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มืไอปการศึกษา฿หมเดຌริไมตຌนขึๅน฿นดือนมิถุนายนของปนีๅ สืไอมวลชนรายงานขาวดิมโละทีไรูຌกันดี฿นบบทีไ
คุຌนคยละชวนหนืไอยหนาย ตกใถึงวลาอีกครัๅงทีไจะตຌอง฿หຌความสน฿จกับปัญหาทีไป็นรืไองปกติ฿นระบบรงรียนของ
รัฐ฿นฟຂลิปปຂนส์ ซึไงมักเดຌรับการอธิบายวาป็น ภาระทีไหนักกินเป ละขาดคลนทรัพยากร ละตามดຌวยสียงทอง
บนตอเปนีๅ หຌองรียนเมพียงพอส าหรับนักรียนทีไสมัครขຌารียน  หຌองรียนมีนักรียนมากกินเป ขนาดชัๅนรียน฿หญ  
ครูเมพอ  ต ารารียนเมพียงพอ  คุณภาพของต ารารียนทีไมีอยูตไ า ตไ ากวาสถานศึกษาตามอุดมคติ  นักรียนทีไคยรียน
รงรียนอกชนสมัครขຌารียนรงรียนของรัฐพิไมขึๅนนืไองจากคารียนทีไตไ ากวา  อัตราการออกจากรงรียนกลางคัน
พิไมขึๅน 

อยางเรกใตาม มันเม฿ชขาวทีไสิๅนหวังดยสิๅนชิง ขาวดีกใคือ งบประมาณป พ.ศ. 2554 ของกรมการศึกษาเดຌ
พิไมขึๅนป็น 192,000 ลຌานปซฟຂลิปปຂนส์ มากกวางบประมาณ 122,000 ลຌานปซฟຂลิปปຂนส์ของป พ.ศ. 2549 ถึง
52% ตนีไกใยังเมพียงพอส าหรับจัดการกับปัญหาทีไยากมากทีไระบบการศึกษาภาครัฐของฟຂลิปปຂนส์ผชิญอยู 
การศึกษาระดับประถมป็นภาคบังคับละฟรี ขณะทีไการศึกษาระดับมัธยมฟรีตเมบังคับ฿นรงรียนมัธยมของรัฐ   
ราเมสามารถพูดรืไองการรูຌหนังสือดยเมกลาวถึงรืไองสถานศึกษา การออกจากรงรียนกลางคันทีไก าลังกิดขึๅน 
หรือเมกิดขึๅนลยเดຌ 

จากขຌอมูลปการศึกษา โ5ไ็ – โ5ไ่ ของรงรียนของรัฐพบวา อัตราการออกจากรงรียนกลางคันชัดจน
ตัๅงตริไมตຌนกรด 1 ถึงกรด 2 พราะปัญหาสุขภาพ ละภชนาการนืไองจากความยากจน จากอัตราการสมัครขຌา
รียน฿นกรด 1 100% หลือ 68.38% ฿นกรด 6 ถดถอยลง฿นตละปพราะทักษะความขຌา฿จตไ า ละเมสามารถ
ประสบความส ารใจ฿นรงรียน ปัญหาหลักคือ การอาน คณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์  

฿นรงรียนมัธยมปทีไ 4 อัตราการสมัครขຌารียนลดลงถึง 42.50% ละจบการศึกษาจากวิทยาลัย 14% 
ทานัๅน อยางนຌอยทีไสุด สถิตินีๅนาตก฿จละนาทຌอทຌ การอຌอวดดิมโของประทศวาป็นหนึไง฿นประทศทีไก าลังพัฒนา
การศึกษาสูงทีไสุดดຌวยอัตราการสมัครขຌารียน฿นระดับตางโสูงเมป็นความจริงอีกตอเป สิไงทีไป็นปัญหามากกวาอัตรา
การส ารใจการศึกษาคือ คุณภาพการรียนการสอนทีไตไ า ป็นรืไองชัดจนวาความสามารถ฿นการอานป็นปัจจัยส าคัญ
ตอความส ารใจของการรูຌหนังสือบืๅองตຌน ละการประสบความส ารใจ฿นรงรียนละลกหงการท างาน฿นทีไสุด 
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อยางเรกใตาม ความส ารใจ฿นการรักษานักรียนเวຌ฿นรงรียนเดຌสรຌางปัญหา฿หมขึๅน ความขัดยຌงทีไรักษา
นักรียนเวຌ฿นรงรียนจะพิไมปัญหารืไองความขาดคลน฿นปัจจุบัน การปรับปรุงรืไองการรักษานักรียน฿นรงรียน จะ
ท า฿หຌมีดใกพิไมขึๅน แ – แ.โ ลຌานคน฿นระบบ 

สวนหนึไงของวาระ แเ ประการส าหรับการปฏิรูปการศึกษาพืๅนฐานของรัฐบาลบนิญ อาคีน คือ การสรຌาง
ความมัไน฿จวาภาย฿นป พ.ศ. โ55่ ดใกจากทุกโหง฿นประทศ ชายละหญิงทาทียมกันจะสามารถจบการศึกษา
หลักสูตรรงรียนประถม 

รืไองทีไกีไยวขຌองกับรามากทีไสุด คือ การปฏิรูปการศึกษาทีไระบุวาดใกทุกคนตຌองป็นนักอานตัๅงตกรด แ มืไอ
สิๅนสุดวาระของรัฐบาลอาคีน฿นป พ.ศ. โ55้ ดຌวยการน าสนอการรียนชัๅนอนุบาลภาคบังคับ฿นดือนมิถุนายนปนีๅ 
ปງาหมายซึไงขึๅนตอการรียนรงรียนอนุบาลทีไครบปจะป็นการริไมตຌนทีไท า฿หຌดใกโทุกคนป็นนักอานภาย฿นกรด ใ 
จากนัๅนลดมาทีไภาย฿นกรด โ ละกรด แ จึงตຌองจัด฿หຌมีครงสรຌางพืๅนฐานทีไจ าป็นส าหรับสิไงนีๅ เดຌก หຌองสมุด 
หนังสือทีไอาน ครูทีไเดຌรับการฝຄกอบรมรืไองการสอน฿หຌอาน จริงโลຌวดูหมือนจะป็นผนทีไยาก ตมีบางรืไองทีไป็นเป
เดຌมาก 

การปฏิรูปการศึกษานีๅสรຌางละปรับปรุงครงการดใกทุกโคนป็นนักอาน (Every Child a Reader 

Program ECARP) ริไมด านินการดยกรมการศึกษา฿นป พ.ศ. โ5ไไ ซึไงวางปງาหมายวากรด ใ ป็นระดับทีไดใกทุกโ
คนตຌองป็นนักอานทีไประสบความส ารใจ  ซึไงบางครัๅงมีการระบุปງาหมายวาผูຌเมสามารถอานเดຌจะมีจ านวนป็นศูนย์
มืไอถึงกรด ไ ฿นการถกปัญหามืไอรใวโนีๅ พบวากรด ใ ชຌากินเป฿นระดับประถม ดยฉพาะอยางยิไงมืไอมีการน า
ครงการรงรียนอนุบาลขຌามา฿ชຌ ปງาหมายทีไยากละครอบคลุมทัๅงหมดสงผล฿หຌกิดการปฏิรูปชิงสถาบันหลักโ 
ครงสรຌางพืๅนฐานทีไตามมา ละการฝຄกอบรมครูทีไตຌองการพิไมขึๅนพืไอสอนการอานเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅนอยาง
หลีกลีไยงเมเดຌ  พืไอสะทຌอนความคิดหในทีไมีอยูทัไวเปตอการริริไมดังกลาวจากกรมการศึกษา เมมีการปฏิสธวารามี
ครงการมากมายทีไดีลิศทีไก าลังด านินตอ ตยังเม฿ชครงการทีไป็นมาตรฐาน ทาทียมกัน ละยัไงยืนทีไทุกคนจะยึด
ตามเดຌ ตสิไงทีไรามีอยู฿นมือ คือ การริริไมทีไตกตางกันจากภาคตางโทัไวประทศ ชน สารบัญฟງมการฝຄกอานทีไดี
ทีไสุด ละครงงานการจัดการการอานจาก ใเ รงรียน฿น แ็ พืๅนทีไ฿นดือนมีนาคม พ.ศ. โ55ใ ดังนัๅน หนึไงทศวรรษ
ภายหลังจากการริไมค าขวัญทีไดึงดูด฿จนีๅวา ดใกทุกคนป็นนักอาน รายังเมมีคะนนความส ารใจของอะเรทีไจะอຌอวด
เดຌ 

ครงการดใกทุกคนป็นนักอานเดຌกอ฿หຌกิดครงการหลัก โ ครงการ  ซึไงหวังวาจะป็นประยชน์ส าหรับการ
วางผน฿นอนาคตตอชัๅนรียนละระดับชาติ ละเมพียงคสรຌางงานธุรการมากขึๅน฿หຌกับครูรงรียนรัฐบาลทีไเดຌ
คาจຌางตไ าละท างานหนักอยูลຌว  

ครงการรก คือ คลังการอานตามอัธยาศัยของฟิลิปปินส์ ป็นการประมินองค์ประกอบของ ECARP ซึไงท า
ดยครูหนึไงตอหนึไงดยฉพาะอยางยิไงส าหรับสวนทีไอานปากปลา  

ครงการทีไสอง เดຌท าน ารอง฿นรงรียนหงดียวทานัๅน ยังเมเดຌท า฿นรงรียนอืไนโ ป็น ครงการฟื้นฟูการ
อานของนิวซีลนด์ส าหรับนักรียนกรด แ ครงการระยะสัๅน ซึไงจัดการบนพืๅนฐานของรงรียนส าหรับผูຌเดຌรับ
การศึกษาตไ า ประกอบดຌวยบทรียนบบหนึไงตอหนึไงทีไขຌมขຌนวันละ ใเ นาทีดຌวยครูทีไรูຌหนังสือทีไเดຌรับการฝຄกอบรมป็น
ระยะวลาฉลีไย โเ สัปดาห์ ครู฿นรงรียนรัฐบาลเดຌรับคัดลือกเปฝຄกอบรมรืไองนีๅทีไนิวซีลนด์ ละกลับมาฝຄกอบรม
พืไอนรวมงาน฿นฟຂลิปปຂนส์ 



