อุทยานการอานสายรุຌง:
ความคิดริริไมระดับรากหญຌานาดใกโ ฿นอินดนีซียตะวันออก
สูลกหงจินตนาการ

นิลา ทนซิล

อกสารประกอบการประชุมวิชาการประจาป โ556
Thailand Conference on Reading 2013
วันทีไ โแ-โโ มีนาคม พ.ศ.โ556
หຌองกิไงพชร รงรมอชีย กรุงทพฯ

อุทยานการอานสายรุຌง:
ความคิดริริไมระดับรากหญຌานาดใกโ ฿นอินดนีซียตะวันออกสูลกหงจินตนาการ
นิลา แทนซิล

แ. บทนา
อินดนีซียป็นประทศหมูกาะทีไมีขนาด฿หญทีไสุด฿นลก ประกอบดຌวยหมูกาะนຌอย฿หญกวา แ็,000
กาะ ละป็นทีไอยูอาศัยของประชากรกวา โไ5 ลຌานคน ซึไงประกอบดຌวย ใ5เ ชาติพันธุ์ละมีภาษาพืๅนมืองกวา
่เเ ภาษา ละป็นหนึไง฿นประทศทีไมีชองวางทางสังคมละศรษฐกิจทีไกวຌางทีไสุดหงหนึไงของลก มีตัๅงตชาวนา
฿นชนบททีไมีรายเดຌพียงวันละสองหรียญสหรัฐเปจนถึงศรษฐีพันลຌานทีไอาศัยอยู฿นนคร฿หญโ อินดนีซียป็น
ประทศทีไมีประชากรหนานนทีไสุดป็นอันดับ 5 ของลกดຌวยประชากรกวา โไเ ลຌานคนละปัญหาหลากหลาย
เมวาจะป็นประดในความตกยก฿นสังคมเปจนถึงขຌอพิพาททางการมือง จากมุมมองทางศรษฐกิจจะหในวาชาว
อินดนีซียกวา แเเ ลຌานคนมีรายเดຌพียงวันละสองหรียญสหรั ฐหรือตไ่ากวานัๅน ละผูຌยากเรຌชาวอินดนีซีย฿น
ชนบทเมมีนๅ่าสะอาดพืไอการอุปภคบริภค ตัวลขอันนาตก฿จนีๅท่า฿หຌกิดค่าถามขึๅนวา การศึกษาป็นประดในทีไ
ส่าคัญทีไสุดทีไอินดนีซียก่าลังผชิญอยูหรือเม รัฐบาลสามารถตอบสนองความตຌองการของประชาชนชายขอบ
ผูຌดຌอยอกาสละมอบความทาทียมทางการศึกษา฿หຌกับผูຌทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไหางเกลหรือเม หรือวานัไนป็นรืไองทีไ
สาธารณชนตຌองด่านินการอง
฿นป พ.ศ. โ5ใ็ รัฐบาลอินดนีซียด่านินการครัๅง฿หญเป฿นทิศทางทีไสมควร ดຌวยการประกาศนยบาย
รียนฟรี ้ ป ซึไงหมายความวานักรียนประถม แ ถึงมัธยม ใ ฿นรงรียนของรัฐจะเดຌรียนหนังสือดยทาทียม
กันดยเมสียคา฿ชຌจาย ตความปลีไยนปลงนีๅมิเดຌป็นเปอยางราบรืไนนืไองจาก฿นความป็นจริงลຌวผูຌปกครอง
ยังคงตຌองซืๅอครืไองบบละหนังสือรียน ทัๅงยังมีคา฿ชຌจายนอกหนือจากนัๅนชนคาลงทะบียน คาบ่ารุ งรักษา
อาคาร ซึไงมืไอรวมกันลຌวจะป็นงินจ่านวนมากกวาทีไผูຌปกครอง฿นชนบททีไมีรายเดຌพียงวันละสองหรียญสหรัฐจะ
จายเหว ดຌวยหตุนีๅตัวลขทีไกระทรวงศึกษาธิการปຂดผยมืไอป พ.ศ. โ55ใ จึงสดง฿หຌหในวา ฿นอินดนีซียมีผูຌออก
จากรงรี ยนกลางคั น ทีไมี อายุ ร ะหว าง ็แ5 ป ถึง แ.ใ ลຌ านคน มี ดใก ผูຌ ดຌอ ยอกาสพียงรຌ อ ยละ 55 ทีไ ส่ า รใ จ
การศึกษาระดับมัธยมตຌน จากการทีไมีรายเดຌพียงวันละสองหรียญสหรัฐท่า฿หຌผูຌปกครองสวน฿หญเมสามารถสง
ลูกโ เป รียนฟรี เดຌ
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฿นบรรดา ใใ จั ง หวั ด ของอิ น ดนี  ซี ย อิ น ดนี  ซี ย ตะวั น ออกป็ น ทีไ อ ยู อ าศั ย ของกลุ ม ผูຌ เ ม รูຌ ห นั ง สื อ
ิilliteracyี ทีไมีอัตราสูงทีไสุด ไ กลุมเดຌก ปาปัว (รຌอยละ 36.1) นุสาตใงการาตะวันตก (รຌอยละ 16.48) สุลาวสี
ตะวันตก (รຌอยละ 10.33) ละนุสาตใงการาตะวันออก (รຌอยละ 10.13)1 ครงสรຌางพืๅนฐานละทรัพยากรมนุษย์ทีไ
จ่ากัดสงผลดยตรงตอตัวลขทีไนาตก฿จนีๅ ผูຌทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไหางเกลความจริญ฿นอินดนีซียตะวันออก฿ชຌชีวิตทีไ
รียบงายดยเมมีมຌเฟฟງาละนๅ่าประปา จึงเมตຌองพูดถึงวาจะมีรงรียน฿นหมูบຌานหรือเม นักรียนชัๅนประถมสวน
฿หญตຌองดินเปรงรียนทุกชຌา บางคนตຌองดินป็นระยะทางถึงสองกิลมตรหากนักรียนหลานีๅจบการศึกษาละ
ตຌองการรียนตอ฿นระดับมัธยมตຌน บรรดาพอมตຌองสงลูกของตนเปยังหมูบຌานทีไ฿หญกวาละ฿หຌเปอาศัยอยูกับ
ญาติ ครอบครัวสวน฿หญเมอาจสูญสียรงงานชวยท่างาน฿นเรหรือ฿นบຌานเดຌละยอมเมสามารถจายคาทีไพักคากิน
อยูละคาดินทาง฿นหมูบຌานขຌางคียงเดຌ
ภาษาพืๅนบຌานองกใป็นอีกสาหตุ หนึไงทีไท่า฿หຌอัตราการเมรูຌหนังสือ฿นอินดนีซียสูงอยางนาตก฿จ มีการ
