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รียนผูຌมีกียรติทุกทาน ขออนุญาตริไมละพูดคุย฿นประดในทีไนาสน฿จ฿นรืไองทศวรรษ
การอาน นยบายการอาน ซึไ งปຓนวาระหงชาติของสังคมเทย ราเดຌประดในมากมายจากทาน
องคมนตรี ทานอาจารย์กษม มีขຌอคิ ดทีไน้าเปสูการคิดตอมาก โ ละผมกใรูຌสึกปຓนกียรติดຌวย
ละเดຌความรูຌอะเรมากมาย ประดในทีไจะรียกวาสอดคลຌองกับขຌอกังวลของหลายโ คน ผมชืไอ
วาอยางนัๅน ฿นสังคมราอยางทีไทานอาจารย์กษมเดຌพูดเปวา ปຓนสังคมทีไมีความปราะบาง
ปຓ น สั ง คมทีไ มี ค วามปลกยกอยู ค อ นขຌ า งสู ง ต ว า น ล ะ นีไ คื อ ประทศเทย นีไ คื อ บຌ า น
พราะฉะนัๅนคงตຌองคนละเมຌคนละมือ ทีไจะท้า฿หຌความตกยก ความปราะบางนีๅกลายปຓนพลัง
กลับกลายปຓนความขຌมขใง฿นอนาคต ลຌวกใการทีไจะ฿หຌคุณภาพของคนปຓนสิไงส้าคัญทีไจะท้า฿หຌ
สั งคมขຌมขใง กใอยู ทีไรืไ องของสมอง รืไ องของความคิด รืไ องของความส้ าคัญทีไ จะพัฒ นา
ความคิดละสติปัญญา
฿นชวงของการอภิปราย รามีบุคคลทีไจะมาขยายความตอ มาคุยกันวา วาระหงชาติ
฿นการทีไจะ฿หຌ การอาน ทศวรรษการอาน นยบายการอาน หรือวาการสรຌางนิสัยรักการอาน
ท้า฿หຌคนเทยปຓนคนทีไรักการอ านนัๅนราจะริไมตຌน ละมีวิธีการปฏิบัติอยางเร ค้าถามหลาย โ
ค้าถามทีไปຓนจทย์ปຓนการบຌานทีไทานอาจารย์กษมเดຌฝากเวຌ ราจะมาดูวาจะมีทางเหนบຌาง ทีไ
จะชวยตอบวา การอานจะน้าเปสูความมัไนคงขຌมขใง฿หຌกับสังคมเทยอยางเร การอานจะลด
ความตกตางระหวางความตกยกนีๅหรือเมอยางเร หรือวาสังคมเทยจะสามารถท้า฿หຌปຓน
สังคมทีไตใมเปดຌวยความคิดหรือตใมเปดຌวยปัญญาเดຌอยางเร
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ตกอนอืไน อาจารย์กษม กใเดຌพูดกีไยวกับรืไองสืไอเวຌยอะหมือนกันนะครับ ลຌวผมกใคิด
วาปຓนรืไองทีไผมองกใอยู฿นวงการสืไอริไมหใน มองลຌวจอกับสิไงทีไกิดขึๅนดຌวย฿นรืไองของบทบาท
ของสืไอ฿นปัจจุบันนีๅทีไรากใยังเมเดຌท้าหนຌาทีไ฿นการ฿หຌสติปัญญา ฿หຌความคิด ฿หຌสมองของคนเทยมี
การพัฒนา฿นทิศทางทีไมีปງาหมาย นยบายทีไมีการ฿หຌสืไอปຓนครืไองมือส้าคัญ฿นการทีไจะสรຌาง
สมองสรຌางปัญญาทีไดี฿หຌกับสังคมเทย ดูจะปຓน สิไงทีไยังกิดขึๅนเมเดຌอยางทຌจริง฿นรืไองบทบาท
ของสืไอ฿นบຌานรา อันนัๅนกใปຓนสิไงทีไคงจะเดຌคุยกันตอหมือนกัน
สามทานทีไจะมาขยายความตอละพูดถึงนยบาย฿นการอานของสังคมเทย฿นวันนีๅ ทาน
รก ทานปຓนอดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ละอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ ท า นมี ผ ลงานมากมายเม ว า จะปຓ น อดี ต คณบดี ค ณะศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีงานขียนมากมายดຌวยหมือนกัน พืไอเม฿หຌสียวลา ขอตຌอนรับ
อาจารย์วรากรณ์ สามกศศ ขอรียนชิญครับ
อีกทานหนึไงทุกทานกใคงรูຌจักกันดี ทานปຓนอดีตผูຌวาราชการกรุงทพมหานคร ปัจจุบัน
ทา นปຓ น ทีไ ป รึ ก ษาท า นนายกรั ฐ มนตรี ท า นมีต้ า หน ง มากมาย฿นวงการธุ ร กิจ ซึไ ง ผ านงาน
ทางดຌานอกชนมายอะ ตวาบทบาทของการปຓนนักบริหารทัๅง฿นดຌานของการธุรกิจละ฿นดຌาน
การมือง เดຌพิสูจน์ เดຌหในผลงานของทานลຌวดຌวยชนดียวกัน ขอตຌอนรับ คุณอภิรักษ์ กษะ
ยธิน
อีกทานหนึไง ทานปຓนผูຌก้าหนดนยบาย฿นรืไองของการทีไจะพัฒนาความคิดพัฒนาสมอง
ของคน฿นชาติราทีดียว ปัจจุบันทานปຓนรองลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ ขอตຌอนรับคุณสุวรรณี ค้ามัไน ดูหมือนวาผมจะนะน้าทานสุภาพสตรี ปຓนทาน
สุดทຌาย อันนีๅกใขออภัย
มีประดในทีไทานอาจารย์กษมพูดเวຌหลายรืไองนะครับ ทีไตัๅงปຓนจทย์ ตัๅงปຓนค้าถาม
ดยฉพาะอยางยิไงการอานจะชวยอะเรเดຌหรือเม฿นสังคมทีไมีความปลกยกกันอยู฿นวลา การ
อานจะท้า฿หຌความตกตางทีไมีอยู฿นระดับชัๅน ของสั งคม จะปຓนความตกตางทีไน้ าเปสูความ
฿กลຌคียงกัน฿นงของความปຓนชนชัๅนเดຌคเหนอยางเร รวมทัๅงบทบาทของสืไอทุกวันนีๅการขຌาถึง
สืไอของคน฿นระดับชัๅนตางโ จะขຌาถึงเดຌอยางเร ละทีไส้าคัญอีกอันหนึไงคือคุณภาพหรือนืๅอหา
ของสืไอทีไกิดขึๅนอยูทุกวันนีๅตรงกับทีไราตຌองการ฿หຌกิดขึๅน฿นความคิด ฿นมุมมองทีไน้าเปสูการสรຌาง
ปัญญา฿หຌกับคน฿นสังคมของราหรือปลา
ผมขออนุญาตทีไจะริไมจากอาจารย์วรากรณ์ อาจารย์มีมุมมองอยางเร ฿นรืไองของการ
ก้าหนด฿หຌการอานปຓนนยบายของชาติปຓนวาระหงชาติ ลຌวกใก้าหนด฿นลักษณะนีๅลຌว ฿นทาง
ปฏิบัติจะสามารถน้าเปสูการปฏิบัติ ลຌวน้าเปสูการตอบค้าถามทีไอาจารย์กษมถามเวຌ฿นหลายโ
ประดในเดຌอยางเรบຌาง ขอรียนชิญทานอาจารย์ ประมาณสิบหຌานาที฿นตละทานชวงรก

รศ.ดร.วรากรณ์ :
รียนทานผูຌสน฿จละปรารถนาเดຌหในการอานกิดขึๅน฿นประทศเทย ตลอดระยะวลา
กวา 400 ป ฿นบริวณทีไปຓนสกนดินวีย ดยฉพาะอยางยิไงทีไตัๅงของประทศฟຂนลนด์ จะมี
พระทีไดินทางมายีไยมบຌานทัๅงหลายบอยโ ยีไยมบຌานเหนกใตัดสินเดຌวาจะ฿หຌบຌานนัๅนเดຌตงงาน
หรือปลา บຌานนัๅนจะตຌองถูกลงทษ฿หຌเปนัไงถวหนຌาของบสถ์ Rotarian Church หรือเม ผูຌคน
กใหวาดกลัวมาก พราะวาพระหลานัๅนทีไมาตรวจนัๅน มาตรวจวาอานหนังสือออกหรือเมครั บ
ตรวจวาอานเบบิๅลออกหรือเดຌเม คนจะตงงานเดຌจะตຌองอานเบบิๅลออก มิชนนัๅนพระจะเมท้า
พิธีตงงาน฿หຌ ถຌาผูຌ฿ดอานเบบิๅลเมออกจะตຌองเปถูกลงทษ นัไงหนຌาถวหนຌาของกຌาอีๅ฿นบสถ์นะ
ครับ พืไอประจานวา฿หຌคน฿นชุมชนรูຌวาปຓนคนอานหนังสือเมออก
ทานผูຌฟังครับ นีไคือปຓนสาหตุส้าคัญวาท้าเม฿นการสอบ Pisa ของดใก 300,000 คนทัไว
ลกทีไ ฿ ชຌ ภ าษาของตั ว องสอบนัๅ น ประทศฟຂ น ลนด์ นีไ ม าอั น ดั บ ทีไ ห นึไ ง ฿นรืไ อ งการอ า น 45
ประทศ ประทศทีไ 2 กใคือกาหลี฿ตຌ ฿นรืไองของวิทยาศาสตร์นัๅน อันดับหนึไงกใคือฟຂนลนด์
ชนกัน อันดับดียวกับญีไปุຆ น ทีไรองลงมากใคือฮองกง ลຌว ตามมาดຌวยกาหลี฿ตຌ ฿นรืไองของ
คณิตศาสตร์มาอันดับสองครับ อันดับหนึไงคือฮองกง ละ฿นรืไองของทางดຌานความสามารถ
ทัไวเป฿นรืไองของความขຌา฿จกຌเขปัญหา อับดับทีไสองคือฟຂนลนด์ อันดับหนึไงคือกาหลี฿ตຌ ละ
อันดับทีไสามคือฮองกง
ทานผูຌมีกียรติ นีไคือความส้าคัญของการอาน วาท้าเมฟຂนลนด์ ถึงอยู฿นอันดับตຌน โ มี
การศึกษาทีไประสบความส้ารใจอยางยิไง฿นปัจจุบัน ฟຂนลนด์นัๅนคยปຓนผนดินดียวกับสวีดน
มืไอ 200 ปทีไลຌว ผมขออนุญาตบงการพูดออกปຓนสองสวน สวนรกผมอยากพูดถึงรืไอง
ประดในทีไพึงพิจารณาป็นรืไองครงสรຌางของนยบายการอาน ละ฿น Part ทีไ 2 จะพูดถึง
การสรຌ า งนยบายการอา น ผมมี อยู ดຌว ยกัน หຌ าประดใน ฿นรืไ อ งของ ประดในกีไยวกั บ สรຌ า ง
นยบายการอาน
ประดในรก กใคือวา ผมคิดวาการอานมีหลายระดับ การอานเมเดຌมีการอานตพียง
อยางดียว ฿นประทศเทยนัๅนจะตຌองอานหนังสือออกกอนประถมสาม ประมาณ 10 หรือ 12 ป
การอานนัๅนอยางรกคือการอานออกสียง อยางทีไสองระดับทีไสูงขึๅนมากใคือการอานอารืไอง ทีไ
สามกใคืออานลຌววิคราะห์เดຌ สรุปขຌา฿จ฿นสิไงทีไอาน ละสุดทຌายกใคืออานระหวางบรรทัดเดຌ คือ
อานสิไงทีไเมเดຌขียนเดຌ นีไคือความสามารถของการอานทีไเมทากัน
ประดในของผมกใคือวา วลาทีไราพูดถึงการอานนัๅน ราคงเมเดຌหมายความถึงการอาน
ออกสียงตพียงอยางดียว บางครัๅงกใอานอาปาวปาวตเมขຌา฿จนืๅอหา พราะฉะนัๅนผมคิด
วาประดในทีไควรจะมุงเป฿นรืไองการอาน กใคือการอานละวิคราะห์เดຌ ดยฉพาะอยางยิไงการ
สรุป คนอานหนังสือลຌวสรุปเมเดຌ เมสามารถสืไอสารเดຌ ราหในยอะ ปัจจุบันนีๅทีไพูดกัน สืไอสาร
นานมากกวาจะขຌา฿จกันรูຌรืไอง ซึไงปຓนสิไงทีไปรารถนามากของจຌาของบริษัททัๅงหลาย พราะวา
อร์เทม์จะสูงมากกวาจะพูดกันรูຌรืไองทางทรศัพท์นะครับ

ประดในทีไสอง กใคือผมคิดวา การอานนัๅนชืไอมยงกับคุณธรรม เมนาชืไอ สิไงทีไชืไอมยง
กับคุณธรรมทีไราหในกันบอยโ กใคือดนตรี ราหในพลงปลุก฿จรักชาติ ราหในพลงทีไท้า฿หຌคน
ซึมศรຌา มีความสุข หในอกหใน฿จคนอืไน การอานกใชนดียวกัน ผมจ้าเดຌวาพวกคนรุนผมนีไเดຌ
อานบทกวีรืไองกีไยวกับเก สนสียดายนันทาทีไนารัก ถຌาผมจ้าเดຌทุกคนคงจ้าเดຌ ดใกทุกคนอาน
รืไองนกกางขน อานรืไองมเกลຌวนีไ กิดความรูຌสึกศรຌาสลดมาก ทบจะเมมีดใกคนเหนทีไจะเม
รูຌสึก touch รืไองของเก รืไองของนกกางขน ลຌวมันท้า฿หຌกิดความรูຌสึกหในอกหใน฿จสัตว์
พราะฉะนัๅน การอานเม฿ชหมายความวา฿หຌคนขຌา฿จพียงอยางดียว เมเดຌปຓนการถอด
สัญญาณทีไขาสรຌางเวຌพืไอ฿หຌคนขຌา฿จ ตมันปຓนการสรຌางคุณธรรมดยตรงพราะวา คุณธรรม
จะกิดขึๅนเมเดຌถຌาเมมีอารมณ์ ดนตรีละการอานนัๅนท้า฿หຌกิดอารมณ์ บทกลอนบทกวีทีไกิน฿จ
ราหในชัดจน มีผลส้าคัญมาก
ประดในทีไสามทีไอยากพูดถึง กใคือวา ผมคิดวาการอานท้า฿หຌกิดความสามารถ฿นการ
สืไอสารทีไดี ขຌา฿จตัวองขຌา฿จคนอืไนมากขึๅน พราะวาการอานทีไดีนัๅนจะท้า฿หຌกิดคลังค้า ซึไงคลัง
ค้ า นัๅ น ปຓ น รืไ อ งส้ า คั ญ มากส้ า หรั บ มนุ ษ ย์ พราะว า มนุ ษ ย์ นัๅ น มี ค วามรูຌ สึ ก ต า งโ ต ถຌ า เม รูຌ
ความรูຌสึกตัวองวามันหมายความวาอยางเร กใเมสามารถจะสืไอกับคนอืไนเดຌ อยางค้าวา ละลຌา
ละลัง ถຌาเมรูຌจักค้านีๅ กใเมสามารถอธิบายความรูຌสึกละลຌาละลังเดຌ หรือความรูຌสึกวาหมัไนเสຌ หรือ
กรง฿จ หรือสียดาย หรือความรูຌสึกพิพักพิพวน อะเรตางโ
ผมคิดวาคลังค้าปຓนรืไองส้าคัญมากส้าหรับมนุษย์ ละกิดขึๅนเดຌจากการอานทานัๅนอง
ถຌาเมอานจะเมมีคลังค้าหลานีๅละกใยงเปสูการขียนดຌวย ถຌาเมขຌา฿จค้าหลานีๅ เมสามารถ
สดงออกซึไงความรูຌสึกหลานีๅเดຌ พูดกับคนอืไนกใเมเดຌ สืไอสารกับคนอืไนกใเมเดຌ นีไคือประดในทีไผม
คิดวาปຓนความส้าคัญตอการอานอยางยิไง
ประดในทีไสีไ ผมคิดวาการอานปຓนการพัฒนาความคิด ราดูทรทัศน์นัไนนีไ สิไงทีไราเดຌ
จากทรทัศน์นัๅนปຓนการยัดยียด พราะวลามันจ้ากัด ขอทษคุณจอม ตมันปຓนความจริง
วลามันสัๅนละมันกใพงมาก วิทยุกใชนดียวกัน ราจะตຌอง฿หຌคนขຌา฿จอยางรวดรใว฿นวลาอัน
สัๅน ลຌวมันเมมี Pace ทีไราจะรับวาราจะรับชຌาหรือรใว ราทบจะเมมีวลาหยุดคิดลย ต
การอานนีไมันปຓน Pace ของรานะครับ ราจะอานชຌาอานรใว หยุดอานเปขຌาหຌองนๅ้าลຌวมา
อาน฿หมกใท้าเดຌ ซึไงทรทัศน์มันท้าเมเดຌพราะมันลยเปรียบรຌอยลຌว คุณจอมออกมาพูดจบเป
อຌาวฆษณาเปรียบรຌอยลຌว ลຌวฆษณานานดຌวยกวาจะกลับมาอีกหนหนึไง ซวลนนะครับ
พราะฉะนัๅ น การอา นนีไ มั น ปຓ น วิธี ท้า฿หຌ คนกิด ความคิด เดຌ ดีมาก ละทีไส้ า คัญ มี
จินตนาการ เอสเตน์พูด ราเดຌยินคน Quote บอยโ จินตนาการส้าคัญกวาความรูຌ  ตถຌาเมมี
การอานจินตนาการกิดขึๅนเมเดຌ ผมถึงเมคยต้าหนิดใกทีไชอบอานการ์ตูน ทีไมีคุณภาพมันสงสริม
พราะคนทีไอานการ์ตูนละชอบการ์ตูนนีไตຌองปຓนคนทีไมีจินตนาการสูงมาก สามารถหในภาพขาว
ด้าทีไเมมีอะเรระบายสีตอนืไองเปเดຌ ผมคิดวาการอานการ์ตูนนัๅนปຓนการฝຄกหัดดใกทีไดีมาก฿น
การสรຌ า งจิ น ตนาการ ซึไ ง คนเม มี จิ น ตนาการผมว า เม ส ามารถทีไ จ ะท้ า อะเรทีไ  ปຓ น Creative

Economy ของทานอภิรักษ์เดຌ ลຌวเมสามารถสรຌางสรรค์เดຌหมือนทีไคุณหมอพูด พราะฉะนัๅน
ผมวาการอานปຓนรืไองความจ้าปຓนละหลีกลีไยงเมเดຌ
ประดในสุดทຌาย กใคือวา ผมคิดวาการอาน ท้า฿หຌมนุษย์ราปຓนคนกวຌาง ปຓนการสรຌาง
บุคลิ กอุป นิสัยของคน ราอานรืไองราวทีไกีไยวกับอุดมการณ์ รากใรูຌ สึกมีอุดมการณ์กิดขึๅน
กีไยวกับรืไองความรักชาติ กีไยวกับรืไองผลประยชน์ของคนสวน฿หญ มันปຓนการสรຌางบุคลิก
อุปนิสัยทีไส้าคัญมาก ผมชืไอทีไฝรัไงบอกวา Character is Destiny บุคลิกอุปนิสัยของคนคือชะตา
กรรมครับ คนทีไ฿จคบ คนทีไหในกตัว คนทีไเมสุจริต ปຓนคนอยางเร มืไอขຌาเปท้างานกใถอด
บบอาสิไงทีไอยู฿นชีวิตขຌาเปอยู฿นงานดຌวย คนทีไคบจะเมมีเปท้างาน฿นฐานะผูຌบริหารทีไกวຌางเดຌ
ปຓนอันขาด พราะวาบุคลิกอุปนิสัยคือชะตากรรม
พราะฉะนัๅนการอานจึงมีความส้าคัญอยางยิไง พราะวามันปຓนการสรຌางบุคลิกอุปนิสัย
ของคน การหในอกหใน฿จคนอืไนอยางทีไผมเดຌรียนเปลຌว มืไอปຓนผูຌบริหารกใจะขຌาอกขຌา฿จคน
อืไน ขຌา฿จคนจนหมือนทีไคุณหมอกษมพูด ตถຌาคนเมคยอาน เมคยรูຌรืไองของคนอืไนลย รูຌต
รืไ องของตัวองคบโ ผมวาชะตากรรมกใย อมจะก้าหนดเดຌวาจะปຓนอย างเร พราะฉะนัๅ น
ทัๅงหมดทีไผมรียนมานีๅ ผมมัไน฿จลยวาปຓนรืไองทีไตอกยๅ้าความส้าคัญของการอาน ผมชืไอวาคุณ
หมอกษม ทานองคมนตรี ถຌาเมเดຌปຓนพทย์ทีไสน฿จประวัติศาสตร์ สน฿จวิทยาศาสตร์ ทานคง
เมมีบุคลิกอุปนิสัยทีไนาคารพ ละปຓนคนทีไมีความรูຌกวຌางขวางอยางนีๅปຓนอันขาด ละชะตา
กรรมของทานกใคงจะเม฿ชองคมนตรี อันนีๅปຓนรืไองจริง
การทีไราสงสริมการอานนีไราก้าลังสรຌางคน ราก้าลังสรຌางคน สรຌางบุคลิกอุปนิสัย฿หຌมี
ชะตากรรม ลຌวรากใท้า฿หຌสังคมราดีขึๅนดຌวย ผมเมชืไอวาคนราจะมี Mindset Creative เดຌ ถຌา
เมรักการอาน จะเมสามารถปຓน Global Citizen เดຌถຌาเมรักการอาน จะเมสามารถปรับตัวอง
ขຌากับสิไงวดลຌอมเดຌถຌาเมรักการอาน พราะการปรับตัวองเดຌนัๅนคือความส้าคัญทีไสุดของการอยู
รอด มลงสาบนัๅนอยู฿นรูปลักษณะดิมปຓนลຌานป อยูรอดมาเดຌตลอด ปຓนสัตว์ทีไอยูรอดเดຌมาก
ทีไสุ ดกวาคนอีก พราะวามัน ปรั บ ตัว ขຌากับ สิไ งวดลຌ อมเดຌ ผมเมเดຌห มายความวาตຌ องเป฿หຌ
มลงสาบอานหนังสือ ถຌาเมมีความสามารถ฿นการปรับ จะเมกิด ขึๅนเดຌลย จะอาชนะความเม
รูຌ Ignorance คือความเมรูຌวาตนองเมรูຌเมเดຌลยถຌาเมรักการอาน จะเมสามารถทีไจะมีบุคลิกภาพ
ตามทีไพูดเดຌลยถຌาเมรักการอาน ละสุดทຌายผมเมชืไอวาจะมีทักษะความปຓนมนุษย์ทีไส้าคัญ คือ
อาตัวรอด฿นชีวิตเดຌถຌาเมรักการอาน นีไคือ Part รกทีไผมอยากกลาวถึงความส้าคัญของการอาน
฿นสวนทีไสอง ผมอยากจะพูดวานยบายทีไส้าคัญโ กีไยวกับการอานมีอยางเรบຌาง ผมมี
อยูดຌวยกัน 5 ประดในชนดียวกัน หลืออีก 5 นาทีนะครับ
อยางรก กใคือรืไองของความรูຌ สามหลีไยมขยืๅอนภูขาของคุณหมอ ประวศ วะสี นัๅน
ความส้าคัญคือความรูຌ ถຌาราเมมีความรูຌทຌจริงลຌวนีไ สงสริมการอานเดຌล้าบากมาก ถຌาราเมรูຌ
วาจะสงสริมคนเทย฿หຌรักการอานเดຌอยางเรนัๅน ผมวาราตຌองสีย งินมากลยกวาทีไจะจาะเดຌ
ตัวอยางทีไชัดจนมาก ผมเมอยากวิจารณ์บรรพบุรุษของพวกรา พราะวาวลาทีไทานตัดสิน฿จ

