บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความนํา

เนื่องในปมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญ
พระชนมายุ ครบ 80 พรรษา พสกนิกรนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทําความดีถวายในหลวง
เพื่อเปนราชสักการะ สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เปนหนวยงานหนึง่ ที่มีบทบาท ภารกิจ
ดานการศึกษานอกโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยเฉพาะการศึกษาตามอัธยาศัย
ดานสงเสริมการอานผานงานบริการหองสมุดประชาชน จึงไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมการอานคูขนาน
การปลูกฝงคุณธรรมความดี โดยเชื่อวาตองเริ่มตั้งแตเด็ก และพบวาการสอนเด็กทุกยุคทุกสมัยมักจะ
ใชนิทานเปนสือ่ เพราะนิทานใหความรู ความสนุกสนาน ในระหวางเลาหรืออานนิทาน สามารถ
สอดแทรกคุณธรรมได ดวยหลักการเดียวกันนี้ จึงแสวงหานิทานที่จดั พิมพแลว รวมถึงนิทานทองถิ่น
และนิทานที่เกิดใหม คัดเลือกเฉพาะนิทานที่สงเสริมคุณธรรม
การคัดเลือกนิทาน ไดคัดสรรจากนิทานที่มีคุณสมบัติในอันที่จะสรางความประทับใจ
และ กินใจ ใหเด็กเกิดความรูสึกอยากปฏิบัติตาม ยึดถือเปนสายพานแหงคุณธรรม ตามคุณธรรมที่
กําหนดไว13 ขอ และเพื่อใหสอดคลองกับปมหามงคล จึงคัดเลือกจํานวน 80 เรื่อง เพื่อจัดทําโครงการ
80 นิทานไทยสรางสานคุณธรรม โดยคาดหวังวานิทานจะเปนสื่อในการจัดกิจกรรมของบรรณารักษ
พอแม ผูปกครอง และครู
1.2 การสงเสริมการอานนิทานคุณธรรม
การสงเสริมการอานเปนสิ่งสําคัญระหวาง ผูอานกับสื่อ จะตองควบคูกัน เมื่อ
คัดเลือกสื่อไดแลว จะตองมีการอานดวย การสงเสริมการอานใหกับเด็กนั้น จูเลีย สตรอง ผูชวย
ผูอํานวยการกองทุนสงเสริมการรูหนังสือแหงชาติ (National Literacy Trust) ของประเทศอังกฤษ
กลาววา “การอานเปนสิ่งสําคัญของชีวิตที่สามารถผลักดันใหคุณประสบความสําเร็จได ซึ่งพอแมเปน
ผูมีบทบทบาทสําคัญที่จะทําใหเด็กสนใจการอานหนังสือ จากการวิจัยพบวา พอแมมีผลตอการอาน
ของเด็ก และเปนตัวตัดสินที่สําคัญที่สุดในพัฒนาการทางภาษาและการรูหนังสือ” ดังนั้น พอแมจึงควร
เปนแบบอยางที่ดีในการอาน รวมทั้งการจัดทุกแหงใหเปนแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเปนประจําอยางตอเนื่อง (http://gotoknow.org) สิ่งสําคัญอีกประการ คือการใหความรูกับพอ
แมผูปกครองใหเขาใจถึงความสําคัญของหนังสือ ฝกทักษะใหกับพอแมในการรวมอานหนังสือกับลูก ๆ
หรืออานใหลูกฟง หรือการจัดบรรยากาศของหองสมุดใหมีความนาสนใจดึงดูดเด็ก ๆ แมกระทั่ง
การอบรมบรรณารักษใหเขาถึงเด็กๆ ไดงายมากขึ้น(http://learners.in.th)
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จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาการสงเสริมการอานเปนที่ยอมรับของบุคคลที่
