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1. บริบทฉพาะของประทศกัมพูชา 

 ฿นศตวรรษทีไ 20 กัมพูชาประสบภัยสงครามกลางมืองยาวนานกวา 30 ป ชวงวลาหง
ศกนาฏกรรมลวรຌายทีไสุด฿น 30 ปนัๅนละ฿นประวัติศาสตร์ของกัมพูชาคือ 4 ปหงการฆาลຌางผาพันธ์ุซึไง
บงการดยขมรดงทีไกุมอํานาจตัๅงตดือนมษายน 2518 - มกราคม 2522 ชาวกัมพูชาราว 2 ลຌานคนซึไง
รวมถึงปัญญาชนกือบทัๅงหมดถูกสังหารหรือสียชีวิตจากการถูกบังคับ฿ชຌรงงาน  

 นอกจากการฆาลຌางผาพันธ์ุมนุษย์ ครงการทางสังคมละศรษฐกิจทัๅงหมดกใถูกทําลายดຌวย 
วัฒนธรรมละการศึกษาอันปຓนสัญลักษณ์ของชาติละปຓนตຌนกํานิดของอารยธรรมอืไนโ ทัๅงหมดเดຌรับ
ผลกระทบมากทีไสุด จดีย์ละรงรียนถูกทําลายหรือปลีไยนปຓนรือนจํา ทนทีไดใกละผูຌ฿หญจะเดຌเป
รงรียน พวกขากลับถูกบังคับ฿หຌทํานา ฿นดือนมกราคม 2522 มืไอพรรคกัมพูชาประชาธิปเตยของ   
ขมรดงถูกขับเลดยกองทัพวียดนาม ละอํานาจ฿หมคือสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาเดຌรับการกอตัๅง 
นาย Raoul Jennar เดຌรายงาน฿นหนังสือ Les cles du Cambodge วารຌอยละ 90 ของชาวกัมพูชาทีไมี
ประกาศนียบัตรหรือการศึกษาสูงกวาระดับประถมตางสียชีวิตหรือถูกนรทศ 

 ฿นชวงทศวรรษ 80 สงครามกลางมืองระหวาง 4 พรรคการมืองหลักของกัมพูชากใฉีกประทศ
ออกปຓนสีไยงโ ตอเปอีก ทัๅงยังทํา฿หຌกิดการขาดสถียรภาพอยางทีไปຓนอยู ดังนัๅน ประชาชนหลายสนคน
จงึอพยพออกนอกประทศละกลายปຓนผูຌลีๅภัย฿นประทศพืไอนบຌาน รวมทัๅงประทศเทย  

 สงครามกลางมือง฿นกัมพูชาปຓนผลลัพธ์ทางภูมิศาสตร์การมืองประการหนึไงของสงครามยใน   
การลมสลายของสหภาพซวียต฿น พ.ศ. 2532 ละการปลีไยนปลงดຌานบรรยากาศการมืองของลกทีไ
กิดขึๅนตามมา กอ฿หຌกิดการจรจาตอรองระหวาง 4 พรรคการมืองทีไขัดยຌงกันอยูละประทศทีไกีไยวขຌอง 
฿นทีไสุด กใมีการซในสนธิสัญญาสันติภาพขึๅน ณ กรุงปารีส฿นดือนตุลาคม 2534 ซึไงทํา฿หຌกัมพูชาจัดการ
ลือกตัๅงภาย฿ตຌการกํากับขององค์การสหประชาชาติมืไอ พ.ศ. 2536 ละเดຌรบัประยชน์จากความชวยหลือ
ของประทศภาคีละองค์กรอกชนนานาชาติ 
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2. ความป็นมาของ SIPAR 

฿น พ.ศ. 2525 มืไอสุภาพสตรีชาวฝรัไงศส Mrs. Magali Petitmengin ยือนคายผูຌลีๅภัยชาวกัมพูชา
฿นประทศเทย ธอรูຌสึกสะทือน฿จกับชะตากรรมทีไลวรຌายของผูຌลีๅภัย฿นคายฯ ดยฉพาะอยางยิไง การเม
สามารถขຌาถึงการศึกษาเดຌ มืไอกลับประทศฝรัไงศส ธอจึงตัดสิน฿จกอตัๅงองค์กรพัฒนาอกชน (NGO) พืไอ
ชวยผูຌลีๅภัยหลานัๅน SIPAR (Soutien a I’Initiative Privee pour I’Aide aux Refugies) เดຌถูกกอตัๅงขึๅน฿น
ประทศฝรัไงศสพืไอชวยดຌานการตຌอนรับละการปรับตัวของผูຌลีๅภัยชาวอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ฿นสังคม
ฝรัไงศส ซึไงสวน฿หญปຓนชาวกัมพูชาลีๅภัยทีไเดຌรับการคัดลือกจากรัฐบาลฝรัไงศสจากคายตางโ ฿นประทศ
เทย 

ขณะดียวกัน ฿นคายทีไพนัสนิคม฿นประทศเทย มีกลุมอาสาสมัครพัฒนาละดํานินการครงการ
การศึกษา พืไอตรียมผูຌลีๅภัย฿หຌพรຌอมสําหรับการอพยพสูประทศฝรัไงศส ฿น พ.ศ. 2532 รงรียนสอนภาษา
ฝรัไงศสพืไออาชีพถูกตัๅงขึๅน฿นคายผูຌลีๅภัยจุดทีไ 2 สําหรับยาวชนกัมพูชา ซึไง฿หຌอกาสยาวชนหลานัๅนเดຌ
รียนรูຌทักษะตางโ ทีไปຓนประยชน์มืไอพวกขากลับสูกัมพูชา SIPAR มีสวนรวม฿นการพัฒนาความขຌมขใง
ดຌานการศึกษาผานการ฿ชຌคูมือการสอนทีไกลุมครูชาวกัมพูชาออกบบละขียนขึๅน ตดิมคูมือนีๅถูกตรียม
ขึๅนสําหรับครู฿นคายผูຌลีๅภัย฿นถบชายดนเทย-กัมพูชา อยางเรกใตาม กระทรวงศึกษาธิการประทศกัมพูชา
กใเดຌนําคูมอืนีๅเป฿ชຌ฿นวลาตอมา คูมือสําหรับครูทีไกลาวถึงประกอบดຌวยหนังสือ 15 ลมซึไงสอน 3 วิชา เดຌก 
ภูมศิาสตร์ วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม ละคณิตศาสตร์ สําหรับระดับประถมศึกษา 5 ระดับ  

นอกจากนีๅ ฿น พ.ศ. 2532 หຌองสมุดพืไอดใกหงรกกใถูกสรຌางละพัฒนาขึๅน฿นคายผูຌลีๅภัยจุดทีไ 2       

ตชครຌายทีไหຌองสมุดขาดคลนหนังสือสําหรับดใกทีไขียนปຓนภาษาขมรอยางมาก วัตถุประสงค์ของ
หຌองสมุดคือสรຌางทรัพยากรการศึกษาพิไมติมพืไอสริมพัฒนาการของดใก ทํา฿หຌดใกมีความรูຌดຌานวัฒนธรรม 
ละสรຌางความกระตือรือรຌน฿นการสวงหาความรูຌ อยางเรกใตาม หนังสือสวน฿หญถูกปลจากภาษาฝรัไงศส
ละภาษาเทย บรรดาบรรณารักษ์กใขาดทักษะละการสนับสนุนทีไจําปຓน จึงประสบอุปสรรคอยางยิไง฿นการ
บรรลุพันธกิจ฿นการพัฒนาดใก  
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3. พันธกิจ฿หมของ SIPAR  

