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บทที ่ 2 

การศึกษานโยบายสง่เสริมการอ่าน 

 

 การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านจะศึกษาของประเทศไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
จ านวน 5 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
และประเทศเวียดนาม โดยการศึกษาในส่วนนี้จะด าเนินการโดยอาศัยการวิจัยเอกสาร (Desk Research)  

จากแหล่งข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ห้องสมุดสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
สมาคม และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบข้อมูลเอกสาร ข้อมูลจากเว็ปไซต์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ ชี้ให้เห็นถึงนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของในประเทศและต่างประเทศได้
อย่างชัดเจน 

 ขอบเขตของการศึกษา ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ   
แต่ละประเทศข้างต้น ในช่วง 20 ปี (พ.ศ.2531–พ.ศ.2551) โดยแยกศึกษาแต่ละประเทศ เรียงล าดับ
เหตุการณ์ย้อนหลังจากอดีตตั้งแต่ พ.ศ.2531 จนถึง พ.ศ.2551 ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลแต่ละประเทศ ในแง่ของ 

- องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

- การออกกฎหมาย ค าสั่ง ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 

- วาระแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และรายละเอียดของกิจกรรม 

- การรณรงค์ด้านการอ่าน 

- การผลักดันและส่งเสริมการอ่านโดยผ่าน 1. ระบบการศึกษา 2. ระบบห้องสมุด
ประชาชน 

2. ศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านขององค์กรภาคเอกชนในแต่ละประเทศ ที่ตอบสนองต่อ
นโยบายด้านการอ่านของรัฐบาลเกี่ยวกับ 

- องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน สถาบัน มูลนิธิต่างๆ 

- บทบาทและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขององค์กรต่างๆ 

3. ศึกษาการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านการอ่านหนังสือของ
รัฐบาลเกี่ยวกับ 

- ผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต  - ตัวแทนจ าหน่าย 

- โรงพิมพ์ - ร้านหนังสือ 
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- ส านักพิมพ์ - ระบบการกระจายหนังสือ 

- นักเขียน - ร้านหนังสือเช่า 

4. ทัศนคติ พฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนในแต่ละประเทศ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือ ประกอบด้วยกลุ่ม 

- พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ปกครอง 

- เด็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 

- ครู บรรณารักษ์ 
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

การอ่าน 

- ภาคการผลิต เช่น การขยายตัวของส านักพิมพ์ จ านวนหนังสือออกใหม่ 
- ภาคการกระจายหนังสือ เช่น จ านวนร้านหนังสือที่เพิ่มขึ้น จ านวนประชากรต่อร้าน

หนังสือ 

- ภาคการศึกษา เช่น งบประมาณด้านการศึกษา ต่อ GDP 

- ผู้อ่านหนังสือ เช่น อัตราการอ่านหนังสือต่อคนต่อปี การใช้เวลาอ่านหนังสือ อัตราการ
ซื้อหนังสือ 

- สังคม เช่น ทัศนคติ ค่านิยม เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ การรับสื่อ 

โดยจะศึกษานโนยายส่งเสริมการอ่านของไทยและต่างประเทศในช่วง 20 ปี (พ.ศ.2531 – พ.ศ.
2551) เรียงล าดับ ดังนี้ 
 

นโยบายสง่เสริมการอ่านของประเทศไทย  
 นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย แบ่งการศึกษาเป็น 6 เร่ือง คือ  

1. การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่าน 

2. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

3. ผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของภาครัฐ 

4. การปรับตัวของผู้ประกอบการที่ตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

5. ทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและซื้อ
หนังสือ 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน 
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1.  การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่าน จะศึกษาจาก 

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
1.2 การแถลงนโยบายการศึกษาของคณะรัฐมนตรี 
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยก าหนดขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งในช่วง พ.ศ.2531–พ.ศ.2551 แผนการศึกษาของ
ประเทศไทยก็ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งแต่ละแผนได้มีการก าหนดการส่งเสริมการอ่านไว้ในบางส่ว น โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2535 ซึ่งเป็นแผนที่ได้มีการปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อให้สามารถสนองตอบความ
ต้องการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาพลเมืองของประเทศให้มีคุณภาพและปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และ
สามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าและเกิดความสมดุลในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งความมุ่งหมายของ
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ได้มีการระบุเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านไว้ว่า “บุคคลที่ได้รับการศึกษา
พึงมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างานและการอยู่ร่วมกันในครอบครัว องค์กร และสังคม 
รู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลประโยชน์แก่กันและกันโดยไม่เห็นแก่ตัว มีความสามารถและทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่ างถูกต้องเหมาะสม รวมท้ังสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศได้ สามารถธ ารงรักษาเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย” และมีแนวนโยบายการศึกษาโดยเน้นว่า “ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับ
รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อ
การสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความคิดและองค์ความรู้และเพื่อธ ารงรักษาวัฒนธรรมของชาติ”  
  จะเห็นได้ว่าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้เสริมบางเร่ืองเพิ่มเติมจากแผนการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2520 ที่ไม่ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการอ่านโดยตรงแต่มีแนวนโยบายการศึกษาให้
ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2535              
จึงกล่าวถึงการพัฒนาบุคคลใน 4 ด้าน คือ ด้านปัญญา ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย และด้านสังคม โดยให้มี
ความสามารถและทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศได้ โดยก าหนด
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เป็นแนวนโยบายการศึกษาว่าจะส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อการสื่อสาร ซึ่งจะพบว่าถ้าผู้เรียน
และประชาชนจะมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน  จึงเสมือนมีนโยบายส่งเสริมการอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศก าหนดไว้ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งเนื้อหาที่เพิ่มเติมนี้ได้เขียนเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านในแนวทางการจัดการศึกษาว่า 
“การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความส าคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาในเร่ืองต่อไปนี้ ข้อที่ 4 ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง” ในมาตราที่ 24 ของพระราชบัญญัติกล่าวอีกว่า “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง”      
เห็นได้ชัดเจนว่า พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นับเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
การศึกษาฉบับแรก ที่กล่าวถึง การส่งเสริมการอ่านในมาตรา 24 โดยให้ผู้เรียน รักการอ่าน และเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมปีพ.ศ. 2545) เป็นแผนที่มุ่งเน้น
ให้สังคมมีการพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา และมี
ปัญญาเป็นทุนในการสร้างรายได้ ซึ่งมีความสอดรับกับวิสัยทัศน์การพัฒนาระยะยาว 20 ปี ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ซึ่งแผนการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ การพัฒนา
คนอย่างรอบด้านและสมดุล การสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และพัฒนา
สภาพแวดล้อมของสังคม ซึ่งแนวทางนโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่ง เสริมการอ่านคือ 
แนวนโยบายการด าเนินการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความคิด ความประพฤติ
และคุณธรรมของคน ซึ่งกรอบในการด าเนินงานนั้นชัดเจนในการให้ทุกคนในสังคมสามารถถึงแหล่ง
ความรู้ได้สะดวกและง่าย ซึ่งมีกรอบการด าเนินงานดังน้ี 

 จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น เปิดกว้าง และเข้าถึงได้ง่ายส าหรับ
ทุกคน 

 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอด
ชีวิต รวมทั้งการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมวิทยาการที่หลากหลายส าหรับการศึกษาทั้งในและ       

นอกระบบ และตามอัธยาศัย และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่ระดับชุมชน
จนถึงระดับชาติ 
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 พัฒนาข้อมูลสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

1.2  การแถลงนโยบายการศึกษาของคณะรัฐมนตรี 
 ศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านจากค าแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาตั้งแต่คณะรัฐมนตรี    
คณะที่ 44 จนถึงปัจจุบันคือ คณะที่ 59 ดังนี ้
 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 44  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 5 
สิงหาคม พ.ศ.2529 – 4 สิงหาคม พ.ศ.2531 แถลงนโยบาย เมื่อวันพุธที่  27 สิงหาคม พ.ศ.
2529 

 การศึกษา 

1. จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกเพศทุกวัยโดยเน้นความเสมอภาค
และการกระจายโอกาสทางการศึกษา 

2.  จะจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา จะขยายการศึกษาระดับ
อนุบาลในชนบท ระดับมัธยมศึกษา จะสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาให้มากขึ้น  

3. จะส่งเสริมการค้นคว้าและการวิจัยที่สามารถน าผลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. จะปรับปรุงโครงสร้างระบบการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเทศให้มี
เอกภาพ ประสานสัมพันธ์กันทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

5. จะส่งเสริมให้สถาบันและหน่วยงานทางการศึกษาเป็นศูนย์บริการด้านการศึกษา วิชาชีพ 
ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา พลานามัย นันทนาการ และข่าวสารเพื่อให้บริการแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
และประชาชน 

6. จะส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยรัฐจะสนับสนุนให้สถานศึกษา
เอกชนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นและจะสนับสนุนให้สถาบันทางการเงินให้ความช่วยเหลือ
แก่สถานศึกษาเอกชน 

7. จะส่งเสริมให้ผู้สอนและข้าราชการในทุกระดับการศึกษา และทุกประเภทได้รับการ        
ยกย่อง  เชิดชู เพื่อให้มีความก้าวหน้า ขวัญ ก าลังใจ และความมั่นคงในอาชีพ 

8. จะจัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบทและชุมชนแออัด 
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คณะรัฐมนตรี คณะที่ 45  พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 4 
สิงหาคม พ.ศ.2531 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2533 แถลงนโยบาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 
พ.ศ.2531 

 การศึกษา 

1. กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 

2. ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. เร่งรัดการส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาโดยจะจัดควบคู่ไป
กับการขยายการศึกษาภาคบังคับและการเตรียมพื้นฐานอาชีพให้กับนักเรียนทุกระดับ 

4. สร้างทัศนคติด้านความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

5. สนับสนุนการวิจัยค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อน าผลมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 46  พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่            
9 ธันวาคม พ.ศ.2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 แถลงนโยบาย เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 
พ.ศ.2534 

 การศึกษา 

 รัฐบาลมุ่งให้ความส าคัญต่อการเร่งขยายโอกาสการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อเป็นฐานการ
ขยายการศึกษาภาคบังคับ จาก 6 ปี เป็น 9 ปี ตลอดทั้งปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีเนื้อหา
สาระเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นควบคู่ไปกับให้มีการการเพิ่มพูนความรู้ผ่านระบบสื่อสารมวลชนต่างๆ 

 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 47  นายอานันท์  ปันยารชุน  เป็นนายกรัฐมนตรี 2 มีนาคม พ.ศ.2534 

– 7 เมษายน พ.ศ.2535 แถลงนโยบายวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2534 

 การศึกษา 

 จะปรับปรุงระบบการศึกษาให้สามารถพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รวมทั้งด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. เร่งขยายโอกาสและบริการทางการศึกษาในและนอกระบบให้กว้างขวางและทั่วถึง         
เพื่อยกระดับการศึกษาพื้นฐานให้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างต่ า รวมทั้งขยายการศึกษา
ปฐมวัยในชนบทเพิ่มขึ้น 
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2. พัฒนาระบบบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

3. วางมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มี
ความต้องการสูง 

4. เร่งรัดการศึกษาและการฝึกอบรมด้านอาชีพทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานฝีมือที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

5. พัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีความ
คล่องตัวในการบริหารการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรร 

 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 48  พลเอกสุจินดา  คราประยูร  เป็นนายกรัฐมนตรี 7 เมษายน พ.ศ.
2535 – 10 มิถุนายน พ.ศ.2535  แถลงนโยบาย เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2535 

 การศึกษา 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศ โดยจะปรับปรุง
ระบบการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน และคุณภาพของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้ศึกษา
ให้ประจักษ์ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะด าเนินการ
ดังนี ้

1. เร่งเสริมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพื่อยกระดับ
การศึกษาภาคบังคับให้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูอาจารย์ที่มีคุณภาพโดยปรับปรุงกฎระเบียบ
ต่างๆ  

3. เร่งรัดพัฒนาการผลิตก าลังคนในสาขาวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ        
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

4. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการ
ในด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ 

5. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาสาระทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นควบคู่ไปกับให้มีการเพิ่มพูนความรู้โดยใช้ระบบสื่อสารมวลชน 

6. เสริมสร้างสวัสดิการ ขวัญ และก าลังใจแก่ครู อาจารย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มี
ความมั่นคงในอาชีพ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล 

7. ส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบท 
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คณะรัฐมนตรี คณะที่ 49  นายอานันท์  ปันยารชุน  เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 10 
มิถุนายน พ.ศ.2535 – 23 กันยายน พ.ศ.2535 แถลงนโยบาย เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 
พ.ศ.2535 

 การศึกษา 

 1. ด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงภายใน  

 2.  เร่งด าเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน  

 3. ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน และนานา
ประเทศ   
 4.  สานต่อนโยบายด้านการกระจายรายได้และการพัฒนาเกษตรกรรมและชนบท  

 5.  เร่งด าเนินการโครงการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ที่ริเร่ิมไว้แล้วให้รุดหน้าต่อไป  

 6.  เร่งด าเนินการโครงการต่างๆ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
 7.  ส่งเสริมและคุ้มครองป้องกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ตระหนักในความส าคัญและ
บทบาทของตนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 นอกจากนี้ รัฐบาลจะปฏิบัติตามและเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติต่อไป 

 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 50 นายชวน  หลีกภัย  เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 
พ.ศ.2535 – 13 กรกฎาคม พ.ศ.2538 แถลงนโยบาย เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2535 

 การศึกษา 

1. เร่งขยายโอกาสการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาในทุกรูปแบบให้ทั่วถึง  โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาความพร้อมทุกด้านให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา 

2. เร่งขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 6 ปี เป็น 9 ปี  
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภททั้งในด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการ

เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอันเป็นฐานส าคัญต่อ
การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ที่จ าเป็น และเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ 

4. เร่งอบรมปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตส านึกถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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5. จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพฝีมือ
แรงงานทุกระดับ  

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรจากองค์กรภาครัฐและเอกชน  สถาน
ประกอบการ ชุมชน และแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยน
ข่าวสารการเรียนรู ้

7. กระจายอ านาจการบริหารการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค 

8. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัดมีความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

9. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ 

10. ส่งเสริมบทบาทเอกชนในการร่วมจัดการศึกษาในทุกระดับให้มากยิ่งขึ้น 

11. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพอย่างแท้จริง 

12. ปรับปรุงสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรในสถาบันการศึกษาทุกระดับเพื่อสร้างขวัญ 

ก าลังใจ และความภาคภูมิใจในอาชีพ 

13.  ขยายกองทุนอาหารกลางวันให้ทั่วถึงในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา 

 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 51 นายบรรหาร  ศิลปอาชา  เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 13 
กรกฎาคม พ.ศ.2538 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 แถลงนโยบาย เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 
พ.ศ.2538 

 รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาคน ในฐานะเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งปวง โดยขยาย
การศึกษาภาคบังคับพื้นฐาน พร้อมด้วยสวัสดิการอ่ืนๆ ที่จ าเป็น การให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตค วามเป็นอยู่ในท้องถิ่น 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อขยายการศึกษาให้เข้าถึง
ชนบทที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึง และปรับปรุงสวัสดิการให้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับ 
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คณะรัฐมนตรี คณะที่ 52  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่  25 
พฤศจิกายน พ.ศ.2539 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 แถลงนโยบาย เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 
พ.ศ.2539 

 รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสให้ทั่วถึงคนทุกกลุ่ม  เพื่อให้
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็น
แรงผลักดันที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง 

 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 53  นายชวน  หลีกภัย  เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2540 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 
พฤศจิกายน พ.ศ.2540 

 การศึกษา 

1. ก าหนดแผนการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า  12  ปี  ที่รัฐจะจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

2. จัดให้มีกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 
3. สนับสนุนให้เอกชน  องค์กรวิชาชีพและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา   

4. ให้ความรู้แก่พ่อแม่และครอบครัว  ในการวางรากฐานเบื้องต้นของชีวิตและเตรียมความ
พร้อมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนชั้นประถม   

5. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเอกชนมีอิสระในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยเน้น
บทบาทของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุน   และจะน าระบบคูปองการศึกษามาใช้เพื่ออุดหนุน
การศึกษาเอกชน 

6. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข   มีพัฒนาการรอบด้าน  

โดยเฉพาะมีคุณธรรม  และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง  จัดให้มีมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ และระบบการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้
มีมาตรฐานเป็นเลิศ 

7. เร่งพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่ได้รับการยกย่องเพื่อให้ครูได้ท างานอย่างมีเกียรติ  
8. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการอย่างมีอิสระด้าน

งบประมาณและการบริหารจัดการ   

9. กระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
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10. กระจายโอกาสทางด้านอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคโดยการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ 
 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 54  พันต ารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่                      
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 – 11 มีนาคม พ.ศ.2548 แถลงนโยบาย เมื่อวันจันทร์ที่  26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 

 การศึกษา 

 รัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมี
ปัญญาเป็นทุนไว้สร้างแรงงานและสร้างรายได้ และน าประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม 
โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ดังน้ี 

1. เร่งจัดให้มีระบบและโครงสร้างทางการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชน      
ทั้งปวงอย่างแท้จริง 

2. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภทและ            

ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาส
ทางการศึกษา ให้คนไทยทั้งในเมืองและชนบท 

4. จัดให้มีวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝึกอบรม โดยรัฐเป็น
ผู้วางระบบ นโยบาย ก ากับคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนและระดมทรัพยากร เตรียมความพร้อม           
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน เครือข่ายครอบครัว และอ่ืนๆ รวมทั้งการจัดการศึกษาเพื่อคน
พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส 

6. สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 

7. ส่งเสริมให้เกิดบรูณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ในการให้
การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชน 

8. ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และหลักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นพลังความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน การจัดให้มีห้องสมุด ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน และสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
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9. ส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับนับถือ และไว้วางใจจากสาธารณชน รวมทั้ง
พัฒนาและผลิตครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

10. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีวินัย รักงาน และท างานเป็น 

11. ให้โอกาสแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมปลาย ผู้ว่างงาน และผู้สูงอายุได้ฝึกงาน
อาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอิสระได้ 

12. ปฎิรูปการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพย่างยิ่ง และพัฒนาถึงระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองต่อ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ เรียนได้เข้าฝึกทักษะในสถาน
ประกอบการ 

 

ข้อคิดเห็น จากการศึกษานโยบายของแต่ละคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา พบว่าคณะรัฐมนตรีคณะ
ที่ 54 ซึ่งมีพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี นับเป็นคร้ังแรกที่ได้
กล่าวถึงเร่ืองการอ่านไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา โดยกล่าวไว้ในข้อ 8 ให้มีการสร้าง
นิสัยรักการอ่าน การจัดให้มีห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และสื่อการเรียนรู้ประเภท
ต่างๆ อย่างทั่วถึง และใน พ.ศ.2546 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี       
ในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา 

 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 55  พันต ารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 
11 มีนาคม พ.ศ.2548 – 19 กันยายน พ.ศ.2549 แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.
2548 

 การศึกษา 

 รัฐบาลจะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ  ส าหรับผู้ที่อยู่
ในวัยศึกษา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  และสนับสนุนให้มีกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยค านึงถึงคุณค่าของลักษณะเฉพาะเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รัฐบาลจะส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านหนังสืออย่างจริงจัง ตั้งแต่เด็กจนตลอดชีวิต  เพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ 
พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในช่วงวัยท างานอย่างเป็นระบบ และพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพของแรงงาน เยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างน้อย 12 ปี โดยรัฐบาล         
จะจัดต้ังกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือไอซีแอล (ICL) 
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 การน านโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ 
 กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากในเร่ือง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ        
ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 เร่ือง ดังนี ้ 

1. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2. พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  

3. การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

4. การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน  เสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิตและสังคม 

5. การเตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ  

ข้อคิดเห็น เนื่องจากพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้บริหารประเทศต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนั้นใน  

ค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงมีการกล่าวถึง นโยบายที่เกี่ยวกับการอ่านไว้อย่างชัดเจนว่า
รัฐบาลจะส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสืออย่างจริงจัง ตั้งแต่เด็กจนตลอดชีวิต 

 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 56  พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2549 – 29 มกราคม พ.ศ.2551 แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2549 

 การศึกษา 

 เร่งรัดการปฎิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ ขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชน
ให้กว้างขวางและทั่วถึง เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน ศาสนา และสถาบันการศึกษา     
จัดการศึกษาที่เน้นการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่ สถานศึกษา และท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และภาคเอกชน 
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คณะรัฐมนตรี คณะที่ 57  นายสมัคร  สุนทรเวช  เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ.2551 – 9 กันยายน พ.ศ.2551 แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 

 การศึกษา 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึง 
ต่อเน่ือง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

3. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน 
และการเรียนรู้อย่างจริงจัง 

4. ด าเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

5. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต
และบริการ และเร่งผลิตก าลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในสาขาต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่ งทอ บริการสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น 

6. ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่างๆ เช่น ส านักงานบริหาร
จัดการองค์ความรู้ ระบบห้องสมุดสมัยใหม่ หรืออุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์บ าบัดและพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 58  นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์   เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่  9 
กันยายน พ.ศ.2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ.2551 แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2551 

 การศึกษา 

1. ลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ  ครอบคลุมการพัฒนาครู หลักสูตร             
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. จัดให้คนไทยทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม  

4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างจริงจัง 
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5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิจัยและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้  
สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง 

7. ส่งเสริมกลไกการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยครอบคลุมระบบการวางแผน           
การบริหารจัดการ การกับดูแล และการติดตามประเมินผล เพื่อน าข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการปรับกลยุทธ์
ของการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 59  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 17 
ธันวาคม พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ.2551 

 การศึกษา 

1. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฎิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา การพัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย 
พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ ปรับปรุงสื่อการเรียนการ
สอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเป็นส านักงานการศึกษา
ตลอดชีวิต  

2. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นในระดับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

3. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ 
และมีวิทยฐานะสูงขึ้น ลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 

4. จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ 

6. ปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
7. ส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ               

เชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
8. เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและ    

ในชุมชน    
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สรุปได้ว่า นโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีแต่ละยุคสามารถสะท้อนภาพรวมของ
แนวนโยบาย  ในการบริหารประเทศด้านต่างๆ ซึ่งหากมองในแนวนโยบายการศึกษาแล้วจะพบว่าใน
บางรัฐบาลได้ส่งเสริมเกี่ยวกับการอ่านในนโยบายอย่างชัดเจน หนึ่งในแนวนโยบายการศึกษาที่ มีความ
ชัดเจนเร่ืองการส่งเสริมการอ่านจะอยู่ในช่วง พ.ศ.2544 ซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลได้วางแนวนโยบาย
การศึกษาโดยปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้
ให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุน
ไว้สร้างแรงงานและสร้างรายได้ และน าประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลัก
การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ซึ่งการปฎิรูปทางการศึกษาในคร้ังนี้ได้สร้างแนวทางในการ
ส่งเสริมการอ่านไว้ ซึ่งนโยบายระบุดังนี้ “ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นพลังความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน 
การจัดให้มีห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ อย่างท่ัวถึง” นับว่าเป็นคร้ัง
แรกที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการอ่าน 

 ต่อมา พ.ศ.2548 รัฐบาลได้สานต่อนโยบายการศึกษาเดิม โดยรัฐบาลจะเร่งรัดการปฏิรูป
การศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ  ส าหรับผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และสนับสนุนให้มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

โดยค านึงถึงคุณค่าของลักษณะเฉพาะเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รัฐบาลจะส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือ
อย่างจริงจัง ตั้งแต่เด็กจนตลอดชีวิต เพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ พัฒนาทักษะ และการ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในช่วงวัยท างานอย่างเป็นระบบ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของแรงงาน  

เยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างน้อย 12 ปี โดยรัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต  

1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลักในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจัดท าโดย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้มีการจัดท าทั้งหมด 10 ฉบับ ตั้งแต่ พ.ศ.2506 โดยแต่ละแผนมีการเน้นความสอดคล้องของ
การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม ซึ่งนโยบายการส่งเสริมการอ่านจะแทรกอยู่ในด้าน
การศึกษาของแผนดังกล่าวดังนี้ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530–พ.ศ.2534) ได้เน้นให้
ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยี และการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
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รวมทั้งการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนามากยิ่งขึ้น แม้ว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 1-5 ที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสังคม โดยเน้นการให้บริการพื้นฐานต่างๆ เป็นส าคัญ       

ก็ตาม  แต่เมื่อได้พิจารณาในรายละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาสังคมในระยะที่ผ่านมานั้น 
ยังมีลักษณะไม่ประสานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและขาดความสัมพันธ์
เชื่อมโยงในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแนว
ดังกล่าวอย่างเต็มที่ แต่ปัญหาทางด้านสังคมบางเร่ืองกลับรุนแรงและมีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้น        
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาสังคมเสียใหม่ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้
สะท้อนความส าคัญในด้านการพัฒนาบุคคลว่า เป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาคนให้มีความยั่งยืน 

 ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 – พ.ศ.2539) จะเน้น
ที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม เป็นเร่ืองเกี่ยวข้องกับคน ซึ่งเป็นทั้งผู้ก าหนด 
ผู้สนับสนุน ให้กระบวนการพัฒนาด าเนินตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยคนจะเป็นผู้รับประโยชน์      
และรับผลกระทบจากการพัฒนานั้นโดยตรง ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต  และ
สิ่งแวดล้อมจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง  ที่จะก่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งหนึ่งของแนวนโยบายนั้นได้มีการระบุไว้ว่า “ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในกลุ่มอายุ
ต่างๆ ตั้งแต่วัยเด็กและเยาวชนวัยท างานไปจนถึงวัยสูงอายุ โดยการให้การศึกษาตลอดชีวิต”  เห็นได้ว่า
แนวนโยบายการของแผนฯ จะเร่ิมเน้นที่การเรียนรู้ของประชาชนอย่างต่อเน่ือง 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2544) ได้เน้นนโยบาย
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยไปจน
ตลอดชีวิต ให้สามารถคิด วิเคราะห์บนหลักของเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีโลกทัศน์กว้าง 

สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และสามารถเผชิญกับสถานการณ์ใหม่  ตลอดจนมี
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ซึ่งหนึ่งในแนวนโยบายนั้นได้ระบุไว้ว่า “ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด 

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและมีการฝึกปฏิบัติ
จากประสบการณ์จริง พร้อมท้ังปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชาและกระบวนการเรียนรู้ในวิชาส าคัญท่ีเป็น
นโยบายเร่งด่วน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับจัดให้มีสื่อและอุปกรณ์
ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอตลอดท้ังการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม”  “กระตุ้นและสนับสนุนการค้นคว้าหาความรู้ผ่านหนังสือและแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน ควบคู่กับการใช้มาตรการภาษีสนับสนุนให้มีหนังสือ อุปกรณ์สร้างเสริมการเรียนรู้และ
อุปกรณ์กีฬาท่ีมีคุณภาพและราคาถูก” และ “ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้ทางเลือกหลากหลายตาม
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ความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตที่เชื่อมต่อได้ทุกระดับ และส่งเสริมการศึกษาเพื่อการอ่านออกเขียนได้ โดย
เน้นกลุ่มเป้าหมายสตรีท่ีด้อยโอกาส” เห็นได้ว่าแนวนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาฉบับนี้ได้กล่าวถึง 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการอ่านออก
เขียนได้ แต่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มสตรีที่ด้อยโอกาส 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545–พ.ศ.2549) เป็นแผนที่แสดง
ถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคมที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนไทย
ทุกคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง เป็นคนเก่ง คนดี มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกทางสังคม
ทุกระดับ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว องค์กรทางศาสนา องค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สื่อมวลชน
และประชาชน  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังปัญญา ศีลธรรมและวัฒนธรรมของคนไทย รวมทั้ง
พัฒนาการบริหารจัดการหลักประกันทางสังคมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมประชาชนทุกคนและ
พัฒนาระบบโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนา
กลไกที่ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอาชญากรรม การที่จะสามารถท าได้เช่นนั้น รัฐบาลจึงได้มีแนวพัฒนาดังนี้ “การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  โดยพัฒนาให้ประชาชนสามารถสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง
ภายใต้ระบบสุขภาพที่มีความหลากหลายเป็นองค์รวม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม มีการ
ปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต  การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะท่ีท าให้คนไทยทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุลท้ังด้านคุณธรรม วิชาการ คุณภาพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมท้ังตระหนัก        
ในความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ” โดยมีแนวทางที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ปรับปรุงการจัดหลักสูตรให้มีความหลากหลาย  ยืดหยุ่น สามารถปรับให้สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของท้องถิ่น โดยเพิ่มเนื้อหาสาระท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ เช่น ภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมทั้งเนื้อหาสาระทางด้านศีลธรรม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อย่าง
จริงจัง 

2. สนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันทางศาสนามีบทบาท
ในการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อสร้างทางเลือกที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความพร้อมของ
ผู้เรียนในแต่ละพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม 
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3. ใช้สื่อเพื่อการศึกษาทุกรูปแบบให้กระจายสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส  เช่น คนพิการ คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น   รวมทั้งการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550–พ.ศ.2554) ได้ก าหนดขึ้นบน
พื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 

 การพัฒนาด้านการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็น 8.5 ปี ใน พ.ศ.2548 แต่ต่ ากว่าประเทศในแถบเอเชียที่มีจ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ย 10-12 ปี อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรเพิ่มขึ้นทุกระดับ การเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น
เป็น ร้อยละ 71.2 ระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44.3 แต่คุณภาพการเรียนเป็นเร่ืองที่ต้องให้
ความส าคัญสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ต่ ากว่าร้อยละ 50 มาโดยตลอด รวมทั้งยังขาดความเข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะ
พื้นฐานในการท างานด้านการคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์ ทักษะการอ่านของนักเรียนไทยส่วนใหญ่มี
ค่าไม่เกินระดับ 2 จากทั้งหมด 5 ระดับ 

 จากการประเมินสถานะคนและสังคมไทยประกอบกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาในอนาคต ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ จึงมุ่งพัฒนาคนและสังคมไทยครอบคลุม 3 เร่ืองหลัก คือ  

1. การพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมน าความรู้ โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้
ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิตตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็ง  มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ 

ทักษะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ  

2. การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ เน้นการพัฒนาระบบ
สุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคน
ไทยให้มีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

และ 

3. การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ด ารงชีวิตอย่างมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน 

พัฒนาระบบการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทุน ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม 
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เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการ
เสริมสร้างจิตส านึกด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและความตระหนักถึงคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เพื่อลดความขัดแย้ง 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – พ.ศ.2554) นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอ่าน
โดยระบุที่แนวนโยบายว่าการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา  อารมณ์
และศีลธรรม ภายใต้ระบบการศึกษาที่มุ่งการเรียนรู้ทั้งทางปฏิบัติและวิชาการโดยพัฒนาหลักสูตรทั้งใน
และนอกระบบให้หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองที่บูรณาการเ ร่ืองศีลธรรม  

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการลดความขัดแย้งแบบสันติวิธี เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
รากเหง้าของตน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีจูงใจให้เด็กสนใจ
และใฝ่รู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ และพัฒนาคุณภาพครูให้รู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ 
นอกจากนี้ยังมีการเน้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ท้ังท่ีเป็นวิทยาการสมัยใหม่ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท่ีมุ่งสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ  และปรับสภาพแวดล้อมให้
เอื้ออ านวยกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเปิดพื้นที่ทั้งสถานศึกษาและชุมชนให้เป็นสถานที่
เรียนรู้ของคนในชุมชน โดยจัดกิจกรรมหลังเวลาเรียนในโรงเรียน ขยายหลักสูตรส าหรับคนท่ัวไปใน
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย เพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นท่ีสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 
ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์กีฬา และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  โดย
ส ารวจความต้องการของผู้เรียน จัดหลักสูตรที่มุ่งให้ปราชญ์ ผู้รู้ในพื้นที่เป็นผู้สอน มีหลักสูตรส าหรับ
ผู้น าการเรียนรู้เพื่อให้เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น นักการศึกษา ผู้ฝึกกีฬา ผู้น าเยาวชน บรรณารักษ์ 
ห้องสมุด ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ อาสาสมัคร เป็นต้น ส่วนบทบาทภาคีการพัฒนาได้ก าหนดให้สถาบัน
ครอบครัวปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน สนับสนุนการเรียนรู้ตามศักยภาพ และความสนใจอย่างต่อเน่ือง 

 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มียุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  โดยมุ่งพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม    
น าความรู้ เสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างสันติสุข  ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเน้นไปที่สถาบันครอบครัวที่ต้อง
ปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้รักการอ่าน  จึงเป็นแผนฯ ที่มีการกล่าวถึงการส่งเสริมการอ่านที่เขียนไว้อย่างชัดเจน 
เพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาในช่วงดังกล่าว
ที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการอ่านที่เป็นรูปธรรมที่สุด 

นอกจากนี้ การประกาศให้ “การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ” จะเป็นการให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมการอ่านที่ได้มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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การแถลงนโยบายการศึกษาของคณะรัฐมนตรี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยตั้งแต่ 
พ.ศ.2530 – พ.ศ.2545 ยังไม่มีการสนับสนุนให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ จนกระทั่ง พ.ศ.2546 ในยุค
รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดให้ พ.ศ.2546 เป็น “ปีแห่งการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้” โดยนายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม             

นางสิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันเปิดโครงการ "พ.ศ.2546 ปีแห่ง
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม          

ราชกุมาร ีในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2545) 
โครงการส่งเสริมการอ่านนี้ได้ร่วมมือกับ โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน ร่วมกัน

สนับสนุนและจัดกิจกรรม “ส่งเสริมการอ่าน” ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยมีแนวทางดังนี้ 
1. จัดกิจกรรม “วางทุกงานอ่านทุกคน” 

2. จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการอ่าน” ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายและสม่ าเสมอ 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน 

4. สร้างแรงจูงใจและชี้แนะให้พ่อแม่ ผู้ปกครองส่งเสริมให้เด็กมีนิสัย “รักการอ่าน” 

5. พัฒนาการอ่านของนักเรียนตามล าดับ  ตั้งแต่ระดับ อ่านออก อ่านเป็น อ่านสม่ าเสมอ 
จนกระทั่งอ่านเป็นนิสัย 

นอกจากนี้ มกีารเสนอ “มาตรการ 10 ประการ” เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 5 กลุ่ม สาระหลัก ได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้อ่ืนๆ (หนังสือโครงการ “2546 ปีแห่งการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้”. 2546) 

จนกระทั่ง พ.ศ.2552 คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยในวันที่ 
29 มีนาคม พ.ศ.2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับ
นายกฯ อภิสิทธิ์" ถึงนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนว่า ได้ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในเร่ืองการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชนเพราะถือเป็นหัวใจ 
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะใช้สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 
และในหัวเมืองใหญ่ๆของประเทศไทย มีการปิดถนนให้เด็กเดินและท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 
และการเปิดพื้นที่สื่อรณรงค์เร่ืองการส่งเสริมการอ่าน  
 นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวว่า "วันที่  2 เมษายนนี้  ที่ เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีการประกาศเป็นวาระแห่งชาติในเร่ืองการส่งเสริมการอ่านและ
จะสนับสนุน โครงการหนังสือเล่มแรก เพื่อให้ประชาชนทุกครอบครัวปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิด" (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2552) และนอกจากนี้ยังมีโครงการ
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คลื่นวิทยุสีขาวที่เป็นรายการส าหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งขณะนี้นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดสรรคลื่น  FM 105 MHz ไว้รองรับ โดยจะเร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือน
เมษายนเป็นต้นไป  
 

2.  องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

2.2 องค์กรภาคเอกชน 

 และนอกจากนี้ยังจะพิจารณาถึงกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านในระดับชาติซึ่งได้มีหน่วยงานทั้ง
รัฐและเอกชนร่วมกันจัดงาน 

 

2.1  องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดิมนั้นมีชื่อว่ากรมวิชาการ นับได้ว่าเป็นผู้มี         
ส่วนในการขับเคลื่อนที่ส าคัญของนโยบายส่งเสริมการอ่านให้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจริง (ศรีรัตน์         
เจิงกลิ่นจันทร.์ 2536)  
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการปลูกฝังนิสัย
รักการอ่านให้กับคนไทย และเห็นความส าคัญของการอ่าน จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
อย่างจริงจังตั้งแต่ พ.ศ.2528 โดยเร่ิม “โครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ซึ่งภายใต้โครงการ
ดังกล่าว ได้มีการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้มี
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ครู อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน รวมทั้ง
ผลิตเอกสารที่ให้ความรู้ในเร่ืองดังกล่าว เผยแพร่แก่โรงเรียนเป็นระยะๆ และด าเนินโครงการส าคัญๆ         
5 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรมวิชาการ 2529 : 101-106, 447-453, 473-

474) 
1. โครงการประชุมปฎิบัติการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 วัตถุประสงค์ 
  1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1.1 เพื่อให้บุคคลทั่วไปเกิดความส านึกในความส าคัญของการอ่านและเห็นว่า
จ าเป็นต้องด าเนินการส่งเสริมการอ่านให้เกิดความรักการอ่านโดยทั่วไป 
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1.2 เพื่อให้ผู้ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในการสอนอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่านได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาวิธีส่งเสริมการอ่านให้ได้ผล 

  2. วัตถุประสงค์เฉพาะของการประชุม 

2.1 ให้ผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านสามารถชี้แจงให้ผู้อ่าน
เข้าใจได ้

2.2 สามารถปฏิบัติวิธีส่งเสริมการอ่านอย่างน้อย 3 วิธี 
2.3 สามารถอบรมสั่งสอนวิธีส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้อื่นเพื่อน าไปปฏิบัติได้ 
2.4 สามารถสร้างอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านได้ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. จะมีผู้ซึ่งรู้จักวิธีส่งเสริมการอ่านและสามารถฝึกอบรมผู้อ่ืนให้ผู้รู้จักวิธีส่งเสริมการ
อ่าน 400 คน ซึ่งจะไปอบรมนักศึกษา ผู้น าชุมชน หรือผู้น ากลุ่มเยาวชนให้รู้จักส่งเสริมการอ่านอีกเป็น
จ านวนมาก  

2. จะมีผู้เข้าใจความส าคัญของการอ่านและอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น ทั้งจะมีการสนับสนุน
การอ่านด้วยวิธีการต่างๆ มากขึ้น 

3. สังคมไทยจะเป็นสังคมของผู้อ่านหนังสือโดยมีวิจารณญาณและรู้จักเลือกอ่าน เป็น
การขจัดหนังสือที่ไร้สารประโยชน์และเป็นการเร่งรัดพัฒนาบุคลากรและสังคมด้วย 

 

  ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

  สังเขปหัวข้อการประชุมปฏิบัติการ 

  บรรยายภาคทฤษฎี 
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่าน 

2. กระบวนการอ่าน 

3. องค์การเพื่อสร้างสังคมการอ่าน 

4. การสร้างสังคมการอ่าน 

5. วิธีสร้างความสนใจในการอ่าน 

6. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

  บรรยายสาธิตและปฏิบัติ 
1. การเล่านิทานที่น าไปสู่การอ่าน 

2. การอ่านหนังสือให้ฟัง 
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3. การเสนอหนังสือ 

4. การแนะแนวการอ่านและโครงการอ่านหนังสือดี 
 

2. โครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียน รักษาไว้และพัฒนาทักษะแห่งการ

อ่านออกให้ใช้ได้ตลอดไป 

2. เพื่อจูงใจให้เห็นประโยชน์ของการอ่านหนังสือที่ดี 
3. เพื่อแนะน าการอ่านหนังสือชนิดต่างๆ แนะน าการอ่านเพื่อพัฒนาความรู้และสติปัญญา

การอ่านโดยวิจารณญาณ 

4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการอ่าน พิจารณาหาทางแก้ไขอุปสรรค เพื่อสร้าง
สังคมผู้อ่านหนังสือ ให้แต่ละคนในสังคมรู้จักพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมด้วยการอ่าน 

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

1. กรมวิชาการ ด้วยความร่วมมือของกรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน เช่น กรมสามัญศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมการศึกษานอกโรงเรียน สมาคม เช่น สมาคม
พัฒนาการอ่านของเด็ก สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เป็นต้น 

2. เพื่อความสะดวกในการประสานงานและร่วมมือในการวางโครงการและด าเนินการ
ตามโครงการ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับกระทรวงขึ้นคณะหนึ่ ง โดยปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธานหรือที่ปรึกษา ประกอบด้วยผู้แทนของกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของสมาคม
หรือองค์การเอกชน คณะกรรมการน้ีมีหน้าที่ก าหนดนโยบายแนวด าเนินงาน อนุมัติโครงการด าเนินงาน 
ประสานงานและหาทางสนับสนุนทางการเงิน กรมวิชาการท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. จะมีผู้อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นทุกวัย ทุกระดับ สังคมไทยจะเป็นสังคมของผู้อ่านที่รู้จักอ่าน
หนังสือโดยมีวิจารณญาณและรู้จักเลือกอ่าน 

2. คุณภาพของหนังสือจะดีขึ้น 

3. เด็กไทยจะมีนิสัยรักการอ่านอย่างถาวร สามารถใช้การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนา
สังคมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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3. โครงการประกวดการอ่านร้อยแก้ว 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อชักจูงให้เกิดการอ่านอย่างกว้างขวางแพร่หลายในหมู่นักเรียนในระบบโรงเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีอ่าน การเลือกอ่านและอ่านเพื่อพัฒนาความรู้และสติปัญญา การ
อ่านโดยมีวิจารณญาณ 

3. เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง บรรณารักษ์ นักเรียน เห็นคุณค่า ความส าคัญและความจ าเป็นของ
การอ่านหนังสือที่ด ี

4. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รักษาไว้ให้คงอยู่และพัฒนาทักษะในการอ่านเพื่อใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของตนเองและสังคม 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนในระบบโรงเรียนสนใจการอ่านและอ่านอย่างมีวิจารณญาณมากยิ่งขึ้น 

2. สร้างสังคมการอ่านในหมู่นักเรียนให้คงอยู่ตลอดไป 

3. ครู อาจารย์ บรรณารักษ์และผู้ปกครองสนใจในการส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
มากยิ่งขึ้น 

 

4. โครงการสัมมนาระดับชาติว่าด้วยการรณรงค์เพื่อพัฒนาการอ่าน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการอ่าน 

2. เพื่อหาแนวทางและเทคนิควิธีการที่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาการอ่านและวิธีการสร้างสังคมการอ่าน 

3. เพื่อน าแนวความคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการอ่านของหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมได้ 

4. เพื่อหาแนวทาง แนวความคิดและรูปแบบเพื่อขยายงานพัฒนาการอ่านทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคออกไปอย่างกว้างขวาง 

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานสัมมนา 

ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ ด้วยความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสมาคมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการอ่าน การขจัดอุปสรรคในการพัฒนาการอ่าน 
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2. ได้กิจกรรมที่ควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอ่านในระดับภูมิภาค (ในจังหวัด
ที่ก าหนด) 

3. ร่วมมือและประสานงานในการด าเนินงานพัฒนาการอ่านระหว่างส่วนราชการ สมาคม
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

5. โครงการงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 
โครงการนี้เป็นโครงการที่กรมวิชาการรับผิดชอบด าเนินการต่อเนื่องจากสมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัด “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” ขึ้นเป็นปีแรกและคร้ังแรก
ในประเทศ (Thailand’s National Book Week) งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง
ของการฉลองปีหนังสือระหว่างชาติ 2515 ตามค าเชิญชวนขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่ขอร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกร่วมฉลองปีหนังสือระหว่าง
ชาติ 2515 ด้วยการช่วยกันจัดกิจกรรมอันเหมาะสมและด าเนินการหลายๆ อย่าง เพื่อเน้นให้รัฐบาล 
องค์การระหว่างประเทศ สถาบัน สมาคมและประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความส าคัญแห่งบทบาทของ
หนังสือต่อสังคม องค์การยูเนสโกได้สรุปแนวการจัดกิจกรรมและด าเนินการไว้ 4 ประการ คือ 

1. การสนับสนุนช่วยเหลือประชาสัมพันธ์และการแปลหนังสือโดยเคารพต่อสิทธิ์ของ           

ผู้แต่ง 

2. ส่งเสริมการผลิต การจ าหน่ายและเผยแพร่หนังสือ รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดต่างๆ  
3. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือ 

4. การส่งเสริมผลิตหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างชาติ และความร่วมมืออย่างสันติระหว่างชาติ 

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยจัดขึ้นมีกิจกรรมต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ (โครงการสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2515 : 87-92) 

1. การประกวดเกี่ยวกับหนังสือ 

1.1 การประกวดการอ่าน 

1.2 การประกวดการเขียนแสดงความคิดเห็นเร่ืองหนังสือ 

1.3 แข่งขันตอบปัญหา 

2. จัดร้านจ าหน่ายหนังสือและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ 

2.1 จัดร้านจ าหน่ายหนังสือในราคาถูกเป็นพิเศษ 

2.2 จัดร้านจ าหน่ายสิ่งของอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ เช่น ที่คั่นหนังสือ ที่กั้น
หนังสือบนชั้น ร้านจ าหน่ายสิ่งของที่มีกล่าวไว้ในหนังสือ เช่น หนังสือวรรณคดีไทย ได้แก่ ร้านอาหาร
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ไทยในวรรณคดี ร้านต้นไม้ในวรรณคดี ตลอดจนร้านจ าหน่ายสิ่งของที่มีหนังสือคู่มือในการท าจ าหน่าย
ด้วย เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ เคร่ืองแต่งกาย ขนม เป็นต้น 

3. นิทรรศการหนังสือ โดยเน้นให้เห็นความส าคัญของหนังสือในชีวิตประจ าวันและให้
เห็นว่ามีหนังสือส าหรับทุกคนในบ้าน 

4. รายการเพื่อส่งเสริมความสนใจในหนังสือ 

4.1 รายการพบปะนักเขียน 

4.2 งานสัปดาห์กิจกรรมส าหรับเด็ก เช่น เล่านิทาน แสดงหุ่น แนะน าหนังสือที่น่าอ่าน 
ฉายภาพยนตร์ที่ท าจากเร่ืองในหนังสือ 

4.3 อภิปราย บรรยายและสาธิตเกี่ยวกับประโยชน์ของหนังสือ 

4.4 แสดงบทละคร ดนตรีที่ได้รับจากวรรณคดี 
หนังสือแห่งชาติคร้ังแรกนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน ที่ส าคัญประชาชนให้ความสนใจงานนี้อย่างคาดไม่ถึง พร้อมกับฝากความ
วิตกและห่วงใยว่า งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเช่นนี้จะมีการจัดขึ้นในปีต่อๆ ไปอีกหรือไม่ และมี
กิจกรรมต่างๆ เช่น คร้ังแรกหรือไม่ และด้วยก าลังใจอันนี้ท าให้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ          
จัดงานนี้ขึ้นอย่างสม่ าเสมอตลอดมา ในที่สุดจึงเห็นสมควรมอบงานนี้ให้แก่ศูนย์พัฒนาหนังสือแห่งชาติ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ด าเนินการต่อไป โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เป็น
ผู้ให้ความช่วยเหลือ หากนับรวมตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ถึง พ.ศ.2531 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติได้จัดมา
ทั้งหมด 17 คร้ัง ในแต่ละคร้ังมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการเขียน การผลิต การ
จัดพิมพ์ การเผยแพร่ การจ าหน่ายหนังสือและการอ่านหนังสือ รวมทั้งการแนะน าคุณประโยชน์ของ
หนังสือและจัดแหล่งแสดงหนังสือขนาดใหญ่ให้ประชาชนชม และเลือกซื้อในราคาถูก 

การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตามโครงการทั้ง 5 โครงการของกรมวิชาการ คงได้ผลไม่ดี
เท่าที่ควร หากขาดวัสดุส าหรับอ่านที่ส าคัญ คือ หนังสือ ดังนั้น กรมวิชาการจึงได้ก าหนด นโยบายและ
แผนพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ขึ้นเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ        
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2530 โดยมอบให้ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ เป็นองค์กรประสานงาน    
ตามนโยบายและแผนพัฒนาหนังสือ (คณะกรรมการพัฒนาหนังสือในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 2531 : 1-11) 

หลังจาก พ.ศ.2530 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน      
ที่ต่อเน่ืองกัน โดยได้เร่ิมโครงการหลักดังต่อไปนี้ 

1. โครงการประชุมปฏิบัติการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

2. โครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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3. โครงการประกวดการอ่านร้อยแก้ว 

4. โครงการงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 
5. โครงการสัมมนาระดับชาติว่าด้วยการรณรงค์เพื่อพัฒนาการอ่าน 

6. โครงการศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

7. โครงการ ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

8. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมนั้นชื่อกรมการศึกษานอกโรงเรียน  หลังจากที่ประชาชนสามารถอ่าน
หนังสือออกแล้ว บทบาทและหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของกรมการศึกษานอกโรงเรียนก็คือ การ
สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนคนไทย ซึ่งได้ท าอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดตั้งห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัดและอ าเภอต่างๆ ตลอดจนจัดตั้งที่อ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งบริการวัสดุการอ่านและเป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสม ดังสถิติมีห้องสมุดประชาชนจังหวัด 72 แห่ง ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 
336 แห่ง ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านอีก 27,919 แห่งทั่วประเทศ (ค าปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในวันการศึกษานอกโรงเรียน 8 กันยายน 2530 : 6) 

