การเสวนา
‘โครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก’
ณ หองมีตติงรูม ๒ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ วันเสารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๑๑ น
ฟงเสียง : (บันทึก ๑) (บันทึก ๒) (บันทึก ๓) (บันทึก ๔)
(บันทึก ๕) (บันทึก ๖) (บันทึก ๗) (บันทึก ๘)

เมื่อโครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมขนาดเล็กเดินทางมาไดเกือบครึ่งทาง หนังสือหมุนเวียนจากโรงเรียนแรก
ไปยังโรงเรียนที่สอง การแลกเปลี่ยนหนังสือดวยกิจกรรมสรางสรรคเกิดขึ้นระหวางโรงเรียนในกลุมวิจัย พรอมกันนั้นมิตรภาพระหวาง
นักเรียนตางโรงเรียน และคุณครูตางโรงเรียนก็กอตัวขึ้น เชนเดียวกันกับความรู และพัฒนาการดานการเขียน-การอานของเด็กๆ ที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังทําใหคณะวิจัยและคุณครูบรรณารักษที่รวมโครงการเรียนรูปญหา-อุปสรรคตางๆ อันสงผลตองานวิจัย เพื่อนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะวิจัยจึงจัดเสวนา ‘โครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก’ ขึ้น ณ หองมีตติงรูม ๒ ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ วันเสารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๑๑ น เพื่อเปนเวทีสําหรับคุณครูจากโรงเรียนกลุมวิจัย ทั้ง ๘ โรงเรียน ในเขตพื้นที่
ชลบุรี ไดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนขอปญหา-อุปสรรค ความสําเร็จ-ความลมเหลว และประโยชนของระบบหนังสือหมุนเวียน ซึ่งเกี่ยวโยงไป
ถึงวิธีพัฒนาแนวคิดการอานแหงชาติ การเสวนาครั้งนี้ไดรับความสนใจจากบุคลากรจากโรงเรียนตางๆ บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับหองสมุด
และแวดวงหนังสือ สื่อมวลชน รวมไปถึงหนวยงานของรัฐบาลเขารวมงานเสวนา
การเสวนาครั้งนี้เสมือนรายงานใหสังคมหนังสือไดรับรู เมื่อโครงการวิจัยเดินทางมาถึงเกือบครึ่งทาง
เวลา ๑๕.๑๑ น.
การเสวนา‘โครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก’
แลกเปลี่ยนขอปญหา-อุปสรรค ความสําเร็จ-ความลมเหลว และประโยชนของระบบหนังสือหมุนเวียน วิธีพัฒนาแนวคิด
การอานแหงชาติ โดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัณฑนา วงศศิรินวรัตน
ผูชวยศาสตราจารย จินดา จําเริญ
อาจารยทิพภา ปลีหะจินดา
อาจารยเสาวนีย พิทยานุรักษ
นางสาวภรณนภัส ลวสุต

หัวหนาโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
นักวิจัยรวม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแหลมแทน
พิธีกร

พิธีกร : ในชวงที่สองนี้เปนเปนการเสวนาโครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมขนาดเล็กนะคะ ซึ่งจะเปนการแลกเปลี่ยน
ขอปญหา อุปสรรค ความสําเร็จ ความลมเหลว และประโยชนของระบบหนังสือหมุนเวียน และวิธีการพัฒนาการอานแหงชาติ ขอแนะนําผูรวม
เสวนาทานแรกนะคะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. มัณฑนา วงศศิรินวรัตน หัวหนาโครงการ ทานที่สอง ผูชวยศาสตราจารย จินดา จําเริญ ที่ปรึกษา
โครงการ ทานที่สาม อาจารยทิพภา ปลีหะจินดา จากมหาวิทยาลัยบูรพา นักวิจัยรวม ทานที่สี่ อาจารยเสาวนีย พิทยานุรักษ ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานแหลมแทน ขอเชิญอาจารยไดเลยคะ
ดร.มัณฑนา : ขอบคุณคะ เจอกันอีกแลวนะคะ โครงการนี้ไมใชความฝนเหมือนเมื่อกี้นะคะ เพราะวาโครงการนี้ดําเนินการไปเกือบจะ ๑ ปแลว
คะ หนังสือที่สงไปหาเด็กๆ ก็แลกเปลี่ยนไปแลว ๑ ครั้ง คือ ดําเนินงานไป ๑ ภาคการศึกษาแลว ความเปนมาคือ เราคิดงายๆ เปนโจทยวิจัยที่
ตัวเองอานแนวคิดแลวเห็นวาทําไดเลย งายที่สุด
กอนที่จะมาทําโครงการนี้ เริ่มตนคือ ดิฉันทํางานอยูที่คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะมีเอกสารใหทุนวิจัยแกอาจารย
มหาวิทยาลัยเวียนมาเปนประจํา ก็ไดอานวา กรอบไหนจะเขาขายที่จะทําวิจัยได ซึ่งก็ตองเปนงานดานวิทยาศาสตร แตมีครั้งหนึ่งเปนทุน
ประจําปของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ซึ่งกรอบงานวิจัยที่เขาสนับสนุน กรอบหนึ่ง คือ เรื่อง ‘ปฏิรูปการศึกษา’ ประกอบกับ
ชวงนั้นเว็บไซต bflybook.com เพิ่งจะเปด ซึ่งในนั้นมีบทความ พออานแลว รูสึกวามีหัวขอใหนําไปทําวิจัยไดประมาณ ๘๐๐ เรือ่ ง ประจวบ
เหมาะพอดีกับทุนวิจัย ไมคิดวาตัวเองจะตองทํา ก็สงเอกสารเรื่องทุนวิจัยนี้ใหคุณมกุฏ แลววช.ก็เปดกวาง ใหผูทําวิจัยเปนใครก็ได ไมตองเปน
หนวยงาน คณะ หรืออาจารย ในมหาวิทยาลัย จะเปนหนวยงานเอกชนก็ได ใหสํานักพิมพผีเสื้อลองเขียนไปขอทุน คุณมกุฏก็วาผมเขียนไมเปน
ชวยเขียนใหหนอย
เลยเริ่มลองเขียนดูจากเคาโครงกรอบแนวคิดเรื่องระบบหนังสือหมุนเวียน เขียนวิธีการที่เราคิดอยูในหัววา ควรจะทําแบบไหน แลว
สงไปที่วช. คิดวาที่ไดทุนสนับสนุน เพราะกรอบแนวคิดของเราคอนขางชัด และเราไมใชงานวิจัยเชิงสํารวจ ไมไดทําในลักษณะการเก็บขอมูล
วา ปญหาคืออะไร สภาพการณของโรงเรียนประถมในปจจุบันคืออะไร ซึ่งเขาทํากันมาเยอะแลว แตเปน‘การวิจัยเชิงทดลอง’ ที่ใชอะไรใหม ก็
คือ ‘ ระบบหนังสือหมุนเวียนใน ๔ โรงเรียน’ นําเสนอวา นี่นาจะเปนนวัตกรรมที่นําไปใชไดในระบบการศึกษา ที่เราพูดถึงแตปญหา ปญหา
ปญหา แตไมมีใครเสนอทางออก งานวิจัยนี้จะบอก หรือแงมประตูนิดๆ วาวิธีนี้เปนทางออกได เลยเสนองานวิจัยไป
‘ระบบหนังสือหมุนเวียนใน ๔ โรงเรียน’
นาจะเปนนวัตกรรมที่นําไปใชไดในระบบการศึกษา
ที่เราพูดถึงแตปญหา ปญหา ปญหา
แตไมมีใครเสนอทางออก
งานวิจัยนี้จะบอก หรือแงมประตูนิดๆ วาวิธีนี้เปนทางออกได
ตอนแรกเสนอไปคอนขางใหญ จะทําในโรงเรียนหลายกลุม ทุกภาคของประเทศ มาตอนนี้รูสึกวาโชคดีที่เขาลดลงมา ทางวช.มี
ผูทรงคุณวุฒิวิจารณวาเปนแนวคิดที่นาสนใจ และขอใหปรับแกอะไรนิดหนอย ใหลดกลุมพื้นที่การศึกษาลง เราก็ปรับแกกลับไป ซึ่งตอนแรกก็
ขัดใจ เพราะถาใหเราลดพื้นที่การศึกษาลง ใหเราทําในภาคกลาง แลวจะไปใชกับภาคใต ภาคเหนือ ภาคอีสานไดไหม ตอนนี้รูสึกวาไมเปนไร

เราเห็นวานาจะมีอะไรเปนจุดรวมได นาจะเปนคําตอบวาโครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมขนาดเล็กจะใชไดรึเปลา
เมื่อไดทุนมาก็เริ่มทํางานวิจัย เริ่มแรก คือขั้นเตรียมการ หานักวิจัยรวม เพราะสํานักพิมพผีเสื้อเปนสํานักพิมพที่ไมคอยจะทําหนังสือ ทํา
อยางอื่นเยอะ คงไมไดมีแขนขาจะไปติดตอโรงเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ฉะนั้นตองมีนักวิจัยรวม ผูชํานาญการปฏิบัติการรวมกับ
โรงเรียนกลุมที่จะลงไปวิจัย ก็ไดแนวรวมคือ อาจารยทิพภา ปลีหะจินดา จากภาควิชาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งอาจารยมีเครือขาย
โรงเรียนประถมในจังหวัดชลบุรีอยูแลว พอไดแนวรวมเราก็รูแลววา เราทําได
ปญหาตอมาคือ การคัดเลือกหนังสือเพื่อใชในโครงการ วิธีเลือกหนังสือ ตองคัดหนังสือที่เหมาะสมสําหรับเด็กประถมปลาย โชคดีเรามี
ที่ปรึกษาอีก ๑ ทาน คือ อาจารยจินดา จําเริญ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องวรรณกรรมเด็ก อาจารยชวยคัดเลือกหนังสือสําหรับเด็ก ทําใหไดความรู
มากมาย ที่เราบอกวาเราวิจัยในเด็กชั้นประถมปลาย คือ ป.๔ ป.๕ ป.๖ แตอาจารยเลือกแตหนังสือเลมเล็กๆ บางๆ มีภาพเยอะ เหมือนเหมาะกับ
เด็ก ป.๑ ป.๒ อาจารยบอกใหรอดูวาเด็กจะอานหนังสือเลมไหน หนังสือที่สํานักพิมพสงมา แลวบอกวาประถมปลายจะอานเลมนี้ เอาเขาจริง
เด็กก็ไมอาน อันที่จริงแลว หนังสือตองต่ําและสูงกวาระดับที่วิจัย ทําใหเราไดความรูจากที่ปรึกษาดานหนังสือ เราก็มั่นใจแลว
ตอนนี้เรามีเครือขายโรงเรียน มีฅนที่การันตีไดวา หนังสือหรือวัสดุที่ลงไปในโครงการดีพอ จากนั้นเราก็สืบไปตามเครือขายที่นักวิจัย
ทองถิ่น คืออาจารยทิพภาแนะนํา ก็ไดโรงเรียน ๒ กลุม คือ กลุมเมือง และกลุมชนบท สําหรับกลุมเมืองที่เทศบาลตําบลแสนสุข นอาจารยและ
ผูอํานวยการของโรงเรียนในกลุมชวยเหลือกันมาก ทั้งโรงเรียนบานแหลมแทน โรงเรียนวัดเตาปูน โรงเรียนบานปากคลองโรงนาค และ
โรงเรียนพระตําหนักมหาราช ซึ่งตั้งอยูบนถนนเสนเดียวกัน เปนถนนสายโรแมนติก มีโรงเรียนประถมเล็กๆ ตั้งอยู ทําใหทุกฅนมาเจอกันได
จริงๆ แลวเราก็จัดกิจกรรมกันจริงๆ
สวนโรงเรียนในชนบท เราไดมาอีก ๔ โรงเรียน ในเขตอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี ไดแก โรงเรียนบานหนองประดู โรงเรียนบาน
หนองผักหนาม โรงเรียนบานทาจาม โรงเรียนบานหางสูง จํานวน ๔ โรงเรียน เทากับในเมือง หางกันนิดหนึ่ง แตไมเปนปญหา ตอนแรกเปน
กังวล เพราะจากโรงเรียนหนึ่งไปอีกโรงเรียนหนึ่งจะตองขับรถใชเวลาตั้ง ๒๐ นาฑี ไมไดใกลเหมือนในเขตเมือง แตเอาเขาจริง จํานวนของ
นักเรียนประถมปลายของโรงเรียนชนบทมีนอยมากจนสามารถที่จะขนขึ้นทายรถกระบะของคุณครูมารวมกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือไดเลย
เพราะโรงเรียนในชนบทมีเด็กจํานวนนอย ๒๐-๓๐ ฅน ป.๔-ป.๖ รวมกันประมาณ ๓๐-๔๐ ฅนเทานั้นเอง ในที่สุดก็ได ‘กลุมทดลอง’ ในการ
วิจัยระบบหนังสือหมุนเวียน
จากนั้นก็จัดอีก ๒ กลุม เปน ‘กลุมควบคุม’ ซึ่งเราบอกชื่อโรงเรียนไมได เราเรียกชื่อเลนวา ‘กลุมโรงเรียนลูกเลี้ยง’ เราทําเหมือนกับไป
บริจาคหนังสือ เปนหนังสือชุดเดียวกันเลย แตกลุมนี้โชคดี คือ ปกติในกลุมทดลองจะมี ๔ โรงเรียน โรงเรียนหนึ่งจะไดหนังสือประมาณ ๗๐
กวาเลม พอครบ ๓ เดือน ก็จะนํามาหมุนเวียนกัน แตโรงเรียนกลุมควบคุมไดไปเลย ทั้ง ๔ กอง หนังสือไมแบงเลยก็ไดไป ๒๙๑ เลม ฉะนั้นก็จะ
มีโรงเรียนกลุมควบคุมในเมือง ๒ โรงเรียน ในชนบท ๒ โรงเรียน เพื่อที่สุดทายแลวจะมาเปรียบเทียบกันวา กลุมควบคุมกับกลุมทดลอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขียน-การอาน หลังจากผานไปหนึ่งปแลวเปนอยางไร เพราะเราไมไดดูเฉพาะโรงเรียนที่เราจัดกิจกรรมใหเทานั้น
ยังมีโรงเรียนที่เราแอบซอนไว บอกไมได เราทําเหมือนเวลาที่รัฐบาลเอาหนังสือใหมไปให ๓๐๐-๔๐๐ เลม ใหไปเลย แลวบอกโรงเรียนวา อีก
๑ ป เราจะมาเยี่ยม ปานนี้เขาคงรูแลว

