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ลดความเหลือ่ มล้าำ ทางโอกาสนัน้ ต้องส่งเสริมให้เกิดการกระจายทรัพยากรและความรูใ้ ห้ทว่ั ถึง
เท่าเทียม และเข้าถึงได้อย่างสะดวก
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การหยิบยื่นมอบให้โดยคนกลุ่มที่อยู่เหนือกว่าส่งต่อให้แก่คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งด้อยกว่า ดังนั้น
ไม่ว่าจะยากดีมีจน จะอยู่อาศัยในเมืองใหญ่ทันสมัย หรือชนบทห่างไกลทุรกันดาร หากผู้ใด
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และจินตนาการ ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นและความใฝ่ฝันที่จะก้าวไปข้างหน้า ทำาให้ปัจเจกชนมี
แรงผลักดันและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนให้บรรลุเป้าหมายของการมีชีวิตที่ดีงาม
เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ยิ่งใกล้เข้าสู่การรวมตัวของสิบประเทศในนามประชาคมอาเซียนในปี 2558 การ
เรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของผู้คน ยิ่งทวีความสำาคัญมากขึ้น
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ทางด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ทัศนคติและค่านิยม ตลอดจนรู้จักที่จะ
นำาเอาความหลากหลายเหล่านี้มาสร้างเสริมเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางสังคมบนพื้นฐานของ
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
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บทนำา
ห้องสมุดนับเป็นเป้าหมายทีส่ าำ คัญของสังคมทีพ่ ฒ
ั นาแล้วโดยถูกนำามาใช้เป็น
ช่องทางนำาไปสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความรู้อันยืนยาวตราบชั่วชีวิตของ
คนเรา อันเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับเราและสามารถนำามาใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดของชีวิต
นับตั้งแต่การศึกษาในระบบทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไปจนถึงการเรียนรู้ในชีวิต
หลังจากนั้น รวมไปถึงการศึกษานอกระบบอย่างเช่น การเรียนภาคค่ำา เป็นต้น ห้องสมุด
ถือเป็นสถานที่กลางๆ ทั่วไปที่ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพสามารถเดินเข้ามาเพื่อแสวงหาความรู้
และใช้ความรู้ที่ได้มาทำาให้ชีวิตของตนก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในสังคมส่วนใหญ่ ห้องสมุดสาธารณะมี
บทบาทสำาคัญต่อสังคมในแง่ของการสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีใครถูกทอดทิ้งให้ล้าหลังใน
เรื่องการแสวงหาความรู้และข้อมูลซึ่งจำาเป็นต่อความก้าวหน้าส่วนบุคคล ดังนั้น อาจกล่าวได้
ว่าห้องสมุดมีความสำาคัญกับชีวิต
เพือ่ ให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนขึน้ เราจะขอเล่าให้ฟงั ถึงประสบการณ์ของคณะกรรมการ
หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (NLB) วันเวลาที่ผ่านไปทำาให้ภูมิทัศน์ทางกายภาพและทางสังคม
ของสิงคโปร์มีการเปลี่ยนแปลงไป ห้องสมุดมีส่วนช่วยเชื่อมโยงผู้คนทั้งหลายเข้ากับชุมชน
ของพวกเขาและสร้างความผูกพันอันแข็งแกร่งระหว่างชุมชนต่างๆ เข้าด้วยกัน จนส่งผลให้
ประเทศชาติโดยรวมมีความเข้มแข็งขึ้นตามไปด้วย ห้องสมุดประชาชนทั้ง 24 แห่งของเรา

แปลจาก “Libraries for Life: NLB’s Strategic Plan into 2020” นำาเสนอในงานประชุมวิชาการ Thailand
Conference on Reading 2011 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2554
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ถูกใช้เป็นสถานที่จัดทำาโครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาตนเอง
ของคนในชุ ม ชน และเมื่อเวลาผ่านไปห้องสมุดของเราได้กลายมาเป็นศูนย์รวมสำา หรับ
ชาวสิงคโปร์ทั้งหมดโดยไม่มีการแบ่งแยกอายุ เชื้อชาติ ภาษา อาชีพ ระดับการศึกษาและ
ศาสนาแต่อย่างใด
แม้จะมีความก้าวหน้าด้านไอทีและสือ่ ดิจทิ ลั มากมายเพียงใด คนสิงคโปร์กย็ งั คง
ไม่ทิ้งเครือข่ายทางกายภาพของห้องสมุด ผลสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแสดงให้
เห็นว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในห้องสมุดคิดเป็น 4.33 จาก 5 ในแต่ละปีมีผู้มาใช้
ห้ อ งสมุ ด ถึ ง 37 ล้ า นคน และการยื ม หนั ง สื อ ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น 33 ล้ า นใน
ปีงบประมาณ 2010 (พ.ศ. 2553) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2005 (พ.ศ. 2548) ซึ่งมีเพียง
27 ล้าน การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องสมุดก็ทำาสถิติสูงเป็นประวัติการณ์เนื่องจาก
ผู้มาใช้บริการห้องสมุดยุคปัจจุบันต้องการแสวงหาการเรียนรู้ในเชิงของประสบการณ์มากขึ้น
ควบคู่ไปกับการใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และการอ่านจากหนังสือ
ผลสำารวจทีเ่ ราได้ทาำ ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าชาวสิงคโปร์จาำ นวนมากใช้เวลาอยูก่ บั
ลูกหลานในห้องสมุดมากขึ้น วัยรุ่นก็เข้ามาศึกษาหาความรู้ในห้องสมุด ขณะที่คนวัยเกษียณ
และผู้สูงอายุฆ่าเวลาด้วยการอ่านหนังสือและเข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุดตามความต้องการ
ของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดสาธารณะของสิงคโปร์จึงได้จัดให้พื้นที่ในห้องสมุดมีความ
ปลอดภัยและสะดวกสบาย เหมาะกับการที่ชาวสิงคโปร์ทุกช่วงอายุจะมาใช้เวลากันอย่าง
สบายใจ ไม่ว่าจะเพื่อการพักผ่อนและนันทนาการหรือเพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้

การริเริ่มกิจกรรมการอ่านใหม่ๆ
ในปีทผี่ า่ นมาเพียงแค่ปเี ดียวเราได้รเิ ริม่ โครงการใหม่ๆด้านการอ่านหลายโครงการ
ให้ กั บ ชาวสิ ง คโปร์ เ พื่ อ ดึ ง ดู ด พวกเขาให้ ส นใจในการอ่ า นและการเรี ย นรู้ นอกจากเป็ น
ส่วนหนึ่งของการเข้าถึงผู้ใช้แล้วยังเป็นการสนับสนุนแผนงานความตั้งใจการทำาห้องสมุดเพื่อ
ชีวิตอีกด้วย เราจะขอเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมบางส่วนที่ได้ดำาเนินการไปแล้วรวมถึงผลที่ได้รับ
ดังนี้
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• วันหนังสือโลกและลิขสิทธิ์ (Book World and Copyright Day) : กิจกรรม
แลกเปลีย่ นหนังสือ 2011 และ กิจกรรมค้นหานักอ่าน (Spot - The – Reader
2011)
เพือ่ ให้สอดคล้องกับวันหนังสือโลกและลิขสิทธิ์ทางNLBได้จดั กิจกรรมแลกเปลีย่ น
หนังสือ 2011 ขึ้นเป็นกิจกรรมเพียงวันเดียวที่เปิดโอกาสให้คนรักหนังสือมีส่วนช่วยดูแล
สิ่งแวดล้อมพร้อมๆ ไปกับการอ่าน กิจกรรมนี้จัดติดต่อกันเป็นปีที่สามแล้วโดยห้องสมุด
สาธารณะสิงคโปร์เพื่อให้บรรดาผู้มีใจรักหนังสือทั้งหลายเอาหนังสือที่ตนมีมาแลกเปลี่ยนกัน
ปีนมี้ ผี เู้ ข้ามาร่วมงานกว่า7,000คนและมีหนังสือเปลีย่ นมือกันมากถึง77,000เล่ม
กิจกรรมนี้ทำาให้ผู้ที่มาใช้ห้องสมุดและผู้ที่ไม่ได้มาใช้สามารถมอบชีวิตใหม่ให้กับหนังสือของ
ตนด้วยการแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้เขาได้หนังสือเล่มใหม่ๆ
สำาหรับการอ่านทั้งเพื่อความบันเทิงและเพื่อหาความรู้
อีกกิจกรรมทีน่ า่ สนใจในวันหนังสือโลกและลิขสิทธิ์ ก็คอื กิจกรรมค้นหานักอ่าน
(Spot - The - Reader 2011)
อาสาสมัครกว่า 600 คนจาก 62 กลุม่ ได้ออกเยีย่ มตามห้างสรรพสินค้า ตลาด
โรงพยาบาล สวนสาธารณะย่านธุรกิจการค้าและใจกลางเมือง 12 แห่ง เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2554 ระหว่างเวลา 11:00-15:00 น. เพื่อค้นหาคนที่กำาลังอ่านหนังสือและ
มอบของที่ระลึกให้ อาสาสมัครเหล่านี้ประกอบด้วยสมาชิกของชมรมอ่านหนังสือต่างๆ ผู้นำา
ชุมชน นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และเจ้าหน้าที่ NLB ตลอดระยะเวลา 4 ชั่วโมงอาสาสมัคร
ได้พบนักอ่านมากถึง 6,000 คน (เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10 จากปีก่อน) และได้มอบถุงขนม
เป็นรางวัลถึง 6,000 ชุดด้วยกัน
เราหวังว่ากิจกรรมแบบนีจ้ ะช่วยกระตุน้ นักอ่านให้รกั ษานิสยั รักการอ่านไว้ตอ่ ไป
และตอกย้ำาถึงความสำาคัญของการพัฒนานิสัยรักการอ่านตลอดชีวิต
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• การเปิดห้องสมุดสาธารณะสองแห่งในห้างสรรพสินค้า Serangoon และ
Clementi
ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ.2554 NLB ได้เปิดห้องสมุดสาธารณะใหม่
สองแห่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า Serangoon และ Clementi เพื่อเป็นการสนับสนุน
วิสัยทัศน์ใหม่ของห้องสมุดเพื่อชีวิต
ห้องสมุดสาธารณะSerangoon(SRPL)เป็นห้องสมุดสาธารณะแห่งแรกในสิงคโปร์
ที่มีการจัดพื้นที่เฉพาะสำาหรับการเล่นเกม SRPL มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการเรียนรู้และ
การสร้างวัฒนธรรมการอ่านผ่านการเล่นเกม เกมที่นำามาใช้จะแสดงให้เห็นถึงเนื้อหาการ
ศึกษาหรือคุณค่าการเรียนรู้อย่างมีนัยสำาคัญ นอกเหนือจากเกมที่เล่นกันอยู่ตามบ้านแล้ว
SRPL ยังมีเกมอื่นๆ อีกหลากหลายที่จะช่วยเพิ่มพูนกระบวนการการเรียนรู้และค้นพบให้
กั บ นั ก เล่ น เกมทั้ ง มื อ ใหม่ แ ละมื อ เก๋ า SRPL ยั ง ได้ ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
Singapore Cybersports and Online Gaming Association และ DigiPen Institute of
Technology เพื่อจัดทำาโปรแกรมและการฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับเกมด้วย
จากการทีท่ ตี่ งั้ ของห้องสมุดอยูใ่ นห้างสรรพสินค้าและเป็นจุดรวมของการคมนาคม
ขนส่งหลัก ห้องสมุดจัดให้มีหนังสือมากมายหลากหลายที่เหมาะกับการอ่านง่ายและรวดเร็ว
เช่น หนังสือการ์ตูน นิยายภาพและนิตยสาร โดยจัดวางให้ง่ายและสะดวกต่อการหยิบติดตัว
ไปอ่าน
และเพือ่ เป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวของ SRPL จึงมีการจัดนิทรรศการเรือ่ ง
“เซรางกูน: สถานที่ที่ไม่มีใครเหมือน” ขึ้นเพื่อนำาเสนอมรดกทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่
เซรางกูน รวมทั้งแสดงผลงานของภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ
“ผู้คน สถานที่และความทรงจำา” SRPL ยังได้ร่วมมือกับ National Heritage Board (NHB)
เพื่อจัดแสดงนิทรรศการอีกสองเรื่องเกี่ยวกับ “อาหาร” และ “เครื่องเทศ” โดยพุ่งเป้าไปยัง
เด็กและคนหนุ่มสาว เพื่อสร้างจิตสำานึกและเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของถนน
สายอาหารและการค้าเครื่องเทศของสิงคโปร์
ห้องสมุดยังได้รว่ มมือกับชุมชนและองค์กรระดับรากหญ้าจัดโปรแกรมทีม่ เี นือ้ หา
เหมาะทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่ ผ่านการเรียนรู้แบบโต้ตอบ อาทิ หัวข้อเกี่ยวกับมรดกทาง
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วัฒนธรรม การใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม้ยืนต้น หรือแม้แต่การเล่านิทาน
สำาหรับเด็ก
มีการแนะนำาบริการใหม่สองบริการพร้อมกับการเปิดห้องสมุดสาธารณะClementi
(CMPL) ได้แก่การบริการถุงสีน้ำาตาลลึกลับซึ่งพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่หยุดพักทานอาหารกลาง
วัน เป็นการบริการที่สอดคล้องกับแนวคิด “แวะด่วน” คือแวะรับและไป โดยที่ในถุงจะบรรจุ
หนังสือที่ได้รับการคัดสรรแล้วตามความนิยม นอกเหนือจากบริการถุงสีน้ำาตาลลึกลับแล้ว
เด็กๆ ยังสามารถเพลิดเพลินกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านซุ้มนิทานดิจิทัลแบบโต้ตอบ
ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกด้วย
ห้องสมุดสาธารณะ Clementi เป็นห้องสมุดลำาดับที่ 24 ในประเทศสิงคโปร์ มีพนื้ ที่
ทั้งหมด 1,900 ตารางเมตร มีหนังสือ นิตยสารและสื่อภาพและเสียงประมาณ 150,000
รายการในสี่ภาษาหลัก โดยมีทั้งหนังสือนวนิยายและสารคดีสำาหรับผู้ใหญ่และคนหนุ่มสาว
ถึง 83,000 เล่ม และหนังสือสำาหรับเด็ก 67,000 เล่ม มีนิตยสารท้องถิ่นและต่างประเทศ
กว่า 400 รายการ และหนังสือพิมพ์สี่ภาษาอีกจำานวนหนึ่ง
• หนังสือมีชีวิต (Books Come Alive)
หนังสือมีชีวิต หรือ Books Come Alive (BCA) เป็นกิจกรรมการอ่านระดับ
ประเทศสำาหรับเด็กอายุ 7 ถึง 12 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
และการแบ่งปันความสนใจในการอ่านระหว่างเพื่อนกับเพื่อน ขยายประสบการณ์การอ่าน
และให้โอกาสเด็กๆ ในการเรียนรู้
BCAเริม่ ต้นเมือ่ วันที่4มิถนุ ายน2554ด้วยกิจกรรมลึกลับมากมายสำาหรับเด็กและ
จะมีต่อเนื่องกันไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 กิจกรรมเปิดตัวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29
พฤษภาคมที่ United Square Shopping Mall มีเด็กมาร่วมส่งบทวิจารณ์หนังสือ และ
ร่วมกิจกรรมแนวลึกลับถึง 412 คน และมีผู้มาสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดใหม่อีก 56 ราย
นับตัง้ แต่เปิดตัวโครงการมาได้มกี ารดำาเนินกิจกรรมไปแล้วทัง้ สิน้ 56 กิจกรรม
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554) ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมหลักของ BCA และกิจกรรมพิเศษ
สำาหรับเด็ก และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นมากกว่า 1,364 คน
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กิจกรรม Code RE(a)D เป็นกิจกรรมแนวท้าทายยอดนิยมของ BCA ซึง่ เป็นการดึง
เด็กให้หันมาอ่านหนังสือ โดยใช้เกมแก้เงื่อนงำาผสานกับกิจกรรมการอ่าน/วาดภาพ ความ
ท้าทายจะประกอบไปด้วยปริศนา 14 รายการซึ่งเด็กๆ จะต้องไขให้ได้ก่อนจะนำามาปะติดปะต่อเป็นคำาตอบซึ่งเป็นชื่อหนังสือลึกลับ เริ่มแรกเลยเด็กจะต้องไปรับคู่มือนักสืบ (โดยยืมได้
6 ครั้ง) และรวบรวมเบาะแสของแต่ละสัปดาห์จากห้องสมุดสาธารณะ ความท้าทายจะ
สิ้นสุดลงในเดือนกันยายนพร้อมกับการปล่อยปริศนาสุดท้ายออกมา เด็กที่มีคำาตอบถูกต้อง
มีโอกาสที่จะชนะรางวัลลึกลับ ปรากฏว่าใน 2 สัปดาห์แรกของกิจกรรมนี้ (4-19 มิถุนายน
2554) มีเด็กมารับคู่มือไปถึง 2,362 เล่มโดยเป็นการยืมทั้งสิ้น 15,277 ครั้ง
ในช่วงเดือนแรกของการเปิดตัวโครงการนีม้ เี ด็กมากกว่า 1,776 คนได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมที่หลากหลายของ BCA
• kidsREAD
กิจกรรมการอ่านระดับประเทศซึง่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 23 เมษายน
2547 โดยมีนาย ลี เซียง-หลุง (Lee Hsien Loong) ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
เป็นประธาน กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง NLB, People’s Association (PA)
และชุมชนที่ช่วยเหลือตนเองอีก 5 ชุมชนเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในหมู่เด็ก
อายุ 4-8 ปีจากครอบครัวผู้มีรายได้ต่ำาในประเทศสิงคโปร์
ผลจากการร่วมมือกันดังกล่าวได้กอ่ ให้เกิดชมรม kidsREAD ขึน้ ถึง 120 แห่งทัว่
ประเทศสิงคโปร์โดยมีอาสาสมัครมากกว่า 5,000 คน และเข้าถึงเด็กได้มากกว่า 13,500 คน
จากแผนเริ่มแรกที่จะจัดตั้งชมรมการอ่านขึ้นโดยใช้พื้นที่ตามศูนย์ชุมชน ห้องสมุดสาธารณะ
หรือไม่ก็ศูนย์บริการต่างๆ ที่เข้าร่วมกับกลุ่มชุมชนเหล่านี้ ปรากฏว่าภายหลังมีองค์กรต่างๆ
เข้ามาร่วมด้วยเพิ่มขึ้น ทั้งโรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์บริการครอบครัว ศูนย์ดูแลนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล องค์กรสำาหรับผู้มีความต้องการพิเศษ และสถานสงเคราะห์เด็ก
ในอนาคตหากแผนยุทธศาสตร์หอ้ งสมุดปี ค.ศ.2020 ได้รบั การอนุมตั งิ บประมาณ
ดำาเนินการสำาหรับปี พ.ศ. 2555 ถึง 2559 โครงการ kidsREAD จะเก็บเด็กไว้ในโครงการได้
จนพวกเขาสำาเร็จชั้นประถม 2 แทนที่จะอยู่ในโครงการได้แค่ปีเดียว เราจะเพิ่มคุณภาพของ
โครงการให้ดีขึ้น และหลักสูตรจะได้รับการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความก้าวหน้าในการ
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พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นที่ เ หมาะสำ า หรั บ วั ย ของพวกเขา โครงการจะได้ รั บ การขยายให้
ครอบคลุมจำานวนเด็กที่มากขึ้น
• การเปิดตัวการฉลองครบรอบ 5 ปี ของกิจกรรมการอ่านกับคุณพ่อครบ 10,000
รายและมากกว่านั้น
การเปิดตัวการฉลองครบรอบ 5 ปี ของกิจกรรมการอ่านกับคุณพ่อครบ 10,000
รายและมากกว่านั้น ภายใต้แนวคิด “การอ่าน - ของขวัญชิ้นแรกที่มอบให้กับลูกของคุณ”
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 ณ The Plaza ของอาคารหอสมุดแห่งชาติ สามารถดึงดูด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประมาณ 2,000 ราย
บรรดาคุณพ่อและสมาชิกในครอบครัวจากทุกสาขาอาชีพได้ใช้เวลาบ่ายวันเสาร์
สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเล่านิทาน การแสดง เกม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เคล็ดลับการอ่าน คำาแนะนำาเกี่ยวกับหนังสือเด็กและงานฝีมือเก๋ๆ
นับตัง้ แต่ได้มกี ารริเริม่ กิจกรรมนีข้ นึ้ ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2550 มีผไู้ ด้รบั
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไปมากกว่า 60,000 ราย กิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม
จำานวนพ่อที่อ่านหนังสือกับลูกเป็นประจำาให้มากขึ้น
• READ! Singapore
โครงการรณรงค์ มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์ เป็นการทำางานร่วมกับพันธมิตร
กว่า 120 รายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหนังสือ องค์กรชุมชน และองค์กรธุรกิจ รวมทั้งโรงเรียนอีก
นับร้อย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 6 ปีกิจกรรมรณรงค์นี้ได้จัดการอภิปรายหนังสือ การ
ตั้งชมรมการอ่านและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านมากกว่า 1,600 ครั้งและดึงดูด
ผู้คนมากกว่า 160,000 คนจากทั่วประเทศสิงคโปร์ให้มาเข้าร่วม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ที่กว้างขวางและหลากหลาย ประสบความสำาเร็จอย่างมากในหมู่คนขับรถแท็กซี่ ช่างทำาผม
ครู เจ้าหน้าที่อนามัย พนักงานบริการ พนักงานต้อนรับ ข้าราชการพลเรือน เยาวชนและ
ผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีการตั้งชมรมอ่านหนังสือของกลุ่มพวกเขาขึ้น จนถึงปัจจุบันมีชมรมอ่าน
หนังสือเกิดขึ้นแล้วกว่า 90 ชมรม
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กิจกรรมสำาคัญภายใต้โครงการรณรงค์ มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์ 2011 คือ
การเปิ ด ตั ว MobileRead ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมแอพพลิ เ คชั่ น ที่ พั ฒ นาโดยคณะกรรมการ
หอสมุดแห่งชาติ (NLB) เพื่อส่งเสริมให้คนอ่านหนังสือในระหว่างการเดินทาง บรรดาคนรัก
หนังสือและใช้โทรศัพท์ iPhone สามารถเข้าถึงเรื่องสั้นซึ่งได้รับเลือกเป็นหนังสืออ่านสำาหรับ
กิจกรรมในปีนี้รวมถึงหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกในหกปีที่ผ่านมา โดยสามารถโหลดอ่าน
หนังสือเหล่านี้ได้ฟรี
เท่านัน้ ยังไม่พอ NLB ยังจับมือกับ Infocomm Development Authority of
Singapore (IDA) ส่ง เสริมกิจ กรรม MobileRead ให้กลายมาเป็นส่ว นหนึ่งของชีวิต
ที่ทันสมัย นับตั้งแต่เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการในเดือนมกราคม 2554 มีการดาวน์โหลดไป
แล้วถึง 40,000 ครั้งรวมทั้ง e-books อีก 29,000 ครั้งด้วย
ในวันที่ 1 กรกฎาคม NLB และ IDA ได้เป็นเจ้าภาพจัดเทศกาล “เพลิดเพลิน
กับไลฟสไตล์การอ่านแบบดิจิทัล” ขึ้น ซึ่งได้จัดแสดงหนังสือภายใต้กิจกรรม มาอ่านหนังสือ
กันเถอะ! สิงคโปร์ ควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
การรณรงค์ในปีนมี้ ผี ลงานของนักเขียนสิงคโปร์ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
มากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มกิจกรรมนี้เมื่อปี พ.ศ. 2548 คือจำานวน 20 คนประกอบด้วยบทกวี
4 เล่ม นิยายและเรื่องสั้นอย่างละ 8 เล่ม ผลงานทั้ง 20 เล่มจะถูกแปลเป็นสี่ภาษา หนึ่งใน
นั้นคือ Gone Case โดย Dave Chua ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกของนักเขียนชาวสิงคโปร์ท่ีได้
ตีพิมพ์เป็นนิยายภาพ (graphic novel) อีกด้วย
นิยายเรือ่ งสัน้ และบทกวีทไี่ ด้รบั การคัดเลือกยังได้รบั การรวบรวมและพิมพ์เผยแพร่
ลงในหนังสือ READ! Singapore 2011 ซึ่งสามารถยืมอ่านได้จากห้องสมุดของ NLB ทุกแห่ง
กิจกรรมรณรงค์ มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์ 2011 เริ่มขึ้นตั้งแต่ 23 มิถุนายน ไปจนถึง
28 กันยายน 2554 ตลอดระยะเวลา 14 สัปดาห์มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วสิงคโปร์
นอกจากนัน้ ยังมีการจัดงานเทศกาลการอ่านถึง 6 งานโดย NLB และผูน้ าำ ชุมชน
ประสงค์ให้เข้าถึงคนกว่า 2,000 คนเพื่อส่งเสริมการอ่านและจัดตั้งกลุ่มอ่านหนังสือขึ้นใน
ปี 2554
16 | อ่านเขา อ่านเรา

ด้วยโครงการทีข่ ยายขอบเขตใหญ่ขนึ้ และกว้างขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้อ่านทั้งเก่าและใหม่ ทำาให้โครงการ มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์
เติบโตก้าวหน้าอย่างมากนับแต่โครงการได้ถือกำาเนิดขึ้นเมื่อหกปีก่อน การสนับสนุนที่เพิ่ม
มากขึ้นทั้งจากสาธารณะ สถาบันการค้าและสถาบันการศึกษา รวมทั้งสื่อ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
สถานะของโครงการ มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์ ว่าเป็นงานระดับชาติประจำาปีที่ผู้คน
ตั้งตารอคอย
ความสำาเร็จของโครงการรณรงค์มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์คือการเกิดชมรม
การอ่านเป็นจำานวนมากกระจายไปในกลุ่มอาชีพต่างๆ ตัวอย่างเช่น ชมรมการอ่านแท็กซี่
Sifu ได้ช่วยส่งเสริมให้ชาวสิงคโปร์จำานวนมากปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและกลายมาเป็น
ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของศตวรรษที่ 21
ในอนาคตเราหวังทีจ่ ะขยายกิจกรรมรณรงค์ให้ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นเด็ก
รวมถึงส่งเสริมเรือ่ ง “การเขียน” และส่งเสริมให้คนรูจ้ กั เขียนความคิดเห็นของตนหลังอ่านจบ
เราหวังที่จะคัดเลือกเรื่องสั้นที่น่าอ่านให้มีจำานวนมากขึ้นและนำามาแปลเป็นภาษาอื่นๆ อีก
3 ภาษา (อังกฤษ จีน มลายู)
• ความร่วมมือกับ People’s Association
การทำางานร่วมกับ People’s Association (PA) จะช่วยให้ NLB สามารถใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายรากหญ้าของ PA เพื่อเข้าถึงชาวสิงคโปร์ให้มากขึ้น
ในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าของของโครงการ Passion Card ทำาให้ PA ดึงสมาชิกมาเข้าร่วม
กิจกรรมอันน่าตื่นเต้น ณ ศูนย์ชุมชนและเอาท์เล็ตต่างๆ ของ PA ได้ การรวมตัวกันของ NLB
และ PA ก่อให้เกิดพลังอันจะนำาไปสู่ความสำาเร็จอย่างมหันต์
การร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงาน เช่น
ก) บัตร NLB - PAssion
สมาชิกบัตร PAssion EZ - link ทีเ่ ป็นชาวสิงคโปร์และคนต่างชาติทมี่ ถี นิ่ พำานัก
ถาวรในสิงคโปร์ (PRS) สามารถเพลิดเพลินกับการเป็นสมาชิกพิเศษระดับพรีเมี่ยมของ NLB
ห้องสมุดเพื่อชีวิต | 17

ฟรี นาน 5 ปีทันทีที่ลงทะเบียน ซึ่งจะทำาให้สมาชิกระดับพรีเมี่ยมสามารถยืมของในห้องสมุด
ได้ 8 รายการรวมถึงการยืมวัสดุภาพและเสียงจากห้องสมุดสาธารณะได้สูงสุด 4 ชิ้น
คนสิงคโปร์และPRSผูล้ งทะเบียนใหม่หรือต่ออายุสมาชิกบัตรPAssionตัง้ แต่วนั ที่
1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไปจะได้รับการลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกระดับพรีเมี่ยมของ NLB
โดยอั ต โนมั ติ โ ดยมี ข้ อ กำ า หนดและเงื่ อ นไขเช่ น เดี ย วกั บ การลงทะเบี ย นเป็ น สมาชิ ก บั ต ร
PAssion EZ - link ส่วนสมาชิกบัตร PAssion EZ - link ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนนี้จะต้องไป
ลงทะเบียนกับทางห้องสมุด NLB เพื่อขอเป็นสมาชิกระดับพรีเมี่ยมของ NLB ได้ฟรีจนกว่า
จะหมดอายุของบัตรสมาชิก PAssion
ข) ชมรมอ่านหนังสือ PAssion
PA และ NLB จะร่วมมือกันพัฒนาโครงการเพือ่ ดึงสมาชิกบัตร PAssion เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในโครงการดังกล่าวได้แก่ การ
พัฒนาและการขยายกลุ่มคนที่สนใจเข้าร่วมชมรมอ่านหนังสือระหว่าง NLB และ PA โดยจะ
รณรงค์ให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น และในเวลาเดียวกันก็จะใช้ชมรมเป็นฐานให้สมาชิกเข้าร่วมในการ
ให้บริการชุมชนที่มุ่งส่งเสริมการอ่าน
ค) งานเลี้ยงอาหารค่ำาและทุเรียนสำาหรับสมาชิกชมรมอ่านหนังสือ
“งานเลี้ยงอาหารค่ำาและทุเรียน” เป็นงานสังสรรค์ที่จัดโดย PA เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคมสำาหรับคนกว่า 200 คนเพื่อแนะนำาชมรมอ่านหนังสือ และชักชวนให้ผู้นำาชุมชน
รายใหม่จัดตั้งชมรมอ่านหนังสือขึ้น ระหว่างงานสังสรรค์ดังกล่าว NLB ได้จัดการอภิปราย
หนังสือที่น่าสนใจถึง 8 ช่วงด้วยกัน (แบ่งเป็นภาษาอังกฤษ 4 ช่วงและภาษาจีน 4 ช่วง) เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการจัดตั้งชมรมอ่านหนังสือขึ้นในชุมชนใหม่ๆ แผนระยะยาวสำาหรับ PA คือ
การจัดตั้งชมรมอ่านหนังสือให้ครบทุกเขตในประเทศสิงคโปร์
• การเข้าถึงผู้ใช้และชุมชน
จากการพยายามดึงชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม ห้องสมุดสาธารณะได้จดั ทำากิจกรรม
ต่างๆ มากมายตามโรงเรียนและชมรมต่างๆ ในแต่ละชุมชน มีการจัดงานถึง 59 งานเพื่อ
รองรับเฉพาะคนหนุ่มสาวซึ่งสามารถดึงคนมาร่วมงานได้ถึง 19,498 คน ส่วนกิจกรรม
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สำาหรับผู้สูงวัยมีการจัดทั้งหมด 4 งานมียอดรวมของผู้เข้าร่วม 2,033 ราย ในขณะที่กิจกรรม
สำาหรับบุคคลทั่วไปจัดขึ้น 17 งานมียอดรวมของผู้เข้าร่วม 17,731 ราย ตัวอย่างงานใหญ่
ที่จัดขึ้น เช่น
เทศกาล Active Aging (1-3 เมษายน) : นอกเหนือจากการจัดแสดงหนังสือและ
บริการของห้องสมุดแล้ว บรรณารักษ์ยังจัดให้มีการเล่าเรื่องหนังสือสู่กันฟัง และการแสดง
ดนตรีที่บรรเลงโดย erhu บนเวทีในช่วงเทศกาลอีกด้วย มีหนังสือรวมถึงสื่อภาพและเสียง
ให้บริการยืมคืนประมาณ 1,770 รายการ ยอดรวมของหนังสือที่ถูกยืมภายในงานมีทั้งสิ้น
1,497 เล่ม
Canberra Day (17 เมษายน) : งานระดับรากหญ้าทีจ่ ดั โดยศูนย์ชมุ ชน Jelutung
ร่วมกับ Canberra Consultative Citizens’ Committee มีผู้เข้าร่วมงาน 3,000 คนซึ่ง
ส่วนใหญ่มาแวะเยี่ยมชมบูธของ NLB เพื่อเลือกหาและรับแสตมป์กิจกรรมสำาหรับนำาไปแลก
ถุงขนม ในระหว่างงานมีการยืมหนังสือไป 724 เล่ม
สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (10 พ.ค. และ 6 มิถนุ ายน) : กิจกรรมรณรงค์เพือ่ เข้าถึง
สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ครูที่เพิ่งจบการศึกษาได้ทราบถึงการ
บริ ก ารต่ า งๆ ของห้ อ งสมุ ด ผลที่ ไ ด้ รั บ เป็ น ไปในเชิ ง บวกและได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะในทาง
สร้างสรรค์มากมาย
• ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ปัจจุบนั มีชมุ ชนแห่งการเรียนรู้ (LCS) 23 แห่งเกิดขึน้ ในละแวกใกล้เคียงห้องสมุด
สาธารณะ ชุมชนเหล่านี้ได้รวมเอาผู้คนในกลุ่มที่มุ่งเน้นเรื่องการอ่านเป็นหลักและกลุ่มที่
“มุ่งเน้นกิจกรรม” เข้าไว้ด้วยกัน สมาชิกชุมชนประกอบไปด้วยวัยรุ่นและผู้ใหญ่/ผู้สูงวัย
มีโอกาสแบ่งปันความสนใจ แบ่งปันหนังสือและความรู้พร้อมไปกับการอภิปรายหนังสือ
มีการจัดกิจกรรมไปแล้ว 29 ครั้งโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 642 ราย
กิจกรรมล่าสุดที่ได้รับการบรรจุไว้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้คือ ชมรมนักเขียน
นวนิยายชาวสิงคโปร์ที่ CTPL กิจกรรมครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม มีผู้เข้าร่วม
12 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่กระตือรือร้นอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ
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การเขียนนวนิยาย ส่วนชมรมอ่านหนังสือ (ภาษาจีน) ของผู้สูงวัย ชมรมแท็กซี่ Sifu ชมรม
คนรักหนังสือและเล่นเกม ยังคงมีกิจกรรมที่สมาชิกให้การตอบรับที่ดี

อนาคต - ห้องสมุดเพื่อชีวิต: แผนยุทธศาสตร์ของ NLB
กับการก้าวเข้าสู่ปี ค.ศ. 2020
การขับเคลือ่ นไปข้างหน้าโดยNLBกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ทมี่ งุ่ เน้นทำาโครงการทีม่ ี
วัตถุประสงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในงานหลักของ NLB นั่นคือการส่งเสริมการอ่านและ
สร้างความมั่นใจว่าต้นทุนทางสังคมในเชิงบวกของห้องสมุดจะได้รับการขยายให้เพิ่มขึ้น
จะได้เห็นการเปลีย่ นแปลงจากห้องสมุดธรรมดาๆไปเป็นห้องสมุดทีร่ องรับกิจกรรม
ทางสังคมมากขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของชาวสิงคโปร์ทั้งมวล
โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านจะเปลี่ยนจากรูปแบบ “หนึ่งเดียวเหมาะกับ
ทุกคน” ไปเป็นการกำาหนดกรอบกว้างๆ และนำามาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการในการ
ร่วมมือกับแต่ละชุมชน จากงานที่เราทำาอยู่ในปัจจุบันด้านการเก็บรวบรวมและอนุรักษ์
หนังสือเกี่ยวกับสิงคโปร์ ขั้นต่อไปเราจะเก็บรวบรวมงานเขียนเกี่ยวกับสิงคโปร์โดยให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ปัจจุบันห้องสมุดเรามีเนื้อหาเหล่านี้ในรูปแบบต่างๆ กันไว้บริการ
อยู่บ้างแล้ว และเราจะใช้สิ่งที่มีอยู่สร้างเป็นหมวดหมู่พิเศษใหม่ขึ้นมาเพื่อยกระดับการอ่าน
และการเรียนรู้ของคนสิงคโปร์และเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ ให้กว้างขึ้น ทุกวันนี้การให้บริการ
ห้ อ งสมุ ด รู ป แบบดิ จิ ทั ล ของเรายั ง เป็ น เพี ย งตั ว เสริ ม การบริ ก ารหลั ก และเครื อ ข่ า ยของ
ห้องสมุดสาธารณะอยู่ เราต้องการจะพัฒนาต่อไปด้วยการให้บริการห้องสมุดดิจิทัลเกิดขึ้นได้
ในทุกที่ทุกเวลา
ในแผนงานห้องสมุดปี ค.ศ.2000 เราได้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานเป็นตัวขับเคลือ่ นหลัก
เพื่อเป็นการวางรากฐานสำาหรับเครือข่ายห้องสมุดสาธารณะ แต่สำาหรับแผนในปี ค.ศ. 2010
เราหวังจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้ทันกับแนวโน้มและเทคโนโลยีของยุค
ปัจจุบัน ขณะที่แผนสำาหรับปี ค.ศ. 2020 เราได้มีการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมกับ
วิสัยทัศน์ใหม่ว่า “นักอ่านเพื่อชีวิต ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และประเทศชาติที่เต็มไปด้วย
องค์ความรู้”
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วิสัยทัศน์ ใหม่ “นักอ่านเพื่อชีวิต ชุมชนแห่งการเรียนรู้
และประเทศชาติที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้”
ก่อนอืน่ ขออธิบายถึงเหตุผลว่าทำาไมถึงได้เลือกวิสยั ทัศน์ใหม่นมี้ าเป็นส่วนหนึง่ ของ
แผนกลยุทธ์ การอ่านเป็นพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการแสวงหาความรู้ การเรียนรู้และห้องสมุด
อยู่ในสถานะที่จะโอบอุ้มให้การอ่านเพื่อชีวิตได้ยกระดับขึ้นมาสู่วาระแห่งชาติได้ ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้สามารถสร้างขึ้นได้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับห้องสมุดที่ซึ่งแต่ละคนสามารถ
เชื่อมต่อกับชุมชนของตนเองไปพร้อมๆ กับการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและแบ่งปันคุณค่า
ในสังคมพหุวัฒนธรรมของเราต่อกัน
ในทศวรรษหน้า สิงคโปร์ปรารถนาจะเป็นประเทศทีเ่ ต็มไปด้วยองค์ความรู้ และ
ห้องสมุดมีบทบาทสำาคัญในการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้นในหมู่ประชาชนและ
ชุมชน ความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดและสถาบันอื่นๆ สามารถทำาให้การเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ของประเทศเป็นไปได้กว้างขวางขึ้น
เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์นเี้ ราจะมุง่ เน้นไปทีว่ ตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก 4 ประการ
ดังนี้
• การอ่าน การเรียนรู้และข้อมูลด้านการรู้หนังสือ
วัตถุประสงค์นจี้ ะมุง่ เน้นไปทีก่ ารปลูกฝังนิสยั รักการอ่านทีม่ นั่ คงและเพิม่ ความสนใจ
ในคุณภาพการอ่านของนักอ่านให้มากขึ้น เราต้องการที่จะวางรากฐานการอ่านอันแข็งแกร่ง
ในครอบครัวของกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กเล็ก รักษาความสนใจของเยาวชนในการอ่าน
และการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ช่วยให้เกิดบรรยากาศที่กระฉับกระเฉงในการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนกับผู้สูงวัย ให้ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ ด้านข้อมูลการรู้
หนังสือแก่คนสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของคนให้แข็งแกร่งขึ้น และเพื่อ
ให้แน่ใจว่าพวกเขาจะพัฒนานิสัยการซักถามซึ่งสามารถนำาไปใช้ได้กับทุกๆ ด้านของชีวิต
• ห้องสมุดในยุคถัดไป
บทบาทของห้องสมุดอันมีรากฐานมาจากความนิยมชมชอบทีจ่ ะใช้หอ้ งสมุดเป็น
พื้นที่ของชุมชนจะถูกเน้นย้ำามากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ห้องสมุดยุคถัดไปจะยังคงเป็นแหล่ง
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ความรู้ ที่ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น และจะยั ง คงทำ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่กันและกันต่อไป ภายใต้บทบาทนี้ห้องสมุดสาธารณะทั้ง 24 แห่งจะ
ปรั บ เปลี่ ย นและเสริ ม สร้ า งบทบาทของตนให้ แข็ ง แกร่ ง เพื่ อ รองรั บ การเป็ น ศู น ย์ เรี ย นรู้
ศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์ชุมชนของสังคมต่อไป
• ความเป็นเลิศทางเนื้อหาทั้งในระดับชาติ (สิงคโปร์) และระดับภูมิภาค
เราต้องการสร้างความมัน่ ใจว่าได้มกี ารเก็บรวบรวมเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับสิงคโปร์ไว้เป็น
อย่างดี และเชิญชวนให้คนสิงคโปร์เข้าร่วมค้นหาและใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ซึ่งมีอยู่ตาม
ห้องสมุดของ NLB โดยหวังว่าการได้เห็นและความซาบซึ้งในคุณค่าของเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
สิงคโปร์ จะส่งเสริมประชาชนให้เกิดความรูส้ กึ หวงแหนและภาคภูมใิ จในเอกลักษณ์ของชาติได้
• ห้องสมุดดิจิทัล ทุกที่ทุกเวลา
การเข้าถึงแหล่งห้องสมุดดิจทิ ลั และการบริการจะได้รบั การปรับปรุงเพือ่ ให้ผใู้ ช้
สามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อได้อย่างสะดวกง่ายดาย ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงว่า NLB เองจะต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสามารถให้บริการดิจิทัล
แก่ชาวสิงคโปร์ได้

บทสรุป
แผนยุทธศาสตร์หอ้ งสมุดปี ค.ศ.2020 ของ NLB จะช่วยให้แน่ใจได้วา่ คนสิงคโปร์
จะยังคงสามารถเข้าถึงความรู้และใช้การอ่านหนังสือและข้อมูลด้านการรู้หนังสือในการ
เข้าถึงความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ NLB จะจัดให้ชาวสิงคโปร์ได้มีสถานที่ที่ปลอดภัยและ
วางใจได้สำาหรับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในรูปแบบปกติหรือรูปแบบดิจิทัลก็ตาม

อ้างอิง
Libraries for Life: NLB’s Strategic Plan into 2020. Published 2011.
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ห้องสมุดแบกรับหน้�ที่สำ�คัญในก�รเพิ่มสมรรถนะ
ในก�รแข่งขันของประเทศ
ห้องสมุดควรมีบรรย�ก�ศก�รอ่�นที่น่�รื่นรมย์
และเปิดให้ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงได้อย่�งเท่�เทียมกัน
เพื่อเป็นที่ส�นคว�มฝันและอน�คตของพวกเข�
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กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาห้องสมุด
และการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน
ของประเทศเกาหลี
ซุก ยึน ลี (Sook Hyeun Lee)

บทนำา
ประเทศเกาหลีได้รบั เอกราชจากการปกครองของญีป่ นุ่ หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
เมื่อปี พ.ศ. 2488 แต่เนื่องจากเกิดสงครามเกาหลีในปี พ.ศ. 2493 ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ
เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของชาวเกาหลีอยู่ที่ 60 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ทำาให้ประเทศเกาหลี
เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก แต่ในปัจจุบันเกาหลีได้กลายเป็นประเทศที่มีอำานาจ
ทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 13 ของโลก และได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศที่
รับการช่วยเหลือจากนานาประเทศ มาเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นๆ สาเหตุที่
ประเทศเกาหลีซึ่งมีจำานวนประชากร 50 ล้านคนแต่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติสามารถ
พัฒนาจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและ
ประสบความสำาเร็จในด้านเศรษฐกิจได้นั้น เนื่องมาจากความต้องการอันแรงกล้าที่จะได้รับ
การศึกษาของประชาชนชาวเกาหลีเอง
ตัง้ แต่ปี2543เป็นต้นมาพ่อแม่ชาวเกาหลีเริม่ ตระหนักถึงความสำาคัญของการอ่าน
ในวัยเยาว์และให้ความสนใจในเรื่องการอ่านของเด็กมากขึ้นเป็นผลให้มีการสร้างห้องสมุดใหม่ๆ
หลายแห่ง อาทิ โครงการ “ห้องสมุดปาฏิหาริย์” หรือ “Miracle Libraries” ในปี 2546

แปลจาก “Korean National Strategy for Library Development and Reading Promotion for
Children and Young Adults” นำาเสนอในงานประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading
2011 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2554
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ดำาเนินการโดย MBC ซึ่งเป็นบริษัทวิทยุและโทรทัศน์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเกาหลี โครงการนี้
มีบทบาทสำาคัญในการสร้างห้องสมุดขนาดเล็กมากมายทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน
ความเคลือ่ นไหวดังกล่าวกระตุน้ ให้ภาครัฐทัง้ ในระดับประเทศและระดับท้องถิน่
ในประเทศเกาหลีเริ่มตื่นตัว ในปี 2546 กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศแผนพัฒนาห้องสมุด
แบบครบวงจร (Comprehensive Development Plan for the Library) นอกจากนี้
องค์กรภาครัฐระดับท้องถิ่นยังได้พยายามปรับปรุงการบริการสำาหรับเด็ก เช่น สร้างห้องสมุด
แห่งใหม่ และการขยายพื้นที่สำาหรับเด็กในห้องสมุดสาธารณะ เป็นต้น
บทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการอ่านนัน้ มิอาจกล่าวให้เกินจริงกฎหมายว่า
ด้วยห้องสมุดประเทศเกาหลีฉบับปัจจุบัน ที่มีการแก้ไขรวม 11 ครั้งตั้งแต่ปี 2506 มีเนื้อหา
เน้นการก่อตั้งห้องสมุดสาธารณะ และจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายข้อมูลภายใต้การกำากับ
ดูแลของประธานาธิบดี
กฎหมายนีค้ รอบคลุมแผนการพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรโดยกำาหนดบทบาท
ของห้องสมุดในการลดช่องว่างระหว่างคนใช้คอมพิวเตอร์และคนที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์
รวมทั้งการช่วยให้มีการบังคับใช้แผนการพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรอีกด้วย
ในขณะเดียวกัน กฎหมายส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านได้เริม่ ประกาศใช้ในปี 2549
บัญญัติให้จัดตั้งแผนพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยให้องค์กรของรัฐใน
ระดับท้องถิ่นให้การศึกษาด้านการอ่านแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน และกำาหนดบทบาท
ของชุมชน โรงเรียนและบริษัทเอกชนต่างๆ ในการสนับสนุนการอ่าน
กฎหมายส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียน (The School Library Promotion Act) ได้
อธิ บ ายกติ ก าและข้ อ บั ง คั บ เรื่ อ งการจั ด ตั้ ง การปฏิ บั ติ ง าน และการช่ ว ยเหลื อ ห้ อ งสมุ ด
โรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนทางกฎหมาย เช่น การช่วยเหลือด้านเงินทุนสำาหรับการจัดตั้ง
ห้องสมุดโรงเรียน การจัดทำาแผนพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของห้องสมุด
การจัดวางตำาแหน่งบุคลากรห้องสมุด และการสร้างเครือข่ายห้องสมุด เป็นต้น กล่าวได้ว่า
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กฎหมายส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียนนี้มีส่วนช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องสมุดโรงเรียน
ให้ดีขึ้น
รัฐบาลได้ประกาศแผนพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรในปี พ.ศ. 2546 ซึง่ ได้รบั
แรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวด้านการอ่านทั่วประเทศในช่วงปลายทศวรรษ 1990
(ระหว่างปี 2533-2542) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ มุง่ ให้ประชาชนเข้าถึงห้องสมุดได้มากขึน้
เพิ่มจำานวนชุดหนังสือ ให้การบริการห้องสมุดที่เน้นรายบุคคล ตลอดจนส่งเสริมการอ่าน
หนังสือ ต่อมาในปี 2549 มีการแก้ไขกฎหมายห้องสมุดเพื่อให้แผนมีผลบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการประกาศแผนพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรฉบับที่สอง
ในปี 2552 แผนพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรทั้งสองฉบับนี้นับเป็นพลังสำาคัญในการ
ปรับปรุงบรรยากาศของห้องสมุดสาธารณะให้ดีขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามเพิม่ ความมีชวี ติ ชีวาให้กบั ห้องสมุดโรงเรียนรวมทัง้
เพิ่มจำานวนห้องสมุดโรงเรียนและจำานวนชุดหนังสือ และจัดหาบุคลากรห้องสมุด ซึ่งเป็น
นโยบายที่กำาหนดไว้ในแผนเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้ห้องสมุดโรงเรียนแบบครบวงจร (Comprehensive Revitalization Plan for School Libraries) ในปี 2546 ผลที่ได้รับ
คือ สภาพแวดล้อมของห้องสมุดโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับการปรับปรุง โรงเรียนหลายแห่ง
สร้างห้องสมุดโรงเรียนใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยการยกระดับหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 7 ภายใต้กฎหมายส่งเสริม
การอ่าน มีการกำาหนดนโยบายส่งเสริมการอ่าน ซึ่งมีแนวคิดหลักดังต่อไปนี้
• เพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมการอ่านทีด่ ใี นบ้านโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนและชุมชน
• เพือ่ กระตุน้ นิสยั รักการอ่าน เพือ่ พัฒนาและเผยแพร่โครงการส่งเสริมการอ่าน
ตลอดชีวิต
• เพือ่ สร้างกิจกรรมด้านการอ่านโดยใช้ประโยชน์จากช่องทางการสือ่ สารต่างๆ
• เพือ่ จัดทำาโครงการส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะในกลุม่ คนพิการคนสูงอายุคนที่
อยู่ในคุกและผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีหลายวัฒนธรรม
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การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับห้องสมุด
การแก้ไขกฎหมายห้องสมุด แผนพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรในปี 2546 และ
ปี 2552 และเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้ห้องสมุดโรงเรียนแบบครบวงจร นำาไปสู่การปรับปรุง
ระบบห้องสมุดของประเทศครั้งที่สำาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี
จำานวนห้องสมุดสาธารณะได้เพิม่ จาก 436 แห่งในปี 2544 เป็น 748 แห่งในปี
2553 และในช่วง 8 ปีที่ผ่านมามีจำานวนชุดหนังสือในห้องสมุดสาธารณะเพิ่มขึ้นเท่าตัว
ส่วนจำานวนชุดหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนได้เพิ่มขึ้นถึงสองเท่าครึ่ง จำานวนบรรณารักษ์ใน
โรงเรียนยังเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าตัวอีกด้วย
จำานวนห้องสมุด
ปี
2544
2553

ห้องสมุดสาธารณะ
436
748

ปี
2545
2553

ห้องสมุดโรงเรียน
8,101
10,937

ปี ห้องสมุดขนาดเล็ก
2548
130
2551
3,324

จำานวนชุดหนังสือในห้องสมุดสาธารณะและห้องสมุดโรงเรียน
ปี 2545
จำานวนชุดหนังสือ
ห้องสมุดสาธารณะ จำานวนชุดหนังสือต่อ
นักเรียนหนึ่งคน
จำานวนชุดหนังสือ
ห้องสมุดโรงเรียน จำานวนชุดหนังสือต่อ
นักเรียนหนึ่งคน
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ปี 2549

ปี 2552

30.97 ล้านชุด 49.34 ล้านชุด 62.56 ล้านชุด
0.64 เล่ม

1.01 เล่ม

1.26 เล่ม

48.73 ล้านชุด 72.02 ล้านชุด 114.89 ล้านชุด
5.5 เล่ม

9.5 เล่ม

15.4 เล่ม

จำานวนบรรณารักษ์ในห้องสมุดสาธารณะและห้องสมุดโรงเรียน
จำานวนบรรณารักษ์
ห้องสมุดสาธารณะ จำานวนผู้ใช้ห้องสมุด
ต่อบรรณารักษ์หนึ่งคน
จำานวนบรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียน ร้อยละของโรงเรียน
ที่มีบรรณารักษ์

ปี 2545

ปี 2549

ปี 2552

1,918 คน

2,560 คน

3,052 คน

25,051 คน

19,173 คน

16,308 คน

164 คน

424 คน

682 คน

2%

4.2%

6.2%

ความพยายามในการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและผลที่ได้รับ
หอสมุดแห่งชาติประเทศเกาหลีใต้ (หอสมุดแห่งชาติสาำ หรับเด็กและเยาวชน)
ความพยายามของรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ นำาไปสูก่ ารพัฒนาห้องสมุด
ที่เน้นหนักในด้านปริมาณ เช่น การสร้างห้องสมุดเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของห้องสมุดโดยรวม ต่อมาเราเริ่มตระหนักว่าห้องสมุดควรมีบรรณารักษ์มืออาชีพประจำาอยู่
ควรมีนโยบายพัฒนาชุดหนังสือที่มีคุณภาพ ตลอดจนโครงการส่งเสริมการอ่านที่ดีเพื่อ
ตอบสนองความต้อ งการของผู้ ใช้บ ริก าร ดัง นั้ น หอสมุด แห่ งชาติ ประเทศเกาหลี หรื อ
National Library of Korea (NLK) จึงได้พยายามพัฒนาด้านคุณภาพให้มากขึ้น
หอสมุดแห่งชาติฯ (NLK) จึงจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติสำาหรับเด็กและเยาวชน
National Library for Children and Young Adults (NLCY) ขึ้นในปี 2549 ในฐานะ
ตั ว แทนห้ อ งสมุ ด เด็ ก ในเกาหลี NLCY ได้ แ สดงออกถึ ง ความเป็ น ผู้ นำ า ให้ ห้ อ งสมุ ด เด็ ก
ทั่วประเทศได้เห็นเป็นตัวอย่าง ในการให้การบริการที่ดีขึ้นแก่เด็กๆ และโครงการส่งเสริมการ
อ่านที่ดีขึ้น หนึ่งในจุดประสงค์หลักของ NLCY คือการพัฒนาโครงการส่งเสริมการอ่าน
สำาหรับเด็กและเยาวชนที่สร้างสรรค์ และเผยแพร่โครงการเหล่านั้นสู่ห้องสมุดสาธารณะ
และห้องสมุดตามโรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้ NLCY ยังได้จัดทำาโครงการการศึกษาต่อเนื่อง
สำาหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็ก
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ต่อไปนีค้ อื โครงการการศึกษาและโครงการส่งเสริมการอ่านหลักๆ ทีจ่ ดั ทำาโดย
NLCY
• โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำาหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็ก
สถิตจิ ากกระทรวงวัฒนธรรมการกีฬาและการท่องเทีย่ วของเกาหลีพบว่าเกินครึง่
หนึ่งของผู้ใช้ห้องสมุดสาธารณะเป็นเด็กและเยาวชน และพบว่าทั่วประเทศมีการยืมหนังสือ
กว่า 92 ล้านเล่มในปี พ.ศ. 2551 และ ร้อยละ 51 ของจำานวนของหนังสือที่ถูกยืมเป็น
หนังสือสำาหรับเด็ก ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่าการบริการเด็กๆ เป็นหนึ่งในการบริการที่สำาคัญที่สุด
ของห้องสมุด ในขณะที่มีหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดในเกาหลีจำานวนไม่กี่แห่ง
ที่เปิดหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการบริการเด็กๆ เพียงสองหรือสามหลักสูตร ผู้ที่เข้าสู่ตลาด
แรงงานในฐานะบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กตามห้องสมุดสาธารณะทั่วไป จึงเป็นผู้จบการ
ศึกษาที่ไม่มีความรู้เชิงลึกและไม่มีความเข้าใจในการบริการเด็ก
ด้วยเหตุนี้ โครงการการศึกษาต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้
บรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กได้รับความรู้เพื่อปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ดังนั้น NLCY ได้กำาหนด
สิ่งที่บรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กต้องการเรียนรู้และจัดทำาเป็นแผนกลยุทธ์สำาหรับโครงการ
การศึกษาต่อเนื่อง ไม่เพียงเท่านี้ NLCY ยังได้ทำาการวิเคราะห์เพื่อปรับหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องสำาหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กให้ดีขึ้น จนในที่สุดเราได้พัฒนาหลักสูตรทั้งหมด
9 หลักสูตร ซึ่งรวมถึง หลักสูตรการทำาความเข้าใจหนังสือเด็ก หลักสูตรการสร้างโปรแกรม
สำาหรับเด็ก หลักสูตรการสื่อสารกับเด็ก หลักสูตรการทำาความเข้าใจวรรณกรรมเด็ก และ
หลักสูตรการอ่านหนังสือภาพเชิงลึก
หลักสูตรเหล่านี้ได้ถูกออกแบบโดยใช้ความรู้ในสาขาหลักๆ เช่น หนังสือเด็ก
โครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการสื่อสารกับเด็ก โดยในระยะแรก เราเปิดหลักสูตร
ฝึกอบรมเป็นกลุ่ม จากนั้นจึงได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านโลกไซเบอร์ ทุกวันนี้
NLCY เน้นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธี
ที่ได้ผลมากกว่าสำาหรับบรรณารักษ์ที่มีอุปสรรคทางด้านเวลาและสถานที่ทำาให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเป็นกลุ่มได้ เรายังมีการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมการอบรมทางด้าน
ปฏิบัติ ผลสำารวจความพึงพอใจในหลักสูตร พบว่าร้อยละ 87.2 ของผู้ถูกสำารวจกล่าวว่า
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การฝึกอบรมช่วยพัฒนาให้พวกเขามีความเป็นมืออาชีพ และร้อยละ 75.4 ของผู้ถูกสำารวจ
กล่าวว่าพวกเขาจะประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนมาในการทำางานด้านห้องสมุด ผลสำารวจนี้ชี้ชัดว่า
โครงการนี้ประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดี
• โครงการอ่านหนังสือกับห้องสมุด (Reading Books with the Library)
โครงการนีไ้ ด้รบั การออกแบบเพือ่ มุง่ ส่งเสริมการอ่านในเด็กด้อยโอกาส โดยได้รบั
ความร่วมมือจากห้องสมุดสาธารณะ 90 แห่งทั่วประเทศ บรรณารักษ์หรือผู้สอนจะออก
เยี่ยมศูนย์สงเคราะห์เด็ก หรือศูนย์ดูแลเด็กเป็นประจำาทุกสัปดาห์ เพื่อจัดโครงการส่งเสริม
การอ่านและทำากิจกรรมหลังการอ่านร่วมกับเด็กๆ ด้อยโอกาสเหล่านี้ ในแต่ละปี NLCY
ให้เงินสนับสนุนห้องสมุดที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแห่งละ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
งบประมาณส่วนใหญ่นำาไปซื้อหนังสือและจ้างผู้สอน โครงการนี้นับเป็นโครงการช่วยเหลือให้
เด็ ก ด้ อ ยโอกาสพั ฒ นานิ สั ย รั ก การอ่ า นและส่ ง เสริ ม จิ น ตนาการของพวกเขาในห้ อ งสมุ ด
นอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรอุบาทว์แห่งความยากจนด้วยการเพิ่มโอกาสการศึกษาเรียนรู้
และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และทักษะการอ่านให้ดีขึ้น เนื่องจากเด็กๆ ที่เข้าร่วม
โครงการมาจากครอบครั ว ยากจน พวกเขาจึ ง เรี ย นช้ า กว่ า เด็ ก คนอื่ น ในชั้ น เรี ย นและมี
ความยากลำาบากในการพัฒนาด้านภาษา นอกจากนี้พวกเขายังมีแนวโน้มในการแสดงออก
ถึงปัญหาบุคลิกภาพ เช่น เงียบขรึมหรือก้าวร้าว ในช่วงแรกของโครงการ เด็กๆ ไม่ได้ให้
ความสนใจกับบรรณารักษ์หรือการอ่านมากนัก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
พวกเขาเปลี่ ย นแปลงอย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป เด็ ก ๆ เริ่ ม มี ค วามมั่ น ใจในการอ่ า นและ
เพลิดเพลินกับชีวิตในโรงเรียน เมื่อพวกเขาเริ่มมองโลกในแง่ดีขึ้น ผลที่ตามมาคือพวกเขามี
ทักษะการเข้าสังคมดีขึ้น
ตัวอย่างความประทับใจของเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
“ครัง้ แรกเมือ่ ได้ยนิ โครงการบำาบัดด้วยการอ่าน ผมคิดว่ามันเป็นโครงการทีง่ เี่ ง่า
เพราะผมไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรสักหน่อย เมื่อผมถามว่า “ทำาไมผมต้องเข้าโครงการบำาบัด
ด้วยการอ่าน?” ครูบรรณารักษ์บอกผมว่า “มันจะช่วยให้เธอมีทัศนคติที่กว้างไกล มันจะ
จรรโลงจิตใจของเธอด้วย” เราเริ่มอ่านหนังสือและทำากิจกรรมที่สนุกสนานด้วยกัน ในช่วง
แรกผมไม่ชอบกิจกรรมในห้องเรียน ครูที่สอนการอ่านก็มีความอดทนกับผมอย่างมาก ทำาให้
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชนของประเทศเกาหลี | 31

ผมค่อยๆ เริ่มชอบการอ่าน สิ่งที่ทำาให้ผมสนใจเป็นพิเศษในระหว่างโครงการคือการได้เรียนรู้
ว่าคนพิการดำาเนินชีวิตอย่างไร ผมเห็นใจพวกเขาและตระหนักถึงความท้าทายและความยาก
ลำาบากที่พวกเขาต้องเผชิญ ทุกวันนี้ผมสนใจการอ่านและรู้สึกว่าผมมีความภาคภูมิใจใน
ตัวเองมากขึ้น ก่อนหน้านี้ผมกลัวที่จะอ่านออกเสียงในชั้นเรียนแต่ตอนนี้ผมชอบอ่านออก
เสียงดังๆ และชอบโรงเรียนมากครับ”
“ก่อนเข้าร่วมโครงการการอ่านหนังสือ หนูไม่ชอบอ่านหนังสือเลยค่ะ และไม่ชอบ
เข้าห้องสมุดด้วย แต่ตอนนี้หนูกลายเป็นคนละคน หนูชอบอ่านหนังสือและเป็นคนที่ชอบ
สังคมและมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ”
“ตอนแรกหนูประหม่ามากเมือ่ เข้าชัน้ เรียนแต่ไม่นานทักษะการอ่านของหนูเริม่ ดีขนึ้
มากค่ะ และหนูได้พบหนังสือที่น่าสนใจมากมาย นอกจากนี้หนูยังอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านค่ะ”
“เมือ่ ก่อนผมไม่ชอบอ่านหนังสือครับ ผมว่ามันน่าเบือ่ แต่โครงการนีท้ าำ ให้ผมชอบ
อ่านหนังสือมากขึ้น ที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือการเขียนบทวิจารณ์หนังสือพร้อมกับครูของผม
เธอได้กรุณาอธิบายคำาศัพท์ที่ผมไม่รู้จัก ตอนนี้ผมรู้คำาศัพท์มากขึ้นเยอะเลยครับ”
โครงการนีท้ าำ ให้เด็กด้อยโอกาสเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี นึ้ หลายอย่างรวมทัง้ ยังเปิด
โอกาสให้บรรณารักษ์ได้มองงานของตนเองในมุมที่ต่างออกไป แต่เดิมพวกเขาเคยคิดว่า
ลูกค้าของพวกเขาคือผู้ที่เข้ามาใช้ห้องสมุด แต่ปัจจุบันพวกเขาเห็นว่าผู้ที่มีความยากลำาบาก
ในการเข้าถึงห้องสมุดนั้นก็เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งด้วย เมื่อเหล่าบรรณารักษ์เห็นว่า
โครงการอ่านหนังสือนี้สามารถเปลี่ยนเด็กๆ ได้ พวกเขาก็หันมาตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการอ่ า นอี ก ครั้ ง และพบว่ า งานของพวกเขาเป็ น งานที่ มี ค วามหมายและน่ า พอใจ
แม้ว่าห้องสมุดเหล่านี้ยังไม่มีการสนับสนุนทางการเงินที่ถาวรจาก NLCY แต่ห้องสมุดเองก็
เต็มใจที่จะเจียดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อทำาโครงการนี้ต่อ
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• การผจญภัยในห้องสมุดโดยหนอนหนังสืออายุ 13-18 ปี (Library Adventure
by Bookworms aged 13 to 18)
เด็กนักเรียนมัธยมต้นและปลายทีช่ นื่ ชอบการอ่านตอนเป็นเด็ก มักจะมีเวลาอ่าน
หนังสือน้อยลงเมื่อต้องเรียนหลายวิชาและมีการบ้านมากขึ้น โครงการนี้ออกแบบโดย NLCY
และได้กระจายสู่ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ หนอนหนังสือวัยรุ่นมีบทบาทในการสร้าง
รายการชื่อหนังสือแนะนำา โดยที่ NLCY จะผลิตโปสเตอร์รายการชื่อหนังสือแนะนำาที่เรียกว่า
“แผนที่ผจญภัยในห้องสมุดโดยหนอนหนังสืออายุ 13-18 ปี” ซึ่งมีการ์ตูนที่วาดโดยเยาวชน
เหล่านี้เป็นสื่อ การมีส่วนร่วมของเยาวชนมีส่วนเร้าให้เพื่อนๆ ของพวกเขาสนใจการอ่าน
มากขึ้น เพราะว่าวัยรุ่นมักจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนด้วยกันเองมากกว่าจากผู้ปกครอง
ครู หรือบรรณารักษ์ โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างสรรค์และดำาเนินการโดยนักเรียนเป็น
ส่วนใหญ่
หนอนหนังสือเหล่านีป้ ระกอบด้วยนักเรียนกว่า800คนทีเ่ ป็นนักอ่านตัวยงและได้
รับเลือกให้แนะนำาหนังสือแก่เพื่อนๆ ภายใต้ 9 ประเด็นที่พวกเขาสนใจ เช่น “อนาคตของ
ฉัน” “เพศและความรัก” “เพื่อน” “โลกของเรา” “ความหมายของครอบครัว” “ความลับ
แห่งชีวิต” และ “ทุกอย่างที่เราทำาคือศิลปะ” ชุมชนออนไลน์จัดทำาขึ้นเพื่อเอื้อปฏิสัมพันธ์ใน
หมู่ผู้ร่วมโครงการ ซึ่งพวกเขาสามารถเขียนบทวิจารณ์หนังสือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันได้ ในแต่ละปีมีนักเรียนระดับมัธยมต้นและปลายจำานวน 40 คน ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัด
ทำาโครงการนี้ และโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับเงินสนับสนุนจาก NLCY จำานวน 2,000 ดอลลาร์
เงินงบประมาณครึ่งหนึ่งนำาไปซื้อหนังสือและส่วนที่เหลือนำาไปจัดกิจกรรมต่างๆ โครงการนี้
มีส่วนอย่างมากในการสร้างบรรยากาศการอ่านโดยสมัครใจในชีวิตประจำาวันของเยาวชน
และยังมีส่วนในการส่งเสริมห้องสมุดของโรงเรียน มีบรรณารักษ์และครูจำานวนมากขึ้นที่ให้
บริ ก ารคำ า ปรึ ก ษาด้ า นการอ่ า นแก่ นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลโดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากรายการ
ชื่อหนังสือแนะนำานี้ ไม่เพียงเท่านี้ โครงการนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นให้กับห้องสมุด
ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อดึงดูดให้นักเรียนใช้ห้องสมุดมากขึ้น
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• โครงการพัฒนาและเผยแพร่ขอ้ มูลการอ่านให้กบั ครอบครัวหลากวัฒนธรรม
(Development and Distribution of Reading Content for Multicultural
Families)
เมือ่ มีจาำ นวนแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทำางานในเกาหลีมากขึน้ รวมทัง้ มีการ
แต่ ง งานข้ า มวั ฒ นธรรม ทำ า ให้ เ กาหลี เ ปลี่ ย นจากสั ง คมวั ฒ นธรรมเดี ย วเป็ น สั ง คมหลาก
วัฒนธรรม เรามักจะพบว่าเด็กที่เกิดจากคุณแม่ต่างชาติจะประสบความลำาบากในด้านการ
พูดและพัฒนาทางภาษา เด็กๆ เหล่านี้เรียนไม่ทันเพื่อนและมีพฤติกรรมที่เงียบขรึมหรือไม่ก็
มีพฤติกรรมรุนแรงกว่าเด็กทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำาเป็นที่ห้องสมุดต้องให้การบริการ
เฉพาะแก่เด็กจากครอบครัวหลากวัฒนธรรม เพื่อให้พวกเขามีการพัฒนาด้านภาษาและ
ทั ก ษะการอ่ า นที่ ดี ขึ้ น NLCY จึ ง ได้ ร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย วิ ส คอนซิ น เมื อ งมิ ล เวากี
(University of Wisconsin, Milwaukee) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทำาหนังสือนิทานและ
ดีวีดีแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดสาธารณะและศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการ
แก่ผู้ใช้ห้องสมุดหลากวัฒนธรรม หนังสือภาพสำาหรับเล่านิทานของเกาหลีได้รับการแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างๆ เช่น ภาษาเวียดนาม ไทย มองโกเลีย และจีน และในท้าย
ที่สุดหนังสือภาพเหล่านี้ได้รับการแปลงให้เป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นในรูปของดีวีดี เพื่อให้เด็กได้
เพลิดเพลินอีกด้วย จวบจนปัจจุบันเราได้จัดทำาข้อมูลหนังสือนิทานกว่า 150 เรื่องและ
วางแผนที่จะทำาอีกกว่า 130 เรื่องในปีนี้ คนทั่วไปสามารถหาอ่านข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์
ของห้องสมุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
• โครงการสมุดธนาคารหนังสือ (Reading Bankbook Program)
โครงการสมุดธนาคารหนังสือมุง่ ส่งเสริมให้เด็กมีนสิ ยั รักการอ่านโครงการนีม้ กี ารใช้
ชิป RFID ซึ่งแผ่นป้าย RFID จะถูกติดไว้กับหนังสือทุกเล่มของ NLCY เด็กๆ สามารถทราบ
จากสมุดธนาคารหนังสือว่าพวกเขายืมหนังสือเล่มใด เมื่อไร และยืมไปแล้วกี่เล่ม โครงการนี้
ประสบความสำาเร็จอย่างงดงามหลังจากที่ได้เปิดตัวไป เด็กๆ จะถือว่าสมุดธนาคารหนังสือ
เป็นสมบัติส่วนตัวที่สำาคัญ พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่ในห้องสมุดนานขึ้นและอ่านมากขึ้นเพื่อ
ทำาสถิติการอ่านให้มากขึ้น นับได้ว่าโครงการนี้ช่วยให้เด็กๆ มีความมั่นใจมากขึ้น เมื่อพวกเขา
สามารถสร้างสถิติใหม่ในสมุดธนาคารหนังสือ ผู้เขียนรายงานนี้มักพบเด็กๆ เลือกหนังสือที่
อ่านง่ายหรือหนังสือเล่มบางเพื่อสร้างสถิติให้เร็ว แต่ในภายหลังพวกเขาตัดสินใจอ่านหนังสือ
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ทีเ่ หมาะกับวัยของตนเองมากขึน้ และตอบสนองความสนใจในการอ่านของพวกเขาได้ในทีส่ ดุ
• โครงการสอนอ่านหนังสือของหอสมุดแห่งชาติ (National Public Library
Reading Class)
NLCY ได้จัดทำาคู่มือการสอนอ่านหนังสือ และแจกจ่ายคู่มือนี้ให้แก่ห้องสมุด
สาธารณะทั่วประเทศ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ห้องสมุดทำาการจัดอบรมการสอนอ่าน
หนังสือโดยมุ่งเป้าไปที่บรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กปีละสองครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่ง
ช่วยพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้กับบรรณารักษ์ ตั้งแต่ปี 2553 เราจัดทำาโปสเตอร์เชิญชวน
บรรณารักษ์เข้าอบรมสอนการอ่านในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว และแจกจ่ายไปยังห้องสมุด
สาธารณะต่างๆ โดยมีรางวัลจากประธานผู้บริหารของหอสมุดแห่งชาติเกาหลีและ NLCY
มอบให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรการสอนภาคฤดูร้อนและฤดูหนาวที่มีผลการเรียนดีเด่น
นอกจากนี้ ยังมีรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวมอบให้กับผู้นำา
ดีเด่นจำานวน 30 คน เช่น บรรณารักษ์ ครู และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นผู้นำาสูง
ห้องสมุดสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการอบรมนี้มีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ผลที่ได้รับ
จากสถิตกิ ารอ่านแห่งชาติปี2553ชีใ้ ห้เห็นว่าการส่งเสริมการอ่านและความพยายาม
ในการพัฒนาห้องสมุดของภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ปี 2543 นั้นไม่ได้สูญเปล่า จากสถิติ
พบว่าอัตราการอ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับสูงสุดหลังจากที่มีการสำ ารวจ
ครั้งแรกในปี 2536 จำานวนหนังสือที่เด็กเกาหลีแต่ละคนอ่านเพิ่มจาก 11.6 เล่ม [โดยเฉลี่ย]
ต่อเทอมในปี 2545 เป็น 16.5 เล่มต่อเทอมในปี 2553 ในขณะที่มีผู้ใช้ห้องสมุดสาธารณะ
ที่เป็นเด็กเพิ่มจากร้อยละ 54.3 ในปี 2545 เป็น ร้อยละ 71.5 ในปี 2553 ปัจจัยที่สำาคัญของ
ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้คือบรรยากาศที่ดีขึ้นของห้องสมุดเด็ก และการปรับปรุงพื้นที่ของเด็กใน
ห้องสมุดสาธารณะต่างๆ ตลอดจนการสร้างห้องสมุดสำาหรับเด็กและห้องสมุดขนาดเล็ก
แห่งใหม่ๆ
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ปัจจัยทีส่ าำ คัญอีกปัจจัยหนึง่ คือ โครงการอ่านหนังสือ 10 นาทีในตอนเช้า มีเด็ก
นักเรียนระดับมัธยมต้นและปลายกว่าครึง่ หนึง่ ของจำานวนทีม่ อี ยูท่ ว่ั ประเทศเข้าร่วมโครงการนี้
พวกเขาอ่านหนังสือ 20.3 เล่มต่อเทอม ในขณะที่นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอ่านเพียง
11.8 เล่มต่อเทอมเท่านั้น ตัวเลขนี้ชี้ชัดว่าโครงการอ่านหนังสือในตอนเช้าได้ผลในการพัฒนา
นิสัยการอ่านของเด็กและกระตุ้นให้พวกเขาอ่านมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีจำานวน
เด็กนักเรียนระดับประถมและมัธยมเข้าห้องสมุดมากที่สุดตั้งแต่ปี 2545 เนื่องจากมีจำานวน
ห้องสมุดและจำานวนชุดหนังสือเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กมอบการบริการ
ที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ห้องสมุดวัยเยาว์ ยิ่งไปกว่านี้ NLCY และห้องสมุดสาธารณะยังจัดหาโครงการ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสำาคัญของการอ่าน

สรุป
ในสังคมยุคข่าวสารข้อมูลไม่เพียงแต่การแข่งขันในระดับปัจเจกบุคคลแต่ยงั รวมถึง
การแข่งขันระดับประเทศที่ต้องใช้ข้อมูลความรู้เป็นพลังสำาคัญ ห้องสมุดแบกรับหน้าที่สำาคัญ
ในการเพิ่ ม สมรรถนะในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ห้ อ งสมุ ด ควรมี บ รรยากาศการอ่ า นที่
น่ารื่นรมย์ เพื่อให้ผ้ใู ช้รวมทั้งผู้ท่มี ีอุปสรรคในการเข้าถึงห้องสมุดสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่าง
เท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นที่สานความฝันและอนาคตของพวกเขา
เมือ่ หนังสือ “การเรียนรูอ้ ย่างมหัศจรรย์ทหี่ อ้ งสมุด” (Miraculous Learning at
Library) ตีพิมพ์ในปี 2548 ได้สร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาครอบครัวในสังคมเกาหลี
ที่ได้ใช้จ่ายเงินจำานวนมากไปกับการศึกษาภาคเอกชน ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เล่าประสบการณ์
ของเธอเองในการให้การศึกษาแก่ลูกๆ โดยไม่ได้พึ่งการศึกษาภาคเอกชน แต่ใช้ประโยชน์
จากห้องสมุด เธอบินไปเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ที่กรุงปารีส โดยมีลูกสาวอายุ 6 ขวบตามไป
ด้วย ลูกของเธอไม่เข้าใจภาษาฝรั่งเศสแม้แต่คำาเดียว แต่หลังจากเข้าร่วมโครงการเล่านิทาน
ที่จัดทำาโดยห้องสมุดสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเป็นประจำาทุกวัน เป็นเวลา 18 เดือน
ลูกของเธอสามารถเข้าใจภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดี
หลังจากทีเ่ ธอกลับประเทศเกาหลี เธอพาลูกสาวคนทีส่ องทีม่ ปี ญั หาการพูดภาษา
เกาหลีไปเข้าห้องสมุดสาธารณะและอ่านหนังสือให้ลูกของเธอฟัง ต่อมาลูกสาวของเธอเรียน
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ภาษาเกาหลีได้โดยไม่ยากลำาบาก หลังจากที่ประสบความสำาเร็จในการเรียนด้านภาษาจาก
ห้องสมุด เธอให้ลูกสาวของเธออ่านหนังสือเด็กที่เกี่ยวข้องกับวิชาในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น
เธอจะส่งเสริมให้ลูกๆ ของเธออ่านหนังสือที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ มากกว่าที่จะให้ลูกๆ
ทำาแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นความคิดที่ดีในการทำาให้แนวคิดทางคณิตศาสตร์เป็นเรื่อง
ที่น่าสนุก ผู้เขียนหนังสือฯ อ้างว่าการอ่านสามารถเป็นครูที่ดีที่สุดและเด็กๆ สามารถเรียนรู้
และเข้าใจวิชาต่างๆ จากการอ่านหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาในโรงเรียนได้
นอกจากนีเ้ ธอยังยกย่องให้หอ้ งสมุดเป็นหนึง่ ในสถาบันการศึกษาทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ ต็มไป
ด้วยแหล่งข้อมูลและเครื่องมือในการสร้างความรู้ หากเราสร้างห้องสมุดเด็กที่น่ารื่นรมย์และ
จัดทำาโครงการส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เพราะว่าอนาคตของเราขึ้นอยู่กับเด็กๆ วิธีหนึ่งที่เราจะได้ประโยชน์สูงสุด
จากการลงทุนคือการเสริมสร้างความสามารถพิเศษให้กับเด็กๆ ผลการเรียนในระดับที่ดีของ
นักเรียนเกาหลี รวมทั้งการที่เด็กเกาหลีได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่สองในโครงการประเมิน
ผลนักเรียนนานาชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ
OECD) ในปี 2553 นั้น ไม่ใช่ความสำา เร็จ ในชั่ว ข้ามคืน แต่เป็นผลจากการลงทุนและ
ความใส่ใจอย่างต่อเนื่องตลอดมา
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ไม่สำ�คัญว่�พวกเข�จะอ่�นอะไร
ไม่ว่�จะเป็นนิท�น หรือก�ร์ตูนญี่ปุ่น
ตร�บใดที่เด็กๆ เริ่มต้นอ่�นนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ว
นิสัยรักก�รอ่�นนี้จะเติบโตอยู่ภ�ยในตัวเด็กๆ
และท้�ยที่สุดพวกเข�ก็จะอ่�นทุกอย่�งที่ขว�งหน้�

อุทยานการอ่านสายรุง้ :

ความคิดริเริ่มระดับรากหญ้านำาเด็กๆ
ในอินโดนีเซียตะวันออกสู่โลกแห่งจินตนาการ
นิลา แทนซิล (Nila Tanzil)

1. บทนำา
อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยหมู่เกาะ
น้อยใหญ่กว่า 17,000 เกาะ และเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า 245 ล้านคน ซึ่งประกอบ
ด้วย 350 ชาติพันธุ์และมีภาษาพื้นเมืองกว่า 800 ภาษา และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีช่องว่าง
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่กว้างที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีตั้งแต่ชาวนาในชนบทที่มีรายได้เพียง
วันละสองเหรียญสหรัฐไปจนถึงเศรษฐีพันล้านที่อาศัยอยู่ในนครใหญ่ๆ อินโดนีเซียเป็น
ประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลกด้วยประชากรกว่า 240 ล้านคน
และปั ญ หาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความแตกแยกในสังคมไปจนถึงข้อพิพาท
ทางการเมือง จากมุมมองทางเศรษฐกิจจะเห็นว่าชาวอินโดนีเซียกว่า 100 ล้านคนมีรายได้
เพียงวันละสองเหรียญสหรัฐหรือต่าำ กว่านัน้ และผูย้ ากไร้ชาวอินโดนีเซียในชนบทไม่มนี าำ้ สะอาด
เพื่อการอุปโภคบริโภค ตัวเลขอันน่าตกใจนี้ทำาให้เกิดคำาถามขึ้นว่า การศึกษาเป็นประเด็นที่
สำาคัญที่สุดที่อินโดนีเซียกำาลังเผชิญอยู่หรือไม่ รัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนชายขอบผู้ด้อยโอกาสและมอบความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลหรือไม่ หรือว่านั่นเป็นเรื่องที่สาธารณชนต้องดำาเนินการเอง
ในปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลอินโดนีเซียดำาเนินการครั้งใหญ่ไปในทิศทางที่สมควร ด้วย
การประกาศนโยบาย “เรียนฟรี 9 ปี” ซึ่งหมายความว่านักเรียนประถม 1 ถึงมัธยม 3 ใน
แปลจาก “Rainbow Reading Gardens: A Grassroots Initiative Encouraging Children in Eastern
Indonesia to Tap Into Their Imaginations” นำาเสนอในงานประชุมวิชาการ Thailand Conference
on Reading 2013 วันที่ 21-22 มีนาคม 2556
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โรงเรียนของรัฐจะได้เรียนหนังสือโดยเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย แต่ความเปลีย่ นแปลงนี้
มิได้เป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากในความเป็นจริงแล้วผู้ปกครองยังคงต้องซื้อเครื่องแบบและ
หนังสือเรียน ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนั้น เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าบำารุงรักษาอาคาร
ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นเงินจำานวนมากกว่าที่ผู้ปกครองในชนบทที่มีรายได้เพียงวันละ
สองเหรียญสหรัฐจะจ่ายไหว ด้วยเหตุนี้ตัวเลขที่กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยเมื่อปี พ.ศ.
2553 จึงแสดงให้เห็นว่า ในอินโดนีเซียมีผู้ออกจากโรงเรียนกลางคันที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี
ถึง 1.3 ล้านคน มีเด็กผู้ด้อยโอกาสเพียงร้อยละ 55 ที่สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น
จากการที่มีรายได้เพียงวันละสองเหรียญสหรัฐทำาให้ผปู้ กครองส่วนใหญ่ไม่สามารถส่งลูกๆ ไป
“เรียนฟรี” ได้
ในบรรดา 33 จังหวัดของอินโดนีเซีย อินโดนีเซียตะวันออกเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่ม
ผู้ไม่รู้หนังสือ (illiteracy) ที่มีอัตราสูงที่สุด 4 กลุ่มได้แก่ ปาปัว (ร้อยละ 36.1) นุสาเต็งการา
ตะวันตก (ร้อยละ 16.48) สุลาเวสีตะวันตก (ร้อยละ 10.33) และนุสาเต็งการาตะวันออก
(ร้อยละ 10.13) 1 โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์ที่จำากัดส่งผลโดยตรงต่อตัวเลขที่
น่าตกใจนี้ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญในอินโดนีเซียตะวันออกใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
โดยไม่มีแม้ไฟฟ้าและน้ำาประปา จึงไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีโรงเรียนในหมู่บ้านหรือไม่ นักเรียน
ชั้นประถมส่วนใหญ่ต้องเดินไปโรงเรียนทุกเช้า บางคนต้องเดินเป็นระยะทางถึงสองกิโลเมตร
หากนักเรียนเหล่านี้จบการศึกษาและต้องการเรียนต่อในระดับมัธยมต้น บรรดาพ่อแม่ต้อง
ส่งลูกของตนไปยังหมู่บ้านที่ใหญ่กว่าและให้ไปอาศัยอยู่กับญาติ ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่อาจ
สูญเสียแรงงานช่วยทำางานในไร่หรือในบ้านได้และย่อมไม่สามารถจ่ายค่าที่พักค่ากินอยู่และ
ค่าเดินทางในหมู่บ้านข้างเคียงได้
ภาษาพื้นบ้านเองก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้อัตราการไม่รู้หนังสือในอินโดนีเซียสูง
อย่างน่าตกใจ มีการกำาหนดให้ใช้ภาษาประจำาชาติของอินโดนีเซียหรือที่เรียกว่าบาฮาซา
อินโดนีเซียเป็นภาษากลางทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 หากนอกโรงเรียน โรงพยาบาล
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และหน่วยงานราชการแล้ว แทบจะไม่มีผู้ใช้เลย เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีจำากัดและ
ทรัพยากรมนุษย์ที่อาศัยกระจายตัวในพื้นที่ที่ห่างไกลมหานคร ผู้คนจึงต่างใช้ภาษาพื้นเมือง
ของตนเองซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละหมู่บ้าน อุปสรรคทางภาษานี้เองทำาให้เด็กๆ ในพื้นที่
ห่างไกลที่ใช้ภาษาพื้นเมืองของตนเองทุกหนทุกแห่งยกเว้นในห้องเรียนต้องประสบปัญหาใน
การเรียน ไม่สามารถเขียนและอ่านภาษาทีป่ รากฏในหนังสือเรียนทีร่ ฐั บาลกำาหนดได้อย่างมัน่ ใจ
หนังสือเรียนในโรงเรียนรัฐล้วนเขียนเป็นภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียและไม่ใช่ภาษาพื้นเมือง

