รอบรูเ้ ทคโนโลยี

ประเทศทีป่ ระชาชนไม่ชอบอ่านหนังสือ
ไม่มที างจะไปสูใ้ ครเขาได้
วิทยากร เชียงกูล1
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คนไทยไม่มนี สิ ยั รักการอ่าน ส่งผลให้ไม่รจู้ กั
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการค้นคว้าวิจยั
เพื่อสร้างความรู้ใหม่ จึงควรที่จะปฏิรูปการศึกษา
ด้วยการปฏิรูปให้คนรักการอ่าน โดยเริ่มจากการ
ปรับเปลีย่ นครูผสู้ อนให้เป็นผูท้ ร่ี กั การอ่าน ใฝ่การ
เรียนรู้ รณรงค์แก้ไขในเรือ่ งกรอบแนวคิดทางการ
ศึกษาทีย่ ดึ ความรูอ้ ยูใ่ นตำรา เป็นการรูจ้ กั ฟัง การ
อ่าน การวิเคราะห์ การซักถามโต้แย้ง และการวิจยั
ค้นคว้าด้วยตนเอง เปลี่ยนวิธีการสอนภาษาและ
วรรณกรรมทีเ่ น้นการท่องจำ เป็นการสอนทีก่ อ่ ให้
เกิดความสนุก ส่งเสริมการจินตนาการและการคิด
ตีความ เปลี่ยนเจตคติที่ไม่ชอบซื้อหนังสือของผู้
ปกครองและนักเรียนนักศึกษา ปฏิรปู ห้องสมุดใน
ด้านงบประมาณการซื้อหนังสือและการให้บริการ
และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพื่อการค้นคว้าจาก
อินเทอร์เน็ตแบบถูกวิธี
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รัฐบาลไทยลงทุนเรือ่ งการศึกษาในรอบ 10
ปีทผ่ี า่ นมาราวปีละ 2 แสนกว่าล้านบาท (ราว 1 ใน
4 ของงบประมาณประจำปี) มาตลอด ปัจจุบันมี
แรงงานไทยจบปริญญาตรีขน้ึ ไป 5.5 ล้านคน และมี
1

นิสติ นักศึกษาระดับอุดมศึกษากำลังเรียนอยูอ่ กี ราว
2.4 ล้านคน (รวมทัง้ ทีก่ ำลังเรียนปริญญาโทมีราว
1.8 แสนคน) และคนทีก่ ำลังเรียนอยูใ่ นระดับต่างๆ
ทัง้ ในระบบ และนอกระบบมีราว 18 ล้านคน แต่
ประเทศไทยมี ป ั ญ หาวิ ก ฤตทั ้ ง ทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคมทีร่ นุ แรงกว่าในอดีต และมากกว่า
หลายประเทศ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ รวมทัง้ คน
จบอุดมศึกษาเรียนรูห้ นังสือแบบท่องจำตามตำรา
และคำบรรยายเพื ่ อ ไปสอบ ไม่ ส นใจการอ่ า น
ค้นคว้าด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ไม่เป็น ประยุกต์ใช้
ไม่เป็น บัณฑิตปริญญาตรีเรียนจบมาได้โดยอ่าน
หนังสือ (หรือแค่คำบรรยาย) ไม่ถงึ 40 เล่มตลอด
ทัง้ 4 ปี พอเป็นบัณฑิตแล้วก็ไม่อา่ นหนังสืออีกต่อไป
พวกเขาจึงไม่ฉลาดและไม่มีจิตสำนึกมากพอที่จะ
รูจ้ กั วิธแี ก้ไขปัญหา หรือพัฒนาประเทศไทยอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยัง่ ยืนได้
หนังสือดีๆ ในวันนีส้ ว่ นใหญ่ยงั มียอดพิมพ์
แค่ 2-3 พันเล่ม ไม่ตา่ งจากเมือ่ 50 ปีทแ่ี ล้ว ทัง้ ที่
ประชากรเพิม่ ขึน้ จาก 20 ล้านคน เป็น 64 ล้านคน
และจำนวนแรงงานทีเ่ ป็นผูจ้ บการศึกษาระดับมัธยม
ปลายขึน้ ไปมีราว 10 ล้านคน (ม.ปลาย 4.5 ล้าน
อุดมศึกษา 5.5 ล้าน) ประเทศไทยทีม่ แี ต่ปริญญาชน
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ทีไ่ ม่มปี ญ
