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การอานกอนการพิมพ์ 

 มຌวาเทยมีตัวอักษร฿ชຌขียนภาษาเทยมานานลຌว ตสังคมเทยเม฿ชสังคมทีไ฿ชຌตัวอักษร ฿นความหมาย
ทีไวา สวน฿หญของการสืไอสารเมเดຌผานตัวอักษร เมวาจะป็นการบริหารงานราชการ หรือการติดตอสืไอสารกัน฿น
ชีวิตประจ าวันของผูຌคน 

 ความจ าป็นหรือความตຌองการทีไจะ฿ชຌตัวอักษรพืไอการสืไอสารมีนຌอยสียจนกระทัไงวา มຌเดຌติดตอ
สัมพันธ์กับจีนมานานหลายศตวรรษ ละเดຌรับทคนลยีหลายอยางจากจีน ตเทยเมคยรับทคนลยีการพิมพ์
จากจีนลย 

 วรรณกรรมทีไป็นตัวขียนซึไงผลิตขึๅนมีเมมากนัก ประกอบดຌวยคัมภีร์ศาสนาประภทตางโซึไงป็นสวนทีไมี
จ านวนมากทีไสุด "ต ารา" ประภทตางโ ชน  ต ารานวด  ต าราดูนกขา ฯลฯ รวมกฎหมาย  ต านาน  พระราช
พงศาวดาร  ละจดหมายหตุหลายประภท  ฿นสวนอกสารการบริหารราชการ ซึไงมຌยอมรับวาสวน฿หญเดຌสูญ
หายเปหมดลຌว กระนัๅน ฉพาะ฿นสมัยทีไยังหลืออยู กใตຌองถือวามีจ านวนนຌอย  ชีๅ฿หຌหในวา ฿นตละปรัฐบาลกลาง
เดຌรับรายงานจากหัวมืองเมกีไครัๅง บางหัวมืองกใเมเดຌสงลยหากเมมีหตุอะเรป็นพิศษ ละ฿นทางตรงกันขຌาม 
รัฐบาลกลางกใมีค าสัไงถึงหัวมืองเมกีไครัๅงตอปชนกัน ทัๅงนีๅพราะอ านาจหนຌาทีไของรัฐบาลกลางมีจ ากัด ความจ าป็น
จะตຌองติดตอสืไอสารกับหัวมืองจึงมีเมมากป็นธรรมดา มืไอปรียบทียบกับสังคมบราณทีไ฿ชຌตัวอักษร ชนจีนหรือ
ญีไปุຆน อกสารราชการของเทยมีจ านวนนຌอยอยางทียบกันเมเดຌ ฿นขณะทีไวัดเทยเมมีหนຌาทีไกใบบันทึกการกิด  การ
ตงงาน หรือการตายของชาวบຌาน฿นละวก มຌตบันทึกกีไยวกับจຌาอาวาสละพระ฿นวัดยังเมมีดຌวยซๅ า 

 นาสังกตดຌวยวา การคຌาซึไงทีไจริงลຌวคือหลงก านิดตัวอักษร฿นลก ทบเมมีบทบาทอะเรลย฿นการ
ผลิตอกสารตัวขียน฿นสังคมเทยกอนการพิพม์ นอกจากกรมธรรม์ ิหนังสือสัญญาี การขายตัวป็นทาส หากดูจาก
การพิจารณาคดีกีไยวกับการกูຌยืมละชา ิงิน  รือ  สัตว์พาหนะ  ทีไนา ฯลฯี ซึไงปรากฏอยูบຌาง฿นกฎหมาย กใจะ
หในเดຌวาการท ากิจกรรมหลานีๅเมเดຌผานสัญญาทีไป็นลายลักษณ์อักษร การตงคัมภีร์ศาสนาพืไออภิปรายถกถียง
กัน฿นดຌานการตีความหลักธรรม ทบเมมีลย สวน฿หญของการขียนอกสารทางศาสนาขึๅน฿หมคือหนังสือทศน์ 
พืไอ฿ชຌอาน฿หຌฟัง฿นการทศน ์