ตนนอนวา สิไงทีไส าคัญละจ าป็นมากกวารืไองทัๅงหมดหลานีๅ คือ ค าสัไงกรมการศึกษา ิDepEdี จากป 
พ.ศ. โ5ไไ ทีไ฿หຌนักรียนทุกคนตຌองสดงหลักฐานทีไป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาวา  เดຌอานหนังสืออยางนຌอยทีไสุดป
ละ โ ลม  แ ลมตอภาครียนกอนจะเดຌรับการสงสริมเประดับตอเป ซึไงเดຌระบุวาหนังสือหมายถึง สิไงทีไเม฿ชต ารา
รียน ละลมหนึไงป็นภาษาอังกฤษ ละอีกลมหนึไงป็นภาษาของจຌาของหรือภาษาม ดูหมือนวาเม฿ชภารกิจทีไ
฿หญ ตมืไอพิจารณาขຌอจ ากัดของระบบรงรียนของรัฐ มันกใเม฿ชรืไองงาย 

การปฏิรูปการศึกษาทีไส าคัญอีกรืไองหนึไงทีไสัมพันธ์กับการอานดยตรงคือ สืไอการสอนทีไ฿ชຌ฿นรงรียน 
ประธานาธิบดีอาคีน กลาวถึงหลักการสามภาษาทีไตຌอง฿ชຌความพยายามอยางสูงซึไงป็นรืไองทีไทຌาทาย รียน
ภาษาอังกฤษ฿หຌดีพืไอติดตอกับลก รียนภาษาฟิลิปปินส์฿หຌดีพืไอติดตอกับประทศ ละรักษาภาษามเวຌพืไอ
ชืไอมตอกับมรดกของพวกคุณ  ป็นการปรับปรุงนยบายสองภาษา฿หຌป็นสืไอการสอนพราะนักรียนสวน฿หญเมมี
พืๅนฐาน฿นภาษาอังกฤษละภาษาฟຂลิปปຂนส์ทีไป็นภาษาหงชาติ฿นอันทีไจะประสบความส ารใจ฿นภาษา฿ดภาษาหนึไง  
ปัจจุบันป็นทีไยอมรับละเดຌรับสนับสนุนจากการวิจัยละหลักฐานชิงประจักษ์วาการ฿ชຌภาษาม฿นกรดตຌนโสงสริม
การรียนวิชาตางโ฿หຌดีขึๅนรวมทัๅงภาษาอังกฤษละฟຂลิปปຂนส์ดຌวย ราควรสรຌางความหลากทางหลายทางภาษาละ
วัฒนธรรม฿นสังคมฟຂลิปปຂนส์มากกวาทีไจะมองมันป็นหนຌาทีไ มันป็นความอุดมสมบูรณ์ของมรดกวัฒนธรรมของรา
ละลักษณะภูมิศาสตร์ทีไป็นหมูกาะของประทศทีไมี ็ุแเเ กาะ ทีไท า฿หຌรามีภาษาทีไตกตางกัน แโเ ภาษาละ
ภาษาทຌองถิไนหลักโ ่ ภาษาซึไง฿ชຌพูดกันอยางกวຌางขวาง 

รัฐบาลอาคีนทีไมีอายุหนึไงปก าลังด านินการปฏิรูปทีไจ าป็นอยางหนัก฿นระบบการศึกษา ส าหรับรงรียน฿นป 
พ.ศ. โ55ไ – โ555  Br. Armin Luistro FSC ลขาธิการกรมการศึกษา เดຌประกาศผนปฏิบัติการ฿นระดับสากลของ
ครงการรงรียนอนุบาลของรัฐป็นครัๅงรกส าหรับดใกอายุ 5 ปซึไงจะป็นการตรียมตัวดใก฿หຌดีขึๅนบบครงครัด พืไอ
ขຌารงรียน฿นระบบการศึกษา อยางนຌอยทีไสุด ดใกกอนวัยรียนหนึไงลຌานคน ิตัวลขจริงโ แ.แโ ลຌานี ถูกลงชืไอขຌา
รวมครงการนีๅ นีไป็นขัๅนตอนรกภาย฿ตຌครงการ K + 12 ซึไงจะพิไมอีก โ ป฿หຌกับหลักสูตรการศึกษาพืๅนฐาน ๆ ปของ
รงรียนประถมละ ไ ปของระดับมัธยม มาตรการนีๅถูกมองวาป็นขัๅนตอนทีไส าคัญทีไจะกຌปัญหาความขาดคลน
ความรูຌความสามารถ฿นวิชาหลัก ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์฿นกลุมนักรียนสวน฿หญทีไจบการศึกษา
ระดับมัธยม ละท า฿หຌนักวิชาชีพชาวฟຂลิปปຂนส์ป็นทีไยอมรับของนายจຌางตางประทศ ฿นปัจจุบัน ประทศฟຂลิปปຂนส์
ป็นหนึไง฿นสองประทศทานัๅนทีไมีหลักสูตรการศึกษาพืๅนฐาน แเ ป อีกประทศหนึไงคือประทศพมา ผลทีไชัดจนทีไสุด
ของหลักสูตรการศึกษา แเ ป คือความเมตใม฿จของบริษัทตางประทศ฿นการจຌางผูຌจบการศึกษาครงการทีไถูกตัดทอน
นีๅ ครงการ K + 12 ของราควรท า฿หຌผูຌส ารใจการศึกษาของราขงขัน฿นระดับสากลเดຌมากขึๅน 

ผลการทดสอบความส ารใจระดับชาติ (National Achievement Test NAT) ส าหรับกรด ๆ ฿นปการศึกษา 

โ55โ – โ55ใ สะทຌอนอัตราการสอบผาน 69.21% ทานัๅน นีไสดง฿หຌหในการปรับปรุงขึๅน โไ% จากป พ.ศ. โ5ไ่ – 
โ5ไ้ ตสดงวาการปฏิรูปยังคงป็นรืไองจ าป็นรงดวนพืไอท า฿หຌการปรับปรุงทีไส าคัญบรรลุผลอยางยัไงยืน 

ราจะสงสริมนิสัยรักการอาน฿นสถานศึกษา฿นสภาพวดลຌอมชนฟຂลิปปຂนส์฿นปัจจุบันเดຌอยางเร  สององค์กร
ทีไขຌาพจຌาท างานดຌวย คือ คณะกรรมการฟิลิปปินส์วาดຌวยหนังสือส าหรับยาวชน (Philippine Board on Books 

for Young People: PBBY) ละ มูลนิธิ Sa Aklat Sisikat ิBooks Make you Cool"ี ทัๅงสององค์กรมีความ
กระตือรือรຌน฿นการรณรงค์พืไอท า฿หຌดใกฟຂลิปปຂนส์ทุกคนเมพียงตรียนรูຌการอานทานัๅนตยังรักการอานดຌวย 



นับป็นวลาหลายป ฿นหลักสูตรการฝຄกอบรมครูส าหรับครู฿นรงรียนของรัฐ ขຌาพจຌาพูดตลอดวลากีไยวกับ
หนังสือทีไเดຌรับรางวัลทีไขຌาพจຌาชืไนชอบซึไงป็นวรรณกรรมดใกจากประทศทีไพัฒนาลຌว ละจากรืไองกีไยวกับดใกโของ
ฟຂลิปปຂนส์ ลຌวขຌาพจຌากใตระหนักวาดูหมือนจะเรຌประยชน์ ขຌาพจຌากลຌาสัไงสอนรืไองความรักการอานเดຌอยางเรมืไอ
อันดับรกนักรียนเมมีหนังสือทีไจะอาน  ราสามารถพูดรืไองความรักการอานเดຌอยางเรมืไอนักรียนเมสามารถมຌต
จะอาน ละความจริงกลียดการอานพราะชัๅนรียนการอานของพวกขาหมายถึงการรียนรูຌค าทีไเรຌความหมายละ
บบฝຄกหัดทีไเมมีทีไสิๅนสุดทานัๅน เม฿ชวาครูจตนาท า฿หຌชัๅนรียนนาบืไอหนายชนนัๅน พียงตพวกขาเมมีทรัพยากร
หรือทักษะความรูຌทีไจะท าอีกอยาง ขຌาพจຌาจะสามารถท า฿หຌครูชืไอรืไองหนังสือทีไขຌาพจຌารักเดຌอยางเรมืไอมีสิไงปลก
ยก เมสามารถขຌาถึงพวกขาเดຌ จะหาความบิกบาน฿จเดຌทีไเหน฿นสภาพนัๅน 

ราอดเมเดຌทีไจะ฿หຌความสน฿จกับครู฿นรงรียนของรัฐทีไมีชัไวมงการท างานยาว฿นตอนกลางวันละสืบนืไองเป
ถึงกลางคืน พราะพวกขาตຌองขียนรายละอียดผนงานทีไยาวหยียดตามทีไฝຆายบริหารตຌองการอีก นัไนหมายความวา
พวกขาจะรูຌสึกหนใดหนืไอยกินกวาทีไจะสอน฿นวันรุงขึๅน ละยังตຌองขับคีไยวกับนักรียนทีไเมสามารถรียนรูຌพราะพวก
ขาเมเดຌรับประทานอาหารทีไหมาะสม ละจ านวนนักรียนมากกวา ๆเ คนตอชัๅนรียนซึไงคุณภาพตไ ากวา฿นอุดมคติ
อยางนนอน ครูหลานีๅป็นความหวังทีไสด฿ส ตพวกขาขาดอกาส฿นการพัฒนาวิชาชีพพืไอป็นครูทีไดีลิศ ขอ฿หຌครู
หลานีๅยังคงสดชืไนราริงละมัไนคง฿นงาน ละป็นคนทีไมีอารมณ์ขัน ิมีสุขภาพจิตทีไดีดຌวยี ดังทีไพวกขาบอกขຌาพจຌา
วารายเดຌจากการน างานกลับเปท าทีไบຌานเมสามารถมຌตจะพาพวกขากลับบຌาน 

