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 งานด้านการพฒันาเดก็และเยาวชน หรอื กพด. ทีท่�าน้ัน สืบเนือ่งจากการทีมี่โอกาส

ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ในการเสดจ็พระราชด�าเนนิส่วนภมูภิาค ทีม่ปีระโยชน์ทีส่ดุคอื การทีไ่ด้เหน็สภาพบ้านเมอืง

เมือ่ ๔๐ ปีมาแล้ว ทีม่เีส้นทางคมนาคมล�าบาก หลกัการคือ การพฒันาความพร้อมของชมุชน

ในถิน่ทุรกนัดาร ก่อนทีจ่ะท�าถนนเข้าไปทนัท ีเพือ่ป้องกนัไม่ให้บคุคลจากภายนอกเข้าไป 

ฉ้อโกงหลอกลวงคนในชุมชนได้ หรือที่เรียกว่า ระเบิดจากข้างใน 

 ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นมีการสู้รบกัน แต่ก็ไม่ได้มีคนห้อมล้อมจนพูดอะไรกับใครยาก 

อย่างในปัจจุบนั ได้พบกับผู้คนจ�านวนมาก เดนิไปไหนมาไหนกไ็ด้ อยูไ่ด้นาน ๆ  อยูจ่นมดืค�า่ 

กไ็ด้เหน็ปัญหาเกีย่วกับความเป็นอยูแ่ละการประกอบอาชพี การเสดจ็ฯ ไปกม็หีน่วยแพทย์ 

ไปตรวจและได้ช่วยน�าคนไปรักษาที่ดียิ่งข้ึน ไปโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ มีขีด 

ความสามารถสงูข้ึน และได้แนะน�าแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข ช่วยให้บุตรหลานชาวบ้าน 

ได้เรียนหนังสือสูงขึ้นไป ช่วยในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการเกษตร  

ทีต้่องอาศยัปัจจยัในการผลิต เช่น น�า้ ดิน พนัธุพ์ชื พนัธุสั์ตว์ และยงัมกีารแปรรปูผลผลติ

การเกษตรด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งโรงงานหลวง ปัจจุบันมีอยู่ ๔ แห่ง  

มีการแปรรูปพชืผลทางการเกษตร และยงัมเีรือ่งของการหารายได้เสรมิ เช่น จากหตัถกรรม  

รวมทั้งแนะน�าหาตลาดให้หัตถกรรมเหล่านั้น นี่เป็นเรื่องที่ทรงท�า 

 ตอนแรก ๆ การที่ตามเสด็จไปในลักษณะนี้ ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร สนุกดีเสียอีก  

แต่เม่ือเรียนสงูขึน้ไประดบัทีย่ากขึน้ ทีจ่ฬุาฯ นีแ่หละ มกีารแข่งขนัสงู กเ็ดอืดร้อนบ้างว่าไม่ได้ 

เรียนเตม็ท่ีเท่าเพือ่น แต่ทีจ่ริงแล้ว ได้ความรูส้�าคญัโดยไม่รู้ตวัคอืรูเ้รือ่งว่า บ้านเมอืงของเรา 

มีอะไรที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และก็ได้ตั้งปณิธานว่าจะต้องท�าสิ่งที่เห็นให้ได้ 

แล้วคิดว่าปัญหาที่ไม่ดีจะต้องมีส่วนร่วมท�าให้ดีข้ึนให้จงได้  ส่วนแนวทางแก้ไขก็เป็น 

พระราชด�าริของทั้งสองพระองค์ ในการเดินทางไปก็มีโอกาสดีอย่างหนึ่งคือ ได้ฝึกงาน

กับข้าราชการผู้ใหญ่ท่ีมีความรู้ความสามารถ สนองพระเดชพระคุณได้ดี และก็ได้พบ 

เจ้าหน้าท่ีกระทรวง กรม กองต่าง ๆ ที่ตามเสด็จ ท่านเหล่านั้นก็เมตตาให้ความรู้ ความรู ้

บางเรื่องได้ใช้ในการท�างานจนถึงปัจจุบันนี้ ความรู้บางอย่างที่ไปเรียนในตอนนั้นกลับได้

ใช้ในการศึกษา ท�าให้สอบได้คะแนนดี
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   งานแรกคือสุขภาพของเด็ก

 เร่ืองท่ีติดใจเป็นพิเศษเร่ืองหนึ่งก็คือ สุขภาพของเด็ก ๆ ที่มีภาวะทุพโภชนาการ 

บางคนได้เรียนหนังสือน้อย ย่ิงช่วงที่รัฐบาลเริ่มมีนโยบายขยายการศึกษาถึงช้ันมัธยม 

แต่บริเวณท่ีไปท�างานนั้นน่าจะเข้าถึงยาก จึงพยายามท�าเรื่องทุพโภชนาการก่อน เร่ิมที่ 