2. จัดตั้งห้องสมุดเคลื่อนที่ วัสดุและสิ่งพิมพ์จากห้องสมุดประชาชนจังหวัด อ าเภอ หรือ
ส่วนกลาง น าไปบริการความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ห้องสมุดเคลื่อนที่สามารถด าเนินการได้ทั้ง
ทางบกและทางน้ า ผู้ให้บริการอาจจะเปลี่ยนใช้ชื่ออ่ืนตามความเหมาะสม เช่น ตู้หนังสือเคลื่อนที่        
หีบหนังสือสู่ประตูบ้านหรือหนังสือมีขา เป็นต้น ทางน้ าก็จะใช้เรือออกไปตามล าน้ า เพื่อบริการ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ าล าคลอง วิธีนี้ท าให้ชาวบ้านตื่นตัวและเห็นคุณค่าของหนังสือ 

3. เพิ่มปริมาณวัสดุการอ่านที่มีคุณภาพ เหมาะสมและตรงกับความต้องการของประชาชน    
แต่ละท้องถิ่น โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้  
(ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์. 2530 : 50) 

3.1 แจกจ่ายหนังสือชุดหนึ่ง (24 เร่ือง) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อผู้เร่ิมรู้หนังสือ ให้แก่ 
ทุกหมู่บ้านที่จบโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ 
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3.2 ด าเนินการขอรับบริจาคหนังสือจากสาธารณชนทั่วไป โดยวิธีการจัดตั้งตู้รับบริจาค
หนังสือตามแหล่งชุมชนต่างๆ หรือการเคาะประตูตามบ้านด้วยการนัดหมายล่วงหน้า และการรณรงค์
ตามสื่อสารมวลชนต่างๆ ปรากฏว่าระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2528–มิถุนายน พ.ศ.2529 กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนสามารถรวบรวมหนังสือได้ถึงสิบล้านกว่าเล่ม ต่อมาหนังสือเหล่านี้ได้ถูกแจกจ่ายไป
ยังที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านต่างๆ ในชนบท 

3.3 การจัดอบรมผู้น าท้องถิ่น ครูและพระภิกษุ ให้สามารถผลิตสิ่งพิมพ์ง่ายๆ ได้ในท้องถิ่น
ของตน 

3.4 ชักชวนให้วัดพุทธศาสนาจัดตั้งที่อ่านหนังสือขึ้นในวัดของตน เพื่อบริการให้แก่ชุมชน
รอบๆ ในปัจจุบันมีวัดจ านวน 4,000 แห่งที่จัดตั้งที่อ่านหนังสือขึ้นและประมาณคร่ึงหนึ่งของวัดเหล่านี้  
ที่ได้รับบริจาคหนังสือจากแหล่งต่างๆ 

3.5 ติดต่อทาบทามหน่วยงานต่างๆ ให้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดหาสิ่งพิมพ์
ส าหรับให้ผู้เพิ่งรู้หนังสือ ช่วยกันผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาง่ายๆ เหมาะสมกับกลุ่มคนเหล่านี้ เพื่อแจกจ่าย
ออกไปให้ได้อ่านกันอย่างทั่วถึง 

3.6 จัดตั้ง “มูลนิธิหนังสือดีสู่ชนบท” ขึ้นภายในกรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อกระตุ้น
ให้บริษัทผลิตหนังสือหันมาสนับสนุนผู้อ่านในชนบท มูลนิธินี้ยังได้เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือที่ได้รับการ
เลือกสรรแล้ว เพื่อเสนอให้มีการจัดซื้อหรือบริจาคหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้อ่านในชนบท 

3.7 จัดโครงการพัฒนาและผลิตสิ่งพิมพ์ส าหรับชนบท กรมการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ โครงการนี้จัด
ขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งชุมชน    
ในอันที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ตลอดทั้งเป็นการเสริมสร้างการ
ท างานร่วมกันในชุมชน ให้รู้จักคิด รู้จักท างานร่วมกัน จนเกิดความมั่นใจพึ่งตนเองได้ จึงได้ก าหนด
หลักการด าเนินงานในการพัฒนาและผลิตสิ่งพิมพ์ส าหรับชนบท โดยให้ครู นักเรียน กลุ่มผู้น าและกลุ่ม
ต่างๆ ในหมู่บ้าน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนนั้นร่วมกันด าเนินการส ารวจแสวงหาข้อมูลส าหรับจัดท า
สิ่งพิมพ์ต้นฉบับ เพื่อให้ชุมชนของตนมีสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นด้วยเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจเป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีพในท้องถิ่น ใช้ภาษาง่ายๆ ให้ผู้ใหญ่และเด็กได้อ่านอย่างสม่ าเสมอ ในระยะเร่ิมแรกนี้      
จะจัดท าใน 14 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ชัยภูมิ เชียงใหม่ น่าน นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และอุดรธานี โดยใช้งบประมาณขององค์การ
ยูนิเซฟทั้งหมด และได้งบประมาณสมทบจากองค์การศึกษาฯ แห่งสหประชาชาติด้วย 

การจัดการศึกษาต่อเนื่องเป็นการจัดให้ชาวบ้านได้มีโอกาสใช้ทักษะการรู้หนังสือและน ามาใช้
ในชีวิตประจ าวัน ยกระดับทักษะการรู้หนังสือและสามารถดัดแปลงความรู้ต่างๆ ให้เหมาะสมกับความ
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จ าเป็นส่วนตัวและชุมชน การจัดการศึกษาต่อเน่ืองไม่ควรเน้นแต่เฉพาะการให้ข้อมูลทางด้านวิชาการแต่
ประการเดียว จะต้องให้ความเพลิดเพลินและเพื่อนันทนาการไปในตัว ซึ่งจากการส ารวจความสนใจ
ของชาวบ้านในการเลือกซื้อหนังสืออ่าน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอ่างทอง พบว่าหนังสือ     
ที่ชาวบ้านต้องการให้ซื้อได้แก่ กฎหมายชาวบ้าน คู่มือการเกษตร คู่มือการป้องกันและรักษาโรค และยัง
มีเงินเหลือเพียงเล็กน้อยเพื่อซื้อหนังสือการ์ตูนและหนังสืออ่ืนๆ ส าหรับเด็ก ผลปรากฏว่าหลังจากเวลา
ผ่านไป 4 เดือน หนังสือที่ถูกขอยืมหรืออ่านมากที่สุดคือ หนังสือการ์ตูนและผู้ขอยืมก็คือผู้ใหญ่        
ส่วนหนังสืออ่ืนๆ ไม่มีใครแตะต้อง ดังนั้นในการส่งเสริมนิสัยให้รักการอ่านนั้นจ าเป็นต้องใช้สื่อผสม
ระหว่างสื่อที่ให้ความบันเทิงควบคู่ไปกับสื่อที่ให้ความรู้ การจัดการศึกษาต่อเนื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
อ่าน จึงจ าเป็นต้องปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง (ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์. 
2530 : 52) 

พ.ศ.2530 เป็นต้นมาได้เร่ิมโครงการที่เน้นทางด้านการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน
ทั่วไปโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ (ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร.์ 2536) ดังนี ้

1. การจัดตั้งห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งบริการวัสดุการอ่านและเป็น
แหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

2. การจัดตั้งห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยน าเอาวัสดุการอ่านและสิ่งพิมพ์จากห้องสมุดประชาชนไป
กระจายยังท้องถิ่น 

3. การเพิ่มปริมาณวัสดุการอ่านที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดหาวัสดุการ
อ่าน 

4. การจัดการศึกษาต่อเน่ืองโดยใช้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเป็นแหล่งกระจายความรู้ 
5. การจัดสร้างห้องสมุดอิเล็กโทรนิคส์เพื่อเป็นช่องทางการในการอ่านหนังสืออีกทางหนึ่ง 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 ได้ก าหนดว่าการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภา
การศึกษาแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพื้นที่การศึกษา   ซึ่งในปัจจุบันนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามประกาศจัดตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วจ านวน 
175 เขต ในแง่ของการส่งเสริมการอ่านแล้วส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นผู้รับนโยบายจากทาง
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนและห้องสมุดในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา (ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์. 2536. 
และหนังสือโครงการ “2546 ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้”. 2546) 

 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้จากภาษี
สรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ท าหน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน ประสาน
ความร่วมมือ เพื่อให้คนไทยริเร่ิมกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยไม่จ ากัดกรอบวิธีการ  

และยินดีเปิดรับแนวทาง ปฏิบัติการใหม่ๆ ที่เป็น ความคิดสร้างสรรค์สามารถน าไปสู่การขยายค่านิยม
และการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง  นับเป็น
องค์กรด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมติของสมัชชาสุขภาพโลก ด้านการสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (World Health Assembly Resolution 12.8 : Health Promotion and Health Life-Style)  

 หน่วยงานนี้ได้ท าการส่งเสริมการอ่านโดยมีพื้นฐานว่าจะต้องพัฒนาพลังปัญญาคู่ไปกับพลัง
สังคมและพลังนโยบาย โดยพลังปัญญานี้ได้แก่ การขยายพื้นที่ทางปัญญา (wisdom space) อย่าง
กว้างขวาง ในการสร้างเสริมสุขภาพให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้อย่าง
เพียงพอจากทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้ง พัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้เท่าทันสถานการณ์ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและบริบทองค์ความรู้ (body of knowledge) ประกอบกับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ
ฝ่ายต่างๆ ท าให้มีการขยายพื้นที่ทางปัญญา และก่อให้เกิดพลังทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างเสริม
สุขภาพ ดังนั้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ส านักงานฯได้ท ามาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งนั้นจะมีการสนับสนุนด้าน
ทุนและด้านอุปกรณ์หรือสิ่งของเพื่อให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมได้ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ. 2550) 
 

ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ 
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้เกิดจากมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2547 ระบุว่า 

ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความเห็นชอบจัดตั้งให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่มีบรรยากาศ
สร้างสรรค์ ทันสมัย สะดวกในการเข้าถึง และใช้บริการ เพื่อปลูกฝังนิสัย รักการอ่าน ด้วยการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายและเป็นห้องสมุดที่มีมากกว่าหนังสือ  

คณะท างานของอุทยานการเรียนรู้ ได้ศึกษาเร่ืองราวของการท าห้องสมุดให้มีชีวิตในประเทศต่างๆ       
ซึ่งเห็นพ้องกันว่าการอ่านหนังสือเป็นพื้นฐานส าคัญยิ่งของการเรียนรู้  ตามมาด้วยการปฏิบัติให้รู้        
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และจากการระดมความคิดร่วมกับเครือข่าย  ทั้งผู้ใหญ่ และเยาวชน ซึ่งช่วยให้คณะท างานตกผลึก
ความคิดในเร่ืองของแนวทางการจัดตั้ง  ที่จะปลุกจิตวิญญาณ รักการอ่านหนังสือ ด้วยกิจกรรม
สนุกสนาน และหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ดังนั้น 
อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ (TK Park) จึงได้ถือก าเนิดขึ้นคร้ังแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2548            
ณ เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า ชั้น 6 โดยเปิดให้บริการเพื่อรองรับความต้องการไร้ขีดจ ากัดของเยาวชน โดย
เป็นห้องสมุดที่มีทั้งหนังสือ ข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย หลากหลายรูปแบบ มีพื้นที่กิจกรรมอเนกประสงค์ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นพื้นที่ส าหรับการสื่อสารทางศิลปวัฒนธรรม  และยังมีบรรยากาศที่สร้างสรรค์
และเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ทั้งยังมีโครงสร้างและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เข้ากับโลกสมัยใหม่   
ซึ่งเป็นของเยาวชนยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง (ส านักงานอุทยานการเรียนรู้. 2551) โดยตั้งแต่ พ.ศ.2547 
เป็นต้นมา หน่วยงานนี้ก็กลายเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีความส าคัญในการส่งเสริมการอ่าน 
โดยเน้นกิจกรรมที่ท าให้คนไทยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างจริงจัง  

 

2.2  องค์กรภาคเอกชน 

 มูลนิธิรักษ์เด็ก   
 โครงการที่ส าคัญของมูลนิธิ  ได้แก่ 
 (1) โครงการนิตยสารเพื่อนเด็กและระบบสื่อสารออนไลน์  ด าเนินการโดยมูลนิธิรักษ์เด็ก  
สนับสนุนโดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  เป็นโครงการของเด็ก 6 ขวบขึ้นไป  
มูลนิธิรักษ์เด็กได้พัฒนานิตยสารเพื่อนเด็กจากจุลสาร “เพื่อนเกลอ”  ออกเผยแพร่ใน พ.ศ.2545–พ.ศ.
2547 เป็นเคร่ืองมือส าหรับโรงเรียนที่จะเข้าถึงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นสื่อกลางเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อมาพัฒนาเป็นจดหมายข่าวเพื่อน
เด็ก  ออกเผยแพร่ พ.ศ.2548–พ.ศ.2549 ผลิตจดหมายข่าวและระบบการสื่อสารออนไลน์ให้เป็นสื่อ
น าเสนอสถานการณ์และปัญหาเด็กที่อยู่ในภาวะยากล าบาก  และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  พ.ศ.2550–พ.ศ.2551 มูลนิธิรักษ์เด็กได้จัดท านิตยสาร “เพื่อนเด็ก” เป็นนิตยสารราย            
2 เดือน ส่งถึงโรงเรียนที่อยู่ภายใต้แผนงานโรงเรียนเพื่อนเด็กแห่งประเทศไทย  จ านวนกว่า 1,000 แห่ง  
ทั้งในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้  รวมทั้งพัฒนาเป็นระบบสื่อสารออนไลน์  
www.rakdek.or.th  มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดความรู้  ทัศนคติและทักษะชีวิตของนักเรียนผ่านการอ่าน
และการเรียนรู้  เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนและให้ความรู้สึกเป็น
เจ้าของ “แผนงานโรงเรียนเพื่อนเด็กแห่งประเทศไทย”  กลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

http://www.rakdek.or.th/
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 (2) โครงการผลิตสื่อส าหรับปฏิบัติงานและรณรงค์เผยแพร่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด าเนินการ
โดยมูลนิธิรักษ์เด็ก  สนับสนุนโดย Johnson & Johnson และ Save the Children (USA) โครงการเพื่อเด็ก
อายุ 0-6 ป ี

  โครงการผลิตสื่อส าหรับปฏิบัติงานและรณรงค์เผยแพร่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  ภ ายใต้
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (J&J-ECD) อ าเภอปาง
มะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดท าขึ้นเพื่อผลิตสื่อท้องถิ่น 4 กลุ่มชาติพันธุ์  ได้แก่  กลุ่มชาติพันธุ์ลีซู  
(ลีซอ)  ลาหู่ (มูเซอ) กะเหร่ียง (ปะกาเกอญอ) และไทยใหญ่ (ไต) ส าหรับปฏิบัติงานและรณรงค์เผยแพร่
การพัฒนาเด็กปฐมวัย  รวมถึงบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาเด็ก ที่สอดคล้องกับบริบท
วัฒนธรรมของชุมชน  ด าเนินงานกับกลุ่มพ่อแม่อาสา  ครูก่อนประถมศึกษา  และผู้ดูแลเด็ก  และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น 

  เน้ือหาของสื่อเกี่ยวกับการดูแลผู้หญิงตั้งครรภ์  พัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี สิทธิเด็ก  
บทบาทครอบครัว  และการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  โดยเทคนิคการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 

มูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อม   
 มูลนธิิสื่อชาวบ้านมะขามป้อม มกีิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ 
 (1) แผนงานส่งเสริมการอ่านระดับต าบล โครงการปลูกต้นรัก (การอ่าน) ท่ีเชียงดาว  มูลนิธิสื่อ
ชาวบ้านมะขามป้อม  เล็งเห็นว่าการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจการอ่านเป็นเร่ืองส าคัญเพราะการ
อ่านมีความส าคัญต่อการพัฒนาสมอง  อีกทั้งยังช่วยให้เยาวชนได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  
ซึ่งเป็นการปลูกจิตส านักที่ดีให้กับเยาวชน  ดังนั้น แผนงานกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านระดับต าบล  
เป็นโครงการที่จะส่งเสริมการพัฒนาร่างกายและจิตใจ  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเติบโต  เพื่อเป็น
พลเมืองที่มีสุขภาพดีทั้งด้านจิตใจ  ร่างกาย  และสติปัญญา  ส่งผลให้สังคมมีความสุขยิ่งขึ้น 

  วัตถุประสงค์  เพื่อจัดท าโครงการต้นแบบการส่งเสริมการอ่านในระดับต าบล ที่สามารถ
ขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนๆ ได้ต่อไป โดยโครงการ “ขบวนการละอ่อนฮักการอ่าน”  สร้างความตระหนัก
เร่ืองความส าคัญของการอ่านส าหรับเด็กให้แก่ภาคีเครือข่ายต าบล  สนับสนุนให้เกิดพื้นที่การอ่านที่
สะดวก  ผลักดันให้เกิด “วันรักการอ่าน”  ในต าบล  กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินงานคือนักเรียนแกน
น าส่งเสริมการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  จากโรงเรียนในเขตต าบลเชียงดาว จ านวน 9 โรงเรียน  
รวม 45 คน  คุณครู  และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน  รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 คน และจะส่งผล
ต่อเนื่องนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย  จ านวนประมาณ 2,500 คน ครอบครัวและประชาชนทั่วไปใน
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ชุมชน ประมาณ 200 ครอบครัว  องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชนต่างๆ ในต าบล ประมาณ             
15 องค์กร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 องค์กร 

 (2) โครงการศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก  ด าเนินการโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. 
ประเทศไทย  ร่วมกับมูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อม  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  โดยเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการกับโรงเรียน  จ านวน 117 โรงเรียน  ใน 9 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งประกอบด้วย  บุรีรัมย์  ร้อยเอ็ด  นครราชสีมา  มหาสารคาม  และมัธยมศึกษา  
ปีที่ 2  เพื่อสร้างเด็ก + สร้างคน + สร้างทีม  สามารถเปิดโอกาสให้เด็กลุกขึ้นมาเป็นผู้ท ากิจกรรม 
ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนด้วยตัวเอง  โดยที่เด็กเขียนโครงการเองพร้อมทั้ง ด าเนินกิจกรรมด้วย
เคร่ืองมือ  ในการรณรงค์ที่หลากหลายด้วยตัวเอง  ผ่านการสนับสนุนของครู 
  มีกิจกรรมในโครงการ  4  กิจกรรม  ประกอบด้วย 

  (2.1) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการครูพี่ เลี้ยง “ขบวนการหนอนหนังสือ” เพื่อ
แนะน าแนวทางและพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจให้กับครู  พี่เลี้ยงใน
โครงการ 

  (2.2) กิจกรรมค่ายแกนน าเยาวชน “ขบวนการหนอนหนังสือ”  ตอน “สร้างชีวิตผลิต
นิทาน” เพื่อสร้างแกนน านักเรียนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และพัฒนาโครงการขยายผลใน
โรงเรียนหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น 

  (2.3) กิจกรรมการติดตามการขยายผลในโรงเรียน เป็นกิจกรรมการประชุมนิเทศและ
ติดตามผล  มีวิธีการจัดสรร  คนท างานที่ดี + คนที่มาท างานมีจุดมุ่งหมาย ในการท างาน ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองส่งเสริมการอ่าน / ละคร / หุ่น หรือต้องการเรียนรู้กระบวนการท างาน แบบมะขามป้อม 

  (2.4) กิจกรรมค่ายสรุปบทเรียน  เป็นกิจกรรมค่ายเยาวชน 

 (3) โครงการเด็กไทยหัวใจรักการอ่าน  ด าเนินงานใน 7 โรงเรียน จังหวัดนครพนม มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการรักการอ่าน  สนับสนุนเด็กๆ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน  
เสริมสร้างทักษะการเล่าเร่ืองที่ถูกต้องและน่าสนใจ  และเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู  ในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ด าเนินการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คุณครูของ
หนู”  จ านวน 35 คน  เพื่อสอนเคร่ืองมือที่ใช้ในการท ากิจกรรมเพื่อเด็ก  และจัดท า “ค่าย...อ่านสนุก”  
ให้นักเรียนแกนน า จ านวน 70 คน ให้สามารถอ่านและการเล่านิทานจากพี่สู่น้อง 
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มูลนิธิไทยรัฐ 

 มูลนิธิไทยรัฐ ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่าน  ได้แก่ 
 (1) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ในโรงเรียน  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. มีความ
สนใจในการอ่านหนังสือ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อ
การเรียนการสอน  
 (2)  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  มูลนิธิไทยรัฐได้จัดการอบรมการ
ส่งเสริมปัญญาด้วยการอ่าน  หรือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โดยร่วมมือกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
ไทยรัฐ  และสมาคมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 4 ภาค จัดอบรมการสอนภาษาไทย ในหัวข้อ 
“ยุทธศาสตร์การสอนภาษาไทยในยุคปัจจุบัน”  วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
และโรงเรียนใกล้เคียง ทั้ง 4 ภาค ได้รับการอบรมความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
การสร้างนิสัยรักการอ่าน  และสามารถผลิตสื่อการสอนได้อย่างง่ายและประหยัด 

 

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด 

 บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการของเด็กใน
แต่ละช่วงวัย  จึงได้ผลิตหนังสือและสื่อคุณภาพเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว  ได้แก่  คู่มือการเลี้ยงดูเด็ก
ส าหรับพ่อแม่  หนังสือนิทานภาพ  หนังสือเทคนิคพิเศษ  หนังสือแบบฝึกหัด  หนังสืออ้างอิงและ
สารานุกรม  นอกจากนี้บริษัทได้จัดท าโครงการเพื่อรณรงค์ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนรักการอ่าน  
ได้แก่ 
 (1)  โครงการนิทานเพื่อนรัก  เป็นนิทานรายเดือนเพื่อส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กปฐมวัยถึง
ประถมศึกษาตอนต้น  มุ่งเน้นส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก  กระตุ้นให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน  
ตามแนวทางเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติแบบองค์รวม (Whole Language) ที่เน้นการบูรณาการทักษะ
ด้านต่างๆ ทั้งการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  การปลูกฝังจิตส านึกในการมีส่วนร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ต่อสังคม  นิทานทุกเร่ืองที่ผ่านการคัดสรรและกลั่นกรองจาก
นักวิชาการศึกษาด้านปฐมวัย  และนักเขียนนิทานเด็กให้เหมาะสมกับพัฒนาการและวุฒิภาวะของเด็ก
ช่วงวัย 3-6  ปี 
 (2) โครงการคาราวานนิทานเพื่อนรัก  เป็นการจัดคณะนักเล่านิทานเข้าไปให้ความรู้และความ
บันเทิงแก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาลที่โรงเรียน  เพื่อส่งเสริมการอ่าน  เด็กๆ จะได้รับ “สมุดบันทึกการ
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อ่านของหน”ู  เพื่อให้เด็กบันทึกการอ่านอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ พร้อมทั้งคู่มือส่งเสริมลูกรักให้เป็น
นักอ่านส าหรับผู้ปกครอง  เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทร่วมในการส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านของเด็ก 

 (3) โครงการส่งเสริมลูกรักให้เป็นนักอ่าน  โครงการส่งเสริมลูกรักให้เป็นนักอ่าน จัดขึ้นตาม
แนวคิด  “หนังสือ...พลังสร้างสรรค์ทางการศึกษา”  โดยด าเนินการจัดท ากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการ
อ่านให้แก่เด็กปฐมวัยซึ่งยึดหลักการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ซึ่งได้จัดท า
หนังสือ  ดังนี้ คู่มือส่งเสริมลูกรักให้เป็นนักอ่านส าหรับผู้ปกครอง  เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการ
ส่งเสริมให้ลูกรักให้เป็นนักอ่านตั้งแต่วัยเยาว์  สมุดบันทึกการอ่านของฉัน  ส าหรับเด็กนักเรียน  เพื่อให้
เด็กบันทึกสถิติการอ่านหนังสือ  โดยเน้นที่พฤติกรรมและความต่อเน่ืองในการอ่าน 

 (4) สื่อรายการวิทยุนิทานเพื่อนรัก  รายการวิทยุส าหรับเด็กและเยาวชน รายการนิทานเพื่อนรัก  
นวัตกรรมใหม่ของการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไทยด้วยสื่อวิทยุ 
  รายการวิทยุนิทานเพื่อนรัก  เป็นหนึ่งในโครงการหลักของบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด 
ที่มุ่งส่งเสริมการรักการอ่านส าหรับเด็กปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้นให้ต่อเนื่องไปจนโต  ถือเป็น
นวัตกรรมแห่งการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านที่เร่ิมต้นจากเด ็กปฐมวัย  เป็นสื่อในการพัฒนาความฉลาดทาง
ปัญญา  ความฉลาดทางอารมณ์  รวมถึงทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์โดยใช้หลักการ
เรียนรู้แบบภาษาธรรมชาติ  เนื้อหาในรายการสอดคล้องกับหน่วยการในการดูแลตนเองและคนรอบข้าง
อย่างมีความฉลาดทางอารมณ์และเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานอันดีของวิธีการปลูกฝัง
เด็กให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ 

 (5) โครงการนักอ่านตัวน้อย  เน่ืองจากการต้องการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านเกิดขึ้นใน
สังคมไทย  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก  และบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายหนังสือและ
สื่อคุณภาพเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการอ่าน  อีกทั้งต้องการเป็น
สื่อกลางช่วยสานความสัมพันธ์ระหว่างร้านหนังสือกับนักอ่านรุ่นเยาว์  และตั้งใจที่จะกระตุ้นให้ร้าน
หนังสือเห็นความส าคัญของหนังสือเด็กให้มากยิ่งขึ้น  จึงริเร่ิมตั้งโครงการ  “นักอ่าน ตัวน้อย” ขึ้นภายใต้
แนวความคิด  “แบ่งฝัน  ปันอ่าน....จากหนูสู่เพื่อนผู้ด้อยโอกาส” 

 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด 

 บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด มีโครงการ ดังนี้ 
 (1) โครงการเล่มโปรดบุ๊คคลับ  บริษัท นานมีบุ๊ค จ ากัด ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  และธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ (ซึ่งขณะนั้นทาง
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินโครงการ “วางทุกงาน อ่านทุกคน”) ตั้งแต่ พ.ศ.2544 บริษัทได้ด าเนินการ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนที่มุ่งเข้าสู่โรงเรียนในโครงการเล่มโปรดบุ๊คคลับ “เด็กไทยรวมใจ
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อ่านถวายในหลวง 60 ล้านเล่ม”  รูปแบบโครงการคือการค้นหานักเรียนที่เป็นยอดนักอ่าน ซึ่งเป็น
นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6  นักศึกษาอาชีวศึกษา นักศึกษา กศน. และประชาชน  
เป้าหมายให้เด็กไทยอ่านหนังสือให้ได้ 60 ล้านเล่ม  ภายใน พ.ศ.2549  เพื่อให้เด็กได้ท าความดีถวายเป็น
ราชสักการะแด่ในหลวง  เด็กไทยอ่านหนังสือที่ชอบและบันทึกความประทับใจหรือประโยชน์ที่ได้รับ  
โดยครูหรือผู้ปกครองเซ็นรับรองการอ่านและส าหรับประชาชนสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วม
โครงการกับห้องสมุดประชาชน  อ่านหนังสือและบันทึกความประทับใจในหนังสือที่อ่าน โดยมี
บรรณารักษ์ห้องสมุดเป็นผู้รับรองการอ่านของนักเรียน  ครู  และผู้ปกครอง  ทุกคนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการและอ่านหนังสือได้ตามก าหนดจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ โดยระดับอนุบาลอ่าน
ครบ 20 เล่มขึ้นไป ระดับประถมศึกษาอ่านครบ 40 เล่ม ขึ้นไป  ระดับมัธยมศึกษา ครู  ผู้ปกครอง  และ
นักศึกษา  กศน.  อ่านครบ 60 เล่มขึ้นไป  อีกทั้งจัดให้มีการแข่งขันระดับบุคคล  และระดับสถานศึกษา
ด้วย  ผลการด าเนินงานมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 6,820 โรงเรียน นักเรียน 2.6 ล้านคน 

 ส าหรับ พ.ศ. 2550 บริษัท นานมีบุ๊ค จ ากัด ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ได้ร่วมจัดโครงการเล่มโปรดบุ๊คคลับปีที่ 7 
“เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง 80 พรรษา”  เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง  
เป้าหมายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 8,000 โรงเรียน  นักเรียนและประชาชน 4 ล้านคน 

 

มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย 

 มูลนิธิหนังสือเพื่อไทยได้จัดท าโครงการหนังสือเรียนภาษาอังกฤษส าหรับห้องสมุดในประเทศ
ไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2487  มูลนิธิเอเชีย  ได้บริจาคหนังสือภาษาอังกฤษเป็นจ านวน 2.5 ล้านเล่ม  ให้แก่
ห้องสมุดทั่วไทย และนับตั้งแต่ พ.ศ.2535  เป็นต้นมา การบริจาคหนังสือภาษาอังกฤษดังกล่าวได้
ด าเนินการผ่านมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อไทยจะได้รับหนังสือจากมูลนิธิเอเชีย  
สหรัฐอเมริกา  ประมาณ 6 คร้ังต่อปี  หน่วยงานที่มีห้องสมุดที่ เปิดบริการแก่บุคคลในหน่วยงาน หรือ
บุคคลอ่ืน  สามารถเลือกหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้อ่านและรับบริจาค
หนังสือไปได้  ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย  คือกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกล  โรงเรียนศาสนาอิสลาม  หน่วยงานภาครัฐ  และห้องสมุดที่ถูกท าลาย
โดยภัยพิบัติ  ระหว่าง พ.ศ.2547–พ.ศ.2549 มูลนิธิหนังสือเพื่อไทยได้บริจาคหนังสือเป็นจ านวนมากกว่า 
239,000 เล่ม 
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บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีโครงการส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 
 (1) โครงการโรงเรียนรักการอ่าน  บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) ประสานความร่วมมือกับ
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ด าเนินโครงการโรงเรียนรักการอ่านอย่างสืบเนื่องมาตั้งแต่พ.ศ. 2545 
เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีนิสัยรักการอ่าน  และใช้การอ่าน
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน   

ทุกฝ่าย  เช่น  ครอบครัว  ชุมชน  ตระหนักในความส าคัญของการส่งเสริมการอ่านและการสนับสนุน  
ส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ  จากการด าเนินงาน 5 ปี  มีโรงเรียนผ่านเกณฑ์รักการอ่านทั้งสิ้น 421 แห่ง 
จาก 435 แห่ง  และคาดว่าใน พ.ศ.2552  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดจะผ่านเกณฑ์ประเมิน 

  พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2550  ได้ขยายผลสู่โครงการ “โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม” โดยเปิด
โอกาสให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับป้ายโรงเรียนรักการอ่าน 385 โรง  เข้ารับการ
คัดเลือกให้ได้รับป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม 

 (2) โครงการค่ายครอบครัวส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ   ปี 2547–2550 บริษัทฯ ได้
ประสานความร่วมมือกับส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  เพื่อด าเนินโครงการค่ายครอบครัวส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว  การท า
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและผู้ปกครอง  การท ากิจกรรมยังแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง  โดยจัดรูปแบบกิจกรมที่หลากหลาย  อาทิ  การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญส าหรับกลุ่มครู
อาจารย์และผู้ปกครอง  ฐานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชน  กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 

 (3) โครงการค่ายส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ในส่วนภูมิภาค  พ.ศ.2547 - พ.ศ.2550  บริษัทฯ ได้
ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนอ่ืนๆ เพื่อด าเนินโครงการค่ายส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนและครูอาจารย์
ในส่วนภูมิภาค  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชน และครูอาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญและ
คุณประโยชน์ของการมีนิสัยรักการอ่าน  รักการเรียนรู้ โดยแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น ตลอดจนเห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และเปิดโอกาส
ให้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเชิงการท่องเที่ยว  สิ่งแวดล้อมตลอดจนด้านศิลปวัฒนธรรม  
ซึ่งคนไทยทุกคนควรมีความภาคภูมิใจและหวงแหนรักษาไว้ให้ยั่งยืน 

 (4) โครงการชุมชนรักการอ่านส่วนภูมิภาค  พ.ศ.2551 บริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือกับ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดล าปาง  ส านักงานจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินโครงการชุมชนรักการอ่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
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บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เช่น  องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ครอบครัว  ตระ หนักถึง
ความส าคัญของการส่งเสริมการอ่านและให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ 

  ทั้งนี้ จะท าการคัดเลือกชุมชนเป้าหมายในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันตก ภาคละ 1 จังหวัด  ให้เข้าร่วมโครงการและจัดการประกวดชุมชนรักการอ่านดีเด่นเพื่อ
สร้างต้นแบบ “ชุมชนรักการอ่าน” ที่เป็นรูปธรรม  อันจะเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนๆ 
ต่อไป 

 (5) โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด  บริษัทฯ ได้ริเร่ิมจัดโครงการ
ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ.2547 จะด าเนินการสืบเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูนักเรียนคุณภาพ  ส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน  การเขียนและการ
สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ 

 (6)  โครงการกล้าวรรณกรรม พ.ศ.2547 บริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  เพื่อด าเนินโครงการ “กล้าวรรณกรรม” อันเป็น
การขยายผลมาจากการด าเนินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่มีทักษะด้านการเขียนได้พัฒนาตนในเชิงคุณภาพ  อีกทั้ง 
ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเยาวชน  นักเรียน  วิทยากรและองค์กรวรรณกรรม
ต่อไป  ต่อมา พ.ศ.2549 ได้ขยายผลไปสู่กลุ่มครูที่ปรึกษาด้านภาษาไทย  เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจ  และมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  อีกทั้งน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาร่วมกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อไป 

 (7) โครงการค่ายการ์ตูน 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน พ.ศ.2547  บริษัทร่วมกับสมาคม
การ์ตูนไทย  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จัดโครงการค่ายการ์ตูน 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูน
ในฝัน จัดพร้อมกับโครงการกล้าวรรณกรรม เพื่อให้เด็กที่มีทักษะด้านการเขียนและการวาดท างาน
ร่วมกัน อันเป็นการขยายผลต่อ โครงการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 

 

มูลนิธิซิเมนต์ไทย 

 มูลนิธิซิเมนต์ไทยมีความเชื่อว่า  การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
ในช่วงปฐมวัย (แรกเกิด – 6 ปี) เนื่องจากมีการพิสูจน์แล้วว่าสมองของเด็กในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุด
ส าหรับการพัฒนา  หากสมองได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  การเล่านิทาน และการอ่าน
หนังสือให้เด็กวัยนี้ฟังอย่างสม่ าเสมอ เป็นกระบวนการทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการพัฒนาสมองของ
เด็ก  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัว  ท าให้เด็กได้รับรู้ถึงความรัก ความ
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อบอุ่น  ความผูกพันในครอบครัว  และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เร่ืองต่างๆ และฝึกให้
เด็กๆ มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ มีอารมณ์และสมาธิที่มั่นคงมากขึ้น 

 มูลนิธิซิเมนต์ไทยได้สร้างวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ  ให้แพร่หลายในสังคมไทย โดย
ด าเนินการและสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ ได้แก่ 
 (1) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการน าโครงการหนังสือเล่มแรกมาใช้ในบริบทของ
สังคมไทย  สืบเนื่องจากโครงการน าร่องหนังสือเล่มแรกส าหรับเด็ก 6-12 เดือน พ.ศ.2546 ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549 ได้ให้
การสนับสนุนเพื่อการขยายผล โดยจัดท ากระบวนการน าโครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart) มาใช้ใน
บริบทสังคมไทย  การด าเนินงานคือมุ่งเน้นหาช่องทางที่เหมาะสมในการน าแนวคิด และกระบวนการ 
Bookstart เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้พ่อแม่ทุกคนที่มีลูกในช่วงปฐมวัย  
ตระหนักถึงความส าคัญของการเล่านิทาน  อ่านหนังสือให้เด็กฟังว่าเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่ พ.ศ.2548 มูลนิธิ
ซิเมนต์ไทย ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ฝึกสอนด้าน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย  ให้แก่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่  เช่น ในภาคเหนือพื้นที่         
ดอยตุง  จังหวัดเชียงราย  พื้นที่อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  พื้นที่ต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี  พื้นที่ต าบลมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้
น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด  เผยแพร่ ให้กับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ รวมทั้ง พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  ในพื้นที่ให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างถู กต้องและเป็น
ระบบต่อไป 

 (3) โครงการเทศกาลนิทานในสวน  มูลนิธิซิเมนต์ไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและ
กรุงเทพมหานคร  จัดกิจกรรม “เทศกาลนิทานในสวน” ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของ 
ทุกปี ณ สวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร คือสวนลุมพินี  เขตปทุมวัน และสวนวชิรเบญจทัศ 
(สวนรถไฟ)  เขตจตุจักร  เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ใหญ่ ชุมชนและสังคม ได้รับรู้กระบวนการและตระหนักถึง
ความส าคัญของการเล่านิทาน  การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง  รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้
เกิดขึ้น  จนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการเลี้ยงดูเด็ก 

 (4) โครงการสร้างนักประพันธ์หนังสือส าหรับเด็ก   หนังสือเด็กในที่นี้ หมายถึงหนังสือภาพ
ส าหรับเด็ก (picture book) ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกๆ ของเด็ก  เป็นหนังสือที่อาจสร้างความประทับใจให้
เด็กไปยาวนานตลอดชีวิต  และนอกจากคุณสมบัติของความเป็นหนังสือที่มองเห็นเป็นรูปธรรมแล้ว  
หนังสือภาพส าหรับเด็กยังเป็นเคร่ืองมือการสื่อสารระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นเคร่ืองมือในการร้อยรัด
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ความรักระหว่างมนุษย ์ต่อมนุษย์ เป็นโลกทั้งใบของเด็ก  หากเด็กๆ ได้มีโอกาสสัมผัสหนังสือที่ดี และ
เป็นที่ชื่นชอบตั้งแต่เยาว์วัยแล้ว  ย่อมท าให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อหนังสือต่อไป  อันน ามาซึ่งความคิดที่เปิด
กว้างในทุกด้าน  และใช้การอ่านเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการใฝ่หาความรู้และความบันเทิง 

 (5) โครงการโปสเตอร์วันหนังสือเด็กแห่งชาติและวันหนังสือเด็กนานาชาติ  ตามที่
คณะกรรมการนานาชาติด้านหนังสือเด็กและเยาวชน (International Board on Books for Young People-

IBBY) ได้ก าหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี  เป็นวันหนังสือเด็กนานาชาติ นับตั้งแต่ พ.ศ.2510 เป็น
ต้นมานั้น  โดยกิจกรรมหลักของ IBBY คือ จัดท าโปสเตอร์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กและ
เยาวชน  โดยท าการคัดเลือกหนึ่งในประเทศสมาชิกที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดท าโปสเตอร์
ดังกล่าว  ก าหนดค าขวัญ  และให้นักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงในประเทศเป็นผู้เขียนสารส่งถึงเด็กๆ ทั่วโลก  
รวมทั้งให้ศิลปินผู้มีชื่อเสียงและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในประเทศเป็นผู้จัดท าภาพ และ
ประชาสัมพันธ์ 
 (6) โครงการสารคดีรณรงค์เผยแพร่การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ (รายการพลังนักอ่าน) 
ตามที่มูลนิธิซิเมนต์ไทย ได้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือกว่า 3 ปีที่ผ่านมา
นั้น พบว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เร่ิมให้ความสนใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้ข้างต้นยังคงจ ากัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ที่มูลนิธิด าเนิน
กิจกรรมไปแล้วเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ 
พ.ศ.2551 จึงจัดท าโครงการรณรงค์เพื่อการเผยแพร่การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ (Campaign) โดย
ผลิตและเผยแพร่สารคดีสู่สาธารณะในรูปแบบสารคดีสั้นจ านวน 60 ตอน ความยาวตอนละ 1 นาที 
ออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 6 ปี) ได้รับรู้อย่างกว้างขวางและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเล่านิทาน อ่านหนังสือให้เด็กฟังว่าเป็น ส่วนส าคัญต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย รวมทั้งเพื่ อ
สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการเลี้ยงดูเด็กต่อไป 

 

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

 มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรของกลุ่มคนในประเทศไทย ซึ่งปวารณา
ตน เพื่อน าหนังสือสู่ เด็ก น าเด็กสู่หนังสือ ก่อตั้งเมื่อปี  พ .ศ.2544 เป็นหนึ่งในสมาชิกของ The 

International Board on Books for Young People (IBBY) โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์ 
และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย การท างานของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กเชื่อว่าหนังสือ คือ รากฐาน
ที่ส าคัญยิ่งในการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถน าประสบการณ์จากการอ่าน
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มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาต ิ

 การด าเนินงานต่างๆ ของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เพื่อเป็นองค์กรที่เสมือนสะพานแห่งน้ าใจ        
สู่โครงการช่วยเด็ก ครอบครัว และสังคมไทยได้พัฒนา มีโครงการ ได้แก่ 

(1) โครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart Thailand) มุ่งเน้นเร่ืองการให้ความสุขแก่เด็กด้วย
หนังสือ โดยให้พ่อแม่ ลูกใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีหนังสือเป็นสื่อกลาง เป็นการสร้าง
พื้นฐานการอ่านและสานสัมพันธ์ในครอบครัว อีกทั้งยังปลูกฝังและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
นิสัยรักการอ่าน สนับสนุนให้พ่อแม่มีความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือ โดยพ่อแม่อ่านหนังสือ ให้
ลูกฟังตั้งแต่อายุ 6 เดือน เป็นการสร้างสายใยรักในครอบครัว ท าให้พ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์อย่างอบอุ่น
มากยิ่งขึ้น ด าเนินการในยะลา สงขลา นครราชสีมา ราชบุรี นครศรีธรรมราช เลย เชียงใหม่ ระยอง 
นครปฐม ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 

  พ.ศ.2548 มูลนิธิซิเมนต์ไทย สนับสนุนให้ท าเพิ่มอีก 802 ครอบครัว  แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
การให้ทุนปีเดียว พ.ศ.2550 นี้ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ขยายฐาน Bookstart เพื่อเพิ่มนิสัยรักการ
อ่านในวัยเยาว์ กระตุ้นพัฒนาการรอบด้านของเด็ก และสร้างสายสัมพันธ์รักในครอบครัว โดยจะด าเนิน
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart น าร่องใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดยะลา จังหวัดระยอง และกรุงเทพฯ โดยจะมอบชุดหนังสือเล่มแรกใน
กลุ่มพ่อแม่ที่มีลูกอายุ 6-9 เดือน จ านวน 2,400 คน 

(2) วารสารหนังสือเพื่อเด็ก (ThaiBBY Journal) จัดท าวารสารหนังสือเพื่อเด็ก ออกตามวาระ
ปีละ 4 เล่ม (3 เดือนต่อ 1 เล่ม) ให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและความคิด สร้างสรรค์ด้าน
วรรณกรรมส าหรับเด็ก รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการ
น าเสนอหนังสือดีที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ถือเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนและนักกิจกรรมด้านเด็ก 
เพื่อเป็นองค์กรความรู้ให้พ่อแม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและสังคมได้รับรู้อย่างกว้างขวางถึง
ความส าคัญของการอ่านหนังสือ 

(3) โครงการสนับสนุนห้องสมุดเพื่อเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนการจัดหาหนังสือที่เหมาะสม
ส าหรับเด็กแต่ละวัยและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่กลุ่มเด็กด้อยโอกาส มีโครงการสร้างวัฒนธรรม
การอ่านในสถานพินิจในกรุงเทพมหานครสนับสนุนให้เยาวชนในสถานพินิจใช้เวลาว่างและสร้าง
ส านึกที่ดีด้วยการอ่านหนังสือและผลิตหนังสือเพื่ออ่านร่วมกัน 

(4) โครงการคัดเลือกหนังสือส าหรับเด็กเพื่อรับรางวัล (ThaiBBY Honor List Awards) เพื่อ
มอบรางวัลแก่ผู้จัดท าหนังสือภาพ หนังสือเยาวชนดีเด่น ในงานประชุม IBBY Congress ที่โคเปนเฮเกน 
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ประเทศเดนมารก์ เป็นโครงการที่จัดท าทุกสองปี หนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนจาก
ประเทศไทย และได้บรรจุชื่ออยู่ใน IBBY Honvur List โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ หนังสือภาพ 
หนังสือเยาวชน และหนังสือแปล 

(5) โครงการห้องสมุดในสวน เป็นความร่วมมือระหว่าภาครัฐและเอกชน โดยมีมูลนิธิหนังสือ
เพื่อเด็กเป็นสื่อกลางในการจัดหาพื้นที่ส าหรับห้องสมุด จัดหาหนังสือที่มีคุณภาพส าหรับเด็ก และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดตั้งห้องสมุดเด็กโดยการจัดหาหนังสือที่เหมาะกับเด็กวัย 0-6 ปี เพื่อให้ครู
และพี่เลี้ยงเด็ก ใช้เป็นกระบวนการในการสอนศีลธรรมพื้นฐานที่โรงเรียนและให้เด็กน าไปให้พ่อแม่
อ่านให้ฟังที่บ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ได้แก่ พื้นที่ด าเนินการจังหวัดเชียงใหม่ 
พิษณุโลก ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

(6) โครงการร่วมกับเครือข่ายต่างๆ  
(7) อาสาสมัครนักอ่าน สร้างทักษะการอ่านแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป อ่านได้...อ่าน

ดี...อ่านดัง...ฟังชัด แล้วพากันไปอ่านหนังสือให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมฟัง เช่น ผู้พิการทางสายตา เด็กใน
ชุมชนแออัดและคนชราในสถานสงเคราะห์ พื้นที่ด าเนินการ ในกรุงเทพมหานคร หรือโครงการหนู
น้อยนักเล่านิทาน ส่งเสริมให้เด็กที่ได้รับการเลี้ ยงดูและบ่มเพาะด้วยนิทาน จนเกิดความสุข ได้มา
น าเสนอนิทานที่ตนรักมาเล่าเพื่อให้คนอ่ืนเกิดความสุขด้วยกัน พื้นที่ด าเนินการในพิษณุโลก และ
โครงการสร้างนักเล่านิทานและนักอ่านหนังสือมืออาชีพสร้างทักษะการเล่านิทานและการอ่านหนังสือ
ให้กับพ่อแม่ ครู และผู้ดูแลเด็ก เพื่อใช้นิทานและหนังสือเป็นสื่อในการพัฒนาเด็ก อย่างเป็นองค์รวม 
พื้นที่ด าเนินการ : ยะลา 

(8) สนับสนุนการจัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน (Book Festival for Young People) 

เพื่อน าเสนอการด าเนินงานของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ในด้านการส่งเสริมการอ่านในเด็กครอบครัว และ
ชุมชนที่เป็นรูปธรรมแก่สาธารณชน 

(9) จัดอบรมการเขียน การวาดภาพประกอบ ตลอดจนการผลิตหนังสือส าหรับเด็กนิทานเพื่อ
การพัฒนาเด็ก สนับสนุนให้เกิด “นิทานเล่มเล็กที่เด็กๆ ท า” ด้วยการฝึกทักษะ การเขียนนิทาน การวาด
ภาพประกอบ และการผลิตหนังสือด้วยตัวเด็กเอง แล้วน าไปเล่าให้น้องฟังด าเนินการในจังหวัด
พิษณุโลก 

(10) สนับสนุนโครงการวิจัยด้านการอ่านและวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

(11) สนับสนุนให้มี “วันหนังสือเพื่อเด็ก” (Children’s Book Day) ในวันที่ 2 เมษายน ของ         

ทุกปี 
 

 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

2-44 

 

สมาคมไทสร้างสรรค ์

 สมาคมไทสร้างสรรค์ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี ้
(1) นิตยสารเด็กไท เป็นนิตยสารราย 2 เดือน เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2544 เนื้อหาโดยทั่วไป

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีเป้าหมายส าคัญที่พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสร้างและพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ในระหว่าง พ.ศ.2548 – พ.ศ.2549 ได้จัดท าสารในเร่ืองการอ่าน การส่งเสริมการ
เล่านิทาน การอ่านหนังสือ 

(2) โครงการเล่านิทานอ่านหนังสือ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป้าหมายชุมชน 
60 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40 แห่ง เด็กเล็กกว่า 2,000 คน ได้รับด าเนินการโครงการนิทานเพื่อน้อง 
ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อเด็กเล็ก ครูพี่เลี้ยง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ให้ได้รับและสัมผัสถึง
พลังของการเล่านิทานอ่านหนังสือ รวมทั้งจัดตั้งห้องสมุดน าร่อง ชื่อห้องสมุดสวนดอกคูน จังหวัด
ขอนแก่น 

 

โรงแรมโอเรียนเต็ล  
โรงแรมโอเรียนเต็ลได้เร่ิมมีการส่งเสริมการอ่าน ผ่านทางการจัดท ารางวัลซีไรต์ ซึ่งเป็นรางวัล 

ที่ให้แก่นักเขียนดีเด่นในภูมิภาคอาเซียน รางวัลนี้ได้เกิดขึ้น พ.ศ. 2522 โดยฝ่ายบริหารของโรงแรม            
โอเรียนเต็ลได้ริเร่ิมรางวัลนี้ เนื่องจากโรงแรมโอเรียนเต็ลมีประวัติเกี่ยวข้องกับนักเขียนชั้นน าของโลก
มาเป็นเวลาช้านาน จะเห็นได้จากการที่อาคารเก่าแก่ของโรงแรมที่ชื่อว่า  “ ตึกนักเขียน”  (AUTHORS’ 
RESIDENCE)  อันประกอบด้วยห้องชุดพิเศษโดยใช้ชื่อนักเขียนคนส าคัญที่เคยมาพัก ฝ่ายบริหารของ
โรงแรมโอเรียนเต็ลจึงได้ร่วมปรึกษากับ บริษัท การบินไทย และกลุ่มบริษัทในเครืออิตัลไทย จัดตั้ง
รางวัลวรรณกรรมนี้ขึ้น  โดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร ทรงเป็นประธานและได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมภาษาและหนังสือแห่ง
ประเทศไทย  หัวข้อในการหารือในคร้ังนั้น คือ การส่งเสริมสนับสนุนนักเขียนในกลุ่มอาเซียนทั้ง             
5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ ไทย  และการเผยแพร่ให้โลกรู้ถึง
วัฒนธรรมทางวรรณกรรมของภูมิภาคนี้ ต่อมาได้มีประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนทยอยเข้าร่วมงานซีไรต์
จนครบสิบประเทศ ในการจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่รู้จักถึงความสามารถด้านสร้างสรรค์
ของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียน  และให้ทราบถึงโภคทรัพย์ทางวรรณกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา
วรรณศิลป์แห่งกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีใน
หมู่นักเขียนและประชาชนทั่วไปในกลุ่มประเทศอาเซียน (เว็ปไซด์รางวัลซีไรต์. 2545) ซึ่งจากการ
ส่งเสริมให้นักเขียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตินี้เองได้สะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมให้นักเขียนผลิต
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งานวรรณกรรมที่ดีและน่าสนใจให้ออกมามากยิ่งขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้เองก็ได้เป็นการจุดประกายให้คน
ไทยสนใจการอ่านมากยิ่งขึ้น 