หลังจากการซในสนธิสัญญาสันติภาพ ณ กรุงปารีส฿น พ.ศ. 2534 คายผูຌลีๅภัยกัมพูชาถูกปຂดลงละผูຌลีๅ
ภัยกวา 3 สนคนถูกสงตัวกลับกัมพูชาภาย฿ตຌการควบคุมขององค์การสหประชาชาติ  

ขณะนัๅน SIPAR ปຓนทีไรูຌจัก฿นหมูหนวยงานทางการดຌานการศึกษาของกัมพูชาผานคูมือการสอนทีไ 
SIPAR จัดทําผยพร จึงเดຌรับการขอความรวมมือ฿หຌสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ยาวชน ละกีฬาของ
กัมพูชา ละ฿หຌมีสวนรวม฿นการสรຌางประทศขึๅน฿หม ดยการนຌนพันธกิจเปทีไการพัฒนาการศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน หลังจากเดຌรับคําขอรຌองนีๅ ฿น พ.ศ. 2533 SIPAR เดຌปรับปรุงละกຌเขหนังสือตางโ พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับหลักสูตรของประทศ ลຌวจึงพิมพ์ละจกจายคูมือ 95,000 ลมเปยังรงรียนตางโ ฿น 17 

จงัหวัด  

จากป พ.ศ. 2535 พันธกิจของ SIPAR เดຌรบัการสนับสนุนดຌานการสอนจากวิทยาลัยครูประจําจังหวัด 
(Provincial Teacher Training Colleges - PTTC) 4 หง ครงการนํารองนีๅเดຌรับการออกบบพืไอสริม
ความขຌมขใงดຌานคุณภาพการฝຄกอบรมกอนการสอน (pre-service training) ดยวิทยากรฝຄกอบรมครู ละ
฿นขณะดียวกัน พืไอ฿หຌการสนับสนุนดຌานทคนิคกับสํานักงานการศึกษาจังหวัด฿นการปรับปรุงการฝຄกสอน
ของครู  

฿นปดียวกัน หนังสือจากหຌองสมุดดใก฿นคายผูຌลีๅภัยจุดทีไ 2 ถูกสงกลับสูกัมพูชา ดยมีวัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌกิดกิจกรรมทางการศึกษา ปຓนการปฏิบัตินํารอง฿นประทศทีไเมมีทัๅงหนังสือละหຌองสมุดสําหรับดใก 

หຌองสมุดดใกหงรกถูกสรຌาง฿นตึกเมຌลใกโ นอกรงรียนหงหนึไง ดຌวยทรัพยากรทาทีไมีอยูละ
หนังสือดใกพียงเมกีไลม ซึไงสวน฿หญปຓนหนังสือภาษาตางประทศปลปຓนภาษาขมร หนຌาปกขียนดຌวย
ลายมือปຂดทับบนปกดิม ทีม SIPAR พยายามพัฒนาตอยอดจากทรัพยากรทีไจํากัดพียงทานีๅ ดยการ
ประชุมพืไอสรຌางความตระหนักกับผูຌปกครองละรงรียนรัฐ ละดยการออกบบละนะนํากิจกรรม
สาระบันทิง หนังสือละอกสารวิจยัพืไอตอบสนองความตຌองการของดใก฿นชวงอายุตางโ  

ถึงมຌจะมีอุปสรรคมากมาย หຌองสมุดทຌองถิไนหงรกกใมีชืไอสียงดຌานบทบาททางการศึกษา฿นกลุม
ครู หนวยงานรัฐบาลดຌานการศึกษาระดับจังหวัด ละผูຌปกครอง ฿นขณะดียวกัน กใมีการตัๅงหຌองสมุด
รงรียนหงรกขึๅน฿นอีกจังหวัดหนึไงละ฿ชຌปຓนหลงทรัพยากรสริมการสอนการอาน นืไองจากบบรียน
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ของรัฐยังดຌอยคุณภาพมาก ระหวาง พ.ศ. 2536 - 2538 มีการพัฒนาหຌองสมุดรงรียนมากขึๅน฿นอีก 2 

จงัหวัด  

4. ครงการหຌองสมุดรงรียน 

หลังจากครงการระยะรกประสบความสํารใจ฿นทัๅง 4 จังหวัด มีการตัๅงครงการพืไอสรຌางหຌองสมุด
สําหรับดใก฿นรงรียนประถมศึกษาละพืไอฝຄกอบรมบรรณารักษ์ ดยเดຌรับการสนับสนุนดຌานงินทุนจาก
สหภาพยุรป฿น พ.ศ. 2539 ดังนัๅน พันธกิจของ SIPAR จึงเดຌปลีไยนเปนຌนกิจกรรมพืไอพัฒนาการอาน฿น
หຌองสมุดรงรียนของดใก ครู ละชุมชน ตอมา฿น พ.ศ. 2542 สหภาพยุรปพิไมการสนับสนุน฿หຌก
ครงการสรຌางหຌองสมุดรงรียนพิไมติมอีก 30 หง฿นอีก 3 จงัหวัดปຓนวลา 3 ป  

จากความสํารใจของครงการดังกลาว มีการซในสัญญาอีกฉบับพืไอขยายครือขายหຌองสมุดรงรียน
กับกระทรวงศึกษาธิการ ยาวชนละกีฬา (MoEYS) ฿นป 2545 ความรวมมือระหวาง SIPAR ละ
กระทรวงศึกษาธิการกใบรรลุผลสําคัญอีก 2 ประการ คือ 

- ดຌานการบริหารจัดการครือขายหຌองสมุดรงรียน฿นระดับประทศ กลาวคือ มีการตงตัๅงละ
ฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไระดับประทศทีไกํากับดูลหຌองสมุดรงรียนภาย฿ตຌกรมฝຄกอบรมครู ละกรมการ
ประถมศึกษาละปฐมวัยของกระทรวง  

- ดຌานการดํานินการละการบริหารจัดการหຌองสมุดรงรียน฿นระดับรองลงมา กลาวคือ มกีาร
ตงตัๅงละฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไภาย฿ตຌสํานักงานการศึกษาระดับจังหวัดละขต 

฿นปดียวกัน มีการประมินจากภายนอกพืไอศึกษาผลกระทบทีไหຌองสมุดรงรียนมีตอชุมชน        
ผลการศึกษาชีๅ฿หຌหในวาชุมชนเมเดຌ฿ชຌหຌองสมุดรงรียน พราะประชาชนสวน฿หญหในวารงรียนปຓน
สํานักงานบริหารทีไมีเวຌสําหรับนักรียนละครูของรงรียนทานัๅน นอกจากนีๅ ยังพบวาประชาชนกรงการ
ขຌา฿ชຌหຌองสมุด ละดใกโ รูຌสึกลังลดยฉพาะอยางยิไงวลาทีไเมเดຌสวมครืไองบบนักรียน (นักรียน฿น
กัมพูชาตຌองสวมครืไองบบ คือสืๅอชิๅตสีขาวละกางกงหรือกระปรงสีนๅํางิน) ยิไงเปกวานัๅน วลาทําการ
ของรงรียนยังเมสอดคลຌองกับวลาทํางานของครอบครัวละสมาชิกชุมชน (ชน ชาวบຌาน ดใกทีไเมเดຌขຌา
รงรียน ยาวชน พระสงฆ์ ปຓนตຌน) ละหຌองสมุดสวน฿หญเมมีหนังสือทีไผลิตขึๅนสําหรับผูຌ฿หญหรือวัยรุน ฿น
ดຌานกลยุทธ์พืไอบรรลุพันธกิจ SIPAR จึงผชิญกับสิไงทຌาทาย฿หม 2 ประการ เดຌก  



