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สรุปสาระส าคัญ 
       การประชุมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมไดร้ับความรู้เกีย่วกับประชาคมอาเซียน รวมถึงมีแนวทางในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
สัปดาห์ห้องสมุดของตนให้น่าสนใจ หัวข้อการบรรยายที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
1) วรรณกรรมอาเซยีน  2) ภาษาอังกฤษกับการอ่านเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3) การจดักิจกรรมสง่เสริมการอ่านเพื่อเข้าสู่ประชาคมเซียน 4) 
แนวทางการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับการเปิดโลกห้องสมดุสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 
 

       1.  หัวข้อ “วรรณกรรมอาเซียน” โดย คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ศลิปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์  
(กวีนิพนธ)์ และอดีตอธิบดีกรมศิลปากรได้บรรยายเรื่อง วรรณกรรมอาเซียน ว่าไดเ้กิดขึ้นมานานแล้ว ถึง 33 ปี โครงการเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 
ในการประชุม คณะกรรมการอาเซียนฝ่ายวัฒนธรรมและสารสนเทศของอาเซียน ระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2524 ที่ กรุงมนิลา 
ประเทศฟลิิปปินส์  ผูเ้สนอโครงการวรรณกรรมอาเซียน คือผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการมี 6 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ บรไูนดารุสซาลัม  ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนวัฒนธรรมของอาเซียน 
            แนวทางการด าเนินการคัดเลือกวรรณกรรมส าคัญของแตล่ะประเทศคือ วรรณกรรมทีส่ะทอ้นสภาพชีวิต สภาพสังคมของประเทศน้ันๆ 
เพื่อให้แต่ละประเทศไดเ้รียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ของกันและกัน  การคดัเลือก เสนอวรรณกรรม ให้น าเสนอตามล าดับยุคสมยั แต่ละ
ประเทศน าเสนอหนังสือของประเทศของตน จัดแปลและจัดพิมพ์ รวมชุดกันทุกประเทศ เรียกว่า ANTHOLOGY OF ASEAN LITERATURE  โดย 
ประเทศไทยคัดเลือก “ไตรภมูิกถา” วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา เพื่อจัดแปลเข้าชุดวรรณกรรมอาเซยีนเป็นเลม่แรก 
    
   วรรณกรรมอาเซียนของไทย 

วรรณกรรมอาเซียนของไทย ช่ือ ภาษาอังกฤษว่า Anthology of ASEAN  Literatures มี รวม 6 เล่ม น าวรรณคดีตามล าดับยุคสมยัคือ 
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรตันโกสินทร์ มาจดัแปล 

- วรรณกรรมอาเซียน ของไทย เล่ม I a เป็นเรื่อง ไตรภูมิกถา สมัยสุโขทัย พระราชนิพนธ์พญาลไิท ช่ือภาษาอังกฤษ 
Traibhumikatha : The Story of the Three Planes of Existence By King Lithai 

- วรรณกรรมอาเซียน ของไทย เล่ม I b เป็นเรื่อง ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ ช่ือ Traibhumikatha , the Story of the Three 
Planes of Existence : Modernized Version จ านวน 300 หน้า  

-  



- วรรณกรรมอาเซียนของไทย เล่ม II a  Thai Literary Works of Ayutthaya Period วรรณคดสีมยัอยุธยา  8 เรื่อง จ านวน  
705 หน้า ได้แก่ โองการแช่งน้ า, มหาชาติค าหลวง, ลิลติยวนพ่าย, ลิลิตพระลอ,  โคลงทวาทศมาส, ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง, เพลงยาว
พยากรณ์กรุงศรีอยุธยา และ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ 

- วรรณกรรมอาเซียนของไทย เล่ม II b  เป็นฉบับถอดความวรรณคดีสมัยอยุธยา 8 เรื่องที่น ามาจดัแปล 
- วรรณกรรมอาเซียนของไทย เล่ม III a  Thai Literary Works of Thonburi and Ratanakosin Periods (Translated Version) 

วรรณกรรมสมยัธนบุรี และรตันโกสินทร์ตอนต้น 8 เรื่อง ได้แก่ โคลงยอพระเกียรต,ิ กลอนเพลงยาวรบพม่าท่ีท่าดินแดง,  
นิราศนรินทร,์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย, บทละครเรือ่งอิเหนา  ตอน ลมหอบ, เสภาเรือ่ง ขุนช้างขุนแผน ตอน 
แต่งงานพลายแก้ว, พระอภยัมณี ตอน นางวาลีถวายตัว ตอนก าเนดิสุดสาคร และ สดุสาครเข้าเมืองการะเวก  

