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ค าถามวา ราจะสนับสนุน฿หຌมีการอานเปท าเม นาจะป็นค าถามทีไส าคัญ มืไอสักครูกใปรารภกับผูຌหลัก
ผูຌ฿หญวา ตอนทีไตัๅงชืไอภาษาละติน฿หຌกับมนุษยຏ ซึไงกใป็นสัตวຏประภทหนึไง ขาตัๅงชืไอวา ฮม ซาปยนสຏ ิHomo 

Sapiens) ซาปยนสຏ ปลวา มีหตุผล คือป็นสัตวຏทีไมีหตุผล ลຌวตอนหลังกงกลຌาสามารถมากขึๅน มีคนสนอวา 
นาจะ฿ชຌค าวา ซาปยนสຏ สองครัๅง คือ ฮม ซาปยนสຏ  ซาปยนสຏ หมายถึง มนุษยຏผูຌมีหตุผลหลือกิน หตุ฿ดจึงมา
ตัๅงชืไออันนีๅ หตุผลทางกายภาพคือ คຌนพบวาสมองมนุษยຏจริญมากกวาสมองของสัตวຏอืไน มຌตสัตวຏทีไ฿กลຌคียงทีไสุด 
อยาง ชิมปนซี ขนาดจนติก มคกอรຏส  ิGenetic Makersี ทีไ฿กลຌคียงกับมนุษยຏมาก ตางกันพียงปอรຏซในตຏ
กวา ตวาราจริญกวาขามาก พราะวาตรงสมองสวนหนຌา ซึไงกีไยวกับรืไองการ฿หຌหตุผล การตัดสิน฿จ ละ
ความคิดความหใน รวมทัๅงรืไอง ความถูกตຌองดีงามดຌวย มันมาอยูตรงนีๅ กຌอนสมองทีไอยูหลังหนຌาผากรา ลຌวกใบอก
วา มีหตุผลหลือกิน ป็นสัตวຏทีไมีหตุผลหลือกิน  

การทีไคนราจะตัดสิน฿จอะเร มันกใขึๅนอยูกับพืๅนฐานความคิดทีไพอมเดຌอบรมลีๅยงดูมา อันนัๅนกใป็นสวน
หนึไง ค าเทยขามีค าบริภาษกันวา ฿ครทีไท ากรกตุง กใบอกวา พอมเมสัไงสอน สดงวา ถຌาพอมสัไงสอนนาจะดี 
อยางนัๅนป็นตຌน นัไนป็นพืๅนฐาน ป็นบลใคกราวนดຏ ิBackground) อีกอันหนึไงกใป็นขຌอมูล ป็นความรูຌทีไบุคคลนัๅน
เดຌสัไงสมมาตัๅงตอยู฿นทຌองม ค าถามกใบอก สมองของดใกทารก฿นทຌองม รูຌจักรับรูຌหรือรับความรูຌลຌวหรือ ขา
บอกวามีหลักฐานทางวิทยาศาสตรຏวา จริง มีตัวซลลຏประสาท มีการรับผัสสะทัๅงหลาย ขຌามาลຌวกใขຌามาทีไสมอง
มนุษยຏตัๅงตอยู฿นทຌองมรา 

ถຌา฿นสังคมหนึไง โ การรับความรูຌละรับขຌอมูลขาวสารของสมาชิก฿นสังคม฿กลຌคียงกัน พืๅนฐานความคิด
฿กลຌคียงกัน ขนบธรรมนียมประพณีวัฒนธรรม฿กลຌคียงกัน ความหมือนของสมาชิก฿นสังคม จะน าเปสูลักษณะ
สังคมทีไเมสลับซับซຌอนนัก คอนขຌางจะรียบงายชิงดีไยวมากกวา ป็นสังคมทีไ฿กลຌคียงกันมาก ป็นสังคมซึไงความ
ป็นพวกดียวกันพูดกันงาย พูดถึงความสามัคคีความอืๅออาทร การชวยหลือกืๅอกูลซึไงกันละกันกิดงาย สังคมทีไ
กระบวนการรับรูຌ กระบวนการสัไงสมอบรมมา฿กลຌคียงกัน พูดกันงายกวา   

ตวา฿นวันนีๅ ป็นรืไองอดีตมาลຌว ดยฉพาะประทศเทย ฿นวันนีๅ สังคมประทศเทยป็นสังคมทีไ
สลับซับซຌอนมากขึๅน ป็นสังคมชิงซຌอน มีความตกตาง฿นพัฒนาการของบຌานมืองนะครับ จนกระทัไงขณะนีๅ  นา
กลัวมาก ขณะนีๅถຌาผมจะ฿หຌนิยามสังคมเทย ผมคิดวา สังคมเทยป็นสังคมหงความตกตาง ละป็นสังคมทีไ
ปราะบาง  ทีไกราบรียนวา ป็นสังคมหงความตกตางมาก กใพราะวา หลักฐานเมวาจะป็นทางศรษฐกิจกใดี 

                                                 
* ปาฐกถา฿นหัวขຌอ ทศวรรษการอานกับนยบายการอาน ดย ศาสตราจารยຏนายพทยຏกษม วฒันชัย งานสวนาวิชาการประจ าป โ55โ ิTK Forum 2009) 

 



 
 

   

สังคมกใดี ระดับการศึกษากใดี ถຌาอามาทียบกันระหวาง พีไนຌองราทีไอยูชนบท พีไนຌองราทีไอยู฿นขตทศบาล ละพีไ
นຌองราทีไอยู฿นมืองหลวง มันจะมี ใ ระดับตกตางกันอยางมาก 

