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คยุเปิดเล่ม

ในเวทีประชุมทั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (วาระการอ่านแห่งชาติ) และคณะ

กรรมการยทุธศาสตร์และแนวทางพฒันากรงุเทพมหานคร

ให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน : Bangkok Read for Life 

ต่างเห็นพ้องกันว่า หากสามารถค้นหา “Best Practice”  ที่

ประสบผลส�าเร็จงดงามด้านการอ่านได้ น่าจะเป็นแรงหนุน

ส�าคญัของการสร้างความตืน่ตวั ความตระหนกัรบัรู ้และก่อแรง

สะเทือนด้านพฤติกรรมการอ่านได้รวดเร็วที่สุด

ระหว่างการเก็บรวบรวม “Best Practice” ในบ้านเรา ศูนย์วิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการอ่านได้ค้นคว้ารวบรวมปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน  

๑๐ โครงการ จากทั่วโลกที่สร้างกระแส สร้างสีสัน ปลุกการอ่านแก่คน

ทั้งเมือง ทุกวัยได้

หวงัว่ายทุธวธิทีีน่�ามาเสนอนีจ้ะก่อประโยชน์ต่อแนวทางสร้างกระแส

และประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านทั้งระดับท้องถิ่น

และระดับชาติในสังคมบ้านเราต่อไป

    สุดใจ  พรหมเกิด

  ผู้จัดการ  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
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 ปฏิบัติการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านที่ประสบ 

ผลส�าเร็จงดงาม หรือเรียกได้ว่าเป็น “Best Practice” รวม 

๑๐ โครงการ ที่ได้น�ามารวบรวมไว้ใน อ่านกันทั้งเมือง  

อ่านกนัทัว่โลก เล่มนี ้จะท�าให้เราได้ยทุธวธิสีร้างรกัเสรมิแรง 

“อ่าน” ทีส่ามารถเป็นแนวทางประยกุต์ ท�าให้เกดิมรรคเกดิผลได้

โครงการเหล่านี้มีความปรารถนาอันแรงกล้า ในการสร้างชุมชน

คนรักการอ่านตั้งแต่ระดับเมืองไปถึงระดับโลก จากหนังสือที่มี 

อายุใกล้ตัวเลข ๓๐๐ ปี จนถึงหนังสือที่ตีพิมพ์ไม่ถึงปีมานี้เอง  

จากหลักการ “One Book One City - อ่านกันทั้งเมืองด้วยหนังสือ

เรื่องเดียวกัน” 

แนวคิดเรื่องสร้างกระแสการอ่านหนังสือด้วยเรื่องเดียวกัน 

ประเดิมที่เมืองซีแอตเติล ในรัฐวอชิงตัน ตั้งแต่ปี ๑๙๙๘ แล้วประสบ

ความส�าเร็จ สมาคมห้องสมุดอเมริกันก็ขานรับส่งทอดไปให้ห้อง 

สมดุในเมอืงต่างๆ ในสหรฐัป่าวร้อง ได้รบัความส�าเรจ็เป็นอย่างด ีและ 

ชื่อโครงการ One Book One City ก็เริ่มแพร่หลาย มีการใช้ชื่อนี้ 

แล้วเติมชื่อเมืองเข้าไป พลิกแพลงให้มีสีสัน ในความหมายที่เป็น 

city-wide-read คือคนทั่วทั้งเมืองได้อ่านเรื่องเดียวกัน พูดคุย

สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากหนังสือเรื่องเดียวกันนี้

เปิดประตสูู ่“อ่านกนัทัง้เมอืง อ่านกนัทัว่โลก”
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อีกราว ๕-๖ ปีต่อมา องค์กรที่ใหญ่ขึ้นอย่างส�านักงานกองทุนสนับสนุนศิลปะแห่งชาติ 

หรือ NEA (National Endowment for the Arts) ก็พัฒนาต่อ ด้วยการให้ทุนสนับสนุน และ

ให้เลือกหนังสือจาก ๓๑ เรื่อง ที่ทาง NEA ได้คัดสรรให้ เรียกชื่อใหญ่โตขึ้นว่า The Big  

Read - อ่านกันใหญ่

ตัวอย่างของนครใหญ่อย่างชิคาโก  One Book One Chicago ด�าเนินการส่งเสริม

วัฒนธรรมการอ่านจากหนังสือเรื่องเดียวกันมาถึงสู่ปีที่ ๑๐ แล้ว ชิคาโกก�าหนดเรื่องที่จะ 

พากันอ่าน ปีละ ๒ ครั้ง เท่ากับตอนนี้ผ่านเรื่องที่ ๑๙ ไปแล้ว รอเรื่องที่ ๒๐ มาจ่อรอคิวอยู่

ในแต่ละปีห้องสมุดมีกิจกรรมต่างๆ หนังสือที่เลือกก็มีความหลากหลายต่างๆ กันออก

ไป ตั้งแต่เรื่องแรก To Kill a Mockingbird ของนักเขียนหญิง ฮาร์เปอร์ ลี ที่ตีพิมพ์มาแล้ว 

ราว ๕๐ ปี ว่าด้วยการเหยียดผิวในอเมริกาตอนใต้ ถือได้ว่าเป็นนวนิยายอเมริกันสมัยใหม่ 

ระดับคลาสสิค (ฉบับแปลเป็นภาษาไทยชื่อ ผู้บริสุทธิ์ โดย ศาสนิก ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐)  

ส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่มีประเด็นให้ขบ-คิด-พินิจ-พิจารณ์  มีความหลากหลายในด้านเนื้อหา  

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของหญิงสาวชาวลาตินพลเมืองชั้นสองในสหรัฐ ค่ายกักกันในช่วง

สงครามโลก สงครามเวียดนาม มีทั้งรูปแบบนวนิยาย บทละคร รวมเรื่องสั้น 

หลายต่อหลายเรื่องมีรางวัลพูลิตเซอร์ รางวัลโนเบลประทับ บางเรื่องมีอายุถึงร้อยปี  

ขณะที่บางเรื่องมีอายุราว ๒๐ ปี แต่เรื่องที่ได้รับการประกาศให้อ่านกันทั้งเมืองไม่ใช่อยู่ที ่

อายุของหนังสือ แต่อยู่ที่ “พลัง” ต่อสังคม
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แน่นอนเพื่อให้การอ่านมีที่มาที่ไป และขยายความคิดความอ่านต่อไปได้ ทางการจึง

ได้ผลิตหนังสือ “คู่มือแนะน�า” ส�าหรับแต่ละเรื่อง รวมทั้งมีรายชื่อหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวโยง 

กับเรื่องนั้น อันเป็นการเปิดโลกการอ่านให้กว้างขวางขึ้น  

การส่งเสริมการอ่านไม่ใช่เพียงประกาศชื่อหนังสือขึ้นมา บอกให้ทุกคนอ่าน แล้วก็จบ 

แค่นั้น หากแต่ “หนังสือนั้นต้องน�ามาซึ่งการเรียนรู้ของประชาชน เราเลือกเรื่องที่มีประเด็น 

ให้พูดคุยได้มาก และมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในเมืองเรา ถ้าท�าให้คนทั้งเมือง 

ชอบหนังสือที่เราเลือกได้ก็ยิ่งดี แต่ถ้าไม่ชอบ ไม่เห็นด้วย ก็จะท�าให้เกิดข้อคิดเห็นในการ 

โต้แย้งขึ้นมา แต่การที่จะโต้แย้งได้ก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นด้วยเหมือนกัน”

กระบวนการส�าคัญของโครงการคนทั้งเมืองอ่านเรื่องเดียวกัน คือ :

 อ่าน - คิด - คุยกัน - ฟังกันและกัน - เติบโตไปด้วยกัน

ในฝั่งของยุโรป เมืองที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็น เมืองวรรณกรรม (City of  

Literature) แห่งแรกของโลกคือ เอดินบะระ เมื่อปี ๒๐๐๔ และล่าสุดคือเมืองดับลิน  

เมืองหลวงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์  เมื่อปี ๒๐๑๐ นี้เอง 

เมืองวรรณกรรมจะต้องเป็นเมืองที่มีหนังสือทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความ 

หลากหลาย มีห้องสมุด ศูนย์วัฒนธรรม และกิจกรรมในการส่งเสริมวรรณกรรมจ�านวนมาก 

นอกจากนี้วรรณกรรมยังมีบทบาทส�าคัญในทุกภาคส่วนของเมือง รวมทั้งมีการใช้สื่อใหม่  

(new media) ในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับแวดวงวรรณกรรม 
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One Book One Edinburgh ขยับก้าวแรกด้วยการเลือกผลงานของนักเขียนเรืองนาม 

ชาวเอดินบะระที่ชาวโลกรู้จักดี คือ โรเบิร์ตส์ หลุยส์ สตีเวนสัน (เมื่อปีกลายมีการจัดฉลอง  

๑๖๐ ปี ชาตกาลของนักเขียนผู้นี้) จากเรื่อง Kidnapped แต่ละปีจะมีการน�าเล่มที่เลือก 

มาท�าเป็นหลายๆ เวอร์ชั่น เช่น เป็นฉบับกระชับความ ฉบับนิยายภาพ กระจายไปยังสถานที่ 

ต่างๆ แจกจ่ายให้ได้อ่านกันทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีสื่อรูปลักษณ์ต่างๆ เพื่อสร้างสีสันให้กับ 

การอ่านและให้เหมาะกับผู้อ่านแต่ละกลุ่ม โดยไม่ลืมว่าอย่างไรเสียก็จะต้องจูงใจเด็กให ้

เข้าไปยังห้องสมุด-พื้นที่เติมเต็มหัวใจรักการอ่านให้กับเขา!

นอกจากเทคนคิวธิต่ีางๆ นานา แล้ว ในแต่ละปีกม็ไีอเดยีใหม่ๆ ใส่เพิม่เข้าไป ท�าให้โครงการ

ที่ด�าเนินมางอกงามมากขึ้น มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น  อย่างเช่นปีล่าสุดมีกิจกรรมพิเศษที่ชื่อ “พกพา 

บทกวีที่แสนปลื้ม” (Carry a Poem) แถมพกเข้าไปให้ผู้คนได้ปลาบปลื้มครึ้มใจกัน

เมืองเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของโลก ที่ได้รับการประกาศให้เป็น เมืองวรรณกรรม ของโลก  

สภาเมืองประกาศเรื่องที่จะอ่านกันทั้งเมืองมาเรียบร้อยแล้ว คือเรื่อง Ghost Light นวนิยาย 

เรื่องราวของความรักผสานกับการเมืองและสังคมของชาวไอริช ที่มีทั้งความนุ่มนวลและ 

ทรงพลัง ผลงานที่พิมพ์เผยแพร่ในปี ๒๐๑๐ นี้เอง ของ Joseph O’Connor ผลงานใหม่ล่าสุด 

ของนกัเขยีนชาวดบัลนิเรือ่งนี ้นติยสารและหนงัสอืพมิพ์ระดบัประเทศระดบัโลกยกย่องให้เป็น

วรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี (ขณะนี้มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ ๑๖ ภาษา แล้ว) 

นับเป็นปีที่ ๖ มาแล้วที่ได้ด�าเนินโครงการหนึ่งเมืองอ่านเรื่องเดียวกันมา ก่อนหน้านั้น 

ก็มีหนังสือระดับคลาสสิคอย่าง Gulliver’s Travels ที่มีอายุใกล้ๆ ๓๐๐ ปี เข้าไปทุกขณะ  

หรือ Dracular ของ Bram Stroker ที่มีอายุกว่าร้อยปี และยังมีของนักเขียนรุ่นราวคราว 

เดียวกัน  Oscar Wilde ผู ้มีผลงานอันอมตสุนทรีย์ ด้วยเรื่อง The Picture of Dorian 

Gray (หนังสือเรื่องนี้ฉบับภาษาไทยแปลโดย อ.สนิทวงศ์ ล่าสุดเป็นภาพยนตร์เมื่อปีที่แล้ว  

ในชื่อภาษาไทยว่า ดอเรียน เกรย์ เทพบุตรสาปอมตะ)  
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น่าชื่นใจในช่วงเดือนแห่งการปลุกกระแสการอ่าน จะน�าและหนุนไปด้วยกันตั้งแต่ระดับ

ผู้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด พนักงานขายในร้านหนังสือ ฯลฯ อาทิ แต่งตัว 

ย้อนยุคเพื่อโปรโมทหนังสือ กัลลิเวอร์ผจญภัย หรือแต่งเป็นแวมไพร์ แข่งกับท่านเค้าน์ 

แดร็กคูล่าร์ มีอาสาสมัครไปอ่านบนรถประจ�าทาง สนามบิน หน้าร้านหนังสือ  เพื่อดึงดูด 

ความสนใจของผูค้น มกีารแสดงในรปูของละครเวท ีละครการอ่าน เวทอีภปิราย และฉายหนงั

เรื่องนั้นๆ

ในเอดินบะระแห่งสกอตแลนด์ ดับลินแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ มีจุดเน้นที่เหมือนกัน 

คือเลือกหนังสือที่สร้างสรรค์ขึ้นจาก “คนของเมือง” นั้น มีทั้งที่เป็นบรรพชนและอนุชนคน 

ในยุคนี้ น่าภาคภูมิใจเสียนี่กระไรที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนมีนักเขียนนักคิดผู้มีผลงาน 