โรงเรยีน ตชด. เพราะว่าคุ้นเคยกบัผูใ้หญ่ของ ตชด. และแน่ใจว่าทีเ่หล่านัน้ทรุกนัดารจรงิ  

ถ้าไม่ทุรกันดาร ตชด. ก็คงไม่ไปต้ังโรงเรียน แต่ถ้าเข้าไปถึงโรงเรียนได้ ไปถึงโรงเรียน 

สงักดัอืน่กไ็ปช่วยด้วย และผูใ้หญ่ในโรงเรยีนสังกดัอืน่ ๆ กร่็วมมือเป็นอย่างด ีท�าให้ความรู้

และประสบการณ์เพิม่ข้ึนไปอีก เรือ่งท่ีท�าก่อนคอืเร่ืองการเกษตร แล้วท�าเรือ่งอาหารและ

โภชนาการควบคู่กันไป กระจายเรือ่งไปจนถงึเรือ่งสหกรณ์ เร่ืองการดแูลสุขภาพ สมยัน้ัน

เรื่องที่ส�าคัญมากก็คือ ปัญหาการขาดสารไอโอดีน เป็นต้น ก็ท�าไป เรื่องทุนในการท�างาน 

ไม่ค่อยล�าบากนัก เพราะว่าสมัยเด็ก ๆ เป็นคนขี้เหนียวพอดู จึงสะสมเงินไว้ได้มาก  

น�าเงนิส่วนตวัออกจ่าย ผูใ้หญ่ทีท่ราบและเห็นด้วยกม็าช่วยท�า บางคนกช่็วยด้านทนุทรพัย์

โดยไม่ต้องเรี่ยไร 

 นอกจากเรื่องสุขภาพก็ให้ทุนการศึกษา ให้โอกาสเรียนจบมัธยมศึกษาและ

อุดมศึกษา ได้ประกอบอาชีพดี ๆ และมีการอบรมครูให้มีความรู้ความสามารถมากข้ึน 

มีวธิสีอนท่ีด ีนกัเรยีนโรงเรยีน ตชด. ทีเ่รยีนจบ ท่ีมคีวามประสงค์จะเป็นคร ูตชด. กไ็ด้มา

ฝึกหดัท้ังในด้านการสอนและการเป็นต�ารวจไปด้วย ได้มาสอนและได้เรยีนต่อ ทีเ่รียกกันว่า  

คุรุทายาท 

 พยายามเกริ่นน�าให้สั้นที่สุดก็สั้นได้แค่นี้ แต่ว่าถ้าจะเรียนหนังสือครูคงหักคะแนน 

เพราะเท้าความยาวเกินไป
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  ภาษาไทย

 เข้าหัวเรื่องคือเรื่องภาษาไทยท่ีเป็นหัวใจของการศึกษา นักเรียนจ�านวนหนึ่งที่พบ 

ไม่เฉพาะแต่ที่โรงเรียน ตชด. นักเรียนสังกัดอื่นด้วย มีความรู้ภาษาไทยอ่านออกเขียนได้

ต�า่กว่าอายแุละชัน้เรยีน ยกตวัอย่างเช่น มสีามเณรทีโ่รงเรียนพระปรยัิตธิรรมบางรปูทีจ่บ 

ป.๖ มา ก็อ่านเขียนไม่คล่อง แต่เขาก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วย จนประสบความส�าเร็จกันเป็น 

ส่วนมาก ปัญหาของสามเณร ซึ่งน่าจะเป็นปัญหาของเด็กทั่ว ๆ ไปด้วย มีดังนี้

 • ประการแรก การขาดโอกาสในการเล่าเรียน ยากจน ต้องเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว ไม่มีพ่อแม่มาช่วยเหลือดูแล ก็ต้องไปท�ามาหากิน เช่น ไปตกปลา จับกบ  

จับเขียดมากิน บางคนก็ไม่ใช่เลี้ยงตัวเองเท่าน้ัน ต้องเล้ียงครอบครัวด้วย เคยเจอเด็ก 

ท่ีอายุควรถึงชั้น ป.๔ แล้ว แต่ไม่เคยได้เรียนเลย เพราะว่าต้องท�างาน หรือว่าเด็กที่ 

ขาดเรยีนมาก ๆ ไปท่ีโรงเรยีนหนึง่ ครก็ูบรรยายว่าเด็กคนนีอ่้านหนงัสือไม่คล่อง เพราะว่า 