หลายปกอน สภาการศึกษาคยส ารวจ จ านวนปทีไคน฿น ใ กลุมนีๅขຌารับการศึกษา ลຌวฉลีไยออกมา 
ปรากฏวา คนชนบทเดຌรับการศึกษาพียง ใ ปกวา โ  ซึไงกใหมายความวา บางคนกใกิน บางคนกใเมเดຌรับการศึกษา
ลย ตวาฉลีไยลຌวกใ ใ ปกวา ถຌาทียบกับสายสามัญกใคือ ป.ใ กวา โ นัไนอง  สวน฿นขตทศบาลนัๅน ็ ปกวา 
ทียบลຌวกใคือ อยู฿นชวง ม.โ สวน฿นกรุงทพฯ แโ ปกวา ทียบลຌวกใคือ กิน ม.ปลาย ขຌาเป฿นตຌนโ ของ
อุดมศึกษา ตตอนนีๅกใดีขึๅนทัๅงสามสวน ตกใมีความตกตางอยางนีๅอยู  

ถຌาพูดถึงรืไองความป็นหนีๅ ละการมีงินออมหรือการมีทรัพยຏสินของคนทัๅงสามกลุมนีๅ ตางกันฟງากับดิน 
ดยฉพาะงินฝาก฿นธนาคาร กือบ ่เ – ้เ ปอรຏซในตຏ งินป็นของคนกรุงทพฯ ของคน฿นขตทศบาลกใมีสวน
หนึไง สวน฿นชนบทเมมีงินมีตหนีๅมากกวา พราะฉะนัๅนความตกตางทัๅงดຌานการศึกษากใดี ฿นรืไองของระดับ
การศึกษา ฿นรืไองของศรษฐกิจ ฿นรืไองของสังคมตางโ ลยท า฿หຌวิวัฒนาการของสามกลุมนีๅ ตกตางกันเปรืไอยโ 

มืไอตຌนปทางอบค พลลຏ ถามดใกละยาวชนวา มืไอลิกรียนลຌว฿ชຌวลาวางเปท าอะเร ปรากฏวามี ใ 
พททิรຏน ิPattern) ใ รูปบบ ดใกกรุงทพฯ วลาดินหຌางมากทีไสุด รองลงมาคือ ลนคอมพิวตอรຏกม ลຌวรอง
ลงเปทຌาย โ ถึงจะเปดูทีวี อานหนังสือพิมพຏ ลຌวกใอานหนังสือต ารา สวนดใกบຌานนอกเมมีหຌาง฿หຌดิน เมมี
คอมพิวตอรຏ฿หຌลน พราะฉะนัๅนอยางดีกใฟังวิทยุ บຌานเหนมีทีวีกใมีอกาส  สวนหนังสือพิมพຏกใเปเมถึง นຌอยมากทีไ
จะเปถึงบຌานนอก  ทัๅง โ ทีไบางครัๅงรากใหอ มีทีไอานหนังสือพิมพຏประจ าหมูบຌาน ฿ครจะอยากเปดินอาน
หนังสือพิมพຏ รຌอนกใรຌอน ฝนกใตก มันป็นปัญหามาก สวนดใก฿นทศบาล อยูกลาง โ ลຌวตทศบาล฿หญทศบาล
นຌอย มืไอกีๅกใคุยกับทานวา TK park มีอยูอีกหงหนึไงทีไ ทศบาลยะลา ซึไงคอนขຌางดี ละมีกีไทศบาลละทีไมี TK 

park มีอยูทศบาลดียว  

ความหลืไอมลๅ า ความตกตาง ตรงนีๅส าคัญมาก฿นบຌานรา พราะความตกตางทางหลักสังคมวิทยา 
มนุษย์฿นมืไอมีความตกตางกันมาก฿นสังคมหนึไง มันจะน าเปสูความปลกยก Differences น าเปสู 
Alienation ละจาก Alienation ความปลกยก น าเปสู Conflict หรือความขัดยຌงมากละรใวละงาย  
ทานเปสมมติทีไเหนกใเดຌ ทีไบริษัทของทานกใเดຌ ทีไท างานของทานกใเดຌ ซึไงกใมีคนตกตางกันยอะ ตัๅงตคนถือหุຌน 
ผูຌบริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับลาง ผูຌปฏิบัติหลายระดับ มีความตกตางกันอยู ความตกตา งน าเปสูการพูด
กันเมรูຌรืไองงายกวาความขຌา฿จกัน พราะฉะนัๅนผมวาสังคมเทย฿นขณะนีๅ อันตราย จริงโ กใอันตรายมานานลຌว 
ตวา มันจะยิไงอันตรายมากขึๅน ฿นรืไองของความตกตาง ฿นการรับรูຌ ฿นการรียนรูຌ  

การอาน ถຌาราจะมารณรงคຏกัน มันจะชวยเหมเมรูຌ การอานทีไราพูดกันครม โ ฿นงานสัปดาหຏหนังสือ รา
กใท ากันมาทุกป ลຌวกใพูดกันรืไองการอาน ปนีๅชคดี ครม. รับเปป็น วาระหงชาติ พวกรากใดีอกดี฿จกัน ตวามัน
จะปรปลีไยนเปสูประยชนຏของสังคมดยรวมเหม มันจะเปลบความตกตาง฿นการรับฟังขຌอมูลละความรูຌละ
ขาวสารตาง โ เหม  



 
 

   

การอานนีไ ผมคิดวาตຌองเปทีไปງาหมาย ราคงจะดี฿จขึๅน ถຌาฉลีไยการอานของดใกละผูຌ฿หญมากขึๅนตอวัน
ตอป วากันเป ตอันนัๅนป็นพียง มีนสຏ ิMeans) ป็นพียงวิธี ตทีไจะลงเปละ ลงเปถึงวา ลຌวมันจะท า฿หຌกิดการ
ปลีไยนปลงทีไดีขึๅนเหม กับสังคมเทยซึไงป็นสังคมทีไป็นสังคมหงความตกตาง ลึก โ ผมชืไอวา นาจะดีขึๅน ดีกวา
เมท าอะเร  

