อธิบายข่าว สรุปข่าว วิจารณ์ข่าว จะเป็นการให้ข้อเท็จจริงที่ผู้อ่านรู้เรื่องในราย
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อังกฤษว่า Periodical แล้วก็ตาม แต่ส่วนใหญ่แล้ว ไม่ว่าใครทำหนังสือแบบ

ไหนก็ตาม มักจะเรียกรวมกันว่า “ทำหนังสือพิมพ์” ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าบ่อเกิด

ของการเป็นนักเขียน นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ แต่ดั้งเดิมนั้นถือเป็นภาวะ

เดียวกัน ไม่แยกกันเหมือนอย่างปัจจุบัน 

 กล่าวโดยสรุปในทางวารสารศาสตร์ มีคำศัพท์อยู่ ๒ คำที่มักใช้ใน 

ความหมายคาบเกีย่วกนั สำหรบัเรยีกสิง่พมิพซ์ึง่ออกตามกำหนดเวลาทีแ่นน่อน

เช่นกัน คือคำว่า นิตยสาร ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษว่า Magazine และคำว่า 

วารสาร ซึ่งมาจากคำว่า Periodical บางครั้งก็ใช้คาบเกี่ยวกัน แต่โดยทั่วไป

แล้วหากใช้กับหนังสือรายคาบของทางการ หรือหนังสือรายคาบทางวิชาการ 

จะใช้คำว่า “วารสาร” ซึ่งครอบคลุมถึง วารสารวิชาการ (Journal) หนังสือ

ประกาศ (Bulletin) วารสารวิจารณ์ (Review) และ หนังสือชุด (Serial) 

ปัจจุบันนี้แม้สิ่งพิมพ์นั้นจะไม่ได้ใช้กระดาษจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม แต่อยู่ใน 

อินเตอร์เน็ต ก็เรียกว่า นิตยสาร หรือวารสาร ตามลักษณะเนื้อหาที่สื่อสารใน

ฉบับนั้นๆ 

aw02.indd   31 9/28/11   4:51:18 PM



 

...โลกของหนังสือมีอะไรมากมายให้ค้นหา 

การเปิดบานประตูสู่โลกกว้าง-โลกของนักอ่าน 

จึงเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ โลกแห่งการแสวงหา 

แม้ก้นบึ้งอารมณ์ความคิดของตนเอง 

ก็อาจพบได้จากหนังสือ 
 
ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ - พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ 
จาก “ละครสร้างนักอ่าน Readers Theatre” 
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เมื่อมองย้อนไปข้างหลัง ว่าด้วยเส้นทางของนิตยสารในบ้านเรา ในส่วนที่

เป็นนิตยสารสำหรับเด็กและเยาวชน ชื่อของนิตยสารต่อไปนี้จะปรากฏไล่เรียง

จากสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงสมัยรัชกาลที่ ๗ อันเป็นช่วงของการ “ตั้งไข่” ของ

นิตยสารเด็ก ซึ่งนับว่ามีอยู่จำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนิตยสารที่เกิด

ขึ้นในยุคสมัยนั้นๆ และส่วนที่เป็นนิตยสารที่ผลิตสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วไป

โดยเอกชน มีเพียง ๑ ใน ๔ เท่านั้น 

ครั้นมาดูที่อายุของนิตยสารแต่ละเล่มของภาคเอกชน ก็ยิ่งจะเห็นตัวเลขอัน

น้อยนิดเข้าไปอีก กล่าวคือ ๓ ใน ๔ ฉบับ มีอายุไม่ถึงหนึ่งปี ได้แก่ เด็กไทย, 

หนังสือพิมพ์เด็ก และ ดรุณเกษม มีเพียงฉบับเดียวคือ นักเรียน ที่จำหน่าย

ได้ราว ๔ ปี และเป็นนิตยสารเด็กของเอกชนที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนเส้นทาง

สายนิตยสารเด็กของไทยในยุค “ตั้งไข่”  

  ต่อไปนี้คือรายนามนิตยสารสำหรับเด็กเล่มต่างๆ ของ

โรงเรียน ส่วนราชการ และเอกชน 

| อบตัิัิัการณ์นิตยสารเดก็

  ต่อไปนี้คือรายนามนิตยสารสำหรับเด็กเล่มต่างๆ ของ

โรงเรียน ส่วนราชการ และเอกชน 

• ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

 จดหมายเหตุแสงอรุณ ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  

 (๒๔๓๕) 

 กุมารวิทยา ของโรงเรียนราชกุมาร (๒๔๓๘) 

 กุลสัตรี ของมหากุฎราชวิทยาลัย (๒๔๔๙) 
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• ในสมัยรัชกาลที่ ๖ 

 อัสสัมชัญอุโ¶ษสมัย ของโรงเรียนอัสสัมชัญ (๒๔๕๗) 

 เด็กไทย ของโรงพิมพ์เจริญผล (๒๔๖๔) 

 ลูกเสือสยาม ของกองการลูกเสือ กรมพลศึกษา กระทรวงธรรมการ  

 (๒๔๖๕) 

 นักเรียน ของนายแช เศรษฐบุตร (๒๔๖๕) 

 สวนกุหลาบวิทยา ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (๒๔๖๕) 

 แถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ (๒๔๖๕) 

 หนังสือพิมพ์เด็ก ของนายเพียว แต้ตระกูล (๒๔๖๖) 

 เบญจมานุสาส์น ของโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร (๒๔๖๗) 

• ในสมัยรัชกาลที่ ๗  

 ดรุณเกษม ของนายสวัสดิ์ จุฑะรพ (๒๔๖๙) 

 ราชินีบำรุง ของโรงเรียนราชินี (๒๔๗๐) 

 ยุพราชวิทยา ของโรงเรียนประจำมณฑลพายัพ ยุพราชวิทยาลัย  

 (๒๔๗๑) 
 

นิตยสารเด็กของไทยที่ผลิตโดยเอกชน มีโฉมหน้าเป็นอย่างไรบ้าง ตั้งไข่

และเดินไปได้กี่ก้าว จะได้กล่าวกันต่อไป 
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มีอะไรในเด็กไทย นักเรียน หนังสือพิมพ์เด็ก 
และดรุณเกษม  

 

นิตยสารเด็กของไทยที่ดำเนินการโดยเอกชนในช่วงระยะเวลาราว ๔๐ ปี 

นอกจากจะมีเพียงแค่ ๔ ฉบับ เท่านั้น และ ๓ ใน ๔ ยังมีอายุไม่ถึงปี มีเพียง

ฉบับเดียวที่ก้าวข้ามผ่านไปได้ ๔ ปี และยังได้ทิ้งร่องรอย “หมุด” สำคัญของ

บรรณาธิกรกิจนิตยสารเพื่อเด็กที่สร้างสรรค์ 

นิตยสารแต่ละเล่มเป็นอย่างไร ขอแจกแจงรายละเอียดให้ได้ทราบกัน :- 

 

เด็กไทย		
ของโรงพิมพ์เจริญผล กำหนดออกรายเดือน เริ่ม ๑๕ สิงหาคม ๒๔๖๔ 

และเลิกในปีเดียวกัน เด็กไทย ถือเป็นนิตยสารสำหรับเด็กเล่มแรกของไทย ซึ่ง

เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ 

บรรณาธิการได้แจ้งความมุ่งหมายว่า ความประสงค์ของการออก เด็กไทย 

นี้ ข้อใหญ่ใจความมีอยู่ว่า “เพื่อให้ความเพลิดเพลินมีอยู่ในระหว่างเด็กด้วยกัน

อย่างหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้สหายของเราซึ่งใคร่ในการเขียนแต่งส่งเรื่องมาลงอ่าน

กันฟังอย่างหนึ่ง สรุปความเพื่อให้เป็นสหายของเด็กไทยโดยแท้จริง การเตือนใจ

ในข้อที่เห็นควรจริงๆ ก็มีอยู่บ้างฉันท์สหาย ไม่มากก็น้อย” 
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นิตยสารเล่มนี้มีขนาดใกล้เคียงกับ ๑๖ หน้ายกพิเศษ (๑๕.๕ คูณ ๑๙.๕ 

ซม.) จำนวน ๓๒ หน้า เนื้อหาภายในเล่มมีเรื่องตื่นเต้น ผจญภัย นิทานสุภาษิต 

ขำขัน เรื่องให้ความรู้ ธรรมชาติวิทยา เรื่องของเด็กต่างประเทศ สิ่งละอัน 

พันละน้อยเกี่ยวกับภาษาไทย ปัญหาทดลองสมอง คติภาษิตสอนใจเด็ก เรื่องที่ลง

ยาวประมาณ ๔ หน้า ไม่แจ้งชื่อผู้เขียน นอกจากเป็นเรื่องที่แปลและเรียบเรียง

จากตา่งประเทศ ภาพประกอบคอ่นขา้งนอ้ย เปน็ภาพลายเสน้ขาว-ดำ สนันษิฐาน

ว่าเป็นนิตยสารที่จัดทำเพียงคนเดียว เพราะไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนคนอื่น นอกจาก 

“นายนพ” เท่านั้น และนานๆ ครั้งจึงลงชื่อกำกับไว้ นอกจากนี้ภาพบนปกของ 

เด็กไทย เล่มแรก เป็นภาพผู้ชายกำลังนั่งพิมพ์ดีด และมีคำบรรยายใต้ภาพว่า 

“บรรณาธิการเขายุ่งอยู่คนเดียว”  

 

นักเรียน		
กำหนดออกรายปักษ์ทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๕ ของเดือน เริ่มออก ๑ 

ตุลาคม ๒๔๖๕ และเลิกไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมแพร่

หลายในยุคนั้น  

นักเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการศึกษาของเด็ก นักเรียน และลูกเสือ

ทั่วไป “...ไม่มีทางใดจักเรียนได้ดีเท่าเรียนจากหนังสือ หนังสือย่อมให้ความรู้ 

ความฉลาด ความสามารถแก่ผู้อ่านได้มากมาย...หนังสือพิมพ์นักเรียนนี้ไม่ใช่
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ตำราโดยตรง แต่มุ่งหมายจักให้เป็นหนังสือช่วยในการเรียน มีลักษณะสมดัง  

สุภาษิตของครูว่า “ให้การงานเป็นการเล่น ให้การเล่นเป็นการงาน” และ “ให้การ

เรียนเป็นการเล่น ให้การเล่นเป็นการเรียน”...” 

