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1. บทคัดยอ
อกสารฉบั บ นีๅ สนอภาพรวมของการพัฒ นาการศึกษาดຌานสั งคมละประวัติศาสตร์ ของ
กัมพูช ากอนละหลั งทีไป ระทศจะเดຌรั บ อกราชจากฝรัไ งศส ผลกระทบจากสงคราม การฆาลຌ าง
ผาพันธุ์ ละการปลีไ ยนระบอบสังคม การปรับ ปรุงระบบการศึกษา ละครงสรຌางชวงทศวรรษ
1980 ละความสารใจหลังจากนัๅน รวมถึงวัฒนธรรมการอาน สิไงทีไบุคคล ครอบครัว รงรียน ละ
สังคมปฎิบัติ ละอุปสรรค นวทางพืไอความกຌาวหนຌา ความคิดริริไม ครงการ ละการรณรงค์พืไอ
สงสริมนิสัยการรักการอาน ละการกระตุຌน฿หຌกิดการรียนรูຌตลอดชีวิต฿นกัมพูชา
2. บริบทของประทศ
กัมพูชาปຓนประทศทีไมีการปกครองระบอบกษัตริย์ภาย฿ตຌรัฐธรรมนูญ ตัๅงอยู฿นภูมิภาคอชีย
ตะวันออกฉียง฿ตຌ มีขตดนติดกับลาว วียดนามละเทย กัมพูชามีอาณาขตรวม 181,035 ตาราง
กิลมตร (69,898 ตารางเมล์) จากฝัດงตะวันออกถึงตะวันตกมีความยาว 580 กิลมตร ละจากหนือ
ถึง฿ตຌมีความยาว 450 กิลมตร
กัมพูชาเดຌสันติภาพ฿นป 2541 หลังจาก 30 ป ของความเมสงบทางสังคม สภาพตาง โ ฿น
กัมพูชาเดຌปลีไยนปลงจากสถานการณ์หลังความขัดยຌงเปสูการพัฒนาทีไปกติมากขึๅน การลือกตัๅง
ทัไวเปสองครัๅงลาสุดบงชีๅ฿หຌหในถึงทิศทางทีไดีหลังจากทีไพรรคการมืองทัๅงหมดสามารถกຌปัญหาความ
ตกตางดຌวยการจรจาทนการ฿ชຌความรุนรง
จากการสารวจสามะนครัวประชากรป 2551 ประชากรรวมของกัมพูชาพิไมขึๅนจาก 11.5
ลຌาน฿นป 2541 ปຓน 13,388,910 ฿นจานวนนีๅ 51.4% ปຓนผูຌหญิงละดใกหญิง จานวนคน฿นตละ
ครัวรือนฉลีไยคือ 5 คน หนึไง฿นสามของครัวรือน (25.6%) มีผูຌหญิงปຓนหัวหนຌาครอบครัว ละ 56%
ของประชากรอายุตไากวา 25 ป1 การสารวจสามะนครัวประชากรบงชีๅวา 80.5% ของประชากร
กัมพูชาอาศัยอยู฿นขตชนบท ละกือ บ 90% ของความยากจนของประทศอยู฿นชนบทชนกัน
ประชากร฿นมืองพิไมขึๅนพราะจานวนงานทีไพิไมขึๅน฿นมือง฿หญ โ รัฐบาลประมาณการณ์วา 25-28%
ของประชากรทัๅงหมดอพยพยຌายขຌามา฿นมือง จานวนคนฉลีไยตอครอบครัวลดจาก 5.5 ฿นป 2541
มาปຓน 4.7 ฿นป 2551 อายุขัยของประชากร฿นปัจจุบันพิไมขึๅนปຓน 64 ป สาหรับผูຌหญิง ละ 52
สาหรับผูຌชาย
สถียรภาพทางการมืองทีไมีมาปຓนวลากวาทศวรรษทา฿หຌกัมพูชาสามารถฟຕนฟูประทศทัๅง
ทางสังคม การพัฒนา ละการติบตทางศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ (GDP – จีดีพี)
พิไมขึๅน 5.8% ถึง 8.5% ตอป ระหวางป 2542 ถึงป 2554 ยกวຌน฿นป 2550 ซึไง จีดีพีสูงถึง 13.5%
1

National Institute of Statistics, MoP, Cambodia, "General Population Census of Cambodia โเเ8", August โเเ8
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ศรษฐกิจของประทศกัมพูชาขึๅนอยูกับอุตสาหกรรมการผลิตสืๅอผຌา การทองทีไย ว การกอสรຌาง ละ
อุตสาหกรรมการกษตร จีดีพีตอหัวของกัมพูชาพิไมขึๅนจากประมาณ 290 หรียญสหรัฐ2 ฿นตຌน
ทศวรรษ 1990 ปຓนประมาณ 909 หรียญสหรัฐ฿นป 25543 การติบตของจีดีพีมีผลทีไดีอยางมาก฿น
การลดอัตราความยากจน อัตราความยากจนลดจากกวา 47% ฿นป 2536 มาปຓน 30% ฿นป 2550
ละลดลงหลือ 26% ฿นป25524 อยางเรกใตาม กัมพูชายังคงปຓนหนึไง฿นประทศทีไยากจนทีไสุด
ประทศหนึไง฿นภูมิภาค ดยมีตัวบงชีๅดຌานการพัฒนามนุษย์ทีไปຓนปัญหาอยางมาก อัตราความยากจน
฿นชนบทยั งสู งมากซึไงอยู ทีไป ระมาณ 35-40% ทัๅงนีๅ 80% ของคนกัมพูชายังคงหาลีๅ ยงชีพจาก
การกษตร การปรรูปอาหาร หรือการทาปຆาเมຌ สิไงทีไยังคงขาดคลน฿นบริวณชนบทหางเกลคือการมี
งานทาถาวร การมีเฟฟງา฿ชຌ หรือการมี นๅาทีไ฿ชຌบริภคเดຌ
3. บริบทการศึกษาของกัมพูชา
3.1 ประวัติศาสตร์การศึกษา
ภาษาของกัมพูชา หรือ ขมร ปຓนสวนหนึไงของตระกูลภาษามอญ-ขมร การศึกษา฿นกัมพูชา
ริไมขึๅนตຌนศตวรรษทีไ 17 ดยสวน฿หญลຌวจะอยู฿นกลุมชนชัๅนสูงของสังคม ละพรกระจายออกเป
฿นศตวรรษทีไ 205 ระบบการศึกษาตามประพณีบบนอกระบบนีๅมีศูนย์กลางอยูทีไวัด฿นทຌ องถิไน ละ
วัดยังปຓนหลงการรียนรูຌหลัก ซึไงกีไยวขຌองกับการสอนนักรียน฿หຌรูຌถึงพืๅนฐานทางศาสนา การอาน
ออกขียนเดຌ ความรูຌพืๅนฐานรืไองตัวลข นิทานพืๅนบຌาน คลงกลอน ละทักษะอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับ
ชีวิต฿นชนบทของชาวกัมพูชาสวน฿หญ สองศตวรรษหลังจากการยึดครองของฝรัไงศส฿นป 2406
การศึกษาบบตะวันตกเดຌคอย โ ขຌาทนทีไระบบการศึกษาบบนอกระบบตามประพณีดัๅงดิม
อยางเรกใตาม หลายปผานเป การศึกษาบบมีระบบกใเมเดຌพัฒนาพืไอสนองความตຌองการ฿นทຌองถิไน
ทัๅงนีๅพราะฝรัไงศสมีจตนาทีไจะกีดกันชาวกัมพูชาจากการศึกษาทีไมีคุณภาพพืไอคงเวຌซึไงอานาจของ
ตนอง ฝรัไงศสมีนวนຌมทีไจะ฿ชຌการศึกษาบบตะวันตก฿หຌคอย โ บัไนทอนการศึกษานอกระบบของ
กัมพูชา
฿นป 2496 ิค.ศ. แ้5ใี กัมพูชาเดຌอกราชอยางสมบูรณ์จากฝรัไงศส จึงเดຌมีอกาสปรับปรุง
ละพัฒนา การศึกษา฿นชนบท รัฐบาลชวงทศวรรษ 1950 ละ 1960 คอย โ พัฒนาขยายการศึกษา
฿หຌกຌาวหนຌาเปอยางมาก การศึกษาระดับประถมละมัธยมเดຌขยายเปยังสวนตาง โ ของประทศ
2