ดຌวยจตนาทีไปรง฿ส ขຌาพจຌาตຌองกลาวตัๅงตริไมตຌนวาสามองค์กรทีไขຌาพจຌาจะกลาวถึงซึไงป็นผูຌสนับสนุนหลัก
รืไองการรูຌหนังสือละการสงสริมการอานป็นองค์กรทีไขຌาพจຌามีความสัมพันธ์฿กลຌชิด คณะกรรมการฟิลิปปินส์วา
ดຌวยหนังสือส าหรับยาวชน (PBBY) ป็นองค์กรอกชน เมสวงหาก าเร เมมีหลักทรัพย์ ป็นตัวทนของกลุมตางโ
หลายภาคสวนทัๅงนักขียน นักวาดภาพ ส านักพิมพ์ ผูຌจ าหนายหนังสือ นักการศึกษา นักวิจารณ์หนังสือ บรรณารักษ์ 
นักวิจัย นักลานิทาน ผูຌสนับสนุนการอาน ละผูຌทนสืไอมวลชน ฿หຌค ามัไนสัญญารวมกันทีไจะพัฒนางานวรรณกรรมดใก
฿นประทศละสงสริมการอาน฿นกลุมดใกโ องค์กรนีๅป็นคณะกรรมการระดับชาติของฟຂลิปปຂนส์ ทีไป็นสวนหนึไงของ
คณะกรรมการนานาชาติวาดຌวยหนังสือส าหรับยาวชน (International Board on Books for Young People : 

IBBY) ซึไงป็นองค์กรระดับลกทีไจัดตัๅงขึๅนทีไมืองซูริค (Zurich) มืไอป พ.ศ. โไ้ๆ พืไอสงสริมความขຌา฿จระดับ
นานาชาติผานหนังสือของดใก ขຌาพจຌาป็นตัวทนของภาคสวนนักวิจารณ์หนังสือ฿นคณะกรรมการฯ ซึไงนีไป็นภาค
สวนขนาด฿หญ฿นประทศ ละคยป็นประธานของ PBBY  

PBBY ป็นองค์กรน า฿นการฉลิมฉลองวันหนังสือดใกหงชาติทีไก าหนดจัดขึๅน฿นทุกวันอังคารทีไสามของดือน
กรกฎาคมของทุกป วันทีไถูกลือกขึๅนดยฉพาะนีๅนืไองจากป็นวันครบรอบของการจัดพิมพ์ The Monkey and the 
Turtle ของ Jose Rizal ฿นบันทึกตะวันออกของ Trubner ส านักพิมพ์ลอนดอน ฿ช! Rizal ท าวรรณกรรมดใกลนโ
ดຌวยมຌตการรางภาพละปลทพนิยายของ Hans Christian Andersen สงกลับมา฿หຌหลานชายละหลานสาวทีไ
บຌานระหวางทีไเปลีๅภัยอยูป็นวลาหลายป฿นยุรป ดังนัๅนจึงป็นรืไองทีไหมาะสมทีไผนปງายฆษณาละประดในหลัก
ของราปนีๅจะ฿หຌความส าคัญกับขาดຌวยความซาบซึๅง฿จอยางมาก฿นฐานะ คุณปูຆ Pepe (ชืไอลนทีไสดงความรัก฿ครของ 
Jose): คนหนึไงทีไอาน ละบางคนทีไถูกอาน 

ปนีๅป็นการฉลิมฉลองครบรอบวันกิด แ5เ ปของวีรชนหงชาติของรา Dr. Jose Rizal ปัญญาชนอัจฉริยะ 
ผูຌรักหนังสืออยางทຌจริง ละชายทีไมีพรสวรรค์มากมายซึไงป็นจຌาของวรรณกรรมทีไขียน฿นภาษาสปน Noni Me 



Tangere ละ El Filibusterismo ป็นหตุการณ์ส าคัญทีไน าเปสูการประกาศอกราชของประทศจากซตรวนของ
การปกครองจักรวรรดินิยม ใเเ ปจากสปนละ ใเ ปจากสหรัฐอมริกา วรรณกรรมของขานับป็นครืไองมือปลุก
ระดมบืๅองตຌน ตอตຌานอิทธิพลของนักบวชมืไอเดຌบรรยายถึงการกระท ากินขอบขตของนายพลผูຌปกครองชาวสปน
ละนักบวช  Noni Me Tangere ป็นภาษาละตินปลวา อยาตะตຌองฉัน/ ตะตຌองฉันเมเดຌ บันทึกอยู฿นพระ
คัมภีร์ป็นค าพูดของพระยซูทีไตรัสกับ Mary Magdalen หลังจากกลับคืนชีพ ขณะทีไ El Filibusterismo มีหัวขຌอรืไอง
ป็นภาษาอังกฤษวา The Reign of Greed ิการปกครองของคนลภี ขณะทีไภาษาสปน filibustero หมายถึง 
ความสงสัยทีไปฏิวัติ การลຌมลຌาง ถึงตอนนีๅคุณคงสามารถขຌา฿จละตระหนักลຌววาท าเมสปนจึงหຌามผยพร
หนังสือนีๅ  มຌ฿นทศวรรษทีไ แ้5เ ผูຌขียนกฎหมายของราเดຌสรຌางประดในการตຌถียงอยางรຌอนรงวาหนังสือหลานีๅ
ป็นวัสดุทีไมีคุณคาละหมาะสมกับการอาน฿นรงรียนหรือเม ปัจจุบัน มันป็นทีไตຌองการอาน ตจะท า฿หຌมันถูกปาก
ยาวชนปัจจุบัน เดຌอยางเรป็นอีกประดใน การฉลิมฉลองครบรอบ แ5เ ป มืไอรใวโนีๅป็นการทองอาขยานหมู Mi 
“ltimo Adios ิMy last Farewellี ของ Razel สนับสนุนดย Instituto Cervantes ฿นมะนิลา ยຌอนหลัง
กลับเปสองสามป มีการอานมาราธอน วรรณกรรมของ Razel รวมกับการฉลิมฉลองชิญชวน฿หຌอานตละบท ทีไจัด
ดยคณะกรรมการพัฒนาหนังสือหงชาติ 

มูลนิธิ Sa Aklat Sisikat ิSAS หนังสือท า฿หຌคุณทห์ หรือ หนังสือท า฿หຌคุณฉลาด ป็นการปลอยาง
กวຌางโี องค์กรทีไขຌาพจຌาเดຌรับมอบหมาย฿หຌจัดการดูลตัๅงตกอตัๅงกวาทศวรรษทีไผานมา รวมมือกับกรมการศึกษา
ของฟຂลิปปຂนส์(DepEd) เดຌด านินครงการการอานชิงนวัตกรรมละประชุมชิงปฏิบัติการฝຄกอบรมครูป็นวลาแแ ปทีไ
ผานมา  กรมการศึกษายอมรับกับสาธารณะวาองค์กรนีๅป็นผูຌมีสวนรวม เม฿ชภาครัฐทีได านินงานยาวนานทีไสุด฿นรืไอง
การรูຌหนังสือ  หตุผลของการด ารงอยูขององค์กรคือพืไอสรຌางชาติของนักอาน ละพัฒนาดใกโ฿นรงรียนของรัฐ ฿หຌมี
นิสัยรักการอาน SAS เดຌรับการตงตัๅงจากกรมการศึกษา฿หຌด านินการรืไองการอาน฿นระบบรงรียนชัๅนประถมของรัฐ 
ภาย฿ตຌครงการอุปถัมภ์รงรียน ิAdopt – A – Schoolี กิจกรรมทีไส าคัญของ SAS คือการด านินครงการการอาน 
ใแ วัน ครงการการอานบงป็นสวนหลักโ ใ สวน คือ ประชุมชิงปฏิบัติการฝຄกอบรมครู  อานมาราธอน ิthe Read 

– A – Thonี ละ กิจกรรมทีไสงผล฿หຌกิด ฉลิมฉลองการอาน ฿หຌสูงสุด  

การริไมตຌนครงการการอานของ SAS เดຌน าครูกรด ไ ละครู฿หญจากตละรงรียนทีไขຌารวมมาประชุมชิง
ปฏิบัติการฝຄกอบรมครูรวมกัน โ วัน฿นวันหยุดสุดสัปดาห์กอนริไมครงการอานมาราธอน การประชุมชิงปฏิบัติเดຌรับ
การออกบบ฿หຌตอยอดความรูຌละทักษะ฿นการสอนของครู ดยฉพาะอยางยิไงการสอนรืไองการอานรวมทัๅงสืไอสาร
รืไองนวัตกรรม ยุทธวิธีทีไสรຌางสรรค์ ละกิจกรรมทีไพวกขาสามารถ฿ชຌ฿นหຌองรียนทัๅงระหวางละหลังจากครงการ
การอาน SAS ชืไอวาครูป็นผูຌ฿หຌการสนับสนุนการอานทีไส าคัญ฿นรงรียนของรัฐ มืไอสิๅนสุดวันสุดสัปดาห์ผูຌมีสวนรวม
ตละคนจะเดຌน าคูมือการฝຄกอบรมครูของ SAS กลับบຌาน ซึไงคูมือจะประกอบดຌวยยุทธวิธีละกิจกรรมระหวางการ
ประชุมชิงปฏิบัติการนีๅ จะป็นหนังสืออຌางอิงส าหรับครูมืไอพวกขาน าครงการเปปฏิบัติ฿นรงรียนของพวกขา 