สวนลักษณะทีไสองทีไผมก าลังลบล ิLabel) สังคมเทยกใคือ ป็นสังคมทีไปราะบางมาก ป็นสังคมทีไเมมี
นๅ าหนัก฿นรืไองความคิดละหตุผลลย นาสียดายมาก มันกิดอะเรขึๅน  สองวันทีไผานมากใป็นตัวอยางทีไดี ราป็น
คนเทย ขณะนีๅพรຌอมทีไจะฟังขาวลือ ป็นหยืไอของขาวลือซึไงคนตางชาติทีไขาจะเดຌปรียบ฿นความหลงของคนเทย 
ขาจะ฿ชຌความเดຌปรียบนีๅตลอดวลา พราะคนเทยนีๅชืไองาย อยาก฿หຌพวกราทีไท างานดຌานสังคมศาสตรຏ สังคม
วิทยา มานุษยวิทยาลงเปศึกษาดู พราะวามันมีปรากฏการณຏยอะยะ ทีไท า฿หຌคนเทยชืไองาย วลาลงทะบียนกใ
บอกวาตนองป็นชาวพุทธ ตจริง โ เม฿ช ป็นคนปลือกพุทธ เม฿ชกนพุทธ ป็นปลือก เปดูจ านวน จຌาทรง 
ทัๅงหลายทัไวประทศ ลองเปดู ผมวาอันนัๅนจะบอกอาการปຆวยของคนเทยเดຌมากลย ชืไองาย ปราะบางมาก ถูก
จมตีเดຌงาย ตลาดหุຌนอย ถูกจมตีเดຌงาย ลຌวกใชืไองาย ผมวาตรงนีๅ เมรูຌหมือนกัน ป็นพราะอะเร คงจะมีหลาย
ปัจจัย  

ถຌาอยางนัๅน การอานทีไราพูดกันวันนีๅ จะท า฿หຌสังคมเทย ปราะบางนຌอยลงเหม หนักนนมากขึๅนเหม 
ปງาหมายของการสนับสนุนการอาน จะท า฿หຌคนเทย ดใกเทย มีความป็นตัวของตัวอง มีความคิดของตัวองมาก
ขึๅนเหม จะท า฿หຌขามัไนคงอยู฿นความถูกตຌองดีงามมากขึๅนเหม จะท า฿หຌขายึดมัไน฿นประยชนຏของสวนรวมของชาติ 
หในกความจริง ความสัตยຏ มากกวาความหลอกลวง ปງปด มดทใจ หรือขาวลือ หรือปลา  

ตถຌาการอานน าเปสูสองสิไงทีไป็นความปรารถนาของรา คือเปลดความปลกยก฿นสังคม ลຌวกใเปพิไม
นๅ าหนัก฿หຌคนเทย มีสติ มีปัญญา มากขึๅน  ผมคิดวา นาหนืไอยกับการรณรงคຏ฿หຌมีการอานมากขึๅน ผมขอฝากป็น
ความคิดดังนีๅเวຌ  ผมมองวา หนึไง ประทศเทยขณะนีๅ นากลัวมาก ป็นสังคมของความปลกยก การอานนีๅจะท า
฿หຌลดความตกตางตรงนีๅเปเหม รับรูຌขຌอมูลขาวสารมากขึๅนมัๅย  ขຌอสอง คือ จะท า฿หຌคนเทยมีความคิดความอาน
หนักนนขึๅนเหม การอานนะครับ หรือวา สักตวาอานอะเรกใเดຌสนุกสนาน อคนะครับ จะขออนุญาตรืไองทีไสาม 
กใคือ ครึไงชัไวมงจะมาขຌาสู ความคิดพืๅนฐานของการอาน สวนวาจะเปสูสองปງาหมายอยางนีๅอยางเร กใขอฝากนะ
ครับ  

จริง โ รืไองความรูຌทีไขຌามาสูสมองรา ละราสัไงสมมาตัๅงตอยู฿นทຌองม  ลຌวคลอดจากม ลຌวกใวิวัฒนຏ
มาตามความจริญของสังคม ถຌาอาตัๅงตสมัยพุทธกาลมืไอ โุ5เเ ปทีไลຌว สมัยนัๅนยังเมมีสืไอสิไงพิมพຏ ิPrinted 

Material) จริง โ  พระเตรปຂฎกกวาจะเดຌลงจารึกป็นภาษาบาลีกใตัๅงหลายรຌอยป หลักจากพระพุทธจຌาปรินิพพาน
เปลຌว  พราะฉะนัๅน฿นชวงรก โ สิไงทีไท าเดຌ ซึไงท าเดຌดีมาก กใคือ การสวด การทีไพระ คณะสงฆຏตຌองมาสวดรวมกัน 
ลงอุบสถรวมกัน พืไอจะรักษาความมนย าของพระสูตรทัๅงหลาย ลຌววลาพระสอน กใเมเดຌอาน฿หຌฟัง พราะเมมี
฿บลาน เมมีต ารามาอาน฿หຌฟัง พระสอนกใคือ ทานทศนຏ฿หຌฟัง พราะฉะนัๅน สมัยพุทธกาล ความหในละความรูຌทีไ
เดຌ กใผานการพูดละการฟัง เม฿ชการดู ดู ดูลຌวหในมันมากิดทีหลัง มากิดหลังจากทีไมีหนังสือ มีหนังสือลຌว มี
อักษร มีการจารึก มีการอาน  



 
 

   

