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ภาคผนวก ข 
กรณีศึกษา : ที่อานหนังสือประจําหมูบาน 

 
 กรณีศึกษา 1 : ท่ีอานหนังสือประจําหมูบานบานไผขวาง หมู 3 ตําบลอาษา 
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
 1. ประวัติความเปนมา 
  ที่อานหนังสือบานไผขวางตั้งอยูที่บานไผขวาง หมู 3 ตําบลอาษา อําเภอบานนา 
จังหวัดนครนายก  เดิมตั้งอยูโรงอาหารเกาของทางโรงเรียนวัดกุฏิเตี้ย  เมื่อป พ.ศ. 2530  และไดงบ
ซ้ือหนังสือพิมพจาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน 2 ฉบับ  เมื่อป พ.ศ. 2530  สภาตําบลอาษา
ไดรับงบพัฒนาตําบล  จํานวน 255,000 บาท และไดจัดสรรงบประมาณใหกอสรางที่อาน
หนังสือพิมพ  จํานวน 57,000 บาท  จึงไดยายมาสรางบริเวณริมคลองบานนาหลังโรงเรียนกุฎิเตี้ย  
อยูในยานกลางชุมชน บาน วัด และโรงเรียน บริเวณสามแยกซอยถนนในหมูบาน หางจากถนนใหญ 
ประมาณ 1,200  เมตร 
 2.  วัตถุประสงค 
         2.1  เพื่อใหประชาชนรักการอาน  ปองกันการลืมหนังสือ 
  2.2  เพื่อใหประชาชนรูขาวสารขอมูลทันเหตุการณ ทันสมัย  
  2.3  เพื่อประชาชนคนควาหาความรูในการพัฒนาตนเอง 
 3.  สภาพทั่วไปของที่อานหนังสือประจําหมูบาน   
  สภาพสิ่งแวดลอมภายนอก  บริเวณรอบ ๆ ที่อานหนังสือมีการจัดภูมิทัศนใหดูรมร่ืน 
ไดแก การปลูกตนไม และจัดสวนหยอม 
         สภาพแวดลอมภายใน  ไดมีการจัดโตะ  และมานั่งสําหรับผูใชบริการ ส่ิงตกแตง
ภายใน เชน พระบรมฉายาลักษณของในหลวง และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ธงชาต ิหองเก็บสื่อ 
 4.  ลักษณะ 
  4.1 ตัวอาคารที่อานหนังสือประจําหมูบานไผขวาง ลักษณะที่ปรากฏเปนอาคารขนาด 
7X10 เมตร มีหอกระจายขาว เครื่องขยายเสียง และโทรทัศน (เฉพาะเวลาอยูเวรยามตอนกลางคืน 
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โดยนํามาจากบาน) หองเก็บหนังสือ มีไฟฟาใช (ตอจากไฟลอยในหมูบาน) องคการบริหารสวน
ตําบลไผขวาง ไมไดแตงตั้งคณะกรรมการดูแลที่อานหนังสือประจําหมูบาน แตทางหมูบาน
มอบหมายใหทุกคนในชุมชนเปนคนชวยการดูแลกันเอง เชน ผูสูงอายุมาตักบาตรบริเวณที่อานฯ 
ทุกเชา ไดชวยดูแลทําความสะอาด และพูดคุยสนทนากัน กลางคืนจะมีชุดปฏิบัติการดูแลรักษา
ความปลอดภัยประจําหมูบานมาอยูเวร 
  4.2  กิจกรรมของที่อานฯ บานไผขวาง ใชประโยชนเปนสถานที่ประชุมคณะกรรมการ 
และสมาชิกกองทุนหมูบาน ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน ศูนยสงเคราะหราษฎรประจํา หมูบาน ฯลฯ 
 5.  ประเภทสื่อสารนิเทศของที่อานหนังสือประจําหมูบาน 
  ที่อานหนังสือประจําหมูบาน บานไผขวางเปนที่อานหนังสือขนาดกลาง สรางเปน 
เอกเทศตามความเสียสละและความรวมมือของชุมชน ที่อานหนังสือประจําหมูบานบานไผขวาง       
มีส่ือ 3 ประเภท ดังนี้ 
        ประเภทที่ 1  ส่ือหนังสือพิมพ เดิมรัฐไดจัดสรรงบประมาณใหเปนคาหนังสือพิมพ     
2 ฉบับ ตอวัน ตามความตองการของชุมชนวาตองการหนังสือพิมพฉบับใด เพื่อการศึกษา ขาวสาร
ขอมูลจากหลายแหลง  ปจจุบันงบประมาณหนังสือพิมพไดถูกตัดโอนใหกับองคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน (อบต.) เปนผูดูแลงบประมาณ จึงถูกกระจายงบประมาณหนังสือพิมพครอบคลุม     
ทุกหมูบาน เหลือหมูบานละ 1 ฉบับ 
  ประเภทที่ 2 ส่ือนิตยสาร/วารสาร ที่ไดรับการบริจาคหรือถายโอนสับเปลี่ยนหนังสือ
จากศูนยการเรียนชุมชนไวใหอานคนควาหาความรู ปจจุบันมีประมาณ 90 เลม 
  ประเภทที ่3 ส่ืออิเลคทรอนิค  ไดแก  หอกระจายขาว  และทีวี 

