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สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ในฐานะที่เป็นหนี่งใน32องค์กร

“เครือข่ายหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว” ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมเสวนา“สานฝันปันพลังความคิด:หนังสือเพื่อเด็กเยาวชนและ
ครอบครัว” เมื่อวันที่16ธันวาคม2551ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสรุป
กจิกรรมทีผ่า่นมาในเรือ่งหนงัสอืและการอา่นขอ้เสนอแนะยทุธศาสตร์
หนังสือถึงมือเด็ก และการเชื่อมประสานองค์กรต่างๆ ในการขับ
เคลื่อนงาน


ในส่วนของ“ยุทธศาสตร์หนังสือถึงมือเด็ก”มีข้อสรุปมาจาก

การระดมความคิดตั้งแต่เมื่อวันที่11กรกฎาคม2549ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ย่อย4ด้านได้แก่ยุทธศาสตร์การกระจายหนังสือให้เข้า
ถึงเด็กยุทธศาสตร์การรณรงค์ให้เกิดความต้องการและพฤติกรรมการ
อ่านยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้หนังสือมีคุณภาพและราคาเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ปกป้องเด็กจากสื่อที่เป็นภัยและขจัดอุปสรรคต่อการอ่าน
ของเด็ก


เนื้อหาสาระในยุทธศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับ

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ที่ยังต้องทำความเข้าใจแต่หลังจากเข้า
ร่วมพูดคุยกับเครือข่ายหนังสือเพื่อเด็กฯเมื่อปลายปี2551ครั้งนั้น
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ก็มีการประชุมร่วมกันอีก2-3ครั้ง เพื่อที่จะผลักดันกิจกรรมตาม
แนวทางยุทธศาสตร์แต่ละด้าน


อาจเป็นเพราะองค์กรที่เข้าร่วมประชุมล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรที่

ทำงานกิจกรรมทางสังคมซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ
ข้อเสนอในการขับเคลื่อนจึงมีความหลากหลายและสะท้อนออกมา
จากประสบการณ์การทำงานของแต่ละองค์กรและมักจะเสนอรูปแบบ
หรือลักษณะกิจกรรมตามที่แต่ละองค์กรคุ้นเคยซึ่งมีความแตกต่างกัน
ไปตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่แต่ละแห่ง


อยา่งไรกด็ีบรรยากาศของการยอมรบัความแตกตา่งหลากหลาย

ทางความคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยผนวกกับ
การได้รับฟังคำบอกเล่าถึงบทเรียนประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติและ
ลงมือทำจริงๆไม่เพียงทำให้ดอกไม้มิตรภาพผลิบานงอกงามอย่าง
รวดเร็วในหมู่ผู้ร่วมประชุมเท่านั้นแต่ยังเสมือนการได้เติมเต็มกำลังใจ
ให้กันและกันและรู้สึกอยากบอกเล่าสิ่งที่ได้ยินมาให้กับผู้อื่นได้รับรู้
ด้วย


สำนกังานอทุยานการเรยีนรู้จงึเหน็วา่นา่จะรวบรวมประสบการณ์

และถอดบทเรียนความรู้จากการทำงานขององค์กรนักกิจกรรมทาง
สังคมเหล่านี้ โดยการดึงเอาความรู้ที่แฝงอยู่กับตัวคนทำงานออกมาให้
เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะนำไปใช้ศึกษาเป็นแนวทางการทำงานแก่
ผู้อื่นนอกจากนั้นเพื่อให้วิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์ของคนทำงาน
มิได้เกิดขึ้นเพียงบางจุดบางแห่งแต่สามารถแผ่กระจายไปในวงกว้าง

หากไดร้บัการสานตอ่สนบัสนนุโดยภาครฐัจงึนา่ทีจ่ะยกระดบักจิกรรม
โครงการจากนักปฏิบัติไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งจะส่งผลสะเทือน
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้กว้างขวางกว่า


ทั้งหมดนี้คือที่มาของการจัดเวทีสาธารณะTKForum2009

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกระบวนการจัดการความรู้กว่า30องค์กรถึงแม้ว่า
ความรู้ที่ถ่ายทอดและนำมาสังเคราะห์จาก3เวทีรวม6วันเต็มจะ
ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็น“แนวปฏิบัติที่ดี”หรือBestPracticeตามที่
ตั้งใจไว้แต่แรกและการต่อยอดความคิดจากนักปฏิบัติสู่ข้อเสนอเชิง
นโยบายส่วนใหญ่จะยังคงเป็นมาตรการและกิจกรรมก็ตามแต่ทั้ง
หลายทั้งปวงที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้คือความพยายามร่วมกันของ
ชุมชนนักปฏิบัติที่มีหัวใจรักการอ่านและอยากเห็นหนังสือกระจายไป
ถึงมือเด็กและเยาวชน โดยผ่านวิธีการร่วมคิดร่วมเสนอสร้างสรรค์
นโยบายและมาตรการที่เห็นว่ามีความเหมาะสมโดยทุกๆความเห็น
ล้วนมีคุณค่าอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน


ในส่วนท้ายของหนังสือสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้จัดกลุ่ม

ข้อเสนอที่มาจากเวทีระดมความคิดเห็นทั้ง3ครั้ง โดยแบ่งเป็นข้อ
เสนอระยะสั้น(1-2ปี)ข้อเสนอระยะกลาง(3-5ปี)และข้อเสนอ
ระยะยาว(6-10ปี)ซึ่งจะนำมาใช้เป็นข้อมูลและโจทย์ตั้งต้นสำหรับ
การเปิดเวทีระดมความคิดครั้งที่4ในวันที่16ตุลาคม2552ซึ่งเป็น
ครั้งสุดท้ายของปีเพื่อที่จะกำหนดจังหวะก้าวขององค์กรภาคีเครือข่าย
ในการทำงานติดตามและผลักดันนโยบายการอ่านต่อไป ข้อมูลที่
ปรากฏในส่วนนี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก
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สำนักงานอุทยานการเรียนรู้หวังว่าการระดมความคิดร่วมกัน
ระหว่างองค์กรภาคีด้านหนังสือและการส่งเสริมการอ่านตลอดทั้งปีนี้
จนสามารถนำเสนอมาตรการและนโยบายด้านการอ่านออกมาดังที่
ปรากฏจะเป็นประโยชน์ต่อการวางกรอบแนวทางที่สอดคล้องกับการ
ที่รัฐบาลประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และประกาศให้ปี
พ.ศ.2552-2561 เป็นทศวรรษการอ่านรวมทั้งจะเปิดมิติใหม่ของ
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมในการ
ร่วมมือกันผลักดันประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่าง
แท้จริง



สารบัญ
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สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สำนักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งขึ้น
ตามนโยบายสงัคมและคณุภาพชวีติเพือ่เตรยีมประเทศไทยเขา้สูส่งัคม
ฐานความรู้ ให้สอดรับกับความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันที่มุ่งแสวงหา
และจัดการความรู้ เป็นโลกของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่หลาก
หลายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบหรือที่รู้จักแพร่หลายว่า“ทีเคพาร์ค”

(TKpark)เปดิใหบ้รกิารเมือ่วนัที่24มกราคม2548เปน็แหลง่เรยีนรู้
ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ทันสมัยสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการ
เพือ่ปลกูฝงัและสง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนนสิยัรกัการอา่นการแสวงหา
ความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตต่อมาได้ควบรวมกับ
ศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ(NICT)เมื่อเดือนตุลาคม
2548ทำใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรูท้ีค่รบวงจรยิง่ขึน้โดยมุง่เนน้การดำเนนิงาน
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ“อุทยานการเรียนรู้” เป็นกลไกหลักในการ


TK Forum เกิดขึ้นเพื่อเปิดเป็นเวทีกลาง 
ในการระดมความคิดแลกเปลี่ยนความเห็น 
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหนังสือและการอ่าน 
และเชื่อมโยงสู่การผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
โดยหวังจะก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
ทั้งในแง่ของการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน 
ให้มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ 
และการพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมฐานความรู้ 
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เสริมสร้างความรู้พัฒนาความคิดและบูรณาการภูมิปัญญาผ่าน
กระบวนการส่งเสริมการรักการอ่านการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
ขนบประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพตลอดจน
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง


นอกจากบทบาทในการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมี

โอกาสพัฒนาเสริมสร้างปัญญาและทักษะความสามารถของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์ผ่านการปฏิบัติให้รู้จริงแล้วบนพื้นที่กว่า 3,700
ตารางเมตรณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8อุทยานการเรียนรู้ยัง
เปน็แหลง่เรยีนรูต้น้แบบ“หอ้งสมดุมชีวีติ”ทีม่คีวามพรอ้มดา้นเครือ่งมอื
การเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์รวมเชื่อมโยงสื่อและ
ข้อมูลหลากหลายรูปแบบและทำหน้าที่ส่งต่อหรือกระจายความรู้สู่
ผู้รับที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นต้นแบบให้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาแนวทางนำไปปรับใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น




ความเป็นมาของการจัดเวทีสาธารณะ
เพื่อผลักดันนโยบายการอ่าน(TKForum)


นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารหอ้งสมดุมชีวีติและกจิกรรมสง่เสรมิ

การอ่านการเรียนรู้ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กและเยาวชนแล้วTK
parkยังจัดโครงการฝึกอบรมบรรณารักษ์การประกวดห้องสมุดมีชีวิต

การจัดทำสื่อและหนังสือสำหรับเด็กการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
กระตุ้นส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้ ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนมีบุคคลหรือหน่วยงานหลายแห่ง
ดำเนินการอยู่ในลักษณะที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามการดำเนิน
กจิกรรมทัง้หลายยงัขาดการประสานเชือ่มโยงกนัและมลีกัษณะตา่งคน
ต่างทำความสำเร็จจึงเกิดขึ้นเป็นจุดๆในแต่ละพื้นที่แต่ยังไม่สามารถ
สร้างแรงเหวี่ยงจนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสภาพ
แวดล้อมด้านการอ่านการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญในภาพรวม


ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือในการทำงาน

รปูแบบภาคแีละมคีวามเอาจรงิเอาจงัมากขึน้คอืในวนัที่11กรกฎาคม
2549หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภาคธุรกิจและองค์กร
พัฒนาเอกชนรวม32องค์กร ในนาม“เครือข่ายหนังสือเพื่อเด็ก
เยาวชนและครอบครัว” ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อผลักดัน
ยุทธศาสตร์หนังสือเพื่อเด็กประกอบด้วยยุทธศาสตร์4ข้อได้แก่

1. ยุทธศาสตร์การกระจายหนังสือให้เข้าถึงเด็ก
2. ยุทธศาสตร์การรณรงค์ให้เกิดความต้องการและพฤติกรรม

การอ่าน
3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีหนังสือที่มีคุณภาพและราคา

เหมาะสม
4. ยทุธศาสตรก์ารปกปอ้งเดก็จากสือ่ทีเ่ปน็ภยัและขจดัอปุสรรค

ตอ่การอา่นของเดก็
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จากวันนั้นเป็นต้นมาองค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนิน
การตามยุทธศาสตร์ที่ร่วมกันประกาศไว้มีการติดตามและแลกเปลี่ยน
ความคิดระหว่างกันเป็นระยะจนกระทั่งสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ซึ่งเป็นหนึ่งใน32องค์กรดังกล่าว เห็นว่าการรวบรวมความรู้และ
แนวคิดแนวปฏิบัติจากองค์กรที่มีประสบการณ์การทำงานส่งเสริมการ
อ่านในแต่ละพื้นที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการแบ่ง
ปันสู่องค์กรอื่นๆอีกทั้งยังสามารถยกระดับประสบการณ์อันมีค่าเหล่า
นั้นพัฒนาขึ้นมาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงไปดำเนินการในระดับประเทศ


โครงการ“เวทีสาธารณะเพื่อผลักดันนโยบายการอ่าน”หรือ

TKForumจึงเกิดขึ้นเพื่อเปิดเป็นเวทีกลางในการระดมความคิดแลก
เปลี่ยนความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหนังสือและการอ่านและเชื่อมโยงสู่การ
ผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยหวังจะก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมทั้งในแง่ของการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มี
นิสัยรักการอ่านการแสวงหาความรู้และการพัฒนาสังคมไทยไปสู่
สังคมฐานความรู้อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ข้อ4.1(1) ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554)และสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ที่
จะสร้างทัศนคติและนิสัยรักการอ่านการคิดและการแสวงหาเรียนรู้
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

วตัถปุระสงคข์องการจดัเวทสีาธารณะTKForum
1. เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นจาก

ทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนานิสัยรักการอ่านของ
เด็กและเยาวชนไทย

2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการอ่านการเรียนรู้
ผ่านหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ


เป้าหมายของการดำเนินโครงการ

1. เกิดองค์ความรู้เรื่ององค์กรที่มีแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(BestPractices)ด้านการนำหนังสือถึงมือเด็ก

2. จัดเวทีนโยบายสาธารณะจำนวน4ครั้ง เพื่อเป็นพื้นที่ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันนโยบายส่งเสริมการอ่าน
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมไทย

3. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู้เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ


การจัดเวทีสาธารณะ3ครั้งที่ผ่านมา

ครั้งที่ 1 เวทีสาธารณะด้านการกระจายหนังสือให้เข้าถึงเด็ก จัด
ขึน้ระหวา่งวนัที่23-24เมษายน2552มเีปา้หมายเพือ่รวบรวมความรู้
จากองคก์รทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่ใีนยทุธศาสตรก์ารกระจายหนงัสอืใหเ้ขา้ถงึ
ด็กทั้งด้านการพัฒนาห้องสมุดการจัดกิจกรรมกระจายหนังสือและ
การพัฒนาองค์กร/อาสาสมัครนำหนังสือสู่มือเด็กรวมทั้งการร่วมสรุป
ประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
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ผู้เข้าร่วมจัดการความรู้เป็นบุคลากรจากองค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจำนวน5องค์กร1กลุ่มและ1ชุมชนได้แก่

- กองนันทนาการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
กระทรวงยุติธรรม

- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กสำนักส่งเสริม
และพทิกัษเ์ดก็สำนกังานสง่เสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเ์ดก็
เยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

- มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(กลุ่มมะขามป้อม)
- มูลนิธิกระจกเงา
- กลุ่มwearehappy
- ชุมชนกองขยะหนองแขม

ครั้งที่ 2 เวทีสาธารณะด้านการรณรงค์ให้เกิดความต้องการและ

พฤติกรรมการอ่านจัดขึ้นระหว่างวันที่30 เมษายน-1พฤษภาคม
2552มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมความรู้จากองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
ยุทธศาสตร์การรณรงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านการใช้สื่อและการพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการส่งเสริมบทบาทของบุคลากรด้านการส่ง
เสริมการอ่านรวมทั้งการร่วมสรุปประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย


ผู้เข้าร่วมจัดการความรู้เป็นบุคลากรจากองค์กรทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนจำนวน13องค์กร1กลุ่มได้แก่

- สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
- สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้กระทรวง

ศึกษาธิการ
- ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
- ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอแม่สะเรียง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร
- มูลนิธิหนังสือดีสู่ชนบท
- มูลนิธิสิกขาเอเชีย
- สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขมูลนิธิชุมชน

ท้องถิ่นพัฒนา
- สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย
- เครือข่ายศูนย์รวมใจพัฒนาเด็กเล็กธนบุรี
- เครือข่ายรักการอ่านเพื่อพัฒนาชุมชนหมู่บ้านสุขทวีวิลเลจ

กทม.
- บริษัทดีน่าดูจำกัด
- บริษัทนานมีบุ๊คส์จำกัด
- กลุ่มสายธารอ่านเขียนเรียนรู้ชีวิต

ครั้งที่ 3 เวทีสาธารณะด้านการส่งเสริมให้หนังสือมีคุณภาพและ

ราคาที่เหมาะสม และการส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงสื่อสร้างสรรค์ (ปกป้อง
เด็กจากสื่อที่เป็นภัยและขจัดอุปสรรคต่อการอ่านของเด็ก) จัดขึ้น
ระหวา่งวนัที่21-22พฤษภาคม2552มเีปา้หมายเพือ่รวบรวมความรู้
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จากองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในยุทธศาสตร์การผลิตหนังสือดีที่มี
คุณภาพและมีราคาเหมาะสมการคัดเลือกหนังสือเพื่อจัดพิมพ์การ
จัดประเภทหนังสือ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาช่องทางให้เด็กเข้าถึง
หนงัสอืดีและการปกปอ้งเดก็จากสือ่หรอืหนงัสอืทีม่เีนือ้หาไมเ่หมาะสม
รวมทั้งการร่วมสรุปประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

ผู้เข้าร่วมจัดการความรู้เป็นบุคลากรจากองค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจำนวน9องค์กร1กลุ่มและผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านได้แก่

- แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.)
- สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
- คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- มูลนิธิรักษ์เด็ก
- สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศ

ไทย
- สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
- สมาคมนักวิจัย
- สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
- โครงการวิจัยแม่บท:การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรม

ไทย
- กลุ่มเยาวชนปีกกล้าเมืองจันท์สร้างฝันด้วยสองมือ
- รศ.เกริกยุ้นพันธ์
- อาจารย์มานพถนอมศรี



การถอดบทเรียน 
และการจัดการความรู้

2บทที่ 
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ในยคุปจัจบุนัคงไมม่ใีครปฏเิสธวา่การแกไ้ขปญัหาหรอืการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าต้องใช้“ปัญญา” เป็นสำคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสภาพที่สังคมมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แต่การจะได้มาซึ่ง“ปัญญา”จะรอจากการวิจัยหรือใช้ทฤษฎีต่างๆที่
มีอยู่ก็อาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรงมากในขณะนี้เราจึง
ต้องอาศัยการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ เข้าช่วยนั่นคือการ
เรียนรู้จากความรู้ที่เรามีอยู่เดิมหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต
และนำเอาการเรียนรู้นั้นมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อนใน
ปัจจุบัน


การถอดบทเรียนและการจัดการความรู้เป็นเสมือน2หน้าของ

เหรียญเดียวกันส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในการดำเนินการถอด
บทเรียนและการจัดการความรู้ จะต้องนำหลักการและวิธีการของ
องค์กรเรียนรู้ (LearningOrganization)มาประยุกต์ใช้และในการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้ก็จะต้องนำเอาวิธีการถอดบทเรียน
และการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้เช่นเดียวกัน

จุดเริ่มต้นของความรู้ คือ การปฏิบัติ 
และความสำเร็จของวิธีการปฏิบัติ 
ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเป็นวิถีปฏิบัติ 
การสะท้อนกลับและตรวจสอบวิถีปฏิบัติซ้ำๆ  
จะทำให้เกิดการผุดบังเกิดของบทเรียนที่ดี 
หรือการปฏิบัติที่ด ี
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เวทีTKForumได้นำเอากระบวนการถอดบทเรียนและการ
จัดการความรู้จากประสบการณ์ด้านส่งเสริมการอ่านของคนทำงานใน
องค์กรที่ลงมือปฏิบัติจริงและบูรณาการความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย
มาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นมาจากความเห็นพ้องร่วมกัน




พื้นฐานของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้เริ่มที่ปณิธานความมุ่งมั่น (Purpose)ที่

สมาชิกขององค์กรต้องมุ่งมั่นร่วมกันในการใช้ความรู้เป็นพลังในการ
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์ขององค์กรเครือข่าย
และสังคมส่วนรวม(http://kmi.trf.or.th)




ประเภทของความรู้
ข้อมูล(Data)และข่าวสาร(Information)เป็นองค์ประกอบ

สำคัญของความรู้แต่มิใช่ความรู้โดยตรงการสั่งสมข้อมูลข่าวสารจะถูก
ประมวลเปน็องคค์วามรู้ความรูเ้ปน็สิง่ทีไ่ดร้บัจากประสบการณอ์าจเปน็
ประสบการณ์ของเราโดยตรงหรือได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับผู้อื่น


ความรู้ควรครอบคลุมประเด็นสำคัญต่อไปนี้
1. รู้ว่าอย่างไร(Knowhow):รู้กระบวนการเทคนิคในการ

ทำงาน

2. รู้ว่าทำไม (Know why) : รู้ยุทธศาสตร์ เข้าใจบริบท
เงื่อนไข

3. รู้ว่าอะไร(Knowwhat):รู้กิจกรรมที่ทำให้งานสำเร็จ
4. รู้ว่าใคร(Knowwho) :รู้เกี่ยวกับคนความสัมพันธ์ของ

บุคคลเครือข่าย
5. รู้ว่าที่ไหน(Knowwhere) :รู้สถานที่ที่แสวงหาข้อมูลที่

ถูกต้อง
6. รู้ว่าเมื่อใด(Knowwhen) :รู้เวลาว่าเมื่อใดควรตัดสินใจ

ดำเนินการหรือหยุด

ความรู้แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ
1. ความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit knowledge) เป็นความรู้

เฉพาะตัวของบุคคลที่ได้จากประสบการณ์ของบุคคลที่กลั่นกรองและ
เก็บเกี่ยวเป็นความรู้ของตนวิธีการได้มาของความรู้จากประสบการณ์
เช่น

• การเรียนรู้โดยการพัฒนา(Learningbydevelopment)
• การเรียนรู้โดยการทบทวนอดีต(Learning frompost-

projectreview)
• การเรยีนรูจ้ากการเทยีบเคยีง(Learningbybenchmarking)

2. ความรูท้ีช่ดัแจง้หรอืความรูท้ีเ่ปน็ทางการ (Explicit knowledge)

เปน็ความรูท้ีม่กีารบนัทกึไวเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษรทำใหส้ามารถสือ่สาร
เผยแพร่ได้สะดวก
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หลักการของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่เน้นเครื่องมือหรือวิธีการ

ในการเพิม่มลูคา่ของกจิการการจดัการความรูต้อ้งพจิารณาองคป์ระกอบ
ของความรู้คือความรู้เปิดเผย(ExplicitKnowledge)และความรู้ที่
ฝังลึกในตัวคน(TacitKnowledge)โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
การจัดการความรู้จึงมิใช่งานพิเศษที่นอกเหนือจากงานประจำ