ั ญา ไม่ใส่ใจเรียนรูค้ น้ คว้าต่อ ได้แต่เลียน
แบบ หรือคิดอยูภ่ ายในกรอบแคบๆ ไม่มวี สิ ยั ทัศน์
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ เป็นประเทศแรกที่
ต้องเจอวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2540 และยังฟืน้
ได้ชา้ กว่าเกาหลีใต้ ซึง่ ประชาชนอ่านหนังสือมาก
กว่า และใฝ่เรียนรู้มากกว่า และตั้งแต่ปี 2549
ถึงปัจจุบัน ประเทศไทยก็มีวิกฤตทางการเมือง
ความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่าง คนสองกลุ่มใหญ่
ทีถ่ งึ ขณะนีย้ งั ไม่เห็นทางออก
คนไทยเฉลีย่ ทัง้ ประเทศอ่านหนังสือน้อย
กว่าคนฮ่องกง และสิงคโปร์ 7-8 เท่า น้อยกว่า
เกาหลีใต้ 4 เท่า (สถิติการใช้กระดาษพิมพ์และ
เขียนของยูเนสโก 2540) จำนวนหนังสือใหม่ที่
พิมพ์ในรอบปีของไทยน้อยกว่าอังกฤษ (ประเทศ
ทีม่ ปี ระชากรน้อยกว่าไทยเล็กน้อย) ราว 10 เท่า
ยอดพิมพ์แต่ละเล่มก็หา่ งกันไม่รกู้ ร่ี อ้ ยเท่า หนังสือ
ทีค่ นไทยชอบอ่านคือ หนังสือการ์ตนู ดาราแฟชัน่
พระเครือ่ ง นิยายโรแมนติกแบบตลาด ฯลฯ มากกว่า
หนังสือวรรณกรรมหรือสารคดีที่มีเนื้อหาสาระดีๆ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่านหนังสือการ์ตนู แปลจาก
ญี่ปุ่นที่เขียนสำหรับชาวบ้านทั่วไปของญี่ปุ่น ไม่
ต่างไปจากคนงานทีม่ กี ารศึกษาต่ำกว่าคนบางส่วน
อ่านหนังสือแบบท่องจำไม่ได้คดิ วิเคราะห์ตอ่
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คนไทยยอมรับว่าการศึกษาสำคัญ และ
เห็นด้วยว่าน่าจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษา แต่
ส่วนใหญ่ยงั มีทศั นะเรือ่ งการศึกษาแบบล้าสมัย คือ
มองว่าเป็นการสอนแบบอัดความรู้เข้าไปในหัว
ไม่ได้เข้าใจว่า การศึกษาคือเรือ่ งการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ ค้นคว้า วิจยั สร้างความรูใ้ หม่ หรือ
อย่างน้อยรูว้ ธิ ที จ่ี ะไปเรียนรูต้ อ่ ได้
นั ก บริ ห ารการศึ ก ษาไทยยั ง มองการ
ศึกษาแบบแยกส่วน เช่น เน้นการของบประมาณ
เพิ่มขึ้น เน้นการแก้ไขปัญหาระบบบริหาร การ
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พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดมาตรฐาน
การศึกษา ฯลฯ ในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
ให้ดูมีรูปแบบที่ทันสมัย มากกว่าที่จะเน้นเนื้อหา
สาระว่าจะปฏิรปู ความคิด ทัศนคติ และสติปญ
ั ญา
ครูอาจารย์ยงั สอนแบบบรรยายให้ผเู้ รียนจำไปสอบ
ไม่ได้กระตุ้นเด็กและเยาวชนให้สนใจที่จะรักการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตัวเอง
การที่จะปฏิรูปการศึกษาได้ ก่อนอื่นต้อง
หาวิธีผลิตครูและเปลี่ยนครูอาจารย์ที่มีอยู่ให้เป็น
คนทีร่ กั การอ่าน ใฝ่การเรียนรูใ้ ห้ได้กอ่ น พวกเขา
จึงจะชักจูงให้นักเรียนนักศึกษารักการอ่าน การ
