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ค�าน�า
ในรอบสองปีที่ผ่านมา มีสัญญาณเชิงบวกต่อกระบวนการรณรงค์ส่งเสริมการ
อ่านในประเทศไทย อาทิ การที่รัฐบาลประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และก�าหนด
ให้ปี พ.ศ.2552-2561 เป็นทศวรรษการอ่านของประเทศ กระแสความตื่นตัวในการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดในสถาบันการศึกษาในหลากหลายแนวคิด
เช่น ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุด 3 ดี หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทั่งล่าสุด องค์การยู
เนสโกประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลกในปี พ.ศ.2556 (World Book
Capital 2013) จะน�าไปสู่ปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง
ภาคีเครือข่ายที่ท�างานด้านหนังสือกิจกรรมส่งเสริมอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ส� า นั ก งานอุ ท ยานการเรี ย นรู ้ จั ด ประชุ ม วิ ช าการประจ� า ปี 2 554หรื อ
Thailand Conference on Reading 2011 ขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางวิ ช าการด้ า นการอ่ า นและการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ซึ่ ง นอกจากจะให้ ส อดคล้ อ ง
กับสถานการณ์ภายในประเทศดังกล่าวข้างต้นแล้วยังตระหนักถึงการรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมอาเซียนในอีก 4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสภาพการอ่าน
และนโยบายส่งเสริมการอ่านของแต่ละประเทศซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้
และสร้างเสริมความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายภาคีระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้
หนังสือประกอบการประชุมวิชาการประจ�าปี 2554 เล่มนี้ ได้รวบรวมรายงาน
ศึกษาวิจัยและบทความที่มีการน�าเสนอในการประชุม ด้วยความคาดหวังว่าผลงานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศจะมีส่วนในการจุดประกายและกระตุ้นให้เกิดการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางและเป็นประโยชน์ต่อ
การน�าไปขยายผลในเชิงปฏิบัติต่อไป
............................................................

อุทยานการเรียนรู้ Thailand Knowledge Park
แนวคิดการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหา
ส�าคัญของสังคมไทยในสภาวการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเน้นการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ “คน” อันเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศ โดยโจทย์ส�าคัญ
อันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา “คน” คือ ระบบการศึกษาไทยและการเรียน
การสอนยังไม่เอื้ออ�านวยให้เด็ก คิดเป็น ท�าเป็น กล้าคิด กล้าท�า ท�าให้มีปัญหาสืบ
เนื่องมาถึงการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษา เกิด
ปัญหาวิกฤติและความสับสนในสังคมไทย สาเหตุสา� คัญประการหนึ่งเกิดจากปัญหา
คนไทยโดยรวมและไม่ว่าเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ยังอ่านหนังสือน้อย ไม่มีนิสัยรักการ
อ่าน ระบบการศึกษาไทยไม่ได้ปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและใช้หอ้ งสมุด ห้อง
สมุดที่มีกลุ่มเป้าหมายให้บริการประชาชนขาดการสนับสนุนจากรัฐ มี ง บประมาณ
จ� า กั ด มี ป ั ญ หาอุ ป สรรคในการบริ ห ารงานและด� า เนิ น งาน ปัญหาสถานภาพของ
บรรณารักษ์ นอกจากนี้ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจความส�าคัญและประโยชน์
ที่จะได้รับจากห้องสมุด ภาพลักษณ์ห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนในสายตาประชาชน
โดยเฉพาะในท้องถิ่น ยังเป็นห้องสมุดแบบเดิม คือ สถานที่เก็บหนังสือ เงียบสงัด ยัง
ไม่สามารถจูงใจ หรือ กระตุ้นความสนใจในวงกว้าง น�ามาสู่แนวคิดการก่อตั้งห้องสมุด
มีชีวิตในรูปแบบและบริบทของไทย
การก่อร่างสร้างความคิดอุทยานการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นในลักษณะ “งานทดลอง
ชิ้นใหญ่” เพื่อตอบโจทย์ส�าคัญของประเทศไทยเรื่องการอ่าน หนังสือและห้องสมุด
โดยมีโจทย์ระดับชาติ โจทย์ระดับท้องถิ่น และโจทย์ของคนท�างานที่ชัดเจนเพื่อร่วมแก้
ปัญหาของสังคมไทยทั้งด้านการศึกษาและสังคม การร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้ โดย
มีนโยบายระดับชาติเป็นเครื่องมือก�ากับและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง
ท�าหน้าที่เป็น “ข้อต่อเติมเต็ม” หรือ “ข้อต่อของสังคม” สร้างเสริมงานที่ขาดอยู่ และ
พัฒนาสู่การเป็น “ต้นแบบ” ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ และก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคม

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 อุทยานการเรียนรู้ หรือ Thailand Knowledge
Park จึงถือก�าเนิดขึ้น ตามแนวคิดและความมุ่งหวังที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศ
สร้างสรรค์ ทันสมัย สะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการ เพือ่ ปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน ค้นคว้า
เรียนรู้ด้วยตนเองและให้เป็นห้องสมุดที่มากกว่าห้องสมุดโดยได้รับแรงบันดาลใจมา
จากแหล่งเรียนรู้ในประเทศที่ เล็งเห็นความส�าคัญของการอ่านและประโยชน์ของห้องสมุด
ได้แก่ ห้องสมุดศูนย์ข้อมูล จอร์จ ปอมปิดู ประเทศฝรั่งเศส, Library Learning
Information ประเทศอังกฤษ, เซนไดมีเดียเทค ประเทศญี่ปุ่น, และห้องสมุดเยาวชน จู
ล่ง และ Library@Orchard ประเทศสิงคโปร์ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจัย ระดม
ความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน รวมถึงจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อลง
ลึกถึงความต้องการของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเป้าหมาย ก่อนจะตกผลึก และกลายมา
เป็นห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
นับจากวันนั้น เป็นเวลากว่า 6 ปีที่ TK park ได้โลดเล่นอยู่ในสังคมไทย และ
รังสรรค์ “วัตถุดิบ” เพื่อผลิตความรู้ ความคิด จินตนาการแก่เด็กและเยาวชน เราเผย
แพร่เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้กระจายออกไปทั่วประเทศในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต
ขนาดต่าง ๆ ที่หลากหลาย ให้ทุกที่เป็นสถานที่ที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ จุด
ประกายความคิดของเด็กและเยาวชน ด้วยองค์ความรู้และค�าว่าห้องสมุดมีชีวิตที่จุดติด
ขึ้นแล้วในสังคมไทย
ภารกิจของเรา
1.การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างต้นแบบและให้บริการแหล่งเรียนรู้
โดยพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย ในรูปแบบ “ห้อง
สมุดมีชีวิต” รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (TK park) ณ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 พื้นที่ส�าหรับเยาวชนและผู้มีใจรักการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่าง หนังสือ ดนตรีและ
สื่อมัลติมีเดีย เป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกทุกพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน อุทยานการ
เรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบ คือ อุทยานการเรียนรู้ ยะลา เป็นแม่ข่ายในการพัฒนาห้องสมุด

มีชีวิต แบ่งปัน และกระจายโอกาสในการเข้าถึงการอ่านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ในภาคใต้ โดยเน้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา
และสตูล ศูนย์การเรียนรู้มีชีวิตต้นแบบในท้องถิ่น แบ่งเป็น 4 ขนาด ดังนี้ ระดับจังหวัด
ขนาดพื้นที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง ส�าหรับประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ และจังหวัดใกล้เคียง
ระดับต�าบล ร่วมมือกับเทศบาลต�าบล ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป เพื่อเปิด
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียนรู้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียง ห้องสมุดมี
ชีวิตต้นแบบในโรงเรียนปรับห้องเรียนเป็นห้องสมุดมีชีวิตส�าหรับนักเรียนในโรงเรียน
และเครือข่าย รวมทั้งชุมชนโดยรอบ ขนาดพื้นที่ 105-150 ตร.ม. (1-3 ห้องเรียน) และ
ห้องสมุดเด็กไทยคิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดประชาชน
เป็นต้น ขนาดพื้นที่ 50-150 ตร.ม.
2.การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้บนโลกไซเบอร์ ในรูปแบบอุทยานการเรียน
รู้เสมือน (Digital TK ) www.tkpark.or.th
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ ่านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจัดท� า ระบบ
ข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ใน
ประเทศไทยด้วย เนื้อหาสาระความรู้หลากหลายแขนงรวม ถึ ง หนั ง สื อ ออนไลน์
ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือเสียง และ e-Learning เพื่อให้ผู้สนใจสามารถ
เข้าใช้บริการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์” นอกจานี้ยังเป็น
พื้นที่ส�าหรับเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากอุทยานการเรียนรู้ในด้านต่างๆได้แสดงความ
สามารถด้วยการปฏิบัติจริง เช่น นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน “Read Me Egazine” ที่
เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะด้านการเขียนได้ต่อยอดความรู้ใน
กระบวนการจัดท�านิตยสารอย่างมืออาชีพ
3.พัฒนากิจกรรมต้นแบบในการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ส�าหรับเยาวชน
เพื่อกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนค้นพบความถนัดผ่านกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ใ นรู ป แบบกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายได้ แ ก่ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นการเรี ย น
รู ้ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรีย นรู้ด ้านศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมส่ งเสริ ม ทั ก ษะชี วิต และ
กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชน

ได้พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์
สู่สังคม
4.การขยายผลเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งานวิชาการ การพัฒนาเนื้อหา
สาระ การสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต
และความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อจุดประกายความคิด อาทิ การวิจัยสร้างองค์ความ
รู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์เนื้อหาสาระ (Content) โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีความเป็นไทยอันทรงคุณค่ามาจัดท�าเป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ตรงกับความ
ต้องการของเด็กและเยาวชน ตัวอย่างเช่น นิทานและวรรณกรรมเยาวชนพื้นบ้าน เกม
สร้างสรรค์ การจุดประกายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมี
ชีวิตและองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาวิชาการ
การอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต และการอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 วิจัยสร้างองค์ความรู้ เช่น
- กระบวนการส่งเสริมการอ่านที่ได้ผลส�าหรับเด็กประถมศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ส�าหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น
- ทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านของคนไทย
- การ์ตูนความรู้ไทย: ความเป็นมา สถานการณ์ และแนวทางการพัฒนา
- นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
- การศึกษาวิจัยสถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของไทย
(Reading Index)
4.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ สร้างเครือข่าย เช่น
- สัมมนาวิชาการ “ชวนเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน”
- สัมมนาวิชาการ “TK เปิดโลกห้องสมุดเด็ก”
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกการอ่าน ด้วยนิทานเล่าเรื่อง”
- การประชุมวิชาการและเวทีสาธารณะเพื่อผลักดันนโยบายการอ่าน หรือ
TK Forum

4.3 อบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต TK park Living Library Award
จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้งต่อเนื่องทุกสองปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ที่จ�าเป็นในการวางแผนและบริหารจัดการห้องสมุดแก่บรรณารักษ์ ในการน�าไป
พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่ละปีมีห้องสมุดเข้า
ร่วมอบรมกว่า 200 แห่ง และมอบรางวัลให้กับห้องสมุดดีเด่น ครั้งละ 10 แห่ง
จากการวิจัยติดตามผลโครงการนี้โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า
เป็นโครงการที่บรรณารักษ์ได้รับประโยชน์โดยตรง บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นด้ า นการ
พัฒนาความสามารถ ทักษะ เจตคติ ความรู้และประสบการณ์ที่สามารถน�าไปใช้ในการ
พัฒนาห้องสมุดในชุมชนของตน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ด้านกายภาพ การบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนตัวบรรณารักษ์เอง และยังเกิด
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนของห้องสมุดที่ได้รับรางวัล ชุมชนเริ่มให้ความสนใจบทบาท
ห้องสมุดและเข้าใช้บริการ มากขึ้น นอกจากนี้ ยังท�าให้แนวความคิดห้องสมุดมีชีวิต
เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ผ่าน บรรณารักษ์ของห้องสมุดที่ได้รับรางวัล ซึ่งได้รับ
เชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เกิดการตื่นตัวในเรื่อง
การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต เช่น มีการจัดประกวดห้องสมุดของหน่วย
งานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ห้องสมุดที่ได้รับรางวัลจากโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงการสนับสนุนบรรณารักษ์ไปศึกษาดูงาน
ยังประเทศใกล้เคียง เป็นต้น
4.4 อบรมบรรณารักษ์ ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารห้องสมุด
โดยความร่วมมือระหว่างส�านักงานอุทยานการเรียนรู้และส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้
ด�าเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกปีมาตั้งแต่ปี 2550 มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมแล้วกว่า
600 คน

ความเป็นมา
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) มีพันธกิจหลักในการร่วมสร้างสรรค์สังคม
การเรียนรู้ โดยด�าเนินการผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้วยแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต”
และกระบวนการส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรูแ้ ละการเรียนรูอ้ ย่าง
สร้างสรรค์
การจัดสัมมนาวิชาการประจ�าปี เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดสังคม
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดย สอร. ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการประจ�าปีมา
อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ในเรื่อง “เติมชีวิตให้ห้องสมุด” ปี พ.ศ.2549 เรื่อง
“ชวนเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน” ปี พ.ศ.2550 เรื่อง “TK เปิดโลกห้องสมุดเด็ก” ปี พ.ศ.
2551 เรื่อง “เปิดโลกการอ่านด้วยนิทานเล่าเรื่อง”
ปี พ.ศ. 2552 สอร.ริเริ่มโครงการ TK Forum ในรูปแบบเวทีสาธารณะเพื่อ
ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักปฏิบัติ และสกัดองค์ความรู้สู่ข้อเสนอเชิง
นโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านจากองค์กรภาคีกว่า 50 แห่ง และในปี พ.ศ. 2553
ที่ผ่านมา การจัด TK Forum ได้ขยายองค์ความรู้ในเรื่องประสบการณ์ส่งเสริมการอ่าน
ไปสู่การศึกษาแนวปฏิบัติของประเทศที่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินนโยบายส่ง
เสริมการอ่าน ได้แก่ ประเทศสวีเดน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น
ในปี พ.ศ.2554 นี้ สอร.มีแนวคิดให้การส่งเสริมการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของ
การเตรียมความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ในอีก 4 ปีข้างหน้า ดังนั้น การจัดประชุมวิชาการด้าน
การอ่านในปีนี้จึงเป็นการประชุมน�าร่องเพื่อส�ารวจความรู้และประสบการณ์ของหน่วย
งานซึ่งด�าเนินกิจกรรมโครงการและนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทั้ง
ของประเทศไทยและบางประเทศในอาเซียน จากนั้นในปีต่อ ๆ ไปจะเจาะลึกลงไปใน
ประเด็นอื่นและครอบคลุมความรู้จากทุกประเทศสมาชิกสอร.คาดหวังว่าการประชุม
วิชาการครั้งนี้นอกจากจะเป็นการขยายองค์ความรู้และความรับรู้ที่มีต่อประเทศในกลุ่ม

อาเซียนแล้วความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศทางด้านนโยบายการอ่านและ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้จะน�าไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แนบแน่นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
ในฐานะพลเมืองอาเซียน ภายใต้ปรัชญา “Towards ASEAN Citizenship with Books
and Reading”
อนึ่ง การประชุมวิชาการประจ�าปี 2554 จัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการสัมมนา
วิชาการ เรื่อง “อ่านเพื่อนบ้าน กับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่าน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และครั้งที่สอง คือการ
จัดประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2011 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.
2554 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ก�าหนดการประชุมวิชาการประจ�าปี 2554
Thailand Conference on Reading 2011
วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2554
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 24 สิงหาคม
08:00-09:00 น. ลงทะเบียน
09:00-09:15 น. พิธีเปิดการประชุม
09:15-09:45 น. ปาฐกถาพิเศษ “คิดสร้างสรรค์ ด้วยการอ่าน”
โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
09:45-10:45 น. การบรรยายพิเศษ “Libraries for Life: The Singapore National
Library Board Experience”
โดย Mrs. Kiang-Koh Lai Lin, ผู้อา� นวยการโครงการ Reading
Initiatives, National Library Board (NLB) ประเทศสิงคโปร์
10:45-11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11:00-11:45 น. น�าเสนอรายงานวิจัย “How Malaysia Reads: Individual, School
and Home Initiates”
โดย ศาสตราจารย์ Ambigapathy Pandian, คณบดี School of Lan
guage, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysia
(USM) ประเทศมาเลเซีย
11:45-12:30 น. น�าเสนอรายงานวิจัย “The development of book reading activ
ity for promoting better life of citizen in Vietnam”
โดย Ms. Vu Duong Thuy Nga, รองผู้อา� นวยการกรมห้องสมุด
กระทรวงการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ประเทศ
เวียดนาม
12:30-13:45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:45-14:30 น.

14:30-15:45 น.

15:45-16:00 น.
16:00-17:00 น.

น�าเสนอรายงาน “นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย: ภาพ
รวม ปัญหา และแนวทางการพัฒนา”
โดย นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์, ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
อภิปราย “ช่องว่างและความเท่าเทียมในการเข้าถึงหนังสือและ
แหล่งเรียนรู้ : ประสบการณ์จากประเทศลาวและไทย”
โดย Ms. Somphet Phongphachanh, ผู้อ�านวยการโครงการ
Room to Read สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์, รองเลขาธิการ ส�านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายพิเศษ “ข้อสังเกตบางประการต่อกระบวนการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ของไทย”
โดย ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

วันพฤหัสที่ 25 สิงหาคม
08:00-09:00 น. ลงทะเบียน
09:00-09:15 น. วีดีทัศน์
09:15-09:45 น. ปาฐกถาพิเศษ “นิสัยการอ่านของคนไทย ในมิติด้านวัฒนธรรม”
โดย ศาสตราจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์
09:45-10:45 น. การบรรยายพิเศษ “Bringing Books Alive for Children: Korea’s
Reading Promotion Efforts”
โดย Ms. Sook Hyeun Lee, ผู้อ�านวยการห้องสมุดส�าหรับเด็ก
และเยาวชน ประเทศเกาหลีใต้ (National Library for Children
and Young Adults Seoul, Republic of Korea)
10:45-11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11:00-11:45 น.

11:45-12:30 น.
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ต�านานของวัฒนธรรมการไม่รู้หนังสือ :
กรณีของเด็กอินโดนีเซีย
Sugiharto Setiono
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
Atma Jaya Catholic University
กรุงจาการ์ต้า, อินโดนีเซีย
สื่อของอินโดนีเซียเคยรายงานครั้งหนึ่งว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีอัตรา
การไม่รู้หนังสืออยู่ในระดับสูงติดหนึ่งในเก้า รายงานยังระบุเพิม่ เติมอีกว่าระหว่างปี พ.ศ.
2538-2548 อัตราการไม่รหู้ นังสือของผูใ้ หญ่ในประเทศอินโดนีเซียสูงมากกว่าร้อยละ 90
ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานล่าสุดจากองค์การเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการ
การศึกษาฟรีส�าหรับเด็กในชุมชนแออัดของประเทศที่ระบุว่าอัตราการไม่รู้หนังสือใน
กลุ่มเด็กเพิ่มขึ้นทุกปี (Sugiharto, 2010b) นอกจากนี้ยังมีการรายงานอีกด้วยว่าเด็กชาว
อินโดนีเซียไม่มีนิสัยชอบอ่านหนังสือ
ในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียได้ด�าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อมุ่งขจัดการ
ไม่รู้หนังสือให้หมดไป (ดู Sugiharto, 2008) ภายใต้ยุคของซูฮาร์โต้ ประธานาธิบดีคน
ที่สองของอินโดนีเซีย โครงการขจัดการไม่รู้หนังสือได้ถูกด�าเนินการในภาคการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบ ส�าหรับในส่วนการศึกษานอกระบบโครงการดังกล่าวรู้จักกันใน
นาม kejar (ย่อมาจาก kelompok belajar) หรือการเรียนรู้เป็นกลุ่ม โครงการนี้ประสบ
ความส�าเร็จเป็นอันมากในการลดอัตราการไม่รู้หนังสือในประเทศ ส� า หรั บ การศึ ก ษา
ในระบบอดีตประธานาธิบดีซูฮาร์โต้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีปรัชญาที่จะสร้างความเท่า
เทียมทางการศึกษาให้เกิดขึ้นภายในประเทศได้ท�าการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาของ
รัฐในพื้นที่ห่างไกลของประเทศนับพันแห่ง ตัวอย่างเช่นรัฐบาลของซูฮาร์โต้ได้สร้าง
โรงเรียนจ�านวน 22, 600 แห่ง ในช่วง พ.ศ. 2525-2526 และ สร้างเพิ่มอีก 15,000 แห่งใน
ช่วง พ.ศ. 2536-2537
การไม่รู้หนังสือได้กลายเป็นประเด็นรองๆ ลงมาในวาระแห่งชาติส�าหรับ
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รัฐบาลต่างๆ ยุคหลังซูฮาร์โต้ ยกตัวอย่างเช่นในสมัยประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุทโธ
โยโน (Susilo Bambang Yudoyono) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซีย
ได้ตั้งเป้าที่จะลดอัตราการไม่รู้หนังสือจากร้อยละ 10.12 ในปี 2546 ให้เหลือร้อยละ5ใน
ปี 2552 (Sugiharto, 2008 a) ในการต่อสู้เพื่อขจัดการไม่รู้หนังสือ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มเด็ก) รัฐบาลชุดปัจจุบันมีการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และยังได้จัด
ตั้งห้องสมุดชุมชนและห้องสมุดเคลื่อนที่ซึ่งรู้จักกันในภาษาท้องถิ่นว่า taman bacaan
masyarakat และ perpustakaan keliling ตามล�าดับ การน�าเอาการสอนภาษาอังกฤษเข้า
มารวมไว้ในหลักสูตรระดับชาติเพื่อเน้นถึงความส�าคัญของการอ่านภาษาต่างประเทศ
นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการรณรงค์ส่งเสริมการรู้หนังสือให้
กว้างขวางทั่วประเทศ ความพยายามทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้ถูกน�าเข้ามารวมอยู่
ในนโยบายหลักสี่ด้านของกระทรวงการศึกษา กล่าวคือ ป้องกันการไม่รู้หนังสือใน
หมู่เยาวชน สร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาส�าหรับผู้ใหญ่
เพิ่มช่องทางและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการรู้หนังสือ
และการรักษาความ
สามารถในการรู้หนังสือ
อย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามด�าเนินการต่าง ๆ แต่ยังคงเป็นที่ถกเถียง
กันอยู่ว่าอัตราการไม่รู้หนังสือในประเทศอินโดนีเซียตกต�่าลงหรือไม่การกล่าวอ้างของ
รัฐบาลที่ว่าจ�านวนคนไม่รู้หนังสือ (ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก) ลดลงมักจะไม่สอดคล้องกับการ
ติดตามตรวจสอบกิจกรรมการศึกษาขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือกล่าวให้ตรงจุดก็คือ
องค์กรเหล่านี้ไม่ยอมรับการกล่าวอ้างในเรื่องนี้ของรัฐบาลนั่นเอง
ผู้เขียนขอโต้แย้งไว้ ณ ที่นี้ว่าปัญหาการไม่รู้หนังสือที่มีมาเนิ่นนาน (ซึ่ง
ท�าให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กไม่สามารถอ่านออกและเขียนได้) รวมทั้งปัญหา อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการรู้หนังสือของเด็กโดยทั่วไปมิได้เกิดมาจากปัญหาด้าน
วัฒนธรรมแต่อย่างใดผู้เขียนอยากจะบอกด้วยซ�้าว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากการไม่สามารถ
เข้าถึงหนังสือมากกว่า พื้นที่หลายแห่งในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศนั้นมีเด็กจ�านวน
มากที่มีชีวิตอยู่อย่างยากจนข้นแค้นและท�าให้มีโอกาสน้อยมากที่จะได้ไปโรงเรียนและ
เพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือ
1

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าวัฒนธรรมอินโดนีเซียเป็นวัฒนธรรมที่ชอบพูดมากกว่าอ่านและเขียน
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ยิ่งไปกว่านั้นหลักสูตรการศึกษาเองก็ไม่สนับสนุนหรือเอื้ออ�านวยต่อการ
พัฒนาการรู้หนังสือในเด็ก ดังนั้น ผู้เขียนขอเสนอว่าการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงห้อง
สมุดต่างหากเป็นขั้นตอนแรกที่จ�าเป็นต้องกระท�าเพื่อต่อสู้กับการไม่รู้หนังสือ และวิ ธี
ที่ดีที่สุดในการพัฒนาการรู้หนังสือของเด็กไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถ
เข้าถึงหนังสือได้เท่านั้น แต่ควรต้องกระตุน้ อย่างต่อเนือ่ งให้เด็กหาความเพลิดเพลินจากการ
อ่านด้วยตนเอง หรือที่ Krashen (2004) เรียกว่า “การอ่านโดยสมัครใจ” ผู้เขียนจะสรุป
โดยการอภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการไม่รู้หนังสือและการเข้าถึงห้องสมุด
ต�านานของวัฒนธรรมการไม่รู้หนังสือ
เป็นความจริงที่เด็กจ�านวนมากโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเป็นผู้ไม่รู้หนังสือ
(ไม่สามารถอ่านและเขียน) และเด็กจ�านวนมากไม่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือซึ่งเราจะ
กล่าวถึงสาเหตุในส่วนถัดไป ยังเป็นเรื่องจริงอีกเช่นกันที่เด็กอีกไม่น้อยแม้จะมา
จากครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงก็ยังไม่ชอบอ่านหนังสือ แต่ แ ม้ จ ะเป็ น เช่ น
นั้ น เราก็ยังไม่ควรด่วนสรุปว่าพวกเขาอยู่ในวัฒนธรรมที่ไม่รู้หนังสือหรือไม่มีนิสัยรัก
การอ่าน
Sugiharto (2010a) ได้น�าเสนอหลักฐานสนับสนุนความคิดที่ว่าแท้จริงแล้ว
เด็กและวัยรุ่นอินโดนีเซียเป็นนักอ่านตัวยง มิใช่ว่าพวกเขาไม่มีนิสัยรักการอ่าน เด็ ก
เหล่านี้ไปร้านขายหนังสือเป็นประจ�าในวันหยุดสุดสัปดาห์และเลือกหยิบหนังสือที่
พวกเขาต้องการจะอ่านจากชั้นหนังสืออย่างกระตือรือร้น หนังสือที่พวกเขาชอบอ่านก็
มีหลากหลายประเภท เช่น เทพนิยาย การ์ตูน นวนิยายวัยรุ่น และหนังสือวิทยาศาสตร์
เป็นชุด ๆ ซึ่งได้รับความนิยม นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและวัยรุ่นมักแห่ไปยังห้องสมุด
เคลื่อนที่และสนามเด็กเล่นของห้องสมุดชุมชนเพื่อขอยืมและอ่านหนังสือ การที่ พ วก
เขามายังห้องสมุดเหล่านี้ก็เพราะพวกเขาชอบอ่านหนังสือด้วยกันเป็นกลุ่มนั้นเอง จะได้
แบ่งปันสิ่งที่ตนเองอ่านพบมาให้ เพื่อนฟัง นอกจากนี้ยังน่าสนใจที่สังเกตพบอีกว่าขณะ
ที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้กระตือรือร้นในการอ่านการบ้าน
2การส�ารวจของ Rosita’s (2007) เรื่องนิสัยรักการอ่านของนักเรียนอินโดนีเซียได้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ตอบสนองในทางลบเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่อง
ความสนใจในการอ่านหนังสือทั้งภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษ

4

ที่ โ รงเรี ย นมอบหมายมาแต่ พ วกเขากลั บ ใช้ เ วลาหยุ ด พั ก ในการแสวงหาความ
เพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือ (อ่านการ์ตูน นวนิ ย ายส� า หรั บ วั ย รุ ่ น และนิ ต ยสาร)
นักศึกษายังชอบอ่านสิ่งที่เด็กทั่ว ๆ ไปอ่าน และหากมีคนถามว่าอ่านอะไรก็ไม่อายที่จะ
ยอมรับว่าพวกตนชอบอ่านหนังสือเบาสมองแทนการอ่านต�ารับต�ารา
มีหลักฐานที่เป็นพยานบุคคลมากมาย อาทิ นักศึกษาคนหนึ่งของ Sugiharto
(2010 c) ได้พบว่าเธอรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะอ่านหนังสืออ่านเล่นที่เป็น
ภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เช่น ได้อ่านเรื่อง The Adventure of Huckleberry Finn,
The Adventure of Moby Dick และ Travelers on Gulliver’s Island เธอบอกว่านิสัยรัก
การอ่านของเธอพัฒนาขึ้นเพราะการอ่านหนังสืออ่านเล่นเหล่านี้
Stoltz (2006) ได้กล่าวว่า นักเรียนคนหนึ่งจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นในประเทศอินโดนีเซียเป็นพยานหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง “พลัง” ของการ
อ่าน โดยบอกว่าตัวเธอเองเป็นพวก ‘ชอบอ่านแฮรี่ พอตเตอร์’ และบอกว่าตัวเองเป็น
นักอ่านนิยายตัวยง นักเรียนผู้นี้บอกว่าการที่เธอมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้นและ
ประสบความส�าเร็จได้รับการตีพิมพ์ (เป็นครั้งแรก) ใน หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่
มีชื่อเสียงของอินโดนีเซียก็เป็นผลมาจากนิสัยการอ่านนิยายของเธอนั้นเอง เธอได้เขียน
ว่า “ฉันรักที่จะเขียนก็เพราะฉันเป็นคนชอบอ่านนิยาย และเพราะการเป็นคนชอบอ่าน
นิยาย ท�าให้ฉันกระหายอยากเขียนเรียงความและรายงาน จากแต่ก่อนที่ไม่ชอบเลย”
(Stoltz, 2006) ในที่สุดจากนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และมี ความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจ�ากัด ฉันต้องสารภาพว่าพัฒนาการของการอ่าน
ออกเขียนได้ทั้งในภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษของฉันเกิดจากการหมกมุ่นใน
การอ่านเรื่อง “เบาสมอง” อย่างเช่นนิทานพื้นบ้าน การ์ตูน นิยายฉบับปรับปรุงให้อ่าน
ง่าย (ประเภทสยองขวัญและโรแมนติก) และนิตยสารวัยรุ่น
นิทานพื้นบ้านของอินโดนีเซียที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งส�าหรับระดับผู้เริ่ม
อ่าน ระดับกลางไปจนถึงระดับสูงเป็นหนังสือที่ฉันสนใจอ่านเป็นพิเศษและ
อ่านเอา ๆ เกือบทุกวันหลังเลิกเรียน เรื่องเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สนุกน่าอ่านชวน
ติดตามเสียจนฉันรู้สึกเหมือน “ถูกดูดหายเข้าไปในหนังสือ” และแทบไม่รู้ตัว
ด้วยซ�้าว่าก�าลังอ่าน ภาษาอื่นอยู่
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ความหลงใหลในการอ่านเรื่องเบาสมองยังคงติดตัวไปแม้เข้าเรียน
มหาวิทยาลัยแล้ว ปัจจุบันความเข้าใจในภาษาอังกฤษมีมากขึ้นและฉันก็ยังรัก
ในการอ่านอยู่เช่นเดิมเพียงแต่ขยับจากวรรณกรรมที่อ่านง่าย ๆ ส�าหรับเด็กมา
เป็นเรื่องที่หนักขึ้นและเอาจริงเอาจังมากขึ้น (Sugiharto, 2010 c หน้า 422)
หลักฐานทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าทุกคน (ไม่ว่าเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่) โดยพื้นฐานแล้ว
เป็นนักอ่าน และมุ ม มองที่ ว ่ า คนอิ น โดนี เ ซี ย โดยเฉพาะเด็ ก ไม่ มี นิ สั ย รั ก การ
อ่ า นก็ เ ป็ น เพียงต�านานเล่าขาน แต่ก็ดูจะเป็นเรื่องปกติที่มักได้ยินว่าเด็กเล็ก ๆ ไม่ชอบ
อ่านหนังสือและมักเมินหนังสือที่ครูหรือผู้ปกครองหามาให้อ่าน หรือจะพูดกันตรงๆ ก็
คือเด็ก ๆ จะไม่สนใจหนังสือที่ผู้ใหญ่และครูคิดว่าเป็นวรรณกรรม “คุณภาพ” นั่นเอง
(Krashen and Ujiie, 2005) และนี่เป็นสาเหตุที่มักจะน�าไปสู่การตีความและความเข้าใจ
โดยรวมว่านักเรียนขาดนิสัยรักการอ่าน ทั้งที่ปัญหาแท้จริงนั้นไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีนิสัย
รักการอ่านหากแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่ชอบหนังสือที่มีคนบอกให้อ่านต่างหาก
Sugiharto (2010a) and Rosita (2011) ได้โต้แย้งไว้ว่าการสอนและการรู้
หนังสือที่ท�ากันอยู่ในบริบทของอินโดนีเซียล้มเหลวในการมีบทบาทเอื้อต่อการช่วย
เหลือเด็ก ๆ ให้ประคับประคองศักยภาพการเป็นนักอ่านของพวกเขา ล้มเหลวเพราะ
ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเด็ก ๆ ทุกคนมีความเป็นนักอ่านอยู่ในตัว นอกจากนี้โรงเรียนยัง
สร้างความเข้าใจผิด ๆ ว่าการอ่านเป็นเรื่องของการ “เอาจริงเอาจัง” ทาง วิชาการและการ
อ่านวรรณกรรมที่ก�าหนดตั้งแต่ปีแรกๆ จะยิ่งท�าเด็ก ๆ ได้เปรียบในเรื่องของการรับรู้ ครู
เองก็รู้สึกว่าจ�าเป็นต้องบังคับให้นักเรียนอ่านต�าราเรียนตามที่ก�าหนดในหลักสูตรให้
จบ ผู้ปกครองเองก็มักเข้าใจแบบเดียวกันและเกิดความวิตกเมื่อเห็นเด็ก ๆ อ่านหนังสือ
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตร กลัวว่าเด็กจะมีผลการเรียนไม่ดี สอบตกและ
ไม่ได้ขึ้นชั้นใหม่หากไม่อ่านหนังสือเรียน
มุมมองดังกล่าวพอเป็นที่เข้าใจได้เพราะการอ่านหนังสืออ่านเล่นเช่นการ์ตูน
นิยายรักหวานแหวว และนวนิยายไม่ส่งผลโดยตรงต่อความส�าเร็จด้านการศึกษาและ
มักเชื่อกันว่าการอ่านหนังสืออ่านเล่นไม่ก่อให้เกิดคุณค่าทางการศึกษาและมีผลต่อการ
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เจริญเติบโตทางสติปัญญาน้อยมาก แถมยั ง ถู ก กล่ า วหาว่ า เป็ น ปั จ จั ย ยั บ ยั้ ง เส้ น ทาง
ของนักเรียนไปสู่การอ่านหนังสือที่เป็นเรื่องเป็นราวกว่านี้ กล่าวโดยสรุปก็คืออาจถึง
ขั้นท�าลายความอยากอ่านวรรณกรรมวิชาการของเด็กเลยด้วยซ�้า
อย่างไรก็ตามสิ่งที่พบจากงานวิจัยเกี่ยวกับการรู้หนังสือได้ลบล้างค�ากล่าวอ้าง
ผิด ๆ ที่ยึดถือกันมาอย่างกว้างขวางนี้โดยชี้ให้เห็นว่าการอ่านหนังสืออ่านเล่นก็มีคุณค่า
และท�าให้ประสบความส�าเร็จในการเรียนได้เช่นกัน (ดูตัวอย่าง Cho, 2005; Lee, 2005;
Mason, 2006) ผลจากการศึกษางานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นเกี่ยวกับผลของการอ่านหนังสืออ่าน
เล่นที่มีต่อการพัฒนาการรู้หนังสือ Krashen and Ujiie (2005) ท�าให้เกิดข้อสรุปดังต่อ
ไปนี้ (1) การอ่านหนังสืออ่านเล่นช่วยส่งเสริมการรู้หนังสือโดยรวม และ (2) การอ่าน
หนังสืออ่านเล่นน�าไปสู่การอ่านหนังสือที่เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น (เช่น ท�าหน้าที่เป็น
ตัวกลางส่งผ่านไปสู่การอ่านที่มีเนื้อหาสาระมากขึ้น)
ส�าหรับในประเด็นของมุมมองที่ว่าการอ่านหนังสืออ่านเล่นมีคุณค่าเพียงน้อย
นิดต่อการพัฒนาการรู้หนังสือและความส�าเร็จด้านการศึกษานั้น Krashen (2004) ได้
น�าเสนอพยานหลักฐานจ�านวนมากที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในแง่ของการสอนของ
หนังสืออ่านเล่น ยกดัวอย่างหนังสือการ์ตูนที่พบว่ามีความเหมาะสมในแง่ของภาพ
ประกอบท�าให้เข้าใจเรื่องราวได้ง่าย ไม่ มี ผ ลเสี ย ต่ อ พั ฒ นาการและผลสั ม ฤทธิ์
ในการเรียน แต่ท�าหน้าที่เป็นท่อส่งต่อไปสู่การอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาสาระมากขึ้น ยิ่ง
กว่านั้นตัวอย่างอื่น ๆ ของการอ่านหนังสืออ่านเล่นเช่นหนังสือรักหวานแหววของวัย
รุ่นและนิตยสารได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจให้อยากอ่านมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม Krashen ไม่ได้บอกว่าการอ่านหนังสืออ่านเล่นเพียงอย่างเดียวเพียง
พอแล้วที่จะท�าให้บรรลุพัฒนาการระดับสูงต่อไปได้เพียงแต่มันเป็น “ตัวแปร” ที่ช่วย
ยกระดับพัฒนาการในการรู้หนังสือ กระนั้นก็ตาม ประโยชน์เชิงลึกที่ได้จากงานวิจัย
เรื่องการเรียนรู้ภาษาที่สองได้ตอกย�้าถึงประสิทธิภาพและประโยชน์เชิงลึกของการอ่าน
หนังสืออ่านเล่นไว้ว่า “ก่อให้เกิดทั้งแรงจูงใจที่ท�าให้อยากอ่านหนังสือมากขึ้นและเพิ่ม
ขีดความสามารถทางภาษาซึ่งช่วยให้การอ่านหนังสือยากๆ เป็นไปได้” (Krashen, 2004,
หน้า 116) ดังนั้น การมองว่าการอ่านหนังสืออ่านเล่นเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านของเด็กจึงมีเหตุผล
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การอยากอ่านหนังสือด้วยความสมัครใจเป็นก้าวแรกในการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน
ของเด็ก
หากเราอยากจะช่วยให้ลูกหลานของเรามีทักษะในการรู้หนังสือมากขึ้น ก่อนอื่นเราต้อง
ลดความคาดหวังของเราในตัวพวกเขาเสียก่อน อย่างทีไ่ ด้กล่าวไปก่อนหน้านีว้ า่ โรงเรียน
มีความพยายามอย่างมากที่จะให้นักเรียนรู้หนังสืออันเป็นผลให้นักเรียนต้องแบก
รับภาระความต้องการเหล่านี้มากเกินไป ความกระตือรือร้นในส่วนนีข้ องโรงเรียนไม่
เพียงแต่ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเท่านั้น แต่ยังเป็น
อุปสรรคที่ ค อยถ่ ว งความพยายามของเด็ ก ๆ ที่อยากใฝ่หาความรู้ด้านภาษาด้วย
ตนเองซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายสูงสุดของการเรียนรู้ภาษาอีกด้วย
นอกจากนี้ ด้วยความที่เกรงว่าบุตรหลานของตนจะสอบตกหรือได้เกรดต�่าผู้
ปกครองจึงคอยจ�้าจี้จ�้าไชให้บุตรหลานของตนอ่านหนังสือเรียน (ซึ่ ง มั ก เป็ น หนั ง สื อ
ที่ถูกก�าหนดมา) ในหลายๆ กรณีผู้ปกครองที่อยากสนองตอบความต้องการของตัวเองก็
จะคอยหลอกล่ อ ให้ เ ด็ ก มุ ่ ง อ่ า นแต่ ต� า ราเรี ย นโดยเสนอรางวั ล ให้ วิ ธี นี้ ห ากใช้
กั บ เด็ ก ที่ชอบอ่านหนังสือเรียนอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ Krashen (2004, 2007)
ได้เตือนว่าการใช้วิธีดังกล่าวอาจก่อผลที่ไม่คาดคิดหากหนังสือที่ถูกบังคับให้อ่านไม่น่า
สนใจหรือไม่มีความหมายต่อเด็ก ในระยะยาวการหลอกล่อด้วยการให้รางวัลอาจก่อ
ให้เกิดผลเสียหายและเป็นอันตรายได้ นั่นคือการติดสินบนเด็กด้วยรางวัลเป็นการเบน
ความสนใจของเด็กจากความเป็นจริงที่ว่าการอ่านเป็นกิจกรรมน่าเพลิดเพลินด้วยตัว
ของมันเองอยู่แล้ว
แนวคิดที่ว่าการอ่านเป็นความเพลิดเพลินมิได้เป็นการพูดเกินจริง เพราะจริงๆ
แล้วการอ่านเป็นกิจกรรมที่เด็กและผู้ใหญ่ใช้เป็นที่อาศัยหลบหนีจากกิจวัตรประจ�าวัน
อันจ�าเจ เพื่อพิสูจน์ค�ากล่าวนี้ Nell (1988) ได้แสดงประจักษ์พยานโดยยกเอาค�าพูดของ
W. Somerset Maugham นักเขียนชื่อดังมาประกอบดังนี้
การพูดคุยสนทนาสักพักก็ท�าให้ผมเบื่อ การเล่นเกมส์สักพักก็ทา� ให้ผมเริ่มล้า
และความคิดอ่านของผมซึ่งพวกเรามักถูกบอกว่าว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดของผู้มี
ปัญญาก็มีแนวโน้มว่าจะเหือดแห้ง ผมจึงโลดถลาเข้าหาหนังสือของผมราวกับพวกสูบ
ฝิ่นถลาเข้าหากล้องยาสูบก็มิปาน ... (หน้า 232)
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ดังนั้นถ้าเรามีความกระตือรือร้นในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านของเด็ก ขั้น
ตอนแรกที่พึงกระท�าก็คือหาให้พบว่าหนังสืออะไรที่เด็กชอบอ่านมากที่สุดแล้วจึง
จัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการมาให้ ถ้าจ�าเป็นเราอาจต้อง
ท�าเป็ น ตั ว อย่ า งโดยการอ่ า นหนั ง สื อ ในเวลาที่ เ ราว่ า ง แบบนี้จึงจะสร้างความรู้สึก
ที่ว่าการอ่านเป็นกิจกรรมที่น่ารื่นรมย์ คุณค่าในระยะยาวของการอ่านหนังสืออ่านเล่น
จะเป็นตัวกระตุ้นอย่างดี ดังแสดงให้เห็นจากค�ากล่าวอ้างดังต่อไปนี้:
เมื่อเด็กอ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลินพวกเขาได้พัฒนาความสามารถจาก
ระดับเริ่มต้นของการ “พูดคุยกันตามธรรมดา” ไปสู่ระดับที่พวกเขาสามารถใช้ภาษาที่
สองท�ากิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้ความสามารถมากขึ้น เช่นการศึกษาวรรณกรรมและ
ธุรกิจและอื่นๆ (Krashen, 2004, 146-147)
ขั้นตอนข้างต้นเป็นสิ่งจ�าเป็นเพราะการที่เราหาหนังสือที่พวกเด็ก ๆ อยากอ่าน
มาให้ได้นั่นเท่ากับว่าเราได้ป้อนความเข้าใจและความหมายให้พวกเขาการวิจัยยืนยันว่า
หากสิ่งที่เราป้อนให้เด็กเป็นเรื่องที่เข้าใจได้มีความหมายและมีคุณค่าในเชิงการสื่อสาร
การเรียนรู้ภาษาย่อมมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
Wang and Lee (2007) ชี้ให้เห็นว่าการเข้าถึงหนังสือที่น่าสนใจได้ง่ายเป็นหนึ่ง
ในเงื่อนไขที่ชัดเจนที่สุดที่จะท�าได้หากต้องการพัฒนานิสัยการอ่านของเด็กขณะที่เงื่อน
ไขอื่น ๆได้แก่การพัฒนาความกระตือรือร้นในการอ่านและการพัฒนาความสามารถให้
มีพอที่จะเริ่มต้นการอ่านได้
เมื่อใดก็ตามที่การเข้าถึงหนังสือที่น่าสนใจและมีเนื้อหาเข้าใจง่ายเป็นไปได้
เด็กจะเริ่มพัฒนาความรู้สึกคุ้นเคยและความกระตือรือร้นกับหนังสือ พวกเขาจะเริ่มติด
หนังสือ เริ่มรู้จักเลือกสิ่งที่จะอ่านและในที่สุดจะกลายเป็น ‘‘นักเล่าเรื่องที่ดี” การวิจัย
พบว่าเด็ก ๆ ทีอ่ า่ นหนังสือหลากหลายจะลงเอยด้วยการเลือกสิง่ ทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญได้เลือกแล้ว
ว่าเป็น “หนังสือดี” และพวกเขาจะค่อย ๆ ขยายความสนใจในการอ่านออกไปเรื่อย ๆ
เมื่อได้อ่านมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบอีกว่าบ่อยครั้งที่เด็กๆ เลือกอ่านหนังสือที่ยากเกิน
กว่าผู้ใหญ่คิด (ดู Krashen, 2004)
3
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และแม้ไม่มีผู้ปกครองมาคอยจ�้าจี้จ�้าไชเด็ก ๆ ก็ยังหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเอง
และค้นพบกลยุทธ์ในการอ่านของตัวเอง ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ผู้ปกครองจ�าเป็นต้อง
ให้พวกเขามีอิสระที่จะตัดสินใจเลือกหนังสือประเภทต่างๆเอง และที่สา� คัญไปกว่านั้น
ต้องคอยส่งเสริมให้พวกเขาเป็นผู้เลือกหนังสือด้วยตัวเอง ยิ่ ง นั ก เรี ย นมี อิ ส ระในการ
เลือกหนังสืออ่านเล่นมากขึ้นเท่าไหร่ พวกเขาก็มีโอกาสปรับปรุงความสามารถในการรู้
หนังสือมากขึ้นเท่านั้น (Rosita, 2011)
อีกจุดหนึ่งที่พึงระลึกไว้ก็คือนอกเหนือจากความสะดวกในการเข้าถึงหนังสือ
แล้วสภาพแวด ล้อมก็เป็นเรื่องส�าคัญที่ควรมี ความรื่นรมย์ที่เอื้อต่อการอ่าน การเข้าถึง
หนังสือประกอบกับสถานที่ค่อนข้างสะดวกสบายในการอ่านย่อมเอื้อให้เกิดการเรียนรู้
ได้ เช่นที่ Krashen (2004) ระบุว่า
ในงานวิจัยของผมเรื่องการเรียนรู้ภาษา ผมได้ข้อสรุปว่าเราจะเรียน
รู้เรื่องภาษาได้ก็ด้วยวิธีเดียวเท่านั้นคือ : โดยการท�าความเข้าใจ
ข้อความหรือการได้รับ “การป้อนข้อมูลที่เข้าใจได้” ในสถานการณ์
ที่ความวิตกกังวลต�่า (หน้า 37)
ข้อโต้แย้งเหล่านี้ทั้งหมดสะท้อนถึงข้อสรุปหลักของ Krashen (2003, 2004) ที่
เกี่ยวพันกับทฤษฎีเรื่องการรู้หนังสือของเขา นั่นก็คือ การอ่านด้วยความสมัครใจ (free
voluntary reading : FVR) FVR เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจโดยมาจากตัวของนักเรียน
เอง ไม่จ�าเป็นต้องมีการท�ารายงานหรือข้อผูกมัดว่าต้องอ่านให้จบ และนักเรียนก็จะไม่
ถูกบีบคั้นให้ต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเพื่อน�ามาตอบค�าถามในการทดสอบ
สาระส�าคัญก็คือ FVR มีขึ้นเพื่อความเพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจและเพื่อวัตถุประสงค์
ของคนๆ นั้นเป็นส�าคัญ ดังเช่นที่ Rosita (2011) ได้แย้งว่าการอ่านหนังสืออ่านเล่นช่วย
ปลุกเร้าความสนใจของเด็กซึ่งจะยังด�าเนินต่อไปจนกระทั่งพวกเขามีความช�านาญ
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ในการใช้ภาษามากพอที่จะอ่านต�าราวิชาการที่มีความท้าทายหรือยากขึ้น Rosita ยังได้
แย้งต่อไปอีกว่าเมื่อนิสัยการอ่านในภาษาแรกได้รับการพัฒนานักเรียนจะกลายมาเป็น
นักอ่านตัวยงความสามารถในการอ่านภาษาแรกจะอ�านวยให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาที่สอง
ดังนั้นเราจึงอาจสรุปความส�าคัญของ FVR เพื่อการสอนให้รู้หนังสือได้ด้วย
ประโยคเดียว นั่นก็คือ การอ่านหนังสืออ่านเล่นอาจจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต
ในเรื่องการรู้หนังสือ แต่นิสัยรักการอ่านจะติดตัวไปจนผู้อ่านสามารถใช้ภาษาและมี
ความเข้าใจมากพอที่จะอ่านหนังสือหนัก ๆ ได้ การอ่านหนังสือเบา ๆ จึงเป็นการปูทาง
ไปสู่การอ่านหนังสือยาก ๆ มีงานวิจัยจ�านวนมากที่ท�าขึ้นในบริบทต่าง ๆ โดยมีหัวข้อ
และวิธีการที่แตกต่างกันไปเกิดขึ้นเพื่อประสิทธิภาพของ FVR และการศึ ก ษาเหล่ า นี้
ได้แสดงให้เห็นผลที่สอดคล้องกันอย่างมากที่ว่า FVR เป็นตัวช่วยอันทรงประสิทธิภาพ
ของความส�าเร็จในการท�าให้ผู้อ่านกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาได้ด้วยตัวเอง
การไม่รู้หนังสือและการเข้าถึงห้องสมุด
Ceteris paribus เด็กที่สามารถเข้าถึงหนังสือได้อย่างง่ายดายมีแนวโน้มสูงในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการรู้หนังสือเร็วกว่าผู้ที่เข้าถึงหนังสือได้ยากข้อความข้างต้นบ่ง
บอกเป็นนัยว่า สภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยสิ่งตีพิมพ์นับเป็นเงื่อนไขแรกต่อการสร้าง
วัฒนธรรมการอ่าน งานวิจัยได้ยืนยันสมมติฐานนี้เช่นกัน การเข้าถึงหนังสือได้ดีกว่าทั้ง
ที่บ้านและที่โรงเรียนส่งผลให้เกิดการอ่านมากขึ้น (Krashen,2004) และยิ่งได้อ่านมาก
เท่าไหร่ พัฒนาการรู้หนังสือก็จะยิ่งดีมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้การเข้าถึงห้องสมุด
สาธารณะได้ง่ายไม่เพียงเพิ่มความกระตือรือร้นในการอ่านหนังสือเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อ
ความมากน้อยในการอ่านของเด็กด้วย
อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะโชคดีพอกับการเข้าถึงหนังสือในเมือง
ใหญ ่ๆ ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งการเข้าถึงหนังสือ (ร้านหนังสือ, ห้องสมุดสาธารณะ)
เป็นเรื่องง่าย จ�านวนเด็กที่ไม่รู้ หนังสือมีอัตราแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ยากจน
เช่นเดียวกันเด็กที่เกิดและเติบโตมาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงจะถูกประเคนด้วย
หนังสือจ�านวนมากที่บ้านตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนท�าให้เด็กกลุ่มนี้เรียนรู้ภาษาแรก
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ของพวกเขาได้เร็วขึ้น ยิง่ ไปกว่านัน้ เด็กทีม่ าจากครอบครัวมัง่ คัง่ เท่านัน้ จึงสามารถออกไป
หาซื้อหนังสือจากร้านหนังสือได้ท�าให้พวกเขาอ่านมากขึ้นไปอีกเด็กพวกนี้ยังมีโอกาส
เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพดีมีห้องเรียนและห้องสมุดเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์
การเรียนการสอน และเพราะสิทธิพิเศษเช่นนี้เด็กจากครอบครัวร�่ารวยจึงพัฒนาทักษะ
การรู้หนังสือได้ก่อนและเร็วกว่าเด็กๆ ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้ต�่า
นอกเหนือจากเรื่องการเข้าถึงหนังสือได้ง่ายแล้ว เมืองใหญ ่ๆ ในประเทศ
อินโดนีเซียมักจะได้รับการจัดล�าดับความส�าคัญให้ได้รับงบประมาณการศึกษาจาก
รัฐบาลกลางก่อน ตั ว อย่ า งเช่ น การจั ด ตั้ ง ห้ อ งสมุ ด ชุ ม ชนและห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่
อั น เป็ น ส่วนหนึ่งของโครงการภาครัฐที่มุ่งรณรงค์ส่งเสริมการอ่านก็ยังคงเกิดขึ้นแต่ใน
เมืองใหญ่ ๆ และยังไม่ค่อยได้เข้าถึงพื้นที่ที่ขาดแคลนในประเทศเท่าไหร่นัก อย่าง
เช่นที่ผู้เขียนได้เคยเสนอไว้ก่อนนี้ (Sugiharto, 2008 b) ว่าความจ�าเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาล
ควรจะด�าเนินการเพื่อป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนไม่รู้หนังสือก็คือการสร้างห้องสมุด
ชุมชนขึ้นในพื้นที่ห่างไกลที่มีอัตราการไม่รู้หนังสือสูง
ในขณะที่โครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อกระตุ้นให้เด็กอ่าน
หนังสือน่าจะได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่ก็ยังมิได้ลงไปถึงเด็กๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ยากจน ข้อมูลล่าสุดจากรายงานของกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซียทีจ่ ดั ท�าและบรรจุไว้ใน
รายงานปี 2549 ของ Education for All หัวข้อ Literacy for Life ได้แสดงให้เห็นว่ามีเพียง
ร้อยละ 5 ของหมู่บ้านทั้งหมดจ�านวน 70,000 หมู่บ้านในอินโดนีเซียที่มีห้องสมุดชุมชน
โดยไม่มีการรายงานจ�านวนของหนังสือที่มีอยู่
แต่เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้มาจากปี 2 5 4 9 จึงอาจไม่เป็นธรรมที่จะน�ามาใช้
อ้างอิงในปัจจุบันนี้ จ� า นวนของห้ อ งสมุ ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น ในพื้ น ที่ ห ่ า งไกลอาจมี
จ� า นวนมากขึ้นแล้วก็เป็นได้ กระนั้นก็ยังคงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ (ระหว่าง
ภาครัฐและองค์กรเอกชนที่คอยตรวจสอบเรื่องการศึกษาของชาติ)ว่าอัตราการไม่รู้
หนังสือในประเทศอินโดนีเซียตกต�่าลงหรือไม่ ดูเหมือนจะปลอดภัยหากแย้งว่าจ�านวน
อาจเพิ่มขึ้น แต่อาจจะไม่มีนัยส�าคัญนัก
ในมุ ม มองของผู ้ เ ขี ย นกลยุ ท ธ์ ที่ น ่ า จะสอดคล้ อ งกั บ ความเป็ น จริ ง ที่ สุ ด ที่
รัฐบาลอินโดนีเซียควรท�าเพื่อต่อสู้กับการไม่รู้หนังสือคือการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ที่มีหนังสือ (print environment) นั่นคือการจัดให้มีการเข้าถึงห้องสมุดชุมชนที่เต็มไป
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ด้วยหนังสือที่น่าสนใจและมีบรรณารักษ์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ด้ ว ยความ
มุ่งมั่นของรัฐบาลอินโดนีเซียที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของชาติ แผนการดังกล่าว
ย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าแม้จะมีการสร้างห้องสมุดสาธารณะเพิ่มขึ้นแต่
ก็ยังลงไปไม่ถึงจังหวัดที่ยากจนและห่างไกลซึ่งนั่นหมายความว่ายังมีเด็กอีกมากมายที่
อยู่ในสถานะยากจนไม่ได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงหนังสือ ความไม่เท่าเทียมของการเข้า
ถึงหนังสือก่อให้เกิดช่องว่างมากขึ้นระหว่างเด็กที่รู้หนังสือและไม่รู้หนังสือในประเทศ
อินโดนีเซีย เด็ ก ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง หนั ง สื อ ได้ ทั้ ง ที่ บ ้ า นและโรงเรี ย นมี แ นวโน้ ม
ที่ จ ะอ่ า นมากขึ้นและพัฒนาการรู้หนังสือได้เร็วขึ้นในขณะที่เด็กซึ่งไม่สามารถเข้าถึง
หนังสือก็ยังคงไม่รู้หนังสืออยู่ต่อไป
Krashen (2004) ได้ทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับความส�าคัญของการเข้าถึงห้อง
สมุดโดยย�้าถึงประเด็นที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
• เมื่อสภาพแวดล้อมที่มีหนังสือได้รับการเพิ่มพูนจะท�าให้เกิดการอ่านมากขึ้น
ยิ่งเด็กมีหนังสือที่บ้านมากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็จะอ่านมากขึ้นเท่านั้น
• โรงเรียนและห้องเรียนที่มีห้องสมุดที่ดีขึ้นย่อมกระตุ้นให้เกิดการอ่านที่มาก
ขึ้นและสร้างวัฒนธรรมการอ่านของเด็ก
• การเข้าถึงห้องสมุดสาธารณะไม่เพียงแต่ส่งผลในมีการอ่านมากขึ้นเท่านั้น
แต่ยังจะเพิ่มความกระตือรือร้นในการอ่านอย่างมหาศาลอีกด้วย
• ท้ายสุด ยิ่งสภาพแวดล้อมอุดมไปด้วยสิ่งตีพิมพ์มากเท่าไหร่พัฒนาการรู้
หนังสือก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น
ความเข้าใจเชิงลึกเหล่านี้ท�าให้เห็นชัดเจนว่าความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ต่อสู้กับการไม่รู้หนังสือและเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน (เช่นการสร้างวัฒนธรรมการ
อ่านของเด็ก) จะไม่สูญเปล่าหากเด็ก ๆ มีบ้าน โรงเรียน และสังคมโดยรวมที่อุดมไป
ด้วยสิ่งตีพิมพ์ โดยวิธีการนี้ก็น่าจะพอรับประกันได้ว่าวัฒนธรรมการอ่านของเด็ก
ย่อมถูกสร้างขึ้นได้อย่างแน่นอน.
5

รัฐบาลอินโดนีเชียได้จัดสรรงบประมาณของประเทศร้อยละ 20 เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของประเทศ
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การส่งเสริมการอ่านและห้องสมุด
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภายใต้การสนับสนุนของ Room to Read Lao
ข้อมูลประเทศ :
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กมีพื้นที่
เพี ย ง 236,000 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้เป็นระยะทางกว่า
1,700 กิโลเมตรและความกว้างจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกคิดเป็นระยะทาง
ประมาณ 100-400 กิ โ ลเมตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศ
ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทิศเหนือของประเทศมีพรมแดนติดจีนทางทิศตะวันออกติด
ประเทศเวียดนามทิศใต้ติดกัมพูชาและทิศตะวันตกติดประเทศพม่าและประเทศไทย
พรมแดนด้านตะวันตกส่วนใหญ่เลาะเลียบตามล�าแม่น�้าโขงพื้นที่ประมาณร้อยละ80
ของประเทศเป็นภูเขาและเกือบครึ่งหนึ่ง (47%) เป็นป่าไม้การที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาก่อให้เกิดความยากล�าบากในเรื่องของการขนส่งและการสื่อสารอย่างไรก็ตามด้วย
ความที่ประเทศเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น�้าหลายสายพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาสูง
จึงเอื้อประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้านอกจากนั้นผืนป่ายังอุดมไปด้วย
พืชและสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งไม้เนื้อแข็งแร่ธาตุจ�านวนไม่น้อยอาทิแร่เหล็กและ
ถ่านหินก็มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขา
ลาวเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นน้อยสุดในบรรดาประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือเฉลี่ยมีประชากร 24 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร จ�านวนประชากร
ทั้งสิ้นใน พ.ศ. 2548 มีจ�านวน 5,621,982 คนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2.1 ใน
ปี 2552 หรือคิดเป็นจ�านวน 6,100,000 คน ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท
(ร้อยละ 80) ตามหมู่บ้านเล็ก ๆ จากลักษณะภูมิประเทศและการด้อยพัฒนาได้น�าไปสู่
ความแตกต่างอย่างมากทั้งในแง่ของสภาพเศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษาและด้านอื่น ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทและในพื้นที่ห่างไกล ประเทศถูกแบ่งเขตปกครองออกเป็น
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16 แขวง (เทียบเท่าจังหวัด) กับอีกหนึ่งนครหลวง แต่ละแขวงแบ่งออกเป็นเมือง (เทียบ
เท่าอ�าเภอ) และหมู่บ้าน โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น 142 เมือง และ 10,500 หมู่บ้านในจ�านวนนี้
47 อ�าเภอ ได้รับการประเมินว่าเป็นพื้นที่ที่ยากจนที่สุดและสมควรได้รับการช่วยเหลือ
จากรัฐบาลเป็นอันดับต้น ๆ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเกษตรกรรม, (ปศุ สั ต ว์ ,
การประมงและการป่าไม้) ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ร้อยละ 85 อยู่ในภาคนี้
โดยส่วนใหญ่เป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง แรงงานสตรีมีจ�านวนทั้งสิ้นร้อยละ 4 5
ของจ�านวนแรงงานทั้งหมด ภาคอุตสาหกรรมและการบริการคิดเป็นตัวเลขประมาณ
ร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) รายได้
ประชากรต่อหัวต่อปีเท่ากับ 500 เหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2548 และ 800-900 เหรียญ
สหรัฐในปี พ.ศ. 2552 (โดยประมาณ) ภายใต้กลไกของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ประเทศน�า
มาใช้ในปีพ.ศ. 2529 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการค้าส่งค้าปลีกในภาคบริการมี
การเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลการศึกษา :
ระบบการศึกษาของลาวได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2518
โดยแบ่ ง ออกเป็ น ระดั บ ประถมห้ า ปี มั ธ ยมต้ น สามปี และมั ธ ยมปลายสามปี
(5 +3 +3) ต่อมาระหว่างการประชุมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการเสนอให้มีการ
ปฎิรูปการศึกษาโดยรวมซึ่งท�าให้โครงสร้างถูกเปลี่ยนเป็น 5 +4 +3 โดยได้เริ่มใช้ใน
ปีการศึกษาพ.ศ. 2552-53 ปัจจุบันมีจ�านวนโรงเรียนประถมทั้งสิ้น 8,871 โรง (ร้อยละ
51.9 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาอย่างสมบูรณ์) และโรงเรียนมัธยม จ�านวน 1,125 โรง
การรู้หนังสือหมายถึงความสามารถในการอ่าน การเขียนและการนับตัวเลข
การศึกษานอกระบบและการเข้าเรียนในระดับประถมศีกษานั้นมีความหลากหลายต่าง
กันไปในแต่ละแขวง อัตราการรู้หนังสือในผู้ใหญ่มีความต่างกัน
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ไปตั้ ง แต่ ร ้ อ ยละ 43.1- 91.7 ส� า หรั บ ค่ า เฉลี่ ย ของอั ต ราการรู ้ ห นั ง สื อ ในระ ดั บ
ประเทศตกอยู่ที่ร้อยละ 85 ในกลุ่มประชากรอายุระหว่าง 15-40 ปี และร้อยละ 77 ใน
กลุ่มอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ขณะที่ อั ต ราส่ ว นสุ ท ธิ ข องการเข้ า เรี ย นในระบบ
เท่ า กั บ ร้อยละ 73.6 ในแขวงหลวงน�้าทาต่อร้อยละ 94.2 ในนครหลวงเวียงจันทน์
อัตราการรู้หนังสือทั้งในกลุ่มเยาวชนและผู้ใหญ่อยู่ในอัตราที่ต�่าทั้งในแง่ของปริมาณ
และคุณภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเทือกเขาสูงและในกลุ่มชาติพันธุ์อันเนื่องมาจาก
คุณภาพของครูตามปกติชั้นเรียนส�าหรับผู้ไม่รู้หนังสือจะมีขึ้นหลังชั่วโมงเรียนปกติ
และสอนโดยครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูในพื้นที่ที่มักไม่ได้รับ
การฝึกอบรม (ประมาณร้อยละ 15-18 ของจ�านวนครูในโรงเรียนประถมศึกษาทัว่ ประเทศ)
อัตราการรู้หนังสือในกลุ่มผู้ใหญ่และเยาวชนของประเทศลาวจากผลการ
ส�ารวจในปี พ.ศ.2544 สามารถจ�าแนกออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
ประชากรอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไปมีร้อยละ 68.7 เป็นหญิง ร้อยละ 60.9 และ
ชาย ร้อยละ77.0
ผู้ใหญ่อายุระหว่าง 15-39 ปี มีร้อยละ 75.4 เป็นหญิงร้อยละ 71.1 และชาย
ร้อยละ 80.2
ผู้ใหญ่อายุระหว่าง 15-59 ปี มีร้อยละ 72.3 เป็นหญิงร้อยละ 65.5 และชาย
ร้อยละ 79.5
หากดูในระดับแขวงกรุงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงมีอัตราการรู้หนังสือในกลุ่ม
ผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 15ปีขึ้นไป) สูงสุดโดยมีอัตราการรู้หนังสือร้อยละ 93.8 ในเพศชาย
และร้อยละ 86.7 ในเพศหญิง อันดับสองได้แก่แขวงจ�าปาสักโดยมีอัตราการรู้หนังสือ
ร้อยละ 83 เท่ากันทั้งในชายและหญิง ทั้งนี้หากพิจารณาในแง่ที่ว่ากรุงเวียงจันทน์เป็น
นครหลวงที่มีความโดดเด่นกว่าในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจถือได้ว่าอัตราการรู้
หนังสือส�าหรับผู้ใหญ่อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นคือเพียงร้อยละ 81.4 ในเพศชาย และ
ร้อยละ67.8 ในเพศหญิง จะเห็นได้ว่าอัตราการรู้หนังสือในเพศหญิงนั้นต�่ามาก (ต�่ากว่า
ร้อยละ 50) ใน แขวงสาละวัน
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พงสาลี หลวงน�้าทา อุดมไชย หัวพัน หลวงพระบาง และบ่อแก้ว โดยแยกเป็นตัวเลข
ได้ดังนี้
อัตราการรู้หนังสือ (ในภาษาลาว) ในเขตพื้นที่ที่ RtR ลาว ด�าเนินการอยู่
ประชากรอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป

เขตปกครอง
สปป.ลาว
นครหลวงเวียงจันทร์
แขวงพงสาลี
แขวงอุดมไชย
แขวงบ่อแก้ว
แขวงไชยะบุรี
แขวงเวียงจัน
แขวงบอลิค�าไซ
แขวงสะหวันนะเขต
แขวงสาระวัน

ชาย

77.0%
93.8%
56.2%
69.1%
72.1%
78.9%
81.4%
83.7%
72.2%
57.9%

รวม

หญิง

60.9%
86.7%
37.2%
41.8%
48.6%
69.8%
67.8%
69.2%
56.8%
36.8%

ผู้ใหญ่อายุระหว่าง 15-39

68.7%
90.2%
46.5%
55.3%
59.6%
74.3%
74.5%
76.3%
64.1%
47.1%

ชาย

80.2%
94.6%
60.1%
73.3%
77.3%
82.9%
85.9%
87.1%
76.7%
57.4%

หญิง

71.1%
94.5%
48.0%
49.9%
63.3%
81.3%
79.3%
79.1%
70.4%
41.9%

รวม

75.4%
94.5%
53.8%
61.2%
69.7%
82.0%
82.4%
82.8%
73.4%
49.5%

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนส�าหรับปีการศึกษา
พ.ศ. 2551 -2552 จากรายงานของแต่ละเขตปกครองต่าง ๆ แม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์
เพราะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจาก 8,925 หมู่บ้านเท่านั้นจากจ�านวน 10,500 หมู่บ้านทั่ว
ประเทศ แต่ก็พอจะท�าให้เห็นภาพกว้าง ๆ ของอัตราการรู้หนังสือของประเทศได้ ตาราง
ด้านล่างเป็นรายงานแสดงตัวเลขของคนไม่รู้หนังสือ ซึ่งได้รับการค�านวณโดยที่ปรึกษา
อัตราการไม่รู้หนังสือในเขตปกครองที่ได้รับการสนับสนุนโดย Room to Read
เขตปกครอง

อัตตราผู้ไม่รู้หนังสือ
อายุระหว่าง 6-14 ปี

รวม

หญิง

สปป.ลาว

5.01%

5.45%

แขวงพงสาลี
แขวงอุดมไชย
แขวงบ่อแก้ว
แขวงไชยะบุรี

28.0%
1.98%
8.99%
0.38%

30.3%
2.54%
11.30%
0.39%

นครหลวงเวียงจันทร์ 0.00% 0.00%

อัตตราผู้ไม่รู้หนังสือ
อายุระหว่าง 15-24 ปี

รวม

4.52%
0.00%
28.0%
3.08%
12.1%
0.97%

หญิง

อัตตราผู้ไม่รู้หนังสือ
อายุระหว่าง 25-40 ปี

รวม

5.76% 5.81%
0.00% 0.00%
46.0% 29.76%
3.78% 5.56%
13.76% 17.17%
1.3%
1.60%

หญิง

7.26%
0.00%
33.64%
6.69%
22.11%
1.82%

อัตตราผู้ไม่รู้หนังสือ
อายุ 40+ ปี ขึ้นไป

รวม

18.34%
2.34%
60.79%
29.53%
25.52%
2.50%

หญิง

20.49%
3.14%
73.79%
34.64%
28.47%
3.26%
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0.8%
แขวงเวียงจัน
แขวงบอลิค�าไซ 1.88%
แขวงสะหวันนะเขต 8.99%
แขวงสาระวัน
15%
0.41%
แขวงจ�าปาสัก

