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เม่ือไหร่ก็ตามที่มีคนถามฉันว่า “ท�าไมฉันจึงควรอ่านออกเสียงให้

ลูกหรือนักเรียนฟังล่ะ” (ไม่ว่าเด็กจะอายุเท่าไหร่) นั่นเป็นโอกาสที่ฉันจะ

ได้แบ่งปันเร่ืองราวว่าท�าไมการอ่านออกเสยีงให้เด็กฟังจงึส�าคญัส�าหรับทัง้ 

คนอ่านและคนฟัง มีงานเขียนมากมายยืนยันว่าการอ่านออกเสียงให้เด็ก

ฟังมีคุณค่าทางการศึกษา ทั้งช่วยเพิ่มค�าศัพท์ เป็นต้นแบบการอ่านอย่าง 

ไหลล่ืน สาธิตการอ่านแบบมีอารมณ์ร่วม พัฒนาทักษะการจับใจความ 

และช่วยให้เด็กๆ เชื่อมโยงกับหนังสือ นอกจากนี้การฟังคนอื่นอ่านออก

เสียงยังมีคุณค่าส่วนบุคคล ประสบการณ์นั้นอาจสร้างภาพความทรงจ�า 

ที่แจ่มชัดถึงเรื่องราวในหนังสือ โดยสัมพันธ์กับบุคคล เวลา หรือสถานที่ 

เป็นความทรงจ�าที่มักคงอยู่กับเราไปอีกหลายปี

 แล้วเราอ่านหนังสือให้ลูกฟังท�าไมน่ะหรือ ต่อไปนี้คือเหตุผลที่

รวบรวมมาจากพ่อแม่ทั้งมือใหม่และที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชกโชน

   ¨ “ตอนที่ฉันตั้งครรภ์ ของขวัญชิ้นแรกท่ีสามีซื้อให้ลูกของเราคือ

หนงัสอืเรือ่ง Where the Wild Things Are (ดินแดนแห่งเจ้าตัวร้าย) 
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ของมอริซ เซนดัก (Maurice Sendak) เราทัง้คู่เป็นนกัอ่านตวัยงอยู่

แล้ว แต่ฉันก็ซึ้งใจอยู่ดีที่เขาซื้อเล่มนี้ เขาไม่ได้ซื้อมาเพราะหวังว่า

ลูกจะรักการอ่าน แต่เพราะเขาตั้งตารอที่จะอ่านให้ลูกฟัง การอ่าน

ออกเสียงให้เด็กฟังเป็นแนวทางขัน้แรกๆ ของการสร้างนสิยัรักการ

อ่าน แล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตลูกๆ ของเราตั้งแต่ก่อนท่ีพวก

เขาจะเกิดด้วยซ�้า” (มารี เลอเชิน คุณแม่ลูกสี่)

   ¨ “ฉันชอบอ่านออกเสียงให้ลูกๆ ฟังมาก มันเป็นเวลาท่ีเราจะได้

อิงแอบกันเงียบๆ ฉันเชื่อว่าทักษะการพูดของเจค็อบ ลูกชายฉัน 

พัฒนาไปเร็วมากก็เพราะเหตุนั้น เขาถามค�าถามมากมาย และ

ก�าลังเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุมานและการคิดวิเคราะห์ เช่น เขาจะดู

ภาพและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น หรือถามว่า "พวกเขาก�าลังท�าอะไร" 

สนกุมากเลยท่ีได้เหน็เขาเตบิโตข้ึนในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา ลกูสาว

ของฉันชื่อนอร่า อายุห้าเดือน เธอติดใจสีสันสดใสในหนังสือและ

ชอบสัมผัสลูบไล้สิ่งต่างๆ บนหน้าหนังสือ ฉันเชื่อว่าการกระตุ้น

พัฒนาการตั้งแต่ยังเล็กจะช่วยเธอเช่นกัน” (แชริตี เดอลาช คุณแม่

ลูกสอง)

