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รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ 

กราบเรียนทา่นองคมนตรี  กราบเรียนคณุก่อศกัดิ� ไชยรัศมีศกัดิ�  ทา่นอาจารย์  แขกผู้ มีเกียรติครับ 

 ผมหนกัใจมากนะครับที$ต้องมาพดูตอ่หน้าท่านผู้ รู้ทั &งหลาย ในเวลา 30 นาที  ผมจําเรื$องเล่าเรื$อง

หนึ$งได้ของ Sir Winston Churchill  อดีตนายกรัฐมนตรีองักฤษ  มีคนไปขอให้ท่านพดูเป็นเวลา 1 ชั$วโมง  

ทา่นบอกขอเวลา 2 เดือน  

 “โอ! คอยไม่ไหวครับ  ต้องคอย 2 เดือน  แล้วถ้าจะให้พดูในเวลา 1 เดือน  จะใช้เวลาท่านจะพูด

นานเทา่ไรครับ”   

 “ผมขอใช้เวลา 2 ชั$วโมง”  

 “โอ้โฮ! ทําไมเวลาท่านพูดสั &นต้องใช้เวลาเตรียมตวันานมากเลย  ถ้างั &น ผมขอยังงี &ได้ไหมครับ  

ทา่นพดู 3 ชั$วโมงนะครับ ทา่นจะได้เตรียมตวัสั &น ๆ นะครับ ทา่นจะใช้เวลานานเทา่ไหร่ครับ”  

 Winston Churchill  บอกวา่ “เอาเดีJยวนี &เลยไหม”  เพราะฉะนั &นนี$คือความยากนะครับ   

 ผมขออนญุาตพดูถึงเรื$อง “การอ่านออกเขียนได้”  ที$บางครั &งเรียกวา่การรู้เรื$อง  ซึ$งภาษาองักฤษ

เรียกวา่ Literacy  ผมมีเวลา 30 นาทีนะครับ  ผมขอเริ$มต้น  กรุณารัดเข็มขดัด้วยนะครับ เพราะว่ามีเนื &อหา

ตั &งใจไว้เยอะนะครับ  ขออนญุาตแบง่เป็นสามตอนด้วยกนั  ตอนแรกจะพดูถึงเรื$อง Literacy รวม ๆ นะครับ

การอา่นออกเขียนได้  แล้วก็เรื$องของความเป็นมา  ตอนที$สองจะพดูถึงเรื$องเด็กไทย  และตอนที$สามจะเป็น

ข้อเสนอแนะเกี$ยวกบัเรื$องของการอา่นออกเขียนได้นะครับ 

 เรื$องของการอา่นออกเขียนได้นั &น  โดยทั$วไปเราจะเข้าใจกนัวา่หมายความถึงการอ่านหนงัสือออก  

ออกเสียงได้  เขียนหนงัสือได้  หรือไปไกลกวา่นั &นก็คือสะกดคําได้  พดูได้  แล้วก็ออกเสียงได้นะครับ  แตน่ั$น

เป็นความเข้าใจที$แคบและเป็นความเข้าใจที$คลาดเคลื$อนมาก  เพราะปัจจุบนันี & คําว่า “การอ่านออก

เขียนได้” นั &น กินความไปถึงเรื$องของตวัเลข  ต้องบวกเลขลบเป็น  แล้วก็จําเป็นจะต้องมีวิจารณญาณใน

การตดัสินใจเกี$ยวกบัการดําเนินชีวิต  จะต้องมีการตระหนกัในวฒันธรรม  ประวตัิศาสตร์  เหมือนที$คณุก่อ

ศกัดิ�ได้พูดนะครับ  จะต้องสามารถอ่านหนงัสือพิมพ์ได้  และสามารถนําเอาข้อมูลต่าง ๆ นั &นมาวิเคราะห์

แล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้  พูดอีกอย่างหนึ$งในปัจจุบนันี &  แนวคิดของการอ่านออกเขียนได้ที$ใน

ภาษาองักฤษเรียกว่า  Functional Literacy เป็นการอ่านออกเขียนได้ที$นํามาใช้ประโยชน์ได้  แคอ่่านออก

เสียงได้  สะกดคําได้  เขียนได้  ไม่พออีกตอ่ไปแล้วครับในปัจจบุนันี &  และโลกปัจจบุนันี &ก็เป็นอย่างนั &นด้วย

นะครับ   
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 ถ้าย้อนไปถึงประวตัิศาสตร์ว่า  การอ่านออกเขียนได้นั &นมนัเริ$มอย่างไร  ผมขออนญุาตย่อโลกเรา

นี$มีอายปุระมาณ 4.5 พนัล้านปี  ผมขอย่อแคพ่นัล้านปีแล้วกนั  ซึ$งอายขุองโลกเราที$มีอะไรเกิดขึ &นมากนี$นะ

ครับ ถ้าย่อพนัล้านปีหลงัของมนษุย์เราเท่ากบัเวลา 1 ปี สิ$งที$เกิดขึ &นก็คือว่ามนษุย์รู้จกัใช้ไฟประมาณเดือน

มีนาคม ถึง มิถนุายน  ปลายตลุาคมบรรพบรุุษของมนษุย์ยงัใช้หินเป็นเครื$องมือ  Homo sapiens บรรพ

บรุุษของเราปรากฏตวัประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน  ท่านคิดดนูะครับ  โลกเราอยู่มาสี$พนัห้าร้อยล้านปี  

เฉพาะพนัล้านปีหลงันี$บีบให้ตวัเหลือ 1 ปี มนษุย์เพิ$งปรากฏตวัจริง ๆ เมื$อพฤศจิกายนของปีนั &นเท่านั &นเอง  

19 ธนัวาคมนี & เริ$มมีวฒันธรรมของมนษุย์แล้วนะครับ  คือเมื$อประมาณห้าหมื$นปีที$แล้วมานี &  มนษุย์รู้จกัแตง่

กาย  มีหลมุฝังศพ  รู้จกัเรื$องราวเกี$ยวกบัการเขียนภาพผนงัสีในถํ &า  แล้วก็ 27 ธันวาคม  มนษุย์ก็รู้จกัใช้เข็ม

เย็บผ้า  ใช้ธนแูละลกูดอก  และวนัที$ 29 ธันวาคม  นี$ละครับเริ$มต้นแล้วละครับเมื$อ 8 พนัปีที$แล้ว  มนษุย์ก็

เริ$มรู้จกัประดษิฐ์ตวัอกัษร  ตอนแรกนั &นไมไ่ด้ประดษิฐ์ตวัอกัษรแบบที$เราเห็นในปัจจบุนันี &  เป็นรูปภาพ  เป็น

ตวัอกัษรทั &งหลาย  เพราะฉะนั &น  การอ่านก็คือการถอดโค้ดของการเขียนไว้ว่ามนัแปลว่าอะไร  จริง ๆ แล้ว

การอ่านหนงัสือก็คือ การถอดโค้ดนั$นเอง  และการถอดโค้ดก็มีหลายรูปแบบ เป็นแบบอกัษรจีน  แบบรูป