 ฿นสวนวรรณกรรมทีไรียกวาวรรณคดี฿นสมัยหลัง ทีไถูกขียนขึๅนมีนຌอยกวาทีไป็นมุขปาฐะอยางทียบกัน
เมเดຌ ละ฿นบรรดาอกสารทีไขียนขึๅนหลานีๅ กใเมเดຌสพกันผานการ "อาน"  ตผานการฟัง  การขับ  การสวด  
หรือการสดง กือบทัๅงนัๅน ประพณีหลวงอยางหนึไงคือ มืไอพระจຌาผนดินสดใจขຌาบรรทม จะมีจຌาพนักงานขับ
สภาตีบัณฑาะว์กลอมพระบรรทม นีไป็นการสพวรรณกรรมทีไพรหลายทัไวเป฿นหมูผูຌดี คือการ฿หຌดใกหรือคนรับ
฿ชຌอานหนังสือ฿หຌฟัง ละมักจะอานดຌวยท านองสนาะ ิซึไงกใคือการ "ขับ" อยางหนึไงี  ดยสรุปกใคือหนังสือเมเดຌ



ขียนขึๅนพืไอ "อาน" ตพืไอฟัง 

 ดຌวยหตุดังนัๅน งานขียนทีไอยู฿นรูปความรียงจึงมีนຌอยมาก฿นบรรดาวรรณคดีเทยกอนการพิมพ์ 
ิธรรมชาติของความรียงเมหมาะกการฟัง ละการ "ขับ"ี 

 นอกจากนีๅ อกสารทีไขียนขึๅนกอนการพิมพ์กใมีนຌอยมาก ิมืไอปรียบทียบกับอีกหลายสังคมี ความ
จ าป็นทีไจะตຌองขียนสิไง฿ดสิไงหนึไงขึๅนมีจ ากัดดังเดຌกลาวลຌว การครอบครองหนังสือมีตຌนทุนทีไสูง ิจຌางผูຌคัดลอกี 
ดังนัๅนคนสวน฿หญจึงเมคอยเดຌอานหนังสือ มຌวามีหลักฐานของมิชชันนารีซึไงปຂดคลินิก฿นตຌนรัตนกสินทร์เดຌส ารวจ
จากคนเขຌ ิซึไงสวน฿หญป็นชนชัๅนตไ าละชาวจีนีวา มีผูຌอานหนังสือออกประมาณ ไ5ั ต฿นชีวิตจริงคงเมมี
อกาสเดຌอานหนังสือบอยนัก จนกระทัไงความสามารถ฿นดຌานการ "อานออกขียนเดຌ" นัๅน ป็นความสามารถทีไ฿ชຌ
งานป็นปรกติเดຌจริงหรือเมยังนาสงสัย 

 ฿นสังคมทีไการอานมีลักษณะดังกลาวนีๅ จะสงตอความรูຌุ ความคิด ละความงามกันอยางเร? 

 ค าตอบกใคือความจ า ชน ดียวกับสังคมกอนการพิมพ์ทัไวเป การศึกษา฿นสังคมเทยนຌนความจ า   
ประกอบกับค าสอน฿นศาสนา ิทุกศาสนาี ยอมสนอวาความจริงมีพียงหนึไงดียว ดังนัๅนการลารียนคือการจดจ า
สิไงทีไถือกันวาป็นหลักอันถูกตຌอง หรือป็นความรูຌทีไทีไยงทຌนนอน เมมีการคิดวิคราะห์อืไนนอกจากคิดวิคราะห์
พืไอจับหลักดังกลาว฿หຌเดຌ เมมีการตຌถียงจากมุมมองอืไนโ มากเปกวาทีไครูหรือหนังสือสนอเวຌ 

 

กระบวนการอาน฿นลกปัจจุบัน 

 การอานอยางทีไรารูຌจัก฿นทุกวันนีๅ เม฿ชสิไงทีไคนเทยคุຌนคยมากอน กระบวนการทีไรียกวาการอานนีๅป็น
อยางเร? 

 การอานคือการรับความหมายผานสัญลักษณ์ดยตรง ชนอานครืไ องหมายจราจร อานสีหนຌาละ
อากัปกิริยาของคน ป็นตຌน มຌวาสัญลักษณ์ของหนังสือคือตัวอักษร ดูประหนึไงวามืไอราอานหนังสือ ราปร
สัญลักษณ์นัๅนป็นสียงกอน ลຌวจึงรับความหมายจากสียงอีกทีหนึไง ต฿นความป็นจริง การอานทีไจนจัดพอจะ
อาน฿นชีวิตเดຌจริง เมเดຌผานสียง รามองค าทีไถูกสะกดขึๅนป็นสัญลักษณ์ อยางดียวกับทีไคนจีนหรือญีไปุຆนอานหรือ
มองตัวหนังสือของขา ละพราะราคุຌนคยกับสัญลักษณ์นัๅนจนกระทัไง ความหมายเหลผานสูสมองละจิต฿จเดຌ
ทันที ินีไคือหตุผลทีไมืไออานอกสารบราณ ซึไง฿ชຌวิธีสะกดตางจากปัจจุบัน ราจึงอานเดຌชຌา พราะเมคุຌนคยกับ
สัญลักษณ์หลานัๅน ตຌองปรสัญลักษณ์นัๅน฿หຌหมือนสัญลักษณ์ทีไราคุຌนคยกอน จึงรับความหมายเดຌี 

