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คำนำ

 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานอทุยาน
การเรียนรู ้ หรือ TK park มีบทบาทและภารกิจชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพคน

ดว้ยการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นและการแสวงหาความรูผ้า่นแหลง่เรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนรู้
ที่หลากหลายและสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังมีบทบาททางวิชาการในเรื่องของการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง และพยายามริเริ่มกิจกรรมวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงเอาองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ มากระจายเผยแพร่สู่สังคมไทย 


 ดงัทีท่ราบกนัดอียูแ่ลว้วา่ในป ีพ.ศ.2558 ประเทศไทยและสมาชกิอาเซยีนจะรวมตวั
กันเป็น “ประชาคมอาเซียน” อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ 
แต่ละประเทศสมาชิกจำเป็นต้องปรับตัวเตรียมพร้อมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่อง
คุณภาพ “คน” นับว่ามีความสำคัญที่สุดต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพราะ
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าแม้แต่ประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ แต่หากมีคนที่มีคุณภาพแล้ว 
ประเทศนั้นย่อมสามารถสร้างความมั่งคั่งและพัฒนาสังคมให้เกิดความผาสุกได้ 


 กระนัน้กด็ ีอปุสรรคของการหลอมรวมเปน็หนึง่เดยีวกค็อื ความหลากหลายแตกตา่ง 
รวมไปถึงประวัติศาสตร์ความทรงจำของชาติในอดีตที่อาจเรียกได้ว่าเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่ว่า 
ทำอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยงมิให้ความแตกต่างและความทรงจำเช่นนี้กลายเป็นเงื่อนไขที่คอย
เหนี่ยวรั้งการร่วมมือกันสร้างความเจริญก้าวหน้าของทุกประเทศในภูมิภาค 


 คำตอบของโจทย์ข้อนี้ มีหลักการสำคัญคือ เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและ
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา 
วฒันธรรม วถิชีวีติ ทศันคตแิละคา่นยิม รวมไปถงึการนำเอาความหลากหลายเหลา่นีม้ารว่มกนั
สร้างเสริมเพิ่มพูนผลประโยชน์บนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกัน 


 “ความเข้าใจซึ่งกันและกัน” จึงเป็นเงื่อนไขใจกลางของความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน 
ในขณะที่ “การอ่านและการเรียนรู้” คือกลไกสำคัญของการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น นำไปสู่
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในอาเซียน ซึ่งจะเป็นกลไกที่หนุนเสริมให้ความร่วมมือระหว่าง
10 ประเทศมีความแนบแน่นสัมพันธ์อันดีได้โดยไม่ยาก 




 นอกจากนั้น ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ ยังส่งผลต่อการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์และการเพิ่มประสิทธิภาพของประเทศ หากแต่ละประเทศมีการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน ประสิทธิภาพมวลรวมที่เพิ่มขึ้นของประเทศหนึ่งๆ ย่อมหมายถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพมวลรวมของประชาคมด้วย 


 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของนานาประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของ 
การอา่นและการเรยีนรู ้ จงึเปน็การจดุประกายใหเ้กดิการปรบัตวัเพือ่พฒันาตนเองและพฒันา
คุณภาพประชากรของประเทศให้สอดคล้องกับโอกาสใหม่ๆ อันเกิดจากภาวะแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นี่คือความหมายของ
การยกระดับสังคมอาเซียนให้เป็นสังคมความรู้อย่างแท้จริง 


 การประชุมวิชาการประจำป ี 2555 หรือ TK Conference on Reading (TKCR 
2012) จัดขึ้น 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม เป็นงานต่อเนื่องจากกิจกรรมวิชาการ
ในปทีีผ่า่นมา มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็เวทใีนการแลกเปลีย่น ขยายองคค์วามรูแ้ละความรบัรูท้ีม่ี
ตอ่ประเทศในกลุม่อาเซยีน ตลอดจนสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งประเทศดา้นนโยบาย
การอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันในฐานะพลเมอืง
อาเซยีน ภายใตแ้นวคดิ “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading” 


 หนังสือ “อ่าน ข้าม ชาติ” รวบรวมบทความที่มีการนำเสนอในการประชุม TKCR 
2012 ทั้งสองครั้ง รวมทั้งสิ้น 9 เรื่อง จาก 8 ประเทศ พร้อมกันนี้ยังจัดทำดีวีดีบันทึกการ
บรรยายพิเศษของ ดร.เอ็น วรประสาท อดีตผู้บริหารระดับสูงของคณะกรรมการ
หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ และดีวีดีการอภิปรายโดยคณะวิทยากรต่างประเทศอีก 2 หัวข้อ 
ซึ่งมีเนื้อหาแนวคิดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ประกอบไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย 


 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้เราหันกลับมา
เรียนรู้และเข้าใจตนเอง ตลอดจนเพิ่มพูนความรับรู้และความเข้าใจในอีกบางแง่มุมที่มีต่อ
ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และร่วมกันพัฒนาคนไทยในฐานะ
พลเมืองอาเซียนให้มีศักยภาพด้วยรากฐานความเข้าใจสังคมจากการอ่าน มีความสามารถใน
การคดิ วเิคราะห ์และเรยีนรู ้เพือ่ใหเ้ทา่ทนักบัความเปลีย่นแปลงและสามารถแขง่ขนัในโลกได้
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โครงการ
ห้องสมุดเด็ก

ในเกาหลี:ห้องสมุด
ปาฏิหาริย์



เด็กทุกคนในโลก
ไม่ใช่เป็นสมาชิกของชาติใดชาติหนึ่ง
แต่พวกเขาเป็นวิญญาณเสรีของจักรวาล
การสร้างห้องสมุดปาฏิหาริย์
เป็นการให้จักรวาลเล็กๆที่พิเศษกับเด็กๆ
ที่ซึ่งพวกเขาสามารถเพลิดเพลิน
กับการเดินทางในจินตนาการได้อย่างเต็มที่



โครงการห้องสมุดเด็กในเกาหลี: ห้องสมุดปาฏิหาริย์   |   9   

 เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใหญ่จะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจและเหมาะสมเพื่อให้ 
เด็กได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ ห้องสมุดปาฏิหาริย์เป็น
ห้องสมุดสำหรับเด็ก ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2546 โดยองค์กรปฏิบัติการพลเมืองเพื่อ
วัฒนธรรมการอ่านร่วมกับประชาชนทั่วไป บริษัทกระจายเสียง ส่วนปกครองท้องถิ่น บริษัท
เอกชน รวมถึงเด็กๆ 


 โครงการห้องสมุดปาฏิหาริย์ซึ่งสร้างขึ้นจากแนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
และในขณะเดียวกันได้นำเสนอโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลายที่เน้นพัฒนาการของเด็ก 
ดังนั้น โครงการนี้จึงมีผลต่อวัฒนธรรมห้องสมุด เด็กๆ หนังสือสำหรับเด็กและชุมชนต่างๆ 
ในเกาหลีเป็นอย่างยิ่ง ในบทความนี้ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ต้องการที่จะแบ่งปันประสบการณ์ 
ในการจัดตั้งและบริหารห้องสมุดห้องสมุดปาฏิหาริย์ในเกาหลีกับคุณเท่านั้น แต่ยังต้องการ
จะส่งต่อความคิดที่ว่าหนังสือสามารถเป็นสะพานแห่งความเข้าใจและสันติภาพระหว่าง 
คนทัว่ไป และการรู้หนังสือสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและคนทั่วไปได้ 


โครงการห้องสมุดเด็กในเกาหลี:
ห้องสมุดปาฏิหาริย์* 
ชานซูอัน (Chan Soo Ahn) 1 

*  แปลจาก Children’s Library Project in Korea: The Miracle Libraries
1 ผู้อำนวยการองค์กรปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน/มูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือ/โครงการหนังสือ
เล่มแรก กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาห้องสมุดแห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชน และกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารของ KBBY หรือคณะกรรมการนานาชาติด้านหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน 
ประเทศเกาหลีใต้



10    |   อ่าน~ข้าม~ชาติ

1.วัตถุประสงค์:ห้องสมุดปาฏิหาริย์ตั้งใจที่จะทำอะไร
 1.1 เด็กมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะได้รับเสรีภาพและโอกาสที่เท่าเทียมกัน พวกเขา 
ไมค่วรจะถกูจำกดัดว้ยสภาพความยากจน การกดีกนั การขาดโอกาสหรอืการละเลย หอ้งสมดุ
ปาฏิหาริย์สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจสำหรับเด็กทุกคนให้พวกเขาสามารถอ่านหนังสือได้
โดยไม่ถูกกีดกันและในขณะเดียวกันก็หล่อเลี้ยงความใฝ่ฝันของเขาด้วย 


 1.2 หอ้งสมดุปาฏหิารยิท์ำใหแ้นวคดิขา้งตน้เปน็ความจรงิกลา่วคอื เมือ่เดก็สามารถ
อ่านหนังสือได้อย่างเสรี พวกเขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ ด้วยความช่วยเหลือของ
ห้องสมุดปาฏิหาริย์เด็กจำนวนมากได้รับการฟูมฟักทั้งทางด้านจิตวิญญาณและเชาว์ปัญญา 
ดว้ยความหวงัทีว่า่พวกเขาจะไดเ้รยีนรูค้า่นยิมของสงัคม แนวคดิดา้นประชาธปิไตย การคำนงึ
ถงึผูอ้ืน่ วธิกีารทีจ่ะรกัโลก ความสำคญัของสนัตภิาพและการเคารพชวีติและศกัดิศ์รขีองผูอ้ืน่



2.ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
 2.1 โครงการห้องสมุดปาฏิหาริย์ได้รับการผลักดันโดยความร่วมมือขององค์กร
เอกชนที่ไม่แสวงผลกำไรและส่วนปกครองท้องถิ่นในเกาหลี โครงการนี้นับเป็นต้นแบบของ
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน 


 2.2 โครงการห้องสมุดปาฏิหาริย์เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจาก
แนวคิดของประชาชนคนธรรมดาที่ว่าห้องสมุดเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสังคมที่แข็งแรง 
วัฒนธรรมที่สร้างสรรค์และชุมชนที่มีจริยธรรม องค์กรปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรม 
การอ่านและมูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือแห่งเกาหลี (นำโดย จองอิลโด) ทำหน้าที่เป็นแกนนำ
ของโครงการนี้ 


 2.3 โครงการนี้กลายเป็นโครงการระดับชาติด้วยความช่วยเหลือของรายการ “อ่าน
หนังสือ” ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ที่ผลิตโดยบริษัทกระจายเสียงมุนวา (Munwha 
Broadcasting Corporation) โครงการนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนจาก 
ทั่วประเทศ จากทรัพยากรต่างๆ จากภาคเอกชนและจากการมีส่วนร่วมของส่วนปกครอง
ท้องถิ่น ห้องสมุดปาฏิหาริย์ในท้องถิ่นเป็นของเด็กๆ และประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ และใน
เวลาเดียวกันก็เป็นของคนเกาหลีทุกคน ระบบการบริหารห้องสมุดปาฏิหาริย์ใช้การบริหาร
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แบบใหม่ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเชื่อมโยงกับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน โปรแกรมข้อมูลข่าวสาร การศึกษาและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในห้องสมุด
ปาฏิหาริย์ได้รับการปรับปรุงให้เข้มข้นขึ้นโดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของประชาชน
ทั่วไป 


 2.4 โครงการห้องสมุดปาฏิหาริย์ได้ทำให้ค่านิยมส่วนรวมเป็นจริงขึ้นมา เนื่องจากมี
ความเชื่อมโยงระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนและการสนับสนุนของรัฐบาล 


3.หลักการพื้นฐานในการดำเนินงานของห้องสมุดปาฏิหาริย์
 3.1 เปิดให้กับเด็กทารกและเด็กวัยหัดเดิน 
 ห้องสมุดปาฏิหาริย์เปิดให้กับเด็กทุกวัย รวมทั้งเด็กทารกและเด็กวัยหัดเดิน เพื่อให้
เด็กทุกคนมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับหนังสือ สำหรับเด็กทารกและเด็กวัยหัดเดินที่มาที่ห้องสมุด 
จะมีออนดอล (พื้นแบบดั้งเดิมของเกาหลีซึ่งให้ความอบอุ่นจากด้านล่าง) จัดไว้ให้เพราะ
เจ้าของห้องสมุดปาฏิหาริย์ก็คือเด็กๆ  
 
 3.2 ห้องสมุดที่ไม่หยุดนิ่ง 
 ห้องสมุดปาฏิหาริย์เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่ซึ่งการเล่าเรื่อง 
การร้องเพลง การแสดงละคร การเต้นรำ การวาดภาพ และการทำงานฝีมือล้วนเชื่อมโยงกับ
การอ่านหนังสือ ห้องสมุดปาฏิหาริย์เป็น “ห้องสมุดที่มีชีวิต” และ “ห้องสมุดที่เต็มไปด้วย
ความสนุกสนาน” ดังนั้นห้องสมุดปาฏิหาริย์จึงมีห้องต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อ 
เล่าเรื่องราวและสร้างสรรค์กิจกรรมอื่นๆ ห้องสมุดปาฏิหาริย์ทำหน้าที่เป็นบ่อน้ำพุแห่ง 
แรงบันดาลใจสำหรับเด็กซึ่งทำให้พวกเขาสามารถใช้จินตนาการของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ 


 3.3 ห้องสมุดที่บริหารโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
 คณะกรรมการกำกับดแูลประกอบด้วยคนจากทกุภาคส่วนซึ่งเป็นตวัแทนของชมุชน
ท้องถิ่นและส่วนปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบในการบริหารห้องสมุดปาฏิหาริย์ในแต่ละท้องที่ 
การจัดการแบบนี้แสดงให้เห็นแนวทางใหม่ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งก็คือห้องสมุดที่บริหาร
จัดการโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
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 3.4 การสนับสนุนทางสังคมเพื่อการดูแลเด็ก 
 ห้องสมุดปาฏิหาริย์มีส่วนในการดูแลเด็กเพราะห้องสมุดทำหน้าที่เป็นองค์กรซึ่ง 
รับผิดชอบร่วมกับผู้ปกครองในการออกค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลเด็กๆ ห้องสมุดนำเสนอวิธีการ
ใหม่ในการดแูลเดก็โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดักจิกรรม เชน่ “กจิกรรมความชว่ยเหลอืดา้น
การดแูลเดก็สำหรับผู้ปกครอง” และกิจกรรม “เวลาสำหรับเด็กทารก” 


 3.5 การเชื่อมโยงบ้านกับโรงเรียนและห้องสมุด 
 ห้องสมุดปาฏิหาริย์พยายามที่จะเชื่อมโยงการอ่านที่บ้านที่โรงเรียนและที่ห้องสมุด
เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านในเชิงบวกทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 


4.สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพ
 4.1 ห้องสมุดที่คุณอยากจะไป 
 ห้องสมุดปาฏิหาริย์ได้รับการออกแบบตามแนวคิดที่ว่าห้องสมุดของเด็กควรจะเป็น
สถานที่ที่สนุกสนานที่ควรจะพาเด็กไป 


 วัฒนธรรมออนดอล 
 พื้นแบบออนดอลเป็นระบบการให้ความอบอุ่นจากพื้นแบบดั้งเดิมของเกาหลีซึ่ง 
มาจากวิถีชีวิตซึ่งมีการนั่งและการนอนบนพื้น กล่าวกันว่าออนดอลแสดงถึงจิตวิญญาณของ
เกาหลี และนับเป็นรากฐานของวัฒนธรรมเกาหลี ห้องสมุดปาฏิหาริย์จัดให้มีพื้นออนดอล 
ในบริเวณอ่านหนังสือเพื่อให้เด็กทารกและเด็ก วัยหัดเดินมีพื้นที่ที่จะคลานและกลิ้งตัวไปมา
บนพื้นได้ ยิ่งไปกว่านั้นพื้นออนดอลในห้องสมุดปาฏิหาริย์ยังสามารถช่วยให้คนที่เข้ามาใน
ห้องสมุดมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านและอ่านหนังสือขณะที่นั่งอย่างสบาย บางทีพื้นออนดอล
อาจจะเป็นสิ่งที่แสดงความพยายามครั้งแรกในโลกในอันที่จะนำวัฒนธรรมของการนั่งบนพื้น
แบบนี้เข้ามาใช้ในอาคารสาธารณะ เช่น ห้องสมุดสำหรับเด็ก โดยการมีพื้นออนดอลเป็นส่วน
หนึ่งของบริเวณอ่านหนังสือทำให้วัฒนธรรมที่ยึดถือมายาวนานและวัฒนธรรมที่คุ้นเคยกับ
การนั่งสามารถเกิดร่วมกันได้ในห้องสมุดปาฏิหาริย ์
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 4.2 หนังสือ ผู้คน การโคจรมาพบซึ่งกันและกัน 
 ห้องสมุดปาฏิหาริย์ได้รับการออกแบบตามแนวคิดที่ว่าห้องสมุดทำให้หนังสือและ
คนมาพบกันได้ ห้องสมุดเป็นสถานที่นัดพบประเภทหนึ่ง ผู้เข้าใช้ห้องสมุดพบกับบรรณารักษ์ 
ผู้ปกครองมาที่ห้องสมุดกับลูกๆ และอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ลูกๆ สื่อสารกับผู้ปกครองโดยผ่าน
การอ่านหนังสือในห้องสมุด ห้องสมุดปาฏิหาริย์ที่ซึ่งแนวคิดเรื่องพื้นที่ที่น่าเข้ามาเยี่ยมชม
สะดวกสบาย ปลอดภัย ปรับเปลี่ยนได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับการทำให้เป็นจริง
ขึ้นมา เป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่เป็นจุดนัดพบเสมอมาไม่เปลี่ยนแปลง โครงสร้างภายในของ
ห้องสมุดปาฏิหาริย์น่ารื่นรมย์สำหรับทั้งผู้เข้ามาใช้ห้องสมุดและอาสาสมัครที่เข้ามาทำงาน 


 4.3 ที่ว่างหลากหลายมิติ ความสดชื่นรื่นเริง 
 พื้นที่บางแห่งของห้องสมุดปาฏิหาริย์มีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ เหมือนคลื่นเบาๆ 
ลักษณะนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นสัมผัสด้านพื้นที่ของเด็ก เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กที่จะ
รู้สึกว่าห้องสมุดเป็นสถานที่ที่ให้ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน การออกแบบภายในของ
ห้องสมุดปาฏิหาริย์ได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างลงตัว เพื่อให้เด็กเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระ 
ดังนั้นจึงสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี 


 4.4 การจัดสรรพื้นที่ 
 ในห้องสมุดปาฏิหาริย์จะมีห้องเล่านิทาน ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่จะมีการเล่าเรื่องราว
ต่างๆ ให้เด็กฟัง นอกจากนี้ห้องสมุดปาฏิหาริย์ยังมีห้องอเนกประสงค์สำหรับกิจกรรมหลาก
หลายรูปแบบและห้องสื่อผสมเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมด้านสื่อแนวใหม่ มีการจัดวางสิ่งอำนวย
ความสะดวกและอปุกรณส์ำหรบัผูพ้กิารอยา่งด ี มบีางสว่นจดัไวส้ำหรบักจิกรรมประสบการณ์
ในธรรมชาติ และการเดินเล่นในบรรยากาศธรรมชาตินอกตัวอาคารหรือในสวนที่มีหลังคา
คลุม ในส่วนเหล่านี้เด็กที่อยู่ในเมืองจะสามารถสังเกตเห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ 
พัฒนาการสัมผัสของตนเอง และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ ต่อไปนี้คือพื้นที่ 
ที่จำเป็นต้องจัดให้มีในห้องสมุดปาฏิหาริย์:  

1) พื้นที่อ่านหนังสือสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และเด็กนักเรียนที่อายุไม่เกิน 
13 ปี อย่างน้อย 2 แห่ง  

 2) โต๊ะประชาสัมพันธ์/บรรณารักษ์  
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 3) ห้องทำงาน  
 4) ห้องเล่าเรื่อง 
 5) ห้องนอนกลางวันสำหรับเด็กทารก 
 6) ห้องเก็บหนังสือ  
 7) ห้องประชุมหรือห้องอเนกประสงค์และเวที พร้อมห้องฉายภาพยนตร์และ 

ห้องควบคุม 
 8) แผนกคอมพิวเตอร์  
 9) ห้องพักเจ้าหน้าที่และห้องสัมมนา 
10) ห้องเพาะปลูกพืช 
11) หลุมใต้พื้นบ้านสำหรับกระจายความร้อนและห้องใต้หลังคา 
12) ห้องน้ำ 
13) มุมดื่มกาแฟในห้องโถง 
14) พื้นที่โล่งขนาดเล็กพร้อมชั้นวางรองเท้า 
15) อ่างล้างมือในห้องโถง 
16) ระเบียงและนอกชาน 
17) บริเวณจัดนิทรรศการ 
18) ห้องเตรียมการ 
19) สวนบนหลังคา 
20) พื้นที่สำหรับการสังสรรค์ 



 5.การระดมความคิดว่าจะสร้างห้องสมุดปาฏิหาริย์อย่างไร
 ตอ่ไปนีค้อืขอ้ความทีส่ถาปนกิเขยีนขึน้ในชว่งสรา้งแนวคดิกอ่นการกอ่สรา้งหอ้งสมดุ
ปาฏิหาริย์ขอให้ข้าพเจ้าได้แบ่งปันข้อความเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจกรอบทางด้านปรัชญา
ของห้องสมุดปาฏิหาริย ์


 ห้องสมุดปาฏิหาริย์ในซันชอน: เขาวงกตในจักรวาลโดยจียงจุง เราควรจะถือว่าเด็ก
ทุกคนในโลกควรเป็นพลเมืองเสรีของโลกซึ่งอยู่เหนือข้อจำกัดของพรมแดนระหว่างประเทศ 
พวกเขาไม่ใช่แค่เป็นสมาชิกของชาติใดชาติหนึ่ง แต่พวกเขาเป็นวิญญาณเสรีของจักรวาล 
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การสร้างห้องสมุดปาฏิหาริย์เป็นการให้จักรวาลเล็กๆ ที่พิเศษกับเด็กๆ ที่ซึ่งพวกเขาสามารถ
เพลิดเพลินกับการเดินทางในจินตนาการได้อย่างเต็มที่ไปกับหนังสือ ห้องสมุดปาฏิหาริย์นี้ 
จะเป็นอาคารซึ่งเหล็ก ไม้ น้ำ แสงสว่าง และดิน สามารถประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
โครงสร้างเหล็กกล้าภายในอาคารจะเป็นตัวค้ำยันอาคารทั้งหลัง โครงไม้ด้านนอกของอาคาร
จะเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่สร้างโดยธรรมชาติ โลกที่ถูกจัดสรรไว้ในบริเวณอ่านหนังสือคือดิน 
ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับต้นไผ่สีเขียว น้ำบนหลังคาเป็นการเปรียบเปรยถึงสติปัญญาและช่วง
เวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุด จากโดมแก้วแสงแดดจะส่องผ่านเข้ามาและจะเห็นก้อนเมฆด้วย กังหัน 
ที่หมุนอยู่นอกตัวอาคารเป็นเหมือนลมหายใจของโลก ห้องและพื้นที่ที่มีอยู่หลากหลายใน
ห้องสมุดจะทำให้เด็กๆ ได้พบกับหนังสือในช่องทางที่ต่างออกไป บนชั้นสองจะมี “ห้องอ่าน
หนังสือในดินแดนแห่งดาว” ซึ่งอยู่ในรูปของเครื่องบินและเขาวงกตซึ่งจะค่อยๆ ปรากฏขึ้น
อย่างช้าๆ ตอนสุดทางของเขาวงกต น้ำจะผุดขึ้นมาจาก “น้ำพุแห่งกาลเวลา”  


 หอ้งสมดุปาฏหิารยิใ์นเจชอน: ตน้ไมห้า้ตน้ แสงแดด และแสงจนัทร ์โดยเจยองโจ 
 ตน้ไมห้า้ตน้ตัง้ตระหงา่นอยูร่าวกบัวา่มนัคำ้ยนัทอ้งฟา้อยู ่ แสดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการ
ของคนและสติปัญญาที่เพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าจะขอเรียกต้นไม้เหล่านี้ว่า “ต้นไม้แห่งจักรวาล” 
ห้องอ่านหนังสือที่โปร่งใสทำด้วยกระจกมีแสงแดดที่ส่องสว่างจ้าผ่านสวนแอปเปิ้ลในตอน
กลางคืน ดวงจันทร์และดวงดาวดูเหมือนจะเข้ามาแล้วอ่านหนังสือ ในสวนด้านหน้าของ 
ห้องสมุดมีโรงภาพยนตร์กลางแจ้งรูปพระจันทร์ครึ่งดวงซึ่งหวังจะให้กลายเป็นพระจันทร์ 
เต็มดวงด้วยเพลงและเสียงอ่านหนังสือของพวกเด็กๆ นี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้าสร้างต้นไม้
แสงแดดและแสงจันทร์ให้เป็นปัจจัยสำคัญของห้องสมุดปาฏิหาริย์ในเจชอน ตัวห้องสมุดเอง
ก็สามารถเป็นหนังสือขนาดยักษ์ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ทำให้ตนเองเป็นหนังสือ 
ที่น่าติดตามเต็มไปด้วยสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆ  


6.บริการของห้องสมุดปาฏิหาริย์
 6.1 หน้าที่ของห้องสมุดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ให้ยืมหนังสือและจัดหาที่ให้สำหรับการ
อ่าน แต่ยังครอบคลุมถึงกิจกรรมที่หลากหลายและโปรแกรมต่างๆ สำหรับผู้มาใช้ห้องสมุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดเด็กควรจะเป็นสถานที่ซึ่งเด็กๆ รู้สึกว่าห้องสมุดเป็นสถานที่เปิด 
น่าเข้าและน่าสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชม 
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 6.2 ดังนั้นห้องสมุดปาฏิหาริย์ทั่วประเทศจึงได้พัฒนาโปรแกรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่
และกจิกรรมทีก่ระตุน้ความสนใจใหเ้ปน็บรกิารของหอ้งสมดุสำหรบัเดก็ๆ บรกิารของหอ้งสมดุ
ปาฏิหาริย์เหมาะสมกับความต้องการทางด้านวัฒนธรรมและความบันเทิงของเด็กในชุมชน
และบริการเหล่านี้ยังเป็นบริการแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอีกด้วย 


 6.3 ต่อไปนี้คือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ในห้องสมุดปาฏิหาริย์ 
-  กิจกรรมสำหรับเด็กทารก: “การเล่าเรื่อง” “การร้องเพลง” “การฟังเสียง

ต่างๆ” 
-  กิจกรรมสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 5 หรือ 6 ปี: “การเล่าเรื่อง” และ “การ

อ่านออกเสียง” 
-  กิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก: “การแนะแนวการอ่าน” “ชั้นเรียนการอ่าน” 

“การช่วยเด็กเลือกหนังสือและสื่อ” 
- “ชั้นเรียนการอ่านซ่อมเสริมพิเศษ” 
- “การสัมมนาเด็ก: การอภิปรายหลังการอ่าน” 
- ทัศนศึกษา การเยี่ยมชม แบบฝึกการสังเกตและการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับ

หนังสือ 
- การท่องอาขยานบทกลอน การอ่านเรื่องและการอ่านบทละคร 
- บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
- เรียนรู้งานของบรรณารักษ์: เป็นบรรณารักษ์ผู้เยาว์ 
- กิจกรรมการอ่านด้วยสื่อผสม 
- การแสดงวีดิทัศน์และสไลด์, การแสดงหุ่นมือ 
- กิจกรรมการฝึกอบรมสำหรับอาสาสมัคร 
- การให้ความรู้กับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก 
- การจัดค่ายในห้องสมุด 
- การพบกับนักเขียนและกิจกรรมการเขียน 
- คอนเสิร์ตขนาดเล็กพร้อมกับการอ่านบทกวี 
- การพูดของนักเขียน, การอ่านหนังสือให้ฟังโดยผู้แต่งหนังสือ 
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 6.4 ตัวอย่างของกิจกรรมต่างๆ ในห้องสมุดปาฏิหาริย์ 


 ตัวอย่างของกิจกรรมที่น่าสนใจ 
 - “การอ่านหนังสือ” ที่ห้องสมุดปาฏิหาริย์ในซันชอน 
 การอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งสำหรับเด็ก มีการจัดกิจกรรม “การอ่าน
หนังสือ” ทุกวันที่ห้องสมุดปาฏิหาริย์ในซันชอน ห้องสมุดในซันชอนมีอาสาสมัครหลายคน
มาอ่านหนังสือให้เด็กฟัง อาสาสมัครมักจะไปตามห้องสมุดสาธารณะอื่นๆ โรงเรียนและ
ครอบครัวที่ยากจนและอ่านหนังสือให้เด็กฟังโดยอาศัยประสบการณ์ที่พวกเขาได้มามากมาย
จากห้องสมุดปาฏิหาริย์ เราเรียกอาสาสมัครเหล่านี้ว่า “ครูเล่าเรื่อง” ครูเล่าเรื่องเริ่มจัดตั้ง
ชมรมชื่อ “บ่อน้ำพุแห่งเรื่องราว” สำหรับฝึกอบรมการอ่านหนังสืออย่างถูกต้อง มีอีก
โปรแกรมหนึง่ทีอ่บรมอาสาสมคัรวยัรุน่และผูส้งูอายใุหอ้า่นหนงัสอืสำหรบัเดก็ สมาชกิสว่นใหญ่
ของชมรมที่เรียกว่า “บ่อน้ำพุสีเงินแห่งเรื่องราว” เป็นหญิงมีอายุแล้ว และพวกเขาจะ 
อ่านหนังสือให้กับคนในศูนย์สงเคราะห์สำหรับผู้สูงวัย ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก และโรงพยาบาลเด็ก 
ความพยายามของพวกเขาคุ้มค่าตรงที่พวกเขาได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมากในช่วง
บั้นปลายชีวิตของพวกเขา มีกิจกรรมชื่อ “เจ้าตูบ... มาอ่านหนังสือกับฉัน” กิจกรรมนี้สุนัข
นำทางสำหรับคนตาพิการจะช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินในการอ่าน แม้กระทั่งเด็กที่ไม่ชอบ
การอ่านก็สามารถสนุกได้เมื่อพวกเขาอ่านหนังสือให้สุนัขนำทางฟัง ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
ที่เรียกว่า “เกวียนสีน้ำเงินที่เต็มไปด้วยหนังสือภาพ” จะไปรอบๆ พื้นที่ในชนบทของซันชอน
และให้เด็กๆ ที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาห้องสมุดยืมหนังสือ 


 - “กล้องยาเส้นในปากของเสือ” ของห้องสมุดปาฏิหาริย์ในเจชอน 
 “กลอ้งยาเสน้ในปากของเสอื” เปน็กลุม่อาสาสมคัรทีป่ระกอบดว้ยชายและหญงิสงูวยั

พวกเขาเล่าเรื่องเก่าๆ ให้เด็กฟังในห้องสมุดและส่งเสริมให้พวกเด็กๆ มีจินตนาการ พวก
ผู้ใหญ่เหล่านี้พยายามที่จะปกป้องประเพณีและรักษาจิตวิญญาณของเกาหลีที่ยังคงสามารถ
อนุรักษ์ไว้ได้ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมใหม่อันเชี่ยวกรากและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
เปราะบาง พวกผูใ้หญจ่ะเลา่เรือ่งทีโ่ดง่ดงัในอดตีใหพ้วกเดก็ๆ ทีม่าทีห่อ้งสมดุไดร้บัฟงั พวกเขา
ยังสร้างโอกาสสำหรับเด็กๆ ให้ได้เห็นและสัมผัสสถานที่ต่างๆ ซึ่งกำลังจะสูญหายไปพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ทันสมัยอย่างรวดเร็ว เช่น “วอนดูมัค” (กระท่อมเฝ้ายามที่
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สรา้งไวใ้นไรแ่ตง) มอียูค่รัง้หนึง่เมือ่เดก็คนหนึง่ถามวา่ “วอนดมูคั” คอือะไร พวกผูใ้หญเ่หลา่น้ี
ก็สร้างวอนดูมัคขึ้นมากันเองและพาเด็กคนนั้นไปดูว่า “วอนดูมัค” ของจริงเป็นอย่างไร 


 - “โครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart)” ที่ห้องสมุดปาฏิหาริย์ในจินเฮ 
 องค์กรปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่านร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือ
แห่งเกาหลีเริ่มทำโครงการ “หนังสือเล่มแรก” ใน พ.ศ.2546 ในช่วงแรกๆ มีเด็กทารก
จำนวนเพยีง 930 คน ไดร้บัแจกชดุหนงัสอืฟร ีซึง่นบัเปน็สว่นหนึง่ของโครงการหนงัสอืเลม่แรก

แตจ่ำนวนเดก็ทารกทีม่ารบับรกิารหนงัสอืเลม่แรกเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในบรรดาสว่นปกครองทอ้งถิน่
ในเกาหลีจำนวน 232 เขต มี 96 เขตที่นำโครงการหนังสือเล่มแรกไปเผยแพร่ให้ชุมชนของ
ตนทราบ ตั้งแต่ พ.ศ.2548 ห้องสมุดปาฏิหาริย์ในจินเฮมีบทบาทในการเผยแพร่โครงการ
หนังสือเล่มแรก นอกจากนั้นห้องสมุดปาฏิหาริย์ในจินเฮยังมีโปรแกรมติดตามผล รวมทั้ง
กิจกรรมต่างๆ และชมรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับชุดหนังสือหนังสือเล่มแรกสามารถมา
เพลิดเพลินกับหนังสือ บรรดาแม่และเด็กที่ได้รับชุดหนังสือหนังสือเล่มแรกได้มาพบกัน
อาทิตย์ละครั้ง อ่านหนังสือภาพกัน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย นวดให้เด็กทารก เล่น
เกมทำมือเป็นรูปต่างๆ กับเด็กทารก เล่นดนตรีดั้งเดิมของเกาหลี วาดรูปลูก เล่นโยคะ
สำหรับเด็กทารก การตอบสนองกับสิ่งกระตุ้นและเพลิดเพลินกับการแสดงเครื่องดนตรีที่ให้
จังหวะโดยไม่มีเนื้อร้อง บรรณารักษ์ยอนจูฮุน กล่าวว่า “เด็กที่มีความสุขทำให้ห้องสมุดมี
ความสุขและในเวลาเดียวกันห้องสมุดที่มีความสุขก็ทำให้เด็กมีความสุข” ดองซุนไบซึ่งเป็น
ตัวแทนของอาสาสมัครในห้องสมุดเสริมว่า “โครงการหนังสือเล่มแรกทำให้ข้าพเจ้ามีโอกาส
ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่มีค่า รวมทั้งทำให้ข้าพเจ้าได้สร้างสัมพันธ์กับคนอื่นๆ” โปรแกรมหนังสือ
เล่มแรกไม่เพียงแต่จะแบ่งปันหนังสือกันแต่ยังแบ่งปันการสนับสนุนของสังคมเพื่อการดูแล
เด็กและเป็นเครื่องมือสื่อสารในเกาหลีอีกด้วย 


 7.ความสำคัญของโครงการห้องสมุดปาฏิหาริย์
 โครงการห้องสมุดปาฏิหาริย์มีอิทธิพลอย่างมากต่อห้องสมุด หนังสือสำหรับเด็กกับ
วัฒนธรรม และรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นในเกาหลี 
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 จุงอิลโด ซึ่งเป็นผู้นำขององค์กรปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่านร่วมกับ
มูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือแห่งเกาหลีแสดงความคิดเห็นว่าประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุด 
ได้รบัการหยบิยกขึน้มาพดูเปน็ครัง้แรก โดยผา่นโครงการหอ้งสมดุปาฏหิารยิ ์โครงการหอ้งสมดุ
ปาฏิหาริย์มีส่วนในการเผยแพร่ความตระหนักด้านวัฒนธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ห้องสมุด
เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปูทางไปสู่ประชาธิปไตยและเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงของ
สงัคมในเกาหล ี เนือ่งจากโครงการหอ้งสมดุปาฏหิารยิม์กีารบนัทกึสิง่ทีค่นพดูเกีย่วกบัหอ้งสมดุ

ผู้ร่างนโยบายของรัฐบาลเกาหลีหลายคนเริ่มเข้าใจถึงความจำเป็นในการสร้างหรือบูรณะ 
ห้องสมุดทั่วประเทศ โครงการห้องสมุดปาฏิหาริย์เป็นโครงการที่กระตุ้นให้เกิดการ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับห้องสมุดและการรณรงค์เรื่องการอ่านหนังสือในเกาหลี  
 จุงวานบัง (พ.ศ.2442-2474) ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวชาวเกาหลีและมีส่วนสำคัญ 
ในการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพเด็กได้เสนอแนะว่าควรจัดให้มีวันเด็กในเกาหลี เขาได้เขียนไว้ใน
หนังสือชื่อ “กฎบัตรของเด็ก” (พ.ศ.2466) ว่าเราควรเคารพและดูแลเด็กให้มากกว่าคนอื่นๆ 
และเขายงักลา่ววา่เดก็ๆ นัน้มคีวามหมายสำหรบัผูใ้หญ ่ เหมอืนตาใบและดอกตมูทีจ่ะผลบิาน
ในฤดูใบไม้ผลิ สำคัญต่อรากที่หยั่งลึกลงไปในดิน ปรัชญาของโครงการห้องสมุดปาฏิหาริย์ 
มีส่วนคล้ายคลึงกับความคิดเห็นของจุงวาน บัง การให้ความเคารพต่อเด็กและทัศนคติที่ว่า 
สิ่งต่างๆ ควรคำนึงถึงความต้องการของเด็กด้วยนั้น ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างในห้องสมุด
ปาฏิหาริย์ 


 เราควรกล่าวถึงว่าห้องสมุดจะเป็นอย่างไรในอนาคตเพราะเราควรจัดหาห้องสมุด 
ที่ดีกว่านี้ให้เด็กเพื่อให้ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่โดดเด่นยิ่งขึ้นที่จะได้พบปะผู้คนและได้มา
เพลิดเพลินกับหนังสือ เราควรจะสนใจเรื่องการปรับปรุงห้องสมุดที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากขึ้น
และพยายามสร้างห้องสมุดให้มีจำนวนมากขึ้นทั่วโลก 


 ห้องสมุดเด็กควรที่จะยังคงพูดคุยกับเด็ก ดึงดูดพวกเขา และสร้างวัฒนธรรมของ
เด็กในแนวทางที่ถูกต้อง โครงการห้องสมุดปาฏิหาริย์เป็นศูนย์กลางของการทำให้ความ
ต้องการของสังคมเกี่ยวกับห้องสมุดและวัฒนธรรมของเด็กที่พึงปรารถนาเป็นจริงขึ้นมาได้ 
ข้าพเจ้าอยากที่จะแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการห้องสมุดปาฏิหาริย์กับคนทั่วโลก 
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ปั้นลูกรัก
ให้เป็นนักอ่าน
ผ่านพ่อแม่
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การอ่านในช่วงปฐมวัย
มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับครอบครัวสังคม
และความฉลาดทางอารมณ์
ซึ่งเมื่อใช้การอ่านแบบสันทนาการในห้องสมุดแล้ว
จะดีกว่าการเรียนเชิงวิชาการ
แต่เพียงอย่างเดียวในโรงเรียน
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บทนำ
 1. คณะกรรมการบริหารห้องสมุดแห่งชาติ (National Library Board หรือ NLB) 
ของสิงคโปร์เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมการรู้หนังสือควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัว 
ทางห้องสมุดจึงได้ดำเนินการต่างๆ อย่างแข็งขันและทุ่มเทความพยายามเป็นเวลาหลายปี 
ที่จะเผยแพร่ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับกลุ่มครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกเล็กๆ 
ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการอ่านดังกล่าวยิ่งเห็นได้ชัดเมื่อทางห้องสมุดแสดงความมุมานะ 
เพิ่มขึ้น ด้วยการมุ่งอบรมให้คำแนะนำเรื่องการอ่านให้แพร่หลายไปทั่วประเทศ ไม่ได้เจาะจง
เฉพาะกลุ่มเด็กเพียงเท่านั้น แต่รวมไปถึงพ่อแม่หรือกลุ่มผู้ใหญ่ด้วย ดังจะเห็นได้จาก
โครงการต่างๆ อย่างเช่น “สิงคโปร์ จงอ่าน!” (Read! Singapore) และความคิดริเริ่มอื่นๆ ที่
พยายามจะเข้าถึงสังคมทุกระดับ อย่างเช่น โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่มอลลี (MOLLY) และ
โครงการ “เด็กๆ อ่านหนังสือ” (kidsREAD) ทางห้องสมุดได้ใช้รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้
บริการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรง่ายๆ เช่น ด้วยการจัดหาข้อมูลเนื้อหาเรื่องต่างๆ ให้แก่บรรดา
พ่อแม่ผู้ปกครองผ่านช่องทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง  


 2. บทความนี้นำเสนอโครงการและความคิดริเริ่มต่างๆ ของกลุ่มบริการห้องสมุด
สาธารณะ คณะกรรมการบริหารห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (NLB) โดยมุ่งเน้นส่วนที่เกีย่วขอ้ง

ปั้นลูกรักให้เป็นนักอ่าน
ผ่านพ่อแม่* 
สุไบดาห์ โมห์เซน (Zubaidah Mohsen) 1 

*  แปลจาก Raising Readers: Partnering Parents to Cultivate the Love of Reading
1 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาบริการห้องสมุด ห้องสมุดสาธารณะ คณะกรรมการบริหารห้องสมุดแห่งชาติ
สิงคโปร์
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กับการร่วมมือกับพวกพ่อแม่ผู้ปกครอง และการเข้าถึงพวกเขา บทความนี้จะกล่าวถึงการ
ดำเนินงานโครงการต่อไปนี้: 

• “เกิดมาเพื่ออ่าน อ่านเพื่อสานความผูกพัน” (Born to Read, Read to 
Bond) 

• “ฟูมฟักนักอ่าน” (Raise A Reader) 
• “สนุกกับเด็กวัยหัดเดิน” (Fun With Tots) 
• “ทารกน้อยๆ ก็เป็นสมาชิกได้!” (Babies can be Members too!) 



 3. บทความนี้จะได้กล่าวถึงวิธีการที่ NLB ได้ลองใช้ในการสื่อข้อมูลเนื้อหาไปถึง 
พ่อแม่ผู้ปกครองผ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้วย เช่น 

• หนังสือคู่มือเล่มเล็กๆ ชื่อ “เบิกบานกับการอ่าน” (Joy of Reading)  
• บรรณานกุรมชดุการพฒันาดา้นอารมณ ์ (Series of Emotional Develop-

ment Bibliography)  


 4. บทความนี้เป็นเอกสารประกอบการนำเสนอแบบมัลติมีเดีย เพื่อแสดงให้เห็นว่า
โครงการเหล่านี้ช่วย NLB ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไรในการที่จะสร้างประเทศนักอ่านโดย
เริ่มกับเด็กๆ ต่อจากนั้นก็จะได้กล่าวถึงภารกิจต่อไปที่ NLB กำลังเริ่มดำเนินการในการสร้าง
ประเทศนักอ่าน 


 5. ใน พ.ศ.2549 ผู้เขียนและเพื่อนร่วมงานได้ทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องหนึ่ง 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตด้านการศึกษาปฐมวัย หัวข้องานวิจัย
คือ “ครูจะเข้าใจได้อย่างไรว่าควรส่งเสริมด้วยวิธีการใดให้พ่อแม่ผู้ปกครองในครอบครัวที่มี
รายได้น้อยมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยวัย 4-6 ขวบ” 


 5.1 การวิจัยดังกล่าวค้นพบสิ่งที่ตรงข้ามกับความเชื่อของครูที่ว่า พ่อแม่ผู้ปกครอง
ไม่สนใจเรื่องความสามารถในการอ่านของพวกเด็กๆ แต่อันที่จริงแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองที่ 
ได้รับการสัมภาษณ์ถือว่า เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้เด็กๆ วัย 4-6 ขวบสามารถอ่านได้หรือแสดง
ความสนใจในตัวหนังสือ ผู้ปกครองรายหนึ่งถึงกับชี้ประเด็นว่า มันสำคัญมากเพราะเธอเชื่อ
ว่าเด็กจะต้องสามารถอ่านได้เมื่อเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ผู้ปกครองคนอื่นๆ ก็เห็นด้วย
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เช่นกันว่าเป็นเรื่องสำคัญและน่าจะมีความพยายามดำเนินการต่อไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อเด็กอายุหกขวบขึ้นไป  


 5.2 พวกพ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกว่าตนสอนอ่านหนังสือง่ายๆ ได้สบายมากกว่าที่จะ
สอนคณติศาสตร ์ มผีูป้กครองเพยีงรายเดยีวเทา่นัน้ทีเ่นน้วา่ เธอมคีวามหวัน่เกรงทีจ่ะชว่ยสอน
ให้ลูกอ่านหนังสือ ผู้ปกครองบางรายกล่าวว่ารู้สึกมีความสามารถมากขึ้นหลังจากเข้าประชมุ
เชิงปฏิบัติการเรื่องการอ่าน ที่กลุ่มช่วยตนเองกลุ่มหนึ่งจัดขึ้นทั้งเพื่อพ่อแม่และเพื่อเด็ก 
เรื่องนี้ย้ำว่าจำเป็นที่จะต้องพยายามดำเนินการร่วมกัน  


 5.3 บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเสนอความคิดมากมาย เมื่อถูกถามว่ามีวิธีใดบ้างที่จะ
ทำให้พวกเขามีความสามารถที่จะอ่านหนังสือให้ลูกฟังมากขึ้น พวกเขาเสนอว่าน่าจะทำ 
สิ่งต่อไปนี้: 

• เข้ารับการฝึกอบรม 
• เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
• เป็นพันธมิตรการอ่าน 
• หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  



 พอ่แมผู่ป้กครองเหลา่นีเ้นน้วา่ ถา้มกีารอดุหนนุดา้นคา่ใชจ้า่ยสว่นใหญใ่นการเขา้รว่ม
การประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว ก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากฐานะไม่ดีนัก  


 5.4 งานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดว่า เราจำเป็นที่จะต้องร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ
บรรดาพอ่แม ่ผูป้กครอง และชว่ยพวกเขาปลกูฝงัใหเ้ดก็ๆ รกัการอา่น และเริม่อา่นตัง้แตเ่นิน่ๆ

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
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ความคิดริเริ่มเรื่องการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพวกพ่อแม่ผู้ปกครอง
“เกดิมาเพือ่อา่นอา่นเพือ่สานความผกูพนั”
(BorntoRead,ReadtoBond)
 6. NLB แสดงความมุ่งมั่นที่จะสร้างประเทศนักอ่านด้วยการจัดหาโครงการและ
ทรัพยากร โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงพวกพ่อแม่ผู้ปกครอง และ
สนับสนุนให้พวกเขาเริ่มแต่เนิ่นๆ คือโครงการ “เกิดมาเพื่ออ่าน อ่านเพื่อสานความผูกพัน” 
ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 และมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: 

• บ่มเพาะนิสัยรักการอ่านในหมู่เยาวชน 
• ส่งเสริมการอ่านว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสานความผูกพันในครอบครัว และ 
• สร้างชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้

จากกันและกัน 


 6.1 เช่นเดียวกันกับโครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart) ของสหราชอาณาจักร 
และโครงการส่งเสริมการอ่านตั้งแต่เยาว์วัยในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ความคิดริเริ่มของ
สิงคโปร์มุ่งเป้าหมายไปที่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ พ่อแม่ของทารกแรกเกิด และเด็กๆ ในระดับ
ประถมศึกษา ตลอดจนนักการศึกษาปฐมวัย รายการต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่ม
เรื่องนี้: กล่องก่อนเกิด (Pre-birth Kit) (ประกอบด้วย สมุดบันทึกประจำวันของทารก ซีดี
สำหรับหนูน้อย และที่วัดส่วนสูงของทารก) ปฏิทินกิจกรรม (Activity Calendars) บันทึก
การอ่าน (Reading Record) และการประชุมเชิงปฏิบัติการและโครงการต่างๆ  


 6.2 โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาชุมชน เยาวชน และการ
กีฬา และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ โดยห้องสมุดได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล 
คลินิกสูตินรีเวช และโรงเรียนต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องนี้ 


 6.3 ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลายครัง้ ตัง้แตเ่ริม่ดำเนนิการเปน็ตน้มา ไดม้กีารทบทวนแกไ้ขโครงการนีเ้ปน็รายป ีในแตล่ะปี
บางสว่นกถ็กูปรบัเปลีย่น แตบ่างสว่นยงัคงไวเ้ชน่เดมิ ในระยะแรกทางโครงการจะแจกกระเปา๋
พลาสติกให้แก่ทารกที่เกิดในโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการเก้าแห่ง ในกระเป๋าดังกล่าวจะมี
หนังสือที่ทำด้วยกระดาษแข็ง และแผ่นพับที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่มือใหม่ นอกจากนั้น ก็มี
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รายการหนังสือและถ้อยคำสัมผัสคล้องจองที่พ่อแม่จะใช้ได้เวลาที่จะเสาะหาวัสดุการอ่านที่
เหมาะสม มีการจัดบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอ่านตามห้องสมุดและ 
โรงพยาบาล ใน พ.ศ.2546/2547 กระเป๋าพลาสติกถูกเปลี่ยนเป็นกระเป๋าผ้าฝ้าย ซึ่งเสมือน
เปน็ของขวญัใหก้บัพอ่แมใ่ชใ้สข่องใชจ้ำเปน็สำหรบัทารกถอืไปไหนๆ และชว่ยโฆษณาประชา-
สัมพันธ์โครงการไปด้วยในเวลาเดียวกัน  


 6.4 สำหรับ พ.ศ.2549/2550 โครงการนี้ถูกปรับปรุงใหม่หมด และเริ่มดำเนิน
โครงการใหม่ ในชื่อ “กล่องก่อนเกิด” ทั้งนี้ ในช่วงปีแรกๆ มีพ่อแม่ที่ให้ความเห็นว่า การเริ่ม
เรื่องการอ่านขณะนั้นเป็นเรื่องที่ยากขณะที่พวกเขากำลังปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการเป็นพ่อแม่
รายใหม่ เราจึงตัดสินใจว่าเราจะต้องเข้าถึงกลุ่มพ่อแม่ให้เร็วขึ้นไปอีก นั่นคือ ตอนที่คุณแม่
กำลังตั้งครรภ์ เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นพยายามของเราที่จะสร้างนักอ่านตั้งแต่ 
วัยเยาว์โดยให้การศึกษาแก่พ่อแม่ขณะที่กำลังรอลูกที่จะเกิดมา 
 
 กล่องก่อนเกิด (Pre-birth kits) 
 6.5 ห้องสมุดสาธารณะแจกจ่ายกล่องดังกล่าวแก่บรรดาคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ 
และพ่อแม่ของทารกแรกเกิด ในกล่องจะมี สมุดบันทึกประจำวันของทารก (สำหรับให้พ่อแม่
ผู้ปกครองบันทึกเหตุการณ์สำคัญๆ ที่มีความหมายในชีวิตของลูก คำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ 
เรื่องการอ่าน หนังสือแนะนำ และคู่มือที่จะให้ข้อมูลตั้งแต่เรื่องความจำเป็นด้านการรักษา
พยาบาลเด็กไปจนถึงความปลอดภัยของเด็กในการโดยสารรถยนต์รวมถึงการวางแผน 
จัดงานวันเกิด) นอกจากนั้น ในกล่องจะมี “ซีดีแผ่นแรกของหนูน้อย” ซึ่งเป็นซีดีสำหรับฟัง
นิทาน ถ้อยคำสัมผัสคล้องจอง และเพลงกล่อมเด็ก มีที่วัดส่วนสูงซึ่งแสดงถึงการเติบโต
พัฒนาของเด็กในแต่ละช่วงที่สำคัญๆ รายการหนังสือแนะนำ และกิจกรรมการอ่าน มีบันทึก
การอ่านสำหรับหนังสือเล่มโปรด ตลอดจนแผ่นพับต่างๆ ว่าด้วยการเลี้ยงลูก 


6.5.1 การเขียนบันทึกประจำวันเป็นวิธีหนึ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะได้
บันทึกและเก็บเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านและการเรียนรู้ของลูกไว้ สมุด
บันทึกประจำวันของทารกเต็มไปด้วยคำถามที่กระตุ้นให้พ่อแม่ได้
สนใจสังเกตการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก และสร้างความ
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เชื่อมโยงกับความต้องการที่จะอ่าน มีการให้คำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ 
เรื่องหนังสือที่เหมาะสม มีที่ว่างให้พ่อแม่ได้บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น 
ตลอดจนเก็บช่วงเวลาพิเศษต่างๆ ไว้ในรูปของภาพถ่ายและสิ่งของ 
ที่ระลึกส่วนตัวต่างๆ  

6.5.2 เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเรื่อง “กล่องก่อนเกิด” พวกคุณ
พ่อคุณแม่ดีใจมากโดยเฉพาะที่ได้สมุดบันทึกประจำวันและซีดี บางคน
ถึงกับขอสมุดบันทึกประจำวันเพิ่มเป็นพิเศษให้ลูกคนโตเพื่อจะได้มี
สมุดบันทึกประจำวันเหมือนๆ กันกับน้องที่เพิ่งเกิดมาใหม ่



 ต่อไปนี้ เป็นความเห็นของคุณลียีฮัวที่ทีมงานช่วยเหลือตอบคำถามของเราได้รับ:  


 ที่ดิฉันเขียนมานี้ก็เพื่อขอชมเชย “ซีดีแผ่นแรกของหนูน้อย” ของทางห้องสมุด  
ทีไ่ดแ้จกจา่ยใหก้บัทารกทกุคนทีเ่กดิหลงัเดอืนมกราคม 2550 แมจ้ะเปน็ผลงานทีเ่รยีบงา่ย 
ดฉินักช็อบมากทีซ่ดีนีีม้เีรือ่งราวและบทกวขีองบา้นเราเตม็ไปหมด ขอซดีแีบบนีท้ีน่ำเสนอ
คนที่มีความสามารถในบ้านเราอีกได้ไหมคะ  
 
 ถึงแม้จะได้ซีดีที่ว่านี้มาเพื่อลูกที่เพิ่งเกิดของดิฉัน ลูกชายวัยสามขวบของดิฉันก็
ชอบมันมาก เขาถูกตรึงอยู่กับเครื่องเล่นซีดีฟังเรื่องราวต่างๆ และร้องเพลงคลอตามไป
ด้วย น่าเสียดายที่มีแต่ทารกเกิดใหม่ที่จะได้เพลิดเพลินกับซีดีนั้น ดิฉันขอเสนอว่าน่าจะ
ให้ซีดีกับเด็กที่โตกว่านั้นด้วย (อาจจะให้เด็กๆ ทั้งหมดที่อายุต่ำกว่าห้าขวบ เป็นต้น) 
 
 ดิฉันหวังว่าจะได้ซีดีแบบนี้อีกเยอะๆ  


 ขอบอกกับทีมงานผู้ผลิตและแสดงผลงานในซีดีนี้ว่า “เยี่ยมมาก!” 
 