ของอียิปต์  หรืออาจจะเป็นตวัผสมคําอยา่งที$เราเห็นทกุวนันี &  และตั &งแตน่ั &นเป็นต้นมา เมื$อ 8 พนัปีที$แล้วนี &ก็

พฒันามาเรื$อย ๆ  มาเริ$มต้นการมีตวัอกัษรจริง ๆ จงั ๆ ที$เขียนนี &  เมื$อประมาณวนัที$ก่อน 30 ธันวาคม  ก็คือ

มีอารยธรรมจีนและอารยธรรมโรมัน  ในตอนนั &น 31 ธันวาคม  เวลาทุ่มครึ$งของ 31 ธันวาคม เป็นเวลา

สําคญัก็คือวา่เป็นปีที$โคลมับสัเดนิทางไปอเมริกา  และเป็นปีที$เกิดการเปลี$ยนแปลงครั &งใหญ่ในโลกขึ &นมาก็

คือมีเครื$องพิมพ์ที$เรียกว่า Gutenberg คือสมยัก่อนนั &น  มนุษย์เวลาลอกหนงัสือ จะใช้คนลอกหนงัสือและ

คา่จ้างนั &นจะแพงมาก แล้วคดัลอกกนัมา  คดัลอกกนัมา  โดยเฉพาะบาทหลวงในคริสต์ศาสนา  จนกระทั$ง

มาปี ค.ศ.1450 ถึงมีคนเยอรมนัคดิเอาเครื$องที$อดัเป็นตวัอกัษรตวัเรียงอย่างที$เราเห็น  แล้วก็ใช้กระดาษวาง

แล้วก็อดัเข้าไป  ก็เป็นการเปลี$ยนแปลงโลกครั &งสําคญัมากเลย  1450 ซึ$งเป็นปีก่อนหน้าโคลมับสัคือในปี 

1492  และก็หลงัจากปี 1434 ที$เจิ &งเหอ ซึ$งเป็นนกัเดินเรือทะเลคนสําคญันั &นเดินทางไปทวีปอเมริกา  ปี

เหลา่นี &เป็นปีสําคญัมากเพราะวา่โลกพลิกผนั  ท่านคิดดนูะครับ  จากการลอกหนงัสือเล่มหนึ$งสู่อีกเล่มหนึ$ง

ซึ$งใช้ราคาแพงมาก  ถ้าลอก 500 หน้า ถ้าคิดเป็นเงินปัจจุบนันะครับ  มีคนคํานวณว่าใช้เงินประมาณ 2 

หมื$นเหรียญ  ถ้าคดิราคาปัจจบุนันี &   แตเ่มื$อมี Gutenberg ขึ &นมาแล้วนี$ราคาลดลงไป 300 เท่าถ้าเปรียบกบั

ในปัจจุบนันี &  หนังสือเล่มหนึ$งประมาณ 70 เหรียญ แพงที$สุดครับ  500 หน้า  การที$มีหนงัสือราคาถูกลง  

แล้วก็มีวิวฒันาการในการพิมพ์มันแพร่กระจายความคิดทั &งหลายที$ไม่เห็นด้วยกับภาครัฐ  รัฐไม่เคยเจอ
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อะไรที$มีอาวธุที$แหลมคมมากกวา่ธนแูละก็การเผยแพร่คําสอนที$เป็นเรื$องเป็นราว เป็นระบบ ลอกเลียนแบบ  

และผลิตได้เป็นพนั ๆ เป็นหมื$น ๆ 

 ภายในเวลา 200 ปี จาก Gutenberg  เกิดขึ &นนั &น มีหนังสือสองล้านเล่มในยุโรป  สิ$ ง ที$

เปลี$ยนแปลงมากที$สดุก็คือการแพร่กระจายของคริสต์ศาสนาด้วยการพิมพ์ไบเบิ &ลโดย Gutenberg และการ

แพร่กระจายของสิ$งที$ฝรั$งเรียกว่า จูเดโอ-คริสเตียน (Judeo-Christian) คือความเชื$อในเรื$องของความดี  

การกระทําความดีเพื$อคนอื$น  ความเมตตา  ความรัก  แล้วก็การมีวินยั  การทํางานหนกั  การอดออมตา่ง ๆ 

ที$เรารู้จกั  เสียดายที$ในประเทศไทยเรานั &น  เครื$องพิมพ์แบบ Gutenberg เพิ$งเข้ามาเมื$อสมัยต้นรัชกาล

รัตนโกสินทร์เท่านั &นเองหลังจากเกิดแล้วเกือบ 300 ปี ถึงจะเข้ามาในประเทศไทย  สุนทรภู่เมื$อก่อนนี &ก็

คดัลอกกลอนมา  จํา  แล้วก็เขียนต่อ ๆ กันมา จะถูกบ้างผิดบ้างเพิ$งมาพิมพ์เมื$อต้นรัตนโกสินทร์นั$นเอง  

และชีวิตของคนเราก็เปลี$ยนแปลงไปตั &งแต่มีเรื$องของหนังสือมาเป็นเล่ม  คือเดิมนั &น  หนังสือนั &นจะอยู่

เฉพาะในชนชั &นปกครองหรือคนมีเงิน  เพราะมนัแพงมากแต่เมื$อมีเครื$องพิมพ์นี &ออกมา  ผู้คนทั &งหลายใน

โลกก็สามารถที$จะอ่านได้ เพราะราคามนัถกูลง  แต่มนัไม่ได้หมายความว่าการอ่านแล้วจะเขียนได้นะครับ  

มนัคนละเรื$อง  อ่านได้คือการถอดโค้ดได้  แต่เขียนนั &นอีกเรื$องหนึ$ง  การพูดอีกเรื$องหนึ$ง  อย่างตวัอย่างที$

เกิดขึ &นในโลกเราที$นา่แปลกใจก็คือในประเทศสวีเดน  ที$เมื$อก่อนนี &สวีเดนเป็นอาณาจกัรที$ยิ$งใหญ่ในปี ค.ศ. 

1686  ทั &งฟินแลนด์  ทั &งลตัทเูวีย  ทั &งเอสโตเนีย  เหล่านี &เป็นดินแดนแห่งหนึ$งของสวีเดน  ผู้หญิงสวีเดน ในปี 

1840 อ่านออกแตเ่ขียนไม่ได้ครับ  เหตผุลที$เป็นอย่างนั &นก็เพราะว่าศาสนาคริสต์นิกาย Lutheran บงัคบัให้

คนทั &งหลายในแถบสวีเดนต้องอ่านหนงัสือออก  พระจะเดินทางไปตามบ้านต่าง ๆ ถ้าใครอ่านหนงัสือไม่

ออกจะไมทํ่าพิธีให้  จะไมแ่ตง่งานให้  จะจบัมานั$งหน้าโบสถ์แล้วก็บอกว่านี$คือบ้านที$คนอ่านหนงัสือไม่ออก  

คือถูกทําเพื$อเยาะเย้ยขบขนัทั &งหลาย แล้วก็ไม่เป็นคนของพระเจ้าด้วย  เพราะฉะนั &นคนในแถบนั &นก็อ่าน