โครงการระบบหนังสือหมุนเวียนไดเริ่มทําตั้งแตตนภาคการศึกษาที่ ๒ ของป ๒๕๕๑ กอนหนานั้นไดพูดคุยกับอาจารย และขอความ
รวมมือจากผูบริหาร สงครูที่จะมาชวยดูแลกิจกรรมตางๆ โรงเรียนละ ๑-๒ ฅน โรงเรียนก็สงมาให แลวก็ไดอาจารยทิพภา อาจารยจินดา ชวยจัด
อบรมใหคุณครูเขาใจวิธีจัดกิจกรรมชักชวนเด็กๆ มาอานหนังสือมากขึ้นทําอยางไร เราจึงใกลชิดสนิทสนม รูจักกัน ระหวางผูวิจัย และผูถูกวิจัย
ชวยกันคิดวาจะทําอยางไร เพราะเราใหหนังสือไปแลว ไมใชไปวางเฉยๆ ทําอยางไรใหคุณครูชวนเด็กมาอานใหได จึงเกิดกลุมตรงนี้ขึ้น ทั้งใน
โรงเรียนเขตเมือง และโรงเรียนชนบท
พอเปดเทอม เราก็เอาหนังสือไปมอบให และจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยนองๆ นิสิตสาขาบรรณาธิการศึกษาภาควิชาสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ผานไป ๓ เดือน นอกจากหนังสือแลว เราก็จะมีบันทึกการอาน เปนสมุดสวยๆ มอบใหดวย เมื่อเด็กๆ อานหนังสือแลวเขาก็
จะเขียน ตอนแรกๆ จะเขียนถูก เขียนผิด ไปคัดลอกมายอหนาหนึ่งบางอะไรบาง ก็ไมเปนไร ถือวาเปนการเริ่มตน คอยๆ ปรับกันไป แลวปลาย
เดือนมกราคม ๒๕๕๒ ก็ไดจัดหมุนเวียนหนังสือ เพราะครบ ๓ เดือนแลว เด็กๆ เขารูนะคะวา อีก ๓ เดือน หนังสือ ๗๐ - ๘๐ เลมที่เขาไดมาจะ
ไปแลว ฉะนั้นเขาตองรีบอานใหหมด ครั้งแรกเขาอาจจะชะลาใจไมรูวาหนังสือจะไปจริงๆ นึกวาอาจารย หรือพี่ที่มาแนะนําโครงการฯลอเลน
แตเมื่อถึงเดือนมกราคมที่ผานมา เรานําโรงเรียนที่จะแลกเปลี่ยนหนังสือมาเจอกัน จัดกิจกรรมเล็กนอย มีการประกวดบันทึกการอาน
ใครเขียนสวย ใครอานไดเยอะ ใครวาดรูปสวย มีของขวัญของรางวัลให เข็มกลัดสําหรับเด็กที่ชวยงานคุณครูในหองสมุด เปนตน ก็ทําใหเด็กๆ
ตื่นตัว เขารูแลว เราก็หวังวาคราวหนาหมุนเวียนรอบที่ ๒ จะไดผลดีกวาเดิม เด็กๆ จะตื่นตัวกวาเดิม เพราะวารูแลวเขาใจแลววาโครงการจะเปน
ยังไง ตอนแรกไมเขาใจวา หนังสือจะอยูกับเรา แลวจะอะไร ยังไงตอไป นอกจากนี้คุณครูก็พยายามจะจัดกิจกรรมหรือจัดระบบขึ้นเองใน
โรงเรียนที่ทําใหเด็กๆไดอานหนังสือเยอะขึ้น แลวก็มีอะไรตอมิอะไรหลายอยางที่เราไดเรียนรู
ในการเสวนานี้ ฅนที่จะใหขอมูลไดดีที่สุด คือ ผูที่จะรวมวิจัยกับเรา อาจารยเสาวนีย พิทยานุรักษ อาจารยเปนผูบริหารที่กระตือรือรน
มาก ชวยดูแลโครงการอยางดี สิ่งที่อาจารยสะทอน ชวยใหเราปรับอะไรหลายๆ อยางได ขอจบเทานี้กอนคะ และขอสงตอใหอาจารยเสาวนีย
ใหอาจารยชวยเลาตั้งแตกอนที่จะเขารวมโครงการ อาจารยเปนตัวแทนที่จะบอกไดวา จริงๆ แลวสภาพของหองสมุดในโรงเรียนประถมขนาด
เล็กในตางจังหวัดนั้นเปนอยางไร และตอมาเมื่อระบบนี้เขาไป ระบบนี้ใชไดหรือใชไมไดอยางไร อาจารยไมตองเกรงใจนะคะ ใชไมไดก็บอก
ใชไมได ตามความเปนจริง นี่คือสิ่งที่นักวิจัยตองการ เชิญอาจารยเสาวนียคะ
อาจารยเสาวนีย : สวัสดีผูเขารวมงานเสวนาทุกทานนะคะ กอนอื่นตองขอขอบพระคุณ ดร.มัณฑนาที่เปดโอกาสใหเราในฐานะโรงเรียน
ประถมศึกษาเล็กๆในตางจังหวัด ไดมาเลาประสบการณ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกๆ ทาน ซึ่งสวนใหญที่มา ก็จะเปนฅนในเมือง ใน
กรุงเทพฯ
ขอเลากอนจะเขารวมโครงการนะคะ เดิมทีเดียวกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายอยู
แลว ใหแตละโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ซึ่งทุกโรงเรียนก็ตองทําอยูแลว และสํานักงานพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต ๑ ซึ่งโรงเรียนบาน
แหลมแทน และอีก ๗ โรงเรียนที่เขารวมโครงการวิจัยก็ตองปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไววา ทุกโรงเรียนตองฝกใหนักเรียนอาน-เขียนคลอง
และลายมือสวย นโยบายนี้ทุกโรงเรียนทราบดี และก็ดําเนินการในปการศึกษา ๒๕๕๑ ที่ผานมา ตอเนื่องไปถึงปการศึกษา ๒๕๕๒ ดวย
จากนโยบายนี้ เมื่ออาจารยมัณฑนา เขามาเสนอโครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียนที่โรงเรียน ทําใหเราคิดวา เมื่อเราทําตามนโยบายนี้

อยูแลว โครงการฯของอาจารยเทากับชวยใหเรามีกิจกรรมสงเสริมการอานเขมแข็งขึ้น เลยไมรีรอ รีบตกลง ฝากทานอาจารยทิพภาไปบอก
อาจารยมัณฑนาวา ยินดีเขารวมโครงการวิจัยนี้ และชักชวนเพื่อนๆ โรงเรียนใกลเคียงอีก ๓โรงเรียน ใหเขามารวมโครงการนี้ดวยกัน ซึ่งได
ดําเนินการไปแลว ๑ ภาคเรียน คือ ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ ที่ผานมา
ถึงแมจะเปนโรงเรียนในเมือง
สภาพหองสมุดของเราก็ไมแตกตางกับชนบทเทาใด
เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรครุภัณฑในหองสมุด
บางโรงไมเคยไดรับดวยซ้ํา หรือบางโรงเคยไดรับ
แตรับมาเมื่อ ๑๐ ปที่แลว ครุภัณฑชํารุดหมดแลว--สวนสภาพหองสมุดกอนโครงการเขามาวาเปนอยางไร มีคุณครูบรรณารักษไหม ตองเรียนวาสภาพหองสมุดของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กทั่วไป ในเขตเมือง อยางโรงเรียนบานแหลมแทน โรงเรียนวัดเตาปูน โรงเรียนปากคลองโรงนาค และโรงเรียนพระตําหนักมหาราช
ถึงแมจะเปนโรงเรียนในเมือง สภาพหองสมุดของเราก็ไมแตกตางกับชนบทเทาใด เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรครุภัณฑในหองสมุด บางโรง
ไมเคยไดรับดวยซ้ํา หรือบางโรงเคยไดรับ แตรับมาเมื่อ ๑๐ ปที่แลว ครุภัณฑชํารุดหมดแลว เขาจะสํารวจทุกปวา โรงเรียนไหนมีครุภัณฑ
หองสมุด ชํารุดไหม แตโอกาสที่จะไดมาใหมยากมาก ๑๐ ป ก็ยังไมได ตอนนี้รัฐใหเงินอุดหนุนรายหัวแกนักเรียน ซึ่งโรงเรียนตองวางแผนการ
ใชจายเงินสวนนี้ ถาเราจะใชซื้อหนังสือหองสมุดก็ตองแบงเอาไววา ภาคเรียนนี้จะจัดสรรซื้อหนังสือเทาใด ในปงบประมาณหนึ่ง เขาจะแบงให
เรา ๒ งวด ใน ๑ งวดเราจะจัดสรรซื้อหนังสือจํานวนเทาใดเราก็จัดสรรไป
การที่เราจะไดเงินซื้อหนังสือดีๆ---ยากมาก
เงิน ๑๐,๐๐๐- ๒๐,๐๐๐ บาท ซื้อหนังสือไดนอยมาก
สภาพของหองสมุดในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป
จึงขาดแคลนหนังสือ ขาดแคลนครุภัณฑ
และที่สําคัญที่สุด คือ ขาดแคลนบรรณารักษ
เราไมมบ
ี รรณารักษ---เปนอยางนี้หมด
แมจะอยูในเมือง เราก็ไมมบ
ี รรณารักษ--สําหรับเงินอุดหนุนรายหัวนี่รวมคาอื่นๆ ทุกอยาง ไมใชเฉพาะหนังสืออยางเดียว คาน้ํา คาไฟ คาอะไรทุกอยาง ตองใชอยูในเงินอุดหนุนรายหัว
ฉะนั้นการที่เราจะไดเงินซื้อหนังสือดีๆ ที่ทานไดพูดกันเมื่อสักครูนี้ ยากมาก เงิน ๑๐,๐๐๐- ๒๐,๐๐๐ บาท ซื้อหนังสือไดนอยมาก สภาพของ
หองสมุดในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป จึงขาดแคลนหนังสือ ขาดแคลนครุภัณฑ และที่สําคัญที่สุด คือ ขาดแคลนบรรณารักษ เราไมมี
บรรณารักษ คุณครูประจําการ ทําใหคุณครูประจําชั้นตองทําหนาที่บรรณารักษไปดวย สภาพหองสมุดของโรงเรียนประถมศึกษาในปจจุบัน
เปนอยางนี้หมด แมจะอยูในเมืองเราก็ไมมีบรรณารักษ
แตวาเราโชคดีนิดหนึ่ง คือ เมื่อดิฉันมาอยูไดปเศษก็สํารวจปญหาของหองสมุดอันดับแรก เพราะหองสมุดเปนหัวใจของงานวิชาการของ
โรงเรียน เมื่อสํารวจปญหาแลว ก็เห็นวาหนวยงานที่พอจะชวยเราได คือ นิสิตเอกบรรณารักษ มหาวิทยาลัยบูรพา ก็ไปติดตออาจารยทิพภาวา
พอจะมีนิสิตเอกวิชาบรรณารักษมาชวยจัดระบบ และตกแตงหองสมุดบางไหม ก็ไดรับความรวมมือจากอาจารยทิพภาเปนอยางดี ไมเพียงสง

นิสิตมาชวยเทานั้น ยังชวยติดตอประสานงานของบประมาณจากหนวยงานเอกชนมาปรับปรุงหองสมุด และพื้นที่อื่นๆ ในโรงเรียนดวย ซึ่งเราก็
ไดรับทุนสนับสนุนจากบริษัท เดอ เบล ในเครือกระทิงแดง จัดสรรงบประมาณมาชวยปรับปรุงหองสมุดของโรงเรียนบานแหลมแทน ทําใหเรา
มีหนังสือ ครุภัณฑ และปรับปรุงตกแตงหองสมุดใหสวยงาม เปนระบบ ทําใหเด็กๆ เขาหองสมุดมากขึ้น นิสิตภาควิชาบรรณารักษ ตอนนี้
เปลี่ยนเปนสารสนเทศศึกษา นิสิตนารักมาก ชวยจัดหองสมุดใหเปนระบบ จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน กอนที่โครงการวิจัยฯจะเขามา เมื่อ
โครงการวิจัยฯเขามา จึงทําใหเราเปนรูปเปนรางมากขึ้น เด็กๆ ก็เขาหองสมุดมากขึ้น นี่คือ หองสมุดของโรงเรียนประถม
นอกจากนี้แลวอาจารยทิพภายังไดของบสนับสนุนปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนวัดเตาปูน ซึ่งก็กําลังดําเนินการอยู ก็ไมทราบวาขณะนี้
เปนอยางไรแลว เชื่อวาหากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน คืนกําไรใหกับสังคมในลักษณะนี้ก็จะทําใหเด็กๆ มีหองสมุดดีๆ หนังสือดีๆ
ทําใหนักเรียนไดเขาถึงมากขึ้น ในชวงแรกคงเทานี้กอนนะคะ
ดร.มัณฑนา : อาจารยเสาวนีย ไดเลาใหฟงถึงสภาพหองสมุดแลวนะคะ และเนื่องจากเรามีเครือขายของโรงเรียนในเทศบาลตําบลแสนสุข กับ
มหาวิทยาลัยบูรพา นับวาจะเปนกลุมโรงเรียนที่มีโอกาส หรือโชคดีกวาโรงเรียนอื่นๆ ที่จะพัฒนา เพราะวาอยูใกลกับสถาบันการศึกษาที่เขาไป
ชวยไดโดยตรง คงตองขอถามอาจารยทิพภาวาความรวมมือนี้เกิดขึ้นไดอยางไร และในฐานะที่อาจารยเปนนักวิจัยรวม ที่ชวยจัดกิจกรรมตางๆ
และดูแลระบบหนังสือหมุนเวียนในพื้นที่ (อันที่จริงแลวอยากใหตัวระบบเกิดขึ้นในโรงเรียนเองเลย โดยที่เมื่อนักวิจัยถอนตัวออกมา
สถาบันการศึกษาถอนตัวออกมา) ในเบื้องตนอาจารยมีแนวคิด หรือมีความคิดอะไรเกี่ยวกับตัวของระบบหนังสือที่อยูในโรงเรียนประถม
อาจารยทพิ ภา : กอนอื่นก็อยากจะขอขอบคุณโครงการวิจัยนี้ ที่ไดเลือกชลบุรี เปนพื้นที่วิจัย ตัวแทนของภาคตะวันออก แลวก็สนใจภาควิชา
บรรณารักษศาสตร ปจจุบันเปลี่ยนเปนภาควิชาสารสนเทศศึกษา จะชื่ออะไรก็ตาม หนาที่ของเราเกี่ยวของกับหนังสือในหองสมุด กอตั้งมากวา
๓๐ ป ตั้งแตสมัยที่เปนมศว บางแสน กอนจะมารวมโครงการวิจัยนี้ ดิฉันเปนอาจารยสอนอยูที่นี่ บังเอิญไดสอนเรื่องหนังสือ และการอานเยอะ
หนอย ดิฉันเองก็มาจากสายปฏิบัติ คือ เปนบรรณารักษ กอนจะมาสอน ดิฉันเห็นวาการที่นิสิตไดลงพื้นที่ปฏิบัติจริงเปนเรื่องสําคัญ จะทําใหเขา
เกิดทักษะ
ดังนั้นในรายวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนังสือและการอาน ดิฉันจึงพานิสิตตระเวนไปจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในโรงเรียนละแวก
ใกลเคียงเปนประจํา สิ่งนี้ทําใหเกิดมิตรภาพขึ้นระหวางภาควิชากับโรงเรียน ซึ่งตอมากลายเปนเครือขายที่แข็งแรง อาจารยหลายๆ ทานใน
โรงเรียนก็เหมือนเพื่อนสนิท พอมีโครงการวิจัยฯเขามา ก็นึกถึงโรงเรียนบานแหลมแทนกอน แลวใหโรงเรียนบานแหลมแทนคอยๆ ขยาย
เครือขายออกไป ชวนโรงเรียนอื่นๆ มารวมงานวิจัยกับเรา
ขอพูดถึงหลักสูตรบรรณาธิการศึกษานิดหนึ่งนะคะ เพราะวาเกี่ยวของกัน การที่โครงการวิจัยฯเลือกภาควิชาบรรณารักษศาสตร หรือ
ภาควิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปนหนวยงานรวมวิจัย สวนหนึ่งเปนเพราะหลักสูตรบรรณาธิการศึกษา มีบทความวาดวย
หลักสูตรนี้อยูในหนังสือ ‘กอนเริ่มโรงเรียนวิชาหนังสือ’ ดิฉันไดเขียนเลาวา ความเปนมาของหลักสูตรนี้เกิดจากคุณมกุฏ และวงการพิมพที่ชวย
สนับสนุนใหหลักสูตรนี้เปนรูปเปนรางขึ้นมา จนขณะนี้เรามีนิสิต ๒ รุนแลว โครงการวิจัยฯคงมองวาเรามีเครือขายตรงนี้ที่คอนขางแข็งแรงอยู
แลว ก็อาจเปนเหตุผลใหโครงการวิจัยเลือกเราเปนหนวยงานรวม โดยใชนิสิตสาขาบรรณาธิการศึกษาเปนผูขับเคลื่อน จัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานที่โรงเรียน เพื่อกระตุนใหเด็กนักเรียนอยากอานหนังสือ ใหโครงการวิจัยนี้ดําเนินไปไดตามที่คาดหวัง
นิสิตก็ไดมีสวนรวมในการเปน ‘แบบอยาง’ ใหแกเด็กๆ ในโรงเรียนใหเกิดนิสัยรักการอาน เรานําหนังสือไปมอบให ก็จัดกิจกรรม
สงเสริมการอานครั้ง พอถึง ๓ เดือน เราไปหมุนเวียนแลกเปลี่ยนหนังสือ ก็พานิสิตไปจัดกิจกรรมการอานอีกครั้ง สวนรูปแบบของกิจกรรม
สงเสริมการอานก็ไดอาจารยจินดา ซึ่งเปนครูของดิฉันตั้งแตสมัยเรียน เปนที่ปรึกษา ทานเชี่ยวชาญเรื่องกิจกรรมสงเสริมการอานมาก ชวย
แนะนําวากิจกรรมสงเสริมการอานลักษณะใดที่เหมาะสมกับโครงการฯ และวัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมทั้งสาธิต และถายทอดใหแกนิสิตของเรา
ที่จะออกไปเปนผูดําเนินการสงเสริมการอาน

