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ดใกอานลก : จากทักษะการอานสูทักษะหงศตวรรษ฿หม 
 

จุฬากรณ์ มาสถียรวงศ์ ละสรรชัย หนองตรุด* 
 

 

บทน า   
 ฿นลกทีไศาสตร์การสอนพัฒนากຌาวลๅ้าเปมากถึงขัๅนทีไชืไอมยงกับความรูຌความขຌา฿จทางการพทย์
กีไยวกับการท้างานของสมองของรานีๅ การน้าดใกขຌาสูการอานลยนัๅนมຌอาจเม฿ชรืไองยาก ต฿นลก฿บ
ดียวกันนีๅชนกันทีไมี รืไองสนุกนอกต ารา หຌอมลຌอมตัวดใกมากมายกใเมงายนักทีไอยูโ จะมีดใกสักคนจะอยาก
หยิบหนังสือขึๅนมาอาน หลายทานองหากลองนึกยຌอนเปถึงหนังสือลมรกทีไประทับ฿จนัๅนคือรืไองอะเร หรือ
พราะอะเรจึงชอบ อาจจะมีหลายค้าตอบทีไตางกันเป฿นความทรงจ้า ตชืไอวาหลายทานคงจ้าหนังสือดีโ ทีไชอบ
เดຌอยางนຌอยกใพราะความอยากรูຌ ซึไงอาจป็นความสน฿จอยากรูຌสวนตัวหรือพราะจากสภาพวดลຌอมทีไชวน฿หຌ
ราอยากจะอาน ตอยางเรกใตาม฿นความอยากรูຌนัๅนยอมหนีเมพຌนทีไจะตຌองริไมดຌวย ค าถาม ค้าถามทีไราสงสัย
ละผลักดันราเปสูการสน฿จอยากรูຌ อยากอาน อยากรียนรูຌทีไจะหาค้าตอบหรือบทฉลยจากรืไองทีไราสงสัย
นัไนอง  
 ดຌวยหตุนีๅหากราพูดถึง การอาน ละตຌองการ฿หຌดใกสักคนอยูโ ลุกขึๅนมาอานหนังสือพืไอการ
รียนรูຌลยนัๅน นัไนอาจป็นบันเดทีไสูงมากส้าหรับดใกโ฿นปัจจุบันทีไติบตทามกลางสภาพสังคมทีไมีสิไงรຌามากมาย
฿หຌลือก ละมากกวานัๅนหากราพยายามนຌนยๅ้าวาการอานส้าคัญ ดใกยาวชนองกใคงคิดตัๅงค้าถามอยู฿น฿จ
ชนกันวา ท าเมตຌองอาน ละ อานพืไออะเร  
 ฿นบทความชิๅนนีๅ คณะผูຌขียนเดຌยกอาประสบการณ์ละบทรียนการท้างานของคณะผูຌขียนจากการ
ด้านินครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ทຌองถิไนภาย฿ตຌการสนับสนุนของส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย฿นป 
2550 ตอยอด฿นชืไอครงการรงรียนท้าหนังวัฒนธรรม ดยมีกระทรวงวัฒนธรรมละ สกว. สนับสนุนตอ฿นป 
2551-2553 ละตอนืไองมาสู ครงการวิจัยละพัฒนาการรียนรูຌนอกฐานรงรียนผานกระบวนการผลิต
สืไอสารคดี 2555-2556 ทีไเดຌอาศัยกระบวนการ฿หຌดใกโ เดຌท้าวิจัยคຌนหาความรูຌดຌวยตนองผาน  การรียนรูຌคู
คมลนส์ หรือการ฿ชຌสารคดีป็นครืไองมือของการรียนรูຌ ซึไงจากประสบการณ์ของคณะผูຌขียน ราพบวา
กระบวนการดังกลาวนีๅก้าลังน้าพาดใกโ สู ลกหงการอาน ทีไตางเปจากการอานบบดิมโ ละก้าลังน้าพา
ดใกโ เปสูการ อานลก ทีไกวຌาง฿หญทีไมีนัยตอการรียนรูຌละตรียมตัวพืไอขຌาสูประชาคมอาซียนรวมถึง
ทักษะส้าคัญ฿นการยืดหยัด฿นลกอนาคต  

 ทัๅงนีๅดยบงนืๅอหาน้าสนอป็น 3 สวน 1) กอนดใกอาน ลองอานดใก 2) กระบวนการพาดใกโ อาน
ลก 3) อานพืไอรียนรูຌอาซียน อานพืไอขຌา฿จพืไอนรวมลก ซึไงคณะผูຌขียนคาดหวังวาประสบการณ์ละ

                                                           
*
 ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันรามจิตติ ผู้จัดการเครือข่ายวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา ส านักงานกองทุนสนับสนุน       
การวิจัย (สกว.) 
  นายสรรชัย หนองตรุด หัวหน้าทีมสารคดีและครูใหญ่โรงเรียนท าหนังสารคดี สถาบันรามจิตติ   
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บทรียนทีไจะน้าสนอตอเปนีๅนาจะชวยปຂดมิติการอาน฿นอีกรูปบบหนึไงทีไชืไอวา ดใกเมวาจะอยู฿นมุม฿ดหรือทีไ
หางเกลสักพียงเหน หากขาเดຌริไมตຌนทีไจะอาน มຌตเมมีตัวหนังสือจะอาน ขากใจะสามารถรียนรูຌละ อาน
ลกออก ฿นสิไงทีไส้าคัญตอชีวิตของขาทัๅง฿นวันนีๅละวันหนຌา ละนีไกระมังทีไอาจน้าขาเปสู การอาน ทีไ
ทຌจริงพืไอสิไงทีไมีความหมายตอชีวิตของขา 
 