หนงัสือออกหมดเลย  แตป่รากฏวา่เขียนไมไ่ด้ครับ  และไม่ใช่เพียงแคน่ั &นนะครับ  จากการสํารวจในองักฤษ

เอง ในปี 1840 นั &น  1 ใน 3 คนอังกฤษนั &นเขียนไม่ได้ครับ  อาจจะอ่านหนังสือออกแต่เขียนไม่ได้  และ

เช่นเดียวกนั  44 % ของผู้หญิงเวลาที$เซ็นชื$อลงนามแตง่งานนั &นใช้สิ$งที$คนไทยเรียกว่า “แกงได” คือเซ็นชื$อ

ไม่ได้ แตทํ่าเครื$องหมายเฉพาะตวัซึ$งภาษาไทยเรียกว่า “แกงได” ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ  เป็นเครื$องหมาย

ประจําตวั  แสดงว่าโลกของเรานั &นถึง 1840 หลงัปฏิวตัิอุตสาหกรรมแล้ว  ความสามารถในการอ่านออก

เขียนได้ก็ไม่ได้กว้างไกลเลย  จํากดัมาก  แล้วก็เป็นยคุที$เขาเรียกว่าจํากดัเฉพาะคนชั &นสงู  มีการศกึษา แต่

เมื$อมากระจายจริง ๆ หลงัจากที$มีความคดิในเรื$องที$จะทําให้ทกุคนนั &นเทา่เทียมกนั  ด้วยการให้ทกุคนนั &นได้

เรียนหนงัสือ  ผู้หญิงเองก็ได้อา่นหนงัสือมากยิ$งขึ &น  แตผู่้หญิงเองก็ไม่ได้มีสิทธิ�เหมือนผู้ชายนะครับ  ผู้หญิง
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อเมริกันเพิ$งมีสิทธิ�ลงคะแนนเสียงเลือกตั &งทัดเทียมผู้ ชายเท่ากันทุกรัฐนั &น เมื$อปี 1930 เท่านั &นเอง  ใน

ประเทศที$เรียกวา่เป็นประชาธิปไตยที$สดุในโลกนะครับ  เพราะฉะนั &นการเปลี$ยนแปลงการอ่านออกเขียนได้

ของคนนั &นจงึเป็นเรื$องที$สําคญัมาก  มีงานวิจยัของธนาคารโลกว่าประเทศใดก็แล้วแต ่ ประเทศยากจนนี$ถ้า

ให้การศึกษาแก่แม่แล้ว  โอกาสที$ลูกจะมีการศึกษานั &นมีสูงมาก  มากกว่าผู้ชายนะครับ  เพราะว่าแม่นั &น

ใกล้ชิดกว่าพ่อมากกว่านะครับ  แล้วก็ที$สําคญัก็คือว่าอิทธิพลของแม่ที$มีต่อลูกนั &นสูงมาก  พบว่าประเทศ

ยากจนนั &นอตัราการอ่านออกเขียนได้กับแม่ผกูพนักับอตัราการรอดตายของทารกด้วย  คือถ้าแม่มีความรู้

อา่นออกเขียนได้ก็จะทําให้ทารกมีโอกาสที$จะตายได้ตํ$า  ทั &งหมดนี &  ผมขอพดูในสว่นแรกนะครับ 

 ส่วนที$สองสําหรับประเทศไทยนะครับ  ตัวเลขของเรา  การอ่านออกเขียนได้  หรือที$เรียกว่า             

“รู้เรื$อง” นั &น  97 % ครับ  แตต่วัเลขตา่ง ๆ เปรียบเทียบกนัข้ามประเทศแล้วของประเทศไทยไม่มีความหมาย

ครับ  เพราะคําว่า “อ่านออกเขียนได้”  นั &นแตล่ะประเทศมีความแตกตา่งกนั  บางประเทศอ่านออกเขียน

ได้ตอนที$จบประถม 4  แตก่ารอา่นออกเขียนได้นั &นไมใ่ชส่ิ$งที$คงที$ครับ  มนัเปลี$ยนแปลงตลอดเวลา  ถ้าไม่ได้

อ่านหนงัสือพิมพ์  ไม่ได้เขียน  ไม่ได้สะกด  ไม่ช้าไม่นานก็ลืมหมดครับ  และนี$แหละครับคือบทบาทสําคญั

ของ ซีพี ในความเห็นของผมนะครับ 

 ตลอดเวลา 11 ปี ที$มีการประกวด  และ 20 ปีที$ทํามานั &น  ซีพี ออลล์ ก่อนที$มี ซีพี ออลล์ ด้วย  

แล้วก็คณุก่อศกัดิ� ได้ผลกัดนัให้เกิดการมีหนงัสือที$ราคาถกู  อนันี &แหละครับ คือการรักษาการอ่านออกเขียน

ได้ให้คงอยูไ่ด้  คนไทย ถ้าจะพดูไปแล้วในความเห็นผม  ถ้าจะถือว่าการอ่านออกเขียนได้ชนิดทํางานได้นะ

ครับ  อย่างที$ภาษาองักฤษเรียกว่า  Functional Literacy ผมคิดว่าไม่ถึง  97 % นะครับ  เขียนได้  สะกดได้

ถูกต้อง  พูดถูกต้อง  อ่านหนังสือพิมพ์ได้ครบถ้วน  อ่านประกาศได้  และสามารถนําข้อมูลเหล่านั &นมา

วิเคราะห์  สงัเคราะห์  แล้วก็นําไปใช้ในการตดัสินใจในชีวิตประจําวนัได้  ระดบัการอ่านออกเขียนได้แบบนี &  

ในประเทศไทยผมคิดว่าไม่สูงเช่นนั &นเลย  อันนี &เป็นคําถามที$เดีJยวผมขอความกรุณาจะเสนอแนะในช่วง

สดุท้ายนะครับ   

 ผมคดิวา่ถ้าหากเรามองเรื$องของการอา่นออกเขียนได้ของประเทศไทย  ผมเชื$อว่าตวัเลขที$บอกว่า

คนในประเทศองักฤษปี 1840  1 ใน 3 คนองักฤษเขียนไม่ได้ คงไม่ต่างกับประเทศไทยก่อน  2504 เท่าไร  

ประเทศไทยนั &นจุดเปลี$ยนสําคญั คือการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัที$ 1 เมื$อปี 2504 เป็นต้นไป  โฉม

หน้าของประเทศไทยเปลี$ยนแปลงไปโดยสิ &นเชิง  2504  คนไทยโดยเฉลี$ย  คนคนหนึ$งนั &น  มีรายได้ต่อหวั  

ตอ่คน  ต่อปี 2 พนับาท  ปัจจบุนันี &คนไทยคนหนึ$งรายได้ต่อหวั  ต่อคน  ต่อปีนั &น 2 แสนบาท  แตร่าคามนั

แตกตา่งกนันะครับระหว่าง 2504  กบั  2557  แตอ่ย่างไรก็แล้วแต ่ คณุภาพชีวิตของคนเราดีขึ &น  เพียงแต่
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ทกุคนไม่ได้ดีขึ &นเท่าเทียมกนั  ความแตกตา่งของความอยู่ดีกินดีของคนนั &นยงัแตกตา่งกนัอยู่มาก  ดร.เมธี