อันยิ่งใหญ่

อนึ่ง ในบ้านเรา หากจังหวัดต่างๆ จะลองคิดอ่านให้ “อ่านกันทั้งเมือง” จากเรื่องที ่

คนของเราได้สร้างสรรค์ให้คนทั้งประเทศตรึงใจมาแล้ว ก็ไม่น่าจะยากเย็นนัก อย่างเช่น 

พระนครศรีอยุธยา อ่านผลงานของชาวกรุงเก่า ‘ไม้เมืองเดิม’  เมืองย่าโมได้อ่านงานของ 

ศิลปินแห่งชาติ ‘ลาวค�าหอม’  เมืองแพร่แห่งล้านนา ก็มี ‘ยาขอบ’ แห่ง ผู้ชนะสิบทิศ ผู้มี 

เชื้อสายเจ้าเมืองแพร่ หรือ อ.ไชยวรศิลป์  นักเขียนหญิงผู้มีถิ่นก�าเนิดที่จังหวัดแพร่ หรือ 

ทางจังหวัดสุพรรณบุรี มีคนสุพรรณที่โด่งดังอย่าง วาณิช จรุงกิจอนันต์  ฯลฯ น่าภาคภูมิใจ 

ที่จะได้อ่านงานของนักเขียนที่เป็น “คนบ้านเรา”

กลับสู่ฟากฝั่งอังกฤษต่อ ในออสเวสตรีเมืองแห่งดอกไม้บานทางทิศตะวันตก เขาร่วม 

ฉลองปีแห่งการอ่านของประเทศ (National Year of Reading) โดยให้ประชาชนแต่ละเมือง

โหวตหนังสือที่ชอบที่สุดจากหนังสือที่ทางการน�าเสนอ ให้เป็น “หนังสือสุดยอด” ของกลุ่มตน 

บางโรงเรียน วิทยาลัย กลุ่มเยาวชน พากันหาเสียงให้กับเล่มที่พวกตนรัก แต่ละกลุ่มต่างก็มี
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เหตุผล มีรสนิยม มีความมุ่งมั่นที่จะโน้มน้าวผู้คนให้เลือกเล่มเดียวกับตน  มีข้อน่าสังเกตว่า 

ใน ๕ เรื่อง ที่ได้รับการคัดสรรมาในขั้นแรก ทุกเรื่องมีการท�าเป็นภาพยนตร์ โทรทัศน์ และ 

สื่ออื่นๆ ด้วย สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ชาวเมืองที่จะพูดจะคุยถึงแต่ละเรื่อง ในขณะที่

หนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ ก็มีบทความ บทวิจารณ์แสดงความคิดเห็น จนถึงขั้นท้ายสุด 

ได้มาเป็นหนังสือที่ Oswestry Reads 

แล้วส�านักพิมพ์ก็ลุกขึ้นมาเป็นแม่งานอ่านกันทั้งเมืองบ้าง โดยยึดเอาเมืองต่างๆ ๗ เมือง 

ของสองฝั่งแม่น�้าเทมส์ สร้างกิจกรรมอ่านกันเมืองละเรื่อง โดยส�านักพิมพ์เพนกวิน ในวาระ 

ฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ด้วยการจัดโปรโมชั่นและจ�าหน่ายหนังสือในราคาถูก ตามแต่แต่ละ 

เมืองจะเลือกด้วยเหตุผลอะไร เกี่ยวโยงกับเมืองของตนอย่างไร หนังสือ ๗ เรื่อง ส�าหรับ  

๗ เมือง และหนังสือแต่ละเล่มนั้น ได้กลายมาเป็นบัตรผ่านไปสู่สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น  

เข้าไปร่วมงานแสดงศิลปะ ชมดนตรีได้ฟรี หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ เพียงพกหนังสือเล่มนั้น 

ชูให้ดูเท่านั้นแหละ นอกจากนี้ทางส�านักพิมพ์ยังสร้าง “ชุมชนนักอ่านบนเว็บไซต์”ด้วย เพื่อให้

เป็นพื้นที่สาธารณะส�าหรับพูดคุยกันในเรื่องที่พวกเขาได้อ่าน

ว่ากันในระดับโลก เมื่อเปลี่ยนจาก city เป็น town ได้ ก็ท�าให้ใหญ่ขึ้นได้ ด้วยการ 

เปลี่ยนจาก town เป็น twitter  แล้วการอ่านเรื่องเดียวกันก็จะไม่ใช่แค่ทั้งเมืองแล้ว แต่เป็น  

“ทั่วโลก” เลยทีเดียว บุ ๊กคลับบนออนไลน์จึงเกิดขึ้น แล้วเพื่ออ่านกันทั้งโลกด้วยเรื่อง 
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เล่มเดียวกัน จากการโหวตมาในรอบแรกได้ ๑๐ เรื่อง มีเรื่องเก่าสุดคือพิมพ์เมื่อปี ๑๙๓๒  

และใหม่สุดคือปี ๒๐๐๑ ครึ่งหนึ่งเป็นของนักเขียนอเมริกัน นอกนั้นก็มีนักเขียนโนเบล 

ชาวโคลัมเบีย เรื่อง ร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว และ เทพเจ้าแห่งสิ่งเล็กๆ ของนักเขียนหญิง 

รุ ่นใหม่ชาวภารตะ ที่สุดแล้วเรื่องที่ได้รับการโหวตโดยนักอ่านไม่ใช่จุดหมายสูงสุด หาก 

แต่เป็น “ทุนทางสังคม” ที่ได้เกิดแก่นักอ่านที่สื่อสารกัน ได้ความคิดอ่านใหม่ๆ อันน�าไปสู ่

โอกาสใหม่ๆ ในชีวิต อันเป็นสิ่งที่ One Book One Twitter ได้เบิกทางให้ 

มาถึงตรงนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์เห็นช่องทางส่งเสริมการอ่านได้อีกมากมาย หาก 

หมายมุ่งจะหยิบหนังสือดีให้เข้าไปสู่เวทีการสื่อสารของคนยุคสื่อใหม่ 

อีก ๒ เรื่อง มุ่งการอ่านไปที่เด็ก ด้วยแนวคิดแบบเดียวกัน 

Jumpstart’s Read เกิดจากเครือข่ายธุรกิจส�านักพิมพ์โดยมีมูลนิธิเพียร์สันเป็นแม่งาน  

พิมพ์หนังสือส�าหรับเด็กปีละเรื่อง เรือนแสนเล่ม แจกจ่ายไปยังเด็กที่ขาดแคลนโอกาส 

ในลาตินอเมริกาและในสหรัฐอเมริกา ทั้งยังท�าเป็น e-Book ให้ได้อ่านกันทั่วโลกด้วย  

นับเนื่องมาได้ ๕ ปีแล้ว ล่าสุดพบว่าสามารถท�าให้เกิดการอ่านเรื่องเดียวกันในวันเดียวกัน 

ได้กว่า ๒ ล้านคนทั่วโลก ! ผลพวงอันยิ่งใหญ่คือเกิดกระแส จิตสาธารณะ มีผู้คนร่วมกัน 

บริจาคเงินให้จัดพิมพ์หนังสือไปแจกจ่ายแก่เด็กๆ ที่ขาดแคลน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

อีกโครงการส�าหรับเด็ก เกิดจากการมี จิตอาสา ของหนุ่มสาวจ�านวนไม่น้อย ที่พร้อม 

จะก้าวไปเป็นอาสาสมัครนักส่งเสริมการอ่าน ในโครงการ ABC To Read  โดยผ่าน 

การฝึกอบรมก่อนออกไป “อ่าน” กับเด็กในชุมชนเป้าหมาย เพื่อให้เด็กๆ มีทัศนคติทางบวก 

และอ่านได้ด้วยตัวเองต่อไป 

คนที่ท�างานส่งเสริมการอ่านด้วยความเข้าใจ ย่อมรู้ดีว่าการอ่านเป็นวิธี “เปิดรับสาร”  

ที่ต้องมีคนสอน เพราะฉะนั้นการสอนอ่านด้วยความรัก ด้วยความปรารถนาดี ด้วยความ 
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อ่อนโยน จะท�าให้การอ่านเกิดความสุข แล้วความรักการอ่านก็จะเกิดต่อเนื่องไปในภาย 

ภาคหน้า ไม่ใช่ว่าใครก็ได้มาบอกมาสอนให้อ่าน-อ่าน แล้วเด็กก็จะอ่าน 

ผู ้อ ่านหนังสือให้เด็กฟัง ผู ้สอนให้เด็กรักการอ่านจึงมีความส�าคัญมาก อย่างเรื่อง 

สุดท้ายในหนังสือเล่มนี้ เมื่อ โอบามา “อ่าน” หนังสือให้เด็กฟัง เชื่อว่าเด็กๆ ร่วมร้อยคน 

ที่นั่งอยู่หน้าประธานาธิบดี จะจารึกวันนี้ของเขาเอาไว้ในความทรงจ�าไปจนเติบใหญ่ และ 

เรื่องราวของชาวอเมริกันผู ้สร้างชื่อเสียงที่โอบามาน�ามาเขียนเป็นหนังสือส�าหรับเด็ก  

แล้วอ่านให้เด็กๆ ฟังนี้  อาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ใฝ่ฝันที่จะสรรค์สร้างสิ่งที่ 

ยิ่งใหญ่เฉกเช่นนั้น.... 

ใครคิดอ่านอย่างไร ว่าผู้น�าระดับชาติควรท�าอะไร อย่างไร ในเรื่องการอ่านของเด็กไทย  

ขอได้โปรดบอกกล่าวให้ผู้น�าได้รู้ เพื่อให้ท่านได้ท�าสิ่งที่งดงามส�าหรับเด็ก เพื่อความงอกงาม

ของวัฒนธรรมการอ่าน...

ให้กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของสังคมไทย

พิรุณ อนวัชศิริวงศ์

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์

  ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน
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“One Book One City” เป็นชื่อเรียก 

ของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนวิธี

หนึ่ง มีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนในชุมชน (หรือ

ทั้งเมือง) อ่าน และ อภิปราย กันถึงหนังสือ 

เรื่องเดียวกัน

ชื่อเรียกอาจสลับกันได้ทั้ง “One Book 

One City” หรือ “One City One Book” หรือ

บางแห่งก็ใช้ “One Book One Community” 

และเมื่อน�าไปใช้เป็นโครงการในที่ใดก็มักจะ

แสดงชื่อเมืองไว้ด้วย เช่น “One Book One 

Chicago” “One Book, One City Malibu” 

เป็นต้น

บางครั้งก็ใช้ว่า “city-wide-read” ใน

ความหมายเดียวกันนี้ คืออ่านหนังสือเรื่อง

เดียวกัน

แนวคิดของการ “อ่านกันทั้งเมือง - ด้วย

หนังสือเรื่องเดียวกัน” หรือ “One Book  

One City” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้ท้องถิ่น

มีกลุ ่มอภิปรายกันเกี่ยวกับหนังสือ (เรื่อง

เดียวกัน) และให้กระจายทั่วทุกพื้นที่ใน 

ชุมชน โครงการครั้งแรกที่น�าแนวคิดนี้มา

ใช้ เริ่มขึ้นในปี ๑๙๙๘ ที่ห้องสมุดซีแอตเติล  

(ศูนย์หนังสือแห่งรัฐวอชิงตัน) โดยแนนซี่ 

เพิร์ล (Nancy Pearl)

One Book One City : 
อ่านกันทั้งเมืองด้วยหนังสือเรื่องเดียวกัน
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โครงการครั้งแรกในปี ๑๙๙๘ ซีแอตเติล 

เลือกนวนิยายของ Russell Banks เรื่อง  

The Sweet Hereafter (พิมพ์ครั้งแรกใน

ปี ๑๙๙๑) ขณะนั้นใช้ชื่อโครงการค่อนข้าง 

ยาวว่า “If All of Seattle Read the Same 

Book” ชักชวนให้ชาวซีแอตเติลทั้งเมือง 

อ่านหนังสือเรื่องเดียวกัน โครงการประสบ

ความส�าเร็จอย่างมาก

จากนั้นไม่นาน ห้องสมุดของเมืองต่างๆ 

ในสหรัฐก็รับแนวคิดนี้ไปใช้ โดยการแนะน�า

ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American 

Library Association : ALA)

โครงการ “One Book One City” นอก 

จากต้องการรวมกลุ่มคนให้มาอ่านหนังสือ

เรื่องเดียวกันแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ด้วย  

เช่น การเปิดกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือ 

(เรื่องนั้น) การบรรยายเชิงวิชาการที่เกี่ยว 

ข้องกับเนื้อหาในหนังสือ เชิญผู้ประพันธ์มา 

บรรยาย จัดนิทรรศการ และการแสดงทาง 

ศิลปะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ละครเวที ละคร

การอ่าน - Readers Theater หรือจัดฉาย

ภาพยนตร์เรือ่งนัน้ รวมถงึการประยกุต์เข้าไป 

ใช้ในหลักสูตรของโรงเรียน

หลายเมืองในสหรัฐประสบความส�าเร็จ

กับโครงการ “One Book One City” แต่

บางแห่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วย  

และบางแห่งก็ประสบกับปัญหาบางอย่าง

Harold Bloom นักวิจารณ์หนังสือชื่อดัง  

บอกไว้ใน The New York Time (2002) ว่า 

“ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการให้คนทั้งหมด 

มาอา่นหนงัสอืเรือ่งเดยีวกัน มันเป็นความคดิ

ทีค่่อนข้างจะเหมอืนกบัการต้อนให้เราออกไป

กินแม็คนักเก็ตหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดในเวลา

เดียวกัน”