0.8%
2.27%
10.16%
15%
0.41%

1.60%
2.96%
6.41%
6.98%
0.18%

1.82%
4.28%
8.19%
8.39%
0.21%

2.50%
5.80%
7.54%
7.40%
0.33%

3.26%
8.14%
8.83%
8.19%
0.37%

11.87%
15.76%
20.07%
22.86%
4.19%

12.17%
19.62%
24.34%
23.12%
5.16%

ที่มา : กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2551-2552

การส่งเสริมการอ่านในลาว :
ผลส�ารวจพฤติกรรมการอ่านในหมู่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ได้รับการจัดท�าโดย
ห้องสมุดแห่งชาติของประเทศลาวและกรมสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2518 - 2531 พบว่าเด็กที่ก�าลังศึกษาอยู่ในช่วงสามปีแรกไม่สามารถ
อ่านหนังสือได้ (ได้แต่ท่องตามจนขึ้นใจ) แม้แต่ผู้ที่เรียนจบระดับประถมศึกษาก็ยังไม่
สามารถอ่านได้ดี การส�ารวจซึง่ ได้ดา� เนินการในทุกเขตปกครองของประเทศลาวพบว่าการ
ที่เด็กไม่สนุกกับการอ่านก็เพราะว่าไม่มีหนังสือที่เหมาะสมส�าหรับพวกเขานั่นเอง หรือ
จะพูดให้ถูกก็คือมีแต่ต�าราเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มหี นังสือภาพทีเ่ หมาะสมกับวัย
ของพวกเขา หลายคนบอกว่าคนลาวไม่ชอบอ่านหนังสือ แต่อันที่จริงแล้วพวกเรามีวรรณกรรม
และประเพณีการเล่าเรื่องซึ่งตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน ผลจากการส�ารวจพบว่าเด็กๆ
รักการอ่าน แต่ยังขาดอุปกรณ์และผู้น�าพาหล่อหลอมความสนใจของพวกเขา จากผลดัง
กล่าวท�าให้กระทรวงสารสนเทศและวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการจัดท�าโครงการ
ส่งเสริมการอ่านแห่งชาติขึ้นซึ่งได้ด�าเนินการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบันและมี
แผนด�าเนินการต่อจนถึงปี พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างให้เกิดสังคมแห่งการอ่านขึ้น
กิจกรรมของโครงการประกอบไปด้วยการจัดพิมพ์หนังสือเด็ก ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้อง
สมุดแบบพกพาห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดชุมชน ส� า หรั บ
เด็กที่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนจะจัดให้มีทีมงานระดับหมู่บ้านส�าหรับเล่านิทานโดยใช้การ
แสดงหุ่นประกอบนอกจากนั้นจะท�าการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความส�าคัญ
ของการศึกษาของเด็กและการอ่านให้ผู้ปกครองได้รับทราบอีกด้วยนอกเหนือจากกา
รส�ารวจและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มให้เกิดการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับความส�าคัญของการ
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รู้หนังสือและบริการห้องสมุดแล้ว ห้องสมุดแห่งชาติยังได้ขอสนับสนุนเงินทุนจาก
ภายนอกเพื่อน�ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากนานาประเทศ อย่างไรก็ตามหากเปรียบการสนับสนุนดังกล่าวกับฝนซึ่งอาจตก
ไม่ทั่วฟ้า บางครั้งก็มีปริมาณมากในที่หนึ่ง ขณะที่ที่อื่นๆ ยังคงแห้งแล้ง ท�าให้ตลอด
ระยะ 20 ปีที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวสามารถด�าเนินการครอบคลุมได้ประมาณร้อยละ
40 ของประเทศเท่านั้น จึงยังมีเด็กอีกเป็นจ�านวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือ จาก
สถิติที่เก็บรวบรวมโดยกระทรวงศึกษาธิการพบว่าจากโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด
8,400 แห่ง ห้องสมุดเคลื่อนที่ของ Room to Read Laos เข้าถึงได้เพียง 6,800 โรงเรียน
เท่านั้น ห้องสมุดเคลื่อนที่แต่ละหน่วยจะมีกล่องที่บรรจุหนังสือ 250 เล่ม หากโรงเรียน
ใดมีห้องว่างเราก็จะเข้าไปจัดตั้งห้องอ่านหนังสือขึ้น แต่หากโรงเรียนใดมีพื้นที่จ�ากัดก็
จะจัดให้มีแค่เพียง “มุมอ่านหนังสือ” เมื่อภาครัฐมีงบประมาณพอก็จะด�าเนินการสร้าง
อาคารห้องสมุดแยกเป็นสัดส่วนมีขนาดประมาณ 5 x 7 เมตร สามารถบรรจุหนังสือได้
1,500 - 3,000 เล่ม นอกจากนี้ยังมีแผนจัดสร้างห้องสมุดประชาชนขึ้นในแต่ละแขวง
ปัจจุบันแล้วเสร็จไปเพียงเก้าแห่งจากทั้งสิ้น 17 แขวง ห้องสมุดประชาชนเหล่านี้จะมี
บทบาทเป็นศูนย์ให้บริการแก่ห้องสมุดดาวเทียมอีกด้วย
โดยสรุปเงินทุนจากภายนอกช่วยให้ Room to Read Laos สามารถจัดท�าห้องสมุด
เคลื่อนที่กว่า 6,000 หน่วย ห้องอ่านหนังสือในโรงเรียนเกือบ 1,000 แห่ง และสนับสนุน
ให้มีห้องสมุดโรงเรียน และชุมชนและศูนย์การเรียนรู้อีก 35 แห่ง และห้องสมุดประจ�า
แขวงอีกเก้าแห่ง ผู้ให้การสนับสนุนหลักได้แก่ Room to Read Laos, Shanti Volunteer
Association (SVA), Action for Lao Children (ACL), the American Library Project,
Empowerment for All (EFA), Collectif et de Bibliothécaires Intervenants en Action
Culturelle (COBIAC) และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างห้องสมุด ‘10วัน’
ด�าเนินการโดยผู้น�าโครงการส่งเสริมการอ่านและทีมงานโดยมีอาสาสมัครจากต่าง
ประเทศมาท�างานกับทีมห้องสมุดแห่งชาติเป็นเวลา 10 วั น ซึ่ ง ในระหว่ า งนั้ น บรรดา
อาสาสมัครเหล่านี้จะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในชนบทของลาวกับการเข้าพัก
อาศัยกับครอบครัวในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ต่างก็มีความอิ่มเอิบใจขณะที่ผู้คนใน
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ชุมชนก็พากันประหลาดใจที่เห็นห้องสมุดอันสวยงามถูกสร้างขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่วัน
และพากันขนานนามผู้น�าโครงการว่าเป็น ‘‘หญิงมหัศจรรย์ของการก่อสร้างห้องสมุด’’
โครงการส่งเสริมการอ่านที่น�าเสนอมาข้างต้นเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ห ่ า งไกลและลดช่ อ งว่ า งในการเข้ า ถึ ง หนั ง สื อ ของลาวมานาน
กว่า 20 ปี ความก้าวหน้าของโครงการได้ช่วยลดความเหลื่อมล�้าของคุณภาพการศึกษา
ระหว่างเขตเมืองและชนบทและท�าให้เด็กในพื้นที่ชนบทหลายแห่งได้มีโอกาสมากขึ้น
ที่จะเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้เช่นการบริการห้องสมุด ขณะเดียวกันครูผู้สอนก็ยังได้รับ
การปรับปรุงวิ ธี ก ารสอน จากการศึกษาพบว่าอัตราการไม่รู้หนังสือของประชาชน
ท�าให้รัฐบาลลาว สนับสนุนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในประเทศลาวโดยอนุญาตให้
องค์กรเอกชนจากต่างประเทศหลายหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนกิจกรรมการอ่าน
ต่างๆในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและหาวิธีการลดช่องว่างในการเข้าถึง
หนังสือและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Quality of Education)
แม้ว่ารัฐบาลจะต้องการให้ทุกส่วนของประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพแต่ในการ
ปฏิบัติยังคงมีความเหลื่อมล�้าอย่างมีนัยส�าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการอ่านออก
เขียนได้ในโรงเรียนประถมศึกษาทั้งในเมืองและชนบทอยู่ในระดับที่ต�่ามากเด็กจาก
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆถูกก�าหนดให้ต้องเรียนรู้ภาษาลาวในปีแรกของการศึกษาระดับ
ประถมศึ ก ษาก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม หลั ก สู ต รปกติ ใ นปี ที่ ส องรั ฐ บาลเองก็ ไ ด้ ส ร้ า งความคื บ
หน้าอย่างเห็นได้ชัดในการก่อสร้างโรงเรียนในชนบทตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษาซึ่งพบเห็นได้ทั่วประเทศโดยมีความแตกต่างกันน้อยมากระหว่างเขตเมือง
และชนบทรัฐบาลยังมีการผลิตและแจกจ่ายหนังสือเรียนไปยังโรงเรียนทุกแห่งและครูผู้
สอนได้รับการฝึกอบรมในแต่ละปี อย่างไรก็ตามยังคงมีความเหลื่อมล�้าอย่างมีนัยส�าคัญ
ในคุณภาพของการศึกษาระหว่างพื้นที่ในชนบทและเมืองซึ่งสามารถเข้าถึงแหล่งเรียน
รู้ต่างๆ เช่นห้องสมุดและร้านหนังสือ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้มากกว่า พื้นที่
ชนบทซึ่งเป็นที่อาศัยของเด็กส่วนใหญ่ขาดแคลนทรัพยากรการเรียนรู้เหล่านี้อย่างมาก
การจะช่วยลด ความเหลื่อมล�้านี้ก็คือ “การพัฒนาทักษะการอ่าน” อันเป็นทักษะที่ส�าคัญ
ประการหนึ่งที่ีจะช่วยให้เด็กมีการศึกษาที่มีคุณภาพได้ ดังนั้น Room to Read Laos ได้
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จัดท�า โครงการเพื่อพัฒนาการรู้หนังสือในพื้นที่ชนบทขึ้นอันได้แก่ การอ่าน การเขียน
และการพูด โดยการสร้างอาคารห้องสมุด การจัดพิมพ์หนังสือในภาษาท้องถิ่นส�าหรับ
เด็กจ�านวนมาก และการแจกจ่ายหนังสือไปตามโรงเรียนที่มีห้องสมุดอยู่แล้ว ฯลฯ จุด
มุ่งหมายโดยรวมของโครงการเหล่านี้คือการปรับปรุงการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้การศึกษาและความรู้ส�าหรับเด็กในประเทศลาวนั่นเอง
ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ เราได้เผชิญกับความท้าทายมากมาย ตัวอย่าง เช่น การ
ขาดแคลนสื่อการอ่านนอกเวลาเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆเนื่องจากหนังสือ
ที่มีอยู่ส่วนใหญ่เหมาะส�าหรับผู้ใหญ่มากกว่าซึ่งท�าให้อ่านยากเกินไปส�าหรับเด็กเล็ก
Room to Read พบว่าทางแก้ปัญหานี้ก็คือการจัดพิมพ์หนังสือของเด็กให้มากขึ้นแต่ก็
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจส�าหรับครูและนักเรียนเนื่องจากความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม
ในเวลานั้นนักเขียนลาวยังไม่ได้มีการผลิตหนังสือออกมาดังนั้นทางเราจึงจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการเขียนส�าหรับนักเขียนเยาวชนขึ้นเพื่อให้นักเขียนเหล่านี้สามารถผลิต
หนังสือเด็กที่ดีและน่าอ่าน และจากแนวคิดนี้เองท�าให้ Room to Read Laos จัดพิมพ์
หนังสือจ�านวนมากกว่า 80 เรื่องในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและยังได้รับรางวัล “การผลิต
หนังสือที่ดีที่สุดส�าหรับเด็ก” จากกระทรวงสารสนเทศและวัฒนธรรมต่อเนื่องกันถึง
สองปีซ้อนอีกด้วย
Room to Read Laos ช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2553 :
Room to Read ท�างานร่วมกับรัฐบาลลาวและองค์การเอกชนที่ส�าคัญในอันที่
จะช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในประเทศลาว และเพื่อ
ให้สอดคล้องกับความเชื่อของ Room to Read ที่ว่าการใช้ทีมงานที่เป็นคนในพื้นที่จะดี
ที่สุดส�าหรับการท�างานในพื้นที่ Room to Read Laos จึงได้จัดตั้งทีมงานซึ่งนอกจากจะ
พูดภาษาท้องถิ่นได้แล้วยังมีความคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมาย และ
ที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือเข้าใจถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการด�าเนินโครงการ
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Room to Read ได้จัดวางโครงการสามด้านด้วยกันในประเทศลาวด้วยการสนับสนุน
ของกระทรวงศึกษาธิการและกรมสามัญศึกษา ได้แก่ โครงการห้องเรียน โครงการห้อง
อ่านหนังสือ และโครงการจัดพิมพ์หนังสือในภาษาท้องถิ่น ต่อมาได้มีการเพิ่มโครงการ
การศึกษาของเด็กผู้หญิงเข้ามาในเนื้องานอีกด้วย
เมื่อห้าปีก่อน Room to Read Laos ได้ท�าโครงการ “ส่งเสริมการศึกษาส�าหรับเด็กลาว”
ขึ้น ทั้งนี้เพราะ
“เราเชื่อว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องเริ่มจากเด็กมีการศึกษา” งานในพื้นที่ที่เราท�าจึง
ประกอบไปด้วยการจัดท�าห้องอ่านหนังสือ การสร้างห้องเรียน การจัดพิมพ์หนังสือภาษา
ท้องถิ่น และการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิง
รายงานนี้ได้รวบรวมสรุปผลการท�างานของเราไว้ ตัวเลขเหล่านีเ้ ป็นประจักษ์พยานแสดง
ให้เห็นความทุ่มเทและมุ่งมั่นของเราเพื่อตอบสนองเป้าหมายและเพื่อให้บรรลุภารกิจที่
ตั้งไว้
เราท�างานอย่างหนักเพื่อให้ครอบคลุมจ�านวนโรงเรียนใหม่ ๆ มากขึ้นและขณะเดียวกัน
ก็มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับคุณภาพและเนื้อหาในงานแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน� า หนั ง สื อ ที่ มี คุ ณ ภาพเข้ า มาไว้ ใ นห้ อ งสมุ ด ของเรามี ก ารตรวจสอบอย่ า งเข้ ม
งวดพร้อมระบบการประเมินผลที่ดีนอกเหนือจากการสนับสนุนของชุมชนผู้บริหาร
โรงเรียนและครูที่ท�างานหนักเพื่อให้แน่ใจว่าการด�าเนินโครงการควบคู่ไปกับคุณภาพ
นอกจากนี้เรายังเคารพการตัดสินใจของชุมชนและสนับสนุนให้พวกเขาเป็นเจ้าของ
ร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มแรกเรายังได้รับความร่วมมือที่ดีจากกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งในระดับแขวงและระดับเมืองโดยคอยให้แรงบันดาลใจผลักดันและช่วยเหลือใน
ทุกขั้นตอนแต่ที่มีคุณค่าเหนืออื่นใดเห็นจะเป็นการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐใน
การตรวจสอบและฝึกอบรมทีมงานของเรานอกเหนือไปจากการเข้ามารับช่วงต่อของ
งานหลังโครงการที่เราด�าเนินการมาสามปีสิ้นสุดลงการสนับสนุนจากรัฐบาลเท่ากับ
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เป็นการค�้าประกันความยั่งยืนในระยะยาวให้กับงานที่เราได้ท�าไป
โครงการห้องอ่านหนังสือ:
โครงการห้องอ่านหนังสือได้ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในเด็กเพื่อให้พวก
เขาได้รับประโยชน์จากนิสัยรักการอ่าน Room to Read Laos ได้ร่วมมือกับรัฐบาลผ่าน
กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนและชุมชนในการตั้งห้องสมุดตามโรงเรียนซึ่งต่อไปจะ
ขอเรียกว่าห้องอ่านหนังสือ (Reading Room : RR)
รูปแบบห้องอ่านหนังสือในลาวมีด้วยกันสองแบบคือ แบบที่เป็นห้องแยกต่างหาก
(Separate Room : SR) หรือห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือและอุปกรณ์การอ่าน ส่วน
แบบที่สองจะเป็นห้องสมุดในชั้นเรียน (class room library :CR) ซึ่งประกอบไปด้วยตู้
และชั้นวางหนังสือตั้งไว้ตรงมุมใดมุมหนึ่งของห้องที่ง่ายต่อการเข้าถึง และ แบบที่เป็น
ห้องอ่านหนังสือที่ถูกสร้างขึ้นมา (Construction Reading Room : CRR) ให้กับโรงเรียน
ที่มีเด็กจ�านวนมาก
ห้องสมุดแต่ละแห่งจะได้รับการสนับสนุนเป็นเวลาสามปีในด้านของอุปกรณ์การอ่าน
และการฝึกอบรมครู/ผู้ดูแลห้องสมุด การฝึกอบรมมุง่ เน้นเรือ่ งการบริหารจัดการห้องสมุด
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและวิธีการให้เด็กสามารถเข้าถึงหนังสือได้อย่างอย่าง
เท่าเทียมกันทั้งในโรงเรียนและชุมชน
ความพยายามของเราคือการปลูกฝังความเชื่อมั่นและทักษะให้กับชุมชนและโรงเรียน
เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้ามาเป็นเจ้าของโครงการเองได้ภายหลังที่เราถอนตัวไปเมื่อครบ
สามปี
ในช่วงระยะเวลาของรายงานชิ้นนี้ เราได้จัดกิจกรรมมากมายในหกแขวงที่เราท�างานอยู่
(18 เมือง และห้องสมุด 424 แห่ง) เพื่อกระตุ้นให้เด็กอ่าน กิจกรรมทั้งหมดนี้ได้รับการ
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ตอบรับอย่างดีและจุดประกายให้เด็กสนใจใคร่จะได้ฟังหรืออ่านเรื่องราวเพิ่มเติม สรุป
ก็คือมีนักเรียน 8,229 คน ครู 589 คนและ คนในชุมชนอีก 2,055 คนที่ได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมเหล่านี้
ผลงาน :
ตัวเลขข้างล่างนี้แสดงให้เห็นจ�านวนห้องอ่านหนังสือที่ได้รับการจัดตั้งในแต่ละปี
ปี พ.ศ. 2548 : 50 RR
ปี พ.ศ. 2549 : 102 RR
ปี พ.ศ. 2550 : 210 RR
ปี พ.ศ. 2551 : 170 RR
ปี พ.ศ. 2552 : 160 RR
ปี พ.ศ. 2553 : 160 RR
รวมทั้งหมด : จ�านวน 852 ห้อง
โครงการจัดพิมพ์หนังสือภาษาท้องถิ่น :
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าลาวขาดแคลนหนังสือที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและ
นักแต่งหนังสือและนักวาดภาพประกอบหนังสือในประเทศก็ด้อยประสบการณ์ในการ
ผลิตหนังสือเด็ก ทาง RtR ลาวจึงมิได้มุ่งเน้นไปที่การจัดตั้งห้องอ่านหนังสือเท่านั้นแต่
ยั ง มุ ่ ง เน้ น ในการผลิ ต หนั ง สื อ ที่ มี ค วามสร้ า งสรรค์ แ ละดึ ง ดู ด เด็ ก โดยร่ ว มมื อ กั บ
นั ก เขียนในท้องถิ่นนักวาดภาพประกอบ และส�านักพิมพ์ในประเทศลาวเพื่อจัดพิมพ์
หนังสือส�าหรับเด็กให้มากขึ้น
Room to Read เริ่มจัดพิมพ์หนังสือส�าหรับเด็กเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อเติมเต็มช่องว่างใน
เรื่องดังกล่าว จากประสบการณ์การท�างานของเราในพื้นที่ท�าให้เราทราบดีว่าการที่จะ
ท�าให้เด็กตื่นเต้นและสนใจในการอ่านได้เด็กต้องเข้าใจภาษาและบริบทเป็นอย่างดีก่อน
หนังสือส่วนใหญ่ที่มีอยู่เป็นภาษาอังกฤษมีแต่จะท�าให้เด็กถอยห่างจากการอ่านเพราะ
พวกเขาไม่คุ้นเคยกับค�าบางค�าและบางครั้งก็ไม่ได้เข้าใจในบริบทเพราะหนังสือเหล่า
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นั้นไม่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
นับตั้งแต่มีการก่อตั้งห้องอ่านหนังสือขึ้นเป็นห้องแรกในปี พ.ศ. 2548 ห้องสมุดของเรา
ได้จัดให้มีอุปกรณ์การอ่านที่มีความเป็นมิตรกับเด็กและเหมาะสมกับวัยอย่างหลาก
หลายโครงการที่มุ่งเน้นกิจกรรมทั้งมวลของเราล้วนแล้วแต่กระตุ้นให้นักเรียนได้อ่าน
และเรียนเก่งขึ้นไปพร้อม ๆ กัน เรายังได้สังเกตพบอีกว่าโครงการของเราได้ช่วยเสริม
สร้างให้เด็กเกิดความมั่นใจขึ้นจนท�าให้พวกเขาพูดและเข้าสังคมเก่งขึ้นในโรงเรียน
โครงการจัดพิมพ์หนังสือภาษาท้องถิ่น (Local Language Publishing Program : LLP)
ในลาวได้ท�าการคัดเลือกนักเขียนและนักวาดภาพประกอบท้องถิ่นที่มีความสามารถ
เพื่อน�ามาเข้ารับการอบรมการเขียนหนังสือให้เด็ก ๆ เพื่อเด็ก ๆ ในโรงเรียนชนบทจะ
ได้มีหนังสือที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาและอายุและเป็นหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรมและท้องถิ่นอย่างแท้จริง
นอกเหนื อ จากการจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ของเราเองแล้ ว ที ม งานของเรายั ง ได้ ร ่ ว ม
มื อ กั บ นั ก เขียนและนักวาดภาพประกอบในท้องถิ่นหลายท่านในการตีพิมพ์หนังสือ
ของพวกเขาอุปกรณ์การอ่านเหล่านี้ถูกแจกจ่ายไปยังห้องอ่านหนังสือของเราในแขวง
ต่าง ๆ และมอบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องขอให้กับชุมชนของพวกเขา และท�าการ
แจกจ่ายหนังสือเหล่านี้ไปยังเขตที่ยากจน และห้องสมุดอื่น ๆ เพื่อลดช่องว่างของการ
เข้าถึงหนังสือในประเทศลาว
นอกเหนื อ จากการท� า งานตามปกติ คื อ โครงการจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ภาษาท้ อ งถิ่ น และ
โครงการห้ อ งอ่ า นหนั ง สื อ เรายั ง ได้ จั ด กิ จ กรรมหนั ง สื อ ร่ ว มกั บ ครู แ ละเด็ ก ในเขต
ปกครองที่ถูกทอดทิ้ง (ตัวอย่างเช่นพื้นที่ในเขตลุ่มแม่น�้าโขงที่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของ
เรา) โดยมีการน�าหนังสือไปให้ แลกเปลี่ยนความคิด เกี่ยวกับวิธีการที่จะส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านในเด็กที่ไม่มีโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ
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ผลงาน :
จัดพิมพ์หนังสือ 561,000 เล่ม และพิมพ์หนังสือที่แต่งใหม่ โปสเตอร์และบัตรนิทาน
ภาพ ทั้งหมดจ�านวน 98 เรื่อง
รางวัลที่ได้รับ
หนังสือที่เราได้จัดพิมพ์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้รับรางวัลมากมาย อาทิ
เช่น
พ.ศ. 2551 : รางวัลหนังสือยอดเยี่ยมแห่งปี – ชื่อ “แสงเทียน”
พ.ศ. 2552 : รางวัลหนังสือยอดเยี่ยมแห่งปี ส�าหรับ หนังสือสองเล่ม -ชื่อ “ความฝันของนางออย” และ “กระเป๋าหลายใบ”
หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นภาษาท้องถิ่นของ Room to Read สองเล่มยังได้รับรางวัลหนังสือ
ลาวยอดเยี่ ย มอั น เป็ น รางวั ล ที่ ใ ห้ เ ป็ น ประจ� า ทุ ก ปี โ ดยกระทรวงสารสนเทศและ
วัฒนธรรม (จากทั้งหมดสี่รางวัล) ในปีพ.ศ. 2552 อีกด้วย
เรื่องราวดีๆ :
เด็กในประเทศลาวต้องการหนังสือในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่ของ Room
to Read พร้อมเพื่อนๆ จาก Warehouse Associates ได้เดินทางไปยังแขวงเซกอง ใน
ภาคใต้ของประเทศลาวเพื่อแจกจ่ายหนังสือให้กับโรงเรียนในพื้นที่อันห่างไกลและได้
รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าพนักงานการศึกษาจังหวัดซึ่งต่างก็พากันยินดีที่ได้
ทราบว่า Room to Read Laos ได้เดินทางมาแจกหนังสือในเขตนี้ทั้งๆ ที่อยู่นอกพื้นที่
การท�างาน เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาเซกอง มีครูจ�านวนมากมารวมตัวกัน
เพื่อรอรับหนังสือ พวกเขา ต่างตื่นเต้นที่เห็นหนังสือจ�านวนมากมายและครูบางคนก็เริ่ม
อ่านหนังสือเหล่านั้นเกือบจะในทันที หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับหนังสือที่จัด
พิมพ์โดย Room to Read
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นาย Lisaka Priayen ผู้อ�านวยการโรงเรียนประถมศึกษาท้องเล (Thonglay Primary
School) ในเมืองละม�า แขวงเซกอง กล่าวว่า ผมมาที่นี่ในวันนี้เพราะผมได้ยินมาว่า
Room to Read จะมาแจกหนังสือให้ฟรี และผมก็หวังว่าจะได้รับหนังสือไปบ้างเพื่อ
นักเรียนของผมที่ก�าลังรอผมอยู่ที่โรงเรียนผมดีใจที่ได้เห็นหนังสือนิทานทั้งที่เป็นภาษา
อังกฤษและภาษาลาว ผมต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษเพราะโรงเรียนของผมมีความต้องการ
หนังสือนิทานดี ๆ พวกนี้ส�าหรับนักเรียน
ผมใคร่ขอขอบคุณ Room to Read ที่ได้เดินทางมายังจังหวัดที่ห่างไกลของเราซึ่งนับว่า
เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ขาดแคลนหนังสือเป็นที่สุดในประเทศลาว และผมยังใคร่ขอเรียนเชิญ
ให้ Room to Read Laos ขยายโครงการมาที่แขวงเซกอง และจัดพิมพ์หนังสือให้มากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวรรณกรรมลาว บทกวีในท้องถิ่น นิทานพื้นบ้านลาวส�าหรับ
เด็ก ๆ ของเรา”
โครงการห้องเรียน :
โครงการห้องเรียนของ Room to Read เกิดจากความต้องการเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
โรงเรียนมีสถานที่ที่จะรองรับห้องอ่านหนังสือ ซึ่งนับเป็นปัจจัยหนึ่งในการลดช่อง
ว่างของการเข้าถึงหนังสือเพราะโรงเรียนจ�าเป็นต้องมีพื้นที่ส�าหรับการท�ากิจกรรมส่ง
เสริมการอ่านและต้องเป็นรูปแบบที่เป็นมิตรกับเด็กด้วย เนื่องจากเราท�างานกับกลุ่ม
ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสในชนบทเราพบว่ามีหลายโรงเรียนที่มีสภาพทรุดโทรมอันไม่ใช่สภาพ
แวดล้อมที่ดีที่สุดที่จะท�าให้เด็กอยากมาโรงเรียน นั บ แต่ นั้ น เราจึ ง เริ่ ม ให้ ก าร
สนั บ สนุ น โรงเรี ย นเพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นด้วยความร่วมมือของคนใน
ชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและท�าให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
เงินทุนเพื่อความท้าทายที่เราจัดสรรขึ้นก่อให้เกิดโอกาสอันมีความหมายยิ่งต่อชุมชน
ต่างๆในการที่จะมีส่วนร่วมในโครงการทั้งในด้านของการเงินและการตัดสินใจ เงินทุน
ส�าหรับโครงการห้องเรียนนี้สร้างความมั่นใจว่าชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
การร่วมแรงร่วมใจของชุมชน และการร่วมดูแลรักษาสิ่งที่สร้างขึ้น

28

วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญของเงินกองทุนเพื่อความท้าทาย
-- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของชุมชนในขบวนการการก่อสร้าง
-- เพื่อพัฒนาความรู้สึกของความเป็นเจ้าของในโรงเรียน ในหมู่ชุมชน
-- เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโครงการโดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของชุมชน
ที่จะบ�ารุงรักษาทรัพย์สินและความต่อเนื่องของการปฏิบัติที่ดีซึ่งได้แสดงให้เห็นเป็น
แบบอย่างระหว่างการด�าเนินโครงการ
-- เพื่อสร้างความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียน
-- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน, Room to Read และชุมชนให้แข็งแกร่ง
ขึ้น
-- เพื่อให้โอกาสสตรีได้มีส่วนในการตัดสินใจของชุมชน
-- เพื่อลดต้นทุนการด�าเนินการในโครงการห้องเรียนทั้งในส่วนของ Room to Read เอง
และในส่วนของผู้บริจาค
นอกเหนือจาก เงินกองทุนเพื่อความท้าทาย แล้ว เรายังเพิ่มความมั่นใจในการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการสร้างโรงเรียนโดยมอบหมายให้ชุมชนเป็นแกนน�า มีการเลือกสมาชิก
ในหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งเป็น คณะกรรมการการก่อสร้างโรงเรียน (School Constrtion
Committee: SCC) และคณะกรรมการชุดนี้จะท�าหน้าที่ด�าเนินโครงการภายใต้การ
แนะน�าดูแลของ Room to Read ทีมงานซึ่งมีตัวแทนจ�านวนหนึ่งเป็นสตรี ประกอบไป
ด้วยครู ผู้น�าชุมชน และสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองโรงเรียน สมาชิกจากเยาวชนใน
ท้องถิ่นและสหภาพแม่หญิงและบุคคลผู้เป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่บ้าน คณะกรรมการ
ชุดนี้จะรับผิดชอบในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ก� า กั บ ดู แ ลการก่ อ สร้ า งและควบคุ ม ค่ า
ใช้จ่าย และมีการแต่งตั้งสมาชิกหนึ่งคนให้ทา� หน้าที่รายงานให้ชุมชนทราบเป็นระยะๆ
ถึงความคืบหน้าของโครงการ
ในพื้นที่ที่กรรมการหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง กรรมการดังกล่าวจะได้รับการมอบหมาย
หน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบโครงการห้องเรียน อย่างไรก็ตามหากกรรมการหมู่บ้าน

29

ไม่เข้มแข็งหรือไม่อาจรับผิดชอบหน้าที่นี้ได้ SCC ก็จะท�าหน้าที่นี้แทนเพื่อให้มั่นใจว่า
โครงการห้องเรียนด�าเนินการไปตามแผนที่ได้วางไว้
บทบาทและความรับผิดชอบของ SCC
-- SCC เป็นคณะท�างานที่ท�าหน้าที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Room to Read
-- SCC มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนชุมชน ดึงชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วม และรายงาน
ความคืบหน้าเรื่องงานก่อสร้างให้ชาวบ้านทราบอีกทั้งคอยสร้างความมั่นใจว่าทั้ง
หมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการนี้
-- SCC มีส่วนร่วมในกิจกรรมการก่อสร้างทั้งมวลที่ Room to Read ท�าให้กับชุมชน
-- SCC ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งอนุกรรมการและมอบหมายงานส�าหรับ
กิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น กรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กรรมการเหรัญญิก
-- SCC จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามปริมาณที่ต้องการให้ตรงตามข้อก�าหนดและขั้นตอน
-- SCC จัดหาและก�ากับดูแลแรงงานที่มีฝีมือและไร้ฝีมือส�าหรับโครงการ
-- SCC เป็นผู้เรียกเก็บ “กองทุนเพื่อความท้าทาย” จากชุมชน/ภาครัฐ และส่วนอื่น ๆ
ความส�าเร็จที่ผ่านมา
ปี พ.ศ. 2548 : 8 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2549 : 16 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2550 : 48 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2551 : 38 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2552 : 32 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2553 : 30 ห้องเรียน
ทั้งหมด : 172 ห้องเรียน
โครงการการศึกษาส�าหรับเด็กหญิง
โครงการการศึกษาส�าหรับเด็กหญิงของ Room to Read นับเป็นงานที่ส�าคัญอีกด้านหนึ่ง
ของเราเพราะเป็นการช่วยให้เด็กหญิงที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา ทีมงานของเราจะท�า
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การคัดเลือกเด็กหญิงจากชุมชนชายขอบที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ แ ล ะ ใ ห้
ทุ น การศึกษาแก่พวกเธอให้ได้เรียนจนจบการศึกษา นอกเหนือไปจากการมอบหนังสือ ชุด
นักเรียน การกวดวิชาเพิ่มเติม การฝึกอบรมทักษะการด�ารงชีวิต หรือแม้แต่รถจักรยาน
หากจ�าเป็นเพื่อให้เด็กหญิงเหล่านั้นมีโอกาสส�าเร็จการศึกษา เราได้ให้ความช่วยเหลือเป็น
พิเศษกับเด็กผู้หญิงในระดับมัธยมเนื่องจากเราพบว่าระดับนี้เป็นช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดใน
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในเรื่องของการศึกษา
ในประเทศลาวการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาจะเริ่มต้นคัดเลือกจากนักเรียนในชั้น
ประถม 3 เพื่อรับทุนเรียนต่อชั้นประถม 4 และคัดเลือกนักเรียนในชั้นประถม 5 เพื่อรับ
ทุนเรียนต่อระดับมัธยม Room to Read ร่วมกับส�านักงานบริการการศึกษาระดับแขวง
(Provincial Education Service - PES) และส�านักการศึกษาเขต (District Education Bureau - DEB) จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเด็กนักเรียนหญิงขึ้นประกอบด้วย หัวหน้า
หมู่บ้าน ตัวแทนจากสมาพันธ์นักเรียนหญิง, นักเศรษฐศาสตร์ประจ�าหมู่บ้าน ครูและผู้
ปกครองจากแต่ละโรงเรียนในพื้นที่เพื่อช่วยกันคัดเลือกเด็กนักเรียนหญิงที่เหมาะจะได้
รับทุนการศึกษา
Room to Read ยังได้ตัดสินใจมอบความไว้วางใจให้กับชุมชนเป็นผู้ชี้แนะเราในการคัด
เลือกเด็กโดยใช้วิธีการเจาะกลุ่ม (Group Base Approach) เป็นผลให้เราเจาะไปยังพื้นที่ที่
พบว่ามีการเลือกปฏิบัติระหว่างเด็กหญิงและเด็กชายและเราได้ท�าการคัดเลือกเด็กหญิง
จากชาติพันธุ์กลุ่มน้อยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลมาอีกด้วย ในปีพ.ศ. 2551
เราได้คดั เลือกเด็กหญิงจากชาติพนั ธุก์ ลุม่ น้อยมาทั้งหมด 52 คนและน�าไปไว้ในโรงเรียน
ประจ�าเนื่องจากเด็กหญิงเหล่านี้ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนอื่น ๆ ตามโควตาของรัฐ
ได้
โครงการการศึกษาส�าหรับเด็กหญิงได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้รับทุนซึ่ง
ครอบคลุมค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การศึกษา เช่น ต�ารา สมุด เครื่องเขียน เครื่องแบบนักเรียน
รองเท้า กระเป๋าและจักรยานส�าหรับเด็กที่อาศัยอยู่ห่างจากโรงเรียนเกินกว่า 2.5 กม.
นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีการเรียนพิเศษส�าหรับวิชาหลักตลอดปีการศึกษา จัดให้
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มีการกวดวิชาเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนสอบส�าหรับนักเรียนบางคนอีกด้วย นอกจากนี้
ยังจัดให้มีการฝึกอบรม “ทักษะการด�ารงชีวิต” เพื่อให้เด็กหญิงเหล่านี้ได้เรียนรู้และเกิด
ความมั่นใจ เพิ่มพุนความนับถือตนเอง ฝึกทักษะการตัดสินใจเพื่อให้พวกเขาสามารถ
ต่อรองและตัดสินใจด้วยตัวเองได้
โครงการนี้นอกจากจะช่วยให้เด็กหญิงมีความก้าวหน้าในเรื่องการเรียนแล้ว ยังช่วย
เสริมสร้างให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีด้วยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นระยะ ๆ
เจ้าหน้าที่ของเราจะใช้เวลากับพ่อแม่ของเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้พวกเขาตระหนักถึงความส�าคัญและผลักดันส่งเสริมให้ลูกสาวเรียนหนังสือแทนที่
จะส่งลูก ๆ ไปท�างานในเมืองไทย
ความส�าเร็จของโครงการ
ปี พ.ศ. 2550 : 200 คน
ปี พ.ศ. 2551 : 325 คน
ปี พ.ศ. 2552 : 300 คน
ปี พ.ศ. 2553 : 250 คน
รวมทั้งหมด : 1075 คน
การติดตามและประเมินผล (M & E)
Room to Read ภาคภูมิใจในความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบและโปร่งใส มีทีมประเมิน
ผลและตรวจสอบที่มีคุณภาพคอยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาและหาวิธีเพื่อสนับสนุน
ให้ทีมงานทั้งหมดได้บรรลุแผนงานเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้อีกทั้งยังคอย
ช่ ว ยดู แ ลให้ ผู ้ บ ริ จ าคและผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการท� า งานขององค์ ก รอี ก ด้ ว ย
หน่วยงานนี้ยังคอยแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ใช้มาตรการแก้ไขที่ทันท่วงทีหากเกิดความ
ผิดพลาดเพื่อให้โครงการต่างๆด�าเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อ
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ประโยชน์ส�าหรับเด็กลาวเพื่อที่พวกเขาจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นนั่นเอง
ทีมตรวจสอบและประเมินผลของเราได้ให้ความสนใจอย่างมากกับจ�านวนหนังสือที่
นักเรียนยืมกลับบ้าน จ�านวนนักเรียนที่มาใช้ห้องสมุด หนังสือเล่มไหนที่เด็กๆ ชอบ
มากที่สุด นอกจากนั้นยังใส่ใจติดตามดูแลกิจกรรมของห้องอ่านหนังสือและเนื้อหาของ
การประชุมที่จัดให้มีขึ้นทุกๆ สองเดือนเพื่อหาวิธีดึงดูดนักเรียนมาเข้าห้องสมุด ทีมยังมี
การตรวจเช็คคะแนนการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และการประเมินผล
เป็นระยะๆ ทุกๆ หกเดือนก็ช่วยท�าให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นถึงพัฒนาการของนักเรียน
เหล่านี้
Room to Read Laos พยายามอย่างมากในการออกแบบระบบ/กลไกการตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ส�านักงานภูมิภาคและทั่วโลก เราได้
ติดตั้ง Global Solutions Database (GSD) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ทั่วโลกสามารถ
เข้าถึงได้ ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับเก็บข้อมูลในพื้นที่ แค่คลิกปุ่มเพียงครั้งเดียวเรา
ก็สามารถเข้าสู่ข้อมูลที่ถูกต้องมากมายไม่ว่าจะเป็นจ�านวนโรงเรียนใหม่ที่สร้างขึ้นในปี
ที่ผ่านมาหรือจ�านวนห้องสมุดที่เราจะต้องถอนตัวออกในปีนี้ อีกทั้งจ�านวนของนักเรียน
ในแต่ละโครงการ
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โครงการที่ส�าคัญๆ สี่โครงการของ Room to Read ได้ให้การ
สนับสนุนการศึกษาในประเทศลาวโดยการจัดให้มี ห้องอ่านหนังสือ, ห้องเรียน, มอบ
ทุนการศึกษาแก่เด็กหญิงและจัดพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาท้องถิ่น โครงการเหล่านี้ได้
ให้โอกาสเด็กหลายร้อยคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและด้อยโอกาสได้เข้าถึง
โรงเรียนและหนังสือ
แผนการด�าเนินงานของ Room to Read Laos: (พ.ศ. 2554 -- 2559)
วิสัยทัศน์
Room to Read เชื่อว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องเริ่มจากการที่เด็กมีการศึกษา เราอยาก
เห็นโลกที่เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้พวกเขามีศักยภาพที่เต็ม
เปี่ยมและสามารถท�าสิ่งดี ๆให้กับชุมชนและโลกได้
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พันธกิจ
Room to Read จะแสวงหาหนทางเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็ก ๆ นับล้าน ๆ ในประเทศ
ก�าลังพัฒนาโดยเน้นในเรื่องของการรู้หนังสือและความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย
ในด้านการศึกษา เราจะอาศัยการท�างานร่วมกับชุมชน องค์กรพันธมิตรและภาครัฐเพื่อ
น�าไปสู่การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และนิสัยรักการอ่านในหมู่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงได้เรียนจบระดับมัธยมศึกษาโดยมีทักษะการ
ด�ารงชีวิตที่จ�าเป็นติดตัวไปด้วยเพื่อที่พวกเขาจะได้ประสบความส�าเร็จในการเรียนและ
การใช้ชีวิตต่อไป
ขณะที่เราท�างานอย่างหนักตลอดเวลาสิบปีที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ทั่วโลกRoom to Read
ก็พร้อมที่จะยกระดับการท�างานไปสู่ขั้นต่อไปโดยก�าหนดให้เรื่องการรู้หนังสือและ
การศึกษาของเด็กผู้หญิงเป็นวาระที่ส�าคัญสองวาระในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ในครั้งนี้ท�าให้เราต้องเปลี่ยนจาก การสร้างนิสัยรักการอ่าน มาท�าให้เด็ก ๆ กลายเป็น
นักอ่านอิสระ และเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายของเราจากก่อนวัยเรียนและนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษามาสู่เด็กในระดับประถมศึกษาโดยมุ่งเน้นในชั้นประถม 1 และ 2 เป็นหลัก
ด้วยเหตุนี้โครงการต่าง ๆทั้งหมดของเราจะสิ้นสุดการเป็นโครงการเดี่ยวๆอีกต่อไป
แต่จะถูกน�าเข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโครงการการรู้หนังสือและโครงการการ
ศึกษาของเด็กหญิงแทน
แผนในการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ของเรามีดังต่อไปนี้:
โครงการห้องอ่านหนังสือ
1. สร้างโอกาสส�าหรับเด็ก ๆ ให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การอ่านที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม สมกับวัยและสะท้อนให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันทางเพศมากขึ้น
2. เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูและบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือและการ
พัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เป็นมิตรกับเด็ก
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4. สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ในหมู่ผู้ปกครอง เพื่อนบ้านและชุมชนในการสนับสนุน
และผลักดันเรื่องการอ่าน
5. ร่วมมือกับภาครัฐเพื่อแสวงหาการสนับสนุนในอันที่จะน�านโยบายและแผนกลยุทธ์
มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการการจัดพิมพ์หนังสือภาษาท้องถิ่น
1.ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโครงการห้องอ่านหนังสือและการรู้หนังสือในการผลิตสิ่ง
พิมพ์เพื่อสนับสนุนนิสัยรักการอ่านและเสริมทักษะการอ่าน การจัดพิมพ์หนังสือภาษา
ท้องถิ่นจะช่วยให้รู้ถึงระดับการอ่านและท�าให้สามารถผลิตหนังสือให้เหมาะสมกับการ
อ่านหนังสือในแต่ละระดับได้
2. พัฒนาทักษะการเขียนและการวาดภาพประกอบส�าหรับนักเขียนและนักวาดภาพท้อง
ถิ่นเพื่อช่วยในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่สนับสนุนการรู้หนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับ
ผู้อ่านที่ยังเป็นเด็ก เช่น นักเรียนชั้นประถม 2
3. สนับสนุนทั้งในส่วนของโครงการห้องอ่านหนังสือและโปรแกรมการรู้หนังสือ
โครงการห้องเรียน
1. เอื้อให้มีการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาซึ่งมีความเป็นมิตรกับเด็กโดยเน้น
เรื่องความสะอาด สดใส และมีพื้นที่การเรียนรู้ที่ได้รับการก่อสร้างอย่างดี
2.รวบรวมข้อมูลโรงเรียนลงในแบบฟอร์มพร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าเป็นโรงเรียนใน
โครงการการรู้หนังสือ และ / หรือโครงการการศึกษาของเด็กผู้หญิง ( GEP)
3. เริ่มท�าโครงการการรู้หนังสือหรือโปรแกรมการศึกษาของเด็กหญิงที่โรงเรียน
4. วิเคราะห์ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานและจัดท�างบประมาณการก่อสร้างโรงเรียน
5.ให้การสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแก่โรงเรียนตามความจ�าเป็น
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6. จัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคส�าหรับการ
บ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
โครงการการศึกษาของเด็กผู้หญิง (GEP)
1. คัดเลือกเด็กผู้หญิงเพื่อรับทุนการศึกษาให้มากขึ้นโดยใช้วิธีเจาะกลุ่ม (community
based approach)
2. ระบุให้ได้ว่าชุมชนใดมีสัดส่วนความต่างระหว่างชายและหญิงในระดับสูง
3. จัดให้มีการเรียนพิเศษและให้ค�าปรึกษาหากจ�าเป็น
4. ให้การฝึกอบรมทักษะการด�ารงชีวิตแก่นักเรียนที่ได้รับทุนทุกคน
5. สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ลงในโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
บทสรุป
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความพยายามของ
เราที่จะลดช่องว่างในการเข้าถึงหนังสือและลดความเหลื่อมล�้าในคุณภาพของการศึกษา
ในเขตเมืองและชนบทของลาวเป็นส�าคัญเด็กในพื้นที่ชนบทหลายแห่งสามารถเข้าถึง
แหล่งการเรียนรู้มากขึ้น เช่น การบริการห้องสมุดและครูเองก็ยังได้ปรับปรุงวิธีการสอน
สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากผลของโครงการภายใต้การด�าเนินงานของ Room to Read ที่ส่งต่อให้
กับรัฐบาลลาวโดยมีเป้าหมายรวมคือการจัดการด้านการศึกษานั่นเอง

i

แปลจาก Reading Promotion and Library in Lao PDR Supporting by Room to Read Laos รายงานน�าเสนอในการประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2554
Thailand Conference on Reading 2011จัดโดยส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2554
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การอ่านหนังสือในมาเลเซีย:
โครงการส่งเสริมระดับบุคคล ครัวเรือนและโรงเรียน i
Ambigapathy Pandian
“มนุษย์ที่ไม่อ่านหนังสือไม่มีความได้เปรียบเหนือคนซึ่งไม่สามารถอ่านเลย”

มาร์ค ทเวน (Mark Twain)

เกริ่นน�า
เราอยู่ในโลกใหม่ซึ่งมีประสบการณ์ที่มหัศจรรย์และมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(M. Kalantzis & Ambigapathy Pandian, 2001) จากกระดาษสู่หนังสือ เราก�าลังเผชิญ
หน้ากับรูปแบบการจารอักษรที่เป็นอิเลคทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายและภาพที่ผ่าน
กระบวนการปรับแต่ง ภาษาอินเตอร์เน็ต (hypertexts) รูปแบบของเกม (game interfaces) รูปแบบการบันทึกและส่งข้อมูลใหม่ ๆ อย่างเช่น แผ่นซีดี ธัมบ์ไดรฟ์ และเครือ
ข่ า ย w w w ยุคสื่อดิจิตัลใหม่ที่ก�าลังเกิดขึ้นเน้นถึงความส�าคัญของการส่งเสริมนิสัย
และพฤติกรรมการอ่านในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน เพราะการอ่านช่วยในการพัฒนา
มนุษย์ ทั้งการส่งเสริมความเคารพต่อตนเองและการสร้างความเข้มแข็งให้บุคคล การมี
ส่ ว นร่วมของประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
(M. Kalantzis & Cope, 2005) นิสัยการอ่านที่ฝังลึกช่วยให้เกิดทักษะที่จ�าเป็นในการ
สอน การเรียน และการท�างาน (Ambigapathy Pandian, 1997a) and (Ambigapathy Pandian, 1997b) ในเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นมาก จ�าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ
การอ่านสูงเพื่อสามารถท�างานด้านเศรษฐกิจ สังคม และพลเรือน และส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ชีวิตของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคพลเรือน (Ambigapathy Pandian & Shanthi Balraj, 2005)
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ทัศนะใหม่ต่อการอ่านปรากฏตามข้อสรุปขององค์การเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
(Organisation for Economic Development) (OECD, 2003):
“ ทักษะการอ่านตามนิยามของ PISA หมายถึงความสามารถในการท�าความเข้าใจ การ
ใช้ และการใคร่ครวญต่อข้อความตามลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายของผู้
อ่าน เพิ่มพูนความรู้และทักษะ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างเป็นผล”
จากทัศนะดังกล่าวการอ่านจึงมีความหมายข้ามพ้นไปจากความเข้าใจทั่วไปและมี
บทบาทกว้างขวางในฐานะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่มีประโยชน์อย่างเป็นองค์รวม
มากขึ้นต่อผู้เรียน กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ผู้อ่านไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อความเพียงเพื่อการ
บริโภคและประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นไปเพื่อการแบ่งปันและประโยชน์ต่อ
สาธารณะด้วย
(Ruddell & Unrau, 2004) กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมการอ่านเป็นเหตุการณ์ หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่านบางคนและรูปแบบของวิทยาศาสตร์ ข้อความบางอย่างซึ่งเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและในบริบทที่เฉพาะของมัน” (หน้า 1369) เป็นการมองผู้อ่าน
แยกออกจากข้อความที่อ่านในสองมิติแต่ก็มีพลวัตร่วมกัน การพยายามท�าความเข้าใจ
ของผู้อ่านไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวบทหรือตัวผู้อ่าน แต่เป็นกระบวนการทางจิตที่เข้มแข็ง
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านระหว่างตัวบทไปสู่ผู้อ่าน โครงสร้างการอ่านของผู้อ่านจึงได้รับ
อิทธิพลอย่างมากจากพื้นเพความเป็นมาด้านวัฒนธรรม ส่วนบุคคลและสังคมของผู้อ่าน
เอง นอกจากนั้น การอ่านยังได้รับอิทธิพลจากความสนใจ แรงจูงใจและสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบันของผู้อ่าน (Ruddell & Unrau, 2004)
การอ่านในมาเลเซีย
พฤติกรรมการอ่านในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งมาเลเซีย อยู่ในภาวะถดถอยในช่วง
ไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาคนรุ่นใหม่(Ambigapathy Pandian,
1997b) ในบริบทของมาเลเซีย การอ่าน ก�าลังสูญเสียความนิยมไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบ
กับสื่อในรูปแบบและประเภทอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น (Ambigapathy Pandian,
2004b) ความถดถอยดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการถือก�าเนิดขึ้นของ สื่อใหม่ ๆ
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ที่มีศักยภาพทั้งการให้ข้อมูลและความบันเทิงและมีปฏิสัมพันธ์สองทางโดยผ่านรูป
แบบที่ทันสมัยมากมาย ท�าให้เกิดรูปแบบการติดต่อทั้งในเชิงของภาพ เสียง และความ
รู้สึกที่เข้าถึงได้ง่าย (Ambigapathy Pandian & Shanthi Balraj, 2010a) รูปแบบการ
สื่อสารใหม่ ๆ เช่นนี้ไม่เพียงเข้ามาทดแทนรูปแบบการอ่านแบบเก่า แต่ยังท�าให้เกิด
ความคิดที่ว่าการอ่านเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อและซ�้าซากจ�าเจ ส่งผลให้เกิดความถดถอย
ของการอ่านของประชาชนในมาเลเซียดังจะเห็นได้จากผลการส�ารวจการอ่านระดับ
ชาติหลายครั้ง (Small & Associates, 1997) โดยมีข้อสังเกตจากการส�ารวจเหล่านี้ว่า โดย
เฉลี่ยแล้วอัตราการอ่านต่อหัวประชากรของมาเลเซียอยู่ที่ 7 หน้าต่อวัน และประชาชน
เกือบ 80% อ่านหนังสือเพียง 2 เล่มในแต่ละปี ผลส�ารวจนี้ชี้ให้เห็นว่าการอ่านส�าหรับ
ชาวมาเลเซียก�าลังเข้าสู่จุดตีบตัน ท�าให้เกิดข้อกังวลว่าคนจ�านวนมากไม่ว่าจะมีอายุ
ชาติพันธุ์ เพศ และการศึกษาแบบใดก็ไม่ยอมอ่านหนังสือ ในขณะที่สภาพแวดล้อมที่ส่ง
เสริมการอ่านก็ค่อนข้างอ่อนแอ การอ่านหนังสือกลายเป็นเพียงกิจกรรมที่ส�าคัญเพื่อให้
สอบผ่าน และเมื่อคนหนุ่มสาวเรียนจบแล้ว พฤติกรรมการอ่านของพวกเขาก็ลดลงอย่าง
รวดเร็ว (Ambigapathy Pandian, 1997a)
วั ฒ นธรรมการอ่ า นที่ อ ่ อ นแอยั ง เป็ น ผลมาจากการที่ ผู ้ เ รี ย นมาจากครอบครั ว และ
โรงเรียนที่ไม่มีวัฒนธรรมการอ่าน (Ambigapathy Pandian & Shanthi Balraj, 2002b)
จากการส� า รวจพฤติ ก รรมการอ่ า นภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย และ
นักเรียนมัธยมปลาย พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่บอกว่าอ่านหนังสือเป็นกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาที่มาจากในเมืองและมาจากครอบครัวแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วมี
โอกาสเข้าถึงสื่อการอ่านมากมายที่บ้านของตัวเอง มีบรรยากาศที่สนับสนุนที่โรงเรียน
และมหาวิทยาลัย และมี สถานะทางสังคม-เศรษฐกิจที่ดีกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างชัดเจน (Ismail & Zainab, 2005) ในการส�ารวจผู้เรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
แห่งหนึ่งพบว่า นักศึกษาอ่านหนังสือเพียงเพราะวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา (Ambikapathi Shanmugam, 1999) ซึ่งเป็นตัวเลขที่คล้ายคลึงกับครูฝึกสอนทั่วไป ผลส�ารวจเหล่า
นี้สอดคล้องกับการศึกษาที่คล้ายคลึงกันในที่อื่น ๆ อย่างเช่น (Wei Xia, 2003) พบว่ามี
รูปแบบการอ่านที่คล้ายคลึงกันส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีในประเทศนิวซีแลนด์
ในงานศึกษาของ (McKnight & Dearnley, 2003) และ (Guthrie, 2002) ยังเน้นถึงแนว
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โน้มที่นักศึกษามหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์จากสื่ออิเลคทรอนิกส์เพียงเพราะต้องการ
ท�าการบ้านและงานที่มอบหมายให้เสร็จเท่านั้น งานศึกษาเหล่านี้เผยให้เห็นปัญหาเกี่ยว
กับการอ่านซึ่งพบได้ทั่วไปในหลายบริบททางวัฒนธรรม
มีความจ�าเป็นที่จะต้องส�ารวจพฤติกรรมการอ่านในบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อท�าแผนที่
แสดงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและปัญหาท้าทายส� าหรับการเรียนรู้ในมาเลเซียการให้
ความส�าคัญกับบริบทส่วนบุคคล ครอบครัว และสถานศึกษามีส่วนส�าคัญต่อแนวคิด
การวิเคราะห์ประสบการณ์การอ่าน
ระดับบุคคล
ปัญหาใหม่ที่ก�าลังเกิดขึ้นกับผู้เรียนในมาเลเซีย ได้แก่ ความไม่อยากอ่าน (reading reluctancy) (Ambigapathy Pandian, 1997b) ผู้อ่านที่ไม่อยากอ่านหมายถึงผู้อ่านที่ท�า
คะแนนได้ดีในด้านภาษา แต่ไม่ประสงค์จะอ่านหนังสือแม้จะมีหนังสือมากมายในห้อง
สมุด แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ก็ไม่อ่านหนังสือเหล่านี้ไม่ว่าจะเพื่อการใฝ่หาความรู้หรือความ
เพลิดเพลินก็ตาม (Ambigapathy Pandian, 1997b) มีเหตุผลหลายประการซึ่งท�าให้ผู้
เรียนไม่ต้องการอ่าน อาจเป็นเพราะผู้เรียนประสบกับปัญหาในการอ่าน แต่ส่วนใหญ่
แล้วความรู้สึกไม่อยากอ่านเป็นผลมาจากการขาดฉันทะต่อเนื้อหาที่ต้องอ่านหรือการ
ขาดฉันทะต่อพฤติกรรมการอ่านเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับทักษะในการอ่านเลย (Worthy,
Patterson, Salas, Prater, & Turner, 2002)
ผู้อ่านที่ไม่อยากอ่านยังหมายถึงคนที่สามารถอ่านแต่เลือกจะไม่อ่าน(Ambigapathy
Pandian, 1997a) และ (Smith, 1994) การที่คนซึ่งมีการศึกษาในมาเลเซียไม่อยากอ่าน
หนังสือเป็นผลมาจากการไม่ได้ปลูกฝังนิสัยการอ่านและการขาดฉันทะต่อการอ่าน
หนังสือระหว่างอยู่ในโรงเรียนเนื่องจากระบบการศึกษาในมาเลเซียให้ความส�าคัญกับ
การสอบแข่งขันซึ่งเป็นมาตรวัดความสัมฤทธิ์ผลทางวิชาการโดยอาจไม่ได้ใส่ใจกับ
มาตรการและคุณค่าอื่น ๆ (Ambigapathy Pandian, 1997a) ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมีประโยชน์เพียงเพื่อการสอบแข่งขัน แทนที่จะเป็นไปเพื่อ
การแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลิน เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่คนหนุ่มสาวมักอ้างถึง
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คือการไม่มีเวลาอ่านหนังสือชีวิตประจ� าวันของพวกเขาหมดไปกับการท� าการบ้าน
กิจกรรมนอกหลักสูตร การกวดวิชา การเล่นกีฬา การช็อปปิ้ง และการใช้สื่อสังคมทาง
อินเตอร์เน็ต (Ambigapathy Pandian & Shanthi Balraj, 2010b) พวกเขาให้เหตุผลหลาย
ประการด้วยกันแต่โดยรวมแล้วการขาดแรงจูงใจต่อการอ่านหนังสือเป็นเพราะการ
ขาดฉันทะหรือการไม่ได้ให้คุณค่ากับการอ่าน พวกเขายังอาจเห็นว่าการอ่านเป็นสิ่งที่
น่าเบื่อและขาดแรงจูงใจ ประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ ความคิดและ
ทัศนะในแง่ลบ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอ่านและการขาดความมั่นใจเป็นปัญหาท้าทาย
ต่อพฤติกรรมการอ่าน การขาดสมาธิและทิศทาง การขาดความสนับสนุนจากเพื่อนและ
ครอบครัวท�าลายแรงจูงใจที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ความสนใจและพฤติกรรม
ของผู้อ่านได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ อย่างเช่น คุณค่าทางสังคมของสังคม
ตนเอง สถานศึกษา ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม แต่ละปัจจัยก็มีหน้าที่และมีส่วนส่งเสริม
บุคลิกภาพเพื่อการอ่านแตกต่างกันไป (Ambigapathy Pandian, 1997b)
ระดับครัวเรือน
การฝึกที่จะอ่านเหมือนกับการพยายามพูดภาษาแม่ของตนเอง เด็ก ๆ ที่ เ ห็ น คนใน
ครอบครัวอ่านหนังสือพิมพ์หรือพลิกหน้าหนังสือ ก็ท�าให้พวกเขาต้องการจะเลียนแบบ
เหมือนกัน มีประโยชน์ที่คนรุ่นเยาว์จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหนังสือ มี
โอกาสจะได้อ่านหนังสือที่เหมาะสม และมีตัวแบบของ ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่อ่านหนังสือ
ทั้งการอ่านให้ตัวเอง และการอ่านให้เด็ก ๆ ฟัง (Woolfolk, 2004) เราไม่ควรหยุดอ่าน
หนังสือให้เด็กแม้ว่าเด็กจะโตขึ้นแล้วเป็นเรื่องส�าคัญที่สมาชิกในครอบครัวควรมี
โอกาสท�ากิจกรรมบางอย่างร่วมกัน นอกจากนั้นแล้ว สิ่งส�าคัญคือการที่คนรุ่นเยาว์
สามารถพัฒนาไปจากการอ่าน และปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านตลอดชีวิต (Ambigapathy Pandian, 2002a)
ความถี่ของการอ่านในบ้านมักเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจวัตรและกิจกรรมส่วนบุคคลของ
ผู้อ่านที่มีต่อกิจกรรมการอ่าน (Ambigapathy Pandian, 1997a) พ่อแม่ที่สร้างสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นมิตรต่อการอ่าน ช่วยปลูกฝังนิสัยการอ่านโดยการจัดให้มีพื้นที่ สื่อ ส�าหรับอ่าน
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ให้ก�าลังใจและท�าตัวเป็นตัวอย่างเพื่อส่งเสริมความรักต่อการอ่าน (Greaney, 1986)
การมีตัวแบบอยู่ที่บ้านมีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยด้านพฤติกรรมการอ่านสองประการ
ได้แก่ ความหลากหลายของสื่อและเวลาที่ใช้ในการอ่าน มีความเป็นไปได้ที่ผู้ปกครอง
และลูกซึ่งอ่านหนังสือที่บ้าน อาจจะอ่านหนังสือที่หลากหลาย ทั้งหนังสือพิมพ์และ
หนังสือเล่มที่เป็นภาษาอังกฤษและมาเลย์ ท�าให้มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้น
มีการส�ารวจพบว่าผู้เรียนในมาเลเซีย (Ambigapathy Pandian, 1997a) มีแนวโน้มที่จะ
อ่านเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น ถ้าหากเขา หรือเธอ
• อยู่ในเมืองแทนที่จะอยู่ในชนบท
• มาจากครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ-สังคมสูงกว่าคนอื่น
• มาจากครอบครัวที่มีสื่อเป็นภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ได้รับ อิทธิพลจาก
ทางบ้าน และมีตัวอย่างของผู้อ่านหนังสือที่บ้าน
• ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาซึ่งมีสื่อในภาษาอังกฤษมากมายและหลากหลาย
ครูส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือ และเพื่อน ๆ ที โรงเรียนก็อ่านภาษาอังกฤษ
• มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษมากกว่าคนอื่น ๆ
• มีทัศนะในเชิงบวกต่อการอ่านในภาษาอังกฤษมากกว่าคนอื่น
ระดับโรงเรียน
การลดลงของนิสัยการอ่านในบรรดานักเรียนไม่ใช่ปัญหาใหม่ในมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ.
2469 Lehman ให้ความเห็นว่าในโรงเรียนมัธยมไม่ได้จัดให้มีการสอนการอ่านเพื่อ
ความเพลิดเพลินอย่างเหมาะสม (Rankin, 1972) เช่นเดียวกับข้อกังวลของ Hirsch(1987)
และที่อ้างใน (Ambigapathy Pandian, 1997a) เมื่อเขากล่าวว่า โรงเรียนเป็นที่อยู่ของ
คนหนุ่มสาวประมาณเจ็ดชั่วโมงต่อวัน จึงน่าจะสร้างอิทธิพลต่อความสามารถในการ
อ่านของเด็กได้ และดังที่ Carpenter (1985) ซึ่งมีการอ้างถึงใน (Ambigapathy Pandian, 1997a) และการอ้างถึง Purves (1981) ดังที่มีการอ้างถึงใน (Ambigapathy Pandian, 1997a) ซึ่งเดิมเคยแย้งว่าพื้นเพครอบครัวมีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลในการอ่านแต่ใน
ปัจจุบันก็เห็น ด้วยว่าโรงเรียนมีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน Bowers, Howard
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และ Charles (1987) ซึ่งอ้างถึงใน (Ambigapathy Pandian, 1997a) รายงานข้อค้นพบ
จากการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2529-2530 ที่โรงเรียนในชนบทของมลรัฐเทนเนสซี่
ว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีอิทธิพลอย่างส�าคัญต่อ สัมฤทธิ์ผลของ
นักเรียนทั้งในเชิงบวก หรือลบ นักวิจัยคนอื่น ๆ ก็มีแนวโน้มจะเห็นด้วยว่าสภาพ
แวดล้อมของโรงเรียนมีอิทธิพลในแง่เป็นแรงจูงใจตามธรรมชาติ (Eccles & Midgley,
1989) ซึ่งรวมทั้งการจัดโครงสร้างในห้องเรียน ปัจจัยการสอนและบรรยากาศแวดล้อม
รวมทั้งคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนด้วยกันเอง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมนิสัยการอ่านในเชิงบวก และ
การมีห้องสมุดที่ดีมีส่วนส�าคัญที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก อย่างกรณีเด็กซึ่งอยู่ใน
ห้องเรียนเดียวกัน แต่กลับมีทักษะการอ่านแตกต่างกัน
ในปัจจุบันโรงเรียนในมาเลเซียมีการเตรียมพร้อมและมีห้องสมุดที่มีหนังสือจ�านวน
มาก ท�าให้ครูสามารถใช้เวลากับนักเรียนที่อ่านช้า ส่วนนักเรียนที่อ่านเร็วก็สามารถใช้
เวลาอย่างเป็นอิสระ (Ambigapathy Pandian, Shaik Abdul Malik Mohamed Ismail,
& Toh Chwee Hiang, 2010) ห้องสมุดที่มีการจัดเตรียมเป็นอย่างดีและมีพื้นที่ส�าหรับ
อ่านหนังสือเป็นการเฉพาะและสะดวกสบาย ย่อมเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเข้ามาอ่าน
หนังสือ
การมีสื่อการอ่านที่หลากหลายและการมีหนังสือจ�านวนมากพอส�าหรับหยิบยืมเป็น
แรงกระตุ้นให้นักเรียนอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่เพลิดเพลินตลอดชีวิต การจัดพื้นที่การอ่าน
ให้เพียงพอในห้องสมุดเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการอ่านของนักเรียน ประเภทของโรงเรียน
(โรงเรียนประจ�าหรือไม่ประจ�า) มีอิทธิพลต่อนักเรียนแต่ละคนทั้งในโรงเรียนระดับ
ประถมและมัธยม มีบทบาทต่อนิสัยการอ่านของนักเรียน (Ambigapathy Pandian,
1997b) ปรกติแล้วโรงเรียนประจ�าในมาเลเซียไม่เพียงจะมีสิ่งอ�านวยความสะดวกดีกว่า
(รวมทั้งมีห้องสมุดที่มีหนังสือมากมาย) แต่ยังมีครูที่ผ่านการฝึกอบรมและมีคุณภาพ
ส่วนโรงเรียนไม่ประจ�านั้นมักจะมีหนังสือค่อนข้างเก่าและครูก็ขาดการฝึกฝนอบรม
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ปัจจัยด้านโรงเรียนมีอิทธิพลโดยตรงต่อนิสัยการอ่าน (Ambigapathy Pandian, 1997b)
นักเรียนที่มาจากโรงเรียนที่มีห้องสมุดที่มีหนังสือมากมายและได้รับอิทธิพลอย่างมาก
จากเพื่อน มักจะเลือกอ่านหนังสือที่หลากหลายและมีส่วนร่วมในการแสวงหาและใช้
เวลามากขึ้นเพื่อการอ่าน (Ambigapathy Pandian, 1997b) นักเรียนที่มาจากโรงเรียน
ซึ่งมีพื้นที่การอ่านในห้องสมุดมาก ได้รับอิทธิพลจากครูและเพื่อน มักมีนิสัยชอบอ่าน
มากกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจในการอ่านน้อยกว่า การมีพื้นที่อ่านหนังสือในห้องสมุด
และมีเวลาให้นักเรียนอ่านหนังสือ ท�าให้นักเรียนคุ้นเคยกับการอ่าน ซึ่งความคุ้นเคย
เหล่านี้เป็นปัจจัยส�าคัญสุดต่อนิสัยการอ่าน (Ambigapathy Pandian, 1997b)
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รูปแบบที่อธิบายนิสัยการอ่าน
ข ตัวแปรที่บ้าน
ข1. ความหลากหลายของหนังสือที่บ้าน
ข2. จ�านวนหนังสือที่บ้าน
ก. ตัวแปรด้านภูมิหลัง
ก1. พื้นที่อาศัย
ก2. เพศ

ง. ตัวแปรที่สอดแทรก
ง1. ความคุ้นเคยต่อภาษา
ง2. ทัศนะต่อการอ่าน

ค. ตัวแปรที่โรงเรียน
ค1. ความหลากหลายของหนังสือที่โรงเรียน
ค2. จ�านวนหนังสือที่โรงเรียน
ภาพประกอบ 1: รูปแบบของนิสัยการอ่านนิสัยการอ่าน

จ. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อนิสัยการอ่าน
จ1. ความหลากหลายของหนังสือ
จ2. การมีส่วนร่วมในการแสวงหาสื่อ
การอ่าน
จ3. การใช้เวลาในการอ่าน
จ4. ความพร้อมที่จะอ่าน
จ5. คุณค่าที่เกิดจากการอ่าน
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ประเทศมาเลเซียพยายามจะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจ การเมือง และ
กิจกรรมด้านสังคม-วัฒนธรรมของโลก และเห็นว่าการอ่านและการรู้หนังสือเป็นเครื่อง
มือที่ช่วยสนับสนุนความพยายามและวัฒนธรรมของมนุษย์อ�านาจจากความรู้เป็น
แกนกลางของยุทธศาสตร์การพัฒนาในขณะที่มาเลเซียพยายามแสวงหาโอกาสที่จะ
ใช้อ�านาจของข้อมูลสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้ก้าวกระโดดในยุคข้อมูล
สนเทศ ด้วยความตระหนักว่าในยุคใหม่และในสถานที่ท�างานใหม่ ผู้ท�างานจะต้องมี
ความรู้ความช�านาญด้านธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ (e-business, e-technology, e-culture,
e-commerce, e-learning, e-governance, มาเลเซียจึงมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในชุมชน รัฐบาลและสังคมของตน ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับโลก (Ambigapathy Pandian & Kell, 2007)
การส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน
ในบทนี้จะกล่าวถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านในมาเลเซีย โดยมีหน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อส่งเสริมการอ่าน และมีโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาชนบท กระทรวงทรัพยากร
มนุษย์ กระทรวงเยาวชนและการกีฬา และกระทรวงข้อมูลสนเทศ การสื่อสารและ
วัฒนธรรม กองส่งเสริมชุมชน (Community Development Division - KEMAS) ภาย
ใต้กระทรวงพัฒนาชนบท ได้รับมอบหมายให้ขจัดการไม่รู้หนังสือในบรรดาผู้ใหญ่
ในมาเลเซียให้หมดไป แม้ว่าอัตราการไม่รู้หนังสือจะมีอยู่น้อยมาก แต่ก็ยังเล็งเห็นถึง
ความจ�าเป็นที่จะต้องจัดท�าและด�าเนินการตามโครงการการศึกษาตลอดชีวิต ในบรรดา
กิจกรรมของหน่วยงานส่งเสริมการรู้หนังสือประกอบด้วย อย่างเช่น โครงการการศึกษา
ครอบครัวที่เป็นเอกภาพ (Harmonious Family Education Programme) โครงการให้
ความรู้ด้านศาสนา (Religious Education Programme) โครงการฝึกอาชีพ (Skill Training Programme) ศูนย์ทรัพยากรชุมชน (Community Resource Center) และโครงการ
ส่งเสริมการอ่าน (Reading Programme) โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ (Functional
Literacy Program) และโครงการส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียน (Preschool Programme) จาก
การเข้าร่วมโครงการเหล่านี้ ท�าให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่ช่วยให้เป็นพลเรือน
ที่มีความสามารถในการผลิตและรู้หนังสือโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือและการศึกษา
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นอกระบบของหน่วยงานของรัฐเน้นที่การสอนและการเรียนรู้ของกลุ่มและห้องเรียน
ซึ่งจัดอยู่ในสถานที่และเวลาที่มีความเหมาะสมต่อผู้เข้าเรียน ผู้เข้าเรียนในห้องเรียน
หรือกลุ่มอาจมีจ�านวนไม่ถึง 15 คน หลักสูตรครอบคลุมถึงการอ่านการเขียนและ
คณิตศาสตร์ และแง่มุมต่างๆ ของชีวิตครอบครัว สุขภาพ เศรษฐกิจ หน้าที่พลเมืองและ
ศาสนา กิจกรรมการสอน การเรียน และการอบรมทั้งหมดต่างด�าเนินไปในลักษณะที่
เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแห่ง เพื่อประกันว่าผู้รู้หนังสือจะไม่กลายเป็นคนไม่รู้หนังสือ
อีก ทางกระทรวงพัฒนาชนบทจึงจัดให้มีการยืมสื่อส�าหรับอ่านและเรียนรู้ อย่างเช่น
หนังสือ เทปเสียง โปสเตอร์ และเกมเพื่อการศึกษาในชุมชนชนบท
ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการได้ริเริ่มโครงการด้านการอ่านทั้งในโรงเรียนประถมและ
มัธยมที่มาเลเซียในนามโครงการ NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca – ชีพจรความ
รู้ที่ได้จากการอ่าน The Pulse of Knowledge is through Reading) ซึ่งก�าหนดให้นักเรียน
มีกิจกรรมการอ่านในโรงเรียน โครงการนี้มีเป้าหมายส่งเสริมและบ่มเพาะความรักใน
การอ่านส�าหรับนักเรียน และกระตุ้นให้โรงเรียนเสนอความคิดที่สร้างสรรค์และแปลก
ใหม่เพื่อปลูกฝังนิสัยการอ่าน ทางโครงการยังมุ่งส่งเสริมทักษะและความสนใจในการ
อ่าน เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนนิสัยการอ่าน
โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสามประการได้แก่:
(ก) การบันทึกสถิติการอ่าน: นักเรียนแต่ละคนจะบันทึกสถิติว่าอ่านหนังสือ
เล่มใดไปบ้างในแต่ละเดือน
(ข) การยืนยันการอ่าน: ครูจะเป็นผู้ยืนยันสถิติการอ่านหนังสือของนักเรียน
(ค) การรับรองผลการอ่าน: ทั้งนี้ในรูปแบบของการให้
ประกาศนียบัตรตามจ�านวนหนังสือที่นักเรียนแต่ละคนอ่าน
โครงการนี้ ป ระสบความส� า เร็ จ และช่ ว ยกระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ย นยื ม หนั ง สื อ จากศู น ย์
ทรัพยากรโรงเรียน ห้องสมุด หรือแหล่งหนังสืออื่น ๆ มากขึ้น นอกจากนั้น ยังพบว่า
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นักเรียนได้แบ่งปันหนังสือส�าหรับอ่านกับเพื่อนและครอบครัวห้องสมุดมีบทบาท
ส�าคัญในแต่ละชุมชน ทางหอสมุดแห่งชาติมาเลเซียซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวง
ข้อมูลสนเทศการสื่อสารและวัฒนธรรมจัดให้มีกิจกรรมการอ่านที่หลากหลายเพื่อส่ง
เสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมการอ่าน ทางชมรมอ่านหนังสือก็จัดให้มีการ
แข่งขันการอ่าน/การสะกดค�ามีเวทีและมีการอภิปรายเกี่ยวกับการเล่านิทานเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้กับคนมาเลเซียให้อ่านหนังสือ โครงการ Read 1 Malaysia ได้เกิดขึ้นเพื่อ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านตลอดชีวิต ทั้งนี้โดยจัดให้มีนิทรรศการด้านหนังสือ การ
อภิปรายและสัมมนาเกี่ยวกับหนังสือ นอกจากนั้น ทางหอสมุดแห่งชาติยังได้สร้างเครือ
ข่าย ภาคี ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ โครงการจัดพิมพ์หนังสือและศิลปินแต่ละ
คนเพื่อส่งเสริมผู้เขียนหนังสือในท้องถิ่น
ทางสถาบันภาษา การรู้หนังสือและการแปล (School of Languages, Literacies and
Translation - SoLLaT) ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย Univeristi Sains Malaysia (USM) ส่ง
เสริมให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่และสาธารณชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่าน และมีการ
เริ่มโครงการส่งเสริมการอ่านอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์รวม (Integrated Quality Reading Approach - IQRA) เมื่อปี 2552 เพื่อเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนในการส่ง
เสริมกิจกรรมการอ่านหนังสือ มีการเปิดชมรมหนังสือ การจัดเทศกาลฉายภาพยนตร์
และโครงการอ่านหนังสือที่โรงเรียนตามโรงเรียน สถานที่ท�างานและศูนย์ชุมชนอื่น ๆ
(Ambigapathy Pandian et al., 2009)
ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการส่งเสริมการอ่านอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์รวม (IQRA)
ได้แก่ ทฤษฎีด้านสังคม-วัฒนธรรมของการอ่านตามแนวคิดที่เสนอโดย Vygotsky โดย
มีแนวคิดว่ามนุษย์นั้นโดยพื้นฐานเป็นสัตว์สังคมซึ่งจ�าลองแผนที่ความเข้าใจต่อโลก
ผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนของการอ่าน ปฏิสัมพันธ์ การเจรจา และการแลกเปลี่ยน
ความเห็นและความคิดที่มีโอกาสได้รับ มีโอกาสใคร่ครวญ ท�าความเข้าใจ และสุดท้าย
คือการน้อมน�าความคิดไปใช้ หลักในการท�างานของ IQRA ยังสอดคล้องกับวิธีการ
ด้านสังคม-วัฒนธรรมตามที่อธิบายไว้อย่างละเอียดโดย (McVee, Gavelek, & Dunsmore, 2007). ประการแรก กระบวนทัศน์การเรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิดด้านสังคม-
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วัฒนธรรมสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ากิจกรรมการอ่านเกิดขึ้นในกลุ่ม เล็กๆ ประการที่
สอง กรอบ IQRA ยังอยู่บนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนความคิด การโต้เถียงอย่างเปิดเผย
และการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างจริงจัง จากทัศนะดังกล่าว ผู้อ่านตามกรอบคิดแบบ
IQRA จะต้องผ่านกระบวนการแบบที่ Vygotskian (L. S. Vygotsky, 1978); (L. S. Vygotsky, 1987) กล่าวไว้ว่าเป็นพื้นที่ถกเถียงในสาธารณะ พื้นที่ส่วนบุคคลและสังคม รวม
ทั้งพื้นที่ทางวิชาการ ประการที่สาม กรอบคิดแบบ IQRA ยังเชื่อมโยงกับความสามารถ
ในการส่งเสริมการอ่านและการแสวงหาความรู้ในสภาพการเรียนรู้ของชุมชน
IQRA มีส่วนช่วยส่งเสริมการอ่านในฐานะเป็นกระบวนการด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การอ่านเพื่อการปฏิบัติตามภารกิจ การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน การอ่านเพื่อความรู้
และการอ่านเพื่อสร้างความเข้มแข็งดังจะเห็นได้จากภาพประกอบ 2

