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การเดินทางบนถนนสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน แม้ยังมีเพื่อน
ร่วมทางไม่มากนกั 

แต่หลายพื้นที่ที่รดน�้า	พรวนดนิ	กไ็ด้เหน็ความงามจากการเตบิโตของ	“ต้นรกัการอ่าน”	ที่เริ่ม	“ผลดิอก  
ออกผลให้ชืน่ใจ”	แต่กระนั้นการได้เติมสีสัน	ขยันใส่ปุ๋ยให้กับการอ่านเพื่อคนทุกวัย	ยังเป็นที่ค้นหา	เพื่อสร้าง
แรงกระเพื่อม	สู่ระลอกคลื่นแห่งการอ่านอย่างต่อเนื่อง	จนกว่าการอ่านจะอยู่ในวิถีชีวิต

พิรุณ	อนวัชศิริวงศ์	และ	ถิรนันท์	อนวัชศิริวงศ์	จากศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน	จึงได้สืบค้นและ
สกัดแนวคิดและผลงานที่โดน	เด่น	(Best	Practice)	เป็นนวัตกรรมการส่งเสริมการอ่านจากนานาประเทศแทบทั่ว
ทุกทวีปมาไว้ใน	อ่านสร้างสุข	ฉบับนี้

เพื่อทุกพื้นที่ของการส่งเสริมการอ่าน	ทั้งในชุมชนท้องถิ่นและระดับนโยบายจะได้เห็นความส�าเร็จที่เกิดขึ้น
จากโลกทัศน์ที่เปิดรับก็จะได้ขยับสู่เป้าปลายทางของวัฒนธรรมการอ่าน	เพื่อดอกและผลของต้นรักการอ่าน

จะเบ่งบานชื่นสุขสู่วิถีสุขภาวะในไม่ช้านี้

สุดใจ	พรหมเกิด
	 ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

คุยเปิดเล่ม



สารบญั

 ๓ คยุเปิดเล่ม

 ๕ ค�าน�าเสนอ

 ๑๑ “เวลาแห่งชวีติ” : โครงการ “อ่าน” ส�าหรบัผูส้งูวยัในสงิคโปร์
  โครงการอืน่ๆ ทีเ่ป็นเลศิเพือ่ “การอ่าน” ของสงิคโปร์

 ๒๒ หอสมดุแห่งชาตสิ�าหรบัเดก็และเยาวชนเกาหลี 
  กบัโครงการเพาะต้นกล้าการอ่านให้ยนืยง

 ๓๓ ห้องสมดุเอทเีอม็ : ส่งเสรมิการอ่านโฉมใหม่ในปักกิง่

 ๓๙ ได้อ่าน - ได้เลือ่นขัน้ : ส่งเสรมิการอ่านในวงการต�ารวจเมก็ซโิก

 ๔๙ หนงัสอืให้อสิรภาพ : ส่งเสรมิการอ่านในเรอืนจ�านานาประเทศ

 ๖๐ ร้อยเรยีงโปสเตอร์ในรอบร้อยปี
  ฉายภาพเส้นทางส่งเสรมิการอ่านของสหรฐัอเมรกิา



ใน สังคมที่ยอมรับ	“ความคิดอ่าน”	ของพลเมือง	
“การอา่นหนงัสอื”	จะอยูใ่นขบวนการขบัเคลือ่นทางสงัคมและวฒันธรรมมาอยา่งตอ่เนือ่ง	แมบ้อ่ยครัง้

จะดเูหมอืนเลอืนหายเขา้ไปในขบวนจนมองไมค่อ่ยเหน็	แตบ่างครากด็เูดน่โดดขึน้มา	ดว้ยเหตดุว้ยผลตา่งๆ	กนัไป	 
อย่างเช่นเมื่อครั้งกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็น	“เมืองหนังสือโลก”	(World	
Book	Capital)	แต่เมื่อล่วงเข้าสู่วาระส่งมอบให้เมืองหนังสือโลกแห่งใหม่ประจ�าปี	๒๐๑๔	คือเมืองพอร์ต	ฮาคอร์ต	 
ประเทศไนจีเรีย	ก็หวั่นๆ	กันอยู่ว่า	หลังจากตีฆ้องร้องป่าวแล้ว	เราจะยังสานต่อภารกิจหลายสิ่งอันที่ยังไม่บรรลุ
เป้าประสงค์	และ / หรือขยายผลสิ่งที่บรรลุผลในระดับหนึ่งต่อไปหรือไม่	อย่างไร

ความพยายามหนึ่งที่จะท�าให้	“หนังสือ”	และ	“การอ่าน”	ก้าวเดินอยู่ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างต่อเนื่องและมีนัยส�าคัญ	ได้แก่การที่ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ	หรือ	สสส.	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการอ่านในฐานะการสร้างเสริมสุขภาวะในมิติต่างๆ	สืบเนื่อง
มาหลายปีจนที่สุดก็ได้เกิดเป็น	แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	อย่างเป็นทางการ	ตั้งแต่ต้นทศวรรษ	 
๒๕๕๐	เป็นต้นมา	

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	มีพันธกิจส�าคัญในการส่งเสริมการอ่านเพื่อให้เป็นวัฒนธรรม 
ของสังคมไทย	การเข้าไปร่วมขับเคลื่อนกับภาคส่วนต่างๆ	การขยายเป็นเครือข่ายที่มีพลัง	ได้ด�าเนินไปพร้อมๆ	กับ 
การสร้างองค์ความรู้	การบุกเบิกน�าความรู้ใหม่ๆ	อันเป็นนวัตกรรมการอ่านมาน�าเสนอสู่สังคมไทย	นับเป็น 
สิ่งที่แผนงานฯ	ได้ด�าเนินการมาหลากหลายเรื่อง	และทยอยเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นระยะๆ	 เพื่อปลุกปั้น 
ให้	“การอ่าน”	 เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรม	ภายใต้กรอบแนวคิดในการสร้างและเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
การอ่านในสังคมทุกภูมิภาค	โดยเนื้อหาสาระมีทั้งในส่วนที่เป็นการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและจาก 
ต่างประเทศ	

การศึกษาแนวทางและวิธีการของปฏิบัติการที่เป็นเลิศ	หรือ	Best	Practice	ในการส่งเสริมการอ่านของ 
ต่างประเทศ	ทั้งในส่วนที่เป็นของห้องสมุดโดยตรงและที่เป็นโครงการเชิงนวัตกรรมใหม่ๆ	นับเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการเรียนรู้ถึงแนวคิดและแนวปฏิบัติการที่ประสบความส�าเร็จ	ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงใจ	น่าจะน�ามาประยุกต์และ
พัฒนาสู่วิธีการใหม่ๆ	ในการส่งเสริมการอ่านของภาคส่วนต่างๆ	ในสังคมไทยต่อไป

ค�าน�าเสนอ
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน	ได้รับมอบหมายจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านโดย 
การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ให้ค้นคว้าและประมวลโครงการ 
ที่นับได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)	ของต่างประเทศ	มาน�าเสนอสู่ภาคีส่งเสริมการอ่าน	องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนนักสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	และผู้สนใจ	ในการนี้เราจึงได้สืบค้นและประมวลสาระ 
ที่	“น่าท่ึง”	ของหลายประเทศในแทบทุกทวีปก็ว่าได้	มารวบรวมไว้	เบ็ดเสร็จมีโครงการใหญ่น้อย	ทั้งที่มีมา
ยาวนานและริเริ่มขึ้นใหม่	รวมกว่า	๑๕	โครงการ	น�ามาไว้ใน	“อ่านสร้างสุข”	ฉบับ	Best Practice - 
ยุทธวิธีใหม่ นวัตกรรมโดนใจ ของห้องสมุดนานาประเทศ 

ในงานชุดนี้มีเรื่องอะไรบ้าง	ล�าดับแรกนี้	ขอน�าเสนอหนัง (สือ) ตัวอย่างของโครงการจากประเทศในเอเชียเรา	 
รวม	๓	ประเทศ	ด้วยกัน	คือ	สิงคโปร์	ซึ่งมีนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ	คือมีโครงการส่งเสริมการอ่าน 
ส�าหรับผู้สูงวัย	ซึ่งต้องมีกลวิธีที่แยบยล	นอกเหนือไปจากมีโครงการส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็กและครอบครัว	
ตลอดจนประชาชนทัว่ไปแลว้	ส�าหรบัเกาหลี	นา่ยนิดแีทนเดก็และเยาวชนทีป่ระเทศนีม้หีอสมดุแหง่ชาตสิ�าหรบัเดก็
และเยาวชนโดยตรง	ท�าให้ด�าริโครงการต่างๆ	ส�าหรับเด็กหลากหลายกลุ่มได้อย่างน่ายกย่อง	ส่วนอีกประเทศหนึ่ง 
คือจีน	ที่ซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีน�ามาซึ่งห้องสมุดแบบใหม่ที่เรียกว่า	ห้องสมุดเอทีเอ็ม	ตั้งอยู่ทั่วทุกหน 
ในเมืองหลวงและก�าลังจะขยายไปสู่เมืองอื่นๆ

“เวลาแห่งชีวิต” : โครงการ “อ่าน” ส�าหรับผู้สูงวัยในสิงคโปร์
	 โครงการ	“เวลาแห่งชีวิต (Time for Life) บริการเพื่อผู้สูงวัย”	ของห้องสมุดประเทศสิงคโปร์	ภาย

ใต้แนวคิด	“คารเ์พ เดยีม (Carpe Deim)”	ซึ่งเป็นวลีภาษาลาตินที่มีความหมายว่า	“จงควา้วนันีไ้ว ้

(seize the day)”	เพื่อจะเชิญชวนทุกคนให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เต็มที่	
และมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบัน	มีเวลาให้กับชีวิตของตัวเอง	แนวคิดนี้ 
แยกย่อยออกเป็น	๔	โครงการย่อย	ได้แก่โครงการ	เวลาเพื่อการค้นหา	 
(Time	to	Discover),	เวลาเพื่อการอ่าน	(Time	to	Read),	เวลาเพื่อการติดต่อ
สือ่สาร	(Time	to	Connect),	และ	เวลาเพือ่การแบง่ปนั	(Time	to	Share)	แตล่ะ
โครงการย่อยจะครอบคลุมวัตถุประสงค์เฉพาะ	ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการอ่านและชีวิตการเรียนรู้ของผู้สูงวัย
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	 นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ	ที่เป็นเลิศเพื่อ	“การอ่าน”	ของสิงคโปร์	ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งไปยัง
กลุ่มเด็กๆ	ครอบครัว	โดยเฉพาะคุณพ่อกับคุณลูก	และส�าหรับประชาชนในภาพรวมของประเทศ		

 
หอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและเยาวชนเกาหลี 
กับโครงการเพาะต้นกล้าการอ่านให้ยืนยง
	 หอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศเกาหลี	ก่อตั้งขึ้น 

เพื่อสร้างและส่งเสริม	‘พลังวัฒนธรรมการอ่าน’	ให้กับเด็กและเยาวชน	
ซึ่งเป็นสมบัติอันล้�าค่าต่ออนาคตของชาติ	ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในด้าน 
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการโดยผา่นการอา่น	เพือ่สรา้งคลืน่ลกูใหม่ 
ให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมได้ 
อยา่งยัง่ยนื	โดยไดน้�าเสนอกจิกรรมตา่งๆ	ที	่“ดงึ”	เดก็ทกุกลุม่	ไมว่า่จะเปน็เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ	
เด็กในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	มาอ่านหนังสือด้วยวิธีการต่างๆ	พร้อมๆ	ไปกับให้
นักอ่านตัวน้อยๆ	เป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ	ในการส่งเสริมพลังการอ่านที่หอสมุดแห่งชาติส�าหรับ 
เด็กและเยาวชนเป็นผู้สนับสนุน	อาทิ	สร้างสรรค์เว็บไซต์	 เปิดคอลัมน์วิจารณ์หนังสือ	และอื่นๆ	 
ด้วยฝีมือเยาวชน	มีการเดินทางทัศนศึกษาจากเรื่องราวที่ได้อ่านในหนังสือ	ฯลฯ

ห้องสมุดเอทีเอ็ม : ส่งเสริมการอ่านโฉมใหม่ในปักก่ิง
 ในกรุงปักกิ่ง	เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ประชาชนทั่วไปจะเห็น	

‘หอ้งสมดุ’	ปรากฏขึน้มากมาย	รมิเสน้ทางทีส่ญัจรไปท�างานและบรเิวณชมุชน
ที่พักอาศัย	ห้องสมุดซึ่งไม่ต้องมีบรรณารักษ์	ที่เรียกว่า	“ห้องสมุดเอทีเอ็ม” 
(ATM	Library)	-	เครื่องบริการยืม-คืนหนังสือด้วยตัวเองได้ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	
เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางและเงื่อนไขด้านเวลา	และแม้ว่าเทคโนโลยีการ
สื่อสารจะก้าวหน้าไปเพียงใด	หากส�าหรับการอ่านแล้ว	พบว่า	“แม้จะเป็นยุค

ของดจิทิลั แตแ่นวโนม้ของคนทีพ่อใจอา่นหนงัสอืทีเ่ปน็เลม่กย็งัมอียูม่าก  

และเราก็จะสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะให้ประชาชนได้สนุกกับการอ่าน 

ให้มากขึ้น” 
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	 ห้องสมุดอัตโนมัติ	ซึ่งมีทั้งโปรโมทการอ่านและการน�าหนังสือเข้าสู่ชุมชนที่พร้อมบริการทันทีนี้	ได้รับ
การสนับสนุนจากทางการ	ส�านักห้องสมุดกลางของจีนเห็นว่า	โครงการนี้ควรจะจัดท�าในระยะยาว	
และจะสนับสนุนให้ขยายออกไปยังเมืองต่างๆ	ทั่วประเทศ	เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของประชาชน
ให้กว้างขวางและเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ขยับออกไปจากทวีปเอเชีย	ไปไกลถึงอเมริกาเหนือ	ที่ประเทศเม็กซิโก	มีโครงการน่าสนใจส�าหรับผู้พิทักษ์
สันติราษฎร์ที่พกหนังสือติดตัว	เพื่อการอ่านกับการได้เลื่อนยศเลื่อนขั้น	และหนังสือระดับคลาสสิกหลายเล่ม	
โดยเฉพาะ	ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า ขุนนางต่ำาศักดิ์นักฝัน	(หรือเป็นละครเวทีที่ยิ่งใหญ่ในชื่อไทย	สู่ฝันอัน
ยิ่งใหญ่)	ก็ได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นหนังสือที่ต�ารวจแห่งเม็กซิโกอ่านและชื่นชอบ	ท�าให้หลายประเทศที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้ความสนใจ	ส่วนอีกประเทศในทวีปอเมริกาใต้	คือ	บราซิล	ใช้ยุทธวิธีให้
นักโทษอ่านหนังสือดีๆ	เพื่อเป็นการลดโทษ	และเพิ่มคุณค่าชีวิต	ซึ่งกลายเป็นปฏิบัติการที่ประเทศอื่นๆ	ในยุโรป
เอาเยี่ยงอย่างปรับใช้กับเรือนจ�าในประเทศของตน	ไม่ว่าจะเป็นอิตาลี	หรืออังกฤษ	

ลองชมหนัง (สือ) ตัวอย่างของคนสองฝ่าย	ที่เพิ่มคุณค่าชีวิตและการท�างานได้ด้วยหนังสือที่มีคุณภาพใน 
วิถีทางเดียวกัน

ได้อ่าน - ได้เล่ือนข้ัน : ส่งเสริมการอ่านในวงการ
ต�ารวจเม็กซิโก
	 โครงการอา่นหนงัสอืของต�ารวจในเมก็ซโิกซติี	้ประเทศเมก็ซโิก	มเีกณฑ ์

ว่า	ต�ารวจจะต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยเดือนละ	๑	เล่ม	มิฉะนั้น 
อาจไม่ได้รับการเลื่อนต�าแหน่ง!	เนื่องจากเม็กซิโกซิตี้เป็นเมืองหลวง
ที่มีสถิติการเกิดอาชญากรรมสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก	ขณะที่ต�ารวจ
ในประเทศเม็กซิโกก็มีภาพลักษณ์ในทางลบ	การน�าโครงการให้
ต�ารวจอ่านหนังสือมาใช้	จะท�าให้การท�างานของต�ารวจมีมาตรฐาน
ดีขึ้น	 เพราะหนังสือท�าให้คนอ่าน	“เป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม 

(cultured person) มองอะไรได้กว้าง ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านใจของคนอื่นได้... การอ่านจะ

ช่วยให้เราเป็นมนุษย์มากขึ้น มีความรู้สึกที่อ่อนไหวมากขึ้น และสามารถจะเข้าใจตัวเองได้

ดีขึ้น ผู้ที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นย่อมจะให้บริการได้ดีขึ้น...” นี่คือแนวความคิดของผู้ริเริ่ม
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โครงการ	สิ่งที่ผู้คนพบเห็นก็คือ	ต�ารวจไม่เพียงแต่พกปืน	สวมเสื้อกันกระสุนและพกกุญแจมือเท่านั้น	 
แต่ยังต้องพกหนังสือติดตัวไว้อ่านอีกด้วย	ถ้าไม่อ่านหนังสือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้	ก็จะสูญเสียโอกาส
ในการเลื่อนขั้น	และก็ได้พบว่า	ผลที่ได้โน้มไปในทางที่พึงประสงค์	เมื่อต�ารวจมีสิ่งที่ได้จากหนังสือ 
อยู่ในตัวและหัวใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

หนังสือให้อิสรภาพ : ส่งเสริมการอ่านในเรือนจ�า
นานาประเทศ
	 โครงการลดโทษใหผู้ต้อ้งขงัในเรอืนจ�า	ซึง่รเิริม่ขึน้ทีบ่ราซลิ	เมือ่ป	ี๒๐๑๒	 

ซึ่งมีทั้งประเภทวรรณกรรม	ปรัชญา	วิทยาศาสตร์	และหนังสือคลาสสิก	 
เป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองของผู้ต้องขัง	“เมื่อ

นักโทษออกไปจากเรือนจำา เขาจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่มีความ

รอบรู้มากขึ้น มีมุมมองใหม่ๆ ในการมองโลกได้กว้างขึ้น..” 
	 โครงการนี้ได้ขยายสู่ปฏิบัติการในประเทศอิตาลี	ประเทศอังกฤษ	 

ทั้งส�าหรับนักโทษชายและนักโทษหญิง	แต่ละแห่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ให้ดียิ่งขึ้น	ให้สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรม	ทุกแห่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า	“ไม่ต้องสงสัยเลย 

พวกเขาจะออกไปเป็นคนใหม่อย่างแน่นอน”

	 เรื่องนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้เลย	หากไม่ได้ประมวลกรณีศึกษาจากชายหนุ่มในแอฟริกาใต้	ผู้เคยข้องแวะ 
กับยาเสพติดและพลิกฟื้นคืนชีวิตได้เพราะหนังสือ	และอีกรายคือผู้หญิงไทยตัวเล็กๆ	ที่มีจิตอาสา
น�าหนังสือให้นักโทษหญิงในเรือนจ�าหลายจังหวัดด้วยกัน	ด้วยความเชื่อว่า	“หนังสือดีๆ สักเล่ม

อาจช่วยคลายเหงา นำาความสดชื่นรื่นใจมาให้ รวมถึงชักชวนจิตใจให้ออกเดินทางไปเรียนรู้ 

แง่มุมชีวิตที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพราะในห้วงทุกข์และสับสน การเรียนรู้เป็นสิ่งสำาคัญให้ชีวิต

เปลี่ยนผ่านและเติบโต”

มาถึงเรื่องใหญ่เรื่องท้ายสุดใน	“อ่านสร้างสุข”	ชุดนี้	คือเรื่องของโปสเตอร์ส่งเสริมการอ่าน	ซึ่งมีทั้งที่
เป็นขององค์กรต่างๆ	และของห้องสมุดในสหรัฐอเมริกา	เส้นทางสายประวัติศาสตร์การส่งเสริมให้หนังสือเข้ามา 
เปน็สว่นหนึง่ของชวีติและสงัคมในรอบหนึง่รอ้ยป	ีจะเหน็สถานภาพของหนงัสอืในฐานะสิง่ทีม่คีณุคา่ตอ่การพฒันา	
วิธีการเชิญชวนให้คนอ่านหนังสือ	และอื่นๆ	ที่น่าสนใจไม่น้อย



ร้อยเรียงโปสเตอร์ในรอบร้อยปี ฉายภาพเส้นทางส่งเสริมการอ่าน
ของสหรัฐอเมริกา
	 หากศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์จากการใช้โปสเตอร์ส่งเสริมการอ่าน	จะพบเส้นทางของการอ่านที่

สัมพันธ์กับสังคมในเชิงคุณค่าและบริบทของสังคมว่า	การร้อยเรียงโปสเตอร์ส่งเสริมการอ่านในรอบ
ร้อยปีของสหรัฐอเมริกา	เท่ากับได้ภาพฉายของสังคมอเมริกันที่น่าสนใจพร้อมๆ	ไปกับได้เห็นยุทธวิธี
ส่งเสริมการอ่านและนวัตกรรมของสังคม

	 โปสเตอร์เหล่านี้	 เป็นเอกสารหลักฐานของการเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วงเวลา	และ 
บอกใหรู้ถ้งึประวตัศิาสตรข์องห้องสมุด	คุณค่าของหนังสือและการอ่าน	ที่มีความส�าคัญ
ไม่ต่างจากเอกสารทางประวัติศาสตร์	หรือบันทึกจดหมายเหตุต่างๆ	โดยสามารถ
จ�าแนกโปสเตอร์ตามพัฒนาการของ	“สาระ”	ที่อยู่ในโปสเตอร์นั้น	จ�าแนกได้เป็น	 :	
สปัดาหห์นงัสอืเดก็	(เริม่	๑๙๑๙,	ยคุกอ่นสงครามโลก) / อา่นเพือ่ชยัชนะ	(อเมรกิาเขา้รว่ม
สงครามโลกครัง้ทีห่นึง่	ค.ศ.๑๙๑๗) /อา่นเพิม่พนูความรู	้(ยคุ	WPA	ค.ศ.๑๙๓๕	-	๑๙๔๓) /	
หนงัสอืคอือาวธุ	(อเมรกิาเขา้รว่มสงครามโลกครัง้ทีส่อง	ค.ศ.๑๙๔๑) /มอีนาคตในหนงัสอื	 
(แกน่ความคดิชว่ง	๑๙๔๕	-	๑๙๕๐) / เชญิชวนใหไ้ปใชห้อ้งสมดุโรงเรยีน	(ทศวรรษ	๑๙๖๐)	 
ตื่นเถอะอเมริกา	ตื่นขึ้นมาอ่านกัน	-	สัปดาห์ห้องสมุดแห่งชาติ	(๑๙๕๘	-	ปัจจุบัน)	และ	
คนดังชวนอ่าน	-	READ@your	library	(๑๙๘๐,	๑๙๘๕	-	ปัจจุบัน)

ได้รับชมหนัง (สือ) ตัวอย่างทั้ง	๖	เรื่องแล้ว	แต่ละเรื่องมีแนวคิด	แนวทางพิชิตใจผู้อ่าน	แนวปฏิบัติการเพื่อ
น�าการอ่านเข้าไปในวิถีชิวิตของผู้คนในสังคมแต่ละแห่ง	แต่ละบริบทอย่างไรกันบ้าง	เชิญชมหนัง (สือ) เต็มเรื่อง 
ทั้ง	๖	นี้ในชุด	Best Practice - ยุทธวิธีใหม่ นวัตกรรมโดนใจ ของห้องสมุดนานาประเทศ 
ด้วยการพลิกเข้าไปอ่านเต็มๆ	ให้จุใจกันได้	ณ	บัดนี้....

