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ผมเกริ่นนําด
วยคําพูดของครูเรฟ  เอสควิท (Rafe Esquith) ครูท่ีสอนโรงเรียนประถมศึกษาโฮบาร?ต

ลอสแอนเจลีส เรฟได
รับยกยCองให
เปFน Disney’s National Teacher of the Year ได
รับแตCงต้ังโดย                 

พระราชินีนาถเอลิซาเบทท่ี ๒ ให
เปFน Member of the British Empire และเปFนครูเพียงคนเดียวท่ีได
รางวัล 

National Medal of Arts ผมอCานพบสิ่งท่ีนCาสนใจนี้จากหนังสือชื่อ ครูนอกกรอบ กับ ห*องเรียนนอกแบบ: 

สรรพวิธีและสารพัดลูกบ*าในห*อง ๕๖ มีชื่อเปFนภาษาอังกฤษวCา Teach Like Your Hair’s on Fire The 

Methods and Madness Inside Room 56 ซ่ึงแปลโดยคุณกรรณิการ? พรมเสาร? ครูเรฟ คงจะพบกับปfญหา

ในห
องเรียนไมCตCางจากห
องเรียนของเมืองไทยมากนัก โดยเฉพาะเรื่องการอCานหนังสือ คือ เด็กๆ อCานหนังสือ 

ไมCออก เด็กๆ ยังอCานหนังสือไมCคลCอง เด็กๆ ไมCคCอยรักการอCาน ซ่ึงปfญหาเหลCานี้มีผลมาจากแบบทดสอบ

มาตรฐานของรัฐ ครูเรฟ เลยตีความหมายให
สะใจไปเลยวCา “เด็กของเราโงCท่ีสุดในดาวเคราะห?ดวงนี้ หรือเรา

เองนั่นแหละท่ีล
มเหลวในการสอนเด็กๆ” และจากการประมวลเหตุและผลเขาก็สรุปวCา “การสมคบคิดกัน

อยCางเปFนระบบเพ่ือรักษามาตรฐานแบบธรรมดาสามัญให
คงอยูCตCอไปนั่นแหละท่ีเปFนตัวการทําให
เด็กไมCรู


หนังสือซํ้าซากอยูCอยCางนั้น” ผมคิดวCานี่เปFนมุมมองท่ีสะท
อนอะไรบางอยCางในระบบการศึกษาไมCวCาจะเปFนของ

ประเทศไทยหรือในตCางประเทศ แล
วผมก็เชื่อวCาหลายคนคงจะเข
าใจเรื่องนี้ดี แตCครูเรฟ ก็มีทางออก โดยเขา

เห็นวCาการสอนให
เด็กอCานหนังสือได
คลCองและชCวยให
พวกเขารักการอCานควรเปFนสิ่งท่ีเราให
ความสําคัญสูงสุด 

โรงเรียนมองไมCเห็นเหตุผลวCาทําไมเราถึงต
องอCานหนังสือ เพราะวัตถุประสงค?ของการอCานมักจะเน
นท่ีอCาน

คลCอง การจับใจความสําคัญและเปnาหมายอ่ืนๆ ท่ีจําเปFนแตCสุดแสนจะนCาเบ่ือ เขาไมCเคยเห็นวัตถุประสงค?ใน

การอCานท่ีให
ความสําคัญกับ ความรื่นรมย? ความหลงใหล หรือความต่ืนเต
นเร
าใจ เปFนลําดับแรกๆ ท้ังท่ีสมควร

เปFนอยCางยิ่ง เพราะนั่นเปFนเหตุผลท่ีเราอCานหนังสือกัน แล
วเราก็ลืมนึกถึงความจริงข
อนี้ ไมCใชCอCานเพราะจะต
อง

สอบ หรือเพราะอยากให
คะแนนผลสัมฤทธิ์ดีข้ึนเพ่ือแสดงให
เห็นวCาโรงเรียนมีความก
าวหน
า อ�านเพราะชอบ

อ�าน แตCใชCวCานักเรียนทุกคนจะพัฒนาความรักการอCานข้ึนมาได
 แตCทุกคนก็ดีข้ึนกวCาเดิม เขาอยากให
เด็กๆ รัก

การอCาน การอCานไมCใชCวิชา การอCานเปFนพ้ืนฐานของชีวิต เปFนกิจกรรมท่ีคนซ่ึงสนใจความเปFนไปในโลกทํากัน



อยูCตลอดเวลา จะทําให
เปFนคนรู
จักคิด รู
จักเอาใจเขามาใสCใจเรา มีความคิดท่ีเปqดกว
าง และมีความสามารถท่ีจะ

