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ดร.ถั่น ทอ คอง
ประทศมียนมาร์ป็นหนึไง฿นประทศทีไเดຌปຂดตัวสูลกภายนอกมืไอเมนานมานีๅ ละมียนมาร์
กําลังผชิญอุปสรรคทีไทຌาทายหลากหลาย฿นดຌานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มຌวารัฐบาลปัจจุบันของ
มียนมาร์จะเดຌทําการกຌเข ละปรับปลีไยนหลายสิไงหลายอยาง พืไอการพัฒนาดຌานทรัพยากรมนุษย์
ลຌวกใตาม ยังคงมีอุปสรรคทีไทຌาทายอีกหลายประการทีไประทศยังตຌองผชิญอยู กระทรวงศึกษาธิการ
(Ministry of Education) ละกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) ของมียนมาร์รวมกับ
องค์กรพัฒนาอกชน (Non Government Organisation) หรือทีไรียกกันทัไวเปวา NGO ทัๅงระดับ
ภาย฿นประทศละระหวางประทศตาง โ กําลังจะมีบทบาทสําคัญ฿นการปลีไยนปลงหลานีๅ
อกสารฉบับนีๅจะ฿หຌความสําคัญกับประดในตาง โ ตอเปนีๅ
1. บทบาทของหຌองสมุด฿นประทศมียนมาร์฿นดຌานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. นยบายดຌานการศึกษา฿นปัจจุบนั รืไองการพัฒนาองค์ความรูຌ
3. อุปสรรคตาง โ฿นการสงสริมการพัฒนาองค์ความรูຌ
4. กิจกรรมตาง โ ของมูลนิธิอนุรักษ์ ละ฿หຌความชวยหลือรืไองหนังสือของประทศมียนมาร์
(Myanmar Book Aid and Preservation Foundation) ละมูลนิธิฟ้นฟูหຌองสมุดนากิซ
(Nargis Library Recovery) ฿นการ฿หຌความชวยหลือดຌานการพัฒนาหຌองสมุด

1. บทบาทของหຌองสมุด฿นประทศมียนมาร์฿นดຌานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประวัตคิ วามป็นมาของหຌองสมุด฿นประทศมียนมาร์ริไมตຌน฿นสมัยราชวงศ์บากัน (Bagan) ฿น
คริสต์ศตวรรษทีไ 11 – 13 หຌองสมุดสวนมาก฿นยุคนัๅนมีความกีไยวขຌองกับพระจดีย์หรือพระปรางค์
ละวัดวาอารามดยนิยมรียกกันวา “ปຂติกา – ตาอิก” (Pitika – Taik) ประกอบดຌวยหนังสือทีไทําจาก
฿บปาล์มหรือกระดาษพับ ละขียนดຌวยลายมือ
หຌองสมุ ดสมั ย฿หมเดຌรั บการพั ฒนาขึๅน฿นยุคทีไ ประทศอยู ภาย฿ตຌ การปกครองของประทศ
อังกฤษ ดยหຌองสมุด฿นยุคนัๅนบงออกเดຌป็น 4 ประภทเดຌก
1.) หอสมุดหงชาติ (National Library) ละสาขาของหอสมุดหงชาติ
2.) หຌองสมุดทางวิชาการ (Academic Library)
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3.) หຌองสมุดประชาชน (Public Library)
4.) หຌองสมุดฉพาะทาง (Special Library)
1.) หอสมุดหงชาติ
หอสมุดหงชาติเดຌรับการกอตัๅงขึๅนครัๅงรกมืไอป ค.ศ. 1952 ภายหลังจากการขຌาครอบครอง
กิจการหຌองสมุดบอร์นาร์ดซึไงกอตัๅงขึๅน฿นป ค.ศ. 1883ดยซอร์ชาร์ลส์ อใดวิร์ด บอร์นาร์ด (Sir
Charles Edward Bernard) ผูຌสํารใจราชการประทศพมา฿นยุคนัๅน ปัจจุบันหอสมุดหงชาติอยูภาย฿ตຌ
การดูลของกระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) อยางเรกใตามหอสมุดเมคยเดຌรับการอา฿จ
฿สดูลอยางหมาะสมจากรัฐบาลทีไปกครองตอ โ มา เมมีการกอสรຌางอาคารหอสมุดทีไหมาะสม ละ
หอสมุดเดຌถกู ยຌายจากอาคารหงหนึไงเปอีกหงหนึไง ดຌวยหตุนีๅผ฿ูຌ ชຌบริการหอสมุดสวนมากจึงคุຌนคยกับ
หຌองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย (Universities Central Library) มากกวา ละป็นทีไนาสียดายวามี
คนพียงจํานวนนຌอยนักทีไ฿ชຌประยชน์จากหนังสือมีคาหายากกีไยวกับประทศมียนมาร์ของทีไนีไ ดຌวย
ขຌอกําหนดทีไมีผลทางกฎหมายกีไยวกับการจัดกใบสิไงพิมพ์ทຌองถิไนทัๅงหมด สงผล฿หຌทีไนีไมีสิไงพิมพ์ทຌองถิไน
กือบครบทุกอยาง อยางเรกใตามดຌวยงบประมาณทีไขาดคลนละอาคารทีไเมหมาะสมตัๅงตป ค.ศ.
1962 หอสมุดนีๅจึงเมเดຌรับความสน฿จจากประชาชน นักรียน-นักวิชาการ ละขຌาราชการ-จຌาหนຌาทีไ
ทัๅงหลาย
หอสมุดหงชาติหง฿หมกําลังอยูระหวางการกอสรຌางทีไมืองนปຂดอว์ (Nay Pyi Daw) มือง
หลวง฿หมของประทศ ละมีกําหนดปຂด฿หຌบริการ฿นป ค.ศ. 2013 ทีไจะถึงนีๅ สิไงพิมพ์ตางโกวา
700,000 ฉบับเดຌรับการรวบรวมเวຌทีไหอสมุดหงชาติมืองยางกุຌง (Yangon) ซึไงป็นมืองหลวงกา ละ
หอสมุดหงชาติมืองนปຂดอว์ หอสมุดทัๅงสองหงนีๅป็นหอสมุดพืไอการอຌางอิง ละเมมีบริการ฿หຌยืม
หนังสือ฿ด โ หอสมุดหงชาติมีสาขาอยู฿นรัฐทัๅง 7 รัฐซึไงเดຌก รัฐมอญ (Mon) รัฐฉาน (Shan) รัฐยะเข
(Rakhine) รัฐกะฉิไน (Kachin) รัฐชิน (Chin) รัฐกะยา (Kayah) ละรัฐกะหรีไยง (Kayein) ซึไงหอสมุด
หลานีๅจะมีความชืไอมยงกับพิพิธภัณฑ์฿นตละรัฐดຌวย นอกจากนัๅนลຌวรายังมีสาขาหอสมุด฿นขต
ปกครองทัๅง 7 ขต ของประทศอาทิ ขตยางกุຌง (Yangon) ขตมัณฑะลย์ (Mandalay) ละขตอิรวดี
(Ayeyarwaddy) ป็นตຌน
หอสมุดหงชาติยัง฿หຌบริการหลักสูตรฝຄกอบรมตาง โ ละหลักสูตรอนุปริญญา (Diploma)
ซึไงเดຌริไมขึๅนมืไอป ค.ศ. 2010 นอกจากนีๅขຌอมูลกา โ ยังเดຌรับการจัดกใบ฿นรูปดิจิทัลพืไอ฿หຌหຌองสมุด