ถิรนันท์	อนวัชศิริวงศ์
พิรุณ	อนวัชศิริวงศ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน



การอ่านเป็นเป้าหมายของห้องสมุดทั่วโลก	โดยทั่วไปเด็กๆ	
ก็มักจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก	เพื่อให้การอ่านนั้นเป็นทักษะพื้นฐาน
ส�าหรบัการเรยีนรูสู้ร่ะยะยาวของชวีติ	หอสมดุแหง่ชาตสิงิคโปรก์เ็ชน่กนั	 
มีโครงการที่ส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเด็กๆ	อยู่จ�านวนมาก	ทั้ง
ด�าเนินการภายในห้องสมุดเอง	และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ	หรือหน่วยงานอื่นๆ	

แต่ที่พิเศษน่าสนใจก็คือ	ในช่วงไม่นานมานี้	การเติบโตของกลุ่ม
ประชากรที่มีอายุ	๕๐	ปีขึ้นไป	มีอัตราเพิ่มขึ้นมาก	คณะกรรมการ
ห้องสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์	จึงได้ริเริ่มผลักดันโครงการส่งเสริม
การอ่านให้กับกลุ่มผู้สูงวัย	และผู้ที่ก�าลังจะเริ่มก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ	
และถือว่านี่คือพันธกิจส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติในการพัฒนา 
สู่การอ่านเพื่อชีวิต

การส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงวัยจ�าเป็นต้องใช้วิธีการที่แตกต่างจากการส่งเสริมการอ่านทั่วไป	เนื่องเพราะ
นอกจากจะเป็นการอบรมทักษะการใช้ชีวิตส�าหรับผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะในทุกๆ	ด้านแล้ว	ยังต้องดึงดูดผู้สูงวัย
ด้วยสิ่งที่น่าสนใจ	และสนับสนุนให้เหล่าผู้ผ่านโลกมากว่าครึ่งศตวรรษเปิดโลกทัศน์ผ่านโลกของหนังสือ

มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า	ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้กระบวนการทางจิตใจ	(mentally	engaged)	จะประสบ
ปัญหาด้านภาวะซึมเศร้าและภาวะความจ�าเสื่อมน้อยลง	จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น	ได้ทดสอบกับผู้สูงอาย ุ
ในชุมชนที่มีอายุระหว่าง	๗๐-๘๖	ปี	จ�านวน	๑๒๔	คน	โดยก�าหนดให้กลุ่มทดลองได้อ่านหนังสือทุกวัน	ผู้สูงอาย ุ
ในกลุม่นีส้ามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้า่	การอา่นหนงัสอืทกุวนัมผีลใหส้มรรถนะในดา้นพทุธปิญัญา	(cognitive	functions)	 
เช่น	ความจ�า	สมาธิ	การรับรู้	การคิด	ฯลฯ	ดีขึ้น	ผู้สูงอายุที่อ่านหนังสือมีความคล่องตัวทางความคิด-จิตใจ	
(mentally	agile)	มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้อ่าน

ประชากรผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดีย่อมส่งผลทางบวกต่อสังคม	ผู้สูงอายุเป็นแหล่งของความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีค่า	และจะช่วยลดปัญหาที่อาจกระทบต่อระบบบริการสุขภาพอีกด้วย	ด้วยแนวคิดหลักนี้	 

โครงการ “อ่าน” ส�าหรับผู้สูงวัยในสิงคโปร์

“เวลาแห่งชีวิต” :
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คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์จึงได้ด�าริด�าเนินการโครงการว่า	“เวลาแห่งชีวิต, บริการเพ่ือ
วัย ๕๐ ปีข้ึนไป (Time of Your Life, Services for the 50 plus)”

“คาร-์เพ เดยีม (Carpe Deim)”	เปน็วลภีาษาลาตนิ	มคีวามหมายวา่	“จงควา้วนันีไ้ว ้(seize the day)”	หรอื
ใช้ชีวิตปัจจุบันให้เต็มที่	ไม่ควรปล่อยให้เวลาสูญเปล่าไป	ซึ่งเป็นถ้อยค�าที่ครอบคลุมแนวคิดหลักของโครงการ	
“เวลาแห่งชีวิต”	 เพื่อจะเชิญชวนทุกคนให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เต็มที่	และมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบัน	
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	เพื่อจะมีเวลาให้กับชีวิตของตัวเอง	แนวคิดนี้แยกย่อยออกเป็น	๔	โปรแกรมหรือโครงการ
ย่อย	ประกอบด้วย	เวลาเพื่อการค้นหา	(Time	to	Discover),	เวลาเพื่อการอ่าน	(Time	to	Read),	เวลาเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารกัน	(Time	to	Connect),	และ	เวลาเพื่อการแบ่งปัน	(Time	to	Share)	แต่ละโปรแกรมจะครอบคลุม
วัตถุประสงค์เฉพาะ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการอ่านและชีวิตการเรียนรู้ของผู้สูงวัย

 เวลาเพ่ือการค้นหา (Time to Discover)	มจีดุประสงคท์ีจ่ะเปน็สะพานเชือ่ม
ระหว่างโลกดิจิทัลกับผู้สูงวัย	ช่วยให้ผู้สูงวัยได้รับข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ�าเป็น	
ด้วยการเปิดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	และสามารถใช้อินเทอร์เน็ต 
ที่ห้องสมุดได้โดยไม่มีค่าบริการ

 เวลาเพ่ือการอ่าน (Time to Read)	ครอบคลุมการส่งเสริมการอ่าน
ที่จัดโดยห้องสมุด	ซึ่งพยายามที่จะเน้นไปที่ความส�าคัญของการอ่านในทุกๆ	วันของชีวิต
ผู้สูงวัย

 เวลาเพ่ือการติดต่อส่ือสารกัน (Time to Connect)	เกี่ยวกับโอกาส
เพื่อให้ผู้สูงวัยได้ติดต่อสัมพันธ์ทั้งกับผู้สูงวัยด้วยกันเอง	และกับคนต่างรุ่น	โครงการนี้
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ	ที่มีการส่งผ่านความรู้ทั้งการส่งจากผู้สูงวัย	และการที่ผู้สูงวัย
เป็นฝ่ายรับ	

 เวลาเพ่ือการแบ่งปัน (Time to Share)	ด้วยตระหนักว่าผู้สูงวัยเป็น
ผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคม	จึงจัดโครงการให้ผู้สูงวัยมีโอกาสเป็นอาสาสมัครท�างานในห้องสมุด	
เพื่อท�างานด้วยจิตอาสาที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีงามให้สังคม

บริการเพื่อคนอายุ	๕๐	ปีขึ้นไป	ของห้องสมุดสิงคโปร์	ได้พัฒนาขึ้นในรูปแบบองค์รวม	ที่ขึ้นอยู่กับความสนใจ	
ความต้องการ	และความสามารถของผู้สูงวัย	ที่จะเลือกร่วมกิจกรรมจากโครงการใดใน	๔	โปรแกรม	ซึ่งมีความ 



Best Practice-ยุทธวิธีใหม่ นวัตกรรมโดนใจฯ  ๑3 

เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตและการส่งเสริมการอ่านของผู้สูงวัย	และ
เปน็สว่นส�าคญัของโครงการยอ่ยทีช่ือ่	“เวลาเพ่ือการอ่าน”	(Time	to	Read)	
อันเป็นหนึ่งในโครงการ	“เวลาแห่งชีวิต”	ซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งต่อ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงวัยสิงคโปร์	ที่ประเทศใดๆ	โดยเฉพาะ
ประเทศทีโ่ครงสรา้งประชากรจะกา้วสูก่ารเปน็สงัคมผูส้งูอาย	ุ(Aging	Society)	
ในเร็วๆ	นี้อย่างประเทศไทย	น่าจะพินิจพิจารณาเอาเยี่ยงอย่าง

ในส่วนของการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยเรา	 
คงเป็นเรื่องที่รอให้เป็นไปก่อนไม่ได้	 ในเมื่อเราประมาณการณ์ได้	ก็น่า
จะด�าริ	“สิ่งที่ต้องทำา”	และ	“สิ่งที่พึงทำา”	ทั้งในเรื่องอื่นและเรื่องของ	
“การอ่าน”	ได้เช่นกัน	

เมื่อปีกลายส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)	ได้พิจารณา
ให้หยิบยกประเด็น	“สุขภาพผู้สูงอายุ”	ขึ้นมาเป็น	๑	ใน	๔	เรื่อง	ที่ควรให้
ความส�าคัญเป็นพิเศษ	โดยผลักดันให้มีการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องนี้	ด้วยเล็งเห็นว่า	
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว	และจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	กลายเป็นสังคม 
ผู้สูงอายุ	(Aged	Society	หมายถึงสังคมที่ประชากรสูงอายุร้อยละ	๑๔	ขึ้นไป)	จึงจ�าเป็นต้องมีการเตรียมตัวและ
วางแผนรองรับให้ดี

จากการศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย	พ.ศ.๒๕๕๕	ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ	ระบุว่า	 
ประชากรจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๑๓.๒	ใน	พ.ศ.๒๕๕๓	เป็นร้อยละ	๓๒.๑	ใน	พ.ศ.๒๕๘๓	คือ	จะมีผู้สูงอายุ	 
๑	ใน	๓	ของประชากรไทย	

เมื่อผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น	สังคมก็ต้องมีภารกิจในการให้บริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น	นอกเหนือ
จากเรื่องสุขภาพแล้ว	จะละเลยเรื่องอื่นๆ	คงไม่ได้	มีโครงการอะไรบ้างที่จะเพิ่มคุณค่าและปัญญาของผู้สูงอายุ
ควบคู่กันไปกับด้านสุขภาพ	หลายหน่วยงานคงต้องคิดและท�า	ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	องค์กรทุกภาคส่วน	ชุมชน	
และครอบครัว	

ห้องสมุดล่ะ องค์กรส่งเสริมการอ่านล่ะ?
ที่เห็นกันอยู่บ้าง	ก็มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุกระจายไปทั่ว	แต่กิจกรรมเหล่านั้นเป็น

เพียงส่วนปลีกย่อย	ยังจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาเชิงระบบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ	ระบบ
สวัสดิการ	ระบบส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ฯลฯ	
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รวมไปถงึระบบทีส่รา้งชอ่งทางใหผู้ส้งูอายไุดใ้ชป้ญัญา	ศกัยภาพ	และความรูค้วามสามารถ	สรา้งคณุประโยชน ์
ให้สังคมไปพร้อมๆ	กันไปกับระบบเพิ่มพูนปัญญา	ศักยภาพ	สุขภาพจิต	ซึ่ง	“การอ่าน” จะเป็นกลไก
อันส�าคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดพลังเหล่านี้ได้	

ดังเช่นที่ได้ขยับขับเคลื่อนจนเกิดมรรคผลในสิงคโปร์แม้จะใช้เวลาเพียง	๒-๓	ปีมานี้เอง

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการอ่านท่ีเหมาะสมต่อผู้สูงวัย

เพื่อจะหารูปแบบการส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสมต่อผู้สูงวัยในสิงคโปร์	คณะท�างานของโครงการ	“เวลา
เพ่ือการอ่าน”	ได้ด�าเนินการทั้งการสัมภาษณ์	และการสังเกตการณ์	เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการเข้าใจลักษณะ
นิสัยของผู้สูงอายุ

ข้อมูลบางส่วนพบว่า
	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถนัดที่จะอ่านสิ่งพิมพ์ที่เป็น	“ภาษาแม่”	ของตัวเองมากกว่าอ่านภาษาอังกฤษ	

(ในสิงคโปร์	ค�าว่า “ภาษาแม่” หมายถึงภาษาจีน	หรือภาษามาเลย์	ภาษาทมิฬ	อันเป็นภาษาดั้งเดิมของ
แต่ละเชื้อชาติ)

	ผู้สูงอายุส่วนมากไม่มีนิสัยอ่านวรรณกรรม	หรืออ่านเพื่อความเพลิดเพลิน	อ่านเพื่อสันทนาการ	
แต่มักจะอ่านหนังสือพิมพ์

	ส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าตนเองเป็นนักอ่าน	และเห็นว่าการอ่านเป็นกิจกรรมส�าหรับผู้ที่ต้องการเพิ่ม
ระดับ	“การศึกษา”	มากกว่า

	ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งชอบอ่านหนังสือประเภทสารัตถะ	(non-fiction	books)	ที่สอนทักษะ	เช่น	ต�าราอาหาร	
หรืองานฝีมือ	เป็นต้น

	ผู้สูงอายุมักจะท�าอะไรเป็นกิจวัตร	และชอบที่จะท�าแต่สิ่งเดิมๆ
	ส่วนใหญ่เห็นว่า	ถ้าห้องสมุดจะเสนอสิ่งใดให้กับพวกเขา	สิ่งนั้นต้องสามารถน�ามาใช้ได้ในชีวิต

ประจ�าวัน
จากข้อมูลเหล่านี้	คณะท�างานจึงตัดสินใจว่า	ภาพลักษณ์ของการอ่านต่อผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุจ�าเป็นต้อง

เปลีย่นแปลง	การอา่นมปีระโยชนท์ีม่องไมเ่หน็อยูม่าก	แตเ่พือ่ทีจ่ะน�าไปสูผู่ส้งูอาย	ุการอา่นจ�าเปน็ตอ้งน�าเสนอใหม	่ 
ในรูปแบบที่สามารถบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ละคนได้	
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และแล้ว	หลังจากที่ได้ศึกษา	ทบทวนงานวิจัยต่างๆ	จ�านวน
มาก	ในที่สุด	ชุดคู่มือเวลาแห่งชีวิต (Time of Your Life Kit)	จึง
เกิดขึ้น	

ชื่อเต็มของคู่มือนี้คือ	ชุดคู่มือเวลาแห่งชีวิต: แนะนำาหนังสือ
น่าอ่านเพื่อทุกวันในรอบปี (Time of Your Life Kit: Reading  
Recommendations for Every Day of the Year)	จัดท�าในรูปแบบ
ของปฏทินิตัง้โตะ๊	แตล่ะเดอืนจะเปน็แกน่เรือ่ง	(themes)	ตา่งๆ	กนั	 
ซึ่งมีตั้งแต่เรื่องสุขภาพ	การท่องเที่ยว	ไปจนถึงนวนิยายและ 
ภาพยนตร	์โดยปฏทินิจะน�าเสนอสว่นหนึง่ของหนงัสอืในหอ้งสมดุ 
ที่มีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุจะสนใจ

นอกจากนี้	การน�าเสนอในรูปแบบปฏิทินก็ยังจะช่วยเตือนให้กับ
ทุกคนในครอบครัวได้ด้วยว่า	การอ่านควรเป็นกิจกรรมที่ท�าทุกๆ	วัน

ด้านองค์ประกอบของเนื้อหา	ก็พยายามใช้สิ่งที่น�ามาใช้ได้จริงคือ
ปฏิทิน	เป็นสื่อกลางของข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจต่อผู้สูงวัย	
ด้วยรูปแบบนี้	ความสนใจในการอ่านก็จะได้รับการเพาะหว่านขึ้น	เมื่อ
ผู้สูงวัยได้ตระหนักมากขึ้นว่า	การอ่านสามารถเพิ่มพูนคุณค่าให้ชีวิตที่
ด�ารงอยู่ของตนได้อย่างไร	ไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิธีท�าอาหารจานใหม	่
หรือค�าแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้อนรับผู้สูงวัยแบบฉันมิตร

หนังสือที่น�ามาแนะน�าไว้ในชุดคู่มือนี้	คัดกรองมาจากหนังสือใน
ห้องสมุดของสิงคโปร์	โดยเลือกมาทั้ง	๔	ภาษา	คือ	อังกฤษ	จีน	มาเลย์	และทมิฬ	เพื่อจัดเตรียมให้แก่ผู้ที่สะดวก 
จะอ่านจาก	“ภาษาแม่”	ของตัวเอง	หรือภาษาอังกฤษก็ได้	บรรณารักษ์คัดเลือกและเขียนค�าแนะน�าหนังสือ
โดยยึดหัวเรื่องและความเกี่ยวโยงกับผู้สูงอายุเป็นส�าคัญ	หนังสือประเภทบันเทิงคดี	 (fiction)	มีทั้งวรรณกรรม 
ที่ติดอันดับขายดีและนิยายที่เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป	 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เลือกประเภทตามใจชอบหรือตาม 
รสนิยมของตน

การแนะน�าหนังสือ	นอกจากจะแสดงจุดเด่นของหนังสือแต่ละเล่มแล้ว	ก็จะมีข้อความที่จะบอกว่า	มีบางสิ่ง
บางอย่างส�าหรับทุกคนที่จะพบได้ในห้องสมุด



๑6  Best Practice-ยุทธวิธีใหม่ นวัตกรรมโดนใจฯ

การเผยแพร่ชุดคู่มือ “เวลาแห่งชีวิต” สู่ผู้สูงวัย

ชุดคู่มือ	“เวลาแห่งชีวิต”	แบ่งออกเป็นปฏิทิน	๖	ชุดหรือ	๖	ฉบับ	แต่ละฉบับมี	๒	เดือน	ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหาของการแนะน�าที่มีคุณค่า	ผู้สูงอายุวัย	๕๐	ปีขึ้นไป	สามารถรับชุดคู่มือนี้ได้ฟรีจากห้องสมุดสาธารณะของ
สิงคโปร์ทุกแห่ง	โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้อง	

	เป็นชาวสิงคโปร์หรืออาศัยอยู่ถาวรในสิงคโปร์
	เป็นสมาชิกของห้องสมุด
	มีการยืมหนังสือจากห้องสมุด

เนื่องจากชุดคู่มือนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เงินกองทุนสาธารณะ	ดังนั้นจึงให้ฟรีแก่ชาวสิงคโปร์และผู้ที่พ�านักอยู่ถาวร
เท่านั้น	และเพื่อจะส่งเสริมให้มีการใช้ห้องสมุด	ผู้ที่สนใจจึงต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดและมีการยืมหนังสือ
จากห้องสมุดด้วย	

ในการรับแต่ละฉบับ	ผู้สูงวัยที่เป็นสมาชิกของห้องสมุดจะต้องกลับมาที่ห้องสมุดทุกๆ	๒	เดือน	และต้องมี
การยืมหนังสือจึงจะรับฉบับต่อไปได้	ด้วยวิธีนี้	คณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติฯ	หวังว่าผู้สูงวัยจะซึมซับการใช้
ห้องสมุดจนเป็นนิสัย	ซึ่งจะเป็นขั้นตอนหนึ่งในการท�าให้การอ่านเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรของแต่ละคน

		ในเดือนกรกฏาคม	๒๐๑๓	ชุดคู่มือฯ	กว่า	
๒๕,๐๐๐	ชุด	ได้กระจายออกไปแล้วจากห้องสมุด
ต่างๆ	และมีผลตอบรับออกมาในทางบวก	ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่พึงพอใจและรู้สึกขอบคุณห้องสมุดที่จัดท�า
โครงการนี้ขึ้น	ท�าให้เหล่าผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองยังมี
คุณค่าต่อสังคม	ส่วนผู้ที่ชอบอ่านอยู่แล้วก็ชื่นชมกับ
การแนะน�าหนังสือใหม่ๆ	ท�าให้การอ่านเชื่อมร้อยไป
สู่เล่มอื่นๆ	ที่ยิ่งอ่านก็ยิ่งอิ่มและยิ่งอยากอ่าน...

  วันเวลาแห่งการอ่านจึงเป็นวันเวลาแห่ง 

ความสุข 
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  ชุดคู่มือเวลาแห่งชีวิต (Time of Your Life Kit)	เป็นการส่งเสริมการอ่านที่จัดท�าขึ้นส�าหรับผู้สูงวัย	
โดยคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์	เริ่มโครงการขึ้นในปี	๒๐๑๓	และด�าเนินไปตลอดทั้ง
ปี	ข้อดีประการหนึ่งของปฏิทินแนะน�าหนังสือนี้ก็คือ	การไม่ระบุปีลงในปฏิทิน	ซึ่งสามารถน�าปฏิทินชุดนี้
มาใช้ซ้�าได้อีกในปีต่อๆ	ไป	ในท�านองเดียวกัน	ผู้ใช้ก็สามารถจะกลับไปอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบซ้�าได้อีก	
เมื่อได้เห็นการแนะน�าหนังสือนั้นอีกครั้ง

วันเวลาที่ได้อ่านอีกครั้งคือวันเวลาแห่งความสุข..อีกครั้ง...
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เพ่ือ “การอ่าน” ของสิงคโปร์
โครงการอ่ืนๆ ท่ีเป็นเลิศ

สิงคโปร์เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับยกย่องในการส่งสริมการอ่าน	โดยมีหน่วยงานหลักในการ
จัดท�านโยบายส่งเสริมการอ่านของสิงคโปร์	เพื่อให้การอ่านเป็นอุปนิสัย	เป็นวัฒนธรรมของคนในชาติ	คือ	คณะ
กรรมการห้องสมุดแห่งชาติ	(National	Library	Board / NLB)	ซึ่งจัดตั้งขึ้น	เมื่อ	๑	กันยายน	๑๙๙๕	(พ.ศ.๒๕๓๘)	
ในช่วงที่ผ่านมามีโครงการที่ได้รับยกย่องว่ามีแนวคิดและวิธีปฏิบัติการที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)	ที่น่าจับตามอง
อยู่หลายโครงการด้วยกัน

โครงการระดับชาติ KidsRead (National KidsRead Programme) เป็นโครงการส่งเสริม
การอ่านส�าหรับเด็กวัย	๔-๘	ปี	เริ่มมาตั้งแต่ปี	๒๐๐๔	โดยเปิดรับสมัครอาสาสมัครเพื่อเล่านิทาน	อ่านหนังสือ
ให้เด็กๆ	ในชุมชนฟัง	เน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วม	สนุกสนานกับเรื่องเล่า	เพราะเมื่อเด็กสนุกก็จะท�าให้พวกเขาอยาก
ที่จะเปิดหนังสืออ่าน	และมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือ	นอกจากนี้	 เด็กๆ	ยังได้เรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	
และได้ข้อคิดดีๆ	จากเรื่องเล่าหรือนิทานที่ฟังด้วย

โครงการ ๑๐,๐๐๐ & More Father Reading (อ่านกับคุณพ่อกว่า ๑๐,๐๐๐ คน) 
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สนับสนุนให้คุณพ่อจากทุกอาชีพอ่านหนังสือให้ลูกฟัง	หรืออ่านหนังสือกับลูกๆ	
เพือ่ปลกูฝงันสิยัรกัการอา่นและเสรมิสรา้งความผกูพนัระหวา่งพอ่กบัลกูผา่นการอา่นหนงัสอื	และยงัมกีารแขง่ขนั
วิจารณ์หนังสือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องด้วย	ในชื่อกิจกรรมว่า Read a 

story with my Dad	โดยห้องสมุดแห่งชาติฯ	ร่วมกับโรงเรียนอนุบาล
และศูนย์ดูแลเด็ก	จะมีการ์ดแจกให้เด็กๆ	จากนั้นให้เด็กๆ	น�ากลับไป
ที่บ้านให้พ่ออ่านให้ฟัง	 เมื่ออ่านแล้วก็แสดงความเห็นแล้วก็ส่งการ์ด
กลับมาที่หอสมุดแห่งชาติฯ	เพื่อคัดเลือกการ์ดและให้รางวัล	ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกก็จะมาที่ห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือและท�ากิจกรรมร่วมกัน	จาก
นั้นบรรดาคุณพ่อก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเรื่องการอ่าน
หนังสือให้ลูกๆ	ฟัง	และจัดท�าหนังสือเพื่อเผยแพร่ต่อไป
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โครงการ Read! Singapore (มาอ่านหนังสือกันเถอะ! สิงคโปร์) 
เป็นโครงการรณรงค์เพื่อมุ่งปลูกฝังการรักการอ่านในชุมชนทั่วประเทศ	เสริมความผูกพัน
ของคนในชุมชน	และจุดประกายจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนสิงคโปร์	

READ! Singapore	เปน็โครงการสง่เสรมิการอา่นระดบัชาตทิีไ่ดแ้รงบนัดาลใจมาจาก
โครงการ	“หนังสือหนึ่งเล่ม หนึ่งเมือง (One Book, One City)”*	ของสหรัฐอเมริกา	
โดยคาดหวังให้คนทั้งเมืองอ่านหนังสือเล่มเดียวกัน	ซึ่งประสบความส�าเร็จอย่างมาก	
โครงการนี้จัดขึ้นเป็นเวลา	๑๐-๑๒	สัปดาห์	เริ่มในเดือนพฤษภาคมของทุกปี	โดยเริ่มต้น
มาตั้งแต่ปี	๒๐๐๕	ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน	(ในปี	๒๐๑๔	ครบรอบ	๑๐	ปี	Read!	Singapore	
จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน	ธงความคิดของงาน	คือ	Books	That	Moved	Me)

READ! Singapore	มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านวรรณกรรม	(fiction)	และแบ่งปันความสุข
ที่ได้จากการอ่าน	รวมถึงส่งเสริมนักเขียนในประเทศทั้ง	๔	ภาษา	ได้แก่	ภาษาอังกฤษ	จีน	มาเลย์	และทมิฬ	 
โดยเริม่แรกจะคดัเลอืกหนงัสอืทีเ่ขยีนโดยนกัเขยีนทัง้	๔	ภาษา	อยา่งนอ้ยภาษาละ	๑	เลม่	หนงัสอืทีไ่ดร้บัคดัเลอืก 
จะไดร้บัการแปลเปน็อกี	๓	ภาษา	และน�าไปเปน็ประเดน็หวัขอ้อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิกนั	รวมทัง้จดักจิกรรม
ต่างๆ	จากหนังสือเรื่องเดียวกัน	เช่น	การเล่นละครจากวรรณกรรม	การพูดคุยกันในวงเสวนาตามสถานที่ต่างๆ	
การประกวดรางวัลนักเขียนเยาวชน	บทวิจารณ์วรรณกรรม	การอ่านหนังสือมาราธอน	๑๔๔	ชั่วโมง	หรือการอ่าน
ผ่านเกมส์บนโลกไซเบอร์	เป็นต้น	เพื่อมุ่งพัฒนาให้ชาวสิงคโปร์มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์		

โครงการนี้ถือว่าประสบความส�าเร็จอย่างมาก	เพราะสามารถการดึงกลุ่มคนจากหลากหลายอาชีพให้จัดตั้ง 
ชมรมการอา่น	หรอื	Reading	Club	ในกลุม่ของตนขึน้	อาท	ิกลุม่คนขบัรถแทก็ซี	่ชา่งท�าผม	คร	ูเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ	 
พนกังานโรงแรม	พนกังานบรกิารตา่งๆ	เจา้หนา้ทีใ่นองคก์รรฐัและองคก์รทีไ่มใ่ชข่องรฐั	(NGO)	ผูพ้กิารและผูป้ว่ย	เยาวชน 
ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย	ผู้สูงอายุ	และประชาชนทั่วไป	ล่าสุดมีชมรมการอ่านเฉพาะกลุ่มมากกว่า	๙๐	แห่ง

แตล่ะปคีณะกรรมการหอ้งสมดุแหง่ชาตสิงิคโปร์	พยายามหาภาคดีา้นยทุธศาสตรเ์พือ่สรรหากจิกรรมสง่เสรมิ
การอ่านใหม่ๆ	เช่น	ร่วมกับสายการบิน	Silk	Air	จัดกิจกรรม	Booklovers	on	Board	(คนรักหนังสือบนเครื่องบิน)	 
ผู้โดยสารสามารถขอวรรณกรรมจากโครงการ	READ! Singapore	เพื่ออ่านบนเครื่องบินระหว่างเที่ยวบินได้	
และยังจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม	Mediacorp	Radio	เพื่อผลิตหนังสือเสียง	แจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล	บ้านพักอาสา
สมัคร	และสมาคมผู้พิการทางสายตา

*	อ่านรายละเอียดใน	อ่านสร้างสุข	ฉบับ	๓	อ่านกันทั้งเมือง	อ่านกันทั่วโลก
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“การอา่นเปน็นสิยัทีด่ทีีส่ดุในการบม่เพาะสตปิญัญา แมใ้นโลกปจัจบุนัผูค้นนยิมใชอ้นิเทอรเ์นต็มากขึน้  
แต่ก็ยังมีกลุ่มคนรักการอ่านหนังสือผุดขึ้นมากมายทั่วโลก อย่างโครงการหนังสือหนึ่งเล่มหนึ่งเมืองของ
สหรัฐอเมริกา ขณะที่เรามีโครงการ READ! Singapore... 