2. ที่มาของอุทยานการอ่านสายรุ้ง
ก. อุทยานการอ่านสายรุ้งคืออะไร
ทามาน บาคาน เพลังหงิ (อุทยานการอ่านสายรุง้ ) เป็นความริเริม่ ของอาสาสมัครเพือ่
จัดการกับปัญหาการไม่รู้หนังสือของบุคคลระดับรากหญ้า
อุทยานการอ่านสายรุ้งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำาไรที่จัดตั้งห้องสมุดขึ้นในหมู่บ้าน
ในพื้นที่ห่างไกลในอินโดนีเซียตะวันออก ภารกิจขององค์กรคือสนับสนุนให้เด็กๆ สนใจการอ่าน
และจัดหาหนังสือที่มีคุณภาพสำาหรับเด็ก โดยจะเน้นที่เด็กอายุ 5-13 ปีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลในอินโดนีเซียตะวันออก
เด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเหล่านี้มีโอกาสจำากัดที่จะได้อ่านหนังสือสำาหรับ
เด็กที่มีคุณภาพหรือไม่มีโอกาสเลย โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีห้องสมุด และถึงมีห้องสมุดก็จะมี
แต่หนังสือเรียน และน่าเศร้าที่ว่าครูมักจะปิดห้องสมุดใส่กุญแจ และเปิดให้นักเรียนเข้าไป
ใช้ได้เฉพาะช่วงพักเท่านั้น จึงไม่เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน
อุทยานการอ่านสายรุ้งแห่งแรกตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่หมู่บ้านโร
ในมังการายตะวันตก เขตฟลอเรส จังหวัดนุสาเตงการาตะวันออก ซึง่ นับว่าเป็นทีต่ ง้ั ทีเ่ หมาะสม
มากเนือ่ งจากโรงเรียนประถมของรัฐทีต่ ง้ั อยูใ่ นหมูบ่ า้ นมีนกั เรียนเพียง 90 คน การทีม่ นี กั เรียน
จำานวนน้อยนี้เองทำาให้การริเริ่มห้องสมุดแห่งแรกของโครงการอุทยานการอ่านสายรุ้งเป็น
เรื่องง่ายขึ้น
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ข. แนวคิด
แนวคิดของอุทยานการอ่านสายรุ้งคือห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือสำาหรับเด็ก ไม่
เก็บค่าบริการ และตัง้ อยูใ่ จกลางชุมชนหรือหมูบ่ า้ น ห้องสมุดนีจ้ ะเป็นสถานทีท่ เ่ี ด็กๆ สามารถ
อ่านได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุขกับหนังสือโดยไม่มีครูคอยสั่งว่าต้องอ่านอะไรและ
กดดันให้อ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ เด็กๆ สามารถเลือกอ่านหนังสือได้หลากหลายประเภท
เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับการอ่าน ห้องสมุดอุทยานนี้อาจตั้งอยู่ที่บ้านของหมอ นักบวช
หัวหน้าหมู่บ้านหรือศูนย์กลางชุมชนหรือศูนย์กลางวัฒนธรรมก็ได้ ดังนั้นเด็กๆ จึงจะรู้สึก
ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับหนังสือบนสนามหญ้าหรือริมทะเลได้ เด็กๆ จะอ่านหนังสือ
ได้ ที่ บ ริ เวณห้ อ งสมุ ด เท่ า นั้ น และจะไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ยื ม หนั ง สื อ กลั บ บ้ า นได้ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ
ป้องกันไม่ให้หนังสือเสียหายจากน้ำาเค็มหรือหล่นลงในท้องนาระหว่างเดินกลับบ้าน
ห้องสมุดอุทยานการอ่านสายรุง้ บริหารจัดการโดยชุมชนพืน้ บ้าน โดยห้องสมุดจะเป็น
ผู้จัดหาหนังสือจำานวน 500-1,500 เล่มและให้อาสาสมัครของชุมชนเป็นผู้ดูแลพื้นที่การอ่าน
และเรียนรู้ ความร่วมมือลักษณะนี้จะทำาให้โครงการเกิดความยั่งยืน ชาวบ้านเองก็จะต้อง
รับผิดชอบในด้านการประสานงานและการหมุนเวียนหนังสืออย่างสม่ำาเสมอระหว่างห้องสมุด
ต่างๆ ดังนั้นอุทยานการอ่านสายรุ้งแต่ละแห่งจะมีหนังสือใหม่ๆ หมุนเวียนทุกๆ 6 เดือน
เนื่ อ งจากการดำ า เนิ น การห้ อ งสมุ ด นี้ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะองค์ ก รระดั บ รากหญ้ า และมี
งบประมาณจำากัดจึงต้องพึ่งพาอาสาสมัครเป็นหลัก ผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมดต่างทำางานด้วย
จิตอาสาและไม่ได้รับค่าตอบแทน อาสาสมัครเป็นเสมือนเส้นเลือดหลักที่ทำาให้โครงการ
มีชีวิตอยู่ได้ ข้อเสียประการหนึ่งของระบบอาสาสมัครคือเรื่องความมุ่งมั่นทุ่มเท เนื่องจาก
การดูแลห้องสมุดมิใช่แหล่งรายได้ของอาสาสมัครซึ่งแน่นอนว่ารายได้ประจำาย่อมเป็นสิ่ง
สำาคัญกว่าและการจัดการห้องสมุดสำาคัญเป็นอันดับรอง แต่ข้อดีของระบบอาสาสมัครก็คือ
ต้นทุนค่าดำาเนินงานต่าำ เนือ่ งจากไม่ตอ้ งจ่ายเงินให้กบั เจ้าหน้าทีป่ ระจำาห้องสมุด 25 แห่งเป็น
ประจำาทุกเดือน ระบบนี้จึงเป็นระบบที่ดีที่สุดสำาหรับองค์กรขนาดเล็กเช่นอุทยานการอ่าน
สายรุ้ง ในขณะเดียวกัน การที่ห้องสมุดตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลและเข้าถึงหนังสือดีๆ ได้
ยาก อาสาสมัครจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสนำาหนังสือดีมีคุณภาพเข้ามายังหมู่บ้านของตน
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และมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ชาวบ้านมักเรียกห้องสมุดนี้ว่า “แสง
สว่าง” ในความมืด เป็นการนำาความหวังถึงอนาคตที่สดใสมาให้บุตรหลานของตนและของ
เพื่อนบ้าน การที่เด็กๆ ได้เข้าถึงหนังสือที่ห้องสมุดจัดหาไว้ให้เป็นการเปิดประตูสู่โลกแห่ง
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ แต่ละคน
ผูค้ นทีม่ สี ว่ นในการบริหารจัดการห้องสมุด ไม่วา่ จะเป็นครู หมอ หรือผูน้ าำ ทางศาสนา
ล้วนมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสนับสนุนให้เกิดการศึกษา แต่กระนั้นก็ตาม “ผู้จัดการ”
ห้องสมุดทีด่ ที ส่ี ดุ และเป็นแรงบันดาลใจมากทีส่ ดุ หลายๆ คนเป็นชาวนา ชาวประมง หรือวัยรุ่น
ที่มีความกระหายในหนังสือและเข้าใจถึงความสำาคัญของการศึกษา เห็นความสำาคัญของ
หนังสือและการศึกษาต่ออนาคตของคนในหมู่บ้านรุ่นต่อๆ ไป
เมื่อพูดถึงการอ่าน อินโดนีเซียยังก้าวไปไม่ถึงจุดที่ประชาชนจะรักการอ่าน พ่อแม่
ผู้ปกครองจำานวนมากไม่ได้รู้สึกว่า ตัวเองควรรักการอ่าน และถ่ายทอดความรักความสนใจ
เรื่องนี้ต่อไปให้ลูกหลาน พ่อแม่เหล่านี้ไม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนหรือปรบมือชื่นชม
เมื่อลูกอ่านหนังสือออกและอ่านออกเสียงให้พ่อแม่ฟังได้ ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเกิด
ขึ้นที่เด็ก ต้องสนับสนุนให้เด็กๆ รักหนังสือและส่งต่อความรู้สึกนั้นไปยังลูกๆ ของตนโดยการ
อ่านหนังสือให้ฟังทุกคืนและให้เด็กรุ่นต่อไปได้เข้าถึงหนังสือที่ดีมีคุณภาพ เนื่องจากภารกิจ
ของอุทยานการอ่านสายรุ้งคือการสนับสนุนให้เด็กๆ สนใจการอ่าน จึงมุ่งไปที่การจัดหา
หนังสือนิทานสำาหรับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นนิทานอีสป เรื่องเล่าพื้นบ้าน หนังสือการ์ตูน และ
สารานุกรมสำาหรับเด็ก ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้นโดยการจัดหาหนังสือที่มี
ภาพประกอบสีสันสวยงามอ่านง่ายและมีเนื้อหาสนุกสนานให้เด็กๆ ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ
อุทยานการอ่านสายรุง้ ยังเชิญชวนอาสาสมัครจากทัว่ โลกให้มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับเด็กๆ โดยการจัดกิจกรรมย่อยๆ ตลอดปีตามห้องสมุดต่างๆ ผู้ชายที่โครงการอุทยาน
การอ่านสายรุ้งร่วมงานด้วยส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นชาวนาหรือชาวประมง ในขณะที่ผู้หญิง
มักเป็นแม่บ้าน ส่วนอาสาสมัครที่มาจากบรรดาเมืองใหญ่ๆ หรือนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
อินโดนีเซียก็สามารถมาเยี่ยมชมอุทยานการอ่านสายรุ้งเพื่อแบ่งปันประสบการณ์จากอาชีพ
ของตนได้เช่นกัน นักบิน นักข่าว และนักธุรกิจไม่เพียงแต่จะเป็นตัวอย่างทีด่ เี ท่านัน้ แต่ยงั เป็น
ผู้ที่กระตือรือร้นที่จะแบ่งปันประสบการณ์ในอาชีพของตนให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
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ให้กับพวกเขา เรื่องราวที่อาสาสมัครเหล่านี้เล่าให้เด็กๆ ฟังเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่
สำาหรับเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งไม่ได้พบปะผู้คนในอาชีพที่หลากหลายจากทั่วทุก
มุมโลกอย่างนั้น พวกเขาไม่เคยมีโอกาสที่จะพูดคุยกับนักบินหรือนักข่าว พวกเขาเคยเห็นแต่
เครื่องบินหรือเห็นผู้ใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์เท่านั้น การที่ได้พบปะและฟังผู้คนเหล่านี้พูดถึง
อาชีพของตนเป็นการเปิดประตูสู่จินตนาการและทำาให้เด็กๆ เข้าใจถึงทางเลือกของตนใน
อนาคตได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เด็กๆ ไม่จำาเป็นต้องประกอบอาชีพเป็นชาวนาหรือชาวประมงตาม
พ่อแม่หากสามารถเป็นอย่างอื่นได้ และการจะไปถึงจุดนั้นต้องอาศัยความฝันที่ยิ่งใหญ่ และ
โครงการที่อาสาสมัครคิดริเริ่มนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ กล้าที่จะฝันให้ไกล
ค. ที่ตั้งและผู้ได้รับผลประโยชน์
ตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา โครงการอุทยานการอ่านสายรุ้งได้ก่อตั้งห้องสมุด
สำาหรับเด็กขึ้น 25 แห่งบนเกาะ 10 เกาะ ทั่วพื้นที่อินโดนีเซียตะวันออก ได้แก่
• นุสาเตงการาตะวันออก-เกาะฟลอเรส เกาะโคโมโด เกาะรินคา เกาะปาปาการาน
เกาะคูคูซาน เกาะติมอร์
• นุสาเตงการาตะวันตก-เกาะลอมบ็อค เกาะซัมบาวา
• มาลูกู-เกาะบันดาไนยรา
• เกาะสุลาเวสี
ในจำานวนห้องสมุด 25 แห่งนี้ 20 แห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ และเกาะ 4 แห่งใน 10 เกาะนี้
มีน้ำาจืดใช้อย่างจำากัด
จำานวนประชากรในแต่ละหมูบ่ า้ นล้วนแตกต่างกัน หมูบ่ า้ นหนึง่ อาจมีประชากรเพียง
70 ครอบครัวและมีนกั เรียนระดับประถมศึกษา 40 คน ในขณะทีบ่ างหมูบ่ า้ นอาจมีประชากร
สูงถึง 20,000 คน
โครงการอุทยานการอ่านสายรุ้งมีผลกระทบต่อเด็กๆ มากกว่า 3,000 ชีวิตในช่วง
อายุ 5-13 ปีทั่วพื้นที่อินโดนีเซียตะวันออก เด็กๆ เหล่านี้จะไปเยือนอุทยานการอ่านสายรุ้ง
อย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละครั้ง แล้วแต่สภาพอากาศและระยะทางจากบ้านไปยังห้องสมุด
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ห้องสมุดบางแห่งเปิดให้บริการทุกวัน ขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นของอาสาสมัครและตาราง
เวลาที่อาสาสมัครประจำาห้องสมุดจะสละเวลามาได้
ง. เหตุใดอุทยานการอ่านสายรุ้งจึงเป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น
ประสบการณ์ 3 ปีในการดำาเนินโครงการอุทยานการอ่านสายรุ้งได้ให้บทเรียน
ซึ่งสามารถใช้ได้โดยตรงกับการวางแผนของชุมชนที่กำาลังเติบโตในการจัดตั้งห้องสมุดสำาหรับ
เด็กในพื้นที่ห่างไกล ดังต่อไปนี้
• เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
หากชุมชนพื้นบ้านไม่ใช้ภาษาอังกฤษควรจัดหาหนังสือที่เขียนเป็นภาษาที่เด็กๆ
เข้าใจและใช้ได้ดที ส่ี ดุ อาจฟังดูเหมือนเป็นเรือ่ งทีน่ า่ จะรูก้ นั อยูแ่ ล้ว แต่หนังสือเด็กทีม่ อี ยูท่ ว่ั โลก
มักจะตีพมิ พ์เป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่และหาซือ้ ได้งา่ ย องค์กรต่างๆ จึงรับบริจาคหนังสือ
เหล่านี้ แต่หากอาสาสมัครและเด็กๆ ใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่องหนังสือเหล่านั้นก็จะถูกทิ้งไว้ให้
ฝุ่ น จั บ เสี ย เปล่ า ๆ กรณี เช่ น นี้ มั ก พบในพื้ น ที่ ช นบทอั น ห่ า งไกลความเจริ ญ ในอิ น โดนี เซี ย
การสร้างผลกระทบเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด ดังนั้น จึงไม่ควรแต่เอาหนังสือไปกองให้ในหมู่บ้าน
แล้วคิดว่าเป็นอันจบกัน การมอบหนังสือเป็นสิ่งสำาคัญที่จะกระตุ้นให้เด็กๆ อยากเรียนรู้ก็จริง
แต่ไม่ควรจัดให้หนังสือส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ เด็กส่วนใหญ่ชอบหนังสือที่เกี่ยวกับสัตว์ใน
ภาษาของตน การมอบหนังสือในภาษาแม่ของพวกเขาจึงเป็นเรื่องสำ าคัญ เนื่องจากเด็กๆ
เหล่านี้พูดแต่ภาษาพื้นเมืองของตนเท่านั้นในการใช้ชีวิต
• ไม่ควรตั้งห้องสมุดในอาคารที่ดูโอ่อ่าน่าเกรงขาม
เป็นเรื่องสำาคัญที่ห้องสมุดต้องตั้งอยู่ในสถานที่ๆ ให้เด็กๆ และอาสาสมัครรู้สึกว่าตน
ได้รับการต้อนรับในบรรยากาศที่เป็นมิตร อาคารรูปแบบทันสมัยและน่าเกรงขามอาจไม่ใช่
สถานทีท่ เ่ี หมาะสมสำาหรับผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นทีห่ า่ งไกลความเจริญเนื่องจากพวกเขาจะรูส้ กึ
เกร็งและอึดอัดใจทีจ่ ะเข้าใกล้หอ้ งสมุด อาคารทีอ่ อกแบบง่ายๆ ในพืน้ ทีท่ อ้ งถิ่นจะเหมาะที่สุด
เราต้องคำานึงถึงปัจจัยด้านจิตวิทยาของที่ตั้งนั้นๆ และสร้างบรรยากาศที่ทำาให้ผู้ที่เข้ามาเยือน
ห้องสมุดรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อชุมชนพื้นบ้านเองเป็นผู้บริจาคที่ตั้ง
แก่ห้องสมุด
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• ที่ตั้งอันเหมาะสมของห้องสมุด
ที่ตั้งที่เหมาะสมเป็นส่วนสำาคัญยิ่งต่อความสำาเร็จของโครงการ ที่ตั้งที่ดีที่สุดคือ
ใจกลางหมู่ บ้ า นหรื อ สถานที่ ใ นหมู่ บ้ า นที่ เ ด็ ก ๆ และพ่ อ แม่ ผ่ า นไปมาเสมอๆ ที่ ตั้ ง เอง
ยังเป็นสื่อโฆษณาหรือสิ่งเตือนใจให้เด็กๆ มาเยี่ยมเยือนและอ่านหนังสือไปในตัวอีกด้วย
• ความยืดหยุ่น
พื้นที่บางแห่งในอินโดนีเซียตะวันออกล้าหลังมากด้านการรู้หนังสือ ตัวอย่างเช่น
บนเกาะติมอร์มีอุทยานการอ่านสายรุ้งตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่เด็กๆ ส่วนใหญ่เริ่มเรียนอ่านเขียน
ตอนอยู่ประถม 4 ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กๆ เหล่านี้
ได้ แม้ว่าอุทยานการอ่านสายรุ้งส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-13 ปี แต่เมื่อคำานึงถึง
ทักษะการอ่านของเด็กๆ แล้วในพื้นที่บางแห่งควรยืดหยุ่นและอนุโลมให้วัยรุ่นเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดอย่างสบายใจร่วมกับเด็กที่อายุน้อยกว่าได้
• ไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
อุทยานการอ่านสายรุ้งมุ่งมั่นในระบบอาสาสมัครและไม่ต้องการให้ชุมชนพึ่งพา
องค์กรในด้านการเงิน เป็นเรื่องดีกว่าที่จะมอบแหจับปลาให้กับชุมชนแทนที่จะยื่นปลาให้
วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่า การมอบเงินให้กับชุมชนจะไม่ช่วยให้อนาคตของพวกเขาดีขึ้นหรือ
ขับเคลื่อนการศึกษาแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้จึงจำาเป็นที่จะทำาให้ชุมชนเข้าใจว่าการที่จะทำาให้
โครงการนีด้ าำ เนินไปอย่างราบรืน่ เพือ่ ประโยชน์ของเด็กๆ ต้องอาศัยการผลักดันโดยอาสาสมัคร
และอาศั ย ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู้ ค นที่ มี ค วามเห็ น อย่ า งเดี ย วกั น ทั้ ง ในชุ ม ชนและที่ อ ยู่
นอกเหนือชุมชนออกไป
• โปรแกรมสร้างเสริมความสามารถเป็นสิ่งสำาคัญ
เมื่อคำานึงถึงการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ในหมู่บ้านที่ห่างไกลแล้วจึงจำาเป็นที่
ต้องจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสาสมัครที่ทำาหน้าที่บริหารจัดการห้องสมุด การ
สร้างเสริมความสามารถนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสนับสนุนความพยายามต่างๆ ของอาสาสมัคร
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง จะทำ า ให้ พ วกเขามี ทั ก ษะใหม่ ๆ และมี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
อาสาสมัครคนอื่นๆ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความสามารถนี้ เป็นหนทาง
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หนึ่งที่อุทยานการอ่านสายรุ้งแสดงให้สาธารณชนเห็นได้ว่า ทางโครงการขอบคุณและชื่นชม
เหล่าอาสาสมัครที่ได้ทำางานและให้บริการด้วยความทุ่มเท
• การหมุนเวียนหนังสือ
สำาหรับองค์กรระดับรากหญ้าขนาดเล็กอย่างอุทยานการอ่านสายรุ้งแล้ว ระบบการ
หมุนเวียนหนังสือช่วยให้ห้องสมุดแต่ละแห่งได้มีหนังสือใหม่ทุกๆ 6 เดือนโดยที่อาสาสมัคร
และผู้จัดการไม่ต้องซื้อหนังสือใหม่เอง อาสาสมัครสามารถแสดงความเห็นได้ว่าเมื่อใดถึง
เวลาที่ควรมีการหมุนเวียนหนังสือหรือแลกเปลี่ยนหนังสือของตนกับห้องสมุดอื่นๆ ที่มีอยู่อีก
24 แห่ง

3. คำาบอกเล่าจากผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อกล่าวถึงอุปสรรคและปัญหาที่อาสาสมัครต้องเจอในการบริหารจัดการห้องสมุด
แต่ละคนต่างก็มคี วามรูส้ กึ และความคิดเห็นของตน กระนัน้ เราก็สามารถเห็นแนวโน้มรูปแบบ
ของอุปสรรคและปัญหาได้
อาเวนตัส อาบู แห่งหมู่บ้านโร เกาะฟลอเรส กล่าวว่า “เด็กๆ ในหมู่บ้านของเรามี
ศักยภาพที่จะประสบความสำาเร็จ แต่พวกเขาไม่มีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ดีที่จะสนับสนุน
พวกเขา ที่จะทำาให้จินตนาการของเขาเติบโต ไม่เพียงแต่เท่านั้น ชาวบ้านที่นี่เองก็ไม่เข้าใจถึง
ความสำาคัญของการศึกษา หรือไม่เข้าใจว่ามันสำาคัญต่อเด็กๆ รุ่นต่อไปอย่างไร ระดับการ
ศึกษาในนุสาเตงการาตะวันออกอยู่ในระดับต่ำามากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในอินโดนีเซีย”
ยูเลียนา มิมาน แห่งหมู่บ้านปากา เกาะฟลอเรส กล่าวว่า “ปัญหาความท้าทายที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา คือการเผชิญกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจความสำาคัญของการอ่านและ
การศึกษา พวกเขาคิดว่าเป็นหน้าที่ของโรงเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียวในการสร้างและสนับสนุน
ให้เด็กรักการเรียนรู้” เธอกล่าวต่อไปว่า “มีหนังสือที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มและเด็กๆ
ก็ไม่สนใจที่จะอ่านเพราะพวกเขาไม่เข้าใจเนื้อหา จะให้มีหนังสือภาษาอังกฤษในห้องสมุด
ก็ได้ แต่ขอให้มีคำาแปลด้วย สิ่งที่ดีที่สุดคือจัดหาหนังสือที่มีสองภาษามาไว้ให้เด็กๆ”
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อี ก ความเห็ น หนึ่ ง ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น มาจาก ราฟาเอล มั ท แห่ ง หมู่ บ้ า นดาตั ค
เกาะฟลอเรส ที่กล่าวว่า “โดยทั่วไปแล้วเราจำาเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กๆ สนใจในการอ่าน
เนื่องจากพวกเขาไม่ คุ้ น เคยกั บ การอ่ า น และพ่ อ แม่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ก ระตุ้ น ให้ อ่ า น พ่ อ แม่ ไ ม่ ไ ด้
สนับสนุนให้ลูกๆ อ่านหนังสือเพราะว่าพวกพ่อแม่เองก็ไม่ได้รบั การศึกษาในระบบ หรือถ้าได้
เรียนมาก็น้อยมาก พวกเขามาจากภูมิหลังที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำา ดังนั้นการศึกษาจึงไม่ใช่
สิง่ ทีส่ าำ คัญเร่งด่วนแน่ พ่อแม่จะต้องการให้ลูกๆ ช่วยงานในนาหรือออกจับปลามากกว่า”
พ่อแม่ผู้ปกครองมีบทบาทสำาคัญในการเลี้ยงดูลูกๆ เพราะเด็กๆ จะทำาในสิ่งที่ตน
เห็นพ่อแม่ทาำ ในกรณีน้ี หากพวกเขาไม่เคยเห็นพ่อแม่อา่ นหนังสือ พวกเขาก็จะคิดว่าการอ่าน
ไม่ใช่เรื่องสำาคัญ อันจะเป็นการปิดโอกาสที่เด็กๆ จะได้สร้างนิสัยในช่วงเวลาที่สำาคัญของชีวิต
การให้การศึกษากับพ่อแม่ถึงความสำาคัญของการอ่านให้ลูกๆ ฟังตั้งแต่ยังเยาว์วัยนับว่ามี
ความสำาคัญมากต่อความสำาเร็จของโปรแกรมการอ่านใดๆ ในขณะทีน่ สิ ยั รักการอ่านแพร่หลาย
ในมหานครและพื้นที่ที่ประชากรมีฐานะดีในอินโดนีเซีย การอ่านก็ยังคงไม่เป็นที่นิยมหรือ
ยอมรับในพื้นที่ห่างไกลในอินโดนีเซียตะวันออก
เอกัสตินัส เยฮอต แห่งหมู่บ้านคากา เกาะฟลอเรส กล่าวว่า “เด็กๆ สนใจการ
อ่านอย่างมาก แต่ผมคิดว่าเราต้องการหนังสือมากกว่านี้ในห้องสมุด พวกเด็กๆ ชอบหนังสือ
ที่มีภาพประกอบเยอะๆ หนังสือประเภทนี้จะดึงดูดเด็กๆ ได้อย่างมาก”
ความเห็นนี้แสดงให้เห็นว่าอันที่จริงแล้วเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็สนใจ
การอ่านมากเช่นกัน ยุทธศาสตร์หนึ่งของโครงการอุทยานการอ่านสายรุ้งก็คือ การจัดหา
หนังสือที่มีภาพประกอบเพื่อกระตุ้นความสนใจของพวกเขา อย่างไรก็ตามปัญหาอย่างหนึ่งก็
คือ อาสาสมัครบางคนซึง่ ส่วนมากเป็นครูเห็นว่าไม่ใช่เรือ่ งดีทเ่ี ด็กเลือกทีจ่ ะอ่านหนังสือทีม่ ภี าพ
ประกอบเยอะๆ ดังเช่นการ์ตูนหรือนิทาน ครูอยากให้เด็กอ่านหนังสือด้านวิทยาศาสตร์ท่ีมี
เนื้อหาซับซ้อนที่แทบจะไม่มีภาพประกอบหรือไม่มีเลยมากกว่า นี่ก็เป็นความท้าทายอีก
ประการหนึ่ง ครูควรเข้าใจว่าสิ่งที่ควรทำาเป็นสิ่งแรกคือการทำาให้เด็กๆ ตกหลุมรักการอ่าน
เสียก่อน ไม่สำาคัญว่าพวกเขาจะอ่านอะไร ไม่ว่าจะเป็นนิทานหรือการ์ตูนญี่ปุ่น ตราบใดที่
เด็กๆ เริ่มต้นอ่านนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ว นิสัยรักการอ่านนี้จะเติบโตอยู่ภายในตัวเด็กๆ
และท้ายที่สุดพวกเขาก็จะอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้า
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ฟลอเรียนัส มาร์โทโน แห่งหมู่บ้านเพงกา เกาะฟลอเรส กล่าวว่า “ปัญหาหนึ่งที่
อาสาสมัครเผชิญอยู่คือการที่ไม่มีวิธีหรือเทคนิคมาตรฐานที่จะกระตุ้นให้เด็กอ่าน”
นี่เป็นความท้าทายที่พบอยู่ทั่วไปแต่เราก็ไม่ควรยอมแพ้ โครงการอุทยานการอ่าน
สายรุง้ ได้หาทางออกโดยการจัดการอบรมปฏิบตั กิ ารระยะเวลาสองวันให้กบั อาสาสมัครทีด่ แู ล
ห้องสมุดของโครงการในหมู่บ้านต่างๆ ในด้านเทคนิคการเล่านิทาน วิธีพัฒนาหลักสูตรที่จะ
ทำาให้เด็กเข้าห้องสมุดมาอ่านหนังสือ และมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่
ตนอ่านแล้วคิดว่าดีและไม่ดี สำาหรับหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้โครงการอุทยานการ
อ่านสายรุ้งร่วมมือกับสมาคมเพื่อความก้าวหน้าของวรรณกรรมเด็ก (Society for the
Advancement of Children’s Literature) ผูเ้ ป็นผูบ้ กุ เบิก โดยมี ดร. มุรติ บุนนั ทา ผูก้ อ่ ตัง้
สมาคม ทำาหน้าที่เป็นวิทยากรผู้อบรม
มิฟตาฮุล ราซัค แห่งลอมบ็อค นุสาเตงการาตะวันตก กล่าวว่า “แทบจะไม่เคยมี
ใครอ่ า นหนั ง สื อ ให้ เ ด็ ก ๆ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นหมู่ บ้ า นฟั ง เลย แม้ แ ต่ พ่ อ แม่ ข องพวกเขาเอง
ในหมู่บ้านไม่มีหนังสือเลยจริงๆ ไม่มีร้านหนังสือหรือห้องสมุดสาธารณะหรือแม้แต่โครงการ
ส่งเสริมการอ่านที่รัฐบาลให้การสนับสนุน”
แม้จะมีปัญหาท้าทายหลากหลายที่อาสาสมัครต้องเผชิญ แต่ผู้ที่ได้ไปเยี่ยมชม
ห้ อ งสมุ ด ในโครงการอุ ท ยานการอ่ า นสายรุ้ ง ล้ ว นแต่ มี ค วามเห็ น ในเชิ ง บวกและต่ า งรู้ สึ ก
ประทับใจที่ได้เห็นเด็กๆ ตื่นเต้นเมื่อได้เห็นหนังสือนิทานวางอยู่บนชั้น
แซ็ค ปีเตอร์สัน แห่งหนังสือพิมพ์เดอะจาการ์ต้า โกลบ กล่าวว่า “ผมหวังเป็น
อย่างยิง่ ว่าความบันเทิงทีเ่ ด็กๆ ได้รบั จากการอ่านหนังสือทีอ่ ทุ ยานฯ จะตามพวกเขากลับบ้าน
ไปด้วยในคืนนั้น แต่ก็ยังมีความเป็นจริงอยู่ท่วี ่าไม่เคยมีใครอ่านหนังสือให้พ่อแม่ของพวกเด็ก
เหล่านี้ฟัง ดังนั้น พวกพ่อแม่ก็จะไม่เข้าใจถึงอำานาจและศักยภาพของการอ่าน เรื่องนี้ทำาให้
เด็กๆ เสียโอกาส เราต้องทำาให้เด็กๆ เริ่มตั้งคำาถามกับพ่อแม่ว่าทำาไมถึงไม่อ่านหนังสือให้ฟัง
ก่อนนอน กระนัน้ ก็เถอะ เราคงต้องเริม่ ทีไ่ หนสักแห่ง ผมจึงหวังว่าเด็กๆ ทีม่ ายังอุทยานฯ จะ
ตกหลุมรักการอ่านและส่งต่อความรู้สึกนั้นให้กับลูกหลานของตนต่อไปในอนาคต”
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อีวา มุคตาร์ จากจาการ์ต้า กล่าวว่า “หากคุณคิดว่าความประทับใจเมื่อแรกเห็น
มีความหมาย ลองฟังเรื่องนี้ดู ขอให้นึกภาพว่ามีเด็กๆ อายุต่างๆ กันกว่า 60 คนจากใน
หมู่ บ้ า นมานั่ ง รวมกั น บนพื้ น บ้ า นแห่ ง หนึ่ ง ต่ า งคนต่ า งกำ า ลั ง อ่ า นหนั ง สื อ ในมื อ อย่ า ง
ตั้ ง อกตั้ ง ใจดื่ ม ด่ำ า พวกเขามาอ่ า นหนั ง สื อ ทั้ ง ๆ ที่ ฝ นกำ า ลั ง ตกหนั ก พวกเขาแทบจะ
ไม่ คุ ย กั น และไม่ มี ใ ครวิ่ ง ไปมาเลย พวกเขาเอาแต่ น่ัง อ่ า นหนั ง สื อ ใช่ แ ล้ ว ล่ ะ ฉั น ก็ คิด
อย่างนั้นเหมือนกัน ฉันได้ยินเรื่องความคิดริเริ่มเรื่องอุทยานการอ่านสายรุ้งมาได้สักพักหนึ่ง
แล้ว แต่ฉันไม่คาดคิดเลยว่าผลกระทบที่โครงการมีต่อเด็กๆ จะมหาศาลและมหัศจรรย์
ขนาดนี้จนกระทั่งฉันได้มาเห็นด้วยตาของฉันเอง”

4. ทางออกที่เป็นไปได้และจุดแข็งของโครงการอุทยานการอ่าน
สายรุ้ง
เมื่อดูจากข้อมูลป้อนกลับและคำาบอกเล่าจากอาสาสมัครผู้ดูแลห้องสมุด มีทางออก
ที่เป็นไปได้ดังนี้
1. การทำาให้ประชาชนเห็นความสำาคัญของการศึกษาและการอ่านเป็นสิง่ จำาเป็น
กิจกรรมนีจ้ ะเพิม่ มูลค่าให้กบั ความพยายามของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ นี้อาจ
ทำาได้โดยการขอให้เด็กโตมาอ่านหนังสือให้เด็กเล็กในหมูบ่ า้ นฟังเพือ่ ทีพ่ วกเขาจะ
ได้เข้าใจความสำาคัญของการถ่ายทอดนิสยั รักการอ่าน โปรแกรมนีอ้ าจอยูใ่ น
รูปการรณรงค์ในระดับหมูบ่ า้ นเพือ่ ขยายผลไปสูร่ ะดับทีก่ ว้างขวางขึน้ อีก
ความคิดหนึง่ คือการรณรงค์ “รักการอ่าน” โดยร่วมมือกับนักเล่านิทานเพือ่
กระตุ้นให้เด็กๆ สนใจการอ่าน
2. ในระดับชาติร่วมมือกับองค์กรทีม่ เี ป้าหมายเดียวกันและหน่วยงานภาครัฐทัง้ ใน
ระดับท้องถิน่ และระดับจังหวัดในการจัดการรณรงค์ระดับชาติดา้ นการอ่านใน
วันสำาคัญต่างๆความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นสิง่ สำาคัญทีจ่ ะทำาให้
การรณรงค์ด้านการอ่านและการศึกษาประสบความสำาเร็จ
3. เชิญชวนให้พอ่ แม่ผปู้ กครองมาเยีย่ มเยือนห้องสมุด และแสดงให้พวกเขาเห็น
ประโยชน์ของการอ่านแทนทีจ่ ะบอกเล่าด้วยคำาพูดเท่านัน้ หรืออาจจัดหาหนังสือให้
บรรดาพ่อแม่อ่านในห้องสมุดเดียวกันกับลูกๆ ก็ได้
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4. จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสำาหรับอาสาสมัครโดยจัดให้มกี ารสาธิตวิธกี ารและ
เทคนิคทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริงในการกระตุน้ ให้เด็กๆเกิดความสนใจในการอ่านและให้
เด็กๆ ได้ปลดปล่อยจินตนาการของพวกเขาอย่างอิสระ
5. จัดกิจกรรมทีส่ นุกสนานและมีปฏิสมั พันธ์ เช่น การแข่งขันอ่าน เขียน ประกวด
บทกวีและการจัดนิทรรศการต่างๆทัง้ นีนอกจากจะกระตุ
้
น้ ให้เกิดจินตนาการ
แล้วกิจกรรมเหล่านีย้ งั ช่วยทำาให้ทกั ษะการอ่านและเขียนของเด็กๆเฉียบคมขึน้
อีกด้วยยิง่ ไปกว่านัน้ ยังจะเป็นการสนับสนุนให้พอ่ แม่ผปู้ กครองและครูเริม่ หันมา
ให้ความสนใจนิสยั ด้านการอ่านและการเขียนของลูกๆหรือนักเรียนของตนด้วย
นับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของผู้ใหญ่โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูใ้ หญ่ทอ่ี าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล อุทยานการอ่านสายรุง้ พยายามทีจ่ ะเปลีย่ นพฤติกรรม
ของผูค้ นและทำาให้พอ่ แม่และเด็กๆ เห็นความสำาคัญของการอ่าน และทีส่ าำ คัญทีส่ ดุ อุทยานฯ
ต้องการกล่อมเกลาให้เด็กๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลเกิดความรักหนังสือ หนังสือเป็นเสมือน
สื่อกลางที่เปิดประตูสู่โลกใบใหม่ที่ไร้ข้อจำากัด ด้วยหนังสือนี้เอง เด็กๆ จะได้รับการกระตุ้นให้
เติบโต เอือ้ มไปจนถึงความฝันของพวกเขาและก้าวสูอ่ นาคตทีส่ ดใส เด็กๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ น
ห่างไกลล้วนมีสทิ ธิทจ่ี ะประสบความสำาเร็จเช่นเดียวกันกับเพือ่ นรุน่ ราวคราวเดียวกันทีอ่ าศัยอยู่
ในเมืองใหญ่
ในเวลาเดียวกันกับที่อุทยานการอ่านสายรุ้งดำาเนินการผลักดันให้เด็กๆ รักการอ่าน
ทางองค์กรเองก็ยังหันกลับไปมุ่งที่จุดแข็งซึ่งมักถูกมองข้ามไปบ่อยครั้ง นั่นคือ การสร้าง
เครือข่าย โดยที่ผ่านมาอุทยานการอ่านสายรุ้งได้จัดทำาความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ที่มีความ
ห่วงใยเด็กๆ ร่วมกัน และอาศัยความเชี่ยวชาญขององค์กรเหล่านั้นในการช่วยให้โครงการ
อุทยานการอ่านสายรุ้งบรรลุเป้าหมาย และ/หรือสนับสนุนการดำาเนินงานของอุทยานฯ อาทิ
ก. ความร่วมมือกับสายการบินต่างๆอุทยานการอ่านสายรุง้ ร่วมมือกับสายการบิน
ทรานส์นสุ า(เอวิเอสตาร์แอร์ไลน์)และแอร์เอเซียอินโดนีเซียในการจัดส่งหนังสือ
ไปยังเกาะต่างๆ ทีห่ า่ งไกลซึง่ เป็นต้นทุนค่าใช้จา่ ยทีส่ งู ทีส่ ดุ ขององค์กรระดับ
รากหญ้าแห่งนี้ สายการบินทัง้ สองยอมยกเว้นค่าจัดส่งให้ซง่ึ เป็นเสมือนการ
ยกภาระอันหนักหนาสาหัสออกจากองค์กรเลยก็ว่าได้
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ข. ความร่วมมือกับสมาพันธ์เรือยอชท์ อุทยานการอ่านสายรุ้งร่วมมือกับ
อินโดยอชท์ซพั พอร์ทและยอชท์เอดส์โกลบอลซึง่ ทัง้ สององค์กรนีช้ ว่ ยระดมทุน
ให้กบั อุทยานการอ่านสายรุง้ และยังช่วยจัดส่งหนังสือไปยังเกาะทีห่ า่ งไกลที่
สมาชิกล่องเรืออันหรูหราไปเยือนอีกด้วยความร่วมมือนีช้ ว่ ยลดค่าใช้จา่ ยในการ
จัดส่งหนังสือและเปิดโอกาสให้ผทู้ อี่ ยูบ่ นเรือยอชท์ได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ชาวบ้าน
ชาวอินโดนีเซียและทำาบางสิง่ เป็นการตอบแทนชุมชนทีพ่ วกเขาไปเยือน
ค. ร่วมมือกับอาสาสมัครจากระดับรากหญ้า ในการทีจ่ ะช่วยค้าำ จุนโครงการ
ห้องสมุดให้ดาำ เนินอยูต่ อ่ ไปได้อุทยานการอ่านสายรุง้ ได้รว่ มมือกับชุมชนพืน้ บ้าน
และเชิญชวนผูน้ าำ ชุมชนให้เข้ามาเป็นอาสาสมัครยิง่ ไปกว่านัน้ อุทยานการอ่าน
สายรุง้ ยังได้รว่ มมือกับผูบ้ ริหารและผูท้ าำ งานวิชาชีพทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงจาการ์ตา้
นครหลวงของอินโดนีเซียโดยขอให้พวกเขาเข้ามามีสว่ นร่วมในโครงการรณรงค์
บริจาคหนังสือทีช่ อื่ “DriveBooks,NotCars.”โดยการรณรงค์นยี้ งั ได้รบั ความ
ร่วมมือจากร้านค้าปลีกต่างๆ เช่น สตาร์บคั ส์ สถานทูตต่างๆ เป็นต้น ให้เป็น
สถานทีต่ งั้ กล่องรับบริจาคหนังสือไม่วา่ จะเป็นหนังสือสำาหรับเด็กทีเ่ ป็นภาษา
อินโดนีเซียหรือนวนิยายภาษาอังกฤษจากนัน้ อาสาสมัครจะมารับหนังสือเหล่านี้
ไปหนังสือเด็กจะถูกส่งไปยังอุทยานการอ่านสายรุง้ ในขณะทีน่ วนิยายภาษา
อังกฤษจะถูกนำาไปจำาหน่ายตามตลาดนัดเพือ่ ระดมเงินทุน อาสาสมัครของ
โครงการอุทยานการอ่านสายรุ้งจะเป็นผู้ดำาเนินกิจกรรมเหล่านี้
ง. หาแหล่งสนับสนุนจากบุคคลทัว่ ไป สถาบัน และบริษทั ต่างๆ ผ่านโซเชียล
มีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดียเป็นที่นิยมแพร่หลายมากใน
อินโดนีเซียหากทวิตเตอร์มเี มืองหลวงเมืองนัน้ ก็คงจะเป็นจาการ์ตา้ ปัจจุบนั มี
ผูใ้ ช้เฟซบุค๊ 47ล้านคนในอินโดนีเซียซึง่ ทำาให้เป็นประเทศทีใ่ หญ่เป็นอันดับสี่
ในแง่จาำ นวนผูใ้ ช้อุทยานการอ่านสายรุง้ ใช้โซเชียลมีเดียเหล่านีใ้ นการหาความ
สนับสนุนจากผูค้ นและองค์กรต่างๆและใช้เป็นช่องทางในการแบ่งปันภาพถ่าย
และคำาบอกเล่าจากอาสาสมัครอีกด้วยโซเชียลมีเดียยังมีประโยชน์มากในการ
กระตุน้ ให้สาธารณชนรับรูถ้ งึ การรณรงค์ของอุทยานการอ่านสายรุง้ ทีท่ าำ ร่วมกับ
หน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ
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จ. เปิดรับการสร้างเครือข่ายกับองค์กรด้านการอ่านและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
อุทยานการอ่านสายรุง้ เปิดรับการร่วมมือกับองค์กรอืน่ ๆทีม่ เี ป้าหมายร่วมกัน
ความร่วมมือนีอ้ าจพัฒนากลายเป็นกิจกรรมรูปแบบต่างๆการรณรงค์หรือแม้แต่
งานด้านอาสาสมัครในพืน้ ทีอุ่ ทยานการอ่านสายรุง้ เชือ่ ว่ายิง่ มีผเู้ ข้าร่วมมากขึน้
เท่าไรก็จะยิง่ ดำาเนินงานครอบคลุมพืน้ ทีไ่ ด้กว้างขวางมากขึน้ เท่านัน้ และนัน่
หมายความว่าจะยิง่ มีเด็กๆในพืน้ ทีห่ า่ งไกลสามารถเข้าถึงหนังสือดีๆได้จาำ นวน
มากขึน้ และโครงการอุทยานการอ่านสายรุง้ ก็จะสามารถเข้าถึงผูค้ นจำานวนมาก
ยิ่งขึ้นตามไปด้วย
โครงการอุทยานการอ่านสายรุ้งหวังที่จะเติบโตต่อไปและจัดตั้งห้องสมุดสำาหรับเด็ก
เพิ่มขึ้น และมอบแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในอินโดนีเซียตะวันออก
ได้มโี อกาสปลดปล่อยจินตนาการของพวกเขาให้โลดแล่นอย่างอิสระและสร้างเสริมความมัน่ ใจ
ให้กับพวกเขาผ่านทางพลังของหนังสือ
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอุทยานการอ่านสายรุ้งได้ที่
www.tamanbacaanpelangi.com.
Twitter: @pelangibook.
Facebook: www.facebook.com/pelangibook.
E-mail: tamanbacaanpelangi@gmail.com
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หล�ยคนบอกว่�คนล�วไม่ชอบอ่�นหนังสือ
แต่อันที่จริงแล้วพวกเร�มีวรรณกรรม
และประเพณีก�รเล่�เรื่องซึ่งตกทอดจ�กรุ่นสู่รุ่นม�ย�วน�น
ผลจ�กก�รสำ�รวจพบว่�เด็กๆ รักก�รอ่�น แต่ยังข�ดอุปกรณ์
และผู้นำ�พ�ที่จะช่วยหล่อหลอมคว�มสนใจของพวกเข�
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การส่งเสริมการอ่านและห้องสมุด
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สมเพ็ด พงพาจัน (Somphet Phongphachanh)

ข้อมูลประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศทีม่ ขี นาดเล็ก
มีพื้นที่เพียง 236,000 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้เป็นระยะทางกว่า
1,700 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกคิดเป็นระยะทาง
ประมาณ 100-400 กิโลเมตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มี
ทางออกสู่ทะเล ทิศเหนือของประเทศมีพรมแดนติดจีน ทางทิศตะวันออกติดประเทศ
เวียดนาม ทิศใต้ติดกัมพูชา และทิศตะวันตกติดประเทศพม่าและประเทศไทย พรมแดนด้าน
ตะวันตกส่วนใหญ่เลาะเลียบตามลำาแม่น้ำาโขง พื้นที่ประมาณร้อยละ 80 ของประเทศเป็น
ภูเขาและเกือบครึ่งหนึ่ง (47%) เป็นป่าไม้ การที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาก่อให้เกิดความ
ยากลำาบากในเรื่องของการขนส่งและการสื่อสาร อย่างไรก็ตามด้วยความที่ประเทศเต็มไป
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำาหลายสาย พื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาสูงจึงเอื้อประโยชน์อย่างมาก
ต่อการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำา นอกจากนั้นผืนป่ายังอุดมไปด้วยพืชและสัตว์ป่านานาชนิดรวม
ทั้งไม้เนื้อแข็ง แร่ธาตุจำานวนไม่น้อย อาทิ แร่เหล็กและถ่านหินก็มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
ตามภูเขา
ลาวเป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรหนาแน่นน้อยสุดในบรรดาประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั่นคือเฉลี่ยมีประชากร 24 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร จำานวนประชากรทั้งสิ้นใน

แปลจาก “Reading Promotion and Library in Lao PDR Supporting by Room to Read Laos” นำาเสนอ
ในงานประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2011 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2554
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พ.ศ. 2548 มีจำานวน 5,621,982 คนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2.1 ในปี 2552 หรือ
คิดเป็นจำานวน 6,100,000 คน ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท (ร้อยละ 80)
ตามหมู่บ้านเล็กๆ จากลักษณะภูมิประเทศและการด้อยพัฒนาได้นำาไปสู่ความแตกต่าง
อย่างมากทั้งในแง่ของสภาพเศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษาและด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในชนบทและในพื้นที่ห่างไกล ประเทศถูกแบ่งเขตปกครองออกเป็น 16 แขวง [เทียบเท่า
จังหวัด] กับอีกหนึ่งนครหลวง แต่ละแขวงแบ่งออกเป็นเมือง [เทียบเท่าอำาเภอ] และหมู่บ้าน
โดยมีจำานวนทั้งสิ้น 142 เมือง และ 10,500 หมู่บ้านในจำานวนนี้ 47 อำาเภอได้รับการ
ประเมินว่าเป็นพื้นที่ที่ยากจนที่สุดและสมควรได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นอันดับต้นๆ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเกษตรกรรม (ปศุสตั ว์ การ
ประมง และการป่าไม้) ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ร้อยละ 85 อยู่ในภาคนี้ โดยส่วน
ใหญ่เป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง แรงงานสตรีมีจำานวนทั้งสิ้นร้อยละ 45 ของจำานวน
แรงงานทั้งหมด ภาคอุตสาหกรรมและการบริการคิดเป็นตัวเลขประมาณร้อยละ 40 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) รายได้ประชากรต่อ
หัวต่อปีเท่ากับ 500 เหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2548 และ 800-900 เหรียญสหรัฐในปี พ.ศ.
2552 (โดยประมาณ) ภายใต้กลไกของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ประเทศนำามาใช้ในปี พ.ศ. 2529
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการค้าส่งค้าปลีกในภาคบริการมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

ข้อมูลการศึกษา
ระบบการศึกษาของลาวได้รบั การพัฒนาปรับปรุงขึน้ ใหม่ในปีพ.ศ.2518โดยแบ่ง
ออกเป็นระดับประถมห้าปี มัธยมต้นสามปี และมัธยมปลายสามปี (5+3+3) ต่อมาระหว่าง
การประชุมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการเสนอให้มีการปฎิรูปการศึกษาโดยรวมซึ่งทำาให้
โครงสร้างถูกเปลี่ยนเป็น 5+4+3 โดยได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2552-2553 ปัจจุบันมี
จำานวนโรงเรียนประถมทั้งสิ้น 8,871 โรง (ร้อยละ 51.9 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาอย่าง
สมบูรณ์) และโรงเรียนมัธยมจำานวน 1,125 โรง
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การรูห้ นังสือหมายถึงความสามารถในการอ่าน การเขียนและการนับตัวเลข
การศึกษานอกระบบและการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษานั้นมีความหลากหลายต่างกันไป
ในแต่ละแขวง อัตราการรู้หนังสือในผู้ใหญ่มีความต่างกันไปตั้งแต่ร้อยละ 43.1-91.7 สำาหรับ
ค่าเฉลี่ยของอัตราการรู้หนังสือในระดับประเทศตกอยู่ที่ร้อยละ 85 ในกลุ่มประชากรอายุ
ระหว่าง 15-40 ปี และร้อยละ 77 ในกลุ่มอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ขณะที่อัตราส่วนสุทธิ
ของการเข้าเรียนในระบบเท่ากับร้อยละ 73.6 ในแขวงหลวงน้ำาทา และร้อยละ 94.2 ใน
นครหลวงเวียงจันทน์ อัตราการรู้หนังสือทั้งในกลุ่มเยาวชนและผู้ใหญ่อยู่ในอัตราที่ต่ำาทั้งใน
แง่ ข องปริ ม าณและคุ ณ ภาพโดยเฉพาะในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น เทื อ กเขาสู ง และในกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
อันเนื่องมาจากคุณภาพของครู ตามปกติชั้นเรียนสำาหรับผู้ไม่รู้หนังสือจะมีขึ้นหลังชั่วโมง
เรียนปกติและสอนโดยครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูในพื้นที่ที่มักไม่ได้รับการ
ฝึกอบรม (ประมาณร้อยละ 15-18 ของจำานวนครูในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ)
อัตราการรูห้ นังสือในกลุม่ ผูใ้ หญ่และเยาวชนของประเทศลาวจากผลการสำารวจใน
ปี พ.ศ. 2544 สามารถจำาแนกออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
• ประชากรอายุมากกว่า 15 ปีขนึ้ ไปมีรอ้ ยละ 68.7 เป็นหญิงร้อยละ 60.9
และชายร้อยละ77.0
• ผูใ้ หญ่อายุระหว่าง 15-39 ปี มีรอ้ ยละ 75.4 เป็นหญิงร้อยละ 71.1 และชาย
ร้อยละ 80.2
• ผูใ้ หญ่อายุระหว่าง 15-59 ปี มีรอ้ ยละ 72.3 เป็นหญิงร้อยละ 65.5 และชาย
ร้อยละ 79.5
หากดูในระดับแขวงกรุงเวียงจันทน์ซงึ่ เป็นเมืองหลวงมีอตั ราการรูห้ นังสือในกลุม่
ผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) สูงสุดโดยมีอัตราการรู้หนังสือร้อยละ 93.8 ในเพศชาย
และร้อยละ 86.7 ในเพศหญิง อันดับสองได้แก่แขวงจำาปาสักโดยมีอัตราการรู้หนังสือร้อยละ
83 เท่ากันทั้งในชายและหญิง ทั้งนี้หากพิจารณาในแง่ที่ว่ากรุงเวียงจันทน์เป็นนครหลวงที่มี
ความโดดเด่นกว่าในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจถือได้ว่าอัตราการรู้หนังสือสำาหรับผู้ใหญ่อยู่
ในระดับปานกลางเท่านั้นคือเพียงร้อยละ 81.4 ในเพศชาย และ ร้อยละ 67.8 ในเพศหญิง
จะเห็นได้ว่าอัตราการรู้หนังสือในเพศหญิงนั้นต่ำามาก (ต่ำากว่าร้อยละ 50) ในแขวงสาละวัน
พงสาลี หลวงน้ำาทา อุดมไชย หัวพัน หลวงพระบาง และบ่อแก้ว โดยแยกเป็นตัวเลขได้ดังนี้
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อัตราการรู้หนังสือ (ในภาษาลาว) ในเขตพื้นที่ที่ Room to Read laos ดำาเนินการอยู่

ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนสำาหรับปีการศึกษาพ.ศ.25512552 จากรายงานของแต่ละเขตปกครองต่างๆ แม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะเป็นข้อมูลที่
รวบรวมมาจาก 8,925 หมู่บ้านเท่านั้นจากจำานวน 10,500 หมู่บ้านทั่วประเทศ แต่ก็พอจะ
ทำาให้เห็นภาพกว้างๆ ของอัตราการรู้หนังสือของประเทศได้ ตารางด้านล่างเป็นรายงาน
แสดงตัวเลขของคนไม่รู้หนังสือ ซึ่งได้รับการคำานวณโดยที่ปรึกษา
อัตราการไม่รู้หนังสือในเขตปกครองที่ได้รับการสนับสนุนโดย Room to Read
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ที่มา : กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2551-2552

การส่งเสริมการอ่านในลาว
ผลสำารวจพฤติกรรมการอ่านในหมูเ่ ด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดทำา
โดยห้องสมุดแห่งชาติของประเทศลาวและกรมสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2518 - 2531 พบว่าเด็กที่กำาลังศึกษาอยู่ในช่วงสามปีแรกไม่สามารถอ่าน
หนังสือได้ (ได้แต่ท่องตามจนขึ้นใจ) แม้แต่ผู้ที่เรียนจบระดับประถมศึกษาก็ยังไม่สามารถอ่าน
ได้ดี การสำารวจซึ่งได้ดำาเนินการในทุกเขตปกครองของประเทศลาวพบว่าการที่เด็กไม่สนุก
กับการอ่านก็เพราะว่าไม่มีหนังสือที่เหมาะสมสำาหรับพวกเขานั่นเอง หรือจะพูดให้ถูกก็คือ
มีแต่ตำาราเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีหนังสือภาพที่เหมาะสมกับวัยของพวกเขา หลายคน
บอกว่ า คนลาวไม่ช อบอ่านหนัง สือ แต่อันที่จ ริงแล้ว พวกเรามีว รรณกรรมและประเพณี
การเล่าเรื่องซึ่งตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน ผลจากการสำารวจพบว่าเด็กๆ รักการอ่าน
แต่ยังขาดอุปกรณ์และผู้นำาพาหล่อหลอมความสนใจของพวกเขา จากผลดังกล่าวทำาให้
กระทรวงสารสนเทศและวั ฒ นธรรม และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ด ทำ า โครงการส่ ง เสริ ม
การอ่ า นแห่ ง ชาติ ขึ้ น ซึ่ ง ได้ ดำ า เนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2532 จนถึ ง ปั จ จุ บั น และมี แ ผน
ดำาเนินการต่อจนถึงปี พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างให้เกิดสังคมแห่งการอ่านขึ้น
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กิจกรรมของโครงการประกอบไปด้วยการจัดพิมพ์หนังสือเด็กห้องสมุดเคลือ่ นที่
ห้องสมุดแบบพกพาห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดชุมชน สำาหรับเด็ก
ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ไ ปโรงเรี ย นจะจั ด ให้ มี ที ม งานระดั บ หมู่ บ้ า นสำ า หรั บ เล่ า นิ ท านโดยใช้ ก ารแสดง
หุ่นประกอบ นอกจากนั้นจะทำาการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญของการศึกษา
ของเด็กและการอ่านให้ผู้ปกครองได้รับทราบอีกด้วย
นอกเหนือจากการสำารวจและจัดกิจกรรมต่างๆ เพิม่ ให้เกิดการตระหนักรับรู้
เกี่ยวกับความสำาคัญของการรู้หนังสือและบริการห้องสมุดแล้ว ห้องสมุดแห่งชาติยังได้ขอ
สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น จากภายนอกเพื่ อ นำ า มาใช้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ า งและได้ รั บ การ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากนานาประเทศ อย่างไรก็ตามหากเปรียบการสนับสนุนดังกล่าวกับ
ฝนซึ่งอาจตกไม่ทั่วฟ้า บางครั้งก็มีปริมาณมากในที่หนึ่ง ขณะที่ที่อื่นๆ ยังคงแห้งแล้ง ทำาให้
ตลอดระยะ 20 ปีที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวสามารถดำาเนินการครอบคลุมได้ประมาณ
ร้อยละ 40 ของประเทศเท่านั้น จึงยังมีเด็กอีกเป็นจำานวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือ
จากสถิติที่เก็บรวบรวมโดยกระทรวงศึกษาธิการพบว่าจากโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด
8,400 แห่ง ห้องสมุดเคลื่อนที่ของ Room to Read Laos เข้าถึงได้เพียง 6,800 โรงเรียน
เท่านั้น ห้องสมุดเคลื่อนที่แต่ละหน่วยจะมีกล่องที่บรรจุหนังสือ 250 เล่ม หากโรงเรียนใดมี
ห้องว่างเราก็จะเข้าไปจัดตั้งห้องอ่านหนังสือขึ้น แต่หากโรงเรียนใดมีพื้นที่จำากัดก็จะจัดให้มี
แค่เพียง “มุมอ่านหนังสือ” เมื่อภาครัฐมีงบประมาณพอก็จะดำาเนินการสร้างอาคารห้องสมุด
แยกเป็นสัดส่วนมีขนาดประมาณ 5 x 7 เมตร สามารถบรรจุหนังสือได้ 1,500 - 3,000 เล่ม
นอกจากนี้ยังมีแผนจัดสร้างห้องสมุดประชาชนขึ้นในแต่ละแขวง ปัจจุบันแล้วเสร็จไปเพียง
9 แห่งจากทั้งสิ้น 17 แขวง ห้องสมุดประชาชนเหล่านี้จะมีบทบาทเป็นศูนย์ให้บริการแก่
ห้องสมุดดาวเทียมอีกด้วย
โดยสรุปเงินทุนจากภายนอกช่วยให้ Room to Read Laos สามารถจัดทำา
ห้องสมุดเคลื่อนที่กว่า 6,000 หน่วย ห้องอ่านหนังสือในโรงเรียนเกือบ 1,000 แห่ง และ
สนับสนุนให้มีห้องสมุดโรงเรียน และชุมชนและศูนย์การเรียนรู้อีก 35 แห่ง และห้องสมุด
ประจำาแขวงอีก 9 แห่ง ผู้ให้การสนับสนุนหลักได้แก่ Room to Read Laos, Shanti
Volunteer Association (SVA), Action for Lao Children (ACL), The American
Library Project, Empowerment for All (EFA), Collectif et de Bibliothécaires
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Intervenants en Action Culturelle (COBIAC) และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการ
ก่ อ สร้ า งห้ อ งสมุ ด ‘10 วั น ’ ดำ า เนิ น การโดยผู้ นำ า โครงการส่ ง เสริ ม การอ่ า นและที ม งาน
โดยมีอาสาสมัครจากต่างประเทศมาทำางานกับทีมห้องสมุดแห่งชาติเป็นเวลา 10 วัน ซึ่ง
ในระหว่างนั้นบรรดาอาสาสมัครเหล่านี้จะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในชนบทของลาว
กับการเข้าพักอาศัยกับครอบครัวในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ต่างก็มีความอิ่มเอิบใจขณะที่
ผู้คนในชุมชนก็พากันประหลาดใจที่เห็นห้องสมุดอันสวยงามถูกสร้างขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่วัน
และพากันขนานนามผู้นำาโครงการว่าเป็น ‘หญิงมหัศจรรย์ของการก่อสร้างห้องสมุด’
โครงการส่งเสริมการอ่านทีน่ าำ เสนอมาข้างต้น เป็นปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและลดช่องว่างในการเข้าถึงหนังสือของลาวมานานกว่า
20 ปี ความก้าวหน้าของโครงการได้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำาของคุณภาพการศึกษาระหว่าง
เขตเมืองและชนบทและทำาให้เด็กในพื้นที่ชนบทหลายแห่งได้มีโอกาสมากขึ้นที่จะเข้าถึง
แหล่งการเรียนรู้เช่นการบริการห้องสมุด ขณะเดียวกันครูผู้สอนก็ยังได้รับการปรับปรุงวิธีการ
สอน จากการศึกษาพบว่าอัตราการไม่รู้หนังสือของประชาชนทำาให้รัฐบาลลาวสนับสนุนการ
ส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นในประเทศลาวโดยอนุ ญ าตให้ อ งค์ ก รเอกชนจากต่ า งประเทศ
หลายหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนกิจกรรมการอ่านต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและหาวิ ธี ก ารลดช่ อ งว่ า งในการเข้ า ถึ ง หนั ง สื อ และการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
การศึกษา (Quality of Education)
แม้วา่ รัฐบาลจะต้องการให้ทกุ ส่วนของประเทศได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพแต่ใน
การปฏิบัติยังคงมีความเหลื่อมล้ำาอย่างมีนัยสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการอ่านออก
เขียนได้ในโรงเรียนประถมศึกษาทั้งในเมืองและชนบทอยู่ในระดับที่ต่ำามาก เด็กจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ถูกกำาหนดให้ต้องเรียนรู้ภาษาลาวในปีแรกของการศึกษาระดับประถมศึกษา
ก่อนที่จะเริ่มหลักสูตรปกติในปีที่สอง รัฐบาลเองก็ได้สร้างความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดใน
การก่ อ สร้ า งโรงเรี ย นในชนบทตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาซึ่ ง พบเห็ น ได้ ทั่ ว
ประเทศ โดยมีความแตกต่างกันน้อยมากระหว่างเขตเมืองและชนบท รัฐบาลยังมีการผลิต
และแจกจ่ายหนังสือเรียนไปยังโรงเรียนทุกแห่งและครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรมในแต่ละปี
อย่างไรก็ตามยังคงมีความเหลื่อมล้ำาอย่างมีนัยสำาคัญในคุณภาพของการศึกษาระหว่างพื้นที่
ในชนบทและเมื อ งซึ่ ง สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า งๆ เช่ น ห้ อ งสมุ ด และร้ า นหนั ง สื อ
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คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ ม ากกว่ า พื้ น ที่ ช นบทซึ่ ง เป็ น ที่ อ าศั ย ของเด็ ก ส่ ว นใหญ่
ขาดแคลนทรัพยากรการเรียนรู้เหล่านี้อย่างมาก การจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำานี้ก็คือ “การ
พัฒนาทักษะการอ่าน” อันเป็นทักษะที่สำาคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กมีการศึกษาที่มี
คุณภาพได้ ดังนั้น Room to Read Laos ได้จัดทำาโครงการเพื่อพัฒนาการรู้หนังสือในพื้นที่
ชนบทขึ้นอันได้แก่ การอ่าน การเขียนและการพูด โดยการสร้างอาคารห้องสมุด การจัดพิมพ์
หนังสือในภาษาท้องถิ่นสำาหรับเด็กจำานวนมาก และการแจกจ่ายหนังสือไปตามโรงเรียนที่มี
ห้องสมุดอยู่แล้ว ฯลฯ จุดมุ่งหมายโดยรวมของโครงการเหล่านี้คือการปรับปรุงการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาและความรู้สำาหรับเด็กในประเทศลาวนั่นเอง
ในช่วงเริม่ ต้นของโครงการ เราได้เผชิญกับความท้าทายมากมาย ตัวอย่างเช่น
การขาดแคลนสื่อการอ่านนอกเวลาเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ เนื่องจากหนังสือที่มี
อยู่ส่วนใหญ่เหมาะสำาหรับผู้ใหญ่มากกว่า ซึ่งทำาให้อ่านยากเกินไปสำาหรับเด็กเล็ก Room to
Read พบว่าทางแก้ปัญหานี้ก็คือการจัดพิมพ์หนังสือของเด็กให้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่า
พอใจสำาหรับครูและนักเรียนเนื่องจากความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม ในเวลานั้นนักเขียน
ลาวยังไม่ได้มีการผลิตหนังสือออกมา ดังนั้นทางเราจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียน
สำาหรับนักเขียนเยาวชนขึ้นเพื่อให้นักเขียนเหล่านี้สามารถผลิตหนังสือเด็กที่ดีและน่าอ่าน
และจากแนวคิดนี้เองทำาให้ Room to Read Laos จัดพิมพ์หนังสือจำานวนมากกว่า 80 เรื่อง
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและยังได้รับรางวัล “การผลิตหนังสือที่ดีที่สุดสำาหรับเด็ก” จากกระทรวง
สารสนเทศและวัฒนธรรมต่อเนื่องกันถึงสองปีซ้อนอีกด้วย

Room to Read Laos ช่วงปี พ.ศ. 2548-2553
RoomtoReadทำางานร่วมกับรัฐบาลลาวและองค์การเอกชนทีส่ าำ คัญในอันทีจ่ ะ
ช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในประเทศลาว และเพื่อให้
สอดคล้องกับความเชื่อของ Room to Read ที่ว่าการใช้ทีมงานที่เป็นคนในพื้นที่จะดีที่สุด
สำาหรับการทำางานในพื้นที่ Room to Read Laos จึงได้จัดตั้งทีมงานซึ่งนอกจากจะพูด
ภาษาท้องถิ่นได้แล้วยังมีความคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมาย และที่สำาคัญ
กว่านั้นก็คือเข้าใจถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินโครงการ
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Room to Read ได้จดั วางโครงการสามด้านด้วยกันในประเทศลาวด้วยการ
สนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการและกรมสามัญศึกษา ได้แก่ โครงการห้องเรียน โครงการ
ห้องอ่านหนังสือ และโครงการจัดพิมพ์หนังสือในภาษาท้องถิ่น ต่อมาได้มีการเพิ่มโครงการ
การศึกษาของเด็กผู้หญิงเข้ามาในเนื้องานอีกด้วย
เมือ่ ห้าปีกอ่ น Room to Read Laos ได้ทาำ โครงการ”ส่งเสริมการศึกษาสำาหรับ
เด็กลาว” ขึ้น ทั้งนี้เพราะ “เราเชื่อว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องเริ่มจากเด็กมีการศึกษา”
งานในพื้นที่ที่เราทำาจึงประกอบไปด้วยการจัดทำาห้องอ่านหนังสือ การสร้างห้องเรียน การจัด
พิมพ์หนังสือภาษาท้องถิ่น และการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิง
รายงานนีไ้ ด้รวบรวมสรุปผลการทำางานของเราไว้ตัวเลขเหล่านีเ้ ป็นประจักษ์พยาน
แสดงให้เห็นความทุ่มเทและมุ่งมั่นของเราเพื่อตอบสนองเป้าหมายและเพื่อให้บรรลุภารกิจ
ที่ตั้งไว้
เราทำางานอย่างหนักเพื่อให้ครอบคลุมจำานวนโรงเรียนใหม่ๆ มากขึ้น และ
ขณะเดียวกันก็มงุ่ เน้นให้ความสำาคัญกับคุณภาพและเนือ้ หาในงานแต่ละด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่
การนำาหนังสือที่มีคุณภาพเข้ามาไว้ในห้องสมุดของเรา มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดพร้อม
ระบบการประเมินผลที่ดี นอกเหนือจากการสนับสนุนของชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนและครูท่ี
ทำางานหนักเพื่อให้แน่ใจว่าการดำาเนินโครงการควบคู่ไปกับคุณภาพ นอกจากนี้เรายังเคารพ
การตัดสินใจของชุมชนและสนับสนุนให้พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มแรก
เรายังได้รับความร่วมมือที่ดีจากกระทรวงศึกษาธิการทั้งในระดับแขวงและระดับเมืองโดย
คอยให้แรงบันดาลใจ ผลักดันและช่วยเหลือในทุกขั้นตอน แต่ที่มีคุณค่าเหนืออื่นใดเห็นจะ
เป็ น การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการตรวจสอบและฝึ ก อบรมที ม งานของเรา
นอกเหนือไปจากการเข้ามารับช่วงต่อของงานหลังโครงการที่เราดำาเนินการมาสามปีสิ้นสุดลง
การสนับสนุนจากรัฐบาลเท่ากับเป็นการค้ำาประกันความยั่งยืนในระยะยาวให้กับงานที่เราได้
ทำาไป
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โครงการห้องอ่านหนังสือ
โครงการห้องอ่านหนังสือได้รเิ ริม่ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในเด็กเพือ่ ให้
พวกเขาได้รับประโยชน์จากนิสัยรักการอ่าน Room to Read Laos ได้ร่วมมือกับรัฐบาล
ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนและชุมชนในการตั้งห้องสมุดตามโรงเรียนซึ่งต่อไปจะขอ
เรียกว่าห้องอ่านหนังสือ (Reading Room : RR)
รูปแบบห้องอ่านหนังสือในลาวมีดว้ ยกันสองแบบคือแบบทีเ่ ป็นห้องแยกต่างหาก
(Separate Room : SR) หรือห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือและอุปกรณ์การอ่าน ส่วนแบบที่
สองจะเป็นห้องสมุดในชั้นเรียน (Class Room Library : CR) ซึ่งประกอบไปด้วยตู้และชั้นวาง
หนังสือตั้งไว้ตรงมุมใดมุมหนึ่งของห้องที่ง่ายต่อการเข้าถึง และแบบที่เป็นห้องอ่านหนังสือที่
ถูกสร้างขึ้นมา (Construction Reading Room : CRR) ให้กับโรงเรียนที่มีเด็กจำานวนมาก
ห้องสมุดแต่ละแห่งจะได้รบั การสนับสนุนเป็นเวลาสามปีในด้านของอุปกรณ์การ
อ่ า นและการฝึ ก อบรมครู / ผู้ ดู แ ลห้ อ งสมุ ด การฝึ ก อบรมมุ่ ง เน้ น เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การ
ห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและวิธีการให้เด็กสามารถเข้าถึงหนังสือได้อย่าง
อย่างเท่าเทียมกันทั้งในโรงเรียนและชุมชน
ความพยายามของเราคือการปลูกฝังความเชือ่ มัน่ และทักษะให้กบั ชุมชนและ
โรงเรียนเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้ามาเป็นเจ้าของโครงการเองได้ภายหลังที่เราถอนตัวไปเมื่อครบ
สามปี
ในช่วงระยะเวลาของรายงานชิน้ นี้ เราได้จดั กิจกรรมมากมายในหกแขวงทีเ่ รา
ทำางานอยู่ (18 เมือง และห้องสมุด 424 แห่ง) เพื่อกระตุ้นให้เด็กอ่าน กิจกรรมทั้งหมดนี้ได้
รับการตอบรับอย่างดีและจุดประกายให้เด็กสนใจใคร่จะได้ฟังหรืออ่านเรื่องราวเพิ่มเติม
สรุปก็คือมีนักเรียน 8,229 คน ครู 589 คน และคนในชุมชนอีก 2,055 คนที่ได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมเหล่านี้
ผลงาน
ตัวเลขข้างล่างนีแ้ สดงให้เห็นจำานวนห้องอ่านหนังสือทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ ในแต่ละปี
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ปี พ.ศ. 2548 : 50 ห้อง
ปี พ.ศ. 2549 : 102 ห้อง
ปี พ.ศ. 2550 : 210 ห้อง
ปี พ.ศ. 2551 : 170 ห้อง
ปี พ.ศ. 2552 : 160 ห้อง
ปี พ.ศ. 2553 : 160 ห้อง
รวมทั้งหมด : จำานวน 852 ห้อง
โครงการจัดพิมพ์หนังสือภาษาท้องถิ่น
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่าลาวขาดแคลนหนังสือทีน่ า่ สนใจและสร้างสรรค์สาำ หรับเด็ก
และนั ก แต่ ง หนั ง สื อ และนั ก วาดภาพประกอบหนั ง สื อ ในประเทศก็ ด้ อ ยประสบการณ์ ใ น
การผลิตหนังสือเด็ก ทาง RtR ลาวจึงมิได้มุ่งเน้นไปที่การจัดตั้งห้องอ่านหนังสือเท่านั้นแต่ยัง
มุ่งเน้นในการผลิตหนังสือที่มีความสร้างสรรค์และดึงดูดเด็ก โดยร่วมมือกับนักเขียนใน
ท้องถิ่น นักวาดภาพประกอบ และสำานักพิมพ์ในประเทศลาวเพื่อจัดพิมพ์หนังสือสำาหรับเด็ก
ให้มากขึ้น
Room to Read เริม่ จัดพิมพ์หนังสือสำาหรับเด็กเป็นภาษาท้องถิน่ เพือ่ เติมเต็ม
ช่องว่างในเรื่องดังกล่าว จากประสบการณ์การทำางานของเราในพื้นที่ทำาให้เราทราบดีว่าการ
ที่จะทำาให้เด็กตื่นเต้นและสนใจในการอ่านได้เด็กต้องเข้าใจภาษาและบริบทเป็นอย่างดีก่อน
หนังสือส่วนใหญ่ท่มี ีอยู่เป็นภาษาอังกฤษมีแต่จะทำาให้เด็กถอยห่างจากการอ่านเพราะพวกเขา
ไม่คุ้นเคยกับคำาบางคำาและบางครั้งก็ไม่ได้เข้าใจในบริบทเพราะหนังสือเหล่านั้นไม่ได้รับการ
ออกแบบมาให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
นับตัง้ แต่มกี ารก่อตัง้ ห้องอ่านหนังสือขึน้ เป็นห้องแรกในปีพ.ศ.2548ห้องสมุดของ
เราได้จัดให้มีอุปกรณ์การอ่านที่มีความเป็นมิตรกับเด็กและเหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลาย
โครงการทีม่ งุ่ เน้นกิจกรรมทัง้ มวลของเราล้วนแล้วแต่กระตุน้ ให้นกั เรียนได้อา่ นและเรียนเก่งขึน้
ไปพร้อมๆ กัน เรายังได้สงั เกตพบอีกว่าโครงการของเราได้ชว่ ยเสริมสร้างให้เด็กเกิดความมัน่ ใจ
ขึ้นจนทำาให้พวกเขาพูดและเข้าสังคมเก่งขึ้นในโรงเรียน
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โครงการจัดพิมพ์หนังสือภาษาท้องถิน่ (LocalLanguagePublishingProgram:
LLP) ในลาวได้ทำาการคัดเลือกนักเขียนและนักวาดภาพประกอบท้องถิ่นที่มีความสามารถ
เพื่อนำามาเข้ารับการอบรมการเขียนหนังสือให้เด็กๆ เพื่อเด็กๆ ในโรงเรียนชนบทจะได้มี
หนังสือที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาและอายุและเป็นหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมและ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
นอกเหนือจากการจัดพิมพ์หนังสือของเราเองแล้วทีมงานของเรายังได้รว่ มมือกับ
นักเขียนและนักวาดภาพประกอบในท้องถิ่นหลายท่านในการตีพิมพ์หนังสือของพวกเขา
อุปกรณ์การอ่านเหล่านี้ถูกแจกจ่ายไปยังห้องอ่านหนังสือของเราในแขวงต่างๆ และมอบให้
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ร้องขอให้กับชุมชนของพวกเขา และทำาการแจกจ่ายหนังสือเหล่านี้ไปยัง
เขตที่ยากจน และห้องสมุดอื่นๆ เพื่อลดช่องว่างของการเข้าถึงหนังสือในประเทศลาว
นอกเหนือจากการทำางานตามปกติคอื โครงการจัดพิมพ์หนังสือภาษาท้องถิน่ และ
โครงการห้องอ่านหนังสือ เรายังได้จัดกิจกรรมหนังสือร่วมกับครูและเด็กในเขตปกครองที่ถูก
ทอดทิ้ง (ตัวอย่างเช่นพื้นที่ในเขตลุ่มแม่น้ำาโขงที่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของเรา) โดยมีการนำา
หนังสือไปให้ แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับวิธีการที่จะส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กที่ไม่มี
โอกาสในการเข้าถึงหนังสือ
ผลงาน
จัดพิมพ์หนังสือ 561,000 เล่ม และพิมพ์หนังสือทีแ่ ต่งใหม่ โปสเตอร์และบัตร
นิทานภาพ ทั้งหมดจำานวน 98 เรื่อง
รางวัลที่ได้รับ
หนังสือทีเ่ ราได้จดั พิมพ์ได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากและได้รบั รางวัลมากมายอาทิ
พ.ศ. 2551 : รางวัลหนังสือยอดเยี่ยมแห่งปี เรื่อง “แสงเทียน”
พ.ศ.2552 : รางวัลหนังสือยอดเยีย่ มแห่งปี สำาหรับ หนังสือ 2 เล่มเรือ่ ง “ความฝัน
ของนางออย” และ “กระเป๋าหลายใบ”
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หนังสือทีต่ พี มิ พ์เป็นภาษาท้องถิน่ ของ Room to Read สองเล่มยังได้รบั รางวัล
หนั ง สื อ ลาวยอดเยี่ ย มอั น เป็ น รางวั ล ที่ ใ ห้ เ ป็ น ประจำ า ทุ ก ปี โ ดยกระทรวงสารสนเทศและ
วัฒนธรรม (จากทั้งหมดสี่รางวัล) ในปี พ.ศ. 2552 อีกด้วย
เรื่องราวดีๆ
เด็กในประเทศลาวต้องการหนังสือ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 เจ้าหน้าทีข่ อง
Room to Read พร้อมเพื่อนๆ จาก Warehouse Associates ได้เดินทางไปยังแขวงเซกอง
ในภาคใต้ของประเทศลาวเพื่อแจกจ่ายหนังสือให้กับโรงเรียนในพื้นที่อันห่างไกลและได้รับ
การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าพนักงานการศึกษาจังหวัดซึ่งต่างก็พากันยินดีที่ได้ทราบว่า
Room to Read Laos ได้เดินทางมาแจกหนังสือในเขตนี้ทั้งๆ ที่อยู่นอกพื้นที่การทำางาน
เมือ่ เดินทางมาถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาเซกอง มีครูจาำ นวนมากมารวมตัวกันเพือ่
รอรับหนังสือ พวกเขาต่างตื่นเต้นที่เห็นหนังสือจำานวนมากมายและครูบางคนก็เริ่มอ่าน
หนังสือเหล่านั้นเกือบจะในทันที หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับหนังสือที่จัดพิมพ์โดย
Room to Read
นาย Lisaka Priayen ผูอ้ าำ นวยการโรงเรียนประถมศึกษาท้องเล (Thonglay
Primary School) ในเมืองละมำา แขวงเซกอง กล่าวว่า
“ผมมาทีน่ ใี่ นวันนีเ้ พราะผมได้ยนิ มาว่า Room to Read จะมาแจกหนังสือให้ฟรี
และผมก็หวังว่าจะได้รับหนังสือไปบ้างเพื่อนักเรียนของผมที่กำาลังรอผมอยู่ที่โรงเรียน ผมดีใจ
ที่ได้เห็นหนังสือนิทานทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาลาว ผมต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษ
เพราะโรงเรียนของผมมีความต้องการหนังสือนิทานดีๆ พวกนี้สำาหรับนักเรียน
ผมใคร่ขอขอบคุณ Room to Read ทีไ่ ด้เดินทางมายังจังหวัดทีห่ า่ งไกลของเราซึง่
นับว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ขาดแคลนหนังสือเป็นที่สุดในประเทศลาว และผมยังใคร่ขอเรียน
เชิญให้ Room to Read Laos ขยายโครงการมาที่แขวงเซกอง และจัดพิมพ์หนังสือให้มาก
ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกีย่ วกับวรรณกรรมลาว บทกวีในท้องถิน่ นิทานพืน้ บ้านลาวสำาหรับเด็กๆ
ของเรา”
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โครงการห้องเรียน
โครงการห้องเรียนของRoomtoReadเกิดจากความต้องการเพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ว่าโรงเรียนมีสถานที่ท่จี ะรองรับห้องอ่านหนังสือ ซึ่งนับเป็นปัจจัยหนึ่งในการลดช่องว่างของ
การเข้าถึงหนังสือเพราะโรงเรียนจำาเป็นต้องมีพื้นที่สำาหรับการทำากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และต้องเป็นรูปแบบที่เป็นมิตรกับเด็กด้วย เนื่องจากเราทำางานกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชนบท
เราพบว่ามีหลายโรงเรียนที่มีสภาพทรุดโทรมอันไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดที่จะทำาให้เด็ก
อยากมาโรงเรียน นับแต่นั้นเราจึงเริ่มให้การสนับสนุนโรงเรียนเพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
ขึ้นด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและทำาให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อไป
เงินทุนเพือ่ ความท้าทายทีเ่ ราจัดสรรขึน้ ก่อให้เกิดโอกาสอันมีความหมายยิง่ ต่อ
ชุมชนต่างๆ ในการที่จะมีส่วนร่วมในโครงการทั้งในด้านของการเงินและการตัดสินใจ เงินทุน
สำ า หรั บ โครงการห้ อ งเรี ย นนี้ ส ร้ า งความมั่ น ใจว่ า ชุ ม ชนจะเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแข็ ง ขั น
การร่วมแรงร่วมใจของชุมชน และการร่วมดูแลรักษาสิ่งที่สร้างขึ้น
วัตถุประสงค์ที่สำาคัญของเงินกองทุนเพื่อความท้าทาย
- เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันของชุมชนในกระบวนการการก่อสร้าง
- เพื่อพัฒนาความรู้สึกของความเป็นเจ้าของในโรงเรียน ในหมู่ชุมชน
- เพือ่ ส่งเสริมความยัง่ ยืนของโครงการโดยถือเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
ชุมชนทีจ่ ะบำารุงรักษาทรัพย์สนิ และความต่อเนือ่ งของการปฏิบตั ทิ ดี่ ซี งึ่ ได้แสดง
ให้เห็นเป็นแบบอย่างระหว่างการดำาเนินโครงการ
- เพื่อสร้างความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียน
- เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน Room to Read และชุมชนให้
แข็งแกร่งขึ้น
- เพื่อให้โอกาสสตรีได้มีส่วนในการตัดสินใจของชุมชน
- เพือ่ ลดต้นทุนการดำาเนินการในโครงการห้องเรียนทัง้ ในส่วนของ Room to
Read เองและในส่วนของผู้บริจาค
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นอกเหนือจาก เงินกองทุนเพือ่ ความท้าทาย แล้ว เรายังเพิม่ ความมัน่ ใจในการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างโรงเรียนโดยมอบหมายให้ชุมชนเป็นแกนนำา มีการเลือก
สมาชิ ก ในหมู่ บ้ า นเพื่ อ จั ด ตั้ ง เป็ น “คณะกรรมการการก่ อ สร้ า งโรงเรี ย น” (School
Construction Committee: SCC) และคณะกรรมการชุดนี้จะทำาหน้าที่ดำาเนินโครงการ
ภายใต้การแนะนำาดูแลของ Room to Read ทีมงานซึ่งมีตัวแทนจำานวนหนึ่งเป็นสตรี
ประกอบไปด้วยครู ผู้นำาชุมชน และสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองโรงเรียน สมาชิกจาก
เยาวชนในท้ อ งถิ่ น และสหภาพแม่ ห ญิ ง และบุ ค คลผู้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ ในหมู่ บ้ า น
คณะกรรมการชุดนี้จะรับผิดชอบในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กำากับดูแลการก่อสร้าง และ
ควบคุมค่าใช้จ่าย และมีการแต่งตั้งสมาชิกหนึ่งคนให้ทำาหน้าที่รายงานให้ชุมชนทราบเป็น
ระยะๆ ถึงความคืบหน้าของโครงการ
ในพื้นที่ที่กรรมการหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง กรรมการดังกล่าวจะได้รับการ
มอบหมายหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบโครงการห้องเรียน อย่างไรก็ตามหากกรรมการ
หมู่บ้านไม่เข้มแข็งหรือไม่อาจรับผิดชอบหน้าที่นี้ได้ SCC ก็จะทำาหน้าที่นี้แทน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าโครงการห้องเรียนดำาเนินการไปตามแผนที่ได้วางไว้
บทบาทและความรับผิดชอบของ SCC
• SCCเป็นคณะทำางานทีท่ าำ หน้าทีล่ งนามในบันทึกความเข้าใจกับRoomtoRead
• SCCมีหน้าทีใ่ นการขับเคลือ่ นชุมชนดึงชาวบ้านให้เข้ามามีสว่ นร่วมและรายงาน
ความคืบหน้าเรือ่ งงานก่อสร้างให้ชาวบ้านทราบอีกทัง้ คอยสร้างความมัน่ ใจว่า
ทั้งหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการนี้
• SCC มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการก่อสร้างทัง้ มวลที่ Room to Read ทำาให้กบั
ชุมชน
• SCCยังมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดตัง้ อนุกรรมการและมอบหมายงานสำาหรับ
กิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น กรรมการจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ กรรมการเหรัญญิก
• SCC จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ตามปริมาณทีต่ อ้ งการให้ตรงตามข้อกำาหนดและ
ขั้นตอน

การส่งเสริมการอ่านและห้องสมุด ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 69

• SCC จัดหาและกำากับดูแลแรงงานที่มีฝีมือและไร้ฝีมือสำาหรับโครงการ
• SCC เป็นผูเ้ รียกเก็บ “กองทุนเพือ่ ความท้าทาย” จากชุมชน/ภาครัฐ และ
ส่วนอื่นๆ
ความสำาเร็จที่ผ่านมา
ปี พ.ศ. 2548 : 8 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2549 : 16 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2550 : 48 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2551 : 38 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2552 : 32 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2553 : 30 ห้องเรียน
ทั้งหมด : 172 ห้องเรียน
โครงการการศึกษาสำาหรับเด็กหญิง
โครงการการศึกษาสำาหรับเด็กหญิงของ Room to Read นับเป็นงานทีส่ าำ คัญ
อีกด้านหนึ่งของเราเพราะเป็นการช่วยให้เด็กหญิงที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา ทีมงานของ
เราจะทำาการคัดเลือกเด็กหญิงจากชุมชนชายขอบที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ และให้
ทุนการศึกษาแก่พวกเธอให้ได้เรียนจนจบการศึกษา นอกเหนือไปจากการมอบหนังสือ
ชุดนักเรียน การกวดวิชาเพิ่มเติม การฝึกอบรมทักษะการดำารงชีวิต หรือแม้แต่รถจักรยาน
หากจำาเป็นเพื่อให้เด็กหญิงเหล่านั้นมีโอกาสสำาเร็จการศึกษา เราได้ให้ความช่วยเหลือเป็น
พิเศษกับเด็กผู้หญิงในระดับมัธยมเนื่องจากเราพบว่าระดับนี้เป็นช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดในความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายในเรื่องของการศึกษา
ในประเทศลาวการคัดเลือกผูร้ บั ทุนการศึกษาจะเริม่ ต้นคัดเลือกจากนักเรียนใน
ชั้นประถม 3 เพื่อรับทุนเรียนต่อชั้นประถม 4 และคัดเลือกนักเรียนในชั้นประถม 5 เพื่อรับ
ทุนเรียนต่อระดับมัธยม Room to Read ร่วมกับสำานักงานบริการการศึกษาระดับแขวง
(Provincial Education Service - PES) และสำานักการศึกษาเขต (District Education
Bureau - DEB) จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเด็กนักเรียนหญิงขึ้นประกอบด้วย หัวหน้า
70 | อ่านเขา อ่านเรา

หมู่ บ้ า น ตั ว แทนจากสมาพั น ธ์ นั ก เรี ย นหญิ ง นั ก เศรษฐศาสตร์ ป ระจำ า หมู่ บ้ า น ครู แ ละ
ผู้ปกครองจากแต่ละโรงเรียนในพื้นที่เพื่อช่วยกันคัดเลือกเด็กนักเรียนหญิงที่เหมาะจะได้
รับทุนการศึกษา
Room to Read ยังได้ตดั สินใจมอบความไว้วางใจให้กบั ชุมชนเป็นผูช้ แี้ นะเราใน
การคัดเลือกเด็กโดยใช้วิธีการเจาะกลุ่ม (Group Base Approach) เป็นผลให้เราเจาะไปยัง
พื้ น ที่ ที่ พ บว่ า มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งเด็ ก หญิ ง และเด็ ก ชายและเราได้ ทำ า การคั ด เลื อ ก
เด็กหญิงจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลมาอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2551
เราได้คัดเลือกเด็กหญิงจากกลุ่มชาติพันธุ์มาทั้งหมด 52 คนและนำาไปไว้ในโรงเรียนประจำา
เนื่องจากเด็กหญิงเหล่านี้ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ตามโควตาของรัฐได้
โครงการการศึกษาสำาหรับเด็กหญิงได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผรู้ บั ทุนซึง่
ครอบคลุมค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การศึกษาเช่น ตำารา สมุด เครื่องเขียน เครื่องแบบนักเรียน
รองเท้า กระเป๋า และจักรยานสำาหรับเด็กที่อาศัยอยู่ห่างจากโรงเรียนเกินกว่า 2.5 กม.ขึ้นไป
นอกจากนีโ้ ครงการยังจัดให้มกี ารเรียนพิเศษสำาหรับวิชาหลักตลอดปีการศึกษา
จัดให้มีการกวดวิชาเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนสอบสำาหรับนักเรียนบางคนอีกด้วย นอกจากนี้
ยังจัดให้มีการฝึกอบรม “ทักษะการดำารงชีวิต” เพื่อให้เด็กหญิงเหล่านี้ได้เรียนรู้และเกิด
ความมั่นใจ เพิ่มพูนความนับถือตนเอง ฝึกทักษะการตัดสินใจเพื่อให้พวกเขาสามารถต่อรอง
และตัดสินใจด้วยตัวเองได้
โครงการนีน้ อกจากจะช่วยให้เด็กหญิงมีความก้าวหน้าในเรือ่ งการเรียนแล้วยังช่วย
เสริมสร้างให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีด้วยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นระยะๆ
เจ้าหน้าทีข่ องเราจะใช้เวลากับพ่อแม่ของเด็กทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาเพือ่ สร้างความ
เข้าใจให้พวกเขาตระหนักถึงความสำาคัญและผลักดันส่งเสริมให้ลูกสาวเรียนหนังสือแทนที่จะ
ส่งลูกๆ ไปทำางานในเมืองไทย
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ความสำาเร็จของโครงการ
ปี พ.ศ. 2550 : 200 คน
ปี พ.ศ. 2551 : 325 คน
ปี พ.ศ. 2552 : 300 คน
ปี พ.ศ. 2553 : 250 คน
รวมทั้งหมด : 1,075 คน
การติดตามและประเมินผล (M&E)
Room to Read ภาคภูมใิ จในความเป็นองค์กรทีร่ บั ผิดชอบและโปร่งใส มีทมี
ประเมินผลและตรวจสอบที่มีคุณภาพคอยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาและหาวิธีเพื่อสนับสนุน
ให้ทีมงานทั้งหมดได้บรรลุแผนงานเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกทั้งยังคอยช่วยดูแล
ให้ผู้บริจาคและผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่น ในการทำางานขององค์กรอีกด้วย
หน่วยงานนีย้ งั คอยแจ้งเตือนเจ้าหน้าทีใ่ ห้ใช้มาตรการแก้ไขทีท่ นั ท่วงทีหากเกิด
ความผิดพลาดเพื่อให้โครงการต่างๆ ดำาเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อ
ประโยชน์สำาหรับเด็กลาวเพื่อที่พวกเขาจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นนั่นเอง
ทีมตรวจสอบและประเมินผลของเราได้ให้ความสนใจอย่างมากกับจำานวนหนังสือที่
นักเรียนยืมกลับบ้าน จำานวนนักเรียนที่มาใช้ห้องสมุด หนังสือเล่มไหนที่เด็กๆ ชอบมากที่สุด
นอกจากนั้นยังใส่ใจติดตามดูแลกิจกรรมของห้องอ่านหนังสือและเนื้อหาของการประชุมที่จัด
ให้มีขึ้นทุกๆ สองเดือนเพื่อหาวิธีดึงดูดนักเรียนมาเข้าห้องสมุด ทีมยังมีการตรวจเช็คคะแนน
การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และการประเมินผลเป็นระยะทุกหกเดือน
ก็ช่วยทำาให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นถึงพัฒนาการของนักเรียนเหล่านี้
Room to Read Laos พยายามอย่างมากในการออกแบบระบบ/กลไกการ
ตรวจสอบและประเมินผลโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สำานักงานภูมิภาคและทั่วโลก
เราได้ติดตั้ง Global Solutions Database (GSD) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ทั่วโลก
สามารถเข้าถึงได้ ถือเป็นเครื่องมือสำาคัญสำาหรับเก็บข้อมูลในพื้นที่ แค่คลิกปุ่มเพียงครั้งเดียว
เราก็สามารถเข้าสู่ข้อมูลที่ถูกต้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจำานวนโรงเรียนใหม่ที่สร้างขึ้นในปีที่
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ผ่านมาหรือจำานวนห้องสมุดที่เราจะต้องถอนตัวออกในปีนี้ อีกทั้งจำานวนของนักเรียนใน
แต่ละโครงการ
ในช่วงห้าปีทผี่ า่ นมา โครงการทีส่ าำ คัญๆ 4 โครงการของ Room to Read ได้
ให้การสนับสนุนการศึกษาในประเทศลาวโดยการจัดให้มีห้องอ่านหนังสือ ห้องเรียน มอบทุน
การศึกษาแก่เด็กหญิง และจัดพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาท้องถิ่น โครงการเหล่านี้ได้ให้โอกาส
เด็กหลายร้อยคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและด้อยโอกาสได้เข้าถึงโรงเรียนและ
หนังสือ