นิสิตของเราไดเรียนรูจากการปฏิบัติ นอกจากที่เขาจะไดเดินทางมาเรียนที่สํานักพิมพผีเสื้อ คณาจารยจากสํานักพิมพผีเสื้อเดินทางมา
สอนที่มหาวิทยาลัยบูรพาแลว เขายังไดเรียนรูโดยการออกพื้นที่ ปฏิบัติจริง ไปคลุกคลีกับนองๆนักเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ทําใหเขา
ไดเรียนรูวา หนังสืออะไรที่เปนหนังสือดีสําหรับเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางไรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยฯ การ
ขับเคลื่อนโครงการวิจัยนี้ตองยกความดีใหแกนิสิตดวย เพราะวาถาไมมีนิสิตเราก็คงทําอะไรไดไมถนัด นิสิตบรรณารักษเอง บางโอกาสที่เขา
วาง เขาก็อยากมีสวนรวมเหมือนกัน
เรื่องทักษะการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเราก็พยายามทําทั้งสองหลักสูตร ทั้งหลักสูตรบรรณารักษ และบรรณาธิการ ฉะนั้นนิสิตทั้ง
สองสาขาก็ไดทํางานรวมกัน ในเรื่องเดียวกัน ตั้งแตเขาไดรวมโครงการวิจัยมา เขาไดมองเห็นอะไรมากขึ้นเยอะ บูรณาการเขาไปสูการเรียนรู
ของเขา ในรอบตอไปอาจจะขอใหเขามาเลาอะไรใหฟงนิดหนึ่ง วาเขาไดเรียนรูอะไรบางในการออกภาคสนามไปกับโครงการวิจัยฯ ซึ่งนอยนัก
ที่นิสิตระดับปริญญาตรีจะไดมีโอกาส ในรอบแรกนี้ขอเลาเพียงเทานี้กอนคะ
ดร.มัณฑนา : ขอบคุณคะ อาจารยทิพภา เมื่อกี้มีการกลาวถึง บุคคลที่สําคัญมากอีกบุคคลหนึ่งที่ทําใหเราเริ่มโครงการนี้ได ก็คือ ทานอาจารย
จินดา จําเริญ เริ่มตั้งแตชวยวิจารณวา วิธีการที่เราคิดเปนไปไดรึเปลา สภาพจริงๆ เปนยังไง ลักษณะการอานเปนยังไง ไดใหความรูกับหลายๆ
ฅน ทั้งที่เปนนักวิจัยที่ผีเสื้อ และนักวิจัยทองถิ่น
ขอใหอาจารยชวยแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับภาพรวมของ ขอไมเรียกวาเปนปญหา แตเปนสถานการณการอาน การเรียนรูของ
เด็กๆ และหนังสือ หรืออะไรก็แลวแตที่เราควรจะใหเขา แลวอยางนั้นจะเปนไปไดรึเปลา ขอเชิญอาจารยจินดาคะ
อาจารยจินดา : ขอบคุณคะ ในฐานะที่ปรึกษานะคะ เดิมทีเดียวก็ไมรูวาจะใหคําปรึกษาเรื่องอะไร เพราะแตละทานก็เชี่ยวชาญชนิดที่เรียกวาตอง
รองวา “อื้อหือ”
จากประสบการณที่ทํางานเรื่องหองสมุดเคลื่อนที่มา ๑๘ ป ก็จะเห็นปญหาหลายๆ อยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กอานหนังสือไมตรงตาม
เกณฑ อยางเชน เด็ก ป.๔ ป.๕ ป.๖ เราคิดวาเขานาจะอานหนังสือแตกแลว จริงๆ เขายังสะกดตัวไมไดดวยซ้ํา อันนี้คือความจริง เพราะฉะนั้นจะ
เห็นปญหาเมื่อเริ่มตนทําโครงการ ก็พบอุปสรรค คือ เด็กบางฅนอานหนังสือไมได นี่เปนอุปสรรคที่สําคัญที่สุด
สวนโครงการนี้ โชคดีที่วานอกจากนักวิจัยซึ่งเปนผูชํานาญการแลว ยังมีนิสิต ซึ่งอยูในวัยที่เด็กนักเรียนประถม ชื่นชอบ ฉะนั้นการที่นํา
นิสิตไปติดตอ หรือจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในเบื้องตน จะชักจูงทําใหเด็กนักเรียนรูสึกวาเขาอยากเปนเหมือนพี่นิสิต จึงจะเปนตัวนําใหเด็ก
สนิทสนมคุนเคย เพื่อสรางบรรยากาศการสงเสริมการอานไดดีกวา บรรดา ครูหนาเขมๆ เหี้ยมๆ ทั้งหลาย อันนี้ก็เปนสิ่งสําคัญ
ทีนี้ปจจัยที่สําคัญในปจจุบันอีกอยางหนึ่งก็คือ หนังสือ บางทีหนังสือรูปสวย ลักษณะดี แตเวลาเปดไปแลว ก็มีคําผิดหรืออะไรตออะไร
เยอะ คือ บางสํานักพิมพไมทราบวาขาดบรรณาธิการรึเปลา เพราะรูสึกเสียดายหนังสือที่พิมพออกมาแลว เสียดายที่เขามีเงินทําหนังสือ แตขาด
ความประณีตนิดหนอย หนังสือก็ดี แตขาดอะไรบางอยาง บางทีเขาก็บอกวา พี่หนูดูตั้ง ๓-๔ รอบแลวนะ คิดวาไมผิด ในที่สุดก็ผิดออกไป หรือ
บางทีหนังสือสําหรับเด็กเล็ก ก็ตองเลือกอยางพิถีพิถัน ภาพสําคัญมาก ไมเหมือนกับวรรณกรรมเยาวชนที่ภาพสําคัญนอยลงมา ตัวหนังสือ
สําคัญมาก
ระดับของเด็ก ป.๑-ป.๓ จะยังเหมาะกับหนังสือที่มีภาพมากกวาตัวหนังสือ แตกลุมวิจัยจะเอา ป.๔-ป.๖ เด็กในวัยนี้ยังไมมีความรูเรื่อง
การเลือกหนังสือ นอกจากจะเปนครูบาอาจารย ถาเปนโรงเรียนบางแหงที่มีคุณครูครบชั้น เด็กก็มีโอกาสไดฟงนิทาน อานหนังสือ เรียนครบ
ตามกําหนดชั่วโมง แตบางโรงเรียนถาครูมีความสามารถมาก จังหวัด อําเภอ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมักเรียกครูไปชวยราชการ เด็กเหลานี้ก็

จะขาดโอกาส ไมมีใครมาชวยสอนอาน สอนเขียน เพราะฉะนั้นหนังสือที่จะเปนตัวเสริม เพิ่มพูนสติปญญา หรือความรูสึกนึกคิดเบื้องตนที่
งดงามสําหรับเด็กก็จะขาดหายไป ตรงนี้ก็เปนอุปสรรคอยางหนึ่ง
บางทีมนุษยหรือเด็กมีความตองการหลายอยาง
และมีความตองการเบื้องตนที่จะตองไดรับการปลูกฝง
เพาะบมสิ่งที่งดงามทั้งหมด
ถาขาดองคประกอบสวนใดสวนหนึ่งก็ไมอาจสําเร็จได

แมกระทั่งในปจจุบันปจจัยที่จะมีผลตอระบบหนังสือหมุนเวียน หรือทําใหระบบหนังสือหมุนเวียนเคลื่อนที่ไปได ใครๆ ก็ทําได แตเมื่อ
ทําแลวประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลออกมาไดตรงกับที่เราตองการหรือไม ก็พูดยาก เพราะบางทีมนุษยหรือเด็กมีความตองการหลายอยาง
และมีความตองการเบื้องตนที่จะตองไดรับการปลูกฝงเพาะบมสิ่งที่งดงามทั้งหมด ถาขาดองคประกอบสวนใดสวนหนึ่งก็ไมอาจสําเร็จได พูด
ไปก็เหมือนพายเรือในอาง เพราะวาองคประกอบที่สําคัญ คือ โรงเรียน แลวก็ไมใชโรงเรียนโรงเรียนเดียว แตตองเปนกลุมโรงเรียนอีก แลว
นอกจากกลุมโรงเรียน ถาผูบริหารไมรับหลักการมา ครูที่โรงเรียนไมสนใจ เด็กก็ขาดโอกาสอีก พูดยากนะคะ ก็ขอจบรอบแรกเพียงเทานี้คะ
เพราะพูดยาก
ดร.มัณฑนา : ก็พูดยากนะคะ ขอใหเจาของความคิดมาพูดดีกวา เราไดแลกเปลี่ยนหนังสือกันไปแลว ๑ ครั้ง สงสัยกัน ไหมคะวาทํายังไง ขอเชิญ
คุณมกุฏนิดหนึ่งนะคะ เจาของความคิดวาทําไมตอง ๔ โรงเรียน ทําไมตองแลกกัน ทําไมไมใหหนังสือไปเลย แลวจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
ทําไมตองแปลก ทําไมตองทําใหเวียนหัว ทําไมตองไปบอยดวย เลาใหฟงหนอยนะคะ อาจารยเชิญคะ
คุณมกุฏ : เรื่องของเรื่องก็คือวา เราบริจาคหนังสือกันมาตั้งนานแลว ตั้งแตสมัยอยุธยาแลว เราก็บริจาคใหวัด พอไปอยูในวัดก็ไปใสในตู เจา
อาวาสอานมั่งไมอานมั่ง เณรเอาไปฉีกมวนบุหรี่มั่งอะไรมั่ง ก็วากันไป
อาจารยจินดา : เณรมวนบุหรี่ไมไดนะคะ
คุณมกุฏ : เณรแอบครับ พอมาถึงสมัยนี้เราก็บริจาคหนังสือ เราคิดวาเราใจบุญ ที่แทเราคิดผิด
เวลาที่เราจะไปบริจาคหนังสือ เราไปสํารวจกอนที่จะทําวิจัยปรากฏวา หนังสือที่มีฅนไปบริจาคใหโรงเรียนทั้งหลาย เปนหนังสือที่ไม
ตองการแลว นี่คือ ขอเท็จจริง ปฏิเสธไมไดเลยวาฅน ๙๙ เปอรเซ็นต บริจาคหนังสือที่ตนเองไมตองการแลว ไมมีใครที่จะบริจาคหนังสือใหม
ที่แยกวานั้นก็คือ เอาหนังสือซุบซิบดารา ที่สอนใหเด็กฟุงเฟอไปบริจาค พอโรงเรียนไหนมีหนังสือพวกนี้มากๆ เขา ลองหลับตานึกดูนะ
ครับวา เด็กในชนบทซึ่งไมมีโอกาสไดอานอะไรเลย ไดอานหนังสือดารา สิ่งที่เขาเห็นก็คือ ดาราไปจีบกับฅนโนน ไปปงกับฅนนี้ ไปรักกับฅน
นั้น ในที่สุดก็ซึม ซึมเขาไปเรื่อยๆ เด็กเหลานี้เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เขาก็รูเรื่องดารามากกวาเรื่องในตําราเรียนอีก ถามวาเมื่อเขาจบชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ แลวเขาไดเรียนตอไหม ไมไดเรียนตอ ความอยากเปนดารา อยากเปนกุกกิ๊ก อยากเปนอะไรเหลานี้ก็ยังอยูในสมองของเขา
สําหรับเด็กผูหญิง อยากถือกระเปาหลุยส วิตตอง อยากมีโทรศัพทมือถือ อยากอะไรตอมิอะไร อยากอยางที่ดาราเปน แตถามวาเมื่อเขา
เปนไมได เพราะไมไดเรียนหนังสือ แตเขาอยากได เขาจะใชวิธีไหน เด็กผูชายปลน จี้ เพื่อจะไดมอเตอรไซค แปรนๆๆๆ ไปขับ เด็กผูหญิงทํา
ยังไง เพื่อจะไดโทรศัพทมือถือ จะไดแตงตัวสวย มีอยูทางเดียว คือ ‘ขายตัว’

นี่คือปญหาที่เรามองไมเห็น ฅนที่บอกวาบริจาคหนังสือแลวไดบุญ ในเมื่อเปนตนเหตุใหเด็กขายตัว และใหเด็กปลน คําถามคือคุณได
อะไร คุณตกนรกจากการบริจาคหนังสือ ไมใชไดบุญ ดังนั้นการบริจาคหนังสือ คือพิษภัยอยางหนึ่ง ถาเกิดไมมีผูจัดการที่ดี
วิธีบริจาคที่ดีจะตองมีหนวยงาน ผมพยายามบอกมาตั้ง ๑๐ กวาปแลววา รัฐบาลตองมีหนวยงานสักหนวยหนึ่งที่จะทําเรื่องนี้ ไมวาใครก็
ตามที่อยากบริจาคหนังสือ เอามาที่นี่แลวกลั่นกรอง และจัดการดวยระบบ--- แตเอาละ ผานไปแลว เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวคือ พยายามทําวิจัยวา
ถาเราจะบริจาคหนังสือกอนหนึ่ง แทนที่จะเอาไปบริจาคเลย เราก็เอาหนังสือทั้งกอนมาสับเปน ๔ กอน แลวก็เอาไปใหโรงเรียน ก. ข. ค. ง. และ
ระหวางที่หมุนก็เปนเรื่องสําคัญ เพราะวาโรงเรียนที่ ๑ มาเจอกับโรงเรียนที่ ๒ ตางฅนก็จะตองแขงกัน เพราะฉะนั้นชวงเวลา ๓ เดือนที่เขาจะ
อานหนังสือ เขาจะตองกระตือรือรน
สวนกรอบแนวคิดหมุนเวียน กอนอื่นผมขอใหยอนกลับไปในสมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัยเรามีหมูบาน บานนายมีแกงขี้เหล็ก เขาก็จะใส
ถวยไปใหนายมา นายแมว นายอะไรก็ไมรูในหมูบานนั้นจะไดกินทุกบานเลย ถวยนั้นก็จะอยูตามบาน ๓ วันตอมา บานนายเขียดแกงสม นาย
เขียดก็จะเอาถวยซึ่งเคยไดจากบานนายโนน นายนี้ นายนั้นใสแกงสมกลับไป ตอไปบานนายโนน นายโนน นายโนน จนกระทั่งในที่สุดทุกบาน
ไดกินแกงหลายๆอยาง ซึ่งตัวเองทําไมได
ผมลอกมาจากอยุธยา ลอกมาจากสุโขทัย
เพียงแตวา ลอกระบบอาหารมาเปน ‘ระบบหนังสือ’
---พยายามทําใหเปนหนังสือใหมสําหรับเด็กอยูเสมอ
เมื่อหนังสือใหมสําหรับเด็กและเด็กมีเวลานอย
เขาก็จะไดอาน อาน อาน อาน แลวก็หมุนไปที่อื่นอีก
ไมใชวิธีคิดของผม ผมไมเคยคิดอะไรเองเลย ผมไปลอกเขามาทั้งนั้น ผมลอกมาจากอยุธยา ลอกมาจากสุโขทัย เพียงแตวาลอกระบบ
อาหารมาเปน ‘ระบบหนังสือ’ เมื่อคิดไดอยางนั้น เราตองเอาหนังสือมาให แลวพยายามทําใหเปนหนังสือใหมสําหรับเด็กอยูเสมอ เมื่อหนังสือ
ใหมสําหรับเด็กและเด็กมีเวลานอย เขาก็จะไดอาน อาน อาน อาน แลวก็หมุนไปที่อื่นอีก
ดวยระบบวิธีอยางนี้ รัฐบาลจะประหยัดเงินไปประมาณ ๓ ใน ๔ คือใชสวนเดียวแตเด็กจะได ๔ สวน ใหลองคิดดูวา ถาประเทศทั้ง
ประเทศใชวิธีนี้ ประเทศไทยจะเจริญกาวหนาอยาง--- ไมรูจะใชคําอะไร จะดีแคไหนผมไมรู ผมไมทราบ แตวาบังเอิญเราไมคิดและเราไมไดทํา
ทีนี้ตองขอบคุณดร.มัณฑนาที่มาชวยทํา ผมหมดแรงตั้งแตครั้งที่แลว หัวใจผมเตนอยูแคซีกเดียว เพราะฉะนั้นก็ไมมีแรงที่จะทํา ดร.
มัณฑนามาชวย พอเสร็จงานนี้ ดร.มัณฑนาก็จะเหลือหัวใจซีกเดียวอีกเหมือนกัน (หัวเราะ)
ดร.มัณฑนา : เราก็ใชระบบหัวใจหมุนเวียน คงเห็นภาพแลวนะคะ มีหนังสือ ๔ กอง แลวเอามาหมุนเวียนกัน ขณะนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งภาค
การศึกษาจะจบโครงการ เราจะดูวากลุมทดลองกับกลุมควบคุมตางกันหรือเปลา ซึ่งเราก็ไมแนใจวาตางหรือไมตาง
อีกอยางหนึ่งที่นักวิจัยยังไมแนใจ ก็คือ ถานักวิจัยถอยออกมา ถอนตัวออกมา ระบบนี้จะยังคงอยูในโรงเรียนประถมศึกษาเล็กๆ หรือ
เปลา อยางนอยคงจะตองถามผูอํานวยการโรงเรียนที่ตั้งใจทํางานนี้มาก อาจารยเห็นวาระบบฯ จะยังอยูไดหรือเปลาประการที่หนึ่ง แลวถาจะให
อยูไดโดยที่ดิฉันไมลงไปเยี่ยมอาจารย จะทําอยางไร ตองเพิ่มอะไรเขาไปอีก เพื่อใหระบบในลักษณะนี้ดํารงอยูไดจริงในโรงเรียนประถมศึกษา
อาจารยเสาวนียชวยตอบนิดหนึ่งคะ
อาจารยเสาวนีย : ขอบคุณคะ กอนอื่นตองขอพูดเรื่องที่ทานอาจารยจินดาพูดเมื่อสักครูนี้ ถึงปญหาของนักเรียนที่อาน-เขียนไมคลอง ในชวงชั้น