สาขาทัๅงหลายสามารถ฿ชຌประยชน์รวมกันเดຌ ทัๅงนีๅ ASEAN COCI ป็นผูຌมอบงินชวยหลือ฿นสวนนีๅ
ปัจจุบนั พระราชบัญญัติหຌองสมุดหงชาติยงั อยู฿นขัๅนตอนการราง ซึไงคาดวานาจะผานการพิจารณาของ
รัฐสภาเดຌ฿นปนีๅ
2.) หຌองสมุดทางวิชาการ
หຌ อ งสมุ ด วิ ช าการห ง รกของประทศคื อ หຌ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ร า งกุຌ ง (Rangoon
University Library) ซึไงกอตัๅงขึๅนมืไอป ค.ศ. 1927 ครัๅงหนึไงหຌองสมุดนีๅคยขึๅนชืไอวาป็นหຌองสมุดทีไมี
ขຌอมูลดຌานประวัติศาสตร์ละวัฒนธรรมทีไดีทีไสุด฿นภูมิภาคอซียตะวันออกฉียง฿ตຌ หຌองสมุดนีๅเดຌรับ
2

ความสียหายจากสงครามลกครัๅงทีไ 2 ละภายหลังจากการปรับปรุงซอมซมเดຌปຂด฿หຌบริการอีกครัๅง
฿นป ค.ศ. 1951 ตอมา฿นป ค.ศ. 1964 เดຌมีการบริหารจัดการระบบการศึกษา฿หมละหຌองสมุดหงนีๅ
เดຌถูกปลีไยนชืไอป็น หຌองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย (Universities’ Central Library – UCL)
ปัจจุบนั หຌองสมุดหงนีๅป็นหຌองสมุดพืไอการวิจยั ละอຌางอิง
ภาย฿ตຌการปกครองดยรัฐบาลทหาร (ค.ศ. 1962-1988) เดຌมีการสรຌางหຌองสมุด฿หมโขึๅน
ภาย฿นมหาวิทยาลัยยางกุຌง (Yangon University) (ชือไ ดิมคือ มหาวิทยาลัยรางกุຌง) มหาวิทยาลัยหงนีๅ
เดຌ บ ง ออกป็น สถาบั นต า งโ ชน สถาบั น การพทย์ สถาบั น ทคนลยี ดยต ล ะสถาบั นต า งมี
หຌ อ งสมุ ด ทางวิ ช าการของตนอง อย า งเรกใ ต ามดຌ ว ยขຌ อ จํ า กั ด ดຌ า นการงิ น จึ ง มี ก ารสัไ ง ซืๅ อ หนั ง สื อ
ต า งประทศ฿หม โ พี ย งเม กีไ  ล ม ท า นัๅ น การปรั บ ลดงบประมาณดຌ า นการศึ ก ษาส ง ผลสี ย ต อ
ความกຌาวหนຌาของหຌองสมุดหลานีๅนืไองจากเมมีการสัไงซืๅอหนังสือละวารสาร฿หมโ หลังจากป ค.ศ.
1988 การศึกษายิไงเมเดຌรับการ฿หຌความสําคัญหนักขึๅนเปอีก สงผล฿หຌการพัฒนาหຌองสมุดหยุดชะงักลง
หຌองสมุดมหาวิทยาลัยทีไสรຌ าง฿หม฿นหลายรัฐ ละขตปกครองเมเดຌรั บงบประมาณสนับสนุนจึงมี
หนังสือพียงเมกีไลม อยางเรกใตาม฿นปงบประมาณ ค.ศ. 2012-2013 นีๅ รัฐบาลปัจจุบันเดຌปรับพิไม
งบประมาณสําหรับหຌองสมุดขึๅนทาตัว นับป็นสัญญาณทีไดีทีไรัฐบาล฿หຌความสําคัญกับการพัฒนาดຌาน
การศึกษา
หຌองสมุด UCL ป็นหຌองสมุดทีไดีทีไสุดทีไมีการรวบรวมหนังสือบราณละหายาก ทีไขียนดຌวย
ลายมือลงบน฿บปาล์มหรือกระดาษพับ ดຌวยงินสนับสนุนจากตางชาติหนังสือบราณหลานีๅจึงเดຌรับการ
อนุรักษ์ป็นอยางดี ละยังเดຌรับการจัดกใบ฿นรูปเมครฟຂล์มละดิจิทัลอีกดຌวย ยิไงเปกวานัๅน UCL ยังมี
ครงการลกปลีไยนกับหຌองสมุดมหาวิทยาลัย฿นตางประทศอีก 12 หง ทํา฿หຌหຌองสมุดหงนีๅป็น
หຌองสมุดทีไมีขอຌ มูลทีไดีทีไสุด฿นประทศ
นอกจากหຌองสมุดหงนีๅ ปัจจุบันมียนมาร์มีหຌองสมุดทางวิชาการทัๅงหมด 164 หง ภาย฿ตຌ
การกํ า กั บ ดู  ลของกระทรวงต า ง โ 13 กระทรวง ช น มหาวิ ท ยาลั ย การพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย
วิทยาศาสตร์ ละทคนลยี ป็นตຌน งิ น สนับสนุนสํ าหรั บหຌองสมุดของรัฐ ทีไเดຌรับการจัดสรรจาก
กระทรวงทีไกีไยวขຌองมีมูลคาพียงนຌอยนิดทานัๅน ตัวอยางชน งบประมาณประจําปสําหรับหຌองสมุด
หงชาติคดิ ป็นงิน 4 ลຌานจຍาด (Kyat) หรือประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐตอปทานัๅน การขาดคลน
งินทุนสงผล฿หຌหຌองสมุดหลานีๅขาดคลนหนังสือภาษาตางประทศ จําป็นตຌองพึไงพาการรับบริจาค
ตางโ ละเมสามารถสมั ครสมาชิกฐานขຌอมูลออนเลน์หรือหลงหนังสืออิลใกทรอนิกส์ตาง โ เดຌ
อยางเรกใดี ฿นทีไสุดรัฐบาลปัจจุบัน฿หຌความสําคัญกับการทีไหຌองสมุดสามารถ฿หຌบริการขຌอมูลออนเลน์เดຌ
ราหวังป็นอยางยิไงวาผูຌ฿หຌการบริจาคทัๅงหลายจะชวย฿หຌราสามารถขຌาถึงฐานขຌอมูลออนเลน์ทีไมีราคา
พงตาง โ นีๅเดຌ
฿นมืไอหຌองสมุดของรัฐขาดคลนหนังสือ฿หม โ ผู฿ຌ ชຌบริการหຌองสมุดสวนมากจึงหันเป฿ชຌบริการ
หຌองสมุดอกชน ชน หຌองสมุดบริติชคาน์ซิล (British Council Library) ละหຌองสมุดอมริกันซใน
ตอร์ (American Centre Library) ป็นตຌน หຌองสมุดของรัฐตางโ จําป็นตຌองพึไงพาการบริจาคจาก
NGO ทัๅง NGO ทຌองถิไนละตางประทศ ละนักวิชาการทีไมายีไยมชมดูงานทัๅงหลาย
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3.) หຌองสมุดประชาชน
จากสถิติของกระทรวงขຌอมูลขาวสาร (Ministry of Information) มีหຌองสมุดประชาชน
จํานวนกวา 50,000 หง฿นประทศมียนมาร์ อยางเรกใตาม฿นจํานวนนีๅสวนมากป็นพียงหຌองสมุด
หมูบຌานทีไมีสภาพทีไเมพรຌอม฿หຌบริการ ละราเมมีขຌอมูลทีไนชัดวาหຌองสมุดทีไ฿หຌบริการเดຌจริงมีจํานวน
กีไหง กระทรวงขຌอมูลขาวสารกําลังพยายามสงสริมนิสัยรักการอาน฿นหมูดใก โ ละพัฒนาหຌองสมุด
฿หม โ ฿นดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 2010 เดຌมีการกอตัๅง NGO ชืไอวามูลนิธิหຌองสมุดหงประทศมียน