ก่าหนด฿หຌ฿ชຌภาษาประจ่าชาติของอินดนีซียหรือทีไรียกวาบาฮาซาอินดนีซียป็นภาษากลางทัไวประทศมาตัๅงต
ป พ.ศ. โไ็แ หากนอกรงรียน รงพยาบาล ละหนวยงานราชการลຌว ทบจะเมมีผูຌ฿ชຌลย นืไองจากครงสรຌาง
พืๅนฐานทีไมีจ่ากัดละทรัพยากรมนุษย์ ทีไอาศัยกระจายตัว ฿นพืๅนทีไทีไหางเกลมหานคร ผูຌคนจึงตาง฿ชຌภาษาพืๅนมือง
ของตนองซึไงตกตางกันเป฿นตละหมูบຌาน อุปสรรคทางภาษานีๅองท่า฿หຌดใกโ ฿นพืๅนทีไหางเกลทีไ฿ชຌภาษาพืๅนมือง
ของตนองทุกหนทุกหงยกวຌน฿นหຌองรียนตຌองประสบปัญหา฿นการรียน เมสามารถขียนละอานภาษาทีไปรากฏ
฿นหนังสือรียนทีไรัฐบาลก่าหนดเดຌอยางมัไน฿จ หนังสือรียน฿นรงรียนรัฐลຌวนขียนป็นภาษาบาฮาซาอินดนีซีย
ละเม฿ชຌภาษาพืๅนมือง

โ. ทีไมาของอุทยานการอานสายรุຌง
ก. อุทยานการอานสายรุຌงคืออะเร
ทามาน บาคาน พลังหงิ ิอุทยานการอานสายรุຌงี ป็นความริริไมของอาสาสมัครพืไอจัดการกับปัญหาการ
เมรูຌหนังสือของบุคคลระดับรากหญຌา
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อุทยานการอานสายรุຌ งป็ น องค์กรทีไเมห วังผลก่า เรทีไจั ดตัๅงหຌ องสมุดขึๅน฿นหมูบຌ าน฿นพืๅ นทีไห างเกล฿น
อินดนีซียตะวันออก ภารกิจขององค์กรคือสนับสนุน฿หຌดใกโ สน฿จการอานละจัดหาหนังสือทีไมีคุณภาพส่าหรับ
ดใก ดยจะนຌนทีไดใกอายุ 5-แใ ปทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไหางเกล฿นอินดนีซียตะวันออก
ดใกโ ทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไหางเกลหลานีๅมีอกาสจ่ากัดทีไจะเดຌอานหนังสือส่าหรับดใกทีไมีคุณภาพหรือเมมี
อกาสลย รงรียนสวน฿หญเมมีหຌองสมุด ละถึงมีหຌองสมุดกใจะมีตหนังสือรียน ละนาศรຌาทีไวาครูมักจะปຂด
หຌองสมุด฿สกุญจ ละปຂด฿หຌนักรียนขຌาเป฿ชຌเดຌฉพาะชวงพักทานัๅน จึงเมป็นการปลูกฝัง฿หຌนักรียนรักการอาน
อุทยานการอานสายรุຌงหงรกตัๅงขึๅนมืไอวันทีไ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ทีไหมูบຌานร ฿นมังการายตะวันตก
ขตฟลอรส จังหวัดนุสาตงการาตะวันออก ซึไงนับวาป็นทีไตัๅงทีไหมาะสมมากนืไองจากรงรียนประถมของรัฐทีไ
ตัๅงอยู฿นหมูบຌานมีนักรียนพียง 90 คน การทีไมีนักรียนจ่านวนนຌอยนีๅองท่า฿หຌการริริไมหຌองสมุดหงรกของ
ครงการอุทยานการอานสายรุຌงป็นรืไองงายขึๅน
ข. นวคิด
นวคิดของอุทยานการอานสายรุຌงคือหຌองสมุดทีไตใมเปดຌวยหนังสือส่าหรับดใก เมกใบคาบริการ ละตัๅงอยู
฿จกลางชุมชนหรือหมูบຌาน หຌองสมุดนีๅจะป็นสถานทีไ ทีไดใกโ สามารถอานเดຌอยางสะดวกสบายละมีความสุขกับ
หนังสือดยเมมีครูคอยสัไงวาตຌองอานอะเรละกดดัน฿หຌอานหนังสือลมนัๅนลมนีๅ ดใกโ สามารถลือกอานหนังสือเดຌ
หลากหลายประภทพืไอสรຌางความรูຌสึกทีไดีกีไยวกับการอาน หຌองสมุดอุทยานนีๅอาจตัๅงอยูทีไบຌานของหมอ นักบวช
หัวหนຌาหมูบຌานหรือศูนย์กลางชุมชนหรือศูนย์กลางวัฒนธรรมกใเดຌ ดังนัๅนดใกโ จึงจะรูຌสึกผอนคลายละพลิดพลิน
กับหนังสือบนสนามหญຌาหรือริมทะลเดຌ ดใกโ จะอานหนังสือเดຌทีไ บริวณหຌองสมุดทานัๅนละจะเมเดຌรับอนุญาต
฿หຌยืมหนังสือกลับบຌานเดຌ ทัๅงนีๅพืไอปງองกันเม฿หຌหนังสือสียหายจากนๅ่าคใมหรือหลนลง฿นทຌองนาระหวางดินกลับ
บຌาน
หຌองสมุดอุทยานการอานสายรุຌงนีๅบริหารจัดการดยชุมชนพืๅนบຌาน ดย฿นการรวมมือกันนีๅหຌองสมุ ดจะป็น
ผูຌจัดหาหนังสือจ่านวน 5เเแ,5เเ ลมละ฿หຌอาสาสมัครป็นผูຌดูลพืๅนทีไการอานละรียนรูຌ การจัด฿หຌมีความ
รวมมือลักษณะนีๅจะท่า฿หຌครงการกิดความยัไงยืน ชาวบຌานองกใจะตຌองรับผิดชอบ฿นดຌานการประสานงานละการ
หมุนวียนหนังสืออยางสมไ่าสมอระหวางหຌองสมุดตางโ ดังนัๅนอุทยานการอานสายรุຌงตละหงจะมีหนังสือ฿หม โ
หมุนวียนทุกโ ๆ ดือน
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นืไองจากการด่านินการหຌองสมุดนีๅอยู฿นลักษณะองค์กรระดับรากหญຌาละมีงบประมาณจ่ากัดจึงตຌอง
พึไงพาอาสาสมัครป็นหลัก ผูຌทีไมีสวนรวมทัๅงหมดตางท่างานดຌวยจิตอาสาละเมเดຌรับคาตอบทน อาสาสมัครป็น