- วรรณกรรมอาเซียนของไทย เล่ม III b Thai Literary Works  of the  Rattanakosin period Translated Version ได้แก่  
ลิลิตตะเลงพ่าย, เงาะป่า  

    
   วรรณกรรมอาเซียนของฟิลิปปินส ์
           -    วรรณกรรมอาเซียน ของฟิลิปปินส์ เล่ม I a เป็นค าประพันธ์ มหากาพย์ Epics คัดเลือกจากมหากาพย์ท่ีมีชื่อเสยีง เช่น บทขับร้อง
เวลาเกี่ยวข้าว หรือในพิธีแต่งงาน Hudhud Aliguyon The harvest song แสดงถึง วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวเขา ifugoas  
Lam-ang,  Labaw Donggon, Aguyu, Sandyo. 
           -    วรรณกรรมอาเซียน ของฟิลิปปินส์ เล่ม II a เป็น Metrical Romance ของ Bernado Carprio  
           -    วรรณกรรมอาเซียน ของฟิลิปปินส์ เล่ม III a เป็นนวนิยาย 2 เรื่อง Noli Me Tangere ของ และ El Filibuslerismo โฮเซ่ ริซาล 
 
   วรรณกรรมอาเซียนของ มาเลเซีย  
           -    วรรณกรรมอาเซียนของ มาเลเซีย เล่ม I ประกอบไปดว้ยนิทานพ้ืนบ้าน กวีนิพนธ์ และเรือ่งที่แสดงรากฐานของประเทศชาติ เช่น  
The Oigin of Race รากเหง้าของเผ่าพันธุ์  
           -    วรรณกรรมอาเซียนของ มาเลเซีย เล่ม IIa  รวมเรื่องสัน้แสดงชีวิตของชุมชชนเมือง เช่น It began here  
           -    วรรณกรรมอาเซียนของ มาเลเซีย เล่ม IIIa   วรรณกรรมค าสอนของศาสนาอิสลาม สะทอ้นชีวิตชาวมุสสิม  ตัวอย่างเรื่อง Prayers 
and Hopes  
 
   วรรณกรรมอาเซียนของสงิคโปร์ 
           -    วรรณกรรมอาเซียนของสิงคโปร์ เลม่ II เช่น Lost Child, The Wedding, The New House เป็นต้น 
           -    วรรณกรรมอาเซียนของสิงคโปร์ เลม่ III เช่น He and I, Remain, The Gardener เป็นต้น 
 
   วรรณกรรมอาเซียนของอินโดนีเซีย 
           -    วรรณกรรมอาเซียนของอินโดนีเซีย เลม่ III b เป็นวรรณกรรมคลาสสิกของ ศาสนาอิสลาม เช่น Saer-Saer Gayo, Syair Peraku  
เป็นต้น 
 
   วรรณกรรมอาเซียนของ บรูไนดารุสซาลัม  

- วรรณกรรมอาเซียนของ บรไูนดารสุซาลมั เลม่ IIa เช่น Brunei Malay Incantation, Brunei Traditional Song เป็นต้น 

 
       2.  หัวข้อ “ภาษาอังกฤษกบัการอ่านเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย รศ. ศิริกันยา นาคะวิสุทธิ์ อดีตอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ได้บรรยายถึงความส าคญัของการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้เข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ได้ ในการ
อ่านภาษาอังกฤษน้ัน ผู้อ่านต้องเรยีนรู้เครื่องหมายในภาษา รู้จังหวะการเว้นวรรคและความหมายของค า อ่านช้าๆและคดิตามจึงจะท าให้เกิด
จินตนาการและเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารได้ การอ่านเปน็การท าความเข้าใจสิ่งต่างๆผ่านตวัอักษร การอ่านท่ีดีนั้นต้องสามารถตีความ
ในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดไดจ้ึงท าให้เกิดจิตนาการและได้อรรถรสในการอ่านมากยิ่งข้ึน สิ่งส าคญัในการอ่านภาษาอังกฤษคือต้องรู้จกัรากศัพท์
และไวยากรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีจะท าให้การอ่านภาษาอังกฤษน้ันง่ายขึ้น ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลนั้นต้องรู้จักฝึกฝนและน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเสมอๆ เพราะภาษาไมส่ามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ แตเ่กิดจากสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยในการสื่อสาร สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งในการเรียนรูภ้าษา มนุษยจ์ะใช้ทักษะการฟังเพื่อท่ีจะเลียนแบบและพูดตาม ถ้าฟังมากๆจะสามารถพูดไดเ้องตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น การเริม่เรยีนภาษาต้องเริ่มจากสิ่งที่ตนเองชอบ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง หรืออ่านหนังสือ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 