เราดใีจทีเ่หน็คนทกุกลุม่หนัมาสนใจการอา่น และพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั หลงัจากทีพ่ดูคยุ
กนัเสรจ็กม็กีารไปอา่นหนงัสอืเลม่เดมิซ้ำาอกี เพราะประเดน็ทีพ่ดูคยุกนัมหีลากหลาย นา่สนใจ ทำาใหเ้ราสนใจ 
และกลบัไปอา่นหนงัสอืเลม่นัน้เพิม่เตมิ ทีส่ำาคญัคอื เราเหน็วา่คนทีม่าทำากจิกรรมรว่มกนัมคีวามสมัพนัธท์ีด่ ี
ตอ่กนั นอกจากจะสง่เสรมิการอา่นแลว้ ยงัเปน็การสรา้งความสามคัคขีองคนในชาต ิสง่เสรมิความสมัพนัธ์ 
ของคนแต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชนอีกด้วย

การส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัย ทุกอาชีพ และทุกครอบครัวหันมาสนใจการอ่านหนังสือ ไม่ใช่แค่การ
ให้อ่านหนังสือแล้วจบไป แต่เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้ว ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลาก
หลายจากหนงัสอืทีอ่า่นเรือ่งเดยีวกนั ทัง้นีเ้พือ่มุง่พฒันาใหค้นสงิคโปรม์ทีกัษะการคดิแบบวพิากษว์จิารณ ์
มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่านขึ้นในชุมชนทั่วประเทศ” 

เกียง-โก๊ะ	ไล	ลิน	(Kiang-Koh	Lai	Lin)	
ผู้อ�านวยการโครงการริเริ่มด้านการอ่าน	คณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติ	สิงคโปร์	

เวทีเสวนาวิชาการ	TK	Forum	2011	“อ่านเพื่อนบ้าน	กับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่าน”	

๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๔	ณ	อุทยานการเรียนรู้	TK	park

    

เรียบเรียงจาก
ตามไปดูเบื้องหลังสร้างสังคมรักการอ่านใน “สิงคโปร์”	โดย	ASTVผู้จัดการออนไลน์	๙	สิงหาคม	๒๕๕๔	
	 http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9540000099115
ภาพสะท้อน ‘การส่งเสริมการอ่าน’ จากประเทศเพื่อนบ้าน	โดย	ธารธีตา,	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๔	
	 http://www.edba.in.th/EDBA_M/index.php?option=com_content&view=article&id=338
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“เวลาแห่งชีวิต” : โครงการ “อ่าน” สำาหรับผู้สูงวัยในสิงคโปร์

 โครงการอื่นๆ ที่เป็นเลิศเพื่อ “การอ่าน” ของสิงคโปร์
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ประเทศใดๆ	ที่กล่าวอ้างว่าให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน	ว่ากันว่าไม่ต้องดูอื่นไกลอะไร	ดัชนีหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นเอาจริงเอาจังหรือไม่	ดูได้จากการ
ส่งเสริมการอ่านเพื่อเด็กและเยาวชนว่าจริงใจและจริงจังหรือไม่	 
แค่ไหน	อย่างไร	

เชื่อได้เลยว่า	สาธารณรัฐเกาหลีที่นานาประเทศรู้จักกันดีใน
ยุคโลกาภิวัตน์	 เป็นประเทศที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน	เพื่อสร้างประเทศด้วยคนรุ่นใหม่...

ดัชนีหนึ่งที่เห็นได้ชัด	คือมีหอสมุดระดับชาติเพ่ือเด็ก
และเยาวชนโดยเฉพาะ

หอสมุดแห่งชาติของเกาหลี	ได้ก่อตั้ง	หอสมุดแห่งชาติสำาหรับเด็กและเยาวชน หรือ National Library 

for Children and Youth (NLCY)	ขึ้น	เมื่อ	๒๘	สิงหาคม	๒๐๐๖	(พ.ศ.๒๕๔๙)	ในฐานะศูนย์กลางห้องสมุด
เพื่อเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐเกาหลี	โดยมีจุดประสงค์หลักประการหนึ่งคือ	การพัฒนาโครงการส่งเสริม 
การอ่านที่สร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชน	และเผยแพร่โครงงานต่างๆ	ที่หมายมุ่งสร้างนิสัยรักการอ่าน	 
เสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศไปสู่ห้องสมุดสาธารณะต่างๆ	และห้องสมุดโรงเรียน	
ดว้ยเชือ่มัน่วา่	‘พลงัวฒันธรรมการอา่น’	จะเปน็พลงัทีส่รา้งคนรุน่ใหมใ่หเ้ปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่ส�าหรบัอนาคต
ของประเทศ	อันจะเป็นความก้าวหน้าที่ยั่งยืนต่อไป

ในช่วงไม่ถึงทศวรรษนับแต่ก่อตั้งหอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็ก	มีโครงการหลากหลายที่ประสบความส�าเร็จ
ในระดับ	“ปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ - Best Practice”	ซึ่งมีทั้งโครงการที่ต่อเนื่องมาจากโครงการเดิมที่
หอสมุดแห่งชาติได้ริเริ่มด�าเนินการมาก่อนหน้านั้นนานปี	และโครงงาน	กิจกรรมที่ริเริ่มขึ้นใหม่	หลายโครงการ
เป็นผลงานที่เด็กและเยาวชนเป็นก�าลังส�าคัญของความส�าเร็จ	ที่จะขยายผลให้กว้างไกลออกไป

กับโครงการเพาะต้นกล้าการอ่านให้ยืนยง

หอสมุดแห่งชาติ 
ส�าหรับเด็กและเยาวชนเกาหลี
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 ๑. “อ่านหนังสือให้หนูฟังหน่อย (Read Me a Book)” โครงการ
รณรงค์ในวาระ “ปีแห่งการอ่านแห่งชาติ”

ป	ี๒๐๑๒	ซึง่ทางการก�าหนดใหเ้ปน็วาระ	“ปีแห่งการอ่านแห่งชาติ”	(2012	National	Year	of	Reading)	ของ
ประเทศเกาหลี	มีกิจกรรมต่างๆ	ที่มุ่งหมายรณรงค์ให้เกิด	“การอ่าน”	โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเด็กและเยาวชน

หอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและเยาวชนได้จัดกิจกรรมรณรงค์	“อ่านหนังสือให้หนูฟังหน่อย (Read 
Me a Book)”	ทั่วประเทศ	ในวาระ	“ปีการอ่านแห่งชาติ”	เพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่านและศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนด้วยการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง	มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ	คู่มือแนะน�า	หรือไกด์บุ๊ค	
ที่ให้รายละเอียดถึงโปรแกรมที่มีอยู่มากมายของห้องสมุดต่างๆ	และเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีประสบการณ์
ร่วมกัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเข้าร่วมแข่งขันเล่านิทาน-อ่านหนังสือให้เด็กฟัง	ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของ 
โครงการนี้

ในคู่มือแนะน�า	“อ่านหนังสือให้หนูฟัง
หน่อย”	จะแนะกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการเพื่อการยก
ระดบัการอา่นในชวีติประจ�าวนัของประชาชนคนเกาหลี
ทัง้หลาย	น�าเสนอใหเ้หน็ถงึความส�าคญัและวธิกีารอา่น
หนงัสอืใหเ้ดก็ฟงั	แสดงมาตรวดัระดบัความสามารถใน
การอา่นของเดก็ตามระดบัของขัน้ตอนพฒันาการ	และ
ให้ข้อมูลแก่คุณพ่อคุณแม่	ผู้ปกครองในการช่วยเด็ก
เลือกอ่านหนังสือดีๆ	หอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและ
เยาวชนไดจ้ดัพมิพไ์กดบ์ุค๊นี	้จ�านวน	๓๕,๐๐๐	เลม่	และ 
เผยแพร่ไปยังห้องสมุดสาธารณะ	ห้องสมุดโรงเรียน	 
และสถาบันต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้ยังเข้าถึง 
ได้ง่ายๆ	ทางเว็บไซต์อีกด้วย

หลังจากเผยแพร่หนังสือคู่มือฯ	แล้ว	ทางหอสมุด 
แห่งชาติส�าหรับเด็กและเยาวชนยังได้จัดให้มีการ
บรรยายถึงการใช้ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้	 โดยจัด 
บรรยายเชงิปฏบิตักิารไปตามหอ้งสมดุสาธารณะตา่งๆ	 
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มีผู้ปกครองเข้าร่วม	๑,๕๖๐	ครอบครัว	บรรณารักษ์	ครู	และอาสาสมัครจากห้องสมุดสาธารณะ	๒๖	แห่ง	
โปรแกรมการศึกษาการใช้หนังสือคู่มือฯ	นี้	 ไม่ได้จบในการบรรยายเพียงครั้งเดียว	แต่เป็นลักษณะโปรแกรม 
ต่อเนื่อง	ขึ้นอยู่กับการจัดตารางเวลาของห้องสมุดแต่ละแห่ง

นอกจากนี้	หอสมุดฯ	ก็ยังจัดให้มีการประกวด	“ความเรียง”	(essay)	ของผู้ปกครอง	บรรณารักษ์	ครู	ฯลฯ	
ที่เข้าร่วมประสบการณ์ด้วยกันและน�าคู่มือแนะน�า	“อ่านหนังสือให้หนูฟังหน่อย”	ไปปฏิบัติ	จากจ�านวน	
“ความเรียง”	ที่ส่งมาทั้งหมด	ทางหอสมุดส่วนกลางได้คัดเลือกไว้	๑๘	เรื่อง	พร้อมกับจัดพิมพ์และเผยแพร่ไปยัง
สถาบันต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน

 ๒. โครงการส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็กท่ีต้องการเป็นพิเศษ 
(Children in Need)

เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าถึงหนังสือ	คือหลักการที่
หนว่ยงานสง่เสรมิการอา่นตอ้งค�านงึถงึและด�าเนนิการ 
เพื่อพวกเขา	เราเรียกเด็กเหล่านี้ว่า	เด็กที่ต้องการเป็น
พิเศษ	หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือมีความจ�าเป็นที่จะต้อง
ไดร้บัการสนบัสนนุ	ซึง่ไดแ้ก	่เดก็ดอ้ยโอกาสกลุม่ตา่งๆ	
และเด็กในโรงเรียนห่างไกล	ขาดแคลน	โครงการย่อย
ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็กที่ต้องการ
เปน็พเิศษ	ประกอบดว้ยโครงงานหลกัๆ	ไดแ้ก	่โครงการ	
‘อ่านไปกับห้องสมุด’ (Reading with Libraries) 
และ	โครงการ	 ‘หนังสือหมุนเวียน’ (Circulating 

Library Books)

๒.๑ โครงการ ‘อ่านไปกับห้องสมุด’ (Reading with Libraries)
โครงการ	‘อ่านไปกับห้องสมุด’	(Reading	with	Libraries)	เป็นบริการนอกสถานที่ของห้องสมุด	โดยไปยัง

สถาบันและสถานที่ต่างๆ	เช่น	ศูนย์ดูแลเด็ก	สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า	ศูนย์พัฒนาเด็กในสถานที่ยากจน	และตาม
ชุมชนพหุวัฒนธรรม	(multicultural	homes)	ที่มีเด็กด้อยโอกาสอยู่จ�านวนมากและไม่สามารถจะเข้าถึงห้องสมุด
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ได้ง่าย	ด้วยการจัดโปรแกรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย	โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี	๒๐๐๗	โดยความร่วมมือ
จากห้องสมุดทั่วประเทศ

ในปี	๒๐๑๒	ห้องสมุด	๑๓๕	แห่ง	ทั่วประเทศ	ได้เข้าร่วมโครงการและเลือกโปรแกรมส่งเสริมการอ่าน
ไปสู่ภาคปฏิบัติ	 เช่น	การอภิปรายกันถึงเรื่องที่อ่าน	การบ�าบัดด้วยหนังสือ	ศิลปะการผลิตหนังสือ	กิจกรรม 
การฝึกอ่านจากหนังสือพิมพ์	การให้เด็กเล่าเรื่องเทพนิยายด้วยปากเปล่า	และอีกมากมาย	นอกจากนี้ยังมีการจัด 
กจิกรรมตา่งๆ	ของหอ้งสมดุ	อาท	ิการเยีย่มชมหอ้งสมดุ	การอา่นหนงัสอืใหเ้ดก็ฟงัโดยบรรณารกัษ	์การส�ารวจมรดก 
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น	และการพักแรมหนึ่งคืนในห้องสมุด	โครงงานพักแรมในห้องสมุดนี้มีเด็กที่ด้อยโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดร่วม	๒,๗๐๐	คน	

ห้องสมุดที่ เข้าร่วมในโครงการ	จะได้รับการสนับสนุนด้านงบ
ประมาณ	ส�าหรับการบริหารโครงการ	การซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้อง	และ
ค่าใช้จ่ายส�าหรับวิทยากร	บรรณารักษ์จะออกไปเยี่ยมเด็กๆ	ที่มีความ
ตอ้งการเปน็พเิศษ	ซึง่หลกัๆ	แลว้กค็อืเดก็ทีย่ากจนและดอ้ยโอกาสในการ 
เข้าถึงหนังสือ	และอ่านหนังสือให้เด็กๆ	เหล่านี้ฟัง	พร้อมๆ	กับชักชวน 
เดก็ๆ	ใหม้ารว่มโปรแกรมการอา่นทีห่ลากหลาย	ทัง้นีเ้จา้หนา้ทีบ่รรณารกัษ ์
จะออกเยี่ยมในชุมชนหรือพื้นที่เดิมนั้นอย่างสม่�าเสมอ	เช่น	ทุกๆ	สัปดาห์หรือทุกๆ	สองสัปดาห์	

หลังจากโปรแกรมทั้งหมดสิ้นสุดลง	เด็กๆ	จะได้รับหนังสือเป็นสมบัติของตัวเอง	เพื่อให้พวกเขาได้น�าไปอ่าน
เองต่อไปด้วยความสนุก	เพลิดเพลิน	เจริญใจ	เจริญปัญญา	

๒.๒ โครงการ ‘หนังสือหมุนเวียน’ (Circulating Library Books)
โครงการ	‘หนงัสอืหมนุเวยีน’ (Circulating	Library	Books)	เริม่ด�าเนนิการมาตัง้แตป่	ี๒๐๐๘	เพือ่จดัหาหนงัสอื

ใหก้บัเดก็ๆ	ในชนบทและในพืน้ทีเ่ทอืกเขาทีห่า่งไกลซึง่ขาดแคลนหนงัสอื	เพือ่สรา้งเสรมิใหเ้ดก็ๆ	ในทอ้งถิน่หา่งไกล 
มีนิสัยรักการอ่าน

โครงการนี้ได้จัดบริการหนังสือให้กับโรงเรียนในระดับประถมศึกษา	ที่มีนักเรียนน้อยกว่า		๑๕๐	คน	จ�านวน	
๘๐	แห่ง	โดยมีหนังสือทั้งหมดกว่า	๑๑,๐๐๐	เล่ม	แบ่งเป็น	๑๒	หมวด	โดยมีทั้งหนังสือภาษาเกาหลี,	หนังสือ
ภาพภาษาอังกฤษ	และสารานุกรม	“เรียนรู้เกี่ยวกับโลก”	แต่ละหมวดน�ามาจัดรวมเป็นชุด	ชุดหนึ่งมี	๕๐	เล่ม	
แต่ละโรงเรียนสามารถยืมได้ครั้งละ	๓	ชุด	หรือเท่ากับ	๑๕๐	เล่ม	ในช่วงเวลา	๔	เดือน	แต่ละปีเปิดให้ยืมหนังสือ
ได้	๒	ครั้ง	หนังสือแต่ละชุดจะเวียนไปตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน
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นอกจากบริการจัดยืมหนังสือเวียนนี้แล้ว	ก็ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนที่ยืมหนังสือ
เวียนเหล่านี้ด้วย	เช่น	กิจกรรมพบกับนักเขียน	หรือกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ได้อ่าน	ฯลฯ

เพื่อที่จะส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน	หอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและเยาวชนเกาหลียังได้จัดท�าหนังสือคู่มือ
ประกอบ	ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดของก�าหนดการโปรแกรมกิจกรรมการอ่านส�าหรับหนังสือแต่ละชุด	
โดยส่งไปให้กับห้องสมุดและโรงเรียนต่างๆ	ที่เข้าร่วมโครงการ	และแน่นอนมีการประเมินผลของโครงการจาก
แบบสอบถามและการส�ารวจสภาพการณ์การน�ากิจกรรมในโครงการไปปฏิบัติของแต่ละโรงเรียนด้วย

โครงการนี้ได้ช่วยให้เด็กที่ด้อยโอกาสเกิดลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์	ด้วยการสร้างโอกาสให้เด็กๆ	ได้คุ้นเคย
กับหนังสือ	และได้อ่านหนังสือด้วยบรรยากาศที่สนุก	อันเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านที่เกิดจากการหว่าน
เมล็ดพันธุ์การอ่าน	และรดน้�าพรวนดินต้นกล้าและการเติบโตต่อไปในภายภาคหน้า

 ๓. โครงการส่งเสริมการอ่านส�าหรับเยาวชน
หนุ่มสาว (Young Adults)

แม้แต่เด็กในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เคยชื่นชอบการอ่านหนังสือมาก	 
ก็มีแนวโน้มอ่านหนังสือ	(เพื่อความสุข)	ลดน้อยถอยลง	เนื่องจากอุปสรรคที่ท�าให้
อ่านน้อยลงมาจากการเรียนที่หนักขึ้น	ต้องท�าการบ้าน	ต้องมุ่งไปที่การสอบไล่	 
สอบแข่งขัน	นอกจากนี้ก็ยังเนื่องมาจากบริการของห้องสมุดส�าหรับเยาวชนระดับ
วัยรุ่น	หรือส�าหรับเยาวชนที่อยู่ระหว่างคาบเส้นสู่การเป็นผู้ใหญ่มีไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับบริการส�าหรับเด็ก	ดังนั้น	หอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและเยาวชน 
จึงพยายามที่จะให้มีการส่งเสริมการอ่านโดยเยาวชนด้วยกันเอง

การส่งเสริมเยาวชนในเด็กวัยก่อนเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว	มีโครงงานที่จัดว่า
เป็น	Best	Practice	หลายโครงงานด้วยกัน	โดยเน้นไปที่การให้เยาวชนมีส่วนร่วม	 
ดังโครงงานต่อไปนี้

๓.๑ ชวนเขา้หอ้งสมดุโดยหนอนหนงัสอื ๑๓๑๘ (Library Occupation by 1318 Bookworms)
‘ชวนเข้าห้องสมุดโดยหนอนหนังสือหนึ่งสามหนึ่งแปด’	 (Library	Occupation	by	1318	Bookworms)	

เป็นโครงงานส่งเสริมการอ่านส�าหรับเยาวชน	ที่มีอายุระหว่าง	๑๓-๑๘	ปี	ซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	๒๐๐๗	 
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โดยร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย	๔๐	โรงเรียน	ใน	๑๖	จังหวัด	ทั่วประเทศ	โครงงานนี้ส่งเสริม 
ให้เยาวชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการ	 เพื่อเป็นผู้สร้างบรรยากาศแห่งการอ่านให้กับกลุ่มเยาวชน 
ด้วยกันเอง

ในแต่ละปี	จะคัดเลือกโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย	จ�านวน	๔๐	แห่ง	มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการอ่านอย่างหลากหลาย	ดังเช่น	นิทรรศการหนังสือตามแก่นเรื่อง	การบรรยายโดยนักเขียน	แข่งขันตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ	การอภิปรายและเข้าค่ายเพื่อเดินทางไปสู่โลกของวรรณกรรม	ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความสนใจ
ในการอ่านของนักเรียน	ครู	และผู้ปกครอง	และหนุนเสริมให้มีความเข้าใจกันและกันมากขึ้นโดยผ่านโลกของ
วรรณกรรมที่พวกเขาได้อ่าน

“หนอนหนังสือ”	ในโครงการนี้ก็คือนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
มาจากแต่ละโรงเรียน	ประมาณโรงเรียนละ	๒๐	คน	บรรดาหนอนหนังสือ
เหล่านี้จะท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารโปรแกรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ	ไปสู่ภาค
ปฏิบัติผ่านห้องสมุดของโรงเรียน	จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรม	และมีบทบาทส�าคัญในการจัดท�ารายชื่อหนังสือแนะน�าส�าหรับ
เพื่อนๆ	เยาวชนทั้งหลาย

รายชื่อหนังสือแนะน�า	ที่	“หนอนหนังสือ”	ร่วมกันจัดท�าขึ้น	เรียก
ว่า	‘แผนที่การผจญภัยในห้องสมุดโดยหนอนหนังสือวัย ๑๓-๑๘ ปี (Map of the Library Adventure 

by Bookworms aged 13-18)’	มีรายชื่อหนังสือประมาณ	๒๐๐	เรื่อง	โดยแบ่งตามแนวคิดของเรื่อง	ออกเป็น	
๙	ประเด็น	ตามความสนใจของวัยรุ่น	ได้แก่	‘อนาคตของฉัน’ / ‘เซ็กส์ ความรัก และเพื่อน’ / ‘ทุกสิ่งที่เราทำา

คือศิลปะ’ / ‘ร่างกายและความคิด’ / ‘ความลับของชีวิต’ / ‘อนาคตของเรากับหุ่นยนต์’ / ‘ที่นี่ ที่ที่เราอยู่’ /  

‘ครอบครัวในความทรงจำา’ / และ ‘โลกของเรา’

‘แผนที่การผจญภัยในห้องสมุด’	สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้ภาพการ์ตูนเป็นสื่อ	 เป็นการ์ตูนที่นักเรียน
หนอนหนังสือร่วมกันวาดขึ้นมา	ได้รับความสนใจในกลุ่มนักเรียนด้วยกันเป็นอย่างมาก	ทางหอสมุดแห่งชาติ
เพื่อเด็กและเยาวชนก็จะน�าไปจัดพิมพ์เป็นโปสเตอร์เผยแพร่ไปยังห้องสมุดสาธารณะและห้องสมุดโรงเรียน 
ทั่วประเทศทุกปี

นอกจากนี้	“หนอนหนังสือ”	ยังชักชวนให้เพื่อนๆ	ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่อ่าน	
ผ่านทางชุมชนการอ่านออนไลน์	http://cafe.naver.com/1318bookworm	เพื่อให้เพื่อนพ้องน้องพี่เยาวชนได้มี 
ปฏิสัมพันธ์กัน	ใครใคร่เขียนบทวิจารณ์หนังสือ	ใครใคร่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ท�าได้	
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๓.๒ คอลัมน์ชวนอ่านส�าหรับเยาวชน (Reading Column for the Youth)
เว็บไซต์ของ	 ‘คอลัมน์ชวนอ่านสำาหรับเยาวชน’	ใน	www.nlcy.go.kr/column	

เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม	๒๐๐๖	โดยมีคอลัมน์หรือบทความน่าอ่านส�าหรับเยาวชน	
ปีละ	๒๐	คอลัมน์	จุดประสงค์เพื่อจะส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น	และ
ให้การอ่านเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเหล่านั้น

คอลัมน์ที่น�ามาโพสต์	 เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น	 เขียนโดยบุคคลที่
มีชื่อเสียง	นักวิจารณ์	นักเขียน	คอลัมนิสต์	ตลอดจนอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา	ผู้อ่าน
สามารถใช้บริการอี-การ์ดออนไลน์ที่ปรากฏบนหน้าจอ	(E-card	service)	เมลส่งคอลัมน์
เหล่านี้ไปให้กับเพื่อนๆ	และคนในครอบครัว	พร้อมกับข้อความทักทายกันได้เลย	โดย
ไม่ต้องน�ามาผ่านอีเมลของตัวเอง

ในเว็บไซต์ก็ยังได้น�าเอากิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน	และเรื่องราวที่ 
คาดว่าเยาวชนและวัยรุ่นน่าจะสนใจมาน�าเสนอไว้ด้วย

๓.๓ เร่ืองราวทางมนุษยศาสตร์และการไปปิกนิกทางมนุษยศาสตร์ส�าหรับเยาวชน 
(Humanities Story and Humanities Picnic for the Youth)

โครงงาน	‘เรือ่งราวทางมนษุยศาสตรส์ำาหรบัเยาวชน’ (Humanities Story for the Youth)	เริ่มมาตั้งแต่
ปี	๒๐๑๑	มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มระดับการใช้ห้องสมุดของกลุ่มเยาวชนให้มากขึ้น	โดยการจัดบรรยายในหัวข้อ
ทางมนุษยศาสตร์	 เช่น	วรรณกรรม	ประวัติศาสตร์	ศิลปะ	ปรัชญา	เป็นต้น	โดยเป็นการบรรยายอย่างง่ายๆ	 
และน่าสนใจ	พร้อมกับเชิญชวนให้เข้าไปค้นหาเรื่องราวที่สนใจเพิ่มเติมจากหนังสือในห้องสมุด	ในปี	๒๐๑๒	 
ตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม	ได้จัดบรรยายไปแล้ว	๙	หัวข้อ	มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด	๑,๒๙๕	ราย

ส่วนโครงงาน	 ‘ไปปิกนิกทางมนุษยศาสตร์สำาหรับเยาวชน’ (Humanities Picnic for the Youth) 
เป็นโครงการที่น�าเยาวชนและวัยรุ่นออกไป	“ปิกนิก”	กับนักเขียนหรือผู้เชี่ยวชาญ	หลังจากที่ได้อ่านหนังสือ
เล่มนั้นแล้ว	และเพื่อให้ได้สร้างความคุ้นเคยกับความเป็นมนุษยศาสตร์ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ	อบอุ่น 
และสนุกสนาน	ในปี	๒๐๑๒	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน	จัดไปแล้ว	๑๔	ครั้ง