แผนการดำาเนินงานของ Room to Read Laos : พ.ศ. 2554-2559
วิสัยทัศน์
Room to Read เชือ่ ว่าโลกจะเปลีย่ นแปลงได้ตอ้ งเริม่ จากการทีเ่ ด็กมีการศึกษา
เราอยากเห็นโลกที่เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยให้พวกเขามีศักยภาพที่
เต็มเปี่ยมและสามารถทำาสิ่งดีๆ ให้กับชุมชนและโลกได้
พันธกิจ
Room to Read จะแสวงหาหนทางเพือ่ เปลีย่ นแปลงชีวติ ของเด็กๆนับล้านๆ ใน
ประเทศกำาลังพัฒนาโดยเน้นในเรื่องของการรู้หนังสือและความเสมอภาคระหว่างหญิงและ
ชายในด้านการศึกษา เราจะอาศัยการทำางานร่วมกับชุมชน องค์กรพันธมิตร และภาครัฐ
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และนิสัยรักการอ่านในหมู่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงได้เรียนจบระดับมัธยมศึกษา โดยมีทักษะการดำารง
ชีวิตที่จำาเป็นติดตัวไปด้วย เพื่อที่พวกเขาจะได้ประสบความสำาเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต
ต่อไป
ขณะที่เราทำางานอย่างหนักตลอดเวลาสิบปีที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ทั่วโลก
Room to Read ก็พร้อมที่จะยกระดับการทำางานไปสู่ข้ันต่อไป โดยกำาหนดให้เรื่องการรู้
หนั ง สื อ และการศึ ก ษาของเด็ ก ผู้ ห ญิ ง เป็ น วาระที่ สำ า คั ญ สองวาระในการขั บ เคลื่ อ น การ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทำาให้เราต้องเปลี่ยนจาก ‘การสร้างนิสัยรักการอ่าน’ มาทำาให้เด็กๆ
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กลายเป็น ‘นักอ่านอิสระ’ และเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายของเราจากก่อนวัยเรียนและนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษามาสู่เด็กในระดับประถมศึกษาโดยมุ่งเน้นในชั้นประถม 1 และ 2 เป็นหลัก
ด้วยเหตุนี้โครงการต่างๆ ทั้งหมดของเราจะสิ้นสุดการเป็นโครงการเดี่ยวๆ อีกต่อไปแต่จะถูก
นำ า เข้ า มาเป็ น ส่ ว นประกอบหนึ่ ง ของโครงการการรู้ ห นั ง สื อ และโครงการการศึ ก ษาของ
เด็กหญิงแทน
แผนในการดำาเนินโครงการต่างๆ ของเรามีดังต่อไปนี้:
โครงการห้องอ่านหนังสือ
1. สร้างโอกาสสำาหรับเด็กๆ ให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การอ่านทีส่ อดคล้องกับ
วัฒนธรรม สมกับวัยและสะท้อนให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันทางเพศมากขึ้น
2. เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูและบรรณารักษ์เพือ่ ส่งเสริมการรูห้ นังสือและ
การพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เป็นมิตรกับเด็ก
4. สร้างความเข้าใจ ตระหนักรูใ้ นหมูผ่ ปู้ กครอง เพือ่ นบ้านและชุมชนในการ
สนับสนุนและผลักดันเรื่องการอ่าน
5. ร่วมมือกับภาครัฐเพือ่ แสวงหาการสนับสนุนในอันทีจ่ ะนำานโยบายและแผน
กลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการการจัดพิมพ์หนังสือภาษาท้องถิ่น
1. ร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับโครงการห้องอ่านหนังสือและการรูห้ นังสือในการผลิต
สิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนนิสัยรักการอ่านและเสริมทักษะการอ่าน การจัดพิมพ์หนังสือภาษา
ท้องถิ่นจะช่วยให้รู้ถึงระดับการอ่านและทำาให้สามารถผลิตหนังสือให้เหมาะสมกับการอ่าน
หนังสือในแต่ละระดับได้
2.พัฒนาทักษะการเขียนและการวาดภาพประกอบสำาหรับนักเขียนและนักวาดภาพ
ท้องถิ่นเพื่อช่วยในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่สนับสนุนการรู้หนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับ
ผู้อ่านที่ยังเป็นเด็ก เช่น นักเรียนชั้นประถม 2
3. สนับสนุนทัง้ ในส่วนของโครงการห้องอ่านหนังสือและโปรแกรมการรูห้ นังสือ
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โครงการห้องเรียน
1.เอือ้ ให้มกี ารเข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐานทางการศึกษาซึง่ มีความเป็นมิตรกับเด็กโดย
เน้นเรื่องความสะอาด สดใส และมีพื้นที่การเรียนรู้ที่ได้รับการก่อสร้างอย่างดี
2.รวบรวมข้อมูลโรงเรียนลงในแบบฟอร์มพร้อมทัง้ ระบุให้ชดั เจนว่าเป็นโรงเรียนใน
โครงการการรู้หนังสือ และ/หรือ โครงการการศึกษาของเด็กผู้หญิง (GEP)
3. เริม่ ทำาโครงการการรูห้ นังสือหรือโปรแกรมการศึกษาของเด็กหญิงทีโ่ รงเรียน
4. วิเคราะห์ความต้องการโครงสร้างพืน้ ฐานและจัดทำางบประมาณการก่อสร้าง
โรงเรียน
5. ให้การสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานเพิม่ เติมแก่โรงเรียนตามความ
จำาเป็น
6.จัดให้มกี ารตรวจสอบอย่างสม่าำ เสมอและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำาหรับ
การบำารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
โครงการการศึกษาของเด็กผู้หญิง (GEP)
1. คัดเลือกเด็กผูห้ ญิงเพือ่ รับทุนการศึกษาให้มากขึน้ โดยใช้วธิ เี จาะกลุม่ (community
based approach)
2. ระบุให้ได้วา่ ชุมชนใดมีสดั ส่วนความต่างระหว่างชายและหญิงในระดับสูง
3. จัดให้มีการเรียนพิเศษและให้คำาปรึกษาหากจำาเป็น
4. ให้การฝึกอบรมทักษะการดำารงชีวิตแก่นักเรียนที่ได้รับทุนทุกคน
5. สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ลงในโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

บทสรุป
ในช่วง5ปีทผี่ า่ นมาความก้าวหน้าอย่างมีนยั สำาคัญเกิดขึน้ ได้กด็ ว้ ยความพยายาม
ของเราที่จะลดช่องว่างในการเข้าถึงหนังสือและลดความเหลื่อมล้ำาในคุณภาพของการศึกษา
ในเขตเมืองและชนบทของลาวเป็นสำาคัญ เด็กในพื้นที่ชนบทหลายแห่งสามารถเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้มากขึ้น เช่น การบริการห้องสมุด และครูเองก็ยังได้ปรับปรุงวิธีการสอน สิ่งที่เกิด
ขึ้นมาจากผลของโครงการภายใต้การดำาเนินงานของ Room to Read ที่ส่งต่อให้กับรัฐบาล
ลาวโดยมีเป้าหมายรวมคือการจัดการด้านการศึกษานั่นเอง
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วัฒนธรรมก�รอ่�นหนังสือ
เป็นเครื่องมือสำ�หรับคนย�กจนที่จะทำ�ให้ตนเอง
มีคว�มสมบูรณ์ในชีวิตม�กขึ้น ต�มปรัชญ�พุทธศ�สน�ว่�
“ก�รทำ�สิ่งที่ถูกต้องอย่�งเต็มใจจะนำ�ม�
ซึ่งผลลัพธ์อันงดง�มในชีวิต”

การหมุนเวียนหนังสือระหว่างห้องสมุด:
แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากหนังสือและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
วู ด็อง ถัว หงา (Vu Duong Thuy Nga)

บทคัดย่อ
บทความนี้ว่าด้วยความพยายามของห้องสมุดที่จะลดช่องว่างระหว่างชุมชนเมืองกับ
ชุมชนชนบทและระหว่างบริเวณภูเขาและทีร่ าบ ด้วยการส่งเสริมการอ่านและการใช้สารสนเทศ
ของชาวเวียดนาม
ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีประชาชนเชื้อสายต่างๆ ถึง 54 กลุ่มชาติพันธุ์
และมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทมากถึง 70% นอกจากนี้ ยังมีประชากรผูพ้ กิ ารทาง
สายตามากถึง 1 ล้านคน ในเวลาหลายปีท่ผี ่านมา ห้องสมุดสาธารณะได้พยายามที่จะสร้าง
ความเท่าเทียมและสภาพที่เอื้อให้คนในชนบทและผู้พิการทางสายตามีโอกาสเข้าถึงหนังสือ
และสารสนเทศต่างๆ ได้ง่ายและสะดวก หนังสือและสื่อห้องสมุดอื่นๆ ได้รบั การเผยแพร่จาก
ห้องสมุดระดับจังหวัดไปยังชุมชนระดับรากหญ้า มีการจัดจุดอ่านหนังสือสำาหรับผู้พิการทาง
สายตาโดยเฉพาะ และห้องสมุดระดับจังหวัดมีบทบาทสำาคัญในการยกระดับภูมิปัญญาและ
เผยแพร่ข้อมูลและความรู้ไปยังชุมชน
รูปแบบของการกระจายสื่อห้องสมุดไปยังชุมชนรวมถึงบริการหมุนเวียนหนังสือ
ของห้องสมุดสาธารณะ (เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่ หนังสือเคลื่อนที่ การส่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

แปลจาก “Transferring of books among libraries: The solution of effective promotion of the use
of the books and other information in order to reduce people cultural standard between rural
and city communities” นำาเสนอในงานประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013 วันที่ 2122 มีนาคม 2556
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ไปยังเขตที่พักอาศัยและโรงเรียน และอื่นๆ) และการให้บริการสำาหรับผู้พิการทางสายตา
(เช่น การให้บริการถึงที่ การหมุนเวียนหนังสือไปยังสาขาของสมาคมคนตาบอดในจังหวัด
และในเขตเมือง) การสนับสนุนของรัฐบาลและองค์กรท้องถิ่นและองค์กรต่างชาติรวมถึง
โครงการของรัฐที่ให้ทุนสนับสนุนห้องสมุด โครงการพัฒนาวัฒนธรรม โครงการจัดหาหนังสือ
สำาหรับชุมชนระดับรากหญ้า และยังมีการสนับสนุนขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำาไร
และบุคคลทั่วไป
การวิเคราะห์ปัญหาความยากลำาบากของห้องสมุดที่จะให้บริการในท้องถิ่นห่างไกล
และคนตาบอด แสดงถึงปัญหาการขาดแคลนสือ่ ต่างๆ โดยเฉพาะสือ่ ในภาษาถิน่ การขาดแคลน
การจัดส่งหนังสือ การจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ เบี้ยเลี้ยงค่าจ้างที่ไม่เหมาะสมสำาหรับบรรณารักษ์
ในระดับรากหญ้า และปัญหาจากการที่คนจำานวนมากต้องทำางานหนักเพื่อเลี้ยงชีพและ
ไม่มีเวลาอ่านหนังสือมากนัก
นอกจากนี้ บทความนีย้ งั มีโครงร่างข้อเสนอเกีย่ วกับความเท่าเทียมกันสำาหรับทุกคน
ที่จะเข้าถึงหนังสือ ข้อมูลและความรู้ในประเทศเวียดนามด้วย

บทนำา
เวียดนามเป็นประเทศทีม่ ปี ระชาชนเชือ้ สายต่างๆ มากถึง 54 กลุม่ ชาติพนั ธุอ์ าศัยอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข ประชากรเกือบ 70% ของประเทศอาศัยอยู่ในเขตชนบท พวกเขาต้อง
ทำางานหนักเพื่อยังชีพโดยขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นและขาดการส่งเสริมด้านชีวิตทาง
วัฒนธรรมจากรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีประชากรเวียดนามมากถึงประมาณ 1 ล้านคนที่เป็น
ผู้พิการทางสายตาซึ่งส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตชนบทของประเทศ ด้วยสภาพดังกล่าว อัตรา
ความยากจนจึงยังอยูใ่ นระดับสูง และช่องว่างระหว่างมาตรฐานการครองชีพของคนในชนบท
และคนในเมืองยิง่ กว้างขึน้ อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายทางด้านชาติพนั ธุท์ าำ ให้มวี ฒ
ั นธรรม
ดั้งเดิมที่เอื้อต่อการเป็นประเทศที่มีพหุวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงความหลากหลายในเรื่อง
ประเพณี กิจกรรมการรับประทานอาหาร และกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเชื่อทางด้าน
จิตวิญญาณ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเช่นนีเ้ ป็นคุณประโยชน์ตอ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม
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การท่องเที่ยวของประเทศ อย่างไรก็ตาม มีคำาถามจากบรรณารักษ์และผู้ที่รักหนังสือว่า
เราจะช่วยผู้คนที่ด้อยโอกาสในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการทางสายตา ให้เข้าถึง
หนังสือและนิตยสารต่างๆ ได้ง่ายได้อย่างไรเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับมาตรฐานความ
เป็นอยู่ของพวกเขา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จะพัฒนาศักยภาพในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่
เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ผ่านกิจกรรมการอ่านหนังสือได้อย่างไร ซึ่งเป็นแนวคิด
เรื่องอุทยานการเรียนรู้ที่เราต้องการจะเสนอกับประเทศทั้งหลายในทวีปเอเชีย

1. นโยบายพลวัตของรัฐบาลเวียดนามสำาหรับชุมชนยากจน
ผ่านการรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมการอ่านหนังสือ
เห็นได้ชัดเจนว่า ความคาดหวังของการสร้างวัฒนธรรมการอ่านหนังสือสำาหรับ
ผู้ด้อยโอกาสเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเวียดนามที่ต้องการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่าน
หนั ง สื อ เพื่อสร้างโอกาสในชีวิตให้ประชากรผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขาอ่านหนังสือให้
มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ เพื่อที่พวกเขาจะได้มีช่องทางสำาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่ม
ความรู้และทักษะในการดำารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ วัฒนธรรมการอ่านหนังสือ
ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ สำ า หรั บ คนยากจนที่ จ ะทำ า ให้ ต นเองมี ค วามสมบู ร ณ์ ใ นชี วิ ต มากขึ้ น ตาม
ปรัชญาพุทธศาสนาว่า “การทำาสิ่งที่ถูกต้องอย่างเต็มใจจะนำามาซึ่งผลลัพธ์อันงดงามในชีวิต”
กล่าวสั้นๆ คือ การสร้างวัฒนธรรมการอ่านหนังสือเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ ในอีกแง่หนึ่ง วัฒนธรรมนี้จะช่วยลดความยากจนในชุมชนยากจนของประเทศ
นโยบายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในทุก
จังหวัดและเขตของประเทศ ในบางกรณีบริษัทและสำานักพิมพ์ หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปต่างก็
สนับสนุนหนังสือและอื่นๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กับประชาชนที่ด้อยการศึกษาใน
ชุมชนยากจน ผลของนโยบายดังกล่าวทำาให้มีการสร้างห้องอ่านหนังสือในหมู่บ้านสำาหรับ
ประชากรในชุมชนในเขตชนบทในส่วนต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องหนังสือ
สำาหรับผู้พิการทางสายตาที่จัดทำาโดยห้องสมุดสาธารณะในเมืองโฮจิมินห์
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2. บทบาทของห้องสมุดสาธารณะในการส่งเสริมการอ่านในชุมชน
ในประเทศเวียดนามนั้น เราไม่สามารถจัดตั้งระบบห้องสมุดต้นแบบที่มีห้องสมุด
กลางและห้องสมุดสาขาได้ จึงเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะแลกเปลีย่ นและให้ยมื หนังสือระหว่างห้องสมุด
เครือข่ายในระบบ อย่างไรก็ตาม เราได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะเพิ่มแหล่งหนังสือสำาหรับ
ห้องสมุดแต่ละแห่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อคนยากจน
อันที่จริง ในระยะหลายปีที่ผ่านมา ห้องสมุดสาธารณะในเขตและจังหวัดต่างๆ ได้
จัดหาหนังสือมากเพียงพอสำาหรับคนยากจนในหมูบ่ า้ นโดยใช้วธิ ยี ดื หยุน่ เช่น การเวียนหนังสือ
ระหว่างห้องสมุด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรที่ทำาให้แต่ละห้องสมุดมีความใหม่
อยู่เสมอ และการสร้างห้องอ่านหนังสือสำาหรับคนตาบอดในบางพื้นที่
วัฒนธรรมการอ่านหนังสือสร้างโอกาสให้เกษตรกรในหลายๆ ส่วนในประเทศ
เพื่ อ ให้ พ วกเขาเรี ย นรู้ ว่ า เขาสามารถลดความยากจนได้ ด้ ว ยทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น
รายงานจากวารสารและหนังสือพิมพ์ตา่ งๆ แสดงให้เห็นว่า ผลของการรณรงค์เรือ่ งวัฒนธรรม
การอ่านหนังสือประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดี เกษตรกรในเขตห่างไกล รวมถึงเกษตรกรที่เป็น
ชนกลุม่ น้อย ได้นำาเทคนิคและเทคโนโลยีในการทำาไร่ทำานาไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล
สามารถกล่าวได้ว่าสำาหรับคนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาน้อยนั้น การเรียนรู้จากหนังสือที่มี
รูปภาพประกอบมีความสำาคัญที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเลี้ยงตัวเองและพึ่งพาตัวเองได้
ในบางกรณี ห้องสมุดสาธารณะได้รณรงค์เรื่องการอ่านหนังสือเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนไป
อ่ า นหนั ง สื อ ที่ ห้ อ งสมุ ด ถ้ า นั ก เรี ย นเรี ย นดี แ ต่ ย ากจน นั ก เรี ย นก็ จ ะได้ รั บ บั ต รห้ อ งสมุ ด
นอกจากนี้ห้องสมุดบางแห่งยังอนุญาตให้กลุ่มทหาร กลุ่มคนในชุมชนเดียวกัน หรือกลุ่ม
อ่านหนังสืออื่นๆ ยืมหนังสือได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำาไปอ่านที่บ้าน
2.1 การให้ยืมหนังสือหมุนเวียนจากห้องสมุดสาธารณะในเขตหรือในจังหวัด
ไปยังห้องสมุดขนาดเล็กในหมู่บ้านห่างไกล
โครงการให้ยืมหนังสือข้ามห้องสมุดดำาเนินการมาเป็นเวลาสิบปีแล้วในห้องสมุด
ระดับจังหวัด 63 แห่งในประเทศเวียดนาม โครงการนี้ประสบความสำาเร็จในการสนับสนุน
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การให้ยืมหนังสือในเขตชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่บนที่สูงและ
ผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวเกาะ ที่มีโอกาสในการเข้าถึงหนังสือน้อยในเขตที่ตนอยู่อาศัย
ในการเวียนหนังสือทุก 3 หรือ 6 เดือน ห้องสมุดขนาดเล็กในท้องที่ห่างไกลแต่ละ
แห่งสามารถขอยืมหนังสือได้ครั้งละ 200-400 เล่ม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำาหรับการ
ใช้ในช่วงเวลานั้น กลยุทธ์เช่นนี้ประสบผลสำาเร็จในสังคมยากจนสองประการ กล่าวคือ เป็น
วิธีการที่ช่วยกระตุ้นนิสัยรักการอ่านและเป็นการทำาให้ผ้คู นยากจนมีโอกาสรับรู้นโยบายใหม่ๆ
ของรัฐบาลตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในปัจจุบันของพวกเขา การเข้า
ถึงหนังสือทำาให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ทางเทคนิคหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่
และการผลิตทีส่ นองความต้องการในปัจจุบนั ของเกษตรกร ครอบครัวยากจนหลายครอบครัว
มีโอกาสเรียนรู้และนำาเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อยู่ในหนังสือไปประยุกต์ใช้ในการทำา
เกษตรกรรมของตนเอง และกลายเป็นเกษตรกรที่ร่ำารวยทั้งๆ ที่ทำาเกษตรกรรมในพื้นที่
ทุรกันดาร กลุ่มสตรีในแต่ละหมู่บ้านนับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อ
พัฒนาการผลิตและชีวติ ของตน เห็นได้ชดั ว่ายิง่ พวกเขานำาวิธกี ารใหม่ๆ ในการทำาเกษตรกรรม
ไปประยุกต์ใช้ พวกเขาก็ยิ่งได้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการผลิตทางเกษตรกรรมของตนเอง
ง่ายมากขึ้นเท่านั้น
- การใช้รถจักรยานยนต์นำาหนังสือไปยังท้องที่ห่างไกล
ในการขนย้ายหนังสือไปยังท้องทีห่ า่ งไกลนัน้ มีโครงการรณรงค์เพือ่ สร้างชีวติ ทีด่ กี ว่า
สำาหรับผู้ด้อยโอกาสที่จะเข้าถึงหนังสือในสังคมของเรา เนื่องจากสภาพท้องถนนที่ย่ำาแย่ใน
ท้องถิน่ ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตทีส่ งู บรรณารักษ์หอ้ งสมุดสาธารณะจึงจำาเป็นต้องนำา
หนังสือไปให้ชาวบ้านโดยใช้รถจักรยานยนต์ บรรณารักษ์จะใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
นำาหนังสือจำานวน 100-300 เล่มไปยังห้องอ่านหนังสือในชุมชนยากจนเป็นประจำาตามกำาหนด
ทุก 2-3 เดือนแล้วแต่แผนการของห้องสมุดสาธารณะแต่ละแห่ง ตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งคือ
Mai Thi Lam บรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนในหมู่บ้าน Tan Khanh Hoa ในเขต
Giang Thanh จังหวัด Kien Giang ใกล้พรมแดนเขมร-เวียดนาม จะนำาหนังสือจาก
ห้องสมุดของตนเองไปที่ห้องอ่านหนังสือในโรงเรียนสาขา 6 โรงเรียน ให้นักเรียนชาวเขมร
อ่านเป็นประจำาทุกวัน โดยที่ห้องอ่านหนังสือบางแห่งตั้งอยู่ห่างไกลจากห้องสมุดของเธอถึง
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20 กิโลเมตร ตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งคือ Pham Thi Hoa ผู้อำานวยการของห้องสมุด
สาธารณะของเขต Bat Cat ในจังหวัด Lao Cai ที่ทุกครั้งที่มีการหมุนเวียนหนังสือ ก็จะใช้
รถจักรยานยนต์นำาหนังสือ 200-300 เล่มไปยังจุดหมายปลายทางที่ห่างไกล การสนับสนุน
เช่นนี้ทำาให้เด็กนักเรียนในหมู่บ้านมีโอกาสได้เรียนรู้จากการอ่าน สำาหรับห้องสมุดโรงเรียน
ประจำาสำาหรับชนกลุม่ น้อย เธอจะใช้เวลาสัปดาห์ละหนึ่งวันช่วยบรรณารักษ์ในห้องสมุดเล็กๆ
ที่นั่นทำางานและให้บริการแก่นักเรียนทั้งหลายเต็มที่
- การใช้รถพิเศษไปบริการหนังสือให้พื้นที่ห่างไกล
ในประเทศเวียดนาม มีห้องสมุดจำานวนสามแห่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการหมุนเวียน
หนังสือไปยังผู้อ่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ห้องสมุดทั้งสามคือ ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ทั่วไปในเมืองโฮจิมินห์ ห้องสมุดสาธารณะในเมืองฮานอย และห้องสมุดสาธารณะในเมือง
เย็นไบ ซึ่งห้องสมุดทั้งสามแห่งจัดเป็นรูปแบบใหม่ของการหมุนเวียนหนังสือในประเทศ
เวียดนาม เพื่อให้ผู้อ่านในเขตชนบทมีโอกาสได้อ่านหนังสือใหม่ๆ และสนองความต้องการใน
ปัจจุบันของตนเอง ประกอบด้วยความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง และอื่นๆ วิธีการ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์สำาหรับชนกลุ่มน้อยและทหารที่อยู่ในบริเวณชายแดนห่างไกลจาก
ชุมชนเมือง

ภาพที่ 1: ห้องสมุดเคลื่อนที่ของห้องสมุดวิทยาศาสตร์ทั่วไปในเมืองโฮจิมินห์
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ภาพที่ 2: ห้องสมุดเคลื่อนที่ ความรู้ติดล้อของห้องสมุด
ฮานอยออกให้บริการในบริเวณ
ชานเมืองฮานอย

ห้ อ งสมุ ด สาธารณะแห่ ง ฮานอยมี ย านพาหนะเป็ น ห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ห นึ่ ง คั น
มีหนังสือจำานวน 1,500 เล่มและมีเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ออินเทอร์เน็ตจำานวน 6 เครื่องเพื่อให้
บริการแก่หมู่บ้านยากจน 10 แห่งในเมือง ห้องสมุดมีแผนการสำาหรับสามปีข้างหน้าที่จะนำา
รถยนต์คันนี้ออกวิ่งให้บริการทุกๆ วันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อสนับสนุนนักเรียนในหมู่บ้านให้
เรียนรู้จากการอ่านและการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ
- รูปแบบใหม่ของการจัดหาหนังสือให้นักอ่านในโรงเรียน
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นมา โรงเรียน Le Van Tam ในเมือง Long Mai
จังหวัด Hau Giang ได้นำากลยุทธ์ใหม่มาใช้ในการดึงดูดความสนใจของนักเรียนในการ
อ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตในหลายๆ ด้านในระหว่างเวลาพักที่โรงเรียน ในช่วงพัก
ตั ว แทนของห้ อ งเรี ย นจะสุ่ ม หยิ บ หนั ง สื อ หรื อ นิ ต ยสารจากกล่ อ งหนั ง สื อ ที่ ต กแต่ ง อย่ า ง
สวยงามในช่วงพักมาอ่านให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันฟังเรื่องหรือข้อมูลจากหนังสือใต้ร่มเงา
ต้นไม้ใหญ่ หนังสือและนิตยสารในกล่องหนังสือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส
รู้จักแนวคิดและข้อมูลใหม่ๆ และสอนให้นักอ่านรุ่นเยาว์มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความคิด
ของตน
- ห้องอักษรสัมผัสสำาหรับผู้พิการทางสายตา
เป็นเรือ่ งน่ายินดียง่ิ ทีน่ บั ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
กีฬา และการท่องเที่ยวของเวียดนามได้ให้การสนับสนุนห้องสมุดสาธารณะหลายแห่งใน
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เมืองใหญ่ เช่น ห้องสมุดสาธารณะแห่งฮานอยและห้องสมุดวิทยาศาสตร์ท่ัวไปของเมือง
โฮจิมินห์ เพื่อจัดให้มีบริการห้องอักษรสัมผัสสำาหรับผู้พิการทางสายตา จนถึงปัจจุบันนี้
มีห้องอักษรสัมผัสจำานวน 34 แห่งที่เปิดให้บริการกับผู้พิการทางสายตาในจังหวัดต่างๆ
อย่างไรก็ตาม มีคนจำานวนไม่มากนักที่มาที่ห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสืออักษรเบรลล์ ทั้งนี้
เนื่องจากการอ่านอักษรเบรลล์เป็นเรื่องต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ในขณะเดียวกัน ความยาก
ลำาบากในการเดินทางก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ผู้พิการทางสายตาไม่อยากไปอ่านหนังสือที่
ห้องสมุด ดังนั้น เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสได้อ่านหนังสือ การนำาหนังสืออักษรเบรลล์ไปให้
สมาคมผูพ้ กิ ารทางสายตาจะเป็นประโยชน์มากกว่า ในความเป็นจริงแล้ว ห้องสมุดสาธารณะ
จำานวนหลายแห่งในประเทศได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้พิการทางสายตากลุ่มต่างๆ เพื่อเพิ่มกิจกรรม
การฝึกอ่านหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับคนยากจน มีการจัดประกวดหนังสืออักษรเบรลล์
ในเมื อ งต่ า งๆ หลายเมื อ งเพื่ อ ให้ ค น ตาบอดมี โ อกาสเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาความรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม
คุณภาพชีวิตของตน

ภาพที่ 3: เด็กพิการทางสายตาในห้องสมุดวิทยาศาสตร์ทั่วไปในเมืองโฮจิมินห์
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- การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านของห้องสมุดเอกชน
มีการจัดตัง้ ห้องสมุดเอกชนกว่า 50 แห่งและชัน้ หนังสือสำาหรับครอบครัวอีก 80 แห่ง
เพื่อให้บริการชุมชนในท้องที่ต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาคต่างๆ ในประเทศ
ซึ่งมีฐานะดีและมีความตั้งใจดี ตัวอย่างเช่น Sir Nguyen Quang Thach ที่อาศัยอยู่ใน
เขต Quynh Phu จัง หวัด Thai Binh ที่รวบรวมเงินทุนเพื่อสร้างชั้นหนังสือสำ าหรับ
ครอบครัวเพื่อจัดหาหนังสือสำาหรับชุมชนในชนบทของเขา Sir Nguyen Quang Thach
ตระหนั ก ดี ว่ า ในชนบทมี ห นั ง สื อ จำ า นวนน้ อ ยมากแต่ มี ค นที่ ต้ อ งการอ่ า นหนั ง สื อ เป็ น
จำานวนมาก ซึ่งก็เป็นดังนั้น และมีคนมาอ่านหนังสือที่ชั้นหนังสือที่เขาจัดหาให้จำานวนมาก
โดยรวมแล้วเป็นเด็กนักเรียนถึง 80% ทุกวันนี้มีแนวโน้มที่จะนำารูปแบบนี้ไปใช้ในท้องที่ต่างๆ
ในจังหวัด Thai Binh คาดหวังกันว่ายิ่งมีชั้นหนังสือสำาหรับครอบครัวมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะ
ยิง่ มี “พืน้ ทีอ่ า่ นหนังสือ” มากขึน้ พวกเขายังกล่าวด้วยว่าผูอ้ า่ นเดินทางไปทีช่ น้ั หนังสือสำาหรับ
ครอบครัวไม่ใช่เพื่ออ่านหนังสือเท่านั้น แต่ยังไปเพื่อแบ่งปันความสนใจ นิสัย และด้านอื่นๆ
ของชีวิตกับคนอื่น นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ทำาให้พวกเขาได้พบปะแลกเปลี่ยนปัญหาด้าน
การผลิตงานเกษตรตลอดจนปัญหาความยากลำาบากในชีวิตและหาทางช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน

3. กิจกรรมของรัฐบาลและองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำาไร
ในการดูแลกิจกรรมการอ่านของประชาชนเพื่อการพัฒนา
ความสามารถส่วนตน
เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการสร้างโอกาส
การอ่านของประชาชนเป็นอย่างมาก ท่านกล่าวไว้ในหนังสือชื่อ “Revolutionary Way”
(Duong Cach Mehn, 1927) ว่า ในการเตรียมการก่อตั้งพรรคนั้น จำาเป็นต้องเปิดห้องอ่าน
หนังสือไปพร้อมๆ กับการสร้างโรงเรียนและโรงพยาบาล ท่านประธานาธิบดียงั กล่าวไว้ดว้ ยว่า
ควรมีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนในโรงเรียน การเรียนจากหนังสือ และ
การเรียนจากชีวิตจริง
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ดังนั้น ในนโยบายการพัฒนาประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม จึงมีการ
วางแนวทางให้รัฐบาลดำาเนินงาน หน้าที่หลักของรัฐบาลคือการสร้างสภาพที่ดีท่ีช่วยให้
ประชาชนของประเทศได้อ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิผล ในปี ค.ศ. 2004 คำาสั่งสำาคัญของ
คณะกรรมการกลางพรรค หมายเลข 42/CT-TW มีดังนี้
(1) เราจำาเป็นต้องดูแลเรือ่ งการพัฒนาวัฒนธรรมในการอ่านสำาหรับประชาชน
ทุกระดับชั้นและทุกองค์กรในประเทศ
(2) เราต้องพยายามอย่างดีทสี่ ดุ ทีจ่ ะพัฒนาเครือข่ายการจัดหาหนังสือ นิตยสาร
และสิง่ พิมพ์อนื่ ๆโดยมีเนือ้ หาทีต่ รงกับความต้องการในปัจจุบนั ของประชาชน
ทีอ่ า่ นหนังสืออยูใ่ นท้องถิน่ ต่างๆของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ อี่ าศัยอยู่
ในบริเวณชนบทห่างไกลและโดดเดี่ยว 1
เราตระหนักดีว่าการพัฒนาข้อมูล ความรู้ และวัฒนธรรมในวิถีทางที่ถูกต้องเป็น
องค์ประกอบสำาคัญในการพัฒนาประเทศ เมื่อพิจารณาถึงประเด็นสำาคัญเรื่องวัฒนธรรม
สำาหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตนั้น ประเทศเวียดนามมีกลยุทธ์ทางด้านวัฒนธรรมของ
รัฐบาลทีเ่ รียกว่า “กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรม” โดยมีเป้าหมายในปี ค.ศ. 2020 กลยุทธ์นไ้ี ด้
ระบุวัตถุประสงค์และงานในการพัฒนาวัฒนธรรมโดยรวมและการพัฒนาห้องสมุดโดยเฉพาะ
ดังนี้ (ก) การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อบริการประชาชนให้ได้อ่าน
หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี
ทีใ่ ห้บริการอัตโนมัตแิ ละทันสมัยในการบริหารจัดการห้องสมุด (ข) การจัดตัง้ เครือข่ายระหว่าง
ห้องสมุดต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ของเครือข่ายเพื่อบรรยากาศ
ในการค้นคว้า และเพื่อให้ห้องสมุดแต่ละแห่งในเครือข่ายมีความสมบูรณ์อย่างมากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ และ (ค) การพัฒนาการอ่านสำาหรับประชาชนในรูปโครงการระยะยาวของ
ประเทศที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัย 2

1

Communist Party of Vietnam (2004). Directive number 42/CT-TW of the Party Central
Committee Secretariat
2 Ministry of Culture, Sports and Tourism (2009) Cultural Development Strategy to 2020,
Hanoi.
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การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสือ่ นัน้ เป็นเรือ่ งจำาเป็น โดยมีเป้าหมายอยูท่ ก่ี ระบวนการ
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการเลือกหนังสือสำาหรับคนอ่าน นอกจากนี้ การจัดหาสื่อห้องสมุดและ
เวลาในการอ่านที่เหมาะสมและพอเพียงเป็นเรื่องที่จำาเป็นเช่นกัน ท้ายที่สุด จำาเป็นต้องมีการ
รณรงค์เรื่องการอ่านทั่วประเทศ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีประสิทธิผลทั้งใน
ปัจจุบันและเพื่อประชากรชาวเวียดนามรุ่นต่อไป
3.1 โครงการของรัฐบาลกลางในการให้เงินทุนสนับสนุนห้องสมุดและหนังสือ
สำาหรับประชาชน
รัฐบาลใช้เงินจำานวนมากจากภาครัฐในการจัดทำาโครงการนี้ โดยมีกิจกรรมโครงการ
หลักสามกิจกรรม ได้แก่ โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว มีกจิ กรรม
จัดหาหนังสือให้กับห้องสมุดเขตในท้องถิ่นห่างไกลและสนับสนุนหนังสือสำาหรับหมุนเวียนให้
กับห้องสมุดในจังหวัด ใช้งบประมาณ 25 พันล้านด่องต่อปี โครงการของกระทรวงสารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้จัดตั้งและลงทุนในหน่วยติดตามงานสร้างวัฒนธรรมในหมู่บ้าน ขณะที่
โครงการของกระทรวงยุติธรรมได้จัดหาหนังสือกฎหมายสำาหรับชุมชน โครงการทั้งหมด
ที่กล่าวมานีเ้ ป็นความพยายามทีจ่ ะช่วยให้ผคู้ นมีโอกาสเข้าถึงและใช้หนังสือได้โดยสะดวกสบาย
มากขึ้น
3.2 การสนับสนุนขององค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำาไรในเรื่องการอ่านหนังสือ
ของประชาชน
อันที่จริง มีองค์กรระดับนานาชาติและประเทศต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ดั ง กล่ า ว ผู้บ ริ จ าครายหลั ก ได้ แ ก่ องค์ ก ารยู เ นสโก มู ล นิ ธิเ อเชี ย บริ ติช เคาน์ ซิล และ
ธนาคารโลก โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ความสนับสนุนเรื่องหนังสือแก่ห้องสมุด การ
จัดสรรงบประมาณ การเชิญนักเขียน และการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆ
ห้องสมุดมากกว่า 163 แห่งได้รับหนังสือจากการสนับสนุนของมูลนิธิเอเชียตั้งแต่ปี ค.ศ.
2000 จนถึงปัจจุบัน มีมูลค่ารวมกว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐ
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แหล่ ง ทุ น สนั บ สนุ น ที่ สำ า คั ญ อี ก แหล่ ง หนึ่ ง คื อ มู ล นิ ธิ บิ ล และเมลิ น ดา เกตส์ ซึ่ ง
ให้การสนับสนุนผ่าน “โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะในเวียดนาม” รวมเป็นเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (33 ล้านเหรียญจาก
มูลนิธิผู้บริจาคและอีก 17 ล้านเหรียญจากผู้บริจาคของเวียดนาม) จังหวัดและเมืองต่างๆ
40 แห่งของเวียดนามได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้
แหล่งสนับสนุนที่สำาคัญอีกแห่งหนึ่งที่ให้การสนับสนุนด้านหนังสือและสื่อสำาหรับ
ผู้พิการทางสายตาคือ FORCE (Foundation for Resource Centers and Libraries for
Print Handicapped in Developing Countries)
ก่อนปี ค.ศ. 2000 มีหอ้ งสมุดจำานวนสองแห่งเท่านัน้ ทีใ่ ห้บริการแก่คนตาบอด แต่ดว้ ย
การสนับสนุนของกองทุน FORCE การให้บริการได้ขยายตัวไปทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็นกระบวนการ
กระตุน้ ความก้าวหน้า มีการใช้เงินทุนสนับสนุนสตูดโิ อสีแ่ ห่งเพือ่ ผลิตหนังสือแบบดิจทิ ลั สำาหรับ
คนตาบอด โดยมีห้องสมุดวิทยาศาสตร์ทั่วไปแห่งเมืองโฮจิมินห์เป็นห้องสมุดต้นแบบที่ให้
บริการด้านข้อมูลสำาหรับผู้ที่มองไม่เห็น ห้องสมุดแห่งนี้ได้กลายเป็นทั้งผู้ผลิตหนังสืออักษร
เบรลล์และจัดหาสื่อที่มีประโยชน์สำาหรับห้องสมุดมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ในระหว่าง
ปี ค.ศ. 2000-2001 กองทุน FORCE ได้สนับสนุนการศึกษา โดยการจัดสร้างห้องสมุด
ขนาดเล็กที่ศูนย์สำาหรับคนตาบอดและสถานรับเลี้ยงเด็ก 3
โครงการอีกโครงการหนึ่งมีชื่อว่า “ห้องอ่านหนังสือ” (Room to Read) ซึ่งเริ่ม
เปิดโครงการโดยรองประธานบริษัทไมโครซอฟท์ในประเทศเวียดนาม เพื่อจัดหาหนังสือโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเด็กด้อยโอกาสและสร้างโอกาสให้คนยากจนได้มีโอกาสอ่านหนังสือ
“ห้องอ่านหนังสือ” เป็นองค์กรเอกชนระดับนานาชาติที่สนับสนุนการศึกษาในเขตทุรกันดาร
โดยมีคำาขวัญขององค์กรว่า “โลกเปลี่ยนเพราะเด็กๆ ได้ไปโรงเรียน”

3

Increase access to information for blind people: 10 years of cooperation between
Vietnam and FORCE Fund (2010), Hanoi
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4. ปัญหาของห้องสมุดในการให้บริการผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล
และผู้พิการทางสายตา
ถึงแม้ประเทศเวียดนามจะสามารถช่วยเหลือผู้คนในท้องถิ่นห่างไกล โดยเฉพาะ
คนตาบอด ได้มากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยังมีอะไรหลายๆ อย่างที่ควรจะทำาเพื่อเพิ่มโอกาสที่
แท้จริงให้พวกเขา ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเรามีหนังสือและนิตยสารในจำานวนจำากัด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หนังสือและสือ่ ทีเ่ ป็นภาษาถิน่ และสือ่ สำาหรับผูพ้ กิ ารทางสายตา เนือ่ งจากการจัดพิมพ์
หนังสือในภาษาถิ่นและหนังสือสำาหรับผู้พิการทางสายตาให้กำาไรน้อย ดังนั้น สำานักพิมพ์
จึงไม่สนใจที่จะพิมพ์หนังสือเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการจัดหาหนังสือพวกนี้ให้ห้องสมุด
สาธารณะ คำาสั่งรัฐบาลเลขที่ 72/2002/ND-CP ได้กำาหนดว่า ห้องสมุดสาธารณะประจำา
จังหวัดจะต้องจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบผลิตเอกสารให้กับชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่
ในจังหวัดของตน นอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังต้องรับผิดชอบประสานงานกับสมาคม
คนตาบอดเพื่อผลิตหนังสือและหนังสือพิมพ์อักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา 4 ในความ
เป็นจริง งบลงทุนสำาหรับกิจกรรมของห้องสมุดจะมีอยู่จำากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุด
ประจำาเขต และผลงานของห้องสมุดประจำาเขตบางแห่งก็ไม่ดนี กั เนือ่ งจากเจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด
ประจำาเขตมีทักษะทางวิชาชีพในระดับต่ำา เงินทุนที่จัดสรรสำาหรับกิจกรรมของห้องสมุด
ที่ศูนย์วัฒนธรรม สารสนเทศและกีฬา ก็ไม่เพียงพอสำาหรับกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดซื้อหนังสือใหม่ การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมห้องสมุดประจำา
เขตจึงยังมีไม่มากนัก ห้องสมุดสาธารณะก็ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงยังไม่มี
หนังสือหรือสือ่ ต่างๆ มากนักเนือ่ งจากงบประมาณจำากัด ในขณะทีร่ าคาหนังสือ หนังสือพิมพ์
และเอกสารต่างๆ มีแนวโน้มจะเพิม่ สูงขึน้ ผลก็คอื จำานวนหนังสือในห้องสมุดสาธารณะเฉลีย่
ต่อประชากรจึงต่ำามาก คือ มีหนังสือเพียง 0.36 เล่มต่อประชากรหนึ่งคน ชนกลุ่มน้อยที่ไป
ใช้บริการห้องสมุดสาธารณะก็มีจำานวนไม่มากเพราะมีหนังสือในภาษาถิน่ ของตนน้อย การให้
บริการยืมหนังสือข้ามห้องสมุดก็มีจำากัด ในบางกรณี ประชาชนที่อาศัยในท้องถิ่นห่างไกล
ต้องการอ่านหนังสือ แต่หอ้ งสมุดก็อยูไ่ กลจากบ้านของพวกเขาเกินไป

4

Decree 72/2002/ND-CP of the Government detailing the implementation of the
Ordinance Library.
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ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนั้น เฉพาะวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
เท่านั้นจึงจะมีเงินทุนและโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และถึงแม้
ส่วนใหญ่จะสร้างห้องสมุดได้ แต่ห้องสมุดก็ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำ าหรับการเรียน
การสอนของอาจารย์และนักศึกษา
ห้องสมุดของโรงเรียนโดยทั่วไปก็อยู่ในสภาพอ่อนแอเนื่องจากงบประมาณจำากัด
ทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานไม่แข็งแกร่งพอ จำานวนหนังสือในห้องสมุดน้อย และ
บรรณารักษ์ส่วนมากขาดทักษะทางวิชาชีพ ในส่วนของคนอ่านนั้น พวกเขาก็ยุ่งกับการหา
เลี้ยงชีพและไม่มีเวลาอ่านหนังสือมากนัก ประชากรเวียดนามมากกว่า 70% เป็นเกษตรกร
และลูกจ้างที่มีรายได้น้อย ดังนั้นจึงยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน

5. ข้อเสนอแนะสำาหรับการสร้างความเท่าเทียมกัน
ในการใช้หนังสือ สารสนเทศและความรู้
เราสรุปได้ว่าการปรับปรุงสภาวะการอ่านให้ดีขึ้นเป็นหน้าที่ที่สำาคัญที่สุดและจำาเป็น
ต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากรัฐบาล องค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำาไร และจาก
ทุกภาคส่วนในสังคม
5.1 ข้อเรียกร้องสำาหรับรัฐบาล
รัฐบาลต้องมีนโยบายที่เหมาะสมในการพัฒนาการอ่านเพื่อทำาให้ประชากรมีสิทธิ
ที่จะอ่านและได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือ นโยบายของรัฐบาลจำาเป็นต้อง
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวัฒนธรรม และต้อง
ให้การสนับสนุนห้องสมุดและกิจกรรมการพิมพ์อย่างมาก
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาห้องสมุดนัน้ จะต้องมีโครงการพัฒนาทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการอ่านในระดับประเทศ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาในปัจจุบัน ดังนั้นการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนให้กับห้องสมุดมากขึ้น
ผ่านทางกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งจำาเป็น เพื่อผลสำาเร็จอย่าง
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ต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ ยังต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สำานักพิมพ์ในการ
จัดพิมพ์หนังสือภาษาถิ่นของชนกลุ่มน้อยและหนังสือสำาหรับคนตาบอดด้วย
5.2 ข้อเสนอแนะสำาหรับกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
กระทรวงมีความรับผิดชอบต่อรัฐบาลในการบริหารจัดการกิจกรรมห้องสมุดในระดับ
รัฐ ดังนั้นจึงต้องมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการวางนโยบายสำาหรับห้องสมุดและการสร้าง
ความเท่าเทียมกันสำาหรับประชาชนทีม่ สี ภาพต่างกันในการใช้หนังสือ สารสนเทศ และความรู้
บรรณารักษ์เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญเพราะมีหน้าที่จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้อ่านหนังสือ และ
สนองความต้องการในการอ่านและใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องมีการ
ฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ ให้กับบรรณารักษ์อย่างสม่ำาเสมอ
5.3 ข้อเสนอแนะสำาหรับกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร
ควรจัดกิจกรรมเพือ่ กระตุน้ การอ่านในทุกจังหวัดและทุกเมืองของประเทศ เพือ่ ทำาให้
ประชากรตระหนักถึงการอ่านและความหมายของการอ่าน เช่น การจัดเทศกาลการอ่านของ
เวียดนาม การจัดสัปดาห์การอ่านหนังสือแห่งชาติ นิทรรศการหนังสือ การลดราคาหนังสือ
และการจัดงานหนังสือเป็นระยะๆ ในส่วนต่างๆ ของประเทศ นอกจากนี้ จำาเป็นต้องมีการ
จัดการเสวนา การแนะนำาหนังสือทางรายการโทรทัศน์ วิทยุและอินเทอร์เน็ต เพราะรายการ
โทรทัศน์และวิทยุสามารถจัดในเวลาที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมและผู้ฟังใน
วงกว้าง และควรมีกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่อุทิศตนในการพัฒนาวัฒนธรรม
การอ่านของประเทศในด้านต่างๆ ดังนี้คือ การสร้างงานที่มีคุณค่า การจัดหาและเผยแพร่สื่อ
ที่มีคุณค่าสำาหรับการอ่านเพื่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะและมนุษยศาสตร์
5.4 ข้อเสนอแนะสำาหรับหน่วยงาน องค์กรและสมาคมวิชาชีพ
การดึงดูดความสนใจของสังคมสูว่ ฒ
ั นธรรมการอ่านเป็นเรือ่ งจำาเป็น การส่งเสริมงานที่
มีลักษณะสร้างสรรค์ของสมาพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านการสร้างสรรค์ทาง
วัฒนธรรม ศิลปะ สารสนเทศและสื่อ ตลอดจนการส่งเสริมบทบาทของสมาคมวิชาชีพต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน เช่น สมาคมวิชาชีพนักเขียน สำานักพิมพ์ และสมาคมห้องสมุด
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นอกจากนี้ ยังจำาเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดความเพลิดเพลินทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร ส่งเสริมการประสานงานระหว่างสถาบันทาง
วัฒนธรรม เช่น ศูนย์ติดตามงานสร้างวัฒนธรรม ห้องสมุดชุมชน และห้องอ่านหนังสือ
สาธารณะ
5.5 ข้อเสนอแนะสำาหรับห้องสมุด
เราจำาเป็นต้องให้ความสนใจกับห้องสมุดสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
บริการที่มีประสิทธิภาพ ดังเช่นการให้บริการของร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่มีผลงานหนังสือ
ต่างๆ ของโลกและของเวียดนามในศาสตร์ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม
และศิลปะ เทคโนโลยี การแพทย์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น การใช้กลยุทธ์ดึงดูดความสนใจให้
ประชาชนหันมาใช้บริการห้องสมุดสาธารณะ การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ เพื่อให้
ผู้อ่านมีโอกาสไปห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือได้ง่ายขึ้น ท้ายที่สุด จำาเป็นต้องมีการระดมทุนจาก
องค์กร บุคคลทั่วไป และองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำาไร เพื่อสร้างห้องสมุดในชุมชน
สำาหรับท้องถิ่นที่ห่างไกล

สรุป
• การสนับสนุนการอ่านสำาหรับพลเมืองทัง้ ประเทศเป็นสะพานเชือ่ มโยงและลด
ช่องว่างระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทเพือ่ ให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสเข้าถึง
สารสนเทศและความรู้ผ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์
• การส่งเสริมการอ่านสำาหรับพลเมืองเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สำาหรับประเทศ และช่วยให้ผยู้ ากไร้โดยเฉพาะผูพ้ กิ ารทีอ่ าศัยอยูใ่ นท้องถิน่
ห่างไกลมีเครื่องมือที่จะเอาชนะความยากลำาบากในชีวิตได้
• การเพิม่ กิจกรรมการอ่านเป็นวิธกี ารทีด่ สี าำ หรับการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของพลเมือง
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
• กิจกรรมดังกล่าวมีความเกีย่ วพันอย่างใกล้ชดิ กับวัตถุประสงค์ดา้ นกลยุทธ์ในการ
พัฒนาประเทศในช่วงปีค.ศ.2011-2020ทีพ่ รรคและรัฐบาลเวียดนามได้กาำ หนด
ไว้
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เมื่อรัฐบ�ลมีนโยบ�ยเปิดประเทศและให้เสรีภ�พม�กขึ้น
คว�มเร็วของอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มขึ้นสองถึงส�มเท่�
ผลก็คือประช�ชนมีโอก�สได้สัมผัสกับโลกภ�ยนอก
และเข้�ถึงข้อมูลเร็วขึ้น วิธีก�รที่นิยมที่สุดในก�รรับข่�วส�ร
คือก�รใช้เฟซบุ๊คบนมือถือ

คิดใหม่เรือ่ งบทบาท
ของห้องสมุดขนาดเล็ก

และโครงการส่งเสริมการอ่านในเมียนมาร์
ยี เท็ต อู (Ye Htet Oo)

ประเทศเมียนมาร์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รัฐบาลทหารปกครองประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ประเทศประสบปัญหามากมาย เช่น ความ
ยากจน การบริหารประเทศที่ผิดพลาด การทุจริตคอร์รัปชั่น การกดขี่ประชาชน สถานการณ์
ของประเทศลดระดับจากประเทศที่เคยเป็นหนึ่งในประเทศดีเลิศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด
ประเทศเมียนมาร์มีรัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. 2553 และจัดให้มีการเลือกตั้งในปี พ.ศ.
2555 นับแต่นั้นมาโลกเริ่มยอมรับรัฐบาลเมียนมาร์มากขึ้น ประเทศเมียนมาร์เองก็ได้เริ่ม
ยุคใหม่
จากการที่ประเทศได้เริ่มยุคใหม่นี้เอง องค์กรพัฒนาเอกชนเริ่มมีความหวังมากขึ้น
ในอดีตประเทศเมียนมาร์ไม่ได้ยินดีรับองค์กรนักศึกษาหรือองค์กรเยาวชน หากในปัจจุบัน
รัฐบาลเมียนมาร์เต็มใจที่จะพูดคุยกับองค์กรเหล่านี้รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนใน
การที่จะพัฒนาประเทศ เมียนมาร์ต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายมากมายเมื่อเปิดประเทศ
ความต้องการของประเทศเป็นปัญหาท้าทายที่สำาคัญที่สุด รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน
กลุ่มไม่หวังผลกำาไรในท้องถิ่นต่างกำาลังทำางานตามมุมมองของตนเองในการช่วยพัฒนา
ประเทศ ทั้งหมดกำาลังมีบทบาทสำาคัญที่จะทำาให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

แปลจาก “Rethinking Role of Small Libraries and Reading promotion programs in Myanmar”
นำาเสนอในงานประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013 วันที่ 21-22 มีนาคม 2556
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ในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งห้องสมุดที่ไม่หวังผลกำาไร และทำาโครงการหลายโครงการ
ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงว่าห้องสมุดจะมีส่วนร่วมอย่างไรในยุคใหม่ของประเทศ และปัญหา
ท้าทายจะมีอะไรบ้าง
หัวข้อย่อยมีดังนี้
1. ห้องสมุดในประเทศเมียนมาร์
2. ห้องสมุดขนาดเล็ก: ห้องสมุดขนาดเล็กคืออะไร และบทบาทของห้องสมุดขนาดเล็ก
3. ปัญหาท้าทายในการก่อตั้งห้องสมุดขนาดเล็ก
4. การส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดธาราพาร์ (Tharapar)
5. ห้องสมุดเคลื่อนที่และอนาคตของห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องสมุดในประเทศเมียนมาร์
ประเทศเมียนมาร์ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีตรู้จักกันว่า พม่า ประเทศ
เมียนมาร์มปี ระวัตเิ กีย่ วกับห้องสมุดและนิสยั การอ่านมายาวนานนับตัง้ แต่ราชวงศ์พกุ ามโบราณ
(ศตวรรษที่ 11-13) ในสมัยนั้นวัดจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาและจัดการศึกษาทุกชนิด
ห้องสมุดและโรงเรียนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเจดีย์หรือวัด ห้องสมุดจะเป็นที่เก็บรวบรวม
ใบลานหรือสมุดข่อย
การอ่านเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชาวเมียนมาร์ชื่นชอบ แม้กระทั่งในยุคอาณานิคม ก็ยังมี
การจัดตัง้ ห้องสมุด เช่น หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดวิชาการ ห้องสมุดสาธารณะ และห้องสมุด
พิเศษ ห้องสมุดในยุคนัน้ จะเป็นทีท่ ค่ี นมาสนทนาเกีย่ วกับข่าวปัจจุบนั เศรษฐกิจ และเรือ่ งอืน่ ๆ
เกือบจะทุกเรื่อง ห้องสมุดเป็นที่ที่คนมาพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่ า งไรก็ ต ามในช่ ว งสองสามทศวรรษที่ ผ่ า นมา รั ฐ บาลทหารพยายามไม่ ใ ห้ มี
ที่สาธารณะที่คนสามารถมาพูดคุยกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการจลาจลทางการเมืองที่ไม่จำาเป็น
ห้องสมุดก็ไม่ได้รับการยกเว้น รัฐบาลต่อๆ มาก็ไม่ได้ให้การยอมรับห้องสมุดเท่าที่ควร
ยกตัวอย่างเช่น หอสมุดแห่งชาติไม่มีตึกที่เหมาะสมและถูกย้ายไปตามที่ต่างๆ จนกระทั่งเมื่อ
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เดือนเมษายน 2555 นี้เอง รัฐบาลตัดสินใจย้ายหอสมุดแห่งชาติไปที่กรุงเนปิดอว์ เนื่องจากมี
การย้ายหอสมุดแห่งชาติไปเรื่อยๆ ผู้ใช้ห้องสมุดจึงมักไม่รู้ว่าห้องสมุดอยู่ที่ไหนและห้องสมุดมี
บริการอะไร พวกเขาไม่คุ้นเคยกับหนังสือหายากและแหล่งข้อมูลที่ดี ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้ไม่ได้
รับอนุญาตให้ยืมหนังสือออกเพราะเป็นห้องสมุดระบบชั้นปิด ผลก็คือว่าไม่มีผู้ไปใช้บริการ
ห้องสมุดมากนัก
ปัจจุบนั นี้ กระทรวงข้อมูลและข่าวสารเปิดห้องสมุดสาธารณะมากกว่า 50,000 แห่ง
ห้องสมุดส่วนใหญ่ตง้ั อยูใ่ นเมือง ตำาบล และหมูบ่ า้ น แต่มจี าำ นวนห้องสมุดไม่กแ่ี ห่งทีป่ ฏิบตั กิ าร
อยู่จริงๆ ห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่มีสิ่งอำานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น หนังสือ ไฟแสงสว่าง
แม้ ก ระทั่ ง บรรณารั ก ษ์ ก็ ไ ม่ มี เ พี ย งพอ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น นอกจากหน้ า ที่ บ รรณารั ก ษ์ แ ล้ ว
บรรณารักษ์ในกระทรวงข้ อ มู ล และข่ า วสารยั ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารสำ า นั ก งานอี ก ด้ ว ย
บรรณารักษ์ยังต้องเขียนรายงานเกี่ยวกับสำานักงานและห้องสมุดส่งไปยังสำานักงานใหญ่ท่ี
กรุงเนปิดอว์ทุกวัน และเมื่อเร็วๆ นี้เองกระทรวงข้อมูลและข่าวสารได้นำาระบบชั้นปิดมาใช้
ผู้ใช้บริการจึงไม่สามารถยืมหนังสือออกได้ นอกจากนั้นห้องสมุดส่วนใหญ่มักเป็นห้องที่ติดกับ
สำานักงานของกระทรวงข้อมูลและข่าวสารห้องสมุดจึงไม่มีพ้ืนที่แยกเป็นของตนเอง ทำาให้
ห้องสมุดของกระทรวงข้อมูลและข่าวสารจึงไม่เป็นที่นิยมในหมู่ของคนท้องถิ่น
นอกจากห้องสมุดสาธารณะของรัฐบาลแล้ว ยังมีหอ้ งสมุดเอกชนมากมายทีด่ าำ เนินการ
โดยสถานทูต เช่น ห้องสมุดบริติชเคาน์ซิลและห้องสมุดศูนย์อเมริกัน ทั้งสองแห่งมีพื้นที่
ที่กว้างขวางและมีแหล่งข้อมูลที่ดีสำาหรับผู้ใช้ห้องสมุด และยังเปิดสอนวิชาต่างๆ ให้กับคน
วัยหนุ่มสาวและเด็กๆ อีกด้วย เด็กๆ และคนวัยหนุ่มสาวชื่นชอบโครงการกิจกรรมเหล่านี้
อย่างมาก แต่ห้องสมุดเหล่านี้ไม่ได้เปิดบริการให้กับสาธารณชนทั่วๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้อง
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อจะใช้บริการห้องสมุด ค่าสมาชิกค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับ
สภาพเศรษฐกิจของเมียนมาร์ บริติชเคาน์ซิลเรียกเก็บ 25,000 จ๊าดหรือ 35 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อปี ส่วนสมาชิกห้องสมุดศูนย์อเมริกันต้องจบมัธยมปลายเป็นอย่างน้อยจึงจะใช้บริการได้
ด้วยข้อกำาหนดและขีดจำากัดเหล่านีเ้ อง ประชากรโดยทัว่ ไปจึงไม่ใช้บริการห้องสมุด นอกจากนัน้
เนื่องจากหนังสือส่วนใหญ่ในห้องสมุดเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ใช้บริการจึงต้องรู้ภาษาอังกฤษด้วย
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ห้องสมุดขนาดเล็กในประเทศเมียนมาร์
กรมข่าวสารและประชาสัมพันธ์ได้กำาหนดกฎเกณฑ์ที่ห้องสมุดขนาดเล็กต้องปฏิบัติ
ตามไว้ โดยรวมแล้วห้องสมุดต้องมีที่ดิน ตึก โครงสร้างองค์กร เฟอร์นิเจอร์ และผู้ใช้บริการ
หลังจากผ่านข้อกำาหนดต่างๆ แล้ว จะต้องยื่นแบบฟอร์มไปยังกระทรวงข้อมูลและข่าวสาร
ระดับเมือง ต่อมาหน่วยงานนีจ้ ะตรวจสอบเอกสารทีย่ น่ื มา ถ้าถูกต้องหน่วยงานจะส่งต่อไปยัง
สำานักงานใหญ่ ณ กรุงเนปิดอว์ สำานักงานใหญ่จะออกเอกสารยืนยันและตอบรับหลังจากผ่าน
กระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียด หลังจากนัน้ แล้ว ห้องสมุดขนาดเล็กจึงจะสามารถบริหาร
ห้องสมุดของตนเองได้
ห้องสมุดขนาดเล็กส่วนใหญ่ในประเทศเมียนมาร์เป็นห้องสมุดที่ไม่หวังผลกำาไร
และบางครั้งก็จะเป็นห้องสมุดสนับสนุนเงินทุนด้วยตนเอง ห้องสมุดเหล่านี้เติมเต็มความ
ต้ อ งการทางการศึก ษาและความรู้ข องประเทศ เนื่องจากห้องสมุดขนาดเล็กก่อตั้งโดย
หลากหลายองค์กร ดังนั้นภารกิจ วิสัยทัศน์ และสถานที่ตั้ง จึงแตกต่างกันไป ที่ตั้งอาจจะอยู่
ในที่ห่างไกลหรือบริเวณผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ ผู้ทำางานในห้องสมุดขนาดเล็กส่วนใหญ่
มักเป็นอาสาสมัครเนื่องจากห้องสมุดมีเงินทุนจำากัด ปกติแล้วจะมีพนักงานทำางานเต็มเวลา
เพียงคนเดียวและอีก 2-3 คนเป็นอาสาสมัคร บรรณารักษ์ในห้องสมุดขนาดเล็กมักจะไม่ได้
รับการฝึกอบรมมาอย่างดี แต่มาทำางานในห้องสมุดเพราะหลงใหลงานห้องสมุด ห้องสมุด
ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะข้อจำากัดของการลงทะเบียนดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ปัจจุบันนี้
รัฐบาลสนับสนุนให้หอ้ งสมุดขนาดเล็กลงทะเบียนและยังช่วยสนับสนุนเงินทุนและหนังสือด้วย
ห้องสมุดบางแห่งเปิดเต็มเวลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ แต่บางแห่งก็เปิดบางเวลาเท่านั้น

ปัญหาท้าทายของห้องสมุดขนาดเล็ก
ในอดีตประชาชนได้รับข่าวข้อมูลจากการอ่านหนังสือพิมพ์และดูโทรทัศน์เท่านั้น
นิตยสารมีจำากัด และส่วนใหญ่ต้องผ่านสำานักงานจดทะเบียนก่อนจะได้รับอนุมัติให้ตีพิมพ์ได้
ดังนั้นวิธีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจึงมีขีดจำากัดมาก อัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ตในเมียนมาร์
เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาช้ามาก การท่องเว็บแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะความช้าของอินเทอร์เน็ต
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นอกจากนั้น รัฐบาลยังห้ามท่องเว็บต่างประเทศอีกด้วย ประชาชนต้องอาศัยสถานีวิทยุที่
ออกอากาศจากต่างประเทศ เช่น บีบีซี วีโอเอ อาร์เอฟเอ และดีวีจี เพื่อติดตามข่าวสาร
แต่เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ไ ด้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมาก เมื่ อ รั ฐ บาลอนุ ญ าตให้ ทั้ ง ประเทศใช้
การสื่อสารที่เร็วขึ้น ความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มขึ้นสองถึงสามเท่า กรมข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ได้ยกเลิกระบบการลงทะเบียนหนังสือก่อนตีพิมพ์ ผลก็คือว่าประชาชนของ
เมียนมาร์มโี อกาสได้สัมผัสกับโลกภายนอก วิธกี ารทีน่ ยิ มทีส่ ดุ ในการรับข่าวสารคือการใช้เฟซบุค๊
บนมือถือ ส่วนนิสยั การอ่านหนังสือพิมพ์หรือการใช้ห้องสมุดก็เป็นที่นิยมน้อยลงในเมือง

ห้องสมุด
ประชาชนในท้ อ งถิ่น ไม่ ไ ด้ รับ บริ ก ารที่ดีนัก จากห้ อ งสมุ ด ในประเทศเมี ย นมาร์
ห้องสมุดท้องถิ่นและห้องสมุดโรงเรียนไม่ได้มีอุปกรณ์และสิ่งอำานวยความสะดวกพรั่งพร้อม
สื่อการอ่านของห้องสมุดจะถูกเก็บอยู่ในกล่องหรือลัง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถหยิบใช้ได้
เหตุผลหลักก็คือ ผู้ดำาเนินการขาดความเข้าใจหรือความชำานาญในการจัดการแหล่งข้อมูล
ของประชาชนในท้องถิ่น การจัดหาแหล่งข้อมูลให้กับนักเรียนและครูก็มีปัญหาเพราะครูและ
บรรณารักษ์ไม่ได้รบั การฝึกอบรมเรือ่ งการดูแลห้องสมุด นอกจากนัน้ เนือ่ งจากกังวลว่าหนังสือ
อาจจะหายหรือเสียหาย พวกเขาจึงไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้ห้องสมุด เด็กๆ ระดับรากหญ้า
จึงสูญเสียโอกาสที่จะเรียนรู้นอกห้องเรียน

ประชาชน
ประชาชนในท้องถิน่ โดยเฉพาะเยาวชนเสียเปรียบอย่างมากจากการไม่ได้ใช้หอ้ งสมุด
สาธารณะ เยาวชนเมียนมาร์ส่วนใหญ่มีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงห้องสมุดสาธารณะ เพราะ
ห้องสมุดเมียนมาร์มักไม่อนุญาตให้ใช้บริการ ส่วนร้านเช่าหนังสือก็มีราคาแพงและมีแต่
หนังสือการ์ตูน นิยาย นิตยสารรายสัปดาห์ไว้บริการ หนังสือดีๆ เป็นของหายากมากและจะ
มี แ ต่ ใ นห้องสมุดเท่านั้น ดังนั้นประชาชนจึงเริ่มใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ท่ีร้านน้ำาชา
ร้านเบียร์และอื่นๆ
คิดใหม่เรื่องบทบาทของห้องสมุดขนาดเล็ก | 99

ค่าใช้จ่ายเรื่องหนังสือ
ชาวเมียนมาร์ชอบอ่านหนังสือ ประเทศเมียนมาร์มีห้องสมุดส่วนตัวและห้องสมุด
สาธารณะมากมายนับตั้งแต่ยุคการปกครองแบบราชาธิปไตย อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการ
ซือ้ หนังสือทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เป็นสิง่ ทีห่ ยุดยัง้ ความเจริญรุง่ เรืองของห้องสมุด โดยทัว่ ไป หนังสือ
ภาษาพม่าจะมีราคาเล่มละประมาณ 5 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่หนังสือภาษาอังกฤษจะมี
ราคาเล่มละประมาณ 6 เหรียญ ห้องสมุดส่วนใหญ่จึงเริ่มลดการซื้อหนังสือเพราะขาดเงินทุน
และไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือออก เพราะกลัวหนังสือเสียหายหรือสูญหาย
ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อสังคม ประชาชนเริ่มหยุดไปห้องสมุดเพราะ
ข้อจำากัดมากมายของห้องสมุด ค่าหนังสือที่แพงจึงทำาให้พวกเขาหยุดซื้อหนังสือไปด้วย
เมื่อไม่อ่านหนังสือ การพัฒนาสังคมก็มีปัญหาตามมาและทรัพยากรมนุษย์ก็จะสูญเปล่าไป
เช่นกัน การขาดความรู้ที่กำาลังเกิดขึ้นจะนำาประชาชนไปสู่ความตกต่ำาด้านศีลธรรมจรรยา
และการคอร์รัปชั่น

ประวัติย่อของห้องสมุดธาราพาร์
ห้องสมุดธาราพาร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 เมื่อเริ่มต้น ห้องสมุดมีหนังสือทั้งภาษา
พม่าและภาษาอังกฤษรวมกันเพียง 500 เล่ม และมีชั้นหนังสือเพียง 2 ชั้น ผู้ก่อตั้งแรกเริ่มคือ
อาสาสมัครเยาวชน 4 คนทีเ่ ตรียมจะไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และ Ko Ye
Htet Oo ผู้เคยเป็นอดีตอาสาสมัครห้องสมุดและอาจารย์สอน SAT และ TOEFL วิสัยทัศน์
ของห้องสมุดมีดังนี้
(1) จัดหาหนังสือและแหล่งความรูท้ างการศึกษาให้กบั ประชาชนชาวเมียนมาร์
(2) ส่งเสริมนิสัยการอ่านในประชาชนชาวเมียนมาร์
(3) เสริมคุณภาพชุมชนด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการสนทนาเรือ่ งหนังสือ
และการสัมมนา
(4) เปิดโอกาสให้เยาวชนเมียนมาร์เข้าร่วมงานชุมชน
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ที่ตั้งและบริการ
ห้องสมุดธาราพาร์ตั้งอยู่เลขที่ 196A ชั้น 4 ถนน 28 ย่างกุ้ง ขนาดห้องสมุดดั้งเดิม
มีขนาดใหญ่พอในช่วง 6 เดือนแรกเท่านั้น ในช่วงเวลาต่อมา ธาราพาร์ได้รับหนังสือบริจาค
จากผู้บริจาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิอนุรักษ์หนังสือเมียนมาร์ และศูนย์อเมริกัน ห้องสมุดมี
หนังสือภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้ เป็น 700 เล่มและหนังสือพม่า 100 เล่ม สมาชิกห้องสมุดเพิม่ ขึน้
เป็น 50 ภายใน 6 เดือน ในปี 2553 ห้องสมุดธาราพาร์ย้ายไปเลขที่ 188A/B ชั้น 1 ถนน 28
ย่างกุง้ การย้ายสถานทีเ่ ป็นไปเพือ่ เตรียมรับสมาชิก รวมทัง้ การบริการและหนังสือทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
ปัจจุบันนี้ห้องสมุดตั้งอยู่ในห้องปรับอากาศขนาด 3 ห้องใหญ่ ในปี 2553 ห้องสมุดมีหนังสือ
ภาษาอังกฤษ 400 เล่ม ภาษาพม่า 1,900 เล่ม และสมาชิก 200 คน ห้องสมุดธาราพาร์เป็น
ห้องสมุดแรกที่ใช้ระบบบาร์โค้ดกับผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลโดยอิสระจากแหล่ง
ข้อมูลของห้องสมุดผ่านระบบของห้องสมุด ห้องสมุดให้บริการอินเทอร์เน็ตและเพิ่มชั่วโมงที่
ให้บริการ
บริการ
• เปิดทุกวัน 10:00 น. - 19:00 น.
• บริการ wi-i และการเข้าอินเทอร์เน็ตฟรี
• มุมการฟัง
• มุมเด็ก
• ดีวีดี
• ทดลองสอบ TOEFL และ SAT ทุกสัปดาห์
• ชมรมหนังสือ
• ขยายบริการออกไปหาชุมชน
ห้องสมุดธาราพาร์ในปัจจุบัน
ปัจจุบนั นีธ้ าราพาร์มหี นังสือภาษาอังกฤษ 15,000 เล่มและหนังสือพม่า 5,000 เล่ม
มีสมาชิก 1,011 คน อาสาสมัคร 15 คนและเจ้าหน้าที่ 7 คน ห้องสมุดเปิดเวลา 10.0019.00 นาฬิกา และปิดตามวันหยุดแห่งชาติ
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ค่าธรรมเนียม
ห้องสมุดธาราพาร์เก็บค่าสมาชิกคนละ 2,000 จ๊าดต่อปีหรือประมาณ 3 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อปี ซึง่ เป็นราคาทีไ่ ม่แพงเพือ่ ให้ทกุ คนสามารถเป็นสมาชิกและใช้บริการห้องสมุดได้
ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดธาราพาร์มีสมาชิก 1,011 คนในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 สมาชิกมีอายุ
ระหว่าง 9-55 ปี อัตราการเพิ่มของจำานวนสมาชิกอยู่ระหว่าง 30-40 คนต่อเดือน
ในปี 2552 ห้องสมุดเปิดทีถ่ นนสาย 28 ชัน้ 4 สำาหรับในประเทศเมียนมาร์ ชัน้ ทีส่ งู ๆ
ขึ้นไปในตึกจะมีราคาที่ถูกลง ห้องสมุดเริ่มเปิดที่ชั้น 4 เพราะเงินทุนที่จำากัด
• ธันวาคม 2552 ธาราพาร์จดั บรรยายเรือ่ ง “วิธคี ดิ อย่างวิเคราะห์วจิ ารณ์” โดย
ศาสตราจารย์ Win WinKyi
• ปี 2553 ห้องสมุดย้ายไปอยู่ที่ชั้น 1
• มกราคม 2553 ห้องสมุดธาราพาร์ฉลองครบรอบ 1 ปี
• กุมภาพันธ์ 2553 ห้องสมุดธาราพาร์บริจาคหนังสือพม่าจำานวน 500 เล่มให้แก่
ห้องสมุดแนโลนนิ (Nae Lone Ni) ซึ่งเป็นห้องสมุดไม่หวังผลกำาไร
• กุมภาพันธ์ 2553 ห้องสมุดธาราพาร์บริจาคงูเหลือมให้กับสวนสัตว์ย่างกุ้ง
• มิถนุ ายน2553ห้องสมุดธาราพาร์จดั สัมมนาในหัวข้อ“เส้นทางสูก่ ารศึกษาต่าง
ประเทศ” โดยกลุม่ นักเรียนทีไ่ ด้รบั การตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ในสหรัฐอเมริกา
• สิงหาคม 2553 ห้องสมุดธาราพาร์ซอื้ ซอฟต์แวร์บาร์โค้ดและนำามาใช้กบั ผูใ้ ช้
บริการ
• มกราคม 2554 ห้องสมุดธาราพาร์ฉลองครบรอบ 2 ปี
• กุมภาพันธ์ 2554 ห้องสมุดธาราพาร์จดั อบรมการใช้ซอฟต์แวร์หอ้ งสมุดให้กบั
นักเรียนมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนรัฐบาล คือ State High School (1)
Pabaedan และ State High School (2) Pabaedan
• กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าทีร่ บั นักศึกษาเข้าเรียนจากสหรัฐฯ ชุดแรกเข้าเยีย่ มเยียนและจัดสัมมนาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ
102 | อ่านเขา อ่านเรา

• มกราคม 2555 ห้องสมุดธาราพาร์ขยายเป็น 2 ห้องและขยายการบริการ
• มกราคม 2555 ห้องสมุดธาราพาร์เปิดบริการห้องสมุดเคลือ่ นทีไ่ ปสูบ่ ริเวณ
ห่างไกล
• พฤษภาคม 2555 ห้องสมุดเคลือ่ นทีอ่ อกปฏิบตั กิ ารครัง้ แรกไปยัง Than Hling
และ Kyauk Tan ห่างจากย่างกุ้งประมาณครึ่งชั่วโมง
• มิถนุ ายน 2555 การบรรยายเรือ่ งการรูห้ นังสือ ครัง้ แรกในโรงเรียนแม่ชโี ดย
นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของเมียนมาร์ MaungTharChoe
• สิงหาคม 2555 การบรรยายเรื่องการรู้หนังสือ ครั้งที่สอง โดยอองทิน
นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของเมียนมาร์
• ตุลาคม2555การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารทางห้องสมุดครัง้ แรกเรือ่ ง“วิธจี ดั ระบบ
ห้องสมุดขนาดเล็ก” โดย Daw Myat Sann Nyein ห้องสมุดบอลด์วิน
ศูนย์อเมริกัน มีบรรณารักษ์เข้าร่วม 50 คน
• ธันวาคม 2555 การบรรยายเรือ่ งการรูห้ นังสือ ครัง้ ทีส่ าม โดยอองทอง นักวิจยั
มีชื่อด้านคณิตศาสตร์
• ธันวาคม 2555 ผูอ้ าำ นวยการมูลนิธหิ นังสือแห่งเอเชีย (Asia Book Foundation)
ร่วมเยี่ยมชมห้องสมุดในบริเวณย่างกุ้ง
กิจกรรมทั้งหมดนี้จัดโดยอาสาสมัครห้องสมุด กิจกรรมเหล่านี้ส่งเสริมนิสัยการอ่าน
และเสริมให้ประชาชนอ่านมากขึ้น และยังช่วยลดความไม่เสมอภาคทางการอ่านระหว่าง
ประชาชนในเขตเมืองและเขตห่างไกล

การส่งเสริมการอ่านโดยห้องสมุดธาราพาร์
สื่อมวลชนและการกระจายข่าว
ทางห้องสมุดดำาเนินการหลายขั้นตอนเพื่อส่งเสริมโครงการการอ่านและหนังสือ
สื่อมวลชนเมียนมาร์แทบจะไมสนใจโครงการห้องสมุดเลย การโฆษณาในหน้านิตยสารหรือ
ทางโทรทัศน์หรือสือ่ อืน่ ๆ จะแพงมาก คือ ประมาณ 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อการโฆษณาหนึง่ ครัง้
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ดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีอื่นในการส่งเสริมห้องสมุดและโครงการต่างๆ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดในการกระจายข่าวก็คือ การพูดกันปากต่อปาก ดังนั้นถ้าห้องสมุดให้บริการดีที่สุด
ผู้ใช้บริการจะไปบอกต่อ ด้วยวิธีการนี้เองเราเริ่มมีชื่อเสียงที่ดีในหมู่เยาวชน
อาสาสมัคร
อาสาสมัครเป็นกำ าลังหลักของการส่งเสริมโครงการห้องสมุด เมื่อเราประกาศ
รับอาสาสมัครห้องสมุด มีผู้มาสมัครมากกว่า 40 คน เราคัดเลือกมา 12 คนโดยพิจารณาจาก
ความสนใจ เวลาว่างและบุคลิกลักษณะ โครงการห้องสมุดเป็นที่นิยมขึ้นมาเพราะอาสาสมัคร
กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะทำ า โครงการ นอกจากนั้ น ห้ อ งสมุ ด มี โ อกาสที่ จ ะรั บ ฟั ง ความเห็ น ของ
อาสาสมัครและนำามุมมองของอาสาสมัครมาดำาเนินการ ห้องสมุดมีผมู้ าใช้บริการมากขึน้ ภายใน
ไม่กเ่ี ดือน และเริม่ มีชอ่ื เสียงเพราะโครงการต่างๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดเองก็เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะหลายอย่างที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่าน ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดเปิดบูธ
ในงานกุศล เข้าร่วมบริการชุมชน ห้องสมุดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการเสมอ ด้วยเหตุ
นี้เอง เราจึงสามารถปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยและปฏิบัติตามคำาขอร้องถ้าทำาได้ เรา
พยายามส่งเสริมห้องสมุดและโครงการการอ่านสำาหรับเยาวชน ทำาให้มผี ลู้ งทะเบียนใช้บริการ
กว่า 100 คน ห้องสมุดธาราพาร์ต้องขยายออกไปอีกหนึ่งห้องเพราะความต้องการด้านพื้นที่
ที่ตั้ง
ที่ตั้งห้องสมุดนั้นสำาคัญมากในประเทศเมียนมาร์ ทั้งนี้เนื่องจากการขนส่งมวลชน
ยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ ถ้าห้องสมุดตั้งอยู่ในที่การเดินทางไม่สะดวกก็จะไม่มีผู้มาใช้บริการ
มาก เมื่อเราจะเปิดห้องสมุด ประเด็นหลักที่เราพิจารณาคือจะเปิดที่ไหนดี เราพิจารณาว่า
ผูใ้ ช้เป้าหมายของเราเป็นแบบไหนและเราจะดึงดูดให้คนมาใช้บริการได้อย่างไร ผูใ้ ช้เป้าหมาย
อันดับแรกของเราคือ เยาวชน เราจึงเลือกที่ตั้งที่เยาวชนส่วนใหญ่ชอบไป ห้องสมุดธาราพาร์
ตั้งอยู่ที่ ถนนเลขที่ 28 ซึ่งเป็นที่ที่เยาวชนจากทุกแห่งมาเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยัง
เป็นศูนย์กลางของเมืองอีกด้วย เราจึงตัดสินใจเปิด ณ ที่ตรงนี้ ทั้งๆ ที่มีราคาแพง ค่าเช่าห้อง
ของเราคือ 250 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน ห้องสมุดธาราพาร์มีห้องที่ใช้รองรับทรัพยากร
ห้องสมุดและให้บริการรวมสามห้องด้วยกัน
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ผู้ร่วมมือกับเรา
ด้วยชือ่ เสียงของเรา ห้องสมุดธาราพาร์ได้รบั บริจาคหนังสือมากมายจากศูนย์อเมริกนั
มูลนิธิเอเชีย และมูลนิธิอนุรักษ์หนังสือเมียนมาร์ เรายังได้รับบริจาคหนังสือพม่าจากมูลนิธิ
ห้องสมุดเมียนมาร์ และองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น ห้องสมุดมีหนังสือถึง 4,000 เล่ม
ณ เดือนพฤษภาคม 2553
ในเดือนมกราคม 2555 ห้องสมุดเริม่ โครงการห้องสมุดเคลือ่ นทีส่ าำ หรับเด็กในบริเวณ
ห่างไกลและบริเวณด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ห้องสมุดมีข้อตกลงกับกรมข้อมูลและประชาสัมพันธ์ที่อนุญาตให้ห้องสมุดธาราพาร์ยืมหนังสือจากห้องสมุดตำาบลและเมืองได้ โครงการนี้
เป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์พิเศษที่ได้รับข้อตกลงจากรัฐบาล โดยปกติแล้วรัฐบาลจะไม่
ร่วมมือกับห้องสมุดท้องถิ่นเล็กๆ ข้อตกลงของรัฐบาลยอมให้ห้องสมุดธาราพาร์ยืมหนังสือ
200 เล่มจากห้องสมุดตำาบลหรือเมือง ข้อตกลงนี้ทำาให้เราสามารถเริ่มโครงการที่ห้องสมุด
เป็นฝ่ายออกไปภายนอกเพื่อจะได้เข้าถึงผู้คนมากขึ้น นั่นคือ ห้องสมุดเคลื่อนที่ในเมียนมาร์

ห้องสมุดเคลื่อนที่ Pyin Nyar Shwe Oh
ปี 2555 ห้องสมุดธาราพาร์เริ่มโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่มีชื่อว่า Pyin Nyar
Shwe Oh เป้าหมายของห้องสมุดเคลื่อนที่ คือ
• ช่วยผู้ด้อยโอกาสให้ได้เข้าถึงสิทธิอันชอบธรรม
• กระตุ้นการอ่านโดยเฉพาะในหมู่นักเรียนโรงเรียนวัด
• ส่งเสริมการอ่านและความสำาคัญในการพัฒนาประเทศโดยให้เด็กเล็กๆ มีโอกาส
พบเจอสื่อการอ่านที่หลากหลาย
• ส่งเสริมการอ่านให้เป็นนิสัยตลอดชีวิตในหมู่ประชาชน
• ช่วยสร้างห้องสมุดเคลือ่ นทีท่ ที่ นั สมัยโดยเฉพาะบริเวณทีไ่ ม่ได้รบั การบริการใน
ชนบท
• ให้การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์การจัดทำาแค็ตตาล็อกและดูแลหนังสือให้
กับบรรณารักษ์ ครู และเยาวชน
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ขั้ น ตอนแรกที่ จำ า เป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ก็ คื อ เราจะทำ า ให้
หนังสือเคลื่อนที่ไปได้อย่างไร เราต้องมียานพาหนะและหนังสืออย่างน้อยเป็นพันๆ เล่มที่จะ
ไปตามเมืองและบริเวณที่ห่างไกล ปัญหาของห้องสมุดเคลื่อนที่คือค่าใช้จ่าย ในประเทศ
เมียนมาร์ รถยนต์มือสองมีราคาประมาณ 20,000,000 จ๊าด (20,000 เหรียญสหรัฐ) จึงเป็น
จำานวนเงินที่ห้องสมุดเล็กๆ ไม่มีเงินพอที่จะซื้อได้ นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำามัน
คนขับ และรายจ่ายที่นึกไม่ถึงอีกประมาณ 600 เหรียญต่อเดือน
ปั ญ หาท้ า ทายอี ก อย่ า งหนึ่ ง ก็ คื อ ระบบทะเบี ย นราษฎร์ ในบริ เวณห่ า งไกลของ
เมียนมาร์ ประชาชนบางคนมักจะไม่มีบัตรประชาชนหรือที่เรียกกันว่า NRC ณ ปัจจุบันนี้
ระบบ NRC ยังเป็นระบบที่ยังทำางานไม่ได้เต็มที่นัก จึงเป็นการยากที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้ยืม
หนังสือ และจะนำาหนังสือมาคืนหรือไม่ วัตถุประสงค์ของห้องสมุดเคลื่อนที่ก็คือไปจาก
หมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ดังนั้นการที่จะเริ่มโครงการจึงเป็นความคิดที่ไม่ดีนัก เพราะ
ประเทศยังไม่มีระบบติดตาม
เนื่องจากเงินทุนมีจำากัด เราจึงจะพิจารณาแต่เฉพาะเรื่องการส่งเสริมไม่ได้ หากต้อง
พิจารณาด้วยว่า จะทำาอย่างไรหนังสือจึงจะไม่หาย ห้องสมุดธาราพาร์เริ่มมองหาผู้ดูแล
โครงการทั้งด้านบริการและข้อมูล ประเทศเมียนมาร์มีเอกลักษณ์เกี่ยวกับศาสนา ประชากร
ส่วนใหญ่ยึดมั่นในพุทธศาสนา ทุกๆ หมู่บ้าน ทุกๆ เมือง และทุกๆ อำาเภอจะมีเจดีย์ วัด และ
โรงเรียนแม่ชี นอกจากนั้นยังมีโบสถ์และสุเหร่าอีกด้วย คนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อย่าง
แน่นแฟ้นกับผู้นำาทางศาสนาซึ่งมักจะรู้จักคนในท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องปกติที่คนจะไม่ขโมย
ทรัพย์สินจากที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา สถานที่ทางศาสนาจึงถือว่าเป็นที่ป้องกันการขโมย
หนังสือที่ดี เราจึงได้เริ่มทำาข้อตกลงกับผู้นำาทางศาสนาในท้องถิ่นและได้รับการอนุญาตแล้ว
จากผู้นำาทางศาสนาสองราย