มาร์ (Myanmar Library Foundation) ขึๅน พืไอชวยกระทรวงฯ สงสริมการอานหนังสือ฿นหมูผูຌ฿หญ
พรຌอมกับพัฒนาหຌองสมุดเปดຌวย ดยมูลนิธิจะสํารวจขຌอมูลทัไวประทศ สรຌางหຌองสมุด฿หม โ ละ
ส ง สริ ม ฿หຌ ป ระชาชนรั ก การอ า น มู ล นิ ธิ เ ดຌ ร วบรวมนั ก ขี ย นละนั ก สดงทีไ มี ชืไ อ สี ย งขຌ า ป็ น
คณะกรรมการของมูลนิธิ มีการสรຌางหຌองสมุดประชาชนหง฿หม โ ละมีการจัดสวนาพืไอสงสริม฿หຌ
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการอานขึๅนทัไวประทศ
นอกจากหຌองสมุดประชาชนของรัฐหลานีๅลຌวยังมีหຌองสมุดอกชนทีไประสบความสํารใจอีก
หลายหง ดยฉพาะอยางยิไง หຌองสมุดบริติชคาน์ซิล ละหຌองสมุดอมริกันซในตอร์฿นยางกุຌง ละ
จฟฟอร์สัน ซในตอร์ (Jefferson Centre) ฿นมัณฑะลย์ ละหຌองสมุดอกชนขนาดลใก฿นมืองลใก โ
ชน หຌองสมุด Saya Zaw Gyi ฿นมืองพญาป (Pyarpon) ละหຌองสมุด Dr. Chit Maung ฿นมืองอิน
สง (Insein) ป็นตຌน มียนมาร์มีรงรียนวัดจํานวน 1,800 หง หลายหงมีหຌองสมุดของตนอง
นักรี ยนฐานะยากจนสวนมากรียนหนังสือทีไรงรี ยนวัดหลานีๅ ซึไงหຌองสมุดหลานีๅตຌองการความ
ชวยหลืออยางมาก
4.) หຌองสมุดฉพาะทาง
มียนมาร์มีหຌองสมุดฉพาะทางหลายหง ชน
1. กรมการวิจัยดຌานการพทย์ (Department of Medical Research) (ทัๅงมียนมาร์ตอนหนือ
ละตอน฿ตຌ)
2. หຌองสมุดภาย฿ตຌการกํากับดูลของกรมสงสริมละผยพรศาสนา
Promotion and Propagation of Religion)

(Department

3. หຌองสมุดภาย฿ตຌการกํากับดูลของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
Commission)

(Public

of

Affairs

4. หຌองสมุดการพทย์ดงัๅ ดิม (Traditional Medicine Library)
5. หຌองสมุดทีไองค์การวิจยั กลาง (Central Research Organisation)
นอกหนือเปจากหຌองสมุด 4 ประภททีไกลาวเปลຌวนัๅน มียนมาร์เดຌพัฒนาบุคลากรดຌานนีๅอีก
ดยมีหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ภาย฿ตຌการกํากับดูลดยกระทรวงศึกษาธิการ พืไอผลิตบรรณารักษ์ทีไ
มีคุณภาพ฿หຌกับประทศ ละมีสมาคมหຌองสมุดมียนมาร์ (Myanmar Library Association) ซึไงป็น
NGO ทຌองถิไนทีไมบี ทบาทสําคัญ฿นการฝຄกอบรมพัฒนาบรรณารักษ์ทีไมีคณ
ุ ภาพ ป็นตຌน
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หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ของประทศมียนมาร์
มຌวา จะมี อุป สรรคทีไ ทຌา ทายมากมาย ประทศมี ย นมาร์ มีบรรณารั กษ์ร ะดับมื ออาชี พทีไ มี
คุณภาพละจบการศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ซึไงริริไมขึๅนดย ดร.อู ทอ คอง (Dr. U Thaw
Kaung) มืไอป ค.ศ. 1974 จํานวนกวา 800 ราย ปัจจุบันมีการสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์฿นทุก
มหาวิทยาลัย฿หญ โ ของประทศทัๅง฿นระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาทละปริญญาอก
บรรณารักษ์ทีไจบการศึกษาหลานีๅสามารถทํางานเดຌทัๅงทีไหຌองสมุดมหาวิทยาลัยละหຌองสมุดรงรียน
บางรายเดຌทํางานกับหนวยงานตาง โ ขององค์การสหประชาชาติ฿นตางประทศ ละบางรายเดຌทํางาน
กับหอสมุดรัฐสภาอมริกัน (Library of Congress)
สมาคมหຌองสมุดมียนมาร์ (Myanmar Library Association)
สมาคมหຌองสมุดมียนมาร์ป็น NGO ทຌองถิไนภาย฿ตຌการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม มี
บทบาทสําคัญอยางตอนืไองดຌานการฝຄกอบรมบรรณารักษ์฿นประทศมียนมาร์ สมาคมนีๅเดຌรับการกอตัๅง
ขึๅ น มืไ อ ป ค.ศ. 1994 ดย ดร.อู ทอ คอง มี วั ต ถุ ป ระสงค์  พืไ อ จั ด อบรมหลั ก สู ต รต า งโ สํ า หรั บ
บรรณารักษ์ พืไอลกปลีไยนขຌอมูลขาวสาร ละพืไอสงสริมความตระหนัก฿นรืไองความสําคัญของ
หຌ อ งสมุ ด ละบทบาทของบรรณารั ก ษ์ ฿ หຌ กั บ ประชาชนทัไ ว เป ดยมี ก ารจั ด หลั ก สู ต รฝຄ ก อบรม
บรรณารั ก ษ์ ทุ ก โ 3 ดื อ น บุ ค คลทัไ ว เปสามารถสมั ค รรี ย นหลั ก สู ต รหล า นีๅ เ ดຌ ทัๅ ง ยั ง มี ห ลั ก สู ต ร
บรรณารักษ์พืๅนฐานสําหรับบรรณารักษ์฿หม฿นทຌองถิไน ตละหลักสูตรมีระยะวลา 2 สัปดาห์ ละ
บางครัๅงยังมีบรรณารักษ์ตางชาติมาบรรยายละจัดการอบรม฿หຌอีกดຌวย การทีไสมาคมป็น NGO ทํา฿หຌ
พิไมอิสรภาพ฿นการสรຌางความรวมมือกับองค์กรตางประทศ

2. นยบายดຌานการศึกษา฿นปัจจุบันรื่องการพัฒนาองค์ความรูຌ
ตามทีไเดຌกลาวเปลຌวขຌางตຌน รัฐบาลปัจจุบันกําลังดํานินการปลีไยนปลงละปรับปรุงหลาย
อยาง฿นรืไองการพัฒนาองค์ความรูຌ วันทีไ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012 รัฐบาลเดຌฉลองครบรอบหนึไงปละเดຌ
บันทึกการปลีไยนปลง฿นรืไองการพัฒนาองค์ความรูຌตา ง โ ตอเปนีๅ
2.1 การปรับพิไมงบประมาณดຌานการศึกษา ดยเดຌพิไมขึๅนจาก 2.4% ฿นปงบประมาณ ค.ศ.