โดยภาพรวมแล้วกล่าวได้ว่าทั้ง	๒	โครงงาน	ได้รับความสนใจจากเยาวชนมาก	สมดังเจตนารมณ์ของ 
ฝ่ายริเริ่มด�าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความรักหนังสือที่สัมพันธ์กับความเป็นมนุษย์ผ่านกิจกรรมที่ท�าให้เยาวชน
ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน	ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้ประสบ
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 ๔. โครงการพัฒนาและเผยแพร่เน้ือหาท่ีได้อ่านสู่ครอบครัว
หลากหลายวัฒนธรรม (Development and Distribution of Reading 
Content for Multicultural Family)

หากเราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	แต่เราไม่รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน	
เราก็จะไม่เข้าใจและไม่สามารถสื่อสารกับคนที่มีวัฒนธรรมต่างจากเราได้	ในประเทศเกาหลีปัจจุบัน	จ�านวน 
ผู้อพยพที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเกาหลีมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	สังคมเกาหลีจึงเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและนับวันจะยิ่งมากขึ้น

การใช้ห้องสมุดของเด็กๆ	ที่มาจากครอบครัวที่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานเหล่านี้	หรือเด็กที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเหล่านี้	ก็มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้	หอสมุดฯ	จึงพยายามที่จะส่งเสริมการอ่านให้กับครอบครัวต่างวัฒนธรรม	โดย
การน�าหนังสือภาพของเกาหลีมาแปลเป็นภาษาต่างๆ	๕	ภาษา	ได้แก่	ภาษาอังกฤษ	จีน	เวียดนาม	ไทย	และ
มองโกเลีย	และได้แปลงหนังสือภาพเหล่านี้ให้เป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นด้วย	จัดท�าในรูปแบบของดีวีดี	ส่งไปยังห้อง
สมุดสาธารณะต่างๆ	และมอบให้กับครอบครัวต่างวัฒนธรรม	โดยผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากหลาย
วฒันธรรมทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศ	ซึง่ไดด้�าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แตป่ี	๒๐๐๙	

เนื้อหาเหล่านี้สามารถเข้าไปอ่านและชมได้จากเว็บไซต์ของหอสมุดแห่งชาติ
ส�าหรับเด็กและเยาวชน	(http://www.nlcy.go.kr)

 ๕. โครงการ ‘รีดด้ิงคลาส’ ในห้องสมุดสาธารณะ 
(Reading Class in Public Libraries)

‘รีดดิ้งคลาส’ (Reading Class) หรือ ‘ห้องเรียนการอ่าน’	เป็นโครงการ
ในลักษณะ	“หลักสูตร”	ส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็กและเยาวชน	ที่จัดขึ้นในห้อง
สมุดสาธารณะทั่วประเทศเป็นประจ�าทุกปี	ปีละ	๒	ครั้ง	ในช่วงปิดภาคเรียน	โดย
ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	๑๙๗๑	และเริ่มอยู่ในความรับผิดชอบของหอสมุดแห่งชาติ
ส�าหรับเด็กและเยาวชน	ตั้งแต่ปิดภาคเรียนฤดูร้อน	ปี	๒๐๐๗	(Reading	Class	 
ครั้งที่	๗๕)	เป็นต้นมา
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โครงการส่งเสริมการอ่าน	‘รีดดิ้งคลาส’	ในห้องสมุดสาธารณะ	มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความตระหนักรู้
ถึงความส�าคัญของการอ่านและค้นพบความสนุกสนานจากการอ่านได้มากขึ้น	ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัย
รักการอ่าน	และมีการใช้ห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งของประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างเต็มที่	

โครงการนี้	ห้องสมุดแต่ละแห่งจะเป็นผู้ปฏิบัติการโดยตรง	โดยหอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและเยาวชนให้
ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนอยู่หลายประการ	

ประการแรก	หอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและเยาวชน	จัดให้มีการสัมนาเชิงปฏิบัติการ	‘รดีดิง้คลาส’	(Read-
ing	Class	workshop)	ส�าหรบัผูท้ีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบโดยตรง	เพือ่จะยกระดบัความช�านาญในการเปน็	‘บรรณารกัษ์

ห้องสมุดเด็ก’	ให้มากขึ้น	โดยจัดขึ้นปีละ	๒	ครั้ง	
หลงัจากน�าโครงการ	‘รดีดิง้คลาส’	สูภ่าคปฏบิตัจิรงิแลว้	มกีารมอบรางวลัจากรฐัมนตรี	ใหก้บับรรณารกัษ์	คร	ู

และผูเ้ชีย่วชาญ	ทีม่คีวามเปน็ผูน้�าทีด่เีดน่	และมกีารมอบรางวลัส�าหรบัเยาวชน	โดยผูอ้�านวยการหอสมดุแหง่ชาติ
ส�าหรับเด็กและเยาวชน	มอบให้กับนักเรียนที่ส�าเร็จหลักสูตรของโครงการด้วยคะแนนยอดเยี่ยม

ประการที่สอง	หอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและ
เยาวชน	ได้จัดพิมพ์	“คู่มือรีดดิ้งคลาส”	 (Reading	
Class	Manual)	เป็นประจ�าทุกปี	นอกจากจะเป็นคู่มือ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	แล้ว	ก็ยังมีกรณีศึกษาใหม่ๆ	
ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมเข้าไป	คู่มือฯ	นี้ได้แจกจ่ายไปยังห้อง
สมุดต่างๆ	ทั่วประเทศ	เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงน�า
ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ด้วยความพยายามเหล่านี้	จ�านวนผู้เข้าร่วมใน
โครงการ	‘รีดดิ้งคลาส’	จึงเพิ่มมากขึ้นทุกปี	ๆ 	สะท้อน
ทศิทางทีถ่กูตอ้งของโครงการทีม่มีายาวนานกวา่	๔๐	ป	ี
และหอสมุดส�าหรับเด็กและเยาวชนรับช่วงมาด�าเนิน
การกว่า	๕	ปีมาแล้ว		
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แผนแม่บท (master plan)	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ของสาธารณรัฐเกาหลี	หรือเกาหลีใต้ที่เรารู้จักกัน	มีเป้าหมายที่จะ 
เพิ่มระดับความสุขของประชาชนและให้การแข่งขันทางความรู้

ของชาตเิขม้แขง็ขึน้ดว้ยการสง่เสรมิการอา่น	และกฎหมายสง่เสรมิ
วัฒนธรรมการอ่าน	(The	Reading	Culture	Promotion	Act)	ก็ระบุไว้ว่า	
“การอ่านเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน”

ข้อความที่ยกมานี้	กอปรกับโครงการและโครงงานต่างๆ	ที่หอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและเยาวชน
ของเกาหลีได้สร้างสรรค์	สืบสาน	จนเป็นผลงานในระดับ	“ปฏิบัติการอันเป็นเลิศ”	ที่น่าจะเป็น
แนวทาง	เป็นแบบอย่างเพื่อการ	 ‘สร้าง’	หรือ	 ‘เสริม’	นิสัยรักการอ่าน	จนกลายเป็น	“วัฒนธรรม
การอ่าน” ที่ทุกชาติพึงประสงค์	โดยเด็กและเยาวชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม	มีบทบาท	ไม่ใช่เพียง
เป็นฝ่ายรับ	หากแต่ได้มีโอกาสแต่งเติมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเข้าไปในกิจกรรม
ต่างๆ	และหลายโครงการก็เอื้อต่อเด็กที่ขาดโอกาส	ให้ได้เข้าถึง	“การอ่าน”	ในฐานะที่เป็นสิทธิพื้นฐาน
ของพลเมือง

ทั้งนี้หอสมุดแห่งชาติส�าหรับเด็กและเยาวชน	ได้ท�าหน้าที่อันส�าคัญยิ่ง	คือเป็น	“ช่องทางการ
ส่ือสาร”	(communication	channel)	ที่เชื่อมระหว่างหนังสือกับผู้อ่าน...	ให้มีโอกาสได	้“อ่านหนังสือ” 
อย่างสร้างสรรค์	ตั้งแต่เยาว์วัย...

นบัเปน็การเพาะ	“ต้นกล้า”	ทีคุ่ม้คา่ทีส่ดุส�าหรบัประเทศชาตทิีต่อ้งการ	“ไม้แกร่ง”	ทีจ่ะขบัเคลือ่น
สังคมให้ยืนยง...และยั่งยืน....
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หอสมุดแห่งชาติสำาหรับเด็กและเยาวชนเกาหลี 

กับโครงการเพาะต้นกล้าการอ่านให้ยืนยง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……...…

แหล่งข้อมูลหลัก

National	Library	for	Children	and	Young	Adults.	Reading	Promotion	for	Children	and	Young	Adults	

in	Korea.	CDNLAO	Newsletter,	No.77,	July	2013.(http://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/newsletter/077/773.html)

National	Library	of	Korea.	Children	and	Young	adult	Services	in	the	National	Library	for	Children	and	

Young	Adults	(NLCY).CDNLAO	Newsletter,	No.67,	March	2010.(http://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/newslet-

ter/067/672.html)

 



 อยากยืมหนังสือ แต่ห้องสมุดอยู่ไกล? 
ยังจะกังวลเรื่องนี้กันอยู่หรือ? ถึงเวลาเลิกกังวล 
ได้แล้ว…

นีค่อืทีม่าของหอ้งสมดุโฉมใหมใ่นนครหลวงของสาธารณรฐั 
ประชาชนจีน

ในช่วง	๔-๕	ปีมานี้	ผู้คนในกรุงปักกิ่งจะเห็น	‘ห้องสมุด’ 
ปรากฏขึ้นมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นริมเส้นทางที่สัญจรไปท�างาน	
บริเวณชุมชนที่พักอาศัย	ห้องสมุดแบบใหม่ที่ปรากฏโฉม 
ให้เห็นนี้ไม่ต้องมีบรรณารักษ์	ผู้ใช้บริการเลือกหนังสือ	ยืม
และคืนหนังสือได้ด้วยตัวเอง	เรียกว่า	“ห้องสมุดเอทีเอ็ม 
(ATM Library)”	อันเป็นเครื่องบริการยืม-คืนหนังสือด้วย
ตัวเองได้ตลอด	๒๔	ชั่วโมง

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะยมืหนงัสอืจากหอ้งสมดุเอทเีอม็	
ก็เพียงวางเงินมัดจ�า	๑๐๐	หยวน	ลงไปในเครื่อง 
รับเงิน	ก็จะได้การ์ดหรือบัตรสมาชิก	และใช้การ์ดนี ้
ในการยืม-คืนหนังสือ	 แต่ละรายยืมได้สูงสุด 
จ�านวน	๕	เล่ม	ในแต่ละครั้ง	และก�าหนดให้ส่งคืน 
ใน	๔	สัปดาห์	หากต้องการยืมต่อ	ก็ขยายเวลา 
ออกไปได้อีก	๒	สัปดาห์

ห้องสมุดเอทีเอ็ม	๒	เครื่องแรก	ที่เริ่มน�ามา 
ทดลองใช้ในปักกิ่ง	ในปี	๒๐๑๐	มาจากเสิ่นเจิ้น	
มณฑลกวางตุ้ง	ทั้ง	๒	เครื่อง	น�าออกบริการที่ด้าน
ตะวันตกและทิศเหนือของห้องสมุดกลางของจีน	

ส่งเสริมการอ่านโฉมใหม่ในปักก่ิง
ห้องสมุดเอทีเอ็ม :
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(Capital	Library	of	China)	ในเขตเฉาหยาง	-	ย่านธุรกิจและที่อยู่อาศัยทางตะวันออก
เฉียงเหนือของศูนย์กลางกรุงปักกิ่ง

เครื่องอ�านวยความสะดวกนี้ได้เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว	ในเขตเฉาหยาง	ในปี	
๒๐๑๓	ก็มีห้องสมุดเอทีเอ็มแล้ว	จ�านวน	๑๑๙	เครื่อง	กระจายอยู่ในชุมชน	๔๓	แห่ง	 
บทสรุปที่ประชาชนในเขตนี้สะท้อนให้แก่การบริการด้วยระบบห้องสมุดเอทีเอ็มก็คือ	
เครื่องบริการยืม-คืนอัตโนมัตินี้	ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องข้อจ�ากัดด้านเวลา
และการเดินทางได้มาก	ในทางกลับกัน	เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพและใช้สะดวกมาก 
เมื่อเทียบกับห้องสมุดแบบเก่า	ผู้อ�านวยการห้องสมุดเฉาหยางบอก

ตั้งแต่ปี	๒๐๑๑	ถึงต้นปี	๒๐๑๔	ห้องสมุดเอทีเอ็มในเฉาหยางมีการให้บริการ 
ยืม-คืนไปแล้ว	๘๗๑,๒๐๐	ครั้ง	จากหนังสือประมาณ	๕๐,๐๐๐	เล่ม	ที่กระจายอยู่
ในห้องสมุดอัตโนมัติในสถานที่ต่างๆ	ทางเขตวางแผนว่าจะเพิ่มจ�านวนของห้องสมุด
เอทีเอ็มให้เป็น	๑๕๐	เครื่อง	ภายในสิ้นปี	๒๐๑๔

ห้องสมุดอัตโนมัติจะจัดวางในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น	แต่ละเครื่องจุหนังสือได้มากกว่า	๔๐๐	เล่ม	
ลักษณะการท�างานก็จะเหมือนกับตู้เอทีเอ็มที่ใช้กดเงิน	แต่มีขนาดใกล้เคียงกับด้านหน้าของรถยนต์ประมาณ	 
๒	คันต่อกัน	(ลักษณะคล้ายที่พักผู้โดยสารรถเมล์ในกรุงเทพมหานคร)	นอกจากจะใช้พื้นที่น้อยลงแล้ว	ยังช่วย
ขยายเวลาการท�างานของห้องสมุดด้วย



ผู้สูงอายุวัยเกษียณที่อาศัยอยู่ในเฉาหยาง	พูดถึงเครื่องบริการด้วยตัวเองนี้ว่า	ช่วยให้ได้รับความสะดวกมาก
และใช้ได้ง่าย	“ผมจะคืนหรือมายืมหนังสือตอนไหนก็ได้ แม้แต่ตอนเช้ามืด ก่อนจะไปเดินเล่นในสวน
สาธารณะ การคืนหนังสือก็ยืดหยุ่น ไม่ต้องรีบเร่งเอาไปคืนก่อนห้องสมุดจะปิดทำาการอีกต่อไปแล้ว”

นักอ่านวัยเกษียณผู้นี้ได้แนะน�าให้กับเพื่อนร่วมจ๊อกกิ้งยามเช้าไปแล้วหลายคน	โดยมีข้อแนะน�าอย่าง 
ง่ายๆ	ว่า	“วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเลย ก็ใช้เหมือนเครื่องกดเงินทั่วไปนั่นแหละ”

ห้องสมุดเอทีเอ็มเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องอ�านวยความสะดวกในการยืม-คืนเท่านั้น	แต่ยังช่วยบรรณารักษ์
ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของผู้อ่านด้วย	จากการรวบรวมข้อมูลรายการยืมหนังสือที่ห้องสมุดเอทีเอ็ม 
ได้บันทึกไว้จากทั่วกรุงปักกิ่ง	ท�าให้ได้พบว่า	หนังสือประเภทวรรณกรรมและหนังสือเชิงสังคมวิทยา	เป็นที่นิยม
ในกลุ่มผู้อ่านมากที่สุด

และในส่วนการสอบถามเพิ่มเติมเพื่อฟังเสียงสะท้อนของผู้ที่มายืมหนังสือ 
จากเครื่องเอทีเอ็ม	ก็พบความคิดเห็นต่างๆ	อย่างเช่น

“ฉันเพิ่งมาใช้ห้องสมุดเอทีเอ็มเป็นครั้งแรก ฉันสนใจหนังสือด้านสังคม 
ฉันชอบหนังสือประเภทนี้เพราะมันทำาให้เราเข้าใจสังคมได้มากขึ้น”

“หนังสือที่นำามาจัดไว้ในเครื่อง ยังไม่ค่อยหลากหลาย บางประเภท
หาไม่ได้เลย”
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“ผมเปน็นกัศกึษาภาษาตา่งประเทศ แตแ่ทบจะหาหนงัสอืภาษาองักฤษไมไ่ดเ้ลย โดยเฉพาะประเภท
นวนิยายและเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ” 

บรรณารักษ์ห้องสมุดประจ�าเขตต่างๆ	ก็ให้ค�าตอบต่อข้อวิจารณ์ข้างต้น	เช่น
“เราไมค่อ่ยมหีนงัสอืภาษาตา่งประเทศ เพราะความตอ้งการหนงัสอืภาษาตา่งประเทศมนีอ้ย หนงัสอื

สว่นใหญจ่ะเปน็เรือ่งแตง่ (fiction) ชวีประวตับิคุคล การทำาอาหาร และงานศลิปะ แตเ่รากก็ำาลงัสอบถาม
ไปในแต่ละท้องที่ และจัดหาหนังสือตามรสนิยมให้มากขึ้น”

“แม้จะมีเทคโนโลยีมาช่วยให้สะดวกขึ้นแล้ว แต่เราก็ยังคงต้องปรับบริการของเราให้ดีขึ้นด้วย” 
“ตอนนี้ แม้จะเป็นยุคของดิจิทัล แต่แนวโน้มของคนที่พอใจจะอ่านหนังสือที่เป็นเล่มก็ยังมีอยู่มาก 

และเราก็จะสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะให้ผู้ใช้บริการเพลิดเพลินกับการอ่านให้มากขึ้น”

เมื่อเดือนพฤษภาคม	๒๐๑๔	บรรณารักษ์ในเฉาหยางก็เริ่มใช้โปรแกรมวีแชท	(WeChat)	ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ 
ส�าหรบัสง่ขอ้ความตวัอกัษร	เสยีง	และภาพทีไ่ดร้บัความนยิมมากทีส่ดุแอปพลเิคชนัหนึง่ในประเทศจนี	ดว้ยหวงัวา่ 
จะช่วยส่งเสริมการอ่าน	และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับหนังสือที่จัดไว้ในห้องสมุดเอทีเอ็มแต่ละแห่ง	รวมถึงการรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่างๆ	จากผู้ใช้บริการ	โดยพิมพ์ชื่อ	“cyzz24h”	หรือแตะไปที่บาร์โค้ดของ
หอ้งสมดุเอทเีอม็ในแอปพลเิคชนั	WeChat	ผูใ้ชบ้รกิารกส็ามารถตดิตอ่กบับรรณารกัษ์
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้

ห้องสมุดอัตโนมัตินี้ประกอบด้วยขั้นตอนเดียว	ทั้งส่งเสริมการอ่านและการน�า
หนงัสอืเขา้สูช่มุชนทีพ่รอ้มบรกิารทนัท	ีหอ้งสมดุกลางของจนีเหน็ชอบแลว้วา่โครงการ
ห้องสมุดเอทีเอ็มนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่องในระยะยาว	และจะสนับสนุนให้ขยาย 
ออกไปยังเมืองต่างๆ	ทั่วประเทศ	เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านของประชาชน

สถิติการอ่านของคนจีนทั้งประเทศ	ตามรายงานของหนังสือพิมพ์จีน	ไชน่า 
ยูธ	เดลี่	ระบุว่า	ค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือของคนจีนในปี	๒๐๑๒	มีเพียง	๔.๓๙	เล่ม	
ต่อคน	ซึ่งเป็นอัตราที่ต่�ากว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่น

มีหลายเหตุผลที่ท�าให้อัตราการอ่านต่�า	นอกเหนือไปจากการอ้างว่า	นี่คือ 
การสิน้สดุของยคุสิง่พมิพแ์ลว้	หนงัสอืในรปูแบบดัง้เดมิทีก่ระจายไปสูค่นจนีโดยทัว่ไป 
ก็ยังมีไม่มาก	รูปเล่มของหนังสือก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่ง
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“ในญี่ปุ่น คนจะหาหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คได้มาก ประเภทที่เรียกว่า ติดไม้
ติดมือไปไหนมาไหนได้ง่าย แต่ในจีนหนังสือประเภทนี้หายาก”	เจ้าหน้าที่
ระดับหัวแถวของส�านักข่าวสารห้องสมุดกลางของจีนแจงให้เห็นปัญหา	

เธอให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า	ผู้คนในปักกิ่งใช้เวลาในการเดินทางระหว่างที่
ท�างานกบับา้นมากขึน้กวา่แตก่อ่น	ชว่งเวลาเชน่นีเ้ปน็โอกาสเหมาะทีพ่วกเขานา่จะ 
มีอะไรให้ได้อ่านบ้าง

แต่นิสัยเช่นนี้ใช่ว่าจะสร้างขึ้นได้ในวันเดียว	หรือชั่วระยะเวลาเพียงสั้นๆ

“นิสัยรักการอ่าน ต้องใช้เวลาในการลงทุนเพ่ือปลูกฝังให้
เป็นวัฒนธรรม เป็นกระบวนการท่ีอาจต้องใช้เวลา ๕ ปี, ๑๐ ปี  
หรือกระท่ังอาจจะมากกว่าน้ัน เพ่ือจะท�าให้ส�าเร็จ” 

ไม่เฉพาะผู้บริหารองค์กรส่งเสริมการอ่านในประเทศจีนที่พูดเช่นนี้	ประเทศใดๆ	ที่ใดๆ	ก็ตาม	ที่หมายมุ่ง 
จะสง่เสรมิการอา่นใหเ้ปน็นสิยั	ใหเ้ปน็วฒันธรรม	กพ็ดูในท�านองเดยีวกนั	และกต็อ้งลงมอือยา่งจรงิจงั...	และยนืยาว 
เพียงพอที่จะเกิดผลส�าเร็จ...	และส�าเร็จยิ่งๆ	ขึ้น
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ห้องสมุดเอทีเอ็ม : ส่งเสริมการอ่านโฉมใหม่ในปักกิ่ง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……...…

แหล่งข้อมูลหลัก

Wu	Jin.	Self-service	libraries	in	Beijing	log	onto	WeChat.	China.org.cn	(May	28,	2014).	http://china.

org.cn/arts/2014-05/28/content_32512076.htm

Wu	Jin.	ATM	libraries	promote	reading	habits.	Xinhua	news,	28/08/2013.	(http://news.xinhuanet.com/

english/china/2013-08/28/c_132670649.htm)

Zheng	Xin.	A	new	chapter	for	Beijing’s	libraries.	China	Daily,	07/17/2012	p.7	(http://usa.chinadaily.

com.cn/epaper/2012-07/17/content_15590427.htm)						

    



 ต�ารวจในเมืองเม็กซิโกซิต้ี เมืองหลวงของ
ประเทศเม็กซิโก ได้รับค�าส่ังให้ต้องอ่านหนังสือ 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ เล่ม มิฉะน้ันอาจไม่ได้รับการ
เล่ือนต�าแหน่ง

เม็กซิโกซิตี้เป็นเมืองหลวงที่มีสถิติการเกิดอาชญากรรมสูงที่สุด 
แห่งหนึ่งในโลก	ขณะเดียวกันต�ารวจโดยภาพรวมทั้งประเทศก็มีภาพ
ลักษณ์ในทางลบ	ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวง	ไร้ความ
สามารถ	และขี้เกียจ	นายกเทศมนตรีของเขตเนซาฮัวโคโยตซึ่งตั้งอยู่ใน
เมืองหลวง	มีความเชื่อมั่นในพลังของหนังสือ	เขาจึงด�าริน�าโครงการให้
ต�ารวจอา่นหนงัสอืมาใช	้ดว้ยหวงัวา่จะท�าใหก้ารท�างานของต�ารวจดขีึน้

หลุยส์	ซานเชส	นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวนี้	เชื่อว่า	การส่งเสริม 
การอ่านหนังสือจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่	และท�าให้ภาพ
ลักษณ์ของต�ารวจที่ถูกมองว่ามีมาตรฐานต่�านั้นดีขึ้นกว่าเดิม

ต�ารวจในเขตเนซาฯ	จึงไม่เพียงแต่พกปืน	สวมเสื้อกันกระสุนและพกกุญแจมือเท่านั้น	แต่ยังต้องพก
หนังสือติดตัวไว้อ่านอีกด้วย	ถ้าไม่อ่านหนังสืออย่างน้อยเดือนละ	๑	เล่ม	ก็จะหมดสิทธิ์ปิดโอกาสที่จะได้รับการ 
เลื่อนขั้น	เลื่อนยศ	

โครงการสง่เสรมิการอา่นนี้	จดัท�าขึน้ส�าหรบัต�ารวจ	๑,๒๐๐	คน	ในเขตเนซาฯ	นายกเทศมนตรหีลยุส์	ซานเชส	 
บอกว่า	“วัตถุประสงค์ก็เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้เป็นต�ารวจท่ีดีข้ึน และมี ‘ความเป็นมนุษย์’ 
มากข้ึน”

“คนที่อ่านหนังสือ เป็นคนที่มีวัฒนธรรมอันดี (cultured person) ที่จะมองอะไรได้กว้าง ซึ่งสามารถ 

เข้าไปอ่านใจของคนอื่นได้... การอ่านจะช่วยให้เราเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น มีความรู้สึกที่อ่อนไหวมากขึ้น 

และสามารถจะเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น ผู้ที่มีความเป็นคนมากขึ้นก็จะให้บริการได้ดีขึ้น...”