฿นสมัยนีๅรากใ฿ชຌตรงนีๅมาก สิไงรຌาจากภายนอกหรือความรูຌกใเดຌ ความหในจากภายนอก ผานผัสสะขຌาสู
สมองคน ผานตา ตากใดู ดูลຌวตຌองหใน เมหในกใเมผานขຌา  ราหในลก ราหในภาพ ราหในจากการอานหนังสือ 
ตถຌา฿นสมัยพุทธกาล เดຌจากการฟังทศนຏ ฟังค าสอนตาง โ อยูทีไบຌานกใฟัง ฟังพอมสอน พอมกใสอนนะครับ ต
วาพอมสมัยนีๅ อานดຌวย มีสียงอานจากพอมอานหนังสือ฿หຌฟังดຌวย ยายอาน฿หຌฟัง พอมอาน฿หຌฟัง ครงการ 
Bookstart กใกิดจากดใกตัวลใก โ ลຌวพอมกใอาน฿หຌฟัง ปูຆยาตายายอาน฿หຌฟังผานทางหูเป สียงอืไนดຌวย สียง
จากสิไงวดลຌอมลຌวกใมากรองกัน จมูกกใหมือนกันเดຌกลิไน ลิๅนเดຌรส กายเดຌสัมผัสรูຌเดຌ พวกทีไขามีความบกพรอง
ทางตา ขากใอานผานการผัสสะ ทางสัมผัสทางกาย ฿ชຌปลายนิๅวอานอักษรบรลลຏ กใ฿ชຌปลายนิๅวอานอักษรบรลลຏ 
พวกทีไมีความบกพรองทางหู ฿ชຌอักษรทีไป็นสัญลักษณຏมือเมຌตาง โ กใสืไอกันทางนัๅนเดຌ สืไอความหใน สืไอความรูຌ สืไอ
ความคิดกันเดຌ พราะฉะนัๅน ผัสสะทัๅงหຌา กใชวยมากนຌอยตาง โ กัน เม฿ชฉพาะการอานอยางดียว ตวาผมถือวา
ราเดຌรวมหมด ดยผัสสะทัๅงหมด  

สมองมนุษยຏรับรูຌผานผัสสะทัๅงหลายตัๅงตอยู฿นครรภຏมลຌว ชน ปຂดพลง฿หຌลูกฟังขณะทีไลูกอยู฿นทຌอง 
หลังคลอดตขึๅนมาดใกกใจ าพลงเดຌ ป็นตຌน กใพิสูจนຏมาลຌว สดงวา จริง โ ลຌวกใมีการพิสูจนຏซลลຏสมองตาง โ ฿น
ทารก฿นครรภຏ สมัยนีๅขาท า Functional MRI การจริญของสมองดใก฿นครรภຏ ดี็ยวนีๅขาท าเดຌ เมยากอะเร กใรูຌ
ลຌววา สมองมีการปลีไยนปลงมากมาย ดยฉพาะ฿น ใ ดือนหลัง ดือนทีไ ็ุ ุ่ ้ กอนคลอด ปลีไยนปลงมาก
ลຌวกใจริญมาก จริญรใวมาก สมองตอนนัๅนนะครับ  หลังจากคลอดลຌวตอน แ ขวบ กอนทีไดใกจะพูดเดຌดຌวยซๅ า 
ดใกกใสามารถรับผัสสะเดຌลຌว ปูຆยาตายายรากใอาปลางินปลาทองมาขวน฿หຌดู ดใกมันกใรับรูຌรับผัสสะผานตา สมัย
นีๅกใมีมบายตาง โ มีมบาย เอຌปลางินปลาทองกใป็นมบายหมือนกัน กใป็นการรຌา รຌา฿หຌดใก฿ชຌผัสสะทางตา  

การอานหนังสือ฿หຌลูกฟังตัๅงตอายุ ๆ ดือน฿น Bookstart Program กใชนกัน กใป็นกระบวนการดียวกัน 
การอาความรูຌ การอาสียงสืไอตาง โ ผานผัสสะ฿หຌดใก สมองดใกขารับมา ซึไงมืไอกีๅฟังพีไจีๆด 1ลา฿หຌฟังลຌวกใ
สนุกสนานวา ทาง UNiCEF ขามีตัวชีๅวัดรืไองความจริญติบตของสมองดใกลใก ลຌวปรากฏวา ฿น  Bookstart 

Program ของเทยรา ซึไงขณะนีๅราท าทีละปโ ตัๅงต ๆ ดือน ่ ดือน จนดใกอายุ โ ขวบ ใ ขวบ ไ ขวบ ตอนนีๅ
มา 5-ๆ ขวบลຌว ปรากฏวาดใกกลุมนีๅ ถຌาพอมอานหนังสือ฿หຌฟัง จะมีการจริญติบตหลาย โ ดຌานดຌวยกัน สดง
วา สมองของดใกเทยเมพຌ฿ครสิครับ ทีไเปชนะฟຂสิกสຏ คมี ดาราศาสตรຏ มืไอรใว โ นีๅ รวมทัๅงดใกชายหมองดຌวยทีไเป
ชนะขงกระดาษพับ ดใกเทยเมพຌ฿คร อกาสตางหากทีไพຌขา จดเวຌเดຌลยนะครับ ดใกเทยสมองเมพຌ฿คร ตทีไ
พຌคืออกาส อกาสทีไผูຌ฿หญจะหยิบยืไน฿หຌ ละอกาสทีไดใกจะเขวควຌาหาอง จริง โ อกาสป็นทัๅงสองฝຆาย คือฝຆาย
ทีไผูຌ฿หญจะหยิบยืไน฿หຌดใก  ลຌวกใสวนหนึไงกใสวนตัวดใกดຌวยทีไจะเขวควຌาอง  

 มืไอรใว โ นีๅพวกรากใฮือฮากัน หนังสือรืไอง อຌาทຏ ลายออสຏ ิOutliners) ปลวา คนปลกยกหรือคนทีไ
ปลกกวาคนอืไน ตวา อຌาทຏ ลายออสຏ พูดถึงรืไองคนซึไงปลก฿นทางบวก พวกจีนียส (Genius) ลนกีฬากง ตง
พลงกง ป็นนักวิทยาศาสตรຏกง ฿นหนังสือลมนัๅนพยายามบอกวา ความกงของอัจฉริยะทัๅงหลาย฿นลก เมเดຌกง
มาตัๅงตกิด มากงทีหลัง ป็นพราะขามีอกาส฿นชีวิต ละอันทีไสอง ขาฝຄกฝนมากพอ ฿นหนังสือลมนัๅนบอกวา 

                                                 
1 คุณสุธาทิพ ธัชยพงษຏ มูลนิธิหนังสอืพืไอดใก 



 
 

   