เราจะจัดหาหนังสือให้กับห้องสมุดเคลื่อนที่ได้อย่างไร
เมียนมาร์เป็นหนึง่ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาน้อยทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายได้เฉลีย่
ต่อบุคคลในเมืองย่างกุ้งอยู่ที่ประมาณ 50 เหรียญสหรัฐฯ บริเวณอื่นๆ ของย่างกุ้งรายได้จะ
ต่าำ กว่า จึงเป็นการยากทีค่ นทัว่ ๆ ไปจะซือ้ หนังสือใหม่ได้ทกุ เล่ม คนจึงไปเช่าหนังสือจากร้านเช่า
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หนังสือแทนหรือซื้อหนังสือใช้แล้ว ความต้องการหนังสือในชนบทมีมากกว่าในเมือง เพราะ
คนในเมืองมีสิ่งดึงดูดความสนใจอย่างอื่น เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ดังนั้นอัตราการอ่านใน
เมียนมาร์จะสูงกว่าในบริเวณห่างไกลและมีความต้องการมากกว่า อัตราเช่าหนังสือหนึ่งเล่ม
ต่อวันคือ 200 จ๊าด โดยปกติคนในท้องถิน่ จะไม่ยมื หนังสือทีต่ อ้ งใช้เวลาอ่านหลายวัน ร้านเช่า
หนังสือก็มักจะไม่มีหนังสือดีๆ เช่น หนังสือที่ไม่ใช่นวนิยาย หรือนวนิยายยาวๆ เพราะคนมัก
จะไม่ยืมหนังสือดังกล่าว ดังนั้นคนในบริเวณห่างไกลจึงเช่าหนังสือที่กล่าวถึงภาพยนตร์
ผู้มีชื่อเสียง ภาพยนตร์เกาหลีและวัฒนธรรมสมัยนิยมอื่นๆ คนเหล่านี้ไม่มีโอกาสสำารวจ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ และก็ยังไม่นิยมไปห้องสมุด ในอดีตเมื่อ 2-3 ปีมาแล้ว ห้องสมุดของกรม
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือ ห้องสมุดสมัยนั้นจะใช้ระบบชั้นปิด ผู้ใช้
บริการต้องอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดเท่านั้น เหตุผลที่ไม่ให้ยืมหนังสือก็คือ บรรณารักษ์จาก
กรมข้อมูลและประชาสัมพันธ์ต้องเขียนรายงานมากมายเมื่อมีสมาชิกใหม่หรือเมื่อหนังสือ
หาย และถ้ามีหนังสือหายจำานวนมาก บรรณารักษ์อาจจะมีปัญหาได้ ผลก็คือว่า บรรณารักษ์
แทบจะไม่ให้บุคคลทั่วไปยืมหนังสือเลย
ความคิดเกี่ยวกับห้องสมุดเคลื่อนที่คือการนำาหนังสือไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น แต่
เนื่องจากหนังสือมีราคาแพง จึงเป็นไปไม่ได้ที่ห้องสมุดจะซื้อหนังสือมาหมุนเวียนในห้องสมุด
เคลื่อนที่ แต่โดยที่กรมข้อมูลและประชาสัมพันธ์อนุญาตให้ยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่นๆ ได้
เรื่องหนังสือจึงไม่ใช่ปัญหา ขั้นต่อมาคือห้องสมุดต้องทำาให้คนในท้องถิ่นอ่านหนังสือ ตอน
แรกเราเริม่ สำารวจจากสถานทีต่ ง้ั เราสัมภาษณ์คนในท้องถิน่ และพยายามสอบถามถึงประเภท
ของหนังสือทีพ่ วกเขาต้องการอ่าน ใครคือนักเขียนทีเ่ ขาชืน่ ชอบ ต่อมาเราจะพยายามหาหนังสือ
ตามความชอบของคนในท้องถิ่น เราได้ผู้ใช้บริการจำานวนมากภายใน 1 เดือน เหตุผลที่
พวกเขามาห้องสมุดก็คือ เรามีหนังสือที่พวกเขาต้องการอ่าน อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ได้หยุด
รั บ ฟั ง ผู้ ใช้ บ ริ ก าร เรามี ก ล่ อ งรั บ ความเห็ น ซึ่ ง ผู้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถแนะนำ า หรื อ ร้ อ งเรี ย น
บรรณารักษ์ต้องอ่านความเห็นทั้งหมด ทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี และต้องตอบทุกความคิดเห็น
เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าเราฟังพวกเขา เราอาจจะไม่ทำาตามที่พวกเขาปรารถนาทันที แต่เรา
สัญญาว่าสักวันหนึ่ง เราจะทำาให้ ผู้ใช้บริการจะรู้สึกว่าพวกเขามีความสำาคัญเพราะเราฟัง
พวกเขาและตอบเขา การทำาเช่นนี้จะทำาให้ผู้ใช้รู้สึกสบายใจขึ้นที่จะใช้ห้องสมุด สำาหรับ
เราเองก็เหมือนเราเปิดประตูไปสู่การบริการที่ดีขึ้น
คิดใหม่เรื่องบทบาทของห้องสมุดขนาดเล็ก | 107

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
ห้องสมุดธาราพาร์มีวิสัยทัศน์ที่จะบรรลุถึงความต้องการทางด้านการศึกษา ข้อมูล
สันทนาการและวัฒนธรรม เพื่อคนทุกวัยโดยผ่านทุกสื่อการอ่านและบริการในหลากหลาย
รูปแบบ เราจึงตัดสินใจที่จะเริ่มโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่จะจัดหาหนังสือ
จัดการอบรม การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การบรรยายของนักเขียน เกม การเล่าเรือ่ ง และจัดตั้ง
ชมรมหนังสือ
ห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ไ ม่ ไ ด้ จั ด หาหนั ง สื อ ให้ เ พี ย งเท่ า นั้ น แต่ ยั ง จะให้ ก ารศึ ก ษาแก่
บรรณารักษ์ด้วยการจัดอบรม เช่น เรื่องวิธีการจัดการห้องสมุด การอบรมเรื่องระบบจะ
สนับสนุนให้บรรณารักษ์อนุญาตให้ผู้ใช้ยืมหนังสือจากห้องสมุดและคืนหนังสือตรงเวลา
ห้องสมุดยังเสริมแรงกระตุ้นให้นักเรียนและคนในท้องถิ่นให้อ่านโดยการให้พวกเขา
เข้าร่วมในชมรมหนังสือ และการแข่งขันเล่าเรื่อง
เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ประชากรมีความรู้ทั่วไป โดยการเชิญนักเขียนที่
มีชอ่ื เสียงและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาบรรยายให้ประชาชนในท้องถิน่ ฟัง การบรรยายนีจ้ ะ
ทำาให้พวกเขามีความรู้และดำาเนินชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์อย่าง
มากจากการบรรยายดังกล่าว
เรามี “วันแห่งการอ่าน” สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อส่งเสริมการอ่าน วัตถุประสงค์ของ
การอ่านก็คือ ให้อาสาสมัครอ่านหนังสือบางเล่ม กิจกรรมนี้สำาคัญมาก เพราะเราไม่เพียงแต่
อ่าน แต่เรายังทำาท่าทางประกอบอีกด้วย ซึ่งจะช่วยดึงดูดคนรอบๆ บริเวณนั้นให้มาร่วม
กิจกรรม
โครงการ “การสนทนาเรื่องหนังสือ” เป็นวิธีส่งเสริมการอ่านอีกวิธีหนึ่ง เราจะเชิญ
นักเขียนที่มีชื่อเสียงมาสนทนาเกี่ยวกับหนังสือของเขา วิธีการนี้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
เพราะคนจำานวนมากต้องการสนทนากับนักเขียนทีเ่ ขาชืน่ ชอบ ครัง้ แรกของการจัดโครงการนี้
มีผู้เข้าร่วมโครงการถึง 100 คน การสนทนาเป็นไปอย่างกระตือรือร้นและผู้ฟังก็พูดถึง
หนังสือที่เขาอ่านมา
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มุมหนังสือในที่สาธารณะ
กรมข้อมูลและประชาสัมพันธ์นาำ โครงการมุมหนังสือในทีส่ าธารณะมาใช้ เพือ่ ส่งเสริม
ทัง้ การอ่านหนังสือและการอ่านนิตยสาร ชัน้ วางหนังสือ 1 ชัน้ จะมีหนังสือประมาณ 100 เล่ม
หนังสือจะมีหลากหลายชนิด ผู้ใช้บริการเป้าหมายคือคนที่กำาลังคอยการบริการขนส่งมวลชน
ประเทศเมียนมาร์มีระบบขนส่งมวลชนที่คุณภาพด้อยมาก ผู้ที่ใช้บริการขนส่งมวลชนจะเป็น
ผูท้ ม่ี รี ายได้นอ้ ย เนือ่ งจากระบบยังไม่มปี ระสิทธิภาพ ผูโ้ ดยสารจำานวนมากต้องคอยรถไฟหรือ
เรือข้ามฟากเป็นเวลานาน สถานีรถไฟมีผู้คนนับร้อยๆ คอยทุกๆ 2 ชั่วโมง กรมข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์จึงนำาชั้นวางหนังสือมาไว้สี่ชั้น ส่วนเรือข้ามฟากจะมีผู้โดยสารกว่า 100 คน
คอยทุกๆ 20 นาทีกรมข้อมูลและประชาสัมพันธ์จึงนำาชั้นวางหนังสือมาไว้หนึ่งชั้นแต่ละชั้น
จะมีงบประมาณให้จัดหาหนังสือได้ 70,000 จ๊าด ( 85 เหรียญสหรัฐฯ) ต่อเดือน ดังนั้น
โดยปกติแล้ว แต่ละชั้นจะมีนิตยสารใหม่ทุกวัน และหนังสือใหม่เดือนละ 3 เล่ม หนังสือ
ส่วนใหญ่ได้รับการบริจาคมาจากมูลนิธิห้องสมุดเมียนมาร์ อาสาสมัครของห้องสมุดธาราพาร์
ได้เข้าร่วมโครงการ เราเชื่อว่าโครงการนี้เป็นขบวนการที่จะช่วยส่งเสริมนิสัยการอ่านและ
ช่วยกำาจัดความไม่เท่าเทียมกันด้านการอ่านในหมู่ประชากรได้โดยสิ้นเชิง
กลุ่มเป้าหมาย
เราตัง้ กลุม่ เป้าหมายไว้ 3 กลุม่ เพือ่ ส่งเสริมโครงการการอ่านและปรับปรุงการบริการ
• แม่ชี ครู และบรรณารักษ์
• นักเรียน
• เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
แม่ชี ครู และบรรณารักษ์
แม่ชี ครู และบรรณารักษ์ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการห้องสมุด ดังนั้น
พวกเขาจึงไม่ให้ยืมหนังสือเพื่อป้องกันหนังสือหาย ห้องสมุดเคลื่อนที่จะจัดสัมมนาและอบรม
ครูและบรรณารักษ์ เราจะเชิญบรรณารักษ์จากสถานทูต หอสมุดแห่งชาติมาดำาเนินการ
สัมมนาและอบรม
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นักเรียน
โครงการห้องสมุดของเราจะชวนเชิญนักเรียนให้มาร่วมโครงการและสนุกกับกิจกรรม
การอ่าน ตัวแทนจากห้องสมุด Pyin Nyar Shwe Oh จะทำางานกับครูและผู้ปกครองเพื่อ
ปรับปรุงความสามารถในการอ่านของเด็กๆ โดยชักชวนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฝึกหัด
ความเข้าใจในการอ่านผ่านโรงเรียนและห้องสมุด
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
การที่มีหนังสือในห้องสมุดเคลื่อนที่โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากนักจะสนับสนุนให้
ผูค้ นมาอ่านในห้องสมุด นอกจากนัน้ เรายังจัดกิจกรรมสัมมนาและการสนทนากับนักเขียนเพือ่
เป็นแรงดลใจให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นมาฟังการสนทนาที่เพิ่มความรู้จากนักเขียน
ที่พวกเขาชื่นชอบ นับเป็นโอกาสอันดีเพราะทัง้ เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึงความรูไ้ ด้
2 ทางคือ ด้วยการอ่านและการเข้าร่วมสนทนา

เป้าหมายในอนาคต
ประเทศเมียนมาร์กำาลังเริ่มยุคใหม่และกำาลังพัฒนาทุกๆ วิถีทาง ห้องสมุดธาราพาร์
ต้องนำาเอาวิธีการหลายๆ วิธีมาใช้เพื่อพัฒนาโครงการห้องสมุด ในระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา
เรานำาเอาวิธีการมากมายมาส่งเสริมโครงการการอ่าน เราจะพยายามขยายบริการห้องสมุด
เคลือ่ นทีข่ องเราไปยังทีอ่ น่ื ๆ ถ้างบประมาณมีพอ เราจะขยายงานห้องสมุดออกไปทัว่ ประเทศ

บทสรุป
ประเทศเมียนมาร์ยังต้องการความสามารถและทรัพยากรมนุษย์อีกมาก และยังมี
ความต้องการทางด้านการศึกษาอยู่มาก ห้องสมุดธาราพาร์ได้พัฒนาบทบาทห้องสมุด และ
เราก็รสู้ กึ เป็นเกียรติกบั บทบาทของเรา เราหวังอย่างยิง่ ว่าผูร้ ว่ มมือและบรรณารักษ์จะหลัง่ ไหล
เข้ามาในประเทศของเราเพิ่มขึ้น และเราอยากจะมีส่วนร่วมกับองค์กรห้องสมุดอื่นๆ หรือ
ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อส่งเสริมระบบห้องสมุดและโครงการการอ่านของเรา
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ก�รอ่�นและเขียนได้ดีเป็นร�กฐ�นสำ�คัญ
ที่จะเป็นหลักประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ที่เท่�เทียมกัน
เพร�ะก�รอ่�นก�รเขียนเป็นทักษะพื้นฐ�น
ที่เปิดหน้�ต่�งไปสู่ก�รเรียนรู้ในอน�คต

คุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียม:
บทบาทสำาคัญของการพัฒนาทักษะ
และนิสัยการอ่านที่ดีในระดับประถมศึกษา
ธีร์ จินกราน (Dhir Jhingran)

คำานำา: ความเสมอภาคในระดับประถมศึกษา
ความสนใจเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาโดยรวม
เพราะระบบการศึกษาที่เท่าเทียมกันย่อมนำาไปสู่สังคมที่เสมอภาคยิ่งขึ้น และสภาพที่ดีขึ้น
โดยรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็นเรื่องความเสมอภาคในการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นเรียนระดับ
ประถมศึกษาเป็นประเด็นสำาคัญในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการศึกษา
มาเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้ว เด็กๆ เกือบจะทั่วโลกรวมทั้งเด็กที่ด้อยโอกาสที่สุดก็ได้รับการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา สิ่งนี้เองทำาให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญในสัมฤทธิผล
ทางการเรียนทัง้ ระหว่างโรงเรียนต่างๆ และระหว่างห้องเรียนในโรงเรียนเดียวกัน ความแตกต่าง
ในสัมฤทธิผลทางการเรียนนี้ส่วนใหญ่กล่าวได้ว่าเป็นเพราะภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม
ของพวกนักเรียน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนก็มีส่วนอย่างมากต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่แตกต่างกัน
การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All (EFA)) ควรหมายถึง “การเรียนรู้เพื่อ
ทุกคน” ซึ่งหมายความว่านักเรียนทุกคนในโรงเรียนประถมศึกษาควรบรรลุผลการเรียนรู้ที่

แปลจาก “Education of equitable quality: The crucial role of development of good
reading skills and habit during primary education” นำาเสนอในงานประชุมวิชาการ Thailand
Conference on Reading 2013 วันที่ 21-22 มีนาคม 2556
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เหมือนกัน การศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันควรจะเป็นสิ่งสำาคัญที่ขาดไม่ได้ในการพยายาม
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา

บทบาทของทักษะการอ่านในการส่งเสริมความเสมอภาค
ในการเรียนรู้
การอ่านคืออะไร
การอ่านไม่ใช่แค่ความสามารถในการถอดความหมายของตัวอักษรและอ่านเนื้อหา
ได้อย่างคล่องแคล่วในระดับหนึ่งเท่านั้น หากการอ่านนั้นประกอบด้วยขบวนการสองขั้นตอน
ที่เกี่ยวพันกัน คือ การจำาคำาได้และความเข้าใจ การจำาคำาได้หมายถึงกระบวนการรับรู้ว่า
ภาษาเขียนตรงกันกับภาษาพูดอย่างไร ส่วนความเข้าใจคือกระบวนการที่ทำาให้คำา ประโยค
และข้อความที่ต่อเนื่องกันนั้นมีความหมายขึ้นมา เป้าหมายเดียวของการอ่านคือความเข้าใจ
ในสิง่ ทีอ่ า่ น ความเข้าใจในสิง่ ทีอ่ า่ นนัน้ อาจมีหลายระดับเช่นกัน เช่น ความเข้าใจตามตัวอักษร
ก็จะเป็นความเข้าใจในสิง่ ทีอ่ า่ นระดับผิวเผิน ส่วนผูอ้ า่ นทีเ่ ชีย่ วชาญจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในสิ่งที่อ่านและสามารถเชื่อมโยงเนื้อหากับประสบการณ์ของตัวเอง มีความคิดเห็น และ
ประสมประสานความคิดต่างๆ ที่มีเขียนไว้เข้าด้วยกันได้ การสอนการอ่านจึงต้องปลูกฝัง
ทักษะในการเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ความเข้าใจผิวเผินหรือเข้าใจตามตัวอักษรเท่านั้น

ทำาไมการอ่านจึงสำาคัญ
การอ่านคือทักษะพื้นฐานที่จะเป็นฐานให้กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่อื่นๆ ใน
ชั้นเรียน นักเรียนจำาเป็นต้องอ่านด้วยความเข้าใจเพื่อจะเข้าถึงหลักสูตรทั้งหมดโดยตลอด
การอ่านเป็นเรื่องความเข้าใจ และความเข้าใจก็เป็นส่วนสำาคัญยิ่งของการเรียนรู้ การทำาให้
นักเรียนเรียนรู้การอ่านได้ดีตั้งแต่แรกๆ เป็นวิธีการที่สำาคัญที่สุดที่จะเป็นหลักประกันว่า
เด็กทุกคนได้โอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนระดับประถมศึกษา เด็กที่อ่านไม่ได้ดีตั้งแต่แรกๆ
จะเรียนรู้เรื่องอื่นๆ และทักษะอื่นๆ ได้ยาก และเมื่อเด็กเริ่มล้าหลัง และกลายเป็นคนที่อ่าน
หนังสือได้ลำาบาก เด็กก็จะตามคนอื่นให้ทันในระยะหลายๆ ปีต่อมาได้ยาก เว้นเสียแต่ว่าจะมี
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การสนับสนุนซ่อมเสริมแบบเข้มข้นและเฉพาะบุคคล ซึ่งมักจะเป็นไปได้ยาก เมื่ออ่านไม่เก่ง
ก็จะเขียนไม่เก่งไปด้วย ช่องว่างระหว่างคนที่อ่านเก่งกับคนที่อ่านไม่เก่งก็จะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆ
เมื่อเด็กเหล่านี้เรียนชั้นสูงขึ้นไป หรือที่เรียกกันว่า “Matthew Effect” ซึ่งมาจากพระคัมภีร์
ไบเบิลที่กล่าวไว้ว่า “คนจนก็ยิ่งจนไปเรื่อยๆ คนรวยก็รวยขึ้นไปเรื่อยๆ” ช่องว่างหรือ
ความพร่องทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงชัน้ ต้นๆ ยากทีจ่ ะประสานในระดับชัน้ เรียนต่อๆ มา เมือ่ ตำาราเรียน
ก็หนาขึ้น และภาษาก็เป็นวิชาการและนามธรรมมากขึ้น ความไม่เสมอภาคนี้เองที่ทำาให้เกิด
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญในผลการเรียนรู้ในการอ่านและภาษา รวมทั้งด้านอื่นๆ ใน
หลักสูตรภายในห้องเรียนเดียวกัน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งที่จะต้องสร้างความมั่นใจ
ให้ ไ ด้ ว่านักเรียนได้ทักษะที่ดีในการอ่านเพื่อการเรียนรู้ในระยะสองสามปีแรกของระดับ
ประถมศึกษาแล้ว
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านนั้นสามารถวัดได้โดยง่าย และสามารถนำ ามาใช้เป็นตัว
วัดผลการดำาเนินงานของโรงเรียนได้ ถ้าโรงเรียนไม่สามารถสอนให้นักเรียนอ่านได้ ก็ต้อง
ถือว่าเกิดเหตุวิกฤติในโรงเรียนหรือชั้นเรียนนั้น หลักสำาคัญที่จะประกันคุณภาพการศึกษาก็
คือการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ดังนั้น คุณภาพที่เท่าเทียมกัน
ควรจะเป็นพื้นฐานสำาคัญของกลยุทธ์ในการปรับปรุงคุณภาพในการศึกษาระดับประถม
ศึกษา นอกจากนั้น การเรียนรู้ที่จะอ่านและเขียนได้ดีอาจเป็นรากฐานสำาคัญที่สุดในการที่จะ
เป็นหลักประกันคุณภาพที่เท่าเทียมกัน เพราะการอ่านการเขียนได้ดีเป็นทักษะพื้นฐานที่จะ
เปิดหน้าต่างไปสู่การเรียนรู้ในอนาคต
ถึงแม้จะมีผู้เห็นด้วยมากมายเรื่องปัญหาผลการเรียนรู้การอ่านที่ไม่ดี แต่เรื่องนี้ก็ยัง
ไม่ได้รับความสำาคัญเร่งด่วนพอที่จะมีการเข้าแทรกแซงแก้ไขปัญหาโดยทันที เป็นที่เข้าใจกัน
โดยทั่วไปว่าเด็กจะพูดภาษาที่ใช้เป็นสื่อกลางในการสอนได้อย่างแคล่วคล่อง เช่น พูดภาษา
ไทยได้คล่องในประเทศไทยซึ่งใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน ดังนั้น จึงไม่ต้องให้เวลาหรือ
ความใจใส่การสอนภาษามากนัก เป็นที่เข้าใจกันว่าเด็กสามารถเรียนอ่านเรียนเขียนภาษาที่รู้
อยูแ่ ล้วได้อย่างรวดเร็ว หากความเข้าใจเช่นนีเ้ ป็นความเข้าใจทีผ่ ดิ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากว่าภาษากลาง
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ที่ใช้อยู่ในโรงเรียนนั้น มักจะแตกต่างห่างไกลจากภาษาแม่ที่เด็กบางคนใช้อยู่บ่อยครั้ง และ
กระบวนการสอนอ่านและเขียนให้กับเด็กเล็กๆ เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและที่เรียกร้อง
ต้องใช้ความสามารถมากพอๆ กับวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ที่เรียกกันว่าเป็นวิชาที่
“ยาก” เลยทีเดียว

วิกฤติการณ์การอ่าน:
โรงเรียนกำาลังล้มเหลวในการพัฒนาทักษะและนิสัยการอ่านที่ดี
นั ก เรี ย นในประเทศที่ กำ า ลั ง พั ฒ นามากมายยั ง ไม่ มี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการอ่ า นใน
ชั้นประถมศึกษาสองสามชัน้ แรก การประเมินระดับชาติ ระดับประถม 2 และ 3 ในประเทศ
เอเชียและแอฟริกาบ่งชี้ให้เห็นชัดว่ามีนักเรียนที่ไม่สามารถอ่านออกเมื่อจบชั้นประถม 2
และ 3 ในอัตราส่วนที่สูงมาก
ทักษะการอ่านและนิสยั รักการอ่านเสริมซึง่ กันและกัน เด็กทีอ่ า่ นได้ดกี จ็ ะอ่านมากขึน้
เด็กที่อ่านมากขึ้นก็จะพัฒนาทักษะการอ่านที่ดีขึ้น การอ่านเพื่อความสนุกสนานในเวลาว่าง
บ่งชี้ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ในการอ่านทางบวกที่โรงเรียน หากนิสัยรักการอ่านก็ค่อยๆ ลดลงใน
หมูน่ กั เรียนระดับประถม ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าเด็กนักเรียนระดับประถมในประเทศทีก่ าำ ลังพัฒนา
จำานวนมากไม่มีสื่อการอ่านที่เพียงพอและที่เหมาะสม เช่น หนังสือนิทาน หนังสือพิมพ์ และ
นิตยสารในชั้นเรียนและในห้องสมุดโรงเรียน นอกจากนี้เด็กๆ ยังสนใจดูโทรทัศน์ เล่น
โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มากกว่า ผู้ปกครองก็ไม่ได้ตระหนักถึงบทบาทสำาคัญของ
การอ่านที่ดีและนิสัยรักการอ่านในการพัฒนาเด็ก ในขณะที่สภาพแวดล้อมที่บ้านช่วยพัฒนา
ทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพได้อย่างมาก โรงเรียนระดับประถมก็มีส่วนสำาคัญยิ่งในการ
พัฒนาการอ่านและนิสัยรักการอ่าน การวิจัยเรื่องการอ่านและประสบการณ์จากโครงการ
การอ่านที่มีประสิทธิภาพบ่งชี้ชัดเจนว่า ระยะแรกของการศึกษาในระบบโรงเรียนช่วยชดเชย
สภาพแวดล้อมที่บ้านที่ไม่อำานวยต่อการพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างมีนัยสำาคัญ นักเรียน
เกือบทุกคน (ยกเว้นผู้ที่บกพร่องอย่างมาก) เรียนรู้ที่จะอ่านและเขียนได้ในระดับที่ดีเมื่อ
จบชั้นประถม 2
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อะไรจะช่วยปรับปรุงทักษะการอ่านและนิสัยรักการอ่านได้:
แผนการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
แผนงานและการจัดกิจกรรมในการศึกษาระดับประถมศึกษาดังต่อไปนีจ้ ะมีสว่ นช่วย
ปรับปรุงทักษะการอ่านและนิสัยรักการอ่านในเด็กเล็กได้
1) เสริมเวลาการสอนภาษาและการอ่าน
การสอนภาษาที่ใช้เป็นสื่อกลางของการสอนจำาเป็นต้องได้รับความสำาคัญเป็นอันดับ
แรกๆ ในหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา นักเรียนต้องได้พัฒนาพื้นฐานทางภาษาที่
แข็งแกร่งตัง้ แต่ระดับประถมต้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาษาวิชาการทีใ่ ช้อยูใ่ นวิชาต่างๆ และ
จะต้องจัดเวลาให้การสอนภาษาอย่างเพียงพอ กล่าวคือ ให้มเี วลาในชัว่ โมงเรียน (เวลาทีต่ ง้ั ใจ
ใช้สอนภาษา) สำาหรับการฝึกอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านให้คล่องแคล่ว และการอ่านเพื่อความ
เพลิดเพลิน
2) ระบบที่มีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนภาษา
รากฐาน 4 ประการที่มีส่วนช่วยเสริมอย่างมากต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
ในนักเรียนระดับประถมในโรงเรียน มีดังต่อไปนี้
• เพิม่ เวลาให้นกั เรียนในการทำากิจกรรมและเพิม่ โอกาสสำาหรับการเรียนในเชิงรุก
มากขึ้น
• การประเมินทักษะย่อยต่างๆ ด้านภาษาอย่างเหมาะสมเป็นประจำา
• กลยุทธ์ทเี่ อาใจใส่นกั เรียนทีล่ า้ หลังให้มากขึน้ รวมทัง้ การสอนทีม่ กี ารแยกแยะ
ความสามารถของนักเรียน
• ปรับการสอนในเข้ากับระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียน
3) ความเข้าใจของผู้สอนและการใช้กลยุทธ์การอ่านที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ ส อนจำ า เป็ น ต้ อ งเข้ า ใจถึ ง แนวคิ ด เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ใ นการสอนการอ่ า น รวมทั้ ง
(ก) การพัฒนาภาษาพูด (ข) การสอนถอดความอย่างมีระบบ (ค) การเน้นความเข้าใจ
(ง) การอ่านอย่างคล่องแคล่วด้วยการฝึกอ่านอย่างสม่ำาเสมอโดยใช้สื่อการอ่านและกลยุทธ์ท่ี
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เหมาะสม เช่น การแบ่งกันอ่าน การอ่านออกเสียง การอ่านเป็นกลุ่มโดยมีการแนะแนวทาง
การอ่านเป็นคู่ หรือ “การอ่านกับเพื่อนคู่หู” (จ) การขยายขอบข่ายการเขียนให้รวมไปถึง
การแต่งเรียงความ
4) หลักสูตรและตำารา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้
• ตำาราควรมีกจิ กรรมและแบบฝึกหัดทีส่ นับสนุนให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมอย่างจริงจัง
รวมอยู่ด้วย
• ตำาราควรมีขอบข่ายทีก่ ว้างขวางเพียงพอเพือ่ การทบทวนและการเสริมสร้างความรู้
และทักษะให้หนักแน่น
• เนือ้ หาในบทเรียนควรค่อยๆจัดระดับและสนับสนุนการฝึกหัดให้คล่องแคล่ว
5) ความเข้าใจความสำาคัญของการอ่าน
จำาเป็นต้องมีความพยายามทัว่ ทัง้ ระบบการศึกษาทีจ่ ะพัฒนาความเข้าใจอย่างชัดเจน
ถึงแนวคิดเรื่องความสำาคัญของการอ่านและการเรียนรู้ภาษาในระดับประถมต้นๆ นอกจากนี้
การสร้างบรรยากาศแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำาคัญเช่นเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะ
บรรลุถึงผลลัพธ์ด้านการอ่านพื้นฐาน กิจกรรมที่สำาคัญ ได้แก่ การสร้างห้องสมุดโรงเรียนและ
ชัน้ เรียน การจัดงานการอ่านทีโ่ รงเรียน และการร่วมมือกับผูป้ กครองเนือ่ งจากการสนับสนุนที่
บ้านจะช่วยเสริมทักษะการอ่านและนิสยั รักการอ่าน และแน่นอนทีว่ า่ ครูจาำ เป็นต้องรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ที่จะอ่านของนักเรียนทุกคนในช่วงประถมต้นๆ
6) การเรียนรู้อย่างมืออาชีพของครู
เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะทำาให้เกิดความเปลีย่ นแปลงขึน้ ในกระบวนการในชัน้ เรียน ด้วยเหตุ
ต่างๆ อย่างเช่น ชั้นเรียนที่มีครูเป็นใหญ่ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม การเรียนรู้ดว้ ย
วิธีการท่องจำาและการพูดตามซ้ำาๆ ที่เชื่อว่ามีส่วนสำาคัญในการเรียนที่จะอ่าน การคัดลอกและ
ฝึกคัดลายมือมากๆ ความเชื่อที่ว่านักเรียนบางคนเป็น “เด็กหัวช้า” เรียนรู้ได้ช้ามาแต่กำาเนิด
และไม่สามารถจะเรียนให้อ่านออกเขียนได้ดีได้ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างความเชื่อและการ
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ปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ส ามารถจะเปลี่ ย นแปลงได้ ง่ า ย การเปลี่ ย นแปลงจึ ง ต้ อ งใช้ ก ระบวนการที่
ครอบคลุมกว้างขวางเรื่องการเรียนรู้แบบมืออาชีพ การเรียนรู้แบบมืออาชีพเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง ผู้สอนควรผ่านกิจกรรมการพัฒนาแบบมืออาชีพที่หลากหลายและส่งเสริมกันและ
กันเพื่อนำามาใช้เปลี่ยนแปลงชั้นเรียน กลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมืออาชีพของผู้สอน
(นอกเหนือจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร) ได้แก่ (ก) การสนับสนุนทางวิชาการอย่างสม่าำ เสมอ
ณ ที่ปฏิบัติงาน (ข) การอภิปรายทางวิชาการอย่างสม่ำาเสมอในการประชุมผู้สอน (ค) การ
เข้าสังเกตการณ์การสอนที่ดี (ง) การศึกษาทางไกล (จ) เครือข่ายครู การสร้างความร่วมมือ
หรือการพัฒนาร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน
7) การศึกษาก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ
การศึกษาก่อนประถมศึกษาช่วยพัฒนาทักษะพืน้ ฐานสำาหรับ “การเรียนรูท้ จ่ี ะอ่าน”
นอกเหนือจากประโยชน์ด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรต้องได้รับการออกแบบที่ดีในอันที่จะ
พัฒนาทักษะการพูดที่ดีและความสามารถในการเตรียมอ่านและเขียน
8) ห้องสมุดในชั้นเรียนและโรงเรียน และการทุ่มเทเวลาให้กับการอ่าน
การเข้าถึงหนังสือนิทานที่อ่านง่ายและน่าสนใจรวมถึงสื่อการอ่านอื่นๆ ภายใน
ชั้นเรียนและเวลาที่ทุ่มเทให้กับการอ่านภายในเวลาเรียนภาษาและการใช้เวลาในห้องสมุด
ล้วนมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาทักษะการอ่านและนิสัยรักการอ่าน ครูผู้สอนควร
อ่านนิทานในชั้นเรียนพร้อมกับทำากิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การพูดคุยเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
การเล่าเรื่อง การอ่านให้ครูและนักเรียนคนอื่นๆ ฟัง การเขียนเกี่ยวกับหนังสือ
ในชัน้ เรียนควรมีสอ่ื การอ่านในระดับต่างๆ กัน เพราะนักเรียนมีระดับความสามารถ
ในการอ่านต่างกัน ครูผู้สอนควรจะต้องตระหนักถึงระดับความสามารถที่ต่างกันนี้ เพื่อที่ครู
ผู้สอนจะได้จัดเตรียมสื่อการอ่านเพื่อการฝึกหัดที่ต่างกันไป เวลาที่กำาหนดให้กับการอ่านควร
เน้นเรือ่ งการให้นกั เรียนอ่านโดยอิสระตามลำาพัง หรือเน้นกิจกรรมการอ่านเป็นกลุม่ หรือเป็นคู่
นอกจากเวลาอ่านในชัน้ เรียนแล้ว ควรกำาหนดเวลาแน่นอนในการใช้หอ้ งสมุดประมาณสัปดาห์
ละ 2-3 ครัง้ เพือ่ ช่วยให้นกั เรียนเข้าถึงหนังสือทีห่ ลากหลาย และยืมหนังสือกลับไปอ่านทีบ่ า้ น
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9) การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน: วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “อ่าน”
วิธีการแบบร่วมมือกันทำาทั้งโรงเรียนเป็นสิ่งจำาเป็นที่จะสื่อสารอย่างจริงจังถึงความ
สำาคัญของการอ่าน ผู้สอนทุกคนควรส่งเสริมการอ่านภายในชั้นเรียน ผู้สอนควรทำาตัวเป็น
แบบอย่างและควรจะทำาให้นักเรียนเห็นว่าครูก็อ่านเช่นกันในช่วงเวลาที่กำาหนดไว้ให้กับการ
อ่าน โรงเรียนควรจัดให้มงี านการส่งเสริมการอ่าน การแข่งขัน ชมรมหนังสือ และการจัดแสดง
ให้บรรดาพ่อแม่ได้เห็นความสามารถของการอ่านของเด็กๆ โรงเรียนควรดำาเนินการให้
ผู้ปกครองเห็นความสำาคัญของการอ่าน ขอร้องให้ซื้อหนังสือให้ลูกอ่าน และสนับสนุนให้ลูกๆ
อ่านเพื่อความเพลิดเพลินที่บ้าน
10) กลยุทธ์พิเศษสำาหรับกรณีที่เด็กพูดภาษาอื่นเป็นภาษาแรก
โรงเรียนประถมที่มีนักเรียนที่ใช้ภาษาเผ่าพันธุ์อื่นๆ (เช่น ม้ง กระเหรี่ยง ลีซู เขมร
หรืออีสานในประเทศไทย) จำาเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ เรียนภาษากลาง
(เช่น ภาษาไทยกลาง) ได้ดี โดยการเริ่มต้นด้วยภาษาท้องถิ่นก่อน วิธีการนี้ต้องใช้โครงการ
สร้างความสามารถที่เข้มแข็งจริงจังสำาหรับผู้สอนที่ควรใช้ได้ทั้งสองภาษา (คือทั้งภาษากลาง
และภาษาท้องถิ่น) และหลักสูตรที่ช่วยนักเรียนเชื่อมโยงภาษากลางกับภาษาท้องถิ่นของ
พวกเขาได้

สรุป
การส่งเสริมทักษะการอ่านและนิสัยรักการอ่านในช่วงการศึกษาระดับประถมศึกษา
ต้องใช้ความพยายามที่สอดคล้องกัน เรื่องนี้รวมถึงกลยุทธ์การเรียนการสอนภาษาที่ดีข้ึน
การกำาหนดให้มีเวลาอ่านโดยเฉพาะในชั้นเรียนภาษา โดยมีสื่อการอ่านที่หลากหลายที่มี
พร้อมไว้ในชั้นเรียนและห้องสมุดโรงเรียน การตระหนักถึงความสำาคัญของการอ่านว่าเป็น
ทักษะพื้นฐานในระบบการศึกษา กิจกรรมโรงเรียนเพื่อการส่งเสริมการอ่าน การทำาให้ชุมชน
ตระหนั ก เรื่ อ งการอ่ า น การกำ า หนดพั น ธกิ จ การอ่ า นระดั บ ชาติ (National Reading
Mission) ที่ประสานกับความคิดริเริ่มดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมถึงการจัดตั้งห้องสมุดชุมชน
และการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านจะช่วยปรับปรุงสถานการณ์ในปัจจุบันได้
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ก�รที่คนซึ่งมีก�รศึกษ�ในม�เลเซียไม่อย�กอ่�นหนังสือ
เป็นผลม�จ�กก�รไม่ได้ปลูกฝังนิสัยก�รอ่�น
และก�รข�ดฉันทะต่อก�รอ่�นหนังสือระหว่�งอยู่ในโรงเรียน
เนื่องจ�กระบบก�รศึกษ�ในม�เลเซียให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รสอบแข่งขันซึ่งเป็นม�ตรวัดสัมฤทธิ์ผลท�งวิช�ก�ร
โดยอ�จไม่ได้ใส่ใจกับม�ตรวัดและคุณค่�อื่นๆ

การอ่านหนังสือในมาเลเซีย:
โครงการส่งเสริมระดับบุคคล ครัวเรือนและโรงเรียน
แอมบิกาปาธี ปานเดน (Ambigapathy Pandian)

“คนที่ไม่อ่านหนังสือไม่มีความได้เปรียบ
เหนือคนที่อ่านหนังสือไม่ออก”
- มาร์ค ทเวน (Mark Twain) -

เกริ่นนำา
เราอยูใ่ นโลกใหม่ซงึ่ มีประสบการณ์ทมี่ หัศจรรย์และมีการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
(M. Kalantzis & Ambigapathy Pandian, 2001) จากกระดาษสู่หนังสือ เรากำาลัง
เผชิญหน้ากับรูปแบบการจารอักษรที่เป็นอิเลคทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายและภาพที่ผ่าน
กระบวนการปรั บ แต่ ง ภาษาอิ น เทอร์ เ น็ ต (hypertexts) รู ป แบบของเกม (game
interfaces) รูปแบบการบันทึกและส่งข้อมูลใหม่ๆ อย่างเช่น แผ่นซีดี ธัมบ์ไดรฟ์ และเครือข่าย
www ยุคสื่อดิจิทัลใหม่ที่กำาลังเกิดขึ้นเน้นถึงความสำาคัญของการส่งเสริมนิสัยและพฤติกรรม
การอ่านในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน เพราะการอ่านช่วยในการพัฒนามนุษย์ ทั้งการส่งเสริม
ความเคารพต่อตนเองและการสร้างความเข้มแข็งให้บุคคล การมีส่วนร่วมของประชาชน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (M. Kalantzis & Cope,
2005) นิสัยการอ่านที่ฝังลึกช่วยให้เกิดทักษะที่จำาเป็นในการสอน การเรียน และการทำางาน
(Ambigapathy Pandian, 1997a; 1997b) ในเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นมาก จำาเป็น
ต้ อ งมี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ทั ก ษะการอ่ า นสู ง เพื่ อ สามารถทำ า งานด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
แปลจาก “How Malaysia Reads: Individual, Home and School Initiatives” นำาเสนอในงานประชุม
วิชาการ Thailand Conference on Reading 2011 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2554
การอ่านหนังสือในมาเลเซีย | 123

กิจกรรมสาธารณะ และส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ชีวิตของชุมชนและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม (Ambigapathy Pandian & Shanthi Balraj, 2005)
ทัศนะใหม่ตอ่ การอ่านปรากฏตามข้อสรุปขององค์การเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
(Organisation for Economic Development) (OECD, 2003):
“ทักษะการอ่านตามนิยามของ PISA หมายถึงความสามารถในการทำาความเข้าใจ
การใช้ และการใคร่ครวญต่อข้อความตามลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายของ
ผู้อ่าน เพิ่มพูนความรู้และทักษะ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างเป็นผล”
จากทัศนะดังกล่าวการอ่านจึงมีความหมายข้ามพ้นไปจากความเข้าใจทัว่ ไป และมี
บทบาทกว้างขวางในฐานะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่มีประโยชน์อย่างเป็นองค์รวมมากขึ้น
ต่อผู้เรียน กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ผู้อ่านไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อความเพียงเพื่อการบริโภคและ
ประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นไปเพื่อการแบ่งปันและประโยชน์ต่อสาธารณะด้วย
Ruddell & Unrau กล่าวไว้วา่ “พฤติกรรมการอ่านเป็นเหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผู้อ่านบางคนและรูปแบบของวิทยาศาสตร์ ข้อความบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นในช่วง
เวลาใดเวลาหนึ่งและในบริบทที่เฉพาะของมัน” (หน้า 1369) เป็นการมองผู้อ่านแยกออก
จากข้อความที่อ่านในสองมิติแต่ก็มีพลวัตร่วมกัน การพยายามทำาความเข้าใจของผู้อ่านไม่ได้
เกิดขึ้นจากตัวบทหรือตัวผู้อ่าน แต่เป็นกระบวนการทางจิตที่เข้มแข็งในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
ระหว่างตัวบทไปสู่ผู้อ่าน โครงสร้างการอ่านของผู้อ่านจึงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพื้นเพ
ความเป็นมาด้านวัฒนธรรม ส่วนบุคคลและสังคมของผู้อ่านเอง นอกจากนั้น การอ่านยังได้
รับอิทธิพลจากความสนใจ แรงจูงใจและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของผู้อ่าน (Ruddell &
Unrau, 2004)

การอ่านในมาเลเซีย
พฤติกรรมการอ่านในหลายประเทศทัว่ โลกรวมทัง้ มาเลเซียอยูใ่ นภาวะถดถอยใน
ช่ ว งไม่ กี่ ท ศวรรษที่ ผ่ า นมา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในบรรดาคนรุ่ น ใหม่ (Ambigapathy
Pandian, 1997b) ในบริบทของมาเลเซีย การอ่านกำาลังสูญเสียความนิยมไปอย่างรวดเร็ว
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เมื่อเทียบกับสื่อในรูปแบบและประเภทอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น (Ambigapathy
Pandian, 2004b) ความถดถอยดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการถือกำาเนิดขึ้นของ
สื่อใหม่ๆ ที่มีศักยภาพทั้งการให้ข้อมูลและความบันเทิงและมีปฏิสัมพันธ์สองทางโดยผ่าน
รูปแบบที่ทันสมัยมากมาย ทำาให้เกิดรูปแบบการติดต่อทั้งในเชิงของภาพ เสียง และความ
รู้สึกที่เข้าถึงได้ง่าย (Ambigapathy Pandian & Shanthi Balraj, 2010a) รูปแบบการสื่อสาร
ใหม่ๆ เช่นนี้ไม่เพียงเข้ามาทดแทนรูปแบบการอ่านแบบเก่า แต่ยังทำาให้เกิดความคิดที่ว่า
การอ่านเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อและซ้ำาซากจำาเจ ส่งผลให้เกิดความถดถอยของการอ่านของ
ประชาชนในมาเลเซีย ดังจะเห็นได้จากผลการสำารวจการอ่านระดับชาติหลายครั้ง (Small &
Associates, 1997) โดยมีข้อสังเกตจากการสำารวจเหล่านี้ว่า โดยเฉลี่ยแล้วอัตราการอ่านต่อ
หัวประชากรของมาเลเซียอยู่ที่ 7 หน้าต่อวัน และประชาชนเกือบ 80% อ่านหนังสือเพียง
2 เล่มในแต่ละปี ผลสำารวจนี้ชี้ให้เห็นว่าการอ่านสำาหรับชาวมาเลเซียกำาลังเข้าสู่จุดตีบตัน
ทำาให้เกิดข้อกังวลว่าคนจำานวนมากไม่ว่าจะมีอายุ ชาติพันธุ์ เพศ และการศึกษาแบบใดก็ไม่
ยอมอ่านหนังสือ ในขณะที่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่านก็ค่อนข้างอ่อนแอ การอ่าน
หนังสือกลายเป็นเพียงกิจกรรมที่สำาคัญเพื่อให้สอบผ่าน และเมื่อคนหนุ่มสาวเรียนจบแล้ว
พฤติกรรมการอ่านของพวกเขาก็ลดลงอย่างรวดเร็ว (Ambigapathy Pandian, 1997a)
วัฒนธรรมการอ่านทีอ่ อ่ นแอยังเป็นผลมาจากการทีผ่ เู้ รียนมาจากครอบครัวและ
โรงเรียนที่ไม่มีวัฒนธรรมการอ่าน (Ambigapathy Pandian & Shanthi Balraj, 2002b)
จากการสำารวจพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและนักเรียน
มัธยมปลาย พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่บอกว่าอ่านหนังสือ เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่
มาจากในเมืองและมาจากครอบครัวแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้ว มีโอกาสเข้าถึง
สื่อการอ่านมากมายที่บ้านของตัวเอง มีบรรยากาศที่สนับสนุนที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
และมีสถานะทางสังคมเศรษฐกิจที่ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างชัดเจน (Ismail & Zainab, 2005)
ในการสำารวจผู้เรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นแห่งหนึ่งพบว่า นักศึกษาอ่าน
หนังสือเพียงเพราะวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา (Ambikapathi Shanmugam, 1999) ซึ่ง
เป็ น ตั ว เลขที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ครู ฝึ ก สอนทั่ ว ไป ผลสำ า รวจเหล่ า นี้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่
คล้ายคลึงกันในที่อื่นๆ อย่างเช่น (Wei Xia, 2003) พบว่ามีรูปแบบการอ่านที่คล้ายคลึงกัน
สำาหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีในประเทศนิวซีแลนด์ ในงานศึกษาของ (McKnight &
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Dearnley, 2003) และ (Guthrie, 2002) ยังเน้นถึงแนวโน้มที่นักศึกษามหาวิทยาลัยใช้
ประโยชน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงเพราะต้องการทำาการบ้านและงานที่มอบหมายให้เสร็จ
เท่านั้น งานศึกษาเหล่านี้เผยให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับการอ่านซึ่งพบได้ทั่วไปในหลายบริบททาง
วัฒนธรรม
มีความจำาเป็นทีจ่ ะต้องสำารวจพฤติกรรมการอ่านในบริบททีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ ทำา
แผนที่แสดงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและปัญหาท้าทายสำาหรับการเรียนรู้ในมาเลเซีย การให้
ความสำาคัญกับบริบทส่วนบุคคล ครอบครัว และสถานศึกษามีส่วนสำาคัญต่อแนวคิด การ
วิเคราะห์ประสบการณ์การอ่าน

ระดับบุคคล
ปัญหาใหม่ทกี่ าำ ลังเกิดขึน้ กับผูเ้ รียนในมาเลเซียได้แก่ ความไม่อยากอ่าน (reading
reluctancy) (Ambigapathy Pandian, 1997b) ผู้อ่านที่ไม่อยากอ่านหมายถึงผู้อ่านที่ทำา
คะแนนได้ดีในด้านภาษา แต่ไม่ประสงค์จะอ่านหนังสือ แม้จะมีหนังสือมากมายในห้องสมุด
แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ก็ไม่อ่านหนังสือเหล่านี้ ไม่ว่าจะเพื่อการใฝ่หาความรู้หรือความเพลิดเพลิน
ก็ตาม (Ambigapathy Pandian, 1997b) มีเหตุผลหลายประการซึ่งทำาให้ผู้เรียนไม่ต้องการ
อ่าน อาจเป็นเพราะผู้เรียนประสบกับปัญหาในการอ่าน แต่ส่วนใหญ่แล้วความรู้สึกไม่อยาก
อ่านเป็นผลมาจากการขาดฉันทะต่อเนื้อหาที่ต้องอ่านหรือการขาดฉันทะต่อพฤติกรรมการ
อ่านเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับทักษะในการอ่านเลย (Worthy, Patterson, Salas, Prater, &
Turner, 2002)
ผูอ้ า่ นทีไ่ ม่อยากอ่านยังหมายถึงคนทีส่ ามารถอ่านแต่เลือกจะไม่อา่ น(Ambigapathy
Pandian, 1997a; Smith, 1994) การที่คนซึ่งมีการศึกษาในมาเลเซียไม่อยากอ่านหนังสือ
เป็นผลมาจากการไม่ได้ปลูกฝังนิสัยการอ่านและการขาดฉันทะต่อการอ่านหนังสือระหว่าง
อยู่ในโรงเรียน เนื่องจากระบบการศึกษาในมาเลเซียให้ความสำาคัญกับการสอบแข่งขันซึ่งเป็น
มาตรวัดสัมฤทธิผ์ ลทางวิชาการ โดยอาจไม่ได้ใส่ใจกับมาตรวัดและคุณค่าอืน่ ๆ (Ambigapathy
Pandian, 1997a) ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมีประโยชน์เพียง
เพื่อการสอบแข่งขัน แทนที่จะเป็นไปเพื่อการแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลิน
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เหตุผลอีกอย่างหนึง่ ทีค่ นหนุม่ สาวมักอ้างถึง คือการไม่มเี วลาอ่านหนังสือ ชีวติ
ประจำาวันของพวกเขาหมดไปกับการทำาการบ้าน กิจกรรมนอกหลักสูตร การกวดวิชา การ
เล่นกีฬา การช็อปปิ้ง และการใช้สื่อสังคมทางอินเทอร์เน็ต (Ambigapathy Pandian &
Shanthi Balraj, 2010b) พวกเขาให้เหตุผลหลายประการด้วยกัน แต่โดยรวมแล้วการขาด
แรงจูงใจต่อการอ่านหนังสือเป็นเพราะการขาดฉันทะหรือการไม่ได้ให้คุณค่ากับการอ่าน
พวกเขายั ง อาจเห็ น ว่ า การอ่ า นเป็ น สิ่ ง ที่ น่ า เบื่ อ และขาดแรงจู ง ใจ ประสบการณ์ ใ นอดี ต
เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ ความคิดและทัศนะในแง่ลบ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอ่านและ
การขาดความมั่นใจเป็นปัญหาท้าทายต่อพฤติกรรมการอ่าน การขาดสมาธิและทิศทาง
การขาดความสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัวทำาลายแรงจูงใจที่จะส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่ า น ความสนใจและพฤติ ก รรมของผู้ อ่ า นได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จั ย หลายประการ
อย่างเช่น คุณค่าทางสังคมของสังคมตนเอง สถานศึกษา ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม แต่ละ
ปัจจัยก็มีหน้าที่และมีส่วนส่งเสริมบุคลิกภาพเพื่อการอ่านแตกต่างกันไป (Ambigapathy
Pandian, 1997b)

ระดับครัวเรือน
การฝึกทีจ่ ะอ่านเหมือนกับการพยายามพูดภาษาแม่ของตนเอง เด็กๆ ทีเ่ ห็นคนใน
ครอบครัวอ่านหนังสือพิมพ์หรือพลิกหน้าหนังสือ ก็ทำาให้พวกเขาต้องการจะเลียนแบบ
เหมือนกัน มีประโยชน์ที่คนรุ่นเยาว์จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหนังสือ มีโอกาสจะ
ได้อ่านหนังสือที่เหมาะสม และมีตัวแบบของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่อ่านหนังสือทั้งการอ่านให้
ตัวเอง และการอ่านให้เด็กๆ ฟัง (Woolfolk, 2004) เราไม่ควรหยุดอ่านหนังสือให้เด็กแม้ว่า
เด็กจะโตขึ้นแล้ว เป็นเรื่องสำาคัญที่สมาชิกในครอบครัวควรมีโอกาสทำากิจกรรมบางอย่าง
ร่วมกัน นอกจากนั้นแล้ว สิ่งสำาคัญคือการที่คนรุ่นเยาว์สามารถพัฒนาไปจากการอ่านและ
ปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านตลอดชีวิต (Ambigapathy Pandian, 2002a)
ความถีข่ องการอ่านในบ้านมักเกีย่ วข้องโดยตรงกับกิจวัตรและกิจกรรมส่วนบุคคล
ของผู้อ่านที่มีต่อกิจกรรมการอ่าน (Ambigapathy Pandian, 1997a) พ่อแม่ที่สร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการอ่าน ช่วยปลูกฝังนิสัยการอ่านโดยการจัดให้มีพื้นที่ สื่อสำาหรับ
การอ่านหนังสือในมาเลเซีย | 127

อ่าน ให้กำาลังใจและทำาตัวเป็นตัวอย่างเพื่อส่งเสริมความรักต่อการอ่าน (Greaney, 1986)
การมีตัวแบบอยู่ที่บ้านมีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยด้านพฤติกรรมการอ่านสองประการ ได้แก่
ความหลากหลายของสื่อและเวลาที่ใช้ในการอ่าน มีความเป็นไปได้ที่ผู้ปกครองและลูกซึ่ง
อ่านหนังสือที่บ้าน อาจจะอ่านหนังสือที่หลากหลาย ทั้งหนังสือพิมพ์และหนังสือเล่มที่เป็น
ภาษาอังกฤษและมาเลย์ ทำาให้มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้น
มีการสำารวจพบว่าผู้เรียนในมาเลเซีย (Ambigapathy Pandian, 1997a) มี
แนวโน้มที่จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น ถ้าหากเขาหรือเธอ
• อยู่ในเมืองแทนที่จะอยู่ในชนบท
• มาจากครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงกว่าคนอื่น
• มาจากครอบครัวทีม่ สี อื่ เป็นภาษาอังกฤษทีห่ ลากหลาย ได้รบั อิทธิพลจากทาง
บ้าน และมีตัวอย่างของผู้อ่านหนังสือที่บ้าน
• ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาซึง่ มีสอื่ ในภาษาอังกฤษมากมายและหลากหลาย
ครูสง่ เสริมให้เด็กอ่านหนังสือ และเพือ่ นๆ ทีโ่ รงเรียนก็อา่ นภาษาอังกฤษ
• มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษมากกว่าคนอื่นๆ
• มีทัศนะในเชิงบวกต่อการอ่านในภาษาอังกฤษมากกว่าคนอื่นๆ

โรงเรียน
การลดลงของนิสยั การอ่านในบรรดานักเรียนไม่ใช่ปญ
ั หาใหม่ในมาเลเซีย เมือ่ ปี
พ.ศ. 2469 Lehman ให้ความเห็นว่าในโรงเรียนมัธยมไม่ได้จัดให้มีการสอนการอ่านเพื่อ
ความเพลิดเพลินอย่างเหมาะสม (Rankin, 1972) เช่นเดียวกับข้อกังวลของ Hirsch (1987)
และที่อ้างใน Ambigapathy Pandian (1997a) เมื่อเขากล่าวว่า โรงเรียนเป็นที่อยู่ของคน
หนุ่มสาวประมาณ 7 ชั่วโมงต่อวัน จึงน่าจะสร้างอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่านของ
เด็กได้ และดังที่ Carpenter (1985) ซึ่งมีการอ้างถึงใน Ambigapathy Pandian (1997a)
และการอ้างถึง Purves (1981) ดังที่มีการอ้างถึงใน Ambigapathy Pandian (1997a)
ซึ่งเดิมเคยแย้งว่าพื้นเพครอบครัวมีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลในการอ่าน แต่ในปัจจุบันก็เห็นด้วย
ว่าโรงเรียนมีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน
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Bowers, Howard และ Charles (1987) ซึง่ อ้างถึงใน Ambigapathy Pandian
(1997a) รายงานข้อค้นพบจากการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2529-2530 ที่โรงเรียนใน
ชนบทของมลรัฐเทนเนสซี่ว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีอิทธิพลอย่างสำาคัญ
ต่อสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนทั้งในเชิงบวกหรือลบ นักวิจัยคนอื่นๆ ก็มีแนวโน้มจะเห็นด้วยว่า
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีอิทธิพลในแง่เป็นแรงจูงใจตามธรรมชาติ (Eccles & Midgley,
1989) ซึ่งรวมทั้งการจัดโครงสร้างในห้องเรียน ปัจจัยการสอน และบรรยากาศแวดล้อม
รวมทั้งคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนด้วยกันเอง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมนิสยั การอ่านในเชิงบวก
และการมีห้องสมุดที่ดีมีส่วนสำาคัญที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก อย่างกรณีเด็กซึ่งอยู่ใน
ห้องเรียนเดียวกัน แต่กลับมีทักษะการอ่านแตกต่างกัน
ในปัจจุบนั โรงเรียนในมาเลเซียมีการเตรียมพร้อมและมีหอ้ งสมุดทีม่ หี นังสือจำานวน
มาก ทำาให้ครูสามารถใช้เวลากับนักเรียนที่อ่านช้า ส่วนนักเรียนที่อ่านเร็วก็สามารถใช้เวลา
อย่างเป็นอิสระ (Ambigapathy Pandian, Shaik Abdul Malik Mohamed Ismail, &
Toh Chwee Hiang, 2010) ห้องสมุดที่มีการจัดเตรียมเป็นอย่างดีและมีพื้นที่สำาหรับอ่าน
หนังสือเป็นการเฉพาะและสะดวกสบาย ย่อมเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเข้ามาอ่านหนังสือ
การมีสอื่ การอ่านทีห่ ลากหลายและการมีหนังสือจำานวนมากพอสำาหรับหยิบยืม
เป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่เพลิดเพลินตลอดชีวิต การจัดพื้นที่การอ่าน
ให้เพียงพอในห้องสมุดเป็นปัจจัยสำ าคัญต่อการอ่านของนักเรียน ประเภทของโรงเรียน
(โรงเรียนประจำาหรือไม่ประจำา) มีอิทธิพลต่อนักเรียนแต่ละคนทั้งในโรงเรียนระดับประถม
และมัธยม มีบทบาทต่อนิสัยการอ่านของนักเรียน (Ambigapathy Pandian, 1997b) ปกติ
แล้ ว โรงเรี ย นประจำ า ในมาเลเซี ย ไม่ เ พี ย งจะมี สิ่ ง อำ า นวยความสะดวกดี ก ว่ า (รวมทั้ ง มี
ห้องสมุดที่มีหนังสือมากมาย) แต่ยังมีครูที่ผ่านการฝึกอบรมและมีคุณภาพ ส่วนโรงเรียน
ไม่ประจำานั้นมักจะมีหนังสือค่อนข้างเก่าและครูก็ขาดการฝึกฝนอบรม
ปัจจัยด้านโรงเรียนมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อนิสยั การอ่าน (Ambigapathy Pandian,
1997b) นักเรียนที่มาจากโรงเรียนที่มีห้องสมุดที่มีหนังสือมากมายและได้รับอิทธิพลอย่าง
มากจากเพื่อน มักจะเลือกอ่านหนังสือที่หลากหลายและมีส่วนร่วมในการแสวงหาและใช้
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เวลามากขึ้นเพื่อการอ่าน (Ambigapathy Pandian, 1997b) นักเรียนที่มาจากโรงเรียนซึ่งมี
พื้นที่การอ่านในห้องสมุดมาก ได้รับอิทธิพลจากครูและเพื่อน มักมีนิสัยชอบอ่านมากกว่า
นักเรียนที่มีแรงจูงใจในการอ่านน้อยกว่า การมีพื้นที่อ่านหนังสือในห้องสมุดและมีเวลาให้
นักเรียนอ่านหนังสือ ทำาให้นักเรียนคุ้นเคยกับการอ่าน ซึ่งความคุ้นเคยเหล่านี้เป็นปัจจัย
สำาคัญสุดต่อนิสัยการอ่าน (Ambigapathy Pandian, 1997b)
การให้เหตุผลจนถึงขณะนีเ้ น้นปัจจัยในระดับบุคคล ครัวเรือนและโรงเรียนทีส่ ง่ ผล
ต่อพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านในมาเลเซีย แผนภูมิด้านล่างแสดงถึงปัจจัยหลักที่พบว่า
มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์พฤติกรรมและนิสัยการอ่าน

ตัวแปรที่กำาหนดนิสัยการอ่าน
ข. ตัวแปรที่บ้าน
ข1. ความหลากหลายของหนังสือ
ที่บ้าน
ข2. จำานวนหนังสือที่บ้าน
ข3. สภาพแวดล้อมภายในบ้าน
ข4. พ่อแม่ในฐานะที่เป็นต้นแบบ
การอ่าน
ก. ตัวแปรด้านภูมิหลัง
ก1. พื้นที่อยู่อาศัย
ก2. เพศ
ก3. ชาติพันธุ์
ก4. สถานะทางเศรษฐกิจ

ง. ตัวแปรที่สอดแทรก
ง1. ความคุ้นเคยต่อภาษา
ง2. ทัศนะต่อการอ่าน
ง3. ทัศนะต่อภาษา

ค. ตัวแปรที่โรงเรียน
ค1. ความหลากหลายของหนังสือที่โรงเรียน
ค2. จำานวนหนังสือที่โรงเรียน
ค3. ความสะดวกสบายและเพี ย งพอของพื้ น ที่
การอ่าน
ค4. แรงจูงใจจากครูผู้สอน
ค5. อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน

จ. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อนิสัยการอ่าน
จ1. ความหลากหลายของหนังสือ
จ2. ความกระตือรือร้น เอาจริงเอาจัง
ในการแสวงหาหนังสืออ่าน
จ3. การใช้เวลาในการอ่าน
จ4. ความพร้อมที่จะอ่าน
จ5. คุณค่าที่เกิดจากการอ่าน
จ6. ความเข้มข้นของนิสัยรักการอ่าน

ภาพประกอบ 1: องค์ประกอบของตัวแปรที่กำาหนดนิสัยการอ่าน
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ประเทศมาเลเซียพยายามจะเป็นผูเ้ ล่นทีม่ บี ทบาทสำาคัญต่อเศรษฐกิจการเมืองและ
กิจกรรมด้านสังคม-วัฒนธรรมของโลก และเห็นว่าการอ่านและการรู้หนังสือเป็นเครื่องมือที่
ช่วยสนับสนุนความพยายามและวัฒนธรรมของมนุษย์ อำานาจจากความรู้เป็นแกนกลางของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในขณะที่มาเลเซียพยายามแสวงหาโอกาสที่จะใช้อำานาจของข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้ก้าวกระโดดในยุคข้อมูลสารสนเทศ ด้วยความ
ตระหนักว่าในยุคใหม่และในสถานที่ทำางานใหม่ ผู้ทำางานจะต้องมีความรู้ความชำานาญด้าน
ธุ ร กิ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-business) ตลอดจนความเข้ า ในเรื่ อ งของ e-technology
e-culture e-commerce e-learning และ e-governance มาเลเซียจึงมุ่งส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านเพื่อช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในชุมชน รัฐบาลและสังคม
ของตน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก (Ambigapathy Pandian & Kell, 2007)

การส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน
ในบทนีจ้ ะกล่าวถึงกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านในมาเลเซีย โดยมี
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อส่งเสริมการอ่าน และมีโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาชนบท กระทรวงทรัพยากร
มนุษย์ กระทรวงเยาวชนและการกีฬา และกระทรวงข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารและ
วัฒนธรรม กองส่งเสริมชุมชน (Community Development Division - KEMAS) ภายใต้
กระทรวงพัฒนาชนบท ได้รับมอบหมายให้ขจัดการไม่รู้หนังสือในบรรดาผู้ใหญ่ในมาเลเซีย
ให้หมดไป แม้ว่าอัตราการไม่รู้หนังสือจะมีอยู่น้อยมาก แต่ก็ยังเล็งเห็นถึงความจำาเป็นที่
จะต้องจัดทำาและดำาเนินการตามโครงการการศึกษาตลอดชีวิต
กิจกรรมของหน่วยงานส่งเสริมการรูห้ นังสือ ตัวอย่างเช่น โครงการการศึกษา
ครอบครัวที่เป็นเอกภาพ (Harmonious Family Education Programme) โครงการให้
ความรู้ด้านศาสนา (Religious Education Programme) โครงการฝึกอาชีพ (Skill
Training Programme) ศูนย์ทรัพยากรชุมชนและโครงการส่งเสริมการอ่าน (Community
Resource Center and Reading Programme) โครงการส่ ง เสริ ม การรู้ ห นั ง สื อ
(Functional Literacy Program) และโครงการสำาหรับเด็กก่อนวัยเรียน (Preschool
Programme) จากการเข้ า ร่ ว มโครงการเหล่ า นี้ ทำ า ให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะ
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ที่ช่วยให้เป็นพลเมืองที่มีความสามารถและรู้หนังสือ โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือและ
การศึ ก ษานอกระบบของหน่ ว ยงานของรั ฐ เน้ น ที่ ก ารสอนและการเรี ย นรู้ ข องกลุ่ ม และ
ห้ อ งเรี ย น ซึ่ ง จั ด อยู่ ใ นสถานที่ แ ละเวลาที่ มี ค วามเหมาะสมต่ อ ผู้ เข้ า เรี ย น ผู้ เข้ า เรี ย นใน
ห้องเรียนหรือกลุ่มอาจมีจำานวนไม่ถึง 15 คน หลักสูตรครอบคลุมถึงการอ่าน การเขียนและ
คณิตศาสตร์ และแง่มุมต่างๆ ของชีวิตครอบครัว สุขภาพ เศรษฐกิจ หน้าที่พลเมืองและ
ศาสนา กิจกรรมการสอน การเรียน และการอบรมทั้งหมดต่างดำาเนินไปในลักษณะที่
เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแห่ง เพื่อประกันว่าผู้รู้หนังสือจะไม่กลายเป็นคนไม่รู้หนังสืออีก
ทางกระทรวงพัฒนาชนบทจึงจัดให้มีการยืมสื่อสำาหรับอ่านและเรียนรู้ อย่างเช่น หนังสือ
เทปเสียง โปสเตอร์ และเกมเพื่อการศึกษาในชุมชนชนบท
ในขณะทีก่ ระทรวงศึกษาธิการได้รเิ ริม่ โครงการด้านการอ่านทัง้ ในโรงเรียนประถม
และมัธยมที่มาเลเซียในนามโครงการ NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca – ชีพจร
ความรู้ที่ได้จากการอ่าน The Pulse of Knowledge is through Reading) ซึ่งกำาหนดให้
นักเรียนมีกิจกรรมการอ่านในโรงเรียน โครงการนี้มีเป้าหมายส่งเสริมและบ่มเพาะความรักใน
การอ่านสำาหรับนักเรียน และกระตุ้นให้โรงเรียนเสนอความคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
เพื่อปลูกฝังนิสัยการอ่าน ทางโครงการยังมุ่งส่งเสริมทักษะและความสนใจในการอ่าน เพื่อให้
นักเรียนฝึกฝนนิสัยการอ่าน
โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสามประการ ได้แก่
(ก)การบันทึกสถิตกิ ารอ่าน:นักเรียนแต่ละคนจะบันทึกสถิตวิ า่ อ่านหนังสือเล่มใดไป
บ้างในแต่ละเดือน
(ข) การยืนยันการอ่าน: ครูจะเป็นผู้ยืนยันสถิติการอ่านหนังสือของนักเรียน
(ค) การรับรองผลการอ่าน: ในรูปแบบของการให้ประกาศนียบัตรตามจำานวน
หนังสือที่นักเรียนแต่ละคนอ่าน
โครงการนีป้ ระสบความสำาเร็จและช่วยกระตุน้ ให้นกั เรียนยืมหนังสือจากศูนย์
ทรัพยากรโรงเรียน ห้องสมุด หรือแหล่งหนังสืออื่นๆ มากขึ้น นอกจากนั้น ยังพบว่านักเรียน
ได้แบ่งปันหนังสือสำาหรับอ่านกับเพื่อนและครอบครัว
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ห้องสมุดมีบทบาทสำาคัญในแต่ละชุมชน ทางหอสมุดแห่งชาติมาเลเซียซึง่ เป็น
หน่วยงานภายใต้กระทรวงข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารและวัฒนธรรมจัดให้มีกิจกรรมการอ่าน
ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมการอ่าน ทางชมรมอ่านหนังสือก็
จัดให้มีการแข่งขันการอ่าน/การสะกดคำา มีเวทีและมีการอภิปรายเกี่ยวกับการเล่านิทานเพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้กับคนมาเลเซียให้อ่านหนังสือ โครงการ Read 1 Malaysia ได้เกิดขึ้นเพื่อ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านตลอดชีวิต ทั้งนี้โดยจัดให้มีนิทรรศการด้านหนังสือ การอภิปราย
และสัมมนาเกี่ยวกับหนังสือ นอกจากนั้น ทางหอสมุดแห่งชาติยังได้สร้างเครือข่ายภาคี
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนสำานักพิมพ์และศิลปินอิสระ จัดทำาโครงการเพื่อ
ส่งเสริมผู้เขียนหนังสือในท้องถิ่น
ทางสถาบันภาษา การรูห้ นังสือ และการแปล (School of Languages, Literacies
and Translation - SoLLaT) ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย Univeristi Sains Malaysia (USM)
ส่งเสริมให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่และสาธารณชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่าน และมีการเริ่ม
โครงการส่งเสริมการอ่านอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์รวม (Integrated Quality Reading
Approach - IQRA) เมื่อปี 2552 เพื่อเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนในการส่งเสริม
กิจกรรมการอ่านหนังสือ มีการเปิดชมรมหนังสือ การจัดเทศกาลฉายภาพยนตร์ และโครงการ
อ่านหนังสือที่โรงเรียนตามโรงเรียน สถานที่ทำางานและศูนย์ชุมชนอื่นๆ (Ambigapathy
Pandian, et al., 2009)
ทฤษฎีทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังการส่งเสริมการอ่านอย่างมีคณ
ุ ภาพและเป็นองค์รวม(IQRA)
ได้แก่ ทฤษฎีด้านสังคม-วัฒนธรรมของการอ่านตามแนวคิดที่เสนอโดย Vygotsky โดยมี
แนวคิ ด ว่ า มนุ ษ ย์ นั้ น โดยพื้ น ฐานเป็ น สั ต ว์ สั ง คมซึ่ ง จำ า ลองแผนที่ ค วามเข้ า ใจต่ อ โลกผ่ า น
กระบวนการที่ซับซ้อนของการอ่าน ปฏิสัมพันธ์ การเจรจา และการแลกเปลี่ยนความเห็น
และความคิด ที่มีโอกาสได้รับ มีโอกาสใคร่ครวญ ทำาความเข้าใจ และสุดท้ายคือการน้อมนำา
ความคิดไปใช้
หลักในการทำางานของ IQRA ยังสอดคล้องกับวิธกี ารด้านสังคมวัฒนธรรมตามที่
อธิบายไว้อย่างละเอียดโดย (McVee, Gavelek, & Dunsmore, 2007) ประการแรก
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิดด้านสังคมวัฒนธรรมสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า
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กิจกรรมการอ่านเกิดขึ้นในกลุ่มเล็กๆ ประการที่สอง กรอบ IQRA ยังอยู่บนพื้นฐานการ
แลกเปลี่ยนความคิด การโต้เถียงอย่างเปิดเผย และการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างจริงจัง
จากทั ศ นะดั ง กล่ า ว ผู้ อ่ า นตามกรอบคิ ด แบบ IQRA จะต้ อ งผ่ า นกระบวนการแบบที่
Vygotskian (L.S. Vygotsky, 1978; 1987) กล่าวไว้ว่าเป็นพื้นที่ถกเถียงในสาธารณะ
พื้นที่ส่วนบุคคลและสังคม รวมทั้งพื้นที่ทางวิชาการ ประการที่สาม กรอบคิดแบบ IQRA
ยังเชื่อมโยงกับความสามารถในการส่งเสริมการอ่านและการแสวงหาความรู้ภายใต้สภาพ
แวดล้อมในการเรียนรู้ของชุมชน
IQRAมีสว่ นช่วยส่งเสริมการอ่านในฐานะเป็นกระบวนการด้านสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การอ่านเพื่อการปฏิบัติงาน การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน การอ่านเพื่อความรู้ และการอ่าน
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ดังจะเห็นได้จากภาพประกอบ 2
- งานที่ได้รับมอบหมาย
- งานที่เกี่ยวข้อง
- งานส่วนบุคคล
- งานตามหน้าที่

- ความบันเทิง
- ศิลปะและวัฒนธรรม
- สันทนาการ
- เบ็ดเตล็ด

การอ่านเพื่อ
การปฏิบัติงาน

การอ่านเพื่อ
ความเพลิดเพลิน

การอ่านเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง

การอ่านเพื่อความรู้

- การปรับปรุงตนเอง
- การตัดสินใจ
- การวางแผน

- เกี่ยวข้องกับวิชาการ
- ปรัชญา
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา
- วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

ภาพประกอบ 2: การอ่านในฐานะกระบวนการด้านสังคม

โดยหลักแล้วจุดแข็งของIQRAอยูท่ คี่ วามยืดหยุน่ ทำาให้สามารถปรับแต่งวิธกี ารให้
สอดคล้องกับชุมชนเป้าหมายและความต้องการในการอ่านได้ ประการที่สอง IQRA ยังมี
ลักษณะช่วยสร้างความเข้มแข็ง เนื่องจากผู้อ่านมีความยืดหยุ่นและเป็นตัวของตัวเองในแง่
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ความต้องการของการอ่าน อีกแง่มุมหนึ่งของ IQRA คือรูปแบบการทำาหน้าที่และการ
วางแผนอย่างไม่เป็นทางการ ประการที่สาม ในแง่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ IQRA ยัง
มีส่วนเชื่อมโยงกับกรอบอย่างไม่เป็นทางการที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดโดยไม่คำานึง
ถึงความแตกต่างระหว่างชนชั้น เชื้อชาติ และวัฒนธรรม
นอกจากนัน้ IQRAยังเป็นเครือ่ งมือสร้างความเข้มแข็งให้สงั คมในแง่ความเป็นอิสระ
ทางเศรษฐกิจ เพราะช่วยให้ชมุ ชนทีข่ าดแคลนความรูส้ ามารถแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ และนำาไป
เพิม่ พูนความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยูไ่ ด้ สุดท้าย IQRA ยังมีแนวโน้มส่งเสริมการอ่านเชิงคุณภาพ อย่างเช่น
การพัฒนาการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ การใช้หลัก cognitive และ affective ในการวิเคราะห์
ตัวบทและพัฒนาพุทธิปญ
ั ญาอย่างจริงจัง (Ambigapathy Pandian, et al., 2009)
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ่าน (RAB)
กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
กำาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
จัดทำารายชื่อหนังสือ
กำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล

การพัฒนากรอบคิด

กลุ่มอภิปรายและกิจกรรมการอ่าน (READ)
การประเมินผล
เชิงคุณภาพ
บันทึกการอ่าน
รายงานการอภิปราย
สมุดบันทึกประจำาวัน
เชิงปริมาณ
การทดสอบทัศนคติ
เกี่ยวกับกระบวนการการ
รับรู้และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

เลือกหนังสือสำาหรับชั่วโมงการอ่าน
อภิปรายเกี่ยวกับหนังสือที่เลือกออกแบบ
กิจกรรม/หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน

การนำาไปปฏิบัติ

กิจกรรมกระตุ้นการอ่าน (REACT)
การแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างกัน (ICE)
Selected Creative Read-related Improvised Tasks
(SCRIpT)

ภาพประกอบ 3: กรอบปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์รวม
(IQRA Implementation Framework)

ขัน้ ตอนแรกเกีย่ วข้องกับการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารหรือทีเ่ รียกว่าคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาผู้อ่าน (Reader Advisory Board- RAB) ซึ่งรับผิดชอบในการกำาหนดเป้าหมาย
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และวัตถุประสงค์ของชมรม รวมทั้งกำาหนดคุณค่าทางวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมการ
อ่านในชุมชน นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ่านยังมีหน้าที่จัดทำาขั้นตอน
การอ่านและการจัดประชุมของชมรมหนังสือ สมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ่าน
ประกอบด้วยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ าำ คัญของโครงการ จึงต้องมีการให้ความสำาคัญต่อความเห็น
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก IQRA เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิง
องค์กร จึงต้องมีช่องทางสื่อสารสองทางเพื่อให้มีการเจรจาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
กับความต้องการของหน่วยงานได้
ขัน้ ตอนทีส่ องเป็นการคัดเลือกตัวบทสำาหรับอ่านโดยกลุม่ กิจกรรมการอ่านและการ
อภิปราย (Reading Activity and Discussion (READ) Group) ทั้งนี้ตามชุดของคุณค่าที่
กำาหนดโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ่าน (RAB) ขั้นตอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในส่วนนี้
มุ่งที่จะส่งเสริมความรู้สึกมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของในบรรดาชุมชนเป้าหมายของการ
อ่าน (Target Reading Community - TRC) ซึ่งจะต้องรู้สึกว่าเป็นผู้รับบริการในโครงการนี้
นอกจากนั้น จากการมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการคัดเลือก ทำาให้ชุมชนเป้าหมายของ
การอ่านไม่ต้องติดยึดกับข้อจำากัดด้านความคิดการทำางานแบบบนสู่ล่าง นอกจากนั้น ทาง
กลุ่มกิจกรรมการอ่านและการอภิปราย (READ) ยังได้รับการส่งเสริมให้จัดทำาแผนกิจกรรม
ภายหลังการอ่านให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่มีการอ่าน การใช้ประโยชน์จากกลุ่มกิจกรรมการ
อ่านและการอภิปราย (READ) มุ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อตัวบท และใช้ประโยชน์
เพื่อกำาหนดกิจกรรมการอ่านในภายหลัง
ขัน้ ตอนทีส่ ามเกีย่ วข้องกับการประชุมของชุมชนเป้าหมายของการอ่านในบรรยากาศ
ที่ไม่เป็นทางการและผ่อนคลาย โดยผู้เข้าร่วมสามารถทำากิจกรรมการอ่านและกิจกรรมหลัง
การอ่านตามกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของชุมชนได้ ในขั้นตอนนี้ จะมีการนำาขั้นตอนปฏิบัติที่
กำาหนดโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ่าน (RAB) มาใช้ และจะเน้นการอภิปรายแง่มุมต่างๆ
ของตัวบท นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่น การตอบสนอง
หลังการอ่าน (Post- Reading Activated Response: PAR) การแลกเปลี่ยนโต้ตอบ
ระหว่างกัน (Interactive Collaborative Exchange: ICE) และ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ
ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารเตรี ย มการมาก่ อ นอั น เป็ น ผลมาจากการอ่ า นที่ ส ร้ า งสรรค์ (Suggested
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Creative Read-related Improvised Tasks: SCRIpT) ที่ได้รับการออกแบบเพื่อกระตุ้น
ผู้อ่านและประเมินความเข้าใจ/ความไม่เข้าใจภายในของผู้อ่าน และยังเป็นเวทีเพื่อทดสอบ
ความคิดที่แสดงออกในพื้นที่สาธารณะตามขั้นตอนที่สี่ของกระบวนทัศน์ของ Vygotskian
paradigm (McVee, et al., 2007; Forman & Cazden, 2004)
มีการจัดทำาชมรมหนังสือเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพของชีวติ ส่วนบุคคลชีวติ การงานและ
ชีวิตทางสังคม โครงการชมรมหนังสือตั้งอยู่บนความเชื่อว่าทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพ
และการคิดแบบมีวิจารณญาณส่งเสริมให้เกิดสภาพที่เหมาะแก่การพัฒนาของโลก แนวคิดที่
อยู่เบื้องหลังชมรมหนังสือ BOOk Club @ SoLLaT, USM เกิดจากความต้องการที่จะ
บ่มเพาะนิสัยการอ่าน และการปลูกฝังความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกในชุมชน
มหาวิทยาลัย USM ทั้งนี้เพื่อสร้างสังคมที่เท่าทันข้อมูลข่าวสาร นอกจากนั้น เครือข่าย
แลกเปลี่ยนหนังสือผ่านชมรม BOOK Club @ SoLLaT, USM ยังเป็นเวทีให้ฝ่ายต่างๆ
ที่สนใจสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือใช้แล้วกับหนังสืออื่นๆ หรือซื้อหนังสือในราคาที่เหมาะสม
ได้ ชมรม BOOK Club @ SoLLaT, USM ยังทำาหน้าที่เป็นธนาคารหนังสือเพื่อรับบริจาค
หนังสือจากบุคคล ห้องสมุด ร้านหนังสือและหน่วยงานอื่นๆ
วัตถุประสงค์ของชมรม BOOK Club @ SoLLaT, USM ไม่เพียงเพื่อช่วยให้
นักศึกษาพัฒนานิสัยการอ่านที่ดีเท่านั้น แต่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านด้วย ทั้งนี้เป็นวิสัยทัศน์
ของชมรม BOOK Club @ SoLLaT ที่จะพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะนิสัย
การอ่านในบรรดานักศึกษาของมหาวิทยาลัย USM กิจกรรมชมรมหนังสือยังช่วยส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ห้องสมุด และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ความพยายาม
ทั้งสองด้านช่วยให้มีการใช้ประโยชน์จากการอ่านในระดับประเทศ ซึ่งย่อมนำาไปสู่สังคมที่
ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้มากขึ้น
ทางมหาวิทยาลัยยังร่วมมือกับสภาการอ่านแห่งปีนงั (PenangReadingCouncil)
เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือในชุมชนต่างๆ ของปีนัง มีทั้งโครงการวิจัย การจัดทำานโยบาย และ
การวางแผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์บางส่วนประกอบด้วยการส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
ของครู การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทำ า หลั ก สู ต ร การวิ จั ย ในห้ อ งเรี ย น การเขี ย น
หลักสูตรและทักษะการอ่านสำาหรับครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้นำาชุมชน มีการตีพิมพ์
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แบบฝึกหัดและหนังสือคู่มือสำาหรับครู การจัดประชุมด้านการรู้หนังสือและการเผยแพร่
ข้อมูลการรู้หนังสือและแผนปฏิบัติการต่างๆ
ในขณะทีภ่ าษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาหลักของโลกความรูแ้ ละความชำานาญใน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกได้อย่างเข้มแข็ง เป็นที่
ชัดเจนว่าต้องมีการส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการ
ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คนข้ามประเทศ รวมถึงการผลิตองค์ความรู้ในชุมชนท้องถิ่นได้
แต่กม็ คี วามจำาเป็นทีจ่ ะต้องรักษาภาษารองและภาษาถิน่ อืน่ ๆโดยถือเป็นส่วนหนึง่
ของงานวรรณกรรมในท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการอ่านงานที่เขียนในภาษาถิ่นเหล่านี้ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพการเรียนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ครูต้องค้นหาและต่อยอดทักษะของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อใหม่ๆ ด้วยเหตุดังกล่าว ทางสภา
การอ่านแห่งปีนังจึงทำาหน้าที่ชี้นำาแนวทางแก้ปัญหาด้านวิชาชีพของครูในแง่การรู้หนังสือ
ทำาให้ครูรู้สึกมั่นใจต่อการปฏิบัติหน้าที่และทำาให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการอ่านมากขึ้น

ผลลัพธ์ ในเชิงบวกและข้อจำากัด
ผูเ้ ข้าร่วมจากโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบ IQRA ให้ความเห็นว่า พวกเขาได้รบั
ประโยชน์หลายประการจากการเข้าร่วมในกิจกรรมข้างต้น โดยอาจสรุปได้ดังนี้
• สภาพแวดล้อมทีผ่ อ่ นคลายและไม่เป็นทางการ ส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลีย่ น
ระหว่างผู้ร่วมงาน/สมาชิกกลุ่มในลักษณะที่เป็นกันเองมากขึ้น
• ความรูส้ กึ รับผิดชอบร่วมกันเพิม่ ขึน้ สูงสุดเมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมสัมผัสได้ถงึ ความรูส้ กึ เป็น
มิตรและความเป็นสหายราวกับเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
• เกิดแรงจูงใจทีจ่ ะหาทางเชือ่ มโยงปัญหาสังคมกับสิง่ ทีอ่ า่ น รวมทัง้ การเรียน
การสอนยกตัวอย่างเช่นผูเ้ ข้าร่วมมีความเห็นเชิงวิพากษ์มากขึน้ ต่อการถ่ายทอด
และการดัดแปลงข้อมูล
• ได้เรียนรูถ้ งึ ความจำาเป็นทีจ่ ะต้องสือ่ สารอย่างเปิดเผยเพือ่ หลีกเลีย่ งความเข้าใจผิด
• เกิดกำาลังใจมากขึน้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพราะรูส้ กึ ว่าคนอืน่ ให้การยอมรับ
ต่อความเห็นของตนเอง และต่างคนต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
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• เกิดแรงจูงใจทีจ่ ะแสดงความเห็นและความรูส้ กึ ในบางประเด็น ทำาให้เกิดความ
เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
• ทำาให้ผเู้ ข้าร่วมมีโอกาสทบทวนและวิเคราะห์ความคิดและการกระทำาของตนเอง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวบทที่ได้อ่าน
• สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การพูด และการเขียน ผูเ้ ข้าร่วมได้จดบันทึก
พัฒนาการของการอ่านไว้เป็นขั้นตอน
• เป็นเวทีการพบปะและแลกเปลีย่ นความคิดกระตุน้ ให้เสนอแนวคิดและสำารวจ
ความเข้าใจความคิดของตนเองอย่างลึกซึง้ ด้วยวิธกี ารเรียนรูแ้ บบรวมหมู่
• ทำาให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ ต่อวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ของผูเ้ ข้าร่วมคนอืน่ ๆ
• เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นต่อการสร้างและการรื้อสร้างเนื้อหา
• กิจกรรมการอ่านช่วยให้ผู้เข้าร่วมเชื่อมโยงเหตุการณ์และเนื้อหาที่เข้ากับ
อุดมการณ์ ปัจจัยทางสังคม-วัฒนธรรม ฯลฯ
แม้วา่ วิธกี ารแบบ IQRA จะค่อนข้างประสบความสำาเร็จ แต่ในขัน้ ตอนปฏิบตั เิ ราก็
พบข้อจำากัดหลายประการ อย่างเช่น
ความแตกต่างของความเชี่ยวชาญ (Proiciency Levels)
ข้อจำากัดที่ชัดเจนอย่างหนึ่งได้แก่ความแตกต่างของระดับความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการอภิปรายและการแลกเปลีย่ นความคิดอย่างเป็นอิสระ ปัญหานีเ้ กิดขึน้ โดยเฉพาะ
กรณีที่ผู้เข้าร่วมมีความรู้ภาษาอังกฤษน้อย เราแก้ปัญหานี้โดยการนำาภาษามาเลย์มาใช้
ข้อจำากัดด้านกำาหนดเวลา
ในเบือ้ งต้น กำาหนดเวลาของกิจกรรม IQRA ไม่สอดคล้องกับครูและสมาชิกใน
ครอบครัวจำานวนมาก เพราะพวกเขาต่างเหนือ่ ยล้าจากการทำางานมาทัง้ วันและยังต้องทำางาน
บ้านอีกหลายอย่าง กลายเป็นอุปสรรคในเชิงขั้นตอนที่ขัดขวางความก้าวหน้าของโครงการ
แต่จากการพูดคุย ทำาให้มมี ติรว่ มกันกับผูเ้ ข้าร่วมว่า จะทำากิจกรรมการอ่านในช่วงพักกลางวัน
นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นมิตรในการพูดคุย ผู้เข้าร่วมยังได้นำาอาหารมากินใน
ทีป่ ระชุม และพูดคุยกันในบรรยากาศทีผ่ อ่ นคลาย มีการกินอาหารว่างร่วมกัน
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ความยอมรับต่อวิธีการแบบ IQRA
อุปสรรคสำาคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการกระตุ้นให้สมาชิกนำาวิธีการแบบ IQRA ไปใช้
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้หนังสืออย่างจริงจังของตนเอง (Ambigapathy Pandian, et al.,
2009) แรงต่อต้านในช่วงแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และความตื่นเต้นกังวล
เนื่องจากไม่เข้าใจเนื้อหาของกิจกรรม เพื่อเน้นให้เห็นประสิทธิภาพของ IQRA ในแง่ที่เป็น
เวทีการเรียนรู้ทางเลือก เราส่งเสริมให้ผู้อ่านจัดทำาบันทึกการอ่าน ซึ่งครอบคลุมรายละเอียด
ความก้าวหน้าของการฝึกฝนด้านภาษา การทำางานในชั้นเรียน/สถานที่ทำางาน และการ
พัฒนาการรู้หนังสืออย่างจริงจัง
ความสนใจของผู้เข้าร่วม
ปัญหาท้าทายสำาคัญอย่างหนึง่ คือการกระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมมีความสนใจต่อโครงการ
ในระยะยาว เราแก้ปัญหานี้โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายภายหลังการอ่าน ผ่านทั้งการ
ตีความเนื้อหาของแต่ละบุคคล การมีส่วนร่วมกับสังคมและกลุ่มคนหลากหลายที่อยู่ภายนอก
ชุมชน กิจกรรมการเขียนที่สร้างสรรค์ และกิจกรรมที่สนุกสนาน ทำาให้การพูดคุยไม่น่าเบื่อ
การสมัครเข้าร่วมโครงการ IQRA
ปัญหาสำาคัญอย่างหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือการกระตุน้ ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ IQRA
เนื่องจากทางชมรมหนังสือต้องพยายามหาทางแข่งขันกับกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจที่เกิดจาก
สื่อใหม่ๆ เราแก้ปัญหาโดยการทำาให้เกิดเอกลักษณ์ที่แตกต่าง มีการออกแบบอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ อย่างเช่น การจัดทำาเสื้อยืด ถ้วยกาแฟ หมวก และบัตรลดราคาหนังสือ
ทำาให้ผู้เข้าร่วมในโครงการ IQRA รู้สึกถึงเอกสิทธิ์ที่ได้รับ เรายังสร้างแรงจูงใจโดยการทำาให้
เกิดสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและไม่เป็นทางการ และยังมีการนำาวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
มาเลเซียในลักษณะของการ “นั่ง-กิน-พูด” โดยทางหน่วยงานได้จัดเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมทั้งของว่างไว้ให้ ฯลฯ เรายังอยู่ระหว่างการพัฒนาเวทีชมรมหนังสือทาง
อินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ปัญหาการเข้าถึงและราคาที่เหมาะสม
ข้อจำากัดอย่างหนึง่ ทีเ่ ราไม่ตอ้ งเผชิญแต่อาจกลายเป็นอุปสรรคสำาหรับหน่วยงานที่
สนใจในกิจกรรมนี้ ได้แก่ การไม่สามารถเข้าถึงสื่อเพื่อการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพ140 | อ่านเขา อ่านเรา