   ¨ “ในฐานะพ่อ การอ่านออกเสียงให้ลูกฟังเปิดโอกาสให้ผมได้มี

ประสบการณ์บางอย่างกับลูกโดยไม่ต้องบอกให้พวกเขาท�าอะไร

หรือรู้สึกอย่างไร เม่ือคุณท้ังคู่อยู่หน้าหนังสือ พวกคุณก็ไม่ใช่พ่อ

แม่กบัลกู แต่เป็นมนษุย์ทีก่�าลังซมึซบัเรือ่งราวร่วมกัน บทบาทของ

พวกคุณจะถูกถอดออก และท้ังคู่จะเปิดเผยอารมณ์ต่อกันลึกซึ้ง 

ขึ้น มันคือหน้าต่างสู่การสนทนาท่ีลึกซ้ึงมากขึ้นแม้ไม่รู้ค�าตอบท่ี

ถูกต้อง ลูกสาวคนเล็กของผมไม่ค่อยชอบอ่านเท่าไหร่ ส�าหรับเธอ 

เวลาอ่านหนังสือกับพ่อคือการใช้เวลาดีๆ ร่วมกันแค่เราสองคน 

ไม่มีสิ่งอื่นมารบกวน ผมไม่คิดเรื่องงาน เธอไม่ห่วงเรื่องเพื่อน การ



Cyndi  Giorgis      35

อ่านออกเสียงให้อะไรที่สิ่งอื่นให้ไม่ได้” (สกอตต์ ไรลีย์ คุณพ่อของ

ลูกสาววัยรุ่นสองคน)

   ¨ “ฉันรักการอ่าน การอ่านหนังสือเพลินจนลืมเวลาคือกิจกรรมโปรด

ของฉนั การได้อ่านออกเสยีง ได้ท�าให้หนงัสอืมีชวีติขึน้มา ได้ตดิอก 

ติดใจเร่ืองราวในหนังสือ และได้รู้สึกเหมือนตัวละครเหล่านั้นเป็น

ครอบครัว ฉันไม่เคยเบื่อที่ได้มีประสบการณ์นั้นร่วมกับลูกๆ เลย” 

(เมลิสสา โอลานส์ แอนทินอฟฟ์ คุณแม่ลูกสอง)

   ¨ “ฉนัอ่านหนงัสอืให้ลูกฟังเพราะ ฉนั ชอบ” (เอลีชา โอไบรอนั คณุแม่

ของลูกชายสามคน) 

 และต่อไปนี้คือความคิดเห็นของครูและบรรณารักษ์ว่าท�าไมเรา

จึงต้องอ่านหนังสือให้นักเรียนฟัง

   ¨ “การอ่านหนังสือดีๆ ช่วยเติมเต็มความคิดและหัวใจ เด็กๆ จะมี

สมาธิแน่วแน่เม่ือเราเชื้อเชิญให้พวกเขาผ่อนคลายและปล่อยให้

นิทานอาบไล้พวกเขา เราต้องรู้ว่าผู้ฟังเป็นใครและตัดสินใจว่า

หนงัสอืเล่มไหนจะดึงความสนใจของพวกเขาไว้ได้ ซึง่ตวัเลือกนัน้มี

มากมาย เมื่อเด็กๆ มีช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์ร่วมกัน ช่วงเวลา

นั้นจะเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์ทุกคนที่ประสบอารมณ์เดียวกัน” 

(ไดแอน ครอว์ฟอร์ด ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา)

   ¨ “ฉันอ่านหนังสือให้นักเรียนฟัง

  เพื่อสร้างชุมชนให้นักเรียน เรามาอยู่ร่วมกันเพื่อฟังเร่ืองราว

ด้วยกัน และเชื่อมโยงเรื่องราวนั้นกับการเรียนรู้และชีวิตเรา

  เพือ่สอนทกัษะการอ่านทีส่�าคญัมากให้นกัเรียน ฉนัไม่ได้ใส่ลง
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ไปในบทเรียนตามแผนการสอน แต่เราได้ทกัษะการจบัใจความ

มากมาย จากการพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือสักเล่มหนึ่ง

  เพือ่สาธติการอ่านแบบมีอารมณ์ร่วม ซึง่เด็กๆ ต้องได้ฟังจงึจะ

ท�าได้

  เพือ่แสดง วธิ ีการอ่าน เป็นต้นแบบการกลับไปอ่านซ�า้เม่ือรูสึ้ก

ว่ามีบางอย่างไม่สมเหตุสมผล

  เพื่อสอนการเขียน เวลาท่ีฉันอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง  