ครองแก้ว  ซึ$งได้ทําการศกึษาเรื$องความไม่ทดัเทียมกันของคนหลงัจากการพฒันาประเทศแล้ว  อปุมาไว้

อยา่งดีมาก  อาจารย์บอกวา่   

 “เมื$อปี 2504 เหมือนกับมีคนสองคนเดินไปด้วยกันบนถนนเดียวกัน  คนหนึ$งนั &นไม่มีรองเท้าใส ่ 

อีกคนนั &นมีจกัรยานขี$  เดินทางผ่านมา 50 กว่าปี คนที$ไม่มีรองเท้าใส่  ปัจจุบนันี &ยงัขี$จกัรยาน  แต่คนที$มี

จกัรยานเมื$อก่อนนี &  ตอนนี &ขบัรถปิกอพั”   

 ความหมายก็คือว่า  เราพฒันาประเทศ 50 กว่าปีที$ผ่านมานั &น  ทุกคนดีขึ &นส่วนใหญ่  มีคนหลุด

รอดจากการพัฒนาประเทศมีไม่เท่าไร  แต่คนบางคนดีกว่าคนบางคนมากมายเหลือเกิน  และการเปิด

ประเทศของการพัฒนาประเทศ  2504 นี & ทําให้ระบบการศึกษาของเรานั &นเปลี$ยนแปลงระบบ  คือจาก

ระบบที$อยู่เฉพาะชนชั &นนําหรือผู้ มีฐานะ  ซึ$งขออนุญาตใช้ภาษาองักฤษนะครับ ที$เขาเรียกว่า  Exclusive 

Education คือการศึกษาเฉพาะคนมีเงินและคนมีฐานะ  แตห่ลงัจากการพฒันาประเทศไปแล้ว  มนัเป็น

การศกึษาอย่างที$เรียกว่า Inclusive Education  คือทกุคนในสงัคมมีโอกาสได้รับการศกึษาเท่าเทียมกัน  

รัฐต้องประกันให้ทุกคนได้รับการศึกษา  จะต้องมีการอ่านออกเขียนได้เท่าเทียมกัน  ตรงนี &ละครับที$มัน

เปลี$ยนแปลงประเทศไทย  ทําให้คนที$เมื$อก่อนนี &มีโอกาสน้อยได้เข้าถึงการศกึษาเพิ$มมากขึ &น   

 แตอ่ยา่งที$ผมเรียนแล้วนะครับ  มนัไมไ่ด้เป็นไปใกล้ชิดกนัเหมือนที$เราคาดหวงั  ปัจจบุนันี &คนที$อยู่

ในต่างจังหวัดของเราไกล ๆ ก็ยังยากจนอยู่เป็นจํานวนมาก  ต้องการความช่วยเหลือ  ความปรานีจาก

มนุษย์ทั &งหลายที$โชคดีที$อยู่ในเมืองที$ต้องช่วยคนเหล่านี &ด้วยกัน  เพราะฉะนั &นความแตกต่างตรงนี &ที$ทําให้

การศึกษาของเราถ้าจะดูไปแล้วในความเห็นของผมนะครับ มันเหมือนกับมี 2 โลก  โลกหนึ$งนั &นอยู่ใน

กรุงเทพฯ ครับ  เป็นโลกของคนที$มีการศกึษาดีมากเลย  3 พนัโรงเรียนชั &นนําของประเทศไทย  แตใ่นชนบท

แล้วนี$คณุภาพแตกตา่งกนั  บงัเอิญประเทศไทยมีโรงเรียนประมาณ 3 หมื$นกว่าโรงเรียนนะครับ  80 % เป็น

โรงเรียนที$อยูใ่นตา่งจงัหวดัครับ  เพราะฉะนั &นถ้าเราดตูวัเลขรวม  เราจะพบว่าการศกึษาของไทยเรานี$แย่นะ

ครับ  แตถ้่าดเูฉพาะโรงเรียนชั &นนําของประเทศไทยเราแล้วนี$จะเห็นได้ชดัว่า  ไม่ได้แย่มากเหมือนที$เราคิด  

เพียงแตว่า่เมื$อเฉลี$ยกนัแล้วนี$มนัดงึลงมา   

 เมื$อวันอาทิตย์ที$ผ่านมาผมมีประสบการณ์เกี$ยวกับเรื$ องของการเรียนการสอนภาษาจีน  ที$

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมีการจัดการแข่งขันเรียกว่า เพชรยอดมงกุฎ ของมูลนิธิร่มฉัตร  มีเด็กเข้า

ประกวดประมาณ 4600 คน  จากเด็กในประเทศไทยจากทกุจงัหวดั  เด็กที$ได้รางวลัมากที$สดุคือรางวลัเด็ก

จากโรงเรียนสิงคโปร์แองโกร  ผมก็ถามเดก็เหลา่นี &เวลารับรางวลัวา่   
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 “หนคูณุพอ่เป็นใคร” 

   หลายคน คุณพ่อเป็นคนไทย  หลายคนคุณพ่อเป็นคนต่างชาติแต่มาเรียนที$โรงเรียนสิงคโปร์            

ผมถามวา่ “หนพูดูได้กี$ภาษา”   

 ทกุคนที$ถามตอบตรงกนัหมดครับ  ภาษาไทย พดูได้เขียนได้  ภาษาองักฤษได้  ภาษาจีนได้  ผมดู

แล้วผมตกใจมากครับ  โรงเรียนชั &นดีในกรุงเทพฯ ในประเทศไทยนี$นะครับ  ปัจจบุนันี &เด็กพดูได้ 3 ภาษาทกุ

คนครับ  แต่โรงเรียนที$อยู่ห่างไกลตามต่างจังหวัดนั &นน่ะ  ภาษาเดียวของเราเองยังไม่แน่ใจเลยว่าจะ

แตกฉานหรือเปลา่  ถ้าเราไม่ปฏิรูป  ให้ความทดัเทียมกนักบัเด็กที$อยู่ในตา่งจงัหวดัเหล่านี &แล้ว  เราจะมีแต่

คนชั &นนําที$เป็นผู้ นําในสงัคมเราแตค่วามทดัเทียมกันยงัไม่มี  และจะทําให้ความแตกตา่งเพิ$มมากขึ &น และ

ปัญหามนัจะมีมากยิ$งขึ &นกวา่เก่า   

 กลบัมาเรื$องของการอา่นออกเขียนได้  ในสว่นที$ 3  ผมมีข้อเสนอ 4 ประการด้วยกนั   

 1.  ในการศึกษาของไทยเรานั &น  เราสมควรไหมที$จะมีการเปลี$ยนแปลงความคิดของเราในเรื$อง

ของการอ่านออกเขียนได้  หรือที$เรียกว่า Literate Person ให้กว้างขวางมากกว่าเก่า  ไม่ได้เพียงแตอ่่าน

ออกได้  สะกดคําได้  ฟังรู้เรื$อง  พูดรู้เรื$องเท่านั &น  ยงัต้องกินความไปถึงการเป็นพลเมืองที$ดีด้วย  เป็นคนที$

ตระหนักในความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์  หน้าที$พลเมือง  ตัวเลข  บวกเลขเป็น  และรวมไปถึง

ความสามารถด้าน Digital Technology ในปัจจบุนันี &ด้วย  คนเหล่านี &แหละครับคือพลเมืองที$สําคญัที$จะทํา

ให้สามารถทํางานในสงัคมเราได้  ก็เข้าสู่คําพูดที$บอกว่าเป็นการอ่านออกเขียนได้ที$ทํางานได้  หรือที$เป็น  

Functional Literacy ถ้าเราอยู่แตอ่่านออกเขียนได้  สะกดคําได้  พดูได้อย่างเดียว  ผมว่าเราคงไปไม่ได้นะ

ครับ  เราจะต้องขยายความตรงนี &ให้กว้างขวางมากขึ &น  และสิ$งเหล่านี &ก็ได้มาจากสิ$งสําคญัที$คณุหมอได้พดู

เมื$อกี &นี &นะครับ  คณุหมอเกษมบอกว่า “โรงเรียนของท่านที$ท่านไปทําที$บางมูลนาค  โมเดลเกี$ยวกับเรื$อง

คุณธรรม  ต้องมี 3 อย่างด้วยกันก็คือ  ซื$อสัตย์  จิตอาสา  และรับผิดชอบ”  3 คุณลักษณะนี &เป็น

คณุลกัษณะที$สําคญัที$สดุ  ผมคดิวา่ถ้าเราจะรวมถึงเรื$องของการอา่นออกเขียนได้หรือรู้เรื$อง ต้องเอา 3 คํานี &

เข้าไปรวมในคณุลกัษณะของการอ่านออกเขียนได้  ถ้าเรามุ่งไปสู่เพียงการออกเสียงอย่างเดียว  คงไปไม่

รอดเชน่เดียวกนันะครับ   

 การอ่านออกเสียงได้มนัเป็นขั &นพื &นฐานเท่านั &นเอง  มนัยงัมีอ่านจบัใจความได้  อ่านวิเคราะห์ได้  

และที$สําคญัที$สุดคือ อ่านระหว่างบรรทดัได้ คือไม่มีข้อความระหว่างบรรทดั  แต่ตีความได้ว่าเขียนขึ &นมา

เพื$อวตัถปุระสงค์อะไร  อย่างที$สอบ  PISA กนัมานี$ การอ่านเขาก็วดัอย่างนี &นะครับ  เขาไม่ได้อ่านมิติเดียว
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ของการอา่นรู้เรื$องแตเ่พียงอย่างเดียว  อนันี &ผมคิดว่าเป็นสิ$งเดียวของคนในศตวรรษใหม่ของคนไทยจําเป็น

จะต้องมี   

 2.  เราจะทําอย่างไรที$จะใช้ประโยชน์จากห้องสมุดที$เรามีอยู่อย่างมากมายในประเทศไทย  

ห้องสมดุเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรัตน์ฯ เรามีอยูเ่ยอะมาก  ห้องสมดุประชาชนก็มีมากแตมี่คนเข้าไป

ใช้ประโยชน์น้อย  เราทําอยา่งไรถึงจะทําให้คนไทยอา่นมากขึ &น  ผมเข้าใจวา่คนไทยอา่นมากขึ &นนะครับ  ผม

มั$นใจครับ  เพราะเดก็ไทยเราอา่นเฟสบุ๊ควนัละ 2 ชั$วโมง 3 ชั$วโมงในปัจจบุนันี &นะครับ  แตถ่ามว่าอ่านอะไร

ที$มีคณุภาพหรือไม ่ อนันี &เป็นคําถามที$ยงัตอบไม่ได้นะครับ  ผมคิดว่าถ้าเราจะต้องการให้ห้องสมดุมีคณุคา่

มากขึ &นคงจะต้องมีหนังสือที$เราอ่านถึงกันทั &งชั$วคนสู่ชั$วคน  ท่านสังเกตไหมครับ  ท่านคุยกับลูกท่าน

เกี$ยวกบัหนงัสือเรื$องใดเรื$องหนึ$งที$เราอา่นเหมือนกนัระหวา่งปู่   พอ่  และหลาน  ไมมี่ครับ  ในตา่งประเทศถ้า

จะอ่านเรื$องเดียวกนั 4 ชั$วคนก็อ่านเรื$องเดียวกนัครับ  ในอเมริกา  ขออนญุาตเอ่ยชื$อ โมบี &ดิuค หรือเรื$องของ

การผจญภยัของทอม ซอว์เยอร์  อะไรตา่ง ๆ  ทั &ง 4 ชั$วคนอา่นเหมือนกนัหมด  และมีเรื$องที$จะเล่าเหมือนกนั

หมด  ของเรามีอนัเดียวที$ผมนกึได้คือ  พล นิกร  กิมหงวน  ซึ$งผมไมแ่นใ่จวา่คนรุ่นใหมจ่ะอ่านหรือเปล่า  พล 

นิกร กิมหงวน ก็มีสาระในระดบัหนึ$ง อาจจะต้องมีหนงัสือที$เป็นหนงัสือหลกัที$อ่านถึงกนัหมดชั$วคนได้  และ

จะทําให้การอ่านของเรานั &นมีประโยชน์เยอะขึ &น  และเรื$องของการใช้ห้องสมดุที$เป็นประโยชน์นั &น  ผมก็คิด

วา่คงจะต้องใช้สรรพกําลงัของภาคประชาชน  เพราะผมไมเ่ชื$อในเรื$องพลงัของภาครัฐ  เพราะว่ามีอะไรต้อง

ทํามากมาย  ผมเชื$อในเรื$องของการกระจายอํานาจของคนที$ทําให้เราสามารถชว่ยสงัคมให้ดียิ$งขึ &น   

 3.  เราจําเป็นจะต้องพฒันาการอา่นออกเขียนได้ของคนในชาตขิองเรา  อย่างที$ผมเรียนแล้ว  การ

อ่านออกเขียนได้ไม่ได้คงที$  มนัแปรเปลี$ยนตามคณุภาพของสงัคมที$ต้องการ  เราต้องมีคนเข้ามาช่วยใน

เรื$องนี &  คนไทย  เรานึกว่าจบประถม 4  ประถม 6 แล้วจะอ่านหนงัสือได้  อ่านได้ครับถ้าได้อ่านบอ่ย ๆ  แต่

คนจํานวนมากไม่ได้อ่าน  จะอ่านได้ก็เข้าไปในเซเว่น  7800 สาขานี$แหละครับ  ที$มีหนงัสือราคาถูกซื &อนี$

อาจจะเป็นไปได้  ในเมืองหลาย ๆ จงัหวดั  แตส่่วนใหญ่แล้วไม่มีโอกาส  ครั &งหนึ$งนั &นมีศาลาอ่านหนงัสือใน

หลายตําบล  หลายหมู่บ้าน  ในชนบทที$ผมเคยไปเห็น  มีหนังสือพิมพ์ที$ประจําศาลาเหล่านี &อ่าน  แต่