มืไอตอนวางผนศรษฐกิจฉบับทีไ 1 มืไอป 2504 กใคงคิดเมถึงหมือนกันวา การทีไราสงสริม
การขนสงดຌวยการ฿ชຌรถยนต์ มันจะท้าลายบຌานมืองราขนาดนีๅ ราตຌองน้าขຌานๅ้ามันปละหຌาสน
ลຌานบาท อะเหล รถยนต์เมตຌองนับ ถนนเมรูຌทาเหรนะครั บ ตถຌาตอนนัๅนรา฿ชຌร ถเฟปຓ น
ครือขายของการขนสงทัๅง฿นประทศลຌว ทัๅง฿นมืองลຌวนีไ ปຆานนีๅราคงเมสูญสียงินมากมาย
ขนาดนีๅ ตทุกคนมองอดีตลຌวกใฉลาดทัๅงนัๅน ตถຌามຌนวารามีความรูຌตอนนัๅนอยางดีลຌวนีไ ผม
ชืไอวาราจะมีความรูຌทีไท้า฿หຌการอานนัๅนพรกระจายเดຌละราสามารถบรรลุเดຌ พราะฉะนัๅน
ราตຌองมีงานวิจัย฿นรืไองการอาน
ประดในทีไสอง ผมคิดวาหัว฿จส้าคัญของการทีไจะท้า฿หຌกิดการอานนัๅน ครอบครัว
นนอนครับ ตตຌองเดຌรับการสนับสนุนจากทຌองถิไนครับ จากครือขาย จากประชาสังคม คิดวา
TK park ทีไท้าหนຌาทีไ฿นการชืไอมตอกันกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจ้านวน 40-50 หงนีไ ฿หຌ
รวมขຌามาปຓนสวนหนึไงของ TK park ดยสรຌางอง ดูลอง ตอา Software อาContent
ทัๅงหลายจาก TK park เป ผมคิดวาปຓนวิธีทีไถูกตຌองละควรท้าอยางยิไง ละ ชุมชนทຌองถิไนคือ
ค้าตอบของประทศเทย พราะวาอยู฿นทุกหนหง
ประดใ น ทีไ ส าม กใ คื อ ผมรูຌ ว า การอ า นเม ฿ ช จุ ด หมายปลายทาง การอ า นนัๅ น ปຓ น
กระบวนการอา Input ทัๅงหลายจากหนังสือจากรงงาน จากทรัพยากรทางการงินทัๅงหลายนีไ
ปรปลีไ ย นจากการอ า นพืไ อ ฿หຌ  ปຓ น Output คื อ การอ า นออกขี ย นเดຌ อ ย า งลึ ก ซึๅ ง ส ว น
Outcome คือการมีการศึกษาของคนเทย การมีคุณภาพดีขึๅน การท้า฿หຌสังคมขຌมขใงมากขึๅนเม
ปราะบาง พราะฉะนัๅนการอานเดຌ เม฿ชจุดจบ ปຓนพียงมรรคทานัๅนอง ปຓน Means เปสู
ความส้ารใจ พราะฉะนัๅนอยาเดຌคิดวามันปຓนปัจจัยสุดทຌาย หมือนกับทีไราบอกวาราหางินคือ
จุดสุดทຌาย เม฿ชครับงินคือตัวกลางของความสุข คนบางคนมีงินกใสามารถ฿ชຌตัวกลางสูความสุข
เดຌ งินเม฿ชความสุข ตปຓนตัวกลางของความสุข ชนดียวกับการอาน
ประดในทีไสีไ ผมคิดวานยบายจะประสบความส้ารใจเดຌ ตຌองมีรงจูง฿จ คนราจะท้า
อะเรนัๅ น มัน ตามครงสรຌ างของรงจู ง฿จ ถຌามีรืไ องของภาษีอากร การลดภาษีอากร การ฿หຌ
Subsidy งินอุดหนุนรืไองการสรຌางกฎกณฑ์ทัๅงหลายทีไกีไยวกับนวนยบายการสงสริมการอาน
กีไยวกับกิจกรรมทัๅงหลายทีไมีประยชน์กีไยวกับการสงสริมการอาน อยาง฿นประทศเทย ผมอง
คยหในทีไขาจัด฿นประทศอมริกา ทีไขารียกวา Spelling Bee คือการขงขันสะกดค้า ซึไงมีมา
กือบรຌอยปลຌ ว ขงกันระดับรงรียน ระดับรัฐ ระดับประทศ ตประทศเทยท้าเมราเมมี
อยางนัๅน สะกดค้าขงกันขึๅนมาจากทุกระดับ ภาษาเทย การสะกดค้านัๅนมันจะท้า฿หຌคนขຌา฿จ
คลังค้าพิไมขึๅนละจะสน฿จภาษาเทยมากขึๅน การขงขันการสรุปความ สมัยผมดใกโ มีวิชายอ
ความปຓนวิชาทีไยากมาก ต ปຓนวิชาทีไมีประยชน์จนกระทัไงทุกวันนีๅ พราะวาราสามารถจับ
ประดในของการถกถียงเดຌ รานาจะมีการขงขันบบนีๅ จะมีรืไองของการตงกลอนประกวด
สักวา หมือนทีไราหในลนกันยอะยะมืไอสมัยกอน ผมชืไอวาอันนีๅจะสง สริมรงจูง฿จ฿หຌรัก
การอาน

สุดทຌาย ผมคิดวาสืไอมีบทบาทส้าคัญมาก ผมคิดวาสมัย฿หมมันมีสืไอ฿หมโ หลายวิธี ทีไ
ผมอยากจะสนอ฿นทีไนีๅ รานาจะมีการสอนการอานออนเลน์ มีคนเทยจ้านวนเมนຌอยทีไอาน
หนังสือเมออก คนตางชาติจ้านวนเมนຌอยอยากจะอานหนังสือ ตเมมีวิธีการทีไจะรียนรูຌตຌองเป
ซืๅอบบฟอร์ม ท้าเมราเมมีวใบเซต์ทีไสอนการอาน ละสอนดใกทัไวเป คืออานบบวิคราะห์อาน
อยางเร อานระหวางบรรทัดอานอยางเร มีบบฝຄกหัด฿หຌท้า มี Passage ฿หຌตอบค้าถาม฿หຌท้า
ฝຄกฝน ฿ครกใตามทีไขຌาเป฿นวใบเซต์นีๅสามารถท้าเดຌทัๅงสิๅน
มือถือ ทุกวันจะมีการยิงรืไองราวภาษาเทย ภาษาเทยทีไดีโ กีไยวกับรืไองการอาน ฿หຌขຌา
เป฿นมือถือฟรี ตอนนีๅกฎหมายออกลຌว ตวาถຌายอมรับกใสามารถมีรืไองขຌาเป฿นมือถือ ดใกทุก
คนสามารถอานเดຌ ละปຓนรืไองทีไตรงกับชีวิตของขา ตรงกับความสน฿จของขา อาจจะปຓน
ประยคอยางทีไคุณหมอยกมา ความปຓนกลางเมมี มีตความถูก ตຌอง ผมกใวามันกใปຓนอาหาร
สมอง฿หຌคนเดຌอานบຌางหมือนกัน ตัวอยางขาบอกวา คนทีไเมอานหนังสือดี โ เมมีอะเรตกตาง
กับคนอานหนังสือเมออก อันนีๅขຌาเป฿นมือถือดใก ลຌวรากใมีวใบเซต์กีไยวกับรืไองทีไนาสน฿จ ทีไ
฿ครสามารถเปดาวน์หลดรืไองดีโ มาเดຌ ครูกใสามารถดาวน์หลดมาพืไอ฿หຌดใกอาเปอานเดຌ ลຌว
กใมีการวิคราะห์เดຌวา อาน฿หຌลึก อาน฿หຌสนุกตຌองท้าอยางเร ละขຌอสรุปจากตัวอยาง Passage
ทีไมีออกมาปຓนตัวอยางสรุป อานระหวางบรรทัด มีค้าถามมีค้าตอบ฿หຌดูปຓนตัวอยาง
ผมชืไอวาคุณครูทัๅงหลายพรຌอ มทีไจะดาวน์หลดตัวอยางนีๅจากวใบ เซต์ลຌวกใเปสอนดใก
ประทศรานีๅขอ฿หຌมีตัวอยาง ท้าเดຌหมด ตัวอยางอยางดียว ประมิน SME ผนงาน SME เม
ยากลย ขอตัวอยางทานัๅนอง ขຌาวใบเซต์ประมินเดຌดีกวาคนขียนอีกครับ พราะฉะนัๅนผม
อยากหในอันนีๅทีไกิดขึๅน ปຓนสืไอทีไกวຌางขวางกว ากา ละสุดทຌายนีไผมคิดวารามีอิลใกทรอนิกส์
ตางโ นีไ ทคนิคตางโมันมีมากขึๅน฿นปัจจุบันนีๅ ซึไงถึงกับลียนบบเดຌมากมาย
ถຌ า ทุ ก คนอาสิไ ง ทีไ ตั ว องมี ดี โ มา฿ส  วใ บ เซต์  ดี ย วกั น ลຌ ว กใ ด าวน์  หลด หมื อ น฿น
สหรัฐอมริกาผมเดຌทราบวารใวโ นีๅกใมี Community Radio วิทยุชุมชนหมือนกัน ลຌวกใมี
วใบเซต์ทีไ ขาอารายการดีโ ทัๅงหมดมา฿ส฿นวใบเซต์นีๅ ละวิทยุทัๅงอมริกา กใสามารถดาวน์หลด
สียงจากสถานีนีๅขຌาสถานีตัวองเดຌ ลຌวกใลือกรายการดยเมตຌองมีคน ลือกสิไงดีโ ทัๅงหมดทีไขา
มีอยู ลຌ ว อามาลงเดຌ ผมกใฝั น หใ น วา ประทศเทยราน าจะมี ส ถานี มีวใ บ เซต์ บบนีๅ ทีไ จะอา
รายการของชุมชนทัๅงหลายมาลงนะครับ อาทีไถูกตຌองมาลง ลຌวกใจะเดຌเปลียนบบกันเดຌ
สรุปกใคือวาผมชืไอครับวา การอานปຓนรืไองส้าคัญ ผมคิดวาถຌาราเมมี Content ทีไดี
เมมีหนังสือทีไดีลຌวกใคงจะเมมีอกาสดีโ ทานผูຌวาอภิรักษ์ สมัย กทม. ผมกใหในหຌองสมุดทาน
หลายหง ผมคยเปซอยพระนางทีไปຓนตัวอยางหຌองสมุดบบนัๅน หຌองสมุดสวยโ มี 10 กวา
หง ลຌวกใมีหຌองสมุดทีไปຓนบຌานหนังสือมี 100 กวาหง฿นประทศเทย ผมกใอยากหในทຌองถิไน
บบนีๅ กทม.อยางนีๅท้าพิไมขึๅน ผมชืไอวาดใกจะเดຌเมตຌองเปดินศูนย์การคຌาเปดินหຌองสมุดทน
ขอบคุณครับ ส้าหรับรอบรก

คุณจอม :

ขอบคุณครับทานอาจารย์วรากรณ์ จะหลายโ ประดในทีไอาจารย์เดຌพูดเปกใคงจะตอบ
ค้าถามของอาจารย์กษมเดຌหลายโ ประดใน ดยฉพาะอยางยิไงอาจารย์องกใ฿หຌความส้าคัญกับวา
การอานจริงโ น้าเปสูการสรຌางจินตนาการ ละจินตนาการกใน้าเปสูการสรຌางคุณธรรม ดังนัๅน
มืไอคนทีไอานหนังสือทีไมีนืๅอหาหรือมีคุณภาพดีโ กิดคุณธรรมขึๅนมา฿นจิต฿จผมวามันกใจะท้า฿หຌ
กิดความขຌา฿จคนอืไนมากขึๅน ลดความปลกยก฿นสังคม ลดความขัดยຌงตกตาง฿นสังคมเดຌ
อันนัๅนผมกใวาปຓนการตอบค้าถามทีไอาจารย์กษมเดຌถามราเวຌ฿นตอนตຌนลຌวดຌวยหมือนกัน
ลຌวคงจะมีหลายรืไอง รืไองสืไอทีไอาจารย์เดຌพูดทิๅงเวຌ บทบาทของสืไอ ดยฉพาะอยางยิไง
บทบาทของสืไอทีไปຓนสืไออินตอร์นใตนีไ หรือวาสืไอออนเลน์ ผมวานีไปຓนบทบาท฿หมทีไขຌามา
฿กลຌชิดกับพวกรามากขึๅน ทีนีๅการอานหนังสือกับการอาน฿นอินตอร์นใต ราจะเดຌรับจินตนาการ
ทีไตกตางกันหรือหมือนกัน หรื อวาดีหรื อเมดีอย างเร อันนีๅผ มวามันน าปຓ นประดในทีไราจะ
วิคราะห์กันตอ ละอันหนึไงทีไอาจารย์วรากรณ์พูดถึงรืไองสืไอ ทีไมีขຌอจ้ากัด฿นรืไองของวลาละ
น้าเปสูการยัดยียดอันนีๅปຓนความจริง
รากใหในกันอยูวาขาวสารทีไกิดขึๅน หรือวาขຌอมูลขຌอทใจจริงทีไกิดขึๅน฿นสืไอทรทัศน์สวน
฿หญมักจะปຓนสืไอทีไเมเดຌ฿หຌคนดูคิดตาม พราะวาผานการคิดมาลຌวจากปรดิวซอร์จากพิธีกร
ดังนัๅนมีการขຌามา฿นลักษณะพรຌอมทีไจะปຓนการยัดยียดอยางทีไอาจารย์วา จึงเมปຓนลักษณะของ
การปຂดพืๅนทีไทางสมอง฿หຌกับคนดูเดຌวิคราะห์ตอ เดຌจินตนาการตอ อันนีๅปຓนขຌอดຌอยของสืไอทีไ
ปຓนสืไอกระสหลัก ถຌาหากตอเปสืไอกระสหลักจะพัฒนานืๅอหารายการ รูปบบรายการ฿หຌปຂด
พืๅนทีไทางสมอง฿หຌกับคนฟังคนดูเดຌคิดเดຌ฿ชຌสมองเดຌดຌวย นาจะปຓนบทบาท฿หมของสืไอกระสหลัก
฿นอนาคต อันนัๅนกใปຓนรืไองทีไตຌองพูดกันตอ มีหลายนวทาง
อาจารย์ ว รากรณ์ กใ เ ดຌ พู ด ลຌ ว ว า ความส้ า คั ญ ของการอ า น฿นสั ง คมของรามี ฿ นมิ ติ
อยางเหน อยางเรบຌาง ทีนีๅมาฟังอีกทานหนึไงวาการอานทีไจะน้า เปสูการสรຌางจินตนาการ ลຌวกใ
เปสูนยบาย Creative Economy หรือ Creative Society ทีไราตຌองการทีไจะ฿หຌปຓนจะ
ชืไอมยงกันอยางเร ลຌวกใปຓนนยบายทีไกิดขึๅนจริงลຌวน้าเปสูการปฏิบัติจริงเดຌคเหนอยางเร
ขอรียนชิญทานอภิรักษ์฿นประดในนีๅ

คุณอภิรักษ์ :

ขอบพระคุณครับคุณจอม ละขอกลาวสวัสดีทุกทานทีไขຌามาร วมสัมมนา฿นครัๅงนีๅ ผม
คิดวาสิไงทีไคน฿นสังคมเทยอยากหใน฿นวันนีๅเมว าจะปຓนปัญหาวิกฤตศรษฐกิจกใดี ปัญหาความ
ตกยก฿นทางสังคม ฿นทางการมือง ฿นทางความคิด กใคือการทีไประทศเทยหรือสังคมเทย
กลับมาสูปຓนสังคมทีไมีความรมยในปຓนสุข อยางทีไทานองคมนตรี คุณหมอกษมเดຌกรุณากลาว
วาจริงโ ลຌว การทีไราสงสริม฿หຌคนมีความรูຌ มีความคิด มีสติปัญญาทีไดีขึๅน นวนยบาย฿น
รืไองสงสริมการอานกใจะป็นรืไองทีไมีความสาคัญมาก ผมวานอกหนือจากการทีไราจะสงสริม
฿หຌ คนอานหนั งสือซึไงถือวาปຓ น รืไ องทีไมีความส้ าคัญเมนຌ อยเปกวาเปกวาการสงสริ ม฿หຌมีการ

พัฒ นา การปฏิรู ป ฿นรืไ องระบบการศึกษาเทย คือปลวาการพัฒ นาคน฿หຌ ปຓ นคนทีไมีความรูຌ
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
ระบบการรียนการสอน฿นหຌองรียนซึไงทีไผานมาตຌองยอมรับวาปຓนปัญหาปຓนอุปสรรค
บบหนึไงของสังคมเทย ฿นชวงหลายสิบปทีไผานมากใตຌองยอมรับวาดใกเทยเดຌรับการพัฒนา฿น
ลักษณะการรียนการสอนทีไนຌน฿นรืไองการทองจ้า ลຌวกใปຓนการทองจ้าพืไอเปตอบขຌอสอบ฿หຌเดຌ
เปตอบขຌ อ สอบ฿หຌ เ ดຌ กใ คื อ พืไ อ ฿หຌ เ ดຌ ค ะนนดี โ ลຌ ว กใ เ ปสอบขຌ า จะเปอนทรานซ์  ขຌ า
มหาวิทยาลัย หรือมຌตเปลือกสาขาวิชาตางโ พราะวาคานิยม฿นสังคมเทยสวน฿หญ ยังนຌนทีไ
พอมผูຌปกครององอยากหในลูกประสบความส้ารใจ เดຌรียน฿นสถานศึกษาทีไมีชืไอสียง ลຌวกใ฿น
ทีไสุดกใหวังวา ถຌาเดຌจบการศึกษา฿นระบบลຌว กใมีอกาสทีไจะเดຌประกอบอาชีพ มีความส้ารใจ฿น
การท้ามาหากิน฿นการประกอบอาชีพ
พราะฉะนัๅนตรงนีๅผมคิดวา จุดปลีไยนทีไมีความส้าคัญวา นอกหนือจากการทีไราจะ
สงสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือมຌตรูปบบวิธีการรียนการสอบลຌว ผมคิดวา฿น
ปรัชญาทีไเดຌคยพูดกันมา฿นชวงทศวรรษทีไผานมา ซึไงจริงโ ทานนายกอง สมัยทานปຓนรัฐมนตรี
ประจ้าส้านักนายกกใเดຌผลักดัน฿นรืไองของการปฏิรูปการศึกษา คือปลวาการศึกษาหรือการ
พัฒนาคน เมเดຌปຓนการศึกษาฉพาะ฿นระบบการศึกษา ปຓนรืไองของการศึกษาทีไปຓนการรียนรูຌ
ตลอดชี วิต ปຓ น รืไ อ งของการศึกษาทีไนຌ น หรื อส งสริ ม ฿หຌ กิ ดสั งคมห งการรี ย นรูຌ ทีไ รี ยกว า
knowledge society กใปลวาคนควรจะมีทางลือก฿นการรียนรูຌ เมวาจะปຓนการรียนรูຌ฿น
ระบบ การรี ย นรูຌ น อกระบบ การรี ย นรูຌ น อกหຌ อ งรี ยน การรี ย นรูຌ  ดยการ฿ชຌ ทคนลยี
สารสนทศสมัย฿หม หมือนอยางทีไทานอาจารย์วรากรณ์เดຌกรุณากลาว ขຌ ามาชวย ลຌวกใทีไ
ส้ า คั ญคื อ ถຌา ราสามารถทีไ จะส ง สริ มทั ศ นคติ หรื อ บุ คลิ ก ของดใก ละยาวชน หรื อมຌ  ต
ประชาชนคนเทย฿หຌนิยมหรือ฿หຌชอบ฿นรืไองของการอาน ฿นรืไองของการศึกษา฿นรืไองของการ
รียนรูຌกใจะกิดสังคมหงการรียนรูຌ กิดสังคมทีไมีปัญญา ปຓนสังคมทีไมีหตุมผี ล
ถຌารากลับมาดู฿นสภาพสังคมเทย฿นปัจจุบัน หมือนทีไทานองคมนตรีกษมเดຌกลาวเวຌวา
มันยังมีความตกตางสูงมาก ซึไงจริงโ ลຌวรากใจะหในความคลຌายคลึงกัน กใคือวา มันมีทัๅงสังคม
฿นมือง฿หญโ อยางกรุงทพฯ หรือชียง฿หม ขอนกน คราช หาด฿หญ มือง฿นลักษณะทีไปຓน
มือง ทีไปຓนหมือนทศบาล฿นจังหวัดนัๅนโ ลຌวกใมืองทีไปຓนสังคม฿นชนบท กใปลวาราจะหใน
ความตกตางวา ดใกหรือยาวชนมีทางลือกทีไตกตางกัน อกาสทีไจะรียนหนังสือ อกาสทีไจะ
เดຌอานหนั งสื อจะนຌ อย ลดหลัไ น กัน เป รากใหใ น ความตกต าง฿นรืไ องความปຓ นอยู ฿นรืไ อ ง
คุณภาพชีวิต ฿นรืไองของการติบต ฿นรืไองของระบบศรษฐกิจ
พราะฉะนัๅนจะหในวา การพัฒนาความจริญ฿นทิศทางทีไถูกตຌอง฿นทิศทางทีไจะกอ฿หຌกิด
คุณภาพชีวิตทีไดีจริงโ ลຌว การพัฒนาคนดยผานการศึกษา฿นรืไองของการรียนรูຌจะปຓนสิไงทีไมี
ความส้าคัญมาก ทีนีๅถຌารากลับมาดู฿นชิงปรียบทียบทีไรียกกันวา Bench-Marking กับ
ประทศหรือสังคมทีไราชืไอวามีการพัฒนาทีไมีความจริญละปຓนความจริญบบยัไงยืน ปຓน