เราได้ชื่นชมฝีมือการเขียนผ่านการสังเกตวิธีท่ีผู้แต่งขึ้นต้น

เนื้อหาแต่ละบท ร้อยเรียงบทสนทนาที่มีจุดประสงค์บางอย่าง 

สอดแทรกภาษาทีน่่าสนใจ หรือใคร่ครวญแนวคดิบางประการ

  เพือ่ให้เหน็มุมมองท่ีแตกต่าง หนงัสอืท�าให้เด็กๆ รู้จกัตวัละคร 

ผู้คน และสถานที่ต่างๆ มากมาย ทั้งยังเป็นกระจกสะท้อนให ้

เด็กๆ ได้อ่านเรื่องของผู้คนท่ีคล้ายพวกเขา หรือก�าลังเจอ

สถานการณ์หรือปัญหาแบบเดียวกับพวกเขา

  เพือ่ "ยกย่อง" หนงัสือ การอ่านออกเสยีงให้นกัเรียนฟังเป็นการ

บอกว่าหนังสือเล่มนี้ควรค่าแก่การอ่าน

  เพื่อความสุขน่ีละ! การอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังเป็นช่วง

เวลาที่ฉันโปรดปรานที่สุดของวัน” (เมแกน สโลน ครู ป.3) 

   ¨ “ส�าหรับฉัน การอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังเป็นสะพานเชื่อมที่

จ�าเป็นยิ่ง เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ขั้นสูงสุด เป็นต้นแบบ

ของการมีส่วนร่วมและความห่วงใยทีฉ่นัมอบให้แก่นกัเรียนได้ การ

หาเวลาเพื่ออ่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ม.2 

หรือนกัศกึษาวทิยาลยั ล้วนเป็นการเลอืกอย่างมีสตแิละการตดัสนิใจ 

อย่างรอบคอบ การท่ีฉัน อ่านหรือไม่ น้ันส�าคัญพอๆ กับ หนังสือ

อะไร ที่ฉันเลือกไปอ่าน วันแรกท่ีฉันอ่านหนังสือให้นักเรียนฟัง  

ฉันอ้างค�าพูดของแคเธอรีน แพเตอร์สัน (Katherine Paterson) ว่า 

'อ่านให้ฉันฟังคือการทดสอบ ฉันอ่านให้ฟังคือของขวัญ' จากนั้นก็
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พูดเสริมว่า 'การอ่านออกเสียงคือของขวัญจากครูให้พวกเธอ' ฉัน

อ่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง ท�าให้พวกเขามีโอกาสได้ใช้ชีวิตช้า

ลง พักสิ่งที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนเอาไว้ ก้าวเข้ามาข้างใน และยอม

แพ้ต่ออ�านาจของของขวญัชิน้นีซ้ึง่ก็คอืเร่ืองราวในหนงัสอื” (แนนซี 

จอห์นสัน ครโูรงเรียนประถมศกึษาตอนปลาย-มัธยมศกึษาตอนต้น 

และอาจารย์วิทยาลัย) 

 พ่อแม่ ครูอาจารย์ และบรรณารักษ์เหล่านี้ต่างหลงใหลในการ

อ่านออกเสียง พวกเขาได้เหน็และประสบผลลัพธ์ของการอ่านออกเสียงให้ 

เด็กฟัง ไม่เพยีงต่อความสามารถของเด็กๆ ด้านการอ่านและการเชือ่มโยง

กับเร่ืองราวในหนงัสือ แต่ยงัรวมถงึสมรรถภาพทีจ่ะรู้สึกต่างออกไป ทัง้กับ

ตัวเอง กับคนอื่น และกับโลกรอบตัว

มีงานวิจัยที่สนับสนุนการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังหรือไม่

ในปี 1983 คณะกรรมาธิการการอ่าน (Commission on Reading) ได้

รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ เพื่อตรวจสอบคะแนน

โรงเรียน เนื่องจากการอ่านเป็นพื้นฐานของแทบทุกอย่างในหลักสูตร  

คณะกรรมาธิการจึงมีฉันทามติว่าการอ่านเป็นหัวใจของทั้งปัญหาและวิธี

แก้ปัญหาคะแนนสอบที่ต�่าลงมาก

 คณะกรรมาธิการใช้เวลาสองปีศึกษาโครงการวิจัยหลายพัน

โครงการที่ด�าเนินการตลอดช่วง 25 ปีที่ผ่านมา จากนั้นตีพิมพ์รายงานใน

ปี 1985 ชื่อ Becoming a Nation of Readers (สู่การเป็นประเทศแห่งนัก

อ่าน) ในบรรดาข้อค้นพบส�าคัญ มีถ้อยแถลงอันเรียบง่ายแต่ชัดเจนและ

ทรงพลังสองข้อ

   ¨ “กิจกรรมส�าคัญท่ีสุดเพียงหนึ่งเดียวซึ่งช่วยเพิ่มพูนความรู้ท่ี
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จ�าเป็นต่อการอ่านได้อย่างบรรลุผลคือการอ่านออกเสียงให้เด็ก