 ปฏิทินกิจกรรม (Activity Calendars) 
 6.6 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ทางห้องสมุดแจกปฏิทินกิจกรรมให้แก่
เด็กๆ ที่เข้าอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษา ที่แจกไปนั้น มีคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ เรื่อง
การเลี้ยงลูก กิจกรรมประจำสัปดาห์เพื่อสานสัมพันธ์พ่อ-แม่-ลูก วันเกิดของนักเขียน และ
โครงการของห้องสมุด และคำคมต่างๆ เรื่องการอ่าน  
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 บันทึกการอ่าน (Reading Record) 
 6.7 นอกจากนั้น ยังมีโครงการอ่านที่สนับสนุนให้เด็กๆ อ่านมากขึ้น บันทึกดังกล่าว
หน้าตาเหมือนที่คั่นหนังสือ มีไว้ให้เด็กๆ ใช้สะสมแสตมป์ที่จะได้รับเมื่อยืมหนังสือครบสี่เล่ม 
เมื่อบันทึกการยืมด้วยแสตมป์เต็มแผ่นแล้ว เด็กๆ ก็สามารถนำไปแลกเหรียญรางวัลได้  


 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ โครงการ 
 6.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ชื่อว่า “ฟูมฟักนักอ่าน” (Raise-A-Reader) นี้
เป็นส่วนที่เสริมโครงการ “เกิดมาเพื่ออ่าน” แต่ละครั้งจะกล่าวถึงความสำคัญของการอ่าน 
คำแนะนำว่าด้วยวิธีการเลือกหนังสือ ตลอดจนการแนะนำกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านซึ่งใช้ 
คำสัมผัสคล้องจอง การแสดงท่าทางประกอบเพลง เกมและงานฝีมือที่เหมาะสมสำหรับ 
พ่อแม่และเด็ก  


 การประชุมเชิงปฏิบัติการเหล่านี้จัดให้กลุ่มต่างๆ โดยที่เดิมนั้นตั้งใจจัดให้พ่อแม่ของ
เด็กก่อนวัยเรียน จึงมีการเพิ่มเติมเสริมเนื้อหาเพื่อนักการศึกษาปฐมวัยที่กำลังฝึกอบรมอยู่ 
ต่อมาก็จัดให้พ่อแม่เด็กประถม เนื้อหาใหม่ๆ ที่เพิ่มเติมเข้าไปมีเรื่องการใช้ book-web เป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอน การเข้าใจลักษณะนักอ่านแบบต่างๆ อย่างเช่น พวกที่เพิ่งเริ่ม 
เริ่มเร็ว อ่านคล่อง อ่านตะกุกตะกัก และประโยชน์ของการอ่านการ์ตูน การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการสำหรับประชาชนทั่วไปนี้เก็บค่าเข้าร่วมประชุมในราคาถูก อย่างไรก็ตาม เราได้
ร่วมงานกับองค์กรเพื่อการช่วยตนเองหลายกลุ่ม เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ 
พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หลายโรงเรียนได้ขอให้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมต้น และถึงกับชำระค่าลงทะเบียน 
เข้าประชุมให้พวกพ่อแม่ด้วย 


 6.9 มีการจัดการบรรยายและการอภิปรายที่เกี่ยวข้องสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง และ
นกัการศกึษา เพือ่ใหเ้รยีนรูว้ธิกีารและกลยทุธต์า่งๆ ทีจ่ะปลกูฝงัใหเ้ดก็ๆ รกัทีจ่ะอา่นตัง้แตเ่ดก็ 
นอกเหนือจากเรื่องการอ่านแล้ว ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้มาบรรยายเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย 
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 6.10 อีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินการพร้อมๆ กับโครงการเกิดมาเพื่ออ่าน คือ
โครงการ “สนุกกับเด็กวัยหัดเดิน” (Fun With Tots - FWT) ซึ่งเป็นโครงการสำหรับ 
เด็กเล็ก วัย 1-3 ขวบและคุณพ่อคุณแม่ การพบปะกันคราวละครึ่งชั่วโมงนี้มุ่งเน้นการเล่าให้
พ่อแม่ผู้ปกครองฟังถึงทักษะก่อนเรียนการอ่านที่จำเป็น และการแสดงให้เห็นวิธีการเลือก
หนังสือที่เหมาะสม อีกทั้งวิธีการจูงใจเด็กด้วยการร้องเพลง การแสดงท่าทางประกอบ การ
เล่านิทาน ฯลฯ การเขียนคู่มือการรู้หนังสือตั้งแต่เด็กๆ ชื่อ “ช่วยให้ลูกของคุณพร้อมที่จะ
อ่าน” (Help your child Get Ready to Read) นำมาแจกจ่ายให้กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ทักษะก่อนเรียนการอ่านหกอย่างตามโครงการ Every Child Ready to Read (โดยได้รับ
อนุญาต) ซึ่งสร้างสรรค์โดย ดร. โกรเวอร์ (รุส) ไวท์เฮิร์สท ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา
แห่งสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ออฟนิวยอร์ค และ ดร. คริสโตเฟอร์ โลนิแกน รองศาสตราจารย์ด้าน
จิตวิทยา จากฟลอริดาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ 


 6.11 เพื่อส่งเสริมการรับรู้ถึงความสำคัญของการเริ่มอ่านตั้งแต่เนิ่นๆ NLB จัดการ
ประกวด “ทารกนอ้ยๆ กเ็ปน็สมาชกิได!้” (Babies can be members too!) โดยมุง่เนน้
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับทราบว่าเด็กๆ สามารถเป็นสมาชิกห้องสมุดได้ทันทีที่เกิด ทั้งนี้ 
เป็นการสื่อความว่าเมื่อเป็นสมาชิกแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพาลูกของตนเริ่มต้น 
เดินทางบนถนนสายการอ่านได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะมีวัสดุสารสนเทศห้องสมุดหลากหลาย
มากมายที่เด็กๆ เข้าถึงได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นเพียงทารกแรกเกิด ในการประกวด เด็กที่
อายุน้อยที่สุดที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกห้องสมุดจะได้รับหนังสือเต็มหิ้งที่บรรณารักษ์
เลือกสรรให้เป็นพิเศษ การประกวดดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก และเราพบว่ามีเด็กๆ 
ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกทันทีที่เกิดมา  


 6.12 กลุ่มความสนใจของครอบครัว (Family Interest Groups - FIG) เป็นเวทีให้
พ่อแม่ผู้ปกครองได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และจากกันและกันโดยการเล่าประสบการณ์สู่กัน
ฟัง แต่ละกลุ่มมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15 - 25 คน หลังจากนั้นจะมีการรวบรวมประเด็นการ
เรียนรู้ที่ได้จากการประชุมพบปะกัน ตลอดจนรายการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องแจกจ่ายให้กับ
สมาชิก มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กมานำการอภิปรายและการ
สนทนาแลกเปลี่ยน สำหรับหัวข้อเรื่องการอ่าน บรรณารักษ์ของ NLB จะเป็นผู้นำ ทุกครั้งจะ
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มีการแสดงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสนทนาในครั้งนั้นๆ เพื่อช่วยให้พวกพ่อแม่ 
ผู้ปกครองในการหาข้อมูลเพิ่มเติม 


การเป็นพันธมิตรและการร่วมมือกัน
 7. กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับห้องสมุดที่จะได้รับความสนับสนุน คือการเสาะหาและ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และในการเข้าถึงผู้ปกครอง 
จำเป็นที่จะต้องร่วมงานกับพันธมิตรซึ่งเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นอยู่แล้ว เรารู้ว่า
พนัธมติรทีเ่หมาะไมเ่พยีงแตจ่ะชว่ยใหเ้ราทำพนัธกจิใหล้ลุว่งไปได ้ แตก่ารรว่มมอืกนัยงัลดทอน
ความซ้ำซ้อนเพื่อจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเดียวกันอีกด้วย 


 7.1 นี่คือสมมติฐานของโครงการ Born to Read, Read to Bond ในการจัดการ
โครงการนี้ให้เข้าถึงประชาชน ห้องสมุดจึงประสานความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงการพฒันาชมุชน เยาวชน และการกฬีา (MCYS) ซึง่มพีนัธกจิทีจ่ะตอ้งสรา้งปจัเจกชน
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เยาวชนที่มีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นผูกพันกับความรับผิดชอบ 
และครอบครัวที่เข้มแข็งมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการของเรา  


 7.2 การร่วมมือดังกล่าวทำให้ได้รับทุนสนับสนุนที่จะดำเนินโครงการที่เข้าถึง
ประชากรทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทีมงานที่ดำเนินโครงการยังได้เสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจที่
ชว่ยสนบัสนนุในดา้นการพมิพว์สัดทุรพัยากรตา่งๆ อยา่งเชน่ สมดุบนัทกึประจำวนั ทีว่ดัสว่นสงู
และอื่นๆ  


 7.3 เพือ่ใหโ้ครงการเปน็ทีร่บัรูอ้ยา่งกวา้งขวาง ทางหอ้งสมดุไดร้ว่มมอืกบัโรงพยาบาล

และคลินิก สูตินรีเวช โรงเรียน และศูนย์เด็กปฐมวัยต่างๆ  


 7.4 พันธมิตรระยะยาวอีกรายหนึ่งที่เราได้ร่วมงานด้วยอย่างแข็งขันคือ กระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งดูแลเรื่องการพัฒนาการศึกษาจากระดับอนุบาลไปจนถึงก่อนระดับอุดมศึกษา 
ความคิดริเริ่มและโครงการหลากหลากเป็นผลมาจากการเป็นพันธมิตรกันดังกล่าว ซึ่งทำให้
เราสามารถนำโครงการและบริการของเราไปให้นักเรียนระดับต่างๆ ได้ 
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ความมุ่งมั่นพยายามอื่นๆในการเป็นพันธมิตรกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
 8. ความมุ่งมั่นพยายามของ NLB ในการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพวกพ่อแม่ 
ผู้ปกครองไปไกลเกินกว่าเพียงการจัดโครงการต่างๆ NLB ยังเข้าถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยการ
ผลิตข้อมูลเนื้อหาและเชื่อมโยงเข้ากับสื่อประเภทต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ ด้วยการนำเสนอ 
บทวิจารณ์หนังสือและบทความลงนิตยสาร การสัมภาษณ์ออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ 
และการผลิตบรรณานุกรม 


 8.1 วิธีหนึ่งที่เราทดลองใช้ในการเข้าถึงผู้ปกครองคือช่องทางหนังสือพิมพ์รายวัน 
พ.ศ.2544 เราร่วมมือกับหนังสือพิมพ์สเตรทไทมส์เพื่อตอบคำถามเรื่องการอ่านให้กับบรรดา
พ่อแม่ผู้ปกครองผ่านคอลัมน์ “ถามผู้เชี่ยวชาญ” หลังจากนั้น เรามีบทวิจารณ์หนังสือ 
กิจกรรมติดตามผลที่เกี่ยวข้อง และคำถามลงใน “The Little Red Dot” ซึ่งเป็น
หนังสือพิมพ์รายเดือนสำหรับเด็กประถม ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เราได้ก่อตั้ง ASKpoint เพื่อช่วย
ลูกค้าของเราเมื่อมีคำถาม ทั้งเรื่องการหาข้อมูลและเรื่องหนังสือที่น่าอ่าน เราได้รับคำถาม
จำนวนมากจากทั้งเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง 


 8.2 นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นพยายามทำนองเดียวกัน โดยการเสนอบทวิจารณ์
หนังสือและบทความเกี่ยวกับการอ่าน ผ่านนิตยสารว่าด้วยการเลี้ยงลูกอย่างเช่น Young 
Families, Today’s Parents, Young Parents และอื่นๆ อีกมากมายทั้งในรูปแบบที่ตีพิมพ์
เป็นเล่ม และแบบออนไลน์ 


 8.3 อีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้เข้าถึงพวกพ่อแม่ผู้ปกครองคือ การสัมภาษณ์ทางวิทยุ
และโทรทัศน์ ถึงแม้โอกาสที่จะได้ออกสื่อเหล่านี้มักเป็นการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวโยงกับโครงการ
และการเปิดตัวงานต่างๆ แต่ก็มีหลายรายการที่เราจัดเป็นประจำทุกเดือน เช่น รายการ 
“Good Mummy, Good Daddy” ซึ่งเป็นรายการวิทยุภาษาจีนกลาง และรายการ Big 
Daddy ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมความสำคัญของการที่คุณพ่อทั้งหลายมีส่วนในการ
เลี้ยงดูลูก รายการเหล่านี้เป็นโอกาสให้เราได้บอกเล่าถึงหนังสือที่น่าอ่าน และคำแนะนำ
เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการอ่านตลอดจนส่งเสริมโครงการของเรา  
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การผลิตข้อมูลเนื้อหา
 9. พ.ศ.2551 เราได้ตีพิมพ์รายชื่อหนังสือหรือบรรณานุกรมชุดหนึ่งไว้ให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองใช้ในการหาหนังสือดีๆ สำหรับแต่ละช่วงวัยตามระดับพัฒนาการของเด็ก 
บรรณานุกรมแนะนำหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยมีให้บริการตามห้องสมุดสาธารณะ รวมถึง
เวลาที่มีการจัดสัมมนาและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ชุดแรกจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบ
ด้วยรายชื่อหนังสือภาพที่คัดสรรแล้ว 50 เรื่อง (50 Top Picks: Picturebooks) และหัวข้อ
เรื่องต่อไปนี้: 

• ช่วงสำคัญๆ พัฒนาการ 
• ประสบการณ์ใหม่ๆ  
• ความสัมพันธ์ในหมู่พี่น้อง 
• ลิ้มรสอาหาร 
• การแต่งเนื้อแต่งตัวและสุขอนามัยส่วนบุคคล 
• เข้าใจเรื่องอารมณ์ 
• พฤติกรรมในสังคม  

 เราได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและกลุ่มนักการศึกษาปฐมวัย 
ต่อมาจึงมีการตีพิมพ์บรรณานุกรมแบบเดียวกันเป็นภาษาจีนและภาษามาเลย์  


 9.1 เราได้ร่วมงานกับหน่วย STELLAR ของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) ตีพิมพ์
บรรณานุกรมอีกชุดหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กๆ ในระดับชั้นประถมต้น 
STELLAR เป็นชื่อที่ย่อมาจาก “Strategies for English Language Learning and 
Reading - กลยุทธ์เพื่อการเรียนและการอ่านภาษาอังกฤษ” STELLAR เป็นโครงการที่จะ
ช่วยให้เยาวชนของสิงคโปร์ปรับปรุงการเรียนรู้และภาษาของตนด้วยการใช้วัสดุเนื้อหาและ
กิจกรรมที่มีความน่าสนใจ  
 (ที่มา: http://www.stellarliteracy.sg/cos/o.x?c=/wbn/pagetree&func=
view&rid=20795)  


 พร้อมกันนั้น เราได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มน้อย “เบิกบานกับการอ่าน” (Joy of 
Reading) ให้เป็นคู่มือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการหาคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ
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เรื่องการอ่านและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คู่มือดังกล่าวมีรายชื่อหนังสือแนะนำที่เสริมไปกับ
โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
ในการช่วยให้เด็กก้าวหน้าโดยใช้กิจกรรมติดตามผล 


 9.2 สิ่งใหม่ในปีนี้คือการอัพโหลดเรื่องสำหรับเด็กที่บรรณารักษ์ของ NLB เขียนขึ้น
ไปไวบ้น MobileRead ซึง่เปน็แอพพลเิคชัน่ของไอโฟนทีท่ำใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูเนือ้หาของ NLB ได้

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือของเราที่เรียกว่า “ห้องสมุด
ในกระเป๋าของคุณ” (Library in Your Pocket - LiYP) ซึ่งจะทำให้ใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่กับที่
สามารถเข้าถึงบริการห้องสมุดที่เป็นที่นิยมโดยใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และง่ายดาย เพราะโทรศัพท์มือถือกลายเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในชีวิตประจำวันของผู้คน 
ความคิดริเริ่มเรื่องนี้จึงเป็นช่องทางใหม่ให้ห้องสมุดสามารถเข้าถึงผู้ใช้ของเราได้ 


9.2.1 การผลิตเรื่องใหม่ๆ เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลข้อมูลเนื้อหาสำหรับเด็ก
เอเชียซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2553 สิ่งพิมพ์
เหล่านี้จำหน่ายในราคาที่ถูกมาก เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองจำเป็นที่จะ
ต้องเข้าถึงเรื่องสำหรับเด็กเหล่านี้ได้มากขึ้น นอกจากนั้นเรายังทำให้
เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ฟรีโดยผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 



การรับบรรยายในวาระโอกาสต่างๆ
 10. ทุกครั้งที่เรามีโอกาส เราจะพยายามเข้าถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่น การไป
บรรยายตามงานประชุมและงานสัมมนา บรรณารักษ์ของเรามักได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร
ตามงานต่างๆ ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน งานหลัก 3 งาน ได้แก่ งานประชุมโรงเรียน
อนุบาลที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ งานสัมมนาเรื่องการดูแลเด็กที่จัดโดยกระทรวง 
การพัฒนาชุมชน เยาวชน และการกีฬา (MCYS) และเทศกาลข้อมูลเนื้อหาสำหรับเด็กเอเชีย 
ที่จัดโดยหน่วยงานการพัฒนาหนังสือแห่งชาติของสิงคโปร์ (NBDCS)  
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ก้าวต่อไป
 11. ในช่วงหลังของปี พ.ศ.2554 NLB ได้นำเสนอแผนกลยุทธ์ L2020 ซึ่งเป็น
แผนการระยะ 5 ปี ที่มี พันธกิจว่าด้วยการส่งเสริมการอ่านชัดเจน NLB เป็นหน่วยงานที่
สมบรูณแ์บบทีจ่ะสนบัสนนุอดุมการณน์ี ้ ในอนัทีจ่ะเปลีย่นผูค้นใหก้ลายเปน็นกัอา่นตลอดชวีติ

แนวทางที่นำเสนอมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เด็กทารกจนถึงเด็กวัยเรียน และ 
วัยหนุ่มสาว และขยายต่อไปถึงผู้ใหญ่ที่อายุสูงขึ้น  


 11.1 แผนงานก่อนหน้านี้อย่างเช่น “Library 2000” และ “Library 2010” เน้น
ไปที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งในรูปแบบกายภาพและดิจิทัล เพื่อให้การเรียนรู้และ 
การอ่านดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆ ในการดำเนินกลยุทธ์ที่จะสร้างนักอ่านตลอดชีวิตนี้ NLB ได้
หันไปสนใจทักษะการสร้างนิสัยการอ่านในหมู่ชาวสิงคโปร์ ด้วยเหตุนี้ จึงดำเนินการโดยมี
เป้าหมายไปยังกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย (รวมทั้งกลุ่มเด็กด้อยโอกาส) เพื่อปลูกฝังและเสริม
สร้างทักษะการอ่าน รวมถึงความรักการอ่านในหมู่ชาวสิงคโปร์ อันจะเป็นประโยชน์แก่ 
พวกเขาตลอดชีวิต ความคิดริเริ่มในการดำเนินการนี้จะสนับสนุนการอ่านทั้งที่เป็นภาษา
อังกฤษและภาษาแม่ โดยจะออกแบบข้อมูลเนื้อหา บริการ และโครงการที่พร้อมสรรพ 
ครบชุด เพื่อให้เข้าถึงได้ทุกช่องทาง อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอ่าน และสนับสนุนให้
ได้อ่านจนกลายเป็นนิสัยในทุกขั้นตอนของชีวิต  


 11.2 สำหรับเด็กเล็กๆ วัย 0-6 ปี และพ่อแม่ของเด็กเหล่านี้ เราจัดทำโครงการ 
“การรู้หนังสือตั้งแต่เยาว์วัย” (Early Literacy) เรื่องนี้มีรากฐานมาจากโครงการต่างๆ 
ก่อนหน้านี้ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้จากโครงการ Born to Read, Read to Bond เราได้นำเอา
ส่วนต่างๆ ของโครงการและความคิดริเริ่มที่เราได้สำรวจและประสบความสำเร็จมาเป็น 
ส่วนหนึ่งของแผนงาน  


โครงการ“การรู้หนังสือตั้งแต่เยาว์วัย”
 12. NLB รู้ดีว่าการเรียนรู้ที่จะอ่านเริ่มต้นเป็นเวลานานก่อนที่เด็กจะเข้าโรงเรียน
เสียอีก พัฒนาการของเด็กในช่วงต้นๆ ของชีวิต และความสำเร็จของเด็กในเวลาต่อไป 
มีความเกี่ยวพันอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เด็กทารกที่มีทักษะก่อนอ่านโดยสามารถแยก 
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หน่วยเสียงที่จะประกอบเป็นคำพูด (building blocks of speech) ได้เมื่ออายุตั้งแต่ 
หกเดือนนั้น เมื่อโตขึ้นอายุสองถึงสามขวบจะมีทักษะด้านภาษาที่ซับซ้อนขึ้นได้ดีกว่าปกติ 
นอกจากนั้น ยังเป็นที่สังเกตว่าเมื่ออายุได้สี่ถึงห้าขวบก็จะมีทักษะในการเรียนรู้ที่จะอ่านได้ 
ดีกว่าด้วย  


 12.1 ความสำเร็จของเด็กๆ ตั้งแต่ในโรงเรียนไปจวบจนตลอดชีวิต ต้องอาศัยความ
สามารถในการอ่านเป็นอย่างมาก เด็กๆ มักจะเรียนทักษะการอ่านเมื่อเริ่มเข้าอนุบาล แต่ 
ขอ้นา่กงัวลอยา่งหนึง่คอืเดก็สงิคโปรอ์าจจะไมไ่ดเ้ขา้โรงเรยีนในระบบซึง่มกีารวางทกัษะพืน้ฐาน
ก่อนอ่านหรือทักษะการรู้หนังสือแต่เยาว์วัยและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
อย่างแข็งขัน ส่วนโครงการเสริมหลักสูตรที่จัดให้ฟรีสำหรับเด็กก่อนวัยเข้าเรียนที่ไม่ได้อยู่
ตามศูนย์ดูแลเด็กและโรงเรียนอนุบาลนั้นก็มีน้อยมาก  


 12.2 ไม่ใช่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนจะเข้าใจว่า เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องพัฒนา
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการอ่านในเด็กเล็กๆ พวกเขาไม่รู้ว่าเด็กๆ จำเป็นต้องมีทักษะการรู้
หนังสือแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเด็กๆ นั้นพร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อพวกเขาเริ่มเข้าเรียนใน
ระบบ ดังนั้น การทำให้สาธารณชนรับรู้ความสำคัญของการรู้หนังสือแต่เนิ่นๆ จึงเป็น 
สิ่งสำคัญยิ่งในการช่วยให้เด็กเล็กมีทักษะการอ่านขึ้นมา 


 โครงการ “การรู้หนังสือแต่เยาว์วัย” มีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักการศึกษา พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และ บรรณารักษ์ได้มารวมตัวกันและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างทักษะก่อนอ่านซึ่ง
จะเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ทักษะเหล่านี้รวมถึงการใช้คำสัมผัสคล้องจอง การจับคู่ การเขียน
ตัวอักษร ทิศทางการอ่าน ทักษะการเคลื่อนไหว แนวคิดเรื่องข้อความที่เป็นตัวหนังสือ และ
ทักษะด้านภาษา 
 (ที่มา: http://www.familylearning.org.uk/pre-reading_skills.html)  


 12.3 ทักษะดังกล่าวแตกต่างจากการสอนให้เด็กหัดอ่าน แต่เป็นการให้พื้นฐานก่อน
ทีจ่ะเริม่เขา้โรงเรยีนอยา่งเปน็ระบบ มงีานวจิยัหลายชิน้ทีร่ะบวุา่ เดก็ๆ ทีอ่า่นหนงัสอืไดด้ตีัง้แต่
ในช่วงปฐมวัยมีแนวโน้มที่จะเรียนได้ดีเมื่อเริ่มต้นเรียนในระบบ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ของ
โครงการจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ แต่ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้ภาษาราชการอีก
สามภาษาของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย 
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 12.4 NLB อยู่ในสถานะที่สามารถผลักดันความคิดริเริ่มเหล่านี้ได้ดีด้วยเหตุผล 
ดังต่อไปนี้ ประการแรก การพัฒนาการรู้หนังสือแต่เยาว์วัยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
โดยตรงของพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่ง NLB ได้สร้างความร่วมมือและมีเวทีสำหรับการดำเนินงาน
ตามโครงการกับบรรดาครอบครัวไว้แล้ว ประการที่สอง ห้องสมุดทำให้เด็กปฐมวัยมีเวลา
เรียนรู้มากขึ้นนอกเหนือไปจากการไปเรียนเป็นเวลาสั้นๆ ในโรงเรียนอนุบาล ประการที่สาม 
การอ่านในช่วงปฐมวัยมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับครอบครัว สังคม และความฉลาดทาง
อารมณ์ ซึ่งเมื่อใช้การอ่านแบบสันทนาการในห้องสมุดแล้วจะดีกว่าการเรียนเชิงวิชาการ 
แต่เพียงอย่างเดียวในโรงเรียนอนุบาลเพื่อการรู้หนังสือ  


 12.5 ในความเห็นของรัฐสภาว่าด้วยเรื่องความสามารถในการอ่านของเด็กนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปทีีห่นึง่เมือ่ พ.ศ.2552 นัน้ กระทรวงศกึษาธกิารตัง้ขอ้สงัเกตวา่ “ประมาณ
ร้อยละ 12-14 ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
และการรู้หนังสือในระดับต่ำ ความรู้เรื่องตัวอักษร ภาษาอังกฤษไม่ครบถ้วน และไม่รู้จัก
คำง่ายๆ ในภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น ยังไม่สามารถเข้าใจคำสั่งง่ายๆ ในภาษาอังกฤษ
ได้” ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการยังแสดงด้วยว่าเด็กๆ จากครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
ซึ่งไม่ได้เข้าเรียนชั้นอนุบาลมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาหลายประการ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่
จะต้องทำให้สาธารณชนรับรู้เรื่องนี้มากขึ้น และให้ความสนับสนุนแก่ครอบครัวหนุ่มสาว 
ทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 


 12.6 เราขอเสนอแนวทางกลยทุธส์ามดา้นในการดำเนนิการโครงการ “การรูห้นงัสอื
ตั้งแต่เยาว์วัย” ระดับประเทศ ดังนี้: 

• ดำเนินมาตรการสนับสนุนและเป็นแนวทางแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและ
นักการศึกษาให้เข้าใจแนวคิดเรื่องการสร้างนิสัยการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย 
ทำให้พวกเขามีความสามารถ มีเครื่องมือที่จะใช้บ่มเพาะทักษะการอ่าน
และนิสัยรักการอ่านให้แก่พวกเด็กๆ 

• สร้างรากฐานที่มั่นคงในด้านการอ่าน การรู้หนังสือ ตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ 
• คอยดูแลให้เด็กๆ มีความสนใจเรื่องการอ่านอย่างยั่งยืน ในฐานะที่เป็น

ทักษะที่สำคัญตลอดชีวิต  
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         กลยุทธ์เหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้โดย: 
• การใชม้าตรการทีแ่ทรกเขา้ไปจดัการตัง้แตเ่นิน่ๆ ซึง่ออกแบบมาใหบ้ม่เพาะ

ให้เด็กๆ มีทักษะการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย ในสภาพแวดล้อมอนุบาล  
• การจัดศูนย์การรู้หนังสือตั้งแต่เยาว์วัยแบบครบวงจร ซึ่งจะผสมผสาน

โครงการ ทรัพยากร และคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของการ
อ่านตั้งแต่เด็กไว้ครบถ้วน และ 

• การทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองและนักการศึกษารับรู้ และการใช้ความคิดริเริ่ม
ที่ออกแบบมาเพื่อให้พวกเขามีความรู้เรื่องความสำคัญของการรู้หนังสือ 
ตั้งแต่เยาว์วัย 



 สำหรับครอบครัวที่มีปัญหาทางด้านการเงิน จะได้ชุดอุปกรณ์พิเศษเพื่อการเริ่มต้น
อ่าน เพื่อช่วยพ่อแม่กระตุ้นให้พวกเด็กๆ ได้อ่าน  


 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  
 12.7 จำเป็นที่จะต้องวัดผลลัพธ์ของโครงการตลอดระยะเวลาห้าปี เมื่อดำเนินตาม
แผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราหวังว่าโครงการจะให้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้: 

• จำนวนของชาวสิงคโปร์ (วัย 0-6 ปี) ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากโครงการ
และบริการที่เกี่ยวข้องกับการรู้หนังสือตั้งแต่เยาว์วัยจากห้องสมุดอย่าง
น้อยหนึ่งกิจกรรมมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะสะท้อนว่าเด็กๆ ได้ประโยชน์
จากกิจกรรมสร้างความสุขในการอ่าน 

• เข้าถึงโรงเรียนอนุบาลต่างๆ ให้มากขึ้น 
• ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้นในเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งจะ

เป็นตัวบ่งชี้ความสนใจเรื่องการอ่าน และยังจะส่งเสริมวัฒนธรรมการ 
แบ่งปันหนังสือดีๆ ที่น่าอ่านสำหรับเด็กๆ ด้วย  



 12.8 นอกจากนี้ เรายังสนใจที่จะได้ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพถึงความสำเร็จของโครงการ 
โดยจะมีการสำรวจทั้งในตอนเริ่มต้นโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และตอนท้าย
โครงการ เพื่อตัดสินว่าโครงการการรู้หนังสือตั้งแต่เยาว์วัยประสบความสำเร็จในการเข้าถึง
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พ่อแม่ผู้ปกครอง (รวมทั้งกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย) และนักการศึกษา และในการร่วมกันในการ
เสริมสร้างความสุขในการอ่านในเด็กวัย 0-6 ปีหรือไม่  


คอลเลคชั่นเฉพาะหัวข้อ
 13. นอกเหนือจากโครงการและความคิดริเริ่มที่ได้กล่าวถึงข้างต้น NLB ยัง
กระตือรือร้นที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ว่ามีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่ โดยจัดให้มีคอลเลคชั่น
เฉพาะหัวข้อในห้องสมุดบางแห่ง  


 NLB เปิดตัวคอลเลคชั่นเฉพาะหัวข้อเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ “วรรณกรรมสำหรับ
เด็กเอเชีย” (Asian Children’s Literature (ACL) Collection) ที่ Woodlands 
Regional Library (WRL) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 


 13.1 หนังสือและวัสดุการอ่านในคอลเลคชั่นนี้ แต่เดิมเก็บรักษาอยู่ที่ Lee Kong 
Chian Reference Library (LKCRL) ได้รับการรวบรวมขึ้นให้เป็นคอลเลคชั่นเพื่องานวิจัย 
และมีคุณค่าสูงยิ่ง เพราะมีสิ่งพิมพ์โบราณย้อนไปได้ถึงสมัยทศวรรษที่ 1900 นอกจากนั้น 
เว็บไซต์ของยูเนสโกยังได้กล่าวถึงคอลเลคชั่นนี้ว่าเป็นรายการหนึ่งที่อยู่ใน “รายชื่อ 
คอลเลคชั่นที่มีความสำคัญระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีอยู่ในแต่ละสถาบัน” (http://
www.unesco.org/webworld/mdm/administ/en/annex8.htm) คอลเลคชั่นนี้มี
บทบาทสำคญัในการบรกิารนกัวจิยั และชว่ยทำใหเ้หน็ภาพวา่หอ้งสมดุแหง่ชาตเิปน็ศนูยก์ลาง
การวิจัยวรรณกรรมเด็กของเอเชีย และสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการตีพิมพ์วรรณกรรมดังกล่าว 


 13.2 คอลเลคชั่นนี้ถูกย้ายจาก LKCRL ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ผู้ใช้ห้องสมุด
สาธารณะรับรู้เรื่องวรรณกรรมเด็กของเอเชีย วัฒนธรรมและมรดกเอเชียมากขึ้น สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของ NLB เรื่อง “นักอ่านตลอดชีวิต” ซึ่งเราได้ทำให้ผู้ใช้ห้องสมุดสาธารณะเข้า
ถึงวรรณกรรมที่ดีได้มากขึ้น เมื่อเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 คอลเลคชั่นนี้
ก็ได้รับการปรับปรุง กล่าวคือ มีส่วนหนึ่งให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถยืมได้ เพื่อว่าพวกเขาจะ
ได้ยืมไปอ่าน และเล่าเรื่องเก่าๆ ที่คุ้นเคยให้พวกลูกๆ ฟัง โดยหวังว่าการใช้เรื่องต่างๆ ที่อยู่
ในคอลเลคชั่นนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองจะสามารถทำให้ลูกๆ ของพวกเขามองเห็นมรดกทาง
วัฒนธรรมเอเชียโดดเด่นขึ้น  
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 13.3 ในการจัดหาประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปรายเรื่องวัฒนธรรมและมรดก
เอเชยีผา่นวรรณกรรม ตลอดจนสรา้งการรบัรูว้า่มคีอลเลคชัน่นีอ้ยู ่ เราจะจดันทิรรศการเฉพาะ
หัวข้อที่ห้องวรรณกรรมเด็กเอเชีย หัวข้อนิทรรศการแรกซึ่งกำลังแสดงอยู่คือ ซินเดอเรลลา
เอเชีย นิทรรศการนี้จะเปลี่ยนไปทุกหกเดือน  


สรุป
 การอ่านเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของ NLB แผนกลยุทธ์ L2020 สร้างความมั่นใจ
ว่ามีการสร้างรากฐานการอ่านให้แก่ประชาชนตั้งแต่แรกเกิดและจะได้รับการสนับสนุนให้ 
คงอยู่อย่างยั่งยืนไปจนตลอดชีวิต การทำเช่นนี้ช่วยสร้างความสมดุลให้กับความมุ่งมั่น
พยายามของ NLB ทีส่ง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มายงัหอ้งสมดุสาธารณะของเรา เพือ่ใหส้ิง่เหลา่นี้
เกิดขึ้นได้จำเป็นต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
และทำให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น มิฉะนั้นแล้วก็จะมี 
ชาวสิงคโปร์จำนวนไม่มากนักที่จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง  



เริ่มต้น
ตั้งแต่แรกเกิด:

โครงการ“หนังสือ
เล่มแรกสำหรับ

เด็กทารก
ทุกคน”
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เด็กให้ความสนใจกับหนังสือผ้า
พวกเขาจับกอดแม้กระทั่งกัดแทะ
หนังสือผ้ากลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกเขา
พวกแม่ๆบ่นว่าต้องซักหนังสือผ้าบ่อยๆ
ซึ่งเราถือว่าเป็นคำชมเพราะนั่นหมายความว่า
หนังสือผ้าของเราประสบความสำเร็จในหมู่เด็กๆ
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บทคัดย่อ
 โครงการ “หนงัสอืเลม่แรกสำหรบัเดก็ทารกทกุคน” ไดร้บัการพฒันาและดำเนนิการ
โดยห้องสมุดสาธารณะปีนัง (Penang Public Library Corporation) หรือ PPLC ประเทศ
มาเลเซีย กลุ่มเป้าหมายสำหรับโครงการนี้คือเด็กทารก รวมถึงพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กทารก
เหล่านั้น โครงการนี้เริ่มดำเนินการทั่วประเทศเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 โดยรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงพฒันาสตร ีครอบครวัและชมุชน แหง่มาเลเซยี บทความนีจ้ะกลา่วถงึหลกัการ
ของโครงการ การพัฒนาโครงการ และการใช้โครงการนี้เป็นพื้นฐานในการรณรงค์ให้ความรู้
แก่สาธารณชนเกี่ยวกับคุณค่าของการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กทารกผ่านการอ่าน ตลอดจน
อภปิรายขอ้มลูสำคญัทีโ่ครงการนีต้อ้งการสือ่ และเนน้ยำ้วตัถปุระสงคข์องการรณรงคด์งักลา่ว


 นอกจากนี้ บทความนี้ยังจะอธิบายลักษณะต่างๆ ของโครงการที่เน้นการใช้หนังสือ
ที่ทำจากผ้าที่ปลอดสารพิษ และมีสีสันดึงดูดความสนใจและมีเนื้อหาเป็นเรื่องราวในท้องถิ่น
ที่เขียนขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และได้รับการจัดพิมพ์ในท้องถิ่น ปัญหาความท้าทาย
ประการสำคญัของการดำเนนิการตามโครงการนีค้อืการทำงานรว่มกบัหนว่ยงานตา่งๆ หลาย

เริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิด:
โครงการ“หนังสือเล่มแรก
สำหรับเด็กทารกทุกคน”*
ชูครีอะห์ บินติ ฮัจจิ ยอน (Shukriah Binti Hj. Yon) 1 

* แปลจาก Begin at the Beginning: The “Every Baby A Book” Program
1 ผู้อำนวยการห้องสมุดสาธารณะปีนัง (Penang Public Library Corporation) 
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หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกของรัฐบาล และ 
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของรัฐบาลและไม่ใช่ของรัฐบาล บทความนี้จะเน้นเรื่องความท้าทาย
เหล่านี้ด้วย และเนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากโครงการนับเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญถึงความมี
ประสิทธิผล จึงจะได้กล่าวถึงวิธีการที่ใช้ในการวัดความสำเร็จของโครงการเช่นกัน  

บทนำ
 อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ของสหประชาชาต ิ (The United Nations Convention

on the Rights of the Child: UNCROC) ปกป้องและส่งเสริมสิทธิของเด็กที่จะได้รับการ
ดแูลและปกปอ้งคุม้ครองเปน็พเิศษ “ตัง้แตก่อ่นและหลงัการถอืกำเนดิ” อนสุญัญานีต้ระหนกั
ถึงบทบาทหลักของพ่อแม่และครอบครัว และรับรู้ว่าเด็กควรจะเติบโตมาท่ามกลางพ่อแม่
และครอบครัวในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข ความรักและความเข้าใจ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก
มพีฒันาการดา้นบคุลกิภาพไดอ้ยา่งเตม็ที ่ นอกจากนีอ้นสุญัญานีใ้หร้ฐัมคีวามรบัผดิชอบทีต่อ้ง
ทำใหเ้ดก็ “สามารถเขา้ถงึขอ้มลูและวสัดเุนือ้หา...โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิสขุภาวะ
ด้านศีลธรรม และสุขภาพกายและใจ โครงการ “หนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กทารกทุกคน” นี้
เป็นโครงการเชิงบวกของรัฐผ่าน PPLC และเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงหลักการและปรัชญา 
ที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (UNCORC) 

วัตถุประสงค์
 ช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิตในวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ เกิด
ขึ้นมากมาย สมองของเด็กทารกจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างน่าทึ่ง จำนวนของเซลล์สมองใน
ช่วงปีแรกๆ ของชีวิตนี้จะมีจำนวนมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ในชีวิตมนุษย์ทั้งหมด ศักยภาพใน
การเรียนรู้ของเด็กในช่วงนี้ไม่มีขีดจำกัดและเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ ยิ่งได้รับการกระตุ้นมาก 
เท่าไหร่ สมองของเด็กก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามพัฒนาการจะดีที่สุดต้อง
อาศัยประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากผู้ดูแล การอ่านเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่มีอิทธิพล 
ต่อพัฒนาการของสมอง วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ คือการให้ความรู้แก่สาธารณชน
เรื่องคุณค่าของการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กทารกผ่านการอ่าน สิ่งที่โครงการนี้ต้องการจะบอกให้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบมีดังต่อไปนี้ 
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• ทารกมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัด และมีความสามารถอย่างมาก 
ที่จะเรียนรู้ 

• การอ่านเป็นการสร้างบริบทสำหรับการเรียนรู้ 
• ทารกต้องการความสนใจในเรื่องการศึกษาจากพ่อแม่และผู้ดูแล 
• ห้องสมุดที่มีหนังสือสำหรับเด็กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กเหล่านี้ 


ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับจากโครงการนี้มีดังต่อไปนี ้
• การตระหนักถึงบทบาทของห้องสมุดที่มีหนังสือสำหรับเด็ก 
• จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจากการลงทะเบียนตั้งแต่แรกเกิด และการใช้ห้องสมุด

สาธารณะปีนังเพิ่มขึ้น 
• พ่อแม่และผู้ดูแลมีความเข้าใจมากขึ้นเรื่องพัฒนาการของทารกและเด็กเล็ก 

ตลอดจนความสามารถที่จะเรียนรู้ของเด็กเหล่านี้ 


พันธมิตรของเรา
 จำนวนทารกแรกเกิดที่บันทึกไว้ในรัฐปีนังในช่วงสามปีที่ผ่านมามีดังนี้ 

 2548 2549 2550 
 21,399 20,557 20,907

 PPLC ทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายฝ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าพ่อแม่ของทารกแรกเกิด
เหลา่นีร้บัรูเ้กีย่วกบัโครงการของเรา พนัธมติรหลกัของเราคอืกระทรวงพฒันาสตร ี ครอบครวั
และชุมชน แห่งมาเลเซีย และคณะกรรมการพัฒนาครอบครัวและประชากรแห่งชาติ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งของกระทรวง โดยมีเครือข่ายครอบคลุมสำนักงานแห่งรัฐ 14 สำนักงาน และ
คลินิกของรัฐและคลินิกประจำเขตอีก 49 แห่ง ห้องสมุดยังทำงานร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐ 
คลินิกในชนบท 62 แห่ง ศูนย์สุขภาพ 26 แห่ง และคลินิกสำหรับแม่และเด็กอีก 6 แห่ง 
นอกจากนี้ ยังมีการนำโครงการนี้ไปใช้ในโรงพยาบาลเอกชนด้วย เนื่องจากประมาณหนึ่งใน
สามของเด็กที่เกิดในรัฐนี้คลอดที่โรงพยาบาลเอกชน หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่ได้รับการ

ที่มา: กรมสุขภาพแห่งรัฐปีนัง
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ติดต่อจากโครงการยังรวมถึงกรมทะเบียนการเกิดและการตายแห่งชาติ รวมถึงพันธมิตรโลก
เพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (The World Alliance for Breastfeeding Action: WABA) 
ซึ่งเป็นองค์การพัฒนาเอกชน (NGO) ก็เป็นพันธมิตรของเราเช่นกัน 



 พนักงานของ PPLC ไปเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้เป็นประจำเพื่อสนับสนุน
โครงการและจดัการฝกึอบรม การสรา้งความสมัพนัธก์บัพนัธมติรเปน็กระบวนการทีด่ำเนนิไป
อย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ต้องติดต่อรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรตลอดเวลา เพื่อที่จะ
สามารถประชาสัมพันธ์หรือดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราได้รับความร่วมมือด้วยดี
เสมอมา เพราะการให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารกและเด็กเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานของพวกเขา
เช่นกัน นอกจากนี้เมื่อ PPLCเดินทางไปพบปะและสร้างพันธมิตรใหม่ ก็จะนำโครงการ 
“หนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กทารกทุกคน” ไปแสดงด้วยทุกครั้ง 

 หนังสือ
 หนังสือหลักในโครงการ “หนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กทารกทุกคน” คือหนังสือ 
ทำจากผ้าที่สวยงามน่าสนใจ ซึ่ง PPLC จัดพิมพ์ขึ้นเอง 

 การตั้งชื่อ
 การตั้งชื่อจะต้องบ่งบอกถึงความต้องการให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กทารกทุกคนที่เกิด
ในรัฐปีนังได้รู้จักโครงการนี้ และจะไม่มีเด็กคนไหนถูกทอดทิ้งจากโครงการนี้แม้แต่คนเดียว 
ดังนั้น เด็กทารกทุกคนจะมีหนังสือของตนเองหนึ่งเล่ม อย่างไรก็ตาม เมื่อนำโครงการนี้มา
ปฏิบัติ สามารถทำได้เพียงแค่ระดับจุลภาคเท่านั้น เช่น “หนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กทารก
ทุกคน” ของถนนสายใดสายหนึ่ง “หนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กทารกทุกคน” ของหมู่บ้านใด
หมู่บ้านหนึ่ง หรือ “หนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กทารกทุกคน” ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง 


 โครงสร้าง
 โครงสรา้งทางกายภาพของหนงัสอืคอืรปูแบบหนงัสอืทัว่ไปทีม่ปีก หนา้ชือ่เรือ่ง หนา้
สารบัญ และหน้าเนื้อเรื่องที่มีเลขหน้ากำกับ จำเป็นที่ต้องแนะนำให้เด็กๆ รู้จักโครงสร้างของ
หนังสือในลักษณะนี้ เพราะหนังสือทุกเล่มสำหรับเด็กวัยนี้จะมีโครงสร้างแบบนี้เหมือนกัน 
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มีการใช้ผ้าพิมพ์หนังสือ เพราะผ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยืดหยุ่นแต่แข็งแรง และ 
มีเนื้อสัมผัสนุ่ม จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายถ้าทารกหยิบหนังสือ เข้าปาก และยังสามารถซักได้
เหมือนผ้าทั่วๆ ไป หนังสือผ้านี้ทำให้ทารกได้ใช้ประสาทการมองเห็น การสัมผัส การลิ้มรส 
และการดมกลิ่น เราจะขอให้พ่อแม่ปักชื่อเด็กลงบนปกหนังสือเล่มที่ทารกได้รับ 


เนื้อหา
 ทีมงานของห้องสมุดกำหนดเนื้อหาของหนังสือที่ไม่มีคำพูดนี้โดยคำนึงถึงประเด็น
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

• ภาพจะมีขนาดใหญ่และมีสีสันสดใส 
• ภาพจะแสดงเกี่ยวกับวัตถุที่เด็กคุ้นเคยในสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว 
• ภาพจะมีความหมายทางวัฒนธรรม 
• ภาพจะเกี่ยวข้องกับ “ความเป็นมาเลเซีย” เท่านั้น 
• ภาพจะแสดงแนวความคิดที่สำคัญต่อพัฒนาการด้านการสื่อสารของทารก เช่น 

ตัวอักษรและตัวเลข 
• ภาพจะแสดงถึงวัตถุที่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องถิ่นชนบทของมาเลเซีย 
• ภาพจะแสดงสิ่งของตามธรรมชาติ ไม่ใช่ภาพวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น 
• ภาพจะสะท้อนให้เห็นคุณค่าที่ดีของชีวิต เช่น อาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
• ภาพจะเป็นภาพวัตถุที่มีอยู่ในหนังสืออื่นๆ จำนวนมากในหัวข้อเดียวกันที่ 

ห้องสมุดจัดพิมพ์ขึ้น 


 มีการอภิปรายหลายครั้งเรื่องเนื้อหาและภาพที่จะอยู่ในหนังสือในท้ายที่สุด รวมถึง
เรื่องต่อไปนี้ 

• ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
มาเลเซียใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา 

• ตัวเลข 1-10 ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียใช้ในโรงเรียนประถม
ศึกษา 

• ภาพรูปทรงพื้นฐาน 8 รูปจะพิมพ์โดยใช้สีทึบ 
• ภาพตัวเอง 
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• ภาพต้นมะพร้าว เนื่องจากต้นมะพร้าวเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์และพบเห็นได้
ทั่วไปมากที่สุดในประเทศมาเลเซีย 

• ภาพผลไม้ท้องถิ่น - กล้วย ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีราคาถูกและหาได้ทั่วไป มีคุณค่า
ทางอาหารสูง และ ทุเรียน ซึ่งเป็นเจ้าแห่งผลไม้ทั้งปวง 

• ดอกไม้ประจำชาติ คือดอกชบา 
• ปลา ซึง่เปน็สตัวป์ระจำทอ้งถิน่ของมาเลเซยี มรีาคาถกูและเปน็แหลง่ของโปรตนี

ที่สำคัญในอาหารท้องถิ่น 
• สัตว์ต่างๆ รวมถึง แมว สุนัข เป็ด ไก่ และวัว 
• สุดท้ายคือเครื่องจักรที่มนุษย์สร้างขึ้น คือคอมพิวเตอร์ เพราะการใช้งานเครื่อง

คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมนุษย์ไปแล้ว 


 ในการเลือกภาพที่จะนำมาใช้ในหนังสือนั้น มีความตั้งใจที่จะให้พ่อแม่ตระหนักถึง
ความสำคัญของการให้เด็กเล็กๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ มีงานวิจัยจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่
แสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติมีผลอย่างมากต่อความผาสุกของเด็ก และ
ธรรมชาตินั้นเป็นเพื่อนเล่นที่ดีที่สุดของเด็กๆ  


 หนังสือนี้จะมีเนื้อหาที่เป็นคำแนะนำสำหรับพ่อแม่พิมพ์รวมอยู่ด้วย ในส่วน 
“ประเดน็สำหรบัพดูคยุกนั” ซึง่จะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัภาพตา่งๆ รวมทัง้คำแนะนำเรือ่งกจิกรรม
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่/ผู้ดูแลกับเด็ก เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานทุกครั้ง
ที่ใช้หนังสือนี้ 


 พอ่แมส่ามารถใชเ้นือ้หาของหนงัสอืกบัทารกตัง้แตแ่รกเกดิไปจนกระทัง่เดก็มอีาย ุ 7 ปี 
ตามความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็ก 


 นอกจากนี ้ PPLC ยงัไดจ้ดัพมิพห์นงัสอืเลม่เลก็สำหรบัพอ่แม/่ผูด้แูล ซึง่จะแจกจา่ย
พร้อมกับหนังสือผ้า หนังสือนี้มีชื่อว่า “การลงทุนอันชาญฉลาด: เวลาสำหรับอ่านหนังสือ” 
และมีเนื้อหา “ขนาดพอดีคำ” ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

• ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอ่านสำหรับพ่อแม่ (“พ่อแม่อ่านหนังสือด้วย - เป็นต้นแบบ
ให้ลูก” “อ่านหนังสือ-อ่านที่ไหนก็ได้”) 
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• คำแนะนำเรื่องการอ่านให้เด็กทารกฟัง (“ใช้เวลาอ่านหนังสือกับลูกน้อยของ
คุณทุกวัน” “การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยของคุณผ่านกิจกรรมประจำวัน เช่น 
เวลาอาบน้ำหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม”) 

• คำแนะนำเรื่องการอ่านสำหรับเด็กวัยหัดเดิน (“จับลูกนั่งตัก ดูให้แน่ใจว่าลูก
สามารถมองเห็นภาพได้” “อ่านตามจังหวะความเร็วของลูก”) 

• คำเตือนเรื่องการอ่าน (“ห้ามบังคับเด็กให้อ่านหนังสือ” “กิจกรรมทางกายก็มี
ความสำคัญสำหรับลูกของคุณและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการโดย
รวม”) 

• ข้อมูลทั้งหมดที่สื่อถึงพ่อแม่นั้น ไม่ได้ทำให้พ่อแม่ต้องใช้เงินแต่อย่างไร เพียงแต่
ใช้เวลากับลูกเท่านั้น 



 เนื้อหาของหนังสือผ้าและหนังสือเล่มเล็กพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาบาฮาซา
มาเลเซีย 


การฝึกอบรม
 การฝึกอบรมแบ่งเป็นสองระดับ 


 การฝึกอบรมสำหรับผู้ฝึก 
 การฝึกอบรมนี้จัดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ของ PPLC และเจ้าหน้าที่ของพันธมิตร
โครงการ เป็นการฝึกอบรมในสภาพแวดล้อมที่เป็นทางการ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับแจก
เนื้อหาของการฝึกอบรมที่จัดพิมพ์เป็นชุด หัวข้อในการอบรม ได้แก่ 

• ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหนังสือผ้า และเนื้อหาของหนังสือ 
• ข้อมูลหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดสาธารณะปีนังที่เกี่ยวกับหัวข้อในหนังสือผ้า 
• พัฒนาการของทารกตั้งแต่ปฏิสนธิจนเกิด 
• พัฒนาการสำคัญของเด็กทารกและเด็กในวัยหัดเดิน 
• กระบวนการอ่านสำหรับทารก 
• การเลือกหนังสือสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
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• ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของห้องสมุดสาธารณะปีนัง โดยเฉพาะหนังสือและ
บริการที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็ก 



 การฝึกอบรมใช้เวลา 2 วัน และในตอนท้ายของการอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะ
ต้องนำเสนอสิ่งที่เขาจะทำเพื่อส่งเสริมโครงการนี้ในองค์กรของตน 


 การฝึกอบรมสำหรับพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก 
 การฝึกอบรมนี้สามารถจัดขึ้นได้ในสถานที่หลายๆ แห่ง และจำนวนผู้เข้าอบรม 
มีตั้งแต่พ่อแม่เพียงคนเดียวไปจนกลุ่มใหญ่มากกว่า 20 คน พ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กจะได้รับทราบ
ข้อมูลเรื่องวิธีการใช้หนังสือผ้า คำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ เรื่องการอ่าน และข้อมูลเรื่องวิธีที่จะมี
บทบาทในการสร้างนักอ่าน ในระหว่างการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
บริการของห้องสมุดโดยรวม และจะได้รับการขอให้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดให้
ทัง้ตวัเองและลกู การฝกึอบรมนีส้ามารถจดัขึน้ไดใ้นสถานทีห่ลายๆ แหง่รวมทัง้ทีห่อ้งสมดุเอง
โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งที่บ้านในกรณีที่พ่อแม่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านโดยไม่ได้ออกไปทำงาน
ข้างนอก 

การดำเนินงานในระดับชาติและระดับโลก
 การนำเสนอผลงานของโครงการในรปูแบบโปสเตอรไ์ดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2

จากการประกวดการนำเสนอผลงานในรปูแบบโปสเตอรใ์นการประชมุคณะกรรมการโลกของ
สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมห้องสมุดและสถาบัน (International Federation 
of Library Association and Institutions (IFLA) World Library and Information 
Conference) ในปี พ.ศ. 2550 ที่เดอร์บัน จากการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์มากกว่า 80 
เรือ่ง โครงการนีย้งัไดร้บัการรวมไวใ้นรายชือ่การดำเนนิการทีใ่หมแ่ละดทีีส่ดุ (New and Best
Practices) จากทั่วโลกในเว็บไซต์ของห้องสมุดสหพันธ์ในส่วนของเด็กเล็กและเยาวชนด้วย 
สำหรับในประเทศมาเลเซีย โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการทั่วประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2550 โดยรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสตรี ครอบครัวและชุมชนแห่งมาเลเซีย 
ห้องสมุดสาธารณะในรัฐเคดาห์ เปอร์ลิส เซลังงอร์ มะละกา ซาบาห์ และซาราวัค ได้นำ
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โครงการนี้ไปใช้ และมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่างๆ กันไป เราหวังว่านี่จะเป็น 
จุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะทำให้ประเทศของเราทั้งประเทศกลายเป็นประเทศนักอ่าน 


ผลกระทบของโครงการ
 ความสำเร็จของโครงการนี้วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์สถิติการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น 


การรายงานการติดตามผล
 โครงการนำร่องของโครงการ “หนังสือสำหรับเด็กทารกทุกคน” เริ่มขึ้นในเดือน
มกราคม 2551 PPLC ได้สำรวจเพื่อยืนยันลักษณะของครอบครัวที่เหมาะสม โดยมีการ
กำหนดเกณฑ์บางประการ เช่น ครอบครัวจะต้องมีลูกอายุ 2 ขวบและมีรายได้ของครอบครัว
ไม่เกิน 1,000 ริงกิตต่อเดือน ระดับการศึกษาของพ่อแม่จะได้รับการนำมาพิจารณาด้วย มี
การแจกจ่ายแบบสอบถามจำนวนประมาณ 250 ชุด ผ่านห้องสมุดในหมู่บ้าน 


วิธีการติดตาม
 โครงการได้รับแบบสอบถามคืนจำนวนประมาณ 240 ชุดหลังจากเวลาผ่านไปหนึ่ง
สัปดาห์ มีการคัดเลือกครอบครัวจำนวน 58 ครอบครัวให้เข้าร่วมโครงการนำร่องนี้ โดย 
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจาก เขตเวลสลีย์ เนื่องจากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตนี้เป็นผู้มี
รายได้น้อยมากกว่าผู้ที่อยู่อาศัยในเขตอื่นๆ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดในหมู่บ้านใกล้ๆ เป็นผู้ติดตาม
การดำเนนิโครงการ และสง่รายงานไปยงัเจา้หนา้ที ่ ทีร่บัผดิชอบในทกุเขตเปน็ประจำทกุเดอืน 
เพื่อรายงานว่าเด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองกับหนังสือผ้าอย่างไร และพ่อแม่สนใจยืมหนังสือ
ประเภทใด ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาของหนังสือผ้า 


รายงาน
 ก. ปฏิกริยา 
 ในช่วงเวลาติดตามผลนั้น เจ้าหน้าที่รายงานว่าเด็กให้ความสนใจกับหนังสืออย่าง
จริงจัง พวกเขาจับ กอด และแม้กระทั่งแทะหนังสือดังกล่าว กล่าวได้ว่าหนังสือผ้ากลายเป็น
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เพื่อนที่ดีที่สุดของพวกเขา พวกแม่ๆ บ่นว่าพวกเธอต้องซักหนังสือผ้านี้บ่อยๆ ซึ่งเราถือว่า
เป็นคำชมสำหรับเราเพราะนั่นหมายความว่าหนังสือของเราประสบความสำเร็จในหมู่เด็กๆ  


 สำหรับเด็กในวัยหัดเดินนั้น เราพบว่าพวกเขาสามารถสร้างความเกี่ยวโยงระหว่าง
ภาพในหนังสือกับของจริง เช่น แมว พวกเด็กๆ จะทำเสียงแมวร้องเหมียวๆ ด้วย เด็กๆ 
สนใจสีสันสดใสเตะตาที่ใช้ในหนังสือผ้าเป็นอย่างมาก 


 เมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้น จะสนใจหนังสือผ้าน้อยลง แต่หันไปสนใจหนังสือที่อยู่ใน 
ห้องสมุดมากกว่า พวกเด็กๆ มักจะมาที่ห้องสมุดเพื่อขอยืมหนังสืออยู่เสมอ 
 