พ่อฆ่าแม่ตาย พ่อก็เลยติดคุก เด็กไม่มีใครดูแล ก็บอกคุณครูว่าไม่ต้องบรรยายต่อแล้ว 

เพราะว่ากต้็องพยายามหาทางช่วยเหลือเกือ้กลูให้เขามคีวามเป็นอยูท่ีบ้่านทีด่ขีึน้ ตอนนี้ 

เขาน่าจะจบมาประกอบอาชีพแล้ว เด็กที่ขาดเรียนมาก ๆ มีครูท่ีมาช่วยสอน มีวิธีกึ่ง ๆ  

การสอนการศึกษาผู้ใหญ่ เด็กพวกนีส้ามารถเรยีนถงึชัน้อดุมศกึษา และได้งานทีด่ ีได้เงนิเดอืน 

ตามวุฒิปริญญาตรี



 • ประการทีส่อง เดก็ทีภ่าษาไทยไม่ได้เป็นภาษาท่ีใช้ในชุมชนของตน เป็นชนเผ่าท่ีมี 

ภาษาของตนเอง หรอือกีพวกหนึง่เขามาจากต่างประเทศทีไ่ม่ใช้ภาษาไทย เดก็ประเภทนี้

บางคร้ังเมือ่เป็นผูใ้หญ่แล้ว มารบัการศกึษาทีโ่รงเรยีน ตชด. กม็ ีมาเข้าชัน้อนบุาล ๑ อาย ุ๑๗ ปี  

กเ็รยีนไปได้ อ่านออกเขียนได้ เสรจ็แล้วเขาก็ออกจากโรงเรยีนไป ตวัเลขกจ็ะไม่ค่อยด ีคล้าย ๆ   

กับว่าเรียนไม่ส�าเร็จ แต่ที่จริงแล้วเขาก็ได้ประโยชน์พอท่ีเขาจะไปประกอบอาชีพอื่น ๆ  

เพราะอายเุยอะแล้ว พวกทีเ่ป็นผูใ้หญ่แล้วกไ็ด้ศกึษาแบบ กศน.๑ ได้เรยีนต่อมหาวทิยาลยั  

เช่น มหาวทิยาลยัราชภัฏ ประสบผลส�าเรจ็เช่นเดยีวกนั ในบางแห่งมีปัญหาอยู่มาก เช่น ครู  

กศน. รุน่ใหม่บางคนไม่ช�านาญการสอนผูใ้หญ่ เพราะว่า ศศช.๒  ในระยะหลงันีส้อนเด็ก ๆ  มาก  

เพราะเดก็ทีบ้่านอยูไ่กลไม่สามารถลงมาศกึษาท่ีโรงเรยีน ตชด. หรือ โรงเรยีนของ สพฐ. ได้ 

ก็เรียนกันอยู่ที่ ศศช. ตอนแรกก็ดูว่า กศน. น่าจะสอนผู้ใหญ่ที่ตอนเด็ก ๆ ขาดการศึกษา  

และได้พจิารณาด ูกจ็รงิของเขา จ�าเป็นจะต้องสอนตรงนัน้ แต่พอมหีลายคน กเ็ลยกลายเป็น 

ไม่ช�านาญท่ีจะสอนผู้ใหญ่ ไปสอนแต่เด็ก ๆ ปัจจบัุนนีก็้ยงัมผีูใ้หญ่ทีไ่ม่รูภ้าษาไทย จะเหน็

ได้เลยว่าพวกนี้มีชีวิตท่ียากล�าบากมาก ถูกหลอก บางคนมีคนเอากระดาษเขียนสัญญา 

ไม่เป็นธรรมมาให้เขาแปะโป้ง เขาก็ถูกหลอกไปตลอดชาติ เขาไม่สะดวกในการเข้ารับ

บริการของรัฐ เช่น การรกัษาพยาบาล ก็เลยตกลงกบัพี ่ๆ กศน. รุน่เก่าทีช่�านาญการศกึษา 

ผูใ้หญ่ให้มาช่วยอบรมคุณครรูุน่ใหม่ ตอนนีก้ก็�าลังด�าเนนิการอยู ่ด�าเนนิการไปแล้วน่าจะ

มผีลมากขึน้ ให้ทกุคนสอนคนได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ เขามีเทคนิคเหมือนกนัว่าสอนผูใ้หญ่  

ซึง่มปีระสบการณ์หลาย ๆ  อย่างทีอ่าจจะท�าให้เขาเรยีนรูไ้ด้มากข้ึน เปรยีบเทยีบกบัสอนเดก็ 

ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง 

๑	 กศน.	การศึกษานอกระบบ	หรือ	Non-Formal	Education
๒ ศศช.	ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	พระราชทานชื่อว่า	ศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขา	“แม่ฟ้าหลวง”
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 • ประการที่สาม พวกที่บกพร่องในการเล่าเรียน เช่น Learning Disability  