เกี่ยวของทั่วไป จนมีการรณรงคใหเด็กมีนิสัยรักการอาน การสงเสริมการอานในทุกภาคสวนของสังคม
อยางตอเนื่องเสมอ สิ่งที่พบ คือการที่ประชาชนชาวไทยไมไดอานหนังสือนอยเกินไปอีกแลว จากสถิติ
การอา นหนั ง สือ (รวมการอา นจากอิ น เตอร เ น็ต ) ของสํา นั ก งานสถิ ติ แห ง ชาติ พ.ศ. 2548 พบว า
ประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป จํานวนประมาณ 59.2 ลานคน มีผูอานหนังสือประมาณ 40.9 ลานคน
คิดเปนรอยละ 69.1 สวนใหญอานหนังสือพิมพ รอยละ 72.9 รองลงมาอานหนังสือนวนิยาย การตูน
หนังสือ อานเลน รอยละ 45.4
ดังนั้น จึงกลาวไดวาคนไทยอานมากขึ้นจากเดิม เพียงแตยังขาดการอานหนังสือ
วิชาการ ความรู มากไปบาง การปลูกฝงนิสัยรักการอานจึงควรเนนไปที่เนื้อหาสาระของสื่อมากกวา
การมุงที่จะเพิ่มจํานวนบรรทัดในการอานของคนไทย ในขณะเดียวกันทุกภาคสวนตางเรงผลิตสื่อที่มี
คุณภาพ สรางสรรคสังคม และสอนคนใหเปนคนดี
การสอนคนใหเปนคนดีนั้นไมสามารถสอนไดในระยะเวลาอันสั้น แตจะตองปลูกฝง
ตั้งแตเด็ก และในประชาชนทุกเพศทุกวัย ยิ่งในสถานการณปจจุบัน สังคมไทยตระหนักวาสังคมขาด
คุณธรรม เด็กไมสามารถแยกแยะความดีความชั่วไดชัดเจน เสมือนไมสามารถแยกสีดํา และสีขาว
เพราะสั ง คมเป น สีเ ทา การรั บรูสิ่ง ที่ดี ง ามได จ ากการรว มกิ จกรรม การอบรมสั่ง สอนในครอบครั ว
การเรียนรูจากหลักศาสนา และสวนหนึ่งไดจากการอาน ซึ่งจากการอานมีนอยมาก จากขอมูลของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. 2548 ประชาชนอานหนังสือประเภทธรรมมะ รอยละ 5.7 เมื่อ
เทียบกับ การอานหนังสืออานเลน การตูน นวนิยาย รอยละ 45.4
ดังนั้น การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชนจึงมุงเนนไปที่หนังสือ
นิทาน เพราะหนัง สือนิทานมีความสนุกสนาน ชวนใหติดตาม เนื้อเรื่องงายๆ ไมซับซอน เปนการ
สอดแทรกความบันเทิงอยางมีสาระ
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บทที่ 2
80 นิทานไทย สรางสานคุณธรรม
2.1 นิทานไทย
2.1.1 ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของนิทาน
นิทาน เปนเรือ่ งที่เลาสูกนั ฟงมานานและมีอยูในทุกสังคม ไมวาชาติใด สังคม
ระดับไหนก็ตอ งการผอนคลายจากความเบื่อหนายในชีวิตประจําวัน ออกไปสูโลกแหงจินตนาการ เพื่อ
ความเพลิดเพลินสนุกสนาน แมปจจุบันจะมีสื่อความบันเทิงทันสมัย แตการเลานิทานก็ยงั ยืนหยัดอยู
ไดจนทุกวันนี้
นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบทอดกันมา หรือมีผูแตงขึ้นเพื่อตองการสอนคนในการ
ดํารงชีวิต ใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานสวนใหญจะถายทอดดวยวิธี มุขปาฐะ ที่ทงั้ ผูเลาและ
ผูฟงตางมุง สนองความสุขทางจิตใจของตน
ความสําคัญของนิทาน
1. ทําใหผูใหญเขาใจเด็กยิ่งขึ้น เสริมสรางความผูกพัน
2. ชวยเสริมสรางพัฒนาการทางดานอารมณ
3. ชวยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีทดี่ ีงาม
4. ชวยสรางประสบการณการเรียนรูส ําหรับเด็ก
องคประกอบของนิทาน
1. แนวคิด แนวคิดของเรือ่ งนิทาน มักพบวามีความงายไมลึกซึ้งนัก เชน
แนวคิดเรื่องทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว....แมเลีย้ งขมเหงลูกเลีย้ ง..เปนตน
2. โครงเรื่อง นิทานมักมีโครงเรือ่ งสั้น กะทัดรัด เรียบงาย ไมซับซอน เปน
ลักษณะเรื่องเลาธรรมดาโดยดําเนินเรื่องไปตามลําดับเหตุการณกอนหลัง
3. ตัวละคร ไมควรมีหลายตัว เพราะเรื่องสัน้ ๆ จะนาอานกวาเรื่องยาวๆ ตัว
ละครที่นาํ มาแตงมีไดหลากหลายเชนมนุษย สัตวเทพเจา..นางฟา..อมนุษย
4. ฉาก เปนภาพจินตนาการทีผ่ ูเขียนสรางสรรคขึ้น และตองสอดคลองกับเนื้อ
เรื่อง
5. บทสนทนา ตัวละครในเรื่องควรใชภาษาที่กะทัดรัด เขาใจงาย มีความ
สนุกสนานชวนใหติดตาม
6. คติ นิทานที่ดีตอ งมีขอคิดเกี่ยวกับชีวิต เพื่อเปนการปลูกฝงจริยธรรมและ
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คุณธรรมแกผูอาน ซึง่ สวนใหญเปนเด็ก ในตอนทายเรื่องมักสรุปคติขอคิดตางๆ เพือ่ เปนเครื่องเตือนใจ
ผูอานดวย
2.1.2 นิทานไทย
นิทานไทยเทาที่มีในอดีต จะเห็นถึงความหลากหลายในการเลา บุคคลที่สําคัญใน
การเลานิทานคือ ผูเลานิทาน ตองเปนผูมีความสามารถในการเลาเรื่อง สามารถสะกดผูฟงใหตั้งใจฟง
มีความสามารถในการใชเสียง ขยายเรื่องใหนาสนใจมีสีสัน ตอมามีการพิมพเกิดขึ้น มีการสรางนิทาน
เรื่องใหม ๆ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญก็คือคนเขียนนิทาน ผูเขียนนิทานจะตองมีศิลปะในการเขียน
มีจินตนาการ เขียนเรื่องใหสนุกสนานและตองใหคุณคากับผูอาน หลักเบื้องตนในการเขียนนิทานควร
ศึกษาเรื่ององคประกอบของนิทาน

2.1.3 นิทานคุณธรรม
คุณธรรม หมายถึง หลักธรรมหรือระบบคุณคาที่มนุษย ชุมชน สังคมตระหนักรู ให
ความสําคัญและยึดถือเปนมโนธรรมสํานึก เปนจิตวิญญาณที่สะทอนถึงความจริง ความดีงาม
ความถูกตองและความสุข ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีน้ําใจตอ
กัน(กระทรวงศึกษาธิการ. 2550:23)
การปลูกฝงคุณธรรม มีหลากหลายวิธี วิธีหนึง่ คือการรอยรัดดวยการสงเสริมการอาน
นิทาน ดังบทความของ ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ ทีว่ า “เพราะเด็กๆ ไมชอบการสั่งสอนดวยวาจา
ดังนัน้ หนังสือนาจะเปนตัวชวยในการสอนลูกได ...เพราะในหนังสือมีเรื่องราวและมีชีวิต...นิทานอีสป
เปนหนังสือทีม่ ีคติสอนใจ ...นอกจากลูกจะมีคุณธรรม ความออนโยนแลว ยังไดเขาถึงจิตใจผูอื่นอีก
ดวย (นิตยสาร kid & family ปท1ี่ 0 ฉบับที1่ 09 เมษายน 2548)
..Êiè§ÊíÒ¤a¡ç¤ืo ¨aÊืèooÂÒ§äÃãËe´ç¡e¢Òä´ÃaºÃÙ¶ ึ§oÃÃ¶ÃÊ¢o§ÀÒÉÒ æÅÇeÃืoè §¤u³§ÒÁ¤ÇÒÁ´Õ¡oç ÂÙã¹
¹i·Ò¹ ã¹Ë¹a§ÊืoËÁ´ ¨aãËe´ç¡ä´ÃaºÃÙeÃืèo§oaäÃ¡çãÊäÇã¹¹aé¹...