จนิตนาการและความคดิสรา้งสรรคเ์ปน็สิง่สำคญัพืน้ฐานทีส่ำคญั

คือการเป็นบุคคลเรียนรู้ (LearningPerson)และองค์กรเรียนรู้
(LearningOrganization)




นิยามของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการนำความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ที่เป็นประโยชน์และสำคัญต่อองค์กรมาจำแนกวิเคราะห์จัดระเบียบ
เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึงและเผยแพร่การผสมผสานการสังเคราะห์
รวมทั้งมีการใช้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม


กระบวนการจัดการความรู้แบ่งย่อยๆได้ดังนี้
1. การกำหนดความรูแ้ละแหลง่ความรู้(Knowledgeidenti-

fication)
2. การแสวงหาความรู้จากภายนอก(Knowledgeacqui-

sition)

3. การพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge
creation/development)

4. การผสานความรู้ต่างๆ(Knowledgeintegration)
5. การถ่ายทอดความรู้(Knowledgetransfer)
6. การจัดเก็บความรู้ในรูปแบบต่างๆ(Knowledgestorage

andmaintenance)เพื่อนำไปใช้ในอนาคต

โนนากะและทาเคอชุิ(Nonaka&Takeuchi,1995)ไดเ้สนอ

กิจกรรมในการดำเนินการจัดการความรู้ดังนี้
1. สร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้ หรือองค์กรต้องร่วมสร้าง

วิสัยทัศน์
2. สร้างทีมจัดการความรู้
3. สร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. จัดการความรู้ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรม(Innovation)
5. จัดการองค์กรแบบที่มิใช่บนล่าง(Topdown)แต่ใช้แบบ

“กลางขึ้น-ลง”(MiddleUp-down)
6. เปลี่ยนองค์กรเป็นแบบหลายบริบทที่มีทั้งระบบงานปกติ

บริบทของโครงการและบริบทของรากฐานความรู้ที่คอย
รวบรวมสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นในระบบงานปกติและ
โครงการ

7. สร้างเครือข่ายกับภายนอก
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การจัดการความรู้ของสังคมไทยในอดีต
บทความเรื่อง“การจัดการความรู้- เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่”

ของสมชายนำประเสริฐชัย(http://kmi.trf.or.th) ได้สะท้อนเรื่อง
การจัดการความรู้ในสังคมไทยที่มีมาในอดีตโดยผ่านคำสุภาษิตเช่น


ความสำคัญของความรู้:“มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน”

มีความรู้แต่ไม่สามารถใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์:“มีความรู้อยู่

ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด”

การบูรณาการองค์ความรู้:“หลายหัวดีกว่าหัวเดียว”

การแลกเปลี่ยนความรู้ : “คบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบ

บัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล”

จะเห็นว่ากระบวนการจัดการความรู้มีหลายลักษณะอาจเป็น

การสร้างใหม่ เสริมต่อจากความรู้เดิมการถ่ายทอดความรู้หรือจัด
เก็บความรู้แต่สิ่งสำคัญคือการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์แก่สังคม
ส่วนรวมในสังคมไทยมีการจัดการความรู้ในรูปลักษณ์ต่างๆมากมาย
แต่มีข้อสังเกตว่าลักษณะความรู้ในสังคมไทยเป็นความรู้ที่สั่งสมฝังลึก
ในตัวคน (Tacit knowledge) มากกว่าความรู้ในเชิงเปิดเผย
(Explicitknowledge)ทีเ่ขยีนหรอืพมิพเ์ผยแพรต่อ่สาธารณะความรู้
ทั้งสองลักษณะมีข้อดี ข้อด้อยภายในตัวมันเองเพราะลักษณะของ
ความรู้ที่สั่งสมอยู่ในตัวคนหากไม่มีการบันทึกไว้ก็จะสูญสลายตาม
ตวับคุคลจงึมคีวามพยายามทีจ่ะใหค้วามรูท้ีส่ัง่สมในตวับคุคลถา่ยทอด

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความคงอยู่ถาวรต่อไป เนื่องจาก
“ความรู้” เป็นดาบสองคมความรู้โดยตัวมันเองเป็นสิ่งดี แต่การใช้
ความรูน้ัน้ตอ้งมสีิง่ควบคูไ่ปดว้ยคอื“คณุธรรมจรยิธรรม”การเผยแพร่
ความรู้ต่อสาธารณะในบางเรื่องจึงต้องตระหนักในเรื่องนี้ด้วยมิฉะนั้น
จะเกิดประเด็นปัญหาของการฉกฉวยเอาประโยชน์จากความรู้(เช่น
แยง่จดลขิสทิธิ,์สทิธบิตัร)หรอืนำความรูไ้ปใชใ้นทางทีผ่ดิการถา่ยทอด
วทิยายทุธคาถาอาคมตา่งๆพระอาจารยผ์ูถ้า่ยทอดจะเลอืกสอนเฉพาะ
ลูกศิษย์บางคนเท่านั้นที่เห็นว่ามีคุณธรรมและจะมีกลวิธีกำกับ เช่น
ห้ามใช้ความรู้นี้ไปเรียกร้องสิ่งตอบแทนมากๆอาจมีเพียงค่ายกครูเล็ก
น้อยจะไม่มีการพิมพ์ตำราเผยแพร่ไปทั่วที่ใครก็เรียนรู้ได้เช่นสังคม
ปัจจุบัน




บทเรียนกับวงจรการจัดการความรู้

วงจรของบทเรียนและการจัดการความรู้เริ่มต้นจากการดำเนิน

กิจกรรมในโครงการหรือในการดำเนินงานต่างๆซึ่งผู้ทำงานต้องมี
ความคดิในการสรา้งสรรคง์านตอ้งทำการศกึษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มลู
แล้วจึงดำเนินการกระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการสะท้อน
กลับของสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำมาสู่การได้บทเรียน(Lessons learned)
บทเรียนที่ได้จะถูกนำมากลั่นกรองตรวจสอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นทุนทางปัญญาและทุนทางปัญญานี้จะถูกนำไป
ปรับใช้ เผยแพร่ให้บุคคลอื่น เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
กิจกรรมต่อไปเป็นวงจร
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บทเรียน(Lessonlearned)คืออะไร

บทเรียนคล้ายๆกับว่า“ถ้า…จะเกิดอะไรขึ้น” เช่นถ้าเราทำผิด

กฎจราจรจะถกูปรบัเปน็ตน้บทเรยีนจะอธบิายเหตกุารณแ์ละเงือ่นไขที่
เกดิขึน้และคำอธบิายนัน้จะตอ้งมคีณุคา่ในการนำไปปฏบิตัิซึง่คำอธบิาย
ที่ชัดเจนจะต้องมีตัวชี้วัดที่ดีที่สะท้อนว่าเกิดอะไรขึ้นและเกิดการ
เรียนรู้อะไรในกระบวนการนั้น(http://www.mande.co.uk/dose/
lesson.htm)

กิจกรรม 
Activity 

อบรมและดำเนินการ 
Training and Process 

บทเรียน 
Lesson learned 

 

ทุนทางปัญญา 
Knowledge Asset 

สร้างสรรค์,ค้นคว้า,รวบรวม
Create,Discover,capture


รับ,ปรับใช้,ส่งต่อ

Adopt,Adapt,Transfer
กลั่นกรองตรวจสอบแบ่งปัน
Distill,Validate,Share



ที่มา:CollisonChrisandParcellGeoff,2001:p.19.

บทเรียนจะต้องระบุว่า “อะไรใหม่ (What)”หรือ“อะไรคือ
ข้อมูลใหม่”บทเรียนที่ดีมิใช่การเล่าเรื่องในอดีตเท่านั้น


ลักษณะของบทเรียนอาจจำแนกได้2แบบคือ
1.บทเรียนที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อจบเหตุการณ์(Activeprocess)
2.บทเรียนที่เก็บสะสมข้อมูลในอดีต(Passiveprocess)



แนวทางในการถอดบทเรียน


การถอดบทเรียนมีมากกว่าการตั้งคำถามว่า“ได้บทเรียนอะไร
จากการทำงานปีที่ผ่านมา”การถอดบทเรียนควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ไม่ควรไปแสวงหาคำตอบว่าได้บทเรียนอะไร

2. หากมีผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกันต้อง
พยายามตอบให้ได้ว่า“อะไรสำคัญที่สุด”และ“ทำไมจึง
สำคัญ”

3. บทเรียนมิใช่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งที่ไม่ได้คาด
หมายกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิเพราะสิง่นัน้คอืสมมตฐิานแตห่าก
มีสิ่งที่ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้นแสดงว่ามีอะไรที่ทำให้เกิด
ความแตกต่างและ“อะไร”ที่ทำให้เกิดความแตกต่างนั้น
ก่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรมอย่างไรสิ่งนั้นคือบทเรียน



ประยุกต์
Apply
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การประยุกต์ใช้บทเรียน

 การประยุกต์ใช้บทเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการเรียนรู้
เป็นการนำบทเรียนจากสถานการณ์หนึ่งไปใช้อีกสถานการณ์หนึ่งการ
ประยุกต์ใช้บทเรียนมี2ระดับคือระดับที่1 เมื่อมีการเผยแพร่บท
เรียนและมีผู้เรียนรู้จากบทเรียนนั้นและระดับที่ 2 เมื่อผู้เรียนรู้บท
เรียนจดบันทึกบทเรียนนั้น


 ระดับที่ 1มีข้ออ่อนที่ความจำของคนมีจำกัดหากไม่มีการ
บันทึกไว้ก็ไม่สามารถจะจำบทเรียนได้ทั้งหมดดังนั้นเมื่อไปสอบถาม
ว่า“ให้ระบุบทเรียนที่ได้รับ”ก็จะระบุได้เพียงบางส่วน


การเรียนรู้จากการใช้ประโยชน์จากบทเรียน ในการดำเนิน
โครงการมี2ลักษณะคือ

1. ใช้บทเรียนดำเนินโครงการต่อไปให้ได้ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเดิม

2. ใช้บทเรียนเพื่อดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายใหม่ที่สูง
กว่าเดิม เป็นการยกระดับการเรียนรู้ (Second-order
learning)


ในองค์กรธุรกิจนอกเหนือจากบทเรียนภายในกลุ่มจะมีการ

เรียนรู้ข้ามกลุ่ม เพื่อแสวงหา“บทเรียนที่ดี”(Goodpractice)หรือ
“บทเรียนที่ดีที่สุดหรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด”(Bestpractice)ในการ
ดำเนินงานต่อไป

วงจรโครงการกบัการเรยีนรูเ้พือ่การถอดบทเรยีน

การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในการดำเนนิโครงการตา่งๆแบง่ได้3ระยะ

คอื
1.การเรียนรู้เมื่อเริ่มต้นโครงการ(Learnbefore)เรียนรู้จาก

เพื่อน(Learningfromyourpeers)แลกเปลี่ยนกับผู้รู้
2.การเรียนรู้ระหว่างดำเนินโครงการ (Learnduring)การ

สะท้อนกลับทันที (AfterActionReview-AAR)เมื่อ
จบกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในกิจกรรมครั้งต่อไป

3. การเรยีนรูห้ลงัสิน้สดุโครงการ(Learnafter)เรยีนรูห้ลงัจบ
สิ้นโครงการ(Learningafterdoing)หรือRetrospect
พิจารณาว่าจะทำอะไรให้แตกต่างออกไป เพื่อให้งานดีขึ้น
หากต้องการทำซ้ำอีก


ในการถอดบทเรยีนการเรยีนรูข้องโครงการตามวงจรการเรยีนรู้

ในโครงการจึงมีการใช้วิธีวิทยาในการถอดบทเรียนที่แตกต่างกันแม้จะ
มิใช่กฎตายตัวที่ต้องใช้วิธีวิทยานั้นๆ แต่หากจะประยุกต์ใช้ต้อง
ทำความเข้าใจให้ดี โดยเฉพาะต้องเข้าใจแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังเทคนิค
วิธีนั้นๆมิฉะนั้นอาจเกิดการผิดฝาผิดตัวได้
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วิธีวิทยาในการถอดบทเรียน

คำว่าวิธีวิทยาตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าMethodologyซึ่ง

มาจากภาษาลาตินว่าMethodus+Logiaและมาจากภาษากรีกว่า
Methodos(Meta+hodos=way)+logie(Webster,1991)ดัง
นั้นจึงหมายถึงการศึกษาที่มีระบบเกี่ยวกับวิธีการหรือเทคนิควิธี


คุณค่าของวิธีวิทยามิได้อยู่ที่ความแพร่หลายหรือนิยมชมชอบ
แต่อยู่ที่วิธีวิทยานั้นได้สร้างความรู้และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จาก
ความรู้นั้นได้มากเพียงใดดังนั้นไม่ว่าจะใช้วิธีวิทยาใดต่อไปนี้สิ่งที่พึง
ตระหนักอยู่ตลอดเวลาคือความตรงในการสรุปบทเรียนทั้งความตรง
ภายใน(Internalvalidity)ที่สามารถสรุปได้ตรงกับความจริงที่เกิด
ขึ้นและความตรงภายนอก(Externalvalidity)ที่สามารถอ้างอิงใช้
ประโยชน์ได้บทเรียนที่มีความตรงภายนอกจะถือว่าเป็นบทเรียนที่มี
คุณภาพสูง(High-quality lesson learned)วิธีวิทยาที่ใช้ในการ
ถอดบทเรียนมีดังนี้


1.  วธิวีทิยาการเรยีนรูจ้ากเพือ่น (Peer Assist - PA)การเรยีนรู้

จากเพื่อน (Peer Assist) เป็นการเรียนรู้ก่อนทำกิจกรรมหรือ
LearningBeforeDoing โดยคำว่า “เพื่อน” ในที่นี้หมายถึงทีม
ผู้ช่วยกับทีมปรึกษาภายนอกมาเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์(http://
kmi.trf.or.th/Document/Experience)

 

พื้นฐานของการเรียนรู้จากเพื่อน ได้รับการพัฒนาจากบริษัท
BPAmacoซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของประเทศอังกฤษเป็นการเชิญทีม
ภายนอก(ทีมเยือน)มาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับทีมเจ้าของ
บ้าน(ทีมเหย้า)

ทีมเหย้า ทีมเยือน 

เรารู้
รู้เขา-รู้เรา

เขารู้

ความรู้ใหม่ 

ขั้นตอนในการทำPeerAssistที่สำคัญมีดังนี้
1. กำหนดวัตถุประสงค์อะไรคือโจทย์ที่ต้องการเรียนรู้
2. ออกแบบการทำโดยต้องจำแนกให้ชัดเจนว่า ใครคือผู้รู้ ใคร

คือผู้ดำเนินการใครคือผู้ร่วม
3. กำหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน
 •ทีมเหย้า-ให้ข้อมูลพื้นฐาน
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 •ทีมเยือน-ซักถามสิ่งที่สงสัย
 •ทีมเยือน-เสนอมุมมอง
 •ทีมเหย้า-ทีมเยือนแลกเปลี่ยนความรู้

4. ทำทำไม -เพือ่ระบแุนวทางทีเ่ปน็ไปได้หรอืแนวทางใหม่
  -ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  -ช่วยสร้างเครือข่าย
  -ทั้งสองฝ่ายเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
5. ทำอย่างไร
 เริ่มต้น -ระบุปัญหา
  -กำหนดวัน
  -เลือกผู้เข้าร่วม
 ดำเนินการ-สร้างบรรยากาศที่ดี
  -แลกเปลี่ยนข้อมูล
  -กระตุ้นคำถามและให้ข้อมูลย้อนกลับ
หลังดำเนินการ -วิเคราะห์สิ่งที่ได้พบ
  -ร่างข้อตกลงในการปฏิบัติ
  -นำเสนอเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ
  -พิจารณาแลกเปลี่ยนบทเรียนกับผู้อื่น

2. วิธีวิทยาการเรียนรู้หลังปฏิบัติการ (After Action Review) 

หรือAARเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินกิจกรรมในโครงการ

พัฒนาการของAARเกิดขึ้นในกองทัพสหรัฐอเมริกาใช้ในการ

ถอดบทเรียนจากสถานการณ์รบจำลองเพื่อทบทวนความสำเร็จหรือ
ล้มเหลวภายหลังจากปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายและหาทาง
ที่จะทำให้ดีต่อไปภายหน้าปัจจุบันAARถูกนำไปใช้ในองค์กรหรือ

อะไรที่ท่านรู้ใน
บริบทของท่าน

อะไรที่เรา
ทั้งสองรู้

อะไรที่เรา
ร่วมกันสร้าง

อะไรที่ฉันรู้
ในบริบทของฉัน


สิ่งที่ฉันเรียนรู้ในการ
ดำเนินการในอนาคต



ที่มา:CollisonChrisandParcellGeoff,2001:p.60-61.

โดยสรุปการเรียนรู้จากเพื่อนPeerAssist(PA)มีลักษณะ
ดังนี้

1. ทำอะไร -ประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  -แลกเปลี่ยนความคิด,ความรู้
2. ใคร -เพื่อน
3. เมื่อไร -เมื่อต้องการเรียนรู้จากผู้อื่นก่อนเริ่มงาน
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โครงการพัฒนาต่างๆอาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีถอดบทเรียนที่ได้รับการ
กล่าวขวัญมากที่สุดในปัจจุบันนี้ (รายละเอียดของAARศึกษาจาก
เอกสารการถอดบทเรยีน:การประยกุต์AARในการตดิตามประเมนิผล
ภายในโครงการวจิยัและพฒันาชวีติสาธารณะ-ทอ้งถิน่นา่อยู่โดยศภุวลัย์
พลายน้อย)


หัวใจของกระบวนการAARคือการเปิดใจและความมุ่งมั่นที่

จะเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการวิจารณ์ เพราะมิใช่การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน


ในกระบวนการAARผู้อำนวยความสะดวก(Facilitator)มี

บทบาทในการสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู้ เปดิโอกาสใหท้กุคนทีเ่ขา้รว่ม
มอีสิระในการแสดงความคดิทกุคนมสีทิธเิสมอกนัไมว่า่จะเปน็เจา้นาย
หรือลูกน้องผู้อำนวยความสะดวกมีหน้าที่ที่จะให้ผู้เข้าร่วม“เรียนรู้
จากคำตอบ”มิใช่เพียงทำหน้าที่“ให้ได้คำตอบ”ทั้งผู้เข้าร่วมเกิดการ
เรยีนรูต้นเองและกลุม่เกดิการเรยีนรู้กลา่วโดยสรปุวธิวีทิยาการเรยีนรู้
หลังปฏิบัติการ(AfterActionReview)มีลักษณะดังนี้

1. ทำอะไร 
 -รวบรวมความรู้ในช่วงสั้นๆเพื่อการดำเนินงานของทีม
 -สะท้อนกลับในช่วงเวลาต่างๆ
 -ทบทวนกิจกรรม,เหตุการณ์เป็นช่วงๆ
2. ใคร -ทีมทำงาน
  -ผู้อำนวยความสะดวก

3. เมื่อไร -ทันทีที่สิ้นสุดและความจำยัง“สด”
4. ทำทำไม -สร้างความไว้วางใจในกลุ่ม
  -สร้างความตระหนักในการเรียนรู้
5. ทำอย่างไร
 ตั้งคำถามหลัก4ข้อคือ
 •คาดหมายว่าอะไรจะเกิดขึ้น
 •อะไรเกิดขึ้นจริง
 •ทำไมจึงเกิดความแตกต่างจากสิ่งคาดหมาย
 •ได้เรียนรู้อะไรจะทำอะไรในอนาคตจะดำรงจุดแข็งและ

ปรับปรุงจุดอ่อนอย่างไร

3. วิธีวิทยาการเรียนรู้หลังการดำเนินงาน : Retrospect 
หลักการของการเรียนรู้หลังดำเนินงานมีลักษณะที่สำคัญคือ
1. Retrospectมีรายละเอียดลึกซึ้งกว่าAAR
2. นัยยะคือได้บทเรียนที่นำไปใช้ในโครงการต่อไปมิใช่เพื่อ

ให้ทีมบรรลุเป้าหมายของงานเดิม

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. จัดประชุมพร้อมหน้า(facetoface)ไม่ควรใช้การประชุม

ทางไกล(videoconference)หรืออีเมล์
2. เชิญคนที่เหมาะสมเช่นแกนหลักของโครงการผู้รับผลจาก

โครงการ
3. คัดเลือกวิทยากรผู้อำนวยความสะดวกที่มีทักษะและไม่

ควรเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับโครงการ เพราะจะทำให้ไป
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มุง่เนน้อธบิาย“สิง่ทีเ่ราทำผา่นมา”มากกวา่ทีจ่ะพจิารณาวา่
“เราควรจะทำอะไรในอนาคตหากมีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึง
กัน”

4. ทบทวนวัตถุประสงค์และผลที่ส่งมอบของโครงการ
5. ทบทวนแผนงานและกระบวนการดำเนินโครงการ
6. ตั้งคำถามว่า“อะไรที่ไปได้ดีWhatWentWell?”และ

ทำไม“Why”หลีกเลี่ยงคำถามที่ตอกย้ำความผิด
7. ค้นหาว่าอะไรทำได้ดีและมีข้อเสนอแนะในอนาคตอย่างไร
8. อะไรที่สามารถทำได้ดียิ่งขึ้น“ทุกๆความสำเร็จมีช่องว่าง

ของการพัฒนาเสมอ”
9. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและพยายามหลีกเลี่ยงการทำผิด

ซ้ำ
10.จะทำอะไรต่อ
11.บันทึกผลการประชุมโดยมีคำแนะนำสำหรับอนาคต

โดยสรุปวิธีวิทยาการเรียนรู้หลังดำเนินการหรือRetrospect

มีลักษณะดังนี้
1. ทำอะไร
 -การรวบรวมความรู้ในระยะยาวสำหรับทีมหรือชุมชน
 -ดำเนินในช่วงเวลาที่จบโครงการ
 -เป็นการประชุมทีมเพื่อมองอนาคต
2. ใคร
 -ทีม