เป็นเด็กออทิสติก เด็กเรียนช้า ต้องอาศัยผู้ที่มีความช�านาญในการสอน ก็จะช่วยได ้

พอสมควร ท�าให้มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดขีึน้ ต้องเป็นหลกัวชิาในการสอนพิเศษขึน้ไป 

ซึง่สามารถแก้ไขชวีติและท�าให้ชวีติของเดก็คนน้ันและชีวติของครอบครวัดข้ึีน ในโรงเรยีน

ต�ารวจตระเวนชายแดนก็เคยจัดอบรมโดยมีวิทยากรมาสอน ได้ดูงานจากประเทศ

สิงคโปร์ และประเทศกาตาร์ ที่เป็นกาตาร์เพราะว่าเคยได้ไปเห็นว่าเขามีปัญหาเด็กท่ีมี

ความบกพร่องในการศึกษามาก เขาวิเคราะห์ดแูล้วเป็นเพราะว่ามกีารสมรสในครอบครวั 

เดียวกันอย่างนั้นหรือเปล่า ก็ไม่รู้ผลของการวิจัยเขาเป็นยังไง แต่ว่าเขาก็ให้ความเห็น 

ความรู้และก็เผยแพร่ผู้ที่ได้เข้าอบรมและได้กระจายประสบการณ์ไปให้ผู้อื่นด้วย หวังว่า

จะได้ช่วยเด็กกลุ่มนี้ได้มาก



๑๐

 การอ่าน

ตามเกณฑ์ ต�่ากว่าเกณฑ์

๑.๔๑%๙๘.๕๙%

 การเขียน

ตามเกณฑ์ ต�่ากว่าเกณฑ์

๒.๔๓%๙๗.๕๗%

ผลการประเมินความสามารถในการอ่านเขียนของเด็กในโรงเรียน 

สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓



๑๑

 นอกจากโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน นีก่ม็อีกีอย่างหนึง่ คอืขอให้กองก�ากบัการ

แต่ละแห่งส�ารวจ วัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านเขียนของเด็กในโรงเรียน

ในความรับผิดชอบ เช่น ที่ไปเยี่ยมมาล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นโรงเรียน

ในสังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ คือจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี  

ก็มีรายงาน อันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องการอ่านและการเขียน นักเรียนระดับ ป. ๑-๖ จ�านวน 

๑,๗๗๓ คน ประเมนิในเดอืนกมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ การอ่าน ระดบัดีมาก ด ีและพอใช้ ๑,๗๔๘ คน  

คดิเป็นร้อยละ ๙๘.๕๙ นกัเรยีนท่ีมคีวามสามารถในการอ่านต�า่กว่าเกณฑ์ ๒๕ คน คดิเป็น

ร้อยละ ๑.๔๑ มกีารพจิารณาเป็นรายโรงเรียน นกัเรยีนทีต้่องปรบัปรุงเป็นพเิศษ สงัเกตดวู่า 

เป็นนักเรียนในศูนย์การเรียนท่ีต้ังข้ึนใหม่ เวลาเราไปส�ารวจดูว่าที่ไหนเป็นที่กันดาร 

นักเรียนไปโรงเรียนไม่ได้ จากระยะไกลจากโรงเรียนท่ีมีอยู่ หรือว่าในฤดูกาลบางฤด ู

เช่น ฤดูฝน ก็จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้เลย เขาจะมีปัญหาเรื่องการศึกษา แล้วเขาจะ 

เปรียบเทียบกบัปี ๒๕๕๙ ส่วนใหญ่ผลสัมฤทธิปี์ ๒๕๖๐ ดกีว่า แต่ทีล่ดลงกม็เีหมือนกนั ก็ต้อง 

วิเคราะห์กันต่อ ๆ ไป มีปัญหาเร่ืองนี้เป็นเรื่องเฉลี่ย ก็ต้องวิเคราะห์รายบุคคล หรือ 

รายโรงเรียน แล้วหาวิธีปรับปรุงกันไป เรื่องน้ีท�ากันมาหลายปีแล้ว ส่วนด้านการเขียน  

มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์คือ ดีมาก ดี และพอใช้ ๑,๗๓๐ คน คือ ร้อยละ ๙๗.๕๗ น้อยกว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน และก็จะสังเกตได้ว่าการเขียนจะยากกว่าการอ่าน ท่ีต้อง

ปรับปรุงก็มี ๔๓ คน ร้อยละ ๒.๔๓ บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนเก่า แต่ว่าปัญหาก็คืออยู่ไกล 

การคมนาคม อาจจะมปัีญหาอ่ืน ๆ ต้องไปดรูายละเอยีดอกีท ีบางโรงเรียนความสามารถ

น้อยกว่าปี ๒๕๕๙

 ในโรงเรียนของ ตชด. นอกจากมีเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ ก็จะมีปัญหาที่ทุก ๆ คนมี คือ 