ความจริญทีไคน฿นสังคมนัๅนมีความสุข ซึไงมีดัชนีชีๅวัดทีไปຓนสถาบันทีไปຓนทีไยอมรับกันทัไวลกมี
การศึกษากัน
ผมขอยกตัวอยางสถาบัน IMD ทีไประทศสวิสซอร์ลนด์ ซึไงเดຌรับการยอมรับ฿นรืไอง
ของการวัดขีดความสามารถทางการขงขันของประทศ วลาขาวัด ขาจะวัดประทศตางโ ทุก
ภูมิภาค ทัๅง฿นอมริกา ยุรป อชีย ละออสตรลีย ดยวัดจะวัด 4 มิติดຌวยกัน คือ มิติทีไหนึไง
คือ การวั ด รืไ องการพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพ฿นรืไ องระบบศรษฐกิ จ ส ว นทีไส องกใ จะวั ด ฿นรืไ อ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของภาคอกชน สามกใ จ ะปຓ น การพั ฒ นา฿นรืไ อ งการท้ า งานของรั ฐ บาลว า มี
ประสิทธิภาพมีความปรง฿สมากนຌอยคเหน ลຌวกใสุดทຌายกใปຓนรืไองครงสรຌางพืๅนฐาน
ตทีไผมอยากหยิ บยกมาพูด฿นสว นของครงสรຌางพืๅน ฐาน ซึไง฿นสังคมสว น฿หญหรื อ
มຌตสังคมเทย สวน฿หญรามักจะเปพูดรืไองครงสรຌางพืๅนฐานทีไปຓน Infrastructure ทีไปຓน
สาธารณูปภคตางโ ชน ท้าเมรัฐบาลเมมีงบประมาณมาพัฒนาถนน มาพัฒนาระบบรถเฟรางคู
พัฒนาระบบรถเฟฟງา ฿นกรุงทพปริมณฑลหรือ฿นมือง฿หญ พัฒนารืไองระบบสารสนทศทีไรียก
กันวา เอซีที ท้าอยางเรจะสงสริม฿หຌคน฿ชຌอินตอร์นใต Wi-Fiุ WiMaxุ ระบบ3G ซึไงมืไอสอง
สามวันกอนกใพูดกัน฿น ครม.ศรษฐกิจ ปຓนตຌน สิไงทีไส้าคัญมากกวานัๅนกใคือรืไองการสรຌางคน ซึไง
จริงโ กใอยู฿นรืไองของ Infrastructure วลา IMD ขาวัดดຌวย
การสงสริมระบบการรียนรูຌระบบการศึกษา ระบบการวิจัยพัฒนา฿นประทศเทย วลา
ขาเปส้ารวจมืไอตຌนปกใพบวา ประทศเทยราอยู฿นอันดับประมาณ 26 มืไอทียบกับประทศ
ตางโ ทัไวลก จริงโ ลຌวผลการศึกษากใสอดคลຌองกับทานวรากรณ์เดຌกรุณาลา กใคือ ปลว า
ประทศ฿นถบสกนดินวียน จะเดຌรับ การจัดอัน ดับวามีขี ดความสามารถ฿นการขงขันสู ง
ลຌวกใอาจจะมีประทศอืไนโ นอกหนือจากสกนดินวีย ชน ฟຂนลนด์ สวีดน ดนมาร์ก กใ
อาจจะมีสหรัฐอมริกา ญีไปุຆน จีน สิงคปร์ ปຓนตຌน วลาดู ขาเมเดຌดู฿นมิติรืไองศรษฐกิจอย าง
ดียว ขาดู฿นมิติคุณภาพของชีวิตของประชาชน คุณภาพของการศึกษา คุณภาพของคน฿นสังคม
ทีไมีการรียนรูຌ ลຌวปຓนสังคมทีไนาอยูหรือปลา
ตรงนีๅผมกลับมาวา ถຌาอยางนัๅน฿นนวนยบายของรัฐบาลกใดี การสงสริม฿หຌทุกภาคสวน
มีบทบาทเมวาจะปຓนองค์กรภาคอกชน สถาบันการศึกษาตางโ หรือมຌตประชาชนทีไรวมกลุม
กัน อาจจะรียกวาภาคประชาสังคม ขຌามามีบทบาท฿นการผลักดัน ปลวานวนยบายทีไรัฐ
เดຌมีการประกาศ ทีไทานนายกอภิสิทธิ่ประกาศวา ทศวรรษหงการอาน฿น 10 ปี ทีไกาลังจะ
กิดขึๅนนีๅ ผมเมอยาก฿หຌคนสวน฿หญ฿นสังคมคาดหวังวา นีไ ป็นรืไองทีไรัฐบาลจะผลักดัน ต
นาจะป็นรืไองของทุกคน฿นทุกภาคสวน ถຌาปຓนจุดทีไลใกทีไสุด฿นสังคม กใคือ฿นครอบครัว อยาก
หใ น ว า พ อ ม ผูຌ ป กครองหรื อ คน฿นครอบครั ว นีไ ส ง สริ ม ฿หຌ ลู ก รั ก การอ า น ส ง สริ ม ฿หຌ  กิ ด
กระบวนการรียนรูຌ ของดใกโ ส งสริ ม฿หຌ ดใกโ กิดการยกยะวาอะเรปຓ นนืๅ อหาทีไดี ปຓ น
Content ทีไปຓนประยชน์ ถຌาราเมสามารถยกยะ หรือสามารถทีไจะสงสริมกระบวนการ

บบนีๅเดຌ กใกลายปຓนวาบางครัๅงรากใเป฿ชຌทคนลยี฿นทางทีไเมถูกตຌอง คือ นอกจากหนังสือ มัน
ยังมีสืไออืไนโ ชน สืไออิลใกทรอนิกส์
วันนีๅตຌองยอมรับวาดใกสวน฿หญมีทางลือก ชน ผลการส้ารวจทีไ คุณหมอกษมกลาว
ดใกกใมีทางลื อก ชน ติดกม เปดิน ทีไยว ดิน ตามหຌ าง ดูทีวี ลຌ วคอยโ เลมาถึงจะมาอาน
หนังสือ บางทีถูกครู฿หຌการบຌานมายอะ กใอาจปຓนหนังสือบบทองจ้าพืไอจะเปท้า ขຌอสอบหรือ
เปรียนหนังสือ฿หຌเดຌ ตรงนีๅผมคิดวานาจะปຓนประดในส้าคัญวาท้าอยางเรจึงจะสงสริมความ
ชืไอมยงตรงนีๅ ฿นลักษณะทีไมันปຓน Complementary
อยาเปหวงวาสืไออิลใกทรอนิ กส์จะมาทนหนังสือ ถຌามองอยางนัๅนกใจะกิดความปลก
ยก กิดความขงขันกัน฿นทางทีไเมกอ฿หຌกิด฿นรืไองของความสรຌางสรรค์ คือปลวา ราตຌอง
ชืไอมยงวา ชน วันนีๅมันมีการจริญติบตของสืไออิลใกทรอนิกส์ทีไปຓนทางลือก พียงตวาจะ
ท้ า อย า งเร฿หຌ สืไ อ อิ  ลใ ก ทรอนิ ก ส์  ปຓ น สืไ อ ทีไ ดี ดຌ ว ยนะครั บ ช น ดใ ก มี  อกาสทีไ จ ะเดຌ  รี ย นรูຌ
นอกหนือจากต้าราทีไ ขารียน ยกตัวอยาง วลาทีไขาจะรียนรูຌ฿นทางประวัติศาสตร์อะเรซัก
รืไองหนึไง ทนทีไขาจะอานจากหนังสืออยางดียว ขาสามารถทีไจะขຌาเปดู฿นอินตอร์นใต เป
สิร์ช฿น Google ขຌาเปปຂด฿น YouTube ดูเดຌ ลຌวอาความรูຌบบนัๅนมาชืไอมยงกับหนังสือ
หรือมຌตการชืไอมยงกับการรียนรูຌ฿นสถานทีไจริง
พราะฉะนัๅน ปลวามันจะกิดความชืไอมยง฿นลักษณะของการสรຌางสังคมหงการ
รียนรูຌ ดยเมจ้ากัดวาดใกจะรียนรูຌเดຌจากการทองจ้าหรือการอานหนังสือ฿นลม ชน สมมุติวา
รารียนวิชาประวัติศาสตร์฿นบบรียน฿นบຌานรา สวน฿หญสมัยกอนหรือสมัยทีไผมรียนมา กใ
รียนหมือนทองจ้า ตัๅงตสมัยกอตัๅงกรุงสุขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา มีการตอสูຌกับพมา มีการสีย
กรุง สมดใจพระจຌาตากสินกใมากอสรຌางกรุงธนบุรีลຌวกใมีกรุงรัตนกสินทร์กิดขึๅน กใปຓนลักษณะ
ของการรียนบบทองจ้า ลຌวบางครัๅงรากใเมคยเปหในสถานทีไจริงดຌวย ราเมคยเปกรุงสุขทัย
เมคยเปจังหวัดสุขทัย เมคยเปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตถຌาราอาความชืไอมยงตรงนีๅมา
สงสริมการรียนรูຌผานสังคมการรียนรูຌกใปลวา วลาดใกนักรียนขารียน รากใควรสงสริม฿หຌ
ขาสามารถขຌาเปคลิๅกดู฿นวใบเซต์ทีไกีไยวขຌองกับประวัติศาสตร์฿นสมัยสุขทัย หรืออาจจะกอน
การกอตัๅงประทศเทย
รามี ห น ว ยงาน฿นลั กษณะนีๅ ฿ หม โ กิ ดขึๅ น จะปຓ น หน ว ยงาน฿นลั ก ษณะส้ า นั กงาน
สงสริมการพัฒนาการรียนรูຌหรือ OKMD กใจะมี มิวซียมสยามซึไงปຓนพิพิธภัณฑ์อุทยานหง
การรียนรูຌ ซึไงนอกหนือจากสถานทีไจริงทีไอ ยูทีไบริวณกระทรวงพาณิชย์ดิม กใจะเปชืไอมยง
หลงรียนรูຌกับประวัติศาสตร์฿นชุมชน รามี TK park ซึไงมีบรรยากาศอุทยานการรียนรูຌสงสริม
ดใกสมัย฿หม ดใกวัยรุนหรือมຌตครอบครัว สมัยกอนกใเมอยากเปหຌองสมุดประชาชน หมือน
฿น กทม. ฿นชวงทีไผานมากใพยายามส งสริม฿นรืไองของการท้าบຌานหนังสือ ท้าหຌองสมุดหงการ
รียนรูຌ฿หຌมีบรรยากาศ฿หຌคนรุน฿หมอยากกลับมาอานหนังสือ พราะฉะนัๅนกใปลวาบบนีๅวลา
รารี ย นประวัติ ศาสตร์ กใเ ม฿ช รี ย นพืไ อทอ งจ้ าลຌ ว กใเ ปตอบขຌอ สอบ฿หຌ เดຌ ต รี ยนพืไอ อา

บทรี ยน฿นประวัติศาสตร์ สิไ งทีไมี ความปຓ น อกลั กษณ์ของประทศเทยหรื อสั งคมเทยทีไปຓ น
ประวัติศาสตร์ยຌอนเปตัๅงตสมัยลຌานนาลຌานชຌางนะครับ฿นทางหนือ สมัยอีสาน สมัยขอมนะครับ
หรือมຌตมรดกลกทีไสุขทัย ทีไอยุธยา หรือหลงรียนรูຌทีไอืไน บบนีๅมันสามารถน้ามาตอยอดทัๅง
฿นรืไองของการเปศึกษารืไองภู มิปัญญาทຌองถิไน ภูมิปัญญาของชุมชน฿นพืๅนทีไนัๅนโ ลຌวกใมาตอ
ยอดปຓ น รืไ อ งทีไ วั น นีๅ ทางรั ฐ บาลกใ ห ยิ บ ยกขึๅน มา ปຓ น นวนยบายทีไ  รี ย กว า นวนยบาย
ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ หรือ Creative Economy
Creative Economy ปຓนนวนยบายซึไงอยูบนพืๅนฐาน อยูบนจุดขใง หรืออยูบน
ความปຓ น อกลั ก ษณ์ ข องสั ง คมเทยทีไ มี อ ยู  ลຌ ว ลຌ ว วั น นีๅ  ราคงเม พู ด ถึ ง นยบายศรษฐกิ จ
สรຌางสรรค์ ตราอยากอามาชืไอมยงวาการจะกຌาวเปสูจุดนัๅนเดຌราตຌองสงสริม฿นรืไองของ
สังคมสรຌางสรรค์ สงสริม฿นรืไองของการปຂดพืๅนทีไสรຌางสรรค์฿หຌกับดใกละยาวชน ปຂดพืๅนทีไ
สรຌ างสรรค์฿หຌ กับ ประชาชนพืไอ฿หຌ มี อกาสทีไจะเดຌรี ยนรูຌ มี  อกาสทีไจะเดຌสดงออกมากขึๅน
ปลวาตຌองปຂดอกาส฿หຌคน฿นสังคม เมวาจะปຓน฿นระดับครอบครัวทีไสงสริมบรรยากาศ฿หຌพอ
มผูຌปกครองอยากทีไจะสงสริม฿หຌลูกมีลักษณะของการรักการอาน นนอนวาผูຌ฿หญตຌองท้าตัว
ปຓนตัวอยาง ตຌองปຓนตัวอยาง฿หຌกับลูกโ หรือมຌตหนวยงานองค์กรตางโ ทีไขຌามาจัดกิจกรรม
สงสริม จะปຓนบริษัทอกชนกใดี จะปຓนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกใดี ชน นยบายการสงสริม
฿หຌอานนิทาน฿หຌลูกกอนนอน
฿นสังคมยุค฿หม ดยฉพาะอยางยิไงถຌาอยู฿นกรุ งทพฯ อยู฿นมือง฿หญกใกิดปัญหาชน
พอมผูຌปกครองเมมีวลา฿หຌลูก กิดปัญหารถติด นๅ้าทวม กลับบຌานดึก ลูกกในอนเปลຌว มันกใ
กลายปຓนวาเมมีอกาสเดຌสัมผัสกัน ซึไงจริงโ ลຌวกใปຓนวัฒนธรรมทีไรายຌอนเปสมัยสังคมบบ
บราณ พอมกใมีอกาสเดຌอานหนังสืออานนิทาน฿หຌลูกกอนนอน กใมีอกาสทีไเดຌ฿กลຌชิด เดຌลา
นิทานกอนนอน บบนีๅมันกใปຓนจุดริไมตຌนทีไจะกิดขึๅนเดຌ฿นครอบครัว
ราคงคยเดຌยิน พระราชด้ารัสพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว พระองค์ทานเดຌพูดความ
ชืไ อมยงของการสรຌ า งสั ง คมห งการรี ยนรูຌ ว า ตຌอ งส งสริ ม฿นรืไ อ งของบวร กใ คือ บຌ า น วั ด
รงรียน กใปลวา บຌานกใปຓนสถานทีไรกทีไปຓนครอบครัว ทีไพอม ผูຌปกครองหรือดใก ฿ชຌวลา
ตัๅงตกิดมาจนถึงวัยกอนทีไจะขຌารงรียน ตอมากใปຓนรงรียนหรือปຓนสถานทีไการศึกษาตางโ
ทีไพอดใกตขึๅนมาลຌวรากใสงดใกเปรียน สมัยกอน฿นชุมชน฿นชนบทกใจะมีศาสนสถาน อาจจะ
ปຓนมัสยิด บสถ์ หรืออะเรกใลຌวต
ถຌาราชืไอมยง฿นรืไองของการสงสริมลักษณะนิสัยของการรักการอาน ลักษณะนิสัย
ของการรียนรูຌ฿หຌกิดขึๅน฿นจุดตางโ หลานีๅ กใจะชวยปຂดอกาส฿หຌดใกละยาวชนคนรุน฿หมรัก
การอาน ถຌาขามีอกาสทีไจะเดຌฝຄกฝน฿นรืไองของทักษะเมวาจะปຓนการ฿ชຌภาษาตางประทศ ซึไง
ตຌองยอมรับวา฿นวันนีๅ สังคมเทยตຌองปรับตัว฿หຌขຌากับความปลีไยนปลงของกระสลกทีไกิดขึๅน
พียงตวาราจะปรับตัวอยางเร ฿หຌราสามารถทีไจะคงอกลักษณ์ ฿นสิไงทีไดีของความปຓนเทย

หรือความปຓนคนเทย ฿นขณะดียวกันรากใสามารถทีไจะปรับตัว฿หຌอยู฿นมาตรฐานสากลของการ
ปຓนสังคมประชาคมลกเดຌ
อยางวันนีๅ ปนีๅ ถຌาราติดตามขาว ราจะทราบดีวาประทศเทยองราปຓนจຌาภาพของ
การจัดการประชุมอาซียนตัๅงตวันทีไ 1 มกราคม เปจนถึงป 2015 นีไย อีกประมาณเมกิน 5 ป
ขຌางหนຌานีไย ราก้าลังปรับตัวขຌาสูสังคมทีไปຓนกลุมประชาคมอาซียน คือปลวาทนทีไราจะยู฿น
60 ลຌานคน ของประชากร฿นประทศเทย ราจะพิไมจ้านวนประชากรปຓน 500-600 ลຌานคน ฿น
10 ประทศ฿นอาซียน จะมีป ระทศเทย วียดนาม ลาว ขมร พมา มาลซีย สิ งคปร์
อินดนีซีย ฟຂลิปຂนส์ บรูเน บบนีๅกใจะปຓนครือขายประชาคมอาซียนทีไกิดการลกปลีไยน
รียนรูຌทัๅง฿นรืไองขององค์ความรูຌ ภาษา วัฒนธรรม ระบบศรษฐกิจ ฿นรืไองของการสงสริมการ
ทองทีไยว การลงทุน
สมัยกอนพอมบ อกวา ถຌาจะท้า฿หຌ ดใกประสบความส้ า รใ จปຓ นดใกทีไติบ ตขึๅ นมามี
ความรูຌ ความสามารถ นอกหนื อจากการรียนการสอนทีไรามีลຌว ตຌองส งสริ ม฿หຌ ขารี ยน
ภาษาตางประทศ รากใบอกวาภาษาตางประทศทีไพรหลายทีไสุดนาจะปຓนภาษาอังกฤษ ตอน
หลังรากใบอกวาตຌองรียนภาษาจีน อยางนีๅทางรัฐบาลกใมีนยบายทีไจะสงสริม฿หຌดใกเทยรียน
ภาษาอาซียนเดຌ คือปลวาจะปຓนฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ละอีกหนอยราคงตຌองรียน
ภาษาวียดนาม ตຌองรียนภาษาขมร ภาษาลาว ภาษามาลซีย พราะวาอะเร พราะคนเทยกใ
จะมีอกาสเดຌลกปลีไยนรียนรูຌ อนาคตกใจะมีดใกวียดนามขຌามามากขึๅน ดใกสิ งคปร์ ดใก
อินดนีซีย ดใ กฟຂลิปปຂนส์ มากขึๅน ลຌวถຌาราสืไอสารเดຌหมือนวลาราจอคนจีนลຌวราพูด
ภาษาขาเดຌ ผมชืไอวาคนเทยทุกคนประทับ฿จ วลาราหในทานฑูตจีน ทานฑูตอมริกา ทานฑูต
อั ง กฤษพู ด ภาษาเทย ลຌ ว รารูຌ สึ ก มี ค วามอบอุ น มี ค วามมัไ น ฿จ ลຌ ว รูຌ สึ ก ปຓ น พืไ อ นกั น
พราะฉะนัๅ นตรงนีๅผ มคิดวาปຓน ความปลีไ ยนปลงทีไสังคมเทยควรจะตຌองตรียมตัวทีไจะขຌาสู
สังคมทีไจะมีการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน ลຌวกใสงสริมกระบวนการรักการอานละกระบวนการ
การรียนรูຌ฿นทุกระดับ
ลຌวจริงโ ลຌวถຌาราริไมตຌนเดຌ คือริไมตຌนจากตัวราอง ผมองสวนตัวจะมางานสัปดาห์
หนังสื อทุกครัๅง ทุกปทีไมีการจัดขึๅน ลຌ วรูຌสึ กดี฿จทุกครัๅงทีไหใ นวา พอมผูຌป กครองพาลูกโ นัไ ง
รถเฟฟງา รถสวนตัว รถมล์ มาซืๅอหนังสือ หในดใกโ นัไงอาน นอนอานหนังสือ ตามพืๅนถวโ ฿น
ศูนย์ประชุม วลาราเปตามหຌองสมุด฿นรูปบบ฿หมโ เปตามรຌานหนังสือ ดี็ยวนีๅ ราจะหใน พอ
มผูຌปกครองพาลูกเป ดใกโ กใจะเปนัไงตามซุຌมหนังสือ มุมหนังสือดใก พอมกใเปอานหนังสือ
บบนีๅผมคิดวาปຓนสิไงทีไราควรจะชวยกันสงสริม฿หຌพอมผูຌปกครองหันมาสงสริม฿หຌดใกรักการ
อาน พราะดใกโ ถຌามีอกาสเดຌหในตัวอยาง Role Model ฿กลຌตัว พอม ผูຌปกครองญาติพีไนຌอง
หรือมຌตหใน Role Model ทีไประสบควมส้ารใจ฿นรืไองของการทีไจะอานหนังสือมากโ
บบนีๅกใจะปຓนตัวอยางทีไดีทีไผมคิดวาจะกิดการปลีไยนปลง฿นชวงวลาทีไราหวังวา ฿น
ทศวรรษทีไทางรัฐบาลเดຌประกาศนยบายสงสริมการอาน จะปຓนจุดริไมตຌนทีไส้าคัญทีไสังคมทัๅง