ถຌา฿ครจะป็นอัจฉริยะของลกจะฝຄกดຌาน฿ดกใเดຌ ตຌองเดຌ แเุเเเ ชัไวมง จึงจะคลองคลว ป็นผูຌชีไยวชาญเดຌ   
แเุเเเ ชัไวมง ขาบอกวาอยางนัๅน  

 Bookstart Program กใป็นครงการทีไทຌาทายสมองดใกเทยวา หมือนกับสมองของดใกญีไปุຆน ดใกอังกฤษ
หรือปลาทีไขามี Bookstart กอน กใจริง ขาพิสูจนຏลຌววา ฿ช สามารถท า฿หຌดใกเทยกงเดຌ ถຌารา฿หຌอกาสลຌวกใ
ฝຄกฝนขา ฝຄกฝน วันหนึไงอานกีไชัไวมง กับเอຌดใกคนหนึไงตัๅงตกิดถึง 5 ขวบ พอมเมคยอานหนังสือ฿หຌฟังลย 
มຌตบรรทัดดียว ลຌวอยู โ กใเปขຌาอนุบาล ลຌวกใเปรียนอนุบาลขงกับคนอืไน มันกใพຌ สูตร แเุเเเ ชัไวมง  
อยาลืม ราอาน฿หຌขาฟังกีไชัไวมง เอຌดใกทีไขຌา Bookstart อานตัๅงต ๆ ดือน ลຌวมกใอานมารืไอย โ ปหนึไงอาน
ตัๅงกีไชัไวมง ถูกเหม สมองดใกมันทากันตอนกิด เมมี฿ครกงกวา฿คร หนังสือลมนัๅนพยายามบอกว า ทีไมันพຌ
พราะอกาสมันนຌอย อกาสมันสูຌขาเมเดຌ ตกลงราจะหยิบยืไน฿หຌดใก ลຌวกใสอน฿หຌดใกรูຌจักเขวควຌา หาอกาส
฿หຌกับตัวองดຌวยนะครับ ราจึงจะเปรอดเดຌ  
 หลังจาก แ ป สมองมนุษยຏติบตเมหยุดยัๅงลยตลอดชีวิต รวมทัๅงคนกดຌวย คนทีไกษียณลຌวดຌวย มืไอชຌา
พีไจีๆดพรไ าร าพันวา ๆเ ลຌวหรอ ๆเ ยังจຎว พลรืออกธนิต2 กใ ๆเ ปนีๅ ผม ๆเ กวาจะ ็เ ลຌวยังจຎวนะ  ตอน
หลังนักวิทยาศาสตรຏฟຂสิกสຏอมริกัน เดຌพิสูจนຏวา คนกมีซลลຏสมองกิด฿หมป็นชุดโ อยูหมือนกันเม฿ชมีฉพาะ
ดใก ตถຌาเม฿ชຌนะ คนกประหลาดอยูอยาง ถຌาเม฿ชຌซลลຏสมอง จะฝຆอยุบหายเปอง฿น โ-ใ สัปดาหຏ พีไจีๆดตຌองอาน
หนังสือ ถຌาเมอานละฝຆอลย ตจริงโ มันป็นขຌอมูลทางวิทยาศาสตรຏทีไมายืนยันวา การ฿ชຌสมอง การฝຄกฝนสมองอยู
ตลอดวลา ท า฿หຌสมองจริญติบตเดຌ เมฝຆอรใว อยางนຌอยกใเมฝຆอรใว ผมลยกลຌาพูดค านีๅ สมองมนุษยຏติบตเม
หยุดยัๅงตลอดชีวิต กลຌาพูดเดຌ ยกวຌนป็นรค ป็นรคอัลเซมอรຏ รคสຌนลือดเมดี อันนัๅนป็นอีกรืไองหนึไง ป็นรค 
ตถຌาปกติธรรมดา มีอาหารเปลีๅยงขาปกติ สมองมุษยຏจะจริญติบตเดຌ ถຌาเดຌอาหารครบ มีการสงสริมการ
พัฒนาสมองตัๅงต฿นครรภຏ ดใกลใก ดใกต วัยรุน ผูຌ฿หญ ละผูຌสูงอายุ มีความหวัง฿ชเหม ประทศเทยมีความหวัง
นะ เม฿ชวาของราสมองยกวาขา สืไอมกวาขา เม฿ชลย ราดูลสมองคนเทยอยางเรทานัๅนอง ค าถาม รา
ดูลสมองคนเทยอยางเร ถຌาราดูลขาดี ขากใจะป็นครืไองมือทีไดีทีไสุดนะครับ  

พระพุทธจຌา ทานพูดถึงรืไองการอานลຌวน าเปสูการปลีไยนปลงของผูຌอานเวຌ ใ ขัๅนตอนดຌวยกัน ขัๅนตอน
รกคือ สุตตมยปัญญา สุตต ปลวา ฟัง สมัยนຌนเมมี พริๅนตใด มททีรียล (Printed Material) มีตทศนຏ฿หຌฟัง 
สมัยนีๅ สุตตมยปัญญา ตຌองรวมผัสสะทุกอยางขຌาเปดຌวย พราะวารามีมีดีย (Media) มัลติมีดีย ิMultimedia) 

ตางโ ขຌามาผสมกันลຌว การฟังหรือสุตตมยปัญญา ฿หຌความรูຌละคุณธรรม คือนืๅอหาสาระทีไ฿สขຌาเป฿น พริๅนตใด 
มททีรียล กใดี ฿นอิลใกทรอนิคสຏ มททีรียล ิElectronic Material) กใดี ราจะ฿ชຌค าวา การอาน หรือการฟัง 
ลຌวครอบคลุมทัๅงผัสสะ ราตกลงกันลຌว ครอบคลุมทุกผัสสะ ครอบคลุมทุกมีดีย รายังเมมีค ารวมโ ทีไ฿ชຌ
ครอบคลุมหมด  ตຌองขออนุญาต฿ชຌค าบราณชนการฟังหรือการอาน ป็นค าบราณตครอบคลุมหมดวา ถຌา฿หຌ
สมองมนุษยຏคนเทย เดຌฟังเดຌอาน เดຌสัมผัส ลຌวเดຌรับความรูຌละคุณธรรมอยางตอนืไองตัๅงต฿นทຌองม จนกระทัไง
กตาย รากใจะเดຌสิไงดีโ งามโ จากนอกสมองขຌาเป฿ส฿นสมองคือ฿หຌความรูຌละคุณธรรม฿สขຌาเป฿นสมอง  