ฟัง”2

   ¨ “การอ่านออกเสียงให้เด็กฟังเป็นการปฏิบัติที่ควรท�าต่อเนื่อง

ไปทุกชั้นปี”3 คณะกรรมาธิการพบหลักฐานชัดเจนซึ่งไม่เพียง

สนับสนุนการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังที่บ้าน แต่ยังรวมถึงใน

ห้องเรียนด้วย

 จากข้อความท่ีว่า "กิจกรรมส�าคัญท่ีสุดเพียงหนึ่งเดียว" ผู ้

เชี่ยวชาญหมายถึงการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังส�าคัญกว่าแบบฝึกหัด 

การบ้าน รายงานสรุปการอ่านหนังสือ และแฟลชการ์ด หนึ่งในวิธีการ

สอนที่ราคาถูกที่สุด ง่ายที่สุด และเก่าแก่ที่สุดนี้ได้รับการสนับสนุนว่าเป็น 

เคร่ืองมือที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นท่ีบ้านหรือในห้องเรียน น่าสนใจว่าข้อ 

ค้นพบจากรายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์เม่ือกว่า 30 ปีมาแล้วก็ยังคงเป็น

ความจริงอยู่ในทุกวันนี้

 การอ่านออกเสียงให้เด็กฟังนั้นถ้าจะให้ดีควรเร่ิมตั้งแต่วัยทารก 

และจ�าเป็นอย่างยิ่งเม่ือพวกเขาโตข้ึน ทั้งในและนอกโรงเรียน นี่คือสิ่งท่ี

คณะกรรมาธิการการอ่านอ้อนวอนให้ท้ังประเทศท�าเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์

แห่งความอยากอ่านหนังสือ

 Kids & Family Reading Report (รายงานการอ่านของเด็ก

และครอบครัว) ที่ด�าเนินการและจัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์สกอลาสติก 

(Scholastic) ย่ิงตอกย�า้การค้นพบของคณะกรรมาธกิารว่า “สิง่ส�าคัญท่ีสุด

อย่างหนึ่งที่พ่อแม่ท�าให้ลูกได้ นอกเหนือจากการดูแลให้มีสุขภาพดีและ

ปลอดภัย คือการอ่านออกเสียงให้ลูกฟัง”4 รายงานดังกล่าวยังสนับสนุน

การอ่านออกเสียงให้ลูกฟังแม้ลูกจะเริ่มอ่านเองได้แล้ว

 ที่โรงเรียน หนังสือท่ีครูอ่านช่วยส่งเสริมการท�าความเข้าใจและ

การตีความเนื้อเรื่องอย่างลึกซึ้งมากขึ้น เปิดโอกาสให้เด็กๆ มีบทบาทใน

การท�าความเข้าใจเนื้อหา และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางสมองซึ่งเป็นไป
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โดยอตัโนมัตเิม่ือพวกเขาเร่ิมอ่านเองตามล�าพงั5 งานวจิยัยงัชีใ้ห้เหน็ว่าเม่ือ

เด็กๆ ขึ้นชั้นประถมศึกษา การอ่านหนังสือภาพเรื่องเดิมซ�้าๆ (อย่างน้อย

สามครัง้) จะเพิม่พนูค�าศัพท์ให้พวกเขาได้มากขึน้ถงึร้อยละ 15-40 และเป็น 

การเรียนรู้ที่ค่อนข้างถาวร6

 องค ์การเพื่อความร ่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

(Organisation for Economic Co-operation and Develop ment - OECD) 