ระบบทนทีไสมัยกอน ทางอกชนกใมีบทบาทมาก฿นการทีไจะสงสริมรืไองการอานหนังสือ มีการ
ผลิตหนังสือทีไมีคุณภาพ ดยฉพาะ฿นชวงหลังจะมีความหลากหลายของหนังสือมากมาย ตวา
วันนีๅสิไงทีไผมอยากจะหในคือการขับคลืไอนสังคมทัๅงระบบ ละกใเม เดຌมองวาปຓนรืไองทีไฉพาะ
นยบายของรัฐบาลทีไเดຌประกาศปຓนวาระหงชาติ฿นรืไองนีๅดยตรง พราะฉะนัๅนถຌาราสามารถ
ทีไจะชวยกันคนละเมຌ คนละมือหมือนทีไขียนเวຌขຌาง ทีไบอกวามารวมกันสรຌางสั งคมทีไรักการอาน
฿หຌกิดขึๅน ผมชืไอวาอนาคตของประทศเทย อนาคตของสัง คม ละกใอนาคตของดใกยาวชนทีไ
ปຓนลูกหลานของรา จะมีอกาสทีไจะปลีไยนปลงสังคมทีไ ปຓนปัญหาอยู฿นปัจจุบันนีๅ ปຓนความ
คิดหในทีไตกตางละกิดความตกยก กลับเปสูสังคมทีไยังคิดตางเดຌ ตปຓนสังคมทีไปຓนหตุ
ปຓนผล สั งคมทีไกิดการยอมรั บ ละสั งคมเทยกใสามารถกลั บมาปຓนสังคมทีไร มยในปຓนสุขเดຌ
หมือนดิม฿นอนาคตอัน฿กลຌนีๅ ขอบคุณครับ
คุณจอม :

ขอบพระคุณคุณอภิรักษ์ครับ นยบายทุกอยางของรัฐบาล ถຌาจะวาเปลຌวกใปຓนสวนหนึไง
ของความตัๅง฿จของรัฐบาล ตวาจะส้ารใจเดຌนัๅนมันกใตຌองขึๅนอยูกับตัวรา พวกราทุกคน วาจะท้า
฿หຌ สั งคมปຓ น เป฿นทิศทาง฿ด ลຌ ว ราจะรว มกัน อย างเร ครอบครั ว กใมีส ว นส้าคัญอยางทีไคุณ
อภิรักษ์วา อยางรืไองของอกชน ถຌาราเป฿นประทศทีไขาปຓนสังคมของการอานจริงโ รຌาน
หนังสือของขา ผมสังกตดูวลาขຌาเป฿นรຌานหนังสือของมืองเทย มักจะเมมีทีไนัไง฿หຌนัไงอาน กใจะ
ยืนลือกสรใจลຌวกใเปทีไคาท์ตอร์ลย ฿นตางประทศนีไย ขาจะมีทีไนัไงส้าหรับ฿หຌอาน คຌนควຌา
ส้าหรับท้าการบຌาน ส้าหรับกินกาฟ ประทศเทยอาจจะมีลຌวกใเดຌพียงตผมอาจจะยังเมเดຌ
สัมผัส คือมันจะมีหมือนโ กับปຓนหຌองสมุด มีทีไนัไง฿หຌนัไงอาน ปຂดดู มันท้าอะเรเดຌ หมด คุณเม
ซืๅอเมปຓนเรอันนัๅนกใปຓนอันหนึไงทีไอกชนตຌองสงสริมดຌวยซึไงกใปຓนรืไองทีไดี
ลຌวกใผมหในบรรยากาศอันหนึไงวลาอยู฿นตางประทศ คือตละบຌานวลาหนังสือทีไขา
เมอานลຌว ขาจะ฿สกลองวางเวຌหนຌาบຌานจะขียนค้าวา ฟรี  ลຌวทุกบຌานวลาดินผานหใ น
หนังสือนีๅนาอาน ขากในัไงลือก ลຌวถຌากิดจຌาของบຌานหในวามีคนมานัไงลือกหนังสือทีไขาวางฟรี
อยู ห นຌ า บຌ า น ขากใ จ ะออกมานะน้ า ว า หนั ง สื อ นีไ อ า นดี น ะ อะเรอย า งนีๅ ซึไ ง ผมว า มั น ปຓ น
บรรยากาศทีไท้า฿หຌรามีความรูຌสึกวา ตละคนชวยกันสงสริม฿หຌตละคนรักการอาน
ละกใทีไส้าคัญอีกอันหนึไงกใคือ หนังสือขาจะถูก 50 ซในต์ กใมีหนังสือกาทีไอานลຌวต
ยังมีสภาพดี มีคุณภาพดีมาก ซึไงปຓนหนังสือทีไดีมากนีไ 50 ซในต์ หรือบางทีกใ 1 หรียญอะเร
อย างนีๅ น ะครั บ ผมกใรูຌ สึ กวา บางที ขากใ฿หຌ ฟรี อะเรอย างนีๅ ซึไ งปຓ นรืไองทีไ ผ มวาถຌาชว ยกัน฿น
ลักษณะนีๅ ท้า฿หຌบรรยากาศของการมีหนังสือ มีมากขึๅนละกใทัไวถึงกันมากขึๅน อันนีๅกใปຓนสวน
หนึไ งทีไภาคประชาชน ภาคสังคม อกชนองรากใท้ากันเดຌ ดยทีไอาจเมตຌองหวังวารั ฐบาลจะ
ผลักดันนยบาย฿นลักษณะนีๅพียงอยางดียว อันนีๅปຓนรืไองทีไราตຌองชวยกัน
มาอีกทานหนึไงรามาดู฿นหลายโ รืไองซึไงรากใเดຌฟังเปหลายโ ประดในลຌว มีอันหนึไงทีไ
ผมกใคง refer มาจากทานอาจารย์กษมอีกครัๅงหนึไงวา ทีไทานพูดถึงกใคือ ดใกเทยสมองรากใเม
พຌ฿คร สมองดใกเทยกใเมพຌ฿คร ตวาดใกเทยขาดอกาส ละดูหมือนวา รัฐบาล สืไอ จะละลย

ปງาหมาย฿นการดูล฿นสวนนีๅกใคือ อกาสทีไดใกจะสามารถทีไ จะพัฒนาทางดຌานความคิดดຌาน
สมอง ค้าถามกใคือวา ลຌวถຌาอยางนัๅนรัฐบาล สังคม จะมีนยบายอยางเรทีไจะดูลสมองของคน
เทย อันนีๅผมคิดวามันปຓนรืไองทีไนาสน฿จ ละผมอยาก฿หຌอาจารย์สุวรรณี ค้ามัไน เดຌอธิบาย฿น
ประดในนีๅวา ทุกวันนีๅรา฿หຌการดูล฿ส฿จตอสติปัญญาละสมองของคนเทย ดใก ยาวชนเทยค
เหน ลຌวกใมองนยบาย฿นรืไองการอาน฿หຌปຓนวาระหงชาติอยางเร ชิญครับ 15 นาที
อ.สุวรรณี :

ขอบคุณคะคุณจอม สวัสดีคะทานผูຌมีกียรติทุกทาน วันนีๅคงปຓนวันทีไตຌองรียนตรง โ วา
ดิฉันมีความสุขมากทีไพอลงรถลຌวกใหในดใกยอะยะมากมายลຌวกใมีผูຌปกครอง หมือนทีไทานทีไ
ปรึกษาฯ ทานอาจารย์ วรากรณ์ เดຌพูดเปตอนตຌน คือมีความรูຌสึกรวม พราะวาถຌาฟังจากขาว ฟัง
จากปาฐกถาของทานนายกอภิสิทธิ่ รากใรูຌสึกทຌอทຌวาคนเทยอานหนังสือนຌอยหลือกิน ลຌว
นຌอยลงทุกที อันนีๅ กใปຓ นตัวทีไตก฿จ ตมืไอมาหใน ภาพวัน นีๅ กใอยากจะ฿หຌก้าลั ง฿จผูຌจั ดลຌ ว กใ
อยากจะ฿หຌครือขายทุกทาน฿นวันนีๅ อยากจะ฿หຌตรงนีๅปຓนตัวทีไราจะริไมสูวาระหงชาติรวมกัน
ตอเป พราะวาค้าวาวาระหงชาตินีไย มั นกใมีความหมายอยูมากพอสมควร วาคงเม฿ชปຓน
ภาครัฐอยางดียว ภาคประชาชน ภาคอกชน หรือวาทุกภาคสวนปຓนผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นการ
ขับคลืไอนสังคมเทยสังคมลก กใคงตຌองมีบทบาทรวมกัน฿นการสรຌางสภาพวดลຌอม฿หຌกิดสิไงทีไรา
อยากหใน฿หຌปຓนวาระหงชาติรวมกัน อันนัๅนกใคงปຓนประดในทีไอยากท้าความขຌา฿จปຓนประดใน
รก
จากนัๅน กใคงจะมาถามตัวองวาถຌาปຓนวาระหงชาติ฿นรืไองการอานลຌว วิธีการ฿นการ
ก้าหนดนยบายวาระหงชาตินีไราคิดอยางเร ลຌวการคิดคนัๅนคงเมพอ ถຌาผืไอราเมคิดตอวา
ราจะขับคลืไอนอยางเร เปสูการปฏิบัติ สุดทຌายถຌามีวลา฿นรอบสอง ดิฉันกใอาจ฿หຌขຌอมูล฿นรืไอง
ของเทยขຌมขใง วาจะชวย฿หຌการอานของราขຌมขใงเดຌมากนຌอยพียง฿ด ดังนัๅน฿นชวงวลา
รก 15 นาทีนีๅ ดิฉันอยากจะพูด฿น 3 ประดใน สองสามทานเดຌพูดเป฿นสิไงทีไกใตรงกัน พราะวา
รากใลຌวนลຌวตมีจตนารมณ์จะมาสรຌางความตระหนัก฿นการอานรวมกันอยูลຌว กใคงจะเมพูด
อะเรทีไ฿หมเปกวาทีไทานผูຌทรงคุณวุฒิทัๅงสองทานเดຌพูดเป
ตสิไ งทีไอ ยากจะหใ น ความส้ าคัญว า ท้าเมการอานมันควรจะปຓ นนยบายปຓ นวาระ
หงชาติ พราะวามันปຓนครืไองมือทีไส้าคัญทีไสุด฿นการทีไจะท้า฿หຌกิ ดการรียนรูຌ ทานกใพูดถึง
รืไองการรียนรูຌวาตຌองปຓนการรียนรูຌตลอดชีวิตดຌวย พราะวาความรูຌมันเมเดຌหยุดนิไง ลຌวลก
มันปຓนลก฿บดียวกัน มันปຓน Global Community ลຌว อันนีๅกใคงปຓนตัวบงชีๅวาถຌาราเม
อานราเมรียนรูຌ รากใเมมีความสามารถทีไจะเปสวงหาความรูຌอืไนโ ดຌวยตัวองอยางมีหตุมีผล
ลຌ ว ทีไ ส้ า คั ญ กใ คื อ ว า อกาสทีไ  ราจะเปคຌ น ควຌ า วิ ท ยาการเปรี ย นรูຌ  ทคนลยี อ ย า ง
กวຌางขวางพืไอน้ามาสูความสรຌางสรรค์ อยางทีไทานทีไปรึกษาอภิรักษ์เดຌปຓนผูຌน้า฿นรืไองการ
ก้ า หนดยุ ท ธศาสตร์  ศรษฐกิ จ ชิ ง สรຌ า งสรรค์ กใ ค งจะปຓ น ความส้ า คั ญ ทีไ ชั ด จนอยู  ลຌ ว
นอกหนือจากทีไวาราคยอาน คยรูຌวาวลาดูสถิติการรูຌหนังสือคนเทย การเมรูຌหนังสือคนเทย
ลຌวถຌาลงลึกเปอีกกใบอกวาผูຌหญิงมีการเมรูຌหนังสือมากกวาผูຌชายอีก ทัๅงโ ทีไผูຌหญิงปຓนคนทีไอยู฿น

ครอบครัวปຓนคนทีไดูลครอบครัว ทัๅงอาหารการกิน ทัๅงบมพาะนิสัยของลูกหลาน ถຌาราเมรูຌ
หนังสือสียลຌว อกาสทีไราจะ฿ชຌการอานปຓนครืไองมือ฿นการรียนรูຌกใคงยากพราะฉะนัๅน ค้าวา
การรียนรูຌคงเม฿ชดใกอยางดียวอยางทีไดิฉันพูดเปตอนตຌนวาราหในดใกยอะยะมากมาย อันนีๅ
กใปຓนทีไมาวาท้าเมถึงตຌองปຓนวาระหงชาติ
ตกระนัๅ น กใยั งเม พอ มัน ตຌองมาดู ถึงความปຓ น เปเดຌ วาค้าวาวาระห งชาตินีไ ร ะดั บ
นยบายยอมรั บ เหม ทานอภิรั กษ์ปຓ นทีไป รึ กษาทานนายก กใบ อกลຌ ว วาทานนายกมีจตนา
ชัดจนนวน ทีไจะ฿หຌปຓนทศวรรษหงการอานของประทศของคนเทย ความปຓนเปเดຌทาง
การมื อง กใตຌองเปถามทุกพรรค เม฿ช พรรค฿ดพรรคหนึไ งอัน นีๅ กใคงปຓ น อีกรืไ องหนึไ ง ต ทีไ
นนอนกใคือวาความปຓนเปเดຌ฿นทางทคนิค ทางทฤษฎี มันปຓนเปเดຌ พราะรากใเดຌรับฟังจาก
ทานผูຌรูຌทัๅงหลายเปลຌว วามันมีวิธีการมีชองทางทีไจะท้าเดຌ เม฿ชปຓนรืไองยากยใน ขอ฿หຌรามี฿จ
รวมกัน ขอ฿หຌราขຌา฿จปງาหมายรวมกันวาราจะดินเปทางทิศเหน อันนีๅกใคงจะปຓนประดในทีไ
น้ามาสูทัศนคติของการน้านยบาย หรือวาระหงชาตินีๅเปสูการปฏิบัติ ลຌวกใคงจะปຓนประดใน
รกทีไอยากจะน้ารียนทานทัๅงหลาย
ประดในตอมา ถຌา฿นฐานะทีไมาจากสภาพัฒน์ฯ ดิฉันกใอยากจะพูด฿นชิงวา ถຌาราจะมา
ก้าหนดนยบายการอานหงชาติ รากใคงตຌองมาวิคราะห์ มาสังคราะห์ หมือนทีไอาจารย์ ดใอก
ตอร์วรากรณ์บอกวา การอานเดຌฉยโ มันเมเดຌบอกอะเรลย อาจจะขຌาหูซຌายทะลุหูขวา หรือ
วาดี็ยวนีๅยิไงเมมีการอานท้านองสนาะลຌว กใคงเมเดຌสนาะหู เมเดຌส รຌางจินตนาการอะเรเดຌ
มากมาย ต วา ราตຌ องอา น฿หຌ ปຓ น อา น฿หຌ อ อกวา มัน จะสั ง คราะห์ มาปຓ นความรูຌ มาปຓ น
นวทางอะเรเดຌบຌาง ซึไงอันนีๅตຌองอาศัยทักษะ ตຌองอาศัยการบมพาะมา ตัๅงต฿นครรภ์มารดา
ดຌวยซๅ้าเป ทานบอกวาตຌองฟังพลง กใคือการอานนัไนหละนะคะ
อันนีๅกใปຓนกรอบความคิดทีไน้ามาสูนวทาง กรอบนวทาง วาราจะวางนยบายนีไยรา
คงมาดูวาปัจจัยอะเรกีไยวขຌองบຌางตัๅงตตຌนนๅ้าถึงปลายนๅ้า ราบอกวา Supply Chain มันริไม
ตัๅงตการผลิต การสพ หมายความวา การจะปຓนผูຌอานอง ปຓนผูຌผลิต ผูຌอาน ชองทางของการ
ขຌาถึงสืไอตางพืไอ฿หຌกิดการอานอยางสะดวกสบาย ลຌวกใมีการสนับสนุนสงสริม ตรงนีๅปຓนหลัก
คิด฿นการทีไจะมาดูวาราจะหา Demand Supply อยางเร ลຌวดู Supply Chain ฿หຌตอชืไอม
กัน พราะวา ถຌาราจะท้าปຓนวาระหงชาติ ราหยุดเมเดຌ เม฿ชวันนีๅบอกปຓนวาระหงชาติ
วันพรุงนีๅเม฿ชลຌว นีไคงเมปຓนวาระหงชาติ พราะวาค้าวา ชาติ มันเมเดຌหมายความวา ค
รัฐบาลนะคะ อันนีๅกใคงจะปຓนรืไองรกของหลักคิด พราะฉะนัๅนจากหลักคิดตรงนีๅ รากใน้ามาสู
ขຌอทีไนาจะก้าหนดปຓนนยบายอยูสองรืไองดຌวยกันหลักโ กใคือ
รืไองรก ปຓนการสรຌางสังคมหงการรียนรูຌ หลายทานกใพูดตรงกัน การสรຌางสังคม
หงการรียนรูຌมันกใปຓนหัว฿จส้าคัญ ทีไถຌาหลับตาจะหในวา ทุกโ หง฿นสังคมเทยจะมีการรียนรูຌ
เดຌตลอดวลา เมวาจะอยูบนถนน อยูบนรถมล์ รถเฟฟງา กใลຌวต คือนาสียดายอกาสตรงนีๅ
การทีไกิด Free Flow ของคน คนนีไลืไอนเหลเปมามากมาย หรือนักทองทีไยวกใลຌวตขากใอา