                                                 
2 พลรอือกธนิต กิตตอิ าพล ผูຌอ านวยการส านักงานบริหารละพัฒนาองคຏความรูຌขณะนัๅน 



 
 

   

พระพุทธจຌาบอกวา มืไอเดຌผานผัสสะขຌามาของ฿หมโ นอกสมองติม  ติมทุกวันลຌว การสรຌางปัญญา
ทางลกคือ สุตตมย เดຌความรูຌภายนอกผานทางการฟัง การอานละอืไนโ สรใจลຌว ตຌองตามดຌวยสตใป (Step) ทีไ
สองคือ คิด อาเปคิดคือ จินตา จินตมยปัญญา  น าเปคิดพืไอชืไอมยงกับความรูຌทีไมีอยูลຌว ทุกคนจะมีทุนความ
รูຌอยู ทีไขา฿ชຌค าวา   อินทรินสิค นวลจ ิIntrinsic Knowledge) สุตตมยปัญญาป็น อใกทรินสิค นวลจ 
(Extrinsic Knowledge) ป็นความรูຌนอกตัว สรใจลຌวราเดຌมา฿หม จะซืๅอหา หรือเมซืๅอหากใตาม รากใเปรวมกับ
ความรูຌทีไรามีอยู฿นขณะนัๅน เปชืไอมยง ถຌามีปัญญามากกใเปชืไอมยงมาก ถຌามีปัญญานຌอยกใชืไอมยงนຌอย ฿น
ความรูຌกากับ฿หม จนกิดความรูຌชุด฿หมพอกพูน จ าริญขึๅนเปรืไอยโ  

ถຌามีดใกสองคน คนหนึไงอยู฿น Bookstart Program พอ ๆ ดือน มกใอานหนังสือ฿หຌฟังลຌว จน ๆ ป อีก
คนเมเดຌอยู ลຌวกใทิๅง โ ขวຌาง โ ลีๅยงกันบบลูกหมูลูกหมา มันกใเมมีความรูຌทีไป็นความรูຌทุนดิม ทีไราบอกวา
ความรูຌทีไมีอยูลຌว กในຌอย มันนิดดียว กับเอຌดใกซึไงมันเดຌทุนมาตัๅง ๆ ปลຌว 5 ปกวาลຌว มันกใเดຌทุนสูงกวา หรือป็น
ผูຌ฿หญลຌวเมหาความรูຌ฿หมลยเมหาความรูຌ฿สตัวลยนะครับ ฿ชຌชีวิตทางอบายมุข กร เอຌความรูຌทีไมีอยูซึไงป็น
อินทรินสิค นวลจ มันกในຌอย มันกใยิไงนຌอยเปรืไอย โ จออะเรกใชืไอขาหมด ฿ครจะหลอกกใชืไอ พราะเมมีความรูຌ
กาทีไจะชืไอมยงวา มันคຌานนะ มันจริงหรือปลา มันเมจริงนะ พราะความรูຌกาทีไรามีตัๅงยอะยะ มันบอกวา 
ทีไมาพูด เมจริง ลຌวพวกนีๅจะจ าเดຌ คนทีไนากลัวสุดคือ คนทีไความจ าสัๅน ความจ าสัๅนพลาดงายมาก  

จินตมยปัญญา เดຌความรูຌ฿หมขຌาเปบวกความรูຌกา พราะฉะนัๅนความรูຌกาตຌองสริมอยูรืไอย โ สริมจาก
การอาน การฟัง การอะเรกใลຌวต สรใจลຌวยังเมพอ ถຌาป็น฿นระดับลกุตตระ ราเมอาทีไจะเปนิพพาน อาพวก
ราทีไยังเมบวช ราตຌองอาความรูຌนัๅนเปปฏิบัติ อาเปฝຄก฿หຌกิดความชไ าชองชีไยวชาญ ภาวนามยปัญญา ตถຌาป็น
พระสงฆຏองคຏจຌาทีไทานมุงนิพพาน ทานกใอาสุตตมยปัญญา จินตมยปัญญา ลຌวกใเปขຌาสูภาวนามยปัญญาของทาน 
เปสูความหลุดพຌนของทาน เปทางธรรมสูงเปลย  

ตของราอาคนีๅ อาความรูຌทีไเดຌทัๅงกา ความรูຌภายนอก ความรูຌภาย฿นกิดป็นฐานความรูຌ฿หม สรใจลຌว
กใอาเปคิด คิดหาทางปฏิบัติ ฿หຌกิดความชไ าชองมากขึๅน สรุปกใป็นอยางนีๅ งายโ ฟัง อานเดຌความรูຌภายนอก อามา
คิดมาผสมความรูຌภาย฿นกับความรูຌจากภายนอกเดຌความรูຌชุด฿หม ลຌวอาเปปฏิบัติ ดยน าเป฿ชຌความรูຌ฿ชຌงาน อา
ความรูຌเป฿ชຌงาน ซึไงรารียกวา ทคนลยี (Technology) ป็นการผลิตทคนลยี เดຌกิดความช านาญ สรใจลຌวกใ
อาทคนลยี อาความคิดริริไมสรຌางสรรคຏเปสรຌางนวัตกรรม฿หม อินนวชัไน (Innovation) เดຌงาน฿หม เดຌสินคຌา
฿หม เดຌบริการ฿หม เดຌสิไง฿หมโ กิดขึๅนทีไรารียกกันวา ครีอทีฟ อีคอนมี (Creative Economy) หรือวา 
ศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ หรือถຌาอาเปพัฒนาคุณภาพชีวิต รากใบอกวาป็น ครีอทีฟ ซเซตีๅ (Creative Society) ป็น
สังคมสรຌางสรรคຏ ตถຌารามุงเป฿นรืไองคຌาขาย รากใจะเดຌสินคຌา บริการ฿หมอาเปคຌาขาย ซืๅอมาขายเป กใป็นครีอ
ทีฟ อีคอนมี  