2010-11 ป็น 4.7% ฿นป ค.ศ. 2011-12 งบประมาณจํานวน 310,401 ลຌานจຍาด (340 ลຌานดอลลาร์
สหรัฐ) ฿นป ค.ศ. 2011-12 เดຌพิไมป็น 617,214 ลຌานจຍาด (740 ลຌานดอลลาร์สหรัฐ) ฿นปงบประมาณ
ค.ศ. 2012-13 หรือพิไมขึๅนกือบทาตัวจากปกอนหนຌา ทุกฝຆายตางยินดีกับการปลีไยนปลง฿นทางทีไดี
ขึนๅ ฿นครัๅงนีๅ อยางเรกใตามงบประมาณจํานวนดังกลาวยังถือวาตไํา มืไอปรียบทียบกับประทศอืไน โ ฿น
ภูมิ ภาคอชียตะวันออกฉี ย ง฿ตຌ ซึไ งตามความหในของนักศรษฐศาสตร์ของรา งบประมาณภาค
การศึกษาสําหรับประทศกําลังพัฒนาอยางประทศมียนมาร์ควรทีไจะคิดป็นอยางนຌอย 14-20% ของ
งบประมาณทัๅงหมด
2.2 การผานความหในชอบรางกฎหมายรงรียนอกชน กฎหมายนีๅอนุ ญาต฿หຌมีการปຂด
รงรียนอกชนซึไงนักรียนสามารถขຌารียน฿นรงรียนหลานีๅ ละขຌาสอบขຌอสอบของรัฐเดຌ กอนหนຌา
นีๅ นั ก รี ย นตຌ อ งลงทะบี ย นรี ย น฿นรงรี ย นของรั ฐ ก อ น จึ ง จะถื อ ว า เดຌ  ขຌ า รี ย นอย า งป็ น ทางการ
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หลังจากนัๅนนักรียนจึงจะรียน฿นรงรียนอกชนพืไอการรียนจริง โ นับจากนีๅเปนักรียนเมจําป็นตຌอง
ขຌารียน฿นรงรียนของรัฐกใเดຌ
2.3 การปรั บ พิไ ม ระยะวลาการศึ ก ษาสํ า หรั บ การศึ ก ษาระดั บ สู ง ขึๅ น อี ก 1 ป ก อ นหนຌ า นีๅ
นักรียนคย฿ชຌวลารียน฿นระดับปริญญาตรีพียง 3 ป ต฿นระบบ฿หมการรียนระดับปริญญาตรีจะ฿ชຌ
วลา 4 ปซงึไ ทากับระยะวลาการรียนระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานสากล
2.4 การปรับขึๅนงินดือนครูทีไทํางาน฿นชนบทละพืๅนทีไหางเกล ครู฿นชนบทละพืๅนทีไหางเกล
เดຌรับการปรับงินดือนขึๅน 2 ทาตัๅงตดือนมษายน ค.ศ. 2012 ปัจจุบันครูสวนมากเดຌรับงินดือน
ประมาณ 60 ดอลลาร์สหรัฐ อยางเรกใตามเมเดຌหมายความวาครูทุกรายจะเดຌรับงินดือนตามอัตรานีๅ
2.5 การปรับปรุงความรูຌความสามารถดຌานภาษาอังกฤษ ปัจจุบันการสอบ฿นรูปบบคลຌาย โ
กับ TOEFL ถือป็นขຌอกําหนดบืๅองตຌนกอนการริไมรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาทละปริญญา
อก
2.6 การปຂดกวຌางทีไพิไมมากขึๅนซึไงป็นผลจากการมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย฿นประทศ
ตะวันตกตางโ อาทิ ครงการของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์ (John’s Hopkins University) ทีไจะ
ปຂดขึๅนอีกครัๅงหนึไง (มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์คยมีศูนย์ทีไนีไ฿นระหวางป ค.ศ. 1955-1962) ยิไงเป
กวานัๅนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยตางประทศริไมทยอยกันกลับมาสอนทีไมหาวิทยาลัย฿นประทศ
มี ย นมาร์ อี ก ครัๅ ง ปั จ จุ บั น มี อ าจารย์ ร ะดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชาวยอรมั น สอนทีไ ภ าควิ ช าภู มิ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยยางกุຌง
2.7 มຌมียนมาร์จะมีผนการจัดการศึกษาออนเลน์ผานอินตอร์นใต อยางเรกใตามประทศยัง
ตຌองการความชวยหลืออยางมหาศาลจากภายนอก นืไองจากงบประมาณ฿นประทศมีเมพียงพอ
สําหรับการสมัครสมาชิกฐานขຌอมูลออนเลน์ซึไงมีราคาพง
2.8 มีการสงนักวิชาการภาครัฐเปตางประทศมากขึๅน ซึไงป็นผลจากจากการทีไรัฐบาลเดຌพิไม
ความสน฿จ฿นรืไองความสัมพันธ์กบั ประทศลกตะวันตก
2.9 รัฐสภามีการปຂดกวຌางมากขึๅน สมาชิกรัฐสภามีการตัๅงกระทูຌถามกีไยวกับรืไองการศึกษา
ละรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกใเดຌตอบกระทูຌถามหลานีๅป็นสวน฿หญ

3. อุปสรรคตาง ๆ ฿นการสงสริมการพัฒนาองค์ความรูຌ
มຌวาประทศมียนมาร์จะมีอัตราการรูຌหนังสือสูงถึง 95 % ละมຌวาจะเดຌมีความพยายาม
หลากหลาย฿นการพัฒนาหຌองสมุดลຌวกใตาม ยังคงมีอุปสรรคทีไทຌาทายอีกมาก฿นการพิไมจํานวนผูຌอาน
หนังสือ฿นหຌองสมุดของรา
3.1 ความกຌาวหนຌาดຌานทคนลยี (ICT) สงผล฿หຌนักรียนนักศึกษาจํานวนมาก฿ชຌวลากับการ
ชท หรือการลนกมส์ทางอินตอร์นใต ตกลับเมเดຌพัฒนาทักษะการอานของตนอง
3.2 งิน สนั บ สนุ นทีไ มีจํา นวนนຌ อยส งผล฿หຌมี หຌอ งสมุ ด พี ยงเม กีไ  หง ท า นัๅน ทีไ พรຌ อมเปดຌว ย
หนังสือทีไมีคณ
ุ ภาพ หนังสือ฿นหຌองสมุดมียนมาร์สว นมากเมทันสมัย หรืออยู฿นสภาพชํารุด
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3.3 ระบบการสอบทีไยากทํา฿หຌนักรียนนักศึกษาเมเดຌอา นหนังสืออืไน โ นอกหลักสูตร นักรียน
สวนมาก฿ชຌวลา฿นการตรียมตัวสอบ นอกจากจะตຌองเปรงรียนลຌว ยังตຌองรียนพิศษจนคไํามืด ทํา
฿หຌเมมี วลาอานพืไอความพลิดพลิน
3.4 การขาดคลนกระสเฟฟງา฿นชนบทสงผล฿หຌหຌองสมุด฿นชนบทเมมีประสิทธิภาพ ชาว
ชนบทสวน฿หญมี วลาวางฉพาะตอนกลางคืน ฉะนัๅนหากการจายกระสเฟฟງามีความสมไําสมอมากขึๅน
จํานวนผูຌอา นหนังสือกในาจะมากขึๅนดຌวย (70% ของพลมืองมียนมาร์อาศัยอยู฿นขตชนบท)
3.5 ความยากจน (ปัจจุบัน อยูทีไอัตรา 26%) ป็นอีกปัจจัยสําคัญทีไทํา฿หຌนักรียนนักศึกษาเม
สามารถรียนจนสํารใจการศึกษาเดຌ ชาวบຌานสวนมากนาจะผานมาตรฐานระดับ 4 เดຌตนักรียน