วัฒนธรรมทีไปຓนบบอยางของการอานมา฿หຌหในพอสมควรนะคะ บนรถเฟฟງาขากใจะนัไงอาน
ทันทีลย เมวาจะตงตัวบบฮิปปຕ ตงตัวบบซอร์อะเรกใลຌวต ขากใจะอานหนังสือ ขนาดทีไ
ดใกเทยขึๅนรถเฟฟງาจะทรศัพท์ทันทีลย เมทราบวามีธุรกิจอะเรมากมาย หรือวาสนับสนุน฿คร
หรือปลากใเมทราบ หรือวาอานผานทรศัพท์มือถือรากใเมน ฿จ พราะวายั งเมขຌา฿จวัยรุ น
ทาเหร พราะวาสามทานทีไอยูตรงนีๅตຌองรียกวากิด฿นยุค Baby Boomer ซึไงหยหาวัฒนธรรม
ดัๅงดิมของราอยูนะคะ
อันนีๅกใคงจะปຓนประดในรกทีไราตຌองสรຌางความตระหนักกอนวา การสรຌางสังคมหง
การรียนรูຌ ราตຌองตระหนัก฿นคุณคาของการอานละการรียนรูຌตลอดชีวิตทุกคน ระบบของ
การศึกษา อาจจะตຌองออกบบ฿หม พราะครงสรຌางประชากรรากใปຓนประชากรสูงวัยลຌว
มหาวิ ท ยาลั ย อาจจะตຌ อ งมาปรั บ บริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย ฿หຌ ส อดคลຌ อ ง พราะว า วลานีๅ
มหาวิทยาลัยมียอะยะมากมาย จนทานอาจารย์วรากรณ์ตຌองลาออกจากการปຓนอธิการบดี เม
รูຌปຓนพราะวามันมีตัวสถาบันนีไยอะจนหา Content เดຌเมครอบคลุม Content ทีไมีคุณภาพ
อันนัๅนกใคงจะปຓนประดในของการสรຌางสังคมหงการรียนรูຌ วาคงตຌอง฿หຌสอดคลຌองกับ
บริ บ ทของการปลีไ ยนปลงสั ง คมเทยเปดຌ ว ย การหา Content ทีไมีความหมายหรื อวาทีไ มี
ความส้าคัญนีไคือหัว฿จของการสงสริมการอาน มຌวาราจะบอกวาอานอะเรกใเดຌอานเปถอะ
ขอ฿หຌขาตระหนักหรืออยากอานซะกอน จะปຓนการ์ตูนซึไงกใมีทัๅงสืไอดี สืไอเมดีซึไงอันนีๅกใตຌองเปมอง
฿นชิงนยบายการสรຌางบรรยากาศละสภาวะวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการรียนรูຌ ซึไงมีอยูสองรืไอง
อยางทีไดิฉันเดຌพูดเป
ทีนีๅล งลึ กวา รืไองการรี ยนรูຌ การสรຌางความตระหนั กตຌองปຓนประดในรก ประดใน
ตอมากใคือวา Content หรือสาระทีไออกเปทีไจะ฿หຌคนเดຌอานคือการผลิตสืไอตางโ เมวาจะปຓน
สืไอสิไงพิมพ์หรือสืไอทีไปຓน Virtual หรือสืไอทีไลองลอยตามทคนลยีทันสมัย หรือวาความ
หลากหลายของสืไอทีไอยู฿ตຌดินกใมีนะคะ หนังสือท้ามืออะเรหลานีๅ นีไคือความสวยงามของสืไอทีไมี
อยูหลากหลาย ตราคงเมปลอย฿หຌสืไอทีไเมดีออกเปมากกวาสืไอทีไดี ตรงนีๅคงปຓนรืไองทีไราตຌองมา
ชวยกัน฿ชຌมาตรการทางสังคม มาดูล฿หຌกิดการขงขัน การขงขันหรือการ฿หຌรางวัลทีไมากกวาซี
เรท์ พราะวาซีเรท์ราถือวาปຓนรืไองดี ตนาจะมีรางวัลอืไนโ อีกมากมายซึไงอกชนกใสามารถ฿หຌ
เดຌ CP All กใคยท้า ลຌวกใท้าอยูรืไอง฿หຌรางวัล รงรียนอาน รงรียนทีไประกวดสักวา อะเรกใ
ลຌวต ซึไงกใท้าอยูอยางประปราย ตยังเมปຓนระบบทาเหร ตมืไอก้าหนดนยบายชัดจนลຌว
ดิฉันชืไอวา คงท้า฿หຌกิดความชืไอมยงทุกระดับอยางทีไ ทานอภิรักษ์เดຌพูดเป วาระดับทຌองถิไน
ระดับ จั งหวัด ระดับ ประทศ ระดับ ภาค หรื อระดับ ครอบครั ว ตຌองเปอย างปຓ นองคาพยพทีไ
ขับคลืไอนเปดຌวยกัน ถึงจะกิดปຓนกระสปຓนวาระหงชาติเดຌ
อันนัๅนกใคงจะปຓนตัวอยางหงการสรຌางสังคมหงการรียนรูຌทีไมองเวຌสองสามประดใน
ปຓนตัวอยางทานัๅน ตทีไส้าคัญเปกวานัๅนกใคือรืไองบรรยากาศลຌวกใสภาวะวดลຌอม ราบอกวา
Infrastructure ทีไมันปຓ น ถนนหนทางมีความส้ าคัญ ต Infrastructure ทีไปຓนครงสรຌ างทาง

ปัญญากใส้าคัญมาก ชน หຌองสมุด หຌองสมุดคลืไอนทีไ หรือหຌองสมุดพิพิธภัณฑ์ทຌองถิไนชุ มชน ซึไงกใ
นาสียดาย คนกใสัไงสมภูมิปัญญา สัไงสมสิไงทีไเมสามารถจะขียนปຓนหนังสือเดຌต฿หຌราอานปຓน
วัตถุนีไ กใมีอยูมากมาย บางหงกใถูกละลย บางหงกใปຓนมืองกากปรัมปรามา ชน สุพรรณบุรี
หรืออะเรกใลຌวต ฿นถบภาคทีไมีประวัติกากของสังคมเทย ตถู กละลยการชิดชูการน้ามา
ถายทอดสู ชนรุน หลั ง กลั บเปสรຌางสิไ งปลูกสรຌ างขึๅนมา฿หมซึไงเม฿ชวัฒ นธรรมเทยดัๅงดิมอะเร
หลานีๅ กใปຓนรืไองทีไปຓน Intellectual Infrastructure ทีไราอยากจะหในการบริหารจัดการทีไ
น้าเปสูความมีชี วิตชีว า เม฿ชป ลอย฿หຌหຌ งหยากเย ตใม เปหมดอยางนัๅ น การกระจายสืไอ฿หຌ
หลากหลาย การควบคุมสืไอทีไเมดี อันนีๅกใคงจะปຓนรืไองทีไชวยกัน คือนๅ้าดีอาจจะชຌาหนอยถຌามาเล
นๅ้ า สี ย ตถຌ ารามี มาตรการอืไน โ ขຌา มาช ว ยหลื อกืๅอ กูล กใค งจะท้า ฿หຌ นๅ้ า ดี มาเล นๅ้ าสี ย เดຌ
หมือนกัน ตคงเมกีไยวขຌองกับภาวะการปลีไยนปลงของอุณหภูมิทีไท้า฿หຌกิดนๅ้าทวมผิดฤดูกาล
อยางนีๅ อันนีๅกใคงปຓนรืไองทีไคิดวาส้าคัญของการสรຌางบรรยากาศ
ทีไส้าคัญเปกวานัๅน กใคือสิไงจูง฿จ ถຌาราบอกวาราดูกระบวนการนยบายการอานนีไราดู
ตัๅงตตຌนนๅ้าถึงปลายนๅ้า มันหนีเมพຌนรืไองกลเกภาษี กลเกการลดหยอน อะเรกใลຌวต ตัๅงตຌนนๅ้า
วา รืไองกระดาษกใดี รืไองหมึกพิมพ์กใดี หรือวารืไองการสงสริมสืไอดี ราจะมีมาตรการอะเรขຌา
มา฿นชิงภาษีเดຌบຌาง ตดิฉัน เมชืไอวามาตรการภาษีจะท้า฿หຌกิดสิไ งดีโ รวมกันเดຌ มันตຌองมี
หลายโ มาตรการ หรือกฎหมายกใเมสามารถท้า฿หຌสังคมปຓนสังคมทีไดีเดຌดຌวยการบังคับ อันนัๅนกใ
คงปຓนรืไองทีไจะฝากวาการดูนยบายตลอดหวงซอุปทาน หรือ Supply Chain ปຓนหัว฿จส้าคัญ
ตจะส้าคัญมากขึๅน ถຌาราเดຌดูวาตละ Chain มันเปกีไยวขຌองกับคน฿นกลุมเหนอยางเร ซึไงการ
สงสริมการอาน ตຌองดูทุกกลุมอายุอยูลຌว
สภาพั ฒ น์ ฯ องรากใ พ ยายามทีไ จ ะ฿หຌ ผูຌ สู ง อายุ ซึไง รารี ย กว า ปຓ น คลั งสมอง฿หຌ ม ามี
บทบาท฿นการสรຌางกระสการอาน ทานกใมีครงการตายายสอนหลาน เปสอน฿นศูนย์ดใกลใก
เปอานนิทาน฿หຌดใกฟัง ดใกบางครัๅงกใฟังบຌางเมฟังบຌาง ทานกใหนืไอยลຌาเปบຌาง ตอยางเรกใตาม
อยางนຌอยกใยังมีสิไงหลานีๅกิดขึๅน มืไอรใวโ นีๅทราบวามีดใกอายุสีไขวบอง ปຓนหนูนຌอยนักลา กใ
มาจากการอาน ลຌวธอกใลาเดຌอยางมีชีวิตชีวา
ทัๅงหมดนีไอยากชีๅ฿หຌหในวา รามีอกาส รามีวว รามีผูຌลนทีไพรຌอม ตราตຌองชวยหนุน
สริม ชวยสรຌางบรรยากาศ ซึไงตรงนัๅนกใคือการขับคลืไอนทีไอยากจะหในวา การขับคลืไอน
นยบายตรงนีๅ จะบอกวา฿ชຌสามหลีไยมขยืๅอนภูขานะถูกตຌองลຌว ตการทีไสามหลีไยมขยืๅอน
ภูขามันตຌองหในตัวตนคนทีไขຌามามีบทบาท฿นตละระดับ ตัๅงตระดับชาติ ระดับทຌองถิไน จนถึง
ชุมชน ราอยากหใน TKpark อยู฿นทุกจังหวัด อยู฿นการดูลของทศบาล อยู฿นการดูลของ
อบต. พืไอทีไจะ฿หຌกิดการรียนรูຌ คงเม฿ชปຓนหຌองสมุดทีไอานหนังสือประจ้าหมูบຌานท้าอาเวຌลຌว
กใทิๅงเป พราะวาเมมีงบประมาณเปซืๅอหนังสือลຌวราเมเดຌดูลหนังสืออืไนโ

ความจริงลຌวตຌองบอกคุณจอมดຌวยวา ดิฉันองกใคยบริจาคหนังสือหนຌาบຌาน ตคน
ทีไมากใบหนังสือเปอาเปฉีกทันทีลย เปฉีกลຌวกใเปยอยเปขาย อันนีๅกใสียดายมากลย กใบอกวา
฿หຌอานกอน ลຌวกใคอยฉีกลຌวกัน ขากใตຌองฉีกทันที พราะวารืไองปากรืไองทຌองปຓนหัว฿จส้าคัญ
พราะวาคนบางคนขากใเมเดຌมากใบของตามหนຌาบຌานของรา ตวัฒนธรรมอันนีๅกใปຓนรืไองทีไดี
พราะวารายังคยหในวาหຌองสมุดทีไ฿นมืองอยางนีๅมีหนังสือดีโ ตขณะทีไ฿นรงรียนหรือ฿น
หຌองสมุด฿นตางจังหวัดขาดหนังสือหลานีๅ อันนีๅกใปຓนจทย์
ทีไทานองคมนตรีเดຌ฿หຌเวຌ บอกวา ราจะท้าอยางเร฿หຌสืไอดีโหนังสือดีโ มีทัๅง฿นมือง฿น
ชนบท฿กลຌ คี ยงกัน ราอาจจะ฿หຌ ท าทีย มกั น เมเ ดຌ ต อย างนຌ อ ย฿กลຌ คี ยงกัน หมือ นกั บ
คอมพิวตอร์กใชนดียวกัน คอมพิวตอร์฿นกรุงทพฯ อาจ฿ชຌวอร์ชัไนทีไมัน฿หม กใจะถอดออกเป
บริ จาคเปตางจังหวัด ซึไงขากใ ตຌองการทีไ จะรียนรูຌบืๅองตຌน อย างนีๅ อันนีๅ กใคงตຌองกลั บเปฝาก
กระทรวงศึกษาฯ หมือนกัน วามันคงเม฿ชซืๅอคอมพิวตอร์ทีดียว 1 ตอ 1 หรือ 1 ตอ 20 ซึไงมัน
หมดสมัยรใว ลຌาสมัยรใว ซึไงบางสวนมันชืไอมยงกับภาคอกชนเดຌ
กใกลั บ มาว า ลຌ ว การขั บ คลืไ อ นนีไ ฿ครขับ คลืไ อ น ลຌ ว ขับ คลืไ อนดຌว ยวิ ธีเหน ภาครั ฐ
นนอนวากใตຌองเปหนุนสริม ตวาภาครัฐกใคงเปท้าคนดียวเมเดຌ ตอยางนຌอยกิจกรรมดีโ ทีไมัน
กิดขึๅนลຌว ตัวอยาง฿นประทศเทยลยเมตຌองเปอาต างประทศมาปຓนทีไตัๅงกใเดຌ กในาจะน้ามา
ท้า฿หຌกิจกรรมสริมการอานมาท้า฿หຌมีชีวิตชีวาทุกภาคส วน ฿นขณะดียวกันภาคอกชนองกใ
ตຌองริไมจากครอบครัว บຌาน วัด รงรียน กใปຓนรืไองทีไราอยาก฿หຌกิดมากโ วัน นีๅทานองคมนตรี
กใเดຌอาค้าพระ อาปรัชญาธรรมมะหลายโ ค้ามาบอกรา ถຌาผืไอวารายๅ้าคิดยๅ้าท้าเปรืไอยโ กใ
อาจจะกิดการซึมซับเดຌ ตถຌาผืไอวาราพูดลຌวราบืไอ ราฟังลຌวเมรูຌรืไอง ดิฉันกใตຌองรับวาเมเดຌ
ขຌา฿จอะเรมากนัก กใเมคยบวชรียนมากอน มຌวาขาจะ฿หຌบวชปຓนภิกษุณีเดຌ พราะเมกลຌา
กิลสยั งมียอะอยู อัน นัๅน กใปຓนรืไองทีไอยากหใ นวา บทบาทคนเทย฿ฝຆรียนรูຌ รักการอานปຓ น
กระบวนการรียนรูຌตลอดชีวิตนีไ มันกใจะท้า฿หຌกิดสังคมหงการรียนรูຌ
บทบาททีไอยากจะชีๅ฿หຌหในกใคือรืไองของภาคอกชน หลายโ ภาคอกชนก้าลังตืไนตัวรืไอง
CSR ตืไน ตัว รืไ องการสดงความรั บ ผิ ดชอบตอสั งคมดຌว ยงบประมาณของตนอง อยากจะ฿หຌ
กิดขึๅนดຌวยความตระหนักตอสังคม มากกวาปຓนภาคบังคับวา ฉันจะตຌองท้าพราะวามันปຓน
Image ปຓนภาพลักษณ์ ถຌาบริษัทเหนเมท้า กใดูลຌวจะเมมีหนຌาเมมีตาอะเรอยางนีๅ ตรงนีๅกใปຓน
อีกรืไองหนึไงทีไกระส สามารถกระตุຌน฿หຌกิดการกระท้าดยจิตสาธารณะเดຌช นดียวกันพราะวา
หลายโ บริษัทกใเดຌท้าอยู ตหลายโ บริษัทกใเดຌท้าจิตสาธารณะดยการจกผຌาหม จกถุงยังชีพ
ซึไงมันอาจจะเมยัไงยืนทา฿หຌบงบางสวนมาสงสริมรืไองการอาน บงบางสวนมาสงสริมมา฿หຌ
รางวัลส้ าหรั บหนูนຌ อยนั กลา หรือวามา฿หຌร างวัลส้ าหรับ หຌ องสมุดทีไมีชีวิตชีวา หล านีๅ กใปຓ น
บทบาท฿นการขับคลืไอนนยบายการรักการอานเดຌทัๅงสิๅน
นอกหนือจากทีไขียนเวຌ พราะวานยบายหรือวาการวางผนตางโ สภาพัฒน์ ฯ จะถูก
ตอวาสมอวา Plan ลຌ ว กในิไ ง ตถຌาผืไ อวารามาร ว มกัน ท้าบบนีๅ พราะวาบทบาทของรา

นนอน พราะวาสภาพัฒน์มีบทบาทหลัก฿นการวางผนลຌว ตกลับเปทีไบຌานกใมีหนຌาทีไปຓน
สมาชิกครอบครัว รากใตຌองสรຌางความตระหนักอยางนีๅชนดียวกับทุกโ ภาคสวน รากใมีหนຌาทีไ
ของรา ฿นการท้างาน฿นการประกอบอาชีพ ตอยางเรกใตามบทบาททีไปຓนวาระหงชาติ รากใ
ตຌองเมลืมวา ราจะมาชวยกันสงสริมการอานอยางตอนืไองสืบนืไองรวมกันอยางเร
อันนีๅกใคงปຓนสวนทีไน้ารียนทานทัๅงหลายวา ฿นงการก้าหนดนยบาย คือรามองปຓน
องค์รวม฿หຌออก รามองตลอด Supply Chain สรใจลຌว รากใมาดูวาราจะ Focus หรือวาจะ
มาขับคลืไอน฿นรืไองอะเร ราเมสามารถทีไจะท้าทุกรืไองเดຌ รัฐบาลเมสามารถจะท้าทุกรืไองเดຌ
อยางตใมทีไ มຌวาจะปຓนวาระหงชาติ ถຌาปราศจากความรวมมือทุกภาคสวน ทุกระดับชัๅนดຌวย
เม฿ชฉพาะ฿นระดับชาติทานัๅน อันนีๅกใคงปຓนหัว฿จทีไรามารวมกันลຌว มีหัว฿จรวมกันลຌว กใเปสู
ปງาหมายรวมกัน พราะวาปງาหมายทีไวา คือ คนปຓนศูนย์กลาง ลຌวคนทุกกลุมวัยกใจะมีความ
ตຌองการทีไตกตางกัน ดังนัๅน ความหลากหลายของหนังสือกใดี ความหลากหลายของชองทางทีไจะ
ขຌาสูหนังสือ ความหลากหลาย฿นการปรับตัว฿หຌสอดคลຌองกับกระสลกาภิวัตน์ ทีไหนังสือมัน
เม฿ชลมอยางทีไราหในลຌว หรือวาจะปຓนรูปลักษณ์อืไนโ ตรงนีๅคือสิไงทีไราตຌองน้ามาสรຌางความ
ขຌา฿จ สรຌางความตระหนักลຌวกใขับคลืไอนเปสูปງาหมายของการอานรวมกัน
ความจริงลืมเปรืไองหนึไง พอพูดถึงรืไองสภาวะวดลຌอมลຌว ทานบอกวารืไองภาษา
ภาษาเทยกใปຓนภาษาพืๅนฐาน ถຌาราภาษาเทยออนลຌว ภาษาอังกฤษรากใตຌองออนตามเปดຌวย
พราะวาภาษาเทยปຓนสืไอ ทีไจะท้า฿หຌสืบคຌนเดຌ พราะฉะนัๅนหนังสือกใคงจะมีหลายภาษา การ
ปล การสรຌางบรรณารักษ์ทีไมีชีวิตชีวา ความจริงทานมีชีวิตอยูลຌว ตวาสรຌางกิจกรรม฿หຌมัน
กิดขึๅน฿หຌกระตุຌน พราะวาบางทีทานกใอยูกับตหนังสืออานตหนังสือ ลຌวลืมเปวาคนขຌามา
คือทานปຓน Coaching คนรกของหຌองสมุด ของสถานทีไหลานีๅ ทัๅงหมดปຓนองคาพยพทีไดิฉัน
มองว า ราตຌ องมอง฿หຌ ออกวา อะเรคื อตั ว ทีไ ปຓ น คลิๅ ก รืไ อ งดี ยว ขารี ยกวา ปຓ น Strategic
Initiative วาท้า฿หຌกิดการกระจายการอานการสงสริมการอาน อันนัๅนกใคงปຓนรืไองทีไมาน้า
รียนทานทัๅงหลาย ตกใตຌองมาตือนตัวอง พราะวาดิฉันกใตຌองกลับเปขับคลืไอนผน 10 ลຌวยัง
ตຌองเปริไมตຌนผน 11 ฿นสองปขຌางหนຌา กใคงจะปຓนรืไองทีไตຌองรียกวา ปวารณาตัวองวาพรຌอม
ทีไจะปຓนสวนหนึไงของนยบายหงชาติอันนีๅ ขอบคุณคะ
คุณจอม :

ครับ ขอบคุณคุณสุวรรณี ค้ามัไนครับ กใคงจะชัดจน฿นรืไองนยบายของรัฐวา
จะตຌองขับคลืไอนเปอยางเร ตຌองรวมพลังลຌวกใสรຌาง฿หຌปຓนสังคมหงความรูຌ ซึไงเม฿ชฉพาะการ
จะสรຌางบรรยากาศ฿นชิง ของ Infrastructure ทานัๅน ตปຓนรืไองของบรรยากาศ฿นการจะ
สรຌางสภาพสังคม฿หຌปຓนสังคมทีไกิดการน้าเปสูการสวงหาปัญญาดຌวยหมือนกัน ฿นชวงสุดทຌาย
นืไองจากมีวลาจ้ากัดมาก ผมขอ฿หຌตละทานคุยประมาณสัก 5 นาที คงริไมจากอาจารย์วรา
กรณ์ มืไอครูนีๅ อาจารย์ สุวรรณี กใเดຌพูดถึงรืไองวา วาระหงชาติท้าอยางเรถึง฿ชຌตอนืไอง เม฿ชวา
ปຓนวาระหงรัฐบาล รัฐบาลนีๅเมอยู รัฐบาลหนຌากใเมรูຌวาจะอาตอหรือปลา อันนีๅจะท้าอยางเร
ทีไจะ฿ชຌตอนืไอง฿นลักษณะนีๅ ลຌวกใรืไองของสังคม การอานจะท้า฿หຌสังคมของราปຓนสังคมทีไตใม
เปดຌวยหตุผลเดຌมากคเหนอยางเร พราะวาการรับสืไอของคนเทย นืไองจากวาราอานกันนຌอย