 เมตพียงค าทีไถูกสะกดขึๅนจากอักษรทานัๅน ทีไรามองป็นพียงสัญลักษณ์ มຌตวลีหรือบางครัๅง
ประยค หรือยิไงกวานัๅนทัๅงขຌอความ กใอาจถูกมองป็นสัญลักษณ์ดຌวย หมายความวาขຌอความบางชนิดทีไราหในซๅ าโ 
฿นงานขียนบางประภท พียงตกวาดสายตาผาน รากใสามารถรับความหมายเดຌลຌว ดังนัๅนราจึงอาน
หนังสือพิมพ์รายวันเดຌอยางรวดรใว พราะรากวาดตาหาความหมายทีไราสน฿จทานัๅน 

 มຌตหนังสือทีไป็นลม ฿นสวนทีไป็นขຌอมูลซึไงรูຌกันทัไวเปอยูลຌว รากใมักจะอานผานโ สวนนัๅนทานัๅน 

 ยังมีขຌอทีไนาสน฿จ฿นกระบวนการอานของปัจจุบันอีกอยางหนึไง นัไนกใคือ "ความหมาย" ทีไรากใบจากการ



อานนัๅน ตกตางกัน฿นอกสารตละชนิด ดูหมือนการรับความหมายผานสัญลักษณ์ดยตรง ปຂดสมองละจิต฿จ
ของรา฿หຌ฿ชຌวิจารณญาณ฿นการอานเดຌละอียดกวาการรับความหมายผานสียง ิบางคนหในครืไองหมายจราจร
หຌามขຌา กใสามารถวางผนเดຌ฿นพริบตาวาตຌองวนรถอยางเรจึงจะเปถึงทีไหมายเดຌ ละบางคนอาจ฿ชຌวลาพียง
พริบตาหมือนกันทีไจะวางผนวา หากฝนกฎจราจรลຌวจะถูกจับหรือเมี 

 ดังนัๅน ดยอัตนมัติ มืไออานงานขียนชิงสรຌางสรรค์ ิcreative worksี รามักปຂดรับความหมายทีไอาจ
กระทบ฿จเมนຌอยกวากระทบความคิดชิงหตุผล ละ฿นทางตรงกันขຌาม กระบวนการคิดดຌวยหตุผลของลก
ปัจจุบัน บังคับ฿หຌการอานของคนปัจจุบันมุงหาตรรกะทีไสืบนืไองป็นสຌนตรง จากหตุเปหาผล ขຌอถกถียงหนึไงโ ทีไ
ผูຌขียนสนอคืออะเร ละหตุ฿ดขาจึงลงมติชนนัๅน พูดอีกอยางหนึไงกใคือ การอาน฿นสมัยปัจจุบันทรกการ
วิคราะห์ ิทัๅงดຌวยความคิดชิงหตุผล ละอารมณ์ความรูຌสึกี อยู฿นกระบวนการตลอดวลา 

 นีไป็นความตกตางอยางยิไงจากงานขียนทีไสืไอความผานการฟัง ขอ฿หຌสังกตกลอนของสุนทรภูทีไวา 

    "มนุษย์นีๅทีไรักอยูสองสถาน  บิดามารดารักมักป็นผล 

  ทีไพึไงหนึไงพึไงไดຌตกายตน  กิดป็นคนคิดหในจึไงจรจา" 

 ตรรกะของความดังกลาวดูจะคลุมครืออยางยิไง฿นกระบวนการอานอยางปัจจุบัน สุนทรภูกลาววา ความ
รัก฿นหมูมนุษย์ทีไอาจวาง฿จเดຌมีพียงสองอยาง คือความรักของพอม ละความรักตนอง ความ฿นวรรคสุดทຌายจึง
ดูเมกีไยวกับความรักทีไมนุษย์พึงวาง฿จเดຌตอยางเร หากพยายามหาหตุผลพืไอดึงอาวรรคสุดทຌายนีๅเปกีไยวกับ
ขຌอสนอ กใคงป็นวา พราะรักตนองจึงควรตຌองปฏิบัติตัว฿หຌกิดประยชน์กตนอง ชนคิดสียกอนพูด ตกใจะ
กิดขຌอสงสัยกผูຌอาน฿นปัจจุบันวา หตุ฿ดการพูดจึงป็นสุดยอดของการปฏิบัติตัวทีไ฿หຌประยชน์กตนทีไสุด  สมมติ
วาสุนทรภูมีความคิดหในชนนัๅน สุนทรภูกใยังเมเดຌสดงขຌอถกถียงตรงนีๅเวຌ฿นงานขียนของตน 