 ข. การยืมหนังสือ 
 ในหมู่ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกและติดตามผล 58 ครอบครัวนั้น มีการยืม
หนังสือและวัสดุจากห้องสมุด 85 ครั้งใน พ.ศ.2551 โดยเด็กและครอบครัวเป็นผู้ขอยืม ใน 
พ.ศ.2552 จำนวนครั้งของการยืมเพิ่มขึ้นเป็น 572 ครั้ง ใน พ.ศ.2553 มีการยืมหนังสือจาก
ห้องสมุด 479 ครั้งและใน พ.ศ. 2554 มีการยืม 408 ครั้ง สำหรับ พ.ศ.2555 นั้น จนกระทั่ง
เดือนมิถุนายนมีการยืมแล้วทั้งสิ้น 201 ครั้ง 


 หนังสือห้องสมุดที่มีการยืมส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหนังสือผ้า เช่น สัตว์
ตา่งๆ ส ีหรอืตวัอกัษร เนือ่งจากหนงัสอืผา้ดงึดดูความสนใจใหพ้วกเขาคน้หาขอ้มลูของสิง่ทีพ่บ
ในหนงัสอืเพิม่เตมิ พอ่แมส่ามารถใชเ้นือ้หาของหนงัสอืสือ่สารกบัลกู ไดร้บัการชีแ้นะแนวทาง
ในการใช้หนังสือ และได้ใช้เวลาในการอ่านและสื่อสารกับลูก นอกจากนี้พ่อแม่ยังได้รับการ
แนะนำให้รู้จักทักษะในการรู้หนังสือที่ดี ซึ่งจะทำให้พวกเขาเข้าใจถึงความตื่นเต้นจากการ 
ค้นพบความรู้และจินตนาการใหม่ๆ โครงการนี้สามารถสอนให้พ่อแม่และเด็กๆ ใช้ห้องสมุด
ให้เป็นประโยชน์ที่สุด ตลอดจนพัฒนาทักษะในการอ่านและใช้หนังสือ 


 ค. การเป็นสมาชิกห้องสมุด 
 เราสังเกตเห็นว่าสมาชิกครอบครัวส่วนมากที่สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดในช่วง 
สองปีแรกของโครงการมีความกระตือรือร้นที่จะให้สมาชิกครอบครัวทุกคนเป็นสมาชิก 
หลังจากพบว่าพวกเขาสามารถยืมหนังสือได้เพิ่มขึ้นถ้าทั้งครอบครัวเป็นสมาชิกห้องสมุด 
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จากครอบครัวจำนวน 58 ครอบครัวที่ได้รับแจกหนังสือผ้าฟรี มีผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ 
ของห้องสมุดจำนวน 148 คน ซึ่งรวมถึงพ่อแม่และพี่น้องของเด็กที่ได้รับแจกหนังสือ 


ความท้าทาย
 ห้องสมุดสาธารณะปีนัง พยายามที่จะเข้าถึงครอบครัว 58 ครอบครัวที่ได้รับ
หนังสือผ้าและมีการติดตามผลตลอดระยะเวลาสองปี ในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดใน
หมู่บ้านได้พยายามฝึกหัดพ่อแม่และเด็กให้พัฒนาทักษะในการรู้หนังสือและกระตุ้นให้พวก
เขาสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรักษาจำนวนครอบครัวทั้ง 58 
ครอบครัวไว้ในโครงการได้ เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดปีที่สองของการดำเนินการ มีครอบครัว
จำนวน 54 ครอบครัวที่ยังอยู่กับเรา ในขณะที่อีก 4 ครอบครัวย้ายถิ่นฐานออกไปจากปีนัง 
นอกจากนีส้มาชกิครอบครวับางคนกไ็มส่ามารถมาทีห่อ้งสมดุของหมูบ่า้นไดอ้กีตอ่ไปเนือ่งจาก 
ต้องอยู่ทำภารกิจที่บ้านของตน แต่เนื่องจากพวกเขาได้สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดแล้ว 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจึงนำหนังสือไปให้พวกเขาที่บ้านเพื่อรักษาความสนใจในการอ่านของ 
พวกเด็กๆ ไว้ 


สรุป
 การใชห้นงัสอืผา้สรา้งนสิยัในการอา่นตัง้แตว่ยัเดก็ตอนตน้นัน้ เปน็สิง่ทีป่ระสบความ
สำเรจ็ รายงานไดแ้สดงใหเ้หน็วา่เดก็ทีไ่ดส้มัผสักบัหนงัสอืตัง้แตย่งัเปน็เดก็ทารกนัน้ มแีนวโนม้
ที่จะรักหนังสือและรักการอ่าน การแจกหนังสือผ้าฟรีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบท PPLC มีความพร้อมเสมอที่จะช่วยให้พ่อแม่ได้ปลูกฝังนิสัย 
รักการอา่นใหก้บัลกูผา่นหอ้งสมดุของหมูบ่า้น เราหวงัวา่ในอนาคต ถา้เราไดร้บัการสนบัสนนุ
ดา้นการเงิน เด็กทารกเกิดใหม่ในปีนังจะได้รับหนังสือผ้าฟรีเป็นของขวัญแรกเกิดทุกคน 
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บทคัดย่อ
 ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและนำเอาความ
ท้าทายมากมายมาสู่ห้องสมุดโรงเรียน เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อรูปแบบการวางแผนและใช้
โปรแกรมหอ้งสมดุตา่งๆ ตลอดจนการดำเนนิงานและแนวปฏบิตัใินการใหบ้รกิารดา้นหอ้งสมดุ 
บทความฉบับนี้เปรียบเทียบการดำเนินงานห้องสมุดสองรูปแบบ ระหว่างแบบดั้งเดิม และ
รูปแบบใหม่ต่างๆ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการสนับสนุนจากนักคิดในวิชาชีพบรรณารักษ์ ต่อ
จากนี้ จะได้แจกแจงบทบาทของห้องสมุดโรงเรียนและบรรณารักษ์ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 
โดยละเอียดชัดเจน ตลอดจนสถานภาพของห้องสมุดโรงเรียนในฐานะที่จะมีส่วนเสริมสร้าง
การบรรลุเป้าหมายเรื่องการรู้หนังสือ และงานวิจัยซึ่งพิสูจน์ให้เห็นความเกี่ยวโยงระหว่าง
หอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่ตีอ่ความสำเรจ็ของนกัเรยีน ในสว่นทา้ยของบทความนีจ้ะเปน็รายงานสัน้ๆ

เกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียน ความคิดริเริ่มด้านการอ่านและการรู้หนังสือในประเทศฟิลิปปินส์ 


บทนำ-เรื่องราวเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนของฉัน
 ห้องสมุดโรงเรียนที่ฉันไปสมัยอยู่ประถมศึกษาดูเหมือนถ้ำขนาดเล็กที่ผนังทาสีขาว 
มีชั้นหนังสือตั้งอยู่ติดกำแพง และมีหนังสือเต็มชั้น แต่ฉันแทบไม่ได้มองหนังสือเหล่านั้นเลย 

บทบาทของห้องสมุดโรงเรียน
และบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล*
 ซาร่า ซี. กากาติก้า (Zarah C. Gagatiga) 1 

* แปลจาก The Role of School Libraries and Librarians in the Digital Age
1 ครูบรรณารักษ์ประจำสถาบันบีคอน อคาเดมี (Beacon Academy) ประธานคณะกรรมการนานาชาติ
ด้านหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ประเทศฟิลิปปินส์/ นักเขียนเรื่องเล่าพื้นเมืองฟิลิปปินส์ “เรื่องเล่าจาก 
7000 เกาะ”  
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และไมไ่ดข้อความชว่ยเหลอืจากบรรณารกัษด์ว้ย ฉนัอายเุพยีง 6 ขวบและเรยีนอยูช่ัน้ประถม 
ปีที่ 1 เท่านั้นตอนที่ฉันไปห้องสมุดครั้งแรก แม้กระนั้นฉันก็เป็นนักอ่านแล้ว 


 ฉันและเพื่อนๆ ในชั้นประถมปีที่หนึ่งทั้งห้องไปที่นั่นพร้อมกันทั้งชั้น สี่ครั้งในปีนั้น 
เราใช้บัตรห้องสมุดในการยืมหนังสือ กว่าฉันจะได้ไปเองและยืมหนังสือก็ผ่านไปแล้วสี่ปี หาก
ไม่เป็นเพราะคุณแม่ของฉันผลักดันให้ฉันขอยืมหนังสือที่ฉันอ่านได้ออกมา ฉันก็คงไม่กล้า
กลับไปเป็นแน ่


 เกิดอะไรขึ้นช่วงที่ฉันห่างเหินไปจากห้องสมุดโรงเรียน ฉันเพิ่มพูนทักษะและ
พัฒนาการอ่านของตนเองได้อย่างไร คำตอบก็คือ คุณแม่ของฉันเป็นคนเติมเต็มช่องว่างนั้น 
คุณแม่ของฉันเป็นบรรณารักษ์ และช่วงนั้นฉันกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา คุณแม่ทำงานที่
ห้องสมุดแห่งหนึ่งซึ่งแตกต่างจากห้องสมุดที่โรงเรียนของฉันอย่างมาก คุณแม่คอยยืมหนังสือ
จากห้องสมุดมาให้ฉัน เมื่อฉันเติบโตขึ้น สิ่งที่ฉันเลือกที่จะอ่านก็เปลี่ยนไปและพัฒนาขึ้น 


 เมื่อฉันเรียนในระดับมัธยมศึกษา ฉันกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เป็นเพื่อนกับ
บรรณารกัษ ์สว่นคณุแมก่ย็งัคงนำหนงัสอืทีฉ่นัอา่นไดก้ลบัมาใหฉ้นัอา่นอยูจ่นกระทัง่ฉนัโตพอที่
จะไปร้านหนังสือและเลือกซื้อหนังสือเล่มที่ถูกใจเองได้ ช่วงมัธยมมีพวกที่บ้าอ่านหนังสืออยู่
กลุ่มหนึ่งที่จะเอาหนังสือมาแลกกันอ่าน บางครั้งเราก็จะอยู่ต่อหลังโรงเรียนเลิกเพื่อคุยกัน
เรื่องตัวละครที่เราชอบหรือที่เราชัง สิ่งที่เราเลือกอ่านนั้นจะมีรูปแบบและสไตล์การเขียน 
ที่หลากหลาย มีทั้งเรื่องรักหวานโรแมนติกไปจนเรื่องสยองขวัญ นวนิยายที่เต็มไปด้วย
จินตนาการเพ้อฝันไปจนเรื่องที่สมจริง หนังสือการ์ตูน นิตยสาร หนังสือที่รวมบทประพันธ์
ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง และหนังสือปกอ่อนที่เรามีปัญญาซื้อได้ด้วยเงินค่าขนม
เล็กๆ น้อยๆ ของพวกเรา 


 ทุกวันนี้ เวลาจะยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียน ฉันจะใช้บัตรห้องสมุดของฉันซึ่งมี
ข้อมูลบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของห้องสมุด หากจะอ่านบทความและสารานุกรมออนไลน์ ก็
เพียงลงชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน แม้อยู่ที่บ้าน ฉันก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตและคลิกที่ปุ่ม 
Bookmark บน web browser ไปที่หน้าของห้องสมุดโรงเรียน เปิดไปที่ OPAC เพื่อหา
หนังสือและแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทันใด ลูกๆ ของฉันซึ่งอายุ 15 และ 11 ปีจะอ่าน
นิยายภาพ หนังสือชุดแฮรี่ พอตเตอร์ Capt. Underpants, John Green, Neil Gaiman 
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และแน่นอนที่สุด - Twilight (เฮ้อ!) และเพื่อที่จะตามลูกศิษย์ชั้นมัธยมของฉันให้ทัน ฉันก็
ตอ้งอา่นในทีพ่วกเขาอา่น และยิง่ไปกวา่นัน้ เพราะนกัเรยีนของเราจำนวนมากไมเ่ขา้ใจรปูแบบ
ของหนังสือ เราเลยต้องซื้อ Kindles มา 3 เครื่อง และในปีการศึกษาที่จะถึงนี้เราก็จะเริ่ม
พัฒนาคอลเลคชั่นหนังสือ e-book 


 ในช่วงทศวรรษ 1980 ถึงช่วงต้นทศวรรษ 1990 ฉันใช้วอล์คแมนของโซนี่ และ
สะสมเทปเพลง แต่สองปีที่แล้วฉันซื้อ iPod และลูกคนโตของฉันก็สอนให้ฉันหาเพลงใน 
รูปแบบ Mp3 ฟรีจากออนไลน์ ฉันรู้จักวิธีการใช้ sync และ Bluetooth ใน iPod และ
สามารถย้ายไฟล์ภาพและเสียงไปมาระหว่างอุปกรณ์ได้ 


 อะไรๆ ช่างเปลี่ยนแปลงไปมากเหลือเกินจากวันที่ฉันได้รับบัตรห้องสมุดใบแรก 


รูปแบบเทคโนโลยีและห้องสมุด
 แล้วเทคโนโลยีก็ก้าวเข้ามา 


 มนัเปลีย่นแปลงวธิกีารบรโิภคขอ้มลู การสรา้งขอ้มลู และการสือ่สารขอ้มลู ตวัอยา่งที่
ฉันได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ฉันประสบด้วยตนเอง และเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่ง
ในภาพรวม เทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การมีส่วนร่วมในการ
สรรค์สร้างความรู้และในการเผยแพร่ข้อมูล ในยุคนี้ เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สำหรับทำให้การดำเนินชีวิตของเราดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังกลายมาเป็นสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีการ
จัดการ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เรารู้สึกได้ในยุคศตวรรษที่ 21 ทำให้จำเป็นต้องมี
ทักษะใหม่ๆ เพื่อจะอยู่ได้ แต่พูดไปแล้ว ก็ต้องบอกว่า นี่เป็นทั้งช่วงเวลาที่ดีที่สุดและเลวร้าย
ที่สุดในเวลาเดียวกันสำหรับบรรณารักษ์ 


 โดยปรกตแิลว้ เราจะใชท้กัษะการรูห้นงัสอื กลา่วคอื เขา้ใจ ตคีวาม สรา้งสรรค ์และ
สื่อสารข้อมูลจากสื่อที่หลากหลายที่อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทักษะเหล่านี้ยังคงมีความ
สำคัญในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ แต่ด้วยเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ที่สามารถสร้างข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็วจนทำให้ข้อมูลกลายเป็นสิ่งอื่นไปได้ทุกวินาที ทุกนาที ในหนึ่งชั่วโมง เราจึง
ตอ้งยกระดบัทกัษะจากเดมิใหเ้ปน็ทกัษะทีท่ำใหเ้ราจะอยูร่อดไดใ้นยคุศตวรรษที ่ 21 หากคำวา่
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“ความมั่นคง หรือเสถียร” เป็นคำยอดนิยมแห่งศตวรรษที่ 20 คำว่า “การเปลี่ยนแปลง” ก็
คงจะเป็นคำจำกัดความของศตวรรษที่ 21 


 โทนี่ แวกเนอร์ ผู้อำนวยการร่วมของกลุ่ม Change Leadership Group ที่ 
Harvard Graduate School ระบุทักษะที่จะช่วยให้เราอยู่รอดในยุคศตวรรษที่ 21 เอาไว้ 7 
ทักษะด้วยกัน (พ.ศ.2551) ทักษะเหล่านี้ได้แก่ การรู้จักคิดแบบวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
การรว่มมอืขา้มเครอืขา่ย และการเปน็ผูน้ำโดยอาศยัความสามารถในการจงูใจ ความคลอ่งตวั
และการปรับตัว ความคิดริเริ่มและทักษะด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารด้วยวาจาและ
การเขียนที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึงและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และความใฝ่รู้
และจินตนาการ การรู้หนังสือแบบที่เราเรียนรู้จากการเรียนแบบดั้งเดิมแบบที่คนในรุ่นอายุ
เดียวกับฉันได้รับ ยังคงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้เราเคลื่อนย้าย
ข้อมูลไปมา และเข้าใจความรู้ การคิดวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ การมี
จินตนาการ การวิเคราะห์ มีความเป็นผู้นำและความร่วมมือทั้งในระดับแนวตั้งและแนวนอน 
ล้วนเป็นคำหลักๆ ที่บรรณารักษ์โรงเรียนจำต้องพึงยึดถือไว้ เพื่อจะได้คงความเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมยุคใหม่นี้ไว้ได้ 


 มาดูกันว่า ห้องสมุดและบรรณารักษ์โดยทั่วไป รับมือกับความเปลี่ยนแปลงหล่านี้
กันอย่างไร 


 ใน พ.ศ. 2463 นกัคณติศาสตรแ์ละผูเ้ชีย่วชาญดา้นหอ้งสมดุชือ่ เอสอาร ์รงักานาธาน

(SR Ranganathan) ได้คิดค้นกฎแห่งบรรณารักษศาสตร์ไว้ 5 ข้อ ได้แก่ 
1. หนังสือมีไว้ให้อ่าน 
2. ผู้อ่านแต่ละคนอ่านหนังสือคนและแบบ 
3. หนังสือแต่ละเล่มสำหรับผู้อ่านแต่ละแบบ 
4. ประหยัดเวลาของผู้อ่าน 
5. ห้องสมุดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเจริญเติบโต 



 เหล่านี้คือหลักการที่ฉันได้เรียนในโรงเรียนบรรณารักษ์ และฉันก็จำได้ขึ้นใจและ
ปฏบิตัติามเสมอมา กฎของรงักานาธาน กลา่วถงึความจรงิและปรชัญาแหง่บรรณารกัษ ์ ฉนัจะ
ขอกล่าวถึงกฎแต่ละข้อโดยละเอียดต่อไป 
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 หนงัสอืมไีวใ้หอ้า่น - แนน่อน ถา้ไมม่คีนอา่น หนงัสอืนัน้ๆ กห็มดความหมาย มนัจะ
กลายเป็นเพียงวัตถุทางกายภาพชิ้นหนึ่ง หนังสือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เก็บรักษาข้อมูลและ
ความคิดต่างๆ ซึ่งสามารถมีอิทธิพล และหล่อหลอมจิตใจและวิธีการคิดที่ผ่านการลองใช้และ
ทดสอบแล้ว หนังสือมิใช่เครื่องประดับบนหิ้ง มันต้องได้รับการจัดให้เป็นหมวดหมู่ หมุนเวียน 
ตรวจสอบหนังสือที่มีอยู่ แนะนำ พูดถึง และอภิปราย หากมันเก่าและทรุดโทรม ก็ต้องให้ 
นักซ่อมแซมดูแลสภาพหนังสือมาจัดการทำให้มันดูดีและดูแลรักษาอยู่เสมอ 


 ผู้อ่านแต่ละคนอ่านหนังสือคนละแบบ - ผู้อ่านต่างคนล้วนต่างกัน แต่ละคนมีความ
ต้องการข้อมูลที่ต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะหาคำตอบได้ในหนังสือ นิตยสาร บทความ 
ห้องสมุดจำต้องรู้จักผู้อ่านของตน เพื่อจะได้บอกได้ว่าผู้ใช้ห้องสมุดอ่านอะไรอย่างไร 
บรรณารักษ์เป็นผู้จัดหาคอลเลคชั่นหนังสือที่คำนึงถึงบริบทและประสบการณ์ของผู้อ่าน 


 หนังสือแต่ละเล่มสำหรับผู้อ่านแต่ละแบบ - หนังสือมีไว้เพื่อผู้อ่านต่างๆ กัน 
หนังสือเด็กก็มีไว้สำหรับเด็กๆ นวนิยายวัยรุ่นมีไว้เพื่อกลุ่มนักอ่านวัยรุ่น นวนิยายผู้ใหญ่
สำหรบัผูใ้หญ ่หนงัสอืประเภททีไ่มใ่ชเ่รือ่งแตง่ และหนงัสอือา้งองิมไีวเ้พือ่ผูอ้า่นจากหลากหลาย
สาขาวิชา นักคณิตศาสตร์จำต้องมีหนังสือคณิตศาสตร์ไว้ใกล้มือเสมอ หนังสือประวตัศิาสตร ์
วารสารบทความและนิตยสารทางสังคมศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ประวัติศาสตร์ต้องมีติดตัว 
ในโครงการจัดหาหนังสือมาไว้ในคอลเลคชั่นของห้องสมุดนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดสรร
งบประมาณสำหรบัจดัซือ้หนงัสอืใหท้กุสาขาวชิาโดยทัว่ถงึกนั เมือ่ผูอ้า่นไปทีห่อ้งสมดุ จะตอ้ง 
มีทรัพยากรประจำห้องสมุดไว้ให้พวกเขาทั้งเพื่อการศึกษาและเพื่อความเพลิดเพลิน 


 ประหยัดเวลาของผู้อ่าน - โครงสร้างและระบบของห้องสมุดของเราจะต้องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการนำมาตรการในการวัดและประเมินผลมาใช้ เพื่อคง
รกัษาความมปีระสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร ระบบ และโครงสรา้งหอ้งสมดุอยูอ่ยา่งสมำ่เสมอ


 หอ้งสมดุเปน็สิง่มชีวีติทีม่กีารเจรญิเตบิโต - ความคดิ ขอ้มลู และความรูล้ว้นเปลีย่น-
แปลงอยู่ตลอดเวลา หนังสือและสื่อสื่งพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลเหล่านี้จำต้องมีการ
ปรับปรุง ตีพิมพ์ใหม่ และผลิตเพิ่มเติม คอลเลคชั่นของห้องสมุดก็ต้องทันสมัยเพื่อให้ทันต่อ
ยุคสมัย จำนวนผู้อ่านและบริบทของผู้อ่านก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน บรรณารักษ์จำต้องเติบโต



62    |   อ่าน~ข้าม~ชาติ

ในทางวชิาชพีเพือ่ทีจ่ะสามารถใหบ้รกิารกบัผูอ้า่นไดด้ขีึน้ และสามารถจดัการระบบหอ้งสมุด
และบรกิารหอ้งสมดุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ กจิกรรมทีส่นบัสนนุความสามารถในการรูห้นงัสอื
และการอ่านจะช่วยสร้างเสริมโครงการห้องสมุดที่มีชีวิตชีวาไม่อยู่นิ่ง 


 ตัวอย่างแบบที่กล่าวมานี้มีอยู่จริง และเป็นสิ่งที่ปฏิบัติในห้องสมุดโรงเรียนหลายต่อ
หลายแห่ง แต่กระนั้น เทคโนโลยีสมัยนี้ทำให้การให้บริการและโครงการห้องสมุดต่างๆ ไม่ได้
เป็นเพียงเรื่องของหนังสืออีกต่อไป ผู้อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อ่านวัยเยาว์ที่ถือกำเนิดขึ้นใน
ยุคดิจิทัล เกิดและโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จนถูกเรียกขานว่าเป็นชาวดิจิทัล
แต่กำเนิดที่อาศัยอยู่กับเราซึ่งเป็นผู้อพยพมาสู่ยุคดิจิทัล 


 คนสองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไร ความแตกต่างก็คือ การที่ภาษาของชาวดิจิทัลคือ
เทคโนโลยี พวกเขาเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์ สื่อโทรทัศน์วิทยุ
และอนิเทอรเ์นต็ ชาวดจิทิลัมกีระบวนการจดัการกบัขอ้มลูแตกตา่งจากผูอ้พยพมาสูย่คุดจิทิลั
ซึ่งอ่านหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ และเห็นการพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้  


 ฉนัเองกเ็ปน็ผูอ้พยพมาสูย่คุดจิทิลั ตอ้งทำความเขา้ใจความแตกตา่งระหวา่งโทรทศัน์
สมยักอ่นกบัแบบทีม่รีโีมทคอนโทรลแหง่ยคุตน้ทศวรรษที ่ 1980 ลกูๆ ของฉนัซึง่อาย ุ15 และ

11 ปีเป็นชาวดิจิทัลแต่กำเนิด พวกเขาไม่ต้องอ่านหนังสือคู่มือโทรศัพท์มือถืออันใหม่ของ
พวกเขาเลย หากเรียนรู้จากการลงมือใช้เลย เมื่อพวกเขาใช้อินเทอร์เน็ต เขาจะไม่อ่านข้อมูล
ตามกระบวนการเปน็ลำดบั แตจ่ะอา่นแบบผสมผสานทกัษะการคดิระดบัมหภาคและจลุภาค
เข้าด้วยกัน และผสมผสานความสัมพันธ์แบบส่วนหนึ่ง-ทั้งหมด และ ทั้งหมด-ส่วนหนึ่งเข้า
ด้วยกัน พวกเขาทำหลายๆ อย่างไปพร้อมๆ กันได้ขณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย ลูกชายของ
ฉันเสียบหูฟังฟังวิทยุผ่านทางโทรศัพท์มือถือระหว่างอ่านตำราเรียน ลูกสาวของดิฉัน 
ดูโทรทัศน์ไปด้วยพร้อมกับเขียนบันทึกประจำวันออนไลน ์ โดยที่ทั้งสามีและตัวฉันเองเป็น 
พ่อแม่ที่เป็นผู้อพยพสู่ยุคดิจิทัล เราจึงเป็นกังวลว่ากลยุทธ์ในการเรียนรู้ของพวกเขาจะเป็น
อย่างนี้ไปตลอดหรือไม่ 


 นีค่อืยคุดจิทิลั นีค่อืสถานการณท์ีห่อ้งสมดุโรงเรยีนและบรรณารกัษต์อ้งประสบ นีค่อื
สาเหตุที่ทำให้ ไมเคิล กอร์แมน และวอลท์ ครอว์ฟอร์ด นักคิดด้านห้องสมุดปรับเปลี่ยนกฎ
ของรังกานาธานให้ทันสมัยขึ้นโดยเสนอกฎที่แผลงออกไปจากกฎต้นแบบทั้ง 5 ข้อดังนี้ 
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1.  ห้องสมุดให้บริการมนุษยชาติ 
2.  ให้ความสำคัญสื่อทุกรูปแบบที่ใช้สื่อสารความรู้ 
3.  ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อทำให้การให้บริการดีขึ้น 
4.  ปกป้องการเข้าถึงความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
5.  ยกย่องอดีตและสรรค์สร้างอนาคต 



 ลองมาเล่นเกมหาที่ผิดให้เจอ กันดีกว่า คุณหาสิ่งที่เปลี่ยนไปจากกฎด้านบรรณา-
รักษศาสตร์ 5 ข้อของรังกานาธาน และกฎด้านบรรณารักษศาสตร์ 5 ข้อของกอร์แมน
และครอว์ฟอร์ดพบไหม มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง พึงระลึกไว้ว่ากฎเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นในยุค
สมัยและช่วงอายุที่ต่างกัน มีปัจจัยใดบ้างที่หล่อหลอมวิวัฒนาการของกฎเหล่านี้  


 ในขณะที่ปรัชญาของรังกานาธานจะเกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุดแบบให้ผู้อ่าน
เป็นศูนย์กลาง และห้องสมุดที่เติบโตในแง่คอลเลคชั่นและโครงการ กฎของกอร์แมน
และครอว์ฟอร์ดจะมีมุมมองว่าบริการในห้องสมุดจะยึดหลักประชาคมโลก นัยยะทางวิชาชีพ 
และความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและการสร้างองค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลงจากฐาน
ข้อมูลที่นิ่งไปสู่ฐานข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมยิ่งขึ้นนี้เป็นผลของ
เทคโนโลยี การปฏิรูปทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของแบบแผน ปรัชญา และวิธีที่เรา
รู้จักผู้อื่นและรู้จักโลก 


บทบาทของห้องสมุดโรงเรียนและบรรณารักษ์
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ห้องสมุดโรงเรียนจึงได้ปรับจุดเน้นจากการพัฒนา
คอลเลคชั่นหนังสือไปสู่การให้บริการแบบให้ผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง และต่อไปยังการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ให้เป็นระบบความเชื่ออย่างหนึ่ง) ทั้งนี้ มีแนวคิดอยู่ 3 แนวคิด
ด้วยกัน ได้แก่ ความร่วมมือกัน ความเป็นผู้นำ และเทคโนโลยี (Information Power, 
1998) เนื่องจากความเคลื่อนไหวเหล่านี้ บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนก็จำต้อง
เปลี่ยนไป บรรณารักษ์โรงเรียนจะเป็นทั้งครู ผู้สอนด้านเทคโนโลยี ผู้วางแผนการเรียน 
การสอน และผู้จัดการห้องสมุด 
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 ในอดตี การบรหิารจดัการหอ้งสมดุจะเปน็งานเพยีงอยา่งเดยีวทีบ่รรณารกัษโ์รงเรยีน
ถูกคาดหวังให้ทำ แต่การหลั่งไหลอย่างไม่ขาดสายของข้อมูลและเทคโนโลยีที่ถูกเก็บ สร้าง 
และสื่อสาร ได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และวิธีดำเนินงาน 


 ในฐานะผู้จัดการห้องสมุด บรรณารักษ์โรงเรียนจะเป็นผู้ส่งมอบข้อมูล และเป็น 
ผู้ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ ภาระหน้าที่อย่างเช่นการทำรายการ แยก
ประเภท เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และความชอบของผู้อ่านแต่ละคน ระบบคอลเลคชั่นหนังสือ 
และเจา้หนา้ที ่ ตลอดจนการตรวจสอบสือ่ทีม่อียูเ่มือ่สิน้ป ี ลว้นเปน็บรกิารและโครงการพืน้ฐาน
ของหอ้งสมดุโรงเรยีน นอกเหนอืจากนัน้บรรณารกัษโ์รงเรยีนยงัใหผู้อ้า่นสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้

ในกรณีเหล่านี้ บรรณารักษ์โรงเรียนจะรับบทบาทเป็นผู้สอนและนักเทคโนโลยีการเรียน 
การสอน เมื่อบรรณารักษ์โรงเรียนร่วมมือกับครูในการสอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอน 
เรื่องทักษะในการใช้ห้องสมุดในโปรแกรมการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย โดยอาจบรรจุ
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) หรือการรู้เท่าทันสื่อ (Media 
Literacy) แต่ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดต้องทำให้การสอนนั้นอยู่ในบริบททางวัฒนธรรมและ
ประสบการณ์ของนักเรียน บรรณารักษ์โรงเรียนจำเป็นต้องรู้หลักการสอนและพัฒนาทักษะ
การคดิระดบัมหภาค เพือ่ทีจ่ะเขา้ใจหลกัสตูรของโรงเรยีนได ้ เมือ่ครวูางแผนการสอนบทเรยีน
บทหนึ่ง บรรณารักษ์ต้องทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ครูดึงเอา
ขอ้มลูออกมาจากแหลง่ทรพัยากรทีม่ไีด ้ ทัง้ทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน และใหเ้ครือ่งมอื
ในการเรียนรู้และเทคโนโลยีต่างๆ แก่ครู นอกจากนี้ บรรณารักษ์โรงเรยีนยงัตอ้งปฏบิตัหินา้ที่
ในฐานะคูส่นทนาของครแูละผูน้ำโรงเรยีนในการอภปิรายเกีย่วกบัวธิกีาร กลยทุธ ์ และเทคนคิ
ในการสอนนักเรียนซึ่งมีความต้องการและสไตล์การเรียนที่แตกต่างกัน เมื่อความก้าวหน้า 
ด้านเทคโนโลยีโหมกระหน่ำจากรอบด้านด้วยข้อมูลหลากหลายทั้งในรูปแบบและเนื้อหา 
บรรณารักษ์โรงเรียนจำเป็นต้องยึดหลัก 3 ประการอันได้แก่ การยึดมั่นเรื่องอิสรภาพทาง
ปัญญา ยึดตามมาตรฐานทางกฎหมาย และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 


 เมือ่บรรณารกัษโ์รงเรยีนเขา้มามบีทบาทในฐานะคร ู พนัธมติรดา้นการเรยีนการสอน 
และผู้จัดการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ บริการและโปรแกรมของห้องสมุดจะส่งผลดีอย่างยิ่ง
ต่อความสำเร็จของนักเรียน 
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 ในปี 2551 สำนักพิมพ์ Scholastic ได้ตีพิมพ์ผลงานรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ 
ห้องสมุดโรงเรียน ในชื่อ “ห้องสมุดโรงเรียนใช้งานได้” (School Libraries Work!) เอกสาร
ชุดนี้กล่าวถึงจุดยืนของคณะกรรมาธิการว่าด้วยห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ 
ของสหรัฐอเมริกา และยังได้รวบรวมเอางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดโรงเรียนที่เด่นๆ จาก 
19 รัฐในสหรัฐอเมริกา (จากอลาสก้าไปจนถึงโคโลราโด โอไฮโอไปจนถึงเพนซิลเวเนีย มิซซูรี
ไปจนถึงเม็กซิโก) และในมณฑลออนตาริโอของประเทศแคนาดาเอาไว้ด้วย งานวิจัยที่จัดทำ
ขึ้นโดยกลุ่มนักวิจัย Lance et al. (2002) Kuhlthau et. Al (2004) Smith (2006) Todd 
(2004, 2005, 2006) ที่ดำเนินมาตลอดช่วงเวลาสองทศวรรษล้วนแสดงผลลัพธ์เดียวกัน
อย่างน่าแปลกใจ ผลจากการศึกษาเชิงประจักษ์สะท้อนให้เห็นคุณค่าที่ขาดมิได้ของห้องสมุด
โรงเรียน ที่ส่งผลอย่างมากต่อการประสบความสำเร็จของนักเรียน การมีห้องสมุดโรงเรียนอยู่
ในชีวิตของนักเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
โครงการและบริการของห้องสมุดโรงเรียนช่วยให้นักเรียนมีทักษะการเรียนและทักษะ 
การค้นคว้าเพิ่มขึ้น การร่วมมือกันระหว่างครูและบรรณารักษ์โรงเรียนจะนำไปสู่การเรียนรู้
อย่างแท้จริงทั้งในและนอกห้องเรียน รายงานยังได้กล่าวต่อไปถึงบทบาทของบรรณารักษ์
โรงเรียนในสี่ประเด็น (2551) 


 ก. ห้องสมุดโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอน 
 บรรณารกัษอ์อกแบบโปรแกรมทีส่นบัสนนุสิง่ทีอ่ยูใ่นหลกัสตูรของโรงเรยีน นบัตัง้แต่
โปรแกรมพัฒนาคอลเลคชั่นหนังสือไปจนถึงโปรแกรมการสอน บรรณารักษ์โรงเรียนให้คำ
ปรึกษา ร่วมมือและทำงานร่วมกับครูและผู้นำในโรงเรียนในการวางแผนและนำแผนไป
ปฏิบัติ การเรียนการสอนและหลักสูตรเป็นสองปัจจัยที่ช่วยบรรณารักษ์สร้างโปรแกรม
พัฒนาคอลเลคชั่นหนังสือขึ้น บรรณารักษ์โรงเรียนอาจร่วมสอนกับครูในหัวข้อทักษะการเข้า
ถึงข้อมูลและทักษะการค้นคว้าได้ เวลาของห้องสมุดโรงเรียนยืดหยุ่นได้ จึงสามารถอำนวย
ความสะดวกให้กับนักเรียนแต่ละคนและชั้นเรียน ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตามได้เสมอ 


 ข. ห้องสมุดโรงเรียนปูทางสู่การใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน 
 ห้องสมุดโรงเรียนเป็นหนทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล สิ่งนี้มาพร้อมกับ
เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ครู และชุมชนในโรงเรียนที่จะใช้ข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่
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เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีอยู่ประจำห้องสมุดในบรรดาโรงเรียนสมัยใหม่ ห้องสมุดโรงเรียนเอื้อให้
เกิดการอบรมเรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้ให้แก่นักเรียนและผู้ใช้ห้องสมุดทั่วไป 


 ค. ห้องสมุดโรงเรียนบันดาลให้เกิดการรู้หนังสือ 
 นักเรียนศึกษาจากหนังสือ คอมพิวเตอร์และทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในห้องสมุด
โรงเรียน เมื่อพวกเขาอ่านทรัพยากรเหล่านี้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ความสามารถสารพัดอย่าง
ด้านการอ่านเขียนและคณิตศาสตร์ก็ก้าวเข้ามามีบทบาท ห้องสมุดโรงเรียนหลายแห่งจัดช่วง
เล่านิทาน อภิปรายเรื่องหนังสือ อบรมสัมมนา และการสนทนาโดยนักเขียนและกวี 
นอกจากนี้ยังมีโอกาสให้สรรค์สร้างเรื่องราวและหนังสือในห้องสมุดด้วยเช่นกัน และบางครั้ง
ก็มีการจัดงานแสดงนิทรรศการทางศิลปะและการแสดงต่างๆ ในห้องสมุดเช่นกัน 


 ง. ห้องสมุดโรงเรียนไม่มีความหมายหากปราศจากบรรณารักษ์ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม 
 ห้องสมุดโรงเรียนที่ประจำโดยบรรณารักษ์โรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะ
สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของนักเรียนได้มากกว่า ข้อกำหนดทางวิชาการและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่บรรณารักษ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องมี จะเตรียมพวกเขาให้
พร้อมสำหรับการบริหารจัดการระบบห้องสมุด โครงสร้าง โปรแกรม การให้บริการต่างๆ 
ทา่มกลางเทคโนโลยทีีห่ลากหลาย และรปูแบบการเรยีนและความตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนัไปของ
นักเรียน กฎหมายและคุณธรรมจะกำหนดให้บรรณารักษ์โรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ถูกบังคับด้วยกฎหมายและคุณธรรมที่จะทำงาน ดำเนินการตามภารกิจ วิสัยทัศน์ และ 
เป้าหมายของสถาบันการศึกษานั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไป 


 ผลกระทบจากงานวิจัยเช่นนี้เองที่กระตุ้นให้สมาชิกสภานิติบัญญัติในสหรัฐอเมริกา
จัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่ดูแล 
ห้องสมุดโรงเรียนขึ้น (มิถุนายน 2550) คณะกรรมาธิการนี้ได้ยื่นเสนอนโยบายต่อไปนี้ 
ต่อรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา 

• ห้องสมุดโรงเรียนจะได้รับทรัพยากรที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ 
หรือสื่อประเภทอื่นๆ  
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• บรรณารักษ์โรงเรียนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อในห้องสมุดโรงเรียน จะได้รับการ
จัดประเภทเป็น “ผู้มีคุณสมบัติระดับสูง” 

• ห้องสมุดโรงเรียนจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อห้องสมุด
โรงเรียนที่มีคุณสมบัติสูงและได้รับการรับรองโดยรัฐ 



 ในประเทศองักฤษ William, Cole and Wevelle (2002) ไดว้เิคราะหว์รรณกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของห้องสมุดโรงเรียนต่อความสำเร็จของนักเรียน และการเรียนใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา และพบหลักฐานที่พิสูจน์และสนับสนุนว่ามีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกระหว่างห้องสมุดโรงเรียนและความสำเร็จของนักเรียน มีการระบุว่าปัจจัยต่อไปนี้ 
มีผลต่อการเรียน กล่าวคือ ความร่วมมือกันระหว่างครูและบรรณารักษ์ คุณภาพและปริมาณ
หนงัสอืในคอลเลคชัน่ เงนิสนบัสนนุทีพ่อเพยีง การใหบ้รกิารและโปรแกรมหอ้งสมดุทีย่ดืหยุน่ 
เจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุทีม่คีณุภาพ และมาตรฐานทีเ่สรมิสรา้งประสบการณก์ารสอนและการเรยีน
ที่มีประสิทธิภาพ


 งานวิจัยในลักษณะเดียวกันในประเทศออสเตรเลีย (Lonsdale, 2003) รายงานถึง
การค้นพบทำนองเดียวกัน แต่ได้ระบุถึงปัจจัยต่อไปนี้ว่ามีผลต่อความสำเร็จและการเรียน
ของนักเรียนทั้งทางด้านความรู้สึกและความมีประสิทธิภาพ ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ การผสม
ผสานทักษะการเข้าถึงข้อมูลไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระหว่างห้องสมุดและห้องเรียนได้อย่างหนักแน่น รายงานการวิจัยยัง
ได้แสดงว่า การมีห้องสมุดโรงเรียนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งพิมพ์และการ
อ่านโดยอิสระและสมัครใจ สิ่งนี้พัฒนาให้เกิดความเข้าใจ ไวยากรณ์ การสะกดคำ คำศัพท์ 
และสไตล์การเขียนของนักเรียน ยิ่งไปกว่านั้นการมีห้องสมุดยังมีผลกระทบเชิงบวกต่อความ
ภูมิใจในตนเอง ความมั่นใจและความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอีกด้วย 


 แน่นอนว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยห้องสมุดโรงเรียนที่ตรงกันเหล่านี้สนับสนุน
บทบาทที่เป็นรากฐานสำคัญของบรรณารักษ์โรงเรียนและห้องสมุดโรงเรียน 
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 ห้องสมุดโรงเรียนที่นี่ ที่นั่น และทุกหนทุกแห่ง 
 ในการสัมมนาระดับภูมิภาคเมื่อไม่นานมานี้ ที่เมืองบาโคลอด ซึ่งจัดโดยห้องสมุด 
Rizal และ สมาคม International Association of School Libraries (IASL) เมื่อวันที่ 
27-28 เดือนเมษายน 2555 ห้องสมุดโรงเรียนจากโรงเรียนเอกชนในพื้นที่หลายแห่งได้เสนอ
ผลงานซึ่งมีที่มาจากงานวิจัยและการปฏิบัติ โครงการและความคิดริเริ่มต่างๆ ที่ได้ใช้จริงกับ
ห้องสมุดในโรงเรียนของตน แต่กระนั้น ข้อมูลจากห้องสมุดโรงเรียนภาครัฐยังขาดอยู่มาก 


 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของห้องสมุดโรงเรียนในประเทศ ห้องสมุด
โรงเรียนเอกชนได้รับเงินสนับสนุนมากกว่า มีเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่กว้างขวางกว่า 
ถึงแม้ RA 9246 จะกำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนในประเทศ และคำแนะนำ
เกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียน (School Library Guidelines) (Order no. 56, s 2011) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดโรงเรียน 
และมาตรฐานการดำเนนิงานทีท่ัง้ภาครฐัและเอกชนตอ้งทำตาม ระบบหอ้งสมดุโรงเรยีนภาครฐั
ก็ยังคงล้มลุกคลุกคลานอยู่ โครงการศูนย์กลางห้องสมุด (Library Hub project) ของ
กระทรวงการศึกษายังคงล่องลอยไร้ทิศทาง 


 แต่ก็ยังมีความหวังอยู่ ยังมีหวังอยู่ ยกตัวอย่างเช่น โครงการศูนย์กลางห้องสมุดของ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมอบกล่องพลาสติกที่บรรจุหนังสือไว้เต็มให้กับโรงเรียนต่างๆ ใน
ภูมิภาคที่มีมาตั้งแต่ปี 2548 หรือโครงการ Mother Based Instruction ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 
2552 แม้จะไม่ได้เป็นความคิดริเริ่มด้านห้องสมุดโรงเรียน แต่การพัฒนาวัสดุการเรียนการ
สอนทำให้บรรณารักษ์โรงเรียนในกรุงมะนิลาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยรัฐบาลและหน่วยงาน
เอกชนที่มีส่วนร่วมในโครงการ อีกโครงการหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน ได้แก่การสร้างห้องเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่เป็นห้องสมุดโรงเรียน 
ไปในตัว นับเป็นการขยายโครงการเด็กก่อนวัยเรียนหรือเด็กอนุบาลที่เกิดขึ้นจริง ด้วยความ
ช่วยเหลือจากมูลนิธิ AGAPP (Aklat, Gabay, Aruga Tungo sa Pag-angat at Pag-asa) 
จึงสามารถระบุโรงเรียนที่มีผลการเรียนต่ำและสร้างห้องสมุดโรงเรียนขึ้นที่นั่นได้ ห้องสมุด
โรงเรียนทำหน้าที่เหมือนห้องเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนไปด้วย 


 โครงการความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุในโรงเรยีนรฐัและโรงเรยีนเอกชนกำลงัเกดิขึน้ 
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โครงการหนังสือเคลื่อนที่ (The Book Mobile) ของโรงเรียน De La Salle Zobel 
(Marco, 2011) มุ่งที่จะมอบหนังสือให้นักเรียนในโรงเรียนรัฐในจังหวัด Muntinlupa 
บรรดาบรรณารักษ์โรงเรียน De La Salle Zobel จะเล่านิทานเมื่อ Book Mobile ไปเยี่ยม
โรงเรียนรัฐต่างๆ โรงเรียน De La Salle อีกแห่งหนึ่งในเมือง Lipa, Batangas City ก็ดำเนิน
โครงการขยายโอกาสเช่นเดียวกันนี้ พวกบรรณารักษ์โรงเรียน De La Salle เล็งเห็นความ
สำคัญของการรู้หนังสือที่เป็นผลจากหนังสือและจากการอ่าน จึงได้คัดเลือกโรงเรียนในเขต
ของตนที่ขาดแคลนสื่อการอ่านให้เป็นผู้ได้รับบริจาคหนังสือจากกิจกรรมโครงการขยาย
โอกาสนี้ อีกโครงการในรูปแบบเดียวกันอย่าง MUNTIPARLAS (Muntinlupa, Paranaque, 
Las Pinas School Association of School Libraries) จัดกิจกรรมเล่านิทานและบริจาค
หนังสือให้กับโรงเรียนรัฐในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเช่นกัน เป็นการให้โอกาสนักเรียนในโรงเรียน
รัฐได้มีโอกาสอ่านหนังสืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากตำราเรียน 


 มีองค์กรอิสระมากมายที่สนับสนุนและช่วยเหลือการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนใน
ประเทศ ตัวอย่างหนึ่งได้แก่องค์กร Sombat Trust ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลแห่งประเทศ
อังกฤษที่ให้ความช่วยเหลือห้องสมุดโรงเรียนรัฐใน Tanauan, Batangas โดยจัดหาหลักสูตร
และคอลเลคชั่นหนังสือห้องสมุดที่จัดตามบริบทให้กับโรงเรียนรัฐ ขณะนี ้ ทางองค์กรกำลัง
ดำเนนิงานสนบัสนนุหอ้งสมดุโรงเรยีนแหง่ที ่ 7 และยงัจดัอบรมครใูหก้บัครโูรงเรยีนรฐัในดา้น
กิจกรรมเกี่ยวกับการรู้หนังสือและการดำเนินงานด้านห้องสมุดพื้นฐาน 


 นอกจากนี้ยังมี Sa Aklat Sisikat ที่ได้จัดทำห้องสมุดในห้องเรียนให้กับโรงเรียนรัฐ
ที่ใช้โปรแกรม Read-aton Program ในระดับประถมปีที่ 4 ครูได้รับการอบรมให้สามารถ
ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 


 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระบบ K-12 ในปีการศึกษานี้ PASLI 
(Philippine Association of School Libraries, Inc.) ก็ได้จัดการประชุมและเชิญ
บรรณารักษ์โรงเรียนมาฟังและซักถามเกี่ยวกับระบบการศึกษาใหม่ ในงานยังมีการอภิปราย
เกี่ยวกับบทบาทของบรรณารักษ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการศึกษาหลักสูตร 
12 ปีด้วย วิทยากรซึ่งได้แก่ ดร.เอ็ด เฟอร์มิน ได้ชี้ให้เห็นบทบาทของบรรณารักษ์โรงเรียนใน
บริบทของหลักสูตรการศึกษา 12 ปี บรรณารักษ์โรงเรียนเป็นผู้จัดการห้องสมุด ผู้เชี่ยวชาญ
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ด้านเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน และยังเป็นครูอีกด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึงบทบาทเหล่านี้
ในลำดับต่อไปภายหลัง ก่อนจะจบช่วงการบรรยายหลัก ในการประชุม ได้มีการร้องขอ
โปรแกรมการสอนด้านห้องสมุดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่สอดแทรกทักษะการเข้าถึงข้อมูล
และสื่อต่างๆ ไว้ และนี่จะเป็นความท้าทายของ PASLI ในบริบทของระบบการศึกษา 12 ปี 


 เมื่อกล่าวถึงโปรแกรมการสอนด้านห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนเอกชนอย่างเช่น 
โรงเรียน Ateneo de Manila High School Media Center และ Assumption College 
Integrated School Libraries ก็ได้จัดทำโปรแกรมพัฒนาคอลเลคชั่นหนังสือให้ทันสมัย 
นอกจากนั้น ยังได้ปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยตามไปด้วย โรงเรียน 
แห่งแรกเลือกใช้โปรแกรมทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills Program) 
ตามแบบอย่างและตามการประมวลผลข้อมูลของระบบ Kuhlthao’s Guided Inquiry 
(Cabunagan, 2011) ส่วนโรงเรียนที่สองเพิ่มเสริมโปรแกรมการเรียนการสอนด้านห้องสมุด
ของตนสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยสมัครเป็นสมาชิก Lexile - Academic 
Enrichment Program ของ Scholastic โปรแกรมนี้ช่วยห้องสมุดโรงเรียนในการวัดระดับ
ความสามารถในการอ่านของนักเรียนและจับคู่นักเรียนดังกล่าวกับหนังสือที่พวกเขาสามารถ
อ่านได้อย่างมั่นใจ (Nera, 2011) 


 ในระดับนานาชาติ สมาคม IASL และ IFLA (International Federation of 
Library Associations) จะรายงานความคิดริเริ่มเรื่องห้องสมุดโรงเรียนและกิจกรรมจาก
ส่วนต่างๆ ของโลก ฉันรู้สึกประทับใจกับความรวดเร็วที่สมาคมห้องสมุดโรงเรียนในทวีป
ยุโรป อเมริกา และประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายจัดการกับประเด็นต่างๆ อย่างการรู้หนังสือ 
โปรแกรมเว็บ 2.0 ระบบ Cloud computing และการรู้เท่าทันสื่อ 


 ในประเทศโปรตุเกส ห้องสมุดสาธารณะกำลังจัดทำโปรแกรมการอ่านสำหรับ
ครอบครัว นอกจากนั้น ยังจัดทำโปรแกรมการอ่านสำหรับเด็กวัยหัดเดินโดยประสานงานกับ
โรงเรียน ในฮอนดูรัสมีการออกแบบการอบรมบรรณารักษ์โรงเรียนโดยได้รับเงินช่วยเหลือ 
ในสวีเดนกำลังจัดตั้งห้องสมุดโรงเรียนโดยการผ่านร่างกฎหมายใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน ในไนจีเรียมีโครงการ Uniform Basic Education (UBE) ที่ระบุว่า 
ห้องสมุดโรงเรียนมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและการรู้หนังสือ 
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 เอกสารแสดงจุดยืนอย่าง School Library Manifesto (IFLA 2002) และคำ
ประกาศ “A Library for Every School” (IFLA 2010) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
บรรณารักษ์โรงเรียน ประกาศดังกล่าวประกอบด้วยภารกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ 
ห้องสมุดโรงเรียนที่เราสามารถยึดถือเป็นหลักการในการดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียน 
นอกเหนือจากมาตรฐานระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รายงานทางการของยูเนสโกในหัวข้อ
ทศวรรษแห่งการรู้หนังสือ (Literacy Decade 2003-2013) อธิบายถึงผลลัพธ์ของห้องสมุด
โรงเรียนที่มีต่อการผลักดันเรื่องสิทธิเสรีภาพในการอ่านและการเข้าถึงข้อมูลโดยถ้วนหน้า 
เอกสารอกีฉบบัหนึง่ทีบ่รรณารกัษโ์รงเรยีนจะพบวา่ใหข้อ้มลูและเปน็ประโยชน ์ไดแ้ก ่หลกัสตูร
ของยูเนสโกเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy Curriculum) รายงานชุดนี้เป็นแนวทาง
ใหบ้รรณารกัษท์ีป่ฏบิตัหินา้ทีอ่ยูใ่ชใ้นการสรา้งบทเรยีนสำหรบัการเรยีนการสอนดา้นหอ้งสมดุ
ที่ประสมประสานการรู้สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเข้าด้วยกัน  


 ห้องสมุดโรงเรียนในประเทศกลุ่มอาเซียน 
 ตามทีเ่หน็ไดจ้ากรายงาน งานวจิยั และการรเิริม่ทัง้หมดทีเ่นน้ถงึบทบาททีส่ำคญัของ
ห้องสมุดโรงเรียนและบรรณารักษ์ ผู้นำในโรงเรียนจำต้องระลึกถึงบทบาทและการสนับสนุน
ของห้องสมุดโรงเรียนและบรรณารักษ์ บทบาทเหล่านี้ต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อรักษา
มาตรฐานไวใ้หค้งอยูใ่นเกณฑห์รอืสงูกวา่ การจดัสมัมนาเปน็ประจำสมำ่เสมอจะเปน็การรเิริม่ที่
จะคอยตรวจสอบมาตรฐานของห้องสมุดโรงเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้อยู่ใน
เกณฑ์อยู่เสมอ ควรมีการจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพในหมู่บรรณารักษ์โรงเรียน 
ในกลุ่มประเทศอาเซียนขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งในด้าน 
การปฎบิตัแิละทฤษฏ ี นอกจากนัน้ ยงัควรทีจ่ะศกึษาความเปน็ไปไดข้องโครงการแลกเปลีย่น
แบ่งปันทรัพยากรระหว่างห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาคเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นสื่อหรือสะพานระหว่างโรงเรียนและบรรณารักษ์ เราจำเป็นต้อง
เรียนรู้จากกันและกัน และจากประสบการณ์ของเรา เราสามารถร่วมมือและกลายเป็นผู้นำ 
ในชุมชนของเราและในสังคมในระดับที่กว้างใหญ่ขึ้นได้ เราสามารถสร้างอาเซียนที่ดียิ่งขึ้นได้
ผ่านทางบริการและโครงการห้องสมุดโรงเรียน 
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เราประสบความสำเร็จ
ในการเปลี่ยนความคิดความเชื่อของผู้ปกครองและชุมชน
จากการเห็นห้องสมุดว่าเป็นเพียงสถานที่เก็บหนังสือ
มาเป็นที่ซึ่งเด็กๆสามารถค้นพบโลกที่กว้างกว่า
ความคิดที่ยิ่งใหญ่กว่า
และเป็นที่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและนิสัยรักการอ่าน
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1.บทคัดย่อ
 เอกสารฉบับนี้เสนอภาพรวมของการพัฒนาการศึกษาด้านสังคมและประวัติศาสตร์
ของกัมพูชาก่อนและหลังที่ประเทศจะได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ผลกระทบจากสงคราม 
การฆา่ลา้งเผา่พนัธุ ์ และการเปลีย่นระบอบสงัคม การปรบัปรงุระบบการศกึษา และโครงสรา้ง
ช่วงทศวรรษ 1980 และความสำเร็จหลังจากนั้น รวมถึงวัฒนธรรมการอ่าน สิ่งที่บุคคล 
ครอบครัว โรงเรียน และสังคมปฎิบัติ และอุปสรรค แนวทางเพื่อความก้าวหน้า ความคิด
ริเริ่ม โครงการ และการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน และการกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในกัมพูชา 


2.บริบทของประเทศ
 กัมพูชาเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเขตแดนติดกับลาว เวียดนามและไทย กัมพูชามีอาณาเขต
รวม 181,035 ตารางกโิลเมตร (69,898 ตารางไมล)์ จากฝัง่ตะวนัออกถงึตะวนัตกมคีวามยาว

580 กิโลเมตร เเละจากเหนือถึงใต้มีความยาว 450 กิโลเมตร 


การอ่านและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาของกัมพูชา* 
คาลล์ คานน์ (Kall Kann) 1 

* แปลจาก Reading and Promoting Habit of Reading at Primary School in Cambodia 
1 ผู้อำนวยการ Room to Read Cambodia 
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 กัมพูชาได้สันติภาพในปี 2541 หลังจาก 30 ปี ของความไม่สงบทางสังคม สภาพ
ตา่งๆ ในกมัพชูาไดเ้ปลีย่นแปลงจากสถานการณห์ลงัความขดัแยง้ไปสูก่ารพฒันาทีป่กตมิากขึน้

การเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งล่าสุดบ่งชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่ดีหลังจากที่พรรคการเมืองทั้งหมด
สามารถแก้ปัญหาความแตกต่างด้วยการเจรจาแทนการใช้ความรุนแรง 