นักศึกษาจํานวนมากจําป็นตຌองลิกรียนกลางคันพืไอชวยครอบครัวทํางาน ปัจจุบันมีจํานวนนักรียน
นักศึกษา 8 ลຌานคนกําลังศึกษา฿นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน ละตอนปลาย ตมี
พียง 400,000 คนทานัๅนทีไขຌาศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือกลาวเดຌวาพียง 5% ของจํานวนนักรียน
นักศึกษาทัๅงหมดทานัๅนทีไเดຌรียนระดับมหาวิทยาลัย ซึไงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยองกใยังป็น
ปัญหาอยู
3.6 มຌตหຌองสมุดทีไเดຌถูกสรຌางมาอยางดีกใยังมีปัญหารืไองการบริหารจัดการนืไองจากขาด
คณะกรรมการหຌองสมุดทีไมีคณ
ุ สมบัติ หมาะสม
3.7 งบประมาณดຌานการศึกษาของปนีๅทีไคิดป็น 4.7% ของงบประมาณรวมถือวายังนຌอยมาก
มืไอทียบกับประทศพืไอนบຌาน ละงบประมาณสวน฿หญนําเป฿ชຌ฿นการกอสรຌางมหาวิทยาลัยละ
วิทยาลัย ละสวนนຌอยทานัๅนทีไ฿ชຌ฿จการฝຄกอบรมพัฒนาครูผูຌสอนละการพัฒนาหຌองสมุด ฉะนัๅนมืไอ
มอง฿นดຌ า นงบประมาณลຌ ว รา฿หຌ ค วามสน฿จ฿นรืไ อ งวิ ธี ก าร฿ชຌ ง บประมาณ มากกว า จํ า นวนงิ น
งบประมาณทีไจะถูกจัดสรร฿หຌกบั ภาคการศึกษา
3.8 ครูผูຌสอนทีไขาดประสบการณ์: มืไอรใวโนีๅ UNICEF เดຌสํารวจขຌอมูลรงรียนระดับ
ประถมศึ ก ษา฿นมี ย นมาร์ ก ว า 200 ห ง ละพบว า ครู ผูຌ ส อนหลายรายสอนบบท อ งจํ า (Rote
Learning) หรือสอน฿นทิศทางดียว หรือบบเมมีการตຌตอบ (Chalk and Talk หรือ Passive
Learning) การสอนบบนีๅจะเมคอยมีการปງอนคําถาม หรือถຌามีกใป็นคําถามบบปຂดสียสวนมาก ละ
ครูผูຌสอนเมคอ ยนะนํา฿นรืไองการ฿ชຌหຌองสมุด
3.9 งินดือนคาจຌางครูอยู฿ นระดับตไํา ครู฿นประทศมียนมาร์เดຌรับงินดือนประมาณ 25,000
จຍาด (ประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐ) ทานัๅนซึไงจัดวาป็นหนึไง฿นประทศทีไงินดือนครูตไํามาก ฉะนัๅนพืไอ
การดํารงชีวิตพวกขาจึงตຌองสอนพิศษนอกวลาสอนปกติ อาจกลาวเดຌวา ครูหลายคนมีชีวิตอยูเดຌทุก
วันนีๅดวຌ ยคาจຌางทีไเดຌรับจากการสอนพิศษ
3.10 ชาวพมาสวนมากยังมีทักษะความรูຌดาຌ นภาษาอังกฤษอยู฿นระดับตไํา
3.11 ระยะวลาของการรียน฿นสถานศึกษาดยฉลีไย฿นปัจจุบันตไํากวา 4 ป มืไอทียบกับ
นักรียน฿นประทศพืไอนบຌานทีไอยู฿ นระบบการศึกษาป็นวลาถึง 10 ป ทัๅงนีๅนืไองจากนักรียน฿นชนบท
ของมียนมาร์มีอตั ราการลิกรียนกลางคันทีไสูง
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3.12 สัดสวนครูตอนักรียน สัดสวนของจํานวนครูตอนักรียนทีไนีไมีความเมสมดุลอยางมาก
ดยรงรียน฿นชนบทมีสัดสวนครูตอ นักรียนคิดป็น 1:30 ละรงรียน฿นมืองมีสัดสวนครูตอนักรียน
คิดป็น 1:70 หรือมากกวาดยฉพาะรงรียนทีไมีชืไอสียง

4. กิจกรรมตางๆของมูลนิธิอนุรักษ์ ละ฿หຌความชวยหลือรื่องหนังสือของประทศ
มียนมาร์ (Myanmar Book Aid and Preservation Foundation - MBAPF) ละ
มูลนิธิฟื้นฟูหຌองสมุดนากิซ (Nargis Library Recovery - NLR) ฿นการ฿หຌความ
ชวยหลือดຌานการพัฒนาหຌองสมุด
1.) ประวัติดยยอของ MBAPF ละ NLR
มืไอดือนพฤษภาคมป ค.ศ. 2008 ประทศมียนมาร์เดຌรับความสียหายอยางหนักจากพายุ
เซคลนนากิซ ละมีผูຌสียชีวิตกวา 130,000 ราย หຌองสมุดละรงรียนกวา 2,000 หงเดຌรับความ
สียหาย
MBAPF เดຌรับการติดตอจากมิตรสหายของชาวพมาทัไวลก หนึไง฿นจํานวนนัๅนคือ ดร. จอห์น
บดจ์ลย์ (Dr. John Badgley) ผูຌ ชีไยวชาญรืไองประทศพมาละภัณฑารักษ์กษียณอายุจากหຌองสมุด
มหาวิทยาลัยคอร์นล (Cornell University Library) ผูຌเดຌคยสํารวจหຌองสมุดมหาวิทยาลัยละ
หຌองสมุดวิทยาลัยของรา฿นระหวางป ค.ศ. 1987-1988 นอกจากดร.บดจ์ลย์จะเดຌสวงหาผูຌประสงค์
จะบริจาคหนังสือลຌว ฿นป ค.ศ. 2008 ขาเดຌชักจูง฿หຌบริษัทธริฟท์ บุຍคส์ (Thrift Books) หนึไง฿นผูຌ
ประกอบกิจการหนังสือออนเลน์ราย฿หญ ฿หຌบริจาคหนังสือจํานวนมากถึง 1 ลຌานลม฿หຌกบั รา
NLR เดຌรับการกอตัๅงขึๅน฿นประทศสหรัฐอมริกาภายหลังกิดพายุเซคลนนากิซ ดยมี
คณะกรรมการมูลนิธิ 7 รายซึไงประกอบเปดຌวยคณาจารย์มหาวิทยาลัยกษียณอายุ นักธุรกิจ ละผูຌ฿จ
บุญ มูลนิธิเดຌรับการยกวຌนภาษีละเดຌรับการยกวຌนจากการควไําบาตรพืไอลงทษประทศมียนมาร์
ของสหรัฐอมริกา
MBAPF เดຌรับการกอตัๅงขึๅน฿นประทศมียนมาร์฿นป ค.ศ. 2002 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ
อนุรักษ์หนังสือ ละ฿หຌความชวยหลือหຌองสมุดตางโ ดยมีคณะกรรมการประกอบเปดຌวย บรรณารักษ์
อาวุ  ส นั ก ธุ ร กิ จ ละบุ ค คลผูຌ  ป็ น ทีไ น า คารพนั บ ถื อ หลายท า น ดร.บดจ์  ลย์  ละขຌ า พจຌ า ป็ น
คณะกรรมการของมูลนิธิทัๅงสองหง
ขอบคุณ ดร. ดร.อู ทอ คอง บิดาของขຌาพจຌาทีไเดຌ฿หຌคําปรึกษานะนํา฿นรืไองกิจกรรมตางโ
ของมูลนิธิ ทานเดຌรับการยกยองวาป็นบิดาของบรรณารักษ์฿นประทศมียนมาร์ ทานป็นผูຌมีความรอบ
รูຌกวຌางขวาง รูຌจักผูຌคนมากมาย ละมีความกระตือรือรຌนทีไจะชวยหลือหຌองสมุดตางโ฿นประทศของรา
ทานป็นผูຌริริไมหลักสูตรบรรณารักษ์ศาสตร์฿นประทศมียนมาร์ ป็นผูຌกอตัๅงสมาคมหຌองสมุดประทศ
