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การเสริมสรางประเทศแหงนักอานในสิงคโปร 

ประสบการณของคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติสิงคโปร 

I) บทนํา  
1. บทความชิ้นนี้นําเสนอภาพรวมของโครงการริเร่ิมและการรณรงคอันหลากหลาย ที่ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติสิงคโปร เพื่อสงเสริมใหเกิดการรักการอานและจุดประกาย
การเรียนรูตลอดชีวติในหมูประชาชนชาวสิงคโปร 

2. พันธกิจของคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติสิงคโปรคือ การจัดหาหองสมุดที่นาเชื่อถือ 
สามารถเขาถึงและเชื่อมโยงทั่วโลกได รวมทั้งใหบริการขอมูลผานหองสมุดแหงชาติและ
เครือขายหองสมุดสาธารณะที่กวางขวาง ภายใตการบริหารจัดการหองสมุดสาธารณะ 24 

แหงทั่วเกาะสิงคโปร ดวยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและการรวมมือกับภาคีดานยุทธศาสตร    
คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติสิงคโปรมั่นใจวา ผูใชหองสมุดสามารถเขาถึงการบริการและ
แหลงขอมูลที่มีใหเลือกหลากหลายรูปแบบไดอยางสะดวกสบาย ทานสามารถหาขอมูล
เพิ่มเติมไดทางเว็ปไซต www.nlb.gov.sg. 

3. เพื่อเสริมสรางประเทศแหงนักอาน คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติสิงคโปรจัดทําโครงการ
สนับสนุนการอานทั่วประเทศมากมาย โดยมุงเปาไปยังกลุมคนในชุมชนที่แตกตางหลากหลาย 

 

โครงการรณรงคเร่ืองการอานที่มีฐานอยูในชุมชนทั่วประเทศ มีโครงการหลักๆ ดังตอไปนี้ 
 

II)  การรณรงคและโครงการริเริ่มดานการอานทั่วประเทศ 
1) โครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” (READ! Singapore): การเสริมสราง
ประเทศแหงนักอาน  

 
• ทําไมตองเปนโครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” (READ! Singapore) 

 

“การอานเปนนิสัยที่ดีที่สุดประการหนึ่งในการบมเพาะสติปญญาใหกับชีวิต เพื่อเสริม
ความเชื่อมั่นในการไดมาซึ่งความรูและทักษะใหมๆ แมในโลกปจจุบันผูคนนิยมใช
อินเตอรเน็ตมากขึ้น แตก็ยังมีกลุมคนรักการอานหนังสือที่ผดุข้ึนมากมายทั่วโลก อาทิเชน 

โครงการ “หนึ่งเลมหนึ่งเมือง” ที่เกิดข้ึนในเมืองตางๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ออสเตรเลีย สวนในประเทศสิงคโปรเอง เรามีโครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ!  สิงคโปร”     
 
โครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ!  สิงคโปร”  เปนโครงการทั่วประเทศที่ ริเ ร่ิมโดย   
คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติสิงคโปร (National Library Board หรือ NLB) โดยมุง
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ปลูกฝงความรักการอาน เสริมความผูกพันของคนในชุมชนและจุดประกายจินตนาการ
และความคิดสรางสรรคใหกับประชาชนชาวสิงคโปร โครงการรณรงคนี้จัดข้ึนนาน
ประมาณ 12-14 สัปดาหต้ังแตเดือนพฤษภาคมของทุกป มีการอภิปรายและกจิกรรมตางๆ 
เพื่อสงเสริมการอานหนังสือเร่ืองเดียวกันซึ่งคัดเลือกตามหัวขอที่ตางกันในแตละป   การ
อานหนังสือเร่ืองเดียวกันยังเปนโอกาสที่ดีสําหรับคนแตละคนในการเขาสังคม พัฒนา
ทักษะดานความคิดแบบวิเคราะหและเพิ่มความเชื่อมั่นในการแสดงออกผานการอภิปราย
และการแปลงเรือ่งเปนบทละคร 

  
• วัตถุประสงคและเหตุผล  

             
ในสังคมที่มีขอมูลขาวสารเปนพื้นฐาน ประชาชนแตละคนจําเปนตองไขวควาหาความรู มี
โลกทัศนที่กวางขวางเพื่อสรางความคิดและนวัตกรรมใหมๆ การทํางานในสภาพแวดลอม
ยุคโลกาภิวัฒนจําเปนตองมีความเขาใจวา ผูคนในวัฒนธรรมที่ตางกันมีความคิดอาน
ตางกันอยางไรและมีความเกี่ยวของซึ่งกันและกันอยางไร การอานวรรณกรรมเปนวิธีที่งาย
และมีประสิทธิภาพในการปลูกฝงใหผูคนเกิดความเขาใจดังกลาว อยางไรก็ตามผลสํารวจ
โดยคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติสิงคโปรในป 2546 พบวา ชาวสิงคโปรจาํนวนมากอาน
เฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับการทํางานและการเรียนเทานั้น ดวยเหตุนี้โครงการ “มาอาน
หนังสือกันเถอะ!  สงิคโปร”  จงึพยายามประสานชองวางนี้ดวยยุทธวิธีดังตอไปนี้ 

 

• จดุประสงค 
 

 เพื่อสรางวัฒนธรรมการอานที่มีชีวิตชีวาในประเทศสิงคโปร  
 เพื่อเตรียมหัวขอที่เหมือนกันในการอภิปรายและสนทนากันระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมโรงเรียนและคนในชุมชน  

 เพื่อสรางความผูกพันระหวางคนในชุมชน ผานการอภิปรายและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับวรรณกรรมซึ่งจัดข้ึนตามสถานที่สาธารณะและเมืองสําคัญทั่วเกาะสิงคโปร  

 เพื่อจัดหาเวทีและสรางทุนทางสังคม ผานประเด็นวรรณกรรมที่สรางแรงบันดาลใจให
เกิดการตอบสนองทางอารมณ และเปดโอกาสใหผูอานแบงปนประสบการณทาง
วฒันธรรมและบทเรียนสวนบุคคล  

 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเขาถึงการอาน การรูหนังสือ การเรียนรูในหองสมุด และ
การจัดกิจกรรมชุมชนที่เทาเทียม ซึ่งกอใหเกิดผลดีแกชุมชนสังคมโดยรวม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมคนที่มีความตองการพเิศษ และกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม  
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• เปาหมาย  
 

 ต้ังแตเ ร่ิมการรณรงคในป 2548 โครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ!  สิงคโปร”    
ประสบผลสําเร็จโดยมีผูเขารวมกิจกรรมกวา 160,000 คน โดยการจัดกิจกรรมกวา 
16,000 กิจกรรม      

 
 มีโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรมกวา 100 โรงเรียน และ ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล/
กระทรวงตางๆ ชุมชน องคกรรากหญา และภาคีจากภาคอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการบริการมากกวา  100 แหง ในการจัดเทศกาลการสงเสริมการอานและจัดต้ัง
ชมรมการอานขึ้น  

 

 โครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ!  สิงคโปร”    ยังประสบความสําเร็จในการดึงกลุม
คนหลากหลายวงการอาชีพใหจดัตั้งชมรมการอานเฉพาะกลุม อาทิเชน กลุมคนขับรถ
แท็กซี่ ชางทําผม ครู เจาหนาที่ดูแลสุขภาพ/พนักงานโรงแรมและบริการ เจาหนาที่พล
เรือน หัวหนาองคกรรากหญา เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุมผูสูงอายุ ปจจุบันไดมี
การจัดต้ังชมรมการอานเฉพาะกลุมข้ึนมากกวา 90 แหง   

 

โครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ!  สิงคโปร” มีการคัดเลือกวรรณกรรม 8 เลม และเรื่องสั้น 8 
เลมที่เปนภาษาทางการ 4 ภาษา โดยหนึ่งเลมจะถูกคัดเลือกโดยประชาชนทั่วไป สวน
คณะกรรมการจะเปนฝายคัดเลือกเลมที่เหลือ วรรณกรรมเหลานี้ประพันธโดยคนทองถิ่นและ
นานาชาติ มีการแปลเรื่องสั้นแตละเร่ืองที่ไดรับการคัดเลือกเปนภาษาทางการอื่นอีก 3 ภาษา 
เพื่อสงเสริมการอานในทุกเชื้อชาติ    

ในแตละป คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติสงิคโปรพยายามหาภาคีดานยุทธศาสตรเพื่อสรรหา
กิจกรรมรณรงคใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการอาน ตัวอยางเชน คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติ
สงิคโปรรวมกับสายการบิน Silk Air จัดกิจกรรม “คนรักหนังสือบนเครื่องบิน” (Booklovers on 

Board) โดยผูโดยสาร 7,000 คน สามารถขอวรรณกรรมจากโครงการ “มาอานหนังสือกัน
เถอะ!  สงิคโปร” เพื่ออานบนเครื่องระหวางเที่ยวบินได นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรวมกับ
กลุม Mediacorp Radio เพื่อผลิตหนังสือแบบมีเสียงจํานวน 3,000 เลม เพื่อแจกจายใหแก
โรงพยาบาล บานพักสวัสดิการอาสาสมัคร และสมาคมผูพิการทางสายทางแหงประเทศ
สิงคโปร the Singapore Association of the Visually Handicapped (SAVH) โดยมี
จุดประสงคเพื่อใหเกิดการเสวนา กิจกรรมดังกลาวยังสรางความสามัคคีในชาติโดยกระตุนให
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คนทั้งชาติอาน/ฟงเรื่องราวจากหนึ่งในสี่ภาษา โดยไมคํานึงถึงภูมิหลังทางภาษาหรือความ
ทุพพลภาพทางรางกาย  

กลาวโดยรวม โครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ!  สิงคโปร” คัดเลือกนวนิยาย เร่ืองสั้นและ
หนังสือแบบมีเสียงเพื่อชวยสงเสริมความผูกพันและเขาใจระหวางคนในชุมชน  นับไดวา
โครงการนี้เปดพื้นที่ใหคนในชุมชนมารวมตัวกัน และมีปฏิสัมพันธกันในหมูคนทุกเชื้อชาติทั่ว
เกาะสิงคโปรที่อานวรรณกรรมเลมเดียวกัน เพื่อแบงปนและเสวนาเรื่องราวเดียวกันที่
ศูนยกลางชุมชน  องคกรรากหญา  หองสมุด  ชมรมการอานของโรงเรียน  คายทหาร 
โรงพยาบาล  และองคกรตางๆ ของภาครัฐและเอกชน  

 
• ผลประโยชนท่ีไดรับ  

 เขาถึงผูรวมโครงการกวา 160,000 คน ภายในป 2553 

 

กวาหกปที่ผานมา คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติสิงคโปรรณรงคสงเสริมการอานโดย
ทํางานรวมกับภาคีกวา 100 แหง ซึ่งรวมถึงศูนยหนังสือ โรงเรียน ชุมชนและองคกร
ภาคธุรกิจ มีการจัดการอภิปรายและกิจกรรมการอานมากกวา 16,000 คร้ัง สามารถ
ดึงความสนใจจากผูรวมงานกวา 160,000 คนทั่วประเทศ  เราสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายอยางกวางขวางและหลากหลาย เชน กลุมขาราชการ กลุมคนขับรถ
แท็กซี่ ชางทําผม เจาหนาที่ดูแลสุขภาพ/พนักงานโรงแรมและบริการ รวมถึงเจาหนาที่
พลเรือน 

 จากกาวเล็กๆ สูการกาวยางที่เติบโตอยางตอเนื่อง : ชมรมการอานหลาย
ชมรมกําลังเติบโตอยางม่ันคง  

คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติสิงคโปรทํางานรวมกับภาคี เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการ
อานผานกลุมการอานของชุมชนตางๆ เรารวมมือกับองคกร/สโมสรชุมชน ในการ
จัดหาอุปกรณการอาน และชวยอํานวยความสะดวกระหวางการอภิปรายหนังสือใน
ชวงแรก รวมทั้งกระตุนพนักงาน สมาชิกและผูอยูอาศัยในชุมชนใหอานและจัดต้ัง
ชมรมอานหนังสือในที่ทํางานหรือในสโมสรของชุมชน    นอกจากนี้ยังมีการจัด
ชวงเวลาอานเปนประจําทุกเดือนเพื่อเสริมความสามัคคีระหวางเชื้อชาติ ความสมดุล
ระหวางการทํางานและชีวิตสวนตัว และความผูกพันของกลุมคน นับเปนการกระตุน
จนิตนาการและความคิดสรางสรรคในหมูสมาชิก   
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ดวยการทํางานอยางใกลชิดกับหลากหลายภาคี เราสามารถเขาถึงกลุมผูสนใจการอานที่
กวางขวางและหลากหลาย ปจจุบันมีชมรมการอานมากกวา 90 แหง ต้ังแตป 2548 ภาษาที่ใช
ในการอภิปรายประจําเดือน คือภาษาอังกฤษ จีน มาเลย และทมิฬ โดยมีการจัดอภิปรายใน
โรงเรียน วิทยาลัย โรงพยาบาลและบานพักสวัสดิการ คายทหาร รานตัดผม รานกาแฟ ศูนย
อาหาร ศูนยของชุมชน แหลงชอปปง กระทรวง สภานิติบญัญัติ บริษัทเอกชนและองคกรตางๆ  

 

ตัวอยางชมรมการอาน มีดังนี ้ 

• ชมรมการอานของกลุมคนขับแท็กซ่ีสิฟู (Sifu)  

 

 ชมรมการอานของกลุมคนขับแท็กซี่สิฟู นับเปนชมรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่
จัดต้ังข้ึนเมื่อเปดตัวโครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ!  สิงคโปร” ในป 2548  มี
สมาชิกที่เหนียวแนนจํานวน 70 คน (เร่ิมตนมีเพียง 15 คน) ซึ่งพบปะคุยเรื่อง
วรรณกรรมเลมลาสุดเปนประจําที่หองสมุดสาธารณะ Ang Mo Kio  