ที่ ๒ ไดแก ป.๔ ป.๕ ป.๖ ซึ่งสภาพนี้ในโรงเรียนประถมศึกษาจะมีปญหามาก ความคิดเห็นของดิฉันในฐานะที่เปนคุณครู อยากใหยอนไปถึง
สาเหตุวา ทําไมเด็กถึงเปนอยางนี้
อยางที่บอกแลววา โรงเรียนประถมศึกษาคุณครูไมครบชั้นเรียน โดยเฉพาะในอําเภอหนองใหญ ซึ่งเปนโรงเรียนในชนบท ตองยอมรับ
อยางหนึ่งวา คุณครูบางทานไมถนัดวิชาภาษาไทย เปนอยางนั้นจริงๆ เพราะที่โรงเรียนของดิฉันเองก็ไดครูรุนใหมๆ ครูที่บรรจุมา ๓ ป ๔ ป เอก
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือภาษาอังกฤษ แตตองสอนภาษาไทยใหแกเด็กในชวงชั้นที่ ๑ คือ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ดวย ซึ่งเปนรากฐาน หรือเปนฐาน
สําคัญที่ตองเขมแข็ง กอนจะสงขึ้นไปชวงชั้นที่ ๒ คือ ป.๔ ป.๕ ป.๖ หากวาฐานไมแนน ไมแข็งแรงพอ จะสงผลไปยังชวงชั้นที่ ๒ ในการเรียน
วิชาอื่นๆ ดวย ไมเฉพาะวิชาภาษาไทย ถาคุณครูไมถนัด เรื่องหลักภาษาไทย ไมมีทักษะการสอนภาษาไทย การสอนสะกดคําที่ถูกตองใหแกเด็ก
ก็จะสงผลกระทบได เทากับวาเราวางพื้นฐานใหแกเด็กไปไมถูกตอง ไมไดโทษครู แตดวยอะไรไมทราบ ทําใหพื้นฐานของวิชาภาษาไทยไม
เข็มแข็งมาตั้งแตแรก
ปจจัยอื่นๆ เชน ตัวเด็กเอง สภาพแวดลอม ปจจัยเรื่องครอบครัว เด็กอาจมีปญหาเรื่องความยากจน ขาดแคลนอะไรตางๆ ตองชวยเหลือ
พอแมประกอบอาชีพ ทําใหตองขาดเรียน สิ่งนี้เปนปญหามากสําหรับที่โรงเรียน เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยว เด็กนักเรียนสวนใหญทํางานดาน
การบริการ-คาขาย ชวยพอแม บางครั้งวันเสาร-อาทิตยเลิกดึกตองขาดเรียน วันจันทร การเรียนจึงไมตอเนื่อง ทําใหเด็กของเราในโรงเรียน
ประถมศึกษาอาน-เขียนไมคลอง
ถึงแมคุณครูและโรงเรียนจะพยายามกระตุน ถาผูปกครองไมใหความรวมมือสงเด็กมาโรงเรียน หรือไมใหเวลาดูแลเอาใจใสเด็ก ทําให
เด็กอาน-เขียนไมคลอง และสําคัญที่สุดก็คือ เมื่อเด็กอาน-เขียนยังไมคลองในชวงชั้นที่ ๑ เมื่อขึ้นไปเรียนชวงชั้นที่ ๒ จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การประเมินความรูระดับชาติตางๆ เปนปญหาตามมา จึงพอจะตอบคําถามของอาจารยจินดาไดวา เปนปญหาที่พูดยากอยางที่
อาจารยบอก แลวก็เหมือนพายเรือในอาง จะดวยระบบหรืออะไรก็แลวแต หนวยงานภาครัฐก็ควรเขามาดูแลตรงนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งครูสอน
ภาษาไทยกับครูบรรณารักษเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่จะทําใหเด็กรักการอาน หรือกระตุนใหเด็กสนใจวิชาภาษาไทย
แตโรงเรียนทุกโรงเรียนไมมี ‘ครูบรรณารักษ ’
และคําวา ‘บรรณารักษ’ ในมหาวิทยาลัย
ก็แทบจะไมมีแลวดวย เพราะเปลี่ยนเปนภาควิชา
สารสนเทศศึกษา---บรรณารักษเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น
แตโรงเรียนทุกโรงเรียนไมมี ‘ครูบรรณารักษ’ และคําวา ‘บรรณารักษ’ ในมหาวิทยาลัยก็แทบจะไมมีแลวดวย เพราะเปลี่ยนเปนภาควิชา
สารสนเทศศึกษา บรรณารักษเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น จึงอยากใหเห็นความสําคัญและสงเสริม อยางนอยควรจัดสรรบุคคลากรซึ่งเปน/หรือมี
ความรูเรื่องครูบรรณารักษใหแกทางโรงเรียน เพราะโรงเรียนขาดแคลนครูอยูแลว ครูยังตองทําหนาที่หลายอยางรวมถึงเปนครูบรรณารักษ เหตุ
นี้ทําใหสงผลหลายๆ อยางโรงเรียนก็หนักใจ
ทุกหนวยงาน ทุกกระทรวง ลงมาที่โรงเรียน กิจกรรมทุกอยาง ภาระงานตางๆ ลงมาสูครู ครูลงสูเด็ก เด็กแทบไมมีเวลา อยาง
โครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียน ตอนแรกคาดหวังมากวาเด็กนักเรียนจะตองอานหนังสือไดอยางนอย เดือนละ ๔-๕ เลม แตพอใกลครบ
๓ เดือน คือ เดือนมกราคมที่จะหมุนเวียนหนังสือ ก็ถามคุณครูทุกทานที่สอนชั้น ป.๔-ป.๖ วาเด็กบันทึกไดกี่เลมแลว ปรากฏวา ๑-๒ เลม
เทานั้น ตกใจมากวาทําไมถึงเปนอยางนั้น หนังสือใหมาตั้งนานแลว ตั้งแตเริ่มภาคเรียน ทําไมคุณครูไมไดใสใจ ไมสนใจใหเด็กอานเลยหรือ
ยังไง ทําไมไดแค ๑-๒ เลม ทําใหทราบขอมูลและปญหาตางๆ มากมาย
บางปญหาก็คาดไมถึง คือโรงเรียนกําหนดใหใน ๑ สัปดาห มีชั่วโมงเขาหองสมุดสัปดาหละ ๒ ชั่วโมง ใหคุณครูประจําชั้นทําหนาที่เปน

ครูบรรณารักษ ระยะเวลา ๑ ชั่วโมงที่เด็กอานหนังสือ ดวยเหตุวาเด็กอานหนังสือไมแตกฉานอยางที่อาจารยจินดากลาวไว ทําใหเด็กอานและ
บันทึกไมได ไมเสร็จภายใน ๑ ชั่วโมง เมื่อเด็กอานและบันทึกไมเสร็จ เด็กก็ตองกลับไปบันทึกที่บาน หรือไมก็ตองหาเวลาวางบันทึก ถามวา
เด็กจะไดกลับไปบันทึกหรือเปลา สวนใหญไมไดกลับไปบันทึกตอ เมื่อเด็กออกจากหองไป เด็กก็มีงานอื่นแลว เชน เรียนตอ การบาน หรือทํา
กิจกรรมอื่นๆ เด็กบางฅนตองรับผิดชอบเรื่องโครงการประชาธิปไตย เปนผูนําอนามัย เปนกรรมการนักเรียน เด็กตองทําหนาที่ทุกอยางที่ทุก
กระทรวงสงมาให สิ่งเหลานี้เปนเรื่องจริงที่อยากเรียนใหทราบ
ภาระงานของเด็กไมนอยไปกวาภาระงานของครู ครูรับอะไรมาเด็กก็รับสิ่งนั้นสงตอกันมาเปนทอดๆ ดังนั้น เมื่อเด็กบันทึกไดเพียง ๑-๒
เรื่อง ก็กลัว ดร.มัณฑนาจะผิดหวัง จึงเริ่มรณรงคอีกครั้ง แตก็ไมรูวาที่ทํานั้นถูกหรือผิด ไมทราบวาทําไปแลวเด็กจะรักการอานมากขึ้นหรือจะ
แยลง จึงย้ํากับเด็กวา เธอบันทึกแคนี้ไมได ภายใน ๒ สัปดาห ๓ สัปดาห ที่จะมาหมุนเวียนหนังสือตองบันทึกใหไดอยางนอย ๓ เลม
ปญหาตอมาหนังสือมีแค ๗๐ เลม นักเรียน ป.๔ ป.๕ ป.๖ ที่โรงเรียน มี ๑๕๐ ฅน หนังสือไมพอ จะใหเขาหองสมุดในเวลาสัปดาหละ ๒
ชั่วโมง ไมพอ จึงแกปญหาโดยจัดหนังสือแบงเปนตะกราเวียนไปตามหองเรียน แตยิ่งแบงหนังสือออกเปนชุดๆ เด็กมีทั้งหมด ๖ หอง หนังสือ
กลับเหลือนอยลงไปอีก
สรุปวาใชหนังสือจากหองสมุดมาเพิ่มรวมกัน เพื่อใหพอจํานวนนักเรียน และใหเด็กบันทึกหนังสือจากหองสมุดได ไมจําเปนตองเปน
หนังสือจากโครงการวิจัยฯอยางเดียว ก็ชวยแกไขปญหาตรงนี้ไปไดสวนหนึ่ง ปญหาที่เกิดทําใหกระบวนการชาไปเล็กนอยแตก็ยังไมสาย
เกินไป ปรากฏวาวันที่หมุนเวียนหนังสือเด็กบันทึกไดอยางนอย ๓-๔ เรื่อง
มีนักเรียนบางฅนบันทึกไดเยอะ หมายความวา ใชสมุดบันทึกถึง ๒ เลม ถือวาเปนชวงแรกที่เด็กยังไมทราบรายละเอียดหรือหลักเกณฑ
กติกาดีพอตามที่ ดร.มัณฑนาไดกลาวไว คิดวาชวงที่ ๒ นาจะดีขึ้น สวนจะดีขึ้นจริงหรือไม ก็ตองรอดูตอไป
เมื่อวานนี้โทรคุยกับ ดร.มัณฑนา เลาใหฟงวา ชวงนี้เปนชวงปดภาคเรียน คุณครูที่โรงเรียนหวงวา ใหหนังสือและสมุดบันทึกการอาน
ไปแลวจะไมไดหนังสือกลับมา จึงไมใหไป แตดิฉันบอกคุณครูทานอื่นๆ ที่โรงเรียนไปวา ไมได ไมเชนนั้นเราจะไมไดอะไรเลย ยิ่งแยลง
กวาเดิมอีก จึงแกปญหาดวยวิธีใหเด็กอานหนังสืออะไรก็ได ที่บานมีหนังสืออะไรอานไปเลย เชน หนังสือพิมพ หนังสือการตูน หนังสือนิทาน
นิยายอะไรก็ได ใหอานแลวบันทึกใสกระดาษมาตามหัวขอที่ครูกําหนดให เอามาสงคุณครูอยางนอยฅนละ ๓ เรื่อง ในชวงปดเทอม ๒ เดือนนี้
จําเปนตองทําแบบนี้ ไมเชนนั้น จะขาดชวง เด็กปดเทอมเกือบ ๒ เดือน เด็กจะไมไดอานหนังสือ กลายเปนวา ชวงที่ ๒ ก็จะแยอีก
ฉะนั้นเมื่อเกิดปญหาบางก็จะพยายามแกไขปญหาไป ถาเปนปญหาเล็กๆ เราก็พอแกได แตถาเจอปญหาใหญ จะโทรปรึกษาอาจารยทิพ
ภา นี่เปนตัวอยางปญหาที่เรียนใหทราบ ที่จริงยังมีอีกมาก เชน เด็กชอบหนังสือที่มีรูปภาพ เด็กจะสนใจมากกวา ถึงแมจะเปนเด็กชวงชั้นที่ ๒ ก็
ตาม เด็กก็ยังชอบหนังสือที่มีรูปภาพ หรือหนังสือเลมเล็กๆ หนังสือเลมหนาๆ เชน วรรณกรรมเยาวชน เด็กจะไมจับเลย คุณครูสํารวจการยืม
ของนักเรียนพบวา เด็กไมยืมหนังสือที่เปนวรรณกรรมเยาวชน สารคดี แมกระทั่งเรื่องสั้นก็ไมคอยยืม
แตสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นชัดเจน คือ เด็กหยิบ จับ หนังสือมากขึ้น ถึงแมวาจะไมเขาหองสมุดก็ไมเปนไรเพราะมีตะกราหนังสือเวียนไป
ตามหอง เด็กอานหนังสือมากขึ้นแลวก็จะพูดคุยกันเรื่องหนังสือที่อานมากขึ้น ถือวาเปนจุดเริ่มตนที่ดี แตเรายังไมไดคาดหวังไปถึงความสําเร็จ
ที่คณะวิจัยไดตั้งความหวังไว เราเห็นถึงสิ่งที่เราเห็นตรงนี้
อีกเรื่องหนึ่งคือ เด็กชอบอานแตไมชอบบันทึก เด็กอานหนังสือหลายเลม ถามเด็กวาอานหรือยัง เด็กบอกวาอานแลว เลมนี้ก็อานแลว แต
หนูไมไดบันทึก ถาบันทึกก็แค ๑-๒ เลม นี่ก็เปนสวนหนึ่ง อาจเพราะเด็กมีปญหาเรื่องการเขียน เด็กไมชอบเขียน ปญหานี้เปนเรื่องที่โรงเรียน
พยายามแกไขอยู ไดพูดคุยกับคุณครูวาเราตองหาวิธีการทําอยางไรใหเด็กฝกเขียน เพราะเด็กไมถนัดเรื่องการเขียน เขียนสรุปความ เขียนยอ