วรรณกรรมละอานมาราธอนทีไนาสนุก น าสนอการอาน฿นอีกมุมหนึไงตอนักรียน เมนาบืไอหมือนบทรียน
การอานปกติ มันป็นกมมากกวาบทรียน ละน าสนอชุดนิทาน ๆเ รืไอง฿นภาพสี ทัๅงหมดป็นสิไงพิมพ์ของฟຂลิปปຂนส์ 
ส าหรับทุกชัๅนรียนพืไอ฿ชຌ฿นวันรียน ใแ วัน นับวาป็นสิไงทีไหาเดຌยากยิไงมากส าหรับนักรียนผูຌทีไเมคยมีมຌตต ารา
รียนของพวกขาอง ขຌาพจຌาเมคยลืมขຌอคิดหในของดใกผูຌชายคนหนึไงทีไถือหนังสือดຌวยความรักละยิๅมกับมัน พราะ
ขาเมคยมีประสบการณ์ทีไมีความสุขชนนีๅ ดังความหมายของชืไอ มันป็นการขงขันการอาน ทีไมีผนผังติดตาม
ความกຌาวหนຌาพืไอตรวจสอบผลงานของนักรียนตละคนละ฿บผานการอานส าหรับดใกโทุกคนพืไอบันทึกการอาน



หนังสือ ส าหรับกิจกรรมตางโทีไตຌองท า กิจกรรมทีไสรใจสมบูรณ์จะ฿หຌสิทธินักรียนเดຌปะขนนกกระดาษบนจิตกรรมฝา
ผนังทีไมีนก Ibong Adarma ินก฿นต านานของฟຂลิปปຂนส์ี มืไอสิๅนสุด ใแ วัน รงรียนตางโ ฿นมืองวางผนกิจกรรม
สุดทຌายพืไอฉลิมฉลองการอาน 

ท าเมตຌอง ใแ วัน ละท าเมตຌองป็นกรด ไ  SAS เดຌท าการวิจัยรืไองนีๅกอน฿สลง฿นครงการซึไงคอนขຌางจะ
สิๅนปลืองงินละรงงาน ฿นรืไองการฝຄกอบรมครู ชุดของหนังสือ การตรวจติดตามทีมงานระหวางชวงปฏิบัติการ บน
พืๅนฐานของหลักฐานชิงวิทยาศาสตร์ มันตຌอง฿ชຌวลาปฏิบัติป็นกิจวัตรอยางตอนืไองติดโกัน โแ ถึง โ่ ครัๅงพืไอสรຌาง
นิสัย ฿นกรณีชนนีๅ นิสัยรักการอานจึงป็นสวนหนึไงของชีวิต นนอน฿หຌดีทีไสุดนิสัยนีๅตຌองเดຌรับอบรมบมพาะตัๅงตวัย
ยาว์ ละกีไยวขຌองกับการสรຌางความตຌองการการอาน 

กรด ไ ป็นกลุมวิชาการฉพาะทีไเดຌรับการคัดลือกพราะตามขຌอมูลของกรมการศึกษา กรดนีๅป็นระดับทีไ
ส าคัญมาก฿นการพัฒนาการรูຌหนังสือชิงการปฏิบัติเดຌ นีไป็นวัยทีไดใกริไมอานอยางสะดวกสบาย ละการจัดการ ณ จุด
นีๅพิสูจน์วามีประสิทธิภาพมากกวา฿นดຌานการพัฒนานิสัยรักการอาน ละป็นการปງองกันการออกจากรงรียน
กลางคัน 

ขຌาพจຌารูຌสึกภาคภูมิ฿จกับ SAS ป็นอยางยิไงพราะจากบันทึกการติดตามผลพบวา ผลการด านินงาน แแ ปทีไ
ผานมาของมันเมคยมีความเมนาพึงพอ฿จลย การสงสริมป็นการฉพาะนัๅนเดຌกลัไนกรองครงการ฿หຌดีขึๅนอยาง
ตอนืไอง มันป็นครงการดียวทานัๅนทีไเดຌรับการยอมรับจากกรมการศึกษา ป็นครงการทีไยัไงยืนตลอดมาหลายปทีไมี
การผสานขຌาเป฿นหลักสูตรของรงรียนทีไขຌารวม฿นครงการฯ ละขຌาเปทนทีไหลักสูตรศิลป์ภาษาปกติของดือน 
ป็นการฟันฝຆาอุปสรรคทีไส าคัญ฿นตัวมันองถຌาราคิดวาระบบราชการป็นอุปสรรคตอการบรรลุความส ารใจนัๅน มันป็น
การสนับสนุนชิงวิชาชีพ฿หຌกับครูดຌวยการพิไมพูนความรูຌ การประชุมชิงปฏิบัติ การประชุมวันสุดสัปดาห์ประจ าปอยาง
สมไ าสมอพืไอสนับสนุนการอาน ละการพิมพ์หนังสือ Star Teacher ผยพรสูรงรียนทีไมีสวนรวมดยเมคิด
คา฿ชຌจาย  

ผานครงการการอานจากป พ.ศ. โ5ไโ ถึงปการศึกษา ลาสุด SAS เดຌ฿หຌบริการรงรียนของรัฐ ่ๆ่ หง 
สรຌางประยชน์฿หຌครู โไุๆแ้ คน ละขຌาถึงความคิดนักรียนฟຂลิปปຂนส์กวาหนึไงลຌานคนทัไวประทศ SAS ยังเดຌ
ผยพรหนังสือดใกกือบ แ่แุเเเ ลมดຌวย 

มืไอกຌาวมาถึงปทีไ แเ  SAS ตຌองการรูຌประสิทธิภาพของครงการ ละริไมด านินการส ารวจพืไอประมินตนอง
ดยรวมกับผูຌชีไยวชาญซึไงป็นบุคคลภายนอกทีไเดຌรับการยอมรับอยางสูง คือ The Massachusetts Institute of 

Technology Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) มหาวิทยาลัยคลัมบีย ละกรมการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของ J-PAL คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของครงการความยากจนดยจัดหาผูຌวางนยบาย฿หຌ กับผลลัพธ์
ชิงวิทยาศาสตร์ทีไชัดจน ทีไชวยปรับนยบายตางโทีไประสบความส ารใจ฿หຌป็นรูปป็นรางขึๅน ละยัง฿หຌขຌอมูลการวิจัย 
ประภทดียวกับของ Warren Buffett ละ Bill Gates ตอครงการองค์กรการกุศลของมัน การศึกษาอิสระทีไเดຌริไม
ขึๅนมืไอป พ.ศ. โ55โ ละสิๅนสุดป พ.ศ. โ55ไ นีๅ ป็นการศึกษารก฿นกลุมริริไมครงการรูຌหนังสือ฿นประทศ ส าหรับ
ทุกโชวงของการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาอก ละตัวทนอืไนโมาจากสหรัฐอมริกามาด านินการละตรวจ
ติดตามการส ารวจดยสวนบุคคล ซึไงด านินการกับรงรียน แเเ หง฿น Tarlac จังหวัดทางหนือของกรุงมะนิลา ซึไง
คิดวาป็นสวนทีไลใกมากของประทศ 



ผลของการศึกษาออกมา฿นชิงบวกละ฿หຌก าลัง฿จ ป็นการพิสูจน์ความถูกตຌองของความพยายามของ SAS 

ดยพืๅนฐานลຌวครงการการอานของ SAS ระยะสัๅนป็นวิธีทีไมีประสิทธิภาพส าหรับ การบมพาะนิสัยการอานทีไดี฿น
ดใกโ ดังนัๅนจึงป็นการปรับปรุงความสามารถ฿นการอานของพวกขา หนังสือทีไหมาะสมกับอายุปรับปรุงทักษะการ
อาน ละครงการมีผลทีไคงอยูนานละมากทีไสุดตอการจดจ าค าละสงสริมนิสัยการอานของนักรียน มຌอยูภายนอก
รงรียน 

ก าลัง฿จจากผลลัพธ์ชิงบวกของการศึกษา MIT J-PAL, SAS ก าลังจะท า฿หຌผนสรใจสมบูรณ์ ละ฿ชຌ
ซอฟต์วร์ปลหลักสูตรของมันหนຌาตอหนຌา฿หຌป็นครงการฝຄกอบรมครูทางออนเลน์พืไอท า฿หຌ การขຌาถึงกวຌางขึๅน 
ครงการ฿หมนีๅรียกวา ครงการการ฿หຌค าปรึกษาทีไขຌาถึงทางคอมพิวตอร์ (Computer Access Mentorship 

Program CAMP)  

฿นป พ.ศ. โ55ใ The Republic of Korea’s e-Asia and Knowledge Partnership Fund ฿หຌงิน
สนับสนุน SAS ผานธนาคารการพัฒนาหงอชีย (Asian Development Bank - ADB) งินสนับสนุนนีๅมอบ฿หຌกับ
การพัฒนาครงการฝຄกอบรมครูออนเลน์ รวมทัๅงการสรຌางหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ โ5 หงทัไวประทศฟຂลิปปຂนส์
พืไอวัตถุประสงค์นีๅ 

CAMP จะด านินการดย SAS ตลอดระยะวลา ใ ปติดตอกัน ดยประสานกับลูกสือชาวบຌานของฟຂลิปปຂนส์ 
(Boy Scouts of Philippines: BSP) หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ หรือ CAMP Sites ตัๅงอยูทีไส านักงานสภาลูกสือ
ชาวบຌาน ละ฿ชຌป็นสถานทีไส าหรับครูรงรียนประถม ุ้เเเ คนพืไอรียนรูຌวิธีการสอนชิงนวัตกรรมละการสอน
บบ฿หมโผานครงการบริการออนเลน์ ครงการจะมีปງาหมายฉพาะ฿นการปรับปรุงทักษะของครู฿นการสอนการ
อานละจัด฿หຌมีอยูพืไอครูมากทีไสุดทาทีไจะป็นเปเดຌ 