IMF, 2006:"Cambodia, Selected issues and Statistical Appendix", July, Country Report No 06/265
Phnom Penh weekly news update: http://www.pps.com.kh
4
Prime Minister address at the Opening of the National Forum on the Dissemination of National Social Protection Strategy
for the Poor and Vulnerable People in Cambodia: http://www.cnv.org.kh/2011
5
Sideth S. Dy; Strategies and Policies for Basic Education in Cambodia: Historical
Perspectives:http://ehlt.flinders.edu.au/education /iej/ articles/v5n1/dy/paper.pdf
3
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฿นขณะทีไมีการริไมกอตัๅงสถานศึกษาระดับสูง อยางชน สถาบันอาชีว ะศึกษา ศูนย์ฝຄกหั ดครู ละ
มหาวิทยาลัยดຌวย อยางเรกใตาม การมุงนຌน฿หຌดใกสามารถขຌาถึงการศึกษา
฿นทุกระดับทา฿หຌกิดปัญหาดຌานคุณภาพ หຌองรียนขาดอุปกรณ์ ละครูขาดการฝຄกอบรม
฿นตຌนป 2513 มืไอสงครามกลางมืองกิดขึๅน฿นกัมพูชา ระบบการศึกษาทีไเมดีอยูลຌวกใยิไง
ลวรຌายขึๅนเปอีก รงรียนมากกวาหนึไง฿นสามตຌองปຂดตัวลง หรือมีการรียนการสอนตเมสมไาสมอ
รงรียนกือบรຌอยหงถูกระบิดพังราบ ฿นขณะทีไรงรียนอีกจานวนมากเดຌกลายปຓนคายทหาร คลัง
อาวุธ ละคุก ครูตຌองหลบหนียຌายขຌาเป฿นมือง หรือถูกบังคับ฿หຌขຌารวมกับกองทัพของฝຆายรัฐบาล
หรือฝຆายตอตຌานรัฐบาลฝຆาย฿ดฝຆายหนึไง
฿นดือนมษายน 2518 หลังจากทีไขมรดงเดຌขຌายึดอานาจ ขมรดงเดຌรงทีไจะกาจัดราก
ฐานกาของสังคมกัมพูชาบบถอนรากถอนคน รวมทัๅงระบบการศึกษาบบกา ขมรดงเดຌตัๅง฿จทีไ
จะทาลายรากฐานการศึกษาบบสมัย฿หม ดยสัไ ง ฿หຌ ปຂ ดรงรี ยนทัไว ประทศ หຌ อ งรี ยนถูกทิๅงรຌ า ง
หนั งสือถูกปล อย฿หຌ ผุ พัง หรื อ฿ชຌมวนบุ ห รีไ คนทีไ มีการศึกษาสู ง ชน พทย์ ทนาย ครู อาจารย์ ฿น
มหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยถูกถือวาปຓนศัตรูกับรัฐบาล ปຓนผูຌตຌองสงสัย ละเดຌรับการปฏิบัติ
อย า งหดรຌ า ย คนพวกนีๅ จ ะถู ก บั ง คั บ ฿หຌ ท างาน฿นค า ยกรรมกร หรื อ อาจถึ ง ขัๅ น ถู ก ประหารชี วิ ต
หลงขຌอมูลหลาย โ หงยืนยันวามืไอระบอบการปกครองของขมรดงสิๅนสุดลง ประมาณการณ์วา
75 ถึง 80 ปอร์ซในต์ของนักการศึกษากัมพูชาเดຌถูกฆาตาย หรือเมกใตาย พราะทางานหนัก หรือ
หลบหนีออกจากประทศ นอกจากนัๅนลຌว ขมรดง ยังทาลายครงสรຌางพืๅนฐานของการศึกษา
อยางรุนรง ชน ทาลายสิไงกอสรຌาง ละทรัพยากรการรียนรูຌ (หนังสือละวัสดุการสอน) จนทบจะ
เมมีสิไง฿ดหลืออยู
฿นป 2522 หลังจากการลมสลายของขมรดง ระบบการศึกษาของกัมพูชาเดຌริไมตຌน฿หม
จากศูนย์ การเมรูຌหนังสือพิไมขึๅนถึงมากกวา 40% ละยาวชนอายุตไากวา 14 สวน฿หญเมเดຌรับ
การศึกษาพืๅนฐาน฿ด โ ลย รัฐบาลริไมบูรณะละพัฒนาระบบการศึกษาดยสนับสนุน฿หຌผูຌทีไรอดชีวิต
อยูรวบรวมทุกสิไงทีไทาเดຌพืไอฟຕนฟูระบบการศึกษา นืไองจากวาทบจะเมมีครูผูຌสอนหลืออยู รัฐบาล
จึงเดຌสนับสนุนผูຌทีไมีการศึกษาเมวาจะ฿นระดับ฿ด฿หຌชวยทางานปຓนครู พืไอจะ฿หຌมีการศึกษากลับขึๅนมา
฿หม กอนทีไจะเดຌรับมอบหมาย฿หຌเปปຓนครู จะเดຌรับการอบรมระยะสัๅนปຓนวลาประมาณหนึไงถึงสอง
ดือน หรือสองถึงสามสัปดาห์ คาขวัญ฿นขณะนัๅนคือ คนทีไมีความรูຌมากกวาสอนคนทีไมีความรูຌนຌอย
กวา นอกหนือจากการขาดคลนบุคลากร ปัญหาการขาดคลนสิไงอานวยความสะดวกทางดຌาน
การศึกษา ยิไงรุนรงกินกวาจะนึกภาพกันออก ชนตຌองรียนตຌองสอนกัน฿นกระทอมมุงดຌวย฿บเมຌ ทีไ
พืๅนหຌองปຓนดิน หรือรียนตาม฿ตຌตຌนเมຌ หรือ฿ตຌถุนบຌานของคน฿นหมูบຌาน การฟຕนฟูละการพัฒนาทาง
การศึกษาปຓนเปดຌวยความยากลาบาก นืไองจากสงครามกลางมืองทีไตอนืไอง฿นประทศ การหຌาม
คຌาขายระหวางประทศ ทัๅง โ ทีไมีอุปสรรคมากมายหลานีๅ ประมาณป 2523 – 2524 การ฿หຌ
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การศึกษา฿นระดับรงรียนเดຌริไมตຌนขึๅน฿หม ครูเดຌรับการฝຄกอบรม ละคุณภาพทางการศึกษาเดຌรับ
การปรับปรุงพิไมขึๅนรืไอย โ (Ministry of Education, Youth and Sport, 1999)
3.2 ครงสรຌางของระบบการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿นกัมพูชาเดຌรับผลกระทบอยางรุนรงจากการปลีไยนปลง
อยาง฿หญหลวงละรวดรใวของระบอบสังคมละการมือง รวมถึงการฆาลຌางผาพันธุ์ของขมรดง
(Khmer Rouge Regime) ครงสรຌางการศึกษา฿นระบบมีการปลีไยนปลงปຓนครัๅงคราว ชน฿นชวง
2493 – 2518 ครงสรຌางการศึกษาจะปຓน 6:4:3 กอนป 2528 จะปຓน 4:3:3 กอนป 2539
ครงสรຌางจะปຓน 5:3:3 ละหลังจากนัๅนคือ 6:3:3 ฿นปัจจุบันนีๅ การศึกษาพืๅนฐานจะ฿ชຌวลา 9 ปรก
฿นรงรียนดยนຌนทีไจะสรຌางพืๅนฐานการรียนรูຌ รวมทัๅงการรียนรูຌตลอดชีวิต
อายุ