สมือนสຌนลือดหลักทีไท่า฿หຌครงการมีชีวิตอยูเดຌ ขຌอสียประการหนึไงของระบบอาสาสมัครคือรืไองความมุงมัไน
ทุมท นืไองจากการดูลหຌองสมุดนีๅมิ฿ชหลงรายเดຌของอาสาสมัครซึไงนนอนวารายเดຌประจ่ายอมป็นสิไงส่าคัญ
กวาละการจั ดการหຌ องสมุดส่ าคัญป็ น อัน ดับ รอง ตขຌอดีของระบบอาสาสมัครกใคือ ตຌนทุนคา ด่านิ นงานตไ่า
นืไองจากเมตຌองจายงิน฿หຌกับจຌาหนຌาทีไประจ่าหຌองสมุด โ5 หงป็นประจ่าทุกดือน ระบบนีๅจึงป็นระบบทีไดีทีไสุด
ส่าหรับองค์กรขนาดลใกชนอุทยานการอานสายรุຌง ฿นขณะดียวกัน การทีไหຌองสมุดตัๅงอยู฿นหมูบຌ านทีไหางเกลละ
ขຌาถึงหนังสือดีโ เดຌยาก อาสาสมัครจึงรูຌสึกตืไนตຌนทีไจะเดຌมีอกาสน่าหนังสือทีไดีมีคุณ ภาพขຌามายังหมูบຌานของตน
ละมีความกระตือรือรຌนทีไจะขຌารวมป็นอาสาสมัคร ชาวบຌานมักรียกหຌองสมุดนีๅวา สงสวาง ฿นความมืด ป็น
การน่ าความหวังถึงอนาคตทีไสด฿สมา฿หຌ บุ ตรหลานของตนละของพืไอนบຌาน การทีไดใกโ เดຌขຌาถึงหนั งสื อทีไ
หຌองสมุดจัดหาเวຌ฿หຌป็นการปຂดประตูสูลกหงจินตนาการละความคิดสรຌางสรรค์ของดใกโ ตละคน
ผูຌคนทีไมีสวน฿นการบริหารจัดการหຌองสมุด เมวาจะป็นครู หมอ หรือผูຌน่าทางศาสนา ลຌวนมีความมุงมัไน
อยางรงกลຌาทีไจะสนับสนุน฿หຌกิดการศึกษา ตกระนัๅนกใตาม ผูຌจัดการ หຌองสมุดทีไดีทีไสุดละป็นรงบัน ดาล฿จ
มากทีไสุดหลายโ คนป็นชาวนา ชาวประมง หรือวัยรุนทีไมีความกระหาย฿นหนังสือละขຌา฿จถึงความส่าคัญของ
การศึกษา หในความส่าคัญของหนังสือละการศึกษาตออนาคตของคน฿นหมูบຌานรุนตอโ เป
มืไอพูดถึงการอาน อินดนีซียยังกຌาวเปเมถึงจุดทีไประชาชนจะรักการอาน พอมผูຌ ปกครองจ่านวนมาก
เมเดຌรูຌสึกวา ตัวองควรรักการอาน ละถายทอดความรักความสน฿จรืไองนีๅตอเป฿หຌลูกหลาน พอมหลานีๅเมอาน
หนังสือ฿หຌลูกฟังกอนนอนหรือปรบมือชืไนชมมืไอลูกอานหนังสือออกละอานออกสียง฿หຌพอมฟังเดຌ ดังนัๅนความ
ปลีไยนปลงนีๅตຌองกิดขึๅนทีไดใก ตຌองสนับสนุน฿หຌดใกโ รักหนังสือละสงตอความรูຌสึกนัๅนเปยังลูกโ ของตนดยการ
อานหนังสือ฿หຌฟังทุกคืนละ฿หຌดใก รุนตอเปเดຌขຌาถึงหนังสือทีไดีมีคุ ณภาพ นืไองจากภารกิจของอุทยานการอาน
สายรุຌงคือการสนับสนุน฿หຌดใก โ สน฿จการอาน จึงมุงเปทีไการจัดหาหนังสือนิทานส่าหรับดใกโ เมวาจะป็นนิทาน
อีสป รืไองลาพืๅนบຌาน หนังสือการ์ตูน ละสารานุกรมส่าหรับดใก ทัๅงนีๅพืไอสรຌางความสัมพันธ์ทีไนาตืไนตຌนดยการ
จัดหาหนังสือทีไมีภาพประกอบสีสันสวยงามอานงายละมีนืๅอหาสนุกสนาน฿หຌดใกโ ตัๅงตอายุยังนຌอยโ
อุทยานการอานสายรุຌงยังชิญชวนอาสาสมัครจากทัไวลก฿หຌมารวมสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกับดใกโ ดยการ
จัดกิจกรรมยอยโ ตลอดปตามหຌองสมุดตางโ ผูຌชายทีไครงการอุทยานการอานสายรุຌงรวมงานดຌวยสวน฿หญจะมี
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อาชีพป็นชาวนาหรือชาวประมง ฿นขณะทีไผูຌหญิงมักป็นมบຌาน สวนอาสาสมัครทีไมาจากบรรดามื อง฿หญโ หรือ
นักทองทีไยวทีไมายือนอินดนีซียกใสามารถมายีไยมชมอุทยานการอานสายรุຌงพืไอบงปันประสบการณ์จากอาชีพ
ของตนเดຌชนกัน นักบิน นักขาว ละนักธุรกิจเมพียงตจะป็นตัวอยางทีไดีทานัๅน ตยังป็นผูຌทีไกระตือรือรຌนทีไจะ
บงปันประสบการณ์฿นอาชีพของตน฿หຌกับดใกโ พืไอป็นรงบันดาล฿จ฿หຌกับพวกขา รืไองราวทีไอาสาสมัครหลานีๅ
ลา฿หຌดใกโ ฟังป็นรงบันดาล฿จอันยิไง฿หญส่าหรับดใกโ ทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไหางเกลซึไงเมเดຌพบปะผูຌคน฿นอาชีพทีไ
หลากหลายจากทัไวทุกมุมลกอยางนัๅน พวกขาเมคยมีอกาสทีไจะพูดคุยกับนักบินหรือนักขาว พวกขาคยหในต
ครืไองบินหรือหในผูຌ฿หญอานหนังสือพิมพ์ทานัๅน การทีไเดຌพบปะละฟังผูຌคนหลานีๅพูดถึงอาชีพของตนป็นการปຂด
ประตูสูจินตนาการละท่า฿หຌดใกโ ขຌา฿จถึงทางลือกของตน฿นอนาคตเดຌดียิไงขึๅนอี กดຌวย ดใกโ เมจ่าป็นตຌอง
ประกอบอาชีพป็นชาวนาหรือชาวประมงตามพอมหากสามารถป็นอยางอืไนเดຌ ละการจะเปถึงจุดนัๅนตຌองอาศัย