ค้นคว้าซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงได้ การเพาะ
นิสยั รักการอ่าน ใฝ่การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์
ต่อ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้คนเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และจะนำไปสู่การเผย
แพร่และสร้างภูมิปัญญาใหม่ ที่จะสามารถหา
ทางแก้ไขวิกฤตของชาติได้ แนวทางการศึกษา
และการถ่ายทอดในปัจจุบันที่เชื่อตามตำรา และ
กรอบแนวคิดของนักวิชาการ กระแสหลักจากโลก
ตะวันตก ควรจะเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดลัทธิ
(Indoctrination) ทุนนิยมอุตสาหกรรมแบบตะวัน
ตก มากกว่าทีจ่ ะเรียกว่า การศึกษา (Education)
เพราะการถ่ายทอดแบบล้างสมองให้คดิ ได้ทางเดียว
เช่นนี้ ไม่มีช่องทางที่จะให้เกิดความคิดใหม่ ภูมิ
ปัญญาใหม่ที่วิพากษ์วิจารณ์ มีความหลากหลาย
และยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเอง เพื่อหา
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาประเทศที ่
เหมาะสมกับประเทศไทยได้เลย
การที่ชนชั้นนำของไทยเห่อลงทุนเรื่อง
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศมากเกินไป โดย
ไม่สร้างพืน้ ฐานให้คนใฝ่รู้ รักการอ่านก่อน เป็นการ
ลงทุนทีไ่ ม่คมุ้ ค่า ถ้าเยาวชนยังไม่มพี น้ื ฐานในการ
รักการอ่าน การค้นคว้า พวกเขาก็จะใช้เครื่องมือ
สารสนเทศราคาแพงเพื่อการสื่อสารความบันเทิง
ทีม่ สี าระน้อยมาก ไม่รจู้ กั ใช้อนิ เทอร์เน็ต โทรทัศน์
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ซีดรี อม ฯลฯ เพือ่ การค้นคว้าหาความรู้ หรือความ
บันเทิงทีม่ รี สนิยม มีสาระแทรก สิง่ ทีส่ ำคัญเร่งด่วน
ก่อนให้เด็กรูจ้ กั ใช้คอมพิวเตอร์คอื ต้องฝึกให้พวก
เขารักการอ่าน การเรียนรูม้ าตัง้ แต่ตน้ เริม่ จาก
นิทานการ์ตูน และค่อยๆ ชี้นำ ชักจูงให้เขายก
ระดับการอ่านวรรณกรรมทีม่ เี นือ้ หาสาระทีด่ ๆี เพิม่
ขึน้ ตามลำดับ เมือ่ เขาใช้คอมพิวเตอร์เป็น เขาจะได้
มีนสิ ยั ทีจ่ ะรักการอ่าน และใช้อนิ เทอร์เน็ตได้อย่างมี
สาระมีประโยชน์เพิม่ ขึน้
วิชาภาษาไทยที่จะสอนให้เด็กตั้งแต่ชั้น
อนุบาล ประถมต้น คือ การใช้ภาษาเพือ่ การสือ่
สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
อ่าน เขียน สรุปความ ย่อความ เป็นเรือ่ งที่
สำคัญมาก เพราะจะทำให้ผเู้ รียนเข้าใจ แนวคิด
รวบยอด ของคำต่างๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เขา
สามารถไปเรียนวิชาอื่นๆ ได้ดีขึ้น คนที่ใช้ภาษา
ไม่ได้ดแี ต่ตน้ ไม่มที างจะไปเรียนวิชาอืน่ ๆ ให้เก่ง
ได้ เด็กชั้นอนุบาล ประถมต้น ไม่ต้องไปสอน
หลายวิ ช าจนมากเกิ น ไป ควรเน้ น เรื ่ อ งภาษา
วรรณกรรมให้เขาอ่านได้ และรักการอ่าน อยากรู้
อยากเห็ น ซึ ่ ง จะเป็ น การปู พ ื ้ น ฐานการเรี ย นรู ้