ชัๅนป

3
4
5

ตไา
กลาง
สูง

ระดับ
การศึกษา
กอนวัย
รียน

อายุ

ชัๅนป

6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6

ระดับ
การศึกษา

รงรียน
ประถม

อายุ

ชัๅนป

ระดับการ
ศึกษา

อายุ

12
13
14
15
16
17

7
8
9
10
11
12

18
มัธยมตຌน 19
20
21
มัธยม
22
ปลาย
23

ระดับการศึกษา

การศึกษา
ระดับสูง หรือ
อาชีวะศึกษา,
มหาวิทยาลัย

ตารางขຌางลางสรุปครงสรຌางระบบการศึกษา฿นปัจจุบัน6
นับตัๅงตป 2539 กระทรวงศึกษา ยาวชน ละกีฬา (Ministry of Education, Youth and
Sport (MOEYS) เดຌ฿หຌคาจากัดความของระยะวลาการศึกษาขัๅนตไาสุดสาหรับระดับประถมเวຌ ทีไ 8507
ชัไวมงตอหนึไงปการศึกษา นยบายการศึกษาของ MOEYS คาดหมายวา มืไอนักรียนจบประถมศึกษา
ปทีไ 3 นักรียนจะมีพืๅนฐานการอานออกขียนเดຌละมีพืๅนฐานทางคณิตศาสตร์ พืๅนฐานการศึกษาทาง
ศิลปะ (การวาดภาพ การรຌองพลง นาฏศิลป์ ละดนตรี ) พืๅนฐานทางวิทยาศาสตร์ ละสังคมศึกษา
มืไอนักรียนจบประถมปทีไ 4-6 นักรียนจะมีความรูຌ ละความขຌา฿จภาษาขมร คณิตศาสตร์ ทักษะ
การรียนรูຌ ทักษะชีวิต ละอืไน โ พิไมขึๅนซึไงจะชวย฿หຌนักรียนรียนรูຌตลอดชีวิตเดຌ

6
7

Ministry of Education, Youth and Sport
The learning-teaching hours here is in line with the minimum standard defined in the EFA.
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3.3 ความสารใจทางการศึกษา ละอุปสรรคละปัญหาระดับประถมศึกษา
3.3.1 ความสารใจ
ทัๅง โ ทีไตຌองผชิญกับอุปสรรคละปัญหามากมายหลังการปຓนอิสระจากระบอบการ
ปกครองของขมรดงซึไงเดຌทาลายครงสรຌางพืๅนฐานทางสังคมดยสิๅนชิงรวมทัๅงระบบการศึกษาเดຌสูญ
หายเปจากกัมพูชา การศึกษา฿นกัมพูชา฿นปัจจุบันเดຌประสบความสารใจอยางมาก สิไงอานวยความ
สะดวก฿นดຌานการศึกษาละครูถูกสงเปทัไวประทศดยฉพาะอย างยิไ ง฿นชนบท รงรียนประถม
จานวน 6,767 หงเดຌรับการกอตัๅงขึๅน ละรงรียนมัธยมตอนตຌนเดຌถูกสรຌางขึๅน฿นกือบจะทุกขตของ
ประทศ

จานวนรงรียนประถมศึกษาทีไกอตัๅงขึๅน฿นตละปการศึกษา

จานวนนักรียนระดับประถมศึกษาทีไขຌารียนพิไมขึๅนทุกป อัตราการขຌารียนสุทธิ
(Net Enrollment Rate (NER) ) ของนักรียนพิไมขึๅนจาก 83.6% ฿นปการศึกษา 2543-2544 ปຓน
95.8%8 ฿นป2553-2554 ดยสรุปลຌวรัฐบาลกัมพูชาละกระทรวงศึกษา ยาวชน ละกีฬา เดຌ
ประสบความสารใจกຌาวหนຌาอยางมาก฿นการนากลยุทธ์ การศึกษาสาหรับทุกคน (Education for
All) มา฿ชຌพืไอประกันถึงความทาทียมกันละประกันวาดใกทุกคนจะเดຌรับการศึกษาพืๅนฐาน 9 ป

8
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จานวนนักรียนประถมศึกษาทีไขຌารียน฿นตละปการศึกษา

3.3.2 อุปสรรคละปัญหา
ความสารใจ฿นการฟຕนฟูการศึกษา฿นกัมพูชาสะทຌอน฿หຌหในถึงความพยายามของ
รัฐบาลกัมพูชาดยฉพาะอยางยิไงกระทรวงศึกษา ยาวชน ละกีฬา ฿นการสรຌางทรัพยากร มนุษย์
ละปรับปรุงคุณภาพ ละประสิทธิภาพ฿นการศึกษาอยางจริงจัง การศึกษา฿นกัมพูชายังคงผชิญหนຌา
กับการขาดคลนสิไงอานวยความสะดวก ปัญหานักรียนจานวนมาก฿นตละชัๅน การขาดคลนครู
ละตารารียนทีไมคี ุณภาพ การขຌาถึงสืไอการอานพิไมติมทีไจากัด มีอัตราการรียนซๅาชัๅน หรือออกจาก
รงรียนสูง
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาปຓ น ปั ญ หาส าคั ญ ของทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา อุ ป สรรค฿นการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษามีรากฐานปัญหามาจากครูทีไมีคุณวุฒิตไาละฝຄกอบรมมานຌอย รัฐบาลมี
งบประมาณทีไจะลงทุนเปกับการศึกษา฿นปริมาณทีไจากัด ดังนัๅนครูจึงเดຌรับงินดือนนຌอย เมมีรงจูง฿จ
ทีไจะทางานหรื อความรับผิดชอบ รายเดຌทีไเมพียงพอผลักดัน฿หຌครูตຌองหารายเดຌสริม ดยรียก
คาธรรมนียมพิไมหรือทางานพิศษอืไน โ สริม การรียกกใบคาธรรมนียมพิไมดังกลาวทาดยการ
บังคับ฿หຌนักรียนรียนพิศษดຌวย หรือรียกกใบคารักษาชืไอเวຌ฿นรายชืไอนักรียน คาพิไมคะนน คา
บทรียน หรือขຌอสอบ สาหรับครูทีไทางานสริม จะมาสอนฉพาะบางชวงวลาทีไรงรียน หรือมา
10

ทางานสายตลิกรใว นอกจากนัๅนลຌวครูมักจะเมมีวุฒิการศึกษาทีไสูง ประมาณ 4.19% มีการศึกษา
คระดับประถม 53.68% มีการศึกษาระดับมัธยมตຌน 40.88% มีประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ละมี
พียง 1.2% ทีไมีการศึกษาระดับอุดมศึกษา (EMIS 2010-11) ปัญหารืไองคุณภาพการศึกษายังอยูทีไ
ดຌวยการนาระบบขຌารียนครึไงวลามา฿ชຌดຌวย การสารวจหลายครัๅงดยกลุ มองค์กรพัฒนาอกชน
(NGO) ละกลุมผูຌบริจาคหลักหในพຌองกันวาจานวนชัไวมงรียนตไากวาปງาหมายของหลักสูตรการ
รียนการสอนของประทศ นักรียน฿นมืองจะเดຌรียนประมาณ 650-750 ชัไวมงตอป ฿นขณะทีไ
นักรียน฿นขตชนบทหางเกลจะเดຌรียนประมาณ 450 – 460 ชัไวมง ผนภูมิตอเปนีๅสดงถึงปัญหา
สาคัญ โ ฿นการศึกษาระดับประถม
อัตราการรียนซๅาชัๅนของนักรียนชัๅนประถม
จานกตามพืๅนทีไทางภูมิศาสตร์ละปการศึกษา

Source: EMIS 2000-2010, 2005-2006, 2010-2011
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อัตราการรียนเดຌตลอดของนักรียนระดับประถม

