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“การอ่ าน” กับ “ชีวีมีราคา”
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คํากล่าวโบราณทีว่า “ผู้มีวิชา

ชูสง่าโอ่อ่าศรี ต่อไปจะได้ ดี

เพราะชี วีมี

ราคา” โยงให้ เห็นถึง “การมีวิชา” และ “ชีวีมีราคา” และ “การมีวิชา” นันหลี
1 กหนีการอ่าน
ไปไม่ได้ เลย
เมือ 5-6 พันปี ทีแล้ ว มนุษย์ได้ สร้ างนวตกรรมทีสําคัญยิงของโลก

นัน คือการ

ประดิษฐ์ ตวั อักษรเพือแทนภาษาพูด และเมือมีการเขียนก็ต้องมีการอ่านเป็ นธรรมดา ดังนัน1
การเขี ย นและการอ่ า นจึ ง จัด ได้ ว่ า เป็ นนวตกรรมที สํ า คัญ อย่ า งยิ ง ยวดต่อ “การมี วิ ช า” ของ
มนุษยชาติจนทําให้ อยูร่ อด และอยูด่ ียิงกว่าสัตว์ใด ๆ ในโลก
การอ่ า นมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งน้ อย 6 ประการดัง ต่ อ ไปนี 1
(1) การอ่านคือการเปิ ดหน้ าต่างและประตูเพือให้ เกิดการไหลเข้ าของความรู้ และการมี ทกั ษะใน
เรื อ งต่ า ง ๆ

ยิ ง อ่ า นมากและยิ ง อ่ า นได้ ห ลายภาษาก็ ยิ ง มี ป ระตูแ ละหน้ า ต่ า งมากยิ ง ขึ น1

การอ่านจึงเป็ นหนทางไปสู่ “ชีวีมีราคา” โดยแท้
(2) การอ่ า นสร้ างความคิ ด ความอ่ า นให้ แ ก่ ผ้ ูอ่ า น
คําพูดของนักปราชญ์

ความคิดเห็นของผู้ร้ ู

และทัศนคติอนั เหมาะสม

ไอเดียของคนทุกวัย

ซึง เป็ นปั จจัยกําหนดชะตาชีวิตมนุษย์

ประวัติ บุค คลสํ า คัญ
ฯลฯ แรงบันดาลใจ

ล้ วนมาจากการอ่านหนังสือ

ทีมีคณ
ุ ค่าทังสิ
1 1น
(3) การอ่านสร้ างจินตนาการ และจินตนาการก่อให้ เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์
(creativity)

ซึงเป็ นตัวขับเคลือนนวตกรรมในเรื องต่าง ๆ ของมนุษยชาติ

เราคงไม่มีหม้ อหุงข้ าวไฟฟ้า
เครื องบิน ฯลฯ เป็ นแน่

กระเป๋ ามีล้อ

โทรทัศน์

โทรศัพท์มือถื อ

ถ้ าไม่มีจิตนาการ
คอมพิวเตอร์

-2(4) การอ่านทําให้ ผ้ อู ่านแตกฉานใน “คลังคํา” ซึงนําไปสู่ความคิด
มากก็ จะมี “คลังคํ า” หรื อคํ าศัพ ท์ ม ากไปด้ วย

คนอ่าน

ความคิดซึง อาศัยภาษาอันประกอบด้ วย

คลั ง คํ า เหล่ า นี เ1 ป็ นเครื องมื อ บรรยายจึ ง ผู ก พั น กั บ การอ่ า น

ยกตั ว อย่ า งเช่ น คํ า ว่ า

“กระอักกระอ่วน” ถ้ าไม่เคยรู้จกั คํานี 1เลยก็จะไม่สามารถอธิบายความรู้สึกเช่นทีว่านี 1ได้
คนที อ่านและดูดซับข้ อมูลและสามารถจัดระบบข้ อมูลที ได้ รับมาได้ เป็ นอย่างดี
จึงมีความคิดทีเป็ นระบบจนสามารถสือสารออกมาได้ ชดั เจน

ซึงตรงข้ ามกับคนอ่านหนังสือไม่

ออกทีประสบความยากลําบากในการบรรยายความรู้ สึกของตนเอง และมักไม่สามารถนําเสนอ
ความคิดของตนเองอย่างแตกฉานและเป็ นระบบได้
(5) การอ่านสร้ างคุณธรรม
ความกล้ าหาญ

ความเสียสละ

เข้ าใจความหมายของสิงเหล่านี 1

การอ่านเรื องราวของคุณธรรม เช่น ความดี

ความซือสัตย์

ความกตัญPู ฯลฯ

เกิดแรงบันดาลใจ

เกิดการเรี ยนรู้

ทําให้ เกิดความ

และเกิดความคิดใน

เรื องคุณธรรมขึ 1น
คุณธรรมไม่จํ าเป็ นต้ องเรี ยนรู้ จากการเห็นตัวอย่างที ดีเท่านัน1