- งานที่ได้รับมอบหมาย
- งานที่เกี่ยวข้อง
- เรื่องส่วนบุคคล
- การท�าหน้าที่
- การปรับปรุงตนเอง
- การตัดสินใจ
- การวางแผน

การอ่านเพื่อ การอ่านเพื่อ
การปฎิบัติตาม ความ
เพลิดเพลิน
ภารกิจ
การอ่านเพื่อ การอ่านเพื่อ
สร้างความเข็ม ความรู้
แข็ง

ภาพประกอบ 2. การอ่านในฐานะกระบวนการด้านสังคม

- ความบันเทิง
- ศิลปวัฒนธรรม
- สันทนาการ
- เบ็ดเตล็ด
เกี่ยวข้องกับวิชาการ
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา
- วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

49

โดยหลักแล้ว จุดแข็งของ IQRA อยู่ที่ความยืดหยุ่น ท�าให้สามารถปรับแต่งวิธีการให้
สอดคล้องกับชุมชนเป้าหมายและความต้องการในการอ่านได้ ประการที่สอง IQRA ยัง
มีลักษณะช่วยสร้างความเข้มแข็ง เนื่องจากผู้อ่านมีความยืดหยุ่นและเป็นตัวของตัวเอง
ในแง่ความต้องการของการอ่าน อีกแง่มุมหนึ่งของ IQRA คือรูปแบบการท�าหน้าที่และ
การวางแผนอย่างไม่เป็นทางการ ประการที่สาม ในแง่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
IQRA ยังมีส่วนเชื่อมโยงกับกรอบอย่างไม่เป็นทางการที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความ
คิดโดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างชนชั้น เชื้อชาติ และวัฒนธรรม
นอกจากนั้น IQRA ยังเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมในแง่ความเป็นอิสระ
ทางเศรษฐกิจ เพราะช่วยให้ชุมชนที่ขาดแคลนความรู้สามารถแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ
และน�าไปเพิ่มพูนความรู้เดิมที่มีอยู่ได้ สุดท้าย IQRA ยังมีแนวโน้มส่งเสริมการอ่านเชิง
คุณภาพ (อย่างเช่น การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การใช้หลัก cognitive และ
affective ในการวิเคราะห์ตัวบทและพัฒนาพุทธิปัญญาอย่างจริงจัง (Ambigapathy Pandian, et al., 2009)
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ่าน(RAB)

การประเมินผล

เชิงคุณภาพ
บันทึกการอ่าน
รายงานการอภิปราย
สมุดบันทึกประจ�าวัน
เชิงปริมาณ
การทดสอบทัศนคติ เกี่ยวกับ
กระบวนการการรับรู้และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก�าหนด
ขั้นตอนปฎิบัติจัดท�ารายชื่อหนังสือ
ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล

การน�าไปปฎิบัติ

กลุ่มอภิปรายและกิจกรรมการ
อ่าน(READ)
เลือกหนังสือส�าหรับชั่วโมงการอ่าน อภิปรายเกี่ยวกับ
หนังสือที่เลือกออกแบบกิจกรรม/หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับการอ่าน

การพัฒนา
กรอบ
ความคิด

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

ภาพประกอบ 3: กรอบปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์รวม
(IQRA Implementation Framework)
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ขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหรือที่เรียกว่า คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาผู้อ่าน (Reader Advisory Board- RAB) ซึ่งรับผิดชอบในการก�าหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของชมรม รวมทั้งก�าหนดคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีในการจัดกิจกรรม
การอ่านในชุมชน นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ่านยังมีหน้าที่จัดท�าขั้น
ตอนการอ่านและการจัดประชุมของชมรมหนังสือ สมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้อ่านประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญของโครงการจึงต้องมีการให้ความ
ส�าคัญต่อความเห็นและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก IQRA เป็นเครื่องมือ
เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงองค์กร จึงต้องมีช่องทางสื่อสารสองทางเพื่อให้มีการเจรจาความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายกับความต้องการของหน่วยงานได้
ขั้นตอนที่สองเป็นการคัดเลือกตัวบทส�าหรับอ่านโดยกลุ่มกิจกรรมการอ่านและการ
อภิปราย (Reading Activity and Discussion (READ) Group) ทั้งนี้ตามชุดของคุณค่า
ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ่าน (RAB) ขั้นตอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
ส่วนนี้มุ่งที่จะส่งเสริมความรู้สึกมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของในบรรดาชุมชน
เป้าหมายของการอ่าน (Target Reading Community - TRC) ซึ่งจะต้องรู้สึกว่าเป็นผู้รับ
บริการในโครงการนี้ นอกจากนั้น จากการมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการคัดเลือก
ท�าให้ชุมชนเป้าหมายของการอ่านไม่ต้องติดยึดกับข้อจ�ากัดด้านความคิดการท�างาน
แบบบนสู่ล่าง นอกจากนั้น ทางกลุ่มกิจกรรมการอ่านและการอภิปราย (READ) ยังได้
รับการส่งเสริมให้จัดท�าแผนกิจกรรมภายหลังการอ่านให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่มีการ
อ่าน การใช้ประโยชน์จากกลุ่มกิจกรรมการอ่านและการอภิปราย (READ) มุ่งเพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อตัวบท และใช้ประโยชน์เพื่อก�าหนดกิจกรรมการอ่านในภาย
หลัง
ขั้นตอนที่สามเกี่ยวข้องกับการประชุมของชุมชนเป้าหมายของการอ่านในบรรยากาศที่
ไม่เป็นทางการและผ่อนคลาย โดยผู้เข้าร่วมสามารถท�ากิจกรรมการอ่านและกิจกรรม
หลังการอ่านตามกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของชุมชนได้

51

ในขั้นตอนนี้จะมีการน�าขั้นตอนปฏิบัติที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ่าน
(RAB) มาใช้ และจะเน้นการอภิปรายแง่มุมต่าง ๆ ของตัวบท นอกจากนี้ยังมีแนวคิด
ที่กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่นการตอบสนองหลังการอ่าน (Post- Reading
Activated Response: PAR), การแลกเปลี่ยนโต้ตอบระหว่างกัน (Interactive Collaborative Exchange: ICE), และ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อน
อันเป็นผลมาจากการอ่านที่สร้างสรรค์ (Suggested Creative Read-related Improvised
Tasks: SCRIpT) ที่ได้รับการออกแบบเพื่อกระตุ้นผู้อ่านและประเมินความเข้าใจ/ความ
ไม่เข้าใจภายในของผู้อ่าน และยังเป็นเวทีเพื่อทดสอบความคิดที่แสดงออกในพื้นที่
สาธารณะตามขั้นตอนที่สี่ของกระบวนทัศน์ของ Vygotskian paradigm (McVee, et al.,
2007) และ (Forman & Cazden, 2004)
มีการจัดท�าชมรมหนังสือเพื่อส่งเสริมคุณภาพของชีวิตส่วนบุคคล ชีวิตการงานและชีวิต
ทางสังคม โครงการชมรมหนังสือตั้งอยู่บนความเชื่อว่าทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพ
และการคิดแบบมีวิจารณญาณส่งเสริมให้เกิดสภาพที่เหมาะแก่การพัฒนาของโลก
แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังชมรมหนังสือ BOOk Club@SoLLaT, USM เกิดจากความ
ต้องการที่จะบ่มเพาะนิสัยการอ่าน และการปลูกฝังความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง
สมาชิ ก ในชุ ม ชนมหาวิ ท ยาลั ย USM ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร้ า งสั ง คมที่ เ ท่ า ทั น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
นอกจากนั้น เครือข่ายแลกเปลี่ยนหนังสือผ่านชมรม BOOK Club@SoLLaT, USM ยัง
เป็นเวทีให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่สนใจสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือใช้แล้วกับหนังสืออื่นๆ หรือ
ซื้อหนังสือในราคาที่เหมาะสมได้ ชมรม BOOK Club@SoLLaT, USM ยังท�าหน้าที่
เป็นธนาคารหนังสือเพื่อรับบริจาคหนังสือจากบุคคล ห้องสมุด ร้านหนังสือและหน่วย
งานอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ของชมรม BOOK Club@SoLLaT, USM ไม่เพียงเพื่อช่วยให้นักศึกษา
พัฒนานิสัยการอ่านที่ดีเท่านั้น แต่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านด้วย ทั้งนี้เป็นวิสัยทัศน์ของ
ชมรม BOOK Club@SoLLaT ที่จะพัฒนากิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมและบ่มเพาะนิสัยการ
อ่านในบรรดานักศึกษาของมหาวิทยาลัย USM กิจกรรมชมรมหนังสือยังช่วยส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ห้องสมุด และหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน ความ
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พยายามทั้งสองด้านช่วยให้มีการใช้ประโยชน์จากการอ่านในระดับประเทศ ซึ่งย่อมน�า
ไปสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้มากขึ้น
ทางมหาวิทยาลัยยังร่วมมือกับสภาการอ่านแห่งปีนัง (Penang Reading Council) เพื่อส่ง
เสริมการรู้หนังสือในชุมชนต่าง ๆ ของปีนัง มีทั้งโครงการวิจัย การจัดท�านโยบาย การ
วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการแทรกแซง ยุทธศาสตร์บางส่วนประกอบด้วยการส่งเสริม
ความเป็นมืออาชีพของครูการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าหลักสูตร การวิจัยใน
ห้องเรียน การเขียนหลักสูตรและทักษะการอ่านส�าหรับครู เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาและ
ผู้น�าชุมชน มีการตีพิมพ์แบบฝึกหัดและหนังสือคู่มือส�าหรับครู การจัดประชุมด้านการรู้
หนังสือและการเผยแพร่ข้อมูลการรู้หนังสือและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ
ในขณะที่ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาหลักของโลกความรู้และความช�านาญใน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกได้อย่างเข้มแข็งเป็น
ที่ชัดเจนว่าต้องมีการส่งเสริมการอ่านในภาษาอังกฤษ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์ การใคร่ครวญและการผลิตองค์ความรู้ในชุมชน
ท้องถิ่นได้
แต่ก็มีความจ�าเป็นที่จะต้องรักษาภาษารองและภาษาถิ่นอื่น ๆ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
งานวรรณกรรมในท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการอ่านงานที่เขียนในภาษาถิ่นเหล่านี้ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพการเรียนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ครูต้องค้นหาและต่อยอดทักษะของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อใหม่ ๆ ด้วยเหตุดัง
กล่าว ทางสภาการอ่านแห่งปีนังจึงท�าหน้าที่ชี้น�าแนวทางแก้ปัญหาด้านวิชาชีพของครู
ในแง่การรู้หนังสือ ท�าให้ครูรู้สึกมั่นใจต่อการปฏิบัติหน้าที่และท�าให้นักเรียนได้รับ
ประโยชน์จากการอ่านมากขึ้น
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ผลลัพธ์ในเชิงบวกและข้อจ�ากัด
ผู้เข้าร่วมจากโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบ IQRA ให้ความเห็นว่า พวกเขาได้รับ
ประโยชน์หลายประการจากการเข้าร่วมในกิจกรรมข้างต้น โดยอาจสรุปได้ดังนี้:
- สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและไม่เป็นทางการ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้ร่วมงาน/สมาชิกกลุ่มในลักษณะที่เป็นกันเองมากขึ้น
- ความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อผู้เข้าร่วมสัมผัสได้ถึงความ
รู้สึกเป็นมิตรและความเป็นสหายราวกับเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
- เกิดแรงจูงใจที่จะหาทางเชื่อมโยงปัญหาสังคมกับสิ่งที่อ่าน รวมทั้งการเรียน
การสอน ยกตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมมีความเห็นเชิงวิพากษ์มากขึ้นต่อการถ่ายทอดและ
การดัดแปลงข้อมูล
- ได้เรียนรู้ถึงความจ�าเป็นที่จะต้องสื่อสารอย่างเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เข้าใจผิด
- เกิดก�าลังใจมากขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะรู้สึกว่าคนอื่นให้การ
ยอมรับต่อความเห็นของตนเอง และต่างคนต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
- เกิดแรงจูงใจที่จะแสดงความเห็นและความรู้สึกในบางประเด็น ท�าให้เกิด
ความเข้มแข็งมากขึ้น
- ท�าให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสทบทวนและวิเคราะห์ความคิดและการกระท�าของ
ตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวบทที่ได้อ่าน
- สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การพูด และการเขียน ผู้เข้าร่วมได้จดบันทึก
พัฒนาการของการอ่านไว้เป็นขั้นตอน
- เป็นเวทีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิด กระตุ้นให้เสนอแนวคิดและ
วิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากสภาพการเรียนรู้แบบเป็นชุมชน
- ท�าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้เข้าร่วมคนอื่น
- เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นต่อการสร้างและการรื้อสร้างเนื้อหา
- กิจกรรมการอ่านช่วยให้ผู้เข้าร่วมเชื่อมโยงเหตุการณ์และเนื้อหาที่เกิดขึ้นกับ
อุดมการณ์ ปัจจัยทางสังคม-วัฒนธรรม ฯลฯ
แม้ว่าวิธีการแบบ IQRA จะค่อนข้างประสบความส�าเร็จ แต่ในขั้นตอนปฏิบัติเราก็พบ
ข้อจ�ากัดหลายประการ อย่างเช่น
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ความแตกต่างของความเชี่ยวชาญ (Proficiency Levels)
ข้ อ จ� า กั ด ที่ ชั ด เจนอย่ า งหนึ่ ง ได้ แ ก่ ค วามแตกต่ า งของระดั บ ความเชี่ ย วชาญซึ่ ง เป็ น
อุปสรรคต่อการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็นอิสระปัญหานี้เกิดขึ้น
โดยเฉพาะกรณีที่ผู้เข้าร่วมมีความรู้ภาษาอังกฤษน้อย เราแก้ปัญหานี้โดยการน�าภาษามา
เลย์มาใช้
ข้อจ�ากัดด้านก�าหนดเวลา
ในเบื้ อ งต้ น ก� า หนดเวลาของกิ จ กรรม IQRAไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ครู แ ละสมาชิ ก ใน
ครอบครัวจ�านวนมากเพราะพวกเขาต่างเหนื่อยล้าจากการท�างานมาทั้งวันและยังต้อง
ท�างานบ้านอีกหลายอย่างกลายเป็นอุปสรรคในเชิงขั้นตอนที่ขัดขวางความก้าวหน้าของ
โครงการ แต่จากการพูดคุย ท�าให้มีมติร่วมกันกับผู้เข้าร่วมว่า จะท�ากิจกรรมการอ่านใน
ช่วงพักกลางวัน นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นมิตรในการพูดคุย ผู้เข้าร่วมยัง
ได้น�าอาหารมากินในที่ประชุม และพูดคุยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีการกินอาหาร
ว่างร่วมกัน
ความยอมรับต่อวิธีการแบบ IQRA
อุปสรรคส�าคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการกระตุ้นให้สมาชิกน�าวิธีการแบบ IQRA ไป
ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการรู้หนังสืออย่างจริงจังของตนเอง (Ambigapathy Pandian, et al.,
2009) แรงต่อต้านในช่วงแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และความตื่นเต้นกังวล
เนื่องจากไม่เข้าใจเนื้อหาของกิจกรรม เพื่อเน้นให้เห็นประสิทธิภาพของ IQRA ในแง่ที่
เป็นเวทีการเรียนรู้ทางเลือก เราส่งเสริมให้ผู้อ่านจัดท�าบันทึกการอ่าน ซึ่งครอบคลุมราย
ละเอียดความก้าวหน้าของการฝึกฝนด้านภาษา การท�างานในชั้นเรียน/สถานที่ท�างาน
และการพัฒนาการรู้หนังสืออย่างจริงจัง
ความสนใจของผู้เข้าร่วม
ปัญหาท้าทายส�าคัญอย่างหนึ่ง คือ การกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีความสนใจต่อโครงการใน
ระยะยาว เราแก้ปัญหานี้โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายภายหลังการอ่านผ่านทั้งการ
ตีความเนื้อหาของแต่ละบุคคล, การมีส่วนร่วมกับสังคมและกลุ่มคนหลากหลายที่อยู่
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ภายนอกชุมชน กิจกรรมการเขียนที่สร้างสรรค์ และกิจกรรมที่สนุกสนาน ท�าให้การพูด
คุยไม่น่าเบื่อ
การสมัครเข้าร่วมโครงการ IQRA
ปัญหาส�าคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ การกระตุ้นให้สมัครเข้าร่วมโครงการ IQRA
เนื่องจากทางชมรมหนังสือต้องพยายามหาทางแข่งขันกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจที่
เกิดจากสื่อใหม่ ๆ เราแก้ปัญหาโดยการท�าให้เกิดเอกลักษณ์ที่แตกต่าง มีการออกแบบ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ อย่างเช่น การจัดท�าเสื้อยืด ถ้วยกาแฟ หมวก และบัตรลด
ราคาหนังสือ ท�าให้ผู้เข้าร่วมในโครงการ IQRA รู้สึกถึงเอกสิทธิ์ที่ได้รับ เรายังสร้างแรง
จูงใจโดยการท�าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและไม่เป็นทางการ และยังมีการน�า
วัฒนธรรมท้องถิ่นของมาเลเซียในลักษณะของการ “นั่ง-กิน-พูด” โดยทางหน่วยงานได้
จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งของว่างไว้ให้ ฯลฯ เรายังอยู่ระหว่างการพัฒนา
เวทีชมรมหนังสือทางอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดผ่านช่องทา
งอิเลคทรอนิกส์ด้วย
ความสนใจของผู้เข้าร่วม
ปัญหาท้าทายส�าคัญอย่างหนึ่ง คือ การกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีความสนใจต่อโครงการใน
ระยะยาว เราแก้ปัญหานี้โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายภายหลังการอ่านผ่านทั้งการ
ตีความเนื้อหาของแต่ละบุคคล, การมีส่วนร่วมกับสังคมและกลุ่มคนหลากหลายที่อยู่
ภายนอกชุมชน กิจกรรมการเขียนที่สร้างสรรค์ และกิจกรรมที่สนุกสนาน ท�าให้การพูด
คุยไม่น่าเบื่อ
การสมัครเข้าร่วมโครงการ IQRA
ปัญหาส�าคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ การกระตุ้นให้สมัครเข้าร่วมโครงการ IQRA
เนื่องจากทางชมรมหนังสือต้องพยายามหาทางแข่งขันกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจที่
เกิดจากสื่อใหม่ๆ เราแก้ปัญหาโดยการท�าให้เกิดเอกลักษณ์ที่แตกต่าง มีการออกแบบ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ อย่างเช่น การจัดท�าเสื้อยืด ถ้วยกาแฟ หมวก และบัตรลด
ราคาหนังสือ ท�าให้ผู้เข้าร่วมในโครงการ IQRA รู้สึกถึงเอกสิทธิ์ที่ได้รับ เรายังสร้างแรง
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จูงใจโดยการท�าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและไม่เป็นทางการ และยังมีการน�า
วัฒนธรรมท้องถิ่นของมาเลเซียในลักษณะของการ “นั่ง-กิน-พูด” โดยทางหน่วยงานได้
จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งของว่างไว้ให้ ฯลฯ เรายังอยู่ระหว่างการพัฒนา
เวทีชมรมหนังสือทางอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดผ่านช่องทา
งอิเลคทรอนิกส์ด้วย
ปัญหาการเข้าถึงและราคาที่เหมาะสม
ข้อจ�ากัดอย่างหนึ่งที่เราไม่ต้องเผชิญแต่อาจกลายเป็นอุปสรรคส�าหรับหน่วยงานที่
สนใจในกิจกรรมนี้ได้แก่ การไม่สามารถเข้าถึงสื่อเพื่อการอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สภาพแวดล้ อ มการอ่ า นในประเทศโลกที่ ส ามในแง่ ห นึ่ ง การเข้ า ถึ ง ก็ เ ป็ น ปั ญ หาที่
เกี่ยวข้องอย่างแยกไม่ออกกับต้นทุนของกิจกรรม เนื่องจากสื่อเพื่อการอ่านที่มีคุณภาพ
มักมีราคาสูงกว่าที่ผู้บริโภคทั่วไปจะจ่ายได้อาจจะเป็นเพราะความแตกต่างด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน การเก็บภาษี และความสามารถในการหารายได้ อุปสรรคเหล่านี้จึงขัดขวาง
การพัฒนาของชุมชนการอ่าน อย่างเช่น กลุ่ม IQRA ในบริบทต่าง ๆ แม้ว่าปัญหาเหล่า
นี้จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในบางสถานการณ์ แต่ก็สามารถแก้ไขได้โดยการใช้สื่อทางเลือก
เพื่อการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์แนะน�าสถาน
ที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
อุปสรรคในโรงเรียน
ในระดับโรงเรียนมีปัญหาท้าทายมากมายต่อการส่งเสริมการอ่านการขาดแรงจูงใจและ
ทักษะในการรวบรวมสื่อเพื่อการอ่าน การขาดปัจจัยพื้นฐานที่ดีในหลายครอบครัวและ
โรงเรียน ต่างเป็นอุปสรรคส�าคัญส�าหรับผู้ปกครอง ครู และนักวิจัย ครูยังต้องเผชิญ
ปัญหาเนื่องจากมีทรัพยากรที่จ�ากัดไม่ค่อยได้รับการยอมรับและยังมีข้อจ�ากัดด้านเวลา
ท�าให้ต้องเร่งรีบสอนจนจบหลักสูตรตามเวลาที่มีอยู่น้อยและมักไม่มีแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ ที่ส�าคัญ ครูจะต้องมีอิทธิพลต่อทัศนคติและวิธี
คิดของนักศึกษาซึ่งในปัจจุบันให้ความสนใจต่อสื่อใหม่ ๆ มากกว่ารวมทั้งให้ความ
สนใจต่อการเล่นเกม ภาพยนตร์ เพลง และวัฒนธรรมร่วมสมัย
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สรุป
งานนิพนธ์ชิ้นนี้พยายามที่จะให้ภาพรวมของการอ่าน โดยเริ่มจากการพิจารณาภูมิทัศน์
การอ่านที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเติบโตขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการ
บรรยายถึงปรากฏการณ์การอ่านที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย และปัจจัยส�าคัญที่ผลักดันให้มี
การส่งเสริมการอ่านทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน และโรงเรียน พฤติกรรมและนิสัย
การอ่านที่ลดลงในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นข้อกังวลที่ก�าลังเกิดขึ้น นอกจากนั้น
ยังเกิดภาวะไม่อยากอ่านหนังสือ ซึ่งท�าให้ต้องมีการหาทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจและการพัฒนาประเทศ ความนิยมในภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้น
ในระดับโลก ยังชี้ให้เห็นความจ�าเป็นที่จะต้องส่งเสริมการอ่านในภาษาอังกฤษ เพื่อให้
เกิดความสัมพันธ์และความรู้ที่สร้างสรรค์ เชื่อมโยงชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและใน
ระดับโลก
ช่วงเวลาในปัจจุบันสะท้อนถึงสภาพการสื่อสารระดับโลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง มีความ
หลากหลายมากขึ้นในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนการเรียนรู้ เป็นเหตุ
ให้เกิดความสนใจมากขึ้นที่จะส่งเสริมการอ่าน และกลายเป็นแผนการส�าคัญที่ได้รับ
ความสนใจ การให้ความส�าคัญต่อการอ่านเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนชาวมาเลเซียในการตัดสินใจ การผลิตองค์ความรู้ ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับบุคคล โรงเรียน หรือสถานที่ท�างาน
และตาม พื้นที่สาธารณะต่างๆ ประเทศมาเลเซียตระหนักว่าการอ่านและรูปแบบงาน
วรรณกรรมเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยให้ผู้เรียนในมาเลเซียจัดการความสัมพันธ์กับ
ความแตกต่าง การเปลี่ยนแลงและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับ
โลกได้
การเปลี่ยนรูปของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทวีส�าคัญมากขึ้น และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
สังคมแห่งความรู้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราสามารถค้นพบปัญหาทั้งในเชิงความคิดและ
การปฏิบัติในแง่ของการอ่าน และหาทางตอบสนองความต้องการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต
และความต้องการใหม่ ๆ ในการเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะได้ เป็นที่
ชัดเจนว่า การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีมาตรการ
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เชิงนโยบายที่เหมาะสมของรัฐบาล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ การ
ส่งเสริมการเข้าถึงสื่อเพื่อการอ่านทั้งในระดับครัวเรือนและโรงเรียนนับเป็นขั้นตอน
แรกที่ส�าคัญ ทั้งยังจะต้องหาทางเปลี่ยนการบริหารจัดการสถาบันการสอน และที่ส�าคัญ
ต้องมีการเปลี่ยนบทบาทของผู้ปกครอง ครู นักการศึกษา และต้องปรับกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของสังคมเพื่อให้การอ่านตอบ
สนองต่อความต้องการของสังคมในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นรูปธรรม
ความส� า คั ญ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ของระบบข้ อ มู ล และการสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ ที่ ห ลากหลาย
ท�าให้ต้องมีการหาทางตอบสนองพฤติกรรมใหม่ๆทางสังคมของการอ่านโครงการ
และนโยบายด้านการรู้หนังสือของหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งมักมุ่งที่การบ่มเพาะ
วัฒนธรรมการอ่านตลอดชีวิตและการเปิดช่องทางใหม่เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในพื้นที่สาธารณะ ในอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและบุคลิกใหม่ ๆ ระบบการศึกษาในมาเลเซีย
ได้น�าไปสู่แผนการและกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นในระดับโรงเรียนประถมและมัธยม
ทั้งนี้เพื่อบ่มเพาะวัฒนธรรมการอ่านส�าหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาองค์ความ
รู้ที่จ�าเป็น มีทักษะที่สร้างสรรค์และสามารถคิดได้ ท�าให้สามารถเผชิญหน้ากับปัญหา
ท้าทายที่หลากหลายมากขึ้นในโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ได้
วิธีการแบบ IQRA ที่เน้นการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ทั้งในระดับ
ครัวเรือนและโรงเรียน และควรพิจารณาว่ากิจกรรมของชมรมหนังสือ BOOK Club@
SoLLAT เป็นปัญหาท้าทายส�าหรับผู้วิจัย ครู ผู้ปฏิบัติและผู้ก�าหนดนโยบาย โดยจะต้อง
แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการอ่านกับการบรรยายประสบการณ์
ของมนุษย์ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเชื่อมโยงและความเป็นเครือข่ายมากขึ้นกับหน่วย
งานต่าง ๆ ในมาเลเซีย ทั้งในแง่การแลกเปลี่ยนแนวคิด สื่อการอ่าน ข้อมูล การอบรม
และทรัพยากรมนุษย์ การอภิปรายข้างต้นแสดงให้เห็นพลังและศักยภาพรวมทั้งปัญหา
ท้าทายจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มที่สนใจการอ่าน ที่มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งยังแสดงให้เห็นว่า การลงทุนในหนังสือและการอ่านเป็นหัวใจ
ของการปฏิรูปการศึกษาและสังคม การส่งเสริมการรู้หนังสือ และการรักษาทักษะการรู้
หนังสือไว้ตลอดชีวิต และน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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มาเลเซี ย มี แ ผนการและโครงการมากมายที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ย นในสหั ส วรรษใหม่ มี
พฤติกรรมการอ่านและมีทักษะการรู้หนังสือหลายด้านซึ่งเป็นปัจจัยที่จ�าเป็นในการ
เผชิญหน้ากับโลกที่มีความหลากหลายมากขึ้นแม้จะมีการอภิปรายและการวางแผน
การเปลี่ยนนิสัยการอ่านอยู่มากมายเพื่อเปลี่ยนแปลงนิสัยการอ่านแต่ก็ยังมีข้อจ�ากัด
และระบบโรงเรียนก็ยังคงบกพร่อง รวมทั้งที่บ้านก็ขาดตัวแบบในการอ่าน ซึ่งนับเป็น
อุปสรรคส�าคัญต่อความพยายามพัฒนาให้เกิดนิสัยการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีวิธีการ
ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน การมีส่วนร่วมในสังคม และการเติบโตเข้มแข็ง
ขึ้น เป็นที่ชัดเจนว่าจะต้องมีการเชื่อมโยงและความเป็นเครือข่ายมากขึ้นกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในมาเลเซีย ทั้งในแง่การแลกเปลี่ยนแนวคิด สื่อการอ่าน ข้อมูล การอบรม และ
ทรัพยากรมนุษย์ การท�างานเช่นนี้เท่านั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนในชุมชนไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามอง และเป็นผู้บริโภคความรู้ แต่ยัง
เป็นพลเมืองของโลกที่มีส่วนในการผลิตองค์ความรู้อย่างเข้มแข็ง.
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เด็กฟิลิปปินส์ทุกคนเป็นนักอ่าน
Neni Sta. Romana Cruz
25 สิงหาคม 2554

“เมื่อคุณให้หนังสือกับใครบางคน
คุณไม่ได้ให้เขาแค่ กระดาษ หมึก และกาวเท่านั้น แต่คุณได้มอบโอกาสแห่งชีวิตใหม่ทั้งชีวิตแก่เขา”
Christopher Morley

เมื่อปีการศึกษาใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนของปีนี้ สื่อมวลชนรายงาน
ข่าวเดิมๆและที่รู้กันดีในแบบที่คุ้นเคยและชวนเหนื่อยหน่าย แต่ก็ถึงเวลาอีกครั้งที่จะ
ต้องให้ความสนใจกับปัญหาที่เป็นเรื่องปกติในระบบโรงเรียนของรัฐในฟิลิปปินส์ ซึ่ง
มักได้รับการอธิบายว่าเป็น “ภาระที่หนักเกินไป และขาดแคลนทรัพยากร” และตามด้วย
เสียงท่องบ่นต่อไปนี้ ห้องเรียนไม่เพียงพอส�าหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ห้องเรียนมี
นักเรียนมากเกินไป ขนาดชั้นเรียนใหญ่ ครูไม่พอ ต�าราเรียนไม่เพียงพอ คุณภาพของ
ต�าราเรียนที่มีอยู่ต�่า ต�่ากว่าสถานศึกษาตามอุดมคติ นักเรียนที่เคยเรียนโรงเรียนเอกชน
สมัครเข้าเรียนโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเรียนที่ต�่ากว่าอัตราการออกจาก
โรงเรียนกลางคันเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ข่าวที่สิ้นหวังโดยสิ้นเชิง ข่าวดีก็คือ งบประมาณปี
พ.ศ. 2554 ของกรมการศึกษาได้เพิ่มขึ้นเป็น 192,000 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ มากกว่างบ
ประมาณ 122,000 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ของปี พ.ศ. 2549 ถึง52% แต่นี่ก็ยังไม่เพียงพอ
ส�าหรับจัดการกับปัญหาที่ยากมากที่ระบบการศึกษาภาครัฐของฟิลิปปินส์เผชิญอยู่ การ
ศึกษาระดับประถมเป็นภาคบังคับและฟรีขณะที่การศึกษาระดับมัธยมฟรีแต่ไม่บังคับ
ในโรงเรียนมัธยมของรัฐ เราไม่สามารถพูดเรื่องการรู้หนังสือโดยไม่กล่าวถึงเรื่องสถาน
ศึกษา การออกจากโรงเรียนกลางคันที่ก�าลังเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นเลยได้จากข้อมูลปี
การศึกษา 2547 – 2548 ของโรงเรียนของรัฐพบว่า อัตราการออกจาก โรงเรียนกลางคัน
ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเกรด 1 ถึงเกรด 2 เพราะปัญหาสุขภาพ และโภชนาการ
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เนื่องจากความยากจน จากอัตราการสมัครเข้าเรียนในเกรด 1 100% เหลือ 68.38% ใน
เกรด 6 ถดถอยลงในแต่ละปีเพราะทักษะความเข้าใจต�่า และไม่สามารถประสบความ
ส�าเร็จในโรงเรียน ปัญหาหลักคือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนมัธยมปีที่ 4 อัตราการสมัครเข้าเรียนลดลงถึง 42.50% และจบการ
ศึกษาจากวิทยาลัย 14% เท่านั้น อย่างน้อยที่สุด สถิตินี้น่าตกใจและน่าท้อแท้ การโอ้อวด
เดิมๆของประเทศว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ก�าลังพัฒนาการศึกษาสูงที่สุดด้วยอัตราการ
สมัครเข้าเรียนในระดับต่างๆสูงไม่เป็นความจริงอีกต่อไป สิ่งที่เป็นปัญหามากกว่าอัตรา
การส�าเร็จการศึกษาคือ คุณภาพการเรียนการสอนที่ต�่า เป็นเรื่องชัดเจนว่าความสามารถ
ในการอ่านเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จของการรู้หนังสือเบื้องต้น และการประสบ
ความส�าเร็จในโรงเรียนและโลกแห่งการท�างานในที่สุด
อย่างไรก็ตาม ความส�าเร็จในการรักษานักเรียนไว้ในโรงเรียนได้สร้างปัญหา
ใหม่ขึ้น ความขัดแย้ง ที่รักษานักเรียนไว้ในโรงเรียนจะเพิ่มปัญหาเรื่องความขาดแคลน
ในปัจจุบัน การปรับปรุงเรื่องการรักษานักเรียนในโรงเรียน จะท�าให้มีเด็กเพิ่มขึ้น 1 –
1.2 ล้านคนในระบบ
ส่วนหนึ่งของวาระ 10 ประการส�าหรับการปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานของรัฐ
บาลเบนิโญ อาคีโน่ คือ การสร้างความมั่นใจว่าภายในปี พ.ศ. 2558 เด็กจากทุกๆแห่งใน
ประเทศ ชายและหญิงเท่าเทียมกันจะสามารถจบการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนประถม
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุด คือ การปฏิรูปการศึกษาที่ระบุว่าเด็กทุกคน
ต้องเป็นนักอ่านตั้งแต่เกรด 1 เมื่อสิ้นสุดวาระของรัฐบาลอาคีโน่ในปี พ.ศ. 2559 ด้วย
การน�าเสนอการเรียนชั้นอนุบาลภาคบังคับในเดือนมิถุนายนปีนี้ เป้าหมายซึ่งขึ้นต่อการ
เรียนโรงเรียนอนุบาลที่ครบปีจะเป็นการเริ่มต้นที่ท�าให้เด็กๆทุกคนเป็นนักอ่านภายใน
เกรด 3 จากนั้นลดมาที่ภายในเกรด 2 และเกรด 1 จึงต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่
จ�าเป็นส�าหรับสิ่งนี้ ได้แก่ ห้องสมุด หนังสือที่อ่าน ครูที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการ
สอนให้อ่าน จริงๆแล้วดูเหมือนจะเป็นแผนที่ยาก แต่มีบางเรื่องที่เป็นไปได้มาก
การปฏิรูปการศึกษานี้สร้างและปรับปรุงโครงการเด็กทุกๆคนเป็นนักอ่าน
(Every Child a Reader Program ECARP) เริ่มด�าเนินการโดยกรมการศึกษาในปี พ.ศ.
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2544 ซึ่งวางเป้าหมายว่าเกรด 3 เป็นระดับที่เด็กทุกๆคนต้องเป็นนักอ่านที่ประสบความ
ส�าเร็จ -ซึ่งบางครั้งมีการระบุเป้าหมายว่าผู้ไม่สามารถอ่านได้จะมีจ�านวนเป็นศูนย์เมื่อถึง
เกรด 4 ในการถกปัญหาเมื่อเร็วๆนี้ พบว่าเกรด 3 ช้าเกินไปในระดับประถม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีการน�าโครงการโรงเรียนอนุบาลเข้ามาใช้ เป้าหมายที่ยากและครอบคลุม
ทั้งหมดส่งผลให้เกิดการปฏิรูปเชิงสถาบันหลักๆ โครงสร้างพื้นฐานที่ตามมา และการ
ฝึกอบรมครูที่ต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อสอนการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นที่มีอยู่ทั่วไปต่อการริเริ่มดังกล่าวจากกรมการ
ศึกษา ไม่มีการปฏิเสธว่าเรามีโครงการมากมายที่ดีเลิศที่ก�าลังด�าเนินต่อ แต่ยังไม่ใช่
โครงการที่เป็นมาตรฐาน เท่าเทียมกัน และยั่งยืนที่ทุกคนจะยึดตามได้ แต่สิ่งที่เรามีอยู่
ในมือ คือ การริเริ่มที่แตกต่างกันจากภาคต่างๆทั่วประเทศ เช่น สารบัญแฟ้มการฝึกอ่าน
ที่ดีที่สุด และโครงงานการจัดการการอ่านจาก 30 โรงเรียนใน 17 พื้นที่ในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2553 ดังนั้น หนึ่งทศวรรษภายหลังจากการเริ่มค�าขวัญที่ดึงดูดใจนี้ว่า เด็กทุกคน
เป็นนักอ่าน เรายังไม่มีคะแนนความส�าเร็จของอะไรที่จะโอ้อวดได้
โครงการเด็กทุกคนเป็นนักอ่านได้ก่อให้เกิดโครงการหลักสองโครงการซึ่งหวังว่าจะ
เป็นประโยชน์ส�าหรับการวางแผนในอนาคตต่อชั้นเรียนและระดับชาติ และไม่เพียงแค่
สร้างงานธุรการมากขึ้นให้กับครูโรงเรียนรัฐบาลที่ได้ค่าจ้างต�่าและท�างานหนักอยู่แล้ว
โครงการแรก คือ คลังการอ่านตามอัธยาศัยของฟิลิปปินส์ เป็นการประเมิน
องค์ประกอบของ ECARP ซึ่งท�าโดยครูหนึ่งต่อหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับส่วนที่
อ่านปากเปล่า
โครงการที่สอง ได้ท�าน�าร่องในโรงเรียนแห่งเดียวเท่านั้น ยังไม่ ได้ท�าในโรง
เรียนอื่นๆ เป็นโครงการฟื้นฟูการอ่านของนิวซีแลนด์ส�าหรับนักเรียนเกรด 1 โครงการ
ระยะสั้น ซึ่งจัดการบนพื้นฐานของโรงเรียนส�าหรับผู้ได้รับการศึกษาต�่า ประกอบด้วย
บทเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่เข้มข้นวันละ 30 นาที ด้วยครูที่รู้หนังสือที่ได้รับการฝึก
อบรมเป็นระยะเวลาเฉลี่ย 20 สัปดาห์ ครูในโรงเรียนรัฐบาลได้รับคัดเลือกไปฝึกอบรม
เรื่องนี้ที่นิวซีแลนด์ และกลับมาฝึกอบรมเพื่อนร่วมงานในฟิลิปปินส์
แต่แน่นอนว่า สิ่งที่สา� คัญและจ�าเป็นมากกว่าเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ คือ ค�าสั่ง
กรมการศึกษา (DepEd) จากปี พ.ศ. 2544 ที่ให้นักเรียนทุกคนต้องแสดงหลักฐานที่เป็น
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ลายลักษณ์อักษร หรือวาจาว่าได้อ่านหนังสืออย่างน้อยที่สุดปีละสองเล่ม หนึ่งเล่มต่อ
ภาคเรียนก่อนจะได้รับการส่งเสริมไประดับต่อไป ซึ่งได้ระบุว่าหนังสือหมาย
ถึง สิ่งที่ไม่ใช่ ต�าราเรียน และเล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ และอีกเล่มหนึ่งเป็นภาษาของ
เจ้าของหรือภาษาแม่ ดูเหมือนว่าไม่ใช่ภารกิจที่ใหญ่ แต่เมื่อพิจารณาข้อจ�ากัดของระบบ
โรงเรียนของรัฐ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
การปฏิรูปการศึกษาที่ส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่สัมพันธ์กับการอ่านโดยตรงคือ
สื่อการสอนที่ใช้ในโรงเรียน ประธานาธิบดีอาคีโน่ กล่าวถึงหลักการสามภาษาที่ต้อง
ใช้ความพยายามอย่างสูงซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย “เรียนภาษาอังกฤษให้ดีเพื่อติดต่อกับ
โลก เรียนภาษาฟิลิปปินส์ให้ดีเพื่อติดต่อกับประเทศ และรักษาภาษาแม่ไว้เพื่อเชื่อมต่อ
กับมรดกของพวกคุณ” เป็นการปรับปรุงนโยบายสองภาษาให้เป็นสื่อการสอนเพราะ
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานในภาษาอังกฤษและภาษาฟิลิปปินส์ที่เป็นภาษาแห่งชาติ
ในอันที่จะประสบความส�าเร็จในภาษาใดภาษาหนึ่ง ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและได้รับ
สนับสนุนจากการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าการใช้ภาษาแม่ในเกรดต้นๆส่งเสริม
การเรียนวิชาต่างๆให้ดีขึ้นรวมทั้งภาษาอังกฤษและฟิลิปปินส์ด้วย เราควรสร้างความ
หลากทางหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมฟิลิปปินส์มากกว่าที่จะมองมันเป็น
หน้าที่ มันเป็นความอุดมสมบูรณ์ของมรดกวัฒนธรรมของเราและลักษณะภูมิศาสตร์ที่
เป็นหมู่เกาะของประเทศที่มี 7,100 เกาะ ที่ท�าให้เรามีภาษาที่แตกต่างกัน 120 ภาษาและ
ภาษาท้องถิ่นหลักๆ 8 ภาษาซึ่งใช้พูดกันอย่างกว้างขวาง
รัฐบาลอาคีโน่ที่มีอายุหนึ่งปีก�าลังด�าเนินการปฏิรูปที่จ�าเป็นอย่างหนักใน
ระบบการศึกษา ส�าหรับโรงเรียนในปี พ.ศ. 2554 – 2555 Br. Armin Luistro FSC
เลขาธิ ก ารกรมการศึ ก ษาได้ ป ระกาศแผนปฏิ บั ติ ก ารในระดั บ สากลของโครงการ
โรงเรียนอนุบาลของรัฐเป็นครั้งแรกส�าหรับเด็กอายุ 5 ปีซึ่งจะเป็นการเตรียมตัวเด็กให้
ดีขึ้นแบบเคร่งครัด เพื่อเข้าโรงเรียนในระบบการศึกษา อย่างน้อยที่สุด เด็กก่อนวัยเรียน
หนึ่งล้านคน (ตัวเลขจริงๆ 1.12 ล้าน) ถูกลงชื่อเข้าร่วมโครงการนี้ นี่เป็นขั้นตอนแรกภาย
ใต้โครงการ K + 12 ซึ่งจะเพิ่มอีก 2 ปีให้กับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน 6 ปีของโรงเรียน
ประถมและ 4 ปีของระดับมัธยม มาตรการนี้ถูกมองว่าเป็นขั้นตอน ที่ส�าคัญที่จะแก้
ปัญหาความขาดแคลนความรู้ความสามารถในวิชาหลัก ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ในกลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาระดับมัธยม
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และท�าให้นักวิชาชีพชาวฟิลิปปินส์เป็นที่ยอมรับของนายจ้างต่างประเทศ ในปัจจุบัน
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสองประเทศเท่านั้นที่มีหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน 10
ปี อีกประเทศหนึ่งคือประเทศพม่า ผลที่ชัดเจนที่สุดของหลักสูตรการศึกษา 10 ปี คือ
ความไม่เต็มใจของบริษัทต่างประเทศในการจ้างผู้จบการศึกษาโครงการที่ถูกตัดทอนนี้
โครงการ K + 12 ของเราควรท�าให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาของเราแข่งขันในระดับสากลได้
มากขึ้น
ผลการทดสอบความส�าเร็จระดับชาติ (National Achievement Test NAT)
ส�าหรับเกรด 6 ในปีการศึกษา 2552 – 2553 สะท้อนอัตราการสอบผ่าน 69.21% เท่านั้น
นี่แสดงให้เห็นการปรับปรุงขึ้น 24% จากปี พ.ศ. 2548 – 2549 แต่แสดงว่าการปฏิรูปยัง
คงเป็นเรื่องจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อท�าให้การปรับปรุงที่ส�าคัญบรรลุผลอย่างยั่งยืน
เราจะส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสถานศึกษาในสภาพแวดล้อมเช่นฟิลิปปินส์
ในปัจจุบันได้อย่างไร สององค์กรที่ข้าพเจ้าท�างานด้วย คือ คณะกรรมการฟิลิปปินส์ว่า
ด้วยหนังสือส�าหรับเยาวชน (Philippine Board on Books for Young People: PBBY) และ
มูลนิธิ Sa Aklat Sisikat (“Books Make you Cool”) ทั้งสององค์กรมีความกระตือรือร้น
ในการรณรงค์เพื่อท�าให้เด็กฟิลิปปินส์ทุกคนไม่เพียงแต่เรียนรู้การอ่านเท่านั้นแต่ยังรัก
การอ่านด้วย
นั บ เป็ น เวลาหลายปี ใ นหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมครู ส� า หรั บ ครู ใ นโรงเรี ย น
ของรัฐข้าพเจ้าพูดตลอดเวลาเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับรางวัลที่ข้าพเจ้าชื่นชอบซึ่งเป็น
วรรณกรรมเด็กจากประเทศที่พัฒนาแล้ว และจากเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆของฟิลิปปินส์ แล้ว
ข้าพเจ้าก็ตระหนักว่าดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ข้าพเจ้ากล้าสั่งสอนเรื่องความรักการ อ่าน
ได้อย่างไรเมื่ออันดับแรกนักเรียนไม่มีหนังสือที่จะอ่าน เราสามารถพูดเรื่องความรักการ
อ่านได้อย่างไรเมื่อนักเรียนไม่สามารถแม้แต่จะอ่าน และความจริงเกลียดการอ่านเพราะ
ชั้นเรียนการอ่านของพวกเขาหมายถึงการเรียนรู้ค�าที่ไร้ความหมายและแบบฝึกหัดที่
ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้น ไม่ใช่ว่าครูเจตนาท�าให้ชั้นเรียนน่าเบื่อหน่ายเช่นนั้น เพียงแต่พวก
เขาไม่มีทรัพยากรหรือทักษะความรู้ที่จะท�าอีกอย่างข้าพเจ้าจะสามารถท�าให้ครูเชื่อ
เรื่องหนังสือที่ข้าพเจ้ารักได้อย่างไรเมื่อมีสิ่งแปลกแยก ไม่สามารถเข้าถึงพวกเขาได้ จะ
หาความเบิกบานใจได้ที่ไหนในสภาพนั้น
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เราอดไม่ได้ที่จะให้ความสนใจกับครูในโรงเรียนของรัฐที่มีชั่วโมงการท�างาน
ยาวในตอนกลางวันและสืบเนื่องไปถึงกลางคืนเพราะพวกเขาต้องเขียนรายละเอียด
แผนงานที่ยาวเหยียดตามที่ฝ่ายบริหารต้องการอีกนั่นหมายความว่าพวกเขาจะรู้สึก
เหน็ดเหนื่อยเกินกว่าที่จะสอนในวันรุ่งขึ้น และยังต้องขับเคี่ยวกับนักเรียนที่ไม่สามารถ
เรียนรู้เพราะพวกเขาไม่ได้รับประทานอาหารที่เหมาะสม และจ�านวนนักเรียนมากกว่า
60 คนต่อชั้นเรียนซึ่งคุณภาพต�่ากว่าในอุดมคติอย่างแน่นอน ครูเหล่านี้เป็นความหวังที่
สดใส แต่พวกเขาขาดโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเป็นครูที่ดีเลิศ ขอให้ครูเหล่านี้ยัง
คงสดชื่นร่าเริงและมั่นคงในงาน และเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน (มีสุขภาพจิตที่ดีด้วย) ดัง
ที่พวกเขาบอกข้าพเจ้าว่ารายได้จากการน�างานกลับไปท�าที่บ้านไม่สามารถแม้แต่จะพา
พวกเขากลับบ้าน
ด้วยเจตนาที่โปร่งใสข้าพเจ้าต้องกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นว่าสามองค์กรที่ข้าพเจ้า
จะกล่าวถึงซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักเรื่องการรู้หนังสือและการส่งเสริมการอ่านเป็น
องค์กรที่ข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด คณะกรรมการฟิลิปปินส์ว่าด้วยหนังสือส�าหรับ
เยาวชน (PBBY) เป็นองค์กรเอกชน ไม่แสวงหาก�าไร ไม่มีหลักทรัพย์ เป็นตัวแทนของ
กลุ่มต่างๆหลายภาคส่วนทั้งนักเขียน นักวาดภาพ ส�านักพิมพ์ ผู้จ�าหน่ายหนังสือ นักการ
ศึกษา นักวิจารณ์หนังสือ บรรณารักษ์ นักวิจัย นักเล่านิทาน ผู้สนับสนุนการอ่าน และผู้
แทนสื่อมวลชน ให้ค�ามั่นสัญญาร่วมกันที่จะพัฒนางานวรรณกรรมเด็กในประเทศและ
ส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กๆ องค์กรนี้เป็นคณะกรรมการระดับชาติของฟิลิปปินส์ ที่
เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยหนังสือส�าหรับเยาวชน (International
Board on Books for Young People : IBBY) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่จัดตั้งขึ้นที่เมือง
ซูริค (Zurich) เมื่อปี พ.ศ. 2496 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระดับนานาชาติผ่านหนังสือของ
เด็ก ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของภาคส่วนนักวิจารณ์หนังสือในคณะกรรมการฯ ซึ่งนี่เป็น
ภาคส่วนขนาดใหญ่ในประเทศ และเคยเป็นประธานของ PBBY
PBBY เป็นองค์กรน�าในการเฉลิมฉลองวันหนังสือเด็กแห่งชาติที่ก�าหนดจัด
ขึ้นในทุกวันอังคารที่สามของเดือนกรกฎาคมของทุกปี วันที่ถูกเลือกขึ้นโดยเฉพาะนี้
เนื่องจากเป็นวันครบรอบของการจัดพิมพ์ “The Monkey and the Turtle” ของ Jose
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Rizal ในบันทึกตะวันออกของ Trubner ส�านักพิมพ์ลอนดอน ใช่! Rizal ท�าวรรณกรรม
เด็กเล่นๆด้วยแม้แต่การร่างภาพและแปลเทพนิยายของ Hans Christian Andersen ส่ง
กลับมาให้หลานชายและหลานสาวที่บ้านระหว่างที่ไปลี้ภัยอยู่เป็นเวลาหลายปีในยุโรป
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่แผ่นป้ายโฆษณาและประเด็นหลักของเราปีนี้จะให้
ความส�าคัญกับเขาด้วยความซาบซึ้งใจอย่างมากในฐานะ คุณปู่ Pepe (ชื่อเล่นที่แสดง
ความรักใคร่ของ Jose): คนหนึ่งที่อ่าน และบางคนที่ถูกอ่าน
ปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิด 150 ปีของวีรชนแห่งชาติของเรา Dr.
Jose Rizal ปัญญาชนอัจฉริยะ ผู้รักหนังสืออย่างแท้จริง และ ชายที่มีพรสวรรค์มากมาย
ซึ่งเป็นเจ้าของวรรณกรรมที่เขียนในภาษาสเปน Noni Me Tangere และ El Filibusterismo เป็นเหตุการณ์ส�าคัญที่น�าไปสู่การประกาศเอกราชของประเทศจากโซ่ตรวนของ
การปกครองจักรวรรดินิยม 300 ปีจากสเปนและ 30 ปีจากสหรัฐอเมริกา วรรณกรรม
ของเขานับเป็นเครื่องมือปลุกระดมเบื้องต้น ต่อต้านอิทธิพลของนักบวชเมื่อได้บรรยาย
ถึงการกระท�าเกินขอบเขตของนายพลผู้ปกครองชาวสเปน และนักบวช Noni Me Tangere เป็นภาษาละตินแปลว่า “อย่าแตะต้องฉัน/ แตะต้องฉันไม่ได้” บันทึกอยู่ในพระ
คัมภีร์เป็นค�าพูดของพระเยซูที่ตรัสกับ Mary Magdalen หลังจากกลับคืนชีพ ขณะที่ El
Filibusterismo มีหัวข้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษว่า The Reign of Greed (การปกครองของ
คนโลภ) ขณะที่ภาษาสเปน filibustero หมายถึง “ความสงสัยที่ปฏิวัติ การล้มล้าง” ถึง
ตอนนี้คุณคงสามารถเข้าใจและตระหนักแล้วว่าท�าไมสเปนจึงห้ามเผยแพร่หนังสือนี้
และอยากรู้อยากเห็นพอ แม้ในทศวรรษที่ 1950 ผู้เขียนกฎหมายของเราได้สร้างประเด็น
การโต้เถียงอย่างร้อนแรงว่าหนังสือเหล่านี้เป็นวัสดุที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับการ
อ่านในโรงเรียนหรือไม่ ปัจจุบัน มันเป็นที่ต้องการอ่าน แต่จะท�าให้มันถูกปากเยาวชน
ปัจจุบัน ได้อย่างไรเป็นอีกประเด็น การเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี เมื่อเร็วๆนี้เป็นการ
ท่องอาขยานหมู่ “Mi Ultimo Adios” (“My last Farewell”) ของ Razel สนับสนุน
โดย Instituto Cervantes ในมะนิลา ย้อนหลังกลับไปสองสามปี มีการอ่านมาราธอน
วรรณกรรมของ Razel ร่วมกับการเฉลิมฉลองเชิญชวนให้อ่านแต่ละบท ที่จัดโดยคณะ
กรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
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มูลนิธิ Sa Aklat Sisikat (SAS “หนังสือท�าให้คุณเท่ห์” หรือ “หนังสือท�าให้คุณฉลาด”
เป็นการแปลอย่างกว้างๆ) องค์กรที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลตั้งแต่ก่อ
ตั้งกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ร่วมมือกับกรมการศึกษาของฟิลิปปินส์(DepEd) ได้ด�าเนิน
โครงการการอ่านเชิงนวัตกรรมและประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูเป็นเวลา11 ปีที่
ผ่านมา กรมการศึกษายอมรับกับสาธารณะว่าองค์กรนี้เป็นผู้มีส่วนร่วม ไม่ใช่ภาครัฐ
ที่ด�าเนินงานยาวนานที่สุดในเรื่องการรู้หนังสือ เหตุผลของการด�ารงอยู่ขององค์กรคือ
เพื่อสร้างชาติของนักอ่าน และพัฒนาเด็กๆในโรงเรียนของรัฐ ให้มีนิสัยรักการอ่าน SAS
ได้รับการแต่งตั้งจากกรมการศึกษาให้ด�าเนินการเรื่องการอ่านในระบบโรงเรียนชั้น
ประถมของรัฐ ภายใต้โครงการอุปถัมภ์โรงเรียน (Adopt – A – School) กิจกรรมที่ส�าคัญ
ของ SAS คือการด�าเนินโครงการการอ่าน 31 วัน โครงการการอ่านแบ่งเป็นส่วนหลักๆ
3 ส่วน คือ ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครู อ่านมาราธอน (the Read – A – Thon) และ
กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิด “เฉลิมฉลองการอ่าน” ให้สูงสุด
การเริ่มต้นโครงการการอ่านของ SAS ได้น�าครูเกรด 4 และครูใหญ่จากแต่ละ
โรงเรียนที่เข้าร่วมมาประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูร่วมกัน 2 วันในวันหยุดสุด
สัปดาห์ก่อนเริ่มโครงการอ่านมาราธอน การประชุมเชิงปฏิบัติได้รับการออกแบบให้
ต่อยอดความรู้และทักษะในการสอนของครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนเรื่องการอ่าน
รวมทั้งสื่อสารเรื่องนวัตกรรม ยุทธวิธีที่สร้างสรรค์ และกิจจกรมที่พวกเขาสามารถ
ใช้ในห้องเรียนทั้งระหว่างและหลังจากโครงการการอ่าน SAS เชื่อว่าครูเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนการอ่านที่ส�าคัญในโรงเรียนของรัฐ เมื่อสิ้นสุดวันสุดสัปดาห์ผู้มีส่วนร่วม
แต่ละคนจะได้น�าคู่มือการฝึกอบรมครูของ SAS กลับบ้าน ซึ่งคู่มือจะประกอบด้วย
ยุทธวิธีและกิจกรรมระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จะเป็นหนังสืออ้างอิงส�าหรับ
ครูเมื่อพวกเขาน�าโครงการไปปฏิบัติในโรงเรียนของพวกเขา
วรรณกรรมและอ่านมาราธอนที่น่าสนุก น�าเสนอการอ่านในอีกมุมหนึ่งต่อ
นักเรียน ไม่น่าเบื่อเหมือนบทเรียนการอ่านปกติ มันเป็นเกมมากกว่าบทเรียน และน�า
เสนอชุดนิทาน 60 เรื่องในภาพสี ทั้งหมดเป็นสิ่งพิมพ์ของฟิลิปปินส์ ส�าหรับทุกชั้น
เรียนเพื่อใช้ในวันเรียน 31 วัน นับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งมากส�าหรับนักเรียนผู้ที่ไม่เคย
มีแม้แต่ต�าราเรียนของพวกเขาเอง ข้าพเจ้าไม่เคยลืมข้อคิดเห็นของเด็กผู้ชายคน
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หนึ่งที่ถือหนังสือด้วยความรักและยิ้มกับมัน เพราะเขาไม่เคยมีประสบการณ์ที่มีความ
สุขเช่นนี้ ดังความหมายของชื่อ มันเป็นการแข่งขันการอ่าน ที่มีแผนผังติดตามความ
ก้ า วหน้ า เพื่ อ ตรวจสอบผลงานของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนและใบผ่ า นการอ่ า นส� า หรั บ
เด็ก ๆ ทุกคนเพื่อบันทึกการอ่านหนังสือส�าหรับกิจกรรมต่างๆที่ต้องท�ากิจกรรมที่เสร็จ
สมบูรณ์จะให้สิทธินักเรียนได้แปะขนนกกระดาษบนจิตกรรมฝาผนังที่มีนกIbong
Adarma (นกในต�านานของฟิลิปปินส์) เมื่อสิ้นสุด 31 วัน โรงเรียนต่างๆในเมืองวางแผน
กิจกรรมสุดท้ายเพื่อเฉลิมฉลองการอ่าน
ท�าไมต้อง 31 วัน และท�าไมต้องเป็นเกรด 4? SAS ได้ท�าการวิจัยเรื่องนี้ก่อน
ใส่ลงในโครงการซึ่งค่อนข้างจะสิ้นเปลืองเงินและแรงงาน ในเรื่องการฝึกอบรมครู ชุด
ของหนังสือ การตรวจติดตามทีมงานระหว่างช่วงปฏิบัติการ บนพื้นฐานของหลักฐาน
เชิงวิทยาศาสตร์ มันต้องใช้เวลาปฏิบัติเป็นกิจวัตรอย่างต่อเนื่องติดๆกัน 21 ถึง 28 ครั้ง
เพื่อสร้างนิสัย ในกรณีเช่นนี้ นิสัยรักการอ่านจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แน่นอนให้
ดีที่สุดนิสัยนี้ต้องได้รับอบรมบ่มเพาะตั้งแต่วัยเยาว์ และเกี่ยวข้องกับการสร้างความ
ต้องการการอ่าน
เกรด 4 เป็นกลุ่มวิชาการเฉพาะที่ได้รับการคัดเลือกเพราะตามข้อมูลของกรม
การศึกษา เกรดนี้เป็นระดับที่ส�าคัญมากในการพัฒนาการรู้หนังสือเชิงการปฏิบัติได้ นี่
เป็นวัยที่เด็กเริ่มอ่านอย่างสะดวกสบาย และการจัดการ ณ จุดนี้พิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพ
มากกว่าในด้านการพัฒนานิสัยรักการอ่านและเป็นการป้องกันการออกจากโรงเรียน
กลางคัน
ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจกับ SAS เป็นอย่างยิ่งเพราะจากบันทึกการติดตามผล
พบว่า ผลการด�าเนินงาน 11 ปีที่ผ่านมาของมันไม่เคยมีความไม่น่าพึงพอใจเลย การส่ง
เสริมเป็นการเฉพาะนั้นได้กลั่นกรองโครงการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมันเป็นโครงการ
เดียวเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับจากกรมการศึกษา เป็นโครงการที่ยั่งยืนตลอดมาหลายปี
ที่มีการผสานเข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการฯ และเข้าไปแทนที่
หลักสูตรศิลป์ภาษาปกติของเดือนเป็นการฟันฝ่าอุปสรรคที่ส�าคัญในตัวมันเองถ้าเรา
คิดว่าระบบราชการเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุความส�าเร็จนั้นมันเป็นการสนับสนุนเชิง
วิชาชีพให้กับครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมวันสุดสัปดาห์
ประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอเพื่อสนับสนุนการอ่าน และการพิมพ์
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หนังสือ Star Teacher เผยแพร่สู่โรงเรียนที่มีส่วนร่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผ่านโครงการ
การอ่านจากปี พ.ศ. 2542 ถึงปีการศึกษา ล่าสุด SAS ได้ให้บริการโรงเรียนของรัฐ 868
แห่ง สร้างประโยชน์ให้ครู 24,619 คน และเข้าถึงความคิดนักเรียนฟิลิปปินส์กว่าหนึ่ง
ล้านคนทั่วประเทศ SAS ยังได้เผยแพร่หนังสือเด็กเกือบ 181,000 เล่มด้วย
เมื่อก้าวมาถึงปีที่ 10 SAS ต้องการรู้ประสิทธิภาพของโครงการ และเริ่ม
ด�าเนินการส�ารวจเพื่อประเมินตนเองโดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง คือ the Massachusetts Institute of Technology Abdul
Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และกรมการศึกษา
วัตถุประสงค์ของ J-PAL คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการความยากจนโดย
จัดหาผู้วางนโยบายให้ กับผลลัพธ์เชิงวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ที่ช่วยปรับนโยบายต่างๆที่
ประสบความส�าเร็จให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น และยังให้ข้อมูลการวิจัย ประเภทเดียวกับของ
Warren Buffett และ Bill Gates ต่อโครงการองค์กรการกุศลของมัน การศึกษาอิสระที่
ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 และสิ้นสุดปี พ.ศ. 2554 นี้ เป็นการศึกษาแรกในกลุ่มริเริ่ม
โครงการรู้หนังสือในประเทศ ส�าหรับทุกๆช่วงของการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญา
เอก และตัวแทนอื่นๆมาจากสหรัฐอเมริกามาด�าเนินการและตรวจติดตามการส�ารวจ
โดยส่วนบุคคล ซึ่งด�าเนินการกับโรงเรียน 100 แห่งใน Tarlac จังหวัดทางเหนือขอกรุ
งมะนิลา ซึ่งคิดว่าเป็นส่วนที่เล็กมากของประเทศ
ผลของการศึกษาออกมาในเชิงบวกและให้ก�าลังใจ เป็นการพิสูจน์ความถูก
ต้องของความพยายามของ SAS โดยพื้นฐานแล้วโครงการการอ่านของ SAS ระยะ
สั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพส�าหรับ “การบ่มเพาะนิสัยการอ่านที่ดี ในเด็กๆ ดังนั้นจึง
เป็นการปรับปรุงความสามารถในการอ่านของพวกเขา” หนังสือที่เหมาะสมกับอายุ
ปรับปรุงทักษะการอ่าน และโครงการมีผลที่คงอยู่นานและมากที่สุดต่อการจดจ�าค�าและ
ส่งเสริมนิสัยการอ่านของนักเรียน แม้อยู่ภายนอกโรงเรียน
ก�าลังใจจากผลลัพธ์เชิงบวกของการศึกษา MIT J-PAL, SAS ก�าลังจะ
ท�าให้แผนเสร็จสมบูรณ์ และใช้ซอฟต์แวร์แปลหลักสูตรของมันหน้าต่อ หน้าให้เป็น
โครงการฝึกอบรมครูทางออนไลน์เพื่อท�าให้การเข้าถึงกว้างขึ้น โครงการใหม่นี้เรียกว่า
โครงการการให้ค�าปรึกษาที่เข้าถึงทางคอมพิวเตอร์ (Computer Access Mentorship Program CAMP)
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ในปี พ.ศ. 2553 the Republic of Korea’s e-Asia and Knowledge Partnership
Fund ให้เงินสนับสนุน SAS ผ่านธนาคารการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development
Bank ADB) เงินสนับสนุนนี้มอบให้กับการพัฒนาโครงการฝึกอบรมครูออนไลน์ รวม
ทั้งการสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 แห่งทั่วประเทศฟิลิปปินส์เพื่อวัตถุประสงค์
นี้ CAMP จะด�าเนินการโดย SAS ตลอดระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดยประสานกับลูกเสือ
ชาวบ้านของฟิลิปปินส์ (Boy Scouts of Philippines: BSP) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หรือ “CAMP Sites” ตั้งอยู่ที่ส�านักงานสภาลูกเสือชาวบ้าน และใช้เป็นสถานที่ส�าหรับ
ครูโรงเรียนประถม 9,000 คนเพื่อเรียนรู้วิธีการสอนเชิงนวัตกรรมและการสอนแบบ
ใหม่ๆผ่านโครงการบริการออนไลน์ โครงการจะมีเป้าหมายเฉพาะในการปรับปรุง
ทักษะของครูในการสอนการอ่านและจัดให้มีอยู่เพื่อครูมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ความพยายามใหม่ๆอีกเรื่องของ SAS คือ การสัมมนา-อบรมครูจากโรงเรียน
รัฐบาลส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียน ที่เกิดขึ้นจากความสนใจของผู้ให้การสนับสนุนการ
ศึกษาก่อนวัยเรียน มีความสนใจเรื่องการศึกษาก่อนวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นดังที่ข้าพเจ้า
กล่าวถึงก่อนหน้านี้ว่ามันกลายเป็นภาคบังคับในปีการศึกษานี้ซึ่งเริ่มต้นเดือนมิถุนายน
ด้วยการที่รัฐบาลได้ท�าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือ
และตระเตรียมผู้เรียนให้ดีขึ้นเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมอย่างเป็นทางการ ก่อน
หน้านี้มีแต่เด็กๆในครอบครัวที่สามารถจ่ายให้กับการศึกษาก่อนวัยเรียนเท่านั้นที่ได้
ประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรมนี้มากกว่า
มีพัฒนาการที่น่ายินดี คือ อาเบล-ลาดา (Jr. Pinky Aquino Abellada) พี่สาว
ของท่านประธานาธิบดีเบนิโญ อาคีโน่ ได้ให้ความสนใจและพยายามในการสร้างชั้น
เรียนอนุบาลและจัดหาหนังสือที่คัดสรรไว้ก่อนให้ และอุปกรณ์การเรียนผ่านมูลนิธิ
AGAPP และโครงการ Silid Pangarapขององค์กร ซึ่งแปลว่า ห้องแห่งความฝัน หรือ
ห้องฝัน ตัวย่อของมูลนิธิ AGAPP มาจาก Aklat, Gabay at Aruga Tungo sa Pag-angat at
Pag-asa ในภาษาอังกฤษ หมายถึง หนังสือ การฝึกอบรมครู การให้อาหาร ความเป็นอยู่
และโครงการสนับสนุนพ่อแม่มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและมีความหวัง ในการเป็น
พันธมิตรกับกรมการศึกษา เป้าหมายของโครงการนี้คือ เพื่อสร้างโรงเรียนอนุบาล 100
แห่งระหว่างปีแรกของการบริหารงานของรัฐบาลอาคีโน่ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อ 30 มิถุนายน
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พ.ศ. 2553 และพวกเขาได้จัดการ - เปิดโรงเรียนที่ 100 เมื่อกลางเดือนมิถุนายน ส�าหรับ
ปีที่สองของโครงการ มีความมุ่งหวังว่าจะสร้างโรงเรียนอนุบาลอีก 150 แห่ง เน้นที่
โครงการ การให้อาหาร ความเป็นอยู่ สนับสนุนพ่อแม่ และพัฒนาระบบติดตามผล
การด�าเนินงานส�าหรับทักษะการสอนและประสิทธิภาพของนักเรียนโครงการนี้ได้รับ
การส่งเสริมจากรายงานที่ว่าการสมัครเข้าโรงเรียนอนุบาลเพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 60% ใน
ชั้นเรียนของพวกเขา ขณะที่ภาพต่างๆจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโครงสร้างเก่าที่ยังคงมี
อยู่ หรือชั้นเรียนใหม่ที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ที่ควรจะเป็น
อะไรจะเป็นใบรับรองที่ดีกว่าการที่บุคลากรของกรมการศึกษาที่เกษียณในจังหวัดทาง
ใต้ของ Leyte ผู้ซึ่งถูกพามาให้เห็นห้องเรียนที่มีสีสันบรรยากาศเชิญชวน ซึ่งเธอไม่เคย
คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นในอาชีพของเธอ ส่วนใน จังหวัดทางภาคเหนือ เด็กบางคน
ที่มีแผนสมัครเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนเปลี่ยนมาเข้าโครงการ Silid Pangarap
แทน เป็นการส่งเสริมที่ดียิ่งที่พี่สาวประธานาธิบดีได้ริเริ่มโครงการนี้ เพราะการหาผู้
อุปถัมภ์จึงไม่ใช่เรื่องยาก
ถ้า SAS มีเป้าหมายที่นักเรียนเกรด 4 และเป้าหมายของ AGAPP อยู่ที่นักเรียน
อนุบาล องค์กรอื่นอีกสององค์กรก็มีผู้รับประโยชน์ระดับเกรดอื่นเป็นเป้าหมายของ
พวกเขา
The Ronald McDonald House Charities (RMHC) ใช่! แม้แต่องค์กรการ
กุศลของ McDonald ที่มีโครงการอ่านด้วยจิดใจที่เบิกบาน (Bright Minds Read : BMR)
เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ส�าหรับนักอ่านเริ่มต้น มีความตั้งใจให้ความส�าคัญกับเกรด
1 หลังจากพบว่านักเรียนโรงเรียนของรัฐ เพียง 4% เท่านั้นในระดับเกรด 1 ที่สามารถ
อ่านหนังสือได้ โดยร่วมมือกับกรมการศึกษา ได้พัฒนาชุดเครื่องมือการอ่านขึ้นโดยผู้
เชี่ยวชาญเรื่องการอ่าน ซึ่งได้ผลิตหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 33 เล่มเป็นภาษาฟิลิปปินส์
28 เล่ม และภาษาอังกฤษ 5 เล่ม หนังสือแบบฝึกหัดส�าหรับนักเรียน ที่มีแผ่นกิจกรรม
200 ชุดส�าหรับหนังสือนิทาน 33 เล่ม แผนบทเรียนของครู ทั้งหมดเป็นเครื่องมือช่วย
สอนการอ่านพื้นฐาน สร้างความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาของนักเรียน ชุด
เครื่องมือเหล่านี้อาจถูกแบ่งปันกันระหว่างชั้นเรียน ดังนั้นจึงมีชุดเครื่องมือ BMR 1
ชุดส�าหรับทุกๆโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการ การฝึกอบรมครู หัวหน้างาน และครูใหญ่
โรงเรียนของรัฐเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของโครงการ BMR ถึงปัจจุบัน โรงเรียน
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ประถมของรัฐกว่า 2,700 โรงเรียน ซึ่งถูกเสนอว่าเป็นโรงเรียนที่ขัดสนที่สุด ใน 17
พื้นที่ได้รับชุดเครื่องมือของ BMR ชุดเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงวัสดุเสริม แต่ถูก
ใช้ในชั้นเรียนฟิลิปปินส์เนื่องจากถูกออกแบบภายใต้หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานของ
กรมการศึกษา
แนวทางของโครงการได้จากวัตถุประสงค์ 4 ประการของการอ่านเริ่มต้น
ได้แก่ การพัฒนาความรักการอ่านที่แท้จริง การพัฒนาความเข้าใจและทักษะการคิดที่
ส�าคัญ การพัฒนาภาษาพูด และการพัฒนาทักษะการตีความ ปัจจุบัน ปีที่เก้า โครงการ
อ่านด้วยจิดใจที่เบิกบาน (BMR) วัดประสิทธิภาพผ่านการเพิ่มขึ้นของจ�านวนโรงเรียน
และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และผลการทดสอบก่อนและหลังการบริหารจัดการ
ในการส�ารวจโครงการรู้หนังสือที่มีอยู่ส�าหรับระดับเกรดต่างๆ โครงการ
the Union Bank of the Philippines Corporate Philanthropy and Social Responsibility
(CPSR) พบว่าหน่วยงานพัฒนาเอกชน (NGOs) ไม่มีโครงการส�าหรับนักเรียนเกรด 2
จึงได้ตัดสินใจสนับสนุนเกรดนี้เพราะคิดว่าเป็นเกรดที่มีความเหมาะสมที่สุดส�าหรับ
การศึกษาที่มีคุณค่าด้วย ในขั้นตอนนี้ของชีวิตในโรงเรียนของพวกเขา นักเรียนสามารถ
ได้รับการช่วยเหลือที่ดีที่สุดเพราะนี่เป็นเวลาที่เด็กส่วนใหญ่ยังอยู่ในโรงเรียน อัตราการ
ออกจากโรงเรียนกลางคันสูงมากในเกรด 4
โครงการที่ได้รับการพัฒนาใช้หัวข้อ การอ่านอย่างมีพัฒนาการผสานกับ
การศึกษาที่มีคุณค่าเพื่อพลเมืองดี เป็นชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่มีหนังสือแบบฝึกหัด
ของนักเรียน หนังสือคู่มือของครู และชุดวิดีโอการสอนด้วยสื่อหลากหลาย ที่ได้รับ
การออกแบบเพื่อสร้างทักษะการอ่านพื้นฐานให้เข้มแข็งและปลูกฝังค่านิยมเคารพใน
อารัมภบทของรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2530 ซึ่งสอนให้นักอ่านเป็นพลเมืองของ
ประเทศที่มีความรักชาติ มุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น มีความภาคภูมิใจต่อ
มรดกของฟิลิปปินส์ มันได้รับการพัฒนาด้วยแนวความคิดของเป้าหมายการพัฒนา
สหัสวรรษของสหประชาชาติ (The United Nations Millennium Development Goals
MDGs) เพื่อบรรลุความส�าเร็จการศึกษาขั้นประถมในระดับสากล และเป้าหมาของกรม
การศึกษาที่จะให้มีจ�านวนผู้ที่ไม่เป็นนักอ่านเป็นศูนย์ผ่านโครงการเด็กทุกคนเป็น
นักอ่านเด็กทุกคนมีหนังสือแบบฝึกหัดของตนเองซึ่งจะใช้กับชั้นเรียนภาษาและการ