เป็นความร่วมมือในกลุ่มประเทศอตุสาหกรรมทีก่่อตัง้มายาวนานถงึ 50 ปี  

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกให้ก้าวผ่านอุปสรรคของ 

การเติบโตในยุคสมัยใหม่ รวมถึงด้านการศึกษา ตลอดเวลากว่าทศวรรษ 

OECD ท�าการทดสอบเด็กอายุ 15 ปีหลายแสนคนในวิชาต่างๆ ของโรงเรียน

และน�าคะแนนมาเปรียบเทียบกันในกลุ่มประเทศสมาชิก นอกจากน้ี 

ยังสัมภาษณ์พ่อแม่ของนักเรียน 5,000 คนที่อยู่ในกลุ่มผู้ท�าแบบทดสอบ 

โดยถามว่าพวกเขาเคยอ่านหนังสือให้ลูกฟังหรือไม่และบ่อยแค่ไหน 

เม่ือน�าค�าตอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับคะแนนการอ่านของเด็กๆ ในการ

สอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for 

International Student Assessment - PISA) ก็แสดงให้เหน็ภาวะทีส่มัพนัธ์

กันอย่างมาก นั่นคือยิ่งตอนเด็กๆ ได้ฟังพ่อแม่อ่านออกเสียงมากเท่าไหร่ 

ตอนอาย ุ15 พวกเขาก็ย่ิงท�าคะแนนได้สูงขึน้เท่านัน้ บางครัง้ข้อได้เปรียบ

นั้นมากพอๆ กับการเรียนในโรงเรียนครึ่งปีเลยทีเดียว โดยที่ผลลัพธ์นี้ไม่

ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของครอบครัว7

ท�าไมเรื่องง่ายๆ อย่างการอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง 

จึงมีประสิทธิภาพขนาดนั้น

ค�าศัพท์เป็นโครงสร้างส�าคัญที่สุดในการเรียนรู้ มีวิธีที่มีประสิทธิภาพ 

เพียงสองวิธีในการบรรจุค�าศัพท์เข้าไปในสมองของคนเรา คือด้วยการ
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มองเห็นหรือได้ยิน เนื่องจากต้องรอนานหลายปีกว่าที่ทารกจะใช้ดวงตา

อ่านหนงัสือเองได้ แหล่งสร้างค�าศัพท์และลับสมองทีดี่ทีสุ่ดจงึกลายเป็นหู  

สิ่งท่ีเราส่งเข้าไปในหูจะกลายเป็นรากฐานส�าหรับ "บ้านสมอง" (brain 

house) ของเด็ก <brain house มาจากแนวคิดในการสอนเด็กให้นึกภาพ

สมองเป็นเหมือนบ้าน มีชั้นบนกับชั้นล่าง เพื่อให้เข้าใจการท�างานของ

สมองและการควบคุมอารมณ์ได้ง่ายขึน้> เสยีงท่ีมีความหมายในตอนนีจ้ะ

ช่วยให้เด็กเข้าใจค�าที่ผ่านตาในภายหลังเมื่อพวกเขาหัดอ่าน

 เราอ่านออกเสียงให้เด็กฟังด้วยเหตุผลเดียวกับท่ีเราคุยกับพวก

เขา คือเพื่อปลอบใจ เพื่อให้ความบันเทิง เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ เพื่อบอก

หรืออธบิาย เพือ่กระตุน้ความอยากรู้อยากเหน็ และเพือ่บันดาลใจ นอกจาก

นั้นเรายังอ่านออกเสียงให้เด็กฟังเพื่อ

    ¨ สร้างคลังศัพท์

    ¨ ปรับให้สมองเด็กเชื่อมโยงการอ่านเข้ากับความเพลิดเพลิน

    ¨ สร้างความรู้พื้นฐาน

    ¨ เป็นต้นแบบด้านการอ่าน

    ¨ ปลูกฝังความอยากอ่านหนังสือ

 เรามาเร่ิมต้นด้วยการค้นหาว่าการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังท�าให้

เด็กมีโอกาสสร้างคลังศัพท์อย่างไร ทักษะภาษาแรกเร่ิม (emergent 

literacy) พฒันาข้ึนเม่ือเด็กได้รูจ้กัค�าศพัท์และภาษาทีห่ลากหลายซบัซ้อน

ระหว่างเราอ่านออกเสียงให้ฟัง ค�าทีไ่ด้ยินจากหนงัสอืโดยปกตจิะไม่ใช่ค�า

ที่ได้ยินจากการพูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อน8

 การพูดคุยเป็นสวนให้เมล็ดพันธุ์ค�าศัพท์ได้เจริญเติบโต แต่

การพูดคุยในแต่ละบ้านก็แตกต่างกันมาก ข้อค้นพบใหม่ของ ดร.เบตตี้  

ฮาร์ต (Betty Hart) และ ดร.ท็อด ริสลีย์ (Todd Risley) จากมหาวิทยาลัย 

แคนซัส ยืนยันผลกระทบของปัจจัยดังกล่าว งานวิจัยของพวกเขาตีพิมพ์
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เป็นหนังสือชื่อ Meaningful Differences in the Everyday Experience 

of Young American Children (ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญใน

ประสบการณ์ชีวิตประจ�าวันของเด็กเล็กชาวอเมริกัน)9 เร่ิมต้นด้วยส่ิง

ท่ีฮาร์ตและริสลีย์เฝ้าสังเกตได้จากกลุ่มเด็กสี่ขวบที่เข้าโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยั ในกลุ่มเด็กจ�านวนมากนีมี้เส้นแบ่งไว้แล้ว บางคนเรียนรู้เร็ว

กว่าเพื่อนมากและบางคนก็ช้ากว่าเพื่อนมาก เมื่อทดสอบกลุ่มเด็กในงาน

วิจัยตอนอายุสามขวบและอีกครั้งตอนอายุเก้าขวบ ความแตกต่างก็ยังคง

อยู่ อะไรคือสาเหตุของความแตกต่างตั้งแต่ยังอายุน้อยขนาดนี้

 นักวิจัยทั้งสองเร่ิมต้นด้วยการจัดครอบครัว 42 ครอบครัวเป็น

ตัวแทนกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคมสามกลุ่มคือ ชนช้ันพึ่งสวัสดิการ ชนช้ัน

แรงงาน และชนชั้นวิชาชีพ ทีมนักวิจัยจะไปเยี่ยมบ้านเดือนละคร้ัง คร้ัง

ละหนึง่ชัว่โมง เริม่ตั้งแตต่อนทีเ่ดก็อายเุจด็เดอืน และตอ่เนือ่งไปเป็นเวลา

สองปีครึ่ง ในการเยี่ยมบ้านแต่ละครั้ง นักวิจัยจะบันทึกเและถอดเทปการ

สนทนาและการกระท�าทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อหน้าเด็กไว้

 ตลอด 1,300 ชั่วโมงของการเยี่ยมบ้าน พวกเขารวมรวบข้อมูล

ขนาด 23 ล้านไบต์เพือ่เป็นฐานข้อมูลโครงการ และจ�าแนกหมวดหมู่ค�า (ค�า

นาม ค�ากริยา ค�าคุณศัพท์ ฯลฯ) ทุกค�าที่เอ่ยออกมาต่อหน้าเด็ก ผลลัพธ์

ของโครงการนี้มีเรื่องน่าประหลาดใจ ทั้ง 42 ครอบครัวพูดและปฏิบัติกับ

ลูกๆ เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในระดับทางเศรษฐกิจสังคมกลุ่มไหน อีกนัย

หนึง่คือคนส่วนใหญ่มีสญัชาตญาณการเล้ียงลูกทีดี่ไม่ว่าจะอยูใ่นฐานะทาง

เศรษฐกิจสังคมแบบใด

 จากนัน้ทมีนกัวจิยัก็พบข้อมูลและเหน็ "ความแตกต่างอย่างมีนยั

ส�าคัญ" ของ 42 ครอบครัวนั้น เมื่อเก็บข้อมูลจ�านวนค�าประจ�าวันของเด็ก

แต่ละกลุ่มไปจนครบสีปี่ก็พบว่าเด็กสีข่วบจากชนชัน้วชิาชพีได้ยนิค�าศพัท์ 

45 ล้านค�า เด็กจากชนชั้นแรงงานได้ยินค�าศัพท์ 26 ล้านค�า และเด็กจาก

ชนชั้นพึ่งสวัสดิการได้ยินค�าศัพท์เพียง 13 ล้านค�า

 เด็กทั้งสามคนเข้าโรงเรียนอนุบาลในวันเดียวกัน แต่มีหนึ่งคนที่
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ได้ยินค�าศัพท์น้อยกว่าถึง 32 ล้านค�า ถ้าผู้บัญญัติกฎหมายคาดหวังให้ครู

ช่วยให้เด็กคนนี้ตามทันเพื่อน เธอจะต้องพูดค�าศัพท์วินาทีละ 10 ค�าเป็น

เวลา 900 ชั่วโมงเพื่อให้ถึงเป้าหมาย 32 ล้านค�าก่อนจบปีการศึกษา 

แน่นอนว่าเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้!