หลงัจากนั &นไมน่าน  อบต.ก็ตดังบนี &ไป  เพราะฉะนั &นทกุคนก็ใช้ศาลานั &นเป็นศาลาที$นั$งคยุกนัแล้วก็กินเหล้า  

แทนที$จะเป็นศาลาที$มีหนงัสือพิมพ์ของประจําหมู่บ้านสําหรับอ่าน  เรื$องนี &คงจะต้องพูดกันในเวลาต่อไป  

ถ้าเราต้องการสังคมที$เปลี$ยนแปลงจากเดิม  คือผมคิดว่าถ้าเราคิดแนวเดิมโดยที$เราไม่พยายามที$จะ

เปลี$ยนแปลงเรื$องของการช่วยเหลือประชาชนทั$วไปให้มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้  ที$ทํางาน

ได้มากยิ$งขึ &น  ผมว่ามนัก็คงไม่เปลี$ยนแปลง  ถ้ามอบให้กระทรวงศึกษาธิการก็ทําได้ระดบัหนึ$งเท่านั &นเอง   
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ผมขอยกตวัอย่างอนัหนึ$งที$อยู่ในใจผมนานแล้ว  คือเราคิดวิธีเดิม  ไม่มีอะไรที$เปลี$ยนแปลงคือเรื$อง “บ้าน” 

ครับ  การเคหแห่งชาตินี$นะครับ  ขายบ้านให้คนจน  เอื &ออาทร หรืออะไรก็แล้วแต ่  แต่ความคิดแบบนี &มนั

ล้าสมัยไปแล้วครับ  ในประเทศในยุโรปหลายประเทศนั &นเขาไม่ขายบ้านให้คนจน  เขาให้คนจนเช่าบ้าน        

แตเ่ชา่ 99 ปี  ในเนเธอร์แลนด์นั &นคนเป็นเจ้าของที$ดินไม่มี  ทกุคนเช่าหมด  ประโยชน์ที$มนัเกิดขึ &นได้ก็คือว่า  

คนจนที$จะต้องผ่อนบ้านเดือนละ 3 พนับาท  ผ่อนดอกเบี &ยเกือบเท่าตวั  ราคาบ้าน 3 แสน  ดอกเบี &ยอีก 3 

แสนบาท  15 ปี 20 ปี จะได้มีเงินเหลือเอาไปให้ลูกเรียนหนงัสือ  เอาเงินไปลงทนุทําการค้า  แล้วก็อยู่บ้าน

คา่เชา่เดือนละพนับาท  อยูไ่ปได้  99 ปี  ผมว่าอย่างนี &แหละครับคือคําตอบของประเทศไทย  แตก่ารเคหะก็

ไมไ่ด้ทําแนวนั &น  ก็ยงัขายบ้านอยู่อย่างเดิม  4 แสนบาท  ดอกเบี &ย 4 แสนบาทแบบ 20 ปี  แล้วทกุคนก็ต้อง

แบกเงิน 3 พนับาท 4 พนับาททําเพื$อผ่อนบ้าน  แล้วก็ได้บ้านหลงัหนึ$งมา  แตถ้่าเป็นการเช่าแล้ว  ภายใน

ระยะเวลา 10 ปี ลกูได้เรียนหนงัสือ  อาจจะมีเงินซื &อบ้าน 4 – 5 บ้านที$ใหญ่โตกว่านี &ก็ได้ในอนาคต  ภาระไม่

ตกอยูที่$การผ่อนบ้าน  นี$คือวิธีคิดที$ผมคิดว่าแนวเดียวกบัเรื$องของการพฒันาเรื$องของการอ่านออกเขียนได้

ในสงัคมเรา  เราคงต้องเปลี$ยนแนวคดิวา่การอา่นออกเขียนได้นั &นคงต้องเปลี$ยนเป็นอ่านคําและออกเสียงไป

ให้ไกลและกว้างขวางกวา่นั &น   

 ประเด็นสดุท้ายคือประเด็นของการอ่านหนงัสือไม่ออกของนกัเรียนไทย  ผมเข้าใจว่าใน 14 ล้าน

คนของเด็ก  ของ สพฐ. นี$นะครับ มีคนอ่านไม่ออก ผมว่าไม่ตํ$ากว่าสองแสนคน  ผมสงัเกตเห็นในโรงเรียน

หลายโรงเรียนนะครับชั &นมธัยมจะมีเด็กนั$งอยู่หลงัห้อง  ห้องหนึ$ง 5 คน 6 คน อ่านหนงัสือไม่ออก  คือไม่ได้

หมายถึงอา่นหนงัสือไมอ่อกทีเดียวครับ  อา่นออก  พออา่นได้  แตส่ะกดไมไ่ด้  พดูไม่ได้  ก็รู้สึกว่าตวัเองไม่มี

ความสําคญั  ก็เกเร  เพราะคนเราจะเกเรก็ต่อเมื$อคิดว่าตวัเองไม่มีความสําคญั  ไม่มีความเคารพตวัเอง  

ถามวา่มาได้ยงัไงครับ  มาอยูม่ธัยม 4 โดยอา่นหนงัสือไมอ่อก  คําตอบก็คือ  “การเลื$อนชั &นไปเรื$อย ๆ โดยไม่

มีการตก”  ซึ$งเป็นการผิดพลาดของกระทรวงศึกษาธิการซึ$งคุณหมอเกษมก็ได้พูดเมื$อกลางวนันี &นะครับ  

ถามว่า “ทําไมถึงต้องเลื$อนชั &นโดยที$ไม่ให้ตก”  ทั &ง ๆ ที$จริง ๆ ก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ห้ามนะครับ  เพราะตวัชี &วดั

ครับ  คือในโรงเรียนของประเทศไทยนี$นะครับ ครูทํางานทุกอย่างครับ  ยกเว้นสอนหนงัสือ  ทําตวัชี &วดัไป

อบรม ทําโครงการทั &งหลายที$เข้าไปในโรงเรียนเยอะแยะไปหมด  เมื$อเป็นผู้ อํานวยการโรงเรียนแล้วไม่ต้อง

สอนหนงัสือครับ  คนสอนคือเดก็ใหม ่ๆ ที$เข้าไปในโรงเรียน  เรามีอยู่หมื$น 3 พนัโรงเรียนที$มีเด็กตํ$ากว่า 150 

คน โรงเรียนก็กระจายกนัไม่เท่าทั &ง ๆ ที$สดัส่วนของครูกับเด็กของประเทศไทยสงูที$สดุในอาเซียน 16 ต่อ 1  

ต่อครูหนึ$งคน  แต่การกระจายตวัของครูมนัไม่เป็นไปตามที$ควรจะเป็น  เพราะไม่สามารถสั$งครูไปอยู่ใน

โรงเรียนที$ต้องการได้  วัน ๆ ครูก็คิดแต่จะย้ายโรงเรียนครับ  ไปอยู่โรงเรียนที$มีเด็กนักเรียนมากกว่า             
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อยูใ่นเมือง  แล้วถามวา่เกิดอะไรขึ &นในตอนนี &  ถ้าทา่นไปในชนบทตอนนี &ทา่นจะเห็นว่าในหมู่บ้านที$มีสถานที$