นิวยอร์คซิตี ในปี ๒๐๐๒ มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการชุดใหญ่ส�าหรับคัดเลือก

หนังสือ แต่ความพยายามในการคัดเลือก 

ต้องชะงักลงเมื่อกรรมการคัดเลือกมีความ 

เห็นเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งต้องการให้อ่าน 

เรื่อง Native Speaker ของ Chang-Rae 

Lee แต่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการให้ชาวนิวยอร์ค 

อ่านหนังสือของ James McBride เรื่อง  

The Color of Water

หนังสือทั้งสองเรื่องกลายเป็นประเด็น 

ว่า จะเป็นเรื่องที่สร้างความไม่พอใจให้กับ

กลุ ่มชาติพันธุ ์บางกลุ ่มในนิวยอร์ค คณะ
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กรรมการไม่สามารถหาข้อยุติได้ “มันเป็น 

เรื่องความเหมาะสมทางการเมือง” Susan 

Avery หนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการ 

ชุดนั้น นึกย้อนถึงอดีต “กลุ ่มหนึ่งบอกว่า 

เราจะท�าให ้ชาวอเมริกันผิวด�าไม ่พอใจ  

อีกกลุ ่มก็บอกว่าเราจะท�าให้ชาวเกาหลี -  

อเมริกันไม่พอใจ นี่คือส่วนหนึ่งของเหตุผล 

จากที่เราอ่านและอภิปรายกันในตอนคัด 

เลือก นิวยอร์คไม่อาจจะหลุดจากประเด็น 

ทีอ่่อนไหวเหล่านีไ้ปได้” (The Boston Globe, 

13 June 2010)

บางครั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองก ็

เกรงว่าการรับรองให้เป็น ‘One Book’ จะ

เป็นการยอมรับถึงความคิดหรือภาษาที ่

ปรากฏในหนังสือ ในปี ๒๐๐๖ เฟรนด์สวูด  

รัฐเท็กซัส ไม่ยอมรับหนังสือที่คณะกรรมการ 

คัด เลือกหนั งสือของมณฑลกัล เวสตัน

ประกาศ (เฟรนด์สวูดอยู่ในมณฑลกัลเวสตัน  

การประกาศให้ใช้หนังสือเรื่องเดียวกันเป็น 

ลักษณะ ‘อ่านกันทั้งมณฑล’ หรือ country - 

wide - read)

คณะกรรมการของมณฑลกัลเวสตัน 

เลือกหนังสือของ Mark Haddon - “The  

Curious Incident of the Dog in the  

Night-time” เป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ ่น 

ออทิสติกคนหนึ่งที่พยายามจะหาค�าตอบ 

เรื่องสุนัขที่ตายอย่างลึกลับ ซึ่งเขาพบใน

สนามหญ้าของเพื่อนบ้าน หนังสือเรื่องนี้เป็น 

หนังสือได้รับรางวัลและติดอันดับหนังสือ

ขายดี

แต่ผู ้ว ่าการเมืองเฟรนด์สวูดไม่ยอม

ประกาศให้เป็น “One Book One City” เขา

คัดค้านด้วยเหตุผลว่า เรื่องนี้จะ “เป็นพิษ” 

ต่อเยาวชน เพราะบางหน้ามีการใช้ค�าหยาบ 

และบางส่วนก็แสดงความคิดบางอย่างที่ 

ไม่เหมาะสม

Karen Stanley ประธานกรรมการคัด

เลือกหนังสือเข้าพบผู้ว่าการเมืองและชี้แจง 

“สิ่งที่เราพยายามท�าก็คือการส่งเสริมให้มี

การอภปิรายกนัในชมุชน ไม่ใช่ว่าตวัละครทกุ

ตัวที่เราอ่านในวรรณกรรมจะเป็นสิ่งสะท้อน

ค่านิยมของเรา สิ่งที่วรรณกรรมสะท้อน 

ออกมาก็คือ ท�าให้เราเห็นทุกๆ ด้านที่เกิดขึ้น 

ในชีวิตจริง” แต่ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลง 

ความคิดของผู้ว่าการ

อย่างไรกต็าม ความนยิมในการน�าแนวคดิ 
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“One Book One City”  แต่มีข้อแตกต่างกัน 

คือ ผู้รับทุนจาก NEA จะต้องเลือกหนังสือ 

จากรายชื่อ ๓๑ เรื่อง ที่ NEA ก�าหนดไว  ้

เท่านั้น (เช่นเรื่อง The Things They Carried  

ของ Tim O’Brien  Fahrenheit 451 ของ 

Ray Bradbury เป็นต้น)

เรื่อง “One Book One City” ไปใช ้ใน 

แต่ละแห่งก็ได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในปี ๒๐๐๕  

Nat ional  Endowment for  the Ar ts 

(NEA) ในสหรัฐ ได้ริเริ่มโครงการที่ชื่อว่า  

“The Big Read” มีลักษณะสนับสนุน 

ให้อ่านเรื่องเดียวกันทั้งเมืองเช่นเดียวกับ 
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One Book One Chicago ต้องการ 

บ่มเพาะวัฒนธรรมการอ่านในชิคาโกให้เข้ม

แข็ง และให้ประชาชนเห็นประโยชน์และ

ความส�าคัญของการอ่าน รวมถึงให้ชาว 

เมืองเห็นว่า การอ่านเป็นเรื่องที่สนุก โดย

เฉพาะเมื่อ “เรา” ทั้งเมืองอ่านหนังสือด้วย

เรื่องเดียวกัน

โครงการนี้จัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง คือในช่วง 

ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง หนังสือที่ได้ 

รับเลือกจะโปรโมทให้อ่านกันทั่วทุกชุมชน 

ในชคิาโก ห้องสมดุกว่า ๕๐ แห่ง ทัว่ทัง้ชคิาโก

จะจัดให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น

ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ได้รับเลือก

นี้ องค์กรอื่นๆ นอกจากห้องสมุดก็เข้าร่วม

ในการจัดกิจกรรมด้วย และยังมีโครงการ

ย่อยอีกมากที่สนับสนุนให้ชาวเมืองชิคาโก

ได้รับประสบการณ์จากการอ่านหนังสือเล่ม

เดียวกันนี้

การอ่านหนังสือหรือวรรณกรรมช่วยให้

เราคิดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเรา สิ่งที่แวดล้อม

อยู่รอบตัวเรา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้

เกิดขึ้นได้ การพูดคุยกันเกี่ยวกับหนังสือกับ

เพื่อน กับครอบครัว กับเพื่อนบ้านจะท�าให้

ประสบการณ์จากการอ่านเพิ่มขึ้นทั้งความ

กว้างและความลึก 

‘ชิคาโก’ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการ 

อ่านด้วยหนังสือเรื่องเดียวกันเพื่อเป็นกรอบ 

ของประเด็นที่จะน�ามาพูดคุยกัน

One Book One Chicago
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Fall 2001
To Kill a Mockingbird- 

Harper Lee

Spring 2002
Night-Elie Wiesel

Fall 2002
My Ántonia- 
Willa Cather

Spring 2003
A Raisin in the Sun-
Lorraine Hansberry

Fall 2003
The Things They 

Carried-Tim O’Brien

ในปี ๒๐๑๑ นี้ One Book One Chicago  

จะฉลองครบรอบ ๑๐ ปีในการส่งเสริม 

วัฒนธรรมการอ่านด้วยหนังสือเรื่องเดียวกัน

ชิคาโกประสบความส�าเร็จอย่างมาก 

ในการจดัโครงการ One Book One Chicago 

ห้องสมุดทั้งหมดมีการจัดกิจกรรมมาแล้ว 

กว่า ๔,๐๐๐ ครั้ง ร้านขายหนังสือมียอดขาย 

เพิ่มขึ้นกว่า ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ชิคาโกเริ่ม 

โครงการนี้มาตั้งแต่ปลายปี ๒๐๐๑ (ช่วงฤด ู

ใบไม้ร่วง) ประเดิมด้วย To Kill a Mock-

ingbird ของ Harper Lee และด�าเนินต่อ

เนื่องเรื่อยมาปีละ ๒ ครั้ง ล่าสุดในปี ๒๐๑๐ 

(ช่วงฤดูใบไม้ร่วง) ทั้งเมืองร่วมใจกันอ่าน  

A Mercy ของ Toni Morrison

การคัดเลือกหนังสือด�าเนินการโดยห้อง 

สมุด มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง 

เพื่อคัดเลือกหนังสือและเสนอให้ผู ้ว ่าการ 

เมืองเป็นผู้ประกาศอย่างเป็นทางการ พร้อม 

กันนั้นห้องสมุดก็จะท�าหนังสือในลักษณะ  

“คู่มือแนะน�า” ส่งไปยังสถานที่ต่างๆ ทุกแห่ง

ของเมือง

“ในหนังสือ “คู ่มือแนะน�า” นี้มีทั้งบท

สัมภาษณ์นักเขียน เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหาของหนังสือ มีตัวอย่างหัวข้อหรือ

ประเด็นที่น่าจะน�ามาอภิปรายกัน รวมถึง

ก�าหนดการของโปรแกรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ตลอดช่วงเทศกาล และที่ส�าคัญคือมีรายชื่อ 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องนั้นและเรา 
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Spring 2004
The Coast of Chicago- 

Stuart Dybek

Fall 2004
In the Time of the But-
terflies- Julia Alvarez

Spring 2005
The Ox-Bow Incident- 

Walter Van Tilburg Clark

Fall 2005
Pride and Prejudice-  

Jane Austen

Spring 2006
One Day in the Life 
of Ivan Denisovich-

Aleksandr Solzhenitsyn

Fall 2006
Interpreter of Maladies-

Jhumpa Lahiri

Spring 2007
Go Tell It On The Mountain- 

James Baldwin

Fall 2007
The Crucible- 
Arthur Miller

Spring 2008
The Long Goodbye- 
Raymond Chandler

Fall 2008
The Right Stuff- 

Tom Wolfe

Spring 2009
The House on Mango 

Street- Sandra Cisneros

Fall 2009
The Plan of Chicago: Daniel 
Burnham and the Remaking 
of the American City-Carl Smith

Spring 2010
Brooklyn-

Colm Tóibín

Fall 2010
A Mercy-

Toni Morrison
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อยากให้อ่านด้วย” Mary Dempsey หนึ่งใน 

กรรมการของ One Book One Chicago บอก

การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านไม่ใช  ่

เพียงประกาศชื่อหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้ว

บอกให้ทุกคนอ่าน แล้วก็จบแค่นั้น แต่ต้อง 

มีการอภิปรายถกกันถึงเรื่องราวในหนังสือ

ด้วย Dempsey บอกว่า “เรามองว่าหนังสือ

นั้นต้องน�ามาซึ่งการเรียนรู ้ของประชาชน  

เราพยายามเลือกเรื่องที่มีประเด็นให้พูดคุย 

ได ้มากและมีส ่วนเกี่ยวข ้องกับวิถีชีวิต 

ของคนในเมืองเรา ถ้าคุณท�าให้คนทั้งเมือง 

ชอบหนังสือที่ เราเลือกได ้ก็ยิ่ งดี  แต ่ถ ้า 

หนังสือเล่มนั้นคนไม่ชอบ ไม่เห็นด้วย ก็จะ 

ท�าให้เกิดข้อคิดเห็นในการโต้แย้งขึ้นมา แต ่

การที่จะโต้แย้งได้ก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนั้น 

ด้วยเหมือนกัน”

“เราจัดเวทีให้ทุกคนมาแสดงความเห็น 

อ่านแล้วคิด คิดแล้วพูด แสดงความเห็น 

ออกมา แล้วก็ฟังความเห็นของคนอื่นด้วย  

นี่แหละที่เราต้องการ”

บางส่วนของ “คู่มือแนะน�า” One Book One Chicago 2010 (Spring) : “Brooklyn” -  Colm Tóibín

บางส่วนของ “คู่มือแนะน�า” One Book One Chicago 2010 (Fall) : “A Mercy” -  Toni Morrison
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ในปี ๒๐๐๔ เอดินบะระ เมืองหลวงของ 

สกอตแลนด์ ได้รับการประกาศจากองค์การ 

ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติหรือยูเนสโก ให้เป็น “เมือง

วรรณกรรม” (City of Literature)* เป็นแห่ง

แรกของโลก

เอดินบะระได้รับการสนับสนุนจากยู-

เนสโกให้ด�าเนินโครงการ One Book One  

Edinburgh ขึ้นตั้งแต่ปี ๒๐๐๖ โดยมีจุด

*   การประกาศให้เป็น “City of Literature” ยูเนสโกมีหลักเกณฑ์ว่า • ต้องเป็นเมืองที่มีหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เกิดขึ้น 
ทัั้งปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย  • มีโครงการเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและมีจ�านวนมาก  • วรรณกรรมมี
บทบาทส�าคัญในทุกภาคส่วนของเมือง  • มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมวรรณกรรมจ�านวนมาก ทั้งงานวรรณกรรม
ของท้องถิ่นและจากต่างประเทศ  • มีห้องสมุด ร้านหนังสือ และศูนย์วัฒนธรรมจ�านวนมาก  • มีความพยายามใน 
การสรรหางานวรรณกรรมจากภาษาต่างๆ มาแปล และ  • ใช้สื่อใหม่ (new media) ในการส่งเสริมและสร้างความเข้ม
แข็งให้กับตลาดวรรณกรรม
ยูเนสโกประกาศให้เป็น “City of Literature” ไปแล้ว ๔ แห่ง คือ เอดินบะระ-สกอตแลนด์ (ตุลาคม ๒๐๐๔) เมลเบิร์น-
ออสเตรเลีย (สิงหาคม ๒๐๐๘)  ไอโอวาซิตี - สหรัฐอเมริกา (พฤศจิกายน ๒๐๐๘)  และ ดับลิน - สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
(กรกฎาคม ๒๐๑๐)