È.¹¾.e¡ÉÁ Ça²¹ªaÂ Áµiª¹ÃÒÂÇa¹ ©ºaº·Õè 9436, Ça¹·Õè 9 Á¡ÃÒ¤Á 2547
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จากลักษณะเดนของหนังสือนิทาน คือจะมีขอคิด คติสอนใจ ซึง่ ในอดีตครอบครัว
ชาวไทยก็ใชคณ
ุ สมบัติขอนี้ของนิทานเปนตัวอบรม บมนิสัยใหแกบตุ รหลาน นิทานจึงมีความสําคัญ
และผูกพันกับเด็กมาตราบเทาทุกวันนี้
การสงเสริมการอานนิทาน สวนใหญควรใชเทคนิคการเลา หรืออานดวยกันโดย
จะตองมีหนังสือควบคูกับการเลา การอานหนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพสําหรับเด็ก ทําใหเด็กชวยซึม
ซับไดชัดเจนขึ้น ดังคํากลาวของ ทาดาชิ มัตษุอิ ปรมาจารยดานหนังสือภาพสําหรับเด็ก ประเทศญี่ปุน
(สรางนิสยั รักการอานใหลูกนอย แปลโดย พรอนงค นิยมคา) กลาววา ”การอานหนังสือภาพใหลูกฟง
นั้น ใชเวลาเพียง 5-10 นาทีตอเลม แตผลที่มีตอลูกและความสุขในครอบครัวนั้นมหาศาลนัก การที่พอ
แมอานหนังสือใหลูกฟง ทําใหเด็กเรียนรูภ าษาและสํานวนที่ดีจากหนังสือภาพ ดวยเสียงอานอันเปยม
ไปดวยความรักของพอแม และในขณะเดียวกันทําใหเด็กไดสัมผัสกับสัมพันธอนั อบอุนระหวางพอแม
ลูกดวย... ขณะที่นงั่ อยูบนตักอันอบอุนของแม มีพลังการเรียนรูสงู กวาหลายเทานัก” ดังนัน้ จึงเปน
โอกาสอันดีทพี่ อแม ผูปกครอง ไดใชนิทานเปนสื่อในการสอน อบรม บมนิสัย ปลูกฝงความมีคุณธรรม
ใหกับเด็กไดอยางดี
เชนเดียวกับที่ นิดดา หงสวิวัฒน เรียบเรียงหนังสือเรื่อง “อานหนังสือใหลูกฟง”, TheRead-Aloud Handbook,Jim Trelease,2537 กลาววา “...เด็กที่ไมเคยมีใครเลานิทาน อานหนังสือ
ใหฟง ก็จะหมดความกระหายใครรู หมดความอยากฝน....การอานหนังสือใหลูกฟงวันละนิดนั้น...