 งานขียนสวน฿หญ฿นลกปัจจุบัน ขียนขึๅนพืไอ฿หຌ "อาน" ตามความหมายทีไเดຌกลาวนีๅ อันทีไจริงการอานทีไ
จะเดຌรับความพลิดพลิน ละรับรูຌสาระส าคัญของงานขียน฿นสมัยปัจจุบัน กใตຌอง "อาน" ตามนีๅ 

 ปัญหาจึงอยูทีไวา คนเทยกอนยุคของการพิมพ์เมเดຌอานหนังสือดังวิธีทีไกลาวนีๅ มืไอกิดการพิมพ์ขึๅนคน
เทยอานหนังสืออยางเร 

 

การผยพรการอานผานรงรียน 

 การพิมพ์พิไงกิดขึๅนประมาณ ไ ทศวรรษ กอนทีไจะกิดการศึกษาผน฿หมขึๅน฿นประทศสยาม ละมຌมี
การพิมพ์ลຌว สิไงทีไขียนขึๅน฿หมพืไอการพิมพ์กใมีเมสูຌมากนัก สวน฿หญคือการพิมพ์หนังสือกาทีไขียนมากอนยุคการ
พิมพ์ หรือมຌมีหนังสือขียน฿หม กใขียนขึๅนตามจารีตการขียนของยุคกอนการพิมพ์ ิชนนิทานกลอนทีไป็น 
"หนังสือหนຌาวัดกาะ"ี 

 ดຌวยหตุดังนัๅน มืไอตอนทีไปຂดรงรียนละจัดการศึกษาบบยุรป "นิสัยการอาน"ของเทยกใยังเมเดຌ
ปลีไยนปลง  มีการขียน "ต ารารียน" ขึๅนพืไอพิมพ์จ าหนายกนักรียน ตต าราหลานีๅกใขียนขึๅนดຌวยกระบวน
ทรรศน์ของการศึกษาบบกา คือการจ าสิไงทีไป็นหลักส าคัญ พียงตปลีไยนนืๅอหาซึไงคยน ามาจากภาษาบาลี 



กลายป็นนืๅอหาทีไน ามาจากภาษาอังกฤษทนทานัๅน ต ารารียนของเทยสืบมาจนถึงทุกวันนีๅ เมคอยมีนืๅอทีไ
ส าหรับการ"อภิปราย"ประดในทางวิชาการ มากเปกวาสรุปหัว฿จของรืไอง฿หຌขຌา฿จเดຌงายโ ดยเมตຌองรูຌทีไมาทีไเป
ของสิไงทีไตຌองจดจ า กือบเมตางจากคัมภีร์ศาสนา 

 รงรียน ซึไงขยายตัวมากขึๅนสืบมาจนทุกวันนีๅ คือการจรรลงละขยายวัฒนธรรมการอานกอนการพิมพ์ 
฿หຌด ารงอยูละพรหลาย฿นสังคมเทย นักรียนจะถูกสอน฿หຌอานอยางถีไถຌวนทุกถຌอยค า  มากกวาการท าความ
ขຌา฿จกับประดในทัๅง฿นงนืๅอหาละกระบวนการคิด พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงนืๅอหาดังกลาว ราอานวรรณคดี฿นหຌองรียน
ดย฿ชຌจินตนาการนຌอยกวาความรูຌดຌานศัพท์สงละฉันทลักษณ์ การอานจึงป็นงานหนัก ครงครียด ละหาความ
พลิดพลินจากการอานเมเดຌ ดຌวยอารมณ์ความรูຌสึกตอการอานชนนีๅ จะหลือพืๅนทีไสมองสวนเหนเวຌส าหรับการคิด
วิคราะห์ หรือความรูຌสึกอยางลึกซึๅง ละการตຌถียงหรือสนับสนุนงานขียนทีไตัวอานเดຌ 

 ิ฿นทุกวันนีๅ การฆษณาชักชวน฿หຌคนเทยอานหนังสือ กใยังนຌนประยชน์ดຌานความรอบรูຌป็นสวน฿หญ 
เมมี฿ครพูดถึงความพลิดพลินจากการอานบຌางลยี 