กอนดใกอาน ลองอานดใก 

 ฿นรอบหลายปราหในการรณรงค์รืไองการอานส้าหรับดใกละสังคมอยางตอนืไอง ตขຌอมูล฿น
รายงานตางโ กใยังชีๅวา ดใกเทยยังออนดຌอย฿นรืไองการอานอยูเมนຌอยมืไอทียบกับพืไอนบຌาน฿นประทศอาซียน 
ขຌอมูลของส้านักงานสถิติหงชาติ มืไอป 2551 ระบุวา คนเทยอายุตัๅงต 6 ขวบขึๅนเป ฿ชຌวลาอานหนังสือรียน
นอกวลารียนละวลาท้างาน ฉลีไยวันละ 39 นาที ดยกลุมยาวชนถือป็นกลุมทีไอานหนังสือมากทีไสุด ฉลีไย 

46 นาที ตหากทียบกับประทศอืไนยังถือวาป็นสัดสวนทีไตไ้ามาก ซึไงจากการจัดล้าดับพฤติกรรมการอานพบวา
฿น 1 ป ดใกเทยอานหนังสือฉลีไยพียง 5 ลม ขณะทีไวียดนามอาน 60 ลม สิงคปร์อาน 45 ลม ละมาลซีย
อาน 40 ลม  
 ขณะทีไขຌอมูลติดตามสภาวการณ์ดใกละยาวชนรายจังหวัด ิChild Watch) ฿นรอบ 2553-2555 ทีไชีๅ
วาดใกเทย฿ชຌวลากวา 1 ฿น 3 ของชีวิตหมดเปกับสืไอทุกรูปบบอาจชวยบอกเดຌวาท้าเมตัวลขการอานดยฉลีไย
ของดใกเทยจึงตไ้านัก ซึไงยังเมนับรวมกับตัวลขดใกดຌอยอกาสทีไยังอานเมออกขียนเมเดຌ รวมถึงดใกทีไตกหลน
ทางการศึกษา ชนจากสถิติของส้านักงานลขาธิการสภาการศึกษา฿นป โ55โ พบวาอัตราการออกกลางคันดຌวย
หตุปัจจัยตางโ ยังมีสูง ราสียดใกออกเปจากระบบกอนจบมัธยมตຌนถึงรຌอยละ โเ ละทีไคงมาจนถึงมืไอจบ
มัธยมปลายกใมีพียงรຌอยละ 5เ นัไนหมายถึงการสูญสียดใกออกเปกวา ไเเุเเเ คนกอนจบ ม.ๆ ส้าหรับดใกทีไ
กิด฿นปดียวกัน฿นตละชวงอายุหรือคิดป็นยอดสะสม฿นรอบ แโ ปถึงกวา 5 ลຌานคน  นับป็นความสูญสีย
มหาศาลทัๅงทางศรษฐกิจละสังคม นอกจากนีๅส้านักงานสงสริมสังคมหงการรียนรูຌละคุณภาพยาวชนยังชีๅ
อีกดຌวยวานวนຌมของดใกดຌอยอกาสละดใกสีไยงจะมีพิไมมากขึๅน ดใกหลานีๅหันหลัง฿หຌลกของการรียนรูຌทีไดี 
ละนัไนยิไงท้า฿หຌ การอาน ทีไป็นทักษะพืๅนฐานกลับยิไงเรຌความหมายตอชีวิต  

 

หลงทีไมา : อมรวิชช์ นาครทรรพ. การตรียมพรຌอมดຌานการศึกษาขຌาสูอาซียนุ 2555 
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 ยิไงมืไอพิจารณาจากหตุปัจจัยหงการออกกลางคันทีไมาจากความยากจน ปัญหาครอบครัว การยຌาย
ถิไนตามผูຌปกครอง เปจนถึงการรียนเมเหวปรับตัวเมเดຌ฿นรงรียน ลຌวนสะทຌอน฿หຌหในวาสังคมเทยยังมีดใกดຌอย
อกาสทีไขาดการดูลอยางทัไวถึงละทาทียม ตัๅงตดใกยากจน ดใก฿นพืๅนทีไหางเกล ดใกกลุมชาติพันธุ์ ดใกเรຌ
สัญชาติเปจนถึงดใกทีไมีภาวะบกพรองการรียนรูຌ เดຌก ดใก LD สมาธิสัๅน ออทิสติก ทีไยังขาดอกาสทีไมຌตจะ
ขຌาถึงการอานละการรียนรูຌทีไดี ดใกหลานีๅมีจ้านวนหลายลຌานคนละจะป็นจุดบอดของการพัฒนาก้าลังคน
หากเมเดຌรับการ฿ส฿จกຌปัญหาอยางจริงจัง  
 กลาวอีกนัยหนึไงคือมีดใกจ านวนมากทีไเมพรຌอมหลายโ ประการทีไจะรียนรูຌละอานอยางทีไรา
คาดหวังเวຌ นัไนหมายความวาหากราจะตัๅงจทย์รืไอง การอาน กใคงอาจตຌองหาทางลือก฿หมโ ละป็น
หตุผลทีไผูຌขียนจะลาถึง กระบวนการสรຌางดใกอาน อีกบบทีไสรຌางอกาสละน าพาดใกยาวชนขຌาถึง
การอาน฿นมิติทีไหลากหลายตมีความหมายกับการสรຌางพืๅนฐานชีวิตละทักษะส าคัญของดใกยาวชน   
 