 -ผู้อำนวยความสะดวก
 -ผู้ที่ใช้ความรู้เพื่ออนาคต
3. เมื่อไร
 -ทันทีที่เสร็จสิ้นโครงการ“เมื่อจบสงครามมิใช่ เมื่อสิ้น

สุดการโจมตีแต่ละครั้ง”
4. ทำทำไม
 -ปรชัญาของการทำงานทีว่า่“ทกุครัง้เราทำอะไรซำ้เราควร

ทำให้ดีกว่าครั้งสุดท้าย”
 -ช่วยผู้อื่นให้ทำงานของเขาให้ดีขึ้น
 -สร้างความตระหนักในการเรียนรู้
5. ทำอย่างไร
 -คล้ายๆกับAARแต่ลงลึกกว่า
 -เป็นการทบทวนแผนและกระบวนการ
 -ตั้งคำถามว่าเราได้ทำอะไรเราบรรลุผลที่ตั้งใจไว้หรือไม่

เราจะดำเนินการต่อไปให้ดีขึ้นอย่างไรด้วยวิธีใด
 -บันทึกข้อเสนอที่เจาะจงนำไปปฏิบัติได้

�. วิธีวิทยาการเรียนรู้จากบทเรียนที่ดีหรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Good/

Better/Best practice) 
การเรียนรู้จากบทเรียนที่ดีมีการใช้คำว่า“ดี-Good,ดีกว่า-

Better, ดีที่สุด-Best” โดยผู้ที่ไม่ชอบคำว่า “ดีที่สุดBest” ได้
โตเ้ถยีงวา่ไมม่อีะไรดทีีส่ดุหรอืดทีีส่ดุสำหรบัใครหรอืภายใตส้ถานการณ์
ใด เป็นต้นอันที่จริงแล้วสาระสำคัญของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่วิวาทะของ
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คำที่ใช้เรียกแต่อยู่ที่เนื้อหาสาระในที่นี้จึงขอใช้คำว่าบทเรียนที่ดีหรือ
การปฏิบัติที่ดี(Bestpractice)


Bestpractice เป็นแนวคิดที่ก่อตัวจากทฤษฎีการเรียนรู้ผ่าน

การปฏิบัติจริง(Learningbydoing)BestPracticeถูกนำมาเป็น
เครื่องมือในการจัดการทางธุรกิจในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่
นอกเหนือจากการประเมินสรุปผลรวม(SummativeEvolution)ใน
อดีตการประเมินสรุปผลรวมของความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นอาจ
ไม่เพียงพอในการบ่งบอกทิศทางในอนาคต


ต่อมาBest Practice ถูกนำมาใช้ในงานดูแลสุขภาพและ

คลินิกปัจจุบันนำมาใช้มากในรายงานของรัฐและเอกสารทางวิชาการ

AmericanProductivity&qualitycenter(APQC)ได้ให้

คำจำกัดความBest Practice ไว้ว่าคือ วิธีปฏิบัติที่ทำให้องค์กร
ประสบความสำเร็จหรือการปฏิบัติที่ทำให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
กระบวนการเทียบเคียงหรือBenchmarkingจะนำไปสู่การค้นหา
ผู้ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Benchmark)และนำไปสู่คำตอบว่าวิธีปฏิบัติที่ดี
ที่สุดที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศคืออย่างไร

แนวคิดหลักของบทเรียนที่ดี(BestPractice)

BestPractices เป็นแนวคิด (Approach)มิใช่เป็นเพียง

เครือ่งมอื(Tool)แนวคดิหลกัของBestPracticesเกีย่วขอ้งกบัคำวา่
คุณภาพ(Quality)ที่ถูกนิยามด้วย“การทำสิ่งที่ถูกต้องและปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”


องค์กรธุรกิจนำแนวคิด Best Practices มาใช้โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการและเป้าหมายที่กำหนดไว้จะ

นำมาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุความเป็นองค์กรชั้นนำ
2. เพื่อใช้BestPracticesในตลอดกระบวนการขององค์กร
3. เพือ่ยกระดบัของระบบการบรหิารจดัการในทกุสว่นไดเ้ทยีบ

เคียงกับเป้าหมายความสำเร็จที่ใฝ่ฝัน(Benchmarking)
4. เพื่อตรวจสอบกระบวนการที่นำมาใช้ในองค์กรและแลก

เปลี่ยนความก้าวหน้าของการทำงาน

ขัน้ตอนการตรวจสอบบทเรยีนทีด่ขีองโครงการ(BestPractice)

มีดังนี้
1. ผู้ เข้าร่วมประชุมตกลงร่วมกันถึงเกณฑ์ที่จะใช้ในการ

ประเมินโครงการในการประชุมถอดบทเรียน
2. แต่ละกลุ่มนำเสนอโครงการและผลการดำเนินงานของ

ตนเอง

Benchmarking Benchmark Best 
Practices 
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3. กลุ่มช่วยกันสรุปกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนของ
โครงการที่จะให้ประสบผลสำเร็จ ขั้นตอนที่ต้องการแลก
เปลี่ยนความรู้ขององค์กรเพื่อหาส่วนที่ดีที่สุด


จดุเริม่ตน้ของความรู้คอืการปฏบิตัิและความสำเรจ็ของวธิกีาร

ปฏิบัติถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเป็นวิถีปฏิบัติและการสะท้อนกลับ
และตรวจสอบวิถีปฏิบัติซ้ำๆจะทำให้เกิดการผุดบังเกิดของบทเรียนที่
ดีหรือการปฏิบัติที่ดี (http://www.earthsummit2002.org/ie/
energy-best.htm)

จุดอ่อนของการถอดบทเรียนและการประยุกต์ใช้

ในปัจจุบันมีการถอดบทเรียนในหลายๆเวที เท่าที่พบเห็นว่ามี

จุดอ่อนมีดังนี้
1. เป็นการดำเนินโดยไม่มีระบบไม่มีโครงสร้างจึงได้ความรู้

เป็นส่วนๆไม่สามารถเชื่อมโยงในเชิงระบบได้
2. มีสำนึกของการ“หวงวิชา”ไม่ยอมถ่ายทอดรวมทั้งกลุ่มก็

ไม่เห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเพิ่มพูนความรู้ซึ่ง
กันและกัน

3. เกิดภาวะ “ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด” ไม่สามารถ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ท่วมท้นมาใช้ประโยชน์ได้ระบบคิด
จึงเป็นสิ่งสำคัญ

4. ขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จึงทำให้มีการทำผิดซ้ำ
5. การตัดสินใจดำเนินการมิได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการถอด

บทเรียน



สรุป


วงจรของการเรียนรู้มีหลายช่วงเวลา ในการถอดบทเรียนการ
สังเคราะห์ผลองค์ความรู้ จึงควรเลือกแนวคิดเทคนิควิธีให้เหมาะสม
แต่ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือเทคนิควิธีใดจุดร่วมของการถอดบทเรียน
และการจัดการความรู้ที่สำคัญคือAllPractices

สิ่งที่โครงการดำเนินงานทั้งหมด

สิ่งที่โครงการตกลงเป็น
ประเด็นร่วม/เกณฑ์พิจารณาร่วม

สิ่งที่เป็นบทเรียน
ที่ดีที่สุด

BestPractives


CommonPractices
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• ความเรียบง่าย
• ช่วงเวลาที่เหมาะสม
• สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีสร้างความรู้สึกในเชิงบวก
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือเลือกคนที่ถูก

ต้องเหมาะสม(Gettherightpeopletalking)หาผู้ที่รู้ดี
ที่สุดแบ่งปันความรู้กับเครือข่าย

• สร้างองค์ความรู้จากบทเรียนที่ดี(BestPractice)
• การนำความรูท้ีไ่ดน้ัน้ไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาสรา้งสรรค์

ในอนาคต



แนวปฏิบัติที่ดี 
จากการจัดการความรู้

ในเวที TK Forum 

3บทที่ 
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การจัดการความรู้ในเวทีสาธารณะเพื่อผลักดันนโยบาย
การอ่านดำเนินการมาแล้ว3ครั้ง เพื่อสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดี
(BestPractice)จากการถอดบทเรียนและประสบการณ์การทำงาน
ด้านส่งเสริมการอ่านขององค์กรต่างๆโดยวางกรอบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ด้านคือ

1. ยุทธศาสตร์การกระจายหนังสือให้เข้าถึงเด็ก
2. ยุทธศาสตร์การรณรงค์ให้เกิดความต้องการและพฤติกรรม

การอ่าน
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีหนังสือที่มีคุณภาพและราคา

เหมาะสม
4. ยุทธศาสตร์การปกป้องเด็กจากสื่อที่ เป็นภัยและขจัด

อุปสรรคต่อการอ่านของเด็ก

การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มาจากการทดลองลงมือ

ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการจัดการความรู้ เป็นโอกาสให้แต่ละองค์กร

การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ที่มาจากการทดลองลงมือปฏิบัติจริง 
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
เป็นโอกาสให้แต่ละองค์กรสามารถทบทวนตนเอง 
และนำความรู้หรือประสบการณ์จากต่างองค์กรไปปรับใช้ 
อีกทั้งยังก่อให้เกิดพลังร่วมในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่าน 
ซึ่งจำเป็นต้องมีการเชื่อมประสานความร่วมมือกันต่อไป 
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สามารถทบทวนตนเองและนำความรู้หรือประสบการณ์จากต่าง
องค์กรไปปรับใช้อีกทั้งยังก่อให้เกิดพลังร่วมในการขับเคลื่อนงานส่ง
เสริมการอ่านซึ่งจำเป็นต้องมีการเชื่อมประสานความร่วมมือกันต่อไป
ในระยะยาว


เนื้อหาในบทนี้สรุปมาจากรายงานผลการจัดการความรู้ในเวที

TKForumโดยจำเป็นต้องตัดทอนรายละเอียดการนำเสนอบทเรียน
การทำงานของแต่ละองค์กร เนื่องจากเนื้อที่ในการจัดพิมพ์เป็น
หนังสือมีอยู่จำกัด จึงคัดสรรมาเฉพาะผลการสังเคราะห์ความรู้ที่
สะท้อนให้เห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดีจากบทเรียนหรือประสบการณ์ของผู้
ปฏิบัติและจัดหมวดหมู่เป็นหัวข้อเพื่อให้อ่านง่ายพร้อมทั้งตัวอย่างที่
น่าสนใจของบางองค์กรที่มีการนำเสนอในเวทีเสวนาทั้งนี้ผู้ที่สนใจ
ประเด็นการพูดคุยในรายละเอียดสามารถสืบค้นหาอ่านได้ทาง
เว็บไซต์ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้www.tkpark.or.th



ยุทธศาสตร์การกระจายหนังสือ 
ให้เข้าถึงเด็ก 

 
1)แนวทางในการพัฒนาห้องสมุด
และสถานที่อ่านหนังสือ
พัฒนาสถานที่ เติมชีวิตให้ห้องสมุด 

• จัดภูมิทัศน์ให้สะอาดสบายสงบอาจเพิ่มความสวยงามให้
เกิดความดึงดูดน่าสนใจ

• จดัสดัสว่นพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมมพีืน้ทีส่ำหรบัเดก็ทีเ่ดก็สามารถ
พูดคุยกัน เล่นนอนพักผ่อนทำการบ้านหรือทานขนมได้
และพืน้ทีส่ำหรบัเดก็โตทีต่อ้งการความเงยีบสามารถคยุกนั
เบาๆฟงัเพลงได้ทำงานโดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร์notebook
ได้ฯลฯ

• มีหนังสือสำหรับเด็กและหนังสือที่เหมาะกับความสนใจ
ของเด็กอย่างพอเพียง

• จัดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตมีลักษณะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์มี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมแนะนำหนังสือ

• สร้างหรือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มีมุมการเรียนรู้
สำหรบัเดก็/พืน้ทีส่รา้งสรรค์(หอ้งสมดุดนตรีหอ้งสมดุไอที
ห้องสมุดเด็กห้องฉายภาพยนตร์พื้นที่อ่านหนังสืออย่าง
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อิสระ) โดยร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นร่วม
รับผิดชอบดูแลและดำเนินการ

• จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะงานห้องสมุดแก่เจ้าหน้าที่ เช่น
การอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดชุมชนฯลฯ


พัฒนาบริการเชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย  

• ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดผ่านสื่อระดับต่างๆใน
ท้องถิ่นชุมชนเพื่อดึงผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

• จัดห้องสมุดเคลื่อนที่หรือกระเช้าหนังสือให้บริการกับพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายเช่นป้ายรถเมล์วินมอเตอร์ไซค์

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน/โรงเรียน
• ขยายเวลาเปิดบริการห้องสมุดจนถึงช่วงเย็น
• สรา้งการมสีว่นรว่มระหวา่งผูใ้ชบ้รกิารกบัหอ้งสมดุในการดแูล

และเป็นเจ้าของห้องสมุด เช่นจัดเปลี่ยนเวรให้เจ้าหน้าที่
และเด็กในชุมชนเข้ามาดูแลจัดหนังสือซ่อมแซมหนังสือให้
เด็กได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือ


มีกิจกรรมกระตุ้นการอ่านของเด็ก / กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของ
หนังสือและห้องสมุด 

• จัดกิจกรรมการวิเคราะห์ / เขียนสรุปสิ่งที่ตนอ่านจาก
หนังสือ/แสดงผลงาน/ติดบอร์ดฯลฯประกวดผลงาน
การวิเคราะห์หรืองานเขียน

• จัดกิจกรรมการอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือ

ตัวอย่างการพัฒนาบริการเชิงรุก : 
กองนันทนาการ กทม. 


ประสานงานกับชุมชนเพื่อจัดพื้นที่การอ่านหนังสือ
ให้กระจายตัวในชุมชนพื้นที่การอ่านขนาดย่อยที่สุด
คือ“กระเช้าหนังสือ”ซึ่งบรรณารักษ์คัดเลือกหนังสือ

ที่ห้องสมุดใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วใส่กระเช้านำไปมอบให้
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นความพยายามนำหนังสือเข้าไป
กระจายในชุมชนเพื่อให้ชาวชุมชนสามารถหยิบยืมหนังสือ
ไปอ่านได้โดยง่ายและช่วยให้พ่อแม่มีโอกาสหาหนังสือไป

ให้ลูกอ่านได้โดยไม่ต้องซื้อเอง

• จดักจิกรรมการคน้ควา้เรือ่งราวเกีย่วกบัคณุคา่และภมูปิญัญา
ในท้องถิ่นหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วนำมาบอกเล่า
เขียนหรือเรียบเรียงเป็นหนังสือ

• จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจการให้รางวัลด้วยหนังสือการให้
รางวัลในการเข้าห้องสมุดบ่อย ให้รางวัลการพาเพื่อนเข้า
ห้องสมุดการทัศนศึกษาการจัดค่ายรักการอ่าน/เยาวชน
รักการอ่าน/ครอบครัวรักการอ่าน

• สร้างกลุ่มอาสาสมัครรักการอ่านหรืออาสาสมัครสอนอ่าน
หนังสือให้กับเด็ก
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• สร้างแกนนำในโรงเรียนขยายเครือข่ายเด็กรักการอ่านใน
โรงเรียน

• สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนซึ่งเด็กๆที่เป็นผู้นำจะรู้สึกถึง
ความ“เท่” ในบทบาทผู้นำในการทำกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านของตนและส่งผลให้ไปชักชวนขยายเครือข่ายต่อไป

• ใช้สื่อหลากหลายรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและ
นำไปสู่การสนใจการอ่าน

• นำหนังสือเข้าไปให้บริการถึงมือเด็กที่อยู่ห่างไกลยากจน
หรือขาดโอกาสเพื่อให้ได้รับการปลูกฝังความสนใจต่อการ
อ่าน

• เขา้ถงึสภาพปญัหาของชมุชนทีย่ากจนรวมถงึกลุม่ชาตพินัธุ์
ที่ขาดสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ เพื่อจัดหาและ
กระจายหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมให้บริการในกลุ่มที่ขาด
โอกาส


2)แนวทางในการสรา้งความรว่มมอืกบักลไกตา่งๆ
การเพิ่มศักยภาพให้แก่หน่วยงานในการกระจายหนังสือสู่เด็ก 

• พัฒนากลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งหรือ
เจ้าภาพในการกระจายหนังสือสู่เด็ก

• กำหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบหลกัในการรวบรวมความรูแ้ละสรปุ
เพื่อจัดทำคู่มือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้หรือ
หอ้งสมดุฯลฯทีม่ลีกัษณะและขนาดหลากหลายและยดืหยุน่

ตัวอย่างการสร้างกิจกรรม 
กระตุ้นการอ่านของเด็ก : 

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) 


กลุ่มมะขามป้อมมีแนวทางการทำงานที่เน้นการพัฒนาแกนนำ
ในพื้นที่เริ่มต้นด้วยแนวคิดให้มีหนังสือถึงมือเด็ก

และเสรมิดว้ยกระบวนการทำใหห้นงัสอืมพีลงัจนผูอ้า่นเกดิการเรยีนรู้
เปลี่ยนโลกทัศน์ชีวทัศน์และปรับพฤติกรรมของตัวเอง

การทำงานในพื้นที่ของกลุ่มมะขามป้อม
มุ่งเน้นการกระตุ้นให้คนในพื้นที่เกิดความอยากเรียนรู้
และอยากอ่านในรูปแบบต่างๆการขับเคลื่อนกิจกรรม
วางอยู่บนพื้นฐานของการสร้างแกนนำการรักการอ่าน

ที่มีศักยภาพเริ่มตั้งแต่แกนนำวัยเด็กหรือแกนนำนักเรียนขยายสู่
แกนนำระดับครอบครัวและผู้นำชุมชน

เสริมด้วยการใช้กิจกรรมเชิงรุกที่มีรูปแบบยืดหยุ่น
ตามกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแกนนำและสภาพแวดล้อม

ในลักษณะของกิจกรรมกระบวนการ
เช่นละครหุ่นหนังเร่ฯลฯ

โดยมีหนังสือเป็นองค์ประกอบ
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และเผยแพรคู่ม่อืนีใ้หก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นำไปใช้
• สง่เสรมิใหห้นว่ยงานทีม่คีวามชำนาญในการพฒันาศกัยภาพ

การสง่เสรมิการอา่นจดัอบรมแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ที่ทำหน้าที่กระจายหนังสือสู่เด็ก

• ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาครูบรรณารักษ์ผู้บริหารโรงเรียน
ผูน้ำชมุชนและองคก์รทอ้งถิน่เขา้รว่มในกระบวนการพฒันา
ชุมชนรักการอ่าน

• สร้างเครือข่ายองค์กรส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กที่มีการ
ทำงานคล้ายคลึงกันทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็นและเชิง
กลุ่มเป้าหมายและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาศักยภาพการทำงาน
ด้านหนังสือเพื่อเด็กและการรักการอ่าน


การส่งเสริมให้ชุมชนหรือองค์กรท้องถิ่น จัดมุมหนังสือหรือห้องสมุดใน
พื้นที่ 

• ใช้พลังชุมชนผลักดันฝ่ายการเมือง / ท้องถิ่นให้จัดมุม
หนังสือหรือห้องสมุดโดยแลกเปลี่ยนกับการได้รับคะแนน
เสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

• คัดเลือกองค์กรท้องถิ่นที่มีความพร้อมและตั้งใจจัดทำมุม
หนงัสอืหรอืหอ้งสมดุหรอืพืน้ทีเ่รยีนรูใ้นชมุชนและถา่ยทอด
ความรูแ้ละรปูแบบการดำเนนิการตลอดจนใหก้ารสนบัสนนุ
ให้เกิดพื้นที่ดังกล่าวในชุมชนจนบรรลุผลสำเร็จ

• สรรหาแกนนำตัวจริงในชุมชนให้เป็นเจ้าภาพในการจัดทำ
พืน้ทีร่กัการอา่นกอ่นสง่เสรมิหรอืสนบัสนนุใหเ้ปดิพืน้ทีห่รอื
ห้องสมุด

• สนับสนุนหนังสือและสื่อต่างๆลงไปในชุมชนให้ชาวชุมชน
ใช้บริการโดยสะดวก

• ปรบัแนวคดิของชาวชมุชนใหเ้ขา้ใจความหลากหลายรปูแบบ
ของห้องสมุดมุมอ่านหนังสือหรือพื้นที่การเรียนรู้ซึ่งต้อง
เหมาะสมกับสภาพชุมชน

• สนบัสนนุและเตรยีมความพรอ้มชมุชนในการจดัทำหอ้งสมดุ
ชุมชนห้องสมุดสำหรับเด็กและพื้นที่สร้างสรรค์ ให้มีการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ


การพัฒนาครอบครัวให้เป็นกลไกนำหนังสือถึงมือเด็ก 

• ชกัจงูใหพ้อ่แมผู่ป้กครองเขา้รว่มกจิกรรมรกัการอา่นหรอืเปน็
แกนนำจัดกิจกรรมเช่นช่วยประชาสัมพันธ์จูงใจให้เด็กใช้
บริการห้องสมุดร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เข้าร่วมได้
ทั้งครอบครัว เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเล่านิทานและนำไป
ใช้ฯลฯ

• สนับสนุนให้ครอบครัวที่มีความพร้อม เปิดบ้านเป็นแหล่ง
อ่านหนังสือในชุมชน


การกระตุ้นร้านขายหนังสือ 

• บทเรยีนจากปจัเจกบคุคลคอืการถามหาหนงัสอืทีด่ีขอใหร้า้น
สัง่หนงัสอืดีหรอืขอใหน้ำหนงัสอืดมีาวางบนแผงดา้นหนา้ร้าน
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3)แนวทางการจัดกิจกรรมการกระจายหนังสือ
การรับบริจาคหนังสือมือสอง สภาพดี เพื่อส่งต่อให้กับแหล่งอ่านหรือ  
ผู้ที่มีความต้องการ 