ONET ภาษาไทย ส�าหรับโรงเรียนในกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ก็ยังมี

คะแนนเฉลีย่ทีต่�า่กว่าคะแนนเฉลีย่ของประเทศทัง้การประเมินการอ่านและการเขียนของ 

ตชด. และ ONET วิธีค�านวณก็จะค�านวณคะแนนเฉลี่ย เขาจะมีข้อมูลให้ว่า ในโรงเรียนนี้ 

มจี�านวนนกัเรยีนทีเ่ข้าสอบก่ีคน คะแนนของนกัเรยีนแต่ละคน คะแนนสูงสดุเท่าไหร่ ต�า่สดุ 

เท่าไหร่ และต้องดูค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพราะว่าบางที 

บางคนก็คะแนนสูงโด่ง บางคนก็คะแนนต�่ามาก ขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายอย่างที่ต้อง 

เอาออกมาแก้ เอาผลมาดู เรือ่งว่าเขามคีวามบกพร่อง หรือมคีวามป่วยไข้ หรอืเป็นคนพกิาร  

ต้องดูรายละเอียดและทบทวน 



สื่อแจกลูกสะกดค�า ผลิตโดย คณะครู สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านแจกลูก การสะกดค�า สระอือ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๒



 การปรับปรุงการอ่านเขียนภาษาไทย

 การปรับปรุงแก้ไขเรื่องการอ่านการเขียนมีหลายวิธี เช่น

 • ประการแรก ด้านวธิกีารสอน เรากเ็อาเรือ่งแจกลกูสะกดค�า แบบการสอนสมยัก่อน 

มาใช้ ฝึกฝนบ่อย ๆ เขาจะมีความก้าวหน้าขึน้ บางทนีอกจากให้ดเูป็นรายค�า กฝึ็กให้เขยีน

ตามค�าบอก ฝึกอ่านหนังสือในห้องสมุด สอนด้วยบัตรค�า สอนด้วยค�าคล้องจอง หรือ

เพลงทีท่�าให้จ�าง่าย มอีปุกรณ์การสอนใหม่ ๆ  เช่น กระดานอเิล็กทรอนกิส์ บทเรยีนทางไกล 

จากดาวเทียม คอมพิวเตอร์ การอบรมครู และก็มีครูเพิ่มมากขึ้น มีอาจารย์อาสาสมัคร 

มาทางมหาวทิยาลยัราชภฏัเขาส่งนกัศกึษามาฝึกสอน เรือ่งบตัรค�านอกจากเมืองไทยแล้ว

กไ็ด้ไปเหน็ทีก่มัพชูา ทีไ่ปท�าโครงการอาหารกลางวนั เขาสาธิตการสอนวิชาภาษาเขมรให้ดู  

เขากใ็ช้บทอ่าน และกม็บีตัรค�าตามนัน้ บางค�าเป็นค�ายาก ศพัท์บญัญตัทิีเ่หมอืนกบับ้านเรา 

๑๓



ก็มีเหมือนกัน ได้น�าค�าเหล่านั้นมาอธิบายความหมายให้กระจ่างขึ้น และยกตัวอย่าง

นอกจากในบทอ่านนัน้ ท�าให้ได้ตวัอย่างมากข้ึน และกอ็าจจะให้นักเรยีนแต่งประโยคโดย

ใช้ค�าเหล่านัน้ ไม่ใช่เฉพาะแต่ทีเ่มอืงไทย ในต่างประเทศกใ็ช้ มีหนังสือต่าง ๆ ทีด่ ีเขียนเป็น

ภาษากัมพูชา ก็ได้ซื้อให้ห้องสมุดของโรงเรียนในกัมพูชาให้เด็ก ๆ อ่านด้วย

 
 • ประการที่สอง มีครูภาษาไทยของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย อยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผู้ท�าโครงการนี้คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.ปราณี กลุละวนชิย์ เป็นการสร้างรปูแบบการเรยีนด้วยตนเอง อาศยัส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  

มีทั้งสอนการอ่านและการเขียน การอ่านก็ให้มีความสามารถถึงระดับท่ีอ่านเข้าใจ  

วิเคราะห์ และตีความเนื้อหาของบทอ่านที่ซับซ้อนได้ ทั้งในสาขาและนอกสาขา 

ความเชีย่วชาญของผู้เรยีน มเีป้าหมายให้ผูเ้รยีนมวิีจารณญาณในการตดัสินท่ีจะเชือ่หรือ