ความฝันทีไยิไง฿หญ ละครงการทีไอาสาสมัครคิดริริไมนีๅองทีไป็นรงบันดาล฿จ฿หຌดใกโ กลຌาทีไจะฝัน฿หຌเกล
ค. ทีไตัๅงละผูຌเดຌรับผลประยชน์
ตลอดระยะวลาสามปทีไผานมา ครงการอุทยานการอานสายรุຌงเดຌกอตัๅงหຌองสมุดส่าหรับดใกขึๅน โ5 หง
บนกาะ แเ กาะ ทัไวพืๅนทีไอินดนีซียตะวันออก เดຌก
 นุสาตงการาตะวันออกกาะฟลอรส กาะคมด กาะรินคา กาะปาปาการาน กาะคูคูซาน
กาะติมอร์
 นุสาตงการาตะวันตกกาะลอมบใอค กาะซัมบาวา
 มาลูก
ู กาะบันดาเนยรา
 กาะสุลาวสี
฿นจ่านวนหຌองสมุด โ5 หงนีๅ โเ หงเมมีเฟฟງา฿ชຌ ละกาะ ไ หง฿น แเ กาะนีๅมีนๅ่าจืด฿ชຌอยางจ่ากัด
จ่านวนประชากร฿นตละหมูบຌานลຌวนตกตางกัน หมูบຌานหนึไงอาจมีประชากรพียง ็เ ครอบครัวละมี
นักรียนระดับประถมศึกษา ไเ คน ฿นขณะทีไบางหมูบຌานอาจมีประชากรสูงถึง โเ,000 คน
ครงการอุทยานการอานสายรุຌงมีผลกระทบตอดใกโ มากกวา ใ,เเเ ชีวิต฿นชวงอายุ 5-แใ ปทัไวพืๅนทีไ
อินดนีซียตะวันออก ดใกโ หลานีๅจะเปยือนอุทยานการอานสายรุຌงอยางนຌอยทีไสุดสัปดาห์ละครัๅง ลຌวตสภาพ
อากาศละระยะทางจากบຌานเปยังหຌ องสมุด หຌองสมุดบางห งปຂด฿หຌบริการทุกวัน ขึๅนอยูกับความกระตือรือรຌน
ของอาสาสมัครละตารางวลาทีไอาสาสมัครประจ่าหຌองสมุดจะสละวลามาเดຌ
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ง. หตุ฿ดอุทยานการอานสายรุຌงจึงป็นตัวอยางทีไดีสาหรับกลุมทีไ฿หญขึๅน
ประสบการณ์ ใ ป฿นการด่านินครงการอุทยานการอานสายรุຌงเดຌ฿หຌบทรียนตอเปนีๅ ซึไงสามารถ฿ชຌเดຌ
ดยตรงกับการวางผนของชุมชนทีไก่าลังติบต฿นการจัดตัๅงหຌองสมุดส่าหรับดใก฿นพืๅนทีไหางเกล
 ขຌา฿จกลุมป้าหมาย
หากชุมชนพืๅนบຌานเม฿ชຌภาษาอังกฤษควรจัดหาหนังสือทีไขียนป็นภาษาทีไดใกโ ขຌา฿จละ฿ชຌเดຌดีทีไสุด อาจ
ฟังดูหมือนป็นรืไองทีไนาจะรูຌกันอยูลຌว ตหนังสือดใกทีไมีอยูทัไวลกมักจะตีพิมพ์ป็นภาษาอังกฤษป็นสวน฿หญ
ละหาซืๅอเดຌงาย องค์กรตางโ จึงรับบริจาคหนังสือหลานีๅ ตหากอาสาสมัครละดใกโ ฿ชຌภาษาอังกฤษเมคลอง
หนั ง สื อหล านัๅ น กใ จะถู ก ทิๅง เวຌ ฿ หຌ ฝุຆ น จั บ สี ย ปล า โ กรณี ช น นีๅ มัก พบ฿นพืๅ น ทีไช นบทอัน ห า งเกลความจริ ญ ฿น
อินดนีซีย การสรຌางผลกระทบป็นสิไงส่าคัญทีไสุด ดังนัๅน จึงเมควรตอาหนังสือเปกอง฿หຌ฿นหมูบຌานลຌวคิดวาป็น
อันจบกัน การมอบหนังสือป็นสิไงส่าคัญทีไจะกระตุຌน฿หຌดใกโ อยากรียนรูຌกใจริง ตเมควรจัด฿หຌหนังสื อสวน฿หญ
ป็นภาษาอังกฤษ ดใกสวน฿หญชอบหนังสือทีไกีไยวกับสัตว์฿นภาษาของตน การมอบหนังสือ฿นภาษามของพวกขา
จึงป็นรืไองส่าคัญ นืไองจากดใกโ หลานีๅพูดตภาษาพืๅนมืองของตนทานัๅน฿นการ฿ชຌชีวิต
 เมควรตัๅงหຌองสมุด฿นอาคารทีไดูออานากรงขาม
ป็นรืไองส่าคัญทีไหຌองสมุดตຌองตัๅงอยู฿นสถานทีไโ ฿หຌดใกโ ละอาสาสมัครรูຌสึกวาตนเดຌรับการตຌอนรับ฿น
บรรยากาศทีไป็นมิตร อาคารรูปบบทันสมัยละนากรงขามอาจเม฿ชสถานทีไโ หมาะสมส่ารับผูຌทีไอาศัยอยู฿น
หมูบຌานทีไหางเกลความจริญ นืไองจากพวกขาจะรูຌสึกกรใงละอึดอัด฿จทีไจะขຌา฿กลຌหຌองสมุด อาคารทีไออกบบ
งายโ ฿นพืๅนทีไทຌองถิไนจะหมาะทีไสุด ราตຌองค่านึงถึงปัจจัยดຌานจิตวิทยาของทีไตัๅงนัๅนโ ละสรຌางบรรยากาศทีไท่า฿หຌ
ผูຌทีไขຌามายื อนหຌองสมุดรูຌสึ กหมือนอยู บຌ าน ดยฉพาะอยางยิไ ง฿นมืไอชุมชนพืๅนบຌ านองป็นผูຌ บ ริ จาคทีไตัๅงก
หຌองสมุด
 ทีไตัๅงอันหมาะสมของหຌองสมุด
ทีไตัๅงทีไหมาะสมป็นสวนส่าคัญยิไงตอความส่ารใจของครงการ ทีไตัๅงทีไดีทีไสุดคือ฿จกลางหมูบຌานหรือสถานทีไ
฿นหมูบຌานทีไดใกโ ละพอมผานเปมาสมอโ ทีไตัๅงองยังป็นสืไอฆษณาหรือสิไงตือน฿จ฿หຌดใกโ มายีไยมยือนละ
อานหนังสือเป฿นตัวอีกดຌวย
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 ความยืดหยุน
พืๅนทีไบางหง฿นอินดนีซียตะวันออกลຌาหลังมากดຌานการรูຌหนังสือ ตัวอยางชนบนกาะติมอร์มีอุทยาน
การอานสายรุຌ งตัๅงอยู ฿นหมูบຌ านทีไดใกโ ส ว น฿หญริไมรี ยนอานขียนตอนอยูป ระถม ไ ดังนัๅ นหຌ องสมุดจึ งตຌอง