ความไมได
จึงบอกคุณครูวาใหนักเรียนอานกอน เมื่ออานเสร็จก็ใหนักเรียนเลา ออกมาเลาหนาชั้น เมื่อเลาหนาชั้นไดก็ใหเขียนสั้นๆ เปนภาษาของ
ตัวเองลงไป นี่เปนเรื่องที่ตองฝก ซึ่งควรฝกในชั้นตนๆโดยเฉพาะในชวงชั้นที่ ๑ ตองอานคลอง เขียนคลอง การอาน หรือการแตงประโยคอะไร
ตางก็สงผลมาถึงชวงชั้นที่ ๒ นี่คือปญหา ถาถามถึงพัฒนาการของสิ่งที่โรงเรียนทําอยู ปรากฎวา เด็กเริ่มบันทึก เริ่มจับหนังสือมากขึ้น เริ่มรูวา
หนังสือในหองสมุดมีอะไรบาง หมวดอะไรบาง จากเดิมที่ไมรูไมสนใจหองสมุด สวนใหญไปนั่งดูการตูน หรือเขาหองสมุดตามที่คุณครูใหไป
อาน เดี๋ยวนี้เด็กรูวาเขาหองสมุดเพื่ออะไรมากกวาเมื่อกอน เรียนอาจารย ดร.มัณฑนาเทานี้กอนคะ
ดร.มัณฑนา : ขอบคุณคะ อันที่จริง เราอยากเห็นกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้น กระบวนการที่อาจารยและเด็กในโรงเรียนชวยกันแกปญหา วาจะ
ทําอยางไร จะใชทรัพยากรที่มีอยูในโรงเรียน ไมวาจะเปนอาจารย เด็ก สถานที่ หองสมุดที่มีอยูแลว พัฒนาใหเกิดกระบวนการการเรียนรูและ
การอาน โดยที่ตัวของระบบหนังสือหมุนเวียนเปนสวนเล็กๆ ที่เขาไปกระตุนหรือเปนจุดที่ทําใหเกิดกิจกรรม เกิดความตื่นเตนขึ้นเทานั้นเอง
อีกคําถามที่อาจารยยังไมไดตอบ หรืออาจจะตอบในชวงสุดทายสักนิดหนึ่งคือ อาจารยคิดวา ถาไมมีโครงการวิจัยแลวการหมุนเวียนจะ
เกิดขึ้นไดหรือไม แตขอขามคําถามนี้ไปที่อาจารยทิพภาดวยนะคะวา ในฐานะของนักวิจัยและผูมีประสบการณดานหองสมุด อาจารยคิดวาจะ
เกิดขึ้นไดจริงหรือเปลา
อาจารยทพิ ภา : ในมุมมองสวนตัวคิดวาเปนไปไดคะ โดยเฉพาะโรงเรียนที่เขารวมโครงการวิจัยแลว ยังไมรวมถึงโรงเรียนอื่นๆ ที่อาจจะมา
เรียนรูวิธีการ หรือรายละเอียดในการดําเนินงาน สําหรับโรงเรียนที่เขารวมโครงการก็ไดเห็นตนแบบ เห็นวิธีการ และรูแลววาทําอยางนี้
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นมีอะไรบาง ใชทรัพยากรรวมกัน แทนที่เราจะจายเงินซื้อหนังสือ ๔๐๐ เลม ก็ซื้อเหลือแค ๑๐๐ เลม เปนเงินเทาใดก็ลองเอา
๔ หาร ประหยัดงบประมาณลงไดมาก
เรามีหองสมุด มีอาจารยที่ไดรับมอบหมายใหดูแลหองสมุดเปนครูบรรณารักษอยูแลว เรามีเด็กๆ ที่อยากจะอาน แตวาขาดฅนสงเสริม
องคประกอบเหลานี้เรามีครบอยูแลว อยูที่วาเราจะลุกขึ้นมาจับมือกันทําตอไปหรือเปลา ถามวาทรัพยากรรุนใหมที่จะเอามาหมุนเวียนกันจะได
จากไหน โรงเรียนควรจะจับมือกันคุย มีแหลงที่พรอมสนับสนุนมากมาย
หนวยงานที่ติดตออยู คือ บริษัท เดอเบล ซึ่งใหทุนสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด เรามีการพูดคุยถึงขั้นตอนการพัฒนาวา รอบแรกเรา
พัฒนาหองสมุดใหเขา ซึ่งคอนขางจะเปนการพัฒนาทางกายภาพ รอบตอไปเรานาจะกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเหลานี้อีกสักครั้งเพื่อพัฒนาในเชิง
คุณภาพ เชน พัฒนาจํานวนหนังสือใหมากขึ้น พัฒนาเนื้อหาใหครอบคลุม เด็กๆ ในวัยนี้ควรจะไดรับอะไรบาง เหลานี้เราไดพูดคุยกับหนวยงาน
ที่สนับสนุนไวดวย ตอไปในอนาคตอาจเปนทางเลือกหนึ่งในการระดมทรัพยากรใหโรงเรียนมีใชหมุนเวียนกัน อาจตองใชเวลา ตองใช
เครือขายความรวมมือ หรือความอนุเคราะหจากผูเกี่ยวของหลายฝาย ซึ่งคิดวาเปนไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งเราอยูใกลมหาวิทยาลัยบูรพา เรามี
นิสิต เรามีรายวิชาที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยบูรพาเปนสวนหนึ่งของสังคมที่จะออกไปสนับสนุนเทาที่เราพอจะทําได เพราะฉะนั้นโรงเรียนที่ไดเขารวมโครงการวิจัยฯ
แลวอยากจะใหชวยกันทําตอไป เพื่อเด็กๆ ของเราชุมชนก็ไดเรียนรูจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ไดเรียนรูจากชุมชน สิ่งเหลานี้จะทําใหเกิด
การเรียนรูที่ยั่งยืน และเขมแข็งตอไป สําหรับชวงนี้แคนี้กอนคะ สักครูจะขอใหนิสิตไดออกมาพูดอะไรสักนิด
ดร.มัณฑนา : อาจารยจินดาวายังไงคะ เรื่องระบบหนังสือหมุนเวียน เมื่อจบการวิจัยแลวทําตอไดหรือเปลา เราไดเห็นสภาพของปญหาแลว ถา
ไมใชระบบนี้ ทําอยางไรถึงจะแกปญหา หรือทําใหดีขึ้นไดคะ

อาจารยจินดา : เมื่อสักครูไดฟงอาจารยเสาวนีย แลวก็เอามาเปนประเด็นความอึดอัดสวนตัว ที่จริงแลวการวิจัยนี้เรามาถูกทางแลวคะ หมายถึงวา
เมื่อเอาหนังสือมาใหเด็กแลว และเกิดปญหาขึ้น แสดงวาโรงเรียนของอาจารยไดทําตามกระบวนการครบทุกอยาง แตปรากฏวาเด็กชอบอานไม
ชอบบันทึก
ปญหานี้ผูใหญก็เปนคะ แมกระทั่งตัวเองตั้งใจจะบันทึกตั้งแตปใหมจนถึงสิ้นป แลวจะสงพิมพ สงขาย หรืออะไรตออะไรก็แลวแต ผล
สุดทายไดแควันแรก ก็รางรามา ที่นี้ในเรื่องของเด็กชอบอานไมชอบบันทึกเปนเรื่องปกติ เพราะวัยของเด็กแค ป.๔ เพิ่งผานชวงชั้นแรกคือ ป.๑ป.๓ การอานกําลังพัฒนาสูความเขมแข็ง เมื่อมาถึ งป.๔ ป.๕ ป.๖ ถาไดรับหนังสือที่เหมาะสมเด็กเริ่มฟอรมความคิด แตวายังไมสามารถ
ถายทอดได เพราะจะเริ่มจากการจํามากอน เมื่อจําถาวรเด็กก็อยากจะแสดงออกบาง นี่เปนขั้นตอนตอไป เพราะฉะนั้นอาจารยไมตองวิตกวา เด็ก
ของอาจารยมาถึงมาตรฐานหรือเปลา ดร.มัณฑนาจะวาหรือเปลา รับประกันจะพยายามกันไวไมใหวาคะ ฉะนั้นมาถูกทางแลว โปรดอยา
ทอถอย
กระบวนการสงเสริมการอาน
จะตองทําใหเขมแข็งและตอเนื่องขึ้น
เพราะกิจกรรมสงเสริมการอาน เมื่อเรานําเด็กมาถึงที่
หมายถึงขั้นตอนที่เด็กชอบอานหนังสือแลว
ตองทําใหถาวรและตอเนื่อง
หลังจากไดฟงเรื่องราวนี้ สิ่งสําคัญคือ ไดขอคิดวาเมื่อเราทําวิจัยมาถึงครึ่งหนึ่งแลวพบวา กระบวนการสงเสริมการอานจะตองทําให
เขมแข็งและตอเนื่องขึ้น เพราะกิจกรรมสงเสริมการอาน เมื่อเรานําเด็กมาถึงที่ หมายถึงขั้นตอนที่เด็กชอบอานหนังสือแลว ตองทําใหถาวรและ
ตอเนื่อง เพื่อเสริมใหเด็กขึ้นบันไดขั้นตอไปใหได ฉะนั้นการเลาเรื่องหนาชั้นเปนสิ่งที่เด็กสามารถทําได จากนั้นก็อาจฝกการเขียน และฝายวิจัย
จะตองเสริมในสวนของชวงชั้นที่ ๒ คือ กิจกรรมสงเสริมการอานใหตอเนื่อง ซึ่งอาจจะนําไปสูการเลาเรื่องและการฝกการเขียนตอไป
สิ่งสําคัญที่สุดระหวางเด็กกับหนังสือ คือ ถาจะใหดีที่สุด หนังสือจะตองหมุนเวียนและมีเลมใหมๆ เพิ่มเขาไป นอกจากนั้นก็ตองทําดวย
หัวใจ และจิตสาธารณะ รับประกันวาชนะแนคะ ขอบคุณคะ
ดร.มัณฑนา : อีกกลุมหนึ่งที่มีความสําคัญมาก คือ นิสิตสาขาบรรณาธิการศึกษาที่ไปชวยจัดกิจกรรมและดูแลนองๆ นักเรียนในโรงเรียน ได
เรียนรูอะไรไปพรอมๆ กับนักวิจัย เพราะเรานับเขาวาเปนนักวิจัยฅนหนึ่งดวย อยากจะใหนองนิสิตสัก ๑ หรือ ๒ ฅน มาเลาประสบการณใหฅน
อื่นๆ ฟงวา ไดพบเห็นอะไร หรือคิดเห็นยังไงกับโครงการวิจัยฯ
อาจารยทพิ ภา : เรามีตัวแทนนิสิตสาขาบรรณาธิการศึกษา เชิญคะ เชิญขางหนา เปนลูกศิษยของผีเสื้อรุนแรกในจํานวน ๘ ฅน นางสาวศรีวรรณ
และนางสาวสุนิตา จะเปนตัวแทนบอกเลาเรื่องราวที่ไดรวมกิจกรรม และไดเรียนรูในชวงเวลาที่ไดตระเวนออกไปเวียนหนังสือใหแกนองๆ ใน
โรงเรียนกลุมวิจัยฯ
นางสาวศรีวรรณ : สวัสดีคะ ดิฉัน นางสาวศรีวรรณ กวีธีระวัฒน และนางสาวสุนิตา ปนจุลศักดิ์คะ เปนตัวแทนนิสิตสาขาวิชาบรรณาธิการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาของเราเปนสาขาที่เพิ่งเปดใหม เรามีโอกาสไดชวยทํากิจกรรมโครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียน ไดไปมอบ
หนังสือ ไปหมุนเวียนหนังสือ ไปทํากิจกรรมใหแกนองๆ ตามโรงเรียนที่เขารวมโครงการ โดยแบงเปนโรงเรียนในเมือง ๔ โรงเรียน และ
โรงเรียนในชนบท ๔ โรงเรียนคะ
นางสาวสุนิตา : กิจกรรมที่นําไปเลนกับนองๆ เชน ตอคําเปนขบวนรถไฟ

นางสาวศรีวรรณ : ใชคะ เราใหนองๆ ตอชื่อจังหวัดแตละภาค หรือวาอาหาร ๕ หมู เพื่อจะวัดพื้นฐานความรูของนองๆ
นางสาวสุนิตา : กิจกรรมตอรถไฟนี้ ทําใหเราพบวา นองๆ ยังไมรูวาภาคนี้มีกี่จังหวัด จังหวัดนี้อยูภาคไหน หรือถาพูดถึงอาหาร ๕ หมู นองๆ ยัง
สับสนกันอยูคะ
นางสาวศรีวรรณ : นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีก ซึ่งลักษณะของกิจกรรมที่เตรียมไป เนนใหไดทั้งความรูและความบันเทิงไป
พรอมๆ กันคะ นองๆ จะไดรูสึกผอนคลาย อยากรวมสนุกกับเรา
นางสาวสุนิตา : คะ เพราะวานองๆ อยูตางจังหวัดมีโอกาสนอยที่จะไดทํากิจกรรมแบบนี้ นับวาเปนสิ่งที่ดี และทําใหเราไดรับรูความตองการ
ความคิดของเด็กๆ วา ตองการหรือกําลังคิดอะไร
นางสาวศรีวรรณ : เราเลนมอญซอนผากับนองๆ ซึ่งหางเหินมานานมาก ทําใหเราไดระลึกถึงวัยเด็กของเราดวย ที่นาประทับใจคือ มีนองให
ความสนใจมาเลนมอญซอนผากับพวกเรากันทั้งหอง ทั้งผูหญิงและผูชาย ซึ่งแรกๆ ที่เราไปจะเห็นนองๆ แยกเลนเปนกลุม ผูหญิงเลนกับผูหญิง
ผูชายเลนกับผูชาย กิจกรรมที่เราเตรียมไปทําใหสนามโรงเรียนเต็มไปดวยนองๆ ที่มารวมเลนกิจกรรมกับเรา
เรานําหนังสือไปแนะนําหนังสือใหแกนองดวย ซึ่งครั้งแรกที่ไปเราไมทราบพื้นฐานของนองๆ เลย เราจึงใชแบบทดสอบที่เตรียมไป
ทดสอบนองๆ เพื่อวัดพื้นฐานการอาน การเขียน ของนองๆ แตละฅน แตละหอง วาแตกตางกันมากนอยเพียงใด
นางสาวสุนิตา : ทําใหเราพบวา พื้นฐานเรื่องการอาน-การเขียนของนองๆ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ยังไมดีเทาที่ควร ยังมีนองที่อานไมออก เขียนไม
ถูกตอง หรือเขียนไมไดเลย ทําใหพวกเราสะทอนใจวา นองอุตสาหเรียนมาถึงขนาดนี้แลวนาจะทําไดดีกวานี้ ยิ่งทําใหพวกเราอยากจะชวย
พัฒนาการอาน-การเขียน นองจะไดอานออก เขียนได และเขียนถูก มากขึ้นกวานี้คะ
นางสาวศรีวรรณ : การนําหนังสือไปใหนองๆ และไดทํากิจกรรมกับนองๆ สังเกตเห็นไดชัดเจนวานองๆ ตื่นเตน ดีใจ กระตือรือรน และให
ความรวมมือทํากิจกรรมกับพวกเราดีมาก
อาจารยทพิ ภา : ครูขอถาม ๑ คําถาม ครั้งแรกที่เรานําหนังสือไปมอบใหแกนองๆ เรามีการจัดกิจกรรม ครั้งที่ ๒ เราไปหมุนเวียนหนังสือเ ก็จัด
กิจกรรม และครูสังเกตเห็นว ากิจกรรมที่เตรียมไปมีการปรับเปลี่ยน พวกคุณใชประเด็น หรือหลักเกณฑอะไรมาตัวปรับเปลี่ยนกิจกรรม
หมายความวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหตองปรับกิจกรรมที่เตรียมไปในครั้งที่ ๒
นางสาวศรีวรรณ : ขอพูดถึงกิจกรรมหลังกอนนะคะ เราปรับรูปแบบกิจกรรมใหเกี่ยวของกับหนังสือที่เรานําไปมอบใหนองๆ มากขึ้นคะ
เพื่อใหนองๆ มีความกระตือรือรนที่จะรวมสนุกกับเรา ตอบคําถามเราใหได นองฅนไหนไดอานหนังสือก็จะตอบคําถามเราได คิดวานองๆ
นาจะสนุกกับเรา และชวยกระตุนใหเขาอยากอานหนังสือมากยิ่งขึ้น ครั้งตอไปเมื่อเรากลับมาหมุนเวียนหนังสือ นองๆ จะไดอยากรวมสนุกกับ
เราอีก
ดร.มัณฑนา : คะ ก็เปนตัวอยางของกิจกรรมและก็เปนกําลังสําคัญของโครงการวิจัยฯเรานะคะ
พิธีกร : ขออนุญาตนะคะอาจารยเห็นวาเปนนองๆ รุนใหม ขอถามคําถามสวนตัวสัก ๑ คําถามคะวา นองๆ นึกอะไร คิดอะไร ถึงเลือกเรียนและ
ทํากิจกรรมลักษณะนี้ ทั้งๆ ที่ตอนนี้สังคมเราแทบจะมองหาแตสิ่งฟุงเฟอไปหมเ ไมวาจะเปนการเลือกสาขา เลือกคณะ