ทีด่ ที ส่ี ดุ
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สาเหตุที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนิสัย
รักการอ่านหนังสือ ซึ่งเราต้องช่วยกันรณรงค์หา
ทางแก้ไข คือ
1. กรอบแนวคิดรวบยอดเรื่องการศึกษา
ของไทยส่วนใหญ่ทม่ี องว่า ความรูอ้ ยูใ่ นตำราและ
อยูใ่ นการบรรยายของอาจารย์ทจ่ี ะต้องยัดใส่สมอง
ของผูเ้ รียนให้ได้มากทีส่ ดุ เป็นกรอบแนวคิดทีล่ า้
สมัย ผิดพลาดและเป็นอันตรายต่อกระบวนการ
เรียนรู้มากที่สุด ต้องเปลี่ยนกรอบแนวคิดใหม่ที่
มองว่า การเรียนรูจ้ ะต้องอาศัยการรูจ้ กั ฟัง การ
อ่าน คิดวิเคราะห์ การซักถาม โต้แย้ง สังเคราะห์
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วิจยั ค้นคว้า อย่างวิพากษ์วจิ ารณ์ เป็นตัวของ
ตัวเอง ไม่ใช่การท่องจำตามทีอ่ าจาย์หรือตำราบอก
การจะปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพได้
ต้องปฏิรปู ทีก่ รอบแนวคิดนีใ้ ห้ได้ โดยต้องเปลีย่ น
วิธวี ดั ผล จากการสอบปรนัยเป็นสอบอัตนัยและ
การทำรายงาน ทำโครงการ การสัมมนา ฯลฯ
และพัฒนาระบบให้นกั เรียนนักศึกษาประเมิน
ตนเอง และให้เพือ่ นช่วยประเมินด้วย ไม่ใช่ให้ครู
อาจารย์และตำรามีอำนาจมากจนนักเรียนนักศึกษา
หาวิธโี กงการสอบกัน เพราะพวกเขาต้องการแต่
คะแนนและประกาศนียบัตร แต่ไม่สนใจอยากได้
ความรูด้ ว้ ยตนเองจากกระบวนการเรียนรูซ้ ง่ึ สำคัญ
กว่าตัวคะแนนหรือประกาศนียบัตร
2. วิธีการสอนภาษาแบบเน้นบรรยายให้
ท่องจำคำศัพท์และรายละเอียด เน้นการอ่านให้ถกู
เขียนให้ถกู ไม่สง่ เสริมให้เด็กมีเวลาและโอกาสทีจ่ ะ
อ่านหนังสืออย่างสนุกพอใจ เด็กจึงไม่เก่งภาษา
ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ควร
เปลีย่ นวิธกี ารสอนภาษาและวรรณกรรม ตัง้ แต่
ชัน้ เด็กเล็กให้เกิดความสนุก น่าสนใจ ส่งเสริม
จินตนาการ การคิดตีความอย่างหลากหลาย
เพราะความรู้ทางภาษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการ
จะเรียนรู้วิชาอื่นๆ (เด็กในโรงเรียนไทยที่จะเก่ง
วิชาอื่นหรือแม้แต่ภาษาอังกฤษได้มักจะต้องเก่ง
ภาษไทยมาก่อน)
3. ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษามัก
คิดว่าหนังสือทีจ่ ำเป็นคือหนังสือเรียนเท่านัน้ ส่วน
หนังสืออืน่ ๆ มักคิดว่าไม่จำเป็น หรือมีราคาแพง
เกินไป ทั้งๆ ที่คนหลายคนใช้เงินเที่ยวเตร่ รับ
ประทานอาหารนอกบ้าน ดูหนังฟังเพลง ดืม่ เหล้า
สูบบุหรี่ โดยไม่บน่ ว่าแพง แต่ไม่คอ่ ยยอมเสียเงิน
ซือ้ หนังสืออ่าน ทัง้ ๆ ทีห่ นังสือนัน้ ถูกกว่าความ
บันเทิงด้านอืน่ และหนังสือนัน้ มีความคงทน
อ่านกันได้หลายคน อ่านกันได้นานหลายสิบปี
ด้วย ทีแ่ ปลกอีกอย่างคือคนจำนวนมาก ยอมเสีย
ค่าเล่าเรียน ค่ากวดวิชาแพงๆ เป็นหมืน่ แสนก็เสียได้

แต่ไม่คิดจะเดินไปเลือกซื้อหนังสือเล่มละร้อยสอง