 

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด 

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัดเป็นบริษัทผู้ผลิตกระดาษพิมพ์และเขียนในธุรกิจเยื่อและ
กระดาษ กลุ่มธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย ก่อตั้ง พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 
1,200 ล้านบาท ไทยเปเปอร์เป็นบริษัทที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และมีการควบคุมขั้นตอนการผลิต
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ DCS (Distributed Control System) จึงท าให้ไทยเปเปอร์ เป็นผู้ผลิตกระดาษ
คุณภาพออกสู่ตลาดมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ซึ่งพิสูจน์ได้จากการเป็นผู้ผลิตรายแรกของอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน ISO 9002, 14001, TIS 18001, Deming Application Prize 

และ Thailand Quality Award (TQA) และไทยเปเปอร์ยังเป็นผู้ผลิตที่ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็น หลัก เนื่องด้วยไทยเปเปอร์ต้องการก้าวเดินและเติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้า  ซึ่งสามารถ
ยืนยันความส าเร็จของนโยบายดังกล่าวได้จากการเป็นผู้น าในตลาดในปัจจุบัน  (บริษัท ผลิตภัณฑ์
กระดาษไทย จ ากัด. 2548) 

โครงการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน จะเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชนในการสนับสนุนการท ากิจกรรม ซึ่งเน้นไปทางด้านการออกสิ่ง พิมพ์และการแสดง
นวัตกรรม ในงานแสดงหนังสือต่างๆ และการมีส่วนร่วมในการจัดงานแสดงหนังสือ 

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ด าเนินโครงการที่มุ่งหวังยกระดับ  และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไทย ทั้งโดยผ่านโครงการของสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน และการสนับสนุนองค์กรมูลนิธิ
ที่ท าโครงการเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอ่านนั้นจะมี 2 โครงการ (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2550) คือ 

1. ห้องสมุดเสริมปัญญา (คลองจั่น) ที่กองทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ 30 ปีเพื่อสังคม สนับสนุน
งบประมาณ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการแก่เยาวชน 
และชุมชนบริเวณการเคหะคลองจั่น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 นับเป็นห้องสมุดชุมชนต้นแบบ ที่เน้น
การออกแบบที่ทันสมัย และบริการหนังสือที่หลากหลาย  โดยเปิดให้บริการทุกวัน ถึงเวลา 21.00 น. 
เพื่อให้มีเวลาให้บริการที่ยาวนานกว่าห้องสมุดชุมชนทั่วไป  
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2.  ห้องสมุดชุมชน ร.ร.วัดเลขธรรมกิตติ์ จ.นครนายก เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียน ซึ่งขาด
แคลนงบประมาณส าหรับการจัดท าห้องสมุดและซื้อหนังสือ  และคอมพิวเตอร์ได้มีสถานที่ส าหรับ
ค้นคว้าหาความรู ้และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางขึ้น  

 

มูลนิธิอมตะ 

มูลนิธิอมตะ ได้จัด ”รางวัลอมตะอวอร์ด” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่อง นักเขียนไทยที่มี
ความสามารถให้ปรากฏ และเป็นก าลังใจแก่นักเขียนผู้สร้างสรรค์ผลงาน  ที่ทรงคุณค่า อันควรแก่การ
น าเสนอเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงสู่สังคมไทยและสากล หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล ได้แก่เป็นนักเขียน
สัญชาติไทย มีชีวิตอยู่ในวันที่ท าการเสนอชื่อ, มีผลงานตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
20 ป ี และมีผลงานเขียนดังกล่าวต้องมีคุณค่าสร้างสรรค์สังคมและมวลมนุษยชาติ ผลงานผู้ได้รับรางวัล  

“นักเขียนอมตะ” จะได้รับเงินสนับสนุน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) พร้อมเหรียญทองค า
แกะสลักรูป “นางอินทร์” ต้นตระกูลกรมดิษฐ์  และใบประกาศเกียรติคุณมูลนิธิอมตะได้จัดตั้ง
คณะกรรมการคัดสรรเพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่นักเขียน  เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยมี
ประธานกรรมการในการคัดสรรคือ ศาสตราจารย์  คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต (มูลนิธิอมตะ. 2549)          
ซึ่งลักษณะกิจกรรมของมูลนิธิฯ ก็ได้ส่งเสริมให้นักเขียนมีงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น และ
ได้กระตุ้นนักเขียนโดยใช้รางวัลที่เป็นเงิน ซึ่งรางวัลอมตะอวอร์ด ได้ผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการอ่าน
ทางอ้อมโดยด าเนินการผ่านนักเขียนนั่นเอง 

 

มูลนิธิสิกขาเอเชีย 

มูลนิธิสิกขาเอเชียก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรสาธารณ
กุศลในปี 2535 โดยมีพันธกิจหลักเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและด้อยโอกาส  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและ
เยาวชน ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โครงการส่วนใหญ่ของมูลนิธิฯ จะเกี่ยวกับการให้
การศึกษา, การอนุรักษ์ประเพณีและ วัฒนธรรม, การฝึกอาชีพ, กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดขึ้นตามชุมชนแออัด ชนบทและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ เช่น คลื่น
ยักษ์สึนามิ เป็นต้น  

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านของมูลนิธิฯ (มูลนิธิสิกขาเอเชีย.2549) จะเน้นใน
การให้การศึกษาเป็นหลักเนื่องจากการศึกษาจะท าให้เด็กยากจนสามารถประสบความส าเร็จได้ด้วย
ศักยภาพของตนเอง และเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแทนที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้ไปตาม
สภาพสภาวะ โครงการการให้การศึกษาแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสได้แก่กิจกรรมห้องสมุดชุมชน 

ห้องสมุดเคลื่อนที่ และกล่องหนังสือ นอกจากนั้น ทางมูลนิธิฯ ยังจัดกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่
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บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอนเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ เช่น  ครูพี่เลี้ยง, บรรณารักษ์และผู้ดูแลเด็ก
เล็ก เป็นต้น 

 

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น พ.ศ.2502 โดยนักการศึกษา
กลุ่มหนึ่งประกอบด้วย ฯพณฯ อภัย จันทวิมล ม.ล.มานิจ ชุมสาย นายก าธร สถิรกุล ผู้อ านวยการ
องค์การค้าของครุสภา มีความปรารถนาพัฒนากิจการพิมพ์ของไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ  
แต่ขณะนั้นส านักพิมพ์ทั้งหลายต่างอยู่ ต่างคนต่างพิมพ์ ม.ล.มานิจ ชุมสาย ซึ่งประกอบกิจการพิมพ์อยู่
ด้วยจึงอาสาเป็นคนกลางน าความปรารถนาดีจากหน่วยราชการกับส านักพิมพ์ให้มาพบกัน โดยร่วมกัน
ก่อตั้ง สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ขึ้น โดยทางสมาคมฯ ได้มีกิจกรรม        
ที่ส่งเสริมการอ่าน (สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย. 2546) ดังนี ้

1. จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและสัปดาห์หนังสือนานาชาติ  
2. จัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 
3. จัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน 

4. จัดการอบรมและสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ ร่วมกับพันธมิตร 

6. จัดตั้งมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก โดยให้เงินสนับสนุนแรกเร่ิมในการก่อตั้ง  200,000 บาท             
เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนสังคมโดยรวมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
อ่าน อีกทั้งส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ  ด้วยการพัฒนานักเขียน นักวาด
ภาพประกอบของไทย 

 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้ท าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและเพื่อสงเคราะห์      
ซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิก ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ ส่งเสริมสถาบันห้องสมุด     
ทั่วประเทศเพื่อให้เจริญวัฒนาถาวรยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนความรู้ กับสมาคมห้องสมุดอ่ืนๆ ทั้งในและ
นอกประเทศ รักษาผลประโยชน์ของบรรณารักษ์และส่งเสริมฐานะของบรรณารักษ์ให้มั่นคง เป็นแหล่ง
กลางส าหรับรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์การใดๆ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของ
สมาคมฯ ให้ความคิดเห็นในการจัดห้องสมุดแก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือองค์การใดๆ  ซึ่งประสงค์จะ
ด าเนินการจัดตั้งห้องสมุด รวมทั้งรายได้จากการจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด (สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย. 2550) 
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โครงการส าคัญๆ ที่สมาคมฯ ได้ด าเนินการเพื่อสนับสนุนการอ่าน มีดังนี ้
1.  โครงการส ารวจความสนใจในการอ่านของไทยมุสลิมใน  4 จังหวัดภาคใต้  ที่มาของ

โครงการเกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
เยี่ยมพสกนิกรภาคใต้ โดยเฉพาะ 4 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล ปรากฎว่าราษฎรส่วน
ใหญ่ไม่เข้าใจภาษาไทย และไม่สามารถท าการติดต่อได้เท่าที่ควร และในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2502 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชด ารัส ณ คุรุสัมมนาคาร จังหวัดยะลา มีใจความ
ว่า "การศึกษามีส าคัญมาก ให้พยายามจัดให้ดี ให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้ แม้จะพูดได้ไม่มาก
นัก เพียงแต่พอรู้เร่ืองก็ยังดี เพราะเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทย ต้องใช้ล่ามแปล ควรพูดให้เข้าใจ
กันได้ เพื่อสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกัน" สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รับสนอง
พระราชด าริ จึงได้ท าโครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาไทย เมื่อ พ.ศ.2504 โดยมูลนิธิเอเชียเป็น
ผู้สนับสนุนด้านการเงิน 

2.  โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อ
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนมัธยมในส่วนกลางให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนที่จะปรับปรุงคือ โรงเรียนที่มี
ห้องสมุดอยู่แล้ว มีบรรณารักษ์ที่มีวุฒิขั้นปริญญา และท าหน้าที่บรรณารักษ์อย่างเดียว  ทางโรงเรียน
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือทางด้านการเงินเป็นบางส่วน โดยมีเงินอุดหนุนตามแนวทางที่จะด าเนินการ
ปรับปรุง  

3.  โครงการอบรมนักเรียนช่วยงานห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนโดยทั่วไปจะมี
บรรณารักษ์ท างานเพียงคนเดียว ท าให้การท างานไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นสมาคมฯ จึงจัดโครงการ
อบรมนักเรียนช่วยงานห้องสมุด  

4.  โครงการจัดนิทรรศการหนังสือส าหรับเด็กและผู้เยาว์ จัดขึ้นเพื่อชักจูง สนับสนุนเด็กให้
รู้จักหนังสือ สนใจหนังสือและใช้ให้เป็น ประโยชน์ ส่งเสริมให้รักการอ่าน และเพื่อเป็นการช่วยครูและ
ผู้ปกครองได้รู้จักหนังสือ สมาคมฯ จึงได้จัดท ารายชื่อหนังสือพร้อมบรรณนิทัศน์ บทคัดย่อ เผยแพร่ให้
ครู นักเรียน และผู้สนใจ โดยจะหมุนเวียนไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้รับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากองค์การยูเนสโกและมูลนิธิเอเชีย 

5.  โครงการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด โครงการนี้จัดเป็นคร้ังแรกเมื่อพ.ศ.2519 โดยขอให้         
ทุกห้องสมุดจัดงานขึ้นพร้อมกันเป็นประจ าทุกปี เพื่อแนะน าให้ผู้ใช้และคนทั่วไป รู้จักห้องสมุด 
ตลอดจนวิธีใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและบ้านเมือง วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  เพื่อเชิญ
ชวนให้ประชาชนสนใจการอ่านหนังสือและการใช้ห้องสมุด และเพื่อให้โอกาสนักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจการของสมาคมฯ ประการสุดท้ายก็เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานห้องสมุดพิจารณาปรับปรุงห้องสมุดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม
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มาตรฐานสากล โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ได้ทรงพระเมตตา
ประทาน "ค าขวัญห้องสมุด" ให้กับสมาคมฯ 

6.  โครงการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จัดเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองปีหนังสือสากล      
เมื่อพ.ศ.2515 องค์การยูเนสโก ให้ความช่วยเหลือและเพื่อให้สมกับการเป็นสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 
สมาคมฯ จึงมีนโยบายให้ห้องสมุดทุกจังหวัด จัดงานขึ้นพร้อมกันโดยมอบเงินให้ทุกจังหวัดจ านวน
หนึ่ง ในขณะเดียวกันทางจังหวัดก็ให้เงินสมทบด้วย ท าให้งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2518 

ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี และเพื่อให้โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง สมาคมฯจึงเสนอให้
กระทรวงศึกษาธิการ รับโครงการนี้ไปด าเนินการร่วมกับโครงการศูนย์พัฒนาหนังสือแห่งชาติ         
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

7. โครงการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณและสนับสนุนกิจการห้องสมุด  โครงการฯ นี้
เร่ิมเมื่อพ.ศ.2524 เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการของสมาคมฯ  และผู้สนับสนุนกิจการห้องสมุด         
โดยมอบ "โล่ห์" แสดงความระลึกถึงและขอบคุณท่ีได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง หรือช่วยพัฒนากิจการ
ของสมาคมฯ  

8. โครงการคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น โครงการฯ นี้ เร่ิมด าเนินการต้ังแต ่พ.ศ. 2524 ประเภทของ
ห้องสมุดดีเด่นที่คัดเลือก และได้รับรางวัลแล้ว คือ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน และห้องสมุด
เฉพาะ  

9.  โครงการเผยแพร่วิชาบรรณารักษศาสตร์ทางวิทยุโทรทัศน์  เป็นโครงการแนะน าหนังสือ
และกิจกรรมส าคัญๆ เพื่อให้บรรณารักษ์และประชาชนทั่วไป ได้รู้จักหนังสือดี  ตลอดจนกิจกรรมที่
น่าสนใจของสมาคมฯ 

10.  โครงการวิจัยบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เกิดขึ้นเพราะการวิจัยมีความส าคัญ
ต่อวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพราะนอกจากจะท าให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการ
แล้ว ยังสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพในการวางแผนและการตัดสินใจ  

 

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเกิดขึ้น พ.ศ.2511 ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตร
มงคล และเป็นวันมงคล เป็นวันของนักเขียน  เพื่อร่วมชุมนุมกันเป็นประจ าทุกปีมาจนปัจจุบัน               
มีวัตถุประสงค์ 5 ข้อคือ  

1. เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในด้านการเขียน ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าในวรรณศิลป์ 
2. เพื่อเชิดชูยกย่องวรรณกรรมที่มีคุณค่าของนักเขียน และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์  
3. เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพและความมั่นคงของนักเขียน  
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4. เพื่อเป็นที่ชุมนุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  ตลอดจนส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีระหว่างนักเขียนไทยและนักเขียนนานาชาติ  

5. เพื่อเชิดชูและร่วมมือกันในการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านวรรณกรรมของมนุษยชาติ โดย
ปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติ 

ลักษณะกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านที่สมาคมมีการส่งเสริม (สมาคมนักเขียนแห่งประเทศ
ไทย. 2550) ได้แก่ โครงการสัมมนานักอ่านสี่ภูมิภาค ประจ าปี 2551 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักอ่าน  นักวิจารณ์ บรรณารักษ์ และนักเขียนในภูมิภาคต่างๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยน
สนทนากัน  เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการมองชีวิตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และอีกกิจกรรมหนึ่งคือ เสวนาส ารวจ
ใจนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ “อ่านอะไร ท าไมจึงอ่าน อ่านแล้วได้อะไร” โดยก าหนดให้มีการเสวนาส ารวจ
ใจนักอ่านเป็นกลุ่มตามความสนใจ   

 

สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย 

สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาชีพ สมาชิกประกอบด้วยนักแปล ล่าม 
ส านักพิมพ์ และบุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปลและล่าม ตลอดจนบุคคลทั่วไป องค์กรที่สนใจการ
แปลและล่าม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การเป็นศูนย์รวมของนักแปลและล่าม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้าน
การแปลและล่าม คุ้มครองสิทธิ์ประโยชน์และพัฒนามาตรฐานของนักแปลและล่าม  ประสานความ
ร่วมมือและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปลและล่าม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย. 2540) ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่
ของสมาคมจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการแปลสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เอกสารทางธุรกิจ 
เอกสารกฎหมาย และบทภาพยนตร์ เป็นต้น มีหนังสือจากต่างประเทศที่มีการแปลเป็นภาษาไทยที่อ่าน
ได้เข้าใจมากขึ้น นับว่าเป็นการส่งเสริมการอ่านในทางอ้อม 

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับชาติ 
กิจกรรมยอดนิยมในการกระตุ้นให้เกิดการอ่านหนังสือให้มากขึ้นกิจกรรมหนึ่ง คืองานสัปดาห์

หนังสือ ซึ่งเป็นงานที่แสดงสินค้าเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือ วารสาร นิตยสาร การ์ตูนฯ โดยใน
ประเทศไทยนั้นได้มีการจัดงานในลักษณะนี้อยู่นับตั้งแต่ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา นอกจากในระดับชาติ
แล้วในระดับห้องสมุดของสถานศึกษาก็ได้มีกิจกรรมแบบนี้เช่นกัน  โดยที่ผ่านมาได้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์การไม่หวังผลก าไรเป็นผู้ร่วมสนับสนุนงานน้ี 
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งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและงานสปัดาห์หนังสอืนานาชาติ 
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เ ร่ิมจัดขึ้นเป็นคร้ังแรก พ .ศ.2515 โดยกรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น โดยตั้งแต่คร้ังที่ 1 ได้จัดงานขึ้นที่ บริเวณคุรุสภาและถนน
ลูกหลวง ข้างกระทรวงศึกษาธิการ และได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด าเนิน ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน เป็นประจ าทุกปี  ต่อมา พ.ศ.2546 ได้ย้าย
สถานที่จัดงาน ไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  และพร้อมกันนั้น ได้จัดงานสัปดาห์หนังสือ
นานาชาติ (Bangkok International Book Fair) ควบคู่ไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คน
ไทยตั้งแต่เด็ก เยาวชนตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพเห็นถึงความส าคัญของการอ่าน   และอ่านหนังสืออย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบรรณารักษ์รู้เทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านแก่
เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมและได้ผล  และยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้เห็นหนังสือจาก
นานาชาติ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงการพัฒนาและเติบโตของโลกหนังสือของต่างประเทศ  

ส่งเสริมให้ส านักพิมพ์ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวปรับปรุงพัฒนาการผลิตหนังสือ  ให้มีคุณภาพ      
มีความหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดจนเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง (งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ. 2551) 

 

งานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน 

งานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนได้เร่ิมคร้ังแรกเมื่อ พ .ศ. 2545 จะจัดอยู่ในช่วงเดือน
กรกฎาคมของทุกปี อันเป็นช่วงที่เยาวชนไทยอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน มีระยะเวลาในการจัดงาน 5-6 วัน 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านหนังสือและการ
เรียนรู้  ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้แก่ครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการ
อ่าน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและการเรียนรู้       
อันจะน าไปสู่นิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่าน  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาคนในชาติต่อไปใน
อนาคต  

 

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ  
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติจัดขึ้นคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ.2539 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อการพัฒนา

และสร้างความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการท าหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นนักแปล นักวาดภาพประกอบ 
ส านักพิมพ์ โรงพิมพ์ ซึ่งจุดเด่นของงานคือการจัดให้มีเวทีสัมมนาเฉพาะผู้ที่ท าหนังสือได้พบปะพูดคุย
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จุดประสงค์ของงานนี้เพื่อสร้างนิสัยและบรรยากาศของการอ่านหนังสือ
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ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ส่งเสริมให้วงการหนังสือ ทั้งส านักพิมพ์ การจัดจ าหน่ายและร้านค้า   
มีการพัฒนาหนังสือที่ด ีมีคุณภาพออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น จัดแสดงและแนะน าหนังสือที่ดีมีคุณค่าให้กับ
ประชาชน เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้มาชมหนังสือที่หลากหลายของส านักพิมพ์ต่างๆและเลือกซื้อหนังสือ
ในราคาพิเศษ นอกจากนี้ยังให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาตลอดจนเด็กและเยาวชน  

ได้ตื่นตากับสื่อ เพื่อการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งสื่อการศึกษาทางอีเล็กทรอนิคส์และสื่อการศึกษาใน
รูปแบบอ่ืนๆ งานแสดงหนังสือนี้ยังเป็นการช่วยให้สมาชิกที่เป็นส านักพิมพ์มีโอกาสเสนอผลงานต่อ
ผู้อ่านและร้านหนังสือและสร้างโอกาสการติดต่อธุรกิจได้โดยตรงกับส านักพิมพ์ (มหกรรมหนังสือ
ระดับชาต.ิ 2551) 

 โดยสรุป องค์กรที่มีการส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจังมีอยู่หลายองค์การซึ่งแต่ละองค์กรนั้นต่าง 
ก็มีแนวทางในการส่งเสริมแตกต่างกัน หากเป็นองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ก็จะมีลักษณะ
การส่งเสริมที่สอดคล้องกับการท าธุรกิจ หากเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จะเน้นในเร่ืองการกระจาย
หนังสือและเพิ่มช่องทางให้แก่เยาวชนชนบทในการเข้าถึงหนังสือ หากเป็นลักษณะของสมาคมต่างๆ 
และองค์กรไม่หวังผลก าไรก็จะมีการส่งเสริมการอ่านผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ โดยเน้นให้มีการอ่าน
หนังสือมากขึ้น จากการตระหนักถึงความจ าเป็นในการกระตุ้นการอ่านของคนไทย จึงท าให้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมีการร่วมมือกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์
การอ่านให้มากขึ้น โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการอ่านโดยเฉพาะ 

 

3.  ผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของภาครัฐ 

3.1 การด าเนินงานและผลการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2551 

(จิรพรรณ  ปุณณเกษม 2551 : 10 – 26) 
  1. แนวคิด  ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมปัญญาด้วยการอ่านภาครัฐ 

   รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านและการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็น
ฐานสร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  จึงมีการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษาของ
ประเทศในการสร้างเสริมปัญญาด้วยการอ่านมาอย่างต่อเนื่อง  และได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพยายามส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ซึ่งจะน าเสนอแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านภาครัฐ  โดยกระทรวงศึกษาธิการ 

   แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ภาครัฐ (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 2550 : 6-9) 

   กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งได้รับงบประมาณด าเนินการ  จึงผสานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
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ทั้ ง  2  หน่วย งาน เป็นแผนยุทธศา สตร์การด า เนินง านโครงการส่ ง เส ริมนิสั ย รัก การ อ่าน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2549  ประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ 3 แผน และกิจกรรมหลัก 
18 กิจกรรม 

   วิสัยทัศน์   ส่งเสริม  สนับสนุน  ประสานงานการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

   วัตถุประสงค์   
   1. เสรมิสร้างพื้นฐานค่านิยมที่ดีต่อการอ่านให้กับเด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป 

   2. ส่งเสริม  ปรับปรุง  พัฒนาห้องสมุด/แหล่งเรียนรู ้
   3. เผยแพร่วิสัยทัศน์จากการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า 

   เป้าหมาย 

   1. เด็ก  เยาวชน  ประชาชนมีพฤติกรรมรักการอ่านผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 

   2. ประสานภาคีเอกชน/มูลนิธิ/องค์กร/ประชาชนทั่วไปสร้างเสริมฐานพัฒนาการอ่าน
และการเรียนรู ้
   3. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

   กลยุทธ์ด าเนินการ/กิจกรรม/เจ้าภาพหลัก 

   แผนกลยุทธ์ท่ี  1   แผนส่งเสริม  สนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  ลักษณะกิจกรรมมุ่งสร้างพื้นฐานค่านิยมที่ดีต่อการอ่าน  ประกอบด้วย 

   การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในหน่วยงาน/สถานศึกษา 

   - จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่      
โดยความร่วมมือระหว่าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) กับภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา 
เช่น จัดสัปดาห์รักการอ่าน  ค่ายครอบครัวรักการอ่าน  รณรงค์ชุมชนซื้อหนังสือบริจาคแก่ห้องสมุด 
แข่งขันประกวดเกี่ยวกับการอ่าน เป็นต้น (สพฐ.) 
   - คัดเลือกสถานศึกษา สพท. ละ 20 แห่ง รวม 3,500 แห่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย       
รักการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดปี (สพฐ.) 
   - จัดกิจกรรมรณรงค์ “เสมารักการอ่าน” รูปแบบจัดท าใบความรู้ บทความผ่าน
เว็บไซต์  จัดมุมรักการอ่าน (กศน.) 
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   การจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านส าหรับเด็กและเยาวชน 

   - จัดมหกรรมรักการอ่าน 4 ภูมิภาค  เน้นพัฒนาทางวิชาการ  เพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะแก่ครูผู้ท าหน้าที่บรรณารักษ์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระต่างๆ เกี่ยวกับเทคนิคพัฒนาทักษะ
การอ่านเร็ว  การอ่านเชิงวิเคราะห์  การเขียนและการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านลักษณะ
ห้องสมุด   มีชีวิต  และประกวดแข่งขันกิจกรรมที่สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและความสามารถของเด็ก
ด้านการอ่านและการเขียน (สป. ร่วมกับ สพฐ. โดย สพท. เจ้าภาพแต่ละภูมิภาค)  
   การจัดกิจกรรมยกย่องแบบอย่างท่ีดีจากการอ่านและการเรียนรู้ 

   - ประกวด/คัดเลือกครู  นักเรียน  และผู้บริหาร  “รักการอ่านยอดเยี่ยม” ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับชาติ (สพฐ.) 
   - ประกวดคัดเลือก สพท. ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษา    
ในเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม (สพฐ.) 
 

   แผนกลยุทธ์ท่ี  2   แผนส่งเสริม  ปรับปรุง พัฒนาแหล่งการเรียนรู้  ลักษณะกิจกรรม  
พัฒนาห้องสมุด  สถานศึกษา  ห้องสมุดประชาชน  หรือแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ตอบสนองความ
ต้องการกลุ่มผู้อ่านในพื้นท่ี  ประกอบด้วย 

   การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุด 

   - คัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีห้องสมุดและพร้อมพัฒนา            
เป็นห้องสมุดมีชีวิต รวม 1,750 แห่ง  แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาละ 10 แห่ง  เพื่อรับจัดสรรงบประมาณ
เป็นโรงเรียนเครือข่ายจัดพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในเขตพื้นที่การศึกษา  แห่งละ 50,000 บาท รวม 500,000 
บาท ต่อหนึ่งเขตพื้นที่ (สพฐ.) 
   - จัดประกวดห้องสมุดหรือมุมหนังสือในสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับเขตพื้นที่
การศึกษาระดับชาติ  แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  กลาง  และใหญ่  ระดับประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษา (สพฐ.) 
   - จัดท าหนังสือ “คู่มือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา”  เพื่อเฉลิม     
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (สป. โดย สช.) 
   การส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายแกนน าพัฒนาห้องสมุดชีวิต 

   - ประชุมอบรมพัฒนาครูบรรณารักษ์   ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นเครือข่ายแกนน าการจัดการห้องสมุดชีวิตและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขตๆ ละ 10 คน รวม 1,750 คน (สพฐ.) 
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   - อบรมพัฒนาครูและบรรณารักษ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานห้องสมุด รูปแบบ
ทันสมัย หรือ Automated Library, Living Library (สป. โดย สตผ. และ กศน. ร่วมกับ ส านักงานอุทยาน
การเรียนรู้ หรือ TK Park) และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน Reading Room หรือศูนย์การเรียนรู้      
วังจันทรเกษม 

   การส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดประชาชน/แหล่งเรียนรู้ 

   - ประชุมเสวนาภาคีเครือข่าย  อบจ./อบต. เทศบาล  หน่วยงานภาคเอกชนร่วม
แสวงหาความร่วมมือสนับสนุนสื่อและหนังสือทันสมัยมีคุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพระราช
นิพนธ์ฯ บริจาคให้แก่ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดโรงเรียน  เพื่อส่งเริมการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
(สป.โดยส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 75 แห่ง                   

ทั่วประเทศ) 
   - กิจกรรม “Bookstart”  สร้างสายใยรักในครอบครัวผ่านสื่อการอ่าน (สป.โดย กศน.) 
   - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเรือห้องสมุด กับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสองฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยา (สป. โดย กศน.) 
 

   แผนกลยุทธ์ท่ี  3   แผนภาคีประชาสัมพันธ์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ลักษณะกิจกรรม  เผยแพร่วิสัยทัศน์จากการอ่าน  ประกอบด้วย 

   - จัดท ารายการโทรทัศน์/วิทยุ และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์/สปอต รณรงค์
นิสัยรักการอ่าน  และจัดพิมพ์เอกสารเสริมความรู้ (สพฐ.) 
   - จัดกิจกรรม “เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง” (สป. ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ 
จ ากัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ดับเบิ้ลเอ จ ากัด) 
   - จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ศธ. (สป. โดย สตผ. และ
กลุ่มสารสนเทศ ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์) 
   - กิจกรรมยกย่องหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแบบอย่างที่ดีจากการอ่านและเผยแพร่
บทพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จต่างประเทศผ่านสื่อต่างๆ (สป. โดย สตผ. และกลุ่มสารนิเทศ ร่วมกับ       

กรมประชาสัมพันธ์ 
 3.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมการอ่านในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ   
  ผลด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีง บประมาณ 2549  
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ประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ 3 แผน  และกิจกรรมหลัก 18 กิจกรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2550 : ก-ฃ) 
  แผนกลยุทธ์ท่ี  1   แผนการส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่เด็ก
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  วัตถุประสงค์มุ่งสร้างพื้นฐานค่านิยมท่ีดีต่อการอ่านสู่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

  1. ส านักงานเขนพื้นที่การศึกษา 175 เขต รณรงค์และเผยแพร่การจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านแทรกเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษา /สถานศึกษา  สามารถ
เสริมสร้างความตระหนักและเน้นย้ าความส าคัญ คุณค่า คุณประโยชน์การมีนิสัยรักการอ่านแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

  2. สนับสนุนโรงเรียนแกนน าจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตลอดปีการศึกษา จ านวน 3,500 โรง  เป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วยการบูรณา
การการอ่านเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนเกิด         
ซึมซับและเคยชินกับการอ่าน 

  3. รณรงค์ “เสมารักการอ่าน” ส่งผลให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างกระทรวงศึกษาธิการ 
และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เฉลี่ยวันละ 80 คน ได้รับรู้ข่าวสารทันสมัยไปพัฒนาตนเอง พัฒนางานเป็น
การรักษาค่านิยมที่ดีต่อการอ่านอย่างต่อเน่ือง 

  4. จัดงาน “มหกรรมรักการอ่าน 4 ภูมิภาค” ส่งผลให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป เฉลี่ยภูมิภาคละ 30,000 คน ได้เห็นคุณค่า 
คุณประโยชน์การอ่านที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุตร-หลาน ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งได้รับการเสริมสร้าง
พัฒนาทักษะการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดให้มีชีวิต เป็นการ
เสริมสร้างพัฒนาห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งความรู้ใกล้ชิดกับทุกกลุ่มเป้าหมายให้เข้มแข็ง ตลอดจนสร้าง
พลังภาคีภาครัฐระดับท้องถิ่น เอกชน มูลนิธิ สมาคม ศูนย์หนังสือ ฯลฯ ร่วมรักษาเสริมสร้างนิสัยรักการ
อ่านสู่ชุมชนซึ่งเป็นฐานสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

  5. คัดเลือกนักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  และโรงเรียน  “รักการอ่ายอดเยี่ยม” ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 175 เขต  เป็นการสร้างเครือข่ายร่วมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป 
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  แผนกลยุทธ์ท่ี  2   แผนส่งเสริม  ปรับปรุง  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้  วัตถุประสงค์พัฒนา
ห้องสมุด  สถานศึกษา/ประชาชน  หรือแหล่งเรียนรู้  สนองความต้องการกลุ่มผู้อ่านในพื้นท่ี 

  1. โรงเรียนแกนน าร่วมพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิตทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวม 
1,750 โรง  เป็นการกระตุ้นและเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมและการพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิตแก่
ห้องสมุดแห่งอ่ืน 

  2. ประกวด “ห้องสมุดยอดเยี่ยม”  โรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  และ         
“มุมหนังสือในโรงเรียนยอดเยี่ยม”  โรงเรียนขนาดเล็ก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นการพัฒนา
สร้างสรรค์ห้องสมุดให้มีชีวิตและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก 

  3. จัดซื้อหนังสือให้โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 12,000 โรง  ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านเป็นการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด 

  4. ผลิต “คู่มือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา” แก่โรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 1,500 โรง  ประกอบการบูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับการจัดการการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 

  5. อบรมครูบรรณารักษ์จากโรงเรียนแกนน าส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและโรงเรียนแกนน า
จัดการห้องสมุดมีชีวิต จ านวน 5,250 โรง  เป็นเครือข่ายแกนน าและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 

  6. อบรมพัฒนาบุคลากรห้องสมุดประชาชน 163 คน และประกวดห้องสมุดประชาชน     
มีชีวิต จ านวน 180 แห่ง  โดยความร่วมมือระหว่างส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนกับ
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ (TK Park) 

  7. จัดศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษมขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นแหล่งการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ทันสมัย  มีกิจกรรมหลากหลายเสมือนห้องสมุดมีชีวิต  ซึ่งมีข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  
กระทรวงศึกษาธิการ  และประชาชนทั่วไปมาใช้บริหารเฉลี่ยวันละ 200 คน 

  8. เสวนาภาคีเครือข่ายร่วมใจให้ห้องสมุดประชาชน  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 
74 แห่ง  จัดประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเพื่อเป็นเครือข่ายร่วมจัดซื้อ/
จัดหาหนังสือหรือสื่อที่มีคุณภาพทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 
  9. จัดกิจกรรม Bookstart  ซึ่งพ่อ แม่  ผู้ปกครองในเขตบริการห้องสมุดประชาชนจังหวัด
ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  และหอรัชมังคลาภิเษก  ร่วมจัดกิจกรรม 4,340 คน  สร้างความ
ตื่นตัวให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยกิจกรรมใหม่ของห้องสมุด  “สองมือแม่ท า  สร้างสายใยรักในครอบครัว
ผ่านสื่อการอ่าน” 
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  10. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ทางน้ า  ประชาชนทั่วไป  
เยาวชน  และนักศึกษาส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี  มาใช้บริการ 11,700 
คน  และพึงพอใจมากกับการเรียนรู้ที่สร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งกว่า
อ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว 

 

  แผนกลยุทธ์ท่ี  3   แผนภาคีประชาสัมพันธ์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  วัตถุประสงค์ เผยแพร่วิสัยทัศน์จากการอ่านพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า 

  1. ผลิตหนังสือ “การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน : นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินงาน”  จ านวน 100,000 เล่ม เผยแพร่ สพท. และโรงเรียนใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  และจัดท าเอกสาร “หลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือก
นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  โรงเรียนรักการอ่าน  ห้องสมุดและมุมหนังสือในโรงเรียน”  จ านวน 200 เล่ม  
เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านของกระทรวงศึกษาธิการ 

  2. จัดกิจกรรม “เด็กไทยรวมใจอ่าน  ถวายในหลวง 60 ล้านเล่ม”  และประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยที่มีนักเรียนระดับอนุบาล  ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษา  นักศึกษา  กศน.  และประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนับถึงสิงหาคม พศ.2549  
ประมาณ 2.6 ล้านคน  เป็นการกระตุ้นการอ่านหนังสือและแสดงพลังความร่วมมือของภาคีเอกชนที่ได้
ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ในรายการต่างๆ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ อาทิ   
รายการแฟนพันธุ์แท้  รายการขบวนการนักอ่าน  รายการวิทยุครอบครัวสุขสันต์  รายการทางทีวีช่อง 
UBC 97 Money Channel  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.60MillionbooksForKing.com  

  3. เผยแพร่บทพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จต่างประเทศฯ จ านวน 15 ชุดๆ ละ 33 รายการ  
ให้แก่ห้องสมุดยอดเยี่ยมระดับภาค 5 แห่ง  ห้องสมุดสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษา           
8 แห่ง  แหล่งการเรียนรู้วังจันทรเกษม  และคณะเลขานุการการประสานงานโครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านของกระทรวงศึกษาธิการ  แห่งละ 1 ชุด  เป็นการสร้างเสริมวิสัยทัศน์การอ่านแก่ผู้มาใช้บริการ
ห้องสมุด  น้อมน าเป็นตัวอย่างพัฒนาตน  พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  และประกอบการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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 3.3 ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 

  3.3.1 โครงการหนังสือเล่มแรก   
   โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart Thailand  เร่ิมต้นขึ้นใน พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นปีที่
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นปีแห่งการอ่าน  โดยการเร่ิมของส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (ThaiBBY) ได้ด าเนินการโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมนิสัยรักหนังสือในเด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี  ภายใต้โครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart) คือ
กระบวนการส่งเสริมให้พ่อแม่มีความสุขกับลูกน้อย  โดยมีหนังสือเป็นสื่อสานสายใยในครอบครัว  
และสร้างพื้นฐานการศึกษาตั้งแต่วัยเยาว์  นั่นหมายถึงผู้ใหญ่ทุกคนพึงตระหนักรู้ว่า “วัยเด็กเล็ก”  
โดยเฉพาะในขวบปีแรกของชีวิต  เป็นช่วงวัยที่พึงเพาะกล้าเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่านในเด็กด้วยการจัด
กระบวนการในการกระตุ้นให้เด็กเห็นความส าคัญของการอ่านอย่างต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอ จนเป็น
นิสัย 

   ตัวอย่างเคร่ืองมือวิจัย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548 : 27) คือชุดหนังสือ
เล่มแรกส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี ประกอบด้วย 

- ถุงผ้าโครงการหนังสือเล่มแรก 

- คู่มือพ่อแม่ “หนูชอบหนังสือ” 

- เอกสารแนะน าโครงการหนังสือเล่มแรก 

- หนังสือภาพ “น้องหมีเล่นกับพ่อ” 

- หนังสือค ากลอน “แมงมุมลาย” 

- ตุ๊กตาช้างท าจากผ้า 

   Bookstart Thailand  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการปลูกฝังนิสัย
การรักหนังสือให้แก่เด็กอายุ ตั้งแต่ 6 เดือน – 6 ปี โดยเป็นการวิจัยและพัฒนาแบบต่อเน่ืองกลุ่มเป้าหมาย 
คือ พ่อแม่  และผ ู ้เลี้ยงดูเด็กจ านวน 106 คน 

 

  3.3.2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
175 เขต  ได้จัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

   จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตอบหนังสือและส่งข้อมูลมีทั้งสิ้น 71 เขตจาก 
175 เขต  คิดเป็นร้อยละ 41 ของเขตพื้นที่การศึกษา  มีสาระส าคัญดังนี้ 
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   สพฐ.ได้ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน  ดังนี้ 
   นโยบายที่  1  สร้างจิตส านึกและแรงจูงใจให้นักเรียน  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา 

   นโยบายที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้ง
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหลากหลายและสม่ าเสมอ 

   นโยบายที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

   นโยบายที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การอ่านในกระบวนการเรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  และทุกระดับชั้นการศึกษา 

   นอกจากนี้  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ก าหนดมาตรฐาน   

การเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มาตรฐานการอ่าน :                   

“ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน”  โครงการหลักของ สพฐ. คือโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ทุกเขต
พื้นที่การศึกษา  175 เขต  รับไปปฏิบัติ (ซึ่งแต่ละเขตมีโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด 
ประมาณ 150-200 โรง)  มีวัตถุประสงค์ 

1. สร้างความตระหนักให้นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  และบุคลากรทางการศึกษาเห็น
ความส าคัญของการอ่าน 

2. กระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียน  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการ
ศึกษามีนิสัยรักการอ่านหนังสือ 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนแกนน าส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน  และโรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน และยกย่องครูผู้บริหาร
โรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

5. เพื่อประชาสัมพันธ์  รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

6. เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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   โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีตัวอย่างกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ 
1. สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนแกนน าส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดท าแผนการ

จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. จัดท าบัญชีค าภาษาพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย   ชุดพัฒนาการอ่าน

ภาษาไทยของทุกชั้นในระดับประถมศึกษา 

3. ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนและประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นปีที่ 3 และรายงานผลต่อ สพฐ. 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนแกนน าห้องสมุดมีชีวิต มีการพัฒนาห้องสมุดให้มี
คุณภาพ 

5. คัดกรองจัดกลุ่มโรงเรียนแกนน าส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และโรงเรียน แกนน า
ห้องสมุดมีชีวิต  ให้มีการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ  และร่วมกับโรงเรียนต้นแบบ  และร่วมกับ
โรงเรียนต้นแบบขยายผลสู่เครือข่าย 

6. จัดประกวดโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต 

7. พัฒนาครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนแกนน าและเครือข่าย  จัดสัมมนาเพื่อเปิดโอกาส/
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

8. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ (ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)  ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

9. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง  ชุมชน  รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้
นักเรียน 

 

  3.3.3 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   จากการให้ข้อมูลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จ านวน 17 แห่ง  สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการอ่านในการเป็นเคร่ืองมือของการแสวงหาความรู้
และประเมินว่านักศึกษาระดับอาชีวศึกษามีปัญหาเร่ืองการพูดภาษาไทยไม่ชัดเจนและไม่รักการอ่าน  
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านคือห้องสมุดและศูนย์บริการวิทยาการ
และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้สอนในทุกวิชาและนักศึกษาเองเป็นอย่างดี ตัวอย่างโครงการและ
กิจกรรมที่ด าเนินการในสถานศึกษาได้แก่  
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1. โครงการอาชีวะร่วมใจอ่านถวายในหลวง  ด าเนินการให้นักศึกษาเลือกอ่านเร่ือง
ที่ประทับใจ  ท าการบันทึกการอ่าน  เล่าแรงบันดาลใจจากการอ่านที่ท าให้ปฏิบัติดี  ถวายในหลวง 

2. โครงการยอดนักอ่าน  ให้นักศึกษาเลือกอ่านเร่ืองและท าการบันทึกการอ่าน        

ส่งอาจารย์  แล้วจัดให้มีการให้รางวัลในรูปแบบและวิธีการต่างๆ เช่น ประเมินจากใบบันทึกการอ่าน
และให้รางวัลเป็นรายเดือน  หรือจัดให้มีการแข่งขันตอบค าถามเกี่ยวกับประเด็นที่ก าหนด  รู้รอบ  รู้ลึก  
อ่านสารานุกรมไทย  แฟนพันธุ์แท้  เป็นต้น 

3. โครงการวันภาษาไทย  หรืองานสัปดาห์ห้องสมุด  เป็นการรวมกิจกรรมส่งเริม
การอ่านเพื่อการรณรงค์ให้นักศึกษาที่อ่านดีแล้วมาร่วมงาน  มีการแข่งขันตอบค าถาม  นิทรรศการให้
ความรู้ และเกมต่างๆ 

4. พัฒนาห้องสมุดให้มีหนังสือดีๆ มากขึ้น จัดห้องสมุดมีชีวิต 

5. จัดบรรยากาศส่งเสริมการอ่าน  โดยให้มีมุมอ่าน  มุมแนะน าหนังสือใหม่          
บุปเฟบุ๊ค  ห้องสมุดเคลื่อนที่  กระเช้าความรู้  บอร์ดค าศัพท์วันละค า  ทั้งนี้เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

6. หมดภาษาพัฒนาเยาวชน จัดท าแบบฝึกหัดออกเสียง  เปิดร้านหมอภาษา 

7. จัดท าวารสารสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของนักศึกษา 

8. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษา  และบุคลากรที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
การอ่าน 

 

  3.3.4 โครงการห้องสมุด  ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  มีพันธกิจในการด าเนินโครงการรณรงค์การรู้หนังสือ  
และมีส่วนในการลดจ านวนผู้ไม่รู้หนังสือจนปัจจุบันเหลือประมาณร้อยละ 5 โดยมีภารกิจในการพัฒนา
และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทั้งในและนอกร้ัวโรงเรียน  ตั้งแต่เด็กจนถึง
ผู้สูงอายุ  มีกิจกรรมหลักส าคัญประการหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาและด าเนินการห้องสมุด
ประชาชน  จ านวน 848 แห่งทั่วประเทศเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และต่อยอดการอ่านการ
แสวงหาความรู้  และการศึกษาตลอดชีวิต  รวมทั้งส่งเสริมให้สภาพการรู้หนังสือยั่งยืนและเชื่อมโยงกับ
การมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเน่ือง 

   พ.ศ. 2548  เป็นต้นมา ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน โดยศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย  ได้ด าเนินงานพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ในห้องสมุดประชาชนด้วย
เทคนิคต่างๆ ตามแนว “ห้องสมุดมีชีวิต” อาทิ  หนังสือท ามือ  หนังสือเก่าท าใหม่  หนังสือนิทาน          
ป๊อปอัพ  การเล่านิทานประกอบหุ่นมือและเทคนิคการวาดภาพตามจินตนาการและรวบรวมนิทาน
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พื้นบ้านจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเชิงวิชาการให้
ความรู้เร่ืองการอ่าน  การแสวงหาความรู้  โครงการ “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)” และโครงการ 
“ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)”  ซึ่งมีกิจกรรม “ชวนคิดชวนอ่าน (Reading & Activity Zone)” 
แนะน าหนังสือ สื่อและของเล่นส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ส าหรับ  เด็ก  เยาวชน  และผู้ใหญ่ เป็นต้น 

   เครือข่ายและการบริหารจัดการเครือข่ายของส านักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน  เพื่อสร้างเสริมปัญญาด้วยการอ่าน  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด (75 แห่ง) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ สสส. มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมห้องสมุดในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น 

   งาน/โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมปัญญาด้วยการอ่าน  หรือการส่งเสริมนิสัย       

รักการอ่าน  การผลิตสื่อต่างๆ พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2551 

   พ.ศ. 2549 

   1. ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พ.ศ. 2549 

    1.1 โครงการเสวนาภาคีเครือข่ายร่วมใจให้ห้องสมุดประชาชน 

   2. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน  ตามแนวคิด  “ห้องสมุดมีชีวิต” 

   3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บรรณรักษ์ห้องสมุดประชาชน  น าร่องโครงการ
“หนังสือเล่มแรก” (Bookstart) 

   พ.ศ. 2550 

   1. ร่วมจัดนิทรรศการ “เมืองห้องสมุดสมัยใหม่ ” ในงานมหกรรมนักอ่าน                 
ณ  อิมแพคเมืองทองธานี (มิถุนายน) 

   2. โครงการ  “80 นิทานไทย  สร้างสานคุณธรรม” 

   3. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน  ตามแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” (ขยายพื้นที่) 
   พ.ศ. 2551 

   1. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน ตามแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” (ต่อเน่ือง) 
   2. จัดงาน มหกรรมนักอ่าน (กันยายน) 
 

  3.3.5 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเอกชน  ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเอกชนมีนิสัยรักการอ่าน  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้คนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
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เรียนรู้ที่มีอยู่มากมาย  โดยที่ส านักบริหารงานฯ  มีภารกิจต้องดูแลเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเอกชนทั้ง
ในระบบ และนอกระบบ 

   เพื่อด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พ.ศ. 2549  ส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จัดท าโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมปัญญาด้วย
การอ่านในปีงบประมาณ 2549 – 2551  ได้แก่ 

1. โครงการส่งเสริมการอ่าน  โดยจัดพิมพ์หนังสือ  “คู่มือการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมการอ่าน”  ระดับประถมศึกษา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงครองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 พรรษา 

2. จัดพิมพ์หนังสือสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษ และ
การศึกษาสงเคราะห์ 

3. จัดประชุมสัมมนาครูบรรณารักษ์  จ านวน 250 คน  เพื่อน าเนื้อหาความรู้จาก
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  มาจัดเป็นกิจกรรม  และเกมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน 

4. ร่วมจัดงานมหกรรมนักอ่าน 4 ภูมิภาค 

5. โครงการรินน้ าใจให้น้องชาวใต้ 
6. โครงการประกวดร้องเพลงอานาซีสภาษาไทย 

7. โครงการประกวดการอ่านอัลกุรอาน 

8. โครงการอบรมครูภาษาไทย 

9. โครงการแข่งขันการอ่านภาษาไทย 

10. โครงการจัดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

 

  3.3.6 การจัดงาน “มหกรรมนักอ่าน เปิดประตูสู่โลกใหม่ เปิดใจให้เรียนรู้” เป็นกิจกรรม
หนึ่งในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมฐานความรู้            
ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ อันได้แก่  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สถานศึกษา ภาคเอกชน  บริษัท  
สมาคม  มูลนิธิต่างๆ จ านวน 14 แห่งและภาคีเครือข่าย  ท างานในรูปแบบการท างานของคณะกรรมการ
บริหารโครงการมหกรรมรักการอ่าน และคณะอนุกรรมการจัดงานมหกรรมนักอ่าน 

   โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์การจัดงาน 3 ประการ  กล่าวคือ (1) เพื่อ
ปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนมีนิสัยเป็นนักอ่าน  เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน
เป็นนักอ่านอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  (2) เสริมสร้าง  พัฒนาทักษะครูบรรณารักษ์  ครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
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บริหารจัดการ  และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในห้องสมุด  และ (3) พ่อแม่ผู้ปกครองและ
ประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง/วิธีการร่วมปลูกฝัง ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสร้างแรง
บันดาลใจให้เด็ก  เยาวชนมีนิสัยเป็นนักอ่าน 

   ผลการจัดงานวันที่ 13–17 มิถุนายน พ.ศ.2550 รวม 5 วัน มีเด็ก เยาวชน ครู  ผู้บริหาร 
พ่อ  แม่  ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมาร่วมงานมากกว่า 256,000 คน และสามารถประมวลวิทยาการ
เสริมสร้างนักอ่านได้เป็น 2 กลุ่มคือ 

   - กลุ่มที่เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการอ่าน และร่วมภาคีเครือข่ายสร้างความ
ตระหนักให้กับสถาบันครอบครัว  เด็กและเยาวชนได้แสวงหาความรู้  แสดงศักยภาพการอ่านและ         

แรงบันดาลใจเป็นนักอ่าน 

   - กลุ่มที่เสริมสร้างพัฒนาทักษะครูบรรณารักษ์  ครูผู้สอน  ด้านการบริหารจัดการ  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในห้องสมุด  ด้วยการอบรมสัมมนา 10 ห้อง 38 หัวเร่ือง 

 

4. การปรับตัวของผู้ประกอบการท่ีตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมการอ่าน  

4.1 ภาพรวมในปัจจุบัน 

  โครงสร้างอุตสาหกรรมหนังสือเล่มในประเทศไทยจะประกอบด้วย กลุ่มส านักพิมพ์ ผู้จัด
จ าหน่าย และร้านขายหนังสือ จะเป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมหนังสือเล่มโดยตรง โดยมีนักวาด
ภาพประกอบ นักแปล นักเขียน ร้านแยกสี ผู้ผลิตกระดาษ โรงพิมพ์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นกลุ่ม
ที่อยู่ในด้านอุปทาน และนักอ่านหรือผู้ซื้อ ห้องสมุด และร้านเช่าหนังสือ เป็นกลุ่มที่อยู่ด้านอุปสงค์ 
เน่ืองจากการแข่งขันข้ามอุตสาหกรรมอันได้แก่ อุตสาหกรรมบันเทิง สื่อ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ 
มีผลกระทบต่อธุรกิจหนังสือเล่มได้ เน่ืองจากสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุ หรือVCD/DVD ได้เข้ามาใน
สังคมไทยและเป็นที่นิยมมาก ประกอบกับคนไทยชอบที่จะฟังหรือดูมากกว่าอ่าน  
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ภาพท่ี 1 แสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในขณะที่อินเทอร์เน็ตได้ก่อให้เกิดสินค้าทดแทนกับหนังสือเล่ม แต่ช่วยให้มีการกระจาย
ตัวของความรู้มากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนรูปแบบในการอ่านจากบนกระดาษเป็นอินเทอร์เน็ตแทน นอกจากนี้    
หน่วยธุรกิจที่เป็นส านักพิมพ์อาจมีหลายบทบาทโดยเฉพาะส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ เช่น บริษัทซีเอ็ด
ยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน), บริษัท อัมรินทร์ พร้ินท์ติ้ง แอนด์ พับลิซชิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สยาม
อินเตอร์มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) จะเป็นทั้งส านักพิมพ์ ผู้จัดจ าหน่าย และร้านจ าหน่ายหนังสือครบ
วงจร (สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย. 2549) 

ด้านช่องทางการจ าหน่ายหนังสือ ส านักพิมพ์มีทางเลือกค่อนข้างมากในการจ าหน่าย
หนังสือเล่มไปยังช่องทางทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งส านักพิมพ์ขนาดเล็กที่ขาดความช านาญใน
การตลาด จะมอบหน้าที่การขายหนังสือที่ตีพิมพ์ให้ผู้จัดจ าหน่าย ในขณะที่ส านักพิมพ์ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่เลือกที่จะจัดจ าหน่ายเอง เนื่องจากความประหยัดต่อขนาดในการกระจายสินค้าและ
ประสิทธิภาพในการท าการตลาด 

 

ส านักพิมพ์ 
ผู้จัดจ าหน่าย 

ร้านจ าหน่ายหนังสือ 

นักอ่าน 

ห้องสมุด 

ร้านหนังสือเช่า 

โรงพิมพ์ และ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ผู้ผลิตกระดาษ 

ร้านแยกสี 

นักเขียน 

นักแปล 

นักวาดภาพประกอบ 

 

อุตสหกรรมบันเทิง ส่ือ 

และกิจกรรมสันทนาการ 

 

อินเทอรเ์น็ต 
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ภาพท่ี 2 แสดงช่องทางการกระจายหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ (พ.ศ.2544 – พ.ศ.2551) 

การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้ทุนเป็นหลัก  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความได้เปรียบในการแข่งขัน จากความจ าเป็นที่ต้องการปั จจัยทุนและ
เทคโนโลยีในระดับสูงนี้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษ (บางชนิด) มีลักษณะ
เป็นตลาดผู้ขายน้อยราย โดยภาพรวมแล้วอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษไม่ได้รับผลกระทบจาก
นโยบายส่งเสริมการอ่านโดยตรง แต่จะเป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลในการล งทุนกับ
อุตสาหกรรมนี้เป็นส่วนใหญ่ 

พ.ศ.2544 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง            
มีลักษณะเป็นตลาดผู้ผลิตน้อยรายเพียงแค่ 5 ราย โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทุกราย       
ซึ่งกว่าร้อยละ 80 เป็นการผลิตเยื่อจากไม้ยูคาลิปตัส มีก าลังการผลิตทั้งสิ้น 0.9 ล้านตัน และมีอัตราการ
ใช้ก าลังการผลิตอยู่ในระดับร้อยละ 90-98 ซึ่งในภูมิภาคเอเชียยังมีผู้ผลิตรายอ่ืนคือ จีน ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย 
และอินเดีย  ในด้านโครงสร้างตลาด  ปริมาณความต้องการในประเทศมีประมาณ 1.053  ล้านตัน โดยที่ 
0.79 ล้านตันสามารถหาได้จากผู้ผลิตในประเทศ แต่อีก 0.263 ล้านตัน จ าเป็นต้องน าเข้าเนื่องจากผู้ผลิต

 

ร้านจ าหน่ายหนังสือ 

 

Kiosk 

 

G-Store 

 

ร้านสะดวกซ้ือ 

 

ขายตรงผ่านพนักงานขาย 

 

งานแสดงหนงัสือ 

 

ขายตรงผ่านไดเรค็เมล 

 

ขายตรงผ่านอนิเทอร์เนต็ 

 

ส านักพิมพ์ 

 

ผู้จัดจ าหน่าย 

 

นักอ่าน 

 

ห้องสมุด 

 

ร้านให้เช่าหนังสือ 
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ในไทยไม่สามารถผลิตได้ ท าให้ยังคงมีอุปทานส่วนเกินในส่วนของการผลิตเยื่อกระดาษชนิดใยสั้นใน
ประเทศ แต่การผลิตเยื่อกระดาษของไทยถือว่ามีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไป เน่ืองจากความได้เปรียบด้าน
วัตถุดิบ ซึ่งเป็นป่าปลูกโดยเฉพาะยูคาลิปตัส มีคุณภาพสูงกว่าการผลิตเยื่อกระดาษที่ส่วนใหญ่เป็นการ
ผลิตจากวัตถุดิบไม้ธรรมชาติ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2552) 

พ.ศ. 2545 การผลิตกระดาษ ส่วนใหญ่เป็นการสนองความต้องการในประเทศเป็นหลัก 
เน่ืองจากความต้องการใช้กระดาษขยายตัวเพิ่มขึ้นตามจ านวนประชากรและโอกาสทางการศึกษา ขณะที่
การผลิตเยื่อกระดาษ (ชนิดใยสั้น) สามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศท ารายได้ปีละหลายพันล้านบาท 
โดยมีตลาดส่งออกที่ส าคัญ คือ จีน รองลงไปเป็นตลาดแถบเอเชีย การผลิตเยื่อกระดาษ ของไทยถือว่ามี
ศักยภาพค่อนข้างด ีเน่ืองจากสามารถผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าเยื่อกระดาษ
จากไม้ชนิดอ่ืน (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2552) 

พ.ศ.2546 ธุรกิจการผลิตกระดาษ  ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น  ในระดับร้อยละ 11.5  สาเหตุ
เนื่องจากการขยายตัวในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง  ประกอบกับความต้องการในประเทศผู้น าเข้าส าคัญ
ของไทย ได้แก่ มาเลเซีย  จีน  และฮ่องกง   ซึ่งปริมาณการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอกับการบริโภค 
ส่งผลให้มีความต้องการเยื่อกระดาษจากผู้ผลิตในกลุ่มอาเซียนและจากไทยเพิ่มขึ้น   ทั้งนี้คู่แข่งส าคัญใน
ตลาดส่งออกของไทย ได้แก่ อินโดนีเซีย  ซึ่งมีความสามารถผลิตเยื่อกระดาษได้ทั้งเยื่อใยสั้นและเยื่อใย
ยาว  และนอกจากนั้นยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าไทยมาก   ทั้งนี้ปริมาณการผลิตของไทยส่วนใหญ่จะ
สนองความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก  อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตยังคงสูงกว่าความต้องการ
ภายในประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2552) 

พ.ศ.2547 ภาวะการผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษชนิดต่างๆ พ.ศ.2547 โดยรวม เพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 8.96  เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยเฉพาะในส่วนของเยื่อกระดาษที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.89 

เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศจีนดีขึ้นท าให้มีความต้องการใช้เยื่อกระดาษเพิ่ม
สูงขึ้น  ดังนั้นประเทศไทยจึงสามารถส่งออกเยื่อกระดาษไปยังประเทศจีนได้เพิ่มสูงขึ้น (ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2552) 

พ.ศ.2548 จากการส ารวจอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษพิจารณาจากกลุ่มผู้ผลิตที่ส ารวจ
ตามขนาดพบว่า กลุ่มที่มีสัดส่วนสูงที่สุดคือ กลุ่มผู้ผลิตขนาดใหญ่ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 36.11 ของกลุ่ม
ผู้ผลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้ ส่วนกลุ่มผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กมีสัดส่วนดังนี้คือ  ร้อยละ 

30.56 และ 33.33 ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2552) 

พ.ศ. 2549 ภาวะการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ มีปริมาณการผลิต 0.9 และ 3.5 ล้านตัน 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.9 และ 2.8 ตามล าดับ เนื่องจากจีน  มีความ
ต้องการใช้เยื่อกระดาษเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากเศรษฐกิจขยายตัว และความต้องการใช้กระดาษในประเทศ
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สูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ 1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
2) งานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีการ
จัดพิมพ์หนังสือเกี ่ยวกับงานดังกล่าวเพื่อเก็บสะสมและ เป็นที่ระลึก รวมทั้งการส่งไปรษณียบัตร      

อวยพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3) เทศกาลฟุตบอลโลก โดยประชาชนจัดส่งไปรษณียบัตรร่วม        

ทายผลแชมป์บอลโลกจ านวนมาก 4) อุตสาหกรรมหลายกลุ่มขยายตัว โดยใช้กระดาษเป็นวัตถุดิบ
ส าหรับผลิตกล่องและบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มและขนส่งสินค้า (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2552) 

พ.ศ.2550 อัตราการผลิตในปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่ท าให้
การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และ
การจัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่  ส่งผลให้มีการสั่งพิมพ์สื่อโฆษณา และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชน  รวมทั้งงานเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ท าให้มีการสั่งพิมพ์หนังสือ การ์ด ปฏิทิน และอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวกับงานดังกล่าวเพื่อเก็บสะสมและเป็นที่ระลึก ประกอบกับอุตสาหกรรมหลายกลุ่มของประเทศ      
มีการขยายตัว  เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  รถยนต์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ  กระตุ้นให้เกิดความต้องการ
กระดาษและบรรจุภัณฑ์  เพื่อน ามาบรรจุ ห่อหุ้ม และขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ประเทศจีนยังคงมีความ
ต้องการใช้เยื่อกระดาษสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม. 2552) 

พ.ศ.2551  ภาวะการผลิตเยื่อกระดาษ  คาดว่าจะลดลงจากปีก่อน  ส่วนกระดาษคาดว่า  จะ
ชะลอตัวจากปีก่อน โดยอัตราการใช้ก าลังการผลิตทั้งเยื่อกระดาษ และกระดาษ  คาดว่าจะลดลงจากปีก่อน  
เนื่องจากปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศชะลอตัว  ความไม่แน่นอน
ทางการเมืองในประเทศ  ประกอบกับต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตลดก าลังการผลิต เพื่อ
ควบคุมสต๊อกสินค้าให้มีการหมุนเวียนเร็วขึ้น (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2552) 

4.3  ธุรกิจส านักพิมพ์ (พ.ศ.2546 – พ.ศ.2551) 

ธุรกิจส านักพิมพ์ เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นับจากวิกฤติเศรษฐกิจของ
ประเทศ พ.ศ. 2538 โดยสังเกตจากปริมาณและประเภทสิ่งพิมพ์ โดยจ านวนที่มีการตีพิมพ์มากขึ้นและ
ความหลากหลายของประเภทหนังสือที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริม
ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของจ านวนร้านหนังสือ และการเข้าถึง
ผู้บริโภคมากขึ้น ส่งผลให้คนไทยรักการอ่านตามไปด้วย จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีแนวโน้มการขยายตัว
ถึงแม้ว่าในบางช่วงจะยังเติบโตน้อยลงก็ตาม อย่างเช่นปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความ             
ไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลกระทบเชิงลบต่อความมั่นใจของผู้บริโภคในประเทศซึ่งสังเกตได้จาก          
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ยอดจ าหน่ายหนังสือพ.ศ. 2551 มีอัตราการเติบโตที่ลดลง (สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย. 2551) 

 

ตารางท่ี 1 ขนาดและจ านวนส านักพิมพ์ในประเทศไทย (หน่วย : แห่ง) 
ขนาดส านักพิมพ์ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

ใหญ่ (< 100 ล้านบาท) 20 25 30 36 36 36 

กลาง (< 30 ล้านบาท) 44 54 65 61 50 50 

เล็ก (> 30 ล้านบาท) 310 354 380 395 405 426 

รวม 374 433 475 492 491 512 

ที่มา : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผูจ้ าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย 

 

ตารางท่ี 2 ยอดจ าหน่ายหนังสือแบ่งตามขนาดส านักพิมพ์ (หน่วย : พันล้านบาท) 
ขนาดส านักพิมพ์ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

ใหญ่ (< 100 ล้านบาท) 6 7.5 8.7 10.6 11.3 11.7 

กลาง (< 30 ล้านบาท) 2.5 6.5 4.2 4.2 4.4 4.5 

เล็ก (> 30 ล้านบาท) 2 2.1 2.1 2.8 2.6 2.7 

รวม 10.5 13.1 15.0 17.6 18.3 18.9 

ที่มา : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผูจ้ าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย 

 

4.4  ธุรกิจร้านหนังสือ (พ.ศ.2534 – พ.ศ.2551) 

พ.ศ.2534 – พ.ศ.2539 เป็นช่วงที่ส านักพิมพ์และร้านจ าหน่ายหนังสือมีจ านวน เพิ่มขึ้น
เนื่องจากการแข่งขันและตัวอย่างของผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ประกอบกับเศรษฐกิจที่
เจริญเติบโตและสังคมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ และการน าความรู้ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต นอกจากนี้หนังสือยังเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังมีอยู่จ ากัด ท าให้
การเข้าถึงความรู้และข้อมูลยังจ ากัดอยู่ในขอบเขตของสิ่งพิมพ์ รวมทั้งประชากรที่มีระดับการศึกษาโดย
เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 
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พ.ศ.2540 – พ.ศ.2543 จากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศส่งผลให้ธุรกิจการ
จ าหน่ายหนังสือเร่ิมลดลงและมีการปิดตัวค่อนข้างมาก ซึ่งตรงกับช่วงที่รัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการ
ส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน ส่วนธุรกิจร้านหนังสือที่ยังมีการด าเนินการหรือขยายสาขาสามารถ 
ท าได้โดยการใช้เงินทุนของกิจการเอง ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่มีนโยบายส่งเสริมการอ่าน แต่ก็ได้มีการ
สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาสูงขึ้น ท าให้ประชาชนมีการใฝ่รู้มากขึ้น พร้อมกับความต้องการ
หนังสือที่เพิ่มขึ้น  

พ.ศ.2544 – พ.ศ.2550 มีการขยายตัวของธุรกิจหนังสือร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 เนื่องจาก
รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชน มีความรู้ในระดับที่สูงขึ้น วารสารเชิงวิชาการเร่ิมเป็นที่ต้องการมากขึ้น 
และการขยายตัวของห้างสรรพสินค้าท าให้ร้านหนังสือใหม่ๆ เร่ิมเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากทั้งที่เป็นการ
ขยายสาขาและการเปิดกิจการใหม่  

สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวลง เพราะประสบปัญหาหลายด้านพร้อมกัน  จึงส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศ และการลงทุนของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหนังสือ พ.ศ.2551 

ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง แม้คาดว่าจะมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงเช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกอ่ืน  โดย
แรงผลักดันการเติบโตที่ส าคัญมาจากการที่มีร้านหนังสือเครือข่ายเปิดเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ พ.ศ.2550 

และ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะร้านหนังสือสะดวกซื้อขนาดเล็ก ที่เปิดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ด าเนิน
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งมีการเปิดร้านหนังสือเครือข่ายอย่างต่อเนื่องทั้งของบริษัทเอง และของ
ผู้ประกอบการรายอ่ืน ประกอบกับมีการเติบโตของส านักพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดกลางมากขึ้น ส่วน
ปริมาณหนังสือใหม่ที่ผลิตขึ้น พ.ศ.2551 ที่ส่งเข้าสู่ระบบร้านหนังสือ คาดว่ามีจ านวนเฉลี่ยประมาณ 

36.60 เล่มต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า พ.ศ.2550 ที่มีหนังสือออกใหม่เฉลี่ยประมาณ 31.40 เล่มต่อวัน โดย
ส านักพิมพ์มีความระมัดระวังการผลิตหนังสือให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลดี
ให้ธุรกิจหนังสือมีประสิทธิภาพการจ าหน่ายดีขึ้นในอนาคต 

จากนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมการอ่านในหมู่ประชาชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชน 
ท าให้ธุรกิจร้านหนังสือเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้นธุรกิจหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการส านักพิมพ์ราย
ใหญ่หลายรายได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมธุรกิจนี้มากขึ้น นอกจากนี้การเข้ามาของร้านหนังสือขนาด
เล็ก เช่น Book Smile ท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเข้าถึงหนังสือมากยิ่งขึ้น 
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ตารางท่ี 3 จ านวนร้านหนังสือในประเทศไทย (หน่วย : แห่ง) 
 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

จ านวนร้านหนังสือ 678 759 848 955 1,913 2,483 

ที่มา : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผูจ้ าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย 

 

โดยสรุป ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศไทยนั้นเป็นในลักษณะของการดึง หมายถึงเมื่อประชาชน
ต้องการอ่านหนังสือประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ทางส านักพิมพ์ก็จะมีการพิมพ์หนังสือที่มีเนื้อหา
ประเภทนั้นออกมาทันที ท าให้ทางโรงพิมพ์และส านักพิมพ์ต้องมีการพิมพ์หนังสือและสั่งเยื่อกระดาษ
เข้ามา อย่างไรก็ดี จากข้อมูลที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้ท าการ
วิเคราะห์ในเร่ืองการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ตลอดเวลาที่
ผ่านมา รัฐบาลยังไม่มีนโยบายสนับสนุนธุรกิจการผลิตหนังสือหรือส านักพิมพ์ มีแต่สนับสนุนธุรกิจ
การพิมพ์หรือโรงพิมพ์เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากความไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างส านักพิมพ์ซึ่งเป็น
วงการหนังสือโดยตรง เป็นผู้คิดค้นสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้คนในสังคมในรูปหนังสือ ขณะที่โรงพิมพ์
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีหน้าที่รับพิมพ์งานตามที่ส านักพิมพ์ได้จัดท ารูปเล่มเรียบร้อยแล้ว” 

 

5. ทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือ รวมท้ังปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านและซื้อหนังสือ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติศึกษาพฤติกรรมการอ่าน พ.ศ. 2530 และ พ.ศ.2538 วิจัยเกี่ยวกับการ
อ่านหนังสือพิมพ์  ต่อมา พ.ศ. 2546 พ.ศ.2548 และพ.ศ.2551 วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านโดยตรง  
ซึ่งผลของการวิจัยทั้ง 5 เล่มมีดังนี้ 

วิจัยการอ่านหนังสือพิมพ์  พ.ศ.2530 พบว่าร้อยละ 34.5 ครัวเรือนในราชอาณาจักรอ่าน
หนังสือพิมพ์ โดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเทศบาลร้อยละ 60.1 และช่วงอายุที่อ่านมากที่สุด
ได้แก่ ช่วง 30 – 39 ปี ช่วง 20 – 29 ปี และช่วง 40 – 49 ปี ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในแง่ของระดับ
การศึกษาพบว่า ประชากรที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา อ่านหนังสือพิมพ์เป็นประจ าถึงร้อยละ 94.0 
และหากเป็นนอกเขตเทศบาล กลุ่มที่อ่านหนังสือมากที่สุดคือระดับอาชีวศึกษา ในการซื้อหนังสือพิมพ์
อ่านนั้นพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 ไม่ซื้อหนังสือพิมพ์แต่จะอาศัยการอ่านนอกบ้านได้แก่     
ที่ท างาน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บริษัท และห้างร้าน ในด้านเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ที่อ่านมากที่สุด
พบว่าร้อยละ 88.2 ชอบอ่านข่าว รองลงมาคือความรู้และสารคดี  ร้อยละ 4.9 และในจ านวนของ
หนังสือพิมพ์ที่อ่านในแต่ละวันพบว่าร้อยละ 52.0 ของครัวเรือนอ่านหนังสือพิมพ์เพียงแค่วันละฉบับ
เท่านั้น 
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การวิจัยการอ่านหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2538 พบว่าร้อยละ 41.1 ของครัวเรือนในราชอาณาจักรอ่าน
หนังสือพิมพ์ โดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเทศบาลร้อยละ 68.6 และช่วงอายุที่อ่านมากที่สุด
ได้แก่ช่วง 15–19 ปี ช่วง 20–24 ปี และช่วง 35–39 ปี ตามล าดับ เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาพบว่า 
ประชากรที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับฝึกหัดครูอ่านหนังสือพิมพ์เป็นประจ าถึงร้อยละ 96.0 
และหากเป็นนอกเขตเทศบาล กลุ่มที่อ่านหนังสือมากที่สุดคือระดับอุดมศึกษา และระดับฝึกหัดครู       
ในการซื้อหนังสือพิมพ์อ่านนั้นพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.0 ไม่ซื้อหนังสือพิมพ์แต่จะอาศัยการ
อ่านของบุคคลอ่ืนหรือสถานที่อ่ืนและร้อยละ 30.4 ของครัวเรือนทั้งหมดซื้อหนังสือพิมพ์อ่านเอง        
ในด้านเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ที่อ่านมากที่สุดพบว่าร้อยละ 96.4 ชอบอ่านข่าว รองลงมาคือความรู้และ
สารคดี ร้อยละ 4.9 และในจ านวนของหนังสือพิมพ์ที่อ่านในแต่ละวันพบว่าร้อยละ 64.7 ของครัวเรือน
อ่านหนังสือพิมพ์เพียงแค่วันละฉบับเท่านั้น 

การส ารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2546 พบว่าร้อยละ 61.2 เป็นผู้ที่สามารถอ่าน
หนังสือได้ และประชากรที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ่านหนังสือสูงสุด ร้อยละ 81.6 ด้านประเภท
ของหนังสือที่นิยมอ่านพบว่าหนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมในการอ่านมากที่สุดถึงร้อยละ 
66.0 รองลงมาคือนวนิยาย การ์ตูน และหนังสืออ่านเล่น ร้อยละ 44.6 และอ่านต าราเรียนตามหลักสูตร 
ร้อยละ 40.0 และยังพบอีกว่ากลุ่มเด็กอายุ 6 – 14 ปี มากกว่าร้อยละ 95.0 อ่านต าราเรียนตามหลักสูตร  
ในด้านช่วงอายุ กลุ่มเยาวชน ร้อยละ 62.1 อ่านนวนิยาย กลุ่มวัยท างาน 25–59 ปี อ่านหนังสือพิมพ์          
ร้อยละ 85.1 ด้านเนื้อหาสาระที่อ่านพบว่า ร้อยละ 46.3 ของผู้ที่อ่านหนังสือได้จะอ่านข่าว รองลงมาคือ 
สาระบันเทิง ร้อยละ 23.8 สารคดีความรู้ ร้อยละ 21.9 ด้านสถานที่อ่านหนังสือนั้นพบว่าผู้อ่านหนังสือ
ร้อยละ 45.5 อ่านที่บ้าน ร้อยละ 19.4 อ่านที่ท างาน ร้อยละ 12.8 อ่านตามสถานที่เอกชน ได้แก่ ร้านค้า
และร้านเสริมสวย ร้อยละ 4.0 อ่านที่ห้องสมุด และร้อยละ 0.2 อ่านขณะโดยสารรถหรือเรือ 

ประชาชนที่ไม่อ่านหนังสือส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.4 ให้เหตุผลว่าชอบฟังวิทยุหรือดูทีวีมากกว่า 
ร้อยละ 48.1 ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาอ่าน ร้อยละ 45.5 ให้เหตุผลว่าไม่ชอบหรือสนใจการอ่าน นอกจากนี้
เด็กอายุ 10 – 14 ปี ให้เหตุผลว่าไม่ชอบหรือสนใจการอ่านสูงถึงร้อยละ 60.9 

จากข้อคิดเห็นในแบบส ารวจเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน พบว่าร้อยละ 40.3 ของประชาชน
ทั้งหมดเห็นว่าหนังสือควรมีราคาถูกมากกว่านี้ ร้อยละ 35.9 เห็นว่าควรมีห้องสมุดประจ าชุมชนหรือ
หมู่บ้าน และร้อยละ 22.9 เห็นว่าควรให้พ่อแม่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน  

การส ารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2548 พบว่ากลุ่มวัยเด็กอายุ 10–14 ปี มีอัตรา         
การอ่านหนังสือมากที่สุด ร้อยละ 95.2 เนื่องจากอยู่ในช่วงก าลังศึกษาภาคบังคับ รองลงคือกลุ่มเยาวชน 
15-24 ปี ร้อยละ 83.1 ผู้ที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 96.3 จะอ่านหนังสือมากกว่ากลุ่มระดับ
การศึกษาอ่ืน และผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมจะอ่านหนังสือน้อยที่สุด ด้านประเภทหนังสือที่อ่าน 
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หนังสือพิมพ์ยังคงเป็นสิ่งพิมพ์ที่อ่านมากที่สุดคือร้อยละ 72.9 รองลงมาร้อยละ 45.4 เป็นนวนิยาย 
การ์ตูน หนังสืออ่านเล่น ส่วนต าราเรียนคิดเป็นร้อยละ 34.4 ส าหรับการอ่านจากอินเทอร์เน็ตมีผู้ให้ความ
สนใจในการอ่าน ร้อยละ 10.2 เนื้อหาของหนังสือที่ประชาชนให้ความสนใจในการอ่านมากที่สุดคือ 
ข่าวสาร ร้อยละ 45.6 รองลงมาคือ สาระความบันเทิง ร้อยละ 25.6  

ส าหรับผู้ที่ไม่อ่านหนังสือนั้น คิดเป็นจ านวนร้อยละ 30.9 โดยเหตุผลที่ไม่ต้องการอ่านหนังสือ
ตอบว่าชอบดูทีวีมากที่สุด รองลงมาคือไม่มีเวลาอ่าน ไม่ชอบหรือสนใจที่จะอ่าน อ่านไม่ออก       
ทุพพลภาพ เป็นต้น 

ผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นในการส่งเสริมการอ่านหนังสือในประเทศไทยว่าควรมี
ห้องสมุดประจ าหมู่บ้านหรือชุมชน หนังสือควรมีราคาถูกลง ควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ สามารถหา
ซื้อได้ง่าย และควรส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือโดยพ่อแม่เป็นผู้ปลูกฝัง 

การส ารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 พบว่าคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมีอัตรา
การอ่านหนังสือร้อยละ 66.3 เมื่อพิจารณาอัตราการอ่านหนังสือตามเขตการปกครองและภาค  พบว่า 

ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่านอกเขตเทศบาล  ร้อยละ 77.7 และ 

61.2 ตามล าดับ กรุงเทพมหานครมีอัตราการอ่านหนังสือสูงที่สุดร้อยละ  85.8 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการอ่านหนังสือต่ าสุด ร้อยละ 58.2  การอ่านหนังสือของประชากรมีความ
แตกต่างกันตามวัยโดยที่ กลุ่มวัยเด็ก มีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุด รองลงมาคือกลุ่มเยาวชน  กลุ่ม               
วัยท างาน และต่ าสุดคือกลุ่มวัยสูงอายุ ร้อยละ 81.5 78.6 64.3 และ 39.3 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างการส ารวจที่ผ่านมาพบว่า การอ่านหนังสือของกลุ่มวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่
กลุ่มอ่ืนมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจเป็นเพราะมีสื่ออ่ืนที่น่าสนใจกว่า เช่น โทรทัศน์ เกม เป็นต้น            
ด้านประเภทของหนังสือนั้น หนังสือพิมพ์เป็นประเภทของหนังสือที่มีผู้อ่านสูงสุด  คือ ร้อยละ 71.0 

รองลงมาคือ นวนิยาย/การ์ตูน/หนังสืออ่านเล่น และนิตยสาร ร้อยละ 38.8 และ 35.4 ตามล าดับ ส าหรับ
แบบเรียน/ต าราเรียนตามหลักสูตร ต ารา/หนังสือ/เอกสารที่ให้ความรู้ วารสาร/เอกสาร ประเภทอ่ืนๆ     
ที่ออกเป็นประจ า และหนังสือ/เอกสาร เกี่ยวกับค าสอนทางศาสนา มีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือประมาณ
ร้อยละ 24–29 และหนังสือประเภทอ่ืนๆ อีกร้อยละ 4.4  นอกจากนี้คนที่มีวัยแตกต่างกัน มีความสนใจ
เลือกประเภท หนังสือที่อ่านแตกต่างกัน โดยวัยเด็กอ่านแบบเรียน/ต าราเรียนตามหลักสูตรสูงสุดร้อยละ 

82.0 รองลงมา คือ นวนิยาย/การ์ตูน/หนังสืออ่านเล่น ส าหรับวัยอ่ืนส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์ 
รองลงมาจะเลือกประเภทหนังสือที่อ่านแตกต่างกันตามวัย คือ วัยเยาวชนอ่านนวนิยาย/ การ์ตูน/หนังสือ
อ่านเล่น วัยท างานอ่านนิตยสาร และวัยสูงอายุอ่านหนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับค าสอนทางศาสนา ส่วน
เนื้อหาสาระที่ผู้อ่านหนังสือชอบอ่านมากที่สุดคือ ข่าว รองลงมา คือ บันเทิง สารคดี/ความรู้ทั่วไปและ
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ความรู้วิชาการ ร้อยละ 50.9 39.1 31.9 และ 24.5 ตามล าดับ ส่วนเนื้อหาสาระที่มีผู้อ่านเพียงเล็กน้อย คือ 

ความคิดเห็น/วิเคราะห ์โฆษณา และอ่ืนๆ  

เป็นที่น่าสังเกตว่าคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือในช่วงนอกเวลาเรียน/นอกเวลา
ท างานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีจ านวน 3.2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของผู้อ่านหนังสือทั้งสิ้น      

โดยพบว่า อัตราการอ่านหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างกันตามวัย  เขตการปกครอง และ
ภาคต่างๆ ของประเทศ 

จากการส ารวจความคิดเห็นของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับวิธีการรณรงค์ให้คน
รักการอ่านหนังสือ พบว่า วิธีการรณรงค์ที่ได้รับการเสนอแนะมากที่สุด 5 ล าดับแรกคือ หนังสือควรมี
ราคาถูกลง ร้อยละ28.7 หนังสือควรมีเนื้อหาสาระน่าสนใจ ร้อยละ 22.0 ควรมีห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน
หรือชุมชน ร้อยละ 19.8 ส่งเสริมให้พ่อแม่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านหนังสือ ร้อยละ19.3 และภาษาที่ใช้
ในหนังสือควรใช้ภาษาง่าย ๆ สื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ ร้อยละ 13.1 

 

ตารางท่ี 4 ร้อยละของครอบครัวที่อ่านหนังสือพิมพ์ 
เขตพื้นที่ พ.ศ. 2530 พ.ศ.2538 

ทั่วราชอาณาจักร 34.5 41.1 

ในเขตเทศบาล 60.1 68.1 

นอกเขตเทศบาล 28.4 34.2 

กรุงเทพมหานคร 57.3 68.1 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 จากตารางที่ 4 ได้แสดงถึงร้อยละของครอบครัวที่อ่านหนังสือพิมพ์ในปี พ.ศ.2530 และ 2538 

พบว่าครอบครัวที่อ่านหนังสือพิมพ์มีปริมาณมากขึ้น ทุกเขตพื้นที่โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6, 8.0, 5.8 และ 
10.8 ตามล าดับ เป็นทีน่าสังเกตว่าครอบครัวที่ อ่านหนังสือเพิ่มขึ้มากที่สุดจะอาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 5 ร้อยละของช่วงอายุในและนอกเขตเทศบาลที่อ่านหนังสือพิมพ์ 
ช่วงอายุ (ปี) พ.ศ. 2530 พ.ศ.2538 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

7–10 10.6 2.0 6.1 4.7 

11-14 40.4 14.1 38.5 20.3 

15-19 59.8 26.0 67.4 48.8 

20-24 65.6 23.6 65.0 39.9 

25-29 64.2 25.0 66.8 39.3 

30-34 66.4 23.8 62.6 38.6 

35-39 65.5 21.2 68.7 34.4 

40-49 62.4 18.9 71.5 28.9 

50-59 55.1 13.5 62.4 23.6 

60 ขึ้นไป 30.9 6.6 35.7 11.4 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 จากตารางที่ 5 ได้แสดงถึงร้อยละของช่วงอายุในและนอกเขตเทศบาลที่อ่านหนังสือพิมพ์ในปี 
พ.ศ.2530 และ 2538 พบว่าทุกช่วงอายุมีปริมาณการอ่านมากขึ้นทั้งในและนอกเขตเทศบาล แต่หากจะ
พิจารณาโดยละเอียดแล้วพบว่าเกือบทุกช่วงอายุนอกเขตเทศบาลจะมีอัตรการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น
มากกว่าประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล โดยในเขตเทศบาลนั้นประชากรที่มีอายุ 40-49 ปี จะเป็นผู้ที่อ่าน
หนังสือเพิ่มขึ้นมากที่สุด ตรงกันข้ามกับประชากรที่อยู่นอกเขตเทศบาลที่กลุ่มอายุ 15-19 ปี มีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของการอ่านหนังสือพิมพ์มากกว่า  
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ตารางท่ี  6 ร้อยละของระดับการศึกษาในและนอกเขตเทศบาลที่อ่านหนังสือพิมพ์ 
ระดับการศึกษา 

 

พ.ศ. 2530 พ.ศ.2538 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

ไม่มีการศึกษา 9.1 0.8 14.2 1.5 

ประถมศึกษา 46.4 15.7 45.4 26.9 

มัธยมศึกษา 76.3 55.0 77.2 64.4 

อุดมศึกษา 96.1 88.2 97.1 95.6 

ฝึกหัดครู 90.7 90.0 97.1 95.7 

อาชีวศึกษา 66.2 95.1 90.6 86.2 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

จากตารางที่  6 ได้แสดงถึง ร้อยละของระดับการศึกษาในและนอกเขตเทศบาลที่ อ่าน
หนังสือพิมพ์ในปี พ.ศ.2530 และ 2538 พบว่า ในปี พ.ศ.2538 ประชากรที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
ในเขตเทศบาลมีอัตราที่ลดลง แต่ประชากรนอกเขตเทศบาลมีอัตราการอ่านหนังสือพิมพ์เพิ่มมากขึ้น 
หากเปรียบเทียบกับประชากรที่มีระดับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้ง 2 เขต พบว่าในเขตเทศบาลจะ
มีอัตราการอ่านหนังสือพิมพ์มากขึ้นร้อยละ 24.4 แต่นอกเขตเทศบาลมีอัตราการอ่านที่ลดลง 

 

ตารางท่ี  7 ร้อยละของอาชีพในและนอกเขตเทศบาลที่อ่านหนังสือพิมพ์ 
อาชีพ พ.ศ. 2530 พ.ศ.2538 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพ/วิชาการ 92.8 88.1 95.2 92.4 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ธุรการ และ
จัดด าเนินการ 

88.5 71.7 94.1 85.0 

ผู้ปฏิบัติงานเสมียน 84.2 81.6 90.9 76.9 

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพการค้า 57.1 37.1 57.4 46.9 

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร 34.7 12.0 45.1 20.9 

ผู้ปฏิบัติงานการบริการ 61.1 60.7 60.4 65.6 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

 

2-78 

 

จากตารางที่ 7 ได้แสดงถึงร้อยละของอาชีพในและนอกเขตเทศบาลที่อ่านหนังสือพิมพ์ในปี 
พ.ศ.2530 และ 2538 พบว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพหรือใช้วิชาการในการท างานจะอ่านหนังสือมาก
ที่สุด และผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรจะอ่านหนังสือพิมพ์น้อยที่สุด โดยภาพรวมแล้วเกือบทุกกลุ่ม
อาชีพในและนอกเขตเทศบาลมีอัตราการอ่านที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นผู้ที่ท างานเป็นเสมียนนอกเขตเทศบาล
และผู้ปฏิบัติงานการบริการในเขตเทศบาลที่มีอัตราการอ่านลดลง 

 

ตารางท่ี  8 ร้อยละของบุคคลในและนอกเขตเทศบาลที่ซื้อหนังสือพิมพ์อ่าน 

พฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ.2538 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

ซื้อหนังสือพิมพ์อ่าน 63.7 26.8 45.9 22.6 

ไม่ซื้อหนังสือพิมพ์อ่าน 36.3 73.2 54.1 77.4 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
  

จากตารางที่ 8 ได้แสดงถึงร้อยละของบุคคลในและนอกเขตเทศบาลที่ซื้อหนังสือพิมพ์อ่านในปี 
พ.ศ. 2530 และ 2538 พบว่า ประชากรทั้งในและนอกเขตเทศบาลมีแนวโน้มการซื้อหนังสือพิมพ์น้อยลง 
โดยที่ประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราการซื้อหนังสือพิมพ์มากที่สุด 

 

ตารางท่ี 9 ร้อยละของบุคคลในและนอกเขตเทศบาลที่อ่านหนังสือพิมพ์ 
จ านวนหนังสือพิมพ์ที่อ่าน พ.ศ. 2530 พ.ศ.2538 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

1 ฉบับ 51.5 52.2 61.9 66.1 

2ฉบับ 34.8 37.9 29.3 28.3 

มากกว่า 2 ฉบับ 13.7 9.9 8.8 5.6 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 จากตารางที่ 9 ได้แสดงถึงร้อยละของบุคคลในและนอกเขตเทศบาลที่อ่านหนังสือพิมพ์ในปี 
พ.ศ. 2530 และ 2538 พบว่า ประชากรทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลไม่นิยมอ่านหนังสือพิมพ์มากกว่า 
1 ฉบับ โดยที่อัตราการอ่านหนังสือพิมพ์เพียงฉบับเดียวสูงขึ้นทั้งในและนอกเขตเทศบาล 
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ตารางท่ี 10 ร้อยละของบุคคลในและนอกเขตเทศบาลที่อ่านเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ 
เน้ือหาหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ.2538 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

ข่าว 86.4 89.1 98.6 98.4 

ความรู้หรือสารคดี 5.5 4.6 n/a n/a 

ทัศนะหรือความคิดเห็น 4.6 2.9 n/a n/a 

บันเทิง 2.2 2.7 n/a n/a 

ธุรกิจและโฆษณา 1.3 0.5 n/a n/a 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ 
 

จากตารางที่ 10 ได้แสดงถึงร้อยละของบุคคลในและนอกเขตเทศบาลที่อ่านเนื้อหาของ
หนังสือพิมพ์ในปี พ.ศ. 2530 และ 2538 แต่เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจ ากัดจึงท าให้ทราบเพียงแค่ว่า 
ประชากรที่อยู่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนิยมอ่านเนื้อหาประเภทข่าวเพิ่มมากขึ้น 

 

ตารางที่ 11 ร้อยละของประชากรที่อ่านหนังสือ 

เขตพื้นที่ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2551 

ทั่วราชอาณาจักร 61.2 69.1 66.3 

ในเขตเทศบาล 74.4 79.2 77.7 

นอกเขตเทศบาล 54.7 64.2 61.2 

กรุงเทพมหานคร 81.6 82.6 85.8 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
  

จากตารางที่ 11 ได้แสดงถึงร้อยละของประชากรที่อ่านหนังสือในปี พ.ศ. 2546, 2548 และ 2551 

พบว่า ประชาชรทั่วราชอาณาจักรมีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นในปีพ.ศ. 2548 แต่มีอัตราลดลงในปีพ.ศ. 
2551 ซึ่งประชากรที่อยู่ในและนอกเขตเทศบาลมีแนวโน้มการอ่านหนังสือลักษณะเช่นเดียวกัน เว้นแต่
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ 
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ตารางท่ี 12 ร้อยละของประชากรตามระดับการศึกษาที่อ่านหนังสือ 

ระดับการศึกษา พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2548* พ.ศ. 2551** 

ไม่ได้รับการศึกษา 5.1 
61.8 

15.0 

ประถมศึกษาที่ 6 58.0 66.3 

มัธยมศึกษาตอนต้น 79.4 83.1 79.4 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 85.1 88.6 83.4 

อาชีวศึกษา 89.8 

96.3 

85.8 

ปริญญาตรี 95.9 

95.6 ปริญญาโท 99.5 

ปริญญาเอก 99.4 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
* เนื่องจากการส ารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2548 มีการแสดงผลออกมาโดยแบ่งกลุ่มประชากรเป็น 4 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาที่ 6 2) กลุ่มที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 3) กลุ่มที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 4) 

กลุ่มที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่อาชีวศึกษาขึ้นไป  
** เนื่องจากการส ารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2551 มีการแสดงผลออกมาโดยแบ่งกลุ่มประชากรเป็น 6 กลุ่มคือ 1) กลุ่มไม่ได้
รับการศึกษา  2) กลุ่มที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ 6 3)  กลุ่มที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 4) กลุ่มที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5) กลุ่มที่มีระดบัการศึกษารดับอาชีวศึกษา 6) กลุ่มที่มรีะดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

 

จากตารางที่ 12 ได้แสดงถึงร้อยละของประชากรตามระดับการศึกษาที่อ่านหนังสือในปี พ.ศ. 
2546, 2548 และ 2551 พบว่า ประชากรที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจะมีอัตราการอ่านเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2548 และจะลดต่ าลงในปี พ.ศ. 2551 

 

ตารางท่ี 13 ร้อยละของอายุประชากรกับการอ่านหนังสือ 

 

อายุ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2551 

6-14 ปี 84.5 87.7 81.5 

15-24 ปี 80.4 83.1 78.6 

25-59 ปี 54.3 65.0 64.3 

60 ปีขึ้นไป 24.4 37.4 39.3 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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จากตารางที่ 13 ได้แสดงถึงร้อยละของอายุประชากรกับการอ่านหนังสือในปี พ.ศ. 2546, 2548 

และ 2551 พบว่า ประชากรในช่วงอายุ 6-14 ป,ี 15-24 ปี และ 25-49 ปี มีอัตราการอ่านเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 
2548 และลดลงในปี พ.ศ. 2551 เป็นที่น่าสังเกตุว่ากลุ่มประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีอัตราการอ่าน
หนังสือเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 14 ร้อยละของประชากรจ าแนกตามเนื้อหาสาระในการอ่าน 

เน้ือหาสาระในการอ่าน พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2548* พ.ศ. 2551 

ข่าว 46.3 45.8 50.9 

บันเทิง 23.8 25.6 39.1 

ความคิดเห็น/วิเคราะห์ 0.8 
6.2 

4.8 

ธุรกิจ/โฆษณา 0.6 1.3 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
*  เนื่องจากการส ารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2548 ได้แบ่งเนื้อหาของหนังสือออกเป็น 3 ประเภทคือ ข่าวสาร บันเทิง และ
ความคิดเห็น/วิเคราะห์และอื่นๆ 

 

จากตารางที่ 14 ได้แสดงถึงร้อยละของประชากรจ าแนกตามเนื้อหาสาระในการอ่านในปี พ.ศ. 
2546, 2548 และ 2551 พบว่า เนื้อหาหนังสือด้านข่าวสารเป็นเน้ือหาที่ประชากรชื่นชอบที่จะอ่านมาก
ที่สุดทั้ง 3 ปี รองลงมาคือเน้ือหาด้านความบันเทิงซึ่งในช่วงปีพ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2551 มีอัตราที่สูงขึ้น
กว่าเดิมมาก 

 

ตารางท่ี 15 ร้อยละของประชากรตามสถานภาพการท างานกับการอ่านหนังสือ 

อาชีพ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2551 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 94.8 95.8 n/a 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 70.9 76.1 

ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 62.3 73.6 

เกษตรกร 34.4 48.1 

รับจ้างทั่วไป 42.1 49.3 

นักเรียน/นักศึกษา 89.0 96.4 

แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 41.1 49.2 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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จากตารางที่ 15 ได้แสดงถึงร้อยละของของประชากรตามสถานภาพการท างานกับการอ่าน
หนังสือในปี พ.ศ. 2546, 2548 และ 2551 พบว่า ประชากรทุกกลุ่มอาชีพมีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น 
และประชากรที่มีอาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสหกิจ มีอัตราการอ่านหนังสือมากที่สุด 

โดยสรุปพฤติกรรมการอ่าน จะกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลเนื่องจากมีช่องทางใน
การเข้าถึงหนังสือได้หลายทาง สอดคล้องกับระดับการศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเทศบาล
มีระดับการศึกษามากขึ้น อัตราการอ่านก็สูงขึ้นตามล าดับ แต่สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือ เยาวชนเร่ิมมีการ
อ่านหนังสือน้อยลง 

 

6.  ตัวชี้วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน 

 จากการที่รัฐบาล หน่วยงานรัฐ และเอกชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่านให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ผลจากการส่งเสริมการอ่านสามารถที่จะพิจารณาได้หลายด้าน                
ซึ่งคณะผู้วิจัยจึงได้สรุปดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่สามารถบ่งบอกถึงผลลัพธ์ในการส่งเสริมการอ่านแบ่งเป็น             
3 ประเภท คือ 1.การอ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์ 2.การกระจายหนังสือและการผลิต และ 3.การศึกษา 
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ตารางท่ี 16 สรุปตัวชี้วัดความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน 

ดัชนีชี้วัด 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

1. การอ่านหนังสือและ
หนังสือพิมพ์ 

                      

อัตราการอ่านนอกเวลา
เรียน (ร้อยละ)  

                61.2  69.1   66.3 

การอ่านหนังสือของเด็ก
เล็ก (ร้อยละ)   

                87.7  78.1   86.5 

การอ่านหนังสือของ
เยาวชน (ร้อยละ)   

                83.1  83.1   78.6 

การอ่านหนังสือของวัย
ท างาน (ร้อยละ) 

                54.3  65.0   64.3 

การอ่านหนังสือของวัย
สูงอายุ (ร้อยละ) 

                24.4  37.4   39.3 

การอ่านหนังสือนอก
เวลาเรียนในอินเทอร์เน็ต 
(ร้อยละ) 

                9.8  10.0   45.3 
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ตารางท่ี 16 สรุปตัวชี้วัดความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน (ต่อ) 

ดัชนีชี้วัด 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

เวลาเฉลี่ยในการอ่าน
หนังสือ (นาที)  

                  51   39 

อัตราการอ่าน
หนังสือพิมพ์ของ
ครัวเรือน (ร้อยละ) 

34.5        41.1              

จ านวนหนังสือพิมพ์ที่
อ่านมากกว่า 1 ฉบับ 
(ร้อยละ) 

48.0        35.3              

การใช้เวลาว่างในการ
อ่านหนังสือต่อปี (เล่ม/
คน/ป)ี 

                   2 2  

อัตราการอ่านหนังสือ 
(บรรทัด/วัน/คน)  

                210   360   
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ตารางท่ี 16 สรุปตัวชี้วัดความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน (ต่อ) 

ดัชนีชี้วัด 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

2. การกระจายหนังสือ
และการผลิต 

                      

จ านวนส านักพิมพ์                  374 433 475 492 491 512 

จ านวนร้านหนังสือ                  678 759 848 955 1,913 2,483 

จ านวนหนังสือออก
ใหม่ต่อวัน (เล่ม) 

                27.7 30.4 31.9 40.1 36.8 36.6 

จ านวนหนังสือออก
ใหม่เฉลี่ยต่อส านักพิมพ์
ต่อปี (เล่ม) 

                27 25 24 29 27 26 

ยอดจ าหน่ายหนังสือ
เปรียบเทียบกับ อัตรา
การซื้อหนังสือต่อราย
หัว (เล่ม) 

                0.18 0.21 0.22 0.18 0.23 0.23 
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ตารางท่ี 16 สรุปตัวชี้วัดความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน (ต่อ) 

ดัชนีชี้วัด 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

จ านวนประชากร
ต่อ 1 ร้านหนังสือ 

(คน) 

                93,313 81,651 73,606 67,677 32,952 25,387 

การใช้เงินในการซื้อ
หนังสือต่อปี (บาท) 