อัตราสวนของนักรียนตอครู จานกตามพืๅนทีไทางภูมิศาสตร์
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4. นิสัยการอาน
4.1 สิไงทีไหลงหลือมาจากสงครามละระบอบการปกครองการฆาลຌางผาพันธุ์
฿นชวงกอนละระหวางการปกครองของฝรัไงศส อกสารกีไยวกับการปฏิบัติตามประพณี
นิยมทางวัฒนธรรม จริ ยธรรมทางสั งคม นิทานพืๅน บຌ าน พลงบราณ คลงกลอนละหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ สังคมกือบจะเมมีหรือมีนຌอยมาก ณ วลานัๅนความรูຌถูกสงตอมาดยปากตอปาก จาก
คนรุนหนึไงเปอีกรุนหนึไง อกสารทีไปຓนลายลักษณ์อักษรจะมีตฉพาะ฿นสังคมชัๅนสูงของกัมพูชาละทีไ
วัดทางพุทธศาสนานืไองจากวัดปຓนหลงการรียนรูຌหลัก
นับตัๅงตตຌนทศวรรษ 1950 จนถึงทศวรรษ 1970 ปຓนชวงวลาทีไรุงรืองของการพัฒนา
การศึกษา฿นกัมพูชา นักขียน สานักพิมพ์ละอุตสาหกรรมสิไงพิมพ์ริไมปรากฏขึๅน฿นสังคม กลุมนัก
อานละตลาดการพิมพ์คอย โ ติบตขึๅน สงครามิ2513-2518ี ละการฆาลຌางผาพันธุ์ ิ25182540ี เดຌทาลายการปรากฏขึๅนทีไดีทางสังคมนีๅ ฿นชวงการฆาลຌางผาพันธุ์ ขมรดงเดຌฆาปัญญาชน
จานวนมากดยฉพาะอยางยิไงพวกทีไสวมวนพราะขมรดงหมาอาวาวาบุคคลหลานีๅอานหนังสือ
ออก จากการกระทานีๅองทบจะเมมีครู นักขียน หรือนักวิทยาศาสตร์รอดชีวิตอยู฿นประทศ ดยทีไ
ชาวกัมพูชารุนทีไปຓนตຌนบบคนทีไรูຌหนังสือตลอดจนวัฒนธรรมการอานถูกกาจัด รุนทีไออนวัยกวาตຌอง
฿ชຌวลาอีกหลายปทีไจะริไมตຌน฿หม
4.2 วัฒนธรรมการอาน฿นสังคม
ถຌาเมคานึงรืไองประวัติศาสตร์ ฿นปัจจุบันนีๅกัมพูชาปຓนทีไรูຌจักวาปຓนสังคมทีไคนเมชอบการ
อานมากนัก อาจปຓนเปเดຌวาการอาน฿นชีวิตประจาวันเมเดຌรับการสนับสนุนหรือคนกัมพูชาอาจเมมี
วัฒนธรรมการอาน ฯลฯ นอกจากสมมติฐานนีๅ วัฒนธรรมการอาน฿นกัมพูชาเมเดຌรับการสนับสนุน
พราะสาหตุดังตอเปนีๅ
 คนกัมพูชาเมอานพราะเมรูຌหนังสือหรือขาดทักษะพืๅนฐานทีไจาปຓนตอการอาน9
 ขาดตຌนบบสาหรับคนรุนตอ โ มา10
 เมมีงินทีไจะซืๅอสิไงตีพิมพ์มาอาน11
 ผูຌปกครอง฿นชนบทหางเกลชืไอวาปຓนสิไงจาปຓนทีไดใกตຌองอานหนังสือออกละขียนเดຌ
ตเมหในประยชน์จากการมีการศึกษาทีไดีกวา
 ประชากรสวน฿หญยังชืไอวาการอานปຓนการทางานเม฿ชความพลิดพลินหรือการ
สารวจคຌนควຌา บางสวนชืไอวาการอานทา฿หຌปวดศีรษะ ฯลฯ
9

According to the result of the government’s โเเ8 census, the most recent data available, the number of literate
Cambodians jumped from 62.8 percent in 1998 to 78.5 percent in 2008. However, there is remaining question on how once
defined literate.
10
Today, old generations still struggle with post conflicts trauma, especially parents and grandparents, who never
experience or empowered to read. Thus, it is hard for them to see necessity/ importance of empowering their children to
read.
11
Various parents often struggle of choosing between food for the stomach and food for the brain.
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 ทักษะการอานทีไจากัดหรือเมหมาะสม การตีพิมพ์฿นภาษาทຌองถิไนละขาดการประมิน
ความจาปຓนละความสน฿จ฿นการอาน
 การขຌาถึงสิไงตีพิมพ์มีจากัด หรือเมมีสิไงทีไจะ฿หຌอาน ฿นชนบทหางเกล มีความตกตาง
อยางมากระหวางพืๅนทีไ฿นมืองละชนบททีไซึไงกือบจะรຌอยละ 80 ของประชากรอาศัยอยู
 ขาดการบังคับ฿ชຌลิขสิทธิ์ งินทุนสังคมหรือกลเกทีไจะสนับสนุนละสงสริมการขียน
รวมทัๅงสนับสนุนนักขียนละผูຌขียนภาพประกอบ฿หຌขียนตอเป นักขียนชาวกัมพูชาเม
สามารถจะดารงชีพจากอาชีพการขียนเดຌ
 จานวนสานักพิมพ์฿นกัมพูชาละการสนับสนุนสานักพิมพ์อิสระทีไกาลังตอสูຌพืไอการอยู
รอดมีจากัด รัฐบาลเมมีนยบายหรือกลยุทธ์ทีไจะชวย฿หຌธุรกิจการพิมพ์ทัๅงอกชน/อิสระ
฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅนซึไงจะชวยสรຌางสริมวัฒนธรรมการอาน
 รัฐบาลขาดกลยุทธ์ ความคิดริริไมหรือการสรຌางกิจกรรมประจา฿นการสงสริมวัฒนธรรม
การอานระดับชาติ เมมีการกาหนดวันอานหนังสือประจาชาติสาหรับสงสริมการอาน฿น
สังคม
4.3 วัฒนธรรมการอานภาย฿นระบบการศึกษา
ปัจจุบันนีๅรຌอยละ 93-95 ของดใกขຌารี ยน฿นระดับ ประถมศึ กษา ต ร ะบบการศึก ษาทัๅ ง
ระบบยังคงตอสูຌดิๅนรนพืไอกຌปัญหาระบบทีไมีคุณภาพตไา งานวิจัยหลายฉบับยืนยันวาคุณภาพทีไตไาของ
การศึก ษามี ส ว นชืไ อมยงกับ ความสามารถ฿นการอาน ความขຌ า฿จละการวิ คราะห์ 12 ทัๅ ง โ ทีไ
กระทรวงศึกษา ยาวชน ละกีฬา ิMoEYSี ละคูพัฒนา ิDPsี เดຌพยายามอยางยิไง วัฒนธรรมการ
อานภาย฿นระบบการศึกษายังตຌองผชิญกับอุปสรรคหลายอยางดังนีๅ
 การอานพิไมติมเมปຓนสิไงบังคับหรือสนับสนุน฿นระบบการศึกษาหรือ฿นหลักสูตร
ของรงรียนระดับประถมศึกษา ตลอดปการศึกษา นักรียนจะ฿ชຌตารารียนทุกวิชา
พียงลมดียว เมมีตาราสริมจากรัฐบาลสาหรับนักรียนทีไรูຌหนังสือ

ระบบการศึกษาชัๅนประถมศึกษาทัๅงหมดยังคง฿ชຌการรียนรูຌบบนักรียนเมมีสวน
รวม ิครูผูຌสอนปຓนจุดศูนย์กลางี ครูสวน฿หญจะสอน฿หຌนักรียนทองจานืๅอหาจาก
ตาราทนทีไจะ฿หຌอานพืไอสารวจคຌนควຌา ศึกษาดຌวยตนอง นักรียนทีไดีคือนักรียนทีไ
ทองจาบทรียนเดຌทัๅงหมดละสามารถขียนลง฿นกระดาษคาตอบ฿นหຌองสอบเดຌ
นักรียนหลานีๅจะเดຌคะนนดี฿นการสอบ

การฝຄกอบรมทัๅงกอนสอนละระหวางสอนปຓนสวนนຌอยทีไจะนຌนการรียนการสอน
฿หຌ อ านออกขียนเดຌ฿ นชัๅน ประถมตอนตຌน ละทีไ จะนຌ น การสอน฿หຌ  ดใกเดຌรี ยนรูຌ
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พิไมติมจากทีไรี ยนรูຌมาลຌว ฿นอดีต มีการริไ มพูดรืไ องนวความคิดกีไยวกับ การ
รียนรูຌดยมีดใกปຓนศูนย์กลาง ิChild Center: CCี หรือรงรียนทีไปຓนมิตรกับดใก
ิChild Friendly School: CFSี ตอนปลายทศวรรษ 1990 ตครูผูຌสอนกใเมเดຌรับ
การฝຄกอบรมพืไอ฿หຌขຌา฿จการสอนบบดใกปຓนศูนย์กลาง ทัๅงนีๅนืไองจากขຌอจากัด
ทางดຌานการงิน
การขຌาถึงการศึกษาสาหรับดใกปฐมวัยมีขีดจากัด การศึกษาระยะนีๅควรจะนຌนทีไ
ทักษะการอานออกขียนเดຌ ฿นบืๅ องตຌน ตดใก โ ส ว น฿หญ ดยฉพาะ฿นชนบท
หางเกลริไมขຌารงรียนดยเมมีหนังสือ หรือเมรูຌจักสิไงตีพิมพ์
นักรียนเมสามารถขຌาถึงสิไงตีพิมพ์ทีไหลากหลายหรือนาสน฿จทีไจะชวยกระตุຌน฿หຌ
นักรียนอยากรียนรูຌ ขาดสิไงตีพิมพ์ทีไหมาะสมกับวัยหรือความสามารถ฿นการอาน
สิไงตีพิมพ์หลานีๅปຓนสิไงสาคัญมากทีไจะชวย฿หຌนักรียนเดຌฝຄกฝน฿นขณะทีไกาลังพัฒนา
ทักษะ฿นการอาน รวมทัๅงความสน฿จละความอยากอานพืไอสรຌางนิสัยรักการอานทีไ
ดี ซึไงจะ฿หຌความพลิดพลินดຌวย
อัตราสวนของนักรียนตอครูสูงมาก ครูองยังขาดทักษะ฿นการชวยสงสริมการอาน
ทา฿หຌการสงสริมการอานทัๅง฿นละนอกหຌองรียนมีอุปสรรค