76

อ่านระหว่างปีการศึกษา ส�าหรับโรงเรียนส่วนใหญ่ การมีเพียงหนังสือก็เป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แล้วเนื่องจากพวกเขาไม่มีหนังสือตั้งแต่แรก ปีนี้นักเรียนเกรด 2 จ�านวน
533,000 คนจาก 5,200 โรงเรียนทั่วประเทศบนเกาะใหญ่สามเกาะของประเทศจะได้
ใช้วอุปกรณ์การเรียนรู้เหล่านี้ผู้อ�านวยการระดับภูมิภาคจ�านวนมากมีความเห็นว่านี่
เป็นครั้งแรกที่นักเรียนเกรด 2 จะได้ถือหนังสือแบบฝึกหัดที่เหมือนกันในพื้นที่ต่างๆ
ของประเทศ เทเรซิต้า (Teresita Domalanta) ผู้อ�านวยการกรมการศึกษา ส�านักงาน
ภูมิภาค (the National Capitol Region) ให้ความเห็นว่า “โครงการนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุง
คุณภาพของนักเรียนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลการท�างานของครูด้วย เป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ของระบบการศึกษาทั้งประเทศฟิลิปปินส์ที่นักเรียนได้เซ็นชื่อแสดง
ความเป็นเจ้าของบนหนังสือที่แจกจ่ายเป็นส่วนตัวฟรีให้แต่ละคน.............”
เนื้อหาของหนังสือเป็นไปตามข้อก�าหนดของกรมการศึกษา ส�าหรับหลักสูตร
ทั้งหมดตลอดปีการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาการอ่าน และอาจบูรณการร่วม
กับวิชาอื่น ๆ แบบฝึกหัดถูกเขียนโดยยึดความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์กรม
การศึกษา และข้อก�าหนดการท�างานอย่างเป็นทางการ เป้าหมายส�าคัญของโครงการ คือ
การพัฒนานักอ่านอิสระที่เป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้ ดังนั้นแม้ว่าในที่สุดพวกเขา
จะออกจากโรงเรียนกลางคัน พวกเขายังคงสามารถอ่านและอยู่รอดได้เพราะทักษะที่
จ�าเป็นนั้น ความเชื่อของพวกเขาคือ “การอ่านเป็นทักษะการอยู่รอด ถ้าคุณไม่สามารถ
อ่านได้ คุณก็ไม่สามารถเรียนรู้ ถ้าคุณไม่สามารถเรียนรู้ คุณก็ไม่สามารถอยู่รอด
ได้..........”
ขณะนี้ โครงการ CPSR ได้ด�าเนินการมาเป็นปีที่ห้า และได้รับการกลั่น
กรองจากขั้นแรกของปฏิบัติการให้ดีขึ้น ได้สร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนเกรด 2 ของ
โรงเรียนรัฐจ�านวน 1.4 ล้านคน และครู 24,000 คน ถ้าโครงการนี้ได้รับความส�าเร็จและ
การยอมรับในระดับหนึ่ง ก็เพราะ UnionBank ปรึกษาหารือกับกรมการศึกษาทุกๆขั้น
ตอน และท�างานกับโครงการต่างๆตามระเบียบวิธีปฏิบัติและขั้นตอนที่มีอยู่ นอกจาก
นี้ยังได้แบ่งปันความร่วมมือที่ดีที่สุดให้กับกรมการศึกษาด้วย นอกเหนือจากทรัพยากร
ด้านการเงิน โครงการ CPSR ยังได้ใช้หลักคุณธรรมของธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ การ
สร้างชุมชน และความเป็นจริงที่ปฏิบัติได้ ระบบการเรียนรู้ของUnionBank ได้รับการ
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ยอมรับว่าเป็นโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคมที่ดีที่สุดในด้านการศึกษาและความเป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ด้วยโครงการการรู้หนังสือที่กล่าวมาข้างต้น เราสามารถเห็นว่า K, เกรด 1 2 4
มีโครงการเฉพาะที่มอบให้กับพวกเขา ถ้าเพียงแต่ทุกๆเกรดจะ “น�ามาใช้” จาก K ถึง12
มีงานที่จ�าเป็นอีกมากที่ต้องท�า
กรมการศึกษาผ่านวิสัยทัศน์ของ Juan Miguel Luz อดีตปลัดกระทรวงการ
คลังและบริหาร ได้สร้างกรอบความคิดเรื่องศูนย์กลางห้องสมุดทั่วประเทศในช่วงที่
เขาอยู่ในต�าแหน่ง เขาตระหนักว่ามีบางเรื่องเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างยิ่ง คือ ถ้านักเรียนได้
รับการสนับสนุนให้อ่านและรักการอ่าน จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการอ่าน
ในทุกๆโรงเรียน นักเรียนจ�าเป็นต้องมีหนังสืออยู่ในมือ ห้องสมุดโรงเรียนยังไม่มีอยู่
ในระบบโรงเรียนรัฐบาลของเรา ถ้าพวกเขารักการอ่าน ก็ไม่มีหนังสือที่จะดึงดูดใจใคร
ให้อ่าน หรือไม่มีบรรณรักษ์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการอ่าน ถ้ามีบรรณ
รักษ์ห้องสมุดโรงเรียน จะต้องเป็นใครบางคนที่ต้องเกษียณหรือไม่สามารถทนกับงาน
ประจ�าของการสอนในห้องเรียนที่เคร่งเครียดอีกต่อไปจริง ๆ ก็คือหน้าที่การสอนที่เป็น
ที่ต้องการน้อยที่สุด กรมที่มีทรัพยากรอยู่จ�ากัดส�าหรับประชากรที่ก�าลังเติบโตรู้ว่าการ
จัดตั้งห้องสมุดโรงเรียนประถมของรัฐ 37,000 + ส�าหรับแต่ละโรงเรียนเป็นเรื่องที่เป็น
ไปไม่ได้ในเชิงเศรษฐกิจและจะต้องใช้เวลา
ดังนั้นศูนย์กลางห้องสมุดจึงเกิดขึ้นมันเป็นคลังหรือห้องสมุดรวมที่จัดตั้งขึ้น
ในโรงเรียนในเขตการศึกษาต่างๆของประเทศเพื่อให้บริการโรงเรียนประถมและมัธยม
องรัฐที่อยู่ในเขตนั้น ๆ แต่ละเขตซึ่งขึ้นกับการจัดแบ่งประเภทเฉพาะมีโรงเรียนของรัฐ
ในสังกัดจ�านวนมาก ศูนย์กลางห้องสมุดจะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เสริมการอ่านไว้ใน
ถังพลาสติกที่คัดแยกโดยระดับการศึกษา วิชา และแยกหัวข้อหลักจ�านวนนับร้อยไว้ใน
กล่องจัดเก็บพลาสติกที่แข็งแรงแน่นหนาเพื่อให้ตัวแทนโรงเรียนตรวจสอบในแต่ละ
เดือน เพื่อน�าไปใส่ไว้ในห้องสมุดโรงเรียนตามล�าดับ มิฉะนั้นอุปกรณ์ส่งเสริมการ
อ่านเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าถึงครูและนักเรียได้ก่อนการเปิดศูนย์กลางห้องสมุด ครูได้
รับการฝึกอบรมเรื่องความส�าคัญของการอ่านกลยุทธ์การส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ และ
บรรณารักษ์เรื่องการจัดประเภทและกระบวนการจัดหนังสือผู้บริหารโรงเรียนรายงาน
คะแนนการอ่านที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการทดสอบสัมฤทธิผล ของโรงเรียนที่ได้
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รับบริการจากศูนย์กลางห้องสมุดศูนย์กลางห้องสมุดตั้งอยู่ในอาคารศูนย์กลางที่มี
อยู่ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดให้ซึ่งจะได้รับการตกแต่งใหม่เพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ
แนวความคิดและการมีส่วนร่วมระหว่างกรมการศึกษา ส่วนราชการท้องถิ่นและภาค
ประชาชนนั้นได้รับยอมรับเป็นอย่างดีซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ในสภาผู้แทนฯเพื่อท�าให้แนวความคิดศูนย์กลางห้องสมุดเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย
ดังนั้นศูนย์กลางห้องสมุดจะถูกท�าให้เป็นสถาบันและสร้างขึ้นในเมืองส�าคัญรวมทั้ง
กระจายพื้นที่อย่างกว้างขวางกฎหมายยังได้ก�าหนดให้กรมการศึกษาสร้างทีมงานใน
ศูนย์ ได้แก่ บรรณารักษ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ผู้ช่วยห้องสมุด และคนงานที่อ�านวยความ
สะดวก จนถึงปัจจุบัน มีศูนย์กลางห้องสมุดที่สร้างแล้ว 194 แห่งในประเทศ ส�าหรับ
โรงเรียนใน 117 เขตการศึกษาจากทั้งหมด 204 เขตทั่วประเทศ 87 เขตเฝ้ารอที่จะมี
ศูนย์กลางห้องสมุดของตัวเอง ส�าหรับบางเขตมีศูนย์กลางห้องสมุดมากกว่าหนึ่งแห่ง
เนื่องจากจ�านวนโรงเรียนที่ให้บริการมีจ�านวนมาก
ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่า แผนยังไม่สมบูรณ์ดังที่กล่าว การจัดส่งหนังสือล่าช้า
ครูร้องเรียนว่าศูนย์กลางอยู่ไกลจากโรงเรียนของพวกเขามาก จึงก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง หนังสือมีไม่เพียงพอ และหัวข้อเรื่องที่สนับสนุนหลักสูตรก็ไม่เพียงพอด้วย
แต่แน่นอน เราทุกคนรู้ว่าห้องสมุดไม่สามารถมีหนังสือพอส�าหรับทุกๆความสนใจและ
คล้อยตามทุกคนได้ หนังสือเหล่านี้ต้องได้รับการบ�ารุงรักษาและเติมเต็มอย่างสม�่าเสมอ
ในจังหวัด Batangas ทางใต้ของกรุงมะนิลา โรงเรียนเอกชนที่ด�าเนินการโดย
บาทหลวงคริสเตียนชื่อ La Salle ในเมือง Lipa มีโครงการการอ่านและหนังสือเคลื่อนที่
(BookMobile & Reading Program: BMRP) ส�าหรับโรงเรียนประถมของรัฐที่ขาดแคลน
มากที่สุดในเมือง โครงการหนังสือเคลื่อนที่จัดห้องสมุดให้นักเรียนที่โรงเรียนของพวก
เขาไม่มี องค์ประกอบของโครงการรู้หนังสือ คือ สิทธิพิเศษในการยืมหนังสือ โครงการ
อ่านที่มีแนวทาง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ หัตถกรรม และ
การเล่านิทาน การสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การสร้าง
ค่านิยมและการรู้หนังสือทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีชุดการฝึกอบรมส�าหรับครู
สอนการอ่านซึ่งเป็นส่วนที่มีความส�าคัญเป็นพิเศษเมื่อ 60% ของครูในปี พ.ศ. 2550 ไม่มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่เป็นสื่อกลางของการสอนใน
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โรงเรียนของรัฐทุกแห่ง นอกจากนี้องค์ประกอบเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองก็ได้
รับการพัฒนาด้วย
โครงการการอ่านและหนังสือเคลื่อนที่ (BMRP) เล็งเห็นว่าในอนาคตอันใกล้
เราจะมีนักเรียนโรงเรียนประถมของรัฐที่รักการอ่าน มีทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการอ่าน
และถูกจัดให้มีองค์ประกอบพร้อมที่จะฝันฝ่าอุปสรรคของกระบวนการเรียนรู้ และ
กลายเป็นนักเรียนที่ประสบความส�าเร็จ
คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐบาลภายใต้การก�ากับ
และบริหารจัดการของกรมการศึกษาที่รับผิดชอบการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประเทศฟิลิปปินส์ รับผิดชอบโครงการต่อไปนี้
• Booklatan sa Bayan (ส�านวนที่ติดกับค�าว่า “หนังสือ” ซึ่งมีความหมายตาม
ตัวอักษร “ความพร้อมในประเทศ”) นี่เป็นชุดกิจกรรมการฝึกอบรมและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาความเป็นนักอ่านที่จัดขึ้นทั่วประเทศ บรรยายบทกวี นวนิยาย
และงานเขียนที่ได้จากเรื่องจริง และเรื่องประเภทอื่นๆของฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังมี
ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทานกับครู บรรณารักษ์ และผู้ท�างานชุมชน
ด้วย
• เดือนแห่งการพัฒนาหนังสือฟิลิปปินส์ ในเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี
เป็นงานเฉลิมฉลองที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับหนังสือและการอ่าน กับเทศกาลวรรณกรรม
นานาชาติ กรุงมะนิลา เป็นเทศกาลส�าคัญที่นักเขียนต่างประเทศและท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง
ได้มาพูดคุยเรื่องหนังสือ วรรณกรรม และศิลปะของการเขียน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2553 ได้รับการเรียกว่า LOL (Lit Out Loud!) และแขกพิเศษคือ Simon Beaufoy ผู้แต่ง
Slumdog Millionaire
• การประชุมสโมสรหนังสือ NBDB เพื่อส่งเสริมความสนใจหนังสือที่เขียน
โดยนักเขียนชาวฟิลิปปินส์ สโมสรหนังสือจัดประชุมเพื่ออภิปรายหนังสือโดยนักเขียน
ที่เป็นแขกส�าคัญ
• เข้าใจการอ่าน เป็นการรณรงค์เรื่องการอ่านของสมาคมส�านักพิมพ์อเมริกัน
(the American Association of Publishers AAP) ในสหรัฐอเมริกาซึ่ง NBDB ลอกเลียน
แบบ ผู้มีชื่อเสียงจะได้รับเชิญมาแสดงท่าการอ่านเพื่อถ่ายรูปส�าหรับพิมพ์บนโปสเตอร์
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• รางวัลหนังสือแห่งชาติ เป็นรางวัลประจ�าปีที่พึงปรารถนามากที่สุดของ
อุตสาหกรรมหนังสือของฟิลิปปินส์ที่จัดโดยแวดวงนักวิจารณ์ มะนิลา (the Manila Critics Circle) ในปี พ.ศ. 2524 เพื่อแสดงความเป็นเลิศของการจัดพิมพ์หนังสือ ซึ่ง NBDB
ได้คัดเลือกเพื่อสร้างความเป็นสถาบันผ่านการมีส่วนร่วมกับ MCC ในปี พ.ศ. 2551
• รางวัลหนังสือเด็กแห่งชาติ เป็นความร่วมมือระหว่าง NBDB และคณะ
กรรมการหนั ง สื อ เยาวชนฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ พื่ อ รั บ รองหนั ง สื อ เด็ ก ที่ ดี ที่ สุ ด ของประเทศ
หนั ง สื อ ที่ น ่ า ยกย่ อ งมากถึ ง 10 เล่ ม อาจได้ รั บ การระบุ ชื่ อ ในแต่ ล ะครั้ ง เพื่ อ จั ด ท� า
บรรณานุกรมเด็กที่ดีที่สุด ในปี พ.ศ. 2553 มีหนังสือ 6 เล่มได้รับคัดเลือกส�าหรับรางวัล
หนังสือเด็กแห่งชาติครั้งแรก
• Bookwatch เป็นนิตยสารอย่างเป็นทางการของ NBDB ซึ่งให้ข่าวสาร
หนังสือที่เกี่ยวข้องและการพัฒนา
โครงการอ่านกับ The Inquirer (The Inquirer Read – Along) ของ the Philippine Daily Inquirer หนังสือพิมพ์ชั้นน�าของฟิลิปปินส์เปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม
2550 เป็นแนวความคิด “ง่ายๆ ต้นทุนต�่า” ที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้สาธารณะใช้ห้อง
สมุดของ Inquirer ตามหัวข้อการวิจัย
เมื่อการประชุมเริ่มต้นขึ้นครั้งแรก เรียกว่า “การประชุมเรื่องการอ่าน” มีเป้า
หมายที่เด็ก ๆในโรงเรียนด้วยความหวังว่าจะท�าให้พวกเขาเริ่มนิสัยการอ่านตั้งแต่ยัง
เยาว์ ด้วยความพยายามที่จะท�าให้การอ่านเป็นเรื่องสนุกและดึงดูดใจต่อเด็ก ๆ
Letty Jimenez Magsanoc หัวหน้ากองบรรณาธิการของ Inquirer ให้ชื่อโครงงานใหม่
ตามที่เรียก ในปัจจุบันว่า “Inquirer Read-Along” และเสนอว่าให้เชิญชวนคนมีชื่อเสียง
และผู้เป็นต้นแบบที่มีบทบาทมาอ่านนิทานให้นักเรียนฟังในที่ประชุมการประชุมที่ใช้
เวลาเป็นชั่วโมงจัดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง โดยปกติจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การอ่านพร้อมกับ
คนมีชื่อเสียงและผู้เป็นต้นแบบแบบที่มีบทบาท การอ่านกับนักเล่านิทานที่ได้รับการฝึก
อบรม และส่วนที่สามร่วมกับนักอ่าน Junior Inquirer (ฉบับเสริมสุดสัปดาห์สา� หรับเด็ก
ของหนังสือพิมพ์) ผู้ซึ่งแบ่งปันเคล็ดลับการอ่านร่วมกับผู้เข้าร่วม บุคลากรและผู้มีชื่อ
เสียงโดดเด่นจากสื่อ กีฬา ดนตรี การเมือง การศึกษา การทูต มาให้บริการโดยไม่คิดค่า
ใช้จ่าย และอ่านเรื่องของเด็ก
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ฟิลิปปินส์ งานนี้เปิดสู่สาธารณะ และจัดขึ้นที่อาคาร Inquirer เมือง Makati และเข้าถึง
เด็กได้มากกว่า บางงานจัดขึ้นในห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และสถานที่นอกเมือง ผู้มีชื่อ
เสียงเป็นพลังที่ดึงดูด การปรากฏตัวของพวกเขาช่วยได้จริง ๆ และเพราะหนังสือพิมพ์
รายวันแพร่กระจายกว้างที่สุด แนวความคิดเรื่องการอ่านร่วมกัน (read-along) และ
คุณสมบัติที่ดีของการอ่านเองท�าให้ได้รับความสนใจ และการเผยแพร่ตามที่ต้องการ
และที่ควรได้รับ โครงการยังต้องการสื่อสารข้อความที่ว่า “การอ่านเป็นเรื่องสนุก สงบ
อยู่ภายใน” มันเป็นการส่งเสริมที่เริ่มจากผู้ฟังเริ่มต้นที่เป็นนักเรียน 15 คน ถึงผู้เข้าร่วม
ขยายขึ้นเป็นร้อย Inquirer ได้ฝึกอบรมพนักงานของตนเองให้เป็นผู้จัดรายการ นักเล่า
นิทาน ผู้ประสานงาน ต้นแบบการอ่านร่วมกันจึงได้รับการปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในพื้นที่ที่ห่างไกลจากกรุงมะนิลา
ข้าพเจ้าคงจะสะเพร่าถ้าไม่ได้กล่าวถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องอื่น ๆ ที่ช่วย
ส่งเสริมนิสัยการอ่าน มีงานหนังสือแห่งชาติมะนิลา (the Manila International Book
Fair: MIBF) จัดขึ้นทุกๆปีในเดือนกันยายนเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 5 วัน ปัจจุบันเป็น
ปีที่ 32 แล้ว ถ้าใครสงสัยว่าชาวฟิลิปปินส์เป็นผู้รักหนังสือหรือไม่ งานนี้จะขจัดข้อ
สงสัยทั้งหลาย MIBF กลายเป็นประเพณีประจ�าปีที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 85,000 คนใน
สัปดาห์ และผู้เข้าร่วมแสดงหนังสือจากต่างประเทศและท้องถิ่นกว่า 300 แห่ง ผู้จัด
งาน เช่น สมาคมพัฒนาหนังสือแห่งฟิลิปปินส์ (the Book Development Association of
Philippines), Asian Catholic Communicators, Inc. สมาคมผู้จัดจ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ฟิลิปปินส์ และ ตัวแทนสมาคมของส�านักพิมพ์ต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ท่ามกลาง
ความท้าท้ายที่โลกสิ่งพิมพ์ก�าลังเผชิญกับการปรากฏตัวของการอ่านรูปแบบอื่น ๆ แ ต ่
พวกเขาก็สัญญาว่าตราบเท่าที่ถ้อยค�าที่ถูกเขียนยังคงเติบโตงอกงามในสื่ออยู่บ้าง MIBF
ก็จะสืบทอดการส่งเสริมการรักการอ่านต่อไป
นอกจากนี้ยังมีนักวาดภาพประกอบและนักเขียนรุ่นเยาว์ที่ปราดเปรื่องก�าลัง
เป็นที่นิยม Jomike Tejido ผู้เป็นเจ้าของหนังสือสองเล่ม (Tagu – Taguan หนังสือ
ซ่อนหาที่สนุก และ Lub-Dub, Lub-Dub หนังสือที่ Tejido วาดภาพประกอบ) ได้รับการ
กล่าวถึงในกลุ่มหนังสือ 6 เล่มที่ได้รับรางวัลหนังสือเด็กแห่งชาติในปี พ.ศ. 2553 จาก
การมีส่วนร่วมในงานนวัตกรรมและการใช้ภูมิความรู้ ด้านสถาปัตยกรรมของเขา
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เขาได้จัดพิมพ์หนังสือ Foldabots Toy* ซึ่งได้วาดรูปเด็กที่บ้าหุ่นยนต์ที่โลภมากผู้ซึ่ง
ใส่ใจเรื่องราวของเขา และกระบวนการสร้างหุ่นยนต์ อดไม่ได้ที่จะอ่าน “อย่างละเอียด
ใกล้ชิด และกระหาย”
คอลัมภ์รายสัปดาห์ในหนังสือพิมพ์รายวันระดับชาติใหญ่ ๆ 3 ฉบับที่มอบ
พื้นที่ให้กับเรื่องหนังสือและการอ่าน ได้แก่ Philippine Daily Inquirer และ Philippine
Star วันจันทร์ และ Manila Bulletin วันเสาร์ และฉบับเสริมรายสัปดาห์ส�าหรับเด็ก
ของ Inquirer และ Bulletin ไม่เพียงแต่ให้ความส�าคัญกับงานของเด็กเท่านั้นแต่ยังมีบท
วิจารณ์หนังสือเป็นประจ�าด้วย
นอกจากนี้ต้องกล่าวถึงส�านักพิมพ์ของฟิลิปปินส์ที่จัดพิมพ์หนังสือคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องซึ่งขายและได้รับการตอบรับอย่างดีแม้ว่าจะต้องแข่งขันกับสิ่งที่ยุคดิจิตั
ลเสนอ และกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการตลาดที่ประสบความส�าเร็จที่ท�าให้
หนังสือต่างประเทศเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลก รวมทั้งฟิลิปปินส์ก็มี “พฤติกรรม และ
การบริโภค หนังสือเหมือนตลาดอเมริกัน” เป็นข้อสังเกตของ Karina Bolasco ผู้จัดการ
ส�านักพิมพ์ Anvil Publishing, Inc. ส�านักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุด และได้รับรางวัลแห่งปีของ
ส�านักพิมพ์แวดวงนักวิจารณ์มะนิลา (the Manila Critics Circle’s Publisher of the Year
Award ) ถึงแปดครั้ง ทุกวันนี้ ส�านักพิมพ์หนังสือไม่ใช่ธุรกิจง่าย ๆ เมื่อหนังสือท้องถิ่น
ต้องแข่งขันอย่างประชิดกับหนังสือต่างประเทศ จึงเกือบจะดูเหมือนว่าเป็นการกระท�าที่
กล้าหาญที่ส�านักพิมพ์ต้องด�าเนินกิจการต่อเมื่อผลผลิตจากหนังสือระดับท้องถิ่นซึ่งไม่
รวมหนังสือเรียนหรือต�าราเรียนมีเพียง 5,900 เรื่อง ในปี พ.ศ. 2552 และ 5,800 เรื่องในปี
พ.ศ. 2553 เรื่องเด็กจากส�านักพิมพ์ 9 รายมีน้อยกว่า 100 เรื่องในสองปีที่ผ่านมา ระหว่าง
การบรรยายของเธอที่การประชุมสมาคมนักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก
เมื่อเร็ว ๆนี้ Bolasco ได้สะท้อนความรู้สึกของส�านักพิมพ์และผู้รักหนังสือที่มุ่งมั่น “ ....
ตราบเท่าที่เราท�าหนังสือที่ให้เด็กอ่าน โดยตัวมันเองก็เป็นเรื่องที่ดี ส�าหรับนิสัยการอ่าน
ซึ่งไม่เหมือนกับนิสัยอื่น ๆ เช่น การดูทีวี เล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือไปเดินห้าง นั่นคือ
สิ่งที่เราปรารถนาที่จะพัฒนาเยาวชนของเราให้เป็นนิสัยตลอดชีวิต การอ่านหนังสือเป็น
ความดีแก่ตัวมันเอง และถ้าส�านักพิมพ์ประสบความส�าเร็จในการปรับเปลี่ยนมันให้เป็น
สิ่งที่ต้องพึ่งพาและติดตลอดชีวิตแล้วมันก็ควรจะดี เพราะโดยแท้จริง
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และน่าสลดใจที่ในปัจจุบันนักอ่านหนังสือเป็นพวกที่ตกอยู่ในอันตราย”
เด็ ก ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ทุ ก คนเป็ น นั ก อ่ า นขอให้ นี่ เ ป็ น มากกว่ า ถ้ อ ยค� า โน้ ม น้ า วที่
สวยงาม แม้จะดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องทะเยอทะยานและยากที่จะเข้าใจ แต่เราไม่ได้ฝัน
ถ้าเราไม่พยายาม เราจะทิ้งอะไรไว้ เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่ากรมการศึกษาและงบประมาณ
ที่จ�ากัดของรัฐบาลไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากใน
ระบบการศึกษาของรัฐ จึงจ�าเป็นต้องให้ภาคเอกชนและองค์กรเอกชนเปลี่ยนเด็กๆทุก
คนให้เป็นนักอ่าน ไม่มีเวลาที่จะอ้อยอิ่ง แม้ว่าจะต้องใช้เวลา และความพยายามและ
ความอดทนอย่างมากก็ตาม เพราะการสอนเด็กให้อ่านอย่างแท้จริงเหมือนการเฝ้ามอง
ดอกไม้บาน มันจะต้องเกิดขึ้นในเวลาหนึ่ง

*หนังสือของเล่นเด็กท�าด้วยกระดาษตัดสามารถพับเป็นยานพาหนะและสัตว์ต่าง ๆได้

i แปลจาก Every Filipino Child a Reader บทความน�าเสนอในการประชุมวิชาการประจ�าปี 2554 Thailand Conference on Reading 2011จัดโดย
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2554
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กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่าน
i
ในเด็กและเยาวชนของประเทศเกาหลี
Sook Hyeun Lee
ผู้อ�านวยการหอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและเยาวชน
The National Library for Children and Young Adults
Seoul, South Korea
บทน�า
ประเทศเกาหลีได้รับเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อ
ปี พ.ศ.2488 แต่เนื่องจากเกิดสงครามเกาหลีในปี พ.ศ.2493 ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ
เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของชาวเกาหลีอยู่ที่ 60 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐเท่านั้น ท�าให้ประเทศ
เกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกแต่ในปัจจุบันเกาหลีได้กลายเป็น
ประเทศที่มีอ�านาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 13 ของโลก และได้เปลี่ยน
สถานะจากประเทศที่รับการช่วยเหลือจากนานาประเทศมาเป็นประเทศที่ให้ความ
ช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ สาเหตุที่ประเทศเกาหลีซึ่งมีจ�านวนประชากร 50 ล้านคนแต่
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติสามารถพัฒนาจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม มี
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและประสบความส�าเร็จในด้านเศรษฐกิจได้นั้น
เนื่องมาจากความต้องการอันแรงกล้าที่จะได้รับการศึกษาของประชาชนชาวเกาหลีเอง
ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา พ่อแม่ชาวเกาหลีเริ่มตระหนักถึงความส�าคัญของการอ่านใน
วัยเยาว์และให้ความสนใจในเรื่องการอ่านของเด็กมากขึ้นเป็นผลให้มีการสร้างห้อง
สมุดใหม่ๆ หลายแห่ง ซึ่งน�าไปสู่โครงการสร้าง “ห้องสมุดมหัศจรรย์” หรือ “Miracle
Libraries” ในปี 2546 ด�าเนินการโดย MBC ซึ่งเป็นบริษัทวิทยุและโทรทัศน์ขนาดใหญ่
แห่งหนึ่งในเกาหลี โครงการนี้มีบทบาทส�าคัญ
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ในการสร้างห้องสมุดขนาดเล็กมากมายทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุน
จากภาคเอกชน
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวกระตุ้นให้ภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นใน
ประเทศเกาหลีเริ่มตื่นตัว ในปี 2546 กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศแผนพัฒนาห้อง
สมุดแบบครบวงจร (Comprehensive Development Plan for the Library) นอกจากนี้
องค์กรภาครัฐระดับท้องถิ่นยังได้พยายามปรับปรุงการบริการ
ส�าหรับเด็ก เช่น สร้างห้องสมุดแห่งใหม่ และการขยายพื้นที่ส�าหรับเด็ก ในห้องสมุด
สาธารณะ เป็นต้น
บทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการอ่านนั้นมิอาจกล่าวให้เกินจริง กฎหมายว่าด้วย
ห้องสมุดประเทศเกาหลีฉบับปัจจุบัน ที่มีการแก้ไขรวม 11 ครั้งตั้งแต่ปี 2506 มีเนื้อหา
เน้นการก่อตั้งห้องสมุดสาธารณะ และ จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายข้อมูลภายใต้การ
ก�ากับดูแลของประธานาธิบดี
กฎหมายนี้นี้ครอบคลุมแผนการพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจร โดยก�าหนดบทบาทของ
ห้องสมุดในการลดช่องว่างระหว่างคนใช้คอมพิวเตอร์และคนที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์
รวมทั้งการช่วยให้มีการบังคับใช้แผนการพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรอีกด้วย
ในขณะเดียวกัน กฎหมายส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านได้เริ่มประกาศใช้ในปี 2549
บัญญัติให้จัดตั้งแผนพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยให้องค์กรของรัฐ
ในระดับท้องถิ่นให้การศึกษาด้านการอ่านแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน และก�าหนด
บทบาทของชุมชน โรงเรียนและบริษัทเอกชนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการอ่านกฎหมาย
ส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียน (The School Library Promotion Act) ได้อธิบายกติกาและ
ข้อบังคับเรื่องการจัดตั้ง การปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือห้องสมุดโรงเรียน รวมทั้งการ
สนับสนุนทางกฎหมาย เช่น การช่วยเหลือด้านเงินทุนส�าหรับการจัดตั้งห้อง
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สมุดโรงเรียนการจัดท�าแผนพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของห้องสมุด
การจัดวางต�าแหน่งบุคลากรห้องสมุด และการสร้างเครือข่ายห้องสมุด เป็นต้น กล่าว
ได้ว่ากฎหมายส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียนนี้มีส่วนช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้อง
สมุดโรงเรียนให้ดีขึ้น
รัฐบาลได้ประกาศแผนพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรในปี พ.ศ.2546 ซึ่งได้รับแรง
บั น ดาลใจจากการเคลื่ อนไหวด้านการอ่านทั่ว ประเทศในช่ วงปลายทศวรรษ1990
[ระหว่างปี 2533-2542] โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงห้องสมุดได้
มากขึ้น เพิ่มจ�านวนชุดหนังสือ ให้การบริการห้องสมุดที่เน้นรายบุคคล ตลอดจนส่ง
เสริมการอ่านหนังสือ ต่อมาในปี 2549 มีการแก้ไขกฎหมายห้องสมุดเพื่อให้แผนมีผล
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการประกาศแผนพัฒนาห้องสมุดแบบครบ
วงจรฉบับที่สองในปี 2552 แผนพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรทั้งสองฉบับนี้นับเป็น
พลังส�าคัญในการปรับปรุงบรรยากาศของห้องสมุดสาธารณะให้ดีขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับห้องสมุดโรงเรียนรวมทั้ง
เพิ่มจ�านวนห้องสมุดโรงเรียนและจ�านวนชุดหนังสือ และจัดหาบุคลากรห้องสมุด ซึ่ง
เป็นนโยบายที่ก�าหนดไว้ในแผนเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้ห้องสมุดโรงเรียนแบบครบ
วงจร (Comprehensive Revitalization Plan for School Libraries) ในปี 2546 ผลที่ได้รับ
คือ สภาพแวดล้อมของห้องสมุดโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับการปรับปรุง โรงเรียนหลาย
แห่งมีการสร้างห้องสมุดโรงเรียนใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการยกระดับหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 7
ภายใต้กฎหมายส่งเสริมการอ่าน มีการก�าหนดนโยบายส่งเสริมการอ่าน ซึ่งมีแนวคิด
หลักดังต่อไปนี้:
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• เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการอ่านที่ดีในบ้าน โรงเรียนอนุบาล
โรงเรียน และ ชุมชน
• เพื่อกระตุ้นนิสัยรักการอ่าน เพื่อพัฒนาและเผยแพร่โครงการส่ง
เสริมการอ่าน ตลอดชีวิต
• เพื่อสร้างกิจกรรมด้านการอ่านโดยใช้ประโยชน์จากช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ
• เพื่อจัดท�าโครงการส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ
คนสูงอายุ คนที่อยู่ในคุกและผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีหลายวัฒนธรรม
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับห้องสมุด
การแก้ไขกฎหมายห้องสมุด, แผนพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรในปี 2546 และปี 2552
และเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้ห้องสมุดโรงเรียนแบบครบวงจร น�าไปสู่การปรับปรุงระบบ
ห้องสมุดของประเทศครั้งที่ส�าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี
จ�านวนห้องสมุดสาธารณะได้เพิ่มจาก 436 แห่งในปี 2544 เป็น 748 แห่งในปี 2553 และ
ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา มีจ�านวนชุดหนังสือในห้องสมุดสาธารณะเพิ่มขึ้นเท่าตัว ส่วน
จ�านวนชุดหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนได้เพิ่มขึ้นถึงสองเท่าครึ่ง จ�านวนบรรณารักษ์
ในโรงเรียนยังเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าตัวอีกด้วย
จ�านวนห้องสมุด

ปี

ห้องสมุดสาธารณะ

ปี

ห้องสมุดโรงเรียน

ปี

ห้องสมุดขนาดเล็ก

2544

436

2545

8,101

2548

130

2553

748

2553

10,937

2551

3,324
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จ�านวนชุดหนังสือในห้องสมุดสาธารณะและห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุด
สาธารณะ
ห้องสมุด
โรงเรียน

จ�านวนชุดหนังสือ
จ�านวนชุดหนังสือต่อ
นักเรียนหนึ่งคน
จ�านวนชุดหนังสือ
จ�านวนชุดหนังสือต่อ
นักเรียนหนึ่งคน

ปี 2545
30.97 ล้านชุด
0.64 เล่ม

ปี 2549
ปี 2552
49.34 ล้านชุด 62.56 ล้านชุด
1.01 เล่ม

1.26 เล่ม

48.73 ล้านชุด 72,02 ล้านชุด 114.89 ล้านชุด
5.5 เล่ม

9.5 เล่ม

15.4 เล่ม

จ�านวนบรรณารักษ์ในห้องสมุดสาธารณะและห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุด
สาธารณะ
ห้องสมุด
โรงเรียน

จ�านวนบรรณารักษ์
จ�านวนชุดหนังสือต่อ
บรรณารักษ์หนึ่งคน
จ�านวนบรรณารักษ์
จ�านวนชุดหนังสือต่อ
บรรณารักษ์หนึ่งคน

ปี 2545
1,918 คน

ปี 2549
2,560 คน

ปี 2552
3,052 คน

25,051 คน

19,173 คน

16,308 คน

164 คน

424 คน

682 คน

2%

4.2%

6.2%

ความพยายามในการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและผลที่ได้รับ
หอสมุดแห่งชาติประเทศเกาหลีใต้ (หอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและเยาวชน)
ความพยายามของรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นน�าไปสู่การพัฒนาห้องสมุดที่เน้น
หนักในด้านปริมาณ เช่น การสร้างห้องสมุดเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของห้องสมุดโดยรวมต่อมาเราเริ่มตระหนักว่าห้องสมุดควรมีบรรณารักษ์มืออาชีพ
ประจ�าอยู่ ควรมีนโยบายพัฒนาชุดหนังสือที่มีคุณภาพ ตลอดจนโครงการส่งเสริมการ
อ่านที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้น หอสมุดแห่งชาติประเทศ
เกาหลี หรือ National Library of Korea (NLK) จึงได้พยายามพัฒนาด้านคุณภาพให้มาก
ขึ้น
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หอสมุดแห่งชาติฯ (NLK) จึงจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติสา� หรับเด็กและเยาวชน National
Library for Children and Young Adults (NLCY) ขึ้นในปี 2549 ในฐานะตัวแทนห้อง
สมุดเด็กในเกาหลี NLCY ได้แสดงออกถึงความเป็นผู้นา� ให้ห้องสมุดเด็กทั่วประเทศได้
เห็นเป็นตัวอย่าง ในการให้การบริการที่ดีขึ้นแก่เด็ก ๆ และโครงการส่งเสริมการอ่านที่ดี
ขึ้น หนึ่งในจุดประสงค์หลักของ NLCY คือการพัฒนาโครงการส่งเสริมการอ่านส�าหรับ
เด็กและเยาวชนที่สร้างสรรค์ และเผยแพร่โครงการเหล่านั้นสู่ห้องสมุดสาธารณะและ
ห้องสมุดตามโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ NLCY ยังได้จัดท�าโครงการการศึกษาต่อเนื่อง
ส�าหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็ก
ต่อไปนี้คือโครงการการศึกษาและโครงการส่งเสริมการอ่านหลักๆ ที่จัดท�าโดย NLCY:
- โครงการการศึกษาต่อเนื่องส�าหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็ก
สถิติจากกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องการของเกาหลี พบว่าเกินครึ่งหนึ่ง
ของผู้ใช้ห้องสมุดสาธารณะเป็นเด็กและเยาวชน และพบว่าทั่วประเทศมีการยืมหนังสือ
กว่า 92 ล้านเล่มในปี พ.ศ. 2551 และ ร้อยละ 51 ของจ�านวนของหนังสือที่ถูกยืมเป็น
หนังสือส�าหรับเด็ก ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่าการบริการเด็ก ๆ เป็นหนึ่งในการบริการที่
ส�าคัญที่สุดของห้องสมุด ในขณะที่มีหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดใน
เกาหลีจ�านวนไม่กี่แห่งที่เปิดหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการบริการเด็ก ๆ เพียงสองหรือ
สามหลักสูตร ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กตามห้องสมุด
สาธารณะทั่วไป จึงเป็นผู้จบการศึกษาที่ไม่มีความรู้เชิงลึกและไม่มีความเข้าใจในการ
บริการเด็ก ด้วยเหตุนี้ โครงการการศึกษาต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อ
ให้บรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กได้รับความรู้เพื่อปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ดังนั้น NLCY
ได้ก�าหนดสิ่งที่บรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กต้องการเรียนรู้และจัดท�าเป็นแผนกลยุทธ์
ส�าหรับโครงการการศึกษาต่อเนื่อง ไม่เพียงเท่านี้NLCY ยังได้ท�าการวิเคราะห์เพื่อปรับ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องส�าหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กให้ดีขึ้น จนในที่สุดเราได้
พัฒนาหลักสูตรทั้งหมด 9 หลักสูตร ซึ่งรวมถึง หลักสูตรการท�าความเข้าใจหนังสือเด็ก
หลักสูตรการสร้างโปรแกรมส�าหรับ เด็ก หลักสูตรการสื่อสารกับเด็ก หลักสูตรการ
ท�าความเข้าใจวรรณกรรมเด็ก และ หลักสูตรการอ่านหนังสือภาพเชิงลึก หลักสูตร
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เหล่านี้ได้ถูกออกแบบโดยใช้ความรู้ในสาขาหลักๆ เช่น หนังสือเด็ก โครงการส่ง
เสริมการอ่านและทักษะการสื่อสารกับเด็ก โดยในระยะแรก เราเปิดหลักสูตรฝึกอบรม
เป็นกลุ่ม จากนั้นจึงได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านโลกไซเบอร์ ทุกวัน
นี้ NLCY เน้นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้ว
ว่าเป็นวิธีที่ได้ผลมากกว่าส�าหรับบรรณารักษ์ที่มีอุปสรรคทางด้านเวลาและสถานที่
ท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเป็นกลุ่มได้ เรายังมีการฝึกอบรมระยะสั้น
เพื่อเสริมการอบรมทางด้านปฏิบัติ ผลส�ารวจความพึง พอใจในหลักสูตร พบว่าร้อยละ
87.2 ของผู้ถูกส�ารวจกล่าวว่าการฝึกอบรมช่วยพัฒนาให้พวกเขามีความเป็นมืออาชีพ
และร้อยละ 75.4 ของผู้ถูกส�ารวจกล่าวว่าพวกเขาจะประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนมาในการ
ท�างานด้านห้องสมุด ผลส�ารวจนี้ชี้ชัดว่าโครงการนี้ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี
-โครงการอ่านหนังสือกับห้องสมุด (Reading Books with the Library)
โครงการนี้ได้รับการออกแบบเพื่อมุ่งส่งเสริมการอ่านในเด็กด้อยโอกาส โดยได้รับ
ความร่วมมือจากห้องสมุดสาธารณะ 90 แห่งทั่วประเทศ บรรณารักษ์ หรือผู้สอนจะ
ออกเยี่ยมศูนย์สงเคราะห์เด็ก หรือศูนย์ดูแลเด็กเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ เพื่อจัดโครงการ
ส่งเสริมการอ่านและท�ากิจกรรมหลังการอ่านร่วมกับเด็กๆ ด้อยโอกาสเหล่านี้ ในแต่ละ
ปี NLCY ให้เงินสนับสนุนห้องสมุดที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแห่งละ3,500 ดอลล่า
ร์สหรัฐ ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่น�าไปซื้อหนังสือและจ้างผู้สอน โครงการนี้นับเป็น
โครงการช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาสพัฒนานิสัยรักการอ่านและส่งเสริมจินตนาการ
ของพวกเขาในห้องสมุด นอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรอุบาทว์แห่งความยากจนด้วยการ
เพิ่มโอกาสการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และทักษะการอ่าน ให้ดี
ขึ้น เนื่องจากเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการมาจากครอบครัวยากจน พวกเขาจึงเรียนช้ากว่า
เด็กคนอื่นในชั้นเรียนและมีความยากล�าบากในการพัฒนาด้านภาษา นอกจากนี้พวก
เขายังมีแนวโน้มในการแสดงออกถึงปัญหาบุคลิกภาพ เช่น เงียบขรึมหรือก้าวร้าว ใน
ช่วงแรกของโครงการ เด็ก ๆ ไม่ได้ให้ความสนใจกับบรรณารักษ์หรือการอ่านมากนัก
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง พวกเขาเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เด็กๆ เริ่มมีความมั่นใจในการอ่านและเพลิดเพลินกับชีวิตในโรงเรียน เมื่อพวกเขาเริ่ม
มองโลกในแง่ดีขึ้น ผลที่ตามมาคือพวกเขามีทักษะการเข้าสังคมดีขึ้น
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ตัวอย่างความประทับใจของเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
“ครั้งแรกเมื่อได้ยินโครงการบ�าบัดด้วยการอ่าน ผมคิดว่ามันเป็นโครงการที่งี่เง่า เพราะ
ผมไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรสักหน่อย เมื่อผมถามว่า “ท�าไมผมต้องเข้าโครงการบ�าบัด
ด้วยการอ่าน?” ครูบรรณารักษ์บอกผมว่า “มันจะช่วยให้เธอมีทัศนคติที่กว้างไกล มันจะ
จรรโลงจิตใจของเธอด้วย” เราเริ่มอ่านหนังสือและท�ากิจกรรมที่สนุกสนานด้วยกัน ใน
ช่วงแรกผมไม่ชอบกิจกรรมในห้องเรียน ครูที่สอนการอ่านก็มีความอดทนกับผมอย่าง
มาก ท�าให้ผมค่อยๆ เริ่มชอบการอ่าน สิ่งที่ท�าให้ผมสนใจเป็นพิเศษในระหว่างโครงการ
คือการได้เรียนรู้ว่าคนพิการด�าเนินชีวิตอย่างไร ผมเห็นใจพวกเขาและตระหนักถึงความ
ท้าทายและความยากล�าบากที่พวกเขาต้องเผชิญ ทุกวันนี้ผมสนใจการอ่านและรู้สึกว่า
ผมมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น ก่อนหน้านี้ผมกลัวที่จะอ่านออกเสียงในชั้นเรียน
แต่ตอนนี้ผมชอบอ่านออกเสียงดัง ๆ และชอบโรงเรียนมากครับ”
“ก่อนเข้าร่วมโครงการการอ่านหนังสือ หนูไม่ชอบอ่านหนังสือเลยค่ะ และไม่ชอบเข้า
ห้องสมุดด้วย แต่ตอนนี้หนูกลายเป็นคนละคน หนูชอบอ่านหนังสือและเป็นคนที่ชอบ
สังคมและมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ”
“ตอนแรกหนูประหม่ามากเมื่อเข้าชั้นเรียน แต่ไม่นานทักษะการอ่านของหนูเริ่มดีขึ้น
มากค่ะ และหนูได้พบหนังสือที่น่าสนใจมากมาย นอกจากนี้หนูยังอ่านหนังสืออย่างต่อ
เนื่องทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านค่ะ”
“เมื่อก่อนผมไม่ชอบอ่านหนังสือครับ ผมว่ามันน่าเบื่อ แต่โครงการนี้ท�าให้ผมชอบอ่าน
หนังสือมากขึ้น ที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือการเขียนบทวิจารณ์หนังสือพร้อมกับครูของ
ผม เธอได้กรุณาอธิบายค�าศัพท์ที่ผมไม่รู้จัก ตอนนี้ผมรู้ค�าศัพท์มากขึ้นเยอะเลยครับ”
โครงการนี้ท�าให้เด็กด้อยโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลายอย่าง รวมทั้งยังเปิด
โอกาสให้บรรณารักษ์ได้มองงานของตนเองในมุมที่ต่างออกไป แต่เดิมพวกเขาเคยคิด
ว่าลูกค้าของพวกเขาคือผู้ที่เข้ามาใช้ห้องสมุด แต่ปัจจุบันพวกเขาเห็นว่าผู้ที่มีความ
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ยากล�าบากในการเข้าถึงห้องสมุดนั้นเป็นก็เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งด้วย เมื่อ
เหล่าบรรณารักษ์เห็นว่าโครงการอ่านหนังสือนี้สามารถเปลี่ยนเด็ก ๆ ได้ พวกเขาก็หัน
มาตระหนักถึงความส�าคัญของการอ่านอีกครั้ง และพบว่างานของพวกเขาเป็นงานที่มี
ความหมายและน่าพ่อใจ แม้ว่าห้องสมุดเหล่านี้ยังไม่มีการสนับสนุนทางการเงินที่ถาวร
จาก NLCY แต่ห้องสมุดเองก็เต็มใจที่จะเจียดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อท�าโครงการนี้
ต่อ
- การผจญภัยในห้องสมุดโดยหนอนหนังสืออายุ 13-18 ปี (Library Adventure
by Bookworms aged 13 to 18) เด็กนักเรียนมัธยมต้นและปลายที่ชื่นชอบการอ่านตอน
เป็นเด็ก มักจะมีเวลาอ่านหนังสือน้อยลงเมื่อต้องเรียนหลายวิชาและมีการบ้านมากขึ้น
โครงการนี้ออกแบบโดย NLCY และได้กระจายสู่ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ หนอน
หนังสือวัยรุ่นมีบทบาทในการสร้างรายการชื่อหนังสือแนะน�า โดยที่ NLCY จะผลิต
โปสเตอร์รายการชื่อหนังสือแนะน�าที่เรียกว่า “แผนที่ผจญภัยในห้องสมุดโดยหนอน
หนังสืออายุ 13-18 ปี” ซึ่งมีการ์ตูนที่วาดโดยเยาวชนเหล่านี้เป็นสื่อ การมีส่วนร่วมของ
เยาวชนมีส่วนเร้าให้เพื่อน ๆ ของพวกเขา สนใจการอ่านมากขึ้น เพราะว่าวัยรุ่นมักจะ
ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนด้วยกันเองมากกว่าจากผู้ปกครอง ครู หรือบรรณารักษ์
โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างสรรค์และด�าเนินการโดยนักเรียนเป็นส่วนใหญ่
หนอนหนังสือเหล่านี้ประกอบด้วยนักเรียนกว่า 800 คนที่เป็นนักอ่านตัวยง และได้
รับเลือกให้แนะน�า หนังสือแก่เพื่อนๆ ภายใต้ 9 ประเด็นที่พวกเขาสนใจ เช่น “อนาคต
ของฉัน”, “เพศและความรัก”, “เพื่อน”, “โลกของเรา”, “ความหมายของครอบครัว”,
“ความลับแห่งชีวิต”, และ “ทุกอย่างที่เราท�าคือศิลปะ” ชุมชนออนไลน์จัดท�าขึ้นเพื่อเอื้อ
ปฏิสัมพันธ์ในหมู่ผู้ร่วมโครงการ ซึ่งพวกเขาสามารถเขียนบทวิจารณ์หนังสือและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ในแต่ละปีมีนักเรียนระดับมัธยมต้นและปลายจ�านวน 40 คน
ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดท�าโครงการนี้ และโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับเงินสนับสนุนจาก
NLCY จ�านวน 2,000 เหรียญดอลล่าร์ เงินงบประมาณครึ่งหนึ่งน�าไปซื้อหนังสือและ
ส่วนที่เหลือน�าไปจัดกิจกรรมต่าง ๆ โครงการนี้มีส่วนอย่างมากในการสร้างบรรยากาศ
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การอ่านโดยสมัครใจในชีวิตประจ�าวันของเยาวชน และยังมีส่วนในการส่งเสริมห้อง
สมุดของโรงเรียน มีบรรณารักษ์และครูจ�านวนมากขึ้นที่ให้บริการค�าปรึกษาด้านการ
อ่านแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ประโยชน์จากรายการชื่อหนังสือแนะน�านี้ไม่เพียง
เท่านี้โครงการนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นให้กับห้องสมุดที่เข้าร่วมโครงการเพื่อ
ดึงดูดให้นักเรียนใช้ห้องสมุดมากขึ้น
- โครงการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลการอ่านให้กับครอบครัวหลากวัฒนธรรม
(Development and Distribution of Reading Content for Multicultural Families) เมื่อ
มีจ�านวนแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาท�างานในเกาหลีมากขึ้น รวมทั้งมีการแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรมท�าให้เกาหลีเปลี่ยนจากสังคมวัฒนธรรมเดียวเป็นสังคมหลากวัฒนธรรม
เรามักจะพบว่าเด็กที่เกิดจากคุณแม่ต่างชาติจะประสบความล�าบากในด้านการพูดและ
พัฒนาทางภาษาเด็ก ๆเหล่านี้เรียนไม่ทันเพื่อนและมีพฤติกรรมที่เงียบขรึมหรือไม่ก็มี
พฤติกรรมรุนแรงกว่าเด็กทั่วไปด้วยเหตุนี้จึงมีความจ�าเป็นที่ห้องสมุดต้องให้การบริการ
เฉพาะแก่เด็กจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมเพื่อให้พวกเขามีการพัฒนาด้านภาษาและ
ทักษะการอ่านที่ดีขึ้น NLCY จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมืองมิลเวากี
(University of Wisconsin, Milwaukee) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดท�าหนังสือนิทาน
และดีวีดีแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดสาธารณะและศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดหลากวัฒนธรรม หนังสือภาพส�าหรับเล่านิทานของเกาหลี
ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาต่างๆ เช่น ภาษาเวียดนาม ไทย มองโกเลีย
และจีน และในท้ายที่สุดหนังสือภาพเหล่านี้ได้รับการแปลงให้เป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นใน
รูปของดีวีดี เพื่อให้เด็กได้เพลิดเพลินอีกด้วย จวบจนปัจจุบันเราได้จัดท�าข้อมูลหนังสือ
นิทานกว่า 150 เรื่องและวางแผนที่จะท�าอีกกว่า 130 เรื่องในปีนี้ คนทั่วไปสามารถหา
อ่านข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็ปไซท์ของห้องสมุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
- โครงการสมุดธนาคารหนังสือ (Reading Bankbook Program)
โครงการสมุดธนาคารหนังสือมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน โครงการนี้มีการใช้
ชิป RFID ซึ่งแผ่นป้าย RFID จะถูกติดไว้กับหนังสือทุกเล่มของ NLCY เด็กๆ สามารถ
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ทราบจากสมุดธนาคารหนังสือว่าพวกเขายืมหนังสือเล่มใด เมื่อไร และยืมไปแล้วกี่เล่ม
โครงการนี้ประสบความส�าเร็จอย่างงดงามหลังจากที่ได้เปิดตัวไป เด็ก ๆ จะถือว่าสมุด
ธนาคารหนังสือเป็นสมบัติส่วนตัวที่ส�าคัญ พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่ในห้องสมุดนาน
ขึ้นและอ่านมากขึ้นเพื่อท�าสถิติการอ่านให้มากขึ้น นับได้ว่าโครงการนี้ช่วยให้เด็ก ๆ มี
ความมั่นใจมากขึ้น เมื่อพวกเขาสามารถสร้างสถิติใหม่ในสมุดธนาคารหนังสือ ผู้เขียน
รายงานนี้มักพบเด็ก ๆ เลือกหนังสือที่อ่านง่ายหรือหนังสือเล่มบางเพื่อสร้างสถิติให้เร็ว
แต่ในภายหลังพวกเขาตัดสินใจอ่านหนังสือที่เหมาะกับวัยของตนเองมากขึ้น และตอบ
สนองความสนใจในการอ่านของพวกเขาได้ในที่สุด
- โครงการสอนอ่านหนังสือในหอสมุดสาธารณะแห่งชาติ (Na tional Public
Library Reading Class) NLCY ได้จัดท�าคู่มือการสอนอ่านหนังสือ และแจกจ่ายคู่มือนี้
ให้แก่ห้องสมุดสาธารณะทั่วประเทศ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ห้องสมุดท�าการ
จัดอบรมการสอนอ่านหนังสือโดยมุ่งเป้าไปที่บรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กปีละสองครั้ง
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งช่วยพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้กับบรรณารักษ์ ตั้งแต่
ปี 2553 เราจัดท�าโปสเตอร์เชิญชวนบรรณารักษ์เข้าอบรมสอนการอ่านในช่วงฤดูร้อน
และฤดูหนาว และแจกจ่ายไปยังห้องสมุดสาธารณะต่างๆ โดยมีรางวัลจากประธาน
ผู้บริหารของหอสมุดแห่งชาติเกาหลีและ NLCY มอบให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตร
การสอนภาคฤดู ร ้ อ นและฤดู ห นาวที่ มี ผ ลการเรี ย นดี เ ด่ น นอกจากนี้ ยั ง มี ร างวั ล จาก
กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวมอบให้กับผู้น�าดีเด่นจ�านวน 30 คน เช่น
บรรณารักษ์ ครู และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นผู้น�าสูงห้องสมุดสาธารณะที่เข้า
ร่วมโครงการอบรมนี้มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
ผลที่ได้รับ
จากสถิติการอ่านแห่งชาติปี 2553 ชี้ให้เห็นว่าการส่งเสริมการอ่านและความพยายาม
ในการพัฒนาห้องสมุดของภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ปี 2543 นั้นไม่ได้สูญเปล่า จาก
สถิติพบว่าอัตราการอ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับสูงสุดหลังจากที่มีการ
ส�ารวจครั้งแรกในปี 2536 จ�านวนหนังสือที่เด็กเกาหลีแต่ละคนอ่านเพิ่มจาก 11.6 เล่ม
(โดยเฉลี่ย) ต่อเทอมในปี 2545 เป็น 16.5 เล่มต่อเทอมในปี 2553 ในขณะที่มีผู้ใช้ห้อง
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สมุดสาธารณะที่เป็นเด็กเพิ่มจากร้อยละ 54.3 ในปี 2545 เป็น ร้อยละ 71.5 ในปี 2553
ปัจจัยที่ส�าคัญของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้คือบรรยากาศที่ดีขึ้นของห้องสมุดเด็กและการ
ปรับปรุงพื้นที่ของเด็กในห้องสมุดสาธารณะต่างๆ ตลอดจนการสร้างห้องสมุดส�าหรับ
เด็ ก และห้ อ งสมุ ด ขนาดแห่ ง ใหม่ ๆ ปั จ จั ย ที่ ส� า คั ญ อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง คื อ โครงการอ่ า น
หนังสือ 10 นาทีในตอนเช้า มีเด็กนักเรียนระดับมัธยมต้นและปลายกว่าครึ่งหนึ่งของ
จ�านวนที่มีอยู่ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการนี้ พวกเขาอ่านหนังสือ 20.3 เล่มต่อเทอม ใน
ขณะที่นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอ่านเพียง 11.8 เล่มต่อภาคเรียนเท่านั้น ตัวเลข
นี้ชี้ชัดว่าโครงการอ่านหนังสือในตอนเช้าได้ผลในการพัฒนานิสัยการอ่านของเด็กและ
กระตุ้นให้พวกเขาอ่านมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีจ�านวนเด็กนักเรียนระดับประถม
และมัธยมเข้าห้องสมุดมากที่สุดตั้งแต่ปี 2545 เนื่องจากมีจ�านวนห้องสมุดและจ�านวน
ชุดหนังสือเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กมอบการบริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้
ห้องสมุดวัยเยาว์ ยิ่งไปกว่านี้ NLCY และห้องสมุดสาธารณะยังจัดหาโครงการต่างๆ
เพื่อส่งเสริมความส�าคัญของการอ่าน
สรุป
ในสังคมยุคข่าวสารข้อมูล ไม่เพียงแต่การแข่งขันในระดับปัจเจกบุคคล แต่ยังรวมถึง
การแข่งขันระดับประเทศที่ต้องใช้ข้อมูลความรู้เป็นพลังส�าคัญห้องสมุดแบกหน้าที่
ส�าคัญในการเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศห้องสมุดควรมีบรรยากาศการ
อ่านที่น่ารื่นรมย์เพื่อให้ผู้ใช้รวมทั้งผู้ที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงห้องสมุดสามารถใช้
ห้องสมุดได้อย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นที่สานความฝันและอนาคตของพวกเขา เมื่อ
หนังสือ “การเรียนรู้อย่างมหัศจรรย์ที่ห้องสมุด” (Miraculous Learning at Library) ตี
พิมพ์ในปี 2548 ได้สร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาครอบครัวในสังคมเกาหลีที่ได้
ใช้จ่ายเงินจ�านวนมากไปกับการศึกษาภาคเอกชน ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เล่าประสบการณ์
ของเธอเองในการให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ลู ก ๆโดยไม่ ไ ด้ พึ่ ง การศึ ก ษาภาคเอกชนแต่ ใ ช้
ประโยชน์จากห้องสมุดเธอบินไปเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ที่กรุงปารีสโดยมีลูกสาวอายุ
6 ขวบตามไปด้วย ลูกของเธอไม่เข้าใจภาษาฝรั่งเศสแม้แต่ค�าเดียว แต่หลังจากเข้าร่วม
โครงการเล่านิทานที่จัดท�าโดยห้องสมุดสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเป็นประจ�าทุก
วัน เป็นเวลา 18 เดือน ลูกของเธอสามารถเข้าใจภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดี หลังจากที่เธอ
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กลับประเทศเกาหลีเธอพาลูกสาวคนที่สองที่มีปัญหาการพูดภาษาเกาหลีไปเข้าห้อง
สมุดสาธารณะและอ่านหนังสือให้ลูกของเธอฟัง ต่อมาลูกสาวของเธอเรียนภาษาเกาหลี
ได้โดยไม่ยากล�าบาก หลังจากที่ประสบความส�าเร็จในการเรียนด้านภาษาจากห้องสมุด
เธอให้ลูกสาวของเธออ่านหนังสือเด็กที่เกี่ยวข้องกับวิชา ในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น เธอ
จะส่งเสริมให้ลูก ๆ ของเธออ่านหนังสือที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ มากกว่าที่จะให้ลูกๆ
ท�าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นความคิดที่ดีในการท�าให้แนวคิดทางคณิตศาสตร์เป็น
เรื่องที่น่าสนุกผู้เขียนหนังสือฯอ้างว่าการอ่านสามารถเป็นครูที่ดีที่สุดและเด็กๆ สามารถ
เรียนรู้และเข้าใจวิชาต่างๆ
จากการอ่านหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาในโรงเรียนได้
นอกจากนี้เธอยังยกย่องให้ห้องสมุดเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดที่เต็มไปด้วย
แหล่งข้อมูลและเครื่องมือในการสร้างความรู้หากเราสร้างห้องสมุดเด็กที่น่ารื่นรมย์และ
จัดท�าโครงการส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เพราะว่าอนาคตของเราขึ้นอยู่กับ เด็ก ๆ วิธีหนึ่งที่เราจะได้ประโยชน์
สูงสุดจากการลงทุนคือการเสริมสร้างความสามารถพิเศษให้กับเด็ก ๆ ผลการเรียนใน
ระดับที่ดีของนักเรียนเกาหลีรวมทั้งการที่เด็กเกาหลีได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่สองใน
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพื่อการพัฒนา
และร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and
Development หรือ OECD) ในปี 2553 นั้น ไม่ใช่ความส�าเร็จในชั่วข้ามคืน แต่เป็นผล
จากการลงทุนและความใส่ใจอย่างต่อเนื่องตลอดมา

i แปลจากรายงานวิจัยเรื่อง “Korean National Strategy for Library Development and Reading Promotion for Children and Young Adults” น�า
เสนอในการประชุมสัมมนานานาชาติ Thailand Conference on Reading 2011 จัดโดย ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ส�านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2554
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พัฒนาการของกิจกรรมการอ่านหนังสือ
เพื่อการส่งเสริมชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชนในประเทศเวียดนาม i
โดย
Miss Vu Duong Thuy Nga
รองผู้อ�านวยการกรมห้องสมุด กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา
และการท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม
ค�าน�า
จากการที่รัฐบาลตั้งเป้าที่จะพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ.2563 เราจึงปรับทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยชูนโยบายใหม ่ๆ ที่น�าเอา
แนวคิดเศรษฐกิจอัจฉริยะ (intelligent economy) เข้ามาประกอบ แนวความคิดนี้เกี่ยว
เนื่องกับการน�าเอาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นมืออาชีพทั้งในด้านของผู้มีความรู้และ
แรงงานมีฝีมือมาช่วยในการพัฒนาประเทศเพื่อเชื่อมโยงประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสากล
เป็นที่ชัดเจนว่าการอ่านเป็นช่องทางที่ส�าคัญมากส�าหรับการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศวัฒนธรรมการอ่านเป็นตัวก�าหนดท่าทีของคนเวียตนามในการพัฒนา
ประเทศมาเป็นเวลายาวนาน จึงมีเหตุผลสมควรที่จะกล่าวว่ากิจกรรมการอ่านได้ก่อให้
เกิดความรู้พื้นฐานในการสร้างคนเวียตนามรุ่นใหม่ในทุก ๆ ด้านของชีวิต จะว่าไปแล้ว
ตามธรรมดาการอ่านหนังสือนับเป็นสื่อที่น�าความรู้มาสู่คนและช่วยพัฒนาความรู้ของ
พวกเขาเป็นขั้น ๆ เพื่อท�าให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าสู่เครือข่ายเศรษฐกิจสากล
ต่อไปได้
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ในกรณีของการเปิดประตูสู่ภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก เวียตนามจ�าเป็นต้องใช้
ความพยายามมาก ขึ้นอีกเพื่อส่งเสริมในเรื่องจ�านวนและคุณภาพแรงงานเพื่อรองรับ
ความต้องการในปัจจุบันที่ต้องการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีคุณภาพสูงขึ้น (UNDP, 2001
and Nguyen Thang, 2002) กลยุทธ์ส�าหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ให้ดี
ขึ้นของรัฐบาลเวียดนามก็คือการสร้างวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมผ่านกิจกรรมการอ่านใน
ทุกระดับชั้นของพลเมือง กลยุทธ์นี้ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งในเรื่องระดับ
การศึกษา ภาวะเศรษฐกิจและอื่นๆ (Vu Duong Thuy Nga, 2011)
รัฐบาลเวียดนามทราบดีว่าการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านเป็นเรื่องที่ส�าคัญ
มาก ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนาม โดยเฉพาะ
กรมห้องสมุดได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านส�าหรับช่วงปี พ.ศ.
2553 - 2563 ขึ้นมา รัฐบาลเองก็ยืนยันที่จะสนับสนุนกิจกรรมการอ่านทั่วประเทศเพื่อ
สร้างนักอ่านเวียตนามรุ่นใหม ่ๆ ขึ้นในอนาคต งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งสรุปให้ทราบถึงสถานะ
ของกิจกรรมการอ่านและน�าเสนอทางออกที่เหมาะสมส�าหรับการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านในประเทศเวียดนาม
ในการก� า หนดนโยบายของรั ฐ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาวั ฒ นธรรมการอ่ า นในสั ง คม
กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวได้ด�าเนินการส�ารวจหาข้อมูลใน 12
จังหวัด/เมืองของประเทศเวียดนามเมื่อปี พ.ศ. 2553
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ทั่วไป : วัตถุประสงค์โดยรวมของการศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อต้องการทราบท่าที
ของคนที่อ่านหนังสือในแง่ของความต้องการในปัจจุบันส�าหรับการอ่านหนังสือชนิด
ของหนังสือซึ่งเหมาะกับผู้อ่านแต่ละกลุ่มจากคนต่างระดับซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ กันไป
ของประเทศ
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วัตถุประสงค์พิเศษ :
• เพื่อก�าหนดประเภทของหนังสือและนิตยสารที่ผู้อ่านต้องการอ่านมาก
ที่สุด ทั้งจากนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ (ผู้อ่านที่ไม่ใช่นักเรียน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเภทของหนังสือที่ผู้อ่านแต่ละกลุ่มอยากอ่านที่สุด
• เพื่อจะได้ทราบว่าผู้คนใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และเพื่อการผ่อนคลายหรือไม
• เพื่อประเมินบทบาทของผู้ปกครองในการก�ากับดูแลเด็กในเรื่องการ
แสวงหาความรู้ด้านต่าง ๆ ของชีวิตโดยอาศัยการอ่านหนังสือและนิตยสาร
• เพื่อรับทราบสถานะปัจจุบันของการบริการห้องสมุดในจุดต่างๆ ของ
ประเทศและก�าหนดทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการพัฒนา
ระบบห้องสมุดที่จะท�าให้ผู้คนมีโอกาสไปห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ
• เพื่อก�าหนดนโยบายใหม่ในการสร้างแรงจูงใจในกิจกรรมการอ่านของ
สังคมเพื่อส่งเสริมชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
ระเบียบวิธีวิจัย
การส�ารวจนี้จัดท�าขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
เวียดนามเพื่อแสวงหาค�าตอบส�าหรับประเด็นค�าถามหลักของการวิจัยดังต่อไปนี้คือ
อะไรเป็นอุปสรรคส�าคัญส�าหรับการเพิ่มกิจกรรมการอ่านให้มากขึ้นในประเทศ และจะ
ท�าอย่างไรจึงจะช่วยให้คนทั่วไปได้ประโยชน์มากขึ้นจากนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน การจะแสวงหาค�าตอบเหล่านี้ได้ต้องมีการส�ารวจกรณีศึกษาท�าอย่างไรเรา
ถึงจะหาค�าตอบของค�าถามแต่ละประเด็นได้ส�าเร็จ ก่อนอื่นค�าถามที่ใช้ในการส�ารวจ
วิจัยต้องชัดเจน หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือวัตถุประสงค์ของระเบียบวิจัยต้องแสดง
ให้เห็นว่าค�าถามเหล่านี้ได้ถูกก�าหนดขึ้นด้วยวิธีการที่เข้มงวดมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จ�าเป็นต้องได้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและระเบียบวิจัยที่มี
เหตุผล ดังนั้นการส�ารวจนี้จึงวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในระบบ ห้องสมุด
ตามจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศ
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• การส�ารวจด้วยแบบสอบถามได้รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้ถึง 18 ประเด็น
เพื่อสอบถามนักเรียน ประเด็นอื่นๆ อีก10 ประเด็นส�าหรับสอบถามผู้ปกครองและอีก
20 ประเด็นส�าหรับสอบถามผู้ใหญ่ทั่วไปตามจังหวัดต่างๆของประเทศ การสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา Participatory development communication (PDC) เป็นเครื่อง
มือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล กระบวนการสื่อสารนี้จะน�าผู้อ่านทุกคนมาพูด
คุยสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการอ่านของพวกเขา ถือเป็นกุญแจ
ส�าคัญที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการก�าหนดวาระการพูดคุยสนทนาขึ้นโดยยึด
ฉันทามติของผู้เข้าร่วมพูดคุยเป็นหลักเพื่อลดอคติอันไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
• การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบเดิม ๆ เช่นการประชุมผู้แทนกลุ่ม การออก
เยี่ยมห้องสมุดและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม การ
ใช้วิธีเหล่านี้แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่อง ๆ ไป
• ข้อมูล/ข่าวสารจะถูกน�ามาแบ่งปันและใช้ทันทีในระดับรากหญ้าและ
ประมวลผลอย่างเป็นระบบเพื่อน�าไปใช้ในการจัดท�าเอกสารต่อไป
ผลการศึกษาและการอภิปราย
การพิจารณาบทบาทของวัฒนธรรมการอ่านในการพัฒนาประเทศ
แม้ชาวเวียดนามจะด�ารงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์มาเป็นพันๆปี
ก็ตามแต่ความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ยากจนกลับถูกคุกคาม
โดยจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่น
ในฤดูมรสุมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม (World Bank Vietnam. 2002) เวียดนามได้ผลัก
ดันการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอย่างถอนรากถอนโคนที่รู้จักกันในนาม Doi Moi มาอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 1986 และส่งผลให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่น่า
ประทับใจและลดปัญหาความยากจนได้อย่างรวดเร็ว (GSO, 2001) เศรษฐกิจขยายตัว
ใน อัตราเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 7.0 ต่อปีนับตั้งแต่ประเทศเข้าเป็นสมาชิกขององค์การ
การค้าโลกเต็มรูปแบบในปี 2007 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นผล
มาจากการนโยบายเปิดประเทศควบคู่ไปกับการปฏิรูปเศรษฐศาสตร์จุลภาคซึ่งท�าให้
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ระบบกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน (World Bank
Vietnam.1999)และที่ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าวได้กระจายออกไปในวงกว้างส่งผลให้ความยากจนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
(World Bank Vietnam. 2001)
ปณิธานข้อ 5 วรรค 8 ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียตนามกล่าวว่า “วัฒนธรรม
เป็นพื้นฐานทางจิตใจที่ส�าคัญต่อการพัฒนาสังคม ไม่เพียงแต่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการ
พัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังช่วยก�าหนดทิศทางของแต่ละบุคคลไปสู่
ความรู้ที่สูงขึ้นและชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย” ในความเป็นจริงรัฐบาลได้สนับสนุนโครงการ
ต่างๆมากขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเวียตนามให้คงอยู่เป็นมรดกทั้งของประเทศและ
ของโลก และอนุรักษ์เทศกาลงานประเพณีดั้งเดิมที่มีอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้งหมดใน
ประเทศอีกด้วย
ส�าหรับกิจกรรมการอ่านที่มีขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรซึ่ง
เป็นประชากรร้อยละ 70 ของประเทศรัฐบาลใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะช่วย
ให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลของนโยบายปัจจุบันของรัฐบาลเวียดนามที่ต้องการ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท�าให้เกิดเทคนิคและ
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในภาคเกษตรมากมายโดยได้ รั บ ค� า แนะน� า จากสถาบั น ต่ า ง ๆใน
ประเทศเป็นประจ�าทุกปีแต่ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะปรากฏอยู่ตามแหล่งข้อมูล
ของสื่อเพื่อให้นักวิจัยและนักเรียนอ่านเท่านั้น กลับไม่ประสบความส�าเร็จในการน�าไป
ประยุกต์ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนเกษตรที่ยากจน เราจึงคิดว่าการส่งเสริมกิจกรรม
การอ่านในหมู่เกษตรกรเป็นเรื่องจ� าเป็นเพื่อข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคและเทคโนโลยีที่
ปัจจุบันมีอยู่ในชุมชนจะได้ถูกน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้ เพราะการจะเข้าไป
หาข้อมูลเหล่านี้ในห้องสมุดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองไม่ใช่เรื่องง่ายเลยส�าหรับคน
ยากจน
ขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกก�าลังเบ่งบาน ประเทศเวียตนามเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับแนวคิดใหม่ของเศรษฐกิจอัจฉริยะ ซึ่งหมายความว่าแรงงานที่มีความรู้และมีฝีมือจะ
เป็นที่ต้องการมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาโครงการการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพจึงเป็นสิ่ง
ส�าคัญอันดับแรกของรัฐบาลและควรจะดึงเอาเรื่องการส่งเสริมการอ่านซึ่งไม่ใช่เฉพาะ
แต่ในโรงเรียนเท่านั้น แต่น่าจะมีกิจกรรมการอ่านที่หลากหลายในสังคมเข้าไปร่วมด้วย
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เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้คนเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านเริ่มรับรู้แล้ว
ว่าในระยะยาวประการแรกพวกเขาจ�าเป็นต้องเรียนเพื่อลดความยากจนไม่ปล่อยให้
โชคชะตามาเป็นตัวก�าหนดเพราะเหตุว่ามีการศึกษาน้อยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ตนให้ดีขึ้นพวกเขาตระหนักแล้วว่าหากพวกเขาอ่านมากขึ้นก็จะได้เรียนรู้ทักษะการ
ด�ารงชีวิตมากขึ้น เช่นจะใช้ไฟฟ้าอย่างไรจึงจะปลอดภัย จะมีวิธีเพิ่มรายได้อย่างไรโดย
อาศัยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและทักษะที่มีประโยชน์
อื่น ๆ ประการที่สองไม่มีใครปฏิเสธความจริงที่ว่าสภาพภูมิอากาศโลกก�าลังเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อทุกประเทศและทุกครอบครัวในทางลบ
การอ่านเป็นช่องทางที่ทรงประสิทธิภาพในการขยายการรับรู้ของคนในอันที่จะใช้ชีวิต
บนโลกนี้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติและโลกประการสุดท้ายการพัฒนา
ประเทศในระดับที่สูงกว่านี้ แต่ละบุคคลหรือ / และครอบครัวไม่อาจอยู่ตามล�าพังได้ดัง
นั้นโครงการพัฒนาชุมชนจึงเป็นความส�าคัญอันดับต้น ๆ ในนโยบายของเรา โครงการ
การเรียนรู้ในสังคมจะส�าเร็จได้จ�าเป็นต้องมีหนังสือและนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ต่างๆ ดังกล่าว และการรณรงค์การอ่านหนังสือเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมากหากต้องการให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ประธานโฮจิมินห์เคยกล่าวไว้ว่า “ ถ้าประเทศใดพลเมืองน้อยด้อยการศึกษา
ประเทศนั้นก็จะอ่อนแอ” ท่านยังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่า “การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ที่ยาวนาน เช่นการเรียนรู้ในโรงเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการอ่านหนังสือและ
การเรียนรู้จากผู้อื่นในสังคมเช่นกัน”
สถานะปัจจุบันของปัจจัยทีเอือต่อการอ่านและความต้องการของประชาชนในประเทศ
เวียดนาม
ปัจจัยที่เอื้อต่อการอ่านในประเทศเวียดนาม
รัฐบาลกลางได้จัดให้มีระบบห้องสมุดลงไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศ ระบบ
ได้ให้บริการจัดหาหนังสือให้ตามความต้องการของประชาชนในระดับต่าง ๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการน�ารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ มาใช้ ตัวอย่างเช่น การหมุนเวียน
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หนังสือเพื่อเพิ่มจ�านวนหนังสือในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ยากจน หรือมีการจัดตั้งตู้หนังสือ
ครอบครัวขึ้นในบางพื้นที่นอกจากนี้เรายังมีการติดต่อกับห้องสมุดเอกชนเพื่อขอให้
ลงไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ยากจนเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการอ่านในสังคมอีกด้วย
รูปแบบใหม่ ๆ เหล่านี้ทั้งหมดถูกน�ามาด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จากการส�ารวจ
ของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนามในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามี
จ�านวนห้องสมุดสาธารณะ 17,936 แห่ง ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 300 แห่ง ห้องสมุด
โรงเรียน 24,746 แห่ง และห้องสมุดเฉพาะด้านอีกมากที่เป็นของกระทรวงทบวงกรม
ต่างๆ ระบบหอสมุดแห่งชาติประกอบด้วยห้องสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประจ�าจังหวัด
และห้องสมุดประจ�าอ�าเภอกระทรวงแต่ละกระทรวงก็มีห้องสมุดเฉพาะหน่วยงาน
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับงานของตนในหมู่บ้านระบบตู้หนังสือที่ใช้แทนห้องสมุด
สาธารณะได้รับการจัดตั้งภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐเพื่อน�าเสนอหนังสือและ
นิตยสารที่จ�าเป็นให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป้าหมายในการท�าตู้
หนังสือชุมชนก็เพื่อขจัดความยากจนโดยการช่วยให้คนที่ยากจนที่สุดโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งชาติพันธุ์กลุ่มน้อยได้รู้หนังสือมากขึ้น ความจริงแล้วห้องสมุดขนาดเล็กนี้ได้พัฒนา
วัฒนธรรมการอ่านโดยรวมในระดับท้องถิ่นและถูกน�ามาใช้เป็นส่วนขยายส�าหรับการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยจัดเตรียมต�าราเรียนให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงหนังสือ
เหล่านี้ได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ระบบ
ตู ้ ห นั ง สื อ ชุ ม ชนนี้ มี ก ารน� า มาใช้ อ ย่ า งได้ ผ ลและชาวบ้ า นก็ เ ข้ า มาร่ ว มใน
กิจกรรมการอ่านหนังสือมากขึ้น โรงเรียน/มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในประเทศเวียดนาม
ต่างก็มีห้องสมุดของตัวเองโดยที่ผู้อ่านส่วนใหญ่ได้แก่นักเรียน ครูอาจารย์ และ
อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สนใจใช้เวลาอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้และปรับปรุงชีวิตด้านอื่น
ๆ ที่พวกเขาไม่สามารถเรียนรู้ในห้องเรียนได้
สิ่งพิมพ์ได้รับการพัฒนาทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพกิจกรรมนี้จัดขึ้นตาม
ความต้องการของผู้อ่านและด้วยช่องทางนี้ท�าให้โปรแกรมการศึกษาและฝึกอบรม
ต่างๆ เข้าถึงคนในสังคมอย่างทั่วถึง กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนในการส่งเสริม
มาตรฐานทางวัฒนธรรมของผู้คนและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่ยากจนด้วย
การน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับธุรกิจของตน ส่วนในเรื่องการเพิ่มกิจกรรม
การอ่านของคนเวียตนามรุ่นใหม่นั้น เราได้จัดพิมพ์หนังสือให้มีความหลากหลายขึ้น
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และเหมาะกับวัยเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมทางหนังสือที่เหมาะสมและเอื้อให้เกิดการพัฒนา
คนรุ่นนี้อย่างเป็นธรรมชาติ
เป็นที่น่าสนใจว่าชาวเวียดนามเองก็ตระหนักดีว่าหนังสือมีบทบาทในการ
ช่วยพัฒนาส่วนบุคคลด้วย ประชาชนอยากเลือกอ่านหนังสือและนิตยสารที่มีคุณภาพ
สูง จากผลของการส�ารวจพบว่าครอบครัวเวียดนามเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่มีตู้หนังสือ
ในบ้าน และประชาชนร้อยละ 25 ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงส�าหรับการอ่านหนังสือ
อย่างไรก็ตามกิจกรรมการอ่านในประเทศยังคงอ่อนด้อย ตัวอย่างเช่นเรา
ตระหนักดีว่าการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากแต่เราเพิ่งจะเริ่มต้น
ท�าให้มันเหมาะสมเท่านั้น จ�านวนหนังสือต่อประชากรหนึ่งคนยังอยู่ในระดับต�่าชาว
บ้านในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงทรัพยากรสื่อโดยเฉพาะห้องสมุดยากมาก ห้องสมุดตาม
โรงเรียนเองก็มีปริมาณหนังสือและนิตยสารน้อยอีกทั้งคุณภาพการบริการก็ต�่า
การใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือในสังคม
พลเมืองเวียตนามดูจะวุ่นวายอยู่กับการท�างานตลอดเวลาแม้ในยามว่างหลัง
จากท�างานอย่างหนักมาตลอดทั้งวันก็ตาม กระนั้นพวกเขาก็ยังอยากใช้เวลาว่างหาความ
รู้ด้วยการอ่านหนังสือด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นการใช้
เวลาว่างของนักศึกษาและผู้ใหญ่ที่ยินดีอ่านหนังสือหรือหาความรู้จากสื่ออื่น ๆ จากผล
ของการส�ารวจพบว่านักเรียนร้อยละ 59 ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ ร้อยละ 30 หาความรู้
ด้วยตนเองและร้อยละ 42 ไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม ดูเหมือนนักเรียนอยากหาความรู้ด้วย
การไปเรียนเพิ่มเติมมากกว่า ผลการส�ารวจยังพบอีกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่นักเรียน (ผู้ใหญ่)
ร้อยละ 56.8 ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ เป็นความจริงที่ปัจจุบันความต้องการหนังสืออ่าน
ของคนเวียดนามอยู่ในระดับสูงทั้งในแง่ของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเพื่อ
ความบันเทิง คนธรรมดาทั่วไปที่วัน ๆ ต้องท�างานหนักหาเลี้ยงชีพเป็นเวลาหลายชั่วโมง
มักจะหมดแรงหลังเลิกงานจึงชอบดูโทรทัศน์มากกว่าเพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก
ที่สุดในการรับข้อมูลข้อสารและเพื่อผ่อนคลาย
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ตารางที่ 1 : การใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือของนักเรียนและผู้ใหญ่
กิจกรรมการอ่าน
ร้อยละ (%)
กลุ่มนักเรียน
1
อ่านหนังสือ
59
2
เรียนด้วยตัวเอง
30
3
เรียนพิเศษเพิ่มเติม
42
4
ไม่อ่านหนังสือ*
60
กลุ่มที่ไม่ใช่นักเรียน (ผู้ใหญ่)
5
อ่านหนังสือ
56.8
6
ดูเว็บ
35
7
เรียนด้วยตัวเอง
20
8 ดูโทรทัศน์ และ/หรือ วิดีโอ
43
9
ท�ากิจกรรมอื่นๆ**
68
หมายเหตุ : *ท�างานบ้านช่วยพ่อแม่ เล่นเกม, ดูทีวีและ / หรือวิดีโอ กิจกรรมชมรม ท่องเว็บและท�าอย่างอื่นที่ชอบ
** และท�าอย่างอื่นที่ชอบ เล่นเกม ท่องเที่ยว กิจกรรมชมรมและอื่น ๆ