 
• ชมรมการอานของกลุมนกัออกแบบทรงผม/ชางทําผม  

 
 ชมรมการอาน The Jean Yip Reading Club ของกลุมชางทําผม รวบรวมสมาชิกชาง
ในรานทําผมทั่วเกาะกวา 20  คน  นอกจากนี้ยังจะมีการจัดต้ังชมรมชางทําผมในภาค
อ่ืนข้ึนอีกสี่แหงภายในป 2568   

 
• ชมรมสนใจการอานในชุมชนตางๆ ที่ทํางานรวมกับผูนําองคกรรากหญา  

 
 มีการจัดต้ังชมรมการอานในสโมสรของชุมชนรวม 20 แหง ต้ังแตป 2550  ชมรมการ
อานผูสูงอายุที่สโมสรชุมชน Clementi และ Bishan ฉลองครบรอบส่ีปพรอมกับ
สมาชิกกวา 120 คน สมาชิกเหลานี้จัดอภิปรายเรื่องการอานอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุกเดือน    

 
• การรวมมือกับโรงเรียน วิทยาลัย และ วิทยาลัยเทคนิคตางๆ  

 

 ผูสงเสริมการอานที่ไดรับการอบรมมาอยางดี เปนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรมการอานในชุมชนตางๆ ทีมงานของผูสงเสริมการอานที่ผานการอบรมมา
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อยางดีเปนตัวเรงที่ สําคัญในการจุดประการการรักการอาน และการอภิปราย
วรรณกรรมอยางมีอรรถรส โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูเขารวมที่มีภูมิหลังแตกตางกัน  

 

 โรงเรียนหลายแหงยังคงเปนภาคีที่สําคัญ มีนักศึกษาจากโรงเรียนกวา 100 แหง รวม
กิจกรรมรณรงครักการอานของโครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” โดยมี
การจัดอบรมครูจํานวน 350 คน จากโรงเรียน 160 แหง รวมทั้งผูนําองคการรากหญา
และอาสาสมัครกวา 250 คนเปนประจําทุกป          

 

 มีการคัดเลือกกลุมนักเรียนเพื่อเขารับการอบรมภายใตโครงการ “มาอานหนังสือกัน
เถอะ! สงิคโปร” ใหเปนทูตการอาน เพื่อนําการอภิปรายและกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน
ของตนเอง  ในป 2553 สถาบัน  Singapore St Joseph ไดนํารองแนวปฏิบัตินี้โดย
จัดต้ังกลุมนักอาน 150 กลุมในระดับมัธยม 1 และ2 (แตละชั้นเรียนจัดใหมีกลุมนัก
อาน 5 กลุม นําโดยนักเรียนที่เปนทูตการอานภายใตการกํากับดูแลของครู) 

 

 โครงการสงเสริมการอาน “READ @ ITE” - วิทยาลัยเทคนิค Institute of Technical 

Education, West and East Colleges นับเปนภาคีที่สําคัญของโครงการ“มาอาน
หนังสือกันเถอะ! สิงคโปร”  ในชวงไมกี่ปที่ผานมา โดยสงครูและนักเรียนเขารับการ
อบรมเปนผูสงเสริมการอาน  นักเรียนเหลานี้ไดรับมอบหมายใหจดัโครงการพิเศษเพื่อ
สงเสริมการอาน ตัวอยางเชน ในป 2552 หลังจากการอบรมผูสงเสริมการอาน ครูและ
นักเรียนของวิทยาลัยเทคนิค ITE West จัดกลุมอภิปรายวรรณกรรมเรื่อง “No 

Looking Back” นักเรียนไดรับแรงบันดาลใจอยางมากจนนํามาทําเปนการตูนแอนิ
เมชั่น โดยทําการตูนเสร็จภายในเวลาสามเดือน การตูนสั้นนี้ถูกฉายในงานปด
โครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” ในป 2552 นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคอื่นที่
ไดรับการอบรมในฐานะทูตการอานอาสาทําหนาที่ในโรงพยาบาลหลายแหงและยัง
รวมการแขงขันการอานแบบมาราธอนอีกดวย 

 
• การรวมมือกับสถานสงเคราะหเยาวชนกลุมเสี่ยง 

 

 โครงการสงเสริมการอานในสถานสงเคราะหเยาวชนกลุมเสี่ยงชายและหญิง “READ 

@ Singapore Boys’ Home and Singapore Girls’ Home” – ในสถานสงเคราะห
เยาวชนกลุมเสี่ยงชายและหญิงทั้งสองแหงนี้ มีจัดอภิปรายการอานหนังสือเปนประจํา
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ทุกเดือน เยาวชนเหลานี้สามารถแบงปนทัศนคติเกี่ยวกับวรรณกรรมและเขารวม
กิจกรรมอยางกระตือรือรน  

 

• การรวมมือกับโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห  
 

 โครงการ“มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” ทํางานรวมกับโรงพยาบาลอเล็กซานดรา 
สถาบันสุขภาพจิต โรงพยาบาล Kwong Wai Shiu โรงพยาบาล Singapore General 
และโรงพยาบาล Tan Tock Seng ในการจัดตั้งชมรมการอานสําหรับพยาบาลและจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับผูปวยในโรงพยาบาลเหลานี ้  
 

• การรวมมือกับกระทรวงตางๆ และองคกรดานกฎหมาย  
 

 ในระยะเวลา 6 ปที่ผานมา โครงการ“มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” ทํางานกับ
รัฐบาล กระทรวงตางๆ องคกรดานกฎหมาย และกลุมพึ่งพาตนเองเพื่อจัดต้ังชมรม
การอานสําหรับพนักงาน โดยจัดหาอุปกรณการอาน และหนังสือแบบมีเสียงของ
โครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” รวมทั้งจัดกิจกรรมการอานใหกับ
พนักงานและลูกคาขององคกรนั้นๆ ดวย   

 
• การรวมมือกับกลุมอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการ   

 

 ในระยะเวลา 6 ปที่ผานมา โครงการ“มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” ทํางาน
รวมกับโรงแรม  Conrad Centennial Singapore, โรงแรม AMARA, โรงแรม 

Mandarin และโรงแรม Grand Mercure  

 

 หนังสือที่ไดรับการคัดเลือกเขาโครงการ“มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” ได
แจกจายใหกับพนักงานและลูกคาของโรงแรม โรงแรมเหลานี้เปนผูสนับสนุนพิธีเปด/
ปดโครงการ“มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” มาเปนเวลาหลายป รวมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ เชน การอานหนังสือแบบมาราธอน  

 

 การอภปิรายหนังสือจัดข้ึนที่รานกาแฟ รานอาหารจานดวน ศูนยอาหารและภัตตาคาร
ตางๆ เชน ที่ รานกาแฟ ICE3 Cafe, Safra Turkish Cafe and Restaurant, ศูนย
อาหาร Koufo, และศูนยอาหาร Republic เปนตน 
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• การรวมมือกับบริษัทเอกชน  

 
 โครงการ“มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” ทํางานรวมกับ State Bank of India, 