 ประเด็นของงานวิจยัประเภทนีคื้อ ส่ิงท่ีสร้างความแตกต่างในชวิีต

ของเด็กไม่ใช่ของเล่นในบ้าน แต่เป็นค�าศพัท์ในหวัสมองของพวกเขา ส่ิงที่

ราคาย่อมเยาทีส่ดุทีเ่ราจะมอบให้เด็กได้นอกเหนอืจากการกอด กลับกลาย

เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด นั่นคือค�าพูด เราไม่ต้องมีอาชีพการงาน บัญชีธนาคาร 

หรือแม้แต่ประกาศนยีบัตรมัธยมปลายถงึจะพดูคุยกับลกูได้ ถ้าให้ฉนัเลอืก

งานวิจัยหนึ่งชิ้นท่ีพ่อแม่ทุกคนควรได้อ่าน งานชิ้นนั้นก็คือ Meaningful 

Differences in the Everyday Experience of Young American Children 

นี่เอง แล้วก็เป็นไปได้ด้วย เพราะทีมผู้เขียนได้ย่อหนังสือหนา 268 หน้า

ของพวกเขาเป็นบทความหกหน้าลงในวารสาร American Educator ของ

สหพนัธ์ครูอเมริกัน (American Federation of Teach ers - AFT) ซึง่โรงเรยีน 

ต่างๆ น�าไปท�าส�าเนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย10

อะไรท�าให้เด็กเรียนรู้ค�าศัพท์ได้ดีกว่ากัน 

ระหว่างการพูดคุยกับการอ่าน

การพดูคุยกับลกูเป็นส่ิงจ�าเป็นมากในการพฒันาค�าศพัท์ เรียนรู้โครงสร้าง

ประโยค และพัฒนาความสามารถของลูกในการพูดคุยกับคนอื่น แต่แค ่

การพดูคุยจะเพยีงพอไหม เด็ก 42 คนในงานวจิยัของฮาร์ตและริสลย์ีเรียน

รู้ค�าศพัท์หลากหลายระดับเม่ือถงึวัยสีข่วบ กล่าวคือเด็กจากชนชัน้วชิาชพี

มีคลังศัพท์ 1,100 ค�า ในขณะท่ีเด็กจากชนชั้นพึ่งสวัสดิการมีคลังศัพท ์

525 ค�า และในท�านองเดียวกัน ไอคิวของพวกเขาคือ 117 ต่อ 79

 นักสังคมวทิยา จอร์จ ฟาร์กัส (George Farkas) และเคร์ิต เบรอน 



Cyndi  Giorgis      43

(Kurt Beron) ศึกษางานวิจัยเด็ก 6,800 คน อายุ 3-12 ปี พวกเขาพบว่า

เด็กจากฐานะทางเศรษฐกิจสังคมต�า่กว่าจะมีจ�านวนคลงัศพัท์น้อยกว่าเม่ือ

เร่ิมเข้าเรียน (ล้าหลังกว่าคนอืน่ 12-14 เดือน) แล้วเม่ือโตขึน้ก็ยงัคงชดเชย

ความสูญเสียนั้นแทบไม่ได้11

 การพูดคุยส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้ใหญ่สองคนหรือกับ

เด็กๆ ล้วนประกอบด้วยค�าศัพท์ 5,000 ค�าที่เราใช้กันตลอดเวลา เรียกว่า

คลังศัพท์พื้นฐาน (Basic Lexicon) (ที่จริงร้อยละ 83 ของค�าที่ใช้พูดกับ

เด็กในชวีติประจ�าวนัมาจากค�าศัพท์ 1,000 ค�าทีใ่ช้บ่อยทีสุ่ด ซึง่ไม่เปลีย่น

ไปมากนกัเม่ือเด็กโตขึน้)12 และอกี 5,000 ค�าทีเ่ราใช้ในบทสนทนาไม่บ่อย

เท่า ค�าศัพท์เหล่านี้รวมกัน 10,000 ค�าเรียกว่าคลังศัพท์ทั่วไป (Common 

Lexicon) นอกเหนือจากค�าศัพท์ 10,000 ค�านี้จะเรียกว่า "ศัพท์หายาก" 