ความพยายาม฿หมโอีกรืไองของ SAS คือ การสัมมนา-อบรมครูจากรงรียนรัฐบาลส าหรับดใกกอนวัยรียน 
ทีไกิดขึๅนจากความสน฿จของผูຌ฿หຌการสนับสนุนการศึกษากอนวัยรียน มีความสน฿จรืไองการศึกษากอนวัยรียนพิไมมาก
ขึๅนดังทีไขຌาพจຌากลาวถึงกอนหนຌานีๅวามันกลายป็นภาคบังคับ฿นปการศึกษานีๅซึไงริไมตຌนดือนมิถุนายนดຌวยการทีไรัฐบาล
เดຌท าอะเรบางอยางกีไยวกับความรูຌทีไป็นการสงสริมการรูຌหนังสือละตระตรียมผูຌรียน฿หຌดี ขึๅนพืไอการศึกษา฿น
รงรียนประถมอยางป็นทางการ กอนหนຌานีๅมีตดใกโ฿นครอบครัวทีไสามารถจาย฿หຌกับการศึกษากอนวัยรียนทานัๅน
ทีไเดຌประยชน์ทีไเมยุติธรรมนีๅมากกวา 

มีพัฒนาการทีไนายินดี คือ อาบล-ลาดา ิJr. Pinky Aquino Abelladaี พีไสาวของทานประธานาธิบดีบนิญ 
อาคีน เดຌ฿หຌความสน฿จละพยายาม฿นการสรຌางชัๅนรียนอนุบาลละจัดหาหนังสือทีไคัดสรรเวຌกอน฿หຌ ละอุปกรณ์
การรียนผานมูลนิธิ AGAPP ละครงการ Silid Pangarap ขององค์กร ซึไงปลวา หຌองหงความฝัน หรือหຌองฝัน ตัว
ยอของมูลนิธิ AGAPP มาจาก Aklat, Gabay at Aruga Tungo sa Pag-angat at Pag-asa ฿นภาษาอังกฤษ หมายถึง 
หนังสือ การฝຄกอบรมครู การ฿หຌอาหาร ความป็นอยู ละครงการสนับสนุนพอมมุงสูคุณภาพชีวิตทีไดีกวาละมี
ความหวัง ฿นการป็นพันธมิตรกับกรมการศึกษา ปງาหมายของครงการนีๅคือ พืไอสรຌางรงรียนอนุบาล แเเ หง
ระหวางปรกของการบริหารงานของรัฐบาลอาคีน ซึไงริไมตຌนมืไอ ใเ มิถุนายน พ.ศ. โ55ใ ละพวกขาเดຌจัดการปຂด
รงรียนทีไ แเเ มืไอกลางดือนมิถุนายน ส าหรับปทีไสองของครงการ มีความมุงหวังวาจะสรຌางรงรียนอนุบาลอีก 
แ5เ หง นຌนทีไครงการ การ฿หຌอาหาร ความป็นอยู สนับสนุนพอม ละพัฒนาระบบติดตามผลการด านินงาน
ส าหรับทักษะการสอนละประสิทธิภาพของนักรียน ครงการนีๅเดຌรับการสงสริมจากรายงานทีไวาการสมัครขຌา



รงรียนอนุบาลพิไมขึๅนจาก ใเ ป็น ๆเ% ฿นชัๅนรียนของพวกขา ขณะทีไภาพตางโจะป็นครืไองพิสูจน์วาครงสรຌาง
กาทีไยังคงมีอยู หรือชัๅนรียน฿หมทีไถูกปลีไยน฿หຌป็นดินดนมหัศจรรย์หงการรียนรูຌ  ทีไควรจะป็น อะเรจะป็น
฿บรับรองทีไดีกวาการทีไบุคลากรของกรมการศึกษาทีไกษียณ฿นจังหวัดทาง฿ตຌของ Leyte ผูຌซึไงถูกพามา฿หຌหในหຌองรียน
ทีไมีสีสันบรรยากาศชิญชวน ซึไงธอเมคยคาดคิดมากอนวาจะเดຌหใน฿นอาชีพของธอ สวน฿นจังหวัดทางภาคหนือ 
ดใกบางคนทีไมีผนสมัครขຌารียนรงรียนอนุบาลอกชนปลีไยนมาขຌาครงการ Silid Pangarap ทน ป็นการ
สงสริมทีไดียิไงทีไพีไสาวประธานาธิบดีเดຌริริไมครงการนีๅ พราะการหาผูຌอุปถัมภ์จึงเม฿ชรืไองยาก 

ถຌา SAS มีปງาหมายทีไนักรียนกรด ไ ละปງาหมายของ AGAPP อยูทีไนักรียนอนุบาล องค์กรอืไนอีกสอง
องค์กรกใมีผูຌรับประยชน์ระดบักรดอืไนป็นปງาหมายของพวกขา 

The Ronald McDonald House Charities (RMHC)  ฿ช! มຌตองค์กรการกุศลของ McDonald ทีไมี
ครงการอานดຌวยจิด฿จทีไบิกบาน ิBright Minds Read : BMR) ริไมตຌนขึๅน฿นป พ.ศ. โ5ไ5 ส าหรับนักอานริไมตຌน มี
ความตัๅง฿จ฿หຌความส าคัญกับกรด แ หลังจากพบวานักรียนรงรียนของรัฐพียง ไ% ทานัๅน฿นระดับกรด 1 ทีไ
สามารถอานหนังสือเดຌ ดยรวมมือกับกรมการศึกษา เดຌพัฒนาชุดครืไองมือการอานขึๅนดยผูຌชีไยวชาญรืไองการอาน 
ซึไงเดຌผลิตหนังสือนิทานลม฿หญ ใใ ลมป็นภาษาฟຂลิปปຂนส์ โ่ ลม ละภาษาอังกฤษ 5 ลม หนังสือบบฝຄกหัด
ส าหรับนักรียน ทีไมีผนกิจกรรม โเเ ชุดส าหรับหนังสือนิทาน ใใ ลม ผนบทรียนของครู ทัๅงหมดป็นครืไองมือ
ชวยสอนการอานพืๅนฐาน สรຌางความขຌา฿จละพิไมพูนทักษะดຌานภาษาของนักรียน ชุดครืไองมือหลานีๅอาจถูก
บงปันกันระหวางชัๅนรียน ดังนัๅนจึงมีชุดครืไองมือ BMR แ ชุดส าหรับทุกโรงรียนทีไขຌารวมครงการ การฝຄกอบรม
ครู หัวหนຌางาน ละครู฿หญรงรียนของรัฐป็นองค์ประกอบทีไส าคัญของครงการ BMR ถึงปัจจุบัน รงรียนประถม
ของรัฐกวา โุ็เเ รงรียน ซึไงถูกสนอวาป็นรงรียนทีไขัดสนทีไสุด ฿น แ็ พืๅนทีไเดຌรับชุดครืไองมือของ BMR  

ชุดครืไองมือหลานีๅเมเดຌหมายถึงวัสดุสริม ตถูก฿ชຌ฿นชัๅนรียนฟຂลิปปຂนส์นืไองจากถูกออกบบภาย฿ตຌหลักสูตร
การศึกษาพืๅนฐานของกรมการศึกษา 

นวทางของครงการเดຌจากวัตถุประสงค์ ไ ประการของการอานริไมตຌน เดຌก การพัฒนาความรักการอานทีไ
ทຌจริง การพัฒนาความขຌา฿จละทักษะการคิดทีไส าคัญ การพัฒนาภาษาพูด ละการพัฒนาทักษะการตีความ 
ปัจจุบัน ปทีไ ้  ครงการอานดຌวยจิด฿จทีไบิกบาน ิBMRี วัดประสิทธิภาพผานการพิไมขึๅนของจ านวนรงรียนละ
นักรียนทีไขຌารวมครงการ ละผลการทดสอบกอนละหลังการบริหารจัดการ 

฿นการส ารวจครงการรูຌหนังสือทีไมีอยูส าหรับระดับกรดตางโ ครงการ The Union Bank of the 

Philippines Corporate Philanthropy and Social Responsibility (CPSR) พบวาหนวยงานพัฒนาอกชน 
ิNGOsี เมมีครงการส าหรับนักรียนกรด โ จึงเดຌตัดสิน฿จสนับสนุนกรดนีๅพราะคิดวาป็นกรดทีไมีความหมาะสม
ทีไสุดส าหรับการศึกษาทีไมีคุณคาดຌวย ฿นขัๅนตอนนีๅของชีวิต฿นรงรียนของพวกขา นักรียนสามารถเดຌรับการชวยหลือ
ทีไดีทีไสุดพราะนีไป็นวลาทีไดใกสวน฿หญยังอยู฿นรงรียน อัตราการออกจากรงรียนกลางคันสูงมาก฿นกรด ไ 

ครงการทีไเดຌรับการพัฒนา฿ชຌหัวขຌอ การอานอยางมีพัฒนาการผสานกับการศึกษาทีไมีคุณคาพืไอพลมืองดี 
ป็นชุดครืไองมือทีไสมบูรณ์ทีไมีหนังสือบบฝຄกหัดของนักรียน หนังสือคูมือของครู ละชุดวิดีอการสอนดຌวยสืไอ
หลากหลาย ทีไเดຌรับการออกบบพืไอสรຌางทักษะการอานพืๅนฐาน฿หຌขຌมขใงละปลูกฝังคานิยมคารพ฿นอารัมภบท
ของรัฐธรรมนูญฟຂลิปปຂนส์ พ.ศ. โ5ใเ ซึไงสอน฿หຌนักอานป็นพลมืองของประทศทีไมีความรักชาติ มุงมัไน ละ
รับผิดชอบตอหนຌาทีไมากขึๅน มีความภาคภูมิ฿จตอมรดกของฟຂลิปปຂนส์ มันเดຌรับการพัฒนาดຌวยนวความคิดของ