Keppel Land, Bovis, India Se, MPH, Panpac, Reader’s Digest and Fraser & 

Neave บริษัทเหลานี้เปนผูสนับสนุนและเปนภาคีในการจัดต้ังชมรมการอานสําหรับ
พนักงานและจัดกิจกรรมสําหรับพนักงานและลูกคา  

 

กิจกรรมเดนๆ ของโครงการ ไดแก 

กิจกรรมที่เนนวัยรุนและครอบครัวเปนกลุมหลัก  

วัยรุนอายุต้ังแต 15-19 ป และครอบครัว เปนกลุมหลักของโครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! 
สิงคโปร” ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อบมเพาะนิสัยการอานตลอดชีวิต ทามกลางวิถีชีวิตที่ซับซอนและสิ่ง
ดึงดูดความสนใจมากมาย ตัวอยางเชน      

 
• รางวัลนักเขียนรุนเยาวแหงเอเชีย (Youth Writers Awards Asia) 

 

 เพื่อเพิ่มจํานวนนักอานวัยรุนในโครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” ป 2009 

เราไดรวมมือกับนิตยสารรีดเดอรไดเจสทอันโดงดัง เปดตัวโครงการรางวัลนักเขียนรุน
เยาวแหงเอเชีย 2010 เปนการประกวดงานเขียนเรื่องสั้นซึ่งเปนการเฉลิมฉลองใน
โอกาสที่สิงคโปรไดเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปคเยาวชนครั้งที่หนึ่งในป 2010 Youth 

Olympic Games (YOG).  มีวัยรุนสนใจสงเรื่องเขาประกวด 1,200 เร่ือง ในจํานวนนี้
มีเร่ืองที่ดีที่สุด 30 เร่ืองไดรับการตีพิมพในหนังสือ “กลาฝน เร่ืองราวแหงจินตนาการ 
ความใฝฝน และความเปนเลิศดานกีฬา” (Dare to Dream, Stories of Imagination, 

Passion and Sporting Excellence) ซึ่งแจกจายใหแกนักกีฬาโอลิมปคเยาวชน
จํานวน 5,000 คน     

 
• รางวัล ‘Reading Superstar’  จากการประกวดบทวิจารณวรรณกรรม  

 

 เรามีการใชชองทางการสื่อสารใหมๆ ในการดึงนักอานรุนเยาวเขารวมโครงการ 
คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติสิงคโปรรวมกับคณะกรรมสงเสริมการใชภาษาจีน ใน
การจัดการแขงขันเขียนบทวิจารณวรรณกรรมภาษาจีนรางวัล ‘Reading Superstar’ 

การแขงขันนี้ตองการใหนักเรียนที่อานวรรณกรรมหรือเร่ืองสั้นที่ไดรับการคัดเลือกใน
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โครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร”  ไดมีโอกาสแสดงออกอยางอิสระผาน
ชองทางการสื่อสาร เชน มัลติมีเดียหรือหนังสือเลมเล็ก     

 

 การแขงขันนี้เปดโอกาสใหนักเรียนจากโรงเรียนมัธยม วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแล
โพลีเทคนิคสงงานเขียนเขาประกวด ซึ่งมีนักเรียนสนใจสงเรื่องเขาประกวดจํานวน 

200 เร่ือง เร่ืองที่เขารอบสุดทาย 10 เร่ืองในแตละประเภทถูกตีพิมพบนอินเตอรเนต
เพื่อใหประชาชนลงคะแนน ผลการแขงขันรอบสุดทายขึ้นอยูกับคะแนนของประชาชน
และการประเมินของคณะกรรมการมืออาชีพ ผูแขงขันที่เขารอบสามเรื่องสุดทายในแต
ละประเภทจะไดรับรางวัลในตําแหนงนักอานดาวรุง ‘Reading Superstar’   

 

• สุขลักษณะในการเลนเกมสและการอานบนโลกไซเบอร (Cyber wellness in 

Gaming and Reading) 

 

 การเสวนาเรื่องสุขลักษณะในโลกไซเบอรของเยาวชนจัดข้ึนสองครั้งโดยผูเชี่ยวชาญ
จาก Touch Youth  และ สมาคมเกมสและกีฬาออนไลน Singapore Cybersports & 

Online Gaming Association (SCOGA) ไดรับความสนใจอยางมาก   
 วิทยากรนําเสนอเรื่องราวจากนิทานของจีนเรื่อง “หนาผาแดง” (Red Cliff) ซึ่งเปน
เร่ืองสั้นที่ไดรับการคัดเลือกเขาโครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” และยังใช
วิดีโอเกมของเรื่องนี้ที่มีแนวคิดดานยุทธวิธแีละการรบประกอบการอธิบายอีกดวย  

 

• Game2Read 

 
 โครงการริเร่ิมที่ทํารวมกับสมาคม  Singapore Cybersports and Online Gaming 

Association (SCOGA), เปดโอกาสใหผูเลนเกมออนไลน เยาวชนและชุมชน
ออนไลนเพลิดเพลินกับการอานผานเกมสและกีฬา ระหวางการเลนเยาวชนไดรับ
แรงบันดาลใจในการเรียนรูส่ิงใหมๆ และสานฝนใหเปนจริง กิจกรรมการเลนเกมส
และการอานนี้จัดข้ึนสองวันและสามารถดึงดูดใหมีผูรวมงานราว 2,000 คน หนังสือ
ที่เกี่ยวของกับเกมสและกีฬาเหลานี้ถูกนํามาแสดง และเปดโอกาสใหคนทั่วไปยืม
อานได   
 

 ชมรมอานหนังสือ Game 2 Read Book club จัดต้ังข้ึนเมื่อเดือนสิงหาคมป 2553 

มีสมาชิกใหม 20 คน พบปะกันเปนประจําทุกเดือนที่หองสมุดสาธารณะกลาง  การ 
(Central Public Library) และหองสมุดสาธารณะเซแรงกูน (Serangoon Public 
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Library) นอกจากนี้ยังจะมีการจัดตั้งชมรมการอานสําหรับผูเลนเกมสออนไลน
เชนนี้ในสถานที่และหองสมุดของภาคีของเราอีกหลายชมรม  

 

• การอานมาราธอน 144 ชั่วโมง : การสรางสถิติใหมและความทรงจําที่ตราตรึง   
            

โครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” ดําเนินการตอเนื่องในการทําลายสถิติดวย
กิจกรรมที่ประทับใจทั้งนักอานหนาเกาและหนาใหม โครงการอานนี้รวมถึงกิจกรรมอาน
มาราธอนเพื่อทําลายสถิติโลกไวดวย  

 

 การอานมาราธอน 144 ชั่วโมงจัดข้ึนเปนครั้งแรกที่ลาน The Plaza ของตึกหองสมุด
แหงชาติ ต้ังแตเวลาบายโมงของวันที่ 3 กรกฎาคม ถึงบายโมง ของวันที่ 9   กรกฎาคม 

โดยมีผูเขารวมแขงขัน 428 คนจากทุกสาขาอาชีพ อานนิยายและเรื่องสั้นที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาโครงการแบบออกเสียง ตลอดหกวันรวมเปนเวลา 144 ชัว่โมง  

 