สามารถตอบสนองความตຌองการของดใกโ หลานีๅเดຌ มຌวาอุทยานการอานสายรุຌงสวน฿หญจะมีกลุมปງาหมายอายุ
5-แใ ป ตมืไอค่านึงถึงทักษะการอานของดใกโ ลຌว฿นพืๅนทีไบางหงควรยืดหยุนละอนุลม฿หຌวัยรุนขຌา฿ชຌบริการ
หຌองสมุดอยางสบาย฿จรวมกับดใกทีไอายุนຌอยกวาเดຌ
 เมมีงินขຌามากีไยวขຌอง
อุทยานการอานสายรุຌงมุงมัไน฿นระบบอาสาสมัครละเมตຌองการ฿หຌชุมชนพึไงพาองค์กร฿นดຌานการงิน ป็น
รืไองดีกวาทีไจะมอบหจับปลา฿หຌกับชุมชนทนทีไจะยืไนปลา฿หຌวันลຌววันลาปลຌวปลา การมอบงิน฿หຌกับชุมชน
จะเมชวย฿หຌอนาคตของพวกขาดีขึๅนหรือขับคลืไอนการศึกษาตอยาง฿ด ดຌวยหตุนีๅจึงจ่าป็นทีไจะท่า฿หຌชุมชนขຌา฿จ
วาการทีไจะท่า฿หຌครงการนีๅด่านินเปอยางราบรืไน พืไอประยชน์ของดใกโ ตຌองอาศัยการผลักดันดยอาสาสมัคร
ละอาศัยความรวมมือระหวางผูຌคนทีไมีความหในอยางดียวกันทัๅง฿นชุมชนละทีไอยูนอกหนือชุมชนออกเป
 ปรกรมสรຌางสริมความสามารถป็นสิไงสาคัญ
มืไอค่านึงถึงการขาดคลนทรัพยากรมนุษย์฿นหมูบຌานทีไห างเกลลຌ วจึ งจ่ าป็ นทีไตຌองจัดการอบรมชิง
ปฏิบัติการ฿หຌกับอาสาสมัครทีไท่าหนຌาทีไบริหารจัดการหຌองสมุด การสรຌางสริมความสามารถนีๅเมพียงตจะชวย
สนับสนุนความพยายามตางโ ของอาสาสมัครทานัๅนตยังจะท่า฿หຌพวกขามีทักษะ฿หมโ ละมีอกาสลกปลีไยน
ความคิดหในกับอาสาสมัครคนอืไนโ การจัดอบรมชิงปฏิบัติการพืไอสริมสรຌางความสามารถนีๅ ป็นหนทางหนึไงทีไ
อุทยานการอานสายรุຌงสดง฿หຌสาธารณชนหในเดຌวา ทางครงการขอบคุณละชืไนชมหลาอาสาสมัครทีไเดຌ ท่างาน
ละ฿หຌบริการดຌวยความทุมท
 การหมุนวียนหนังสือ
ส่าหรับองค์กรระดับรากหญຌาขนาดลใกอยางอุทยานการอานสายรุຌงลຌว ระบบการหมุนวียนหนังสือชวย
฿หຌ หຌ องสมุ ดตล ะห ง เดຌมี ห นั งสื อ ฿หม ทุกโ ๆ ดือ นดยทีไ อาสาสมั ครละผูຌ จั ดการเมตຌ องซืๅ อหนั งสื อ ฿หม อง
อาสาสมัครสามารถสดงความหในเดຌวามืไอ฿ดถึงวลาทีไควรมีการหมุนวียนหนังสือหรือลกปลีไยนหนังสือของตน
กับหຌองสมุดอืไนโ ทีไมีอยูอีก โไ หง
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3. คาบอกลาจากผูຌกีไยวขຌอง
มืไอกลาวถึงอุปสรรคละปัญหาทีไอาสาสมัครตຌองจอ฿นการบริห ารจั ดการหຌองสมุด ตละคนตางกใมี
ความรูຌสึกละความคิดหในของตน กระนัๅน รากใสามารถหในนวนຌมรูปบบของอุปสรรคละปัญหาเดຌ
อาวนตัส อาบู หงหมูบຌานร กาะฟลอรส กลาววา ดใกโ ฿นหมูบຌานของรามีศักยภาพทีไจะประสบ
ความส่ารใจ ตพวกขาเมมีสิไงอ่านวยความสะดวกทีไดีทีไจะสนับสนุนพวกขา ทีไจะท่า฿หຌจินตนาการของขาติบต
เมพียงตทานัๅน ชาวบຌานทีไนีไองกใเมขຌา฿จถึงความส่าคัญของการศึกษา หรือเมขຌา฿จวามันส่าคัญตอดใกโ รุน
ต อ เปอย า งเร ระดั บ การศึ ก ษา฿นนุ ส าตงการาตะวั น ออกอยู ฿ นระดั บ ตไ่ า มากมืไ อ ที ย บกั บ จั ง หวั ด อืไ น โ ฿น
อินดนีซีย
ยูลียนา มิมาน หงหมูบຌานปากา กาะฟลอรส กลาววา ปัญหาความทຌาทายทีไยิไง฿หญทีไสุดของรา คือ
การผชิญกับพอมผูຌป กครองทีไเมขຌา฿จความส่ าคัญของการอานละการศึกษา พวกขาคิดวาป็ นหนຌาทีไของ
รงรียนตพียงฝຆายดียว฿นการสรຌางละสนับสนุน฿หຌดใกรักการรียนรูຌ ธอกลาวตอเปวา มีหนังสือทีไขียนป็น
ภาษาอังกฤษทัๅงลมละดใกโ กใเมสน฿จทีไจะอานพราะพวกขาเมขຌา฿จนืๅอหา จะ฿หຌมีหนังสือภาษาอังกฤษ฿น
หຌองสมุดกใเดຌ ตขอ฿หຌมีค่าปลดຌวย สิไงทีไดีทีไสุดคือจัดหาหนังสือทีไมีสองภาษามาเวຌ฿หຌดใกโ 
อีกความหใ นหนึไ งทีไคลຌ ายคลึ งกัน มาจาก ราฟาอล มัท ห งหมูบຌา นดาตัค กาะฟลอรส ทีไกล าววา
ดยทัไวเปลຌวราจ่าป็นตຌองสนับสนุน฿หຌดใกโ สน฿จ฿นการอานนืไองจากพวกขาเมคุຌนคยกับการอาน ละพอ
มกใเมเดຌกระตุຌน฿หຌอาน พอมเมเดຌสนับสนุน฿หຌลูก โ อานหนังสือพราะวาพวกพอมองกใเมเดຌรับการศึกษา฿น
ระบบ หรือถຌาเดຌรียนมากในຌอยมาก พวกขามาจากภูมิหลังทีไมีฐานะทางศรษฐกิจตไ่า ดังนัๅนการศึกษาจึงเม฿ชสิไงทีไ
ส่าคัญรงดวนน พอมจะตຌองการ฿หຌลูกโ ชวยงาน฿นนาหรือออกจับปลามากกวา