ส่งเสริมการอ่านในวงการต�ารวจเม็กซิโก
ได้อ่าน-ได้เล่ือนข้ัน :
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รายชื่อหนังสือแนะน�า	มีทั้งวรรณกรรมคลาสสิก	อย่าง	ดอน กิโฆเต้ (Don Quixote)	วรรณกรรมอมตะ
จากสเปน,	เขาวงกตแหง่ความโดดเดีย่ว (The Labyrinth of Solitude)	ของออ็กตาวโิอ	ปาซ	นกัเขยีนเรอืงนาม
ชาวเม็กซิกัน	และวรรณกรรมใสๆ	ที่แฝงด้วยปรัชญายิ่งใหญ่อย่าง	เจ้าชายน้อย (The Little Prince)	จาก
ฝรั่งเศส	เป็นต้น

มีการทดสอบเป็นระยะๆ	ว่าต�ารวจเหล่านี้ได้อ่านหนังสือตามที่แจ้งไว้หรือไม่	หากไม่เป็นไปตามนั้นก็จะมี 
ผลต่อการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่ง

“เราเปิดอบรมให้กับตำารวจที่เห็นว่าการอ่านเป็นเรื่องยากด้วย.. ตำารวจทุกรายจะต้องอ่านหนังสือ” 
นี่คือข้อยืนยันจากนายกเทศมนตรีผู้ริเริ่ม

เตรียมพร้อมสู่โลกวรรณกรรม : 
โครงการเปิดหนังสือเปิดหัวใจต�ารวจ

ปนืแนบอยูข่า้งสะโพกดว้ยสายคาดทีพ่าดขา้มไหล	่เหลา่ต�ารวจในเครือ่งแบบ 
อันผึ่งผายก้าวเข้าไปหาหนังสือที่วางอยู่ด้านหน้าของ	‘ห้องเรียนวรรณกรรม’ 
ด้วยท่าทีราวกับนักย่องเบา

“หยิบขึ้นมา แล้วทำาความคุ้นเคยกับหนังสือ”	เสียงของวิทยากรกระตุ้น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ชาย-หญิงสั่งการ	

ตรงหน้าคือผลงานวรรณกรรมของออเนอเร่ เดอ บัลซัค	(นักเขียนชาว
ฝรัง่เศสผูถ้า่ยทอดเรือ่งราวชาวปารสีแหง่ศตวรรษที่	๑๙	ไดอ้ยา่งลุม่ลกึ	ผลงานทีม่ ี
ชือ่เสยีงไดแ้ก	่นาฏกรรมชวีติ,	พอ่กอร์รโิยต,์	หญงิรา้งรกั),	อาร์เธอร์ ซี. คลาร์ก 
(นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ	ผลงานที่มีชื่อเสียงได้แก่	นิยายชุดจอม
จักรวาล	และชุดดุจดั่งอวตาร),	ราฟาเอล อัลเบอร์ตี	(กวีร่วมสมัยชาวสเปน	ผู้มีแนวคิดสังคมนิยมและได้
สร้างสรรค์ผลงานไว้จ�านวนมาก),	รัดยาร์ด คิปลิง	(นักเขียนรางวัลโนเบลชาวอังกฤษ	เจ้าของผลงาน	เมาคลี
ลูกหมาป่า	และอื่นๆ	ที่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับจักรวรรดินิยมอังกฤษ	โดยเฉพาะอินเดีย	ประเทศที่เขาเกิดและเติบโต),	 
อ็อกตาวิโอ ปาซ	(นกัวรรณกรรมแหง่เมก็ซโิกผูโ้ดดเดน่ทีส่ดุในศตวรรษที่	๒๐	เจา้ของผลงานรอ้ยกรองอนัลอืลัน่	
เขาวงกตแห่งความโดดเดี่ยว	เมื่อปี	๑๙๖๑	และได้รับรางวัลโนเบลในปี	๑๙๙๐)	และ	ฯลฯ	
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“เราตอ้งไมก่ลวัหนงัสอื เราตอ้งทำาความ 

รู้จักกับเพื่อนใหม่ของเรา”

เขตเนซาฮัวโคโยต	 (Nezahualcoyotl)	มี
ประชากรราว	๒	ลา้นคน	เปน็กลุม่ชนชัน้แรงงาน 
ที่กระจายออกมาจากใจกลางของเม็กซิโกซิตี้	
เมืองหลวง	เขตเนซาฯ	ได้เริ่มทดลองโครงการ
พิเศษนี้ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ต�ารวจ

“หลักการก็คือว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจที่ได้

รับการอบรมแล้ว คือได้อ่านหนังสือแล้ว  

จะได้รับการปรับตำาแหน่ง และเป็นนายตำารวจที่ดีขึ้น”	นายต�ารวจบอกด้วยความภาคภูมิใจ
“ตำารวจไมใ่ชม่ไีวแ้คจ่บัอาชญากรเทา่นัน้ แตพ่วกเขาตอ้งมคีวามสามารถทีจ่ะสือ่สารดว้ย... การอา่น

จะช่วยสอนเจ้าหน้าที่ในการแสดงออกต่อหน้าประชาชนได้ดีขึ้น และในทางกลับกันก็จะมีผลต่อการลด

อาชญากรรมลงด้วย”

โครงการทดลองเริ่มขึ้นในช่วงต้นปี	๒๐๐๕	ด้วยการเปิดอบรมการอ่านขึ้นมาก่อน	จากนั้นก็เริ่มมีการเขียน	 
และขยายเข้าไปสู่หลักสูตรด้านวรรณกรรมโดยรวม	 โดย
จัดอบรมไปทีละชุดๆ	 (series)	อย่างสม่�าเสมอ	กลายเป็น
โครงการใหญ่	เรียกว่า	โครงการ	“เตรียมพร้อมสู่โลก
วรรณกรรม”	(Literature	On	Alert)

ตอนนี้	 เจ้าหน้าที่	๑,๒๐๐	นาย	ที่ดูแลความสงบในเขต 
เทศบาลแห่งนี้	จะต้องเข้าร่วมในกลุ่มหนังสือ	(book	group)	ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ก�าลังอ่านเล่มเดียวกับของตัวเอง	ทุกๆ	สองสัปดาห์ 
ต่อครั้ง	นอกเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์	 
หากหวังที่จะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเลื่อนยศ!

โครงการเช่นนี้ถือว่าเหมาะสมในประเทศเม็กซิโก	ต�ารวจ
ได้ช่วยเพิ่มอัตราการอ่านหนังสือของคนทั้งประเทศอีกด้วย	
เนื่องจากรายงานการส�ารวจของมหาวิทยาลัยในเม็กซิโก	 
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ในปี	๒๐๐๕	พบว่า	มีเพียงร้อยละ	๒๘	ของประชากรที่มีอายุมากกว่า	๑๕	ปี	ที่อ่านหนังสือ	๒	เล่ม	ต่อปี	และ
มีถึงร้อยละ	๔๐	ที่ไม่อ่านหนังสือเลย

และถือว่ายิ่งเหมาะสมมากขึ้น	 เมื่อน�าโครงการนี้มาใช้ในวงการ 
ต�ารวจของเนซาฯ	ซึ่งมีเพียง	๑	ใน	๕	ของเจ้าหน้าที่ที่มีการศึกษาระดับ
สูงหรือระดับวิชาชีพโดยตรง	ส่วนใหญ่จบเพียงระดับมัธยมศึกษา	การเปิด 
โลกสู่การอ่านจะช่วยขยายกรอบความคิดให้กว้างขึ้น	และฝึกทักษะ 
การคิดให้แหลมคมยิ่งขึ้น

โครงการนี้ก็ยังปลุกให้เกิดความสนใจไปยังประเทศอื่นๆ	โจเซ	จอร์จ	
อมาดอร์	นายต�ารวจหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของเขตเนซาฯ	 
รู้สึกยินดีเป็นก�าลังเมื่อได้รับโทรศัพท์จากต�ารวจสก็อตแลนด์	ยาร์ด	 
หน่วยงานต�ารวจนครบาลของกรุงลอนดอน	โทรศัพท์มาสอบถามเกี่ยวกับ 
ขั้นตอนการจัดท�าโครงการนี้	เพื่อน�าไปด�าเนินการในสหราชอาณาจักร

แนวคิดของการ	“ให้ตำารวจอ่านหนังสือ”	ซึ่งเป็นชื่อโครงการที่คน
ในเนซาฯ	มักจะใช้เรียกกัน	เป็นส่วนหนึ่งของการขยายมุมมองด้าน	“มิติทางวัฒนธรรม”	โดยใช้การฝึกอบรม	
ซึ่งนอกจากจะจัดอบรมภายในแล้ว	เจ้าหน้าที่ต�ารวจก็ยังได้รับการสนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อในระบบโรงเรียน 
หรือมหาวิทยาลัยด้วย

กลยุทธ์ที่วางแผนไว้ในการฝึกอบรมมีหลายมิต	ิในระดับแรกเริ่มด้วยการสร้างกลุ่มการอ่านขึ้นมา	เพื่อเปิด
กว้างทางความคิด	ขยายโลกทัศน์ให้กว้างไกล	จากนั้นก็ท�าให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักมากขึ้นว่าก�าลังเกิดอะไรขึ้น
ในชุมชนท้องถิ่นของพวกตน	และมีความรู้สึกอ่อนไหวมากขึ้นต่อความต้องการของประชาชน

แนวคิดอีกประการหนึ่งก็คือ	การเปลี่ยนภาพลักษณ์ของต�ารวจ	ให้ประชาชนเห็นว่าต�ารวจไม่ไช่พวกเจ้าเล่ห์
เพทุบาย	คอร์รัปชั่น	และมีมาตรฐานชีวิตที่ต่�า	เหมือนอย่างที่คนเม็กซิกันเข้าใจกันอีกต่อไป	

“เรามีชื่อในด้านลบ เพราะสังคมมองว่าเราเป็นพวกคนชั้นล่าง เราจึงต้องการยกระดับ ให้เห็นว่า 

ตำารวจมีคุณค่าที่จะทำางานในหน้าที่ให้สำาเร็จลุล่วงได้”	 	นี่คือค�าบอกกล่าวอย่างมุ่งมั่นของนายต�ารวจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

เป้าหมายที่สูงเช่นนี้ได้สะท้อนออกมาจากเจ้าหน้าที่บางคนในห้องอบรมฯ	จามิน	โอแคมโป	บอกว่าเขา 
ภูมิใจมากที่ได้บอกกับคนที่เขาพบบนถนน	ว่า	“ตอนนี้ตำารวจไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ - เราอ่านหนังสือ

กันแล้ว”
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ต�ารวจคนอื่นๆ	ก็มีเรื่องสนุกๆ	จากการน�าเรื่องราวในหนังสือ	มาสัมพันธ์
กับประสบการณ์ของตัวเอง	ในขณะที่เดินทางไปที่เกิดเหตุทางจราจร	หรือ 
เมื่อต้องบุกเข้าไปในสลัมที่เป็นแหล่งยาเสพติด	“ผมคิดว่าตัวเองเป็นดอน 

กโิฆเต ้และเพือ่นของผม-ตำารวจคูห่ ูเปน็ซานโช ่ปนัซา่ คนทีค่อยระวงัหลงั 

ให้ผม”	เพโดร	มาติเนซ	พูดถึงวรรณกรรมคลาสสิกของสเปน	ที่เขาได้อ่านไป
จากเวอร์ชันที่น�ามาแปลงให้ง่ายขึ้น	“พวกเขาค่อนข้างจะบ้า แต่พวกเรา

ก็บ้านิดๆ ด้วยเหมือนกัน”

เรื่องสั้นเกี่ยวกับการลงโทษนอกกฎหมายหรือการใช้ศาลเตี้ยในชนบท	โดย	เอ็ดมุนโด	วาลาเดซ	นักเขียน
เม็กซิกันที่น่าภาคภูมิใจของประเทศเม็กซิโก	ก็ช่วยกระตุ้นให้เหล่าต�ารวจมีเรื่องที่น�ามาพูดคุยแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นได้มากมาย	ตั้งแต่กรณีการพิพากษาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในปัจจุบัน	 ไปจนถึง 
ข้อโต้แย้งกันในการเลือกตั้งผู้แทนรัฐและสงครามอิรัก

ต�ารวจหลายรายสนุกกับการเข้าอบรมด้านการเขียนมาก	บางคนเล่าเรื่องการดวลปืนและขับรถไล่ล่า
ผู้ร้ายอย่างละเอียดละออ	บางคนก็บรรจงแต่งขึ้นเป็นเรื่องรักที่เฝ้ารอ	พรรณนาชีวิตที่มืดมน	หรือสะท้อนความ 
คิดเห็นส่วนตัว

โครงการเตรียมพร้อมสู่โลกวรรณกรรม	หรือ	Literature	On	Alert	ได้จัดพิมพ์นวนิยายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่
ต�ารวจรายหนึ่ง	พร้อมกับรวมเรื่องสั้นที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	อีกหนึ่งเล่ม	
พิมพ์ออกเผยแพร่สู่สายตาประชาชน

การอ่านและการเขียน ของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ จะท�าให้ 
พวกเขาเป็นต�ารวจท่ีดีข้ึน จริงหรือ?

หัวหน้าสมาคมนักอาชญาวิทยาเม็กซิกัน	ราฟาเอล	รุยซ์	ฮาร์เรลล์	ไม่ปักใจ 
เชื่อเต็มร้อย	

“บางทมีนัอาจทำาใหพ้วกเขาม ี‘ความเปน็มนษุย’์ ไดม้ากขึน้ แตว่ธินีีจ้ะ 

เป็นประโยชน์ต่อการลดอาชญากรรมหรือไม่นั้น ผมยังมองไม่เห็นทาง”

แต่อมาดอร์	แย้งว่า	มีการกระท�าผิดลดลง	และเขาก็ให้เครดิตกับ	“มิติ

ทางวัฒนธรรม”	 (culture	dimension)	ที่ใช้ผ่านการฝึกอบรม	พร้อมๆ	กับได้
ยกรายงานของกลุ่มต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้นมาแสดง	เขาบอกว่าเขาภูมิใจมาก
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ที่สถิติอาชญากรรมในเนซาฯ	ลดลง	ไม่เพียงเท่านี้	สถิติการจารกรรมรถบนถนนที่เคยมีการจารกรรมกันมาก	 
ได้ลดลงไปร้อยละ	๘	ในช่วงที่ผ่านมา	

“เคยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทุกวัน แต่เดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนพวกนี้เลย และบางครั้ง 

ก็มีโทรศัพท์มาชมเชยการทำางานของตำารวจด้วย ซึ่งเมื่อก่อนมีแต่โทรศัพท์เข้ามาต่อว่า”

จากการส�ารวจความเห็นของผู้ที่สัญจรบนถนนที่แออัดในเนซาฯ	มีความคิดเห็นคละเคล้ากันทั้งสองด้าน	 
ผู้ที่อยู่อาศัยในเนซาฯ	บางคนเห็นว่า	ต�ารวจปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ได้ดีขึ้น	ในขณะที่บางคนก็หัวเราะ
กับความคิดนี้และเย้ยหยันว่า	คงเป็นไปได้อยู่หรอก	!

แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลย	ก็คือ	ต�ารวจมีเรื่องสนุกๆ	ให้ท�าในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยนึกคิดมาก่อนว่าเจ้าหน้าที่
ต�ารวจจะได้ท�า	พวกเขาไม่ใช่แค่ได้อ่าน	ดอน	กิโฆเต้	เท่านั้น	แต่ยังแปลงบทแรกของหนังสือไปเป็นโค้ดในวิทย ุ
สื่อสารด้วย	

ส่ิงท่ีได้อ่านกลายมาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของต�ารวจ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีไม่เคยมี...

    
 

ก�าลังอ่านและเขียนใน	Book	Group	(ปี	๒๐๐๗) ก�าลังอ่าน	หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว 
ของ	กาเบรียล	การ์เซีย	มาร์เกซ	(ปี	๒๐๐๘)
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ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า ขุนนางต่�าศักด์ินักฝัน
หนังสือในดวงใจของต�ารวจเม็กซิกัน

ดอนกิโฆเต ้แห่งลามนัชา่ ขุนนางต่ำาศกัดิน์ักฝัน	โดย	เซร์บันเตส		
พิมพ์ครั้งแรกที่สเปนในปี	ค.ศ.	๑๖๐๕	นับเป็นเรื่องน่าทึ่งที่นิยายอายุ
กว่า	๔๐๐	ปียังได้รับความสนใจจากนักอ่านมาจวบจนทุกวันนี้	ไม่เพียง
ในสเปน	หากแพร่หลายสู่ประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	

ดอนกิโฆเต้ มีด้วยกัน	๒	ภาค	โดยภาค	๒	ตีพิมพ์หลังภาคแรก	
๑๐	ปี	ฉบับภาษาไทยแปลจากภาคแรก	

เรื่องเริ่มจากการแนะน�าตัวขุนนางต่�าศักดิ์ผู้พ�านักในแคว้นลามันช่า	 
เขาอายุ	๕๐	ปีเศษ	ผอมแห้ง	รักการอ่านนิยายอัศวินเป็นชีวิตจิตใจ	 
อ่านจากเช้ายันค่�าและค่�ายันรุ่ง	 เฝ้าหมกมุ่นคลั่งไคล้จนถึงแก่เสียสติ	 
ขุนนางเสียจริตผู้นี้ตกลงใจจะเป็นอัศวินพเนจรดังในนิยาย	เที่ยวออก 

เดินทางพร้อมม้าคู่ใจไปสร้างวีรกรรม	ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก	ปราบความอยุติธรรมทั่วทุกแคว้น 
แห่งหนโดยไม่หวั่นภยันตรายใด	

คดิดงันัน้แลว้	ขนุนางรบีตระเตรยีมอาวธุ	สรา้งหมวกเกราะจากกระดาษแขง็	ใชเ้วลาตัง้ชือ่มา้หยอ็งกรอด	 
๔	วัน	ได้นามไพเราะเปี่ยมความหมายว่า	โรสินันเต	้หรือ	“ม้าที่เคยทุรลักษณ์”	ใช้เวลา	๘	วัน	ตั้งชื่อ
ให้ตนเองใหม่ว่า	ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า 

	สิ่งส�าคัญขาดไม่ได้อีกประการของอัศวินคือนางในดวงใจ	เพื่อเอาไว้พร่�าเพ้อละเมอถึง	เขาตั้งสมญา 
หญิงงามในดวงใจเอาไว้แสนเสนาะว่า	ดุลสิเนอา แห่งโตโบโซ่ (มาจาก	ดุลเซ่	แปลว่าหวาน)	

การผจญภยัของอศัวนิสตเิฟือ่งผูน้ี	้ด�าเนนิไปตลอดเรือ่ง	เกดิขึน้ไดจ้ากจดุเริม่ตน้ทีเ่ขา	“ใชเ้วลายามวา่ง 

อันหมายถึงเกือบทั้งปี ทุ่มเท หมกมุ่นอ่านแต่นิยายอัศวินด้วยคลั่งไคล้ใหลหลง” 
ดอนกิโฆเต้	มีอัศวินส�ารองนาม	ซานโช่ ปันซ่า	ชาวนาพุงพลุ้ยผู้ยอมติดตามไปด้วย	เพราะเชื่อ

ค�าสัญญาของดอนกิโฆเต้ที่จะให้เป็นเจ้าปกครองดินแดนมีน้�าล้อมรอบ	เพราะอัศวินของเราบอกว่า 
การได้ครอบครองดินแดนนั้น	“ง่ายดายราวปัดฝุ่นออกจากร่าง” 
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ซานโช่เป็นตัวละครมีเสน่ห์	 เป็นคน	 ‘ซื่อเซ่อ’	เป็นสีสันส�าคัญของเรื่อง
ที่น�าอารมณ์ขันมาให้	บทสนทนาของซานโช่และดอนกิโฆเต้เป็นเสน่ห์ส�าคัญ
ของหนังสือ	ด้วยมีชีวิตชีวามาก	บทตอนเหล่านี้บ้างเป็นการคุยกันธรรมดา	 
บ้างเป็นการทักท้วง	ถกเถียง	ทุกสิ่งทุกอย่างดูจะมีเลือดเนื้อ	มีชีวิตเคลื่อนไหว	 
มีพลัง	

ความสมัพนัธข์องตวัละครทัง้คูน่า่ประทบัใจมาก	นบัเปน็คูห่นูายบา่วทีน่า่จดจ�าทีส่ดุในโลกวรรณกรรม	 
ทั้งคู่ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	แม้โกรธเคืองสักกี่ครั้งกี่หนก็กลับมาคืนดีกันเสมอ	คนคู่นี้เชื่อและเคารพ
ยกย่องอีกฝ่ายอย่างจริงใจ	การเดินทางท�าให้ทั้งสองผูกพันและเปลี่ยนแปลงตัวตนไปเนื่องจากได้มา 
รู้จักกัน	โดยเฉพาะซานโช่ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก	

เมื่อเริ่มเดินทาง	ซานโช่ไม่ชอบการวิวาทและจะไม่มีวันตีรันฟันแทงกับใครเป็นอันขาด	ถึงขนาด
ออกปากไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้า	 เขาจะให้อภัยไม่ว่าใครจะท�าอะไร	แต่แล้วอุดมคติของดอนกิโฆเต้ 
มีอิทธิพลกับซานโช่	อย่างที่เขาเองอาจไม่รู้ตัว	

นิยายเรื่องนี้ล้อเลียนนิยายอัศวินตลอดเรื่อง	ตั้งแต่สังขารของดอนกิโฆเต้	ม้าเฉื่อยผอมแห้ง	และ
อัศวินส�ารองผู้ไม่อาจเก็บปากไว้นิ่งๆ	ได้	คณะเดินทางนี้น่าจะแปลกปลอมห่างไกลจากความเป็นอัศวิน
ล้�าเลิศ	แต่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับสมบูรณ์พร้อมได้จากอาการเสียจริตของดอนกิโฆเต้	ด้วยความวิปลาสนั้น
ย่อม	“ทรงพลังเหนือเหตุแลผลทั้งปวง” 

คนรักหนังสือน่าจะประทับใจ	ดอนกิโฆเต้	อย่างยิ่ง	 เริ่มตั้งแต่การบรรยายความบ้าหนังสือของ 
ดอนกิโฆเต้ในหน้าแรกๆ	จะมีใครเล่าที่รักการอ่านจนเป็นบ้าได้อย่างเขา	ในเล่มยังพูดถึงหนังสือได้น่าอ่าน 
หลายตอน	เช่น	ความอัศจรรย์ของการอ่านได้ส�าแดงให้เห็นว่า	หนังสืออันบันเทิงเหลือหลายนั้นมีพลัง
ยิ่งใหญ่	โลกของหนังสือเปี่ยมมนต์เสน่ห์ที่สามารถพาคนอ่านไปยังโลกแห่งจินตนาการและความฝัน	 
ที่ที่เราเชื่อจริงจังว่าทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้	เฉกเช่น	ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า

            
	 			 	 	 	 	 เรียบเรียงจาก	เฟย์	คอลัมน์	“คนกับหนังสือ” 

	 	 	 	 	 		 นิตยสารสารคดี (เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๙)
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อ็อกตาวิโอ ปาซ (Octavio Paz, 1914-1998) นักเขียนบทความ กวี นักการฑูต 
และนักประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

ปาซคือนักวรรณกรรมเม็กซิโกซึ่งโดดเด่นที่สุดในศตวรรษที่	๒๐	
งานเขียนร้อยกรองอันมีชื่อเสียงลือลั่นของเขาคือ	El laberinto de la 

soledad		(เขาวงกตแห่งความโดดเดี่ยว,	๑๙๖๑)		เป็นการลงลึกส�ารวจ
สภาพแห่งความสลับซับซ้อนของจิตวิญญาณแห่งเม็กซิกัน

เขาผูม้คีวามเลศิล้�าของการผสมผสานระหวา่งความรูส้กึอนัออ่นไหว
ของชาวอินเดียกับชาวยุโรป	ทั้งกอปรไปด้วยภูมิปัญญาและจิตส�านึก 
แห่งเม็กซิกันและยังได้รับอิทธิพลทางภาษาศาสตร์สเปนและความ 
แปลกต่างทางวัตนธรรมอื่นของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย	ในขณะเดียวกัน
บทความและบทกวีอื่นๆ	ของปาซเต็มไปด้วยการส�ารวจที่มีความเป็น
สากลและเรื่องราวชีวิตร่วมสมัยในระดับนานาชาติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค�าถามต่อความเหินห่างและการบูรณาการทางจิตวิญญาณ

ด้วยแนวคิดหลักซึ่งได้ผนวกเอาความหลากหลายทางวรรณคดีและสถานภาพทางสังคมอันแตกต่าง 
ของปาซคือพันธกิจอันถาวรน�าเขาไปสู่ความสามารถอันสัมบูรณ์ในการแสดงออกทางภาษาแห่งการ 
อุปมาอุปไมย	บทกวีเผยให้สรรพสิ่งโปร่งใสและแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น	ทั้งสอนให้เราเคารพมวลมนุษย์และ
ธรรมชาติ	ปาซกล่าวยืนยัน

นกัเขยีนแหง่ความทะลทุะลวง	โดดเดีย่วและสนัโดษ	แหง่ความแจม่ชดัและอปุมาอปุไมย	แหง่เมก็ซกินั 
ลักษณ์และความเป็นสากล		ปาซจึงได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี	๑๙๙๐
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ได้อ่าน - ได้เลื่อนขั้น : ส่งเสริมการอ่านในวงการตำารวจเม็กซิโก 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……...…
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การกักขังจองจ�าร่างกายไม่อาจขวางกั้นจินตนาการใดๆ	
หนทางที่ดีที่สุดสู่ความแข็งแกร่งของจินตนาการก็คือการอ่านหนังสือ	
เรือนจ�าในหลายประเทศเล็งเห็นยุทธวิธี	“ยิงนกทีเดียวได้
สองตัว” ด้วยการก�าหนดมาตรการให้ผู้ต้องขังอ่านหนังสือเพื่อ	
“ลดโทษ” และพร้อมกันนั้นก็เพื่อ	“เพ่ิมคุณค่า”	ให้กับผู้ต้องขัง
ไปพร้อมกันในตัว

บราซิลลดโทษให้ผู้ต้องขังด้วยหนังสือ 

บราซิลเสนอวิธีใหม่ในการแก้ไขปัญหาเรือนจ�าแออัด	ด้วยการ
ให้นักโทษอ่านหนังสือเพื่อลดโทษ	มาตรการคือ	อ่านหนังสือ	๑	เล่ม	
ได้ลดโทษ	๔	วัน