แวดล้อมการอ่านในประเทศโลกที่สาม ในแง่หนึ่งการเข้าถึงก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างแยก
ไม่ออกกับต้นทุนของกิจกรรม เนื่องจากสื่อเพื่อการอ่านที่มีคุณภาพมักมีราคาสูงกว่าที่
ผู้บริโภคทั่วไปจะจ่ายได้ อาจจะเป็นเพราะความแตกต่างด้านอัตราแลกเปลี่ยน การเก็บภาษี
และความสามารถในการหารายได้ อุปสรรคเหล่านี้จึงขัดขวางการพัฒนาของชุมชนการอ่าน
อย่ า งเช่ น กลุ่ ม IQRA ในบริ บ ทต่ า งๆ แม้ ว่ า ปั ญ หาเหล่ า นี้ จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ ยุ่ ง ยากในบาง
สถานการณ์ แต่ก็สามารถแก้ไขได้โดยการใช้สื่อทางเลือกเพื่อการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มา
จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์แนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
อุปสรรคในโรงเรียน
ในระดับโรงเรียน มีปญ
ั หาท้าทายมากมายต่อการส่งเสริมการอ่าน การขาดแรง
จูงใจและทักษะในการรวบรวมสื่อเพื่อการอ่าน การขาดปัจจัยพื้นฐานที่ดีในหลายครอบครัว
และโรงเรียน ต่างเป็นอุปสรรคสำาคัญสำาหรับผู้ปกครอง ครู และนักวิจัย ครูยังต้องเผชิญ
ปัญหาเนื่องจากมีทรัพยากรที่จำากัด ไม่ค่อยได้รับการยอมรับและยังมีข้อจำากัดด้านเวลา
ทำาให้ต้องเร่งรีบสอนจนจบหลักสูตรตามเวลาที่มีอยู่น้อย และมักไม่มีแรงจูงใจที่จะพัฒนา
การเรี ย นการสอนที่ ส ร้ า งสรรค์ ที่ สำ า คั ญ ครู จ ะต้ อ งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทั ศ นคติ แ ละวิ ธี คิ ด ของ
นักศึกษาซึ่งในปัจจุบันให้ความสนใจต่อสื่อใหม่ๆ มากกว่า รวมทั้งให้ความสนใจต่อการ
เล่นเกม ภาพยนตร์ เพลง และวัฒนธรรมร่วมสมัย

สรุป
งานนิพนธ์ชนิ้ นีพ้ ยายามทีจ่ ะให้ภาพรวมของการอ่าน โดยเริม่ จากการพิจารณา
ภูมิทัศน์การอ่านที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเติบโตขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการ
บรรยายถึงปรากฏการณ์การอ่านที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย และปัจจัยสำาคัญที่ผลักดันให้มีการ
ส่งเสริมการอ่านทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน และโรงเรียน พฤติกรรมและนิสัยการอ่านที่ลดลง
ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นข้อกังวลที่กำาลังเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังเกิดภาวะไม่อยาก
อ่านหนังสือ ซึ่งทำาให้ต้องมีการหาทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ
และการพัฒนาประเทศ ความนิยมในภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นในระดับโลก ยังชี้ให้เห็นความ
จำาเป็นที่จะต้องส่งเสริมการอ่านในภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความรู้ที่
สร้างสรรค์ เชื่อมโยงชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับโลก
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ช่วงเวลาในปัจจุบนั สะท้อนถึงสภาพการสือ่ สารระดับโลกทีก่ าำ ลังเปลีย่ นแปลง มี
ความหลากหลายมากขึ้นในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนการเรียนรู้ เป็นเหตุ
ให้เกิดความสนใจมากขึ้นที่จะส่งเสริมการอ่าน และกลายเป็นแผนการสำาคัญที่ได้รับความ
สนใจ การให้ความสำาคัญต่อการอ่านเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชาวมาเลเซียในการตัดสินใจ การผลิตองค์ความรู้ ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ทัง้ ในระดับบุคคล โรงเรียน หรือสถานทีท่ าำ งาน และตามพืน้ ทีส่ าธารณะต่างๆ
ประเทศมาเลเซียตระหนักว่ารูปแบบวิธีการอ่านและการรู้หนังสือเป็นองค์ประกอบหลักที่
ช่วยให้ผู้เรียนในมาเลเซียจัดการกับความแตกต่าง การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆ
ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับโลกได้
การเปลีย่ นรูปของสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ วีสาำ คัญมากขึน้ และการเปลีย่ นผ่าน
เข้าสู่สังคมแห่งความรู้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราสามารถค้นพบปัญหาทั้งในเชิงความคิดและ
การปฏิบัติในแง่ของการอ่าน และหาทางตอบสนองความต้องการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ความต้องการใหม่ๆ ในการเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะได้ เป็นที่ชัดเจนว่า
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีมาตรการเชิงนโยบายที่
เหมาะสมของรัฐบาล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ การส่งเสริมการเข้าถึงสื่อ
เพื่อการอ่านทั้งในระดับครัวเรือนและโรงเรียนนับเป็นขั้นตอนแรกที่สำาคัญ ทั้งยังจะต้องหา
ทางเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการสถาบันการสอน และที่สำาคัญต้องมีการเปลี่ยนบทบาทของ
ผู้ปกครอง ครู นักการศึกษา และต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และความสนใจของสังคม เพื่อให้การอ่านตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในยุคสังคม
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นรูปธรรม
ความสำาคัญทีเ่ พิม่ มากขึน้ ของระบบข้อมูลและการสือ่ สารผ่านสือ่ ทีห่ ลากหลาย
ทำาให้ต้องมีการหาทางตอบสนองพฤติกรรมใหม่ๆ ทางสังคมของการอ่าน โครงการและ
นโยบายด้านการรู้หนังสือของหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง มักมุ่งที่การบ่มเพาะวัฒนธรรม
การอ่านตลอดชีวิต และการเปิดช่องทางใหม่เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะ
ในอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและบุคลิกใหม่ๆ ระบบการศึกษาในมาเลเซียได้นำาไปสู่แผนการและ
กิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นในระดับโรงเรียนประถมและมัธยม ทั้งนี้เพื่อบ่มเพาะวัฒนธรรม
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การอ่านสำาหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาองค์ความรู้ที่จำาเป็น มีทักษะที่สร้างสรรค์และ
สามารถคิดได้ ทำาให้สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาท้าทายทีห่ ลากหลายมากขึน้ ในโลกทีพ่ วกเขา
อาศัยอยู่ได้
วิธกี ารแบบ IQRA ทีเ่ น้นการเปลีย่ นแปลง ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของบุคคล ทัง้ ใน
ระดับครัวเรือนและโรงเรียน และควรพิจารณาว่ากิจกรรมของชมรมหนังสือ BOOK Club @
SoLLAT เป็นปัญหาท้าทายสำาหรับผู้วิจัย ครู ผู้ปฏิบัติและผู้กำาหนดนโยบาย โดยจะต้อง
แสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพือ่ เชือ่ มโยงกิจกรรมการอ่านกับการบรรยายประสบการณ์ของมนุษย์
สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเชื่อมโยงและความเป็นเครือข่ายมากขึ้นกับหน่วยงานต่างๆ ใน
มาเลเซีย ทัง้ ในแง่การแลกเปลีย่ นแนวคิด สือ่ การอ่าน ข้อมูล การอบรม และทรัพยากรมนุษย์
การอภิปรายข้างต้นแสดงให้เห็นพลังและศักยภาพรวมทัง้ ปัญหาท้าทายจากการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มที่สนใจการอ่าน ที่มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทั้งยังแสดงให้เห็นว่า การลงทุนในหนังสือและการอ่านเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
และสังคม การส่งเสริมการรู้หนังสือ และการรักษาทักษะการรู้หนังสือไว้ตลอดชีวิต และ
นำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มาเลเซียมีแผนการและโครงการมากมายทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนในสหัสวรรษใหม่มี
พฤติกรรมการอ่านและมีทกั ษะการรูห้ นังสือหลายด้าน ซึง่ เป็นปัจจัยทีจ่ าำ เป็นในการเผชิญหน้า
กับโลกที่มีความหลากหลายมากขึ้น แม้จะมีการอภิปรายและการวางแผนการเปลี่ยนนิสัย
การอ่านอยู่มากมายเพื่อเปลี่ยนแปลงนิสัยการอ่าน แต่ก็ยังมีข้อจำากัดและระบบโรงเรียนก็ยัง
คงบกพร่อง รวมทัง้ ทีบ่ า้ นก็ขาดตัวแบบในการอ่าน ซึง่ นับเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อความพยายาม
พัฒนาให้เกิดนิสัยการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีวิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน
การมีส่วนร่วมในสังคม และการเติบโตเข้มแข็งขึ้น เป็นที่ชัดเจนว่าจะต้องมีการเชื่อมโยงและ
ความเป็นเครือข่ายมากขึ้นกับหน่วยงานต่างๆ ในมาเลเซีย ทั้งในแง่การแลกเปลี่ยนแนวคิด
สื่อการอ่าน ข้อมูล การอบรม และทรัพยากรมนุษย์ การทำางานเช่นนี้เท่านั้นจะเป็นจุดเริ่มต้น
ของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนในชุมชนไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามอง และเป็น
ผู้บริโภคความรู้ แต่ยังเป็นพลเมืองของโลกที่มีส่วนในการผลิตองค์ความรู้อย่างเข้มแข็ง
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กลยุทธ์ในก�รต่อสู้กับก�รไม่รู้หนังสือ
คือก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมที่มีหนังสือ
ด้วยก�รจัดให้มีก�รเข้�ถึงห้องสมุดชุมชนที่เต็มไปด้วยหนังสือ
ที่น่�สนใจและมีบรรณ�รักษ์ที่ผ่�นก�รฝึกอบรมม�เป็นอย่�งดี
และวิธีที่ดีที่สุดในก�รพัฒน�ก�รรู้หนังสือ
คือก�รกระตุ้นอย่�งต่อเนื่องให้เด็กห�คว�มเพลิดเพลิน
จ�กก�รอ่�นด้วยตนเอง

มายาคติของวัฒนธรรม
การไม่รู้หนังสือ:
กรณีของเด็กอินโดนีเซีย

เซติโอโน ซูกิฮาร์โต (Setiono Sugiharto)

สือ่ ของอินโดนีเซียเคยรายงานครัง้ หนึง่ ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศทีม่ อี ตั ราการไม่รู้
หนังสืออยู่ในระดับสูงติดหนึ่งในเก้า รายงานยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าระหว่างปี พ.ศ. 25382548 อัตราการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียสูงมากกว่าร้อยละ 90 ตัวเลข
ดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานล่าสุดจากองค์กรเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการการศึกษาฟรี
สำาหรับเด็กในชุมชนแออัดของประเทศที่ระบุว่า อัตราการไม่รู้หนังสือในกลุ่มเด็กเพิ่มขึ้นทุกปี
(Sugiharto, 2010b) นอกจากนี้ยังมีการรายงานอีกด้วยว่าเด็กชาวอินโดนีเซียไม่มีนิสัย
ชอบอ่านหนังสือ
ในอดีตทีผ่ า่ นมารัฐบาลอินโดนีเซียได้ดาำ เนินมาตรการต่างๆ เพือ่ มุง่ ขจัดการไม่รู้
หนังสือให้หมดไป (ดู Sugiharto, 2008) ภายใต้ยุคของซูฮาร์โต้ ประธานาธิบดีคนที่สองของ
อินโดนีเซีย โครงการขจัดการไม่รู้หนังสือได้ถูกดำาเนินการในภาคการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ สำาหรับในส่วนการศึกษานอกระบบโครงการดังกล่าวรู้จักกันในนาม kejar (ย่อมาจาก
kelompok belajar) หรือการเรียนรู้เป็นกลุ่ม โครงการนี้ประสบความสำาเร็จเป็นอันมาก
ในการลดอัตราการไม่รู้หนังสือในประเทศ สำาหรับการศึกษาในระบบอดีตประธานาธิบดี
ซูฮาร์โต้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีปรัชญาที่จะสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้เกิดขึ้น
ภายในประเทศได้ทำาการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ
นับพันแห่ง ตัวอย่างเช่นรัฐบาลของซูฮาร์โต้ได้สร้างโรงเรียนจำานวน 22,600 แห่งในช่วง
พ.ศ. 2525-2526 และสร้างเพิ่มอีก 15,000 แห่งในช่วง พ.ศ. 2536-2537
แปลจาก “The Myth of Non-literate Culture: The Case of Indonesian Children” นำาเสนอใน
งานประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2011 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2554
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การไม่รหู้ นังสือได้กลายเป็นประเด็นรองๆ ลงมาในวาระแห่งชาติสาำ หรับรัฐบาล
ต่างๆ ยุคหลังซูฮาร์โต้ ยกตัวอย่างเช่นในสมัยประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุทโธโยโน (Susilo
Bambang Yudoyono) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าที่จะลด
อั ต ราการไม่ รู้ ห นั ง สื อ จากร้ อ ยละ 10.12 ในปี 2546 ให้ เ หลื อ ร้ อ ยละ 5 ในปี 2552
(Sugiharto, 2008a) ในการต่อสู้เพื่อขจัดการไม่รู้หนังสือ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก)
รัฐบาลชุดปัจจุบันมีการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องและยังได้จัดตั้งห้องสมุดชุมชน
และห้องสมุดเคลื่อนที่ซึ่งรู้จักกันในภาษาท้องถิ่นว่า taman bacaan masyarakat และ
perpustakaan keliling ตามลำาดับ การนำาเอาการสอนภาษาอังกฤษเข้ามารวมไว้ใน
หลักสูตรระดับชาติเพื่อเน้นถึงความสำาคัญของการอ่านภาษาต่างประเทศนับเป็นส่วนหนึ่ง
ของความพยายามของรัฐบาลในการรณรงค์ส่งเสริมการรู้หนังสือให้กว้างขวางทั่วประเทศ
ความพยายามทั้ ง หลายทั้ ง ปวงเหล่ า นี้ ไ ด้ ถู ก นำ า เข้ า มารวมอยู่ ใ นนโยบายหลั ก สี่ ด้ า นของ
กระทรวงการศึกษา กล่าวคือ ป้องกันการไม่รู้หนังสือในหมู่เยาวชน สร้างความเท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาสำาหรับผู้ใหญ่ เพิ่มช่องทางและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาและการรู้หนังสือ และการรักษาความสามารถในการรู้หนังสือ
อย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามดำาเนินการต่างๆแต่ยงั คงเป็นทีถ่ กเถียงกันอยู่
ว่า อัตราการไม่รู้หนังสือในประเทศอินโดนีเซียตกต่ำาลงหรือไม่ การกล่าวอ้างของรัฐบาลที่ว่า
จำานวนคนไม่รู้หนังสือ (ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก) ลดลงมักจะไม่สอดคล้องกับการติดตามตรวจสอบ
กิ จ กรรมการศึ ก ษาขององค์ ก รพั ฒ นาเอกชน หรื อ กล่ า วให้ ต รงจุ ด ก็ คื อ องค์ ก รเหล่ า นี้
ไม่ยอมรับการกล่าวอ้างในเรื่องนี้ของรัฐบาลนั่นเอง
ผู้เขียนขอโต้แย้งไว้ ณ ที่นี้ว่าปัญหาการไม่รู้หนังสือที่มีมาเนิ่นนาน (ซึ่งทำาให้
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กไม่สามารถอ่านออกและเขียนได้) รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการรู้หนังสือของเด็กโดยทั่วไปมิได้เกิดมาจากปัญหาด้านวัฒนธรรมแต่อย่างใด 1
ผู้เขียนอยากจะบอกด้วยซ้ำาว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากการไม่สามารถเข้าถึงหนังสือมากกว่า
พื้นที่หลายแห่งในจังหวัดต่างๆ ของประเทศนั้นมีเด็กจำานวนมากที่มีชีวิตอยู่อย่างยากจน
ข้นแค้นและทำาให้มีโอกาสน้อยมากที่จะได้ไปโรงเรียนและเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือ
1

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าวัฒนธรรมอินโดนีเซียเป็นวัฒนธรรมที่ชอบพูดมากกว่าอ่านและเขียน
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ยิง่ ไปกว่านัน้ หลักสูตรการศึกษาเองก็ไม่สนับสนุนหรือเอือ้ อำานวยต่อการพัฒนาการรู้
หนังสือในเด็ก ดังนั้น ผู้เขียนขอเสนอว่าการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงห้องสมุดต่างหากเป็น
ขั้นตอนแรกที่จำาเป็นต้องกระทำาเพื่อต่อสู้กับการไม่รู้หนังสือ และวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาการ
รู้หนังสือของเด็กไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถเข้าถึงหนังสือได้เท่านั้น แต่ควร
ต้ อ งกระตุ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ เ ด็ ก หาความเพลิ ด เพลิ น จากการอ่ า นด้ ว ยตนเอง หรื อ ที่
Krashen (2004) เรียกว่า “การอ่านโดยสมัครใจ” ผู้เขียนจะสรุปโดยการอภิปรายถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างการไม่รู้หนังสือและการเข้าถึงห้องสมุด

มายาคติของวัฒนธรรมการไม่รู้หนังสือ
เป็นความจริงทีเ่ ด็กจำานวนมากโดยเฉพาะทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลเป็นผูไ้ ม่รู้
หนังสือ (ไม่สามารถอ่านและเขียน) และเด็กจำานวนมากไม่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือซึ่งเรา
จะกล่าวถึงสาเหตุในส่วนถัดไป ยังเป็นเรื่องจริงอีกเช่นกันที่เด็กอีกไม่น้อยแม้จะมาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงก็ยังไม่ชอบอ่านหนังสือ 2 แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นเราก็ยัง
ไม่ควรด่วนสรุปว่าพวกเขาอยู่ในวัฒนธรรมที่ไม่รู้หนังสือหรือไม่มีนิสัยรักการอ่าน
Sugiharto(2010a)ได้นาำ เสนอหลักฐานสนับสนุนความคิดทีว่ า่ แท้จริงแล้วเด็กและ
วัยรุ่นอินโดนีเซียเป็นนักอ่านตัวยง มิใช่ว่าพวกเขาไม่มีนิสัยรักการอ่าน เด็กเหล่านี้ไปร้านขาย
หนังสือเป็นประจำาในวันหยุดสุดสัปดาห์และเลือกหยิบหนังสือที่พวกเขาต้องการจะอ่านจาก
ชั้ น หนั ง สื อ อย่ า งกระตื อ รื อ ร้ น หนั ง สื อ ที่ พ วกเขาชอบอ่ า นก็ มี ห ลากหลายประเภท เช่ น
เทพนิยาย การ์ตูน นวนิยายวัยรุ่น และหนังสือวิทยาศาสตร์เป็นชุดๆ ซึ่งได้รับความนิยม
นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและวัยรุ่นมักแห่ไปยังห้องสมุดเคลื่อนที่และสนามเด็กเล่นของห้อง
สมุดชุมชนเพื่อขอยืมและอ่านหนังสือ การที่พวกเขามายังห้องสมุดเหล่านี้ก็เพราะพวกเขา
ชอบอ่านหนังสือด้วยกันเป็นกลุ่มนั้นเอง จะได้แบ่งปันสิ่งที่ตนเองอ่านพบมาให้เพื่อนฟัง

การสำารวจของ Rosita (2007) เรื่องนิสัยรักการอ่านของนักเรียนอินโดนีเซียได้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่
ตอบสนองในทางลบเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องความสนใจในการอ่านหนังสือทั้งภาษาอินโดนีเซียและภาษา
อังกฤษ

2
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นอกจากนี้ยังน่าสนใจที่สังเกตพบอีกว่าขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้กระตือรือร้นในการอ่าน
ตำาราเรียนที่โรงเรียนมอบหมายมา แต่พวกเขากลับใช้เวลาหยุดพักในการแสวงหาความ
เพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือ (อ่านการ์ตูน นวนิยายสำาหรับวัยรุ่น และนิตยสาร) นักศึกษา
ยังชอบอ่านสิ่งที่เด็กทั่วๆ ไปอ่าน และหากมีคนถามว่าอ่านอะไรก็ไม่อายที่จะยอมรับว่า
พวกตนชอบอ่านหนังสือเบาสมองแทนการอ่านตำารับตำารา
มีหลักฐานทีเ่ ป็นพยานบุคคลมากมาย อาทิ นักศึกษาคนหนึง่ ของ Sugiharto
(2010c) ได้พบว่าเธอรู้คำาศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะอ่านหนังสืออ่านเล่นที่เป็นภาษา
อังกฤษมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เช่นได้อ่านเรื่อง The Adventure of Huckleberry Finn, The
Adventure of Moby Dick และ Travelers on Gulliver’s Island เธอบอกว่านิสัย
รักการอ่านของเธอพัฒนาขึ้นเพราะการอ่านหนังสืออ่านเล่นเหล่านี้
Stoltz (2006) ได้กล่าวว่า นักเรียนคนหนึง่ จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในประเทศอินโดนีเซียเป็นพยานหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง “พลัง” ของการอ่าน โดย
บอกว่าตัวเธอเองเป็นพวก ‘ชอบอ่านแฮรี่ พอตเตอร์’ และบอกว่าตัวเองเป็นนักอ่านนิยาย
ตัวยง นักเรียนผู้นี้บอกว่าการที่เธอมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้นและประสบความ
สำ า เร็ จ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ (เป็ น ครั้ ง แรก) ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ภ าษาอั ง กฤษที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
อินโดนีเซียก็เป็นผลมาจากนิสัยการอ่านนิยายของเธอนั้นเอง เธอได้เขียนว่า
“ฉันรักทีจ่ ะเขียนก็เพราะฉันเป็นคนชอบอ่านนิยายและเพราะการเป็นคนชอบอ่าน
นิยาย ทำาให้ฉันกระหายอยากเขียนเรียงความและรายงาน จากแต่ก่อนที่ไม่ชอบเลย”
(Stoltz, 2006)
“ในทีส่ ดุ จากนักเรียนทีไ่ ม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และมีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างจำากัด ฉันต้องสารภาพว่าพัฒนาการของการอ่านออกเขียนได้ทั้งใน
ภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษของฉันเกิดจากการหมกมุ่นในการอ่านเรื่อง ‘เบาสมอง’
อย่างเช่นนิทานพื้นบ้าน การ์ตูน นิยายฉบับปรับปรุงให้อ่านง่าย (ประเภทสยองขวัญและ
โรแมนติก) และนิตยสารวัยรุ่น
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“นิทานพืน้ บ้านของอินโดนีเซียทีเ่ ขียนเป็นภาษาอังกฤษทัง้ สำาหรับระดับผูเ้ ริม่ อ่าน
ระดับกลางไปจนถึงระดับสูง เป็นหนังสือที่ฉันสนใจอ่านเป็นพิเศษและอ่านเอาๆ เกือบทุกวัน
หลังเลิกเรียน เรื่องเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สนุกน่าอ่านชวนติดตามเสียจนฉันรู้สึกเหมือน “ถูกดูด
หายเข้าไปในหนังสือ” และแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำาว่ากำาลังอ่านภาษาอื่นอยู่
“ความหลงใหลในการอ่านเรือ่ งเบาสมองยังคงติดตัวไปแม้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย
แล้ว ปัจจุบันความเข้าใจในภาษาอังกฤษมีมากขึ้นและฉันก็ยังรักในการอ่านอยู่เช่นเดิม เพียง
แต่ขยับจากวรรณกรรมที่อ่านง่ายๆ สำาหรับเด็กมาเป็นเรื่องที่หนักขึ้นและเอาจริงเอาจังมาก
ขึ้น” (Sugiharto, 2010c: 422)
หลักฐานทัง้ หมดนีช้ ใี้ ห้เห็นว่าทุกคน(ไม่วา่ เด็กเยาวชนและผูใ้ หญ่)โดยพืน้ ฐานแล้ว
เป็นนักอ่าน และมุมมองที่ว่าคนอินโดนีเซียโดยเฉพาะเด็กไม่มีนิสัยรักการอ่านก็เป็นเพียง
มายาคติ แต่ก็ดูจะเป็นเรื่องปกติที่มักได้ยินว่าเด็กเล็กๆ ไม่ชอบอ่านหนังสือและมักเมิน
หนังสือที่ครูหรือผู้ปกครองหามาให้อ่าน หรือจะพูดกันตรงๆ ก็คือ เด็กๆ จะไม่สนใจหนังสือที่
ผู้ใหญ่และครูคิดว่าเป็นวรรณกรรม “คุณภาพ” นั่นเอง (Krashen and Ujiie, 2005) และนี่
เป็นสาเหตุที่มักจะนำาไปสู่การตีความและความเข้าใจโดยรวมว่านักเรียนขาดนิสัยรักการอ่าน
ทั้งที่ปัญหาแท้จริงนั้นไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีนิสัยรักการอ่านหากแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่ชอบ
หนังสือที่มีคนบอกให้อ่านต่างหาก
Sugiharto (2010a) and Rosita (2011) ได้โต้แย้งไว้วา่ การสอนและการรูห้ นังสือ
ที่ทำากันอยู่ในบริบทของอินโดนีเซียล้มเหลวในการมีบทบาทเอื้อต่อการช่วยเหลือเด็กๆ ให้
ประคับประคองศักยภาพการเป็นนักอ่านของพวกเขา ล้มเหลวเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว
เด็กๆ ทุกคนมีความเป็นนักอ่านอยู่ในตัว นอกจากนี้โรงเรียนยังสร้างความเข้าใจผิดๆ ว่าการ
อ่านเป็นเรื่องของการ “เอาจริงเอาจัง” ทางวิชาการและการอ่านวรรณกรรมที่กำาหนดตั้งแต่
ปีแรกๆ จะยิ่งทำาเด็กๆ ได้เปรียบในเรื่องของการรับรู้ ครูเองก็รู้สึกว่าจำาเป็นต้องบังคับให้
นั ก เรี ย นอ่ า นตำ า ราเรี ย นตามที่ กำ า หนดในหลั ก สู ต รให้ จ บ ผู้ ป กครองเองก็ มั ก เข้ า ใจแบบ
เดี ย วกั น และเกิ ด ความวิ ต กเมื่ อ เห็ น เด็ ก ๆ อ่ า นหนั ง สื อ ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
หลักสูตร กลัวว่าเด็กจะมีผลการเรียนไม่ดี สอบตกและไม่ได้ขึ้นชั้นใหม่หากไม่อ่านหนังสือ
เรียน
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มุมมองดังกล่าวพอเป็นทีเ่ ข้าใจได้เพราะการอ่านหนังสืออ่านเล่นเช่นการ์ตนู นิยาย
รักหวานแหวว และนวนิยายไม่ส่งผลโดยตรงต่อความสำาเร็จด้านการศึกษาและมักเชื่อกัน
ว่าการอ่านหนังสืออ่านเล่นไม่ก่อให้เกิดคุณค่าทางการศึกษาและมีผลต่อการเจริญเติบโตทาง
สติปัญญาน้อยมาก แถมยังถูกกล่าวหาว่าเป็นปัจจัยยับยั้งเส้นทางของนักเรียนไปสู่การอ่าน
หนั ง สื อ ที่ เ ป็ น เรื่ อ งเป็ น ราวกว่ า นี้ กล่ า วโดยสรุ ป ก็ คื อ อาจถึ ง ขั้ น ทำ า ลายความอยากอ่ า น
วรรณกรรมวิชาการของเด็กเลยด้วยซ้ำา
อย่างไรก็ตามสิง่ ทีพ่ บจากงานวิจยั เกีย่ วกับการรูห้ นังสือได้ลบล้างคำากล่าวอ้างผิดๆ
ที่ยึดถือกันมาอย่างกว้างขวางนี้โดยชี้ให้เห็นว่า การอ่านหนังสืออ่านเล่นก็มีคุณค่าและทำาให้
ประสบความสำาเร็จในการเรียนได้เช่นกัน (ดูตัวอย่าง Cho, 2005; Lee, 2005; Mason,
2006) ผลจากการศึกษางานวิจัยหลายๆ ชิ้นเกี่ยวกับผลของการอ่านหนังสืออ่านเล่นที่มีต่อ
การพัฒนาการรู้หนังสือ Krashen and Ujiie (2005) ทำาให้เกิดข้อสรุปดังต่อไปนี้ (1) การ
อ่านหนังสืออ่านเล่นช่วยส่งเสริมการรู้หนังสือโดยรวม และ (2) การอ่านหนังสืออ่านเล่นนำา
ไปสู่การอ่านหนังสือที่เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น (เช่น ทำาหน้าที่เป็นตัวกลางส่งผ่านไปสู่การ
อ่านที่มีเนื้อหาสาระมากขึ้น)
สำาหรับในประเด็นของมุมมองทีว่ า่ การอ่านหนังสืออ่านเล่นมีคณ
ุ ค่าเพียงน้อยนิดต่อ
การพัฒนาการรู้หนังสือและความสำาเร็จด้านการศึกษานั้น Krashen (2004) ได้นำาเสนอ
พยานหลักฐานจำานวนมากที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในแง่ของการสอนของหนังสืออ่านเล่น
ยกตั วอย่ า งหนั ง สือการ์ตูนที่พบว่ามีความเหมาะสมในแง่ของภาพประกอบทำาให้เข้าใจ
เรื่องราวได้ง่าย ไม่มีผลเสียต่อพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ในการเรียน แต่ทำาหน้าที่เป็นท่อ
ส่งต่อไปสู่การอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาสาระมากขึ้น ยิ่งกว่านั้นตัวอย่างอื่นๆ ของการอ่าน
หนั ง สื อ อ่ า นเล่ น เช่ น หนั ง สื อ รั ก หวานแหววของวั ย รุ่ น และนิ ต ยสาร ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจให้อยากอ่านมากขึ้น อย่างไรก็ตาม Krashen ไม่ได้บอกว่า
การอ่านหนังสืออ่านเล่นเพียงอย่างเดียวเพียงพอแล้วที่จะทำ าให้บรรลุพัฒนาการระดับสูง
ต่อไปได้ เพียงแต่มันเป็น “ตัวแปร” ที่ช่วยยกระดับพัฒนาการในการรู้หนังสือ กระนั้นก็ตาม
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย เรื่ อ งการเรี ย นรู้ ภ าษาที่ ส องได้ ต อกย้ำ า ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประโยชน์เชิงลึกของการอ่านหนังสืออ่านเล่นไว้ว่า “ก่อให้เกิดทั้งแรงจูงใจที่ทำาให้อยากอ่าน
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หนังสือมากขึน้ และเพิม่ ขีดความสามารถทางภาษาซึง่ ช่วยให้การอ่านหนังสือยากๆ เป็นไปได้”
(Krashen, 2004, หน้า 116) ดังนั้น การมองว่าการอ่านหนังสืออ่านเล่นเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของเด็กจึงมีเหตุผล

ความรู้สึกอยากอ่านหนังสือด้วยความสมัครใจ
เป็นก้าวแรกในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านของเด็ก
หากเราอยากจะช่วยให้ลกู หลานของเรามีทกั ษะในการรูห้ นังสือมากขึน้ ก่อนอืน่ เรา
ต้องลดความคาดหวังของเราในตัวพวกเขาเสียก่อน อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าโรงเรียน
มีความพยายามอย่างมากที่จะให้นักเรียนรู้หนังสืออันเป็นผลให้นักเรียนต้องแบกรับภาระ
ความต้องการเหล่านี้มากเกินไป ความกระตือรือร้นในส่วนนี้ของโรงเรียนไม่เพียงแต่ก่อให้
เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเท่านั้น แต่ยังเป็นอุปสรรคที่คอยถ่วง
ความพยายามของเด็กๆ ที่อยากใฝ่หาความรู้ด้านภาษาด้วยตนเองซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
การเรียนรู้ภาษาอีกด้วย
นอกจากนี้ ด้วยความที่เกรงว่าบุตรหลานของตนจะสอบตกหรือได้เกรดต่ำา
ผู้ปกครองจึงคอยจ้ำาจี้จ้ำาไชให้บุตรหลานของตนอ่านหนังสือเรียน (ซึ่งมักเป็นหนังสือที่ถูก
กำาหนดมา) ในหลายๆ กรณีผู้ปกครองที่อยากสนองตอบความต้องการของตัวเองก็จะคอย
หลอกล่อให้เด็กมุ่งอ่านแต่ตำาราเรียนโดยเสนอรางวัลให้ วิธีนี้หากใช้กับเด็กที่ชอบอ่านหนังสือ
เรียนอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ Krashen (2004, 2007) ได้เตือนว่าการใช้วิธีดังกล่าวอาจ
ก่ อ ผลที่ ไ ม่ ค าดคิดหากหนัง สือที่ถูก บัง คับ ให้อ่านไม่น่าสนใจหรือไม่มีค วามหมายต่อเด็ก
ในระยะยาวการหลอกล่อด้วยการให้รางวัลอาจก่อให้เกิดผลเสียหายและเป็นอันตรายได้ นัน่ คือ
การติดสินบนเด็กด้วยรางวัลเป็นการเบนความสนใจของเด็กจากความเป็นจริงที่ว่าการอ่าน
เป็นกิจกรรมน่าเพลิดเพลินด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว
แนวคิดทีว่ า่ การอ่านเป็นความเพลิดเพลินมิได้เป็นการพูดเกินจริงเพราะจริงๆแล้ว
การอ่านเป็นกิจกรรมที่เด็กและผู้ใหญ่ใช้เป็นที่อาศัยหลบหนีจากกิจวัตรประจำาวันอันจำาเจ
เพื่ อ พิ สู จ น์ คำ า กล่ า วนี้ Nell (1988) ได้ แ สดงประจั ก ษ์ พ ยานโดยยกเอาคำ า พู ด ของ
W. Somerset Maugham นักเขียนชื่อดังมาประกอบดังนี้
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การพูดคุยสนทนาสักพักก็ทาำ ให้ผมเบือ่ การเล่นเกมส์สกั พักก็ทาำ ให้ผมเริม่ ล้า และ
ความคิดอ่านของผมซึ่งพวกเรามักถูกบอกว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดของผู้มีปัญญา
ก็มีแนวโน้มว่าจะเหือดแห้ง ผมจึงโลดถลาเข้าหาหนังสือของผมราวกับพวกสูบฝิ่นถลาเข้าหา
กล้องยาสูบก็มิปาน ... (หน้า 232)
ดังนัน้ ถ้าเรามีความกระตือรือร้นในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านของเด็ก ขัน้ ตอน
แรกที่พึงกระทำาก็คือหาให้พบว่าหนังสืออะไรที่เด็กชอบอ่านมากที่สุดแล้วจึงจัดหาหนังสือที่
เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการมาให้ ถ้าจำาเป็นเราอาจต้องทำาเป็นตัวอย่างโดย
การอ่านหนังสือในเวลาที่เราว่าง แบบนี้จึงจะสร้างความรู้สึกที่ว่าการอ่านเป็นกิจกรรมที่น่า
รื่นรมย์ คุณค่าในระยะยาวของการอ่านหนังสืออ่านเล่นจะเป็นตัวกระตุ้นอย่างดี ดังแสดงให้
เห็นจากคำากล่าวอ้างดังต่อไปนี้
เมือ่ เด็กอ่านหนังสือเพือ่ ความเพลิดเพลินพวกเขาได้พฒ
ั นาความสามารถจากระดับ
เริ่ ม ต้ น ของการ “พู ด คุ ย กั น ตามธรรมดา” ไปสู่ ร ะดั บ ที่ พ วกเขาสามารถใช้ ภ าษาที่ ส อง
ทำากิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้ความสามารถมากขึ้น เช่น การศึกษาวรรณกรรมและธุรกิจ
และอื่นๆ (Krashen, 2004: 146-147)
ขัน้ ตอนข้างต้นเป็นสิง่ จำาเป็นเพราะการทีเ่ ราหาหนังสือทีพ่ วกเด็กๆอยากอ่านมาให้ได้
นั่นเท่ากับว่าเราได้ป้อนความเข้าใจและความหมายให้พวกเขา การวิจัยยืนยันว่าหากสิ่งที่
เราป้อนให้เด็กเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ มีความหมายและมีคุณค่าในเชิงการสื่อสาร การเรียนรู้
ภาษาย่อมมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 3
Wang and Lee (2007) ชีใ้ ห้เห็นว่าการเข้าถึงหนังสือทีน่ า่ สนใจได้งา่ ยเป็นหนึง่ ใน
เงื่อนไขที่ชัดเจนที่สุดที่จะทำาได้หากต้องการพัฒนานิสัยการอ่านของเด็ก ขณะที่เงื่อนไขอื่นๆ
ได้แก่การพัฒนาความกระตือรือร้นในการอ่านและการพัฒนาความสามารถให้มีพอที่จะ
เริ่มต้นการอ่านได้
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เมือ่ ใดก็ตามทีก่ ารเข้าถึงหนังสือทีน่ า่ สนใจและมีเนือ้ หาเข้าใจง่ายเป็นไปได้ เด็กจะ
เริ่มพัฒนาความรู้สึกคุ้นเคยและความกระตือรือร้นกับหนังสือ พวกเขาจะเริ่มติดหนังสือ
เริ่มรู้จักเลือกสิ่งที่จะอ่านและในที่สุดจะกลายเป็น “นักเล่าเรื่องที่ดี” การวิจัยพบว่าเด็กๆ ที่
อ่านหนังสือหลากหลายจะลงเอยด้วยการเลือกสิง่ ทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญได้เลือกแล้วว่าเป็น “หนังสือดี”
และพวกเขาจะค่ อ ยๆ ขยายความสนใจในการอ่ า นออกไปเรื่ อ ยๆ เมื่ อ ได้ อ่ า นมากขึ้ น
นอกจากนีย้ งั พบอีกว่าบ่อยครัง้ ทีเ่ ด็กๆ เลือกอ่านหนังสือทีย่ ากเกินกว่าผูใ้ หญ่คดิ (ดู Krashen,
2004)
และแม้ไม่มผี ปู้ กครองมาคอยจ้าำ จีจ้ า้ำ ไช เด็กๆ ก็ยงั หยิบหนังสือขึน้ มาอ่านเองและ
ค้นพบกลยุทธ์ในการอ่านของตัวเอง ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ผู้ปกครองจำาเป็นต้องให้พวกเขา
มีอิสระที่จะตัดสินใจเลือกหนังสือประเภทต่างๆ เอง และที่สำาคัญไปกว่านั้นต้องคอยส่งเสริม
ให้พวกเขาเป็นผู้เลือกหนังสือด้วยตัวเอง ยิ่งนักเรียนมีอิสระในการเลือกหนังสืออ่านเล่น
มากขึ้นเท่าไหร่ พวกเขาก็มีโอกาสปรับปรุงความสามารถในการรู้หนังสือมากขึ้นเท่านั้น
(Rosita, 2011)
อีกจุดหนึง่ ทีพ่ งึ ระลึกไว้กค็ อื นอกเหนือจากความสะดวกในการเข้าถึงหนังสือแล้ว
สภาพแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำาคัญที่ควรมี ความรื่นรมย์ที่เอื้อต่อการอ่าน การเข้าถึงหนังสือ
ประกอบกับสถานที่ค่อนข้างสะดวกสบายในการอ่าน ย่อมเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ได้ เช่นที่
Krashen (2004) ระบุว่า
ในงานวิจยั ของผมเรือ่ งการเรียนรูภ้ าษาผมได้ขอ้ สรุปว่าเราจะเรียนรูเ้ รือ่ งภาษาได้
ก็ด้วยวิธีเดียวเท่านั้นคือ โดยการทำาความเข้าใจข้อความหรือการได้รับ “การป้อนข้อมูลที่
เข้าใจได้” ในสถานการณ์ที่ความวิตกกังวลต่ำา (หน้า 37)
ข้อโต้แย้งเหล่านีท้ งั้ หมดสะท้อนถึงข้อสรุปหลักของ Krashen (2003, 2004) ที่
เกี่ยวพันกับทฤษฎีเรื่องการรู้หนังสือของเขา นั่นก็คือ การอ่านด้วยความสมัครใจ (free
voluntary reading: FVR) FVR เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจโดยมาจากตัวของนักเรียนเอง
ไม่จำาเป็นต้องมีการทำารายงานหรือข้อผูกมัดว่าต้องอ่านให้จบ และนักเรียนก็จะไม่ถูกบีบคั้น
ให้ต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเพื่อนำามาตอบคำาถามในการทดสอบ สาระสำาคัญก็คือ
FVR มีขึ้นเพื่อความเพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อวัตถุประสงค์ของคนๆ นั้นเป็น
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สำาคัญ ดังเช่นที่ Rosita (2011) ได้แย้งว่าการอ่านหนังสืออ่านเล่นช่วยปลุกเร้าความสนใจ
ของเด็กซึ่งจะยังดำาเนินต่อไปจนกระทั่งพวกเขามีความชำานาญในการใช้ภาษามากพอที่จะ
อ่านตำาราวิชาการที่มีความท้าทายหรือยากขึ้น Rosita ยังได้แย้งต่อไปอีกว่าเมื่อนิสัยการอ่าน
ในภาษาแรกได้รับการพัฒนานักเรียนจะกลายมาเป็นนักอ่านตัวยง ความสามารถในการอ่าน
ภาษาแรกจะอำานวยให้เกิดความเข้าใจในการอ่านภาษาที่สอง
ดังนัน้ เราจึงอาจสรุปความสำาคัญของFVRเพือ่ การสอนให้รหู้ นังสือได้ดว้ ยประโยค
เดียว นั่นก็คือ การอ่านหนังสืออ่านเล่นอาจจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตในเรื่องการรู้
หนังสือ แต่นิสัยรักการอ่านจะติดตัวไปจนผู้อ่านสามารถใช้ภาษาและมีความเข้าใจมากพอที่
จะอ่านหนังสือหนักๆ ได้ การอ่านหนังสือเบาๆ จึงเป็นการปูทางไปสู่การอ่านหนังสือยากๆ
มีงานวิจัยจำานวนมากที่ทำาขึ้นในบริบทต่างๆ โดยมีหัวข้อและวิธีการที่แตกต่างกันไปเกิดขึ้น
เพื่อประสิทธิภาพของ FVR4 และการศึกษาเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นผลที่สอดคล้องกันอย่าง
มากที่ว่า FVR เป็นตัวช่วยอันทรงประสิทธิภาพของความสำาเร็จในการทำาให้ผู้อ่านกลายเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาได้ด้วยตัวเอง

การไม่รู้หนังสือและการเข้าถึงห้องสมุด
เด็กทีส่ ามารถเข้าถึงหนังสือได้อย่างง่ายดายมีแนวโน้มสูงในการพัฒนาขีดความ
สามารถในการรู้หนังสือเร็วกว่าผู้ที่เข้าถึงหนังสือได้ยาก ข้อความข้างต้นบ่งบอกเป็นนัยว่า
สภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยสิ่งตีพิมพ์นับเป็นเงื่อนไขแรกต่อการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน
งานวิจัยได้ยืนยันสมมติฐานนี้เช่นกัน การเข้าถึงหนังสือได้ดีกว่าทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
ส่งผลให้เกิดการอ่านมากขึ้น (Krashen, 2004) และยิ่งได้อ่านมากเท่าไหร่ พัฒนาการรู้
หนังสือก็จะยิ่งดีมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้การเข้าถึงห้องสมุดสาธารณะได้ง่ายไม่เพียง
เพิ่มความกระตือรือร้นในการอ่านหนังสือเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อความมากน้อยในการอ่านของ
เด็กด้วย
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อย่างไรก็ตามไม่ใช่วา่ เด็กทุกคนจะโชคดีพอกับการเข้าถึงหนังสือในเมืองใหญ่ๆใน
ประเทศอินโดนีเซียซึ่งการเข้าถึงหนังสือ (ร้านหนังสือ, ห้องสมุดสาธารณะ) เป็นเรื่องง่าย
จำานวนเด็กที่ไม่รู้หนังสือมีอัตราแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ยากจน เช่นเดียวกันเด็กที่
เกิดและเติบโตมาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงจะถูกประเคนด้วยหนังสือจำานวนมากที่บ้าน
ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนทำาให้เด็กกลุ่มนี้เรียนรู้ภาษาแรกของพวกเขาได้เร็วขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น
เด็กที่มาจากครอบครัวมั่งคั่งเท่านั้นจึงสามารถออกไปหาซื้อหนังสือจากร้านหนังสือได้ ทำาให้
พวกเขาอ่านมากขึน้ ไปอีก เด็กพวกนีย้ งั มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี มีหอ้ งเรียน
และห้องสมุดเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน และเพราะสิทธิพิเศษเช่นนี้เด็ก
จากครอบครั ว ร่ำ า รวยจึ ง พั ฒ นาทั ก ษะการรู้ ห นั ง สื อ ได้ ก่ อ นและเร็ ว กว่ า เด็ ก ๆ ซึ่ ง มาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำา
นอกเหนือจากเรือ่ งการเข้าถึงหนังสือได้งา่ ยแล้วเมืองใหญ่ๆในประเทศอินโดนีเซีย
มักจะได้รับการจัดลำาดับความสำาคัญให้ได้รับงบประมาณการศึกษาจากรัฐบาลกลางก่อน
ตัวอย่างเช่นการจัดตั้งห้องสมุดชุมชนและห้องสมุดเคลื่อนที่อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ภาครัฐที่มุ่งรณรงค์ส่งเสริมการอ่านก็ยังคงเกิดขึ้นแต่ในเมืองใหญ่ๆ และยังไม่ค่อยได้เข้าถึง
พื้นที่ที่ขาดแคลนในประเทศเท่าไรนัก อย่างเช่นที่ผู้เขียนได้เคยเสนอไว้ก่อนนี้ (Sugiharto,
2008b) ว่า ความจำาเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลควรจะดำาเนินการเพื่อป้องกันปัญหาเด็กและ
เยาวชนไม่รหู้ นังสือก็คอื การสร้างห้องสมุดชุมชนขึน้ ในพืน้ ทีห่ า่ งไกลทีม่ อี ตั ราการไม่รหู้ นังสือสูง
ในขณะทีโ่ ครงการซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลเพือ่ กระตุน้ ให้เด็กอ่านหนังสือ
น่าจะได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่ก็ยังมิได้ลงไปถึงเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ยากจน ข้อมูล
ล่าสุดจากรายงานของกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซียทีจ่ ดั ทำาและบรรจุไว้ในรายงานปี 2549
ของ Education for All หัวข้อ Literacy for Life ได้แสดงให้เห็นว่ามีเพียงร้อยละ 5 ของ
หมู่บ้านทั้งหมดจำานวน 70,000 หมู่บ้านในอินโดนีเซียที่มีห้องสมุดชุมชนโดยไม่มีการรายงาน
จำานวนของหนังสือที่มีอยู่
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แต่เนือ่ งจากเป็นข้อมูลทีไ่ ด้มาจากปี2549จึงอาจไม่เป็นธรรมทีจ่ ะนำามาใช้อา้ งอิงใน
ปัจจุบันนี้ จำานวนของห้องสมุดที่สร้างขึ้นในพื้นที่ห่างไกลอาจมีจำานวนมากขึ้นแล้วก็เป็นได้
กระนั้ น ก็ ยั ง คงมี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งกั น อยู่ (ระหว่ า งภาครั ฐ และองค์ ก รเอกชนที่ ค อย
ตรวจสอบเรื่องการศึกษาของชาติ) ว่าอัตราการไม่รู้หนังสือในประเทศอินโดนีเซียตกต่ำาลง
หรือไม่ ดูเหมือนจะปลอดภัยหากแย้งว่าจำานวนอาจเพิ่มขึ้น แต่อาจจะไม่มีนัยสำาคัญนัก
ในมุมมองของผูเ้ ขียน กลยุทธ์ทนี่ า่ จะสอดคล้องกับความเป็นจริงทีส่ ดุ ทีร่ ฐั บาล
อินโดนีเซียควรทำาเพื่อต่อสู้กับการไม่รู้หนังสือ คือการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่มีหนังสือ
(print environment) นั่นคือการจัดให้มีการเข้าถึงห้องสมุดชุมชนที่เต็มไปด้วยหนังสือที่
น่าสนใจและมีบรรณารักษ์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ด้วยความมุ่งมั่นของรัฐบาล
อินโดนีเซียที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของชาติ5 แผนการดังกล่าวย่อมเป็นไปได้อย่าง
แน่นอน
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าแม้จะมีการสร้างห้องสมุดสาธารณะเพิม่ ขึน้ แต่กย็ งั
ลงไปไม่ถึงจังหวัดที่ยากจนและห่างไกล ซึ่งนั่นหมายความว่ายังมีเด็กอีกมากมายที่อยู่ใน
สถานะยากจนไม่ได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงหนังสือ ความไม่เท่าเทียมของการเข้าถึงหนังสือ
ก่อให้เกิดช่องว่างมากขึ้นระหว่างเด็กที่รู้หนังสือและไม่รู้หนังสือในประเทศอินโดนีเซีย เด็กที่
สามารถเข้ า ถึ ง หนั ง สื อ ได้ ทั้ ง ที่ บ้ า นและโรงเรี ย นมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะอ่ า นมากขึ้ น และพั ฒ นา
การรู้หนังสือได้เร็วขึ้น ในขณะที่เด็กซึ่งไม่สามารถเข้าถึงหนังสือก็ยังคงไม่รู้หนังสืออยู่ต่อไป
Krashen(2004)ได้ทบทวนการศึกษาเกีย่ วกับความสำาคัญของการเข้าถึงห้องสมุด
โดยย้ำาถึงประเด็นที่สำาคัญดังต่อไปนี้
• เมือ่ สภาพแวดล้อมทีม่ หี นังสือได้รบั การเพิม่ พูนจะทำาให้เกิดการอ่านมากขึน้
ยิ่งเด็กมีหนังสือที่บ้านมากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็จะอ่านมากขึ้นเท่านั้น
• โรงเรียนและห้องเรียนทีม่ หี อ้ งสมุดทีด่ ขี นึ้ ย่อมกระตุน้ ให้เกิดการอ่านทีม่ ากขึน้
และสร้างวัฒนธรรมการอ่านของเด็ก
รัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดสรรงบประมาณของประเทศร้อยละ 20 เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ

5
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• การเข้าถึงห้องสมุดสาธารณะไม่เพียงแต่สง่ ผลในมีการอ่านมากขึน้ เท่านัน้ แต่ยงั
จะเพิ่มความกระตือรือร้นในการอ่านอย่างมหาศาลอีกด้วย
• ท้ายสุดยิง่ สภาพแวดล้อมอุดมไปด้วยสิง่ ตีพมิ พ์มากเท่าไหร่พัฒนาการรูห้ นังสือ
ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น
ความเข้าใจเชิงลึกเหล่านีท้ าำ ให้เห็นชัดเจนว่าความพยายามอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ต่อสู้
กับการไม่รู้หนังสือและเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน (เช่น การสร้างวัฒนธรรมการอ่านของ
เด็ก) จะไม่สูญเปล่า หากเด็กๆ มีบ้าน โรงเรียน และสังคมโดยรวมที่อุดมไปด้วยสิ่งตีพิมพ์
โดยวิธีการนี้ก็น่าจะพอรับประกันได้ว่าวัฒนธรรมการอ่านของเด็กย่อมถูกสร้างขึ้นได้อย่าง
แน่นอน
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หม�ยถึงก�รอ่�นเพื่อเสริมคว�มรู้และศักยภ�พก�รคิดในแบบต่�งๆ
(คิดวิพ�กษ์วิจ�รณ์ คิดวิเคร�ะห์ คิดจินตน�ก�ร)

ปัจจัยส่งเสริมคนไทย
ให้มีวัฒนธรรมการอ่าน
อรศรี งามวิทยาพงศ์

1. บทนำา : คนไทยไม่รักการอ่าน
“คนไทยไม่รกั การอ่าน” เป็นรายงานทางสังคมทีเ่ รามักจะได้ยนิ ได้ทราบกันอยู่
อย่างต่อเนื่องทางสื่อต่างๆ มานานนับทศวรรษ ผลสำารวจการอ่านหนังสือของประชากร
ใน พ.ศ. 2546 โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ ตามความต้องการของรัฐบาล เพื่อหาข้อมูล
พื้นฐานในเรื่องการอ่านหนังสือพบว่า ประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปจำานวน 57.8 ล้านคน เป็น
ผู้อ่านหนังสือ 35.4 ล้านคน คิดเป็น 61.2% และผู้ไม่อ่านหนังสือ 22.4 ล้านคน คิดเป็น
38.8% (มติชน, 2546) ต่อมารายงานของสำานักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2551 ระบุว่า
คนไทยใช้ เ วลาการอ่ า นหนั ง สื อ นอกเวลาเรี ย น-นอกเวลาทำ า งานเฉลี่ ย วั น ละ 39 นาที
(สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) ในปี 2552 รัฐบาลจึงประกาศอย่างมุ่งมั่นให้ “การอ่าน”
เป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องดำาเนินการกันอย่างจริงจัง อันที่จริงแล้ว ในระหว่างทศวรรษที่
ผ่านมา นับจากหลังการปฏิรูปการศึกษาในปี 2542 แล้ว หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือ
แม้แต่องค์กรธุรกิจ ก็ให้ความสำาคัญและเข้ามาสนับสนุนการอ่านกันอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ดู
เหมือนว่าคนรักการอ่าน ยังเป็นเรื่องของคนส่วนน้อย เป็นโจทย์สังคมที่ยังแก้ไม่ออก และ
ทำาท่าว่าจะแก้กันไม่ง่ายเสียด้วย

เรียบเรียง-ปรับปรุงจากผลการวิจัย โดย อรศรี งามวิทยาพงศ์ กนิษฐา ปวีณะโยธิน กนกวรรณ แซ่จัง
“โครงการศึกษาปัจจัยที่เอื้อและที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน : กรณีศึกษาแผนงาน
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน” นำาเสนอในงานประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading
2011 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2554
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บทความนี้ จะนำาเสนอความรูแ้ ละความคิดเห็นทีผ่ เู้ ขียนได้จากการวิจยั ว่า หากจะ
ส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน โดยเฉพาะอ่านกันในระดับที่เรียกกันว่าเป็นวัฒนธรรม คืออยู่
ในวิ ถี ชี วิ ต นั้ น จะต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย อะไรบ้ า งมาเกื้ อ กู ล โดยนิ ย ามของผู้ ศึ ก ษาต่ อ คำ า ว่ า
“วัฒนธรรมการอ่าน คือ พฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของบุคคล ในทุกพื้นที่
ของวิถีการดำาเนินชีวิต ( อาชีพการงาน การพักผ่อนบันเทิง การหาความรู้-ปัญญาญาณ การ
สื่ อสาร ฯลฯ) โดยผู้อ่านรู้สึก เห็นคุณค่าและเห็นคุณ ประโยชน์จากการอ่านจนเกิดการ
ถ่ายทอดและส่งเสริม สนับสนุนการอ่านไปสู่ผู้อื่น” และคำาว่า “การอ่าน” ที่ผู้เขียนกล่าวถึง
ในบทความนี้ มิใช่เพียงการอ่านออกหรืออ่านหนังสือได้ แต่หมายถึงการอ่านที่นำาไปสู่การ
พัฒนาความสามารถในการคิดแบบต่างๆ ของผู้อ่าน อาทิ จินตนาการ การคิดวิเคราะห์
วิพากษ์ ตีความฯลฯ เพราะมีแต่การอ่านแบบนี้เท่านั้น จึงจะสร้างคน สร้างชาติ และสร้าง
อนาคตของสังคมไทยได้

2. ย้อนหลังการเคลื่อนไหว ทำาคนไทยให้รักการอ่าน
จากการทบทวนวรรณกรรมในการวิจยั พบว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีบทบาทเป็นกลไกหลักสำาคัญในการส่งเสริมการอ่าน เนื่องจากการอ่านเป็นเรื่องที่
อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อทำาให้คนไทย
อ่านออกเขียนได้ทุกคน และใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ระดับสูงต่อไป ในทศวรรษ
ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาฯระบุว่า สามารถแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของคนไทย
ทั้งประเทศได้สำาเร็จ แต่สิ่งที่ต้องทำาและจำาเป็นอย่างยิ่งคือจะทำาอย่างไรให้คนไทยมีการอ่าน
หนังสือมากขึ้น
ปีพ.ศ.2542เป็นปีแห่งการเริม่ ต้นอย่างจริงจังของภาครัฐทีจ่ ะสร้างเสริมให้คนไทย
มีนิสัยรักการอ่าน อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา แนวทางส่งเสริมการอ่านของ
กระทรวงศึกษาธิการมีลักษณะดำาเนินการเป็นแผนงาน-โครงการไปในแต่ละปี อาทิ
1) แผนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่านสูเ่ ด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
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2) แผนส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรูมี้ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
พัฒนาบริการจัดการห้องสมุดสนับสนุนสร้างเครือข่ายแกนนำาพัฒนาห้องสมุด
มีชีวิต และส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดประชาชนและแหล่งเรียนรู้
3) แผนภาคีประชาสัมพันธ์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
นอกจากกระทรวงศึกษาฯ แล้ว ในปี 2548 รัฐบาลได้ตงั้ หน่วยงานพิเศษขึน้ ใหม่ คือ
สำานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ภายใต้สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์กรมหาชน) สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมการอ่าน การคิดและการแสวงหา
ความรู้ โดยการสร้างห้องสมุดมีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ทันสมัย การเคลื่อนไหว
สำาคัญเพื่อทำาให้คนไทยรักการอ่านอีกกิจกรรม เกิดในปี 2549 เมื่อหน่วยงานรัฐ-เอกชน
ทั้งในภาคธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชน รวม 32 องค์กร ในนาม “เครือข่ายหนังสือเพื่อเด็ก
เยาวชน และครอบครัว” ได้รวมตัวกันเพื่อร่วมผลักดันยุทธศาสตร์หนังสือเพื่อเด็ก 4 ด้าน
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การกระจายหนังสือให้เข้าถึงเด็ก การรณรงค์ให้เกิดความต้องการและ
พฤติกรรมการอ่าน การส่งเสริมให้มีหนังสือที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม และการปกป้อง
เด็กจากสื่อที่เป็นภัยและขจัดอุปสรรคการอ่านของเด็ก การผลักดันของเครือข่ายนี้เอง ทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในปี 2552 คือกระทรวงศึกษาฯ ได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการ
อ่านเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้น มีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้กำาหนดการอ่านเป็นวาระ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 และกำาหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวัน
รั ก การอ่ า น และได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจั ด ทำ า ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า นขึ้ น
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำาคัญ ได้แก่
1) การพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในการอ่าน
2) การพัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน
3) การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการอ่าน
โดยกำาหนดให้ปี2552-2561เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศมีคณะกรรมการ
ส่งเสริมการอ่านเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่าน
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3. ใคร-ทำาอะไร อย่างไรให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน
กล่าวในด้านรูปแบบ วิธกี ารของการส่งเสริมคนไทยให้รกั การอ่านแล้ว พบว่า ใน
ระยะแรกของกระทรวงศึกษาธิการจะเน้นที่เด็กนักเรียนในระบบโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถม
ศึกษาตอนต้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม
การอ่านจึงเป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนไปสังกัดคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ต่ อ มาในปี 2548 ได้ ข ยายกลุ่ ม เป้ า หมายกว้ า งขึ้ น เข้ า สู่
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด กรมอาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษานอกระบบ มี ก ารตั้ ง ห้ อ งสมุ ด บริ ก าร
ประชาชน ภายใต้การดูแลของกรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
กลไกที่ ใ ช้ ส่ ง เสริ ม การอ่ า นขยายสู่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษาในระดั บ
อาชีวศึกษา และศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์อยู่ภายใต้การดูแล
กำากับของหน่วยงานกลางคือสำานักปลัดกระทรวงศึกษาฯ เรื่อยมาจนถึงปี 2552 จึงมีการจัด
โครงสร้ า งขึ้ น มารองรับ แผนยุท ธศาสตร์ส่ง เสริม การอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้ดูแล
สำาหรับแนวทางส่งเสริมในระยะแรก มุง่ ไปทีก่ ารสร้างกิจกรรมอันจะส่งเสริมการ
อ่านโดยตรง เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น โดยใช้โรงเรียน
เป็นตัวขับเคลื่อนสร้างกิจกรรมภายในโรงเรียน ให้นักเรียนรักการอ่าน และใช้วิชาเรียนที่อยู่
ในโรงเรียนเป็นกระบวนการในการส่งเสริมการอ่าน เช่น การจัดเวลาอ่านหนังสือร่วมกัน
ทั้งโรงเรียน กำาหนดเวลาอ่านหนังสือร่วมกันทุกคนในเวลาเดียวกัน 15 นาที โดยอาจปฏิบัติ
ทุกวัน หรือเป็นบางวันก็ได้ตามความเหมาะสม พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมกระตุ้นการอ่าน
ให้เกิดขึ้นเป็นประจำา ด้วยการจัดมุมหนังสือในห้องเรียน แนะนำาหนังสือน่าอ่าน การจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือและการอ่าน การจัดแข่งขันการอ่านและเขียน การให้รางวัล
นักอ่านยอดเยี่ยมและโรงเรียนรักการอ่าน พร้อมกับจัดหนังสือให้เพียงพอแก่การเลือกอ่าน
ของ ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เป็นต้น มีโรงเรียนต่างๆ นำาแนวทางนี้ไป
ดำาเนินการต่อเนื่องหลายแห่ง แต่ไม่พบตัวเลขที่ระบุว่า มีการจัดโครงการนี้ทั้งหมดกี่แห่ง
และผลการดำาเนินโครงการเป็นอย่างไร
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นอกจากการผลักดันคนไทยให้รกั การอ่านโดยอาศัยโรงเรียนแล้วในทศวรรษทีผ่ า่ นมา
บทบาทการส่งเสริมคนไทยให้รักการอ่านของรัฐยังขยายไปสู่การร่วมมือกับภาคเอกชน อาทิ
การดำาเนินงานร่วมกับบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำากัด (มหาชน) มูลนิธิซิเมนต์ไทย
เป็นต้น เกิดกิจกรรมน่าสนใจจำานวนไม่น้อย อาทิ โครงการหนังสือดีสู่เด็กไทย จัดพิมพ์
หนังสือดีราคาถูก ให้พ่อแม่มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีที่เด็กทั่วโลกอ่าน และโครงการสร้าง
นักประพันธ์หนังสือสำาหรับเด็กเล็ก โครงการหนังสือเล่มแรก (Book Start) เป้าหมายของ
กิจกรรมคือ มุ่งสร้างวัฒนธรรมการอ่านด้วยการบ่มเพาะตั้งแต่วัยเยาว์

4. สร้างงานเชิงรุก บุกขยายพื้นที่
กลไกสำาคัญของรัฐในการส่งเสริมเชิงรุกด้านการอ่านในช่วงหลังของทศวรรษทีผ่ า่ นมา
คือ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ที่เริ่มดำาเนินงานเมื่อปี 2548 ด้วยแนวคิดที่แตกต่าง คือ
การผลักดันให้กิจกรรมการอ่านเป็นเรื่องร่วมสมัย ทันสมัย และสร้างสรรค์ แตกต่างจากภาพ
ลักษณ์เดิมๆ โดยบูรณาการการอ่านเข้ากับการคิดและการแสวงหาความรู้ เช่น การทำาให้
ห้องสมุดมีชีวิต เป็นแรงจูงใจแก่การแสวงหาความรู้ การคิดและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ตลอดชีวิตโดยผ่านการอ่าน เสริมด้วยกิจกรรมแปลกใหม่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากให้
บริการทางตรงแล้ว อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมปัจจัย
การอ่านอื่นๆ อาทิ โครงการฝึกอบรมบรรณารักษ์ การประกวดห้องสมุดมีชีวิต การจัดทำาสื่อหนังสือสำาหรับเด็ก และเก็บรวบรวมพัฒนาองค์ความรูห้ ลากหลาย รวมไปถึงบทบาทสนับสนุน
การรวบรวมความรู้ แนวคิดและแนวปฏิบตั ใิ นการส่งเสริมการอ่าน ด้วยงานวิจยั อีกจำานวนมาก
อุทยานการเรียนรูจ้ งึ เป็นหน่วยงานทีม่ กี ารดำาเนินงานส่งเสริมการอ่านอย่างเป็น
ระบบรอบด้าน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการดำาเนินงานของภาคส่วนอื่นๆ สาเหตุน่าจะมาจาก
การที่เป็นองค์กรซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจที่ชัดเจน และมีรูปแบบการบริหารจัดการที่อยู่นอก
ระบบราชการ จึงมีอิสระและคล่องตัวในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้มากกว่าการดำาเนินงานที่
อยู่ภายใต้ระบบราชการ ที่เห็นเด่นชัดคือ ในขณะที่ห้องสมุดโดยทั่วไปมีภาพลักษณ์ของ
คลังเก็บหนังสือ (ที่ไม่มีใครอ่าน) ห้องสมุดมีชีวิตของสำานักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park
ซึ่งตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นห้องสมุดคุณภาพที่สามารถดึงดูดผู้สนใจเข้าไปร่วมกิจกรรมกับ
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ห้องสมุดได้เป็นจำานวนมาก ดูจากจำานวนสมาชิกใหม่ในปี 2550 ซึ่งมีเพิ่มขึ้นถึง 21,693 คน
มีอัตราการใช้บริการของบุคคลทั้งผู้ใช้บริการวันต่อวันและสมาชิกของอุทยานการเรียนรู้
มีจำานวนมากถึง 296,147 ครั้ง ในปี 2550 รวมทั้งยังมีการศึกษาวิจัยในหลายเรื่อง ที่เอื้อให้
เห็นถึงปัญหาการอ่านในสังคมไทย
นอกจากบทบาทของอุทยานการเรียนรูแ้ ล้วในโอกาสทีร่ ฐั บาลประกาศให้การอ่าน
เป็นวาระแห่งชาติ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีบทบาท
อย่างสำาคัญในการสนับสนุนในวาระแห่งชาติของการอ่าน ได้สนับสนุนให้เกิด “แผนงาน
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน” (สส.วอ.) ขึ้นโดยตรงด้วย เพื่อให้เป็นกลไกสำาคัญของการ
เชื่อมประสานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ฯลฯ ผู้มีส่วนในการสร้างสรรค์หนังสือและกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นให้เ ข้าถึง เด็ก เยาวชน ครอบครัว โดยเฉพาะให้ค วามสำาคัญพิเศษกับ
การส่งเสริมการอ่านของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และการอ่านในระดับชุมชน เพื่อให้การอ่าน
ก่อเกิดสุขภาวะทางปัญญา การเรียนรู้ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึน้ ในสังคมไทย
อย่างจริงจัง แผนงานฯ มียุทธศาสตร์ กิจกรรมหลายระดับและหลายด้าน อาทิ ความร่วมมือ
กับหน่วยงานรัฐและองค์กรฝึกอบรมของเอกชนในการจัดฝึกอบรมนักส่งเสริมการอ่าน
ให้เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สนับสนุนการผลิตและการเผยแพร่หนังสือ
คุณภาพที่สอดคล้องกับพัฒนาการและความต้องการของเด็ก เยาวชน และครอบครัวใน
ราคาถูก สนับสนุนกลุ่มองค์กรในพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวางทั่วประเทศให้สร้างกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรการอ่านที่มีคุณภาพ ฯลฯ
หากกล่าวโดยสรุปจะเห็นได้วา่ มีความพยายามอย่างต่อเนือ่ งขององค์กร-หน่วยงาน
ในสังคมที่จะสนับสนุนให้คนไทยมีวัฒนธรรมของการอ่าน โดยปัจจัยที่ได้รับความสำาคัญและ
ให้น้ำาหนักมี 4 ด้าน คือ การสนับสนุนงานผลิตสื่อและหนังสือดี การสร้างช่องทางนำาหรือ
กระจายหนังสือให้ถึงมือเด็ก ครอบครัว ชุมชน การอบรมนักส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรม
กระตุ้นการอ่านในหลายรูปแบบ รวมไปถึงการทำาการวิจัยอีกไม่น้อยเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ
ดังกล่าว
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ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมรวมกับการศึกษาข้อมูลของรายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ทำาให้ผู้วิจัยเกิดคำาถามขึ้นว่า ปัจจัยที่
กล่าวมามากเพียงพอจะทำาให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านของบุคคลโดยเฉพาะของชุมชนแล้ว
หรือไม่ ยังมี “ตัวประกอบภาพ” (Jigsaw) นอกจากปัจจัยทีก่ ล่าวมาอีกหรือไม่ เพือ่ ตอบคำาถาม
ดังกล่าว ผู้วิจัยหาข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยการศึกษาเจาะลึกกรณีศึกษาที่น่าสนใจของแผนงาน
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งมีความสำาเร็จระดับหนึ่งในพื้นที่ชุมชน1 จากการสังเคราะห์
ข้อมูลทั้งหมด ได้ข้อค้นพบ (โดยเบื้องต้น) บางประการที่ช่วยให้ภาพของการสร้างวัฒนธรรม
การอ่านมีความชัดเจนในรายละเอียดเพิ่มขึ้น ว่าอะไรคือปัจจัยที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความสำาคัญ
ต่อการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานวิจัยนี้มีข้อจำากัดด้านเวลาและ
จำานวนข้อมูล ผู้วิจัยจึงสมัครใจที่จะเรียกข้อค้นพบที่นำาเสนอในบทความนี้ว่า เป็นกรอบ
ความคิด (Conceptual Framework) หรือข้อสันนิษฐานทางทฤษฎีที่จะนำาไปสู่การศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมการอ่านต่อไป

5. ปัจจัยจำาเป็น (Necessary Conditions)
ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ปัจจัยจำาเป็น (Necessary Conditions) หมายถึงปัจจัยทีม่ คี วามสำาคัญหรือจำาเป็น
ที่สุดต่อการสร้างผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งในที่นี้คือการเกิดวัฒนธรรมการอ่าน อันมิใช่เพียง
“การอ่ า น” ในระดั บ ปั จ เจกบุ ค คลเท่ า นั้ น หากแต่ พ ยายามไปถึ ง การสร้ า งวั ฒ นธรรม
ซึ่งสัมพันธ์กับกลุ่มคน ไม่ว่าในครอบครัว ชุมชน มีเรื่องระบบคุณค่า ความเชื่อ การถ่ายทอด
การผลิตซ้ำาและการสร้างสรรค์ใหม่ด้วย จากการศึกษาพบว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ให้เกิดขึ้นมีปัจจัยจำาเป็นหรือปัจจัยหลักอยู่ 2 ประการ ที่ควรจะต้องได้รับการให้ความสำาคัญ
และสร้ า งเสริ ม ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนการทำ า งานของหน่ ว ยงานซึ่ ง ทำ า กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมการอ่าน คือ
โครงการรณรงค์การอ่าน กล่องหนังสือสื่อสร้างสรรค์ ของกลุ่มระบัดใบ จ.ระนอง และ โครงการรณรงค์
การอ่าน นิทานอยู่ไหนเอ่ย ของกลุ่มกิ่งก้านใบ จ.อุตรดิตถ์ โดยความสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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5.1 การมีโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมรองรับกิจกรรมการอ่าน
การอ่านอย่างต่อเนือ่ งจะเกิดขึน้ ได้จริงและยัง่ ยืนจำาเป็นต้องมีระบบความสัมพันธ์
สนับสนุน และระบบความสัมพันธ์นั้น ต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการมากกว่าเป็น
ทางการ มีลักษณะของความสัมพันธ์แบบอิสระ รู้สึกสบาย เป็นกันเอง ไม่ว่าจะในบ้าน
โรงเรียน ห้องสมุด-ที่อ่านหนังสือ ฯลฯ แม้เราจะมีความรู้อยู่ก่อนแล้ว ว่าพื้นที่ทางกายภาพ
ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการอ่าน แต่การศึกษานี้ได้ย้ำาให้เห็นว่า โครงสร้างทางกายภาพ
ดังกล่าว จะต้องมีบรรยากาศของความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relations) หรือความ
สัมพันธ์ในแบบไม่เป็นทางการด้วย ได้แก่ มีความสัมพันธ์ที่บุคคลรู้สึกสบาย เป็นอิสระ ไม่ได้
ถูกกระตุ้นอย่างจงใจเพื่อให้อ่าน หากแต่ได้อ่านในบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร
ตามสบาย รู้สึกว่าสามารถเปิดอ่านหนังสือได้โดยไม่วิตกว่าจะถูกตำาหนิ หรือต้องอ่านให้ครบ
ตามจำานวนชั่วโมงที่ถูกกำาหนด ฯลฯ
ในการศึกษาพบข้อสังเกตทีค่ อ่ นข้างชัดเจนว่า โครงการทีใ่ ห้ความสำาคัญกับการ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมในกระบวนการส่งเสริมการอ่าน ทั้งในบ้าน โรงเรียน ห้องสมุด
เคลื่อนที่ เช่น โครงการระบัดใบ จ.ระนอง ที่มีผลการพัฒนาพฤติกรรมการอ่านได้อย่าง
ต่อเนื่อง ก้าวหน้านั้น ความสำาเร็จเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทางสังคมตามที่กล่าวอย่างเด่นชัด คือ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ผู้จัดกิจกรรม ฯลฯ แม้ว่าทรัพยากรทางกายภาพ ทั้ง
ห้องสมุด หนังสือ ฯลฯ จะมีลักษณะเรียบง่าย ธรรมดา มิได้ใช้งบประมาณจำานวนมากก็ตาม
ยิง่ เมือ่ พิจารณากระบวนการเกิดและพัฒนาของวัฒนธรรมโดยทัว่ ไปจะพบความจริง
เดียวกันว่า สิ่งที่จะดำารงอยู่เป็นวัฒนธรรมได้นั้น จะต้องเกิดขึ้นท่ามกลางการเรียนรู้ของ
ผู้คน เกิดการถ่ายทอดและการเรียนรู้จากกันและกันโดยไม่รู้ตัว ในลักษณะของการซึมซับ
(ระบบคุณค่า ความเชื่อ) โดยนัยนี้ การส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนซึ่งมักใช้กิจกรรมอย่าง
เป็นทางการ ไม่ว่าจะโดยการบูรณาการเข้ากับวิชาเรียน การจัดห้องสมุดอย่างดี การจัด
ชั่วโมงเฉพาะ ฯลฯ จึงอาจมิใช่หลักประกันการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน หากกิจกรรมนั้น
ละเลยการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ค นที่ เ กี่ ย วข้ อ งขึ้ น มาด้ ว ยในกระบวนการสร้ า ง
วัฒนธรรมการอ่านนั้น ยิ่งไปกว่านั้น หากกิจกรรมเกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอำานาจของ
ครู-นักเรียน ก็ยากที่การอ่านจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกโรงเรียนได้ โดยยังไม่ต้องกล่าวถึง
การเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในวิถีชีวิตตามคำานิยาม
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จากข้อสังเคราะห์นการส่
ี้ งเสริมวัฒนธรรมการอ่านจึงต้องส่งเสริมการรวมกลุม่ ทาง
สังคมด้วย ไม่ว่าจะในบ้าน โรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯ และต้องเป็นกลุ่มทางสังคมที่มี
ลักษณะไม่เป็นทางการ มีความรู้สึกสบาย เป็นอิสระ ดังนั้น อาจไม่จำาเป็นที่กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านจะต้องเริ่มต้นด้วยการมุ่งตรงไปที่กิจกรรมการอ่าน เช่น การตั้งชมรมนักอ่าน
กิจกรรมห้องสมุด ฯลฯ หากควรที่จะสร้างการอ่านสอดแทรกผ่านกิจกรรมอื่นๆ หรือจัด
กิจกรรมอื่นๆ ที่มุ่งการรวมกลุ่มในเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ แล้วจึงเชื่อมโยงการอ่านให้
สอดคล้องกับกิจกรรมนั้น โดยเฉพาะให้สอดคล้องในเชิงส่งเสริมให้เข้ากับความความจำาเป็นความต้องการในวิถีชีวิตของบุคคล (การเรียนการสอบ การอาชีพ ความบันเทิง ฯลฯ) ใน
บรรยากาศของความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของกลุ่ม ไม่ว่าในบ้าน โรงเรียน ชุมชน
สถานประกอบการ ฯลฯ
เราอาจสันนิษฐานในเบือ้ งต้นได้จากการศึกษาอีกด้วยว่าความสัมพันธ์ทางสังคมมี
อิทธิพลต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เนื่องจากกลุ่มความสัมพันธ์มักเอื้อต่อการเกิด
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการอ่าน และเอื้อต่อการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ส่ ง ผลต่ อ การต่ อ เติ ม ความคิ ด จิ น ตนาการได้ ม ากด้ ว ย อี ก ทั้ ง ยั ง มั ก จะเกิ ด ขึ้ น โดยไม่ รู้ ตั ว
ในลักษณะของการซึมซับ โดยที่กลุ่มเป้าหมายเองก็อาจระบุไม่ได้ว่าเริ่มรักชอบการอ่าน
ตั้งแต่เมื่อไร
5.2 การมีกลไกสนับสนุนกระตุ้น ติดตามการอ่าน
ปัจจัยประการนีน้ บั เป็นเงือ่ นไขจำาเป็น (Necessary Conditions) อีกประการหนึง่
ซึ่งเชื่อมโยงกับปัจจัยที่กล่าวไปแล้ว ในข้อ 5.1 คือ กลไกที่เป็นตัวบุคคล มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกสบาย ไม่เคร่งครัด เคร่งเครียด มีความเป็น
กันเองในกิจกรรมการอ่าน อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาและการประเมินสรุปในเบื้องต้น
พบว่า กลไกบุคคลที่สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พึงต้องมีคุณลักษณะบางประการ
ด้วย การสร้างวัฒนธรรมการอ่านจึงเกิดขึ้นได้ คุณลักษณะดังกล่าว ได้แก่
(1) เป็นผูม้ คี วามสัมพันธ์อนั ดี สนิทคุน้ เคยกันอยูก่ อ่ น ซึง่ หากพิจารณาแล้วพ่อแม่
หรื อ ผู้ ใ หญ่ ที่ เ ด็ ก ใกล้ ชิ ด คุ้ น เคยคื อ ผู้ ที่ มี ค วามเหมาะสม อย่ า งไรก็ ต ามบุ ค คลภายนอก
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ครอบครัว หากเป็นผู้ที่สามารถสร้างความคุ้ยเคยก็สามารถเป็นกลไกส่งเสริมการอ่านได้ แต่
ประเด็นที่สำาคัญกว่านั้นคือ ในความสนิทสนมคุ้นเคยนั้น (ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือ
คนนอกครอบครัว) ต้องสนิทสนมคุ้นเคยอย่างมองเห็นถึงความถนัด ความต้องการ นิสัย
ธรรมชาติและบริบทของกลุ่มเป้าหมายด้วย มิใช่เพียงสนิทสนมไว้ใจอย่างทั่วไปเท่านั้น
เพราะข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีความสำาคัญต่อการออกแบบกิจกรรมให้เกิด
ขึ้นบนฐานเดิมที่เป็นธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมาย เอื้อให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตรงเงื่อนไข
ของกลุ่มเป้าหมายได้มาก (ความต้องการ ความชอบ ความเชื่อ ฯลฯ) เกิดและพัฒนาการ
ซึมซับทางวัฒนธรรมได้โดยยั่งยืนมากกว่า โดยนัยนี้ การให้ความสนับสนุนแก่โครงการซึ่ง
ผู้ดำาเนินการมีทุนทางสังคมอยู่ก่อน น่าจะเอื้อต่อการพัฒนาความสำาเร็จได้มากกว่า
(2)เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งกระบวนการเรียนรู้ รูว้ า่ การอ่านนัน้ เป็นช่องทาง
หนึ่งในการเรียนรู้ของมนุษย์ซึ่งมีมากมายหลายช่องทาง (การฟัง การดู การทำา ฯลฯ) ใน
แต่ละช่องทางก็มีจุดอ่อนจุดแข็ง ความน่าสนใจแตกต่างกันไป จากกรณีศึกษา สังเกตพบว่า
โครงการที่ผู้จัดกิจกรรมคือกลุ่มระบัดใบมีความเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ จะสามารถ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการเลือกเนื้อหา กลวิธีกระตุ้น จูงใจ ผ่านการอ่านให้เกิดขึ้น
กับกลุ่มเป้าหมายได้มาก โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมโยงกับการรู้จักธรรมชาติ นิสัย ลักษณะพื้นฐาน
ของกลุ่ ม เป้ า หมายตามที่ ก ล่ า วมาในข้ อ (1) ก็ จ ะสามารถเชื่ อ มโยงการอ่ า นไปสู่ ค วาม
เพลิดเพลิน สนุกสนาน ประทับใจของกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย ซึ่งหากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะ
ซึมซับเป็นระบบคุณค่าในการอ่าน เกิดเป็นพฤติกรรม ค่านิยมโดยต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรม
ได้มาก
(3)เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทักษะในการบริหารจัดการดีสามารถทำางานอย่าง
มีแผนการและขั้นตอนในการสร้างการเรียนรู้ สามารถพลิกแพลงรูปแบบ แก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งทุนทางสังคม ทุน
ที่รับการสนับสนุนจากภายนอก (รัฐบาล องค์กรพัฒนา ภาคธุรกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น
ฯลฯ) กรณีศึกษาโดยเฉพาะของกลุ่มระบัดใบพบว่า กลุ่มดังกล่าวมีทักษะของการบริหาร
จัดการสูง มิใช่เพียงด้านการจัดการทางธุรการ หากหมายรวมถึงความสามารถในการจัดการ
กระบวนการเรียนรู้และให้ความสำาคัญกับการติดตามอย่างต่อเนื่อง อันเป็นเงื่อนไขสำาคัญ
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ของการปรั บ เปลี่ ย นปั จ จั ย ต่ า งๆ ให้ มี พ ลวั ต เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ การจะพลิ ก แพลง ปรั บ
ประยุกต์จะดำาเนินการได้มากน้อยเพียงใด ขึน้ กับความเข้าใจในเรือ่ งของการเรียนรู้ ผนวกกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการไปสู่วัตถุประสงค์ด้วย