                   260   

3. การศึกษา                       

Youth literacy 

rate (Percentage) 

   98.
1 

             98.0     

Adult illiteracy 

rate (Percentage) 

   7.6     5.9     4.5   4.0      

PISA (คะแนน)              432   420   417   
 

ที่มา :  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายแห่งประเทศไทย 

 PISA 

UNESCO 
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 จากตารางที่ 16 ซึ่งเป็นตารางที่แวดงถึงตัวชี้วัดความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านโดยได้แบ่งออกมาเป็น 3 หัวข้อคือ 1.การอ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์ 
2.การกระจายหนังสือและการผลิต และ 3.การศึกษา ซึ่งทั้ง 3 หัวข้อนี้สามารถที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
การอ่านที่เปลี่ยนไปของประชาชน การตอบสนองต่อการจ านวนผู้ อ่านที่เพิ่มมากขึ้น และคุณภาพ
ทางการศึกษาซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของนโยบายที่มีออกมา 

 

การอ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์ 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติได้มีการส ารวจการอ่านหนังสือของคนไทยหลายคร้ัง ในปีพ.ศ.2530 
และ พ.ศ.2538 ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการอ่านหนังสือพิมพ์  ต่อมา พ.ศ. 2546 พ.ศ.2548 และพ.ศ.2551ได้ท า
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือ โดยผลการวิจัยทั้ง 5 ปีนี้สามารถที่จะน าเอาผลการวิจัยบางส่วน
ออกมาเพื่อวัดประสิทธิภาพการอ่านของประชากรประเทศไทยดังนี้ 

 อัตราการอ่านหนังสือ เป็นอัตราส่วนร้อยละของประชากรที่อ่านหนังสือ ซึ่งแสดงถึง
จ านวนประชากรที่ให้ความส าคัญกับการอ่าน โดยประชากรทั่วราชอาณาจักรมีการอ่าน
หนังสือเพิ่มมากขึ้นในปีพ.ศ. 2548 แต่มีอัตราลดลงในปีพ.ศ. 2551 (อ้างอิงจากตารางที่ 11) 

 เวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสือ เป็นอัตราส่วนที่แสดงระยะเวลาในการอ่านหนังสือภายใน
หนึ่งวันโดยเฉลี่ย โดยจะมีมาตรวัดเป็นนาที ซึ่งในปีพ.ศ. 2548 ประชากรมีการอ่านหังสือ
โดยเฉลี่ย 51 นาที ซึ่งลดลงในปี พ.ศ.2551 โดยเวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสือเหลือเพียง 39 

นาที โดยน าข้อมูลมาจากการส ารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรปี 2548 และปี 
2551 

 การอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนในอินเทอร์เน็ต  เป็นอัตราส่วนแสดงการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
ในการอ่านเนื้อหาหรือข้อมูลภายในหนึ่งวันโดยเฉลี่ย ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่ามีนักเรียน
ที่อ่านหนังสือจากอินเทอร์เน็ตร้อยละ 45.3 โดยน าข้อมูลมาจากการส ารวจพฤติกรรมการ
อ่านหนังสือของประชากรปี 2551 

 การอ่านหนังสือของเด็กเล็ก  เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงการอ่านของเด็กนอกเวลาเรียน ซึ่ง
รวมถึงการเล่าเร่ืองหรือนิทานให้เด็กฟังด้วย พบว่าเด็กเล็กมีการอ่านหนังสือค่อนข้างมาโดย
ได้รับข้อมูลจากการอ่านหนังสือและการเล่าเร่ืองถึงร้อยละ 87.7 (ในปีพ.ศ.2546), ร้อยละ 
78.1 (ในปีพ.ศ. 2548), และร้อยละ 86.5 (ในปีพ.ศ. 2551) โดยน าข้อมูลมาจากการส ารวจ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรปี 2546, ปี 2548 และปี 2551 

 อัตราการอ่านหนังสือพิมพ์ของครัวเรือน เป็นอัตราส่วนร้อยละของครอบครัวที่มีบุคคลอ่าน
หนังสือพิมพ์ เป็นมาตรวัดที่ใช้ในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2538 ที่ทราบถึงการอ่านของประชากร
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ไทย โดยพบว่ามีค่าร้อยละที่มากขึ้นจากในปีพ.ศ. 2530 ที่มีประชากรอ่านหนังสือพิมพ์เพียง
ร้อยละ 34.5 เพิ่มขึ้นเป็นร้อละ 41.1 ในปีพ.ศ. 2538 โดยน าข้อมูลมากจากการวิจัยการอ่าน
หนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2530 และ พ.ศ.2538 

 จ านวนฉบับของหนังสือพิมพ์ที่อ่านของครอบครัว เป็นอัตราส่วนร้อยละของครอบครัวที่
อ่านหนังสือพิมพ์ โดยจ าแนกเป็นจ านวนฉบับของหนังสือพิมพ์ โดยครอบครับที่มีการอ่าน
หนังสือพิมพ์ ในปีพ.ศ. 2530 มากกว่า 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 48.0 แต่ในปีพ.ศ.2538 กลับ
ลดลงเหลือร้อยละ 35.3 โดยน าข้อมูลมากจากการวิจัยการอ่านหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2530 และ 
พ.ศ.2538 

 

การกระจายหนังสือและการผลิต 

 การที่ภาครัฐมีนโยบายในกาส่งสริมการอ่านที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมได้ส่งผลท าให้ประชาชน
มีความต้องการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาคธุรกิจได้มีการตอบสนองโดยการกระจายร้านหนังสือไป
ยังพื้นที่ต่างๆ ในประเทศและการผลิตสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น จากรายงานของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่าย
แห่งประเทศไทยในปีพ.ศ.2546–พ.ศ.2551 ได้แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การกระจายหนังสือและการผลิตหนังสือ แต่ในรายงานฉบับนี้ไม่ได้มีการระบุชัดว่านโยบายส่งเสริมการ
อ่านของรัฐบาลมีส่วนในการกระตุ้นให้ธุรกิจตัดสินใจเพิ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่สนับสนุนต่อนโยบาย
ดังกล่าว โดยมีสถิติที่ใช้ในการอธิบายแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในการกระจายหนังสือและการผลิตของ
ภาคธุรกิจในช่วงปีพ.ศ.2546–พ.ศ.2551 ดังนี ้

 จ านวนส านักพิมพ์จะแสดงถึงจ านวนของส านักพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นปี ซึ่งสะท้อนถึง
การเพิ่มอัตราการผลิตของหนังสือที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของสมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จ าหน่ายแห่งประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ.2546 – พ.ศ.2551 พบว่า มีจ านวนเพิ่มขึ้น
ตามล าดับ  

 จ านวนร้านหนังสือจะแสดงถึงจ านวนของร้านหนังสือที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นปี ซึ่งสะท้อน
ถึงการเพิ่มอัตราการกระจายตัวของแหล่งหนังสือโดยการซื้อ  ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของ
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายแห่งประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ.2546–พ.ศ.2551 พบว่า            

มีจ านวนร้านหนังสือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ.2550 ที่จ านวนร้านหนังสือ
เพิ่มเป็นเท่าตัว  

 จ านวนหนังสือออกใหม่ต่อวัน จะแสดงถึงปริมาณของหนังสือใหม่ที่ออกโดยเทียบกับ
จ านวนวันท าการ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณเนื้อหาหรือสาระในหนังสือใหม่ที่ออกมา  

ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายแห่งประเทศไทย ในช่วงปีพ.ศ. 
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2546 – พ.ศ.2551 พบว่า ในปีพ.ศ.2549 เป็นปีที่มีการออกหนังสือใหม่สูงที่สุดประมาณ 40.1 

เล่มต่อวัน  

 จ านวนหนังสือออกใหม่เฉลี่ยต่อส านักพิมพ์ต่อปี จะแสดงถึงปริมาณที่ส านักพิมพ์ทุกขนาด    
จะพิมพ์หนังสือใหม่โดยเฉลี่ย ซึ่งจะสะท้อนถึงจ านวนหนังสือใหม่ที่ออกมาสู่ตลาดหนังสือ
โดยมีมาตรวัดเป็นเล่ม ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายแห่ง
ประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ.2546 – พ.ศ.2551 พบว่า ในปีพ.ศ.2549 เป็นปีที่มีการออกหนังสือ
ใหม่สูงที่สุดประมาณ 29 เล่มต่อวัน  

 ยอดจ าหน่ายหนังสือเปรียบเทียบกับอัตราการซื้อหนังสือต่อรายหัว จะแสดงให้เห็นถึง
จ านวนหนังสือที่ถูกซื้อรายบุคคล ซึ่งจะสะท้อนให้เป็นถึงความต้องการในการซื้อหนังสือ
อ่านรายบุคคล ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายแห่งประเทศไทย
ในช่วงปีพ.ศ.2546 – พ.ศ.2551 พบว่า ในปีพ.ศ.2550 และปีพ.ศ.2551 ประชาชนมีการใช้จ่าย
ในการซื้อหนังสือใหม่ประมาณ 0.23 เล่มต่อคนต่อปี  

 จ านวนประชากรต่อ 1 ร้านหนังสือ จะแสดงถึงร้านหนังสือ 1 ร้านต่อจ านวนประชากร           
จะแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของหนังสือที่ประชาชนจะสามารถซื้ออ่านได้ ซึ่งจากการ
เก็บข้อมูลของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายแห่งประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ.2546 – พ.ศ.
2551 พบว่า มีจ านวนที่ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยในปีพ.ศ.2551 ร้านหนังสือหนึ่งร้านต่อประชากร 
25,387 คน  

 

การศึกษา 

 ในระดับนานาชาติ UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) หรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  ถือว่าเป็นผู้ที่
สนับสนุนในด้านการศึกษา, สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มี
การท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ท าให้ประชากรในประเทศนั้นรู้หนังสือ เพื่อ
เป็นการวัดความส าเร็จทางการศึกษา UNESCO จึงได้มีการวัดความรู้หนังสือของประชากรในประเทศ
นั้นโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือเยาวชนและผู้ใหญ่ ซึ่งบ่งบอกว่าประชากรในประเทศนั้นสามารถอ่าน
หนังสือได้หรือไม่ นอกจากนี้ PISA (Programme for International Student Assessment) ถือว่าเป็น
โครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก OECD เพื่อส ารวจว่าระบบการศึกษาที่เตรียมไว้ให้
ประชากรเพียงพอส าหรับจะใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมโดยวัดที่ความสามารถในการใช้ภาษาของ
แต่ละประเทศ นับว่าเป็นเคร่ืองมือที่ดีในการวัดทักษะการใช้ภาษาโดยรวมไปถึงการอ่านด้วย 
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อัตราการอ่านหนังสือได้ของเยาวชน 

อัตราการอ่านหนังสือได้ของเยาวชน (Youth literacy rate) คือ สัดส่วนเปอร์เซ็นของประชากร
ช่วงอายุ 15-24 ปี ที่สามารถเข้าใจในการอ่านและเขียนประโยคสั้นๆ หรือประโยคธรรมดาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับการศึกษาของเยาวชน ที่มาของตัวชี้วัดนี้มาจากการส ารวจ
ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) (UN Common Database 

(UNESCO). 2550) ซึ่ง UNESCO ประเทศไทยได้มีการเก็บข้อมูล 2 ปี คือ พ.ศ.2533 และพ.ศ.2547 
พบว่าอัตราการอ่านหนังสือได้ของเยาวชนอยู่ที่ร้อยละ 98.1 และร้อยละ 98.0 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีเยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่สามารถเข้าใจในการอ่านและเขียนประโยคธรรมดาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ในอัตราสูง 

 

อัตราการอ่านหนังสือไม่ได้ของผู้ใหญ่ 

อัตราการอ่านหนังสือไม่ได้ของผู้ใหญ่ (Adult illiteracy rate) คือ สัดส่วนเปอร์เซ็นของ
ประชากรที่อายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ที่ไม่สามารถเข้าใจในการอ่านและเขียนประโยคสั้นๆ หรือ
ประโยคธรรมดาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับของการเข้าศึกษาในระบบ
การศึกษาและการส าเร็จการศึกษา ตัวชี้วัดนี้มาจากการส ารวจขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) (UN Common Database (UNESCO). 2550) UNESCO 

ประเทศไทยได้มีการเก็บข้อมูล 4 ปี คือ พ.ศ.2533, พ.ศ.2538, พ.ศ.2543, และพ.ศ.2546 พบว่าอัตราการ
อ่านหนังสือไม่ได้ของผู้ใหญ่อยู่ที่ร้อยละ7.6, ร้อยละ5.9, ร้อยละ4.5, และร้อยละ4.0 ตามล าดับ แสดงให้
เห็นว่าประเทศไทยมีประชากรที่อายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ที่ไม่สามารถเข้าใจในการอ่านและเขียน
ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวันลดน้อยลงเป็นล าดับ 

PISA 

PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษา
ของประเทศสมาชิก OECD เพื่อส ารวจว่าระบบการศึกษาที่เตรียมไว้ให้ประชากรเพียงพอส าหรับจะใช้
ชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตได้เพียงใด  PISAประเมินการรู้หนังสือ (Literacy) ซึ่งเน้นที่
สมรรถนะของนักเรียนที่จะใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริง หรือการเตรียมตัวเป็น
ประชาชนในอนาคต มากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน  และประเมินสามด้าน คือ ด้านการ
อ่าน (Reading Literacy) ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) และวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Literacy) นอกจากนั้น ยังมีการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน โดยนักเรียน ครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ตอบ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2548) 
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นักเรียนได้รับข้อความต่างๆ หลากหลายแบบด้วยกันให้อ่าน  แล้วให้ตอบว่ามีความเข้าใจ
อย่างไร และสามารถจะใช้สาระจากสิ่งที่ได้อ่านในลักษณะต่างๆ กัน ได้อย่างไร ซึ่ง PISA เลือกใช้ การ
ประเมินใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1.  รูปแบบของสิ่งท่ีอ่าน   PISA ประเมินการรู้เร่ืองจากการอ่านข้อความแบบต่อเนื่อง ให้
จ าแนกข้อความแบบต่าง ๆ กัน เช่น การบอก การพรรณนา การโต้แย้ง นอกจากนั้น ยังมีข้อเขียนที่ไม่ใช่
ข้อความต่อเนื่อง ได้แก่ การอ่านรายการ ตาราง แบบฟอร์ม กราฟ และแผนผัง เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ยึดสิ่งที่
นักเรียนได้พบเห็นในโรงเรียน และจะต้องใช้ในชีวิตจริงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่  

2.  ด้านต่าง ๆ ของการอ่าน   เนื่องจาก PISA ให้ความส าคัญกับ “การอ่านเพื่อการเรียน” 
มากกว่า “การเรียนเพื่อการอ่าน” นักเรียนจึงไม่ถูกประเมินการอ่านธรรมดา (อ่านออก อ่านได้คล่อง 
แบ่งวรรคตอน ถูก ฯลฯ) เพราะถือว่านักเรียนอายุ 15 ปี จะต้องมีทักษะเหล่านั้นมาแล้วเป็นอย่างดี แต่ 
PISA จะให้นักเรียนแสดงออกถึง 

- ความสามารถที่จะสกัดเอาสาระของสิ่งที่ได้อ่าน (Retrieving information) 

- ความเข้าใจข้อความที่ได้อ่าน สามารถตีความ แปลความสิ่งที่ได้อ่าน (Interpretation) 

- คิดวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอ่ืนในชีวิตหรือในโลก   
ที่อยู่ พร้อมทั้งความสามารถในการประเมินข้อความที่ได้อ่าน และสามารถโต้แย้งได้
จากมุมมองของตน (Reflection and Evaluation)  

3.  การใช้การอ่าน  PISA ประเมินความสามารถในการอ่าน ที่สอดคล้องกับลักษณะของ
ข้อเขียน เช่นใช้ นิยาย จดหมาย หรือชีวประวัติ เพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนตัว  ใช้เอกสารราชการหรือ
ประกาศแจ้งความเพื่อสาธารณประโยชน์ ใช้รายงานหรือคู่มือต่างๆ เพื่อการท างานอาชีพ ใช้ต าราหรือ
หนังสือเรียน เพื่อการศึกษา เป็นต้น 

การรายงานผล ความสามารถในการอ่านของนักเรียนจะรายงานในรูปของการอ่านรวมทุกด้าน  

(Combined Reading) ซึ่งในรายงานที่จะอ้างถึงต่อไปนี้จะเรียกว่า การอ่าน  และการอ่านที่แยกเป็นด้าน
ต่าง ๆ เป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) การสกัดสาระจากการอ่าน ที่นักเรียนต้องมองหาสาระในข้อความ ซึ่งต่อไป
จะอ้างถึงโดยใช้ค าว่า สาระ (2) การตีความจากข้อความที่อ่าน ซึ่งนักเรียนต้องตีความหมายและอ้างอิง
จากข้อความ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ตีความ และ (3) การสะท้อนให้เห็นการคิดวิเคราะห์และการประเมิน
สิ่งที่ได้อ่านที่นักเรียนต้องเชื่อมโยงสิ่งที่ได้อ่านกับความรู้และประสบการณ์ของตน และกับสิ่งที่เป็น
จริงในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่  

เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระดับความแตกต่างของความรู้และทักษะในการอ่านของนักเรียน  

จึงมีการจ าแนกระดับการอ่านของนักเรียน ทั้งการอ่านรวมและการอ่านด้านต่างๆ ไว้เป็น 5 ระดับ
ด้วยกัน ตามความสามารถที่นักเรียนแสดงออก โดยใช้เกณฑ์ ความรู้และทักษะของระดับต่างๆ ดังนี้ 
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ระดับ 5 (คะแนนสูงกว่า 625)นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านถึงระดับ 5 ผู้ที่สามารถใน
การอ่านสิ่งที่ยากและซับซ้อน เช่น แสดงว่าสามารถจัดการกับข้อมูลหรือสาระที่ยากๆ  และที่ไม่ค่อยพบ
ในข้อเขียนธรรมดาทั่ว ๆ ไป แสดงให้เห็นว่าสามารถเข้าใจข้อเขียน สามารถอิงสาระในข้อเขียนได้ตรง
กับงานที่ต้องท า และสามารถวิเคราะห์และประเมินการเขียนอย่างวิพากษ์วิจารณ์  สามารถสร้าง
สมมติฐานจากสิ่งที่อ่าน และดึงเอาความรู้เฉพาะมาสร้างเป็นแนวคิดของตนได้  

ระดับ 4 (คะแนนระหว่าง625 – 553) นักเรียนที่มีความช านาญในการอ่านอยู่ที่ระดับ 4 มีความ
ช านาญในการอ่านในระดับค่อนข้างยาก 

ระดับ 3 (คะแนนระหว่าง552 – 481) นักเรียนที่มีความช านาญในการอ่านอยู่ที่ระดับ 3 มีความ
ช านาญในการอ่านในระดับยากขึ้น 

ระดับ 2 (คะแนนระหว่าง480 – 408) นักเรียนที่มีความช านาญในการอ่านอยู่ที่ระดับ 2 มีความ
ช านาญในการอ่านในระดับพื้นๆ กล่าวคือ สามารถอ่านและจับสาระได้ต่อเมื่อข้อความค่อนข้าง
ตรงไปตรงมา สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้ในระดับต่ า 

ระดับ 1 (คะแนนระหว่าง 407 – 335) การอ่านระดับที่ง่ายที่สุด PISA ถือว่าเป็นการอ่านระดับ 1 

เช่น การบอกสาระส าคัญได้เพียง 1 อย่าง หรือบอกใจความใหญ่ของข้อเขียน หรือสามารถเชื่อมโยง
ข้อเขียนที่ได้อ่านกับที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง กับชีวิตของตน  

 ผลการส ารวจของ PISA ในประเทศไทยโดยจัดท าขึ้นในปีพ.ศ.2543, พ.ศ.2546, และพ.ศ.2549 
พบว่านักเรียนไทยได้คะแนน 432, 420, และ 417 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
นักเรียนที่มีความช านาญในการอ่านได้ลดน้อยลง  
 

 จากตารางที่ 16 ที่แสดงถึงตัวชี้วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแต่ละนโยบายและ
โครงการที่มีการจัดท าโดยกระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงการณรงค์และการจัดโครงการส่งเสริมการ
อ่านของหน่วยงานเอกชนและการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ ซึ่งจากข้อมูลของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติที่มีการท าสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของประชากรไทยในปีพ .ศ. 2546 
2548 และ 2551 ได้ให้ข้อมูลที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

 ปีพ.ศ.2546 

 เป็นปีที่คณะรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการ "พ.ศ.2546 ปีแห่งการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ซึ่งมี 3 กิจกรรมหลักคือกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน การพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-93 

 

และกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านต่างๆ โดยทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องปฏิบัติตาม
กิจกรรมทั้ง 3 อย่างนี้ นี่ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการรณรงค์การอ่านให้ออกมาเป็นรูปธรรมและชัดเจน
ในระดับประเทศมากที่สุด 

 ส่วนภาคเอกชนก็ได้มีความกระตือรือร้นที่จะท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสนองต่อ
โครงการฯ ของรัฐดังกล่าว เช่น มูลนิธิรักษ์เด็กได้ออกจุลสาร “เพื่อนเกลอ” เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับ
โรงเรียนที่จะเข้าถึงและแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้  เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน 
ครู ศึกษานิเทศก์  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านของเด็ก และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัดได้ด าเนินการ
โครงการเล่มโปรดบุ๊คคลับอย่างจริงจังมากขึ้น เป็นต้น 

 เมื่อพิจารณาถึงการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์พบว่า จ านวนส านักพิมพ์และร้าน
หนังสือเพิ่มขึ้นเป็น 374 แห่งและ 678 ร้าน ตามล าดับ มีหนังสือออกใหม่ประมาณ 27.7 เล่มต่อวันต่อปี 
และอัตราจ านวนประชากรต่อร้านหนังสืออยู่ที่ 1 ร้านต่อ 93,313 คน 

 ในปีดังกล่าวพฤติกรรมการอ่านของประชากรไทยแสดงว่าประชาชนมีการอ่านหนังสือ       

นอกเวลาทั่วทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 61.2 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเมื่อดูภาพรวมแล้วพบว่าเด็กเล็ก 

(อายุต่ ากว่า 6 ปี) มีการอ่านหนังสือมากที่สุดร้อยละ 87.7 รองลงมาคือเยาวชน วัยท างาน และวัยสูงอายุ 
(ร้อยละ83.1, 54.3 และ 24.4 ตามล าดับ) ประชากรมีการอ่านหนังสือนอกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สูงนัก
เพียงแค่ร้อยละ 9.8 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการส่งเสริมการอ่านในปีนี้ได้สร้างแนวทางของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่เป็นแบบอย่างในปีต่อๆไป ซึ่งสามารถที่จะเปรียบเทียบผลของการท ากิจกรรม
ดังกล่าวได้ในปีพ.ศ.2548 

 

 ปีพ.ศ.2548 

 หลังจากที่ภาครัฐได้ประกาศให้ปีพ.ศ. 2546 เป็นปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้น าเอากิจกรรมที่เคยมีการจัดท าในปีดังกล่าวแล้วประสบคามส าเร็จมา
ท าขึ้นอีก ซึ่งท าให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั้นมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ปีพ .ศ.2546 – พ.ศ.2548
ประกอบกับการเกิดขึ้นของส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ที่ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านตลอดสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัด
โครงการเมืองหนังสือสุขภาพ สสส. เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง
และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอีกด้วย 

 ด้านภาคเอกชน เช่น บริษัท, สมาคม และมูลนิธิ ได้เข้ามาส่งเสริมการอ่านของเยาวชนมากขึ้น
กว่าในอดีตและขยายช่องทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพิ่มขึ้น เช่น มูลนิธิหนังสือเพื่อไทยจัด
โครงการหนังสือเรียนภาษาอังกฤษส าหรับห้องสมุดในประเทศไทย ซึ่งหนังสือภาษาอังกฤษนี้จะได้รับ
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จากมูลนิธิ เอเชียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกลุ่มเป้าหมายการบริจาคคร้ังนี้คือกลุ่มโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกล   มูลนิธิซิเมนต์ไทย สนับสนุนโครงการหนังสือเล่มแรก
ใน 6 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดยะลา 
จังหวัดระยอง และกรุงเทพฯ เป็นต้น 

 เมื่อพิจารณาถึงการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์พบว่า จ านวนส านักพิมพ์และร้าน
หนังสือเพิ่มขึ้นเป็น 475 แห่งและ 848 ร้าน ตามล าดับ มีหนังสือออกใหม่ประมาณ 30.4 เล่มต่อวันต่อปี 
และอัตราจ านวนประชากรต่อร้านหนังสืออยู่ที่ 1 ร้านต่อ 73,606 คน 

 ในปีดังกล่าวพฤติกรรมการอ่านของประชากรไทยแสดงว่าประชากรมีการอ่านหนังสือ            

นอกเวลาทั่วทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 69.1 ซึ่งเมื่อดูภาพรวมแล้วพบว่าเยาวชนมีการอ่านหนังสือ           

มากที่สุดร้อยละ 83.1 รองลงมาคือเด็กเล็ก วัยท างาน และวัยสูงอายุ (ร้อยละ78.1, 65.0 และ 37.4 
ตามล าดับ) ประชากรมีการอ่านหนังสือนอกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สูงนักเพียงแค่ร้อยละ 10.0 เวลา
เฉลี่ยในการอ่านหนังสืออยู่ที่ 39 นาที ซึ่งจากผลดังกล่าวอาจสรุปได้ว่าความต่อเนื่องของกิจกรรมการ
อ่านที่เป็นในแนวทางเดียวกันระหว่างปีพ.ศ.2546 – พ.ศ.2548 ส่งผลให้นโยบายส่งเสริมการอ่านมีผลต่อ
พฤติกรรมการอ่านของประชากรไทยในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับการตั้งองค์กรพิเศษคือส านักงาน
อุทยานการเรียนรู้เข้ามาส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และการส่งเสริมของภาคเอกชนที่มากขึ้นก็ยัง
ส่งผลให้พฤติกรรมการอ่านหนังสือในปีนี้ดีกว่าในปีพ.ศ.2546  เช่นเดียวกัน 

 

 ปีพ.ศ. 2551 

 ภาครัฐมีการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับประเทศโดยใช้ชื่อว่า “มหกรรมรักการ
อ่าน”  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้เวลา 5 วัน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม          
อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมกันนั้นยังมีการออกนโยบายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตบรรจุ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นโครงการของแต่ละโรงเรียน  
 ด้านภาคเอกชนได้มีบริษัท สมาคม และมูลนิธิเข้ามาส่งเสริมการอ่านของเยาวชนเพิ่มมากกว่า
ทุกปีเช่น มูลนิธิรักษ์เด็กได้จัดท านิตยสาร “เพื่อนเด็ก”  เป็นนิตยสารราย 2 เดือน ส่งถึงโรงเรียนที่อยู่
ภายใต้แผนงานโรงเรียนเพื่อนเด็กแห่งประเทศไทย จ านวนกว่า 1,000 แห่ง  ทั้งในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้  มูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อมจัดโครงการต้นแบบการส่งเสริม      
การอ่านในระดับต าบลที่สามารถขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนๆ โดยโครงการต้นแบบนี้ได้จัดขึ้นในอ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)ฯ ได้ประสานความร่วมมือกับ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดล าปาง  จังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินโครงการชุมชนรักการอ่าน เป็นต้น  
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 เมื่อพิจารณาถึงการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์พบว่า จ านวนส านักพิมพ์และร้าน
หนังสือเพิ่มขึ้นเป็น 512 แห่งและ 2,483 ร้าน ตามล าดับ มีหนังสือออกใหม่ประมาณ 36.6 เล่มต่อวัน          
ต่อปี และอัตราจ านวนประชากรต่อร้านหนังสืออยู่ที่ 1 ร้านต่อ 25,387 คน 

 ในปีดังกล่าวพฤติกรรมการอ่านของไทยแสดงว่าประชาชนมีการอ่านหนังสือนอกเวลาทั่วทั้ง
ประเทศคิดเป็นร้อยละ 66.3 ซึ่งเมื่อดูภาพรวมแล้วพบว่าเด็กเล็ก(อายุต่ ากว่า 6 ปี) มีการอ่านหนังสือมาก
ที่สุดร้อยละ 86.5 รองลงมาคือเยาวชน วัยท างาน และวัยสูงอายุ (ร้อยละ 78.6, 64.3 และ 39.3 ตามล าดับ) 
เป็นที่น่าประหลาดใจว่าประชากรที่อ่านหนังสือนอกเวลาในอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นมากถึงร้อยละ 45.3 แต่
เวลาในการอ่านหนังสือกลับสั้นลงเพียงแค่ 39 นาทีต่อวันโดยเฉลี่ย อาจจะกล่าวได้ว่าความร่วมมือของ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรไม่หวังผลก าไรต่างๆ ได้ผลักดันให้เกิดผลดังกล่าว แต่เมื่อน าผลมา
เปรียบเทียบกับปีพ.ศ. 2546 และ พ.ศ.2548 แล้วจะพบว่าพฤติกรรมการอ่านของไทยจะลดลงเล็กน้อย
จากปีพ.ศ.2548 ซึ่งสาเหตุนั้นยังไม่สามารถที่จะระบุได้แน่ชัดเนื่องจากคุณภาพของข้อมูลที่มีอย่างจ ากัด 
แต่คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่านโยบายการอ่านในปีพ.ศ.2551 ไม่ได้ล้มเหลวเพียงแต่เกิดจากความ           
ไม่ต่อเนื่องของนโยบายส่งเสริมการอ่านท าให้พฤติกรรมการอ่านของไทยมีอตัราที่ลดลงเล็กน้อย  
 

 สรุปได้ว่าประเทศไทยได้เร่ิมให้ความส าคัญกับการอ่านช่วงก่อนปี พ.ศ.2530 ซึ่งในขณะนั้น
พบว่าทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนและเด็กนักเรียนอยู่ในระดับต่ า เป็นเหตุให้นักวิชาการ ครู 
อาจารย์ และนักการเมือง ได้เร่ิมตระหนักถึงความส าคัญของการการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยผ่าน
การอ่านหนังสือและวรรณกรมมโดยการอ่านนั้นจะช่วยให้ผู้ที่อ่านนั้นซึมซับวิธีการใช้ภาษาอย่าง
สละสลวยและถูกต้อง จากจุดเร่ิมต้นที่ต้องการให้เยาวชนไทยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมาสู่การ
ส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจังที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2535 ที่รัฐบาลได้เร่ิมพูดถึงการอ่านในแผนการศึกษา
แห่งชาติ ปีพ.ศ.2535 โดยการอ่านนั้นเป็นเพียงหนึ่งในทักษะการสื่อสารที่จะต้องใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้เร่ิมเน้นการอ่านว่าเป็นวิธีที่จะท าให้ได้รับ
ความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และหากพิจารณาจากการแถลงนโยบายการศึกษา
ของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลยุคต่างๆ ก็จะพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา รัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างให้
ประเทศไทยมีสังคมที่เรียกว่า “สังคมแห่งการเรียนรู้” ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้
คือคนในสังคมมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ การที่ผู้คนจะเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้นั้นก็จะต้องมีการอ่านเข้า
มาเกี่ยวข้อง และต่อมาในพ.ศ.2548 แนวนโยบายของรัฐบาลก็ได้เร่ิมเน้นถึงการเรียนรู้ที่เรียกว่า “การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการระบุไว้เพื่อตอกย้ าถึงความส าคัญ
ของการศึกษา หากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นการอ่านก็ยังเป็นวิธีหนึ่งในการได้รับความรู้โดย 
ไม่จ ากัดสถานที่ เวลา และอายุของผู้เรียน และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 ซึ่งบังคับใช้
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ในระหว่างปีพ.ศ.2550 – พ.ศ. 2551 ได้มีการขยายช่องทางในการเรียนรู้และเพิ่มความหลากหลายของ
ความรู้ที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังได้มีการน าเอาสถาบันครอบครัวมาเป็น
กลไกในการสร้างนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็กอีกด้วย โดยคณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ          
เป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศในปีพ.ศ. 2552 ว่าจะสนับสนุนและส่งเสริมให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 
โดยได้เน้นโครงการหนังสือเล่มแรก (Book Start Project) เป็นโครงการแรกที่จะมีการปฏิบัติ 
 

 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยนั้นจะอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการออกนโยบายและพระราชบัญญัติ
การศึกษา โดยหน่วยงานสนับสนุนนโยบายการอ่านได้แก่ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งต่อมารัฐบาลได้มีการจัดตั้ง
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและส านักงานอุทยานการเรียนรู้ขึ้นมาเป็นองค์กร
พิเศษซึ่งหนึ่งในแนวทางการบริหารองค์กรได้มีการกล่าวถึงการส่งเสริมการเรียนรู้และการอ่าน 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเอกชนได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการอ่านและจัดโครงการ
ส่งเสริมการอ่านขึ้นมาเองอีกด้วย 

 

 การรณรงค์การอ่านที่เห็นชัดมากที่สุดจะอยู่ในช่วงปีพ.ศ.2546 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเป็น            
“ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้” และได้มีโครงการที่เป็นรูปธรรมที่ส่งเสริมการอ่านอย่าง
จริงจังโดยใช้ชื่อโครงการว่า "พ.ศ.2546 ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้" เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ซึ่ง
แนวทางของโครงการนี้ได้เน้นไปที่กลุ่มเยาวชนและนักเรียนว่าจะต้องมีการน ากิจกรรมการอ่านมา
แทรกในกิจกรรมประจ าวันของแต่ละคนโดยจะให้อ่านหนังสือทั่วไปนอกเวลาเรียน หลังจากที่
โครงการนี้ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง รัฐบาลในยุคต่อมาก็มีแนวนโยบายส่งเสริมการอ่านต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน 
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นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.1988 - ค.ศ.2009) 

 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ประชากรของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ  ด้าน 
เนื่องจากการส่งเสริมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง การออกพระราชบัญญัติ กฎหมายและนโยบายต่างๆ     
ที่ส่งเสริมให้ประชากรชาวอเมริกันเรียนรู้และอ่านออกเขียนได้ในระดับดีถึงดีมาก เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของประชากรในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานระดับสากล  
 ผลลัพธ์ที่ได้จากการส่งเสริมในทุกด้านๆทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ท าให้ปัจจุบัน
ประชากรชาวอเมริกันมีอัตราการอ่านออกเขียนได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 99

1
 นั่นคือ มีประชากรชาว

อเมริกันหนึ่งคนจาก 100 คน เท่านั้นที่ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ ซึ่งจากเดิมอัตราการอ่านออก
เขียนได้ของประเทศสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ.1964 อยู่ที่ร้อยละ 73

2
 เท่านั้น ทั้งนี้อัตราการอ่านออกเขียนได้

ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันอยู่ในระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน อาทิเช่น 
ประเทศออสเตรเลีย เบลเยี่ยม สวีเดน ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอังกฤษ เป็นต้น  
 ประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากจะเป็นประเทศที่ประชากรมีอัตราการอ่านออกเขียนได้ใน
ระดับสูงแล้ว ยังถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีประชากรรักการอ่านหนังสือมากในล าดับต้นๆ  ของโลก 
ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลท าให้ประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราการอ่าน
ออกเขียนได้ที่เพิ่มสูงขึ้นและสร้างเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของคนในประเทศ โดยหัวข้อที่ได้
ท าการศึกษาได้แก่ นโยบายส่งเสริมการอ่านผ่านองค์กรต่างๆ  และการออกกฎหมายของรัฐบาล 
นโยบายส่งเสริมการอ่านขององค์กรเอกชนที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านการอ่านของรัฐบาล  การศึกษา
การปรับตัวของผู้ประกอบการในสหรัฐฯที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านการอ่านของรัฐบาล การศึกษา
ทัศนคติ พฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนอเมริกัน พร้อมปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่าน
และการซื้อหนังสือ และตัวชี้วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการอ่าน  
  

 

 

 

 

                                                           
1
 ข้อมูลจาก Nationmaster.com – American Education Statistics 2008 

2
 ข้อมูลจาก Army Test, http//www.at-iskgainesville.info/WhatWorks/HomeLiteracy_USHistory.pdf 
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 ประเทศสหรัฐอเมริกามีนโยบายการส่งเสริมการอ่านผ่านองค์กรต่างๆ และการออกกฎหมาย 
ดังนี ้
 1. ศูนย์กลางภาครัฐ (State Center) 

  จัดตั้งขึ้น ค.ศ.1984 โดยมีสมาชิกทั้งหมด 50 รัฐ และในมลรัฐโคลัมเบียของสหรัฐอเมริกา 
จะต้องมีศูนย์กลางของตนเองที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมและสืบทอดกันไป
เหมือนกับมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งภายในรัฐของตน 

 

 2. ห้องสมุดประชาชน (Library of Congress) 

  เป็นองค์กรของภาครัฐที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านของเด็กผ่านห้องสมุด       
ซึ่งเครือข่ายห้องสมุดในชุมชนที่อยู่ในรัฐต่างๆ ถึง 50 รัฐ รวมถึงมลรัฐโคลัมเบียของสหรัฐด้วยเช่นกัน 
นอกจากนั้นห้องสมุดยังมีองค์กรเอกชนที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการสร้าง
การรักการอ่านให้กับประชาชนมากกว่า 80 องค์กร โดยห้องสมุดประชาชน มีหน้าที่ในการกระตุ้น
ประชาชนให้รักการอ่านผ่านศูนย์ชื่อ The Center for the Book โดยโครงการนี้ได้เร่ิมก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ.
1977 เพื่อสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางการอ่านหนังสือของประชาชน ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวได้รับเงินทุน
สนับสนุนจากรัฐบาลและองค์กรภายนอกอื่นๆ ปีละ 150,000 ดอลลาร์  

  การประชาสัมพันธ์ศูนย์ห้องสมุดประชาชน 

  ทางศูนย์มีเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด พร้อม
กับการให้ข้อมูลแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยแนะน าและประชาสัมพันธ์หนังสือ ส่งเสริม
การอ่านออกเขียนได้และการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์รวมทั้งการจัดเทศกาลหนังสือนานาชาติทั้ง
ในสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศ ทางศูนย์ยังได้มีวิธีการโฆษณาหนังสือใหม่ในห้องสมุดผ่าน
โครงการ Books & Beyond ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาไม่ต่ ากว่า 10 ปี กล่าวคือโครงการดังกล่าว        

ได้ริเร่ิมใน ค.ศ.1996 โดยโครงการจะเชิญผู้แต่งหนังสือมาที่ศูนย์เพื่อแนะน าและประชาสัมพันธ์หนังสือ
ของตนเองพร้อมกับแจกลายเซ็นลงในหนังสือเป็นที่ระลึกให้กับผู้อ่านด้วยเช่นกัน  

  ในแต่ละปีทางศูนย์ห้องสมุด ได้รณรงค์และมีโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านของเด็ก
และเยาวชน ดังต่อไปนี้ 
  ค.ศ.1981 รณรงค์ “U.S. International Book Programs 1981” เป็นการน าเสนอโครงการ
ของ 31 หน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง 

  ค.ศ.1983 รณรงค์ การอ่านกับชีวิตที่ประสบความส าเร็จ “Reading and Successful Living: 

The Family School Partnership”  
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  ค.ศ.1986 ณรงค์ชุมชนหนังสือ “The Community of the Book: A Directory of Selected 
Organizations and Programs”  เป็นโปรแกรมที่ให้กรอบการสร้างสรรค์ชุมชนหนังสือ 

  ค.ศ.1987 มีการจัดท ารายชื่อเครือข่าย “ปีแห่งการอ่าน” (Year of the Reader) 

  The Center for the Book ได้จัดท ารายชื่อเครือข่ายเพื่อสนับสนุน “ปีแห่งการอ่าน” ซึ่งถือ
เป็นการรณรงค์ที่ออกมาสนับสนุนการอ่านของชาติ 
  ค.ศ.1989 ท าเนียบขาวโดยสตรีหมายเลขหนึ่ง Barbara Bush รับเป็นเจ้าภาพ โครงการ      
“ปีแห่งนักอา่นรุ่นใหม่” (Year of The Young Reader) 

  ค.ศ.1991 ท าเนียบขาวให้พนักงาน The Center for the Book แจกสติ๊กเกอร์ “I’m Going to 
Be a Lifetime Reader” ให้กับประชาชนมากกว่า 6,000 ใบ 

  ค.ศ.1993 The Center for the Book ได้ตีพิมพ์รายงานการรณรงค์การอ่านแห่งชาติ 
(National Reading Promotion Campaign) ชื่อเร่ือง Developing Lifetime Readers 

  ค.ศ.1994 เป็นปีแรกที่ The Center for the Book ได้จัดงาน “วันแห่งการแลกเปลี่ยน
ความคิด” (Idea Exchange Day) งานนี้จะท าให้ได้แนวคิดร่วมกันในการผลักดันส่งเสริมใน 4 ส่วน 
ได้แก่ หนังสือ(Books) การอ่าน(Reading) การอ่านออกเขียนได้ (Literacy) และห้องสมุด (Library)  

  ค.ศ.1996 หนังสือเปลี่ยนชีวิต (Books Change Lives) 

  เป็นโครงการเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมปลายเขียนเรียงความในหัวข้อหนังสือเปลี่ยน
ชีวิตได้อย่างไร (Books Change Lives) จัดโดย North Texas Association of Phi Beta Kappa โดยผู้ชนะ
การเขียนเรียงความจะได้รับเงินทุนการศึกษา 1,000 ดอลล่าร์ เป็นรางวัลตอบแทน  

  ค.ศ.1997 นางงามอเมริกัน (Miss USA) เป็นโฆษกอย่างเป็นทางการในการแถลงโครงการ 
“การสร้างชนชาตินักอ่าน” (Building a Nation of Readers) 

  เป็นการเชิญชวนครอบครัว โรงเรียน ห้องสมุด สถานศึกษา องค์กรภาครัฐจากส่วนกลาง
และท้องถิ่น สหภาพแรงงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างชนชาตินักอ่าน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการอ่านของประชาชนทุกรุ่นให้อ่านหนังสือมากขึ้น โดยโครงการน้ีประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ
มากมาย อาทิเช่น สอนคนให้อ่านเป็น ตั้งเป้าหมายการอ่านหนังสือให้กับครอบครัว สมัครสมาชิก
หนังสือและนิตยสารเป็นของขวัญให้กับประชาชน การแนะน าหนังสือน่าอ่าน โปรแกรมวางแผนการ
อ่านหนังสือช่วงฤดูร้อน ให้ความรู้ในการจัดงานสัปดาห์หนังสือ การประสานงานกับโรงเรียนในชุมชน
ให้ช่วยสนับสนุนโครงการอ่านหนังสือ รวมถึงการมอบหนังสือให้เป็นของก านัลทางธุรกิจ โดย
โครงการการสร้างชนชาตินักอ่านได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท Pizza Hut (Eric, 1997) ทั้งนี้มี Miss 

USA เป็นโฆษกอย่างเป็นทางการในการแถลงโครงการ การสร้างชนชาตินักอ่าน  
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  ค.ศ. 1998 โครงการหนึ่งเล่มหนึ่งชุมชน One Book One Community 

  โครงการนี้เร่ิมต้นใน ค.ศ.1998 เมื่อ Nancy Pearl ผู้บริหารระดับสูงของ Washington 

Center for the Book ในห้องสมุดในเมือง Seattle ได้จุดประกายความคิดที่ว่า “จะเป็นอย่างไรถ้าชาว      
ซีแอตเทิลได้อ่านหนังสือดีๆเล่มเดียวกันด้วยเงินกองทุนของ Lila Wallace รีดเดอร์ ไดเจสท์” โดย
โครงการน้ีจะส่งเสริมให้แต่ละรัฐ มีหนังสือที่ให้อ่านในหมู่ประชาชนคล้ายกับหลักความคิดเดียวกันกับ
สินค้า OTOP ในประเทศไทย คือ 1 รัฐต้องมีหนังสืออ่าน 1 เล่ม เช่น ค.ศ.2005–2006 ให้อ่านหนังสือ 
Catch me if you can ในรัฐอินเดียน่าและ หนังสือ Things Fall Apart ในรัฐนิวยอร์ก  หนังสือ Death in 

the Family ในรัฐเทนเนสซี่ และ Five people you meet in heaven ในหลายๆ รัฐ เช่น รัฐโคโลราโด        
รัฐแคลิฟอร์เนีย และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งนี้หนังสือมากมายหลายเล่มที่ถูกน ามาท าเป็นภาพยนตร์ใน
ระดับฮอลลีวู้ดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงด้วยเช่นกัน 

  โครงการนี้ได้รับ การสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่นหลายๆ  องค์กร โดยได้มีการเชิญให้
สมาชิกในชุมชนอ่านนวนิยายเร่ือง “The Sweet Hereafter” ของ Russell Banks ทั้งนี้โครงการ           
One Book จะถูกจัดหมวดหมู่ดัชนีเพื่อค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งในระดับรัฐ เมือง ผู้เขียน ชื่อเร่ือง 
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล จ านวนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกมีจ านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วจาก       
63 เมืองใน 30 รัฐใน ค.ศ. 2002 เป็น 350 เมืองใน 50 รัฐ ใน ค.ศ. 2005 จ านวนหัวเร่ืองก็ได้เพิ่มจ านวน
ขึ้นเร่ือยๆ พร้อมทั้งมีการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนั้น แนวคิด One Book ได้ถูกสนับสนุนโดย 
ALA (American Library Association) จัดให้มีอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อบรมตัวแทนจาก
ชุมชนต่างๆ หากชุมชนใดไม่ได้เข้าร่วมอบรม ALA ก็มีการส่ง Diskette แนะน าโครงการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับวิธีการที่น าไปสู่การขยายตัวของการอ่านในชุมชน อีกทั้งมีการจัดให้เกิดการระดมสมองผ่าน
ช่องทางเกี่ยวกับการกระตุ้นให้เกิดการขยายการอ่านออกไปให้กว้างขวาง  

  หัวข้อส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนใน ค.ศ. 2001 – 2003 

  สตรีหมายเลขหนึ่ง ณ เวลานั้นคือ นางลอร่า บุช ได้เป็นประธานกิตติมศักดิ์ ในการ
สนับสนุนการอ่านของเยาวชนภายใต้โครงการอ่านหนังสือ Telling America’s Stories (บอกเล่าเร่ืองราว
เกี่ยวกับอเมริกาประเทศของเรา) เน่ืองจากนางลอร่า บุชได้เล็งเห็นว่าประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกา
มีความน่าสนใจที่จะให้เด็กๆศึกษาค้นคว้า จึงได้ตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้อ่านหนังสือที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติ โดยคาดหวังว่าให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของการอ่านและ
กระตุ้นให้คนอเมริกันทุกรุ่นทุกวัยได้อ่านหนังสือกันมากขึ้น ทั้งนี้โครงการอ่า นหนังสือ Telling 

America’s Stories ถูกใช้เป็นหัวข้อส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนเป็นระเวลา 3 ปี กล่าวคือ 
ตั้งแต่ ค.ศ.2001–2003 โดยให้โรงเรียน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติ       
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ห้องสมุดใน
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รัฐต่างๆ ใน 42 รัฐ และในมลรัฐโคลัมเบียด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นทาง The Center for the Book ได้
อบรมเชิงปฏิบัติการ “Great Ideas for Promotion Reading” โดยได้รับเกียรติจาก นางลอร่า บุช เป็น
ประธานด้วยเช่นกัน 

  หัวข้อและโครงการส่งเสริมการอ่านอื่นๆ ของห้องสมุด ใน ค.ศ. 2001 – ค.ศ.2003 

1. Books & Beyond เป็นการจัดตั้งเวทีเสวนาของนักเขียนหนังสือที่เพิ่งตีพิมพ์ โดย
จัดการเสวนาที่ห้องสมุด 

2. Letters About Literature เป็นโครงการสนับสนุนการอ่านและเขียนหนังสือของชาติ
ส าหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งศูนย์มีห้องสมุดท้องถิ่นในรัฐต่างๆ เข้าร่วมจ านวนมาก 

3. Mother Goose Programs เป็นโครงการสนับสนุนการอ่านของครอบครัวและ
วิทยาศาสตร์ของครอบครัว เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยศูนย์ห้องสมุดในเมือง Vermont (The Vermont 

Center for the Book) 

4. Read More About It  รวบรวมรายการหนังสือที่น่าอ่านส าหรับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในศูนย์ห้องสมุด โดยน าเสนอรายการหนังสือดังกล่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ นิทรรศการ และ
เว็บไซต์ของห้องสมุด 

5. River of Words เป็นการแข่งขันการแต่งบทกวีและศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
เยาวชน เพื่อให้เยาวชนตระหนักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

6. Telling America’s Stories เป็นหัวข้อส่งเสริมการอ่านระดับชาติที่จัดต่อเนื่องกันมา
หลายปี โดยประชาชนและเยาวชนที่สนใจเข้ามาเล่าเร่ืองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติโดยมีอดีตสตรี
หมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเป็นประธานของโครงการน้ี 

 โครงการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด ใน ค.ศ. 2007 

หัวข้อ Letters About Literatures 

เป็นโครงการการแข่งขันชิงเงินรางวัลการอ่านและการเขียนเรียงความระดับชาติ
ส าหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ยังอายุน้อยและเป็นโครงการที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เป็นโครงการที่มี
นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55,000 คนจากทั่วประเทศ โดยเงินรางวัลได้รับการ
สนับสนุนจากร้านค้าต่างๆ ในแต่ละรัฐมานานกว่า 3 ปีติดต่อกัน โดยผู้ชนะจ านวน 6 คน และครอบครัว
จะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมงานเทศกาลหนังสือแห่งชาติ (National Book Festival) และให้นักเรียนที่
ชนะการเขียนจดหมาย อ่านจดหมายที่ตนเองเขียนให้ผู้ร่วมงานเทศกาลหนังสือแห่งชาติได้ฟัง ทั้งนี้ใน
การจัดเทศกาลหนังสือแห่งชาติ The Center for the Book ได้ติดต่อนักเขียนและส านักพิมพ์ต่างๆ 