พาดใกอานลก : กระบวนการพาดใกออกนอกลูการรียนรูຌปกติพืไอจะ รักการอาน ผานการมองชีวิต  
 ผูຌขียนขอยกตัวอยางภาพหนึไงภาพทีไเมมีตัวหนังสือลยป็นภาพถายทีไสามารถคຌนเดຌจาก Google 
ทัไวเป มืไอ฿ครกใตามเดຌหในภาพนีๅ ลองชวนคิดดูวา มຌเมมีตัวหนังสือลยสักตัว คนจะอานภาพออกจะขຌาถึง
ความรูຌสึกนึกคิดตอภาพทีไหในเดຌเหม คนทีไดจูะกิดการตัๅงค้าถามเหมวา หตุ฿ดท้าเมหรือกิดอะเรขึๅนตอผูຌคนละ
ลก฿บนีๅ อันทีไจริงภาพทีไยกตัวอยางนีๅป็นภาพทีไกิดขึๅนจริง฿นทวีปอฟริกาดินดนทีไดใกจ้านวนมากยังคงอด
อยากละลຌมตาย฿นรายวัน ภาพดังกลาวนีๅเมมีมຌตตัวอักษร ตหากราชีๅชวนดใกโ อานภาพ ละชวน
ดใกโ ตัๅงค้าถาม ภาพหนึไงภาพทีไนีไจะน้าเปสูการคิดละตัๅงค้าถามอะเรอีกมากมาย  
 

 
หลงทีไมา : iamasocialentrepreneur.com 
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 หมือนดังมีผูຌกลาววา ภาพหนึไงภาพ ทนค านับพัน  
 ภาย฿ตຌการตัๅงค้าถามของดใกโ นีๅองทีไน้ามาสูประดในรืไองของการรียนรูຌอีกรูปบบทีไผูຌขียนเดຌกริไน
น้าเป ฿นประสบการณ์ของคณะผูຌขียนรารียกกระบวนการรียนรูຌนีๅวา การรียนรูຌคูคมลนส์ ดังทีไกลาวเป฿น
บทน้า ซึไงภาย฿ตຌกระบวนการทีไวานีๅ ราก้าลังปຂด ลกหงการอาน อีกมิติ฿หຌกับดใกโ ซึไงบืๅองหลังก้าลังน้า
ดใกโ เปสูการอานละการรียนรูຌอยางคอยป็นคอยเป  

 ชวนดใก฿หຌสงสัย ชวน฿ชຌจินตนาการ 

การท้า฿หຌดใกโ กิดค้าถามทีไน้าเปสูการรียนรูຌเดຌอยางเรนัๅน ราอาจ฿ชຌเดຌ฿นหลายวิธีอาจริไมจากการมี
หนังสือดีโ สักลม หรือนิทานสักรืไอง ตนัไนกใอยางทีไบอกวาบางครัๅงยากทีไจะท้า฿หຌดใกหยิบอานหากดใกโ เมเดຌ
ถูกปลูกฝังทีไจะอานจากสภาพวดลຌอมทีไบຌานละทีไรงรียน ฿นทางตรงกันขຌาม หากราชวนดใกโ รียนรูຌจากสิไง
รอบกายรายวันละตัๅงค้าถามวา ท้าเมป็นชนนัๅนชนนีๅ ละอาจยงมาถึงรืไองลาหรือนิทานทีไดใกโ มຌอาจเม
คยอานตป็นรืไองราวทีไอาจเดຌยิน฿นทຌองถิไนองหรือจากนิทานนานาชาติกใตาม ราอาจชวนดใกโ ติมตง 
จินตนาการ ชนกรณีภาพยนตร์รืไอง ฮนซลกับกรทล (Hansel and Gretelี ทีไหยิบอาป็นนิทาน
พืๅนบຌานรืไองดใกกับบຌานขนมปัง ซึไงภาพยนตร์สมัย฿หมเดຌน้ามาตอรืไองจินตนาการชีๅชวนดใกโ คิดตอวาสองพีไ
นຌองทีไรอดจากมมดมาเดຌจะตຌองท้าอยางเรตอเป ละหนังท้า฿หຌคิดตอวา ถຌามมดตายลຌวตอเปจะป็นอยางเร 
ซึไงรากใยังสามารถชวนดใกโ คิดตอจากหนังเปเดຌอีก ป็นตຌน หรือกรณีราอาจชวนดใกโ คิดถึงรามกียรติ์ทีไดใกโ 
นาจะคยเดຌยินเดຌรียนรูຌ฿นรืไองราวอยูบຌาง ชวนดใกโ ตัๅงค้าถามวา ถຌาทัพยักษ์ละทัพพระรามเมรบกัน พวก
ขาจะอยูดຌวยกันเดຌอยางเร ฿นกรณีนีๅหากติมจินตนาการพืไอปຂดจทย์การรียนรูຌละรงบันดาล฿จ฿หຌดใกคิด
ตอ ดใกกใจะกลับมาริไมตຌนทีไการ อยากอาน ละคຌนหาตอ พราะ ความอยากรูຌ ตอบืๅองหนຌาบืๅองหลัง฿น
รืไองลา    
 ตัวอยางงานรืไอง กาดมืด ป็นกรณีงานของ
ดใกโ ซึไงป็นดใกทีไครูรียกเดຌวา ถอด฿จ จากการรียนรูຌ
฿นหຌองรียนเปลຌว คนหนึไงอานหนังสือเมออกอานเมตก 
อีกคนเมรียนหนังสือ ละอีกหลายโ คนมีสภาพคลຌายโ 
กันเมสน฿จรียน ตการทีไดใกโ เดຌอยู฿นกระบวนการรียนรูຌ
฿หมทีไริไมจากรืไองทีไดใกโ สน฿จ จากค้าถามทีไดใกโ สงสัย กใ
ป็นกระบวนการน้าดใกโ มาสูการตຌองท้าอะเรสักอยาง
พืไอทีไจะวางผนออกเปรียนรูຌ คຌนหาความรูຌละ อาน
อยางมีความหมาย  
 ฿นภาพราจะหในสคริปต์บอร์ดของดใกโ ทีไดใกทีไ
ขียนภาพนัๅนป็นดใกทีไเดຌถูกขึๅนชืไอวาอานหนังสือเมตก ต
พวกขาสามารถวาดจินตนาการละวางผนความคิดทีไจะ
เปคຌนควຌ าละรียนรูຌ จากรืไองทีไตนองสน฿จ ดยมี
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สมมติฐาน฿นรืไองนีๅวา ท าเมจึงรียกวากาดมืด ิตลาดมืดี ทีไจังหวัดล าปาง พราะอะเรจึงปຓนชนนัๅน ราจึง฿หຌ
ดใกโ คิดบวกกับจินตนาการ฿หຌขาคาดดาวาจะมีอะเรกิดขึๅนเดຌบຌางทัๅง฿นอดีตทีไผานมาละปัจจุบันทีไก้าลัง
ป็นเปพรຌอมโ กับการ฿หຌดใกตัๅงค้าถามอยางตอนืไอง อันป็นบันเดขัๅนรกทีไน้าเปสูการอาน ละราพียงป็นผูຌ
ขยายความหมายของการรียนรูຌทีไน้าดใกโ เปสูการอานละคຌนหาค้าตอบ ซึไงท้า฿หຌพวกขาเดຌพบรืไองราวละ
รืไองลาของผูຌคนชาวพมาทีไมาตัๅงรกรากสรຌางตลาดทีไชืไอวา กาดบริบูรณ์ ิหรือกาดบริบูรณ์ปราการี หงนีๅอยู
กากอนป็นนายหຌางพอคຌารุนบุกบิกรวมกับชาวจีนละคน฿นทຌองถิไนทีไตางมีสวนท้า฿หຌตลาดหงนีๅรุงรือง฿นครัๅง
อดีต ลองดูตัวอยางสคริปต์บอร์ดของดใกโ ลຌวลองตัๅงค้าถามละจินตนาการเปพรຌอมกัน 