 
 
       3.  หัวข้อ “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเซียน” โดย นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน และส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ  
 
            ปีนี้เป็นปีท่ีรณรงค์ให้อ่านวรรณกรรม ซึ่งเหตผุลส าคญัของการอ่านวรรณกรรม คือ การท าใหผู้้อ่านมีปฏสิัมพันธ์กัน ยิ่งอ่านมากก็จะยิ่ง
รู้จัก/เข้าใจจิตใจของผู้คนท่ีหลากหลาย การอ่านสามารถสร้างความเกี่ยวโยงไปถึงความรู้สึกเห็นอกเหน็ใจผู้อื่น และในขณะเดยีวกันก็ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจตัวเอง ดังค ากล่าวของนักเขยีนที่ช่ือน้ิวกลม ท่ีว่า “คนทุกคน ช่ัวชีวิตไม่ได้ออกไปเจออะไรมากมายหรอก แต่การอ่านมันท าให้เราขัดเกลา
ความคิดและเปดิโลกตัวเองให้กว้างขึ้น” 
 
            กิจกรรมส่งเสริมการอา่นเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ผู้บรรยายน าเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึน้เพื่อส่งเสริมการอ่านของประเทศทั้งใน
อาเซียนและตะวันตก โดยกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นนั้น สรุปได้ดังนี้  
                 1) การอ่านเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการน าหนังสือออกไปสู่ชุมชนด้วยอุปกรณห์รือยานพาหนะต่างๆ เช่น กล่องพลาสติก รถซาเล้ง รถ 3 ล้อ 
จักรยาน รถกระบะ โดยจะมีการตกแต่งอุปกรณ์หรือยานพาหนะใหน้่าสนใจ 
                2) การจัดห้องสมุดหรือพ้ืนท่ีนั่งอ่านตามจุดต่างๆ ในชุมชน เช่น ให้แต่ละบ้านตั้งช้ันหนังสือไว้ที่หน้าบ้าน โดยน าหนังสือของตนเองที่
ต้องการแบ่งปันให้เพื่อนบ้านอ่านน ามาจัดวางและตกแต่งช้ันให้สวยงาม หรือจัดช้ันหนังสือและพื้นที่น่ังอ่านไว้ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ป้ายรถเมล์ 
ชายหาด เป็นต้น 
                3) จัดเป็นโครงการหรือกิจกรรมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เช่น โครงการอ่านระดับชาตจิากแรงบันดาลใจ การจัดเสวนาหรือเล่นละคร
จากวรรณกรรมในสถานท่ีตา่งๆ สร้างชมรมนักอ่านของกลุ่มอาชีพตา่งๆ เช่น คนขับแท็กซี่ พนักงานโรงแรม เป็นต้น กิจกรรมการอ่านมาราธอน 
144 ช่ัวโมง ประกวดนักเขียนเยาวชน กิจกรรม Summer Read ที่ให้เด็กแข่งกันอ่านหนังสือก่อนปิดเทอม กิจกรรมให้คนในชุมชน หรือในประเทศ
ช่วยกันจัดอันดับหรือโหวตหนังสือที่ได้รับรางวัล  และโครงการส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป็นต้น 
            
            ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใหเ้กิดความส าเร็จนั้น วิทยากรได้ให้แนวทาง ท่ีเรยีกว่า “แนวทางการสร้างความส าเร็จของการเป็น
บรรณารักษ์สร้างสุข” ไว้ดังน้ี    
                 1) เขียนนโยบายหรือโครงการใหผู้้บรหิารเห็นความส าคัญ 
                  2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ท้ังจากครู นักเรียน ผูป้กครอง คนในชุมชน นักธุรกิจ ฯลฯ 
                  3) สร้างทรัพยากรการอ่าน ได้แก่ คน บรรยากาศ พืน้ท่ีการอ่าน และหนังสือ 
                  4) ออกแบบกิจกรรมการอ่าน ให้ประกอบด้วย 3ส ได้แก่ สนุกเพลดิเพลิน มีสสีันน่าสนใจแปลกใหม่ และสรา้งการมสี่วนร่วม เช่น ให้
เด็กมสี่วนร่วมในการออกแบบ/จัดพื้นที่น่ังอ่าน หรือมีส่วนร่วมในการจัด/คดิกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
 