นางสาวศรีวรรณ : ที่เลือกเขามาเรียนสาขาสารสนเทศนี้ เพราะอาจารยบรรณารักษที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพาเปนผู
แนะนําคะ ขณะที่เรียนอยูที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา มีโอกาสชวยงานอาจารยบรรณารักษที่หองสมุดตอนพักเที่ยงเปน
ประจํา ตองเขาหองสมุดบอยๆ จึงคอนขางสนิทกับอาจารยบรรณารักษที่หองสมุด อาจารยก็เลยแนะนําใหลองเลือกบรรณารักษ จึงลองเลือก
และก็สอบได จึงมีโอกาสไดเรียนที่นี่
ตอมาภาควิชาบรรณารักษ เปดสาขาวิชาใหมแยกออกมา คือ สาขาวิชาบรรณาธิการศึกษา ซึ่งเปนแหงแรกของประเทศไทยก็สนใจ คิดวา
เปนสาขาวิชาที่แปลกใหม จึงลองเลือกเรียน
นางสาวสุนิตา : ความคิดเห็นคลายกันคะ เผอิญวาอยูกลุมเดียวกัน เห็นวามีสาขาเปดใหมใหเลือก ก็เลยชวนกันมาทดลองเรียน
พิธีกร : แสดงวาอาจารยแนะแนวมีอิทธิพลมากใชไหมคะในการตัดสินใจเลือกเรียนอะไร
นางสาวสุนิตา : ใชคะ แตก็อยูที่ตัวเองดวย
พิธีกร : แลวนองๆ เยาวชนรุนใหมที่กําลังจะจบการศึกษาไปเปนอนาคตของประเทศ คาดหวัง หรืออยากเห็นระบบการศึกษา การอาน-การ
เขียนของนองๆ รุนหลังๆ เราเปนอยางไร และคิดวาตัวเองจะมีสวนชวยไดอยางไรบาง
นางสาวศรีวรรณ : แนนอนคะ วาทุกฅนก็ตองอยากเห็นเจริญกาวหนาอยูแลว ขึ้นอยูกับพวกเราทุกฅนที่จะชวยกันทําใหเด็กๆ นองๆ เยาวชนของ
ประเทศไทยเจริญกาวหนาไดอยางไร อยางนอยโครงการระบบหมุนเวียนหนังสือนี้ เปนวิธีหนึ่งที่ชวยไดมากจริงๆ นองๆ ขาดโอกาสมาก เขา
ไมมีหนังสือเหมือนเด็กในเมือง ไมมีเงินซื้อหนังสือ ซื้อขนม แมกระทั่งอาหาร เวลาที่เอาขนมไปแจก นองๆ จะตื่นเตนดีใจมาก ถาไปดูที่
หองสมุดของนองๆ ก็ไมคอยมีหนังสือ หรือมีหนังสือแตก็เกา ชํารุดเสียหายไมมีฅนดูแล ไมเปนระบบระเบียบ งานวิจัยฯนี้จะเขามาชวย ถา
ผลการวิจัยออกมาวาไดผลจริง ก็จะเปนการดีอยางยิ่ง และประเทศไทยของเราควรตองทําระบบนี้ เพื่อใหเด็กและเยาวชนของเราพัฒนาขึ้นคะ
พิธีกร : ขอบคุณนองๆ คะ ตอจากนี้เปนชวงเวลาซักถามแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น มีทานใดมีคําถาม หรืออยากแลกเปลี่ยน เชิญคะ
คุณพินิจ นิลรัตน (สื่อมวลชน และนักวิจารณวรรณกรรม) : ผมพินิจ นิลรัตน ขอรวมแสดงความคิดเห็นสักเล็กนอย และรวมพายเรือในอางอีกฅ
นครับ วันนี้ไดเห็นปญหา อุปสรรคเยอะแยะ แตวาปญหานั้นมีทางออกดวยโครงการระบบวิจัยหนังสือหมุนเวียนฯ
ฟงอาจารยเสาวนียพูดแลว รูสึกทึ่งมากที่จัดเรื่องการอานใหแกเด็กอยางเปนขั้นเปนตอน และที่อาจารยจินดาบอกวา ไมตองหวงเรื่องการ
บันทึก เพราะเด็กๆ อานเอาบันเทิงกอน และจะพัฒนาการไปถึงขั้นรูสึกอยากเขียน ที่บอกวาจะรวมพายเรือในอางกับอาจารยจินดาก็คือ ที่วาเด็ก
ป.๔-ป.๖ อานหนังสือไมออก และสะกดคําไมเปน ปญหานี้ผมเห็นมาเยอะ
ผมไดอานตนฉบับเด็กๆ ระดับนี้ และระดับมัธยมเยอะ อยาวาแตเด็กประถม-มัธยมเลย ผูใหญอยางที่อาจารยบอกก็ใช ผูใหญเจาะจงลง
ไปก็คือครู ครูก็เขียนหนังสือผิดเยอะ เนนใหชัดๆ คือ ครูภาษาไทย ที่ผมเห็นมา ซึ่งเปนเรื่องที่ไมนาเกิดขึ้นครับ ผมจะเลาประสบการณนิดหนึ่ง
เมื่อสัปดาหที่แลวผมไปเขาคายอบรมเรื่องการอาน-การเขียนเขมขนขององคกรแหงหนึ่งเปนองคกรมหาชน มีการฝกเขียน ในนั้นมีทั้งเยาวชน
ระดับมัธยม แลวก็ระดับนิสิต-นักศึกษา รวมถึงครู-อาจารยเขาอบรม โดยใหเขียนหนังสือ เขียนเรื่องสั้น เขียนโครงสรางนวนิยายสงมา แลวก็
วิจารณ ปรากฏวางานที่สงมาเขียนผิดเยอะมาก พนักงานทานหนึ่งเขาสงงานเขียนประกวดเยอะไดรับรางวัลมามากมาย จนลาสุดเขาไมสงแลว
และไดรับเชิญไปเปนกรรมการตัดสิน แตในคายที่เขาสงงานเขามา เขาเขียนหนังสือผิดอยางไมนาเชื่อวา เคยมีผลงานไดรับรางวัล และไดเปน

กรรมการตัดสินฅนอื่น เชน คําวา ‘แก’ เปน ‘แก’ ทุกคํา ‘แกอยางนั้น’ ‘แกอยางนี’้ ‘ฅนสนิท’ ‘เพื่อนสนิท’ ‘สนิด’ สะกดดวย ‘ด’ แลวก็ที่นา
ตกใจมาก คือ เมื่อนํางานนั้นมาวิจารณ บอกวาตรงนั้นผิด ตรงนี้ผิด เขาบอกวา เขาไมรูมากอนเลยวาเขาเขียนผิด โอโฮ --ผมรูสึกวาตรงนี้ วันนี้มีองคกรมาหลายๆ องคกร กทม.ดวย และหนวยงานตางๆ มาชวยกันแกปญหาใหถูกทาง สิ่งที่ผมสัมผัสมาเมื่อ
สัปดาหที่แลวนี่เองเปนเรื่องนาประหลาดใจมากๆ พนักงานฅนนี้ไมเคยรูมากอนวา ‘สนิท’ สะกดดวย ‘ท’ ‘แก’ เปน ‘แก’ หมดเลยและยังมีอีก
เยอะใน ๑ หนา , ๒ หนา, ๓ หนากระดาษ ผิดเยอะมากเลย เขายอมรับโดยดีวา ถาไมเขาคายเขมขนอยางนี้ เขาจะไมมีวันรูเลยวา ที่เขาเขียนมา
ทั้งหมดนี้ผิดมาตลอด ขอบคุณครับ
พิธีกร : มีทานใด มีคําถามอีกไหมคะ
ผูรวมฟงเสวนา : อยากเรียนถามอาจารยวา มีแนวคิดจะทําหองสมุดโรงเรียนใหเปนหองสมุดของชุมชนดวยหรือเปลาคะ หมายถึงวา ปกติ
หองสมุดของโรงเรียนเปดวันจันทร-วันศุกร ปดวันเสาร-อาทิตย เด็กนักเรียนบางฅนวางวันเสาร-อาทิตย เปนไปไดหรือเปลาที่เราจะทํากิจกรรม
เสาร-อาทิตย เพื่อใหเด็กในชุมชนที่ไมไดอยูในโรงเรียนของเราเขามาอานหนังสือในโรงเรียนไดดวย
อาจารยเสาวนีย : สําหรับแนวคิดนี้ ที่จริงหองสมุดของโรงเรียนก็เปนหองสมุดของชุมชนดวย ในทางปฏิบัติจะตองมีบรรณารักษประจํา
หองสมุด แตเนื่องจากโรงเรียนประถมอยางเราไมมีบรรณารักษ มีแตครูประจําชั้น ครูประจําการ ถาจะดําเนินการในเรื่องนั้น ตองขอความ
รวมมือจากหนวยงานตางๆ เชน หนวยงานระดับทองถิ่น อบจ. หรือเทศบาล จัดสรรงบประมาณเพื่อทําหองสมุดของโรงเรียนเปนหองสมุดของ
ชุมชน โดยตั้งอัตราตําแหนงบรรณารักษใหแกโรงเรียน เพื่อที่โรงเรียนจะไดเปดใชเปนหองสมุดของชุมชนได
ปจจุบันนี้เราขาดแคลนครูอยูแลว ครูบรรณารักษเราก็ไมมี ครูบรรณารักษตองมีความรูในเรื่องของการใหบริการ การจัดระบบตางๆ ใน
หองสมุด แตครูประจําการ และครูประจําชั้นของเรา ถึงแมจะพยายามเรียนรูในเรื่องของการเปนบรรณารักษ แตก็ยังไมเขมขนเทากับฅนที่จบ
ดานบรรณารักษมา ที่จะทํางานบริการใหแกชุมชนไดอยางเต็มที่สมบูรณ ดังนั้น ถาจะใหหองสมุดของโรงเรียนเปนหองสมุดของชุมชนดวย
ตองไดรับการสนับสนุนบุคคลากรตางๆ อยางนอยขอแคบุคคลากรเราก็สามารถดําเนินการใหแกชุมชนไดคะ
ผูรวมฟงเสวนา : อีกประเด็นที่อยากจะเสนอ ที่อาจารยบอกวาเด็กมีกิจกรรมเยอะแลว ไมมีเวลาอานหนังสือ แลวยังตองมาจดบันทึกอีก ถาเราจะ
ทําใหเด็กซึมซับ หรือทําใหเด็กมีความกระหายที่จะอานหนังสือ โดยใชวิธีอยางนี้ไดหรือเปลาคะ คือไดแนวความคิดมาจากอาจารยตอนเรียน
มหาวิทยาลัย ทานจะแนะวา เธออานหนังสือเลมนี้สิ เปนหนังสือที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่กําลังเรียนอยู สมมุติวาตอนนี้โรงเรียนมีกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพฟน เราก็แนะนําเด็กวา ในหองสมุดของเรามีหนังสือเรื่องนี้ มีหนังสือเรื่องนั้น ซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมนี้พอดีอะไรลักษณะนี้คะ
อาจารยเสาวนีย : ขอบคุณคะที่แนะนํา โรงเรียนพยายามจัดบรรยากาศของการเรียนรู เพื่อสงเสริมการอานใหแกนักเรียน ถึงแมจะไมไดอาน
โดยตรงจากหองสมุดหรือในหนังสือ เพราะที่โรงเรียนมีสวนหยอม มีแหลงเรียนรูในโรงเรียน ที่ทําอยูในโรงเรียนขณะนี้คือ โตะที่เด็กนั่ง
รับประทานอาหารกลางวันจะมีขอความ หรือนิทานอะไรเล็กๆ นอยๆ แปะอยูบนโตะที่ทานอาหาร เพื่อใหเด็กทานอาหารไปดวยไดเห็น
ขอความ หรืออานหนังสือที่เปนประโยชนแกเด็กไปดวย โดยที่ขอความนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป เดือนหนึ่งอาจจะเปลี่ยนสักครั้งหนึ่ง คือ
พยายามทําทุกวิถีทางใหเด็กเขาไดอาน ไดพบ ไดเห็น ขอความภายในโรงเรียน นาจะเปนจุดที่ทําใหเด็กสนใจเกิดการเรียนรูภายในโรงเรียน
พยายามจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู ในเรื่องการอาน และการเขียน นอกเหนือจากที่แนะนํามา ขอบคุณคะ
คุณธิดา สุวรรณสาครกุล : สวัสดีคะ ในฐานะที่เปนหนึ่งในคณะผูไดลงพื้นที่วิจัย เห็นวา โรงเรียนทั้งโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบทมี
พัฒนาการทั้งหองสมุด นักเรียน และคุณครูมาก โดยเฉพาะคุณครูซึ่งมีความตั้งใจ เอาใจใสโครงการ นี้มาก

ในที่นี้มีคุณครูมาจากเกือบทุกโรงเรียน ทั้งโรงเรียนชนบทและโรงเรียนในเมือง ๘ โรงเรียน เราไดฟงอาจารยเสาวนียจากโรงเรียนบาน
แหลมแทน ซึ่งเปนโรงเรียนจากตัวแทนในเมืองไปแลวนะ อยากเรียนเชิญตัวแทนทานอื่นๆ อาจจะเปนจากโรงเรียนชนบทคุณครูมาเลา
ความรูสึก หรือบรรยากาศอะไรเกี่ยวกับโครงการฯ ที่อยากจะแลกเปลี่ยนใหทานอื่นๆ ไดรับฟงกันคะ
อยางโรงเรียนบานหนองประดู เมื่อลงพื้นที่ไป ปรากฎวา มีการพัฒนาการที่ดีมาก คุณครูบรรณารักษตั้งใจมาก เมื่อลงพื้นที่ไปคุณครู
ปรึกษาวา มีวิธีการเลือกหนังสือใหเหมาะสมแกเด็กอยางไร หรือจะทําใหเด็กที่ไมตั้งใจ ไมสนใจหนังสือ หันมาสนใจหนังสือทําอยางไรดี ขอ
เชิญคุณครูคะ
อาจารยพรทิพย ถวยงาม (ครูบรรณารักษโรงเรียนบานหนองประดู) : สวัสดีคะ ดิฉัน พรทิพย ถวยงาม ครูบรรณารักษโรงเรียนบานหนองประดู
ดิฉันเปนครูที่ไมเคยเรียนดานบรรณารักษ จึงไมมีความรูดานบรรณารักษเลย เมื่อยายมาทํางานที่โรงเรียนนี้ก็ไดรับมอบหมายใหเปนครู
บรรณารักษ นึกในใจวาจะทําอยางไรดี ในเมื่อเลือกหนังสือ จัดหนังสือ หรือจัดหมวดหมูไมเปนเลย
สมัยเรียนก็ไมชอบเขาหองสมุด เนื่องจากเคยตกบันไดวนในหองสมุดจึงมีประสบการณไมคอยดีกับหองสมุด ทําใหไมชอบเขาหองสมุด
อีกเลย แตถามีรายงานจําเปนตองเขาหองสมุดก็ไป แตถามวา ชอบเขาหองสมุดไหม ไปหาหนังสืออานไหม ไมชอบเลย แตกลับตองมาทํางาน
เกี่ยวกับหองสมุดเปนลําดับแรก
หองสมุดที่ไดรับมอบหมาย มีหนังสือวางระเกะระกะไมเปนระเบียบ กระจัดกระจายไปหมด ไมเขาใจวาตองจัดหมวดหมูอยางไร จึงไป
ดูในอินเทอรเน็ตไดพบหลักการของดิวอี้ ๐๐๐ หมวดทั่วไป เบ็ดเตล็ด, ๑๐๐ หมวดปรัชญา แลวหนังสือปรัชญาเปนอยางไร แบบไหนถึงเรียกวา
เปนปรัชญา แลววิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ตางๆ นานา คือ เมื่อไดหนังสือมา ๑ เลม ก็เกิดปญหาวา จะจัดเขาหมวดอะไร
จึงพยายามแกปญหาโดยถามฅนที่เคยเปนบรรณารักษ ก็ไดรับคําตอบวา จัดไปเถอะ อะไรก็จัดไป เดี๋ยวเด็กเขามารื้อก็เหมือนเดิม เปน
อยางนี้จริงๆ คะ เปนครูประจําชั้นสอน ๘ สาระการเรียนรู สอนครบทุกวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม สุขศึกษา ภาษาไทย พล
ศึกษา การงาน อังกฤษ บวกคาบหองสมุด บวกคาบซอมเสริม บวกคาบลูกเสือเขาไปอีก ทั้งวันคะ และยังตองมาเปนบรรณารักษดวย จะหาเวลา
ชวงไหน
ตอนนี้มีงานใหมตองทําอีกอยางดวย คือปลูกผักปลูกพืชไรดิน ตองไปนั่งเฝาอีก โรงเรียนเราอยูหลังเขา ลมพัดแรง พลาสติคที่คลุมพืชไร
ดินปลิวไป ก็ตองวิ่งไลตามกลับมา วันดีคืนดีไฟดับ พืชไรดินตองใชไฟ วันดีคืนดีมดขึ้น คืองานลักษณะนี้เยอะ ภาระการสอนก็เยอะ งาน
หองสมุดก็หนัก ถือเปนงานหนักสําหรับฅนที่ไมเคยทํามากอน
เริ่มคอยๆ ศึกษา คอยๆ ทําไป คือ คําแนะนําบอกวา นวนิยายอยูหมวดนวนิยาย หนังสือนิทาน ก็จัดเปนหมวดเปนกลุมไว ทําตาม
คําแนะนํา จึงขอผูอํานวยการซื้อสกอตเทปสีมาแยกกลุมหนังสือ เวลาที่จัดเก็บหนังสือก็จัดเก็บตามสี ทํางายๆ ทํามาไดสักระยะ ปญหาตอมาคือ
เด็กไมเขาหองสมุด พอหนังสือเกา ขาด สีไมสวย เด็กไมชอบ ไมอาน ถึงเขาหองสมุดก็นั่งเลนกัน คุยกันในหองสมุด บางฅนหยิบหนังสือมาเปด
เปด เปด เปด นี่พูดถึงเด็กโต มาเปด เปด แลวก็เก็บ บางฅนก็ไมเก็บ ครูตองมาไลเก็บ
หลังจากสอนเสร็จ กลับมาหองสมุด เห็นสภาพหองสมุดแลวจะเปนลม หนังสือเกลื่อนหองสมุด บางครั้งตองใหเด็กที่สอนอยูมาชวยเก็บ
แตเด็กที่สอนอยูคือ ป.๔ เพิ่งพนวัย ป.๑ ป.๒ ป.๓ ยังทําอะไรไมคอยได ไมคอยเปน กลุมใจ
ตอมา ผูอํานวยการของบมาสรางหองสมุดเปนเอกเทศแยกอยูชั้นลาง ก็ยายมาอยูชั้นลาง หองสมุดใหญ แตมีหนังสือเกาๆ เล็กนอย หองก็
โลง จึงบอกผูอํานวยการวา หนังสือไมคอยใหมเด็กไมสนใจ เด็กไมคอยอาน ผูอํานวยการก็เจียดงบมาใหซื้อหนังสือเขาหองสมุด บอก