อาจจะพัฒนาทางดຌานสมองกันนຌอยหรืออะเรกใลຌวต ตวารามักจะมีความชืไอ฿นรืไองของขาว
ลืออะเรตางโ ทีไ ทานอาจารย์ กษมเดຌพูดเวຌ การอานจะมีสวนชวย฿นการกຌปัญหา฿นสวนนีๅ
อยางเร หรือมาตรการอยางเร ทีไจะท้า฿หຌนยบาย฿นการ฿หຌการอานของคนเทยปຓนการอานทีไมี
ความตอนืไองละกิดการรียนรูຌละสรຌางปຓนสังคมหงปัญญาทีไทຌจริง ฿นชวงสุดทຌาย 5 นาที
อาจารย์ครับ
รศ.ดร.วรากรณ์ :
ผมคิดวา การอานคือการสรຌ า งคุณ คา ของคน พราะวาการอานปຓ นส ว นหนึไ งของ
กระบวนการศึกษา ซึไงการศึกษาปัจจุบันนีๅ อยางทีไทานผูຌวาอภิรักษ์เดຌ พยายามพูดคือ การรียนรูຌ
ส้าคัญกวาการสอน พราะฉะนัๅนจริงโ ลຌวการอานนัๅนมีความส้าคัญอยางยิไง
อันนีๅ฿นมืไอประดในราจะพูดถึงสังคมหงการอานลຌว ผมวามันมีสองประดในดຌวยกันกใ
คือ อยางรก คือ คน฿นชาติตຌองอานออกสียกอน อยางทีไสอง คือรักการอาน ฿นประดในของ
การอานออกทัๅงหมด ผมกใเมคอยน฿จทาเหร กระทรวงศึกษาธิการบอกวา ประถมสามทุกคน
ตຌองอานหนังสือออก จากการส้ารวจองของพืๅนทีไขตการศึกษามืไอป 2550 ทีไผมท้างาน พบวา
มีดใกประถมสามทีไอานหนังสือเมออก เมตไ้ากวา 60,000-70,000 คน ซึไงนຌอยมาก ตความปຓน
จริงลຌวอานเมออกมีมากกวานัๅน ผมพบอง ผมเปประมาณ 100 รงรียน฿นหนึไงปทีไผมท้างาน
ผมถือหนังสือมาตรฐานทีไดใกควรจะอานออกเปดຌวย ลຌวยืไน฿หຌดใกอาน บางครัๅง฿นหຌอง ใ-ไ คน
อานเมออก ถຌาผมถามวา฿นหຌองนีๅหงหนึไงอยู฿กลຌโ ชายดน ถามวาอานออกเหม บอกวา
หຌองราอานออก โ คน นีไ ป.4 นะครับ ผมชืไอวาตัวลขอานหนังสือเมออก฿นประทศเทยมีอีก
ยอะมาก อานภาษาเทยนะครับเม฿ชภาษาอังกฤษ อันนีๅอานออกสียงนะครับ อานอารืไองนีไ
ยังเมเดຌพูดถึงนะครับ อานวิคราะห์นัๅนยิไงอีกระดับหนึไงนะครับ
พราะฉะนัๅนผมคิดวา฿นประดในรกนีไ นยบายส้าคัญจะตຌองท้าอยางเร฿หຌการอานของ
คน฿นประทศเทยอานออก ละอานออกตลอดเปดຌวย ท้าเมพูดอยางนัๅนครับ พราะวาบางครัๅง
คนจบประถมหกอานออกครับ ตมืไอเมเดຌอานหนังสือตอนืไองลยซักปสองป มันกใชักลือนโ
เป ลຌ ว กใ อ านเมอ อก ต ขณะดี ย วกั น คนจบประถมหกกใ มี นຌ อ ยลงเปลຌ ว ฿นประทศเทย
พราะวาฉลีไยทัๅงประทศเทยนีไ กใการศึกษากใประมาณ 8-7 ปนะครับ กใร วมทัๅง฿นมืองดຌว ย
กทม. ดຌวย ซึไงตัวลยมันกใดูสูง หมือนทีไคุณหมอเดຌพูดถึง฿นชนบทตไ้ากวานัๅน ซึไงฉลีไยลຌวกใ
กือบทาการศึกษาภาคบังคั บ พราะฉะนัๅน สวน฿หญกใอานออก พียงตวาท้าอยางเร฿หຌอาน
ออกตลอด ท้าอยางเร฿หຌ กศน. หรือการศึกษานอกรียนจะขຌมขใงมากกวานีๅ ทนทีไการศึกษา
นอกรงรียนจะเปท้ารืไองการฝຄกฝนอาชีพศรษฐกิจพอพียง หันมาท้าซึไงปຓนงานส้าคัญของ
กศน. ของการศึกษานอกรงรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ คือสอน฿หຌคนอานหนังสือ฿หຌออก
฿หຌมีการศึกษา฿นนอกระบบตามอัธยาศัยพิไมมากขึๅนนะครับ อันนีๅคือสวนรกของการตຌองท้า฿หຌ
มันกิดสังคมหงการอานขึๅนมากอน

อันทีไสองกใคือวา ท้าอยางเรถึงจะท้า฿หຌคนรักการอาน อันนีๅผมวามันยากพอโ กับงาน
รก รักการอาน฿นทีไนีๅมันตຌองท้า฿หຌคนมีสวนรวมกัน หมือนทีไทานสองทานเดຌพูดเป เม฿ชคน฿ด
คนหนึไงรวม เม฿ชของภาครัฐ ตทัๅงสังคมตຌองชวยกันดຌวย กใอาจจะท้า฿หຌอยากรูຌอยากหใน
ราก้าลังพูดกันถึงรืไองสืไอ คุณจอมกใเดຌพูดวาสืไอกใตຌองมีบทบาท฿นการจูง฿จ฿หຌคนรักการ
อานมากขึๅน พอม รงรียน ตຌองมีสวนรวม฿นการ฿หຌรักการอาน จะตຌองท้าอยางเร฿หຌคนเมอาน
หนังสือเมมีทีไยืน฿นสังคม ถຌาราท้าตรงนีๅเดຌมืไอเหร การอานจะตຌองกิดขึๅนทันที ท้าอยางเร฿หຌ
ปຓนอยางนัๅน หมือน฿นตางประทศ ผมคิดวา฿นตางประทศบางคนกใเมอยากอานหรอก ตถຌา
เมอานกใเมมีทีไยืนลย฿นสังคม พราะวาคนสวน฿หญปຓนคนมีปัญญา ขากใตຌองถามกัน ฿นรืไอง
วัตถุดิบทัๅงหลาย฿นรืไองการท้างาน ถຌาคุณเมอานคุณกใเมมีขຌอมูลหลานัๅน ท้าอยางเรทีไท้า฿หຌขา
อานลຌวเดຌประยชน์ อานลຌวสนุก ลຌวกใเดຌประยชน์ตรงกับความตຌองการอย างทຌจริง ท้า
อยางเรถึงจะมีลักษณะของการถูกบังคับทางอຌอม ผม฿ชຌค้าวาถูกบังคับทางอຌอม บังคับบบกรณี
ของสกนดินวียทีไพระท้าบบนัๅน จนกระทัไงท้า฿หຌคนตຌองรักการอาน ลຌวบຌานมืองถวนัๅนมัน
กใมืดรใวนะครับ มืไอมืดรใวมันเมมีอะเรท้า มันกใตຌองซืๅอหนังสือเปอานนะครับ
ผมคยเปฟຂนลนด์ ฿นสมัยหนຌาหนาวนะครับ มืไอ 4-5 ปทีไลຌว หในชัดลยวาหนังสือ
ลดราคาตใมเปหมดลย ลຌวคนกใซืๅอหนังสือกัน฿สรถขในกัน อຌห เมเหวลย พราะวาสามมง
ยในกใมืดลຌว สวางอีกทีกใกຌามงชຌา สิบมงชຌา ทีไนัไนดูกใกຌาวหนຌา การศึกษาดี ตคนฆ าตัวตาย
ยอะนะครับ มากทีไสุด฿นลกหงหนึไง พราะวามัน depressing อากาศบบนัๅน ทางออกอยาง
ดียวกใมี ทางออกกใคือกินหลຌา ทางหนึไง ดูทรทัศน์ กใคงเมนาตืไนตຌนทากับกินหลຌา อานหนังสือ
ท้าอยางเรราถึงมีงืไอนเข ซึไงผมองกใคิดเมออกทีไจะตຌองท้า฿หຌตຌองจะอ านถูกบบบังคับ ซึไงการ
ถูกบังคับทางอຌอมนัๅนกใคือ ถຌาเมอานลຌว คุณเมมีทีไยืน฿นสังคม พราะฉะนัๅนสรุปสองอันกใคือ
ถຌา฿หຌอานออกทัๅงประทศเทย ละกใสรຌาง฿หຌกิดนิสัยรักการอาน ถึงจะกิดสังคมหงการรักการ
อานขึๅนมาเดຌ
คุณจอม :

ขอบคุณ ครั บ มี กรใ ด อัน หนึไ งทีไ ผ มหใ น เม฿ ชทีไ บຌ า นรา ต วา เม อยากจะยกตั ว อย า ง
ตางประทศมากนัก พราะรูຌสึกวาบຌานราอะเรอะเรกใเมดี ดี็ยวจะกลายปຓนความรูຌสึกอยางนัๅน
ตสิไงหนึไงทีไหในกใคือวา ฿นครอบครัวทีไผมคยอยู฿นตางประทศ ขาจะมีขຌอก้าหนดของสมาชิก฿น
ครอบครัววา ดือนหนึไงคุณตຌองอานหนังสือหนึไงลม หนังสืออะเรกใเดຌ ลຌวสรใจลຌว พอหนึไง
ดือนนีไขากใจะมานัไงคุยกันวาหนังสือทีไคุณอานมันคืออะเรลຌ วกใอานลຌ วเดຌอะเร อันนีๅปຓ น
ตัวอยางทีไดี฿นสมาชิก฿นครอบครัว
คุณพอจะปຓนคนบอกวา หนึไงดือนตຌองอานหนังสือเดຌหนึไงลมปຓนอยางนຌอยทีไสุด อัน
นีๅกใปຓนอันหนึไงทีไครอบครัวสามารถทีไจะสรຌางกติกากฎกณฑ์ขึๅนมาเดຌ ละกใสรຌางบรรยากาศ฿น
การอ า นหรื อ การพู ด คุ ย ถึง หนั ง สื อล ม นัๅ น ฿นครอบครั ว มั น จะปຓ น บรรยากาศทีไ อบอุ น มาก
พราะวาหลายโ รืไองทีไราน้าสนอเปวาหนังสือทีไราอานมันมีอะเรอยางเรบຌา ง คนทีไขาอานมา
กอนหรือคนทีไมีประสบการณ์การอืไน โ ชนคุณพอหรือคุณยาย ขากใจะพูดพิไมติม อธิบาย

พิไมติม อันนีๅปຓนความสนุกปຓนอบอุน฿นครอบครัว อันนีๅปຓนจุดริไมตຌนอันหนึไงทีไจะสามารถท้า
เดຌ ละผมกใหในดຌวยวาท้าอยางเรจะรณรงค์ท้า฿หຌคนเม อานหนังสือเมมีทีไยืน฿นสังคม อันนีๅผม
คิดวาปຓนรืไองทีไนาสน฿จ฿นการทีไจะรณรงค์ตอเป฿หຌสอดคลຌองกับวาระรืไองนีๅ฿หຌปຓนการอาน
หนังสือมากขึๅน
ราเดຌคุยกันถึงรืไองการอาน คือบางครัๅงการอานหนังสือ มันกใตຌองมีหลายสวน คนเทย
ถูกวิจารณ์ ถูกประมินวาอานดยเมคอยจะวิคราะห์ หรือวาอาจจะจับประดในเมเดຌ อะเรกใ
ลຌวต ตผมวาอันนีๅกใปຓนอันหนึไงหมือนกัน มันมีหลายปัจจัย หลายโ ปัญหาทีไน้าเปสูการมอง
วาปัญหาของการอานของคนเทยมีอะเรบຌาง ลຌวกในวหนังสือทีไคนเทยอานกใปຓนนวหนังสือทีไ
ดูสบายโ บาโ อาจจะปຓนรืไองของความสนุกสนานเมครียดอะเรตางโ อันนัๅนกใจะปຓนอีก
อันหนึไง ตวาอยางเรกใตามถຌาริไมตຌนทีไจะการรักการอาน รากใสามารถทีไจะพัฒนาเปสูการทีไจะ
สรຌางนืๅอหาหรือวาคุณภาพของนืๅอหาทีไดีเดຌ
คุณอภิรักษ์ อยาก฿หຌคุยอันหนึไง ทีไมืไอกีๅรูຌสึกจะถาม฿นกอนทีไจะขึๅนมาวา การอานจาก
฿นอิ น ทอร์  นใ ต กั บ การอ า น฿นหนั ง สื อ อย า งสมมติ  ราอ า นหนั ง สื อ ราอ า นขຌ อ ความจาก
อินทอร์นใต มันจะลดทอนจินตนาการของราลงเปกวาการอานจากตัวหนังสือหรือปลา หรือ
วาบรรยากาศของการอานทีไราควรจะสริมสรຌาง฿หຌอานลຌวน้าเปสูการทีไท้า฿หຌคนเทย เม฿ชค
อานคผานโ ตอานลຌวน้าเปสูการวิคราะห์ละคิดนีไ มันตຌองสรຌางบรรยากาศบบเหน ลຌว
ท้าอะเรเดຌบຌาง หรือวา฿นสวนทางรัฐองตຌองพิไมอะเรบຌาง฿นการท้า฿หຌบรรยากาศการอานปຓน
การอานทีไน้าเปสูการวิคราะห์ลຌวกใสรຌางสรรค์฿นชิงความคิด
คุณอภิรักษ์ :

ผมคิดวาสิไงทีไมีความส้าคัญ฿นการทีไจะท้า฿หຌนวนยบายทีไรัฐบาลองอยากสงสริม ลຌว
กใอยากหในสังคมเทย ซึไงกใชืไอวาพอมผูຌปกครองทุกทานกใคงอยากหในหมือนโ กันกใคือวา
คน฿นยุคราหรือมຌตยุคอนาคตทีไปຓนลูกหลานของราติบตขึๅนมา฿นวัฒนธรรมทีไรักการอาน
ติบตขึๅนมา฿นวัฒนธรรมทีไอยากรียนรูຌหรือ฿ฝຆรูຌ พราะฉะนัๅนการทีไราจะสงสริมวัฒนธรรมการ
รักการอานหรือวัฒนธรรมการรียนรูຌ กใตຌองสรຌางบรรยากาศ฿นสังคม฿หຌกิดขึๅน ชน ถຌาอา฿กลຌ
ตัว ทีไสุ ด สมมติถຌาราชว ยกัน คือ ทุกบຌ านจะปຓ น บຌานทีไอยู฿นมือง฿นกรุงทพฯ ฿นชนบท ฿น
ตางจังหวัด ซึไงมຌวาวันนีๅยังมีความตกตางกัน฿นรืไองอกาสของดใกทีไอยู฿นชนบท ของดใกทีไอยู
฿นทศบาลหรือมຌตดใก฿น กทม. กใปลวา ถຌาพอมผูຌปกครองทีไปຓนผูຌ฿หญสงสริมบรรยากาศ
฿นบຌานกอน
ผมยกตั ว อย า งส ว นตั ว นิ ด หนึไ ง กใ คื อ ว า ผมนีไ จ ริ ง โ ลຌ ว ตัๅ ง ต  ดใ ก อาจจะกิ ด มา฿น
ครอบครัวทีไคุณมปຓนครูนะครับ ลຌวกใอยากหในลูกประสบความส้ารใจ เมเดຌรวย ตคิดวา
ประสบความส้ารใจเดຌ คือวา฿หຌรียนหนังสือยอะ ฿หຌเดຌอานหนังสือยอะโ พราะฉะนัๅนกใจะมี
อกาสทีไจะสน฿จวา สาร์อาทิตย์ทุกวัน ตัๅงตดใกโ ลย เปรຌานหนังสือ บบนีๅกใปลวา ถຌารา
สงสริม฿หຌพอมพาลูกโ เปรຌานหนังสือ เปหຌองสมุด ลຌว฿หຌดใกมีอกาสเดຌสัมผัสหนังสือตัๅงต
ดใกโ ผมองจนถึงวันนีๅ ดี็ยวนีๅ กใยั งซืๅอหนังสื อ ตวาดຌวยวลาดຌวยภารกิจตละวัน บางที

อาจจะเมเดຌอานทุกวันยอะขนาดทีไท้าชัไวมงบิน฿หຌเดຌหนึไงหมืไนชัไวมง ตวากใจะซืๅอหนังสือมา
กใบเวຌวันสาร์อาทิตย์ ทุกสาร์อาทิตย์กใจะเปรຌานหนังสือ
ซึไงกใปลวา วันนีๅราจะมานัไงถียงกันวาตຌองท้าหຌองสมุด฿หຌดี คนจะเดຌเมเปหຌาง จริงโ
ผมเมอยาก฿หຌบงยกอยางนัๅน พราะเมอยางนัๅนจะกลายปຓนการเปจมตีกัน กใปลวาถຌ า
วัฒนธรรมของคน หนึไงอยูทีไบຌาน สองดินทาง สามเปทีไท้างาน สาร์อาทิตย์กใอาจจะตຌองมี
กิจกรรมสวนตัว กิจกรรมสวนตัวกใปลวาจะตຌองเปลนกีฬา เปสวนสาธารณะ จะเปดินหຌาง
ตวาถຌาจะท้า฿หຌขาสัมผัสหนังสืออยูเดຌตลอดวลา ชน ฿นบຌานของผมจะมีหนังสือวางตัๅงตหัว
นอนลຌ ว กอนนอนกใอาจจะหยิ บ หนั งสื อมาอานเดຌ สองมีห นั งสื อวางอยู ฿นหຌ องนๅ้ า วลานัไ ง
หຌองนๅ้าซึไงอาจจะนานหนอยกใจะหยิบหนังสือมาอานเดຌ คือปลวาจะมีหนังสือวางอยูตลอด ขึๅน
รถดี็ยวนีๅอาจะเมคอยเดຌขับรถอง กใอาหนังสือวางเวຌ กใอาจจะเดຌอานหนังสือวลาดินทางดຌ วย
หรือราหในวัฒนธรรม อยางหลายคนชอบพูดรืไองญีไปุຆน นัไงรถเฟฟງา คนกใจะอานหนังสือคนจะ
เมนัไ งทรศัพท์ท้าธุร กิจ อย างทีไทานรองวามืไอกีๆ ดใกวัยรุ น กใยั งเมท้าธุร กิจ กใอานหนั งสื อ กใ
ปลวาบบนีๅ มัน ริไ มสรຌ างกระบวนการบรรยากาศของวัฒ นธรรมการอาน฿หຌ กิดขึๅน ลຌ ว กใ
สงสริมวัฒนธรรม฿หຌดใกอยากเปหຌองสมุด อยากเปรຌานหนังสือ ลຌวพอเปลຌวขากใซืๅอหนังสือ
หรือชอบหนังสือขากใอากลับมาทีไบຌาน อามาอานเปดຌวย อันนีๅปຓนรืไองรก
รืไองทีไสองทีไปຓนค้าถามทีไคุณจอมถามมืไอสักครูนีๅ บอกวา สมัยนีๅมันมีสืไอสมัย฿หมปຓน
ทางลือกมาบงวลาของดใก พราะฉะนัๅนทนทีไราจะเป พูดงายโ เปทะลาะกัน เปทะลาะ
กับลูกวา มาอานหนังสือดีกวาอยาเปลนอินทอร์นใตลย รากใตຌองสงสริมวา ถຌาขาจะลนอิน
mอร์นใตดຌวย รากใตຌองสงสริม฿หຌขา฿ชຌประยชน์จากอินmอร์นใตเดຌอยางเร ชน ถຌาขาสน฿จ
฿นรืไองอะเรปຓนพิศษ ยกตัวอยาง สน฿จรืไองประวัติศาสตร์ สน฿จรืไองอียิปต์ สน฿จรืไองมัมมีไ
อยางนีๅ บางทีนอกหนือจากอานหนังสือลຌว กใสงสริม฿หຌขาขຌาวใบเปดูรืไองมัมมีไ ขຌา google
ขຌา YouTube ลຌวสิร์ชค้าวามัมมีไ ขากใจะมีอกาสเดຌรียนรูຌ ทนทีไจะมาปຓนคูขงกันวาหຌาม
ลนอินทอร์นใต พราะกลัววาลนอินทอร์นใตลຌวจะเปลนกม บบนีๅปຓนตัวอยางของการทีไ
จะน้าสืไอสมัย฿หมขຌามาพืไอจะชืไอมยงวัฒนธรรมการอาน พราะวัฒนธรรมการอานกใปຓ น
หมือน means อยางทีไทานอาจารย์วรากรณ์วา คือปຓนหมือนกับ process ฿นการท้า฿หຌขาเดຌ
รียนรูຌ ท้า฿หຌ ขาเดຌกิดการตอยอดมีปัญญามากขึๅน ลຌวกใทีไดีมากกวานัๅนกใคือ การตอยอด฿น
กระบวนการคิดบบสรຌางสรรค์ ตอยอด฿นการสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกับตัว ขาอง ฿นการทีไจะ
฿ฝຆรูຌ฿นการทีไจะสงสริมการรักการอานบบนีๅ
สาม บทบาทของทุกภาคสวนถຌาอาขຌามาชืไอมยงกัน ชน ถຌาบอกวา นอกหนือจาก
ครอบครัว ลຌ วกใจะมีชุมชน ดยฉพาะอย างยิไง กระจายเป฿นชนบทกใจะมีครือขายทีไกิดขึๅน
กระจาย กใปลวา ถຌาชุมชนนัๅ นสงสริ ม฿หຌ กิดวัฒ นธรรมการรักการอาน สงสริ ม฿หຌ กิดวที
สาธารณะ วทีทีไจะมาพูดคุยกันรืไ องทีไกีไยวขຌองกับหนังสือรืไองทีไกีไยวขຌองกับประยชน์฿นรืไอง
บนีๅ มันกใจะขยายจากค฿นครอบครัวมาปຓนระดับชุมชน ลຌว฿นชุมชนกใจะมีองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน จะมี อบต. อบจ. ทศบาล ถຌาขຌามามีบทบาทบบนีๅหมือน฿นกรุงทพมหานคร ทีไมี