อาจพูดได้ว่าการดูโทรทัศน์และท่องเว็บในบางกรณีก็น่าสนใจกว่าการอ่าน
หนังสือโดยเฉพาะส�าหรับคนยากจนและคนท�างานในกลุ่มคนที่ต่างสถานะกันกลุ่ม
คนที่เป็นนักอ่านกลุ่มหลักของห้องสมุดขนาดใหญ่ในแต่ละจังหวัดยังเป็นนักเรียนและ
นักศึกษา นักวิจัยในสาขาต่างๆ แต่ส�าหรับคนธรรมดาทั่ว ๆไป ยังมีจ�านวนไม่มาก
ความต้องการหนังสือที่แตกต่างกันในกลุ่มคนที่มีสถานะต่างกัน
ค� า ตอบหนึ่ ง ที่ เ ราคาดว่ า จะได้ จ ากการส� า รวจนี้ ก็ คื อ หนั ง สื อ ประเภทใดที่
นักเรียนและผู้ใหญ่ชอบอ่านมากที่สุด เพราะเป็นประเด็นส�าคัญมากส�าหรับการพัฒนา
นโยบายห้องสมุดและข้อห่วงใยต่าง ๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมการอ่านให้ดีขึ้นเราได้ตั้ง
สมมุติฐานว่านโยบายวัฒนธรรมการอ่านขึ้นอยู่กับความต้องการหนังสือในปัจจุบันของ
ผู้อ่านที่มาจากกลุ่มต่างๆ หากเราหาค�าตอบในเรื่องนี้ได้เราก็สามารถจัดหาหนังสือ
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ที่มีคุณภาพดีให้คนเหล่านี้และด�าเนินโครงการกิจกรรมการอ่านที่เหมาะสมได้ต่อไป
เรายังตระหนักดีว่านักเรียนเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญที่สุดทางการศึกษาส�าหรับการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวมีแนวโน้มว่านักเรียนอยากอ่านหนังสือและนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ต่างๆ ที่พวกเขาได้เรียนรู้จากโรงเรียนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากตาราง 2 ที่แสดง
ว่ามีนักเรียนร้อยละ 22 ที่อ่านหนังสือพิเศษซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน วัตถุประสงค์ก็
มิใช่เพื่อต่อยอดความรู้เท่านั้นแต่เพราะอยากได้คะแนนสอบดีขึ้นด้วย เห็นได้ชัดว่าแม้
ในยามว่างนักเรียนก็ยังอยากอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับวิชาที่ตนเรียนเพื่อหวังได้คะแนน
สอบปลายภาคดีขึ้น ในทางกลับกันนักเรียนประมาณร้อยละ 70 ที่มาจากครอบครัว
เกษตรกรและมีฐานะยากจนต่างตระหนักดีว่าหากพวกเขาส�าเร็จการศึกษาด้วยคะแนน
สูง ๆ พวกเขาก็จะมี โอกาสดีที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและหางานในเมืองท�าได้
ในอนาคตซึ่งจะท�าให้เขาสามารถหลุดพ้นจากชีวิตการเป็นเกษตรกร ที่ต้องท�างานหนัก
ได้ประการสุดท้ายในการรณรงค์เรื่องการอ่านเราได้รับการสะท้อนที่น่าสนใจเรื่อง
หนึ่งของประชาชนว่าทั้งนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองต่างต้องการหนังสือที่เกี่ยว
กับความรู้ที่เรียนอยู่ในโรงเรียน เช่นต�าราเรียนและหนังสือ หรือ/และนิตยสารอื่น ๆ
ที่จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงความรู้ขั้นพื้นฐานของพวกเขา ขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่/ไม่ใช่
นักเรียนชอบอ่านหนังสือและนิตยสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและ
อื่น ๆ ยังเป็นความจริงอีกด้วยที่ว่าพ่อแม่ของนักเรียนมีบทบาทส�าคัญมากขึ้นในการ
ก�าชับให้ลูก ๆ หลาน ๆ ของตนหาความรู้และประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ โดยการอ่านจาก
หนังสือและนิตยสาร
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ตาราง 2 : ความต้องการหนังสือของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้อ่านที่ไม่ใช่นักเรียน (ผู้ใหญ่)
ประเภทของหนังสือ
1
2
3
4
5
6

กลุ่มนักเรียน

ร้อยละ %

6
7
8
9
10

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
หนังสือพิเศษเกี่ยวกับวิชาที่เรียน
หนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆ
หนังสือเกี่ยวกับเรื่องความรัก
หนังสือเกี่ยวกับนักสืบ
9
อื่นๆ *
ค�าตอบของผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมการอ่านของเด็ก
หนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆ
หนังสือพิเศษเกี่ยวกับวิชาที่เรียน
หนังสือประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
9
อื่นๆ **

19
22
11
10

32

11
12
13
14
15
16

ค�าตอบของกลุ่มที่ไม่ใช่นักเรียน (ผู้ใหญ่)
หนังสือเกี่ยวกับชีวิตในครอบครัว
หนังสือการเมืองและสังคม
หนังสือวรรณกรรมและศิลปะ
ต�าราเรียน
วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
อื่นๆ ***

18
16
22
10
12
22

29
28
20
11

* หนังสือที่มีเนื้อหา เล่าเรื่องด้วยภาพ เรื่องสายลับ เรื่องความรัก กังฟู และบุคคลที่มีชื่อเสียง
** หนังสือที่มีเนื้อหา เชิงประวัติศาสตร์ บุคคลที่มีชื่อเสีย เล่าเรื่องด้วยภาพ และกังฟู
*** หนังสือที่รวมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬาและเศรษฐกิจ
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ตาราง 2 ยังชี้ให้เห็นอีกด้วยว่าผู้ใหญ่อยากจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับวรรณคดี
และศิลปะ ชีวิตในครอบครัว การเมืองและสังคม โดยคิดเป็นร้อยละ 22, 18 และ 16 ตาม
ล�าดับ ในขณะที่มีผู้ใหญ่เพียงร้อยละ 12 เท่านั้นที่อยากจะอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์เบื้อง
ต้น
คุณภาพของหนังสือและนิตยสารจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมทั้งเนื้อหา
และประเภทให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันของผู้อ่าน
ทุกระดับ ทุกพื้นที่และทุกวัย จริงอยู่ที่ในบางกรณีหนังสือและนิตยสารเป็นแค่การ
สนองตอบความชอบตามปกติ มิได้เกี่ยวพันกับความลึกซึ้งของจิตวิญญาณ ความจริง
ข้อนี้เป็นเบาะแสส�าหรับการปรับปรุงนโยบายวัฒนธรรมการอ่านเพื่อก�าหนดทีท่าของ
ผู้อ่านให้ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นและมีความหมาย ส�าหรับข้อห่วงใยอื่นๆในการสนับสนุนให้
หนังสือมีคุณภาพสูงขึ้นได้แก่เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ที่น่าจะต้องได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพกว่านี้ในทางปฏิบัติ
บทบาทของพ่อแม่ในการกระตุ้นการอ่านหนังสือของเด็ก
ผู้ปกครองมีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการกระตุ้นให้บุตรหลานอ่านหนังสือ
และถือว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษประการหนึ่งของกิจกรรมการอ่านในสังคมเวียดนาม
ตาราง 3 : การดูแลเอาใจใส่เรื่องการอ่านหนังสือของนักเรียนโดยผู้ปกครอง
ระดับความดูแลเอาใจใส่

ร้อยละ %

บ่อย

78

ไม่ดูแลเลย

6

ดูแลเป็นบางครั้ง

16
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ตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองร้อยละ 78 ดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนอ่าน
หนังสืออยู่บ่อย ๆ อาจพูดได้ว่าผู้ปกครองอยากใช้วิธีบังคับให้เด็กเรียนมากขึ้นโดยหวัง
ให้เด็กท�าคะแนนให้สูงเท่าที่จะเป็นได้ ในบางกรณีพ่อแม่ไม่ชอบให้เด็กอ่านหนังสือ
อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิชาที่โรงเรียนสอนด้วยซ�้าไป ท�าให้เด็กเกิดความกดดันในการเรียน
เพื่อให้ได้คะแนนสูง ๆ จนดูเหมือนว่านักเรียนบางคนไม่สามารถก�าหนดชีวิตของตนได้
ในส่วนที่ผู้ปกครองของนักเรียนตอบเกี่ยวกับกิจกรรมการอ่านของเด็กๆ พบการ
ยืนยันจากผู้ปกครองว่ามีเด็กร้อยละ 20 ที่อ่านหนังสือพิเศษเกี่ยวกับวิชาที่เรียน (ตาราง
2) ข้อมูลดังกล่าวต�่ากว่าที่กลุ่มเด็กตอบ รูปที่ 1 ชี้ให้เห็นว่ามีผู้ปกครองร้อยละ 68 ที่
อยากให้บุตรหลานของตนชอบอ่านหนังสือและนิตยสารที่ห้องสมุดและมีเพียงร้อยละ
32 อยากให้พวกเด็กๆ อ่านหนังสืออยู่กับบ้าน
รูปที่ 1 : ความเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ที่คิดว่าดีที่สุดส�าหรับการอ่านหนังสือของเด็ก
(%)
80
80
70
70

40
40

สถานที
สถานที่ที่ด่ทีที่ดี่สีทุ ดส�ี่สาุดหรับ
การอ่
งสือาของ
ส�าหรัานหนั
บการอ่
น
กๆ กเล็กๆ
หนันักงเรีสือยนเล็
ของเด็

30
30

32

60
60
50
50

20
20

68

68

32

10
10
00

ทีที่บ่บ้าานน

งสมุดด
ทีที่ห่ห้อองสมุ

บางแง่มุมของการให้บริการห้องสมุด
บริการห้องสมุดมีบทบาทส�าคัญมากขึ้นในการกระตุ้นกิจกรรมการอ่านในสังคม
เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ตาราง 4 แสดงให้เห็นว่ามีผู้อ่านร้อยละ 43 ที่บอกว่าเวลา
ท�าการของห้องสมุดไปตรงกับเวลาเรียนที่โรงเรียน
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ตาราง 4 : ความเห็นจากผู้อ่านเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด
ประเด็น
สาเหตุ และ/หรือ ประเด็นย่อยอื่นๆ
1 ความยากใน
เวลาเปิดบริการของห้องสมุดตรงกับ
การหาหนังสือ เวลาเรียนที่โรงเรียน
2
ไม่รู้วิธีค้นหาหนังสือในห้องสมุด
3
ห้องสมุดมีหนังสือน้อย
4
เลือกจากบัตรหนังสือ
วิธีค้นหา
5
เลือกจากชั้นหนังสือ
หนังสือใน
6
เลือกจากแคตตาล็อก
ห้องสมุด
7
เลือกจากรายชื่อในคอมพิวเตอร์
ความคาดหวั
ง
8
ความหลากหลายของหนังสือในห้องสมุด
การบริ
ก
ารที
ด
่
ี
9
ขยายเวลาให้บริการในแต่ละวันให้ยาวขึ้น
10
11
12
13
14
15
14

15

ขึ้นของห้อง
สมุด
ความช่วยเหลือที่ดีจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ต้องการค�าชี้แนะเพิ่มเติมในการค้นหนังสือ
ความเห็นอื่นๆ
เพิ่มเวลาการให้บริการห้องสมุด
ให้มีหนังสือและนิตยสารมากกว่านี้เพื่อ
ข้อเสนอแนะ สนองตอบผู้อ่านประเภทต่างๆ
เพื่อให้บริการ ความหลากหลายของหนังสือที่ให้บริการ
ห้องสมุดดีขึ้น ภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นควรขยายการ
ลงทุนเพื่อซื้อหนังสือและนิตยสารให้กับ
ห้องสมุดอ�าเภอ และชุมชน
ขอความช่วยเหลือจากผู้บริจาคและห้องสมุดเอกชน
เพื่อสนับสนุนและให้บริการห้องสมุดขนาดย่อม
หรือ ตู้หนังสือส�าหรับพื้นที่ยากจน รวมทั้งการ
บริจาคหนังสือและนิตยสาร และสถานที่ส�าหรับ

ร้อยละ %
43
27
30
24
44
11
21
35
29
16
16
4
14
32
18
17

16
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นั ก เรี ย นเผชิ ญ อุ ป สรรคอย่ า งมากกั บ การไปห้ อ งสมุ ด และเราจ� า ต้ อ งขจั ด
อุปสรรคเหล่านั้นโดยการปรับเวลาท�าการห้องสมุดทันที นอกจากนั้นตาราง 4 ยังชี้ให้
เห็นอีกว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 30 ที่บ่นเรื่องปริมาณหนังสือในห้องสมุดซึ่งมี
น้อย
บทบาทของห้องสมุดชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านของกลุ่มชาติพันธุ์
เป็นความจริงที่เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานในประเทศคิดเป็นร้อยละ 80 ของ
ประชากรในเวียดนามทั้งหมดเกษตรกรที่ยากจนที่สุดมักจะอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูง คน
เหล่านี้ต้องประสบภาวะยากล�าบากในการพัฒนาผลผลิตเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่
ซับซ้อนและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เรา
สันนิษฐานว่าอุปสรรคทางวัฒนธรรมเป็นตัวขวางกั้นเราในการที่จะเข้าไปส่งเสริม
กิจกรรมการอ่านส�าหรับคนเหล่านี้ประเทศเวียดนามมีชาติพันธุ์กลุ่มน้อยอยู่ 53 กลุ่ม
รัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณเพื่อช่วยบรรเทาความยากจนของพวกเขาโดยการน�าความรู้
ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมเข้าไปสอน อย่างไรก็ตามอุปสรรคทางวัฒนธรรม
นี้น่าจะหมดไปเมื่อผู้คนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยเหล่านี้ค่อยๆเข้าถึง
สื่อทั้งในและต่างประเทศและโครงการพัฒนาชนบทอื่น ๆที่มุ่งลดปัญหาความยากจน
รอบ ๆ พื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นการพัฒนากิจกรรมการอ่านจึงเป็นสิ่งส�าคัญอันดับแรกของ
นโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชนกลุ่มน้อย ในทางกลับกันเป็นที่แน่ชัด
ว่าหากเราต้องการให้เทคโนโลยีที่น�าเข้าไปมีความยั่งยืนจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผนวก
เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปด้วยและการอ่านเป็นเครื่องมือที่ทรง
อานุภาพที่จะท�าให้พวกเขาเปิดรับและน�าเทคโนโลยีไปปรับใช้ดังนั้นเราจึงต้องค�านึง
ถึงอุปสรรคทางวัฒนธรรมด้วยในยามที่ก�าลังหาทางออกในการส่งเสริมกิจกรรมการ
อ่านในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาติพันธุ์กลุ่มน้อย
ในแง่ ข องสภาพเศรษฐกิ จ คนเหล่ า นี้ ด� า รงชี วิ ต อยู ่ ด ้ ว ยการท� า
กสิ ก รรมและป่ า ไม้ พ วกเขามี ก ารศึ ก ษาน้ อ ยและไม่ ส ามารถซื้ อ หนั ง สื อ หรื อ /และ
นิตยสารมาอ่านเป็นประจ�าทุกวันได้ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการ
ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านรวมถึงการก�าหนดนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้าง
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วัฒนธรรมการอ่านอันจะน�าไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นและท�าให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง
ต่อไป
ห้องสมุดสาธารณะได้รับความนิยมมากในเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เขตชนบทที่เกษตรกรผู้ยากไร้ต้องการหนังสืออ่านเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะรับรู้ถึงโอกาสใน
การพัฒนา ในช่วงที่เราท�าการส�ารวจชิ้นนี้เราได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่าควรจะ
ท�าการปรับปรุงห้องสมุดในด้านใดบ้าง ร้อย ละ 32 ของผู้ตอบแบบสอบถามอยากได้
หนังสือและนิตยสารหลากประเภทกว่านี้ และร้อยละ14 อยากให้เพิ่มเวลาท�าการของ
ห้องสมุด ขณะที่ร้อยละ 17 ต้องการได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกมากกว่านี้ และร้อยละ
18 อยากให้การบริการมีความยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่ยากล�าบากของ
เกษตรกร ปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาท�าให้เห็นว่าหากจะพัฒนากิจกรรมกิจกรรมการอ่าน
ให้ได้ผลสัมฤทธิ์จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล
และองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อปรับปรุงห้องสมุดสาธารณะให้ดีขึ้น
การรณรงค์วัฒนธรรมการอ่านส�าหรับการจัดกิจกรรมหนังสือที่เหมาะสมในปี พ.ศ.
2553-2554
การสร้ า งวั ฒ นธรรมการอ่ า นที่ เ หมาะสมเป็ น หนึ่ ง ในยุ ท ธวิ ธี ข องรั ฐ บาล
เวียดนามในการพัฒนาความรู้และทักษะอื่นๆ ของประชาชนเพื่อให้พวกเขามีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันเราได้ท�าการรณรงค์เรื่องการอ่านใน
ทุกจังหวัดของประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นประชาชนให้ตระหนักถึงบทบาท
ของการอ่านว่าช่วยในเรื่องของการพัฒนาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชนไปจนถึง
ประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยขจัดความยากจนในพื้นที่ชนบท เพิ่มรายได้ให้ดีขึ้นในพื้นที่
แถบกลาง และเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในเขตอุตสาหกรรมบางแห่ง ตลอดระยะเวลาของ
การรณรงค์ ทั้งบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น และผู้ก�าหนด
นโยบายได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนในปัจจุบันทั้งในเรื่องจ�านวนและ
ประเภทของหนังสือและนิตยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับทราบว่าหนังสือประเภทใด
เหมาะกับคนกลุ่มใด
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เป้าหมายหลักอีกเรื่องหนึ่งของการวิจัยก็คือเพื่อให้ทราบถึงสถานะปัจจุบัน
ของระบบบริการห้องสมุดในจังหวัดต่างๆของประเทศและหาทางปรับปรุงแก้ไขทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบห้องสมุด ให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใน
ชนบทห่างไกลมีโอกาสไปห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือได้ง่ายขึ้น ระหว่างการรณรงค์ได้มี
การจัดเทศกาลหนังสือขึ้นในหลายๆ จังหวัดทั้งที่กรุงฮานอยและเมืองอื่น ๆ ท�าให้เป็น
โอกาสน�า ผู้อ่าน นักเขียน ส�านักพิมพ์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมาร่วมพบปะพูดคุยและแลก
เปลี่ยนความคิดกันถึงข้อห่วงใยต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการอ่าน (Vu Duong Thuy Nga.
2010 a) ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากไม่เพียงแต่ในเรื่องการปรับปรุงการให้บริการ
ห้องสมุด แต่ยังช่วยให้ได้รับข้อมูลพื้นฐานและเอกสารเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่อ
การก�าหนดนโยบายเพื่อจัดท�ากฎหมายห้องสมุดที่น�าเอานโยบาย “Doi Moi” ของ
รัฐบาลเข้าไปผนวกด้วย
ทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการอ่านและการบริการห้องสมุด
ตามนโยบายของรัฐบาลเวียดนามในปัจจุบัน มีประเด็นที่ควรให้ความสนใจ
อีกมากซึ่งควรจะมุ่งไปยังการหาวิธีการเพิ่มเติมหรือทางเลือกอื่นในการน�าวัฒนธรรม
การอ่านมาเป็นเครื่องมือหลักเพื่อน�าความรู้และทักษะแรงงานอื่น ๆ ไปสู่ประชาชนให้
ดีกว่านี้ (Vu Duong Thuy Nga, 2010 b) วิธีการหนึ่งก็คือการจับคู่นโยบายการอ่านใหม่
ให้สอดคล้องกับสภาวะการอ่านที่มีอยู่เดิมแล้วในท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะส�าหรับทางออกที่เหมาะสมของปัญหามีดังต่อไปนี้ :
(i) การพัฒนากิจกรรมการอ่านเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ประชาชนในประเทศเวียดนามนั้น สิ่งส�าคัญที่สุดที่ต้องด�าเนินการคือเรื่องของระบบ
ห้องสมุดซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐทั้งจากส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชน ดังนั้น จ�าเป็นต้องมีนโยบายที่เหมาะสมมากกว่า
นี้ ใ นการที่ จ ะสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการอ่ า นและโดยเฉพาะในการจั ด ท� า โครงการให้
บริการห้องสมุดและนโยบายพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้สอดคล้องและเอื้อต่อทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่แล้ว เช่น บรรณารักษ์ เพื่อที่จะจัดหาหนังสือและสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

114

มากขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้นให้กับผู้อ่านในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศได้ส�าเร็จ
(ii) มุ่งเน้นการรณรงค์ระยะยาวเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านและเพื่อให้เกิด
ความตระหนักว่าการอ่านของประชาชนเวียตนามในทุกระดับชั้นมีบทบาทส�าคัญต่อ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นและกรมห้องสมุดของกระทรวง
วัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว จ�าเป็นต้องให้ความร่วมมือกันสนับสนุนการจัด
เทศกาลหนังสือเป็นประจ�าทุกปี
(iii) ให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับรู้ว่าการอ่านมีบทบาทและเป็นเครื่องมือที่
ทรงพลานุภาพในการส่งเสริมการศึกษาของพวกเขาและควรจัดให้มี e-books และสื่อ
อื่นๆ ให้นักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทั้งในโรงเรียนและตามที่สาธารณะอื่น ๆ
(iv) นโยบายอันดับแรกของเราต้องมุ่งขยายการลงทุนเพื่อปรับปรุงสิ่งอ�านวย
ความสะดวกในห้องสมุดทั่วประเทศและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของประเทศผ่านสื่อในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
(v) ปรับปรุงคุณภาพของหนังสือและนิตยสารของส�านักพิมพ์ทั้งหมดทั่ว
ประเทศทั้งในแง่เนื้อหาและประเภทให้มีความความหลากหลายอันจะเป็นการพัฒนา
วัฒนธรรมการอ่านในระยะยาว
(vi) ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�าเป็นมากส�าหรับผู้อ่านในยุคปัจจุบัน
(vii) การกระตุ้นนักลงทุนให้จัดสร้างห้องสมุดเอกชนเพื่อให้เกิดการบริการ
ที่หลากหลายในส่วนต่าง ๆ ของประเทศก็เป็นหนึ่งในความส�าคัญอันดับต้น ๆ ใน
นโยบายของเรา
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(iix) การน�าระบบห้องสมุดของประเทศเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายทั่วโลกและ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้านของการบริการห้องสมุดเป็นเป้าหมาย
หนึ่งในการพัฒนาห้องสมุดของประเทศ
บทสรุป
• คนเวียดนามมีความต้องการสูงในแง่ของสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการ
อ่าน เช่น ปริมาณและคุณภาพของหนังสือและนิตยสารและห้องสมุดที่ดี
• แม้ว่ารัฐบาลจะได้เพิ่มงบประมาณเพื่อการปรับปรุงระบบห้องสมุดและ
กิจกรรมการอ่านอันจะน�าไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพลเมืองทุกระดับชั้นแล้ว
ก็ตาม แต่ก็ยังคงมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบห้องสมุดและการบริการทั้งในแง่
ของสิ่งความอ�านวยสะดวกและทรัพยากรบุคคล
• การขยายกิจกรรมการอ่านให้มากขึ้นเป็นการขยายความรู้พื้นฐานและทักษะ
ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างคนเวียดนามรู่นใหม่นั่นเอง การอ่านยังมี
ส่วนสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศฉบับใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2563 ซึ่งมีเป้า
หมายจะท�าให้ประเทศเวียดนามเป็นประเทศอุตสาหกรรมอีกด้วย
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ปัจจัยส่งเสริมคนไทยให้มีวัฒนธรรมการอ่าน
1.บทน�า : คนไทยไม่รักการอ่าน

อรศรี งามวิทยาพงศ์

“คนไทยไม่รักการอ่าน”เป็นรายงานทางสังคมที่เรามักจะได้ยินได้ทราบ
กันอยู่อย่างต่อเนื่องทางสื่อต่าง ๆ มานานนับทศวรรษ ผลส�ารวจการอ่านหนังสือของ
ประชากร ใน พ.ศ.2546 โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ ตามความต้องการของรัฐบาล เพื่อ
หาข้อมูลพื้นฐานในเรื่องการอ่านหนังสือพบว่า ประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปจ�านวน
57.8 ล้านคน เป็นผู้อ่านหนังสือ 35.4 ล้านคน คิดเป็น 61.2% และผู้ไม่อ่านหนังสือ 22.4
ล้านคน คิดเป็น 38.8% (มติชน ,2546) ต่อมารายงานของส�านักงานสถิติแห่งชาติใน
ปี พ.ศ.2551 ระบุว่าคนไทยใช้เวลาการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน-นอกเวลาท�างาน
เฉลี่ยวันละ 39 นาที (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,2551) ในปี 2552 รัฐบาลจึงประกาศอย่าง
มุ่งมั่นให้ “การอ่าน” เป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องด�าเนินการกันอย่างจริงจัง อันที่จริง
แล้ว ในระหว่างทศวรรษที่ผ่านมา นับจากหลังการปฏิรูปการศึกษาในปี 2542 แล้ว
หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือแม้แต่องค์กรธุรกิจ ก็ให้ความส�าคัญและเข้ามาสนับ
สนุนการอ่านกันอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ดูเหมือนว่าคนรักการอ่าน ยังเป็นเรื่องของคนส่วน
น้อย เป็นโจทย์สังคมที่ยังแก้ไม่ออก และท�าท่าว่าจะแก้กันไม่ง่ายเสียด้วย
บทความนี้จะน�าเสนอความรู้และความคิดเห็นที่ผู้เขียนได้จากการวิจัยว่า หาก
จะส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยเฉพาะอ่านกันในระดับที่เรียกกันว่าเป็นวัฒนธรรม
คืออยู่ในวิถีชีวิตนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างมาเกื้อกูล โดยนิยามของผู้ศึกษาต่อค�า
ว่า “วัฒนธรรมการอ่าน คือ พฤติกรรม
1เรียบเรียง-ปรับปรุงจากผลการวิจัย โดย อรศรี งามวิทยาพงศ์ กนิษฐา ปวีณะโยธิน กนกวรรณ แซ่จัง “โครงการศึกษาปัจจัยที่เอื้อและที่เป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน : กรณีศึกษาแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน” สนับสนุนโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด�าเนินการวิจัยโดย : โครงการติดตามและประเมินภายในแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการ
อ่าน – สถาบันการจัดการแบบองค์รวม , 2553
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การอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของบุคคล ในทุกพื้นที่ของวิถีการด�าเนินชีวิต ( อาชีพ
การงาน การพักผ่อนบันเทิง การหาความรู้-ปัญญาญาณ การสื่อสาร ฯลฯ) โดยผู้อ่าน
รู้สึกเห็นคุณค่าและเห็นคุณประโยชน์จากการอ่าน จนเกิดการ ถ่ายทอดและส่งเสริม
สนับสนุนการอ่านไปสู่ผู้อื่น” และค�าว่า “การอ่าน” ที่ผู้ เขียนกล่าวถึงในบทความนี้มิใช่
เพียงการอ่านออกหรืออ่านหนังสือได้แต่หมายถึงการอ่านที่น�าไปสู่การพัฒนาความ
สามารถในการคิดแบบต่าง ๆ ของผู้อ่าน อาทิ จินตนาการ การคิดวิเคราะห์ วิพากษ์การ
ตีความฯลฯ เพราะมีแต่การอ่านแบบนี้เท่านั้น จึงจะสร้างคน สร้างชาติสร้างและอนาคต
ของสังคมไทยได้
2. ย้อนหลังการเคลื่อนไหว ท�าคนไทยให้รักการอ่าน
จากการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยพบว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานภาค
รัฐที่มีบทบาทเป็นกลไกหลักส�าคัญในการส่งเสริมการอ่าน เนื่องจากการอ่านเป็นเรื่อง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อท�าให้
คนไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคนและใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ระดับสูงต่อไป
ในทศวรรษที่ผ่านมากระทรวงศึกษาฯระบุว่าสามารถแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้
ของคนไทยทั้งประเทศได้ส�าเร็จ แต่สิ่งที่ต้องท�าและจ�าเป็นอย่างยิ่ง คือจะท�าอย่างไรให้
คนไทยมีการอ่านหนังสือมากขึ้น
ปีพ.ศ. 2542 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นอย่างจริงจังของภาครัฐที่จะสร้างเสริมให้
คนไทยมีนิสัยรักการอ่านอันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาแนวทางส่งเสริม
การอ่านของกระทรวงศึกษาธิการมีลักษณะด�าเนินการเป็นแผนงาน-โครงการไปใน
แต่ละปี อาทิ
1) แผนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
2) แผนส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ศึกษา พัฒนาบริการจัดการห้องสมุด สนับสนุนสร้างเครือข่ายแกนน�า พัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิต และส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดประชาชนและแหล่งเรียนรู้
3) แผนภาคีประชาสัมพันธ์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนอกจากกระทรวงศึกษาฯ
แล้ว ในปี 2548 รัฐบาลได้ตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้น ใหม่ คือ
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ส�านักงาน อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ภายใต้ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความ
รู ้ (องค์ ก รมหาชน)สั ง กั ดส�านักนายกรัฐมนตรีเพื่อ ส่ง เสริม การอ่ า นการคิ ดและการ
แสวงหาความรู้ โดยการสร้างห้องสมุดมีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ทันสมัย การ
เคลื่อนไหวส�าคัญเพื่อท�าให้คนไทยรักการอ่านอีกกิจกรรม เกิดในปี 2549 เมื่อหน่วย
งานรัฐ-เอกชน ทั้งในภาคธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชน รวม 32 องค์กร ในนาม “เครือ
ข่ายหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ได้รวมตัวกันเพื่อร่วมผลักดันยุทธศาสตร์
หนังสือเพื่อเด็ก 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การกระจายหนังสือให้เข้าถึงเด็ก, การรณรงค์
ให้เกิดความต้องการและพฤติกรรมการอ่าน, การส่งเสริมให้มีหนังสือที่มีคุณภาพและ
ราคาเหมาะสมและการปกป้องเด็กจากสื่อที่เป็นภัยและขจัดอุปสรรคการอ่านของเด็ก
การผลักดันของเครือข่ายนี้เอง ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในปี 2552 คือกระทรวง
ศึกษาฯได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นมีการเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีให้ก�าหนดการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 และ
ก�าหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดท�ายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการอ่านขึ้น ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ส�าคัญ ได้แก่
1) การพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในการอ่าน
2) การพัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน
3) การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการอ่าน
โดยก�าหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ มีคณะ
กรรมการอ่านเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่าน
3. ใคร-ท�าอะไร อย่างไรให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน
กล่าวในด้านรูปแบบวิธีการของการส่งเสริมคนไทยให้รักการอ่านแล้วพบ
ว่า ในระยะแรกของกระทรวงศึกษาธิการจะเน้นที่เด็กนักเรียนในระบบโรงเรียนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริมการอ่านจึงเป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาซึ่งต่อมาได้เปลี่ยน
ไปสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในปี 2548 ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายก
ว้างขึ้นเข้าสู่สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบมีการตั้งห้อง
สมุดบริการประชาชน ภายใต้การดูแลของกรมการศึกษานอกระบบและการ
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ศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)กลไกที่ใช้ส่งเสริมการอ่านขยายสู่กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
ได้แก่ สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ กิจกรรมตาม
แผนกลยุทธ์อยู่ภายใต้การดูแลก�ากับของหน่วยงานกลางคือส�านักปลัดกระทรวงศึกษาฯ
เรื่อยมาจนถึงปี 2552 จึงมีการจัดโครงสร้างขึ้นมารองรับแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
อ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้ดูแล
ส�าหรับแนวทางส่งเสริมในระยะแรกมุ่งไปที่การสร้างกิจกรรมอันจะส่งเสริม
การอ่านโดยตรง เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น โดย
ใช้โรงเรียนเป็นตัวขับเคลื่อนสร้างกิจกรรมภายในโรงเรียน ให้นักเรียนรักการอ่าน และ
ใช้วิชาเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเป็นกระบวนการในการส่งเสริมการอ่าน เช่น การจัดเวลา
อ่านหนังสือร่วมกันทั้งโรงเรียก�าหนดเวลาอ่านหนังสือร่วมกันทุกคน ในเวลาเดียวกัน
15 นาที โดยอาจปฏิบัติทุกวัน หรือเป็นบางวันก็ได้ตามความเหมาะสม พร้อมกับจัด
สภาพแวดล้อมกระตุ้นการอ่านให้เกิดขึ้นเป็นประจ�าด้วยการจัดมุมหนังสือในห้องเรียน
แนะน�าหนังสือน่าอ่านการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือและการอ่านการจัดแข่งขัน
การอ่านและเขียน การให้รางวัลนักอ่านยอดเยี่ยมและโรงเรียนรักการอ่าน พร้อมกับจัด
หนังสือให้เพียงพอแก่การเลือกอ่านของ ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
เป็นต้น มีโรงเรียนต่างๆ น�าแนวทางนี้ไปด�าเนินการต่อเนื่องหลายแห่ง แต่ไม่พบตัวเลข
ที่ระบุว่า มีการจัดโครงการนี้ทั้งหมดกี่แห่งและผลการด�าเนินโครงการเป็นอย่างไร
นอกจากการผลักดันคนไทยให้รักการอ่านโดยอาศัยโรงเรียนแล้วในทศวรรษ
ที่ผ่านมา บทบาทการส่งเสริมคนไทยให้รักการอ่านของรัฐ ยังขยายไปสู่การร่วมมือกับ
ภาคเอกชน อาทิ การด�าเนินงานร่วมกับบริษัทซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จ�ากัด (มหาชน),
มูลนิธิซิเมนต์ไทย เป็นต้น เกิดกิจกรรมน่าสนใจจ�านวนไม่น้อย อาทิ โครงการหนังสือดี
สู่เด็กไทยจัดพิมพ์หนังสือดีราคาถูก ให้พ่อแม่มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีที่เด็กทั่วโลกอ่าน
และโครงการสร้างนักประพันธ์หนังสือส�าหรับเด็กเล็กโครงการหนังสือเล่ม แรก(Book
Start)เป้าหมายของกิจกรรม คือ มุ่งสร้างวัฒนธรรมการอ่านด้วยการบ่มเพาะตั้งแต่วัย
เยาว์
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4. สร้างงานเชิงรุก บุกขยายพื้นที่
กลไกส� า คั ญ ของรั ฐ ในการส่ ง เสริ ม เชิ ง รุ ก ด้ า นการอ่ า นในช่ ว งหลั ง ของ
ทศวรรษที่ผ่านมา คือ อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ที่เริ่มด�าเนินงานเมื่อปี 2548 ด้วย
แนวคิดที่แตกต่าง คือ การผลักดันให้กิจกรรมการอ่านเป็นเรื่องร่วมสมัย ทันสมัย และ
สร้างสรรค์แตกต่างจากภาพลักษณ์เดิม ๆ โดยบูรณาการการอ่านเข้ากับการคิดและการ
แสวงหาความรู้ เช่น การท�าให้ห้องสมุดมีชีวิต เป็นแรงจูงใจแก่การแสวงหาความรู้ การ
คิดและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตโดยผ่านการอ่านเสริมด้วยกิจกรรมแปลก
ใหม่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องนอกจากให้บริการทางตรงแล้ว อุทยานการเรียนรู้(TK Park) มี
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมปัจจัยการอ่านอื่น ๆ อาทิโครงการฝึกอบรมบรรณารักษ์การ
ประกวดห้องสมุดมีชีวิตการจัดท�าสื่อ-หนังสือส�าหรับเด็กและเก็บรวบรวมพัฒนาองค์
ความรู้หลากหลาย รวมไปถึงบทบาทสนับสนุนการรวบรวม
ความรู้ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการอ่าน ด้วยงานวิจัยอีกจ�านวนมาก
อุทยานการเรียนรู้จึงเป็นหน่วยงานที่มีการด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านอย่าง
เป็นระบบรอบด้าน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการด�าเนินงานของ ภาคส่วนอื่น ๆ สาเหตุ
น่ า จะมาจากการที่ เ ป็ น องค์ ก รซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี ภ ารกิ จ ที่ ชั ด เจนและมี รู ป แบบการ
บริหารจัดการที่อยู่นอกระบบราชการจึงมีอิสระและคล่องตัวในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ได้มากกว่าการด�าเนินงานที่อยู่ภายใต้ระบบราชการที่เห็นเด่นชัดคือในขณะที่ห้อง
สมุดโดยทั่วไปมีภาพลักษณ์ของคลังเก็บหนังสือ (ที่ไม่มีใครอ่าน)ห้องสมุดมีชีวิตของ
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ ( TK Park ) ซึ่งตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นห้องสมุดคุณภาพ
ที่สามารถดึงดูดผู้สนใจเข้าไปร่วมกิจกรรมกับห้องสมุดได้เป็นจ�านวนมาก ดูจากจ�านวน
สมาชิกใหม่ในปี 2550 ซึ่งมีเพิ่มขึ้นถึง 21,693 คน มีอัตราการใช้บริการของบุคคลทั้งผู้
ใช้บริการวันต่อวันและสมาชิกของอุทยานการเรียนรู้ มีจ�านวนมากถึง 296,147 ครั้ง ใน
ปี 2550 รวมทั้งยังมีการศึกษาวิจัยในหลายเรื่อง ที่เอื้อให้เห็นถึงปัญหาการอ่านในสังคม
ไทย
นอกจากบทบาทของอุ ท ยานการเรี ย นรู ้ แ ล้ ว ในโอกาสที่ รั ฐ บาลประกาศ
ให้ ก ารอ่ า นเป็ น วาระแห่ ง ชาติ ส� า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
(สสส.) ซึ่งมีบทบาทอย่างส�า คัญในการสนับสนุนในวาระแห่งชาติของการอ่านได้
สนับสนุนให้เกิด “แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน” (สส.วอ.) ขึ้นโดยตรงด้วย
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เพื่อให้เป็นกลไกส�าคัญของการเชื่อมประสานภาครัฐภาคประชาสังคมฯลฯผู้ มีส่วนใน
การสร้างสรรค์หนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงเด็กเยาวชนครอบครัว
โดยเฉพาะให้ความส�าคัญพิเศษกับการส่งเสริมการอ่านของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและการ
อ่านในระดับชุมชน เพื่อให้การอ่านก่อเกิดสุขภาวะทางปัญญา การเรียนรู และเสริม
สร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างจริงจัง แผนงานฯ มียุทธศาสตร์
กิจกรรมหลายระดับและหลายด้าน อาทิ ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและองค์กรฝึก
อบรมของเอกชนในการจัดฝึกอบรมนักส่งเสริมการอ่านให้เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent), สนับสนุนการผลิตและการเผยแพร่หนังสือคุณภาพที่ สอดคล้องกับ
พัฒนาการและความต้องการของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในราคาถูก สนับสนุน
กลุ่มองค์กรในพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวางทั่วประเทศให้สร้างกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรการอ่านที่มีคุณภาพ ฯลฯ
หากกล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่ามีความพยายามอย่างต่อเนื่องขององค์กรหน่วยงานในสังคมที่จะสนับสนุนให้คนไทยมีวัฒนธรรมของการอ่านโดยปัจจัยที่ได้
รับความส�าคัญและให้น�้าหนักมี 4 ด้าน คือ การสนับสนุนงานผลิตสื่อและหนังสือ
ดี , การสร้างช่องทางน�าหรือกระจาย หนังสือให้ถึงมือเด็ก ครอบครัว ชุมชน ,การ
อบรมนักส่งเสริมการอ่าน, และกิจกรรมกระตุ้นการอ่านในหลายรูปแบบ รวมไปถึงการ
ท�าการวิจัย อีกไม่น้อยเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมรวมกับการศึกษาข้อมูลของรายงานการ
ติดตามประเมินผลแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านท�าให้ผู้วิจัยเกิดค�าถามขึ้นว่า
ปัจจัยที่กล่าวมามากเพียงพอจะท�าให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านของบุคคลโดยเฉพาะของ
ชุมชนแล้วหรือไม่ ยังมี “ตัวประกอบภาพ” (Jigsaw) นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาอีกหรือ
ไม่เพื่อตอบค�าถามดังกล่าว ผู้วิจัยหาข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยการศึกษาเจาะลึกกรณีศึกษา
ที่น่าสนใจของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งมีความส�าเร็จระดับหนึ่งใน
พื้นที่ชุมชนจากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดได้ข้อค้นพบ(โดยเบื้องต้น)บางประการที่
ช่วยให้ภาพของการสร้างวัฒนธรรมการอ่านมีความชัดเจนในรายละเอียดเพิ่มขึ้น ว่า
อะไรคือปัจจัยที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความส�าคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างไรก็ตาม
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีข้อจ�ากัดด้านเวลาและจ�านวนข้อมูล ผู้วิจัยจึงสมัครใจที่จะเรียก
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ข้อค้นพบที่น�าเสนอในบทความนี้ว่า เป็นกรอบความคิด(Conceptual Framework) หรือ
ข้อสันนิษฐานทางทฤษฎีที่จะน�าไปสู่การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมการ
อ่านต่อไป
5.ปัจจัยจ�าเป็น (Necessary Conditions) ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ปัจจัยจ�าเป็น (Necessary Conditions) หมายถึงปัจจัยที่มีความส�าคัญหรือ
จ�าเป็นที่สุดต่อการสร้างผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งในที่นี้คือการเกิดวัฒนธรรมการอ่าน
อันมิใช่เพียง“การอ่าน”ในระดับปัจเจกบุคคลเท่านั้นหากแต่พยายามไปถึงการสร้าง
วัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับกลุ่มคนไม่ว่าในครอบครัว ชุมชน มีเรื่องระบบคุณค่าความ
เชื่อ การถ่ายทอด การผลิต ซ�้าและการสร้างสรรค์ใหม่ด้วย จากการศึกษาพบว่า การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านนี้ให้เกิดขึ้นมีปัจจัยจ�าเป็นหรือปัจจัยหลักอยู่ 2 ประการ ที่
ควรจะต้องได้รับการให้ความส�าคัญและสร้างเสริมให้เกิดขึ้นในกระบวนการท�างาน
ของหน่วยงานซึ่งท�ากิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน คือ
5.1 การมีโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมรองรับกิจกรรมการอ่าน
การอ่านอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืนจ�าเป็นต้องมีระบบความสัมพันธ์
สนับสนุน และระบบความสัมพันธ์นั้น ต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการมากกว่าเป็น
ทางการ มีลักษณะของความสัมพันธ์แบบอิสระ รู้สึกสบาย เป็นกันเอง ไม่ว่าจะในบ้าน
โรงเรียน ห้องสมุด-ที่อ่านหนังสือ ฯลฯ แม้เราจะมีความรู้อยู่ก่อนแล้ว ว่าพื้นที่ทาง
กายภาพดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการอ่าน แต่การศึกษานี้ ได้ย�้าให้เห็นว่า โครงสร้าง
ทางกายภาพดังกล่าว จะต้องมีบรรยากาศของความสัมพันธ์ทางสังคม(Social Relations)
หรือความสัมพันธ์ในแบบไม่เป็นทางการด้วย ได้แก่มีความสัมพันธ์ที่บุคคลรู้สึกสบาย
เป็นอิสระไม่ได้ถูกกระตุ้นอย่างจงใจเพื่อให้อ่านหากแต่ได้อ่านในบรรยากาศสภาพ
แวดล้อมที่เป็นมิตร ตามสบาย รู้สึกว่าสามารถเปิดอ่านหนังสือได้โดยไม่วิตกว่าจะถูก
ต�าหนิ หรือต้องอ่านให้ครบตามจ�านวนชั่วโมงที่ถูกก�าหนด ฯลฯ
ในการศึกษาพบข้อสังเกตที่ค่อนข้างชัดเจนว่าโครงการที่ให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมในกระบวนการส่งเสริมการอ่านทั้งในบ้าน โรงเรียน
ห้องสมุดเคลื่อนที่ เช่น โครงการระบัดใบ จ.ระนอง ที่มีผลการพัฒนา พฤติกรรมการ
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อ่านได้อย่างต่อเนื่อง ก้าวหน้านั้น ความส�าเร็จเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทางสังคมตามที่
กล่าวอย่างเด่นชัด คือความสัมพันธ์ในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ผู้จัดกิจกรรม ฯลฯ แม้ว่า
ทรัพยากรทางกายภาพ ทั้ง ห้องสมุด หนังสือ ฯลฯ จะมีลักษณะเรียบง่าย ธรรมดา มิได้
ใช้งบประมาณจ�านวนมากก็ตาม
ยิ่งเมื่อพิจารณากระบวนการเกิดและพัฒนาของวัฒนธรรมโดยทั่วไปจะพบ
ความจริงเดียวกันว่า สิ่งที่จะด�ารงอยู่เป็นวัฒนธรรมได้นั้น จะต้องเกิดขึ้นท่ามกลางการ
เรียนรู้ของผู้คน เกิดการถ่ายทอดและการเรียนรู้จากกันและกันโดยไม่รู้ตัว ในลักษณะ
ของการซึมซับ(ระบบคุณค่า ความเชื่อ) โดยนัยนี้ การส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนซึ่ง
มักใช้กิจกรรมอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะโดยการบูรณาการเข้ากับวิชาเรียน การจัดห้อง
สมุดอย่างดี การจัดชั่วโมงเฉพาะ ฯลฯ จึงอาจมิใช่หลักประกันการสร้างวัฒนธรรมการ
อ่าน หากกิจกรรมนั้นละเลยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่เกี่ยวข้องขึ้นมาด้วย
ในกระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอ่านนั้น ยิ่งไปกว่านั้น หากกิจกรรมเกิดขึ้นภายใต้
ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของครู-นักเรียน ก็ยากที่การอ่านจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนอก
โรงเรียนได้ โดยยังไม่ต้องกล่าวถึงการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในวิถีชีวิตตามค�านิยาม
จากข้อสังเคราะห์นี้ การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จึงต้องส่งเสริมการรวม
กลุ่มทางสังคมด้วย ไม่ว่าจะในบ้าน โรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯ และต้องเป็นก
ลุ่มทางสังคมที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ มีความรู้สึกสบาย เป็นอิสระ ดังนั้น อาจไม่
จ�าเป็นที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะต้องเริ่มต้นด้วยการมุ่งตรงไปที่กิจกรรมการอ่าน
เช่น การตั้งชมรมนักอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ฯลฯ หากควรที่จะสร้างการอ่านสอดแทรก
ผ่านกิจกรรมอื่น ๆ หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่มุ่งการรวมกลุ่มในเรื่องที่กลุ่มเป้าหมาย
สนใจ แล้วจึงเชื่อมโยงการอ่านให้สอดคล้องกับกิจกรรมนั้น โดยเฉพาะให้สอดคล้อง
ในเชิงส่งเสริมให้เข้ากับความความจ�าเป็น-ความต้องการในวิถีชีวิตของบุคคล (การ
เรียนการสอบ การอาชีพ ความบันเทิง ฯลฯ) ในบรรยากาศของความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม ไม่ว่าในบ้าน โรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ฯลฯ

2 โครงการรณรงค์การอ่าน กล่องหนังสือสื่อสร้างสรรค์ ของกลุ่มระบัดใบ จ.ระนอง และ โครงการรณรงค์การอ่าน นิทานอยู่ไหนเอ่ย ของกลุ่มกิ่งก้านใบ
จ.อุตรดิตถ์ โดยความสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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เราอาจสันนิษฐานในเบื้องต้นได้จากการศึกษาอีกด้วยว่า ความสัมพันธ์ทาง
สังคมมีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เนื่องจาก กลุ่มความสัมพันธ์มัก
เอื้อต่อการเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการอ่าน และเอื้อต่อการถ่ายทอด แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ และส่งผลต่อการต่อเติมความคิดจินตนาการได้มากด้วย อีกทั้งยังมักจะ
เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ในลักษณะของการซึมซับ โดยที่กลุ่มเป้าหมายเองก็อาจระบุไม่ได้ว่า
เริ่มรักชอบการอ่านตั้งแต่เมื่อไร
5.2 การมีกลไกสนับสนุนกระตุ้น ติดตามการอ่าน
ปัจจัยประการนี้นับเป็นเงื่อนไขจ�าเป็น (Necessary Conditions) อีกประการหนึ่งซึ่ง
เชื่อมโยงกับปัจจัยที่กล่าวไปแล้ว ข้อ (5.1) คือกลไกที่เป็นตัวบุคคล มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกสบาย ไม่เคร่งครัด เคร่งเครียด มี
ความเป็นกันเองในกิจกรรมการอ่าน อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาและการประเมิน
สรุปในเบื้องต้นพบว่า กลไกบุคคลที่สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พึงต้องมี
คุณลักษณะบางประการด้วย การสร้างวัฒนธรรมการอ่านจึงเกิดขึ้นได้ คุณลักษณะดัง
กล่าว ได้แก่
(1) เป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีสนิทคุ้นเคยกันอยู่ก่อน ซึ่งหากพิจารณาแล้ว
พ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ที่เด็กใกล้ชิดคุ้นเคยคือผู้ที่มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามบุคคล
ภายนอกครอบครัวหากเป็นผู้ที่สามารถสร้างความคุ้ยเคยก็สามารถเป็นกลไกส่งเสริม
การอ่านได้ แต่ประเด็นที่ส�าคัญกว่านั้นคือ ในความสนิทสนมคุ้นเคยนั้น (ไม่ว่าจะเป็น
คนในครอบครัวหรือคนนอกครอบครัว) ต้องสนิทสนมคุ้นเคยอย่างมองเห็นถึงความ
ถนัด ความต้องการ นิสัย ธรรมชาติและบริบทของกลุ่มเป้าหมายด้วย มิใช่เพียงสนิท
สนมไว้ใจอย่างทั่วไปเท่านั้น เพราะข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีความส�าคัญ
ต่อการออกแบบกิจกรรมให้เกิดขึ้นบนฐานเดิมที่เป็นธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมาย เอื้อ
ให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตรงเงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายได้มาก (ความต้องการ ความ
ชอบ ความเชื่อ ฯลฯ)เกิดและพัฒนาการซึมซับทางวัฒนธรรมได้โดยยั่งยืนมากกว่า โดย
นัยนี้ การให้ความสนับสนุนแก่โครงการซึ่งผู้ด�าเนินการมีทุนทางสังคมอยู่ก่อน น่าจะ
เอื้อต่อการพัฒนาความส�าเร็จได้มากกว่า
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(2) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการเรียนรู้ รู้ว่าการอ่านนั้นเป็น
ช่องทางหนึ่งในการเรียนรู้ของมนุษย์ซึ่งมีมากมายหลายช่องทาง (การฟัง การดู การท�า
ฯลฯ ) ในแต่ละช่องทางก็มีจุดอ่อนจุดแข็ง ความน่าสนใจแตกต่างกันไป จากกรณีศึกษา
สังเกตพบว่าโครงการที่ผู้จัดกิจกรรมคือกลุ่มระบัดใบมีความเข้าใจในเรื่องของการ
เรียนรู้จะสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการเลือกเนื้อหา กลวิธีกระตุ้น จูงใจ
ผ่านการอ่านให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายได้มากโดยเฉพาะเมื่อเชื่อมโยงกับการรู้จัก
ธรรมชาติ นิสัย ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายตามที่กล่าวมาในข้อ (1) ก็จะสามารถ
เชื่อมโยงการอ่านไปสู่ความเพลิดเพลิน สนุกสนานประทับใจของกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
ซึ่งหากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะซึมซับเป็นระบบคุณค่าในการอ่าน เกิดเป็นพฤติกรรม
ค่านิยมโดยต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมได้มาก
(3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการบริหารจัดการดีสามารถ
ท�างานอย่างมีแผนการและขั้นตอนในการสร้างการเรียนรู้สามารถพลิกแพลงรูปแบบ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ด้วยการบริหารทรัพยากรที่มี
อยู่ ทั้งทุนทางสังคม ทุนที่รับการสนับสนุนจากภายนอก (รัฐบาล องค์กรพัฒนา ภาค
ธุรกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ฯลฯ) กรณีศึกษาโดยเฉพาะของกลุ่มระบัดใบพบว่า
กลุ่มดังกล่าวมีทักษะของการบริหารจัดการสูง มิใช่เพียงด้านการจัดการทางธุรการ หาก
หมายรวมถึงความสามารถในการจัดการกระบวนการเรียนรู้และให้ความส�าคัญกับการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง อันเป็นเงื่อนไขส�าคัญของการปรับเปลี่ยนปัจจัยต่าง ๆ ให้มีพลวัต
เอื้อต่อการเรียนรู้ การจะพลิกแพลง ปรับประยุกต์จะด�าเนินการได้มากน้อยเพียงใด ขึ้น
กับความเข้าใจใน เรื่องของการเรียนรู้ ผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการไปสู่
วัตถุประสงค์ด้วย
6. ปัจจัยพอเพียง (Sufficient Conditions) ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
แม้จะมีปัจจัยหรือเงื่อนไขจ�าเป็นแล้ว แต่การขาดปัจจัยสนับสนุนอย่างพอเพียง โอกาส
ที่จะเกิดผลที่ต้องการ ก็เกิดไม่ได้หรือเกิดผลน้อยมาก เนื่องจากปัจจัยจ�าเป็นจะสามารถ
แสดงหรือสร้างผลให้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเชื่อมโยง บูรณาการกับปัจจัยสนับสนุน (ปัจจัย
พอเพียง)ดังกล่าวด้วย ในการศึกษานี้พบว่า ปัจจัยพอเพียงที่จะต้องมี จึงจะเอื้อให้เกิด
วัฒนธรรมการอ่าน ได้แก่
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6.1 การมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งโดยตรง โดยอ้อม
“กิจกรรม”ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเอื้อให้กลไกสนับสนุนการเรียนรู้จากการอ่าน
ในข้อ 5.2 ได้สร้างการเรียนรู้ และยังเอื้อให้การพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
ผู้คนเกิดขึ้นได้กิจกรรมจึงถือว่ามีความส�าคัญที่สนับสนุนให้ความสัมพันธ์และกลไก
การเรียนรู้มีเงื่อนไขพัฒนาเพิ่มพูนขึ้นและเกิดได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา
พบว่ากิจกรรมที่จะเอื้อไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านได้กิจกรรมจะต้องมีลักษณะ
ส�าคัญ คือ
(1) กิจกรรมต้องมีความหลากหลายเพือ่ ตอบสนองต่อความหลากหลายแตกต่าง
ของกลุ่มเป้าหมายสามารถเชื่อมโยงการอ่านเข้าไปกับกิจกรรมได้อย่างผสมกลมกลืน
ผลจากกรณีศึกษาจะพบว่า กิจกรรมไม่จ�าเป็นที่จะต้องมุ่งไปที่เรื่องการอ่านโดยตรง ทั้ง
โดยชื่อและสาระ แต่สามารถด�าเนินการผ่านกิจกรรมอื่น ๆ ที่กลุ่มเป้าหมายสนใจอยู่
ก่อนแล้วจึงโยงการอ่านเข้ามาเกี่ยวข้องหนุนเสริมกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบหรือ
สนใจอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ผู้จัดกิจกรรมจึงต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะในการเชื่อม
กิจกรรมให้ไปโยงกับการอ่านโดยอาศัยฐานกิจกรรมอื่นซึ่งกลุ่มเป้าหมายสนใจและ
ต้องการเรียนรู้
(2) กิจกรรมเชื่อมโยงธรรมชาติของเด็กเข้ากับการอ่าน กลุ่มเป้าหมายในกรณี
ศึกษาที่ประสบความส�าเร็จนั้นเพราะกลไกผู้จัดกิจกรรมมีความเข้าใจเรื่องการเรียน
รู้ และเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก ว่ามีความอยากรู้อยากเห็นหรือใฝ่รู้ (Curiosity) และมีจินตนาการ (Imagination) จึงจัดกิจกรรมที่เข้าไปกระตุ้นธรรมชาติดังกล่าว
แล้วเชื่อมโยงไปสู่การอ่าน ท�าให้การอ่านเป็นการตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นและ
การขยายจินตนาการให้มากขึ้นอีก การอ่านจึงเกิดขึ้นอย่างผสมกลมกลืนเป็นธรรมชาติ
มากกว่าการบังคับ ก�ากับ หรือก�าหนด ซึ่งให้ผลได้เฉพาะและไม่ยั่งยืน แม้แต่การ
ให้รางวัลหรือใช้กลยุทธ์การตลาดของบางกิจกรรมซึ่งเอกชนด�าเนินการก็อาจมิได้
ให้ผลที่ยั่งยืนยิ่งไปกว่านั้นผลการเชื่อมโยงการอ่านเข้ากับความอยากรู้อยากเห็นและ
จินตนาการ จะท�าให้ “การอ่าน”เป็นเครื่องมือสร้างและกระตุ้นความคิด-จินตนา การ
ของกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย การอ่านในกรณีนี้ จึงมิใช่เพียงเพื่อการอ่าน
ออก อ่านเก่ง หากเป็นการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพความคิด ความสามารถของบุคคล
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(3) กิจกรรมที่ประสบความส�าเร็จ จะต้องมีการวิเคราะห์บริบทของครอบครัว
และชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะ และการบริหาร
จัดการตามเงื่อนไขของบริบท มิใช่กิจกรรมในแบบพิมพ์เดียวกันตลอด หากแต่มีการ
ดัดแปลงและประยุกต์ โดยเอากลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง (Learner centered) ซึ่งกลไก
ผู้ออกแบบกิจกรรม จะคิดค้นกิจกรรมในแบบที่ว่าได้ จะต้องมีความสัมพันธ์ทางสังคม
และทุนสังคม อยู่กับกลุ่มเป้าหมายและบริบท(ครอบครัว ชุมชน) ดังนั้นกิจกรรมการ
อบรมต่างๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างอาสาสมัครการอ่านที่ด�าเนินการกันอยู่ จึงหลีกเลี่ยง
การพัฒนาคุณสมบัติดังที่กล่าวไว้ในข้อ 5.2 ได้ยาก โดยเฉพาะอาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่านที่มีเป้าหมายมิใช่เพียงให้บุคคลอ่านออก แต่ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การคิด ฯลฯ
(4) การส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นวัฒนธรรมโดยเฉพาะในระดับชุมชนนั้น
จ�าเป็นจะต้องแสวงหาความสนับสนุนจากท้องถิ่น ทั้งบุคคลและองค์กร หากกิจกรรม
เชื่อมโยงกับปัจจัยเกื้อหนุนอื่น ๆ ในชุมชน โอกาสที่กิจกรรมจะประสบผลส�าเร็จก็มีได้
มากขึ้น ดังนั้น กลไกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรผู้รับทุนสนับสนุน จึงต้อง
มีทุนสังคมในด้านความไว้วางใจจากชุมชน หากมีเงื่อนไขดังกล่าวมาก โอกาสของ
ความยั่งยืนในกิจกรรมจะมีมากขึ้นอย่างไรก็ตาม กิจกรรมการอ่านโดยตรงอาจมิใช่ฐาน
ที่กว้างขวางเพียงพอในการแสวงหาความร่วมมือ กิจกรรมจึงต้องเชื่อมโยงการอ่านเข้า
กับกิจกรรมอื่นในลักษณะที่หนุนเสริมกิจกรรมของชุมชนมากกว่า
(5) ผลการศึกษาพบค่อนข้างชัดเจนว่า การอ่านจะเกิดเป็นวัฒนธรรมได้ยาก
หากกิจกรรมที่ส่งเสริมนั้นไม่ก่อให้เกิดผลจากจิตใจด้วย เช่น ความเพลิดเพลิน สุขใจ
ภูมิใจ ฯลฯ เนื่องจากธรรมชาติ ของบุคคลจะแสวงหาความสุข กิจกรรมที่จัดไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางอ้อมจึงต้องเอื้อให้เกิดความเพลิดเพลิน สุขใจ จากกิจกรรมในเบื้องต้นก่อน
การมุ่งตรงไปที่การพยายามส่งเสริมให้อ่าน มีแนวโน้มที่จะประสบความส�าเร็จได้น้อย
โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่ไม่คุ้นเคยกับการอ่าน หรือเห็นว่าการอ่านเป็นเรื่องน่าเบื่อ
มาก่อน
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6.2 ทรัพยากรที่เพียงพอ มีคุณภาพ
คุณภาพของทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน หากมีความหลาก
หลายมากเท่าไร ก็จะเอื้อให้เกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้น เนื่องจากความไม่ซ�้ า
หรือเหมือนเดิม จะเปิดพื้นที่ให้แก่การคิด การจินตนาการได้อย่างหลากหลาย โดย
เฉพาะในกิจกรรมที่ผู้จัดสามารถเชื่อมโยงการอ่านเข้าไปกระตุ้นความ ใฝ่รู้่ จินตนาการ
แม้ว่าการมีทรัพยากรที่พอเพียงเป็นเรื่องส�าคัญมาก แต่การศึกษาก็พบว่า ทรัพยากร
ยังเป็นปัจจัยรองมิใช่ปัจจัยหลัก เพราะในกรณีศึกษาพบว่า การมีปัจจัยจ�าเป็น คือ
ความสัมพันธ์ทางสังคม และมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการส่งเสริมพฤติกรรม
การอ่านอย่างต่อเนื่องมากกว่าคุณภาพทรัพยากรบางกรณีศึกษา หนังสือท�ามือซึ่งมิได้
สวยงามอะไร ก็สามารถกระตุ้นการอ่าน และสร้างเงื่อนไขของจินตนาการได้มากกว่า
ได้ ดังนั้นการให้ความส�าคัญหลักกับการพัฒนาคุณภาพหนังสืออาจส�าคัญน้อยกว่าการ
พัฒนานวัตกรรมให้แก่กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมกับการอ่าน(ดังที่
หนังสือท�ามือของแม่มีผลต่อจิตใจเด็กมากในกรณีศึกษา)
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หากประมวลผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น จะได้ภาพดังนี้
ปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ปัจจัยจ�าเป็น ( กรอบพื้นสีเทา)
ปัจจัยพอเพียง (กรอบเส้นประ)
1 : โครงสร้างรองรับการอ่าน

โครงสร้างทางกายภาพ
1.สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อ
ต่อการอ่าน
2.เข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้ง่าย และ
ดึงดูดใจ
โครงสร้างทางสังคม
1. การอ่านเกิดในความสัมพันธ์
หลายระดับ(ครอบครัว โรงเรียน กลุ่ม
เพื่อน ฯลฯ) อย่างเชื่อมโยง ร่วมมือกัน
2.ความสัมพันธ์เป็นแบบแนวราบ
3.คนในกลุ่มมีส่วนร่วม (คิด ท�า
พัฒนา ปรับปรุง)

2.จ�านวนทรัพยากร (สื่อ-กิจกรรม)
ที่เอื้อต่อการอ่านได้อย่างต่อเนื่อง
หนังสือ- สื่อการอ่าน ฯลฯ
1.มีจ�านวนพอเพียง ทั่วถึงต่อความ
ต้องการ
2.มีรูปแบบ และเนื้อหาที่หลากหลาย
3.มีคุณภาพ เหมาะสมกับวัย พัฒนาการ
และวุฒิภาวะ
4.ผู้อ่านมีโอกาสได้เลือกหนังสือเอง
+ การหมุนเวียน เปลี่ยนใหม่ในเวลา
5.มี