6. ปัจจัยพอเพียง (Sufficient Conditions)
ทีส่ ง่ เสริมวัฒนธรรมการอ่าน
แม้จะมีปจั จัยหรือเงือ่ นไขจำาเป็นแล้ว แต่การขาดปัจจัยสนับสนุนอย่างพอเพียง
โอกาสที่จะเกิดผลที่ต้องการ ก็เกิดไม่ได้หรือเกิดผลน้อยมาก เนื่องจากปัจจัยจำาเป็นจะ
สามารถแสดงหรือสร้างผลให้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเชื่อมโยง บูรณาการกับปัจจัยสนับสนุน
(ปัจจัยพอเพียง) ดังกล่าวด้วย ในการศึกษานี้พบว่า ปัจจัยพอเพียงที่จะต้องมี จึงจะเอื้อให้
เกิดวัฒนธรรมการอ่าน ได้แก่
6.1 การมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งโดยตรง โดยอ้อม
“กิจกรรม”ถือได้วา่ เป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ เอือ้ ให้กลไกสนับสนุนการเรียนรูจ้ ากการอ่านในข้อ
5.2 ได้สร้างการเรียนรู้ และยังเอื้อให้การพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้คนเกิดขึ้น
ได้ กิจกรรมจึงถือว่ามีความสำาคัญที่สนับสนุนให้ความสัมพันธ์และกลไกการเรียนรู้มีเงื่อนไข
พัฒนาเพิ่มพูนขึ้น และเกิดได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่จะเอื้อไป
สู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านได้ กิจกรรมจะต้องมีลักษณะสำาคัญ คือ
(1) กิจกรรมต้องมีความหลากหลาย เพือ่ ตอบสนองต่อความหลากหลายแตกต่าง
ของกลุ่ ม เป้ า หมาย สามารถเชื่ อ มโยงการอ่ า นเข้ า ไปกั บ กิ จ กรรมได้ อ ย่ า งผสมกลมกลื น
ผลจากกรณีศึกษาจะพบว่า กิจกรรมไม่จำาเป็นที่จะต้องมุ่งไปที่เรื่องการอ่านโดยตรง ทั้งโดย
ชื่อและสาระ แต่สามารถดำาเนินการผ่านกิจกรรมอื่นๆ ที่กลุ่มเป้าหมายสนใจอยู่ก่อน แล้วจึง
โยงการอ่านเข้ามาเกี่ยวข้องหนุนเสริมกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบหรือสนใจอยู่แล้ว
ด้วยเหตุน้ี ผูจ้ ดั กิจกรรมจึงต้องมีความรูค้ วามสามารถ ทักษะในการเชือ่ มกิจกรรมให้ไปโยงกับ
การอ่าน โดยอาศัยฐานกิจกรรมอื่นซึ่งกลุ่มเป้าหมายสนใจและต้องการเรียนรู้
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(2)กิจกรรมเชือ่ มโยงธรรมชาติของเด็กเข้ากับการอ่านกลุม่ เป้าหมายในกรณีศกึ ษา
ที่ประสบความสำาเร็จนั้น เพราะกลไกผู้จัดกิจกรรม มีความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ และเข้าใจ
ธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ว่ า มี ค วามอยากรู้ อ ยากเห็ น หรื อ ใฝ่ รู้ (Curiosity) และมี
จินตนาการ (Imagination) จึงจัดกิจกรรมที่เข้าไปกระตุ้นธรรมชาติดังกล่าว แล้วเชื่อมโยง
ไปสู่ ก ารอ่ า น ทำ า ให้ ก ารอ่ า นเป็ น การตอบสนองความอยากรู้ อ ยากเห็ น และการขยาย
จินตนาการให้มากขึ้นอีก การอ่านจึงเกิดขึ้นอย่างผสมกลมกลืนเป็นธรรมชาติ มากกว่า
การบังคับ กำากับ หรือกำาหนด ซึ่งให้ผลได้เฉพาะและไม่ยั่งยืน แม้แต่การให้รางวัลหรือใช้
กลยุทธ์การตลาดของบางกิจกรรมซึ่งเอกชนดำาเนินการก็อาจมิได้ให้ผลที่ยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น
ผลการเชื่อมโยงการอ่านเข้ากับความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการ จะทำาให้ “การอ่าน”
เป็นเครื่องมือสร้างและกระตุ้นความคิดจินตนาการของกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้นได้
อีกด้วย การอ่านในกรณีนี้ จึงมิใช่เพียงเพื่อการอ่านออก อ่านเก่ง หากเป็นการอ่านเพื่อ
พัฒนาคุณภาพความคิด ความสามารถของบุคคล
(3) กิจกรรมทีป่ ระสบความสำาเร็จ จะต้องมีการวิเคราะห์บริบทของครอบครัวและ
ชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะ และการบริหารจัดการตาม
เงื่อนไขของบริบท มิใช่กิจกรรมในแบบพิมพ์เดียวกันตลอด หากแต่มีการดัดแปลงและ
ประยุกต์ โดยเอากลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง (Learner centered) ซึ่งกลไกผู้ออกแบบ
กิจกรรม จะคิดค้นกิจกรรมในแบบที่ว่าได้ จะต้องมีความสัมพันธ์ทางสังคมและทุนสังคม
อยู่กับกลุ่มเป้าหมายและบริบท (ครอบครัว ชุมชน) ดังนั้นกิจกรรมการอบรมต่างๆ ที่มี
เป้าหมายเพื่อสร้างอาสาสมัครการอ่านที่ดำาเนินการกันอยู่ จึงหลีกเลี่ยงการพัฒนาคุณสมบัติ
ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 5.2 ได้ยาก โดยเฉพาะอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่มีเป้าหมายมิใช่เพียง
ให้บุคคลอ่านออก แต่ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพการคิด ฯลฯ
(4) การส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นวัฒนธรรมโดยเฉพาะในระดับชุมชนนัน้ จำาเป็น
จะต้องแสวงหาความสนับสนุนจากท้องถิ่น ทั้งบุคคลและองค์กร หากกิจกรรมเชื่อมโยงกับ
ปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ ในชุมชน โอกาสที่กิจกรรมจะประสบผลสำาเร็จก็มีได้มากขึ้น ดังนั้น
กลไกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรผู้รับทุนสนับสนุน จึงต้องมีทุนสังคมในด้าน
ความไว้วางใจจากชุมชน หากมีเงื่อนไขดังกล่าวมาก โอกาสของความยั่งยืนในกิจกรรมจะมี
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มากขึ้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการอ่านโดยตรงอาจมิใช่ฐานที่กว้างขวางเพียงพอในการ
แสวงหาความร่วมมือ กิจกรรมจึงต้องเชื่อมโยงการอ่านเข้ากับกิจกรรมอื่นในลักษณะที่
หนุนเสริมกิจกรรมของชุมชนมากกว่า
(5) ผลการศึกษาพบค่อนข้างชัดเจนว่า การอ่านจะเกิดเป็นวัฒนธรรมได้ยาก หาก
กิจกรรมที่ส่งเสริมนั้นไม่ก่อให้เกิดผลจากจิตใจด้วย เช่น ความเพลิดเพลิน สุขใจ ภูมิใจ ฯลฯ
เนื่องจากธรรมชาติของบุคคลจะแสวงหาความสุข กิจกรรมที่จัดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
จึงต้องเอื้อให้เกิดความเพลิดเพลิน สุขใจ จากกิจกรรมในเบื้องต้นก่อน การมุ่งตรงไปที่การ
พยายามส่ ง เสริ ม ให้ อ่ า นมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะประสบความสำ า เร็ จ ได้ น้ อ ย โดยเฉพาะในกลุ่ ม
เป้าหมายที่ไม่คุ้นเคยกับการอ่าน หรือเห็นว่าการอ่านเป็นเรื่องน่าเบื่อมาก่อน
6.2 ทรัพยากรที่เพียงพอ มีคุณภาพ
คุณภาพของทรัพยากรทีใ่ ช้ในกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านหากมีความหลากหลาย
มากเท่าไร ก็จะเอื้อให้เกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้น เนื่องจากความไม่ซ้ำาหรือเหมือน
เดิม จะเปิดพื้นที่ให้แก่การคิด การจินตนาการได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในกิจกรรมที่
ผู้จัดสามารถเชื่อมโยงการอ่านเข้าไปกระตุ้นความใฝ่รู้ จินตนาการ แม้ว่าการมีทรัพยากรที่
พอเพียงเป็นเรื่องสำาคัญมาก แต่การศึกษาก็พบว่า ทรัพยากรยังเป็นปัจจัยรองมิใช่ปัจจัยหลัก
เพราะในกรณีศึกษาพบว่า การมีปัจจัยจำาเป็น คือความสัมพันธ์ทางสังคม และมีกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่องมากกว่าคุณภาพทรัพยากร
บางกรณีศึกษา หนังสือทำามือซึ่งมิได้สวยงามอะไร ก็สามารถกระตุ้นการอ่าน และสร้าง
เงื่อนไขของจินตนาการได้มากกว่าได้ ดังนั้น การให้ความสำาคัญหลักกับการพัฒนาคุณภาพ
หนังสือ อาจสำาคัญน้อยกว่าการพัฒนานวัตกรรมให้แก่กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์
ทางสังคมกับการอ่าน (ดังที่หนังสือทำามือของแม่มีผลต่อจิตใจเด็กมากในกรณีศึกษา)
หากประมวลผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น จะได้ภาพดังนี้
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3. กลไกสนับสนุน-กระตุ้น
และติดตามการอ่าน

ปัจจัยส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ปัจจัยจำาเป็น (กรอบพื้นสีเทา)
ปัจจัยพอเพียง (กรอบเส้นประ)

1. โครงสร้างรองรับการอ่าน
โครงสร้างทางกายภาพ
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อ
ต่อการอ่าน
2. เข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้ง่าย และ
ดึงดูดใจ

โครงสร้างทางสังคม
1. การอ่านเกิดในความสัมพันธ์
หลายระดับ(ครอบครัวโรงเรียน
กลุ่มเพื่อน ฯลฯ) อย่างเชื่อมโยง
ร่วมมือกัน
2. ความสัมพันธ์เป็นแบบแนวราบ
3. คนในกลุ่มมีส่วนร่วม (คิด ทำา
พัฒนา ปรับปรุง)

2. จำานวนทรัพยากร (สื่อ-กิจกรรม)
ที่เอื้อต่อการอ่านได้อย่างต่อเนื่อง
หนังสือ- สื่อการอ่าน ฯลฯ
1. มีจำานวนพอเพียง ทั่วถึงต่อความต้องการ
2. มีรูปแบบ และเนื้อหาที่หลากหลาย
3. มีคุณภาพ เหมาะสมกับวัย พัฒนาการ
และวุฒิภาวะ
4. ผู้อ่านมีโอกาสได้เลือกหนังสือเอง
5. มีการหมุนเวียน เปลี่ยนใหม่ในเวลา
ที่เหมาะสม
6. มีการคิดค้นสื่อการอ่านรูปแบบใหม่

กิจกรรมสร้างเสริมการอ่าน
1. มีจำานวนเหมาะสมต่อผู้เข้าร่วมและ
เพียงพอต่อความต้องการ
2. เหมาะสมกับวัย เพศ ระดับการศึกษา
บริบทชีวิต และ บริบทชุมชน
3. มีการคิดค้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อ
เปิดการอ่านนอกพื้นที่ปกติ

กลไกสนับสนุน กระตุ้นการอ่าน
1. คณะทำางานที่ชัดเจนในการผลักดัน
และปรับปรุงกิจกรรม
2. มีกระบวนการวิเคราะห์บริบทและ
สถานการณ์เพือ่ ออกแบบกิจกรรม
ให้เหมาะสม
3. กลไกดำาเนินการ ทำางานอย่างมีส่วน
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและภาคีที่
เกี่ยวข้อง
4. มีกระบวนการถอดบทเรียน แลก
เปลีย่ นเรียนรูข้ องกลไกเพือ่ พัฒนา
กิจกรรม

กลไกติดตามและประเมิน
1. มีกระบวนการติดตาม และ หนุนเสริม
ศักยภาพ ทักษะ ให้แก่กลไกกิจกรรม
2. มีกิจกรรมติดตามกระบวนการเรียนรู้
ด้านการอ่านของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. มีการสรุปผลของกระบวนการติดตาม
และประเมินผลจากกิจกรรมเป็นระยะ
4. มีการปรับปรุง ขยายผล ต่อยอด
กิจกรรมจากการติดตามและประเมิน
ผล

วัฒนธรรมการอ่าน
“พฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นนิสัยของบุคคล ในทุกพื้นที่
ของวิถีการดำาเนินชีวิต โดยผู้อ่านรู้สึก
เห็นคุณค่าและเห็นคุณประโยชน์จาก
การอ่านจนเกิดการถ่ายทอดและ
ส่งเสริม สนับสนุนการอ่านไปสู่ผู้อื่น”

พฤติกรรมและค่านิยม
1. ใช้เวลาในการอ่านโดยสมัครใจเพิ่มขึ้น
2. ขยายการอ่านเนื้อหาหลากหลายมาก
ขึ้น
3. เปลี่ยนรูปแบบการใช้เวลาว่างมาสู่การ
อ่าน
4. ใช้การอ่านเป็นช่องทางหาความรู้ด้วย
ตนเอง
5. ใช้จ่ายเงินเพื่อการอ่านเพิ่มขึ้น
6. ให้ ห นั ง สื อ ที่ ต นเองชื่ น ชอบแก่ ค นอื่ น
อ่าน หรือมอบเป็นของขวัญให้คนอืน่
7. เป็นสมาชิกกลุ่มการอ่าน
8. จัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านให้กับ
ผู้อื่นหรือมีกลุ่มการอ่านของตนเอง
9. ร่ ว มกิ จ กรรมของกลุ่ ม การอ่ า นอย่ า ง
สม่ำาเสมอ
10. จัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านให้ผู้อื่น

7. ข้อสังเกตและเสนอแนะ
การศึกษาปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านโดยผ่านการสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จาก
การทบทวนวรรณกรรมและการติดตามประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รวมถึงการศึกษา
เจาะลึกกรณีศึกษา ทำาให้เกิดข้อสังเกตบางประการ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะสำาหรับกิจกรรมซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ดังนี้
(1)การสร้างวัฒนธรรมการอ่านในระดับชุมชนนัน้ ต้องอาศัยความรูค้ วามเข้าใจใน
ทางบริบทของชุมชนเป็นอย่างมาก จำาเป็นทีก่ ลไกส่งเสริมการอ่าน ไม่วา่ บุคคลหรือหน่วยงาน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน เทคนิค
การทำางานในชุมชน เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทที่เป็นจริงในวิถีชีวิต
ของชุมชน การดำาเนินงานในลักษณะปูพรมและพิมพ์เขียวแบบเดียวตลอด หรือมุ่งตรงไปที่
กิจกรรมที่ต้องการให้เกิด (การอ่าน) โดยไม่สนใจบริบทและเงื่อนไขจากชุมชน จะทำาให้
กิจกรรมประสบความสำาเร็จได้ยาก
นอกจากนี้ ปัจจัยของการส่งเสริมการอ่านบางปัจจัยยังมีความแตกต่างกันด้วย
ระหว่างปัจจัยส่งเสริมการอ่านของบุคคลกับปัจจัยส่งเสริมการอ่านของชุมชน ในส่วนหลังมี
ความยากและซับซ้อนมากกว่า ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทางบริบทชุมชนอย่างมาก
(2) การศึกษาพบว่าในกิจกรรมต่างๆ นัน้ คำาว่า “การอ่าน” ยังมีขอบเขตความหมาย
ไม่ชัดเจน บ้างมีนัยหมายถึงการอ่านหนังสือ บ้างหมายรวมถึงการอ่านทางสื่อประเภทอื่น
เช่น อินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ด้วย ที่สำาคัญคือ เป้าหมายของการอ่านไม่ชัดเจน
บ้างมุ่งไปที่การอ่านออก อ่านคล่อง หรือใช้เวลาการอ่านเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่เป้าหมาย
สุดท้ายของผลลัพธ์ส่งเสริมการอ่านต้องชัดเจนว่า “การอ่าน” หมายถึงการอ่านที่นำาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ เป็นช่องทางการเรียนรู้หนึ่งซึ่งนำาบุคคลไปสู่ความรู้ความสามารถ
ในการ “คิ ด อ่ า น” สามารถดำารงชีวิตได้ด้วยตนเองมากขึ้น กล่าวคือเป็นการอ่านเพื่อ
เสริ ม ความรู้ แ ละศั ก ยภาพการคิ ด ในแบบต่ า งๆ (คิ ด วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด
จิ น ตนาการ ฯลฯ) อั น เป็ น คุ ณู ป การสำ า คั ญ ที่ ก ารอ่ า นสร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ม ากกว่ า
ช่องทางการเรียนรู้อื่น (การฟัง การดู)
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(3)ข้อสังเกตนีม้ าจากการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมทีพ่ บว่าในกิจกรรมที่
จัดขึ้น มีจำานวนไม่น้อย ให้น้ำาหนักไปที่การส่งเสริมการอ่านหนังสือออก หรืออ่านหนังสือได้
คล่อง อ่านเพิ่มจำานวนหน้าให้มาก ใช้เวลาการอ่านมากขึ้น แม้ว่าทักษะการอ่านจะมีความ
สำ า คั ญ แต่ เ ป็ น หน้ า ที่ โ ดยพื้ น ฐานของผู้ จั ด การศึ ก ษา (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร) อยู่ แ ล้ ว
หน่ ว ยงานองค์ ก รอื่ น ควรที่ จ ะต้ อ งก้ า วไปไกลถึ ง การสร้ า งเสริ ม การอ่ า นในระดั บ การคิ ด
การอ่านเพื่อเปิดช่องทางการเรียนรู้ ฯลฯ ความไม่ชัดเจนในประเด็นนี้ มีผลให้กิจกรรมที่จัด
ขาดการออกแบบที่จะนำาไปสู่การพัฒนาศักยภาพการคิดของผู้อ่านได้ แม้แต่วลี “วัฒนธรรม
การอ่าน” ก็ยังมีความคลุมเครือ ว่ามีความหมายเพียงใด เนื่องจากคำาว่าวัฒนธรรมในตัวของ
คำาเองก็ยังมีความเข้าใจแตกต่างกันหลายมิติ ในหลายชุดความหมาย โอกาสที่จะเข้าใจ
แตกต่างกันจึงยังมีอยู่ สำาหรับผู้เขียนแล้ว การอ่านในระดับที่เป็นวัฒนธรรมน่าจะมิใช่
การอ่านของปัจเจกชนโดยลำาพัง หากแต่วัฒนธรรมการอ่าน น่าจะมีคำาหลัก (Keyword)
ของการรวมกลุ่ม ความยั่งยืน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย
(4) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ควรทีจ่ ะมีการจำาแนกกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ ให้การ
สนับสนุนมีความสอดคล้องเหมาะสม จากการศึกษาพบข้อสังเกตว่า การจำาแนกกลุ่มผู้อ่าน
อย่างชัดเจนจะมีผลต่อการจัดกิจกรรม และคิดค้นกิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการได้
ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ อาจมีปัจจัยจำาเป็นเหมือนกัน แต่ปัจจัย
พอเพียงที่จะสนับสนุนอาจแตกต่างกัน โดยกลุ่มเป้าหมายอาจแบ่งได้ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม
ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านควรวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายของตนเองนั้นต้องการกิจกรรม
แบบใดในพัฒนาการของการอ่าน ได้แก่
ก. กิจกรรมส่งเสริมนักอ่านหน้าใหม่ คือสนับสนุนให้ผทู้ อี่ า่ นน้อย อ่านไม่คล่อง ให้มี
ทักษะ ความสามารถ เกิดความประทับใจ สนุก เริ่มเห็นความสำาคัญและคุณค่าในการอ่าน
มากขึ้น
ข. กิจกรรมส่งเสริมนักอ่านหน้าเก่า คือผูท้ มี่ ที กั ษะการอ่าน สามารถอ่านคล่องอยู่
แล้ ว ได้ เ พิ่ ม พู น นิ สั ย หรื อ เงื่ อ นไขของการอ่ า นให้ ม ากขึ้ น เกิ ด ความชื่ น ชอบและได้ รั บ
ประโยชน์จากการอ่าน จนขยายพื้นที่การอ่านให้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตเพิ่มมากขึ้นอีก
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ค. กิจกรรมส่งเสริมนักอ่านประจำา หรือคนรักการอ่านทีม่ คี วามชืน่ ชอบการอ่าน
และอ่านมากเป็นปกติ ได้พัฒนาความคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ จินตนาการ ฯลฯ จากการอ่าน
ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เพิ่มพูนสูงยิ่งขึ้น เช่น พัฒนาไปสู่การเขียน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์หรือต่อยอดความคิดจากการอ่าน เป็นต้น
(5)เครือ่ งมือสำาคัญอย่างหนึง่ ทีค่ วรได้รบั การพัฒนาในกระบวนการทำางานส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน คือการจัดทำาตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ที่จะเอื้อในการติดตามและประเมิน
ตนเองของผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากการทำางานเชิงวัฒนธรรมเป็นภารกิจต่อเนื่อง ใช้เวลา การ
ทำางานโดยไม่มีเครื่องมือช่วยบ่งชี้หรือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเลย จะเป็นอุปสรรคของการ
ก้าวไปข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นจะต้องสะท้อนการเปลี่ยนแปลงได้จริงด้วย
คือจะต้องมาจากความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การอ่าน คุณค่าของการอ่าน และเข้าใจมิติของวัฒนธรรมด้วย
(6) ควรดำาเนินการวิจยั เพือ่ แสวงหาความรูท้ จี่ ะสร้างนวัตกรรมมาสนับสนุนการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านที่ตามทันการเปลี่ยนแปลงของสื่อใหม่ (New Media) การที่
ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นปัจจัยจำาเป็นของการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน การวิจัย
ส่งเสริมการอ่านให้สอดคล้องกับชุมชนออนไลน์หรือสื่อสังคม (Social Media) จึงน่าจะมี
ประโยชน์และสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านในปัจจุบันและ
อนาคตด้วย
(7)ควรให้ความสำาคัญกับการรณรงค์ภาพลักษณ์การสร้างค่านิยมใหม่ของการอ่าน
เพื่อลบภาพลักษณ์เดิม จากการศึกษาพบว่า “การอ่าน” ในสังคมไทย ยังอยู่ภายใต้มายาคติ
ที่เป็นอุปสรรคกับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เช่น การอ่านเป็นเรื่องน่าเบื่อ ไม่สนุก
เป็นเรื่องของช่องทางหาความรู้ (ไม่ใช่ความบันเทิง เพลิดเพลินใจ) การอ่านเป็นเรื่องของคน
เรียนหนังสือ ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำาวันได้ ฯลฯ จึงควรมีการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้
อันจะนำาไปสู่การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ คู่ขนานไปกับการทำากิจกรรมปฏิบัติการ
มิใช่การรณรงค์โดยไม่มีฐานกิจกรรมรองรับ หรือดำาเนินกิจกรรมไปโดยขาดการสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมในระดับสังคมด้วย
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8. บทสรุป : คิดการใหญ่ ไม่คิดการเล็ก
บทความนีเ้ รียบเรียงและปรับปรุงจากการศึกษาวิจยั ผูอ้ า่ นจะพบว่าปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่อ
การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านตามที่กล่าวถึงนั้น ยังเป็นปัจจัยย่อยๆ ที่สังเคราะห์จาก
การทำากิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานในสังคมที่ผ่านมา แต่หากพิจารณา “การอ่าน” ใน
ฐานะที่เป็น “วาระแห่งชาติ” แล้ว การคิดและตั้งต้นในเรื่องอันสำาคัญนี้ ควรที่จะต้องคิดกัน
ในระดับมหภาค คิดกันอย่างครอบคลุมเชื่อมโยงไปถึงโครงสร้าง องค์กร และระบบที่สำาคัญๆ
ในสังคม โดยเฉพาะ การศึกษา สื่อมวลชน เศรษฐกิจ ที่มีส่วนอย่างสำาคัญในการผลิตระบบ
คุณค่า ความเชื่อ หรือวัฒนธรรมของคนในสังคมปัจจุบัน เราไม่อาจคิดเพียงระดับจุลภาค
(บุคคลและชุมชน) เท่านั้น ในทางตรงข้าม เราจะต้องให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการคิด
ยุทธศาสตร์ในระดับมหภาค เพราะปัจจัยในระดับนี้ต่างหากคือผู้สร้างปัจจัยเอื้อและปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรคของการเกิดหรือตายของวัฒนธรรมการอ่านอย่างสำาคัญ
มิใช่เพราะระบบการศึกษาหรอกหรือ ทีท่ าำ ให้เด็กไทยไม่รกั การอ่าน เนือ่ งจากถูก
บังคับให้อ่านและต้องจดจำาสิ่งที่อ่านเพื่อไปเอาตัวรอดในการสอบ เด็กไทยจึงโยนหนังสือทิ้ง
เมื่อจบการศึกษา ดังนั้น หากรัฐบาลและสังคมเราต้องการ “คนรักการอ่าน” ที่อ่านสร้าง
ชีวิต-สร้างชาติได้ และอ่านจนเป็นวัฒนธรรมอยู่ในวิถีชีวิตของสังคมทั้งหมด เราก็จำาเป็นจะ
ต้องคิดยุทธศาสตร์ในระดับมหภาคของปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวอย่างจริงจังด้วย เพื่อให้เป็น
แผนแม่บทของปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย
เพื่อลบคำาว่า “คนไทยไม่รักการอ่าน” ในอีก 10 ปีข้างหน้า
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แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องทะเยอทะย�นและย�กที่จะเข้�ใจ
แม้ว่�จะต้องใช้เวล� คว�มพย�ย�มและคว�มอดทนอย่�งม�กก็ต�ม
แต่ก�รสอนเด็กให้เป็นนักอ่�น
ก็เหมือนกับก�รเฝ้�มองดอกไม้บ�น
มันจะต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่ง

เด็กฟิลิปปินส์ทุกคน
เป็นนักอ่าน
เนนิ สตา โรมานา ครูซ (Neni Sta. Romana Cruz)

“เมื่อคุณให้หนังสือกับใครบางคน
คุณไม่ได้ให้เขาแค่ กระดาษ หมึก และกาวเท่านั้น
แต่คุณได้มอบโอกาสแห่งชีวิตใหม่ทั้งชีวิตแก่เขา”
Christopher Morley

เมือ่ ปีการศึกษาใหม่ได้เริม่ ต้นขึน้ ในเดือนมิถนุ ายนของปีนี้สือ่ มวลชนรายงานข่าว
เดิมๆ และที่รู้กันดีในแบบที่คุ้นเคยและชวนเหนื่อยหน่าย แต่ก็ถึงเวลาอีกครั้งที่จะต้องให้
ความสนใจกับปัญหาที่เป็นเรื่องปกติในระบบโรงเรียนของรัฐในฟิลิปปินส์ ซึ่งมักได้รับการ
อธิบายว่าเป็น “ภาระที่หนักเกินไป และขาดแคลนทรัพยากร” และตามด้วยเสียงท่องบ่น
ต่อไปนี้ ห้องเรียนไม่เพียงพอสำาหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ห้องเรียนมีนักเรียนมากเกินไป
ขนาดชั้นเรียนใหญ่ ครูไม่พอ ตำาราเรียนไม่เพียงพอ คุณภาพของตำาราเรียนที่มีอยู่ต่ำา ต่ำากว่า
สถานศึกษาตามอุดมคติ นักเรียนที่เคยเรียนโรงเรียนเอกชนสมัครเข้าเรียนโรงเรียนของรัฐ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเรียนที่ต่ำากว่า อัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ขา่ วทีส่ นิ้ หวังโดยสิน้ เชิงข่าวดีกค็ อื งบประมาณปีพ.ศ.2554
ของกรมการศึ ก ษาได้ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น 192,000 ล้ า นเปโซฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มากกว่ า งบประมาณ
122,000 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ของปี พ.ศ. 2549 ถึง 52% แต่นี่ก็ยังไม่เพียงพอสำาหรับจัดการ

แปลจาก “Every Filipino Child a Reader” นำาเสนอในงานประชุมวิชาการ Thailand Conference
on Reading 2011 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2554
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กับปัญหาที่ยากมากที่ระบบการศึกษาภาครัฐของฟิลิปปินส์เผชิญอยู่ การศึกษาระดับประถม
เป็นภาคบังคับและฟรี ขณะที่การศึกษาระดับมัธยมฟรีแต่ไม่บังคับ
เราไม่สามารถพูดเรือ่ งการรูห้ นังสือโดยไม่กล่าวถึงเรือ่ งสถานศึกษาและการออกจาก
โรงเรียนกลางคันที่กำาลังเกิดขึ้น จากข้อมูลปีการศึกษา 2547–2548 ของโรงเรียนของรัฐ
พบว่า อัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเกรด 1 ถึงเกรด 2 เพราะ
ปัญหาสุขภาพ และโภชนาการเนื่องจากความยากจน จากอัตราการสมัครเข้าเรียนในเกรด 1
100% เหลือ 68.38% ในเกรด 6 ถดถอยลงในแต่ละปีเพราะทักษะความเข้าใจต่ำา และ
ไม่สามารถประสบความสำาเร็จในโรงเรียน ปัญหาหลักคือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนมัธยมปีที่ 4 อัตราการสมัครเข้าเรียนลดลงถึง 42.50% และจบการ
ศึกษาจากวิทยาลัย 14% เท่านั้น สถิตินี้น่าตกใจและน่าท้อแท้ การโอ้อวดเดิมๆ ของ
ประเทศว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่กำาลังพัฒนาการศึกษาสูงที่สุดด้วยอัตราการสมัครเข้าเรียน
ในระดับต่างๆ สูง ไม่เป็นความจริงอีกต่อไป สิ่งที่เป็นปัญหามากกว่าอัตราการสำาเร็จการ
ศึกษาคือ คุณภาพการเรียนการสอนที่ต่ำา เป็นเรื่องชัดเจนว่าความสามารถในการอ่านเป็น
ปั จ จั ย สำ า คั ญ ต่ อ ความสำ า เร็ จ ของการรู้ ห นั ง สื อ เบื้ อ งต้ น และการประสบความสำ า เร็ จ ใน
โรงเรียนและโลกแห่งการทำางานในที่สุด
อย่างไรก็ตามความสำาเร็จในการรักษานักเรียนไว้ในโรงเรียนได้สร้างปัญหาใหม่ขนึ้
ความขัดแย้งที่รักษานักเรียนไว้ในโรงเรียนจะเพิ่มปัญหาเรื่องความขาดแคลนในปัจจุบัน การ
ปรับปรุงเรื่องการรักษานักเรียนในโรงเรียน จะทำาให้มีเด็กเพิ่มขึ้น 1 – 1.2 ล้านคนในระบบ
ส่วนหนึง่ ของวาระ 10 ประการสำาหรับการปฏิรปู การศึกษาพืน้ ฐานของรัฐบาล
เบนิโญ อาคีโน่ คือ การสร้างความมัน่ ใจว่าภายในปี พ.ศ. 2558 เด็กจากทุกๆ แห่งในประเทศ
ชายและหญิงเท่าเทียมกันจะสามารถจบการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนประถม
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเรามากทีส่ ดุ คือการปฏิรปู การศึกษาทีร่ ะบุวา่ เด็กทุกคนต้องเป็น
นักอ่านตั้งแต่เกรด 1 เมื่อสิ้นสุดวาระของรัฐบาลอาคีโน่ในปี พ.ศ. 2559 ด้วยการนำาเสนอ
การเรียนชั้นอนุบาลภาคบังคับในเดือนมิถุนายนปีนี้ เป้าหมายซึ่งขึ้นต่อการเรียนโรงเรียน
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อนุบาลที่ครบปีจะเป็นการเริ่มต้นที่ทำาให้เด็กๆทุกคนเป็นนักอ่านภายในเกรด 3 จากนั้นลด
มาที่ภายในเกรด 2 และเกรด 1 จึงต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับสิ่งนี้ ได้แก่
ห้องสมุด หนังสือที่อ่าน ครูที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการสอนให้อ่าน จริงๆ แล้วดูเหมือนจะ
เป็นแผนที่ยาก แต่มีบางเรื่องที่เป็นไปได้มาก
การปฏิรปู การศึกษานีน้ าำ มาสูโ่ ครงการเด็กทุกๆ คนเป็นนักอ่าน (Every Child a
Reader Program ECARP) เริ่มดำาเนินการโดยกรมการศึกษาในปี พ.ศ.2544 ซึ่งวาง
เป้าหมายว่าเกรด 3 เป็นระดับทีเ่ ด็กทุกๆ คนต้องเป็นนักอ่านทีป่ ระสบความสำาเร็จ ซึง่ บางครัง้
มีการระบุเป้าหมายว่าผูไ้ ม่สามารถอ่านได้จะมีจาำ นวนเป็นศูนย์เมือ่ ถึงเกรด 4 ในการถกปัญหา
เมือ่ เร็วๆ นี้ พบว่าเกรด 3 ช้าเกินไปในระดับประถม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีการนำาโครงการ
โรงเรียนอนุบาลเข้ามาใช้ เป้าหมายที่ยากและครอบคลุมทั้งหมดส่งผลให้เกิดการปฏิรูปเชิง
สถาบันหลักๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน และการฝึกอบรมครูที่ต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อสอน
การอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นที่มีอยู่
ทั่วไปต่อการริเริ่มดังกล่าวจากกรมการศึกษา ไม่มีการปฏิเสธว่าเรามีโครงการมากมายทีด่ เี ลิศ
ที่กำาลังดำาเนินต่อ แต่ยังไม่ใช่โครงการที่เป็นมาตรฐาน เท่าเทียมกัน และยั่งยืนที่ทุกคนจะยึด
ตามได้ แต่ส่ิงที่เรามีอยู่ในมือ คือ การริเริ่มที่แตกต่างกันจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น
สารบัญแฟ้มการฝึกอ่านที่ดีที่สุด และโครงงานการจัดการการอ่านจาก 30 โรงเรียนใน 17
พื้นที่ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ดังนั้น หนึ่งทศวรรษภายหลังจากการเริ่มคำาขวัญที่ดึงดูดใจ
นี้ว่า เด็กทุกคนเป็นนักอ่าน เรายังไม่มีคะแนนความสำาเร็จของอะไรที่จะโอ้อวดได้
โครงการเด็กทุกคนเป็นนักอ่านได้กอ่ ให้เกิดโครงการย่อย 2 โครงการ ซึง่ หวังว่าจะ
เป็นประโยชน์สำาหรับการวางแผนในอนาคตต่อชั้นเรียนและระดับชาติ ไม่เพียงแค่สร้างงาน
ธุรการมากขึ้นให้กับครูโรงเรียนรัฐบาลที่ได้ค่าจ้างต่ำาและทำางานหนักอยู่แล้ว
โครงการแรกคือ คลังการอ่านตามอัธยาศัยของฟิลปิ ปินส์เป็นการประเมินองค์ประกอบ ของ ECARP ซึ่งทำาโดยครูหนึ่งต่อหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับส่วนที่อ่านปากเปล่า
โครงการทีส่ องได้ทาำ นำาร่องในโรงเรียนแห่งเดียวเท่านัน้ ยังไม่ได้ทาำ ในโรงเรียนอืน่ ๆ
เป็น โครงการฟื้นฟูการอ่านของนิวซีแลนด์สำาหรับนักเรียนเกรด 1 โครงการระยะสั้น ซึ่ง
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จัดการบนพื้นฐานของโรงเรียนสำาหรับผู้ได้รับการศึกษาต่ำา ประกอบด้วยบทเรียนแบบหนึ่ง
ต่อหนึ่งที่เข้มข้นวันละ 30 นาทีด้วยครูที่รู้หนังสือที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาเฉลี่ย
20 สัปดาห์ ครูในโรงเรียนรัฐบาลได้รับคัดเลือกไปฝึกอบรมเรื่องนี้ที่นิวซีแลนด์ และกลับมา
ฝึกอบรมเพื่อนร่วมงานในฟิลิปปินส์
แต่แน่นอนว่าสิง่ ทีส่ าำ คัญและจำาเป็นมากกว่าเรือ่ งทัง้ หมดเหล่านี้คือคำาสัง่ กรมการ
ศึกษา (DepEd) จากปี พ.ศ. 2544 ที่ให้นักเรียนทุกคนต้องแสดงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์
อักษรหรือวาจาว่า ได้อ่านหนังสืออย่างน้อยที่สุดปีละ 2 เล่ม หรือ 1 เล่มต่อภาคเรียน
ก่อนจะได้รับการส่งเสริมไประดับต่อไป ซึ่งได้ระบุว่าหนังสือหมายถึง สิ่งที่ไม่ใช่ตำาราเรียน
และเล่มหนึง่ เป็นภาษาอังกฤษ และอีกเล่มหนึง่ เป็นภาษาของเจ้าของหรือภาษาแม่ ดูเหมือนว่า
ไม่ใช่ภารกิจที่ใหญ่ แต่เมื่อพิจารณาข้อจำากัดของระบบโรงเรียนของรัฐ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
การปฏิรปู การศึกษาทีส่ าำ คัญอีกเรือ่ งหนึง่ ทีส่ มั พันธ์กบั การอ่านโดยตรงคือสือ่ การสอน
ที่ใช้ในโรงเรียน ประธานาธิบดีอาคีโน่ กล่าวถึงหลักการสามภาษาที่ต้องใช้ความพยายาม
อย่ า งสู ง ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ท้ า ทาย “เรี ย นภาษาอั ง กฤษให้ ดี เ พื่ อ ติ ด ต่ อ กั บ โลก เรี ย นภาษา
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ใ ห้ ดี เ พื่ อ ติ ด ต่ อ กั บ ประเทศ และรั ก ษาภาษาแม่ ไ ว้ เ พื่ อ เชื่ อ มต่ อ กั บ มรดกของ
พวกคุณ” เป็นการปรับปรุงนโยบายสองภาษาให้เป็นสื่อการสอนเพราะนักเรียนส่วนใหญ่
ไม่มีพื้นฐานในภาษาอังกฤษและภาษาฟิลิปปินส์ที่เป็นภาษาแห่งชาติในอันที่จะประสบความ
สำาเร็จในภาษาใดภาษาหนึ่ง ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและได้รับสนับสนุนจากการวิจัยและ
หลักฐานเชิงประจักษ์วา่ การใช้ภาษาแม่ในเกรดต้นๆ ส่งเสริมการเรียนวิชาต่างๆ ให้ดขี น้ึ รวมทัง้
ภาษาอังกฤษและฟิลิปปินส์ด้วย เราควรสร้างความหลากทางหลายทางภาษาและวัฒนธรรม
ในสังคมฟิลิปปินส์มากกว่าที่จะมองมันเป็นหน้าที่ มันเป็นความอุดมสมบูรณ์ของมรดก
วัฒนธรรมของเราและลักษณะภูมิศาสตร์ที่เป็นหมู่เกาะของประเทศที่มี 7,100 เกาะ ที่ทำาให้
เรามีภาษาที่แตกต่างกัน 120 ภาษาและภาษาท้องถิ่นหลักๆ 8 ภาษาซึ่งใช้พูดกันอย่าง
กว้างขวาง
รัฐบาลอาคีโน่ทมี่ อี ายุหนึง่ ปีกาำ ลังดำาเนินการปฏิรปู ทีจ่ าำ เป็นอย่างหนักในระบบ
การศึกษา สำาหรับโรงเรียนในปี พ.ศ. 2554–2555 Br. Armin Luistro FSC เลขาธิการ
กรมการศึกษา ได้ประกาศแผนปฏิบัติการในระดับสากลของโครงการโรงเรียนอนุบาลของรัฐ
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เป็นครั้งแรกสำาหรับเด็กอายุ 5 ปีซ่งึ จะเป็นการเตรียมตัวเด็กให้ดีข้นึ แบบเคร่งครัด เพื่อเข้า
โรงเรียนในระบบการศึกษา อย่างน้อยที่สุด เด็กก่อนวัยเรียนหนึ่งล้านคน (ตัวเลขจริงๆ 1.12
ล้าน) ถูกลงชื่อเข้าร่วมโครงการนี้ นี่เป็นขั้นตอนแรกภายใต้โครงการ K+12 ซึ่งจะเพิ่มอีก 2
ปีให้กับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน (ปัจจุบันใช้ระบบประถม 6 ปี มัธยม 4 ปี) มาตรการนี้
เป็นขั้นตอนที่สำาคัญที่จะแก้ปัญหาความขาดแคลนความรู้ความสามารถในวิชาหลัก ภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในกลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาระดับมัธยม
และทำาให้นักวิชาชีพชาวฟิลิปปินส์เป็นที่ยอมรับของนายจ้างต่างประเทศมากขึ้น เพราะ
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสองประเทศเท่านั้นที่มีหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน 10 ปี
อีกประเทศหนึ่งคือประเทศพม่า ผลที่ชัดเจนที่สุดของหลักสูตรการศึกษา 10 ปี คือความไม่
เต็มใจของบริษัทต่างประเทศในการจ้างผู้จบการศึกษาโครงการที่ถูกตัดทอนนี้ โครงการ
K+12 ของเราจะทำาให้ผู้สำาเร็จการศึกษาของเราแข่งขันในระดับสากลได้มากขึ้น
ผลการทดสอบความสำาเร็จระดับชาติ (National Achievement Test NAT)
สำาหรับเกรด 6 ในปีการศึกษา 2552–2553 สะท้อนอัตราการสอบผ่าน 69.21% เท่านั้น
นี่แสดงให้เห็นการปรับปรุงขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548–2549 แต่แสดงว่าการปฏิรูป
ยังคงเป็นเรื่องจำาเป็นเร่งด่วนเพื่อทำาให้การปรับปรุงที่สำาคัญบรรลุผลอย่างยั่งยืน
เราจะส่งเสริมนิสยั รักการอ่านในสถานศึกษาในสภาพแวดล้อมเช่นฟิลปิ ปินส์ใน
ปัจจุบันได้อย่างไร สององค์กรที่ข้าพเจ้าทำางานด้วย คือ คณะกรรมการด้านหนังสือสำาหรับ
เด็กและเยาวชนประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Board on Books for Young People:
PBBY) และ มูลนิธิ Sa Aklat Sisikat (“Books Make you Cool”) ทั้งสององค์กรมีความ
กระตือรือร้นในการรณรงค์เพื่อทำาให้เด็กฟิลิปปินส์ทุกคนไม่เพียงแต่เรียนรู้การอ่านเท่านั้นแต่
ยังรักการอ่านด้วย
นับเป็นเวลาหลายปีในหลักสูตรการฝึกอบรมครูสาำ หรับครูในโรงเรียนของรัฐข้าพเจ้า
พูดตลอดเวลาเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับรางวัลที่ข้าพเจ้าชื่นชอบซึ่งเป็นวรรณกรรมเด็กจาก
ประเทศที่พัฒนาแล้ว และจากเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆ ของฟิลิปปินส์ แล้วข้าพเจ้าก็ตระหนักว่าดู
เหมือนจะไร้ประโยชน์ ข้าพเจ้ากล้าสั่งสอนเรื่องความรักการอ่านได้อย่างไรเมื่ออันดับแรก
นักเรียนไม่มีหนังสือที่จะอ่าน เราสามารถพูดเรื่องความรักการอ่านได้อย่างไรเมื่อนักเรียนไม่
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สามารถแม้แต่จะอ่าน และความจริงเกลียดการอ่านเพราะชั้นเรียนการอ่านของพวกเขา
หมายถึงการเรียนรู้คำาที่ไร้ความหมายและแบบฝึกหัดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้น ไม่ใช่ว่าครูเจตนา
ทำาให้ชั้นเรียนน่าเบื่อหน่ายเช่นนั้น เพียงแต่พวกเขาไม่มีทรัพยากรหรือทักษะความรู้ที่จะทำา
อีกอย่าง ข้าพเจ้าจะสามารถทำาให้ครูเชือ่ เรือ่ งหนังสือทีข่ า้ พเจ้ารักได้อย่างไรเมือ่ มีสง่ิ แปลกแยก
ไม่สามารถเข้าถึงพวกเขาได้ จะหาความเบิกบานใจได้ที่ไหนในสภาพนั้น
เราอดไม่ได้ทจี่ ะให้ความสนใจกับครูในโรงเรียนของรัฐทีม่ ชี วั่ โมงการทำางานยาวใน
ตอนกลางวันและสืบเนื่องไปถึงกลางคืน เพราะพวกเขาต้องเขียนรายละเอียดแผนงานที่
ยาวเหยียดตามที่ฝ่ายบริหารต้องการอีก นั่นหมายความว่าพวกเขาจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเกิน
กว่าที่จะสอนในวันรุ่งขึ้น และยังต้องขับเคี่ยวกับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนรู้เพราะพวกเขา
ไม่ได้รบั ประทานอาหารทีเ่ หมาะสม และจำานวนนักเรียนมากกว่า 60 คนต่อชัน้ เรียนซึง่ คุณภาพ
ต่ำากว่าในอุดมคติอย่างแน่นอน ครูเหล่านี้เป็นความหวังที่สดใส แต่พวกเขาขาดโอกาสในการ
พัฒนาวิชาชีพเพื่อเป็นครูที่ดีเลิศ ขอให้ครูเหล่านี้ยังคงสดชื่นร่าเริงและมั่นคงในงาน และเป็น
คนทีม่ อี ารมณ์ขนั (มีสขุ ภาพจิตทีด่ ดี ว้ ย) ดังทีพ่ วกเขาบอกข้าพเจ้าว่ารายได้จากการนำางานกลับ
ไปทำาที่บ้านไม่สามารถแม้แต่จะพาพวกเขากลับบ้าน
ด้วยเจตนาทีโ่ ปร่งใสข้าพเจ้าต้องกล่าวตัง้ แต่เริม่ ต้นว่าสามองค์กรทีข่ า้ พเจ้าจะกล่าว
ถึงซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักเรื่องการรู้หนังสือและการส่งเสริมการอ่านเป็นองค์กรที่ข้าพเจ้ามี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด คณะกรรมการด้านหนังสือสำาหรับเด็กและเยาวชนประเทศฟิลิปปินส์
(PBBY) เป็นองค์กรเอกชน ไม่แสวงหากำาไร ไม่มีหลักทรัพย์ เป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆ
หลายภาคส่ ว นทั้ ง นั ก เขี ย น นั ก วาดภาพ สำ า นั ก พิ ม พ์ ผู้ จำ า หน่ า ยหนั ง สื อ นั ก การศึ ก ษา
นักวิจารณ์หนังสือ บรรณารักษ์ นักวิจัย นักเล่านิทาน ผู้สนับสนุนการอ่าน และผู้แทน
สื่อมวลชน ให้คำามั่นสัญญาร่วมกันที่จะพัฒนางานวรรณกรรมเด็กในประเทศและส่งเสริมการ
อ่านในกลุ่มเด็กๆ องค์กรนี้เป็นคณะกรรมการระดับชาติของฟิลิปปินส์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยหนังสือสำาหรับเด็กและเยาวชน (International Board on
Books for Young People : IBBY) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่จัดตั้งขึ้นที่เมืองซูริค (Zurich)
เมื่อปี พ.ศ. 2496 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระดับนานาชาติผ่านหนังสือของเด็ก ข้าพเจ้าเป็น
ตัวแทนของภาคส่วนนักวิจารณ์หนังสือในคณะกรรมการฯ ซึ่งนี่เป็นภาคส่วนขนาดใหญ่ใน
ประเทศ และเคยเป็นประธานของ PBBY
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PBBYเป็นองค์กรนำาในการเฉลิมฉลองวันหนังสือเด็กแห่งชาติทกี่ าำ หนดจัดขึน้ ในทุก
วันอังคารที่สามของเดือนกรกฎาคมของทุกปี วันที่ถูกเลือกขึ้นโดยเฉพาะนี้เนื่องจากเป็น
วันครบรอบของการจัดพิมพ์ “The Monkey and the Turtle” ของ Jose Rizal ในบันทึก
ตะวันออกของ Trubner สำานักพิมพ์ลอนดอน ใช่! Rizal ทำาวรรณกรรมเด็กเล่นๆ ด้วยแม้แต่
การร่างภาพและแปลเทพนิยายของ Hans Christian Andersen ส่งกลับมาให้หลานชาย
และหลานสาวที่บ้านระหว่างที่ไปลี้ภัยอยู่เป็นเวลาหลายปีในยุโรป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่
เหมาะสมที่ แ ผ่ น ป้ า ยโฆษณาและประเด็ น หลั ก ของเราปี นี้ จ ะให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ เขาด้ ว ย
ความซาบซึ้งใจอย่างมากในฐานะ คุณปู่ Pepe (ชื่อเล่นที่แสดงความรักใคร่ของ Jose)
ปีนเี้ ป็นการเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิด 150 ปีของวีรชนแห่งชาติของเรา Dr. Jose
Rizal ปัญญาชนอัจฉริยะ ผู้รักหนังสืออย่างแท้จริง และชายที่มีพรสวรรค์มากมายซึ่งเป็น
เจ้าของวรรณกรรมที่เขียนในภาษาสเปน Noni Me Tangere และ El Filibusterismo เป็น
เหตุการณ์สำาคัญที่นำาไปสู่การประกาศเอกราชของประเทศจากโซ่ตรวนของการปกครอง
จักรวรรดินิยม 300 ปีจากสเปน และ 30 ปีจากสหรัฐอเมริกา วรรณกรรมของเขานับเป็น
เครื่องมือปลุกระดมเบื้องต้น ต่อต้านอิทธิพลของนักบวชเมื่อได้บรรยายถึงการกระทำาเกิน
ขอบเขตของนายพลผู้ปกครองชาวสเปนและนักบวช Noni Me Tangere เป็นภาษาละติน
แปลว่า “อย่าแตะต้องฉัน/ แตะต้องฉันไม่ได้” บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เป็นคำาพูดของพระเยซู
ที่ตรัสกับ Mary Magdalen หลังจากกลับคืนชีพ ขณะที่ El Filibusterismo มีหัวข้อเรื่อง
เป็นภาษาอังกฤษว่า The Reign of Greed (การปกครองของคนโลภ) ขณะที่ภาษาสเปน
ilibustero หมายถึง “ความสงสัยที่ปฏิวัติ การล้มล้าง” ถึงตอนนี้คุณคงสามารถเข้าใจและ
ตระหนักแล้วว่าทำาไมสเปนจึงห้ามเผยแพร่หนังสือนี้ แม้ในทศวรรษที่ 1950 ผู้เขียนกฎหมาย
ของเราได้สร้างประเด็นการโต้เถียงอย่างร้อนแรงว่าหนังสือเหล่านี้เป็นวัสดุที่มีคุณค่าและ
เหมาะสมกับการอ่านในโรงเรียนหรือไม่ ปัจจุบัน มันเป็นที่ต้องการอ่าน แต่จะทำาให้มัน
ถูกปากเยาวชนปัจจุบัน ได้อย่างไรเป็นอีกประเด็น
มูลนิธิ Sa Aklat Sisikat (SAS “หนังสือทำาให้คุณเท่ห์” หรือ “หนังสือทำาให้
คุณฉลาด” เป็นการแปลอย่างกว้างๆ) องค์กรที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลตั้งแต่
ก่อตั้งกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ร่วมมือกับกรมการศึกษาของฟิลิปปินส์ (DepEd) ได้ดำาเนิน
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โครงการการอ่านเชิงนวัตกรรมและประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฝึกอบรมครูเป็นเวลา 11 ปีทผ่ี า่ นมา
กรมการศึกษายอมรับกับสาธารณะว่าองค์กรนี้มีส่วนร่วมดำาเนินงานยาวนานที่สุดในเรื่อง
การรู้หนังสือ เหตุผลของการดำารงอยู่ขององค์กรคือเพื่อสร้างชาติของนักอ่าน และพัฒนา
เด็กๆ ในโรงเรียนของรัฐ ให้มีนิสัยรักการอ่าน SAS ได้รับการแต่งตั้งจากกรมการศึกษาให้
ดำาเนินการเรื่องการอ่านในระบบโรงเรียนชั้นประถมของรัฐ ภายใต้โครงการอุปถัมภ์โรงเรียน
(Adopt–A–School) กิจกรรมที่สำาคัญของ SAS คือการดำาเนินโครงการการอ่าน 31 วัน
โครงการการอ่านแบ่งเป็นส่วนหลักๆ 3 ส่วน คือ ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครู อ่าน
มาราธอน (the Read–A–Thon) และกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิด “เฉลิมฉลองการอ่าน”
ให้สูงสุด
การเริม่ ต้นโครงการการอ่านของ SAS ได้นาำ ครูเกรด 4 และครูใหญ่จากแต่ละ
โรงเรียนที่เข้าร่วมมาประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูร่วมกัน 2 วันในวันหยุดสุดสัปดาห์
ก่อนเริ่มโครงการอ่านมาราธอน การประชุมเชิงปฏิบัติได้รับการออกแบบให้ต่อยอดความรู้
และทักษะในการสอนของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนเรื่องการอ่านรวมทั้งสื่อสารเรื่อง
นวัตกรรม ยุทธวิธีที่สร้างสรรค์ และกิจกรรมที่พวกเขาสามารถใช้ในห้องเรียนทั้งระหว่าง
และหลังจากโครงการการอ่าน SAS เชื่อว่าครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนการอ่านที่สำาคัญใน
โรงเรียนของรัฐ เมื่อสิ้นสุดวันสุดสัปดาห์ผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนจะได้นำาคู่มือการฝึกอบรมครู
ของ SAS กลับบ้าน ซึ่งคู่มือจะประกอบด้วยยุทธวิธีและกิจกรรมระหว่างการประชุมเชิง
ปฏิบัติการนี้ เป็นหนังสืออ้างอิงสำาหรับครูเมื่อพวกเขานำาโครงการไปปฏิบัติในโรงเรียน
“อ่านมาราธอน” นำาเสนอการอ่านในอีกมุมหนึง่ ต่อนักเรียน ไม่นา่ เบือ่ เหมือน
บทเรียนการอ่านปกติ มันเป็นเกมมากกว่าบทเรียน และนำาเสนอชุดนิทาน 60 เรือ่ งในภาพสี
ทัง้ หมดเป็นสิง่ พิมพ์ของฟิลปิ ปินส์ สำาหรับทุกชัน้ เรียนเพือ่ ใช้ในวันเรียน 31 วัน นับว่าเป็นสิ่งที่
หาได้ยากยิ่งสำาหรับนักเรียนผู้ที่ไม่เคยมีแม้แต่ตำาราเรียนของพวกเขาเอง ข้าพเจ้าไม่เคยลืม
ข้อคิดเห็นของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ถือหนังสือด้วยความรักและยิ้มกับมัน เพราะเขาไม่เคยมี
ประสบการณ์ที่มีความสุขเช่นนี้ ดังความหมายของชื่อ มันเป็นการแข่งขันการอ่าน ที่มี
แผนผังติดตามความก้าวหน้าเพื่อตรวจสอบผลงานของนักเรียนแต่ละคนและใบผ่านการอ่าน
สำาหรับเด็กๆ ทุกคนเพื่อบันทึกการอ่านหนังสือ สำาหรับกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำา กิจกรรมที่
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เสร็จสมบูรณ์จะให้สิทธินักเรียนได้แปะขนนกกระดาษบนจิตรกรรมฝาผนังที่มีนก Ibong
Adarma (นกในตำานานของฟิลิปปินส์) เมื่อสิ้นสุด 31 วัน โรงเรียนต่างๆ ในเมืองวางแผน
กิจกรรมสุดท้ายเพื่อเฉลิมฉลองการอ่าน
ทำาไมต้อง 31 วัน และทำาไมต้องเป็นเกรด 4 ? SAS ได้ทาำ การวิจยั เรือ่ งนีก้ อ่ นใส่ลง
ในโครงการซึ่งค่อนข้างจะสิ้นเปลืองเงินและแรงงาน ในเรื่องการฝึกอบรมครู ชุดของหนังสือ
การตรวจติดตามทีมงานระหว่างช่วงปฏิบัติการ บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์
มันต้องใช้เวลาปฏิบัติเป็นกิจวัตรอย่างต่อเนื่องติดๆ กัน 21 ถึง 28 ครั้งเพื่อสร้างนิสัย
ในกรณีเช่นนี้ นิสัยรักการอ่านจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แน่นอน ให้ดีที่สุดนิสัยนี้ต้องได้รับ
อบรมบ่มเพาะตั้งแต่วัยเยาว์ และเกี่ยวข้องกับการสร้างความต้องการการอ่าน
เกรด 4 เป็นกลุม่ วิชาการเฉพาะทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเพราะตามข้อมูลของกรม
การศึกษา เกรดนี้เป็นระดับที่สำาคัญมากในการพัฒนาการรู้หนังสือเชิงการปฏิบัติได้ นี่เป็น
วัยที่เด็กเริ่มอ่านอย่างสะดวกสบาย และการจัดการ ณ จุดนี้พิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า
ในด้านการพัฒนานิสัยรักการอ่าน และเป็นการป้องกันการออกจากโรงเรียนกลางคัน
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ภาคภูมใิ จกับ SAS เป็นอย่างยิง่ เพราะจากบันทึกการติดตามผลพบว่า
ผลการดำาเนินงาน 11 ปีที่ผ่านมาของมันไม่เคยมีความไม่น่าพึงพอใจเลย การส่งเสริม
เป็นการเฉพาะนั้นได้กลั่นกรองโครงการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มันเป็นโครงการเดียวเท่านั้นที่
ได้รับการยอมรับจากกรมการศึกษา เป็นโครงการที่ยั่งยืนตลอดมาหลายปีที่มีการผสาน
เข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการฯ และเข้าไปแทนที่หลักสูตรศิลป์ภาษา
ปกติของเดือน เป็นการฟันฝ่าอุปสรรคที่สำาคัญในตัวมันเองถ้าเราคิดว่าระบบราชการเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุความสำาเร็จนั้น มันเป็นการสนับสนุนเชิงวิชาชีพให้กับครูด้วยการ
เพิ่มพูนความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติ การประชุมวันสุดสัปดาห์ประจำาปีอย่างสม่ำาเสมอเพื่อ
สนับสนุนการอ่าน และการพิมพ์หนังสือ Star Teacher เผยแพร่สู่โรงเรียนที่มีส่วนร่วมโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ผ่านโครงการการอ่านจากปี พ.ศ. 2542 ถึงปีการศึกษาล่าสุด SAS ได้ให้บริการ
โรงเรียนของรัฐ 868 แห่ง สร้างประโยชน์ให้ครู 24,619 คน และเข้าถึงความคิดนักเรียน
ฟิลปิ ปินส์กว่าหนึง่ ล้านคนทัว่ ประเทศ SAS ยังได้เผยแพร่หนังสือเด็กเกือบ 181,000 เล่มด้วย
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เมือ่ ก้าวมาถึงปีที่ 10 SAS ต้องการรูป้ ระสิทธิภาพของโครงการ และเริม่ ดำาเนินการ
สำารวจเพื่อประเมินตนเองโดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการยอมรับ
อย่างสูง คือ The Massachusetts Institute of Technology Abdul Latif Jameel
Poverty Action Lab (J-PAL) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และกรมการศึกษา วัตถุประสงค์ของ
J-PAL คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการความยากจนโดยจัดหาผู้วางนโยบาย
ให้กับผลลัพธ์เชิงวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ที่ช่วยปรับนโยบายต่างๆ ที่ประสบความสำาเร็จให้
เป็นรูปเป็นร่างขึ้น และยังให้ข้อมูลการวิจัย ประเภทเดียวกับของ Warren Buffett และ
Bill Gates ต่อโครงการองค์กรการกุศล การศึกษาอิสระที่ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 และ
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2554 นี้ เป็นการศึกษาแรกในกลุ่มริเริ่มโครงการรู้หนังสือในประเทศ สำาหรับ
ทุกๆ ช่วงของการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอก และตัวแทนอื่นๆ มาจากสหรัฐอเมริกา
มาดำาเนินการและตรวจติดตามการสำารวจโดยส่วนบุคคล ซึง่ ดำาเนินการกับโรงเรียน 100 แห่ง
ใน Tarlac จังหวัดทางเหนือของกรุงมะนิลา ซึ่งคิดว่าเป็นส่วนที่เล็กมากของประเทศ
ผลของการศึกษาออกมาในเชิงบวกและให้กาำ ลังใจเป็นการพิสจู น์ความถูกต้องของ
ความพยายามของ SAS โดยพื้นฐานแล้วโครงการการอ่านของ SAS ระยะสั้นเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพสำาหรับ “การบ่มเพาะนิสัยการอ่านที่ดีในเด็กๆ ดังนั้นจึงเป็นการปรับปรุงความ
สามารถในการอ่านของพวกเขา” หนังสือที่เหมาะสมกับอายุปรับปรุงทักษะการอ่าน และ
โครงการมีผลที่คงอยู่นานและมากที่สุดต่อการจดจำาคำาและส่งเสริมนิสัยการอ่านของนักเรียน
แม้อยู่ภายนอกโรงเรียน
กำาลังใจจากผลลัพธ์เชิงบวกของการศึกษาMITJ-PALSASกำาลังจะทำาให้แผนเสร็จ
สมบูรณ์ และใช้ซอฟต์แวร์แปลหลักสูตรหน้าต่อหน้าให้เป็นโครงการฝึกอบรมครูทางออนไลน์
เพื่อทำาให้การเข้าถึงกว้างขึ้น โครงการใหม่นี้เรียกว่า โครงการการให้คำาปรึกษาที่เข้าถึงทาง
คอมพิวเตอร์ (Computer Access Mentorship Program CAMP)
ในปี พ.ศ. 2553 The Republic of Korea’s e-Asia and Knowledge
Partnership Fund ให้เงินสนับสนุน SAS ผ่านธนาคารการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian
Development Bank - ADB) เงินสนับสนุนนี้มอบให้กับการพัฒนาโครงการฝึกอบรมครู
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ออนไลน์ รวมทั้งการสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 แห่งทั่วประเทศฟิลิปปินส์เพื่อ
วัตถุประสงค์นี้
CAMP จะดำาเนินการโดย SAS ตลอดระยะเวลา 3 ปีตดิ ต่อกัน โดยประสานกับ
ลูกเสือชาวบ้านของฟิลิปปินส์ (Boy Scouts of Philippines: BSP) ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ หรือ “CAMP Sites” ตั้งอยู่ที่สำานักงานสภาลูกเสือชาวบ้าน และใช้เป็นสถานที่
สำาหรับครูโรงเรียนประถม 9,000 คนเพื่อเรียนรู้วิธีการสอนเชิงนวัตกรรมและการสอน
แบบใหม่ๆ ผ่านโครงการบริการออนไลน์ โครงการจะมีเป้าหมายเฉพาะในการปรับปรุง
ทักษะของครูในการสอนการอ่านให้ครูมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ความพยายามใหม่ๆ อีกเรือ่ งของ SAS คือ การสัมมนา-อบรมครูจากโรงเรียน
รัฐบาลสำาหรับเด็กก่อนวัยเรียน ที่เกิดขึ้นจากความสนใจของผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา
ก่อนวัยเรียน มีความสนใจเรื่องการศึกษาก่อนวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นดังที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงก่อน
หน้านี้ว่ามันกลายเป็นภาคบังคับในปีการศึกษานี้ซึ่งเริ่มต้นเดือนมิถุนายนด้วยการที่รัฐบาลได้
ทำาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือและตระเตรียมผู้เรียนให้ดี
ขึ้นเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมอย่างเป็นทางการ ก่อนหน้านี้มีแต่เด็กๆ ในครอบครัวที่
สามารถจ่ายให้กับการศึกษาก่อนวัยเรียนเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรมนี้มากกว่า
มีพฒ
ั นาการทีน่ า่ ยินดี คือ อาเบลลาดา (Jr. Pinky Aquino Abellada) พีส่ าวของ
ท่านประธานาธิบดีเบนิโญ อาคีโน่ ได้ให้ความสนใจและพยายามในการสร้างชั้นเรียนอนุบาล
และจัดหาหนังสือคัดสรรและอุปกรณ์การเรียนผ่านมูลนิธิ AGAPP และโครงการ Silid
Pangarap ขององค์ ก ร ซึ่ ง แปลว่ า ห้ อ งแห่ ง ความฝั น หรื อ ห้ อ งฝั น ตั ว ย่ อ ของมู ล นิ ธิ
AGAPP มาจาก Aklat, Gabay at Aruga Tungo sa Pag-angat at Pag-asa ในภาษา
อังกฤษ หมายถึง หนังสือ การฝึกอบรมครู การให้อาหาร ความเป็นอยู่ และโครงการ
สนับสนุนพ่อแม่มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและมีความหวัง ในการเป็นพันธมิตรกับกรมการ
ศึกษา เป้าหมายของโครงการนี้คือ เพื่อสร้างโรงเรียนอนุบาล 100 แห่งระหว่างปีแรกของ
การบริหารงานของรัฐบาลอาคีโน่ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และพวกเขาได้
จัดการเปิดโรงเรียนที่ 100 เมือ่ กลางเดือนมิถนุ ายน สำาหรับปีทส่ี องของโครงการ มีความมุง่ หวัง
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ว่าจะสร้างโรงเรียนอนุบาลอีก 150 แห่ง เน้นทีโ่ ครงการการให้อาหาร ความเป็นอยู่ สนับสนุน
พ่อแม่ และพัฒนาระบบติดตามผลการดำาเนินงานสำาหรับทักษะการสอนและประสิทธิภาพ
ของนักเรียน โครงการนี้ได้รับการส่งเสริมจากรายงานที่ว่าการสมัครเข้าโรงเรียนอนุบาลเพิ่ม
ขึ้นจาก 30% เป็น 60% ขณะที่ภาพต่างๆ จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโครงสร้างเก่าที่ยังคงมีอยู่
หรือชั้นเรียนใหม่ที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ ที่ควรจะเป็น อะไรจะ
เป็นใบรับรองที่ดีกว่าการที่บุคลากรของกรมการศึกษาที่เกษียณในจังหวัดทางใต้ของ Leyte
ผู้ซึ่งถูกพามาให้เห็นห้องเรียนที่มีสีสันบรรยากาศเชิญชวน ซึ่งเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า
จะได้เห็นในอาชีพของเธอ ส่วนในจังหวัดทางภาคเหนือเด็กบางคนที่มีแผนสมัครเข้าเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนเปลี่ยนมาเข้าโครงการ Silid Pangarap แทน เป็นการส่งเสริมที่ดียิ่ง
ที่พี่สาวประธานาธิบดีได้ริเริ่มโครงการนี้ เพราะการหาผู้อุปถัมภ์จึงไม่ใช่เรื่องยาก
ถ้า SAS มีเป้าหมายทีน่ กั เรียนเกรด 4 และเป้าหมายของ AGAPP อยูท่ นี่ กั เรียน
อนุบาล องค์กรอื่นอีกสององค์กรก็มีผู้รับประโยชน์ระดับเกรดอื่นเป็นเป้าหมายของพวกเขา
The Ronald McDonald House Charities (RMHC) ใช่! แม้แต่องค์กรการกุศล
ของ McDonald ที่มีโครงการอ่านด้วยจิดใจที่เบิกบาน (Bright Minds Read : BMR) เริ่ม
ต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2545 สำาหรับนักอ่านเริ่มต้น มีความตั้งใจให้ความสำาคัญกับเกรด 1 หลัง
จากพบว่านักเรียนโรงเรียนของรัฐเพียง 4% เท่านั้นในระดับเกรด 1 ที่สามารถอ่านหนังสือ
ได้ โดยร่วมมือกับกรมการศึกษา ได้พัฒนาชุดเครื่องมือการอ่านขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องการ
อ่าน ซึ่งได้ผลิตหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 33 เล่มเป็นภาษาฟิลิปปินส์ 28 เล่ม และภาษา
อังกฤษ 5 เล่ม หนังสือแบบฝึกหัดสำาหรับนักเรียน ที่มีแผ่นกิจกรรม 200 ชุดสำาหรับหนังสือ
นิทาน 33 เล่ม แผนบทเรียนของครู ทั้งหมดเป็นเครื่องมือช่วยสอนการอ่านพื้นฐาน สร้าง
ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาของนักเรียน ชุดเครื่องมือเหล่านี้อาจถูกแบ่งปันกัน
ระหว่างชั้นเรียน ดังนั้นจึงมีชุดเครื่องมือ BMR 1 ชุดสำาหรับทุกๆ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
การฝึกอบรมครู หัวหน้างาน และครูใหญ่โรงเรียนของรัฐเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของ
โครงการ BMR ปัจจุบันโรงเรียนประถมของรัฐกว่า 2,700 โรงเรียนซึ่งถูกเสนอว่าเป็น
โรงเรียนที่ขัดสนที่สุดใน 17 พื้นที่ได้รับชุดเครื่องมือของ BMR

196 | อ่านเขา อ่านเรา

ชุดเครือ่ งมือเหล่านีไ้ ม่ได้หมายถึงวัสดุเสริมแต่ถกู ใช้ในชัน้ เรียนฟิลปิ ปินส์เนือ่ งจาก
ถูกออกแบบภายใต้หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานของกรมการศึกษา
แนวทางของโครงการได้จากวัตถุประสงค์4ประการของการอ่านเริม่ ต้นได้แก่การ
พัฒนาความรักการอ่านที่แท้จริง การพัฒนาความเข้าใจและทักษะการคิดที่สำาคัญ การ
พัฒนาภาษาพูด และการพัฒนาทักษะการตีความ ปัจจุบันเป็นปีที่ 9 ของโครงการอ่านด้วย
จิตใจที่เบิกบาน (BMR) พบว่าโครงการประสบความสำาเร็จอย่างดีจากการเพิ่มขึ้นของ
จำานวนโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และผลการทดสอบก่อนและหลังการบริหาร
จัดการ
ในการสำารวจโครงการรูห้ นังสือทีม่ อี ยูส่ าำ หรับระดับเกรดต่างๆ โครงการ The Union
Bank of the Philippines Corporate Philanthropy and Social Responsibility
(CPSR) พบว่าหน่วยงานพัฒนาเอกชน (NGOs) ไม่มีโครงการสำาหรับนักเรียนเกรด 2 จึงได้
ตัดสินใจสนับสนุนเกรดนี้เพราะคิดว่าเป็นเกรดที่มีความเหมาะสมที่สุดสำาหรับการศึกษาที่มี
คุณค่าด้วย ในขัน้ ตอนนีข้ องชีวติ ในโรงเรียนของพวกเขา นักเรียนสามารถได้รบั การช่วยเหลือ
ที่ดีท่สี ุดเพราะนี่เป็นเวลาที่เด็กส่วนใหญ่ยังอยู่ในโรงเรียน เพราะอัตราการออกจากโรงเรียน
กลางคันสูงมากในเกรด 4
โครงการนีไ้ ด้รบั การพัฒนาด้วยการผสมผสานแนวคิดการอ่านอย่างมีพฒั นาการกับ
แนวคิดการศึกษาที่มีคุณค่าเพื่อพลเมืองดี เป็นชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่มีหนังสือแบบฝึกหัด
ของนักเรียน หนังสือคู่มือของครู และชุดวิดีโอการสอนด้วยสื่อหลากหลาย ซึ่งได้รับการ
ออกแบบเพื่อสร้างทักษะการอ่านพื้นฐานให้เข้มแข็งและปลูกฝังค่านิยมเคารพในอารัมภบท
ของรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ พ.ศ.2530 (ซึ่งระบุว่านักอ่านเป็นพลเมืองของประเทศที่มีความ
รักชาติ มุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น มีความภาคภูมิใจต่อมรดกของฟิลิปปินส์)
เสริมด้วยแนวคิดของเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษของสหประชาชาติ (The United
Nations Millennium Development Goals MDGs) เพื่อบรรลุความสำาเร็จการศึกษาขั้น
ประถมในระดับสากล และเป้าหมายของกรมการศึกษาที่จะให้มีจำานวนผู้ที่ไม่เป็นนักอ่าน
เป็นศูนย์ผ่านโครงการเด็กทุกคนเป็นนักอ่าน
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เด็กทุกคนมีหนังสือแบบฝึกหัดของตนเองซึง่ จะใช้กบั ชัน้ เรียนภาษาและการอ่าน
ระหว่างปีการศึกษา สำาหรับโรงเรียนส่วนใหญ่ การมีเพียงหนังสือก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์
แล้วเนื่องจากพวกเขาไม่มีหนังสือตั้งแต่แรก ปีนี้นักเรียนเกรด 2 จำานวน 533,000 คนจาก
5,200 โรงเรียนทั่วประเทศบนเกาะใหญ่สามเกาะของประเทศจะได้ใช้อุปกรณ์การเรียนรู้
เหล่านี้ ผู้อำานวยการระดับภูมิภาคจำานวนมากมีความเห็นว่านี่เป็นครั้งแรกที่นักเรียนเกรด
2 จะได้ถือหนังสือแบบฝึกหัดที่เหมือนกันในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เทเรซิต้า (Teresita
Domalanta) ผู้อำานวยการกรมการศึกษา สำานักงานภูมิภาค ให้ความเห็นว่า “โครงการนี้ไม่
เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพของนักเรียนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลการทำางานของครูด้วย เป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของระบบการศึกษาทั้งประเทศฟิลิปปินส์ที่นักเรียนได้เซ็นชื่อแสดง
ความเป็นเจ้าของบนหนังสือที่แจกจ่ายเป็นส่วนตัวฟรีให้แต่ละคน...”
เนือ้ หาของหนังสือเป็นไปตามข้อกำาหนดของกรมการศึกษาสำาหรับหลักสูตรตลอด
ปี ก ารศึ ก ษาในวิ ช าภาษาอั ง กฤษและวิ ช าการอ่ า น และอาจบู ร ณาการร่ ว มกั บ วิ ช าอื่ น ๆ
แบบฝึ ก หั ด ถู ก เขี ย นโดยยึ ด ความสามารถในการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก รมการศึ ก ษา
เป้าหมายสำาคัญของโครงการ คือ การพัฒนานักอ่านอิสระที่เป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้
ดังนั้นแม้ว่าในที่สุดพวกเขาจะออกจากโรงเรียนกลางคัน พวกเขายังคงสามารถอ่านและ
อยู่รอดได้เพราะทักษะที่จำาเป็นนั้น ความเชื่อของพวกเขาคือ “การอ่านเป็นทักษะการ
อยู่รอด ถ้าคุณไม่สามารถอ่านได้ คุณก็ไม่สามารถเรียนรู้ ถ้าคุณไม่สามารถเรียนรู้ คุณก็
ไม่สามารถอยู่รอดได้..........”
ขณะนี้ โครงการ CPSR ได้ดาำ เนินการมาเป็นปีทหี่ า้ และได้รบั การกลัน่ กรองจาก
ขั้นแรกของปฏิบัติการให้ดีขึ้น ได้สร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนเกรด 2 ของโรงเรียนรัฐ
จำานวน 1.4 ล้านคน และครู 24,000 คน ถ้าโครงการนี้ได้รับความสำาเร็จและการยอมรับใน
ระดับหนึ่ง ก็เพราะ UnionBank ปรึกษาหารือกับกรมการศึกษาทุกๆ ขั้นตอน และทำางานกับ
โครงการต่างๆ ตามระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ นอกจากนีย้ งั ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกบั กรมการศึกษา
นอกเหนือจากทรัพยากรด้านการเงิน โครงการ CPSR ยังได้ ใ ช้ ห ลั ก คุ ณ ธรรมของธุ ร กิ จ
ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างชุมชน และการปฏิบัติได้จริง โครงการของ UnionBank ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคมที่ดีที่สุดในด้านการศึกษาและความเป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
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จากโครงการต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น เราจะเห็นว่ามีนกั เรียนเกรด 1 2 และ 4 เท่านัน้
ที่มีโครงการส่งเสริมการอ่านเป็นการเฉพาะ ถ้าจะต้องมีโครงการสำาหรับนักเรียนทุกๆ เกรด
ตัง้ แต่เกรด 1 ถึง เกรด 12 เรายังมีงานที่จำาเป็นต้องทำาอีกมาก
Juan Miguel Luz อดีตปลัดกระทรวงการคลังและบริหาร ได้สร้างกรอบความคิด
เรื่องศูนย์กลางห้องสมุดทั่วประเทศในช่วงที่เขาอยู่ในตำาแหน่ง เขาตระหนักว่ามีบางเรื่องเป็น
เรื่องพื้นฐานอย่างยิ่ง คือ ถ้านักเรียนได้รับการสนับสนุนให้อ่านและรักการอ่าน จะต้องมี
โครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการอ่านในทุกๆ โรงเรียน นักเรียนจำาเป็นต้องมีหนังสืออยู่ในมือ
ห้องสมุดโรงเรียนยังไม่มีอยู่ในระบบโรงเรียนรัฐบาล ถ้าพวกเขารักการอ่าน ก็ไม่มีหนังสือที่
ดึงดูดใจให้อ่าน หรือไม่มีบรรณารักษ์ท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจและส่ ง เสริ ม การอ่ า น ถ้ า มี
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน จะต้องเป็นใครบางคนที่เกษียณหรือไม่สามารถทนกับงาน
ประจำาของการสอนในห้องเรียนที่เคร่งเครียดอีกต่อไป กรมการศึกษามีทรัพยากรอยู่จำากัด
เมื่อเทียบกับประชากรที่กำาลังเติบโตและตระหนักดีว่าการจัดตั้งห้องสมุดในโรงเรียนประถม
ของรัฐมากกว่า 37,000 แห่ง เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในเชิงเศรษฐกิจและจะต้องใช้เวลา
ดังนัน้ ศูนย์กลางห้องสมุดจึงเกิดขึน้ มันเป็นคลังหรือห้องสมุดรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใน
โรงเรียนในเขตการศึกษาต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้บริการโรงเรียนประถมและมัธยมของรัฐ
ที่อยู่ในเขตนั้นๆ แต่ละเขตซึ่งขึ้นกับการจัดแบ่งประเภท มีโรงเรียนของรัฐในสังกัดจำานวน
มาก ศูนย์กลางห้องสมุดจะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เสริมการอ่านไว้ในกล่องพลาสติกที่คัดแยก
ตามระดั บ การศึ ก ษา วิ ช า และแยกหั ว ข้ อ หลั ก จำ า นวนนั บ ร้ อ ยเพื่อให้ตัวแทนโรงเรียน
ตรวจสอบในแต่ละเดือน และนำาไปใส่ไว้ในห้องสมุดโรงเรียนตามลำาดับ
ก่อนการเปิดศูนย์กลางห้องสมุด ครูและบรรณารักษ์ได้รบั การฝึกอบรมเรือ่ งความ
สำาคัญของการอ่าน กลยุทธ์การส่งเสริมการอ่านต่างๆ การจัดประเภทและกระบวนการจัด
หนังสือ ผู้บริหารโรงเรียนรายงานคะแนนการอ่านที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในการทดสอบ
สัมฤทธิผลของโรงเรียนที่ได้รับบริการจากศูนย์กลางห้องสมุด ศูนย์กลางห้องสมุดตั้งอยู่ใน
อาคารที่ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ ซึ่ ง จะได้ รั บ การตกแต่ ง ใหม่ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ นี้ โ ดยเฉพาะ
แนวความคิดและการมีส่วนร่วมระหว่างกรมการศึกษา ส่วนราชการท้องถิ่น และภาค
ประชาชนนั้นได้รับยอมรับเป็นอย่างดีซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาใน
เด็กฟิลิปปินส์ทุกคนเป็นนักอ่าน | 199

สภาผู้แทนฯ เพื่อทำาให้แนวความคิดศูนย์กลางห้องสมุดเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย ดังนั้น
ศูนย์กลางห้องสมุดจะถูกทำาให้เป็นสถาบันและสร้างขึ้นในเมืองสำาคัญ รวมทั้งกระจายไปยัง
พื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวาง กฎหมายยังได้กาำ หนดให้กรมการศึกษาสร้างทีมงานในศูนย์ ได้แก่
บรรณารักษ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ผู้ช่วยห้องสมุด และคนงานที่อำานวยความสะดวก จนถึง
ปัจจุบัน มีศูนย์กลางห้องสมุดที่สร้างแล้ว 194 แห่งในประเทศ สำาหรับโรงเรียนใน 117 เขต
การศึกษาจากทั้งหมด 204 เขตทั่วประเทศ โดยที่บางเขตมีศูนย์กลางห้องสมุดมากกว่าหนึ่ง
แห่ง เนื่องจากจำานวนโรงเรียนที่ให้บริการมีจำานวนมาก
ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่า แผนอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นกั โดยเฉพาะปัญหาการ
จัดส่งหนังสือล่าช้า ครูจำานวนหนึ่งร้องเรียนว่าศูนย์กลางอยู่ไกลจากโรงเรียนของพวกเขามาก
จึงก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หนังสือมีไม่เพียงพอ และหัวข้อเรื่องที่สนับสนุนหลักสูตร
ก็ไม่เพียงพอ แต่แน่นอน เราทุกคนรู้ว่าห้องสมุดไม่สามารถมีหนังสือพอสำาหรับทุกๆ ความ
สนใจและคล้อยตามทุกคนได้ หนังสือเหล่านี้ต้องได้รับการบำารุงรักษาและเติมเต็มอย่าง
สม่ำาเสมอ
องค์กรทีส่ มควรกล่าวถึงอีกแห่งหนึง่ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
(NBDB) เป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ บาลภายใต้ ก ารกำ า กั บ และบริหารจัดการของกรมการศึกษา
ทีร่ บั ผิดชอบการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดพิมพ์หนังสือของประเทศ
ฟิลิปปินส์ รับผิดชอบโครงการต่อไปนี้
• Booklatan sa Bayan (สำานวนทีต่ ดิ กับคำาว่า “หนังสือ” ซึง่ มีความหมายตามตัว
อักษร “ความพร้อมในประเทศ”) เป็นชุดกิจกรรมการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาความเป็นนักอ่านที่จัดขึ้นทั่วประเทศ บรรยายบทกวี นวนิยาย และงานเขียน
ที่ได้จากเรื่องจริง และเรื่องประเภทอื่นๆ ของฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังมีตารางการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การเล่านิทานกับครู บรรณารักษ์ และผู้ทำางานชุมชนด้วย
• เดือนแห่งการพัฒนาหนังสือฟิลปิ ปินส์ ในเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี เป็นงาน
เฉลิ ม ฉลองที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ และการอ่ า น กั บ เทศกาลวรรณกรรมนานาชาติ
กรุงมะนิลา เป็นเทศกาลสำาคัญที่นักเขียนต่างประเทศและท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงได้มาพูดคุย
เรื่องหนังสือ วรรณกรรม และศิลปะของการเขียน
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• การประชุมสโมสรหนังสือ NBDB เพือ่ ส่งเสริมความสนใจหนังสือทีเ่ ขียนโดย
นักเขียนชาวฟิลิปปินส์ สโมสรหนังสือจัดประชุมเพื่ออภิปรายหนังสือโดยนักเขียนที่เป็น
แขกสำาคัญ
• เข้าใจการอ่าน เป็นการรณรงค์สง่ เสริมการอ่านโดยเชิญผูม้ ชี อื่ เสียงมาเป็นแบบ
ถ่ายรูปสำาหรับพิมพ์บนโปสเตอร์
•รางวัลหนังสือแห่งชาติเป็นรางวัลประจำาปีทพ่ี งึ ปรารถนามากทีส่ ดุ ของอุตสาหกรรม
หนังสือของฟิลิปปินส์ที่จัดโดยชมรมนักวิจารณ์มะนิลา (The Manila Critics Circle หรือ
MCC) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เพื่อแสดงความเป็นเลิศของการจัดพิมพ์หนังสือ ซึ่ง NBDB
เข้าไปมีส่วนร่วมกับ MCC ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อสร้างความเป็นสถาบันที่ดูมีความน่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้นให้กับตัวรางวัล
• รางวัลหนังสือเด็กแห่งชาติ เป็นความร่วมมือระหว่าง NBDB และคณะกรรมการ
หนังสือเยาวชนฟิลิปปินส์เพื่อรับรองหนังสือเด็กที่ดีที่สุดของประเทศ หนังสือที่น่ายกย่อง
จำานวนไม่เกิน 10 เล่มจะได้รับการระบุชื่อในแต่ละปีเพื่อจัดทำาเป็นบรรณานุกรมหนังสือเด็ก
ที่ดีที่สุด ในปี พ.ศ. 2553 มีหนังสือ 6 เล่มได้รับรางวัลหนังสือเด็กแห่งชาติเป็นครั้งแรก
• Bookwatch เป็นนิตยสารอย่างเป็นทางการของ NBDB ซึง่ ให้ขา่ วสารเกีย่ วกับ
หนังสือและความเคลื่อนไหวในวงการ
โครงการทีน่ า่ สนใจซึง่ ริเริม่ โดยภาคธุรกิจ อาทิเช่น โครงการอ่านกับ The Inquirer
(The Inquirer Read – Along) ของ The Philippine Daily Inquirer หนังสือพิมพ์ชั้นนำา
ของฟิลิปปินส์เปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ด้วยแนวความคิด “ง่ายๆ ต้นทุนต่ำา” ที่มี
เป้าหมายส่งเสริมให้สาธารณะใช้ห้องสมุดของ Inquirer
การประชุมเริม่ ต้นขึน้ ครัง้ แรกเรียกว่า“การประชุมเรือ่ งการอ่าน”มีกลุม่ เป้าหมาย
อยู่ที่เด็กๆ ในโรงเรียนด้วยความหวังว่าจะทำาให้พวกเขาเริ่มนิสัยการอ่านตั้งแต่ยังเยาว์ ด้วย
ความพยายามที่จะทำาให้การอ่านเป็นเรื่องสนุกและดึงดูดใจสำาหรับเด็กๆ Letty Jimenez
Magsanoc หัวหน้ากองบรรณาธิการของ Inquirer ให้ชื่อโครงงานใหม่ตามที่เรียกใน
ปัจจุบันว่า “Inquirer Read-Along” และเสนอว่าให้เชิญชวนคนมีชื่อเสียงและผู้เป็น
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ต้นแบบ มาอ่านนิทานให้นักเรียนฟังในที่ประชุม การประชุมที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงจัดขึ้น
เดือนละ 2 ครั้ง โดยปกติจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การอ่านพร้อมกับคนมีชื่อเสียงและ
ผู้เป็นต้นแบบ การอ่านกับนักเล่านิทานที่ได้รับการฝึกอบรม และส่วนที่สามร่วมกับนักอ่าน
Junior Inquirer (ฉบับเสริมสุดสัปดาห์สำาหรับเด็กแทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์) ผู้ซึ่งแบ่งปัน
เคล็ดลับการอ่านร่วมกับผู้เข้าร่วม โดยมีผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นจากสื่อ กีฬา ดนตรี การเมือง
การศึกษา การทูต มาร่วมอ่านเรื่องของเด็กฟิลิปปินส์
งานนีเ้ ปิดสูส่ าธารณะ และจัดขึน้ ทีอ่ าคาร Inquirer เมือง Makati และเข้าถึงเด็กได้
จำานวนมาก บางครั้งจัดขึ้นในห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และสถานที่นอกเมือง ผู้มีชื่อเสียง
เป็นพลังที่ดึงดูด การปรากฏตัวของพวกเขาช่วยได้จริงๆ และเพราะหนังสือพิมพ์รายวัน
แพร่กระจายกว้างที่สุด แนวความคิดเรื่องการอ่านร่วมกัน (read-along) และคุณสมบัติที่ดี
ของการอ่านเองทำาให้ได้รับความสนใจ โครงการยังต้องการสื่อสารข้อความที่ว่า “การอ่าน
เป็นเรื่องสนุก สงบ อยู่ภายใน” มันเป็นการส่งเสริมที่เริ่มจากผู้ฟังที่เป็นนักเรียนแค่ 15 คน
ขยายขึ้นเป็นร้อย Inquirer ได้ฝึกอบรมพนักงานของตนเองให้เป็นผู้จัดรายการ นักเล่านิทาน
ผู้ประสานงาน กลายเป็นต้นแบบของการอ่านร่วมกันที่มีการขยายผลออกไปยังพื้นที่ที่ห่าง
ไกลจากกรุงมะนิลา
ข้าพเจ้าคงจะสะเพร่าถ้าไม่ได้กล่าวถึงความพยายามอย่างต่อเนือ่ งอืน่ ๆ ทีช่ ว่ ย
ส่งเสริมนิสัยการอ่าน อาทิ งานหนังสือแห่งชาติมะนิลา (the Manila International Book
Fair: MIBF) ที่จัดขึ้นทุกๆ ปีในเดือนกันยายนเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน ปัจจุบันเป็นปีที่ 32
แล้ว ถ้าใครสงสัยว่าชาวฟิลิปปินส์เป็นผู้รักหนังสือหรือไม่ งานนี้จะขจัดข้อสงสัยทั้งหลาย
MIBF กลายเป็นประเพณีประจำาปีที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 85,000 คนต่อสัปดาห์ มีผู้เข้าร่วม
แสดงหนังสือจากต่างประเทศและท้องถิ่นกว่า 300 แห่ง ผู้จัดงาน เช่น สมาคมพัฒนา
หนังสือแห่งฟิ ลิปปินส์ (the Book Development Association of Philippines)
Asian Catholic Communicators Inc. สมาคมผู้จัดจำาหน่ายหนังสือแห่งฟิลิปปินส์
และตัวแทนสมาคมของสำานักพิมพ์ต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ท่ามกลางความท้าท้ายที่โลก
สิ่งพิมพ์กำาลังเผชิญกับการปรากฏตัวของการอ่านรูปแบบอื่นๆ แต่พวกเขาก็สัญญาว่าตราบ
เท่าที่ถ้อยคำาที่ถูกเขียนยังคงเติบโตงอกงามในสื่อสิ่งพิมพ์อยู่บ้าง MIBF ก็จะสืบทอดการ
ส่งเสริมการรักการอ่านต่อไป
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นอกจากนีย้ งั มีนกั วาดภาพประกอบและนักเขียนรุน่ เยาว์ทปี่ ราดเปรือ่ งกำาลังเป็นที่
นิยม Jomike Tejido ผู้เป็นเจ้าของหนังสือสองเล่ม (Tagu–Taguan หนังสือซ่อนหาที่สนุก
และ Lub-Dub, Lub-Dub หนังสือที่ Tejido วาดภาพประกอบ) ได้รับการกล่าวถึงในกลุ่ม
หนังสือ 6 เล่มที่ได้รับรางวัลหนังสือเด็กแห่งชาติในปี พ.ศ. 2553 จากการมีส่วนร่วมในงาน
นวั ต กรรมและการใช้ ภู มิ ค วามรู้ ด้ า นสถาปั ต ยกรรมของเขา เขาได้ จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ
Foldabots Toy (หนังสือของเล่นเด็กทำาด้วยกระดาษตัดสามารถพับเป็นยานพาหนะและ
สัตว์ต่างๆ ได้) เรื่องของเด็กที่บ้าหุ่นยนต์ซึ่งใครที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาต้องอดไม่ได้ที่จะ
อ่าน “อย่างละเอียด ใกล้ชิดและกระหาย”
คอลัมน์รายสัปดาห์ในหนังสือพิมพ์รายวันระดับชาติใหญ่ๆ 3 ฉบับ ทีม่ อบพืน้ ทีใ่ ห้
กับเรื่องหนังสือและการอ่าน ได้แก่ Philippine Daily Inquirer และ Philippine Star วัน
จันทร์ และ Manila Bulletin วันเสาร์ และฉบับเสริมรายสัปดาห์สำาหรับเด็กของ Inquirer
และ Bulletin ไม่เพียงแต่ให้ความสำาคัญกับงานของเด็กเท่านั้นแต่ยังมีบทวิจารณ์หนังสือ
เป็นประจำาด้วย
ฟิลปิ ปินส์ม“พฤติ
ี กรรมและการบริโภคหนังสือเหมือนตลาดอเมริกนั ”เป็นข้อสังเกต
ของ Karina Bolasco ผูจ้ ดั การสำานักพิมพ์ Anvil Publishing Inc. สำานักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่ง
ได้รับรางวัลสำานักพิมพ์แห่งปีของชมรมนักวิจารณ์มะนิลา (The Manila Critics Circle’s
Publisher of the Year Award) ถึง 8 ครั้ง เธอกล่าวว่าทุกวันนี้ธุรกิจสำานักพิมพ์ไม่ใช่ธุรกิจ
ง่ายๆ เพราะหนังสือท้องถิ่นต้องแข่งขันอย่างหนักหน่วงกับหนังสือที่นำาเข้าจากต่างประเทศ
รวมถึงสื่อดิจิทัลอื่นๆ จึงเกือบจะดูเหมือนว่าเป็นการกระทำาที่กล้าหาญที่สำานักพิมพ์ยังคง
ดำาเนินกิจการต่อในขณะที่จำานวนพิมพ์หนังสือท้องถิ่นซึ่งไม่รวมหนังสือเรียนหรือตำาราเรียน
มีเพียง 5,900 เรื่องในปี พ.ศ. 2552 และ 5,800 เรื่องในปี พ.ศ. 2553 หนังสือเด็กจาก
สำานักพิมพ์ 9 รายมีนอ้ ยกว่า 100 เรือ่ งในสองปีทผ่ี า่ นมา ในการบรรยายของเธอทีก่ ารประชุม
สมาคมนักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กเมื่อเร็วๆ นี้ Bolasco ได้สะท้อน
ความรู้สึกของสำานักพิมพ์และความมุ่งมั่นของคนรักหนังสือว่า
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“ ...ตราบเท่าทีเ่ ราทำาหนังสือดีให้เด็กอ่าน โดยตัวมันเองก็เป็นเรือ่ งทีด่ ี เพราะนิสยั
การอ่าน ไม่เหมือนกับนิสัยอื่นๆ เช่น การดูทีวี เล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือไปเดินห้าง
นั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาที่จะพัฒนาเยาวชนของเราให้เป็นนิสัยตลอดชีวิต การอ่านหนังสือ
เป็นความดีแก่ตัวมันเอง และถ้าสำานักพิมพ์ประสบความสำาเร็จในการปรับเปลี่ยนมันให้เป็น
สิ่งที่ต้องพึ่งพาและติดตัวไปตลอดชีวิตแล้วมันก็ควรจะดี”
‘เด็กฟิลปิ ปินส์ทกุ คนเป็นนักอ่าน’ ขอให้นเี่ ป็นมากกว่าถ้อยคำาโน้มน้าวทีส่ วยงาม
แม้จะดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องทะเยอทะยานและยากที่จะเข้าใจ แต่เราไม่ได้ฝัน ถ้าเราไม่
พยายาม เราจะทิ้งอะไรไว้ เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่ากรมการศึกษาและงบประมาณที่จำากัดของ
รัฐบาลไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในระบบการศึกษาของรัฐ
จึงจำาเป็นต้องให้ภาคเอกชนและองค์กรเอกชนเปลี่ยนเด็กๆ ทุกคนให้เป็นนักอ่าน ไม่มีเวลาที่
จะอ้อยอิง่ แม้วา่ จะต้องใช้เวลา ความพยายามและความอดทนอย่างมากก็ตาม เพราะการสอน
เด็กให้เป็นนักอ่านก็เหมือนการเฝ้ามองดอกไม้บาน มันจะต้องเกิดขึ้นในสักวันหนึ่ง
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ก�รบริก�รห้องสมุดส�ธ�รณะ
ได้พัฒน�จ�กรูปแบบที่จำ�กัดไม่ยืดหยุ่น
ม�เป็นรูปแบบที่มียุทธวิธีก�รจัดก�รที่หล�กหล�ย
เพื่อให้เข้�ถึงผู้ใช้แต่ละกลุ่มเป้�หม�ย
และพัฒน�ระบบรวบรวมหนังสือให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร
ก�รอ่�นและก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หล�กหล�ยของช�วสิงคโปร์