5. มุงสูการสงสริมนิสัยการรักการอาน
ถึง มຌ จะมี ค วามยากล าบากจากการขาดการลงทุ น จากรั ฐ บาล ความจ ากั ด ของทุ น ดຌ า น
บุคลากรละครงสรຌางพืๅนฐาน ความขຌา฿จของชุมชน การสนับสนุนสงสริมนิสัยรักการอานของ
ชุมชน ตกใยังมีนวนຌมหลายอยาง฿นทางทีไดี รัฐบาลกัมพูชาริไมตระหนักวาการอานมีบทบาทสาคัญ
฿นการสอน฿หຌนักรียนรูຌจักคิดอยางวิคราะห์ มีความคิดริริไม ปຓนสมาชิกของสังคมทีไมีประสิทธิภาพ
นับตัๅงตกลางศตวรรษ 2000 กระทรวงศึกษา ยาวชนละกีฬา เดຌพัฒนาอกสารนยบาย สวงหา
ความร ว มมือชิงกลยุทธ์กับ ผูຌ มีส วนเดຌส ว นสี ยทัๅงหลาย ละยั งปຂ ดรั บ ความคิดริ ริไ ม฿หม โ ทีไจะ
สงสริมนิสัยรักการอาน
จนกระทัไงถึงปัจจุบันนีๅ มีกลุม NGOs รวมถึง Room to Read ทีไมีหลงงินทุนพียงพอทีไจะ
ชวยสงสริมการอาน฿นระดับการศึกษาชัๅนประถม กระทรวงศึกษา ยาวชนละกีฬาเดຌรวมมือกับ
NGOs ดานินครงการหลายครงการทีไสนับสนุนการอานละชวย฿หຌมัไน฿จวาดใ ก โ จะขຌาถึงสืไอการ
อานอยางพียงพอละ฿นหลาย โ รูปบบ ซึไงจะนาเปสูความสนุกสนาน฿นการอาน ละคอย โ มี
นิสัยรักการอานมากขึๅน ครงการหลานีๅรวมถึงการสรຌางหຌองสมุด฿นรงรียนประถม ปรับปรุงสืไอการ
รียนรูຌ฿นหຌองรียน กอตัๅงหຌองสมุดคลืไอนทีไ อบรมบรรณารักษ์ อบรมนักรียนผูຌขียนภาพประกอบ
อบรมครู พิมพ์หนังสือภาษาทຌองถิไน สรຌางศูนย์การอานของชุมชน จัดรายการวิทยุ จัดกิจกรรมการ
อาน จัดประกวดการลารืไองละการอาน สรຌางละพัฒนาหຌองสมุดนอกรงรียน
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กระทรวงศึกษา ยาวชนละกีฬาลใงหในวากวารຌอยละ 80 ของคนกัมพูชาอาศัยอยู฿นชนบท
หางเกล ครงการหลานีๅมุงทีไจะลดชองวางของการขาดสืไอการอานซึไงมีตฉพาะภาย฿นมืองหรือ
มืองหลัก โ ฿นขณะทีไ฿นชนบทหางเกลทบจะเมมีสืไอการอานลย ครงการละกิจกรรมทีไสนอทีไนีไ
ดานินการดย NGOs นานาชาติ 3 องค์กรเดຌก 1ี Room to Read ิRtRี 2ี Santi Volunteer
Association ิSVAี 3ี Soutien ă l’ Initiative Privėe pour l’Aide ă la Reconstruction
ิSIPARี รวมกับชุมชนละกระทรวงศึกษา ยาวชนละกีฬา
5.1 ครงการ # 1 การสรຌางสริมวัฒนธรรมการอาน฿นระบบการศึกษา
5.1.1 วัตถุประสงค์ของครงการ
 พืไอ฿หຌมัไน฿จวาจะมีดใกจานวนมากขึๅนทีไจะขຌาถึงสืไอการพิมพ์ทีไหลากหลาย
ละมีคุณภาพ
 พืไอปรับปรุงทักษะการอานของดใก มีความสนุกสนาน฿นการอานละคอย
โ สรຌางนิสัยรักการอานละการอานพืไอความพลิดพลิน
 พืไ อ ฿หຌ ค รู จຌ า หนຌ า ทีไ ก ารศึ ก ษา ละชุ ม ชน฿หຌ ส รຌ า งสภาพวดลຌ อ มทีไ
สนับสนุนการอานของดใก
 พืไอผสมผสานกิจกรรมการอาน฿นระบบการศึกษา ละสรຌางครงสรຌางของ
การศึกษาทีไมีอยูพืไอ฿หຌมัไน฿จวาจะ฿ชຌงานเดຌละครงการจะยัไงยืนถาวรเดຌ฿น
ระยะยาว
5.1.2 กิจกรรมของครงการ
พืไอผสมผสานวัฒนธรรมการอาน฿นระดับรงรียน ประมาณการณ์วา หຌองสมุด
รงรียนกวา 3,500 หงถูกสรຌางขึๅน฿นรงรียนระดับประถมหรือระดับกอนหนຌานัๅน หຌองสมุดหลานีๅ
สวน฿หญกอตัๅงดย NGOs ละทุนจากผูຌบริจาครวม สวน฿หญลຌวจะมีหຌองสมุดอยู 2 ประภท฿น
ระดับประถมศึกษาคือ 1ี หຌองสมุด฿นหຌองรียน/มุมหຌองสมุด 2ี หຌองสมุดจริง
หຌ อ งสมุ ด ฿นหຌ อ งรี ย น
ิCLี หຌองสมุด฿นหຌองรียนกิดขึๅนจาก
ขຌอจากัดของพืๅนทีไ หຌองสมุด฿นหຌองรียนมี
วัตถุประสงค์ทีไจะทา฿หຌดใกขຌาถึงหนังสือ
ละการอานเดຌ฿นวันทีไเปรงรียนละยัง
ตຌองการชวยกระตุຌนครู฿หຌ฿ชຌวัสดุการรียน
การสอนพิไมขึๅนจากตารารียนลมดียว
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หຌองสมุด฿นหຌองรียนประกอบดຌวยชุดของหนังสือทีไหมาะสมกับวัยละระดับการ
อานของชัๅนรียน หຌองสมุดหลานีๅจะตัๅงอยูทีไหຌองรียนหຌองหนึไงตอระดับชัๅนป จะประกอบดຌวยหนังสือ
ประมาณ 100-250 ลมขึๅนอยูกับจานวนของนักรียน฿นชัๅนป ครูจะถูกฝຄกถึงวิธีการจัดการหนังสือทีไมี
อยูผสมผสาน฿หຌปຓนกิจกรรม฿นชัๅนรียน ละสนับสนุนการอานพืไอการผอนคลาย จะมีการฝຄกอบรม
การดูลละการสนับสนุนอยางตอนืไอง฿นครงการนีๅปຓนวลา 3 ป
หຌองสมุดจริง ิConcrete libraryี หຌองสมุดจริงจะจัดตัๅง฿นหຌองทีไกาหนดเวຌ ิปຓน
หຌองรียนทีไเม฿ชຌี ฿นรงรียนหรือตึก฿หมทีไ ตัๅงอยูดีไยว หຌองสมุดจะประกอบดຌวยหนังสือชืไอตางโกัน
120-200 ชืไอ ิประมาณ 1,000-2,000 ลมี ทัๅงทีไปຓนหนังสือภาษาทຌองถิไนละหนังสือภาษาอังกฤษ
นอกจากนัๅนยังมี นิตยสาร กม ปสตอร์ กมปริศนาละกิจกรรมสนุกสนานกีไยวกับการศึกษา
หຌ องสมุ ดจริ ง มักจะมี ขนาด 7 มตร x 9 มตร สิไ งอานวยความสะดวกจะ
ประกอบดຌวยชัๅนวางหนังสือสองดຌาน จานวน 4 ตัว ตຍะอานหนังสือ 4 ตัว ตຍะละกຌาอีๅบรรณารักษ์
ชัๅนหวาย 5 ตัว ชุดครืไองขียนสาหรับหຌองสมุด 1 ชุด บรรณารักษ์เดຌรับการฝຄกอบรมทางการบริหาร
หຌองสมุด กิจกรรม฿นหຌองสมุด พัฒนาอุปกรณ์หຌองสมุด ครงการจะเดຌรับการดูลละสนับสนุนอยาง
ตอนืไองปຓนวลา 3 ป หลังจากปຂดหຌองสมุด ดยจะจัดหนังสือ฿หม โ พิไม฿หຌประมาณ 200-350 ลม
ตอป
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ตึกหຌองสมุด฿หมทีไตัๅงอยูดีไยว