ด้วยหลักการนี้ เนื้อหาใน นักเรียน จึงลงเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้และเรื่องที่

เป็นสารประโยชน์แก่เด็ก นักเรียนชาย หญิง และลูกเสือ เรื่องที่เป็นคติและสนุก

ขบขัน ออกปัญหาต่างๆ ให้ทาย เป็นการฝึกฝนความรู้ กับรับตอบวิชาความรู้

ทั่วไป และการสะกดการันต์ก็ยึดตามแบบปทานุกรมของกระทรวงศึกษาธิการ  
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และที่เป็นความตั้งใจของผู้จัดทำนิตยสารเล่มนี้คือ การมีเนื้อหาที่แตกต่าง

ไปจากนิตยสารที่ออกตามโรงเรียนโดยทั่วไป มีการเสนอเรื่องและคอลัมน์ต่างๆ 

เช่น สุขวิทยา ไขภาษา วิทยาสงเคราะห์ เลขวิธีลัด ถาม-ตอบปัญหา ข้อสอบไล่

ต่างๆ เรื่องชวนหัว นิทาน เรื่องอ่านเล่น หลักจรรยา ภาษิตปลีก เพื่อช่วยอบรม

และให้คติแก่เด็ก นอกจากนี้ได้จัดคอลัมน์สนทนากับผู้ปกครอง สนทนากับ

นักเรียน อันจะเป็นกระจกสะท้อนความนึกคิดของทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก 

ข่าวและเรื่องน่ารู้สำหรับลูกเสือ คอลัมน์ตอบปัญหาชิงรางวัล ประกวดเรียงความ

ชิงทุนการศึกษา เป็นต้น  

นิตยสารเล่มนี้เป็นที่นิยมกันมากในหมู่ผู้อ่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ประกอบกับ

บรรณาธิการเปิดโอกาสให้นักเรียนชาย หญิง และลูกเสือ ส่งความคิด ความเห็น 

และเขียนเรื่องมาลงเพื่อเป็นการฝึกฝนวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา และขอเชิญ 

ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ส่งความคิดเห็นหรือเรื่องมาลง จึงมีผู้ทรงคุณวุฒิเขียนเรื่อง

ส่งมาร่วมด้วย อาทิ พระยาอนุมานราชธน หลวงสารานุประพันธ์ พระเวรเวทย์

พิสิฐ นายชิต บุรทัต และ นาคะประทีป เป็นต้น 

 

Àนังสือพิมพ์เด็ก		
ของนายเพียว แต้ตระกูล กำหนดออกรายทศ เริ่มออกครั้งแรกเมื่อวันที่ 

๑๕ กรกฎาคม ๒๔๖๖ และเลิกไปในปีเดียวกัน 

aw02.indd   39 9/28/11   4:51:44 PM



��  |  อบุติัการณ์นิตยสารเดก็ ในเมืองไทย-ในโลก
��  |  อบุติัการณ์นิตยสารเดก็ ในเมืองไทย-ในโลก

บรรณาธิการได้แจ้งความประสงค์ในการออกไว้ว่า “ปฏิสนธิของนิตยสาร

เล่มนี้ก็เพื่อต้องการจะรวบรวมข่าวสาร วิทยาการ คตินิยาย ความเห็นและข่าว

กิจการต่างๆ ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ เป็นเครื่องบันเทิงใจและเป็นเครื่องตุน

ความรู้แก่เด็กทั่วไป” นิตยสารเล่มนี้หนา ๓๐ หน้า (ไม่สามารถหาได้ในปัจจุบัน 

นอกจากในรูปของไมโครฟิล์ม) 

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ข่าว ความรู้ประกอบการเรียน เช่น ภาษาไทย 

คำนวณ-พิสูจน์ ภูมิศาสตร์ ประวัติบุคคลสำคัญ ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อ  

ลูกเสือ เตร็จวิทยา (เกร็ดความรู้) บทกลอน เรื่องอ่านเล่นสั้นๆ ประเภทนวนิยาย

เกีย่วกบัความกลา้หาญ หรอืเรือ่งแปลและเรยีบเรยีงจากตน้ฉบบัภาษาตา่งประเทศ 

คอลัมน์ถามปัญหาข้อสอบซ้อมอย่างง่ายๆ ซึ่งผู้ตอบถูกจะได้รับรางวัลทุนเล่า

เรียนเพื่อปลุกใจให้เกิดมีมานะ และมีคอลัมน์คำถาม-คำตอบข้อสงสัยต่างๆ ของ

นักเรียน นอกจากนี้ยังเปิดรับเรื่องและความคิดเห็นทั่วไปของนักเรียน ถ้าเรื่องใด

ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ผู้เขียนก็จะได้รับนิตยสารเล่มนี้ไปอ่านฟรี 

 

ดรุณเกษม		
เปน็นติยสารรายปกัษ ์ ของนายสวสัดิ ์ จฑุะรพ เริม่ออกเปน็ครัง้แรกเมือ่วนัที ่

๑๕ ตุลาคม ๒๔๖๙ และเลิกไปในปีเดียวกัน 
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นิตยสารเล่มนี้ถือกำเนิดจาก หนังสือดรุณเกษม ซึ่งแพร่หลายไปตาม

โรงเรียนหลายแห่ง บรรจุเรื่องบันเทิงคดี เกร็ดวิทยา กวี นิยาย และความรู้ ฯลฯ 

ซึ่งจัดทำโดยชาวคณะที่เป็นเยาวชน และจากความนิยม หนังสือดรุณเกษม นี้ 

จึงเป็นแรงสนับสนุนให้คณะผู้จัดทำออกนิตยสารในชื่อเดียวกันนี้ขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์ให้เป็นนิตยสารเริงรมย์ สำหรับนักเรียนชายและหญิง ภายในเล่ม 

เสนอเรื่องบันเทิงคดีทั้งสั้นและยาว ไทยและเทศ ฯลฯ ตามลักษณะของนิตยสาร

แนวบันเทิงคดี (literary magazine) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอักษรศาสตร์ แลก

เปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันตามโอกาสและความสามารถที่จะทำได้ “สรรพบรรดา

เรื่องราวที่บรรจุในเล่ม คณะจะพยายามไม่ให้มีเรื่องในเชิงเสียดสีระหว่างคณะหรือ

บุคคลลงเป็นอันขาด” 

ลักษณะรูปเล่มขนาดพ็อกเก็ตบุäค (๑๒.๕ คูณ ๑๗.๕ ซม.) จำนวนหน้าไม่

แน่นอน ราว ๒๐๐ หน้า เนื้อหานอกจากประกอบด้วย เรื่องสั้น นวนิยายเรื่องยาว

ที่เขียนขึ้นเองหรือแปลมาจากต้นฉบับภาษาต่างประเทศ และคอลัมน์ ‘สรวล

เกษม’ ซึ่งเป็นคอลัมน์ขำขันประจำฉบับแล้ว ในด้านความรู้ มีเรื่องวิธีรักษา

สุขภาพ ความรู้รอบตัว คำประพันธ์ และคอลัมน์ตอบปัญหาและรับฟังความคิด

เห็นของผู้อ่าน ภาพประกอบภายในเล่มมีทั้งภาพลายเส้นและลายสกรีน ฉบับละ

ไม่น้อยกว่าสี่ภาพ นักวาดภาพประจำได้แก่ สวัสดิ์ จุฑะรพ  
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ในเวลาต่อมา นิตยสารเล่มนี้ได้แปรไปเป็นหนังสือสำหรับนักอ่านผู้ใหญ่

มากกว่าเด็ก ผู้เขียนเรื่องให้มีจำนวนมาก และเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง 

เป็นที่รู้จัก ได้แก่ แม่อนงค์ ม.ชูพินิจ ร.วุธาทิตย์ อาษา พรานบูรพ์ ศรีบูรพา 

ป.บูรณศิลปิน ฯลฯ 

 

ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตลอดสมัยรัชกาลที่ ๗ ไม่มีนิตยสาร

เด็กออกเลยแม้สักฉบับเดียว และในสมัยรัชกาลที่ ๘ ก็มีนิตยสารสำหรับเด็กเพียง

ฉบับเดียวเท่านั้น คือ อุดมพัน∏์ รายสัปดาห์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยนายลมูล 

พนูวทิยากจิ ซึง่มจีดุเนน้เพือ่ความบนัเทงิสำหรบัเดก็ แตก่ไ็มอ่าจกา้วเดนิไปไดไ้กล  

และเส้นทางสายนิตยสารเด็กก็ร้าง ว่างเว้น ไม่มีนิตยสารใดๆ กระทั่ง

ทศวรรษ ๒๕๐๐ จึงได้เกิดนิตยสารเด็กที่เต็มรูปเต็มร่างบนแผงหนังสือและการ

อ่านของเด็กและเยาวชน อันได้แก่ ™ัยพƒกษ์ กâาวหนâา ดรุณสาร วีร∏รรม 

·สตนดาร์ด©บับเยาว™น เป็นอาทิ ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ได้กล่าว

ขานถึง... 
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นักเรียนเล่มเดียวที่‘โดนใจ’เด็กไทยยุคก่อน
 

ในยคุตัง้ไขน่ติยสารเดก็ของไทย แมจ้ะมนีติยสารสำหรบัเดก็จำนวนนอ้ยเลม่ 

และแตล่ะเลม่กย็งัมอีายแุสนสัน้ มเีพยีงเลม่เดยีวทีก่า้วเดนิไปได ้๔ ป ีเปน็นติยสาร

ที่โดดเด่นเป็นที่ติดใจคนรุ่นอาจารย์เปลื้อง ณ นคร (ปรมาจารย์ทางภาษาไทย - 

บรรณาธิการ ชัยพƒกษ์ ยุคต่อมา) ม.ร.ว. เสนีย์ และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

สองพี่น้องอดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งคนในรุ่นนั้นยังเยาว์วัย คือนิตยสารเล่มที่

มีชื่อว่า หนังสือพิมพ์นักเรียน เป็นนิตยสารที่ควรค่าแก่การนำแนวคิดแนวทาง

บางประการมาพินิจดูกัน เพื่อการส่งเสริมฟูมฟักให้เกิดนักอ่านรุ่นใหม่ๆ ในยุคที่

พยายามจะทำให้การอ่านเป็นวัฒนธรรมของชาติให้ได้อย่างทุกวันนี้  

นบัจากกำเนดิของ นกัเรยีน ปหีนา้นติยสารเพือ่เยาวชนเลม่นีจ้ะมอีาย ุ๙๐ ป ี

ใครสนใจรูปลักษณ์ของหนังสือสร้างเยาวชนเล่มนี้ ติดต่อขอชมได้ที่ พิพิธภัณฑ์

อัยการไทย ชั้น ๑๑ อาคารอัยการ ถนนรัชดาภิเษก (ติดกับศาลอาญา) เขต

ห้วยขวาง กทม. (นักเรียนสวนกุหลาบคนหนึ่งในสมัยนั้นได้บอกรับเป็นสมาชิก 

ซึง่ทางสำนกัพมิพส์มนาคณุดว้ยการพมิพร์วมเลม่ใหท้กุๆ ๔๘ ฉบบั (ตอ่ ๒ ป)ี โดย

เย็บเล่มเป็นปกแข็งสีแดงสดสวย ทำให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน และทายาท

ของท่านผู้นั้นได้เก็บรักษาต่อมา จนได้มอบให้พิพิธภัณฑ์อัยการไทยบำรุงรักษาไว้

เพื่อให้อนุชนยุคนี้มีโอกาสได้อ่านและศึกษา) 
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ในยุคนั้นผู้สนใจหนังสือเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก 

หนังสือพิมพ์นักเรียน เพราะเป็นนิตยสารที่โดดเด่น เป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียน 

ลกูเสอื ผูป้กครอง และประชาชนทัว่ไป เริม่ตพีมิพ ์ฉบบัที ่๑ ปทีี ่๑ วนัที ่๑ ตลุาคม 

