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 บทความฉบับนี้ต้ังใจจะเขียนต้ังนานแล้วครับ แต่เวลาไม่เอ้ืออํานวยเท่าท่ีควร ต้องขออภัยพ่ีน้องครู
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นด้วยนะครับ ท่ีล่าช้าไปนานเลยทีเดียว แต่ก็อย่างว่านะครับ มาช้า ยังดีกว่าไม่มาครับ
สิ่งดีๆท่ีได้รับครั้งนี้ เกิดจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขต อ.ไชยปราการในช่วงต้นเดือนมีนาคมท่ีผ่านมาครับ  
สิ่งดีๆท่ีผมได้เห็นและรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้ได้แก่ ห้องสมุดของโรงเรียน สวนเกษตร และของท่ี
ระลึกครับ ประทับใจด้านต่างๆอย่างไรบ้าง โปรดติดตามอ่านรายละเอียดได้ครับ 
 ก่อนอ่ืนต้องขอเกริ่นนําถึงลักษณะของห้องสมุดในระดับอุดมศึกษาเลยแล้วกันครับ พ่ีน้องครูหลายท่าน
เคยมีประสบการณ์กับการไปห้องสมุดในระดับอุดมศึกมาแล้วใช่ไหมครับ? ท่ีมีการจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ 
เรียบร้อย สะอาด เงียบ มีโต๊ะ เก้าอ้ีพร้อม ท่ีสําคัญอากาศเย็นสบายกว่าข้างนอกเพราะมีเครื่องปรับอากาศช่วย
บรรเทาความร้อนได้อย่างดียิ่ง และเม่ือเราต้องการหาหนังสืออะไรก็แล้วแต่ ก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ค้นหา เขาเรียกว่าระบบ OPAC เวลาค้นหาหนังสือนั้นเราอาจจะใช้ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง หรือคําสําคัญต่างๆ ช่วย
ในการค้นหา ซ่ึงผลการค้นหาก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนั้นวางอยู่ตรงไหนของห้องสมุด หรือว่ามีคนยืมไปแล้ว ถ้ามี
คนยืมไปแล้ว ก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนั้นมีกําหนดส่งคืนเม่ือไหร่ สุดแสนจะสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง 
 แต่เม่ือมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นแล้ว โดยเฉพาะในส่วนของห้องสมุด ซ่ึงมี อ.บุญธรรม 
กาใจคํา เป็นผู้ดูแลหรือถ้าเรียกง่ายๆคือ บรรณารักษ์ห้องสมุดนั้นเอง เม่ือผมเข้าไปสัมผัสในส่วนนี้แล้วพบว่า
ลักษณะท่ีผมบรรยายมาในเบ้ืองต้นมีอยู่ท่ีนี่หมดเลยครับ เห็นแล้วประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับ มีจุดเดียวท่ีไม่
เหมือนกับระดับอุดมศึกษานั้นก็คือไม่มีเครื่องปรับอากาศ เท่านั้นเอง (งบประมาณมีจํากัดครับ) บรรยากาศ
โดยท่ัวไปคือมีหนังสือจัดเป็นหมวดหมู่ เรียบร้อย สะอาด มีโต๊ะ เก้าอ้ีพร้อม เงียบ สงบ และท่ีสําคัญคือมีระบบ
ค้นหาหนังสือโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ครับ หลักการเหมือนของห้องสมุดในระดับอุดมศึกษาเลยครับ แต่ไม่ได้ใช้
ระบบ OPAC ครับ แต่ใช้โปรแกรม Library 2000 ช่วยในการจัดระบบหนังสือ ซ่ึงเม่ือผมนั่งสนทนากับ              
อ.บุญธรรม ในประเด็นของการบริหารจัดการห้องสมุดว่ามีกระบวนการในการดําเนินงานคร่าวๆอย่างไรบ้าง  
อ.บุญธรรมได้สรุปเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจุบันห้องสมุดใช้ โปรแกรม Library 2000 ซ่ึงมีรายละเอียดของโปรแกรมครบถ้วน ใช้ได้ดีเยี่ยม  
มีคอมพิวเตอร์สําหรับเจ้าหน้าท่ี 2 เครื่องเพ่ือใช้ในการยืม - คืน และบันทึกข้อมูล, คอมฯสําหรับสมาชิกสืบค้น
หนังสือในห้องสมุด 1 เครื่อง, คอมฯสําหรับอ่านและค้นคว้าหนังสือ E-BOOK จํานวน 2 เครื่อง โดยจัดแบ่ง
จํ านวน หนั งสื อ  E-BOOK เ ป็นระบบดิว อ้ี  ไว้ ท่ีหน้ าจอเช่น เ ดียว กัน  โหลดหนั งสื อมาจาก                         
www.ilovelibrary.com จํานวน 543 เล่ม อ.บุญธรรมอธิบายเพ่ิมเติมว่าในข้ันตอนนี้ ข้ันตอนท่ียากท่ีสุดคือการ
พิมพ์รายละเอียดของหนังสือเข้าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล ต้องค่อยๆทํา เพราะไม่ง้ันฐานข้อมูลอาจไม่ตรงกับความ
เป็นจริง เด๋ียวจะวุ่นวายได้ในภายหลัง 