 จากการสำรวจสำมะโนครัวประชากรปี 2551 ประชากรรวมของกัมพูชาเพิ่มขึ้น
จาก 11.5 ล้านในปี 2541 เป็น 13,388,910 ในจำนวนนี้ 51.4% เป็นผู้หญิงและเด็กหญิง 
จำนวนคนในแต่ละครัวเรือนเฉลี่ยคือ 5 คน หนึ่งในสามของครัวเรือน (25.6%) มีผู้หญิงเป็น
หัวหน้าครอบครัว และ 56% ของประชากรอายุต่ำกว่า 25 ปี1 การสำรวจสำมะโนประชากร
บ่งชี้ว่า 80.5% ของประชากรกัมพูชาอาศัยอยู่ในเขตชนบท และเกือบ 90% ของความ
ยากจนของประเทศอยู่ในชนบทเช่นกัน ประชากรในเมืองเพิ่มขึ้นเพราะจำนวนงานที่เพิ่มขึ้น
ในเมืองใหญ่ๆ รัฐบาลประมาณการณ์ว่า 25-28% ของประชากรทั้งหมดอพยพย้ายเข้ามา 
ในเมอืง จำนวนคนเฉลีย่ตอ่ครอบครวัลดจาก 5.5 ในป ี2541 มาเปน็ 4.7 ในป ี2551 อายขุยั
ของประชากรในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 64 ปี สำหรับผู้หญิง และ 52 สำหรับผู้ชาย 


  เสถียรภาพทางการเมืองที่มีมาเป็นเวลากว่าทศวรรษทำให้กัมพูชาสามารถฟื้นฟู
ประเทศทัง้ทางสงัคม การพฒันา และการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ

(GDP - จีดีพี) เพิ่มขึ้น 5.8% ถึง 8.5% ต่อปี ระหว่างปี 2542 ถึงปี 2554 ยกเว้นในปี 2550 
ซึ่ง จีดีพีสูงถึง 13.5% เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า 
การท่องเที่ยว การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการเกษตร จีดีพีต่อหัวของกัมพูชาเพิ่มขึ้นจาก
ประมาณ 290 เหรียญสหรัฐ2 ในต้นทศวรรษ 1990 เป็นประมาณ 909 เหรียญสหรัฐในปี 
2554 3 การเติบโตของจีดีพีมีผลที่ดีอย่างมากในการลดอัตราความยากจน อัตราความ

1 National Institute of Statistics, MoP, Cambodia, “General Population Census of 
Cambodia 2008”, August 2008 
2 IMF, 2006:”Cambodia, Selected issues and Statistical Appendix”, July, Country Report 
No 06/265 
3 Phnom Penh weekly news update: http://www.pps.com.kh  
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ยากจนลดจากกว่า 47% ในปี 2536 มาเป็น 30% ในปี 2550 และลดลงเหลือ 26% ในปี 
25524 อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาค 
โดยมตีวับง่ชีด้า้นการพฒันามนษุยท์ีเ่ปน็ปญัหาอยา่งมาก อตัราความยากจนในชนบทยงัสงูมาก
ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 35-40% ทั้งนี้ 80% ของคนกัมพูชายังคงหาเลี้ยงชีพจากการเกษตร การ
แปรรปูอาหาร หรอืการทำปา่ไม ้ สิง่ทีย่งัคงขาดแคลนในบรเิวณชนบทหา่งไกลคอืการมงีานทำ
ถาวร การมีไฟฟ้าใช้ หรือการมีน้ำที่ใช้บริโภคได้ 


3.บริบทการศึกษาของกัมพูชา
 3.1 ประวัติศาสตร์การศึกษา 
 ภาษาของกัมพูชา หรือ เขมร เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลภาษามอญ-เขมร การศึกษา
ในกัมพูชาเริ่มขึ้นต้นศตวรรษที่ 17 โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงของสังคม และ
แพร่กระจายออกไป ในศตวรรษที่ 20 5 ระบบการศึกษาตามประเพณีแบบนอกระบบนี้ 
มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดในท้องถิ่น และวัดยังเป็นแหล่งการเรียนรู้หลัก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอน
นักเรียนให้รู้ถึงพื้นฐานทางศาสนา การอ่านออกเขียนได้ ความรู้พื้นฐานเรื่องตัวเลข นิทาน
พื้นบ้าน โคลงกลอน และทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในชนบทของชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ 
สองศตวรรษหลังจากการยึดครองของฝรั่งเศสในปี 2406 การศึกษาแบบตะวันตกได้ค่อยๆ 
เข้าแทนที่ระบบการศึกษาแบบนอกระบบตามประเพณีดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม หลายปีผ่านไป 
การศึกษาแบบมีระบบก็ไม่ได้พัฒนาเพื่อสนองความต้องการในท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะฝรั่งเศสมี
เจตนาที่จะกีดกันชาวกัมพูชาจากการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจของตนเอง 
ฝรั่งเศสมีแนวโน้มที่จะใช้การศึกษาแบบตะวันตกให้ค่อยๆ บั่นทอนการศึกษานอกระบบของ
กัมพูชา  

4 Prime Minister address at the Opening of the National Forum on the Dissemination of 
National Social Protection Strategy for the Poor and Vulnerable People in Cambodia: 
http://www.cnv.org.kh/2011 
5 Sideth S. Dy; Strategies and Policies for Basic Education in Cambodia: Historical 
Perspectives:http://ehlt.flinders.edu.au/education /iej/ articles/v5n1/dy/paper.pdf 
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 ในปี 2496 (ค.ศ.1953) กัมพูชาได้เอกราชอย่างสมบูรณ์จากฝรั่งเศส จึงได้มีโอกาส
ปรับปรุงและพัฒนา การศึกษาในชนบท รัฐบาลช่วงทศวรรษ 1950 และ 1960 ค่อยๆ 
พัฒนาขยายการศึกษาให้ก้าวหน้าไปอย่างมาก การศึกษาระดับประถมและมัธยมได้ขยายไป
ยังส่วนต่างๆ ของประเทศ ในขณะที่มีการเริ่มก่อตั้งสถานศึกษาระดับสูง อย่างเช่น สถาบัน
อาชีวศึกษา ศูนย์ฝึกหัดครู และมหาวิทยาลัยด้วย อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นให้เด็กสามารถ
เข้าถึงการศึกษาในทุกระดับทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพ ห้องเรียนขาดอุปกรณ์ และครูขาด
การฝึกอบรม 


 ในต้นปี 2513 เมื่อสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในกัมพูชา ระบบการศึกษาที่ไม่ดีอยู่
แล้วก็ยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีก โรงเรียนมากกว่าหนึ่งในสามต้องปิดตัวลง หรือมีการเรียนการสอน
แต่ไม่สม่ำเสมอ โรงเรียนเกือบร้อยแห่งถูกระเบิดพังราบ ในขณะที่โรงเรียนอีกจำนวนมากได้
กลายเป็นค่ายทหาร คลังอาวุธ และคุก ครูต้องหลบหนีย้ายเข้าไปในเมือง หรือถูกบังคับให้
เข้าร่วมกับกองทัพของฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 


 ในเดือนเมษายน 2518 หลังจากที่เขมรแดงได้เข้ายึดอำนาจ เขมรแดงได้เร่งที่จะ
กำจัดรากฐานเก่าของสังคมกัมพูชาแบบถอนรากถอนโคน รวมทั้งระบบการศึกษาแบบเก่า 
เขมรแดงได้ตั้งใจที่จะทำลายรากฐานการศึกษาแบบสมัยใหม่โดยสั่งให้ปิดโรงเรียนทั่ว
ประเทศ ห้องเรียนถูกทิ้งร้าง หนังสือถูกปล่อยให้ผุพัง หรือใช้มวนบุหรี่ คนที่มีการศึกษาสูง 
เช่น แพทย์ ทนาย ครู อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยถูกถือว่าเป็นศัตรูกับ
รัฐบาล เป็นผู้ต้องสงสัย และได้รับการปฏิบัติอย่างโหดร้าย คนพวกนี้จะถูกบังคับให้ทำงาน
ในค่ายกรรมกร หรืออาจถึงขั้นถูกประหารชีวิต แหล่งข้อมูลหลายๆ แห่งยืนยันว่าเมื่อระบอบ
การปกครองของเขมรแดงสิ้นสุดลง ประมาณการณ์ว่า 75 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของนักการ-
ศึกษากัมพูชาได้ถูกฆ่าตาย หรือไม่ก็ตายเพราะทำงานหนัก หรือหลบหนีออกจากประเทศ 
นอกจากนั้นแล้ว เขมรแดงยังทำลายโครงสร้างพื้นฐานของการศึกษาอย่างรุนแรง เช่น 
ทำลายสิ่งก่อสร้างและทรัพยากรการเรียนรู้ (หนังสือและวัสดุการสอน) จนแทบจะไม่มีสิ่งใด
เหลืออยู่ 


 ในป ี2522 หลงัจากการลม่สลายของเขมรแดง ระบบการศกึษาของกมัพชูาไดเ้ริม่ตน้
ใหมจ่ากศนูย ์ การไมรู่ห้นงัสอืเพิม่ขึน้ถงึมากกวา่ 40% และเยาวชนอายตุำ่กวา่ 14 สว่นใหญ่ 
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ไม่ได้รับการศึกษาพื้นฐานใดๆ เลย รัฐบาลเริ่มบูรณะและพัฒนาระบบการศึกษาโดย
สนับสนุนให้ผู้ที่รอดชีวิตอยู่รวบรวมทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อฟื้นฟูระบบการศึกษา เนื่องจากว่าแทบ
จะไม่มีครูผู้สอนเหลืออยู่ รัฐบาลจึงได้สนับสนุนผู้ที่มีการศึกษาไม่ว่าจะในระดับใดให้ช่วย
ทำงานเป็นครู เพื่อจะให้มีการศึกษากลับขึ้นมาใหม่ ก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ไปเป็นครู 
จะได้รับการอบรมระยะสั้นเป็นเวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือน หรือสองถึงสามสัปดาห์ 
คำขวัญในขณะนั้นคือ “คนที่มีความรู้มากกว่าสอนคนที่มีความรู้น้อยกว่า” นอกเหนือจาก
การขาดแคลนบุคลากร ปัญหาการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษา ยิ่ง
รนุแรงเกนิกวา่จะนกึภาพกนัออก เชน่ตอ้งเรยีนตอ้งสอนกนัในกระทอ่มมงุดว้ยใบไม ้ ทีพ่ืน้หอ้ง
เป็นดิน หรือเรียนตามใต้ต้นไม้ หรือใต้ถุนบ้านของคนในหมู่บ้าน การฟื้นฟูและการพัฒนา
ทางการศึกษาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสงครามกลางเมืองที่ต่อเนื่องในประเทศ 
การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ ทั้งๆ ที่มีอุปสรรคมากมายเหล่านี้ ประมาณปี 2523 - 2524 
การให้การศึกษาในระดับโรงเรียนได้เริ่มต้นขึ้นใหม่ ครูได้รับการฝึกอบรม และคุณภาพ
ทางการศึกษาได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (Ministry of Education, Youth and 
Sport, 1999) 


 3.2 โครงสร้างของระบบการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกัมพูชาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรวดเร็วของระบอบสังคมและการเมือง รวมถึงการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ของเขมรแดง (Khmer Rouge Regime) โครงสร้างการศึกษาในระบบมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เช่นในช่วง 2493 - 2518 โครงสร้างการศึกษาจะเป็น 6:4:3 ก่อน
ปี 2528 จะเป็น 4:3:3 ก่อนปี 2539 โครงสร้างจะเป็น 5:3:3 และหลังจากนั้นคือ 6:3:3 ใน
ปัจจุบันนี้ การศึกษาพื้นฐานจะใช้เวลา 9 ปีแรกในโรงเรียนโดยเน้นที่จะสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ตารางข้างล่างสรุปโครงสร้างระบบการศึกษาในปัจจุบัน6

 อายุ ชั้นปี ระดับ อายุ ชั้นปี ระดับ อายุ ชั้นปี ระดับ อายุ ระดับ 
   การ   การ   การ  การ 
   ศึกษา   ศึกษา   ศึกษา  ศึกษา 

3 ต่ำ ก่อน 6 1 โรงเรียน 12 7 มัธยมต้น 18  
 4 กลาง วัยเรียน 7 2 ประถม 13 8  19 
 5 สูง  8 3  14 9  20 
    9 4  15 10 มัธยม 21 
    10 5  16 11 ปลาย 22 
    11 6  17 12  23 

การศึกษา
ระดับสูง 

หรือ 
อาชีวศึกษา,  
มหาวิทยาลัย

 นับตั้งแต่ปี 2539 กระทรวงศึกษา เยาวชน และกีฬา (Ministry of Education, 
Youth and Sport (MoEYS)) ได้ให้คำจำกัดความของระยะเวลาการศึกษาขั้นต่ำสุดสำหรับ
ระดับประถมไว้ที่ 8507 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา นโยบายการศึกษาของ MoEYS คาด
หมายว่า เมื่อนักเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนจะมีพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้และมี
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ พื้นฐานการศึกษาทางศิลปะ (การวาดภาพ การร้องเพลง นาฏศิลป์ 
และดนตรี) พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เมื่อนักเรียนจบประถมปีที่ 4-6 
นักเรียนจะมีความรู้ และความเข้าใจภาษาเขมร คณิตศาสตร์ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต 
และอื่นๆ เพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 


 3.3 ความสำเร็จทางการศึกษา และอุปสรรคและปัญหาระดับประถมศึกษา 
 3.3.1 ความสำเร็จ 
 ทั้งๆ ที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหามากมายหลังการเป็นอิสระจาก
ระบอบการปกครองของเขมรแดงซึ่งได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมโดยสิ้นเชิงรวมทั้ง

6 Ministry of Education, Youth and Sport 
7 The learning-teaching hours here is in line with the minimum standard defined in the 
EFA. 
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ระบบการศึกษาได้สูญหายไปจากกัมพูชา การศึกษาในกัมพูชาในปัจจุบันได้ประสบความ
สำเร็จอย่างมาก สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการศึกษาและครูถูกส่งไปทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท โรงเรียนประถมจำนวน 6,767 แห่งได้รับการก่อตั้งขึ้น และ
โรงเรยีนมัธยมตอนต้นได้ถูกสร้างขึ้นในเกือบจะทุกเขตของประเทศ 


จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นในแต่ละปีการศึกษา 

1981-82 1985-86 1990-91 1996-97 2000-01 2005-06 2010-11 

3,521 
2,294 

4,665 4,889 5,468 
6,277 

6,767 

  จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี อัตราการเข้าเรียนสุทธิ 
(Net Enrollment Rate (NER) ) ของนักเรียนเพิ่มขึ้นจาก 83.6% ในปีการศึกษา 2543-
2544 เป็น 95.8% 8 ในปี2553-2554 โดยสรุปแล้วรัฐบาลกัมพูชาและกระทรวงศึกษา 
เยาวชน และกีฬา ได้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าอย่างมากในการนำกลยุทธ์ “การศึกษา
สำหรับทุกคน” (Education for All) มาใช้เพื่อประกันถึงความเท่าเทียมกันและประกันว่า
เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาพื้นฐาน 9 ปี 


8 MoEYS, EMIS 2000-01; 2010-2011 
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จำนวนนักเรียนประถมศึกษาที่เข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษา 

1981-82 1985-86 1990-91 1996-97 2000-01 2005-06 2010-11 

1,538,839 
1,315,531 1,322,143 

1,918,985 

2,408,109 
2,558,467 

2,191,192 

 3.3.2 อุปสรรคและปัญหา 
 ความสำเร็จในการฟื้นฟูการศึกษาในกัมพูชาสะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม
ของรัฐบาลกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษา เยาวชน และกีฬา ในการสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ และปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการศึกษาอย่างจริงจัง การ- 
ศึกษาในกัมพูชายังคงเผชิญหน้ากับการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก ปัญหานักเรียน
จำนวนมากในแต่ละชั้น การขาดแคลนครูและตำราเรียนที่มีคุณภาพ การเข้าถึงสื่อการอ่าน
เพิ่มเติมที่จำกัด มีอัตราการเรียนซ้ำชั้น หรือออกจากโรงเรียนสูง 
 

 คุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาสำคัญของทุกระดับการศึกษา อุปสรรคในการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษามีรากฐานปัญหามาจากครูที่มีคุณวุฒิต่ำและฝึกอบรมมาน้อย 
รัฐบาลมีงบประมาณที่จะลงทุนไปกับการศึกษาในปริมาณที่จำกัด ดังนั้นครูจึงได้รับเงินเดือน
น้อย ไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานหรือความรับผิดชอบ รายได้ที่ไม่เพียงพอผลักดันให้ครูต้องหา
รายได้เสริม โดยเรียกค่าธรรมเนียมเพิ่มหรือทำงานพิเศษอื่นๆ เสริม การเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมเพิ่มดังกล่าวทำโดยการบังคับให้นักเรียนเรียนพิเศษด้วย หรือเรียกเก็บค่ารักษา
ชื่อไว้ในรายชื่อนักเรียน ค่าเพิ่มคะแนน ค่าบทเรียน หรือข้อสอบ สำหรับครูที่ทำงานเสริม จะ
มาสอนเฉพาะบางช่วงเวลาที่โรงเรียน หรือมาทำงานสายแต่เลิกเร็ว นอกจากนั้นแล้วครูมัก
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จะไม่มีวุฒิการศึกษาที่สูง ประมาณ 4.19% มีการศึกษาแค่ระดับประถม 53.68% มีการ
ศึกษาระดับมัธยมต้น 40.88% มีประกาศนียบัตรมัธยมปลาย และมีเพียง 1.2% ที่มีการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา (EMIS 2010-11) ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษายังอยู่ที่การนำระบบ
เข้าเรียนครึ่งเวลามาใช้ด้วย การสำรวจหลายครั้งโดยกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และ
กลุ่มผู้บริจาคหลักเห็นพ้องกันว่าจำนวนชั่วโมงเรียนต่ำกว่าเป้าหมายของหลักสูตรการเรียน
การสอนของประเทศ นักเรียนในเมืองจะได้เรียนประมาณ 650-750 ชั่วโมงต่อปี ในขณะที่
นักเรียนในเขตชนบทห่างไกลจะได้เรียนประมาณ 450-460 ชั่วโมง แผนภูมิต่อไปนี้แสดงถึง
ปัญหาสำคัญๆ ในการศึกษาระดับประถม 


อัตราการเรียนซ้ำชั้นของนักเรียนชั้นประถม 
จำแนกตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และปีการศึกษา 

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



86    |   อ่าน~ข้าม~ชาติ

อัตราการเรียนได้ตลอดของนักเรียนระดับประถม 

อัตราส่วนของนักเรียนต่อครู จำแนกตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
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4.นิสัยการอ่าน
 4.1 สิ่งที่หลงเหลือมาจากสงครามและระบอบการปกครองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
 ในช่วงก่อนและระหว่างการปกครองของฝรั่งเศส เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประเพณีนิยมทางวัฒนธรรม จริยธรรมทางสังคม นิทานพื้นบ้าน เพลงโบราณ โคลงกลอน
และเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สังคมเกือบจะไม่มีหรือมีน้อยมาก ณ เวลานั้นความรู้ถูกส่งต่อ
มาโดยปากตอ่ปาก จากคนรุน่หนึง่ไปอกีรุน่หนึง่ เอกสารทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษรจะมแีตเ่ฉพาะ
ในสังคมชั้นสูงของกัมพูชาและที่วัดทางพุทธศาสนาเนื่องจากวัดเป็นแหล่งการเรียนรู้หลัก 
 

 นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1950 จนถึงทศวรรษ 1970 เป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองของการ
พัฒนาการศึกษาในกัมพูชา นักเขียน สำนักพิมพ์และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เริ่มปรากฏขึ้นใน
สังคม กลุ่มนักอ่านและตลาดการพิมพ์ค่อยๆ เติบโตขึ้น สงคราม (2513-2518) และการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ (2518-2540) ได้ทำลายการปรากฏขึ้นที่ดีทางสังคมนี้ ในช่วงการฆ่าล้าง 
เผา่พนัธุ ์เขมรแดงไดฆ้า่ปญัญาชนจำนวนมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกทีส่วมแวน่เพราะเขมรแดง
เหมาเอาวา่วา่บคุคลเหลา่นีอ้า่นหนงัสอืออก จากการกระทำนีเ้องแทบจะไมม่คีร ูนกัเขยีน หรือ
นักวิทยาศาสตร์รอดชีวิตอยู่ในประเทศ โดยที่ชาวกัมพูชารุ่นที่เป็นต้นแบบคนที่รู้หนังสือ
ตลอดจนวัฒนธรรมการอ่านถูกกำจัด รุ่นที่อ่อนวัยกว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปีที่จะเริ่มต้นใหม่ 


 4.2 วัฒนธรรมการอ่านในสังคม 
 ถา้ไมค่ำนงึเรือ่งประวตัศิาสตร ์ในปจัจบุนันีก้มัพชูาเปน็ทีรู่จ้กัวา่เปน็สงัคมทีค่นไมช่อบ
การอ่านมากนัก อาจเป็นไปได้ว่าการอ่านในชีวิตประจำวันไม่ได้รับการสนับสนุนหรือ 
คนกัมพูชาอาจไม่มีวัฒนธรรมการอ่าน ฯลฯ นอกจากสมมติฐานนี้ วัฒนธรรมการอ่านใน
กัมพูชาไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะสาเหตุดังต่อไปนี้ 

• คนกมัพชูาไมอ่า่นเพราะไมรู่ห้นงัสอืหรอืขาดทกัษะพืน้ฐานทีจ่ำเปน็ตอ่การอา่น9

9 According to the result of the government’s 2008 census, the most recent data 
available, the number of literate Cambodians jumped from 62.8 percent in 1998 to 78.5 
percent in 2008. However, there is remaining question on how once defined literate. 
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• ขาดตน้แบบสำหรบัคนรุน่ตอ่ๆ มา10

• ไมม่เีงนิทีจ่ะซือ้สิง่ตพีมิพม์าอา่น11

• ผู้ปกครองในชนบทห่างไกลเชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กต้องอ่านหนังสือออกและ
เขยีนได ้แตไ่มเ่หน็ประโยชนจ์ากการมกีารศกึษาทีด่กีวา่ 

• ประชากรส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าการอ่านเป็นการทำงานไม่ใช่ความเพลิดเพลินหรือ
การสำรวจคน้ควา้ บางสว่นเชือ่วา่การอา่นทำใหป้วดศรีษะ ฯลฯ 

• ทกัษะการอา่นทีจ่ำกดัหรอืไมเ่หมาะสม การตพีมิพใ์นภาษาทอ้งถิน่และขาดการ
ประเมนิความจำเปน็และความสนใจในการอา่น 

• การเข้าถึงสิ่งตีพิมพ์มีจำกัดหรือไม่มีสิ่งที่จะให้อ่าน ในชนบทห่างไกล มีความ 
แตกตา่งอยา่งมากระหวา่งพืน้ทีใ่นเมอืงและชนบททีซ่ึง่เกอืบจะรอ้ยละ 80 ของ
ประชากรอาศยัอยู ่

• ขาดการบังคับใช้ลิขสิทธิ ์ เงินทุนสังคมหรือกลไกที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการ
เขยีน รวมทัง้สนบัสนนุนกัเขยีนและผูเ้ขยีนภาพประกอบใหเ้ขยีนตอ่ไป นกัเขยีน
ชาวกมัพชูาไมส่ามารถจะดำรงชพีจากอาชพีการเขยีนได ้

• จำนวนสำนักพิมพ์ในกัมพูชาและการสนับสนุนสำนักพิมพ์อิสระที่กำลังต่อสู้เพื่อ
การอยูร่อดมจีำกดั รฐับาลไมม่นีโยบายหรอืกลยทุธท์ีจ่ะชว่ยใหธ้รุกจิการพมิพท์ัง้
เอกชน/อสิระใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ซึง่จะชว่ยสรา้งเสรมิวฒันธรรมการอา่น 

• รัฐบาลขาดกลยุทธ ์ ความคิดริเริ่มหรือการสร้างกิจกรรมประจำในการส่งเสริม
วฒันธรรมการอา่นระดบัชาต ิ ไมม่กีารกำหนดวนัอา่นหนงัสอืประจำชาตสิำหรบั
สง่เสรมิการอา่นในสงัคม 

10 Today, old generations still struggle with post conflicts trauma, especially parents and 
grandparents, who never experience or empowered to read. Thus, it is hard for them to 
see necessity/ importance of empowering their children to read. 
11 Various parents often struggle of choosing between food for the stomach and food for 
the brain. 
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 4.3 วัฒนธรรมการอ่านภายในระบบการศึกษา 
 ปัจจุบันนี้ร้อยละ 93-95 ของเด็กเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา แต่ระบบการ
ศึกษาทั้งระบบยังคงต่อสู้ดิ้นรนเพื่อแก้ปัญหาระบบที่มีคุณภาพต่ำ งานวิจัยหลายฉบับยืนยัน
ว่าคุณภาพที่ต่ำของการศึกษามีส่วนเชื่อมโยงกับความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจและ
การวิเคราะห์12 ทั้งๆ ที่กระทรวงศึกษา เยาวชน และกีฬา (MoEYS) และคู่พัฒนา (DPs) ได้
พยายามอย่างยิ่ง วัฒนธรรมการอ่านภายในระบบการศึกษายังต้องเผชิญกับอุปสรรคหลาย
อย่างดังนี้ 


• การอา่นเพิม่เตมิไมเ่ปน็สิง่บงัคบัหรอืสนบัสนนุในระบบการศกึษาหรอืในหลกัสตูร
ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดปีการศึกษา นักเรียนจะใช้ตำราเรียน 
ทกุวชิาเพยีงเลม่เดยีว ไมม่ตีำราเสรมิจากรฐับาลสำหรบันกัเรยีนทีรู่ห้นงัสอื 

• ระบบการศึกษาชั้นประถมศึกษาทั้งหมดยังคงใช้การเรียนรู้แบบนักเรียนไม่ม ี
สว่นรว่ม (ครผููส้อนเปน็ศนูยก์ลาง) ครสูว่นใหญจ่ะสอนใหน้กัเรยีนทอ่งจำเนือ้หา
จากตำราแทนที่จะให้อ่านเพื่อสำรวจค้นคว้า ศึกษาด้วยตนเอง นักเรียนที่ดีคือ
นักเรียนที่ท่องจำบทเรียนได้ทั้งหมดและสามารถเขียนลงในกระดาษคำตอบ 
ในหอ้งสอบได ้นกัเรยีนเหลา่นีจ้ะไดค้ะแนนดใีนการสอบ 

• การฝึกอบรมทั้งก่อนสอนและระหว่างสอนเป็นส่วนน้อยที่จะเน้นการเรียน 
การสอนใหอ้า่นออกเขยีนไดใ้นชัน้ประถมตอนตน้และทีจ่ะเนน้การสอนใหเ้ดก็ได้
เรยีนรูเ้พิม่เตมิจากทีเ่รยีนรูม้าแลว้ ในอดตีมกีารเริม่พดูเรือ่งแนวความคดิเกีย่วกบั
การเรยีนรูโ้ดยมเีดก็เปน็ศนูยก์ลาง (Child Center: CC) หรอืโรงเรยีนทีเ่ปน็มติร
กบัเดก็ (Child Friendly School: CFS) ตอนปลายทศวรรษ 1990 แตค่รผููส้อน
ก็ไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจการสอนแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้
เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านการเงิน

12 Student Achievement and Education Policy: Results from the Grade Three Assessment, 
Oct 2006. Cambodia Education Support Project, National Assessment Component 
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• การเขา้ถงึการศกึษาสำหรบัเดก็ปฐมวยัมขีดีจำกดั การศกึษาระยะนีค้วรจะเนน้ที่
ทักษะการอ่านออกเขียนได้ในเบื้องต้น แต่เด็กๆ ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในชนบท 
หา่งไกลเริม่เขา้โรงเรยีนโดยไมม่หีนงัสอื หรอืไมรู่จ้กัสิง่ตพีมิพ ์

• นกัเรยีนไมส่ามารถเขา้ถงึสิง่ตพีมิพท์ีห่ลากหลายหรอืนา่สนใจทีจ่ะชว่ยกระตุน้ให้
นักเรียนอยากเรียนรู ้ ขาดสิ่งตีพิมพ์ที่เหมาะสมกับวัยหรือความสามารถในการ
อ่าน สิ่งตีพิมพ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะที่
กำลังพัฒนาทักษะในการอ่าน รวมทั้งความสนใจและความอยากอ่านเพื่อสร้าง
นสิยัรกัการอา่นทีด่ ีซึง่จะใหค้วามเพลดิเพลนิดว้ย  

• อัตราส่วนของนักเรียนต่อครูสูงมาก ครูเองยังขาดทักษะในการช่วยส่งเสริม 
การอา่น ทำใหก้ารสง่เสรมิการอา่นทัง้ในและนอกหอ้งเรยีนมอีปุสรรค 



5.มุ่งสู่การส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน
 ถึงแม้จะมีความยากลำบากจากการขาดการลงทุนจากรัฐบาล ความจำกัดของทุน
ด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ความเข้าใจของชุมชน การสนับสนุนส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านของชุมชน แต่ก็ยังมีแนวโน้มหลายอย่างในทางที่ดี รัฐบาลกัมพูชาเริ่มตระหนักว่าการ
อ่านมีบทบาทสำคัญในการสอนให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่ม เป็น
สมาชิกของสังคมที่มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่กลางศตวรรษ 2000 กระทรวงศึกษา เยาวชน
และกีฬา ได้พัฒนาเอกสารนโยบาย แสวงหาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหลาย และยังเปิดรับความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  


 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ มีกลุ่ม NGOs รวมถึง Room to Read ที่มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมการอ่านในระดับการศึกษาชั้นประถม กระทรวงศึกษา เยาวชนและ
กีฬาได้ร่วมมือกับ NGOs ดำเนินโครงการหลายโครงการที่สนับสนุนการอ่านและช่วยให้
มั่นใจว่าเด็กๆ จะเข้าถึงสื่อการอ่านอย่างเพียงพอและในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่ความ
สนุกสนานในการอ่าน และค่อยๆ มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น โครงการเหล่านี้รวมถึงการสร้าง
ห้องสมุดในโรงเรียนประถม ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน ก่อตั้งห้องสมุดเคลื่อนที่ 
อบรมบรรณารักษ์ อบรมนักเรียนผู้เขียนภาพประกอบ อบรมครู พิมพ์หนังสือภาษาท้องถิ่น 
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สร้างศูนย์การอ่านของชุมชน จัดรายการวิทยุ จัดกิจกรรมการอ่าน จัดประกวดการเล่าเรื่อง
และการอ่าน สร้างและพัฒนาห้องสมุดนอกโรงเรียน 


 กระทรวงศึกษา เยาวชนและกีฬา เล็งเห็นว่ากว่าร้อยละ 80 ของคนกัมพูชาอาศัย
อยู่ในชนบทห่างไกล โครงการเหล่านี้มุ่งที่จะลดช่องว่างของการขาดสื่อการอ่านซึ่งมีแต่
เฉพาะภายในเมืองหรือเมืองหลักๆ ในขณะที่ในชนบทห่างไกลแทบจะไม่มีสื่อการอ่านเลย 
โครงการและกิจกรรมที่เสนอที่นี่ดำเนินการโดย NGOs นานาชาติ 3 องค์กรได้แก่ 1) Room 
to Read (RtR) 2) Santi Volunteer Association (SVA) 3) Soutien ă l’ Initiative 
Privée pour l’Aide ă la Reconstruction (SIPAR) ร่วมกับชุมชนและกระทรวงศึกษา 
เยาวชนและกีฬา 


 5.1 โครงการ # 1 “การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในระบบการศึกษา” 
 5.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

• เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเด็กจำนวนมากขึ้นที่จะเข้าถึงสื่อการพิมพ์ที่ 
หลากหลายและมีคุณภาพ 

• เพื่อปรับปรุงทักษะการอ่านของเด็ก มีความสนุกสนานในการอ่าน
และค่อยๆ สร้างนิสัยรักการอ่านและการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน 

• เพื่อให้ครู เจ้าหน้าที่การศึกษา และชุมชนให้สร้างสภาพแวดล้อม 
ที่สนับสนุนการอ่านของเด็ก 

• เพื่อผสมผสานกิจกรรมการอ่านในระบบการศึกษา และสร้าง
โครงสร้างของการศึกษาที่มีอยู่เพื่อให้มั่นใจว่าจะใช้งานได้และ 
โครงการจะยั่งยืนถาวรได้ในระยะยาว 



 5.1.2 กิจกรรมของโครงการ 
 เพือ่ผสมผสานวฒันธรรมการอา่นในระดบัโรงเรยีน ประมาณการณว์า่หอ้งสมดุ
โรงเรยีนกวา่ 3,500 แหง่ถกูสรา้งขึน้ในโรงเรยีนระดบัประถมหรอืระดบักอ่นหนา้นัน้ หอ้งสมดุ
เหล่านี้ส่วนใหญ่ก่อตั้งโดย NGOs และทุนจากผู้บริจาคร่วม ส่วนใหญ่แล้วจะมีห้องสมุดอยู่ 
2 ประเภทในระดับประถมศึกษาคือ 1) ห้องสมุดในห้องเรียน/มุมห้องสมุด 2) ห้องสมุดจริง 
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 ห้องสมุดในห้องเรียน (CL) 
ห้องสมุดในห้องเรียนเกิดขึ้นจากข้อจำกัด
ของพื้นที่ ห้องสมุดในห้องเรียนมีวัตถุ-
ประสงค์ที่จะทำให้ เด็กเข้าถึงหนังสือ 
และการอ่านได้ในวันที่ไปโรงเรียนและยัง
ต้องการช่วยกระตุ้นครูให้ใช้วัสดุการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้นจากตำราเรียนเล่มเดียว 


 ห้ อ ง ส มุ ด ใ น ห้ อ ง เ รี ย น
ประกอบด้วยชุดของหนังสือที่เหมาะสม
กับวัยและระดับการอ่านของชั้นเรียน 
ห้องสมุดเหล่านี้จะตั้งอยู่ที่ห้องเรียนห้อง
หนึ่งต่อระดับชั้นปี จะประกอบด้วย
หนังสือประมาณ 100-250 เล่มขึ้นอยู่กับ
จำนวนของนักเรียนในชั้นปี ครูจะถูกฝึก
ถึงวิธีการจัดการหนังสือที่มีอยู่ผสมผสาน
ให้เป็นกิจกรรมในชั้นเรียน และสนับสนุน
การอ่านเพื่อการผ่อนคลาย จะมีการฝึกอบรม การดูแลและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องใน
โครงการนี้เป็นเวลา 3 ปี 
 

 ห้องสมุดจริง (Concrete library) ห้องสมุดจริงจะจัดตั้งในห้องที่กำหนดไว้ 
(เป็นห้องเรียนที่ไม่ใช้) ในโรงเรียนหรือตึกใหม่ที่ตั้งอยู่เดี่ยว ห้องสมุดจะประกอบด้วยหนังสือ
ชื่อต่างๆ กัน 120-200 ชื่อ (ประมาณ 1,000-2,000 เล่ม) ทั้งที่เป็นหนังสือภาษาท้องถิ่นและ
หนังสือภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีนิตยสาร เกม โปสเตอร์ เกมปริศนาและกิจกรรม
สนุกสนานเกี่ยวกับการศึกษา 
 

 ห้องสมุดจริงมักจะมีขนาด 7 เมตร x 9 เมตร สิ่งอำนวยความสะดวกจะ
ประกอบด้วยชั้นวางหนังสือสองด้าน จำนวน 4 ตัว โต๊ะอ่านหนังสือ 4 ตัว โต๊ะและเก้าอี้
บรรณารักษ์ ชั้นหวาย 5 ตัว ชุดเครื่องเขียนสำหรับห้องสมุด 1 ชุด บรรณารักษ์ได้รับการ 
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ฝึกอบรมทางการบริหารห้องสมุด กิจกรรมในห้องสมุด พัฒนาอุปกรณ์ห้องสมุด โครงการจะ
ได้รับการดูแลและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีหลังจากเปิดห้องสมุด โดยจะจัด
หนังสือใหม่ๆ เพิ่มให้ประมาณ 200-350 เล่มต่อปี 

ตึกห้องสมุดใหม่ที่ตั้งอยู่เดี่ยว ห้องสมุดจริงที่เสร็จสมบูรณ ์

 การคัดเลือกหนังสือ หนังสือที่คัดเลือกให้กับห้องสมุดโรงเรียนระดับประถม
ศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์การคัดเลือกดังนี ้

• เนือ้หาเหมาะสมกบัเดก็ระดบัประถมศกึษา 
• สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและเหมาะกบัเดก็หญงิและเดก็ชายพอๆ กนั 
• ภาพและคำชดัเจน ใชค้ำงา่ยๆ งา่ยตอ่ความเขา้ใจมคีวามตอ่เนือ่ง 
• เนือ้หาสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรประถมศกึษา 
•  ใชภ้าษาทีน่า่ตืน่เตน้เรา้ใจ 
• ใชภ้าษาทีน่า่สนใจและเสรมิใหม้กีารสนทนากนั 
• ความยาวของเรือ่งเหมาะสม 
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 การกำหนดมาตรฐานอย่างต่ำของห้องสมุดในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
 ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของห้องสมุดสาธารณะระดับโรงเรียนประถมศึกษา
ไม่เคยกำหนดไว้จนปลายปี 2553 ระบบการจัดการข้อมูลทางการศึกษาของกระทรวงศึกษา 
เยาวชนและกีฬา รายงานว่า จากโรงเรียนประถมจำนวน 6,767 แห่ง มีห้องสมุดโรงเรียน 
3,381 แห่ง แต่โดยความเป็นจริงแล้ว มีห้องสมุดจริงหรือมีห้องสมุดที่ใช้งานได้จริง 
เพียงครึ่งหนึ่งของตัวเลขดังกล่าวเท่านั้น ปัญหานี้มาจากการที่ครูใหญ่มักเข้าใจว่าห้องสมุด 
ก็คือที่เก็บตำราหรือมีหนังสือ 20-50 เล่มบนชั้นหนังสือก็พอ สาเหตุอื่นๆ ของปัญหานี้คือ
ไม่มีบรรณารักษ์มาบริหารห้องสมุด ไม่มีสื่อการอ่านที่เพียงพอ นอกจากนั้นเงินทุนยังเป็น
ปัญหาหลัก ด้วยการสนับสนุนจาก RtR , SIPAR และ SVA จึงได้มีการกำหนดมาตรฐาน 
ขั้นต่ำขึ้นในปี 2554 มาตรฐานมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยครูใหญ่หรือครูที่จะพัฒนา
ห้องสมุดต่อไป มีการจัดสรรและระดมสื่อการสอน ตั้งบรรณารักษ์และชั่วโมงห้องสมุดใน
ตารางเรียน 


 5.2 โครงการ # 2 “การมีส่วนร่วมของชุมชนและการยกระดับการรับรู้” 
 5.2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

• เพือ่ยกระดบัการตระหนกัรบัรูข้องพอ่แมแ่ละชมุชนถงึความสำคญัและคณุคา่
ของการศกึษา 

• เพือ่เพิม่การมสีว่นรว่มของพอ่แมแ่ละชมุชนในการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการ
อา่นทีด่ใีหก้บัเดก็ 

• เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เดก็จะไดก้ารสนบัสนนุเพิม่ขึน้จากสภาพแวดลอ้ม 

ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบรรณารักษ์ 



การอ่าน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาของกัมพูชา   |   95   

 5.2.2 กิจกรรมของโครงการ 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ควรถูกมองข้าม ในการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก ชุมชนสามารถสร้างและบำรุงรักษาห้องสมุด โดย
การบริจาคเงินทุน ซ่อมแซมห้องสมุด สร้างเพิงอ่านนอกสถานที่ให้กับเด็ก ชุมชนต้องมีส่วน
บริจาคเมื่อโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้มีห้องสมุด การบริจาคอาจเป็นในรูปของของขวัญหรือ
เงินสดซึ่งจะเท่ากับ 15-20 % ของจำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการลงทุน แนวความคิดของ
การบริจาคของชุมชนก็เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ส่งเสริมความรับผิดชอบของคนใน
หมู่บ้านเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และเพื่อการศึกษาของลูกหลานของพวกเขาเอง และ
ยังเพื่อบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และสนับสนุนให้เด็กมาอ่าน  


พื้นที่การอ่านที่สร้างด้วยเงินทุนจากชุมชน ผู้นำชุมชนเข้าร่วมการประชุม 

  การยกระดับการรับรู้ของชุมชน การยกระดับการรับรู้ของชุมชนจัดให้มี
เพื่อช่วยให้พ่อแม่หรือชุมชนเข้าใจความสำคัญของการศึกษา คุณค่าที่เพิ่มขึ้น และวิธีการที่
พวกเขาจะให้แรงบันดาลใจ และช่วยเด็กๆ ให้อ่าน การส่งเสริมอาจมีรูปแบบเป็นหนังสือ
นิทาน โปสเตอร์ที่แสดงวิธีการที่พ่อแม่จะช่วยเด็กๆ ได้ โปสเตอร์จะอธิบายถึงวิธีการง่ายๆ 
ซึ่งไม่เรียกร้องให้พ่อแม่ทำอะไรมากนัก หรือก่อให้เกิดความขัดข้องใจให้กับพ่อแม่ โดยเฉพาะ
พอ่แมท่ีไ่มรู่ห้นงัสอื ขอ้ความในโปสเตอรส์นบัสนนุใหพ้อ่แมน่ัง่กบัลกูและฟงัสิง่ทีพ่วกเขาอา่น

ชื่นชมสิ่งที่ลูกๆ อ่าน คุยกับลูกเกี่ยวกับภาพในหนังสือ ถามว่าเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
พูดคุยกับลูกเรื่องเวลาที่ลูกอยู่ที่โรงเรียน และสุดท้ายแนะนำให้พ่อแม่ใช้เวลาสัก 2-3 นาที 
ต่อวันกับลูก 
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 การยกระดับการรับรู้ของชุมชนนี้จะดำเนินการโดยครูหรือเจ้าหน้าที่ในชุมชน 
นอกจากนั้นแล้วครูยังควรไปเยี่ยมเยียนตามบ้านเพื่อพบปะกับพ่อแม่ กิจกรรมนี้ดูเหมือนจะ
ได้ผลตอบรับที่น่าประหลาดใจ พ่อแม่และชุมชนเริ่มที่จะถามว่า “จะหาหนังสือได้ที่ไหน” 
“เราจะยืมหนังสือจากห้องสมุดได้ไหม” “จะช่วยลูกได้อย่างไรถ้าตัวเองอ่านหนังสือได้ไม่ดี” 
ฯลฯ 


 บรรดาคุณแม่ได้รับเชิญให้มาดูลูกที่โรงเรียนเพื่อดูว่าลูกเรียนอะไรที่โรงเรียน 
ในขณะเดียวกันก็เข้าร่วมอบรมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและคุณค่าที่เพิ่มขึ้น 
 

 5.3 โครงการ#3 “การส่งเสริมการอ่าน”  
 5.3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

• เพื่อปรับปรุงระดับความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของประชากรทั้ง
ประเทศ 

• เพือ่สง่เสรมิการอา่นของเดก็ ความเพลดิเพลนิในการอา่น และคอ่ยๆ มนีสิยั
รกัการอา่น  

การยกระดับการรับรู้ของชุมชนดำเนินการโดยครูด้วยความร่วมมือจากผู้นำชุมชน  
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 5.3.2 กิจกรรมของโครงการ  
 ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใน
กัมพูชา และเพื่อให้สื่อการอ่านไปถึงชนบทห่างไกลที่มีหนังสือจำกัด ไปถึงเด็กและผู้หญิง 
ที่อาศัยอยู่ในเขตด้อยโอกาสของชานเมือง หรือบริเวณสำหรับทิ้งขยะ  


 ทีมห้องสมุดของ NGO ออกเดินไปทั่วชานเมืองพนมเปญและชุมชนชนบท 
ที่ห่างไกลด้วยรถตู้ขนาดเล็ก หรือรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ 
ห้องสมุดเคลื่อนที่จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ไว้ให้เด็กๆ เช่น การเล่าเรื่อง เอกสารแจกฟรี เกม 
และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ และหนังสือให้ยืม  






ทีมห้องสมุดเคลื่อนที่กำลังเล่านิทานให้เด็กในชนบทห่างไกลและชานเมืองของพนมเปญ 

เอกสารแจกฟรีที่เขตชานเมืองของพนมเปญ  การเล่านิทานให้เด็กในชานเมืองฟัง 



98    |   อ่าน~ข้าม~ชาติ

ทีมห้องสมุดนำกล่องหนังสืออ่านไปให้คนในหมู่บ้านหรือบ้านของนักเรียนเพื่อเด็กๆ ในละแวกนั้นสามารถ
อ่านหนังสือหรือยืมไปอ่านที่บ้านได้  

นิทรรศการหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านกับเด็กที่ศูนย์เด็กกำพร้าและกิจกรรมการอ่าน 

ช่วงเวลาการเล่าเรื่อง  การประกวดการอ่าน 
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 การก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้จะตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน หรือใน
สำนักงานชุมชน หรือสถานที่สาธารณะ ศูนย์การเรียนรู้ตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กและชุมชนเข้าถึง
หนังสือได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ให้มาก
ขึ้น และยังเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงปัญหาสังคม (สุขภาพ เพศ สิทธิมนุษยชน ความรุนแรงใน
ครอบครัว และสภาพแวดล้อม)  
  

 การกระจายเสียงการเล่าเรื่องราวออกอากาศ การเล่าเรื่องราวหรือนิทานถือ
เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา เพราะว่ารูปแบบแรกของการศึกษาของเด็กคือ การฟังการ 
พูดคุยของพ่อแม่ การเล่าเรื่องราวจะทำให้เด็กๆ ทุกกลุ่มอายุสนใจ และเด็กที่อ่านหนังสือ 
ไม่ออกสามารถเข้าใจได้ และในที่สุดช่วยเชื่อมโยงให้เด็กๆ เหล่านี้สนใจที่จะอ่านหนังสือ 
การเล่าเรื่องราวถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในบรรดากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
  

 จากแนวความคิดนี้เอง นับตั้งแต่ต้นปี 2554 โครงการ Room to Read 
พร้อมกับความร่วมมือกับสถานีวิทยุเอฟเอ็มได้ออกอากาศการเล่าเรื่องราวสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
บรรณารักษ์ เด็กๆ หรือคนในชุมชนจะเป็นผู้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ การเล่าเรื่องที่อ่านโดยเด็ก
จะดึงดูดเด็กวัยเดียวกัน และมีผลอย่างมากต่อการส่งเสริมการอ่าน หลังจากการเล่าเรื่อง จะ
มีการถามคำถามที่ส่งเสริมการใช้ความคิด และมีการกล่าวถึงจริยธรรมของเรื่อง เพื่อให้เด็ก
ได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
  

ศูนย์การเรียนรู้ที่ก่อตั้งโดย SIPAR ด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลที่รัฐบาลบริหาร 
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 นอกจากการเล่าเรื่อง โครงการยังรวมเทคนิคพื้นฐานถึงวิธีการที่พ่อแม่จะช่วย
และสนับสนุนให้เด็กอ่านหนังสือ และวิธีการที่จะสนับสนุนส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้
เด็กอ่านหนังสือ  


 5.4 โครงการ # 4 “ปรับปรุงทักษะการอ่านของเด็ก”  
 ทักษะการอ่านออกเขียนได้และนิสัยการรักการอ่านเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกันและกัน 
เด็กที่อ่านมากจะอ่านได้ดีขึ้น เด็กที่อ่านได้ดีขึ้นจะอ่านมากขึ้น โดยที่ทักษะการอ่านออก
เขียนได้และนิสัยรักการอ่านสัมพันธ์กัน โครงการปรับปรุงทักษะการอ่านจึงถูกนำเสนอในที่นี้
ดว้ย เพือ่ใหเ้หน็ภาพรวมของโมเดลการทำงานโดยเขา้แทรกเสรมิเพือ่สง่เสรมินสิยัรกัการอา่น
ในกัมพูชา  


 5.4.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
• เพือ่ปรบัปรงุทกัษะการเขยีนและการอา่นทีเ่หมาะสมกบัระดบัชัน้เรยีน 
• เพือ่ปรบัปรงุความเขา้ใจของครใูนการพฒันาทกัษะในการอา่นและการเขยีน

ในเด็กเล็ก และใช้วิธีการหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการอ่าน
ออกเขยีนไดใ้นชัน้เรยีน 

• เพือ่จงูใจใหน้กัเรยีนอา่นหนงัสอื และพฒันานสิยัรกัการอา่นตลอดชวีติ 

  5.4.2 กิจกรรมของโครงการ  
  อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษาในกัมพูชาได้เพิ่มขึ้น
มากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ทั้งๆ ที่มีอัตราการเข้าเรียนเพิ่มขึ้น การประเมิน

นักเรียนกำลังเล่าเรื่องออกอากาศสดทางสถานีวิทยุ  เด็กๆ ฟังการเล่าเรื่องที่กำลังออกอากาศ  
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ผลที่กระทำโดยกระทรวงศึกษาฯ และคู่พัฒนาเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า 40% ของนักเรียนที่จบ
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 30% ของนักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่สามารถอ่านได้ตาม
มาตรฐานที่ตั้งไว้โดยกระทรวง การขาดทักษะในการอ่านทำให้นักเรียนไม่สามารถจะ
สนุกสนานกับการอ่านหรือพัฒนาการรักการอ่านได้ โครงการ Room to Read กำลังดำเนิน
กิจกรรมต่อไปนี้ด้วยความร่วมมือของกระทรวงศึกษา เยาวชน และกีฬา  


 การตีพิมพ์หนังสือเป็นภาษาท้องถิ่น สื่อการอ่านเสริมตามระดับชั้นสำหรับ
ระดับประถมต้นๆ ในกัมพูชานั้นมีน้อยมาก เพื่อแก้ปัญหาความต้องการหนังสือเด็กในภาษา
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพและการที่มีหนังสือดังกล่าวจำกัด นับตั้งแต่ปี 2553 Room to Read ได้
พัฒนาและตีพิมพ์หนังสือใหม่ 25-30 เล่ม ประมาณ 200,000 ฉบับได้ถูกตีพิมพ์และแจก
จ่ายไปตามโรงเรียนประถมศึกษา หนังสือภาษาท้องถิ่นมีความหลากหลายรูปแบบ เช่น 
หนังสือนิทาน หนังสือเล่มใหญ่ หนังสือภาพพลิก เพื่อจะได้ดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
และส่งเสริมการเรียนรู้ เนื้อหาจะผลิตถึงระดับความสามารถในการอ่านของแต่ละชั้นปี 
ความต่อเนื่องในการอ่าน ประเภทของหนังสือ เรื่องราวที่เป็นมิตรกับเด็ก และสำคัญเหนือ
สิ่งอื่นใดก็คือ พิจารณาว่าหนังสือดึงดูดความสนใจของเด็ก และสนับสนุนทักษะการเรียนรู้
การอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งนิสัยรักการอ่านหรือไม่ ยิ่งกว่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าหนังสือที่ผลิต
มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีความ 
ยั่งยืน หนังสือเหล่านี้จะพัฒนาโดยความร่วมมือของผู้มีพรสวรรค์ในท้องถิ่นที่ได้ผ่านการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถมาแล้ว 

หนังสือภาษาท้องถิ่นที่ตีพิมพ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดให้กับนักเขียน 
และนักวาดภาพประกอบวัยหนุ่มสาวที่มีพรสวรรค์ 
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 การผลิตวัสดุเสริมการสอน ถึงแม้ว่าการสอนในโรงเรียนจะเปลี่ยนจากครูเป็น
ศูนย์กลาง มาเป็นเด็กเป็นศูนย์กลางแล้วก็ตาม ครูยังคงต้องอาศัยตำราเรียนเพียงเล่มเดียวที่
จะเป็นสื่อการเรียนทั้งปีการศึกษา จริงๆ แล้วการเรียนรู้แบบเด็กเป็นศูนย์กลางต้องอาศัย
ความหลากหลายทางสื่อการอ่าน Room to Read จึงได้เสริมประเด็นนี้ด้วยการผลิตวัสดุ
เสริมเพิ่ม เช่น การ์ดภาพ รายการคำ การ์ดประโยค สมุดเรียน/กระดาษแบบฝึกหัด หนังสือ
นทิาน และสนบัสนนุใหค้รสูรา้งสภาพแวดลอ้มหอ้งเรยีนทีม่ตีวัหนงัสอืมากๆ เชน่ จดัแสดงงาน
ของนักเรียน โปสเตอร์ ป้าย เรื่องราวบนผนังหรือกำแพง แสดงคำควรรู้ บอร์ดข่าวสาร 
แผนภูมิ และโคลงกลอน 


 การสร้างความสามารถของครู ถึงแม้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา เป็นครูที่ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพมา แต่ความสามารถและทักษะในการสอน
อ่านยังเป็นสิ่งที่เป็นปัญหา เพื่อแก้ปัญหานี้ Room to Read ได้จัดการพัฒนาทางอาชีพให้
กับครู เพื่อปรับปรุงทักษะของครูในการสอนอ่าน และเข้าใจการพัฒนาทักษะการอ่านและ
เขียนในเด็กเล็ก 


 การสนับสนุนฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานนี้ ทำให้ครูสามารถใช้เวลาในชั้นเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะสนใจ เรียนรู้การอ่าน และเวลาเรียนได้ใช้
ไปกับการเรียนรู้ในช่วงเวลาเรียนภาษา 


 การฝึกอบรมเหล่านี้ได้ค่อยๆ เปลี่ยนความคิดของครูที่เห็นว่าตำราเป็นแหล่ง
เรียนรู้แต่เพียงอย่างเดียวของเด็ก ให้ตระหนักถึงความสำคัญของวัสดุอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริม
การอ่าน 


วัสดุเสริมการสอนที่ผลิตขึ้นเพื่อช่วยครูในการสอนอ่าน 
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บทสรุป
 นับจนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงอย่างมากทั้งในด้านการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการศึกษา การเข้าถึงการศึกษาของนักเรียน การเข้าเรียนของนักเรียนในทุกระดับ 
ประชากรเริ่มเห็นความสำคัญของห้องสมุด และนิสัยการรักการอ่านว่า จะช่วยเสริมคุณภาพ
การศึกษาและเปิดหน้าต่างไปสู่โลกกว้าง กระทรวงศึกษา เยาวชน และกีฬา ได้สนับสนุน
นโยบาย กลยุทธ์ และทำงานเพื่อกระตุ้นการอ่าน เจ้าหน้าที่ทางด้านการศึกษาได้ทำงานเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมการอ่านของลูก 


 ถึงแม้จะดูเหมือนว่ามีแนวโน้มที่ดีทางด้านนิสัยรักการอ่านของเด็ก แต่ก็ยังต้อง
ถือว่าหนทางยังอีกไกล และยังมีอุปสรรคท้าทายอย่างใหญ่หลวงกว่าที่จะบรรลุถึงเป้าหมายที่
ซึ่งสังคมจะเพลิดเพลินกับการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน อุปสรรคในขณะนี้ รวมถึงสิ่งที่เป็น
ผลลัพธ์หลงเหลือมาจากความหายนะของกัมพูชาในช่วงทศวรรษ 1970-1990 ทำให้พ่อแม่
และชุมชนส่วนใหญ่มีขีดจำกัดทางการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาเลย ทั้งผู้ใหญ่และเด็กเผชิญ
ปัญหาขาดทักษะการอ่านและแรงจูงใจ ครูในระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ยังคงใช้การสอน
แบบครูเป็นศูนย์กลาง สอนให้เด็กท่องจำเนื้อหาในบทเรียน แทนที่จะให้เด็กนักเรียนสำรวจ
ศึกษาเอง ครูมีความเข้าใจจำกัดถึงวิธีการที่จะเชื่อมโยงการสอนในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ 
จากแหล่งข้อมูลในห้องสมุด 


 ทั้งๆ ที่มีอุปสรรคและสิ่งท้าทายมากมายที่กล่าวถึงในบทความนี้ แต่ก็เห็นได้ชัดว่า
เราได้สามารถชักจูงให้พ่อแม่และชุมชนได้ข้ามสิ่งกีดขวางไปสู่ห้องสมุด พวกเขาได้ค่อยๆ 
เข้าถึงความสำคัญของการอ่าน เราประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนความคิดความเชื่อของ 
ผู้ปกครองและชุมชน จากการเห็นห้องสมุดว่าเป็นเพียงสถานที่ที่เก็บหนังสือ มาเป็นเห็น 
ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่ซึ่งเด็กๆ สามารถค้นพบโลกที่กว้างกว่า ความคิดที่ยิ่งใหญ่กว่า 
และแนวความคิดที่ลึกซึ้ง ที่จะช่วยส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
นิสัยรักการอ่าน 








104    |   อ่าน~ข้าม~ชาติ











เอกสารอ้างอิง




Ayres, A. M. (1999) Policy making and policies of education in Cambodia. In D. Sloper 
(Ed.), Higher education in Cambodia: The social and educational context for 
reconstruction, Bangkok: UNESCO.  