มียนมาร์ (Myanmar Library Association) ละคยดํารงตําหนงหัวหนຌาบรรณารักษ์ทีไหຌองสมุด
กลางมหาวิทยาลัยนานกวา 40 ป ผลงานของทานเดຌรับการยกยองจากองค์กรตางประทศหลายหง
ละทานคยเดຌรับรางวัลชนะลิศผลงานวิชาการฟูกูอกะ (Fukuoka Academic Prize) ป ค.ศ. 2007
฿หຌป็นบรรณารักษ์ยอดยีไยม฿นอชีย ปัจจุบนั ทานดํารงตําหนงประธานของมูลนิธิของรา
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ผลจากความพยายามรวมกันระหวางทัๅงสองมูลนิธิทํา฿หຌรามีงินทุนสําหรับการจัดสงตูຌคอน
ทนนอร์ขนาด฿หญ ฿นตอนรกบริษัทขนสงสินคຌาอมริกันพรสซิดຌนท์เลน์ (American President
Line) เดຌบริจาคพืๅนทีไบนรือสําหรับตูຌคอนทนนอร์ขนาด฿หญพืไอขนสงหนังสือจํานวน 300,000 ลม
ดยนຌ น การ฿หຌค วามชว ยหลื อพืๅนทีไ บริ วณปากมนๅําทีไ เดຌรั บ ความสียหายจากพายุ เ ซคลนก อ น
อยางเรกใตามราเดຌกระจายความชวยหลือผานการจัดกิจกรรมเปทัไวประทศ
2.) ถลงการณ์ดาຌ นภารกิจ
มูลนิธิเดຌรับการกอตัๅงภาย฿ตຌถลงการณ์ดาຌ นภารกิจตอเปนีๅ
- จัด฿หຌมอี งค์ความรูຌระดับลกทัไวทัๅงประทศ ดยจกจายหนังสือกวา 1 ลຌานลม
- บูรณะหຌองสมุดทีไเดຌรับความสียหายจากพายุเซคลนนากิซกวา 2,000 หง
- เมพียงจัดหาหนังสือ ตยังรวมถึงการจัดหาตຍะ กຌาอีๅ คอมพิวตอร์ ละชัๅนวางหนังสือ฿หຌ
หຌองสมุด
- สริมสรຌางการสนับสนุนจากชุมชนดยการจัดกิจกรรมชิงปฏิบัติการ฿นกลุมสมาชิกหຌองสมุด –
จัดกิจกรรมชิงปฏิบัติการละจัดการฝຄกอบรม พืไอติดตามผลดยครูผูຌสอนละบรรณารักษ์
ระดับอาชีพ
3.) ผูบຌ ริจาค-พันธมิตรของมูลนิธิ
ปัจจุบนั ครงการตางโของมูลนิธิเดຌรับการสนับสนุนจากผูຌบริจาคตอเปนีๅ
1. บริษัท Thrifts Books ประทศสหรัฐอมริกา
2. มูลนิธิพืไอ฿หຌอกาส (Opportunity Foundation) ประทศเทย
3. บริษัทขนสงสินคຌา American President Line ประทศสหรัฐอมริกา
4. ครงการ University of Washington Library Gift Programme ประทศ
สหรัฐอมริกา
5. ครงการ Cornell University Library Gift Programme ประทศสหรัฐอมริกา
6. สถาบันศึกษาละวิจัย Institute of Southeast Asia ประทศสิงคปร์
7. หຌองสมุดหงชาติออสตรลีย (National Library of Australia) ประทศออสตรลีย
8. องค์การ United Nation Women’s Guild of Vienna
9. สมาคมหຌองสมุดมอนทานา (Montana Library Association)
10. มูลนิธิ World Vision ประทศมียนมาร์
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4.) กิจกรรมตางๆ฿นปัจจุบันของมูลนิธิ NLR ละ MBAPF
- คัดยกประภทหนังสือ ละบริจาค฿หຌหຌองสมุดขาดคลนทัๅงหลาย ปัจจุบันหຌองสมุดกวา
750 หงเดຌรับหนังสือกวา 500,000 ลมจากมูลนิธิ ดย฿นจํานวนนัๅนหนังสือ 400,000 ลมป็น
หนังสือภาษาอังกฤษ ละอีก 100,000 ลมป็นหนังสือภาษาพมา
- ระดมทุนดยการจําหนายหนังสือภาษาอังกฤษจํานวน 30 % ของทีไเดຌรับบริจาคมา ดย
พนักงานของศูนย์หนังสือรวมกันจัดงาน฿นรูปบบงานบุฟฟຆต์หนังสือ พืไอนํารายเดຌจากการจําหนายเป
จัดซืๅอหนังสือภาษาพมา฿หมโ สําหรับหຌองสมุด฿นชนบท ละหຌองสมุดหมูบຌานทีไทักษะภาษาอังกฤษ
ของคน฿นทຌองถิไนยังอยู฿นระดับตไํา
- คัดลือกหຌองสมุดทีไจะบูรณะซอมซม ดຌวยความชวยหลือของ UNWA ราเดຌสรຌางหຌองสมุด/
ศูนย์ชุมชนทีไหมูบຌานธิน คัน กน (Thin Kan Gon) ฿นมืองลุตพุตตา (Lutputta) ละมูลนิธิ World
Vision เดຌ฿หຌทุนสนับสนุนหຌองสมุดกวา 30 หง฿นมืองบกล (Bogale) ผลจากการบริจาคหนังสือทํา
฿หຌมีหຌองสมุดทีไบริหารจัดการดยนักรียนนักศึกษากิดขึๅนหลายหง ละ฿นบางกรณียังมีการ฿หຌทุน
สนับสนุนสําหรับคาชาสถานทีไอกี ดຌวย
- หลักสูตรฝຄกอบรมบรรณารักษ์ ดຌวยการสนับสนุนจากสมาคมหຌองสมุดประทศมียนมาร์ รา
จึงสามารถจัดการฝຄกอบรม฿หຌกับบรรณารักษ์หຌองสมุดหมูบຌานเดຌ ดยหลักสูตรวิธีการบริหารจัดการ
หຌองสมุดขนาดลใก ป็นหลักสูตรทีไเดຌรับความนิยมอยางสูง
- ครงการผูຌอานหนังสือหຌองสมุด ดຌวยการสนับสนุนจากอาสาสมัครจากสหราชอาณาจักร
ออสตรลีย ละสหรัฐอมริกา ราสามารถสงสริมทักษะความรูຌความชีไยวชาญภาษาอังกฤษ฿นดຌาน
ตางโ฿หຌกั บชุมชนทัๅ ง฿นมื องลใก โ ละมือง฿หญ อยางมัณฑะลย์ ละย างกุຌง อาทิทักษะ฿นการ
นําสนองาน การจรจาตอรอง การสืไอสาร ละการอภิปรายตຌยຌง ป็นตຌน
- การประชุมชิงปฏิบัติการดຌานการฝຄกอบรมครู ดังทีไเดຌกลาวมาลຌวขຌางตຌน การขาดครูทีไมี
ประสบการณ์ละมีทักษะการสอนทีไหมาะสมป็นอุปสรรคทีไทຌาทายอยางหนึไงของประทศมียนมาร์
฿นป ค.ศ. 2011 มีการจัดการฝຄกอบรมครูขึๅน 3 ครัๅงดยคุณซู ซิมป์ซัน (Sue Simpson) จากประทศ
สหรัฐอมริกา ละคุณกล ฮล์มซ์ (Gayle Holmes) จากประทศออสตรลีย ดยจัดขึๅนทีไมืองบ
กาล (Bogalay) มัณฑะลย์ ละยางกุຌง การฝຄกอบรมนีๅป็นการฝຄกอบรมทีไตใมเปดຌวยชีวิตชีวา มีการ฿ชຌ
หนังสือทีไงายโ มีการสอนวิธีการวางผนการรียนการสอน ละมีการนะนําการสอนบบสรຌางสรรค์
ป็นการฝຄกอบรมนว฿หมสําหรับครูชาวพมา ซึไงนอกจากผูຌขຌาอบรมจะสนุกสนานกันมากลຌว พวกขา