ภาษาที่ลูกไดฟง ไดซึมซับรับรู เปนสะพานที่พอแมไดสรางเชื่อมลูก โยงใยเขาสูการผจญภัย ความ
ตื่นเตน สนุกสนาน สรางจินตนาการอันเปนรากฐานที่สําคัญของชีวิต เทาๆกับการเชื่อมโยง
ความสัมพันธของพอแมลูกเขาดวยกัน”
สรุปไดวาการปลูกฝงคุณธรรมใหแกเด็กและเยาวชน จะมีวงจรรวมกับการสงเสริมการ
อาน และตองปลูกฝงใหแกเด็กตั้งแตแรกเกิด เปนประจําสม่ําเสมอ โดยพอแม ผูปกครองดวย
ปจจุบันหนังสือนิทานมีผูผลิตจําหนายจํานวนมาก หนังสือนิทานที่ดีก็มีมาก นิทานที่
ใหความสนุกสนานเพียงอยางเดียวก็มีไมนอย เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
หนังสือนิทานเพื่อสรางสานคุณธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดคัดเลือกนิทานสําหรับ
เด็กและเยาชนโดยผูรู(กูรู)ดานนิทาน จํานวน 80 เรื่อง ที่มีเนื้อหาสอดรับกับคุณธรรม ทั้ง 13 ขอ คือ
1.มีวินัย 2.มีน้ําใจ 3.ความซื่อสัตย 4.ความขยัน 5.ความประหยัด 6.ความสุภาพ 7.ความสะอาด
8.ความสามัคคี 9.ความกตัญู 10.ความกลาหาญ 11.ความพอประมาณ 12.ความมีเหตุผล และ
13.ภูมิคุมกันความเสี่ยง แตสําหรับนิทานที่ไมไดรับการคัดเลือกในจํานวน 80 เรื่องนี้ ยังมีหนังสือ
นิทานอีกจํานวนมากที่ใหคติ และเนนเนื้อหาดานคุณธรรม ซึ่งบรรณารักษ พอแม ผูปกครองสามารถ
เลือกไดจากรานจําหนายหนังสือทั่วไป
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2.2 วัตถุประสงค
2.2.1 เพื่อปลูกฝงคุณธรรมใหแกเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผานกิจกรรมจากหนังสือนิทาน
2.2.2 เพื่อสงเสริมการอานหนังสือนิทานคุณธรรม จํานวน 80 เรื่อง
2.2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม และนําไปประยุกตใชกับหองสมุดแหงอื่น
2.3 กลุมเปาหมาย
2.3.1 เด็ก และเยาวชน
2.3.2 พอแม ผูปกครอง
2.3.3 ครู บรรณารักษ
2.3.4 นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
2.4 เปาหมาย
2.4.1 หองสมุดประชาชนที่ไดรับการคัดเลือก จํานวน 87 แหง
2.4.2 หองสมุดประชาชนแหงอื่นที่มีความพรอม
2.5 การดําเนินงาน
การสรางคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม ตองทําในทุกกลุมเปาหมาย หนวยงานทาง
ราชการ โรงเรียน ครอบครัวจะตองชวยกันทุกฝาย หองสมุดประชาชน เปนหนวยงานหนึง่ ที่สามารถ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหกบั ประชาชน กลุมเปาหมายที่สําคัญของหองสมุดประชาชนจึงมองไปที่
เด็ก และเยาวชน กิจกรรมจึงเกิดใน 2 ลักษณะ ไดแก หองสมุดประชาชนที่กลุม เปาหมายคือ เด็ก
เยาวชน พอแม ผูปกครอง และในสถานศึกษากลุม เปาหมาย คือนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ที่
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเปนผูรับผิดชอบ และสามารถดําเนินการได
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2.5.1 การดําเนินงานในหองสมุดประชาชน
1) จัดมุม “80 นิทานไทย สรางสานคุณธรรม”
ในหองสมุดประชาชนที่คัดเลือกเปนหองสมุดนํารอง จํานวน 87 แหง จะไดรับหนังสือ