นยบายสงสริม฿นรืไองของ฿หຌดใกรุน฿หม฿หຌคนเทยรักการอานมากขึๅน บบนีๅกใจะกิดความ
ชืไอมยง
สุดทຌายกใคือ ภาคอกชน สถาบันการศึกษา ทีไจะขຌามามีสวนรวมผลักดันบทบาทของ
ตัวอง ชน บอกวาถຌาอกชน อยางวันนีๅการทีไรามีสมาคมผูຌพิมพ์หนังสือ ทีไกใถือวาปຓนจຌาภาพ
หลัก ทีไจัดวที จัดมหกรรม จัดนิทรรศการ ทีไจะรวบรวม฿นรืไองรຌานหนังสือตางโ หรือมຌตการ
จัดสัมมนาวิชาการบบนีๅ สงสริม฿หຌกิดกระบวนการ฿หຌคนสน฿จซืๅอหนังสือ สน฿จทีไจะอาน
หนังสือมากโ หรือมຌตอันหนึไงทีไผมชอบมากลย ตอนหลังทางสมาคมองกใมารณรงค์฿หຌมีการ
มอบหนังสือ฿หຌปຓนของขวัญ คือปลวา ฿นวาระพิศษซึไงคนเทยกในิยมทีไจะมอบของขวัญ จะปຓน
วันกิด วันรับปริญญา รียนจบ จะปຓนวันส้าคัญตางโ ชนวันป฿หมอะเรบบนีๅ ทนทีไจะเป
ลีๅยงฉลองหรือเปมอบของกใคือ฿หຌมอบหนังสือ ลຌวกใลือกหนังสือทีไปຓนประยชน์ ลຌวกใอาจจะ
ชืไอมยงกับวาระทีไส้าคัญ ชน ถຌาปຓนวันกิดกใอาจจะมอบหนังสืออะเรทีไปຓนรืไองทีไอยู฿นชวงวัย
ดຌวย ชนวัยรุนหนอย ลຌวลูกราชอบกีฬาอยางนีๅ กใอาหนังสือกีฬา฿หຌขากใเดຌ สน฿จวิทยาศาสตร์
กใอาหนังสือวิทยาศาสตร์มอบ฿หຌขากใเดຌ สน฿จอยากรียนรูຌ฿นรืไองรอบตัว อาจจะอาหนังสือพวก
National Geographic มอบ฿หຌปຓนของขวัญ฿หຌกับลูก พอดใกโ เดຌรับของขวัญบบนีๅ ขากใจะ
ริไมซึมซับ฿นรืไองวัฒนธรรมการอาน
อกชนทีไ  ปຓ น ภาคธุ ร กิ จ หຌ า งรຌ า นต า งโ จริ ง โ กใ ส ามารถมี มุ ม หนั ง สื อ ทีไ อ ยู ฿ นบริ ษั ท
สามารถทีไจะมอบหนั งสื อ฿หຌ ปຓ น ของขวัญ วลาบางทีส มัยกอน รากใ จะมีวัฒ นธรรม จะปຓ น
ราชการหรืออกชนนีไ วลาวัน กิดจຌ านาย วลาพืไอนฝูงกใตຌองมอบของ กใอยาก฿หຌมอบปຓ น
หนังสือ ทนทีไจะเปซืๅอกระชຌา฿สของ ลຌวกใดี็ยวนีๅกใหຌามกินสามพันบาท จริงโ หนังสือนีไเมกิน
อยูลຌว มอบ฿หຌปຓนหนังสือ ลຌวกใปຓนประยชน์ บางทีอานลຌวเมหมดกใอาเปมอบตอ฿หຌกับ
หຌ องสมุดรงรี ยน สถานทีไตางโ ซึไงอาจจะเมมีห นั งสื อทีไร ว มสมัย ผมคิดวาถຌาราชว ยกั น
ส ง สริ ม วั ฒ นธรรมบบนีๅ ลຌ ว กใ ส ง สริ ม ทคนลยี ส มั ย ฿หม อ ย า อาต ม าขั ด ยຌ ง กั น มา
Complement กั น บบนีๅ กใ จ ะช ว ย฿หຌ  กิ ดวั ฒ นธรรมการอา น ลຌ ว กใส ามารถทีไ จ ะสนับ สนุ น
นวนยบายทีไปຓนวาระหงชาติ ลຌวกใกิดประยชน์คนเทยทุกคนดຌวยครับ
คุณจอม :

ขอบคุณครับ มาทีไทานรองสุวรรณีครับ อยางทีไราทราบวาคนเทยสวน฿หญเมคอยจะ
ชอบอา น จะชอบฟัง ละจะชอบพู ดมากกวา ทีนีๅ ท้า อย างเรจะ฿หຌ ล ดการพูด ทนทีไ วาจะมี
กิจกรรมปัຖบ สวนมากกใจะเปพูดคุย เปคุย ดยฉพาะอยางยิไงทรศัพท์นีไปຓนตัวส้าคัญ ทีไท้า฿หຌลด
บทบาทของการทีไจะ฿หຌคนขຌาเปอานหนังสือ หรือมຌตทรทัศน์ คือชอบดูชอบฟัง ละกใสุดทຌาย
กใช อบพูดตเมชอบอาน พราะฉะนัๅน พฤติกรรมทีไห นั กมาทางสองสามอยางทีไวานีๅ จะท้า
อยางเรหรือจะมีนยบายอยางเร ทีไท้า฿หຌหมือนกับปຓนตัวก้าหนดหรือปຓนตัวบังคับอยูกลายโ
฿นการทีไจะ฿หຌคนขຌามาสูการอาน จะสามารถมีนวคิดอยางเร หรือท้าอยางเรจะ฿หຌลดการพูดลง
เปบຌาง ดยฉพาะอยางยิไงการคุยทรศัพท์ ลຌวกใหันมาอานหนังสือมากขึๅน หรือมຌตการฟัง
อยางดียว ลຌวกใ฿หຌคนอืไนปຓนคนวิคราะห์฿หຌรียบรຌอย ลຌวรากใพียงตรับลຌวกใจ้าตอเป เปพูด
ตอ

อ.สุวรรณี :

ปຓนค้าถามทีไยากมากนะคะ ตอนนีๅกใก้าลังพูดอยูดຌวย ลຌวอีกอยางค้าถามทีไคุณจอมถาม
นีไ คุณจอมตຌองเปตอบตัวองดຌวยพราะวาปຓ นพิธีกรปຓ นผูຌสนอสืไ อ ถຌาผืไ อวา คุณจอมคิดมา
บใดสรใจลຌวกใสงผานรายการ กใสดงวาเมเดຌชวย฿หຌคนฟังเดຌคิดรวมคิดตาม อันนีๅกใคงปຓนรืไอง
รกทีไเมรูຌวาจะตอบตรงประดในหรือปลา วาสิไงหลานีๅนีไอยาเปมองเกลตัว ตຌองมองทีไตัวราอง
ตัวราปຓนจุดริไมตຌนของการท้าวาระหงชาติ เม฿ชเปรอ฿หຌคนนัๅนท้าคนนีๅท้า กใอยากจะฝาก฿หຌ
ก้าลั ง฿จดຌว ยวา การทีไ ราจะขับ คลืไ อนอะเรทีไ ปຓ น รืไ องของส ว นร ว ม อย าเปถามวารืไ องนัๅ น
หมือนกับรืไองคุณธรรมนีไ ผูຌ฿หญทีไสภาพัฒน์ ฯ จะพูดสมอลยวา ค้าวาคุณธรรมนีไคือตัวรา
เม฿ชตัวคุณปຓนคนท้า ราตຌองท้ากอน อันนัๅนกใคงจะสริม฿นการน้าของคุณจอม
ทีนีๅสิไงทีไดิฉันเดຌพูดเปตอนตຌนวา เมวาทุกทานทีไพูดมา มันปຓนรืไองส้าคัญหมดลຌวราจะ
คลืไอนนยบายตรงนีๅเปสูการปฏิบัติอยางเร กใน้ามาสูการลงทุน฿นผนปฏิบัติการเทยขຌมขใง
รอบสองนีไ พืไอทีไจะ฿หຌทุกทานมีก้าลัง฿จดຌวย เดຌขຌา฿จดຌวยวา ฿นตรงนีๅจะปຓนค้าตอบทีไตอบคุณ
จอมเปดຌวยชนดียวกันวา รัฐบาลมีจตนารมณ์อยางเร
฿นอดีตราเมคยลงทุนทางดຌานสังคม รารียกวาลงทุนทางดຌานทีไมันเม฿ชถนนหนทาง
เม฿ชหัวรถจักร เม฿ชหลงชลประทานมากมายขนาดนีๅมากอน ลຌวกใปຓนกຌอน฿หญขนาดนีๅมา
กอน ซึไงหลายคนกในาตก฿จวาเทยจะออนอทนทีไจะขຌมขใง ตวาจะขຌมขใงอยูทีไความขຌา฿จ
ของราดຌวย ลຌวกใความทีไรามาชวยกันท้า฿หຌขຌมขใงพราะวา การลงทุนกใคือการ฿สงินลงเป฿น
ปรกรมตางโ ตวาผลมันตຌองอาศัยราทุกภาคสวน เม฿ชฉพาะภาครัฐหรือสวนราชการทีไ
กียไ วขຌองทานัๅน
ทีนีๅรืไองทีไราเปลงทุนปຓนครัๅงรก฿นรืไองการศึกษากใดี ฿นรืไองของสุขภาพสุขภาวะกใดี
฿นรืไองของชุมชนกใดี 3 สวนนีๅมีความชืไอมยงกัน จริงโ ชืไอมยงทัๅง 7 ปรกรมเปภาย฿ตຌ
ผนปฏิบัติการเทยขຌมขใง
รืไองการศึกษา ราบอกวาการศึกษาละการรียนรูຌซึไงน้าเปสูการรียนรูຌตลอดชีวิต สิไงทีไ
ราสงขຌาเป ปຓน Infrastructure ส้าคัญ สวนของการศึกษา กใคือวา รามองการศึกษาพัฒนา
บบองค์รวม เมเดຌมองฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ มองทัๅงองค์การปกครองสวนทຌองถิไน มอง
ทัๅง สบร. อยางทีไทานผูຌอ้านวยการดูลอยู นีไ มองทัๅง฿นรืไองบทบาทของกระทรวงทีไกีไยวขຌอง
ชน กระทรวงพัฒนาสังคม ฿นการรียนรูຌตัๅงตดใกขึๅนมา ตรงนีๅกใคือหัว฿จส้าคัญ ราจะหใน฿น
สืไอตางโ วา ครงการเทยขຌมขใง ท้าเมมีตการกอสรຌาง ท้าเมมีตการซืๅอของ อันนัๅนกใคือสิไงทีไ
มันปຓน Complementary กัน อยางทีไทานวากใคือการออกบบปรกรมนีไ ราจะออกบบ฿หຌ
มีความชืไอมยงลຌวกใเปกระตุຌน฿หຌกิดการรียนเปกระตุຌน฿หຌกิดการ฿ฝຆรูຌ ซึไงเดຌมีงบประมาณเป
สรຌางหຌองสมุดเปปรับปรุงหຌองสมุด เปปรับปรุงพิพิธภัณฑ์฿นทຌองถิไน เปสริมบทบาทของ อบต.

เป Empower อบต. อบจ. องค์การปกครองสวนทຌองถิไนอยางนีๅปຓนตຌน นัไนกใคือ Concept คือ
การออกบบ
ทีนีๅมืไอน้ามาสูการกระตุຌนศรษฐกิจทานกใคงจะขຌา฿จวา การกระตุຌนมันจะตຌองเปปรากฏ
฿นปງาหมาย เปสงสริม฿หຌจีดีพีของรานีไขยายตัวปຓนบวก อันนัๅนคือประการรกของปງาหมาย
ภาพรวมของการกระตุຌนศรษฐกิจ ปງาหมายทีไตามมากใคือการ฿หຌมีการสรຌางรงงาน฿หม เมตไ้า
กวาหนึไงลຌานหຌาสนคน฿น ใ ป อันนัๅนกใจะปຓนปງาทีไชัดจน ลຌวกใจะตຌองปຓนรืไองทีไน้าเปสู การ
สรຌางงาน การจຌางงานภาย฿ตຌผนปฏิบัติการเทยขຌมขใง
การทีไรามองวามีครงการกอสรຌางตรงนัๅน ซืๅอครืไองจักรครืไองมือ ซืๅอหนังสืออะเรอยาง
นีๅ อันนีๅปຓนสวนประกอบสวนหนึไง จริงโ ภาพตใมกใคือรืไองของกระบวนการพัฒนา เมวาจะ
ปຓนการพัฒนาคน การฝຄกอบรมบรรณารักษ์ หรือวาการสรຌางบรรยากาศ฿หຌกิดการรียนรูຌ ฿หຌกิด
การอยากขຌาเปสูพิพิธภัณฑ์หรือหຌองสมุด นัๅน พราะวาราอยาก฿หຌปຓน รา฿หຌ Concept เปวา
ตຌองท้า฿หຌ มีชีวิตชีวา ฿หຌมีกิจกรรมทีไตอนืไองลຌว กใชืไอมยงวัด บຌ าน รงรี ยน อันนีๅ มันอยู ฿น
ปรกรมของการลงทุนครัๅงนีๅ อยางทีไดิฉันเดຌรียนวา พอรามาจอวา จะซืๅอนน จะสรຌางนีไ ดูมัน
หมือนมันจะเดຌตสิไ งปลูกสรຌาง จริงโ มันเม฿ช อันนีๅตຌองฝากทาง กศน. ดຌวย ถຌาอยู฿นหຌองนีๅ
วาทีไราเดຌตกลงกันเดຌคุยกัน฿นการก้าหนดงบประมาณ ราเดຌหารือ฿นลักษณะนีๅลຌววา ทาน
จะตຌองรว มมือกับ ฿คร ทานจะตຌองเปประสานงานกับ ฿คร มีองค์ความรูຌ มีอะเร ซึไงจะเดຌปຓ น
องคาพยพดียวกัน นีไกใปຓนรืไองเทยขຌมขใงทีไอยากจะกราบรียน ฿นขณะดียวกันนอกจากตรง
นีๅกใยังมีปรกรมชุมชน ซึไงกใจะเปสรຌางตรียมความพรຌอมหมือนกัน
รืไองการศึกษา อยางหลายทานบอกวาอยาก฿หຌดใก ป.3 อานเดຌ รากใ฿ชຌ Bench Marking ของ สมศ.นะคะ ปຓนตัวก้าหนดวาราจะพัฒนาอย างเรเปสูจุดนัๅน อยางทีไรียนวาการ
ทีไราหในสิไงปลูกสรຌางปຓนการลงทุน ลຌวมันกใจะเปกระตุຌนการ฿ชຌจายภาครัฐ เปกระตุຌนการ฿ชຌ
จายภาคอกชน ซึไงรากใหวังวาตรงนีๅเปกระตุຌนตอเป
ดังนัๅนภาพทัๅงหมดมันจะติมตใม มืไอเปดูกับการตรียมการ฿นชิงบริหารจัดการ฿นชิ ง
การตรียมก้าลังคน กใอยากจะท้าความขຌา฿จ฿นประดในนีๅ ดี็ยวจะขຌา฿จกันวาออกมาลຌวมีต
สีขาวหรือสีทาหรือสีด้ากใเมทราบ หมือนเมปรง฿สอะเรอยางนีๅ นีไกใปຓนการสริมวาวลานีๅถຌา
ทานดูตามจตนารมณ์ หรือวาปาฐกถาของทานนายกอภิสิทธิ่ลຌว ผนปฏิบัติการเทยขຌมขใง฿น
ปรกรมของการศึกษาละการรียนรูຌ หรือวา฿นปรกรมของการสริมสรຌางความขຌมขใงของ
ชุมชน ทัๅงสองสวนนีไจะปຓนตัวคานงัดทีไส้าคัญทีไจะวางฐานหรือปูพืๅนฐานพืไอจะน้าเปสูนยบาย
การอานเดຌ ตนีไกใคือสิไงทีไราหในดຌวยตา ตวาอะเรทีไมันปຓนพลัง ปຓนความรวมมือซึไงมันปຓน
Social Capital ทีไมันตຌองตามมาละท้า฿หຌนยบายมันตอนืไอง ลຌวกใมีการด้านินกิจกรรมอยาง
ชืไอมยงกับภาคอกชนอยางทีไดิฉันเดຌพูดเปตอนตຌน นัไนคือความส้ารใ จของการขับคลืไอน
นยบาย กใคงจะปຓนทานีๅทีไอยากจะรียนสริม

คุณจอม :

ขอบคุณครับ ลຌวกใตอนนีๅกใมีค้าถามขึๅนมาจากทานผูຌ ฟังขຌางลางดຌวยหลายโ ค้าถาม คง
ตอนืไองเปลยนะครับพราะวลามีจ้ากัด ทางดຌานการศึกษานีไหละครับดูนาสน฿จ ลຌวกใดูคนทีไ
ถามขຌามากใดูนาจะอยู฿นวงการศึกษา คืออันหนึไงทีไปຓนปัญหาทีไเมสามารถจะท้า฿หຌดใกอาน
หนังสือเดຌ กใพราะวาระบบการประมิน ครูอาจารย์ทีไปຓนอยู฿นตอนนีๅ ทีไมีการประมินลຌวกใ฿หຌ
ครูตຌองเปท้าผลงานดຌวยตนอง ลຌวกใเมมีวลา฿นการทีไจะสอน ฿นการทีไจะนຌน ฿นการทีไสอน
นักรียน ฿นการทีไจะอานหนังสือ หรือวา฿นการทีไจะ฿ชຌ฿นการอาน ทีนีๅรัฐบาลมีนวนຌมวาจะมี
การปรับปรุง฿นการประมินครูอะเรตางโ เดຌคเหน อยางเร พืไอ฿หຌครูเดຌอยู฿นหຌองรียนลຌวกใ
สามารถทีไจะสอนหนังสือเดຌตใมทีไมากขึๅน
ลຌวกใอันทีไสองกใคือวา การทีไจะทดสอบความสามารถของนักรียน฿นปัจจุบัน อันนีๅปຓน
ค้าถามนะครับวา ราจะนຌนรืไองปรนัย ตวาอัตนัยราเม คอยจะนຌน฿นรืไองการประมินความรูຌ
ความสามารถของดใก ระบบการศึกษาทีไจะทดสอบนั กรี ยนบบนีๅ ราควรจะปรับ ปรุ งเหม
พืไอทีไจะ฿หຌดใก฿ชຌจินตนาการอานหนังสือ คຌนควຌาลຌวน้าเปสูการอธิบาย฿นชิงอัตนัยมากขึๅน
ลຌวทีไส้าคัญอีกอันหนึไงปຓนค้าถาม฿นขຌอทีไสามวา หลักสูตร฿นรงรียนมักจะมีการปลีไยน
กัน บ อ ย ที นีๅ กใ ปຓ น ปั ญ หาของพ อม ผูຌ ป กครองบางที กใต ามเมทั น หนั งสื อ ปลีไ ย นบ อ ยลຌ ว กใ
สิๅนปลืองดຌวย อันนัๅนกใปຓนปัญหาอีกอันหนึไง
ปຓนเปเดຌเหม฿นขຌอทีไสีไนีไปຓนค้าถามคือวา ถຌาจะมีการจัดพิมพ์หนังสือทีไอานยากโ ฿หຌปຓน
หนังสือพิมพ์ทีไอานงาย ฿หຌปຓนหนังสือทีไอานงาย หนังสืออานยากของผูຌถามทีไถามมา ชน หนังสือ
กีไยวกับ ศาสนา หนังสือวิทยาศาสตร์ ปรัช ญา มีส้ านั กพิมพ์เหนสักส้านักพิมพ์เหมหมือน฿น
ตางประทศทีไขามีการจัดพิมพ์หรือมีการปลออกมา฿นลักษณะทีไรียกวาอานงายขึๅน คงจะทัๅง
สามทานทีไจะตอบ อาจารย์วรากรณ์เหมครับ฿นรืไองการศึกษา

รศ.ดร.วรากรณ์ :

ขอตอบสัๅนโ รืไองการประมินครู คนประมินครูนีไกใมีหนวยงานทีไรียกวา กกศ. ปຓน
ส้านักงานหนว ยงานอยู฿นกระทรวงศึกษาธิการ ตวามีคณะกรรมการตามกฎหมายทีไตัๅงมา
ตอนรกตัๅง กใขຌา฿จวาคงเมขຌา฿จรืไองราวของการประมินครูทาเหร ท้า฿หຌประมินครูคลຌายโ
กับต้าหนงผูຌชวยศาสตราจารย์อะเรอยางนัๅน กใมีปัญหามาก รืไองท้าอง เมเดຌท้าอง รืไอง
ตຌอ งทุ มทท้า รืไ องหล านีๅ ตอนนีๅ เ ม เดຌ ส ะทຌ อนมีผ ลทางการศึก ษา ตอนนีๅ กใท ราบวา มีก าร
ปลีไยนปลงลຌว ลຌวกใวั ดผลจากการตัวนักศึกษาตัวนักรียนองวาดีขึๅนหรือปลา ดังนัๅ น
ความปຓนมืออาชีพของครูกใสะทຌอน฿นความกຌาวหนຌาทีไครูเดຌรับการประมิน
ประดในทีไสองรืไองอัตนัยรืไองปรนัยนัๅน ผมหในดຌวยนะครับ พราะวาท้า฿หຌคนตຌองคิด
ละขียน ตปัญหาประดในส้าคัญกใคือวา ความเมทาทียมกันของอกาสทางการศึกษาของ
คุณภาพ฿นประทศเทยนีไมีปัญหา รงรียนทีไมีชืไอสียงกใมีนักรียน฿นหຌอง ๆเ คนกใมี ๆใ คนกใมี
ซึไงมีครูป ระจ้าชัๅน สองคน ลຌวกใการจะ฿หຌ ตอบอัตนั ยกใตຌอง฿หຌครูตรวจงาน มันยากกวา฿นง