 
 ทีไนาสน฿จคือ฿นกระบวนการของดใกโ กลุมนีๅจากความอยากรูຌทีไอยูนอกหนือตัวหนังสือหรือต้ารา
รียนกลับท้า฿หຌกิดค้าถามมากมายตอนืไองจากจินตนาการของดใกโ อาทิ ท าเมชาวพมาถึงปຓนผูຌบุกบิก
ตลาด อาคาร฿นตลาดท าเมปຓนสถาปัตยกรรมพมา พมากับคนมืองอยูกันอยางเร฿นสมัยกอน คนจีน 
คนเทยละชาวพมาอยูดຌวยกันเดຌอยางเรทัๅงทีไมีความตกตาง ป็นตຌน ตัวอยาง ค าถามชุด ทีไกิดจากความ
กระหาย฿ครรูຌของดใก กลับมีนัยทีไครูรวมถึงคนอยางราทานตຌองหันกลับมาทบทวนวิธีการจัดการรียนรูຌยุค
ปัจจุบันดยฉพาะกับสิไงทีไดใกโ ตัๅงค้าถามวา คยรียนตประวัติศาสตร์ทีไเทยรบพมา เมคยรูຌวาชาวพมากับคน
เทยผูกพันละอืๅอฟืຕอกันมากอนอยางเร  
 นีไองจึงป็นประดในของการอาน฿นอีกมิติหนึไงทีไคณะผูຌขียนเดຌปຂดป็นจทย์เวຌ฿นรืไอง ดใกอาน
ลก ทีไมิ฿ชคการ อานละรูຌหนังสือ ิreading & literature) ตรวมเปถึงทักษะพืๅนฐานทีไจะชืไอมยงกับ
มิติของการรียนรูຌอืไนโ ทีไส้าคัญละจ้าป็นตอการ฿ชຌชีวิตของดใกละยาวชนยุค฿หม  ดยฉพาะอยางยิไงกับ
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ทักษะทีไจะขຌา฿จตอสิไงตางโ ทีไสัมผัสสัมพันธ์กับตัวของพวกขา ทักษะทีไขาจะตຌองรูຌจัก อานตัวตน ละอานวิถี
ชีวิต อานความสัมพันธ์ของผูຌคน  

 อยาจ ากัดการรียนรูຌพียงคคาบวลาหรือการบังคับขูขใญตามหลักสูตร 
พราะความอยากรูຌของดใกเมเดຌกิดตอนรงรียนกดออดดัง หรือมบอก฿หຌรียน 