พอมผูຌปกครองมีบทบาทส่าคัญ฿นการลีๅยงดูลูกโ พราะดใกโ จะท่า฿นสิไงทีไตนหในพอมท่า ฿นกรณี นีๅ
หากพวกขาเมคยหในพอมอานหนังสือ พวกขากใจะคิดวาการอานเม฿ชรืไองส่าคัญ อันจะป็นการปຂดอกาสทีไ
ดใกโ จะเดຌสรຌางนิสัย฿นชวงวลาทีไส่าคัญของชีวิต การ฿หຌการศึกษากับพอมถึงความส่าคัญของการอาน฿หຌลูกโ ฟัง
ตัๅงตยั งยาว์วัยนั บวามีความส่ าคัญมากตอความส่ ารใ จของปรกรมการอาน฿ดโ ฿นขณะทีไนิสั ยรักการอาน
พรหลาย฿นมหานครละพืๅนทีไทีไประชากรมีฐานะดี฿นอินดนีซีย การอานกใยังคงเมป็นทีไนิยมหรือยอมรับ฿นพืๅนทีไ
หางเกล฿นอินดนีซียตะวันออก

9

อกัสตินัส ยฮอต หงหมูบຌานคากา กาะฟลอรส กลาววา ดใกโ สน฿จการอานอยางมาก ตผมคิดวา
ราตຌองการหนัง สือมากกวานีๅ฿นหຌองสมุด พวกดใกโ ชอบหนังสือทีไมีภาพประกอบยอะโ หนังสือประภทนีๅจะ
ดึงดูดดใกโ เดຌอยางมาก
ความหใ นนีๅ สดง฿หຌหใ นวาอัน ทีไจริงลຌว ดใกโ ทีไอาศัยอยู฿นพืๅน ทีไห างเกลกใสน฿จการอานมากชนกัน
ยุทธศาสตร์หนึไงของครงการอุทยานการอานสายรุຌงกใคือ การจัดหาหนังสือทีไมีภาพประกอบพืไอกระตุຌนความสน฿จ
ของพวกขา อยางเรกใตามปัญหาอยางหนึไงกใคือ อาสาสมัครบางคนซึไงสวนมากป็นครูหในวาเม฿ชรืไองดีทีไดใกลือก
ทีไจะอานหนังสือทีไมีภาพประกอบยอะโ ดังชนการ์ตูนหรือนิทาน ครูอยาก฿หຌดใกอานหนังสือดຌานวิทยาศาสตร์ทีไมี
นืๅอหาซับซຌอนทีไทบจะเมมีภาพประกอบหรือเมมีลยมากกวา นีไกใป็นความทຌาทายอีกประการหนึไง ครูควรขຌา฿จ
วาสิไงทีไควรท่าป็นสิไงรกคือการท่า฿หຌดใกโ ตกหลุมรักการอานสียกอน เมส่าคัญวาพวกขาจะอานอะเร เมวาจะ
ป็นนิทานหรือการ์ตูนญีไปุຆน ตราบ฿ดทีไดใกโ ริไมตຌนอานนัไนกใป็นการริไมตຌนทีไดีลຌว นิสัยรักการอานนีๅจะติบตอยู
ภาย฿นตัวดใกโ ละทຌายทีไสุดพวกขากใจะอานทุกอยางทีไขวางหนຌา
ฟลอรียนัส มาร์ทน หงหมูบຌานพงกา กาะฟลอรส กลาววา ปัญหาหนึไงทีไอาสาสมัครผชิญอยู คือ
การทีไเมมีวิธีหรือทคนิคมาตรฐานทีไจะกระตุຌน฿หຌดใกอาน
นีไป็นความทຌาทายทีไพบอยูทัไวเปตรากใเมควรยอมพຌ ครงการอุทยานการอานสายรุຌงเดຌหาทางออกดย
การจัดการอบรมปฏิบัติการระยะวลาสองวัน฿หຌกับอาสาสมัครทีไดูลหຌองสมุดของครงการ฿นหมูบຌานตางโ ฿นดຌาน
ทคนิคการลานิทาน วิธีพัฒนาหลักสูตรทีไจะท่า฿หຌดใกขຌาหຌองสมุดมาอานหนังสือ ละมาลกปลีไยนบงปัน
ประสบการณ์กีไยวกับ รืไองทีไตนอานลຌ วคิดวาดีละเมดี ส่าหรับ หลักสูตรการอบรมชิงปฏิบัติการนีๅ ครงการ
อุทยานการอานสายรุຌงรวมมือกับสมาคมพืไอความกຌาวหนຌาของวรรณกรรมดใก ิSociety for the Advancement
of Children’s Literatureี ผูຌป็นผูຌบุกบิก ดยมี ดร. มุรติ บุนันทา ผูຌกอตัๅงสมาคม ท่าหนຌาทีไ ป็นวิทยากรผูຌอบรม
มิฟตาฮุล ราซัค หงลอมบใอค นุสาตงการาตะวันตก กลาววา ทบจะเมคยมี฿ครอานหนังสือ฿หຌดใกโ
ทีไอาศัยอยู฿นหมูบຌานฟังลย มຌตพอมของพวกขาอง ฿นหมูบຌานเมมีหนังสือลยจริงโ เมมีรຌานหนังสือหรือ
หຌองสมุดสาธารณะหรือมຌตครงการสงสริมการอานทีไรัฐบาล฿หຌการสนับสนุน
มຌจะมีปัญหาทຌาทายหลากหลายทีไอาสาสมัครตຌองผชิญ ตผูຌทีไเดຌเปยีไยมชมหຌองสมุด฿นครงการอุทยาน
การอานสายรุຌงลຌวนตมีความหใน฿นชิงบวกละตางรูຌสึกประทับ฿จทีไเดຌหในดใกโ ตืไนตຌนมืไอเดຌหในหนังสือนิทาน
วางอยูบนชัๅน
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ซใค ปตอร์สัน หงหนังสือพิมพ์ดอะจาการ์ตຌา กลบ กลาววา ผมหวังป็นอยางยิไงวาความบันทิงทีไ
ดใกโ เดຌรับจากการอานหนังสือทีอไ ุทยานฯ จะตามพวกขากลับบຌานเปดຌวย฿นคืนนัๅน ตกใยังมีความป็นจริงอยูทีไวา
เมคยมี฿ครอานหนังสือ฿หຌพอมของพวกดใกหลานีๅฟัง ดังนัๅน พวกพอมกใจะเมขຌา฿จถึงอ่านาจละศักยภาพของ
การอาน รืไองนีๅท่า฿หຌดใกโ สียอกาส ราตຌองท่า฿หຌดใกโ ริไมตัๅงค่าถามกับพอมวาท่าเมถึงเมอานหนังสือ฿หຌฟัง
กอนนอน กระนัๅนกใถอะ ราคงตຌองริไมทีไเหนสักหง ผมจึงหวังวาดใกโ ทีไมายังอุทยานฯ จะตกหลุมรักการอาน
ละสงตอความรูຌสึกนัๅน฿หຌกับลูกหลานของตนตอเป฿นอนาคต