• ระบปุระเภทหนงัสอืทีต่อ้งการรบับรจิาคอยา่งชดัเจนรวมทัง้
หนงัสอืทีไ่มต่อ้งการรบัหรอืแจง้ใหผู้บ้รจิาคทราบวา่จะจดัการ
กับหนังสือที่ไม่ตรงกับความต้องการอย่างไรโดยไม่จำเป็น
ต้องส่งมาให้คัดแยก

• ให้ผู้บริจาคนำหนังสือมาส่งเอง
• ใช้ระบบอาสาสมัครช่วยในงานคัดแยกหนังสือ
• รณรงคใ์หม้กีารบรจิาคหนงัสอืสำหรบัเดก็เพราะเปน็หนงัสอื

ที่มีผู้บริจาคน้อยแต่มีความต้องการมาก
• ใชเ้วบ็ไซตเ์ปน็เครือ่งมอืในการเขา้ถงึขอ้มลูความตอ้งการทัง้

ผูป้ระสงคจ์ะบรจิาคหนงัสอืมอืสองสภาพดีและผูท้ีต่อ้งการ
รับหนังสือมือสองไปเข้าห้องสมุดหรืออ่านเองโดยเผยแพร่
ข้อมูลรายการหนังสือที่มีผู้บริจาคทางเว็บไซต์ เพื่อให้แหล่ง
อา่นหนงัสอืหรอืผูท้ีม่คีวามตอ้งการอา่นสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย
และสามารถแจง้ความจำนงขอรบั(จอง)หนงัสอืผา่นทางเวบ็

• บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ให้ในกรณีที่ผู้รับเป็นเด็ก
หรือกรณีที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงเกินไปกรณีห้องสมุด
หรือโรงเรียนต้องการหนังสือเป็นจำนวนมากให้เดินทางมา
รบัเองสว่นหนงัสอืทีม่นีำ้หนกัมากและไมม่ผีูต้อ้งการมากนกั
เช่นนิตยสารบางหัวจะนำออกจำหน่ายในราคาถูกเพื่อหา
รายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือ


 ตัวอย่างการกระจายหนังสือด้วยการรับบริจาค 

หนังสือมือสอง : 
โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา 


มูลนิธิกระจกเงามีประสบการณ์เบื้องต้นจากการรับบริจาคเสื้อผ้ามา

ก่อนและก่อนดำเนินการทำโครงการรับบริจาคหนังสือมือสองได้ศึกษาและ
ถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่เคยทำกิจกรรมเดียวกันนี้ และนำบทเรียนมา
ประยุกต์ใช้สำหรับโครงการ“หนังสือมือสองเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทย”หรือโครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงาทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับ
หนังสือที่มีผู้บริจาคและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการหนังสือเข้ามาเลือกหา
หนังสือไปใช้กระบวนการจัดการในการรับหนังสือมีขั้นตอนโดยย่อคือ

- ประชาสมัพนัธต์อ่สาธารณะวา่ตอ้งการรบับรจิาคหนงัสอืมอืสองสภาพดี

โดยแจ้งอย่างชัดเจนว่าหนังสือบางประเภท เช่น แบบฝึกหัดใช้แล้ว
หนังสือซุบซิบดาราหนังสือโฆษณาองค์กรที่มีแต่ภาพบุคคลหนังสือที่
อยู่ในสภาพฉีกขาดหนังสือประเภทล่อแหลมต่อศีลธรรมฯลฯหนังสือ
เหลา่นี้จะถูกนำไปขายเพื่อนำเงินมาใช้ซื้อหนังสือเพื่อเด็กหรือใช้จ่าย
เพื่อเป็นค่าจัดส่งหนังสือ
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- ผูบ้รจิาคตอ้งนำหนงัสอืมาสง่ใหเ้อง
- มูลนิธิต้องเตรียมสถานที่ที่มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอ ในการรองรับ

หนงัสอืทีจ่ะมผีูบ้รจิาคจำนวนมาก
- สร้างเครือข่ายรับบริจาคหนังสือ เช่นโครงการนี้มีปั๊มน้ำมันบางจากร่วม

รบัหนงัสอืบรจิาคและนำมาส่งให้ด้วย


มูลนิธิกระจกเงาเป็นองค์กรเดียวในเวทีถอดบทเรียนที่ดำเนิน
โครงการรับบริจาคหนังสือโดยตรงและหนังสือมีจำนวนมากระบบคัดแยก
หนังสือจึงมีความสำคัญมากมูลนิธิฯได้บทเรียนจากมูลนิธิโตโยต้าที่เคยทำ
โครงการลักษณะเดียวกันแต่ใช้งบประมาณสูงมากในการรวบรวมและคัด
แยกหนังสือมลูนธิกิระจกเงาจงึจดัทำระบบอาสาสมคัรเขา้มาใชใ้นงานคดัแยก
หนงัสอืหลังจากการคัดแยกหนังสือจะได้ทั้งหนังสือที่ไม่มีประโยชน์(จะถูก
นำไปขายเป็นกระดาษรีไซเคิล)และหนังสือที่สามารถส่งต่อได้ซึ่งจะถูกจัด
เป็นหมวดหมู่เพื่อรอการบริจาคต่อมูลนิธิฯจะนำรายชื่อหนังสือขึ้นเว็บไซต์
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาเลือกจองต่อไป


มูลนิธิกระจกเงาดำเนินการกระจายหนังสือสู่แหล่งอ่านอย่างเป็น
ระบบมีการจัดการหลายรูปแบบได้แก่
- จัดเตรียมหนังสือให้ตามการจองผ่านทางเว็บไซต์หรือในกรณีที่ผู้รับ

หนงัสอืมาเองกส็ามารถเดนิเลอืกจากคลงัหนงัสอืทีม่อียูไ่ด้
- จัดส่งหนังสือให้ถึงมือผู้รับทางไปรษณีย์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่จะได้รับ

หนงัสอืทีบ่า้นเพราะมลูนธิติอ้งการใหเ้ดก็ไดม้หีนงัสอืเปน็ของตนเอง
- ใหผู้ร้บัซึง่เปน็โรงเรยีนหรอืหอ้งสมดุและขอหนงัสอืจำนวนมากมารบัจาก

มลูนธิเิองเปน็การลดภาระดา้นการจดัสง่หรอืกรณทีีม่าขอรบัคอมพวิเตอร์
มอืสองดว้ยกใ็หร้บัหนังสือไปด้วยเลย

- ในกรณีหนังสือที่มีน้ำหนักมากเช่นนิตยสารชั้นนำมูลนิธิจะนำออก
จำหน่ายในกิจกรรม ‘onebookonebaht’ เพื่อนำรายได้ไปใช้ใน
การซื้อหนังสือสำหรับเด็กหรือนำไปใช้เป็นค่าจัดส่งหนังสือต่อไป


มูลนิธิกระจกเงาได้ดำเนินการนำหนังสือสู่แหล่งอ่านเป็นจำนวน

มากและพบว่าโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจะได้รับความสนใจจากผู้ที่บริจาค
อาจเนือ่งจากการรณรงคใ์หเ้หน็สภาพความยากลำบากและความขาดแคลน
ของโรงเรียนลักษณะนั้นทำให้โรงเรียนที่อยู่ระหว่างเส้นทางสู่พื้นที่ยาก
ลำบากถูกละเลยและได้รับโอกาสน้อยลง ในการที่จะมีผู้สนับสนุนนำ
หนงัสอืและอปุกรณอ์ืน่ๆมาบรจิาคขอ้สงัเกตเกีย่วกบัหนงัสอืทีร่บับรจิาค
มาคือหนังสือสำหรับเด็กมีผู้บริจาคไม่มากแต่มีความต้องการจาก
แหล่งอ่านมากซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากหนังสือเด็กมีราคาแพง ในขณะที่
หนังสือกลุ่มที่ได้รับบริจาคมามากแต่มีผู้ต้องการน้อยคือหนังสือธรรมะ
หรือหนังสือที่พิมพ์แจกในงานศพ
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4)แนวทางในการพัฒนาองค์กร/
ระบบอาสาสมัคร

 ระบบอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านหรืออาสาสมัครการรักการ
อ่านที่มาจากเวทีถอดบทเรียนครั้งนี้มี3ลักษณะคือ

1.อาสาสมคัรทำงานในบา้นหนงัสอืภายใตก้ารดแูลของบรรณารกัษ์
ห้องสมุดประชาชนกทม.อาสาสมัครเป็นสมาชิกในชุมชนที่เป็นที่ตั้ง
ของบ้านหนังสือ ได้รับการอบรมให้ความรู้จากบรรณารักษ์ห้องสมุด
เกีย่วกบัการดแูลหอ้งสมดุมคีา่ตอบแทนเปน็รายวนัมสีญัญาเปน็รายปี
อาสาสมัครมีการหมุนเวียนเปลี่ยนบ่อยหากหางานที่มั่นคงกว่าได้แต่
บางส่วนมีความสุขกับงานเพราะได้ทำงานที่ตัวเองชอบและได้อยู่ใกล้
บ้าน

2.อาสาสมัครตามความหมายที่แท้จริงของงานอาสาสมัครคือ
มีจิตอาสาช่วยทำงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่อาสาสมัครแบบนี้ยัง
ไม่ปรากฏชัดเจนในงานส่งเสริมการอ่าน

3.อาสาสมัครที่ร่วมอยู่ในกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
เช่น โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดของ TKparkและ
โครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านของกลุ่มwearehappyซึ่งอยู่
ระหวา่งดำเนนิการยงัไมส่ามารถสรปุเปน็รปูแบบหรอืแนวปฏบิตัทิีด่ไีด้


บทเรยีนเกีย่วกบังานอาสาสมคัรสง่เสรมิการอา่นทีไ่ดน้ำมาเสนอ

ในเวทีครั้งนี้ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีอาจจะเกิดจาก
ประสบการณ์ของแต่ละองค์กรยังไม่มากพอความเห็นส่วนหนึ่งจาก

เวทีถอดบทเรียนคือองค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นการทำงานด้วยตนเอง
เป็นหลักบทเรียนจากงานอาสาสมัครด้านการส่งเสริมการอ่านจึงยัง
ไมช่ดัเจนองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งจงึนา่จะไดพ้ฒันางานอาสาสมคัรในองคก์ร
ของตน(หากเล็งเห็นถึงความสำคัญ)และหาโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันเป็นระยะเพื่อที่จะได้บทเรียนที่เหมาะสมต่อไป




5)แนวทางในการรณรงคส์รา้งกระแสความตืน่ตวั

งานรณรงค์ส่งเสริมการอ่านเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินการ

มาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นรูปแบบ
ในการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านได้ เนื่องจากผลการรณรงค์ตลอดระยะ
เวลาที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานยังไม่ปรากฏผลเป็นการเปลี่ยน
แปลงพฤตกิรรมการอา่นทีเ่ปน็รปูธรรมแนวปฏบิตัทิกุรปูแบบจงึยงัเปน็
แนวทางที่ต้องดำเนินการต่อไปเช่น

• สร้างกระแสความเป็นเด็ก“เท่”หากได้เป็นผู้นำด้านการ
อ่าน

• ผลักดันให้กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือและการอ่าน เช่น
อุตสาหกรรมการพิมพ์สำนักพิมพ์ร้านหนังสือฯลฯผนึก
กำลังกันทำโฆษณาการส่งเสริมการอ่าน

• สร้างกระแสการส่งเสริมการรักการอ่านผ่านทางสื่อช่อง
ทางใหม่ๆเช่นyoutubeซึ่งเผยแพร่ได้กว้างไกลกว่าช่อง
ทางสื่อที่ใช้ในปัจจุบัน
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• ศึกษาวิจัยเพื่อหาคำตอบว่าปัจจัยที่ทำให้คนไทยไม่อ่าน
หนังสือและอ่านหนังสือน้อยคืออะไรซึ่งสาเหตุอาจมีตั้งแต่
อ่านหนังสือไม่ออกไปจนถึงการไม่เห็นประโยชน์ของการ
อ่านเลยเพื่อให้การรณรงค์ตรงเป้าหมายมากที่สุด

• รณรงค์ส่งเสริมการอ่านอย่างเข้มข้นขนส่งผลต่อการเปลี่ยน
แปลงพฤตกิรรมอยา่งแทจ้รงิเนือ่งจากการดำเนนิการรณรงค์
ที่ผ่านมาส่งผลเพียงแค่การ“รู้แต่ไม่ทำ”(เข้าใจว่าการอ่าน
เป็นสิ่งดีแต่ก็ยังไม่อ่าน)

• ผลกัดนัใหม้กีารนำเรือ่งในหนงัสอืมาถา่ยทอดเปน็ภาพยนตร์
หรือละครอาจสร้างหรือกระตุ้นคนบางกลุ่มให้สนใจจะ
อ่านเรื่องจากหนังสือเพิ่มขึ้น

• พื้นที่ต่างจังหวัดต้องมีลักษณะการดำเนินการที่ต่างจากใน
เมอืงการใชส้ือ่ITสำหรบัชาวบา้นจะไมไ่ดผ้ลตอ้งพยายาม
ส่งหนังสือไปให้ถึงมือชาวบ้านและพัฒนาห้องสมุดในพื้นที่
ชนบทให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระในการ
บริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน




6)แนวทางในการผลักดันนโยบาย


ความเห็นของผู้เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนต่อการผลักดันนโยบาย
ส่งเสริมการอ่านเช่น

• ผลักดันให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
• ผลักดันให้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านแห่งชาติ
• ผลกัดนัใหเ้กดิกระแสความนยิมการอา่นผา่นทางสือ่มวลชน

ทุกแขนง
• ผลักดันให้บุคลากรในธุรกิจการพิมพ์ส่งเสริมนักเขียนที่ดี

และเผยแพร่ส่งเสริมหนังสือที่ดี
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ยุทธศาสตร์การรณรงค์ให้เกิดความ
ต้องการและพฤติกรรมการอ่าน 


1)แนวทางในการสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่เริ่มจากครอบครัว
การนำหนังสือสู่ครอบครัวและส่งเสริมให้ครอบครัวคุ้นเคยกับหนังสือ
และการอ่าน 

• จัดทำโครงการหนังสือเล่มแรกมอบหนังสือเด็กให้เป็นของ
ขวัญแก่เด็กแรกเกิดหรือมอบหนังสือให้กับครอบครัวที่มี
ลูกอยู่ในช่วงปฐมวัยและฝึกทักษะการเล่านิทานให้ลูกฟัง

• กระจายหนงัสอืใหค้รอบครวัเขา้ถงึไดง้า่ย(รว่มกบัยทุธศาสตร์
การทำให้หนังสือคุณภาพดีและราคาถูก)

• ห้องสมุดประชาชนองค์กรที่ทำงานด้านหนังสือและการ
อ่านสื่อมวลชน เผยแพร่กิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมให้
พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างในการอ่านหนังสือและนิสัย
รักการอ่าน

• สนับสนุนให้จัดมุมหนังสือภายในบ้านหรือปรับปรุงบ้าน
เป็นสถานที่อ่านหนังสือหรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตาม
ความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละครัวเรือน



ตัวอย่างการสร้างพฤติกรรมการอ่าน 
เริ่มต้นที่ครอบครัว : 

โครงการหนังสือเล่มแรก มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 


มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กดำเนินโครงการหนังสือเล่มแรก
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมอบถุงหนังสือเล่มแรกพร้อมทั้งสอน
วิธีการใช้แก่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ6-9เดือนที่มารับบริการ
ณโรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

สถานรับเลี้ยงเด็กของทางราชการเอกชนและมูลนิธิ
ซึ่งจากการติดตามผลพบว่าเด็กที่ได้รับหนังสือภาพ

ตั้งแต่วัยทารกแสดงความสนใจในการอ่านสูงกว่าเด็กนอกโครงการ
ถึง3เท่าหลังจากได้รับหนังสือเล่มแรกเป็นเวลา2ปี

นอกเหนือจากนั้นโครงการนี้ยังช่วยสานสายใยรักในครอบครัว
ทำให้พ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์กันแนบแน่นอบอุ่นยิ่งขึ้น

เพราะการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือไม่ได้มีเป้าหมาย
เพื่อการสอนให้ลูกอ่านหนังสือออกแต่จุดประสงค์ที่สำคัญที่สุด

คือให้พ่อแม่ลูกมีความสุขกับหนังสือร่วมกัน
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2)แนวทางในการสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่โรงเรียน

 
การสร้างศักยภาพในการอ่าน 

• การสอนภาษาไทยใหเ้ดก็อา่นหนงัสอืไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
• การสอนวิชาการอ่านเพื่อชีวิตการอ่านวรรณกรรมเป็นวิชา

บังคับ
• ฝึกให้นักเรียนเขียนรายงานในทุกวิชา
 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียน 
• จัดค่ายเยาวชนรักการอ่าน
• จัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับการอ่านเช่นการแข่งขันประกวด

การอ่านหนังสือดีการอ่านหนังสือหน้าเสาธงการค้นคว้า
เรื่องราวต่างๆมาพูดและเขียนการทำหนังสือทำมือฯลฯ

 
การปรับโครงสร้างการจัดการศึกษา 

• ปรับโครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาโดยเพิ่มเนื้อหาวิชาภาษาไทยและการอ่านเป็น
วิชาบังคับในสัดส่วนที่สูงขึ้น

• ปรับระบบการจัดการศึกษาให้ครูมีเวลาสำหรับการเรียน
การสอนและมีเวลาในการดูแลนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

• ปรับระบบการประเมินผลการทำงานของครู ให้มีเป้าหมาย
ในการเพิ่มคุณภาพของนักเรียนเป็นหลัก

การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
• หอ้งสมดุโรงเรยีนตอ้งมหีนงัสอืมากเพยีงพอกบัความตอ้งการ
• ห้องสมุดโรงเรียนต้องมีหนังสือใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้นักเรียน

ได้ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ
• บรรยากาศในหอ้งสมดุโรงเรยีนตอ้งเหมาะสมกบัความสนใจ

และการเรียนรู้ของเด็ก
• ครูบรรณารักษ์ต้องเข้าใจบทบาทการทำหน้าที่ส่งเสริมการ

อ่าน
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ตัวอย่างการสร้างพฤติกรรมการอ่านที่โรงเรียน : 
กลุ่มสายธารอ่านเขียนเรียนรู้ชีวิต 


เป็นการรวมกลุ่มเยาวชนที่รักในงานเขียนและรวมตัวกันเพื่อเขียน

เรื่องราวและบทกวี เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยมีคุณนิวัฒน์บุญญานุรักษ์
(ครูไก่) โรงเรียนเสาธงวิทยาจ.นครศรีธรรมราช เป็นที่ปรึกษาและขับ
เคลื่อนกิจกรรมสร้างการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียนตัวอย่างกิจกรรมของ
กลุ่มที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการอ่านมีดังนี้
- รับบริจาคหนังสือจากบุคคลภายนอกสำนักพิมพ์กลุ่มธุรกิจ เพื่อนๆ

และแหลง่ตา่งๆทีร่บัรูว้า่มกีจิกรรมสง่เสรมิการอา่นในโรงเรยีน
- ส่งเสริมให้เด็กเก็บออมเงินและรวมกันซื้อหนังสือที่อยากอ่าน โดยให้

นกัเรยีนรว่มกนัระบชุื่อหนังสือที่อยากได้และร่วมกันคิดว่าจะหาเงินมา
ซื้อหนังสือได้อย่างไร (ออมเงินวันละบาทภายใน2-3 วันจะได้
หนังสือใหม่1เล่ม)

- ส่งเสริมให้เดก็ทำหนงัสอืทำมอื
- จดักจิกรรมเสรมิทีเ่หมาะสม(ทัง้ในและนอกโรงเรยีน)
- ทบทวนแนวทางการสอนภาษาไทยและการอ่านให้มีประสิทธิภาพขึ้น

นำวิธีการสอนที่เคยได้ผลดีในอดีตกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่การสะกดคำ
และการผสมคำซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้มากขึ้น
เพราะสามารถสะกดคำที่แม้จะยังไม่เคยเห็นมาก่อนได้(เด็กไทยอ่าน
ได้น้อยลงเพราะอ่านไม่ออก)

- เพิม่เนือ้หาการพฒันาทกัษะการอา่นใหอ้า่นเปน็อา่นเพือ่รู้ เพือ่บนัเทงิ
ฯลฯ

- จดัสอนวชิาการอา่นเพือ่ชวีติมอบหมายใหน้กัเรยีนอา่นหนงัสอืแลว้นำ
สิ่งที่แตล่ะคนอา่นมาเลา่สูก่นัฟงัโดยมกีจิกรรมเสรมิเชน่การเดนิเทีย่ว

ร้องเพลงค่ายเยาวชนรักการอ่านให้นักเรียนระดมความคิดหลังจาก
การอ่านซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการอ่านเสริม
สร้างทัศนคติต่อการอ่านและในที่สุดเกิดเป็นนิสัยรักการอ่านหนังสือ

- ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือให้มากและเสริมแรงจูงใจโดยการให้
รางวัลแก่เด็กที่อ่านหนังสือมากมีกระบวนการตรวจสอบว่าอ่าน
หนังสือจริงและมีการทดสอบ

- จัดค่ายวรรณกรรมมีกิจกรรมการอ่านการวิเคราะห์หนังสือการเขียน
สิ่งที่อ่าน

- จัดแข่งขันการอ่านหนังสือ
- จัดกิจกรรมการอ่านหน้าเสาธง
- ส่งเสริมให้นักเรียนเขียนบันทึกการอ่านเขียนรายงานการปฏิบัติงาน

ในวิชาต่างๆ(เช่นให้นักเรียนทำแปลงปลูกผักและให้บันทึกรายงาน
ทกุอยา่งทีเ่กดิขึน้ตัง้แตก่ารเตรยีมพืน้ที่การเลอืกพชืปญัหาทีป่ระสบ
ความชว่ยเหลอืทีไ่ดร้บัโดยไมไ่ดม้เีปา้หมายในการมพีชืผกัแตต่อ้งการ
ให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการทำงานการแก้ปัญหาการรู้จักการบันทึก
การทบทวนฯลฯ)

- จัดการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมในระดับชั้นประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและมีการจัดสอบ

- ส่งเสริมให้เด็กหานิทานพื้นบ้านในชุมชนแล้วนำมาเล่าและเขียน
- กระตุ้นให้เด็กทำงานค้นคว้าจากหนังสือเพื่อมาพูดและเขียน
- ประกวดการอ่านหนังสือ
- ส่งเสริมการสร้างจินตนาการจากเรื่อง
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3)แนวทางในการสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่ห้องสมุดประชาชน

การชักจูงให้ประชาชนใช้บริการห้องสมุดประชาชน 

• การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
• การให้บริการฟรี
• การจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัส

บุคลากรส่งเสริมการอ่าน


การสร้างบรรยากาศในห้องสมุดประชาชน 
• จัดห้องสมุดให้เรียบร้อยสะอาดสบายและสวยงาม
• จัดมุมหนังสือให้มีการนำเสนอหนังสืออย่างน่าสนใจ
• จัดมุมบริการต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ตมุมหนังสือผู้ใหญ่มุม

หนังสือเด็กมุมเด็กเล็กมุมกาแฟฯลฯ
• จัดบริการเสริมโดยการประยุกต์แนวคิดต่างๆให้การเข้า

ห้องสมุดเป็นสิ่งที่สนุกและดึงดูดใจ


การพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการอ่าน(บรรณารักษ์) 
• คัดเลือกบุคลากรส่งเสริมการอ่านที่มีทัศนคติที่ดีต่องาน

บรรณารักษ์มีจิตบริการและพร้อมจะทำงานบริการ
• จดัฝกึอบรมโดยบคุลากรทีจ่ะเปน็แบบอยา่งทีด่ใีนการทำงาน
• สง่เสรมิใหง้านบรรณารกัษแ์ละการสง่เสรมิการอา่นเปน็งาน

ที่มีเกียรติบุคลากรมีความภาคภูมิในในการทำงานและ
สามารถเติบโตในหน้าที่การงานตามวิชาชีพ

• ศกึษาดงูานการจดัการหอ้งสมดุทีป่ระสบความสำเรจ็เพือ่ให้
บุคลากรมีความตื่นตัวในการทำงานมองโลกกว้างและทัน
สมัย

• องค์กรประสานงานหรือเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
กำลังใจบุคลกรที่ทำงานส่งเสริมการอ่านในพื้นที่


การสร้างเครือข่ายกับภาคีที่จะช่วยสนับสนุนการจัดการห้องสมุด 

• การรับบริจาคหนังสือ
• การประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบ


ตัวอย่างการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด 


ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนห้องสมุดประชาชนอำเภอคำตากล้า
จังหวัดสกลนครและห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา

เป็นห้องสมุดที่ได้รับรางวัลจากการประกวดห้องสมุดมีชีวิต
(TKparkLivingLibraryAward)เมื่อปี2549

และมีการพัฒนาปรับปรุงให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีชีวิตอย่างต่อเนื่องวิธีการเติมชีวิตให้กับห้องสมุดของ
ห้องสมุดประชาชนทั้ง3แห่งมีสีสันและน่าสนใจอย่างยิ่ง

ดังนี้
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การสร้างสภาพแวดล้อมในห้องสมุด
- สรา้งบรรยากาศรืน่รมยใ์นหอ้งสมดุบคุลากรทกุฝา่ยรว่มสรา้งบรรยากาศ

ชวนเขา้หอ้งสมดุ
- มบีรรณารกัษท์ีม่คีณุภาพเปน็มอือาชพีรูบ้ทบาทหนา้ทีข่องบรรณารกัษ์

อยา่งแทจ้รงิ
- บรรณารกัษต์อ้งอารมณด์ีหากรูส้กึอารมณเ์สยีตอ้งพกัสกัครูห่นึง่
- จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่านบนชั้นต้องมีหนังสือพร้อมให้

บริการมุมเด็กมีข้อความเชิญชวนกระตุ้นให้พ่อแม่หยิบหนังสือการ
จดัทีน่ัง่อา่นนอนอา่นทีด่โูทรทศัน์กนิขนมมมุกาแฟ

- จัดมุมหนังสือพิเศษเช่นมุมหนังสือบำรุงใจสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการ
อา่นสิง่ทีเ่สรมิสรา้งพลงัชวีติ

- จดัทำเมนแูนะนำหนงัสอืเชน่หนงัสอืนา่อา่นในวนันีม้อีะไรบา้ง
- ปา้ยประกาศหนงัสอืเลม่โปรดดาราบรรณารกัษต์อ้งพยายามหาขอ้มลู

ว่าดาราที่เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นคือใครและเขาหรือเธอชอบอ่าน
หนังสืออะไรแล้วนำหนังสือโปรดมาวางไว้ด้วยหนังสือเล่มที่ดารา
คนโปรดชอบอ่านจะไปกระตุ้นให้คนชอบดาราอยากอ่านด้วย

- มีหนังสอืทีเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ
- จัดหาหนังสือที่ตรงกับความต้องการของประชาชนโดยการสอบถาม

ความตอ้งการของสมาชกิและคนในชมุชน

การเพิ่มหนังสือให้ห้องสมุด
- รบับรจิาคจากบคุคลทัว่ไป(ตอ้งมรีะบบคดัเลอืกหนงัสอืทีไ่มเ่หมาะสม)
- ขอรบับรจิาคหนงัสอืจากสำนกัพมิพ์

เทคนิคการสร้างบรรยากาศและเพิ่มสีสันในเข้าใช้บริการจากห้องสมุด
- การทำใหห้นงัสอืมชีวีติเชน่ผกูตุก๊ตาตดิไวท้ีห่นงัสอื(ใชตุ้ก๊ตามอืสอง

ตัวเล็กๆ)จัดกิจกรรมอ่านเล่มนี้มีรางวัล(เสียบคำถามไว้ที่หนังสือ
เมื่อเด็กตอบแล้วนำมาส่งที่ก็จะได้รางวัลจากบรรณารักษ์)

- เปิดมุมหนังสือทีเ่พือ่นแนะนำใหเ้พือ่นอา่น(คนทีอ่า่นหนงัสอืแลว้
 คดิวา่ดีอยากใหเ้พือ่นอา่นใหก้ารด์ไปเขยีนแลว้เสยีบไวใ้นหนงัสอื
 แลว้ไปวางไวท้ีม่มุหนงัสอืทีเ่พือ่นแนะนำฯ)
- เตมิเทคนคิเลก็ๆนอ้ยๆในการทำใหห้นงัสอืนา่สนใจเชน่เกบ็หนงัสอืใน

สุขา เขียนถ้อยคำที่ให้กำลังใจ เป็นข้อคิดเตือนใจติดประดับในห้องสุขา
เกบ็ภาษาใสก่าแฟเขยีนสาระเกีย่วกบักาแฟขอ้มลูความรูเ้รือ่งการแฟตดิ
ไวบ้รเิวณมมุกาแฟ

- จดัเทคนคิจงูใจใหก้ารยมืหนงัสอืเปน็สิง่พเิศษเชน่บรกิารถงุใสห่นงัสอืหาก
มีการยืมหลายเล่ม

- จัดการประกวดแข่งขันเด็กอ่านนิทานสนุก
- จัดมุมนี้ของหนู โดยให้เด็กๆ เป็นรับผิดชอบมุมของตัวเองตกแต่งเอง

ดูแลเองจัดชั้นเองฯลฯ
- เอาเรื่องจากหนังสือนิทานมาทำละครหรือหุ่นมือ เพื่อกระตุ้นให้เด็ก

อยากยืมหนังสือไปอ่าน
- บรรณารักษ์ชวนเด็กไปเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
- บริการฟรีเพื่อเพิ่มจำนวนผู้อ่าน
- ทำใบปลิวเชิญสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ลดเงื่อนไขการให้บริการเช่นไม่จำเป็นต้องมีรูปถ่ายติดบัตรสมาชิกฯลฯ
- จัดทำหนังสือหน้าเดียวนิทานหน้าเดียวย่อเรื่องจากหนังสือแล้วนำไป

แจกจา่ยตามยา่นชมุชนหรอืตลาดและแนะนำใหไ้ปอา่นเลม่เตม็ทีห่อ้งสมดุ
- จัดกิจกรรมแนะแนวการอ่าน
- จัดกิจกรรมเล่านิทานในบรรยากาศต่างๆ เช่น เล่านิทานใต้ร่มไม้ เล่า

นิทานในชุมชนหรือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในครอบครัวตามตลาดนัด
ฯลฯเพื่อจูงใจให้พ่อแม่ตามมายืมหนังสือในห้องสมุด

- จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้อยู่ใกล้วิถีชีวิตชุมชนเช่น
 ตลาดงานวัดงานทอดกฐินผ้าป่าฯลฯ
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4)แนวทางในการผลิตสื่อเพื่อให้เด็กรักการอ่าน
 

การผลิตหนังสือสำหรับเด็ก 
• ผลิตหนังสือที่เหมาะกับความสนใจของเด็กแต่ละวัย เช่น

หนังสือการ์ตูนความรู้ได้รับความนิยมมากจากกลุ่มผู้อ่าน
โดยเด็กวัยประถมชอบอ่านการ์ตูนที่มีความสนุกนำความรู้
ส่วนเด็กมัธยมชอบอ่านการ์ตูนที่เน้นสาระความรู้ ส่วน
หนังสือดีสำหรับวัยรุ่นยังมีน้อยควรส่งเสริมให้มากขึ้น

• ทำให้หนังสือราคาถูก
 
การผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านของเด็ก 

• จัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมกระตุ้นความต้องการอ่านหนังสือ
เผยแพร่ทุกช่องทาง

• นำบุคคลที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กและเยาวชนร่วมเป็น
พรีเซนเตอร์ในโฆษณารณรงค์ส่งเสริมการอ่าน

• โฆษณารณรงคก์ารอา่นใหม้คีวามถีแ่ละตอ่เนือ่งโดยเฉพาะ
ทางสื่อโทรทัศน์

• สนับสนุนรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมการอ่านใน
รูปแบบที่ดึงความสนใจของเด็กได้

• ขอความร่วมมือจากผู้จัดรายการโทรทัศน์ทุกประเภทสอด
แทรกภาพและพฤติกรรมการอ่านในรายการ



5)แนวทางการสร้างค่านิยมรักการอ่าน

• รณรงค์การสร้างค่านิยม“เด็กรักการอ่านเป็นคนเท่”
• คัดสรรหนังสือดีและรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กที่อ่านหนังสือ

เรื่องนั้นเป็น“เด็กเท่”



6)แนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการอ่าน

• จัดตั้งองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยว

กับหนังสือและการอ่านและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
อ่านเหล่านั้นสู่สาธารณชน

• ศึกษาแนวทางและรูปแบบการส่งเสริมการอ่านจากนานา
ประเทศและประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินงานในประเทศ
ไทย

• ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านการเสริมสร้าง
พฤติกรรมการอ่านและการวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรม

• แปลงผลงานวิจัยที่ดีให้เป็นเอกสารที่อ่านเข้าใจง่าย และ
เผยแพร่ให้มีผู้นำไปใช้
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7)แนวทางส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ


• สำรวจวิเคราะห์และจำแนกกลุ่มผู้อ่านที่ต้องมีการผลิต
หนังสือหรือสื่อที่มีลักษณะเฉพาะเช่นหนังสือสำหรับ

 ผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางหูผู้ไม่รู้หนังสือ
 ผู้มีความผิดปกติทางการเรียนรู้และออทิสติกเป็นต้น
• ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตหนังสือหรือสื่อที่
 เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ



- หนังสือที่ถูกคัดเลือกเพื่อให้เด็กทุกคนใช้ในการอ่านคิดวิเคราะห์
ตอบคำถามและนำสิ่งที่ค้นพบเขียนเป็นรายงานส่งคุณครูในลักษณะ
หนังสือทำมือ

- หนังสือที่เด็กเลือกอ่านเองโดยอิสระตามใจชอบจากหนังสือที่มีให้ใน
ห้องสมุดและสรุปสิ่งที่อ่านเป็นเอกสารรายงานหรือหนังสือทำมือ
เพื่อเผยแพร่ติดประกาศให้เพื่อนๆอ่าน เด็กอาจจะได้รางวัลจาก
การทำกิจกรรมนี้


ผลจากการอ่านการเขียนรายงานการทำหนังสือทำมือส่งคุณครู

เด็กจะได้รับคัดเลือกให้ออกไปกินข้าวนอกบ้านหรือได้รับสิทธิให้ไป
เลือกซื้อหนังสือแก่ตัวเองด้วยตนเอง


กระบวนการพัฒนาจิตใจโดยใช้หนังสือในโครงการหนังสือเพื่อ

ชีวิตนี้พบว่าเด็กสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพในการอ่านและการเขียน
ได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นเด็กจะมีผลการเรียนอ่อนจนถึงกับต้องออกจาก
โรงเรียนกลางคันก็ตามเด็กจะสามารถเรียนรู้ชีวิตของตนเองและของคน
อื่นผ่านการอ่านหนังสือบทสรุปสำหรับการใช้หนังสือเป็นสื่อในการ
พัฒนาจิตใจสำหรับเด็กในบ้านกาญจนาภิเษกคือ “เมื่อเด็กรู้สึกว่า
หนังสือปลดล็อกบางอย่างให้กับชีวิตของเขาได้ห้องสมุดก็เป็นสิ่งมีค่า
สำหรับพวกเขา”


ขณะนี้บ้านกาญจนาภิเษกกำลังจัดทำโครงการYoungWriter

เป็นกิจกรรมอบรมด้านการเขียน เพื่อให้เด็กค้นหาศักยภาพและพัฒนา
ทักษะด้านการอ่านการเขียนเพิ่มเติม




ตัวอย่างการสร้างนิสัย 
และพฤติกรรมการอ่าน 

ในพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ : 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้าน

กาญจนาภิเษก 


ไม่ใช่แค่การอ่านแต่คือการเปลี่ยนชีวิตเด็ก
บ้านกาญจนาภิเษกจัดโครงการ“หนังสือเพื่อชีวิต”

เป็นการใช้กิจกรรมการอ่าน
และการเขียนเพื่อพัฒนาจิตใจ

โดยห้องสมุดมีหนังสือ2กลุ่มคือ
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีหนังสือ 
ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 


1)แนวทางในการทำหนังสือที่มีคุณภาพ


ลักษณะของหนังสือสำหรับเด็กที่มีคุณภาพ ได้แก่ 

• คุณภาพในความหมายของเนื้อหา เรื่องที่ปรากฏในหนังสือมี
สาระที่มีคุณค่า เด็กอ่านแล้วได้ประโยชน์ เสริมสร้างคุณค่าให้
แก่เด็กได้มีการใช้ภาษาที่เหมาะสมและถูกต้อง เหมาะกับวัย
ของผูอ้า่นผูอ้า่นในวยัเดก็เลก็สามารถอา่นไดโ้ดยการใชภ้าพเปน็
สื่อหนังสือที่เด็กอ่านแล้วสนุก

• คุณภาพในความหมายของการออกแบบรูปเล่ม ขนาดของ
หนังสือตัวอักษรการแทรกภาพประกอบการ์ตูนฯลฯเป็นสิ่ง
ดึงดูดใจผู้อ่านให้ตัดสินใจหยิบหนังสือที่ดูไม่สะดุดตาผู้ซื้อจะ
ขายไม่ออก

• คณุภาพในความหมายของกระดาษทีใ่ชพ้มิพ์เปน็กระดาษเนือ้ดี
คงทนหนังสือสำหรับเด็กจะต้องไม่ฉีกขาดง่ายเด็กหยิบอ่านได้
หลายครั้ง (โดยเฉพาะหนังสือที่ต้องนำไปวางไว้ในห้องสมุด
และมีเด็กอ่านเป็นจำนวนมาก)

• คุณภาพในความหมายของการจัดพิมพ์ การใช้หมึกและสี
สำหรับการพิมพ์หมึกที่มีคุณภาพยังต้องสั่งจากต่างประเทศ

แต่รัฐบาลกำหนดให้สีและหมึกเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยทำให้ต้นทุน
การผลิตมีราคาสูง
• มีการวิจัยเพื่อคัดสรรเนื้อหาที่ดีมีสาระและมีประโยชน์ที่

จะปรากฏในหนังสือเด็ก
• จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาหนังสือดีหนังสือที่มีคุณภาพ

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปราศจากผลประโยชน์
• รัฐควรมีมาตรการสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเด็กที่มี

คุณภาพเนื่องจากคุณสมบัติของหนังสือเด็กที่มีคุณภาพมี
ทั้งด้านเนื้อหากระดาษภาพประกอบการจัดพิมพ์ความ
แข็งแรงฯลฯซึ่งทำให้หนังสือมีราคาแพงกว่าหนังสือทั่วไป

• จัดโครงการพัฒนานักเขียนอย่างสม่ำเสมอ
• ส่งเสริมการรักการอ่านให้เด็กอย่างจริงจังจึงจะมีผลให้เกิด

การเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณภาพได้

aw.indd   78-79 12/10/09   7:55:41 AM



80  |  TK Forum
81

แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ในเวที TK Forum

2)แนวทางในการทำให้หนังสือมีราคาถูก
• ลดภาษีวัตถุดิบที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือสำหรับเด็ก
• รัฐบาลประกันการรับซื้อหนังสือดีและมีคุณภาพ
• กระตุ้นการเพิ่มปริมาณการอ่าน ซึ่งจะทำให้การผลิตมี

มากขึ้นราคาหนังสือจะลดลง

ตัวอย่างเสียงสะท้อน 
เรื่องพฤติกรรมการอ่านของวัยรุ่นและคุณภาพหนังสือ : 

กลุ่มเยาวชนปีกกล้าเมืองจันท์สร้างฝันด้วยสองมือ  


กลุ่มเยาวชนปีกกล้าเมืองจันท์สร้างฝันด้วยสองมือ
เป็นกลุ่มเยาวชนที่สนใจด้านการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักเขียน

นำเสนอประสบการณ์ในฐานะวัยรุ่นที่กำลังเรียนรู้
แกนนำเป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชนบทให้ข้อเท็จจริงว่าเด็กและเยาวชน

หรือวัยรุ่นในชนบทมีเงินแต่ใช้ในการซื้อสินค้าตามแฟชั่น
เช่นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่และไม่มีนิสัยที่จะซื้อหนังสืออ่าน

วัยรุ่นและเยาวชนรุ่นเดียวกับแกนนำกลุ่มฯนิยมอ่านวรรณกรรมกระแส
วรรณกรรมรักวัยรุ่นรักหวานแหววฯลฯสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นอ่านหนังสือประเภท

ดังกล่าวเพราะร้านหนังสือนำหนังสือประเภทนี้วางจำหน่ายหน้าร้าน
เห็นได้ง่ายมีปกสวยภาพปกเป็นผู้หญิงวัยรุ่นเห็นก็จะหยิบทันที
กลุ่มเยาวชนปีกกล้าฯจัดกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนนักเขียน

โดยเชิญนักเขียนชื่อดังมาให้ความรู้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่สนใจการเป็นนักเขียนผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นมักเป็นนักอ่าน

และได้เคยเขียนหนังสือมาบ้างแล้วมีทั้งเขียนวรรณกรรมที่ดี
และวรรณกรรมวัยรุ่นตามกระแสแต่เมื่อผ่านการอบรมแล้ว

หลายคนต้องการเปลี่ยนแนวการเขียน
ให้มีคุณค่ามากขึ้น

ตัวอย่างการทำหนังสือให้ดีและราคาถูก : 
โครงการนิทานเพื่อนรัก ของบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ 


โครงการ“นิทานเพื่อนรัก”เป็นการจัดพิมพ์หนังสือนิทานเล่มเล็ก

ส่งไปให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทางโรงเรียนจะสมัครสมาชิกหนังสือ
ให้กับเด็กโดยพ่อแม่จ่ายค่าหนังสือไว้กับโรงเรียนทางผู้ผลิตจะพิมพ์

หนังสือนิทานออกเดือนละ1เล่มซึ่งจะส่งตรงไปให้ที่โรงเรียน
พร้อมคู่มือสำหรับให้คุณครูใช้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับนิทานเล่มนั้นกับเด็กๆ

เมื่อหนังสือเล่มใหม่ถูกส่งไปที่โรงเรียน
ทางบ.แปลนฟอร์คิดส์จะขอให้โรงเรียนส่งหนังสือนิทานเล่มเก่า

กลับคืนไปให้พ่อแม่เพื่อให้เด็กได้อ่านที่บ้านด้วย
กระบวนการนี้ทำให้ผู้ผลิตสามารถพิมพ์หนังสือได้ในราคาถูก

เพราะไม่ต้องเสียค่าการตลาด
และไม่มีค่าคอมมิชชั่นให้กับโรงเรียน
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ยุทธศาสตร์การปกป้องเด็กจากสื่อที่เป็น
ภัยและขจัดอุปสรรคต่อการอ่านของเด็ก 


แนวทางในการปกป้องเด็กจากสื่อร้ายที่เป็นภัยและขจัดอุปสรรคต่อ
การอ่านของเด็ก 


เวทีสาธารณะครั้งนี้ไม่มีองค์กรที่ดำเนินการปกป้องเด็กจากสื่อ
ที่เป็นภัยโดยตรง แต่ทุกองค์กรและบุคคลที่เข้าร่วมเวทีสาธารณะ
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการปกป้องเด็กจากสื่อที่เป็นภัย
และการขจัดอุปสรรคต่อการอ่านของเด็กได้ ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าว
มีดังนี้


การขจัดสื่อร้าย 

• ควรทบทวนถึงความจำเป็นวิธีการและรายละเอียด ในการ
นำเสนอข่าวสารที่บ่งชี้ถึงความรุนแรงเช่นข่าวการฆ่าตัวตาย
ของนักเรียนหรือเด็กข่าวการฆ่าข่มขืนฯลฯ