2. ห้องสมุดของโรงเรียนเปิดบริการทุกวันทําการ ต้ังแต่ 8.00 - 16.00 น. 
3. ใช้เครื่องนับจํานวนผู้ใช้ห้องสมุดของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (ได้รับการ

บริจาค ปี 2552) พอมีเครื่องนี้เราเลยรู้ว่าวันหนึ่งนักเรียนเข้ามาใช้บริการก่ีคน ทันสมัยจริงๆครับ 
4. ให้บริการยืมวีซีดี. โดยใช้ระเบียบการยืมเช่นเดียวกับ การยืมหนังสือ โดย แบ่งหมวดหมู่เป็น  

หมวดการศึกษา หมวดสารคดี หมวดการ์ตูน และหมวดภาพยนตร์  จํานวน 350 เรื่อง (วีซีดี.ได้รับจากการ
บริจาค, ต้ังงบประมาณจัดซ้ือจัดหา) 



5. เจ้าหน้าท่ี (เป็นนักเรียนนั้นเอง) จะบันทึกข้อมูลประจําวันคือ จํานวนผู้ใช้บริการ/ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์/
จํานวนหนังสือท่ียืม/จํานวนวีซีดี.ท่ียืม แล้วปริ้นซ์ข้อมูลเก็บรวบรวมเป็นรายวัน  พอครบเดือนครูจะสรุปเป็นราย
เดือน เม่ือหมดปีการศึกษาจัดทําสรุปรายงานการดําเนินงานห้องสมุดประจําปี / บัญชีรับ-จ่าย และ สรุปการยืม
หนังสือประจําวัน จัดส่งให้ฝ่ายบริหาร 

6. ในการจัดหนังสือใช้ระบบทศนิยมของดิวอ้ี (ทางห้องสมุดไม่ใช้จุดทศนิยม) และเพ่ิมหมวด แบบเรียน, 
นวนิยาย, เรื่องสั้น, เยาวชน, อ้างอิง, ,หนังสือภาพ, หนังสือพระราชนิพนธ์, จุลสาร และหนังสือสําหรับครู โดย
แยกการจัดเก็บเป็นแต่ละตู้ไป เด็กสามารถอ่านและค้นคว้าได้ทุกตู้ 