+

กิจกรรมสร้างเสริมการอ่าน
1.มีจ�านวนเหมาะสมต่อผู้เข้าร่วมและ
เพียงพอต่อความต้องการ
2.เหมาะสมกับวัย เพศ ระดับการศึกษา
บริบทชีวิต และ บริบทชุมชน
3.มีการคิดค้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อ
ปัจจัยจ�าเป็น-Necessary Conditions

3.กลไกสนับสนุน-กระตุ้น
และติดตามการอ่าน

กลไกสนับสนุน กระตุ้นการอ่าน
1.คณะท�างานที่ชัดเจนในการผลักดัน
และปรับปรุงกิจกรรม
2.มีกระบวนการวิเคราะห์บริบทและ
สถานการณ์เพื่อออกแบบกิจกรรมให้
เหมาะสม
3.กลไกด�าเนินการ ท�างานอย่างมี
ส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและภาคีที่
เกี่ยวข้อง
4.มีกระบวนการถอดบทเรียน แลก

+

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

วัฒนธรรมการอ่าน
“พฤติกรรมการอ่านอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของ
บุคคล ในทุกพื้นที่ของวิถี
การด�าเนินชีวิต โดยผู้อ่าน
รู้สึกเห็นคุณค่าและเห็นคุณ
ประโยชน์จากการอ่านจน
เกิดการถ่ายทอดและส่ง
พฤติกรรมและค่านิยม
1 ใช้เวลาในการอ่านโดยสมัครใจเพิ่มขึ้น
2 ขยายการอ่านเนื้อหาหลากหลายมากขึ้น
3 เปลี่ยนรูปแบบการใช้เวลาว่างมาสู่การอ่าน
4 ใช้การอ่านเป็นช่องทางหาความรู้ด้วยตนเอง
5 ใช้จ่ายเงินเพื่อการอ่านเพิ่มขึ้น
6 ให้หนังสือที่ตนเองชื่นชอบแก่คนอื่นอ่าน
หรือมอบเป็นของขวัญให้คนอื่น
7เป็นสมาชิกกลุ่มการอ่าน
8 จัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านให้กับผู้อื่น
หรือมีกลุ่มการอ่านของตนเอง
9 ร่วมกิจกรรมของกลุ่มการอ่านอย่าง
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7. ข้อสังเกตและเสนอแนะ
การศึกษาปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการติดตามประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรวม
ถึงการศึกษาเจาะลึกกรณีศึกษา ท�าให้เกิดข้อสังเกตบางประการ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ส�าหรับกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ดังนี้
7.1 การสร้างวัฒนธรรมการอ่านในระดับชุมชนนั้น ต้องอาศัย ความรู้ความ
เข้าใจในทางบริบท ของชุมชนเป็นอย่างมาก จ� าเป็นที่กลไกส่งเสริมการอ่าน ไม่ว่า
บุคคล หน่วยงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
วัฒนธรรมชุมชน เทคนิคการท�างานในชุมชน เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมได้อย่างเหมาะ
สมกั บ บริ บ ทที่ เ ป็ น จริ ง ในวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนการด� า เนิ น งานในลั ก ษณะปู พ รมและ
พิมพ์เขียวแบบเดียวตลอด หรือมุ่งตรงไปที่กิจกรรมที่ต้องการให้เกิด (การอ่าน) โดย
ไม่สนใจบริบทและเงื่อนไขจากชุมชนจะท�าให้กิจกรรมประสบความส�าเร็จได้ยาก
นอกจากนี้ปัจจัยของการส่งเสริมการอ่านบางปัจจัยยังมีความแตกต่างกันด้วยระหว่าง
ปัจจัยส่งเสริมการอ่านของบุคคลกับปัจจัยส่งเสริมการอ่านของชุมชนในส่วนหลังมี
ความยากและซับซ้อนมากกว่า ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทางบริบทชุมชนอย่างมาก
7.2 การศึกษาพบว่าในกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ค�าว่า “การอ่าน” ยังมีขอบเขต
ความหมายไม่ ชัดเจน บ้างมีนัยหมายถึงการอ่านหนังสือ บ้างหมายรวมถึงการอ่านทาง
สื่อประเภทอื่น เช่น อินเตอร์เน็ต สื่ออิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ ด้วย ที่ส�าคัญคือ เป้าหมาย
ของการอ่านไม่ชัดเจน บ้างมุ่งไปที่การอ่านออก อ่านคล่อง หรือใช้เวลาการอ่านเพิ่ม
มากขึ้นเท่านั้น แต่เป้าหมายสุดท้ายของผลลัพธ์ส่งเสริมการอ่านต้องชัดเจนว่า “การ
อ่าน” หมายถึงการอ่านที่น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ เป็นช่องทางการเรียนรู้หนึ่ง
ซึ่งน�าบุคคลไปสู่ความรู้ความสามารถในการ “คิดอ่าน” สามารถด�ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง
มากขึ้น กล่าวคือเป็นการอ่าน เพื่อเสริมความรู้และศักยภาพการคิดในแบบต่าง ๆ (คิด
วิพากษ์วิจารณ์ คิดวิเคราะห์ คิดจินตนาการ ฯลฯ) อันเป็นคุณูปการส�าคัญที่การอ่าน
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้มากกว่าช่องทางการเรียนรู้อื่น (การฟัง การดู )
ข้อสังเกตนี้มาจากการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรม ที่พบว่า ในกิจกรรม
ที่จัดขึ้น มีจ�านวนไม่น้อย ให้น�้าหนักไปที่การส่งเสริมการอ่านหนังสือออก หรืออ่าน
หนังสือได้คล่อง อ่านเพิ่มจ�านวนหน้าให้มาก ใช้เวลาการอ่านมากขึ้น แม้ว่าทักษะการ
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อ่ า นจะมี ค วามส� า คั ญ แต่ เ ป็ น หน้ า ที่ โ ดยพื้ น ฐานของผู ้ จั ด การศึ ก ษา (กระทรวง
ศึกษาธิการ) อยู่แล้วหน่วยงานองค์กรอื่นควรที่จะต้องก้าวไปไกลถึงการสร้างเสริม
การอ่านในระดับการคิด การอ่านเพื่อเปิดช่องทางการเรียนรู้ ฯลฯ ความไม่ชัดเจนใน
ประเด็นนี้ มีผลให้กิจกรรมที่จัด ขาดการออกแบบที่จะน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการ
คิดของผู้อ่านได้ แม้แต่วลี“วัฒนธรรมการอ่าน” ก็ยังมีความคลุมเครือ ว่ามีความหมาย
เพียงใดเนื่องจากค�าว่าวัฒนธรรมในตัวของค�าเองก็ยังมีความเข้าใจแตกต่างกันหลาย
มิติ ในหลายชุดความหมาย โอกาสที่จะเข้าใจ แตกต่างกันจึงยังมีอยู่ ส�าหรับผู้เขียนแล้ว
การอ่านในระดับที่เป็นวัฒนธรรมน่าจะมิใช่การอ่านของปัจเจกชนโดยล�าพัง หากแต่
วัฒนธรรมการอ่าน น่าจะมีค�าหลัก (Keyword)ของการรวมกลุ่ม ความยั่งยืน และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย
(4) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ควรที่จะมีการจ�าแนกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การ
สนับสนุนมีความสอดคล้องเหมาะสม จากการศึกษา พบข้อสังเกตว่า การจ�าแนกกลุ่ม
ผู้อ่านอย่างชัดเจนจะมีผลต่อการจัดกิจกรรมและคิดค้นกิจกรรมให้ตอบสนองความ
ต้องการได้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ อาจมีปัจจัยจ�าเป็นเหมือน
กัน แต่ปัจจัยพอเพียงที่จะสนับสนุนอาจแตกต่างกัน โดยกลุ่มเป้าหมายอาจแบ่งได้ไม่
น้อยกว่า 3 กลุ่ม ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ควรวิเคราะห์ว่า กลุ่มเป้าหมายของ
ตนเองนั้น ต้องการกิจกรรมแบบใดในพัฒนาการของการอ่าน ได้แก่
ก. กิจกรรมส่งเสริมนักอ่านหน้าใหม่ คือสนับสนุนให้ผู้ที่อ่านน้อย อ่านไม่
คล่อง ให้มี ทักษะ ความสามารถ เกิดความประทับใจ สนุก เริ่มเห็นความส�าคัญและ
คุณค่าในการอ่านมากขึ้น
ข. กิจกรรมส่งเสริมนักอ่านหน้าเก่า คือผู้ที่มีทักษะการอ่าน สามารถอ่าน
คล่องอยู่แล้ว ได้
เพิ่มพูนนิสัยหรือเงื่อนไขของการอ่านให้มากขึ้น เกิดความชื่นชอบและได้รับประโยชน์
จากการอ่าน จนขยายพื้นที่การอ่านให้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตเพิ่มมากขึ้นอีก
ค. กิจกรรมส่งเสริมนักอ่านประจ�า หรือคนรักการอ่านที่มีความชื่นชอบการ
อ่านและอ่านมากเป็นปกติ ได้พัฒนาความคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ จินตนาการ ฯลฯ จาก
การอ่านให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เพิ่มพูนสูงยิ่งขึ้น
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เช่น พัฒนาไปสู่การเขียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์หรือต่อยอดความคิดจากการอ่าน
เป็นต้น
(5) เครื่องมือส�าคัญอย่างหนึ่งที่ควรได้รับการพัฒนาในกระบวนการท�างาน
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน คือการจัดท�าตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ที่จะเอื้อในการติดตาม
และประเมินตนเองของผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากการท�างานเชิงวัฒนธรรมเป็นภารกิจต่อ
เนื่อง ใช้เวลา การท�างานโดยไม่มีเครื่องมือช่วยบ่งชี้หรือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเลย
จะเป็นอุปสรรคของการก้าวไปข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นจะต้องสะท้อน
การเปลี่ยนแปลงได้จริงด้วย คือจะต้องมาจากความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปัจจัย
เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน คุณค่าของการอ่าน และเข้าใจมิติของวัฒนธรรม
ด้วย
(6) ควรด�าเนินการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ที่จะสร้างนวัตกรรมมาสนับสนุ
นการสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่านที่ตามทันการเปลี่ยนแปลงของสื่อใหม่ ( New Media) การที่ความ
สัมพันธ์ทางสังคมเป็นปัจจัยจ�าเป็นของการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านการวิจัยส่ง
เสริมการอ่านให้สอดคล้องกับชุมชนออนไลน์ หรือ สื่อสังคม (Social Media)จึงน่า
จะมีประโยชน์และส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านใน
ปัจจุบันและอนาคตด้วย
(7) ควรให้ความส�าคัญกับการรณรงค์ภาพลักษณ์ การสร้างค่านิยมใหม่ของ
การอ่าน เพื่อลบภาพลักษณ์เดิม จากการศึกษาพบว่า “การอ่าน”ในสังคมไทย ยังอยู่
ภายใต้มายาคติที่เป็นอุปสรรคกับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เช่น การอ่านเป็น
เรื่องน่าเบื่อ ไม่สนุก เป็นเรื่องของช่องทางหาความรู้ (ไม่ใช่ความบันเทิง เพลิดเพลิน
ใจ) การอ่านเป็นเรื่องของคนเรียนหนังสือ ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในชีวิตประจ�าวันได้ ฯลฯ จึง
ควรมีการวิจัย เพื่อแสวงหาความรู้ อันจะน�าไปสู่การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
คู่ขนานไปกับการท�ากิจกรรมปฏิบัติการมิใช่การรณรงค์โดยไม่มีฐานกิจกรรมรองรับ
หรือด�าเนินกิจกรรมไปโดยขาดการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในระดับสังคม
ด้วย
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บทสรุป : คิดการใหญ่ ไม่คิดการเล็ก
บทความนี้เรียบเรียงและปรับปรุงจากการศึกษาวิจัย ผู้อ่านจะพบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านตามที่กล่าวถึงนั้น ยังเป็นปัจจัยย่อย ๆ ที่สังเคราะห์จาก
การท�ากิจกรรมขององค์กร-หน่วยงานในสังคมที่ผ่านมา แต่หากพิจารณา “การอ่าน”
ในฐานะที่เป็น “วาระแห่งชาติ”แล้ว การคิดและตั้งต้นในเรื่องอันส�าคัญนี้ ควรที่จะต้อง
คิดกันในระดับมหภาค คิดกันอย่างครอบคลุมเชื่อมโยงไปถึงโครงสร้าง องค์กร และ
ระบบที่ส�าคัญ ๆ ในสังคม โดยเฉพาะ การศึกษา สื่อมวลชน เศรษฐกิจ ที่มีส่วนอย่าง
ส�าคัญในการผลิตระบบคุณค่า ความเชื่อ หรือวัฒนธรรมของคนในสังคมปัจจุบัน เรา
ไม่อาจคิดเพียงระดับจุลภาค (บุคคลและชุมชน)เท่านั้น ในทางตรงข้าม เราจะต้องให้
ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการคิดยุทธศาสตร์ในระดับมหภาค เพราะปัจจัยในระดับนี้ต่าง
หาก คือ ผู้สร้างปัจจัยเอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการเกิดหรือตายของวัฒนธรรม
การอ่านอย่างส�าคัญ
มิใช่เพราะระบบการศึกษาหรอกหรือ ที่ท�าให้เด็กไทยไม่รักการอ่าน เนื่องจากถูกบังคับ
ให้อ่านและต้องจดจ�าสิ่งที่อ่านเพื่อไปเอาตัวรอดในการสอบ เด็กไทยจึงโยนหนังสือ
ทิ้งเมื่อจบการศึกษา ดังนั้น หากรัฐบาลและสังคมเราต้องการ “คนรักการอ่าน” ที่อ่าน
สร้างชีวิต-สร้างชาติได้ และอ่าน จนเป็นวัฒนธรรมอยู่ในวิถีชีวิตของสังคมทั้งหมด เรา
ก็จ�าเป็นจะต้องคิดยุทธศาสตร์ในระดับมหภาคของปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวอย่างจริงจังด้วย
เพื่อให้เป็นแผนแม่บทของปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย
เพื่อลบค�าว่า “คนไทยไม่รักการอ่าน” ในอีก 10 ปีข้างหน้า
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ช่องว่างและความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงหนังสือ
และแหล่งเรียนรู้i
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
บทน�า

การกล่าวถึง “ความเท่าเทียม” กัน เป็นการกล่าวที่มีนัยทางการเมืองที่เชื่อ
ว่า คนทุกคนในสังคมต้องมีความเท่าเทียมกันทุกประการ จึงจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วม
กันในสังคมได้อย่างสันติสุข ความไม่เท่าเทียมกันนั้น เป็นเหตุแห่งข้อขัดแย้งต่าง ๆ ใน
สังคม ประเด็นที่ว่า ความไม่เท่าเทียมกันนั้น มีอยู่จริงในสังคมเป็นเรื่องที่เราตระหนักรู้
ได้ หากแต่ต้องเข้าใจต่อไปด้วยว่าความไม่เท่าเทียมนั้น เป็นไปโดยธรรมชาติของสังคม
หรือเป็นไปเพราะมีการจัดกระท�าให้ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะต้องเข้าใจอย่างจริงจัง เพราะ
แท้จริงแล้วการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคม ย่อมมีความแตกต่างโดยพื้นฐาน โดย
เฉพาะร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สถานะ บทบาทหน้าที่ในสังคม ความแตกต่างในลักษณะนี้
เป็นอุปสรรคโดยธรรมชาติที่ไม่อาจจะท�าให้เกิดความเท่าเทียมกันได้ แต่แม้ว่าเราจะมี
ความแตกต่างโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ ก็ย่อมต้องมีสิทธิใน
ความเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญของการอยู่
ร่วมกันในสังคม และยิ่งเราด�ารงอยู่ในสังคมที่มีระบอบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ความเท่าเทียมกันในฐานะของความเป็นมนุษย์ย่อมเป็นเรื่องส�าคัญ
ความเท่าเทียมกันนั้น ย่อมหมายถึงความเท่าเทียมกันของสิทธิในการได้รับบริการจาก
รัฐที่เท่าเทียมกันด้วย รัฐในระบอบประชาธิปไตยจึงมีภาระผูกพันกับประชาชนในการ
จัดโอกาสที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ แต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยว่า
ข้อจ�ากัดที่เป็นความแตกต่างโดยพื้นฐานของประชาชนก็เป็นอุปสรรคส�าคัญในการเข้า
ถึงบริการของรัฐ และหากขาดการจัดการที่ดี ช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกันก็จะเกิด
ขึ้นจนยากจะเข้าใจได้
การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย ที่เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ได้
ให้ความส�าคัญกับโอกาสและความเท่าเทียมกันของประชาชนในการที่จะได้รับ
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การศึกษาอย่างมีคุณภาพ แต่หากจะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในอดีต จะเห็นได้ว่า นับ
ตั้งแต่การอภิวัฒน์การเมืองการปกครองไทยมาสู่ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุขนั้น รัฐได้พยายามอย่างยิ่งในการสร้างเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ของประชาชนในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ดังกรณีที่รัฐพยายามแก้ปัญหาการไม่รู้
หนังสือของประชาชนในช่วงหลังการอภิวัฒน์การเมืองการปกครอง รวมทั้งการจัดให้มี
งานการศึกษาผู้ใหญ่ ตลอดจนการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น เพื่อชดเชยโอกาสให้แก่ผู้ขาด
โอกาสทางการศึกษาทุกกลุ่ม ทุกวัย ให้ได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น แต่กระนั้นก็ตาม ใช่
ว่าความพยายามจะไม่ส�าเร็จเสียเลย หากแต่โอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
นั้น มี ประเด็นที่มีความซับซ้อนไม่น้อย
สถานการณ์ปัจจุบันของโอกาสทางการศึกษาของคนไทย
จากรายงานของคณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ซึ่งได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ได้สะท้อนสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาของการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชน 6 กลุ่ม ซึ่งอาจ
กล่าวโดยสรุปได้ ดังมี
1.เด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 0 – 3 ปี ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว ประมาณร้อยละ
97 และได้รับการเลี้ยงดูจากสถานรับเลี้ยงเด็ก ร้อยละ 3 แต่เมื่อถึงช่วงอายุ 3 – 5 ปี เด็กจะ
ได้รับการเลี้ยงดูจากสถานรับเลี้ยงเด็ก ร้อยละ 79 และเลี้ยงดูจากครอบครัว เพียง
ร้อยละ 21 เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ร้อยละ 59.9
2.เด็กและเยาวชนในวัยเรียน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา พบว่า
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราเข้าเรียนสุทธิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 82.6 และมีอัตราการออกกลางคันในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 1.13 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 2.43 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 2.16 รายงานของ
คณะอนุกรรมการดังกล่าว ระบุว่า ปัญหาและสาเหตุ ได้แก่ ปัจจัยความพร้อมของผู้เรียน
ที่ส่งผลให้ขาดโอกาสทางการศึกษา เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ สติปัญญา ยาเสพติด ชู้สาว
และปัญหาครอบครัว โดยเฉพาะประเด็นปัญหาด้านสติปัญญา
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มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เกี่ยวข้องกับการขาดสารไอโอดีนที่พอเพียง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กและเยาวชนด้วย นอกจากนั้น การจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของผู้เรียน ศักยภาพของ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ก็เป็นปัญหา
และอุปสรรคของโอกาสการเข้าถึงการศึกษา รวมทั้งการผลักเด็กออกจากระบบการ
ศึกษาด้วย
ระดับอาชีวศึกษา พบว่า สัดส่วนของเด็กและเยาวชนที่เรียนในระดับ
อาชีวศึกษายังต�่ากว่าระดับการศึกษาสายสามัญค่อนข้างมาก และมีอัตราการคงอยู่ใน
ระดับอาชีวศึกษา เพียงร้อยละ 81.8 ปัญหาและอุปสรรคส�าคัญคือ ค่านิยมของการเรียน
ในระดับอาชีวศึกษาไม่ค่อยดีนัก เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ต้องการเรียนจนจบระดับ
ปริญญาตรีมากกว่า นอกจากนั้น ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กนักเรียนอาชีวศึกษา ก็
ท�าให้ไม่ค่อยมีผู้นิยมเรียนอาชีวศึกษา ประกอบกับการเรียนในระดับอาชีวศึกษาต้อง
ลงทุนสูง ครอบครัวที่ยากจนไม่สามารถส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าเรียนในระดับ
อาชีวศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีประชากรวัย 18 – 21 ปี เข้าเรียนประมาณร้อย ละ 52.9
ปัญหาของการเข้าถึงโอกาสการเรียนในระดับอุดมศึกษาคือ ค่าใช้จ่ายในการเรียนมี
ค่อนข้างสูง แม้จะมีโครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาก็ตาม
3.เด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทยมีความพยายามที่จะช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาส ซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยแต่มีความเฉพาะตัวของเด็กเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเร่ร่อน
เด็กอพยพตามพ่อแม่ ซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงาน เด็กยากจนในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งแม้ว่ารัฐจะพยายามเสนอโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านี้ก็ตาม
แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ประกอบกับขึ้นอยู่กับตัวเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้เองด้วย ที่จะ
ยอมรับการศึกษาจากรัฐ
4.ผู้พิการและผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งแม้ว่ารัฐจะพยายามจัดให้มีศูนย์
การศึกษาพิเศษ หรือจัดให้ได้เรียนร่วมกับเด็กปกติก็ตาม ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคด้านการ
บริหารจัดการที่จะให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
5.ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ขาดโอกาส หรือ พลาด
โอกาสทางการศึกษาในวัยที่ควรจะได้รับการศึกษา ผู้คนกลุ่มนี้เป็นประชากรวัย
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แรงงานช่วงอายุ 15 – 59 ปี เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา และ
ต�่ากว่าถึง 21.9 ล้านคน แต่มีโอกาสได้รับการศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียน เพียงปี
ละ 1.7 ล้านคน โดยเฉลี่ยเท่านั้น
6.กลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งมีความต้องการที่จะได้รับการศึกษาตามความ
สนใจและความต้องการจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แม้จะไม่มี
สถิติที่ชัดเจนแต่ก็พบว่า การจัดการศึกษาขาดการน�าเสนอเนื้อหา หรือความรู้ที่น่าสนใจ
ขาดเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน ตลอดจนขาดความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาดังกล่าว
ประเด็นส�าคัญที่รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นก็คือ ประชาชนบางกลุ่มขาดทักษะ
และศักยภาพในการเรียนรู้ ท�าให้ไม่สามารถเข้าถึง หรือเรียนรู้ได้เต็มที่และไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เนื่องจากขาดความพร้อมทั้งด้านทุนทรัพย์ และเทคโนโลยี
รวมทั้งขาดองค์กรที่จะรับผิดชอบในการจัดเก็บและพัฒนาสารสนเทศ ตลอดจนมีผู้
เชี่ยวชาญในการจัดการเผยแพร่ตัวความรู้ไปสู่ประชาชน
ข้ อเสนอของคณะอนุกรรมการดัง กล่าว ได้เน้นให้ มี ก ารทบทวนหลั ก คิ ด
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อให้กลุ่มประชากรต่าง ๆ ได้เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษามากขึ้น กระจายอ�านาจการจัดการศึกษาให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และชุมชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษามากขึ้น และบูรณาการการ
ท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน รวมทั้งสร้างลู่ทาง (Track) ใหม ่ๆ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงการศึกษามากขึ้น
แต่อย่างไรก็ดีความพยายามในการสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาที่รัฐบาล
ไทยก�าลังด�าเนินการอยู่ คงจะไม่ส�าเร็จลุล่วงได้โดยง่าย แต่มันจะเป็นการสะท้อนให้
เห็น ช่องว่างและความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษาหรือไม่ เป็นเรื่องที่น่า
ขบคิดไม่น้อย
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้จัดท�ารายงานความก้าวหน้าด้านการศึกษาเพื่อปวงชนได้ คาดการณ์ว่า
ประเทศไทยมีความเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
โดยมีตัวบ่งชี้ส�าคัญ 7 ประการ กล่าวคือ
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1.เด็กกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการการเตรียมความพร้อมในอัตราสูง เพราะ
ร้อยละ 95.8 ของประชากรวัยดังกล่าวนี้ได้รับบริการการเตรียมความพร้อมทั้งจาก
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนในวัดและมัสยิด
2.เด็กอายุ 6 ปี มีอัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาสูงขึ้น
3.จ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.อัตราการรู้หนังสือของคนไทยสูงกว่าเป้าหมายของการศึกษาเพื่อปวงชน
กล่าวคือ ประชากรผู้มีอายุเกิน 15 ปี เพศชายมีอัตราการรู้หนังสือ ร้อยละ 94.9 และเพศ
หญิง ร้อยละ 90.5
5.อัตราการเข้าถึงบริการทางสังคมส�าหรับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสเพิ่มสูง
ขึ้น
6.เยาวชนและผู้ใหญ่ได้รับการศึกษาเพื่อ พัฒนาทั ก ษะชี วิตสู งขึ้ น เกิ น กว่ า
เป้าหมายที่ก�าหนด
7.การขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมากขึ้น เพราะมีการจัดตั้งศูนย์การ
เรี ย นรู ้ ชุ ม ชนเพิ่ ม มากขึ้ น ครอบคลุ ม ทุ ก ต� า บล 7,409 แห่ ง ทั่ ง ประเทศ มี ห ้ อ งสมุ ด
ประชาชนกว่า 850 แห่ง สัดส่วนคอมพิวเตอร์ต่อประชากรคือ 57 เครื่องต่อประชากร
1,000 คน การเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 116.7 คนต่อประชากร 1,000 คน
รายงานฉบับดังกล่าวของส�านักงาน กศน. ได้ระบุปัจจัยที่ท�าให้การบรรลุเป้าหมาย
ของการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นจริงขึ้นได้ คือ
1.การมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่รับรองสิทธิและความเสมอภาคในการได้รับ
การศึกษาของคนไทย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2.การมีแนวนโยบายทางการศึกษาที่ชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
3.การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การศึกษาเทียบเท่า ซึ่งรัฐได้จัดสรรงบประมาณถึง ร้อยละ 20 ของงบประมาณ ด้านการ
ศึกษาของประเทศ การเข้าถึงหนังสือและแหล่งเรียนรู้
หากจะพิจารณาในภาพรวมของความพยายามของรัฐในการจัดการศึกษาให้
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แก่ประชาชนคนไทย ก็จะเห็นได้ถึงความพยายามที่จะสร้างความเท่าเทียมกันของการ
ให้บริการทางการศึกษา แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเจาะลึกลงไปถึงประเด็นความเท่าเทียมกัน
ของการเข้าถึงหนังสือและแหล่งเรียนรู้ ของคนไทยแล้ว เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ใน
ปัจจุบัน ตลาดหนังสือในประเทศไทย ค่อนข้างกว้างขวาง มีหนังสือจ�านวนมากกระจาย
อยู่ในทุกพื้นที่ แต่ประเด็นที่ควรพิจารณาว่าเป็นอุปสรรคของการเข้าถึงหนังสือ ได้แก่
1.ต้นทุนการผลิตหนังสือในประเทศไทยค่อนข้างสูง ซึ่งรวมทั้งราคาวัตถุดิบ
และภาษีต่างๆ ท�าให้ราคาของหนังสือต้องสูงตามไปด้วย จึงจะท�าให้ธุรกิจหนังสือด�ารง
อยู่ได้
2.หนังสือจ�านวนมากในตลาดหนังสือผลิตขึ้นตามความต้องการของตลาด
ซึ่งอาจจะสวนทางกับความพยายามที่จะเลือกสรรหนังสือที่มีเนื้อหาสาระที่ดีถูก – ควร
ส�าหรับประชาชน ซึ่งประเด็นนี้ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของ “สาร” มีสื่อ ไปสู่
ประชาชน เป็น “สาร” ของการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ส่งผลต่อความรู้ ความเชื่อ และค่า
นิยม ของคนในสังคม หากขาดการคัดกรองที่ดี ก็จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ของคุณภาพ
คนไทยในอนาคต
3.ข้อจ�ากัดเรื่องความสามารถในการอ่านของคนไทย ที่อัตราการอ่านยังไม่
มากนัก ดังที่ทราบกันดีว่า คนไทยอ่านหนังสือ (ที่ไม่ใช่หนังสือเรียน) คนละ 5 เล่ม
ต่อปี ใช้เวลาในการอ่านวันละ 35 นาที เป็นต้น รวมทั้งความสามารถที่จะอ่านแบบคิด
วิเคราะห์และตีความได้ ยังมีไม่มากนัก
4.ความพอเพียงของแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ แม้ว่าจะมีการกระจายห้องสมุด
ประชาชน ศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชนมากขึ้ น ก็ ต าม แต่ คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
สม�่าเสมอก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป
5.ค่านิยม และทัศนคติต่อการแสวงหาความรู้ชองประชาชนจากการอ่านใน
ลักษณะต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญของการเข้าถึงโอกาสการเรียน
รู้ หรือแม้แต่การอ่านประเด็นที่ควรพิจารณาก็คือ การอ่าน มิใช่เป็นเพียงพฤติกรรม
เท่านั้น หากแต่การอ่านเป็นวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตของทุกคน หากมิได้พัฒนาให้เกิด
ขึ้นอย่างจริงจัง ต่อให้มีการจัดสรรบริการที่เท่าเทียมกันอย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะ
ท�าให้เกิดความเท่าเทียมกันได้อย่างแท้จริง.i
i บทความน�าเสนอในการประชุมวิชาการประจ�าปี 2554 Thailand Conference on Reading 2011จัดโดยส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ระหว่าง
วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2554
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นิสัยการอ่านของคนไทย ในมิติด้านวัฒนธรรม
นิธิ เอียวศรีวงศ์
การอ่านก่อนการพิมพ์
แม้ว่าไทยมีตัวอักษรใช้เขียนภาษาไทยมานานแล้ว แต่สังคมไทยไม่ใช่สังคม
ที่ใช้ตัวอักษร ในความหมายที่ว่า ส่วนใหญ่ของการสื่อสารไม่ได้ผ่านตัวอักษร ไม่ว่าจะ
เป็นการบริหารงานราชการ หรือการติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจ�าวันของผู้คน
ความจ�าเป็นหรือความต้องการที่จะใช้ตัวอักษรเพื่อการสื่อสารมีน้อยเสียจน
กระทั่งว่า แม้ได้ติดต่อสัมพันธ์กับจีนมานานหลายศตวรรษ และได้รับเทคโนโลยีหลาย
อย่างจากจีน แต่ไทยไม่เคยรับเทคโนโลยีการพิมพ์จากจีนเลย
วรรณกรรมที่เป็นตัวเขียนซึ่งผลิตขึ้นมีไม่มากนัก ประกอบด้วยคัมภีร์ศาสนา
ประเภทต่างๆซึ่งเป็นส่วนที่มีจ�านวนมากที่สุด “ต�ารา” ประเภทต่าง ๆ เช่นต�ารานวด,
ต�าราดูนกเขา ฯลฯ รวมกฎหมาย, ต�านาน, พระราชพงศาวดาร และจดหมายเหตุหลาย
ประเภท ในส่วนเอกสารการบริหารราชการ ซึ่งแม้ยอมรับว่าส่วนใหญ่ได้สูญหายไป
หมดแล้ว กระนั้น เฉพาะในสมัยที่ยังเหลืออยู่ ก็ต้องถือว่ามีจ�านวนน้อย ชี้ให้เห็นว่า ใน
แต่ละปีรัฐบาลกลางได้รับรายงานจากหัวเมืองไม่กี่ครั้ง บางหัวเมืองก็ไม่ได้ส่งเลยหาก
ไม่มีเหตุอะไรเป็นพิเศษ และในทางตรงกันข้าม รัฐบาลกลางก็มีค�าสั่งถึงหัวเมืองไม่กี่
ครั้งต่อปีเช่นกัน ทั้งนี้เพราะอ�านาจหน้าที่ของรัฐบาลกลางมีจ�ากัด ความจ�าเป็นจะต้อง
ติดต่อสื่อสารกับหัวเมืองจึงมีไม่มากเป็นธรรมดา เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมโบราณที่ใช้
ตัวอักษร เช่นจีนหรือญี่ปุ่น เอกสารราชการของไทยมีจ�านวนน้อยอย่างเทียบกันไม่ได้
ในขณะที่วัดไทยไม่มีหน้าที่เก็บบันทึกการเกิด, การแต่งงาน หรือการตายของชาวบ้าน
ในละแวก แม้แต่บันทึกเกี่ยวกับเจ้าอาวาสและพระในวัดยังไม่มีด้วยซ�้า
น่าสังเกตด้วยว่า การค้าซึ่งที่จริงแล้วคือแหล่งก�าเนิดตัวอักษรในโลก แทบ
ไม่มีบทบาทอะไรเลยในการผลิตเอกสารตัวเขียนในสังคมไทยก่อนการพิพม์ นอกจาก
กรมธรรม์(หนังสือสัญญา)การขายตัวเป็นทาส หากดูจากการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการกู้
ยืมและเช่า (เงิน, เรือ, สัตว์พาหนะ, ที่นา ฯลฯ) ซึ่งปรากฏอยู่บ้างในกฎหมาย ก็จะเห็น
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ได้ว่าการท�ากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ผ่านสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรการแต่งคัมภีร์
ศาสนาเพื่ออภิปรายถกเถียงกันในด้านการตีความหลักธรรม แทบไม่มีเลย ส่วนใหญ่
ของการเขียนเอกสารทางศาสนาขึ้นใหม่คือหนังสือเทศน์ เพื่อใช้อ่านให้ฟังในการเทศน์
ในส่วนวรรณกรรมที่เรียกว่าวรรณคดีในสมัยหลัง ที่ถูกเขียนขึ้นมีน้อยกว่า
ที่เป็นมุขปาฐะอย่างเทียบกันไม่ได้ และในบรรดาเอกสารที่เขียนขึ้นเหล่านี้ก็ไม่ได้
เสพกันผ่านการ “อ่าน” แต่ผ่านการฟัง, การขับ, การสวด, หรือการแสดง เกือบทั้งนั้น
ประเพณีหลวงอย่างหนึ่งคือ เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จเข้าบรรทม จะมีเจ้าพนักงานขับ
เสภาตีบัณเฑาะว์กล่อมพระบรรทม นี่เป็นการเสพวรรณกรรมที่แพร่หลายทั่วไปในหมู่
ผู้ดี คือการให้เด็กหรือคนรับใช้อ่านหนังสือให้ฟัง และมักจะอ่านด้วยท�านองเสนาะ
(ซึ่งก็คือการ”ขับ”อย่างหนึ่ง) โดยสรุปก็คือหนังสือไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อ”อ่าน” แต่เพื่อฟัง
ด้วยเหตุดังนั้น งานเขียนที่อยู่ในรูปความเรียงจึงมีน้อยมากในบรรดาวรรณคดี
ไทยก่อนการพิมพ์ (ธรรมชาติของความเรียงไม่เหมาะแก่การฟัง และการ”ขับ”)
นอกจากนี้ เอกสารที่เขียนขึ้นก่อนการพิมพ์ก็มีน้อยมาก (เมื่อเปรียบเทียบกับ
อีกหลายสังคม) ความจ�าเป็นที่จะต้องเขียนสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมีจ�ากัดดังได้กล่าวแล้ว การ
ครอบครองหนังสือมีต้นทุนที่สูง (จ้างผู้คัดลอก) ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยได้อ่าน
หนังสือ แม้ว่ามีหลักฐานของมิชชันนารีซึ่งเปิดคลินิกในต้นรัตนโกสินทร์ได้ส�ารวจจาก
คนไข้ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นต�่าและชาวจีน)ว่า มีผู้อ่านหนังสือออกประมาณ ๔๕%
แต่ในชีวิตจริงคงไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือบ่อยนักจนกระทั่งความสามารถในด้าน
การ”อ่านออกเขียนได้”นั้นเป็นความสามารถที่ใช้งานเป็นปรกติได้จริงหรือไม่ยังน่า
สงสัย
ในสังคมที่การอ่านมีลักษณะดังกล่าวนี้ จะส่งต่อความรู้, ความคิด และความ
งามกันอย่างไร?
ค� า ตอบก็คื อความจ� า เช่น เดีย วกับสั ง คมก่ อนการพิม พ์ ทั่ว ไปการศึก ษาใน
สังคมไทยเน้นความจ�าประกอบกับค�าสอนในศาสนา(ทุกศาสนา)ย่อมเสนอว่าความจริง
มีเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้นการเล่าเรียนคือการจดจ�าสิ่งที่ถือกันว่าเป็นหลักอันถูกต้อง หรือ
เป็นความรู้ที่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีการคิดวิเคราะห์อื่นนอกจากคิดวิเคราะห์เพื่อจับหลัก
ดังกล่าวให้ได้ ไม่มีการโต้เถียงจากมุมมองอื่นๆ มากไปกว่าที่ครูหรือหนังสือเสนอไว้

146

กระบวนการอ่านในโลกปัจจุบัน
การอ่ า นอย่ า งที่ เ รารู ้ จั ก ในทุ ก วั น นี้ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ค นไทยคุ ้ น เคยมาก่ อ น
กระบวนการที่เรียกว่าการอ่านนี้เป็นอย่างไร?
การอ่านคือการรับความหมายผ่านสัญลักษณ์โดยตรง เช่นอ่านเครื่องหมาย
จราจร อ่านสีหน้าและอากัปกิริยาของคน เป็นต้น แม้ว่าสัญลักษณ์ของหนังสือคือตัว
อักษร ดูประหนึ่งว่าเมื่อเราอ่านหนังสือ เราแปรสัญลักษณ์นั้นเป็นเสียงก่อน แล้วจึงรับ
ความหมายจากเสียงอีกทีหนึ่ง แต่ในความเป็นจริง การอ่านที่เจนจัดพอจะอ่านในชีวิต
ได้จริง ไม่ได้ผ่านเสียง เรามองค�าที่ถูกสะกดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ อย่างเดียวกับที่คนจีน
หรือญี่ปุ่นอ่านหรือมองตัวหนังสือของเขา และเพราะเราคุ้นเคยกับสัญลักษณ์นั้นจน
กระทั่ง ความหมายไหลผ่านสู่สมองและจิตใจได้ทันที (นี่คือเหตุผลที่เมื่ออ่านเอกสาร
โบราณ ซึ่งใช้วิธีสะกดต่างจากปัจจุบัน เราจึงอ่านได้ช้า เพราะไม่คุ้นเคยกับสัญลักษณ์
เหล่านั้น ต้องแปรสัญลักษณ์นั้นให้เหมือนสัญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยก่อน จึงรับความหมาย
ได้)
ไม่แต่เพียงค�าที่ถูกสะกดขึ้นจากอักษรเท่านั้นที่เรามองเป็นเพียงสัญลักษณ์
แม้แต่วลีหรือบางครั้งประโยค หรือยิ่งกว่านั้นทั้งข้อความ ก็อาจถูกมองเป็นสัญลักษณ์
ด้วย หมายความว่าข้อความบางชนิดที่เราเห็นซ�้าๆ ในงานเขียนบางประเภท เพียงแต่
กวาดสายตาผ่าน เราก็สามารถรับความหมายได้แล้ว ดังนั้นเราจึงอ่านหนังสือพิมพ์ราย
วันได้อย่างรวดเร็ว เพราะเรากวาดตาหาความหมายที่เราสนใจเท่านั้น
แม้แต่หนังสือที่เป็นเล่ม ในส่วนที่เป็นข้อมูลซึ่งรู้กันทั่วไปอยู่แล้ว เราก็มักจะ
อ่านผ่านๆ ส่วนนั้นเท่านั้น
ยั ง มี ข ้ อ ที่ น ่ า สนใจในกระบวนการอ่านของปัจจุ บั น อี ก อย่ า งหนึ่ งนั่ น ก็ คือ
“ความหมาย”ที่เราเก็บจากการอ่านนั้น แตกต่างกันในเอกสารแต่ละชนิด ดูเหมือนการ
รับความหมายผ่านสัญลักษณ์โดยตรง เปิดสมองและจิตใจของเราให้ใช้วิจารณญาณใน
การอ่านได้ละเอียดกว่าการรับความหมายผ่านเสียง (บางคนเห็นเครื่องหมายจราจรห้าม
เข้า ก็สามารถวางแผนได้ในพริบตาว่าต้องวนรถอย่างไรจึงจะไปถึงที่หมายได้ และบาง
คนอาจใช้เวลา เพียงพริบตาเหมือนกันที่จะวางแผนว่า หากฝืนกฎจราจรแล้วจะถูกจับ
หรือไม่)
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ดังนั้น โดยอัตโนมัติ เมื่ออ่านงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ (creative works) เรา
มักเปิดรับความหมายที่อาจกระทบใจไม่น้อยกว่ากระทบความคิดเชิงเหตุผลและใน
ทางตรงกันข้าม กระบวนการคิดด้วยเหตุผลของโลกปัจจุบัน บังคับให้การอ่านของ
คนปัจจุบันมุ่งหาตรรกะที่สืบเนื่องเป็นเส้นตรง จากเหตุไปหาผล ข้อถกเถียงหนึ่งๆ ที่
ผู้เขียนเสนอคืออะไร และเหตุใดเขาจึงลงมติเช่นนั้น พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การอ่านใน
สมัยปัจจุบันแทรกการวิเคราะห์ (ทั้งด้วยความคิดเชิงเหตุผล และอารมณ์ความรู้สึก) อยู่
ในกระบวนการตลอดเวลา
นี่เป็นความแตกต่างอย่างยิ่งจากงานเขียนที่สื่อความผ่านการฟัง ขอให้สังเกต
กลอนของสุนทรภู่ที่ว่า
“มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน บิดามารดารักมักเป็นผล
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึ่งเจรจา”
ตรรกะของความดังกล่าวดูจะคลุมเครืออย่างยิ่งในกระบวนการอ่านอย่าง
ปัจจุบัน สุนทรภู่กล่าวว่า ความรักในหมู่มนุษย์ที่อาจวางใจได้มีเพียงสองอย่าง คือความ
รักของพ่อแม่ และความรักตนเอง ความในวรรคสุดท้ายจึงดูไม่เกี่ยวกับความรักที่มนุษย์
พึงวางใจได้แต่อย่างไร หากพยายามหาเหตุผลเพื่อดึงเอาวรรคสุดท้ายนี้ไปเกี่ยวกับข้อ
เสนอ ก็คงเป็นว่า เพราะรักตนเองจึงควรต้องปฏิบัติตัวให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เช่น
คิดเสียก่อนพูด แต่ก็จะเกิดข้อสงสัยแก่ผู้อ่านในปัจจุบันว่า เหตุใดการพูดจึงเป็นสุดยอด
ของการปฏิบัติตัวที่ให้ประโยชน์แก่ตนที่สุดสมมติว่าสุนทรภู่มีความคิดเห็นเช่นนั้น
สุนทรภู่ก็ยังไม่ได้แสดงข้อถกเถียงตรงนี้ไว้ในงานเขียนของตน
งานเขียนส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบัน เขียนขึ้นเพื่อให้”อ่าน”ตามความหมายที่ได้
กล่าวนี้ อันที่จริงการอ่านที่จะได้รับความเพลิดเพลิน และรับรู้สาระส�าคัญของงานเขียน
ในสมัยปัจจุบัน ก็ต้อง”อ่าน”ตามนี้
ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า คนไทยก่อนยุคของการพิมพ์ไม่ได้อ่านหนังสือดังวิธีที่กล่าว
นี้ เมื่อเกิดการพิมพ์ขึ้นคนไทยอ่านหนังสืออย่างไร
การเผยแพร่การอ่านผ่านโรงเรียน
การพิมพ์เพิ่งเกิดขึ้นประมาณ ๔ ทศวรรษ ก่อนที่จะเกิดการศึกษาแผนใหม่ขึ้น
ในประเทศสยาม และแม้มีการพิมพ์แล้ว สิ่งที่เขียนขึ้นใหม่เพื่อการพิมพ์ก็มีไม่สู้
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มากนัก ส่วนใหญ่คือการพิมพ์หนังสือเก่าที่เขียนมาก่อนยุคการพิมพ์ หรือแม้มีหนังสือ
เขียนใหม่ ก็เขียนขึ้นตามจารีตการเขียนของยุคก่อนการพิมพ์ (เช่นนิทานกลอนที่
เป็น”หนังสือหน้าวัดเกาะ”)
ด้วยเหตุดังนั้น เมื่อตอนที่เปิดโรงเรียนและจัดการศึกษาแบบยุโรป “นิสัยการ
อ่าน” ของไทยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมีการเขียน “ต�าราเรียน” ขึ้นเพื่อพิมพ์จ�าหน่ายแก่
นักเรียน แต่ต�าราเหล่านี้ก็เขียนขึ้นด้วยกระบวนทรรศน์ของการศึกษาแบบเก่า คือการจ�า
สิ่งที่เป็นหลักส�าคัญ เพียงแต่เปลี่ยนเนื้อหาซึ่งเคยน�ามาจากภาษาบาลี กลายเป็นเนื้อหา
ที่น�ามาจากภาษาอังกฤษแทนเท่านั้นต�าราเรียนของไทยสืบมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ค่อยมี
เนื้อที่ส�าหรับการ “อภิปราย” ประเด็นทางวิชาการมากไปกว่าสรุปหัวใจของเรื่องให้
เข้าใจได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องรู้ที่มาที่ไปของสิ่งที่ต้องจดจ�า เกือบไม่ต่างจากคัมภีร์ศาสนา
โรงเรี ย นซึ่ ง ขยายตั ว มากขึ้ น สื บ มาจนทุ ก วั น นี้ คื อ การจรรโลงและขยาย
วัฒนธรรมการอ่านก่อนการพิมพ์ ให้ด�ารงอยู่และแพร่หลายในสังคมไทย นักเรียน
จะถูกสอนให้อ่านอย่างถี่ถ้วนทุกถ้อยค�ามากกว่าการท�าความ เข้าใจกับประเด็นทั้งใน
แง่เนื้อหาและกระบวนการคิด เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาดังกล่าว เราอ่านวรรณคดีใน
ห้องเรียนโดยใช้จินตนาการน้อยกว่าความรู้ด้านศัพท์แสงและฉันทลักษณ์ การอ่านจึง
เป็นงานหนัก เคร่งเครียด และหาความเพลิดเพลินจากการอ่านไม่ได้ ด้วยอารมณ์ความ
รู้สึกต่อการอ่านเช่นนี้จะเหลือพื้นที่สมองส่วนไหนไว้ส�า หรับการคิดวิเคราะห์ หรือ
ความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง และการโต้เถียงหรือสนับสนุนงานเขียนที่ตัวอ่านได้
(ในทุกวันนี้การโฆษณาชักชวนให้คนไทยอ่านหนังสือ ก็ยังเน้นประโยชน์
ด้านความรอบรู้เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีใครพูดถึงความเพลิดเพลินจากการอ่านบ้างเลย)
ความล้มเหลวของการสอนวิชา”ย่อความ”คงบ่งบอกให้เห็นถึงความอ่อนแอ
ด้านการอ่านในระบบการศึกษาไทย วิชานี้เอาแบบอย่างมาจากระบบการศึกษาอังกฤษ
(precis) และเคยเป็นวิชาในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยม หากทว่าการ
สอนวิชาย่อความในโรงเรียนไทย กลายเป็นการท�าให้บทอ่านที่ครูน�ามาเป็นแบบฝึกหัด
สั้นลงเฉย ๆ โดยไม่ได้ฝึกให้นักเรียนรู้จักจับประเด็นจากการอ่าน และเสนอประเด็น
หลัก(พร้อมเหตุผลหรือวิธีคิดที่ผู้เขียนเสนอไว้ในงานเขียน)อย่างกะทัดรัด
ในหลายโรงเรียน บทอ่านที่น�ามาเป็นแบบฝึกหัดมีข้อความเพียงหนึ่งหรือ
สองย่อหน้า ซ�้าไม่ใช่ประเด็นหลักของงานเขียนทั้งชิ้น ในหลายโรงเรียน ครูสอนให้ขีด
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เส้นใต้ข้อความบางตอนในบทอ่าน แล้วน�าเอาข้อความนั้นมาเขียนต่อกันเป็นย่อความ
ฉบับนักเรียน
อันที่จริง วิชาย่อความเป็นรากฐานส�าคัญของการศึกษา และอาจฝึกตั้งแต่เด็ก
ที่เริ่มอ่านหนังสือแตกไปได้จนถึงนักเรียนชั้นสูงซึ่งก็คือการหัดเขียนปริทรรศน์หนังสือ
ทั้งเล่ม แต่โรงเรียนไทยสอนย่อความเพียงเพื่อท�าให้สั้น โดยไม่สนใจว่าต้องท�าอะไร
ให้สั้น ในที่สุดนักการศึกษาไทยก็ไม่เห็นประโยชน์ของวิชานี้ และถูกยกเลิกไปในทุก
ระดับชั้นการเรียนจนหมด
โดยสรุปก็คือ โรงเรียนสอนให้คนไทยส่วนใหญ่อ่าน แต่กลับสอนให้อ่าน
อย่างเดียวกับวัฒนธรรมการอ่านในยุคก่อนการพิมพ์ และคนไทยส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ก็
ยังอ่านหนังสือด้วยท่าทีดังกล่าวสืบมา ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่มีประชากร
อ่านออกเขียนได้เกือบ ๑๐๐% แต่มีนักอ่านอยู่ไม่สู้มากนักเมื่อเทียบกับประชากรที่อ่าน
ออกเขียนได้ ค�าอธิบายว่าหนังสือมีราคาแพงเกินฐานะของคนไทยส่วนใหญ่ ใช้อธิบาย
ได้เพียงส่วนเดียว เพราะห้องสมุดสาธารณะทั้งหลายก็มีสถิติผู้ใช้บริการต�่าแม้แต่ใน
มหาวิทยาลัย
การส่งเสริมการอ่านในสังคมที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ยุคการพิมพ์ไม่นานมานี้แม้ว่า
ส่วนหนึ่งคือการให้บริการหนังสือได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงแต่ที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ
การปฏิรูปการศึกษาในเชิงคุณภาพ
การศึกษาไทยต้องเลิกสอนความจริงมิติเดียวหรืออันเดียวแต่ต้องสอนให้
นักเรียนค้นหาความจริงเอง จากมิติที่หลากหลายของความจริง จากเงื่อนไขที่แวดล้อม
ความจริงแตกต่างกัน เพื่อจะท�าอย่างนั้นได้ นักเรียนต้องถูกยั่วยุให้อ่าน แต่ต้องอ่าน
อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน อ่านละเอียดก็เป็น อ่านข้ามก็เป็น อ่านเพื่อเสพกับอ่าน
เพื่อค้นหา ห้องเรียนกลายเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักอ่านไม่ใช่ที่
ประกาศิตความจริงนิรันดร
ตราบเท่าที่ทัศนคติต่อการอ่านยังไม่เปลี่ยนมาสู่การอ่านในยุคการพิมพ์ แม้จะ
ส่งเสริมการอ่านกันอย่างไร ก็ยากที่คนไทยจะอ่านหนังสือ
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นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย: ภาพรวม ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนา i
น�าเสนอในการประชุมวิชาการประจ�าปี 2554
Thailand Conference on Reading 2011
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 13.45 – 14.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
ความน�า

ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มาเป็น
ระยะเวลานาน มีหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและ
การรณรงค์ส่งเสริมการอ่านรัฐบาลมีการก�าหนดนโยบายด้านการอ่านอย่างต่อเนื่อง
ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ต่อรัฐสภา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายด้านการศึกษา ได้แก่
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) และการก�าหนด
ทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ. 2552 – 2561)
เอกสารนี้มีเนื้อหา 3 ส่วนหลักประกอบด้วย 1) นโยบายส่งเสริมการอ่านที่
ส�าคัญของไทย ซึ่งก�าหนดเป็น 3 ช่วง คือนโยบายก่อน พ.ศ. 2542 นโยบายระหว่าง พ.ศ.
2542 – 2551 ซึ่งมีเหตุการณ์ส�าคัญคือการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.
2542 นับเป็นรากฐานในการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ของประเทศ และในด้านการส่ง
เสริมการอ่านยังได้กล่าวถึงคุณลักษณะและนิสัยด้านการอ่านไว้โดยตรง และนโยบาย
ระหว่างพ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ซึ่งมีนโยบายที่ส�าคัญๆ คือ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) และการก�าหนดทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.
2552 – 2561) 2) ผลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่าน ซึ่งประกอบ
ด้วยเนื้อหา 3 ส่วนคือกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สภาพการอ่านของเด็ก
ไทยและคนไทย และปัญหาและข้อจ�ากัดในการส่งเสริมการอ่าน และ 3) แนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริมการอ่าน
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นโยบายด้านการส่งเสริมการอ่านที่ส�าคัญ
ประกอบด้วยนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่าน 3 ช่วงส�าคัญ คือ นโยบาย
ก่อน พ.ศ. 2542 นโยบายระหว่าง พ.ศ. 2542 – 2551 และนโยบายระหว่างพ.ศ. 2552 –
ปัจจุบัน รายละเอียดดังนี้
นโยบาย ก่อน พ.ศ. 2542
นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยในช่วงก่อน พ.ศ. 2542 เน้นที่การส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะส�าหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาในระบบโรงเรียน การ วางรากฐานทางการศึกษาให้เข้มแข็ง เน้นด้านการอ่าน
ออกเขียนได้ การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
โรงเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ใฝ่หาความรู้ และ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมการให้ความส�าคัญกับครอบครัวในการวางรากฐานความรู้และ
คุณธรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือ ต�าราเรียน ที่มีคุณภาพ ราคาถูก
และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
ประเทศไทยเริ่มมีวาระแห่งชาติด้านการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาหนังสือ
อย่างเป็นรูปธรรมเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2515 เมื่อองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นปีหนังสือ
สากล ด้วยเหตุผลที่ว่าหนังสือมีส่วนส�าคัญในการสร้างความเจริญของสังคมและบุคคล
ทั้งเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติต่าง ๆ ยูเนสโกได้ขอความ
ร่วมมือให้ประเทศสมาชิกร่วมฉลองปีหนังสือสากล ด้วยการจัดกิจกรรมอันเหมาะสม
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การยูเนสโก โดยมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Thailand National
Commission for UNESCO) เป็นผู้ด�าเนินงาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อจัดงานปีหนังสือระหว่างชาติ 2515” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน มีกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วย
งานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือ ด�าเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

152

การส่งเสริมการอ่านและพัฒนาหนังสือ 19 โครงการ และมีโครงการส�าคัญ 2 โครงการ
คื อ โครงการจั ด งานสั ป ดาห์ ห นั ง สื อ แห่ ง ชาติ แ ละโครงการประกวดหนั ง สื อ ดี เ ด่ น
โดยโครงการประกวดหนังสือดีเด่นเริ่มต้นในปี 2515 โดยมีสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยรับผิดชอบด�าเนินการ และ “คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ” ซึ่ง
แต่งตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ รับช่วงด�าเนินการต่อมาตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนถึง พ.ศ.
2546 และภายหลังการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวัน
ที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการจัดการประกวดหนังสือดีเด่นต่อ
มา
ส�าหรับโครงการจัดงานหนังสือแห่งชาตินั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
ส�านักพิมพ์ผลิตและพัฒนาหนังสือให้ดีมีคุณภาพและกระตุ้นให้คนไทยเห็นความ
ส�าคัญของการอ่าน ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 2554 นี้เป็นการจัดงาน
ครั้งที่ 39 พร้อมกับงานหนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 9 การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ในระยะแรกๆ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยจัดงาน โดยมีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทยดูแลส่วนของการออกร้านหนังสือ และต่อมาเมื่อภาคเอกชนมีความเข้ม
แข็งกระทรวงศึกษาธิการจึงได้โอนการจัดงานให้กับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทยดูแลเกือบทั้งหมด ยกเว้นในส่วน ของพิธีการในวันเปิดงาน
ซึ่งมีการน�าผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นองค์ประธานเปิดงาน
แผนการศึกษาแห่งชาติ
ในระยะเริ่มแรกของแผนการศึกษาแห่งชาติตั้งแต่แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่3 พ.ศ.2520 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการอ่านและการเรียนรู้แล้ว โดยเน้น
ความรู ้ แ ละทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยอย่ า งถู ก ต้ อ ง การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต และปั จ จั ย
สนับสนุน คือ การผลิตต�าราเรียน ดังนี้ ข้อ 13 กล่าวว่า “รัฐพึงจัดการศึกษาให้ประชาชน
ชาวไทยทุกคน สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ในการติดต่อท�าความเข้าใจกัน” ข้อ
14 กล่าวว่า “รัฐพึงเร่งจัดและสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนในลักษณะต่างๆ เพื่อ
เปิดโอกาสให้บุคคลได้มีโอกาสได้รับการศึกษาตลอดชีวิต โดย
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เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบโรงเรียน” ข้อ 26 กล่าวว่า
“รัฐพึงสนับสนุนให้มีการผลิตต�ารา บทเรียน และเอกสารทางวิชาการอย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อวัฒนธรรมไทย ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย” ในแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2535 ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน ข้อ 13 กล่าวว่า “จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้จัดคิดแบบวิทยาศาสตร์ และที่เอื้อให้ผู้เรียน
ใฝ่หาความรู้ รู้จักคิดริเริ่ม รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์”
การแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ต ่ อ รั ฐ สภาคณะรั ฐ มนตรี ค ณะที่ 5 3
นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี แถลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 นโยบายด้านการ
ศึกษา เน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก�าหนดแผนการขยายโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จัดให้มีกฎหมายการ
ศึกษาแห่งชาติการให้ความรู้แก่ครอบครัวเพื่อวางรากฐานเบื้องต้นแก่เด็กก่อนเข้าวัย
เรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณธรรม และมีความสามารถในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่8 เป็นต้นมาให้ความ
ส�าคัญกับการส่งเสริมการอ่านและ เทศเผชิญกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ การจัดท�าแผน
จึงเน้นที่คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การเตรียมความพร้อมให้ประชากรของ
ประเทศสามารถเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมการอ่าน โดยปฏิรูป
กระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม กระตุ้นและ
สนับสนุนการค้นคว้าหาความรู้ผ่านหนังสือและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ใช้มาตรการภาษี
สนับสนุนให้มีหนังสือ อุปกรณ์สร้างเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก ส่งเสริม
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การพัฒนาการถ่ายโอนหน่วยกิจที่เชื่อม
กันได้ทุกระดับ และส่งเสริมการศึกษาเพื่อการอ่านออกเขียนได้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย
สตรีที่ด้อยโอกาส
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นโยบาย พ.ศ. 2542 – 2551
ในช่วงหลังพ.ศ. 2540 เป็นช่วงที่ประเทศไทยเร่งฟื้นฟูประเทศจากวิกฤติ
เศรษฐกิจ มีการปฏิรูปประเทศในหลายๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการ
ศึกษา โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ระบุให้มีการจัด
ท�ากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาขึ้น ประกอบกับคุณภาพการศึกษาของคนไทย ซึ่งเป็น
ผลผลิตของระบบการศึกษายังไม่ตรงกับความคาดหวังท�าให้คนไทยไม่สามารถก้าว
เข้าสู่การแข่งขันในระดับโลกได้ จึงได้มีการจัดท�าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และได้มีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เป็นไปตามร่างพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้นับได้ว่าเป็นรากฐานในการพัฒนาการศึกษา
ยุคใหม่ของประเทศ และในด้านการส่งเสริมการอ่านยังได้กล่าวถึงคุณลักษณะและ
นิสัยด้านการอ่านไว้โดยตรง คือ จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมาเมื่อพันต�ารวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
ค�าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 แนวนโยบายด้านการ
ศึกษาก็ได้กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช
2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และในส่วนของการส่งเสริม
การอ่าน ได้กล่าวถึงการสร้างนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการจัดให้มีสื่อและแหล่งการอ่านและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
ในช่วงนี้รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในพ.ศ. 2546 รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นปีแห่งการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความส�าคัญของการอ่านและ
มุ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่ส�าคัญ คือ “วางทุกงาน อ่านทุกคน”
รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนอ่านหนังสือทุกวัน วันละ 10 – 15 นาที ต่อมาในพ.ศ. 2547
รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) เพื่อเป็นแหล่งบริการองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ และในพ.ศ.
2551 คณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี แถลง
นโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในด้านการส่งเสริมการอ่านเน้นที่
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การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด และการเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการ
ศึกษา และสถาบันทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตในชุมชน
ในส่วนของภาคเอกชนเองก็ได้มีส่วนผลักดันจนกระทั่งรัฐบาลมีนโยบายใน
ระดับประเทศ ได้แก่ ในพ.ศ. 2548 มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลก�าไรเป็นแกนน�าในการผลักดันจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2548 เห็นชอบให้วันที่2 เมษายนของทุกปีเป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติและในพ.ศ.
2549 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทั้งภาค
รัฐบาลและเอกชนรวม 32 องค์กร ร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว และผลักดันยุทธศาสตร์หนังสือเพื่อเด็กขึ้น รายละเอียดดังนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
นับเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกที่กล่าวถึงคุณลักษณะและ
นิสัยด้านการอ่านโดยตรง โดยในมาตรา 24 วรรค 3 ก�าหนดให้มีการ “จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ท�าได้ คิดเป็น ท�าเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” นอกจากนั้นได้ก�าหนดปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนการอ่าน
และการเรียนรู้ เช่น มาตรา 7 กล่าวว่า “กระบวนการเรียนรู้มุ่งให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” มาตรา 23 วรรค 4 เน้นความรู้และ
ทักษะด้านภาษา “เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง” มาตรา 25 กล่าวว่า “รัฐต้องส่ง
เสริมการด�าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ อย่างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
เป็นแผนที่เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนต่อเนื่องจากแผนฉบับที่8
และมุ่งการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน และการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ โดยสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกระดับ แนวทางการพัฒนาประเทศจึง พัฒนาคนให้มี
คุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดย “พัฒนาให้ประชาชนสามารถสร้างเสริมสุข
ภาพด้วยตนเองภายใต้ระบบสุขภาพที่มีความหลากหลายเป็นองค์รวม มีคุณภาพ
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การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด และการเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการ
ศึกษา และสถาบันทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตในชุมชน
ในส่วนของภาคเอกชนเองก็ได้มีส่วนผลักดันจนกระทั่งรัฐบาลมีนโยบายใน
ระดับประเทศ ได้แก่ ในพ.ศ. 2548 มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลก�าไรเป็นแกนน�าในการผลักดันจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2548 เห็นชอบให้วันที่2 เมษายนของทุกปีเป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติและในพ.ศ.
2549 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและภาค เครือข่ายทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนรวม 32 องค์กร ร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชน
และครอบครัว และผลักดันยุทธศาสตร์หนังสือเพื่อเด็กขึ้น รายละเอียดดังนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
นับเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกที่กล่าวถึงคุณลักษณะและ
นิสัยด้านการอ่านโดยตรง โดยในมาตรา 24 วรรค 3 ก�าหนดให้มีการ “จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ท�าได้ คิดเป็น ท�าเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” นอกจากนั้นได้ก�าหนดปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนการอ่าน
และการเรียนรู้ เช่น มาตรา 7 กล่าวว่า “กระบวนการเรียนรู้มุ่งให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” มาตรา 23 วรรค 4 เน้นความรู้และ
ทักษะด้านภาษา “เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง” มาตรา 25 กล่าวว่า “รัฐต้องส่ง
เสริมการด�าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ อย่างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
เป็นแผนที่เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนต่อเนื่องจากแผนฉบับที่ 8
และมุ่งการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน และการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ โดยสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกระดับ แนวทางการพัฒนาประเทศจึง พัฒนาคนให้มี
คุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดย “พัฒนาให้ประชาชนสามารถสร้างเสริมสุข
ภาพด้วยตนเองภายใต้ระบบสุขภาพที่มีความหลากหลายเป็นองค์รวม มีคุณภาพ
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การอ่าน จัดให้มีห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อเพิ่มและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยทั้งในเมืองและชนบท
เมื่อพันต�ารวจโททักษิณ ชินวัตร ได้บริหารประเทศต่ออีกวาระหนึ่งค�าแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 กล่าวถึงการอ่านไว้ ดังนี้ 1) รัฐบาลจะ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสืออย่างจริงจังตั้งแต่เด็กจนตลอดชีวิต เพื่อรองรับสังคม
เศรษฐกิจบนฐานความรู้ 2) เร่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้ใน
ระบบและนอกระบบ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาความรู้ และเป็นสังคมที่ประชาชนมีความ
สุข สนุกสนานกับการหาประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ โดยรัฐบาลจะร่วมมือกับทุก
ฝ่ายเพื่อสร้างแหล่งบริการองค์ความรู้ให้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่าง
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น และด�าเนินการเชื่อมเครือข่ายความรู้ของทุก
โรงเรียนเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จนกระทั่ ง ถึ ง คณะรั ฐ มนตรี ค ณะที่ 5 9 นายอภิ สิ ท ธิ์ เ วชชาชี ว ะ เป็ น นายก
รัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กล่าวถึงเรื่องการ
อ่ า นไว้ ในค� า แถลงนโยบายด้านการศึกษาคือ 1) ปฏิรูปการศึ ก ษาทั้ งระบบ ปฏิ รูป
โครงสร้างและการบริหารจัดการ ระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบ
การคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวม
ถึงวิชาประวัติศาสตร์ ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์
2) ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเป็นส�านักงานการศึกษาตลอดชีวิต จัดให้มีศูนย์
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 3) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 4) เชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถาบันทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตใน
ชุมชน
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ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ในปี 2546 รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นปีแห่งการส่ง
เสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความส� าคัญของการอ่านและ
มุ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเน้น 5 สาระหลัก คือ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่จะน�าไปสู่การบู
รณาการสาระการเรียนรู้อื่นๆ และมีกิจกรรมรณรงค์ที่ส�าคัญ คือ ‘วางทุกงาน อ่านทุก
คน’ และก�าหนดมาตรการส่งเสริมการอ่านใน 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในและนอกห้องเรียน
อย่างหลากหลายและสม�่าเสมอ พัฒนาการอ่านของนักเรียนตั้งแต่ระดับอ่านออก อ่าน
เป็น อ่านสม�่าเสมอ จนกระทั่งอ่านเป็นนิสัย และสร้างแรงจูงใจและชี้แนะให้พ่อแม่ส่ง
เสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
รัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) พ.ศ.2547 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสแสวงหาและพัฒนา
ความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาคุณภาพความคิด ให้เป็น “คนรุ่นใหม่”
ที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์โลก ที่ก�าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการ
แข่งขันทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้มี
ลักษณะเป็นองค์กรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ หลากหลาย และเป็นองค์กรน�าทาง
ด้านฐานความรู้ ประกอบไปด้วยส่วนงานภายในซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 5 ส่วน
งาน ที่เป็นก�าลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัยในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” โดยส่งเสริมให้เยาวชนมี
โอกาสพัฒนาแลกเปลี่ยน และแสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
2) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เป็นแหล่งทรัพยากรข้อมูลการเรียนรู้ด้าน
การออกแบบที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนไทยมีพลังสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
สินค้าใหม่หรือผลงานที่เป็นต้นฉบับ
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3) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ถ่ายทอดความรู้สาขาต่างๆ ผ่าน
นิทรรศการสร้างสรรค์โดยใช้นวัตกรรมใหม่ในการเล่าเรื่องราวของชนชาติวิถีชีวิต
ภูมิปัญญา และเศรษฐกิจไทยในรูปแบบมีชีวิต ที่สามารถจุดประกายความอยากรู้ การตั้ง
ค�าถาม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการกับผู้ชม เพื่อเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการ
จัดการองค์ความรู้ให้เกิดและเพิ่มมูลค่าในด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
5) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม มีบทบาทหลักในการ
เสริมหนุน เชื่อมประสาน เพิ่มพลังเครือข่าย ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นการ
รวมพลัง ยกระดับ แพร่ขยายในบริบทต่างๆ ในทุกภาคส่วนของสังคม
วันหนังสือเด็กแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 เห็นชอบให้วันที่ 2 เมษายนของ
ทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีเป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ(คณะกรรมการนานาชาติด้านหนังสือเด็กและ
เยาวชน (International Board on Book for Young People – IBBY) ได้ประกาศให้วันที่ 2
เมษายน เป็น “ วันหนังสือเด็กแห่งชาติสากล ” ซึ่งปี 2548 เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 50 พรรษา กระทรวงศึกษาธิการจึงถวาย
พระเกียรติ เพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมการอ่าน ทรงประพันธ์บท
พระราชนิพนธ์ส�าหรับเด็กและเยาวชนมาแต่ครั้งทรงพระเยาว์ พระปรีชาสามารถทาง
ด้านอักษรศาสตร์ เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศประกอบกับ
เป็นการสะท้อนให้เห็น ความตั้งใจในการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านและพัฒนาหนังสือ
ส�าหรับเด็ก รวมทั้งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์หนังสือเพื่อเด็ก
ปี 2549 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 32 องค์กร รวมกันก่อตั้ง เครือ
ข่ายหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผลักดันยุทธศาสตร์หนังสือเพื่อเด็ก 4 ด้าน
คือ 1) ยุทธศาสตร์ การกระจายหนังสือให้เข้าถึงเด็ก 2) ยุทธศาสตร์รณรงค์ให้เกิดความ
ต้องการและพฤติกรรมการอ่าน 3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้มีหนังสือที่มีคุณภาพและ
ราคาเหมาะสม 4) ยุทธศาสตร์ปกป้องเด็กจากสื่อที่เป็นภัยและขจัดอุปสรรคต่อการอ่าน
ของเด็ก
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นโยบาย พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยยังคงมีความต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) เน้นพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และก�าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน โดยก�าหนดให้ครอบครัวปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ รักการ
อ่าน สนับสนุนการเรียนรูต้ ามศักยภาพและความสนใจอย่างต่อเนื่อง และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งเป็นฉบับร่างอยู่ระหว่าง
การจัดท�าและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เน้นสร้างภูมิคุ้มกันประเทศเพื่อให้
ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศบนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่ง
ใช้ความรู้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ และมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
เสริมการอ่านคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
โดยมีแนวทางพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัย
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความ
รู้ใหม่
ในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมามีนโยบายส�าคัญ ๆ ได้แก่ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 -2561) ซึ่งสืบเนื่องจากค�าแถลงนโยบาย
ของรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551
มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ก�าหนดวิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ และนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่านโดยตรงอีกประการหนึ่งคือ การที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ก�าหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
ก�าหนดให้พ.ศ. 2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน ก�าหนดให้วันที่ 2 เมษายนของ
ทุกปีเป็นวันรักการอ่าน และก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม
ซึ่งคณะกรรมการนี้ได้ผลักดันจนกระทั่งรัฐบาลออกพระราช
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กฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ 515) พ.ศ. 2554 ยกเว้นภาษี เพื่อสนับสนุนส่ง
เสริมการอ่าน
นอกจากนี้ในช่วงปี 2551 เป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจและการเงินของโลก รัฐบาลจึงมีมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยได้จัด
ท�า แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งเป็นโครงการลงทุนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
และเพิ่มการจ้างงาน ผ่านการลงทุนของรัฐ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
อ่านนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท�าโครงการห้องสมุด 3 ดี (หนังสือดี บรรยากาศดี
บรรณารักษ์ดี) ปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ราย
ละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) เป็น
ระยะที่การเมืองและเศรษฐกิจมีความผันผวน แผนฯ ฉบับนี้จึงเน้นพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม
น�าความรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มั่นคงของประเทศ ปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างธร
รมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการอ่าน คือ
1) การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ส ่ ง เสริ ม ให้ ค นไทยได้ เ รี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ
เนื่อง และสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทั้งที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ และวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่จูงใจให้เด็กสนใจและใฝ่รู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการแสวงหาความรู้พัฒนา
คุณภาพครูให้รู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่
3) จัดท�าข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานและอาชีพ
เผยแพร่ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
4) พัฒนาแหล่งความรู้ เพิ่มการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียน
รู้ ผลักดันให้องค์กรต่างๆ ในสังคมจัดการศึกษาในรูปศูนย์การเรียนรู้ที่มุ่งจัดการเรียน
ขั้นพื้นฐานและวิชาการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย และเกิดการเรียนรู้
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5) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้และปรับตัวรองรับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความรู้
6) ก�าหนดให้ครอบครัวปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน สนับสนุนการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพและความสนใจอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่ง
เป็นฉบับร่างอยู่ในระหว่างจัดท�าและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอกและภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความ
รู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งใช้ความรู้ในตัวคน ความรู้ทางเทคโนโลยี และความรู้
ในวิทยาการต่างๆ เป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาประเทศ โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ สังคม
ไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านคือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ใหม่
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
1) จัดให้มีกลไกการขับเคลื่อนและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาให้เชื่อมโยง
ทั้งในระบบ นอกระบบ และในทุกระดับการศึกษาตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการ
ศึกษาและส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของเด็กและเยาวชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้
2) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ให้ตระหนักถึงประโยชน์และความส�าคัญของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่น�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการด�ารง
ชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน ด้วยการสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุก
คน สร้างนิสัยใฝ่รู้ตั้งแต่วัยเด็ก ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรและสื่อทุกประเภทเป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
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3) เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ
โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับภูมิสังคม
ควบคู่กับการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทั่วไป อาทิ ห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ ศู นย์การเรียนรู้ ศูนย์กีฬาและศูนย์ทดลองของส่วนราชการต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง รวมทั้งเปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่าง
สม�่าเสมอ
4) สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาองค์ความรู้ของท้อง
ถิ่นทั้งจากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และจัดให้มีการจัดการองค์ความรู้ในชุมชนอย่างเป็น
ระบบ ควบคู่กับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเข้า
ถึงสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรการภาษีที่เกี่ยวข้อง ให้เอื้ออ�านวยและส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5) จัดระบบความสัมพันธ์ของสวัสดิการทางสังคมที่จัดโดยระดับชาติ ระดับ
ท้องถิ่น และชุมชนอย่างเชื่อมโยงและเกื้อกูล ควบคู่กับการกระจายอ�านาจให้ชุมชน
สามารถจัดการกับปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง ท�าบทบาทหน้าที่ของตนเองในการส่ง
เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
ก�าหนดวิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีประเด็น
หลัก 3 ประการ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคน
ไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 3) ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
ก�าหนดประเด็นการปฏิรูปเร่งด่วน คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถ
ในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท
ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ส�าหรับ
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การศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีคุณภาพ
ก�าหนดมาตรการหลัก คือ รณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านเป็นวาระแห่ง
ชาติ และส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ก�าหนดมาตรการ
รอง 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการ
ศึกษาและเรียนรู้ 2) พัฒนาห้องสมุดชุมชน ให้กระจายอย่างทั่วถึงในลักษณะห้องสมุด
มีชีวิต 3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย มีคุณภาพและกระจายอย่าง
ทั่วถึง เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 4)
ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น สังคม เพื่อเอื้อต่อการศึกษาและ
เรียนรู้ ระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิใน
ชุมชน/ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น
ทศวรรษแห่งการอ่าน
จากผลการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทย อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้น
ไป อ่านหนังสือน้อยลง จากปี 2548 ที่เคยอ่านร้อยละ 69.1 ปี 2551 อ่านลดลงเหลือร้อย
ละ 66.3 โดยเด็กหันไปดูโทรทัศน์ มากขึ้น และคนไทยอ่านหนังสือในปี 2548 เพียง 51
นาทีต่อวัน ปี 2551 ลดเหลือ 39 นาทีต่อวัน ท�าให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการ
เร่งกระตุ้นให้ประชาชนหันมาอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการผลักดันจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้ง 32 องค์กร ในปี 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาให้การอ่าน
เป็นวาระแห่งชาติ โดยในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์” กล่าวถึงนโยบาย
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนว่าได้ร่วมมือกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) ในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชนเพราะเป็นหัวใจ
ส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจะใช้สวนสาธารณะ
ในกรุงเทพมหานคร และในหัวเมืองใหญ่ ๆ ของประเทศไทย มีการปิดถนนให้เด็กเดิน
และท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น และเปิดพื้นที่สื่อรณรงค์เรื่องการส่งเสริมการอ่าน
การประกาศวาระแห่งชาติ ในเรื่องการอ่าน การสนับสนุนโครงการหนังสือเล่มแรก
เพื่อให้ประชาชนทุกครอบครัวปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของเด็กตั้งแต่แรกเกิด โครงการ
คลื่นวิทยุสีขาวที่เป็นรายการส�าหรับเด็กและเยาวชน
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คณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เห็นชอบให้ 1) การอ่านเป็น
วาระแห่งชาติ2) ก�าหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันรักการอ่าน
3) ก�าหนดให้ปี 2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน 4) ก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่ง
เสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริม
การอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรอง
ประธาน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นกรรมการ ก�าหนดยุทธศาสตร์ 3 ข้อ คือ
1) ยุทธศาสตร์การท�าให้คนไทยทุกคนมีความสามารถด้านการอ่าน 2) ยุทธศาสตร์การ
สร้างนิสัยรักการอ่าน 3) ยุทธศาสตร์การสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศแห่งการอ่าน
ก�าหนด 5 แผนงาน 1) แผนงานรณรงค์สร้างนิสัยรักการอ่าน 2) แผนงานเพิ่ม
สมรรถนะการอ่าน 3) แผนงานสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมการอ่าน 4) แผนงานเครือ
ข่ายความร่วมมือการอ่าน 5) แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการอ่าน
ก�าหนด 6 มาตรการ 1) ด้านส่งเสริมการสร้างนโยบายและการมีส่วนร่วม 2)
การสร้างความตระหนักรู้การอ่าน 3) สร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
อ่าน 4) การสร้างบุคลากรเพื่อส่งเสริมการอ่าน 5) การบริหารจัดการทรัพยากรการอ่าน
6) การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการอ่าน
ก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (ภายในพ.ศ. 2561) 1) เป้าหมายที่ 1 ประชากร
วัยแรงงานที่เป็นผู้รู้หนังสือในระดับใช้งานได้ในชีวิตประจ�าวันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97
เป็นร้อยละ 99 2) เป้าหมายที่ 2 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถอ่านออกเขียน
ได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.64 เป็นร้อยละ 95 3) เป้าหมายที่ 3 ค่าเฉลี่ยในการอ่านหนังสือ
ของคนไทยเพิ่มขึ้นจากปีละ 5 เล่มต่อคน เป็นปีละ 10 เล่มต่อคน 4) เป้าหมายที่ 4 แหล่ง
การอ่านได้รับการพัฒนาและเพิ่มจ�านวนให้สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมทุกต�าบล
ชุมชน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 5) เป้าหมายที่ 5 การสร้างภาคีเครือข่ายการอ่าน เพื่อ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคนไทยได้
รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสือภายในปี 2555
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แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 : พ.ศ. 2553 – 2555
จากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกท�าให้เศรษฐกิจของไทยได้รับผลก
ระทบ รัฐบาลจึงมีมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และได้จัดท�า
“แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555” ซึ่งเป็นโครงการลงทุนภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ระยะที่2 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนของ
รัฐควบคู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการอ่านนั้นกระทรวงศึกษาธิการจัดท�า โครงการห้องสมุด 3 ดี (หนังสือ
ดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี) โดยปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน ส�านักงานคณะกรรมการอาชี วศึ ก ษาและห้ องสมุ ด
ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งทางด้านกายภาพ (ปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องสมุด) และ
ทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์) และการสร้างบรรยากาศ (กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน) และพัฒนาบุคลากรห้องสมุด
มาตรการด้านภาษี
ปี 2554 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ 515)
พ.ศ. 2554 ยกเว้นภาษีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้บุคคลธรรมดาสามารถ
น�าค่าใช้จ่ายที่ได้บริจาคให้แก่สถานศึกษาของราชการและเอกชนเพื่อใช้ในการจัดหา
หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน มาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าของ
ที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาส�าหรับ
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้
พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น
ส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นส�าหรับเงินได้เป็นจ�านวน
สองเท่าของรายจ่ายที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายให้แก่สถานศึกษาของ
ทางราชการและเอกชนเพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม
การอ่าน ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้
จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาส�าหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
และรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบ�ารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวน
สาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่า
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ต้องไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการ
สาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือการกีฬา
และให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส�าหรับ
เงินได้เป็นจ�านวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการ อ่าน ส�าหรับหอสมุดหรือห้องสมุดของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินห้าหมื่นบาทในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ผลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่าน
ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ กลไกการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สภาพการอ่านของเด็กไทยและคนไทย และปัญหาและข้อจ�ากัดในการส่งเสริมการอ่าน
กลไกการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
กระทรวงศึกษาธิการ
นับตั้งแต่ประเทศไทยร่วมมือกับองค์การยูเนสโกในการจัดกิจกรรมด้าน
การอ่านเพื่อเฉลิมฉลองปีหนังสือสากล พ.ศ. 2515 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง
“คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อจัดงานปีหนังสือระหว่างชาติ 2515” และต่อมาพัฒนาเป็น
“คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ” เพื่อจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และจัด
ท�าโครงการประกวดหนังสือดีเด่นนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นส่งเสริมให้คนไทย
สนใจหนังสือและการอ่านเพิ่มมากขึ้น
ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐบาลนั้น กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบด้านการอ่านของประเทศ โดยในระยะเริ่มต้นเน้นทีก่ ารอ่านออก เขียน
ได้ และทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง มีหน่วยงานที่รับนโยบายไปด�าเนินการต่อ คือ
กรมวิชาการ กรมสามัญศึกษา และส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท�าให้มีการยุบเลิก 3 หน่วย
งานนี้และก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) รับผิดชอบในส่วนของการศึกษาในระบบโรงเรียน ส่วนกรม
การศึกษานอกโรงเรียน (ต่อมาพัฒนาเป็นส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