การเสริมสร้างประเทศ
แห่งนักอ่านในสิงคโปร์
เกียง-โก๊ะ ไล ลิน (Kiang-Koh Lai Lin)

1. บทนำา
คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสงิ คโปร์มีวตั ถุประสงค์การดำาเนินงานเพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดการรักการอ่านและจุดประกายการเรียนรู้ตลอดชีวิตในหมู่ประชาชนชาวสิงคโปร์
พันธกิจของคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสงิ คโปร์คอื การจัดหาห้องสมุดทีน่ า่ เชือ่ ถือ
สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงทั่วโลกได้ รวมทั้งให้บริการข้อมูลผ่านห้องสมุดแห่งชาติและ
เครือข่ายห้องสมุดสาธารณะที่กว้างขวาง ภายใต้การบริหารจัดการห้องสมุดสาธารณะ 24
แห่งทั่วเกาะสิงคโปร์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการร่วมมือกับภาคีด้านยุทธศาสตร์
คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์มั่นใจว่า ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถเข้าถึงการบริการและ
แหล่งข้อมูลที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบได้อย่างสะดวกสบาย
เพือ่ เสริมสร้างประเทศแห่งนักอ่าน คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสงิ คโปร์จดั ทำา
โครงการสนับสนุนการอ่านทั่วประเทศมากมาย โดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนในชุมชนที่แตกต่าง
หลากหลาย
โครงการรณรงค์การอ่านทีม่ ฐี านอยูใ่ นชุมชนทัว่ ประเทศมีโครงการหลักๆดังต่อไปนี้

แปลจาก “Nurturing a Nation of Readers in Singapore: The Singapore National Library
Board Experiences” นำ า เสนอในงานสั ม มนาวิ ช าการ TK Forum 2011 “อ่ า นเพื่ อ นบ้ า น กั บ
ประสบการณ์ส่งเสริมการอ่าน” วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
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2. การรณรงค์และโครงการริเริ่มด้านการอ่านทั่วประเทศ
1) โครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์” (READ! Singapore): การเสริมสร้าง
ประเทศแห่งนักอ่าน
ทำาไมต้องเป็นโครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์” (READ! Singapore)
“การอ่านเป็นนิสยั ทีด่ ที สี่ ดุ ประการหนึง่ ในการบ่มเพาะสติปญ
ั ญาให้กบั ชีวติ เพือ่
เสริมความเชื่อมั่นในการได้มาซึ่งความรู้และทักษะใหม่ๆ แม้ในโลกปัจจุบันผู้คนนิยมใช้
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่ก็ยังมีกลุ่มคนรักการอ่านหนังสือที่ผุดขึ้นมากมายทั่วโลก อาทิเช่น
โครงการ “หนึ่งเล่มหนึ่งเมือง” ที่เกิดขึ้นในเมืองต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ออสเตรเลีย ส่วนในประเทศสิงคโปร์เอง เรามีโครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์”
โครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์” เป็นโครงการทัว่ ประเทศทีร่ เิ ริม่ โดย
คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (National Library Board หรือ NLB) โดยมุ่ง
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมความผูกพันของคนในชุมชนและจุดประกายจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับประชาชนชาวสิงคโปร์ โครงการรณรงค์นี้จัดขึ้นนานประมาณ
12-14 สัปดาห์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของทุกปี มีการอภิปรายและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านหนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งคัดเลือกตามหัวข้อที่ต่างกันในแต่ละปี การอ่าน
หนังสือเรื่องเดียวกันยังเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับคนแต่ละคนในการเข้าสังคม พัฒนาทักษะด้าน
ความคิ ด แบบวิ เ คราะห์ แ ละเพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ในการแสดงออกผ่ า นการอภิ ป รายและ
การแปลงเรื่องเป็นบทละคร
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ในสังคมทีม่ ขี อ้ มูลข่าวสารเป็นพืน้ ฐาน ประชาชนแต่ละคนจำาเป็นต้องไขว่คว้า
หาความรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างขวางเพื่อสร้างความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ การทำางานในสภาพ
แวดล้อมยุคโลกาภิวัฒน์จำาเป็นต้องมีความเข้าใจว่า ผู้คนในวัฒนธรรมที่ต่างกันมีความคิดอ่าน
ต่างกันอย่างไรและมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างไร การอ่านวรรณกรรมเป็นวิธีที่ง่าย
และมีประสิทธิภาพในการปลูกฝังให้ผู้คนเกิดความเข้าใจดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลสำารวจ
โดยคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ในปี 2546 พบว่า ชาวสิงคโปร์จำานวนมากอ่าน
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เฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับการทำา งานและการเรียนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้โครงการ “มาอ่าน
หนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์” จึงพยายามประสานช่องว่างนี้ด้วยยุทธวิธีดังต่อไปนี้
จุดประสงค์
• เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่มีชีวิตชีวาในประเทศสิงคโปร์
• เพือ่ เตรียมหัวข้อทีเ่ หมือนกันในการอภิปรายและสนทนากันระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมโรงเรียนและคนในชุมชน
• เพือ่ สร้างความผูกพันระหว่างคนในชุมชน ผ่านการอภิปรายและกิจกรรมที่
เกีย่ วข้องกับวรรณกรรมซึง่ จัดขึน้ ตามสถานทีส่ าธารณะและเมืองสำาคัญทัว่ เกาะ
สิงคโปร์
• เพือ่ จัดหาเวทีและสร้างทุนทางสังคมผ่านประเด็นวรรณกรรมทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์และเปิดโอกาสให้ผอู้ า่ นแบ่งปันประสบการณ์
ทางวัฒนธรรมและบทเรียนส่วนบุคคล
• เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านการรูห้ นังสือการเรียนรูใ้ นห้องสมุด
และการจัดกิจกรรมชุมชนทีเ่ ท่าเทียมซึง่ ก่อให้เกิดผลดีแก่ชมุ ชนสังคมโดยรวม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ คนทีม่ คี วามต้องการพิเศษและกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสทาง
สังคม
เป้าหมาย
• ตัง้ แต่เริม่ การรณรงค์ในปี 2548 โครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์”
ประสบผลสำาเร็จโดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมกว่า160,000คนโดยการจัดกิจกรรม
กว่า 16,000 กิจกรรม
• มีโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 โรงเรียน และ ได้รบั การสนับสนุนจาก
รัฐบาล/กระทรวงต่างๆชุมชนองค์กรรากหญ้าและภาคีจากภาคอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการบริการมากกว่า100แห่งในการจัดเทศกาลการส่งเสริมการ
อ่านและจัดตั้งชมรมการอ่านขึ้น
• โครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์” ยังประสบความสำาเร็จในการดึง
กลุม่ คนหลากหลายวงการอาชีพให้จดั ตัง้ ชมรมการอ่านเฉพาะกลุม่ อาทิเช่น
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กลุม่ คนขับรถแท็กซี่ ช่างทำาผม ครู เจ้าหน้าทีด่ แู ลสุขภาพ/พนักงานโรงแรม
และบริการเจ้าหน้าทีร่ ฐั ผูน้ าำ ชุมชนเยาวชนประชาชนทัว่ ไปและกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งชมรมการอ่านเฉพาะกลุ่มขึ้นมากกว่า 90 แห่ง
โครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์” มีการคัดเลือกวรรณกรรม 8 เล่ม
และเรื่องสั้น 8 เล่มที่เป็นภาษาทางการ 4 ภาษา โดยหนึ่งเล่มจะถูกคัดเลือกโดยประชาชน
ทั่วไป ส่วนคณะกรรมการจะเป็นฝ่ายคัดเลือกเล่มที่เหลือ วรรณกรรมเหล่านี้ประพันธ์โดย
คนท้ อ งถิ่ น และนานาชาติ มี ก ารแปลเรื่ อ งสั้ น แต่ ล ะเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ภาษา
ทางการอื่นอีก 3 ภาษา เพื่อส่งเสริมการอ่านในทุกเชื้อชาติ
ในแต่ละปีคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสงิ คโปร์พยายามหาภาคีดา้ นยุทธศาสตร์
เพื่อสรรหากิจกรรมรณรงค์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการ
หอสมุดแห่งชาติสงิ คโปร์รว่ มกับสายการบิน Silk Air จัดกิจกรรม “คนรักหนังสือบนเครือ่ งบิน”
(Booklovers on Board) โดยผู้โดยสาร 7,000 คน สามารถขอวรรณกรรมจากโครงการ
“มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์” เพื่ออ่านบนเครื่องระหว่างเที่ยวบินได้ นอกจากนี้ยังมี
การจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม Mediacorp Radio เพื่อผลิตหนังสือเสียงจำานวน 3,000 เล่ม
เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล บ้านพักสวัสดิการอาสาสมัคร และสมาคมผู้พิการทางสายตา
แห่งประเทศสิงคโปร์ the Singapore Association of the Visually Handicapped
(SAVH) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการเสวนา กิจกรรมดังกล่าวยังสร้างความสามัคคีในชาติ
โดยกระตุ้นให้คนทั้งชาติอ่าน/ฟังเรื่องราวจากหนึ่งในสี่ภาษา โดยไม่คำานึงถึงภูมิหลังทาง
ภาษาหรือความทุพพลภาพทางร่างกาย
กล่าวโดยรวม โครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์” คัดเลือกนวนิยาย
เรื่องสั้นและหนังสือเสียงเพื่อช่วยส่งเสริมความผูกพันและเข้าใจระหว่างคนในชุมชน นับได้
ว่าโครงการนี้เปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนมารวมตัวกัน และมีปฏิสัมพันธ์กันในหมู่คนทุกเชื้อชาติ
ทั่วเกาะสิงคโปร์ที่อ่านวรรณกรรมเล่มเดียวกัน เพื่อแบ่งปันและเสวนาเรื่องราวเดียวกันที่
ศูนย์กลางชุมชน องค์กรชุมชน ห้องสมุด ชมรมการอ่านของโรงเรียน ค่ายทหาร โรงพยาบาล
และองค์กรต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน
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ผลประโยชน์ที่ได้รับ
• เข้าถึงผู้ร่วมโครงการกว่า 160,000 คน ภายในปี 2553
กว่าหกปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสงิ คโปร์รณรงค์
ส่งเสริมการอ่านโดยทำางานร่วมกับภาคีกว่า 100 แห่ง ซึง่ รวมถึงศูนย์หนังสือ
โรงเรียนชุมชนและองค์กรภาคธุรกิจมีการจัดการอภิปรายและกิจกรรมการอ่าน
มากกว่า 16,000 ครัง้ สามารถดึงความสนใจจากผูร้ ว่ มงานกว่า 160,000 คน
ทัว่ ประเทศเราสามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายอย่างกว้างขวางและหลากหลายเช่น
กลุม่ ข้าราชการกลุม่ คนขับรถแท็กซีช่่ างทำาผมเจ้าหน้าทีด่ แู ลสุขภาพ/พนักงาน
โรงแรมและบริการ
• จากก้าวเล็กๆ สูก่ ารก้าวย่างทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง : ชมรมการอ่านหลายชมรม
กำาลังเติบโตอย่างมั่นคง
คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสงิ คโปร์ทาำ งานร่วมกับภาคีเพือ่ ส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านผ่านกลุม่ การอ่านของชุมชนต่างๆ เราร่วมมือกับองค์กร/
สโมสรชุมชนในการจัดหาอุปกรณ์การอ่านและช่วยอำานวยความสะดวกระหว่าง
การอภิปรายหนังสือในช่วงแรกรวมทัง้ กระตุน้ พนักงานสมาชิกและผูอ้ ยูอ่ าศัยใน
ชุมชนให้อา่ นและจัดตัง้ ชมรมอ่านหนังสือในทีท่ าำ งานหรือในสโมสรของชุมชน
นอกจากนีย้ งั มีการจัดช่วงเวลาอ่านเป็นประจำาทุกเดือนเพือ่ เสริมความสามัคคี
ระหว่างเชือ้ ชาติ ความสมดุลระหว่างการทำางานและชีวติ ส่วนตัว และความ
ผูกพันของกลุม่ คนนับเป็นการกระตุน้ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในหมู่
สมาชิก
ด้วยการทำางานอย่างใกล้ชดิ กับหลากหลายภาคี เราสามารถเข้าถึงกลุม่
ผูส้ นใจการอ่านทีก่ ว้างขวางและหลากหลายปัจจุบนั มีชมรมการอ่านมากกว่า
90แห่งตัง้ แต่ปี2548ภาษาทีใ่ ช้ในการอภิปรายประจำาเดือนคือภาษาอังกฤษ
จีนมาเลย์และทมิฬโดยมีการจัดอภิปรายในโรงเรียนวิทยาลัยโรงพยาบาลและ
บ้านพักสวัสดิการค่ายทหารร้านตัดผมร้านกาแฟศูนย์อาหารศูนย์ของชุมชน
แหล่งช้อปปิง้ กระทรวง สภานิตบิ ญ
ั ญัติ บริษทั เอกชนและองค์กรต่างๆ
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ตัวอย่างชมรมการอ่าน มีดังนี้
• ชมรมการอ่านของกลุ่มคนขับแท็กซี่สิฟู (Sifu)
ชมรมการอ่านของกลุม่ คนขับแท็กซีส่ ฟิ ูนับเป็นชมรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ เปิดตัวโครงการ“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”ในปี
2548มีสมาชิกทีเ่ หนียวแน่นจำานวน70คน(เริม่ ต้นมีเพียง15คน)ซึง่ พบปะคุย
เรือ่ งวรรณกรรมเล่มล่าสุดเป็นประจำาทีห่ อ้ งสมุดสาธารณะ Ang Mo Kio
• ชมรมการอ่านของกลุ่มนักออกแบบทรงผม/ช่างทำาผม
ชมรมการอ่านTheJeanYipReadingClubของกลุม่ ช่างทำาผมรวบรวม
สมาชิกช่างในร้านทำาผมทัว่ เกาะกว่า20คนนอกจากนีย้ งั จะมีการจัดตัง้ ชมรม
ช่างทำาผมในภาคอื่นขึ้นอีกสี่แห่งภายในปี 2568
• ชมรมสนใจการอ่านในชุมชนต่างๆ ที่ทำางานร่วมกับผู้นำาองค์กรชุมชน
มีการจัดตัง้ ชมรมการอ่านในสโมสรของชุมชนรวม20แห่งตัง้ แต่ป2550
ี
ชมรมการอ่านผูส้ งู อายุทสี่ โมสรชุมชนClementiและBishanฉลองครบรอบ
สีป่ พี ร้อมกับสมาชิกกว่า120คนสมาชิกเหล่านีจ้ ดั อภิปรายเรือ่ งการอ่านอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำาทุกเดือน
• การร่วมมือกับโรงเรียน วิทยาลัย และ วิทยาลัยเทคนิคต่างๆ
ผูส้ ง่ เสริมการอ่านทีไ่ ด้รบั การอบรมมาอย่างดีเป็นกุญแจสำาคัญในการ
ขับเคลือ่ นกิจกรรมการอ่านในชุมชนต่างๆทีมงานของผูส้ ง่ เสริมการอ่านทีผ่ า่ น
การอบรมมาอย่างดีเป็นตัวเร่งทีส่ าำ คัญในการจุดประการการรักการอ่านและการ
อภิปรายวรรณกรรมอย่างมีอรรถรสโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับผูเ้ ข้าร่วมทีม่ ภี มู หิ ลัง
แตกต่างกัน
โรงเรียนหลายแห่งยังคงเป็นภาคีทสี่ าำ คัญมีนกั ศึกษาจากโรงเรียนกว่า100
แห่งร่วมกิจกรรมรณรงค์รกั การอ่านของโครงการ“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!
สิงคโปร์”โดยมีการจัดอบรมครูจาำ นวน350คนจากโรงเรียน160แห่งรวมทัง้
ผู้นำาองค์กรชุมชนและอาสาสมัครกว่า 250 คนเป็นประจำาทุกปี
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มีการคัดเลือกกลุม่ นักเรียนเพือ่ เข้ารับการอบรมภายใต้โครงการ“มาอ่าน
หนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”ให้เป็นทูตการอ่านเพือ่ นำาการอภิปรายและกิจกรรม
ต่างๆ ในโรงเรียนของตนเอง ในปี 2553 สถาบัน Singapore St.Joseph ได้
นำาร่องแนวปฏิบตั นิ โี้ ดยจัดตัง้ กลุม่ นักอ่าน 150 กลุม่ ในระดับมัธยม 1 และ 2
(แต่ละชัน้ เรียนจัดให้มกี ลุม่ นักอ่าน5กลุม่ )นำาโดยนักเรียนทีเ่ ป็นทูตการอ่าน
ภายใต้การกำากับดูแลของครู
โครงการส่งเสริมการอ่าน“READ@ITE”-วิทยาลัยเทคนิคInstituteof
Technical Education, West and East Colleges นับเป็นภาคีทสี่ าำ คัญของ
โครงการ“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมาโดยส่งครู
และนักเรียนเข้ารับการอบรมเป็นผูส้ ง่ เสริมการอ่าน นักเรียนเหล่านีไ้ ด้รบั
มอบหมายให้จดั โครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมการอ่าน ตัวอย่างเช่น ในปี2552
หลังจากการอบรมผูส้ ง่ เสริมการอ่านครูและนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคITE
West จัดกลุม่ อภิปรายวรรณกรรมเรือ่ ง “No Looking Back” นักเรียนได้รบั
แรงบันดาลใจอย่างมากจนนำามาทำาเป็นการ์ตนู แอนิเมชัน่ โดยทำาการ์ตนู เสร็จ
ภายในเวลาสามเดือนการ์ตนู สัน้ นีถ้ กู ฉายในงานปิดโครงการ“มาอ่านหนังสือ
กันเถอะ!สิงคโปร์”ในปี2552นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคอืน่ ทีไ่ ด้รบั การอบรมใน
ฐานะทูตการอ่านอาสาทำาหน้าทีใ่ นโรงพยาบาลหลายแห่งและยังร่วมการแข่งขัน
การอ่านแบบมาราธอนอีกด้วย
• การร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
โครงการส่งเสริมการอ่านในสถานสงเคราะห์เยาวชนกลุม่ เสีย่ งชายและหญิง
“READ @ Singapore Boys’ Home and Singapore Girls’ Home” – ใน
สถานสงเคราะห์เยาวชนกลุม่ เสีย่ งชายและหญิงทัง้ สองแห่งนีจั้ ดอภิปรายการ
อ่านหนังสือเป็นประจำาทุกเดือนเยาวชนเหล่านีส้ ามารถแบ่งปันทัศนคติเกีย่ วกับ
วรรณกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น
• การร่วมมือกับโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์
โครงการ“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”ทำางานร่วมกับโรงพยาบาล
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อเล็กซานดร้าสถาบันสุขภาพจิตโรงพยาบาลKwongWaiShiuโรงพยาบาล
Singapore General และโรงพยาบาล Tan Tock Seng ในการจัดตัง้ ชมรม
การอ่านสำาหรับพยาบาลและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำาหรับผูป้ ว่ ยใน
โรงพยาบาลเหล่านี้
• การร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ และองค์กรด้านกฎหมาย
ในระยะเวลา6ปีทผี่ า่ นมาโครงการ“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”
ทำางานกับรัฐบาลกระทรวงต่างๆองค์กรด้านกฎหมายและกลุม่ พึง่ พาตนเองเพือ่
จัดตัง้ ชมรมการอ่านสำาหรับพนักงานโดยจัดหาอุปกรณ์การอ่านและหนังสือเสียง
ของโครงการ“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”รวมทัง้ จัดกิจกรรมการอ่านให้กบั
พนักงานและลูกค้าขององค์กรนั้นๆ ด้วย
• การร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการ
ในระยะเวลา6ปีทผี่ า่ นมาโครงการ“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”
ทำางานร่วมกับโรงแรม Conrad Centennial Singapore โรงแรม AMARA
โรงแรม Mandarin และโรงแรม Grand Mercure
หนังสือทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าโครงการ“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”
ได้แจกจ่ายให้กบั พนักงานและลูกค้าของโรงแรมโรงแรมเหล่านีเ้ ป็นผูส้ นับสนุน
พิธเี ปิด/ปิดโครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์” มาเป็นเวลาหลายปี
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือแบบมาราธอน
การอภิปรายหนังสือจัดขึน้ ทีร่ า้ นกาแฟร้านอาหารจานด่วนศูนย์อาหาร
และภัตตาคารต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ ICE3 Cafe Safra Turkish Cafe and
Restaurant ศูนย์อาหาร Koufo และศูนย์อาหาร Republic เป็นต้น
• การร่วมมือกับบริษัทเอกชน
โครงการ“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”ทำางานร่วมกับStateBank
of India, Keppel Land, Bovis, India Se, MPH, Panpac, Reader’s Digest
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และFraser&Neaveบริษทั เหล่านีเ้ ป็นผูส้ นับสนุนและเป็นภาคีในการจัดตัง้
ชมรมการอ่านสำาหรับพนักงานและจัดกิจกรรมสำาหรับพนักงานและลูกค้า
กิจกรรมเด่นๆของโครงการได้แก่กิจกรรมทีเ่ น้นวัยรุน่ และครอบครัวเป็น
กลุม่ หลัก วัยรุน่ อายุตงั้ แต่ 15-19 ปี และครอบครัว เป็นกลุม่ หลักของโครงการ
“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”ซึง่ มีจดุ ประสงค์เพือ่ บ่มเพาะนิสยั การอ่าน
ตลอดชีวติ ท่ามกลางวิถชี วี ติ ทีซ่ บั ซ้อนและสิง่ ดึงดูดความสนใจมากมายตัวอย่าง
เช่น
• รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์แห่งเอเชีย (Youth Writers Awards Asia)
เพือ่ เพิม่ จำานวนนักอ่านวัยรุน่ ในโครงการ“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”
ปี2009ได้รว่ มมือกับนิตยสารรีดเดอร์ไดเจสท์อนั โด่งดังเปิดตัวโครงการรางวัล
นักเขียนรุน่ เยาว์แห่งเอเชีย 2010 เป็นการประกวดงานเขียนเรือ่ งสัน้ ซึง่ เป็น
การเฉลิมฉลองในโอกาสทีส่ งิ คโปร์ได้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคเยาวชนครัง้ ทีห่ นึง่ ใน
ปี 2010 Youth Olympic Games (YOG) มีวยั รุน่ สนใจส่งเรือ่ งเข้าประกวด
1,200 เรือ่ ง ในจำานวนนีม้ เี รือ่ งทีด่ ที สี่ ดุ 30 เรือ่ งได้รบั การตีพมิ พ์ในหนังสือ
“กล้าฝัน เรือ่ งราวแห่งจินตนาการ ความใฝ่ฝนั และความเป็นเลิศด้านกีฬา”
(Dare to Dream Stories of Imagination, Passion and Sporting
Excellence) ซึง่ แจกจ่ายให้แก่นกั กีฬาโอลิมปิคเยาวชนจำานวน 5,000 คน
• รางวัล ‘Reading Superstar’ จากการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรม
เรามีการใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารใหม่ๆในการดึงนักอ่านรุน่ เยาว์เข้าร่วมโครงการ
คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสงิ คโปร์รว่ มกับคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ภาษาจีน
จัดการแข่งขันเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมภาษาจีนรางวัล‘ReadingSuperstar’
การแข่งขันนีต้ อ้ งการให้นกั เรียนทีอ่ า่ นวรรณกรรมหรือเรือ่ งสัน้ ทีไ่ ด้รบั การ
คัดเลือกในโครงการ“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”ได้มโี อกาสแสดงออก
อย่างอิสระผ่านช่องทางการสือ่ สาร เช่น มัลติมเี ดียหรือหนังสือเล่มเล็ก
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การแข่งขันนีเ้ ปิดโอกาสให้นกั เรียนจากโรงเรียนมัธยม วิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีและโพลีเทคนิคส่งงานเขียนเข้าประกวดซึง่ มีนกั เรียนสนใจส่งเรือ่ ง
เข้าประกวดจำานวน200เรือ่ งเรือ่ งทีเ่ ข้ารอบสุดท้าย10เรือ่ งในแต่ละประเภท
ถูกตีพมิ พ์บนอินเทอร์เน็ตเพือ่ ให้ประชาชนลงคะแนนผลการแข่งขันรอบสุดท้าย
ขึน้ อยูก่ บั คะแนนของประชาชนและการประเมินของคณะกรรมการมืออาชีพ
ผูแ้ ข่งขันทีเ่ ข้ารอบสามเรือ่ งสุดท้ายในแต่ละประเภทจะได้รบั รางวัลในตำาแหน่ง
นักอ่านดาวรุ่ง ‘Reading Superstar’
• สุขลักษณะในการเล่นเกมส์และการอ่านบนโลกไซเบอร์ (Cyber wellness in
Gaming and Reading)
การเสวนาเรือ่ งสุขลักษณะในโลกไซเบอร์ของเยาวชนจัดขึน้ สองครัง้ โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากTouchYouthและสมาคมเกมส์และกีฬาออนไลน์Singapore
Cybersports & Online Gaming Association (SCOGA) ได้รบั ความสนใจ
อย่างมาก
วิทยากรนำาเสนอเรือ่ งราวจากนิทานของจีนเรือ่ ง“หน้าผาแดง”(RedCliff)
ซึง่ เป็นเรือ่ งสัน้ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าโครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ!
สิงคโปร์” และยังใช้วดิ โี อเกมของเรือ่ งนีท้ มี่ แี นวคิดด้านยุทธวิธแี ละการรบ
ประกอบการอธิบายอีกด้วย
• Game2Read
โครงการริเริม่ ทีท่ าำ ร่วมกับสมาคมSingaporeCybersportsandOnline
GamingAssociation(SCOGA)เปิดโอกาสให้ผเู้ ล่นเกมออนไลน์เยาวชนและ
ชุมชนออนไลน์เพลิดเพลินกับการอ่านผ่านเกมส์และกีฬา ระหว่างการเล่น
เยาวชนได้รบั แรงบันดาลใจในการเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆและสานฝันให้เป็นจริงกิจกรรม
การเล่นเกมส์และการอ่านนีจ้ ดั ขึน้ สองวันและสามารถดึงดูดให้มผี รู้ ว่ มงานราว
2,000คนหนังสือทีเ่ กีย่ วข้องกับเกมส์และกีฬาเหล่านีถ้ กู นำามาแสดงและเปิด
โอกาสให้คนทั่วไปยืมอ่านได้
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ชมรมอ่านหนังสือGame2ReadBookClubจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนสิงหาคม
ปี2553มีสมาชิกใหม่20คนพบปะกันเป็นประจำาทุกเดือนทีห่ อ้ งสมุดสาธารณะ
กลาง(CentralPublicLibrary)และห้องสมุดสาธารณะเซรังกูน(Serangoon
Public Library) นอกจากนีย้ งั มีการจัดตัง้ ชมรมการอ่านสำาหรับผูเ้ ล่นเกมส์
ออนไลน์เช่นนี้ในสถานที่และห้องสมุดของภาคีอีกหลายชมรม
• การอ่านมาราธอน 144 ชัว่ โมง : การสร้างสถิตใิ หม่และความทรงจำาทีต่ ราตรึง
โครงการ“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”ดำาเนินการต่อเนือ่ งในการ
ทำาลายสถิตดิ ว้ ยกิจกรรมทีป่ ระทับใจทัง้ นักอ่านหน้าเก่าและหน้าใหม่รวมถึง
กิจกรรมอ่านมาราธอนเพื่อทำาลายสถิติโลกไว้ด้วย
การอ่านมาราธอน144ชัว่ โมงจัดขึน้ เป็นครัง้ แรกทีล่ านThePlazaของ
ตึกห้องสมุดแห่งชาติตัง้ แต่เวลาบ่ายโมงของวันที3่ กรกฎาคมถึงบ่ายโมงของ
วันที9่ กรกฎาคมโดยมีผเู้ ข้าร่วมแข่งขัน428คนจากทุกสาขาอาชีพอ่านนิยาย
และเรือ่ งสัน้ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าโครงการแบบออกเสียงตลอดหกวันรวมเป็น
เวลา 144 ชั่วโมง
• กิจกรรม READ! IT
หนึง่ ในกิจกรรมเด่นๆของโครงการ“มาอ่านหนังสือกันเถอะ!สิงคโปร์”คือ
กิจกรรม READ! IT ซึง่ เป็นกิจกรรมการอ่านผ่านการสือ่ สารสารสนเทศ
(infocomm)ครัง้ แรกของสิงคโปร์โดยคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติรว่ มมือ
กับองค์กรพัฒนาการสือ่ สารสนเทศแห่งชาติสงิ คโปร์(InfocommDevelopment
Authority of Singapore (IDA)) จัดกิจกรรมการอ่าน READ! IT ขึน้ พร้อมกัน
ในสถานทีท่ ตี่ า่ งกัน6แห่งพร้อมถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์กิจกรรมนีไ้ ด้รบั การ
ตอบรับทีด่ มี ากโดยมีผชู้ มออนไลน์กว่า 800 คนตลอดสองชัว่ โมงของการ
ถ่ายทอด
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• การแปลงเรื่องเป็นบทละคร
กิจกรรมของโครงการรณรงค์ทไี่ ด้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีคอื การแปลง
บางตอนของเรือ่ งสัน้ ให้เป็นบทละครนำาแสดงโดยนักแสดงมืออาชีพอาสาสมัคร
และนักเรียนทีแ่ สดงให้คนดูซง่ึ เป็นผูป้ ว่ ยตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์
ต่างๆ
เรือ่ งสัน้ ถูกแปลงให้เป็นละครซึง่ จัดแสดงตามสถานีรถไฟฟ้าป้ายรถเมล์
ห้องโถงตามโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์และโรงเรียนต่างๆเพือ่ ดึงดูดผูค้ นให้
สนใจอ่านเรือ่ งสัน้ นัน้ ๆและเพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ คนทีเ่ รายังเข้าไม่ถงึ ยกตัวอย่างเช่น
การแสดงละครการอ่านวรรณกรรมและการจัดกิจกรรมนอกสถานทีส่ ามารถนำา
ความเพลิดเพลินในการอ่านไปสูผ่ ปู้ ว่ ยตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์
ต่างๆ
การขับเคลื่อนไปข้างหน้า
บทเรียนทีส่ าำ คัญจากโครงการรณรงค์ระยะแรกคือการเน้นเพียงนิยายสองเรือ่ งใน
แต่ละภาษา (แทนที่จะเป็นสามเรื่องในปี 2548) และการจัดพิมพ์สองภาษา ซึ่งช่วยให้ผู้อ่าน
เพ่งความสนใจและพัฒนาคุณภาพด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการอภิปรายได้
ดีขึ้น การลดจำานวนเรื่องนี้ช่วยให้การประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงประชาชนง่ายขึ้น และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดึงความสนใจจากผู้อ่านหน้าใหม่
โครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์ นีไ้ ด้ครอบคลุมและขยายวงกว้าง เพือ่
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้อ่านทั้งเก่าและใหม่ การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องจากสถาบันทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อต่างๆ เป็นหลักฐานยืนยัน
โครงการนี้ในฐานะเป็นโครงการประจำาปีที่คนทั้งประเทศรอคอยด้วยความหวัง
พันธกิจหลักของโครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์” เป็นการช่วยชาว
สิ ง คโปร์ ใ ห้ ต ระหนั ก ถึ ง แนวทางที่ เ ป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาตนเองและสั ง คมผ่ า นการอ่ า น
วรรณกรรม การร่วมมืออย่างต่อเนื่องในชมรมการอ่านและกิจกรรมต่างๆ หลังการรณรงค์
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการรณรงค์นี้ได้ผล นอกจากการปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านหนังสือ
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และวรรณกรรมตลอดชีวิต หลายปีที่ผ่านมาโครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์”
ยังเสนอหลักหรือแนวคิดที่เอื้อให้ชาวสิงคโปร์ได้ค้นพบตัวตนของตนเอง พบสังคมที่ตนเอง
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและค้นพบบ้านและความฝันที่แท้จริง
ทีส่ าำ คัญ โครงการรณรงค์นตี้ อ้ งการทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ และการบูรณาการเพือ่ ขยาย
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านและสร้างสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อชุมชนโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่
สำาหรับกลุ่มที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โครงการ “มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์”
สามารถเติบโตต่อเนื่องด้วยพลังและการส่งเสริมที่ถูกต้องเหมาะสม
2) กิจกรรมการอ่านสำาหรับเด็ก kidsREAD
โครงการการอ่านสำาหรับเด็กทัว่ ประเทศนีเ้ ปิดตัวอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 23
เมษายน 2547 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีลี เซียน ลุง เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการนี้เป็น
ความร่ ว มมื อ กั น โดยคณะกรรมการหอสมุ ด แห่ ง ชาติ สมาคมประชาชน People’s
Association (PA) และกลุ่มชุมชนพึ่งพาตนเอง 5 แห่ง ในการส่งเสริมความรักการอ่านใน
เด็กที่มีอายุระหว่าง 4-8 ปี ที่มาจากครอบครัวของผู้มีรายได้น้อยในประเทศสิงคโปร์
• ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทีผ่ า่ นมาชมรมการอ่านสำาหรับเด็ก kidsREAD
12แห่งได้จดั ตัง้ ขึน้ ทัว่ ประเทศเข้าถึงเด็กมากกว่า10,500ขณะทีแ่ ผนแรกเริม่
คือการจัดตัง้ ชมรมการอ่านในสโมสรชุมชนห้องสมุดสาธารณะและศูนย์บริการ
ทีใ่ ห้ความร่วมมือกับชุมชนทีพ่ งึ่ พาตนเอง แต่ตอ่ มาในช่วงการดำาเนินการมี
หน่วยงานอืน่ ๆ ได้เข้ามาให้ความร่วมมือหลายหน่วยงาน อาทิโรงเรียนมัธยม
ศูนย์บริการครอบครัวศูนย์ดแู ลนักศึกษาห้องสมุดสำาหรับเด็กในชุมชนโรงเรียน
อนุบาลองค์กรสำาหรับกลุม่ คนทีม่ คี วามต้องการเป็นพิเศษและบ้านพักสงเคราะห์
เด็ก
• โครงการการอ่านสำาหรับเด็ก kidsREAD ขยายไปสูโ่ รงเรียนระดับประถมในปี
2550โดยมีรฐั มนตรีกระทรวงศึกษาธิการให้ความช่วยเหลือด้านการเผยแพร่สอื่
และข้อมูลข่าวสารแก่โรงเรียนชัน้ ประถมทุกแห่งปัจจุบนั เรามีโรงเรียนชัน้ ประถม
มากกว่า 40 แห่งที่มีชมรมการอ่านสำาหรับเด็ก kidsREAD
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• อาสาสมัครทีบ่ ริหารจัดการชมรมการอ่านสำาหรับเด็กkidsREADถูกสรรหาผ่าน
การติดต่อของเครือข่ายกลุม่ ชุมชนทีพ่ งึ่ พาตนเองนอกจากนีย้ งั มีการสรรหา
นักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมต้นมัธยมปลายและสถาบันโพลิเทคนิคมาเป็น
อาสาสมัครของโครงการการอ่านสำาหรับเด็กkidsREADเพีอ่ ส่งเสริมกิจกรรม
การอ่านให้เด็กๆอีกด้วยกลุม่ ผูป้ กครองจากโรงเรียนระดับมัธยมยังเป็นแหล่ง
ที่มาของอาสาสมัครที่สำาคัญของโครงการนี้
3) กิจกรรมการอ่านกับคุณพ่อ 10,000 คนและมากกว่า
• กิจกรรมการอ่านกับคุณพ่อ10,000คนและมากกว่ามีจดุ ประสงค์เพือ่ สนับสนุน
ให้คณ
ุ พ่อจากทุกสาขาอาชีพอ่านหนังสือให้ลกู ฟังหรืออ่านหนังสือกับลูกๆเพือ่
ปลูกฝังนิสยั รักการอ่านและเสริมสร้างความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกผ่านการอ่าน
หนังสือนอกจากนีย้ งั เป็นการช่วยเสริมด้านการพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กในระยะยาวกิจกรรมนีย้ งั รวมถึงคุณพ่อและคุณปูท่ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการ
อ่านให้ลกู หลานฟังหรืออ่านหนังสือกับลูกหลานตัง้ แต่เริม่ กิจกรรมนีใ้ นปี2550
มีคณ
ุ พ่อและคุณปูเ่ กือบ60,000คนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากกิจกรรมนี้และนับ
ตัง้ แต่ปี2551 มีโรงเรียนระดับประถมโรงเรียนอนุบาลศูนย์ดแู ลเด็กมากกว่า
400 แห่งได้เข้าร่วมโครงการ “Read a story with my Dad!” ในแข่งขัน
วิจารณ์หนังสือ

3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการอ่านและการเรียนรู้
1) กิจกรรม Read and Reap
• กิจกรรมริเริม่ ทีม่ งุ่ แนะนำาการอ่านหนังสือดีทคี่ วรอ่าน จุดประกายจินตนาการ
และความคิดโดยการกลัน่ กรองจากวรรณกรรมและคำาถามทีก่ ระตุน้ ให้เกิดความ
คิดผูอ้ า่ นได้รบั การส่งเสริมให้แบ่งปันความคิดและความเห็นผ่านบล็อกRead
andReapซึง่ บรรณารักษ์และประชาชนทัว่ ไปสามารถส่งความข้อความประทับใจ
จากหนังสือที่อ่าน
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• กิจกรรมนีม้ งุ่ แนะนำาบางตอนทีน่ า่ สนใจจากหนังสือและจุดประเด็นคำาถามที่
กระตุน้ ให้เกิดความคิดให้ผรู้ ว่ มกิจกรรมได้คดิ และเสวนากันมีเป้าหมายอยูท่ ี่
นักเรียนชัน้ ประถมและมัธยม (รวมทัง้ นักศึกษาจาก JC และ วิทยาลัยเทคนิค
Institute of Technical Education หรือ ITE) และการแนะนำาหนังสือที่
เน้นบางกลุ่มช่วงอายุของผู้ร่วมกิจกรรม
• จวบจนปัจจุบนั เราได้รบั การตอบรับทีด่ ยี งิ่ จากนักเรียน ครู พนักงาน และ
ประชาชนทัว่ ไปส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมรณรงค์การอ่านนีน้ า่ สนใจและเป็นวิธี
ส่งเสริมการอ่านที่เหมาะกับชาวสิงคโปร์ที่มีงานรัดตัว
2) กิจกรรม Quest I & II
• กิจกรรม Quest มุง่ เน้นผูอ้ า่ นช่วงอายุ 9-12 ปี ทีไ่ ม่คอ่ ยชอบการอ่านมากนัก
โดยเฉพาะเด็กผูช้ ายผ่านกิจกรรมการเล่มเกมส์การสะสมบัตรและเรือ่ งราวที่
เกี่ยวการนิทานผจญภัย และตัวละครจากการ์ตูนต่างๆ
• กิจกรรม Quest เป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งราวนิทานผจญภัย ซึง่ ออกมาใน
รูปแบบของการสะสมบัตรบัตรทีส่ ะสมแต่ละใบจะมีเนือ้ หาบางส่วนของเรือ่ งราว
นิทานทั้งหมด เราได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากเด็กกลุ่มผู้ชาย
3) กิจกรรมการอ่านทั้งโรงเรียน
• กิจกรรมนีจ้ ดั ทำาในโรงเรียนโดยมีทง้ั นักเรียน ครู ผูบ้ ริหาร พนักงาน รวมถึงพนักงาน
ในห้องสมุดทัง้ หมดมีสว่ นร่วมเพือ่ ยกระดับการอ่านในกลุม่ นักศึกษาผ่านกิจกรรม
การอ่านหลายรูปแบบทีจ่ ดั ขึน้ ตลอดทัง้ ปีการศึกษาในปี2554มีผเู้ ข้าร่วมเป็น
นักเรียนกว่า 16,500 คนจากโรงเรียน 15 แห่ง (5 แห่งเป็นโรงเรียนชัน้ ประถม
และอีก 10 แห่งเป็นโรงเรียนมัธยม)
4) กิจกรรมวันหนังสือและลิขสิทธิโ์ ลก และการแลกเปลีย่ นหนังสือของคณะ
กรรมการหอสมุดแห่งชาติ
• กิจกรรมรณรงค์การอ่านนีเ้ ป็นการฉลองในช่วงก่อนและหลังวันอ่านหนังสือโลก
ซึง่ ตรงกับวันที23
่ เมษายนของทุกปีมีจดุ ประสงค์เพือ่ สนับสนุนเป้าหมายของ
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•

•

•

•

คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติเพือ่ สร้างวัฒนธรรมการอ่านในสิงคโปร์รวมทัง้
รณรงค์การแลกเปลี่ยนและการนำาหนังสือกลับมาใช้ใหม่อีกด้วย
กิจกรรมการแลกเปลีย่ นหนังสือของคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติ ก้าวสูป่ ที ี่
สามจัดขึน้ ในวันหนังสือโลกวันที16
่ เมษายนซึง่ ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี
และมีผรู้ ว่ มงานมากกว่า7,700คนและมีการแลกเปลีย่ นหนังสือกว่า77,802
เล่มภายในวันเดียว
นอกจากกิจกรรมการแลกเปลีย่ นหนังสือของคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติ
อันโด่งดัง ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอืน่ ๆ เช่น การเสวนาการอ่าน
ช่วงพบปะนักประพันธ์ การอภิปราย และการแสดงละคร
คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติยงั ร่วมกับชมรมการอ่านของชุมชนผูน้ าำ ชุมชน
และผูอ้ ยูอ่ าศัยในตัวเมือง รวมถึงนักเรียนชัน้ มัธยม จัดงาน “ค้นหานักอ่าน”
“Spot The Reader” ในวันที่ 21 เมษายน อาสาสมัครกว่า 500 คน ทำาหน้าที่
ผนึกกำาลังค้นหาผูท้ กี่ าำ ลังอ่านหนังสือและให้รางวัลทีร่ ะลึกแก่ผโู้ ชคดีโดยทำาการ
ค้นหาตามสถานีรถไฟฟ้าบริเวณชุมทางรถประจำาทางศูนย์อาหารตลาดและ
แหล่งช้อปปิง้ ตัง้ แต่เวลา 11.00 น. ถึง 15.00 น. อาสาสมัครกว่า 500 คน
สามารถค้นหานักอ่านจำานวน5,411คนและได้มอบของทีร่ ะลึกให้กบั ทุกคน
สร้างความพึงพอใจให้นักอ่านเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง
ปัจจุบนั มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมราว 20,000 คนต่อปีทไี่ ด้รบั ประโยชน์จากกิจกรรม
วันอ่านหนังสือโลก

4. การเข้าถึงผู้ด้อยโอกาส
1) กิจกรรม Project Deliver Me
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติ
ในการส่งเสริมการอ่านในกลุม่ ชุมชนทีด่ อ้ ยโอกาส เรามักพูดว่า คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติ
หรือ NLB ย่อมาจาก “No One Left Behind” หรือ “ไม่มีใครถูกทอดทิ้ง” เพราะเราเชื่อ
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ว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งทรัพยากรและอุปกรณ์ด้านห้องสมุดอย่างทั่วหน้ากัน กิจกรรม
Project Deliver Me ของคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาตินี้ เป็นบริการพิเศษที่รวมพนักงาน
ของคณะกรรมหอสมุดแห่งชาติ อาสาสมัครและผู้เกี่ยวข้องในการส่งหนังสือและอุปกรณ์
ห้องสมุดถึงหน้าประตูบ้านของสมาชิกที่ด้อยโอกาส กิจกรรมนี้เน้นคำามั่นสัญญาของเราที่ว่า
ไม่มีใครควรถูกทอดทิ้งในเส้นทางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2552
ที่เปิดตัวกิจกรรมนี้ มีสมาชิกกว่า 100 คนได้รับประโยชน์จากบริการนี้ สมาชิกพอใจกับ
สิทธิประโยชน์ในการยืมหนังสือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งการเลือกยืมหนังสือได้หลายเล่ม
หรือการเลือกยืมอุปกรณ์ส่งเสริมการอ่านแบบมีภาพและเสียง
2) กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ MOLLY®
• ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรขนส่ง SBS บริษทั เทคโนโลยีวาเวกซ์ และบริษทั
เอ็นเอซี เอเชีย ห้องสมุดเคลือ่ นที่ MOLLY® เป็นรถโดยสารของ SBS ทีน่ าำ มา
ตกแต่งใหม่ และเปิดตัวเมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2551 ทีโ่ รงเรียนพาทไลท์สคูล
(Pathlight School) ให้บริการยืมหนังสือแก่เด็กในชุมชนด้อยโอกาสต่างๆ
®
• ห้องสมุดเคลือ่ นทีMOLLY
่
ได้รบั การออกแบบให้เป็นห้องสมุดเคลือ่ นทีแ่ บบครบ
วงจรมีสาขาทีเ่ ชือ่ มโยงให้ผใู้ ช้หอ้ งสมุดสามารถใช้บริการอย่างสะดวกด้วยข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันที่เชื่อมโยงผ่านออนไลน์ และการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
®
• ตัง้ แต่รเิ ริม่ กิจกรรมห้องสมุดเคลือ่ นทีMOLLY
่
ได้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายดังต่อไปนี้
- นักเรียนจากโรงเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
- ผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์และบ้านเด็กกำาพร้า
- นักเรียนรุ่นเยาว์ในโรงเรียนระดับประถม
• กลุม่ คนเหล่านีไ้ ม่สามารถเข้าถึงห้องสมุดทัว่ ไปด้วยตนเองหรือต้องอาศัยผูใ้ หญ่
ช่วยพาไป
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5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เน้นแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเด็กเล็ก
1) กิจกรรม Born to Read, Read to Bond
• กิจกรรมทีอ่ อกแบบเพือ่ ส่งเสริมให้พอ่ แม่ปลูกฝังนิสยั รักการอ่านให้ลกู ๆ ตัง้ แต่
เล็กและเพือ่ ส่งเสริมการอ่านให้เป็นกิจกรรมทีส่ ร้างความผูกพันในครอบครัวพ่อ
แม่เป็นผูน้ าำ ให้เด็กรักการเรียนรูแ้ ละการอ่านตัง้ แต่ลกู อยูใ่ นครรภ์ แม่ทกี่ าำ ลัง
ตัง้ ครรภ์หรือพ่อแม่ของเด็กทีเ่ กิดใหม่สามารถรับอุปกรณ์สาำ หรับเด็กBornto
Read, Read to Bond ทีป่ ระกอบด้วยสมุดบันทึกเรือ่ งราวของลูก ทีส่ ามารถ
เก็บความทรงจำาเมือ่ ลูกสามารถอ่านและเขียนได้ รวมทัง้ ซีดเี กีย่ วกับความ
สามารถในการทำาสิ่งต่างๆ ครั้งแรกของลูก และแผ่นวัดความสูง
2) กิจกรรมเล่านิทานที่จัดขึ้นเป็นประจำา
• คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติจดั กิจกรรมเล่านิทานและกิจกรรมวันหยุดพิเศษ
เป็นประจำาสำาหรับเด็กวัย4-12ปีเพือ่ ให้เด็กมีโอกาสฟังเรือ่ งราวทีส่ นุกสนาน
และเพลินกับช่วงงานฝีมอื ทำาการทดลองหรือแม้กระทัง่ สร้างการละเล่นเอง
3) กิจกรรม Fun with Tots sessions
• กิจกรรมเพือ่ พ่อแม่และเด็กวัย 1-3 ปี จัดขึน้ โดยมีบรรณารักษ์ชวนเด็กให้ฟงั
นิทานและเรือ่ งราวต่างๆในขณะเดียวกันพ่อแม่จะได้รบั ข้อแนะนำาในการสังเกต
ทักษะการอ่านเขียนของเด็กเล็กทัง้ หกทักษะทีเ่ ด็กจำาเป็นต้องมีในการเรียนรูแ้ ละ
การอ่านกิจกรรมFunWithTotsนีเ้ น้นความสำาคัญกับบทบาทของพ่อแม่ใน
การเรียนรู้ของเด็กในระยะเริ่มต้น
4) ชมรมการอ่านสำาหรับเด็ก
• ชมรมการอ่านสำาหรับเด็กจัดขึน้ เพือ่ เด็กทัง้ ทีเ่ ป็นนักอ่านตัวยงและเด็กทีไ่ ม่ชอบ
การอ่านกิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เป็นภาษาอังกฤษจีนและมาเลย์โดยการแนะนำาให้
รูจ้ กั ชือ่ เสียงเรียงนามของนักประพันธ์ตา่ งๆหนังสือหรือวรรณกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ และทักษะการเขียนวรรณกรรมทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนีเ้ ด็กๆ ยังได้มี
โอกาสเล่นเกมส์อย่างสนุกสนานอีกด้วย
224 | อ่านเขา อ่านเรา

5) ทูตการอ่านรุ่นเยาว์ The Junior Reading Ambassadors (JRA)
• กิจกรรมทูตการอ่านรุน่ เยาว์นมี้ วี ตั ถุประสงค์สนับสนุนการอ่านในหมูเ่ พือ่ นฝูงที่
เป็นนักอ่านตัวยงทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจากโรงเรียนของตนเพือ่ เข้าร่วมกิจกรรมนี้
โดยมีหน้าทีส่ ง่ เสริมนิสยั รักการอ่านด้วยวิธที สี่ ร้างสรรค์ในห้องสมุดโรงเรียนและ
สถานทีส่ าธารณะเช่นการเล่านิทานการแนะนำาเรือ่ งทีต่ นชอบและการอ่านกับ
เพื่อนรัก
กลุ่มวัยรุ่น
1) กิจกรรม Teen Expressions @ the Public Libraries
• กิจกรรมนีเ้ ปิดโอกาสให้วยั รุน่ วิจารณ์หนังสือเล่มโปรดทีถ่ กู รวบรวมและแสดงที่
แผนกวัยรุ่นของห้องสมุดสาธารณะที่เด็กวัยรุ่นมักใช้บริการ
2) กิจกรรม “What I’d Like the World to Read”
• กิจกรรมริเริม่ นีช้ กั ชวนให้วยั รุน่ เสนอแนะหนังสือทีพ่ วกเขาคิดว่าเพือ่ นๆควรอ่าน
โดยเสนอแนะหนังสือในรูปแบบมัลติมเี ดียเช่นเสียงภาพและเพาเวอร์พอยท์
3) กิจกรรมอบรมการอ่านสำาหรับวัยรุ่น
• กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวัยรุ่นอื่นๆ ได้แก่ การอบรมในห้องสมุดที่เน้น
วรรณกรรมและสารคดีทไี่ ด้รบั ความนิยมในหมูว่ ยั รุน่ ทีเ่ ปิดตัวตัง้ แต่ปงี บประมาณ
2550มีการจัดอบรม27ครัง้ รวมนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมการอบรมจำานวน853คน
กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงวัย
1) กิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
• ชมรมการอ่านหนังสือในชุมชนตัง้ ขึน้ ในห้องสมุดสาธารณะ มีกจิ กรรมต่างๆ
รวมถึงการฝึกอบรมในหัวข้อทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ ผูส้ งู วัยมีจดุ ประสงค์ดงั ต่อไปนี้
- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในหมู่ประชาชนชาวสิงคโปร์
- เพือ่ เปิดโอกาสให้ผคู้ นค้นพบความรืน่ รมย์จากการอ่านโดยการสร้าง
ประเด็นการอภิปรายและเสวนาร่วมกัน
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2) กิจกรรมการรูห้ นังสือสำาหรับผูส้ งู วัย Info Literacy Programmes for
Seniors
• การฝึกอบรมมุง่ ทีเ่ ป้าหมายไปยังกลุม่ ผูใ้ ช้หอ้ งสมุดทีเ่ ป็นผูส้ งู วัย เป็นหนึง่ ใน
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการบริการสำาหรับผูส้ งู วัยมีวตั ถุประสงค์หลักคือช่วยให้
ผูส้ งู วัยมีทกั ษะด้านการอ่านออกเขียนได้เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงบริการและหนังสือ
ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมการเรียนรู้ผ่านการอ่านและการใช้ห้องสมุด
• ระบบพืน้ ฐานสามภาษาทัง้ ภาษาอังกฤษ จีน และมาเลย์ ถูกพัฒนาขึน้ มาใช้เพือ่
แนะนำาหนังสือทีส่ ะสมในห้องสมุดสาธารณะทักษะการค้นคว้าเบือ้ งต้นและการ
แนะนำาบริการสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และมัลติมเี ดียในห้องสมุดโดยสมาชิกชมรม
การอ่านสำาหรับผูส้ งู วัยได้รบั เชิญให้เข้าร่วมการดำาเนินการอบรมเป็นลำาดับแรก
3) กิจกรรมอบรมบ่มเพาะนักอ่าน Raise-A-Reader workshops (สำาหรับ
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก)
• การอบรมแบบสือ่ สารสองทางนีจ้ ดั ทำาขึน้ เพือ่ ให้ผปู้ กครองและผูด้ แู ลเด็กได้
ค้นพบวิธใี นการปลูกฝังนิสยั รักการอ่านในเด็กสร้างสภาพแวดล้อมทีส่ นับสนุน
การอ่านสำาหรับเด็กผ่านกิจกรรมและการละเล่นและสร้างความเข้าใจวิธกี าร
เสริมสร้างความผูกพันทีแ่ น่นแฟ้นระหว่างพ่อแม่และลูกด้วยการอ่านหนังสือ
ด้วยกันบรรณารักษ์ของเรายังได้แบ่งปันวิธกี ารเลือกหนังสือสำาหรับเด็กอีกด้วย
4)กิจกรรมอบรมเพือ่ การอ่านสำาหรับผูส้ งู วัยLibraryenrichmentworkshops
• กิจกรรมอบรมเพือ่ การอ่านทีอ่ อกแบบสำาหรับผูส้ งู วัยนีด้ าำ เนินการโดยใช้ภาษาทัง้
อังกฤษและภาษาจีนกลางโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ จูงใจผูส้ งู วัยให้ใช้บริการห้อง
สมุดโดยการแนะนำาหนังสือทีร่ วบรวมในห้องสมุดทีอ่ าจเป็นทีส่ นใจของพวกเขา
ทีผ่ า่ นมีการดำาเนินการจัดอบรมการอ่านสำาหรับผูส้ งู วัยรวม27ครัง้ และมีผรู้ ว่ ม
อบรมประมาณ 10 -12 คน ต่อครั้ง
5) กิจกรรมที่ทำาร่วมกับคุณปู่คุณย่า/คุณตาคุณยาย
• กิจกรรมนีม้ งุ่ หมายให้คณ
ุ ปูค่ ณ
ุ ย่าและคุณตาคุณยายแบ่งปันประสบการณ์สว่ นตัว
และใช้เรื่องเหล่านี้ในการเชื่อมโยงกับคนหลายรุ่น
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6. สรุป

คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสงิ คโปร์ ดำาเนินการด้วยการใช้เทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงการบริการและกระบวนการให้ยืมหนังสือขั้นพื้นฐาน และจัดการพื้นที่ห้องสมุดให้
เป็นประโยชน์ด้วยการใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
การให้บริการด้านห้องสมุดสาธารณะได้พฒั นาจากรูปแบบทีจ่ าำ กัดไม่ยดื หยุน่ มาเป็น
รูปแบบที่มียุทธวิธีการจัดการที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
และพัฒนาการรวบรวมหนังสือให้สอดคล้องกับรูปแบบความต้องการการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่หลากหลายของชาวสิงคโปร์ เฉกเช่นเดียวกับห้องสมุดสาธารณะในต่างประเทศ
ที่เราได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ จะมีการดำาเนินการด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่าง
มากในสองสามปีที่ผ่านมา แต่ยังมีกลุ่มคนสิงคโปร์จำานวนค่อนข้างมากที่ยังไม่เคยใช้ห้องสมุด
สาธารณะ เรายังต้องพยายามมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการรักษาสมาชิกผู้ใช้บริการที่มีอยู่เดิม
รวมทั้งจูงใจให้สมาชิกใหม่มาใช้บริการห้องสมุด
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คว�มส�ม�รถที่จะ “อ่�น(โลก)ออก บอก(คว�มคิด)ได้
ใช้(ชีวิต)เป็น” ซึ่งก็คือทักษะก�รอ่�น
ทักษะก�รใช้สื่อเทคโนโลยีหรืออ่�นสื่อเป็นรู้ทันสื่อ
รวมถึงทักษะที่จะอ่�นโลกอ่�นชีวิตและผู้คน
เป็นทักษะที่จำ�เป็นต่อเด็กไทยในอน�คต

เด็กอ่านโลก:

จากทักษะการอ่านสู่ทักษะแห่งศตวรรษใหม่
จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ และสรรชัย หนองตรุด

บทนำา
ในโลกทีศ่ าสตร์การสอนพัฒนาก้าวล้าำ ไปมากถึงขัน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับความรูค้ วามเข้าใจ
ทางการแพทย์เกี่ยวกับการทำางานของสมองของเรานี้ การนำาเด็กเข้าสู่การอ่านเลยนั้นแม้อาจ
ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ในโลกใบเดียวกันนี้เช่นกันที่มี “เรื่องสนุกนอกตำารา” ห้อมล้อมตัวเด็ก
มากมายก็ไม่ง่ายนักที่อยู่ๆ จะมีเด็กสักคนจะอยากหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน หลายท่านเองหาก
ลองนึกย้อนไปถึงหนังสือเล่มแรกที่ประทับใจนั้นคือเรื่องอะไร หรือเพราะอะไรจึงชอบ อาจ
จะมีหลายคำาตอบที่ต่างกันไปในความทรงจำา แต่เชื่อว่าหลายท่านคงจำาหนังสือดีๆ ที่ชอบได้
อย่างน้อยก็เพราะความอยากรู้ ซึ่งอาจเป็นความสนใจอยากรู้ส่วนตัวหรือเพราะจากสภาพ
แวดล้อมที่ชวนให้เราอยากจะอ่าน แต่อย่างไรก็ตามในความอยากรู้นั้นย่อมหนีไม่พ้นที่จะ
ต้องเริ่มด้วย “คำาถาม” คำาถามที่เราสงสัยและผลักดันเราไปสู่การสนใจอยากรู้ อยากอ่าน
อยากเรียนรู้ที่จะหาคำาตอบหรือบทเฉลยจากเรื่องที่เราสงสัยนั่นเอง
ด้วยเหตุนหี้ ากเราพูดถึง “การอ่าน” และต้องการให้เด็กสักคนอยูๆ่ ลุกขึน้ มาอ่าน
หนังสือเพื่อการเรียนรู้เลยนั้น นั่นอาจเป็นบันไดที่สูงมากสำาหรับเด็กๆ ในปัจจุบันที่เติบโต
ท่ามกลางสภาพสังคมที่มีสิ่งเร้ามากมายให้เลือก และมากกว่านั้นหากเราพยายามเน้นย้ำา
ว่าการอ่านสำาคัญ เด็กเยาวชนเองก็คงคิดตั้งคำาถามอยู่ในใจเช่นกันว่า “ทำาไมต้องอ่าน” และ
“อ่านเพื่ออะไร”

นำาเสนอในงานประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013 วันที่ 21-22 มีนาคม 2556
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ในบทความชิน้ นี้ คณะผูเ้ ขียนได้ยกเอาประสบการณ์และบทเรียนการทำางานจาก
การดำาเนินโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภายใต้การสนับสนุนของสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยในปี 2550 ต่อยอดในชื่อโครงการโรงเรียนทำาหนังวัฒนธรรม โดยมี
กระทรวงวัฒนธรรมและ สกว. สนับสนุนต่อในปี 2551-2553 และต่อเนื่องมาสู่ “โครงการ
วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้นอกฐานโรงเรียนผ่านกระบวนการผลิตสื่อสารคดี” 2555-2556 ที่
ได้อาศัยกระบวนการให้เด็กๆ ได้ทาำ วิจยั ค้นหาความรูด้ ว้ ยตนเองผ่าน “การเรียนรูค้ คู่ มเลนส์”
หรือการใช้สารคดีเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ ซึ่งจากประสบการณ์ของคณะผู้เขียน เราพบ
ว่ากระบวนการดังกล่าวนี้กำาลังนำาพาเด็กๆ สู่ “โลกแห่งการอ่าน” ที่ต่างไปจากการอ่านแบบ
เดิมๆ และกำาลังนำาพาเด็กๆ ไปสู่การ “อ่านโลก” ที่กว้างใหญ่ที่มีนัยต่อการเรียนรู้และ
เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมถึงทักษะสำาคัญในการยืดหยัดในโลกอนาคต
เนือ้ หานำาเสนอแบ่งเป็น 3 ส่วน 1) ก่อนเด็กอ่าน ลองอ่านเด็ก 2) กระบวนการ
พาเด็กๆ อ่านโลก 3) อ่านเพื่อเรียนรู้อาเซียน อ่านเพื่อเข้าใจเพื่อนร่วมโลก ซึ่งคณะผู้เขียน
คาดหวังว่าประสบการณ์และบทเรียนที่จะนำาเสนอต่อไปนี้น่าจะช่วยเปิดมิติการอ่านในอีก
รูปแบบหนึ่งที่เชื่อว่า เด็กไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดหรือที่ห่างไกลสักเพียงไหน หากเขาได้เริ่มต้นที่
จะอ่าน แม้แต่ไม่มีตัวหนังสือจะอ่าน เขาก็จะสามารถเรียนรู้และ “อ่านโลกออก” ในสิ่งที่
สำาคัญต่อชีวิตของเขาทั้งในวันนี้และวันหน้า และนี่กระมังที่อาจนำาเขาไปสู่ “การอ่าน” ที่แท้
จริงเพื่อสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตของเขา

ก่อนเด็กอ่าน ลองอ่านเด็ก
ในรอบหลายปีเราเห็นการรณรงค์เรือ่ งการอ่านสำาหรับเด็กและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง
แต่ข้อมูลในรายงานต่างๆ ก็ยังชี้ว่า เด็กไทยยังอ่อนด้อยในเรื่องการอ่านอยู่ไม่น้อยเมื่อเทียบ
กับเพื่อนบ้านในประเทศอาเซียน ข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี 2551 ระบุว่า คน
ไทยอายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป ใช้เวลาอ่านหนังสือเรียนนอกเวลาเรียนและเวลาทำางาน เฉลี่ย
วันละ 39 นาที โดยกลุ่มเยาวชนถือเป็นกลุ่มที่อ่านหนังสือมากที่สุด เฉลี่ย 46 นาที แต่หาก
เทียบกับประเทศอื่นยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำามาก ซึ่งจากการจัดลำาดับพฤติกรรมการอ่าน
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พบว่าใน 1 ปี เด็กไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียง 5 เล่ม ขณะที่เวียดนามอ่าน 60 เล่ม สิงคโปร์
อ่าน 45 เล่ม และมาเลเซียอ่าน 40 เล่ม
ขณะทีข่ อ้ มูลติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ใน
รอบ 2553-2555 ที่ชี้ว่าเด็กไทยใช้เวลากว่า 1 ใน 3 ของชีวิตหมดไปกับสื่อทุกรูปแบบอาจ
ช่วยบอกได้ว่าทำาไมตัวเลขการอ่านโดยเฉลี่ยของเด็กไทยจึงต่ำานัก ซึ่งยังไม่นับรวมกับตัวเลข
เด็กด้อยโอกาสที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รวมถึงเด็กที่ตกหล่นทางการศึกษา เช่นจากสถิติ
ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในปี 2552 พบว่าอัตราการออกกลางคันด้วยเหตุ
ปัจจัยต่างๆ ยังมีสูง เราเสียเด็กออกไปจากระบบก่อนจบมัธยมต้นถึงร้อยละ 20 และที่คงมา
จนถึ ง เมื่ อ จบมั ธ ยมปลายก็ มี เ พี ย งร้ อ ยละ 50 นั่ น หมายถึ ง การสู ญ เสี ย เด็ ก ออกไปกว่ า
400,000 คนก่อนจบ ม.6 สำาหรับเด็กที่เกิดในปีเดียวกันในแต่ละช่วงอายุหรือคิดเป็นยอด
สะสมในรอบ 12 ปีถึงกว่า 5 ล้านคน นับเป็นความสูญเสียมหาศาลทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม นอกจากนี้สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนยังชี้อีกด้วยว่า
แนวโน้มของเด็กด้อยโอกาสและเด็กเสี่ยงจะมีเพิ่มมากขึ้น เด็กเหล่านี้หันหลังให้โลกของการ
เรียนรู้ที่ดี และนั่นยิ่งทำาให้ “การอ่าน” ที่เป็นทักษะพื้นฐานกลับยิ่งไร้ความหมายต่อชีวิต

แหล่งที่มา : อมรวิชช์ นาครทรรพ. การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาเข้าสู่อาเซียน, 2555
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ยิง่ เมือ่ พิจารณาจากเหตุปจั จัยแห่งการออกกลางคันทีม่ าจากความยากจน ปัญหา
ครอบครัว การย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง ไปจนถึงการเรียนไม่ไหวปรับตัวไม่ได้ในโรงเรียน ล้วน
สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังมีเด็กด้อยโอกาสที่ขาดการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตั้งแต่
เด็กยากจน เด็กในพื้นที่ห่างไกล เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กไร้สัญชาติไปจนถึงเด็กที่มีภาวะ
บกพร่องการเรียนรู้ ได้แก่ เด็ก LD สมาธิสั้น ออทิสติก ที่ยังขาดโอกาสที่แม้แต่จะเข้าถึงการ
อ่านและการเรียนรู้ที่ดี เด็กเหล่านี้มีจำานวนหลายล้านคนและจะเป็นจุดบอดของการพัฒนา
กำาลังคนหากไม่ได้รับการใส่ใจแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
กล่าวอีกนัยหนึง่ คือมีเด็กจำานวนมากทีไ่ ม่พร้อมหลายๆประการทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละอ่าน
อย่างที่เราคาดหวังไว้ นั่นหมายความว่าหากเราจะตั้งโจทย์เรื่อง “การอ่าน” ก็คงอาจต้องหา
ทางเลือกใหม่ๆ และเป็นเหตุผลที่ผู้เขียนจะเล่าถึง “กระบวนการสร้างเด็กอ่าน” อีกแบบที่
สร้างโอกาสและนำาพาเด็กเยาวชนเข้าถึงการอ่านในมิติที่หลากหลายแต่มีความหมายกับการ
สร้างพื้นฐานชีวิตและทักษะสำาคัญของเด็กเยาวชน

พาเด็กอ่านโลก : กระบวนการพาเด็กออกนอกลู่การเรียนรู้ปกติ
เพื่อจะ “รักการอ่าน ผ่านการมองชีวิต”
ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างภาพหนึง่ ภาพทีไ่ ม่มตี วั หนังสือเลยเป็นภาพถ่ายทีส่ ามารถค้นได้
จาก Google ทั่วไป เมื่อใครก็ตามได้เห็นภาพนี้ ลองชวนคิดดูว่า แม้ไม่มีตัวหนังสือเลยสักตัว
คนจะอ่ า นภาพออกจะเข้ า ถึ ง ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ต่ อ ภาพที่ เ ห็ น ได้ ไ หม คนที่ ดู จ ะเกิ ด การ
ตั้งคำาถามไหมว่า เหตุใดทำาไมหรือเกิดอะไรขึ้นต่อผู้คนและโลกใบนี้ อันที่จริงภาพที่ยก
ตัวอย่างนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงในทวีปแอฟริกาดินแดนที่เด็กจำานวนมากยังคงอดอยากและ
ล้มตายในรายวัน ภาพดังกล่าวนี้ไม่มีแม้แต่ตัวอักษร แต่หากเราชี้ชวนเด็กๆ “อ่านภาพ”
และชวนเด็กๆ ตั้งคำาถาม ภาพหนึ่งภาพที่นี่จะนำาไปสู่การคิดและตั้งคำาถามอะไรอีกมากมาย
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แหล่งที่มา :
iamasocialentrepreneur.com

เหมือนดังมีผู้กล่าวว่า “ภาพหนึ่งภาพ แทนคำานับพัน”
ภายใต้การตัง้ คำาถามของเด็กๆนีเ้ องทีน่ าำ มาสูป่ ระเด็นเรือ่ งของการเรียนรูอ้ กี รูปแบบ
ที่ผู้เขียนได้เกริ่นนำาไป ในประสบการณ์ของคณะผู้เขียนเราเรียกกระบวนการเรียนรู้นี้ว่า
“การเรียนรู้คู่คมเลนส์” ดังที่กล่าวไปในบทนำา ซึ่งภายใต้กระบวนการที่ว่านี้ เรากำาลังเปิด
“โลกแห่งการอ่าน” อีกมิตใิ ห้กบั เด็กๆ ซึง่ เบือ้ งหลังกำาลังนำาเด็กๆ ไปสูก่ ารอ่านและการเรียนรู้
อย่างค่อยเป็นค่อยไป
ชวนเด็กให้สงสัย ชวนใช้จินตนาการ
การทำาให้เด็กๆ เกิดคำาถามทีน่ าำ ไปสูก่ ารเรียนรูไ้ ด้อย่างไรนัน้ เราอาจใช้ได้ในหลาย
วิธีอาจเริ่มจากการมีหนังสือดีๆ สักเล่ม หรือนิทานสักเรื่อง แต่นั่นก็อย่างที่บอกว่าบางครั้ง
ยากที่จะทำาให้เด็กหยิบอ่านหากเด็กๆ ไม่ได้ถูกปลูกฝังที่จะอ่านจากสภาพแวดล้อมที่บ้าน
และที่โรงเรียน ในทางตรงกันข้าม หากเราชวนเด็กๆ เรียนรู้จากสิ่งรอบกายรายวันและ
ตั้งคำาถามว่า ทำาไมเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ และอาจโยงมาถึงเรื่องเล่าหรือนิทานที่เด็กๆ แม้อาจ
ไม่เคยอ่านแต่เป็นเรื่องราวที่อาจได้ยินในท้องถิ่นเองหรือจากนิทานนานาชาติก็ตาม เราอาจ
ชวนเด็กๆ เติมแต่ง “จินตนาการ” เช่นกรณีภาพยนตร์เรื่อง แฮนเซลกับเกรเทล (Hansel
and Gretel) ที่หยิบเอาเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องเด็กกับบ้านขนมปัง ซึ่งภาพยนตร์สมัยใหม่ได้
นำามาต่อเรื่องจินตนาการชี้ชวนเด็กๆ คิดต่อว่าสองพี่น้องที่รอดจากแม่มดมาได้จะต้องทำา
อย่างไรต่อไป และหนังทำาให้คิดต่อว่า ถ้าแม่มดตายแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไร ซึ่งเราก็ยัง
สามารถชวนเด็กๆ คิดต่อจากหนังไปได้อีก เป็นต้น หรือกรณีเราอาจชวนเด็กๆ คิดถึง
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รามเกียรติ์ที่เด็กๆ น่าจะเคยได้ยินได้เรียนรู้ในเรื่องราวอยู่บ้าง ชวนเด็กๆ ตั้งคำาถามว่า
“ถ้าทัพยักษ์และทัพพระรามไม่รบกัน พวกเขาจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร” ในกรณีนี้หากเติม
จินตนาการเพื่อเปิดโจทย์การเรียนรู้และแรงบันดาลใจให้เด็กคิดต่อ เด็กก็จะกลับมาเริ่มต้นที่
การ “อยากอ่าน” และค้นหาต่อ เพราะ “ความอยากรู้” ต่อเบื้องหน้าเบื้องหลังในเรื่องเล่า
ตัวอย่างงานเรื่อง “กาดมืด” เป็น
กรณีงานของเด็กๆ ซึ่งเป็นเด็กที่ครูเรียกได้
ว่า “ถอดใจ” จากการเรียนรู้ในห้องเรียน
ไปแล้ ว คนหนึ่ ง อ่ า นหนั ง สื อ ไม่ อ อกอ่ า น
ไม่ แ ตก อี ก คนไม่ เ รี ย นหนั ง สื อ และอี ก
หลายๆ คนมีสภาพคล้ายๆ กันไม่สนใจเรียน
แต่การที่เด็กๆ ได้อยู่ในกระบวนการเรียนรู้
ใหม่ทเี่ ริม่ จากเรือ่ งทีเ่ ด็กๆ สนใจ จากคำาถาม
ทีเ่ ด็กๆ สงสัย ก็เป็นกระบวนการ นำาเด็กๆ มา
สูก่ ารต้องทำาอะไรสักอย่างเพือ่ ทีจ่ ะวางแผน
ออกไปเรียนรู้ ค้นหาความรูแ้ ละ “อ่านอย่าง
มีความหมาย”
ในภาพเราจะเห็นสคริปต์บอร์ดของเด็กๆ ซึ่งเด็กที่เขียนภาพนั้นเป็นเด็กที่ได้ถูกขึ้น
ชื่อว่าอ่านหนังสือไม่แตก แต่พวกเขาสามารถวาดจินตนาการและวางแผนความคิดที่จะไป
ค้นคว้าและเรียนรู้จากเรื่องที่ตนเองสนใจ โดยมีสมมติฐานในเรื่องนี้ว่า “ทำาไมจึงเรียกว่า
กาดมืด (ตลาดมืด) ที่จังหวัดลำาปาง เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น” เราจึงให้เด็กๆ คิดบวกกับ
จินตนาการให้เขาคาดเดาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างทั้งในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันที่กำาลัง
เป็นไปพร้อมๆ กับการให้เด็กตั้งคำาถามอย่างต่อเนื่อง อันเป็นบันไดขั้นแรกที่นำาไปสู่การอ่าน
และเราเพียงเป็นผู้ขยายความหมายของการเรียนรู้ที่นำาเด็กๆ ไปสู่การอ่านและค้นหาคำา
ตอบ ซึ่งทำาให้พวกเขาได้พบเรื่องราวและเรื่องเล่าของผู้คนชาวพม่าที่มาตั้งรกรากสร้างตลาด
ที่ชื่อว่า “กาดบริบูรณ์” (หรือกาดบริบูรณ์ปราการ) แห่งนี้อยู่เก่าก่อนเป็นนายห้างพ่อค้ารุ่น
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บุกเบิกร่วมกับชาวจีนและคนในท้องถิน่ ทีต่ า่ งมีสว่ นทำาให้ตลาดแห่งนีร้ งุ่ เรืองในครัง้ อดีต ลองดู
ตัวอย่างสคริปต์บอร์ดของเด็กๆ แล้วลองตั้งคำาถามและจินตนาการไปพร้อมกัน

แหล่งที่มา : script กาดมืด, โรงเรียนทำาหนังสารคดี สถาบันรามจิตติ 2551

ที่น่าสนใจคือในกระบวนการของเด็กๆ กลุ่มนี้จากความอยากรู้ที่อยู่นอกเหนือตัว
หนังสือหรือตำาราเรียนกลับทำาให้เกิดคำาถามมากมายต่อเนื่องจากจินตนาการของเด็กๆ อาทิ
“ทำาไมชาวพม่าถึงเป็นผู้บุกเบิกตลาด” “อาคารในตลาดทำาไมเป็นสถาปัตยกรรมพม่า”
“พม่ากับคนเมืองอยู่กันอย่างไรในสมัยก่อน” “คนจีน คนไทยและชาวพม่าอยู่ด้วยกันได้
อย่างไรทั้งที่มีความแตกต่าง” เป็นต้น ตัวอย่าง “คำาถามชุด” ที่เกิดจากความกระหายใคร่รู้
ของเด็ก กลับมีนัยที่ครูรวมถึงคนอย่างเราท่านต้องหันกลับมาทบทวนวิธีการจัดการเรียนรู้
ยุคปัจจุบันโดยเฉพาะกับสิ่งที่เด็กๆ ตั้งคำาถามว่า “เคยเรียนแต่ประวัติศาสตร์ที่ไทยรบพม่า
ไม่เคยรู้ว่าชาวพม่ากับคนไทยผูกพันและเอื้อเฟื้อกันมาก่อนอย่างไร”
นีเ่ องจึงเป็นประเด็นของการอ่านในอีกมิตหิ นึง่ ทีค่ ณะผูเ้ ขียนได้เปิดเป็นโจทย์ไว้ใน
เรื่อง “เด็กอ่านโลก” ที่มิใช่แค่การ “อ่านและรู้หนังสือ” (reading & literature) แต่รวมไป
ถึงทักษะพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงกับมิติของการเรียนรู้อื่นๆ ที่สำาคัญและจำาเป็นต่อการใช้ชีวิต
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ของเด็กและเยาวชนยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทักษะที่จะเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ที่สัมผัส
สัมพันธ์กับตัวของพวกเขา ทักษะที่เขาจะต้องรู้จัก “อ่านตัวตน และอ่านวิถีชีวิต อ่านความ
สัมพันธ์ของผู้คน”
อย่าจำากัดการเรียนรู้เพียงแค่คาบเวลาหรือการบังคับขู่เข็ญตามหลักสูตร
“เพราะความอยากรู้ของเด็กไม่ได้เกิดตอนโรงเรียนกดออดดัง หรือแม่บอกให้เรียน”
สำาหรับเด็กๆ ในห้องเรียน จำาเป็นต้องขอให้ครูลมื ไปเลยว่าเคยมีคาบ ด้วยการจัด
คาบเรียนอย่างในปัจจุบันมักจะกลายเป็นเงื่อนไขให้กระบวนการเรียนรู้ที่จะอ่านโลกของ
เด็กๆ ถูกจำากัดไปด้วย และที่สำาคัญคือครูมักจะพะวงติดอยู่กับคาบเวลาจนไม่สามารถจะ
จัดการเรียนรู้ได้เต็มที่ ทั้งที่กระบวนการเรียนรู้ที่ว่านี้ไม่สามารถแยกวิชาต่างๆ ขาดออกจาก
กันได้ วิธีการเรียนรู้และการเขียน การออกไปอ่านโลกข้างนอกห้องเรียนแล้วกลับมาอ่าน
ตำาราค้นคว้า เมื่อเจอทางตันก็กลับไปค้นคว้าและอ่านกันไป ค้นเอกสารต่างๆ กลับไปกลับมา
ให้การอ่านนั้นพอเพียงต่อการหาคำาตอบไขข้อสงสัย สิ่งเหล่านี้เราจึงย้ำาว่า มันอยู่นอกเหนือ
จากเสียงออดดังหรือการเคี่ยวเข็ญจากบ้านหรือครอบครัว
ตัวอย่างกรณีเด็กๆ ในกลุม่ “กาดมืด” (กาดบริบรู ณ์) ทีย่ กตัวอย่างไปข้างต้นอาจ
เป็นเด็กที่พร้อมจะหลุดจากคาบเวลา แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาจะหลุดจากคาบเวลาไปใช้
ชีวิตกับการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงเพราะเด็กยุคนี้มีอะไรฉุดดึง
พวกเขาได้มาก อย่างไรก็ตาม หากเราให้เครื่องมือที่ท้าทายต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมแล้ว
การจะโยงชีวิตการเรียนรู้ไปสู่การอ่านก็ย่อมจะไปได้อย่างต่อเนื่องไหลลื่นและสุดทาง ดังเห็น
ได้จากว่า กรณีที่เด็กๆ กลุ่มนี้ไม่เพียงแต่วาดสคริปต์บอร์ดที่จะลงไปเก็บข้อมูลในกาดมืด
เท่านั้น แต่พวกเขายังลงไปค้นคว้าเอกสารต่างๆ การไปสัมภาษณ์ฟังคำาบอกเล่าจากพ่อค้า
แม่ค้าผู้เฒ่าผู้แก่กระทั่งตามรอยไปสู่การสืบค้นเอกสารสำาคัญที่เป็นร่องรอยหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเช่าที่ของตลาดเก่าแห่งนี้จนได้เอกสารโบราณที่เรียกว่าแทบจะไม่
เคยมีใครได้เห็นมาได้ กระบวนการค้นหาจนนำาไปสู่การอ่านอย่างต่อเนื่องจริงจังของเด็กๆ
กลุ่มนี้อาจเรียกได้ว่าแม้แต่บุคคลที่เรียกว่าเป็น “หนอนหนังสือ” ในปัจจุบันก็ยังมองข้าม
ที่จะอ่านค้นอะไรได้มากมายเช่นนี้
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แหล่งที่มา : script กาดมืด, โรงเรียนทำาหนังสารคดี สถาบันรามจิตติ 2551

นีเ่ องทีผ่ เู้ ขียนเห็นว่าเป็นตัวอย่างงานของเด็กทีม่ าจากท้องถิน่ ห่างไกลเด็กทีพ่ ร้อม
จะตกขอบการศึกษา เด็กที่เริ่มมองไม่เห็นอนาคตของการเรียนรู้ของตนเอง แต่กลับหันมาให้
ความสำาคัญกับการอ่านและการเรียนรู้อย่างจริงจัง และการเรียนรู้ของพวกเขาเหล่านั้นมี
ความหมายมากกว่า “การอ่าน” อย่างที่คนทั่วไปคาดคิดถึง ใครเลยจะสนใจใคร่รู้ตามหา
ร่องรอยหนังสือหรือเอกสารสำาคัญที่หายไปจนหาได้พบ และกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำาคัญ
ที่เป็นจิ๊กซอว์ที่จะต่อเรื่องราวจากอดีต-ปัจจุบันของกาดมืดหรือตลาดเก่าแห่งนี้ และยังนำาไป
สู่การตั้งคำาถามต่ออนาคตของกาดมืดที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไป
ใช้ศักยภาพของเด็กให้คุ้ม ต่อยอดการอ่านความรู้สู่การยกความคิด
โดยธรรมชาติเด็กนัน้ มีความหลากหลายทัง้ วัยพัฒนาการและความสนใจทีแ่ ตกต่าง
กัน แต่สิ่งที่เหมือนกันโดยธรรมชาติเด็กคือความกระหายใคร่รู้ในเรื่องที่เขาสนใจ เราควรใช้
สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์เต็มที่โดยที่เราไม่จำาเป็นต้องให้เด็กสนใจเรื่องเดียวกันหรือต้องอ่านใน
สิ่งที่ครูหรือพ่อแม่สนใจเหมือนกัน แต่ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เห็นช่องทางที่จะไปสู่การอ่าน
หรือเลือกที่จะอ่านหลากหลายรูปแบบตามแต่สไตล์การเรียนรู้และรสนิยมความสนใจของ
เด็ก นี่แหละจะเป็น “ประตูสู่การอ่าน” ที่แท้จริง
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ตัวอย่างการเรียนรูใ้ นโรงเรียนทำาหนังสารคดีได้ชว่ ยให้ครูและเด็กๆ เห็นความหลากหลายเหล่านี้ได้ไม่ยากนัก มีเด็กกลุ่มหนึ่งทำาโครงการเรื่อง “กรุ๊ปเลือด” ผ่านวิชาชีววิทยา
แต่แทนที่เด็กๆ จะเรียนชีวะแบบสุดโต่ง เด็กๆ กลับไปอ่านหนังสือว่าด้วย “กรุ๊ปเลือดกับ
ลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนกัน” ทำาให้เห็นว่า กรุ๊ปเลือดนั้นสัมพันธ์กับนิสัยและพฤติกรรมของ
วัยรุ่นในปัจจุบัน นำาไปสู่ความอยากรู้อยากเห็นทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงสังคมวิทยาของ
ผู้คน ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ศาสตร์และวิทยาการต่างๆ จนถึงคุณค่าของการ
สละเลือดเพื่อต่ออายุคนในยามฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่กว่าการพูดเพียงแต่
“กรุ๊ปเลือด” และ “หมู่เลือด” จนไกลเกินความเข้าใจในตัวเองและผู้คนรอบข้าง