ผู้ต้องขังในเรือนจ�ากลางของบราซิล	๔	แห่ง	ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมนักโทษคดีร้ายแรงและคดียาเสพติด	 
มีโอกาสที่จะออกจากคุกได้เร็วขึ้น	หากขยันอ่านหนังสือ	เมื่อทางการได้ริเริ่มโครงการ	“ไถ่โทษด้วยการอ่าน 
(Redemption through Reading)”	ขึ้นในปี	๒๐๑๒

โครงการให้นักโทษอ่านหนังสือเพื่อแลกกับวันที่ต้องโทษ	อ่านหนังสือ	๑	เล่ม	โทษจะลดลง	๔	วัน	ส่วนหนังสือ
ที่น�ามาให้เลือกอ่าน	มีทั้งประเภทวรรณกรรม	ปรัชญา	วิทยาศาสตร์	และหนังสือคลาสสิก	ก�าหนดวันลดโทษ 
ไว้สูงสุด	๔๘	วันในแต่ละปี	หรือเท่ากับหนังสือจ�านวน	๑๒	เล่มต่อปี

ผู้ต้องขังจะมีเวลา	๔	สัปดาห์	ต่อการอ่านหนังสือแต่ละเล่ม	 เมื่ออ่านแล้วต้องเขียนความเรียงเกี่ยวกับ 
เรื่องที่อ่านให้ถูกต้องทั้งรูปประโยคและไวยากรณ์	ที่ส�าคัญคือต้องเขียนให้อ่านรู้เรื่อง	โดยจะมีคณะกรรมการ 
ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ	ท�าหน้าที่ตรวจงานเขียน	และเป็นผู้พิจารณาว่านักโทษคนใดมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนโทษ
จากโครงการ	หากพบว่ามีการคัดลอกงานของผู้อื่นก็จะเสียสิทธิ์ในการลดโทษ

ส่งเสริมการอ่านในเรือนจ�านานาประเทศ
หนังสือให้อิสรภาพ :
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เป้าหมายของโครงการนี้ก็คือ	การเปลี่ยนมุมมองของผู้ต้องขัง	อันเดร	เคห์ดี	ทนายความแห่งเมืองเซาเปาโล	 
และเปน็หวัหนา้โครงการรบับรจิาคหนงัสอืใหเ้รอืนจ�า	ยนืยนัวา่	“เมือ่นกัโทษออกไปจากเรอืนจำา เขาจะมคีวาม

รอบรู้มากขึ้น และเป็นการช่วยขยายมุมมองใหม่ๆ ในการมองโลกได้กว้างขึ้น”

“ไม่ต้องสงสัยเลย พวกเขาจะออกไปเป็นคนใหม่อย่างแน่นอน”

จากบราซิลสู่อิตาลี : วิถีสู่อิสรภาพด้วยหนังสือ

ขณะที่เรือนจำาของบางประเทศมีกฎหมายห้ามส่งหนังสือเข้าไป
ให้นักโทษ แต่ในอิตาลี การอ่านหนังสือถือเป็นรางวัลเพื่อการลดโทษ  
ยิ่งนักโทษอ่านหนังสือมากเท่าใด เวลาที่ต้องขังในเรือนจำาก็จะยิ่งลดลง  
ย่นเวลาคืนสู่อิสรภาพให้เร็วขึ้น

หนังสือพิมพ์	คอเรียเร	 เดลลา	เซลา	 (Corriere	della	Sera)	ในอิตาลี	ฉบับวันที่	๘	พฤษภาคม	๒๐๑๔	 
รายงานว่า	สภาแห่งแคว้นกาลาเบรีย	ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลี	เพิ่งจะผ่านกฎหมายใหม่ในการลดโทษให้แก่
ผู้ต้องขัง	หากนักโทษอ่านหนังสือ	๑	เล่ม	จะได้รับการลดโทษลง	๓	วัน	จ�ากัดเวลาในการลดโทษสูงสุด	๔๘	วัน	
ในแต่ละปี	หรือเท่ากับอ่านหนังสือ	๑๖	เล่ม	ต่อปี

โดยก�าหนดว่า	หนังสือนั้นต้องมีความหนาตั้งแต่	๔๐๐	หน้าขึ้นไป	แต่ไม่นับรวมประเภทหนังสือภาพ	 
ข้อบัญญัติใหม่นี้จะเริ่มน�ามาใช้ในแคว้นกาลาเบรีย-ดินแดนแห่งมาเฟียที่เลื่องชื่อในเรื่องการก่ออาชญากรรม

มาริโอ	คาลิกูรี	หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมของกาลาเบรีย	และเป็นผู้เสนอแนวคิดนี้	กล่าวด้วยความมั่นใจว่า	
“การอา่นเปน็ ‘ยา’ แกค้วามไมส่งบในจติใจไดว้เิศษทีส่ดุ ทัง้ยงัทำาใหเ้กดิความตระหนกัและเขา้ใจตนเอง 

นอกจากนี้ก็ยังมีผลต่อสัมพันธภาพทั้งทางสังคมและกับตนเอง ให้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง”

“กฎหมายใหม่นี้ทั้งช่วยและเชิญชวนนักโทษที่ต้องใช้เวลาในการถูกจองจำา ให้หันมาอ่านหนังสือ” 
นโยบายนี้เปิดให้กับนักโทษทุกคนที่ต้องโทษจองจ�าตั้งแต่	๖	 เดือนขึ้นไป	พวกเขาจะอ่านมากเท่าไรก็ได้	 
แต่ก�าหนดการลดโทษสูงสุดไว้	๔๘	วัน	ต่อปี

หากต้องการรางวัลในการลดโทษสูงสุด	ก็ต้องอ่านอย่างน้อย	๑๖	เล่ม	ในแต่ละปี
“ตอนนีเ้รานำาโครงการมาใชก้บัเรอืนจำาในเขตปกครองของกาลาเบรยีเทา่นัน้ แตก่ห็วงัวา่รฐับาลกลาง 

จะเห็นประโยชน์และประกาศให้ใช้กับเรือนจำาทั่วประเทศในเวลาต่อไป”
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แนวคิดนี้นอกจากจะส่งเสริมการอ่านแก่นักโทษผู้ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าด้วยเหตุต่างๆ	นานาแล้ว	ยังช่วย 
ลดปัญหาความแออัดของเรือนจ�าให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น	แน่นอน	ผู้ด�าริและด�าเนินโครงการและผู้เกี่ยวข้อง 
ต่างก็เชื่อมั่นว่า	ผลที่ได้จะต้องออกมาดี	ทั้งกับผู้ต้องขังและสังคมด้วย

เรอืนจ�าในอติาลเีปน็เรอืนจ�าทีแ่ออดัมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป	คอืมจี�านวนนกัโทษสงูถงึ	๘๐,๐๐๐	คน	ในขณะ 
ที่มีพื้นที่ในอัตราส่วนส�าหรับนักโทษเพียงแค่	๖๐,๐๐๐	คนเท่านั้น	ด้วยเหตุนี้ทางการจึงมีนโยบายเพื่อจะลด 
จ�านวนนักโทษในเรือนจ�าลง	แต่เป็นการลดแบบสร้างสรรค์	วิน-วินด้วยกันทุกฝ่าย	(จากรายงานของสภาแห่ง 
ยุโรป	ระบุว่า	อิตาลีเป็นประเทศที่เรือนจ�ามีผู้ต้องขังหนาแน่นที่สุดเป็นล�าดับสอง	รองจากประเทศเซอร์เบีย)

นโยบายนี้ของอิตาลี	ได้รับแรงบันดาลใจมาจากระบบเรือนจ�าในบราซิล	จากโครงการ	“ไถ่โทษด้วย
การอ่าน” โดยได้ปรับปรุงในบางจุดให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของอิตาลี

หนังสือให้ความหวัง : เพ่ือผู้ต้องขังในสหราชอาณาจักร

ผูต้อ้งขงัในบราซลิสามารถยน่ระยะเวลาทีต่อ้งรบัโทษได ้ดว้ยการอา่นหนงัสอื... และหนงัสอืกม็บีทบาท 
อยู่ในเรือนจำาของสหราชอาณาจักรด้วยเช่นกัน

การส่งเสริมการอ่านในเรือนจ�า	จัดว่าแพร่หลายอยู่ในสหราชอาณาจักรอยู่ 
เหมือนกัน	อย่างเช่น	โครงการกลุ่มการอ่านในเรือนจ�า	 (The	Prison	
Reading	Group	project)	ที่ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยโรแฮมตัน	(University	
of	Roehampton)	กับองค์กรเพื่อการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง	(Prisoners’	Education	Trust)	
ซึ่งปัจจุบันได้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มนักอ่านขึ้นแล้ว	๒๕	กลุ่ม	กระจายอยู่ในเรือนจ�า 
หลายแห่ง

นอกจากจะน�าหนังสือเข้าสู่เรือนจ�าแล้ว	 โครงการนี้ยังน�านักเขียนไปเยี่ยม 
ผู้ต้องขังด้วย	อย่างเช่น	บอริส	จอห์นสัน	(นักเขียน	นักการเมือง	นายกเทศมนตร ี
กรงุลอนดอน)	ฟลิลปิ	พลูแมน	(นกัเขยีนนยิายแนวแฟนตาซี	ทีน่ติยสารไทมย์กยอ่งให้
เป็น	๑	ใน	๕๐	นักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ	ช่วงตั้งแต่	ปี	๑๙๔๕	เป็นต้นมา)	และ	 
เพเนโลพี	ไลฟ์ลี	 (นักเขียนรางวัลบุ๊คเกอร์	ไพร์ซ	และรางวัลเหรียญทองคาร์เนกี้)	 
เป็นต้น	ผู้ต้องขังจะสร้างกลุ่มการอ่าน	 (ด้วยหนังสือเล่มเดียวกัน)	ขึ้นมาจาก 
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การโหวต	แล้วน�าเรื่องราวจากหนังสือมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นและวิพากษ์วิจารณ์กัน	สมาชิกของกลุ่ม 
การอ่านในเรือนจ�า	พูดด้วยความภาคภูมิใจว่า	“ในกลุ่มการอ่านของเรา พวกเราทุกคนได้รับสิทธิเสมอกัน 

ที่จะเสนอความคิดเห็นอย่างไรก็ได้”	ขณะที่บรรณารักษ์ในเรือนจ�ากล่าวเพิ่มเติมว่า “หนังสือทั้งหมดที่นำา

มานั้น เป็นหนังสือที่ดีเยี่ยม ทำาให้คนอ่านได้สำารวจในประเด็นที่อ่อนไหวและได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต”

หนังสือที่กลุ่มนักโทษในเรือนจ�าลอนดอนชื่นชอบกัน	ก็คือ	The Motorcycle Diaries	ของเช	กูวารา	
บันทึกชีวิตในช่วงก่อนการปฏิวัติในคิวบา	ซึ่งเขาได้เดินทางด้วยมอเตอร์ไซด์ท่องไปทั่วทวีปอเมริกาใต้	 (เป็น
ภาพยนตร์ในปี	๒๐๐๔	ในชื่อเดียวกันนี้	ส่วนชื่อในภาษาไทยคือ	บันทึกลูกผู้ชายชื่อเช)

ขณะที่กลุ่มนักโทษชายของเรือนจ�าทางตะวันออกเฉียงใต้เลือกอ่านนวนิยาย	Mister Pip	ของลอยด์	
โจนส์	นักเขียนชาวนิวซีแลนด์	(นวนิยายตีพิมพ์เมื่อปี	๒๐๐๖	เป็นภาพยนตร์ในปี	๒๐๑๒)	เรื่องราวของเด็กหญิง 
ที่เติบโตในบูเจนวิลล์	ผู้เพลิดเพลินไปกับการอ่านหนังสือของชาร์ลส์	ดิกเกนส์	ในเรื่อง	Great Expectations 
(ส�านักพิมพ์ฟรีดอมน�ามาแปลเป็นภาษาไทยในชื่อ	แรงใจและไฟฝัน)	

ส่วนหนังสือเชิงสารัตถคดี	 (non-fiction)	 เป็นที่นิยมกันในกลุ่มผู้หญิง	กลุ่มนักโทษหญิงที่อยู่ในเรือนจ�า 
ทางตะวันออกเฉียงใต้	อ่าน	Call the Midwife	 (เรียกหานางพยาบาลผดุงครรภ์)	ของเจนนิเฟอร์	 เวิร์ธ	
บันทึกชีวิตของเธอช่วงที่อยู่ในลอนดอนในทศวรรษ	๑๙๕๐	กลุ่มนักโทษหญิงบอกว่าที่ชื่นชอบเรื่องนี้กัน 
ก็เพราะ	“ช่วยนำาความทรงจำาเกี่ยวกับครอบครัวให้หวนคืนมา” 
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สมาคมนกัเขยีนองักฤษ	(English	PEN	/	Poets,	Essayists	 
and	Novelists)	ก็ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านส�าหรับ
ผู้ต้องขังด้วยเช่นกัน	โดยได้ริเริ่มด�าเนินงาน	โครงการ
นักอ่านและนักเขียน	 (The	Readers	and	Writers	
Project)	เพื่อจัดส่งหนังสือให้กับผู้ต้องขัง	และน�านักเขียน
ไปเยี่ยมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือ	ในปี	๒๐๑๑	มีผู้ต้องขัง
กวา่	๘๐๐	ราย	เขา้รว่มในโครงการนี้	เมก็	โรซอฟฟ	์นกัเขยีน
หญิงเจ้าของผลงานนวนิยายเรื่อง	How I Live Now 
(เรื่องราวความรกัของวยัรุน่ที่เกดิขึน้ท่ามกลางสงครามโลก
ครั้งที่สามในอังกฤษ)	พูดถึงครั้งที่เธอไปเยี่ยมที่เรือนจ�า
ฮอลโลเว	ว่า	“ผูท้ีม่ารว่มในโครงการ มมีากมายจนแทบ

จะสะเทือนเรือนจำาเลยล่ะ”

นอกจากนี้ก็มีโครงการที่สร้างโอกาสส�าหรับผู้ที่จะ	
‘กลับคืนสู่สังคมอีกครั้ง’	ด้วย	มหาวิทยาลัยโกลด์สมิธ	จัดให้มี	โครงการ	“เปิดหนังสือ”	(Open	Book)	ขึ้น
มา	เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะสนับสนุนและคัดเลือกบุคคลที่เคยมีภูมิหลังเป็นผู้ต้องโทษในเรือนจ�า	ให้
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้	ด้วยการเปิดสอนในเรือนจ�าเป็นประจ�าทุกๆ	สัปดาห์	ในด้านการเขียนเชิง
สร้างสรรค์	การละครและปรัชญา	และคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อหลังจากพ้นโทษแล้ว	ผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมใน
โครงการนี้รายหนึ่ง	แสดงความเห็นว่า	“ก็เพราะโครงการ “เปิดหนังสือ” นี่แหละ ที่ช่วยให้ผมเรียนจน

สำาเร็จปริญญาทางประวัติศาสตร์”

อีกตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะถือเป็น	‘ต้นแบบ’	ให้กับสภาท้องถิ่นและรัฐบาลได้บ้างในการเปิดช่องทางการจัด
ให้มีการส่งเสริมการอ่านในเรือนจ�า	นั่นก็คือ	ขณะที่ห้องสมุดอื่นๆ	มีจ�านวนสมาชิกลดลง	แต่ห้องสมุดของ 
เรือนจ�าเอดินบะระกลับมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น	ในปี	๒๐๐๘	ห้องสมุดได้ปรับปรุงและน�าหนังสือใหม่เข้ามา 
เพื่อดึงดูดการอ่าน	จากนั้น	ร้อยละ	๕๐	ของผู้ต้องขังก็เริ่มมีการยืมหนังสือ	เรียกว่าครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียว	
ซึ่งตรงข้ามกับในระยะแรกที่มีผู้มาใช้ห้องสมุดเพียงร้อยละ	๕	เท่านั้น	ในปี	๒๐๑๐	ห้องสมุดแห่งนี้ก็ได้รับ 
การประกาศให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รางวัลห้องสมุดเปลี่ยนชีวิต (Libraries Change Lives Award)
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เออร์วิน	 เจมส์	ผู้เคยใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�าถึง	๒๐	ปี	ปัจจุบันเป็น 
คอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์	 เดอะการ์เดียน	ยอมรับว่า	การอ่านมีพลัง 
ในการเยียวยาจิตใจ	และพูดถึงหนังสือที่ชื่นชอบมากเล่มหนึ่ง	ที่เขา 
ได้อ่านในระหว่างที่ต้องโทษ	คือเรื่อง	Crime and Punishment 
(อาชญากรรมและการลงทัณฑ์)	 ของฟีโอดอร์	ดอสโตเยฟสกี้	 ซึ่งเล่า 
เรื่องราวของนักศึกษาหนุ่มชาวรัสเซีย	ร็อดยา	ราสโคลนิคอฟ	ผู้มีชีวิตอยู่
กับความยากไร้และหดหู่	ราสโคลนิคอฟได้ฆาตกรรมอะลอนย่า	หญิงชรา
เจ้าของโรงรับจ�าน�า	 เพื่อให้ได้เงินมา	แต่แล้วเขาก็เริ่มรู้สึกผิดบาปและ 
ทุกข์ทรมานอยู่กับความผิดนั้น	สุดท้ายก็หาทางไถ่บาป	ผ่านสัมพันธภาพ
อันเรียบง่ายกับซอนย่า	โสเภณีผู้มีจิตใจงาม

บทลงทัณฑ์ทางกฏหมายนั้นเลวร้ายน้อยกว่าสภาวะทุกข์ทรมานจากความตึงเครียดในจิตใจ	
ดังนั้น	“ไถ่โทษด้วยการอ่าน”	จึงเป็นการขับเคลื่อนที่หาญกล้าของรัฐบาลบราซิล	แต่จะโดยวิธีใด

ก็ตาม	เชื่อได้ว่าจะเกิดผลเหมือนที่	อันเดร	เคห์ดี	ผู้ริเริ่มโครงการในบราซิล	ได้บอกไว้	“ไม่ต้องสงสัยเลย 

พวกเขา (ผู้ต้องขัง) จะออกไป (จากเรือนจำา) เป็นคนใหม่ (ที่ดีขึ้น)อย่างแน่นอน”	จากโครงการในบราซิล	
สู่โครงการในประเทศอื่นๆ	รวมทั้งโครงการที่จัดขึ้นส�าหรับผู้ตัองขังในสหราชอาณาจักร	ก็ล้วนเสริมแกน 
ความคิดนี้ด้วยเช่นกัน
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รางวัลห้องสมุดเปล่ียนชีวิต 
(Libraries Change Lives Award)

รางวัลห้องสมุดเปลี่ยนชีวิต	จัดขึ้นโดย	Chartered	Institute	of	Library	
and	Information	Professionals	CILIP	(สถาบันนักวิชาชีพห้องสมุดของ 
สหราชอาณาจกัร)	เปน็รางวลัทีม่อบใหก้บัหอ้งสมดุ /หนว่ยงานทีม่กีจิกรรม 
หรือจัดท�าโครงการที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านบวกของชีวิตบุคคลหรือชุมชน

เงื่อนไขส�าคัญคือ	โครงการที่จัดท�าขึ้นต้องเป็นความร่วมมือระหว่าง	
๒	หนว่ยงานขึน้ไป	โดยหนึง่ในนัน้ตอ้งเปน็หอ้งสมดุ	(หอ้งสมดุของสถาบนั
การศึกษา,	ห้องสมุดสาธารณะ,	ห้องสมุดโรงเรียน,	ห้องสมุดในเรือนจ�า,	
ห้องสมุดของรัฐ,	ห้องสมุดเอกชน	ฯลฯ)

โครงการที่จัดท�าต้องส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม	โดยผ่านการ
ใช้ห้องสมุด	และการบริการสารสนเทศ/ความรู้ที่จะเพิ่มพูนศักยภาพ 

ของประชาชน	และท�าให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการดีขึ้น	โดยห้องสมุดหรือหน่วยงานภาคีเป็นผู้เสนอ
รายละเอียดของโครงการที่จัดท�า	ส่งให้คณะกรรมการพิจารณา	

คณะกรรมการของ	CILIP	(โดย	Community,	Diversity	and	Equality	Group)	จะคัดเลือกและประกาศ
ผลยกย่องให้เป็น	ห้องสมุดเปลี่ยนชีวิต	ปีละ	๑	รางวัล	และมอบทุนสนับสนุนพร้อมเหรียญรางวัล

รางวัลห้องสมุดเปลี่ยนชีวิต	ของสหราชอาณาจักร	เริ่มมาตั้งแต่ปี	๑๙๙๒	มีการประกาศผลทุกปี
ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน	โดยแต่ละปีจะประกาศรายชื่อโครงการที่เข้ารอบ	(finalist)	๓	รายชื่อ	ในเดือน 
มิถุนายน	และประกาศผลโครงการที่ชนะเลิศ	(winner)	ในงาน	CILIP’s	Big	Day	ในเดือนกันยายน

เกณฑ์ในการประเมินเพ่ือคัดเลือกให้รางวัล
	แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของห้องสมุด	การบริการสารสนเทศ /ความรู้แก่บุคคลและต่อชุมชน	

และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่ของห้องสมุด	และบทบาทของหน่วยงานภาคี
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	มีวิธีในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างไร?	
	 			(เหตุผล	ความส�าคัญ	ท�าไมต้องเป็นกลุ่มนี้)

	แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อห้องสมุด	หรือการบริการสารสนเทศ /
	 			ความรู้อย่างไร?	และใช้วิธีในการประเมินผลการท�างานอย่างไร?

	โครงการนี้ได้น�าไปสู่โอกาสในการสร้างความเสมอภาคทางสังคม	อย่างไร?
	โครงการที่จัดท�านี้ได้รับทุนสนับสนุนมาอย่างไร	และมีแผนการด�าเนินงานต่อไปอย่างไร?

โครงการและหน่วยงานท่ีได้รับ รางวัลห้องสมุดเปล่ียนชีวิต 
รายชื่อย้อนหลัง	๕	ปี	
2013	-	Domestic Abuse - How Surrey libraries can 

help,	Surrey	County	Council
2012	-	Library Songwriters: Skipton Rewind Club,	

North	Yorkshire	County	Council	&	North	Yorkshire	Youth	Music	
Action	Zone

2011	-	Making the difference: Opportunities for Adults with Learning Disabilities,	Kent	
Libraries	and	Archives

2010	-	Prison Library: HMP Edinburgh Library Partnership,	the	City	of	Edinburgh	Council	
&	Edinburgh	City	Libraries

2009	-	Across the Board: Autism support families,	Leeds	Library	and	Information	Service
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เสียงจากแอฟริกาใต้และเมืองไทย : หนังสือเปล่ียนชีวิต

หนุ่มไร้บ้านคนหนึ่งในกรุงโจฮันเนสเบิร์ก	ประเทศแอฟริกาใต้	
ยืนยันความคิดเรื่องหนังสือสามารถเปลี่ยนชีวิตคนให้ดีขึ้นได้	 
ขอเพียงมีผู้คนช่วยกันส่งต่อให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รับโอกาสเข้าถึง
หนังสือดีและมีประโยชน์

ฟิลานี ดลาเดีย	ชายหนุ่มผู้นี้	หาเลี้ยงชีพด้วยการขาย
หนังสือมือสอง	โดยแนะน�าหนังสือให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพ	ส�าหรับ
เด็กๆ	เขาก็แนะน�าหนังสือให้เป็นอย่างดีเช่นกัน	แต่ไม่ได้ขาย	แจก
ให้ฟรี	เพราะความเชื่อมั่นในคุณค่าของการอ่านหนังสือ	เนื่องจาก
ครั้งหนึ่ง	“ผมเคยเปน็เดก็ทีต่ดิยาเสพตดิ เมือ่ผมไดอ้า่นหนงัสอื 

การอา่นหนงัสอืทำาใหผ้มหลดุพน้จากยาเสพตดิมาได ้..การอา่น

หนงัสอืจะทำาใหค้ณุเปน็คนทีด่ขีึน้”	ดว้ยเหตนุีเ้ขาจงึอยากใหเ้ดก็ๆ	
ได้อ่านหนังสือ	และอย่าได้ข้องแวะกับยาเสพติด	

เขาเชื่อว่าการให้หนังสือแก่เด็กๆ	จะช่วยให้เด็กๆ	สามารถใช้การอ่านหนังสือให้กลายเป็นนิสัยของพวกเขาไป 
ตลอดชีวิต	ชายหนุ่มผู้นี้มีปณิธานว่า	เราจะเปลี่ยนโลกได้	หากเพียงเราสร้างแรงบันดาลใจให้คนคนหนึ่งได้!	