168

ศึกษาธิการ) รับผิดชอบการศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนใน
ระบบโรงเรียน
การส่งเสริมการอ่านในระบบโรงเรียน
(พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2541)
การส่งเสริมการอ่านในระบบโรงเรียน นอกจากเน้นที่การอ่านออก เขียนได้
และทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องแล้ว กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการยังได้ส่ง
เสริมการอ่านโดย จัดท�าหนังสือเสริมการอ่านในสาขาวิชาต่างๆ น�าวรรณกรรมเยาวชน
จากประเทศต่างๆ มาแปลเป็นภาษาไทยเผยแพร่แก่นักเรียนทั่วประเทศ (ต่อมาเมื่อส�านัก
พิมพ์เอกชนมีความเข้มแข็ง มีการแปลและจ�าหน่ายวรรณกรรมส�าหรับ เยาวชนแพร่
หลายมากขึ้น กรมวิชาการจึงยกเลิกโครงการนี้) ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา
เรียนในวิชาภาษาไทยเป็นครั้งแรกในพ.ศ. 2525 เพื่อให้โรงเรียนพิจารณาเลือกใช้เสริม
การเรียนรู้เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดท�าโครงการรณรงค์
เพื่อการส่งเสริมการอ่านในพ.ศ. 2528 มีการเผยแพร่เทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านอย่างกว้างขวางในโรงเรียนทั่วประเทศ ประกอบด้วย การประชุมปฏิบัติ การ
รณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การประกวดการอ่านร้อยแก้ว การสัมมนาระดับ
ชาติว่าด้วยการรณรงค์เพื่อพัฒนาการอ่าน และในพ.ศ. 2535 ได้เริ่มโครงการศูนย์พัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมการสอนภาษาไทยและนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นแหล่งกลางทางด้าน
วิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาไทย ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการจัดกิจกรรมใน
เขตการศึกษา 12 เขต และกรุงเทพมหานคร
ในด้านการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนส�านักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแห่งชาติได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีห้องสมุดส�าหรับให้
นักเรียนใช้เป็นแหล่งค้นคว้า และเสริมทักษะด้านการอ่านให้มีประสิทธิภาพมาตั้งแต่
พ.ศ. 2525 และในพ.ศ. 2535 ได้จัดท�า “มาตรฐานขั้นต�่าห้องสมุดโรงเรียนประถม
ศึกษา” ประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ส�าหรับโรงเรียนในการพัฒนาห้องสมุด
(พ.ศ. 2542 – 2551)
ด้านการส่งเสริมการอ่าน
พ.ศ. 2542 นับตั้งแต่รัฐบาลประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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พ.ศ. 2542 เป็ น ต้ น มาได้ มี ก ารตื่ น ตั ว และให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม การอ่ า น
อย่ า งจริ ง จั ง อี ก ครั้ ง หนึ่ ง อี ก ทั้ ง เป็ น ปี ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการ
อ่านตลอดจนการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตลอดปี 2542
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้มีการจัดท�าหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
การด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดท�าสาระของหลักสูตร ในส่วนของสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคม ประเทศชาติและได้กา� หนดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านไว้ในหลัก
การของหลักสูตร คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ตามศักยภาพ และในจุดหมายของหลักสูตรก�าหนดเนื้อหาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
อ่าน คือ 1) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่
รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า 2) มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงและ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการ
จัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการท�างานได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
พ.ศ.2546 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นปีแห่งการส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา มีกิจกรรมรณรงค์ที่ส�าคัญ คือ “วางทุกงาน
อ่านทุกคน” ให้โรงเรียนด�าเนินการโดยจัดเตรียมสถานที่และจัดหาหนังสือ และสร้าง
บรรยากาศและจัดเวลาตอนเช้าอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ 15 นาที
และในพ.ศ. 2546 นี้ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ริเริ่มโครงการ โรงเรียนในฝัน เป็นโรงเรียนดีประจ�า
อ�าเภอ เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบของการบูรณาการปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมเด็กให้ได้
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รับการพัฒนาในระดับมาตรฐานใกล้บ้าน และการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการร่วมจัดการศึกษา
หนึ่งในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการอ่าน คือ นักเรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยต้องพัฒนาให้นักเรียนมีนิสัย
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
โดยมีแผนการด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน คือ 1) แผนพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการด�ารงชีวิต สืบสานศิลป
วัฒนธรรมไทย 2) แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย ปฏิรูปการเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบบูรณาการ 3) แผน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ด�าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โดยผสมผสานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของ 2 หน่วยงาน คือ ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม
เป็น 18 กิจกรรมหลักในแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์การด�าเนินงานโครงการ มี
วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน 3 ประการคือ
1) มุ่งสร้างพื้นฐานค่านิยมที่ดีต่อการอ่านสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
กิจกรรม เช่น การรณรงค์และเผยแพร่การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแทรก
เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานทางการศึกษาและสถานศึกษา สนับสนุนโรงเรียนจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รณรงค์การอ่าน จัดท�าใบความรู้
และมุมรักการอ่านในกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานมหกรรมรักการอ่าน 4 ภูมิภาค จัด
ประกวดนักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนรักการอ่าน
2) มุ ่ ง พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด /แหล่ ง เรี ย นรู ้ กิ จ กรรม เช่ น พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
บุคลากรที่ท�าหน้าที่บรรณารักษ์ให้สอดรับกับการพัฒนาห้องสมุดสมัยใหม่เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้า
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มาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นอย่างสม�่าเสมอการสร้างเครือข่ายโรงเรียนแกนน�า
พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการสนับสนุนหนังสือ/สื่อการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชน
กิจกรรมการอ่านสู่สายใยรักในครอบครัว การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้
ในกระทรวงศึกษาธิการ
3) มุ่งเผยแพร่วิสัยทัศน์จากการอ่านพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
กิจกรรมเช่น ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรม
เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง 60 ล้านเล่ม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านของกระทรวงศึกษาธิการ จัดท�าเอกสารนโยบาย มาตรการ แนวทางการด�าเนิน
งานการส่งเสริมการอ่านเผยแพร่แก่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เผยแพร่
วิสัยทัศน์การอ่านและการเรียนรู้ และจัดซื้อพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบให้แก่ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับภาค และห้อง
สมุดโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2551 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�าเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
และพัฒนาไปสู่การจัดท�าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อแก้
ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เนื่องจากสถานศึกษาส่วนใหญ่ก�าหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้
มาก การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาคุณภาพผู้เรียนในด้าน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ปัญหา
การจัดท�าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก�าหนดเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ดังนี้ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย
4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท�างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิต
สาธารณะ
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หลักสูตรแกนกลางได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนที่เกี่ยวกับ
การอ่านและการเรียนรู้ คือ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียน คือ เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียน
รู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค�าถาม คิดหาค�าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการต่าง ๆ และแนวทางส�าหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ด�าเนินการในการจัดหาสื่อการเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียน โดย 1) จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ระบบสารสนเทศการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 2) จัดท�าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส�าหรับการศึกษาค้นคว้า
ของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน จัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการ
เรียนรู้ 3) เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความ หลากหลาย
สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน 4) ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ 5)
ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้
เรียน 6) จัดให้มีการก�ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและ
การใช้สื่อการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม�่าเสมอ
นอกจากนี้ยังมีการก�าหนดคุณลักษณะด้านการอ่านไว้ในสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คือ สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิด เพื่อน�าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด�าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ด้านการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
พ.ศ. 2543 กรมวิช าการได้จัด สร้างศูน ย์พัฒนากิ จกรรมส่ งเสริ ม การอ่ า น
จังหวัดละ 1 แห่ง (โรงเรียน) เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน มีความพร้อม
ทั้งด้านทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็น
โรงเรียนตัวอย่างในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของท้องถิ่น และเป็นแหล่งข้อมูลการ
ด�าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพ ซึ่งในพ.ศ. 2543 มีศูนย์ฯ 76 แห่ง
รวมกับศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการสอนภาษาไทยและนิสัย รักการอ่าน ที่สร้างขึ้น
ใน พ.ศ. 2535 อีก 11 แห่ง รวมเป็น 87 แห่ง
พ.ศ. 2544 ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้จัดท�า “คู่มือ
การพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน” ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนที่พัฒนาห้อง
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สมุดผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่าห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 แล้ว ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น
พ.ศ. 2546 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท�าแนวทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และแนวทางการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ส�าหรับใช้ในโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนในฝัน
พ.ศ. 2551 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันส�านักงานอุทยานการเรียนรู้จัดท�าโครงการห้องสมุดมี
ชีวิตต้นแบบในโรงเรียนโดยปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดส� านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาให้เป็นห้องสมุดที่มีความพร้อมและสามารถ
เป็นต้นแบบได้ทั้งด้านบรรยากาศ บุคลากร กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และทรัพยากร
ห้องสมุด ด�าเนินการมาจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น
137 โรงเรียน
(พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน)
ด้านการส่งเสริมการอ่าน
พ.ศ. 2554 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส�านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จ�านวน 44 เล่ม แบ่งเป็น
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -3 จ�านวน 10 เล่ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 จ�านวน
10 เล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จ�านวน 12 เล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
จ�านวน 12 เล่ม
สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552 – 2561) เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย คือคนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด�าเนินการ ประกาศเรื่อง การด�าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) เพื่อประกาศ
จุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอ่านนั้น ก�าหนดไว้ดังนี้
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1) ด้านความสามารถ และทักษะของผู้เรียน ก�าหนดให้นักเรียนชั้นประถมปีที่
1 – 3 มีความสามารถอ่านออก (มุ่งพัฒนาความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความหมาย
ของค�า ประโยค ข้อความสั้นๆ เรื่องราวจากสื่อต่างๆ ตามระดับชั้นของผู้เรียน) ก�าหนด
ให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 – 6 มีความสามารถอ่านคล่อง (มุ่งพัฒนาความสามารถใน
การอ่านออกเสียงชัดเจนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่านในระยะเวลาที่เหมาะสมกับ
ระดับชั้นของผู้เรียน และสามารถจับใจความของเรื่องที่อ่านได้) ก�าหนดให้นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนร และก�าหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 – 6 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2) คุณลักษณะ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะนิสัยตามพัฒนาการ
ของแต่ละช่วงวัย ได้แก่ เป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและ
การท�างาน
3) แนวทางการจัดการเรียนรู้ โดย ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้
เรียนสนุกกับการเรียน และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ การแสวงหาความร่วมมือจาก
ชุมชน จัดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมในการจัดการเรียนรู้
พ.ศ. 2554 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานแผนงานส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุด ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
– 2561 เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
ให้มีความสอดคล้องกันทั้งในหน่วยงานส่วนกลางส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียนและให้ตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและทศวรรษ
แห่งการอ่าน โดยก�าหนดเป้าหมายด้านคุณภาพผู้บริหาร คุณภาพครู คุณภาพนักเรียน
คุณภาพโรงเรียน ในส่วนของเป้าหมายส�าหรับนักเรียนนั้นก�าหนดให้ภายในปี 2561
นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นักเรียน
มีความสามารถในการประเมิน เลือกรับ และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม นักเรียนทุกคนมีจิตส�านึกและเห็นคุณค่าของการใช้ห้อง
สมุด และนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้
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ด้านการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
พ.ศ. 2552 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท�ามาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพห้อง
สมุดโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางให้
โรงเรียนใช้ปรับปรุงห้องสมุดตามเกณฑ์ที่ก�าหนดประกอบด้วยมาตรฐานตัวบ่งชี้ เกณฑ์
การประเมิน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านผู้บริหาร มาตรฐานด้านครู (ครูบรรณารักษ์
และครูผู้สอน) มาตรฐานด้านผู้เรียน และมาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ
โครงการโรงเรียนดีประจ�าต�าบล เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพส�าหรับ
เด็กในชนบทท้องถิ่น สอดคล้องกับประเด็นหลักของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง คือ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
โครงการโรงเรียนดีประจ�าต�าบลเป็นการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้มีความ
พร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาพิเศษและเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน โดยให้ชุมชน
มีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความเชื่อมั่นและส่งบุตรหลานเข้าเรียน ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านนั้นก�าหนดให้โรงเรียนดีประจ�าต�าบลมีห้อง
สมุดที่มีคุณภาพ มีห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยสามารถให้บริการ
แก่ชุมชนได้
การส่งเสริมการอ่านส�าหรับประชาชนทั่วไป
ในส่วนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน (ต่อ
มาพัฒนาเป็นส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ได้
มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของการรู้หนังสือและการ
ศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการอ่านและการรู้หนังสือแก่
ประชากรในชนบท ได้แก่ การจัดนิทรรศการ “วันการศึกษาผู้ใหญ่แห่งชาติ” ในพ.ศ.
2520 และนิทรรศการ “วันการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ” ในพ.ศ. 2522 การ
จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีหลายรูปแบบ คือ 1) การสอนให้คนอ่านออก
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เขียนได้ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการด�ารงชีวิต ได้แก่ โครงการรณรงค์เพื่อการรู้
หนังสือแห่งชาติ โครงการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน และโครงการศึกษาต่อ
เนื่อง 2) การจัดที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�าหมู่บ้าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (ปัจจุบัน
มี 63 แห่ง) ห้องสมุดประชาชนอ�าเภอ (ปัจจุบันมี 694) ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” (จัดสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2534 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา เรื่อยมาจนปัจจุบันมีจ�านวน 82
แห่ง) ห้องสมุดเคลื่อนที่ วิทยุและ โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อ
เหตุการณ์ 3) การสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้
ด้านวิชาชีพและให้รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
นอกจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวแล้วในด้านการส่งเสริมการอ่าน ส�านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังได้เพิ่มปริมาณวัสดุการอ่าน
โดย 1) ขอรับบริจาคหนังสือจากประชาชน โดยตั้งตู้รับบริจาคหนังสือตามแหล่งชุมชน
ต่างๆ การเคาะประตูตามบ้านด้วยการนัดหมายล่วงหน้า การรณรงค์ตามสื่อสารมวลชน
ต่างๆ 2) ชักชวนให้วัดพุทธศาสนาจัดตั้งที่อ่านหนังสือในวัดเพื่อบริการแก่ชุมชนรอบๆ
3) จัดตั้ง “มูลนิธิหนังสือดีสู่ชนบท” เพื่อกระตุ้นให้บริษัทผลิตหนังสือหันมาสนับสนุน
ผู้อ่านในชนบท และยังได้จัดพิมพ์หนังสือที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อเสนอให้มีการจัด
พิมพ์หรือบริจาคหนังสือดังกล่าวแก่ผู้อ่านในชนบท 4) จัดสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเป็นช่องทางการอ่านอีกทางหนึ่ง
งานมหกรรมการอ่านส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพเชิญ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน จัดงานมหกรรมการอ่าน มาตั้งแต่
พ.ศ. 2550 เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักด้านการอ่าน แก่เด็ก เยาวชน พ่อแม่ ผู้
ปกครอง และประชาชนทั่วไป โดยในพ.ศ. 2552 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นเจ้าภาพเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน จัดงาน มหกรรม
รักการอ่าน เทิดมหาราชินี ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2552 ทุกจังหวัดพร้อมกัน
ทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันคล้าย
วัน พระราชสมภพตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม) เป็นกิจกรรมแรกเพื่อส่งเสริมการอ่าน
สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปี 2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน ในการนี้
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาพระราชทานรายชื่อหนังสือดี
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ส�าหรับเด็กและเยาวชนไทย 6 เรื่อง มายังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเชิญไปเผยแพร่และ
ส่งเสริมให้มีการอ่านและการศึกษาอย่างแพร่หลาย ได้แก่ 1) พระอภัยมณี 2) รามเกียรติ์
3) นิทานชาดก 4) อิเหนา 5) พระราชพิธีสิบสองเดือน 6) กาพย์เห่เรือ โดย เจ้าฟ้าธรรม
ธิเบศร นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้
เผยแพร่สิบกลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยสังเคราะห์จากพระราชนิพนธ์ เรื่อง แม่ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การด�าเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ส�านักงานส่ง
เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ด�าเนินการตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ได้แก่ การจัดท�าคู่มือแนวทางการด�าเนินงานห้องสมุด
3 ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน ก�ากับ ดูแล การจัดซื้อหนังสือ/สื่อการเรียน
รู้ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการโครงการลงทุนภายใต้แผนฟื้นฟู
เศรษฐกิจระยะที่ 2 นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการจัดประกวดห้องสมุด 3 ดี ระดับประเทศ
เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งตระหนักและเห็นคุณค่าในการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานห้องสมุดประชาชนสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การส่งเสริมการอ่านโดยหน่วยงานอื่น
นอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ และมติคณะ
รัฐมนตรี ได้ด�าเนินการด้านการส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย เช่น
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้จาก
ภาษสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ท�าหน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น
สนั บ สนุ น ประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ ค นไทยริ เ ริ่ ม กิ จ กรรมหรื อ โครงการสร้ า ง
เสริมสุขภาพโดยไม่จ�ากัดกรอบวิธีการ หน่วยงานนี้ท�าการส่งเสริมการอ่านผ่าน แผน
งานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินการมีลักษณะ
เป็นการให้ทุน อุปกรณ์ หรือสิ่งของเพื่อให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม การวิจัยด้านการส่ง
เสริมการอ่าน การรณรงค์ สร้างกระแสสังคมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
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การสร้างสรรค์สื่ออ่านและสร้างสังคมแห่งการอ่าน เชื่อมประสานกลไกและพัฒนาภาคี
เครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อผลักดันกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะด้านการส่ง
เสริมการอ่านที่เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และสังคมไทย
นอกจากนี้ ยั ง มี ส� า นั ก งานส่ ง เสริ ม สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ แ ละคุ ณ ภาพ
เยาวชน เป็นแผนงานหนึ่งของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมพลังสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ขับเคลื่อนสังคม
ไทยให้มีจิตส�านึกของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เยาวชนไทยมีคุณภาพสูงขึ้น มีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น และส่งเสริมให้คนไทยทุกวัยมีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเป้าหมายส�าคัญ คือ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 ณ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ก่อตั้งจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2547 ภารกิจที่ส�าคัญ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างต้นแบบและให้
บริการแหล่งเรียนรู้ โดยพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย ในรูป
แบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
ณ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 โดยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่าง หนังสือ ดนตรีและสื่อมัลติมีเดีย อุทยานการเรียนรู้ภูมิภาค
ต้นแบบ ณ จังหวัดยะลาเพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงการอ่านของเด็กและเยาวชนใน
ภาคใต้ โดยเน้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล
ศูนย์การเรียนรู้มีชีวิตต้นแบบในท้องถิ่น แบ่งเป็นระดับจังหวัดโดย ร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ระดับต�าบลโดยร่วมมือกับเทศบาลต�าบล ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ในโรงเรียนโดยร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการและห้องสมุดเด็กไทยคิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่นห้อง
สมุดประชาชน 2) การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้บนโลกไซเบอร์ในรูปแบบอุทยาน
การเรียนรู้เสมือน 3) พัฒนากิจกรรมต้นแบบในการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ส�าหรับ
เยาวชน 4) การขยายผลเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เช่น การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างสรรค์เนื้อหาสาระ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีความเป็นไทยอันทรงคุณค่า

179

มาจัดท�าเป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของเด็กและเยาวชน
ได้แก่ ชุดนิทานและวรรณกรรมเยาวชนพื้นบ้าน ชุดเกมสร้างสรรค์ การจุดประกายและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตและองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาวิชาการ การอบรมและประกวดห้องสมุดมี
ชีวิต และการอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
มูลนิธิซิเมนต์ไทย
มู ล นิ ธิ ซิ เ มนต์ ไ ทยเป็ น องค์ ก ารสาธารณะกุ ศ ล ซึ่ ง ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
จึงมุ่งเน้นการด�าเนินโครงการและสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตั้งแต่ระดับปฐมวัย รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านต่าง ๆ ทั้ง
การศึกษา ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน และการปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อ
สังคมควบคู่กันไปด้วย และมีกิจกรรมสาธารณะอันเป็นความช่วยเหลือเร่งด่วนต่าง ๆ
กิจกรรมของมูลนิธิจ�าแนกออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ
2) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 3) การส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ
4) การสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม 5) การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและความช่วย
เหลือกรณีเร่งด่วนต่างๆ
มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นหนึ่งในสมาชิกของ
The International Board on Books for Young People (IBBY) ได้รับการสนับสนุน
จากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มีโครงการ เช่น โครงการ
หนังสือเล่มแรก (Book start Thailand) วารสารหนังสือเพื่อเด็ก โครงการสนับสนุน
ห้องสมุดเพื่อเด็กด้อยโอกาส โครงการห้องสมุดในสวน อาสาสมัครนักอ่าน การอบรม
การเขียนการวาดภาพประกอบ สนับสนุนโครงการวิจัยด้านการอ่านและวรรณกรรม
ส�าหรับเด็ก เป็นต้น
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บริษัทซีพีออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
มีโครงการส่งเสริมการอ่าน เช่น โครงการโรงเรียนรักการอ่าน (ร่วมมือกับ
ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร) โครงการค่ายครอบครัวส�าหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ โครงการค่ายส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ในส่วนภูมิภาค โครงการ ชุมชนรักการ
อ่านส่วนภูมิภาคโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด โครงการกล้า
วรรณกรรม โครงการค่ายการ์ตูน 7 -11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน เป็นต้น
โรงแรมโอเรียนเต็ล
ส่งเสริมการอ่านผ่านทางการจัดท�ารางวัลซีไรต์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้แก่นักเขียน
ดีเด่นในภูมิภาคอาเซียน เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2522
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ได้แก่
ห้องสมุดเสริมปัญญา ห้องสมุดชุมชนโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์จังหวัดนครนายก
สนับสนุนงบประมาณส�าหรับการจัดท�าห้องสมุดและซื้อหนังสือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์
เพื่อการสืบค้นข้อมูล
ธนาคารกรุ ง ไทย มี โ ครงการหนั ง สื อ ดี ส� า หรั บ เยาวชน คั ด เลื อ กโดย
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารของธนาคาร คัดเลือกจากรายชื่อ
หนังสือที่อยู่ในผลงานวิจัยแนะน�าหนังสือดี หนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรม หนังสือ
ของนักเขียนที่มีชื่อเสียง และหนังสือแนวส่งเสริมความคิด จ�านวน 121 เล่มมอบให้แก่
โรงเรียนที่ธนาคารอุปถัมภ์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตร เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มูลนิธิซีเมนต์ไทยมอบหนังสือ
สมทบมุมหนังสือดีสา� หรับเยาวชนเพิ่มเติม
บริษัทนานมีบุ๊คส์ จ�ากัด มีโครงการ เช่น โครงการหนังสือเล่มโปรดบุ๊คคลับ
“เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง 60 ล้านเล่ม” ค้นหานักเรียนที่เป็นยอดนักอ่าน เป้า
หมายให้เด็กไทยอ่านหนังสือให้ได้ 60 ล้านเล่ม ภายในปี 2549 และในปี 2550 ร่วมกับ

181

กระทรวงศึกษาธิการจัด โครงการหนังสือเล่มโปรดบุ๊คคลับ ปีที่ 7 “เด็กไทยรวมใจอ่าน
ถวายในหลวง 80 พรรษา”
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการอ่าน เช่น การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
การจัดเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก จัดตั้ง
มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย มีโครงการเพื่อสนับสนุนการอ่าน เช่น
โครงการส�ารวจความสนใจในการอ่านของไทยมุสลิม 4 จังหวัดภาคใต้ โครงการ
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนมัธยมใน ส่วนกลางให้ได้มาตรฐาน โครงการอบรมนักเรียน
ช่วยงานห้องสมุด โครงการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โครงการคัดเลือกห้องสมุด
ดีเด่น โครงการวิจัยบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เป็นต้น
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มีโครงการ เช่น โครงการสัมมนานักอ่านสี่
ภูมิภาค เสวนาทางวิชาการด้านการอ่าน เป็นต้น
สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทักษะการแปล
สภาพการอ่านของเด็กไทยและคนไทย
ผลการส�ารวจสถิติการอ่านของประชากรไทย โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ
ปี 2551 พบว่า คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปมีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 66.3 ลดลงจากปี
2548 ที่มีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 69.1 แต่มากกว่าปี 2546 ที่มีสถิติร้อยละ 61.2
ในด้านรายละเอียดผลการส�ารวจปี 2551 เด็กอายุ 6 – 14 ปี มีอัตราการอ่าน
หนังสือร้อยละ 81.5 เยาวชนอายุ 15 – 24 มีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 78.6 คนวัย
ท�างาน อายุ 25 – 59 มีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 64.3 คนวัยสูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไปมี
อัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 39.3 หนังสือที่อ่านมากที่สุดคือหนังสือพิมพ์ ร้อยละ

182

71.0 รองลงมา คือ นวนิยาย/การ์ตูน/และหนังสืออ่านเล่น ร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ
นิตยสาร ร้อยละ 35.4 โดยเด็กอายุ 6 – 14 ปี อ่านแบบเรียน/ต�าราเรียนตามหลักสูตรมาก
ที่สุด ขณะที่คนวัยอื่นอ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุด เวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือเฉลี่ย 39
นาทีต่อวัน โดยเยาวชนอายุ 15 – 24 ปีมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุด 46 นาทีต่อวัน
ในด้านเขตพื้นที่ของประชากรที่อ่านหนังสือ พบว่า กรุงเทพมหานครมีร้อยละ
การอ่านหนังสือสูงที่สุด รองลงมาคือประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ส่วนประชากร
ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีอัตราการอ่านหนังสือน้อยที่สุด และในด้านระดับการ
ศึกษาของประชากรที่อ่านหนังสือ พบว่า ประชากรที่มีระดับการศึกษาอุดมศึกษาขึ้นไป
มีระดับการอ่านหนังสือมากที่สุด (ร้อยละ 95.6) รองลงมาคือระดับอาชีวศึกษา (ร้อยละ
85.8) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 83.4) ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษามีร้อย
ละการอ่านหนังสือน้อยที่สุดเพียง ร้อยละ 15
คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือช่วงนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท�างานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีจ�านวน 3.2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของผู้อ่านหนังสือทั้งสิ้น
จากการส�ารวจความคิดเห็นของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการ
รณรงค์ให้คนรักการอ่านหนังสือพบว่า วิธีการรณรงค์ที่ได้รับการเสนอแนะมากที่สุด 5
ล�าดับแรก คือ หนังสือควรมีราคาถูกลง หนังสือควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ควรมีห้อง
สมุดประจ�าหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งเสริมให้พ่อแม่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านหนังสือ และ
ภาษาที่ใช้ในหนังสือควรใช้ภาษาง่ายๆ สื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้
ผลการศึกษาสถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านหนังสือของคนไทย ปี
2552 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ พบว่าคนไทยใช้
เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ 94 นาทีต่อวัน โดยผู้ที่อายุน้อยกว่า 20 ปีใช้เวลาว่างในการ
อ่านมากที่สุดเฉลี่ย 115 นาทีต่อวัน ขณะที่คนอายุ 49 ปีขึ้นไป ใช้เวลาว่างอ่านน้อยที่สุด
เฉลี่ย 75 นาทีต่อวัน
ผลการส�ารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือ ส�ารวจโดยส�านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส�ารวจผู้ร่วมงานมหกรรมรักการอ่าน ปี 2552 พบว่า หนังสือที่ชอบมาก
ที่สุดคือ หนังสือเกี่ยวกับความรู้ รองลงมาคือหนังสือบันเทิง หนังสือการ์ตูน นวนิยาย
และนิตยสาร เวลาที่ใช้ในการอ่านเฉลี่ยต่อวัน มากที่สุดคือ 16 – 30 นาที รองลงมา
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คือ มากกว่า 60 นาที และ 31- 60 นาที การส่งเสริมการอ่านที่ได้รับการเสนอแนะมาก
ที่สุด คือ ปลูกฝังการอ่านให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง รองลงมา คือ หนังสือควรมีราคาถูก และ
หนังสือควรมีเนื้อหาน่าสนใจ
อัตราการรู้หนังสือของประชากร จากข้อมูลของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย พบว่า ในปี 2550 มีอัตราร้อยละ 99.4 ปี 2551 มีอัตราร้อยละ 99.9 ปี 2552 มี
อัตราร้อยละ 99.7
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านการอ่านจากผลทดสอบของ The Programme for
International Student Assessment (PISA) จัดท�าโดย Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ซึ่งวัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนอายุ
15 ปี พบว่าในปี 2546 เด็กไทยมีคะแนน 420 ปี 2549 มีคะแนน 417 ปี 2552 มีคะแนน
421
ปัญหาและข้อจ�ากัดในการส่งเสริมการอ่านของไทย
ในอดีตที่ผ่านมาหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ต่างด�าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย แต่ยังมีลักษณะต่างคนต่างท�า มีความร่วมมือกันบ้าง
ในลักษณะของการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนในด้านการบริจาค
หนังสือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุด ท�าให้ไม่เกิดพลังผลักดันการอ่านสู่ประชาชนในทุกกลุ่มทุก
วัยเท่าที่ควร
นอกจากนี้หากนโยบายส่งเสริมการอ่านมีความชัดเจนตั้งแต่จากระดับรัฐบาล
และมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องท�าให้ผลของนโยบายสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ดังเช่นในปี 2546 ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดท�าโครงการ ปีแห่งการส่ง
เสริมการอ่านและการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปี 2548 พบว่าพฤติกรรมการ
อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนและเวลาท�างานของประชากรไทยมีอัตราเพิ่มมากขึ้น
ในส่วนของการน�านโยบายลงไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาน
ศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีจ�านวนโรงเรียนถึงสาม
หมื่นกว่าโรง ในการด้านส่งเสริมการอ่านจ�าเป็นต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้มี
ความพร้อม เช่น การมีห้องสมุดที่มีทรัพยากรห้องสมุดที่มีจ�านวนเพียงพอแก่ความ
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ต้องการของทั้งนักเรียนและครูมีเนื้อหาน่าสนใจ นอกจากนี้หากผู้บริหารโรงเรียน
เห็นความส�าคัญของการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด และเป็นผู้น�าในการ
พัฒนาและท�าให้บุคลากรในโรงเรียนตระหนักว่าการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้อง
สมุดมีความส�าคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
เป็นหน้าที่ของครูทุกคน ไม่ใช่เพียงครูภาษาไทย หรือ บรรณารักษ์เท่านั้น จะส่งผล
ให้การน�านโยบายส่งเสริมการอ่านลงไปสู่ภาคการปฏิบัติสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการอ่าน
เป้าหมายการส่งเสริมการอ่าน
จากแนวทางการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ให้ตระหนักถึงประโยชน์
และความส�าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่น�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
สามารถในการด�ารงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน การสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกคน การสร้างนิสัยใฝ่รู้ตั้งแต่เด็ก ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรและสื่อ
ทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียน
รู้ตลอดชีวิต
นอกจากนี้ น โยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. 2552–
2561) ที่ก�าหนดคุณลักษณะของคนไทยยุคใหม่ ได้แก่ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร
สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และก�าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึ ก ษาและแหล่ ง เรี ย นรู ้ ยุ ค ใหม่ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น และมี ก าร
ก�าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายหนึ่งคือการเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
หลักของนักเรียน
ตลอดจนเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ประชากรวัยแรงงานที่เป็นผู้รู้หนังสือ
ในระดับใช้งานได้ในชีวิตประจ�าวันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
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สามารถอ่านออกเขียนได้เป็นร้อยละ 95 และอัตราการอ่านหนังสือของคนไทยเพิ่มขึ้น
เป็นปีละ 10 เล่มต่อปี และแหล่งการอ่านได้รับการพัฒนาและเพิ่มจ�านวนให้สามารถจัด
บริการได้ครอบคลุมทุกต�าบล ชุมชน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการอ่าน
จากเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นควรก�าหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ด้านการก�าหนดยุทธศาสตร์
1.รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส�าคัญกับการศึกษา
และการอ่าน
2.ก� า หนดเป้ า หมายการพัฒนาให้ส อดคล้อ งกับแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและ
สังคมของประเทศ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
3.จัดท�านโยบาย แผนการด�าเนินงาน และจัดตั้งสถาบันรับผิดชอบด้านการ
ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ และด�าเนินงานด้านการพัฒนาหนังสือและการส่งเสริม
การอ่านอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การผลิตหนังสือที่ดีมีคุณภาพ การสนับสนุนและพัฒนา
นักเขียน/นักแปล ผู้ผลิตและจัดท�าหนังสือ การส่งเสริมสนับสนุนส�านักพิมพ์โดยเฉพาะ
ส�านักพิมพ์ขนาดเล็กในด้านต้นทุนการผลิต การกระจายหนังสือ การพัฒนาห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและการส่งเสริมการอ่าน
ตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ และวิจัยและพัฒนาด้านการ
อ่านและการผลิตและพัฒนาหนังสือ ตลอดจนการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและ
ประชาชนทั่วไป
4. จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันเพื่อศึกษาพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในด้านการ
เรียนรู้และการอ่านออกเขียนได้และศึกษาวิจัยด้านการอ่านของประชาชน และมีการ
ทดสอบและประเมินผล
5.จั ด ตั้ ง สถาบั น พัฒนาสื่อ ส่ง เสริม การอ่าน การเรี ยนรู ้ ที่ สร้ า งสรรค์ และ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
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6.จัดตั้งสถาบันการแปลแห่งชาติ เพื่อจัดแปลและเผยแพร่ความรู้ วรรณกรรม
จากประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีหนังสือดี มีคุณภาพ และหลากหลายอ่าน
7.รัฐบาลควรพิจารณาระบบการตั้งราคาโดยรวมของหนังสือให้ราคาอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมกับผู้บริโภค
8.รัฐบาลใช้ระบบภาษีเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหนังสือและการส่งเสริม
การอ่าน เช่น การลดภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตหนังสือ การลด
ภาษีกระดาษ การลดหย่อนภาษีส�าหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริจาคหนังสือ/สื่อการ
อ่าน น�าภาษีที่เก็บจากธุรกิจสิ่งพิมพ์มาส่งเสริมและพัฒนาการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพ
9.รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีงบประมาณด้านการจัดซื้อหนังสือ การ
ซ่อมบ�ารุง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการค้นคว้าวิจัยด้านการอ่านอย่างเพียง
พอ
10.ส่งเสริมการอ่านในทุกมิติ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และทุกวัยด้านการรณรงค์ส่ง
เสริมการอ่าน
11.รัฐบาลรณรงค์ส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อทุกประเภท อย่างต่อเนื่อง โดยจัด
ให้มีสื่อต่าง ๆ ดึงดูดให้เด็กและประชาชนเกิดความต้องการอ่านหนังสือมากขึ้นเห็น
ความส�าคัญ และประโยชน์ของการอ่าน
12.รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกอย่างต่อ
เนื่องจริงจัง ทุกกลุ่มเป้าหมาย
13.เผยแพร่ต้นแบบที่ดีในการสร้างนิสัยรักการอ่าน และประสบผลส�าเร็จจาก
การอ่านในทุกกลุ่มอายุ และยกย่องให้ก�าลังใจนักอ่านและนักเขียน ผู้ผลิตหนังสือ
14. สร้างกระแสการอ่านในรูปของการรณรงค์ จัดงานมหกรรมรักการอ่านที่
ประชาชนมีส่วนร่วม หรือก�าหนดวันอ่านแห่งชาติ เป็นต้น
15. หน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนการ
อ่าน สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานอ่านหนังสือและแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับ
หนังสือ
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ด้านการพัฒนาแหล่งการอ่านและทรัพยากรการอ่าน
16.จัดห้องสมุดและแหล่งการอ่านที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของประชาชน ทั้งความ
รู้สมัยใหม่และภูมิปัญญาไทย และแหล่งความรู้ส�าหรับนักเขียน
17.พัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพและทั่วถึงทั้งในเมืองหลวง ในท้องถิ่นและ
ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องสมุดส�าหรับผู้พิการทางสายตา
18.พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ต้ น แบบเพื่ อ เป็ น แหล่ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรห้องสมุด
19.จั ด ให้ มี ร ะบบหมุ น เวี ย นหนั ง สื อ เพื่ อ ประหยั ด งบประมาณในการซื้ อ
หนังสือส�าหรับห้องสมุดที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ
20.ใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นเครือข่ายเพื่อเข้าถึงเยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น
21.จัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือให้เพียงพอ
22. ส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือ/สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ
การคัดเลือกหนังสือที่ดีมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการเข้าห้อง
สมุด
23. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้มีการ
ดาวน์โหลดหนังสือมีคุณภาพ มีแหล่งสนับสนุนข้อมูล เทคนิคการอ่าน การเขียน การ
แปล
การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต พัฒนาหนังสือและการส่งเสริมการอ่าน
24. สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต พัฒนาหนังสือและการส่งเสริมการอ่าน
25. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีหลักสูตรการผลิตและพัฒนาหนังสือและการส่ง
เสริมการอ่าน เช่น การผลิตหนังสือ การบรรณาธิการต้นฉบับ หลักสูตรบรรณารักษ์
แนวใหม่ การพัฒนาการเขียน การแปล
ด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถในการอ่าน
26.จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยเน้นการอ่านและการเขียนบูรณาการใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะการอ่านของนักเรียน และท�าให้ครูทุกคน
ตระหนักเห็นความส�าคัญของการสอนอ่านและการเขียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ของนักเรียน
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27.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และรู้จักเลือกรับ ประเมิน และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
28.ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือที่มีคุณภาพ เช่น วรรณกรรมระดับโลก
วรรณกรรมส�าหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความคิดที่กว้างขวางและในเชิงลึก และ
ให้มีการพูดคุย/แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นจากหนังสือที่อ่าน เพื่อให้น�าไปสู่การพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการเข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

i

จัดเตรียมโดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยถอดประสบการณ์การจัดการห้องสมุดมีชีวิต
และเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ แหล่งข้อมูล
หลักคือ เอกสาร และผู้เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) รวมจ�านวนทั้งสิ้น 102 คนประกอบด้วย กลุ่มผู้
ก่อตั้งและคณะกรรมการบริหาร จ�านวน 5 คน กลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าส่วนของ
สอร. จ�านวน 10 คน นักวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสอร. จ�าแนกตามส่วนงานทั้ง 4 ส่วน
จ�านวน 15 คน กลุ่มบรรณารักษ์ และบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสอร.ทางด้านวิชาการ
จ�านวน 10 คน ผู้ใช้บริการ ผู้ศึกษาดูงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตของสอร.
จ�านวน 50 คน และกลุ่มเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตจ�านวน 12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึก
ข้อมูล แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ จัด
กลุ่มเนื้อหาและการบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่าการก่อร่างสร้างความคิดอุทยานการเรียนรู้เกิดขึ้น เพื่อตอบ
โจทย์ส�าคัญของประเทศไทยเรื่องการอ่าน หนังสือและห้องสมุด โดยมีโจทย์ระดับชาติ
โจทย์ระดับท้องถิ่น และโจทย์ของคนท�างานที่
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ชัดเจนเพื่อร่วมแก้ปัญหาของสังคมไทยทั้งด้านการศึกษาและสังคม การร่วมสร้างสังคม
การเรียนรู้ โดยมีนโยบายระดับชาติเป็นเครื่องมือก�ากับและได้รับการสนับสนุนส่ง
เสริมอย่างจริงจัง ท�าหน้าที่เป็น “ข้อต่อเติมเต็ม” หรือ “ข้อต่อของสังคม” สร้างเสริมงาน
ที่ขาดอยู่ และจากการปฏิบัติในลักษณะ “งานทดลองชิ้นใหญ่”
สอร.ได้มีบทบาทการเป็นองค์กรที่สร้างปัญญาให้สังคมไทย ในด้านการสร้าง
ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการอ่านและการเรียน
รู้ ผ่านกิจกรรมหลักสี่ด้าน ได้แก ่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริม
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมีชีวิต เป็นการเติมชีวิตให้ห้องสมุดโดยมุ่งเน้น “ความใหม่และทัน
สมัย” “ความสวยงาม” “ความสนุกสนานเพลิดเพลิน” “ความหลากหลาย” “ความ
เคลื่อนไหว” และ “ความสะดวก” ความส�าเร็จของห้องสมุดมีชีวิตเกิดจากการบูรณา
การองค์ความรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ ครอบคลุมการจัดท�ายุทธศาสตร์ การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย การบริหารจัดการโครงการ
การบริหารจัดการปัญหา และการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การตลาด การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ศักยภาพจากแหล่งความรู้และความ
เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก การติดตามและประเมินผลและส�าเร็จได้ด้วยพลัง
รากฐาน คือกลุ่มคนท�างาน และพลังเครือข่าย

*ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 (Thai Knowledge Park Center and Sukhothai Thammathirat Open University 2011)
** อ.บ., พ.ม., อ.ม., Post Grad. Dip., M.L.S. (Information Science), EdD Charles Sturt University, Australia ศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
*** ศศ.บ., ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มศว.ประสานมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
****อ.บ., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), ป. บัณฑิตขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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สอร.ได้มีบทบาทการเป็นองค์กรที่สร้างปัญญาให้สังคมไทยในด้านการสร้างความ
รู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ผ่าน
กิจกรรมหลักสี่ด้าน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมีชีวิต เป็นการเติมชีวิตให้ห้องสมุดโดยมุ่งเน้น “ความใหม่และ
ทันสมัย” “ความสวยงาม” “ความสนุกสนานเพลิดเพลิน” “ความหลากหลาย” “ความ
เคลื่อนไหว” และ “ความสะดวก” ความส�าเร็จของห้องสมุดมีชีวิตเกิดจากการบูรณา
การองค์ ค วามรู ้ ก ารบริ ห ารจั ด การแนวใหม่ ครอบคลุ ม การจั ด ท� า ยุ ท ธศาสตร์ การ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย การบริหารจัดการ
โครงการ การบริหารจัดการปัญหา และการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การตลาด
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้ศักยภาพจากแหล่งความรู้และความ
เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก การติดตามและประเมินผลและส�าเร็จได้ด้วยพลัง
รากฐาน คือกลุ่มคนท�างาน และพลังเครือข่าย
ความส� า เร็ จ ของการก่ อ ตั้ ง และด� า เนิ น งานอุ ท ยานการเรี ย นรู ้ เ กิ ด จากการ
ตกผลึกความรู้และประสบการณ์ของทีมงาน เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บนรากฐานของการ บูรณาการองค์ความรู้ สหวิทยาการ น�ามา
สู่ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ที่มีบทบาททั้งในการเป็นห้องสมุด
ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีองค์ประกอบส�าคัญสามด้าน คือ ด้าน
กายภาพ ด้านสาระและกิจกรรม และด้านการบริหารจัดการ ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้จึงอาจจัดเป็นนวัตกรรมห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนเพื่อการเรียน
รู้ตลอดชีวิตโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในบริบทของสังคมไทย ทั้งโดยองค์รวมและในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของห้องสมุด ด้านนวัตกรรมกระบวนการด�าเนิน
งานห้องสมุด และด้านนวัตกรรมการบริหารห้องสมุดมีชีวิต น�าไปสู่นวัตกรรมการ
เรียนรู้ผ่านมิติห้องสมุดเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์
ใหม่ของห้องสมุดและสร้างความ สามารถในการแข่งขัน
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ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมจน
เป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะในด้านการสร้างนิสัยรักการอ่าน นักอ่าน นักคิด นักปฏิบัติ
การจุดประกายความคิด แรงบันดาลใจและสร้างความตื่นตัวเรื่องห้องสมุดมีชีวิต การ
เป็นแหล่งศึกษาดูงาน สอนงาน ฝึกงาน และประเด็นการวิจัยต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต
และวิธีการสร้างสรรค์การเรียนรู้ การเป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้ ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชน และเป็นพลังขับเคลื่อนการร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้
ค�าส�าคัญ ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต
Abstract
This research had the objectives to externalize the experience on the management
of the living library and to synthesis TK park Living Library Knowledge. The main
sources of information come from documents and related sample, selected by purposive sampling of one hundred and two persons who have related roles with TK
park. They were five founders and executive committee, ten administrators at different
levels, fifteen professionals from all the four sections of TK park; ten librarians and
interested people who were academically involved with TK park, fifty users /attendees of TK park academic activities and twelve living library network members. Data
was collected through in-depth interview and focus groups. Research instruments were
documentary analysis, interviewing and focus group question guidelines. Data were
analyzed qualitatively and presented descriptively .
The Living Library revitalized activeness libraries with a focus on “newness
and modernity,” “beauty,” “enjoyment”, “diversity” “movement” and “convenience”
The success of the living library came from the integration of knowledge on new management which covered the development of strategic management, participatory
management, collaboration and networking., project management,
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problem management, communications and public relations, marketing, information
technology and communication application, using the potential sources of knowledge
and expertise from external agencies and monitoring and evaluation. The success
came from the staff as the ground power and the power of network.
The success of the establishment and operation of TK park came from the
crystallization of knowledge and experience of the team, network and other stakeholders. This was on the integration of interdisciplinary body of knowledge leading to the
living library prototype which acted as the library, the learning center, and arts and
cultural center. It had three major components: physical aspects, content and activities,
and the management. TK park living library has been an innovative library providing
services to people for lifelong learning by a user-centered strategy in the context of
the Thai society both in the holistic and other areas for the innovative library product,
the innovative library process and the innovative living library management. This led
to innovative learning through the library for lifelong learning and created big changes
to the new image of the library and a competitive advantage.
TK park living library had its impact on Thai society obviously especially in
developing reading habit of the young generation, created critical readers, creative
persons and doers. It had inspired and created awareness about the living library, became the place for study, teaching and training and also being the issues for research
and for creative styles of learning development. As a prototype model, the TK park living library can be applied for developing the library as a resource for lifelong learning
for Thai people and be co-creative powers towards learning society.
Keywords: TK park; Living library
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาการวิจัย
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความ
รู้ด้วยทักษะหลากหลาย มีภารกิจหลัก คือ การให้บริการห้องสมุดรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้ การจัดการความรู้ การกระจายและถ่ายทอดองค์ความรู้ นอกจากการให้บริการ
ด้านห้องสมุดมีชีวิตที่สร้างสรรค์ทันสมัย มาตั้งแต่ต้น พ.ศ.2548 และ ตั้งแต่พ.ศ. 2550
เป็นต้นมา สอร.ได้ก�าหนดบทบาทองค์กรให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D Center)
ด้านห้องสมุดมีชีวิต เนื่องจากเล็งเห็นถึงจุดแข็งของส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ โดย
เฉพาะส่วนบริการซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย ทดลองแนวคิด ผ่านการปฏิบัติจริง
ได้ รวมทั้งองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตที่ได้ผ่านการสร้างสรรค์ สั่งสม และพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงน�ามาสู่การปรับวิธีคิดและกระบวนการบริหารจัดการและการท�างาน
หลายด้านภายในองค์กร รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรไปสู่ทิศทางเดียวกัน มีการทดลอง
แสวงหาแนวทางกิจกรรมและการบริหารจัดการที่เป็นต้นแบบ และการจัดการความรู้
ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังที่จะน�าความรู้จาก
กระบวนการต้นแบบไปเผยแพร่เป็นแนวทางให้แก่ห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้อื่นๆ ที่
ต้องการจะพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ของตน
การจัดท�าโครงการ “การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้” จึงมีความจ�าเป็นเพื่อถอดประสบการณ์และจัดการความรู้ในการ
บริหารจัดการและการด�าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
เช่น ด้านกายภาพ ด้านเนื้อหาสาระ และการ จัดกิจกรรม ฯลฯ อย่างเป็นระบบ โดย
ศึกษาวิจัยองค์ความรู้การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต และมีบุคลากรผู้มีส่วนร่วมในการก่อ
ตั้ง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยและพัฒนา ท�าให้เกิด
องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ที่จะสามารถน�ามาถ่ายทอด เผย
แพร่ และจัดท�าเป็นคู่มือการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ให้ห้อง
สมุดและหน่วยงานต่าง ๆ น�าไปประยุกต์ใช้ และน�าไปสู่การวิจัยและพัฒนามาตรฐาน
และตั ว ชี้ วั ด ห้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต รู ป แบบอุ ท ยานการเรี ย นรู ้ อั น จะมี ส ่ ว นในการพั ฒ นา
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ให้เป็นองค์กรทางปัญญาของสังคม และมีบทบาท

201

สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้และสังคมไทยให้เป็นสังคมการอ่านและการเรียนรู้ได้อย่าง
แท้จริง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิจัยถอดประสบการณ์การจัดการห้องสมุดมีชีวิต
2. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้องค์ความรู้จากการสังเคราะห์ถอดประสบการณ์ การจัดการความรู้โดย
การศึกษาวิจัยอย่างมีระบบ ผ่านการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและการ
ด�าเนินงานของส�านักงานอุทยานการ เรียนรู้ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาเป็นมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ในบริบทที่เหมาะสมกับสังคมไทย
2. การน�าองค์ความรู้จากผลการสังเคราะห์นี้ไปเผยแพร่และขยายผลให้กับ
ห้องสมุดและองค์กรต่าง ๆ น�าไปใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตหรือแหล่ง
เรียนรู้ของตน อันจะน�าไปสู่การส่งเสริมการอ่าน การปรับทัศนคติและพฤติกรรมการ
อ่าน การเรียนรู้และการใช้ห้องสมุดของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่เพื่อร่วมกัน
สร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้
ข้อจ�ากัดในการวิจัย
1. การสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ในงาน
วิจัยนี้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลจากการถอดประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ และการสนทนา
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับ สอร.ได้แก่ กลุ่มผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้บริหาร ผู้
จัดการ หัวหน้าส่วนของ สอร. นักวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน สอร. กลุ่มบรรณารักษ์ และ
บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ สอร.ทางด้านวิชาการ กลุ่มผู้ใช้บริการ ผู้ศึกษาดูงานและผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตของ สอร. ด้วยความแตกต่างในมิติของภูมิหลัง โดยเฉพาะ
ในด้านการศึกษา ต�าแหน่งหน้าที่ บทบาท ประสบการณ์ ช่วงเวลาที่มีประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับสอร. ท�าให้พบว่ามีความแตกต่างกันของการรับรู้ ความเข้าใจ

202

และความคิดเห็นเกิดขึ้น ผู้วิจัยพยายามสังเคราะห์ในกรอบความคิดหลักร่วมกัน
2. การสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ในงาน
วิจัยนี้ใช้เอกสารที่สอร. จัดท�าเป็นพื้นฐานหลักในการตรวจสอบข้อมูลและสังเคราะห์
ความรู้ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการถอดประสบการณ์เนื่องจากเอกสารดังกล่าวเป็น
เอกสารทางการของสอร. ที่เผยแพร่อย่างกว้างขวางจึงถือว่าเป็นเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่
รายงานประจ�าปี และโดยเฉพาะคู่มือต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นการถอดประสบการณ์ของ
ผู้ปฏิบัติงานมาแล้วชั้นหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามพบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีจ�านวนน้อย
มากท�าให้ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย ซึ่งมีความจ�าเป็นเนื่องจากการสร้าง
องค์ความรู้ในศาสตร์แต่ละสาขาวิชานั้นมุ่งเน้นที่การพัฒนาหรือสร้างทฤษฎีใหม่ซึ่งจะ
ต้องอาศัยผลงานวิจัยเป็นพื้นฐาน (Hunter 1982: 12) แต่อย่างไรก็ตามในการสังเคราะห์
องค์ความรู้นี้ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีระบบ.
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ก�าหนดนโยบาย
คณะกรรมการบริหาร

เครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต
และเครือข่ายร่วมมือจัด
กิจกรรม

ผู้บริหาร สอร.

สอร.

ผู้ใช้บริการ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รวมทั้งผู้ศึกษาดูงานห้องสมุด

บรรณารักษ์ นักวิชาชีพ
ต�าแหน่งต่าง
ของ สอร.

บรรณารักษ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ผู้ได้รับ
รางวัลการประกวดห้องสมุด มีชีวิต ผู้ศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับสอร.

การวิจัยเอกสาร
การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎี

การศึกษาวิจัยถอดประสบการณ์
การจัดการห้องสมุดมีชีวิต

การสังเคราะห์องค์ความรู้
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้

การสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม
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วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม
(focus group) เพื่อถอดประสบการณ์การจัดการห้องสมุดมีชีวิตและสังเคราะห์องค์
ความรู้โดยการวิเคราะห์เนื้อหา การจัดหมวดหมู่และน�าเสนอโดยเชิงพรรณนา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยบุคคล 6 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการบริหารท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย
จ�านวน 5 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าส่วนของส�านักงานอุทยานการ
เรียนรู้ (สอร.) จ�านวน 10 คน
กลุ่มที่ 3 บรรณารักษ์ นักวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในส�านักงานอุทยานการเรียน
รู้ จ�าแนกตามส่วนงานทั้ง 4 ส่วน จ�านวน 15 คน
กลุ่มที่ 4 กลุ่มบรรณารักษ์อื่นๆ และบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ สอร.ทาง
ด้านวิชาการ เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมและการเข้าประกวด และได้รับรางวัล
การประกวดห้องสมุดมีชีวิต ผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ สอร. จ�านวน 10 คน
กลุ่มที่ 5 ผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตของส�านักงาน
อุทยานการเรียนรู้ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งกลุ่มผู้ศึกษาดูงาน รวม 50 คน
กลุ่มที่ 6 เครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตซึ่งครอบคลุมส�านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หอสมุดแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเครือข่ายที่ร่วมมือจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค รวมจ�านวน
12 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้เกี่ยวข้องกับ
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 102 คน
เครื่องมือการวิจัยและความคิดเห็นเกิดขึ้น ผู้วิจัยพยายามสังเคราะห์ในกรอบความคิด
หลักร่วมกัน

205

ชุดที่ 1 แบบบันทึกข้อมูล ส�าหรับการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัย ครอบคลุมประเด็น แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้ ฯลฯ
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งและผู้กา� หนดนโยบาย ครอบคลุมประเด็น ที่มา
แนวคิด และมุมมองเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทัศนะของ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อ สอร. แนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้ และต้นแบบที่คาดหวัง ฯลฯ
ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ ครอบคลุม
ประเด็น การบริหารจัดการ การวางแผน กลยุทธ์การด�าเนินงาน การพัฒนาบุคลากร
สอร. การประชาสัมพันธ์ แนวคิดและแนวทางทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้ ฯลฯ
ชุดที่ 4 แบบสนทนากลุ่มบุคลากรสอร. ครอบคลุมประเด็นความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานห้องสมุดมีชีวิต การจัดการความรู้ การวางแผนงาน การมีส่วนร่วม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ แนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค ฯลฯ แนวทางการพัฒนาตนเอง แง่คิด
มุมมอง ปัญหาและอุปสรรค
ชุดที่ 5 แบบสนทนากลุ่ม กลุ่มบรรณารักษ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรม
และประกวด ห้องสมุดมีชีวิต ครอบคลุมประเด็นความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์
เกี่ยวกับห้องสมุดชีวิต
ชุดที่ 6 แบบสนทนากลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุด และผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สอร. ครอบคลุมประเด็นความพึงพอใจ ความสนใจในการใช้บริการ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิตตามแนวคิดของ สอร. แนวคิด
และข้อเสนอแนะอื่นๆ ฯลฯ
ชุดที่7 แบบสนทนากลุ่มเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต
ครอบคลุมประเด็น
ความร่วมมือ ความพึงพอใจ ทัศนคติ กิจกรรมการด�าเนินงาน จ�านวนเครือข่าย การ
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการพัฒนาเครือข่าย ปัญหา อุปสรรค ต้นแบบที่เหมาะสมฯลฯ
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผู้ทรง
คุณวุฒิจ�านวน 5 ราย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพก่อน
น�าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ สอร. ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษา
ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดท�าและเผยแพร่โดยสอร. เช่น รายงานประจ�าปี คู่มือ ผลงาน
ต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสอร. และข่าวสารผ่านสื่อมวลชน ทั้ง
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
2.การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยได้รับความร่วมมือจาก
สอร. ในการก�าหนดรายชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูลหลัก
3.การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการถอดประสบการณ์จากผลการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มผู้
ให้ข้อมูลหลัก
4.การน� า เสนอร่ า งผลการสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ ห ้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต รู ป แบบ
อุทยานการเรียนรู้ต่อที่ประชุมผู้บริหารสอร.และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง และการปรับ
แก้ไขตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเอกสารและข้อมูลเชิงคุณภาพ ท�าการวิเคราะห์ จัดกลุ่มเนื้อหา และน�า
เสนอโดยการบรรยายประกอบแผนภูมิ/แผนภาพตามความจ�าเป็น.

207

สรุปผลการวิจัย
ผลการถอดประสบการณ์และสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้พบว่า
1. การก่อร่างสร้างความคิดอุทยานการเรียนรู้เกิดขึ้นในลักษณะ “งานทดลอง
ชิ้นใหญ่” เพื่อตอบโจทย์ส�าคัญของประเทศไทยเรื่อง การอ่าน หนังสือและห้องสมุด
โดยมีโจทย์ระดับชาติ โจทย์ระดับท้องถิ่น และโจทย์ของคนท�างานที่ชัดเจนเพื่อร่วมแก้
ปัญหาของสังคมไทยทั้งด้านการศึกษาและสังคม การร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้ และ
มีนโยบายระดับชาติเป็นเครื่องมือก�ากับ โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง
ท�าหน้าที่เป็น “ข้อต่อเติมเต็ม” หรือ “ข้อต่อของสังคม” สร้างเสริมงานที่ขาดอยู่ และ
พัฒนาสู่การเป็น “ต้นแบบ” ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ก่อให้เกิดผลก
ระทบต่อสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ จากโจทย์ที่ถูกก�าหนดได้ “จุดประกายความคิด” “แรง
บันดาลใจ” ส�าคัญน�าไปสู่การก่อร่างสร้างความคิดและการปฏิบัติอย่างเป็นกระบวน
การ ในการจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
2. การจัดวางต�าแหน่ง ในเรื่องบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของ สอร. อย่าง
ชัดเจน มีความส�าคัญต่อการก�าหนดทิศทางการบริหารจัดการและการด�าเนินงานของ
สอร. ในเรื่องห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ทั้งในบทบาทของผู้สร้างแรง
บันดาลใจ ทัศนคติ ความต้องการที่จะอ่าน คิดและเรียนรู้ เป็นผู้กระตุ้น หรือตัวกลาง
ที่ ท� า ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมเพื่ อ การเรี ย นรู ้ เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาต้ น แบบ วิ ธี ก าร
สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและ
วิธีการเรียนรู้ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้ กับผู้ฝึกหรือผู้บริหารการเรียนรู้และห้องสมุดมี
ชีวิต
3. อุทยานการเรียนรู้มีบทบาทการเป็นองค์กรที่สร้างปัญญาให้สังคมไทย ใน
ด้านการสร้างความรู้ การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ การต่อยอดความรู้ ความคิดและ
จินตนาการ การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ด้านการสร้างความรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ของสอร. ด�าเนินการผ่านการวิจัย
และพื้นที่บริการจากการจัดกิจกรรม จ�าแนกกรอบแนวคิดได้หลายแนวทางตามวิธีการ
สร้างความรู้หลักได้เป็นสองกลุ่ม คือ การสร้าง

208

ความรู้จากการวิจัย และการสร้างความรู้จากการจัดกิจรรมทางวิชาการ
ด้านการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ลักษณะเฉพาะของการถ่ายทอดและเผย
แพร่ความรู้ของ สอร. เน้นผ่านกิจกรรมหลักสี่ด้าน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต และกิจกรรมส่ง
เสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการก�าหนดกลุ่ม
เป้าหมายที่ชัดเจน
ด้านการต่อยอดความรู้ ความคิดและจินตนาการ เน้นแนวคิด “การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์” การต่อยอดภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การต่อยอดความรู้ ความคิด
และจินตนาการ เป็น “ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้” “เวทีการเรียนรู้” เป็นทางเลือกใหม่ของ
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างปัญญาให้สังคม โดยผสมผสานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยกับการ
เรียนรู้ในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับการพัฒนาจนเกิดเป็นนิสัยใฝ่รู้และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การต่อยอดความรู้และความคิดอาจด�าเนินการได้ในหลายลักษณะ เป็นต้น
ว่า การต่อยอดภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การต่อยอดองค์ความรู้โดยการวิจัย
และน�าองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้น หรืออยู่ในคลังความรู้ ไปกระจาย ขยายผลและเพิ่มมูลค่า
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา และการก�าหนดนโยบาย
ด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป้าหมายส�าคัญของการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ คือ การสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นการเรียนรู้ ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความต้องการแสวงหาความรู้ ค้นคว้าข้อมูลที่ลึกซึ้งด้วยตนเอง
ต่อยอดจากสิ่งที่ได้สัมผัสจริงจากกิจกรรม และได้พบชุดหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่
ห้องสมุดคัดสรรในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความสนใจของทุกคนที่ห้องสมุด มี
การท�าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อมัลติมีเดียที่กระตุ้นความ
สนใจ รวบรวมเป็นคลังความรู้ มีการวางแผนการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเน้น
ความสอดคล้องกับเทศกาลตามปีปฏิทินและเหตุการณ์ส�าคัญของบ้านเมืองและของ
โลกที่ได้รับความสนใจในระดับชาติและระดับสากล เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบ
ความฝัน ความสามารถและคุณค่าที่แท้จริงของตัวเอง โดย มีลักษณะและหลักการคือ
การใช้กิจกรรมน�าไปสู่หนังสือดี การอ่านและการเรียนรู้เป็นเป้าหมายหลัก โดยหน่วย
งานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อ เสียงให้ความร่วมมือ มี
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ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม แบ่งปันความรู้จากหนังสือดีซึ่งถือเป็นอาวุธทางปัญญา บ่ม
เพาะความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เยาวชนผู้ใช้บริการ และประชาชนเพื่อสร้างนักอ่าน
นักคิด นักสร้างสรรค์ผลงานอันน�าไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เป็นการเติมชีวิตให้ห้องสมุด
โดยมุ่งเน้น “ความใหม่และทันสมัย” “ความสวยงาม” “ความสนุกสนานเพลิดเพลิน”
“ความหลากหลาย” “ความเคลื่อนไหว” “ความสะดวก” และการบริหารจัดการแนวใหม่
ครอบคลุมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย การ
บริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการปัญหา การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
การตลาด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การว่าจ้างหน่วยงานภายนอก
การติดตามและประเมินผล และส�าเร็จได้ด้วยพลังรากฐาน คือกลุ่มคนท�างาน และพลัง
เครือข่าย จนเกิดการตกผลึกความรู้และประสบการณ์ของทีมงาน เครือข่ายและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย น�ามาสู่การสร้างต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
5. ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้อันเป็นผลจากการตกผลึกทั้ง
ด้านทฤษฎี วิชาการและวิชาชีพ โดยมีองค์ประกอบส�าคัญสามด้าน คือ ด้านกายภาพ
ด้านสาระและกิจกรรม และด้านการบริหารจัดการ จัดเป็นนวัตกรรมห้องสมุดมีชีวิต
ที่ให้บริการประชาชนในบริบทของสังคมไทยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง และในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสาระที่
หลากหลายทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบ และการน�าเสนอ กิจกรรม และการบริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ด้านนวัตกรรมกระบวนการด�าเนินงานห้องสมุด
โดยแนวคิด เทคนิค วิธีการและกระบวนการใหม่ในการเติมชีวิตให้ห้องสมุด และการ
ขับเคลื่อนห้องสมุดมีชีวิตที่ท�าให้ไร้พรมแดนระหว่างห้องสมุด ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
และศูนย์การเรียนรู้ และด้านนวัตกรรมทางการบริหารห้องสมุดมีชีวิต จากการคิดค้น
ทดลอง เปลี่ยนแปลงรูปแบบและภาพลักษณ์ของห้องสมุด บนพื้นฐานของการบริหาร
จัดการแนวใหม่ การขับเคลื่อนด้วยการสร้างแนวร่วม พลังภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และองค์กรต่างประเทศ โดยหลักคิดการน�าด้วยผู้เชี่ยวชาญ น�าไปสู่
นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านมิติห้องสมุดเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ที่เสนอ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ภาคปฏิบัติและวิถีชีวิต การน�าเสนอหนังสือผ่าน
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สื่อกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการ
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ได้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพ
ลักษณ์ใหม่ของห้องสมุดและเป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตที่ให้บริการประชาชนใน
สังคมไทย เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการและการด�าเนินงาน
ห้องสมุดที่ให้บริการประชาชน เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลง ความตื่นตัวในวงการ
ห้องสมุด การอ่านและการเรียนรู้ผ่านมิติห้องสมุดมีชีวิตในสังคมฐานความรู้ได้เป็นที่
ประจักษ์.

กรอบแนวคิดการวิจัย
ระบบการศึกษาไทยแบบ
เดิมที่ไม่เอื้อให้เด็ก
คิดเป็น ท�าเป็น หรือส่ง
เสริมการอ่าน

คนไทยไม่มีนิสัยรักการ
อ่าน

-ภาพลักษณ์ห้องสมุดแบบเดิม
-ปัญหาของห้องสมุดที่ให้
บริการประชาชน

ปัจจัยเอื้อ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
- นโยบายของรัฐ

สอร.
ห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้
(TK Park)

ปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จ
- วิสัยทัศน์ของผู้น�า
- พลังผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร/บุคลากรของ สอร.
- พลังเครือข่าย
- รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- องค์ความรู้และการจัดการความรู้

การอ่าน การคิด และการแสวงหา
ความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ ทันสมัย

เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน
การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต

สังคมไทย: สังคมการอ่านและสังคมการเรียนรู้

เยาวชนและประชาชนมีโอกาส
พัฒนาแลกเปลี่ยนและแสดงผลงาน
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
สร้างผลงานจากการผสมผสานด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยม หรือวิถี
ชีวิต นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย

แผนภาพที่ 5.1 พลังขับเคลื่อน สอร. และห้อง
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แผนภาพที่ 5.2 การได้มาซึ่งแนวคิดการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต
หลักการจัดตั้ง
ตามมติ ครม.