แหล่งที่มา: กรุ๊ปเลือดบอกนิสัย, 2553

ตัวอย่างง่ายๆ สไตล์เด็กๆ นีย้ งั ชีถ้ งึ “หน้าต่างแห่งโอกาส” ทีส่ าำ คัญยิง่ อีกเรือ่ งหนึง่
นั่นคือการหาเด็กยกระดับ up level จากแค่การอ่านบนฐานความสนใจไปสู่การคิดการ
วิเคราะห์และการใช้เหตุผลในระดับที่สูงขึ้น ตัวอย่างทั้ง “กาดมืด” และ “กรุ๊ปเลือด”
สะท้อนถึงศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กที่มิได้จำากัดแค่การเรียนรู้ข้อมูลผ่านการอ่าน แต่ยังส่ง
ผ่านไปถึงการคิดระดับที่สูงขึ้นว่า “ทำาไม” สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ และเจ้าตัว
“ทำาไม” ในหัวเด็กนี่แหละที่จะทำาให้การอ่านยิ่งมีความหมายและความสำาคัญต่อการพัฒนา
เขาให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่รอบรู้ เข้าใจโลก และมีจิตสำานึกที่ดีต่อคนรอบข้างในโลกที่
แตกต่างหลากหลายนี้
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โจทย์ “ท้าทาย” ครูผู้ “ถือกุญแจ” ทีจ่ ะเปิดประตูสกู่ ารเรียนรูใ้ หม่ของเด็ก
ในกระบวนการพาเด็กๆ อ่านทีก่ ล่าวไปนัน้ งานท้าทายของครู (รวมถึงพ่อแม่) อาจ
เริ่มต้นตั้งแต่การเป็น “นักตั้งคำาถาม” บวกกับ “นักกระตุ้นจินตนาการ” และการให้เด็กได้มี
โอกาสที่จะเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำากัด อาศัยความหลากหลายของธรรมชาติการเรียนรู้เด็กๆ
เป็นตัวต่อยอด อย่างไรก็ตามสิ่งสำาคัญมากในกระบวนการเรียนรู้ที่ว่านี้ก็คือการใส่โจทย์หรือ
บรรยากาศ “ที่ท้าทาย” เพื่อเป็นแรงผลักให้เด็กๆ อยากที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปสู่การ
พบคำาตอบและต่อยอดการเรียนรูใ้ ห้ดยี ง่ิ ๆ ขึน้ ภายใต้กระบวนการท้าทายให้เด็กๆ เรียนรู้นี้เอง
จึงเปรียบเสมือนพายุที่กำาลังก่อตัวเป็นเกลียวคลื่นหมุนวนที่จะมีแรงพลังของการเรียนรู้เป็น
เกลียวหมุนวนใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งแรงขึ้นๆ ไป การเรียนรู้ของเด็กก็จะมีพลังต่อเนื่องนำาไปสู่การ
พัดพาความรู้อันไม่รู้จบ
นอกจากความท้าทายต่อความกระหายใคร่รขู้ องเด็กๆแล้วในกระบวนการเรียนรูท้ ี่
เราถือว่ามีความสำาคัญยิ่งไม่น้อยไปกว่าที่กล่าวมาและท้าทายครูและผู้บริหารโรงเรียนเป็น
อย่างมาก (รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง) คือ การเปิด “พื้นที่” ให้เด็กๆ ได้ออกไปเรียนรู้โลกกว้าง
อย่ า งเต็ ม ที่ ร วมถึ ง การเปิ ด โอกาสให้ เ ขาได้ นำ า สิ่ ง ที่ เ ขา “รู้ โ ลก” ดึ ง กลั บ มาสู่ ก ารแสดง
ผลงาน มีพื้นที่ที่จะแสดงออกถึงศักยภาพการเรียนรู้ของเขาในทางสร้างสรรค์ ซึ่งในกรณีของ
โรงเรียนทำาหนังสารคดีหรือ “กระบวนการเรียนรู้คู่คมเลนส์” นั้น เด็กๆ ไม่เพียงแต่ต้องใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งกล้องถ่ายภาพ/เครื่องบันทึกเทป/วิดีโอเพื่อเป็นเครื่องมือเรียนรู้และ
เก็บบันทึกข้อมูลแล้ว พวกเขายังต้องนำาข้อมูลความรู้ต่างๆที่เก็บได้มาประมวล “ตัดต่อ”
เนื้อหาฉากตอนต่างๆ ด้วยโปรแกรมตัดต่อในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ภาพและเสียงรวมถึง
ภาพรวมของหนังสารคดีที่จะบอกเล่าเรื่องราวของข้อมูลความรู้ทั้งหมดที่เขาได้ค้นหาคำาตอบ
ภายใต้กระบวนการที่ผลิตและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ผ่านหนังสารคดีนี้เองที่ครูและพี่เลี้ยง
อาจต้องคอยช่วยหนุนเสริมให้การเรียนรู้ของเด็กนั้นบรรลุเป้าหมาย และจำาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมี “เวที” หรือพื้นที่แสดงผลงาน ซึ่งเราให้เด็กๆ ได้นำาเสนอผลงานหรือหนังสารคดี
ผ่านกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์ติชมสารคดีระหว่างเด็กๆ ด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็น
กระบวนการเติมแต่งความรูแ้ ละการพัฒนาตนของเด็กๆ รวมถึงการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน
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อาจกล่าวได้วา่ ในกระบวนการเช่นนีจ้ งึ มีความหมายอย่างยิง่ หากเราทำาให้เด็กๆเห็น
เป้าหมายของการเรียนรู้อันนำามาสู่การอยากอ่านและค้นหาความรู้ที่ตอบสนองและสัมผัส
สัมพันธ์กับชีวิตพวกเขาอย่างแท้จริง ที่สำาคัญมันจะค่อยๆ นำาไปสู่การพัฒนาทักษะสำาคัญๆ
อี ก หลายด้ า น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กั บ ทั ก ษะการใช้ สื่ อ สมั ย ใหม่ ที่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ รี ย กร้ อ งจาก
คนรุ่นใหม่ รวมถึงทักษะของการถ่ายทอดและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

อ่านเพื่อเรียนรู้อาเซียน อ่านเพื่อเข้าใจเพื่อนร่วมโลก
เราอาจจะมีนยิ าม “การอ่าน” ได้หลากหลายลักษณะ อาจหมายถึง การอ่าน
(reading) ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือ “การรู้หนังสือ” (literacy) หรืออาจจะเป็นความ
สามารถในการอ่านและตีความ (Interpretation) อาจเป็นความสามารถในการมองเห็น
อ่านเห็น (visual) หรือเป็นการอ่านที่จะเข้าใจหรือคาดเดาที่จะบอกได้ว่า สิ่งที่เห็นหรือที่
ปรากฏอยู่นั้นหมายถึงอะไร หรือแม้แต่ความสามารถในการเข้าถึงอ่านออกและรู้เท่าทัน
สื่อสมัยใหม่ (media literacy) ฯลฯ
อย่างไรก็ตามเมือ่ การอ่านยุคใหม่เปลีย่ นไปนับแต่วนั ทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศได้กา้ ว
มาสู่การปฏิวัติการเรียนรู้ ดูเหมือนมีโจทย์ท้าทายอะไรมากมายต่อการอ่านของเด็กยุคใหม่
จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดมิติการอ่านให้หลากหลายยิ่งขึ้น
กระบวนการพาเด็กอ่านทีเ่ ล่าข้างต้นอาจเป็นเพียงตัวอย่างพืน้ ๆทีผ่ คู้ นอาจยังสงสัย
ว่าจะนำาพาเด็กๆ ไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งถึงอาเซียนอย่างไร คณะผู้เขียนขอกล่าวว่า นั้นเป็น
เพียงตัวอย่างเล็กๆ ไม่กี่ชิ้นจากประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในท้องถิ่นที่ห่างไกลที่ระบบ
การศึกษาทั่วไปอาจก้าวไปหยิบยื่นโอกาสได้ไม่มากพอ อันที่จริงแล้วกระบวนการเรียนรู้ใน
โลกทำาหนังสารคดีที่กล่าวไปนั้น ยังมีตัวอย่างของโจทย์ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงไปสู่โลก
อาเซียนหรือโลกแห่งการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมได้ง่ายมากทั้งเรื่อง “พม่าแดนระนอง” “วิถี
ชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะ” “ชีวิตซาไก” “วิถีประมงที่ลุ่มน้ำาสายบุรี” “คุ้มเจ้าหลวงลำาปางที่หาย
ไป” “ชุมชนสันติสุขปลายด้ามขวาน” “ยุววิจัยวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา” “ยุววิจัยวัฒนธรรม
ไทย-มาเลเซีย” “ยุววิจัยวัฒนธรรมไทย-ลาว” เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือการค้นคว้า
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เรี ย นรู้ ข องเด็ ก และกำ า ลั ง พาเด็ ก ๆ ไปสู่ โ ลกของความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ถึ ง สายใยความ
ผูกผันทางสังคมวัฒนธรรมในหมู่ประชาชนอาเซียนที่น่าจะเป็นรากฐานสำาคัญของ “การ
เรียนรู้อาเซียน” ที่แท้จริง มิใช่เพียงการท่องคำาสวัสดีหรือจำาธงชาติต่างๆ ได้ และนี่เองที่
ถือว่าเป็นทักษะสำาคัญในศตวรรษใหม่ที่เด็กๆ ไม่เพียงแต่จะเรียนรู้อ่านคิดและยกระดับ
ความคิดแล้ว กระบวนการเหล่านี้ยังมีส่วนยกระดับจิตสำานึกที่จะเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รี
ความเป็นคนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันจะนำาไปสูเ่ ป้าหมายของการเรียนรู้ “รู้เรา
รู้เขา เท่าเทียม” เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง
• ผ่านการเรียนรูค้ กู่ ารอ่านเราสามารถสร้างโอกาสให้เด็กๆรูจ้ กั ทีจ่ ะตัง้ คำาถามจาก
ความอยากรู้ เช่น พม่าเป็นใคร ทำาไมมาทำางานในจังหวัดระนอง ถ้าไม่มพี ม่า
ทำางานในพืน้ ทีแ่ ล้วชาวระนองอยูไ่ ด้ไหมฯลฯคำาถามเหล่านีน้ าำ พาเด็กๆออกไป
ค้นหาคำาตอบจากการอ่านชีวติ และสิง่ แวดล้อมอ่านความรูส้ กึ นึกคิดของผูค้ น
และนั่นหมายรวมไปถึงการอ่านหนังสือที่อาจมากกว่าที่มีในตำาราเรียน
• ผ่านการเรียนรูค้ กู่ ารอ่าน เราสามารถพาเด็กๆ จินตนาการต่อไปว่า บ้านเมืองใน
สมัยก่อนทีไ่ ทยยังสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้านนัน้ เราไปมาหาสูอ่ ย่างไรถ้อยที
ถ้อยอาศัยอย่างไร เรา “กินดอง” และอยู่อย่างไรในฝั่งโขงลาว-ไทย
• ผ่านการเรียนรูค้ กู่ ารอ่าน เราสามารถเปิดโอกาสให้เด็กๆ นึกสนุกออกไปอ่าน
ตำารับตำาราประวัตศิ าสตร์เก่าก่อนจนถึงการอ่าน“ร่องรอยหลักฐาน”ตีความ
เอกสารสำาคัญจนถึงฟังเรือ่ งเล่าจากปากคำาผูเ้ ฒ่าเก่าก่อนประมวลเอาเรือ่ งราว
ต่างๆร้อยเรียงเป็นข้อค้นพบเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของผูค้ นในลุม่ อารยธรรมนีไ้ ด้
อย่างไม่รู้จบ
สิง่ ท้าทายสำาคัญสำาหรับการอ่านของเด็กยุคใหม่คอื ทักษะความสามารถทีจ่ ะ“อ่าน
(โลก) ออก บอก (ความคิด) ได้ ใช้ (ชีวิต) เป็น” ซึ่งรวมๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่าน
ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีหรืออ่านสื่อเป็นรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงทักษะที่จะอ่านโลก อ่านชีวิต
และผู้คนใดๆ ก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่จำาเป็นต่อเด็กไทยในอนาคต มันคงจะยากที่เรา
จะบังคับให้ทักษะเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายในตัวเด็ก แต่มันอาจจะง่ายกว่าหากเราจัดสภาพ
แวดล้อมและรู้จักที่จะสร้างแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่จะให้เด็กๆ สนใจและหันกลับมา
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สนใจที่การอ่านแม้เพียงเล็กน้อยและค่อยต่อเนื่องไป ที่สำาคัญการอ่านและการเรียนรู้นั้นเป็น
สายโซ่ที่สัมพันธ์กันซึ่งกระบวนการใดเกิดขึ้นก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเด็กๆ
เมือ่ มองกลับมาในมิตอิ าเซียนดูเหมือนเราเองมีโอกาสอยูม่ ากทีจ่ ะนำาพาเด็กๆ ไปสู่
การอ่านและรู้จักเพื่อนบ้านของเรา ผ่านการเรียนรู้ในมิติวัฒนธรรมและสังคมที่แต่ไหนแต่ไร
ที่ยังไม่มีปฏิญญาอาเซียนความเป็นดินแดนสุวรรณภูมิหรือความเป็นอุษาคเนย์ก็ตามนั้นได้
สั่งสมรากเหง้าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภูมิสังคมของคนในภูมิภาคนี้ โจทย์นี้ไม่ยากที่จะ
เปิดการเรียนรู้และเป็นโอกาสของเด็กไทย หากแต่ยุทธศาสตร์แนวบนหรือกระแสสังคม
แนวกว้างก็มักมองผ่านในเรื่องเหล่านี้ ทั้งที่จริงนี่เป็นเครื่องมือสำาคัญของการสร้างพลเมือง
อาเซียนที่มี “พื้นฐานของสำานึกร่วม” อาเซียนร่วมกัน ดังนั้นการให้เด็กๆ ได้ออกไปเรียนรู้
เพื่อนบ้าน เช่น การเรียนรู้ยุววิจัยและทำาสารคดีเรื่องบ้านฉันบ้านเธอ หรือสายสัมพันธ์
สองเชื้อชาติก็ดี ต่างเป็นการเปิดมุมมองให้เด็กๆ รู้จักการอ่านผู้คนและเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้คน
ที่แตกต่างกันไป
จึงจำาเป็นอย่างยิง่ ทีก่ ระบวนการอ่านทีว่ า่ นีจ้ ะต้องพาเด็กๆไปสูก่ ารเรียนรูเ้ พือ่ นร่วม
โลกซึ่ ง ถื อ เป็ น ทั ก ษะของมนุ ษ ย์ ที่ จ ะต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละสั ม ผั ส สั ม พั น ธ์ ใ นความเป็ น อยู่ ข อง
คนร่วมโลก มิใช่เพียงแค่ปล่อยให้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรมแบบที่ผ่านๆ มาเท่านั้น แต่ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทุกฝ่ายเห็นความสำาคัญ
ร่วมกันด้วยว่านี่คือกระบวนการสร้างเด็กรุ่นใหม่ ที่เป้าหมายใช่เพียงแค่การสร้างพลเมือง
อาเซียนแต่นั่นหมายถึงพลโลกที่ต้องดูแลและรับผิดชอบต่ออนาคตของเพื่อนร่วมโลกทุกคน
ด้วย
ทัง้ นีใ้ นกระบวนการพาเด็กอ่านไปจนถึงเด็กอ่านโลกทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้ คณะ
ผู้เขียนหวังว่าน่าจะมีส่วนสะท้อนประสบการณ์และตัวอย่างของการสร้างและเตรียมความ
พร้อมเด็กยุคใหม่ให้ “เท่าทันโลก” ขอย้ำาว่านี่อาจไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำาหรับ
คนทุกคน แต่จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีสำาหรับเด็กยุคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่
ยังเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำาที่เด็กจำานวนมากยังขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากโจทย์ที่สนใจเล็กๆ ไปสู่การอ่านและการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่
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กล่าวมานั้นจึงน่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่พาเด็กๆ ไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำาคัญ
รวมถึงการยกระดับจิตวิญญาณที่มีต่อตนเองและผู้อื่นได้มาก
ท้ายที่สุด การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียม
รวมถึงความสามารถในการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาตินี่แหละคือโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของ
ศตวรรษที่ 21 และการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้วยความคิดความเข้าใจของเด็กที่
อ่านโลกเป็นเท่านั้น สิ่งนี้จึงจะเกิดเป็นจริงได้ และนั่นแหละจึงจะเป็นการอ่านเพื่อความ
เท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติอย่างแท้จริง
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ก�รเปิดประตูสู่วัฒนธรรมก�รอ่�นของเด็กในประเทศเพื่อนบ้�น
เป็นจุดเริ่มต้นของก�รเปิดรับ
ที่จะเรียนรู้อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ
ผ่�นสื่อนิท�นที่ส�ม�รถเข้�ไปถึงมือของทุกคนในบ้�น ในโรงเรียน
และในสังคมได้อย่�งเป็นธรรมช�ติและแนบเนียน

“เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน”
วิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านอาเซียน
ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร และคณะ

ปฐมเหตุโครงการ ทำาไมต้องเป็นนิทานอาเซียน
การรวมกลุม่ เป็นประชาคมอาเซียน ทำาให้ “อาเซียน” มีสถานะเป็นนิตบิ คุ คล เป็น
องค์กรที่มีบทบาทต่อสู้ผลักดันในเวทีโลกในนามกลุ่มประเทศอาเซียน โดยแบ่งโครงสร้างการ
รวมกลุ่มเป็น 3 คณะใหญ่ คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีการพัฒนาทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไป
พร้อมกัน ลดปัญหาเรื่องเขตแดนทางการเมืองการปกครองที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นในการ
พัฒนา ดังคำาขวัญของประชาคมอาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
(One Vision, One Identity, One Community)
การเคลือ่ นย้ายทุน แรงงาน องค์ความรู้ ภาษา วัฒนธรรม ระหว่างประเทศอาเซียน
เป็นปรากฏการณ์สำาคัญที่กำาลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ความพร้อมในการบูรณาการความ
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง หลาย รวมถึ ง การเรี ย นรู้ ใ นความเหมื อ นและความแตกต่ า งในมิ ติ
ทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ จึงมีความสำ าคัญอย่างลึกซึ้งในความหมายของนิยาม
“หนึ่งอัตลักษณ์” (One Identity) เนื่องจากบริบททางสังคมและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถสะท้อนให้เห็นผ่านทางงานวรรณกรรมและ

จากบทความเดิมชื่อ “ ‘เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน’ โครงการศึกษาวิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านและนิทานอาเซียน
สำาหรับเด็ก” นำาเสนอในงานประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013 วันที่ 21-22 มีนาคม
2556
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นิทาน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นการรวบรวมและประมวล
งานวรรณกรรมและนิทานสำาหรับเด็กจึงเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความคิดความ
เข้าใจด้านศิลปะ วรรณกรรม และวัฒนธรรมของอาเซียน
การศึกษาถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุม่ ประชาคมอาเซียน
ผ่าน “การเดินทางของนิทานและเรื่องเล่า” เป็นช่องทางหรือวิธีการทำาความรู้จักประเทศ
เพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นที่ง่ายและสนุกที่สุด เพราะนิทานหรือเรื่องเล่าของประเทศนั้นๆ
สะท้อนให้เห็นมิติที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ทัศนคติ ความเชื่อ การสั่งสมและถ่ายทอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านวัฒนธรรมการบอกเล่า/ฟัง
จนมาถึงการปรับเปลี่ยนพัฒนาเป็นรูปแบบของนิทาน (เล่ม/picture book) ที่สวยงาม
ตามยุคสมัย ผ่านวัฒนธรรมการเล่า/อ่าน อีกทั้งยังสามารถเข้าใจกระบวนการหล่อหลอม
ทัศนคติและความคิดของเด็ก ด้วยการใช้สื่อนิทานงานเขียนและเรื่องเล่า เพราะแต่ละ
ประเทศแต่ละท้องถิ่นต่างก็มีเรื่องเล่าหรือนิทานเป็นของตัวเองทั้งสิ้น แม้ว่านิทานหรือเรื่อง
เล่าบางเรื่องจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอื่น แต่เรื่องที่ปรับแต่งขึ้นใหม่ต่างมีกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมและวิธีคิดของประเทศตนสอดแทรกเข้าไปด้วยเสมอ
ดังนัน้ การเปิดประตูสวู่ ฒ
ั นธรรมการอ่านของเด็กในประเทศเพือ่ นบ้าน จึงเป็น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเปิ ด รั บ การเปลี่ ย นแปลงในจุ ด เล็ ก ๆ ที่ จ ะเรี ย นรู้ อั ต ลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะ
ประเทศ ผ่านสื่อนิทานที่สามารถเข้าไปถึงมือของทุกคนในบ้าน ในโรงเรียน และในสังคมได้
อย่างเป็นธรรมชาติและแนบเนียนด้วยการอ่าน
ถึงแม้ในยุคปัจจุบนั ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะรุดหน้าไปไกล นิทาน
หลายเรื่องและหนังสือสำาหรับเด็กหลายเล่มจะถูกนำาไปไว้ในเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย แต่
หัวใจของนิทานคือโลกของเด็กก็ยังคงเหมือนเดิม วิธีการนำาเสนอนิทานด้วยเทคโนโลยีใหม่
เป็นเพียงการสร้างความแปลกใหม่ดึงดูดความสนใจให้เกิดความหวือหวาน่าตื่นตาตื่นใจ
เท่านั้น เพราะประเด็นสำาคัญของการแต่งและเล่านิทานคือการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ด้วยกัน
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การวิเคราะห์องค์ความรูเ้ รือ่ งวิธคี ดิ / การสอน / การเลีย้ งดูเด็กของคนในชาตินนั้ ๆ
จากนิทานของแต่ละชาติ การเปรียบเทียบ-เชื่อมโยงนิทานจากบริบทหลากหลายกับหลักการ
ทางทฤษฎี จะเป็นฐานความรู้ความเข้าใจในมิติสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศใน
กลุ่มอาเซียน อันจะนำาสู่การตั้งโจทย์ใหม่ๆ ในห้องเรียนของเด็ก การเสริมสร้างวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการยอมรับซึ่งกันและกัน การเรียนรู้ที่จะอยู่และเติบโตใน
สังคมอย่างสันติสุข เป็นการปูทางสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งเพื่อสำารวจองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการอ่านในระดับเด็กปฐมวัยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และนำาองค์ความรู้ดังกล่าวไปเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างนักเขียน นักคิด
และศิลปินนักวาดในภูมิภาคอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ

เราได้อะไรบ้างจากการศึกษานิทานอาเซียน
หนังสือนิทานทีผ่ ลิตขึน้ ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันตามบริบทของประเทศ
นั้นๆ แต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันคือความงดงามของชีวิตผ่านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่แต่ละ
ประเทศพยายามสอดแทรกลงไปในหนังสือสำาหรับเด็ก ทั้งเพื่อปลูกฝังด้านสุนทรียะและ/หรือ
เพื่อให้หนังสือเล่มนั้นๆ น่าสนใจ ผลที่ตามมาคือการซึมซับความงามเหล่านั้นผ่านจิตใต้สำานึก
เข้าไปในตัวเด็ก จนทำาให้เกิดรสนิยมอันดีทั้งในด้านภาษาและศิลปะ วิธีคิดและการใช้ชีวิต
และเป้าหมายหนึ่งที่สำาคัญในปัจจุบันคือ “การสร้างฐานชีวิต” ที่ดีให้กับเด็กผ่านการอ่าน
หรือนิทาน ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีวัตถุประสงค์หลักในการเตรียมความพร้อมของเด็ก
ที่แตกต่างกันไปตามนโยบายที่เห็นสำาคัญ

ด้านสภาพสังคมและวัฒธรรม
เมือ่ วิเคราะห์ลกั ษณะของประเทศอาเซียนทัง้ 10ประเทศจะเห็นว่าประเทศในกลุม่
อาเซียนมีภูมิหลังและที่มา โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ค่อนข้างหลากหลายและแตกต่าง ขณะ
เดียวกันก็มีความคล้ายคลึงในบางส่วนด้วยลักษณะทางกายภาพ
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ในทางประวัตศิ าสตร์ ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่ได้รบั
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียและจีน ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็รับเอาวัฒนธรรมจากทั้ง
สองชาตินี้เข้ามาในระดับที่แตกต่างกัน เช่น ไทยและลาวได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจาก
อินเดียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเวียดนามได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากจีนเป็นส่วนใหญ่ โดย
รวมแล้ว กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถจำาแนกออกเป็น 3 กลุ่มวัฒนธรรมหลัก ตาม
ลักษณะที่ตั้งซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ดังนี้
1) กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ำาโขง (ไทย-ลาว-กัมพูชา-เมียนมาร์-เวียดนาม)
ลุม่ แม่นา้ำ โขงเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของหลายชุมชนทีม่ อี าณาเขตติดต่อกันหลายประเทศ
นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำาคัญซึ่งมีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม ความเชื่อค่านิยม ทั้งที่มี
ความคล้ายคลึงและแตกต่างด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีการไปมา
หาสู่ ค้าขาย และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง ส่งผลให้วิถีวัฒนธรรม
และการดำาเนินชีวิตของแต่ละประเทศมีทั้งที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตนเอง และมี
ความคล้ายคลึงกันในบางส่วน กล่าวได้ว่าไทย-ลาว-กัมพูชามีรากวัฒนธรรมเดียวกัน จึงมี
ความพ้องของวัฒนธรรมมากกว่าพม่าและเวียดนามซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน
2) กลุ่มวัฒนธรรมมาเลเซีย-อินโดนีเซีย-บรูไนดารุสซาลาม-สิงคโปร์
เป็นกลุม่ ประเทศทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม แต่กม็ ปี ระชาชน
ส่วนหนึ่งนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และฮินดูด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ดังนั้น วัฒนธรรม
ประเพณี ศิลปะ การแสดง จะมีความคล้ายคลึงกัน ในขณะที่สิงคโปร์เป็นสังคมผสมผสาน
ระหว่างจีน-มาเลย์-อินเดีย ดังนั้น จึงมีความหลากหลายของวัฒนธรรมสูง ตัวอย่างของมรดก
วัฒนธรรมร่วมในกลุ่มนี้ ได้แก่ การใช้ภาษามาเลย์ (หรือมลายู) และการแต่งกาย ชุมชนที่
นับถือศาสนาอิสลามจะแต่งกายคล้ายคลึงกัน
3) กลุ่มวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
ถึงแม้วา่ ภูมปิ ระเทศของอินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่
วั ฒ นธรรมของฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ป็ น การผสมผสานกั น ระหว่ า งตะวั น ตกและตะวั น ออก ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะวัฒนธรรมฟิลิปปินส์เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสเปน ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคม
มาเป็นระยะเวลานาน แต่ก็ได้ผสานวัฒนธรรมพื้นเมืองเข้าไปด้วย
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ด้านการพัฒนางานวรรณกรรมและหนังสือนิทานภาพสำาหรับเด็ก
ในภูมิภาคอาเซียน
จากการวิเคราะห์งานด้านวรรณกรรมและหนังสือนิทานภาพสำาหรับเด็กในภูมภิ าค
อาเซียน พบว่า นิทานพื้นบ้านและหนังสือนิทานภาพสำาหรับเด็ก เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนวิถี
ชีวิตของคนในสังคมในแต่ละประเทศ เป็นสิ่งบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นรากเหง้าที่
สำาคัญของชุมชนและประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเหลื่อมกันของการพัฒนางาน
ทางด้านนี้
1.กลุม่ ประเทศทีย่ งั คงใช้นทิ านทีเ่ ป็นนิทานพืน้ บ้านหรือนิทานสอนทางศาสนาหรือ
ตามความเชื่อ โดยรูปแบบการเล่าปากเปล่าเป็นหลัก ถ้าเป็นหนังสือ จะเป็นหนังสือที่ใช้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน ได้แก่ เมียนมาร์ บรูไน และชุมชนมุสลิมในประเทศต่างๆ
นิทานทีเ่ ป็นเรือ่ งเล่าจะมีการดำาเนินเรือ่ งอย่างง่ายๆโครงเรือ่ งไม่ซบั ซ้อนวิธกี ารเล่า
เป็นไปอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมา มักจะเริ่มเรื่องโดยการกล่าวถึงตัวละครสำาคัญของเรื่อง ซึ่ง
อาจจะเป็นรุ่นพ่อ-แม่ของพระเอกหรือนางเอก แล้วดำาเนินเรื่องไปตามเวลาปฏิทิน ตัวละคร
เอกพบอุปสรรคปัญหา แล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคหรือแก้ปัญหาลุล่วงไปจนจบเรื่อง ซึ่งมักจะจบ
แบบมีความสุข หรือสุขนาฏกรรม ถ้าเป็นนิทานคติ ก็มักจะจบลงว่า “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้
ว่า…..” ถ้าเป็นนิทานชาดกก็จะบอกว่าตัวละครสำาคัญของเรื่องในชาติต่อไป ไปเกิดเป็นใคร
บ้าง ถ้าเป็นนิทานปริศนาก็จะจบลงด้วยประโยคคำาถาม
2. กลุม่ ประเทศทีก่ าำ ลังพัฒนางานภาพประกอบหนังสือ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม
นิทานและหนังสือทีม่ ใี นระบบช่วงแรกจะเป็นหนังสือแปลมาจากประเทศขององค์กร
ที่ไม่แสวงผลกำาไรที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน หนังสือสำาหรับเด็กประเภทต่างๆ จะได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดพิมพ์จากองค์กรเหล่านี้ แล้วแจกจ่ายฟรีไปตามโรงเรียนต่างๆ บางองค์กร
อาจมีการจัดจำาหน่ายในราคาไม่สูงมากนัก
นิทานทีน่ าำ มาทำาเป็นหนังสือช่วงแรกมักเป็นนิทานพืน้ บ้านทีถ่ อดความการเล่ามา
เป็นตัวหนังสือ แล้วให้นักวาดใส่ภาพประกอบเพื่อสร้างสีสันให้กับหนังสือ ต่อมาจึงมีการ
พัฒนาโดยการให้ทั้งเรื่องและภาพมีส่วนในการเล่าเรื่องไปด้วยกัน ปัจจุบัน ได้มีโครงการเชิญ
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นักเขียนนักวาดจากไทย อาทิ อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์ ไปอบรมเพิ่มพูนทักษะให้กับนักวาดใน
ประเทศลาว
3. กลุ่มประเทศที่พัฒนางานภาพและงานเขียน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
มีการส่งเสริมให้จดั ทำาหนังสือสำาหรับเด็กด้วยวิธกี ารต่างๆ ปัจจุบนั มีสาำ นักพิมพ์
หลายแห่งได้ผลิต สร้างสรรค์และจัดพิมพ์หนังสือดีสำาหรับเด็กมากยิ่งขึ้น
4.กลุม่ ประเทศทีส่ ร้างสรรค์นทิ านและหนังสือภาพโดยอิงตามหลักการพัฒนาการ
ของเด็กและความเหมาะสมตามช่วงวัย ได้แก่ ไทย สิงคโปร์
สิงคโปร์นบั เป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึง่ ในเอเชียในเรือ่ งหนังสือและวรรณกรรมโดย
เฉพาะหนังสือที่มีต้นฉบับจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา ที่มักจะอิงกับหลักการพัฒนาการของ
เด็ก ทฤษฎีจติ วิทยาการเลีย้ งดูเด็ก สำาหรับประเทศไทย นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 ทีม่ กี ารรวมตัว
กันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวม 32 องค์กร ในนาม “เครือข่ายหนังสือเพื่อเด็ก
เยาวชน และครอบครัว” ได้มียุทธศาสตร์หนังสือเพื่อเด็กที่สำาคัญ 4 ด้านคือ การกระจาย
หนังสือให้เข้าถึงเด็ก การรณรงค์ให้เกิดความต้องการและพฤติกรรมการอ่าน การส่งเสริมให้
มีหนังสือที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม และการปกป้องเด็กจากสื่อที่เป็นภัยและขจัด
อุปสรรคต่อการอ่านของเด็ก ซึ่งการผลักดันของเครือข่ายนี้เอง ทำาให้วงการหนังสือเด็กของ
ไทยพัฒนาขึ้นมาก มีนิทานและหนังสือภาพสำาหรับเด็กที่มีคุณภาพทั้งเรื่องและภาพออกมา
จำานวนไม่น้อย และมีการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อเพื่อพัฒนาเด็กอย่างกว้างขวางมากขึ้น
5. กลุม่ ประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วย ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย
นิทานและหนังสือจะเป็น 2 ภาษา คือภาษาถิน่ และภาษาอังกฤษ ในประเทศ
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงค์โปร์ ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก เป็นภาษาที่ใช้
สื่อสารกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำาวัน การศึกษาหรือการทำางาน โดยทั้ง
3 ประเทศนี้ รัฐบาลได้ระบุให้ภาษาอังกฤษเป็นหนึง่ ในภาษาราชการของแต่ละประเทศร่วมกับ
ภาษาถิน่ แม้วา่ จะมีภาษาประจำาชาติเป็นภาษาหลัก แต่ผคู้ นมากกว่า 80% ในประเทศเหล่านี้
ก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ทั้งในวงการค้า ธุรกิจ แวดวงการศึกษา หนังสือแบบเรียน
หรือหนังสือประเภทอื่นๆ จึงจัดทำาขึ้นเป็นภาษาอังกฤษหรือ 2 ภาษา
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ด้านคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมและวิถีวัฒนธรรมที่ส่งผ่านนิทาน
วิเคราะห์ภาพรวมของนิทานแต่ละประเทศ
คุณงามความดีทผี่ จู้ ดั ทำาหนังสือสำาหรับเด็กในแต่ละประเทศต้องการส่งผ่านสูเ่ ด็ก
เพื่อปลูกฝังให้เป็นคนดีและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพอันจะนำาไปสู่การเสริมสร้างสังคมที่ดีใน
ประเทศนั้นๆ โดยใช้เรื่องเล่าหรือนิทานเป็นกลยุทธ์ที่มีมานานแล้ว ที่โดดเด่นและเห็นชัด
ที่สุดคือ การใช้นิทานอบรมสั่งสอนตามหลักศาสนา เช่น นิทานชาดก นิทานปัญจตันตระ
หรือนิทานที่ตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อเตือนสติผู้ฟัง ซึ่งไม่ได้อิงหลักศาสนา เช่น นิทานอีสป เป็นต้น
จากการถอดรหัสนิทานจากประเทศเพือ่ นบ้านหรือประเทศในกลุม่ อาเซียนพบว่า
ทุกประเทศล้วนแล้วแต่เน้นเรื่องการช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นคน
กันคน คนกับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ และประเด็นสำาคัญที่ทุกชาติในอาเซียนส่งสัญญาณหรือ
ส่งสารผ่านนิทานคือ การมี “สติ” เมื่อเกิดปัญหา เมื่อตัวละครเจอปัญหาหรือเกิดปัญหาขึ้น
ในนิทาน ตัวละครก็จะตั้งสติหาวิธีแก้ปัญหานั้นๆ ด้วยความเพียรพยายาม มีมานะอดทนจน
ปัญหานั้นๆ ผ่านลุล่วงไปด้วยดี เช่นนิทานจากประเทศกัมพูชา เรื่อง มดน้อย ในเรื่องมดน้อย
จะข้ามไปหากินอีกฝั่งหนึ่ง น้ำาในคลองคือปัญหาหรืออุปสรรคที่มดน้อยจะต้องหาวิธีเอาชนะ
เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคนั้นๆ ให้ได้ มดน้อยใช้วิธีหลายวิธีด้วยความมานะอดทน ไม่ว่าจะใช้ใบไม้
เป็นเรือ เมื่อไม่สำาเร็จก็ใช้มะพร้าวผ่าครึ่งแทน แต่มะพร้าวผ่าครึ่งมีรูรั่วก็หาวิธีอุดรูรั่วจน
สามารถข้ามน้ำาได้สำาเร็จ สอดคล้องกับสำานวนที่ว่า “สติมา ปัญญาเกิด” และที่สำาคัญปัญหา
เหล่านั้นถูกแก้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น
สำาหรับประเทศหรือชุมชนทีน่ บั ถืออิสลามการใช้นทิ านจะเป็นไปอย่างกลมกลืนกับ
หลักการสอนทางศาสนา เป็นการใช้นิทานเพื่อย้ำาคำาสั่งสอนทางศาสนา สร้างเสริมศรัทธา
หรือเสริมสร้างความเข้าใจให้ปฏิบัติตามหลักของศาสนา โดยส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศ
อิสลามจะเน้นคุณธรรมด้านความกตัญญูรู้คุณ ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โลภ
สาระสำาคัญทีน่ า่ สนใจอีกประเด็นหนึง่ คือกลุม่ นิทานทีเ่ สริมสร้างความภาคภูมใิ จใน
ตนเอง การตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) เนื้อเรื่องของนิทานจะเน้นให้เห็น
ถึงเรื่องราวความสำาคัญของการเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในนิทานของกลุ่ม
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ประเทศที่มีความหลากหลายและมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูง (เนื่องจากนโยบายการ
เปิดประเทศเสรี) เช่น ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ เป็นต้น
นิทานของแต่ละประเทศทีถ่ กู คัดเลือกมาจำานวน 50 เรือ่ ง เมือ่ วิเคราะห์ภาพรวม
ของนิทานแต่ละประเทศว่ามีเนื้อหา คุณค่า แก่นสาระอย่างไรที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ พบว่า สามารถจำาแนกคุณค่าหลักเชิงคุณธรรมจริยธรรมจาก
แก่นสาระของเรื่องได้ ดังต่อไปนี้
A. กลุม่ นิทานเสริมสร้างด้านความพอเพียง ลดกิเลสและความโลภ ส่งเสริม
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงหรือโกหกหลอกลวง ได้แก่เรื่อง
แมวยายปุ๋ง (ไทย)
หินผักกูด (ลาว)
พ่อนากับหินวิเศษ (ลาว)
ตำานานกะเหรี่ยงสามเผ่า (พม่า)
Si Perawai, The greedy isherman (บรูไน)
The king of the Mosquitoes (บรูไน)
B. กลุม่ นิทานเสริมสร้างความดีดา้ นความขยัน อดทน ความมุง่ มัน่ ได้แก่เรือ่ ง
อุบายเศรษฐี (ไทย)
ชาวนาไทย (ไทย)
มดน้อยผู้อารี (กัมพูชา)
Ayu And The Perfect Moon อายูกับคืนพระจันทร์เต็มดวง (อินโดนีเซีย)
Ang kamatis ni Peles มะเขือเทศของ Peles (ฟิลิปปินส์)
C. กลุม่ นิทานเสริมสร้างการใช้สติปญ
ั ญา ไหวพริบ ปฏิภาณ การแก้ปญ
ั หา
เฉพาะหน้า ได้แก่เรื่อง
ปีกของหนู (ไทย)
ผีเสื้อกับกา (กัมพูชา)
มดน้อย (กัมพูชา)
ลูกบอลวิเศษ (กัมพูชา)
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Putri Mandalika เจ้าหญิงมันดาลิกา (อินโดนีเซีย)
Dayang Bongsu and the Crocodile (บรูไน)
The Midnight Tree (สิงค์โปร์)
Isang Mayang Uhaw Mayang กระหายน้าำ กับวิธกี ารทีเ่ ขาสามารถดืม่ น้าำ ในแก้ว
(ฟิลิปปินส์)
Si Bing, ang Munting Butanding Bing ฉลามวาฬน้อย (ฟิลิปปินส์)
Ang Kapatid ng Tatlong Marya ชายหนุม่ กับพีส่ าวทัง้ สามทีห่ ายไป (ฟิลปิ ปินส์)
D. กลุม่ นิทานเสริมสร้างความกล้าหาญ ความมีระเบียบวินยั ความมีน้ำาใจ
นักกีฬา ได้แก่เรื่อง
ยักษ์หัวปุ้ง (ลาว)
ผีหลอก (ลาว)
Si Divayen ดิวายัน สาวน้อยผู้กล้า (ฟิลิปปินส์)
E.กลุม่ นิทานเสริมสร้างการเอือ้ เฟือ้ แบ่งปันการอยูร่ ว่ มกันในสังคมการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ความมีน้ำาใจ การเสียสละ ได้แก่เรื่อง
เม่นหลบฝน (ไทย)
คุณฟองนักแปรงฟัน (ไทย)
หุ่นทั้งสี่ (พม่า)
อลองมดส้ม (พม่า)
กำาพร้าผีน้อย (ลาว)
ไก่น้อยตกหลุม (ลาว)
เรื่องเล่าใหม่ๆ ของแม่ (เวียดนาม)
เรื่องมหัศจรรย์ของตอแฮ (เวียดนาม)
แง้จอมซน (เวียดนาม)
รำาคาญจริงๆ (กัมพูชา)
The proud Butterly and the Strange Tree ผีเสือ้ จอมเบ่งกับต้นไม้ประหลาด
(มาเลเซีย)
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Cendawan Pelangi เห็ดสายรุ้ง (มาเลเซีย)
Naku, Kakuu, Nakuuu! โอ้ แย่แล้ว แย่แล้ว! (ฟิลิปปินส์)
F. กลุม่ นิทานเสริมสร้างความภาคภูมใิ จในตนเอง การตระหนักเห็นคุณค่าใน
ตนเอง (self-esteem) ได้แก่เรื่อง
Fan goes Sea แฟน ผจญภัยในท้องทะเล (มาเลเซีย)
The Book That was Handed down (สิงค์โปร์)
Bunny ind the right stuff (สิงค์โปร์)
The Star that Lost its Light (สิงค์โปร์)
Alamat ng Ampalaya ตำานานของมะระ (ฟิลิปปินส์)
G. กลุ่มนิทานเสริมสร้างการกตัญญูรู้คุณ ได้แก่เรื่อง
เสือ คน งู ลิง (พม่า)
Suwidak Loro หญิงสาวผู้มีผม 62 เส้น (อินโดนีเซีย)
H. กลุม่ นิทานเสริมสร้างการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่เรื่อง
พบกันใต้ท้องทะเล (เวียดนาม)
เมล็ดข้าวที่หายไป (เวียดนาม)
The Beaded Slippers (สิงค์โปร์)

254 | อ่านเขา อ่านเรา

วิเคราะห์วิถีวัฒนธรรมลักษณะทางสังคมของแต่ละประเทศ
ที่ส่งผลต่อนิทาน
ประเทศไทย
ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึง่ ทีม่ กี ารพัฒนาหนังสือสำาหรับเด็กได้ดแี ละต่อเนือ่ ง
วงการหนังสือเด็กของไทยคึกคักตั้งแต่หนังสือสำาหรับเด็กเล็ก (0-3 ปี) และระดับปฐมวัย
(4-6 ปี) จนถึงระดับประถมศึกษา (6-12 ปี) ธุรกิจหนังสือสำาหรับเด็กมีการแข่งขันสูงจึง
ส่งผลดีต่องานหนังสือสำาหรับเด็ก คือ การแข่งขันด้านคุณภาพ แต่ละสำานักพิมพ์ล้วนแล้วแต่
มีนักวิชาการด้านเด็กเป็นแม่งานและเป็นที่ปรึกษา ดังนั้นหนังสือสำาหรับเด็กจึงมีเนื้อหาสาระ
ที่หลากหลายและมีคุณค่า ด้วยความที่ไทยพยายามใช้หนังสือในการพัฒนาเด็กหลายๆ ด้าน
ไปพร้อมกัน
ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า
ประเทศเมียนมาร์มมี าตรการควบคุมสือ่ มวลชนและสือ่ สิง่ พิมพ์อย่างเข้มงวดมา
ตลอด 5 ทศวรรษภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร แม้แต่ตำาราเรียนก็ต้องมีเนื้อหาเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองหรือสอดรับกับความคิดในเชิง “ความเป็นพม่า” ในขณะที่ประเทศเมียมาร์เองมี
ความหลากหลายของชนเผ่าอยู่มากจึงมีเรื่องเล่าประจำาชนเผ่าที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วน
ใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่
มีการติดต่อกันมาแต่โบราณ เช่น อินเดีย บางเรื่องได้มาจากชาดก บางเรื่องคิดแต่งขึ้นเอง
ตามความคิดเห็นที่เชื่อถือกันมาแต่ดั้งเดิม ฉะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่า บางเรื่องเหมือนกับนิทาน
อีสป บางเรื่องเหมือนกับนิทานไทย แต่ทั้งนี้ คุณค่าวิถีความเชื่อ คุณธรรมจริยธรรมที่เห็นได้
ชัดเจนของชาวพม่าคือยึดมั่นในหลักการทางพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องความดี ความเลว
การถูกตัดสินด้วยบาปกรรมจะเห็นได้ชัดเจนจากนิทานเรื่องเล่าของพม่า เช่น เรื่อง เสือ คน
งู ลิง ที่ตัวละคร คน นั้นได้อกตัญญูต่อตายายผู้มีบุญคุณ จึงถูกพระราชาสั่งประหารในที่สุด
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ประเทศลาว
ลาวเป็นประเทศทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งความซือ่ สัตย์สจุ ริตและไม่โลภจนอาจเคยได้ยนิ ว่าถ้า
ไปลืมกระเป๋าสตางค์ในประเทศลาว มั่นใจได้เลยว่าเมื่อกลับไปจะยังคงเห็นกระเป๋าสตางค์
ของตนเองวางอยู่ที่เดิม เรื่องนี้สามารถเห็นได้ชัดเจนในนิทานเรื่องเล่าดั้งเดิมของลาวเรื่อง
หินผักกูด และพ่อนากับหินวิเศษ และแทรกอยู่ในนิทานเรื่องอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
ประเทศกัมพูชา
ประเทศกัมพูชาเพิง่ ผ่านการเปลีย่ นแปลงมาไม่นานนักรัฐบาลจึงให้ความสนใจกับ
การฟื้นฟูประเทศทั้งทางกายภาพและเศรษฐกิจมากกว่าด้านวัฒนธรรม ดังนั้นสภาพการ
เติบโตของหนังสือสำาหรับเด็กในกัมพูชาในด้านคุณภาพเชิงศิลปะจึงยังมีไม่มาก ส่วนเนื้อหา
คุณค่าหลักที่เน้นอยู่ในหนังสือนิทานของกัมพูชาคือเรื่องของการใช้สติปัญญา ไหวพริบ
ปฏิภาณ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ต้องการ
ก้าวกระโดดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างหนัก การ
ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจึงเป็นทักษะสำาคัญในการดำารงชีวิตของเด็กและ
เยาวชนในประเทศ
ประเทศเวียดนาม
รัฐบาลเวียดนามตัง้ เป้าทีจ่ ะพัฒนาประเทศไปสูก่ ารเป็นประเทศอุตสาหกรรมในปี
พ.ศ. 2563 การนำาประเทศไปสู่สังคมอุตสาหกรรมนั้นจำาเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพทั้งทางด้านความรู้และแรงงานฝีมือมาช่วยในการพัฒนา
ประเทศ เพื่อเชื่อมโยงประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสากล การอ่านจึงเป็นช่องทางที่สำาคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เวียดนามพยายามสร้างสังคมให้มีวัฒนธรรมการอ่าน เพราะการอ่าน
ก่อให้เกิดความรู้พื้นฐานในการสร้างคนเวียดนามรุ่นใหม่ในทุกๆ ด้านของชีวิต หนังสือนิทาน
ในประเทศเวียดนามจึงมีการพัฒนาทั้งภาพและเรื่องอย่างน่าจับตามอง
ด้านคุณค่าสาระในนิทานของเวียดนามทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือการเรียนรูเ้ พือ่ การอยูร่ ว่ ม
กันในสังคมไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์และตระหนักถึงคุณค่าของวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม แม้ว่า
รัฐบาลจะพยายามผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจากการลงทุนของต่างประเทศ
แต่ก็ยังคงคำานึงถึงการฟูมฟักรักษาและหวงแหนในอัตลักษณ์ของตนเอาไว้ให้ได้ด้วย
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ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซียแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานทางอารยธรรมทีย่ งิ่ ใหญ่อย่างประเทศ
อื่นๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ก็ปรากฏหลักฐานการตั้งรกรากของผู้คนดั้งเดิมมาตั้งแต่
ก่อนสมัยคริสต์กาลกว่า 300 ปี จนถึงการอพยพเข้ามาใหม่ของผู้คนหลากเชื้อชาติ จึงทำาให้
มาเลเซียมีวิถีทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทับซ้อนอยู่พอสมควร ในประเทศมาเลเซียมีทั้งชาว
มลายู ชาวจีน และชาวอินเดีย เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ
มาเลเซียในปัจจุบัน ปัญหาของพหุสังคมในมาเลเซียโดยเฉพาะชาวจีนและชาวมลายู จึง
กลายเป็นส่วนหนึ่งของนิทานสำาหรับเด็กยุคใหม่ ซึ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันระหว่าง 2 ชนชาติ เพื่อให้เกิดการหลอมรวมเป็นหนึ่งสำาหรับการสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ เนื้อหาคุณค่าหลักในนิทานส่วนใหญ่จึงเน้นที่การอยู่ร่วมกันในสังคม การ
เคารพซึ่งกันและกัน เข้าใจความต่างของแต่ละบุคคล การให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยสอด
แทรกวัฒธรรมและภาษาเอาไว้ในเรื่องด้วย นิทานใหม่ในประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่จะ
จัดพิมพ์เป็น 2 ภาษา คือภาษาถิ่น (มลายู) ควบคู่กับภาษาอังกฤษ เพื่อสนองตอบต่อการ
พัฒนาทักษะทางภาษาของประชากรในประเทศ
ประเทศอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียเป็นประเทศทีม่ ลี กั ษณะเป็นหมูเ่ กาะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เฉพาะถิ่น แม้ปัจจุบันอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก แต่ในแต่ละ
พื้นที่ก็ยังคงมีความเชื่อและลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
แต่ละเกาะ ทีเ่ ห็นได้ชดั ได้แก่ เกาะบาหลี เกาะชวา เกาะสุมาตรา เกาะสุลาเวสี เกาะโมลุกกะ
เกาะใหญ่ๆ ที่มีรากเดิมของชนชาติพันธุ์เหล่านี้ล้วนมีเรื่องเล่าและวิถีความเชื่อที่เชื่อมโยงกับ
ธรรมชาติรอบตัวด้วยกันเกือบทั้งสิ้น ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ภูเขาไฟ สิ่งเร้นลับเหนือ
ธรรมชาติ และท้องทะเล นิทานของประเทศอินโดนีเซียถึงแม้จะมีแหล่งที่มาจากเกาะต่างๆ
แต่ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับวิถีธรรมชาติ การให้ความเคารพต่อ
ธรรมชาติที่อยู่อาศัย การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข การสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ความเชื่อเรื่องการกลับคืนสู่ธรรมชาติ ความกตัญญูรู้คุณ ความเชื่อมโยงระหว่างสรรพสิ่ง
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ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ชาวบรูไนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนีม่ นี ทิ านและเรือ่ งเล่าทีเ่ ป็น
ตำานานอยู่บ้าง ซึ่งบางส่วนจะคล้ายคลึงกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ส่วนหนังสือ
นิทานภาพสำาหรับเด็กที่จัดพิมพ์ขึ้นจากเรื่องเล่าหรือนิทานแต่งใหม่นั้นยังคงมีอยู่น้อยมาก
นิทานภาพสำาหรับเด็กที่พบในบรูไนส่วนมากจะนำาเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย เพราะมีความ
เหมาะสมด้านภาษาและเนื้อหาที่เป็นเรื่องเล่าตามคัมภีร์อัล-กุรอาน ซึ่งจะเน้นคุณธรรม
จริยธรรมตามแบบศาสนาอิสลามคือ ความไม่ละโมบ ความกตัญญูรู้คุณ และความขยัน
หมั่นเพียรในการทำางานสร้างเนื้อสร้างตัว
ประเทศสิงคโปร์
ในช่วงระยะเวลาไ50ปีทผี่ า่ นมาสิงคโปร์ประสบความสำาเร็จในการพัฒนาประเทศ
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและมีความทันสมัยเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านด้วยกัน สืบเนื่องมาจากนโยบายการสร้างมันสมองของชาติ โดยใช้การ
ศึกษาเป็นเครื่องมือ สิงคโปร์ให้ความสำาคัญอย่างมากกับการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ
ห้องสมุดและหนังสือจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ใช้เป็นช่องทางส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะความรู้ตลอดชีวิต
หนังสือนิทานสำาหรับเด็กในประเทศสิงคโปร์มคี ณ
ุ ภาพสูงในทุกด้านทัง้ เนือ้ หาและ
ภาพประกอบ มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับเด็กตามช่วงวัย รวมทั้งการใช้เทคนิคลูกเล่นใน
การสื่ อสารกั บเด็ก คุณค่าหลักที่หนัง สือนิท านของสิงคโปร์นำ าเสนอคือการส่งเสริมการ
ตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองแต่ไม่ทิ้งวิถีความผูกพัน ความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนในครอบครั ว เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นา
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศ
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ประเทศฟิลิปปินส์
ฟิลปิ ปินส์เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทอี่ ยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของตะวันตกก่อนจะมีโอกาสพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเอง วัฒนธรรมฟิลิปปินส์มีส่วนคล้ายกับประเทศ
ในละตินอเมริกา ประชาชนแบ่งออกเป็นชุมชนทางเชื้อชาติและภาษาที่แตกต่างกัน อิทธิพล
วัฒนธรรมจากสเปนและเม็กซิโก (Hispanic Inluences) มีมานานกว่า 300 ปีในช่วง
การปกครองแบบอาณานิคม แต่ฟิลิปปินส์ก็ยังมีชนเผ่าดั้งเดิมที่ตั้งรกรากอยู่อาศัยมากว่า
5,000 ปีด้วยเช่นกัน วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จึงเป็นลักษณะวัฒนธรรมลูกผสมที่ได้รับ
อิทธิพลจากสเปน จีน เม็กซิกัน อเมริกัน อาหรับ และมาเลย์ ปัจจุบันศิลปะในประเทศ
ฟิลิปปินส์ มีรากฐานมาจากประเพณีพื้นเมืองและอาณานิคม แต่ก็มีรูปแบบที่เป็นของตัวเอง
คนฟิลิปปินส์รักงานประติมากรรมและภาพวาด รวมไปถึงการเต้นหรือศิลปะการเคลื่อนไหว
ในช่วงหลายทศวรรษหลังรัฐบาลพยายามทำาให้ประเทศมีความเป็นหนึง่ เดียวทาง
วัฒนธรรมมากขึ้น แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มชนต่างๆ ในประเทศที่ต้องการสงวน
วัฒนธรรมและฐานรากทางภาษาของตนไว้ โดยมองว่ารัฐบาลพยายามทำาให้ความหลากหลาย
นั้นถูกครอบงำาโดยวัฒนธรรมกระแสหลักของชาติที่เป็นพวกพูดภาษาตากาล็อก (Tagalog)
เท่านั้น
นโยบายปฏิรปู การศึกษาพืน้ ฐานของประธานาธิบดีอาคิโน่ กำาหนดว่าภายในปี
2558 เด็กทุกคนต้องเป็นนักอ่านตั้งแต่ชั้นประถม 1 หนังสือนิทานสำาหรับเด็กในประเทศ
ฟิลิปปินส์จึงมีความหลากหลาย เนื้อหาครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งทักษะเชิงวิชาการและ
ทักษะชีวิต ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เห็นได้เด่นชัดในทุกๆ เรื่องจากนิทานของประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ ได้แก่ การเรียนรูท้ จ่ี ะอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ ความเอือ้ อาทร การแบ่งปันซึง่ กันและกัน
ซึง่ แม้วา่ ฟิลปิ ปินส์จะมีความหลากหลายของเชือ้ ชาติ ชนเผ่าและภาษา แต่ดว้ ยความพยายามที่
จะผลักดันให้เกิดอัตลักษณ์หรือเอกภาพในความหลากหลาย การมุ่งเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกัน
ในสั ง คมจึ ง เป็ น เรื่ อ งสำ า คั ญ เราจึ ง ได้ เ ห็ น ความหลากหลายที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ข องตนเองถู ก
ถ่ายทอดออกมาในหนังสือนิทานสำาหรับเด็กด้วย ทั้งในมุมของวิถีทางวัฒนธรรม ความเชื่อ
ประวัติศาสตร์ สภาพสังคมความเป็นอยู่ในแต่ละยุคสมัย และเนื่องจากชนชาติฟิลิปปินส์มี
ความอุดมรุม่ รวยทางศิลปะ เราจึงได้เห็นความงาม ความประณีต และชัน้ เชิงทางสุนทรียศิลป์
ปรากฏอยู่ในภาพประกอบของนิทานหลายเรื่อง
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ภาคผนวก
ตัวอย่างนิทานจากประเทศกลุ่มอาเซียนจำานวน 50 เรื่อง ที่นำามาวิเคราะห์ มีดังต่อไปนี้
ประเทศไทย
1. อุบายเศรษฐี
3. ชาวนาไทย
5. คุณฟองนักแปรงฟัน

2. แมวยายปุ๋ง
4. เม่นหลบฝน
6. ปีกของหนู

ประเทศลาว
1. หินผักกูด
3. กำาพร้าผีน้อย
5. ยักษ์หัวปุ้ง

2. พ่อนากับหินวิเศษ
4. ไก่น้อยตกหลุม
6. ผีหลอก

ประเทศเวียดนาม
1. เรื่องเล่าใหม่ๆ ของแม่
3. เรื่องมหัศจรรย์ของตอแฮ
5. เมล็ดข้าวที่หายไป

2. พบกันใต้ท้องทะเล
4. แง้จอมซน

ประเทศกัมพูชา
1. ผีเสื้อกับกา
3. รำาคาญจริงๆ
5. มดน้อยผู้อารี

2. มดน้อย
4. ลูกบอลวิเศษ

ประเทศเมียนมาร์หรือพม่า
1. หุ่นทั้งสี่
3. เสือ คน งู ลิง

2. อลองมดส้ม
4. ตำานานกะเหรี่ยงสามเผ่า

ประเทศมาเลเซีย
1. Fan goes Sea แฟน (ผจญภัยในท้องทะเล)
2. The proud Butterly and the Strange Tree (ผีเสื้อจอมเบ่งกับต้นไม้ประหลาด)
3. Cendawan Pelangi (เห็ดสายรุ้ง)
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ประเทศอินโดนีเซีย
1. Go to Sleep Gecko (นอนได้แล้วเก็กโก้ !)
2. Putri Mandalika (เจ้าหญิงมันดาลิกา)
3. Ayu And The Perfect Moon (อายูกับคืนพระจันทร์เต็มดวง)
4. Suwidak Loro (หญิงสาวผู้มีผม 62 เส้น)
5. The Story Of Lake Toba (ตำานานทะเลสาบโทบา)
ประเทศสิงค์โปร์
1. Bunny ind the right stuff
2. The Book That was Handed down
3. The Beaded Slippers
4. The Midnight Tree
5. The Star that Lost its Light
ประเทศฟิลิปปินส์
1. Isang Mayang Uhaw (Mayang กระหายน้าำ กับวิธกี ารทีเ่ ขาสามารถดืม่ น้าำ ในแก้ว)
2. Si Bing, ang Munting Butanding (Bing ฉลามวาฬน้อย)
3. Ang kamatis ni Peles (มะเขือเทศของ Peles)
4. Alamat ng Ampalaya (ตำานานของมะระ)
5. Naku, Kakuu, Nakuuu! (โอ้ แย่แล้ว แย่แล้ว!)
6. Si Divayen (ดิวายัน สาวน้อยผู้กล้า)
7. Ang Kapatid ng Tatlong Marya (ชายหนุ่มกับพี่สาวทั้งสามที่หายไป)
ประเทศบรูไน
1. Si Perawai, The greedy isherman
2. Dayang Bongsu and the Crocodile
3. The king of the Mosquitoes
4. Nakhoda Manis
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โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2556

Thailand Conference on Reading 2013 “Reading for Equity”
สำานักงานอุทยานการเรียนรู้(สอร.)มีพนั ธกิจหลักในการร่วมสร้างสรรค์สงั คมการเรียนรู้
โดยดำาเนินการผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้วยแนวคิด “ห้องสมุดมีชวี ติ ” และกระบวนการส่งเสริม
ให้เกิดนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
การจัดสัมมนาวิชาการประจำาปี เป็นส่วนหนึง่ ของการผลักดันให้เกิดสังคมการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ โดย สอร. ได้จดั กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการประจำาปีมาอย่างต่อเนือ่ ง เริม่ ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2548 ในเรือ่ ง “เติมชีวติ ให้หอ้ งสมุด” ปี พ.ศ. 2549 เรือ่ ง “ชวนเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน” ปี พ.ศ.
2550 เรื่อง “TK เปิดโลกห้องสมุดเด็ก” ปี พ.ศ. 2551 เรื่อง “เปิดโลกการอ่านด้วยนิทานเล่าเรื่อง”
ปี พ.ศ.2552 สอร.ริเริม่ โครงการ TK Forum ในรูปแบบเวทีสาธารณะเพือ่ ถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักปฏิบัติ และสกัดองค์ความรู้สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการอ่านจากองค์กรภาคีกว่า 50 แห่ง ในปี พ.ศ. 2553 โครงการ TK Forum ได้ขยาย
องค์ความรู้ในเรื่องประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านไปสู่การศึกษาแนวปฏิบัติของประเทศที่ประสบ
ความสำาเร็จในการดำาเนินนโยบายส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ประเทศสวีเดน ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศญี่ปุ่น
ในปี พ.ศ. 2554 สอร.มีแนวคิดให้การส่งเสริมการอ่านเป็นส่วนหนึง่ ของการเตรียม
ความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ในอีก 4 ปีขา้ งหน้า ดังนัน้ จึงจัดการประชุมวิชาการประจำาปี 2554 ขึน้ จำานวน 2 ครัง้
ครั้งแรกเป็นการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อ่านเพื่อนบ้าน กับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่าน” จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และครั้งที่สอง คือ
การจัดประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2011 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม
พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยทั้งสองเวทีถือเป็นการประชุมนำาร่องเพื่อ
สำารวจความรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานซึ่งดำาเนินกิจกรรมโครงการและนโยบายด้านการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของประเทศไทยและบางประเทศในอาเซียน
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ในปี พ.ศ. 2555 สอร.จัดประชุมวิชาการ TK Conference on Reading 2012 จำานวน
2 ครั้งในลักษณะเดียวกันกับปีก่อนหน้า เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากประเทศกลุ่มอาเซียนที่ยังไมได้
เข้าร่วมในปีที่ผ่านมา และยังเจาะลึกลงไปในประเด็นการส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กและเยาวชน
จากประสบการณ์ของแต่ละประเทศ โดยครั้งแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ
โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งสองครั้งล้วนประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี
การจัดประชุมสัมมนาอภิปรายในปีพ.ศ.2556สอร.ยังคงมุง่ เน้นการขยายองค์ความรูแ้ ละ
ความรับรูท้ ม่ี ตี อ่ ประเทศในกลุม่ อาเซียน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
ทางด้านนโยบายการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันจะนำาไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่
แนบแน่นลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ ในฐานะพลเมืองอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Towards ASEAN Citizenship
with Books and Reading”

1.เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และองค์ความรูท้ างวิชาการ
ด้านการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างและระบบการเรียนรู้ ระหว่าง
หน่วยงานของไทยและต่างประเทศ
2.เพือ่ ให้ผกู้ าำ หนดนโยบายนักวิชาการผูเ้ ชีย่ วชาญตลอดจนนักกิจกรรมทางสังคมสามารถ
นำาความรู้ แนวคิดและข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา ไปเผยแพร่ต่อยอดขยายผลและผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

1. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ครู บรรณารักษ์
3. ผูบ้ ริหารหน่วยงานภาคเอกชน นักวิชาการ และนักกิจกรรมทางสังคมทีม่ บี ทบาทและ
ทำางานด้านการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย จำานวนผูเ้ ข้า
ร่วมงาน 200 คน
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1. ขยายองค์ความรูด้ า้ นการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นำาไป
ใช้พัฒนาต่อยอดการทำางานหรือการอ้างอิงทางวิชาการ
2.หน่วยงานด้านนโยบายและภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเกิดความตืน่ ตัวและนำาเอา
ความรู้ แนวคิดและข้อเสนอไปปรับประยุกต์ดำาเนินการจริง
3. ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-9.10 น. การขับร้องเพลงนานาชาติ โดย คณะนักร้องประสานเสียง
สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
9.10-9.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายปราโมทย์ วิทยาสุข
ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
9.15-9.20 น. กล่าวรายงาน โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์
ประธานอนุกรรมการ สำานักงานอุทยานการเรียนรู้
กรรมการบริหาร สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
9.20-9.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย นายทรงศักดิ์ เปรมสุข
ประธานกรรมการบริหาร สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
9.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ “คุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียม: บทบาทสำาคัญของการพัฒนา
ทักษะและนิสัยการอ่านในช่วงวัยประถมศึกษา”
โดย ดร.ธีร์ จินกราน
ผู้ประสานงานด้านสิทธิการศึกษา ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติด้านการพิทักษ์
สิทธิเด็ก, ประเทศอินเดีย
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. นำาเสนอรายงาน “อุทยานการอ่านสายรุ้ง: ความคิดริเริ่มสู่การกระตุ้น
และสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กในพื้นที่อินโดนีเซียตะวันออก”
โดย นิลา แทนซิล ผู้ก่อตั้งโครงการอุทยานการอ่านสายรุ้ง, ประเทศอินโดนีเซีย
12.00-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
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13.30-14.45 น. นำาเสนอรายงาน “คิดใหม่เรื่องบทบาทของห้องสมุดขนาดเล็ก
และโครงการส่งเสริมการอ่านในพม่า”
โดย ยี เท็ต อู ผู้ก่อตั้งและผู้อำานวยการห้องสมุดธาราพาร์
และศูนย์การเรียนรู้อมรา, ประเทศเมียนมาร์
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.15 น. นำาเสนอรายงาน “การหมุนเวียนหนังสือระหว่างห้องสมุด: แนวทางส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากหนังสือและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดช่องว่าง
ทางวัฒนธรรมระหว่างคนในชุมชนเมืองและชนบท”
โดย เหงียน ไฮ ฮา
ผู้อำานวยการห้องสมุดแห่งโรงเรียนสาธารณสุขฮานอย, ประเทศเวียดนาม
(แทน ดร.วู ด็อง ถัว หงา รองผู้อำานวยการกรมห้องสมุด กระทรวงวัฒนธรรม
กีฬา และการท่องเที่ยว, ประเทศเวียดนาม)
16.15-16.30 น. ซักถาม / จบการประชุมวันแรก
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม
9.00-9.20 น. ลงทะเบียน
9.20-9.30 น. วีดิทัศน์
9.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “วัฒนธรรมหนังสือในอุษาคเนย์”
โดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
ผู้อำานวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. นำาเสนอรายงาน “เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน: วิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้าน
อาเซียน”
โดย ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
12.00-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.45 น. นำาเสนอรายงาน “เด็กอ่านโลก: จากทักษะการอ่านสู่ทักษะแห่งศตวรรษใหม่”
โดย ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อำานวยการสถาบันรามจิตติ
สรรชัย หนองตรุด
หัวหน้าฝ่ายสือ่ และสารคดี สถาบันรามจิตติ
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
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15.00-16.15 น. อภิปราย “แนวทางส่งเสริมการอ่านเพือ่ สร้างสังคมทีเ่ ท่าเทียม”
โดย ดร.ธีร์ จินกราน (ประเทศอินเดีย)
นิลา แทนซิล (ประเทศอินโดนีเซีย)
ยี เท็ต อู (ประเทศเมียนมาร์)
เหงียน ไฮ ฮา (ประเทศเวียดนาม)
ดำาเนินรายการโดย สุผจญ กลิน่ สุวรรณ
16.15-16.30 น. ปิดการประชุม

Programme
Thursday, March 21, 2013
08.30-9.00: Registration
9.00-9.10: International Songs by Chorus Singers from Soka Gakkai Thailand
9.10-9.15: Welcome Address by Mr. Pramode Vidtayasuk, President of the Ofice of
Knowledge Management and Development (OKMD), Thailand
9.15-9.20: Welcome Address by Dr.Sirikorn Maneerin, Sub-Committee Chair,
Thailand Knowledge Park (TK Park) and Executive Committee Member,
the Ofice of Knowledge Management and Development (OKMD), Thailand
9.20-9.30: Opening Speech by Mr.Songsak Premsuk, Chair of the Ofice of Knowledge
Management and Development in Thailand (OKMD), Thailand
9.30-10.30: Special Lecture “Education of equitable quality: The crucial role of
development of good reading skills and habit during
primary education”
by Dr. Dhir Jhingran, National Coordinator, Right to Education (RTE),
National Commission for Protection Of Child Rights (NCPCR), India
and Former Chief Program Oficer, Literacy, Room to Read.
10.30-10.45: Tea/Coffee Break
10.45-12.00: Paper Presentation “Rainbow Reading Gardens: An initiative to inspire
children’s imagination in eastern Indonesia” by Ms. Nila Tanzil, Founder
of Rainbow Reading Gardens (Taman Bacaan Pelangi), Indonesia
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12.00-13.30: Lunch
13.30-14.45: Paper Presentation “Rethinking roles of small libraries and reading
promotion programs in Myanmar” by Mr. Ye Htet Oo, Founder and
Director of Tharapar Library and Amara Learning Center, Myanmar
14-45-15.00: Tea/Coffee Break
15.00-16.15: Paper Presentation “Transferring of books among libraries: The solution
of effective promotion of the use of the books and other information in
order to reduce people cultural standard between rural and city
communities”, by Mrs. Nguyen Hai Ha,
Director of the Hanoi School of Public Health Library, (Present on behalf
of Dr. Vu Duong Thuy Nga, Deputy Director of the Library Department,
Ministry of Culture, Sport and Tourism, Vietnam)
16.15-16.30: Q&A Session
Friday, March 22, 2013
9.00-9.20: Registration
9.20-9.30: Multimedia Presentation
9.30-10.30: Special Lecture “Book and Reading Culture in Southeast Asia”
by Assoc.Prof.Dr.Sunait Chutintaranond, Director of Asian Studies
Institute, Chulalongkorn University, Thailand
10.30-10.45: Tea/Coffee Break
10.45-12.00: Paper Presentation “Read ASEAN through Life: Research of ASEAN
Kid Picture Books” by Dr.Patcharaporn Panyawuthikrai, Independent
Academic, Brain-based Learning for Kids Project, Institute of Research
and Development Foundation, Thailand
12.00-13.30: Lunch
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13.30-14.45: Paper Presentation “Kids who read the world: Reading skill for the new
century” by Dr. Chulakorn Masathienwong, Director of Ramajitti
Institute, Ofice of Research Coordination Network for Children, Youth
and Education, under the support of the Thailand Research Fund (TRF),
Thailand, and Mr.Sunchai Nongtrud, Head of Media and Documentary
Department, Ranajitti Institute
14.45-15.00: Tea/Coffee Break
15.00-16.15: Panel Discussion “How to Promote Reading for Social Equity?”
Participants: Dr. Dhir Jhingran, Ms.Nila Tanzil, Mr. Ye Htet Oo and
Mrs.Nguyen Hai Ha
Moderator: Mr.Suphajon Klinsuwan, Channel 3 English Language News
Anchor, Thailand
16.15-16.30: Closing Ceremony
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เกี่ยวกับผู้เขียน
เกียง-โก๊ะ ไล ลิน

เกียง-โก๊ะ ไล ลิน ผู้อำานวยการ Reading Initiatives, คณะกรรมการ
หอสมุดแห่งชาติ (NLB) ประเทศสิงคโปร์ ทำาโครงการด้านส่งเสริมการ
อ่านมานานกว่า 35 ปี เป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการใหม่ๆ จำานวนมาก
เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้ชาวสิงคโปร์ รวมถึงโครงการ
READ! Singapore ซึง่ เป็นโครงการระดับประเทศ ส่งเสริมให้ชาวสิงคโปร์
อ่านหนังสือทั้ง 4 ภาษาที่เป็นภาษาทางการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 Read! Singapore จัดกิจกรรม
กว่า 1,600 ครั้ง เข้าถึงผู้อ่านกว่า 160,000 คน นอกจากการกระตุ้นเชิญชวนให้คนอ่านหนังสือแล้ว
เธอยังประสบความสำาเร็จในการสร้างชุมชนนักอ่านให้มีการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่ได้จาก
การอ่าน โดยส่งเสริมให้ก่อตั้งชมรมการอ่านของกลุ่มอาชีพตนเอง เช่น คนขับแท็กซี่ ช่างทำาผม ครู
เยาวชน บุคลากรด้านสุขภาพ พนักงานโรงแรม และข้าราชการ
เธอได้รบั เลือกให้เป็นผูป้ ระสานงานข้อมูลข่าวสารฝ่ายห้องสมุด สำาหรับเด็กและเยาวชน ของ
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) ระหว่างปี พ.ศ.
2543-2548
ปัจจุบัน เกียง-โก๊ะ ไล ลิน เป็นหนึ่งคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์ L2020
หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์

ซุก ยึน ลี

ซุก ยึน ลี อดีตผู้อำานวยการหอสมุดแห่งชาติสำาหรับเด็กและเยาวชน
หน่วยงานภายใต้กำากับของกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการ
กีฬา สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสื่อสารและบรรณารักษศาสตร์ จาก Yonsei University ในกรุ ง โซล เธอเริ่ ม ทำ า งานที่
หอสมุดแห่งชาติ (National Library of Korea: NLK) ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2522 มีบทบาทสำาคัญในการวางนโยบายเกี่ยวกับห้องสมุดและการให้
บริการ และยังริเริ่มโครงการห้องสมุดสำาหรับเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวที่มาจากหลากหลาย
วัฒนธรรม โดยทำางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับห้องสมุดสาธารณะและห้องสมุดโรงเรียน เน้นการส่งเสริมให้
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทำาให้เด็กมีจินตนาการ ความฝัน และความหวัง
ซุก ยึน ลี ได้รับเลือกเป็นกรรมการสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด
(International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA) มีผลงานเขียน
จำานวนมากเกี่ยวกับการอ่านตีพิมพ์ในวารสารห้องสมุดและหนังสือพิมพ์
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นิลา แทนซิล

นิลา แทนซิล ผู้ก่อตั้งโครงการ “อุทยานการอ่านสายรุ้ง” (Rainbow
Reading Gardens) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโอกาสการรู้หนังสือให้แก่กลุ่ม
เด็กในพื้นที่ด้อยพัฒนาและห่างไกลความเจริญในภาคตะวันออกของ
ประเทศอินโดนีเซีย ในเวลาไม่ถึง 3 ปีโครงการนี้สามารถกระจายหนังสือ
จำานวนกว่า 20,000 เล่มไปยังพืน้ ทีห่ า่ งไกลและสร้างห้องสมุดเด็กแห่งใหม่
อีก 25 แห่งตั้งอยู่ตามเกาะต่างๆ ถึง 10 เกาะในพื้นที่ภาคตะวันออก
ปัจจุบนั นิลาทำางานประจำาอยูท่ บี่ ริษทั ไนกี้ อินโดนีเซีย ในตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายระดมทุนของ
ผู้ถือหุ้น แต่เธอได้เจียดเวลาส่วนหนึ่งทุ่มเทให้กับการขยายโอกาสในการเข้าถึงหนังสือของเด็กๆ
ชาวอินโดนีเซีย เพื่อให้เด็กเหล่านี้เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจในชีวิต
นิลาสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์ยโุ รป จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดมั
และปริญญาตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยปารายังกัน ประเทศอินโดนีเซีย
พร้อมกับได้รับการยกย่องให้เป็นนักศึกษาดีเด่นแห่งปีจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกด้วย
การริเริม่ โครงการ “อุทยานการอ่านสายรุง้ ” ทำาให้นลิ าได้รบั รางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ
รางวัลสตรีและเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจแห่งปี จัดโดยอินโดแซท (พ.ศ. 2555) รางวัลเธอทำาได้!
จากทัปเปอร์แวร์ (พ.ศ.2554) และรางวัลบันยันทรี จากยอชท์เอดโกลบอล (พ.ศ. 2553)

สมเพ็ด พงพาจัน

สมเพ็ด พงพาจัน อดีตผู้อำานวยการ Room to Read ประเทศลาว
สำ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ พทยศาสตร์ จ าก Thai Binh
University of Medicine ในเมือง Thai Binh สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) จาก
Dongdok University ในกรุ ง เวี ย งจั น ทน์ ประเทศลาว หลั ง จบ
การศึกษา เธอทำางานเป็นวิสัญญีแพทย์ที่โรงพยาบาลมโหสถ (Mahosot Hospital) ในกรุงเวียงจันทน์
ต่อมาตัดสินใจลาออกจากงานด้านการแพทย์มาทำางานพัฒนาด้านเด็กอย่างเต็มตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
โดยก่อนหน้าที่จะมาร่วมก่อตั้งโครงการ Room to Read ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ส.ป.ป.ลาว) เมื่อปี พ.ศ. 2548 นั้น เธอเป็นผู้ประสานงานสมาคมเพื่อส่งหนังสือภาพให้เด็กน้อยลาว
(Association for Sending Picture Books to Laos Children: ASPB) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน
ในประเทศญี่ปุ่น
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ดร.วู ด็อง ถัว หงา

ดร.วู ด็อง ถัว หงา ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองผู้อำานวยการกรมห้องสมุด
กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม สำาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกด้านบรรณารักษศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
วั ฒ นธรรมฮานอย เคยผ่ า นการอบรมโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรสื่ อ
การศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2544 และปฏิบัติงาน
ในห้องสมุดศูนย์มอร์เทนสัน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ในปี พ.ศ. 2547
ความสนใจในด้านบรรณารักษศาสตร์ในช่วงเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมานี้ สะท้อนออกมาเป็นผลงาน
หนังสือและตำาราเรียนจำานวนมาก นอกจากนั้นยังมีงานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของ
ประเทศเวียดนาม กว่า 50 เรื่อง เช่น “สารสนเทศและเอกสารข้อมูล” “ห้องสมุดของเวียดนาม”
“ศิลปวัฒนธรรม” และ “วัฒนธรรมศึกษา” เป็นต้น หัวข้อที่เธอให้ความสนใจเป็นพิเศษได้แก่ การ
ศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์ การสร้างมาตรฐานกิจกรรมห้องสมุด การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในประเทศเวียดนาม

เหงียน ไฮ ฮา

เหงียน ไฮ ฮา ผู้อำานวยการห้องสมุดแห่งโรงเรียนสาธารณสุขฮานอย
ประเทศเวียดนาม สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบรรณารักษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ จากซิม มอนส์ค อลเลจ เมือ งบอสตัน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ช าเดี ย วกั น จาก
มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมฮานอย เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาวิชาการ
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล และห้ อ งสมุ ด กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยวิคทอเรีย เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ สถาบันเทคโนโลยีเมลเบิรน์
มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ อ าร์ เ อ็ ม ไอที ประเทศเวี ย ดนาม และองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน เช่ น WHO,
Librarian without Borders, CIMSI และ INFORM เวียดนาม เป็นต้น
เหงียน ไฮ ฮา มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมหลักสูตรและการสอนด้านการสืบค้น
สารสนเทศและระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งการฝึกอบรมนักศึกษาด้านการใช้สารสนเทศ งานบรรณารักษ์
ห้องสมุด และยังเป็นผู้ประสานงานองค์กรนานาชาติในการจัดทำากิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาห้อง
สมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมวิจัยและการฝึกอบรมด้านสาธารณสุข
เธอเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013 ในฐานะ
ผู้ทำาวิจัยร่วมและนำาเสนอรายงานวิจัยหัวข้อ การหมุนเวียนหนังสือระหว่างห้องสมุดฯ แทน ดร.วู ด็อง
ถัว หงา ซึ่งติดภารกิจกระทันหัน
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ยี เท็ต อู

ยี เท็ต อู เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงจากเมียนมาร์ มีศักยภาพสูงในการทำางาน
ด้านการศึกษาเพื่อสังคม สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษา
อังกฤษในปี พ.ศ. 2551 และเป็นผูก้ อ่ ตัง้ ห้องสมุดธาราพาร์ขน้ึ ทีก่ รุงย่างกุ้ง
ในปี พ.ศ. 2552 เพือ่ ส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชนในเมืองหลวงเดิม
ห้องสมุดนี้ดำาเนินงานภายใต้การดูแลของเขาและอาสาสมัครอีก 7 คน
ยี เท็ต อู ยังเป็นผูอ้ าำ นวยการโครงการห้องสมุดปิน เนีย ฉ่วย โอ ทีเ่ ขาเป็นผูร้ เิ ริม่ เมือ่ ปี พ.ศ.
2553 ในรูปแบบของห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือในชุมชนที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง
ย่างกุ้ง ในปี พ.ศ. 2554 เขาเปิดศูนย์การเรียนรู้อมรา เพื่อสอนภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนในกลุ่มอายุ
16-18 ปี พร้อมกับอบรมศักยภาพด้านอื่นๆ ไปพร้อมกัน นอกจากนั้นยังรับหน้าที่ผู้อำานวยการฝ่าย
วิชาการของศูนย์การเรียนรู้วาทาน ที่เน้นอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บรรดาข้าราชการในประเทศ
เมียนมาร์ ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ของเขามีนักเรียนจำานวนกว่า 300 คน

ดร.ธีร์ จินกราน

ดร. ธีร์ จินกราน ดำารงตำาแหน่งผู้ประสานงานด้านสิทธิการศึกษา ภายใต้
คณะกรรมการแห่งชาติด้านการพิทักษ์สิทธิเด็กของประเทศอินเดีย เขามี
ประสบการณ์การทำางานด้านการศึกษาร่วมกับภาครัฐและองค์กรพัฒนา
เอกชนระหว่างประเทศมายาวนานกว่า 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การพัฒนาโครงการ กระบวนการทำางาน และกรอบนโยบายด้านการ
ศึกษาระดับประถม มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน การส่งเสริมการรู้หนังสือของเด็กวัยเริ่มเรียน การ
พัฒนาศักยภาพครู การดูแลเด็กที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ และการศึกษาแบบพหุภาษา
ดร.ธีร์ เป็นผูร้ เิ ริม่ จัดทำาแผนงานพัฒนาและโครงการกิจกรรมด้านการอ่านทีเ่ น้นในเรือ่ งของ
การพัฒนาทักษะการอ่านและนิสัยรักการอ่านในกลุ่มเด็กนักเรียน มีผลงานหนังสือด้านการศึกษาระดับ
ประถมที่ได้รับการตีพิมพ์จำานวน 2 เล่ม และงานเขียนอีกมากมาย

ดร.แอมบิกาปาธี ปานเดน

ดร.แอมบิกาปาธีปานเดนเป็นศาสตราจารย์ดา้ นการศึกษาและ
ภาษาศาสตร์ มีผลงานวิจัยจำานวนมากที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาและการรู้
หนังสือ การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ใช้ภาษาอื่นๆ มีบทความหลายชิ้น
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และผลงานตีพิมพ์เป็น
หนังสือมากกว่า 25 เล่ม
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ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งคณบดี School of Languages, Literacies and Translation
(SoLLaT), Universiti Sains และเป็นนักวิจัยของสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งชาติ สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการเอเซียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสมาคมการอ่านนานาชาติ (International Reading Association)

เซติโอโน ซูกิฮาร์ โต

เซติโอโน ซูกิฮาร์โต เป็นรองศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ Atma Jaya Catholic University ในกรุงจาการ์ต้า
ประเทศอินโดนีเซีย และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย
แห่งนี้ นอกจากสอนหนังสือ รศ.ซูกิฮาร์โต ยังเป็นบรรณาธิการให้กับ
วารสารทางวิชาการหลายเล่ม เป็นนักเขียนและคอลัมนิสต์ที่มีงานเขียน
จำานวนมากเกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เขาเป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์
The Jakarta Post มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ผลงานตีพิมพ์ของเขา อาทิ Access vs. Book Reading
Habit; Teaching Literature is an Art that Can, Must be Learned; Exploding the Myth of
Non-Literate Culture.

ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์

ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ เป็นรองศาสตราจารย์ประจำาสำานักบัณฑิตอาสา
สมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ และปริญญาเอกสาขาการบริหารสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ
นโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) มีผลงานศึกษาวิจัย
ทางวิชาการตีพิมพ์หลายเล่ม อาทิ ปัจจัยที่เอื้อและที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน:
กรณีศึกษาแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (กรุงเทพฯ: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน,
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2553), กระบวนการเรียนรูส้ กู่ ารเท่าทันสือ่ : บทสำารวจ
สถานภาพและก้าวต่อไป (กรุงเทพฯ: แผนงานสือ่ เพือ่ สุขภาวะเยาวชน, สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ. 2551)
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ฟลอร์ มารี สตา โรมานา ครูซ

ฟลอร์ มารี สตา โรมานา ครูซ (ใช้ชื่อในการเขียนหนังสือว่า Neni Sta.
Romana Cruz) เป็นนักข่าวอิสระ นักการศึกษา กรรมการอ่านต้นฉบับ
และนักประพันธ์หนังสือเกี่ยวกับเด็ก หนังสือที่เธอเขียนหลายเล่มได้รับ
รางวัลหนังสือแห่งชาติสำาหรับเด็ก และรางวัลหนังสือเพื่อการศึกษา
นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลจากสมาคมนักอ่านแห่งฟิลิปปินส์ ในฐานะ
ผู้อุทิศตนให้กับการสร้างนิสัยและส่งเสริมให้ชาวฟิลิปปินส์รักการอ่าน เมื่อปี พ.ศ. 2553
เธอมีบทบาทสำาคัญในการก่อตัง้ ศูนย์สอ่ื เพือ่ เด็ก ของ International School Manila (ISM) และ
เคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญ อาทิ ประธานคณะกรรมการบริหารหนังสือเพื่อเยาวชน ผู้จัดการและ
ผู้ฝึกอบรมของ Sa Aklat Sisikat Foundation และศูนย์ห้องสมุดของกรมการศึกษา ที่ดำาเนิน
โครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายสร้างให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศของนักอ่าน

ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์

ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากคณะ
ครุศาสตร์ ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำาทางการศึกษา
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในปี พ.ศ. 2549 ปั จ จุ บั น ดำ า รงแหน่ ง
ผู้อำานวยการสถาบันรามจิตติ สำานักประสานงานเครือข่ายวิจัยด้านเด็ก
เยาวชน และการศึ ก ษา ภายใต้การสนับสนุนของสำา นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นนักวิชาการที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแล
ภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ ผู้จัดการเครือข่าย
วิจัยด้านเด็ก เยาวชนและการศึกษา ของ สกว. หัวหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่
การวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (Child Watch)
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หัวหน้าโครงการวิจยั จับกระแสความเคลือ่ นไหว
และนวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและการศึกษา (INTREND) ของ สกว. เลขานุการคณะ
กรรมการศึกษาเชิงประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำาของสังคมไทย ในสมัชชา
ปฏิรูป ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน
วิทยานิพนธ์ของเธอเรือ่ ง“นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุง่ อนาคตเพือ่ เด็กและ
เยาวชนไทย” (พ.ศ. 2549) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ประจำาปี 2551 รวมทั้งรางวัลงานวิจัยดีเด่นจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำาปี
2550 จากโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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สรรชัย หนองตรุด

สรรชัย หนองตรุด หัวหน้าฝ่ายสื่อและสารคดี สถาบันรามจิตติ ภายใต้
การสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้ทำางาน
เบื้องหลังการผลิตสารคดี หนังสั้น การผลิตงานแอนิเมชั่น 3D ของ
สถาบันรามจิตติ และองค์กรต่างๆ มากมาย รวมทั้งทำาหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ในโครงการ “ครูใหญ่โรงเรียนทำาหนัง: การเรียนรู้ผ่านการผลิต
สารคดีทางวัฒนธรรม” ของกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังเป็น
หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาตัวแบบการเรียนรู้นอกรูปแบบโรงเรียนด้วยการเรียนรู้ผ่านการผลิต
สื่อสารคดี” สำานักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย พ.ศ. 2555-2556 และร่วมทีมวิจัยและสารคดี
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างกระทรวง
ศึกษาธิการและสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2550 - ปัจจุบัน)
สรรชัยสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา
ดนตรีศึกษา และปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาโสตทัศนศึกษา

ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร

ดร.พั ช ราภรณ์ ปั ญ ญาวุ ฒิ ไ กร เป็ น นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย อิ ส ระ และ
วิทยากรด้านสมองกับการเรียนรู้ การปรับพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กและครอบครัว ในแวดวง
การศึกษาเป็นทีร่ จู้ กั ดีจากผลงานร่วมในฐานะ “ผูป้ กครองอาสารุน่ บุกเบิก”
โรงเรียนรุง่ อรุณ ผูอ้ าำ นวยการฝ่ายเคลือ่ นไหวสาธารณะ สถาบันวิทยาการ
การเรียนรู้ หรือ Brain-Based Learning ผู้จัดการแผนงานสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย สสส. ฯลฯ
มี ผ ลงานมากมายเกี่ ย วกั บ การเปิ ด โลกทั ศ น์ ก ารเรี ย นรู้ ข องเด็ ก เผยแพร่ ท างวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เด็กๆ อาจรู้จักในนาม “น้าเปิ้ล” แห่ง “ที่นี่ สถานีของหนู” ทางคลื่นวิทยุ FM
105 และ “ขบวนการ Fun น้ำานม” ทางไทยพีบีเอส
ปัจจุบนั ดร.พัชราภรณ์เป็นประธานโครงการศึกษาวิเคราะห์หนังสือนิทานพืน้ บ้านและนิทาน
อาเซียนสำาหรับเด็ก โดยการสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งทำางานวิจัยและฝึกอบรมให้แก่สมาคมนักวิจัยไทยเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
ดร.พัชราภรณ์ สำาเร็จการศึกษาปริญญาเอกในภาควิชาเภสัชศาสตร์สงั คมและบริหาร จาก
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยจาก
ศูนย์การศึกษา Advent Links–SAUC ประเทศสิงคโปร์ และวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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