ยังเดຌ฿ชຌสิไงทีไเดຌรียนจากการฝຄกอบรม฿นการสอนจริงอีกดຌวย การประชุมชิงปฏิบัติการสําหรับผูຌอาน
หนังสือหຌองสมุดเดຌรับการตอบรับป็นอยางดี ละหากราสามารถระดมทุนสนับสนุนพิไมติมเดຌอีก กใ
จะสามารถจัดประชุมพิไมติมเดຌอกี ฿นป ค.ศ. 2012 ละ฿นอนาคต
5.) ประภทหนังสือ
หนังสือทีไเดຌรับการบริจาคจาก Thrift Books ประกอบเปดຌวยหนังสือหลากหลายประภท
อาทิ หนังสือดใก (สําหรับผูຌอานดใกละวัยรุน) หนังสือดຌานการพัฒนาตนอง หนังสืออຌางอิง หนังสือ
นิยาย หนังสือทีไเม฿ชนิยาย ละหนังสือทางวิชาการระดับสูงตาง โ ดยสวนมากป็นหนังสือมือสอง
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สภาพดีทีไป็นประยชน์สําหรับประทศมียนมาร์ ปัจจุบันราเดຌนําขຌาหนังสือจํานวน 600,000 ลม
จากตางประทศ ละราจะนําขຌาหนังสืออีก 400,000 ลม หຌองสมุดมือง หຌองสมุดศูนย์ชุมชน ละ
หຌองสมุดรงรียนตาง โ ทีไเดຌรับมอบหนังสือหลานีๅตางกใปลาบปลืๅมยินดีป็นอยางยิไง ประธานบริหาร
ของ Thrift Books เดຌมายือนมียนมาร์ ละเดຌตกลงทีไจะบริจาคหนังสืออีก 1 ลຌานลม฿นอนาคต
เมพียงทานัๅนมียนมาร์ยังเดຌรับบริจาคหนังสือทางวิชาการละหนังสืออຌางอิงจากหຌองสมุด
ตางประทศหลายหง หຌองสมุดมหาวิทยาลัยของสหรัฐอมริกา 2 หงทีไมีครงการของขวัญละยินดีทีไ
จะรวมครงการกับราเดຌก หຌองสมุดมหาวิทยาลัยวอชิงตันสตท ละหຌองสมุดมหาวิทยาลัยคอร์นล
นอกจากนัๅนครงการของรายังเดຌรับหนังสือจากสถาบัน Institute of Southeast Asia ประทศ
สิงคปร์ มหาวิทยาลัยคนบอร์รา ละนักวิชาการอิสระจากทัไวลกอีกดຌวย หนังสือหลานีๅมีคุณคา
อยางยิไงสําหรับหຌองสมุดมหาวิทยาลัยของราซึไงขาดคลนงินทุน
ดังทีไเดຌกลาวมาลຌว ราเดຌขอความหในชอบจากผูຌบริจาคพืไอจําหนาย 30% ของหนังสือทีไ
เดຌรับบริจาคพืไอระดมทุนจัดซืๅอหนังสือภาษาพมา฿หม โ ละนําเปบริจาค฿หຌกับหຌองสมุดชนบท ดย
หลังจากทีไเดຌรับความหในชอบลຌวราเดຌจัดงานบุฟฟຆต์หนังสือ (Book-Buffets) ขึๅน ฿นงานนีๅลูกคຌา
สามารถซืๅอถุงพืไอลือก฿สหนังสือกีไลมกใเดຌทาทีไตอຌ งการ งานนีๅเดຌรับความนิยมจากชาวมืองป็นอยางดี
นืไองจากหนังสือภาษาอังกฤษป็นทีไตอຌ งการละหายาก คติของราคือ การหาจຌาของทีไหมาะสม฿หຌกับ
หนังสือ (Right Books to Right People)
6.) พันธมิตร
พืไอ฿หຌการพัฒนาหຌองสมุดป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ MBAPF เดຌรวมมือกับ NGO ทຌองถิไน
NGOตางประทศ ละอาสาสมัครทຌองถิไน ราเดຌประสานความรวมมือกับพันธมิตรตาง โ เดຌก มูลนิธิ
World Vision, หຌองสมุด Tharapar, Active Youth, Kanbawza Youth ละ NGO ทຌองถิไนอืไน โ
พืไอ฿หຌการจกจายหนังสือป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนัๅนรายังมีความรวมมือกับอาสาสมัคร
บริการชุมชนจากรงรียนนานาชาติหลายหง องค์กรละอาสาสมัครหลานีๅเดຌชวยราจกจายหนังสือ
฿ชຌประยชน์จากหนังสือ จัดการประชุมชิงปฏิบัติการ฿หຌกับครู ละจัดครงการตาง โ พืไอผูຌอาน
หนังสือหຌองสมุด
พั น ธมิ ต ร฿นการพั ฒ นาหຌ อ งสมุ ด ของรายั ง เดຌ  ก บุ ค คลผูຌ  ป็ น ทีไ น า คารพนั บ ถื อ ละพระ
ตัวอยางชน หลวงพอสิตะกู (Venerable Sitagu Sayadaw) ละหลวงพอธรรมะปຂยะ (Venerable
Dhammapiya Sayadaw) ผู฿ຌ หຌการสนับสนุนกิจกรรมตางโของมูลนิธิ ละทานทัๅงหลายหลานีๅเดຌชวย
฿หຌผูຌคนทัไวเปรูຌจกั กิจกรรมตางโของรา ดยพระอุปัชฌาย์ทัๅงสองรูปมักจะนຌนยๅําถึงความสําคัญของการ
อานอยูสมอ โ ฿นคําสอนของทาน
พันธมิตรทีไสําคัญทีไสุดของราคือ มูลนิธิฟ้นฟูหຌองสมุดนากิซ (Nargis Library Recovery
Foundation – NLRF) ซึไงตัๅงอยูทีไสหรัฐอมริกา นอกจาก NLRF จะป็นพันธมิตรทีไ฿หຌความชวยหลือ
อยางตอนืไองของราลຌว ยังป็นผูຌบริจาคหนังสือสวนมาก฿หຌกับราดຌวย กิจกรรมของมูลนิธิราสามารถ
ดํานินเปอยางราบรืไนเดຌกใดวຌ ยหตุนีๅ
อุปสรรคสําคัญอีกประการหนึไงคือ การระดมทุนพืไอป็นคา฿ชຌจาย฿นการขนสงหนังสือ ฿นการ
ขนส ง หนั ง สื อ 1 ตูຌ ค อนทนนอร์ ข นาด 40 ฟุ ต มายั ง ประทศมี ย นมาร์ จ ะมี ค า ฿ชຌ จ า ยกว า 6,000
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ดอลลาร์สหรัฐ ซึไงบริษัท American President Line เดຌอนุคราะห์คาขนสงสําหรับ 6 คอนทนนอร์
รก ละคณะกรรมการผูຌอาํ นวยการของมูลนิธิป็นผูຌออกคา฿ชຌจายการขนสงสวนทีไหลือ
7.) หຌองสมุดที่เดຌรับบริจาคหนังสือ
การคัดลือกหຌองสมุดทีไจะเดຌรับหนังสือบริจาคป็นรืไองสําคัญทีไตຌองมีการดํานินการอยาง
รอบคอบ นอกหนือจากการพิ จารณาความน าชืไ อถือ ความรั บผิ ดชอบ ละความปรง ฿ส฿นการ
ดํานินงานของหຌองสมุดลຌว ปัจจัยสําคัญอืไนโ฿นการพิจารณายังเดຌก คณะกรรมการหຌองสมุดทีไมุงมัไน
ขຌมขใง ละบรรณารักษ์ทีไมีประสิทธิภาพ หนังสือรับรองจากบุคคลผูຌป็นทีไนาคารพนับถือ หรือพระ
ป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึไงทีไมีผลตอการขอรับหนังสือบริจาค ภายหลังจากทีไเดຌรับหนังสือบริจาค