พ.ศ. ๒๔๖๕ ทีโ่รงพมิพห์นงัสอืพมิพไ์ทย โดยสำนกังานบางกอกบรรณกจิ ใกลส้ีก่ัÍก

พระยาศรี ถนนเจริญกรุง จังหวัดพระนคร (กทม.ในปัจจุบัน) นายแช เศรษฐบุตร 

เปน็เจา้ของ บรรณาธกิาร ผูจ้ดัการ วางจำหนา่ยในราคาฉบบัละ ๗ สตางค ์คา่รบั

ปีละ ๑ บาท ค่าส่ง ๗๕ สตางค์ ต่างหาก มีจำหน่ายปลีกและส่งที่ “นายเงäกชวน 

โรงหนังบางลำภู” ประตูใหม่ จังหวัดพระนคร 

คำนำในฉบับแรก มีสาระที่ก้าวล้ำกาลสมัย  

นักเรียน ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑ 

(วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒Ù๖๕) 
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 “นอกจากเรียนในห้องเรียนแล้ว ไม่มีทางใดจักเรียนได้ดีเท่าเรียนจาก

หนังสือ หนังสือย่อมให้ความรู้ ความฉลาด ความสามารถแก่ผู้อ่านได้มากมาย 

นักเรียนทั้งหลายจึงต้องเป็นคนรักใคร่พอใจในการอ่านหนังสือ และต้อง

ประกอบด้วยองค์แห่งการเรียน ๔ ประการ จึงจะสมแก่ที่เป็นนักเรียนได้

บรบิรูณ ์ องคแ์หง่การเรยีน ๔ ประการนี ้ เปน็คาถาปรากฏอยูท่ีป่ระกาศนยีบตัร

ของนักเรียน ว่า สุ. จิ. ปุ. ลิ. และมีคำโคลงให้จำความได้ง่าย ดังนี้ 

 สุ. เสาวนิตถ้อย  ทั้งผอง 

 จิ. เจตนาตรอง  ตรีค้น 

 ปุ. จฉาไต่สวนลอง  เลาเลส 

 ลิ. ขิตข้อคำต้น  เกี่ยงแก้ กันลืม 

 

 หนังสือพิมพ์นักเรียนนี้ไม่ใช่ตำราโดยตรง แต่มุ่งหมายจักให้เป็นหนังสือ

ช่วยในการเรียน มีลักษณะสมดังสุภาษิตของครูว่า “ให้การงานเป็นการเล่น 

ให้การเล่นเป็นการงาน” และ “ให้การเรียนเป็นการเล่น ให้การเล่นเป็นการ

เรียน” เหตุนี้หนังสือพิมพ์นักเรียนจึงมีเรื่องอ่านเล่น ตลกขบขัน เบ็ดเตล็ด และ

เจือไปด้วยคติวิชชาการ เป็นดังหนังสือ “อ่านเล่นเป็นอ่านเรียน” เพราะฉะนั้น 

หนังสือพิมพ์นักเรียนจึงควรเหมาะแก่นักเรียน และนักเรียนควรจะมีหนังสือนี้ไว้

อ่านเล่นอ่านเรียน เชื่อว่าจะได้รับประโยชน์สมราคาเป็นแน่นอน” 
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มีผู้ตีความว่า คำนำนี้ (ซึ่งคาดว่าเขียนโดยบรรณาธิการ) ได้ฝากแง่คิดไว้

ว่า ในการที่จะทำกิจการใดไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียน จงอย่าทำอย่าง

เดียว ให้ทำควบคู่กัน คือ ทำงานด้วยเล่นด้วย และเรียนด้วยเล่นด้วย ซึ่งจะต้อง

ทำความเขา้ใจใหด้วีา่ มไิดห้มายถงึการทำอะไรๆ แบบไมจ่รงิจงั แตน่า่จะหมายถงึ

ทำแต่ละอย่างให้พอดีๆ ตามหลักสายกลาง แง่คิดนี้ยังใช้ได้ในปัจจุบันทั้งในเมือง

ไทยและตา่งประเทศ จะเหน็ไดจ้ากหนว่ยงานตา่งๆ จดักจิกรรมกฬีา นนัทนาการ 

(recreation) สำหรับคนที่ทำงาน ส่วนสถาบันการศึกษาต่างๆ ก็จัดหลักสูตร

พลศึกษาบ้าง นันทนาการบ้าง ควบคู่ไปกับวิชาการ  

แต่ในแง่ของผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของสมองกับการเรียนรู้ ซึ่งมีการ

ค้นคว้ากันอย่างจริงจังในระยะเวลาไม่เกินยี่สิบปีมานี้ ได้พบสาระสำคัญของการ

เรียนรู้ประการหนึ่งคือ คนเราจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อรู้สึกสนุก หรือเพลิดเพลิน หรือเมื่อ

อยู่ในภาวะที่ผ่อนคลาย ด้วยหลักการนี้ การที่ได้ทำอะไรสนุกๆ เหมือนเล่น นั่น

แหละคือการเรียนรู้ การได้อ่านอะไรที่ยังให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจ นั่น

แหละคือการเรียนรู้ที่ได้ผลที่สุด ดังนั้น “ใหâการเรียนเป็นการเล่น ใหâการเล่น

เป็นการเรียน” จึงเป็นหลักของการเรียนรู้แบบที่เรียกในยุคนี้ว่า “Edutainment” 

(การเรียนรู้ที่ผ่านความบันเทิง)  
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‘อ่านเล่นเปนอ่านเรียน’ตามหลักการของสมอง
 

ว่ากันด้วยหลักวิชาการประสาทวิทยา สมองของคนเราจะทำงานได้ดีเมื่อ

เราอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายและไม่เครียด ปกติเมื่อสมองรับข้อมูลโดยผ่านประสาท

สัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย ข้อมูลเหล่านั้นจะเข้าไปที่ก้านสมอง

ก่อน จากนั้นจึงถูกส่งไปที่ธาลามัส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมองชั้นนอก เพื่อแยก

ข้อมูลข่าวสารก่อนจะส่งไปยังส่วนอื่นๆ เช่น เมื่อเวลาเราอ่านหนังสือ ธาลามัสจะ

ส่งข้อมูลไปยังเปลือกหุ้มสมองหรือซีรีบรัล คอร์เท็กซ์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแปล

สัญลักษณ์(ตัวหนังสือ) ซีรีบรัล คอร์เท็กซ์ จะแยกแยะว่าจะทำอย่างไรกับข้อมูล 

เก็บไว้ชั่วคราวหรือส่งต่อไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำถาวร การถ่ายทอดข้อมูลจะขึ้น

อยู่กับภาวะอารมณ์ในขณะนั้นด้วย 

หากอยู่ในสภาวะที่เครียด ต่อมอะดรีนัลจะหลั่งสารและส่งผ่านประสาท

ออกมา ซึ่งมีทั้งอะดรีนาลีนและคอร์ติซอล การเครียดอยู่ตลอดเวลา จะทำให้

คอร์ติซอลสะสมและจะยับยั้งการทำงานในการส่งกระแสประสาท การทำงานของ

สมองก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ การเรียนที่เคร่งเครียด เด็กๆ ต้องหน้านิ่วคิ้วขมวด

กับการร่ำเรียนเขียนอ่าน ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมได้ไม่เต็มที่ นี่ยังไม่นับว่าก่อให้เกิด

ผลลัพธ์ทางลบแก่เด็กที่เห็นว่าการเรียนเป็นยาขมหม้อใหญ่ 
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สภาวะทางอารมณ์จึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงการรับรู้ และ

การเก็บข้อมูลของสมองเป็นอย่างมาก ฉะนั้นจึงกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า การอ่าน

ที่ให้ความเพลิดเพลินเจริญใจ จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  

ผูรู้ไ้ดเ้ปดิมติคิวามเขา้ใจเกีย่วกบักลไกทีเ่กดิขึน้ในสมอง วา่เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร  

อธิบายได้ว่า การนำข้อมูลทุกชนิดเข้าสู่สมอง ถ้าผ่านอารมณ์ความรู้สึก 

ฮิปโปแคมปัส ซึ่งเป็นสมองส่วนความจำ จะส่งความรู้ทั้งหมดเข้าสู่ระบบความจำ

ถาวรของสมอง ถ้าไม่มีอารมณ์มากำกับการเรียนรู้ หรือไม่เกิดความรู้สึกร่วม 

สมองส่วนที่เรียกว่า อมิกดาลา ซึ่งเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับ

ฮิปโปแคมปัส ก็จะไม่ส่งสัญญาณไปยังฮิปโปแคมปัส แต่จะย้ายข้อมูลนี้ไปสู่หน่วย

ความจำชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลาที่คงอยู่ในสมองประมาณ ๗-๘ นาที จนถึงราว 

๓ วนั แลว้กจ็ะลบเลอืนไป แตห่ากขอ้มลูนัน้ๆ สนกุ นา่ตืน่เตน้ 

กระทบใจ อมิกดาลาจะส่งสัญญาณไปยังฮิปโปแคมปัส

ซึ่งจะแปลข้อมูลนี้ว่ามีความสำคัญ ฮิปโปแคมปัสก็จะส่ง

ข้อมูลไปยังพื้นผิวสมองหรือคอร์เท็กซ์ ซึ่งเป็นสมองส่วน

คิดและบันทึกเป็นความจำระยะยาวหรือความจำถาวร 

กลายเป็นคลังข้อมูลในสมองต่อไป*  

ั ิั ิั ณน์ิตยสารเด็ก ในเมื

กระทบใจ อมิกดาลาจะส่งสัญญาณไปยังฮิปโปแคมปัส

ซึ่งจะแปลข้อมูลนี้ว่ามีความสำคัญ ฮิปโปแคมปัสก็จะส่ง

ข้อมูลไปยังพื้นผิวสมองหรือคอร์เท็กซ์ ซึ่งเป็นสมองส่วน

* ผู้สนใจอ่านเพิ่มเติมได้จาก การ์ตูน มหัศจรรย์·ห่งการพั≤นา

สมอง·ละการอ่าน จัดพิมพ์โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก 

๒๕๕๓ 
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นติยสาร นกัเรยีน ใชห้ลกัการผลติใหเ้ปน็หนงัสอื “อา่นเลน่เปน็อา่นเรยีน” 

จงึทำใหถ้กูใจผูอ้า่นรุน่เยาว ์ และยนืยงอยูไ่ดห้ลายป ี นา่เสยีดายทีห่ลกัการอนักา้วลำ้

นำความคิดของยุคสมัยนั้นไม่ได้รับการพัฒนาให้ผลิดอกออกผล ต่อยอด ขยาย

กิ่งก้านใบให้เติบใหญ่ออกไป อย่างมีความเข้าใจจริงจัง โดยภาคส่วนต่างๆ ที่มี

บทบาทส่งเสริมระบบหนังสือและการอ่านของเด็กและเยาวชน  

 

หลักการนี้อาจพูดใหม่ในหมู่ผู้ทำงาน ที่วาดหวังจะสร้างเสริมวัฒนธรรม

การอ่านให้เติบใหญ่ในสังคมได้ว่า การอ่านหนังสือที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน 

เป็นบ่อเกิดของการสร้างนิสัยรักการอ่าน  

ก็เราได้รู้แล้วว่า ในการทำงานของสมอง การเรียนรู้ที่ไม่ผ่านอารมณ์ ก็จะ

ไม่ช่วยให้สมองเกิดการพัฒนา หรือการจำได้หมายรู้นั่นเอง ถึงตรงนี้ เราก็เข้าใจ

ได้เลยว่า การได้เล่น หรือได้อ่านอะไรที่เหมือนเล่นๆ เด็กถึงชอบ และจดจำสิ่งที่

ได้นั้นไปยาวนาน  

เพราะสนกุ ถงึใจ ไดอ้ารมณ ์เมือ่เปน็เชน่นีแ้ลว้ หากเราเอาอะไร “ดีๆ ” ใส่

เข้าไปในหนังสือ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ได้น่าอัศจรรย์สักเพียงใด  