Ayres, A. M. (2000) Tradition, modernity, and the development of education in Cambodia. 
Comparative Education Review.  

Historical Development of the Education System (http://www.bookrags.com/research/ 
cambodiaeducation-system-ema-01/) 

IMF, 2006:”Cambodia, Selected issues and Statistical Appendix”, July, Country Report No 
06/265 

National Institute of Statistics, MoP, Cambodia, “General Population Census of Cambodia 
2008”, August 2008 

Phnom Penh weekly news update: http://www.pps.com.kh  
Prime Minister address at the Opening of the National Forum on the Dissemination of 

National Social Protection Strategy for the Poor and Vulnerable People in 
Cambodia: http://www.cnv.org.kh/2011 

Room to Read; Literacy Strategy, May 2011 
Sideth S. Dy; Strategies and Policies for Basic Education in Cambodia: Historical 

Perspectives. 
Student Achievement and Education Policy: Results from the Grade Three Assessment, 

Oct 2006. Cambodia Education Support Project, National Assessment Component 
Summary Achievement Report of Shanti Volunteer Association (SVA); 2011 
SIPAR report 2011 
The Ministry of Education, Youth, and Sports’ Education Management Information 

System; report 1997-98; 2005-06; 2010-2011 




บทบาท
ของห้องสมุด
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องค์ความรู้
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ประเทศเมียนมาร์
ต้องการทรัพยากรมนุษย์จำนวนมาก
เนื่องจากเรามีความโปร่งใสมากขึ้น
และกำลังปรับตัวไปสู่มาตรฐานสากล
เราหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือ
และสร้างพันธมิตรความร่วมมือกับองค์กรต่างชาติ
ที่สนใจด้านการพัฒนาการศึกษาให้กับประเทศ



บทบาทของห้องสมุดในประเทศเมียนมาร์ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้   |   107   

 





 ประเทศเมียนมาร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้เปิดตัวสู่โลกภายนอกเมื่อไม่นานมานี้ 
และเมียนมาร์กำลังเผชิญอุปสรรคที่ท้าทายหลากหลายในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แม้ว่ารัฐบาลปัจจุบันของเมียนมาร์จะได้ทำการแก้ไข และปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่าง 
เพื่อการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ตาม ยังคงมีอุปสรรคที่ท้าทายอีกหลายประการที่
ประเทศยังต้องเผชิญอยู่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) และกระทรวง
สาธารณสุข (Ministry of Health) ของเมียนมาร์ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (Non 
Government Organisation) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า NGO ทั้งระดับภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศต่างๆ กำลังจะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้


 เอกสารฉบับนี้จะให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
 1. บทบาทของห้องสมุดในประเทศเมียนมาร์ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 2. นโยบายด้านการศึกษาในปัจจุบันเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ 

บทบาทของห้องสมุดในประเทศเมียนมาร์
ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้
และกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิอนุรักษ์
และให้ความช่วยเหลือเรื่องหนังสือของ
ประเทศเมียนมาร์*
ดร.ถั่น ทอ คอง (Dr. Thant Thaw Kaung) 1 



* แปลจาก Role of Myanmar Libraries in Knowledge Development and Activities of 
Myanmar Book Aid and Preservation Foundation 
1 CEO, Mynmar Book Center Co.,Ltd. และกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ และให้ความช่วยเหลือเรื่อง
หนังสือของประเทศเมียร์มาร์ 
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 3. อุปสรรคต่างๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ 
 4. กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิอนุรักษ์ และให้ความช่วยเหลือเรื่องหนังสือของ
ประเทศเมียนมาร์ (Myanmar Book Aid and Preservation Foundation) และมูลนิธิ
ฟื้นฟูห้องสมุดนากิซ (Nargis Library Recovery) ในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
ห้องสมุด 

1. บทบาทของห้องสมุดในประเทศเมียนมาร์ในด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
 ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดในประเทศเมียนมาร์เริ่มต้นในสมัยราชวงศ์บากัน 
(Bagan) ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 -13 ห้องสมุดส่วนมากในยุคนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ 
พระเจดีย์หรือพระปรางค์ และวัดวาอารามโดยนิยมเรียกกันว่า “ปิติกา - ตาอิก” (Pitika - 
Taik) ประกอบด้วยหนังสือที่ทำจากใบปาล์มหรือกระดาษพับ และเขียนด้วยลายมือ 


 ห้องสมุดสมัยใหม่ได้รับการพัฒนาขึ้นในยุคที่ประเทศอยู่ภายใต้การปกครองของ
ประเทศอังกฤษ โดยห้องสมุดในยุคนั้นแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ 
 1) หอสมุดแห่งชาติ (National Library) และสาขาของหอสมุดแห่งชาติ  
 2) ห้องสมุดทางวิชาการ (Academic Library) 
 3) ห้องสมุดประชาชน (Public Library) 
 4) ห้องสมุดเฉพาะทาง (Special Library) 


 1) หอสมุดแห่งชาติ 
 หอสมุดแห่งชาติได้รับการก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1952 ภายหลังจากการเข้า
ครอบครองกิจการห้องสมุดเบอร์นาร์ดซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1883 โดยเซอร์ชาร์ลส์ เอ็ดเวิร์ด 
เบอร์นาร์ด (Sir Charles Edward Bernard) ผู้สำเร็จราชการประเทศพม่าในยุคนั้น 
ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) 
อยา่งไรกต็ามหอสมดุไมเ่คยไดร้บัการเอาใจใสด่แูลอยา่งเหมาะสมจากรฐับาลทีป่กครองตอ่ๆ มา 
ไม่มีการก่อสร้างอาคารหอสมุดที่เหมาะสม และหอสมุดได้ถูกย้ายจากอาคารแห่งหนึ่งไปอกี
แห่งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้บริการหอสมุดส่วนมากจึงคุ้นเคยกับห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
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(Universities Central Library) มากกว่า และเป็นที่น่าเสียดายว่ามีคนเพียงจำนวนน้อยนัก
ที่ใช้ประโยชน์จากหนังสือมีค่าหายากเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ของที่นี่ ด้วยข้อกำหนดที่มี
ผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นทั้งหมด ส่งผลให้ที่นี่มีสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น
เกอืบครบทกุอยา่ง อยา่งไรกต็ามดว้ยงบประมาณทีข่าดแคลนและอาคารทีไ่มเ่หมาะสมตัง้แตป่ี 
ค.ศ.1962 หอสมุดนี้จึงไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน นักเรียน-นักวิชาการ และ
ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ทั้งหลาย  


 หอสมุดแห่งชาติแห่งใหม่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่เมืองเนปิดอว์ (Nay Pyi 
Daw) เมืองหลวงใหม่ของประเทศ และมีกำหนดเปิดให้บริการในปี ค.ศ.2013 ที่จะถึงนี้ 
สิง่พมิพต์า่งๆ กวา่ 700,000 ฉบบัไดร้บัการรวบรวมไวท้ีห่อสมดุแหง่ชาตเิมอืงยา่งกุง้ (Yangon)
ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า และหอสมุดแห่งชาติเมืองเนปิดอว์ หอสมุดทั้งสองแห่งนี้เป็นหอสมุด
เพื่อการอ้างอิง และไม่มีบริการให้ยืมหนังสือใดๆ หอสมุดแห่งชาติมีสาขาอยู่ในรัฐทั้ง 7 รัฐ 
ซึ่งได้แก่ รัฐมอญ (Mon) รัฐฉาน (Shan) รัฐยะไข่ (Rakhine) รัฐกะฉิ่น (Kachin) รัฐชิน 
(Chin) รัฐกะยา (Kayah) และรัฐกะเหรี่ยง (Kayein) ซึ่งหอสมุดเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยง
กับพิพิธภัณฑ์ในแต่ละรัฐด้วย นอกจากนั้นแล้วเรายังมีสาขาหอสมุดในเขตปกครองทั้ง 7 เขต 
ของประเทศอาทิ เขตย่างกุ้ง (Yangon) เขตมัณฑะเลย์ (Mandalay) และเขตอิรวดี 
(Ayeyarwaddy) เป็นต้น 


 หอสมุดแห่งชาติยังให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ และหลักสูตรอนุปริญญา 
(Diploma) ซึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2010 นอกจากนี้ข้อมูลเก่าๆ ยังได้รับการจัดเก็บในรูป 
ดิจิทัลเพื่อให้ห้องสมุดสาขาทั้งหลายสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ทั้งนี้ ASEAN COCI เป็น
ผู้มอบเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ ปัจจุบันพระราชบัญญัติห้องสมุดแห่งชาติยังอยู่ในขั้นตอน 
การร่าง ซึ่งคาดว่าน่าจะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาได้ในปีนี้  


 2) ห้องสมุดทางวิชาการ 
 ห้องสมุดวิชาการแห่งแรกของประเทศคือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยร่างกุ้ง (Rangoon 
University Library) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1927 ครั้งหนึ่งห้องสมุดนี้เคยขึ้นชื่อว่าเป็น 
ห้องสมุดที่มีข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออก- 
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เฉยีงใต ้ หอ้งสมดุนีไ้ดร้บัความเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ที ่ 2 และภายหลงัจากการปรบัปรงุ
ซ่อมแซมได้เปิดให้บริการอีกครั้งในปี ค.ศ.1951 ต่อมาในปี ค.ศ.1964 ได้มีการบริหาร
จัดการระบบการศึกษาใหม่และห้องสมุดแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ห้องสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัย (Universities’ Central Library - UCL) ปัจจุบันห้องสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุด
เพื่อการวิจัยและอ้างอิง 


 ภายใต้การปกครองโดยรัฐบาลทหาร (ค.ศ.1962-1988) ได้มีการสร้างห้องสมุด
ใหม่ๆ  ขึน้ภายในมหาวทิยาลยัยา่งกุง้ (Yangon University) (ชือ่เดมิคอื มหาวทิยาลยัรา่งกุง้)
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้แบ่งออกเป็นสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยี 
โดยแต่ละสถาบันต่างมีห้องสมุดทางวิชาการของตนเอง อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดด้านการ
เงินจึงมีการสั่งซื้อหนังสือต่างประเทศใหม่ๆ เพียงไม่กี่เล่มเท่านั้น การปรับลดงบประมาณ
ด้านการศึกษาส่งผลเสียต่อความก้าวหน้าของห้องสมุดเหล่านี้เนื่องจากไม่มีการสั่งซื้อหนังสือ
และวารสารใหม่ๆ หลังจากปี ค.ศ.1988 การศึกษายิ่งไม่ได้รับการให้ความสำคัญหนักขึ้นไป
อีก ส่งผลให้การพัฒนาห้องสมุดหยุดชะงักลง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่สร้างใหม่ในหลายรัฐ 
และเขตปกครองไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจึงมีหนังสือเพียงไม่กี่เล่ม อย่างไรก็ตาม 
ในปงีบประมาณ ค.ศ. 2012 - 2013 นี ้รฐับาลปจัจบุนัไดป้รบัเพิม่งบประมาณสำหรบัหอ้งสมดุ
ขึ้นเท่าตัว นับเป็นสัญญาณที่ดีที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษา 


 ห้องสมุด UCL เป็นห้องสมุดที่ดีที่สุดที่มีการรวบรวมหนังสือโบราณและหายาก ที่
เขียนด้วยลายมือลงบนใบปาล์มหรือกระดาษพับ ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างชาติหนังสือ
โบราณเหล่านี้จึงได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี และยังได้รับการจัดเก็บในรูปไมโครฟิล์มและ 
ดิจิทัลอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น UCL ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน 
ต่างประเทศอีก 12 แห่ง ทำให้ห้องสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุดที่มีข้อมูลที่ดีที่สุดในประเทศ 


 นอกจากห้องสมุดแห่งนี้ ปัจจุบันเมียนมาร์มีห้องสมุดทางวิชาการทั้งหมด 164 แห่ง 
ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงต่างๆ 13 กระทรวง เช่น มหาวิทยาลัยการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เงินสนับสนุนสำหรับห้องสมุดของรัฐที่ได้
รับการจัดสรรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีมูลค่าเพียงน้อยนิดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น งบประมาณ
ประจำปีสำหรับห้องสมุดแห่งชาติคิดเป็นเงิน 4 ล้านจ๊าด (Kyat) หรือประมาณ 5,000 
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ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเท่านั้น การขาดแคลนเงินทุนส่งผลให้ห้องสมุดเหล่านี้ขาดแคลนหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ จำเป็นต้องพึ่งพาการรับบริจาคต่างๆ และไม่สามารถสมัครสมาชิกฐาน 
ข้อมูลออนไลน์หรือแหล่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดี ในที่สุดรัฐบาลปัจจุบัน
ให้ความสำคัญกับการที่ห้องสมุดสามารถให้บริการข้อมูลออนไลน์ได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ผูใ้หก้ารบรจิาคทัง้หลายจะชว่ยใหเ้ราสามารถเขา้ถงึฐานขอ้มลูออนไลนท์ีม่รีาคาแพงตา่งๆ นีไ้ด้


 ในเมื่อห้องสมุดของรัฐขาดแคลนหนังสือใหม่ๆ ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนมากจึงหัน
ไปใช้บริการห้องสมุดเอกชน เช่น ห้องสมุดบริติชเคาน์ซิล (British Council Library) และ
ห้องสมุดอเมริกันเซ็นเตอร์ (American Centre Library) เป็นต้น ห้องสมุดของรัฐต่างๆ 
จำเป็นต้องพึ่งพาการบริจาคจาก NGO ทั้ง NGO ท้องถิ่นและต่างประเทศ และนักวิชาการ
ที่มาเยี่ยมชมดูงานทั้งหลาย 


 3) ห้องสมุดประชาชน 
  จากสถิติของกระทรวงข้อมูลข่าวสาร (Ministry of Information) มีห้องสมุด
ประชาชนจำนวนกว่า 50,000 แห่งในประเทศเมียนมาร์ อย่างไรก็ตามในจำนวนนี้ส่วนมาก
เปน็เพยีงหอ้งสมดุหมูบ่า้นทีม่สีภาพทีไ่มพ่รอ้มใหบ้รกิาร และเราไมม่ขีอ้มลูทีแ่นช่ดัวา่หอ้งสมดุ
ที่ให้บริการได้จริงมีจำนวนกี่แห่ง กระทรวงข้อมูลข่าวสารกำลังพยายามส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านในหมู่เด็กๆ และพัฒนาห้องสมุดใหม่ๆ ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.2010 ได้มีการก่อตั้ง 
NGO ชื่อว่ามูลนิธิห้องสมุดแห่งประเทศเมียนมาร์ (Myanmar Library Foundation) ขึ้น 
เพื่อช่วยกระทรวงฯ ส่งเสริมการอ่านหนังสือในหมู่ผู้ใหญ่ พร้อมกับพัฒนาห้องสมุดไปด้วย 
โดยมูลนิธิจะสำรวจข้อมูลทั่วประเทศ สร้างห้องสมุดใหม่ๆ และส่งเสริมให้ประชาชน 
รักการอ่าน มูลนิธิได้รวบรวมนักเขียนและนักแสดงที่มีชื่อเสียงเข้าเป็นคณะกรรมการของ
มูลนิธิ มีการสร้างห้องสมุดประชาชนแห่งใหม่ๆ และมีการจัดเสวนาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านขึ้นทั่วประเทศ 


 นอกจากห้องสมุดประชาชนของรัฐเหล่านี้แล้วยังมีห้องสมุดเอกชนที่ประสบความ
สำเร็จอีกหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องสมุดบริติชเคาน์ซิล และห้องสมุดอเมริกัน
เซ็นเตอร์ในย่างกุ้ง และเจฟเฟอร์สัน เซ็นเตอร์ (Jefferson Centre) ในมัณฑะเลย์ และ 
ห้องสมุดเอกชนขนาดเล็กในเมืองเล็กๆ เช่น ห้องสมุด Saya Zaw Gyi ในเมืองพญาโป 
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(Pyarpon) และห้องสมุด Dr.Chit Maung ในเมืองอินเส่ง (Insein) เป็นต้น เมียนมาร์ 
มีโรงเรียนวัดจำนวน 1,800 แห่ง หลายแห่งมีห้องสมุดของตนเอง นักเรียนฐานะยากจน 
สว่นมากเรยีนหนงัสอืทีโ่รงเรยีนวดัเหลา่นี ้ซึง่หอ้งสมดุเหลา่นีต้อ้งการความชว่ยเหลอือยา่งมาก



  4) ห้องสมุดเฉพาะทาง 
 เมียนมาร์มีห้องสมุดเฉพาะทางหลายแห่ง เช่น 

1. กรมการวิจัยด้านการแพทย ์ (Department of Medical Research) (ทั้ง 
เมยีนมารต์อนเหนอืและตอนใต)้ 

2. หอ้งสมดุภายใตก้ารกำกบัดแูลของกรมสง่เสรมิและเผยแพรศ่าสนา (Department 
of Promotion and Propagation of Religion) 

3. หอ้งสมดุภายใตก้ารกำกบัดแูลของคณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์(Public Affairs 
Commission) 

4. หอ้งสมดุการแพทยด์ัง้เดมิ (Traditional Medicine Library) 
5. หอ้งสมดุทีอ่งคก์ารวจิยักลาง (Central Research Organisation) 

 นอกเหนอืไปจากหอ้งสมดุ 4 ประเภททีก่ลา่วไปแลว้นัน้ เมยีนมารไ์ดพ้ฒันาบคุลากร
ด้านนี้อีกโดยมีหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อผลิตบรรณารักษ์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศ และมีสมาคมห้องสมุดเมียนมาร์ (Myanmar 
Library Association) ซึ่งเป็น NGO ท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมพัฒนา
บรรณารักษ์ที่มีคุณภาพ เป็นต้น  


หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ของประเทศเมียนมาร์ 
 แม้ว่าจะมีอุปสรรคที่ท้าทายมากมาย ประเทศเมียนมาร์มีบรรณารักษ์ระดับ 
มืออาชีพที่มีคุณภาพและจบการศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ซึ่งริเริ่มขึ้นโดย ดร. 
อูทอ คอง (Dr. U Thaw Kaung) เมื่อปี ค.ศ.1974 จำนวนกว่า 800 ราย ปัจจุบันมีการสอน
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ในทุกมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ของประเทศทั้งในระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก บรรณารักษ์ที่จบการศึกษาเหล่านี้สามารถทำงานได้
ทั้งที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดโรงเรียน บางรายได้ทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ของ
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องค์การสหประชาชาติในต่างประเทศ และบางรายได้ทำงานกับหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
(Library of Congress) 


สมาคมห้องสมุดเมียนมาร์ (Myanmar Library Association) 
 สมาคมห้องสมุดเมียนมาร์เป็น NGO ท้องถิ่นภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง
วัฒนธรรม มีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องด้านการฝึกอบรมบรรณารักษ์ในประเทศเมียนมาร์ 
สมาคมนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1994 โดย ดร.อู ทอ คอง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัด
อบรมหลักสูตรต่างๆ สำหรับบรรณารักษ์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเพื่อส่งเสริม
ความตระหนกัในเรือ่งความสำคญัของหอ้งสมดุ และบทบาทของบรรณารกัษใ์หก้บัประชาชน
ทัว่ไป โดยมกีารจดัหลกัสตูรฝกึอบรมบรรณารกัษท์กุๆ 3 เดอืน บคุคลทัว่ไปสามารถสมคัรเรยีน
หลักสูตรเหล่านี้ได้ ทั้งยังมีหลักสูตรบรรณารักษ์พื้นฐานสำหรับบรรณารักษ์ใหม่ในท้องถิ่น 
แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลา 2 สัปดาห์ และบางครั้งยังมีบรรณารักษ์ต่างชาติมาบรรยายและ
จัดการอบรมให้อีกด้วย การที่สมาคมเป็น NGO ทำให้เพิ่มอิสรภาพในการสร้างความร่วมมือ
กับองค์กรต่างประเทศ 


2.นโยบายด้านการศึกษาในปัจจุบันเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้
 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น รัฐบาลปัจจุบันกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงหลายอย่างในเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2012 รัฐบาลได้
ฉลองครบรอบหนึง่ปแีละไดบ้นัทกึการเปลีย่นแปลงในเรือ่งการพฒันาองคค์วามรูต้า่งๆ ตอ่ไปนี ้

 2.1 การปรับเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษา โดยได้เพิ่มขึ้นจาก 2.4% ใน
ปีงบประมาณ ค.ศ.2010-11 เป็น 4.7% ในปี ค.ศ.2011-12 งบประมาณจำนวน 310,401 
ล้านจ๊าด (340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี ค.ศ.2011-12 ได้เพิ่มเป็น 617,214 ล้านจ๊าด (740 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปีงบประมาณ ค.ศ.2012-13 หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีก่อนหน้า 
ทุกฝ่ายต่างยินดีกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามงบประมาณจำนวน
ดังกล่าวยังถือว่าต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
ตามความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ของเรา งบประมาณภาคการศึกษาสำหรับประเทศกำลัง
พัฒนาอย่างประเทศเมียนมาร์ควรที่จะคิดเป็นอย่างน้อย 14-20% ของงบประมาณทั้งหมด 
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 2.2 การผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายโรงเรียนเอกชน กฎหมายนี้อนุญาตให้มี
การเปิดโรงเรียนเอกชนซึ่งนักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ และเข้าสอบข้อสอบ
ของรัฐได้ ก่อนหน้านี้นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนของรัฐก่อน จึงจะถือว่าได้เข้า
เรียนอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นนักเรียนจึงจะเรียนในโรงเรียนเอกชนเพื่อการเรียนจริงๆ 
นับจากนี้ไปนักเรียนไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐก็ได้ 


 2.3 การปรับเพิ่มระยะเวลาการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับสูงขึ้นอีก 1 ปี ก่อน
หน้านี้นักเรียนเคยใช้เวลาเรียนในระดับปริญญาตรีเพียง 3 ปี แต่ในระบบใหม่การเรียนระดับ
ปริญญาตรีจะใช้เวลา 4 ปีซึ่งเท่ากับระยะเวลาการเรียนระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานสากล 


 2.4 การปรับขึ้นเงินเดือนครูที่ทำงานในชนบทและพื้นที่ห่างไกล ครูในชนบทและ
พื้นที่ห่างไกลได้รับการปรับเงินเดือนขึ้น 2 เท่าตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ.2012 ปัจจุบัน 
ครูส่วนมากได้รับเงินเดือนประมาณ 60 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าครู
ทุกรายจะได้รับเงินเดือนตามอัตรานี้ 


 2.5 การปรบัปรงุความรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ ปจัจบุนัการสอบในรปูแบบ
คล้ายๆ กับ TOEFL ถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนการเริ่มเรียนสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก 


 2.6 การเปิดกว้างที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผลจากการมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศตะวันตกต่างๆ อาทิ โครงการของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์ (John’s Hopkins 
University) ที่จะเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง (มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์เคยมีศูนย์ที่นี่ในระหว่าง
ปี ค.ศ.1955-1962) ยิ่งไปกว่านั้นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศเริ่มทยอยกันกลับ
มาสอนที่มหาวิทยาลัยในประเทศเมียนมาร์อีกครั้ง ปัจจุบันมีอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 
ชาวเยอรมันสอนที่ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง 


 2.7 แม้เมียนมาร์จะมีแผนการจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม
ประเทศยังต้องการความช่วยเหลืออย่างมหาศาลจากภายนอก เนื่องจากงบประมาณใน
ประเทศมีไม่เพียงพอสำหรับการสมัครสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งมีราคาแพง 
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 2.8 มีการส่งนักวิชาการภาครัฐไปต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากจากการที่
รัฐบาลได้เพิ่มความสนใจในเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศโลกตะวันตก 


 2.9 รัฐสภามีการเปิดกว้างมากขึ้น สมาชิกรัฐสภามีการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่อง
การศึกษา และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ตอบกระทู้ถามเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ 


3.อุปสรรคต่างๆในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
 แม้ว่าประเทศเมียนมาร์จะมีอัตราการรู้หนังสือสูงถึง 95% และแม้ว่าจะได้มีความ
พยายามหลากหลายในการพัฒนาห้องสมุดแล้วก็ตาม ยังคงมีอุปสรรคที่ท้าทายอีกมากใน
การเพิ่มจำนวนผู้อ่านหนังสือในห้องสมุดของเรา 


 3.1 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี (ICT) ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาจำนวนมากใช้
เวลากับการแชท หรือการเล่นเกมส์ทางอินเตอร์เน็ต แต่กลับไม่ได้พัฒนาทักษะการอ่านของ
ตนเอง 


 3.2 เงินสนับสนุนที่มีจำนวนน้อยส่งผลให้มีห้องสมุดเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่พร้อมไป
ด้วยหนังสือที่มีคุณภาพ หนังสือในห้องสมุดเมียนมาร์ส่วนมากไม่ทันสมัย หรืออยู่ในสภาพ
ชำรุด 


 3.3 ระบบการสอบที่ยากทำให้นักเรียนนักศึกษาไม่ได้อ่านหนังสืออื่นๆ นอก
หลักสูตร นักเรียนส่วนมากใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบ นอกจากจะต้องไปโรงเรียนแล้ว ยัง
ต้องเรียนพิเศษจนค่ำมืด ทำให้ไม่มีเวลาอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน 


 3.4 การขาดแคลนกระแสไฟฟา้ในชนบทสง่ผลใหห้อ้งสมดุในชนบทไมม่ปีระสทิธภิาพ

ชาวชนบทส่วนใหญ่มีเวลาว่างเฉพาะตอนกลางคืน ฉะนั้นหากการจ่ายกระแสไฟฟ้ามีความ
สม่ำเสมอมากขึ้น จำนวนผู้อ่านหนังสือก็น่าจะมากขึ้นด้วย (70% ของพลเมืองเมียนมาร์
อาศัยอยู่ในเขตชนบท) 


 3.5 ความยากจน (ปัจจุบัน อยู่ที่อัตรา 26%) เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักเรียน
นักศึกษาไม่สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้ ชาวบ้านส่วนมากน่าจะผ่านมาตรฐานระดับ 
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4 ได้แต่นักเรียนนักศึกษาจำนวนมากจำเป็นต้องเลิกเรียนกลางคันเพื่อช่วยครอบครัวทำงาน 
ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา 8 ล้านคนกำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย แต่มีเพียง 400,000 คนเท่านั้นที่เข้าศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย หรือกล่าวได้ว่าเพียง 5% ของจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดเท่านั้นที่ได้
เรียนระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเองก็ยังเป็นปัญหาอยู่ 


 3.6 แม้แต่ห้องสมุดที่ได้ถูกสร้างมาอย่างดีก็ยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ
เนื่องจากขาดคณะกรรมการห้องสมุดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 


 3.7 งบประมาณด้านการศึกษาของปีนี้ที่คิดเป็น 4.7% ของงบประมาณรวมถือว่า
ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน และงบประมาณส่วนใหญ่นำไปใช้ในการก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย และส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้ใจการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนและการ
พัฒนาห้องสมุด ฉะนั้นเมื่อมองในด้านงบประมาณแล้ว เราให้ความสนใจในเรื่องวิธีการใช้ 
งบประมาณ มากกว่าจำนวนเงินงบประมาณที่จะถูกจัดสรรให้กับภาคการศึกษา 


 3.8 ครูผู้สอนที่ขาดประสบการณ์: เมื่อเร็วๆนี้ UNICEF ได้สำรวจข้อมูลโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในเมียนมาร์กว่า 200 แห่งและพบว่าครูผู้สอนหลายรายสอนแบบท่องจำ 
(Rote Learning) หรือสอนในทิศทางเดียว หรือแบบไม่มีการโต้ตอบ (Chalk and Talk 
หรือ Passive Learning) การสอนแบบนี้จะไม่ค่อยมีการป้อนคำถาม หรือถ้ามีก็เป็นคำถาม
แบบปิดเสียส่วนมาก และครูผู้สอนไม่ค่อยแนะนำในเรื่องการใช้ห้องสมุด 


 3.9 เงนิเดอืนคา่จา้งครอูยูใ่นระดบัตำ่ ครใูนประเทศเมยีนมารไ์ดร้บัเงนิเดอืนประมาณ 
25,000 จ๊าด (ประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐ) เท่านั้นซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เงินเดือน
ครตูำ่มาก ฉะนัน้เพือ่การดำรงชวีติพวกเขาจงึตอ้งสอนพเิศษนอกเวลาสอนปกต ิอาจกลา่วไดว้า่
ครูหลายคนมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ด้วยค่าจ้างที่ได้รับจากการสอนพิเศษ 


 3.10 ชาวพม่าส่วนมากยังมีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำ 


 3.11 ระยะเวลาของการเรียนในสถานศึกษาโดยเฉลี่ยในปัจจุบันต่ำกว่า 4 ปี เมื่อ
เทียบกับนักเรียนในประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในระบบการศึกษาเป็นเวลาถึง 10 ปี ทั้งนี้
เนื่องจากนักเรียนในชนบทของเมียนมาร์มีอัตราการเลิกเรียนกลางคันที่สูง 
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 3.12 สัดส่วนครูต่อนักเรียน สัดส่วนของจำนวนครูต่อนักเรียนที่นี่มีความไม่สมดุล
อย่างมาก โดยโรงเรียนในชนบทมีสัดส่วนครูต่อนักเรียนคิดเป็น 1:30 และโรงเรียนในเมืองมี
สัดส่วนครูต่อนักเรียนคิดเป็น 1:70 หรือมากกว่าโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 


4.กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิอนุรักษ์และให้ความช่วยเหลือเรื่องหนังสือ
ของประเทศเมยีนมาร์(MyanmarBookAidandPreservationFoundation

-MBAPF)และมลูนธิฟิืน้ฟหูอ้งสมดุนากซิ(NargisLibraryRecovery-NLR)
ในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาห้องสมุด
 1) ประวัติโดยย่อของ MBAPF และ NLR 
 เมื่อเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ.2008 ประเทศเมียนมาร์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
จากพายุไซโคลนนากิซ และมีผู้เสียชีวิตกว่า 130,000 ราย ห้องสมุดและโรงเรียนกว่า 2,000 
แห่งได้รับความเสียหาย  


 MBAPF ได้รับการติดต่อจากมิตรสหายของชาวพม่าทั่วโลก หนึ่งในจำนวนนั้นคือ 
ดร.จอห์น แบดจ์เลย์ (Dr. John Badgley) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องประเทศพม่าและภัณฑารักษ์
เกษียณอายุจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University Library) ผู้ได้เคย
สำรวจห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดวิทยาลัยของเราในระหว่างปี ค.ศ.1987-1988 
นอกจากดร.แบดจ์เลย์จะได้แสวงหาผู้ประสงค์จะบริจาคหนังสือแล้ว ในปี ค.ศ.2008 เขาได้
ชกัจงูใหบ้รษิทัธรฟิท ์ บุค๊ส ์ (Thrift Books) หนึง่ในผูป้ระกอบกจิการหนงัสอืออนไลนร์ายใหญ่

ให้บริจาคหนังสือจำนวนมากถึง 1 ล้านเล่มให้กับเรา 


 NLR ได้รับการก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังเกิดพายุไซโคลนนากิซ 
โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิ 7 รายซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษียณอายุ 
นักธุรกิจ และผู้ใจบุญ มูลนิธิได้รับการยกเว้นภาษีและได้รับการยกเว้นจากการคว่ำบาตรเพื่อ
ลงโทษประเทศเมียนมาร์ของสหรัฐอเมริกา 


 MBAPF ไดร้บัการกอ่ตัง้ขึน้ในประเทศเมยีนมารใ์นป ี ค.ศ.2002 โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่ออนุรักษ์หนังสือ และให้ความช่วยเหลือห้องสมุดต่างๆ โดยมีคณะกรรมการประกอบไป
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ดว้ย บรรณารกัษอ์าวโุส นกัธรุกจิ และบคุคลผูเ้ปน็ทีน่า่เคารพนบัถอืหลายทา่น ดร.แบดจ์เลย์
และข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการของมูลนิธิทั้งสองแห่ง 


 ขอบคุณ ดร.อู ทอ คอง บิดาของข้าพเจ้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องกิจกรรม
ต่างๆ ของมูลนิธิ ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของบรรณารักษ์ในประเทศเมียนมาร์ 
ท่านเป็นผู้มีความรอบรู้กว้างขวาง รู้จักผู้คนมากมาย และมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ
ห้องสมุดต่างๆ ในประเทศของเรา ท่านเป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ในประเทศ
เมียนมาร์ เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมห้องสมุดประเทศเมียนมาร์ (Myanmar Library Association) 
และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าบรรณารักษ์ที่ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยนานกว่า 40 ปี 
ผลงานของท่านได้รับการยกย่องจากองค์กรต่างประเทศหลายแห่ง และท่านเคยได้รับรางวัล
ชนะเลิศผลงานวิชาการฟูกูโอกะ (Fukuoka Academic Prize) ปี ค.ศ.2007 ให้เป็น
บรรณารักษ์ยอดเยี่ยมในเอเชีย ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานของมูลนิธิของเรา 


 ผลจากความพยายามร่วมกันระหว่างทั้งสองมูลนิธิทำให้เรามีเงินทุนสำหรับการจัด
ส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ ในตอนแรกบริษัทขนส่งสินค้าอเมริกันเพรสซิเด้นท์ไลน์ 
(American President Line) ได้บริจาคพื้นที่บนเรือสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่เพื่อ
ขนส่งหนังสือจำนวน 300,000 เล่ม โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำที่
ได้รับความเสียหายจากพายุไซโคลนก่อน อย่างไรก็ตามเราได้กระจายความช่วยเหลือผ่าน
การจัดกิจกรรมไปทั่วประเทศ 


 2) แถลงการณ์ด้านภารกิจ 
 มูลนิธิได้รับการก่อตั้งภายใต้แถลงการณ์ด้านภารกิจต่อไปนี้ 

• จดัใหม้อีงคค์วามรูร้ะดบัโลกทัว่ทัง้ประเทศ โดยแจกจา่ยหนงัสอืกวา่ 1 ลา้นเลม่ 
• บรูณะหอ้งสมดุทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากพายไุซโคลนนากซิกวา่ 2,000 แหง่ 
• ไมเ่พยีงจดัหาหนงัสอื แตย่งัรวมถงึการจดัหาโตะ๊ เกา้อี ้คอมพวิเตอร ์และชัน้วาง

หนงัสอืใหห้อ้งสมดุ 
• เสริมสร้างการสนับสนุนจากชุมชนโดยการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในกลุ่ม

สมาชกิหอ้งสมดุ - จดักจิกรรมเชงิปฏบิตักิารและจดัการฝกึอบรม เพือ่ตดิตามผล
โดยครผููส้อนและบรรณารกัษร์ะดบัอาชพี 
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 3) ผู้บริจาค-พันธมิตรของมูลนิธิ 
 ปัจจุบันโครงการต่างๆ ของมูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาคต่อไปนี้ 

1. บรษิทั Thrifts Books ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
2. มลูนธิเิพือ่ใหโ้อกาส (Opportunity Foundation) ประเทศไทย 
3. บรษิทัขนสง่สนิคา้ American President Line ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4. โครงการ University of Washington Library Gift Programme ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 
5. โครงการ Cornell University Library Gift Programme ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 
6. สถาบนัศกึษาและวจิยั Institute of Southeast Asia ประเทศสงิคโปร ์
7. ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย (National Library of Australia) ประเทศ

ออสเตรเลยี  
8. องคก์าร United Nation Women’s Guild of Vienna 
9. สมาคมหอ้งสมดุมอนทานา (Montana Library Association) 
10. มลูนธิ ิWorld Vision ประเทศเมยีนมาร ์



 4) กิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบันของมูลนิธิ NLR และ MBAPF 
•  คัดแยกประเภทหนังสือ และบริจาคให้ห้องสมุดขาดแคลนทั้งหลาย ปัจจุบัน 

ห้องสมุดกว่า 750 แห่งได้รับหนังสือกว่า 500,000 เล่มจากมูลนิธ ิ โดยใน 
จำนวนนัน้หนงัสอื 400,000 เลม่เปน็หนงัสอืภาษาองักฤษ และอกี 100,000 เลม่
เปน็หนงัสอืภาษาพมา่ 

•  ระดมทนุโดยการจำหนา่ยหนงัสอืภาษาองักฤษจำนวน 30 % ของทีไ่ดร้บับรจิาค
มา โดยพนักงานของศูนย์หนังสือร่วมกันจัดงานในรูปแบบงานบุฟเฟ่ต์หนังสือ 
เพือ่นำรายไดจ้ากการจำหนา่ยไปจดัซือ้หนงัสอืภาษาพมา่ใหม่ๆ  สำหรบัหอ้งสมดุ
ในชนบท และห้องสมุดหมู่บ้านที่ทักษะภาษาอังกฤษของคนในท้องถิ่นยังอยู่ใน
ระดบัตำ่  
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• คัดเลือกห้องสมุดที่จะบูรณะซ่อมแซม ด้วยความช่วยเหลือของ UNWA เราได้
สร้างห้องสมุด/ศูนย์ชุมชนที่หมู่บ้านธิน คัน กน (Thin Kan Gon) ในเมือง 
ลตุพตุตา (Lutputta) และมลูนธิ ิWorld Vision ไดใ้หท้นุสนบัสนนุหอ้งสมดุกวา่ 
30 แห่งในเมืองโบเกล (Bogale) ผลจากการบริจาคหนังสือทำให้มีห้องสมุดที่
บรหิารจดัการโดยนกัเรยีนนกัศกึษาเกดิขึน้หลายแหง่ และในบางกรณยีงัมกีารให้
ทนุสนบัสนนุสำหรบัคา่เชา่สถานทีอ่กีดว้ย 

• หลักสูตรฝึกอบรมบรรณารักษ ์ ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดประเทศ
เมียนมาร ์ เราจึงสามารถจัดการฝึกอบรมให้กับบรรณารักษ์ห้องสมุดหมู่บ้านได ้
โดยหลักสูตรวิธีการบริหารจัดการห้องสมุดขนาดเล็ก เป็นหลักสูตรที่ได้รับ 
ความนยิมอยา่งสงู 

• โครงการผู้อ่านหนังสือห้องสมุด ด้วยการสนับสนุนจากอาสาสมัครจากสหราช-
อาณาจกัร ออสเตรเลยี และสหรฐัอเมรกิา เราสามารถสง่เสรมิทกัษะความรูค้วาม
เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษในด้านต่างๆให้กับชุมชนทั้งในเมืองเล็กๆ และเมืองใหญ่
อย่างมัณฑะเลย ์ และย่างกุ้ง อาทิทักษะในการนำเสนองาน การเจรจาต่อรอง 
การสือ่สาร และการอภปิรายโตแ้ยง้ เปน็ตน้ 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการฝึกอบรมคร ู ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การ
ขาดครูที่มีประสบการณ์และมีทักษะการสอนที่เหมาะสมเป็นอุปสรรคที่ท้าทาย
อย่างหนึ่งของประเทศเมียนมาร ์ ในป ี ค.ศ.2011 มีการจัดการฝึกอบรมครูขึ้น 
3 ครัง้โดยคณุซ ู ซมิปซ์นั (Sue Simpson) จากประเทศสหรฐัอเมรกิา และคณุ
เกล โฮลม์ซ ์(Gayle Holmes) จากประเทศออสเตรเลยี โดยจดัขึน้ทีเ่มอืงโบกาเล 
(Bogalay) มณัฑะเลย ์ และยา่งกุง้ การฝกึอบรมนีเ้ปน็การฝกึอบรมทีเ่ตม็ไปดว้ย
ชวีติชวีา มกีารใชห้นงัสอืทีง่า่ยๆ มกีารสอนวธิกีารวางแผนการเรยีนการสอน และ
มีการแนะนำการสอนแบบสร้างสรรค ์ เป็นการฝึกอบรมแนวใหม่สำหรับครู 
ชาวพมา่ ซึง่นอกจากผูเ้ขา้อบรมจะสนกุสนานกนัมากแลว้ พวกเขายงัไดใ้ชส้ิง่ทีไ่ด้
เรียนจากการฝึกอบรมในการสอนจริงอีกด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับ 
ผูอ้า่นหนงัสอืหอ้งสมดุไดร้บัการตอบรบัเปน็อยา่งด ีและหากเราสามารถระดมทนุ
สนับสนุนเพิ่มเติมได้อีก ก็จะสามารถจัดประชุมเพิ่มเติมได้อีกในป ี ค.ศ.2012 
และในอนาคต 
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 5) ประเภทหนังสือ 
 หนังสือที่ได้รับการบริจาคจาก Thrift Books ประกอบไปด้วยหนังสือหลากหลาย
ประเภท อาทิ หนังสือเด็ก (สำหรับผู้อ่านเด็กและวัยรุ่น) หนังสือด้านการพัฒนาตนเอง 
หนังสืออ้างอิง หนังสือนิยาย หนังสือที่ไม่ใช่นิยาย และหนังสือทางวิชาการระดับสูงต่างๆ 
โดยส่วนมากเป็นหนังสือมือสองสภาพดีที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบัน
เราได้นำเข้าหนังสือจำนวน 600,000 เล่มจากต่างประเทศ และเราจะนำเข้าหนังสืออีก 
400,000 เล่ม ห้องสมุดเมือง ห้องสมุดศูนย์ชุมชน และห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับมอบ
หนังสือเหล่านี้ต่างก็ปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง ประธานบริหารของ Thrift Books ได้มา
เยือนเมียนมาร์ และได้ตกลงที่จะบริจาคหนังสืออีก 1 ล้านเล่มในอนาคต 


 ไม่เพียงเท่านั้นเมียนมาร์ยังได้รับบริจาคหนังสือทางวิชาการและหนังสืออ้างอิงจาก
ห้องสมุดต่างประเทศหลายแห่ง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา 2 แห่งที่มีโครงการ
ของขวัญและยินดีที่จะร่วมโครงการกับเราได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท และ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยคอร์เนล นอกจากนั้นโครงการของเรายังได้รับหนังสือจากสถาบัน 
Institute of Southeast Asia ประเทศสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา และนักวิชาการ
อิสระจากทั่วโลกอีกด้วย หนังสือเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของ
เราซึ่งขาดแคลนเงินทุน 


 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เราได้ขอความเห็นชอบจากผู้บริจาคเพื่อจำหน่าย 30% ของ
หนังสือที่ได้รับบริจาคเพื่อระดมทุนจัดซื้อหนังสือภาษาพม่าใหม่ๆ และนำไปบริจาคให้กับ
ห้องสมุดชนบท โดยหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบแล้วเราได้จัดงานบุฟเฟ่ต์หนังสือ (Book-
Buffets) ขึ้น ในงานนี้ลูกค้าสามารถซื้อถุงเพื่อเลือกใส่หนังสือกี่เล่มก็ได้เท่าที่ต้องการ งานนี้
ได้รับความนิยมจากชาวเมืองเป็นอย่างดี เนื่องจากหนังสือภาษาอังกฤษเป็นที่ต้องการและ
หายาก คติของเราคือ การหาเจ้าของที่เหมาะสมให้กับหนังสือ (Right Books to Right 
People)  
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 6) พันธมิตร 
 เพื่อให้การพัฒนาห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ MBAPF ได้ร่วมมือกับ NGO 
ท้องถิ่น NGOต่างประเทศ และอาสาสมัครท้องถิ่น เราได้ประสานความร่วมมือกับพันธมิตร
ต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิ World Vision, ห้องสมุด Tharapar, Active Youth, Kanbawza 
Youth และ NGO ท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อให้การแจกจ่ายหนังสือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนัน้เรายงัมคีวามรว่มมอืกบัอาสาสมคัรบรกิารชมุชนจากโรงเรยีนนานาชาตหิลายแหง่
องค์กรและอาสาสมัครเหล่านี้ได้ช่วยเราแจกจ่ายหนังสือ ใช้ประโยชน์จากหนังสือ จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครู และจัดโครงการต่างๆ เพื่อผู้อ่านหนังสือห้องสมุด 


 พันธมิตรในการพัฒนาห้องสมุดของเรายังได้แก่บุคคลผู้เป็นที่น่าเคารพนับถือ และ
พระ ตัวอย่างเช่น หลวงพ่อสิตะกู (Venerable Sitagu Sayadaw) และหลวงพ่อธรรมะปิยะ 
(Venerable Dhammapiya Sayadaw) ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ และ
ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ช่วยให้ผู้คนทั่วไปรู้จักกิจกรรมต่างๆ ของเรา โดยพระอุปัชฌาย์ทั้งสอง
รูปมักจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอ่านอยู่เสมอๆ ในคำสอนของท่าน 


  พันธมิตรที่สำคัญที่สุดของเราคือ มูลนิธิฟื้นฟูห้องสมุดนากิซ (Nargis Library 
Recovery Foundation - NLRF) ซึ่งตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา นอกจาก NLRF จะเป็น
พันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของเราแล้ว ยังเป็นผู้บริจาคหนังสือส่วนมากให้
กับเราด้วย กิจกรรมของมูลนิธิเราสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ก็ด้วยเหตุนี้ 


 อุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
หนังสือ ในการขนส่งหนังสือ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุตมายังประเทศเมียนมาร์จะมี 
ค่าใช้จ่ายกว่า 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัท American President Line ได้อนุเคราะห์
ค่าขนส่งสำหรับ 6 คอนเทนเนอร์แรก และคณะกรรมการผู้อำนวยการของมูลนิธิเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายการขนส่งส่วนที่เหลือ 


 7) ห้องสมุดที่ได้รับบริจาคหนังสือ 
 การคัดเลือกห้องสมุดที่จะได้รับหนังสือบริจาคเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการดำเนิน
การอย่างรอบคอบ นอกเหนือจากการพิจารณาความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ และความ
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โปร่งใสในการดำเนินงานของห้องสมุดแล้ว ปัจจัยสำคัญอื่นๆ ในการพิจารณายังได้แก่ 
คณะกรรมการห้องสมุดที่มุ่งมั่น เข้มแข็ง และบรรณารักษ์ที่มีประสิทธิภาพ หนังสือรับรอง
จากบุคคลผู้เป็นที่น่าเคารพนับถือ หรือพระ เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการ
ขอรบัหนงัสอืบรจิาค ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัหนงัสอืบรจิาคแลว้ตอ้งมกีารถา่ยรปูไวเ้ปน็หลกัฐาน
และมกีารตดิตามผลโดยเจา้หนา้ทีม่ลูนธิ ิ หนงัสอืทกุเลม่ตอ้งไดร้บัการจดัเกบ็ในชัน้วางหนงัสอื
แบบเปิดในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 


 บทบาทของบรรณารักษ์เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของ
หอ้งสมดุ เราพบวา่มบีรรณารกัษ ์2 ประเภท ประเภทหนึง่คอืผูท้ีร่กัการอา่นแตไ่มช่อบแบง่ปนั 
พวกนี้มักจะหวงหนังสือ อีกประเภทคือผู้ที่รักการอ่าน ชอบแบ่งปัน และมีใจรักการบริการ 
ซึ่งเราชอบบรรณารักษ์ประเภทหลังมากกว่าเพราะห้องสมุดจะสำเร็จได้ต้องมีบรรณารักษ์
ประเภทนี้ บรรณารักษ์ไม่ควรหมกหมุ่นอยู่แต่กับหนังสือ แต่ควรมีความคิดสร้างสรรค์และให้
บริการที่ดีด้วย  


 เราไม่ได้มอบหนังสือบริจาคให้เฉพาะแต่กับห้องสมุดทางวิชาการที่บริหารจัดการ
โดยรัฐ ห้องสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือเฉพาะทาง ห้องสมุดเอกชน และ
ห้องสมุดโรงเรียนวัดเท่านั้น แต่เรายังได้มอบหนังสือบริจาคให้ห้องสมุดหมู่บ้านอีกหลาย 
แห่งด้วย ปัจจุบันมีห้องสมุดจำนวน 750 แห่งที่ได้รับหนังสือจากเรา และแม้ว่าเป้าหมายแรก
เริ่มของเราคือ การบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดบริเวณปากแม่น้ำที่ได้รับความเสียหายจากพายุ
ไซโคลน ในความเป็นจริงเราสามารถมอบหนังสือบริจาคให้กับทุกรัฐและทุกเขตปกครอง 
มูลนิธิของเรานับเป็นหนึ่งใน NGO เอกชนที่ใหญ่ที่สุดที่บริจาคหนังสือจำนวนมากที่สุดใน
ประเทศเมียนมาร์ 
 
 8) อุปสรรคที่ท้าทายต่างๆ 
 สิง่ทา้ทายสำคญัทีเ่ราตอ้งเผชญิคอื การระดมทนุเพือ่จดัสง่หนงัสอืจากสหรฐัอเมรกิา
มายังเมียนมาร์ เราขอขอบคุณกรรมการบริหาร NLR 4 ท่านที่ช่วยออกค่าใช้จ่ายส่วน 
ดังกล่าว ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต 1 ตู้มีค่าขนส่งคิดเป็นเงิน 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ เรา
นำเข้าหนังสือประมาณปีละ 3-4 ตู้ แต่ละตู้บรรจุหนังสือได้ประมาณ 50,000 เล่ม เท่ากับว่า
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ค่าขนส่งหนังสือต่อเล่มจากสหรัฐอเมริกามาเมียนมาร์คิดเป็นเงินเพียง 12 เซ็นต์ (Cent) 
เท่านั้น 


 อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายคือ การจัดเก็บหนังสือ MBAPF ได้จัดซื้อตู้คอน-
เทนเนอร์เปล่าจำนวน 2 ตู้เพื่อจัดเก็บหนังสือไว้ในบริเวณสำนักงานของเราในกรุงย่างกุ้ง 


 สิง่ทา้ทายอืน่ๆ ทีร่องลงไปไดแ้ก ่ การคดัเลอืกหอ้งสมดุทีเ่หมาะสมทีจ่ะไดร้บัหนงัสอื
บริจาคและการสร้างสามัญสำนึกและความรับผิดชอบให้เกิดแก่ห้องสมุดเหล่านั้น บางครั้ง
หนังสือบริจาคของเราไม่ได้รับการใช้ประโยชน์และถูกจัดเก็บในชั้นวางหนังสือที่ล็อคกุญแจ 
ประเด็นนี้น่ากังวลเนื่องจากบรรณารักษ์หลายรายรู้สึกว่าหนังสือเหล่านี้เป็นสิ่งมีค่าราคาแพง
และพวกเขาเกรงว่าหนังสือจะสูญหาย เราได้สร้างความเข้าใจให้พวกเขาว่า เราจะส่งหนังสือ
ให้เพิ่มเติมหากผู้อ่านไม่ส่งหนังสือคืนห้องสมุด เราจำเป็นต้องโน้มน้าวให้บรรณารักษ์เหล่านี้
อนุญาตให้เด็กๆ จับต้องและอ่านหนังสือได้ เพราะเราต้องการให้เด็กๆ รักหนังสือ 


 การจัดตั้งองค์กรในรูป NGO เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งสำหรับมูลนิธิเรา จนถึง
ปัจจุบันไม่มี NGO ใหม่รายใดได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการอย่างเป็น
ทางการ ดังนั้นจึงมีองค์กรมากมายในประเทศเมียนมาร์ที่ดำเนินการโดยไม่เป็นที่ยอมรับโดย
รัฐบาล ซึ่งรวมถึงมูลนิธิของเราด้วย แต่ในทางพฤตินัยองค์กรเหล่านี้ก็ยังคงดำเนินงานต่อไป 
และในความเป็นจริง NGO ท้องถิ่นส่วนมากเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
และกระทรวงตา่งๆ ตวัอยา่งเชน่ มลูนธิ ิMBAPF ของเราเปน็ทีย่อมรบัและไดร้บัการสนบัสนนุ
จากกระทรวงข้อมูลข่าวสาร กระทรวงสวัสดิการสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ 


 การตรวจสอบสิ่งพิมพ์ก่อนการเผยแพร่ (Censorship) เป็นอีกความท้าทายหนึ่ง
สำหรับมูลนิธิเรา เนื่องจากข้าพเจ้ามีบริษัท Myanmar Book Centre ซึ่งเป็นกิจการเชิง
พาณิชย์ที่ดำเนินการค้าขายหนังสือมานานกว่า 15 ปี ดังนั้นการนำเข้าหนังสือทั้งหมดให้
มูลนิธิจึงดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท 
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 9) เป้าหมายในอนาคต 
 NLR และ MBAPF นับเป็นผู้บริจาคหนังสือรายใหญ่ที่สุดในระยะ 3 ปีมานี้ 
นอกจากเราแล้วมีเพียงมูลนิธิ Asia Foundation เท่านั้นที่บริจาคหนังสือภาษาอังกฤษให้
กับเมียนมาร์ หากเรามีเงินสนับสนุนมากกว่านี้ เราประสงค์ที่จะจัดสร้างห้องสมุดเพิ่มเติมทั่ว
ประเทศ เพิ่มการบริจาคหนังสือภาษาพม่าให้กับห้องสมุดชุมชน และขยายการจัดการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิารใหก้บัคร ูและขยายการจดัโครงการตา่งๆ สำหรบัผูอ้า่นหนงัสอืหอ้งสมดุ



บทสรุป
 เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับประเทศเมียนมาร์ ในอนาคต
อันใกล้นี้ประเทศของเราต้องการทรัพยากรมนุษย์จำนวนมากเนื่องจากประเทศเรามีความ
โปร่งใสมากขึ้น และกำลังปรับตัวไปสู่มาตรฐานสากล เราภูมิใจในสิ่งที่เราสามารถทำได้ใน
ขณะนี ้ และเราหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ประเทศจะไดร้บัการลงทนุและความชว่ยเหลอืจากตา่งชาติ
มากขึ้น เรามีความประสงค์ที่จะสร้างพันธมิตรความร่วมมือกับองค์กรหรือ NGO ต่างชาติที่
สนใจด้านการพัฒนาการศึกษาให้กับประเทศเมียนมาร์  






บทบาทของห้องสมุดในประเทศเมียนมาร์ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้   |   127   

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม

การอ่าน:มุมมอง
ของบรูไน
ดารุสซาลาม
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ชาวบรูไนชอบพูดคุยมากกว่าอ่าน
คนจำนวนมากไม่คิดว่า
การอ่านเป็นกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จ
และคิดว่าการอ่านออกเขียนได้
ก็เพียงพอแล้ว
ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต



การเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน: มุมมองของบรูไนดารุสซาลาม   |   129   

 เอกสารฉบับนี้ศึกษาความพยายามของสถาบันและวัฒนธรรมแห่งบรูไน (Dewan 
Bahasa dan Pustaka Brunei หรือ DBP) ในการส่งเสริมการอ่านและโครงการการอ่าน
รวมทั้งศึกษาการริเริ่มเร็วๆ นี้ของรัฐบาลบรูไนในการเสริมสร้างการอ่านของประชากรใน 
ประเทศผ่านโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้ การประชุมความรู้ (the Knowledge Convention) 
กลุ่มงานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องวัฒนธรรมการอ่านของ PMO (the Reading Culture Focus 
Group of PMO) โครงการอ่านระดับชาติ (the National Reading Programmes) และ
ระบบการศึกษาระดับชาติสำหรับศตวรรษที่ 21 (SPN 21) เพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์ บรูไน 
ดารุสซาลาม 2035 เป็นจริงขึ้นมาได้  


คำนำ
 บรูไนดารุสซาลามเป็นอาณาจักรโบราณอุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม
และขบบธรรมเนียมประเพณี บรูไนเป็นประเทศมุสลิมที่ได้รับอิสรภาพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ.2527 บรูไนเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน (The Association of Southeast Asian 
Nations) องค์การประชุมอิสลาม (The Organisation of Islamic Conference) 
เครือจักรภพ (The Commonwealth) และสหประชาชาติ (United Nations) ปัจจุบันนี้ 
บรูไนเป็นประเทศทันสมัยที่ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีชื่อเสียงในด้าน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน:
มุมมองของบรูไนดารุสซาลาม*
เนลลี่ ดาโต ปาดูกะ ฮาจิ ซันนี่ (Nellie Dato Paduka Haji Sunny) 1 