นิทาน การเผยแพร ประชาสัมพันธ เริ่มแรกควรเปนการจัดนิทรรศการหนังสือ โดยหามุมหนังสือนิทาน
ควรเปนมุมที่เดนและเปนจุดผานของสายตาทุกคนที่เดินเขามาหองสมุด ดึงดูดใหเปดหนังสืออาน หรือ
อานไดโดยไมตองเปด เชน การนําเสนอเรือ่ งยอเปนรายวัน จัดนิทรรศการใหมีชวี ิต การจัดนิทรรศการ
ทิ้งไวโดยไมปรับปรุง พัฒนา หรือเปลี่ยนรูปแบบจะไมเปนจุดสนใจ เปนมุมตายของหองสมุด จัดนาน
เกิน 2 สัปดาห ประชาชนจะไมดูอีก ดังนัน้ ตองพยายามปรับปรุงรูปแบบนําเสนอ แตคงเนื้อหาเดิมไว
การปรับเปลี่ยนสามารถทําไดโดยใชวัสดุอื่นประกอบ เชน ตุกตา ผา หุน ตามตัวละครในนิทาน เปนตน

2) จัดกิจกรรมสงเสริมการอานในหองสมุดประชาชน
กิจกรรมสงเสริมการอาน หมายถึงกิจกรรมตางๆทีห่ องสมุดจัดขึ้นเพือ่ สงเสริมใหเกิด
การอานอยางตอเนื่องจนกระทั่งเปนนิสัยรักการอาน เชน การเลานิทาน การเชิดหุน การแสดงละคร
การแนะนําหนังสือที่นา สนใจ เปนตน หองสมุดประชาชนใหบริการการอาน มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานเปนประจําอยูแลว เพียงแตใหเปลีย่ นเนื้อหาเปนเนื้อหาของนิทานไทย จํานวน 80 เรื่อง
ทําไมตองมีกิจกรรมสงเสริมการอาน
1.เพื่อเราใจบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนเปาหมายใหเกิดความอยากรู อยากอาน
หนังสือโดยเฉพาะหนังสือทีม่ ีคุณภาพ
2. เพื่อแนะนําชักชวนใหเกิดความพยายามที่จะอานใหแตกฉาน สามารถนําความรู
จากหนังสือไปใชประโยชนเกิดความเขาใจในเรื่องตางๆดีขึ้น
3. เพื่อกระตุน แนะนําใหอยากรู อยากอานหนังสือหลายอยาง เปดความคิดใหกวาง
มีการอานตอเนื่องจนเปนนิสัย พัฒนาการอานจนถึงขัน้ ที่สามารถวิเคราะหเรื่องที่อานได
4. เพือ่ สรางบรรยากาศที่จงู ใจใหอาน
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ลักษณะของกิจกรรมสงเสริมการอานที่ดี (กรมวิชาการ : อางถึงใน ฉวีวรรณ
คูหาภินันทน, 2542 : 93)
1. เราความสนใจ เชน การจัดนิทรรศการที่ดึงดูความสนใจ การตอบปญหา มีรางวัล
ตางๆ การใชสอื่ เทคโนโลยีใหมๆเขามาชวย
2. จูงใจใหอยากอานและกระตุน ใหอยากอาน เชน ขาวที่กาํ ลังเปนที่สนใจ หรือหัวขอ
เรื่องที่เปนที่สนใจ
3. ไมใชเวลานาน ความยากงายของกิจกรรมเหมาะสมกับเพศ ระดับอายุ การศึกษา
4. เปนกิจกรรมทีม่ ุงไปสูหนังสือ วัสดุการอาน โดยการนําหนังสือหรือวัสดุการอานมา
แสดงทุกครั้ง
5. ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน แฝงการเรียนรูตามอัธยาศัยจากการรวมกิจกรรม
ดวย
3) การใหความรูพอแม ผูป กครอง ในการใชนิทานเปนสื่อ
แนวทางการใชหนังสือนิทานกับเด็ก สําหรับพอแม ผูปกครอง การใช
หนังสือนิทานกับเด็ก ทําไดดังนี้
1. ชี้ชวนใหเด็กดูภาพในหนังสือและพูดคุยดวย
2. อานหนังสือใหเด็กฟง และเลนกับเด็กเหมือนในภาพ
3. รองเพลงหรืออานกลอนเพลงสําหรับเด็ก
4. ตั้งคําถามจากภาพในหนังสือ
5. การใชหนุ ประกอบการอานหนังสือ
การใหความรูพอ แม ผูปกครอง
การขับเคลื่อนคุณธรรม จะตองพัฒนาคนที่เกี่ยวของกับคุณธรรม พอ แม
ผูปกครอง อยูในขายที่ตองใหความรูดวย สามารถทําไดดังนี้
1. จัดอบรม และเชิญวิทยากรใหความรู
2. จัดกลุมเรียนรูรวมกัน โดยใหผูที่มีความรูประสบการณ เปนแกนนํา