อีวา มุคตาร์ จากจาการ์ตຌา กลาววา หากคุณคิดวาความประทับ฿จมืไอรกหในมีความหมาย ลองฟัง
รืไองนีๅดู ขอ฿หຌนึกภาพวามีดใกโ อายุตางโ กันกวา ๆเ คนจาก฿นหมูบຌานมานัไงรวมกันบนพืๅนบຌานหงหนึไง ตางคน
ตางก่าลังอานหนังสือ฿นมืออยางตัๅงอกตัๅง฿จดืไมดไ่า พวกขามาอานหนังสือทัๅงโ ทีไฝนก่าลังตกหนัก พวกขาทบจะ
เมคุยกันละเมมี฿ครวิไ งเปมาลย พวกขาอาตนัไงอานหนังสือ ฿ชลຌวละ ฉันกใคิดอยางนัๅนหมือนกัน ฉันเดຌยิน
รืไองความคิดริริไมรืไองอุทยานการอานสายรุຌงมาเดຌสักพักหนึไงลຌว ตฉันเมคาดคิดลยวาผลกระทบทีไครงการมี
ตอดใกโ จะมหาศาลละมหัศจรรย์ขนาดนีๅจนกระทัไงฉันเดຌมาหในดຌวยตาของฉันอง

ไ. ทางออกทีไป็นเปเดຌละจุดขใงของครงการอุทยานการอานสายรุຌง
มืไอดูจากขຌอมูลปງอนกลับละค่าบอกลาจากอาสาสมัครผูຌดูลหຌองสมุด มีทางออกทีไป็นเปเดຌดังนีๅ
1. การท่า฿หຌประชาชนหในความส่าคัญของการศึกษาละการอานป็นสิไงจ่าป็น กิจกรรมนีๅจะพิไมมูลคา
฿หຌกบั ความพยายามของทุกฝຆายทีไกีไยวขຌอง ทัๅงนีๅ อาจท่าเดຌดยการขอ฿หຌดใกตมาอานหนังสือ฿หຌดใกลใก฿นหมูบຌาน
ฟังพืไอทีไพวกขาจะเดຌขຌา฿จความส่าคัญของการถายทอดนิสัยรักการอาน ปรกรมนีๅอาจอยู฿นรูปการรณรงค์฿น
ระดับหมูบຌานพืไอขยายผลเปสูระดับทีไกวຌางขวางขึๅน อีกความคิดหนึไงคือการรณรงค์ รักการอาน ดยรวมมือกับ
นักลานิทานพืไอกระตุຌน฿หຌดใกโ สน฿จการอาน
2. ฿นระดับชาติ รวมมือกับองค์กรทีไมีปງาหมายดียวกันละหนวยงานภาครัฐทัๅง฿นระดับทຌองถิไนละระดับ
จังหวัด฿นการจัดการรณรงค์ระดับ ชาติดຌานการอาน฿นวันส่าคัญตางโ ความรวมมือระหวางภาครัฐละอกชนป็น
สิไงส่าคัญทีไจะท่า฿หຌการรณรงค์ดຌานการอานละการศึกษาประสบความส่ารใจ
3. ชิญชวน฿หຌพอมผูຌ ปกครองมายีไยมยือนหຌองสมุด ละสดง฿หຌพวกขาหในประยชน์ของการอาน
ทนทีไจะบอกลาดຌวยค่าพูดทานัๅน หรืออาจจัดหาหนังสือ฿หຌบรรดาพอมอาน฿นหຌองสมุดดียวกันกับลูกโ กใเดຌ
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4. จัดการอบรมชิงปฏิบัติการส่าหรับอาสาสมัครดยจัด฿หຌมีการสาธิตวิธีการละทคนิคทีไปฏิบัติเดຌจริง฿น
การกระตุຌน฿หຌดใกโ กิดความสน฿จ฿นการอานละ฿หຌดใกโ เดຌปลดปลอยจินตนาการของพวกขาอยางอิสระ
5. จัดกิจกรรมทีไสนุกสนานละมี ปฏิสัมพันธ์ ชน การขงขันอาน ขียน ประกวดบทกวี ละการจัด
นิทรรศการตางโ ทัๅงนีๅ นอกจากจะกระตุຌน฿หຌกิดจินตนาการลຌว กิจกรรมหลานีๅ ยังชวยท่า฿หຌทักษะการอานละ
ขียนของดใกโ ฉียบคมขึๅนอีกดຌวย ยิไงเปกวานัๅนยังจะป็นการสนับสนุน฿หຌพอมผูຌปกครองละครูริไมหันมา฿ หຌ
ความสน฿จนิสัยดຌานการอานละการขียนของลูกโ หรือนักรียนของตนดຌวย
นับป็นความทຌาทายอยางหนึไงทีไจะปลีไยนปลงความชืไอของผูຌ฿หญดยฉพาะอยางยิไงผูຌ฿หญทีไอาศัยอยู฿น
พืๅน ทีไหางเกล อุทยานการอานสายรุຌงพยายามทีไจะปลีไยนพฤติกรรมของผูຌ คนละท่า฿หຌ พอมละดใ กโ หใ น
ความส่าคัญของการอาน ละทีไส่าคัญทีไสุด อุทยานฯ ตຌองการกลอมกลา฿หຌดใกโ ทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไหางเกลกิด
ความรักหนังสือ หนังสือป็นสมือนสืไอกลางทีไปຂดประตูสูลก฿บ฿หมทีไเรຌขຌอจ่ากัด ดຌวยหนังสือนีๅอง ดใกโ จะเดຌรับ
การกระตุຌน฿หຌติบต อืๅอมเปจนถึงความฝันของพวกขาละกຌาวสูอนาคตทีไสด฿ส ดใกโ ทีไอาศัยอยู฿นหมูบຌาน
หางเกลลຌวนมีสิทธิทีไจะประสบความส่ารใจชนดียวกันกับพืไอนรุนราวคราวดียวกันทีไอาศัยอยู฿นมือง฿หญ
฿นวลาดียวกันกับทีไอุทยานการอานสายรุຌงด่านินการผลักดัน฿หຌดใกโ รักการอาน ทางองค์กรองกใยังหัน
กลับเปมุงทีไจุดขใงซึไงมักถูกมองขຌามเปบอยครัๅง นัไนคือ การสรຌางครือขาย ดยทีไผานมาอุทยานการอานสายรุຌงเดຌ
จัดท่าความรวมมือกับองค์กรอืไนโ ทีไมีความหวง฿ยดใกโ รวมกัน ละอาศัยความชีไยวชาญขององค์กรหลานัๅน฿น
การชวย฿หຌครงการอุทยานการอานสายรุຌงบรรลุปງาหมาย ละ/หรือสนับสนุนการด่านินงานของอุทยานฯ อาทิ
ก. ความรวมมือกับสายการบินตางโ อุทยานการอานสายรุຌงรวมมือกับสายการบินทรานส์นุสา ิอวิอ