จ านวนมากเพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาโครงการสร้างนักเขียนให้กับเยาวชนในอนาคต 
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 หัวข้อส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชนของ The Center For the Book ใน ค.ศ. 2007 

หัวข้อ Library’s Lifelong Literacy 

ทางศูนย์ของห้องสมุดได้ออกแนวทางสนับสนุนการอ่านระดับชาติ  โดยมี
วัตถุประสงค์ในการกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของคนทุกรุ่นในประเทศให้หันมาอ่านหนังสือมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้หัวข้อการส่งเสริมการอ่านดังกล่าวเป็นแนวทางที่องค์กรภาคเอกชนต่างๆ โรงเรียนในชุมชน 
ห้องสมุดชุมชน ใช้ในการส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชนและคนทุกกลุ่มในรัฐต่างๆ ด้วย โดยหัวข้อการ
ส่งเสริมการอ่านดังกล่าวมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ต้องการให้คนอเมริกันทุกคนเล็งเห็นความส าคัญของหนังสือ
และความส าคัญของการอ่านที่มีต่อโลกในทุกวันนี้ 

 กิจกรรมเด่นอื่นๆ ของ The Center For the Book ใน ค.ศ. 2007 

1.  การให้เยาวชนเข้าร่วมแข่งขันการเขียนจดหมายระดับชาติ  (Letters About 

Literature) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการอ่านและเขียนหนังสือให้กับเยาวชน 

2.  มีส่วนร่วมต่อความส าเร็จของการจัดเทศกาลหนังสือนานาชาติ (The 2007 

National Book Festival) 

3.  ตีพิมพ์หนังสือ 2 ภาษา (Bilingual Volume) ชื่อเร่ือง การสร้างประเทศของนักอ่าน
ผ่านประสบการณ์ แนวคิดและตัวอย่าง (Building Nations of Readers: Experience, Ideas, and 

Examples) โดยหนังสือได้กล่าวถึงการส่งเสริมการอ่านและวิธีการส่งเสริมให้คนรักการอ่านใน
ประเทศสหราชอาณาจักร สหพันธรัฐรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา 

4.  โครงการส่งเสริมการอ่านที่ เกิดจากความร่วมมือของทางศูนย์ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งหมด 54 องค์กร โดยองค์กรเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ
และมีส่วนร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ดังนี้ 

4.1 “U.S International Book Program” เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1981 
เป็นการน าเสนอโครงการของ 31 หน่วยงานของรัฐบาล รวมถึง หน่วยงานระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง 

4.2  “Reading and Successful Living”: The Family-School Partnership 1983” 
ชีวิตส าเร็จด้วยการอ่าน ซึ่งเป็นโครงการที่เร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1983 และยังคงด าเนินมาจนถึงปัจจุบัน 

4.3 “The Community of The Book” เป็นโปรแกรมที่ให้กรอบการสร้างสรรค์
ชุมชนหนังสือหรือชุมชนการอ่านแก่ 89 องค์กรเอกชน 

 

 3. องค์กรภาครัฐอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการอ่าน 

3.1 National Institute for Literacy เป็นสถาบันของภาครัฐที่เข้ามาท าหน้าที่ในการดูแล
และส่ง เส ริมการอ่านของเด็ก  เยาวชน และผู้ ใหญ่  โดยสถาบันนี้ ได้ รับการสนับสนุนจาก
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กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education) กระทรวงแรงงาน (Department of Labor) และ
กระทรวงสาธารณสุขและมนุษย์ (Department of Health and Human Services) ในการท าวิจัย หาวิธีการ
ส่งเสริมด้านการอ่านออกเขียนได้ของประชากร และการจัดท านโยบายด้านการอ่านออกเขียนได้ ทั้งนี้
สถาบันได้ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ.1991 ตามพระราชบัญญัติ The National Literacy Act (NLA) และ ค.ศ.1998 
สถาบันนี้ได้รับการอนุมัติอีกคร้ังตามพระราชบัญญัติ The Workforce Investment Act (WIA) ทั้งนี้สภา 

คองเกรสได้เล็งเห็นว่าแรงงานที่มีคุณภาพต้องได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่ดีในการประกอบอาชีพ 
นอกจากนี้ สถาบันนี้ด าเนินงานอยู่ภายใต้กฎหมาย The No Child Left Behind (NCLB) Law ในการช่วย
เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่เรียนรู้การอ่านโดยการท าวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ในการหาวิธีการส่งเสริม
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของมนุษย์ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการอ่านของประชากร พร้อม
กับการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสอนการอ่านและพัฒนาการอ่านให้กับเด็กและสมาชิกใน
ครอบครัว ทั้งนี้ทางสถาบันได้ร่วมมือกับสถาบัน The National Institute of Child Health and Human 

Development (NICHD) ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย Literacy 

Involves Families Together (LIFT) Law อีกด้วยเช่นกัน 

3.2 The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) 

 สถาบัน NICHD ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์และดูแลสุขภาพของเด็ก 
โดยเน้นการท าวิจัยเพื่อท าความเข้าใจในการพัฒนาเด็กทุพพลภาพ นอกจากนี้ผลงานวิจัยของสถาบัน 
NICHD ได้น ามาใช้หาแนวทางพัฒนาสุขภาพของเด็ก ผู้ใหญ่ ครอบครัว และสังคม และหาวิธีการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กและผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน 

 4. การออกกฎหมาย ค าสั่ง ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 

  การออกกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการอ่านนั้นเกิดจากการลงมติเห็นชอบของ
กลุ่ม 3 กลุ่มด้วยกันที่เรียกว่า “Iron Triangle” ทั้งนี้ Iron Triangle เป็นค าอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่ม 3 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย กลุ่มสมาชิกสภาคองเกรส (The Congressional Committee) 

หน่วยงานรัฐบาล (Government Agencies) และกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) โดยกลุ่มแต่ละกลุ่ม
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 สมาชิกสภาคองเกรส มีบทบาทควบคุมหน่วยงานรัฐบาล (The Federal Agencies) ผ่าน
การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการท างานของหน่วยงานรัฐบาลดังกล่าวอีกทีหนึ่ง  

 กลุ่มผลประโยชน์ มีบทบาทสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ได้เก้าอ้ีในสภา     

คองเกรส ทั้งนี้กลุ่มผลประโยชน์คาดหวังว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการสนับสนุนจากตัวเอง
จะเอ้ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจให้กับกลุ่มผลประโยชน์ผ่านการออกกฎหมายต่างๆ 
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สนับสนุนเก้าอ้ีในการเลือกตั้ง จัดหาเงินและสนบัสนุน
หน่วยงานภาครัฐ 

ออกกฎหมาย นโยบาย เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้กับกลุ่มผลประโยชน ์

 หน่วยงานรัฐบาล เป็นอีกหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์ 
เนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลท าหน้าที่ในการออกกฎควบคุมภาคอุตสาหกรรมต่างๆและการค้า ดังนั้น
หน่วยงานรัฐบาลจึงพยายามร่างกฎ นโยบาย ข้อบังคับที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับกลุ่มผลประโยชน์ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นองค์กรเอกชน อย่างไรก็ตามนโยบายที่ออกมาจากภาครัฐในบางคร้ังส่วนมากมีประโยชน์
เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น ท าให้ประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่อาจไม่ได้รับประโยชน์จาก
นโยบายต่างๆของภาครัฐเท่าที่ควร 

 

ภาพท่ี 3  แผนภาพความสัมพันธ์ของ Iron Triangle 

       สภาคองเกรส 

 

 

 

                        กลุ่มผลประโยชน์                                          หน่วยงานรัฐบาล 

 

 

 

การออกกฎหมาย ค าสั่ง ขอ้บังคับ และนโยบายการอ่านจากภาครัฐระหว่าง ค.ศ. 1988 –  

ค.ศ.2000 

 ค.ศ.1988 มีการออกโครงการอ่านออกเขียนได้ส าหรับครอบครัว (The Even Start Family 

Literacy Program) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น (the Elementary and Secondary Education Act) โดยพระราชบัญญัติและโครงการนี้ได้กล่าวถึง
การบริการทางการศึกษาและในด้านอ่ืนๆ แก่ผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับต่ าหรือไม่ได้จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะเน้นให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสอนบุตรหลานทางด้านวิชา
พื้นฐานเบื้องต้นที่เด็กควรต้องเรียนรู้และสอนการเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับผู้ปกครองเหล่านั้น นอกจากนี้
โครงการดังกล่าวมีบริการเสริมอ่ืนๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น บริการดูแลเด็กเล็กให้ระหว่างพ่อแม่ของเด็ก          

ไม่อยู่ และบริการรถรับส่งส าหรับผู้ปกครองเมื่อเข้าร่วมโครงการ (อ้างอิง Library of Congress, 

http://ecip.loc.gov/) 

 ค.ศ.1990–2000 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการศึกษา และกลุ่มองค์กรซึ่งเป็นกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็มีเพิ่มมากขึ้นจาก 563 องค์กรเป็น 1,312 องค์กร ไม่ว่าจะเป็น 

http://ecip.loc.gov/
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องค์กรธุรกิจ ประชาชน และองค์กรต่างๆ ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้มีส่วนร่วมต่อการก าหนดนโยบาย
การศึกษาโดยได้เสนอข้อคิดเห็น และเป้าหมายต่อการออกนโยบายการศึกษา 

 นโยบายการศึกษานี้ การอ่านได้สะท้อนภาพของการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่ส าคัญต่อการ
ก าหนดนโยบาย ความส าเร็จของการพัฒนาการอ่านของประชาชน ถูกน ามาเป็นสาระส าคัญของการ
สะท้อนภาวะการกินดีอยู่ดีของชาติ ตัวอย่างเช่น ใน ค.ศ.1989 ประธานาธิบดีบุชและเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของสหรัฐฯ ได้กล่าวอย่างเป็นทางการว่า “ค.ศ.2000 ประชากร
ผู้ใหญ่ทุกคนของสหรัฐต้องอ่านออกเขียนได้รวมถึงต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นที่จะ  

ท าให้สามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันได้ อีกทั้งต้องมีสิทธิและหน้าที่ความ
รับผิดชอบในฐานะประชาชนด้วย นอกจากนั้นในขณะเดียวกันก็มีความพยายามในการผลักดันให้เกิด
นโยบายการอ่านขึ้นโดยยกระดับความส าคัญขึ้นเป็นระดับส าคัญอย่างยิ่ง” 

 ค.ศ.1991 The National Literacy Act of 1991 (NLA) พระราชบัญญัติในการส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้ของคนอเมริกัน โดยเน้นให้ประชาชนชาวอเมริกันทุกคนต้องอ่าน เขียน และพูด
ภาษาอังกฤษได้ทุกคน 

 ค.ศ.1994 พบข้อเท็จจริงประการหนึ่ง โดย The National Assessment of Educational Program 

(NAEP) ว่าร้อยละ 40 ของนักเรียนอเมริกันในระดับเกรดสี่ มีระดับการอ่านที่ต่ ากว่าพื้นฐาน และยังพบ
ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งว่า จากรายงาน ค.ศ. 1992 -1994 ระดับการอ่านของนักเรียนเกรด 12 ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นสัญญาณว่า อเมริกาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งชาติในเร่ืองของการอ่านได้ 
ตามที่ประธานาธิบดีบุชได้บอกไว้ จากข้อเท็จจริงเหล่านี้น าไปสู่ความวิตกกังวลของอเมริกา ท าให้ผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและประชาชนตระหนักว่า อเมริกาก าลังตกอยู่ในวิกฤตการณ์การอ่าน
ของชาติว่าจ าเป็นจะต้องด าเนินมาตรการบางอย่างเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กนักเรียน  และ
ส าหรับโครงการส่งเสริมการอ่านของเด็กอนุบาล (Kindergarten) และเด็กประถม (Elementary Grades) 
ได้แก่ โครงการ Title I, Special Education, Bilingual Education, Head Start, Even Start โดยได้รับ
เงินทุนสนับสนุนการฝึกพูด อ่าน เขียนของเด็กจากภาครัฐเช่นเดียวกัน (Sinclair & Gutman, 1994) 

 ค.ศ.1996 ประเด็นการอ่านได้ถูกหยิบยกเป็นประเด็นส าคัญระดับชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ค้นพบข้อเท็จจริงของ NAEP ปี ค.ศ.1994 ที่ได้กล่าวมาแล้ว ประธานาธิบดี คลินตัน ในขณะที่รณรงค์หา
เสียงส าหรับการเลือกตั้ง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนเขาในเร่ืองนี้ โดยระบุ
ว่า เด็กอเมริกันทุกคนจะต้องอ่านออกในช่วงวัยเรียนเกรดสี่ และเด็กทุกๆคนจะต้องถูกแก้ไขปัญหาการ
อ่าน และในปี ค.ศ.1997 ประธานาธิบดี คลินตันได้ตอกย้ านโยบายนี้โดยการจัดให้มีโครงการทดสอบ
การอ่านขึ้น นอกจากนั้นประธานาธิบดี คลินตัน ได้เสนอโครงการ American Reads ซึ่งเป็นโครงการ 

ติวเข้มจากอาสาสมัครที่ต้องการช่วยให้เด็กอเมริกันทุกคนสามารถอ่านหนังสือได้ภายในเกรดสี่ พร้อม
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กับให้มีการจัดสอบการอ่านของประชาชนทั่วไป โดยให้ประชาชนสมัครเข้าท าการท าสอบอย่าง       

สมัครใจ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการที่ประธานาธิบดีคลินตัน พยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันโครงการ 
“American Reads” แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดจากภาครัฐที่เข้ามาพัฒนาส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของ
โครงการน้ีอย่างแท้จริง เนื่องจาก แนวคิดที่จะส่งเสริมการอ่านของภาครัฐที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นโครงการที่
ส่งเสริมการอ่านของผู้ใหญ่ ตามชื่อโครงการ “Adult Education Programs” ซึ่งหลายๆ หน่วยงานคิดว่า
เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อนกันอยู่ ท าให้โครงการ American Reads และการทดสอบความสามารถด้านการ
อ่านของประชาชนถูกต่อต้านโดยกลุ่ม R-PA (Representative Bill Goodling) ประธานกรรมการดูแล
การศึกษาที่บ้านและแรงงาน (Chair of House Education and Workforce Committee) และกลุ่ม
ผลประโยชน์อ่ืน เช่น องค์กรที่ดูแลด้านการศึกษาระดับประถม (National Association of Elementary 

School Principles และ American Association of School Administrators) เป็นต้น โดยกลุ่มบุคคลและ
องค์กรเหล่านี้เล็งเห็นว่ารัฐบาลควรน าเงินที่สนับสนุนโครงการ American Reads มาใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนให้เด็กอ่านหนังสือในโรงเรียนหรือน ามาเงินมาใช้ในการอบรมครูที่สอนเด็ก
ให้อ่านออกเขียนได้แทน (Sims, 1999) และในขณะเดียวกันสมาคมคนแอฟริกัน-อเมริกันและสมาคม
ชาวละตินอเมริกันในสหรัฐอเมริกามองว่าการทดสอบการอ่านเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมส าหรับเด็กที่มาจาก
ชนชาติอ่ืน เนื่องจากแบบทดสอบดังกล่าวถูกจัดท าขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ท าให้เด็กที่มาจากชนชาติอ่ืนได้
คะแนนน้อยกว่าที่เป็นจริง และพรรคร่วมรัฐบาล (Coalition) จากพรรค Republicans และ Democrats 

ได้ยื่นเสนอผ่านสภาคองเกรสเพื่อลดบทบาทของแบบทดสอบนี้ลงในปี ค.ศ.1998 ตามพระราชบัญญัติ
การอ่าน Reading Excellence Act (P.L. 105)  

 ค.ศ.1998 สถาบันพัฒนาศักยภาพของมนุษย์และดูแลสุขภาพเด็กแห่งชาติ (The National 

Institute of Child Health and Human Development – NICHD) และกลุ่มผลประโยชน์จากสภา
คณะกรรมการวิจัยป้องกันปัญหาการอ่านในเด็กแห่งชาติ (The National Research Council’s Committee 
on Preventing Reading Difficulties in Young Children) ได้ท าวิจัยร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการออก
พระราชบัญญัติ Reading Excellence Act (P.L. 105-277) โดยพระราชบัญญัตินี้ได้กล่าวถึง ประชาชน
ชาวอเมริกันทุกคนต้องอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ ประมวลและแก้ปัญหาได้ในระดับดี เพื่อเป็น
พื้นฐานที่ดีในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคม พระราชบัญญัตินี้ได้ผ่านสภาคองเกรส ในปี 
ค.ศ.1998 และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหลายๆ กิจกรรม
ด้วยกัน อาทิเช่น การเปลี่ยนแนวทางการสอนของอาจารย์ ในการสอนการอ่านหนังสือให้กับเด็ก โดย
เงินทุนดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังโรงเรียนของรัฐในชุมชนและผ่านไปตามตัวแทนต่างๆ (Local 

Agencies) ในชุมชน และปีค.ศ.เดียวกันรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติ The Workforce Investment 

Act of 1998 โดยพระราชบัญญัติน้ีเกิดขึ้นเพื่อผลักดันด้านการศึกษาของประชากรผู้ใหญ่และเยาวชนให้
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เป็นประชากรที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการท างาน การประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตในสังคมและ
การอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว (Sims, 1999)  
 ในปีเดียวกันพระราชบัญญัติการอ่านออกเขียนได้เกี่ ยวข้องกับทุกครอบครัว หรือ Literacy 

Involves Families Together Act (LIFT) พระราชบัญญัตินี้มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพของ
บริการที่จัดให้แก่ประชาชนตามโครงการอ่านออกเขียนได้ส าหรับครอบครัว (The Even Start Family 

Literacy Program) พระราชบัญญัติ LIFT ได้สนับสนุนให้โครงการ The Even Start Family Literacy 

Program มีการสอนหนังสือให้กับเด็กเพิ่มเติมนอกเหนือจากการให้ความรู้ในวิธีการสอนเด็กให้แก่         
พ่อแม่ของเด็ก ทั้งนี้พระราชบัญญัติ LIFT ได้ถูกเพิ่มเติมขึ้นหลังจากได้ออกพระราชบัญญัติ Reading 

Excellence Act แล้ว (อ้างอิง Library of Congress, http://ecip.loc.gov/) 

 นอกจากนี้พระราชบัญญัติ Reading Excellence Act ได้เป็นแม่บทที่ผลักดันให้เกิด
พระราชบัญญัติ Adult Education and Family Literacy Act of 1998 อีกทีหนึ่ง โดยพระราชบัญญัติ 
Adult Education and Family Literacy Act of 1998 เป็นพระราชบัญญัติที่เน้นการศึกษาของประชากร
ผู้ใหญ่ในสหรัฐฯและการอ่านออกเขียนได้ของครอบครัวชาวอเมริกัน 

 

การออกกฎหมาย ค าสั่ง ข้อบังคับ และนโยบายการอ่านจากภาครัฐ (ค.ศ. 2001 – ค.ศ.2009) 
 ค.ศ.2001 ได้ออกพระราชบัญญัติ The No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB) โดย
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการอ่าน  ดังนี ้
 - เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้าน Phonemes (หน่วยเสียงเป็น
หน่วยที่เล็กที่สุดในภาษา) ด้านการออกเสียงของค า ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานด้านภาษาที่ดีแก่ประชาชน 

 - เพื่อพัฒนาความสามารถของประชาชนในการเดาความหมายของค าที่ไม่คุ้นเคย 

 - เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านหนังสือได้อย่างคล่องแคล่ว 

 - เพื่อสร้างความเข้าใจด้านค าศัพท์มากขึ้น 

 - เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการอ่านให้กับประชาชน 

 ค.ศ. 2007 Reauthorization of Adult Education and Family Literacy Act of 2007 มีการน า
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาและการอ่านออกเขียนได้ของครอบครัวชาวอเมริกันมาเพื่อใช้กระตุ้น
การอ่านออกเขียนได้และส่งเสริมการศึกษาของประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐฯอีกครั้งหนึ่ง 
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การพัฒนาระบบห้องสมุด 

 ค.ศ. 1977 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบห้องสมุดที่เข้มแข็งมาอย่างยาวนานโดยระบบ
ห้องสมุดประชาชน (Library of Congress) เป็นห้องสมุดที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการอ่านของ
เด็กและเยาวชนผ่านห้องสมุด  
 ค.ศ. 1984 ห้องสมุดประชาชนมีการจัดตั้งศูนย์ The Center for the Books ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ใน 
50 รัฐรวมถึง มลรัฐโคลัมเบีย เพื่อเป็นศูนย์กลางการอ่านหนังสือของประชาชน และในปีเดียวกันได้มี
การจัดตั้งสมาคมห้องสมุด American Library Association (ALA) เพื่อเป็นสมาคมที่เข้ามาดูแลห้องสมุด
ทั่วประเทศ (http://www.read.gov/cfb/index.html) 

 ค.ศ. 1994 จัดตั้งห้องสมุดเพื่อคนแอฟริกัน-อเมริกันชื่อว่า The Aubum Avenue Research 

Library on African-American Culture and History เพื่อเป็นศูนย์ห้องสมุดประชาชนส าหรับคน         
แอฟริกัน-อเมริกันในสหรัฐอเมริกา 

 ค.ศ. 2002 ได้เปิดห้องสมุดประชาชนเพื่อคนแอฟริกัน-อเมริกันเพิ่มขึ้นในรัฐฟลอริดา เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านและวัฒนธรรมของคนแอฟริกัน-อเมริกันในสหรัฐอเมริกา 

 ค.ศ. 2007 ได้เปิดห้องสมุดประชาชนเพื่อคนแอฟริกัน-อเมริกันในรัฐโคโลราโด แดนเวอร์ 

 

การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านขององค์กรภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาที่ตอบสนองต่อ
นโยบายด้านการอ่านของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.1988 - ค.ศ.2009) 

 ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น กลุ่มผลประโยชน์  (Interest Group) ซึ่งได้แก่องค์กรต่างๆ ที่
สนับสนุนนโยบายการอ่านของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจ สถาบัน องค์กรเอกชน กลุ่มบุคคลที่
สนใจ ไม่ว่ากลุ่มหรือองค์กรพวกนี้จะจัดตั้งเป็นทางการหรือไม่ ทั้งนี้กลุ่มเหล่านี้มีอิทธิพลต่อนโยบาย
ของภาครัฐด้วยกันทั้งสิ้น (Baumgarter & Leech, 1998; Hrebenar, 1997; Kollman, 1998) นอกจากนั้น
กลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้ยังมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการศึกษาของรัฐบาลด้วยเช่นกัน 
(Baumgarter & Leech, 1998) ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้จะมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกๆ  ปี ได้แก่ 
องค์กรอิสระ สมาคม/สหภาพอาจารย์และครู องค์กรดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่เกรด 1 ถึง เกรด 12 
(เรียกว่า กลุ่ม K-12 Education Associations) ภาคธุรกิจ กลุ่มประชาชน กลุ่ม Think Tanks และสื่อต่างๆ 
ที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายการอ่านและการศึกษา เนื่องจากกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้มีเงินทุน     
มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่มีความรู้ในเร่ืองการจัดการภายในระบบการเมืองของประเทศ และกลุ่ม
ผลประโยชน์เหล่านี้มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ โดยใช้วิธีการต่ างๆ ที่จะดึงดูดความ
สนใจของกลุ่มบุคคลที่จัดท านโยบาย (Policymakers) และกลุ่มผลประโยชน์เป็นกลุ่มที่มีความ        
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แน่นแฟ้นและมีวิธีการติดต่อสื่อสารกัน กระจายข่าว หรือกิจกรรมระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มในหลายๆ
ทางเช่น อีเมลล์ อินเทอร์เน็ต แฟ็กซ์ เป็นต้น 

 นอกจากนั้นเนื่องด้วยความสัมพันธ์ทางการเมืองตามที่ได้กล่าวไว้ใน Iron Triangle ทั้ง
หน่วยงานรัฐบาลและกลุ่มผลประโยชน์ท าให้การร่างนโยบายด้านการศึกษาและนโยบายการอ่าน
กลายเป็นหัวข้อที่เปิดกว้างมากขึ้นส าหรับประชาชน โดยมีการจัดตั้งเครือข่ายของกลุ่มคนที่มีความรู้ใน
เร่ืองการจัดท านโยบาย เช่น พนักงานจากภาครัฐ ผู้ออกกฎหมาย นักธุรกิจ ผู้ท าการแนะน าชักชวน
สมาชิกรัฐสภา (Lobbyists) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นหลัก 

   ทั้งนี้องค์กรที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ (Interest groups) ที่มีอิทธิพลต่อการจัดท านโยบายการอ่าน
ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 

- สมาคมการอ่านนานาชาติ (International Reading Association (IRA)) 

- สภาครูภาษาอังกฤษแห่งชาติ (The National Council of Teachers of English (NCTE)) 

- สหพันธ์ครูอเมริกัน (The American Federation of Teachers (AFT)) 

- สมาคมการศึกษาแห่งชาติ (The National Education Association (NEA)) 

- สถาบันเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์และดูแลสุขภาพของเด็กแห่งชาติ (The National 

Institute of Child Health and Human Development (NICHD)) 

- มูลนิธิเพื่อสิทธิการอ่านแห่งชาติ (The National Right to Read Foundation) 

- หนังสือพิมพ์ The Los Angeles Times 

 ส่วนองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่เข้าร่วมโครงการ The Center for the Book ของห้องสมุด เพื่อกระตุ้น
การรับรู้ ความสนใจของสังคมต่อหนังสือ การอ่าน การรู้หนังสือและห้องสมุดให้มากขึ้น ได้มีการ
จัดแบ่งหมวดหมู่ขององค์กรเอกชนอ่ืนๆที่เข้าร่วมโครงการกับ The Center for the Book ดังต่อไปนี้ 

- องค์กรที่จ าหน่ายหนังสือและส่งเสริมการอ่านระดับนานาชาติ  
- ประวัติศาสตร์หนังสือออนไลน์ (Book History Online)  ของประเทศเนเธอแลนด์ 
- คณะกรรมการดูแลหนังสือเพื่อเยาวชน (International Board on Books for Young 

People (IBBY)) 

- สหพันธ์ของสมาคมและสถาบันห้องสมุดนานาชาติ (International Federation of 

Library Associations and Institutions (IFLA)) 

- สมาคมการอ่านนานาชาติ (International Reading Association (IRA)) 

- และศูนย์ The Center for The Book ในต่างประเทศ  
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- องค์กรที่จ าหน่ายหนังสือและส่งเสริมการอ่านภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

- สภาหนังสือเด็ก (Children's Book Council, Inc.) 

- มูลนิธิหนังสือแห่งชาติ (National Book Foundation) 

- บริษัทการอ่านคือพื้นฐานที่ส าคัญ (Reading Is Fundamental, Inc. (RIF)) 

- คณะกรรมการดูแลหนังสือส าหรับเยาวชนแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Board on 

Books for Young People (USBBY)) 

- สมาคมหนังสือเพื่อผู้หญิงแห่งชาติ (Women's National Book Association) 

- องค์กรที่จ าหน่ายและส่งเสริมหนังสือศิลปะ 

- สถาบันศิลปะกราฟฟิกอเมริกา (American Institute of Graphic Arts) 

- ศูนย์หนังสือศิลปะ (Center for Book Arts) 

- องค์กรเพื่อการวิพากษ์หนังสือ  
- สมาคมกลุ่มผู้อ่านหนังสือและผู้น า (Association of Book Group Readers and Leaders) 

- มูลนิธิหนังสือดี (Great Books Foundation) 

- องค์กรเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายและบริจาคหนังสือ  
- มูลนิธิหนังสือส าหรับเด็ก (Books For Kids Foundation) 

- ธนาคารหนังสือนานาชาติ (International Book Bank, Inc.) 

- มูลนิธิสะพานแห่งหนังสือ (Bridge of Books Foundation) 

- องค์กรเพื่อส่งเสริมการอ่านวรรณกรรม  
-  สมาคมวรรณกรรมอเมริกัน (American Literature Association) 

- สมาคมวรรณกรรมเด็ก (Children's Literature Association) 

- สภานิตยสารวรรณกรรมและโรงพิมพ์ (Council of Literary Magazines and Presses) 

- กองทุนเพื่อศิลปะแห่งชาติ (National Endowment for the Arts (NEA)) 

- องค์กรเพื่อการวิจัยทางด้านหนังสือ  
- ศูนย์บาราโฮนาเพื่อการศึกษาหนังสือภาษาสเปนเพื่อเด็กและวัยรุ่น (Barahona Center 

for the Study of Books in Spanish for Children and Adolescents) 

- กลุ่มเพื่อการศึกษาอุตสาหกรรมหนังสือ (Book Industry Study Group, Inc.) 

- ศูนย์หนังสือเด็ก (Center for Children's Books) 

- องค์กรเพื่อการตีพิมพ์หนังสือ 

- สมาคมผู้พิมพ์หนังสืออเมริกัน (Association of American Publishers) 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-111 

 

- สมาคมโรงพิมพ์หนังสือมหาวิทยาลัยอเมริกัน (Association of American University 

Presses, Inc.) 

- สมาคมผู้พิมพ์หนังสือนานาชาติ (International Publishers Association) 

 

การศึกษาการปรับตัวของผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านการ
อ่านหนังสือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.1988 - ค.ศ.2009) 

 การปรับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 
 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีการปรับตัวอย่างมากในเร่ืองของรูปแบบการผลิตและจ าหน่ายหนังสือ 
โดยการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง ค.ศ.1980 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นปี
เดียวกันกับสภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเร่ิมถดถอยลง ธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กมี
ความจ าเป็นต้องลดต้นทุนในการผลิตลงมา และในขณะเดียวกันธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่หลายๆกิจการ
ตัดสินใจเข้าควบกิจการขนาดเล็กเพื่อให้ได้มาซึ่งการประหยัดที่เกิดจากขนาด (Economies of Scale)    

ท าให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่สามารถลดต้นทุนในการผลิตลงมาได้และได้ก าไรมากขึ้นในช่วงที่ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า 

 นอกจากนั้นในช่วง ค.ศ.1990 เป็นต้นมา รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การอ่านมากขึ้นในเด็กและเยาวชน เนื่องจากอัตราการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียนในสหรัฐเร่ิม
ต่ าลง ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 40 ของนักเรียนเกรดสี่ในช่วง ค.ศ.1994 ถึง ค.ศ.1998 ได้คะแนนต่ ากว่า
มาตรฐานที่ทาง The National Assessment of Educational Progress (NAEP) ก าหนดไว้ในการทดสอบ
การอ่านออกเขียนได้ของเด็ก และมากกว่าร้อยละ 10 ของเด็กนักเรียนเกรดสี่ มีปัญหาด้านการอ่าน       

ขั้นรุนแรงจนไม่สามารถเข้าร่วมการทดสอบที่จัดขึ้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านออก
เขียนได้ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนหรือเป็นกลุ่มชนชาติอ่ืนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา (G. Reid 

Lyon, 1999) และพระราชบัญญัติ Reading Excellence Act (P.L. 105 -277) ผ่านสภาคองเกรส ค.ศ.1998 
ท าให้แนวทางในการธุรกิจสิ่งพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาจ าเป็นต้องปรับตัว โดยหาแนวทางใหม่ๆ  ในการ         

ลดต้นทุนการผลิตเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐให้เด็กและเยาวชนได้อ่านหนังสือมากขึ้นในอนาคต  
 ดังนั้นธุรกิจสิ่งพิมพ์มีการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสิ่งพิมพ์และการจ าหน่ายหนังสือในหลาย
รูปแบบด้วยกัน เช่น การเข้าควบกิจการธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่เป็นแหล่งข้อมูลแห่งใหม่ให้กับผู้อ่านหนังสือและการเกิดขึ้นของเครือข่ายสังคม (Social 

Networking) การก าเนิดของยุคหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ยุคผู้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์           
(E-Readers) และการพัฒนาเทคโนโลยี Print-on-Demand (POD) ที่ท าให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดย่อม
สามารถตีคู่ธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ได้เช่นกัน สิ่งเหล่านี้ท าให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ในสหรัฐอเมริกาหันมา



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-112 

 

ผลิตในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และจ าหน่ายหนังสือผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อตอบสนอง
กับความต้องการของตลาดและมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ ากว่า 

 ในด้านการจัดจ าหน่ายหนังสือในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจสิ่งพิมพ์ได้ให้พ่อค้าขายส่ง      
ผู้จัดจ าหน่ายหนังสือ และพ่อค้าขายปลีกหนังสือ เป็นผู้ก าหนดราคาสินค้า โดยราคาขายส่งจะมีราคาขาย
ถูกกว่าราคาขายปลีกร้อยละ 50 และให้ผู้ซื้อหนังสือสามารถคืนหนังสือได้หากต้องการ ส าหรับ          

ช่องทางการจ าหน่ายหนังสือออนไลน์ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมากมายที่ท าหน้าที่
เป็นตัวกลางในการจัดจ าหน่ายหนังสือทั่วไปและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) โดยเว็บไซต์ที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดคือ Amazon.com ซึ่งประกาศตัวเองว่าเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถหาได้ทุกสิ่ง  
“All Things to All mankind” ซึ่งเว็บไซต์จ าหน่ายหนังสืออย่าง Amazon.com มีบทบาทในการ                

ลดบทบาทของธุรกิจสิ่งพิมพ์ ผู้จัดจ าหน่าย และพ่อค้าคนกลาง ซึ่งธุรกิจค้าหนังสือออนไลน์เช่นนี้แม้ว่า
จะเป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงเร่ิมต้น แต่จุดเปลี่ยนการจัดจ าหน่ายหนังสือจากรูปแบบเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่ 
นอกจากนั้นผู้เขียนหนังสือยังสามารถติดต่อเว็บไซต์เหล่านี้ได้โดยตรงในการตีพิมพ์หนังสือของตนเอง
ในอนาคต (Rooney, 2008) 

 

ทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านและซ้ือหนังสือของคนอเมริกัน และปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการอ่านและซ้ือหนังสือ ค.ศ. 1988 - ค.ศ.2009  
 ค.ศ.1978 จากการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการอ่านของคนอเมริกันพบว่า 

 ร้อยละ 45 ของคนอเมริกันไม่อ่านหนังสือเลย 

 ร้อยละ 95 ของคนอเมริกันชอบฟังวิทยุ โดยจะฟังวิทยุอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน 

 ร้อยละ 81 ของคนเมริกันอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน 

 นอกจากนั้นในการส ารวจถึงสิ่งที่คนอเมริกันต้องการท าในช่วงเวลาว่างของตนเอง พบว่า 

 ร้อยละ 33 ของคนอเมริกันนิยมอ่านหนังสือ 

 ร้อยละ 26 ของคนอเมริกันออกไปเที่ยวกับเพื่อน 

 ร้อยละ 21 ของคนอเมริกันจะไปเล่นกีฬา 

 ร้อยละ 12 ของคนอเมริกันดูทีวีที่บ้าน (Roper Poll,1980) 

 ทั้งนี้จากผลการส ารวจของส านักงานสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า คนอเมริกันอ่าน
หนังสือประมาณ 16 เล่มต่อปี (Statistical Abstract of The U.S.) 

 ค.ศ.1990 คนอเมริกันซื้อหนังสือคิดเป็นร้อยละ 5.7 ของค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ออดิโอ (Audio) วิดีโอ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ คิดเป็น           
ร้อยละ 6 ของค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง และเมื่อเปรียบเทียบกับ ค.ศ.2002 คนอเมริกันใช้จ่ายเพื่อซื้อสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 ในขณะที่การใช้จ่ายเพื่อซื้อหนังสือลดลงเป็นร้อยละ 5.6 ของ
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงโดยเฉลี่ย (National Endowment for the Arts, 2004) 

 ค.ศ.1994 ได้มีการส ารวจพฤติกรรมการซื้อและอ่านหนังสือของคนอเมริกันพบว่า ร้อยละ 57 

ของผู้หญิงอเมริกันอ่านหนังสือ ในขณะที่ผู้ชายอเมริกันร้อยละ 42 อ่านหนังสือ ทั้งนี้ประชากร             

ชาวอเมริกันร้อยละ 55 เป็นเพศหญิง โดยร้อยละ 59 ของหนังสือประเภทนิยายจะถูกซื้อโดยผู้หญิงและ
ร้อยละ 41 ของหนังสือจะถูกซื้อโดยผู้ชาย ส าหรับหนังสือประเภทอ่ืนๆนอกเหนือจากนิยาย ผู้หญิงซื้อ
หนังสือประเภทนี้มากถึงร้อยละ 53 ในขณะที่ผู้ชายจะซื้อที่ร้อยละ 47 

 ค.ศ.1996 – 1997 ได้มีการส่งเสริมให้กลุ่มคนอเมริกันที่มีรายได้น้อยทั้งคนอเมริกันผิวขาว      
คนแอฟริกัน-อเมริกัน และคนละตินอเมริกัน หันมาดูแลเร่ืองการอ่านออกเขียนได้ของเด็กและสมาชิก
ภายในครอบครัวมากขึ้น เนื่องจากการผลทดสอบความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของเด็กและ
เยาวชนของกลุ่มคนแอฟริกัน-อเมริกัน และกลุ่มคนละตินอเมริกันอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเด็กและเยาวชน
ที่มาจากกลุ่มคนอเมริกันผิวขาว และเด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยจะได้รับผลการ
ทดสอบความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ต่ ากว่าเด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี
เช่นกัน ทั้งนี้การส่งเสริมด้านการอ่านเร่ิมต้นโดยผู้ปกครองของเด็กจะอ่านหนังสือให้เด็กฟังมากกว่า
สามคร้ังในหนึ่งสัปดาห์ หรือ อ่านหนังสือหรือนิทานก่อนนอนให้เด็กฟัง 3.4 คืนในหนึ่งสัปดาห์ จาก
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของการเอาใจใส่ของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานมากขึ้นท าให้เด็กและเยาวชน
ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น จะเห็น
ได้ว่าร้อยละ 61 ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเอาใจใส่จากผู้ปกครองมีหนังสือที่ตนเองสนใจและ
ครอบครองหนังสือมากกว่า 10 เล่ม (National Institute for Literacy, 1997) 

 ทั้งนี้จากการที่คนอเมริกันให้ความสนใจต่อการอ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนมากขึ้น จาก
การส ารวจของ Publishers Weekly พบว่า คนที่ซื้อหนังสือให้เด็กอ่าน ได้แก่ 

 ร้อยละ 33.9 แม่ของเด็ก 

 ร้อยละ 20  ครู อาจารย์ของเด็ก 

 ร้อยละ13.7 ตัวเด็กเอง 

 ร้อยละ11.6  ปู่ ย่า ตา ยายของเด็ก 

 ร้อยละ 7.8  พ่อของเด็ก 

 ร้อยละ 4.4  เพื่อน 

 ร้อยละ 4.3 ญาติของเด็ก 
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 ค.ศ.1998 จากการศึกษาของ The Early Childhood Longitudinal Study ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ของพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กอนุบาลกับระดับการศึกษาของผู้ปกครอง พบว่า ร้อยละ 66 ของเด็ก
นักเรียนชั้นอนุบาลมีความสามารถทางการอ่านในระดับดีถึงดีมากจะมีผู้ปกครองที่มีการศึกษาค่อนข้าง
ดี กล่าวคืออย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าถึงจ านวนร้อยละ 86 และมีเพียงแค่ร้อยละ14 ของเด็ก
นักเรียนชั้นอนุบาลเท่านั้นที่มีผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมปลาย นอกจากนั้นค.ศ.เดียวกัน 
ทางสถาบัน NAEP ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการศึกษาของผู้ปกครองกับผลการทดสอบ
ความสามารถในการอ่านจากเด็กและเยาวชน 3 กลุ่ม คือ 9 ปี 13 ปี และ 17 ปี พบว่า เด็กและเยาวชน         

ทั้ง  3 กลุ่ม ที่มีผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมปลายได้รับคะแนนจากการทดสอบอยู่ใน
ระดับดีมาก  (National Institute for Literacy, 1998) 

 ค.ศ.1999 จากการส ารวจการศึกษาของ The National Household Education Survey พบว่า เด็ก
อายุระหว่าง 3 ถึง 5 ปี ที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลจะได้รับการปลูกฝังให้รักการอ่านจากกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว อาทิเช่น 

 ร้อยละ 36 ของเด็กเข้าห้องสมุดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งพร้อมๆกับสมาชิกในครอบครัว  
 ร้อยละ 64 ของเด็กได้รับการสอนจากสมาชิกภายในครอบครัวเร่ืองตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ และตัวเลขต่างๆ มากกว่าสามครั้งขึ้นไปในหน่ึงสัปดาห์  
 ร้อยละ 81 ของเด็กได้ฟังสมาชิกภายในครอบครัวอ่านหนังสือมากกว่าสามคร้ังขึ้นไปในหนึ่ง
สัปดาห์ 
 ร้อยละ 50 ของเด็กได้ฟังการเล่าเร่ือง (Tell a story) จากสมาชิกในครอบครัวมากกว่าสามคร้ัง
ในหนึ่งสัปดาห ์ 

(อ้างอิง: The National Household Education Survey, 1999)  

 

 และจากการส ารวจของของ National Endowment for the Arts ภายใต้หัวข้อ Reading at Risk 

พบว่า เด็กอเมริกันใช้เวลาอยู่กับการดูโทรทัศน์มากขึ้น กล่าวคือ เด็กอเมริกันที่ไม่ชอบการอ่านมักใช้
เวลาในการดูโทรทัศน์แทนการอ่านหนังสือ ทั้งนี้ในครอบครัวชาวอเมริกันแต่ละครัวเรือนจะมีโทรทัศน์ 
2.9 เคร่ือง มีเคร่ืองเล่น VCRs 1.8 เคร่ือง เคร่ืองเล่นซีดี 2.1 เคร่ือง เคร่ืองเล่นวิดีโอเกม 1.4 เคร่ือง และ
คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง โดยเฉลี่ย (National Endowment for the Arts, 2004) 

 และค.ศ.เดียวกัน ทางสถาบัน National Household Education Survey ได้ท าการส ารวจ
พฤติกรรมการอ่านของคนอเมริกัน พบว่าร้อยละ 50 ของประชากรผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป
อ่านหนังสือพิมพ์อย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง อ่านนิตยสารหนึ่งเล่มหรือมากกว่านั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
และอ่านหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (National Institute for Literacy, 1999) 
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 ค.ศ.2002 จากการส ารวจกิจกรรมที่คนอเมริกันท าในยามว่าง พบว่าร้อยละ 40 ของคนอเมริกัน
เลือกที่จะอ่านหนังสือในยามว่าง และร้อยละ 27 ของคนอเมริกันเลือกที่จะหาข้อมูลและเล่นอินเทอร์เน็ต 

 นอกจากนี้ จากผลการส ารวจและเก็บข้อมูลเร่ือง Reading at Risk ของ National Endowment 

for the Arts ซึ่งตีพิมพ์ ค.ศ.2004 พบว่าร้อยละของประชากรผู้ใหญ่ชาวอเมริกันมีการอ่านหนังสือ
วรรณกรรมลดน้อยลงกว่าเดิมมากภายในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเภทของวรรณกรรม ได้แก่ 
นิยาย (Novel) เร่ืองสั้น (Short Stories) บทกวีนิพนธ์ (Poetry) และการอ่านบทละคร (Play) ดังข้อมูลที่
ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบการอ่านวรรณกรรมของประชากรผู้ใหญ่ชาวอเมริกันระหว่าง 

  ค.ศ.1992 – 2002 

รายการ ค.ศ.1982 ค.ศ.1992 ค.ศ.2002 

ร้อยละของประชากรผู้ใหญ่ชาวอเมริกันที่อ่าน
วรรณกรรม 

56.9 54.0 46.7 

จ านวนของประชากรผู้ใหญ่ชาวอเมริกันที่อ่าน
วรรณกรรม (ล้านคน) 

96 100 96 

ที่มา : Reading at Risk, National Endowment for the Arts, 2004 

 

 น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของประชากรผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทั้งหมดภายในประเทศอ่านวรรณกรรม 

 จ านวนผู้อ่านวรรณกรรมตกลงร้อยละ 10 ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา 

 เน่ืองจากจ านวนคนอเมริกันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 40 ล้านคนในช่วงรอบ 20 ปีที่ผ่านมา มี
ผลท าให้จ านวนนักอ่านวรรณกรรมในสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับคงที่ที่ 96 ล้านคนโดยเฉลี่ยทั้งๆ ที่    
ร้อยละ โดยรวมของผู้อ่านวรรณกรรมลดลง 
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ตารางท่ี 18 แสดงการอ่านวรรณกรรมที่ลดลงของประชากรผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเมื่อเทียบกับหนังสือ
ประเภทอ่ืนๆ ระหว่าง ค.ศ.1992 – 2002 

 

ประเภทหนังสือ 
ร้อยละของประชากรผู้ใหญ่ใน

สหรัฐอเมริกา 

ร้อยละท่ีลดลงระหว่าง ค.ศ.
1992 – ค.ศ.2002 ค.ศ.1992 ค.ศ.2002 

อ่านหนังสือทั่วไป 60.9 56.6 - 7 % 

อ่านวรรณกรรม 54.0 46.7 - 14 % 

ที่มา : Reading at Risk, National Endowment for the Arts, 2004 

 

 การอ่านหนังสือของประชากรผู้ใหญ่ชาวอเมริกันลดลงทั้งหนังสือทั่วไปและวรรณกรรม 

 ประชากรผู้ใหญ่ชาวอเมริกันอ่านหนังสือทั่วไปลดลงร้อยละ 7 และอ่านวรรณกรรมลดลง
ถึง ร้อยละ 14 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านวรรณกรรมเสื่อมถอยลง 

 

ตารางท่ี 19 แสดงการเปรียบเทียบการอ่านวรรณกรรมของเพศหญิงและเพศชายระหว่าง  ค.ศ.1982 – 

2002 

เพศ 
ร้อยละของประชากรผู้ใหญ่ท่ีอ่านวรรณกรรม 

ค.ศ.1982 ค.ศ.1992 ค.ศ.2002 

ชาย 49.1 47.4 37.6 

หญิง 63.0 60.3 55.1 

ที่มา : Reading at Risk, National Endowment for the Arts, 2004) 

 

 เพศหญิงอ่านวรรณกรรมมากกว่าเพศชาย แต่อย่างไรก็ตามร้อยละการอ่านวรรณกรรมของ
ทั้งกลุ่มคนทั้งสองเพศก าลังลดลงอย่างมากในช่วงระยะเวลา 20 ป ี

 มีประชากรผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเพศชายเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่อ่านวรรณกรรม 

 การอ่านวรรณกรรมของประชากรผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเพศหญิงก าลังมีจ านวนที่ลดลงอย่าง
มากเช่นเดียวกัน 
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ตารางท่ี 20 แสดงการเปรียบเทียบการอ่านวรรณกรรมของเยาวชนและประชากรผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน
โดยแบ่งตามช่วงอายุระหว่าง ค.ศ.1982 – 2002 

 

ช่วงอายุ 
ร้อยละการอ่านวรรณกรรม 

ค.ศ.1982 ค.ศ.1992 ค.ศ.2002 

18 - 24 59.8 53.3 42.8 

25 - 34 62.1 54.6 47.7 

ตั้งแต่ 34 ปีขึ้นไป 56.9 54.0 46.7 

ที่มา : Reading at Risk, National Endowment for the Arts, 2004 

 

 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เยาวชนอเมริกันระหว่างช่วงอายุ 18–34 ปี อ่านวรรณกรรมลดน้อยลง 

 เยาวชนชาวอเมริกันระหว่างช่วงอายุ 18 - 24 ปี อ่านวรรณกรรมลดลงมากร้อยละ 28 

ในขณะที่ชาวอเมริกันช่วงอายุ 25 – 34 ปี ลดลงร้อยละ 23 และชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่า 34 ปีขึ้นไปมี
อัตราการอ่านวรรณกรรมที่ลดลงร้อยละ 18 

 

ตารางท่ี 21 แสดงการเปรียบเทียบการอ่านวรรณกรรมของคนอเมริกันแบ่งตามระดับการศึกษา
ระหว่างปี 1982 - 2002 

ระดับการศึกษา 
ร้อยละการอ่านวรรณกรรม 

ค.ศ.1982 ค.ศ.1992 ค.ศ.2002 

ประถมศึกษาและมัธยมศกึษาตอนต้น 21.2 17.3 14.0 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 38.8 34.5 23.3 

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 54.2 49.0 37.7 

ระดับปริญญาตรี 72.9 65.0 52.9 

สูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป 82.1 74.6 66.7 

ที่มา : Reading at Risk, National Endowment for the Arts, 2004 

 

 จากตารางสรุปได้ว่า การอ่านวรรณกรรมของคนอเมริกันก าลังลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยคนอเมริกันที่มีระดับการศึกษาสูงมีการอ่านวรรณกรรมมากกว่า               

คนอเมริกันที่มีระดับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่า 
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 ทั้งนี้ จากผลการส ารวจ ค.ศ.2002 ของ National Endowment for the Arts ยังพบอีกว่า           

ชาวอเมริกันไม่ถึงกึ่งหนึ่งอ่านวรรณกรรมเพื่อความบันเทิง วัฒนธรรมการอ่านของคนอเมริกันที่ลดลงนี้
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในหมู่เยาวชน และจากผลการส ารวจยังชี้ให้เห็นว่าจ านวนผู้อ่านวรรณกรรมลดลง         
ร้อยละ 10 ในช่วง ค.ศ.1982 - ค.ศ.2002 แต่ปัจจุบันอัตราการอ่านก็ยังคงลดลง ทั้งนี้อัตราการอ่าน
หนังสือของคนอเมริกันลดลงมีสาเหตุจากการแทรกแซงของสื่อบันเทิงสมัยใหม่ อาทิเช่น ภาพยนตร์ 
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต วิดีโอเกม และอ่ืนๆ Professor Scott Elliot จาก Whitman English Department 