การอ่านซึง

ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเองก็สามารถสร้ างคุณธรรมในบุคลิกอุปนิสยั ของบุคคลได้ เช่นกัน
(6) การอ่านก่อให้ เกิดนิสยั รักการอ่านมากยิงขึ 1น
ในการมีความรู้

เกิดความชืนชมและศรัทธา

การซึมซับนิสยั รักการอ่านเช่นนี 1เป็ นคุณลักษณะสําคัญของคนใฝ่ เรี ยนรู้ และ

เป็ นคนทีสามารถพัฒนาได้
การอ่านนันมี
1 หลายระดับ ในระดับพื 1นฐานทีสดุ คือการอ่านออกเสียงโดยอาจไม่
เข้ าใจความหมาย ถัดขึน1 มาคืออ่านเพื อจับใจความ

สูงขึน1 มาอี กระดับหนึงคือการอ่านเชิง

วิเคราะห์ กล่าวคือสามารถนําใจความทีอ่านมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้
ความสามารถใน “การอ่านระหว่างบรรทัด” จัดอยู่ในประเภทอ่านเชิงวิเคราะห์
กล่าวคือสามารถเข้ าใจนัยยะของสิงทีผ้ เู ขียนพยายามสือ

แต่ไม่ได้ เขียนออกมาตรง ๆ ได้

ในปั จจุบนั การอ่านมีหลายประเด็นที น่าสังเกต ดังนี 1 (1) คําจํากัดความของ
คําว่า “การอ่าน” แตกต่างออกไปจากเดิม
หนังสือพิมพ์ดงั เช่นแต่ก่อน

กล่าวคือผู้คนจํ านวนมากมิ ได้ อ่านหนัง สื อหรื อ

หากอ่านข้ อความในจอคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์มือถือ

ฯลฯ

-3ยิงไปกว่านันยั
1 งอ่านการ์ ตนู กันมากขึ 1น ซึงการอ่านการ์ ตนู ดี ๆ ของเยาวชนนัน1
เป็ นสิงน่าสนับสนุนเพราะจําเป็ นต้ องใช้ จินตนาการจึงจะเข้ าใจและสนุก
มากเท่าใดก็ยิงมีความคิดริ เริ มมากเพียงนัน1

คนยิงมีจินตนาการ

คนขาดจินตนาการจะไม่มีวนั เข้ าใจว่าการอ่าน

การ์ ตนู สนุกได้ อย่างไรเป็ นอันขาด
(2) หนัง สื อ โดยเฉพาะหนัง สื อ พิ ม พ์ กํ า ลัง ล้ มหายตายจากไปมากขึ น1 ทุ ก วั น
เนืองจากผู้คนหันไปอ่านข้ อความบนจอเครื องอิเล็กโทรนิกส์ เช่น e-Book หรื อจอคอมพิวเตอร์
หรื อ tablet (คอมพิวเตอร์ แบบพกพาทีเขาจะแจกเด็กประถมหนึง กันเป็ นแสน ๆ เครื องนัน แหละ)
(3) ในบ้ านเราหนังสื อมิใช่ตวั เชื อมต่อระหว่างชัว คนดังทีเกิดขึน1 ในบางประเทศ
ดังจะเห็นได้ วา่ ปู่ เรา

พ่อเรา

ตัวเรา

และลูกเรา ไม่อ่านหนังสือเล่มเดียวกัน

จนไม่

ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย และทําให้ ไม่เกิดการถ่ายทอดค่านิยมทีเหมาะสมข้ ามชัว คน
ในบ้ านเราแต่ละชัว คนอ่านหนังสือคนละประเภทและคนละเล่ม
ให้ เยาวชนทุกชัว คนอ่านหนังสือคลาสสิกเล่มเดียวกันอย่างต่อเนือง
หล่อหลอมด้ วยคุณค่าเดียวกัน

เราไม่บงั คับ

ดังนันจึ
1 งมีโอกาสไม่ถูก

ความคิดของคนแต่ละรุ่ นจึงกระเจิดกระเจิง

สือสารถึงกัน

อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร
การอ่านเป็ นเรื องสําคัญทีไม่อาจมองข้ ามได้ โดยเฉพาะสําหรับเด็กวัย 0 ถึง 5 ขวบ
ซึงเป็ นวัยทีเกื อบจะถูกกํ าหนดให้ เป็ นอย่างไรตลอดชีวิต
ชอบฟั งเสี ยงอ่านหนัง สื อจากพ่อแม่หรื อญาติแ ล้ ว

ถ้ าเด็กไม่ค้ นุ เคยกับหนังสือและไม่
แทบกล่าวได้ ว่าจะมี ประตูแ ละหน้ าต่าง

จํานวนจํากัด และหลายบานถูกปิ ดลงกลอนเสียด้ วย
สําหรับผู้ใหญ่เองก็เถอะ อย่าลืมว่าคนทีไม่อ่านหนังสือ
ไปจากคนทีอา่ นหนังสือไม่ออก
--------------------------------------------

ไม่มีอะไรแตกต่าง