ไม่เชือ่ข้อมลูทีน่�าเสนอในบทอ่าน ด้านการเขียนกใ็ห้มคีวามสามารถในการก�าหนดประเดน็ 

และขยายประเด็นโดยเรยีบเรียงเนือ้หาได้อย่างต่อเนือ่ง ชดัเจน ใช้ภาษาให้เหมาะสมกบั

วตัถปุระสงค์ของการเขียน  ใช้ค�าและประโยคได้อย่างหลากหลาย สามารถเขยีนตดิต่องาน  

และประสานงาน หรือรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คุณครูที่ศึกษาบางท่านก็สามารถ 

ทีจ่ะคดัเลอืกบทอ่านได้ด ีทางอาจารย์ปราณีและคณะก็จะให้เขาทดลองคดัเลอืกบทอ่าน 

และมาอธบิายกนัว่าบทอ่านทีค่ดัเลอืกมาน้ีมีข้อดข้ีอเสียอย่างไร คอือาจารย์คดัเลือกให้ดู  

ตอนนี้ก็ให้ผู้เรียนคัดเลือกด้วย เมื่อเรียนแล้วมีการท�าแบบฝึกหัดทั้งปรนัยและอัตนัย  

จัดส่งให้เพื่อนครูในท้องถิ่นตรวจ หรือจะส่งให้สถาบันที่กรุงเทพฯ ก็ได้

๑๔



๓	 	RIT	Reduced	Instructional	Time

๑๕

 • ประการที่สาม มีสื่ออย่างหนึ่งที่ท�าข้ึนคือ ส่ือ ๖๐ พรรษา ได้ให้ไปในหลายที่ 

ท่ีมีปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนอยู่ เนื่องจากหลาย ๆ ที่มีนักเรียนน้อย ครูก็มีน้อย  

ไม่ครบชัน้ และกน็กึไปถงึพีค่นหนึง่คอื ดร.อาคม จนัทสนุทร  ซึง่ล่วงลบัไปแล้ว เมือ่พีอ่าคม

ยังอยู่ ประมาณปี ๒๕๒๐ ก็ได้ใช้สื่อที่เรียกว่า RIT๓ เป็นการใช้ส่ือส�าหรับสอนในโรงเรียน 

ท่ีขาดครู ครูกจ็ะใช้เวลาน้อยลง เราอธบิายได้ บางทเีดก็ ๆ ด้วยกนัก็ดกูนัเองได้ กพ็ยายาม

ท�าแบบนี้ แต่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น มีความรู้ในวิชาต่าง ๆ ซึ่งใช้ภาษาไทยเป็นหลัก บางสื่อก็มี

คูมื่อ และมีการอบรมด้วย โรงเรยีนเล็ก ๆ ทีม่คีรนู้อยกเ็อามาใช้ได้ โรงเรยีนเลก็ ๆ กน็�าไป 

ลองดู เคราะห์ดีที่มีอาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านการศึกษามาช่วยท�าหลายท่าน ระดมกัน 

ช่วยกนัท�าสือ่นี ้เวลานี ้สพฐ. ก็รบัเอาไปใช้ในโรงเรยีน กไ็ด้ประโยชน์ด ี และมหีน่วยงานอืน่ ๆ   

เช่น มูลนิธิอาจารย์สนั่น สุมิตร ได้มาขอเอาไปใช้ในโรงเรียนที่มูลนิธิอุปถัมภ์อยู่ ก็หวังว่า 

ที่ท�าไปนั้นจะมีประโยชน์ และเขาก็ท�ารูปแบบอย่างสวยงามน่าเรียนมาก



 • ประการทีส่ี ่การเรยีนทางไกลแบบสองทางคอื ไม่ใช่ว่าฟังจากดาวเทียมฝ่ายเดียว 

แต่ผูท้ีอ่ยูป่ลายทางสามารถจะตอบค�าถามและถามค�าถามได้ วทิยากรทีอ่ยูใ่นห้องเรยีน

ของ โรงเรียนต้นแบบที่เราท�านี้ ผู้ที่กรุณาท�าต้นแบบนี้มาจากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ โรงเรียนปลายทางส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้ จุดมุ่งหมายดั้งเดิมที่ขอให้ทาง มอ.วิทยานุสรณ ์

ท�าโครงการนี ้คือต้องการให้ครูท่ีมีความรู้ความสามารถมากกว่าปกต ิโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

ตอนปลายในโรงเรยีนเหล่านีไ้ม่มห้ีองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ เรยีนท่องเอาตามหนงัสอื  

และไม่เคยทดลองทางวิทยาศาสตร์ ก็อยากให้เขามีโอกาสมีความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

มากพอทีจ่ะเรยีนต่อในมหาวทิยาลยัในสายวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่วทิยาศาสตร์