 ส้าหรับดใกโ ฿นหຌองรียน จ้าป็นตຌองขอ฿หຌครูลืมเปลยวาคยมีคาบ ดຌวยการจัดคาบรียนอยาง฿น
ปัจจุบันมักจะกลายป็นงืไอนเข฿หຌกระบวนการรียนรูຌทีไจะอานลกของดใกโ ถูกจ้ากัดเปดຌวย ละทีไส้าคัญคือครู
มักจะพะวงติดอยูกับคาบวลาจนเมสามารถจะจัดการรียนรูຌเดຌตใมทีไ ทัๅงทีไกระบวนการรียนรูຌทีไวานีๅเมสามารถ
ยกวิชาตางโ ขาดออกจากกันเดຌ วิธีการรียนรูຌละการขียน การออกเปอานลกขຌางนอกหຌองรียนลຌวกลับมา
อานต้าราคຌนควຌา มืไอจอทางตันกใกลับเปคຌนควຌาละอานกันเป คຌนอกสารตางโ กลับเปกลับมา ฿หຌการอานนัๅน
พอพียงตอการหาค้าตอบเขขຌอสงสัย สิไงหลานีๅราจึงยๅ้าวา มันอยูนอกหนือจากสียงออดดังหรือการคีไยวขใญ
จากบຌานหรือครอบครัว  
 ตัวอยางกรณีดใกโ ฿นกลุม กาดมืด ิกาดบริบูรณ์ี ทีไยกตัวอยางเปขຌางตຌนอาจป็นดใกทีไพรຌอมจะ
หลุดจากคาบวลา ตประดในทีไนาสน฿จคือขาจะหลุดจากคาบวลาเป฿ชຌชีวิตกับการรียนรูຌหรือเมอยางเร  ซึไ ง
ป็นประดในทีไนาป็นหวงพราะดใกยุคนีๅมีอะเรฉุดดึงพวกขาเดຌมาก อยางเรกใตาม หากรา฿หຌครืไองมือทีไทຌาทาย
ตอการรียนรูຌอยางหมาะสมลຌว การจะยงชีวิตการรียนรูຌเปสูการอานกใยอมจะเปเดຌอยางตอนืไองเหลลืไนละ
สุดทาง  ดังหในเดຌจากวา กรณีทีไดใกโ กลุมนีๅเมพียงตวาดสคริปต์บอร์ดทีไจะลงเปกใบขຌอมูล฿นกาดมืดทานัๅน 
ตพวกขายังลงเปคຌนควຌาอกสารตางโ การเปสัมภาษณ์ฟังค้าบอกลาจากพอคຌามคຌาผูຌฒาผูຌกกระทัไงตาม
รอยเปสูการสืบคຌนอกสารส้าคัญทีไป็นรองรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์กีไยวกับการชาทีไของตลาดกาหงนีๅ
จนเดຌอกสารบราณทีไรียกวาทบจะเมคยมี฿ครเดຌหในมาเดຌ กระบวนการคຌนหาจนน้าเปสูการอานอยาง
ตอนืไองจริงจังของดใกโ กลุมนีๅอาจรียกเดຌวามຌตบุคคลทีไรียกวาป็น หนอนหนังสือ ฿นปัจจุบันกใยัง
มองขຌามทีไจะอานคຌนอะเรเดຌมากมายชนนีๅ 
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 นีไองทีไผูຌขียนหในวา ป็นตัวอยางงานของดใกทีไมาจากทຌองถิไนหางเกล ดใกทีไพรຌอมจะตกขอบ
การศึกษา ดใกทีไริไมมองเมหในอนาคตของการรียนรูຌของตนอง ตกลับหันมา฿หຌความส้าคัญกับการอานละ
การรียนรูຌอยางจริงจัง ละการรียนรูຌของพวกขาหลานัๅนมีความหมายมากกวา การอาน อยางทีไคนทัไวเป
คาดคิดถึง ฿ครลยจะสน฿จ฿ครรูຌตามหารองรอยหนังสือหรืออกสารส้าคัญทีไหายเปจนหาเดຌพบ ละกลายป็น
หลักฐานชิๅนส้าคัญทีไป็นจิๆกซอว์ทีไจะตอรืไองราวจากอดีต-ปัจจุบันของกาดมืดหรือตลาดกาหงนีๅ ละยังน้าเปสู
การตัๅงค้าถามตออนาคตของกาดมืดทีไจะปลีไยนปลงตอเป  

 ฿ชຌศักยภาพของดใก฿หຌคุຌม ตอยอดการอานความรูຌสูการยกความคิด 

 ดยธรรมชาติดใกนัๅนมีความหลากหลายทัๅงวัย พัฒนาการละความสน฿จทีไตกตางกัน ตสิไงทีไ
หมือนกันดยธรรมชาติดใกคือความกระหาย฿ครรูຌ฿นรืไองทีไขาสน฿จ ราควร฿ชຌสิไงนีๅ฿หຌป็นประยชน์ตใมทีไดยทีไ
ราเมจ้าป็นตຌอง฿หຌดใกสน฿จรืไองดียวกันหรือตຌองอาน฿นสิไงทีไครูหรือพอมสน฿จหมือนกัน ตควรปຂดอกาส
฿หຌดใกเดຌหในชองทางทีไจะเปสูการอานหรือลือกทีไจะอานหลากหลายรูปบบตามตสเตล์การรียนรูຌละรสนิยม
ความสน฿จของดใก นีไหละจะป็น ประตูสูการอาน ทีไทຌจริง 
 ตัวอยางการรียนรูຌ฿นรงรียนท้าหนังสารคดเีดຌชวย฿หຌครูละดใกโ หในความหลากหลายหลานีๅเดຌเม
ยากนัก มีดใกกลุมหนึไงท้าครงการรืไอง กรุຍปลือด ผานวิชาชีววิทยา ตทนทีไดใกโ จะรียนชีวะบบสุดตง 
ดใกโ กลับเปอานหนังสือวาดຌวย กรุຍปลือดกับลักษณะนิสัยทีไเมหมือนกัน ท้า฿หຌหในวา กรุຍปลือดนัๅน
สัมพันธ์กับนิสัยละพฤติกรรมของวัยรุน฿นปัจจุบัน น้าเปสูความอยากรูຌอยากหในทัๅง฿นชิงวิทยาศาสตร์ละชิง
สังคมวิทยาของผูຌคน ตลอดจนชืไอมยงเปสูการรียนรูຌศาสตร์ละวิทยาการตางโ จนถึงคุณคาของการสละลือด
พืไอตออายุคน฿นยามฉุกฉิน ซึไงป็นการรียนรูຌทีไกวຌาง฿หญกวาการพูดพียงต กรุຍปลือด ละ หมูลือด 
จนเกลกินความขຌา฿จ฿นตัวองละผูຌคนรอบขຌาง        
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หลงทีไมา: กรุຍปลือดบอกนิสัย, 2553 

 

 ตัวอยางงายโ สเตล์ดใกโ นีๅยังชีๅถึง หนຌาตางหงอกาส ทีไส้าคัญยิไงอีกรืไองหนึไง นัไนคือการหาดใก
ยกระดับ up level จากคการอานบนฐานความสน฿จเปสูการคิดการวิคราะห์ละการ฿ชຌหตุผล฿นระดับทีไ
สูงขึๅน ตัวอยางทัๅง กาดมืด ละ กรุຍปลือด สะทຌอนถึงศักยภาพการรียนรูຌของดใกทีไมิเดຌจ้ากัดคการรียนรูຌ
ขຌอมูลผานการอาน ตยังสงผานเปถึงการคิดระดับทีไสูงขึๅนวา ท าเม สิไงนัๅนสิไงนีๅจึงป็นชนนัๅนชนนีๅ ละจຌาตัว 
ท าเม ฿นหัวดใกนีไหละทีไจะท้า฿หຌการอานยิไงมีความหมายละความส้าคัญตอการพัฒนาขา฿หຌติบตขึๅนมา
ป็นผูຌ฿หญทีไรอบรูຌ ขຌา฿จลก ละมีจิตส้านึกทีไดีตอคนรอบขຌาง฿นลกทีไตกตางหลากหลายนีๅ 