หันมาดูในประเทศไทยเราบ้าง	นภา ธรรมทรงศนะ	หญิงสาวผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านในโครงการ	
“จากใจสู่ใจ : คุณค่า ความสุข และพลังภายในท่ีแท้จริง”	ณ	เรือนจ�ากลางขอนแก่น	เมื่อปีกลาย
นี้เอง	ท�าให้เธอเดินไปสู่จุดเริ่มต้นในการกระจายข่าวเชิญชวนให้ผู้มีใจทั้งหลาย	ส่งหนังสือมาให้เรือนจ�ากลาง
ขอนแก่น	ผ่านทางเฟซบุ๊ก	จากนั้นก็ก่อตั้งแฟนเพจชื่อ	“แบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจำา”	 (www.facebook.com/
bookforprison)	และท�าอย่างเป็นกิจจะลักษณะ	ขยับขยายจากเรือนจ�ากลางขอนแก่น	ไปสู่เรือนจ�ากลางพิษณุโลก	
สงขลา	อยุธยา	ระยอง	และอุดรธานี	ตามล�าดับ

ผู้ต้องขังชอบอ่านอะไรกันบ้าง	ทีมงานแบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจ�า	ได้ศึกษาจากการที่ผู้ต้องขังหญิงใน 
เรือนจ�ากลางขอนแก่นเลือกอ่านและจดบันทึกในสมุดบันทึก	เกี่ยวกับเล่มที่ตัวเลือกอ่านว่าชอบอะไร	ไม่ชอบอะไร	 
ในที่สุดพบว่า	๒๐	เล่ม	ที่โดนใจมีทั้งหนังสือไทยและหนังสือแปล	มีทั้งนวนิยาย	วรรณกรรมเยาวชน	สารคดี	 
สาระชีวิต	ดังรายชื่อต่อไปนี้	 :	ฟ้าสีทอง,	โต๊ะโตะจัง,	บ้านสมานใจ,	เยียวยาด้วยรัก,	กฎแห่งกระจก,	เดินสู่ 
อิสรภาพ,	เป็นอะไรไปความรัก,	คน(ไม่)ธรรมดา,	นิ้ววิเศษ,	เต้นร�าในความมืด,	จะจุดไฟเผาใจดวงนี้,	ตู้พิศวง,	 
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เมื่อแม่ตื่น,	ชุดประดาน้�ากับผีเสื้อ,	The	Story	of	My	Life	แม้มืดมิด	เงียบงัน	มิอาจ 
ขวางกั้น,	 เช้าวันใหม่...ในเงามืด,	อินเดีย	จาริกด้านใน,	นกก้อนหิน,	สุขประณีต,	 
ความสุขไม่ได้หาย...แค่หาให้เจอ

จากรายชื่อหนังสือที่โดนใจผู้ต้องขังหญิง	ยิ่งสนับสนุนสิ่งที่หญิงสาวผู้ริเริ่ม 
โครงการแบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจ�าบอก	“ผู้ต้องขังหลายคนชอบอ่านหนังสือ และ

หนังสือดีๆ สักเล่มอาจช่วยคลายเหงา นำาความสดชื่นรื่นใจมาให้ รวมถึงชักชวนจิตใจให้ออกเดินทาง 

ไปเรียนรู้แง่มุมชีวิตที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพราะในห้วงทุกข์และสับสน การเรียนรู้เป็นสิ่งสำาคัญให้ชีวิต 

เปลี่ยนผ่านและเติบโต”

เสียงน้ีจะดังออกไปได้ไกลแค่ไหน... ดังถึงองค์กรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและโดยปริยาย
มากน้อยแค่ไหน...
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หนังสือให้อิสรภาพ : ส่งเสริมการอ่านในเรือนจำานานาประเทศ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……...…
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ตุลย์	จตุรภัทร	“หนังสือ...อ่านแล้วไปไหน?”	ใน	MAGZ	โพสต์ทูเดย์	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๗

   



 โปสเตอร์ท่ีห้องสมุดน�ามาใช้ในการส่งเสริม
การอ่านกับการใช้ห้องสมุดในปัจจุบัน แตกต่างไปจาก
โปสเตอร์ในยุคก่อน แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกันในทุกยุคทุก
สมัย คือการใช้ค�าท่ีบ่งบอกถึงบริการของห้องสมุดและ
สนับสนุนให้เกิดการอ่าน

การอ่านอยู่ในขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมและวัฒนธรรมมา
อย่างต่อเนื่อง	แม้บางครั้งจะดูเหมือนจมหายเข้าไปในขบวนจนมอง
ไม่ค่อยเห็นก็ตามที...

และหากศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์จากการใช้โปสเตอร	์จะพบว่า	 
ห้องสมุดปรับตัวในการส่งเสริมแนวการตลาดค่อนข้างช้า	และดู 
เหมือนว่าห้องสมุดก็ไม่ได้มีแนวคิดเช่นนี้	ความก้าวหน้าและการน�า
เสนอนวตักรรมใหม่ๆ 	ในโปสเตอรข์องหอ้งสมดุ	ในรอบ	๑๐๐	ป	ีทีผ่า่นมา	 
ปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วก็หายไป

โปสเตอร์ของห้องสมุด	เริ่มจากการให้ความส�าคัญไปที่การอ่าน	และค่อยๆ	พัฒนามากขึ้น	มาให้ความ
ส�าคัญที่บรรณารักษ์และห้องสมุด	ว่าจะช่วยหาค�าตอบในสิ่งที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการได้	ไม่ว่าจะหาอะไร	ทุกวันนี ้
เราจะเห็นการเปลี่ยนผ่านให้ห้องสมุดเป็นพื้นที่ของชุมชน	และในชุมชน	ห้องสมุดก็ยังคงจัดหาทรัพยากรหนังสือ 
เช่นเดียวกับในอดีต	แต่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามา	

โปสเตอร์ห้องสมุด	จึงเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานของการเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วง
เวลา	และบอกให้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของห้องสมุดที่มีความส�าคัญไม่ต่างจากเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์	หรือบันทึกจดหมายเหตุต่างๆ	

ของสหรัฐอเมริกา
ร้อยเรียงโปสเตอร์ในรอบร้อยปี

ฉายภาพเส้นทางส่งเสริมการอ่าน
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พัฒนาการของ “สาร” ในโปสเตอร์ส่งเสริมการอ่านของสหรัฐอเมริกา 
จ�าแนกได้เป็นล�าดับดังนี้	

	สัปดาห์หนังสือเด็ก	(เริ่ม	๑๙๑๙	/	สไตล์ของโปสเตอร์ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่	๑)
	อ่านเพื่อชัยชนะ	(อเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่	๑	ค.ศ.๑๙๑๗)
	อ่านเพิ่มพูนความรู้	(ยุค	WPA	๑๙๓๕-๑๙๔๓)
	หนังสือคืออาวุธ	(อเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่	๒	ค.ศ.๑๙๔๑)
	มีอนาคตในหนังสือ	(แก่นความคิดช่วง	๑๙๔๕-๑๙๕๐)
	เชิญชวนให้ไปใช้ห้องสมุดโรงเรียน	(ทศวรรษ	๑๙๖๐)
	ตื่นเถอะอเมริกา	ตื่นขึ้นมาอ่านกัน	-	สัปดาห์ห้องสมุดแห่งชาติ	(๑๙๕๘-ปัจจุบัน)
	คนดังชวนอ่าน	-	READ	@	your	library	(๑๙๘๐,	๑๙๘๕-ปัจจุบัน)

สัปดาห์หนังสือเด็ก

ก่อนที่จะเริ่มมีการใช้โปสเตอร์เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
และให้เห็นถึงความส�าคัญของห้องสมุด	ในสหรัฐอเมริกาได้มีการ 
น�าโปสเตอร์มาใช้เพื่อสนับสนุนการอ่านอยู่แล้วในรูปแบบต่างๆ	
กัน	ตัวอย่างหนึ่งของโปสเตอร์ส่งเสริมการอ่านในระยะแรก	คือ 
โปสเตอร์ของคณะกรรมการองค์กรหนังสือเด็ก	 (Children’s	Book	 
Council)*	ที่จัดท�าขึ้นเพื่อโปรโมทงาน	“สัปดาห์หนังสือเด็ก” 
(Children’s	Book	Week)	ซึง่เริม่ขึน้ในปี	๑๙๑๙	โปสเตอรง์านสปัดาห ์
หนังสือเด็กในช่วงปีแรกๆ	จะเป็นภาพวาดในลักษณะเหมือนจริง	 
(realistic)	ของเด็กในยุคนั้นก�าลังอ่านหนังสือในสถานที่ต่างๆ	
โปสเตอร์แต่ละปีจะมีรูปแบบเรียบๆ	และมีสโลแกนเกี่ยวกับหนังสือ
ส�าหรับปีนั้นๆ	

*	 คณะกรรมการองค์กรหนังสือเด็ก	(Children’s	Book	Council)	เป็นองค์กรที่สมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือเด็กจัดตั้งขึ้นเพื่อท�ากิจกรรมโดยไม่หวังผลก�าไร	/	 
ส่วนงานสัปดาห์หนังสือเด็กของสหรัฐอเมริกา	จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	เริ่มตั้งแต่ปี	๑๙๑๙	จนถึงปัจจุบัน	เดิมจัดงานในเดือนพฤศจิกายน	ช่วงหนึ่ง
สัปดาห์ก่อนวันขอบคุณพระเจ้า	(Thanksgiving	Day)	ต่อมาเปลี่ยนมาจัดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแทน	ตั้งแต่ปี	๒๐๐๘	เป็นต้นมา
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ปี	๑๙๔๓ ปี	๑๙๕๒ปี	๑๙๕๐ ปี	๑๙๕๕

โปสเตอร์ในปี	๑๙๒๕	เริ่มแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนจากโทนเรียบๆ	ไปสู่การใช้สีสันมากขึ้น	ซึ่งจะดึงดูด 
ความสนใจของเด็กได้มากกว่า	อย่างไรก็ตาม	สไตล์การใช้ภาพเหมือนด้วยสีเรียบๆ	ก็ยังคงเป็นรูปแบบหลัก 
ของการจัดท�าโปสเตอร์งานสัปดาห์หนังสือเด็ก	จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	จึงเริ่มมีลักษณะเป็นการ์ตูน
มากขึ้น	มีความเหมือนจริงน้อยลง	ซึ่งเป็นลักษณะที่พบเห็นในหนังสือภาพ	(picture	books)	ในปัจจุบัน		

สัปดาห์หนังสือเด็ก	
ปี	๑๙๒๕

สัปดาห์หนังสือเด็ก	
ปี	๑๙๒๑

สัปดาห์หนังสือเด็ก	
ปี	๑๙๒๔

สัปดาห์หนังสือเด็ก	
ปี	๑๙๓๗
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สัปดาห์หนังสือเด็ก	ปี	๑๙๙๒

ปี	๑๙๕๗

ปี	๒๐๐๙

ปี	๑๙๖๙

ปี	๒๐๑๓

ปี	๑๙๖๐

ปี	๒๐๑๐

ปี	๑๙๘๕

ปี	๒๐๑๔
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อ่านเพ่ือชัยชนะ                                          

การใชโ้ปสเตอรใ์นอเมรกิามาถงึจดุสงูสดุในชว่งสงครามโลกครัง้ที	่๑	 
เนื่องจากรัฐบาลมองว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและได้ผลในการสื่อสาร 
กับมวลชน	แต่คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับโปสเตอร์ที่ใช้โฆษณาชวนเชื่อ 
ในสงครามโลกครัง้ที่	๒	ซึง่กระทบใจผูค้นทัง้หลายมากกวา่	อยา่งไรกต็าม	
โปสเตอร์ที่จัดท�าขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่	๑	นี้	ก็มีบทบาทส�าคัญต่อ 
ชีวิตของชาวอเมริกันอยู่ไม่น้อย

ในระยะนั้น	 โปสเตอร์ยังเป็นสื่อกลาง	 (means)	ในการสื่อสารที่ 
ค่อนข้างใหม่	และยังคงมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่า	โปสเตอร์ควรจะมีสีและการออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษ	หรือจะ 
เพียงแค่ถ่ายทอดข้อความไปสู่ผู้อ่านเท่านั้น*

สงครามโลกครั้งที่	๑	เกิดขึ้นในช่วงปี	ค.ศ.๑๙๑๔-๑๙๑๘	มีศูนย์กลางอยู่ในยุโรป	สหรัฐอเมริกาเข้าร่วม 
ในสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรช่วงต้นปี	๑๙๑๗	และส่งทหารถึง	๒	ล้านคนเข้าไปร่วมรบในสมรภูมิยุโรป	 
ในระยะนั้น	มีโปสเตอร์เกิดขึ้นมากมายเพื่อสนับสนุนกองทัพให้ออกรบ	และกระตุ้นให้ท�า	‘หน้าที่ของพลเรือน’ 

ในยุคสงคราม	 โปสเตอร์เหล่านี้กระตุ้นให้พลเรือน 
มีส่วนในการ	‘ช่วยสงคราม’	ด้วยการรวบรวมอาหาร	
เครื่องใช้	และซื้อพันธบัตรสงคราม	(war	bonds)	เพื่อ
ส่งไปช่วยกองทัพอเมริกัน

แม้ว่าห้องสมุดจะยังไม่ได้น�าโปสเตอร์มาใช้ในการ
รณรงค์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดมากเหมือนช่วงปลาย 
ของทศวรรษ	๑๙๕๐	แต่สมาคมห้องสมุดอเมริกัน	
(American	Library	Association)	ก็ได้จัดท�าโปสเตอร์
ออกมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่	๑	เป็นโปสเตอร์ที่จัด
ท�าเพื่อสนับสนุนการจัดส่งหนังสือไปให้ทหารที่ออกรบ
ในต่างแดน

*	 Allen,	R.	F.	(1994).	Posters	as	Historical	Documents.	Social	Studies,	85(2),	52-62

โปสเตอร์รับบริจาคหนังสือ / เงิน
เพื่อส่งไปให้ทหารที่ออกรบ	ปี	๑๙๑๘
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โปสเตอร์เหล่านี้ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน	แสดงให้เห็นถึงบทบาทพิเศษของห้องสมุดสาธารณะในช่วง
สงคราม	ซึ่งได้ขยายออกไปนอกเหนือจากการจัดหาหนังสือภายในห้องสมุด	ลักษณะของโปสเตอร์เช่นนี้ด�าเนิน
ไปตลอดช่วงที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงคราม	

การจัดท�าโปสเตอร์ลักษณะนี้มีอิทธิพลต่อความ 
รู้สึกได้มาก	และเป็นการส่งสารทางบวกแก่ผู้ดูผู้อ่าน	
แม้โปสเตอร์จะแตกต่างไปจากโปสเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป
ในห้องสมุดในยุคต่อๆ	มา	(ที่เน้นแต่เชิญชวนให้มาใช้
ห้องสมุด)	แต่โปสเตอร์ในยุคสงครามเหล่านี้ชี้ประเด็น
ส่งเสริมหนังสือและความส�าคัญของการอ่าน

โปสเตอรบ์างสว่นจดัท�าขึน้ส�าหรบัในคา่ยทหาร 
ทีอ่ยูต่า่งแดน	เพือ่สง่เสรมิใหท้หารใชห้อ้งสมดุในคา่ย 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อยกระดับตนเอง	ซึ่ง
แนวคิดเดียวกันนี้ได้น�ามาใช้ในโปสเตอร์ของห้อง
สมุดในทศวรรษต่อๆ	มา

ความรู้น�าไปสู่ชัยชนะ
		ปี	๑๙๑๘

อ่านเพื่อชัยชนะในสงคราม
ปี	๑๙๑๘

ขณะที่รอคอย	–	หนังสือคือเพื่อน
ที่ไม่เคยทรยศคุณ	

ปี	๑๙๑๘
สร้างพลังในตัวคุณให้ก้าวหน้า	

ปี	๑๙๒๑
บริการห้องสมุดในโรงพยาบาล	

ปี	๑๙๒๕



66  Best Practice-ยุทธวิธีใหม่ นวัตกรรมโดนใจฯ

อ่านเพ่ือความรู้

ส�านกับรหิารความกา้วหนา้ในการท�างาน	(Works	Progress	Administration/	WPA)*	 
เปน็องคก์รทีต่ัง้ขึน้ในป	ี๑๙๓๕	ภายใตโ้ครงการนวิดลี	(New	Deal)	ของประธานาธบิด	ี 
แฟรงกลนิ	ด.ี	รสูเวลท	์มหีนา้ทีจ่ดัท�าโครงการตา่งๆ	ขึน้มา	เพือ่ใหค้นอเมรกินัทีต่กงาน
ได้กลับเข้าท�างานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่�า	(Great	Depression	1929-1939)	โดย
การจ้างให้ท�างานในงานที่รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนโครงการ	เช่น	โครงการสร้างถนน	 
โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณะ	และโครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	

โครงการทีม่ชีือ่เสยีงมากของหนว่ยงานนี	้คอื	โครงการสหพนัธรฐัหมายเลขหนึง่	
(Federal	Project	Number	One)**	ซึ่งให้ความส�าคัญกับโปรแกรมต่างๆ	ที่เกี่ยวกับ
งานด้านศิลปะ	โดยการว่าจ้างศิลปิน	นักดนตรี	นักแสดง	และนักเขียน	ให้ท�างาน
ต่างๆ	ให้กับทางรัฐบาล

สาขาหนึ่งของ	WPA	คือ	Federal	Art’s	Project	ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�างาน
ด้านศิลปะ	ที่บูรณาการทั้งวิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต	์(fine	and	practical	art)	
ให้รวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของชาวอเมริกัน***	ดังนั้น	ศิลปิน 
จึงเน้นความส�าคัญไปที่กิจกรรมในการบ่มเพาะทางวัฒนธรรม	เพื่อจะเพิ่มคุณค่า 
ให้กับชีวิตของประชาชน

โปสเตอร์ที่สร้างสรรค์และผลิตออกไปจ�านวนมาก	เป็นเครื่องมือหลักในการ
สื่อสารที่ใช้ในการแจ้งข่าวสารแก่ชาวอเมริกัน	ซึ่งมีทั้งด้านสาธารณสุข	การศึกษา	 
การทอ่งเทีย่ว	และสาขาอืน่ๆ	ทีน่า่สนใจอกีมาก	ศลิปนิจากโครงการ	(เรยีกวา่	ศลิปนิยคุ	 
WPA)	ได้จัดท�าโปสเตอร์เบ็ดเสร็จรวม	๒,๐๐๐	ภาพ	และพิมพ์ออกแจกจ่ายไปทั่วประเทศประมาณ	๒	ล้านแผ่น****

สาขาหนึ่งที่มีการส่งเสริมผ่านโปสเตอร์ของ	WPA	คือ	การใช้ห้องสมุด	ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับทุกวันนี้ที่ต้องการ
แสดงใหเ้หน็วา่	หอ้งสมดุเปน็แหลง่ส�าคญัทีช่ว่ยเสรมิระบบการศกึษา	และเปน็แหลง่สรา้งความรูส้�าหรบัประชาชน	

*	 		 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น	Works	Projects	Administration	ในปี	๑๙๓๙	และยุบไปในปี	๑๙๔๓
**			 โดยมากจะเรียกย่อว่า	(Federal	One)	มีโครงการ	๔	สาขา	คือ	๑.	Federal	Writer’s	Project	(FWP)	๒.	Federal	Music’s	Project	(FMP)	๓.	Federal	Art’s	 

	 Project	(FAP)	และ	๔.	Federal	Theatre’s	Project	(FTP)
***	 Carter,	E.	(2008).	Posters	for	the	people.	Philadephia,	PA:	Quirk	Books.
****	DeNoon,	C.	(1987).	Posters	of	the	WPA.	Los	Angeles:	The	Wheatley	Press.
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เป็น	“วิชชาลัยของทุกคน”	(everyman’s	college)	โปสเตอร์เหล่านี้เน้นความส�าคัญของหนังสือ	การเรียนรู้	การ
ดูแลหนังสือ	และบริการอื่นๆ	ของห้องสมุด

โปสเตอร์ทั้งหมดของ	WPA	ใช้โทนที่เรียบง่าย	นุ่มนวล	และให้ความรู้สึกในด้านบวก	เอนนิส	คาร์เตอร์	ผู้เขียน 
หนังสือ	Posters	for	the	People	(2008)	ได้ชี้ถึงเป้าประสงค์ของโปสเตอร์	WPA	ว่า	“มจีดุประสงคเ์พือ่การโฆษณา

เผยแพร่ (propaganda) ซึ่งก็คือการถ่ายทอดแนวคิดค่านิยมบางอย่าง และชักจูงให้ผู้รับสารกระทำาเพื่อ

สนับสนุนแนวคิดนั้น” 
โปสเตอร์ส่วนหนึ่งให้ความส�าคัญกับการดูแลหนังสือ	โดยออกแบบขึ้นมาอย่างง่ายๆ	แตกต่างจากลักษณะ

โปสเตอร์แบบทั่วไป	โปสเตอร์ที่มีชีวิตชีวานี้มีการน�ามาใช้กันมากในห้องสมุดทั่วประเทศของยุคนั้น
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จุดเน้นที่	“สังคมดี”	(public	good)	เป็นแนวคิดและสารจากโปสเตอร์ของ	WPA	โปสเตอร์ทั้งหมดมีตั้งแต่
เรื่องอาหารการกิน	(เช่น	ชวนดื่มนมทุกวัน)	การฉีดวัคซีน	ไปจนถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคม	โปสเตอร์
จะยกย่องค่านิยมและคุณธรรมตามแนวคิดแบบอเมริกัน	ที่น่าสนใจก็คือ	ศิลปินเหล่านี้มองบทบาทของการอ่าน
และห้องสมุดว่าอยู่ในระบบของสังคมดีนี้ด้วย

ในยุคนี้เริ่มมีการเสนอวิธีการบางอย่างที่ให้ผู้ที่
สนใจในกิจกรรมเหมือนๆ	กัน	มารวมตัวกันเฉพาะ 
กลุ่มขึ้น	อาทิ	ชวนให้ร่วมในชมรมหรือกลุ่มการอ่าน	
(book	club)	ซึ่งมีชื่อต่างๆ	กันออกไป	

แม้ว่าการส่งสารเชิงบวกจากโปสเตอร์ของ	WPA	 
จะเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาหนึ่ง	แต่ก็มีอิทธิพลต่อสไตล์
ทางศิลปะในยุคต่อมา	โปสเตอร์ของสัปดาห์ห้องสมุด
แห่งชาติ	 (National	Library	Week)	ของสหรัฐอเมริกา
ในยุคต้นๆ	ก็มีสไตล์ทางศิลปะคล้ายคลึงกับโปสเตอร์
ของ	WPA	แต่หลังทศวรรษ	๑๙๖๐	การออกแบบ 
เริ่มเปลี่ยนแปลงไป

หนังสือคืออาวุธ

สงครามโลกครัง้ที่	๒	เกดิขึน้ในชว่งปี	ค.ศ.๑๙๓๙-๑๙๔๕	(พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๘๘)	
สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามหลังถูกโจมตีอ่าวเพิร์ลซึ่งเป็นฐานทัพของอเมริกา	 
ในช่วงปลายปี	๑๙๔๑	

เมือ่อเมรกิาเขา้สูม่หาสงครามครัง้ที่	๒	กเ็ปน็สญัญาณใหรู้ว้า่โครงการของ	WPA	 
ตอ้งสิน้สดุลง	และกลบัไปเนน้การออกแบบโปสเตอรส์�าหรบักองทพั	และ	‘หนา้ทีข่อง

พลเรือน’	กันอีกครั้ง	ศิลปินจ�านวนมากยังคงจัดท�าโปสเตอร์ตลอดช่วงสงคราม	
แต่โปสเตอร์ที่เกี่ยวกับหนังสือและห้องสมุดเกิดขึ้นน้อยมากในยุคนี้

โปสเตอรใ์นยคุสงครามโลกครัง้ที่	๒	แตกตา่งไปจากโปสเตอรส์ว่นใหญท่ีจ่ดัท�า
ขึ้นในช่วงสงครามโดยทั่วไป	จุดเน้นของโปสเตอร์ในยุคนี้	ส่วนใหญ่เน้นให้ตระหนัก
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ถึงอันตรายและรับรู้ด้านลบของศัตรู	มากกว่าจะสนับสนุนกองก�าลังของสหรัฐ	การโฆษณาชวนเชื่อในระยะแรก
มุ่งตรงไปที่เยอรมัน	และต่อมาก็เป็นญี่ปุ่น

การเน้นไปที่การเผาหนังสือของนาซี	 เป็นแก่นความคิดที่นิยมในการจัดท�าโปสเตอร์ในตอนนั้น	โปสเตอร์ 
ส่วนใหญ่จะกล่าวร้ายนาซีว่าเผาหนังสือของตัวเอง	ขณะที่อเมริกันเป็นผู้เห็นแสงสว่างมากกว่า	ยังคงมีอิสระที่จะ 
ได้อ่านหนังสือและเป็นผู้ที่เหนือกว่า

อย่างไรก็ตาม	มีโปสเตอร์ส่วนหนึ่งที่จัดท�าใน
ลักษณะใกล้เคียงกับโปสเตอร์ในยุคสงครามโลก 
ครัง้ที	่๑	ซึง่กระตุน้พลเรอืนใหช้ว่ยกนัจดัหาหนงัสอืเพือ่
น�าไปสนับสนุนบรรดาทหารในกองทัพ	ในการรณรงค์	
“อ่านหนังสือเพื่อชัยชนะ”	(Victory	Book	Campaign)

ภาพนกอินทรีย์น�าส่งหนังสือ	พร้อมข้อความบอก
ผู้อ่านอย่างตรงไปตรงมาว่า	“ชว่ยกนัมอบหนงัสอืด”ี 
(Give	more	good	Books)	บอกเปน็นยัวา่	หนงัสอืดจีะมผีล 
โดยตรงตอ่ความหวงัทีจ่ะเปน็ผูช้นะในทีส่ดุ	โปสเตอรน์ี้
ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดอเมริกัน

มีอนาคตในหนังสือ

โปสเตอรส์ง่เสรมิการอา่นหลงัสงครามโลกครัง้ที	่๒	 
ตั้งแต่ปี	ค.ศ.๑๙๔๕	ถึงทศวรรษ	๑๙๕๐	สาระจะเน้น 
เรื่องการอ่านซึ่งมีคุณค่าต่อการสร้างอนาคตของผู้อ่าน
กนัเลยทเีดยีว	ประเดมิดว้ยโปสเตอรท์ีเ่หน็แสงเรอืงรอง	 
พ่อแม่ชวนให้ลูกตระหนักในคุณค่าของหนังสือ	ด้วย 
ข้อความว่า	“มีอนาคตในหนังสือ และมีหนังสือ

ในอนาคต”	บ้านที่อ่านหนังสือด้วยกันจะเป็นบ้าน
ที่เบิกบานใจกันทุกคน	ย้�าให้เด็กตระหนักว่าหากไม่ 
อ่านหนังสือ	ก็จะไม่ได้โต	(ทางความคิด)	เป็นผู้ใหญ่ 

หนังสือคืออาวุธในสงคราม
		ทางความคิด	ปี	๑๙๔๒

(อ่านหนังสือ)	มีเรื่องสนุกๆ	
อยู่เสมอ	ปี	๑๙๔๔

อนาคตมีในหนังสือ...	
และมีหนังสือในอนาคตของคุณ!
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ลองทายซิว่า	
ครอบครัวไหน

อ่านหนังสือด้วยกัน?