เราเสียโอกาสไปค่อนศตวรรษแล้ว ที่ไม่ได้ทำความเข้าใจ ทำการทดสอบ

ทดลองการสื่อสารแบบ “อ่านเล่นเป็นการเรียน” กับเด็กๆ ทั้งที่มีการเบิกทางเอา

ไว้แล้วในยุคแรกเริ่มตั้งไข่นิตยสารเด็ก  
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ถึงวันนี้เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมองกันมากขึ้น เรารู้แล้วว่าการ

พัฒนาสมองด้วยความเข้าใจธรรมชาติของสมองซึ่งเรียนรู้ไปพร้อมกันทุกระบบ 

โดยแต่ละระบบมีหน้าที่ต่างกันและประสานเชื่อมโยงกัน สามารถจัดเก็บข้อมูลได้

หลายระบบ เรียนรู้ทั้งในขณะรู้ตัวและไม่รู้ตัว และที่สำคัญ อารมณ์ความรู้สึกมี

บทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ - emotional brain และทั้งยัง

สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด  

การนำเอาหลักการ เรียนรู้ด้วยความเพลิดเพลิน ในอาณาจักรหนังสือ ที่ได้

จากผู้จุดคบไฟไว้บนหัวถนนสายนิตยสารเด็กของไทย มาส่องทางที่จะก้าวไป 

ขา้งหนา้ นา่จะใหค้วามสวา่งกระจา่งใจวา่ จะเชญิชวนเดก็ใหห้นัหนา้เขา้หาหนงัสอื

ได้อย่างไร.....? 
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 ภายหลังการสอนภูมิศาสตร์ ครูจึงถามศิษย์ว่า  

 “นักเรียน โลกเราก็คือเศษที่กะเด็นมาจากดวงอาทิตย์ แต่เหตุใดจึงเย็น

ก่อนดวงอาทิตย์ ไหน, ใครตอบหรือเปรียบเทียบได้บ้างไหม?” 

นายคล่อง  “โลกเปรียบเหมือนเข้าต้มชามเล็กที่แบ่งมาจากชามใหญ่ 

  อย่างไรละครับ” 

ครู   “ก็พระจันทร์ละ” 

ศิษย์   “ก็เข้าต้มชามนิดนะซิครับ” 

“นักเรียน” - ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ (๑๕ มีนาคม ๒Ù๖๕) 

��

 แจ้งความในหนังสือพิมพ์ฉะบับหนึ่งกล่าวว่า  

 “ถ้าจะรักษาฟันให้ดีควรใช้กระดาษทราย กับน้ำมันสลัดถูแล้วและ 

ชะโลมน้ำมันไว้เสมอ” 

 เมื่อแรกเห็นเข้าดูช่างน่ากลัวอันตรายเสียจริง แต่เมื่ออ่านต่อไปอีกจึง

เห็นว่า นี่มิใช่วิธีรักษาฟันมนุษย์หรอก เป็นวิธีรักษาฟันเลื่อยจักร์สำหรับเลื่อยไม้

เท่านั้น 

“นักเรียน” - ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒๐ (๑๕ กรกÆาคม ๒Ù๖๖) 

 ภายหลังการสอนภูมิศาสตร์ ครูจึงถามศิษย์ว่า  
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 วนัหนึง่ นายตรวจแขวงไปตรวจโรงเรยีนแหง่หนึง่ กำลงัครสูอนไวยากรณ์

ไม่เป็นที่พอใจ จึงได้เข้าไปสอนเสียเอง แล้วตั้งกะทู้ถามขึ้นว่า “ช้างแทงเจäก

เป็นประโยคกี่ส่วน?”  

 เงียบกันอยู่ นายตรวจจึงชี้ตรงไปที่นายพุด แล้วพูดว่า นายคนนั้น 

นายพุด “เป็นประโยคสามส่วนครับ” 

นายตรวจ “นั่น ถูกดีแล้ว แล้วอะไรเป็นประธาน” 

นายพุด “ช้างครับ” 

นายตรวจ “ดีมาก ถูก แล้วอะไรเป็นกิริยา” 

นายพุด “แทง เป็นกิริยาครับ” 

นายตรวจ “ถูกแล้วๆ แล้วอะไรเป็นกรรม” 

นายพุด “เจäกเป็นกรรมครับ” 

นายตรวจ “นัน่, เธอตอบถกู เธอจะอธบิายไดไ้หมวา่ ทำไมเจäกจงึเปน็กรรม” 

นายพุด “การที่เจäกถูกช้างแทง เจäกก็ต้องเป็นกรรม ถ้าไม่เป็นก็คงไม่ถูก 

  ช้างแทง เช่นใต้เท้าเป็นต้น ถ้าถูกช้างแทงก็ต้องนับว่าเป็นกรรม  

  ถ้าไม่เป็นกรรม ก็คงไม่ถูกช้างแทงเพราะ...” 

นายตรวจ “พอทีๆ” 

“นักเรียน” - ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๙ (๑ กรกÆาคม ๒Ù๖๖) 

 วนัหนึง่ นายตรวจแขวงไปตรวจโรงเรยีนแหง่หนึง่ กำลงัครสูอนไวยากรณ์ วนัหนึง่ นายตรวจแขวงไปตรวจโรงเรยีนแหง่หนึง่ กำลงัครสูอนไวยากรณ์ วนัหนึง่ นายตรวจแขวงไปตรวจโรงเรยีนแหง่หนึง่ กำลงัครสูอนไวยากรณ

ไม่เป็นที่พอใจ จึงได้เข้าไปสอนเสียเอง แล้วตั้งกะทู้ถามขึ้นว่า “ช้างแทงเจäก
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ครู “ตัว A ตรงกับสระอะไร ?” 

นายไว “สระแอครับ” 

ครู “ดีมาก ตัว B เล่า นายฝóด ตรงกับตัวอะไร?” 

นายฝóด “ตัว บ.ขอรับ” 

ครู “ถูกแล้ว เช่นนั้น AB จะอ่านว่าอะไร นายไว” 

นายไว “อ่านว่า แบ ขอรับ” 

“นักเรียน” - ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๕๑ (๑ พƒศจิกายน ๒Ù๖๗) 

ครูผู้หญิงเล่านิทานเรื่องไก่กินไส้เดือนให้นักเรียนฟัง แล้วถามศิษย์ว่า  

 “เนื้อไส้เดือนนั้นจะตกอยู่ในท้องใคร?” 

ศิษย์หญิง  “ดิฉันคิดว่ามันคงจะมาตกอยู่ในท้องพวกเรา” 

“นักเรียน” - ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (๑๕ ตุลาคม ๒Ù๖๕) 

 บิดาอยากจะทดลองความฉลาดของบุตร์ จึงเรียกบุตร์เข้ามาแล้วถามว่า 

บิดา   “ถ้ามีใครคน ๑ เขาเอาของมาให้หนูๆ จะพูดว่ากะไรกับเขา” 

บุตร์   “หนูจะสั่งเขาว่า ทีหลังให้เอามาอีกเพราะหนูชอบมาก” 

“นักเรียน” - ปีที่ ๑ ฉบับที่ Ù (๑๕ พƒศจิกายน ๒Ù๖๕) 
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 หนูปานพึ่งตั้งต้นท่องสูตรคูณใหม่ๆ เย็นวันหนึ่ง จึงถามพ่อว่า  

 “คุณพ่อครับ ! คุณพ่อรู้วิธีเลขมากไม่ใช่หรือ?” 

พ่อ   “เจ้าติดขัดอะไรล่ะ ถามพ่อซี พ่อจะบอกให้” 

หนูปาน  “หนูอยากจะรู้ว่าอะไรกี่หนจึงจะเป็นสูญ” 

“นักเรียน” - ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒๐ (๑๕ กรกÆาคม ๒Ù๖๖) 

 นักเรียนในชั้นประถมของโรงเรียนกำลังนั่งฟังบทเรียนบทหนึ่งอยู่โดย

เงียบเชียบ  

 เมื่อได้อธิบายข้อวิมุติสงสัยเลอียดลออแล้ว และเพื่อเปนการประกอบ

ความเข้าใจขึ้นอีก ครูจึงให้นักเรียนหยิบสมุดหัดเขียน ซึ่งมีหน้าปกเปนรูปเด็ก

ตกปลาขึ้นมาดู 

 แม่ครูอธิบายว่า “การสนุกทุกอย่างต้องการกายบริหารแห่งการอดทน ดู

เด็กชายตกปลาซิ เขาต้องนั่งคอย ต้องอดทน” 

 เมื่อได้จ้ำจี้จ้ำไชจนเปนที่เข้าใจตลอดแล้ว แม่ครูก็เริ่มถามเปนข้อง่าย

ที่สุด และมีทางตอบถูกได้ง่ายที่สุดว่า “ครานี้นักเรียนเล็กๆ คนไหนจะตอบฉัน

ได้ว่า เมื่อเวลาเราไปตกปลา เราต้องการอะไรมาก” 

 คำตอบดังเปนเสียงเดียวกันว่า “เหยื่อขอรับ” 

“เด็กไทย” - ฉบับที่ ๑ (๑๕ สิงหาคม ๒Ù๖Ù) 
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 เยมส์น้อยเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมสองของโรงเรียนไวยากรณ์แห่งหนึ่ง  

 ครูแกล้งออกโจทก์เลขวิตถารอย่างยากๆ ให้ เขาคิดไม่ออก รู้สึกฉงนใจ

เป็นที่สุด  

 “แม่จãา” เขาถามมารดา “ถ้าฉันเอาหมูสามตัวออกจากม้าสองตัว จะได้

ลัภอย่างไรนะแม่” 

 “ทำไมเล่ายิมมีลูกรัก” มารดาเขาตอบ “เจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าเอาจำนวน

มากไปลบน้อย มันจะได้อย่างไร และอีกอย่างหนึ่งเจ้าจะเอาจำนวนของชนิด

หนึ่งไปลบจำนวนของอีกชนิดหนึ่งไม่ได้ ต่างว่าเจ้ามีลูกหินสองลูก เจ้าจะเอา

มันลบออกจากลูกหนังสี่ลูกไม่ได้ เข้าใจไหม?” 