 จทย์ ทຌาทาย ครูผูຌ ถือกุญจ ทีไจะปຂดประตูสูการรียนรูຌ฿หมของดใก 

 ฿นกระบวนการพาดใกโ อานทีไกลาวเปนัๅน งานทຌาทายของครู ิรวมถึงพอมี อาจริไมตຌนตัๅงตการ
ป็น นักตัๅงค าถาม บวกกับ นักกระตุຌนจินตนาการ ละการ฿หຌดใกเดຌมีอกาสทีไจะรียนรูຌอยางเรຌขีดจ้ากัด 
อาศัยความหลากหลายของธรรมชาติการรียนรูຌดใกโ ป็นตัวตอยอด อยางเรกใตามสิไงส้าคัญมาก฿นกระบวนการ
รียนรูຌทีไวานีๅกใคือการ฿สจทย์หรือบรรยากาศ ทีไทຌาทาย พืไอป็นรงผลัก฿หຌดใกโ อยากทีไจะกຌาวขຌามอุปสรรค
ตางโ เปสูการพบค้าตอบละตอยอดการรียนรูຌ฿หຌดียิไงโ ขึๅน ภาย฿ตຌกระบวนการทຌาทาย฿หຌดใกโ รียนรูຌนีๅองจึง
ปรียบสมือนพายุทีไก้าลังกอตัวป็นกลียวคลืไนหมุนวนทีไจะมีรงพลังของการรียนรูຌป็นกลียวหมุ นวน฿หญ
ยิไง฿หญยิไงรงขึๅนโ เป การรียนรูຌของดใกกใจะมีพลังตอนืไองน้าเปสูการพัดพาความรูຌอันเมรูຌจบ  

 นอกจากความทຌาทายตอความกระหาย฿ครรูຌของดใกโ ลຌว ฿นกระบวนการรียนรูຌทีไราถือวามี
ความส้าคัญยิไงเมนຌอยเปกวาทีไกลาวมาละทຌาทายครูละผูຌบริหารรงรียนป็นอยางมาก ิรวมถึงพอม
ผูຌปกครองี คือ การปຂด พืๅนทีไ ฿หຌดใกโ เดຌออกเปรียนรูຌลกกวຌางอยางตใมทีไรวมถึงการปຂดอกาส฿หຌขาเดຌน้า
สิไงทีไขา รูຌลก ดึงกลับมาสูการสดงผลงาน มีพืๅนทีไทีไจะสดงออกถึงศักยภาพการรียนรูຌของขา฿นทาง
สรຌางสรรค์ ซึไง฿นกรณีของรงรียนท้าหนังสารคดีหรือ ฮกระบวนการรียนรูຌคูคมลนส์ นัๅน ดใกโ เมพียงต
ตຌอง฿ชຌทคนลยีสมัย฿หมทัๅงกลຌองถายภาพ/ครืไองบันทึกทป/วิดีอพืไอป็นครืไองมือรียนรูຌละกใบบันทึกขຌอมูล
ลຌว พวกขายังตຌองน้าขຌอมูลความรูຌตางโทีไกใบเดຌมาประมวล ตัดตอ นืๅอหาฉากตอนตางโ ดຌวยปรกรมตัด
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ตอ฿นคอมพิวตอร์ พืไอ฿หຌเดຌภาพละสียงรวมถึงภาพรวมของหนังสารคดีทีไจะบอกลารืไองราวของขຌอมูลความรูຌ
ทัๅงหมดทีไขาเดຌคຌนหาค้าตอบ ภาย฿ตຌกระบวนการทีไผลิตละถายทอดรืไองราวหลานีๅผานหนังสารคดีนีๅองทีไครู
ละพีไลีๅยงอาจตຌองคอยชวยหนุนสริม฿หຌการรียนรูຌของดใกนัๅนบรรลุป้าหมาย ละจ้าป็นอยางยิไงทีไตຌองมี 
วที หรือพืๅนทีไสดงผลงาน ซึไงรา฿หຌดใกโ เดຌน้าสนอผลงานหรือหนังสารคดีผานกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์
ติชมสารคดีระหวางดใกโ ดຌวยกันอยางสรຌางสรรค์ พืไอป็นกระบวนการติมตงความรูຌละการพัฒนาตนของ
ดใกโ รวมถึงการลกปลีไยนประสบการณ์ซึไงกันละกัน  
 อาจกลาวเดຌวา฿นกระบวนการชนนีๅจึงมีความหมายอยางยิไงหากราท้า฿หຌดใกโ หในป้าหมายของการ
รียนรูຌอันน้ามาสูการอยากอานละคຌนหาความรูຌทีไตอบสนองละสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตพวกขาอยางทຌจริง   ทีไ
ส้าคัญมันจะคอยโ น้าเปสูการพัฒนาทักษะส้าคัญโ อีกหลายดຌาน ดยฉพาะอยางยิไงกับทักษะการ฿ชຌสืไอ
สมัย฿หมทีไป็นสิไงทีไรียกรຌองจากคนรุน฿หม รวมถึงทักษะของการถายทอดละสืไอสารอยางสรຌางสรรค์   

  