สตาร์อร์เลน์ี ละอร์อซีย อินดนีซีย฿นการจัดสงหนังสือเปยังกาะตางโ ทีไหางเกลซึไงป็น ตຌนทุนคา฿ชຌจายทีไ
สูงทีไสุดขององค์กรระดับรากหญຌาหงนีๅ สายการบินทัๅงสองยอมยกวຌนคาจัดสง฿หຌซึไงป็นสมือนการยกภาระอัน
หนักหนาสาหัสออกจากองค์กรลยกใวาเดຌ
ข. ความร วมมือกับสมาพันธ์รือยอชท์ อุทยานการอานสายรุຌง รว มมือกับอินดยอชท์ซัพพอร์ท ละ
ยอชท์อดส์กลบอล ซึไงทัๅงสององค์กรนีๅชวยระดมทุน฿หຌกับอุทยานการอานสายรุຌงละยังชวยจัดสงหนังสือเปยัง
กาะทีไหางเกลทีไสมาชิกลองรืออันหรูหราเปยือนอีกดຌวย ความรวมมือนีๅชวยลดคา฿ชຌจาย฿นการจัดสงหนังสือละ
ปຂดอกาส฿หຌผูຌทีไอยูบนรือยอชท์เดຌมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบຌานชาวอินดนีซียละท่าบางสิไงป็นการตอบทนชุมชนทีไ
พวกขาเปยือน
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ค. รวมมือกับอาสาสมัครจากระดับรากหญຌา ฿นการทีไจะชวยคๅ่าจุนครงการหຌองสมุด฿หຌด่านินอยูตอเป
เดຌ อุทยานการอานสายรุຌงเดຌรวมมือกับชุมชนพืๅนบຌานละชิญชวนผูຌน่าชุมชน฿หຌขຌามาป็นอาสาสมัคร ยิไงเปกวานัๅน
อุทยานการอานสายรุຌงยังเดຌร วมมือกับผูຌบ ริหารละผูຌ ท่างานวิช าชีพทีไอาศัยอยู฿นกรุงจาการ์ตຌานครหลวงของ
อินดนีซียดยขอ฿หຌพวกขาขຌ ามามีสวนรวม฿นครงการรณรงค์บริจาคหนังสือทีไชืไอ Drive Books, Not Cars.
ดยการรณรงค์นีๅยังเดຌรับความรวมมือจากรຌานคຌาปลีกตางโ ชน สตาร์บัคส์ สถานฑูตตางโ ป็นตຌน ฿หຌป็นสถาน
ทีไตัๅงกลองรับบริจาคหนังสือ เมวาจะป็นหนังสือส่าหรับดใกทีไป็นภาษาอินดนีซีย หรือนวนิยายภาษาอังกฤษ
จากนัๅนอาสาสมัครจะมารับหนังสือหลานีๅเป หนังสือดใกจะถูกสงเปยังอุทยานการอานสายรุຌง ฿นขณะทีไนวนิยาย
ภาษาอังกฤษจะถูกน่าเปจ่าหนายตามตลาดนัดพืไอระดมงินทุน อาสาสมัครของครงการอุทยานการอานสายรุຌงจะ
ป็นผูຌด่านินกิจกรรมหลานีๅ
ง. หาหลงสนับสนุน จากบุ ค คลทัไวเป สถาบัน ละบริ ษัทต า งโ ผา นซชียลมี ดี ย หรื อสืไอสังคม
ออนเลน์ ซชียลมีดียป็นทีไนิยมพรหลายมาก฿นอินดนีซีย หากทวิตตอร์มีมืองหลวง มืองนัๅนกใคงจะป็น
จาการ์ตຌา ปัจจุบันมีผูຌ฿ชຌฟซบุຍค ไ็ ลຌานคน฿นอินดนีซียซึไงท่า฿หຌป็นประทศทีไ฿หญป็นอันดับสีไ ฿นงจ่านวนผูຌ฿ชຌ
อุทยานการอานสายรุຌง฿ชຌ ซชียลมีดียหลานีๅ ฿นการหาความสนับ สนุ นจากผูຌคนละองค์กรตางโ ละ฿ชຌป็ น
ชองทาง฿นการบงปันภาพถายละค่าบอกลาจากอาสาสมัครอีกดຌวย ซชียลมีดียยังมีประยชน์มาก฿นการ
กระตุຌน฿หຌสาธารณชนรับรูຌถึงการรณรงค์ของอุทยานการอานสายรุຌงทีไท่ารวมกับหนวยงานหรือบริษัทตางโ
จ. ปຂดรับการสรຌางครือขายกับองค์กรดຌานการอ านละวัฒนธรรมระดับนานาชาติ อุทยานการอาน
สายรุຌงปຂดรับการรวมมือกับองค์กรอืไนโ ทีไมีปງาหมายรวมกัน ความรวมมือนีๅอาจพัฒนากลายป็นกิจกรรมรูปบบ
ตางโ การรณรงค์หรือมຌตงานดຌานอาสาสมัคร฿นพืๅนทีไ อุทยานการอานสายรุຌงชืไอวายิไงมีผูຌขຌารวมมากขึๅนทาเรกใ
จะยิไงด่านินงานครอบคลุมพืๅนทีไเดຌก วຌางขวางมากขึๅนทานัๅน ละนัไนหมายความวาจะยิไงมีดใก โ ฿นพืๅนทีไหางเกล
สามารถขຌาถึงหนังสือดี โ เดຌจ่านวนมากขึๅน ละครงการอุทยานการอานสายรุຌงกใจะสามารถขຌาถึงผูຌคนจ่านวน
มากยิไงขึๅนตามเปดຌวย
ครงการอุทยานการอานสายรุຌงหวังทีไจะติบตตอเปละจัดตัๅงหຌองสมุดส่า หรับดใกพิไมขึๅน ละมอบรง
บันดาล฿จ฿หຌดใกโ ทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไหางเกล฿นอินดนีซียตะวันออกเดຌมีอกาสปลดปลอยจินตนาการของพวกขา
฿หຌลดลนอยางอิสระละสรຌางสริมความมัไน฿จ฿หຌกับพวกขาผานทางพลังของหนังสือ
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หาขຌอมูลพิไมติมกีไยวกับครงการอุทยานการอานสายรุຌงเดຌทีไ www.tamanbacaanpelangi.com.
Twitter: @pelangibook.
Facebook: www.facebook.com/pelangibook.
E-mail: tamanbacaanpelangi@gmail.com
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