ปງาหมายการพัฒนาสหัสวรรษของสหประชาชาติ (The United Nations Millennium Development Goals 

MDGs) พืไอบรรลุความส ารใจการศึกษาขัๅนประถม฿นระดับสากล ละปງาหมายของกรมการศึกษาทีไจะ฿หຌมีจ านวนผูຌทีไ
เมป็นนักอานป็นศูนย์ผานครงการดใกทุกคนป็นนักอาน 

ดใกทุกคนมีหนังสือบบฝຄกหัดของตนองซึไงจะ฿ชຌกับชัๅนรียนภาษาละการอานระหวางปการศึกษา ส าหรับ
รงรียนสวน฿หญ การมีพียงหนังสือกใป็นสิไงทีไป็นประยชน์ลຌวนืไองจากพวกขาเมมีหนังสือตัๅงตรก ปนีๅนักรียน
กรด โ จ านวน 5ใใุเเเ คนจาก 5ุโเเ รงรียนทัไวประทศบนกาะ฿หญสามกาะของประทศจะเดຌ฿ชຌวอุปกรณ์การ
รียนรูຌหลานีๅ ผูຌอ านวยการระดับภูมิภาคจ านวนมากมีความหในวานีไป็นครัๅงรกทีไนักรียนกรด โ จะเดຌถือหนังสือ
บบฝຄกหัดทีไหมือนกัน฿นพืๅนทีไตางโของประทศ  ทรซิตຌา ิTeresita Domalantaี ผูຌอ านวยการกรมการศึกษา 
ส านักงานภูมิภาค ิThe National Capitol Regionี ฿หຌความหในวา ครงการนีๅเมพียงตปรับปรุงคุณภาพของ
นักรียนทานัๅนตยังรวมถึงผลการท างานของครูดຌวย ป็นครัๅงรก฿นประวัติศาสตร์ของระบบการศึกษาทัๅงประทศ
ฟิลิปปินส์ทีไนักรียนเดຌซในชืไอสดงความป็นจຌาของบนหนังสือทีไจกจายป็นสวนตัวฟรี฿หຌตละคน...  

นืๅอหาของหนังสือป็นเปตามขຌอก าหนดของกรมการศึกษา ส าหรับหลักสูตรทัๅงหมดตลอดปการศึกษา฿นวิชา
ภาษาอังกฤษละวิชาการอาน ละอาจบูรณการรวมกับวิชาอืไนโ บบฝຄกหัดถูกขียนดยยึดความสามารถ฿นการ
รียนรูຌตามหลักกณฑ์กรมการศึกษา ละขຌอก าหนดการท างานอยางป็นทางการ ปງาหมายส าคัญของครงการ คือ 
การพัฒนานักอานอิสระทีไป็นจริงละสามารถปฏิบัติเดຌ ดังนัๅนมຌวา฿นทีไสุดพวกขาจะออกจากรงรียนกลางคัน พวก
ขายังคงสามารถอานละอยูรอดเดຌพราะทักษะทีไจ าป็นนัๅน ความชืไอของพวกขาคือ การอานป็นทักษะการอยู
รอด ถຌาคุณเมสามารถอานเดຌ คุณกใเมสามารถรียนรูຌ ถຌาคุณเมสามารถรียนรูຌ คุณกใเมสามารถอยูรอดเดຌ.......... 

ขณะนีๅ ครงการ CPSR เดຌด านินการมาป็นปทีไหຌา ละเดຌรับการกลัไนกรองจากขัๅนรกของปฏิบัติการ฿หຌดีขึๅน 
เดຌสรຌางประยชน์฿หຌกับนักรียนกรด โ ของรงรียนรัฐจ านวน แ.ไ ลຌานคน ละครู โไุเเเ คน ถຌาครงการนีๅเดຌรับ
ความส ารใจละการยอมรับ฿นระดับหนึไง กใพราะ UnionBank ปรึกษาหารือกับกรมการศึกษาทุกโขัๅนตอน ละ
ท างานกับครงการตางโตามระบียบวิธีปฏิบัติละขัๅนตอนทีไมีอยู นอกจากนีๅยังเดຌบงปันความรวมมือทีไดีทีไสุด฿หຌกับ
กรมการศึกษาดຌวย นอกหนือจากทรัพยากรดຌานการงิน ครงการ CPSR ยังเดຌ฿ชຌหลักคุณธรรมของธุรกิจ ความคิด
สรຌางสรรค์ การสรຌางชุมชน ละความป็นจริงทีไปฏิบัติเดຌ ระบบการรียนรูຌของUnionBank เดຌรับการยอมรับวาป็น
ครงการทีไรับผิดชอบตอสังคมทีไดีทีไสุด฿นดຌานการศึกษาละความป็นพลมืองทีไมีความรับผิดชอบ 

ดຌวยครงการการรูຌหนังสือทีไกลาวมาขຌางตຌน ราสามารถหในวานักรียนกรด แ โ ละ ไ มีครงการฉพาะทีไ
มอบ฿หຌกับพวกขา ถຌาพียงตทุกโกรดจะ น ามา฿ชຌ จากกรด แ ถึง แโ มีงานทีไจ าป็นอีกมากทีไตຌองท า 

กรมการศึกษาผานวิสัยทัศน์ของ Juan Miguel Luz  อดีตปลัดกระทรวงการคลังละบริหาร เดຌสรຌางกรอบ
ความคิดรืไองศูนย์กลางหຌองสมุดทัไวประทศ฿นชวงทีไขาอยู฿นต าหนง ขาตระหนักวามีบางรืไองป็นรืไองพืๅนฐานอยาง
ยิไง คือ ถຌานักรียนเดຌรับการสนับสนุน฿หຌอานละรักการอาน จะตຌองมีครงสรຌางพืๅนฐานส าหรั บการอาน฿นทุกโ
รงรียน นักรียนจ าป็นตຌองมีหนังสืออยู฿นมือ หຌองสมุดรงรียนยังเมมีอยู฿นระบบรงรียนรัฐบาลของรา ถຌาพวกขา
รักการอาน กใเมมีหนังสือทีไจะดึงดูด฿จ฿คร฿หຌอาน หรือเมมีบรรณรักษ์ทีไจะสรຌางรงบันดาล฿จละสงสริมการอาน ถຌามี
บรรณรักษ์หຌองสมุดรงรียน จะตຌองป็น฿ครบางคนทีไตຌองกษียณหรือเมสามารถทนกับงานประจ าของการสอน฿น
หຌองรียนทีไครงครียดอีกตอเป จริงโ กใคือหนຌาทีไการสอนทีไป็นทีไตຌองการนຌอยทีไสุด กรมทีไมีทรัพยากรอยูจ ากัดส าหรับ



ประชากรทีไก าลังติบตรูຌวาการจัดตัๅงหຌองสมุดรงรียนประถมของรัฐมากกวา ใ็ุเเเ หง ส าหรับตละรงรียนป็น
รืไองทีไป็นเปเมเดຌ฿นชิงศรษฐกิจละจะตຌอง฿ชຌวลา 

ดังนัๅนศูนย์กลางหຌองสมุดจึงกิดขึๅน มันป็นคลังหรือหຌองสมุดรวมทีไจัดตัๅงขึๅน฿นรงรียน฿นขตการศึกษาตางโ
ของประทศ พืไอ฿หຌบริการรงรียนประถมละมัธยมองรัฐทีไอยู฿นขตนัๅนโ ตละขตซึไงขึๅนกับการจัดบงประภท
ฉพาะมีรงรียนของรัฐ฿นสังกัดจ านวนมาก  ศูนย์กลางหຌองสมุดจะจัดตรียมวัสดุอุปกรณ์สริมการอานเวຌ฿นถัง
พลาสติกทีไคัดยกดยระดับการศึกษา วิชา ละยกหัวขຌอหลักจ านวนนับรຌอยเวຌ฿นกลองจัดกใบพลาสติกทีไขใงรง
นนหนาพืไอ฿หຌตัวทนรงรียนตรวจสอบ฿นตละดือน พืไอน าเป฿สเวຌ฿นหຌองสมุดรงรียนตามล าดับ  มิฉะนัๅน
อุปกรณ์สงสริมการอานหลานีๅจะเมสามารถขຌาถึงครูละนักรียเดຌ  

กอนการปຂดศูนย์กลางหຌองสมุด ครูเดຌรับการฝຄกอบรมรืไองความส าคัญของการอาน กลยุทธ์การสงสริมการ
อานตางโ ละบรรณารักษ์รืไองการจัดประภทละกระบวนการจัดหนังสือ ผูຌบริหารรงรียนรายงานคะนนการอาน
ทีไพิไมขึๅนอยางหในเดຌชัด ฿นการทดสอบสัมฤทธิผลของรงรียนทีไเดຌรับบริการจากศูนย์กลางหຌองสมุด ศูนย์กลาง
หຌองสมุดตัๅงอยู฿นอาคารศูนย์กลางทีไมีอยูทีไรัฐบาลทຌองถิไนจัด฿หຌซึไงจะเดຌรับการตกตง฿หมพืไอวัตถุประสงค์นีๅดยฉพาะ 
นวความคิดละการมีสวนรวมระหวางกรมการศึกษา สวนราชการทຌองถิไน ละภาคประชาชนนัๅนเดຌรับยอมรับป็น
อยางดีซึไงป็นรางกฎหมายทีไอยูระหวางการพิจารณา฿นสภาผูຌทนฯพืไอท า฿หຌนวความคิดศูนย์กลางหຌองสมุดป็น
ขຌอบังคับทางกฎหมาย ดังนัๅนศูนย์กลางหຌองสมุดจะถูกท า฿หຌป็นสถาบันละสรຌางขึๅน฿นมืองส าคัญ รวมทัๅงกระจาย
พืๅนทีไอยางกวຌางขวาง กฎหมายยังเดຌก าหนด฿หຌกรมการศึกษาสรຌางทีมงาน฿นศูนย์ เดຌก บรรณารักษ์ ผูຌชวย
บรรณารักษ์ ผูຌชวยหຌองสมุด ละคนงานทีไอ านวยความสะดวก จนถึงปัจจุบัน มีศูนย์กลางหຌองสมุดทีไสรຌางลຌว แ้ไ 
หง฿นประทศ ส าหรับรงรียน฿น แแ็  ขตการศึกษาจากทัๅงหมด โเไ ขตทัไวประทศ  ่็ ขตฝງารอทีไจะมี
ศูนย์กลางหຌองสมุดของตัวอง ส าหรับบางขตมีศูนย์กลางหຌองสมุดมากกวาหนึไงหง นืไองจากจ านวนรงรียนทีไ
฿หຌบริการมีจ านวนมาก 