One Book One Edinburgh
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มุ ่งหมายเพื่อกระตุ ้นให ้คนในเมืองนี้ได ้ 

อ่านวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้นโดยคนใน 

ท้องถิ่น

โครงการ One Book One Edinburgh 

มีคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือขึ้นมา 

ปีละ ๑ เล่ม น�ามาเรียบเรียงและจัดพิมพ์ 

ขึ้นใหม่ แล้วกระจายหนังสือนั้นไปทั่วทุก

แห่งของเมือง พร้อมกับการรณรงค์ส่งเสริม 

ให้ชาวเมืองหันมาอ่านหนังสือเรื่องเดียว 

กันนี้

Kidnapped  ของ  Rober t  Lou is  

Stevenson เป็นหนังสือเล่มแรกที่โครงการ

น�ามาใช้และเผยแพร่ให้อ่านกันทั้งเมืองใน

ปี ๒๐๐๗ มีการพิมพ์ในรูปของนิยายขนาด

สั้นจ�านวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม และกระจายทั่วไป 

โดยไปวางไว้ทั้งในร้านกาแฟ สถานีรถไฟ  

หรือแม้แต่ในรถแท็กซี่ พร้อมกับมีสติ๊กเกอร์

ติดไว้ด้วยข้อความว่า “ฉันให้ฟรี – พาฉัน 

กลับบ้าน แล้วอ่านฉันด้วย”

นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ “Kidnapped” 

ออกมาในรูปแบบของหนังสือการ์ตูนแบบ

ง่ายๆ ส�าหรับเด็กๆ ห ้องสมุดจะเป็นตัว

กระจายหนังสือโดยให้เด็กๆ มายืมจาก

ห้องสมุด คณะกรรมการเลือก Kidnapped  

ด้วยเหตุผลว่าเป็นเรื่องที่อ่านง่ายกว่าเรื่อง 

อื่นๆ ที่เป็นคู ่แข่ง (มีหนังสือที่คัดเลือกเข้า

รอบสุดท้าย ๕ เล่ม และในการแนะน�าให ้

อ่านหนังสือที่คัดเลือกแล้ว ๑ เล่ม ก็จะม ี

ข้อความเชิญชวนให้ไปอ่านอีก ๔ เล่มที ่

เหลือด้วย)

Strange Case of Dr.Jekyll & Mr. 

Hyde ของ Robert Louis Stevenson และ  

“The Lost World” ของ Arthur Conan  

Doyle ได้รับเลือกให้น�ามาใช้ในโครงการ 

One Book One Edinburgh ในปี ๒๐๐๘ 

และ ๒๐๐๙ ตามล�าดับ หนังสือจะได้รับ 

การจัดท�าแบบหลายเวอร์ชั่น (story book, 

comics, audio book) แต่หนังสือที่ใช  ้

แจกจะเป็นรูปแบบนิยายขนาดสั้นมีภาพ 

ประกอบ ซึ่งนอกจากหนังสือที่เป็นเล่มแล้ว  

ยังสามารถอ่านและดาวน์โหลดได้จาก

เว็บไซต์ของ cityofliterature.com นอกจาก

นี้ยังมีไฟล์เสียงให้ดาวน์โหลดด้วย ส่วน 

หนังสือในเวอร์ชั่นของเด็กที่ เป ็นรูปแบบ

การ์ตูนจะยืมได้จากห้องสมุดเท่านั้น จุด

ประสงค์เพื่อให้เด็กผูกพันกับห้องสมุด
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2008 - Dr.Jekyll & Mr.Hyde2007 - Kidnapped

2009 - The Lost World

2010 - Carry a Poem
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ในปี ๒๐๑๐ เอดินบะระเปลี่ยนรูปแบบ

ของกิจกรรมบางส่วน มาเป็นการจัดกิจกรรม

พิเศษที่ชื่อว่า “Carry a Poem” เชิญชวนให้ 

ชาวเมืองเล่า(เขียน)เรื่องบทกวีที่พกติดตัว  

ไม่ว่าจะเป็นบทกวีที่พิมพ์ในรูปของปฏิทิน 

พกพา ในผ้าเช็ดหน้า สติ๊กเกอร์ เข็มกลัด  

หรือ (พกพา) ในความทรงจ�า พร้อมทั้งให้ 

เล่าถึงเหตุผลที่พกพาและความหมายของ 

บทกวีชิ้นนั้น

ชาวเมืองยังได้รับแจกหนังสือ Carry  

a Poem ที่บันทึกเรื่องราวของชาวเมืองกับ 

บทกวีชิ้นโปรดของพวกเขาด้วย

เอดินบะระรายงานผลจากการด�าเนิน

โครงการ One Book One Edinburgh ไว้ว่า

• ในช่วง ๔ ปี (๒๐๐๗ - ๒๐๑๐) เอดนิบะระ

แจกหนังสือไปแล้ว จ�านวน ๙๓,๐๐๐ เล่ม

• โรงเรียน ๑๕๒ แห่ง ได้รับหนังสือฟรี 

และคู่มือการใช้สอนในโรงเรียนทุกปี

• ในปี ๒๐๐๗ - ๒๐๐๙ มีผู้คลิกเข้ามาที่

เว็บไซต์ของ City of Literature (cityoflitera-

ture.com) ประมาณ ๑.๔ ล้านครั้ง และใน

จ�านวนนี้มีผู้เปิดเข้าไปอ่านหนังสือออนไลน์

ของโครงการจ�านวน ๑๓๘,๐๐๐ ครั้ง

• ร้อยละ ๙๓ ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ระบุว่า การอ่านของพวกเขาเพิ่มมากขึ้นจาก

การได้เข้าร่วมโครงการ

• ร้อยละ ๙๗ ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

บอกว่า พวกเขาจะมาเข้าร่วมอีกในโครงการ

ครั้งต่อไปของเอดินบะระ

���������������� part1.indd   23 2/14/11   5:59 PM



Dublin : One City One Book

ดับลิน (Dublin หรือ Dubh Linn ใน 

ภาษาไอริช) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์ ซึ่งเพิ่งได้รับการสถาปนาจาก 

ยูเนสโกให้เป็น “เมืองวรรณกรรม” (City 

of Literature) เป็นแห่งที่ ๔ ของโลก เมื่อ

เดือนกรกฎาคม ๒๐๑๐ ได้ประกาศชื่อ 

หนังสือที่จะ “อ่านกันทั้งเมือง ด้วยเรื่อง

เดียวกัน” ส�าหรับปี ๒๐๑๑ ไว้แล้ว

“สภาเมืองดับลินขอประกาศว่า หนังสือ

ที่เลือกส�าหรับ “อ่านกันทั้งเมือง” ในเดือน

เมษายน ๒๐๑๑ คือ Ghost Light โดย 

Josept O’Connor เรื่องราวของนักเขียน

บทละครชื่อดังกับนักแสดงละครเวทีสาว...  

เราจะ “อ่าน” และร่วมกิจกรรมกันทั้งเมือง

ด้วยหนังสือเรื่องนี้  ในเดือนเมษายนที่จะ 

ถึงนี้”

นี่คือค�าประกาศอย่างเป็นทางการของ

สภาเมือง ที่ออกมาตั้งแต่ก่อนสิ้นปี ๒๐๑๐

ในปี ๒๐๑๑ จะเป็นปีที่ 6 ของโครงการ 

“Dublin: One City One Book” ซึ่งเป็น

โครงการที่สนับสนุนให้ชาวเมืองทุกคนอ่าน

หนังสือด้วยเรื่องเดียวกันตลอดช่วงเดือน

เมษายนของทุกปี โครงการนี้เป็นโครงการ 

ที่เชิญชวนให้ชาวเมือง (ดับลิน) อ่านหนังสือ

ที่ประพันธ์ขึ้นโดยคนในท้องถิ่น  หรือมี  

เนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดับลิน

และไอร์แลนด์
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การคัดเลือกหนังสือพิจารณาทั้งหนังสือ

เก่าและหนังสือใหม่ แต่อยู่ในกรอบว่าต้อง

ประพันธ์ขึ้นโดยชาวเมืองดับลิน หรืออาจ 

เป็นชาวเมืองอื่นในไอร์แลนด์ แต่เนื้อหา 

ต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเมืองดับลิน 

สภาเมืองแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคัดสรร  

และมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ 

ดังกล่าวตลอดช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ดับลิน เริ่มด�าเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ 

ปี ๒๐๐๖ และในปี ๒๐๑๑ เป็นปีที่โครงการ 

ด�าเนินมาครบ ๖ ปี พร้อมๆ กับการฉลอง 

ที่ยู เนสโกประกาศให้ดับลินเป็น “เมือง 

วรรณกรรม” เหตุผลหนึ่งคือ ดับลินเป็นเมือง 

ที่คลาคล�่าด้วยงานวรรณกรรมที่มีคุณค่า  

นักประพันธ์เกิดขึ้นในเมืองนี้มากมาย และมี 

นักประพันธ์ถึง ๔ คน ที่ได้รับรางวัลโนเบล

สาขาวรรณกรรม

โครงการครั้งแรกในปี ๒๐๐๖ “Dublin :  

One City One Book” เชิญชวนให้ชาว 

เมืองอ่าน At  Swim-Two-Bi rds  ของ 

Flann O’Brien (ชื่อจริง Brain O’Nolan :  

1911 - 1966) ผู้ประพันธ์ไม่ใช่ชาวเมือง 

ดับลินโดยก�าเนิด แต่มาอยู่และสร้างพล็อต

เรื่องขึ้นขณะอาศัยอยู่ในเมืองนี้  เนื้อหา

ของหนังสือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมือง 

ดับลิน บรรยายถึงถนน บาร์ และสภาพ 

เมืองในสมัยนั้น (หนังสือพิมพ์ครั้ งแรก 

ในปี ๑๙๓๙) และพูดถึงประวัติศาสตร์  

ของไอร์แลนด์ สภาเมืองน�ามาจัดพิมพ์ขึ้น 

ใหม่และส่งเสริมให้อ่านกันทั้งเมือง (เฉพาะ 

ครั้ งแรกนี้ด�าเนินการในช่วงกลางเดือน 

พฤษภาคม - กลางเดือนมิถุนายน)

ในเดือนเมษายน ปี  ๒๐๐๗ ‘ดับลิน’  

ชวนให้อ่าน A Long Long Way ของ Se-

bastian Barry (พิมพ์ครั้งแรกปี ๑๙๙๕) 

หนึ่งในสี่ของนักประพันธ์ชาวดับลินที่ได้ 

รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม  เดือน

เมษายนของปีถัดมา (๒๐๐๘) ‘ดับลิน’  

ชักชวนให้อ่าน “Gulliver’s Travels” โดย 

Jonathan Swift (1667-1745) และใน 

ปี ๒๐๐๙ “Dracula” โดย Bram Stoker 

(เขียนขึ้นในช่วงปี ๑๘๙๗) ทั้งสองเรื่อง 

เป็นหนังสือคลาสสิกที่ประพันธ์โดยชาว 

ดับลิน และในปี ๒๐๑๐ ก็เชิญชวนให้อ่าน  

“The Picture of Dorian Gray” โดย Oscar  
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Wilde (พิมพ์ครั้งแรกในปี ๑๘๙๐) เป็น 

ชาวเมืองดับลินเช่นกัน

เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ (๒๐๑๑) ‘ดับลิน’ 

ชักชวนชาวเมืองให้อ่าน Ghost Light ของ

Joseph O’Connor หนังสือขายดีติดอันดับ 

๑ ในไอร์แลนด์ถึง ๙ สัปดาห์ (พิมพ์ครั้งแรก 

ในเดือนมิถุนายน ๒๐๑๐) และได้รับการ 

แปลเป็นภาษาต่างๆ ไปแล้วถึง ๑๖ ภาษา 

ประพันธ์โดยชาวเมืองดับลิน

ยังไม่ทันจะข้ามปี สภาเมืองดับลินก็  

โปรยค�าชื่นชมหนังสือเล่มนี้ไปทั่วทั้งเมือง 

แล้ว

2006 - At Swim Two Birds 2007 - A Long Long Way 2008 - Gulliver’s Travels

2009 - Dracula 2010 - Dorian Gray 2011 - Ghost Light
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“O’Connor เขียน Ghost Light ได้

เยี่ยมมาก เรื่องราวของความรักที่งดงาม

ผสานกับประวัติศาสตร์การเมืองและสังคม

ของชาวไอริช เรื่องนี้ยอดเยี่ยมจริงๆ” Roddy 

Doyle, The Guardian

Ghost Light แสดงให้เห็นถึงค�าสั่งที่

เกิดจากภายใน มีทั้งโทนของความนุ่มนวล 

และพลังทางอารมณ์ ที่จะสั่งให้คุณกระท�า 

ออกมาในช่วงเวลาหนึ่งๆ... เขียนได้อย่าง

งดงามมาก” Colm Tóibín, The Telegraph

“ในช่วงนี้  ไม่มีหนังสือเล่มไหนที่ผม 

อ่านแล้วหลงใหลจนต้องติดตามไปตลอด 

จากต้นจนจบ แต่ Ghost Light สร้างความ

มหัศจรรย์ให้กับผมจนไม่อยากจะวาง”  

Peter Carey, Sky TV.