• กิจกรรม READ! IT 

 
 หนึ่งในกิจกรรมเดนๆ ของโครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” คือกิจกรรม 

READ! IT ซึ่งเปนกิจกรรมการอานผานการสื่อสารสารสนเทศ (infocomm) คร้ังแรก
ของสิงคโปร โดยคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติรวมมือกับองคกรพัฒนาการสื่อ
สารสนเทศแหงชาติสิงคโปร (Infocomm Development Authority of Singapore 

(IDA)) จัดกิจกรรมการอาน READ! IT ข้ึนพรอมกันในสถานที่ที่ตางกัน 6 แหง 
ตลอดเวลาสองชั่วโมงพรอมถายทอดสดผานออนไลน กิจกรรมนี้ไดรับการตอบรับที่ดี
มากโดยมีผูชมออนไลนกวา 800 คนตลอดสองชั่วโมงของการถายทอด 

 
• การแปลงเรื่องเปนบทละคร  

 
 กิจกรรมของโครงการรณรงคที่ไดรับการตอบรับเปนอยางดีคือ การแปลงบางตอน
ของเรื่องสั้นใหเปนเปนบทละคร นําแสดงโดยนักแสดงมืออาชีพ อาสาสมัคร และ
นักเรียนที่แสดงใหคนดูซึง่เปนผูปวยตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะหตางๆ  

 

 เร่ืองสั้นถูกแปลงใหเปนเปนละคร ซึ่งจัดแสดงตามสถานีรถไฟฟา ปายรถเมล หอง
โถงตามโรงพยาบาล สถานสงเคราะห และโรงเรียนตางๆ เพื่อดึงดูดผูคนใหสนใจ
อานเรื่องสั้นนั้นๆ และเพื่อใหเขาถึงกลุมคนที่เรายังเขาไมถึง ยกตัวอยางเชน การ
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แสดงละคร การอานวรรณกรรมและการจัดกิจกรรมนอกสถานที่สามารถนําความ
เพลิดเพลินในการอานไปสูผูปวยตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะหตางๆ  

 
    

การขับเคลื่อนไปขางหนา  

บทเรียนที่สําคัญจากโครงการรณรงคระยะแรกคือการเนนเพียงนิยายสองเรื่องในแตละภาษา 
(แทนที่จะเปนสามเรื่องในป 2548) และการจัดพิมพสองภาษา ซึ่งชวยใหผูอานเพงความสนใจและ
พัฒนาคุณภาพดานการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางการอภิปรายไดดีข้ึน การลดจํานวนเรื่อง
นี้ชวยใหการประชาสัมพันธและการเขาถึงประชาชนงายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดึง
ความสนใจจากผูอานหนาใหม   

โครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร นี้ไดครอบคลุมและขยายในวงกวาง เพื่อตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของผูอานทั้งเกาและใหม การสนับสนุนอยางตอเนื่องจากสถาบัน
ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อตางๆ เปนหลักฐานยืนยันโครงการนี้ในฐานะเปน
โครงการประจําปที่คนทั้งประเทศรอคอยดวยความหวัง 
 

พันธกิจหลักของโครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” เปนการชวยชาวสิงคโปรใหตระหนัก
ถึงแนวทางที่เปนไปไดในการพัฒนาตนเองและสังคมผานการอานวรรณกรรม การรวมมืออยาง
ตอเนื่องในชมรมการอานและกิจกรรมตางๆ หลังการรณรงค เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาการรณรงคนี้
ไดผล    นอกจากการปลูกนิสัยการรักการอานหนังสือและวรรณกรรมตลอดชีวิต หลายปที่ผานมา
โครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” ยังเสนอหลักหรือแนวคิดที่เอื้อใหชาวสิงคโปรได
คนพบตัวตนของตนเอง พบสังคมที่ตนเองรูสกึเปนสวนหนึ่งและคนพบบานและความฝนที่แทจริง 
 

ที่สําคัญ โครงการรณรงคนี้ตองการทุนที่เพิ่มข้ึนและการบูรณาการเพื่อขยายโครงการสงเสริมการ
เขาถึงการอานและสรางสิ่งที่มีคุณคาตอชุมชนโดยรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับกลุมที่มีความ
ตองการเปนพิเศษ โครงการ “มาอานหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร” สามารถเติบโตตอเนื่องดวยพลัง
และการสงเสริมที่ถูกตองเหมาะสม 

 
2) กิจกรรมการอานสําหรับเด็ก kidsREAD 

 

โครงการการอานสําหรับเด็กทั่วประเทศนี้เปดตัวอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 

2547 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีลี เซียน ลุง เปนประธานพิธีเปดงาน โครงการนี้เปนความ
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แรงรวมมือกันโดยคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติ  สมาคมประชาชน  People’s 

Association (PA) และกลุมชุมชนพึ่งพาตนเอง 5 แหง ในการสงเสริมความรักการอานใน
เด็กที่มีอายุระหวาง 4-8 ป ที่มาจากครอบครัวของผูมีรายไดนอยในประเทศสิงคโปร  

 

• ดวยความรวมมือจากหลายฝาย ที่ผานมาชมรมการอานสําหรับเด็ก kidsREAD 12 แหง
ไดจดัต้ังข้ึนทั่วประเทศ เขาถึงเด็กมากกวา 10,500  ขณะที่แผนแรกเริ่มคือการจัดต้ังชมรม
การอานในสโมสรชุมชน หองสมุดสาธารณะ และศูนยบริการที่ใหความรวมมือกับชุมชนที่
พึ่งพาตนเอง แตตอมาในชวงการดําเนินการมีหนวยงานอ่ืนๆ ไดเขามาใหความรวมมือ
หลายหนวยงาน อาทิ โรงเรียนมัธยม ศูนยบริการครอบครัว ศูนยดูแลนักศึกษา หองสมุด
สําหรับเด็กในชุมชน โรงเรียนอนุบาล องคกรสําหรับกลุมคนที่มีความตองการเปนพิเศษ
และบานพักสงเคราะหเด็ก 

 

• โครงการการอานสําหรับเด็ก kidsREAD ขยายไปสูโรงเรียนระดับประถมในป 2550 โดยมี
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการใหความชวยเหลือดานการเผยแพรส่ือ และขอมูลขาวสารแก
โรงเรียนชั้นประถมทุกแหง ปจจุบันเรามีโรงเรียนชั้นประถมมากกวา 40 แหงที่มีชมรมการ
อานสําหรับเด็ก kidsREAD  

 

• อาสาสมัครที่บริหารจัดการชมรมการอานสําหรับเด็ก kidsREAD ถูกสรรหาผานการติดตอ
ของเครือขายกลุมชุมชนที่พึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ยังมีการสรรหานักเรียนจากโรงเรียน
ระดับมัธยมตน มัธยมปลาย และสถาบันโพลิเทคนิคมาเปนอาสาสมัครของโครงการการ
อานสําหรับเด็ก kidsREAD เพี่อสงเสริมกิจกรรมการอานใหเด็กๆ อีกดวย กลุมผูปกครอง
จากโรงเรียนระดับมัธยมยังเปนแหลงที่มาของอาสาสมัครที่สําคัญของโครงการนี้  