กล่าวว่าเหตุที่คนอเมริกันสนใจอ่านวรรณกรรมลดลง เนื่องจากสื่อวรรณกรรมไม่สามารถแข่งขันกับ         

สื่อบันเทิงที่มาในรูปจอ (Screen) ได้ เมื่อคนมีเวลาว่างลดน้อยลงก็จะใช้การดูกับการฟังแทนการอ่าน 
นอกจากนี้การอ่านวรรณกรรมที่ลดลงยังมีผลต่อวัฒนธรรมที่เรียกว่า Image-Oriented Culture กล่าวคือ 
คนเลือกรับรู้หรือสร้างประสบการณ์ต่างๆผ่านจอมากกว่าหนังสือ หนังสือที่ประสบความส าเร็จมาก
ที่สุดในทุกวันนี้จะต้องถูกน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ซึ่งก็เป็นช่องทางหรือกลยุทธ์การหาเงินของธุรกิจ
ในปัจจุบันด้วยเช่นกัน 

 ในปัจจุบันการอ่านวรรณกรรมของเยาวชนอเมริกันที่ลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากหนังสือที่มี
จ าหน่ายในท้องตลาดไม่สามารถต่อสู้กับวัฒนธรรมป็อป (Pop Culture) ได้ เนื่องจากโลกของเราใน       

ทุกวันนี้ค านึงถึงแต่เร่ืองของเงินตรา (Money-Obsessed World) และการได้มาซึ่งอ านาจ (Power) ท าให้
หนังสือที่คนอเมริกันอ่านส่วนใหญ่จึงเป็นหนังสือประเภท How to อาทิเช่น วิธีการหาเงิน หาที่ท ากิน 
หาที่อยู่อาศัย และอื่นๆ ส่วนหนังสือวรรณกรรมที่มีคุณค่าจรรโลงใจและหนังสือประเทืองปัญญาได้เร่ิม
สูญหายไป สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในหมู่คนอเมริกัน คือ วัฒนธรรมการตกอยู่ในความ
หวาดกลัว (Fear-Obsessed Culture) (Lauren Beebe, 2008) 

 ทั้งนี้ส าหรับหนังสือนิยายที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านชาวอเมริกันตั้งแต่ ค.ศ.1995-2002 ได้แก่  
 ร้อยละ 92 หนังสือนิยายรักโรแมนติก (Romances) 

 ร้อยละ 79 หนังสือนิยายส าหรับเด็ก (Children’s fiction) 
 ร้อยละ 79 หนังสือนิยายร่วมสมัย (Contemporary fiction) 

 ร้อยละ 55 หนังสือตลก (Humor) 

 นอกจากนั้น หนังสือส าหรับเด็ก (Children’s Books) ขายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ใน ค.ศ.2002 เป็น 
201.1 ล้านเล่ม ใน 6 เดือนแรกของปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการอ่าน
หนังสือของเด็กมากยิ่งขึ้น (Ipsos-NPD’s Children’s BookTrends) 
 ค.ศ.2004 พ่อแม่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่เล็งเห็นว่าเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี เป็นช่วงอายุที่
ส าคัญที่สุดในการที่จะท าให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ  รอบกาย ดังนั้นพ่อแม่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่            

จึงพยายามอย่างมากที่จะให้เด็กเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆเช่น คอมพิวเตอร์ ป้ายโฆษณา วิทยุ มือถือ หรือ
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โฆษณาต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า พ่อแม่ชาวอเมริกันต้องการให้ลูกเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
และให้เวลาในการสอนสิ่งต่างๆ ให้กับลูกมากที่สุดเท่าที่ เป็นไปได้เช่นกัน นอกจากนั้นพ่อแม่                
ชาวอเมริกันซื้อหนังสือและตุ๊กตาเพื่อการศึกษาให้กับเด็ก อ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาด้านการเรียนรู้และการอ่านของลูกในอนาคต (Lee, Lea, 2004) 

 ค.ศ.2008 ได้มีการส ารวจพฤติกรรมการอ่านของคนอเมริกันพบว่า 

 1 ใน 3 ของผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายไม่เคยอ่านหนังสืออ่ืนๆอีกเลยหลังจากที่เรียน
จบการศึกษา 

 ร้อยละ 42 ของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เคยอ่านหนังสืออ่ืนๆ อีกเลยหลังจากที่
เรียนจบการศึกษา 

 ร้อยละ 80 ของครอบครัวอเมริกันไม่ได้ซื้อหนังสือหรืออ่านหนังสือเลยใน ค.ศ.2007 

 ร้อยละ 70 ของประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาไม่เคยไปร้านขายหนังสือในช่วงระยะเวลา 
5 ปีที่ผ่านมา 

 ร้อยละ 57 ของหนังสือใหม่ที่ถูกตีพิมพ์และน าออกจ าหน่ายไม่ได้รับการอ่านจบเล่ม 

 ร้อยละ 70 ของหนังสือที่ตีพิมพ์ไม่ได้สร้างก าไร 

(อ้างอิง: Jerold Jenkins, 2008 from www.jenkinsgroupinc.com) 

 ร้อยละ 53 ของคนอเมริกันอ่านหนังสือนิยายหรือเร่ืองที่แต่งขึ้นมา (Fiction) และร้อยละ43 

อ่านหนังสือจากเร่ืองจริง (Non-Fiction) ซึ่งประเภทของหนังสือนิยาย (Fiction) ที่ได้รับความนิยม        

มากที่สุด คือ หนังสือลึกลับและสืบสวน 

 ร้อยละ 55 ของหนังสือนิยาย (Fiction) ถูกซื้อโดยผู้หญิง และร้อยละ 45 ซื้อโดยผู้ชาย 

 (อ้างอิง: Publishers Weekly, 2008) 

 ในแต่ละวัน คนอเมริกันใช้เวลาดูทีวี 4 ชั่วโมง ฟังวิทยุ 3 ชั่วโมง และใช้เวลาในการอ่าน
นิตยสาร 14 นาท ีต่อวัน 

(อ้างอิง: Veronis, Suhler & Associaties Investment Banker, 2008) 

 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
อ่าน 

 ยอดขายของหนังสือของสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเร่ิมมีการเก็บสถิติการบริโภค
หนังสือของคนอเมริกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ ค.ศ.1977 เป็นต้นมา โดยมีการเก็บข้อมูลการซื้อหนังสือและ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนอเมริกันแบ่งตามประเภทของหนังสือต่างๆ ดังนี ้
 

http://www.jenkinsgroupinc.com/


โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-120 

 

 กลุ่มหนังสือส าหรับเด็ก 

 ค.ศ.1995 ยอดขายหนังสือส าหรับเด็กเพิ่มขึ้นเป็น 1.25 พันล้านดอลลาร์จากการขายหนังสือ
ทั้งหมด 511 ล้านเล่ม  ในขณะที่ยอดขายหนังสือส าหรับเด็ก ค.ศ.1986 มีเพียงแค่ 386.2 ล้านดอลลาร์จาก
หนังสือทั้งหมด 250 ล้านเล่ม และ ค.ศ.1977 เพียงแค่ 162.1 ล้านดอลลาร์   
 ค.ศ.1996 ส าหรับสถานที่จัดจ าหน่ายหนังสือส าหรับเด็ก พบว่า 

 คนนิยมซื้อหนังสือส าหรับเด็กที่ร้าน Discount Store มากที่สุด (ร้อยละ29) 
 ซื้อจากชมรมนักอ่านหนังสือ3 (Book Club) (ร้อยละ18) 
 ซื้อจากร้านขายหนังสือเครือข่ายขนาดใหญ่ (ร้อยละ10) 
 ซื้อจากรา้นอาหารและร้านขายยา (ร้อยละ7) 
 ซื้อจากร้านขายหนังสือรายย่อย (ร้อยละ6) 
 ซื้อทางไปรษณีย์ (ร้อยละ6) 
 ซื้อจากร้านขายของเล่น (ร้อยละ5) 
 ซื้อจากร้านค้าทั่วไป (ร้อยละ3) 
 ซื้อจากคลังหนังสือ (Warehouse/Price Club) (ร้อยละ2) 
 แหล่งอื่นๆ (ร้อยละ15) 

 นอกจากนั้น ค.ศ. 2001 คนอเมริกันใช้จ่ายมากถึง 766 ล้านดอลลาร์ ในการซื้อหนังสือเด็กถึง 
194 ล้านเล่มในช่วง 6 เดือนแรก 

 

 กลุ่มหนังสือส าหรับเยาวชน 

 ค.ศ. 1996 จากการส ารวจของ Publishers Weekly Survey of Bookstores พบว่า ร้อยละ55 ของ
หนังสือส าหรับเยาวชนที่ถูกซื้อเป็นหนังสือประเภทนิยาย (Fiction) และร้อยละ 25 เป็นหนังสือสีสัน
และกิจกรรม (Coloring/Activity) (Consumer Research Study on Book Purchasing) 

 ค.ศ. 2002 ยอดขายส าหรับหนังสือเรียนของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมปลาย (EL-HI) เติบโตขึ้นถึง 1.53 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย หนังสือวิทยาศาสตร์ 72.2 

ล้านเหรียญสหรัฐ คณิตศาสตร์ 99.3 ล้านเหรียญสหรัฐ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (Social Studies) 

                                                           
3
 ชมรมนักอ่านหนังสือ (Book Club) คือ กลุ่มบุคคลที่รักการอ่านหนังสือจัดตัง้ชมรมเพื่อเป็นสถานที่ท า

กิจกรรมต่างๆรวมกันระหว่างสมาชิกของชมรม อาทิเช่น การวิจารณ์หนังสือ การขายหนังสือให้กับสมาชิกในชมรม 
โดยสมาชิกในชมรมจะได้รับส่วนลดในการซ้ือหนงัสือด้วยเช่นกนั 
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108.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และหนังสือเพื่อการอ่านภาษาอังกฤษและศิลปะทางภาษา (Reading English 

and Language Arts) 609.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

 ยอดตีพิมพ์หนังสือ 

 ค.ศ.2000 มีหนังสือหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด 122,000 เร่ือง (Titles)  

 ค.ศ.2001 มหีนังสือทั้งหมด 135,000 เร่ืองที่ได้รับการตีพิมพ์  
 ค.ศ.2002 มีหนังสือทั้งหมด 150,000 เร่ืองทั้งหนังสือใหม่และหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ซ้ า โดย
แบ่งเป็นหนังสือประเภทนิยาย (Fiction) 17,000 เร่ือง และหนังสือส าหรับเยาวชน (Bookmarket.com)  

 โดยที่โรงพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาผลิตหนังสือเร่ืองใหม่ 65,000 เร่ืองโดยเฉลี่ยในแต่ละปี 
 ค.ศ.2003 มีหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด 120,000 เร่ืองในสหรัฐอเมริกา (bookwire.com) 

 ค.ศ.2006 – 2007 มีหนังสือและสิ่งพิมพ์ใหม่เกิดขึ้นประมาณ 291,922 เล่มใน 1 ปี (เพิ่มจาก 
ค.ศ. 2005 ร้อยละ3.2 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 9,422 เร่ืองจากปี 2005) (R.R. Bowker) 10,000 เร่ือง 

 

 เวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือของคนอเมริกัน 

 ค.ศ.1996 จากการศึกษาการอ่านหนังสือของคนอเมริกันพบว่า คนอเมริกันอ่านหนังสือโดย
เฉลี่ย 123 ชั่วโมงต่อปี (Communications Industry Forecast, 1996) 

 ค.ศ.2001 คนอเมริกันอ่านหนังสือน้อยลงเหลือเพียง 109 ชั่วโมงต่อปี  (Communications 

Industry Forecast, 2001)  

 ค.ศ.2005 คนอเมริกันอ่านหนังสือวันละ 20 นาที หรือ 121.67 ชั่วโมงต่อปี โดยผู้ชายอ่าน
หนังสือโดยเฉลี่ย 0.29 ชั่วโมงต่อวัน และผู้หญิงใช้เวลา 0.39 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเวลาดังกล่าวรวมเวลาที่ใช้
ในการอ่านตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน (the Bureau of Labor Statistics, 2006) 

 ค.ศ.2008 คนอเมริกันอ่านหนังสือน้อยลงกว่าในอดีต ในปัจจุบันเหลือเพียง 102 ชั่วโมงต่อปี 
โดยใช้เวลาดูโทรทัศน์มากขึ้นถึง 153 ชั่วโมงต่อเดือน หรือ ประมาณ 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเพิ่มมา
จากปี ค.ศ. 2007 ถึงร้อยละ 1.9  และใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตมากขึ้นคร้ังละ 27 นาที 57 วินาทีใน
หนึ่งวันโดยเฉลี่ย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ.2007 ถึงร้อยละ 4.6 และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นทุกๆ               
ปี (Nielson Research, 2009)  

 ทั้งนี้ เนื่องจากคนอเมริกันมีทางเลือกในการบริโภคข้อมูลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
อินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนอเมริกันนิยมใช้กันมากในการค้นหาข้อมูล การหาความรู้ใหม่ๆ 
เพื่อความบันเทิง หรือการเข้าสังคมออนไลน์ ดังนั้นการที่คนอเมริกันใช้เวลาในการอ่านหนังสือน้อยลง
เป็นการบอกให้ทราบถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์เร่ิมเข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจนในการลดเวลาการอ่าน

http://www.bookwire.com/
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หนังสือของคนอเมริกัน ซึ่งมีหลักฐานชี้ชัดจากยอดจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง       
ร้อยละ 55.7 ระหว่างปี ค.ศ.2002 - ค.ศ.2007 

 

 นักเขียนหน้าใหม่ในอเมริกา 

 จ านวนนักเขียนในอเมริกาได้เพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ ในแต่ละปี  
 ค.ศ.2002 มีนักเขียนและนักประพันธ์ (Writers and Authors) ในประเทศโดยรวมนับเฉพาะที่
รับการจ้างงานให้เขียนหนังสืออยู่ทั้งสิ้นโดยประมาณ 120,000 คน  
 ค.ศ.2006 เพิ่มขึ้นเป็น 135,000 คน และทางส านักงานสถิติแรงงานแห่งชาติสหรัฐฯ ได้
ประมาณการว่าในปี ค.ศ.2016 จะมีจ านวนของนักเขียนในอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นถึง 153,000 คน ที่จะได้รับ
การจ้างงานให้เขียนหนังสือในสหรัฐอเมริกา (Bureau of Labor Statistics, 2006) 

 

 การส่งออกและการน าเข้าหนังสือ 

 อเมริกาส่งออกหนังสือเพิ่มขึ้นค.ศ.2005 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 คิดเป็นมูลค่า 1.58 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ในขณะเดียวกันอเมริกามีหนังสือน าเข้ามีมูลค่าถึง 1.66 พันล้านเหรียญ หรือเพิ่มขึ้น         
ร้อยละ 4.8  (อ้างอิง : U.S. Commerce Department; Buch and Buch handel in Zahlen 2005) 
 

 จ านวนโรงพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา 

 มีจ านวนโรงพิมพ์ทั้งหมดในอเมริกาประมาณ 73,000 โรงพิมพ์ ซึ่งในจ านวนนี้ประกอบด้วย
โรงพิมพ์ขนาดย่อม 53,000 โรงพิมพ์  (อ้างอิง : http://www.booksusa.de) 

 

 จ านวนร้านจ าหน่ายหนังสือ 

 มีร้านจ าหน่ายหนังสือทั้งหมด 5,238 ร้าน โดยมีเพียง 2,363 ร้านเป็นสมาชิกของ The American 

Booksellers Association 

(อ้างอิง : American Book Trade Directory 2006; The American Booksellers Association) 
 

 ยอดขายต่อหน่ึงร้านหนังสือ 

 ร้านจ าหน่ายหนังสือที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ 3 ล าดับในอเมริกา ได้แก่ 
 Borders 

 Barnes & Noble 

 Books-a-Million 

http://www.booksusa.de/
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 ซึ่งร้านขายหนังสือทั้ง 3 ร้านนี้จ าหน่ายหนังสือมากกว่า 3 ใน 4 ของหนังสือในสหรัฐอเมริกา
และร้อยละ 37 ของยอดขายหนังสือของอเมริกามาจากเทศกาลหนังสือ ค.ศ.2002 และอีกร้อยละ 15 ของ
ยอดจ าหน่ายหนังสือมาจากร้านขายหนังสือทั่วไป และอีกร้อยละ 22 มาจากร้านขายหนังสือที่มีเครือข่าย
ขนาดใหญ่ นอกจากนั้น ชมรมนักอ่านหนังสือ (Book Club) มียอดจ าหน่ายที่ ร้อยละ 19 และอีก               
ร้อยละ 87 เป็นยอดจ าหน่ายหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต 

ท่ีมา : IPSOS-NPD  Ipsos Insight Marketing Research 

 

 เทศกาลหนังสือ (Book Fair) 

 BookExpo America (BEA) มีการจัดเทศกาลหนังสือขึ้นทุกๆปีโดยเลือกใช้สถานที่จัดแตกต่าง
กันออกไปในแต่ละปี 
 ค.ศ.2007 BookExpo America จัดเทศกาลหนังสือที่เมืองวอชิงตัน ดี.ซี. และมีผู้เข้าชมงาน
มากกว่า 37,000 คนจาก 80 ประเทศทั่วโลก 

 ค.ศ.2008 จัดที่นครลอสแองเจลิส ในวันที่ 29 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. โดยมีโรงพิมพ์เข้าร่วมงาน
มากกว่า 2,000 โรงพิมพ์  (อ้างอิง: BookExpo America) 

 

 ยอดจ าหน่ายหนังสือ 

 ค.ศ.1995 ยอดขายโดยรวมของตลาดอยู่ที่ประมาณ 25.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยยอดจ าหน่าย
หนังสือของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1995 อยู่ที่อันดับที่ 1 ของโลก โดยมีประเทศญ่ีปุ่นเป็นอันดับที่ 2 ด้วย
ยอดจ าหน่ายหนังสือ 10.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเยอรมันอยู่อันดับที่ 3 ด้วยยอดจ าหน่าย 10 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ส่วนประเทศที่อยู่อันดับรองลงมาได้แก่ สหราชอาณาจักร สเปน สาธารณรัฐเกาหลี 
บราซิล อิตาลี และสถานรัฐประชาชนจีน (Bookmarket.com) 

 ค.ศ.1996 ยอดขายหนังสือโดยรวมของตลาดตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 20.26 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
(Bookmarket.com) 

 ค.ศ.2005-ค.ศ.2007 จากการรายงานของ Association of American Publisher (AAP) รายงานว่า 
ยอดขายโดยรวมของตลาดเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยในปีค.ศ.2007 Association of American Publisher (AAP) 

ซึ่งเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ประมาณการและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายหนังสือในสหรัฐอเมริกา ได้รับ
ข้อมูลสถิติมาจากฐานข้อมูลส่วนกลางของภาครัฐและได้มาจากส านักพิมพ์ 81 แห่งในสหรัฐอเมริกาถึง
ยอดขายของส านักพิมพ์ค้นพบว่าส านักพิมพ์มียอดขายหนังสือสุทธิอยู่ที่ 25 พันล้านเหรียญ หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.2 จาก ค.ศ.2006 และยังเพิ่มขึ้นจาก ค.ศ.2002 ถึงร้อยละ 2.5 
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 หนังสือส าหรับผู้ใหญ่และเยาวชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จาก ค.ศ.2006 เป็น 8.5 พันล้านเหรียญ 
และคาดว่าอาจจะมีอัตราการเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 3.6 ปีถัดไป ส าหรับหนังสือที่มียอดขายของหนังสือ
ที่เติบโตมากที่สุดมาจากหนังสือส าหรับผู้ใหญ่ปกแข็ง (Adult hardbound book) ซึ่งยอดขายโตขึ้น          

ร้อยละ 7.8 จากปีที่แล้ว และมียอดขายโดยรวมของหนังสือนี้ 2.8 พันล้านเหรียญ และคาดว่าจะมีการ
เติบโตต่อไปเร่ือยๆ ร้อยละ 3.4 ส่วนหนังสือส าหรับผู้ใหญ่ปกอ่อน (Adult paperbound) เพิ่มขึ้น            
ร้อยละ 0.2 จาก ค.ศ.2006 เป็น 2.3 พันล้านเหรียญหรือมีอัตราโตต่อปีร้อยละ 4.0 

 ทั้งนี้ส าหรับหนังสือเด็กและเยาวชนกลับมียอดตกลงถึง ร้อยละ 0.5 จาก ค.ศ.2006 เป็น 2.0 
พันล้านเหรียญ และยอดขายหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชนแบบปกอ่อน กลับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.1 
เป็น 1.4 พันล้านเหรียญจาก ค.ศ.2006 อย่างไรก็ตาม หนังสือส าหรับเยาวชนคาดว่าจะขายดีเพิ่มมากขึ้น
เร่ือยๆ ในอนาคต เนื่องจากเด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องในการอ่าน
หนังสือ และท าให้ Association of American Publisher (AAP) คาดการณ์ว่า ยอดขายหนังสือประเภทนี้
จะเติบโตขึ้นอีก ร้อยละ 4.6 ส าหรับหนังสือปกแข็ง (Hardbound book) และร้อยละ 2.1 ส าหรับปกอ่อน 
(Paperbound book) จากปีค.ศ.2002 

 ส าหรับยอดจ าหน่ายหนังสือออดิโอ (Audio books) ถือว่าค.ศ.2007 เป็นปีทองของการขาย
หนังสือประเภทนี้  เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 จาก ค.ศ.2006 เป็น 213 พันล้านเหรียญ           
ซึ่งนับว่าเป็นยอดจ าหน่ายที่สูงมาก และอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องร้อยละ 8.8 ต่อปี และ
ค.ศ.2007 ยอดขายหนังสือเกี่ยวกับศาสนาเพิ่มสูงมากขึ้นเช่นกันโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 หรือ 783 พันล้าน
เหรียญและเมื่อมีอัตราเติบโตของยอดขายหนังสือเกี่ยวกับศาสนาอยู่ที่ ร้อยละ 7.1 ส าหรับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ก็มียอดขายสูงขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มจากร้อยละ 23.6 จาก ค.ศ.2006 หรือคิดเป็น
มูลค่าเท่ากับ 67 ล้านเหรียญ แต่ทั้งนี้มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 55.7 จาก ค.ศ.2002 ซึ่งนับว่าเป็นการ
เติบโตแบบก้าวกระโดด 

 ถึงแม้ว่าหนังสือแต่ละประเภทส่วนใหญ่จะมียอดขายเพิ่มขึ้นจาก  ค.ศ.2006 แต่ตลาดขาย
หนังสือส่ง (Mass Market Paper Books) กลับมองเห็นว่า ค.ศ.2007 ยอดขายของตลาดโดยรวมอาจตกลง
เล็กน้อย ร้อยละ 2.0 หรือตกลงไป 1.1 พันล้านเหรียญ และยอดขายผ่านร้านหนังสืออาจตกลงร้อยละ 2.8 

  ส าหรับหนังสือเรียนและเพื่อการศึกษา กล่าวคือ ยอดขายของ  K-12 (ตั้งแต่ชั้นประถมจนถึง
มัธยมปลาย) เพิ่มสูงขึ้นมากร้อยละ 2.7 หรือเพิ่มขึ้น 6.4 พันล้านเหรียญจาก ค.ศ.2006 และคาดว่าจะมี
อัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองร้อยละ 4.0 

ท่ีมา : Publishing Industry Statistics 2007, Association of American Publisher (AAP) 
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ตารางท่ี 22 แสดงรายได้จากการจ าหน่ายหนังสือระหว่าง ค.ศ.2002–ค.ศ.2007  (Estimated Net Sales in 

Dollar) 

ที่มา : Association of American Publisher (AAP), 2007 

 

 จากตาราง พบว่า หนังสือเกือบทุกชนิดมียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงระหว่าง ค.ศ.2002–ค.ศ.
2007 แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือ ยอดการจ าหน่ายหนังสือออดิโอ  (Audiobooks) และยอดจ าหน่าย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) อัตราการเติบโตรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด กล่าวคือยอดจ าหน่าย
หนังสือออดิโอ มีอัตราการเติบโตของยอดขายร้อยละ 8.8 และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 55.7 

ในขณะที่ยอดจ าหน่ายหนังสือปกแข็งและปกอ่อนเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันแต่ในสัดส่วนที่ไม่มากนัก โดย
อัตราการเติบโตของยอดขายของหนังสือปกแข็งและปกอ่อนทั้งส าหรับเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่มีอัตรา
การเติบโตน้อยกว่าอัตราการเติบโตของยอดจ าหน่ายของหนังสือออดิโอ  และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

ประเภทหนังสอื ค.ศ.2002 ค.ศ.2005 ค.ศ.2007 

อัตราการเติบโต 

ระหว่าง  
ค.ศ.2002-ค.ศ.2007 

หนังสือปกแข็งส าหรับผู้ใหญ ่                  

(Adult Hardbound) 2,371,553     2,495,175     2,800,080 3.4% 

หนังสือปกอ่อนส าหรบัผูใ้หญ่                  
(Adult Paperbound) 1,876,620     2,099,187     2,282,173 4.0% 

หนังสือปกแข็งส าหรับเด็กและเยาวชน 

(Juvenile Hardbound) 1,636,248     2,100,456     2,048,155 4.6% 

หนังสือปกอ่อนส าหรบัเด็กและเยาวชน 

(Juvenile Paperbound) 1,259,767     1,348,653     1,395,524 2.1% 

จ าหน่ายหนังสือผ่านชมรมนักอ่านหนังสือและ
ทางไปรษณีย์ (Book clubs and Mail Order) 852,384        659,290       621,605 -6.1% 

หนังสือขายส่ง (Mass Market Paperback) 1,216,710     1,091,759     1,119,140 -1.7% 

หนังสือผ่านส่ือออดิโอ (Audio books)     143,410        206,299        218,230 8.8% 

หนังสือเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญา (Religious)      556,799        829,273       783,411 7.1% 

หนังสืออิเลก็ทรอนกิส ์ (E-books)         7,337        43,832        67,233 55.7% 

หนังสือส าหรับผู้เช่ียวชาญ (Professional)   3,155,191    3,300,812    3,474,656 1.9% 

หนังสือเรียนส าหรับเด็กประถมศกึษาถึงมัธยม
ตอนปลาย (El-Hi หรือ K-12 Education) 

  5,795,044     6,570,175     6,356,211 1.9% 

หนังสือเพื่อการศึกษาในระดับสูง               

(Higher Education) 

  3,025,029     3,359,429     3,677,970 4.0% 

หนังสือประเภทอืน่ๆ (Others)      136,488        158,558        115,185 -3.3% 

รวมทั้งหมด 22,032,580   24,262,898   24,959,573 2.5% 
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(E-books) เป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ หนังสือประเภทปรัชญาและศาสนาเป็นหนังสืออีกประเภทหนึ่งที่
มีอัตราการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 7.1 ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  นั่นพอจะแสดง
ให้เห็นว่าคนอเมริกันในปัจจุบันเร่ิมให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาและศาสนามาที่ใช้เป็นหลักใน
การด ารงชีวิตมากขึ้นเช่นกัน  
 

ภาพท่ี 4   แสดงยอดจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ระหว่าง ค.ศ.2002 – ค.ศ.2008  

-
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ปี

อด  น่ น ืออิเล็กท อนิค ์ ว่ ปี 2002 - 2008

า ไดจากกา จ าหนา  E-books  5,794,160.00  7,343,885.00  9,619,503.00  10,828,970.0  20,000,000.0  31,800,000.0  52,400,000.0

ป ี2002 ป ี2003 ป ี2004 ป ี2005 ป ี2006 ป ี2007 ป ี2008

 

ท่ีมา : Association of American Publisher (AAP), 2008 

 

 จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่าอัตราการบริโภคหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ิมมีจ านวนมากขึ้น
นับตั้งแต่ค.ศ.2002 ที่มียอดจ าหน่ายเพียง 5.8 ล้านดอลลาร์ จนถึง ค.ศ.2008 ยอดจ าหน่ายของหนังสือ    
E-books ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 52.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหลายๆส านักพิมพ์ได้คาดการณ์ไว้ว่าธุรกิจ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตจะเป็นที่นิยมในท้องตลาดมากขึ้นและคาดการณ์ไว้ว่าในไตรมาสแรก
ของ ค.ศ. 2009 ยอดจ าหน่ายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อาจเพิ่มขึ้นอีก 15.5 ล้านดอลลาร์ 
 

การประเมินทักษะการอ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ ค.ศ.1971 ถึง - 2004 

 ทั้งนี้ทางสถาบัน NAEP ได้ประเมินทักษะการอ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 9 ถึง 
17 ปี โดยท าการประเมินผลจากกลุ่มนักเรียนด้วยตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 500 เด็กนักเรียนที่ได้ผลการ
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ประเมินอยู่ในระดับคะแนน 150 เป็นเด็กนักเรียนที่สามารถอ่านจับใจความได้เพียงเล็กน้อย  ส่วน        

เด็กนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน 200 เป็นนักเรียนที่สามารถอ่านจับใจความได้
ค่อนข้างดี สามารถรวบรวมความคิดที่ได้จากการอ่านและสามารถสรุปในสิ่งที่ตนเองอ่านได้ ส าหรับ
เด็กนักเรียนที่มีระดับคะแนน 250 มีความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการรู้ได้ด้วยตนเอง             
มีความสามารถในการเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ และสามารถกล่าวถึงเร่ืองราวเกี่ยวกับวรรณกรรม 
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และเด็กนักเรียนที่มีระดับคะแนนสูงกว่า 300 คะแนน เป็น
เด็กนักเรียนที่มีความสามารถในการค้นหา ท าความเข้าใจ สรุปความ และสามารถอธิบายข้อมูลและ
วรรณกรรมที่มีความซับซ้อนได้ดีมาก อย่างไรก็ตามการทดสอบของ NAEP ดังกล่าวไม่ได้รวม            

เด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษหรือบุคคลไร้สมรรถภาพ  ทั้งนี้การประเมินทักษะการอ่านของ
เด็กนักเรียนจะถูกแบ่งออกด้วยเกณฑ์ 2 ประการ คือ แบ่งตามช่วงอายุ 9 ปี 13 ปี และ 17 ปี และแบ่งตาม
เชื้อชาติของเด็กนักเรียน 

 ผลที่ได้จากการทดสอบทักษะการอ่านของเด็กนักเรียนทั้งประเทศพบว่าในปี ค.ศ.2004        
เด็กนักเรียนอายุ 9 และ 13 ปีได้รับคะแนนโดยเฉลี่ยจากการทดสอบสูงกว่าในปี ค.ศ.1971 และ                

เด็กนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไปได้รับคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเดียวกันกับคะแนนที่ได้รับในปี ค.ศ. 
1971  
 หากแบ่งผลการประเมินตามเชื้อชาติของเด็กนักเรียนพบว่า เด็กแอฟริกัน-อเมริกันโดยเฉลี่ยทุก
ช่วงอายุได้รับผลการทดสอบในปี ค.ศ.2004 ดีขึ้นกว่าในปี ค.ศ.1971 กล่าวคือ โดยเฉลี่ยเด็กแอฟริกัน-

อเมริกันที่อายุ 9 ปี ได้รับคะแนนการอ่านดีขึ้น และเด็กแอฟริกัน-อเมริกันที่อายุ 13 ปี และ 17 ปี ก็ได้รับ
คะแนนจากการทดสอบเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ส าหรับเด็กอเมริกันผิวขาวทุกช่วงอายุก็ได้รับคะแนนโดย
เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนับจากปี ค.ศ.1971 และส าหรับเด็กชนชาติอ่ืนที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาดั้งเดิม 
ก็ได้รับผลการประเมินสูงในปี ค.ศ.2004 ด้วยเช่นกัน 
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ตารางท่ี 23 คะแนนเฉลี่ยการอ่านหนังสือของเด็กนักเรียนแบ่งตามอายุ  เพศ และเชื้อชาติ ตั้งแต่ ค.ศ.
1971 – ค.ศ.2004  

 

หมายเหต ุ(1) คะแนนการทดสอบการอ่านหนังสือของเด็กชนชาติอื่นที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาดั้งเดิมยังไม่ได้รับการ
จัดเก็บในปี ค.ศ. 1971 

ที่มา: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics, 2005 

(NCES 2006–030) 

 

เพศและเช้ือชาต ิ 1971 1975 1980 1984 1990 1994 1999 2004 

เด็กนักเรียนอาย ุ9 ปีขึ้นไป                 

โดยรวม 208 210 215 211 209 211 212 219 

เพศชาย 201 204 210 207 204 207 209 216 

เพศหญิง 214 216 220 214 215 215 215 221 

เชื้อชาต ิ                 

เด็กอเมริกันผิวขาว 214 217 221 218 217 218 221 226 

เด็กแอฟรกิัน- อเมริกัน 170 181 189 186 182 185 186 200 

เด็กชนชาติอื่นที่ใช้ภาษาสเปน (1) 183 190 187 189 186 193 205 

เด็กนักเรียนอาย ุ13 ปีขึ้นไป                 

โดยรวม 255 256 258 257 257 258 259 259 

เพศชาย 250 250 254 253 251 251 254 254 

เพศหญิง 261 262 263 262 263 266 265 264 

เชื้อชาต ิ                 

เด็กอเมริกันผิวขาว 261 262 264 263 262 265 267 266 

เด็กแอฟรกิัน- อเมริกัน 222 226 233 236 241 234 238 244 

เด็กชนชาติอื่นที่ใช้ภาษาสเปน (1) 232 237 240 238 235 244 242 

เด็กนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป                 

โดยรวม 285 286 285 289 290 288 288 285 

เพศชาย 279 280 282 284 284 282 281 278 

เพศหญิง 291 291 289 294 296 295 295 292 

เชื้อชาต ิ                 

เด็กอเมริกันผิวขาว 291 293 293 295 297 296 295 293 

เด็กแอฟรกิัน- อเมริกัน 239 241 243 264 267 266 264 264 

เด็กชนชาติอื่นที่ใช้ภาษาสเปน (1) 252 261 268 275 263 271 264 
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อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรตั้งแต่ค.ศ. 1988 – ค.ศ. 2008 

 ค.ศ.1964 – 1973 มีการส ารวจอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรชาวอเมริกันทั่วทั้ง
ประเทศโดยกองทัพสหรัฐฯ พบว่า ประชากรชาวอเมริกันส่วนใหญ่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้
แล้ว มีเพียงประชากรบางกลุ่มซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลอ่านออกเขียนได้ในระดับต่ าหรือไม่ได้เลย ทั้งนี้
อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรสหรัฐฯอยู่ที่ร้อยละ 73 ของประชากรทั้งหมดภายในประเทศ 
(อ้างอิง: Army Test, http://www.at-riskginesville.info/WhatWorks/HomeLiteracy_USHistory.pdf)  
 ค.ศ.1994 – ค.ศ.1995 มีการส ารวจอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอเมริกันอายุ 16 –65
ปีเปรียบเทียบกับประชากรในประเทศอ่ืนๆที่ช่วงอายุเดียวกัน เรียกว่า International Adult Literacy 

Survey (IALS) ซึ่งการส ารวจนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายด้วยกัน อาทิเช่น องค์กรภาครัฐ 
สถาบันเก็บข้อมูลทางสถิติของชาติ สถาบันวิจัย และ The Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) โดยผลของการส ารวจได้แบ่งระดับความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของ
ประชากรในแต่ละประเทศออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน โดยระดับที่หนึ่งเป็นระดับความสามารถในการ
อ่านออกเขียนได้ที่ต่ าที่สุดและระดับที่สี่และห้าเป็นระดับที่แสดงความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
ที่ดีที่สุด  
 

ตารางท่ี 24 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของประชากรชาว
อเมริกันและชาติอ่ืนๆ ค.ศ.1994 – ค.ศ.1995 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4/5 

โปแลนด์ - 42.6% 

สวิสเซอร์แลนด์ – 
35.7% 

(พูดภาษาเยอรมัน) 
เนเธอแลนด์ – 44.1% สวีเดน – 32.4% 

ไอร์แลนด์ – 22.6% โปแลนด์ – 34.5% สวีเดน – 39.7% แคนาดา – 22.7% 

สหราชอาณาจักร – 
21.8% 

เยอรมัน – 34.2% เบลเยี่ยม – 39.0% 
สหรัฐอเมริกา – 

21.1% 

สหรัฐอเมริกา – 
20.7% 

สวิสเซอร์แลนด์ – 
33.7% 

(พูดภาษาฝรั่งเศส) 

สวิสเซอร์แลนด์ – 

38.6% 

(พูดภาษาฝรั่งเศส) 

 

นิวซีแลนด์ – 19.2% 
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ระดับท่ี1 ระดับท่ี2 ระดับท่ี3 ระดับท่ี4/5 

สวิสเซอร์แลนด์ – 
19.3% 

(พูดภาษาฝรั่งเศส) 

สหราชอาณาจักร – 
30.3% 

เยอรมัน – 38.0% ออสเตรเลีย – 18.9% 

เบลเยี่ยม – 18.4 % เนเธอแลนด์ – 30.1% ออสเตรเลีย – 36.9% 
สหราชอาณาจักร – 

16.6% 

นิวซีแลนด์ – 18.4% ไอร์แลนด์ – 29.8% 

สวิสเซอร์แลนด์ – 
36.1% 

(พูดภาษาเยอรมัน) 
เนเธอแลนด์ – 15.3% 

สวิสเซอร์แลนด์ – 
17.6% 

(พูดภาษาเยอรมัน) 
เบลเยี่ยม – 28.2 % แคนาดา – 35.1% เบลเยี่ยม – 14.3% 

ออสเตรเลีย – 17.0% นิวซีแลนด์ – 27.3% นิวซีแลนด์ – 35.0% ไอร์แลนด์ – 13.5% 

แคนาดา – 16.6% ออสเตรเลีย – 27.1% ไอร์แลนด์ – 34.1%  เยอรมัน – 13.4% 

เยอรมัน – 14.4% 
สหรัฐอเมริกา – 

25.9% 

สหรัฐอเมริกา – 
32.4% 

สวิสเซอร์แลนด์ – 
10.0% 

(พูดภาษาฝรั่งเศส) 

เนเธอแลนด์ – 10.5% แคนาดา – 25.6% 
สหราชอาณาจักร – 

31.3% 

สวิสเซอร์แลนด์ – 
8.9% 

(พูดภาษาเยอรมัน) 
สวีเดน – 7.5% สวีเดน – 20.3% โปแลนด์ – 19.8 % โปแลนด์ – 3.1 % 

ที่มา : National Institute for Literacy from http://nifl.gov/nifl/facts/reading_facts.html 

 

 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากตารางข้างต้น พบว่า ประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่มี
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ในระดับที่หนึ่งซึ่งเป็นระดับต่ าสุดคิดเป็นจ านวนร้อยละ 20.7 ของ
ประชากรทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา หรือกล่าวได้ว่าเป็นล าดับที่ 4 จากประเทศที่ท าการส ารวจทั้งหมด 
และในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาเองมีประชากรผู้ใหญ่ที่อ่านออกเขียนได้ในระดับดีถึงดีมากซึ่งอยู่ใน
ระดับที่สี่และห้า อยู่ถึงร้อยละ 21.1 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศ หรือกล่าวได้ว่าเป็น          
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ล าดับที่ 3 จากประเทศทั้งหมดที่ท าการส ารวจ รองจากประเทศสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่ มีประชากร
ผู้ใหญ่อ่านออกเขียนได้ในระดับดีมากจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32.4 ของประชากรชาวสวีเดน
ทั้งหมดในประเทศ ส่วนประเทศแคนาดาเป็นประเทศอันดับที่ 2 ในกลุ่มที่มีประชากรอ่านออกเขียนได้
ในระดับที่ดีมากเช่นเดียวกัน 

 ใน ค.ศ.1996 ประชากรในสหรัฐฯมีอัตราการอ่านออกเขียนได้ที่ร้อยละ 95.5 (อ้างอิง: Asian 

New Weeks, 1996) ของประชากรทั้งหมดภายในประเทศ และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นอัตราร้อยละ 97 

ในปี ค.ศ.1999 และ ค.ศ.2003 อยู่ที่ร้อยละ 99 (อ้างอิง: Nationmaster.com) 

 จากการวิจัยความก้าวหน้าทางศึกษา ค.ศ.2000 ของสถาบัน The National Assessment of 

Educational Progress (NAEP) หรือที่ถูกเรียกว่า “The Nation’s Report Card” พบว่า มากกว่าสองใน
สามหรือร้อยละ 68 ของนักเรียนเกรดสี่ของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถอ่านหนังสือได้ดี นอกจากนั้น          
ร้อยละ 40 ของเด็กนักเรียนเกรดสี่  ร้อยละ 30 ของนักเรียนเกรดแปด และร้อยละ 25 ของนักเรียน        
เกรด 12 สอบตกการอ่าน ของการทดสอบการอ่านขั้นพื้นฐานของ NAEP ทั้งนี้อย่างไรก็ตามปัญหาการ
อ่านหลักๆ ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้อยู่ที่กลุ่มเด็กนักเรียน แต่ปัญหาอยู่ที่ประชากรผู้ใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกานั้นไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ดีเท่าที่ควร กล่าวคือ คนอเมริกัน 41 ล้าน จากประชากร
ผู้ใหญ่ทั้งหมด 191 ล้านคน ใน ค.ศ.2000 ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้หรืออยู่ที่ระดับ 1 (ระดับ 1 
หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ในระดับที่ต่ าที่สุดตามการวัดผลของสถาบัน NAEP) ซึ่ง
ผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ในระดับที่ 1 จะไม่สามารถกรอกใบสมัครต่างๆ ได้เช่น 
กรอกใบสมัครประกันสังคม หรือการกรอกใบสมัครงาน เป็นต้น นอกจากนั้นยัง  ไม่สามารถอ่าน
หนังสือพิมพ์รายวันได้ ไม่สามารถเขียนจดหมาย หรืออ่านวิธีการใช้ยาบนฉลากยาได้ ซึ่งความสามารถ
ในการอ่านออกเขียนได้ในระดับต่ า ท าให้พวกเขาไม่บรรลุเป้าหมายในชีวิตและไม่สามารถพัฒนา
ความรู้ของตนเองได้เช่นกัน (The National Institute for Literacy, 1998) และร้อยละ 25 ของประชากร
ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอ่านหนังสือได้ที่ระดับเดียวกับนักเรียนเกรดห้า หรือต่ ากว่า ซึ่งนั่นอาจจะ          
ไม่เพียงพอที่จะท าให้พวกเขาได้รับค่าแรงขั้นต่ าในการจ้างงาน (Sum, 1999) 

 ทางสถาบัน NAEP ได้ท าการทดสอบนักเรียนเกรดสี่ถึงความสามารถในการอ่านกับพฤติกรรม
การอ่านหนังสือของเด็ก พบว่าร้อยละ 87 ของนักเรียนที่อ่านหนังสือเพื่อความบันเทิงมากกว่าหนึ่งคร้ัง
ต่อเดือนจะได้ผลการทดสอบด้านการอ่านอยู่ในระดับดี (Proficient) ในขณะที่นักเรียนที่ไม่เคยหรือแทบ
จะไม่อ่านหนังสือเพื่อความบันเทิงเลยจะได้รับผลการทดสอบในระดับพื้นฐาน (Basic) และนักเรียนที่
อ่านหนังสือทุกวันไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทใดก็ตามจะได้รับคะแนนสูงสุด นอกจากนั้นร้อยละ 68 
ของนักเรียนที่มีหนังสืออ่านหลากหลายประเภทได้คะแนนจากการทดสอบที่ระดับดี (Proficient) 

ในขณะที่นักเรียนที่มีหนังสืออ่าน 2–3 ประเภทได้คะแนนที่ระดับพื้นฐาน (Basic) เท่านั้น และส าหรับ
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นักเรียนที่มีหนังสือมากกว่า 4 ประเภทขึ้นไปได้รับคะแนนจากการทดสอบการอ่านสูงสุด ในการ
ทดสอบนักเรียนเกรดสี่ยังพบอีกว่าร้อยละ 83 ของนักเรียนที่อ่านหนังสือเพิ่มเติมที่บ้านหลังจากกลับจาก
โรงเรียนมากกว่าหนึ่งคร้ังต่อเดือนได้รับผลการทดสอบในระดับดี (Proficient) ส่วนนักเรียนที่ไม่อ่าน
หนังสือหรือแทบจะไม่อ่านหนังสือเลยหลังจากกลับจากโรงเ รียนได้รับผลคะแนนในระดับพื้นฐาน
(Basic) เท่านั้น (National Institute for Literacy, 2000) 

 

ตารางท่ี 25 แสดงสถิติเปรียบเทียบร้อยละของงบประมาณที่รัฐบาลใช้ในสนับสนุนระบบการศึกษา
ของคนอเมริกันระหว่าง ก่อนปีค.ศ.1980 ค.ศ.2000 และ ค.ศ.2008  

 

ประเภทดัชนี ก่อนปี ค.ศ.1980 ค.ศ.2000 ค.ศ.2008 

อัตราการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ตามร้อยละของ 
GDP (Education Spending  As Percentage of 

GDP) 

น้อยกว่า 4.82 5.42 

5.7  

(อันดบัที่ 39 จาก 132 

ประเทศ) 

อัตราการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ตาม
ร้อยละของ GNI Education Expenditure of 

Government (As Percentage of GNI) 

- - 

15.3  

(อันดบัที่ 25 จาก 127 

ประเทศ) 

อัตราการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ตาม
ร้อยละของค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 

Education Spending (% of Total Government 

Expenditure) 

- - 

 

17.1 

(อันดบัที่ 38 จาก 96 
ประเทศ) 

อัตราการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  
Education Spending (% Primary) 

- - 

39.5 

(อันดบัที่ 53 จาก 110 
ประเทศ) 

อัตราการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  
Education Spending (% Secondary) 

- - 

35.3 

(อันดบัที่ 52 จาก 107 
ประเทศ) 

อัตราการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักเรียนระดับ
ปริญญาตรีเป็นตน้ไป 

Education Spending  (% Tertiary) 

- - 

25.2 

(อันดบัที่ 25 จาก 108 
ประเทศ) 

อัตราร้อยละของประชากรผู้ใหญท่ี่มี
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ในระดับ
ดีมาก (Literacy of Adults at High Literacy 

Level) 

- - 

19 

(อันดบัที่ 9 จาก 17 

ประเทศ) 
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ประเภทดัชนี ก่อนปี ค.ศ.1980 ค.ศ.2000 ค.ศ.2008 

อัตราร้อยละของประชากรผู้ใหญท่ี่มี
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ในระดับ
ปานกลาง (Literacy of Adults at Moderate 

Literacy Level) 

- - 

31.4 

(อันดบัที่ 13 จาก 17 

ประเทศ) 

อัตราร้อยละของประชากรผู้ใหญท่ี่มี
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ในระดับ
ต่ า (Literacy of Adults at Low Literacy Level) 

- - 

49.6  

(อันดบัที่ 7 จาก 17 

ประเทศ) 

อัตราร้อยละของผู้หญิงที่สามารถอ่านออกเขียน
ได(้Literacy of Female) 

- 97 

99  

(อันดบัที่ 17 จาก 157 

ประเทศ) 

อัตราร้อยละของผู้ชายที่สามารถอ่านออกเขียน
ได(้Literacy of Male) 

- 97 

99 

(อันดบัที่ 28 จาก 156 

ประเทศ) 

อัตราร้อยละของประชากรอเมริกนัที่สามารถ
อ่านออกเขียนได ้

(Literacy of Total Population) 

73 * 97 

99 

(อันดบัที่ 20 จาก 160 

ประเทศ) 

ที่มา:   * Army Test, http://www.at-riskgainesville.info/WhatWorks/HomeLiteracy_USHistory.pdf 

              และข้อมูลทั้งหมดจาก NationMaster – American Education Statistics, 2008 

 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรจ านวนมากและมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยู่ทุกๆ ปี
โดยในปี ค.ศ. 1980 สหรัฐอเมริกามีจ านวนประชากรโดยประมาณ 229 ล้านคน และปี ค.ศ.2008 จ านวน
ประชากรของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น 304 ล้านคนโดยประมาณ (ที่มา: Population Division of the 

Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population 

Prospects: The 2008 Revision) ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯได้ให้ความส าคัญ
ในเร่ืองการศึกษาของประชากรในประเทศเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลสหรัฐฯ  มีอัตรา
การใช้จ่ายเพื่อการศึกษา (Education Spending As Percentage of GDP) เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็ก 
เยาวชน และผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 4.82 ของ GDP ใน ค.ศ.1980 เป็นร้อยละ 5.7 
ของ GDP ใน ค.ศ.2008 เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี นอกจากนั้น
อัตราเงินเฟ้อของประเทศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นข องประชากร         
ซึ่งเป็นเหตุให้การใช้จ่ายด้านการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐฯเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน พร้อมกันนี้รัฐบาล
สหรัฐฯ ยังได้แบ่งงบประมาณของประเทศมาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดและพัฒนาห้องสมุด
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ภายในประเทศ โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราการใช้จ่ายส าหรับห้องสมุด (GDP Spending on 

Library) มากกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ซึ่งการใช้จ่ายส าหรับห้องสมุดของ
รัฐบาลสหรัฐฯดังกล่าวถือว่าสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีประเทศญ่ีปุ่นและสหรัฐราชอาณาจักร
เป็นอันดับที่ 2 โดยมีการใช้จ่ายถึง 3,200 ล้านดอลลาร์ และอันดับที่ 3 ได้แก่ประเทศอิตาลีและฝร่ังเศสที่
มีการใช้จ่ายส าหรับห้องสมุดอยู่ที่ 1,600 ล้านดอลลาร์ (http://www.USgovernmentspending.com) 

 ทั้งนี้จากลงทุนด้านการศึกษาและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องใน          
ทุกๆ ปี และการส่งเสริมการอ่านขององค์กรเอกชน ก็ถือว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จในการส่งเสริมการอ่านในระดับหนึ่ง กล่าวคือ ประชากรภายในประเทศสามารถอ่านออก
เขียนได้เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ73 ของจ านวนประชากรภายในประเทศในปี ค.ศ.1980 มาเป็นร้อยละ 99 