อภิปรายเรื่องสําคัญๆ กับผู
อ่ืนได
 ดังนั้นความรักการอCานเปFนรากฐานท่ีจําเปFนอยCางยิ่ง โดยผู
ใหญCควรเปFนผู


ชี้แนะโดยเฉพาะการอCานวรรณกรรม ความรื่นรมย?จากวรรณกรรมจะทําให
เด็กๆ เริ่มมองโลกแตกตCางไปจาก

เดิม เปqดใจรับความคิดใหมCๆ และเดินทางไปบนถนนสูCความเปFนเลิศ ครูเรฟเห็นวCา ในโรงเรียนคุณครูควรต้ัง

ชมรมนักอCานข้ึนไมCวCาจะเปFนครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร? ครูสังคมศึกษา ครูภาษาอังกฤษ ครูวิทยาศาสตร? ครู

ศิลปะ ครูคอมพิวเตอร?หรือแม
แตCครูพลศึกษาชCวยกันเลือกหนังสือดีๆ ให
เด็กๆ ได
เลือกอCานอาจใช
เวลาสั้นๆ ใน

ตอนเช
า พักเท่ียงหรือหลังเลิกเรียน และเม่ืออCานจบบทหนึ่งสมากชิกก็จะมาพบกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นมิตรภาพระหวCางเด็กๆ ก็จะเกิดข้ึน และก็จะชCวยกระชับความสัมพันธ?ระหวCางครูกับนักเรียนให
แนCน            

แฟnนยิ่งข้ึนด
วย ทุกคนตCางได
ประโยชน? นับเปFนการสCงเสริมการอCานด
วยเหตุผลท่ีสมควรทุกประการ ครูเรฟมี

ความเห็นวCาเด็กๆ ท่ีเปFนนักอCานจะสร
างความเชื่อโยง ความเข
าใจ สามารถสํารวจความคิดท่ียิ่งใหญCและ

มองเห็นความสัมพันธ?กับประสบการณ?ของตนเอง นอกจากนั้นเขายังเชื่อวCา ถ
าเยาวชนได
พัฒนาความรักใน

การอCานข้ึนแล
ว พวกเขาจะมีชีวิตท่ีดีข้ึน แม
ในมาตรฐานหลักสูตรของรัฐไมCปรากฎวัตถุประสงค?ข
อนี้ แตC

ท
ายท่ีสุด เราต
องวัดความสามารถในการอCานของเด็กจากเสียงหัวเราะท่ีเปลCงออกมาและน้ําตาท่ีรินไหลขณะท่ี

เด็กซึมซับตัวอักษรเสียงหัวเราะและน้ําตาอาจไมCอยูCในวัตถุประสงค?ในการอCานตามหลักสูตรของรัฐ แตCนั่นเปFน

มาตรฐานของห
อง ๕๖ เด็กๆ พวกนี้อCานหนังสือเพ่ือรู
จักชีวิต ผมขอย้ําประโยคท่ีนCาสนใจนี้อีกครั้งหนึ่ง 

ผมคิดวCาเรื่อง การอCาน เปFนเรื่องสําคัญตCอชีวิตจริงๆ หลังจากได
อCานเรื่องราวของครูเรฟแล
วพบวCามี

บางมุมมองซ่ึงนCาสนใจและมีเหตุผลท่ีจะทําให
เด็กๆ เกิดความรักตCอการอCานหนังสือ ท่ีเรามองข
ามไปในระบบ

การศึกษา จึงได
นําเอาวิธีการจากมุมมองเหลCานั้นมาสะท
อนให
เปFนแนวคิดในการสCงเสริมและพัฒนาเด็กไทยให


เขามีพัฒนาการเปFนชีวิตท่ีสมบูรณ? เปFนคนไทยท่ีมีคุณภาพในวันข
างหน
า 

การเรียนรู
ในโรงเรียนไทย เกือบท้ังหมดยังมุCงท่ีสาระความรู
ยังไปไมCถึงการพัฒนาทักษะ ท่ีเปFนทักษะท่ี

ซับซ
อน ท่ีเรียกวCา “ทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑” หากสภาพเชCนนี้ยังดํารงตCอไป คนไทยในอนาคตจะ                  

“โงCท้ังชาติ” และจะตามชาติอ่ืนไมCทัน ถือเปFนความท
าทายหรือความเสี่ยงหรืออาจเรียกในภาษาทหารวCาเปFน 

“ปfจจัยเสี่ยงด
านความม่ันคงของชาติ”ท่ีเรายังไมCรู
สึก (วิจารณ?  พานิช. ๒๕๕๔: คํานิยม) 
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