(ใบสั่งยา)	แก้โรคเบื่อ	
คือ	อ่านหนังสือ

ออกเดทกันไหม?	
เดทกับหนังสือดีๆ	สักเล่ม

มาอ่านกันเถอะ
สนุกนะ!

และส�าหรับโปสเตอร์ที่เป็นรูปผู้ใหญ่ก็จะย้�าว่าหนังสือช่วยให้หายเบื่อ	ถึงกับมีรูปเป็นหมอเขียนใบสั่งยาแก้เบื่อ	
ซึ่งก็คืออ่านหนังสือ	และส�าหรับเด็กก็จะเน้นเรื่องความสนุก	สนุกเหมือนได้ไปเที่ยวสวนสัตว์	สนุกเหมือนได้เล่น 
ม้าหมุน

เบื่อมากหรือหนุ่ม?	
ส่งหนังสือดีๆ	ให้เขาสักเล่มสิ

มีความสนุก	มีรูป	มีเรื่อง	
เข้าห้องสมุดสนุกเหมือนได้เล่นม้าหมุน
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เชิญชวนให้ไปใช้ห้องสมุดโรงเรียน

ด้วยเหตุที่ห้องสมุดรับแนวคิดการใช้โปสเตอร์มาเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อน�ามาส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	 
ดังนั้น	ในทศวรรษ	๑๙๖๐	เราจึงได้เห็นโปสเตอร์ส่งเสริมให้ใช้ห้องสมุดเกิดขึ้นมากมาย	แม้ในระยะนั้นจะเริ่ม
มีโปสเตอร์ของงานสัปดาห์ห้องสมุดของสหรัฐอเมริกา	(National	Library	Week)	อยู่แล้ว	แต่โปสเตอร์ของงาน 
ก็น�ามาใช้เพียงระยะเวลาสั้นๆ	ในช่วงที่จัดสัปดาห์การอ่านเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม	ประสิทธิผลของโปสเตอร์งานสัปดาห์ห้องสมุด	ก็ช่วยเปิดโอกาสให้ห้องสมุดจัดท�าโปสเตอร์
เพื่อโปรโมทบริการของตน	ซึ่งก่อนหน้านี้	 โดยทั่วไป
แล้วจะเน้นไปที่การส่งเสริมการอ่านมากกว่าส่งเสริม
การใช้บริการของห้องสมุด

โปสเตอร์ของทศวรรษ	๑๙๖๐	ส่วนใหญ่ค้นพบใน 
ห้องสมุดของโรงเรียนต่างๆ	และมีผู้น�ามารวบรวมใน
ภายหลัง	สังเกตว่าแม้จะมีการใช้ภาพและข้อความ
หลากหลาย	แต่จะลงท้ายเหมือนกันด้วยข้อความ	
“แวะไป”	(visit)	หรือ	“ใช้”	(use)	ห้องสมุดโรงเรียน 
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โปสเตอร์ห้องสมุดโรงเรียน	ออกแบบมาส�าหรับนักเรียนโดยเฉพาะ	และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรในห้องสมุด	ซึ่งจะท�าให้ชีวิตการเรียน	“ง่ายขึ้น”	การน�าเสนอในโปสเตอร์จะก้าวขึ้นไปอีกขั้น	ซึ่งไม่ใช่
แค่ชวนเด็กอ่านหนังสือเท่านั้น	แต่จะเป็นการส่งเสริมหรือโปรโมทห้องสมุดอย่างชัดเจนว่า	เปน็สถานทีท่ีจ่ะตอบ

ทุกคำาถาม	หรือ	เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิง 
โปสเตอร์ของห้องสมุดอีกรูปแบบหนึ่งที่

นิยมใช้กันในทศวรรษ	๑๙๖๐	เป็นโปสเตอร์ที่
แสดงวธิกีารคน้หาหนงัสอืในหอ้งสมดุ	โปสเตอร์
เหล่านี้พบพร้อมกับโปสเตอร์ห้องสมุดโรงเรียน	
จึงเชื่อว่าตั้งใจจัดท�าขึ้นส�าหรับกลุ่มนักเรียน
ระดบัมธัยม	ภาพวาดคลา้ยสไตลก์ารต์นูส�าหรบั 
เด็กและเยาวชนในสมัยนั้น	โปสเตอร์เหล่านี้
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปอีก	
จากการอ่านหนังสือไปสู่การค้นหาความรู้

และเรียนรู้ด้วยตัวเอง
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ผูใ้ชห้อ้งสมดุรายใหม่ๆ 	จะรบัรูข้อ้มลูและโครงสรา้งการจดัหนงัสอืของหอ้งสมดุไดด้ว้ยตวัเอง	โปสเตอรเ์หลา่นี ้
จัดท�าขึ้นมาเพื่อให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ใช้โดยตรง	โดยไม่ต้องไปสอบถามทางบรรณารักษ์	การผสมผสานระหว่าง 
ค�าและภาพเช่นนี้	 ไม่ใช่ลักษณะของโปสเตอร์ที่ใช้กันในยุคก่อนๆ	โดยเฉพาะด้านเนื้อหาในโปสเตอร์	แม้แต่
โปสเตอร์ของห้องสมุดโรงเรียนในยุคเดียวกันนี้	ก็ยังจ�ากัดค�าในโปสเตอร์	ลักษณะ	๑	สโลแกน	ต่อ	๑	แนวคิด	และ 
เน้นที่ภาพเป็นหลัก

การเปลี่ยนแปลงของโปสเตอร์มาสู่การอธิบายขั้นตอนวิธีปฎิบัติ	ยังคงด�าเนินต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน	ที่เรียก 
กันว่า	การนำาเสนอด้วยภาพ (visual presentations)	และ	อินโฟกราฟิก (infographics)*	หรือการน�าเสนอ
ข้อมูลเป็นแผนภาพอย่างง่ายๆ	ซึ่งเป็นที่นิยมและนับเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ต่ืนเถอะอเมริกา ต่ืนข้ึนมาอ่านกัน - สัปดาห์ห้องสมุดแห่งชาติ

โปสเตอร์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด	เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างแพร่หลาย	เมื่อมีการ
รณรงค์สัปดาห์ห้องสมุดแห่งชาติ	(National	Library	Week)**	ของสหรัฐอเมริกา	ซึ่งเริ่มจัดขึ้นในปี	๑๙๕๘	โดย 
คณะกรรมการหนังสือแห่งชาติ	โปสเตอร์ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก	“ต่ืนเถอะ แล้วมาอ่าน

*	 Information	Graphics	คือ	การน�าเสนอข้อมูลในลักษณะของภาพ / การแสดงข้อมูลที่ผ่านการสรุปย่อแล้วเป็นแผนภาพ	เพื่อให้เนื้อหาที่ต้องการน�า
เสนอสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย

**	งานสัปดาห์ห้องสมุดของสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี
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หนังสือกัน (Wake Up and Read!)”	และเผยแพร่ไปทั่วประเทศ
เพื่อใช้ในการรณรงค์สัปดาห์ห้องสมุดที่ริเริ่มขึ้นนี้	ซึ่งเน้นความส�าคัญไปที่
คุณค่าของการอ่านและห้องสมุดสาธารณะ

การออกแบบโปสเตอร์ใช้สีสันสดใส	ด้านที่ลืมตาเป็นใบหน้าที่แสดงถึง 
ผู้อ่านที่มีความสุข	และเพลิดเพลินไปกับหนังสือของห้องสมุด

ในช่วงก่อนหน้านี้	 กระทั่งถึงในระยะแรกๆ	ของการจัดงานสัปดาห์ 
ห้องสมุดฯ	ส�านักพิมพ์เป็นผู้สนับสนุนหลักในการโปรโมทหนังสือ	ส่งเสริม 
การอ่านและการใช้ห้องสมุดในอเมริกา	แต่ต่อมาการสนับสนุนเปลี่ยนไป
เนื่องจากแรงกดดันทางธุรกิจ	ห้องสมุดจึงต้องรับภาระเป็นผู้สนับสนุน 
การส่งเสริมหนังสือและการอ่านโดยใช้ทรัพยากรของตนเอง	กระทั่งในปี	 
๑๙๗๔	สมาคมห้องสมุดอเมริกัน	(ALA)	เข้ามาเป็นผู้ด�าเนินงานในการจัดงาน 
สัปดาห์ห้องสมุดแห่งชาติ	และเริ่มสร้างสรรค์โปสเตอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นใช้ในห้องสมุดทั่วประเทศ

ช่วงปีแรกๆ	ที่เริ่มมีการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดฯ	โปสเตอร์ที่ใช้ในการโปรโมทงานก็ยังคงใช้แนวคิดหลัก
ไม่ต่างจากปีแรก	คือ	“Wake Up and Read!”	โปสเตอร์ในช่วงต้นๆ	ทั้งหมดส่งเสริมแนวคิดที่ว่า	การอ่าน

หนังสือจะช่วยเปิดความคิดของเรา และทำาให้ชีวิตเราเพลิดเพลินมากขึ้น	เช่นในปี	๑๙๖๐	มีข้อความ
ขยายว่า	“เปิดโลกใหม่ที่งดงาม”	ปี	๑๙๖๑	มีข้อความขยายว่า	“(อ่าน) เพื่อชีวิตที่รุ่มรวยและเติมเต็ม” 
โดยทีข่อ้ความ	“ตืน่เถอะ แลว้มาอา่นหนงัสอืกนั” 
ยังคงปรากฏอยู่	และในเวลาต่อมาแนวคิดนี้ยังคง
ด�าเนินมาต่อเนื่อง	และพบเห็นได้ในโปสเตอร์ของ
ห้องสมุดในระยะหลังๆ	นี้

แนวคิดที่ว่า	อ่านหนังสือช่วยเปิดกว้างทาง
ความคิดและท�าให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น	ซึ่งเป็น
จดุเนน้ในโปสเตอรม์าตลอดหลายป	ีกเ็ริม่เปลีย่นไป	 
จากการส่งเสริมการอ่านที่เรียบง่าย	ไปแสดงให้
เห็นถึงความสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรของห้องสมุด
ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน	ส่งเสริมให้เห็น
ว่าห้องสมุดคือบ้านหลังที่สาม	ที่ผู้มาใช้สามารถ

โปสเตอร์งานสัปดาห์
ห้องสมุดฯ	ปี	๑๙๕๘

โปสเตอร์งานสัปดาห์
ห้องสมุดฯ	ปี	๑๙๖๐

โปสเตอร์งานสัปดาห์
ห้องสมุดฯ	ปี	๑๙๖๑
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จะหาอะไรได้มากกว่าหนังสือ	โปสเตอร์พยายามที่จะประกาศเชิญชวนว่า	ห้องสมุดยินดีต้อนรับไม่ว่าคุณจะใช้
บริการอะไร	ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีกลายเป็นจุดเน้นในโปสเตอร์ของห้องสมุด	ที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วง	
๒๐	ปีที่ผ่านมา

คนดังชวนอ่าน - READ @ your library

บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน	คงไม่มีใครไม่รู้จัก	โปสเตอร์	“READ” 
ภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงถือหนังสือเล่มโปรดของตน	ที่จัดท�าโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน	(ALA)*

เพ็กกี้	บาร์เบอร์**	หัวหน้าแผนกสารสนเทศสาธารณะของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน	เล่าถึงต้นก�าเนิดของ
โปสเตอร์	READ	ไว้ว่า	ความต้องการโปสเตอร์งานสัปดาห์ห้องสมุดแห่งชาติมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ทศวรรษ	
๑๙๗๐	เพราะความนิยมโปสเตอร์เหล่านั้น	สมาคมห้องสมุดอเมริกันจึงได้เริ่มรณรงค์จัดท�าโปสเตอร์ขึ้นมาใหม่
อีกชุดหนึ่ง	ซึ่งจะมุ่งไปที่การส่งเสริมการอ่านเป็นหลัก

งานสัปดาห์ห้องสมุดฯ	
ปี	๒๐๑๒

งานสัปดาห์ห้องสมุดฯ	
ปี	๒๐๑๓

งานสัปดาห์ห้องสมุดฯ	
ปี	๒๐๑๔

*	 สมาคมห้องสมุดอเมริกัน	 (American	Library	Association	 /	ALA)	เป็นสมาคมเก่าแก่และมีเครือข่ายสมาชิกห้องสมุดอยู่จ�านวนมาก	ท�าหน้าที่
บริการข้อมูลข่าวสาร	จัดกิจกรรมและสนับสนุนทางทรัพยากรให้แก่สมาชิก	ก่อตั้งขึ้นเมื่อ	๖	ตุลาคม	๑๘๗๖	ในช่วงการประชุมบรรณารักษ์ที่เมือง 
ฟิลาเดลเฟีย	สหรัฐอเมริกา	(The	Centennial	Exposition	in	Philadelphia)

**	Barber,	P.	(2003).	Mickey	Mouse,	Miss	Piggy,	and	the	birth	of	ALA	graphics:	read	posters	become	the	basis	for	national	library	promotion.	
American	Libraries,	34(5),	60-63.
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ดังนั้น	โปสเตอร์	READ	จึงเกิดขึ้นครั้งแรก	ในปี	๑๙๘๐	ด้วยภาพมิกกี้เม้าส์	(ตัวละครการ์ตูนที่ครองใจเด็ก
ทั่วโลกของค่ายวอลท์	ดิสนีย์)	ก�าลังอ่านหนังสืออยู่ในบ้าน	โปสเตอร์มิกกี้เม้าส์เป็นที่ถูกใจและชื่นชอบกันมาก	
โปสเตอร์ที่มีตัวละครต่างๆ	จึงทยอยตามออกมา	ภายใต้สโลแกน	READ	ไม่ว่าจะเป็น	มิสพิกกี้	(ตัวละครหุ่นหมู
สาวจากรายการ	เดอะมัพเพทโชว์),	โยดา	(ปรมาจารย์ผู้ทรงพลังในกาแลกซีจากภาพยนตร์เรื่อง	สตาร์วอร์ส)	รวม
ทั้งสนูปี้	(หมาน้อยธรรมดาๆ	ผู้โด่งดังจากการ์ตูนสั้นชุดพีนัทส์)

ขณะที่ความต้องการโปสเตอร์เหล่านี้มีเพิ่มขึ้นทุกปี	สมาคมห้องสมุดอเมริกันมองเห็นศักยภาพว่าสามารถ 
จะเพิ่มโปสเตอร์ชุด	READ	ออกไปได้อีก	จึงเริ่มจัดท�าเป็นชุด	“คนดังชวนอ่าน”	(Celebrity	READ)	ขึ้นมา	
ในปี	๑๙๘๕	ด้วยโปสเตอร์	๔	ภาพ	ของบิล	คอสบี	(นักแสดงละครซิทคอม),	สติง	(กอร์ดอน	ซัมเนอร์ / นักดนตรี),	
เบ็ตต์	มิดเลอร์	(นักร้องแนวป๊อบและดาราตลก)	และมิคาอิล	บาริชนิคอฟ	(นักบัลเลต์ชาวรัสเซีย)

โปสเตอร์ปี	๑๙๘๕
(จากซ้าย)	บิล	คอสบี	กับ	Treasure	Island	ของ	Robert	Louis	Stevenson,	สติง	กับ	Frankenstein	ของ	Mary	Shelley,	
เบ็ตต์	มิดเลอร์	กับหนังสือภาพส�าหรับเด็ก,	มิคาอิล	บาริชนิคอฟ	กับ	Crime	and	Punishment	ของ	Fyodor	Dostoevsky	

ตลอดช่วงเวลาร่วม	๓๐	ปี	ความสนใจโปสเตอร์	READ	ยังคงมีอยู่เสมอ	และสมาคมห้องสมุดอเมริกันก็ผลิต
โปสเตอร์ใหม่ออกมาทุกปี	ด้วยภาพอิริยาบถต่างๆ	ของ	“คนดัง”	ในแต่ละยุคเรื่อยมา	ไม่ว่าจะเป็นพอล	นิวแมน,	
เดวิด	โบวี่.	เดนเซล	วอชิงตัน,	แดเนียล	แรดคลิฟฟ์	และคนดังในวงการต่างๆ	

สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่	 โดยยังสัมพันธ์กับโปสเตอร์	READ	แบบเดิม	ก็คือ	ซอฟต์แวร์จากสมาคมห้องสมุด 
อเมริกัน	ช่วยให้ห้องสมุดต่างๆ	สามารถสร้างสรรค์โปสเตอร์	READ	ของตัวเองขึ้นมาได้
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โบ	แจ็คสัน	
(ปี	๑๙๙๐)

สตีฟ	มาร์ติน	
ปี	๑๙๘๙

ฟิล	คอลลินส์		
ปี	๑๙๘๘

เดวิด	โบวี่	กับ
The	Idiot	ของ	Dostoevsky		

ปี	๑๙๘๗

น�าภาพ	เอลวิส	เพรสลีย์	
(๑๙๓๕-๑๙๗๗)	มาท�า
โปสเตอร์	ปี	๑๙๙๔

อเล็ก	บอลด์วิน
(ปี	๑๙๙๒)

แฮริสัน	ฟอร์ด	
(ปี	๑๙๙๑)

ตลอด	๓	ทศวรรษที่ผ่านมา	ข้อความและการออกแบบในโปสเตอร์อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง	 
แต่โปสเตอร์	READ	ก็ยังคงเป็นวิธีการที่ใช้ส่งเสริมการอ่านหนังสือในห้องสมุด	และในชุมชน	ที่นิยมกัน
ในสหรัฐอเมริกา
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โปสเตอร์ READ ปี ๒๐๑๒

เฮนรี่	คาวิลล์	นักแสดงชาวอังกฤษ	ถือหนังสือ	ซุปเปอร์แมน	#๑	 
(Superman	Annual	#1)	ของดีซี	คอมิก	ที่ออกในปี	๒๐๑๒	สมาคมห้อง
สมุดอเมริกัน	บรรยายไว้ในค�าโปรยหน้าเว็บไซต์ว่า	“...เขาศึกษาลง

ลกึเขา้ไปถงึแหลง่ขอ้มลูดัง้เดมิ ดว้ยการอา่นการต์นูซปุเปอรแ์มน 

เป็นร้อยๆ เล่ม...”	 เพื่อเตรียมตัวส�าหรับแสดงในภาพยนตร์เรื่อง	
Man	of	Steel	(บุรุษเหล็ก	ซุปเปอร์แมน)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……...…

โปสเตอร์ READ ปี ๒๐๑๔

เว็บไซต์ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน	บรรยายไว้ว่า	“เทย์เลอร์ 

สวิฟต์ นักร้องรางวัลแกรมมี ๗ สมัย เป็นผู้อุทิศตนสนับสนุน

ในด้านการอ่านและห้องสมุด เทย์เลอร์ได้ร่วมกับสำานักพิมพ์ 

Scholastic Books บริจาคหนังสือมากกว่า ๕๐,๐๐๐ เล่ม ให้กับ

หอ้งสมดุโรงเรยีนทัว่ประเทศ และหอ้งสมดุสาธารณะในบา้นเกดิ

ของเธอที่เพนซิลเวเนีย...

...เทย์เลอร์ รับบทเป็นโรสแมรี่ ใน The Giver จากนิยาย 

ของ Lois Lowry ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองนิวเบอรี ปี ๑๙๙๔... 
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เลือกคนดัง-ท�าโปสเตอร์ READ เลือกกันอย่างไร?
บรรณารักษ์	ครู	บรรดานักอ่านและแฟนๆ	ของโปสเตอร์	READ	จะ

แนะใหน้�าบคุคลนัน้บคุคลนีม้าเปน็แบบในโปสเตอร์	ดว้ยการสง่รายชือ่ผูม้ชีือ่
เสียงมาให้เป็นร้อยๆ	ชื่อ	ขณะเดียวกันทีมงานด้านกราฟฟิกของสมาคมห้อง
สมุดฯ	ก็พยายามจะหาบุคคลที่มีชื่อเสียงให้กระจายไปในอาชีพต่างๆ	ทั้ง
ดาราภาพยนตร์และโทรทัศน์	นักแสดงตลก	นักกีฬา	นักดนตรี	ผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม	และอื่นๆ	โดยร่วมกันพยายามหาผู้ที่คนรู้จักกันมากและอยู่ใน
ความนิยม	นอกจากนี้	ก็ยังพิจารณาให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมด้วย	เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ห้องสมุดได้ทุกกลุ่ม

สมาคมห้องสมุดฯ	จะน�ารายชื่อทั้งหมดที่ได้แนะน�ากันมา	มาท�าการ
ส�ารวจความนิยมอีกครั้งในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด	นักเรียน	และผู้ที่มาใช้ห้องสมุด	หากผลการส�ารวจ 
แสดงความนิยมชมชอบผู้มีชื่อเสียงรายใดโดดเด่นขึ้นมา	หรือมีคะแนนสูง	สมาคมก็จะน�าชื่อนั้นมาอยู่ในรายชื่อ 
ที่จะพิจารณาคัดเลือก	จากนั้น	ก็จะอภิปรายกันในกลุ่มบรรณารักษ์ว่าควรจะเป็นผู้มีชื่อเสียงรายใด	โดยใช้ 
ข้อมูลต่างๆ	ที่มีอยู่เลือกผู้ที่เห็นว่าจะส่งเสริมการอ่าน	การรู้หนังสือและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้ดีที่สุดในกลุ่มเด็ก	
วัยรุ่น	และผู้ใหญ่
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กระบวนการส่วนที่สอง	ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ยากขึ้น	คือการติดต่อกับตัวแทน
ของผู้มีชื่อเสียงแต่ละราย	เพื่อขอให้ผู้มีชื่อเสียงนั้นๆ	ตกลงมาเป็นแบบในโปสเตอร์ 
การอ่าน	ซึ่งก็ไม่ง่ายกว่าจะติดต่อได้	ครั้นเมื่อติดต่อได้ก็ใช่ว่าทุกคนจะยินดีมาร่วมด้วย 
ช่วยกัน	หลายรายจะแนะน�าชื่อของคนอื่นๆ	ให้ไปติดต่อ	เป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้กัน
ไปทีละเปลาะ

ผู้มีชื่อเสียงที่ตอบตกลงกับการรณรงค์	“READ”	จะเลือกถือหนังสือเล่มใดก็ได้	บางคนเลือกหนังสือที่
ตัวเองเพิ่งอ่านไป	บางคนก็เลือกหนังสือที่ตัวเองชอบเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก	หรือบางคนก็เลือกเล่มที่เป็นแรงบันดาล
ใจในชีวิตของตน	การถ่ายภาพมักจะถ่ายในลอสแองเจลิส	หรือในนิวยอร์ค	เพราะสะดวกส�าหรับผู้ที่มาเป็นแบบ
การอ่านให้	

ที่ต้องย้�าให้ได้รู้กันก็คือ	ผู้มีชื่อเสียงที่ยินดีร่วมในการรณรงค์	READ	ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

เรียกได้ว่าคนดังที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ	ต้องมาด้วย	“ใจ”	และหนังสือ
ที่เลือกแนะน�า	ก็ต้องเป็นเล่มที่อ่าน	“จริง” 
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ห้องสมุดกับการต่อยอดโปสเตอร์ READ
โปสเตอร์	“Read	-	อ่าน”	ที่ห้องสมุดต่างๆ	จัดท�าขึ้น
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ร้อยเรียงโปสเตอร์ในรอบร้อยปี

ฉายภาพเส้นทางส่งเสริมการอ่านของสหรัฐอเมริกา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……...…
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แผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน
๔๒๔	หมู่บ้านเงาไม้	ซอยจรัญสนิทวงศ์	๖๗	แยก	๓	ถนนจรัญสนิทวงศ์	 

แขวงบางพลัด	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐	
โทรศัพท์	:	๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗		โทรสาร	:	๐-๒๘๘๑-๑๘๗๗

E-mail	:	info@happyreading.in.th		Website	:	www.happyreading.in.th	
Facebook	:	http://www.facebook.com/happy2reading	

แผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน	ได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการ
สร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	มบีทบาทหน้าที่ในการประสานกลไก	นโยบาย	และปัจจยัขยายผลจากทั้ง
ภาครฐั	ภาคประชาสังคม	และภาคเอกชน	ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมการอ่านให้เข้าถึงเด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้า
ถึงหนังสือ	และกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

คณะกรรมการก�ากบัทศิทาง
ที่ปรึกษา	 รศ. จุมพล	รอดค�าดี	 ศ.นพ. ไกรสิทธิ์	ตันติศิรินทร์
ประธาน	 ภก.สงกรานต์	ภาคโชคดี	 	 	 	
รองประธาน	 รศ.พญ.อุมาพร	สุทัศน์วรวุฒิ	 	 	
กรรมการ	 นายสุรินทร์	กิจนิตย์ชีว์	 นางมัทนา	ถนอมพันธ์	หอมลออ	 	
	 นางเตือนใจ	ดีเทศน์	 นายวิเชียร		พงศธร	
	 นายเอ็นนู	ซื่อสุวรรณ	 นพ.ณรงค์	สายวงศ์	
	 รศ.ดร. วิลาสินี	อดุลยานนท์	
	 ผู้แทนคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	
	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
กรรมการและเลขานุการ	 นายสง่า	ดามาพงษ์	 	 	 							
ผู้ช่วยเลขานุการ	 นางจงกลนี	วิทยารุ่งเรืองศรี	 นายวุฒิพงษ์	ปรีดาภัทรพงษ์
	 นายธีรวัฒน์	อภิปรัชญาฐิติกุล	 นางญาณี	รัชต์บริรักษ์	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……...…
ผู้จัดการแผนงานฯ	 นางสุดใจ	พรหมเกิด



ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน



สามารถอ่านและดาวน์โหลด อ่านสร้างสุข ทุกเล่ม
ได้ท่ี www.happyreading.in.th



สามารถอ่านและดาวน์โหลด อ่านสร้างสุข ทุกเล่ม
ได้ท่ี www.happyreading.in.th



พมิพ์ด้วย Soy Ink หมกึปลอดสารพษิ
ไม่ใช้ระบบเคลอืบปกเพือ่ร่วมกนัดแูลโลก

มอ
บค

วาม
สุขทุกครัง้ด้วยหนังสือ