ผูอํานวยการอีกวาเลือกหนังสือไมเปน ไมรูจะเลือกหนังสือยังไงใหครอบคลุมตั้งแตอนุบาล-ป.๖ แลวหนังสือประเภทไหนบางที่ควรจะมีอยูใน
หองสมุด ก็ไปเลือกที่รานหนังสือ แตก็มีไมหลากหลาย พยายามใหมีหนังสือนิทาน มีหนังสือเกี่ยวกับการเรียนตางๆ
ปตอมา ไปซื้ออีกก็ซ้ําเลมเดิมที่เลือกมาแลว ไมมีหนังสือใหม ปนี้ผูอํานวยการใหงบมาซื้อหนังสือ ๓๐,๐๐๐ บาท ตอนแรกนึกเลยคะวา -- ๓๐,๐๐๐ จะไปเลือกหนังสืออะไรบางตั้ง ๓๐,๐๐๐ บาท แตพอไปซื้อไดมา ๔ ตะกรา เลือกแปบเดียว รานคาบอกวาจะครบแลว
กอนไปเลือกหนังสือก็สํารวจดวยการถามเด็กวา อยากอานหนังสือประเภทไหน ครูอยากฟงความคิดเห็นจากพวกเธอ วาพวกเธออยาก
อานหนังสือประเภทไหนกัน บางฅนบอกวา ‘แฮรี่ พอตเตอร’ เราก็บอกวา อือ...ก็ดีนะ ‘แฮรี่ พอตเตอร’ เพราะวาเด็กเล็กๆ เห็นเด็กโตๆ อานแลว
รูสึกอยากอาน
‘แฮรี่ พอตเตอร’ก็นาสนใจ จึงซื้อมาใหเพราะคิดวาคงไมมีพิษมีภัยอะไรแกเด็ก บางฅนบอกวา อยากไดหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ชอบการตูน ก็ซื้อมา เจอหนังสืออยูเลมหนึ่งราคา ๘๐๐ บาท ก็ซื้อมา เปนหนังสือปอบอัพ พบปญหาอีกวา หนังสือปอบอัพเปดมาเดงดึ๋ง แรกๆ
เด็กถามครูวา หนังสือเลมนั้นอยูไหน อยากอาน อยากดู อยากเห็นหนังสือเลมนี้ ตื่นเตน แตผานมาไดสักเดือนหนึ่ง หนังสือเลมนั้นไมอยูใน
สายตาเด็กอีกตอไป กลับไปเลนกระโดดยางเหมือนเดิม ไมรูจะแกปญหายังไง
ดวยความอยากใหเด็กเขาหองสมุด จึงไปเรียนปรึกษาผูอํานวยการวา ชวงพักกลางวันหลังจากเด็กกินขาวเสร็จแลว ใหเด็กมาอานหนังสือ
ในหองสมุดสัก ๑ วันตอสัปดาห แตผูอํานวยการบอกวา เรามีคาบหองสมุด ใหใชคาบหองสมุดดีแลว จึงบังคับไดแคเด็กหองที่สอนอยู ใหทุก
วันศุกรตอนกลางวันไปอานหนังสือในหองสมุด เด็กหองครูทานอื่นไมกลาไปบังคับ
ปญหาตอมา คือ เด็กสรุปความไมเปน พอไปเปดอานรูทันทีวาไปลอกทอนใดทอนหนึ่งของหนังสือมา เรียกมาถามวาหนังสือเลมนี้ เรื่อง
อะไร มีตัวละครอะไรบาง เด็กตอบได แตไมไดบันทึกลงในสมุดบันทึกการอาน เมื่อถามตอวาแลวนี่คําพูดใคร เด็กตอบไมทราบครับ คือเด็กไม
รู เด็กมีปญหาดานนี้จริงๆ สรุปความไมได เปนทั้งหมด ตั้งแต ป.๔ ป.๕ ป.๖ เด็กโตก็เปน สรุปความไมได
จึงเปลี่ยนวิธีการใหม นิทานอมตะที่เด็กตองรูจัก ‘กระตายกับเตา’ ใหเด็กเขียนใสกระดาษมา แลวเลาใหฟงวาเรื่องราวเปนยังไง คราวนี้
ใหเขียน และใหออกมาเลา ก็เลาได เลาเปน ตอมาก็ใหเด็กเลือกหนังสือนิทานเรื่องที่ชอบอาน แลวสรุปแบบ‘กระตายกับเตา’ใหครูฟง ก็ทําได
ถาเปนหนังสือนิทานทําได แตเมื่อเปนหนังสือวิชาการหรือวาเนื้อหาที่ไมใชบันเทิง จะสรุปไมได
เด็กๆ ชอบหนังสือที่เปนเรื่องสั้นๆ มีภาพเยอะๆ สรุปงาย อีกอยางหนึ่ง คือเด็กเขียนผิด เจอเหมือนกันคะ คําวา ‘แก’ เปน ‘แก’ เปนทุก
โรงเรียน ‘แกขอผิด’ จะใหเขียนคําวันละ ๑๐ คําตอนเชา ‘แกขอผิด’ เขียนเปน ‘แกขอผิด’ ทุกฅน ไมรูจะแกกันไปถึงไหน ‘เราสู’ รองเพลง‘เรา
สู’กัน สอนดนตรี สอนนาฎศิลป รองเพลง‘เราสู’ ‘ส + อู = สู’, ‘สู + เอก = สู’ เราสู ‘สู’ตรงไหน เด็กมีปญหาเรื่องการผันอักษรสูง กลาง ต่ํา การ
ผันเสียงอักษร เด็กมีปญหาเยอะ
เรารูไดยังไง เพิ่งมารูตอนสอน ป.๔ คะ เรื่องการผันเสียง อักษรสูงผันได ๓ เสียง รูปเอกเสียงเอก รูปโทเสียงโท รูปสามัญเสียงจัตวา ที่
เรียนมาทั้งหมดจนถึงมหาวิทยาลัยไมเคยรูจริงๆ ไปดูหลักสูตร ป.๑ สอนผันอักษรแบบนี้แลว แต ป.๑ ยังอานไมออก แลวจะไปผันเปนไดยังไง
เรื้อรังมาเรื่อยๆ
ครูบางฅนก็สอนบางไมสอนบาง การสอนของครูบางฅนก็เขมขน บางฅนก็ไมเขมขน ปลอยแลวก็ปลอยเลย คือสอนตอไปแบบนี้ ไม
แปลกใจวาพอเด็กขึ้น ป.๔ ทําไมอานหนังสือไมออก เมื่อกอนสอนทุกวิชารับบทหนักภาษาไทย เด็กอานหนังสือไมออก สะกดไมเปน คําวา
‘นั่ง’ ‘นอน’ (น - อะ - ง เด็กอาน นัง : นัง + เอก อานวา นั่ง) ‘นั่ง’สะกดไมเปน ไมเขาใจทําไมสะกดไมไดขึ้น ป.๔ แลวนะ ตองยอนกลับมาสอน

บทที่ ๑ หนาแรก ว - อะ - น อานวา วัน, ห - น - อึ – ง หนึง : หนึง + เอก อานวา หนึ่ง) ตองกลับมาไลสอนอยางนี้เลยคะเด็ก ป.๔ เพราะตองการ
ใหเด็กสะกดเปน
ขณะเดียวกันถูกเพื่อนที่สอนอยูมัธยมฯโทรมาตอวา วาสอนหนังสือยังไงเด็กอานหนังสือไมออก ขึ้น ม.๑ ไมรูเรื่องเลย เราก็บอกวาแลว
จะใหทํายังไงละ เด็กจะใหซ้ําชั้นก็ไมได ตองดันขึ้นไป พอขึ้น ป.๕ ก็ใหซ้ําชั้นไมได ก็ดันขึ้น ป.๖ ป.๖ ก็ตองดันขึ้นไปตอ ม.๑ ไมเรียนก็ไมได
เปนแบบนี้เหมือนกับสะสมมาตั้งแตแรก กระทั่งเด็กโตเปนผูใหญ ถาอานไมได ก็คือ อานไมได ถาไมไดรับการแกไข
ดร.มัณฑนา : สรุปวา อาจารยถูกอาจารยมัธยมฯวาใชไหมคะ เพราะอาจารยมหาวิทยาลัยก็จะวาอาจารยมัธยมฯวาสอนยังไง--- ขอบคุณอาจารย
มากคะ
อาจารยพรทิพยตอนนี้กระตือรือรนมาก ครั้งแรกที่เจอกันเมื่อ ๓-๔ เดือน กอนจะเปดภาคเรียนที่ไปเสนอโครงการฯ ยังคิดวารบกวน
อาจารยหรือเปลา เหมือนเอาโครงการฯ เอางานไปเพิ่มใหอาจารย และก็เห็นแลววา ตอนนี้งานอาจารยโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กชนบทซึ่ง
ครูไมครบชั้น และครูมีงานที่ตองรับผิดชอบเยอะมาก ตองทําทุกอยาง สอนทุกวิชา พอเราเอาโครงการวิจัยฯลงไปให ก็เพิ่มงานขึ้นมาอีก แตเรา
ก็เห็นความตั้งใจของอาจารยทุกฅน รวมทั้งผูอํานวยการ และผูบริหารของโรงเรียนทุกโรงเรียนในชนบท โดยเฉพาะโรงเรียนบานหนองประดู
เห็นความเปลี่ยนแปลงของหองสมุดอยางชัดเจน หองสมุดวันแรกที่เราไป คงเปนวันที่หนังสือกระจัดกระจายอยางที่อาจารยเลา
แตครั้งตอมาที่เราไปเยี่ยม เปลี่ยนไปเหมือนมีรายการโทรทัศนไปถายทําแลวจัดใหเรียบรอย เหมือนไมจริง แตวาเปนเชนนั้นจริงๆ
เพราะฉะนั้นเปนโรงเรียนที่เราภูมิใจ และดีใจ ทําใหรูสึกวาในกลุมของชนบทนาจะไดผล ถึงขนาดมีผูอํานวยการเสนอวาครั้งสุดทายนาจะเสนอ
ใหอบต.เปนเจาภาพจัดโครงการทั้งหมดดีไหม ซึ่งครูทุกโรงเรียนเริ่มคิดถึงการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่น ฅนใกลชิด ฅนที่เกี่ยวของ ใหเขา
มามีสวนรวมความรับผิดชอบนี้นอกจากคุณครู
เราก็มีความหวังมากกับโรงเรียนในชนบท ซึ่งครูนอย นักเรียนนอย ความใกลชิดเยอะ ถาชุมชนหรือทองถิ่นเขมแข็ง ผูบริหารเห็นถึง
ความสําคัญนาจะดีขึ้นมาก ขอบคุณคะ
พิธีกร : ขอใหอาจารยสูตอไป
อาจารยพรทิพย ถวยงาม : ก็ตองทําตอไปละคะ
พิธีกร : ขอปรบมือเปนกําลังใจใหแกอาจารยที่นี่ แลวก็อาจารยทุกทานที่มาวันนี้ดวยคะ ถือวาเปนผูเสียสละตัวจริง ขออนุญาตถามแทนผูที่เขียน
คําถามสงมาคะ
คําถามแรก อยากใหมีการวิจัยวา เหตุใดหนังสือการตูนจึงประสบความสําเร็จอยางมากในหมูนักอานเยาวชน และมีวิธีใดที่จะใชหนังสือ
กลุมนี้ชวยใหเด็กๆ เชี่ยวชาญการอานจนสามารถอานวรรณกรรมได
ดร.มัณฑนา : เชิญอาจารยจินดาตอบคะ
อาจารยจินดา : หมายถึงเขาจะใหทําวิจัยการตูนใชไหมคะ เพราะฉะนั้นก็ตองอาศัยเจาภาพ คุณมกุฏ อีกละคะ
คุณมกุฏ : ตอบสั้นๆ นะครับวา หนังสือการตูนเปนธรรมชาติของการอานทั่วโลก ไมตองวิจัย แตสิ่งที่จะตองวิจัยก็คือ หนังสือการตูนใน