7. รายชื่อหนังสือพิมพ์บอกรับ ในแต่ละสัปดาห์จะสับเปลี่ยนกันไป เพ่ือให้เกิดความหลากลายในการ
อ่าน ได้แก่ ไทยรัฐ, มติชน,เดลินิวส์ และคมชัดลึก  นิตยสารบอกรับ จํานวน 11 ฉบับ ได้แก่ หมอชาวบ้าน,              
ขวัญเรือน, คู่สร้างคู่สม, ชีวจิต, I Like, Go Genius, งานอาชีพ, งานฝีมือ, การ์ตูนมหาสนุก, การ์ตูนขายหัวเราะ, 
แปลกทะลุโลก 
 ในระหว่างท่ีสนทนานั้น ครูบุญธรรมก็ได้สาธิตข้ันตอนต่างๆประกอบการอธิบาย ต้ังแต่เริ่มการสมัครเป็น
สมาชิก นักเรียนและครูทุกท่านต้องมีบัตรสมาชิกห้องสมุดถึงจะสามารถยืม คืนหนังสือได้ ถ้าเกินกําหนดเวลาท่ี
จะต้องคืน ก็จะมีการเสียค่าปรับ เพ่ือเป็นการฝึกความรับผิดชอบของนักเรียนไปอีกทางเช่นกัน ส่วนเงินท่ีได้จาก
การเสียค่าปรับก็จะนําไปใช้บํารุง ซ่อมแซมหนังสือท่ีชํารุดต่อไป เม่ือฟังไปนานๆทําให้ผมเข้าใจการทํางานของ
นักเรียนท่ีทําหน้าท่ีเป็นบรรณารักษ์ได้เป็นอย่างดี ซ่ึง อ.บุญธรรมได้กล่าวท้ิงท้ายไว้ด้วยว่า หากโรงเรียนใดสนใจ
โปรแกรม Library 2000 ดังกล่าว สามารถติดต่อขอสําเนาได้เลยครับ พร้อมท้ังอธิบายวิธีใช้ฟรีด้วยครับ หรือจะ
ขอศึกษาดูงานเพ่ิมเติมก็ได้ ไม่มีปัญหา ขอชมเชยจากใจเลยครับ 
 เม่ือเสร็จภารกิจแสวงหาความรู้จากห้องสมุดแล้ว พ้ืนท่ีต่อไปท่ีผมประทับใจคือสวนเกษตรครับ มีบ่อน้ํา 
มีปลา ต้นไม้หลากหลายประเภท ท้ังไม้ยืนต้น พืชล้มลุก พืชผักสวนครัว พืชผักสมุนไพร เม่ือผมเข้าไปในบริเวณ
ดังกล่าวแล้ว รับรู้ได้เลยว่าความเย็นจากธรรมชาติเป็นอย่างไร สอดคล้องกับคําขวัญของประเทศไทยเม่ือ
สมัยก่อนเลยครับท่ีว่า ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว สอบถามจากคณะครูท่ีดูแลได้แก่ อ.เฉลิม หน่อแก้ว พบว่า
นอกจากเป็นสวนเกษตรแล้ว ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับนักเรียนอีกด้วย ครูและนักเรียนสามารถมาใช้พ้ืนท่ี
บริเวณสวนเกษตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นี่แหละครับแหล่งเรียนรู้ท่ีโรงเรียนสามารถ
สร้างข้ึนมาได้เอง โดยยึดสภาพบริบทท่ีตนเองมีเป็นท่ีต้ัง ขอชมเชยจากใจอีกครั้งครับ ยังไม่หมดครับ ยังมีต่อ  
อันนี้จะเก่ียวกับงานศิลปะท่ีเป็นฝีมือของนักเรียนครับ โดยมีครูผู้สอนได้แก่ อ.สุทิน ศรีวงษ์วรรณ ซ่ึงของท่ีระลึก
ชิ้นนี้ผมได้รับเม่ือกําลังจะกลับครับ เห็นแล้วโดนเลยครับ มีลักษณะเป็นเสื้อกล้ามสีขาวตัวเล็กๆ แต่ท่ีหน้าอกของ
เสื้อเป็นรูปของผมครับ (แอบถ่ายตอนไหนก็ไม่รู้ครับ) รูปของผมท่ีปรากฏบนหน้าอกเสื้อนั้นคล้ายๆกับการทํา
สกรีนเสื้อเลยครับ แต่อันนี้เป็นภาพสี สีสวย ภาพคมชัด ถ้าตัวใหญ่กว่านี้ผมคงใส่กลับเขตไปแล้วครับ สรุปได้เลย
ว่า พ่ีน้องครูเขตสามเรานี่ไม่ธรรมดาเลยครับ ขอเพียงมีเวทีเพ่ือให้ทุกคนได้แสดงความสามารถท่ีตนมีอยู่ 
 หมดแล้วครับสิ่งท่ีประทับใจจากโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น แต่ยังไม่หมดครับ ยังมีอีกหนึ่งโรงเรียนท่ีผม
ประทับใจในเรื่องของการกําหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน สั้นๆแต่ชัดเจนและตรงจุดมาก ท้ังผู้บริหาร ครู นักเรียน 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์นี้ข้ึนมา โดนครับพ่ีน้อง แต่เป็นโรงเรียนไหน ขออุบไว้ก่อนครับ              
เด๋ียวบทความฉบับหน้าจะมาเฉลยครับ ท้ายนี้รักษาสุขภาพด้วยครับ สุขสันต์วันปิดเทอมครับ  
 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
4 เมษายน พ.ศ.2555 
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