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เด็กวันวาน....เด็กวันนี้

 สมัยที่ลุงไปศึกษาตอ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ

ประมาณ ๔๐ กวาป มาแลว

 สมัยน้ัน เทคโนโลยีตางๆ ยังไมไดเจริญเหมือนสมัยน้ี

 ดังนั้น หากคนอเมริกันตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับ

ประเทศไทย ก็ตองไปคนควาจากหนังสือในหองสมุด

 เพราะไมอาจหาขอมูลเกี่ยวกับเมืองไทยที่ตองการ

ทราบจากอินเทอรเน็ตไดงายๆ เหมือนสมัยนี้

 นอกจากน้ี ขอมูลจากหนังสือในหองสมุดก็ไมทันสมัย

 ดังนั้น หากตองการไดขอมูลที่ทันสมัยพอสมควร

ก็สอบถามจากคนไทยที่เขารูจักโดยตรง

 คำถามที่ลุงไดรับจากคนรูจักหรือเพื่อนฝูง ก็เปน

ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับเมืองไทยในยุคนั้นสมัยนั้นนั่นแหละ

 หากเปนคำถามที่เปนเรื่องทั่วๆ ไป ก็ไมคอยมีปญหา

เทาไรนัก เพราะลุงเปนนักอานอยูแลว

 ชีวิตของลุงประสบความสำเร็จก็เพราะนิสัยชอบ

การอานของลุงเปนสวนสำคัญ

 ประกอบกับคนไทยทุกคนก็ไดเรียนรูวิชาประวัติศาสตร

และเรื่องราวตางๆ ของประเทศไทยอยูแลว 

 ดังนั ้น คำถามที ่เกี ่ยวกับประวัติศาสตรชาติไทย

เกี ่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวและพระราชวงศ

รวมทั้งเรื่องความเปนอยูทั่วๆ ไปของคนไทย

 ลุงและคนไทยสวนใหญก็ตอบไดอยูแลว

 แตเปนเรื่องนาอายมาก ที่ลุงตอบคำถามบางอยาง

ซึ่งเปนเรื่องใกลตัวของลุงมากที่สุดไมได เชน คำถามที่วา

กรุงเทพมหานคร มีพลเมืองเทาไร

 อุณหภูมิของกรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยประมาณ

เทาไร และ ฯลฯ

 ไมใชลุงคนเดียวหรอกที่ตอบไมได เพื่อนๆ ของลุง

หลายคน ก็ตอบไมคอยไดเชนกัน

 ลุงเขาใจวา ที่เด็กวันวาน...สมัยลุงตอบคำถามเรื่อง

ใกลตัวไมได คงไมใชเพราะหลักสูตรการศึกษาของไทยเราหรอก

 แมวาในสมัยกอน เด็กวันวาน....ทุกคน ไมวาจะอยู

ที่ไหนในผืนแผนดินไทย ตองเรียนรูเหมือนกันหมดทุกเรื่อง

เพราะหลักสูตรการศึกษาของไทยในสมัยนั้น เปนหลักสูตร

กลาง

 ซึ่งตางกับเด็กวันนี้....ที่ไดเรียนทั้งหลักสูตรกลาง

แบบเด็กวันวาน......และหลักสูตรที่แตละโรงเรียนไดจัดขึ้น

เพื่อใหความรูแกเด็กวันนี้...ไดศึกษาเรียนรูตามความตองการ

ของแตละทองถิ่น

 แตเด็กวันน้ี...หลายตอหลายคนก็ตอบคำถามท่ีใกลตัว

อยางที่ลุงถูกถามไมได

 นี่ยังดีนะ ที่เด็กวันนี้....ไดเรียนวิชาประวัติศาสตร

กันเหมือนเดิมแลว หลังจากกระทรวงศึกษาธิการไดใหหยุด

การเรียนการสอนไประยะหนึ่ง

 ไมเชนนั้น คำถามเกี่ยวกับประเทศไทย ไมวาจะเปน

คำถามในภาพรวมหรือคำถามที่เกี่ยวกับทองถิ่น ก็คงตอบกัน

ไมไดเชนกัน

 สาเหตุท่ีเด็กไทยสวนใหญ ไมวาจะเปนเด็กวันวาน....

หรือเด็กวันนี้....ไมคอยรูเรื่องใกลตัว ลุงเขาใจวา คงจะเปน

เพราะเด็กไทยเราไมเคยไดรับการปลูกฝงใหศึกษาและรับรู

เรื่องในสิ่งที่ใกลตัว รวมทั้งไมคอยไดรับการปลูกฝงใหมีนิสัย

รักการอานดวย

 ตางกับเด็กฝรั ่ง โดยเฉพาะอยางยิ ่งเด็กอเมริกัน

สังคมเขาปลูกฝงใหเด็กทุกคน ไดเรียนรูและศึกษาเรื่องตางๆ

ที่อยูใกลตัวมากที่สุด

 ตอนลุงไปอยูที่อเมริกาใหมๆ นั้น อยากรูเรื่องอะไร

ก็ถามจากเด็กอเมริกันซึ่งเปนลูกของครอบครัวชาวอเมริกัน

ซึ ่งชวนลุงไปรับประทานอาหารและรวมในกิจกรรมตางๆ

อยูบอยๆ
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 ลูกของเขาทั้ง ๒ คนกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (HIGH SCHOOL) เปนผูตอบคำถามในเรื่องสิ่งที่

