อาน...เพื่อชีวิต
ปพน คําแกว ผูอํานวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖

“...เสียงหัวเราะและน้ําตาอาจไมอยูในวัตถุประสงค%ในการอานตามหลักสูตรของรัฐ แตนั่นเป)น
มาตรฐานของห*อง ๕๖ เด็กๆ พวกนี้อานหนังสือเพื่อรู*จักชีวิต....”(เรฟ เอสควิท. ๒๕๕๐: ๙๓)
ผมเกริ่นนําดวยคําพูดของครูเรฟ เอสควิท (Rafe Esquith) ครูที่สอนโรงเรียนประถมศึกษาโฮบาร?ต
ลอสแอนเจลีส เรฟไดรับยกยCองใหเปFน Disney’s National Teacher of the Year ไดรับแตCงตั้งโดย
พระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ ๒ ใหเปFน Member of the British Empire และเปFนครูเพียงคนเดียวที่ไดรางวัล
National Medal of Arts ผมอCานพบสิ่งที่นCาสนใจนี้จากหนังสือชื่อ ครูนอกกรอบ กับ ห*องเรียนนอกแบบ:
สรรพวิธีและสารพัดลูกบ*าในห*อง ๕๖ มีชื่อเปFนภาษาอังกฤษวCา Teach Like Your Hair’s on Fire The
Methods and Madness Inside Room 56 ซึ่งแปลโดยคุณกรรณิการ? พรมเสาร? ครูเรฟ คงจะพบกับปfญหา
ในหองเรียนไมCตCางจากหองเรียนของเมืองไทยมากนัก โดยเฉพาะเรื่องการอCานหนังสือ คือ เด็กๆ อCานหนังสือ
ไมCออก เด็กๆ ยังอCานหนั งสื อไมCคลCอง เด็กๆ ไมC คCอยรั กการอCาน ซึ่ งปf ญหาเหลC านี้ มีผลมาจากแบบทดสอบ
มาตรฐานของรัฐ ครูเรฟ เลยตีความหมายใหสะใจไปเลยวCา “เด็กของเราโงCที่สุดในดาวเคราะห?ดวงนี้ หรือเรา
เองนั่นแหละที่ลมเหลวในการสอนเด็กๆ” และจากการประมวลเหตุและผลเขาก็สรุปวCา “การสมคบคิดกัน
อยCา งเปFน ระบบเพื่อรักษามาตรฐานแบบธรรมดาสามัญใหคงอยูCตC อไปนั่ นแหละที่เ ปFนตั วการทําใหเด็กไมC รู
หนังสือซ้ําซากอยูCอยCางนั้น” ผมคิดวCานี่เปFนมุมมองที่สะทอนอะไรบางอยCางในระบบการศึกษาไมCวCาจะเปFนของ
ประเทศไทยหรือในตCางประเทศ แลวผมก็เชื่อวCาหลายคนคงจะเขาใจเรื่องนี้ดี แตCครูเรฟ ก็มีทางออก โดยเขา
เห็นวCาการสอนใหเด็กอCานหนังสือไดคลCองและชCวยใหพวกเขารักการอCานควรเปFนสิ่งที่เราใหความสําคัญสูงสุด
โรงเรียนมองไมCเห็นเหตุผลวCาทําไมเราถึงตองอCานหนังสือ เพราะวัตถุประสงค?ของการอCานมักจะเนนที่อCาน
คลCอง การจับใจความสําคัญและเปnาหมายอื่นๆ ที่จําเปFนแตCสุดแสนจะนCาเบื่อ เขาไมCเคยเห็นวัตถุประสงค?ใน
การอCานที่ใหความสําคัญกับ ความรื่นรมย? ความหลงใหล หรือความตื่นเตนเราใจ เปFนลําดับแรกๆ ทั้งที่สมควร
เปFนอยCางยิ่ง เพราะนั่นเปFนเหตุผลที่เราอCานหนังสือกัน แลวเราก็ลืมนึกถึงความจริงขอนี้ ไมCใชCอCานเพราะจะตอง
สอบ หรือเพราะอยากใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นวCาโรงเรียนมีความกาวหนา อานเพราะชอบ
อาน แตCใชCวCานักเรียนทุกคนจะพัฒนาความรักการอCานขึ้นมาได แตCทุกคนก็ดีขึ้นกวCาเดิม เขาอยากใหเด็กๆ รัก
การอCาน การอCานไมCใชCวิชา การอCานเปFนพื้นฐานของชีวิต เปFนกิจกรรมที่คนซึ่งสนใจความเปFนไปในโลกทํากัน