การหลอมรวมความรู้
ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ
และความมุ่งมั่นของกลุ่ม
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร บุคลากร
และเครือข่าย

ห้องสมุดมีชีวิต

การวิจัย

การศึกษา ดูงาน
องค์กรที่สร้างปัญญาให้สังคม

การสร้างความรู้

เพื่อนร่วมงาน
ทีมงาน

การถ่ายทอด
และเผยแพร่
ความรู้
เครือข่ายบรรณารักษ์
นักวิชาการ วิชาชีพ

ต่อยอดความรู้
ความคิดและจินตนาการ

ผู้ใช้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย

การส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้

แผนภาพที่ 5.3 องค์การที่สร้างปัญญาให้สังคม

แผนภาพที่ 5.4 เติมชีวิตให้ห้องสมุด

ความสวยงาม

ความทันสมัย

ความหลากหลาย
ห้องสมุดมีชีวิต
‘เติมชีวิตให้ห้องสมุด’

ความเคลื่อนไหว

ความสะดวก รวดเร็ว

213

214

- สถานที่ตั้ง ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม
- การออกแบบภายนอกและภายใน

แผนภาพที่ 5.5 กรอบแนวคิดการพัฒนาห้องสมุด
มีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้

กายภาพ
- หนังสือ
- สื่อการเรียนรู้
- กิจกรรม
- บริการ
- ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี
- นวัตกรรมและทคโนโลยี

เนื้อหาสาระ
และกิจกรรม

ห้องสมุด
มีชีวิต

การบริหารจัดการ

- เด็ก เยาวชน และครอบครัว
- ผู้ปฏิบติงาน นักวิชาการ นักวิชาชีพ
- เครือข่าย

- การบริหารแบบมีส่วนร่วม
- การสร้างความร่วมมือและ
เครือข่าย
- การสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์
- การตลาด
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- การว่าจ้างหน่วยงานภายนอก
- การติดตามและประเมินผล
งาน

การสร้างนิสัยรักการอ่าน นักอ่าน นักคิด นักปฏิบัติ
การคิดสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ การเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม ชิ้นงานการจุดประกาย และสร้างความตื่นตัวใน
เรื่องห้องสมุดมีชีวิต สังคมไทยเป็นสังคมการอ่านและสังคมการเรียนรู้

นวัตกรรมกระบวนการ
• เทคนิควิธีการและกระบวนการใหม่
ในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต
• การเติมชีวิตให้ห้องสมุด
• การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อกิจกรรมดนตรี
ศิลปวัฒนธรรม น�าไปสู่หนังสือ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
กิจกรรม
บริการ
ภาพลักษณ์ใหม่ของห้องสมุด
นวัตกรรมห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบอุทยานการเรียนรู้

นวัตกรรมการเรียนรู้
• การเรียนรู้โดยไม่รู้สึกว่าถูกสอน
• การน�าเสนอหนังสือผ่านสื่อกิจกรรม ในลักษณะการ
บูรณาการเทคโนโลยี หนังสือเพลง ศิลปะ วัฒนธรรม
โดยมีหนังสือเป็นแกนน�า
• ความมหัศจรรย์ของหนังสือและการอ่านในบรรยากาศ
การเรียนรู้ ที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างสรรค์ ทันสมัย

นวัตกรรมการบริหาร
การบริการจัดการแนวใหม่

แผนภาพที่ 5.6 นวัตกรรมห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
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อภิปรายผล
1.ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ มีวิสัยทัศน์ และทิศทางการ
ด�าเนินงานสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของอภิรดี กันเดช (2551) ซึ่งศึกษาแนวโน้มการ
พัฒนารูปแบบห้องสมุดประชาชนในสังคมฐานความรู้ ใน พ.ศ.2560 ซึ่งพบว่าห้อง
สมุดประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างมีวิสัยทัศน์ที่มุ่ง สู่การเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีทิศทางการด�าเนินงานที่สนอง
ความต้องการของประชาชนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการให้บริการโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการโดยเท่าเทียมและทั่วถึง มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่ง
เสริมกระบวนการเรียนรู้ และอนาคตภาพการเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่กระจายอยู่ในทุก
พื้นที่ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่หลากหลายและ
ตรงใจผู้รับบริการ จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าห้องสมุดมีชีวิตของ สอร. ที่
ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการจัดตั้งสอร. เมื่อ พ.ศ.2547 ทั้งโดยแนวคิด วิสัยทัศน์ หลัก
การ รูปแบบและโดยองค์รวมสะท้อน “การเป็นต้นแบบ” “การเป็นองค์กรน�า” ของห้อง
สมุดที่ให้บริการประชาชนและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตในสังคมฐาน
ความรู้
2.ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เป็นต้นแบบการพัฒนาห้องสมุด
มีชีวิตที่ให้ความส�าคัญการบริหารจัดการโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้รับบริการ
โดยมี ก รอบแนวคิ ด และกระบวนการที่ ส อดคล้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น ตั ว ผู ้
เรียนเป็นส�าคัญ ตามผลการสังเคราะห์งานวิจัยของเกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์และคณะ
(2548) ที่พบว่าเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก เน้น
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงที่สอดคล้องตามความถนัดและความสนใจของผู้
เรียน เป็นกระบวน การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข มีความรู้เหมาะสมตามระดับการศึกษา
และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางสร้างสรรค์ ลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์คือ
คนดี คนเก่ง และคนมีความสุข หลักการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเป็นการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถน�าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง
ได้ ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในขั้นตอน ต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
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มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ใช้หลักการประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมี
ความสุข ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้เองได้ โดยใน
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลากหลายรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ส�าคัญเน้นการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี
3.ห้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต รู ป แบบอุ ท ยานการเรี ย นรู ้ เ ป็ น ต้ น แบบการพั ฒ นาห้ อ ง
สมุดมีชีวิตในลักษณะการ บูรณาการในหลายมิติการบูรณการแนวคิดห้องสมุดกับ
ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ความส�าคัญในเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
บรรยากาศที่มีชีวิต การบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการ
หนังสือ กับดนตรี กับภาพยนตร์ กับกิจกรรมซึ่งสามารถสร้างพลังจินตนาการได้อย่าง
แรงกล้า การบูรณาการและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ ศิลป
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ท�าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์และศิลป์ องค์ความ
รู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่หรือองค์ความรู้ในอนาคต เทคโนโลยีสมัยเก่าหรือภูมิปัญญา
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การต่อยอดภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีจุดเน้น
ในเรื่องการปลูกฝังนิสัย รักการอ่าน การเรียนรู้ ในบทบาทของผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ทัศนคติ ความต้องการอ่าน คิดและเรียนรู้ เป็นผู้กระตุ้น หรือตัวกลางที่ท�าให้เกิดการ
ปฏิบัติ พฤติกรรมเพื่อการเรียนรู้ จินตนาการ การสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติ โดยมีหนังสือ
เป็นแกนน�า และพัฒนาในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน การน�าแนวคิด
การบูรณาการการเรียนรู้มาใช้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะรอบรู้ เกิดการเชื่อมโยง
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์และจินตนาการเป็นองค์รวม สอดคล้องกับสภาพจริง
4. ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เป็นต้นแบบการพัฒนาห้องสมุด
มีชีวิตโดยใช้องค์ความรู้จากศาสตร์หลายสาขาวิชาในลักษณะสหวิทยาการ ทั้งด้าน
การศึกษา จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ การ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศิลปะ
ดนตรี นันทนาการ การแพทย์ ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ห้องสมุดที่ให้บริการประชาชน
รูปแบบใหม่ ที่ใช้มุมมองอย่างหลากหลายและแตกต่าง สอดคล้องกับพัฒนาการของ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานในการบริหาร
จัดการห้องสมุดซึ่งมีความเป็นสหวิทยาการ เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆ เช่น
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บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จิตวิทยา การจัดการ การ
สื่อสาร การศึกษา คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษาศาสตร์ กฎหมาย นโยบายสาธารณะ
และอื่น ๆ (Chaudhry c1988: 189; Hawkins 2009: 44 -53; Otten and DeBons 1970: 37)
5. ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เป็นต้นแบบการพัฒนาห้องสมุด
มีชีวิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชน มีการด�าเนินการโดยเน้นการเชื่อมโยง
เรื่องการอ่าน หนังสือ และห้องสมุดกับวิถีชีวิตอย่างเป็นระบบและครบวงจร สอดคล้อง
กับผลการสังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ของประเทศต่าง ๆ 10 ประเทศของเจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และรุ่งเรือง สุขาภิรมย์ (2550)
ที่พบว่า การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นกระบวนการที่ต้องด�าเนินการต่อเนื่องและ
ใช้เวลา และให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต โดยการเรียนการสอนผ่านกระบวนการกิจกรรมที่
เชื่อมโยงชีวิตจริง สิ่งรอบข้าง สภาพการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง การสอนให้คิด
วิเคราะห์ รู้จักเหตุและผล การยอมรับความแตกต่าง การเคารพในสิทธิของผู้อื่น และรัฐ
ควรเข้ามามีบทบาทด�าเนินการหรือสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในสังคมด้วยรูปแบบและ
กลไกต่าง ๆ และสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของกลุ่มบริษัทรักลูก (2553: 11-12) ที่ระบุว่า
“…การส่งเสริมให้วัยรุ่นรักการอ่านโดยการสร้างห้องสมุดที่ดึงดูดความสนใจหรือที่
เราพยายามเรียกว่าห้องสมุดมีชีวิตจึงไม่น่าจะพอเพียงส�าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการอ่านให้สัมฤทธิผลได้ แต่การโน้มน้าวให้ผู้ใหญ่ทุกคนหันมาอ่านหนังสือ
หันมาเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กับตนเองอยู่ตลอด ท�าให้การอ่านหนังสือกลาย
เป็นกิจวัตรประจ�าวันที่ขาดไม่ได้ ท�าให้การเรียนรู้คือสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิต
อยู่อย่างมีความสุขของทุกคนในสังคมวัตรปฏิบัตินี้จะกลายเป็นต้นแบบให้เด็กได้ลอก
เลียน และเมื่อร่วมกับวิธีการอื่น ๆ ที่ได้ลงมือท�าแล้วก็น่าจะท�าให้สถานการณ์ของการ
แก้ปัญหาดีขึ้น…การจะแก้ปัญหา นิสัยไม่ชอบอ่านหนังสือของคนไทยให้ได้ผลจึงจะ
ต้องมองปัญหาให้ทะลุ มองอย่างเชื่อมโยงและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง จึงจะ
แก้ปัญหาได้”
6.โดยภาพรวม ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ แม้โดยแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการจะไม่ใช่สิ่งใหม่ในวิชาชีพส�าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งบริการ
ห้องสมุดเป็นสิ่งส�าคัญที่รัฐจัดให้อย่างมีคุณภาพ แต่ในบริบทของสังคมไทยที่ห้อง
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สมุดที่ให้บริการประชาชนยังมีภาพลักษณ์แบบเดิมมีข้อจ�ากัดและปัญหาอุปสรรค
นานัปการ กอปรกับมีปัญหาพื้นฐานในเรื่องการอ่านของประชาชนคนไทย ห้องสมุด
มีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้อันเป็นผลจากการตกผลึกทั้งด้านทฤษฎีวิชาการและ
วิชาชีพซึ่งได้ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ จึงจัดเป็นนวัตกรรมห้อง
สมุดที่ให้บริการประชาชนในบริบทของสังคมไทยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผู้ใช้
เป็นศูนย์กลาง ทั้งโดยองค์รวมและในด้านต่าง ๆ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์
ใหม่ของห้องสมุดและมีองค์ประกอบที่เป็นต้นแบบห้องสมุดที่ให้บริการประชาชน
ในสังคมไทย สอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงใจ ไตรถาวรทรัพย์ (2549) ซึ่งศึกษา
โครงการอุทยานการเรียนรู้ส�าหรับคนรุ่นใหม่ โดยในการวิเคราะห์กรณีศึกษา “ทีเค
ปาร์ค” พบว่า มีการจัดพื้นที่ให้ความรู้สึกลื่นไหล ไม่หยุดนิ่ง มีการตกแต่งที่ดึงดูดแก่ผู้
พบเห็นให้มีความรู้สึกอยากเข้ามาสัมผัสทั้งในแง่ที่ว่างและกิจกรรมมีการน�าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย แทรกเข้าไปในทุกส่วนของโครงการ มีการหมุนเวียนกิจกรรมในบริเวณลาน
สานฝัน ท�าให้เกิดความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจต่างกันได้
อุทานการเรียนรู้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ร่วมสมัย เปลี่ยนทัศนคติและมุมมองของสังคม
ที่มีต่อห้องสมุดแบบดั้งเดิมที่มีการให้บริการความรู้เพียงหนังสือและบรรยากาศที่
เคร่งเครียดเป็นทางการ ให้เป็นสถานที่ที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน มี
บรรยากาศที่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างผ่อนคลาย มีพื้นที่ที่สามารถประกอบกิจกรรม
สร้างสรรค์ ต่างๆ มาพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างได้ ในภาคของการออกแบบ ค�านึง
ถึงบรรยากาศของห้องสมุดและลานกิจกรรมอันเป็นสถานที่ส่งสริมการเรียนรู้เป็น
ส�าคัญ และสะท้อนแนวคิด (Nature and Movement) ให้ห้องสมุดสามารถอ่านหนังสือ
ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายหลากหลายรูปแบบ มีบรรยากาศของธรรมชาติ หนังสือ และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สอดแทรกอยู่ตามส่วนต่าง ๆ โดยที่มุมมองจากทั้ง
ภายในภายนอกโครงการนั้น สามารถรับรู้ถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้โดย
ไม่รบกวนการอ่านหนังสือ
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของห้องสมุด ผลผลิตของสอร.ที่ได้พัฒนาและน�า
เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสาระที่มีเนื้อหาและรูปแบบของสื่อที่หลากหลาย ทั้ง
หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมและการ
บริการเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ สร้างสรรค์ และทันสมัย
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ด้านนวัตกรรมกระบวนการด�าเนินงานห้องสมุด โดยแนวคิด เทคนิค วิธีการ
และกระบวนการใหม่ในการเติมชีวิตให้ห้องสมุดการบริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ห้องสมุดมีชีวิตที่ท�าให้ไร้พรมแดนระหว่างห้องสมุดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและศูนย์การ
เรียนรู้ไร้พรมแดนระหว่างการอ่านและเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบหลากหลายไร้พรมแดน
ระหว่างเมืองและชนบท และไร้พรมแดนระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นสากล
ด้านนวัตกรรมการบริหารห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้เกิดจากการคิดค้น ทดลอง เปลี่ยนแปลงรูปแบบและภาพลักษณ์ของห้องสมุด บน
พื้นฐานของการบริหารจัดการแนวใหม่ ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีกรอบยุทธศาสตร์ วิสัย
ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และกลุ่ม เป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเชื่อมโยง
เครือข่ายและกระจายความรู้ การบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนด้วย
การสร้างแนวร่วม พลังภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการกลุ่มนักวิชาการ นักคิด
นักวิจัยที่มีความสนใจในการเรียนรู้ ภาคประชาสังคม และองค์กรต่างประเทศ รวมทั้ง
การใช้ศักยภาพจากแหล่งความรู้และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก โดยหลัก
คิดการน�าด้วยผู้เชี่ยวชาญซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการและการ
ด�าเนินงานห้องสมุด ที่ให้บริการประชาชนในสังคมฐานความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ท�าให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน โดยรวมน�าไปสู่
นวัตกรรมการเรียนรู้ ผ่านมิติห้องสมุดเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ที่เสนอ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ภาคปฏิบัติและวิถีชีวิต โดยผู้เรียนไม่รู้สึกว่าถูก
สอน การน�าเสนอหนังสือผ่านสื่อกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการเทคโนโลยี หนังสือ
เพลง ศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีหนังสือเป็นแกนน�า และเน้นการเชื่อมโยงเรื่องการอ่าน
หนังสือ และห้องสมุด กับวิถีชีวิตอย่างเป็นระบบและครบวงจร ท�าให้เด็กและเยาวชน
มีโอกาสแสวงหาความรู้และพัฒนาความคิด ความสามารถ สติปัญญา บุคลิกภาพ
และจิตใจได้พบความมหัศจรรย์ของหนังสือการอ่านและการเรียนรู้ในบรรยากาศที่
สนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างสรรค์ ผ่านระบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่คุณภาพ และสนอง
ตอบต่อแรงบันดาลใจและความต้องการของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวัฒนธรรมการเข้าถึงองค์ความรู้ วิธีการและกระบวนการเรียน
รู้ของเยาวชน/ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผ่านมิติ
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ของห้องสมุด ท�าให้เกิดความรู้สึกว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดคือผู้ทันสมัย นอกจากนี้ใน
ส่วนการปฏิบัติงานห้องสมุดมีชีวิต ท�าให้เกิดวัฒนธรรมการท�างานแบบใหม่ เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ในงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้
ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วนของสังคม
ดังนั้น ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญสาม
ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านสาระและกิจกรรม และด้านการบริหารจัดการ จึงได้รับการ
ถ่ายทอดและเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน แหล่งฝึกงาน/ฝึกอบรม
แหล่งแสดงผลงานของนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บรรณารักษ์และผู้สนใจ และประเด็น
การศึกษาวิจัย และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากร
และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อให้มีการขยาย แนวคิดและองค์ความรู้การจัดการ
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งห้อง สมุดมีชีวิต
เพื่อบริการประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคม เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อสังคม
และการสร้างสังคมการเรียนรู้ สื่อมวลชนและผลการวิจัย ที่เกี่ยวข้อง (พัชราภา ดินด�า
2550; ชุติมา สัจจานันท์ และบุญศรี พรหมมาพันธุ์ 2553) และจากการศึกษา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดมีชีวิต พบว่ามีงานวิจัยโดยใช้ค�าว่าห้องสมุดมีชีวิต
ทั้งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน มีความสนใจ
ในการพัฒนาแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต และนับตั้งแต่พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการก่อตั้ง
สอร. และห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้แล้ว มีงานวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุด
ชีวิตมากขึ้น เช่น งามพล เผ่าศิริ (2546) เนาวรัตน์ ผาหอมสุข (2547) เบญจรัตน์ สีทอง
สุข และคณะ (2547) ปัญญา สุขแสน (2547) พรทิพย์ วรกุล และคณะ (2547) วีระนัน
ดังก้อง (2547) ศศิธร หวังค�า้ กลาง (2547) กรรณิการ์ นาคอยู่ (2548) พัชรินทร์ ขันทอง
และคณะ (2548) ภิรมย์ ปลื้มประดิษฐ์ (2548) รัตนา แสงสว่าง (2549) ณัฐกานต์ ภูมิ
คอนสาร (2551)
ข้อเสนอแนะ
1.องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ควรได้รับการขยาย
ผลอย่างกว้างขวางในสังคมความรู้ซึ่งการอ่านถือเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐและจัดเป็น
วาระแห่งชาติ นอกจากนี้จากข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
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(พ. ศ. 2552 – 2561) ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ได้ก�าหนดประเด็น
ส�าคัญของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนไว้สี่ประการ โดย
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับห้องสมุดมีชีวิต ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม่และการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ซึ่งระบุมาตรการ
หลักประการหนึ่ง คือ รณรงค์ให้คนไทยมีนิสัย รักการอ่าน เป็นวาระแห่งชาติ และมี
มาตรการที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาห้องสมุดชุมชนให้กระจายอย่างทั่วถึงใน
ลักษณะห้องสมุดที่มีชีวิต สอร.จึงควรใช้มาตรการดังกล่าวเป็นโอกาสในการขยายองค์
ความรู้ ให้กว้างขวางและยั่งยืน
2.องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพแวดล้อมและบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะจากผลความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่มีผลกระ
ทบต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะพฤติกรรมและจิตวิทยาการเรียน
รู้ และจิตวิทยาการอ่าน รวมทั้งสื่อการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต
อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับบริบทของห้องสมุดชุมชน จึงมีความจ�าเป็นควบคู่กับการ
พัฒนาบุคลากรของสอร. เพื่อให้มีความสามารถในการน�า การสร้างสรรค์ผลงาน การ
เป็นต้นแบบ และการเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านห้องสมุดมีชีวิตในระดับชาติและเป็น
เครือข่ายในระดับสากล.
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ห้องสมุดเพื่อชีวิต
ประสบการณ์ของคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์
โดย
เกียง โก๊ะ ไล ลิน - ผู้อ�านวยการ โครงการริเริ่มด้านการอ่าน
Jasna Dhansukhlal ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการบริหารจัดการห้องสมุดสาธารณะ
คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์

บทน�า

ห้องสมุดนับเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญของสังคมที่พัฒนาแล้วโดยถูกน�ามาใช้
เป็นช่องทางน�าไปสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความรู้อันยืนยาวตราบชั่วชีวิต
ของคนเราอันเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับเราและสามารถน�ามาใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลา
ใดของชีวิต นับตั้งแต่การศึกษาในระบบทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไปจนถึง
การเรียนรู้ในชีวิตหลังจากนั้น รวมไปถึงการศึกษานอกระบบอย่างเช่นการเรียนภาคค�่า
เป็นต้น ห้องสมุดถือเป็นสถานที่กลางๆ ทั่วไปที่ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพสามารถเดินเข้า
มาเพื่อแสวงหาความรู้และใช้ความรู้ที่ได้มาท�าให้ชีวิตของตนก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ในสังคม
ส่วนใหญ่ห้องสมุดสาธารณะมีบทบาทส�าคัญต่อสังคมในแง่ของการสร้างความมั่นใจ
ว่าจะไม่มีใครถูกทอดทิ้งให้ล้าหลังในเรื่องการแสวงหาความรู้และข้อมูลซึ่งจ�าเป็นต่อ
ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ดังนั้นแล้วอาจกล่าวได้ว่าห้องสมุดมีความส�าคัญกับชีวิต
2 เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเราจะขอเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ของคณะกรรมการ
หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร ์(NLB) วันเวลาที่ผ่านไปท�าให้ภูมิทัศน์ทางกายภาพและ
ทางสังคมของสิงคโปร์มีการเปลี่ยนแปลงไป ห้องสมุดมีส่วนช่วยเชื่อมโยงผู้คนทั้ง
หลายเข้ า กั บ ชุ ม ชนของพวกเขาและสร้างความผูกพัน อันแข็ งแกร่ งระหว่ า งชุ ม ชน
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนส่งผลให้ประเทศชาติโดยรวมมีความเข้มแข็งขึ้นตามไปด้วย
ห้องสมุดประชาชนทั้ง 24 แห่งของเราได้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดท�าโครงการเพื่อส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาตนเองของคนในชุมชน และ เมื่อเวลา
ผ่านไปห้องสมุดของเราได้กลายมาเป็นศูนย์รวมส�าหรับชาวสิงคโปร์ทั้งหมดโดย
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ไม่มีการแบ่งแยกอายุ เชื้อชาติ ภาษา อาชีพ ระดับการศึกษาและศาสนาแต่อย่างใด
3 แม้จะมีความก้าวหน้าด้านไอทีและสื่อดิจิตอลมากมายเพียงใดคนสิงคโปร์ก็ยังคงไม่
ทิ้ง เครือข่ายทางกายภาพของห้องสมุด ผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแสดงให้
เห็นว่าผู้ใช้บริการของเรามีความพึงพอใจในห้องสมุดคิดเป็น 4.33 จาก 5 ในแต่ละปีมีผู้
มาใช้ห้องสมุดถึง 37 ล้านคน และการยืมหนังสือก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 33 ล้านใน
ปีงบประมาณ 2010 (พ.ศ. 2553) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2005 (พ.ศ. 2548) ซึ่งมีเพียง
27 ล้าน การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องสมุดก็ท�าสถิติสูงเป็นประวัติการณ์
เนื่องจากผู้มาใช้บริการห้องสมุดยุคปัจจุบันต้องการแสวงหาการเรียนรู้ในเชิงของ
ประสบการณ์มากขึ้นควบคู่ไปกับการใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และการอ่านจากหนังสือ
4 ผลส�ารวจที่เราได้ท�ายังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าชาวสิงคโปร์จ�านวนมากใช้เวลาอยู่กับ
ลูก ๆ หลาน ๆ ในห้องสมุดมากขึ้น วัยรุ่นก็เข้ามาศึกษาหาความรู้ในห้องสมุดขณะที่
คนวัยเกษียณและผู้สูงอายุฆ่าเวลาด้วยการอ่านหนังสือและเข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุด
ตามความต้องการของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดสาธารณะของสิงคโปร์จึงได้จัดให้
พื้นที่ในห้องสมุดมีความปลอดภัยและสะดวกสบายเหมาะกับการที่ชาวสิงคโปร์ทุก
ช่วงอายุจะมาใช้เวลากันอย่างสบายใจไม่ว่าจะเพื่อการพักผ่อนและนันทนาการหรือเพื่อ
การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
การริเริ่มกิจกรรมการอ่านใหม่ๆ
5 ในปีที่ผ่านมาเพียงแค่ปีเดียวเราได้ริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ด้านการอ่านหลายโครงการ
ให้กับชาวสิงคโปร์เพื่อดึงดูดพวกเขาให้สนใจในการอ่านและการเรียนรู้ นอกจากเป็น
ส่วนหนึ่งของการเข้าถึงผู้ใช้แล้วยังเป็นการสนับสนุนแผนงานความตั้งใจการท�าห้อง
สมุดเพื่อชีวิตอีกด้วย เราจะขอเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมบางส่วนที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว
รวมถึงผลที่ได้รับดังนี้
• วันหนังสือโลกและลิขสิทธิ์ (Book World and Copyright Day) : กิจกรรม
แลกเปลี่ยนหนังสือ 2011 และ กิจกรรมค้นหานักอ่าน (Spot - The - 2011) 2Reader
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เพื่อให้สอดคล้องกับวันหนังสือโลกและลิขสิทธิ์ ทาง NLB ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
หนังสือ 2011 ขึ้นเป็นกิจกรรมเพียงวันเดียวที่เปิดโอกาสให้คนรักหนังสือมีส่วนช่วย
ดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อม ๆ ไปกับการอ่าน กิจกรรมนี้จัดติดต่อกันเป็นปีที่สามแล้วโดย
ห้องสมุดสาธารณะสิงคโปร์เพื่อให้บรรดาผู้มีใจรักหนังสือทั้งหลายเอาหนังสือที่ตนมี
มาแลกเปลี่ยนกัน
ปีนี้มีผู้เข้ามาร่วมงานกว่า 7,000 คนและมีหนังสือเปลี่ยนมือกันมากถึง 77,000 เล่ม
กิจกรรมนี้ท�าให้ผู้ที่มาใช้ห้องสมุดและผู้ที่ไม่ได้มาใช้สามารถมอบชีวิตใหม่ให้กับ
หนังสือของตนด้วยการแบ่งปันให้กับคนอื่น ๆ ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้เขาได้
หนังสือเล่มใหม่ๆ ส�าหรับการอ่านทั้งเพื่อความบันเทิงและเพื่อหาความรู้
อีกกิจกรรมที่น่าสนใจในวันหนังสือโลกและลิขสิทธิ์ก็คือกิจกรรมค้นหานักอ่าน ( Spot
- The - Reader 2011)
อาสาสมัครกว่า 600 คนจาก 62 กลุ่มได้ออกเยี่ยมตามห้างสรรพสินค้า, ตลาด, โรง
พยาบาล สวนสาธารณะย่านธุรกิจการค้า และใจกลางเมือง 12 แห่งเมื่อวันที่ 21 เมษายน
2554 ระหว่างเวลา 11:00 -15:00 น. เพื่อค้นหาคนที่ก�าลังท�าการอ่านหนังสืออยู่และมอบ
ของที่ระลึกให้อาสาสมัครเหล่านี้ประกอบด้วยสมาชิกของชมรมอ่านหนังสือต่างๆ ผู้น�า
ชุมชน นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ NLB ตลอดระยะเวลา 4 ชั่วโมงอาสา
สมัครได้พบนักอ่านมากถึง 6,000 คน (เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10 จากปีก่อน) และได้มอบ
ถุงขนมเป็นรางวัลถึง 6000 ชุดด้วยกัน
เราหวังว่ากิจกรรมแบบนี้จะช่วยกระตุ้นนักอ่านให้รักษานิสัยรักการอ่านไว้ต่อไป และ
ตอกย�้าถึงความส�าคัญของการพัฒนานิสัยรักการอ่านตลอดชีวิต
• การเปิดห้องสมุดสาธารณะสองแห่งในห้างสรรพสินค้า – Serangoon และ
Clementi ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2554 NLB ได้เปิดห้องสมุดสาธารณะ
ใหม่สองแห่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า Serangoon และ Clementi เพื่อเป็นการสนับสนุน
วิสัยทัศน์ใหม่ของห้องสมุดเพื่อชีวิต
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ห้องสมุดสาธารณะ Serangoon (SRPL) เป็นห้องสมุดสาธารณะแห่งแรกในสิงคโปร์ที่
มีการจัดพื้นที่เฉพาะส�าหรับการเล่นเกม SRPL มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการเรียนรู้และ
การสร้างวัฒนธรรมการอ่านผ่านการเล่นเกม เกมที่น�ามาใช้จะแสดงให้เห็นถึงเนื้อหา
การศึกษาหรือคุณค่าการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญ นอกเหนือจากเกมที่เล่นกันอยู่ตามบ้าน
แล้ว SRPL ยังมีเกมอื่น ๆ อีกหลากหลายที่จะช่วยเพิ่มพูนกระบวนการการเรียนรู้และ
ค้นพบให้กับนักเล่นเกมทั้งมือใหม่และมือเก๋า SRPL ยังได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็น Singapore Cybersports and Online Gaming Association และ DigiPen
Institute of Technology เพื่อจัดท�าโปรแกรมและการฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับเกมด้วย
จากการที่ที่ตั้งของห้องสมุดอยู่ในห้างสรรพสินค้าและเป็นจุดรวมของการคมนาคม
ขนส่งหลักห้องสมุดจัดให้มีหนังสือมากมายหลากหลายที่เหมาะกับการอ่านง่ายและ
รวดเร็วเช่นหนังสือการ์ตูน นิยายภาพและนิตยสาร โดยจัดวางให้ง่ายและสะดวกต่อ
การหยิบติดตัวไปอ่าน
และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวของ SRPL จึงมีการจัดนิทรรศการเรื่อง”เซราง
กูน : สถานที่ที่ไม่มีใครเหมือน” ขึ้นเพื่อน�าเสนอมรดกทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เซราง
กูนรวมทั้งแสดงผลงานของภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายที่จัดขึ้นเมื่อ
เร็ว ๆ นี้ในหัวข้อ “ผู้คน สถานที่และความทรงจ�า” SRPL ยังได้ร่วมมือกับ National
H e r i t a g e B o a r d ( N H B ) เ พื่ อ จั ด แ ส ด ง นิ ท ร ร ศ ก า ร อี ก ส อ ง เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว
กับ”อาหาร”และ”เครื่องเทศ” โดยพุ่งเป้าไปยังเด็กและคนหนุ่มสาวเพื่อสร้างจิตส�านึก
และเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของถนนสายอาหารและการค้าเครื่องเทศของ
สิงคโปร์
ห้องสมุดยังได้ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรระดับรากหญ้าจัดโปรแกรมที่มีเนื้อหา
เหมาะทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่ผ่านการเรียนรู้แบบโต้ตอบ อาทิ เช่นหัวข้อเกี่ยวกับมรดก
ทางวัฒนธรรม การใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม้ยืนต้น หรือแม้แต่การเล่า
นิทานส�าหรับเด็ก
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มีการแนะน�าบริการใหม่สองบริการพร้อมกับการเปิดห้องสมุดสาธารณะ Clementi
(CMPL) ได้แก่การบริการถุงสีน�้าตาลลึกลับซึ่งพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่หยุดพักทานอาหาร
กลางวัน เป็นการบริการที่สอดคล้องกับแนวคิด “แวะด่วน” คือแวะรับและไปโดยที่ใน
ถุงจะบรรจุหนังสือที่ได้รับการคัดสรรแล้วตามความนิยม นอกเหนือจากบริการถุงสี
น�้าตาลลึกลับแล้วเด็ก ๆ ยังสามารถเพลิดเพลินกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านซุ้ม
นิทานดิจิตอลแบบโต้ตอบซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกด้วย
ห้ อ งสมุ ด สาธารณะ Clementi เป็ น ห้ อ งสมุ ด ล� า ดั บ ที่ 2 4 ในประเทศสิ ง คโปร์ มี พื้ น
ทั้งหมด 1,900 ตารางเมตร มีหนังสือ นิตยสารและสื่อภาพและเสียงประมาณ 150,000
รายการในสี่ภาษาหลัก โดยมีทั้งหนังสือนิยายและไม่ใช่นิยายส�าหรับผู้ใหญ่และคน
หนุ่มสาวถึง 83,000 เล่ม และหนังสือส�าหรับเด็ก 67,000 เล่ม มีนิตยสาร ท้องถิ่นและ
ต่างประเทศกว่า 400 รายการ และ หนังสือพิมพ์สี่ภาษาอีกจ�านวนหนึ่ง
• หนังสือมีชีวิต (Books Come Alive)
หนังสือมีชีวิต หรือ Books Come Alive (BCA) เป็นกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ
ส�าหรับเด็กอายุ 7 ถึง 12 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และ
การแบ่งปันความสนใจในการอ่านระหว่างเพื่อนกับเพื่อน ขยายประสบการณ์การอ่าน
และให้โอกาสเด็กๆ ในการเรียนรู้
BCA เริ่มต้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 ด้วยกิจกรรมลึกลับมากมายส�าหรับเด็กและจะ
มีต่อเนื่องกันไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 กิจกรรมเปิดตัวมีขึ้นระหว่างวันที่ 27-29
พฤษภาคมที่ United Square Shopping Mall มีเด็กมาร่วมส่งบทวิจารณ์หนังสือ และร่วม
กิจกรรมแนวลึกลับถึง 412 คน และมีผู้มาสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดใหม่อีก 56 ราย
นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการมาได้มีการด�าเนินกิจกรรมไปแล้วทั้งสิ้น 56 กิจกรรม (ข้อมูล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554) ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมหลักของ BCA และกิจกรรมพิเศษส�าหรับ
เด็ก และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นมากกว่า 1,364 คน
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กิจกรรม Code RE(a)D เป็นกิจกรรมแนวท้าทายยอดนิยมของ BCA ซึ่งเป็นการดึงเด็ก
ให้หันมาอ่านหนังสือโดยใช้เกมแก้เงื่อนง�าผสานกับกิจกรรมการอ่าน/วาดภาพ ความ
ท้าทายจะประกอบไปด้วยปริศนา 14 รายการซึ่งเด็ก ๆ จะต้องไขให้ได้ก่อนจะน�ามาปะ
ติดปะต่อเป็นค�าตอบซึ่งเป็นชื่อหนังสือลึกลับ เริ่มแรกเลยเด็กจะต้องไปรับคู่มือนักสืบ
(โดยยืมได้ 6 ครั้ง) และรวบรวมเบาะแสของแต่ละสัปดาห์จากห้องสมุดสาธารณะ ความ
ท้าทายจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนพร้อมกับการปล่อยปริศนาสุดท้ายออกมา เด็กที่มี
ค�าตอบถูกต้องมีโอกาสที่จะชนะรางวัลลึกลับ ปรากฏว่าใน 2 สัปดาห์แรกของกิจกรรม
นี้ (4-19 มิถุนายน 2554) มีเด็กมารับคู่มือไปถึง 2,362 เล่มโดยเป็นการยืมทั้งสิ้น 15,277
ครั้ง
ในช่วงเดือนแรกของการเปิดตัวโครงการนี้มีเด็กมากกว่า 1,776 คนได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมที่หลากหลายของ BCA
• kidsREAD
กิจกรรมการอ่านระดับประเทศซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547
โดยมีนาย ลี เซียง-หลุง (Lee Hsien Loong) ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็น
ประธาน กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง NLB, People’s Association (PA) และ
ชุมชนที่ช่วยเหลือตนเองอีก 5 ชุมชนเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในหมู่เด็ก
อายุ 4-8 ปีจากครอบครัวผู้มีรายได้ต�่าในประเทศสิงคโปร์
ผลจากการร่วมมือกันดังกล่าวได้ก่อให้เกิดชมรม kidsREAD ขึ้นถึง 120 แห่งทั่ง
ประเทศสิงคโปร์โดยมีอาสาสมัครมากกว่า 5,000 คน และ เข้าถึงเด็กได้มากกว่า 13,500
คน จากแผนเริ่มแรกที่จะจัดตั้งชมรมการอ่านขึ้นโดยใช้พื้นที่ตามศูนย์ชุมชน ห้องสมุด
สาธารณะ หรือไม่ก็ศูนย์บริการต่างๆที่เข้าร่วมกับกลุ่มชุมชนเหล่านี้ปรากฏว่าภายหลัง
มีองค์กรต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วยเพิ่มขึ้น ทั้งโรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์บริการครอบครัว
ศูนย์ดูแลนักเรียน โรงเรียนอนุบาล องค์กรส�าหรับผู้มีความต้องการพิเศษและสถาน
สงเคราะห์เด็ก
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ในอนาคตหากแผนยุทธศาสตร์ห้องสมุดปี ค.ศ. 2020 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ด�าเนินการส�าหรับปี พ.ศ. 2555 ถึง 2559 โครงการ kidsREAD จะเก็บเด็กไว้ในโครงการ
ได้จนพวกเขาส�าเร็จชั้นประถม 2 แทนที่จะอยู่ในโครงการได้แค่ปีเดียว เราจะเพิ่ม
คุณภาพของโครงการให้ดีขึ้น และหลักสูตรจะได้รับการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความ
ก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะการอ่านที่เหมาะส�าหรับวัยของพวกเขา โครงการจะได้รับ
การขยายให้ครอบคลุมจ�านวนเด็กที่มากขึ้น
• การเปิดตัวการฉลองครบรอบ 5 ปี ของกิจกรรมการอ่านกับคุณพ่อครบ
10,000 รายและมากกว่านั้น
การเปิดตัวการฉลองครบรอบ 5 ปี ของกิจกรรมการอ่านกับคุณพ่อครบ 10,000 รายและ
มากกว่านั้นภายใต้แนวคิด “การอ่าน -- ของขวัญชิ้นแรกที่มอบให้กับลูกของคุณ” เมื่อ
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 ณ The Plaza ของอาคารหอสมุดแห่งชาติสามารถดึงดูดผู้
เข้าร่วมกิจกรรมได้ประมาณ 2,000 ราย
บรรดาคุ ณ พ่ อ และสมาชิ ก ในครอบครั ว จากทุ ก สาขาอาชี พ ได้ ใ ช้ เ วลาบ่ า ยวั น เสาร์
สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเล่านิทาน การแสดง เกม การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ เคล็ดลับการอ่าน ค�าแนะน�าเกี่ยวกับหนังสือเด็กและงานฝีมือเก๋ๆ
นับตั้งแต่ได้มีการริเริ่มกิจกรรมนี้ขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 มีผู้ได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไปมากกว่า 60,000 ราย ทั้งนี้กิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม
จ�านวนพ่อที่อ่านหนังสือกับลูกเป็นประจ�าให้มากขึ้น
• READ! Singapore
กิจกรรมรณรงค์มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์เป็นการท�างานร่วมกับพันธมิตรกว่า
120 รายไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตหนังสือ องค์กรชุมชนและองค์กรธุรกิจรวมทั้งโรงเรียน
อีกนับ 100 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 6 ปีกิจกรรมรณรงค์นี้ได้จัดการอภิปรายหนังสือ
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านมากกว่า 1,600 ครั้งและดึงดูดผู้คนมากกว่า
160,000 คนจากทั่วประเทศสิงคโปร์ให้มาเข้าร่วม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวาง
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และหลากหลายเช่น เจ้าหน้าที่รัฐ คนขับแท็กซี่ ช่างท�าผม พนักงานในภาคบริการด้าน
ดูแลสุขภาพ / การต้อนรับ / และข้าราชการพลเรือน
ส�าหรับกิจกรรมภายใต้ กิจกรรมรณรงค์มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์ 2011นี้
บรรดาคนรักหนังสือสามารถอ่านหนังสือในระหว่างการเดินทางได้ด้วยการเปิดตัว
MobileRead ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีที่พัฒนาโดยคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติ (NLB)
เพื่อส่งเสริมให้คนอ่านหนังสือ ส�าหรับการรณรงค์ในปีนี้ เปิดตัวโดย ดร. ยาคอบ อิบรา
ฮิม (Dr Yaacob Ibrahim)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูล การสื่อสารและศิลปะพร้อมๆ
กับพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์
มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์ 2011 MobileRead ช่วยให้ผู้ใช้ iPhone สามารถเข้า
ถึงเรื่องสั้นซึ่งได้รับเลือกเป็นหนังสืออ่านส�าหรับกิจกรรมในปีนี้และหนังสือที่ได้รับ
การคัดเลือกในหกปีที่ผ่านมาฟรีอีกด้วย
เท่านั้นยังไม่พอ NLB ยังได้จับมือกับ Infocomm Development Authority of Singapore
(IDA) ส่งเสริมกิจกรรม MobileRead ให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทันสมัย นับ
ตั้งแต่เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการในเดือนมกราคม 2554 มีการดาวน์โหลดไปแล้วถึง
40,000 ครั้งรวมทั้ง e – books อีก 29,000 ครั้งด้วย
ในวันที่ 1 กรกฏาคม NLB และ IDA ได้เป็นเจ้าภาพจัดเทศกาล “เพลิดเพลินกับไลฟ
สไตล์การอ่านแบบดิจิตอล”ขึ้นซึ่งได้จัดแสดงหนังสือภายใต้กิจกรรมมาอ่านหนังสือ
กันเถอะ! สิงคโปร์ ควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
ส�าหรับการรณรงค์ในปีนี้ได้จัดแสดงหนังสือที่แต่งโดยนักเขียนสิงคโปร์มากที่สุด
ตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 คือมีผลงานของนักเขียนสิงคโปร์ที่ได้
รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการถึงยี่สิบท่านด้วยกันในสี่ภาษาประกอบไปด้วยบทกวี
สี่ชิ้น นิยายและเรื่องสั้นอีกแปดเล่มจากทั้งหมดสิบหกเล่ม หนึ่งในนั้นคือ Gone Case
โดย Dave Chua ซึ่งเป็นผลงานแรกของนักเขียนชาวสิงคโปร์ที่ได้ตีพิมพ์เป็นนิยายภาพ
(graphic novel) อีกด้วย ส�าหรับผลงานของนักเขียนต่างชาติที่ได้รับการคัดเลือกมีสาม
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เล่มที่ถูกน�ามาท�าเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล
เรื่องสั้นและบทกวีที่ได้รับการคัดเลือกยังได้รับการรวบรวมและพิมพ์เผยแพร่ลงใน
หนังสือ READ! Singapore 2011 ซึ่งสามารถขอยืมได้จากห้องสมุดของ NLB กิจกรรม
รณรงค์มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์ 2011 มีขึ้นตั้งแต่ 23 มิถุนายน ไปจนถึง 28
กันยายน 2554 ตลอดระยะเวลา 14 สัปดาห์นี้ มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
ขึ้นในสถานที่ต่างๆทั่วสิงคโปร์
มีการจัดงานเทศกาลการอ่าน 6 งานโดย NLB และผู้น�าระดับรากหญ้าโดยประสงค์ให้
เข้าถึงคนกว่า 2,000 คนเพื่อส่งเสริมการอ่านและจัดตั้งกลุ่มอ่านหนังสือขึ้นในปี 2554
ด้วยโครงการที่ขยายขอบเขตใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวั ง ของผู ้ อ ่ า นทั้ง เก่าและใหม่ท�าให้โครงการ มาอ่ า นหนั งสื อกั น เถอะ!
สิงคโปร์ ! มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปอย่างมากนับแต่โครงการได้ถือก�าเนิดขึ้นเมื่อ
หกปีก่อน การสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากสาธารณะ สถาบันการค้าและการศึกษา
รวมทั้งสื่อได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสถานะของโครงการ มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์
ว่าเป็นงานระดับชาติประจ�าปีที่ผู้คนตั้งตารอคอย
ภายใต้การรณรงค์ประจ�าปีด้วยกิจกรรมมาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์ และชมรม
การอ่านที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมการอ่านแท็กซี่Sifu ได้ช่วยส่งเสริมให้ชาว
สิงคโปร์จ�านวนมากปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและกลายมาเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และต่อไปหลังจากนั้น
ในอนาคตเราหวังที่จะขยายกิจกรรมรณรงค์ของเราให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เด็กด้วยรวมถึงส่งเสริมเรื่ององค์ประกอบ”การเขียน”และส่งเสริมให้คนรู้จักเขียนความ
คิดเห็นของตนหลังอ่านจบ เราหวังที่จะคัดเลือกเรื่องสั้นที่น่าอ่านให้มากขึ้นและน�ามา
แปลเป็นภาษาอื่น ๆ อีก 3 ภาษา
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• ความร่วมมือกับ People’s Association
การท�างานร่วมกับ People’s Association (PA) จะช่วยให้ NLB สามารถใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายรากหญ้าของ PA เพื่อเข้าถึงชาวสิงคโปร์ให้มากขึ้น
ในฐานะที่เป็นเจ้าของของโครงการ Passion Card ท�าให้ PA ดึงสมาชิกมาเข้าร่วม
กิจกรรมอันน่าตื่นเต้น ณ ศูนย์ชุมชนและเอาท์เล็ตต่างๆ ของ PA ได้ การรวมตัวกันของ
NLB และ PA ก่อให้เกิดพลังอันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จอย่างมหันต์
การร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานมีอาทิ เช่น :
ก) บัตร NLB - PAssion
สมาชิกบัตร Passion ez - link ที่เป็นชาวสิงคโปร์และคนต่างชาติที่มีถิ่นพ�านักถาวรใน
สิงคโปร์ (PRS) สามารถเพลิดเพลินกับการเป็นสมาชิกพิเศษระดับพรีเมี่ยมของ NLB
ฟรีนาน 5 ปีทันทีที่ลงทะเบียน ซึ่งจะท�าให้สมาชิกระดับพรีเมี่ยมสามารถยืมของในห้อง
สมุดได้แปด (8) รายการรวมถึงการยืมวัสดุภาพและเสียงจากห้องสมุดสาธารณะได้
สูงสุดสี่ชิ้น
คนสิงคโปร์และ PRS ผู้ลงทะเบียนใหม่หรือต่ออายุสมาชิกบัตร Passion ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไปจะได้รับการลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกระดับพรีเมี่ยมของ
NLB โดยอัตโนมัติโดยมีข้อก�าหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเป็นสมาชิก
บัตร Passion EZ - link ส่วนสมาชิกบัตร Passion EZ – link ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนนี้จะ
ต้องไปลงทะเบียนกับทางห้องสมุด NLB เพื่อขอเป็นสมาชิกระดับพรีเมี่ยมของ NLB
ได้ฟรีจนกว่าจะหมดอายุของบัตรสมาชิก Passion
ข) ชมรมอ่านหนังสือ PAssion
PA และ NLB จะร่วมมือกันพัฒนาโครงการเพื่อดึงสมาชิกบัตร PAssion เข้าร่วมกิจกร
รมที่ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในโครงการดังกล่าวได้แก่การ
พัฒนาและการขยายกลุ่มคนที่สนใจเข้าร่วมชมรมอ่านหนังสือระหว่าง NLB และ PA
โดยจะรณรงค์ให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นและในเวลาเดียวกันก็จะใช้ชมรมเป็นฐานให้สมาชิก
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เข้าร่วมในการให้บริการชุมชนที่มุ่งส่งเสริมการอ่าน .
c) งานเลี้ยงอาหารค�่าและทุเรียนส�าหรับสมาชิกชมรมอ่านหนังสือ
“งานเลี้ยงอาหารค�่าและทุเรียน” เป็นงานสังสรรค์ที่จัดโดย PA เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
ส�าหรับคนกว่า 200 คนเพื่อแนะน�าชมรมอ่านหนังสือและชักชวนให้ผู้น�าระดับราก
หญ้าใหม่ๆ จัดตั้งชมรมอ่านหนังสือขึ้น ระหว่างงานสังสรรค์ดังกล่าว NLB ได้จัดการ
อภิปรายหนังสือที่น่าสนใจถึง 8 ช่วงด้วยกัน (แบ่งเป็นภาษาอังกฤษ 4 ช่วงและภาษา
จีน 4 ช่วง) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดตั้งชมรมอ่านหนังสือขึ้นในหมู่ผู้น�าระดับรากหญ้า
ใหม ่ๆ แผนระยะยาวส�าหรับ PA คือการจัดตั้งชมรมอ่านหนังสือให้ครบทุกเขตใน
ประเทศสิงคโปร์
• การเข้าถึงผู้ใช้และชุมชน
จากการพยายามดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมห้องสมุดสาธารณะได้จัดท�ากิจกรรมต่าง ๆ
มากมายตามโรงเรียนชมรมต่าง ๆ ของชุมชน องค์กรและ งานระดับใหญ่อีกหลายงาน
มีการจัดงานถึง 59 งานเพื่อรองรับคนหนุ่มสาวและดึงคนเข้ามาร่วมงานได้ทั้งหมด
19,498 คน ส่วนกิจกรรมส�าหรับผู้สูงวัยมีการจัดทั้งหมด 4 งานมียอดรวมของผู้เข้าร่วม
2,033 ราย ในขณะที่กิจกรรมส�าหรับคนทั่วไปถูกจัดขึ้นรวม 17 งานและยอดรวมของผู้
เข้าร่วม 17,731 ราย
งานระดับใหญ่ที่เด่น ๆ อาทิ เช่น
เทศกาล Active Ageing (1-3 เมษายน) : นอกเหนือจากการจัดแสดงหนังสือและบริการของ
ห้องสมุดแล้ว บรรณารักษ์ยังจัดให้มีการเล่าเรื่องหนังสือสู่กันฟังและการแสดงดนตรีที่
บรรเลงโดย erhu บนเวทีในช่วงเทศกาลอีกด้วย มีหนังสือ รวมถึงสือ่ ภาพและเสียงประมาณ
1,770 รายการส�าหรับให้สาธารณชนยืม โดยยอดรวมของหนังสือทีถ่ กู ยืมมีทงั้ สิน้ 1,497 เล่ม
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Canberra Day (17 เมษายน) : งานระดับรากหญ้าที่จัดโดยศูนย์ชุมชน Jelutung ร่วมกับ
Canberra Consultative Citizens’ Committee มีผู้เข้าร่วมงาน 3,000 คนซึ่งส่วนใหญ่มา
แวะเยี่ยมชมบูธของ NLB เพื่อเลือกหาและรับแสตมป์กิจกรรมส�าหรับน�าไปแลกถุง
ขนม ในระหว่างงานมีการยืมหนังสือไป 724 เล่ม
สถาบันการศึกษาแห่งชาติ(10 พ.ค. และ 6 มิถนุ ายน) : กิจกรรมรณรงค์เพื่อเข้าถึงสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ครูที่เพิ่งจบการศึกษาได้ทราบถึงการ
บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดและผลิตภัณฑ์ที่มีผลที่ได้รับเป็นไปในเชิงบวกและเราได้รับ
ข้อเสนอแนะในทางสร้างสรรค์อีกมากมาย
• ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ปัจจุบันนี้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ (LCS) 23 แห่งด้วยกันที่เกิดขึ้นในห้องสมุดสาธารณะ
และบริหารจัดการโดยทีมงาน ที่มีทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่น ชุมชนเหล่านี้ได้รวมเอากลุ่ม
ต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นเรื่องการอ่านเป็นหลักและผู้ที่เป็นพวก “มุ่งเน้นกิจกรรม” เข้าไว้ด้วย
สมาชิกชุมชนมีโอกาสแบ่งปันความสนใจ แบ่งปันหนังสือและความรู้พร้อมไปกับการ
อภิปรายซึ่งได้รับการจัดไปแล้วถึง 29 รอบโดยมีคนเข้าร่วมทั้งสิ้น 642 รายประกอบไป
ด้วยทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ / ผู้สูงวัย
กิจกรรมใหม่ล่าสุดที่ได้รับการบรรจุไว้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้คือชมรมนักเขียน
นวนิยายชาวสิงคโปร์ที่CTPL กิจกรรมครั้งแรกสุดที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมมีผู้เข้า
ร่วม 12 คนส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนเชิง
สร้างสรรค์และการเขียน นวนิยาย ส่วนชมรมอ่านหนังสือ(ภาษาจีน) ของผู้สูงวัย ชมรม
แท็กซี่ Sifu ชมรมคนรักหนังสือและเล่นเกมยังคงมีผลตอบรับที่ดี
ภายใต้โครงการมาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์ เราสามารถดึงดูดโรงเรียนนับร้อย
โรงและการสนับสนุนจากพันธมิตรต่างๆ อีกมากกว่า 120 รายทั้งจากภาครัฐ องค์กร
เอกชนและชุมชน
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ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการให้บริการในการจัดอภิปรายหนังสือและตั้งชมรม
อ่านหนังสือขึ้น โครงการมาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์ ประสบความส�าเร็จอย่าง
มากในหมู่คนขับรถแท็กซี่ช่างท�าผม ครูเจ้าหน้าที่อนามัย พนักงานในแวดวงการ
ต้อนรับและบริการ ข้าราชการพลเรือน เยาวชนและผู้สูงอายุส่งผลให้มีการตั้งชมรม
อ่านหนังสือของพวกเขาขึ้น จนถึงปัจจุบันมีชมรมอ่านหนังสือได้รับการก่อตั้งแล้วกว่า
90 ชมรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งหมดเหล่านี้ยังคงด�าเนินบทบาทสนับสนุนให้ชาวสิงคโปร์อ่าน
หนังสือและอภิปราย และเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้การอ่านและการเรียนรู้ยังคงเต็มไป
ด้วยชีวิตชีวา
อนาคต -- ห้องสมุดเพื่อชีวิต : แผนยุทธศาสตร์ของ NLB กับการก้าวเข้าสู่ปีค.ศ. 2020
7 การขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดย NLB ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นท�าโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในงานหลักของ NLBนั่นก็คือการส่งเสริม
การอ่านและสร้างความมั่นใจว่าต้นทุนทางสังคมในเชิงบวกของห้องสมุดจะได้รับการ
ขยายให้เพิ่มขึ้น
8 จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากห้องสมุดธรรมดา ๆ ไปเป็นห้องสมุดที่รองรับกิจกรรม
ทางสังคมมากขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของชาวสิงคโปร์
ทั้งมวล โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านจะเปลี่ยนจากรูปแบบ “หนึ่งเดียว
เหมาะกับทุกคน” ไปเป็นการก�าหนดกรอบกว้าง ๆ และน�ามาดัดแปลงให้เข้ากับความ
ต้องการในการร่วมมือกับแต่ละชุมชน จากงานที่เราท�าอยู่ในปัจจุบันด้านการเก็บ
รวบรวมและอนุรักษ์หนังสือเกี่ยวกับ สิงคโปร์ ขั้นต่อไปเราจะท�าการเก็บรวบรวมงาน
เขียนเกี่ยวกับสิงคโปร์โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ปัจจุบันห้องสมุดเรามี
เนื้อหาเหล่านี้ในรูปแบบต่างๆ กันไว้บริการอยู่บ้างแล้ว และเราจะใช้สิ่งที่มีอยู่สร้างเป็น
หมวดหมู่พิเศษใหม่ขึ้นมาเพื่อยกระดับการอ่านและการเรียนรู้ของคนสิงคโปร์และเข้า
ถึงกลุ่มคนต่าง ๆ ให้กว้างขึ้น ทุกวันนี้การให้บริการห้องสมุดรูปแบบดิจิตอลของเรายัง
เป็นเพียงตัวเสริมการบริการหลักและเครือข่ายของห้องสมุดสาธารณะอยู่ เราต้องการ
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จะพัฒนาต่อไปด้วยการให้บริการห้องสมุดดิจิตอลเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา
9 ในแผนงานห้องสมุดปี ค.ศ. 2000 ของเราได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นตัวขับเคลื่อน
หลักเพื่อเป็นการวางรากฐานส�าหรับเครือข่ายห้องสมุดสาธารณะ แต่ส�าหรับแผนใน
ปี ค.ศ. 2010 เราหวังจะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเพื่อให้ทันกับแนวโน้ม
และเทคโนโลยี ของยุคปัจจุบัน ขณะที่แผนส�าหรับปีค.ศ. 2020 เราได้มีการก�าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมกับวิสัยทัศน์ใหม่ว่า “นักอ่านเพื่อชีวิต ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ
ประเทศชาติที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้”
วิสัยทัศน์ใหม่ “นักอ่านเพื่อชีวิต ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และประเทศชาติที่เต็มไปด้วย
องค์ความรู้.’
10 ก่อนอื่นขออธิบายถึงเหตุผลว่าท�าไมถึงได้เลือกวิสัยทัศน์ใหม่นี้มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนกลยุทธ์ การอ่านเป็นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการแสวงหาความรู้ การเรียนรู้และ
ห้องสมุดอยู่ในสถานะที่จะโอบอุ้มให้การอ่านเพื่อชีวิตได้ยกระดับขึ้นมาสู่วาระแห่ง
ชาติได้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้สามารถสร้างขึ้นได้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับห้อง
สมุดที่ซึ่งแต่ละคนสามารถเชื่อมต่อกับชุมชนของตนเองไปพร้อม ๆ กับการสร้างความ
รู้สึกเป็นเจ้าของและแบ่งปันคุณค่าในสังคมพหุวัฒนธรรมของเราต่อกัน ในทศวรรษ
หน้าสิงคโปร์ปรารถนาจะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้และห้องสมุดมีบทบาท
ส�าคัญในการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้นในหมู่ประชาชนและชุมชน ความ
ร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดและสถาบันอื่น ๆ สามารถท�าให้การเข้าถึงแหล่งความรู้
ต่างๆ ของประเทศเป็นไปได้กว้างขวางขึ้น
11 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นี้เราจะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลักสี่ประการ
ดังนี้
• การอ่าน การเรียนรู้และข้อมูลด้านการรู้หนังสือ
วัตถุประสงค์นี้จะมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านที่มั่นคงและเพิ่มความสนใจ
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ในการอ่านของหมู่นักอ่านให้มากขึ้น เราต้องการที่จะวางรากฐานการอ่านอันแข็งแกร่ง
ในครอบครัวของกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กเล็ก รักษาความสนใจของเยาวชนใน
การอ่านและการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ช่วยก่อให้เกิดบรรยากาศที่
กระฉับกระเฉงในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนกับผู้สูงวัย ให้ความรู้และ
ข่าวสารใหม ่ๆ ด้านข้อมูลการรู้หนังสือแก่คนสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการ
รับรู้ของคนให้แข็งแกร่งขึ้นและเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะพัฒนานิสัยการซักถามซึ่ง
สามารถน�าไปใช้ได้กับทุก ๆ ด้านของชีวิต
• ห้องสมุดในยุคถัดไป
บทบาทของห้องสมุดอันมีรากฐานมาจากความนิยมชมชอบที่จะใช้ห้องสมุดเป็นพื้นที่
ของชุมชนจะถูกเน้นย�้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ห้องสมุดยุคถัดไปจะยังคงเป็นแหล่ง
ความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันและจะยังคงท�าหน้าที่ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่กันและกันต่อไป ภายใต้บทบาทนี้ห้องสมุดสาธารณะทั้ง 24
แห่งจะปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างบทบาทของตนให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับการเป็นศูนย์
เรียนรู้สูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ชุมชนของสังคมต่อไป
• ความเป็นเลิศทางเนื้อหาทั้งในสิงคโปร์เองและระดับภูมิภาค
เราต้องการสร้างความมั่นใจว่าได้มีการเก็บรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิงคโปร์ไว้เป็น
อย่างดีและเชิญชวนให้คนสิงคโปร์เข้าร่วมค้นหาและใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ซึ่งมีอยู่ตาม
ห้องสมุดของ NLB โดยหวังว่าการเห็นและความซาบซึ้งในคุณค่าของเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
สิงคโปร์จะส่งเสริมประชาชนให้เกิดความรู้สึกหวงแหนและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์
ของชาติได้
• ห้องสมุดดิจิตอล ทุกที่ทุกเวลา
การเข้าถึงแหล่งห้องสมุดดิจิตอลและการบริการจะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อได้อย่างสะดวกง่ายดาย ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงว่า NLB เองจะ
ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม ่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถบริการ
ดิจิตอลแก่ชาวสิงคโปร์ได้
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บทสรุป
แผนยุทธศาสตร์ห้องสมุดปีค.ศ. 2020 ของ NLB จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าคนสิงคโปร์จะยัง
คงสามารถเข้าถึงความรู้และใช้การอ่านหนังสือและข้อมูลด้านการรู้หนังสือในการเข้า
ถึงความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง NLB จะจัดให้ชาวสิงคโปร์ได้มีสถานที่ที่ปลอดภัย
และวางใจได้ส�าหรับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในรูปแบบปกติหรือรูปแบบดิจิตอลก็ตาม
อ้างอิง :
Libraries for Life: NLB’s Strategic Plan into 2020. Published 2011.
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เกี่ยวกับผู้เขียน
เกาหลีใต้
นางสาว ซุก ยึน ลี (Ms. Sook Hyeun LEE)
ผู้อ�านวยการหอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและเยาวชน ประเทศเกาหลีใต้
ซุก ยึน ลี จบปริญญาโทสาขาการสื่อสารและบรรณารักษ์ศาสตร์ จาก
Yonsei University ในกรุงโซล เริ่มท�างานที่หอสมุดแห่งชาติ (National Library of
Korea: NLK) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 ปัจจุบันเป็นผู้อา� นวยการหอสมุดแห่งชาติส�าหรับ
เด็กและเยาวชน (National Library for Children and Young Adults : NLCY) ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายใต้ก�ากับของกระทรวงการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา เธอมี
บทบาทส�าคัญในการวางนโยบายเกี่ยวกับห้องสมุดและการให้บริการ และมีผลงาน
เขียนจ�านวนมากที่เกี่ยวกับการอ่านตีพิมพ์ในวารสารห้องสมุดและหนังสือพิมพ์ต่างๆ
นอกจากนี้ เธอยังได้ริเริ่มโครงการห้องสมุดส�าหรับเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวที่มา
จากหลากหลายวัฒนธรรม
ฟิลิปปินส์
นาง ฟลอร์ มารี สตา โรมานา ครูซ (Mrs. Flor Marie (Neni) Sta. Romana Cruz)
ฟลอร์ มารี สตา โรมานา ครูซ (ใช้ชื่อในการเขียนหนังสือว่า Neni Sta. Romana Cruz) เป็นนักข่าวอิสระ นักการศึกษา กรรมการอ่านต้นฉบับ และนักประพันธ์
หนังสือเกี่ยวกับเด็ก หนังสือที่เธอเขียนหลายเล่มได้รับรางวัลหนังสือแห่งชาติส�าหรับ
เด็ก และรางวัลหนังสือเพื่อการศึกษา เธอมีบทบาทส�าคัญในการก่อตั้งศูนย์สื่อเพื่อเด็ก
ของ International School Manila (ISM) และโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน
ต่างๆอันมีจุดมุ่งหมายสร้างฟิลิปปินส์ให้เป็นประเทศของนักอ่าน เธอได้รับรางวัลจาก
สมาคมนักอ่านแห่งฟิลิปปินส์ ในฐานะผู้อุทิศตนให้กับการสร้างนิสัยและส่งเสริมให้
ชาวฟิลิปปินส์รักการอ่าน เมื่อปี พ.ศ. 2553
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มาเลเซีย
ศาสตราจารย์ แอมบิกาปาธี ปานเดน (Prof. Ambigapathy Pandian, Ph.D.)
แอมบิกาปาธี ปานเดน เป็นศาสตราจารย์ด้านการศึกษาและภาษาศาสตร์ มีผล
งานวิจัยจ�านวนมากที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาและการรู้หนังสือ การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้
ใช้ภาษาอื่นๆ มีบทความหลายชิ้นตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และ
ผลงานตีพิมพ์เป็นหนังสือมากกว่า 25 เล่ม
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งคณบดี School of Languages, Literacies and Translation (SoLLaT), Universiti Sains ประเทศมาเลเซีย และเป็นนักวิจัยของสถาบันการ
ศึกษาระดับสูงแห่งชาติ สังกัดกระทรวงการศึกษา นอกจากนี้ ยังด�ารงต�าแหน่งประธาน
คณะกรรมการการเอเซียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ของสมาคมการอ่านนานาชาติ
(International Reading Association)
ลาว
นางสาว สมเพ็ด พงพาจัน (Ms. Somphet Phongphachanh)
ผู้อ�านวยการ Room to Read Laos
สมเพ็ด พงพาจัน ร่วมก่อตั้งโครงการ Room to Read ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) ในปี พ.ศ.2548 ก่อนหน้านั้นเธอเป็นผู้
ประสานงานสมาคมเพื่อส่งหนังสือภาพให้เด็กน้อยลาว (Association for Sending
Picture Books to Laos Children: ASPB) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศญี่ปุ่น
เธอจบการศึกษาแพทย์ศาสตร์จาก Thai Binh University of Medicine ในเมือง Thai Binh
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
จาก Dongdok University ในกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว หลังจบการศึกษา เธอปฏิบัติ
หน้าที่เป็นวิสัญญีแพทย์ที่โรงพยาบาลมโหสถ (Mahosot Hospital) ในกรุงเวียงจันทน์
เธอตัดสินใจลาออกจากงานด้านการแพทย์มาท�างานพัฒนาด้านเด็กอย่างเต็มตัวตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2540
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เวียดนาม
นางสาว วู ด็อง ถัว หงา (Ms. Vu Duong Thuy Nga)
รองผู้อ�านวยการกรมห้องสมุด, กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว,
ประเทศเวียดนาม
วู ด็อง ถัว หงา จบปริญญาตรีและโทสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ จาก Hanoi
Cultural University และก�าลังท�าวิทยานินธ์ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เธอท�างาน
ที่กรมห้องสมุด กระทรวงการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา, เวียดนาม ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2529 มีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการอ่านในเวียดนามที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ รวมทั้งต�าราเรียน 4 เล่ม

สิงคโปร์
นาง เกียง-โก๊ะ ไล ลิน (Mrs. Kiang-Koh Lai Lin)
ผู้อ�านวยการ โครงการ Reading Initiatives, คณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติ สิงคโปร์
เกียง-โก๊ะ ไล ลิน ท�าโครงการด้านส่งเสริมการอ่านมานานกว่า 35 ปี เป็นผู้ผลัก
ดันให้เกิดโครงการใหม่ๆจ�านวนมากเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้ชาว
สิงคโปร์ รวมถึงโครงการ READ! Singapore ซึ่งเป็นโครงการระดับประเทศ ส่งเสริม
ให้ชาวสิงคโปร์อ่านหนังสือทั้ง 4 ภาษาที่เป็นภาษาทางการ เธอไม่เพียงชวนให้คนอ่าน
หนังสือ แต่ยังสร้างชุมชนนักอ่านให้มีการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่ได้จาก
การอ่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 Read! Singapore จัดกิจกรรมกว่า 1,600 ครั้ง เข้าถึงผู้อ่านกว่า
160,000 คน เธอยังประสบความส�าเร็จในการชวนกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ เช่น คนขับ
แท็กซี่ ช่างท�าผม ครู เยาวชน บุคลกรด้านสุขภาพ พนักงานโรงแรม และข้าราชการ ก่อ
ตั้งชมรมการอ่านของกลุ่มอาชีพตนเอง
ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2548 เธอได้รับเลือกให้เป็นผู้ประสานงานข้อมูล
ข่าวสารฝ่ายห้องสมุด
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ส�าหรับเด็กและเยาวชน ของ International Federation Library Associations (IFLA)
เกี ย ง-โก๊ ะ ไล ลิ น เป็ น หนึ่ ง คณะกรรมการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ L 2020
หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์
อินโดนีเซีย
รองศาสตราจารย์ เซติโอโน ซูกิฮาร์โต (Assoc. Prof. Setiono Sugiharto)
รองศาสตราจารย์ เซติโอโน ซูกิฮาร์โต เป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษา
อังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ Atma Jaya Catholic University ในกรุงจาการ์ต้า ประเทศ
อินโดนีเซีย และก�าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากสอน
หนังสือ รศ.ซูกิฮาร์โต ยังเป็นบรรณาธิการให้กับวารสารทางวิชาการหลายเล่ม และเป็น
นักเขียน และคอลัมนิสต์ ที่มีงานเขียนจ�านวนมากที่เกี่ยวข้อกับประเด็นด้านการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ เขาเป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์ The Jakarta Post มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2541 ผลงานที่ตีพิมพ์ อาทิ “Access vs. Book Reading Habit”, “Teaching Literature is an Art that can, must be learned”; “Exploding the Myth of non-Literate Culture”.
ประเทศไทย
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์, Ph.D.
รองเลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.)
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก จากคณะคุรุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Diploma in Japanese’s Education (Training programmer for oversea teacher) จาก University of Tsukuba JAPAN 1978 มีประสบการณ์การ
ท�างานในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานโครงการส่งเสริมการอ่าน, ผู้อ�านวยการศูนย์
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ และประสบการณ์การฝึกอบรมและดูงานด้านการ
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ใช้สื่อการศึกษา การจัดการศึกษาทางไกล การวางแผนการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ในหลาย
ประเทศ
ศาสตราจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์, Ph.D.
ศาสตราจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็นนักประวัติศาสตร์ นักคิด และนักเขียน มี
ผลงานวิชาการและงานเขียนตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องมากกว่า 2,000 ชิ้นนับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา หนึ่งในงานเขียนที่โดดเด่น คือ “ปากไก่ และใบเรือ” หนังสือรวม
ความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและ ประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ ได้รับการแปลและ
เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในชื่อเรื่อง “Pen & Sail”
งานเขียนของศาสตราจารย์นิธิได้รับการยกย่องว่ามีอิทธิพลทางความคิด
อย่างมากต่อสังคมไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ศาสตราจารย์นิธิได้
รับรางวัล “วัฒนธรรมเอเซียฟูกูโอกะ” ปี พ.ศ.2542 ในฐานะผู้มีผลงานวิจัยค้นคว้า
ดีเด่น และรางวัลนักเขียน “ศรีบูรพา” ปี พ.ศ. 2545 จากผลงานเขียนหลากหลาย
ที่สร้างผลสะเทือนให้กับสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งวงวิชาการด้านประวัติศาสตร์
แวดวงวรรณกรรม และสื่อมวลชน
นิธิส�าเร็จการศึกษาสาขาประวัติศาสตร์ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
ศาสตราจารย์นิธิลาออกจากการสอนหนังสือที่ภาควิชาประวัติศาตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 แต่ยังคงผลิตงานเขียนที่โยงประวัติศาสตร์มา
อธิบายสังคมปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ อรศรี งามวิทยาพงศ์, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ อรศรี งามวิทยาพงศ์ เป็นอาจารย์ประจ�าส�านักบัณฑิตอาสา
สมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการนโยบายองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
รศ.อรศรี จ บปริ ญ ญาตรี จ ากคณะวารสารศาสตร์ ป ริ ญ ญาโทสาขาความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละปริ ญ ญาเอกสาขาการบริ ห ารสั ง คม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานศึกษาวิจัยทางวิชาการตีพิมพ์หลายเล่ม อาทิ ปัจจัย
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ที่เอื้อและที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน : กรณีศึกษาแผนงาน
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน,
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2553), กระบวนการเรียนรู้สู่การ
เท่าทันสื่อ : บทส�ารวจสถานภาพและก้าวต่อไป (กรุงเทพฯ : แผนงานสื่อเพื่อสุขภาวะ
เยาวชน , ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ . 2551)
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน : กรณีศึกษาแผนงานสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน (กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2553), กระบวนการเรียนรู้สู่การเท่าทันสื่อ
: บทส�ารวจสถานภาพและก้าวต่อไป (กรุงเทพฯ : แผนงานสื่อเพื่อสุขภาวะเยาวชน ,
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ . 2551)
ศาสตราจารย์ ชุติมา สัจจานันท์, Ph.D.
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศาสตราจารย์ ชุติมา สัจจานันท์ ส�าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต และ
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Master of
Science (Information Science) จากUniversity of The Philippines, ปริญญาเอกจากEdD
Charles Sturt University, Australia และPostGraduate Diploma, Science Information
Specialist in Southeast Asia จาก University of The Philippines
ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2541 ศาสตราจารย์ชุติมา ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ
ระหว่างปี พ.ศ.2540-2543 ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร สภาบรรณารักษ์ ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress of Southeast Asian Executive Board-CONSAL)
และกรรมการถาวรแผนกทฤษฎีและวิจัย สหพันธ์นานาชาติ ว่าด้วยสมาคมและสถาบัน
ห้องสมุด (Standing Committee, Theory and Research Section, International Federation of Library Associations and Institutions)
ศาสตราจารย์ชุติมามีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ อาทิ รางวัลงานวิจัยดีเด่น ประเภทภาษาและวรรณกรรม ของคณะ
กรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
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(พ.ศ. 2545) รวมทั้งได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของ Institute of Library Science,
University of the Philippines เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีของสถาบัน (ค.ศ.
2001) รางวัล Women of the Year 2000 ของ American Biographical Institute (ค.ศ.
2000)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ใจกว้าง
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ใจกว้าง ส�าร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
รองศาสตราจารย์มาลี ล�า้ สกุล
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์มาลี ล�้าสกุล ส�าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ),
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) และประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้น
สูง(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