 
 

3) กิจกรรมการอานกับคุณพอกวา 10,000 คน   

• กิจกรรมการอานกับคุณพอ 10,000 คน  มีจุดประสงคเพื่อสนับสนุนใหคุณพอจากทุก
สาขาอาชีพอานหนังสือใหลูกฟง หรืออานหนังสือกับลูกๆ เพื่อปลูกฝงนิสัยการรักการอาน
และเสริมสรางความผูกพันระหวางพอกับลูกผานการอานหนังสือ  นอกจากนี้ยับเปนการ
ชวยเสริมดานการพัฒนาและความคิดสรางสรรคของเด็กในระยะยาว กิจกรรมนี้ยังรวมถึง
คุณพอและคุณปูที่มีสวนเกี่ยวของในการอานใหลูกหลานฟงหรืออานหนังสือกับลูกหลาน 

ต้ังแตเร่ิมกิจกรรมนี้ในป 2550 มีคุณพอและคุณปูเกือบ 60,000 คนที่ไดรับประโยชนจาก
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กิจกรรมนี้  ต้ังแตป 2551 มีโรงเรียนระดับประถม โรงเรียนอนุบาล ศูนยดูแลเด็กมากกวา 
400 แหงไดเขารวมโครงการ“ Read a story with my Dad!” ในแขงขันวิจารณหนังสือ   

 

III)  สงเสริมความคิดสรางสรรคผานการอานและการเรียนรู  
 

1) กิจกรรม Read and Reap 

 
• กิจกรรมริเร่ิมที่มุงแนะนําการอานหนังสือดีที่ควรอาน จุดประกายจินตนาการและ
ความคิดโดยการกลั่นกรองจากวรรณกรรมและคาํถามที่กระตุนใหเกิดความคิด ผูอาน
ไดรับการสงเสริมใหแบงปนความคิดและความเห็นผานบล็อก Read and Reap  ซึ่ง
บรรณารักษและประชาชนทั่วไปสามารถสงความขอความประทับใจจากหนังสือที่
อาน  

 

• กิจกรรมนี้มุงแนะนําบางตอนที่นาสนใจจากหนังสือและจุดประเด็นคําถามที่กระตุนให
เกิดความคิดใหผูรวมกิจกรรมไดคิดและเสวนากัน มีเปาหมายอยูที่นักเรียนชั้นประถม
และมัธยม (รวมทั้งนักศึกษาจาก JC และ  วิทยาลัยเทคนิค Institute of Technical 

Education หรือ ITE) และการแนะนําหนังสือเนนบางกลุมชวงอายุของผูรวมกิจกรรม 
 

• จวบจนปจจุบัน เราไดรับการตอบรับที่ดียิ่งจากนักเรียน ครู พนักงานคณะกรรม
หองสมุดแหงชาติ และประชาชนทั่วไป สวนใหญเห็นวากิจกรรมรณรงคการอานนี้
นาสนใจและเปนวิธีสงเสริมการอานที่เหมาะกับชาวสิงคโปรที่มีงานรัดตัว  

 
 

2) กิจกรรม Quest I & II  

 

• กิจกรรม Quest มุงเนนผูอานชวงอายุ 9-12 ป ที่ไมคอยชอบการอานมากนัก 
โดยเฉพาะเด็กผูชาย ผานกิจกรรมการเลมเกมส การสะสมบัตร และเรื่องราวที่เกี่ยว
การนิทานผจญภัย และตัวละครจากการตูนตางๆ  
 

• กิจกรรม Quest เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับเร่ืองราวนิทานผจญภัย ซึ่งออกมาใน
รูปแบบของบัตรที่ไวสะสม บัตรที่สะสมแตละใบจะมีเนื้อหาบางสวนของเรื่องราว
นิทานทั้งหมด เราไดรับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากเด็กกลุมผูชาย  
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3) กิจกรรมการอานทั้งโรงเรียน  
• กิจกรรมการอานตลอดปนี้จัดทําในโรงเรียนโดยมีทั้งนักเรียน ครู ผูบริหาร พนักงาน 

รวมถึงพนักงานในหองสมุดทั้งหมดมีสวนรวม เพื่อยกระดับการอานในกลุม
นักศึกษาผานกิจกรรมการอานหลายรูปแบบที่จัดข้ึนตลอดทั้งปการศึกษา กิจกรรม
นี้มีนักเรียนกวา 16,500 คนจากโรงเรียน 15 แหง (5 แหงเปนโรงเรียนชั้นประถม
และอีก 10 แหงเปนโรงเรียนมัธยม) ในป 2554     
 

• มีการสํารวจกอนและหลังการจัดกิจกรรม ซึ่งทําการสํารวจนักเรียนทั้งหมด
เกี่ยวกับปริมาณและความถี่ของการอานหนังสือนอกตํารา ขณะนี้มีการจัด
กิจกรรมนํารองในโรงเรียน 15 แหง นอกเหนือจากการบริการหองสมุดสาธารณะ
อ่ืนๆ ที่จดัเตรียมใหแกโรงเรียนทุกแหงในสิงคโปร     

 
4)  กิจกรรมวันหนังสือและลิขสิทธิ์ โลก และการแลกเปลี่ยนหนังสือของ
คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติ  

 

• กิจกรรมรณรงคการอานนี้เปนการฉลองการรักหนังสือกอน และหลังวันอาน
หนังสือโลกซึ่งตรงกับวันที่ 23 เมษายนของทุกป กิจกรรมนี้มีจุดประสงคเพื่อ
สนับสนุนเปาหมายของคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติโดยรวม เพื่อสราง
วัฒนธรรมการอานในสิงคโปร รวมทั้งรณรงคการแลกเปลี่ยน และการนําหนังสือ
กลับมาใชใหมอีกดวย    

• กิจกรรมการแลกเปลี่ยนหนังสือของคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติ กาวสูปที่สาม 

ในปนี้กิจกรรมนี้จดัข้ึนในวันหนังสือโลก วันที่ 16 เมษายน ซึ่งประสบความสําเร็จ
เปนอยางดีและมีผูรวมงานมากกวา 7,700 คน และมีการแลกเปลี่ยนหนังสือกวา 
77,802 เลมภายในวันเดียว    

• นอกจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนหนังสือของคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติอัน
โดงดัง ยังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอื่นๆ เชน การเสวนาการอาน ชวง
พบปะนักประพันธ การอภปิราย และการแสดงละคร 

• คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติยังรวมกับชมรมการอานของชุมชน ผูนํารากหญา 
และผูอยูอาศัยในตัวเมือง รวมถึงนักเรียนชั้นมัธยม จัดงาน “คนหานักอาน” 

"Spot The Reader” ในวันที่ 21 เมษายน อาสาสมัครกวา 500 คน ทําหนาที่
ผนึกกําลังคนหาผูที่กําลังอานหนังสือและใหรางวัลที่ระลึกแกผูโชคดี โดยทําการ
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คนหาตามสถานีรถไฟฟา บริเวณชุมทางรถประจําทาง ศูนยอาหาร ตลาดและ
แหลงชอปปง ต้ังแตเวลา 11.00 น. ถึง 15.00 น. อาสาสมัครกวา 500 คน
สามารถคนหานักอานจํานวน 5,411 คน และไดมอบของที่ระลึกใหกับทุกคน 