หຌองสมุดจริงทีไ สรใจสมบูรณ์

การคัดลือกหนังสือ หนังสือทีไคัดลือก฿หຌกับหຌองสมุดรงรียนระดับประถมศึกษา
ตຌองอยู฿นกณฑ์การคัดลือกดังนีๅ
18









นืๅอหาหมาะสมกับดใกระดับประถมศึกษา
สอดคลຌองกับวัฒนธรรมละหมาะกับดใกหญิงละดใกชายพอโกัน
ภาพละคาชัดจน ฿ชຌคางาย โ งายตอความขຌา฿จมีความตอนืไอง
นืๅอหาสอดคลຌองกับหลักสูตรประถมศึกษา
฿ชຌภาษาทีไนาตืไนตຌนรຌา฿จ
฿ชຌภาษาทีไนาสน฿จละสริม฿หຌมีการสนทนากัน
ความยาวของรืไองหมาะสม
การกาหนดมาตรฐานอยางตไาของหຌองสมุด฿นรงรียนระดับประถมศึกษา
ขຌอกาหนดมาตรฐานขัๅนตไาของหຌองสมุดสาธารณะระดับรงรียนประถมศึกษาเมคย
กาหนดเวຌจนปลายป 2553 ระบบการจัดการขຌอมูลทางการศึกษาของกระทรวงศึกษา ยาวชนละ
กีฬา รายงานวา จากรงรียนประถมจานวน 6,767 หง มีหຌองสมุดรงรียน 3,381 หง ตดย
ความปຓ นจริงลຌว มีหຌ องสมุดจริ งหรื อมีหຌองสมุดทีไ฿ชຌงานเดຌจริงพีย งครึไ งหนึไงของตัวลขดังกลาว
ทานัๅน ปัญหานีๅมาจากการทีไครู฿หญมักขຌา฿จวาหຌองสมุดกใคือทีไกใบตาราหรือมีหนังสือ 20-50 ลมบน
ชัๅนหนังสือกใพอ สาหตุอืไน โ ของปัญหานีๅคือเมมีบรรณารักษ์มาบริหารหຌองสมุด เมมีสืไอการอานทีไ
พียงพอ นอกจากนัๅนงินทุนยังปຓนปัญหาหลัก ดຌวยการสนับสนุนจาก RtR , SIPAR ละ SVA จึงเดຌมี
การกาหนดมาตรฐานขัๅนตไาขึๅน฿นป 2554 มาตรฐานมีบทบาทสาคัญอยางยิไง฿นการชวยครู฿หญหรือครู
ทีไจะพัฒนาหຌองสมุดตอเป มีการจัดสรรละระดมสืไอการสอน ตัๅงบรรณารักษ์ละชัไวมงหຌองสมุด฿น
ตารางรียน

ฝຄกอบรมพิไมพูนความรูຌ฿หຌกับบรรณารักษ์
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5.2 ครงการ # 2 การมีสวนรวมของชุมชนละการยกระดับการรับรูຌ
5.2.1 วัตถุประสงค์ของครงการ
 พืไอยกระดับการตระหนักรับรูຌของพอมละชุมชนถึงความสาคัญละคุณคาของการศึกษา
 พือไ พิไมการมีสวนรวมของพอมละชุมชน฿นการสรຌางสภาพวดลຌอม฿นการอานทีไดี฿หຌกับ
ดใก
 พืไอ฿หຌมัไน฿จวาดใกจะเดຌการสนับสนุนพิไมขึๅนจากสภาพวดลຌอม
5.โ.โ กิจกรรมของครงการ
การมีสวนรวมของชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนเมควรถูกมองขຌาม ฿นการ
สงสริมการอานละการรียนรูຌของดใก ชุมชนสามารถสรຌางละบารุงรักษาหຌองสมุด ดยการบริจาค
งินทุน ซอมซมหຌองสมุด สรຌางพิงอานนอกสถานทีไ฿หຌกับดใก ชุมชนตຌองมีสวนบริจาคมืไอรงรียน
เดຌรับคัดลือก฿หຌมีหຌองสมุด การบริจาคอาจปຓน฿นรูปของของขวัญหรืองินสดซึไงจะทากับ แ5-โเ %
ของจานวนคา฿ชຌจายทัๅงหมดของการลงทุน นวความคิดของการบริจาคของชุมชนกใพืไอสรຌาง
ความรูຌสึกปຓนจຌาของ สงสริมความรับผิดชอบของคน฿นหมูบຌานกีไยวกับการพัฒนาการศึกษา ละ
พืไอการศึกษาของลูกหลาน ของพวกขาอง ละยังพืไอบารุงรักษาอาคารสถานทีไ ละสนับสนุน฿หຌ
ดใกมาอาน

พืๅนทีไการอานทีไสรຌางดຌวยงินทุนจากชุมชน
ผูຌนาชุมชนขຌารวมการประชุม
การยกระดับการรับรูຌของชุมชน การยกระดับการรับรูຌของชุมชนจัด฿หຌมีพืไอชวย฿หຌ
พอมหรือชุมชนขຌา฿จความสาคัญของการศึกษา คุณคาทีไพิไมขึๅน ละวิธี การทีไพวกขาจะ฿หຌรง
บันดาล฿จ ละชวยดใก โ ฿หຌอาน การสงสริมอาจมีรูปบบปຓนหนังสือนิทาน ปสตอร์ทีไสดง
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วิธีการทีไพอมจะชวยดใก โ เดຌ ปสตอร์จะอธิบายถึงวิธีการงาย โ ซึไงเมรียกรຌอง฿หຌพอมทาอะเร
มากนั ก หรื อ กอ ฿หຌ  กิด ความขั ด ขຌอ ง฿จ฿หຌ กับ พอ ม ดยฉพาะพอ ม ทีไเ ม รูຌ ห นั ง สื อ ขຌ อ ความ฿น
ปสตอร์สนับสนุน฿หຌพอมนัไงกับลูกละฟังสิไงทีไพวกขาอาน ชืไนชมสิไงทีไลูก โ อาน คุยกับลูกกีไยวกับ
ภาพ฿นหนังสือ ถามวารืไองทีไอานกีไยวกับรืไองอะเร พูดคุยกับลูกรืไองวลาทีไลูกอยูทีไรงรียน ละ
สุดทຌายนะนา฿หຌพอม฿ชຌวลาสัก โ-ใ นาทีตอวันกับลูก
การยกระดับการรับรูຌของชุมชนนีๅจะดานินการดยครูหรือจຌาหนຌาทีไ฿นชุมชน นอกจากนัๅน
ลຌวครูยังควรเปยีไยมยียนตามบຌานพืไอพบปะกับพอม กิจกรรมนีๅดูหมือนจะเดຌผลตอบรับทีไนา
ประหลาด฿จ พอมละชุมชนริไ มทีไจะถามวา จะหาหนั งสื อเดຌทีไเหน ราจะยื มหนั งสื อจาก
หຌองสมุดเดຌเหม จะชวยลูกเดຌอยางเรถຌาตัวองอานหนังสือเดຌเมดี ฯลฯ