       4.  หัวข้อ “แนวทางการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับการเปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน” โดย นางอังสนา เกิดบุญส่ง ครู
ช านาญการพิเศษ โรงเรียนมหรรณพาราม 
            วิทยากรได้น าเสนอกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทีไ่ด้จดัที่โรงเรียน และได้ให้แนวทางในการด าเนินการดงักล่าว 
สรุปได้ดังนี ้
                  1) คิดหัวข้อเรื่องที่จะจัดให้น่าสนใจ ซึ่งเรื่องราวเกีย่วกับประชาคมอาเซียนมีให้เลือกมากมาย ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
จะต้องมีการคดิและวางแผนพอสมควร 
                  2) ใช้สื่อท่ีสะดุดตา น่าสนใจ มีสสีัน และมีมิติ เช่น ถ้าท าเรื่องสถานท่ีท่องเที่ยวของอาเซียน ก็ควรมีการท าโปสเตอรส์ถานท่ี
ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ให้มีขนาดใหญ่ แล้วน าไปติดบนป้ายที่แข็งและตั้งได้ หรือท าหลักกิโลแบบง่ายๆ โดยให้ข้อมูลระยะทางของแต่ละประเทศ
อาเซียน นักเรียนกจ็ะให้ความสนใจและมาถ่ายรูปด้วย หรือน าธงมาแขวน  
                 3) ให้นักเรียน/อาจารย์มสี่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การจัดประกวดวาดภาพหรือระบายสีสถานท่ีส าคัญของประเทศ การน าเครื่องแต่ง
กายแต่ละประเทศมาให้นักเรียน/อาจารย์ใส่ การจัดประกวดการแสดง/เต้นโดยใช้เพลงของประเทศอาเซียน การแจกใบงานให้นักเรียนหาค าตอบ
จากนิทรรศการหรือกิจกรรมที่จดัหรือเมื่อมีอาจารยไ์ปประเทศอาเซยีนประเทศใดก็ตาม จะไปขอภาพถ่าย แล้วน ามาใส่กรอบ จัดวางไวก้ับมุม
แนะน าของประเทศนั้นๆ ซึ่งท าให้นักเรียนเกดิความสนใจเพราะอาจารย์ของตนได้ไปประเทศนั้นมาแลว้  
                 4) มีการเชิญชวนท่ีน่าสนใจ เช่น เมื่อมีการจัดกิจกรรม ก็มีการท าการด์เชิญที่ออกแบบลายให้เข้ากับกิจกรรม ในขณะเดียวกันก็มีการ
แจกของที่ระลึกท่ีเกี่ยวข้อง 



 

                   5) ในการผลิตสื่อนั้น ข้อมูลที่น าเสนอจะต้องถูกต้อง ไม่พิมพ์ผิด และมีการอ้างอิงทุกครั้ง และเมื่อมีการใช้สื่อไปแล้ว ควรน ากลับมา
ใช้ได้อีก (เพราะระยะเวลาในการน าเสนอสามารถท าไดต้ลอดไปจนถึงปีพ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีท่ีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) เพื่อเป็นการประหยัดเวลา
และทรัพยากร 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
         ได้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับวรรณกรรมอาเซียน กิจกรรมสง่เสริมการอ่าน และการจดันิทรรศการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเป็น
แนวทางการให้น าไปปรับใช้กับการท างาน     

  
น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน  ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที่ 
 
 

 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
........................................................................................................................................................................................ 

 
                 ผู้รายงาน....................................................... 

                                                                                              (นางสาวอัมพร ขาวบาง) 
                 ผู้รายงาน....................................................... 

                                                                                              (นางสาวศิวพร ชาติประสพ) 
                                                                                                  วันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 

ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
ความคิดเห็นของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงานฯ หลังจากเข้าอบรม / สมัมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
                2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่ก ากับดูแล 
                3. แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้ม  รายงานการเข้าอบรม / สมัมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   