• ให้คำจำกัดความและลักษณะที่ชัดเจนของ“สื่อร้าย”
• ควรมีการตรวจสอบและตรวจจับข้อมูลข่าวสารที่ส่งผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต
• จัดระบบการให้ ratingหนังสือเพื่อให้จัดการกับสื่อร้ายได้ง่าย

ขึ้น(แต่มีข้อสังเกตว่าในทางกลับกันอาจมีผลต่อความอยากรู้
อยากเหน็และยิง่กระตุน้ความสนใจใหเ้ดก็พยายามเสาะแสวงหา
หนังสือที่ถูกจัดเรตเป็นสื่อร้ายมาอ่าน)

สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
แต่ผู้ปกครองทราบข้อมูลข่าวสารก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกโครงการ

กับบริษัทได้โดยเสียค่าจัดส่งหนังสือเอง
หนังสือชุดนี้ไม่มีวางจำหน่ายไม่มีการโฆษณา

เพราะต้องตัดงบประมาณการประชาสัมพันธ์ออกไป
เพื่อให้หนังสือราคาถูกแต่จากกระบวนการรับสมาชิกทั้งรูปแบบ
โรงเรียนและส่วนบุคคลปรากฏว่ายอดการผลิตหนังสือนิทานชุดนี้มี

จำนวนสูงนับหมื่นเล่มต่อเดือน
ผู้เขียนนิทานชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเขียนไทยมีเพียงบางส่วน

ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศโดยผู้ผลิตควบคุมมาตรฐานการผลิต
ให้มีคุณภาพทั้งเนื้อหาและภาพประกอบจนได้รับรางวัลทุกปี

การดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา7ปีมีผลสะท้อนกลับมาว่า
เกิดนักอ่านเด็กเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กที่เข้าร่วมโครงการ

มาตั้งแต่ปีแรกๆปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาแล้ว
เด็กเหล่านี้จะเป็นเด็กเรียนดีเพราะ“มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กมีความ

พร้อมในการเรียนสูง”
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การขยายสื่อด ี
• ขยายพื้นที่สร้างสรรค์ทุกรูปแบบให้มากที่สุด เช่นมุมหนังสือ
หอ้งสมดุรายการโทรทศันส์รา้งสรรค์สถานโีทรทศัน/์สถานวีทิยุ
สำหรับเด็กฯลฯ

• รณรงค์สร้างจริยธรรมในกลุ่มผู้ผลิตสื่อ


การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก 
 ครอบครัว 
• สรา้งสมัพนัธภาพในครอบครวัจะทำใหผู้ป้กครองสามารถให้

คำแนะนำกบัลกูในการเลอืกรบัสือ่หรอืขา่วสารทีเ่หมาะสมได้
• ผู้ปกครองพยายามรู้เท่าทันสื่อ
• ผู้ปกครองไม่ปล่อยให้เด็กรับสื่อทุกชนิดแต่ลำพัง
• เบี่ยงเบนความสนใจเด็กให้ไปสนใจกิจกรรมอื่น เช่นอ่าน

หนังสือดูภาพยนตร์ร่วมกันในครอบครัว
• ปดิโทรทศัน์และรว่มกนัเลอืกทำกจิกรรมอืน่ๆในครอบครวั
• ปลูกฝังค่านิยมการรักการอ่านให้แก่เด็กตั้งแต่อายุยังน้อย
โรงเรียน 
• จดัทำหอ้งสมดุมชีวีติจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นและจดัหา

หนังสือใหม่เสมอ
ชุมชน 
• จัดพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนเช่นห้องสมุดสนามเด็กเล่น
• พืน้ทีส่รา้งสรรคใ์นชมุชนเชน่หอ้งสมดุโดยบรรณารกัษจ์ดัหา

หนังสือให้เพียงพอตามความต้องการของเด็ก


ข้อเสนอ
นโยบายการอ่าน

4บทที่ 
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ในการจัดเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อผลักดันนโยบายการ
อ่านทั้ง3ครั้งผู้เข้าร่วมเสวนาถอดบทเรียนได้ร่วมกันระดมความคิด
และเสนอแนะมาตรการส่งเสริมการอ่านที่มาจากฐานประสบการณ์
และองค์ความรู้ของแต่ละองค์กรซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายจนมี
ข้อเสนอเชิงนโยบายรวมกันกว่า50นโยบาย


ข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้

ขดัเกลาอกีครัง้เพือ่ใหม้คีวามกระชบัโดยไมอ่งิอยูก่บัยทุธศาสตรห์นงัสอื
เพื่อเด็กแต่สรุปออกมาเป็นนโยบายที่ควรจะผลักดันให้เกิดขึ้นตาม
ความจำเปน็เรง่ดว่นแบง่เปน็3ระยะไดแ้ก่นโยบายระยะสัน้(1-2ป)ี
นโยบายระยะกลาง(3-5ป)ีและระยะยาว(6-10ป)ีขอ้เสนอเชงิ
นโยบายทั้งสามระยะคือโจทย์ตั้งต้นสำหรับการเปิดเวทีระดมความคิด
ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี เพื่อที่จะกำหนดจังหวะก้าวของ
องค์กรภาคีเครือข่ายในการทำงานติดตามและผลักดันนโยบายการ
อ่านต่อไป
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ข้อเสนอนโยบายระยะสั้น(1-2ปี)


1)กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้มีหน่วยงาน
รบัผดิชอบอยา่งชดัเจนและมกีารจดัสรรงบประมาณใหอ้ยา่งเหมาะสม1

2)จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านแห่งชาติมีองค์กรภาค
รัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจและภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการและ
คณะทำงานทำหน้าที่กำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางกิจกรรม
โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มการอ่านการรู้หนังสือและศักยภาพของ
คนไทย2

3)จดัตัง้องคก์รกลางเพือ่เปน็หนว่ยงานประสานงานดา้นหนงัสอื
และการส่งเสริมการอ่านของชาติ3 เพื่อวางแผนกลยุทธ์และกำหนด

แนวทางการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิธีคิด
และการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัยและสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายทั้งในเขต
เมืองและเขตชนบท

นอกจากนั้นควรกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางและเป้าหมาย
การสร้างบุคลิกภาพของคนไทยให้มีพื้นฐานนิสัยรักการอ่าน และ
รณรงค์เสริมสร้างบุคลิกภาพดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริง

4)จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติด้านการส่งเสริมและพัฒนา
หนังสือเด็กและเยาวชนโดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
จากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อดำเนินการ

4.1ประเมินคุณภาพและราคาหนังสือในท้องตลาด
4.2รวบรวมรายชื่อวรรณกรรมไทยและจัดพิมพ์วรรณกรรมที่มี

คุณค่าเหล่านั้นเผยแพร่ต่อสาธารณะ
4.3จัดพิมพ์หนังสือจากรายชื่อหนังสือดี 100 เล่มที่เด็กไทย

ควรอ่านส่งให้กับห้องสมุดทั่วประเทศ
4.4สนับสนุนการผลิตหนังสือสำหรับเด็ก โดยการประกันการ

รับซื้อหนังสือเด็กที่ได้รับคัดเลือกแล้วว่าเป็นหนังสือดีไม่
น้อยกว่าร้อยละ80เพื่อจัดส่งให้กับห้องสมุดทั่วประเทศ

4.5สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หรือซื้อหนังสือเพื่อเข้า
ห้องสมุดโรงเรียนอย่างน้อยปีละ2ครั้ง

4.6จดัเวทรีะดมความคดิและการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่รว่มกนั
เสนอแนวทางการสง่เสรมิและพฒันาหนงัสอืเดก็และเยาวชน

1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2552ประกาศให้การอ่านเป็นวาระ
แห่งชาติ และกำหนดให้ทุกวันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอ่านและ
ประกาศให้ปี2552ถึง2561เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ
2 จากมติครม.ในการประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานและสำนักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เป็นเลขานุการกำหนด
ยุทธศาสตร์3ด้าน ได้แก่ยุทธศาสตร์การทำให้คนไทยทุกคนมีความสามารถ
ด้านการอ่านยุทธศาสตร์การสร้างนิสัยรักการอ่านและยุทธศาสตร์การสร้าง
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศแห่งการรักการอ่านให้เกิดขึ้น
3 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านฯ(กศน.)มีอำนาจหน้าที่ตามมติ
ครม.ในการประสานหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่
เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
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จากเครือข่ายองค์กรวิชาชีพที่ทำงานด้านส่งเสริมการอ่าน
และการพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่นกลุ่มบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์กลุ่มนักเขียนและนักวาดภาพประกอบฯลฯ

5)จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ห้องสมุด โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อดำเนินการ

5.1พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดประชาชนแหล่งเรียนรู้หรือ
แหล่งอ่านหนังสือในชุมชนเช่นการปรับปรุงสถานที่การ
จัดหาหนังสือที่ทันสมัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

5.2สนับสนุนให้ภาคสังคมภาคธุรกิจองค์กรพัฒนาเอกชน
และภาคประชาชนร่วมมือกันจัดทำห้องสมุดแล้วส่งมอบให้
องค์กรท้องถิ่นรับไปดูแลเพื่อให้มีหนังสืออยู่ใกล้ประชาชน
ทุกพื้นที่

5.3สนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดขนาดเล็กในชุมชนห้องสมุด
เคลื่อนที่บ้านหนังสือ

5.4ส่งเสริมให้มีการจัดมุมอ่านหนังสือในพื้นที่ต่างๆ เช่น
โรงพยาบาลสถานตีำรวจสถานทีท่ำงานสถานรีถไฟเปน็ตน้

5.5จัดทำคู่มือหรือแนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อให้
ห้องสมุดต่างๆนำไปปรับใช้

5.6สนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับงาน
บรรณารกัษ์จดัทำโครงการพฒันาเพิม่ศกัยภาพบรรณารกัษ์
ในห้องสมุดระดับท้องถิ่น

6)จดัตัง้คณะกรรมการแหง่ชาตดิา้นการพฒันากจิกรรมสง่เสรมิ
การอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อ
ดำเนินการ

6.1ฝึกอบรมและพัฒนานักเขียนรุ่นเยาว์
6.2ส่งเสริมให้เกิดชมรมนักเขียนเด็ก
6.3จัดประกวดผลงานเขียนของเด็กและเยาวชนหรือหนังสือ

สำหรับเด็กและเยาวชนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำไปจัด
พิมพ์เผยแพร่

6.4สนับสนุนงบประมาณจัดทำคูปองซื้อหนังสือที่เด็กอยาก
อ่าน(ซึ่งไม่ใช่แบบเรียนหรือตำรา)ให้กับเด็กนักเรียนช่วง
ชั้นที่1และ2ทั่วประเทศภาคเรียนละ1ครั้งหรืออย่าง
น้อยปีละ2ครั้ง

6.5สนับสนุนการนำหนังสือเป็นสื่อหรือเครื่องมือในการพัฒนา
ทกัษะชวีติและการเรยีนรูข้องเดก็ผา่นกระบวนการเลา่นทิาน
การเล่นละครการเขียนบันทึกและการวิจารณ์หนังสือ

7)สนบัสนนุและดำเนนิโครงการ“หนงัสอืเลม่แรก”(Bookstart
Thailand)เปน็โครงการระดบัชาติโดยบรูณาการความรว่มมอืระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิารกระทรวงสาธารณสขุกระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยคัดเลือกและจัดสรรหนังสือตามความ
เหมาะสมกับลักษณะครอบครัวในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ครอบครัวได้มี
หนังสือดีที่ใช้เป็นเครื่องมือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กแรกเกิดและ
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เด็กปฐมวัยรวมทั้งรณรงค์ให้มีการมอบของขวัญแก่เด็กแรกเกิดเป็น
หนังสือหรือนิทาน

8)ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาสถาบันครอบครัว4ซึ่งเป็นองค์กรใน
ระดับชุมชน ได้รับรู้แนวคิดด้านการใช้หนังสือและการอ่านในการ
พัฒนาเด็กและเพิ่มทักษะให้พ่อแม่ในการส่งเสริมการอ่านให้ลูก

9)สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนหนังสือมือสองสภาพดีจาก
ผู้ให้สู่ผู้รับ โดยจัดทำฐานข้อมูลกลางหนังสือมือสองจัดทำฐานข้อมูล
ผูป้ระสงคบ์รจิาคและผูร้บับรจิาคทีม่คีวามตอ้งการและจดัทำคลงัหนงัสอื
มือสองประจำจังหวัดหรือภาค เพื่อให้เป็นศูนย์รวบรวมและกระจาย
หนังสือมือสองสภาพดีส่งให้กับห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดประชาชน
และห้องสมุดอื่นๆ

10)ปรับสัดส่วนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้เพียงพอ
สำหรับการสร้างพื้นฐานการใช้ภาษาไทยและการอ่านอย่างมีศักยภาพ
(ฟื้นฟูวิธีการสอนการสะกดคำ)มีวิชาการอ่าน(อ่านเพื่อจับใจความ
อ่านตีความอ่านเพื่อการวิเคราะห์ฯลฯ)และวิชาการอ่านวรรณกรรม
เป็นวิชาบังคับ(มีการสอบ)

11)ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมให้
เด็กมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน

12)สนับสนุนและส่งเสริมให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
ระดับชุมชน (อสอ.) โดยจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่านทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์การอ่านหนังสืออย่างถูกวิธี
ให้สามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้ดีขึ้น

13)สนับสนุนและรณรงค์ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ผ่านสื่อ โดย
จัดทำสปอตโฆษณารณรงค์การอ่านออกอากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์
ก่อนเข้ารายการข่าวหรือจัดสรรช่วงเวลาหลังข่าวของทุกวันเป็นช่วง
พื้นที่สร้างสรรค์จัดทำรายการส่งเสริมการอ่านสอดแทรกเข้าไปในช่วง
เวลาดังกล่าว

14)สนับสนุนให้มีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อติดตามและ
ผลักดันนโยบายตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ
องคก์รเครอืขา่ยอยา่งตอ่เนือ่งโดยกำหนดตวัชีว้ดัทัง้ในเชงิปรมิาณและ
เชิงคุณภาพและมีการประเมินผลเป็นระยะ




ข้อเสนอนโยบายระยะกลาง(3-5ปี)

1)ผลักดันกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลทุกระดับ)
สำรวจพื้นที่และจัดตั้งห้องสมุดตามความเหมาะสมและตามความ
ต้องการของชุมชนโดยจัดสรรงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ5เป็นค่า

4 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของอาสาสมัคร
ที่มาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหา
ครอบครัวในชุมชนมีการบริหารจัดการในรูปของ“คณะทำงานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน” โดยมีเครือข่ายครอบครัว(กลุ่มครอบครัว) ในชุมชน/
หมู่บ้าน เป็นสมาชิกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการสนับสนุนด้านวิชาการ
และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/กรุงเทพมหานคร
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ดำเนินงานค่าจ้างค่าสาธารณูปโภคค่าซื้อหนังสือค่าจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการอ่านฯลฯเป็นประจำทุกปี

2)ศกึษาและใชม้าตรการดา้นภาษเีพือ่ลดตน้ทนุการผลติหนงัสอื
เพื่อให้หนังสือมีราคาถูกลงหรือปรับรูปแบบการชำระภาษีด้วยหนังสือ

3)ใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้เอกชนลงทุนสร้างห้องสมุดใน
ชุมชนหรือหมู่บ้านจัดสรร

4)ลดหย่อนภาษีแก่ผู้ผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมการอ่านโดยค่าใช้
จ่ายในการผลิตสื่อสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

5)จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการอ่านและพัฒนา
หนังสือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานศึกษาวิจัย เผยแพร่ และการอบรม
(ตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจเช่นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดชุมชนรักการ
อ่าน, เทคนิคการทำหนังสือเด็กให้ดึงดูดความสนใจของเด็กและ
ผู้ปกครอง,แนวทางการสร้างสรรค์เนื้อหาและการเขียนวรรณกรรม
เยาวชนไทยให้สนุกและน่าอ่านเป็นต้น)

6)ยกระดับมาตรฐานอาชีพและการคุ้มครองสิทธิของนักเขียน
นักวาดภาพประกอบบรรณาธิการบรรณารักษ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการอ่าน

7)ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติม
วิชาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนการอ่าน โดยจัดให้มีชั่วโมงเรียนเพื่อสร้าง
เสริมนิสัยรักการอ่านเป็นวิชาบังคับใช้ในการศึกษาทุกระดับทั้งสถาน
ศึกษาภาครัฐและเอกชน

8)ปรับปรุงระบบการประเมินผลงานครูโดยแก้ไขตัวชี้วัดความ
สำเร็จให้เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่คุณภาพของเด็ก

9)ประเมินผลการวัดสัมฤทธิผลทางการศึกษา(ที่เน้นสัดส่วน
ของการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนเป็นเกณฑ์วัดคุณภาพของการ
สอนหรือของสถาบันการศึกษา)ว่าส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพดีขึ้น
หรือต่ำลง

10)สง่เสรมิชมุชนเขม้แขง็ผลกัดนัใหอ้งคก์รทอ้งถิน่วดัโรงเรยีน
และครอบครัวร่วมกันสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน




ข้อเสนอนโยบายระยะยาว(6-10ปี)
1)จัดตั้งกระทรวงบูรณาการด้านการอ่านและหนังสือแห่งชาติ
2)จดัตัง้กระทรวงหรอืทบวงหนงัสอืเดก็และเยาวชนเพือ่บรหิาร

จัดการงานพัฒนาเด็กด้วยหนังสือและการอ่าน
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ผู้เข้าร่วมเวทีสาธารณะเพื่อผลักดัน
นโยบายการอ่าน TK Forum ครั้งที่ 1 



BestPracticeการกระจายหนังสือถึงมือเด็ก


วันพฤหัสบดีที่ 23 และวันศุกร์ที่ 2� เมษายน 2552 
ณ ห้องประชุมลิขิต 1  โรงแรมสวนดุสิตเพลส 


มี เป้าหมายเพื่อนําเสนอองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ เป็นดีใน

ยุทธศาสตร์การกระจายหนังสือถึงมือเด็กในด้านต่างๆดังนี้

1
2 �

4 �

6

7

8

9
10

11

12
1�

1.การพัฒนาห้องสมุด
2.การผลักดันนโยบาย
3.กิจกรรมกระจายหนังสือ
4.พัฒนาองค์กร/กิจกรรมอาสาสมัคร

ผูเ้ขา้รว่มกระบวนการจำนวน10คนจากองคก์รภาครฐั3แหง่

และองค์กรภาคสังคม3แห่งได้แก่


1.คุณโศจิรัศมิ์กุลศิริชัยวัฒน์
2.คุณสายใจคงทน
3.ผศ.นัฎฐ์ษาสนิทวงศ์ณอยุธยา
4.คุณสุรพลสุดหางเชือก
5.คุณบรรจงแซ่อึ้ง
6.คุณทิชาณนคร
7.อ.ชัยนาทจิตตวัฒนะ
8.คุณวิเศษคุณฤทธิพงศ์
9.คุณจรัญมาลัยกุล
10.คุณอรุณวรรณพิมพาพัฒโยธิน
11.คุณณัฐฐิพรอะทะขันธ์
12.คุณวชิราทองตัน
13.อ.ดร.จตุรงค์บุณยรัตนสุนทร
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1. กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ สำนัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชนเป็นหน่วยงานราชการสังกัด
กรงุเทพมหานครภายใตก้ารดแูลของกองนนัทนาการสำนกัวฒันธรรม
กฬีาและการทอ่งเทีย่วทำหนา้ทีใ่นการสง่เสรมิสนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ของห้องสมุดประชาชนในด้านการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ เผยแพร่
ความรู้ต่างๆจัดทำโครงการเกี่ยวกับห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด
ประชาชนรถหอ้งสมดุเคลือ่นที่และบา้นหนงัสอืทีต่ัง้อยูใ่นชมุชนตา่งๆ


กลุ่มงานห้องสมุดประชาชนดำเนินงานภายใต้แนวคิด“แหล่ง

เรียนรู้ทันสมัยส่งเสริมการอ่านคนทุกวัย เพื่อสังคมไทยพัฒนา”ห้อง
สมุดประชาชนในสังกัดกรุงเทพมหานครในปัจจุบันจึงเป็นห้องสมุดที่
ทันสมัยใช้เทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมต่างๆเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกวัย


สถานที่ติดต่อ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน:
คุณอรุณวรรณพิมพาพัฒนโยธิน
บรรณารักษ์:คุณโศจิรัศมิ์กุลศิริชัยวัฒน์
กองนันทนาการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวชั้น5
ตกึระบายนำ้ศาลาวา่การกรงุเทพมหานคร
ถ.มติรไมตรีดนิแดงกรุงเทพฯ10400
โทรศัพท์0-2246-5752โทรสาร0-2246-0286
www.bma.go.th/dll



2. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก  
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก เป็นส่วน

ราชการสงักดักระทรวงยตุธิรรมเปน็สถานทีพ่กัสำหรบัเดก็และเยาวชน
ชายที่กระทำความผิดและถูกตัดสินโทษแล้วบ้านกาญจนาภิเษกเป็น
สถานพินิจแนวใหม่ที่กระทรวงยุติธรรมนำมาใช้เป็นแห่งแรกบริหาร
งานโดยบุคคลภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็ก(คุณทิชา
ณนคร)โดยใหเ้ดก็และเยาวชนทีก่ระทำผดิไดม้ชีวีติอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ที่ใกล้เคียงกับการอยู่ในครอบครัวมากที่สุด และใช้กระบวนการทาง
สังคมหล่อหลอมและปรับพฤติกรรมให้พร้อมที่จะกลับไปอยู่ในสังคม
อย่างปกติสุขได้