อยูCตลอดเวลา จะทําใหเปFนคนรูจักคิด รูจักเอาใจเขามาใสCใจเรา มีความคิดที่เปqดกวาง และมีความสามารถที่จะ
อภิปรายเรื่องสําคัญๆ กับผูอื่นได ดังนั้นความรักการอCานเปFนรากฐานที่จําเปFนอยCางยิ่ง โดยผูใหญCควรเปFนผู
ชี้แนะโดยเฉพาะการอCานวรรณกรรม ความรื่นรมย?จากวรรณกรรมจะทําใหเด็กๆ เริ่มมองโลกแตกตCางไปจาก
เดิม เปqดใจรับความคิดใหมCๆ และเดินทางไปบนถนนสูCความเปFนเลิศ ครูเรฟเห็นวCา ในโรงเรียนคุณครูควรตั้ง
ชมรมนักอCานขึ้นไมCวCาจะเปFนครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร? ครูสังคมศึกษา ครูภาษาอังกฤษ ครูวิทยาศาสตร? ครู
ศิลปะ ครูคอมพิวเตอร?หรือแมแตCครูพลศึกษาชCวยกันเลือกหนังสือดีๆ ใหเด็กๆ ไดเลือกอCานอาจใชเวลาสั้นๆ ใน
ตอนเชา พั กเที่ย งหรือหลั งเลิกเรี ยน และเมื่ ออC านจบบทหนึ่ งสมากชิ กก็ จะมาพบกัน เพื่ อแลกเปลี่ย นความ
คิดเห็นมิตรภาพระหวCางเด็กๆ ก็จะเกิดขึ้น และก็จะชCวยกระชับความสัมพันธ?ระหวCางครูกับนักเรียนใหแนCน
แฟnนยิ่งขึ้นดวย ทุกคนตCางไดประโยชน? นับเปFนการสCงเสริมการอCานดวยเหตุผลที่สมควรทุกประการ ครูเรฟมี
ความเห็นวC าเด็กๆ ที่ เปFน นักอCานจะสรางความเชื่ อโยง ความเขาใจ สามารถสํา รวจความคิดที่ ยิ่งใหญC และ
มองเห็นความสัมพันธ?กับประสบการณ?ของตนเอง นอกจากนั้นเขายังเชื่อวCา ถาเยาวชนไดพัฒนาความรักใน
การอC า นขึ้ น แลว พวกเขาจะมี ชี วิต ที่ดี ขึ้น แมในมาตรฐานหลักสู ตรของรัฐ ไมCป รากฎวัต ถุป ระสงค?ขอนี้ แตC
ทายที่สุด เราตองวัดความสามารถในการอCานของเด็กจากเสียงหัวเราะที่เปลCงออกมาและน้ําตาที่รินไหลขณะที่
เด็กซึมซับตัวอักษรเสียงหัวเราะและน้ําตาอาจไมCอยูCในวัตถุประสงค?ในการอCานตามหลักสูตรของรัฐ แตCนั่นเปFน
มาตรฐานของหอง ๕๖ เด็กๆ พวกนี้อCานหนังสือเพื่อรูจักชีวิต ผมขอย้ําประโยคที่นCาสนใจนี้อีกครั้งหนึ่ง
ผมคิดวCาเรื่อง การอCาน เปFนเรื่องสําคัญตCอชีวิตจริงๆ หลังจากไดอCานเรื่องราวของครูเรฟแลวพบวCามี
บางมุมมองซึ่งนCาสนใจและมีเหตุผลที่จะทําใหเด็กๆ เกิดความรักตCอการอCานหนังสือ ที่เรามองขามไปในระบบ
การศึกษา จึงไดนําเอาวิธีการจากมุมมองเหลCานั้นมาสะทอนใหเปFนแนวคิดในการสCงเสริมและพัฒนาเด็กไทยให
เขามีพัฒนาการเปFนชีวิตที่สมบูรณ? เปFนคนไทยที่มีคุณภาพในวันขางหนา
การเรียนรูในโรงเรียนไทย เกือบทั้งหมดยังมุCงที่สาระความรูยังไปไมCถึงการพัฒนาทักษะ ที่เปFนทักษะที่
ซั บ ซอน ที่ เ รี ย กวC า “ทั ก ษะสํ า หรั บ ศตวรรษที่ ๒๑” หากสภาพเชC น นี้ ยั งดํ า รงตC อ ไป คนไทยในอนาคตจะ
“โงCทั้งชาติ” และจะตามชาติอื่นไมCทัน ถือเปFนความทาทายหรือความเสี่ยงหรืออาจเรียกในภาษาทหารวCาเปFน
“ปfจจัยเสี่ยงดานความมั่นคงของชาติ”ที่เรายังไมCรูสึก (วิจารณ? พานิช. ๒๕๕๔: คํานิยม)
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