“ในวันที่หนาวเหน็บที่สุดในชีวิตของนัก 

แสดงสาว เมื่อเธอต้องตัดสินใจเรื่องความ 

รักของเธอกับ John Millington Synge 

(ตัวเอกชาย) ผู้เขียนหักมุมได้อย่างสวยสด 

งดงาม” Tom Sutcliffe, The Independent 

นิตยสาร The Independent จัดให้ 

Ghost Light เป็นหนังสือยอดเยี่ยมแห่งปี 

๒๐๑๐ (Books of the Year 2010)  และ

หนังสือพิมพ์ Sunday Times เลือก Ghost 

Light เป็นนวนิยายที่ประทับใจที่สุดของปี 

๒๐๑๐

สภาเมืองชวนให้ชาวดับลินทุกคนอ่าน

หนังสือเล่มนี้ก่อนจะถึงเดือนเมษายนซึ่ง 

เป็นช่วงจัดกิจกรรม  กิจกรรมต่างๆ มีทั้ง

เชิญนักเขียนไปพูดในสถานที่ต่างๆ มีการ 

จัดนิทรรศการและการแสดงทั้งในรูปของ

ละครเวทีและการแสดงการอ่าน เปิดเวที

อภิปรายในสถานที่ต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กับหนังสือเล่มนี้ ฯลฯ

จุดประสงค์นอกจากจะสร้างกระแสให้ 

ทุกคนได้อ่านเรื่องที่เขียนขึ้นโดยชาวเมือง

ดับลินแล้ว ยังต้องการให้เกิดการวิพากษ์

วิจารณ์ทุกอย่างที่ เกี่ ยวข้องกับหนังสือ 

เล่มนี้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหา 

และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องแล้ว 

ยังรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตัวผู้เขียนด้วย (เช่น 

แนะน�าหนังสือเล่มอื่นๆ ของผู้ เขียนคน

เดียวกัน แรงบันดาลในการเขียน เป็นต้น) 

กรณีที่เป็นหนังสือคลาสสิคหรือหนังสือเก่า 

ก็มีการจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่
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ตลอดช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ทุก

คนในเมืองตั้งแต่ผู้ว่าการของเมือง เจ้าหน้าที่ 

และประชาชน ต่างก็ร่วมมือกัน “ปลุก” ให้ 

เกิดกระแส “Dublin : One City One Book”  

ที่ โปรโมทกันในปีนั้นๆ เช่น Gull iver ’s 

Travels ในปี ๒๐๐๘ ผู้ว่าการของเมืองก็

แต่งตัวย้อนยุคในสมัยของ Gulliver ล่องเรือ 

เพื่อโปรโมทหนังสือ หรือ Dracula ในปี 

๒๐๐๙ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ของ 

รัฐ พนักงานขายในร้านหนังสือก็แต่งหน้า 

เป็นแวมไพร์เหมือนท่านเค้านท์แดร็กคูลา 

เป็นต้น

นอกจากนี้ การโปรโมทยังมีทั้งการให้

อาสาสมัครน�าหนังสือไปอ่านให้ฟังบนรถ

ประจ�าทางในตอนเช้าก่อนที่ทุกคนจะไป

ท�างาน  หรือยืนอ่านในสนามบินหรือหน้า 

ร้านหนังสือ โปสเตอร์ชักชวนให้อ่านติด

กระจายอยู่ทั่วทั้งเมือง และในเว็บไซต์ก็ 

เน้นข่าวคราวของกิจกรรมและหนังสือที่  

โปรโมทกันในปีนั้นๆ

อ่าน At Swim-Two-Birds 
บนรถประจ�าทาง (๒๐๐๖)

อภิปรายเกี่ยวกับ 
การเข้าร่วมในสงครามโลก 

ครั้งที่ ๑ ของชาวไอริช 
และเนื้อหาใน A Long 

Long Way (2007) 

Sebastian Barry (กลาง) ผู้ประพันธ์ A Long 
Long Way (2007) พูดคุยกับนักแสดงขณะแสดง
ในสวนสาธารณะ (เป็นส่วนหน่ึงของการแสดง)
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 Joseph O’Connor (ผูป้ระพนัธ ์

Ghost Light) ให้สัมภาษณ์ว่า เขา

ได้รับเกียรติอย่างสูงที่หนังสือของ 

เขาได้รับคัดเลือกเป็น “Dublin :  

One City One Book” ของป ี๒๐๑๑  

เขาเชือ่วา่นกัเขยีนชาวดบัลนิทกุคน 

ต่างก็ใฝ่ฝันที่จะได้รับเกียรติเช่นนี้ 

…และเขาจะเขา้รว่มในกจิกรรมทกุ

อย่างที่ “Dublin : One City One 

Book“ จัดขึ้น

ผู้แสดงเป็น Captain 
Lemuel Gulliver 

โชว์หนังสือ Gulliver’s 
Travels  (2008)

Paddy Bourke 
ผู้ว่าการของเมือง 

เข้าร่วมโปรโมทหนังสือ
บนเรือ (Gulliver - 2008)

Dracula (2009) หลังการแสดงละครเวที ป้ายโปรโมท 
Dracula (2009)

น�าประวัติของนักเขียนมาเล่าด้วยละคร ในภาพ
เป็นตอนหน่ึงท่ี Bram Stoker (ผู้เขียน Dracula) ได้แต่งงาน

กับหญิงคนรักของ Oscar Wilde แล้วพาหนี
ออกนอกเมือง เร่ืองน้ีเป็นท่ีโจษจันกันมากในสมัยน้ัน

(การแสดงเพ่ือโปรโมท Dracula ในปี ๒๐๐๙)

เตรียมการแสดง 
“The Picture of 
Dorian Gray” 

(ในปี ๒๐๑๐) ประพันธ์
โดย Oscar Wilde

แสดงการอ่านในสนามบินและหน้าร้านหนังสือ  ผู้อ่านแต่งตัวตามตัวเอกในเร่ือง 
“The Picture of Dorian Gray” (2010) 
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ห้องสมุดออสเวสตรี และสภาแห่งแคว้น 

ชอร์พเชียร์ ได้จัดกิจกรรม ‘อ่านกันทั้งเมือง’  

ในโครงการที่ชื่อว่า “Oswestry Reads”  

เพื่อฉลองการเปิดห้องสมุดแห่งใหม่และร่วม 

ฉลองปี ๒๐๐๘ - ปีแห่งการอ่านของสห 

ราชอาณาจักร (National Year of Reading)  

โดยการเสนอให้ประชาชนในเมืองร่วมกัน 

โหวตหนังสือที่ชอบที่สุดจากรายชื่อหนังสือ  

๕ เรื่องที่ได้รับรางวัลจากงาน Word Book 

Day

หนังสือที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ (๕ เรื่อง)  

ถูกส่งไปทั่วทั้งเมืองในออสเวสตรี* ซึ่งมีทั้ง

หนังสือให้ยืมจากห้องสมุด และบริการให้ 

อ่านฟรโีดยวางไว้ทัว่ไปในโรงพยาบาล/คลนิกิ 

Oswestry Reads

*  Oswestry เป็นเมืองเล็กๆ ในแคว้นชอร์พเชียร์ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ มีเทศกาลดนตรี งานดอกไม้บาน 
ที่ออสเวสตรี เทศกาลพลุและดอกไม้ไฟที่เลื่องชื่อ
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ร้านกาแฟ และสถานที่ต่างๆ พร้อมกับมี 

การจัดกิจกรรมแนะน�าหนังสือทั้ง ๕ เล่ม  

ก่อนจะตัดสินใจเลือกโหวตเล่มใดเล่มหนึ่ง

การรณรงค์ของโครงการได้รบัการตอบรบั 

จากประชาชนเป็นอย่างดี แต่ละหน่วยงาน 

จะโหวตเลือกหนังสือเล่มโปรด หรือ “แชม- 

เปี ้ยน” ของหน่วยงานตัวเองขึ้นมาก่อน ๑  

เรื่อง แล้วช่วยกันหาเสียงให้กับหนังสือที ่

พวกเขาสนับสนุน

กลุม่โรงเรยีนมธัยมฯ ๒ แห่ง เลอืกหนงัสอื  

Framed และ Private Peaceful ส่วนกลุ่ม 

คาเฟ่เยาวชนเลือกเรื่อง Prince Caspian  

สภาเมืองแห ่งออสเวสตรี เลือกหนังสือ 

Carrie’s War ขณะที่ The Seeing Stone  

ได้รับเลือกจากวิทยาลัยในท้องถิ่นและกลุ่ม

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

โรงเรียนมัธยมมาร์เชส เลือกหนังสือ 

Framed เป็นแชมเปี ้ยน ซึ่งจะอ่านกันทั้ง

นักเรียนและครู ห้องสมุดของโรงเรียนได้

มีการจัดแสดงนิทรรศการหนังสือเล่มอื่นๆ 

ด้วย มีกล่องรับผลโหวต และรายงานราย

ละเอียดของคะแนนโหวตผ่านหน้าเว็บไซต์

ของโรงเรยีน แต่ละชัน้เรยีนจะต้องมาโหวตกนั

ในช่วงเรียนภาคบ่ายตลอดช่วงหนึ่งสัปดาห์ 

ผลของการโหวตจึงได้หนังสือเรื่องนี้มา

โรงเรียนมัธยมออสเวสตรี ได้แชมเปี้ยน

เป ็นหนังสือ Private Peaceful  ซึ่ งทั้ ง 

นักเรียน ครู และผู ้บริหารโรงเรียนจะอ่าน

หนังสือเล่มเดียวกันนี้ และสามารถเลือก 

อ่านจากบนเว็บไซต์ของโรงเรียนก็ได้

วิทยาลัยวอล์ฟอร์ดและนอร์ธชอร์พเชียร์  

ได ้แชมเป ี ้ยนเป ็น The Seeing Stone  

เช่นเดียวกับกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่ง 

วิตติงตัน คาสเติล กลุ่มหลังนี้ยังวางโครงการ

ไว้ว่าจะน�าหนังสือไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริม

การท่องเที่ยวของเมืองด้วย

กลุ ่มคาเฟ่เยาวชนได้แชมเปี ้ยนเป็น 

Prince Caspian จากการที่ เจ ้าหน ้าที ่

ห้องสมุดไปตามคาเฟ่ต่างๆ และอ่านเนื้อหา

ของหนังสือบางส่วนให้พวกเขาฟัง กลุ ่ม

เยาวชนเหล่านี้ยังช ่วยกันออกแบบโลโก  ้

เพื่อใช้ในการรณรงค์การอ่านด้วย

หนังสือพิมพ ์ในท ้องถิ่นและสื่ออื่นๆ  

ต่างมีบทความแสดงความเห็นต่อหนังสือ
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แต่ละเล่มในแต่ละสัปดาห์ มีการแนะน�า 

“แชมเปี้ยน” ของแต่ละหน่วยงานให้คนใน

กลุ่มอื่นๆ สนใจ มีการแสดงโพลล์ผลส�ารวจ

ของหนังสือทั้ง ๕ เล่ม ทั้งในเว็บไซต์และใน

หนังสือพิมพ์ ทุกคนยังสามารถลงคะแนน

โหวตในโพลล์นั้นได้อีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์ 

และสามารถดูผลส�ารวจบนจอในขณะนั้น

ได้ทันที

ผลโหวตรายบุคคลจะรวบรวมขึ้นอีกครั้ง

โดยห้องสมุดออสเวสตรี เพื่อคัดเลือกให้มี

หนังสือ ๑ เล่ม เพื่อที่ทุกคนจะใช้อ่านกัน 

ทั้งเมืองในขั้นตอนสุดท้าย

ใบลงคะแนนโหวต
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ส�ำนักพิมพ ์ เพนกวินฉลองครบรอบ 

๗๐ ปีแห่งกำรก่อตั้ง (ก่อตั้งในปี ๑๙๓๕)  

ด้วยกำรสนับสนุนให้ชำวเมือง ๗ แห่ง ใน 

สหรำชอำณำจักรอ ่ำนหนังสือด ้วยเรื่อง 

เดียวกัน เมืองละหนึ่งเรื่อง

ส�ำนักพิมพ์เพนกวินได้น�ำแนวคิด “อ่ำน

กันทั้งเมืองด้วยหนังสือเรื่องเดียวกัน” มำ 

ใช้ในสหรำชอำณำจักร เริ่มจำกปี ๒๐๐๒ มี

โครงกำรในเมืองลีดส์ สนับสนุนให้คนทั้ง

เมืองอ่ำน “Perfume” ของ Patrick Suskind  

และในปีต่อมำก็สนับสนุนให้ชำวเมืองที่อยู่ 

สองฝั่งแม่น�้ำเทมส์อ่ำนหนังสือเรื่องเดียวกัน  

“Three Men in a Boat” ของ Jerome K.  