ทีไพระพุทธจຌาสอนเวຌ โุ5เเ ป นีๅกใคือ KM นัไนอง นวลจ มนจมຌนทຏ (Knowledge Management) 

การบริหารความรูຌของพลรืออกธนิตนัไนอง ตกลงพลรืออกธนิต ตຌองมาสนับสนุนการอานนะครับพราะมันริไม
ตัๅงตการอาน ลຌวกใการบริหารความรูຌ จัดการความรูຌจนกระทัไงออกเปป็นสินคຌา฿หมโ อยู฿นนีๅหมดลย เมรูຌทีไยว
นีๅสปอนซอรຏเปทาเหร ตวาอยู฿นหนຌาทีไนะครับ  



 
 

   

ราตຌองท าตรงนีๅ฿หຌมากโ ตຌองท าตรงนีๅ ถຌารายังอยากมุง ครีอทีฟ อีคอนมี ครีอที ซเซตีๅ อยากเดຌสังคม
สรຌางสรรคຏ ศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ รืไองการหาความรูຌ฿หมเปติมความรูຌกา อาความรูຌมา฿ชຌงาน อาเปคิดริริไมท า฿หຌ
กิดนวัตกรรม฿หมโ กิดขึๅน พียงตตຌองท าอยูตลอดวลา 

คราวนีๅมาพูดถึงรืไองทีไสาม รืไองสืไอ ตอนนีๅรากใมีสืไอสิไงพิมพຏ สืไออิลใกทรอนิคสຏ สมัยกอนกใสืไอจาร จารึก฿น
กຌอนหินบຌาง หลังตาบຌาง อะเรตออะเรบຌาง ตอนนีๅรากใมีสืไอสิไงพิมพຏ หลังจากทีไ กูทนบิรຏก (Johannes 

Gutenberg)  ผลิตทนพิมพຏเดຌมืไอ 5เเ ปทีไลຌว รากใมีสืไอสิไงพิมพຏขึๅนมา มีหนังสือยอะยะเปหมด วารสารตาง 
โ ยอะ ลຌวรากใพูดถึงการอานตรงนีๅ ลຌวรากใมีหຌองสมุด พราะสวนมากรานຌนเปทีไ พริๅนตใด มททีรียล  ฿น
วัฒนธรรมทีไผานมาทัๅงหมด ฿นกระบวนการหาความรูຌรานຌนเปทีไ หนังสือ การอาน หຌองสมุด ตอนหลังโ กใมาทาง
สืไออิลใกทรอนิคสຏมากขึๅน ลຌวกใจะมากขึๅนรืไอยโ ทัๅงวิทยุ ทัๅงทีวี ทัๅงคอมพิวตอรຏ สืไอตาง โ หลานีๅ กใจะป็นสืไออีก
ชนิดหนึไงทีไจะมาทดทนกับสืไอสิไงพิมพຏ หรือจะมาขงขันกับสืไอสิไงพิมพຏ คุณภาพของสืไอขาอยูทีไนืๅอหาลຌวกใสาระ
ละคุณคา ซึไงตรงนีๅ นอกจากวาราจะตຌองมีสืไอทีไจะเปถึงผูຌบริภคอยางเร  

มืไอกีๅผมบอกลຌวรามี ใ นครา กรุงทพฯ ขตทศบาลลຌวกใชนบท ค าถามคือ ราจะจัดการประทศรา
อยางเร จะมีนยบายระดับรัฐอยางเร ท า฿หຌสืไอตาง โ หลานีๅเปถึง  มืไอกีๅผมยกตัวอยางวาทีไอบคพลลຏขาพูด 
พราะวามันมีความจ ากัด มันมีความจ ากัดของสืไอประภทตาง โ ทีไจะเปถึง ผมคิดวาตรงนีๅ ตຌองป็นนยบาย
ระดับชาติ วาราจะมีสืไอเปถึงประชาชนของราทุกกลุมอายุเดຌอยางเร ราคาตຌองเมพงนัก มีสืไอสาธารณะมากเหม 
อันนัๅนป็นพวกรืไองของ อคซส (Access) นอกจากนัๅนยังพูดถึงรืไอง ควอลิตีๅ (Quality) คือ คุณภาพสืไอ ฿นรืไองทีไ
สองคือ คุณภาพสืไอดຌวย นืๅอหาสาระป็นยังเง ตຌองควบคุมเหม ถຌาเมควบคุมตຌองมีการจัดความส าคัญกอนหลังเหม  

ยกตัวอยางชน รารูຌวาประชากรของรา ไเ ลຌานกวาคนท าการกษตร ท าอาชีพกษตร รืไองดิน นๅ า ลม 
เฟ ตาง โ ราจะ฿หຌความรูຌนืๅอหาสาระรืไองการกษตรกับพีไนຌองของราบຌางเหม ทีไป็นสืไอสาธารณะ อยางนีๅป็นตຌน 
พืไออะเร พืไอ฿หຌขามีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน มีฐานะทางศรษฐกิจทีไดีขึๅน จะเดຌลดความตกตางทีไมืไอกีๅราพูดถึง
ตอนตຌน จ าเดຌเหมครับ มัน฿ชຌสืไอเดຌหมดลย ทีไจะเปลดความตกตาง ทีไจะสรຌางความมัไนคงขึๅนมา฿หຌกับบຌานมือง  