ขຌาพจຌาตຌองยอมรับวา ผนยังเมสมบูรณ์ดังทีไกลาว การจัดสงหนังสือลาชຌา ครูรຌองรียนวาศูนย์กลางอยูเกล
จากรงรียนของพวกขามาก จึงกอ฿หຌกิดคา฿ชຌจาย฿นการขนสง หนังสือมีเมพียงพอ ละหัวขຌอรืไองทีไสนับสนุน
หลักสูตรกใเมพียงพอดຌวย ตนนอน ราทุกคนรูຌวาหຌองสมุดเมสามารถมีหนังสือพอส าหรับทุกโความสน฿จละคลຌอย
ตามทุกคนเดຌ หนังสือหลานีๅตຌองเดຌรับการบ ารุงรักษาละติมตใมอยางสมไ าสมอ 

฿นจังหวัด Batangas ทาง฿ตຌของกรุงมะนิลา รงรียนอกชนทีได านินการดยบาทหลวงคริสตียนชืไอ La 

Salle ฿นมือง Lipa มีครงการการอานละหนังสือคลืไอนทีไ ิBookMobile & Reading Program: BMRP) ส าหรับ
รงรียนประถมของรัฐทีไขาดคลนมากทีไสุด฿นมือง ครงการหนังสือคลืไอนทีไจัดหຌองสมุด฿หຌนักรียนทีไรงรียนของ
พวกขาเมมี องค์ประกอบของครงการรูຌหนังสือ คือ สิทธิพิศษ฿นการยืมหนังสือ ครงการอานทีไมีนวทาง 
ประสบการณ์การรียนรูຌทีไสรຌางสรรค์ผานงานศิลปะ หัตถกรรม ละการลานิทาน การสอนพิศษวิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์ การสรຌางคานิยมละการรูຌหนังสือทางคอมพิวตอร์  นอกจากนีๅยังมีชุดการฝຄกอบรม
ส าหรับครูสอนการอานซึไงป็นสวนทีไมีความส าคัญป็นพิศษมืไอ ๆเ% ของครู฿นป พ.ศ. โ55เ เมมีความสามารถดຌาน
ภาษาอังกฤษ ทีไป็นสืไอกลางของการสอน฿นรงรียนของรัฐทุกหง นอกจากนีๅองค์ประกอบรืไองการมีสวนรวมของ
ผูຌปกครองกใเดຌรับการพัฒนาดຌวย 



ครงการการอานละหนังสือคลืไอนทีไ (BMRP) ลใงหในวา฿นอนาคตอัน฿กลຌ ราจะมีนักรียนรงรียนประถม
ของรัฐทีไรักการอาน มีทักษะทีไจ าป็นส าหรับการอาน ละถูกจัด฿หຌมีองค์ประกอบพรຌอมทีไจะฝันฝຆาอุปสรรคของ
กระบวนการรียนรูຌ ละกลายป็นนักรียนทีไประสบความส ารใจ 

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือหงชาติป็นหนวยงานรัฐบาลภาย฿ตຌการก ากับละบริหารจั ดการของกรมการ
ศึกษาทีไรับผิดชอบการพัฒนาละสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประทศฟຂลิปปຂนส์ รับผิดชอบ
ครงการตอเปนีๅ 

 Booklatan sa Bayan ิส านวนทีไติดกับค าวา หนังสือ ซึไงมีความหมายตามตัวอักษร ความพรຌอม฿น
ประทศี นีไป็นชุดกิจกรรมการฝຄกอบรมละการประชุมชิงปฏิบัติการรืไองการพัฒนาความป็นนักอานทีไจัด
ขึๅนทัไวประทศ บรรยายบทกวี นวนิยาย ละงานขียนทีไเดຌจากรืไองจริง ละรืไองประภทอืไนโของฟຂลิปปຂนส์ 
นอกจากนีๅยังมีตารางการประชุมชิงปฏิบัติการ การลานิทานกับครู บรรณารักษ์ ละผูຌท างานชุมชนดຌวย 

 ดือนหงการพัฒนาหนังสือฟิลิปปินส์ ฿นดือนพฤศจิกายนของตละป ป็นงานฉลิมฉลองทีไ฿หญทีไสุด
กีไยวกับหนังสือละการอาน กับทศกาลวรรณกรรมนานาชาติ กรุงมะนิลา ป็นทศกาลส าคัญทีไนักขียน
ตางประทศละทຌองถิไนทีไมีชืไอสียงเดຌมาพูดคุยรืไองหนังสือ วรรณกรรม ละศิลปะของการขียน ฿นดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. โ55ใ เดຌรับการรียกวา LOL (Lit Out Loud!) ละขกพิศษคือ Simon Beaufoy ผูຌตง 
Slumdog Millionaire 

 การประชุมสมสรหนังสือ NBDB พืไอสงสริมความสน฿จหนังสือทีไขียนดยนักขียนชาวฟຂลิปปຂนส์ สมสร
หนังสือจัดประชุมพืไออภิปรายหนังสือดยนักขียนทีไป็นขกส าคัญ 

 ขຌา฿จการอาน ป็นการรณรงค์รืไองการอานของสมาคมส านักพิมพ์อมริกัน (The American Association 

of Publishers AAP) ฿นสหรัฐอมริกาซึไง NBDB ลอกลียนบบ ผูຌมีชืไอสียงจะเดຌรับชิญมาสดงทาการอาน
พืไอถายรูปส าหรับพิมพ์บนปสตอร์ 

 รางวัลหนังสือหงชาติ ป็นรางวัลประจ าปทีไพึงปรารถนามากทีไสุดของอุตสาหกรรมหนังสือของฟຂลิปปຂนส์ทีไ
จัดดยวดวงนักวิจารณ์มะนิลา (The Manila Critics Circle) ฿นป พ.ศ. โ5โไ พืไอสดงความป็นลิศของ
การจัดพิมพ์หนังสือ ซึไง NBDB เดຌคัดลือกพืไอสรຌางความป็นสถาบันผานการมีสวนรวมกับ MCC ฿นป พ.ศ. 
โ55แ 

 รางวัลหนังสือดใกหงชาติ ป็นความรวมมือระหวาง NBDB ละคณะกรรมการหนังสือยาวชนฟຂลิปปຂนส์
พืไอรับรองหนังสือดใกทีไดีทีไสุดของประทศ หนังสือทีไนายกยองมากถึง แเ ลมอาจเดຌรับการระบุชืไอ฿นตละ
ครัๅงพืไอจัดท าบรรณานุกรมดใกทีไดีทีไสุด ฿นป พ.ศ. โ55ใ มีหนังสือ ๆ ลมเดຌรับคัดลือกส าหรับรางวัลหนังสือ
ดใกหงชาติครัๅงรก 

 Bookwatch ป็นนิตยสารอยางป็นทางการของ NBDB ซึไง฿หຌขาวสารหนังสือทีไกีไยวขຌองละการพัฒนา 

 



ครงการอานกับ The Inquirer (The Inquirer Read – Along) ของ The Philippine Daily Inquirer 

หนังสือพิมพ์ชัๅนน าของฟຂลิปปຂนส์ปຂดตัวมืไอดือนพฤษภาคม โ55เ ป็นนวความคิด งายโ ตຌนทุนตไ า ทีไมีปງาหมาย
สงสริม฿หຌสาธารณะ฿ชຌหຌองสมุดของ Inquirer ตามหัวขຌอการวิจัย 

มืไอการประชุมริไมตຌนขึๅนครัๅงรก รียกวา การประชุมรืไองการอาน มีปງาหมายทีไดใกโ฿นรงรียนดຌวย
ความหวังวาจะท า฿หຌพวกขาริไมนิสัยการอานตัๅงตยังยาว์ ดຌวยความพยายามทีไจะท า฿หຌการอานป็นรืไองสนุกละ
ดึงดูด฿จตอดใกโ  Letty Jimenez Magsanoc หัวหนຌากองบรรณาธิการของ Inquirer ฿หຌชืไอครงงาน฿หมตามทีไรียก
฿นปัจจุบันวา Inquirer Read-Along ละสนอวา฿หຌชิญชวนคนมีชืไอสียงละผูຌป็นตຌนบบทีไมีบทบาทมาอาน
นทิาน฿หຌนักรียนฟัง฿นทีไประชุม การประชุมทีไ฿ชຌวลาป็นชัไวมงจัดขึๅนดือนละ โ ครัๅง ดยปกติจะบงป็น ใ สวน คือ 
การอานพรຌอมกับคนมีชืไอสียงละผูຌป็นตຌนบบบบทีไมีบทบาท การอานกับนักลานิทานทีไเดຌรับการฝຄกอบรม ละ
สวนทีไสามรวมกับนักอาน Junior Inquirer ิฉบับสริมสุดสัปดาห์ส าหรับดใกของหนังสือพิมพ์ี ผูຌซึไงบงปันคลใดลับ
การอานรวมกับผูຌขຌารวม บุคลากรละผูຌมีชืไอสียงดดดนจากสืไอ กีฬา ดนตรี การมือง การศึกษา การทูต มา
฿หຌบริการดยเมคิดคา฿ชຌจาย ละอานรืไองของดใกฟຂลิปปຂนส์  