3. เชิญรวมกิจกรรมการเลานิทาน การสงเสริมการอานในหองสมุดทุกครั้ง
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4) การพัฒนาและเผยแพรรูปแบบกิจกรรม
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจากนิทานไทย เพื่อสรางสานคุณธรรม สามารถจัดได
หลากหลายวิธี บรรณารักษ เจาหนาทีห่ องสมุด และผูเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมในหองสมุด
ประชาชน สามารถพัฒนากิจกรรมขึ้นใหมใหเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น เพื่อ
เผยแพร ประชาสัมพันธ หรือเปนตัวอยางแกหองสมุดประชาชนแหงอื่นได
2.5.2 การดําเนินกิจกรรมโดยบูรณาการกับการศึกษาพื้นฐาน
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน เปนกลุมเปาหมายหนึ่งที่จะตองปลูกฝงจิตสํานึก
ควบคูไปดวย นอกจากจะเปนกลุมเปาหมายตรงแลว นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเปนผูใหญ
อาจเปนพอแมในอนาคตอีกดวย เนื่องจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนบางคน ไมคอยมาใช
บริการหรือเขารวมกิจกรรมของหองสมุดประชาชน ประกอบกับกิจกรรมบางประเภทตองแบงตามชวง
วัยของกลุมเปาหมาย จึงไมเหมาะกับกลุมเปาหมายนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ควรมีการจัด
กิจกรรมใหเฉพาะกลุม ซึ่งครูการศึกษานอกโรงเรียนมีบทบาทอยางมากที่จะจัดกิจกรรม โดยหัวหนา
สถานศึกษาเปนผูมอบหมายภารกิจใหครูการศึกษานอกโรงเรียน ตัวอยางกิจกรรม เชน
1) การจัดทําโครงงาน
การจัดทําโครงงานโดยบูรณาการเขากับสาระวิชาภาษาไทยเปนกิจกรรมหนึ่งที่
สามารถทําไดโดยความรวมมือกับครูการศึกษานอกโรงเรียน มอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงาน
สงเสริมการอานนิทานเพื่อปลูกฝงคุณธรรม โดยมีบรรณารักษ เปนผูอํานวยความสะดวก ใชหองสมุด
ประชาชนเปนแหลงศึกษาคนควา
2) การจัดคายคุณธรรม
การจัดคาย เปนกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง ทําใหนักศึกษารูจักการทํางานเปน
กลุม มีความรับผิดชอบรวมกัน ชวยกันแกปญหา ฝกใหรูจักการเปนผูนํา และผูตาม กลาแสดงออก มี
ความสามัคคี แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการจัดคายคุณธรรมที่มุงเนนกิจกรรม
ดานคุณธรรมเปนหลัก
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บทที่ 3
สื่อ
3.1 เรื่องยอนิทานคุณธรรม จํานวน 80 เรื่อง
การดําเนินการคัดเลือกหนังสือนิทาน ไดเชิญผูรู (กูรู) ดานนิทานไทย ประกอบดวย
นักเขียน นักวิชาการ ครู อาจารย ผูจัดพิมพ และสํานักพิมพ ประชุมรวมกันและคัดเลือกหนังสือนิทาน
ไทย ที่มีการจัดพิมพแลว ไดหนังสือนิทานคุณธรรม 13 ดาน จํานวน 80 เรื่อง เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
ใหแกเด็กและเยาวชน ยกเวนนิทานอีสปที่เปนของตางประเทศ แตนํามาเปนแบบเรียนในสมัยรัชกาล
ที่ 5 โดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เพราะเห็นวาเปนเรื่องสั้น ๆ งาย ๆ แลวทําใหเด็กอยาก
เรียนหนังสือ ปจจุบันยังคงเปนที่นิยมอยู