Jerome ในโครงกำร Great Thames Read  

ที่สนับสนุนโดยส�ำนักพิมพ์แห่งนี้

ในปี ๒๐๐๕ ส�ำนักพิมพ์เพนกวินฉลอง

ครบรอบ ๗๐ ปีแห่งกำรก่อตั้งด้วยโครงกำร

ใหญ่ “หนังสือ ๗ เรื่อง ส�ำหรับ ๗ เมือง” 

โครงกำรนี้เริ่มด้วยกำรให้สภำเมือง ๗ แห่ง  

คือ ไบรตัน บริสตอล เคิร์กลีส์ นอร์ธแธม

ตันเชียร์ น็อตติงแฮม ฮัลล์ และอ็อกฟอร์ด  

ท�ำกำรคัดสรรหนังสือขึ้นมำแห่งละ ๑ เล่ม 

เพนกวินจะพิมพ์หนังสือที่แต่ละเมืองเลือก

และส่งหนังสือไปยังห ้องสมุด โรงเรียน  

และหน่วยงำนส�ำคัญต่ำงๆ ในเมืองนั้น  

หนังสือ ๗ เร่ือง สำ�หรับ ๗ เมือง
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พร้อมกับสนับสนุนด้วยกำรจัดท�ำโปสเตอร์ 

แผ่นพับ และเข้ำร ่วมรณรงค์ในกิจกรรม 

ต่ำงๆ ของเมืองนั้นเพื่อให้คนอ่ำนหนังสือ 

ประชำชนทั่วไปจะซื้อหนังสือเล่มนั้นได้ใน

รำคำถูกเป็นพิเศษ

แต่ละเมืองเลือกหนังสือด ้วยเหตุผล 

แตกต่ำงกัน อย่ำงเช่นในเมืองฮัลล์ เลือก 

“20,000 Leagues Under the Sea” ของ 

Jules Verne เพรำะเมืองนี้ เป ็นแหล ่ง 

มรดกทำงทะเลของทวีปยุโรปและเป็นจุด

ดึงดูดนักท่องเที่ยว สภำเมืองต้องกำรให้

ประชำชนทั้งเด็กและผู ้ใหญ่ตระหนักถึง 

ควำมส�ำคัญของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำง 

ทะเล

เมืองไบรตัน เลือก ”Alice in Wonder-

land” ของ Lewis Carroll ด้วยเชื่อกันว่ำ 

ผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดำลใจในกำรเขียน

ถึง “โพรงที่อยู่ของกระต่ำย” ในเรื่อง มำจำก

อุโมงค์ใต้ดินฮูฟที่มุ ่งออกสู่ทะเลในไบรตัน

เมืองเคิร์กลีส์ ในเวสท์ยอร์คเชียร์ เลือก 

“Lion Boy” ของ Zizou Corder เพรำะเป็น

หนังสือที่อ่ำนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และน�ำ 

มำใช้ในกำรสำนสัมพันธ์ทั้งครอบครัวได้  

ซึ่งเป็นอีกโครงกำรหนึ่งที่ทำงเมืองได้จัดขึ้น

เมืองน็อตติงแฮม เลือก “Lady Chat-

terley’s Lover” ของ D.H. Lawrence เพรำะ

ในศตวรรษที่  ๒๐ มีกำรวิพำกษ์วิจำรณ ์

และโต้เถียงกันมำกถึงเนื้อหำของหนังสือ 

เล ่มนี้  คนส่วนใหญ่รับฟังแต่ข ้อวิพำกษ ์

เหล่ำนั้น แต่น้อยคนนักที่เคยได้อ่ำน ทำง 

สภำเมืองต้องกำรให้ประชำชนเปรียบเทียบ

เนื้อหำของเรื่องดังกล ่ำวกับทัศนคติใน 

ปัจจุบัน กอปรกับผู ้ประพันธ์เป็นชำวน็อต

ติงแฮม และในปี ๒๐๐๕ ก็เป็นปีครบรอบ  

๗๕ ปีแห่งกำรเสียชีวิตของเขำ น็อตติงแฮม 

จึงเลือกหนังสือเล่มนี้

ส่วนเมืองบริสตอล เลือก “The Siege” 

ของ Helen Dunmore อ็อกฟอร์ด เลือก 

“Brideshead Revisited” ของ Evelyn 

Waugh และนอร์ธแธมตันเชียร์ เลือก “Fair 

Stood the Wind for France” ของ H.E. Bates 

ด้วยเหตุผลว่ำเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียง

หนังสือและผู ้ที่อ ่ำนหนังสือจะได้รับ 

สทิธปิระโยชน์ตลอดทัง้ปีจำกกำรจัดกจิกรรม
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ฮัลล์ – 
“20,000 
Leagues 
Under 

the Sea”

นอร์ธแธมตันเชียร์ – 
“Fair Stood the Wind 

for France”

อ็อกฟอร์ด – 
“Brideshead Revisited”

ไบรตัน – 
“Alice in 

Wonderland”

บริสตอล – 
“The Siege”

น็อตติงแฮม - 
“Lady Chat-

terley’s Lover”

เคิร์กลีส์ - 
“Lion Boy”
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ต่ำงๆ ในเมืองนั้น เช ่น ที่ เมืองเคิร ์กลีส ์  

หนังสือ “Lion Boy” ได้กลำยเป็นตั๋วส�ำหรับ

เข ้ำชมงำนดนตรี งำนเต้นร�ำ งำนแสดง 

ศิลปะ งำนแสดงกำรเล่ำนิทำน หรือเข้ำ 

ร่วมกิจกรรมอื่นๆ  ผู้ที่อ่ำนหรือพกพำ “Lion 

Boy” จะได้รับกำรต้อนรับจำกงำนทุกแห่ง 

ทั่วทั้งเมือง

นอกจำกโครงกำร “หนังสือ ๗ เรื่อง  

ส�ำหรับ ๗ เมือง” แล้ว ส�ำนักพิมพ์เพนกวิน

ก็ยังมีโครงกำรสร้ำง “ชุมชนนักอ่ำน” ควบคู่

ไปด้วย โดยกำรเปิดเว็บไซต์ให้ประชำชน 

เข้ำมำพูดคุย วิพำกษ์วิจำรณ์ หรือแสดง 

ควำมเห็นต่อหนังสือที่พวกเขำอ่ำน ซึ่งได้รับ

ควำมสนใจจำกประชำชนมำก และได้รับ 

ค�ำชมจำกหนังสือพิมพ์ในอังกฤษว่ำเป็น

เว็บไซต์ที่ดีที่สุดส�ำหรับชุมชนนักอ่ำน
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เมื่อปี ๒๐๐๙ เอดินบะระเลือกหนังสือ 

กำรผจญภัยของไดโนเสำร ์  “The Lost  

World” ของ Arthur Conan Doyle มำ 

กระตุ ้นชำวเมืองให้อ ่ำน เดือนเมษำยน  

๒๐๑๐ ดับลินชวนชำวเมืองให้พร ้อมใจ

กันอ่ำนหนังสือของ Oscar Wilde “The 

Picture of Dorian Gray” และเมื่อไม ่ 

นำนนี้ นักอ่ำนชำวไบรตัน (อังกฤษ) ก็จดจ่อ

กันอยู่กับนิยำย “From Russia with Love” 

(เรื่องหนึ่งในชุด James Bond) ของ Ian 

Fleming

ตอนนี้มีโครงกำรใหม่ คอนเซ็ปต์เดียว

กับ “อ่ำนกันทั้งเมือง - One Book One City”  

*  ก่อนมำท�ำงำนที่ “Wired” Howe เคยเป็นบรรณำธิกำรอำวุโสที่ Inside.com และเขียนบทควำมใน Village Voice  
เคยท�ำงำนเป็นนกัข่ำวและเดนิทำงไปท�ำข่ำวทัว่โลกมำแล้ว ๑๕ ปี เขยีนข่ำวให้กบั Time Magazine, U.S. News & World 
Report, The Washington Post, Mother Jones และสิ่งพิมพ์อื่นๆ อีกมำก ปัจจุบันอยู่ในบรุกลิน สหรัฐอเมริกำ

One Book One Twitter : 
ชุมชนคนอ่�นบนโลกไซเบอร์

แต่ก้ำวไปอีกขั้นหนึ่ง คือต้องกำรให้ “คนทั้ง

โลก” อ่ำนหนังสือเรื่องเดียวกัน และใช้ชื่อว่ำ 

“One Book One Twitter”

ไอเดียของ Jeff Howe* บรรณำธิกำร

นิตยสำร Wired และผู้เขียนคอลัมน์ “The 

Rise of Crowdsourcing” ในนิตยสำร
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เดียวกันนี้ เขำสร้ำงบล็อก crowdsourcing.

com และน�ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับหนังสือ

มำกว่ำ ๕ ปีแล้ว เขำเห็นว่ำถ้ำทุกคนที่เล่น 

ทวิตเตอร ์พร ้อมใจกันอ ่ำนหนังสือเรื่อง

เดียวกันในช่วงเวลำเดียวกัน และอภิปรำย

แสดงควำมคิดเห็นกันขึ้นมำเป็น “บุ๊กคลับ

นำนำชำติ” แล้วจะเป็นอย่ำงไร?

เขำสื่อผ ่ำนคอลัมน์ที่ เขียนประจ�ำใน

นิตยสำร และทวิตถึงสมำชิกแฟนบล็อก 

ของเขำ ให้ทุกคนช่วยกันเสนอชื่อหนังสือ 

ที่จะ “อ ่ำน” พร ้อมกันทั่วโลกและน�ำมำ

อภิปรำยกันผ่ำนทำงเน็ต รอบแรกได้หนังสือ

จำกจ�ำนวนเสียงโหวตสูงสุด ๑๐ อันดับ 

แรก คือ

• American Gods - Neil Gaiman

• Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

• 1984 - George Orwell

• Brave New World - Aldous Huxley

• Slaughterhouse Five - Kurt Von-

negut

• Catch - 22 - Joseph Heller

• 100 Years of Solitude - Gabriel 

Garcia Marquez 

• Catcher in the Rye - J.D. Salinger

• God of Small Things - Arundhati Roy

• Song of Solomon - Toni Morrison

(๖ เรื่องแรกมำจำกเสียงโหวตของ 

สมำชิกทั้งทำงบล็อกและนิตยสำร ส่วน ๔  

เรื่องหลังมำจำกกลุ่มเพื่อนร่วมงำนของเขำ)

จำกรำยชื่อ ๑๐ เล่มที่ก�ำหนดให้โหวต

กันในช่วง ๒ สัปดำห์ ปรำกฏว่ำ “Ameri-

can Gods” ของ Neil Gaiman มีจ�ำนวน 

ผู ้เลือกสูงสุด พวกเขำตกลงกันว่ำจะอ่ำน 

และอภิปรำยกันในแง่มุมต่ำงๆ เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้

“เป้ำหมำยของ ‘One Book One Twit-

ter’ ก็เหมือนกับ ‘One Book One City’  

คือต้องกำรให้คนจ�ำนวนมำกๆ อ่ำนและ 

ถกกันถึงหนังสือเล่มเดียวกัน เรำพยำยำม

จะให้คนรักหนังสือและอ่ำนหนังสือ พร้อมๆ 

กับให ้พวกเขำ(ผู ้อ ่ำน)มีเวทีและโอกำส 

เสนอควำมคิดเห็นของเขำด้วย” Howe 

อธิบำยไว้ใน wired.com

“ก็คล้ำยๆ กับโปรแกรมกำรอ่ำนที่จัดกัน

ในอเมริกำทั่วประเทศนั่นแหละ ซีแอตเติล 
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Gaiman ผู ้เขียน “American Gods”  

เห็นว่ำ แนวคิด “One Book One Twitter” 

เป็นแนวคิดที่น่ำสนใจและจะสร้ำงบุ๊กคลับ 

ได ้ทั่วโลก แต ่ เขำก็มีควำมกังวลอยู ่ว ่ำ  

“หนังสือเรื่องนี้มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ  

บำงคนถึงกับเกลียด มันอำจกลำยเป ็น

ประเด็นว่ำ หนังสือนี้ท�ำให้เกิดกำรแตกแยก

ขึ้นมำได้”

Howe เขียนไว ้ในบล็อกของเขำว ่ำ  

“ทุกคนเข้ำร ่วมได้โดยไม่ต ้องมีอุปสรรค 

อะไรเลย เพียงแต่คุณต้องมีหนังสือและ 

หำเวลำอ่ำน ไม่ว่ำจะตอนนั่งรถไปท�ำงำน 

อ่ำนในวันหยุด หรืออ่ำนก่อนนอน แล้ว 

เรำมำคุยกัน”

“บำงทีคุณอำจนึกไม่ออกว่ำจะพูดอะไร  

แต่ในเมื่อคุณรู ้ว่ำทุกคนก็อ่ำนหนังสือเล่ม 

เดียวกันเหมือนกับคุณ คุณก็อำจจะนึกถึง 

หัวข ้อสนทนำง่ำยๆ ขึ้นมำ ‘คุณคิดยังไง 

กับหน้ำ ๗๓ ฉันเพิ่งอ ่ำนไปตอนที่เกิด...  