อานพืไอรียนรูຌอาซียน อานพืไอขຌา฿จพืไอนรวมลก 

ราอาจจะมีนิยาม การอาน เดຌหลากหลายลักษณะ อาจหมายถึง การอาน  ิreading) ทีไกีไยวขຌองกับ
การอานหนังสือ การรูຌหนังสือ ิliteracy) หรืออาจจะป็นความสามารถ฿นการอานละ ตีความ  
ิInterpretation) อาจป็นความสามารถ฿นการมองหในอานหใน (visual) หรือป็นการอานทีไจะขຌา฿จหรือคาด
ดาทีไจะบอกเดຌวา สิไงทีไหในหรือทีไปรากฏอยูนัๅนหมายถึงอะเร หรือมຌตความสามารถ฿นการขຌาถึงอานออกละ
รูຌทาทันสืไอสมัย฿หม ิmedia literacy) ฯลฯ  
 อยางเรกใตาม มืไอการอานยุค฿หมปลีไยนเปนับตวันทีไทคนลยีสารสนทศเดຌกຌาวมาสูการปฏิวัติการ
รียนรูຌ ดูหมือนมีจทย์ทຌาทายอะเรมากมายตอการอานของดใกยุค฿หม จึงมีความจ้าป็นอยางยิไงทีไตຌองปຂดมิติ
การอาน฿หຌหลากหลายยิไงขึๅน   

กระบวนการพาดใกอานทีไลาขຌางตຌน อาจป็นพียงตัวอยางพืๅนโ ทีไผูຌคนอาจยังสงสัยวาจะน้าพาดใกโ 
เปสูการรียนรูຌทีไลึกซึๅงถึงอาซียนอยางเร คณะผูຌขียนขอกลาววา นัๅนป็นพียงตัวอยางลใกโ เมกีไชิๅ นจาก
ประสบการณ์การรียนรูຌของดใก฿นทຌองถิไนทีไหางเกลทีไระบบการศึกษาทัไวเปอาจกຌาวเปหยิบยืไนอกาสเดຌเมมาก
พอ อันทีไจริงลຌวกระบวนการรียนรูຌ฿นลกท้าหนังสารคดีทีไกลาวเปนัๅน ยังมีตัวอยางของจทย์ทีไหลากหลายทีไ
ชืไอมยงเปสูลกอาซียนหรือลกหงการรียนรูຌพหุวัฒนธรรมเดຌงายมากทัๅงรืไอง พมาดนระนอง วิถี
ชาวลทีไกาะหลีป๊ะ ชีวิตซาเก วิถีประมงทีไลุมนๅ าสายบุรี คุຌมจຌาหลวงล าปางทีไหายเป ชุมชน
สันติสุขปลายดຌามขวาน ยุววิจัยวัฒนธรรมเทย-กัมพูชา ยุววิจัยวัฒนธรรมเทย-มาลซีย ยุววิจัย
วัฒนธรรมเทย-ลาว ป็นตຌน สิไงหลานีๅลຌวนป็นฝมือการคຌนควຌารียนรูຌของดใกละก้าลังพาดใกโ เปสูลกของ
การความขຌา฿จอยางลึกซึๅงถึงสาย฿ยความผูกผันทางสังคมวัฒนธรรม฿นหมูประชาชนอาซียนทีไนาจะป็นรากฐาน
ส้าคัญของ การรียนรูຌอาซียน ทีไทຌจริง มิ฿ชพียงการทองค้าสวัสดีหรือจ้าธงชาติตางโ เดຌ ละนีไองทีไถือวา
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ป็นทักษะส้าคัญ฿นศตวรรษ฿หมทีไดใกโ เมพียงตจะรียนรูຌอานคิดละยกระดับความคิดลຌว  กระบวนการ
หลานีๅยังมีสวนยกระดับจิตส้านึกทีไจะคารพ฿นคุณคาละศักดิ์ศรีความป็นคน฿นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม อันจะน้าเปสูป้าหมายของการรียนรูຌ รูຌรา รูຌขา ทาทียม พืไอการอยูรวมกันอยางทຌจริง  

 ผานการรียนรูຌคูการอาน ราสามารถสรຌางอกาส฿หຌดใกโ รูຌจักทีไจะตัๅงค าถามจากความอยากรูຌ 
ชน พมาปຓน฿คร ท าเมมาท างาน฿นจังหวัดระนอง ถຌาเมมีพมาท างาน฿นพืๅนทีไลຌว ชาวระนองอยู
เดຌเหม ฯลฯ ค าถามหลานีๅน าพาดใกโ ออกเปคຌนหาค าตอบจากการอานชีวิตละสิไงวดลຌอม 
อานความรูຌสึกนึกคิดของผูຌคน ละนัไนหมายรวมเปถึงการอานหนังสือทีไอาจมากกวาทีไมี฿นต ารา
รียน  

 ผานการรียนรูຌคูการอาน ราสามารถพาดใกโ จินตนาการตอเปวา บຌานมือง฿นสมัยกอนทีไเทยยัง
สัมพันธ์กับประทศพืไอนบຌานนัๅน ราเปมาหาสูอยางเร ถຌอยทีถຌอยอาศัยอยางเร รา กินดอง 
ละอยูอยางเร฿นฝัດงขงลาว-เทย  

 ผานการรียนรูຌคูการอาน ราสามารถปิดอกาส฿หຌ ดใกโ นึกสนุกออกเปอานต ารับต ารา
ประวัติศาสตร์กากอนจนถึงการอาน รองรอยหลักฐาน ตีความอกสารส าคัญจนถึงฟังรืไอง
ลาจากปากค าผูຌฒากากอน ประมวลอารืไองราวตางโ รຌอยรียงปຓนขຌอคຌนพบ กีไยวกับ
ความสัมพันธ์ของผูຌคน฿นลุมอารยธรรมนีๅเดຌอยางเมรูຌจบ 