* แปลจาก Empowering a Reading Culture: A Brunei Darussalam’s Perspective 
1 ประธานสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศบรูไน (Brunei Darussalam Library Association) 
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ความก้าวหน้าทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ระบบการประครองเป็นแบบระบอบราชา- 
ธิปไตยมุสลิมมลายู (the Malay Islamic Monarchy) โดยมีภาษามาเลย์ เป็นภาษาทางการ
ข้าพเจ้าขอเริ่มการเสนอเอกสารด้วยการยกพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 
อัสซานัล โบลเกียห์ ที่พระราชทานไว้ที่การประชุมความรู้ในหัวข้อ “การศึกษาสร้าง
เอกลักษณ์ที่แท้จริงของบุคคล” ณ วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2554 เพื่อเฉลิมฉลองพระราช 
สมภพ 65 ปีของสมเด็จพระราชาธิบดี 


 สมเด็จพระราชาธิบดีกล่าวว่า “ผู้ที่มีความรู้คือผู้ที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ ฟัง เห็น หรือ
อ่าน เพื่อเพิ่มเติมความรู้”  


 พระองค์ได้ทรงกล่าวต่อไปว่า 


 “วัฒนธรรมการอ่านเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเราควรให้ความสำคัญที่สุดในโครงการ
พัฒนาระดับชาติ” 


 “เราพึงหล่อเลี้ยงเสริมสร้างวัฒนธรรมการเพิ่มเติมความรู้ที่บ้าน ที่ศูนย์การศาสนา 
ที่ทำงานและที่อื่นๆ เพื่อที่คนรุ่นต่อจากเราจะได้พัฒนานิสัยการอ่านและบำรุงรักษา
วัฒนธรรมความรู้ได้” 


 พระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีในการเฉลิมฉลองครอบรอบ 50 ปี ของ
สถาบันภาษาและวรรณคดี (DBP) เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2554 มีว่า 


 “ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมความพยายามที่มีการนำโครงการต่างๆ หลากหลาย รวมทั้ง
กิจกรรมมากมายมาปฏิบัติเพื่อยกระดับสถานภาพของภาษามาเลย์ โดยการส่งเสริมการอ่าน
ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและประชาคมทั่วไปตามห้องสมุดทั่วประเทศ” 

วิสัยทัศน์บรูไน2035(BruneiVision2035)
 ในปี ค.ศ.2008 หรือปี พ.ศ.2551 รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ระดับชาติ และหนึ่ง
ในบรรดาเป้าหมายเหล่านั้นคือ การเสริมความสามารถในการแข่งขันของประชากรในระบบ
เศรษฐกิจที่มีพื้นฐานทางด้านความรู ้
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 ความรู้ได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหลัก และด้วยเหตุนี้เองได้ก่อให้เกิดระบบการ
ศึกษาใหม่ระดับชาติ (SPN21) เพื่อสนับสนุนการสร้างชาติไปสู่ปี 2035  


องค์ประกอบหลัก
 • ยุทธศาสตร์การศึกษาที่จะเตรียมเยาวชนของเราสำหรับงานและความสำเร็จใน
โลกที่มีการแข่งขันและมีความรู้เป็นพื้นฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
 • ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่จะสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประชากรของเราและขยาย
โอกาสทางธุรกิจภายในประเทศบรูไน ดารุสซาลาม โดยการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และทั้งในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มเศรษฐกิจ
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 
 • ยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่จะคุ้มกันความมั่นคงทางการเมืองและอำนาจอธิปไตย
ของประเทศ รวมทั้งสมรรถนะทางการป้องกันและทางการฑูต และสมรรถนะในการที่จะ
ตอบโต้การคุกคามของโรคภัยและความหายนะทางธรรมชาติ 
 • ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบองคก์รทีจ่ะเสรมิหลกัธรรมาภบิาลทัง้ในภาคสาธารณะ

และภาคเอกชน รวมถึงการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพสูง โครงสร้างการควบคุมตาม
กฎหมายที่ปฏิบัติได้และทันสมัย และการดำเนินการของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพซึ่งลดทอน
ระบบราชการที่สลับซับซ้อน 
 • ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่ทีจ่ะเสรมิโอกาสใหก้บัวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมทั้งช่วยให้ชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์สามารถบรรลุความเป็นผู้นำทางธุรกิจ
และอุตสาหกรรมโดยการพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านการแข่งขันให้มากขึ้น 
 • ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจวา่การลงทนุจะเปน็ไป
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณะและภาคเอกชน ในการพัฒนา 
และคงไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานระดับมาตรฐานโลก โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษทางด้าน 
การศึกษา สุขภาพ และอุตสาหกรรม 
 • ยุทธศาสตร์การประกันสังคมที่จะสร้างความมั่นใจว่าประเทศชาติจะรุ่งเรือง 
ประชากรทั้งหมดจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม 
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 • ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างความมั่นใจว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
แหลง่ทีอ่ยูท่างวฒันธรรมของเราจะไดร้บัการอนรุกัษอ์ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ทัง้ยงัจะชว่ยดแูล
ให้เรามีสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติของนานาประเทศใน
ระดับสูงสุด 

ระบบการศึกษาระดับชาติ
 การศึกษาในประเทศบรูไนดารุสซาลามได้รับการพัฒนามาในหลายแง่หลายด้าน 
นบัตัง้แตเ่ริม่ตน้มรีะบบการศกึษาในระบบแบบทนัสมยัอยา่งจรงิจงัในป ีพ.ศ.2455 นบัแตน่ัน้
มา มีการพัฒนาด้านการศึกษามากมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
และความต้องการทางสังคม เมื่อบรูไนได้รับอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2517 การขยาย
ระบบการศึกษายิ่งมีความจำเป็นมากขึ้น 


 SPN 21 เป็นนโยบายการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของ
บรูไนได้นำมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้เป็นแรงผลักดัน 
ประเทศไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรูไน 2035 


 หนึง่ในเปา้หมายหลกัคอื ปรบัปรงุคณุภาพการศกึษาผา่นความเปน็เลศิทางการสอน

และการเรียนรู้ SPN 21 จะจัดเตรียมเส้นทางเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์นี้ รวมทั้งจัดเตรียม 
เส้นทางเพื่อสนองความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของศตวรรษที่ 21 


 การดำเนินการปฏิบัติเป็นขั้นตอนรวมทั้งการจัดเตรียมหลักสูตรและโครงสร้างการ 
ประเมินผลแบบใหม่ โครงการจัดการดูแลนักเรียนที่มีปัญหา โครงการฝึกอบรมสร้างครูที่มี
ประสิทธิภาพ โครงการสร้างผู้นำที่มีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรเพื่อการ
สอนและการเรยีนรูซ้ึง่รวมถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) แหลง่ขอ้มลูทีเ่พยีงพอ
และระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการควบคุม การประเมินผล และการสร้างมาตรฐาน 
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การซื้อขายหนังสือการตีพิมพ์และการกระจายเสียง
 การตีพิมพ์ในประเทศบรูไนเพิ่งเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2495 นี้เอง เมื่อมีการตีพิมพ์
หนังสือพิมพ์ ‘Salam Seria’ เป็นครั้งแรก ตามด้วยหนังสือพิมพ์ ‘Borneo Bulletin’ ซึ่ง
ออกจำหน่าย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2496 ‘Pelita Brunei’ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2499 และ ‘Brunei Times’ ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2549 


 ปัจจุบันนี้ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไน (DBP) เป็นหน่วยงานของรัฐบาล 
และเป็นสำนักพิมพ์ที่แข็งขันและใหญ่ที่สุด เป็นผู้ตีพิมพ์นวนิยาย หนังสือเด็ก โคลงกลอน 
ชีวประวัติ (หนังสือวิชาการ) เป็นภาษามาเลย์และภาษาอังกฤษ DBP เป็นสมาชิกของ
สมาคมสำนักพิมพ์อาเซียนและสมาคมสำนักพิมพ์แห่งเอเซียแปซิฟิก 


 ในปี 2506 มีการตีพิมพ์หนังสือครั้งแรกคือหนังสือสำหรับเด็กสองเล่มที่มีชื่อว่า 
“ABC” ซึ่งเป็นหนังสือภาพตัวอักษร และ “Asas kira-kira bagi darjah permulaan” 
Ahmad Kadi เป็นผู้เขียนทั้งสองเล่ม ต่อมา ในปี 2509 มีการจัดพิมพ์วารสารเล่มแรก 
bahan ตามด้วย Mekar ตีพิมพ์เดือนกันยายน 2510 Juara เดือนมกราคม 2538 Bajasa 
ตุลาคม 2538 Pangsura มกราคม 2539 Journal Undang-Undang Syariah กันยายน 
2544 ส่วนวารสารของพิพิธภัณท์บรูไนมีการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2512  


 สำนักพิมพ์อื่นๆ ของรัฐบาลที่แข็งขันได้แก่ the State Mufti Office, Pusat 
Dakwah Islamiah, พิพิธภัณฑ์บรูไน ศูนย์ประวัติศาสตร์บรูไน และสำนักข่าวรัฐบาล ส่วน
สำนักพิมพ์ของเอกชนนั้นยังมีอยู่น้อย 


 พระราชบัญญัติอนุรักษ์หนังสือปี พ.ศ.2510 กำหนดให้สำนักพิมพ์ส่งหนังสือที่ 
ตีพิมพ์ในประเทศทั้งหมดมาเก็บเป็นตัวอย่างไว้ในห้องสมุดพิพิธภัณฑ์แห่งบรูไน นอกจากนี้
ยังมีการออกพระราชบัญญัติจดหมายเหตุเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2518 อีกด้วย 


 สถานีวิทยุบรูไนเริ่มกระจายเสียงเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ในยุคแรกๆ 
สถานีวิทยุเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชนจำนวนมาก มีการเผยแพร่
ประกาศสำคัญๆ และข่าวสารมากมายทางวิทยุกระจายเสียง  
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การพัฒนาห้องสมุด
 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า มีการจัดตั้งห้องสมุดขึ้นตั้งแต่ตอนต้นของทศวรรษที่ 
1950 (ช่วง พ.ศ.2493-2502) แต่ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับห้องสมุดในยุคแรกมีน้อยมาก ในปี 
2494 วิทยาลัย Sultan Omar Ali Saifuddien ได้ก่อตั้งขึ้น ตามด้วย Sekolah Tinggi 
Perempuan Raja Isteri ในปี 2500 โรงเรียนทั้งสองแห่งนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน 
มีการเก็บหนังสือและจัดแบ่งประเภทหนังสืออย่างมีระบบง่ายๆ เป็นระเบียบในบริเวณ
อาคารที่จัดเป็นห้องสมุดในปี 2496 สำนักข่าวรัฐบาลได้ห้องอ่านหนังสือขึ้นที่ Kuala Belait 
และที่ Brunei Town ในปี 2497 ที่ Bangar ในปี 2500 ที่ Seria ในปี 2516 แต่ละแห่งจะ
มผีูเ้ฝา้ดแูลและเปดิทกุวนัยกเวน้วนัอาทติย ์ หอ้งอา่นหนงัสอืเหลา่นีซ้ึง่มหีนงัสอื หนังสือพิมพ์ 
และนิตยสารไว้บริการเป็นที่นิยมมากในเวลานั้น 


 สำหรับบริการห้องสมุดสาธารณะนั้น มีบริการเป็นครั้งแรกสองเดือนหลังจากการ
จดัตัง้สถาบนัภาษาและวฒันธรรมแหง่บรไูน (DBP) แหง่ Jordan Elizabeth II ในเมอืงหลวง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2511 ส่วนบริการห้องสมุดเคลื่อนที่เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2513 
ที ่ Kampung Sengkurong และต่อมาที ่ Tutong District บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ได้ให้
บริการต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเพื่อบริการประชาคมทั่วประเทศ 


 ในปี 2514 จึงเริ่มมีบริการให้ยืมหนังสือจากห้องสมุดหลัก ห้องอ่านหนังสือ 4 แห่ง
ของสำนักข่าวรัฐบาลก่อนหน้านี้ได้รับการส่งมอบให้กับสถาบันภาษาและวัฒนธรรม และได้
กลายเป็นห้องสมุดสาขา โดยที่ห้องสมุด Kuala Belait และ Tutong ได้เปิดให้บริการในปี 
2518 ส่วนในปี 2519 เปิดที่ Seria และปี 2521 ที่ Bangar, Temburong ต่อมา ภายใต้
แผนการพัฒนาระดับชาติครั้งที่ 8 มีการเปิดห้องสมุดประชาคม 4 แห่งที่ Muara, Randan, 
Lambak Kanan และ Sengkurong 


 ปัจจุบันนี้ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไนมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา 
และเผยแผร่ภาษาและวรรณกรรม การวิจัยทางด้านวัฒนธรรม การจัดทำเอกสารและการ 
ตีพิมพ์งานวรรณกรรมในท้องถิ่น นอกเหนือจากการให้บริการทางห้องสมุดทั่วประเทศ 
มีบริการห้องสมุดสาธารณะผ่านห้องสมุดสาขา ห้องสมุดประชาคม จุดบริการห้องสมุด 
เคลื่อนที่ ระบบการยืมจำนวนมาก ห้องสมุดครอบครัว และมุมอ่านหนังสือทั่วประเทศ 
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 ในปี 2528 มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติขึ้นเป็นแห่งแรก และอีก 3 แห่งในปี 
2550, 2551 และ 2552 ในปี 2540 มีการก่อตั้งห้องสมุด Mindef และศูนย์สารสนเทศ ซึ่ง
ไดร้บัรางวลัหอ้งสมดุดเียีย่มประเภทหอ้งสมดุกระทรวงเมือ่วนัที ่13 มกราคม 2554 กระทรวง
และหน่วยงานของรัฐบาลเกือบทุกแห่งจะมีห้องสมุดในขนาดและมาตรฐานต่างๆ กัน โดยมี
บรรณารักษ์อย่างน้อยหนึ่งคน สถาบันการศึกษาของรัฐบาลทุกแห่งมีห้องสมุด ได้แก่ 
โรงเรียนประถม 118 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยม 31 แห่งและวิทยาลัย 3 แห่ง นอกจากนี้ 
วิทยาลัยเอกชนและโรงเรียนเอกชนล้วนแต่มีห้องสมุดของตนเอง แม้กระทั่งสุเหร่าและ 
ห้องสวดมนต์ก็มีห้องสมุดเล็กๆ  


ปลูกฝังการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก
 เมื่อตระหนักว่าการอ่านคือทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้และต้องมีการสอนอย่าง
เหมาะสมตั้งแต่ช่วงปฐมวัย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไนจึงมีบทบาทสำคัญในอันที่
จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนและได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเหล่านี้ในการทำ 
กิจกรรมเกี่ยวข้องกับห้องสมุดเพื่อประโยชน์สำหรับเยาวชนตั้งแต่วัยเด็ก 


 เด็กก่อนวัยเรียนจะเรียนรู้ภาษาพื้นฐาน ตัวเลข มารยาท ความรู้พื้นฐานของศาสนา 
อิสลาม การเคลื่อนไหว วินัย การร้องเพลง การพัฒนาพรสวรรค์ 


 เด็กๆ ควรจะรู้สึกคุ้นเคยกับหนังสือและมีหนังสือรอบล้อมตั้งแต่เด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ที่โรงเรียนหรือที่บ้าน เด็กๆ ควรรู้สึกผ่อนคลายสบายใจเมื่ออยู่กับหนังสือ  
 โรงเรียนระดับประถมจะเน้นทักษะพื้นฐาน (3Rs) 

• เพือ่เนน้การพฒันาความรเิริม่สรา้งสรรค ์และทกัษะพืน้ฐานในการอา่น การเขยีน 
และการคดิเลข (3Rs) 

• เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะโดยการจดัสถานการณต์า่งๆ ทีจ่ะใหน้กัเรยีนสามารถฝกึฝน
ทกัษะเหลา่นี ้



 อย่างไรก็ตาม การอ่านถือว่าเป็นทักษะแรกและสำคัญที่สุดที่ต้องเรียนรู้ การอ่าน
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาพื้นฐานอื่นๆ ที่จะเป็นฐานสำหรับการศึกษาในระบบต่อไป 
ถ้าเด็กๆ ไม่ได้ถูกสอนให้อ่านมาอย่างดี การศึกษาอื่นๆ ของพวกเด็กๆ จะพลอยบกพร่อง 
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ไปด้วย เมื่อเด็กไม่มีความสามารถในการอ่าน พวกเขาจะไม่สามารถก้าวหน้าได้มากนัก 
ในการศึกษาทั่วๆ ไปเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถจะอ่านข้อมูลหรือคำสั่งคำสอนต่างๆ ได ้
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของครูตั้งแต่ระดับประถมศึกษาที่จะต้องบอกให้ได้ว่านักเรียนคนไหน 
ที่ไม่ใช่นักอ่านที่ดี ทั้งนี้เพราะครูระดับประถมเป็นพวกแรกที่ได้พบเด็กเหล่านี้ การขาดความ 
สามารถในการอ่านจะทำให้เด็กเหล่านี้ล้าหลังในทุกๆ วิชาที่โรงเรียน เนื่องจากว่าความ
สำเร็จทางวิชาการขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน 

วิธีการแก้ไข
 • จัดหาสื่อการอ่าน 
 • เด็กๆ จะต้องได้รับและได้อ่านสื่อการอ่าน 
 • สถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบ 
 • วิธีการต่างๆ  
 • คัดเด็กที่มีปัญหาเรื่องการอ่านออกมา 
 • ใช้วิธีการที่ถูกต้องในการสอนอ่าน 
 • ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก 
 • วิธีการสอนอ่าน 4 วิธี: การสะกดคำ การออกเสียง ตัวอักษร และ การมองแล้ว
พูดออกมา ถ้าไม่มีการเข้าไปแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ผู้ที่เรียนรู้ได้ช้าจะมีความหวังเพียง 
ริบหรี่ เด็กๆ เหล่านี้จะกลายเป็นเหมือนผู้ใหญ่อีกนับล้านๆ ที่ถูกปิดกั้นจากระบบที่มีอำนาจ
ที่สุดของสังคมนั้นในการเก็บรักษาและถ่ายทอดความรู้ เป็นหน้าที่ของเหล่านักการศึกษาที่
จะช่วยเด็กๆ เหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้ไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
ที่อ่านหนังสือไม่ออก 


 การเข้าใจว่าการช่วยผู้เรียนรู้ได้ช้ามีผลลัพธ์อย่างไรบ้างนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง 
เกินกว่าประเด็นเรื่องวิธีการสอน เทคนิค หรือเศรษฐกิจ หากถือว่าการศึกษาเป็นสิทธิโดย
ชอบธรรมของเด็กทุกๆ คนแล้ว นักการศึกษาจำต้องมีความรับผิดชอบตามหลักจริยธรรม 
ที่จะทำให้แน่ใจว่าเด็กๆ ทุกคนต้องได้เรียนรู้ไม่ว่าเขาจะมีความสามารถแค่ไหนก็ตาม 
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การอ่าน:ภาพปัจจุบัน
 การรักหนังสือและรักการอ่านยังเป็นสิ่งที่น่าจะสร้างเสริมให้เกิดขึ้นอย่างยิ่ง มีผู้คน
ไมม่ากนกัทีอ่า่นหนงัสอืเปน็กจิกรรมทีต่อ้งทำทกุวนั เหตทุีไ่มอ่า่นนัน้กเ็พราะวา่ไมไ่ดต้ระหนกั
ถึงประโยชน์อันใหญ่หลวงของการอ่าน 
 ชาวบรูไนโดยทั่วไปไม่อ่านหนังสือเพื่อความบันเทิง ประเทศบรูไนมีขนบธรรมเนียม 
ประเพณีการถ่ายทอดด้วยวาจามาเป็นเวลาช้านานในประวัติศาสตร ์ ดังนั้นชาวบรูไนจึงชอบ

พดูคยุมากกวา่อา่น และอาจถอืวา่การพดูคยุกนัวา่เปน็การคบหาสมาคมทีม่คีณุคา่ แตค่นทีร่กั 
การอ่านจะถูกมองว่าไม่ชอบสังคม ชาวบรูไนจำนวนมากเชื่อว่าการอ่านเป็นกิจกรรมที่ควร
ทำเมื่ออยู่ลำพังเป็นส่วนตัว และไม่คิดว่าการอ่านมีประโยชน์และมีศักยภาพที่จะเป็นกุญแจ
สำคัญไปสู่ความสำเร็จ ชาวบรูไนจำนวนมากคิดว่าการอ่านออกเขียนได้เพียงพอแล้วที่จะ
ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต 


 เหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้การอ่านไม่เป็นที่นิยม 
• หนงัสอืและสือ่การอา่นจากตา่งประเทศมรีาคาแพง 
• รา้นหนงัสอืในทอ้งถิน่ไมม่หีนงัสอืหลากหลาย และหนงัสอืใหมม่กัจะเขา้มาชา้ 
• หนังสือและสิ่งตีพิมพ์ต้องผ่านการเซ็นเซอร์อย่างเข้มงวดทั้งด้วยเหตุผลอ่อนไหว

ทางดา้นการเมอืงและเหตผุลทางดา้นศาสนา 
• หนงัสอืในทอ้งถิน่มจีำนวนผลติไมม่ากพอทีจ่ะสนองความตอ้งการในการอา่นทกุ

ระดบั 
• พ่อแม่ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นๆ และไม่ถือว่าการซื้อหนังสือให้ลูกๆ อ่าน 

เปน็สิง่จำเปน็ 
• หอ้งสมดุในโรงเรยีนไมพ่รอ้มทีจ่ะชว่ยสนบัสนนุและสง่เสรมิการอา่น 
• คนจำนวนมากคดิวา่หอ้งสมดุมไีวส้ำหรบัเดก็ๆ และนกัเรยีนเพือ่เตรยีมตวัสอบ 
• หนุ่มสาวที่มีวิชาชีพและผู้จบการศึกษาที่ออกจากมหาวิทยาลัยไปแล้วรู้สึกว่า 

พวกเขาไมจ่ำเปน็ตอ้งอา่นอกีตอ่ไป เพราะงานทีท่ำอยูไ่มต่อ้งใชก้ารอา่นมากนกั 
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เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในบรูไนดารุสซาลาม 
 การรณรงค์การอ่านไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควร วัฒนธรรมการอ่านเพิ่งกลาย
เป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจเมื่อเร็วๆ นี้เอง 


 การส่งเสริมการอ่านและการรณรงค์การอ่านไม่ใช่สิ่งใหม ่ ผู้นำในด้านนี้คือสถาบัน
ภาษาและวฒันธรรมแหง่บรไูน (DBP) ซึง่ไดร้เิริม่กจิกรรมหลากหลายนบัตัง้แตท่ศวรรษ 1970 
(2513-2522) ทั้งยังมีความพยายามทำนองเดียวกันขององค์กรพัฒนาเอกชนอีกหลายแห่ง 


ความคิดริเริ่มของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไน (DBP) 
 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไน ก่อตั้งในปี 2505 สถาบันนี้มุ่งที่จะส่งเสริม
การใช้ภาษามาเลย์ซึ่งเป็นภาษาราชการด้วยการตีพิมพ์และจัดเตรียมบริการห้องสมุด นับ 
ตั้งแต่นั้นมาสถาบันแห่งนี้ได้กลายมาเป็นผู้ให้บริการห้องสมุดทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุดและยัง
เป็นหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย ทางสถาบันได้ดำเนินการกิจกรรมหลายอย่างเพื่อส่งเสริม 
การอ่านด้วยการบริการห้องสมุดนี้เอง เช่น การแข่งขันเล่านิทานประจำปี สโมสรห้องสมุด 
สำหรับเด็กและเยาวชน คณะละคร Taman Baturan Bergerak ซึ่งไปเยี่ยมเยียนตาม
หมู่บ้าน (สำหรับเด็กเล็ก) Gerakan Budaya Membaca (สำหรับเยาวชน) การแนะนำ
หนังสือสู่ตลาด การอ่านบทกวี การประชุมเชิงปฎิบัติการสำหรับพ่อแม่เกี่ยวกับการอ่าน และ
การคัดเลือกหนังสือ 


 งานหนังสือแห่งชาติบรูไน 
 เริ่มมีงานหนังสือแห่งชาติตั้งแต่ปี 2527 ปัจจุบันนี้ สถาบันภาษาและวัฒนธรรม 
ได้จัดให้มีเป็นประจำทุกปีโดยจัดควบคู่ไปกับวันชาติ ในระหว่างงานจะจัดให้มีกิจกรรม 
หลายอย่าง เช่น การสัมมนา การฝึกอบรม การประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่าน 
ห้องสมุด และข้อมูล 


 Memperkasa Budaya Membaca (เทศกาลแห่งการอ่าน) 
 เป็นงานประจำปีซึ่งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมริเริ่มขึ้นในปี 2545 เพื่อกระตุ้นให้ 
สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ให้หันมาเริ่มนิสัยรักการอ่านเพื่อใช้เป็นการบำบัดที่ดี
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ในการส่งเสริมจิตใจให้มีสุขภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ อันจะนำ
ไปสูค่วามเปน็เลศิในทกุระดบัสงัคม ในปนีีม้กีารจดัเทศกาลการอา่นขึน้เมือ่วนัที ่ 13 มกราคม

2555 และเปน็ครัง้แรกทีม่กีารแจกรางวลัหอ้งสมดุดเีดน่ 5 ประเภทไดแ้ก ่หอ้งสมดุ กระทรวง
ห้องสมุดสุเหร่า มุมอ่านหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา และห้องสมุดโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 


 เดือนแห่งการอ่าน 
 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไนได้ริเริ่ม “เดือนแห่งการอ่าน” ในปี 2550 
เพื่อให้เป็นโครงการประจำปีในเดือนมิถุนายนของทุกปีในอันที่จะปลูกฝังนิสัยการอ่านในหมู่ 
เยาวชน 


 การสัมมนาระดับชาติเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็ง ปี 2555 
 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไนได้จัดให้มีการ
สัมมนาการอ่านครั้งแรกภายใต้หัวข้อว่า “Membaca Nadi Kejayaan Bangsa” 


 วันหนังสือโลก 
 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไนได้จัดให้มีกิจกรรมขึ้นทั้งวันในทุกสาขาทั่ว
ประเทศ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของวันนี้ หัวข้อ
การจัดงานในปีนี้คือ “หนังสือและการแปล” เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 80 ปีของ 
ฐานข้อมูลหนังสือแปลของยูเนสโก (UNESCO) หรือ Index Translationum ความสำคัญ
ของการเฉลิมฉลองวันอ่านหนังสือโลกของยูเนสโกก็เพื่อกระตุ้นการอ่านใน “ทุกชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นให้อ่านหนังสือ” เพราะการอ่านช่วยพัฒนาการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมของสังคม  
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ความคิดริเริ่มของสำนักนายกรัฐมนตรี 
 Majlis Ilmu/ การประชุมความรู้ ปี 2554 (Knowledge Convention)  
 มีการจัดการประชุมความรู้ขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2547 
นับตั้งแต่นั้นมาได้จัดให้มีขึ้นทุกปี โดยที่นักวิชาการจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อที่เป็น 
วาระการประชุมระดับชาต ิ
 
 การสำรวจระดับชาติเกี่ยวกับวัฒนธรรมการอ่าน 
 กลุ่มงานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องวัฒนธรรมการอ่านของสำนักนายกรัฐมนตรีได้เริ่ม
ดำเนินการสำรวจระดับชาติเกี่ยวกับนิสัยการอ่านของประเทศ โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2555 


 ความคิดริเริ่มของสถาบันการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยต่างๆ มีหน่วยบริการแนะนำและให้คำปรึกษาการใช้ห้องสมุด และ 
โครงการข้อมูลการรู้หนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านและทักษะในการหาข้อมูล 


 โรงเรียนเองก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของตนเองเป็นประจำ โครงการเช่น 
I SRDM (I See, I Remember, I Do, I am motivated) (ฉันเห็น ฉันจำได้ ฉันทำ ฉันมีแรง
จูงใจ) หรือ Do It Yourself (ทำเองเลย) เป็นโครงการที่ให้ประสบการณ์เรียนรู้มากมาย 
และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมได้ฝึกหัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและที่ 
นา่สนใจอยา่งทีส่ดุ เพือ่สนบัสนนุพวกเขาใหบ้รรลถุงึศกัยภาพสงูสดุของตนเองและสอดคลอ้ง
กับ SPN 21 โครงการนี้มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การเพิ่มพูนศัพท์ ทักษะการเขียน และ 
ยงัชว่ยสง่เสรมิความมัน่ใจในตนเอง ความสามารถในการแขง่ขนั ความเปน็อสิระ และลกัษณะ
การคิดการทำงานเชิงรุก  


 ความริเริ่มของเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
 องค์กรพัฒนาเอกชนหลายองค์กร มีบทบาทในการส่งเสริมหนังสือและการอ่าน 
สมาคมการอา่นและการรูห้นงัสอื (The Reading and Literacy Association) ไดก้อ่ตัง้ขึน้มา 
ในปี 2536  
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 ชุมชนออนไลน์ B:Read เป็นกลุ่มเฟซบุ๊คของผู้มีความกระตือรือร้นที่เป็นเยาวชน
ร่วมกันส่งเสริมการอ่านและอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือของบรูไนดารุสซาลาม กลุ่มนี้จัดให้มี
การแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่านเป็นการสาธารณะ (public book swap) ครั้งแรกในเดือน 
พฤศจิกายน 2554 นอกจากนี้ เว็บไซต์ Nollybook.com ซึ่งเป็นร้านขายหนังสือออนไลน์ 
ก็ได้กระตุ้นวัฒนธรรมการอ่านในบรูไน ดารุสซาลาม 


 สมาคมห้องสมุดแห่งบรูไนดารุสซสลาม จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและการบรรยาย
เรื่องอาชีพการงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดและบทบาทของบรรณารักษ์ 
สมาคมครูผู้สอนภาษาแห่งบรูไนจัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ส่วนสมาคมครู 
และผู้ปกครองจัดโครงการ ‘PTA Outreach’ ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับ 
การอ่านสำหรับพ่อแม่ 


วัฒนธรรมความรู้
 ส่วนประกอบสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนตาม SPN 21 
ก็คือการเน้นการพัฒนาแต่ละบุคคลที่ได้รับการปลูกฝังให้กระหายที่จะแสวงหาความรู้และ
ทักษะใหม่ๆ เราต้องสอนให้เด็กๆ ของเรารู้วิธีการและรู้จักแหล่งที่จะค้นหาความรู้ และ 
วธิกีารทีจ่ะคดัสรรขอ้มลูทีต่อ้งการออกมา สิง่นีเ้ปน็สิง่ทีจ่ำเปน็ยิง่ในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม
ความรู้ในสังคม และยังเป็นเงื่อนไขแรกของการพัฒนาไปสู่ประเทศที่ประสบความสำเร็จ 
และก้าวหน้า สำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีความเต็มใจและสนใจที่จะอ่าน คิด 
เรียนรู้ และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอภิปรายและเขียนอย่างสร้างสรรค์ 


 ดงัทีก่ำหนดไวใ้นวสิยัทศันบ์รไูน 2035 ระบบการศกึษาใหมมุ่ง่ไปสูก่ารผลติพลเมอืง
ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่มีการศึกษามีความชำนวญสูงและประสบความสำเร็จ 
การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในระยะไม่นานมานี้ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีไปสู่การทำให้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เป็นจริงขึ้นมาได้ 
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ข้อสังเกตและคำแนะนำ
 วัฒนธรรมการอ่านเป็นความรับผิดชอบของสังคมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและ
การประสานงานกันระหว่างภาคส่วนของหน่วยงานต่างๆ  


 ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้อาจใช้เสริมความคิดริเริ่มขององค์กรต่างๆ ที่กล่าวมาก่อน
หน้านี้ 

• ทำใหว้ฒันธรรมการอา่นเปน็วาระแหง่ชาต ิ
• สมาคมสำนกัพมิพอ์าเซยีนควรแปลงานเขยีนของนกัเขยีนอาเซยีนทีด่เียีย่ม 
• สภาพัฒนาหนังสือแห่งชาติควรแข็งขันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและ 

การอา่น และจดัหาเวทอีภปิรายใหน้กัเขยีน ผูเ้ขยีนภาพประกอบ ผูผ้ลติรายการ
โทรทศัน ์สำนกัพมิพ ์และผูแ้ปลไดม้โีอกาสสนทนาแลกเปลีย่นความรูก้นั 

• ทำใหว้รรณคดเีปรยีบเทยีบของอาเซยีนเปน็วชิาหนึง่ในโรงเรยีนและมหาวทิยาลยั

• รา้นหนงัสอืควรจดัแสดงหนงัสอื นติยสาร และงานของนกัเขยีนในทอ้งถิน่เพือ่ให้
เขา้ถงึไดง้า่ยและเพือ่การประชาสมัพนัธ ์

• การอา่นเปน็สิง่ทีด่ ีแตก่ารแบง่ปนัสิง่ทีเ่ราอา่นไปแลว้ถอืวา่สำคญัพอกนั 
• ให้วัฒนธรรมการอ่านเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้รางวัลหมู่บ้านดีเด่น 

(Excellent Village Award) 
• ปรับปรุงห้องสมุดที่มีอยู่แล้วและสร้างห้องสมุดใหม่เพิ่มขึ้นพร้อมงบประมาณ

เพยีงพอตอ่การเพิม่หนงัสอืในหอ้งสมดุ 
• ปรบัปรงุการเขา้ถงึขอ้มลูและความรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(ICT) 
• ผลิตหนังสือและข้อมูลที่มีเนื้อหาของท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรม 

การวจิยัดา้นนี ้
• ปรบัปรงุการนำเขา้หนงัสอื 
• ปรบัปรงุอตุสาหกรรมหนงัสอืในทอ้งถิน่ 
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• ส่งเสริมให้พ่อแม่และลูกๆ ทำให้การอ่านและการไปห้องสมุดเป็นวาระของ
ครอบครวั 

 

 ข้าพเจ้าจะขอจบการบรรยาย ด้วยการเอ่ยถึงคำกล่าวของ Carol Burnett ที่ว่า 


 “ทันทีที่เหล่าถ้อยคำตีพิมพ์ลงไป ถ้อยคำเหล่านั้นก็จะมีชีวิตของมันเอง” 
 (WORDS ONCE THEY ARE PRINTED, HAVE A LIFE OF THEIR OWN)  
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รายการอ้างอิง
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การรณรงค์
ให้คนส่วนใหญ่
รักการอ่าน
เพิ่มขึ้น
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ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนคนทั่วไป
รักการอ่านรู้จักอ่านหนังสือดี
คือแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
เพื่อแก้ ไขปัญหา
และพัฒนาตนเองที่สำคัญ
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ความสำคัญและสภาพของปัญหา 
 การอ่านหนังสือแบบจับใจความได้ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมในยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฯลฯ ที่มีการ
ผลิตและอ่านหนังสือมาก สามารถพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ดีกว่า
ประเทศมีการผลิตและการอ่านหนังสือน้อย ขณะที่ประเทศที่พัฒนาทีหลัง เช่น สิงคโปร์ 
เกาหลีใต้ ฮ่องกง เมื่อมีการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนรักการอ่านหนังสือดีๆ และ
รู้จักพัฒนาการอ่านหนังสือ พัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขึ้นในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมา ก็สามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพิ่มขึ้นได้อย่างสำคัญ  


 สถิติของยูเนสโกเกี่ยวกับการผลิตหนังสือต่อปีของประเทศต่างๆ ชี้ว่าประเทศไทย
ผลิตหนังสือในปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) ได้ 13,607 เล่ม เป็นอันดับที่ 29 ของโลก ต่ำกว่า
ประเทศ อหิรา่น ไตห้วนั เกาหลใีต ้ตรุก ีเวยีดนาม อนิโดนเีซยี มาเลเซยี และประเทศพฒันา
อตุสาหกรรมทีม่ปีระชากรนอ้ยกวา่ไทย เชน่ องักฤษ สวเีดน เนเธอรแ์ลนด ์แคนาดา ฯลฯ2



 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของไทย ปี 
2552” โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การรณรงค์ให้คนส่วนใหญ่
รักการอ่านเพิ่มขึ้น 

1 

รศ.วิทยากร เชียงกูล 

1 เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของโครงการหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย 
(ทุนสนับสนุนจาก สสค.) 
2 Books Published Per Country Per year http://en.wikipedia.org/wiki/ 
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พบว่า ประชาชนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 2 เล่ม ต่อปี (พ.ศ.2545) ขณะที่ประชากรประเทศ
เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อ่านหนังสือเฉลี่ยระหว่าง 50-60 เล่มต่อปี3



 การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2551 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่าประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป อ่านหนังสือร้อยละ 66.3 และไม่ได้อ่านร้อยละ 33.7 หรือ
ราว 20.3 ล้านคน สถิติว่าประชากรไทยอ่านหนังสือถึงร้อยละ 66.3 ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบ
กบัการสำรวจในประเทศอืน่ ทีใ่ชค้ำนยิาม “การอา่นหนงัสอื” ทีแ่ตกตา่งกนั ของไทยนัน้รวมถงึ
การอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือเบ็ดเตล็ดด้วย และไม่ได้กำหนดว่าใช้เวลาอ่าน
เฉลี่ยมากน้อยแค่ไหน 


 การสำรวจดังกล่าวของไทยระบุว่า ในกลุ่มคนที่ไม่อ่านหนังสือ ราวครึ่งหนึ่ง (50%) 
ตอบว่าที่ไม่อ่านเพราะดูโทรทัศน์ อีก 28.4% ตอบว่าไม่มีเวลา 24.1% ตอบว่าไม่สนใจ/ไม่
ชอบอ่าน 14.2% อ่านหนังสือไม่ออก4



 การประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน 
วัย 15 ปี (วัยจบการศึกษาพื้นฐาน) จากประเทศต่างๆ (PISA) จัดโดยกลุ่ม OECD โดยใช้
ข้อสอบเดียวกัน แต่แปลเป็นภาษาแม่ของเด็กประเทศต่างๆ ในปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) 
พบว่า นักเรียนไทยสอบวิชาอ่านเอาเรื่อง (ภาษาไทย) แบบจับใจความได้คะแนนวิชา  
การอ่านต่ำกว่านักเรียนจากประเทศตลาดเกิดใหม่ (ต่างคนต่างใช้ภาษาแม่ของตน) เช่น 
นักเรียนเซี่ยงไฮ้ในจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาก ขณะที่นักเรียนจากเซี่ยงไฮ้ได้คะแนนเฉลี่ย
เรื่องการอ่านอันดับ 1 ของทุกประเทศที่เข้าร่วม 65 ประเทศ ได้คะแนนเฉลี่ย 556 ไทยได้
อันดับที่ 47 โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4215



3 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมสำนักพิมพ์และ
การอ่านในสังคมไทย 26 มกราคม พ.ศ.2554 
4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2551 
5 PISA THAILAND สสวท. ผลการประเมิน PISA 2009 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
www3.ipst.ac.th 



การรณรงค์ให้คนส่วนใหญ่รักการอ่านเพิ่มขึ้น   |   149   

 นักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่างที่เข้าทดสอบส่วนใหญ่ (เกินครึ่งหนึ่ง) ได้คะแนนการอ่าน
อยู่ระดับต่ำคือระดับ 1-2 ระดับที่อ่านตัวอักษรได้ อาจรู้ความหมายตามตัวอักษร แต่ไม่
สามารถเข้าใจความหมาย ไม่สามารถวิเคราะห ์ ประเมิน ข้อความเชื่อมโยงข้อความที่อ่าน 
เข้ากับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่สามารถไปศึกษาต่อในระดับสูงหรือนำไปใช้ในการอ่านดำเนิน 
ชวีติได ้การอา่นทีใ่ชง้านไดด้คีวรอยูใ่นระดบั 3-6 แตน่กัเรยีนไทยไดค้ะแนนระดบัปานกลาง/สงู
เป็นสัดส่วนที่ต่ำมาก (คนที่ทำคะแนนได้ระดับ 3-4 ส่วนใหญ่คือนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต
และโรงเรียนที่เด่นๆ ในเมืองใหญ่)  


 การประเมินผลในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไทยก็ได้อันดับต่ำใกล้เคียงกับ
การอา่น ซึง่สะทอ้นวา่เราตอ้งเรง่ปฏริปูการเรยีนการสอนเรือ่งการอา่นและการปฏริปูการสอน
การเรียนทั้งหมดอย่างถือเป็นเรื่องสำคัญ การประเมินผล PISA นี้ ทำมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 
และทำทุก 3 ปี ในรอบสิบปีคะแนนเฉลี่ยของไทยต่ำลงทุกวิชา ในขณะที่หลายประเทศทุ่มเท
ปฏิรูปการเรียนการสอน ทำให้หลายประเทศได้คะแนนเฉลี่ยและลำดับที่สูงขึ้นกว่าของไทย 6



การรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของไทยยังมีข้อจำกัด
 ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยตระหนักเรื่องปัญหาคนไทยอ่านน้อย และจัดให้มี
โครงการส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรักการอ่านหนังสือหลายโครงการ 
เช่น การให้รางวัลวรรณกรรม, การคัดเลือกและประกาศรายชื่อหนังสือดี โครงการหนังสือ
เล่มแรก การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่มีทั้งการขายหนังสือลดราคา นิทรรศการ 
การประชุมสัมมนาและการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านหนังสือด้วยวิธีการต่างๆ แต่โครงการ
เหล่านี้เป็นโครงการโดดๆ เฉพาะกิจที่เข้าถึงและได้ผลเฉพาะ เด็ก เยาวชน และประชาชน
บางกลุ่มที่เข้าถึงโครงการ หรือเป็นกลุ่มที่พอจะสนใจเรื่องการอ่านหรือเห็นประโยชน์ของ
การอ่านอยู่บ้างแล้วเท่านั้น โครงการส่งเสริมการอ่านเท่าที่ทำกันมาทั้งหมดยังไม่สามารถ 
เข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศได้ด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง  


6 List of Countries by Student Performance www.wikipedia.org 
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 ข้อจำกัดที่สำคัญคือ โครงการเหล่านี้เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหามองปัญหาแบบ
แยกเป็นส่วนๆ และใช้โครงการส่งเสริมการอ่านเพิ่มเติมจากภายนอกระบบการเลี้ยงดูลูก
และระบบการศึกษา ทั้งๆ ที่ระบบการเลี้ยงดูเด็กและการศึกษาของไทยคือสาเหตุหลัก
หรือต้นตอของปัญหาที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นและเลยไม่ชอบการอ่านหนังสือ

ดังนั้น ถ้าจะรณรงค์ให้คนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศรักการอ่านเพิ่มขึ้นได้อย่างจริงจัง ต้อง 
มุ่งแก้ไขที่สาเหตุหลักของปัญหาแบบผ่าตัดปฏิรูปทั้งระบบการเลี้ยงดูเด็กและการศึกษาอย่าง
เชื่อมโยงเป็นระบบองค์รวมกับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน 


แนวทางส่งเสริมให้คนรักการอ่านกันทั่วทั้งประเทศ
 1. เปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้พ่อแม่ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและ
การรักการอ่านตั้งแต่เด็กเล็ก 


 ให้การศึกษาพ่อแม่ที่กำลังจะมีลูก ให้เข้าใจว่าพ่อแม่สามารถส่งเสริมการเจริญ
งอกงามของสมองของเด็กเล็กที่พร้อมที่จะพัฒนาได้มากและรวดเร็วได้อย่างไร โครงการนี้
ทำได้ทั้งประเทศ ด้วยการร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีให้อาสาสมัครจากแพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลแม่ที่มาฝากคลอดและต้องนอนโรงพยาบาลตอนคลอด ให้แม่
เห็นความสำคัญว่าการร้องเพลงกล่อมเด็ก อ่านนิทานให้เด็กเล็กฟัง นั้น ช่วยพัฒนา
สมองและเป็นการปูทางให้เด็กรักการอ่าน รวมทั้งจัดทำซีดีเพลงกล่อมเด็ก การอ่านนิทาน 
หนังสือเล่มแรก แจกหรือขายให้แม่ในราคาต่ำ แต่ต้องแนะนำให้แม่เข้าใจว่านี่เป็นเรื่อง
สำคัญต่อสมองไม่น้อยไปกว่าการดูแลสุขภาพให้เด็กปลอดภัย ถ้าแจกแล้วแม่ไม่ได้สนใจ
นำไปใช้ก็จะเสียของเปล่า 


 สมองเด็กเล็กมีความพร้อมและความไวที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ สูงมาก ภาษาพูดเป็น
เรือ่งทีเ่ดก็เรยีนไดจ้ากการฟงั และการศกึษาดว้ยตนเองเปน็สว่นใหญ ่ อาจจะหลงัจากทีพ่อ่แม่
เริ่มต้นสอนคำง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเองไม่กี่คำ อย่างไรก็ตาม เด็กเล็กจะเรียนภาษาพูด
ได้เร็วขึ้น ดีขึ้น ถ้าพ่อและแม่สนใจและตั้งใจที่จะพูดคุยหรือสื่อสารกับเขาอย่างสม่ำเสมอ  
 
 ภาษาหนังสือ การสะกดคำและการอ่าน การเขียน เป็นเรื่องที่ยากขึ้น ต้องการ 
การสอนและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในกรณีนี้ เด็กจากครอบครัวที่พ่อแม่มีการ
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ศึกษา รักการอ่าน การเรียนรู้ พูดคุย เล่น สอนลูก ส่งเสริมให้ลูกได้ฟังเพลงกล่อมเด็ก เพลง
ร้องเลน่ ทีม่คีำสมัผสั คลอ้งจองกนั เลา่หรอือา่นนทิานทีม่ภีาพประกอบ จะมโีอกาสไดเ้รยีนรู ้
มากกว่าเด็กจากครอบครัวที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สนใจ หรือไม่มีเวลาจะส่งเสริมให้ลูกอยากรู้
อยากเห็น อยากอ่าน 


 งานวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวกับการอ่านในสหรัฐฯ พบว่าครอบครัวที่พ่อแม่อ่าน
หนังสือให้ลูกฟังแต่ทารก เมื่อเติบโตขึ้นอยู่ในวัย 1-3 ปี เด็กสามารถเข้าใจคำศัพท์ ภาษา 
และมีพัฒนาการเติบโตได้ดีกว่าเด็กที่ครอบครัวไม่ได้อ่านหนังสือให้ฟัง และผลการเรียนของ
เด็กนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว แต่ขึ้นอยู่กับความสนใจและ
ความถี่ในการอ่านหนังสือมากกว่า7



 ปัญหาวิธีการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่แตกต่างกันมากนี้ทำให้เกิด
ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในด้านการพัฒนาสมอง ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กที่มาจาก
สภาพครอบครัวต่างกันมากขึ้นการวิจัยของ Betty Hart และ Todd Risley พบว่าเด็กใน
ครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงลูกเล็กแบบมือโปร (มืออาชีพ) พูดคุย อ่าน ร้องเพลง ฯลฯ จะ
ได้ยินคำศัพท์ต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่าและตอบสนองในเชิงบวกมากกว่า เด็กใน
ครอบครัวผู้ใช้แรงงาน และเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์หลายเท่า และทำให้เด็กมีพัฒนาการ
สมองและรักการอ่านการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน8 


 เด็กเล็กเรียนรู้ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล แต่พวกเขามีโอกาสในการ
ได้เรียนรู้มากน้อยต่างกันแล้วแต่สภาพแวดล้อมทางครอบครัว เรื่องภาษา การอ่านเป็นเรื่อง
พื้นฐานที่สำคัญ เด็กจะพัฒนาทัศนคติต่อเรื่องการเรียนรู้ การอ่าน ตั้งแต่พวกเขาเป็นเด็กเล็ก 
เด็กที่เริ่มพูดได้ จะตั้งถามคำถามร้อยแปด เพราะเขาไม่รู้ และอยากรู้ ถ้าพ่อแม่สนใจจะตอบ

7 วารสาร Child Development อ้างไว้ใน สุดใจ พรหมเกิด หนังสือภาพสื่อสร้างสรรค์พัฒนาสมองและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกน้อย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 2553 
8 New York Time April 1997 อ้างไว้ใน พรพิไล เลิศวิชา โรงเรียนอนุบาลตามแนวคิด Brain-Based 
Learning สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552 
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คำถามเด็ก เด็กคนนั้นก็จะมีทัศนคติว่าการถามเป็นเรื่องดี นำไปสู่การได้คำตอบที่ทำให้เขา
เรียนรู้เพิ่มขึ้น ถ้าพ่อแม่สนใจอ่านหนังสือ ให้ลูกดูภาพและอ่านนิทานให้ลูกฟัง ลูกก็จะมี
ทัศนคติที่ดีและมีพัฒนาการในเรื่องภาษาหนังสือ  


 แต่ปัญหาคือพ่อแม่ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยสนใจ ไม่ตั้งใจจะตอบคำถามเด็ก และไม่
สนใจเล่าเรื่องหรืออ่านนิทานให้ลูกฟัง ดังนั้น ถ้าจะเปลี่ยนทัศนคติและนิสัยให้เด็กเยาวชน 
รกัการอา่นเพิม่ขึน้ เราจะตอ้งรณรงคป์ฏริปูทีต่วัพอ่แมแ่ละวธิกีารเลีย้งดลูกูอยา่งขนานใหญ ่


 2. ส่งเสริมเรื่องเพลงกล่อมเด็ก การเล่านิทาน การอ่านนิทาน แก่เด็กปฐมวัย
ทั่วไป ผ่านพ่อแม่ พี่เลี้ยง ศูนย์เด็กเล็ก ครูอนุบาล ทั่วประเทศ  


 เพลงกล่อมเด็กหรือบทร้อยกรองที่มีสัมผัส มีจังหวะ ความไพเราะ ความงามของ
ภาษา เป็นบันไดสำคัญที่จะช่วยให้สมองเด็กเรียนรู้และชื่นชมกับภาษาและวรรณกรรม การ
เล่านิทานควรจะมีตัวหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบเหมาะกับวัยของเด็กเล็ก ให้เด็กจับต้อง
สัมผัสได้ด้วย เด็กจะได้อยากรู้อยากเห็นด้วยตนเองได้ต่อไป 


 เนื่องจากพ่อแม่จำนวนมากที่ยากจน การศึกษาต่ำ ต้องทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลา
ให้ลูก อาจทำหน้าที่ร้องเพลงกล่อมเด็ก เล่านิทาน ฯลฯ ได้จำกัด ภาครัฐต้องหนุนช่วยในการ
ให้การศึกษาอบรม ให้พ่อแม่ลางานมาเข้ารับการฝึกอบรม และการหนุนช่วยเรื่องหนังสือ
นทิานและสือ่อืน่ๆ เพราะพอ่แมค่อืครคูนแรกทีม่อีทิธพิลสงู ขณะเดยีวกนักค็วรเนน้การปฏริปู
ครูระดับประถมวัยและปฏิรูปหนุนช่วยศูนย์เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลของภาครัฐหรือเอกชน
ขนาดเล็กทั่วประเทศอย่างจริงจัง เรื่องนีต้้องปฏิรูปหน่วยงานฝึกอบรมและเผยแพร่ขึ้นมา
ใหม่ มีกำลังคนและงบประมาณมากพอที่จะส่งอาสาสมัครไปจัดกิจกรรมและมีอุปกรณ์
พร้อม การจัดการฝึกอบรมและการจ้างพี่เลี้ยง ครูอนุบาล ที่มีความรู้เรื่องจิตวิทยาและ
การทำงานของสมองอย่างทั่วถึงทุกชุมชน  


 3. ให้การศึกษาพ่อแม่ ครู ตระหนักว่าการเรียนรู้ภาษาแม่ที่ใช้งานได้ดีเป็นเรื่อง
สำคัญ 



การรณรงค์ให้คนส่วนใหญ่รักการอ่านเพิ่มขึ้น   |   153   

 การเรียนรู้ภาษาและใช้งานสื่อความหมายได้ดีซึ่งเริ่มแต่เด็กเล็ก คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ในยุคใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการทำงานรวมหมู่ อาศัยความรู้สติ
ปัญญา มากกว่าแค่การใช้แรงงานทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงดูตัวเองได้แบบมนุษย์ยุคก่อน การ
เรียนภาษาแม่ (สำหรับคนไทย คือ ภาษาไทย) แบบพอพูด ฟังรู้เรื่องเป็นเพียงการรู้ภาษาใน
ระดับต่ำ เราต้องส่งเสริมให้เด็กต้องเรียนรู้ภาษาแม่ของตนได้ดีในระดับหนึ่งก่อนจึงจะไป
เรียนวิชาอื่นๆ ได้ดี ใช้งานได้ดี เช่น อ่านหนังสือแบบจับประเด็นได้ พูดอธิบายได้อย่างมี
เหตุผล กระชับ กะทัดรัด ทักษะความสามารถในการอ่าน (Reading Competency) จะ
ช่วยคนผู้นั้นในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างมหาศาล  


 การที่พ่อแม่ ครู จำนวนมากคิดว่าวิชาภาษาไทยเป็นเรื่องง่ายๆ ที่เราเรียนรู้ได้จาก
การเป็นคนไทยอยู่ไม่จำเป็นต้องขวนขวายเรียนรู้อะไรมาก เมื่อเทียบกับวิชาที่น่าจะทำให้
นักเรียนก้าวหน้าในระบบการศึกษาและการทำงานแบบแข่งขันได้ดีกว่า เช่น วิชาภาษา
องักฤษ คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์คอมพวิเตอร ์สงัคมศาสตร ์ฯลฯ หรอืวชิาทีจ่ะนำไปสูอ่าชพี 
เช่น หลักบริหารองค์กร แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักเศรษฐศาสตร์ การบริหารการเงิน การ
ธนาคาร นกับญัช ีฯลฯ เปน็ความเขา้ใจผดิ เดก็ตอ้งเรยีนรูภ้าษาแมไ่ดด้กีอ่น จงึจะเรยีนวชิาอืน่
ได้ด ี


 ภาษาไทยที่เราส่วนใหญ่เรียนรู้กันโดยธรรมชาติสภาพแวดล้อม คือ ภาษาพูดใน
ระดับที่สื่อสารในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ เท่านั้น ภาษาพูดของคนแต่ละคนมีระดับความ
สามารถในการสื่อสารที่ต่างกัน ผู้พูดที่เก่งจะรู้จักจับประเด็นที่จะพูดได้ถูกต้อง นำเสนอได้
อย่างดี เข้าใจง่ายชัดเจน น่าฟัง การพูดสื่อสารที่ดีเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ ฝึกฝน แม้จะเป็น
ภาษาไทยที่เราคิดว่าคนไทยทุกคนน่ารู้อยู่แล้ว เนื่องจากเป็นภาษาแม่ของเรา แต่คนไทย
แต่ละคนพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพแตกต่างกัน โดยเฉพาะการจะ
สื่อสารกับคนหมู่มาก หรือสื่อสารในเรื่องที่มีเนื้อหาสาระได้อย่างดีนั้น เป็นเรื่องที่จำเป็น
ต้องมีการเรียนรู้ ฝึกฝน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ยิ่งภาษาเขียนหรือภาษาหนังสือ การอ่านและการเขียน ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญกว่าการ
ฟงัการพดูแบบสือ่สารกนังา่ยๆ มนษุยเ์ราสามารถสือ่สารและเรยีนรูด้ว้ยภาษาเขยีนทีก่อ่ใหเ้กดิ
แนวคิดที่เชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่างๆ ได้มากมาย ทั้งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และเป็นนามธรรม 
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เป็นแนวคิด เป็นการสรุปรวบยอดในเรื่องต่างๆ ที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน
อยา่งเปน็ระบบซบัซอ้นไดเ้พิม่ขึน้ การศกึษาวชิาการตา่งๆ ในระดบัทีส่งูขึน้ ตอ้งการความรู้
ความสามารถในการ “อ่านเอาเรื่อง” คืออ่านแล้วจับใจความได้สูง ไม่ใช่แค่การอ่านออก
เขียนได้แบบเบื้องต้น 
 
 สำหรับคนไทยการเรียนรู้เรื่องการอ่านภาษาไทยให้ได้ดี จึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์
มากและสำคัญมาก เพราะคนที่อาจเริ่มจากเด็กเล็กต้องเข้าใจแนวคิดของคำที่ใช้แทน
สญัลกัษณส์ิง่ตา่งๆ ไดก้อ่น เขาจงึจะไปเขา้ใจแนวคดิความรูว้ชิาความรูอ้ืน่ๆ คนทีไ่มม่คีวามรู้
ภาษาแม่ของตนได้ดีพอ จะไปเรียนภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นได้ดียาก  