ไม่อยำกเชื่อเลย’ หรือถ้ำคุณชอบหนังสือ 

เล่มนี้ อ่ำนแล้วไม่อยำกจะวำง คุณก็บอก 

ออกไป แต่ถ้ำคุณอ่ำนแล้วไม่ชอบ คุณก็ 

บอกออกไป”

เริ่มในปี ๑๙๙๘ ให้ชำวซีแอตเติลทั้งเมือง

อ่ำน “The Sweet Hereafter” ของ Russell 

Banks ตำมมำด้วยชิคำโกกับเรื่อง “To Kill  

a Mockingbird” ผมก็เลยอยำกให้มันเกิดขึ้น 

ผ่ำนทำงเนต็ ผ่ำนทวติเตอร์ แบบไม่มข้ีอจ�ำกดั 

ว่ำอยู่เมืองไหนหรือส่วนใดของโลก”

“Amer ican Gods”  เป ็น เรื่ องของ  

Shadow นักโทษที่เพิ่งออกมำจำกคุกและ 

เดินทำงไปทั่วอเมริกำพร้อมกับ Mr.Wed-

nesday ผู ้ลึกลับที่อ้ำงว่ำอดีตเขำเคยเป็น

พระเจ้ำมำก่อน
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เขำย�้ำว่ำ “ในหมู ่คนจ�ำนวนมำกไม่ได ้

ชอบเหมือนกันทุกอย่ำง แต่สิ่งหนึ่งที่จะ 

เกิดขึ้นก็คือ สิ่งที่ภำษำทำงวิชำกำรเรียก

ว่ำ ‘ทุนทำงสังคม’ ทุนทำงสังคมก็คือเกิด

คอนเนคชั่น ผลที่ตำมมำก็คือคุณได้เพื่อน 

ใหม่ หรือบำงทีก็อำจจะได้งำนใหม่”

“ผมรักหนังสือ และคุณก็ เหมือนกัน  

พวกเรำที่รักหนังสือมำรวมกันโดยไม่ต้อง

จ�ำกัดเรื่องเขตแดนทำงภูมิศำสตร์ ทุกคน

สำมำรถเข้ำมำแชร์ อ่ำนและแสดงควำมเห็น 

ถ้ำคุณอยำกจะเข้ำร่วมกับ ‘คนกลุ่มใหญ่’  

คุณก็ต้องแน่ใจว่ำคุณก็ท�ำสิ่งที่คนส่วนใหญ่

เขำให้ควำมสนใจ One Book One Twitter 

สนใจหนังสือ และเรำจะยกมำพูดคุยกันที

ละเล่ม”

“อย่ำถำมว่ำชุมชนให้อะไรกับคุณ แต่ 

ถำมว่ำคุณให้อะไรกับชุมชน - สร้ำงชุมชน 

ให้เป็นนักอ่ำน - นี่คือค�ำตอบของผม”

๕ พฤษภำคม ๒๐๑๐ ดีเดย์วันแรกของ 

“One Book One Twitter” อย่ำงเป็นทำงกำร 

(add tweets ได้ที่ #1b1t) ประเดิมเรื่อง 

แรกด้วย “American Gods”  Howe ก�ำหนด

ระยะเวลำ “อ่ำน” ไว้ ๘ สัปดำห์ แต่ละ 

สัปดำห์ให้ทุกคนอ่ำนกัน ๒-๓ บท (ประมำณ 

๗๐-๑๐๐ หน้ำ) และน�ำมำอภิปรำยกัน   

(หนังสือมีทั้งหมด ๓๐ บท) เขำให้ทุกคน 

ตำมอัพเดตข้อมูลได้ที่  @1b1t2010 มีผู ้

ติดตำมมำกกว่ำ ๑,๕๐๐ คนต่อวัน หลัง 

กำรเปิดตัว
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มูลนิธิเพียร์สันสร้ำงประวัติศำสตร์ให้

เด็กๆ กว่ำ ๒ ล้ำนคนทั่วโลก อ่ำนหนังสือเรื่อง 

เดียวกันในวันเดียวกัน (๑๗ ตุลำคม ๒๐๑๐)

มูลนิธิเพียร์สันมีโครงกำรสนับสนุนกำร

ศกึษำของเดก็ก่อนวยัเรยีนหรอืปฐมวยั ทีใ่ช้ชือ่

ว่ำ “Jumpstart’s early education program” 

โดยเริ่มมำตั้งแต่ปี ๒๐๐๑ แต่ละปีจะคัด 

เลือกผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย

และตั้งใจจะเป็นครูในโรงเรียนสอนเด็กเล็ก 

โดยมูลนิธิเพียร์สันจะจัดอบรมทักษะต่ำงๆ 

ให้กับบุคคลเหล่ำนี้แบบให้เปล่ำ ผู ้ที่ผ่ำน

หลักสูตรและเข้ำท�ำงำนในศูนย์เด็กเล็กหรือ

เป็นครูในโรงเรียนอนุบำลจะได้รับเงินทุน

สนับสนุนและทรัพยำกรต่ำงๆ จำกมูลนิธิฯ 

ตลอดช่วง ๒ ปีแรกของอำชีพครู

ในปี ๒๐๐๖ มูลนิธิเพียร์สันและกลุ ่ม 

ภำคีธุรกิจส�ำนักพิมพ์ (The Financial Times  

Group, The Penguin Group และ Pearson  

Education) เห็นร่วมกันว่ำองค์ประกอบ

ส�ำคัญที่จะช่วยพัฒนำเด็กในด้ำนภำษำ  

กำรรู้หนังสือ และทักษะตำ่งๆ ต้องเตรียมตัว 

มำตั้งแต่ระดับก่อนเข้ำโรงเรียน และเด็กๆ ใน 

ชุมชนที่ยำกจนและด้อยโอกำสยังขำดแคลน 

หนังสืออยู่เป็นจ�ำนวนมำก จึงได้ร่วมกันสนับ 

สนุนจัดท�ำโครงกำรใหม่ขึ้นมำ คือโครงกำร 

“Jumpstart’s Read” จดุประสงค์เพือ่รวบรวม

หนังสือและเงินทุนส่งไปช่วยเหลือเด็กๆ ใน

Jumpstart’s Read :  
อ่�นเรื่องเดียวกัน วันเดียวกัน ทั่วโลก
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ชมุชนยำกจนให้ได้มโีอกำสเรยีนรูแ้ละใกล้ชดิ

กับหนังสือตั้งแต่ก่อนวัยเรียน

มีกำรเปิดรับบริจำคหนังสือเพื่อกระจำย

ไปสู่เด็กๆ ในแต่ละภูมิภำคของสหรัฐและ 

ลำตินอเมริกำ ขณะเดียวกันทำงมูลนิธิฯ  

ก็ต ้องกำรสร ้ำงสถิติในกำรอ ่ำนหนังสือ 

เรื่องเดียวกัน-ในวันเดียวกัน อันเป็นที่มำ 

ของโครงกำรที่ชื่อว่ำ “Jumpstart’s Read  

for the Record” ซึ่งด�ำเนินกำรปีละครั้ง  

ต่อเนือ่งตลอดมำตัง้แต่ปี ๒๐๐๖ และท�ำลำย

สถิติเพิ่มขึ้นมำเรื่อยๆ

ในปี ๒๐๐๖ มูลนิธิเพียร์สันได้จัดพิมพ์

หนังสือภำพส�ำหรับเด็ก เรื่อง “The Little  

Engine That Could” (ของ Watty Pipe) 

หนังสือกว่ำแสนเล่มส่งไปให้กับเด็กๆ และ

ปีต่อมำ “The Story of Ferdinand” (ของ 

Munro Leaf) พิมพ์ในเวอร์ชั่นภำษำอังกฤษ

เกือบ ๒๐๐,๐๐๐ เล ่ม และในเวอร ์ชั่น 

ภำษำสเปนอีกกว่ำ ๘,๐๐๐ เล่ม แจกให้กับ

เด็กๆ ในชุมชนยำกจนและด้อยโอกำสทั่ว 

ทั้งลำตินอเมริกำและสหรัฐในวันเดียวกัน  

(๒๐ กันยำยน ๒๐๐๗) พร้อมกับเงินสนับ 

สนุนในโครงกำรกว่ำล้ำนดอลล่ำร์

ตั้งแต่ปี ๒๐๐๘ โครงกำร Jumpstart’s 

Read for the Record ได ้เพิ่มรูปแบบ 

ของกำรอ่ำนออนไลน์เข ้ำมำในโครงกำร 

ด ้วย เพื่อสร ้ำงสถิติในกำรอ ่ำนหนังสือ

เรื่องเดียวกันพร้อมๆ กันทั่วโลกให้เพิ่มขึ้น  

โดยกำรชักชวนให้ผู้ที่อ่ำนออนไลน์ให้อ่ำน 

ในวันเดียวกันตำมที่โครงกำรก�ำหนด และ

ระบุชื่อและประเทศในแบบสอบถำมหลัง 

จำกอ่ำนจบ (กำรนับจ�ำนวนจึงมีทั้งผู้ที่อ่ำน 

หนังสือเล่มที่พิมพ์แจก และจ�ำนวนรำยชื่อ

ของผู้ที่เข้ำมำอ่ำนออนไลน์)

ในปี ๒๐๐๘ Jumpstart’s Read for  

the Record ชวนให้อ่ำน “Corduroy” (ของ 

Don Freeman) มีนักอ่ำนเข้ำร่วมกิจกรรม 

๖๘๘,๐๐๐ คน

ปี ๒๐๐๙ จ�ำนวนผู ้อ ่ำนเพิ่มขึ้นจำก 

สถิติเดิมอย่ำงมโหฬำร มีผู ้อ ่ำนพร้อมกัน 

ทั่วโลกถึง ๒,๐๑๙,๗๕๒ คน จำกหนังสือ 

ภำพเรื่อง “The Very Hungry Caterpillar” 

(ของ Eric Carle)

และในปี ๒๐๑๐ กำรท�ำลำยสถิติเดิมก็

เพิ่มขึ้นเป็น ๒,๐๕๗,๕๑๓ คน ในกำรอ่ำน

เรื่องเดียวกัน - วันเดียวกัน เมื่อ ๑๗ ตุลำคม 
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๒๐๑๐ จำกหนังสือ “The Snowy Day”  

(ของ Ezra Jack Keats)

ควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงสถิติเป็นเรื่อง 

ที่น่ำดีใจ แต่สิ่งที่ส�ำคัญคือ Jumpstart’s 

Read ได้เปิดประตูให้ผู ้ที่เห็นควำมส�ำคัญ

ของกำรปลูกฝังทักษะกำรอ่ำนมำพบปะกัน 

ก่อเกิดเป็นกระแสธำรของเงินบริจำคเพื่อ

กำรจัดพิมพ์หนังสือและแจกจ่ำยหนังสือ 

ไปให้เด็กทั่วโลก

ในป ี  ๒๐๐๙ มีผู ้บริจำคหนังสือถึ ง 

๒๗๕,๐๐๐ เล่ม พร้อมกับระดมทุนได้อีก 

ถึง ๑.๔ ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อส่งเสริมกำร

เรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน

รวมระยะเวลำตัง้แต่เริม่โครงกำร “Jump-

start’s Read” สำมำรถระดมทุนได้แล้วถึง 

๖.๒ ล้ำนเหรียญสหรัฐ และรวบรวมหนังสือ 

ได้แล้วกว่ำ ๘๐๐,๐๐๐ เล่มเพื่อน�ำไปบริจำค

ให้กับเด็กที่ขำดแคลนหนังสือ

ปี ๒๐๐๙

Jumpstart’s Read for the Record

ปี ๒๐๑๐

ปี ๒๐๐๘ปี ๒๐๐๗ปี ๒๐๐๖
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“ABC To Read” หรือ Assisting Berk-

shire Children To Read เป็นทั้งชื่อของ

องค์กรและชื่อโครงกำรในแคว้นบำร์กเชียร์

ของสหรำชอำณำจักร จัดตั้งขึ้นโดยกลุ ่ม

ผู ้มีจิตอำสำที่ต ้องกำรช่วยเหลือสังคม มี 

พันธกิจที่จะดึงเด็กๆ ให้หันมำอ่ำนหนังสือ 

โดยใช้อำสำสมคัรเป็นตวัเชือ่มระหว่ำงหนงัสอื

กับเด็ก (ที่ไม ่ชอบกำรอ่ำนหนังสือหรือม ี

ปัญหำในกำรอ่ำน) อำสำสมัครของ ABC To  

Read จะช่วยให้เด็กๆ ได้พบกับควำมสนุก 

สนำนในกำรอ่ำน และท�ำให้เด็กๆ ได้พบว่ำ 

พวกเขำกส็ำมำรถสร้ำงควำมสนกุสนำนนัน้ได้ 

โดยกำรอ่ำนด้วยตัวเอง

องค์กร “ABC To Read” จัดตั้งขึ้นใน 

ปี ๒๐๐๔ รับอำสำสมัครเข้ำมำฝึกอบรม  

และสนับสนุนให้อำสำสมัครเหล่ำนั้นไป

ท�ำงำนส่งเสริมกำรอ่ำนในโรงเรียนประถมฯ 

ต่ำงๆ ที่อยู่ในแคว้นบำร์กเชียร์ โดยแต่ละปี

จะก�ำหนดโซนหรอืชมุชนเป้ำหมำย ประมำณ 

๓-๕ ชุมชนต่อปี

“หัวใจในกำรท�ำงำนของพวกเรำก็คือ 

เด็กๆ จะต้องมีควำมสุขและรู ้สึกว่ำตัวเอง

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรอ่ำนได้ เพื่อให ้

พวกเขำมองว่ำกำรอ่ำนเป็นเรื่องที่สนุก” 