ลຌวตຌองมีการถายรูปเวຌป็นหลักฐานละมีการติดตามผลดยจຌาหนຌาทีไมูลนิธิ หนังสือทุกลมตຌองเดຌรับ
การจัดกใบ฿นชัๅนวางหนังสือบบปຂด฿นลักษณะทีไสามารถขຌาถึงเดຌอยางทาทียมกัน
บทบาทของบรรณารักษ์ป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึไงทีไมีผลตอความสํารใจของหຌองสมุด
ราพบวามีบรรณารักษ์ 2 ประภท ประภทหนึไงคือผูຌทีไรักการอานตเมชอบบงปัน พวกนีๅมักจะหวง
หนังสือ อีกประภทคือผูຌทีไรักการอาน ชอบบงปัน ละมี฿จรักการบริการ ซึไงราชอบบรรณารักษ์
ประภทหลังมากกวาพราะหຌองสมุดจะสํารใ จเดຌตຌองมีบรรณารักษ์ ประภทนีๅ บรรณารักษ์เมควร
หมกหมุนอยูตกบั หนังสือ ตควรมีความคิดสรຌางสรรค์ละ฿หຌบริการทีไดีดຌวย
ราเม เดຌ ม อบหนัง สือ บริ จ าค฿หຌ ฉพาะตกั บหຌ อ งสมุ ดทางวิช าการทีไ บริ ห ารจั ดการดยรั ฐ
หຌองสมุดหงชาติ หຌองสมุดทีไกใบรวบรวมหนังสือฉพาะทาง หຌองสมุดอกชน ละหຌองสมุดรงรียนวัด
ทานัๅน ตรายังเดຌมอบหนังสือบริจาค฿หຌหຌองสมุดหมูบຌานอีกหลายหงดຌวย ปัจจุบันมีหຌองสมุดจํานวน
750 หงทีไเดຌรับหนังสือจากรา ละมຌวาปງาหมายรกริไมของราคือ การบริจาคหนังสือ฿หຌหຌองสมุด
บริวณปากมนๅําทีไเดຌรับความสียหายจากพายุเซคลน ฿นความป็นจริงราสามารถมอบหนังสือ
บริจาค฿หຌกับทุกรัฐละทุกขตปกครอง มูลนิธิของรานับป็นหนึไง฿น NGO อกชนทีไ฿หญทีไสุดทีไบริจาค
หนังสือจํานวนมากทีไสุด฿นประทศมียนมาร์
8.) อุปสรรคที่ทຌาทายตาง ๆ
สิไงทຌาทายสําคัญทีไราตຌองผชิญคือ การระดมทุนพืไอจัดสงหนังสือจากสหรัฐอมริกามายัง
มียนมาร์ ราขอขอบคุณกรรมการบริหาร NLR 4 ทานทีไชวยออกคา฿ชຌจายสวนดังกลาว ตูຌคอนทน
นอร์ขนาด 40 ฟุต 1 ตูຌมีคาขนสงคิดป็นงิน 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ รานําขຌาหนังสือประมาณปละ 34 ตูຌ ตละตูຌบรรจุหนังสือเดຌประมาณ 50,000 ลม ทากับวาคาขนสงหนังสือตอลมจากสหรัฐอมริกา
มามียนมาร์คิดป็นงินพียง 12 ซในต์ (Cent) ทานัๅน
อีกสิไงหนึไงทีไป็นความทຌาทายคือ การจัดกใบหนังสือ MBAPF เดຌจัดซืๅอตูຌคอนทนนอร์ปลา
จํานวน 2 ตูຌ พืไอจัดกใบหนังสือเวຌ฿นบริวณสํานักงานของรา฿นกรุงยางกุຌง
สิไงทຌาทายอืไน โ ทีไรองลงเปเดຌก การคัดลือกหຌองสมุดทีไหมาะสมทีไจะเดຌรับหนังสือบริจาค
ละการสรຌางสามัญสํานึกละความรับผิดชอบ฿หຌกิดกหຌองสมุดหลานัๅน บางครัๅงหนังสือบริจาคของ
ราเมเดຌรับการ฿ชຌประยชน์ละถูกจัดกใบ฿นชัๅนวางหนังสือทีไลใอคกุญจ ประดในนีๅนากังวลนืไองจาก
บรรณารักษ์หลายรายรูຌสึกวาหนังสือหลานีๅป็นสิไงมีคาราคาพงละพวกขากรงวาหนังสือจะสูญหาย
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ราเดຌสรຌางความขຌา฿จ฿หຌพวกขาวา ราจะสงหนังสือ฿หຌพิไมติมหากผูຌอา นเมสง หนังสือคืนหຌองสมุด รา
จําป็นตຌ องนຌม นຌ าว฿หຌบรรณารักษ์หลานีๅอนุ ญาต฿หຌ ดใก โ จับตຌองละอ านหนั งสื อเดຌ พราะรา
ตຌองการ฿หຌดใก โ รักหนังสือ
การจัดตัๅงองค์กร฿นรูป NGO ป็นความทຌาทายอีกอยางหนึไงสําหรับมูลนิธิรา จนถึงปัจจุบันเม
มี NGO ฿หมราย฿ดเดຌรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดเทย฿หຌดํานินการอยางป็นทางการ ดังนัๅนจึงมี
องค์กรมากมาย฿นประทศมียนมาร์ทีไดํานินการดยเมป็นทีไยอมรับดยรัฐบาล ซึไงรวมถึงมูลนิธิของ
ราดຌวย ต฿นทางพฤตินัยองค์กรหลานีๅกใยังคงดํานินงานตอเป ละ฿นความป็นจริง NGO ทຌองถิไน
สวนมากป็นทีไยอมรับละเดຌรับการสนับสนุนจากชุมชนละกระทรวงตาง โ ตัวอยางชน มูลนิธิ
MBAF ของราป็นทีไยอมรับละเดຌรับการสนับสนุนจากกระทรวงขຌอมูลขาวสาร กระทรวงสวัสดิการ
สังคม ละกระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจสอบสิไงพิมพ์กอนการผยพร (Censorship) ป็นอีกความทຌาทายหนึไงสําหรับมูลนิธิ
รา นืไองจากขຌาพจຌามีบริษัท Myanmar Book Centre ซึไงป็นกิจการชิงพาณิชย์ทีไดํานินการคຌาขาย
หนังสือมานานกวา 15 ป ดังนัๅนการนําขຌาหนังสือทัๅงหมด฿หຌมลู นิธิจงึ ดํานินการภาย฿ตຌชอืไ บริษัท
9.) ป้าหมาย฿นอนาคต
NLR ละ MBAPF นับป็นผูຌบริจาคหนังสือราย฿หญทีไสุด฿นระยะ 3 ปมานีๅ นอกจากราลຌวมี
พียงมูลนิธิ Asia Foundation ทานัๅนทีไบริจาคหนังสือภาษาอังกฤษ฿หຌกับมียนมาร์ หากรามีงิน
สนับสนุนมากกวานีๅ ราประสงค์ทีไจะจัดสรຌางหຌองสมุดพิไมติมทัไวประทศ พิไมการบริจาคหนังสือภาษา
พม า฿หຌกั บหຌ องสมุดชุ มชน ละขยายการจั ดการประชุมชิ งปฏิบัติการ฿หຌกั บครู ละขยายการจัด
ครงการตาง โ สําหรับผูຌอา นหนังสือหຌองสมุด

บทสรุป
ราภูมิ฿จทีไป็นสวนหนึไง฿นการพัฒนาองค์ความรูຌ฿หຌกับประทศมียนมาร์ ฿นอนาคตอัน฿กลຌนีๅ
ประทศของราตຌองการทรัพยากรมนุษย์จํานวนมากนืไองจากประทศรามีความปรง฿สมากขึๅน ละ
กําลังปรับตัวเปสูมาตรฐานสากล ราภูมิ฿จ฿นสิไงทีไราสามารถทําเดຌ฿นขณะนีๅ ละราหวังป็นอยางยิไงวา
ประทศจะเดຌรับการลงทุนละความชวยหลือจากตางชาติมากขึๅน รามีความประสงค์ทีไจะสรຌาง
พันธมิตรความรวมมือกับองค์กรหรือ NGO ตางชาติทีไสน฿จดຌานการพัฒนาการศึกษา฿หຌกับประทศ
มียนมาร์
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