(rare word) ซึ่งมีบทบาทส�าคัญมากในการอ่านเมื่อเราโตขึ้น สุดท้ายแล้ว

ความสามารถด้านค�าศัพท์ของเราไม่ได้วัดจากศัพท์ทั่วไป 10,000 ค�า แต่

วัดโดยพิจารณาว่าเราเข้าใจศัพท์หายากกี่ค�า

 ถ้าเราไม่ได้ใช้ศัพท์หายากเหล่านี้บ่อยๆ ในการสนทนา แล้วเรา

จะเจอมันได้ที่ไหนบ้าง สื่อสิ่งพิมพ์มีค�าศัพท์หายากอยู่หลายค�า ผู้ใหญ่จะ

ใช้ศัพท์หายากเพียง 9 ใน 1,000 ค�าเมื่อคุยกับเด็กสามขวบ แต่เราจะพบ

ศัพท์หายากได้มากกว่านั้นถึงสามเท่าในหนังสือส�าหรับเด็ก และเจ็ดเท่า

ในหนังสือพิมพ์ หนังสือภาพมีค�าศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์ (unique word) 

มากกว่าในบทสนทนากับเด็กโดยตรงประมาณร้อยละ 70 โดยเฉลี่ย13 ถ้า

เราอยากเพิ่มพูนคลังศัพท์ให้เด็กๆ เราต้องอ่านออกเสียงให้พวกเขาฟัง 

ความโดดเด่นของหนังสอืภาพคือแต่ละเล่มเล่าเร่ืองราวทีแ่ตกต่างกันโดยมี

ความยาวไม่เกนิ 32-40 หนา้ เชน่หนงัสอืในหมวด "หนอู่านทัง้เล่มได้ด้วย

ตัวเอง" (I Can Read It All by Myself) เรื่อง Are You My Mother? ของ

พ.ี ดี. อีสต์แมน (P.D. Eastman) เป็นนทิานคลาสสกิเก่ียวกับลูกนกทีต่าม

หาแม่ หนงัสอืเล่มนีค้วบคมุและจ�ากัดค�าศัพท์ทีใ่ช้ แต่ก็ใช้ชดุค�าศัพท์แตก

ต่างจากหนังสือ Oh, the Places You’ll Go! ของ ดร.ซูสส์ (Dr.Seuss) 
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(ซึง่ไม่ใช่แค่เพราะว่า ดร.ซสูส์ชอบใช้ค�าศพัท์ประหลาดไร้สาระหรอกนะ)14 

หนังสือภาพอาจดูเหมือนมีเนื้อหาน้อย แต่โดยพื้นฐานแล้วมีศัพท์หายาก

เยอะกว่าในบทสนทนาระหว่างพ่อแม่กับลูก

 ข้อมูลเก่ียวกับสิ่งพิมพ์แสดงว่าจ�านวนค�าศัพท์หายากเพิ่มข้ึน

เยอะมาก นีเ่ป็นปัญหาร้ายแรงส�าหรบัเด็กกลุ่มเสีย่งทีมี่โอกาสสอบตกหรือ

ออกจากโรงเรียนกลางคันสูงกว่า พวกเขาได้ยนิค�าศัพท์น้อยและท่ีบ้านกมี็

สิง่พมิพ์น้อย พวกเขาต้องเจอช่องว่างด้านค�าศพัท์ทีใ่หญ่มาก ซึง่ขดัขวาง

พฒันาการด้านการอ่านตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในโรงเรียน และช่องว่างดัง

กล่าวไม่อาจท�าลายได้ด้วยการเรียนภาคฤดูร้อน 120 ชั่วโมง15 หรือด้วย

การสอนอ่านแบบโฟนิกส์ <phonics การเรียนอ่าน เขียน และออกเสียง

ภาษาระดับเบื้องต้น ผ่านการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของตัวอักษรและเสียง

ของตัวอักษร> มากขึ้น

จ�านวนค�าที่เด็กได้ยินจนถึงอายุสี่ขวบ	
(หน่วย:	ล้านค�า)

ชนชั้นวิชาชีพ

ชนชั้นแรงงาน

ชนชั้นพึ่งสวัสดิการ	(กลุ่มคนยากจน)

ภาพ 1.1  ที่มา: Hart & Risley, 

Meaningful Differences