การยกระดับการรับรูຌของชุมชนดานินการดยครูดຌวยความรวมมือจากผูຌนาชุมชน
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บรรดาคุณมเดຌรับชิญ฿หຌมาดูลูกทีไรงรียนพืไอดูวาลูกรียนอะเรทีไรงรียน ฿นขณะดียวกันกใขຌารวม
อบรม฿หຌตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาละคุณคาทีไพิไมขึๅน
5.ใ ครงการ#ใ การสงสริมการอาน
5.ใ.แ วัตถุประสงค์ของครงการ
 พืไอปรับปรุงระดับความสามารถ฿นการอานออกขียนเดຌของประชากรทัๅงประทศ
 พือไ สงสริมการอานของดใก ความพลิดพลิน฿นการอาน ละคอย โ มีนิสัยรักการอาน
5.ใ.โ กิจกรรมของครงการ
หຌองสมุดคลืไอนทีไ หຌองสมุดคลืไอนทีไริริไมขึๅนพืไอสงสริมนิสัยรักการอาน฿นกัมพูชา
ละพืไอ฿หຌสืไอการอานเปถึงชนบทหางเกลทีไมีหนังสือจากัด เปถึงดใกละผูຌหญิงทีไอาศัยอยู฿นขตดຌอย
อกาสของชานมือง หรือบริวณสาหรับทิๅงขยะ
ทีมหຌองสมุดของ NGO ออกดินเปทัไวชานมืองพนมปญ ชุมชนชนบททีไหางเกลดຌวย
รถตูຌขนาดลใก หรือรถจักรยานยนต์ทีไดัดปลง฿หຌปຓนหຌองสมุดคลืไอนทีไ หຌองสมุดคลืไอนทีไจัดตรียม
กิจกรรมตาง โ เวຌ฿หຌดใก โ ชน การลารืไอง อกสารจกฟรี กมส์ ละกิจกรรมสรຌางสรรค์อืไน โ
ละหนังสือ฿หຌยืม
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ทีมหຌองสมุดคลืไอนทีไกาลังลานิทาน฿หຌดใก฿นชนบทหางเกลละชานมืองของพนมปญ

อกสารจกฟรีทีไขตชานมืองของพนมปญ

การลานิทาน฿หຌดใก฿นชานมืองฟัง
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ทีมหຌองสมุดนากลองหนังสืออานเป฿หຌคน฿นหมูบຌานหรือบຌานของนักรียนพืไอดใก โ ฿นละวกนัๅน
สามารถอานหนังสือหรือยืมเปอานทีไบຌานเดຌ

นิทรรศการหนังสือพืไอสงสริมการอานกับดใกทีไศูนย์ดใกกาพรຌาละกิจกรรมการอาน
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ชวงวลาการลารืไอง

การประกวดการอาน

การกอตัๅงศูนย์การรียนรูຌ ศูนย์การรียนรูຌจะตัๅงอยูกลางหมูบຌาน หรือ฿นสานักงาน
ชุมชน หรือสถานทีไสาธารณะ ศูนย์ก ารรี ยนรูຌ ตัๅงขึๅน พืไอ฿หຌดใกละชุมชนขຌาถึงหนังสื อเดຌมากขึๅน
นอกจากนีๅยังมีวัตถุประสงค์พืไอสริมทักษะการอานออกขียนเดຌ฿หຌมากขึๅน ละยังพืไอพิไมการรับรูຌถึง
ปัญหาสังคม ิสุขภาพ พศ สิทธิมนุษยชน ความรุนรง฿นครอบครัว ละสภาพวดลຌอมี

ศูนย์การรียนรูຌทีไกอตัๅงดย SIPAR ดຌวยความรวมมือกับรงพยาบาลทีไรัฐบาลบริหาร
การกระจายสียงการลารืไองราวออกอากาศ การลารืไองราวหรือนิทานถือปຓน
จุดริไมตຌนของการศึกษา พราะวารูปบบรกของการศึกษาของดใกคือ การฟังการพูดคุยของพอม
การลารืไองราวจะทา฿หຌดใก โ ทุกกลุมอายุสน฿จ ละดใกทีไอานหนังสือเมออกสามารถขຌา฿จเดຌ ละ
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฿นทีไสุดชวยชืไอมยง฿หຌดใก โ หลานีๅสน฿จทีไจะอานหนังสือ การลารืไองราวถือวาปຓนสวนสาคัญทีไสุด
฿นบรรดากิจกรรมสงสริมการอาน
จากนวความคิดนีๅอง นับตัๅงตตຌนป โ55ไ ครงการ Room to Read พรຌอมกับ
ความรวมมือกับสถานีวิทยุอฟอใมเดຌออกอากาศการลารืไองราวสัปดาห์ละ โ ครัๅง บรรณารักษ์ ดใก
โ หรือคน฿นชุมชนจะปຓนผูຌลารืไองราวหลานีๅ การลารืไองทีไอานดยดใกจะดึงดูดดใกวัยดียวกัน
ละมีผลอยางมากตอการสงสริมการอาน หลังจากการลารืไอง จะมีการถามคาถามทีไสงสริมการ฿ชຌ
ความคิด ละมีการกลาวถึงจริยธรรมของรืไอง พืไอ฿หຌดใกเดຌฝຄกทักษะการคิดละการกຌปัญหา
นอกจากการลารืไอง ครงการยังรวมทคนิคพืๅนฐานถึงวิธีการทีไพอมจะชวยละ
สนับสนุน฿หຌดใกอานหนังสือ ละวิธีการทีไจะสนับสนุนสงสริมสภาพวดลຌอมทีไชวย฿หຌดใกอานหนังสือ

นักรียนกาลังลารืไองออกอากาศสดทาง

ดใกโ ฟังการลารืไองทีไกาลังออกอากาศ

สถานีวิทยุ

5.ไ ครงการ # ไ ปรับปรุงทักษะการอานของดใก
ทักษะการอานออกขียนเดຌละนิสัยการรักการอานปຓนสิไงทีไสงสริมกันละกัน ดใกทีไอาน
มากจะอานเดຌดีขึๅน ดใกทีไอานเดຌดีขึๅนจะอานมากขึๅน ดยทีไทักษะการอานออกขียนเดຌ ละนิสัยรัก
การอานสัมพันธ์กันครงการปรับปรุงทักษะการอานจึงถูกนาสนอ฿นทีไนีๅดຌ วย พืไอ฿หຌหในภาพรวมของ
มดลการทางานดยขຌาทรกสริมพืไอ สงสริมนิสัยรักการอาน฿นกัมพูชา
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5.ไ.แ วัตถุประสงค์ของครงการ
 พืไอปรับปรุงทักษะการขียนละการอานทีไหมาะสมกับระดับชัๅนรียน
 พือไ ปรับปรุงความขຌา฿จของครู฿นการพัฒนาทักษะ฿นการอานละการขียน฿นดใกลใก ละ
฿ชຌวิธีการหลากหลายพืไอสนับสนุนการรียนรูຌพืไอการอานออกขียนเดຌ฿นชัๅนรียน
 พืไอจูง฿จ฿หຌนักรียนอานหนังสือ ละพัฒนานิสัยรักการอานตลอดชีวิต
5.ไ.โ กิจกรรมของครงการ
อัตราการขຌารียนของนักรียน฿นระดับประถมศึกษา฿นกัมพูชาเดຌพิไมขึๅนมาก฿นชวง
ทศวรรษทีไผานมา อยางเรกใตาม ทัๅงโ ทีไมีอัตราการขຌารียนพิไมขึๅน การประมินผลทีไกระทาดย
กระทรวงศึกษาฯ ละคูพัฒนามืไอรใวโ นีๅพบวา ไเ% ของนักรียนทีไจบประถมศึกษาปทีไ ใ ละ
ใเ% ของนักรียนทีไจบประถมศึกษาปทีไ ๆ เมสามารถอานเดຌตามมาตรฐานทีไตัๅงเวຌดยกระทรวง การ
ขาดทักษะ฿นการอานทา฿หຌนักรียนเมสามารถจะสนุกสนานกับการอานหรือพัฒนาการรักการอานเดຌ
ครงการ Room to Read กาลังดานินกิจกรรมตอเปนีๅดຌวยความรวมมือของกระทรวงศึกษา ยาวชน
ละกีฬา
การตี พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ปຓ น ภาษาทຌ อ งถิไ น สืไ อ การอ า นสริ ม ตามระดั บ ชัๅ น ส าหรั บ
ระดับประถมตຌน โ ฿นกัมพูชานัๅนมีนຌอยมาก พืไอกຌปัญหาความตຌองการหนังสือดใก฿นภาษาทຌองถิไน
ทีมไ ีคุณภาพละการทีไมีหนังสือดังกลาวจากัด นับตัๅงตป โ55ใ Room to Read เดຌพัฒนาละตีพิมพ์
หนั ง สื อ ฿หม โ5-ใเ ล ม ประมาณ โเเ,เเเ ฉบั บ เดຌ ถู ก ตี พิ ม พ์  ละจกจ า ยเปตามรงรี ย น
ประถมศึกษา หนังสือภาษาทຌองถิไนมีความหลากหลายรูปบบ ชน หนังสือนิทาน หนังสือลม฿หญ
หนังสือภาพพลิก พืไอจะเดຌดึงดูดความสน฿จของนักรียน ละสงสริมการรียนรูຌ นืๅอหาจะผลิตถึง
ระดับความสามารถ฿นการอานของตละชัๅนป ความตอนืไอง฿นการอาน ประภทของหนังสือ รืไองราว
ทีไปຓนมิตรกับดใก ละสาคัญหนือสิไงอืไน฿ดกใคือ พิจารณาวาหนังสือดึงดูดความสน฿จของดใก ละ
สนับสนุนทักษะการรียนรูຌการอานออกขียนเดຌ รวมทัๅงนิสัยรักการอานหรือเม ยิไงกวานัๅนพืไอ฿หຌมัไน฿จ
วาหนังสือทีไผลิตมีความสอดคลຌองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา สรຌางความรูຌสึกปຓนจຌาของ ละมี
ความยัไงยืน หนังสือหลานีๅจะพัฒนาดยความรวมมือของผูຌมีพรสวรรค์฿นทຌองถิไนทีไเดຌผานการประชุม
ชิงปฏิบัติการพืไอพัฒนาความสามารถมาลຌว
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หนังสือภาษาทຌองถิไนทีไตีพิมพ์