 “อ้าว” ยิมมีว่า “ทีแม่ ทำไมเอานมสองแก้วออกจากวัวตัวหนึ่งได้ล่ะ” 

“เด็กไทย” - ฉบับที่ ๓ (๑๕ ตุลาคม ๒Ù๖Ù) 

 

 “นี่แน่ะเจ้า” บิดากล่าวแก่บุตร์ “บอกพ่อซิว่าเหตุไรพ่อจึงเฆี่ยนเจ้า” 

 “แล้วกัน” เด็กน้อยพูดด้วยความเจ็บ “พ่อเฆี่ยนหนูแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเฆี่ยน

ทำไมอีก” 

“เด็กไทย” - ฉบับที่ ๑ (๑๕ สิงหาคม ๒Ù๖Ù) 

 “พ่อทำโทษเจ้า ก็เพราะพ่อรักเจ้า” บิดากล่าวแก่บุตร์เมื่อเสร็จจากการ

เฆี่ยนสั่งสอนบุตร์แล้ว 

 “ด-ดีแล้วละพ่อ” เด็กน้อยสะอื้น  

 “ด-ด-ดีแล้วละพ่อ ดีว่าฉันไม่โตพอ-พอ-ที่-จะตอบความรักของพ่อ-ท-

เท่านั้น” 

“เด็กไทย” - ฉบับที่ ๒ (๑๕ กันยายน ๒Ù๖Ù) 
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การอ่านเป็นกระบวนการสะสมความคิด 

การอ่านสิ่งใหม่ๆ แต่ละครั้งก็คือ 

การต่อยอดของสิ่งที่เคยอ่านไปแล้วให้เพิ่มพูนขึ้น 

อุปมาเหมือนลำดับขั้นทางเรขาคณิต 

ที่จะสะสมทวีคูณขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด... 
 
ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ - พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ 
จาก “ละครสร้างนักอ่าน Readers Theatre” 
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โลกยุคใหม่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ หนึ่งในผลผลิตอัน

สำคัญยิ่งของการพิมพ์คือ นิตยสาร หนึ่งในนิตยสารที่สำคัญยิ่งของโลกคือ 

นิตยสาร (เพื่อ) เด็กและเยาวชน  

หรืออาจจะพูดได้ว่าควรจะเป็นหนึ่งในนิตยสารทั้งปวงเสียด้วยซ้ำ  

...หากเชื่อมั่นจริงจังว่าเด็กมีความสำคัญ ดังศาสดาเอกของโลกท่านหนึ่ง

บอกว่า “ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของมนุษยชาติก็คือเด็ก”  

 
 

นิตยสารเด็กเล่มแรกของโลก:เบิกทางจากวงการศาสนา
 

นิตยสารสำหรับเด็กที่เกิดขึ้นโดยระบบเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสมัยใหม่ 

เริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ โดยองค์กรของศาสนาคริสเตียน ในช่วงกลางของ

ศตวรรษที ่๑๙ ชือ่นติยสาร The Child’s Companion หรอื Sunday Scholar’s 

Reward เมื่อ ค.ศ. ๑๘๒๔ (พ.ศ. ๒๓๖๗) และมีอายุยืนยาวไปถึงศตวรรษที่ ๒๐  

เมือ่เกดินติยสารเพือ่เดก็เลม่แรกของโลกนัน้ ตรงกบัเมอืงไทยสมยัรชักาลที ่ ๓ 

ก่อนที่จะมีการนำเข้าแท่นพิมพ์อยู่หลายปี คณะผู้จัดทำแม้จะมุ่งหมายในการ  

สั่งสอนทางด้านศาสนาและศีลธรรมจรรยาเป็นสำคัญ หากก็ตระหนักถึงตลาด

การอ่านและพยายามดึงดูดนักอ่านรุ่นเยาว์ โดยการตีพิมพ์เรื่องเล่าต่างๆ ทาง

ศาสนา มีการพิมพ์ตลอดศตวรรษที่ ๑๙ ลดราคาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัน
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อาทิตย์ โดยเฉพาะสำหรับเด็กจากครอบครัวชนชั้นแรงงานและเด็กที่มีฐานะ

ยากจน ซึ่งเสมือนได้รับเป็นรางวัล ตามชื่อหนังสือที่ว่า Sunday Scholar’s 

Reward จนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น The Child’s Companion and Juvenile 

Instructor ในปี ๑๘๔๖ และพิมพ์จำหน่ายต่อเนื่องไปจนถึงปี ๑๙๓๒ จึงยุติลง  

ส่วนอีกฉบับหนึ่งเริ่มหลังฉบับแรก ๒ ปีต่อมา ชื่อ The Child’s Friend 

อยู่ได้ยาวนานถึง ๓๔ ปี แม้เด็กๆ จะไม่ชอบอ่าน เพราะไม่มีเรื่องสนุกสนาน 

มีแต่เรื่องที่มุ่งสอนทางด้านศาสนาและศีลธรรม  

นิตยสารเล่มแรกที่สร้างกระแสดึงดูดเด็กได้เป็นอย่างดีคือ The Boys’ 

and Girls’ Penny Magazine ในปี ๑๘๓๒ ส่วนเล่มแรกที่มีเปÑาหมายเพื่อเด็ก

ชายโดยเฉพาะคือ Every Boy’s Magazine ในปี ๑๘๖๓ ต่อมาในปี ๑๘๖๖ 

Boys of England ก็เปิดตัวขึ้นในฐานะสิ่งพิมพ์ชนิดใหม่ เป็นนิตยสารแปดหน้า 

มีเรื่องยาวและบทความ และเรื่องสั้นๆ ที่น่าสนใจ พิมพ์ขึ้นในราคาถูก 

เล่มที่นักวิชาการด้านหนังสือเด็กยกย่อง คือ The Charm ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 

ค.ศ. ๑๘๕๒ ในฐานะที่เป็นนิตยสารสำหรับเด็กอย่างแท้จริง เด็กๆ ชื่นชอบเพราะ

ในเล่มมีพวกเทพนิยาย ตำนาน และเรื่องสนุกๆ หากแต่ออกมาได้เพียง ๒ ปี 

ก็ต้องเลิกไป เพราะผู้ใหญ่ในยุคนั้นยังมีความเชื่อว่า หนังสือที่ส่งเสริมจินตนาการ

หาใช่หนังสือที่ดีไม่ หนังสือที่ดีสำหรับเด็กต้องส่งเสริมศีลธรรมจรรยามากกว่า 

จึงไม่เลือกซื้อเลือกหานิตยสารแนวนี้ให้เด็ก นิตยสารเล่มนี้จึงต้องอำลาจาก 

โลกการอ่านในยุคนั้น  
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ครั้นในปี ๑๘๕๕ (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๔ ในบ้านเรา) นิตยสารที่มีชีวิต

ชีวาอีกฉบับของสำนักพิมพ์เอกชนก็ได้เกิดขึ้น ชื่อ The Boy’s Own Magazine 

เรื่องราวในเล่มมี นิยายผจญภัยต่างๆ ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชา

กับอัศวิน นิทานและเรื่องสนุกๆ อีกมาก และยังเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาความรู้

ต่างๆ มาเขียน มีปัญหาให้เด็กได้ทายกัน ทายถูกก็จะได้รางวัลที่ถูกใจเด็ก ทั้งยัง

จำหน่ายในราคาถูกเพียงฉบับละไม่กี่เพนนี จึงขายได้ถึงเดือนละกว่าสี่หมื่นฉบับ  

ต่อมาสามีภรรยาแห่งสกุลบีทัน (Beeton) ผู้จัดทำนิตยสารฉบับนี้ ได้ออก

นติยสารสำหรบัเดก็ออกมาอกีฉบบัหนึง่ชือ่ The Girl’s Own Magazine ซึง่กลา่ว

กันว่าเป็นนิตยสารเด็กเล่มแรกๆ ของโลกที่สร้างแรงกระเพื่อมได้เป็นอย่างมาก  

(ซ้าย) The Boy’s Own  
 Magazine 
      ดำเนินการโดยสามี 
 ภรรยาสกุลบีทัน    
(ขวา) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์  
 ค.ศ. ๑๘๕๕ 
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ทศวรรษแห่งบทบาทนิตยสารเด็ก:
เพื่อเด็กและครอบครัวเด็กหญิงเด็กชาย

 

หลังทศวรรษ ๑๘๖๐ เป็นต้นมา นิตยสารสำหรับเด็กมีบทบาทมากยิ่งขึ้น 

ด้วยการให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และความรอบรู้แก่เด็ก แนวทางในการ

ทำก็กว้างขึ้น มีเรื่องเด่นๆ ที่ชวนให้เด็กติดตาม ซึ่งมักจะลงในนิตยสารก่อน แล้ว

จึงนำไปรวมเล่มทีหลัง  

นิตยสารฉบับแรกที่มีเปÑาหมายเพื่อเด็กชายโดยเฉพาะคือ Every Boy’s 

Magazine ในปี ๑๘๖๓ ต่อมาในปี ๑๘๖๖ Boys of England ก็เปิดตัวขึ้น ใน

ปีเดียวกันนี้ก็มีนิตยสารสำหรับเด็กที่เน้นชีวิตในบ้านและครอบครัว คือ Aunt 

Judy’s Magazine ซึ่งได้รับความสนใจเน้นไปยังกลุ่มพ่อแม่และเด็กชนชั้นกลาง  

Aunt Judy’s Magazine เป็นนิตยสารเพื่อเด็กและครอบครัว เริ่มดำเนิน

การในปี ๑๘๖๖ โดยมากาเร็ต แกตตี ในเล่มมีคอลัมน์ตอบปัญหา และเขียนเรื่อง

ด้วยนามปากกาติดต่อกันทุกฉบับ มีนิทานผลงานบุตรสาวของบรรณาธิการลงเป็น

ประจำ ลูกชายดูแลเนื้อหาด้านโคลงกลอนและดนตรี ส่วน ดร.แกตตี สามีก็เขียน

เรื่องด้วยเหมือนกันเป็นครั้งคราว ไม่เท่านั้นคุณปÑาจูดี้ (นามปากกาของ

บรรณาธิการ) ยังไปนำเรื่องของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน ที่เด็กๆ ชื่นชอบ

มาลงพิมพ์ด้วย นอกจากนี้ยังมีผลงานของ เลวิส คาร์รอลล์ ผู้เขียน อลิสในแดน
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มหัศจรรย์ มาลงพิมพ์ด้วย ทำให้เด็กๆ ชื่นชอบ และยังเปิดคอลัมน์ใหม่คือ การ

วิจารณ์หนังสือสำหรับเด็ก นับเป็นนิตยสารที่บุกเบิกการวิจารณ์วรรณกรรมสำหรับ

เด็ก ภายหลังคุณปÑาจูดี้ เสียชีวิตในปี ๑๘๗๓ ก็บริหารงานต่อโดยลูกสาว จวบ

จนถึงปี ๑๙๕๕ เรียกได้ว่าเป็นนิตยสารที่มีอายุยาวนานไม่น้อยเลยทีเดียว 


Œันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน (Hans Christian 

Andersen) “รา™า·ห่งเทพนิยาย” ชาวเดนมาร์ก เกิด

เมื่อ ค.ศ. ๑๘๐๕ ที่เมืองอูเดนส์ พ่อเป็นช่างเย็บรองเท้า

ฐานะยากจนและไม่มีการศึกษา แต่ก็รักลูกมาก จึงมัก

เล่านิทานให้เด็กชายแอนเดอร์เซนฟัง และพาไปดู

ละครในเมืองอยู่เสมอ บางครั้งก็ทำโรงละครหุ่นเล็กๆ 

ให้เล่น จึงเป็นการปลูกฝังจินตนาการและทำให้เขา

สนใจศิลปะมาตั้งแต่เด็ก แต่พออายุ ๑๑ ขวบ พ่อก็เสียชีวิต 

แม่ต้องเลี้ยงดูตามลำพัง ด้วยฐานะอันยากจน เขาจึงต้องออกจากโรงเรียนแล้ว

เดินทางไปเมืองโคเปนเฮเกน ได้งานเป็นนักแสดงตัวประกอบเล็กๆ ใน 

คณะละคร และหัดเขียนบทละครไปด้วย  
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เขาฝึกการเขียนและได้ตีพิมพ์ผลงานเล่มแรกของตัวเองในชื่อ “The 