 สิไงทຌาทายส้าคัญส้าหรับการอานของดใกยุค฿หมคือทักษะความสามารถทีไจะ อานิลกีออก บอก 
ิความคิดี เดຌ ฿ชຌ ิชีวิตี ป็น ซึไงรวมโ ลຌวเมวาจะป็นทักษะการอาน ทักษะการ฿ชຌสืไอทคนลยีหรืออานสืไอ
รูຌทันทาสืไอป็น รวมถึงทักษะทีไจะอานลกอานชีวิตละผูຌคน฿ดโ กใตาม ลຌวนลຌวตป็นทักษะทีไจ้าป็นตอ
ดใกเทย฿นอนาคต  มันคงจะยากทีไราจะบังคับ฿หຌทักษะหลานีๅกิดขึๅนเดຌงาย฿นตัวดใก ตมันอาจจะงายกวาหาก
ราจัดสภาพวดลຌอมละรูຌจักทีไจะสรຌางรงบันดาล฿จอะเรบางอยางทีไจะ฿หຌดใกโ สน฿จละหันกลับมาสน฿จทีไ
การอานมຌพียงลใกนຌอยละคอยตอนืไองเป ทีไส้าคัญการอานละการรียนรูຌนัๅนป็นสายซทีไสัมพันธ์กันซึไง
กระบวนการ฿ดกิดขึๅนกอนกใเดຌขึๅนอยูกับความพรຌอมของดใกโ    
 มืไอมองกลับมา฿นมิติอาซียนดูหมือนราองมีอกาสอยูมากทีไจะน้าพาดใกโ เปสูการอานละรูຌจัก
พืไอนบຌานของรา ผานการรียนรูຌ฿นมิติวัฒนธรรมละสังคมทีไตเหนตเรทีไยังเมมีปฏิญญาอาซียนความป็น
ดินดนสุวรรณภูมิหรือความป็นอุษาคนย์กใตามนัๅนเดຌสัไงสมรากหงຌาทางวัฒนธรรมละภูมิปัญญาภูมิสังคมของ
คน฿นภูมิภาคนีๅ จทย์นีๅเมยากทีไจะปຂดการรียนรูຌละป็นอกาสของดใกเทย หากตยุทธศาสตร์นวบนหรือ
กระสสังคมนวกวຌางกใมักมองผาน฿นรืไองหลานีๅ ทัๅงทีไจริงนีไป็นครืไองมือส้าคัญของการสรຌางพลมืองอาซียนทีไ
มี พืๅนฐานของส านึกรวม อาซียนรวมกัน ดังนัๅนการ฿หຌดใกโ เดຌออกเปรียนรูຌพืไอนบຌาน ชน การรียนรูຌยุว
วิจัยละท้าสารคดีรืไองบຌานฉันบຌานธอ หรือสายสัมพันธ์สองชืๅอชาติกใดี ตางป็นการปຂดมุมมอง฿หຌดใกโ รูຌจัก
การอานผูຌคนละรียนรูຌทีไจะขຌา฿จผูຌคนทีไตกตางกันเป  
 จึงจ าปຓนอยางยิไงทีไกระบวนการอานทีไวานีๅจะตຌองพาดใกโ เปสู การรียนรูຌพืไอนรวมลกซึไงถือปຓน
ทักษะของมนุษย์ทีไจะตຌองรียนรูຌละสัมผัสสัมพันธ์฿นความปຓนอยูของคนรวมลก มิ฿ชพียงคปลอย฿หຌผาน
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กระบวนการขัดกลาทางสังคมละถายทอดทางวัฒนธรรมบบทีไผานโ มาทานัๅน ตตຌองผานกระบวนการ
รียนรูຌทีไทุกฝຆายหในความส าคัญรวมกันดຌวยวานีไคือกระบวนการสรຌางดใกรุน฿หม  ทีไปງาหมาย฿ชพียงคการสรຌาง
พลมืองอาซียนตนัไนหมายถึงพลลกทีไตຌองดูลละรับผิดชอบตออนาคตของพืไอนรวมลกทุกคนดຌวย 

 ทัๅงนีๅ฿นกระบวนการพาดใกอานเปจนถึงดใกอานลกทีไกลาวมาทัๅงหมดนีๅ คณะผูຌขียนหวังวานาจะมี
สวนสะทຌอนประสบการณ์ละตัวอยางของการสรຌางละตรียมความพรຌอมดใกยุค฿หม ฿หຌ ทาทันลก  ขอยๅ้า
วานีไอาจเม฿ชกระบวนการรียนรูຌทีไดีทีไสุดส้าหรับคนทุกคน ตจะป็นกระบวนการรียนรูຌทีไดีส้าหรับดใกยุคนีๅ
ดยฉพาะอยางยิไง฿นสังคมทีไยังตใมเปดຌวยความหลืไอมลๅ้าทีไดใกจ้านวนมากยังขาดอกาสทีไจะรียนรูຌเดຌตใมตาม
ศักยภาพ ดังนัๅนกระบวนการรียนรูຌทีไริไมจากจทย์ทีไสน฿จลใกโ เปสูการอานละการรียนรูຌทีไยิไง฿หญทีไกลาวมา
นัๅนจึงนาจะปน็อีกหนทางหนึไงทีไพาดใกโ เปสูการรียนรูຌละพัฒนาทักษะส้าคัญรวมถึงการยกระดับจิตวิญญาณ
ทีไมีตอตนองละผูຌอืไนเดຌมาก   
 ทຌายทีไสุด การรียนรูຌทีไกอ฿หຌกิดการคารพ฿นคุณคาละศักดิ์ศรีทีไทาทียม รวมถึงความสามารถ
฿นการอยูรวมกันของมนุษยชาตินีไหละคือจทย์ทีไทຌาทายทีไสุดของศตวรรษทีไ 21 ละการกຌาวสูการป็น
ประชาคมอาซียนดຌวยความคิดความขຌา฿จของดใกทีไอานลกป็นทานัๅน สิไงนีๅจึงจะกิดป็นจริงเดຌ  ละนัไน
หละจึงจะป็นการอานพืไอความทาทียมละการอยูรวมกันของมนุษยชาติอยางทຌจริง 

………………………………………………………..
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