การประชุมชิงปฏิบัติการซึไงจัด฿หຌกับ
นักขียนละนักวาดภาพประกอบวัยหนุมสาวทีไมีพรสวรรค์

การผลิตวัสดุสริมการสอน
ถึงมຌวาการสอน฿นรงรียนจะปลีไยนจากครูปຓน
ศูนย์กลาง มาปຓนดใกปຓนศูนย์กลางลຌวกใตาม ครู
ยังคงตຌองอาศัยตารารียนพียงลมดียวทีไจะปຓน
สืไอการรียนทัๅงปการศึกษา จริง โ ลຌวการรียนรูຌ
บบดใกปຓนศูนย์กลางตຌองอาศัยความ
หลากหลายทางสืไอการอาน Room to Read จึง
เดຌสริมประดในนีๅดຌวยการผลิตวัสดุสริมพิไม ชน
การ์ดภาพ รายการคา การ์ดประยค สมุดรียน/
กระดาษบบฝຄกหัด หนังสือนิทาน ละสนับสนุน
฿หຌครูสรຌางสภาพวดลຌอมหຌองรียนทีไมีตัวหนังสือมาก โ ชน จัดสดงงานของนักรียน ปสตอร์
ปງาย รืไองราวบนผนังหรือกาพง สดงคาควรรูຌ บอร์ดขาวสาร ผนภูมิ ละคลงกลอน
วัสดุสริมการสอนทีไผลิตขึๅนพืไอชวยครู฿นการ
สอนอาน
การสรຌ า งความสามารถของครู ถึ ง มຌ ว า
ม า ก ก ว า ค รึไ ง ห นึไ ง ข อ ง ค รู ฿ น  ร ง  รี ย น
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ประถมศึกษา ปຓนครูทีไเดຌรับการฝຄกอบรมวิชาชีพมา ตความสามารถละทักษะ฿นการสอนอานยัง
ปຓนสิไงทีไปຓนปัญหา พืไอกຌปัญหานีๅ Room to Read เดຌจัดการพัฒนาทางอาชีพ฿หຌกับครู พืไอ
ปรับปรุงทักษะของครู฿นการสอนอาน ละขຌา฿จการพัฒนาทักษะการอานละขียน฿นดใกลใก
การสนับสนุนฝຄกอบรม฿นขณะปฏิบัติงานนีๅ ทา฿หຌครูสามารถ฿ชຌวลา฿นชัๅนรียนเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌน฿จวานักรียนจะสน฿จ รียนรูຌการอาน ละวลารียนเดຌ฿ชຌเปกับการ
รียนรูຌ฿นชวงวลารียนภาษา
การฝຄกอบรมหลานีๅเดຌคอย โ ปลีไยนความคิดของครูทีไหในวาตาราปຓนหลงรียนรูຌ
ตพียงอยางดียวของดใก ฿หຌตระหนักถึงความสาคัญของวัสดุอืไน โ ทีไจะชวยสงสริมการอาน

การสริมสรຌางความสามารถของครู฿นการสอนอาน
บทสรุป
นับจนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงอยางมากทัๅง฿นดຌานการฟຕนฟูครงสรຌางพืๅนฐานทางการศึกษา
การขຌาถึงการศึกษาของนักรียน การขຌารียนของนักรียน฿นทุกระดับ ประชากรริไมหในความสาคัญ
ของหຌองสมุด ละนิสัยการรักการอานวา จะชวยสริมคุณภาพการศึกษาละปຂดหนຌาตางเปสูลก
กวຌาง กระทรวงศึกษา ยาวชน ละกีฬา เดຌสนับสนุนนยบาย กลยุทธ์ ละทางานพืไอกระตุຌนการ
อาน จຌาหนຌาทีไทางดຌานการศึกษาเดຌทางานพืไอกระตุຌน฿หຌผูຌปกครองสนับสนุนสงสริมการอานของลูก
ถึงมຌจะดูหมือนวามีนวนຌมทีไดีทางดຌานนิสัยรักการอานของดใก ตกใยังตຌองถือวาหนทาง
ยังอีกเกล ละยังมีอุปสรรคทຌาทายอยาง฿หญหลวงกวาทีไจะบรรลุถึงปງาหมายทีไซึไงสังคมจะพลิดพลิน
กับการอานละมีนิสัยรักการอาน อุปสรรค฿นขณะนีๅ รวมถึงสิไงทีไปຓนผลลัพธ์หลงหลือมาจากความ
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หายนะของกัมพูชา ฿นชวงทศวรรษ 1970-1990 ทา฿หຌพอมละชุมชนสวน฿หญมีขีดจากัดทาง
การศึกษาหรือเมมีการศึกษาลย ทัๅงผูຌ฿หญละดใกผชิญปัญหาขาดทักษะการอานละรงจูง฿จ ครู฿น
ระดับประถมศึกษาสวน฿หญยังคง฿ชຌการสอนบบครูปຓนจุดศูนย์กลาง สอน฿หຌดใกทองจานืๅอหา฿น
บทรียน ทนทีไจะ฿หຌดใกนักรียนสารวจศึกษาอง ครูมีความขຌา฿จจากัดถึงวิธีการทีไจะชืไอมยงการ
สอน฿นชัๅนรียนกับการรียนรูຌจากหลงขຌอมูล฿นหຌองสมุด
ทัๅง โ ทีไมีอุป สรรคละสิไงทຌาทายมากมายทีไกลาวถึง฿นบทความนีๅ ตกใหในเดຌชัดวาราเดຌ
สามารถชักจูง฿หຌพอมละชุมชนเดຌขຌามสิไงกีดขวางเปสูหຌองสมุด พวกขาเดຌคอย โ ขຌาถึงความสาคัญ
ของการอาน ราเดຌประสบความสารใจ฿นการปลีไยนความคิดความชืไอของผูຌปกครองละชุมชน จาก
การหในหຌองสมุดวาปຓนพียงสถานทีไทีไกใบหนังสือ มาปຓนหในหຌองสมุดปຓนศูนย์การรียนรูຌ ทีไซึไงดใกโ
สามารถคຌนพบลกทีไกวຌางกวา ความคิดทีไยิไง฿หญกวา ละนวความคิดทีไลึกซึๅง ทีไจะชวยสงสริมการ
อานออกขียนเดຌ การรียนรูຌชัไวชีวิต ละนิสัยรักการอาน
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