 

 

6 

 

- ฿นภาคการศึกษา฿นระบบ ปງาหมายคือพืไอสรຌางหຌองสมุดรงรียน฿นรงรียนประถมศึกษาซึไง
สนับสนุน MoEYS ฿นการบรรลุวัตถุประสงค์ดຌานการบริหารจัดการครือขายหຌองสมุดระดับประทศ ละ
ดຌานการฝຄกอบรมบรรณารักษ์ภาย฿ตຌกรอบงานของครงการรงรียนทีไปຓนมิตรกับดใก (Child Friendly 

School) ของประทศ  

- ฿นภาคการศึกษานอกระบบ ปງาหมายคือพืไอดํานินการครงการ฿หมนอกระบบรงรียนรัฐ ทีไทํา
฿หຌประชาชนขຌาถึงการอานละการศึกษาทีไตอบสนองความตຌองการของชุมชนทຌองถิไน ถือปຓนสิไงสําคัญ
อยางยิไงสําหรับชาวกัมพูชา ซึไงประชากรผูຌ฿หญราวรຌอยละ 40 มีระดับการศึกษาตไํามาก ละการขาดอกาส
ดຌานการอานละการศึกษาปຓนอุปสรรคอยางทຌจริงตอการลดความยากจนละการบรรลุวัตถุประสงค์หง
สหัสวรรษหลายประการ  

฿นป พ.ศ. 2548 หลักจากเดຌสรຌางหຌองสมุดรงรียน 100 หง ฿น 16 จังหวัด ละฝຄกอบรม
บรรณารักษ์กวา 500 คน กระทรวงศึกษาธิการซึไงตระหนักถึงความสําคัญของผลงาน SIPAR เดຌขอ฿หຌ 
SIPAR ขยายการดํานินงานสูระดับประทศ ดຌวยการสนับสนุนดຌานการงินอีกครัๅงจากสหภาพยุรป 
ครงการ฿หมระยะการดํานินงาน 5 ป (2549 - 2553) ชืไอ “การพัฒนาบรรยากาศการรูຌหนังสือพืไอการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ละการตอตຌานการเมรูຌหนังสือ฿นกัมพูชา” กใริไมตຌนขึๅน ครงการนีๅเดຌรับความ
รวมมืออยาง฿กลຌชิดจาก MoEYS ดยมีวัตถุประสงค์พืไอสนับสนุนสาหลักกิจกรรม 3 ประการ คือ  

- สรຌางความขຌมขใงละขยายครือขายหຌองสมุดรงรียนทัไวประทศ 

- สรຌางศูนย์การศึกษาสําหรับทุกคน (CEFA) ทียบทากับศูนย์การอานชุมชน฿น 3 จังหวัดปງาหมาย 
ตามนวทาง฿หม฿นการปฏิรปูพืไอการกระจายอํานาจ 

- สรຌางละพิไมปรมิาณ คณุภาพละความหลากหลายของหนังสือภาษาขมรสําหรับดใก  

ระหวาง พ.ศ. 2553 - 2555 หลังจากความพยายามถึง 20 ป฿นการสรຌางหຌองสมุดรงรียนละการ
สรຌางศักยภาพ฿นทุกระดับ มีการกอตัๅงครือขายหຌองสมุดรงรียน มีการสรຌางสํานักบริหารการพัฒนา
หຌองสมุดรงรียนละการฝຄกอบรมบรรณารักษ์ภาย฿ตຌกรมพัฒนาหลักสูตร (DCD) นอกจากนีๅ ยังมีการ
ตีพิมพ์ละผยพรมาตรฐานหຌองสมุดรงรียนประถมศึกษา  
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 การพัฒนาละดํานินการหຌองสมุดรงรียนปຓนผลจากความรวมมืออยาง฿กลຌชิดละความเวຌวาง฿จ
ซึไงกันละกันระหวาง SIPAR ละหลายหนวยงานภาย฿ตຌ MoEYS ชน กรมพัฒนาหลักสูตร กรมการ
ประถมศึกษา ละกรมการฝຄกอบรมครู รวมกับอีก 2 องค์กร เดຌก SVA ละ Room to Read   

หลังจากนຌนการสนับสนุนการสรຌางหຌองสมุด การผลิตหนังสือ การฝຄกอบรมวิทยากร การฝຄกอบรม
บรรณารักษ์ ละการผยพรมาตรฐานหຌองสมุดรงรียนระดับประถมศึกษา กิจกรรมปัจจุบันของรานຌน
ความรวมมือกับกรมตางโ ดยฉพาะอยางยิไง กรมพัฒนาหลักสูตร หรือ DCD ฿นดຌานตอเปนีๅ 

- การดํานินการละการพัฒนาหຌองสมุดตัวอยาง (Referral Libraries) ครงการนํารอง฿หมของ 
DCD 

- การนะนําครูฝຄกสอน฿หຌรูຌจักกับการ฿ชຌหຌองสมุดละหนังสือพืไอการสอนระหวางการฝຄกสอน 2 ป 
฿น PTTC ทัๅงหมด 18 หง 

- การออกบบละการจัดหลักสูตรฝຄกอบรมสําหรับบรรณารักษ์฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐาน
ระดับประทศ  

 

ก.  ความรวมมือระหวาง SIPAR SVA ละ Room to Read: การผนกึกําลัง 

 กอนป พ.ศ. 2552 NGOs ทัๅงสามรวมมือกับ MoEYS ตยกกันปฏิบัติงานพืไอพัฒนาการอาน฿น
ตละสวน ปງาหมายของตละ NGO ฿นรืไองจังหวัด รงรียนละนืๅอหาการฝຄกอบรมตกตางกันเป อันทีไ
จริง อาจกลาวเดຌวาตละ NGO มีนวทางดຌานหຌองสมุดสําหรับดใกปຓนของตนอง  

- SIPAR นຌนการอานพืไอการคຌนพบ พืไอพัฒนาความสงสัย฿ครรูຌ พืไอความบันทิง ละพืไอการ
พัฒนาตนอง  

- SVA นຌนการอานพืไอการผยพรวัฒนธรรม ดยฉพาะอยางยิไงการลารืไองบบดัๅงดิม  

- Room to Read มีปງาหมายหลักคือการอานชิงวิชาการ ละการอานทีไชืไอมยงกับหลักสูตร
ของรงรียน  

นวทางทีไตางกันนีๅสงสริมซึไงกันละกัน รวมทัๅงสดงถึงมิติการสอนสามบบสําหรับการพัฒนาการ
อาน฿นกัมพูชา  
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ตัๅงตป พ.ศ. 2552 ทัๅง 3 NGOs เดຌพบพืๅนฐานรวมกัน฿นการทํางานพืไอการพัฒนาหຌองสมุดรงรียน
ระดับประถมศึกษา ฿นความรวมมือรูปบบ฿หมนีๅ มีการตัๅงคณะทํางานพืไอพัฒนาหຌองสมุดรงรียนขึๅนพืไอ
สริมครงการพัฒนาหຌองสมุดรงรียนของ MoEYS การฝຄกอบรมบรรณารักษ์ ละการสรຌางนยบายการ
อานของประทศ นวคิด การตีพิมพ์ละการผยพรมาตรฐานหຌองสมุดรงรียนระดับประถมศึกษาปຓน
หนึไง฿นความสํารใจทีไจะกิดขึๅนจากความรวมมือทีไมีประสิทธิภาพระหวาง NGOs ทัๅงสามละ MoEYS 