 เด็กเล็กที่ฉลาดพอ มีการสอนที่ดี หรือเด็กลูกครึ่งที่มีพ่อแม่คนละเชื้อชาติ อาจจะ
เรยีนรูท้ัง้ 2 ภาษาพรอ้มกบัไปกไ็ด ้เพราะภาษาเปน็เพยีงเครือ่งมอืสือ่สาร เดก็จะเกง่ภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็ได้ ถ้าเขามีโอกาสได้เรียนรู้ภาษานั้นๆ มากพอ ประเด็น
สำคัญคือการที่เขาจะเริ่มจากรู้จักใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งในการสื่อสารกับคนอื่นได้ดี  


 สำหรับเด็กไทยส่วนใหญ่ ควรจะต้องช่วยให้เขาได้เรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเขาต้องใช้
งานมากที่สุดได้ดีเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก เมื่อเด็กเข้าใจความหมายของคำ วลี ประโยค
ของภาษาไทย ในการสื่อสาร เขาจึงจะสามารถทำความเข้าใจกับแนวคิด สรุปรวบยอดของ
คำต่างๆ ในภาษาอื่นและวิชาอื่นได้ 


 4. ปฏิรูปการสอนภาษาไทยโดยเน้นความเข้าใจ ความชื่นชมต่อวรรณกรรม 
แทนการท่องจำหลักไวยากรณ์ของภาษา 


 ปฏิรูปหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนภาษาไทย และฝึกอบรมครูภาษาไทยใหม่
หมด เปลี่ยนแปลงวิธีการเราสอนภาษาไทยแบบเน้นความถูกต้องของไวยากรณ์ เน้นการ
ท่องจำ และเนื้อหามีลักษณะสั่งสอนให้เด็กว่านอนสอนง่าย เชื่อฟัง แบบจารีตนิยม ที่ไม่สนุก 
ไม่น่าสนใจ ไม่ท้าทาย เป็นการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ (หรือแบบ Whole Language) 
ที่เน้นให้เด็กเรียนรู้จากภาษาที่เขาใช้ในชีวิตจริง และจากนิทาน บทกวีที่มีศิลปะ และมี
เนื้อหาสาระสนุก สอดคล้องกับความสนใจใคร่รู้ของเด็กวัยต่างๆ  
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 การสอนภาษาที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจและรักการฟัง การอ่าน คือการสอนแบบให้
เด็กเข้าใจความหมายของคำ วลี ประโยค และสนุกกับเรื่องราวในนิทานและวรรณกรรมที่มี
คุณค่าทางศิลปะ มากกว่าการสอนแบบเน้นการท่องจำหลักไวยากรณ์ของภาษาในหนังสือ
ตำราเรียน มุ่งกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าการวัดผลสอบแบบมาตรฐาน 


 การสอนภาษาแบบธรรมชาติ หรือสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language) ที่
มุ่งสอนภาษาแบบให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและความคิดฝันของพวกเขาจะ
ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายต่างๆ และสนุกกับเนื้อหาของวรรณกรรมทั้งเรื่อง มากกว่าการ
เรียนท่องจำแบบตัดต่อเป็นคำๆ เป็นประโยค หรือใช้ตัวอย่างบทประพันธ์ตัดต่อมาแบบที่สั้น
มากไป  


 นี่คือวิธีการสอนเรื่องภาษาและวรรณกรรมที่ดีที่สุด เพราะเสน่ห์ของการฟังและ
การอ่านวรรณกรรมคือ มีความงามไพเราะ ความสะเทือนใจ การได้รู้จัก ได้สนุก ชื่นชม
กับวรรณกรรมดีๆ  ทีเ่หมาะสมกบัเดก็วยัตา่งๆ จะเปน็การปลกูฝงัใหเ้ดก็รกัวชิาภาษาและ
การอา่น ขณะที่การสอนภาษาแบบเก่าไม่ว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยครูที่เบื่อหน่าย 
ทำให้วิชาภาษากลายเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่าย น่ารังเกียจ9



 เรื่องการสอนภาษาไทยแบบเก่าอย่างไม่มีประสิทธิภาพคือปัญหาและอุปสรรคที่
สำคัญที่ทำให้เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่าน ไม่สามารถอ่านหนังสือแบบจับใจความได้ดี ทาง
แกไ้ขคอื ตอ้งปฏริปูครภูาษาไทยทัง้ประเทศใหส้นใจทัง้การอา่นและสอนภาษาและวรรณกรรม
แบบใหม่ ให้เด็กสนุก ชื่นชมกับนิทานวรรณกรรมต่างๆ ทั้งเรื่องหรือทั้งเล่มมากขึ้น รวมทั้ง
ต้องปฏิรูปทั้งหลักสูตร หนังสือที่เลือกให้เด็กอ่านและการสอบวัดผลใหม่หมด  


 การสอดแทรกคุณธรรมที่สำคัญ เช่น วินัยในตนเอง ความซื่อตรง ความรับผิดชอบ 
ฯลฯ ในนิทานควรทำทางอ้อมอย่างมีศิลปะแนบเนียน มุ่งให้ผู้เรียนได้ชื่นชมวรรณกรรม ได้

9 Bruno Bettelheim and Karen Zelan “Why Children Resent Learning” Chapter 2 in Bruno 
Betteheim Etel. On Learning to Read Penguin, 1991 
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เรียนรู้ทั้งภาษา ทั้งเนื้อหาสาระ แทนวิธีการท่องจำกฎไวยากรณ์และการสอบวัดผลแบบ
ปรนัย การมุ่งสอนคุณธรรม ศีลธรรม แบบทื่อๆ ตรงไปตรงมาเป็นเรื่องน่าเบื่อได้ผลน้อย ถึง 
ผู้เรียนอาจจะท่องจำได้ เพราะอยากสอบได้คะแนน แต่พวกเขาจะไม่ประทับใจ ไม่จำติดไว้
ในสมองของเขา 


 การสอบวัดผล ควรเน้นความรักการอ่าน ความสามารถในการอ่านแล้วจับใจความ
ได้ เล่าใหม่หรือตีความใหม่ได้ แต่ต้องฝึกอบรมครูให้เก่งและตั้งใจติดตามความก้าวหน้า
ของผู้เรียนอย่างมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียน 


 การวัดผลว่าเด็กแต่ละคนสามารถเรียนรู้การอ่านได้ดีขึ้นเพียงไรน่าจะทำได้โดยการ
ให้เด็กอ่านออกเสียงให้ฟัง โดยการตั้งคำถามให้เด็กตอบเพื่อตรวจสอบว่าเด็กเข้าใจเรื่องราว
หรือไม่ ส่วนการที่เด็กจะอ่านถูกต้องตามหลักออกเสียงหรือไม่ สะกดคำได้ถูกต้องหรือไม่ ครู
สามารถสังเกตและช่วยพัฒนาเด็ก และค่อยวัดผลในตอนปลายภาคหรือปลายปีได้เช่นกัน 
การวัดผลแบบที่ครูต้องติดตามการพัฒนาการอ่านของเด็กแต่ละคนอย่างอดทนด้วยความ
ตั้งใจที่ดีจะช่วยพัฒนาเด็กได้มากกว่าวิธีวัดผลแบบเน้นความถูกผิดตามหลักไวยากรณ์ ซึ่ง
เป็นเรื่องน่าเบื่อ และไม่ได้วัดความสามารถในการใช้ภาษาในชีวิตจริงๆ ด้วย 


 การรูภ้าษาไทย อา่นไดด้เีปน็พืน้ฐานทีจ่ะไปเรยีนวชิาอืน่ไดด้ตีอ่ไป เดก็ประถมตน้
ตอ้งเนน้ภาษาไทย การอา่น (และเลขคณติ) เปน็หลกั ไมต่อ้งไปเรยีนหลายสาระวชิามากไป 


 ในชั้นประถมต้น ควรเน้นการสอนให้นักเรียนอ่านออกเสียงได้แบบใช้งาน โดยถอืวา่
ทกัษะในการอา่นไดด้ ี จบัใจความไดเ้ปน็เครือ่งมอืสำคญัทีน่กัเรยีนจะนำไปใชเ้ขา้ใจวชิาอืน่
ได้ดีขึ้น ควรจะเปลี่ยนหลักสูตรชนิดประถมต้นที่ให้เด็กเรียนเนื้อหาสาระหลายวิชามากไป 
แล้วก็วัดผลจากการท่องจำแบบลวกๆ แล้วก็ปล่อยให้ให้เด็กผ่าน เพราะครูกลัวจะถูก
ประเมินว่าขาดความสามารถ กลายเป็นปัญหาใหม่ใหม่ว่ายังมีเด็กที่ถูกครูปล่อยให้ผ่านไปอยู่
ประถม 3 แล้วจำนวนหนึ่งยังอ่านไม่ออกก็ยังมีอยู่  


 ถ้าเด็กมีทักษะในการอ่านอ่อนแต่ชั้นประถมต้นแล้ว การที่เขาจะไปเรียนวิชาอื่น 
ได้ดีจะทำได้ยากมาก และนี่คือสาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาว่าทำไมเด็กส่วนหนึ่งจึงเรียนต่อ 
ไม่ได้และต้องออกกลางคันไป ไม่ได้เรียนแม้แต่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจัดให้ฟรีและ 
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ถอืเปน็ภาคบงัคบัสำหรบัพลเมอืงดว้ย10 คนทีอ่อกกลางคนัไปเพราะยากจน หากเขาอา่นออก
เขียนได้ค่อนข้างดีและรักการอ่าน ยังมีโอกาสอ่านและศึกษาด้วยตนเองได้ แต่ส่วนใหญ่คือ
พวกเขาจะมีทักษะในการอ่านที่ไม่ค่อยดีและไม่ได้รับการบ่มเพาะให้มีนิสัยรักการอ่าน  


 นอกจากการเรียนเรื่องอ่านให้ดีแล้ว การฝึกเขียน ฝึกพูดภาษาไทยให้ได้ดีก็เป็น 
เรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาวิธีการสอนการเรียนวิชาภาษาไทยและวรรณกรรมให้น่าสนใจและ 
มีประสิทธิภาพขึ้น ผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะทางภาษาไปเรียนรู้วิชาอื่นๆ ได้ยิ่งขึ้น 


 5. ปฏิรูปหลักสูตรการสอน การเรียน การวัดผล ทุกวิชา  
 สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปกับการปฏิรูปหลักสูตรวิธีการสอนการเรียนวิชาภาษาและ
วรรณกรรมไทย คือ ปฏิรูปหลักสูตรการสอนการเรียนทุกวิชา มีเนื้อหาสาระ/วิธีการนำ
เสนอที่สนองความอยากรู้อยากเห็นเหมาะกับพัฒนาการของสมองตามวัยของผู้เรียน ทำ
หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบให้ง่ายชัดเจน มีรูปประกอบช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรที่ใหม่ สนุก และรู้สึกท้าทาย อยากเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอน 
การเรียนจากวิธีเรียนแบบเน้นการท่องจำข้อมูลเป็นข้อๆ เพื่อการนำไปใช้สอบแบบปรนัย 
กาว่าข้อไหนถูกผิด เป็นการเปิดกว้างฝึกฝนให้ผู้เรียนหัดคิดวิเคราะห์ ออกความเห็น 
อภิปราย ตีความในเชิงอัตนัย (เขียนบรรยาย) เพิ่มขึ้น  


 ทุกวิชาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน การค้นคว้า แทนที่จะเน้นการบรรยายตาม
ตำราให้จดเพื่อท่องจำไปสอบ ควรสอนแบบตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการคิดค้นคว้าอภิปราย
สัมมนา ครูต้องตระเตรียมสั่งงานให้นักเรียนไปอ่านมาก่อนจะถึงชั่วโมงเรียน แล้วให้นักเรียน
เข้ามาตั้งคำถามหรือมาอภิปรายออกความเห็นกันในชั้น ครูไม่จำเป็นต้องบรรยายเนื้อหาตาม
ตำราโดยตลอด มีชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้นักเรียนไปนั่งอ่านค้นคว้าของในห้องสมุด และ
ครูติดตามดูว่านักเรียนได้อ่านหรือไม่ เข้าใจเรื่องที่อ่านมากน้อยแค่ไหนอย่างไร 

10 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่นปี 2541 ได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมปลายเพียงร้อยละ 68 และเรียน
จนจบชั้นมัธยมปลายเพียงร้อยละ 54 ของนักเรียนรุ่นเดียวกัน แสดงว่าพวกเขาออกกลางคันไม่ได้เรียนต่อ
จนจบมัธยมปลายไปเกือบครึ่งหนึ่ง คิดเป็นจำนวนคนราว 5 แสนคนต่อปี สถิติการศึกษาโดยกระทรวง
ศึกษาธิการ อ้างไว้ใน วิทยากร เชียงกูล รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2551-2552 สกศ.2553 
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 การวัดผล ไม่ควรเน้นการสอบท่องจำ แม้การเรียนรู้หลายเรื่องต้องใช้ความจำด้วย 
ก็ควรเป็นการจำแบบเชื่อมโยงได้ ไม่ใช่จำเป็นส่วนๆ ควรวัดผลส่วนหนึ่งด้วยการฝึกให้เด็กทำ
รายงาน โครงการ การเสนอรายงาน ฯลฯ ส่วนการสอบปลายภาคควรตั้งคำถามและให้ 
ผู้เรียนตอบบรรยายแบบอัตนัยด้วย การสอบแบบกึ่งปรนัยที่จัดโดยในโครงการ PISA ของ
องค์กร OECD มุ่งวัดความรู้แบบใช้งานได้มากกว่าการท่องจำ โดยที่กรรมการผู้ออกข้อสอบ
ออกแบบข้อสอบอย่างพิถีพิถัน ไม่ใช่แค่แต่งข้อสอบและคำเฉลยจากความคิดของตนเองแบบ
ง่ายๆ ที่นอกจากเน้นความจำแล้วยังมีลักษณะคลุมเครือกำกวมไม่ชัดเจนแบบข้อสอบโอเน็ต
ของประเทศไทย11 


 การจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิธีการสอนการเรียนรู้ การวัดผลเป็นแบบใหม่ 
ที่กล่าวมานี้ได้ต้องปฏิรูปฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ทั้งหมด เพราะปัญหาใหญ่คือ ครูอาจารย์
เรียนรู้มาแบบท่องจำ ไม่คิดวิเคราะห์ ไม่ชอบอ่านหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ดังนั้น ครูจึงไม่รู้
หรือไม่สนใจวิธีการสอนแบบใหม่ ซึ่งเป็นการทำงานที่พวกเขารู้สึกว่ายากขึ้น แต่การปฏิรูป
การสอนใหม้ปีระสทิธภิาพขึน้ นอกจากจะทำใหอ้าชพีครเูปน็งานทีท่า้ทาย ทีน่า่สนใจมาก
ขึ้นแล้วยังจะทำให้ครูเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้มากขึ้น และเบื่อหน่ายลดลง (ทั้งครูและ
นกัเรยีน) 


 6. ปฏิรูประบบการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของทั้งสังคม ควบคู่
กันไปกับการปฏิรูปการศึกษาในระบบ  


 เด็ก เยาวชน ประชาชน มีโอกาสเรียนรู้จากสื่อและสภาพแวดล้อมภายนอก
ตลอดเวลา และอาจจะรับอิทธิพลได้ง่ายและมากกว่าภายในระบบโรงเรียนด้วย ดังนั้นจึง
ต้องปฏิรูปสื่อและสภาพแวดล้อมภายนอกให้คนสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน การเรียนรู้อะไร
ใหม่ๆ ตลอดชีวิต 


11 ตัวอย่างข้อสอบของ PISA ดูจากโครงการ PISA ของ สสวท. www3.ipst.ac.th/pisa/index วิจารณ์
ข้อสอบโอเน็ต ดู www.oknation.net/blog/tan pisit/2012/02/25/entry-1 
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 6.1 ปฏิรูปในเรื่องห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้แพร่หลายถึง
ประชาชนในทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน สถานศึกษา วัด องค์กรต่างๆ


 ปฏิรูปหอสมุดแห่งชาติให้เป็นองค์การมหาชนที่ทำงานคล่องตัวกว่าระบบราชการ 
มีงบประมาณที่จะทำห้องสมุดเครือข่ายทั่วประเทศที่เปิดให้ให้ประชาชนยืมหนังสือไปอ่าน 
ที่บ้านได้ ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียนควรจ้างบรรณารักษ์ที่รักการอ่านจริงๆ มี
อิสระในการสั่งซื้อหนังสือดี เลิกระบบส่วนกลางเป็นคนสั่งซื้อให้ผ่านสำนักพิมพ์ใหญ่ที่วิ่งเต้น
ทำให้ห้องสมุดมีหนังสือที่ไม่ดีพอหรือไม่หลากหลาย ไม่ค่อยมีคนมาอ่าน  


 ควรปฏิรูปห้องสมุดอย่างมุ่งทำให้เกิดผลจริง ไม่ใช่แค่สร้างอาคารใหญ่โต แต่ไม่มี
การดูแลต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ บรรณารักษ์ควรร่วมมือกับบุคคลที่สนใจและเป็นหัวแรงใน
ท้องถิ่น จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนบริหารห้องสมุด และรณรงค์ให้คนเข้ามาใช้เพิ่มขึ้น 
ปัญหาปัจจุบันคือ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน หนังสือมีน้อย มีแต่หนังสือที่ไม่ค่อย 
น่าอ่านและหรือบรรณารักษ์ไม่สนใจทำให้ไม่มีคนมาอ่าน ถ้ามีการปฏิรูประบบห้องสมุด 
คัดหนังสือดีๆ เข้าห้องสมุด และรณรงค์ดีๆ คนต่างจังหวัดจะได้อ่านหนังสือมากขึ้น หมู่บ้าน 
ตำบลใกล้เคียงอาจร่วมมือกันหมุนเวียนหนังสือทุก 3 เดือน ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการมี 
งบประมาณซื้อหนังสือจำกัด ภาคธุรกิจเอกชนที่เป็นบริษัท ห้างร้านขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร 
บริษัทอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ ศูนย์การค้า ฯลฯ อาจจะช่วยทำกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ด้วยการทำห้องสมุดสาธารณะที่เปิดให้ทั้งพนักงานและประชาชนเข้าไป
ใช้ได้ 


 ถ้ารัฐบาลมีงบประมาณให้ห้องสมุด 3-4 หมื่นแห่ง สั่งซื้อหนังสือดีๆ ได้ การพิมพ์
หนังสือดีที่ควรมีในทุกห้องสมุดหลักหมื่นเล่มขึ้นไปจะทำให้ต้นทุนการพิมพ์ต่อหน่วยต่ำลง 
คนไทยทั่วไปจะเข้าถึงหนังสือดีราคาต่ำได้เพิ่มขึ้นด้วย 


 6.2 ปฏิรูปสื่อมวลชน สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คนสนใจอ่านหนังสือวรรณกรรม
และอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่นจัดรายการคุยเรื่องหนังสือและวรรณกรรม การแข่งขันตอบ
ปัญหาทางโทรทัศน์ การทำเว็บไซต์ที่มีหนังสือดีรุ่นเก่าให้ประชาชนเปิดอ่านได้ฟรี ฯลฯ 
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 ส่งเสริมพัฒนาสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ซีดีรอม ฯลฯ ไปในทางให้ความ
บันเทิงแบบให้ความรู้ไปด้วย (Edutainment) ทั้งความรู้ที่เป็นสากลและความรู้จากพื้นฐาน
สงัคมไทย ทัง้เรือ่งวรรณกรรมและในทกุๆ เรือ่ง จดัสรรเงนิทนุอดุหนนุ จดัการประกวด จดัตัง้
หน่วยงานที่จ้างคนเก่งมาทำงานเฉพาะด้านนี้ โดยเฉพาะเด็กสมัยใหม่จะสนใจและใช้เวลากับ
สื่อสมัยใหม่เหล่านี้มากอยู่แล้ว เราต้องรู้จักใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักใช้สื่อ
เหล่านี้เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือด้วย (เช่น อ่านหนังสือจากกระดานอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์) เพราะการอ่านหนังสือยังสำคัญและจำเป็นอย่างที่สื่ออื่นมาแทนไม่ได้ทั้งหมด  


 6.3 พฒันากจิการหอ้งสมดุ พพิธิภณัฑ ์ศนูยก์ารเรยีนรูป้ระเภทตา่งๆ และสง่เสรมิ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความรู้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกิจกรรมสำหรับ
เด็กและเยาวชน เช่นกิจกรรมเล่านิทาน แข่งขันกันแต่ง/เล่านิทาน อ่านบทกวี โต้วาที แสดง
ละคร วิจารณ์หนังสือ ฯลฯ การเล่านิทานและการอ่านหนังสือแบบออกเสียงให้คนอื่นได้ฟัง
ร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่มนุษย์ยุคก่อนมีสื่อสมัยใหม่ทำกันมานาน เป็นกิจกรรมรวมหมู่ในเชิง
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสร้างความอบอุ่นเข้มแข็งในครอบครัวและชุมชนที่สำคัญ ถึง
ปจัจบุนัวฒันธรรมนีก้ย็งัคงอยูห่รอืฟืน้ตวัขึน้มาใหมใ่นหลายประเทศ เพราะการอา่นออกเสยีง
แบบฟังกันเป็นหมู่คณะนั้นได้รสชาติได้บรรยากาศและให้ประสิทธิผลในการเรียนรู้ที่ต่างไป
จากการอ่านหนังสือคนเดียวแบบเงียบๆ  
 
 7. รณรงค์ให้คนทั้งประเทศตระหนักว่าการรักการอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด
ในการปฏิรูปคุณภาพของพลเมืองและการปฏิรูปประเทศ 


 การรักการอ่าน จะนำไปสู่การรักการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การพัฒนาสติ
ปัญญาอารมณ์ ความฉลาดด้านต่างๆ ได้อย่างสำคัญ ดังนั้นเราจึงต้องรณรงค์ให้เด็กไทย
เรียนรู้การอ่านแบบใช้งานได้และการรักการอ่านหนังสือที่ดีอยู่เสมอ  


 เด็กแต่ละคนจะเรียนรู้ได้เร็วช้าต่างกัน เด็กบางคนมีปัญหาด้านสายตา ด้านการฟัง 
การขาดความสามารถในการเรียนรู้ (LD) โดยเฉพาะทางด้านภาษา สำหรับปัญหาทาง
สุขภาพ ควรแก้ด้วยแพทย์ ปัญหาด้านการขาดความสามารถในการเรียนรู้ ควรแก้ไขด้วยการ
พัฒนานักจิตวิทยาและนักแนะแนวมาช่วยเหลือให้พวกเขาอ่านให้ได้ในระดับหนึ่ง สำหรับ
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เด็กทั่วไปส่วนใหญ่ควรได้รับการส่งเสริมกระตุ้นให้อ่านได้ดีและรักการอ่านอย่างจริงจัง 
ปัญหาของเด็กส่วนใหญ่คือพวกเขาไม่ได้รับการสอนเรื่องการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้
เขาอา่นไดย้ากลำบากและไมส่นกุ ไมส่นใจการอา่น รวมทัง้ไมม่หีนงัสอืด ีอา่นสนกุเหมาะแกว่ยั
ให้เขาได้ลองอ่านด้วย 


 สื่อสมัยใหม่ไม่อาจทดแทนการอ่านหนังสือได้ การปล่อยให้เด็กเล็กเรียนรู้ภาษาจาก
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยไม่ได้ให้เด็กเรียนรู้เรื่องการอ่าน
หนังสือแบบใช้งานได้และเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือดีๆ ที่ทำให้เขาสนุกและรักการอ่าน 
เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นเทคโนโลยีทันสมัยมากเกินไป โดยไม่ได้ตระหนักถึงเรื่อง
จิตวิทยาการเรียนรู้และความพร้อม ศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กเล็ก การที่นักการเมือง
และผูใ้หญอ่ืน่ๆ ไปคดิเอาเองวา่สือ่ทนัสมยัเปน็สิง่ทีก่า้วหนา้ทีจ่ะทำใหเ้ดก็เกง่แขง่ขนักบัคนอืน่
ได้มากกว่าหนังสือซึ่งเป็นสื่อรุ่นเก่ากว่า เป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง สื่อสมัยใหม่เป็นเพียง
เครื่องมืออุปกรณ์เสริม เด็กควรจะเริ่มจากการเรียนรู้ภาษาได้ดี อ่านหนังสือแบบจับใจ
ความได้ และรกัการอา่นหนงัสอืกอ่น เขาถงึจะรูจ้กัใชส้ือ่สมยัใหมเ่สรมิกระบวนการเรยีนรู้
ของเขาไดด้ขีึน้ 
 
 การเรียนภาษาหนังสือจากคำง่ายไปสู่ยาก เข้าใจความหมายของคำ ประโยค ใช้
ภาษาได้อย่างถูกต้องชัดเจน และสนุกในการอ่าน เกิดความรักการอ่าน เป็นเรื่องที่จะช่วย
พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จะไปใช้งานและการเรียนรู้ต่อได้อย่างเหมาะสมกว่าการเรียนรู้จาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มักเน้นภาพเคลื่อนไหวมากกว่าการใช้ถ้อยคำภาษาที่
เป็นพื้นฐานที่เราจะต้องได้ใช้ไปตลอดชีวิต สื่อที่แสดงภาพเคลื่อนไหวอาจจะเร้าใจ และสนุก 
ทำให้เด็กเข้าใจเรื่องราวบางอย่างได ้ แต่การจะเรียนรู้ภาษาแบบซาบซึ้งในภาษาและ
วรรณกรรม รักการอ่าน ควรใช้หนังสือเป็นสื่อมากกว่า แม้แต่หนังสือสำหรับเด็กเล่มที่เน้น
ภาพประกอบมากไปและมีถ้อยคำน้อยเกินไป นักจิตวิทยาเรื่องการเรียนรู้ของเด็กยังวิจารณ์
ว่า เป็นการดูถูกสติปัญญาของเด็ก และไม่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ถ้อยคำต่างๆ มากเท่าที่ควร ทั้งที่
สมองของเด็กเล็กพร้อมที่จะเรียนรู้ความหมายของศัพท์ต่างๆ ได้จำนวนมาก12

12  Bruno Bettelheim Etel. เล่มเดิม 
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 การอ่านหนังสือยังเป็นวิธีการเรียนรู้อย่างช้าๆ ที่หนักแน่นกว่า สร้างสมาธิ สร้าง
จินตนาการ ได้มากกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพยนตร์ ในการอ่านหนังสือนั้น เด็ก
สามารถหยุดและหรือพลิกกลับไปอ่านใหม่ได้ ขณะที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเคลื่อนไหวเร็ว 
บอกทั้งเรื่องราว การเคลื่อนไหว การพูดของตัวละครหมดทุกอย่าง เด็กเป็นฝ่ายดูและ 
ฟังอย่างเดียว แทบไม่ต้องใช้ความคิด จินตนาการของตนเอง เหมือนกับการอ่านหนังสือ  


 สื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง เช่น อินเทอร์เน็ต E-book ซีดีรอม ถ้ารู้จักเลือกและ
แบ่งเวลาให้เหมาะสม (โดยอาจต้องมีผู้ใหญ่ดูแล) อาจมีประโยชน์ในบางด้าน ข้อสำคัญคือ
ตอ้งสรา้งใหเ้ดก็มพีืน้ฐานการอา่นทีด่ ี รกัการอา่น มสีมาธใินการอา่น เปน็คนอยากรูอ้ยาก
เหน็ อยากค้นคว้าสิ่งที่มีสาระก่อน เขาถึงจะมีอุปนิสัยและความพร้อมที่จะไปค้นคว้าอ่าน
จากอินเทอร์เน็ต จาก E-book  


 ถ้าเด็กยังไม่มีพื้นฐานที่ดีเรื่องภาษาและการรักการอ่าน เขาอาจใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบหาความบันเทิงเพลิดเพลิน เช่นการเล่นเกมส์ ความหลงใหลเรื่องเพศ ดารา ฯลฯ และ
อาจไม่สนใจการค้นคว้า การอ่าน การแสวงหาความรู้และความหมายในชีวิตเลยก็ได้ การที่
พ่อแม่หรือนักการเมืองเห่อที่จะแจกแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งให้เด็กตั้งแต่ชั้น 
ป.1 ไม่เหมาะกับวัยที่ยังเพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องภาษาและการอ่าน การให้เด็กเริ่มจากการใช้
คอมพิวเตอร์แทนที่จะเริ่มจากหนังสือจะมีผลเสียต่อกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ของเด็กได้ โดยเฉพาะเมื่อไม่มีครูพ่อแม่ที่มีความรู้และเวลาพอที่จะแนะนำกำกับดูแลการใช้
คอมพิวเตอร์ของเด็กได้อย่างดีพอ จะเป็นผลเสียต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
ป.1 จำนวนมากได้ เด็ก ป.6 หรือ ม.1 น่าจะมีความพร้อมมากกว่า แต่ก็ต้องมีครูที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมาอย่างดีคอยแนะนำดูแลและมีการเตรียมโปรแกรมที่ดี13



13  ผลการวิจัยในประเทศเปรู โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาอเมริกัน (IDB) พบว่าโครงการให้เด็กนักเรียนมี
คอมพิวเตอร์แบบแลบทอปใช้ไม่ได้ช่วยให้เด็กสนใจการอ่าน การเรียนรู้หรือเรียนรู้ดีขึ้น เนื่องจากปัญหา
การขาดความพร้อมของครู นักเรียน และเนื้อหาที่ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ www.technology.thaiza. 
com/olpc-/240434/ 
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 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านควรทำทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งควรแทรก
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย ในต่างประเทศ 
บางเมืองมีการจัดกิจกรรมแบบลงคะแนนกันว่าเดือนนี้ประชาชนในเมืองนี้จะเลือกอ่าน
วรรณกรรมเรื่องอะไร แล้วมีการจัดกิจกรรมคุยกันแข่งตอบปัญหาจากเรื่องของวรรณกรรม
เล่มดังกล่าว ประเทศที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของการรณรงค์ให้เด็กรักการอ่านอย่างแท้จริง 
มีการรณรงค์ให้พ่อแม่สนใจและใช้เวลาอ่านนิทานให้ลูกเล็กฟังหรือคุยกับลูกเรื่องนิทานหรือ
วรรณกรรมอย่างจริงจังต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำแบบสร้างภาพโฆษณาว่ารัฐบาลนี้เห็นว่าการอ่าน
ควรเป็นวาระแห่งชาติ แต่มีแค่โปสเตอร์รูปนายกรัฐมนตรีอ่านหนังสือเผยแพร่แค่ระยะหนึ่ง 
หรอืมโีครงการเลก็ๆ เชน่ หกัคา่ลดหยอ่นภาษใีหก้บัคนทีบ่รจิาคหนงัสอืเขา้หอ้งสมดุสาธารณะ

ฯลฯ แล้วก็หายต๋อมไป เพราะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไปวุ่นกับเรื่องอื่นต่อ ไม่ได้มี
การทำกิจกรรมเรื่องการอ่านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จึงไม่ได้เกิดผลเปลี่ยนแปลงจริงจัง เป็น
แค่การโฆษณาอีกชิ้นหนึ่งของพวกนักการเมืองซึ่งชอบเปลี่ยนป้ายโฆษณาเป็นเรื่องต่างๆ ไป
เรื่อยๆ  


 ข้อเสนอจากนักเขียน นักวิชาการด้านการผลิตหนังสือให้รัฐบาลจัดตั้งสถาบัน
หนังสือแห่งชาติเป็นองค์การมหาชนค่อนข้างใหญ่ เพื่อการส่งเสริมการผลิต การเผยแพร่
หนังสือดีให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ และการรณรงค์ระดับประเทศอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือดีฯ14 เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมที่น่าจะมีการนำไปพัฒนาต่อ
อย่างจริงจัง เพราะการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน คนทั่วไป รักการอ่าน รู้จัก
อ่านหนังสือดี คือแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองที่
สำคัญ  


 การปฏิรูปการศึกษาอย่างมีคุณภาพและอย่างทั่วถึงป็นธรรมเป็นแนวทางเดียวที่จะ
นำไปสู่การปฏิรูปในทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศ ให้พัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืนขึ้น 




14  มกุฏ อรฤดี/มูฮัม บิน มูดอ “แนวคิดเสนอรัฐบาลสังคมหนังสือและสังคมการอ่าน ในประเทศไทย” 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ 2553 www.bflybook.com 
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“ถ้าประชาชน
ไม่เข้าไปหาหนังสือ
เราจะต้องทำให้หนังสือ
เข้าไปหาประชาชน”
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1.บริบทเฉพาะของประเทศกัมพูชา
 ในศตวรรษที่ 20 กัมพูชาประสบภัยสงครามกลางเมืองยาวนานกว่า 30 ปี ช่วง
เวลาแห่งโศกนาฏกรรมเลวร้ายที่สุดใน 30 ปีนั้นและในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาคือ 4 ปี
แห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งบงการโดยเขมรแดงที่กุมอำนาจตั้งแต่เดือนเมษายน 2518 - 
มกราคม 2522 ชาวกัมพูชาราว 2 ล้านคนซึ่งรวมถึงปัญญาชนเกือบทั้งหมดถูกสังหารหรือ
เสียชีวิตจากการถูกบังคับใช้แรงงาน  


 นอกจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ โครงการทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งหมดก็ถูก
ทำลายด้วย วัฒนธรรมและการศึกษาอันเป็นสัญลักษณ์ของชาติและเป็นต้นกำเนิดของ 
อารยธรรมอืน่ๆ ทัง้หมดไดร้บัผลกระทบมากทีส่ดุ เจดยีแ์ละโรงเรยีนถกูทำลายหรอืเปลีย่นเปน็
เรอืนจำ แทนทีเ่ดก็และผูใ้หญจ่ะไดไ้ปโรงเรยีน พวกเขากลบัถกูบงัคบัใหท้ำนา ในเดอืนมกราคม

2522 เมื่อพรรคกัมพูชาประชาธิปไตยของ เขมรแดงถูกขับไล่โดยกองทัพเวียดนาม และ
อำนาจใหม่คือสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาได้รับการก่อตั้ง นาย Raoul Jennar ได้รายงาน
ในหนังสือ Les cles du Cambodge ว่าร้อยละ 90 ของชาวกัมพูชาที่มีประกาศนียบัตร
หรือการศึกษาสูงกว่าระดับประถมต่างเสียชีวิตหรือถูกเนรเทศ 


การพัฒนาการอ่าน
เพื่อการศึกษาสำหรับทุกคน
จากปฏิบัติการนำร่องสู่นโยบายแห่งชาติ
สิ่งท้าทายและบทเรียนที่ได้เรียนรู้*
โสทิค ฮก (Sothik Hok) 1 

* แปลจาก Reading Development in the Service of Education For All 
1 ผู้อำนวยการองค์กรพัฒนาเอกชน SIPAR, ประเทศกัมพูชา 
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 ในช่วงทศวรรษ 80 สงครามกลางเมืองระหว่าง 4 พรรคการเมืองหลักของกัมพูชาก็
ฉกีประเทศออกเปน็เสีย่งๆ ตอ่ไปอกี ทัง้ยงัทำใหเ้กดิการขาดเสถยีรภาพอยา่งทีเ่ปน็อยู ่ ดงันัน้ 
ประชาชนหลายแสนคนจึงอพยพออกนอกประเทศและกลายเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้าน

รวมทั้งประเทศไทย  


 สงครามกลางเมืองในกัมพูชาเป็นผลลัพธ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองประการหนึ่งของ
สงครามเย็น การล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน พ.ศ.2532 และการเปลี่ยนแปลง 
ด้านบรรยากาศการเมืองของโลกที่เกิดขึ้นตามมา ก่อให้เกิดการเจรจาต่อรองระหว่าง 4 
พรรคการเมืองที่ขัดแย้งกันอยู่และประเทศที่เกี่ยวข้อง ในที่สุด ก็มีการเซ็นสนธิสัญญา
สันติภาพขึ้น ณ กรุงปารีสในเดือนตุลาคม 2534 ซึ่งทำให้กัมพูชาจัดการเลือกตั้งภายใต้ 
การกำกบัขององคก์ารสหประชาชาตเิมือ่ พ.ศ.2536 และไดร้บัประโยชนจ์ากความชว่ยเหลอื
ของประเทศภาคีและองค์กรเอกชนนานาชาติ 

2.ความเป็นมาของSIPAR
 ใน พ.ศ.2525 เมื่อสุภาพสตรีชาวฝรั่งเศส Mrs. Magali Petitmengin เยือนค่าย 
ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาในประเทศไทย เธอรู้สึกสะเทือนใจกับชะตากรรมที่เลวร้ายของผู้ลี้ภัยใน
ค่ายฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ เมื่อกลับประเทศฝรั่งเศส เธอจึง
ตัดสินใจก่อตั้งองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เพื่อช่วยผู้ลี้ภัยเหล่านั้น SIPAR (Soutien ă

I’Initiative Privee pour I’Aide aux Refugies) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเพื่อช่วย
ด้านการต้อนรับและการปรับตัวของผู้ลี้ภัยชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมฝรั่งเศส ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาลี้ภัยที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลฝรั่งเศสจากค่ายต่างๆ ใน
ประเทศไทย 


 ขณะเดียวกัน ในค่ายที่พนัสนิคมในประเทศไทย มีกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาและ
ดำเนินการโครงการการศึกษา เพื่อเตรียมผู้ลี้ภัยให้พร้อมสำหรับการอพยพสู่ประเทศฝรั่งเศส 
ใน พ.ศ.2532 โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพถูกตั้งขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยจุดที่ 2 สำหรับ
เยาวชนกมัพชูา ซึง่ใหโ้อกาสเยาวชนเหลา่นัน้ไดเ้รยีนรูท้กัษะตา่งๆ ทีเ่ปน็ประโยชนเ์มือ่พวกเขา
กลับสู่กัมพูชา SIPAR มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการศึกษาผ่านการใช้คู่มือ
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การสอนที่กลุ่มครูชาวกัมพูชาออกแบบและเขียนขึ้น แต่เดิมคู่มือนี้ถูกเตรียมขึ้นสำหรับครู 
ในค่ายผู้ลี้ภัยในแถบชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการประเทศ
กมัพชูากไ็ดน้ำคูม่อืนีไ้ปใชใ้นเวลาตอ่มา คูม่อืสำหรบัครทูีก่ลา่วถงึประกอบดว้ยหนงัสอื 15 เลม่
ซึ่งสอน 3 วิชา ได้แก่ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และคณิตศาสตร์ สำหรับระดับ
ประถมศึกษา 5 ระดับ  


 นอกจากนี้ ใน พ.ศ.2532 ห้องสมุดเพื่อเด็กแห่งแรกก็ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นในค่าย
ผู้ลี้ภัยจุดที่ 2 แต่โชคร้ายที่ห้องสมุดขาดแคลนหนังสือสำหรับเด็กที่เขียนเป็นภาษาเขมร 
อย่างมาก วัตถุประสงค์ของห้องสมุดคือสร้างทรัพยากรการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเสริม
พัฒนาการของเด็ก ทำให้เด็กมีความรู้ด้านวัฒนธรรม และสร้างความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ อย่างไรก็ตาม หนังสือส่วนใหญ่ถูกแปลจากภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย 
บรรดาบรรณารักษ์ก็ขาดทักษะและการสนับสนุนที่จำเป็น จึงประสบอุปสรรคอย่างยิ่งในการ
บรรลุพันธกิจในการพัฒนาเด็ก  


3.พันธกิจใหม่ของSIPAR
 หลังจากการเซ็นสนธิสัญญาสันติภาพ ณ กรุงปารีสใน พ.ศ.2534 ค่ายผู้ลี้ภัย
กมัพชูาถกูปดิลงและผูล้ีภ้ยักวา่ 3 แสนคนถกูสง่ตวักลบักมัพชูาภายใตก้ารควบคมุขององคก์าร
สหประชาชาติ  


 ขณะนั้น SIPAR เป็นที่รู้จักในหมู่หน่วยงานทางการด้านการศึกษาของกัมพูชาผ่าน
คู่มือการสอนที่ SIPAR จัดทำเผยแพร่ จึงได้รับการขอความร่วมมือให้สนับสนุนกระทรวง
ศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของกัมพูชา และให้มีส่วนร่วมในการสร้างประเทศขึ้นใหม่ โดย
การเน้นพันธกิจไปที่การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากได้รับคำขอร้องนี้ ใน พ.ศ. 
2533 SIPAR ได้ปรับปรุงและแก้ไขหนังสือต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของประเทศ 
แล้วจึงพิมพ์และแจกจ่ายคู่มือ 95,000 เล่มไปยังโรงเรียนต่างๆ ใน 17 จังหวัด  


 จากปี พ.ศ.2535 พันธกิจของ SIPAR ได้รับการสนับสนุนด้านการสอนจาก
วิทยาลัยครูประจำจังหวัด (Provincial Teacher Training Colleges - PTTC) 4 แห่ง 
โครงการนำร่องนี้ได้รับการออกแบบเพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านคุณภาพการฝึกอบรมก่อน
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การสอน (pre-service training) โดยวิทยากรฝึกอบรมครู และในขณะเดียวกัน เพื่อให้การ
สนับสนุนด้านเทคนิคกับสำนักงานการศึกษาจังหวัดในการปรับปรุงการฝึกสอนของครู  


 ในปีเดียวกัน หนังสือจากห้องสมุดเด็กในค่ายผู้ลี้ภัยจุดที่ 2 ถูกส่งกลับสู่กัมพูชา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษา เป็นการปฏิบัตินำร่องในประเทศที่ไม่มี
ทั้งหนังสือและห้องสมุดสำหรับเด็ก 


 ห้องสมุดเด็กแห่งแรกถูกสร้างในตึกไม้เล็กๆ นอกโรงเรียนแห่งหนึ่ง ด้วยทรัพยากร
เท่าที่มีอยู่และหนังสือเด็กเพียงไม่กี่เล่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศแปลเป็น
ภาษาเขมร หน้าปกเขียนด้วยลายมือปิดทับบนปกเดิม ทีม SIPAR พยายามพัฒนาต่อยอด
จากทรัพยากรที่จำกัดเพียงเท่านี้ โดยการประชุมเพื่อสร้างความตระหนักกับผู้ปกครองและ
โรงเรียนรัฐ และโดยการออกแบบและแนะนำกิจกรรมสาระบันเทิง หนังสือและเอกสารวิจัย
เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กในช่วงอายุต่างๆ  


 ถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมาย ห้องสมุดท้องถิ่นแห่งแรกก็มีชื่อเสียงด้านบทบาท
ทางการศึกษาในกลุ่มครู หน่วยงานรัฐบาลด้านการศึกษาระดับจังหวัด และผู้ปกครอง ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีการตั้งห้องสมุดโรงเรียนแห่งแรกขึ้นในอีกจังหวัดหนึ่งและใช้เป็นแหล่ง
ทรัพยากรเสริมการสอนการอ่าน เนื่องจากแบบเรียนของรัฐยังด้อยคุณภาพมาก ระหว่าง 
พ.ศ.2536-2538 มีการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมากขึ้นในอีก 2 จังหวัด  


4.โครงการห้องสมุดโรงเรียน
 หลังจากโครงการระยะแรกประสบความสำเร็จในทั้ง 4 จังหวัด มีการตั้งโครงการ
เพื่อสร้างห้องสมุดสำหรับเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาและเพื่อฝึกอบรมบรรณารักษ์ โดย 
ได้รบัการสนบัสนนุดา้นเงนิทนุจากสหภาพยโุรปใน พ.ศ.2539 ดงันัน้ พนัธกจิของ SIPAR จงึได้
เปลีย่นไปเนน้กจิกรรมเพือ่พฒันาการอา่นในหอ้งสมดุโรงเรยีนของเดก็ คร ูและชมุชน ตอ่มาใน 
พ.ศ.2542 สหภาพยุโรปเพิ่มการสนับสนุนให้แก่โครงการสร้างห้องสมุดโรงเรียนเพิ่มเติมอีก 
30 แห่งในอีก 3 จังหวัดเป็นเวลา 3 ปี  
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 จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าว มีการเซ็นสัญญาอีกฉบับเพื่อขยายเครือข่าย
หอ้งสมดุโรงเรยีนกบักระทรวงศกึษาธกิาร เยาวชนและกฬีา (MoEYS) ในป ี2545 ความรว่มมอื
ระหว่าง SIPAR และกระทรวงศึกษาธิการก็บรรลุผลสำคัญอีก 2 ประการ คือ 

• ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนในระดับประเทศ กล่าวคือ มี
การแต่งตั้งและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับประเทศที่กำกับดูแลห้องสมุดโรงเรียน
ภายใต้กรมฝึกอบรมครู และกรมการประถมศึกษาและปฐมวัยของกระทรวง  

• ด้านการดำเนินการและการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนในระดับรองลงมา 
กล่าวคือ มีการแต่งตั้งและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายใต้สำนักงานการศึกษาระดับ
จังหวัดและเขต 



 ในปีเดียวกัน มีการประเมินจากภายนอกเพื่อศึกษาผลกระทบที่ห้องสมุดโรงเรียน 
มตีอ่ชมุชน ผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็วา่ชมุชนไมไ่ดใ้ชห้อ้งสมดุโรงเรยีน เพราะประชาชนสว่นใหญ่
เห็นว่าโรงเรียนเป็นสำนักงานบริหารที่มีไว้สำหรับนักเรียนและครูของโรงเรียนเท่านั้น 
นอกจากนี ้ ยงัพบวา่ประชาชนเกรงการเขา้ใชห้อ้งสมดุ และเดก็ๆ รูส้กึลงัเลโดยเฉพาะอยา่งยิง่
เวลาที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบนักเรียน (นักเรียนในกัมพูชาต้องสวมเครื่องแบบ คือเสื้อเชิ้ต 
สีขาวและกางเกงหรือกระโปรงสีน้ำเงิน) ยิ่งไปกว่านั้น เวลาทำการของโรงเรียนยังไม่
สอดคล้องกับเวลาทำงานของครอบครัวและสมาชิกชุมชน (เช่น ชาวบ้าน เด็กที่ไม่ได้เข้า
โรงเรียน เยาวชน พระสงฆ์ เป็นต้น) และห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่มีหนังสือที่ผลิตขึ้นสำหรับ
ผู้ใหญ่หรือวัยรุ่น ในด้านกลยุทธ์เพื่อบรรลุพันธกิจ SIPAR จึงเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ 
2 ประการ ได้แก่  

• ในภาคการศึกษาในระบบ เป้าหมายคือเพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาซึ่งสนับสนุน MoEYS ในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร
จัดการเครือข่ายห้องสมุดระดับประเทศ และด้านการฝึกอบรมบรรณารักษ์ 
ภายใต้กรอบงานของโครงการโรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็ก (Child Friendly 
School) ของประเทศ  

• ในภาคการศึกษานอกระบบ เป้าหมายคือเพื่อดำเนินการโครงการใหม่นอก
ระบบโรงเรียนรัฐ ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงการอ่านและการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวกัมพูชา 
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ซึ่งประชากรผู้ใหญ่ราวร้อยละ 40 มีระดับการศึกษาต่ำมาก และการขาด
โอกาสด้านการอ่านและการศึกษาเป็นอุปสรรคอย่างแท้จริงต่อการลดความ
ยากจนและการบรรลุวัตถุประสงค์แห่งสหัสวรรษหลายประการ  

 ในปี พ.ศ.2548 หลักจากได้สร้างห้องสมุดโรงเรียน 100 แห่ง ใน 16 จังหวัด และ
ฝึกอบรมบรรณารักษ์กว่า 500 คน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของ 
ผลงาน SIPAR ได้ขอให้ SIPAR ขยายการดำเนินงานสู่ระดับประเทศ ด้วยการสนับสนุนด้าน
การเงินอีกครั้งจากสหภาพยุโรป โครงการใหม่ระยะการดำเนินงาน 5 ปี (2549 - 2553) 
ชื่อ “การพัฒนาบรรยากาศการรู้หนังสือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการต่อต้าน
การไม่รู้หนังสือในกัมพูชา” ก็เริ่มต้นขึ้น โครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจาก 
MoEYS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเสาหลักกิจกรรม 3 ประการ คือ  

• สร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ 
• สร้างศูนย์การศึกษาสำหรับทุกคน (CEFA) เทียบเท่ากับศูนย์การอ่านชุมชนใน 

3 จังหวัดเป้าหมาย ตามแนวทางใหม่ในการปฏิรูปเพื่อการกระจายอำนาจ 
• สร้างและเพิ่มปริมาณ คุณภาพและความหลากหลายของหนังสือภาษาเขมร

สำหรับเด็ก  


 ระหว่าง พ.ศ.2553-2555 หลังจากความพยายามถึง 20 ปีในการสร้างห้องสมุด
โรงเรียนและการสร้างศักยภาพในทุกระดับ มีการก่อตั้งเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน มีการ
สรา้งสำนกับรหิารการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีนและการฝกึอบรมบรรณารกัษภ์ายใตก้รมพฒันา
หลักสูตร (DCD) นอกจากนี้ ยังมีการตีพิมพ์และเผยแพร่มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนประถม
ศึกษา  


 การพัฒนาและดำเนินการห้องสมุดโรงเรียนเป็นผลจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
และความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่าง SIPAR และหลายหน่วยงานภายใต้ MoEYS เช่น 
กรมพัฒนาหลักสูตร กรมการประถมศึกษา และกรมการฝึกอบรมครู ร่วมกับอีก 2 องค์กร 
ได้แก่ SVA และ Room to Read  


 หลังจากเน้นการสนับสนุนการสร้างห้องสมุด การผลิตหนังสือ การฝึกอบรม
วิทยากร การฝึกอบรมบรรณารักษ์ และการเผยแพร่มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนระดับ
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ประถมศึกษา กิจกรรมปัจจุบันของเราเน้นความร่วมมือกับกรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กรมพัฒนาหลักสูตร หรือ DCD ในด้านต่อไปนี้ 

• การดำเนินการและการพัฒนาห้องสมุดตัวอย่าง (Referral Libraries) 
โครงการนำร่องใหม่ของ DCD 

• การแนะนำครฝูกึสอนใหรู้จ้กักบัการใชห้อ้งสมดุและหนงัสอืเพือ่การสอนระหวา่ง
การฝึกสอน 2 ปี ใน PTTC ทั้งหมด 18 แห่ง 

• การออกแบบและการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบรรณารักษ์ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับประเทศ  



 ความร่วมมือระหว่าง SIPAR SVA และ Room to Read: การผนึกกำลัง 
 ก่อนปี พ.ศ.2552 NGOs ทั้งสามร่วมมือกับ MoEYS แต่แยกกันปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาการอ่านในแต่ละส่วน เป้าหมายของแต่ละ NGO ในเรื่องจังหวัด โรงเรียนและเนื้อหา
การฝึกอบรมแตกต่างกันไป อันที่จริง อาจกล่าวได้ว่าแต่ละ NGO มีแนวทางด้านห้องสมุด
สำหรับเด็กเป็นของตนเอง  

• SIPAR เนน้การอา่นเพือ่การคน้พบ เพือ่พฒันาความสงสยัใครรู่ ้ เพือ่ความบนัเทิง 
และเพื่อการพัฒนาตนเอง  

• SVA เน้นการอ่านเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่าเรื่อง
แบบดั้งเดิม  

• Room to Read มเีปา้หมายหลกัคอืการอา่นเชงิวชิาการ และการอา่นทีเ่ชือ่มโยง
กับหลักสูตรของโรงเรียน  



 แนวทางที่ต่างกันนี้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน รวมทั้งแสดงถึงมิติการสอนสามแบบ
สำหรับการพัฒนาการอ่านในกัมพูชา  


 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ทั้ง 3 NGOs ได้พบพื้นฐานร่วมกันในการทำงานเพื่อการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในความร่วมมือรูปแบบใหม่นี้ มีการตั้งคณะทำงานเพื่อ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขึ้นเพื่อเสริมโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ MoEYS การฝึก
อบรมบรรณารักษ์ และการสร้างนโยบายการอ่านของประเทศ แนวคิด การตีพิมพ์และการ
เผยแพร่มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น
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จากความรว่มมอืทีม่ปีระสทิธภิาพระหวา่ง NGOs ทัง้สามและ MoEYS แผนปฏบิตังิานรว่มกนั
ในอนาคตมี 2 เป้าหมายหลัก คือเพื่อสนับสนุน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำให้เกิด 
วันอ่านหนังสือแห่งชาติ (Reading Day) และศูนย์ฝึกอบรมบรรณารักษ์ในประเทศกัมพูชา  


5.โครงการการอ่านสำหรับทุกคน
 ความจำเป็นของโครงการนี้เป็นที่ประจักษ์ชัด แต่ MoEYS และพันธมิตรเพื่อการ
พัฒนาส่วนใหญ่ (ทั้งความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี ผู้บริจาค ธนาคาร และ NGOs) ต่างก็
เห็นตรงกันว่าควรให้ความสำคัญกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น) ก่อน 


 ดังที่กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ กัมพูชามีบริบทพิเศษด้านการศึกษา เนื่องจากการ 
สูญเสียประชาชนรุ่นอายุหนึ่งไปทั้งรุ่น และผลที่ตามมาคือการล่มสลายทางวัฒนธรรมของ
ครอบครัว ชุมชน และชาติ ครู อาจารย์และนักเขียนร้อยละ 90 ถูกฆ่าและวัสดุการศึกษาที่
เป็นลายลักษณ์อักษรถูกทำลาย นิสัยรักการอ่านถูกกำจัดแบบถอนรากถอนโคน ดังนั้น 
สำหรับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ “การอ่าน” หมายถึง “การทำงาน” นอกจากนี้ พัฒนาการ 
ในการเข้าถึงสื่ออื่นๆ เช่น โทรทัศน์และวิทยุ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็เป็นตัวแปรที่เป็น
อุปสรรคต่อวัฒนธรรมการอ่าน  


 จากผลการประเมินและความต้องการที่แท้จริงด้านการอ่านและการเข้าถึงการ
ศึกษาสำหรับทุกคน SIPAR ได้เน้นการพัฒนาการอ่านในภาคการศึกษานอกระบบ โดย
พยายามเพิ่มนิสัยรักการอ่านในชุมชนด้วยคำขวัญ “ถ้าประชาชนไม่เข้าไปหาหนังสือ เราจะ
ต้องทำให้หนังสือเข้าไปหาประชาชน” ดังนั้น นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา จึงได้มีการริเริ่ม
ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านสำหรับทุกคน เพื่อสื่อสารเรื่องนี้ไปยัง
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่สุด ที่ซึ่งปราศจากแม้กระทั่งการศึกษานอกระบบ 


 ก. ห้องสมุดเคลื่อนที่  
 ใน พ.ศ.2543 SIPAR ได้เริ่มโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการกับพื้นที่
ชานเมืองพนมเปญและจังหวัดข้างเคียง รถตู้ขนาดเล็กถูกแปลงเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่
ควบคุมโดยพนักงานขับรถซึ่งทำหน้าที่บรรณารักษ์และได้รับการฝึกอบรมด้านกิจกรรมที่
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เกี่ยวข้องกับการอ่าน พนักงานเหล่านี้มอบประสบการณ์หลากหลายให้กับเด็กๆ เช่น การ 
เล่านิทาน การอ่านหนังสือตามอัธยาศัย เกม และกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งบริการให้ยืม
หนังสือแก่เด็กและครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีการมอบหมายให้ผู้ประสานงานอาสาสมัคร
ประจำท้องถิ่นดูแลหน่วยให้ยืมหนังสือขนาดเล็ก ซึ่งทำให้ทุกคนเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้นมาก 
ห้องสมุดเหล่านี้ให้บริการพื้นที่ชานเมืองด้อยโอกาสของพนมเปญ หมู่บ้านในจังหวัดกันดาล
และกำปงสปือ นอกจากนี้ยังเข้าถึงโรงเรียนอนุบาลชุมชน ศูนย์เพื่อสตรีและเด็กกลุ่มเสี่ยง 
(โดยการร่วมมือกับ NGOs อื่น เช่น Nyemo และ CWCC) เด็กกำพร้า ศูนย์และโรงพยาบาล
ฟื้นฟูเด็กทุพพลภาพ (โดยการร่วมมือกับ UNICEF และสมาคม la Chaine de I’Espoir) ใน
ทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนอนุบาลชุมชน มีการดำเนินการโครงการและศูนย์เลี้ยงดู
เด็กสำหรับสตรีและเด็กกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมเฉพาะที่สร้างความคุ้นเคยกับหนังสือ
สำหรับเด็กเล็ก เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กผ่านความสนุกสนานจาก
การอ่านหนังสือร่วมกัน  