Ghost at Palnatoke’s Grave” เมื่อมีอายุเพียง ๑๙ ปี อีกห้าปีต่อมา 

ผลงานเรื่องสั้น “A Journey on Foot from Holmen’s Canal to the East 

Point of Amager.” ก็สร้างชื่อให้เขา  

แอนเดอร์เซนสนใจนิทานพื้นบ้าน และนำนิทานพื้นบ้านมาเล่าใหม่ เดิน

ทางไปเล่านิทานทั่วยุโรป พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักเขียนคนสำคัญ 

อาทิ พี่น้องตระกูลกริมม์, ชาร์ลส์ ดิกเกนส์ และ แมรี โฮวิตต์ เป็นต้น  

ภายหลังก็เริ่มแต่งเรื่องเอง โดยใส่บรรยากาศน่ากลัว เศร้าสลด เพ้อฝัน

และแฟนตาซีเข้าไป นำเสนอผ่านภาษาเรียบง่ายทว่าลึกซึ้งคมคายแฝงแง่คิด 

แม้รูปลักษณ์ของเขาจะขี้เหร่จนกลายเป็นตัวตลกให้คนอื่นหัวเราะเยาะมา

ตลอดชีวิต แต่นิทานของเขากลับสวยงามและสร้างจินตนาการให้เด็กๆ มา

แล้วทั่วโลกจนทุกวันนี้ ราวกับว่าเขาต้องการจะสะท้อนตัวตนออกมาผ่านนิทาน

เหล่านั้น ตลอดชีวิตแอนเดอร์เซนสร้างผลงานเทพนิยายกว่า ๑๖๐ เรื่อง ผล

งานที่ได้รับความนิยมได้แก่ “ลูกเป็ดขี้เหร่” (The Ugly Duckling) “เงือก

นâอย” (The Little Mermaid) “©ลองพระองค์ใหม่ของพระรา™า” (The 

Emperor’s New Clothes) “∏ัมเบลิน่า” (Thumbellina) และ “เด็กห≠ิงไมâ

ขีดไø” (The Little Match Girl) ผลงานของแอนเดอร์เซนได้รับการบันทึกไว้

ว่าถูกแปลบ่อยครั้งที่สุดในประวัติศาสตร์วรรณกรรม  
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(ซ้าย) หนังสือรวม
เล่ม เทพนิยายของ
แอนเดอร์เซน   
(ขวา) การ์ตูนของ
วอลท์ ดิสนีย์ จาก 
“เงือกน้อย” ของ 
แอนเดอร์เซน 

 

เพื่อเป็นการระลึกถึงเจ้าของแห่งวรรณกรรม

อมตะ “พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์แอนเดอร์สัน” จึงได้ถูก

สร้างขึ้นที่บ้านหลังเล็กๆ ที่เขาเคยอยู่ในเมืองอูเดนส์ 

และได้ขยายพื้นที่ในเวลาต่อมา ผู้คนจากทุกมุมโลก

พากันหลั่งไหลไปเยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์เจ้าของ 

ตำนานอมตะอย่างไม่ขาดสาย 

อนุสาวรีย์ Œันส์ คริสเตียน 
แอนเดอร์เสน ในพิพิธภัณ±์ 
อนุสรณ์แอนเดอร์เซน 
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ในขณะที่ Aunt Judy’s Magazine เน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับบ้านและ

ครอบครัว และค่อนไปทางเด็กผู้หญิง ในปีเดียวกันนี้ก็มีนิตยสาร Boys of 

England รายสัปดาห์สำหรับเด็กชาย จากปี ๑๘๖๖ ถึงปี ๑๘๙๙ เนื้อหาในเล่ม

เน้นหนักไปในเรื่องชีวิตโลดโผน ปÉาเขาลำเนาไพร กีฬา ประวัติศาสตร์ เรื่อง

แปลกประหลาด อาชญากรรม เรื่องผจญภัยชวนฝันต่างๆ ตลอดจนเรื่องใน

โรงเรียน ได้รับความนิยมสูงมาก ถึงกับมียอดการจำหน่ายสูงได้ถึงสัปดาห์ละ 

๑๕๐,๐๐๐ ฉบบั ในปแีรก และในชว่งทศวรรษ ๑๘๗๐ มจีำนวนจำหนา่ยถงึฉบบัละ 

๒๕๐,๐๐๐ ฉบบั นบัเปน็นติยสารแถวหนา้ในโลกหนงัสอืของเดก็แหง่ศตวรรษที ่ ๑๙ 

กลุ่มเปÑาหมายของ Boys of England คือเด็กในครอบครัวชนชั้นแรงงาน 

 
 

นักเขียนใหญ่ในนิตยสารเด็ก:
ถนนสายจินตนาการข้ามศตวรรษ

 

Good Words for the Young จดัทำขึน้ในป ี๑๘๖๙ - ๑๘๗๗ เปน็หนงัสอื

ที่มีนักเขียนมีชื่อเสียงเด่นๆ หลายคน เช่น ชาร์ลส์ คิงส์ลีย์ (๑๘๑๙-๑๘๗๕) 

ศาสตราจารย์นักสร้างสรรค์วรรณกรรมเยาวชนที่มีชื่อเสียง เขียนเรื่อง “Madam 

How and Lady Why” นิตยสารฉบับนี้ระบุชื่อผู้เขียนภาพประกอบไว้ในสารบัญ

เรื่องด้วย เป็นนิตยสารเด็กที่ทันสมัย มีภาพประกอบสวยงาม มีคำประพันธ์โคลง
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กลอน มีเรื่องราวที่สนุกสนานโดยนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง มีข้อเขียนที่ให้ความรู้

ด้านต่างๆ แก่เด็ก และมีบรรณาธิการที่เข้าใจรสนิยมและความสนใจของเด็ก 

มนีติยสารอกีฉบบัหนึง่ทีเ่กดิขึน้ในป ี ๑๘๗๑ คอื Young Folks ซึง่ลงพมิพ์

เรือ่ง “เกาะมหาสมบัติ” (Treasure Island) ของ โรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน 

(๑๘๕๐-๑๘๙๔ กวีและนักเขียนชาวสก็อต) ติดต่อกันหลายเดือน ทำให้นิตยสาร

เลม่นีข้ายดมีาก อายขุอง เกาะมหาสมบตั ิทีเ่ขยีนเมือ่ป ี๑๘๘๑ ถงึวนันี ้๑๓๐ ปแีลว้ 

โลกก็ยังยกย่องในฐานะวรรณกรรมคลาสสิคสำหรับเยาวชน มีการแปลงไปเป็น  

สื่ออื่นๆ รวมทั้งเป็นภาพยนตร์หลายครั้ง  


เกาะมหาสมบัติอ่านได้ฟรี 
ในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
สร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์ 
โดยวอลท์ ดิสนีย์ 

วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง เกาะมหาสมบัติ 
จัดพิมพ์เป็นเล่มภายหลังลงเป็นตอนๆ ในนิตยสาร 
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นิตยสารเล่มหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ ๑๘๗๐ และกลายเป็น

นิตยสารที่โดดเด่นที่สุด คือ The Boy’s Own Paper เป็นนิตยสารที่ครองตลาด

ของผู้อ่านในครอบครัวชนชั้นกลาง นับเป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมจากเด็กๆ 

การยอมรับจากพ่อแม่ผู้ปกครอง และมีอายุยืนยาวมากฉบับหนึ่ง คือเผยแพร่ตั้ง

แต่ปี ๑๘๗๙ - ๑๙๖๗ 

The Boy’s Own Paper ดำเนินการโดยการสนับสนุนขององค์กรทาง

ศาสนา เป็นนิตยสารที่เด่นมากในยุคนั้น ในฐานะของนิตยสารที่มุ่งส่งเสริมให้เด็ก

ตระหนักในเรื่องของความดีและความซื่อสัตย์ ละเว้นการกระทำชั่ว แต่เรื่องราว

ในฉบับก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาสั่งสอนอบรมศีลธรรม บรรณาธิการซึ่งรับงานต่อเนื่อง

ยาวนานกว่า ๓๐ ปี มีความเห็นว่านิตยสารฉบับนี้จะต้องพยายามรักษาอุดมคติ

ของตนเอาไว้ ด้วยการรักษาลักษณะและคุณภาพของหนังสือ โดยมีนโยบาย

สำคัญคือ การเน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและมนุษยชาติ การรักษา

คุณภาพจูงใจเด็กส่วนหนึ่งคือ การเชิญนักเขียนมาเขียนเรื่องในด้านต่างๆ เช่น 

เกี่ยวกับสัตวศาสตร์ การกีฬาต่างๆ นักเขียนคนหนึ่งที่เขียนเรื่องพิสูจน์ให้เห็น

ว่าการผจญภัยทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนุกสนานตื่นเต้นยิ่งกว่าเรื่อง 

ประเภทใดๆ คือ จูลส์ เวิร์น (๑๘๒๘-๑๙๐๕ ชาวฝรั่งเศส) บิดาแห่งนวนิยาย

วิทยาศาสตร์ ผลงานทุกเรื่องของจูลส์ เวิร์น เขียนเป็นภาษาอังกฤษนำลงพิมพ์ใน

นิตยสารฉบับนี้เป็นแห่งแรก 
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ภาพปก 
The Boy’s Own Paper  
 

จลูส ์ เวริน์ (Jules Gabriel Verne) เกดิทีเ่มอืงนอ็งต ์ เมือ่ ค.ศ. ๑๘๒๘ 

เป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศส ผู้บุกเบิกการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์สมัยแรกๆ 

เวิร์นมีชื่อเสียงจากการเขียนเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศ ใต้น้ำ และ

การเดินทางต่างๆ ก่อนจะมีการประดิษฐ์เรือดำน้ำหรืออากาศยานจริงๆ เป็น

เวลานาน นวนิยายของเขามักใส่เนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่สมจริง ซึ่งยังไม่คุ้นเคย

กันในสมัยนั้น แต่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างดีในเวลาต่อมา  

บทประพนัธท์ีส่ำคญัไดแ้ก ่“·ปดสบิวนัรอบโลก” (Around the World 

in Eighty Days) “ใตâทะเลสองหมืËนโย™น์” (20,000 Leagues Under the 

Sea) “หâาอาทิตย์ในบอลลูน” (Five Weeks In a Balloon) นิยาย
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วิทยาศาสตร์ในช่วงหลังๆ จะเริ่ม

สะท้อนถึงการมองเห็นด้านมืดของ

เทคโนโลยีรวมถึงการนำเทคโนโลยีไป

ใช้อย่างผิดทาง เช่น The Clipper of 

the Clouds, The Master of the 

World เวิร์นเสียชีวิตใน ค.ศ. ๑๙๐๕ 

ภายหลังเขาได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์โลก” ร่วมกับ 

เฮช. จี. เวลล์ (๑๘๖๖-๑๙๔๖) นักเขียนชาวอังกฤษ นักเขียนทั้งสองคนนี้ได้มี

อิทธิพลต่อนิยายวิทยาศาสตร์และวงการวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน 