ผมคิดวาทัๅงรัฐทัๅงสืไอละลย฿นประดในของปງาหมาย ผมอยากจะชิญชวนพวกราว า ทัๅงรัฐทัๅงสืไอตຌองมาดู
ลຌว อิทธิพลของสืไอขณะนีๅตอความคิดของคนเทยมากมายหลือกิน ทัๅงดใก ผูຌ฿หญ คนก ชืไอสืไอหมดลย ทีนีๅถຌา
สืไอบิดบือน สืไอเรຌคุณธรรม รากใเดຌตความรูຌความหในทีไบิดบือน ลຌวกใเป฿ส฿นสมอง ฐานความคิดกใบิดหมด  รา
อยากเดຌสติปัญญา มืไอกีๅ ดร.ทัศนัย บอก อยาก฿หຌการอานน าเปสูสติปัญญา ตมันป็นสืไอบิดบือน ลຌวราจะท า
ยังเง ฿ครจะควบคุม ราจะ฿หຌจรรยาบรรณสืไอลຌวคุมสืไออง ราจะ฿หຌรัฐมาก าหนด เพรออริตีๅ ิPriority) หรือมา
ก าหนดล าดับทิศทางดีมัๅย ก าหนดจ านวนชัไวมง จ านวนปอรຏซในตຏ สัดสวนวลาทีไจะสนอดຌานนัๅนดຌานนีๅดีเหม มัน
คงจะมีวิธีออกอีกยอะนะครับ ตผมกราบรียนวา ราตຌองมีมาตรการละนยบายทีไชัดจนกีไยวกับ  

หนึไง สืไอทีไจะเปสูประชาชนทัๅงสามกลุมจะอายังเง ถຌาบอกวาราคาคบิๅลทีวี ราคาทากันหมดทัๅง
กรุงทพฯ ทัๅงทศบาล ทัๅงตางจังหวัด ผมวาอีกรຌอยชาติกใคนตางจังหวัดคงเมมีทางเดຌดู พราะวามันเมมีปัญญา



 
 

   

ตอนนีๅ ตวามันตຌองมีมาตรการ มาตรการชิงนยบายอะเรทีไท า฿หຌขาสามารถทีไจะบริภคสืไอทีไคลຌายคลึงกันเดຌ เม
วาจะอยู฿นมืองหลวง ฿นทศบาล฿หญ ทศบาลลใก ลຌวกใ฿นชนบท ตขาขาด ตอนนีๅขาขาดหมด ขาเมมีอกาส  

รืไองทีไสอง คือนืๅอหาสาระละคุณคาของสืไอ ฿ครจะป็นคนดูล฿หຌ ผมกใยังปลก฿จ หในสืไอมวลชนขา
บนกันวา วิทยุชุมชนพูดด ากใเดຌ พูดขาวกใเดຌ ออ ลຌวกใปลอย฿หຌพูดอยูเดຌ ท าเม ท าเมปลอย฿หຌพูดอยูเดຌ ท าเมเมพูด
ความจริง ท าเม  สังคมราเมอยากเดຌความจริงหรือ อยากเดຌด า ขาว อยากเดຌสีนຌนสีนีๅกันยอะยะลย ท าเมเม
อาความจริงมาพูด คยอานค าสอนของ ขงจืๆอ บรรทัดหนึไงบอกวา ความป็นกลางเมมี มีตความถูกตຌอง ราบอก
สีนัๅนอยูตรงนีๅ สีนัๅนอยูนีไ ลากสຌนลຌวราเปยืนอยูตรงกลาง ลຌวรากใบอก อยูตรงกลางละ ราป็นกลางลຌว มัน
เม฿ช ราตຌองอาความถูกตຌอง  

ผมขอยืนยันวา ผูຌบริภคสืไอความรูຌ คน฿นมืองหลวง คน฿นขตทศบาล ฿นชนบท ความสามารถ฿นการ
ลือกจะบริภคตกตางกันดยสิๅนชิง ราคงตຌองชวย จะดยวิธี฿ดวิธีหนึไงเมรูຌ รามีงบเทยขຌมขใง ผมคิดวา สืไอ
ความรูຌ จะท า฿หຌเทยขຌมขใงจริงโ  ตตຌองป็น กรนดຏ สกล (Grand Scale) ตຌองป็นครงสรຌางนยบายทีไ฿หญ 
เม฿ชลใกโ นຌอยโ อาหอกระจายสียงเปตัๅง หมือนสมัยบราณเมเดຌอีกลຌว มันผานยุคนัๅนมานาน ผมคิดวาตຌองดู
ทัๅงนืๅอหาดຌวย ทัๅงสาระเดຌทัๅงคุณคาดຌวยนะครับ กใขออนุญาตบนพียงคนีๅนะครับ คือ  

หนึไง กราบรียนวา ป็นหวง ป็นหวงสังคมเทยมาก ผมคิดวา ความตกตางปลกยก มีมาก ละความ
ปราะบางมีมาก ตกใป็นประทศของรา พวกราป็นจຌาของหมือนกัน รามาชวยกัน  

สอง รืไองของสมองคนเทยเมพຌ฿คร ตัๅงตอยู฿นทຌองม จนกระทัไงถึงกฒานะครับ สมองจริญอยูรืไอย 
ราจะดูลสมองคนเทยอยางเร ฿หຌอยู฿นสภาพทีไดีทีไสุด  

สาม ขอพูดถึงสืไอประภทตางโ วาตຌองท าอยางเร ดยฉพาะนืๅอหา คุณคา สาระ ลຌวการทีไจะเดຌบริภค
ความรูຌ ขาวสารขຌอมูลขาวสารหลานีๅ ราจะท ายังเง จะมีการกระจายอยางเร พืไอ฿หຌกิดอกาส฿นการเดຌบริภค 
พราะวาอัจฉริยะตกิดเมมี มีตอัจฉริยะทีไมาสรຌางขึๅนทีหลัง ลຌวถຌาราชืไอวา ราสามารถสรຌางอัจฉริยะ฿หຌคน
เทยเดຌยอะโ ราคงตຌองชวยกันสรຌางอกาส฿หຌกับขา กใขอจบพียงทานีๅ ขอบคุณมากครับ 
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