ลุงตองการทราบเกี่ยวกับนครลอสเองเจลิส (Los Angeles)

และรัฐคาลิฟอรเนีย (California) แทบทุกเรื่อง

 และไมใชเด็กอเมริกันสองคนน้ีเทาน้ัน ท่ีรูเร่ืองรอบตัว

ของเขา

 ในระยะหลังเมื่อลุงเดินทางไปรัฐอื่นๆ เด็กอเมริกัน

ที่พบก็เปนเชนเดียวกัน

 ดังนั้น ลุงจึงเห็นวา ถึงเวลาแลวที่เราควรจะปลูกฝง

เด็กไทยใหรูเรื่องเมืองไทยและสิ่งที่ใกลตัวของเด็กไทยใหมาก

ที่สุด

 เพราะนอกจากคนไทยจะไดใหขอมูลที่ถูกตองแก

ทุกๆ คนที่ประสงคจะทราบแลว

 หากเปนคำถามจากคนตางชาติ ก็จะชวยประชา-

สัมพันธประเทศของเราใหแพรหลายมากขึ้น  

 การแกปญหาน้ี คงตองเร่ิมตนท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

กอน โดยเนนย้ำใหครูทุกคนไดสอนและจัดกิจกรรมการให

นักเรียนไดเรียนรูเรื่องที่ใกลตัวนักเรียนใหมากที่สุด

 สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูอาจารยก็ควรจะดำเนิน

การอยางเดียวกัน

 กิจกรรมการเรียนรู เรื ่องรอบตัวใดที่ครูหรือนิสิต

นักศึกษาผูใด จัดไดดีและมีประโยชนก็ควรนำออกเผยแพร

ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น

 สำหรับเด็กวันนี้......ทุกคน ก็ควรที่จะเสริมความรู

ใหแกตัวเอง 

 โดยการอาน อานใหมากที่สุดเทาที่จะอานได หรือ

อาจหาขอมูลไดงาย ๆ จากอินเทอรเน็ต

 หากหาไมไดจริง ก็อาจหาไดจากสวนราชการซึ่งเปน

ผูจัดเก็บและรวบรวมขอมูลทุกอยางของประเทศไทย  

 หลานๆ พอจะเดาออกไหม….ก็สำนักงานสถิติแหงชาติ

ไงละ

 ลุงขอโฆษณาประชาสัมพันธในที่นี้ให เพราะลุงเคย

ใชบริการมาแลว ขอรับรองวาไดผล

 ดังนั้น หลานๆ อยากไดขอมูลอะไร ก็เขียนอีเมล

สงไปถามไดที่ services@nso.go.th

 จะไดคำตอบที่ไมนานเกินรอ

 สำคัญวา หลานๆ พรอมที่จะเรียนรูเรื่องราวตางๆ

รอบตัวเราแลวหรือยัง

ñ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹
- วันฉลองเอกราช
  ประเทศรัฐเอกราชซามัว ชื่อเมืองหลวง อาปอา

ò ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹
- วันชาติ ค.ศ. ๑๙๔๖
  ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ช่ือเมืองหลวง โรม

ô ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹
- วันแหงอิสรภาพ ค.ศ. ๑๙๗๐
  ประเทศราชอาณาจักรตองกา ชื่อเมืองหลวง นูกูอะโลฟา

ö ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹
- วันพระราชสมภพสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร ที่ ๒  ค.ศ. ๑๙๓๔
  ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม ชื่อเมืองหลวง บรัสเซลส

- วันชาติ ค.ศ. ๑๙๘๒
  ประเทราชอาณาจักรสวีเดน ชื่อเมืองหลวง สตอกโฮลม

ñð ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹
- วันชาติ
  ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส ชื่อเมืองหลวง ลิสบอน

ñò ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹
- วันเอกราช ค.ศ. ๑๘๙๘
  ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส ชื่อเมืองหลวง มะนิลา

- วันรัสเซีย  ค.ศ. ๑๙๙๑
  ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ชื่อเมืองหลวง มอสโก

- วันพระราชสมภพอยางเปนทางการของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ
  ที่ ๒ ค.ศ. ๑๙๒๖
  ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ
  ชื่อเมืองหลวง ลอนดอน

ñ÷ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹
- วันสถาปนาสาธารณรัฐ ค.ศ. ๑๙๔๔
  ประเทศสาธารณรัฐไอซแลนด ชื่อเมืองหลวง เรคยาวิกิ

ñø ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹
- วันชาติ  ค.ศ. ๑๙๙๓
  ประเทศสาธารณรัฐเซเชลส ชื่อเมืองหลวง วิกตอเรีย

òó ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹
- วันชาติ ค.ศ. ๑๙๖๑
  ประเทศราชรัฐลักเซมเบิรก ชื่อเมืองหลวง ลักเซมเบิรก
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