สรางความพึงพอใจใหนักอานเหลานี้เปนอยางยิ่ง 

• ปจจุบัน มีผูเขารวมกิจกรรมราว 20,000 คนตอปที่ไดรับประโยชนจากกิจกรรมวัน
อานหนังสือโลกนี้  

IV)  การเขาถึงผูดอยโอกาส  

 

1) กิจกรรม Project Deliver Me 

 
•  กิจกรรมนี้เปนสวนหนึ่งของความพยายามของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติ 

ในการส ง เ ส ริ มการอ าน ในกลุ มชุ มชนที่ ด อย โอกาส  เ ร ามั กพู ดว า  
คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติ หรือ NLB ยอมาจาก “No One Left Behind” 

หรือ “ไมมีใครถูกทอดทิ้ง” เพราะเราเชื่อวาทุกคนมีสิทธิ์เขาถึงแหลงทรัพยากร
และอุปกรณดานหองสมุดอยางทั่วหนากัน กิจกรรม Project Deliver Me ของ
คณะกรรมการหอสมุดแหงชาตินี้ เปนบริการพิเศษที่รวมพนักงานของคณะ
กรรมหองสมุดแหงชาติ อาสาสมัครและผูเกี่ยวของในการสงหนังสือและ
อุปกรณหองสมุดถึงหนาประตูบานของสมาชิกที่ดอยโอกาส กิจกรรมนี้เนน
คํามั่นสัญญาของเราที่วา ไมมีใครควรถูกทอดทิ้งในเสนทางแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต ต้ังแตเดือนมกราคมป 2552 ที่เปดตัวกิจกรรมนี้  มีสมาชิกกวา 100 

คนไดรับประโยชนจากบริการพิเศษนี้ สมาชิกพอใจกับสิทธิประโยชนพิเศษใน
การยืมหนังสือโดยไมเสียคาใชจาย รวมทั้งการเลือกยืมหนังสือไดหลายเลม 

หรือการเลือกยมือุปกรณสงเสริมการอานแบบมีภาพและเสียง          
 
2) กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ MOLLY ® 

 

• ดวยการสนับสนุนจากองคกรขนสง SBS บริษัทเทคโนโลยีวาเวกซ และบริษัทเอ็น
เอซี เอเชีย หองสมุดเคลื่อนที่ MOLLY ® เปนรถโดยสารของ SBS ที่นํามา
ตกแตงใหม และเปดตัวเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 ที่โรงเรียนพาทไลทสคูล 
(Pathlight School) ใหบริการยืมหนังสือแกเด็กในชุมชนดอยโอกาสตางๆ 
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•  หองสมุดเคลื่อนที่ MOLLY ® ไดรับการออกแบบใหเปนหองสมุดเคลื่อนที่
แบบครบวงจร มีสาขาที่เชื่อมโยงใหผูใชหองสมุดสามารถใชบริการอยาง
สะดวกดวยขอมูลที่เปนปจจุบันที่เชื่อมโยงผานออนไลน และการเชื่อมตอแบบ
ไรสาย  

• ต้ังแตริเร่ิมกิจกรรม หองสมุดเคลื่อนที่ MOLLY ® 
 ไดเขาถึงกลุมเปาหมาย

ดังตอไปนี ้ 
 นักเรียนจากโรงเรียนที่มีความตองการพเิศษ 

 

 ผูอยูอาศัยในสถานสงเคราะหและบานเด็กกําพรา  
 นักเรียนรุนเยาวในโรงเรียนระดับประถม 

 

• กลุมคนเหลานี้ไมสามารถเขาถึงหองสมุดทั่วไปดวยตนเอง หรือตองอาศัย
ผูใหญชวยพาไป  

 
V) กิจกรรมสงเสริมการอานที่เนนแตละกลุมเปาหมาย       

 
กลุมเด็กเล็ก 
1) กิจกรรม Born to Read, Read to Bond 

• กิจกรรมที่ออกแบบเพื่อสงเสริมใหพอแมปลูกฝงนิสัยรักการอานใหลูกๆ ต้ังแตเล็ก 
และเพื่อสงเสริมการอานใหเปนกิจกรรมที่สรางความผูกพันในครอบครัว พอแมเปน
ผูนําใหเด็กรักการเรียนรูและการอานแมกระทั่งต้ังแตลูกอยูในครรภ แมที่กําลังต้ัง 
ครรภหรือพอแมของเด็กที่เกิดใหมสามารถรับอุปกรณสําหรับเด็ก  Born to Read, 

Read to Bond ที่ประกอบดวยสมุดบันทึกเรื่องราวของลูก ที่สามารถเก็บความทรงจํา
เมื่อลูกสามารถอานและเขียนได รวมทั้งซีดีเกี่ยวกับความสามารถในการทําสิ่งตางๆ
คร้ังแรกของลูก และแผนวัดความสงู 

 
2) กิจกรรมเลานิทานที่จัดขึ้นเปนประจํา 

 

• คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติจัดกิจกรรมเลานิทานและกิจกรรมวันหยุดพิเศษ
เปนประจําสําหรับเด็กวัย 4-12 ป เพื่อใหเด็กมีโอกาสฟงเรื่องราวที่สนุกสนาน 

และเพลินกับชวงงานฝมือ ทําการทดลองหรือแมกระทั่งสรางการละเลนเอง   
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3) กิจกรรม Fun with Tots sessions  

 

• กิจกรรมเพื่อพอแมและเด็กวัย 1-3 ป จดัข้ึนโดยมีบรรณารักษชวนเด็กใหฟงนิทาน
และเรื่องราวตางๆ ในขณะเดียวกันพอแมจะไดรับขอแนะนําในการสังเกตทักษะ
การอานเขียนของเด็กเล็กทั้งหกทักษะที่เด็กจําเปนตองมีในการเรียนรูและการ
อาน กิจกรรม Fun With Tots นี้เนนความสําคัญของบทบาทของพอแมในการ
เรียนรูของเด็กในระยะเริ่มตน   

 
4) ชมรมการอานสําหรับเด็ก  

 

• ชมรมการอานสําหรับเด็กจัดข้ึนเพื่อเด็กทั้งที่เปนนักอานตัวยงและเด็กที่ไมชอบ
การอาน กิจกรรมนี้จดัข้ึนเปนภาษาอังกฤษ จีนและมาเลย โดยการแนะนําใหรูจัก
ชื่อเสียงเรียงนามของนักประพันธตางๆ หนังสือหรือวรรณกรรมในรูปแบบตางๆ 
และทักษะการเขียนวรรณกรรมที่แตกตางกัน นอกจากนี้เด็กๆ ยังไดมีโอกาสเลน
เกมสอยางสนุกสนานอีกดวย 

 
5) ทูตการอานรุนเยาว The Junior Reading Ambassadors (JRA) 

 