ผนปฏิบัติงานรวมกัน฿นอนาคตมี 2 ปງาหมายหลัก คือพืไอสนับสนุน ละพืไออํานวยความสะดวก฿นการ
ทาํ฿หຌกิด  วันอานหนังสือหงชาติ (Reading Day) ละศูนย์ฝຄกอบรมบรรณารักษ์฿นประทศกมัพูชา  

 

5. ครงการการอานส้าหรบัทุกคน 

ความจําปຓนของครงการนีๅปຓนทีไประจักษ์ชัด ต MoEYS ละพันธมิตรพืไอการพัฒนาสวน฿หญ (ทัๅง
ความรวมมือพหุภาคีละทวิภาคี ผูຌบริจาค ธนาคาร ละ NGOs) ตางกใหในตรงกันวาควร฿หຌความสําคัญกับ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (ระดับประถมศึกษาละมัธยมศึกษาตอนตຌน) กอน 

ดังทีไกลาวเวຌลຌวกอนหนຌานีๅ  กัมพูชามีบริบทพิศษดຌานการศึกษา นืไองจากการสูญสียประชาชนรุน
อายุหนึไงเปทัๅงรุน ละผลทีไตามมาคือการลมสลายทางวัฒนธรรมของครอบครัว ชุมชน ละชาติ ครู 
อาจารย์ละนักขียนรຌอยละ 90 ถกูฆาละวัสดุการศึกษาทีไปຓนลายลักษณ์อักษรถูกทําลาย นิสัยรักการอาน
ถูกกําจัดบบถอนรากถอนคน ดังนัๅน สําหรับชาวกัมพูชาสวน฿หญ “การอาน” หมายถึง “การทํางาน” 

นอกจากนีๅ พัฒนาการ฿นการขຌาถึงสืไออืไนโ ชน ทรทัศน์ละวิทยุ ทีไกิดขึๅนอยางรวดรใวกใปຓนตัวปรทีไปຓน
อุปสรรคตอวัฒนธรรมการอาน  

จากผลการประมินละความตຌองการทีไทຌจริงดຌานการอานละการขຌาถึงการศึกษาสําหรับทุกคน 
SIPAR เดຌนຌนการพัฒนาการอาน฿นภาคการศึกษานอกระบบ ดยพยายามพิไมนิสัยรักการอาน฿นชุมชนดຌวย
คําขวัญ “ถຌาประชาชนเมขຌาเปหาหนังสือ ราจะตຌองทํา฿หຌหนังสือขຌาเปหาประชาชน” ดังนัๅน นับตัๅงตป 
2543 ปຓนตຌนมา จึงเดຌมีการริริไมดํานินการกิจกรรมตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการอานสําหรับทุกคน พืไอสืไอสาร
รืไองนีๅเปยังประชาชน฿นพืๅนทีไหางเกลทีไสุด ทีไซึไงปราศจากมຌกระทัไงการศึกษานอกระบบ 
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ก.  หຌองสมุดคลืไอนทีไ  

฿น พ.ศ. 2543 SIPAR เดຌริไมครงการหຌองสมุดคลืไอนทีไพืไอ฿หຌบริการกับพืๅนทีไชานมืองพนมปญละ
จังหวัดขຌางคียง รถตูຌขนาดลใกถูกปลงปຓนหຌองสมุดคลืไอนทีไควบคุมดยพนักงานขับรถซึไงทําหนຌาทีไ
บรรณารักษ์ละเดຌรับการฝຄกอบรมดຌานกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับการอาน พนักงานหลานีๅมอบประสบการณ์
หลากหลาย฿หຌกับดใกโ ชน การลานิทาน การอานหนังสือตามอัธยาศัย กม ละกิจกรรมสรຌางสรรค์ 
รวมทัๅงบริการ฿หຌยืมหนังสือกดใกละครอบครัว นอกจากนีๅ ยังมีการมอบหมาย฿หຌผูຌประสานงาน
อาสาสมัครประจําทຌองถิไนดูลหนวย฿หຌยืมหนังสือขนาดลใก ซึไงทํา฿หຌทุกคนขຌาถึงหนังสือเดຌงายขึๅนมาก 
หຌองสมุดหลานีๅ฿หຌบริการพืๅนทีไชานมืองดຌอยอกาสของพนมปญ หมูบຌาน฿นจังหวัดกันดาลละกําปงสปอ 
นอกจากนีๅยังขຌาถึงรงรียนอนุบาลชุมชน ศูนย์พืไอสตรีละดใกกลุมสีไยง (ดยการรวมมือกับ NGOs อืไน 
ชน Nyemo ละ CWCC) ดใกกําพรຌา ศูนย์ละรงพยาบาลฟຕนฟูดใกทุพพลภาพ (ดยการรวมมือกับ 
UNICEF ละสมาคม la Chaine de I’Espoir) ฿นทุกหง ดยฉพาะอยางยิไงรงรียนอนุบาลชุมชน มีการ
ดํานินการครงการละศูนย์ลีๅยงดูดใกสําหรับสตรีละดใกกลุมสีไยง รวมทัๅงกิจกรรมฉพาะทีไสรຌาง
ความคุຌนคยกับหนังสือสําหรับดใกลใก พืไอสริมความสัมพันธ์ระหวางผูຌปกครองละดใกผานความ
สนุกสนานจากการอานหนังสือรวมกัน  

หຌองสมุดคลืไอนทีไ 8 หนวย ตละหนวยดูลดยทีมบุคลากรผูຌปດยมประสบการณ์ประกอบดຌวย
บรรณารักษ์คลืไอนทีไ 1 คน ละอาสาสมัครยาวชนกัมพูชาจํานวนหนึไง เดຌพัฒนาละนะนํากระบวนการ
สรຌางสรรค์สําหรับการทํากิจกรรมดຌานการอาน ซึไงทํา฿หຌดใกโ ละครอบครัวขຌาถึงวัสดุการอานพิไมติมเดຌ
สมไําสมอ ความคิดริริไมดังกลาวขຌาถึง 80 หมูบຌานปງาหมายทีไเมคยมีกรอบงานสริมการอานนอกหลักสูตร
มากอน  