ประเทศไทยมีคุณภาพแคไหน เพราะวาผมเห็นหนังสือเลมหนึ่งเขียนถึงพระเจาตากฯ แตพระเจาตากฯหนาเหมือนกับพอมูหลาน หนา
เหมือนกับฅน ---ไมใชจีนแตเปนญี่ปุนผสม เราไปเอาอะไรมาผสมผเสเพื่อใหขายไดเทานั้นเอง
เราตองวิจัยวา‘การอานเปนวาระแหงชาติ’ แปลวาอะไร
เราจะตองถามคําแปลกันเสียกอนวา
--- ‘ตอไปนี้จะใหการอานเปนวาระแหงชาติ’ แปลวาอะไร
เพราะดูเหมือนฅนพูดยังไมรูเลยวา การอานประกอบขึ้นดวยอะไรบาง
เราจะตองวิจัยกันอีกเยอะ เชนเดียวกับที่เราจะตองวิจัยวา‘การอานเปนวาระแหงชาติ’ แปลวาอะไร เราจะตองถามคําแปลกันเสียกอนวา
ฅนที่พูดวา‘ตอไปนี้จะใหการอานเปนวาระแหงชาติ’ แปลวาอะไร เพราะดูเหมือนฅนพูดยังไมรูเลยวาการอานประกอบขึ้นดวยอะไรบาง การ
อานไมไดหมายความวา มีหนังสือและมีฅนอาน ไมใช มีมากกวานั้นและลึกซึ้งกวานั้น และประเทศไทยยังทําใหการอานเปนวาระแหงชาติ
ไมได ตราบใดที่คณะรัฐมนตรียังไมเคยอานหนังสือเลย ที่จริงพูดเรื่องการตูนแตวาก็เกี่ยวของกัน
พิธีกร : คําถามที่ ๒ ชวยยกตัวอยางหนังสือที่สงไปตามโรงเรียนครั้งนี้ไดหรือไมคะ จะทราบรายชื่อหนังสือไดอยางไร
ดร.มัณฑนา : เรามีรายงานความคืบหนาของโครงการวิจัยฯตลอดเวลาอยูใน www.bflybook.com และมีลิ้งคไปที่โครงการวิจัยระบบหนังสือ
หมุนเวียน แลวก็มีเว็บบอรดดวย ในนี้มีรายชื่อหนังสือทุกเลม ทุกหมวดหมู ในแตละกองคะ
พิธีกร : คําถามที่ ๓ ถามคณะวิจัยวา คาดหวังกับผลการวิจัยวาจะสามารถผลักดันอะไรไดบาง ไมวาจะเปนนโยบาย หรืออะไรก็ตาม เพราะ
อาจจะไมไดแคตองการวัดผล
ดร.มัณฑนา : อยางนอยที่สุด เราเห็นพัฒนาการของทุกโรงเรียนในชวงหนึ่งภาคการศึกษา เห็นถึงความตั้งใจ ความเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
และอาจารยในโรงเรียน เห็นความกระตือรือรนของเด็กในโรงเรียนที่รวมการวิจัยนี้ไดแนนอน ทีนี้ การที่จะนําสิ่งเหลานี้มาวิเคราะหและ
ผลักดันเชิงนโยบายคือ คอยๆ ถอนสิ่งที่เราใสเขาไปออก ทําใหเกิดธรรมชาติของการเกิดระบบหนังสือหมุนเวียน และหาวาอะไรคือปจจัยที่ทํา
ใหสําเร็จ อะไรเปนปจจัยที่ทําใหสําเร็จนอยกวาที่ควรจะเปน ปจจัยเหลานี้ที่จะสงไปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งจะตองทําเปนวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพตอไป
เพราะฉะนั้นขอใหติดตามใน www.bflybook.com คงจะไดเห็นผลของการวิจัยวาเราจะเสนอเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายยังไงตอไป
อยางที่ออกตัวไวกอนแลววา อันที่จริงดิฉันรูวาตองทําแบบนี้ แตทําไมเปนหรอกคะ ถามีใครในหองนี้ หรือมีใครที่สนใจที่จะเขามาชวยตอบ
หรือคนหาปญหาในเรื่องของงานวิจัยตรงนี้ โดยเฉพาะเรื่องของงานวิจัยเชิงคุณภาพ อยากขอแรงมาชวยกันหนอยนะคะ
พิธีกร : คําถามที่ ๔ เรื่องคุณภาพการผลิตหนังสือ ปจจุบันหนังสือบางเลมเขาเลมไมดี แมอานฅนเดียวก็ยังฉีกขาดงาย อยางในหองสมุด
ตางประเทศ เชน อเมริกาจะสั่งซื้อเฉพาะหนังสือปกแข็งเขาหองสมุดเทานั้น เพราะหนังสือของเขาจะจัดพิมพทั้งปกออนและปกแข็ง เปนไปได
ไหมวา หองสมุดไทยจะสั่งหนังสือปกแข็งเขาหองสมุด
นางละเอียด ศรีวรนันท (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย) : บางครั้งแมจะเปนหนังสือปกออน ก็ยังไมมีงบประมาณในการจัดซื้อ เทาที่เราฟง
มาตั้งแตตนจะเห็นไดวา บางโรงเรียนไมมีงบประมาณ ในฐานะที่เปนตัวแทนสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย เปนประธานชมรมหองสมุด
เอกชน จากการนิเทศหองสมุดโรงเรียนตางๆ ทั้งของ สพฐ. หรือของเอกชน ปรากฎวา หนังสือในหองสมุดที่มีอยูเปนหนังสือแบบเรียน
แบบฝกหัด ที่สํานักพิมพสงมาใหเปนตัวอยางในการจัดซื้อหนังสือเทานั้น บางโรงเรียนที่ตรวจพบวาเปนโรงเรียนรักการอาน ขึ้นปายเลยคะ

‘โรงเรียนรักการอาน’ แตในหองสมุดไมมีหนังสือที่สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน คิดดูวาเกิดอะไรขึ้น
สวนดิฉันก็ไดรณรงคผลักดันเกี่ยวกับเรื่องรักการอานมาตลอด นี่ก็เพิ่งมาจากหนองจอกรีบมาประชุมตรงนี้แทนทานนายกสมาคมฯ เปน
วิทยากรจัดคายรักการอานใหแกเด็กกทม. ๒ รุน สัมภาษณเด็ก ๒๐ ฅนที่มาเขาคายของเรา ครั้งแรกเด็กจะบอกวาไมอยากมาเพราะเปนเรื่องของ
คายรักการอาน แคชื่อเด็กก็ไมอยากมาแลว เราจัดกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนมีเกมสรักการอาน ทํายังไงใหเด็กรูจักหนังสือ ทํายังไงใหเด็ก
รักการอาน ทํายังไงใหเด็กรูวาหนังสือเลมนี้มีประโยชนยังไง เอาสาระสําคัญในหนังสือมาเลนเกมสการอานใหแกเด็ก ใหเด็กอานโดยที่ไมรูตัว
เมื่อครบ ๓ วันของการเขาคายรักการอาน เด็กบอกวาไมอยากกลับ เพราะเด็กอยากรูเรื่องหนังสือ อยากรูเรื่องการอาน อยากมีเกมสการอานอยาง
นี้ตอไปอีก เพิ่งสิ้นสุดการอบรมเด็กของกทม.วันนี้เองนะคะ รุนหนึ่ง ๒๐ ฅน
คุณมกุฏ : ขอตอบเรื่องที่ตั้งคําถามวา เปนไปไดหรือไมที่หองสมุดในประเทศไทยจะสั่งซื้อเฉพาะหนังสือปกแข็ง เปนไปได และผมไดทดลอง
ทําใหดูแลวที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อันที่จริง ผมไมทราบวามีตัวแทนของสมาคมผูจัดพิมพและจําหนายหนังสือแหงประเทศไทยอยู ณ ที่นี้
หรือเปลา ---ไมมี เสียดาย ใครชวยบอกดวยก็แลวกันบังเอิญผมไมไดเปนสมาชิก
เราทําไดก็คือ ถาเผื่อวาเราจะพิมพหนังสือปกออนขาย เราควรจะรูวาในประเทศไทยมีหองสมุดกี่แหงที่ตองการหนังสือนี้ และเราก็พิมพ
ฉบับปกแข็ง และอันที่จริงงายนิดเดียวที่จะควบคุมหนังสือหองสมุดไมใหหาย คือพิมพปกพิเศษขึ้นมา แลวก็ตีตราของหองสมุดนั้นๆ ลงไปบน
ปกและขางใน ดังนั้นหนังสือเลมนั้นก็จะเปนสมบัติของหองสมุดโดยปริยาย โดยไมอาจจะเอาไปอยูที่ไหนก็ได ผมไดทําตัวอยางใหดูแลวที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนังสือดอนกิโฆเตฯ จํานวน ๑๐๐ เลม ที่พิมพใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถาเผื่อวาใครหยิบเอาไปครอบครองจับ
ติดคุกไดเลย เหตุเพราะวามีประทับตราไวชัดเจนมาก บอกวาเปนสมบัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทําไดทําไมจะทําไมได ถาเราคิด แต
บังเอิญเราคิด เพราะเรากําลังคิดวาขางนอกจะขายกันเทาใด ขายใหไดสักกี่ลาน ขายใหไดกี่หมื่น กี่แสน เขาไมไดคิดวาเราจะทําอยางไรให
หนังสือคุณภาพดีเพื่อใหอยูไดนาน
ขอพูดซ้ําอีกนิดหนึ่ง ไปพูดที่ไหนก็จะพูดอยางนี้ เราเปนประเทศจนที่แปลกประหลาดมาก ก็คือทําหนังสือฟุมเฟอย ไมคิดถึงเลยวา
หนังสือเราจะอยูไปไดอีกนานเทาใด เราคิดเพียงแตวาจะทําหนังสือใหเสร็จแลวขาย เราไมไดคิดวาหนังสือควรจะอยูได ๕๐ ป ๖๐ ป ๗๐ ป
๑๐๐ ป อยางเชนที่ประเทศอื่นเขาทํากัน หนังสือฝรั่งอยูได ๔๐๐ ป ผมมีหนังสืออายุ ๑๕๐ ป จากฝรั่งเศสยังอยูไดดิบดีสวยงามมาก แตเราไมได
คิดถึงขนาดนั้น เราคิดเพียงแตวารีบพิมพใหเสร็จวันนี้ แลวจะขายพรุงนี้ทําอยางไร ดังนั้นคําถามเมื่อกี้บอกวาหองสมุดในประเทศไทยทําเปน
หนังสือปกแข็งทั้งหมดไดไหม สํานักพิมพจะทําไดไหม ทําไดและไมไดใชคาใชจายเพิ่มมากขึ้นเลย ขอใหเชื่อเถอะ
นางละเอียด ศรีวรนันท (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย) : เห็นไดวา เด็กวัยรุนเดี๋ยวนี้ไปอานหนังสืออีกประเภทหนึ่งคอนขางเยอะ เพราะวา
ตรงนั้นมีการประชาสัมพันธ แตหนังสือดีๆ อีกหลายรอยเลมที่เหมาะสมที่คณะกรรมการคัดสรร ๕๐๐ เลม สําหรับเยาวชนเหมาะสําหรับเด็กแต
ละวัย สํารวจไดเลยวาในหองสมุดคอนขางจะไมมีเลยหนังสืจําพวกนี้ โดยที่ถาถามตัวบรรณารักษเอง ถามโรงเรียนเองก็ยังไมรูวา ๕๐๐ เลมนี้ที่
เยาวชนควรอานแตละวัยมีเรื่องอะไรบาง
คุณมกุฏ : ครับขณะนี้เรายังไมรู แตถามวิธีประชาสัมพันธเราคิดได เรามีวิธีตางๆ มากมายที่จะคิดประชาสัมพันธใหเด็กอานหนังสือที่เราเลือก
ขึ้นมา จํานวน ๕๐๐ เลม เชน บอกวาถาเผื่อวาคุณเลือกอานหนังสือเลมนี้ในวันวาเลนไทนเราจะแถมกุหลาบ ๑ ดอก ถาคุณอานหนังสือเลมนี้
ครบกี่เลม คุณเอาคูปองมาประทับแลวเราจะแถมตั๋วเครื่องบินไปเที่ยว หรืออะไรอื่นๆ มีวิธีมากมายที่จะคิด ที่จะทําใหเด็ก เพียงแตวาเราตองคิด
นะครับ ไมใชอยูเฉยๆ แลวก็ใหเด็กมายืมซึ่งเปนไปไมได
เราตองคิดหาวิธีตางๆที่จะทําใหเด็กเขามาดวยวิธีการใดก็ตาม อยางเชน ถาเผื่อวาคุณเรียนอยูมหาวิทยาลัยป ๒ และถาคุณอานหนังสือ
ครบ ๘๙ เลม คุณจะขึ้นป ๓ โดยไมตองสอบอะไรอยางนี้ เปนตน เราจะพยายามคิดหาวิธีการตางๆ อันนี้ก็เปนวิธีการที่ตลกๆ นะครับ มีวิธีจริงที่

เราจะทําไดแตตองคิดตองชวยกันคิด คือบังเอิญผมคิดมาตลอด ๔๕ ป ทุกลมหายใจที่ตื่น และหลับ เพราะฉะนั้นผมคิดออกขอใหบอกเถอะ
เรื่องหนังสือผมคิดออก
พิธีกร : คําถามสุดทายคะ คําถามที่ ๕ การจัดตั้งหองสมุดหนังสือดี ๑๐๐ แหง ในเมืองหลวงกรุงเทพฯ งบประมาณที่ไดรับจะมีเพียงพอในแตละ
ปหรือไม และการจัดตั้งหองสมุดหนังสือสวนใหญจะจัดตั้งในเขตใดของกรุงเทพฯกอน
คุณมกุฏ : เรารูแลววากลุมมุสลิมอยูกระจายตามที่ตางๆ โดยเฉพาะแถวมีนบุรี หนองจอก เปนสวนใหญ ฝงธนฯก็มี อื่นๆ ก็มี ในกรุงเทพฯเองก็มี
แตวาแถบโนนมุสลิมจะมากที่สุด (มีนบุรี หนองจอก) เพราะฉะนั้นเลี่ยงไมไดที่จะตองจัดตามบริเวณที่มีมุสลิมอยู สําหรับหนังสือใหเชา เราจะ
เชิญประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะจัดเนื้อที่วาในกรุงเทพฯมีบริเวณเทาใด แลวจะกระจายไปตามที่ตางๆ เทาใดซึ่งตองดําเนินการตอไป
ผมตัง้ งบประมาณเอาไววา
การทําโครงการหองสมุด ๑๐๐ แหงในกรุงเทพฯครั้งนี้
จะใชงบประมาณนอยกวาคาเชารานขายรองเทาในหางสรรพสินคา
‘นอยกวา’ เราจะใชเงินนอยมาก เราไมใชเงินฟุมเฟอย
เราจะไมเอาไปผลาญดวยวิธก
ี ารตางๆ
สวนเรื่องงบประมาณผมบอกแลววา ผมขอกรุงเทพฯ ๑๐ ลาน ก็คงไมยากหรอก เดี๋ยวผมก็จะไปขอใครอีกสัก ๑๐ ลาน ขอฅนนั้นอีกสัก
๑๐ ลาน ๒๐ ลาน ใชไมมาก ผมตั้งงบประมาณเอาไววา การทําโครงการหองสมุด ๑๐๐ แหงในกรุงเทพฯครั้งนี้ จะใชงบประมาณนอยกวาคาเชา
รานขายรองเทาในหางสรรพสินคา ‘นอยกวา’ เราจะใชเงินนอยมาก เราไมใชเงินฟุมเฟอย เราจะไมเอาไปผลาญดวยวิธีการตางๆ เราจะใชเงิน
เพื่อที่จะทําเรื่องนี้จริงๆ และคิดวาคงจะทําไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเราเริ่มมีพันธมิตรกรุงเทพมหานคร มีพันธมิตรกระทรวงกลาโหมแลว
ตอไปเราก็คงไปคุยกับตํารวจ คุยกับใครตอมิใคร ครับอาจารยมัณฑนา มีอะไรเชิญครับ
ดร.มัณฑนา : ใชงบครั้งแรกคํานวณได เพราะเรารูว า เราตองการอะไรเทาใด แตวาการที่จะทําใหเติบโตขึ้นเหมือนกันกับโครงการวิจัยระบบ
หนังสือหมุนเวียน ยังมองไปขางหนาวา พอหมดปนี้แลวตอไปคุณครูโรงเรียน ๘ แหง ที่ตองการทําใหเด็กดีขึ้นดวยการอาน เรารูวิธีแลว แตวา
สตางคจะมาจากไหน ตองชวยกันเผยแพร ชวยกันรอง ชวยกันสงเสียงดัง แลวก็ทําใหฅนที่รับผิดชอบหันมามองตอไป
พิธีกร : มีทานอื่นจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ ---ไมมีนะคะ ขอเชิญอาจารยมกุฏ กลาวปดงานการเสวนาในครั้งนี้
คุณมกุฏ : ผมขอบคุณนะครับที่กรุณานั่งฟงจนกระทั่งจบ ผมเชื่อวา ความพยายามนี้คงจะเปนไปดวยดี หลังจากที่เราไดเคยพยายามมาแลวเปน
เวลา ๑๐ ป ในชวงเวลาจริงๆ จังๆ อันที่จริง ผมไดพยายามเรื่องหนังสือมาเปนเวลา ๔๕ ป ตั้งแตอายุ ๑๓ ผมตั้งหองสมุดในโรงเรียนเมื่ออายุ ๑๓
ดวยเงิน ๑ บาท ๒ บาท ๓ บาท เปนเวลานานจนกระทั่งบัดนี้ หองสมุดที่เริ่มตนนั้นเปนหองสมุดที่ใหญ แตวาการที่จะตั้งหองสมุดดวยวิธีนั้น
จะตองใชเวลาทั้งหมด ๒๕ ป และจะรุงเรืองเมื่อ ๔๕ ป เ ราคงจะตองรอไปอีก ๔๕ ป ถายังใชวิธีนั้น แตถาเราใชวิธีที่รวบรัดอยางที่เราคิดกันมา
ตั้ง ๔๕ แลว เราจะตั้งหองสมุดในประเทศไทยไดงายและเร็ว
ผมเชื่อวาโครงการหองสมุดหนังสือดี ๑๐๐ แหง ในกรุงเทพฯจะทําไดภายในเวลาประมาณ ๖ เดือน ถาเผื่อวากรุงเทพมหานครรวมดวย
แตถากรุงเทพมหานครไมรวมดวย เราก็จะไปรวมกับสภาวิจัยแหงชาติ ซึ่งอาจจะตองใชเวลานานหนอย สวนกลุมมุสลิมนั้นผมเชื่อวา มุสลิมก็
คงจะรวมมือดวยดีทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด ผมคิดวา นี่คือการเริ่มตนที่ดีที่สุดอยางหนึ่งในการอานหนังสือ เราจะไมใชคําวา‘การอานเปน
วาระแหงชาติ’ แตเราเชื่อวา‘การอานเปนวิญญาณของทุกฅน’ และขอใหชวยกัน ขอบคุณครับ