ปรนั ย พราะฉะนัๅ น ฿นรงรี ยนบบนีๅ กใปຓ น รืไ องทีไ จะตຌ องกวดขันครู ผมขຌา ฿จวา กใมีบ าง
รงรียนทีไพยายามทีไจะท้ารืไองอัตนัยมากขึๅน
อัน ทีไส ามรืไ องการปลีไ ยนปลงหลั กสู ตร อัน นีๅ ผ มคิดว ามันคงพูดยากพราะวาองค์
ความรูຌขณะนีๅมัน ขยายตัว รใวมาก พราะวาอินทอร์นใต เอที มันท้า฿หຌ การตกตัวขององค์
ความรูຌพิไมมากขึๅ น ถຌาราจะรียนอยูอยางดิมคงจะล้าบาก ตวา฿นหลายโ ประทศอยาง
สิงคปร์นีไ ขากใเมเดຌนຌน฿นรืไองนืๅอหามากกินเป พราะรูຌวานืๅอหามันลຌาสมัยทันที รียนเป
มันอาจจะลຌาสมัยกใเดຌ ขากใ฿ชຌนยบายทีไรียกวา Teach Less and Learn More กใคือสอน฿หຌ
นຌอยโ ต฿หຌรียนรูຌอง฿หຌมากโ กใคือวา ฿หຌมีความสามารถ฿นการสิร์ชอินทอร์นใต สรຌางความ
อยากรูຌอยากหใน ลຌวกใหาความรูຌ฿หຌตัวอง พราะวาความรูຌ฿นวันนีๅกใเมน฿จวามันถูกตຌองหรือ
ปล า มืไอสมัยรารี ยน฿นสมัยกอน รากใบ อกวาเมมี ลกรຌ อน฿นลกนีๅ เมรูຌ จั กดຌว ยซๅ้า เป
ปัจจุบันนีๅมันกใเมปຓนปຓนความจริงลຌว ฿ครกใทราบ
ส ว นอั น สุ ด ทຌ า ย ผมหใ น ดຌ ว ยรืไ อ งหนั ง สื อ ท้ า ฿หຌ ง า ยขຌ า อย า งทีไ ฝ รัไ ง ขารี ย กกั น ว า
Abridge Version รืไองยากโ ราท้า฿หຌมันงายขຌา อานงายขຌา อันนีๅยังเมมี฿ครท้า฿นประทศ
เทย อาจมีตลาด฿หมกิดขึๅน
สุดทຌายผมอยากตัๅงค้าถามฝากเวຌส้าหรับ฿ครทีไจะท้ารืไองหนังสือ ฿นทุกประทศดใกทุก
คนกใ จะรูຌ จั ก หนั งสื อ บางล ม ทีไ ฿ครโ กใ อ านกั น ประทศเทย คนรุ น ผมนีไ พลนิ กรกิ มหงวน
ค้าถามกใคือคนรุน฿หมหนังสืออะเรทีไขาอานกันทุกคน ผมเมน฿จวามีหรือปลา ถຌาเมมี ปຓน
หนຌาทีไทีไตຌองปรมท฿หຌกิดขึๅนมา ตຌองสรຌาง฿หຌมันกิดขึๅนมา ฿นอมริกาขຌา฿จวา มบีๅดิๆก (Moby
Dick) ปຓนรืไองของปลาวาฬมบีๅดิๆก ทุกคนกใตຌองอาน ดใกทุกคนรูຌจักหมด หรือ วอร์อนพี ซ
ิWar and Peaceี ทีไปຓนผูຌ฿หญตขึๅนมาหนอยกใตຌองอาน ค้าถามกใคือวาราจะสรຌางหนังสือ
อยางนีๅขึๅนมาเดຌอยางเร ทีไปຓนสิไงทีไตรงกันหมดของดใกทุกคน อควา มันสนุกนาอาน หรือจะ
ขຌา฿จตวา ...ชู฿จอะเรนะครั บ ผมกใจ้าเมค อยเดຌลຌว มันกให ลายปลຌว มานี ชู฿จ มานะ
มานีอะเรบบนัๅน มันกใดูดใกกินเปหนอย นีไผมกใอยากจะฝากเวຌหนอยส้าหรับคนทีไอยากจะท้า
หนังสือ
คุณจอม :

ขอบคุณครั บ มัน อาจจะตຌองมีมาตรการอีกมาตรการหนึไ งกใปຓนเปเดຌวา ถຌากิดรา
จะตຌองเปสมัครงานทีไเหนอะเรตางโ อาจจะตຌองมีหนึไงค้าถามหรือหนึไงความคุณสมบัติทีไคุณ
จะตຌองบอก ทีไทางบริษัทหรือทางหนวยงานตางโ ตຌองบอกวาหนังสือหนึไง ลมทีไคุณอานทีไคุณ
ประทับ฿จมากทีไสุดคืออะเร ท้า฿หຌคนทีไเมอานหนังสือเมมีทีไยืน นีไกใคือมาตราอันหนึไงทีไควร
รณรงค์เดຌ

รศ.ดร.วรากรณ์ :
ผมขอติมนิดดียวอยานึกวาท้าเมเดຌ ทานลองนึกดูสิ มืไอสมัยกอนราดูหนัง คนสูบ
บุหรีไตใมเปหมดลย ผมรา สืๅอผຌาราละ หอมบุหรีไ ปัจจุบันนีๅคนสูบบุหรีไปຓนคนปลกยกนะ
ครับตຌองออกเปสูบขຌางนอก ผมวาราท้าเดຌ มืไอกอนราเมคยขຌาคิวนะครับ ดี็ยวนีๅทานดูซิ

มอตอร์เซต์ยในโ นีไ ขຌาคิวกันยาว ท้าเมคนเทยท้าเดຌ ถຌาราท้า฿หຌคนเมอานหนังสือเมมีทีไยืน
฿นสังคมรานีไ อีกยีไสิบปผมวารานาท้าเดຌหมือนการขຌาคิวละการอนตีๅคนสูบบุหรีไ
คุณจอม :

ครั บ คงตຌอ งหาทางกั น ต อ ค้ า ถามต อ เปคงถามคุ ณ อภิรั ก ษ์ ทุ กวั น นีๅ สั ง คมรามี สืไ อ
สิไงพิมพ์ทีไดีละเมดีนะครับ จะมีนยบายอะเร฿นการขจัดสืไอสิไงพิมพ์ทีไเมดี ทีไขา฿ชຌค้าวาสืไอรຌาย
เดຌอยางเร อาจจะปຓนค้าถามทีไยากหนอย คือคิดอยางเร

คุณอภิรักษ์ :

คือ ผมยังชืไอวามຌราจะมีมาตรการทางกฎหมาย จะมีมาตรการ฿นการตรวจจับอะเรกใ
ลຌวต จริงโ ผมวาปຓนรืไองปลายหตุ ผมคิดวาพูดตรงโ ดຌวยก้าลังคนดຌวยระบบทีไมี คงเม
สามารถทีไจะเปกຌเขปัญหาปลายหตุเดຌทัๅงหมด สิไงทีไผมวาส้าคัญกวานัๅนกใคือ การทีไจะสงสริม
฿หຌสังคมเทยเดຌยกยะ฿หຌเดຌวา อะเรปຓน สืไอทีไดี อะเรปຓนสืไอทีไสรຌางสรรค์ ลຌวสืไ อทีไดีสืไอทีไ
สรຌางสรรค์จริงโ ลຌว กใเมเดຌจ้ากัดวาจะปຓนตฉพาะ฿นหนังสืออยางดียว พราะวาดยชีวิตจริง
เมวาจะปຓนดใกหรือยาวชนทีไปຓนลูกโ ของรา หรือวาจะปຓนตัวรา หรือคนทีไอยู฿นวัยท้างาน
หรื อมีอายุ ตางโ จริ งโ ลຌ ว กใส ามารถทีไจะบริ  ภคสืไ อตลอดวลา ชน ตืไนขึๅนมาอาจจะปຂ ด
ทรทัศน์ดู อาจจะฟังวิทยุ อาจจะปຂดอินทอร์นใตดูขาว หรือมຌตทีไบຌานมีหนังสือ วลาวางเป
ซืๅอหนังสือมาอาน
ถຌาชนนัๅนปลวา ถຌาสังคมเทยพยายามทีไจะชวยกันรณรงค์สรຌางวัฒนธรรม฿นรืไองของ
การบริภคสืไอทีไสรຌางสรรค์ ตรงนีๅจะสิไงทีไมีความส้าคัญ฿นการทีไจะปຓนระบบ฿นลักษณะทีไอ ยาก
รียกวาปຓนระบบถวงดุล ระบบทีไ Check and Balance กันอง กใปลวาสืไอทีไเมสรຌางสรรค์ จะ
ท้ากใคลຌายโ กับทีไอาจารย์วรากรณ์บอกกใจะเมมีทีไยืนกใจะขายเมเดຌ หรือคนกใจะเมสงสริมมัน
ลຌวกระบวนการสงสริมนีไนอกจากภาครัฐนะครับทีไจะเปกຌเข
ถຌาผมจะปรียบทียบกับปัญหา฿กลຌตัวของเทยสมัย฿หมของพอมทีไมีลูก กใคือปัญหายา
สพติดคลຌายโ กัน คือถຌาราเปดักจับอยางดียวมันเปกຌทีไปลายหตุ หมือนกันราเปปราบสืไอ
ลามกอนาจาร สืไอทีไเมสรຌางสรรค์ จะปຓน฿นอินทอร์นใต จะปຓนหนังสือ฿ตຌดินหรืออะเรกใลຌวต
มันเมมีทางหมด ตวาทีไท้าอยางนัๅนเดຌ สดงวายังมีคนนิยม ยังมีคนทีไอาจจะรียกวา ยังบริภค
อยู งัๅ น กใ ปลว า ถຌา รามาริไ ม ตຌน ทีไ ตຌน หตุอ ย า งยาสพติ ด รากใตຌ องมาริไ ม กຌ เขปั ญ หา฿น
ครอบครัว฿หຌครอบครัวอบอุน มีกิจกรรมสรຌางสรรค์฿หຌกดใกโ สงสริมลนกีฬาสงสริมรืไอง
ศิลปะ กใมีทางลือก ตนนอนการปราบจับรืไองกฎหมายกใตຌองท้าควบคูเป ตวานๅ้าหนักควร
จะมาอยู ทีไตຌน ทาง นๅ้ าหนั กควรจะมาอยู ทีไก ารส ง สริ ม฿นรืไ องวัฒ นธรรม฿นการบริ  ภคสืไ อ ทีไ
สรຌางสรรค์
พอมผูຌปกครอง หรือมຌตคน฿นสังคม หรือคนทีไผมหในวาส้าคัญมาก ทีไอาจรียกวา
ปຓนคนทีไรียกวา opinion leader ฿นสังคม คนทีไรียกวาคนสวน฿หญฟัง คนสวน฿หญทีไจะหใน
ปຓน Role Model ตຌองออกมา...ออกมาทีไจะชีๅน้าสังคม หรือพูดงายโ อยางทีไราหใน฿กลຌตัว
ทีไสุด บอกวาอยางรຌานอาหาร กใจะมีนะน้ารຌานอาหารอรอย หนังสือกใจะมีขียนนะน้าอาหาร
อรอย บบนีๅตຌองมานะน้าหนังสือทีไดี ตຌองมีคนมานะน้า หมือนกันบอกวาเปสอบสัมภาษณ์

ตຌองบอกวาชอบอานหนังสืออะเร คนทีไปຓนผูຌน้าทางความคิด฿นสังคมตຌองออกมานะน้าดຌวยวา
อะเรปຓนหนังสือทีไดี อันนัๅนกใคงจะปຓนริไมปຓนวัฒนธรรมทีไจะพรหลายมากขึๅนวาอะเรทีไปຓนสืไอ
ดี อะเรทีไปຓนหนังสือดี คนกใจะนิยมอานมากขึๅน
คุณจอม :

ขอบคุณครับ คิดวาผมองอาจจะดา฿จคนทีไถามค้าถามนีๅ พราะวาผมองกใสับสน ฿น
ปรัชญาของขงจืๅอทีไทานอาจารย์กษมพูดวา ความปຓนกลางเมมี มีตความถูกตຌอง ต฿นสังคม
ปัจจุบันราเมรูຌลยวา สืไอทีไสนอออกมาตอนนีๅ อะเรคือถูกตຌอง อะเรคือเมถูกตຌอง พราะวาขา
กใคิดวาของขาคือถูก ลຌวราอาอะเรมาพิสูจน์ทีไขาบอกวาของขาถูกตຌอง ฿นขณะทีไอีกฝัດง
หนึไ งของขากใ บ อกวาของขาถู กตຌอ ง อัน นีๅ กใคือ มัน อาจตຌ อง฿ชຌวิจ ารณญาณกันหนั กมาก฿น
สังคมเทย฿นการสพสืไอ อะเรฝัດงเหน ดຌานเหน ฝຆายเหนคือถูกตຌองกันน อะเรตางโ หลานีๅ
พราะฉะนัๅนผมคิดวาปຓนรืไองทีไจะตຌองการการอานการรับรูຌ การทีไจะตຌอง฿ชຌการวินิจวิคราะห์ทีไ
คอนขຌางจะสูงมาก฿นการการรับสืไอ฿นปัจจุบัน รืไองของการอาน รืไองของการฟัง รืไองของการดู
อะเรกใลຌวต
อีกค้าถามหนึไงคงจะมาทีไทานสุวรรณีวา อยากทราบนยบายทีไวาสงสริมการอ าน ตลอด
Supply Chain ทีไวานีๅวาปຓนอยางเร มีตัวอยางหรือเมอยางเร ชิญครับ

อ.สุวรรณี :

ขอบคุณคะ อยางทีไรียนวา฿นการก้าหนดนยบาย หลักกใคือราดูตลอด Supply Chain
ถามวาปຓนรูปธรรมอยางเร มืไอสักครูดิฉันเดຌพูดถึงรืไองของครงการภาย฿ตຌผนปฏิบั ติการเทย
ขຌมขใงเปลຌว วาราเดຌริไมท้าทัๅง฿นรืไองของ Supply Chain ทีไราเดຌริไมวิคราะห์ ลຌวกใมาท้า
ลຌวนัไนสวนหนึไง สวนทีไยังปຓนตຌองหารือกันหรือสรຌางความขຌา฿จกัน หาขຌอมูล฿หຌมีความชัดจน
มืไอสักครูทีไบอกวา คงเม฿ช ตัดสิน฿จอะเรจากการฟังทานัๅน รากใตຌองเปดูขຌอมูล฿หຌรอบดຌานวา
ถຌาราจะ฿ชຌมาตรการทางภาษี ถຌารา฿ชຌมาตรการจูง฿จอืไนโ รามีอะเรทีไปຓนประดในปຓนหตุ
ปຓนผล
คงเม฿ชราบอกวา ราอยากจะหใ นหนังสือดี อันนีๅกใปຓนนยบายหนังสือดีราคาถูก
อันนีๅกใปຓนนยบายอันหนึไงทีไรา฿สเวຌ฿นผนหมือนกันวา การสงสริมการอาน ฿ฝຆรูຌ฿ฝຆรียนรูຌนีไ
นิสัยรักการอานนีไมันริไมจากรืไองของหนังสือ รืไองของกิจกรรมทีไสริม฿หຌมีการอาน ฿หຌมีการ฿หຌ
รางวัล ฿หຌมีการท้าอยางตอนืไอง อันนีๅกใปຓนรืไองทีไปຓนนยบาย คือนยบายเมตຌองขียนยาว
ขียนสัๅ นโ ว าการอาน นิ สัยรักการอานการรียนรูຌ ลຌ วรากใเปดูวากิจกรรมทีไจะออกมาดย
หนวยปฏิบัติ อันนัๅนกใคงปຓนอยากจะตอบสัๅนโ ฿นลักษณะนีๅวาทีไปຓนรูปธรรม สวน฿นรืไองอืไนโ
ทีไเดຌลา฿หຌฟังตลอด Supply Chain กใคงปຓนการท้าประมินลຌวกใท้าสริมขຌามาอยางทีไดิฉันเดຌ
รียนเปลຌวตอนตຌน ขຌา฿จวาเดຌ฿หຌขຌอมูลพอสมควรลຌว
อีกสิไงหนึไงทีไอยากจะสริมเป ฿นทีไทานถามรืไองการประมินครู ปຓนงืไอนเขส้าคัญ฿นอส
พีสอง (SP2) หรือผนปฏิบัติการเทยขຌมขใงวา จะตຌองปรับปลีไยนวิธีการประมินครู ลຌวกใการ
ฝຄกอบรมครูกใตຌอง฿ชຌรงรียนปຓนหຌองลใบ ปຓน School Base Learning อันนีๅปຓนงืไอนเขทีไรา
฿หຌเวຌ฿นกระบวนการ ซึไง฿นวิธีการทางกระทรวงศึกษาธิการกใมองวา ถຌาผืไอการฝຄกครูหรือการ

ประมินครู กกศ. กใเดຌรับเปปรับปรุงลຌว ตามทีไราอยากหในขาท้าเม฿ชอยากหในคเดຌหนังสือ
มาล มหนึไ ง ลຌ ว ครู กใเ มตຌอ งรี ยนเมตຌ องสอนมัว ตมานัไ ง ท้าผลงาน นีไ กใ คงปຓ น รืไ อ งทีไมี การ
ปลีไยนปลง
สวนรืไองของการฝຄกอบรมครู กระทรวงศึกษาฯ ขามีครูอยู จใดสนคน บຌางครัๅงบาง
ปรกรมอาจท้าปຓนลักษณะปຓน Mass ตวาสิไงทีไราอยากหในคุณครูกนน้า อยากหในการ
Coaching อยากหในการท้างานทีไเปดຌวยกันระหวางดใกละครูนีไกใคือสิไงทีไรา฿หຌปຓนงืไอนเขของ
การขับคลืไอนครงการพัฒนาครูภาย฿ตຌผนเทยขຌมขใง
คุณจอม :

อ.สุวรรณี :
คุณจอม :

ขอบคุณครับ สวนค้าถามสุดทຌายเม฿ชค้าถาม ตปຓนค้าชืไนชม กใตຌองขอบคุณนะครับ
พราะถึงมຌวทีของวันนีๅจะปຓนวทีของการอาน ตคนทีไขียนมาขากใชืไนชมวิทยากรทัๅงสามทาน
วา ฿ชຌภาษาละการออกสียงเดຌดีมาก ดยฉพาะอยางยิไงเมมีสียงทีไผสมส้านียงภาษาอังกฤษ
ขຌามานะครับ อันนีๅปຓนสิไงทีไอยากจะฝากเวຌ
อันนีๅตຌองขอทษ บังอิญพูดเปบຌางหมือนกันนะคะ รูຌสึกผิดลย
พราะวาปຓนสิไงทีไส้าคัญหมือนกัน เม฿ชตฉพาะการอานอยางดียว ตการออกสียง
ภาษาเทย฿หຌถูกตຌองนีไกใส้าคัญ พราะวาผมกใขอชืไนชมคนทีไขียนมาดຌวยนะครับลายมือสวยมาก
ละผมวาสิไงหนึไงทีไผมปຓนหวงมาก฿นสังคมปัจจุบันกใคือรืไองลายมือ พราะวาตอนนีๅอยางผมอง
ผมริไมมีปัญหาลຌววาวลาราจะขียนรา฿ชຌคอมพิวตอร์ ลຌวกใกระดิกนิๅวเปรืไอยโ ฿ชเหมครับ
ลຌวบางทีวลาราเมมีเอຌตัวคอมพิวตอร์ ราจะมาขียนอง อຍะ มันริไมตຌนอยางเร พราะวา
วลาราพิมพ์มันจะเปดยอัตนมัติ ร รือ อยูตรงเหน ก เก อยูตรงเหน มันจะเปของมันอง ต
พอมาริไมขียนดຌวยลายมือดยเมมีตัวปງนนีไ อຍะ มัน฿ชตัวนีๅหรือปลา อันนีๅผมคิดวามันปຓน
รืไองทีไตຌองดูหมือนกันวาตอเป ลายมือสวยโ เอຌลักษณะบบนีๅมันจะหายเปหรือปลา ตัวหนังสือ
ภาษาเทยจะถูกบิดบีๅยวเป สุดทຌายมันขียนกันเมเดຌ สะกดการันต์กันผิดมากดຌวย การขียนกใ
ส้าคัญ อันนัๅนกใปຓนอีกวทีหนึไง หรือปຓนอีกรืไองหนึไงทีไราตຌองมาคุยกันตอนอกหนือจากการอาน
อาละครับ วันนีๅผมคิดวา ปຓนรืไองทีไนาสน฿จละกใคงคิดวานับจากนีๅเปทุกภาคสวน ริไม
จากตัวรา ริไมจากครอบครัว ละน้าเปสูสังคม฿นการทีไจะขยับขยืๅอน หรือขับคลืไอนนยบาย
หรือยุทธศาสตร์฿นรืไองการอาน฿หຌปຓนวาระหงชาติ ลຌวท้า฿หຌมันปຓนสวนหนึไงของวิถีชีวิตทีไจะ
กิดขึๅน฿นอนาคตของรา ลຌวรากใจะเดຌหในสังคมทีไปຓนสังคมทีไตใมเปดຌวยปัญญา สังคมทีไเม฿ชຌ
อารมณ์ สั งคมทีไมีหตุผล สังคมทีไมีการคิดวิคราะห์ สังคมทีไอาจจะพูดกันดຌวยหตุผลมากขึๅน
ลຌวชืไอวาจะท้า฿หຌปຓนสังคมทีไลดความตกตางลดความปลกยก พราะวาราอานมากขึๅนรา
คิดมากขึๅน สมองผานการวิคราะห์มากขึๅนกใจะน้าเปสูความขຌา฿จ ละคุณธรรมกใจะกิดขึๅน
จากการอานทีไวาดຌวย วันนีๅขอสียงปรบมือ฿หຌกับวิทยากรทัๅงสามทาน ขอบคุณมากครับ กใคง
ตຌองจบ฿นวทีนีๅคนีๅ ขอบคุณทุกทานทีไตัๅง฿จฟัง ขอบคุณครับ