บา้นกาญจนาภเิษกมกีระบวนการนำหนงัสอืมาใชเ้พือ่เปน็การเพิม่

เนือ้หาสาระเพิม่ตน้ทนุทางความคดิทนุทางปญัญาใหก้บัเยาวชนเรยีก
วา่เปน็“การเรยีนชวีติ”นอกจากนัน้ยงัใหเ้ดก็และเยาวชนมสีว่นรว่มใน
การตดัสนิใจไมว่า่ระดบัใดกต็ามซึง่สามารถลดการโตก้ลบัทีส่ะทอ้นความ
กดดนัความคบัขอ้งใจของผูท้ี่“อยูร่ะหวา่งการปรบัตวัปรบัใจ”สามารถ
สรา้งความรว่มมอืและมติรภาพใหเ้กดิขึน้กบัเดก็และเยาวชนลดปญัหา
การใช้ชีวิตระหว่างเยาวชนกับเยาวชนและเยาวชนกับเจ้าหน้าที่ได้


สถานที่ติดต่อ  
ผู้อำนวยการ:คุณทิชาณนคร
พนักงานพินิจ:คุณสุรพลสุดหางเชือก
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
103หมู่ที่2ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑลจ.นครปฐม73170
โทรศัพท์034-246-253-6โทรสาร034-246-254
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3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สำนักส่งเสริมและ
พิทักษ์เด็ก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย
โอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

มุ่งพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านเด็กให้มีคุณภาพส่งเสริม
กลไกในการพัฒนาคุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงมี
พันธกิจเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่มีมาตรฐานสามารถพึ่ง
ตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้ประชาคมและเครือข่ายมีขีดความ
สามารถ เป็นแกนหลักขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างเต็มศักยภาพ
และพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธ์ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ
โครงการที่ผ่านมาของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กได้แก่
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก,ยุทธศาสตร์และมาตรการในการ
สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูข้องเดก็ในระดบัทอ้งถิน่,โครงการนวตักรรม
1ตำบล1ศูนย์การเรียนรู้เป็นต้น


สถานที่ติดต่อ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก:
คุณวชิราทองตัน
618/1ถ.นิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400
โทรศัพท์/โทรสาร02-651-6742



�. มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (กลุ่มมะขามป้อม) 
มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (เริ่มก่อตั้งในชื่อกลุ่มมะขามป้อม) เป็น

องค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนการ
ดำเนนิการเนน้การพฒันาวฒันธรรมชมุชนโดยใชล้ะครเปน็สือ่ในการนำ
เสนอในระยะ3ปทีีผ่า่นมากลุม่มะขามปอ้มจดัทำโครงการทีม่กีารนำ
หนงัสอืและการอา่นเขา้รว่มเปน็สือ่ในการพฒันาเดก็เยาวชนครอบครวั
และชุมชน


โครงการที่มีการดำเนินการอย่างได้ผล เช่นโครงการปลูกต้นรัก

การอ่านที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ (เป็นโครงการที่รณรงค์
และสร้างกระแสให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสื่อที่เหมาะ
สมสำหรบัเดก็มกีจิกรรมทีป่ระกอบดว้ยกจิกรรมเสยีงตามสาย“นทิาน
แสนสนุกทุกพักกลางวัน”ค่ายแกนนำนักเรียน“ขบวนการละอ่อนฮัก
การอ่าน”การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“เทคนิคการจัดกิจกรรมและ
แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนกิจกรรม
“วันส่งเสริมการอ่าน”ซึ่งเป็นงานมหกรรมการแสดงผลงานการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชนของโรงเรียนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
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นอกจากนั้นมูลนิธิสื่อชาวบ้านยังพัฒนากิจกรรมและสื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการ
เชิงรุกไปในพื้นที่ที่ต้องการการสร้างกระแสการเรียนรู้ เช่นพื้นที่กลุ่ม
ชาติพันธ์ เป็นต้นโดยปรับปรุงสื่อให้น่าสนใจภายใต้ความร่วมมือของ
ภาคธุรกิจด้านสื่อเพื่อการพัฒนาด้วย


สถานที่ติดต่อ  
ผู้อำนวยการฝ่ายละครการศึกษา:คุณพฤหัสพหลกุลบุตร
มูลนิธิสื่อชาวบ้าน55อินทามระซ.3ถ.สุทธิสารวินิจฉัยสามเสนใน
พญาไทกรุงเทพฯ10400
โทรศัพท์0-2616-8473
โทรสาร0-2616-8474
e-mailguay88@hotmail.com
www.makhampom.net 

5. มูลนิธิกระจกเงา 
มูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีการพัฒนา

ขอบเขตการทำงานครอบคลุมงานหลากหลายด้านในส่วนภารกิจด้าน
ที่เกี่ยวกับหนังสือมูลนิธิกระจกเงาดำเนินโครงการ“หนังสือมือสอง
เพือ่การเปลีย่นแปลงประเทศไทย”หรอืโครงการ“อา่นสรา้งชาต”ิเปน็
โครงการส่งเสริมการอ่านที่ใช้ระบบการบริหารจัดการหนังสือมือสอง
โดยมีแนวคิดและหลักการที่สำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน
หนังสือจะเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนในสังคมทั้งระดับบุคคลระดับ
สังคมและระดับประเทศชาติมูลนิธิกระจกเงาจึงเป็นตัวกลางในการ
นำหนังสือจากผู้อ่านที่มีหนังสือเคลื่อนย้ายหนังสือไปถึงผู้อ่านอื่นๆที่
ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่หนังสือ
เก่าและส่งเสริมในเรื่องจิตสาธารณะหรือจิตอาสาด้วย


สถานที่ติดต่อ 
ผู้จัดการโครงการหนังสือสร้างชาติ:คุณจรัญมาลัยกุล
8/12ซอยวิภาวดี44ถนนวิภาวดี-รังสิตแขวงลาดยาว
เขตจตุจักรกรงเทพฯ10900
โทรศัพท์02-941-4194/02-941-4195ต่อ13
โทรสาร02-941-4194ต่อ18
www.mirror.or.th,www.read4thai.org
e-mailjarun@mirror.or.th 
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�. กลุ่ม WE ARE HAPPY  
มุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนครอบครัวและ

ชุมชนในประเด็นต่างๆสู่การบูรณาการกับวิถีชีวิตด้วยแนวทางการ
ดำเนนิงานทีใ่หค้วามสำคญักบัไมตรจีติทีเ่ปน็ธรรมชาติเพือ่ความเปน็สุข
และการมสีว่นรว่มอยา่งไมแ่ปลกแยกตอ่ตนเองสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
โดยดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและการอ่านหลายโครงการ
เช่นโครงการชวนอ่านหนังสือดีเปิดพื้นที่การเรียนรู้โครงการบ้านของ
ฉันอ่านสนุกทุกที่ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี2550 โครงการ
ส่งหนังสือถึงมือด้วยรักซึ่งเป็นการรับหนังสือใหม่และมือสองจากผู้ให้
ส่งให้ผู้รับที่มีความต้องการและกิจกรรมชวนน้องอ่านหนังสือโดยนำ
หนังสือไปยังชุมชนต่างๆให้เด็กได้อ่านและยืมหนังสือที่สนใจ



สถานที่ติดต่อ 
ผู้อำนวยการ:คุณสรวงธรนาวาผล
ผู้จัดการกลุ่ม:คุณสายใจคงทน
209/265ม.บุศรินทร์ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อยต.พิมลราชอ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี11110
โทรศัพท์/โทรสาร0-2923-5659
www.wearehappy.in.thwww.bookandreading.com
e-mail:mailto@wearehappy.in.th

 

มีเป้าหมายเพื่อนําเสนอองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ เป็นดีใน
ยุทธศาสตร์การรณรงค์ให้เกิดความต้องการและพฤติกรรมการอ่านใน
ด้านต่างๆอาทิ

1.ใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการอ่าน
2.สร้างมูลค่าเพิ่มของการอ่านหนังสือ
3.พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชน
4.ส่งเสริมบทบาทครู/พี่เลี้ยง

ผู้เข้าร่วมกระบวนการจำนวน20คนมาจากองค์กรภาครัฐ

6แห่งองค์กรภาคสังคม6แห่งองค์กรภาคธุรกิจ2แห่งได้แก่


ผู้เข้าร่วมเวทีสาธารณะเพื่อผลักดัน
นโยบายการอ่าน TK Forum ครั้งที่ 2 


BestPracticeการรณรงค์ให้เกิดความต้องการ

และพฤติกรรมการอ่าน


วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน และวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552 
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
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1.คุณสายใจคงทน
2.คุณทิพย์สุดาตลับทอง
3.คุณดุจฤดีอึ้งทรงธรรม
4.คุณฐานิตสุขสนาน
5.คุณเกษมศรีน้ำทอง
6.คุณวิเศษคุณฤทธิพงศ์
7.ผศ.นัฎฐ์ษาสนิทวงศ์ณอยุธยา
8.คุณกาญจนาโคตรชมภู
9.คุณจุรีศรัยทอง

10.คุณสมโภชน์นาคกล่อม
11.คุณนิวัฒน์บุญญานุรักษ์
12.คุณกรรณิการ์เกิดศรีพันธุ์
13.คุณกุสุมามุขสวัสดิ์
14.คุณวัฒนชัยวินิจจะกูล
15.ดร.อมราปฐภิญโญบูรณ์
16.รศ.ดร.น้ำทิพย์วิภาวิน
17.คุณวลัยพลาบดีวัฒน
18.อ.ดร.จตุรงค์บุณยรัตนสุนทร

19.คุณอำนวยพรเอี่ยมพันธ์
20.คุณสรวงธรนาวาผล
21.คุณอัศรินทร์นนทิหทัย
22.คุณสุดารัตน์คำมูลใจ
23.คุณไพลินนวลนก
24.คุณหทัยรัตน์จิรนันทศักดิ์
25.คุณพชรสุจโต

26.คุณปาลิดาอุมาวงสกุล
27.คุณรินศิริทองคำ
28.คุณจอมขวัญขวัญยืน
29.คุณนันธนาเจริญภักดี
30.คุณภัทจารีย์จันทรหนู
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1.สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตร ี

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งขึ้นตาม
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อเตรียมประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ฐานความรู้ ให้สอดรับกับความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันที่มุ่งแสวงหา
และจัดการความรู้ เป็นโลกของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่หลาก
หลายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบหรือที่รู้จักกันในชื่อของ“ทีเคพาร์ค”

(TK park) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ ทันสมัย
สะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านการแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ตลอดชีวิต โดยเปิดโอกาสในการเสริมสร้างปัญญาและ
ทักษะความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์ผ่านการปฏิบัติให้รู้จริง
บนพื้นที่กว่า3,700ตารางเมตรณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8
อุทยานการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ“ห้องสมุดมีชีวิต”ที่มี
ความพร้อมด้านเครื่องมือการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ศูนย์รวมเชื่อมโยงสื่อและข้อมูลหลากหลายรูปแบบและทำหน้าที่ส่ง

ต่อหรือกระจายความรู้สู่ผู้รับที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เป็นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจได้เข้ามา
ศึกษาแนวทางนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก
เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย


สถานที่ติดต่อ  
ผู้อำนวยการ:ดร.ทัศนัยวงศ์พิเศษกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ:คุณวัฒนชัยวินิจจะกูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้
ฝ่ายอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ:
คุณอัศรินทร์นนทิหทัย
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
999/9อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น17ถ.พระราม1ปทุมวัน
กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์0-2264-5963-62ต่อ110
โทรสาร0-2264-5966
www.tkpark.or.th 
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2. สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน  
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวง
ศึกษาธิการ 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้มีภารกิจใน
การดูแลห้องสมุดของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจำนวน
848 แห่งทั่วประเทศไทย แบ่งเป็นห้องสมุดประชาชน 72 แห่ง
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี76แห่งและห้องสมุดประชาชนอำเภอ699
แห่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทำหน้าที่ดูแล
ห้องสมุดเหล่านี้ให้สามารถให้บริการด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่
ผู้ที่เรียนหนังสือทั้งในและนอกระบบและประชาชนทั่วไปสนับสนุน
งบประมาณและดแูลเจา้หนา้ทีซ่ึง่เปน็บคุคลในพืน้ที่ ใหส้ามารถจดัการ
และปรับปรุงพัฒนาให้ห้องสมุดแต่ละแห่งเป็นแหล่งที่ชาวชุมชนใช้เป็น
ที่เรียนรู้ได้อย่างแท้จริง


สถานที่ติดต่อ  
ดร.อมราปฐภิญโญบูรณ์
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิตกรุงเทพฯ10300
โทรศัพท์0-2282-9836,0-2282-9098 


3. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 
หอ้งสมดุประชาชนจงัหวดัสงขลาเปน็หอ้งสมดุภายใตก้ารกำกบั

ดแูลของสำนกังานสง่เสรมิและพฒันานวตักรรมการเรยีนรู้สำนกัสง่เสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นแหล่งให้บริการหนังสือแก่ประชาชนและยังจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนหลากหลายรูปแบบได้แก่ โครงการ
หนงัสอืไปตลาดนทิานใตร้ม่ไม้แนวคดิการอา่นคนดงัสวนหนงัสอืเกบ็
อกัษรใสส่ขุาเกบ็ภาษาใสก่าแฟมมุเลม่นีม้รีางวลัหนงัสอืใตร้ม่ไม้ฯลฯ


สถานที่ติดต่อ  
บรรณารักษ์:คุณจุรีศรัยทอง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ.เมืองจ.สงขลา90000
โทรศัพท์074-312-596,074-314-505
e-mail:pcas_2005@hotmail.com
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�. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอแม่สะเรียงจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นห้องสมุดภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นห้องสมุดที่ได้
รับรางวัลที่1จากประกวดโครงการTKparkLibraryAwardในปี
2549 มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น
กิจกรรมชวนฟังชวนอ่านนิทานชนเผ่ากิจกรรมนิทานถุงมือมีการจัด
ห้องสมุดเด็กบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้เข้ามารับบริการโดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย



สถานที่ติดต่อ  
ครูศูนย์การศึกษาฯ:คุณสุดารัตน์คำมูลใจ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน58110
e-mail:tiktt@windowslive.com 

   

5. ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำตากล้า เป็นห้องสมุดภายใต้การ

กำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร เป็น
แหล่งให้บริการหนังสือแก่ประชาชนทั่วไปและจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน เช่นกิจกรรมชวนน้องเข้าห้องสมุด กิจกรรมชวนน้องล่องลม
กิจกรรมนิทานในสวนกิจกรรมห่อข้าวต้มบ่มธรรมะเป็นต้น



สถานที่ติดต่อ 
บรรณารักษ์:คุณกาญจนาโคตรชมพู
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำตากล้า
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์:042-796-110
e-mail:KKOD17@hotmail.com
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�. มูลนิธิหนังสือดีสู่ชนบท 
มูลนิธิหนังสือดีสู่ชนบทเป็นองค์กรเอกชนที่ทำกิจกรรมด้านการ

กระจายหนังสือสู่ชนบทกิจกรรมในระยะแรกคือการจัดหาหนังสือดี
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในชนบทเพื่อส่งเข้าไปในพื้นที่ห่างไกล
เนื่องจากงบประมาณของทางราชการไม่สามารถจัดหาหนังสือเพื่อใช้
ในห้องสมุดประชาชนสำหรับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้อย่าง
เพียงพอจึงต้องใช้การดำเนินการนอกระบบร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ
ของสังคมร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมที่มีการดำเนินการอย่างได้ผล
และสามารถรวบรวมหนังสือใหม่และหนังสือมือสองได้มากคือการ
ทอดผ้าป่าหนังสือ


สถานที่ติดต่อ 
คุณวลัยพลาบดีวัฒนา
มูลนิธิหนังสือดีสู่ชนบท
59/127อาคารพิบูลย์วัฒนาถ.พระราม6พญาไทกรุงเทพฯ10400
โทรศัพท์0-2271-2788
 

7. มูลนิธิสิกขาเอเชีย 
มูลนิธิสิกขาเอเชียเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรสาธารณ

กุศลก่อตั้งอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่พ.ศ.2534มีเป้าหมายเพื่อการ
ช่วยเหลือคนยากจนและด้อยโอกาสซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโครงการที่มีการดำเนินการเช่นโครงการ
ให้การศึกษาแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส,กิจกรรมห้องสมุดชุมชน
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 7 แห่งทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดเลยจังหวัด
สุรินทร์และจังหวัดพังงา,โครงการ“หนังสือเพื่อเด็กทุกคน”ซึ่งเป็นรถ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ งานกล่องหนังสือเวียนในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการสอนเด็กด้อยโอกาส เช่น ครูพี่เลี้ยงบรรณารักษ์
ผู้ดูแลเด็กฯลฯ


สถานที่ติดต่อ 
ผู้ประสานงานโครงการห้องสมุดชุมชน:คุณดุจฤดีอึ้งทรงธรรม
มูลนิธิสิกขาเอเชีย
100/14-20เคหะคลองเตย4เขตคลองเตยกรงุเทพฯ10110
โทรศัพท์0-2249-7567-8,080-623-8830
โทรสาร0-2249-0055
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8. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิ
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข มูลนิธิชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนาเป็นองค์กรที่ดำเนินการส่งเสริมการจัดการความรู้ของ
เยาวชนในชุมชนท้องถิ่นทั้ง4ภาคส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนท้อง
ถิ่นได้เรียนรู้ด้านการพัฒนาเยาวชนผลักดันให้เกิดการสร้างกลไกการ
การทำงานร่วมกันขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐ
ชมุชนและเยาวชนในพืน้ที่สนบัสนนุใหเ้กดิ“ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน”เพือ่
เปน็เครือ่งมอืในการพฒันาชมุชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ่ไป

 
สถานที่ติดต่อ  
ผู้อำนวยการ:คุณทรงพลเจตนาวณิชย์
e-mail:songpol_jet@yahoo.com
คุณสมโภชน์นาคกล่อม
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.)
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา(LDI)
386/59-60ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
โทรศัพท์0-2513-8823-4โทรสาร0-2513-8824 
e-mail:nsompot@yahoo.com 
 

9. สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย  
สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทยเริ่มต้นจากการรวมตัวของครู

สอนภาษาอังกฤษเมื่อประมาณ30ปีก่อนเพื่อหาเทคนิควิธีการสอน
อ่านให้ได้ผลที่สุด โดยการประสานงานร่วมกันกับสมาคมการอ่าน
นานาชาติปัจจุบันได้ขยายผลมาที่ครูภาษาไทยและครูสาขาอื่นๆ


สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน

งานคือเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอ่านและส่งเสริมการอ่านทุกระดับ
เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาการอ่านและการสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศในกลุ่มนักวิชาการนักอ่านนักเขียนและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
กับการอ่าน

 
สถานที่ติดต่อ  
นายกสมาคมฯ:รศ.ดร.น้ำทิพย์วิภาวิน
สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย
http://www.thailandreading.com
e-mail:nwipawin@gmail.com
คุณทิพย์สุดาตลับทองe-mail:thipsuda.ta@gmail.com
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10. เครือข่ายศูนย์รวมใจพัฒนาเด็กเล็กธนบุรี 
เครือข่ายศูนย์รวมใจพัฒนาเด็กเล็กธนบุรีจาก6เขตประกอบ

ด้วย เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตตลิ่งชัน เขต
หนองแขมและเขตทววีฒันารวมทัง้สิน้20ศนูย์มคีรจูำนวน225คน
เดก็3,011คนซึง่ศนูยพ์ฒันาเดก็กอ่นวยัเรยีนพทิกัษาเขตบางกอกนอ้ย
เปน็ศนูยน์ำรอ่งในการจงูมอืเดก็เขา้สูโ่ลกหนงัสอืเพือ่ใหเ้ดก็ไดม้หีนงัสอื
เปน็เพือ่นและเปน็ชอ่งทางแสวงหาความรู้ซึง่มคีวามสำคญัตอ่การเสรมิ
สร้างพัฒนาการครบทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจสังคม
สติปัญญามีทักษะทางด้านภาษาโดยทางศูนย์เด็กได้จัดกิจกรรมการ
เล่านิทานการอ่านภาษาไทยวันละคำเป็นประจำทุกวันการใช้ภาษา
ธรรมชาตใิหเ้ดก็ๆไดเ้กดิจนิตนาการจากภาพเปน็ตวัหนงัสอืไดเ้รยีนรู้
คำศพัท์จดจำความหมายของคำสัน้ๆเพือ่ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารสือ่สาร
ระหวา่งบคุคลและเปน็การปพูืน้ฐานของการพฒันาทางอารมณ-์จติใจ
ที่มั่นคงต่อไปในอนาคต


สถานที่ติดต่อ 
อาจารย์ใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนพิทักษา
ประธานเครือข่ายศูนย์เด็กเล็กรวมใจธนบุรี:
คุณกรรณิการ์เกิดศรีพันธุ์
โทรศัพท์0-2866-1291โทรศัพท์/โทรสาร0-2866-1232
 

11. เครือข่ายรักการอ่านเพื่อพัฒนาชุมชน หมู่บ้านสุขทวีวิลเลจ 
เครือข่ายรักการอ่านเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นกิจกรรมขององค์กร

ระดับจุลภาคในชุมชนเกิดขึ้นจากคุณครูฐานิตสมาชิกของหมู่บ้านทวี
สุขวิลเลจ เขตทวีวัฒนาที่เปิดบ้านอ่านหนังสือโดยใช้บ้านของตนเอง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนผ่านกิจกรรมเสริมทักษะด้าน
ภาษาประกอบด้วยการพูดอ่านเขียน(ภาษาไทย)โดยมีเป้าหมาย
เพื่อประสานความสัมพันธ์ ระหว่างเด็กครอบครัวและชุมชนด้วย
กิจกรรมทางเลือกที่เป็นประโยชน์ทำให้เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็น
คุณค่าของตนเองช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและดึงเด็กออกจาก
สื่อที่ไม่เหมาะสม