ไกล ๆ นะครับ  ลูกของคนที$มีเงินในหมู่บ้านจะนั$งรถตู้ครับ  เพื$อรับลกูไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ$งที$มีคณุภาพ

ข้ามออกไปไกลเขต  10 กิโล  หรือ 20 กิโลก็แล้วแต่  เพราะฉะนั &นเด็กที$จะอยู่ในหมู่บ้าน ที$จะเรียนอยู่ใน

โรงเรียนข้างบ้านซึ$งมีเด็กไม่ครบตาม 8 สาระการเรียนรู้ก็คือเด็กยากจนที$อยู่ในหมู่บ้าน  แล้วเป็นอย่างนี &

เกือบทุกแห่ง  เรียนโรงเรียนที$มีครู 3 คน  นักเรียน 150 คน  อีกโรงเรียนหนึ$งข้ามไปถนนอีกแห่งหนึ$ง มี

นกัเรียน 300 คน  มีครูอยู ่15 คน   ถ้าสองโรงเรียนมารวมกนั ดีมาก  แตร่วมกนัไม่ได้ครับเพราะว่าชมุชนไม่

ยอมให้รวม  โรงเรียนสร้างมาเมื$อตอนไม่มีถนน  แต่พอถนนไปแล้วโรงเรียนไม่ได้รื &อ  ถามว่าทําไมไม่รื &อ  

เพราะว่าถ้าเลิกโรงเรียนไป  ผอ.ก็หายไปคนหนึ$งครับ  และถ้าเราไม่ทําอะไรเกี$ยวกับการรวมโรงเรียนเข้า

ด้วยกนัแล้วนี &  ผมเรียนได้เลยวา่  จะไมมี่เดก็เรียนครับ   

 ประเทศไทยมีคนเกิดเกิน 1 ล้านคนเป็นเวลาหลายปี  ตั &งแต ่2500 กวา่ ๆ เป็นต้นมา แตเ่มื$อ 15 ปี

ที$แล้วคนไทยเกิดตํ$ากวา่ 1 ล้านคนเป็นครั &งแรก  ปัจจบุนันี &คนไทยเกิดปีหนึ$ง 7 แสนห้าหมื$นคนเท่านั &นเองตอ่

ปี  โรงเรียนหลายโรงเรียนที$ใหญ่โต ใช้ห้องเรียนเพียงห้องเรียนเดียวเทา่นั &นเอง  และถ้าไม่มีการจดัสรรครูให้

ตรงปรับโรงเรียน  บางโรงเรียนยงัมีครู 3 คน  มีนกัเรียน 2 คน  เรียนตวัต่อตวัยิ$งกว่าสมยัเพลโต  ยิ$งกว่า

สมยักรีกอีกนะครับ  อนันี &ทําหรือไม่ทํา  มนัต้องทํานะครับ  ถ้าไม่ทําก็ไม่ต้องทําอะไร  เพราะไม่ทําก็ไม่มี

นกัเรียนจะสอนอยูดี่  มีหลายร้อยโรงเรียนที$ไมมี่นกัเรียนเรียน  ต้องดําเนินการปิดโรงเรียน  แตเ่มื$อสมยัก่อน

นี &ปิดไมไ่ด้เพราะวา่ชมุชนไมย่อม นกัการเมืองที$ดแูลโรงเรียนอยูน่ั &นไมย่อม  ยคุนี &อาจเป็นยคุทองในเรื$องของ

การจดัการเรื$องเหล่านี &  ผมหวงัว่าจะสามารถจดัการครูให้กระจายตวัให้สอดคล้องกบัโรงเรียน กับจํานวน

ประชากรได้นะครับ  ต้องกําจดันกัเรียนที$อ่านไม่ออกให้หมดไปครับ เป็นไปไม่ได้ครับเด็กประถม 6 ประถม 

7 ม.1 แล้วยงัอ่านหนังสือไม่ออก  เพราะว่าชั &นสูงขึ &น ๆ นั &นต้องการอ่านทั &งนั &น  ถ้าไม่แก้ไขปัญหาเหล่านี &  

ปัญหาของเด็กของชาติจํานวนหนึ$งจะหายไปอย่างมาก  และนั$นจะเป็นปัญหาที$แก้ไม่ได้ในอนาคตนะครับ  

คนที$สําคญัที$สุดที$จะสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ก็คือพ่อแม่ครับ  แต่พ่อแม่ไทยจํานวนไม่น้อยคิดว่าการ

อ่านออกเขียนได้  การรับรู้อะไรทั &งหลายในสังคมนั &นเป็นหน้าที$ของครู  โดยเฉพาะอย่างยิ$งพ่อแม่ที$มี

ภาระหน้าที$มาก ๆ  

 ผมมีเรื$องจริงอยูเ่รื$องหนึ$งประสบกบัตวัเองเมื$อ 2 ปีที$แล้ว  ผมกบัเพื$อนไปช่วยกนัทําโรงเรียน  คือ

แทนที$จะกินเลี &ยงกนัแล้วเอาเงินไปใช้จา่ยตามโรงแรมที$ไมส่มควร  เอาเงินมาลงขนักนัแล้วไปทําโรงเรียนกนั

ดีกว่า  ก็ไปเลือกที$แม่กลอง  ไปที$โรงเรียนโรงเรียนหนึ$ง  โรงเรียนนี &มีห้องเรียนใหญ่โตมาก เป็นเรือนไม้สกั

อย่างดี อยู่ริมแม่นํ &า  ปรากฏว่าขณะนี & 8 ห้อง เปิดอยู่ห้องเดียวเพราะเด็กไม่มีเรียน  ทั &งหมู่บ้านมีเด็กเกิด 2 
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คน  มีชั &นเล็ก ๆ อยู่ชั &นหนึ$งคือชั &นประถม 3  เด็กคนหนึ$งอ่านหนงัสือ  เพื$อนล้อมเต็มไปหมดเลย  ผมก็ถาม

ครูบอก  

 “เอ๊ะ คณุครูครับ  ชว่งชั &นที$ 1 คือประถม 1 ถึง 3 นี$ เดก็ทกุคนจะต้องอา่นออกไมใ่ชห่รือครับ”   

 บอก “ที$นี$ยงัอา่นไมอ่อกคะ่  มีเดก็คนนี &อา่นออกคนเดียว  ทกุคนก็ถือว่าเด็กคนนี &เป็นฮีโร่  ทกุคนก็

ต้องมานั$งฟังเดก็คนนี &อา่นนิทาน  ก็ถาม 

 “ทําไมเดก็คนนี &แตกตา่งกบัคนอื$น”   

 คุณครูบอกว่าไงรู้ไหมครับบอก “ที$จังหวัดนี &เนี$ย  พ่อแม่เด็กทั &งหมดนั &นล้วนแต่ตื$นเช้าเพื$อไป

ทํางานในโรงงานของสมทุรสาคร  (อาหารทะเลนะครับ)  ทําตั &งแตว่นัจนัทร์ถึงวนัเสาร์  ยกเว้นวนัอาทิตย์วนั