การทํา฿หຌบรรดาอาสาสมัครชุมชนมีพลังพิไมขึๅน ซึไงมักจะเดຌก หัวหนຌาหมูบຌาน ครูกษียณอายุ 
พนักงานรຌานคຌา นักรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือครูอนุบาล฿นรงรียนอนุบาลชุมชน ครงการนีๅทํา฿หຌ
ดใกโ ละครอบครัว฿นชุมชนรูຌจักการปฏิบัติ฿หมโ อยางชนการ฿หຌยืมหนังสือ ทุกกิจกรรมทีไหຌองสมุด
คลืไอนทีไดํานินการจะสริมครงการหຌองสมุดรงรียนของ SIPAR ละยังชืไอมชองวางระหวางรงรียนละ
บຌาน (นักรียนกัมพูชาเปรงรียนพียงครึไงวันหรือ 4 ชัไวมง จึงมีวลาสําหรับฝຄกการอานนຌอยมาก฿นชัๅน
รียน ละมืไอรงรียนมีหຌองสมุด วัสดุการอานทีไจาํกัดกใทํา฿หຌเมสามารถ฿หຌบริการยืมหนังสือเดຌ)  
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฿นหมูบຌานตางโ กิจกรรมการอานละบริการ฿หຌยมืหนังสือทีไหຌองสมุดคลืไอนทีไของ SIPAR ดํานินการ 
พิไมชวงวลาหงการรียนรูຌละการฝຄกการอานของดใก฿นบรรยากาศทีไปຓนมิตร ดังทีไเดຌกลาวมาลຌว 
ครอบครัวมักลังลทีไจะเปหຌองสมุดรงรียน ดังนัๅน ผูຌปกครองจะสนับสนุน฿หຌลูกหลานฝຄกการอานเดຌมากขึๅน
ถຌาพวกขาสามารถขຌาถึงหนังสือ฿กลຌบຌานเดຌงายขึๅนละเดຌประยชน์จากครงการ฿หຌการศึกษากับผูຌปกครอง 
ยิไงเปกวานัๅน ความยืดหยุนของวิธีการนีๅ การ฿ชຌอาสาสมัคร฿นทຌองถิไนละการหมุนวียนวัสดุการอาน฿น
ชุมชนกใปຓนประยชน์ดຌวย ฿นอนาคต การสรຌางสมาชิกภาพกับศูนย์ทรัพยากรสมาคม (Associative 

Resource Center) ดยชุมชนปຓนผูຌสียคา฿ชຌจายจะทํา฿หຌครงการมีความตอนืไองละนําเปปรับ฿ชຌกับ
จงัหวัดอืไนโ เดຌงาย  

ข. ศนูย์ชุมชนพืไอการอานสําหรับทุกคน 

ครงการนีๅชืไอมยงกับการสรຌางศูนย์การศึกษาสําหรับทุกคน (CEFA) ซึไงเดຌรับการออกบบ฿หຌปຓน
ศูนย์ทรัพยากรชุมชน ดຌวยความรวมมือกับสภาชุมชนละกรมการศึกษานอกระบบของ MoEYS ครงการนีๅ
ริไมตຌนมืไอ พ.ศ. 2545 ดຌวยการสรຌางทรัพยากรอกสารทีไขຌมขຌนละหลากหลาย฿หຌกับประชาชน฿นพืๅนทีไ
หางเกล นืๅอหาครอบคลุมวรรณกรรม กษตรกรรม สุขภาพละสิไงวดลຌอม หຌองสมุดชุมชนหลานีๅตัๅงอยู  
฿จกลางชุมชน฿นจังหวัดกระจะ ปรยวง กนัดาล ละกําปงจาม 

ศูนย์หลานีๅบริหารจัดการดยตรงดยสภาทຌองถิไนผานคณะกรรมการบริหาร อาสาสมัครทຌองถิไน    
ทาํหนຌาทีไดํานินการละจัดกิจกรรมประจําวัน ฿นขณะทีไ SIPAR ฿หຌการสนับสนุนดຌานทคนิคกับสมาชิกสภา
ชุมชนละผูຌดํานินการพืไอ฿หຌการขຌาถึงหนังสือละขຌอมูลปຓนเปอยางยัไงยืนละมีประสิทธิภาพ  

ค. มมุอานหนังสือ฿นรงพยาบาลดใก 

มมุอานหนังสือ฿นรงพยาบาลดใกหงรกตัๅงขึๅน฿น พ.ศ. 2551 มืไอ UNICEF ขอความสนับสนุนจาก 
SIPAR ฿นการสรຌางพืๅนทีไดใกลน฿นรงพยาบาลดใกหงชาติ ณ กรุงพนมปญ หลังจากทีไครงการนํารอง
ระยะดํานินงาน 1 ปประสบความสํารใจ ฿น พ.ศ. 2552 การรวมมือกันกับ UNICEF กใขຌมขใงขึๅน ละมี
การริไมครงการสรຌางมุมอานหนังสือสําหรับดใกละคนเขຌ฿นรงพยาบาลประจําจังหวัดอีก 9 หง รวมทัๅง 
SIPAR กใดํานินการฝຄกอบรมละดูลผูຌดํานินการประจํามุมอานหนังสือ (พนักงานสัญญาจຌางทຌองถิไน) ดຌวย 
ขณะนีๅ การขยายครงการเปยังรงพยาบาลดใกอืไนโ ฿นกัมพูชาอยู฿นระหวางการพิจารณา  
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นอกจากนีๅ มีการรวมมือปຓนพันธมิตรกับ La Chaine de I’Espoir ซึไงปຓน NGO ดຌานการพทย์จาก
ประทศฝรัไงศสทีไกอตัๅง฿น พ.ศ. 2531 พืไอ฿หຌดใกยากจนขຌาถึงการรักษาพยาบาลเดຌลຌว ซึไงทํา฿หຌ SIPAR 

กຌาวขຌาสูขนง฿หมดຌานการศึกษาดຌวยการรวมกิจกรรมการอานขຌากับกิจกรรมทีไรงรียนสนับสนุน฿นการ
สอนสริมคนเขຌดใกทีไยากจนทีไตຌองอยู฿นรงพยาบาลปຓนวลานาน หรือทีไตຌองมารับคําปรึกษาทางการพทย์   
มมุอานหนังสือตัๅงอยู฿นหอผูຌปຆวยรคหัว฿จดใกของรงพยาบาล Calmette ฿นกรุงพนมปญ  

ง. หຌองสมุด฿นรือนจํา 

“ทุกรือนจําจะมีหຌองสมุด฿หຌผูຌตຌองขังทุกประภทเดຌ฿ชຌ จะตຌองมีหนังสือพียงพอทัๅงประภทบันทิง
ละวิชาการ ละผูຌตຌองขังจะเดຌรับการสนับสนุน฿หຌ฿ชຌหຌองสมุด฿หຌกิดประยชน์สูงสุด” นีไปຓนคํานิยาม
ขຌอกําหนดมาตรฐานขัๅนตไําขຌอทีไ 40 วาดຌวยการปฏิบัติตอผูຌตຌองขังขององค์การสหประชาชาติ ละขຌอความนีๅ
ยังระบุ฿นวรรคทีไ 13 ละ 37 ฿นกฎหมาย฿หมวาดຌวยรือนจําทีไประกาศ฿นดือนธันวาคม 2554 ณ ประทศ
กมัพูชา  

ดຌวยการรวมมือกับกรมรือนจําของกระทรวงมหาดเทยกัมพูชา ละสํานักงานขຌาหลวง฿หญพืไอสิทธิ
มนุษยชนหงองค์การสหประชาชาติ มีการปຂดหຌองสมุดขึๅน 4 หงปຓนครงการนํารอง฿น พ.ศ. 2554 ฿น
รือนจําจังหวัดพระตะบองละสียมรียบ ละสถานราชทัณฑ์ 1 ละ 2 ฿นกรุงพนมปญ ภาย฿ตຌกรอบการ
ดํานินงานพืไอการปฏิรูประบบรือนจํา ละพืไอสริมความขຌมขใง฿นอกาสดຌานการศึกษา การฝຄกตนอง 
ละการกลับสูสังคมของผูຌตຌองขัง มีการวางผนครงการขนาด฿หญพืไอพัฒนาหຌองสมุดสําหรับป 2555 -