 กรณีศึกษา 2 : ท่ีอานหนังสือประจําหมูบานหวา ตําบลบานหวา อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.  สถานที่ตั้งและสภาพที่อานฯ 
  ที่ตั้งของที่อานหนังสือประจําหมูบานหวา ตั้งอยูเปนเอกเทศ บริเวณเนินดินซึ่งเปน
จุดศูนยกลางที่คนในหมูบานไปมาสะดวก เพราะมีถนนหนทางผานและเชื่อมโยงกับหมูบาน           
สภาพของที่อานฯ เปนอาคารถาวร ทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบและสังกะสี กั้นพื้นที่บริเวณ
ดานหนาอาคารดวยลูกกรงโปรง มีการปลูกตนไมและดอกไมประดับ  
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 2. การบริหารและดําเนินงาน 
  ที่อานหนังสือแหงนี้จัดตั้งขึ้นดวยความรวมมือของชาวบานในหมูบาน  โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการที่อานฯ ที่คัดเลือกจากผูนําและประชาชนในหมูบาน มีเจาหนาที่จาก
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางปะอินมาใหคําแนะนําในการดําเนินงาน และ              
มีองคการบริหารสวนตําบลบานหวาจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือพิมพ และสิ่งพิมพอ่ืนๆ 
เชนนิตยสาร เปนตน 
 3.  วัสดุอุปกรณ  
  ในที่อานหนังสือฯ มีที่วางหนังสือพิมพ โตะ เกาอี้สําหรับอานหนังสือ มีช้ันวาง
หนังสือ ปายประกาศ มีหนังสือพิมพทั้งฉบับปจจุบันและฉบับเกา และนิตยสาร 
 4.  การบริการ 
  ในแตละวัน จะมีผูมาใชบริการเฉลี่ยวันละประมาณ 10-25 คน นอกจากมาใชเปน
แหลงความรู เชน มาอานหนังสือพิมพ และหนังสืออ่ืนๆ ที่มีอยูในที่อานฯ แลว ยังใชเปนสถานที่  
จัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนสวนรวมของคนในหมูบาน เชน การพบปะกลุมแมบาน การประชุม        
สภาตําบล การจัดกลุมสนใจ และการพบกลุมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ                
วิธีเรียนทางไกล เปนตน ปจจุบันที่อานหนังสือแหงนี้ไดพัฒนาขึ้นเปนแหลงความรูของหมูบาน  
โดยยกปายวาเปนแหลงความรูของหมูบานดวย 
 5.  ปญหาและอุปสรรค 
  หนังสือและสื่อที่มีอยูสวนมากจะเกาและยังมีนอย  ไมสามารถตอบสนอง                  
ความตองการ โดยเฉพาะผูสนใจดานอาชีพอยางที่หลากหลาย 

 กรณีศึกษาที่ 3 : ท่ีอานหนังสือประจําหมูบานสามงาม หมูท่ี 5  ตําบลสามงาม 
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 1.  สถานที่ตั้งและสภาพที่อานฯ 
  ที่อานหนังสือประจําหมูบานสามงาม ตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนสามงาม ซ่ึงเปน 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา เปนหองหนึ่งในอาคารที่จัดไวใหอยางเปนสัดสวน 
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 2.  การบริหารและดําเนินงาน 
  ที่อานหนังสือแหงนี้จะมีคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบานสามงามซึ่ง
ประกอบดวยครูใหญโรงเรียนสามงาม ผูใหญบานและประชาชนในหมูบาน จํานวน 7 คน                    
เปนคณะกรรมการรับผิดชอบดูแล งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือพิมพจะไดรับจากองคการ
บริหารสวนตําบลสามงาม   และไดรับคําแนะนําและสื่อตางๆ  จากศูนยบริการการศึกษา                         
นอกโรงเรียนอําเภอดอนตูม 
 3.  วัสด ุอุปกรณ 
  ภายในหองของที่อานหนังสือแหงนี้ มีส่ือ เชน หนังสือพิมพ และนิตยสาร มีที่วาง
หนังสือพิมพ ตูเก็บหนังสือ ปายประกาศ ปายนิเทศ ที่อานหนังสือพิมพ โตะ เกาอี้ ที่จัดไวใหผูไปใช
บริการอยางสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
 4.  การบริการ 
  กลุมผูไปใชบริการสวนใหญจะเปนนักเรียน ครู และชาวบานบริเวณใกลเคียงกับที่
อานแหงนี้ โดยเฉลี่ยมีผูมาใชบริการวันละประมาณ 15-20 คน บริการที่มาใชมักเปนแหลงหา
ความรู อาหนังสือพิมพ และนิตยสาร และใชสถานที่ประชุม เชน การประชุมกลุมแมบาน เปนตน 
 5.  ปญหาและอุปสรรค 
  ที่อานหนังสือประจําหมูบานแหงนี้ยังขาดสื่อหนังสือและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆอีกเปน
จํานวนมาก 
 