สุขภาพได้ ก็ปรากฏว่าเท่าท่ีประเมินดูแล้วได้มีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น และมีหลายคนเข้าเรียน

เป็นพยาบาล เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ บริเวณนั้น เช่น ในเขตจังหวัดยะลา นราธิวาส 

ปัตตานี ไม่ใช่ในเมือง คืออยู่นอกเมือง ได้

ความรู้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัย 

อนิเทอร์เนต็ สญัญาณ WIFI ต้องมรีะบบไฟฟ้า

ที่ดี ครูและนักเรียนตั้งใจดีมาก แต่ว่ามีฟ้าผ่า 

เป็นประจ�า ไฟก็ดับ ไฟเสียอยู่เรื่อย ก็ต้อง

ปรับปรุงทางเทคนิค เรื่องพวกนี้ และทาง

มหาวทิยาลยัต้นทางกช่็วยสอนภาษาไทยด้วย 

๑๖



 • ประการที่ห้า เพื่อที่จะปรับปรุงเรื่องการอ่านเขียน พูด ฟัง ภาษาไทยให้ดีขึ้นนั้น  

กต้็องปรบัปรงุการสอนช้ันเด็กเล็กหรอืช้ันอนบุาล ทีเ่คยท�ามาแต่ก่อนนีเ้น้นเรือ่งการเตรยีม 

ความพร้อม เช่น การเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อมัดเล็ก การเตรียมพร้อมด้านสังคม 

ระเบียบวินัย การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ คือ โภชนาการและสาธารณสุข ตอนนี้

เริม่เรือ่งการพูด ฟัง อ่าน เขียนด้วย และมกีารปรบัปรุงครอูนุบาลให้มีความสามารถย่ิงขึน้ 

มีเงินเดือนดีขึ้น เป็นขวัญและก�าลังใจที่จะช่วยกัน ท�าให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาเล่าเรียน 

มากขึน้ มกีารศกึษาตามหลกัสตูรบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย เขาจะเร่ิมต้นในชัน้อนบุาลปีท่ี ๒  

และตอนนีเ้ริม่ขยบัเป็นการเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยทีเ่ราศกึษาตามรปูแบบของประเทศ

เยอรมัน และทางครูจากเยอรมันก็มาส�ารวจและมาติดตามงานอยู่ตลอดเวลา ทางเรา 

ก็ไปดูงานที่ประเทศเยอรมันด้วย

๑๗



 • ประการทีห่ก ครสู่วนหนึง่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูทีเ่ป็นนกัเรยีนเก่าของโรงเรยีน 

เป็นชนเผ่าเดียวกับครอบครัวนักเรียน ก็สามารถใช้ภาษาพื้นเมืองที่นักเรียนคุ้นเคย  

มาอธิบายข้อความบางอย่างที่อาจจะเป็นนามธรรม และจะช่วยให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้น

 • ประการที่เจ็ด การสอนแบบบูรณาการ โครงการก็เริ่มต้นจากการเพาะปลูก  

เลี้ยงสัตว์เลยเอาเรื่องของการเกษตร และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาสอนภาษาไทย  

ภาษาองักฤษ และวิชาอ่ืน ๆ ด้วย ทัง้ทีเ่ป็นค�าและเป็นประโยค นักเรยีนเรยีนด้านสหกรณ์

ก็ได้การท�าบัญชี และจดบันทึกการประชุมเป็นการฝึกภาษาไทย ฝึกกระบวนการคิด 

และฝึกคณิตศาสตร์ด้วย ครูวิชาต่าง ๆ ที่เขียนบทสอนภาษาไทยในวิชาต่าง ๆ เช่น วิชา

คณิตศาสตร์ ก็ท�าเลขโจทย์ เคยคุยกับคุณครูบางท่าน ท่านก็บอกว่านักเรียนในโรงเรียน 

มีปัญหาเรื่องการอ่าน การเขียน ไม่ใช่โรงเรียนในเขตทุรกันดารด้วยซ�้าไปก็มีปัญหา  

เขาเป็นครูคณิตศาสตร์ เขาก็ใช้วิชาคณิตศาสตร์ของเขานี่ และตั้งโจทย์ที่ท�าให้เด็กต้อง

เข้าใจเนื้อหา วิธีการ ต้องอ่านได้ เขียนได้ เป็นการฝึกไปในตัว
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 • ประการที่แปด ห้องสมุดเป็นสถานท่ีสอนการพูด ฟัง อ่าน เขียน ปัจจุบันก็มี