เดียวเทา่นั &นเอง  วนัอาทิตย์ก็พกัผ่อน  ก็ไม่ได้เจอลกูเท่าไร”  แตค่รอบครัวนี &แปลกครับ  คือแม่น่ะไม่ยอมไป

ทํางานในโรงงานอตุสาหกรรมแตอ่ยู่กบัลกู  การที$อยู่กบัลกูทําให้สอนหนงัสือลกูเองจนกระทั$งทําให้ลกูอ่าน

หนงัสือ  ซึ$งเป็นคนเดียวของโรงเรียนที$อ่านหนงัสือแตกขนาดอ่านนิทานให้เพื$อนฟัง  นี$คือภาพความจริงที$

เกิดขึ &น  พอ่แมเ่ป็นคนสําคญัที$สดุของการอ่านออกเขียนได้ของลกู  แตถ้่าเราคิดว่าครูนั &นเป็นคนสําคญักว่า

พอ่แมแ่ล้ว  ผมวา่สิ$งตา่ง ๆ คงจะเกิดได้ลําบาก   

 เรื$องของคณุธรรม  มีการพูดกนัมากว่าคนที$จะสอนได้นั &นก็คือพ่อแม่  การสอนคณุธรรมให้ลูกก็

เหมือนกบัการเตมิเกลือทกุวนั  วนัละนิดลงไปในอาหารที$ทาน  ถึงเรื$องกตญัwกูตเวที  ความดี  ซึ$งผมคิดว่า

ควรจะเป็นส่วนหนึ$งของการอ่านออกเขียนได้ด้วยซํ &าไป  ไม่ใช่กินเกลือทั &งขวดในเวลาเดียวกัน  พ่อแม่ก็

ไม่ให้ลกูทานเกลือเลย  หวงัว่าจะให้ลกูไปทานเกลือจากครู  และครูก็หวงัว่าพ่อแม่จะให้เกลือด้วย  อย่างนี &

ลกูก็ไมมี่วนัได้ทานเกลือนะครับก็ขาดไอโอดีนอยา่งที$เราเห็น  ทางเดียวที$ทําได้ก็คือพ่อแม่จะต้องเข้ามาร่วม

ในการแก้ไขปัญหาเรื$องของการอ่านไม่ออก  ผมคิดว่าโรงเรียนเองก็ต้องจดัการในเรื$องของการอ่านไม่ออก

เชน่เดียวกนั อยา่งเป็นระบบ  มิฉะนั &นปัญหาอาจจะโยงไปกวา่นี &มากมาย   

 ผมก็ใช้เวลามานานพอสมควรแล้วครับ  ผมก็อยากจบลงด้วยการกล่าวว่า  “ในสังคมที, อ่าน

หนังสือออกแต่ไม่อ่านหนังสือ  ก็คงไม่ต่างอะไรกับอ่านหนังสือไม่ออก”  เพราะฉะนั &นการรักการอ่าน

เป็นเรื$องสําคญัมาก  เพราะว่าการรักการอ่านจะนําไปสู่การรักการเรียนรู้ครับ  แล้วผมสงัเกตนะครับ  คนที$

อา่นมาก  เดก็ที$อา่นหนงัสือแตก  จะมีคลงัคําในสมองของแกเยอะ  คนที$มีคลงัคําในสมองของตวัเองเยอะก็

จะมีความคิดที$แตกกว้างขึ &น  เพราะความคิดของมนุษย์ถูกจํากัดโดยคําศัพท์  ความรู้สึกของคนด้วย  

ยกตวัอย่าง  ถ้าเด็กไม่รู้จักคําว่า “กระอักกระอ่วน”  เวลาที$แกรู้สึกกระอักกระอ่วนแกจะบรรยายไม่ได้  

เพราะแกไม่รู้ว่ามนัมีคําแปลว่ากระอกักระอ่วนอยู่  นี$คือตวัอย่างนะครับ  เพราะฉะนั &นการอ่านไม่ได้เพียง
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เพื$อความสนกุอย่างเดียว  เพื$อความรู้อย่างเดียว  แตม่นัเป็นพฤติกรรม  มนัเป็นกระบวนการของการที$เกิด

การเรียนรู้ขึ &นมาด้วย  และทําให้ความคดิของคนนั &นกว้างขวางขึ &นมาด้วย  การเขียนก็เช่นเดียวกนัครับ  การ

เขียนก็คือต้องลําดับความคิด  สรุปความรู้ที$ได้มา  ลําดับตามขั &นตอน  เขียนลงไปให้คนอื$นเข้าใจ  

เพราะฉะนั &นทั &งการเขียนและการอ่านนั &นเป็นเรื$องสําคญัมากของการศกึษา  ผมคิดว่าในสงัคมเราขณะนี &ที$

ขาดไปก็คือการยอ่ความ  ผมคิดว่าเด็กปัจจบุนันี &ย่อความไม่เป็น  ท่านดสูิครับ  บริษัทโทรศพัท์ถึงรวยเอา ๆ 

เพราะว่า air time มากครับกว่าจะพดูกนัรู้เรื$อง  ต้องพดูกนัหลายประโยค  คนสมยัผม  air time น้อยครับ

เพราะเราไม่พดูกนัเยิ$นเย้อ  เราจบัใจความเป็น  เพราะเวลาที$เราเรียนสมยัก่อนนั &นมีการย่อความครับ  แต่

คนสมยันี &ผมเห็นนะครับ  ซี 6 ซี 7 ยงัจดรายงานการประชมุไม่ได้เลยครับ  เพราะจบัใจความไม่ได้เนื$องจาก

ไมเ่คยยอ่ความ  แล้วพดูทีก็ใช้ประโยค 4 ประโยค ซึ$งสามารถใช้ได้เพียงครึ$งประโยค  อนันี &เป็นสิ$งที$น่าจะมี

อยู่ในการศึกษาไทยเช่นเดียวกัน  ผมคิดว่าทั &งหมดนี &เป็นสิ$งที$เป็นความเห็นของคนคนหนึ$งที$ได้พยายาม

ค้นคว้า และก็คดิวา่นา่สนใจมานําเสนอทา่นผู้ทรงคณุวฒุิที$ในวนันี &  ผมก็ขอจบด้วยขออนญุาตขอบคณุทาง 

ซีพี ออลล์ ที$ได้กรุณาเชิญผมมา  และให้โอกาสให้ผมมาพดูอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ วนันี &นะครับ  ผมจะไม่ทําให้

เสียรายการด้วยการทําให้เกินเวลานะครับ  เพราะฉะนั &น ครบ 30 นาทีแล้วครับ  ขอขอบพระคณุอย่างมาก

ครับ             

 

-------------------------------------------------- 

 

หมายเหต ุ 1. ชื$อผู้แตง่หนงัสือของอเมริกา ฟังไมช่ดั  นกึว่าสมิธ ดิuค  แตคํ่าหน้าไมใ่ชส่มิธ  เลยไมแ่นใ่จ 

  2. ชื$องานวิจยั  ฟังไมช่ดัวา่ผู้ศกึษาชื$ออะไร  ได้ยินแตน่ามสกลุ “กองแก้ว” 