สถานที่ติดต่อ  
ฐานิตสุขสนาน(ครูนิด)
271หมู่8สุขทวีวิลเลจต.ศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ10170
โทรศัพท์0-2888-7241
e-mail:thanit_suksanan@yahoo.com 
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12. บริษัท ดีน่าดู จำกัด 
ดำเนินรายการClub-Xซึ่งเป็นรายการสำหรับเยาวชนอายุ

18-25ปีออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง3ทุกวันจันทร์-
ศุกร์ เวลา01.30-02.00น.วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทักษะ
เจตคติที่ดีเพื่อพัฒนาเยาวชนในด้านต่างๆได้แก่การดำเนินชีวิตการ
แก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับเรื่องราวต่างๆการมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้
สนใจใฝ่หาความรู้การพัฒนาความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ
ในรายการมีการพูดคุยถึงหนังสือและการอ่านระหว่างผู้ดำเนินรายการ
กับวิทยากรรับเชิญเชื่อมโยงกับกลุ่มเยาวชนที่ชมรายการก่อให้เกิด
ชุมชนนักอ่านขึ้นอีกชุมชนหนึ่ง (ออกอากาศตั้งแต่เดือนมกราคม
2550-มีนาคม2551)นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร
การอ่านเพื่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอาทิ เด็กตาบอด เด็กหูหนวก เด็ก
กำพร้าเป็นต้น


สถานที่ติดต่อ   
กรรมการผู้จัดการ:คุณอำนวยพรเอี่ยมพันธ์
บริษัทดีน่าดูจำกัด
15/217ซอยลาดพร้าว 23ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจักรกรุงเทพ10900
โทรศัพท์:0-2541-7720โทรสาร0-2541-7862
e-mail:amnpan@gmail.com

 

13. บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 
นานมีบุ๊คส์ เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนแรกๆที่รณรงค์เรื่องรัก

การอ่านในหมู่เยาวชนไทยและจัดโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมาจนย่างเข้าปีที่9ในปี2552นี้ด้วยเห็นความสำคัญ
ของการอา่นวา่เปน็รากฐานการพฒันาคนในชาติและโดยเฉพาะอยา่งยิง่
เพื่อช่วยฟื้นฟูทักษะด้านการอ่านจับใจความและการย่อความซึ่งเป็น
กระบวนการที่จะเกิดขึ้นในสมองของผู้อ่านในขณะที่คิดและวิเคราะห์
เรื่องที่อ่านในแต่ละข้อความแต่ละประโยคแต่ละบทแต่ละเรื่อง


สถานที่ติดต่อ 
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด:คุณอรชรตั้งวงษ์เจริญ
ผู้จัดการฝ่ายการขายส่วนสนับสนุนโรงเรียน:
คุณกุสุมามุขสวัสดิ์
บริษัทนานมีบุ๊คส์จำกัด
อาคารnanmeebookshouseเลขที่11ซ.สขุมุวทิ31(สวสัด)ี
ถ.สุขุมวิทแขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ10110
โทรศัพท์0-2662-3000ต่อ4304โทรสาร0-2662-0919
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1�. กลุ่มสายธารอ่านเขียนเรียนรู้ชีวิต 
กลุ่มสายธารอ่านเขียนเรียนรู้ชีวิต เป็นกลุ่มบุคคลที่มีการรวม

ตัวอย่างไม่เป็นทางการของผู้ที่รักในงานวรรณศิลป์ และร่วมกันทำ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็ก เยาวชน
และคนทั่วไปแกนนำของกลุ่มสายธารอ่านเขียนเรียนรู้ชีวิตเป็นครู
ภาษาไทยของโรงเรียนเสาธงวิทยาที่ตั้งของกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ
อยู่ที่โรงเรียนเสาธงวิทยาอำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช


แกนนำของกลุ่มจัดทำโครงการเยาวชนรักหนังสือมากว่า20ปี

เริ่มจากนักเรียนในโรงเรียนที่สอนอยู่กิจกรรมที่มีการดำเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง เช่นการเปิดพื้นที่วรรณกรรมทั้งวรรณกรรมเยาวชน
และวรรณกรรมทั่วไป เรื่องสั้นนวนิยายสารคดีฯลฯ เด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้เรียนรู้ที่จะใช้วรรณกรรมในการเรียนรู้ชีวิตสมาชิกเด็กและ
เยาวชนในกลุ่มได้รับการสนับสนุนให้อ่านหนังสือปีละประมาณ40-
50เล่มจากการอ่านสู่การเขียน เด็กได้รับการสนับสนุนให้เขียนเรื่อง
ราวของตนเองเป็นเรื่องสั้นนวนิยายความเรียงบทกวีแล้วมีการนำ
รวมเป็นเล่ม


สถานที่ติดต่อ 
คุณนิวัฒน์บุญญานุรักษ์
โรงเรียนเสาธงวิทยาอ.ร่อนพิบูลย์จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์087-466-4861,075-373-458-9
คุณมูหัมหมัดฮาริสกาเหย็มe-mail:Mharis_k@hotmail.com
คุณลัดดาสงกระรินธ์โทรศัพท์083-601-6567
คุณสุจิวรรณอายุวัฒน์โทรศัพท์084-307-8090
e-mail:34@thaimail.com



มีเป้าหมายเพื่อนําเสนอองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใน2
ยุทธศาสตร์คือ

-การส่งเสริมให้หนังสือมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
-การปกป้องเด็กจากสื่อที่เป็นภัยและขจัดอุปสรรคต่อการอ่าน

ของเด็ก

ผู้เข้าร่วมกระบวนการ20คนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน

รวม10แห่งผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านได้แก่


ผู้เข้าร่วมเวทีสาธารณะเพื่อผลักดัน
นโยบายการอ่าน TK Forum ครั้งที่ 3 


BestPracticeการส่งเสริมให้หนังสือมีคุณภาพ

และราคาที่เหมาะสมและการปกป้องเด็กจากสื่อที่เป็นภัย
และขจัดอุปสรรคต่อการอ่านของเด็ก


วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม และ 22 พฤษภาคม 2552 

ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
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1.คุณสายใจคงทน
2.คุณชลธีตะพัง
3.คุณเชษฐามั่นคง
4.ผศ.นัฎฐ์ษาสนิทวงศ์ณอยุธยา
5.คุณหยาดฝนธัญโชติกานต์
6.คุณนวภรณ์ซังบุดดา
7.รศ.เกริกยุ้นพันธ์
8.พันจ่าเอกแดงรัตน์ชัยคงสม
9.ดร.ดุษฎีเจริญสุข
10.อาจารย์มานพถนอมศรี

11.คุณวิทยาเจียรพันธุ์
12.อ.ดร.จตุรงค์บุณยรัตนสุนทร
13.คุณชมัยพรแสงกระจ่าง
14.คุณริสรวลอร่ามเจริญ
15.ดร.อุปถัมภ์สายแสงจันทร์
16.คุณเดชาน้อยมะลิวัลย์
17.คุณวลัยลักษณ์สมจินดา
18.คุณพชรคล้ายมณี
19.คุณวิเศษคุณฤทธิพงศ์
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1. แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)  
แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) เป็นหน่วยงานใน

เครือข่ายของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)ดำเนนิงานเพือ่พฒันาระบบการสรา้งสรรคส์ือ่และการเผยแพร่
สือ่ทีม่คีณุคา่ตอ่คณุภาพเยาวชนครอบครวัและสงัคมผา่นกระบวนการ
มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและภาคสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้
เด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อสร้างเสริมสุขภาวะผ่านช่องทางเผยแพร่
ต่างๆกิจกรรมของสสย.คือการสร้างเครือข่ายองค์กรหน่วยงาน
สถาบันการศึกษาองค์กรชุมชนหรือคณะบุคคลที่ทำงานด้านสื่อกับ
เด็กและสนับสนุนการดำเนินโครงการที่สอดประสานกับยุทธศาสตร์
ของสสย.ที่เน้นการรู้เท่าทันสื่อการส่งเสริมการผลิตสื่อที่ดีการสร้าง
ศักยภาพเด็กผลิตสื่อและการรณรงค์การขจัดสื่อร้ายเป็นต้น


สถานที่ติดต่อ 
ผู้ประสานงานเครือข่าย:คุณเชษฐามั่นคง
แผนงานสร้างสื่อสุขภาวะเยาวชน(สสย.)
979/62อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ชั้น23ถ.พหลโยธิน
สามเสนในพญาไทกรุงเทพฯ10400
โทรศัพท์0-2298-0669โทรสาร0-2298-0671ต่อ17
e-mail:childsmedia@yahoo.com
www.childmedia.net

2.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษาขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการคัดเลือกโรงเรียน
รักการอ่านการสำรวจหนังสือในดวงใจนักเรียนจัดทำวิจัยในเรื่องที่
เกี่ยวกับการอ่าน เช่นการศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียนและการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนประถมศึกษาและทำหน้าที่
ตรวจสอบคุณภาพของหนังสือที่จะทำการจัดพิมพ์รวมทั้งสื่อการศึกษา
รูปแบบต่างๆด้วย


สถานที่ติดต่อ 
คุณศกุนตลาสุขสมัย
พันจ่าเอกแดงรัตน์ชัยคงสม
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ชั้น3อาคารสพฐ.3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการดุสิตกรุงเทพฯ10300
โทรศัพท์0-2288-5730-1โทรสาร0-2288-5730 
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3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการทำงานวิจัยเพื่อ

ร่วมพัฒนาสังคมในประเด็นต่างๆ โดยมีผลงานวิจัยในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับหนังสือและการอ่านหลายหัวเรื่อง ได้แก่“โครงการวิจัย
ตลาดหนังสือเด็ก”ของแผนงานสื่อสุขภาวะเยาวชนสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและดำเนินโครงการ “การศึกษา
นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ”
ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้(TKpark)เป็นต้น


สถานที่ติดต่อ  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจที่ปรึกษาคณะวิจัย:
รศ.ดร.อุปถัมภ์สายแสงจันทร์
หัวหน้าคณะวิจัย:ผศ.ชนะใจเดชวิทยาพร 
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์0-2954-7300-29ต่อ209
โทรสาร0-2954-7350
e-mail:chanajai@dpu.ac.th



�. มูลนิธิรักษ์เด็ก 
มูลนิธิรักษ์เด็กดำเนินโครงการนิตยสารเพื่อนเด็กและระบบ

สื่อสารออนไลน์สำหรับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อนเด็กในประเทศไทย
ChildFriendlyMagazineandOnlineCommunication for
child-friendly Schools Network ( News-UNICEF) เป็น
นิตยสารเพื่อสิทธิเด็กและทักษะชีวิตราย2เดือนที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
กับ8กลุ่มสาระวิชา โดยมีสมาชิกเป็นเครือข่ายโรงเรียนเพื่อนเด็กทั้ง
สิ้น975 โรงเรียน ได้แก่ภาคเหนือ9จังหวัด294 โรงเรียนภาค
อีสาน 12 จังหวัด 427 โรงเรียน และ ภาคใต้ 10 จังหวัด 254
โรงเรียน


สถานที่ติดต่อ  
บรรณาธิการบริหาร:คุณชลธีตะพัง
ผู้ช่วยบรรณาธิการ:คุณเดชาน้อยมะลิวัน
นิตยสารเพื่อนเด็กมูลนิธิรักษ์เด็ก
159/26อนุสารวิลล่าถ.เชียงใหม่-ฮอดต.ป่าแดด
อ.เมืองจ.เชียงใหม่50100
โทรศัพท์/โทรสาร053-201-246
e-mail:parn2545@gmail.com
www.rakdek.or.th
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5. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 
ดำเนินงานโดยมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น

“สังคมแห่งการเรียนรู้” เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศและมุ่งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมรักการอ่านในสังคมไทย


สถานที่ติดต่อ 
นายกสมาคมฯ:คุณริสรวลอร่ามเจริญ
ผู้จัดการสมาคมฯ:คุณพรทิพย์งามพร้อมพันธุ์
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
83/159ซอยชินเขต2ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพฯ10120
โทรศัพท์0-2954-9560-4โทรสาร0-2954-9565-6
www.pubat.or.th
e-mail:info@pubat.or.th



�. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยมีภารกิจในการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้นักเขียนได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเองและช่วยยกย่อง
เชิดชูผลงานเหล่านั้นให้ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในสังคมไทยและใน
สงัคมโลกรวมทัง้เปน็ศนูยก์ลางใหน้กัเขยีนไดม้โีอกาสพบปะแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ชว่ยเหลอืคุม้ครองและสง่เสรมิสวสัดภิาพใหน้กัเขยีนเทา่ที่
จะสามารถทำได้

“นักเขียนเหมือนดวงดาวในจักรวาล
มีเป็นล้านล้านดวงอสงไขย
ทั้งที่สุกสกาวพราวแสนไกล 
และที่ใกล้เพียงแต่แค่เอื้อมมือ
สมาคมฯเป็นเพียงผู้ชี้ดาว
เพียงโน้มน้าวน้อมนำทำเป็นสื่อ
บางเวลาเปิดสิ่งปกหรือรกรื้อ
เพื่อชี้ว่านี่คือเหล่าดวงดาว
เพื่อชี้ว่าท่านคือหนึ่งดวงดาว”
(ชมัยภรแสงกระจ่าง)

สถานที่ติดต่อ  
นายกสมาคมฯ:คุณชมัยภรแสงกระจ่าง
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย   
31ถนนกรุงเทพ-นนท์33บางซื่อกทม.10800
โทรศัพท์0-2910-9565
e-mail:thaiwriter@yahoo.com
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7. สมาคมนักวิจัย 
สมาคมนักวิจัยมีภารกิจในการรวบรวมนักวิจัยจากทั่วประเทศ

เข้าร่วมดำเนินงานวิจัยตามนโยบายการวิจัยแบบบูรณาการหรือชุด
โครงการวิจัยแห่งชาติโดยมีสภาวิจัยแห่งชาติเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์


สถานที่ติดต่อ  
นายกสมาคมฯ:คุณวิทยาเจียรพันธุ์  
ดร.ดุษฎีเจริญสุข
สมาคมนักวิจัยชั้น2(ตึกสภาวิจัยแห่งชาติ2ชั้น)
196ถ.พหลโยธินจตุจักรกรุงเทพฯ10900
โทรศัพท์0-2942-7522,0-2579-0787
โทรสาร0-2579-0801
e-mailascresearchers@gmail.com
www.ascresearchers.com/


8. สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก 
ผลิตหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเน้นเนื้อหาและภาพที่

ส่งเสริมจินตนาการแก่เด็ก โดยมีเรื่องราวที่สอดแทรกสาระและคติไว้
อย่างแนบเนียนภายใต้การดำเนินเรื่องที่สนุกสนานน่ารื่นรมย์เพื่อให้
เดก็ไดฝ้กึความคดิผา่นการอา่นและเรยีนรูท้ีจ่ะอา่นอยา่งมคีวามสขุดว้ย
มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เด็กๆและสังคมให้ดีงามขึ้น


สถานที่ติดต่อ 
บรรณาธิการบริหาร:คุณทศศิริพูลนวล
บรรณาธิการหนังสือเด็กและเยาวชน
คุณหยาดฝนธัญโชติกานต์
สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
416จรัญสนิทวงศ์67เขตบางพลัดกรุงเทพฯ10700
โทรศัพท์0-2881-1734โทรสาร0-2424-6280
e-mail:todsiri@yahoo.com
www.ffc.or.th
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9. โครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรม
ไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

ดำเนนิโครงการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาจติมติใิหมแ่กเ่ดก็ไทย
ด้วยนิทานตามแนวพฤติกรรมศาสตร์“การวิจัยและพัฒนาจิตมิติใหม่
ด้วยนวัตกรรมนิทานที่เพิ่มทุนมนุษย์แก่สังคมไทย”โดยมุ่งหวังที่จะใช้
นิทานเพื่อปลูกฝังจิตลักษณะ4ประการให้แก่เด็กไทย ได้แก่ 1)
ลักษณะมุ่งอนาคต2)ลักษณะความเชื่ออำนาจในตน3)แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์และ4)เหตุผลเชิงจริยธรรมและเมื่อสิ้นสุดโครงการต่อเนื่อง
ในปี2551-2552แล้วจะได้นิทานไทยสมัยใหม่ที่สามารถนำมาใช้ใน
การพัฒนาจิตและปรับพฤติกรรมแก่เด็กจำนวน30-50เรื่อง เมื่อนำ
มารวมกันจะได้องค์ความรู้ใหม่ทางด้านจิตพฤติกรรมศาสตร์ในการ
พัฒนาเยาวชนไทยด้วยนิทานซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย
และเมื่อใช้นิทานพัฒนาจิตมิติใหม่เหล่านี้ผสมผสานกับการอบรมเลี้ยง
ดูในครอบครัวการปลูกฝังสั่งสอนจากทางโรงเรียนและทางศาสนา
จะช่วยสร้างประชาชนไทยรุ่นใหม่ ยุคใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยในภาคประชาชนอย่างแท้จริง


สถานที่ติดต่อ 
ผู้อำนวยการ:ศ.ดร.ดวงเดือนพันธุมนาวิน
หัวหน้าส่วนจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย:
คุณอมรรัตน์ดุษฎีพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน:คุณพัชราภรตรีเนตร
โครงการวิจัยแม่บท:การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
196ถนนพหลโยธินจตุจักรกรุงเทพฯ10900
โทรศัพท์0-2940-6829

10. กลุ่มเยาวชนปีกกล้าเมืองจันท์สร้างฝันด้วยสองมือ 
กิจกรรมของกลุ่มเยาวชนปีกกล้าเมืองจันท์สร้างฝันด้วยสองมือ

เป็นการรวมตัวกันของเยาวชนที่ร่วมกันจัดค่ายและกิจกรรมเกี่ยวกับ
การอ่านการเขียนเพื่อสนับสนุนให้เพื่อนเยาวชนที่เป็นผู้อ่านสามารถ
เลือกอ่านงานที่คุณภาพและมีคุณค่ากับตนเองและเยาวชนที่เป็น
นักเขียนสามารถสร้างงานวรรณกรรมที่มีคุณภาพมีคุณค่า ไม่กลาย
เป็นวรรณกรรมกระแสหรือวรรณกรรมขยะที่ส่งผลเสียต่อผู้อ่าน


สถานที่ติดต่อ 
ผู้ประสานงาน:คุณวลัยลักษณ์สมจินดา
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ:คุณพชรคล้ายมณี
กลุ่มเยาวชนปีกกล้าเมืองจันสร้างฝันด้วยสองมือ
เลขที่84ถนนเบญจมราชูทิศต.วัดใหม่อ.เมือง
จ.จันทบุรี22000
Wings-of-brave.hi5.com
e-mail:Wing-of-brave@hotmail.com
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11. รองศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธุ ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒนอกเหนือจากบทบาทคุณครูแล้ว ยังเป็นนักวาด
ภาพประกอบและคนทำหนังสือสำหรับเด็ก เจ้าของผลงานหนังสือ
ภาพจำนวนมาก เช่นบอลลูน, กระดุ๊กกระดิ๊กกระด๊อกกระแด๊ก,
กระต่ายน้อยหนีแม่ เป็นต้น ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพวาด
ประกอบหนังสือสำหรับเด็กหรือNomaConcoursของประเทศ
ญี่ปุ่นถึง2ครั้งคือในปีพ.ศ.2525จากหนังสือเรื่อง“ชาวนาไทย”ซึ่ง
โดดเด่นด้วยรูปที่ “เหมือนเด็กๆวาด”และในปีพ.ศ.2533จาก
หนังสือ“เด็กหญิงส้มกับจักรยานมหัศจรรย์”และยังได้รับรางวัลจาก
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติอีกหลายเล่มอาทิช้างน้อยแสนซน,พบ
กันสวัสดี, เอ๊ะ!หางของใคร เป็นต้นนอกจากงานเขียนที่มีคุณภาพ
แล้วอ.เกริกยังเปิด“พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธุ์”ซึ่งเป็นที่
รวบรวมของเลน่หายากในประเทศไทยไวอ้กีดว้ยสามารถดรูายละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่www.milliontoymuseum.com


สถานที่ติดต่อ 
รองศาสตราจารย์เกริกยุ้นพันธุ์
สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสาร
สนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114สุขุมวิท23กรุงเทพฯ10110
โทรสาร0-2276-6588
e-mail:krirk@swu.ac.th  

12. อาจารย์มานพ ถนอมศร ี
นักเขียนมืออาชีพที่สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมายทั้งเรื่องสั้น

นวนิยายสารคดี เรื่องสำหรับเด็กฯลฯในขณะที่ยังไม่ทิ้งจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูด้วยการรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรของ
กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยต่างๆนอกจากนี้อาจารย์ยังได้
รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขา
วรรณศิลป์ประจำปีพ.ศ.2539จากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติได้
รับรางวัลเรื่องสั้นดีเด่น รางวัลอนุสรณ์ ว.ณประมวลมารค ได้รับ
รางวัลจากการประกวดหนังสือของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่ง
ชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประเภทหนังสือสารคดี และ
หนังสือสำหรับเด็กอีกหลายปี


สถานที่ติดต่อ 
อาจารย์มานพถนอมศรี
375ถ.ลาดพร้าว87แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ10310
โทรศัพท์0-2539-3394โทรสาร0-2539-3394
e-mail:Manop_writer@hotmail.com
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ผู้ประสานงานการจัดงาน TK Forum ครั้งที่ 1-3 
wearehappy
209/265ม.บุศรินทร์ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย
ต.พิมลราชอ.บางบัวทองจ.นนทบุรี11110
โทร.02-923-2360โทร/โทรสาร.02-923-5659
www.wearehappy.in.th
www.bookandreading.com
e-mail:mailto@wearehappy.in.th


คณะวิทยากรกระบวนการ 
1. อ.ดร.จตุรงค์บุณยรัตนสุนทร
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
2. ผศ.นัฎฐ์ษาสนิทวงศ์ณอยุธยา
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
3. คุณวิเศษคุณฤทธิพงศ์มูลนิธิกองทุนไทย
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