ร้อยบาทมาอ่าน ปัญหาจึงเป็นเรื่องเจตคติของ
คนไทยทีไ่ ม่ชอบซือ้ หนังสือ และไม่ชอบอ่านมาก
กว่าเรือ่ งไม่มเี งินพอซือ้ หนังสือ ในมหาวิทยาลัย
และห้องสมุดต่างๆ มีหนังสือในห้องสมุดมาก แต่
คนยังอ่านน้อย
แน่ละปัญหาหนังสือมีราคาสูงเกินไป รัฐบาล
ก็ควรจะช่วยแก้ไขด้วย เช่น ควรลดภาษีกระดาษ
พิมพ์ อุปกรณ์เกีย่ วกับการพิมพ์ และจัดสรรงบ
ประมาณซือ้ หนังสือเข้าห้องสมุด สถาบันการศึกษา
ที่มีอยู่มากกว่า 4 หมื่นแห่ง (และควรสร้างหรือ
ขยายห้องสมุดประชาชนเพิ่ม) เพราะถ้ามีการ
พิมพ์หนังสือเป็นหลักหมื่นขึ้นไปจะช่วยลด
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย และลดราคาหนังสือ
ในท้องตลาดลงได้มากพอสมควร หรือถ้าภาค
รัฐจะเข้ามาช่วยแก้ปญ
ั หาการจัดส่งและจัดจำหน่าย
หนังสือซึง่ มีตน้ ทุนสูง และมักผูกขาดโดยสำนักพิมพ์
ผูจ้ ดั จำหน่ายและร้านค้ารายใหญ่ ก็จะเป็นทางหนึง่
ที่จะช่วยให้สำนักพิมพ์เล็กๆ ผลิตหนังสือดีๆ ที่
กระจายถึงประชาชนได้ทว่ั ถึงและมีราคาถูกลง
4. ห้องสมุดทีม่ อี ยู่ มีงบประมาณซือ้ หนังสือ
และการบริการน้อย ขาดการดูแลเอาใจใส่ทด่ี ี ห้อง
สมุดโรงเรียนบางแห่งก็ไม่มีบรรณารักษ์คอยดูแล
คอยกระตุ้นให้เด็กอ่าน มักปิดเปิดตามเวลาที่
กำหนดซึง่ ค่อนข้างจำกัด หรือจำกัดการยืม ห้อง
สมุดที่มีอยู่จึงไม่สามารถตอบสนองความสนใจ
ความอยากอ่านของนักเรียนได้มากเท่าที่ควร
สถาบันการศึกษาไทยลงทุนเรื่องสร้างอาคาร
รัว้ ป้ายชือ่ ฯลฯ มาก แต่ลงทุนเรือ่ งหนังสือ
และอุปกรณ์การเรียนรูน้ อ้ ยเกินไป รัฐบาลควร
ปฏิรูปห้องสมุดทั่วประเทศ โดยเฉพาะหอสมุด
แห่งชาติ ควรแยกเป็นองค์กรอิสระและเปิดสาขา
ตามจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ
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5. ปั จ จุ บ ั น เด็ ก เยาวชน และคนมี ก าร
ศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นและมีการบันทึก
บทความหนังสือไว้ในเว็บไซต์เพิม่ ขึน้ แต่คนต้องมี
นิสยั รักการอ่านก่อน พวกเขาจึงจะสนใจค้นหาอ่าน
จากเว็บไซต์ ถ้ายังไม่ปฏิรปู การศึกษาและการวัด
ผลให้คนสนใจกระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตัวเอง
อย่างแท้จริง หากมุง่ เพือ่ คะแนนสอบ ความสะดวก
ของอินเทอร์เน็ตก็จะกลายเป็นดาบสองคม คือ
นักเรียน นักศึกษานิยมไปใช้อินเทอร์เน็ตเพียง
คัดลอก ตัดแปะบทความหนังสือมาทำรายงานส่ง
อาจารย์ โดยไม่ได้สนใจอ่านค้นคว้าให้มาก แล้ว
คิดเขียนด้วยตนเอง
การปฏิรูปด้านภูมิปัญญา ความคิด
จิตสำนึกใหม่ๆ เป็นความจำเป็นและเร่งด่วน
ทีจ่ ะนำไป สูก่ ารปฏิรปู ทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ให้เมืองไทยก้าวข้ามพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม ขณะนีไ้ ด้
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