2557 ฿นรือนจํา 26 หงของกัมพูชา ดยเดຌรับการรวมสนับสนุนดຌานการงินจากสหภาพยุรป ฿นอนาคต 
พัศดีกวา 70 นาย ละผูຌตຌองขังผูຌชวยกวา 70 นายจะเดຌรับการฝຄกอบรมดຌานบรรณารักษ์ละการสอนการ
อานตามอัธยาศัยพืไอ฿หຌบริการกับผูຌตຌองขัง พัศดี ละครอบครัวจํานวน 15,000 คน 

 

6. ครงการจัดพิมพ์หนังสือ 

 ฿นป พ.ศ. 2543 หลังจากทํางานวิจัยหลายชิๅนรืไองรสนิยมละความตຌองการของยาวชนละครู 
SIPAR เดຌริไมครงการจัดพิมพ์หนังสือพืไอพิมพ์หนังสือวิชาการละนิยายปຓนภาษาขมร ปຓนการ
ดํานินการของ SIPAR พืไอตอบสนองความตຌองการดຌานหนังสือของหຌองสมุดละสาธารณชนทัๅง฿นกรุง
พนมปญละจงัหวัดอืไนโ ของกัมพูชา วัตถุประสงค์หลักคือพืไอสรຌางวัสดุการอานสริมทีไมีคุณภาพดีสําหรับ
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ครงสรຌางการศึกษา฿นระบบละนอกระบบ พืไอพิไมทางลือกหนังสือภาษาขมรสําหรับดใก ครู นัก
การศึกษาละสาธารณชนทัไวเป พืไอ฿หຌภาคสิไงพิมพ์กิดขึๅน พืไอพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ละพืไอสริมทักษะ
฿นภาคทรัพยากรมนุษย์ 

ก. หนังสือประภทตางโ 

ดຌวยการสนับสนุนดຌานทคนิคจากผูຌชีไยวชาญดຌานสิไงพิมพ์นานาชาติละการฝຄกอบรมปຓนประจําดย
นักขียน บรรณาธิการ ละนักออกบบกราฟຂก คณะทํางานชาวกัมพูชา 7 คนปฏิบัติงานทุกดຌานทีไกีไยวกับ
การผลติหนังสือ เดຌก การสรຌางนวคิดหนังสือ การขียนนืๅอหา การปลนืๅอหา การกຌเขนืๅอหา การวาง
รูปบบหนังสือ การตลาด การสงสริมการขายละการจัดสง SIPAR เดຌพิมพ์หนังสือออกมาลຌวหลายชุด 
ดังนีๅ 

• หนังสือภาพ  

หนังสือชุดนีๅปຓนหนังสือภาพชุดรกของประทศกัมพูชา ประกอบดຌวยหนังสือสําหรับดใกรก
กิดจนถึงอายุ 3 ป ซึไงสามารถจับหนังสือละคุຌนคยกับหนังสือกอนรียนรูຌการอานสียอีก  

• รืไองลารืไองรกโ  

หนังสือชุดนีๅสรຌางขึๅนสําหรับดใกซึไงริไมหัดอาน (อายุ 3-7 ป) หนังสือตละลมประกอบดຌวยรืไอง
สัๅนทีไอานงายละภาพประกอบทีไนาดู 

• ฉันอยากอานหนังสือ  

หนังสือชุดนีๅปຂดตัว฿น พ.ศ. 2547 ดยมีปງาหมายพืไอสรຌางนิสัยรักการอาน฿นดใกอายุ 8 ปขึๅน
เป ประกอบดຌวยนิทานพืๅนบຌานขมร ละรืไองลารวมสมัยจากตางประทศ พรຌอมภาพการ์ตูน กม หนຌา
สารคดี กจิกรรม รืไองขําขัน ละกมทายปริศนา  

• ฉันอานหนังสือเดຌ 

หนังสือชุด฿หมทีไปຂดตัว฿น พ.ศ. 2555 นีๅมีกลุมปງาหมายคือดใกอายุ 10 ปขึๅนเปทีไตຌองการอาน
หนังสือตามลําพังพรຌอมดูภาพประกอบทีไหมาะสมสวยงาม 
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• วรรณกรรมดใก  

หนังสือชุดนีๅครอบคลุมวรรณกรรมนานาชาติพืไอ฿หຌประชาชนกัมพูชาเดຌรียนรูຌวรรณกรรมสากล 
วรรณกรรมอมตะชน The Little Prince, Pinocchio ละ Pipi Longstocking เดຌถูกปลละตีพิมพ์฿น
หนังสือชุดนีๅ 

• รูຌจกัสัตว์  

หนังสือชุดนีๅทํา฿หຌดใกเดຌรียนรูຌอาณาจักรสัตว์พรຌอมกับดูภาพประกอบขนาด฿หญสวยงามละ
อานขຌอความกิน฿จสัๅนโ ประกอบดຌวยหนังสือกีไยวกับสัตว์จํานกตามประภท อุปนิสัย วิถีชีวิตละ
ลักษณะฉพาะ 

• ฉันอยากรูຌ  

หนังสือชุดนีๅผลิตขึๅน฿นป พ.ศ. 2544 ประกอบดຌวยหนังสือสารคดีสําหรับยาวชนอายุ 12-16 ป 
ปຓนสารานุกรมลใกโ อานงายพืไอความบันทิงละกระตุຌนความสน฿จละความ฿ครรูຌรืไองตางโ หลากหลาย 
รวมทัๅงประวัติศาสตร์ ภูมศิาสตร์ ธรรมชาติละวิทยาศาสตร์  

• วิธีงายโ ฿นการ... 

หนังสือชุดนีๅปຂดตัว฿นป พ.ศ. 2549 นืๅอหากีไยวกับหัวขຌอตางโ ดຌานการกษตรละสุขภาพ 

สรຌางขึๅนพืไอประชาชน฿นชนบท ดยฉพาะอยางยิไงกษตรกร  

• หนังสือรืไองตางโ 
Stay Alive My son ดย Pin Yathay – ปຓนอัตชีวประวัติของชาวกัมพูชาคนหนึไงทีไรอดชีวิต

จากการปกครองของขมรดง 
 Apsaras of Angkor - ปຓนหนังสือสวยงามพรຌอมภาพประกอบ฿หຌศึกษากีไยวกับศิลปะละ

วัฒนธรรมกัมพูชาผานการสดงนาฏศิลป์ราชสํานักของคณะ Cambodian Royal Ballet ละวัดตาง โ ฿น
นครวัด 

 Cambodia Year Zero - ปຓนหลักฐานจากชายชาวฝรัไงศสทีไมีชีวิตผานการลมสลายของ
พนมปญ มืไอดือนมษายน 2518 
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ข. การผลติหนังสือ 

 นืไองจากการพิมพ์พิไงถือกํานิดขึๅน฿นกัมพูชา การหาขຌอมูลกีไยวกับหัวขຌอตางโ ดຌานวิทยาศาสตร์
ละวัฒนธรรมจึงปຓนรืไองยากอยางยิไง ยิไงเปกวานัๅนคือการหานักขียนละนักวาดภาพประกอบทีไจะทํา฿หຌ
ขຌอมูลงายขึๅนละยาวชนชาวขมรขຌาถึงเดຌ 