 ความลຌมหลวของการสอนวิชา "ยอความ" คงบงบอก฿หຌหในถึงความออนอดຌานการอาน฿นระบบ
การศึกษาเทย วิชานีๅอาบบอยางมาจากระบบการศึกษาอังกฤษ ิprecisี ละคยป็นวิชา฿นหลักสูตรการศึกษา
ตัๅงตชัๅนประถมถึงมัธยม หากทวาการสอนวิชายอความ฿นรงรียนเทย กลายป็นการท า฿หຌบทอานทีไครูน ามาป็น
บบฝຄกหัดสัๅนลงฉยโ ดยเมเดຌฝຄก฿หຌนักรียนรูຌจักจับประดในจากการอาน ละสนอประดในหลัก ิพรຌอมหตุผล
หรือวิธีคิดทีไผูຌขียนสนอเวຌ฿นงานขียนี อยางกะทัดรัด 

 ฿นหลายรงรียน บทอานทีไน ามาป็นบบฝຄกหัดมีขຌอความพียงหนึไงหรือสองยอหนຌา ซๅ าเม฿ชประดใน
หลักของงานขียนทัๅงชิๅน ฿นหลายรงรียน ครูสอน฿หຌขีดสຌน฿ตຌขຌอความบางตอน฿นบทอาน ลຌวน าอาขຌอความนัๅน
มาขียนตอกันป็นยอความฉบับนักรียน 

 อันทีไจริง วิชายอความป็นรากฐานส าคัญของการศึกษา ละอาจฝຄกตัๅงตดใกทีไริไมอานหนังสือตกเปเดຌ
จนถึงนักรียนชัๅนสูง ซึไงกใคือการหัดขียนปริทรรศน์หนังสือทัๅงลม ตรงรียนเทยสอนยอความพียงพืไอท า฿หຌสัๅน 
ดยเมสน฿จวาตຌองท าอะเร฿หຌสัๅน ฿นทีไสุดนักการศึกษาเทยกใเมหในประยชน์ของวิชานีๅ ละถูกยกลิกเป฿นทุก
ระดับชัๅนการรียนจนหมด 

 ดยสรุปกใคือ รงรียนสอน฿หຌคนเทยสวน฿หญอาน ตกลับสอน฿หຌอานอยางดียวกับวัฒนธรรมการอาน
฿นยุคกอนการพิมพ์ ละคนเทยสวน฿หญ฿นทุกวันนีๅกใยังอานหนังสือดຌวยทาทีดังกลาวสืบมา ดังนัๅนประทศเทยจึง
ป็นประทศทีไมีประชากรอานออกขียนเดຌกือบ แเเั ตมีนักอานอยูเมสูຌมากนักมืไอทียบกับประชากรทีไอาน
ออกขียนเดຌ ค าอธิบายวาหนังสือมีราคาพงกินฐานะของคนเทยสวน฿หญ ฿ชຌอธิบ ายเดຌพียงสวนดียว พราะ
หຌองสมุดสาธารณะทัๅงหลาย กใมีสถิติผูຌ฿ชຌบริการตไ า มຌต฿นมหาวิทยาลัย 

 การสงสริมการอาน฿นสังคมทีไพิไงกຌาวขຌาสูยุคการพิมพ์เมนานมานีๅ  มຌวาสวนหนึไงคือการ฿หຌบริการ
หนังสือเดຌอยางกวຌางขวางละทัไวถึง  ตทีไส าคัญอยางยิไงคือการปฏิรูปการศึกษา฿นชิงคุณภาพ 

 การศึกษาเทยตຌองลิกสอนความจริงมิติดียว หรืออันดียว ตตຌองสอน฿หຌนักรียนคຌนหาความจริงอง 
จากมิติทีไหลากหลายของความจริง จากงืไอนเขทีไวดลຌอมความจริงตกตางกัน พืไอจะท าอยางนัๅนเดຌ นักรียนตຌอง



ถูกยัไวยุ฿หຌอาน ตตຌองอานอยางสนุกสนานพลิดพลิน อานละอียดกใป็น อานขຌามกใป็น อานพืไอสพกับอานพืไอ
คຌนหา หຌองรียนกลายป็นวทีของการลกปลีไยนความคิดหในของนักอาน เม฿ชทีไประกาศิตความจริงนิรันดร 

 ตราบทาทีไทัศนคติตอการอานยังเมปลีไยนมาสูการอาน฿นยุคการพิมพ์ มຌจะสงสริมการอานกันอยางเร 
กใยากทีไคนเทยจะอานหนังสือ 