• กิจกรรมทูตการอานรุนเยาวนี้มีวัตถุประสงคสนับสนุนการอานในหมูเพื่อนฝูงที่
เปนนักอานตัวยง ที่ไดรับการคัดเลือกจากโรงเรียนของตนเพื่อเขารวมกิจกรรมนี้ 
โดยมีหนาที่สงเสริมนิสัยรักการอานดวยวิธีที่สรางสรรคในหองสมุด โรงเรียนและ
สถานที่สาธารณะ เชน การเลานิทาน การแนะนําเรื่องที่ตนชอบ และการอานกับ
เพื่อนรัก 

 
กลุมวยัรุน 

1) กิจกรรม Teen Expressions @ the Public Libraries 

  

• กิจกรรมนี้เปดโอกาสใหวัยรุนวิจารณหนังสือเลมโปรดที่ถูกรวบรวมและแสดงที่
แผนกวัยรุนของหองสมุดสาธารณะที่เด็กวัยรุนมักใชบริการ 

 
2) กิจกรรม “What I’d Like the World to Read”   

 
• กิจกรรมริเร่ิมนี้ชักชวนใหวัยรุนเสนอแนะหนังสือที่พวกเขาคิดวาเพื่อนๆ ควรอาน 

โดยเสนอแนะหนังสือในรูปแบบมัลติมีเดีย เชน เสียง ภาพ และเพาเวอรพอยท  
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3) กิจกรรมอบรมการอานสําหรับวัยรุน  

 

• กิจกรรมสงเสริมการอานในวัยรุนอื่นๆ ไดแก การอบรมในหองสมุดที่ เนน
วรรณกรรมและสารคดีที่ไดรับความนิยมในหมูวัยรุน ที่เปดตัวต้ังแตปการเงิน 

2550 มีการจัดอบรม 27 คร้ัง รวมนักเรียนที่เขารวมการอบรมจํานวน 853 คน    
 
กลุมผูใหญและผูสงูวัย  
1) กิจกรรมการเรียนรูในชุมชน  

 

• ชมรมการอานหนังสือในชุมชนต้ังข้ึนในหองสมุดสาธารณะ โดยมีจุดประสงค
ดังตอไปนี้    

 

 เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการอานในหมูประชาชนชาวสิงคโปร 
 เพื่อเปดโอกาสใหผูคนคนพบความรื่นรมยจากการอานโดยการสรางประเด็น
การอภปิรายและเสวนารวมกัน 

• นอกจากชมรมการอานแลว หองสมุดสาธารณะยังเนนถึงชุมชนที่ผสมผสานการ
การอานและเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และเราทํางานเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ชมรมเหลานี้โดยการจัดการฝกอบรมและทบทวนประจําป   

 
2) กิจกรรมการรูหนังสือสําหรับผูสูงวัย Info Literacy Programmes for Seniors 

 

• การฝกอบรมมุงเปาหมายไปที่ผูใชหองสมุดที่เปนผูสูงวัย เปนหนึ่งในยุทธศาสตร
ภายใตแผนการบริการสําหรับผูสูงวัย มีวัตถุประสงคหลักคือชวยใหผูสูงวัยมี
ทักษะดานการอานออกเขียนได เพื่อใหสามารถเขาถึงบริการและหนังสือไดงาย
ข้ึน ซึ่งเปนการเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรนผานการอานและการใชหองสมุด  

  

• รูปแบบพื้นฐานสามแบบที่ใชทั้งภาษาอังกฤษและไทย ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแนะนํา
หนังสือที่สะสมในหองสมุดสาธารณะ ทักษะการคนควาเบื้องตน และการแนะนํา
บริการสื่ออิเล็กทรอนิกสและมัลติมีเดียในหองสมุด สมาชิกชมรมการอานสําหรับ
ผูสูงวัยไดรับเชิญใหเขารวมการดําเนินการอบรมขั้นแรก  
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3) กิจกรรมอบรมการบมเพาะนักอาน Raise-A-Reader workshops (สําหรับ
ผูปกครองและผูดูแลเด็ก)  

 

• การอบรมแบบสื่อสารสองทางนี้จดัทําข้ึนเพื่อใหผูปกครองและผูดูแลเด็กไดคนพบ
วิธีในการปลูกฝงการรักการอานในเด็ก สรางสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการอาน
สําหรับเด็กผานกิจกรรมและการละเลน และสรางความเขาใจวิธีการเสริมสราง
ความผูกพันที่แนนแฟนระหวางพอแมและลูก ดวยการอานหนังสือดวยกัน  

บรรณารักษของเรายังไดแบงปนวิธกีารเลือกหนังสือสําหรับเด็กอีกดวย   
 
 

4) กิจกรรมอบรมเพื่อการอานสําหรับผูสูงวัย Library enrichment workshops  

 

• กิจกรรมอบรมเพื่อการอานที่ออกแบบสําหรับผูสงูวัยนี้ดําเนินการโดยใชภาษาทั้ง 
อังกฤษ และภาษาจีนกลาง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจูงใจผูสูงวัยใหใชบริการ
หองสมุด โดยการแนะนําหนังสือที่รวบรวมในหองสมุดที่อาจเปนที่สนใจของพวก
เขา ที่ผานมีการดําเนินการจัดอบรมการอานสําหรับผูสูงวัยรวม 27 คร้ังและมีผู
รวมอบรมประมาณ 10 -12 คน ตอครั้ง  

 
5) กิจกรรมที่ทํารวมกับคุณปูคุณยา/คุณตาคุณยาย 

 
• กิจกรรมนี้มุงหมายใหคุณปูคุณยา และคุณตาคุณยายแบงปนประสบการณ
สวนตัวและใชเร่ืองเหลานี้ในการเชื่อมโยงกับคนหลายรุน  

 
IV)    สรุป  

คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติสิงคโปร จัดการดําเนินการอยางดีในการใชเทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงการบริการและขบวนการใหยืมหนังสือข้ันพื้นฐาน และจัดการพื้นที่หองสมุดใหเปน
ประโยชนจากการใชพื้นที่รวมกับสถาบันทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ   
 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริการหองสมุดสาธารณะไดมีการพัฒนาจากรูปแบบที่จํากัดไมยืดหยุนมา
เปนรูปแบบที่มียุทธวิธีการจัดการที่หลากหลาย เพื่อใหเขาถึงผูใชบริการในแตละกลุมเปาหมาย 
และพัฒนาการรวบรวมหนังสือใหสอดคลองกับรูปแบบความตองการการอานและการเรียนรูตลอด
ชีวิตที่หลากหลายของชาวสิงคโปร เฉกเชนเดียวกับหองสมุดสาธารณะในตางประเทศที่เราไดไป
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  
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อยางไรกต็าม แมวาจะมีการดําเนินการดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานอยางมากในสองสามป
ที่ผานมา แตยังมีกลุมคนสิงคโปรจํานวนคอนขางมากที่ยังไมเคยใชหองสมุดสาธารณะ เรายังตอง
พยายามมากขึ้นอยางตอเนื่องในการรักษาสมาชิกผูใชบริการที่มีอยูเดิม รวมทั้งจูงใจใหสมาชิก
ใหมมาใชบริการหองสมุด 

 