 การสรຌางหนังสือสารคดีดຌวยทรัพยากรของกัมพูชา฿ชຌวลามาก การลือกหัวขຌอจนถึงการตีพิมพ์฿ชຌ
วลาอยางนຌอยถึง 2 ป อยางเรกใตาม ครงการพิมพ์หนังสือของ SIPAR จะตຌองบรรลุพันธกิจ 2 ประการ คือ 
การพิมพ์หนังสือคุณภาพดีปຓนภาษาขมรสําหรับดใกกัมพูชา ละการฝຄกหนุมสาวชาวกัมพูชา฿นขัๅนตอน
ตางโ ของการผลิตหนังสือ เดຌก การขียน การวาดภาพประกอบ การกຌเข การกຌเขนืๅอหา การออกบบ 
การผลิต ละการตลาด  

 การฝຄกอบรมดังกลาวสิๅนปลืองวลาละทํา฿หຌการผลติชຌาลง อยางเรกใตาม มคีวามจําปຓนตຌองรักษา
วงจรการผลิต฿หຌคงทีไพืไอ฿หຌปງอนหนังสือสูผูຌอานยาวชนเดຌอยางตอนืไอง บอยครัๅงทีไ SIPAR จงึตຌองรวมมือกับ
สํานักพิมพ์ตางชาติละพิมพ์หนังสือทีไมีอยูลຌว฿นภาษาตางประทศ ซึไงตຌอง฿ชຌความระมัดระวังอยางยิไง฿น
การลือกนืๅอหาละการนําสนอทีไหมาะสม  

 ณ ตอนนีๅ ครงการพิมพ์หนังสือของ SIPAR เดຌรับการสนับสนุนดຌานการงินจากผูຌบริจาคทีไปຓน
สถาบันละบุคคล ซึไงทํา฿หຌขาดความยัไงยืนทีไจําปຓนตอการสรຌางสํานักพิมพ์อิสระทีไอยูเดຌดຌวยตนอง ดังนัๅน 
SIPAR จึงกําลังคํานึงถึงอนาคต ละพิจารณามดลชิงธุรกิจพืไอปลีไยนตนอง฿หຌปຓนสํานักพิมพ์ทีไมีความ
คลองตัวทางดຌานการงิน  

 

7. สิง่ทຌาทาย 

 ถึงมຌจะมีวิวัฒนาการละความสํารใจอยางมาก฿นดຌานการอานละหนังสือของกัมพูชา฿นชวง
หลายปทีไผานมา รากใยังผชิญสิไงทຌาทายหลายประการ ชน  
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ก. ฿นภาคหຌองสมุดรงรียน  

 ความจําปຓน฿นการสรຌางศักยภาพของผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนิค฿นกรมทีไกีไยวขຌองของ MoEYS 

ดยฉพาะอยางยิไง฿นกรมพัฒนาหลักสูตร (ซึไงกํากับดูลการบริหารจัดการครือขายหຌองสมุดรงรียน) ละ
กรมการฝຄกอบรมครู สําคัญอยางยิไงตอการพัฒนานยบายของประทศ฿หຌขຌมขใง  

 จากความตระหนักถึงหนຌาทีไละตําหนงของบรรณารักษ์ MoEYS ริไมการสนับสนุนบรรณารักษ์
ละดํานินการกຌาวสําคัญคือการขึๅนงินดือนบรรณารักษ์ทีไทํางานตใมวลา ปຓน 2 ทา฿หຌทากับงินดือนครู 
ตการฝຄกอบรมขัๅนพืๅนฐานอยางปຓนทางการสําหรับบรรณารักษ์มีระยะวลาพียง 9 วัน รวมทัๅงการขาด
ศนูย์ฝຄกอบรมบรรณารักษ์ลຌวนตปຓนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาละความยัไงยืนของหຌองสมุด 

 การพัฒนาหຌองสมุดตัวอยางปຓนกลยุทธ์ทีไหมาะสม฿นการอํานวยความสะดวก฿หຌการฝຄกอบรม
บรรณารักษ์฿หม ละการบงปันลกปลีไยนประสบการณ์ทีไมีคาพืไอชวยผูຌอํานวยการรงรียนระดับประถม
ละมัธยมศึกษา฿หຌสามารถสรຌางละบริหารจัดการหຌองสมุด฿นรงรียนของตนเดຌ ฿นระยะนีๅ ครงการ
หຌองสมุดตัวอยางปຓนปฏิบัติการนํารองกับ 10 หຌองสมุด฿น 8 จังหวัด ปຓนรงรียนระดับประถม/

มัธยมศึกษาตอนตຌนหนึไงหง ละอีก 9 หงปຓนรงรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปฏิบัติการนีๅนําดย 
DCD ละดํานินการดຌวยความรวมมืออยาง฿กลຌชิดจาก SIPAR ถือปຓนกຌาว฿หมทีไสําคัญตอหนวยงาน ชน 
กระทรวงศึกษาธิการ ละพืไอ฿หຌมีศักยภาพ฿นการริไมตຌนละดํานินการปฏิบัติการดังกลาวดຌวยตนองผาน
ความรวมมือของบรรดาพันธมิตร จึงตຌองมีการขยายการดํานินงานออกเปอีก ผลจากความรวมมือจาก
องค์กรอืไนโ ละขอบขตงานทีไกวຌางขวางมากขึๅน ทํา฿หຌ฿นทีไสุดปฏิบัติการนีๅเดຌรับการยอมรับจาก MoEYS 

วาปຓนครงการตใมรูป 

 ข.  ฿นภาคการศึกษานอกระบบ/ภาคการอานของประชาชน  

การพัฒนาการอานสําหรับประชาชนทัไวเปผชิญกับปัญหาทัๅงดຌานการพัฒนาละดຌานความยัไงยืน 
ประการรกคือ เมมีนยบายระดับประทศทีไชัดจน ละเมมีสถาบันกลางทีไสนับสนุน พัฒนาละบริหาร
จัดการครือขายการอานหนังสือสําหรับประชาชน กรมหนังสือละการอานภาย฿ตຌกระทรวงวัฒนธรรมละ
ศิลปกรรมปຓนกรมทีไเมเดຌมีผลงานปຓนทีไจຌงประจักษ์นัก สวน฿หญมุงพียงการบริหารจัดการหอสมุด
หงชาติ฿นกรุงพนมปญ ปຓนวลากือบ 20 ปทีไกรมการศึกษานอกระบบภาย฿ตຌ MoEYS ดํานินการศูนย์
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การรียนรูຌชุมชน (CLC) ดຌวยการสนับสนุนจากพันธมิตรพืไอการพัฒนา ชน UNESCO ละ NGOs ฿นทาง
ทฤษฎีลຌว ปฏิบัติการนีๅมีองค์ประกอบดຌานการอาน อยางเรกใตาม มี CLCs พียง 250 หงทัไวประทศซึไง
ประกอบดຌวยชุมชนกวา 1,600 ชุมชน CLC ทีไมอียูสวน฿หญกใเมประสบความสํารใจพราะขาดความยืดหยุน
ละคา฿ชຌจายดํานินการทีไสูง มีงบประมาณจัดสรรสูทຌองถิไนพียงนຌอยนิด การขาดรงจูง฿จละความ
ปรง฿ส฿นการบริหารจัดการ ภาวะผูຌนําขาดศักยภาพ฿นการระดมทรัพยากรทຌองถิไนลຌวนตปຓนอุปสรรคหลัก
ตอการพัฒนาละความยัไงยืนของการอานชุมชน   