กิจกรรมหลายอย่าง เช่น การเล่านิทาน การแสดงพื้นบ้าน การร้องเพลง การท�าบันทึก 

การท�าหนังสือเล่มเล็ก และการบันทึกการอ่าน ปัจจุบันโรงเรียนจัดห้องสมุดให้สวยงาม

น่าเข้าไปใช้ ท�าให้นักเรียนอยากเข้าห้องสมุด และยังเชิญชวนชาวบ้าน และนักเรียนเก่า 

ให้เข้ามาใช้ห้องสมดุด้วย ให้นกัเรยีนเป็นผู้ช่วยครูบรรณารกัษ์ ท�าให้คุน้เคยกบัการใช้ห้องสมดุ  

และการอ่านเอกสารที่ทางราชการจัดให้ เช่นที่กระทรวงเกษตรท�าออกมา มีโบรชัวร ์

สอนการเพาะปลูก การท�ากับข้าว งานประดิษฐ์ ก็เก็บมาให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตาม

เป็นการสอนความเข้าใจภาษาไทย 
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 ท�าไมต้องเป็นภาษาไทย

 หนงัสอือ่านทีท่�าให้นกัเรยีนรกัภาษาไทยมีวรรณกรรมไทยทีส่นกุ จะเหน็ว่าภาษาไทย 

เป็นศลิปะท่ีจรรโลงใจ มคีวามไพเราะ มคีวามงามของภาษา กจ็ะท�าให้เพ่ิมความสนใจ และ

จะต้องจงใจว่าท�าไมต้องเป็นภาษาไทย ไม่เป็นภาษาพืน้บ้าน หรอืท�าไมไม่เป็นภาษาองักฤษ  

ภาษาไทยเป็นภาษากลางของคนทัง้ประเทศ คนทีอ่ยูใ่นประเทศนีค้วรจะรูภ้าษาไทย เพือ่เป็น 

สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกัน คนที่ข้ามชายแดนมา ส่งลูกมาที่โรงเรียน ตชด. นี้  

เขาอธิบายว่าเขาให้ลูกเรียนภาษาไทย เพราะว่าเขาอยากให้รู้ภาษาไทย จะดีกับธุรกิจ 

ทีบ้่านเขา ในการค้าขายมลูีกค้ามากข้ึน เพราะภาษาไทยมศีพัท์มากพอสมควรทีจ่ะเรยีนวชิา 

ที่สูงขึ้นไปในอนาคตในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ซ่ึงก็เป็น 

ความหวังของเด็ก ๆ ในถ่ินทุรกันดาร และเป็นความหวังความฝันที่เป็นจริงได้ เป็นภาษา

ที่เขียนต�าราวิชาการ สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันได้ 

 ถ้ารู้ภาษาองักฤษก็เป็นเรือ่งสมควร เพราะเป็นภาษาทีเ่รยีนกนัมากในโลก บางทกีมี็ 

ภาษาจีนด้วย ภาษาจีนก็ใช้กันมาก และบางท้องถิ่นสนใจภาษาจีนมากกว่าภาษาไทย 

ด้วยซ�า้ไป เพราะหวงัจะได้ทนุไปเรยีนเมอืงจนี ซึง่เป็นการยาก ภาษาองักฤษกจ็ะมโีอกาสน้อย 

ทีจ่ะไปเรยีนเป็นภาษาองักฤษ ประเทศไทยมคีนทีรู่ภ้าษาองักฤษพอทีจ่ะเป็นครไูด้ไม่มากนกั  

เพราะฉะน้ันก็คิดว่าการส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาไทย จะเป็นการเพิม่โอกาสทางการ 

ศึกษาของคน ให้เรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็จะเรียนภาษาอื่น ๆ ต่อไปได้ง่าย เพราะภาษา 

บางภาษาอยู่ในภาวะทีไ่ม่ได้มคี�ามากพอทีจ่ะใช้ในเรือ่งสมยัใหม่ได้ แต่ว่าภาษาไทยพอจะได้  

มีพระเถระผู้ใหญ่ท่านบอกว่า ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมควรจะสอนภาษาบาลี อย่างที ่

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามก็ยังสอนภาษาอาหรับกันเลย เป็นภาษาทางศาสนา เราได ้

อาศยัพระศาสนาก็ควรจะให้เรยีนค�าสอนให้กว้างขวางยิง่ขึน้ ข้อนีก้จ็รงิ หลายคนภาษาไทย 

ไม่แขง็ ต่อไปภาษาบาลนีีย้าก ตอนนีเ้ริม่สอนภาษาบาลีเบือ้งต้น แต่กต้็องพยายามให้เรยีน

ภาษาไทยให้แข็งเสียก่อน

 เร่ืองนีก้เ็ป็นส่วนหนึง่ของประสบการณ์ทีผ่่านมาในการท�างานประมาณ ๔๐ กว่าปีแล้ว  

ขอมาเล่าโดยสังเขปแค่นี้ ขอขอบคุณทุกท่าน
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