ชื่อของจูลส์ เวิร์น ได้รับการยกย่องโดยนำไปตั้งเป็นชื่อของยานขนส่ง

อัตโนมัติ (Automated Transfer Vehicle - ATV) ลำแรกขององค์การอวกาศ

ยุโรป ซึ่งทำหน้าที่ขนส่งพัสดุรวมทั้งต้นฉบับนิยายวิทยาศาสตร์ของเขาขึ้นไปยัง

สถานีอวกาศนานาชาติเมื่อสี่ปีมานี้เอง 

เมื่อมี The Boy’s Own Paper คณะผู้จัดทำก็ได้ผลิตอีกฉบับหนึ่งสำหรับ

เด็กผู้หญิงในปีถัดมา ชื่อ The Girl’s Own Paper แม้จะไม่ได้รับความนิยมเท่า

ฉบับสำหรับเด็กผู้ชาย แต่ก็จำหน่ายได้ยาวนานถึง ๗๖ ปี (๑๘๘๐-๑๙๕๖)  
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 นอกจากนี้ก็มี Boys’ Friend จากปี ๑๘๙๕ ถึง ๑๙๒๗ หนังสือเล่มอื่นๆ 

ที่มีอายุยืนยาวเช่นกัน ได้แก่ Chums จากปี ๑๘๙๒ ถึง ๑๙๓๔ มีเนื้อหาคือเรื่อง

เกี่ยวกับสัตว์และกีฬา และอื่นๆ อีกมากเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่น ต่อมาเนื่องด้วยปัญหา

การบริหารขององค์กร Chums จึงแยกตัวออกมาและเปลี่ยนเป็นนิตยสารเพื่อการ

ขับเคลื่อนวงการลูกเสือโดยเฉพาะชื่อ British Boy Scouts 

โลกนิตยสารสำหรับเด็กในอังกฤษยุคนั้น ประมาณได้เป็นหนึ่งในสามของ

นิตยสารทั้งหมด ในจำนวนเหล่านี้มีหนังสือการ์ตูน (comics) ซึ่งมีเนื้อหาเป็น

การ์ตูนช่อง เรื่องสั้นๆ แบบต่างๆ และมีนิตยสารราคาถูก (pulp magazines) 

ซึ่งออกมาเป็นเล่มเดี่ยวๆ จบในฉบับ เนื้อหาเป็นนวนิยายขนาดสั้น (novella) ต่อ

มานวนิยายขนาดสั้นเหล่านี้มีการพัฒนาไปเป็นเรื่องสำหรับผู้ใหญ่ มักจะเป็นเรื่อง

สืบสวนสอบสวน คาวบอย ออกเป็นรายเดือน  

ภาพปก The Girl’s Own Paper ตัวอย่างคอลัมน์ใน The Girl’s Own Paper 
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นิตยสารเด็กในสหรัฐอเมริกา:
จากแวดวงศาสนามาสู่ภาคเอกชน


ในช่วงเวลาที่อังกฤษมีนิตยสารสำหรับเด็กออกมามากมายนั้น อเมริกาก็มี

นิตยสารสำหรับเด็กออกมาเกือบจะพร้อมๆ กัน ฉบับแรกเกิดขึ้นที่เมืองบอสตัน 

ในปี ๑๘๒๖ คือ The Juvenile Miscellany เป็นนิตยสารที่ออกได้ไม่นานนัก 

เพราะไม่ค่อยได้รับความนิยม ทว่าก็มีสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นใน

หนงัสอืเลม่นี ้ นัน่คอืบทกลอนสำหรบัเดก็ทีม่ชีือ่เสยีงและเปน็ทีรู่จ้กักนัมาถงึทกุวนันี ้

คือ “Mary had a Little Lamb” โดย ซาร่า โจเซฟ เฮล ปรากฏสู่สาธารณชน

เป็นครั้งแรกในนิตยสารฉบับนี้  

 

The Juvenile Miscellany 
ฉบับในช่วงปี ๑๘๓๘ และฉบับในช่วงปี ๑๘๓๙ 
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บทกลอน “Mary had a Little Lamb - แมรี่มี

แกะน้อย” เป็นบทกลอนที่กล่าวถึงเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อ

แมรี่ ซอเยอร์ วันหนึ่งหนูน้อยตัดสินใจพาแกะตัวน้อย

ไปโรงเรียนด้วยทั้งที่รู้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาต แต่กลับ

เป็นที่พอใจของเพื่อนๆ เป็นอย่างมาก ประกอบไปด้วย

กลอน ๔ บท ใช้เป็นบทกลอนกล่อมเด็กได้เป็นอย่างดี 

ซาร่า โซเจฟ เฮล (Sarah Joseph Hale) เขียนขึ้นใน

ปี ๑๗๙๘ ต่อมานำไปลงพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในนิตยสาร The Juvenile 

Miscellany และเป็นที่แพร่หลายได้รับความนิยมสำหรับเด็กเล็กมาถึงทุกวันนี้  
 

Mary had a little lamb, 
little lamb, little lamb, 
Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. 
And everywhere that Mary went, 
Mary went, Mary went, 
and everywhere that Mary went, 
the lamb was sure to go. 
It followed her to school one day 
school one day, school one day, 
It followed her to school one day, 
which was against the rules. 
It made the children laugh and play, 
laugh and play, laugh and play, 
it made the children laugh and play to see a lamb at school. 
... 
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เช่นเดียวกับในอังกฤษ นิตยสารสำหรับเด็กของ

อเมริกาสมัยแรกๆ เกิดขึ้นเนื่องมาจากความตื่นตัว

ของโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ แต่ละนิกายก็มี

นิตยสารของตนเองในช่วงทศวรรษ ๑๘๒๐ - ๑๘๖๘  

นิตยสารเด็กที่ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์เอกชน

ในยุคนี้มีหลายฉบับ ที่น่าสนใจได้แก่ The Little 

Pilgrim (๑๘๕๓-๑๘๖๘) เป็นนิตยสารรายเดือน ที่ได้

นำเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ตลอดจนเรื่องราว

ของบุคคลสำคัญมาเขียนให้เด็กอ่าน ทำให้รู้สึกคล้าย

กับว่าบุคคลเหล่านั้นได้กลับฟóôนคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง

หนึ่ง  

นิตยสาร The Little Pilgrim 

ฉบับในปี ๑๘๖๖ 

ในช่วงหลังของศตวรรษที่ ๑๙ นิตยสารสำหรับเด็กมีสถานภาพมั่นคงขึ้น

มาก เด็กๆ นิยมอ่านกันมากขึ้น ที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพฉบับหนึ่งคือ The 

Riverside Magazine (๑๘๖๗-๑๘๗๐) เนื่องจากมี ฮอเรซ อี. สกัดเดอร์ เป็น

บรรณาธิการที่เข้มแข็งและมีความเห็นว่าการทำหนังสือสำหรับเด็กต้องทำให้ดี

ที่สุด มีความพิถีพิถันในด้านการเขียนและศิลปกรรม ต้องคอยนำเอาข้อติชม

ต่างๆ มาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และด้วยความที่คุ้นเคยกับ ฮันส์ คริสเตียน 

แอนเดอร์เซน จึงได้เรื่องของราชาแห่งเทพนิยายผู้นี้มาตีพิมพ์อยู่จำนวนมากพอ
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สมควร น่าเสียดายที่นิตยสารเล่มนี้อยู่ในโลก

หนังสือได้ไม่กี่ปี เท่านั้น หากแต่สกัดเดอร์ยัง

ทำงานอยู่ในวงการหนังสือสำหรับเด็กต่อไปให้กับ

สำนักพิมพ์อื่น เช่น ทำหนังสือชุด จัดพิมพ์

หนังสือที่มีคุณค่าเพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับหนังสือ

ดีด้วยความพิถีพิถันทั้ งด้านเนื้อหาและภาพ

ประกอบ 

Our Young Folks แห่งเมืองบอสตัน 

ระหว่างปี ๑๘๖๕-๑๘๗๓ เป็นนิตยสารเด็กที่มี  

นักเขียนคนสำคัญๆ เขียนวรรณกรรมลง อาทิ 

ชาร์ลส์ ดิก เคน เขียนเรื่ อง “The Magic 

Fishbone” ลงพิมพ์ในปี ๑๘๖๘ นอกจากนี้ยังมี

คุณภาพสูงเพราะมีนักเขียนภาพที่มีฝีมือหลายราย  

ในปี ๑๘๗๔ นิตยสารฉบับนี้ได้ยุบรวมเข้า

กับนิตยสารอีกฉบับหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้น 

คือ St. Nicholas ซึ่งพิมพ์ออกมาตั้งแต่ปี ๑๘๗๓  

นิตยสาร The R iver s ide 
Magazine ฉบับในปี ๑๘๖๙ 
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นิตยสารเด็กคุณภาพเต็มเล่มบนถนนสายร่วมศตวรรษ
 

St. Nicholas เป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยนั้น เป็นที่รู้จักกัน

แพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศ โดยบรรณาธิการที่มีพรสวรรค์

ทางด้านการสื่อสารกับเด็ก คือ แมรี เมปส์ ดอดจ์ (๑๘๓๑-๑๙๐๕) เนื้อหาใน

นิตยสารเล่มนี้มีชีวิตชีวา มีเรื่องดีๆ สำหรับเด็ก โคลงกลอน บทความ ที่ให้สาระ

ความรู้ และมีมาตรฐานทัดเทียมกับนิตยสารรายเดือนสำหรับผู้ใหญ่ นโยบายที่ 

ตั้งไว้แต่แรกไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นคือ จะให้แบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ทำให้เด็กรัก

สัจจะ ความงาม ความจริงใจ รักบ้าน รักประเทศ ทำตนมีประโยชน์ โดยเสนอ

วิทยาการ ข่าวสาร และเหตุการณ์สำคัญๆ และเรื่องดีๆ ให้เด็กได้อ่านกัน 

นโยบายสำคัญข้อหนึ่งคือเสนอวทิยาการขา่วสารของโลกใหแ้กเ่ดก็ๆ แตล่ะฉบบัจะ

มีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ชีวประวัติ

บุคคลสำคัญของอเมริกา มีคอลัมน์ที่สอนให้เด็กหัดทำสิ่งของง่ายๆ ทำครัวง่ายๆ 

มีคอลัมน์วิจารณ์หนังสือ ตอบปัญหา จดหมายฉบับพิเศษก็จะได้ลงพิมพ์ในหน้า

กล่องจดหมาย  
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นิตยสาร St Nicholas นำเอาชื่อของนักบุญนิโคลัส (Saint Nicholas) 