“ABC To Read” อธิบำยไว้บนเว็บไซต์

ABC To Read :
จิตอ�ส�สร้�งนักอ่�น
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อำสำสมัครที่ผ ่ำนกำรอบรมจะไปที่

โรงเรียนประถมในบำร์กเชียร์ สัปดำห์ละ  

๒ ครั้ง พร้อมกับหนังสือ และอยู ่ร ่วมกับ 

เด็กๆ ๓ คน ต่ออำสำสมัคร ๑ คน กำรอยู่ 

ร่วมกนัใช้เวลำครัง้ละครึง่ชัว่โมง โดยกำรอ่ำน 

หนังสือให้เด็กๆ ฟัง และ “ร ่วมกันอ่ำน”  

กบัเดก็ๆ พร้อมๆ กบักำรเล่นเกมและกจิกรรม

ต่ำงๆ รวมถึงกำรพูดคุยกันถึงเรื่องรำวใน

หนังสือที่พวกเขำเพิ่งอ่ำนจบไป

กิจกรรมทั้งหมดเพื่อให้เด็กๆ มีทัศนคต ิ

ในทำงบวกต่อหนังสือ และให้เด็กๆ หันมำ

อ่ำนหนังสือด้วยตัวเขำเอง

ประเทศอังกฤษ

2. Reading 5. Windsor and Maidenhead

6. Slough

4. Bracknell Forest
3. Wokingham1. West Berkshire

แคว้นบำร์กเชียร์
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ในปีหนึ่งๆ มีเด็กๆ หลำยร้อยคนเข้ำรับ 

กำรฝึกฝนกับอำสำสมัครของ “ABC To 

Read” กำรส�ำรวจขององค์กร (ในปี ๒๐๐๘-

๒๐๐๙) พบว่ำ เด็กเกินร้อยละ ๙๐ อ่ำน

หนังสือเก ่งขึ้น มีควำมมั่นใจในกำรอ่ำน 

มำกขึ้น และที่ส�ำคัญคือ มีทัศนคติต่อกำร 

อ่ำนดีขึ้น

• ร้อยละ ๙๔.๗ อ่ำนหนังสือได้ดีขึ้น  

และร้อยละ ๙.๐ อ่ำนได้ในระดับดีมำก

• ร้อยละ ๙๔.๐ มคีวำมมัน่ใจในกำรอ่ำน

ด้วยตัวเอง

• ร้อยละ ๙๔.๐ มีทัศนคติต่อกำรอ่ำน 

ดีขึ้น

ในช่วงปี ๒๐๐๙ เกิดภำวะเศรษฐกิจ 

ตกต�่ำ คนตกงำนกันมำก จ�ำนวนอำสำสมัคร

ที่มำท�ำงำนกับ “ABC To Read” ก็เพิ่มขึ้น

ด้วย แต่ปัญหำก็คือ เงินบริจำคเข้ำองค์กร 

มีจ�ำนวนลดน้อยลง งบประมำณส�ำหรับ 

กำรจดัอบรมอำสำสมคัรและค่ำใช้จ่ำยจ�ำเป็น

อื่นๆ จึงค่อนข้ำงฝืดเคือง

“ABC To Read” จึงจัดให้มีกิจกรรม  

“เดิน ๗ ไมล์ เลียบแม่น�้ำเทมส์” ในปลำย 

เดือนมีนำคม ๒๐๑๐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

กำรระดมทุนเพื่อสนับสนุนกำรสอนและ 

ส่งเสริมกำรอ่ำนให้กับเด็กๆ ในชุมชนต่ำงๆ  

ของบำร์กเชียร์ให้ด�ำเนินต่อไป
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พรม เบื้องหน้ำของพวกเขำคือประธำนำธิบดี

แห่งสหรัฐอเมริกำ

ประธำนำธิบดีโอบำมำนั่งอยู่บนเก้ำอี้ไม้ 

ในมือถือหนังสือภำพส�ำหรับเด็ก

“เด็กๆ.. .  ผมจะอ ่ำนให ้พวกหนูฟ ัง”  

โอบำมำเริ่มต้นท่ำมกลำงเสียงหัวเรำะกิ๊กกั๊ก

อย่ำงมีควำมสุขของเด็กๆ เขำยกหนังสือภำพ

ขึ้น หันปกมำทำงเด็กๆ พร้อมกับอ่ำนชื่อเรื่อง 

“ออฟ ธี ไอ ซิง” * และบอกว่ำเรื่องนี้เขำเขียน 

ขึ้นในแบบจดหมำยถึงลูกสำวของเขำ

‘อ่ำนหนังสือให้เด็กฟัง’ เป็นวิธีหนึ่งใน

กำรชักชวนให้เด็กอยำกอ่ำนหนังสือด้วย 

ตัวเอง ประธำนำธิบดีบำรัค โอบำมำ ก็ใช้ 

รูปแบบเดียวกันนี้กับเด็กประถมศึกษำ 

ปีที่ ๒ ในรัฐเวอร์จิเนียร์

๑๗ ธันวำคม ๒๐๑๐ ที่ห ้องสมุดของ

โรงเรียนประถมศึกษำ ลองบรำนช์ ในอำร์ลิง

ตัน เวอร์จิเนีย กลุ่มเด็กชั้นประถมศึกษำปีที่ 

๒ ประมำณ ๙๐ คน นั่งกันอยู่บนพื้นที่ปูด้วย

*   “Of Thee I Sing : A Letter to My Daughters” เป็นหนังสือภำพส�ำหรับเด็ก โดยบำรัค โอบำมำ เขียนขึ้นก่อน 
ที่เขำจะได้รับเลือกตั้งเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งประธำนำธิบดีเมื่อปี ๒๐๐๘ หนังสือเพิ่งพิมพ์เสร็จและวำงตลำดเมื่อ ๑๖  
พฤศจิกำยน ๒๕๑๐ เป็นหนังสือที่เขำเขียนขึ้นเล่มที่ ๓ ตำมที่โอบำมำเคยให้สัญญำไว้ว่ำจะเขียนหนังสือเด็ก (ตอนที่ 
เพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมำชิกเมื่อปี ๒๐๐๔) เขียนในลักษณะของกำรสื่อควำมจำกโอบำมำไปยังลูกสำวทั้งสอง 
ของเขำ คือ “มำเลีย” และ “ซำช่ำ” เนื้อหำเป็นกำรยกย่องชำวอมริกันที่สร้ำงชื่อเสียงไว้ ๑๓ คน คือ George  
Washington, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Neil Armstrong, Sitting Bull, Cesar Chavez, Billie Holiday, 
Maya Lin, Albert Einstein, Georgia O’Keefe, Jackie Robinson, Helen Keller และ Jane Addams เป็นหนังสือ 
ปกแข็ง มีทั้งหมด ๔๐ หนำ้ ภำพโดย ลอเรน ลอง รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยทั้งหมดจะน�ำเขำ้กองทุนช่วยเหลือบุตรหลำน
ของทหำรอเมริกันที่เสียชีวิตหรือพิกำร

โอบ�ม� “อ่�น” หนังสือให้เด็กฟัง
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โอบำมำเริ่มอ่ำนเนื้อหำบำงตอนให้เด็ก

ฟัง เริ่มจำกอัลเบิร์ต ไอสไตน์ “เขำเป็นคน

ที่ฉลำดที่สุด” ตำมมำด้วยแจ็กกี้ โรบินสัน 

“เขำเป็นชำวแอฟริกัน-อมริกันคนแรกที่เล่น

ในลีกเบสบอล” ...และมำปิดท้ำยที่อับรำฮัม 

ลินคอล์น

“พวกหนรููจ้กักนัไหมว่ำอบัรำฮมั ลนิคอล์น

เป็นใคร?” โอบำมำถำมเด็กๆ

“รู ้จัก...” เสียงตอบของเด็กๆ ประสำน 

ขึน้พร้อมๆ กนั “เขำยกเลกิกำรมทีำสในสหรฐั”

เมื่ออ่ำนจบ โอบำมำเซ็นต์ชื่อของเขำไว้

ในหนังสือเล่มนั้นก่อนจะมอบให้ห้องสมุด 

ของโรงเรียน และบอกกับเด็กๆ ว่ำ “พวก

หนูอ่ำนเรื่องรำวของพวกเขำเหล่ำนี้ได้จำก

หนังสือ พวกเขำ-ซึ่งมีทั้งผู ้ที่กล้ำหำญ ผู ้ที ่

มีจินตนำกำร มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ

เฉลียวฉลำด ก็เช ่นเดียวกันกับพวกหนูๆ  

นี่แหละ”

จำกนั้น โอบำมำก็อ่ำนกลอนคริสต์มำส

จำกหนังสือภำพ “Twas the Night Before 

Christmas” ของ Clement Clark Moore 

(1779-1863) และหยุดบำงช่วงให้เด็กๆ  

แสดงควำมเห็นหรือชวนให้ตอบค�ำถำม 

เมื่อถึงตอนส�ำคัญๆ

“หวังว่ำพวกหนูทุกคนจะสนุกกันนะ”  

โอบำมำเปรยขึ้นหลังจำกอ่ำนเรื่องที่สองจบ 

พร้อมกันนั้นก็พูดถึงควำมสนุกที่ได้เปิดห่อ

ของขวัญในวันคริสต์มำส เขำบอกเด็กๆ ให้

นึกถึงเด็กที่ฐำนะยำกจนด้วย “ใช่ว่ำทุกคน 

จะโชคดีเหมือนพวกเรำ ยังมีเด็กอีกมำก 
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ที่ไม่เคยได้รับของขวัญในวันคริสต์มำสเลย 

เพรำะพ่อแม่ของเขำไม่มีเงิน”

โอบำมำตอบค�ำถำมเด็กๆ เกี่ยวกับชีวิต

ในท�ำเนียบขำวของเขำ

(เด็ก) : ประธำนำธิบดีงำนยุ่งมำก แล้ว

ท่ำนเขียนหนังสือนี้ (Of Thee I Sing)…  

ได้อย่ำงไรครับ?

โอบำมำ : จริงๆ แล้วผมเขียนเสร็จตั้ง 

แต ่สองปีที่แล ้ว ก ่อนจะมำรับต�ำแหน่ง

ประธำนำธิบดี ตอนนั้นผมเขียนไปแล้วสอง

เล่มเป็นหนังสือผู้ใหญ่ แล้วมีคนมำถำมว่ำ 

สนใจจะเขียนหนังสือส�ำหรับเด็กไหม แล้ว 

มอบรำยได้ให้กับกำรกุศล ผมบอกว่ำเอำสิ  

ผมอยำกท�ำ แล ้วผมก็ เขียนเสร็จตั้ งแต ่

ตอนนั้น แต่หลังจำกนั้นก็ใช้เวลำอีกนำน 

เพื่อให้ได้ภำพที่งดงำมคือศิลปินที่วำดภำพ 

เขำอยำกให้แต่ละหน้ำออกมำประณีตที่สุด 

บำงตอนจำก “Of Thee I Sing” (Albert Einstein, Sitting Bull, Billie Holiday)
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ก็เลยใช้เวลำนำน นี่แหละ หนังสือถึงเพิ่ง 

ออกมำตอนนี้

(เด็ก) : อยู ่ในท�ำเนียบขำวทั้งวันสนุก 

หรือเปล่ำคะ? ได้เดินเล่นวิ่งเล่นรึเปล่ำคะ?

โอบำมำ : ที่จริงแล้วงำนที่ท�ำเนียบขำว

เยอะมำก ส่วนใหญ่เวลำก็หมดไปกับกำร

ท�ำงำน แต่บำงทีก็สนุกนะ เพรำะท�ำเนียบ

ขำวมแีขกมำเยีย่มเยอะ แล้วกม็คีนมำดเูยอะ

มำกเพรำะมันเป็นตึกที่สวยงำม แล้วยังมี 

สนำมหญ้ำด้ำนหลังที่เรียกว่ำ ‘สนำมหญ้ำ

ทำงใต้’ ผมพำเจ้ำโบ (สุนัข) ไปเดินเล่น 

อยู่บ่อยๆ ในตอนกลำงคืน ก็สนุกนะ บำงที 

ก็วิ่งเล่นกับเจ้ำโบด้วย แล้วบำงครั้งก็ต้อง- 

ต้องเก็บอุจจำระที่มันถ่ำยด้วย

(เด็กทั้งกลุ่ม) : อึ๋ย...

โอบำมำ : เพรำะผมไม่อยำกทิ้งไว้ให้ 

สนำมหญ้ำสกปรก ถ้ำพวกหนูมีสุนัข หนูต้อง 

พำมันไปเดินเล่นด้วยนะ แล้วควรเก็บให้

สะอำดหลังจำกที่มันถ่ำยด้วยนะ

 ......

ก่อนกลับ โอบำมำถ่ำยภำพร่วมกับเด็กๆ 

จับมือกับเด็กๆ พร้อมกับอวยพรให้ทุกคน 

มีควำมสุขในช่วงคริสต์มำส
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