งานนีๅปຂดสูสาธารณะ ละจัดขึๅนทีไอาคาร Inquirer มือง Makati ละขຌาถึงดใกเดຌมากกวา บางงานจัดขึๅน฿น
หຌางสรรพสินคຌา รงรียน ละสถานทีไนอกมือง ผูຌมีชืไอสียงป็นพลังทีไดึงดูด การปรากฏตัวของพวกขาชวยเดຌจริงโ 
ละพราะหนังสือพิมพ์รายวันพรกระจายกวຌางทีไสุด นวความคิดรืไองการอานรวมกัน (read-along) ละคุณสมบัติ
ทีไดีของการอานองท า฿หຌเดຌรับความสน฿จ ละการผยพรตามทีไตຌองการละทีไควรเดຌรับ ครงการยังตຌองการสืไอสาร
ขຌอความทีไวา การอานป็นรืไองสนุก สงบ อยูภาย฿น มันป็นการสงสริมทีไริไมจากผูຌฟังริไมตຌนทีไป็นนักรียน แ5 คน 
ถึงผูຌขຌารวมขยายขึๅนป็นรຌอย Inquirer เดຌฝຄกอบรมพนักงานของตนอง฿หຌป็นผูຌจัดรายการ นักลานิทาน ผูຌ
ประสานงาน ตຌนบบการอานรวมกันจึงเดຌรับการปฏิบัติตามดยฉพาะอยางยิไง฿นพืๅนทีไทีไหางเกลจากกรุงมะนิลา 

ขຌาพจຌาคงจะสะพราถຌาเมเดຌกลาวถึงความพยายามอยางตอนืไองอืไนโ ทีไชวยสงสริมนิสัยการอาน  มีงาน
หนังสือหงชาติมะนิลา (the Manila International Book Fair: MIBF) จัดขึๅนทุกโป฿นดือนกันยายนป็นวลาอยาง
นຌอยทีไสุด 5 วัน ปัจจุบันป็นปทีไ ใโ ลຌว ถຌา฿ครสงสัยวาชาวฟຂลิปปຂนส์ป็นผูຌรักหนังสือหรือเม งานนีๅจะขจัดขຌอสงสัย
ทัๅงหลาย MIBF กลายป็นประพณีประจ าปทีไมีผูຌขຌารวมมากกวา ่5ุเเเ คน฿นสัปดาห์ ละผูຌขຌารวมสดงหนังสือ
จากตางประทศละทຌองถิไนกวา ใเเ หง ผูຌจัดงาน ชน สมาคมพัฒนาหนังสือหงฟຂลิปปຂนส์ (the Book 

Development Association of Philippines), Asian Catholic Communicators, Inc. สมาคมผูຌจัดจ าหนาย
หนังสือหงฟຂลิปปຂนส์ ละ ตัวทนสมาคมของส านักพิมพ์ตางประทศของฟຂลิปปຂนส์ ทามกลางความทຌาทຌายทีไลก
สิไงพิมพ์ก าลังผชิญกับการปรากฏตัวของการอานรูปบบอืไนโ ตพวกขากใสัญญาวาตราบทาทีไถຌอยค าทีไถูกขียนยังคง
ติบตงอกงาม฿นสืไออยูบຌาง MIBF กใจะสืบทอดการสงสริมการรักการอานตอเป 

นอกจากนีๅยังมีนักวาดภาพประกอบละนักขียนรุนยาว์ทีไปราดปรืไองก าลังป็นทีไนิยม Jomike Tejido ผูຌ
ป็นจຌาของหนังสือสองลม (Tagu – Taguan หนังสือ ซอนหาทีไสนุก ละ Lub-Dub, Lub-Dub หนังสือทีไ Tejido 

วาดภาพประกอบี เดຌรับการกลาวถึง฿นกลุมหนังสือ ๆ ลมทีไเดຌรับรางวัลหนังสือดใกหงชาติ฿นป พ.ศ. โ55ใ จากการ
มีสวนรวม฿นงานนวัตกรรมละการ฿ชຌภูมิความรูຌดຌานสถาปัตยกรรมของขา ขาเดຌจัดพิมพ์หนังสือ Foldabots Toy**  

                                                 
** หนังสือของลนดใกท าดຌวยกระดาษตัดสามารถพับป็นยานพาหนะละสัตว์ตางโ เดຌ 



ซึไงเดຌวาดรูปดใกทีไบຌาหุนยนต์ทีไลภมากผูຌซึไง฿ส฿จรืไองราวของขา ละกระบวนการสรຌางหุนยนต์ อดเมเดຌทีไจะอาน 
อยางละอียด ฿กลຌชิด ละกระหาย  

คอลัมน์รายสัปดาห์฿นหนังสือพิมพ์รายวันระดับชาติ฿หญโ ใ ฉบับ ทีไมอบพืๅนทีไ฿หຌกับรืไองหนังสือละการอาน 
เดຌก Philippine Daily Inquirer ละ Philippine Star วันจันทร์ ละ Manila Bulletin วันสาร์ ละฉบับสริม
รายสัปดาห์ส าหรับดใกของ Inquirer ละ Bulletin เมพียงต฿หຌความส าคัญกับงานของดใกทานัๅนตยังมีบท
วิจารณ์หนังสือป็นประจ าดຌวย 

นอกจากนีๅตຌองกลาวถึงส านักพิมพ์ของฟຂลิปปຂนส์ทีไจัดพิมพ์หนังสือคุณภาพอยางตอนืไองซึไงขายละเดຌรับการ
ตอบรับอยางดี มຌวาจะตຌองขงขันกับสิไงทีไยุคดิจิตัลสนอ ละกลยุทธ์การสงสริมการขายละการตลาดทีไประสบ
ความส ารใจทีไท า฿หຌหนังสือตางประทศป็นปรากฏการณ์ทัไวลก รวมทัๅงฟຂลิปปຂนส์กใมี พฤติกรรม ละการบริภค
หนังสือหมือนตลาดอมริกัน ป็นขຌอสังกตของ Karina Bolasco ผูຌจัดการส านักพิมพ์ Anvil Publishing, Inc. 

ส านักพิมพ์ทีไ฿หญทีไสุด ละเดຌรับรางวัลหงปของส านักพิมพ์วดวงนักวิจารณ์มะนิลา ิThe Manila Critics Circle’s 
Publisher of the Year Award ี ถึง 8 ครัๅง ทุกวันนีๅ ส านักพิมพ์หนังสือเม฿ชธุรกิจงายโ มืไอหนังสือทຌองถิไนตຌอง
ขงขันอยางประชิดกับหนังสือตางประทศ จึงกือบจะดูหมือนวาป็นการกระท าทีไกลຌาหาญทีไส านักพิมพ์ตຌองด านิน
กิจการตอมืไอผลผลิตจากหนังสือระดับทຌองถิไนซึไงเมรวมหนังสือรียนหรือต ารารียนมีพียง 5ุ้เเ รืไอง ฿นป พ.ศ. 
โ55โ ละ 5ุ800 รืไอง฿นป พ.ศ. โ55ใ รืไองดใกจากส านักพิมพ์ ้ รายมีนຌอยกวา แเเ รืไอง฿นสองปทีไผานมา 
ระหวางการบรรยายของธอทีไการประชุมสมาคมนักขียนละนักวาดภาพประกอบหนังสือดใกมืไอรใวโนีๅ Bolasco เดຌ
สะทຌอนความรูຌสึกของส านักพิมพ์ละผูຌรักหนังสือทีไมุงมัไน  

“ ...ตราบทาทีไราท าหนังสือทีไ฿หຌดใกอาน ดยตัวมันองกใป็นรืไองทีไดี 
ส าหรับนิสัยการอาน ซึไ งเม หมือนกับนิสัยอืไนโ ชน การดูทีวี  ลนกม
คอมพิวตอร์ หรือเปดินหຌาง นัไนคือสิไงทีไราปรารถนาทีไจะพัฒนายาวชนของ
รา฿หຌป็นนิสัยตลอดชีวิต การอานหนังสือป็นความดีกตัวมันอง ละถຌา
ส านักพิมพ์ประสบความส ารใจ฿นการปรับปลีไยนมัน฿หຌป็นสิไงทีไตຌองพึไงพาละ
ติดตลอดชีวิตลຌวมันกใควรจะดี พราะดยทຌจริงละนาสลด฿จทีไ฿นปัจจุบันนัก
อานหนังสือป็นพวกทีไตกอยู฿นอันตราย  

ดใกฟิลิปปินส์ทุกคนป็นนักอาน ขอ฿หຌนีไป็นมากกวาถຌอยค านຌมนຌาวทีไสวยงาม มຌจะดูหมือนวามันป็นรืไอง
ทะยอทะยานละยากทีไจะขຌา฿จ ตราเมเดຌฝัน ถຌาราเมพยายาม ราจะทิๅงอะเรเวຌ ป็นรืไองทีไชัดจนวา กรมการ
ศึกษาละงบประมาณทีไจ ากัดของรัฐบาลเมสามารถจัดการกับปัญหาทีไตຌอง฿ชຌความพยายามอยางมาก฿นระบบ
การศึกษาของรัฐ จึงจ าป็นตຌอง฿หຌภาคอกชนละองค์กรอกชนปลีไยนดใกโทุกคน฿หຌป็นนักอาน  เมมีวลาทีไจะ
อຌอยอิไง มຌวาจะตຌอง฿ชຌวลา ละความพยายามละความอดทนอยางมากกใตาม พราะการสอนดใก฿หຌอานอยาง
ทຌจริงหมือนการฝງามองดอกเมຌบาน มันจะตຌองกิดขึๅน฿นวลาหนึไง 

 

  

  