฿นชวง 10 ปทีไผานมา SIPAR เดຌสนับสนุนการสรຌางศูนย์การศึกษาสําหรับทุกคน (Centers of 

Education For All หรือ CEFA) ฿นระดับชุมชน ซึไงปຓนหนวยงานทีไมีนวคิดยืดหยุนกวา CLCs ละ฿หຌ
สมาชิกสภาชุมชน หัวหนຌาหมูบຌาน คณะกรรมการสนับสนุนดຌานการสอน รวมทัๅงผูຌอํานวยการรงรียนมีสวน
กีไยวขຌองตัๅงตตຌน CEFAs ฿หຌบริการหนังสือทุกชนิดนับพันลมละทุกคนสามารถ฿ชຌบริการเดຌดยเมสีย
คา฿ชຌจาย ตอัตราการ฿ชຌงานยังตไํา (ราวรຌอยละ 18 ของประชาชน฿นชุมชน สวน฿หญปຓนยาวชนละดใก 
กลาววาเดຌเปยืมหนังสือจาก CEFA) กวาหนึไง฿นสามของ CEFAs 29 หงยังประสบปัญหาการหางินทุนพืไอ
จายปຓนงินจูง฿จ฿หຌกผูຌดํานินการ฿นทຌองถิไนละพืไอจัดหาทรัพยากรสิไงพิมพ์฿หมโ ปัจจุบัน CEFAs 

ดํานินการดยสภาชุมชนละชืไอมยงกับกรมการศึกษานอกระบบ ฿นอนาคตอัน฿กลຌ CEFAs ควรจะเดຌรับ
การยอมรับปຓนศูนย์การอานหรือสวนหຌองสมุดของ CLC ฿นกรอบการศึกษานอกระบบระดับชาติ พืไอทีไ 
CEFAs ละ CLCs จะเดຌบงปันลกปลีไยนประดในปัญหา ประสบการณ์ละบทรียนทีไเดຌรียนรูຌรวมกัน 

SIPAR กําลัง฿ชຌประสบการณ์ทีไมีพืไอการพัฒนานวทาง฿หมดย฿ชຌ CEFAs ละหຌองสมุดคลืไอนทีไ
ปຓนศูนย์ทรัพยากร  

- พืไอจัดสงหนังสือทีไมีอยู฿กลຌศูนย์ทีไสุดเปยังประชาชน฿นทຌองทีไหางเกลจากบริการการศึกษาดຌวย
คา฿ชຌจายทีไตไาํทีไสุด  

- ดຌวยการปรับสถานทีไละวิธีการขຌาถึงประชาชนตามสถานการณ์ฉพาะของตละชุมชนทาทีไจะ
ปຓนเปเดຌ  

- ดຌวยการปรับปรุงนืๅอหาของคลังหนังสืออยางสมไําสมอผานระบบการยืมจากศูนย์ทรัพยากร  

บทบาทของผูຌปฏิบัติงานสนับสนุนดຌานหนังสือ฿นทຌองถิไนสําคัญตอการดํานินงานตละวันละความ
ยัไงยืนของการอาน฿นภายหนຌา “นักสงสริมหนังสือ” หลานีๅเดຌรับการฝຄกอบรมจากบรรณารักษ์ผูຌมาก
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ประสบการณ์ละมีรงจูง฿จละความมุงมัไนอยางสูง พวกขาถูกคัดลือกจากหลายหลง เดຌก อาสาสมัคร
ยาวชนทีไถูกสงเปปฏิบัติภารกิจ฿นชุมชนหางเกล อาสาสมัครหมูบຌานหรืออาสาสมัครรงรียนจากสมสร
ยาวชน ผูຌประสานงานชุมชนอาสาสมัครประจําหมูบຌาน ครูรงรียนอนุบาลชุมชน ผูຌชวยรืไองการลีๅยงดูดใก 
ละพนักงานรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพ หากปราศจากนักสงสริมหนังสืออาสาสมัคร฿นชุมชนหลานีๅ 
ความตัๅง฿จทีไจะทํางานอาสาสมัครละความตใม฿จทีไจะบงปันทรัพยากรดังกลาว ครงการการอานหนังสือ
สําหรับทุกคนจะผชิญปัญหาดຌานความยัไงยืนตอเปอีก 

SIPAR จะคงบริหารจัดการละพัฒนาครงการการอานหนังสือสําหรับทุกคนรวมกับพันธมิตร ชน 
UNESCO ฿นขณะดียวกันกใจะประสานงานกับรัฐบาลกัมพูชา฿นดຌานรูปบบละอนาคตของครงการ ความ
รวมมือกับกรมการประถมศึกษา  กรมพัฒนาหลักสูตร  ละกรมการศึกษานอกระบบภาย฿ตຌ
กระทรวงศึกษาธิการจะดํานินตอนืไองเปอีกสอดคลຌองกับนยบายหงชาติพืไอการศึกษาสําหรับทุกคน 
ภาย฿ตຌกรอบการพัฒนาการอานละการตอสูຌกบัการเมรูຌหนังสือ  

 

SIPAR ดยยอ 

SIPAR ปຓนองค์กรพัฒนาอกชนนานาชาติทีไตัๅงขึๅน฿นกัมพูชาตัๅงตป 2534 SIPAR ปຓนหนึไงองค์กร
หลักดຌานการศึกษาทีไตอสูຌกับการเมรูຌหนังสือ฿นกลุมยาวชนละผูຌ฿หญผานการสนับสนุนการผลิตหนังสือ
ละการอาน 

ปຓนวลากวา 20 ป SIPAR เดຌพัฒนาครือขายสถานทีไสําหรับอานหนังสือทัๅงบบอยูกับทีไละบบ
คลืไอนทีไ พืไอสนับสนุนการพัฒนาดຌานการอาน฿นกัมพูชา สถานทีไสําหรับอานหนังสือหลานีๅยังดํานินการ
ตอเปเดຌนืไองจากผูຌบริจาคละพันธมิตรทีไปດยมนๅํา฿จ 

ยิไงเปกวานัๅน SIPAR ยงัตระหนักถึงสถานการณ์การพิมพ์฿นกัมพูชา การขาดหนังสือสําหรับยาวชนทีไ
ปຓนภาษาขมร จึงเดຌริไมครงการจัดพิมพ์หนังสือ฿นป 2534 ตีพิมพ์หนังสือหลายชุดสําหรับผูຌอานตัๅงตวัย
รกกิดจนถึงวัยผูຌ฿หญ  

 ความสํารใจดຌานครือขายของ SIPAR ตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงรายการตอเปนีๅ 

- หຌองสมุดรงรียนระดับประถมศึกษา 230 หง ตัๅงอยู฿นทุกจังหวัดของกัมพูชา 
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- หຌองสมุดชุมชน 29 หง (ศนูย์การศึกษาสําหรับทุกคนหรือ CEFA) ตัๅง฿นถบชานมือง  

- หຌองสมุดคลืไอนทีไ 8 หนวยซึไง฿หຌบริการสู 100 พืๅนทีไดຌอยอกาสรอบกรุงพนมปญ  

- มุมอานหนังสือ 10 จดุ฿นหอผูຌปຆวยดใก฿น 10 รงพยาบาล 

- หຌองสมุด฿นรือนจํา 4 หง  

- บรรณารักษ์ 2,000 คนเดຌรบัการฝຄกอบรม  

- จดัพิมพ์ละกຌเขหนังสือกวา 80 ลม จกจายเปลຌวกวาหนึไงลຌานลม  

 