 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 8 หน่วย แต่ละหน่วยดูแลโดยทีมบุคลากรผู้เปี่ยมประสบการณ์
ประกอบด้วยบรรณารักษ์เคลื่อนที่ 1 คน และอาสาสมัครเยาวชนกัมพูชาจำนวนหนึ่ง ได้
พัฒนาและแนะนำกระบวนการสร้างสรรค์สำหรับการทำกิจกรรมด้านการอ่าน ซึ่งทำให้
เด็กๆ และครอบครัวเข้าถึงวัสดุการอ่านเพิ่มเติมได้สม่ำเสมอ ความคิดริเริ่มดังกล่าวเข้าถึง 80 
หมู่บ้านเป้าหมายที่ไม่เคยมีกรอบงานเสริมการอ่านนอกหลักสูตรมาก่อน  


 การทำให้บรรดาอาสาสมัครชุมชนมีพลังเพิ่มขึ้น ซึ่งมักจะได้แก่ หัวหน้าหมู่บ้าน ครู
เกษียณอายุ พนักงานร้านค้า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือครูอนุบาลในโรงเรียน
อนุบาลชุมชน โครงการนี้ทำให้เด็กๆ และครอบครัวในชุมชนรู้จักการปฏิบัติใหม่ๆ อย่างเช่น
การให้ยืมหนังสือ ทุกกิจกรรมที่ห้องสมุดเคลื่อนที่ดำเนินการจะเสริมโครงการห้องสมุด
โรงเรียนของ SIPAR และยังเชื่อมช่องว่างระหว่างโรงเรียนและบ้าน (นักเรียนกัมพูชาไป
โรงเรียนเพียงครึ่งวันหรือ 4 ชั่วโมง จึงมีเวลาสำหรับฝึกการอ่านน้อยมากในชั้นเรียน และเมื่อ
โรงเรียนมีห้องสมุด วัสดุการอ่านที่จำกัดก็ทำให้ไม่สามารถให้บริการยืมหนังสือได้)  


 ในหมู่บ้านต่างๆ กิจกรรมการอ่านและบริการให้ยืมหนังสือที่ห้องสมุดเคลื่อนที่ของ 
SIPAR ดำเนินการ เพิ่มช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการฝึกการอ่านของเด็กในบรรยากาศที่
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เป็นมิตร ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ครอบครัวมักลังเลที่จะไปห้องสมุดโรงเรียน ดังนั้น ผู้ปกครอง
จะสนับสนุนให้ลูกหลานฝึกการอ่านได้มากขึ้นถ้าพวกเขาสามารถเข้าถึงหนังสือใกล้บ้านได้
ง่ายขึ้นและได้ประโยชน์จากโครงการให้การศึกษากับผู้ปกครอง ยิ่งไปกว่านั้น ความยืดหยุ่น
ของวิธีการนี้ การใช้อาสาสมัครในท้องถิ่นและการหมุนเวียนวัสดุการอ่านในชุมชนก็เป็น
ประโยชน์ด้วย ในอนาคต การสร้างสมาชิกภาพกับศูนย์ทรัพยากรสมาคม (Associative 
Resource Center) โดยชมุชนเปน็ผูเ้สยีคา่ใชจ้า่ยจะทำใหโ้ครงการมคีวามตอ่เนือ่งและนำไป
ปรับใช้กับจังหวัดอื่นๆ ได้ง่าย  
 
 ข. ศูนย์ชุมชนเพื่อการอ่านสำหรับทุกคน 
 โครงการนี้เชื่อมโยงกับการสร้างศูนย์การศึกษาสำหรับทุกคน (CEFA) ซึ่งได้รับการ
ออกแบบให้เป็นศูนย์ทรัพยากรชุมชน ด้วยความร่วมมือกับสภาชุมชนและกรมการศึกษา
นอกระบบของ MoEYS โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2545 ด้วยการสร้างทรัพยากรเอกสารที่
เข้มข้นและหลากหลายให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เนื้อหาครอบคลุมวรรณกรรม 
เกษตรกรรม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดชุมชนเหล่านี้ตั้งอยู่ ใจกลางชุมชนในจังหวัด
กระแจะ เปรยแวง กันดาล และกำปงจาม 


 ศนูยเ์หลา่นีบ้รหิารจดัการโดยตรงโดยสภาทอ้งถิน่ผา่นคณะกรรมการบรหิาร อาสา-
สมัครท้องถิ่น ทำหน้าที่ดำเนินการและจัดกิจกรรมประจำวัน ในขณะที่ SIPAR ให้การ
สนับสนุนด้านเทคนิคกับสมาชิกสภาชุมชนและผู้ดำเนินการเพื่อให้การเข้าถึงหนังสือและ
ข้อมูลเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  


 ค. มุมอ่านหนังสือในโรงพยาบาลเด็ก 
 มุมอ่านหนังสือในโรงพยาบาลเด็กแห่งแรกตั้งขึ้นใน พ.ศ.2551 เมื่อ UNICEF ขอ
ความสนับสนุนจาก SIPAR ในการสร้างพื้นที่เด็กเล่นในโรงพยาบาลเด็กแห่งชาติ ณ กรุง-
พนมเปญ หลงัจากทีโ่ครงการนำรอ่งระยะดำเนนิงาน 1 ปปีระสบความสำเรจ็ ใน พ.ศ.2552

การร่วมมือกันกับ UNICEF ก็เข้มแข็งขึ้น และมีการเริ่มโครงการสร้างมุมอ่านหนังสือสำหรับ
เด็กและคนไข้ในโรงพยาบาลประจำจังหวัดอีก 9 แห่ง รวมทั้ง SIPAR ก็ดำเนินการฝึกอบรม
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และดูแลผู้ดำเนินการประจำมุมอ่านหนังสือ (พนักงานสัญญาจ้างท้องถิ่น) ด้วย ขณะนี้ การ
ขยายโครงการไปยังโรงพยาบาลเด็กอื่นๆ ในกัมพูชาอยู่ในระหว่างการพิจารณา  
 นอกจากนี้ มีการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ La Chaine de I’Espoir ซึ่งเป็น NGO 
ด้านการแพทย์จากประเทศฝรั่งเศสที่ก่อตั้งใน พ.ศ.2531 เพื่อให้เด็กยากจนเข้าถึงการรักษา
พยาบาลได้แล้ว ซึ่งทำให้ SIPAR ก้าวเข้าสู่แขนงใหม่ด้านการศึกษาด้วยการรวมกิจกรรมการ
อ่านเข้ากับกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนในการสอนเสริมคนไข้เด็กที่ยากจนที่ต้องอยู่ใน 
โรงพยาบาลเป็นเวลานาน หรือที่ต้องมารับคำปรึกษาทางการแพทย์ มุมอ่านหนังสือตั้งอยู่ใน
หอผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กของโรงพยาบาล Calmette ในกรุงพนมเปญ  


 ง. ห้องสมุดในเรือนจำ 
 “ทุกเรือนจำจะมีห้องสมุดให้ผู้ต้องขังทุกประเภทได้ใช้ จะต้องมีหนังสือเพียงพอ 
ทั้งประเภทบันเทิงและวิชาการ และผู้ต้องขังจะได้รับการสนับสนุนให้ใช้ห้องสมุดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด” นี่เป็นคำนิยามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำข้อที่ 40 ว่าด้วยการปฏิบัติต่อ 
ผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ และข้อความนี้ยังระบุในวรรคที่ 13 และ 37 ใน
กฎหมายใหม่ว่าด้วยเรือนจำที่ประกาศในเดือนธันวาคม 2554 ณ ประเทศกัมพูชา  


 ด้วยการร่วมมือกับกรมเรือนจำของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา และสำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ มีการเปิดห้องสมุดขึ้น 4 แห่ง
เป็นโครงการนำร่องใน พ.ศ.2554 ในเรือนจำจังหวัดพระตะบองและเสียมเรียบ และ 
สถานราชทัณฑ์ 1 และ 2 ในกรุงพนมเปญ ภายใต้กรอบการดำเนินงานเพื่อการปฏิรูประบบ
เรือนจำ และเพื่อเสริมความเข้มแข็งในโอกาสด้านการศึกษา การฝึกตนเอง และการกลับสู่
สังคมของผู้ต้องขัง มีการวางแผนโครงการขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาห้องสมุดสำหรับปี 2555-
2557 ในเรือนจำ 26 แห่งของกัมพูชา โดยได้รับการร่วมสนับสนุนด้านการเงินจากสหภาพ
ยุโรป ในอนาคต พัศดีกว่า 70 นาย และผู้ต้องขังผู้ช่วยกว่า 70 นายจะได้รับการฝึกอบรม
ด้านบรรณารักษ์และการสอนการอ่านตามอัธยาศัยเพื่อให้บริการกับผู้ต้องขัง พัศดี และ
ครอบครัวจำนวน 15,000 คน 
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6.โครงการจัดพิมพ์หนังสือ
 ในปี พ.ศ.2543 หลังจากทำงานวิจัยหลายชิ้นเรื่องรสนิยมและความต้องการของ
เยาวชนและครู SIPAR ได้เริ่มโครงการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อพิมพ์หนังสือวิชาการและนิยาย
เป็นภาษาเขมร เป็นการดำเนินการของ SIPAR เพื่อตอบสนองความต้องการด้านหนังสือของ
ห้องสมุดและสาธารณชนทั้งในกรุงพนมเปญและจังหวัดอื่นๆ ของกัมพูชา วัตถุประสงค์หลัก
คอืเพือ่สรา้งวสัดกุารอา่นเสรมิทีม่คีณุภาพดสีำหรบัโครงสรา้งการศกึษาในระบบและนอกระบบ 
เพื่อเพิ่มทางเลือกหนังสือภาษาเขมรสำหรับเด็ก ครู นักการศึกษาและสาธารณชนทั่วไป 
เพื่อให้ภาคสิ่งพิมพ์เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อเสริมทักษะในภาคทรัพยากร
มนุษย ์


 ก. หนังสือประเภทต่างๆ 
 ด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์นานาชาติและการฝึก
อบรมเป็นประจำโดยนักเขียน บรรณาธิการ และนักออกแบบกราฟิก คณะทำงาน 
ชาวกัมพูชา 7 คนปฏิบัติงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการผลิตหนังสือ ได้แก่ การสร้างแนวคิด
หนังสือ การเขียนเนื้อหา การแปลเนื้อหา การแก้ไขเนื้อหา การวางรูปแบบหนังสือ การ
ตลาด การส่งเสริมการขายและการจัดส่ง SIPAR ได้พิมพ์หนังสือออกมาแล้วหลายชุด ดังนี้ 

•  หนังสือภาพ  
 หนังสือชุดนี้เป็นหนังสือภาพชุดแรกของประเทศกัมพูชา ประกอบด้วยหนังสือ

สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี ซึ่งสามารถจับหนังสือและคุ้นเคยกับหนังสือ
ก่อนเรียนรู้การอ่านเสียอีก  

• เรื่องเล่าเรื่องแรกๆ  
 หนังสือชุดนี้สร้างขึ้นสำหรับเด็กซึ่งเริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-7 ปี) หนังสือแต่ละเล่ม

ประกอบด้วยเรื่องสั้นที่อ่านง่ายและภาพประกอบที่น่าดู 
• ฉันอยากอ่านหนังสือ  
 หนังสือชุดนี้เปิดตัวใน พ.ศ.2547 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านใน

เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป ประกอบด้วยนิทานพื้นบ้านเขมร และเรื่องเล่าร่วมสมัยจาก
ต่างประเทศ พร้อมภาพการ์ตูน เกม หน้าสารคดี กิจกรรม เรื่องขำขัน และ 
เกมทายปริศนา  
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• ฉันอ่านหนังสือได้ 
 หนังสือชุดใหม่ที่เปิดตัวใน พ.ศ.2555 นี้มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป

ที่ต้องการอ่านหนังสือตามลำพังพร้อมดูภาพประกอบที่เหมาะสมสวยงาม 
• วรรณกรรมเด็ก  
 หนังสือชุดนี้ครอบคลุมวรรณกรรมนานาชาติเพื่อให้ประชาชนกัมพูชาได้เรียนรู้

วรรณกรรมสากล วรรณกรรมอมตะเช่น The Little Prince, Pinocchio และ 
Pipi Longstocking ได้ถูกแปลและตีพิมพ์ในหนังสือชุดนี ้

• รู้จักสัตว์  
 หนงัสอืชดุนีท้ำใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูอ้าณาจกัรสตัวพ์รอ้มกบัดภูาพประกอบขนาดใหญ่

สวยงามและอ่านข้อความกินใจสั้นๆ ประกอบด้วยหนังสือเกี่ยวกับสัตว์จำแนก
ตามประเภท อุปนิสัย วิถีชีวิตและลักษณะเฉพาะ 

• ฉันอยากรู้  
 หนังสือชุดนี้ผลิตขึ้นในปี พ.ศ.2544 ประกอบด้วยหนังสือสารคดีสำหรับ

เยาวชนอายุ 12-16 ปี เป็นสารานุกรมเล็กๆ อ่านง่ายเพื่อความบันเทิงและ
กระตุ้นความสนใจและความใคร่รู้เรื่องต่างๆ หลากหลาย รวมทั้งประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์  

• วิธีง่ายๆ ในการ... 
 หนังสือชุดนี้เปิดตัวในปี พ.ศ.2549 เนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ด้านการเกษตร

และสุขภาพ สร้างขึ้นเพื่อประชาชนในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร  
• หนังสือเรื่องต่างๆ 
 Stay Alive My son โดย Pin Yathay - เป็นอัตชีวประวัติของชาวกัมพูชา 

คนหนึ่งที่รอดชีวิตจากการปกครองของเขมรแดง 
 Apsaras of Angkor - เป็นหนังสือสวยงามพร้อมภาพประกอบให้ศึกษา 

เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมกัมพูชาผ่านการแสดงนาฏศิลป์ราชสำนักของ
คณะ Cambodian Royal Ballet และวัดต่าง ๆ ในนครวัด 

 Cambodia Year Zero - เป็นหลักฐานจากชายชาวฝรั่งเศสที่มีชีวิตผ่าน 
การล่มสลายของพนมเปญ เมื่อเดือนเมษายน 2518 
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 ข. การผลิตหนังสือ 
 เนื่องจากการพิมพ์เพิ่งถือกำเนิดขึ้นในกัมพูชา การหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ 
ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง ยิ่งไปกว่านั้นคือการหานักเขียนและ
นักวาดภาพประกอบที่จะทำให้ข้อมูลง่ายขึ้นและเยาวชนชาวเขมรเข้าถึงได้ 


 การสร้างหนังสือสารคดีด้วยทรัพยากรของกัมพูชาใช้เวลามาก การเลือกหัวข้อ
จนถึงการตีพิมพ์ใช้เวลาอย่างน้อยถึง 2 ปี อย่างไรก็ตาม โครงการพิมพ์หนังสือของ SIPAR 
จะต้องบรรลุพันธกิจ 2 ประการ คือ การพิมพ์หนังสือคุณภาพดีเป็นภาษาเขมรสำหรับเด็ก
กมัพชูา และการฝกึหนุม่สาวชาวกมัพชูาในขัน้ตอนตา่งๆ ของการผลติหนงัสอื ไดแ้ก ่การเขยีน

การวาดภาพประกอบ การแก้ไข การแก้ไขเนื้อหา การออกแบบ การผลิต และการตลาด  


 การฝึกอบรมดังกล่าวสิ้นเปลืองเวลาและทำให้การผลิตช้าลง อย่างไรก็ตาม มี 
ความจำเป็นต้องรักษาวงจรการผลิตให้คงที่เพื่อให้ป้อนหนังสือสู่ผู้อ่านเยาวชนได้อย่าง 
ต่อเนื่อง บ่อยครั้งที่ SIPAR จึงต้องร่วมมือกับสำนักพิมพ์ต่างชาติและพิมพ์หนังสือที่มีอยู่แล้ว
ในภาษาต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเลือกเนื้อหาและการนำเสนอ
ที่เหมาะสม  


 ณ ตอนนี้ โครงการพิมพ์หนังสือของ SIPAR ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก 
ผู้บริจาคที่เป็นสถาบันและบุคคล ซึ่งทำให้ขาดความยั่งยืนที่จำเป็นต่อการสร้างสำนักพิมพ์
อิสระที่อยู่ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น SIPAR จึงกำลังคำนึงถึงอนาคต และพิจารณาโมเดลเชิงธุรกิจ
เพื่อเปลี่ยนตนเองให้เป็นสำนักพิมพ์ที่มีความคล่องตัวทางด้านการเงิน  


7.สิ่งท้าทาย
 ถึงแม้จะมีวิวัฒนาการและความสำเร็จอย่างมากในด้านการอ่านและหนังสือของ
กัมพูชาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราก็ยังเผชิญสิ่งท้าทายหลายประการ เช่น  


 ก. ในภาคห้องสมุดโรงเรียน  
 ความจำเป็นในการสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคในกรมที่เกี่ยวข้อง
ของ MoEYS โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรมพัฒนาหลักสูตร (ซึ่งกำกับดูแลการบริหารจัดการ



การพัฒนาการอ่านเพื่อการศึกษาสำหรับทุกคน   |   181   

เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน) และกรมการฝึกอบรมครู สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานโยบาย
ของประเทศให้เข้มแข็ง  


 จากความตระหนักถึงหน้าที่และตำแหน่งของบรรณารักษ์ MoEYS เริ่มการ
สนับสนุนบรรณารักษ์และดำเนินการก้าวสำคัญคือการขึ้นเงินเดือนบรรณารักษ์ที่ทำงานเต็ม
เวลา เป็น 2 เท่าให้เท่ากับเงินเดือนครู แต่การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานอย่างเป็นทางการสำหรับ
บรรณารักษ์มีระยะเวลาเพียง 9 วัน รวมทั้งการขาดศูนย์ฝึกอบรมบรรณารักษ์ล้วนแต่เป็น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาและความยั่งยืนของห้องสมุด 


 การพัฒนาห้องสมุดตัวอย่างเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการอำนวยความสะดวก
ให้การฝึกอบรมบรรณารักษ์ใหม่ และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีค่าเพื่อช่วย 
ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาให้สามารถสร้างและบริหารจัดการ 
ห้องสมุดในโรงเรียนของตนได้ ในระยะนี้ โครงการห้องสมุดตัวอย่างเป็นปฏิบัติการนำร่องกับ 
10 ห้องสมุดใน 8 จังหวัด เป็นโรงเรียนระดับประถม/มัธยมศึกษาตอนต้นหนึ่งแห่ง และ 
อกี 9 แหง่เปน็โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ปฏบิตักิารนีน้ำโดย DCD และดำเนนิการ
ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจาก SIPAR ถือเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญต่อหน่วยงาน เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้มีศักยภาพในการเริ่มต้นและดำเนินการปฏิบัติการดังกล่าว
ดว้ยตนเองผา่นความรว่มมอืของบรรดาพนัธมติร จงึตอ้งมกีารขยายการดำเนนิงานออกไปอกี 
ผลจากความร่วมมือจากองค์กรอื่นๆ และขอบเขตงานที่กว้างขวางมากขึ้น ทำให้ในที่สุด
ปฏิบัติการนี้ได้รับการยอมรับจาก MoEYS ว่าเป็นโครงการเต็มรูป 


 ข. ในภาคการศึกษานอกระบบ/ภาคการอ่านของประชาชน  
 การพัฒนาการอ่านสำหรับประชาชนทั่วไปเผชิญกับปัญหาทั้งด้านการพัฒนาและ
ด้านความยั่งยืน ประการแรกคือ ไม่มีนโยบายระดับประเทศที่ชัดเจน และไม่มีสถาบันกลาง
ที่สนับสนุน พัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายการอ่านหนังสือสำหรับประชาชน กรม
หนังสือและการอ่านภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมเป็นกรมที่ไม่ได้มีผลงานเป็นที่
แจ้งประจักษ์นัก ส่วนใหญ่มุ่งเพียงการบริหารจัดการหอสมุดแห่งชาติในกรุงพนมเปญ เป็น
เวลาเกือบ 20 ปีที่กรมการศึกษานอกระบบภายใต้ MoEYS ดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
(CLC) ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรเพื่อการพัฒนา เช่น UNESCO และ NGOs ในทาง
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ทฤษฎีแล้ว ปฏิบัติการนี้มีองค์ประกอบด้านการอ่าน อย่างไรก็ตาม มี CLCs เพียง 250 แห่ง
ทั่วประเทศซึ่งประกอบด้วยชุมชนกว่า 1,600 ชุมชน CLC ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็ไม่ประสบความ
สำเร็จเพราะขาดความยืดหยุ่นและค่าใช้จ่ายดำเนินการที่สูง มีงบประมาณจัดสรรสู่ท้องถิ่น
เพียงน้อยนิด การขาดแรงจูงใจและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำขาด
ศกัยภาพในการระดมทรพัยากรทอ้งถิน่ลว้นแตเ่ปน็อปุสรรคหลกัตอ่การพฒันาและความยัง่ยนื
ของการอ่านชุมชน  


 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา SIPAR ได้สนับสนุนการสร้างศูนย์การศึกษาสำหรับทุกคน 
(Centers of Education For All หรือ CEFA) ในระดับชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีแนวคิด
ยืดหยุ่นกว่า CLCs และให้สมาชิกสภาชุมชน หัวหน้าหมู่บ้าน คณะกรรมการสนับสนุนด้าน
การสอน รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น CEFAs ให้บริการหนังสือ 
ทุกชนิดนับพันเล่มและทุกคนสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อัตราการใช้งาน 
ยังต่ำ (ราวร้อยละ 18 ของประชาชนในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและเด็ก กล่าวว่าได้ไป
ยืมหนังสือจาก CEFA) กว่าหนึ่งในสามของ CEFAs 29 แห่งยังประสบปัญหาการหาเงินทุน
เพื่อจ่ายเป็นเงินจูงใจให้แก่ผู้ดำเนินการในท้องถิ่นและเพื่อจัดหาทรัพยากรสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ 
ปัจจุบัน CEFAs ดำเนินการโดยสภาชุมชนและเชื่อมโยงกับกรมการศึกษานอกระบบ ใน
อนาคตอันใกล้ CEFAs ควรจะได้รับการยอมรับเป็นศูนย์การอ่านหรือส่วนห้องสมุดของ CLC 
ในกรอบการศึกษานอกระบบระดับชาติ เพื่อที่ CEFAs และ CLCs จะได้แบ่งปันแลกเปลี่ยน
ประเด็นปัญหา ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 


 SIPAR กำลังใช้ประสบการณ์ที่มีเพื่อการพัฒนาแนวทางใหม่โดยใช้ CEFAs และ
ห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นศูนย์ทรัพยากร  

• เพื่อจัดส่งหนังสือที่มีอยู่ใกล้ศูนย์ที่สุดไปยังประชาชนในท้องที่ห่างไกลจาก
บริการการศึกษาด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด  

• ด้วยการปรับสถานที่และวิธีการเข้าถึงประชาชนตามสถานการณ์เฉพาะของ
แต่ละชุมชนเท่าที่จะเป็นไปได้  

• ด้วยการปรับปรุงเนื้อหาของคลังหนังสืออย่างสม่ำเสมอผ่านระบบการยืมจาก
ศูนย์ทรัพยากร  
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 บทบาทของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านหนังสือในท้องถิ่นสำคัญต่อการดำเนินงาน
แต่ละวันและความยั่งยืนของการอ่านในภายหน้า “นักส่งเสริมหนังสือ” เหล่านี้ได้รับการฝึก
อบรมจากบรรณารักษ์ผู้มากประสบการณ์และมีแรงจูงใจและความมุ่งมั่นอย่างสูง พวกเขา
ถูกคัดเลือกจากหลายแหล่ง ได้แก่ อาสาสมัครเยาวชนที่ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในชุมชนห่าง
ไกล อาสาสมัครหมู่บ้านหรืออาสาสมัครโรงเรียนจากสโมสรเยาวชน ผู้ประสานงานชุมชน
อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชน ผู้ช่วยเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก และพนักงาน
โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพ หากปราศจากนักส่งเสริมหนังสืออาสาสมัครในชุมชนเหล่านี้ 
ความตั้งใจที่จะทำงานอาสาสมัครและความเต็มใจที่จะแบ่งปันทรัพยากรดังกล่าว โครงการ
การอ่านหนังสือสำหรับทุกคนจะเผชิญปัญหาด้านความยั่งยืนต่อไปอีก 


 SIPAR จะคงบรหิารจดัการและพฒันาโครงการการอา่นหนงัสอืสำหรบัทกุคนรว่มกบั
พันธมิตร เช่น UNESCO ในขณะเดียวกันก็จะประสานงานกับรัฐบาลกัมพูชาในด้านรูปแบบ
และอนาคตของโครงการ ความร่วมมือกับกรมการประถมศึกษา กรมพัฒนาหลักสูตร และ
กรมการศึกษานอกระบบภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินต่อเนื่องไปอีกสอดคล้องกับ
นโยบายแห่งชาติเพื่อการศึกษาสำหรับทุกคน ภายใต้กรอบการพัฒนาการอ่านและการต่อสู้
กับการไม่รู้หนังสือ  


SIPARโดยย่อ
 SIPAR เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติที่ตั้งขึ้นในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2534 SIPAR 
เป็นหนึ่งองค์กรหลักด้านการศึกษาที่ต่อสู้กับการไม่รู้หนังสือในกลุ่มเยาวชนและผู้ใหญ่ 
ผ่านการสนับสนุนการผลิตหนังสือและการอ่าน 


 เป็นเวลากว่า 20 ปี SIPAR ได้พัฒนาเครือข่ายสถานที่สำหรับอ่านหนังสือทั้งแบบ
อยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการอ่านในกัมพูชา สถานที่สำหรับ
อ่านหนังสือเหล่านี้ยังดำเนินการต่อไปได้เนื่องจากผู้บริจาคและพันธมิตรที่เปี่ยมน้ำใจ 


 ยิ่งไปกว่านั้น SIPAR ยังตระหนักถึงสถานการณ์การพิมพ์ในกัมพูชา การขาด
หนังสือสำหรับเยาวชนที่เป็นภาษาเขมร จึงได้เริ่มโครงการจัดพิมพ์หนังสือในปี 2534 ตีพิมพ์
หนังสือหลายชุดสำหรับผู้อ่านตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่  
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 ความสำเรจ็ดา้นเครอืขา่ยของ SIPAR ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนัรวมถงึรายการตอ่ไปนี้
• ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา 230 แห่ง ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดของกัมพูชา 
• ห้องสมุดชุมชน 29 แห่ง (ศูนย์การศึกษาสำหรับทุกคนหรือ CEFA) ตั้งในแถบ

ชานเมือง  
• ห้องสมุดเคลื่อนที่ 8 หน่วยซึ่งให้บริการสู่ 100 พื้นที่ด้อยโอกาสรอบกรุง-

พนมเปญ  
• มุมอ่านหนังสือ 10 จุดในหอผู้ป่วยเด็กใน 10 โรงพยาบาล 
• ห้องสมุดในเรือนจำ 4 แห่ง  
• บรรณารักษ์ 2,000 คนได้รับการฝึกอบรม  
• จัดพิมพ์และแก้ไขหนังสือกว่า 80 เล่ม แจกจ่ายไปแล้วกว่าหนึ่งล้านเล่ม  







การอ่าน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาของกัมพูชา   |   185   

ภาค
ผนวก
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โครงการประชุมวิชาการประจำปี2555
(TKConferenceonReading2012)


หลักการและเหตุผล
 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) มีพันธกิจหลักในการร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ 
โดยดำเนินการผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้วยแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” และกระบวนการสง่เสรมิ
ใหเ้กดินสิยัรกัการอา่น การแสวงหาความรูแ้ละการเรยีนรูอ้ยา่งสรา้งสรรค ์
 การจัดสัมมนาวิชาการประจำปี เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดสังคมการเรียนรู้
อยา่งสรา้งสรรค ์โดย สอร. ไดจ้ดักจิกรรมประชมุสมัมนาวชิาการประจำปมีาอยา่งตอ่เนือ่ง เริม่ตัง้แตป่ี 
พ.ศ.2548 ในเรือ่ง “เตมิชวีติใหห้อ้งสมดุ” ป ีพ.ศ. 2549 เรือ่ง “ชวนเดก็ไทยใหเ้ปน็นกัอา่น” ป ีพ.ศ.
2550 เรื่อง “TK เปิดโลกห้องสมุดเด็ก” ปี พ.ศ.2551 เรื่อง “เปิดโลกการอ่านด้วยนิทานเล่าเรื่อง” 
 ปี พ.ศ.2552 สอร. ริเริ่มโครงการ TK Forum ในรูปแบบเวทีสาธารณะเพื่อถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักปฏิบัติ และสกัดองค์ความรู้สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการ 
ส่งเสริมการอ่านจากองค์กรภาคีกว่า 50 แห่ง และในปี พ.ศ.2553 การจัด TK Forum ไดข้ยาย 
องค์ความรู้ในเรื่องประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านไปสู่การศึกษาแนวปฏิบัติของประเทศที่ประสบ 
ความสำเร็จในการดำเนินนโยบายส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ประเทศสวีเดน ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศญี่ปุ่น 
 ในปี พ.ศ.2554 สอร.มีแนวคิดให้การส่งเสริมการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความ
พร้อมแก่เด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ในอีก 4 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2554 ขึ้นจำนวน 2 
ครั้ง ครั้งแรกเป็นการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อ่านเพื่อนบ้าน กับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่าน”  
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ 
ครั้งที่สอง คือการประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2011 ในวันที่ 24-25 
สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยทั้งสองเวทีถือเป็นการประชุม
นำร่องเพื่อสำรวจความรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการและนโยบาย
ด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของประเทศไทยและบางประเทศในอาเซียน 
 การจัดสัมมนาอภิปรายหรือประชุมทางวิชาการนับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป สอร.  
จะมุ่งเน้นในการขยายองค์ความรู้และความรับรู้ที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนการสร้าง
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ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศทางด้านนโยบายการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แนบแน่นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในฐานะพลเมืองอาเซียน ภายใต้
ปรัชญา “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading” 


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มอาเซียน 
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักกิจกรรมทางสังคม 
และผู้กำหนดนโยบายของประเทศไทย 
 3. เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ แนวคิดและข้อ
เสนอแนะจากการประชุม ไปต่อยอดขยายผลเชิงนโยบายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 


กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ครู บรรณารักษ์  
 3. ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน นักวิชาการและนักกิจกรรมทางสังคมที่มีบทบาทและ
ทำงานด้านการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 


ระยะเวลา
 จัดประชุมวิชาการจำนวน 2 ครั้ง 
 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงแรมอโนมา 
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 200 คน 
 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 200 คน 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ขยายองค์ความรู้ด้านการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นำไป
ใช้พัฒนาต่อยอดการทำงาน หรือการอ้างอิงทางวิชาการ 
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 2. หน่วยงานด้านนโยบาย และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เกิดความตื่นตัวและนำเอา
ความรู้ แนวคิดและข้อเสนอไปปรับประยุกต์ดำเนินการจริง 
 3. ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทำให้ สอร. 
มีความพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลอาเซียนด้านการส่งเสริมการอ่าน 


กำหนดการประชุมวิชาการ
วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 

ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ  
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.10 น. วีดิทัศน์ “TK park กับการเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่พลเมืองอาเซียน” 
09.10 - 09.20 น. กล่าวรายงาน 
 โดย นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
  และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 
09.20 - 09.30 น. กล่าวเปิดงาน 
 โดย นายปราโมทย์ วิทยาสุข 
  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
09.30 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ “การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 และการเรียนรู้ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 
 โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 
  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ประธานคณะอนกุรรมการนโยบายปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง  
  (กนป.) ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น.  นำเสนอรายงาน “Role of Myanmar Libraries in Knowledge  
 Development and Activities of Myanmar Book Aid Foundation” 
 โดย Mr. Thant Thaw Kaung 
  CEO, Myanmar Book Centre Co., Ltd ประเทศเมียนมาร์ 
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12.00 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 14.45 น.  นำเสนอรายงาน “Reading and Promoting Habit of Reading  
 at Primary School in Cambodia” 
 โดย Mr. Kall Kann 
  Country Director, Room to Read Cambodia, ประเทศกัมพูชา  
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 16.15 น. นำเสนอรายงาน “Empowering a Reading Culture: A Brunei  
 Darussalam’s Perspective” 
 โดย Ms. NELLIE Dato Paduka Haji Sunny 
  President, Brunei Darussalam Library Association,   
  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
16.15 - 16.30 น. ซักถาม / จบการประชุมวันแรก 


วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 
09.30 - 10.10 น. ลงทะเบียน 
 รับประทานอาหารว่าง 
10.10 - 10.20 น. วีดิทัศน์ “TK park กับการเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่พลเมือง 
 อาเซียน” 
10.20 - 11.40 น. บรรยายพิเศษ “Social and Cognitive Benefits of Lifelong  
 Reading” 
 โดย Mr. N Varaprasad 
  อดีต CEO, The National Library Board (NLB), ประเทศสิงคโปร์ 
11.40 - 13.10 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.10 - 14.25 น. นำเสนอรายงาน “การรณรงค์ให้คนส่วนใหญ่รักการอ่านเพิ่มขึ้น” 
 โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล 
  คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
14.25 - 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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14.40 - 16.00 น. อภิปราย “สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยหนังสือและการอ่าน” 
 โดย Mr. Thant Thaw Kaung (ประเทศเมียนมาร์) 
  Mr. Kall Kann (ประเทศกัมพูชา) 
  Ms. NELLIE Dato Paduka Haji Sunny (ประเทศบรไูนดารสุซาลาม)
 ดำเนินรายการโดย   นายชัยรัตน์ ถมยา 
16.00 - 16.15 น. กล่าวปิดการประชุมและถ่ายภาพร่วมกัน 


วันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 
ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.10 น. วีดิทัศน์ “TK park กับการเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่พลเมืองอาเซียน” 
09.10 - 09.20 น. กล่าวรายงาน 
 โดย นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
  และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 
09.20 - 09.30 น. กล่าวเปิดงาน 
 โดย นายทรงศักดิ์ เปรมสุข 
  ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
09.30 - 10.45 น. นำเสนอรายงาน “The Role of School Libraries and Librarians in  
 the Digital Age” 
 โดย Ms. Zarah Gagatiga 
  Chair, Philippine Board on Books for Young People (PBBY)  
  ประเทศฟิลิปปินส์ 
10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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11.00 - 12.15 น.  นำเสนอรายงาน “Raising Readers: Partnering Parents to  
 Cultivate the Love of Reading” 
 โดย Ms. Zubaidah Mohsen 
  Senior Manager, Library Service Development,  
  National Library Board ประเทศสิงคโปร์ 
12.15 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 14.45 น.  นำเสนอรายงาน “The Reading Development in the Service  
 of Education for All”  
 โดย Mr. Sothik Hok 
  ผู้อำนวยการ SIPAR ประเทศกัมพูชา 
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 16.15 น. นำเสนอรายงาน “Begin at the Beginning: The Every Baby A  
 Book Program” 
 โดย Ms. Shukriah Binti Haji Yon 
  Director, Penang Public Library Corporation ประเทศมาเลเซีย 
16.15 - 16.30 น. ซักถาม / จบการประชุมวันแรก 


วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน 
09.30 - 09.40 น. วีดิทัศน์ “TK park กับการเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่พลเมืองอาเซียน” 
09.40 - 10.40 น. บรรยายพิเศษ “ห้องเรียนอนาคตแห่งศตวรรษที่ 21” 
 โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 
  ที่ปรึกษาวิชาการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
10.40-10.55 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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10.55-12.00 น. บรรยายพิเศษ “Children’s Library Project in Korea: The Miracle  
 Libraries” 
 โดย Mr. Chan Soo Ahn 
  Director General, Citizen Action for Reading Culture 
  ประเทศเกาหลีใต้  
12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 14.45 น. บรรยายพิเศษ “การเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ของเด็กไทย 
 เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 
 โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 16.15 น. อภิปราย “Empowering Children towards ASEAN Future” 
 โดย Ms. Zarah Gagatiga (ประเทศฟิลิปปินส์) 
  Ms. Zubaidah Mohsen (ประเทศสิงคโปร์) 
  Mr. Sothik Hok (ประเทศกัมพูชา) 
  Ms. Shukriah Binti Haji Yon (ประเทศมาเลเซีย) 
 ดำเนินรายการโดย   ดร.รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย 
16.15 - 16.30 น. ปิดการประชุม และถ่ายภาพร่วมกัน 
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ดร.ถั่น ทอ คอง 
 ดร.ถั่น ทอ คอง เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หนังสือและการ
ส่งเสริมการอ่านในประเทศพม่ามายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ ภายหลังจาก
สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์จากสถาบันการแพทย์ในเมืองย่างกุ้ง ดร.ถั่น

ทำงานในวงการแพทย์อยู่หลายปี จากนั้นในปี พ.ศ.2537 เขาได้ร่วมก่อตั้งศูนย์หนังสือเมียนมาร์ขึ้น
เพื่อผลิตและเผยแพร่หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศพม่า รวมทั้งการอนุรักษ์ตำราพม่า
โบราณที่จารึกในใบลานก่อนที่จะองค์ความรู้เหล่านี้จะสูญสลายไป 
 ในปี พ.ศ. 2544 เขาได้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์หนังสือพม่าขึ้นเพื่อสานต่อโครงการอนุรักษ์
หนังสือที่ริเริ่มขึ้นโดยบิดาของเขา คือ ดร. อู ทอ คอง นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตคณบดีของ
โครงการประกาศนียบัตรห้องสมุดพม่า 
 นอกจากนี้ ดร.ถั่น ยังเข้าไปช่วยเหลือในโครงการส่งเสริมการอ่านมากมาย อาทิ เป็น 
ผู้อำนวยการประจำประเทศพม่าของมูลนิธิฟื้นฟูห้องสมุดจากภัยพิบัตินาร์กิส และยังเป็น 
ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิห้องสมุดพม่าอีกด้วย 
 ในระยะกว่าสิบปีที่ผ่านมา ดร.ถั่นได้ศึกษารวบรวมตำราโบราณ งานเขียนสำคัญๆ 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณคดีและวรรณคดีภาษาพม่า รวมทั้งของชนชาติต่างๆ 
อันหลากหลายในประเทศพม่า นำมาพัฒนาในรูปแบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้า
และเข้าถึงยังผู้อ่านในวงกว้าง 


คาลล์ คานน ์ 
 คาลล์ คานน์ ร่วมงานกับองค์การพัฒนาเอกชนในประเทศกัมพูชา
มาเป็นเวลายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา
เชิงนโยบาย การบริหารจัดการ การพัฒนาและวางแผนงานการศึกษา 
สาธารณสุข และสังคมเป็นอย่างดี 

เกี่ยวกับผู้เขียน




194    |   อ่าน~ข้าม~ชาติ

เขาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจและการพัฒนา จากมหาวิทยาลัย 
นอร์ตัน กรุงพนมเปญ และร่วมงานกับองค์การพัฒนาเอกชนในระดับนานาชาติ มายาวนานกว่า 
16 ปี รวมทั้งทำงานด้านการพัฒนาการศึกษาในประเทศกัมพูชามานานกว่า 8 ป ี
 ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Room to Read ในตำแหน่งผู้อำนวยการประจำประเทศ
กัมพูชา เขาเคยร่วมงานในระดับบริหารกับองค์กรเอกชนนานาชาติหลายหน่วยงาน เช่น Save the 
Children ประเทศนอร์เวย์, Trans-Cultural Psychosocial Organization (TPO) และ UNDP 
จากประสบการณ์การทำงานดังกล่าวทำให้เขาเป็นผู้นำในการบริหารจัดการการศึกษาที่น่าสนใจ 
คนหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและอุปนิสัย
การอ่านหนังสือของเด็กๆ ในประเทศกัมพูชา ที่มีปัจจัยสำคัญจากรากเหง้าความขัดแย้งทาง 
การเมืองภายในประเทศเมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา 


เนลลี่ ดาโต ปาดูกะ ฮาจิ ซันนี่ 
 ดำรงตำแหน่งประธานและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศบรูไน เธอเคยได้รับรางวัลบรรณารักษ์ดีเด่นแห่งบรูไนและเป็น
บรรณารักษ์คนแรกของประเทศบรูไนที่สำเร็จการศึกษาด้านบรรณารักษ-
ศาสตร์จากประเทศอังกฤษ 

 เนลลี่อุทิศตนทำงานให้กับรัฐบาลบรูไนยาวนานกว่าสามสิบปี เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้า
บรรณารักษ์ห้องสมุด Dewan Bahasa dan Pustaka และต่อมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าบรรณารักษ์
ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติบรูไน ในช่วงเวลาดังกล่าวเนลลี่ยังทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนและ
ประธานวาระแหง่ชาตใินการประชมุคณะทำงานอาเซยีนเพือ่ศกึษาวรรณกรรมและการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
อาเซียนภายใต้คณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสารสนเทศ (ASEAN COCI) 
 นอกจากนั้นเนลลี่ยังสนใจการพัฒนาในภาคเอกชน โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมหลายแห่ง 
ได้แก่ สมาคมห้องสมุดบรูไนดารุสซาลาม สมาคมบัณฑิตสตรี สมาคมวรรณกรรมและการอ่าน 
สภาสังคมสงเคราะห์บรูไนดารุสซาลาม สภาโรคเอดส์บรูไนดารุสซาลาม และปัจจุบันยังดำรง
ตำแหน่งเลขานุการกิตติมศักดิ์ของสภาธุรกิจสตรีแห่งบรูไนดารุสซาลามอีกด้วย นอกจากนี้เนลลี่ 
ยังเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการกิตติมศักดิ์ของสภาสตรีบรูไนดารุสซาลาม และประธาน 
คณะกรรมการจัดงานประชุมเอเปคเครือข่ายผู้นำสตรีเมื่อครั้งที่ประเทศบรูไนเป็นประธานเอเปค 
ในปี พ.ศ.2543 
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 ปัจจุบัน เนลลี่ยังคงทำงานเป็นหัวหน้าผู้ประสานงานของห้องสมุด Class 64 ที่อุทิศ
ให้ท่านฮัจญี ฮัสซานัล บอลเคียฮ์ ผู้เป็นทั้งองค์สุลต่านและเจ้าเมืองบรูไนดารุสซาลาม นอกจากนั้น
ยังทำงานในสภาการประชุมบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยดำรงตำแหน่งสมาชิก
คณะกรรมการบริหารและประธานสภาในปี 2543-2546 รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาของเทศกาลสื่อสาระสำหรับเยาวชนแห่งเอเชียที่จัดขึ้นโดยสภาการพัฒนาหนังสือของ
ประเทศสิงคโปร์ 


ดร. เอ็น วรประสาท  
 ดร. เอ็น วรประสาท นับเป็นบุคคลที่อุทิศตัวอย่างแท้จริงให้กับ
วงการศึกษาและงานบริการสาธารณะในประเทศสิงคโปร์ ภายหลังจากที่
เก็บเกี่ยวประสบการณ์การสอนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 
ดร. วรประสาทได้หันมาสนใจงานด้านการบริหารการศึกษา และดำรง

ตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานการศึกษาระดับประเทศ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารของ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์  
 ในระหว่างปี พ.ศ.2547-พ.ศ.2553 ดร.วรประสาท ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุด
ของคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ อันเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ได้รับการ
ยกย่องอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกในการด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมอันทันสมัยให้แก่ระบบห้องสมุด 
ในสิงคโปร์ ทั้งยังริเริ่มโครงการ READ! Singapore อันเป็นโครงการส่งเสริมการอ่านในระดับชาติ 
ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและมีการดำเนินการส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 
 ปัจจุบัน ดร.วรประสาท ได้รับเชิญไปปาฐกถา นำเสนอผลงานและแบ่งปันประสบการณ์
ให้แก่สาธารณชนและผู้สนใจในด้านการจัดการห้องสมุดและการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กรต่างๆ 
ตามงานประชุมที่จัดขึ้นในนานาประเทศทั่วโลก 
   

รศ. วิทยากร เชียงกูล 

 รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล เกิดและเติบโตที่อำเภอ
บ้านหมอ สระบุรี ย้ายตามครอบครัวเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ และเรียนชั้นมัธยม
ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 และศึกษาต่อในชั้น
อุดมศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ.2508 จากนั้น 

เดินทางไปศึกษาที่สถาบันศึกษาสังคม ที่เมืองเฮก เนเธอร์แลนด์ ในระหว่างปี พ.ศ.2523-2524 
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 รศ.วิทยากรเคยทำงานประจำกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชในระหว่าง
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากเรียนจบปริญญาตรี เข้าทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ 
ฝ่ายวิจัยวางแผน ที่ธนาคารกรุงเทพ จากนั้นเข้าทำงานเป็นอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ (ด้านการวิจัยและวางแผน) ธนาคาร
กรุงเทพฯพาณิชยการจนถึง พ.ศ.2534 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 รศ.วิทยากรทำงานที่มหาวิทยาลัย
รังสิตเรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งล่าสุดเป็นคณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
 รศ.วิทยากรเคยเป็นนักเขียนบทความให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับ เขียนและแปลหนังสือ 
ที่พิมพ์เป็นเล่มถึงปลายปี 2554 ราว 120 เล่ม ได้รับรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นกองทุน 
อายุมงคลโสณกุล ปี 2536 และได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2541 มีตำแหน่งทางวิชาการเป็น
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานอำนวยการการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงานเลขาธิการนายก
รัฐมนตรีในช่วงปลายปี 2549-2550  



ซาร่า กากาติก้า 
 ซาร่า กากาติก้า สั่งสมประสบการณ์ด้านบรรณารักษ์เยาวชนและ
ผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ประถมศึกษาของโรงเรียนเซเวียร์ 
มานานกว่า 14 ปี ปัจจุบันเธอเป็นอาจารย์บรรณารักษ์ที่สถาบันบีคอน 
อนัเปน็โรงเรยีนนานาชาตหิลกัสตูร IBO หรอื International Baccalaureate 

Organization ทีเ่ปดิสอนในหลักสูตรการศึกษาระดับกลาง (11-16 ปี) และระดับประกาศนียบัตร
นานาชาติ (16-19 ปี) 
 ซาร่าเคยเป็นผู้อบรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการในงาน Storytelling Congress ครั้งที่ 
2 ที่ประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ.2545 และยังเป็นตัวแทนประเทศฟิลิปปินส์มาร่วมงานประชุมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการบริการห้องสมุดโรงเรียน ที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์สถาบันและสมาคม 
ห้องสมุดนานาชาติ (IFLA) ร่วมกับองค์การยูเนสโกที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ.2546 อีกด้วย ซาร่า 
มีโอกาสเดินทางไปทั่วทุกภาคของประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อทำการอบรมด้านบรรณารักษ์และการเล่า
นทิานใหแ้กโ่รงเรยีนและชมุชนมากมาย เธอเปน็ทัง้ครแูละนกัอบรม เปน็ทัง้นกัเขยีนและบลอ็กเกอร์
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการอ่าน เป็นผู้รับรองของสมาคมรับรองมาตรฐานสถาบัน 
การศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์ (PAASCU) ในด้านศูนย์สื่อการสอน เป็นที่ปรึกษาห้องสมุดของ 
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สัมบัตทรัสต์ บริษัทสินเชื่อการกุศลในประเทศอังกฤษ รวมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการนานาชาติ 
ด้านหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนประเทศฟิลิปปินส์ (PBBY) 
 เรื่องเล่าพื้นเมืองฟิลิปปินส์จาก 7000 เกาะ หรือ “Tales from the 7,000 Isles: 
Filipino Folk Stories” เป็นหนังสือเล่มแรกของซาร่า ที่เขียนขึ้นร่วมกับนักเล่านิทานชื่อดังระดับ
โลกอย่าง ไดแอน เดอ ลาส คาซัส พิมพ์จำหน่ายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 โดยสำนักพิมพ์ ABC-
CLIO ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านงานเขียนของซาร่าได้ที่บล็อก http://
lovealibrarian.blogspot.com  



สุไบดาห์ โมห์เซน 
 สุไบดาห์ โมห์เซน เป็นผู้จัดการอาวุโส หน่วยพัฒนาบริการ 
ห้องสมุด ฝ่ายบริการห้องสมุดสาธารณะของคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติ
สิงคโปร์ หน้าที่นี้ทำให้เธอมีโอกาสได้รับผิดชอบโครงการการเรียนรู้ปฐมวัย 
ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของนโยบาย “นกัอา่นตลอดชวีติ” ภายใตแ้ผนงาน “หอ้งสมดุ 

2020” รวมทั้งดูแลการพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อเด็กและเยาวชน สุไบดาห์ได้สร้างทีมงานในการ
ทำงานร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูผู้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการ
ของเด็ก 
 สุไบดาห์เข้าร่วมงานกับคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 และ
ผ่านงานด้านบรรณารักษ์ในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในด้านงานบริหารจัดการและการทำ
โครงการต่างๆ สุไบดาห์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการก่อตั้งฝ่ายบริการห้องสมุดเด็ก ที่ห้องสมุดท้องถิ่น
วู้ดแลนด์ ในปี พ.ศ.2544 และทำงานเป็นหัวหน้าทีมงานพัฒนาฝ่ายบริการห้องสมุดท้องถิ่นในอีก 
4 พื้นที่ของสิงคโปร์ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2546-2554 เธอได้จัดการพัฒนาและอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับงานด้านบรรณารักษ์เยาวชนมากมาย ที่น่าสนใจคือการผลิตหนังสือเรื่องเล่าจาก
บรรณารักษ์ รวมทั้ง แผ่นภาพนิทานสัตว์ และแผ่นภาพนิทานวัยเด็ก (พ.ศ.2548) หนังสือ 
รวมเรื่องเล่า “A Pair of Red Clogs” (พ.ศ.2549) และ “The Tale of the Missing Tale” 
(พ.ศ.2550) นอกจากนี้ สุไบดาห์ยังเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในการประกวดเล่านิทาน 
รวมทั้งเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินของงานประกวดนิทานรางวัลเฮดวิก อานูอาร์ ในปี พ.ศ.2554 อีกด้วย 
 สุไบดาห์สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 
และปริญญาโทด้านสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง จากนั้นเธอศึกษาต่อในสาขา
การศึกษาปฐมวัย จนได้รับปริญญาโทใบที่สองจากวิทยาลัยวีลล็อค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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โสทิค ฮก 
 โสทิค ฮก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์กรพัฒนาเอกชน 
SIPAR ประจำประเทศกัมพูชา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 (SIPAR เป็นชื่อย่อ 
จากภาษาฝรั่งเศส Soutien à l’Initiative Privée pour l’Aide à la 

Reconstruction หมายถึง “support to private initiative in aid to reconstruction”) 
เขามีหน้าที่ในการบริหารทีมผู้ร่วมงานจากทั่วโลกกว่า 38 คน และประสานงานในโครงการ 
ด้านการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยมุ่งเน้นไปยังการพัฒนาด้านการอ่านและการจัดพิมพ์
หนังสือในประเทศกัมพูชา 
 โสทิคสำเร็จการศึกษาด้านอารยธรรมและวรรณคดีรัสเซียและฝรั่งเศส เขาได้รับปริญญา-
โทสาขาครุศาสตร์จากประเทศรัสเซีย และต่อมาได้ศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสจนได้รับปริญญาโท
อีกใบหนึ่งทางด้านการฝึกอบรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ก่อนหน้าที่จะเข้ารับตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ เขาร่วมงานกับองค์การ SIPAR โดยรับผิดชอบงานมาแล้วในหลายตำแหน่งหน้าที่ 
 นอกจากนั้นโสทิคยังได้เข้าร่วมเป็นคณะบริหารขององค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่นอีก 
2 หน่วยงาน ที่มีพันธกิจในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กไร้โอกาส นั่นคือ องค์กร “เพื่อน/ 
มิทสัมลันห์” (Friends/Mith Samlanh) ซึ่งเชี่ยวชาญในการดูแลให้การศึกษาแก่เด็กเร่ร่อน และ 
ครูว์ซาร ทเมยย์ (Krousar Thmey) ที่เน้นการศึกษาเพื่อเด็กพิการทางหูและสายตา 
 โสทิคเป็นนักอ่านตัวยง เขาสามารถพูดและอ่านได้ถึง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาเขมร รัสเซีย 
ฝรั่งเศส และอังกฤษ ทุกวันนี้ เขามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำทีมงานของ SIPAR กัมพูชา
ในการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สู่ประชาชนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การศึกษา
และความรู้สู่เด็กๆ ชาวกัมพูชา 



ชูครีอะห์ บินติ ฮัจจิ ยอน 
 ชูครีอะห์ บินติ ฮัจจิ ยอน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการห้องสมุด
ประชาชนปีนัง มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารและการปฏิบัติงานทั้งหมดของ
หน่วยงานแห่งนี้ 

 ชูครีอะห์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบรรณารักษศาสตร์โดยตรงและ 
มุ่งมั่นทำงานในสายงานนี้มากว่า 30 ปี ทำให้เธอสั่งสมความรู้ความชำนาญที่ได้จากการปฏิบัติ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดซื้อ การจัดหมวดหมู่ การดำเนินงานทางด้านเทคนิคและการบริการ 
เรียกได้ว่าเธอเชี่ยวชาญทุกๆ ด้านของศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดก็ว่าได้ 
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 ความมุ่งมั่นของชูครีอะห์ในด้านงานบริการของห้องสมุดประชาชนปีนัง ทำให้เธอได้รับ
การยอมรับอย่างสูงด้วยรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลการบริการยอดเยี่ยมในปี พ.ศ.2539 รางวัล
บริการดีเด่น ในปี พ.ศ.2536 และ พ.ศ.2542 นอกจากนั้นเธอยังได้รับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ 
ดีเด่นในระดับชาติในปี พ.ศ.2543 พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2551 
 ด้วยความสามารถในการพูดและความสนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ชูครีอะห์ 
มโีอกาสนำเสนอรายงานหวัขอ้ตา่งๆ ทีช่ว่ยพฒันาและตอ่ยอดองคค์วามรูด้า้นหอ้งสมดุ ไมว่า่จะเปน็
งานประชุมที่จัดขึ้นโดยห้องสมุดประชาชนปีนังเอง หรืองานประชุมห้องสมุดนานาชาติที่จัดขึ้นใน
ประเทศมาเลเซีย ตลอดจนการประชุมบรรณารักษ์ระหว่างประเทศของสหพันธ์สถาบันและสมาคม
ห้องสมุดนานาชาติ (IFLA) และการประชุมเครือข่ายห้องสมุดยูเนสโกที่จัดขึ้น ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สวีเดน และเยอรมนี  
 ปัจจุบัน ชูครีอะห์ยังร่วมทำหน้าที่บรรณาธิการสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดประชาชนปีนัง 
ได้แก่ วารสารรายไตรมาสของ PPAPP หนังสือ “Every Baby A Book” “รู้จักเมืองปีนัง” และ 
“บันทึกความทรงจำถึง ดร.อับดุล ราห์มาน อับบาส อดีตผู้ว่าการรัฐปีนัง” 



ชานซูอัน 
 ชานซูอัน เป็นกวีชาวเกาหลีใต้ที่มีผลงานรวมบทกวีได้รับการ 
ตีพิมพ์จำนวนสองเล่ม ได้แก่ หนังสือรวมบทกวี “อเวจีที่แสนงาม” 
(A Beautiful Hell) และ “บทกวีของต้นไม้ต้นหนึ่ง” (A Tree’s Poem) 

 ปัจจุบัน ชานซูอัน ดำรงตำแหน่งสำคัญของหน่วยงานเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการ 
ส่งเสริมด้านหนังสือและการอ่านในกลุ่มเยาวชนของเกาหลีใต้ถึง 3 หน่วยงานด้วยกัน คือ Citizen 
Action for Reading Culture, Book Culture Foundation และ Bookstart Korea 
 นอกจากนั้นเขายังดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของหอสมุดแห่งชาติ
เพื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นหนึ่งในคณะบริหารของคณะกรรมการนานาชาติด้านหนังสือ
สำหรับเด็กและเยาวชนประเทศเกาหลีใต้ หรือ KBBY อันเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ
นานาชาติด้านหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ IBBY เรียกได้ว่า ชานซูอัน เป็นนักกิจกรรม 
ทางสังคมในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านที่ทำงานอย่างแข็งขันในการ
สร้างสรรค์ประชาสังคมที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศเกาหลีใต ้
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