มาใช้เป็นเป็นชื่อของนิตยสารเพื่อดึงดูดใจเด็กๆ เนื่องจากนักบุญนิโคลัสเป็น

แรงบันดาลใจให้ชาวคริสต์จินตนาการถึงการมีบุคคลผู้มีความเอื้ออารีต่อเด็กๆ 

ผู้มีชื่อว่า ซานตาคลอส (Santa Claus) ซานตาคลอสในความคิดของคนทั่วไป

เป็นชายแก่รูปร่างอ้วนและดูใจดี เขามักใส่เสื้อโค้ทที่ทำจากขนสัตว์สีแดงสดมี

ขลิบสีขาว ที่เอวคาดเข็มขัดหนังและรองเท้าบูทสีดำ ซานตาคลอสอาศัยอยู่ที่

ขั้วโลกเหนือโดยมีเอลฟá ซึ่งเป็นมนุษย์ตัวเล็กที่ช่วยผลิตของเล่นให้เขานำไป

แจกเด็กที่เป็นเด็กดีในคืนวันคริสต์มาส ซานตาคลอสมีพาหนะเป็นเลื่อนหิมะที่

ลากโดยกวางเรนเดยีรซ์ึง่สามารถบนิได ้ ในกลางดกึวนัครสิตม์าส ซานตาคลอส

จะแอบเข้าไปในบ้านที่มีเด็กดีทางปล่องไฟ เพื่อนำของขวัญไปใส่ในถุงเท้าที่

แขวนรอไว้หน้าเตาผิง 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๑๘๘๕ ถึง ตุลาคม ๑๘๘๖ มีนิยายยาวต่อเนื่อง 

ที่ได้รับความสนใจจากนักอ่านรุ่นเยาว์กันเป็นอย่างมาก คือเรื่อง “Little Lord 

Fauntleroy” (ลอร์ดน้อยฟอนเติ้ลรอย) เขียนโดย ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์

เน็ตต์ นักประพันธ์-นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ จนสร้างกระแสเป็นแฟชั่นการ

แต่งกายเอาเยี่ยงอย่างกันเลยทีเดียว ยิ่งเมื่อมีการนำไปทำเป็นละครเวที และ

ภาพยนตร์ และมีการผลิตกันหลายต่อหลายครั้ง จนถึงยุคหลังๆ นี้ วรรณกรรม
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ภาพยนตร์ในปี ๑๙๒๑ 
นับเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรก ๑๙๑Ù) 

โปสเตอร์ภาพยนตร์ยุคต่างๆ จากวรรณกรรมเด็ก ลอร์ดน้อยฟอนเติ้ลรอย ผลิตออกอากาศทาง
โทรทัศน์และเผยแพร่
ในรูปดีวีดี โดยบีบีซี 

ปกหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นเล่ม 
ในยุคแรก  

ฉบับแปลภาษาไทย 
จัดพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
๗ ครั้ง 

สำหรับเด็กเรื่องนี้ได้กลายเป็นวรรณกรรมระดับโลกที่มีการแปลกันในหลาย

ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเราด้วย 
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เมื่อบรรณาธิการดอดจ์ ถึงแก่กรรมในปี ๑๙๐๕ แต่หนังสือซึ่งวางรากฐาน

ไว้เป็นอย่างดีก็ยังสามารถดำเนินไปได้อีกยาวนานถึง ๓๕ ปี รวมเบ็ดเสร็จ

นิตยสารเล่มนี้ปรากฏอยู่ในโลกหนังสือเกือบ ๗๐ ปี ในภายหลัง ฉบับรวมเล่มนับ

เป็นสิ่งที่มีค่าหายากที่ใครๆ ก็อยากได้ไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่า แต่สมบัติที่ตกทอดสู่

สังคมคือ การที่นิตยสารเล่มนี้มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์การอ่านของเด็กๆ ให้สูง

ขึ้นด้วยงานเขียนที่ดีมีคุณค่าในด้านต่างๆ และยังเป็นแรงผลักดันให้สำนักพิมพ์

อืน่ๆ ไดผ้ลติหนงัสอืขึน้มาเพือ่เขา้สูห่วัใจนกัอา่นรุน่เยาว ์ เชน่ นติยสาร Harper’s 

Young People 

นโยบายของนิตยสารเล่มนี้คือมุ่งเสริมสร้างจินตนาการแก่เด็กๆ ในรูปแบบ

ของนิทาน โคลงกลอน และเรื่องขบขันต่างๆ ไม่มีเรื่องราวประเภทสั่งสอนอบรม 

แต่มีเรื่องที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ เทคโนโลยีใหม่ๆ 

ฯลฯ  

ในบรรดานิตยสารสำหรับเด็กของอเมริกาทั้งหมด ฉบับที่มีอายุยืนยาวกว่า

หนึ่งร้อยปี คือ The Young’s Companion (๑๘๒๗-๑๙๒๙) ซึ่งถือว่าเป็นฉบับ

ที่มีอายุยืนยาวที่สุด แทบทุกบ้านในสมัยนั้นจะบอกรับทั้ง St.Nicholas และ The 

Young’s Companion (ภายหลังเข้าร่วมกับนิตยสาร The American Boy และ

เลิกกิจการไปในปี ๑๙๔๑)  
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(ซ้าย) ปกของ St.Nicholas 
ใน ค.ศ.๑๙๒๑ ซึ่งเป็นปีที่ Ù๘ 
ของนิตยสารเด็กเล่มนี้ 
 
 
 
(ล่าง) ส่วนหนึ่งของภาพประกอบ 
เรื่อง ใน St.Nicholas นิตยสารเด็ก
คุณภาพสูงของสหรั∞อเมริกาเกือบ 
๗๐ ปี (๑๘๗๓ -๑๙Ù๐) 
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บนเส้นทางสองศตวรรษ:มีหลักไมล์ให้คนทำนิตยสารเด็ก
 

โดยภาพรวมของนิตยสารยุคบุกเบิกของโลก ซึ่งมีอังกฤษและอเมริกาเป็น

หัวแถวนั้น จะเห็นกระแสที่น่าสนใจในหลายประการ และเป็น “หลักไมล์” อันยึด

เป็นแนวทางได้เพื่อการก้าวต่อไป 

 ทั้งในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา มีองค์กรทางศาสนาเป็นผู้

ริเริ่ม และเริ่มด้วยการทำนิตยสารเด็กเพื่อการอบรมสั่งสอนทางด้าน

ศีลธรรมเป็นสำคัญ ในช่วงแรกๆ ของการเขียน (การพิมพ์) เพื่อให้

เด็กๆ ได้อ่านกันอย่างกว้างขวางนั้น ยังมีความเข้าใจกันอยู่ว่า เรื่อง

ของจินตนาการหาใช่สิ่งที่ดีสำหรับเด็กไม่ ด้วยเหตุนี้จึงมุ่งใส่เนื้อหา

ประเภท “สอนตรง” ทั้งในเรื่องจรรยาและวิชาความรู้เข้าไปในเนื้อหา

ของนิตยสาร ภายหลังจึงพลิกเปลี่ยนความเข้าใจว่า หนังสือที่ดี

สำหรับเด็กต้องเป็นหนังสือที่เด็กชอบ สนุก ให้ความเพลิดเพลิน

เจริญใจ ไม่ใช่ “ยาขม” สำหรับเด็ก  

 หากแต่หนังสือที่ดีสำหรับเด็ก บรรณาธิการผู้จัดทำ ต้องเข้าใจ

ธรรมชาติของเด็ก ในแต่ละช่วงวัย สำหรับเด็กชายและเด็กหญิง ต้อง

เรียนรู้ที่จะ “ปรับ” และ “ปรุง” หนังสืออย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

ทำให้นิตยสารหลายเล่มได้รับความนิยมยาวนานกว่าครึ่งค่อนศตวรรษ

เป็นอย่างน้อย และบางเล่มเกินกว่าหนึ่งศตวรรษก็ยังมี โดยมีการ “ส่ง

®
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ไม้” ผลัดต่อไปให้กับบรรณาธิการ นักเขียนนักสร้างสรรค์หนังสือเพื่อ

เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาแทนที่  

 สิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก คือมีการลงตีพิมพ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก โดย

เฉพาะอย่างยิ่งคือ นิยายเป็นตอนๆ ทำให้เด็กๆ ติดตามอย่างจดจ่อ 

และหลายเรื่องเหล่านั้นกลายมาเป็นวรรณกรรมชั้นนำของโลก ที่ยัง

อ่านได้อย่างบันเทิงเริงใจในยุคนี้ ทั้งมีการดัดแปลงไปสู่สื่อใหม่ๆ เป็น

ภาพยนตร์ เป็นการ์ตูน อยู่ในโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ และยังตี

พิมพ์เป็นหนังสือให้นักอ่านได้สัมผัสความเป็นอมตะของจินตนาการอัน

แยบยลของนักเขียนผู้สามารถ  

 ไม่เพียงเท่านั้น นิตยสารเด็กที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ต้องมี “พื้นที่” 

ให้แก่เด็ก เด็กเขียนจดหมายไปพูดคุยแสดงความคิดเห็น ถามปัญหา

อยากรู้ เขียนเรื่องเขียนรูปไปให้พิจารณาลงตีพิมพ์ ฯลฯ 

เด็กมีความปรารถนาที่จะอ่านนิตยสาร จะเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือ

รายเดือนก็ได้ ขอแต่ต้องทำให้เขารู้สึกได้ผ่อนพักอย่างเป็นสุข ได้สัมผัสกับเรื่องที่

น่าสนใจ นี่นิดนั่นหน่อยก็ได้ ได้ก้าวไปสู่โลกของเทพนิยาย ได้ผจญภัยในความ

ฝัน ได้รู้ลู่ทางของตนว่าจะมุ่งไปทางใด มีพื้นที่ที่รู้สึกว่าเป็นของเขาจริงๆ  

นิตยสารสำหรับเด็กโบกมือลา ความคิดที่จะทำออกมาเพื่อเอาใจผู้ใหญ่-ที่

ไมเ่ขา้ใจเดก็ ทีช่อบอบรมสัง่สอน ทีแ่ยกโลกของการเรยีนรูอ้อกจากโลกทีเ่ดก็ดืม่ดำ่

กับเรื่องใดๆ ด้วยความเพลิดเพลิน ที่แยกโลกของจินตนาการออกจากความรู้... 
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รายการหนังสืออ้างอิง
 

กล่อมจิตต์ พลายเวช. “นิตยสารสำหรับเด็กของต่างประเทศ ในศตวรรษที่ ๑๙” ใน 

บรรณารักษ์ ๒๐. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๑๘. 

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, พิรุณ อนวัชศิริวงศ์. การ์ตูน มหัศจรรย์แห่งการพัฒนาสมองและ

การอ่าน. สถาบันการ์ตูนไทย สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก. ๒๕๕๓. 

นวลจันทร์ รัตนากร, ชุติมา สัจจานันท์ และมารศรี ศิวลักษณ์. ปกิณกะเรื่องหนังสือใน

สมัยรัตนโกสินทร์. ม.ป.ท. (พิมพ์เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี 

พ.ศ.๒๕๒๕) 

นิศา ชูโต, กล่อมจิตต์ พลายเวช และกานต์มณี ศักดิ์เจริญ. การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือ

อ่านสำหรับเด็ก. รายงานการวิจัยเสนอคณะกรรมการอุดมการณ์แห่งชาติ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๒๔. 

พรทิพย์ วินิจสาร. “การศึกษารูปแบบและวิเคราะห์เนื้อหาวารสารภาษาไทยสำหรับเด็ก” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ๒๕๒๓. 

ระวีวรรณ ประกอบผล. “นิตยสารไทย” ใน วิวัฒนาการสื่อมวลชนไทย. เอกสารประกอบ

การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสปีการสื่อสารสากล คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๒๖. 

และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทหน้าที่ในการประสานกลไก นโยบาย 

และปัจจัยขยายผล จากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้เอื้อต่อการขับ

เคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่าน ให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือและกลุ่มที่มีความต้องการ
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