ภายในระยะเวลา 28 ปี  ทั้งนี้อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในล าดับที่ 20 ของ
โลก ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับประเทศอ่ืนที่เจริญแล้วเช่นกัน อาทิเช่น ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม แคนาดา 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส ไอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และ
อังกฤษ เป็นต้น (The United Nations Development Programme Report, 2008) 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าอัตราการอ่านออกเขียนได้ของคนอเมริกันเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 99 ของ
จ านวนประชากร ซึ่งเป็นอัตราที่น่าพึงพอใจส าหรับความพยายามในการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
ของภาครัฐและเอกชนมาตลอด แต่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนอเมริกันด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีหน้าจอ (Screen) 

เช่น โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต  ที่มีส่วนเข้ามาลดเวลาการอ่านหนังสือของเด็ก เยาวชน และประชากร
ผู้ใหญ่ลงจนท าให้ดูเหมือนว่าการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านในประเทศสหรัฐฯ  ส าเร็จเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
เท่านั้นเอง 
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นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดน    
ประเทศสวีเดนจัดเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศหนึ่งในการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนา

นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งนับว่าประสบความส าเร็จอย่างมาก โดยสวีเดนมีอัตราการอ่าน
ออกเขียนได้ของประชากรอยู่ในระดับร้อยละ 99.0 (ข้อมูลจาก The United Nations Educational, 

Scientific and Cultural at Organization UNESCO : ปี 2007) การศึกษาจะศึกษาจากข้อมูลที่ปรากฏใน
บทความ การวิจัย เอกสารต่างๆ ดังนี้  

 

 งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านในสวีเดน (Reading Research in Sweden) 

 ความสนใจในการท าการวิจัยด้านการอ่านได้หยั่งรากฝังลึกอยู่ในสังคมชาวสวีเดน โดยมอง
ย้อนกลับไปที่นิสัยด้านการอ่านที่มีการขับเคลื่อนด้านนี้เป็นเวลากว่า 100 ปี ตั้งแต่ช่วงกลางยุค ค.ศ.1960 
มหาวิทยาลัย Uppsala ได้รับเลือกให้เป็นสถาบันที่จะด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการอ่านในเชิงลึก
อย่างสอดคล้องกับการขับเคลื่อนทางสังคม 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาจากการเร่ิมต้นของศตวรรษ 1900 จนถึงปัจจุบัน
เกี่ยวกับการวิจัยด้านการอ่านและนโยบายการอ่านออกเขียนได้ของชาวสวีเดน (Swedish literary policy 

and reading research) ตัวอย่างการวิจัยจะพบได้ในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
นอกจากนี้ มีการวิจัยเกี่ยวกับการอ่านเพื่อการศึกษา (Education) ความเพลิดเพลิน (pleasure) การผนึก
ก าลังเพื่อเอกภาพแห่งวิชาชีพ (solidarity) และเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 

 งานวิทยานิพนธ์ได้รับการคัดเลือกจากนักสังคมวิทยาที่ศึกษาทางด้านการอ่านออกเขียนได้แห่ง
มหาวิทยาลัย Uppsala ได้ระบุถึงความปรารถนาที่ชัดเจนของการขับเคลื่อนของชาวสวีเดนในยุคต้นๆ    
ที่ใช้การอ่านเป็นเคร่ืองมือที่เข้าถึงความเท่าเทียมกันกับชนชั้นกลางโดยการเน้นเป้าหมายเพื่อที่จะได้รับ
ความเท่าเทียมกันทั้งในด้านอุปนิสัยเชิงวัฒนธรรม (Culture Habits and reading needs) และความ
ต้องการอ่าน ซึ่งจะเห็นได้จากการขับเคลื่อนนโยบายเชิงวัฒนธรรมที่เรียกว่า นโยบายการอ่านออกเขียน
ได้ (Literary policy) ไปทั่วทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและถูกบรรจุไว้
ในเป้าหมายทางการเมืองของสวีเดน 

 ในช่วงนี้สวีเดนมีคนที่อ่านเพื่อความเพลิดเพลินและเพื่อการพัฒนาตนเองอยู่เป็นจ านวนมาก     
มีการขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาของผู้ใหญ่ (Adult Education Movement) ในลักษณะที่การอ่านอยู่ใน
กลุ่มกับคนอื่นๆ เป็นการสร้างมุมมองที่ใหม่และกว้างขวางขึ้นส าหรับปัจเจกบุคคล 

 ผู้วิจัยได้เน้นว่าเมล็ดพันธุ์แห่งนโยบายการอ่านออกเขียนได้ของสวีเดนได้ถูกหว่านลงบน
พื้นดินตั้งแต่ตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ประชาชนชาวสวีเดนได้มีการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น มีการ
ประเมินคุณภาพของหนังสือ ตลอดจนมีจิตวิญญาณของการต่อสู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเรียนรู้ 
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 ประมาณ ค.ศ.1910 ได้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อต่อต้าน dirty literature
4 ในสวีเดน วรรณกรรม

พวกนี้มาจากสหรัฐอเมริกาในรูปที่เป็นการ์ตูนมีการจัดจ าหน่ายที่ร้านหนังสือ Nick Carter โดยร้าน
หนังสือแห่งนี้พยายามที่จะผลักดันให้แรงงานวัยหนุ่มสาวชาวสวีเดนเร่ิมต้นอ่านวรรณกรรมที่ร้านนี้
กล่าวว่าเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่า (Literature of value) ศาสตราจารย์ Ulf Boëthius แห่งมหาวิทยาลัย 
Stockholm ได้เขียนวิทยานิพนธ์ และท่านได้ให้ความกระจ่างชัดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการอ่านแก่
มวลชนรวมทั้งเงื่อนไขเชิงวัฒนธรรมบนระดับที่เท่าเทียมกันของชนชั้นกลาง 

 นโยบายด้านการอ่านในสวีเดนมีจุดเร่ิมต้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยได้รับการสนับสนุนทางด้าน
การเงินคร้ังแรกจากห้องสมุดประชาชนของรัฐ ในช่วงปลาย ค.ศ.1960 ก่อนที่กระทรวงศึกษาธิการและ
วิทยาศาสตร์จะสั่งการให้ด าเนินการวิจัยคร้ังใหญ่ในชื่อที่เรียกว่า Litteraturutredningen หรือรายงานการ
ส ารวจวรรณกรรมซึ่งมีเป็นพันๆ หน้า แยกเป็น 5 volumes วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยก็คือเพื่อที่จะ
แนะน าวิธีการบริโภค การจ าแนกแจกจ่าย และการผลิตวรรณกรรมในประเทศสวีเดน ในประเด็นแห่ง
ความเป็นจริงของการวิจัย คร้ังนี้ก็คือการวิจัยเกี่ยวกับหนังสือและอุปนิสัยการอ่านของคนในสวีเดน         

การวิจัยนี้ท าโดยศาสตราจารย์ Maj Klasson ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนทุกแห่งในสวีเดน           
การได้มาและการเสาะหาหนังสือ ค.ศ.1970 ท่านได้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย สาขาวิชา ราคาหนังสือและ
บรรณาธิการ 

 ห้าปีต่อมาได้มีงานวิจัยส ารวจห้องสมุดประชาชนคร้ังใหญ่ชื่อว่า Folkbiblioteksutredningen 

ด้วยเหตุผลหลักว่านักหนังสือพิมพ์และนักประพันธ์ต่างก็กล่าวโจมตีเกี่ยวกับการเสื่อมถดถอยลงในด้าน
คุณภาพของวรรณกรรม  จากผลการวิจัยท าให้ต่อมามีการด าเนินการจัดหมวดหมู่หนังสือที่มีคุณภาพ
ประมาณ 3,000 เร่ือง ทุกๆ เร่ืองที่ได้รับการคัดเลือกล้วนต้องให้เหตุผลประกอบได้ หมวดวรรณกรรม
ประเภทนวนิยายจะถูกคัดเลือกว่าเร่ืองใดดีหรือไม่ดี โดยพิจารณาจากปริมาณการยืม ทั้งนี้การด าเนินการ
ได้รับการอนุเคราะห์จากบรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ หนึ่งในบรรดาผลการวิจัยที่ได้รับในคร้ังนั้นก็คือ
ห้องสมุดประชาชนมิได้จัดล าดับการได้มาของวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีที่เป็นที่นิยม ซึ่งอยู่ใน
อัตราการหมุนเวียนถึงร้อยละ 75 ของประเภทวรรณกรรม ในที่สุดผลการวิจัยสามารถพิสูจน์ได้ว่า       

ข้อกล่าวหาที่ว่าห้องสมุดประชาชนได้ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วนั้นผิดพลาด การวิจัยคร้ังนี้
ได้กลายมาเป็นพื้นฐานการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ถึงแนวทางที่ห้องสมุดประชาชนควรจะด าเนินการด้านการ
บริหารจัดการกับวรรณกรรมอันเป็นผลที่ส าคัญต่อวรรณกรรมและนโยบายการอ่าน (Literature and 

reading policy) ซึ่งได้เติบโตขึ้นอย่างช้าๆ ในสังคมสวีเดน 

 

                                                           
4
  เป็นวรรณกรรมที่ส่อเค้าออกมาในเนื้อเรื่องที่มีความรุนแรง กระตุ้นหรือเร้าอารมณ์ผู้อ่าน 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-137 

 

 จากปลายยุค ค.ศ.1960 รวมถึง 60 ปีก่อนหน้านั้นสวีเดนเน้นประเด็นหลักว่า “จะด าเนินการ
อย่างไรกับการกระจายหรือการเผยแพร่วรรณกรรมที่มีคุณค่าไปสู่ปัจเจกบุคคลให้มากเท่าที่จะมากได้?" 
ซึ่งก็คือสังคมสวีเดนกับห้องสมุดทั่วประเทศได้รับการคาดหวัง เพื่อให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมกันใน
ช่องทางการกระจายวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไม่ว่าภูมิหลังทางสังคมหรือทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
จะเป็นลักษณะใด แต่ทว่าก็ยังมีอุปสรรคข้อจ ากัดส าหรับนโยบายการอ่าน ซึ่งได้แก่ ความอิสระของ
เทศบาลสวีเดนที่จะด าเนินการใดๆ กับห้องสมุดตามความต้องการ 

 สืบเนื่องจากยังคงมีความแตกต่างในอุปนิสัยด้านการอ่านซึ่งขึ้นอยู่กับการศึกษา ฉะนั้นจึงมี
ความแตกต่างของชั้นเรียนในการเข้าถึงการอ่าน แม้ว่าจะมีนโยบายเชิงวัฒนธรรมซึ่งรัฐบาลได้
ด าเนินการมาหลายปี เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่วรรณกรรม 

 ค.ศ.1997 รัฐบาลได้ออกนโยบาย “งานวิจัยด้านการอ่าน (Reading research) กับหัวเร่ือง 
“Boken  I Tiden” ซึ่งตอนกลางเร่ืองได้ชี้ถึงยุคใหม่ คือ หนังสือในยุคของเว็บ ต่อมากระทรวงวัฒนธรรม
และรัฐมนตรีจากพรรคสังคมประชาธิปไตยได้ด าเนินการวิจัย และออกกฎหมายห้องสมุด (Library 

Law) โดยมีข้อก าหนดให้เทศบาลเมืองจัดให้มีห้องสมุดประชาชน โดยเฉพาะในกฎหมายการอ่าน
รวมทั้งการส่งเสริมการอ่านได้ระบุไว้ว่าเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญมากที่สุดของห้องสมุด 

 ภายหลังจากการชะงักงันถึง 25 ปี ของ Norwegian Model
5 พร้อมกับการแจกฟรีของ

วรรณกรรมอันทรงคุณค่า  และความพยายามที่จะกระจายไปยังห้องสมุดประชาชนของสวีเดน บัดนี้ 
แนวทางทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อการส่งเสริมวรรณกรรม 

 นอกจากนี้การวิจัยยังพบว่า ปราชญ์ทางวรรณกรรม ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ของโรงเรียนพาณิชย์ที่ 
Jonkoping ผู้ซึ่งใช้การอ่านเป็นวิธีการศึกษาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ของนักเรียน ได้พบว่านักเรียนเป็น
พวกด้อยทางด้านการอ่านออกเขียนได้ เป็นกลุ่มผู้อ่านที่แย่ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้นักศึกษาอ่าน
วรรณกรรม 120 เร่ือง ในระหว่างการศึกษาปริญญาโทการจัดการธุรกิจ (MBA) ขณะที่ช่วงเวลาเดียวกัน
นี้กิจกรรมทางการศึกษาด้านห้องสมุดสวีเดนส่วนใหญ่ก็มีความอ่อนด้อยและถดถอยทางด้านการอ่าน
วรรณกรรม 

 ในปี ค.ศ. 2000  Catharina Stenberg อาจารย์อาวุโสภาควิชาการศึกษาสารสนเทศและ
บรรณารักษ์แห่งมหาวิทยาลัย Boras โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Gothenburg ได้ท าการวิจัยด้าน
การอ่านในสวีเดน ในปี ค.ศ.2001 และได้ให้ข้อคิดเห็นว่าห้องสมุดเป็นสถานที่ที่มีบทบาทในการเป็น
สถาบันหลักที่มีความส าคัญต่อการอ่าน การส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าวิจัยทางด้านการอ่าน            
ในตอนต้นศตวรรษที่ 20 ชาวสวีเดนวัยหนุ่มสาวได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อสิทธิในการเรียนและเพื่อความ       

                                                           
5
 Norwegian model เป็นแบบจ าลองที่รัฐบาลประเทศนอร์เวย์น ามาด าเนินการเพื่อการขบัเคลื่อนนวัตกรรม

และการศึกษาแก่ประชาชนในประเทศให้มคีุณภาพชีวิติที่ดี 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-138 

 

เท่าเทียมกันในสังคม และความพยายาม  ที่จะสร้างห้องสมุดของพวกเขาขึ้นมา การเคลื่อนไหวต่างๆ 
เหล่านี้เป็นพลังผลักดันไปสู่เป้าหมายการค้นคว้าวิจัยด้านการอ่าน ดังนั้นในปัจจุบันนักวิจัยด้านการอ่าน
จึงมีความต้องการที่จะรู้ถึงวิธีการซื้อหนังสือ การส่งเสริมการอ่าน การกระจายการขอยืมหนังสือ 

 การวิจัยมีเป้าหมายที่จะศึกษาถึงภาพลักษณ์ของนิสัยเชิงวัฒนธรรมของชาวสวีเดน ทั้งนี้
การศึกษามีการด าเนินการโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีถึง 79 ปี ครอบคลุม           

ทั่วประเทศ การวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ภายใต้ชื่อของ Cultural Barometer 2000 (Kulturbarometern 

2000) ผลการวิจัยได้ค้นพบว่า การแวะเวียนเข้าห้องสมุดและการอ่านหนังสือจัดเป็นวัฒนธรรมหลัก             

ที่ส าคัญของชาวสวีเดน และมีข้อมูลสรุปว่า  
 มากกว่าร้อยละ 80 อ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 ค.ศ.2000 ประมาณร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างอายุจาก 9 ปีถึง 79 ปี มักจะเข้าไปใช้บริการ      
ในห้องสมุด 

 ในทุกๆ ส่วนของกลุ่มชนชั้นแรงงานในประเทศมักจะไปที่ห้องสมุดประชาชน 

 สตรีในสวีเดนอ่านหนังสือมากกว่าบุรุษ และในสวีเดนจ านวนคนที่มีการศึกษาสูง              
มีมากกว่า คนที่มีการศึกษาต่ า 

 ประชาชนในเมืองใหญ่ๆ มีอัตราการอ่านมากกว่า 

 การอ่านของคนอาวุโสมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น 

 

 ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนทางด้านการอ่านในปัจจุบันนี้  
 (Growing Reading Movement Today) 

 ค.ศ.2000 ได้มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนทางด้านการอ่าน (Läsrörelsen) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนโดยองค์กรนับร้อยแห่งจากห้องสมุดประชาชน จากองค์กรห้องสมุดในพระบรมราชูปถัมภ์
ของราชวงศ์สวีเดนที่มีต่อส านักพิมพ์มากมายหลายแห่ง จากบรรดาเหล่าบรรณาธิการ และจากกลุ่มที่
ด าเนินการขับเคลื่อนทางการศึกษาอันเป็นที่รู้จัก การอ่านในสวีเดนมีความแตกต่างกันมากขึ้นใน        
ชั้นเรียน จากการวิจัยพบว่านักเรียนที่จบการศึกษาที่ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 9 ปี มีจ านวนร้อยละ 20 เป็น         

ผู้ซึ่งไม่มีความรู้เพียงพอที่จะอ่านหรือเขียนได้ดี  ประเด็นนี้ได้กลายมาเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต
ของประชาธิปไตย แม้ว่าสวีเดนจะมีประเพณีอันยาวนานของการศึกษาที่มุ่งเน้นนโยบายการอ่านก็ตาม  

การขับเคลื่อนทางด้านการอ่านคร้ังใหม่นี้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการกระตุ้นส่งเสริมการอ่าน        

ทั่วประเทศอย่างมาก 

 นอกจากนี้ผลการวิจัยของศาสตราจารย์ Johan Svedjedal แห่งมหาวิทยาลัย Uppsala เกี่ยวกับ
การอ่านที่น่าสนใจมากที่สุด เขาได้น าเสนอถึงการรับมือกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในยุคของเว็บ    
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(The age of the web) ในหนังสือชื่อ “The Literary Web and The Last Book” ซึ่งได้น าเสนอความคิดที่
เรียกว่าห้องสมุดในฝันที่มักจะด าเนินการควบคุมเนื้อหาสารสนเทศทั้งหมดของหนังสือให้มีการรวม
และโยงเนื้อหาของหนังสือหลายๆ เล่มเข้าด้วยกันเป็นแบบลูกโซ่ ดูเหมือนว่า อินเทอร์เน็ตจะเข้ามาเพื่อ
ตอบสนองความเป็นไปได้แบบนี้ 
 การปฏิวัติทางเทคโนโลยียังมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่ตามมาดังจะเห็นได้จาก
ทางเลือกของการตีพิมพ์ในบ้าน โดยใช้ระบบดิจิตอล (digital home publishing)ซึ่งในทางกลับกันได้
กลายเป็นภัยแห่งความหายนะทางสภาพแวดล้อมต่อวัฒนธรรมการพิมพ์ เป็นการง่ายที่จะเขียน พิมพ์ 
ขาย หนังสือของคุณเอง  ที่บ้าน พิมพ์จ านวนตามอุปสงค์ที่เกิดขึ้น 

 ได้มีการถกเถียงกันถึงปัญหาต่างๆ ซ้ าแล้วซ้ าเล่า ได้แก่ ค าถามว่า “สถานการณ์ดังกล่าวแบบนี้
ส่งผลกระทบต่อนโยบายอย่างไร?” “สถานการณ์ดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการวิจัยการอ่านอย่างไร?” 
พร้อมกันนี้ก็ยังมีปัญหาเก่าๆ เดิมๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและการวิจัยการอ่านเกิดขึ้นควบคู่กัน
อีก ฉะนั้นในภาคส่วนการอ่านของ IFLA

6
 ได้ตัดสินใจที่เมือง Boston สิงหาคม ค.ศ.2001 ที่จะ

ด าเนินการจัดโปรแกรมด าเนินนโยบายหนังสือใหม่ (New Book Policy) พร้อมด้วยการศึกษาตัวอย่าง
มากมาย จากนานาประเทศรวมทั้งการจัด Workshop ทางด้านการส่งเสริมการอ่านในเมือง Glasgow           

ขึ้นใน ค.ศ.2002 และในเมือง Berlin ค.ศ.2003 เกี่ยวกับหัวข้อหลักที่ว่า “ผลกระทบของอินเทอร์เน็ต          

ต่อการอ่าน  (The Impact of Internet on Reading) 
สวีเดนมีสถาบันการเงินส าหรับอุตสาหกรรมหนังสือ (The Book Industry Finance Institute : 

BFI) องค์กรนี้เป็นสถาบันที่พัฒนาและให้สินเชื่อในตลาดหนังสือของสวีเดน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ให้ความช่วยเหลือผู้ขายหนังสือด้วยค าแนะน าทางด้านการลงทุนและการสนับสนุนทางการเงิน BFI         

ได้ด าเนินการบริหารจัดการโครงการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือของรัฐบาลแก่ผู้ขายหนังสือตั้งแต่  
ค.ศ.1977 ซึ่งเป็นปีที่โครงการนี้ด าเนินการเป็นคร้ังแรก วัตถุประสงค์หลักขององค์กรนี้เพื่อรักษาและ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครือข่ายของร้านหนังสือในสวีเดนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนช่องทาง
เขา้ถึงวรรณกรรมอันทรงคุณค่าที่น าเสนอโดยร้านหนังสือ 

 รัฐบาลต้องการให้ BFI ท าหน้าที่ควบคุมก ากับติดตามพัฒนาการในตลาดหนังสือโดยเฉพาะกับ
ร้านหนังสือ การรับมอบหมายนโยบายนี้ BFI จะต้องยื่นรายงานเป็นระยะๆ และรายงานประจ าปีต่อ
รัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตลาดหนังสือ BFI ได้ระบุว่ามีความต้องการอย่างยิ่งส าหรับ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการในตลาดหนังสือในช่วง 25 ปีที่แล้ว ตามด้วยการยกเลิกกฎระเบียบ
ข้อบังคับใน ค.ศ.1970 

 

                                                           
6
 IFLA : The International Federation of Library Associations and Institutions 
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 การวิจัยด้านการอ่านและการเขียน 

 จากบทความซึ่งเป็นบทสรุปของการท าวิจัยเร่ือง “The Book Reading and Writing : Research 

and Proven Experience (2007) ขององค์กรเพื่อปรับปรุงโรงเรียนแห่งชาติสวีเดน ซึ่งผู้วิจัยชาวสวีดิช 
ได้แก่ Caroline Libeg, Kenneth Hyltenstam, Mats Myrberg และ Clas – Uno Frykholm  การวิจัยคร้ังนี้
มีวัตถุประสงค์   ที่จะวิจัยกลุ่มเป้าหมายอันได้แก่  ครู นักการศึกษา และอ่ืนๆ ที่มีความสนใจในการ
ปรับปรุงโรงเรียน 

 กลุ่มนักวิจัยข้างต้นเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทฤษฎีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และแนวคิด
ในวงกว้างของ plurilingualism ซึ่งเป็นความต้องการพิเศษของเด็กๆ ในการเรียนรู้การอ่านและการเขียน
รวมทั้งผลที่ตามมาจากการศึกษาเล่าเรียนในรูปแบบการสะสมความรู้ 
 ส าหรับแนวคิดพื้นฐานในหลักสูตรชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของสวีเดน จะเน้น
การน าเสนอสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบและมีลักษณะจูงใจผู้เรียน เป็นสถานที่ที่เด็กๆ 
จะได้บ่มเพาะและพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์ 

 

 การตระหนักถึงความส าคัญของภาษาและการอ่านออกเขียนได้  
 การพัฒนาทางด้านภาษาของเด็กจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ เด็กจะเรียนรู้ภาษาจากสิ่งแวดล้อม
รอบตัวเขา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน โดยมีสื่อใหม่ๆ เช่น โทรทัศน์ วิดีโอ 
และคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยให้เด็กได้สร้างสรรค์ทางด้านภาษา ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่
หลากหลายและสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยเด็กๆ ให้มีความสามารถพัฒนาด้าน
การอ่านและเขียนก็คือ พี่เลี้ยงเด็ก ครูพี่เลี้ยง โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล ห้องสมุด 
รวมทั้งผู้ปกครอง 

 

 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน 

 สวีเดนมีการตระหนักถึงความส าคัญของการออกเสียงส าหรับการเรียนรู้ของเด็กด้านการอ่าน
และการเขียน รวมทั้งการสนทนา ความสามารถของเด็กที่จะสื่อสารและเข้าใจมากขึ้นเพียงเล็กน้อย
เกี่ยวกับตัวเขาเองและโลกก็นับว่าเป็นบริบทที่มีคุณค่าแห่งความหมายของการเร่ิมต้นที่จะพัฒนาทาง
ภาษาค าถามส าคัญ 4 ข้อ เพื่อน าไปสู่แนวทางการพัฒนาด้านการอ่านและการเขียน 

1. อะไรคือขอบเขตส าหรับวัฒนธรรมในสังคม? การเข้าถึงหนังสือ การอ่าน การเขียน  
2. ทัศนคติของการอ่านและการเขียนได้แก่อะไร? นักเขียนมีความคิดว่าการอ่านหนังสือ

น่าสนใจไหม? ค าว่า “การอ่านออกเขียนได้” มีความหมายต่อชีวิตประจ าวันของนักเรียนไหม? 

3. นักเรียนมีความรู้ในวิชาที่เรียนไหม? คุณค่าของวิชานั้นได้แก่อะไร? 
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4. ระดับความสามารถหรือศักยภาพของตัวผู้อ่านและตัวผู้ประพันธ์คือ?  คุณมีประสบการณ์
การฝึกพูด และเขียนในลักษณะใด?. 
 ทั้งนี้ในสวีเดนจะมีมิติความส าคัญที่เน้นให้เด็กๆ เรียนและเข้าใจในทุกวิชาเท่าๆกับความส าคัญ
ของภาษาและการพัฒนาความรู้ ภายใต้ทัศนะที่ว่า “ภาษามีบทบาทเป็นตัวกลางที่ส าคัญในการเรียนและ
เข้าใจในทุกวิชา” 

 

 ภาษาสวีดิชเป็นภาษาที่สอง 

 มากกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรมและพหุภาษา เกือบจะร้อยละ 15 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในปัจจุบัน
ของประเทศสวีเดนต่างก็มีการใช้ภาษาท้องถิ่นของตนเองนอกเหนือจากการใช้ภาษาสวีดิช นักเรียนกลุ่ม
นี้ต่างก็มีความหลากหลายทางด้านภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ เด็กๆ ชาวสวีดิชได้เรียนการออกเสียง
ในภาษาแม่ของเขาในช่วง 3-4 ปีแรก ขณะที่เรียนไวยากรณ์ภาษาและค าศัพท์เมื่อตอนอายุ 4-5 ปี ก่อนที่
เด็กจะเร่ิมเข้าโรงเรียน เด็กส่วนใหญ่ต่างก็รู้หลักในการสนทนา และวิธีการเล่าเร่ือง ซึ่งสิ่งนี้เป็นรากฐาน
ของการใช้ภาษาตลอดชีวิต  
 

 ปัญหาด้านการอ่านและการเขียน 

 เกือบร้อยละ 5 ของวัยหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการอ่านและเขียนหนังสือ บางคร้ังอาจเป็น
เพราะว่าพวกเขาได้เผชิญกับวงจรการเรียนรู้ที่ไม่ดีในระยะแรกเร่ิมของการศึกษาที่โรงเรียน จึงท าให้
พวกเขาหลีกเลี่ยงการอ่านหรือเลือกอ่านแต่บทเรียนง่ายๆ ขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการใช้ภาษา หรือ
สมองของตนเอง ความสามารถด้านการอ่านสามารถอธิบายได้ในลักษณะของการรวมตัวในการ
ถอดรหัสหรือการตีความ เพื่อเกิดแรงจูงใจและความเข้าใจในการเ รียนภาษา ซึ่งจัดว่า เป็น                        
3 องค์ประกอบหลักที่จะน าไปสู่ความสามารถด้านการอ่านและการเขียน 

 

 องค์ประกอบของปัญหาด้านการอ่านและเขียนของเด็กนักเรียนในประเทศสวีเดน ได้แก่ 
1. โรงเรียนโดยเฉพาะปัจจัยสภาพแวดล้อมของการเรียนในชั้นเรียน 

2. ความสามารถหรือศักยภาพของครูในด้านระดับการใช้ภาษา 

3. ครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส าคัญต่อการอ่าน การสร้างนิสัยรักการอ่าน และวิธีการเข้าสู่
การอ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือ 

4. ปัจเจกบุคคล ซึ่งอาจจะมีปัญหาความสับสนด้านการใช้ภาษา สมาธิ และการฟัง 
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แนวทางการพัฒนาด้านการอ่านและการเขียน 

กล่าวได้ว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของครูที่จะประเมินผลพัฒนาการด้านการอ่านและ
การเขียนของเด็ก คอยหมั่นสังเกตความก้าวหน้าของนักเรียน และเมื่อพบความล้มเหลวเกิดขึ้น ครูต้อง
รีบค้นหาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใด 

องค์กรการศึกษาแห่งชาติสวีเดน (Swedish National Agency for Education) ได้ออกแบบฟอร์ม
เอกสารการประเมินเพื่อระบุได้เลยว่านักเรียนคนใดมีปัญหาด้านการสะกดค า การตีความ การออกเสียง 
การอ่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าใจเบื้องต้น แนวคิดหลัก การรับรู้ การตีความหรือถอดรหัสค า การสร้าง
ประโยค การวิเคราะห์ การเรียงล าดับค าในประโยค แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพด้านความจ าของผู้อ่า น  
ที่จะท าให้กระบวนการทั้งหมดด าเนินการไปด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 แนวทางการสร้างแรงผลักดันสู่สังคมของการอ่านและการเขียน 

 การที่คนทุกคนในโลกนี้จะมีความรู้ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนได้อย่างกว้างขวาง
และลึกซึ้ง ปัจจัยด้านโรงเรียนนับได้ว่าเป็นองค์กรหลักส าคัญที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้เรียนโดยใช้บริบทของกิจกรรมการอ่านและเขียนเป็นจ านวนมาก อย่างมีคุณค่าและ
น่าสนใจ รวมทั้งต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังกับต าราเรียนที่ใช้ และหลักสูตรความสามารถด้าน        

การอ่าน และการเขียนมักจะกระตุ้นความสนใจส่วนบุคคลของแต่ละคน รวมทั้งท้าทายความสามารถ
แห่งตนเองในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

 ผลท่ีตามมาอย่างต่อเนื่องของการสอน 

 งานวิจัยหลายๆ เล่มได้ระบุว่าภาษาและการใช้ภาษาของเด็กๆนั้นขึ้นกับเงื่อนไขทางสังคมและ
วัฒนธรรม หรือหมายความว่าวัฒนธรรมของโรงเรียนในระดับกลาง สามารถกลายเป็นปัญหาได้และ
ต้องการครูที่มีคุณลักษะเป็นทั้งนักสังเกตการณ์ที่ดีและเป็นนักฟังที่ดี 
 การใช้ภาษาและการคิดมักจะถูกกระตุ้นโดยสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเด็กๆ เรียนรู้ได้
ด้วยความรู้สึกของเขาเองและในบริบทแห่งหน้าที่ โรงเรียนจึงต้องผลักดันอย่า งจริงจัง เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์การอ่านและการเขียน รวมทั้งภาษาพูด วิธีการพูด วิธีการเขียน 
การศึกษาจากรูปภาพ บทละคร ภาพยนตร์และเพลง ตลอดจนการเตรียมสถานที่ ซึ่งมีส่วนในการ
สร้างสรรค์การอ่านและการเขียนอ่ืนๆ อาทิ ห้องสมุด หนังสือและคอมพิวเตอร์ 

 นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของปัจจัยความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนคือ
ปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่บ้านประกอบกับการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยครู  ครูที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดต้องสามารถเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ภาษา มีโครงสร้างการสอน         
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ที่ชัดเจน จัดห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่มีความสะดวกสบายต่อการอ่าน และรู้จักสร้างแรงกระตุ้นให้
เด็กนักเรียนไดฝึ้กคิดด้วยตัวของเขาเอง 

 ครูที่มีศักยภาพและประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนด้านการอ่านแก่เด็กนักเรียนมักจะ
มอบหมายให้เด็กอ่านหนังสืออย่างน้อย 20 นาทีต่อวัน โดยใช้หนังสือที่เป็นประเภทวรรณกรรมเยาวชน 
(youth literature) วิทยุ และโทรทัศน์ประกอบการเรียนการสอน มีการบูรณาการการอ่านเข้ากับการ
เขียน ด าเนินการพัฒนาภูมิหลังความรู้ของเด็กนักเรียนโดยการใช้แผนที่ทางความคิด (mind map) และ
สื่อวิดีโอต่างๆ เหล่านี้โดยเชื่อมโยงกับบทเรียนที่เป็นไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียนต่อไป ขนาดของ         

ชั้นเรียนจัดว่ามีความส าคัญน้อยกว่าวิธีการเรียนการสอน (work method) อย่างไรก็ตามองค์ประกอบ
ปัจจัยด้านการอ่าน การสังเกตอย่างต่อเนื่อง และการติดตามความก้าวหน้ายังคงเป็นศูนย์กลางหลักใน
การพัฒนาภาษาทางการศึกษา ซึ่งหมายความว่าในหลักสูตรการเรียนการสอนของชาวสวีเดนนั้นเน้น
หลัก ความต้องการ (wanting) ความท้าทาย (daring) และความสามารถที่จะแสดงออก (being able to 

express) ในสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอย่างแท้จริงในบริบทของค าพูด และการเขียน 

 Hanzek, Magnusson และ Murat ได้ร่วมกันท าวิจัยในเร่ืองวิธีการที่จะด าเนินการเพื่อให้วัยรุ่น
ในประเทศสวีเดนอ่านหนังสือ ทั้งนี้การศึกษาจะเน้นเร่ืองความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและห้องสมุด 
(How to get young teenagers to read – A cooperation between school and library) งานวิจัยนี้กล่าวว่า 
ค.ศ.2005 มีการอภิปรายเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านที่ลดลง โดยเฉพาะผลการศึกษาระดับชาติหรือ 
NU03 ได้ระบุว่านักเรียนประมาณร้อยละ 8 ออกจากโรงเรียนโดยปราศจากความสามารถในการอ่านที่ดี 
 ความสามารถในการอ่านจัดว่าเป็นหนึ่งทักษะของบรรดาทักษะที่ส าคัญมากที่สุดส าหรับแต่ละ
บุคคล ความส าเร็จของมนุษย์เราที่จะด ารงชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน ฉะนั้น
ภาระงานที่ส าคัญมากที่สุดในโรงเรียนทุกวันนี้ก็คือการสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีเพื่อพัฒนาการทาง
ภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการเขียนและการอ่านของวัยรุ่นสวีเดนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ผู้มีบทบาท
ต่อการพัฒนาการอ่านของกลุ่มวัยรุ่นมากที่สุดคือ ครู  ครูจะต้องเป็นผู้หาหัวข้อหลักๆ ของการอ่านที่
สามารถสร้างแรงดึงดูด และแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากอ่านหนังสือ 

 

ตลาดหนังสือของสวีเดน 

ตลาดหนังสือของสวีเดนก่อน ค.ศ.1970 (The Swedish book market before 1970) 

ก่อน ค.ศ.1970 ตลาดหนังสือของสวีเดนมีลักษณะการตั้งราคาแบบคงที่ (Fixed prices) มีการ
ควบคุมแหล่งขายหนังสือและผู้ขายหนังสือมีกรรมสิทธิ์เฉพาะที่จะขายหนังสือได้เหนือกว่าราคาที่ถูก
ก าหนดในระดับคงที่ ธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ผลิตหนังสือต่างก็มีอิสระที่จะสร้างข้อก าหนดในการขายปลีก
หนังสือเองได้  กรรมสิทธิ์เฉพาะเป็นผลในกระบวนการทางกฎหมายซึ่งผู้ขายมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ 
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ตามขนาด จ านวนและประเภทของหนังสือ นอกจากนี้ยังมีการขายปลีกหนังสือในอัตราส่วนที่เล็กลง  
ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือปกอ่อน (Paperbacks) และหนังสือต่างๆ ในราคาที่ต่ า หนังสือมีการขายตรง
อย่างต่อเนื่อง แต่มีการจ ากัดในเร่ืองปริมาณหนังสือที่มาก ชมรมหนังสือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขาย
แต่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ซ้ าได้ 

 

การเปลี่ยนเป็นตลาดหนังสือเสรี (Transition to a free book market) 

 รัฐบาลสวีเดนได้ตัดสินใจที่จะล้มเลิกแนวทางการด าเนินการเดิมๆ ของอุตสาหกรรม ผู้ผลิต
หนังสือ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ค.ศ.1970 คือการให้โอกาสแก่อุตสาหกรรมผู้ผลิตหนังสือเตรียมการเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการตัดสินใจคร้ังนี้ ข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะรักษา
เครือข่ายที่ต่อเนื่องของร้านหนังสือ และเป็นข้อตกลงที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรที่ดูแลด้าน                   

การแข่งขันของสวีเดน ในช่วงนั้นข้อตกลงมีผลต่อร้านหนังสือจ านวน 300 ร้าน และส านักพิมพ์
ประมาณ 60 แห่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มาเจรจาก าหนดข้อตกลงร่วมกัน 

 

 ค.ศ.1970 : วิกฤตการณ์ในตลาดหนังสือของสวีเดน 

 ค.ศ.1970 ตลาดหนังสือของสวีเดนมีความผันผวนอย่างรุนแรง จ านวนส านักพิมพ์ลดลงและ
ราคาหนังสือเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายหนังสือตกลง ในช่วงแห่งวิกฤตนี้เองชาวสวีเดน มีการอภิปรายถกเถียง
กัน เพื่อความพยายามในการค้นหาทางออกของการแก้ปัญหาวิกฤติด้านการอ่าน ส่วนหนึ่งของการ
อภิปรายได้ใช้ Norwegian model กล่าวคือ ในประเทศนอร์เวย์มีการด าเนินระบบที่รัฐให้หลักประกัน
ทางเศรษฐศาสตร์ที่จะแจกจ่ายหัวข้อของหนังสือบันเทิงคดีไปสู่ห้องสมุดประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ อย่างไรก็ตามระบบนี้ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้ในสวีเดนใน ค.ศ.1970 ซึ่งระบบนี้คือการแจกจ่ายหนังสือ
ไปยังห้องสมุดประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อที่จะเอ้ือต่อการอ่านอย่างมีคุณภาพและมีการกระจาย
อย่างกว้างขวาง ในทางกลับกันสวีเดนได้ด าเนินการในแนวทางที่ตรงกันข้ามคือ การใช้นโยบายการ    
ตั้งราคาแบบอิสระ (Free Pricing)  

 ในช่วงนี้เกิดการประท้วงเพื่อคัดค้านราคาหนังสือที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด บรรณาธิการเกิด
ความหวาดผวาต่อการรวมตัวกันของส านักพิมพ์ใหญ่ๆ และจุดจบแห่งอวสานของส านักพิมพ์เล็กๆ 
ทางเลือกของการอ่านออกเขียนได้ก็จะถดถอยด้อยลง ส านักบรรณารักษ์แห่งชาติสวีเดนเกรงว่าจะเกิด
การเสื่อมถอยทางด้านวัฒนธรรม ในช่วงนี้ได้เกิดข้อตกลงเกี่ยวกับตลาดหนังสือในแนวทางใหม่ๆ ได้แก่ 
การจัดตั้งชมรมหนังสือที่เน้นคุณภาพเชิงพาณิชย์ ซึ่งสามารถขายวรรณกรรมประเภทนวนิยายได้ใน
ราคาคร่ึงหนึ่งของราคาขายปกติในร้านหนังสือ ปรากฏการณ์คร้ังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในสวีเดนเท่ านั้น            
แต่อีกห้าปีต่อมาใน ค.ศ.1975 ทางรัฐบาลสวีเดนได้เสนอให้การอุดหนุนทางการเงินเป็นพิเศษแก่
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ส านักพิมพ์เกี่ยวกับหมวดวรรณกรรมที่มีคุณภาพ ซึ่งทางรัฐบาลสวีเดนมีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่การ
อ่านอันทรงคุณภาพไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด ทั้งนี้ ห้องสมุดยังคงต้องซื้อหนังสือแต่ในราคาที่ลดลง 

 

ตลาดหนังสือของประเทศสวีเดนภายหลัง ค.ศ. 1970 

 หากพิจารณาที่จ านวนพลเมืองแล้ว  สวีเดนจัดเป็นประเทศที่เล็กๆ ประเทศหนึ่ง  การที่จะรักษา
ความหลากหลายของการตีพิมพ์หนังสือในภาษาของชนกลุ่มน้อยของพลเมืองที่อยู่อาศัยเป็นจ านวน         
8 ล้านคนก็เป็นเร่ืองที่ยาก  อันเป็นผลมาจากพัฒนาการอย่างรวดเร็วของสื่อนานาชาติที่มีต่อการรวมตัวที่
เพิ่มขึ้นของส านักพิมพ์ 
 เป้าหมายของนโยบายด้านการอ่านในสวีเดนคือการสรรค์สร้างวรรณกรรมอันทรงคุณภาพต่อ
คนทุกคน  แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะพักอาศัยอยู่ห่างจากสต๊อกโฮล์มหรือเมืองใหญ่อ่ืนๆ ดังจะเห็นได้ว่ามี
ร้านหนังสือ ห้องสมุด  ตลอดจนการกระจายหนังสืออย่างแพร่หลายในทุกๆ พื้นที่ ที่มีประชากรอาศัยอยู่  
โดยเฉพาะในเขตเทศบาล 289 แห่งของประเทศสวีเดนมีร้านหนังสืออยู่ถึง 400 ร้าน  มีชมรมหนังสืออยู่
มากมาย  ห้องสมุดประชาชนอีก 1,500 หน่วย  ห้องสมุดโรงเรียน  รวมทั้งร้านหนังสือเคลื่อนที่เล็กๆ 
มากกว่า 100 ร้าน  ทั้งนี้การด าเนินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะมีส านักพิมพ์อันทรงคุณภาพ หรือการ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจในการอ่านที่หลากหลายมิใช่ภารกิจที่ง่ายๆ เลย   รัฐบาลมี
การอุดหนุนเงินสนับสนุนเพื่อจะส่งเสริมความหลากหลายและคุณภาพ  โดยมีกลุ่มเด็กๆ และคนวัย
หนุ่มสาวเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ส าคัญ 

 บทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ได้เร่ิมเข้ามาแทนที่หนังสือ  และได้ส่งผลกระทบในระยะยาวให้
หนังสือมีราคาถูกลงและหาได้ทั่วไปมากขึ้น  หนังสือตกอยู่ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงกับสื่ออ่ืนๆ 
โดยเฉพาะประเภทการอ่านเชิงสันทนาการ  ผู้คนมักใช้เวลาในการอ่านหนังสือน้อยกว่าการดูโทรทัศน์  
ฟังวิทยุ 
 จ านวนนวนิยายที่ได้รับการตีพิมพ์และจ าหน่ายมีปริมาณน้อย  ยอดขายโดยเฉลี่ยต่อเร่ืองใน
สวีเดนมีปริมาณลดลงในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาราวๆ 1,000 เล่ม  ซึ่งเป็นการเอ้ืออ านวยให้หนังสือที่มียอด
จ าหน่ายดีที่สุดไม่กี่เล่มน าไปสู่การผูกขาดการขายจากยอดขายโดยรวม  ช่องว่างระหว่างหนังสือที่มี
ออกจ าหน่ายสูงสุดกับวรรณกรรมที่มีคุณภาพซึ่งตีพิมพ์ในจ านวนน้อยก็มีช่องว่างห่างกันมาก 

 มีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมตัวผู้ประพันธ์มากกว่าตัวหนังสือ  หนังสือที่มียอดจ าหน่ายดีที่สุด
ก็มักจะถูกน าไปสร้างในขอบเขตที่ไปด้วยกันได้กับภาพยนตร์ ทีวี และหน่วยงานโฆษณา 

 เมื่อ 25 ปีที่ผ่านมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ขึ้นในตลาดหนังสือ  โครงสร้างของ
ส านักพิมพ์ในปัจจุบันเกิดจากการรวมตัวกันของส านักพิมพ์ เล็กๆ ซึ่งต่างจากแบบเดิมคือ เป็นการ
รวมกลุ่มระหว่างส านักพิมพ์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
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 ตลาดค้าปลีกของหนังสือก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วย  กลุ่มร้านหนังสือส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนของ
เครือข่ายร้านหนังสือ  ซึ่งมีการน าเอาวิธีการที่ทันสมัยหรือการค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ใ นการ
ด าเนินธุรกิจการค้าหนังสือ อันเป็นอีกปรากฏการณ์ของการขายให้แก่ลูกค้าที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกที่
จะซื้อหา 

 นอกจากนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็ได้เข้ามามีบทบาทต่อวิธีการตีพิมพ์หนังสือแบบใหม่ในรูป
ของ E-book  หรือหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านคร้ังนี้ค่อยๆ ปรากฏในรูปแบบของการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่ม
สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตลาดหนังสือโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเป็นตลาดหนังสือ
เสรี เนื่องจากในช่วงนั้นยังไม่มีข้อตกลงที่จะน ามาบังคับใช้เป็นมาตรฐานกับตลาดหนังสือ สภาพ
การตลาดได้ถูกก าหนดโดยกฎระเบียบทดแทนโดยข้อตกลงที่ท าขึ้นระหว่างส านักพิมพ์กับผู้ขายหนังสือ
แต่ละแห่งหรือกับกลุ่มผู้ขายหนังสือ รวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานด้วย 

 

ผลกระทบต่อจ านวนร้านหนังสือ (Effect in the number of bookshops) 

 แม้ว่าการแข่งขันด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และราคาหนังสือจะเพิ่มสูงขึ้น จ านวนร้าน
หนังสือในสวีเดนก็มิได้ลดลง จ านวนร้านหนังสือที่มีการจ าแนกประเภทตามข้อตกลงของอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตหนังสือ ค.ศ.1970 มีจ านวน 298 แห่ง พอสิ้นสุดข้อตกลง ค.ศ.1992 จ านวนร้านหนังสือลดลง
เหลือ 239 แห่ง ลดลง 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 การลดลงของร้านหนังสือได้เกิดขึ้นในทุกๆ ท้องถิ่นที่มี
ประชากรน้อยกว่า 10,000 คน และยังมีผลต่อเนื่องขยายไปสู่เมืองใหญ่ๆ ค.ศ.1970 ร้านหนังสือที่อยู่ใน
ท้องถิ่นเล็กๆ ได้เปลี่ยนไปสู่รูปแบบร้านหนังสืออ่ืนๆ เช่น ร้านหนังสือที่เน้นการบริการ (service 

bookshops) หรือร้านหนังสือที่ให้บริการหนังสือเฉพาะทางแก่ลูกค้า (special bookshops) ซึ่งจ านวน
หนังสือทั้งหมดก็ยังคงเท่าเดิม ปัจจุบันคาดกันว่ามีประมาณ 400 แห่ง 

การตั้งร้านหนังสือทางภูมิศาสตร์เป็นไปได้ด้วยดีและสะท้อนถึงโครงสร้างประชากรใน
ประเทศ อย่างไรก็ตาม จ านวนร้อยละ 25 ของเขตเทศบาล 288 แห่งในสวีเดนไม่มีร้านหนังสือ ความ
เป็นไปได้ของร้านหนังสือในเทศบาลเมืองหลายแห่งจึงเกิดข้อจ ากัดขึ้นเน่ืองจากจ านวนประชากร  

 

ร้านหนังสือแห่งใหม่ 
 จาก ค.ศ. 1978 ถึง ค.ศ. 2001 จ านวนสมาชิกในสมาคมผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งสวีเดนได้มีอัตรา
ลดลงไม่ก็คงที่ในทุกๆปีอย่างไรก็ตามใน ค.ศ.2002 ทางสมาคมได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ 10 ราย และใน 
ค.ศ.2003 อีก 24 ราย สมาชิกใหม่เหล่านี้ไม่ใช่เป็นพวกร้านค้าใหม่ๆ แต่ก็เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าการ
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ลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นสาเหตุต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของจ านวนร้านหนังสือในประเทศ
สวีเดน 

 ในช่วงเวลาเดียวกันห้างสรรพสินค้าและห้างแบบ hyper market ก็มีการขายหนังสือได้ใน
จ านวนที่มากขึ้น และหนังสือกลายเป็นสิ่งที่สามารถหาซื้อได้ในร้านค้าซึ่งมิได้จ าหน่ายหนังสือมาก่อน
เลย ยอดจ าหน่ายหนังสือทางอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลดลงต่ าลงมีผลท าให้
ผู้อ่านหนังสือในสวีเดนได้ซื้อหนังสืออย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น 

 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดหนังสือ (Structural Changes within the Book Market) 

จากตลาดหนังสือเสรี ท าให้เกิดการพัฒนาและความร่วมมือมากขึ้นระหว่างร้านหนังสือและ
ร้านเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งร้านเหล่านี้ไม่มีการเชื่อมโยงหรือประสานโดยตรงกับการเปลี่ยน
ดังกล่าว การเป็นเจ้าของธุรกิจขายหนังสือในประเทศสวีเดนนับว่าเป็นธุรกิจที่เล็กมาก ธุรกิจขายหนังสือ 
2 แห่งซึ่งมีหลายสาขา คือ Akademibokhandeln (สหกรณ์แห่งสวีเดนเป็นเจ้าของ) มีศูนย์จ าหน่าย               
27 แห่ง และ Wettergrens Bokhandeln AB ซึ่งมีศูนย์จ าหน่าย 7 แห่ง รวมประมาณร้อยละ 15 ของตลาด 

ค้าปลีกหนังสือ 

รูปแบบทั่วๆ ไปของร้านเครือข่ายหนังสืออาสาสมัคร (voluntary chain) รูปแบบร้านจ าหน่าย
เจ้าของคนเดียว (individually owned outlets) ซึ่งทั้งหมดจะมีการด าเนินการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร้านที่
ใหญ่ที่สุด คือ Bokia มีร้านเครือข่ายถึง 104 ร้าน นอกจากนี้ก็มีร้านเครือข่ายอีก 2-3 แห่ง คือที่ Julbocken 
ซึ่งเป็นร้านใหญ่ที่สุดมีร้านเครือข่ายถึง 32 ร้าน อย่างไรก็ตามตลาดหนังสือเสรีก็มีส่วนท าให้ยอดขาย
ปลีกของหนังสือเจริญเติบโตมากขึ้นนอกเหนือจากร้านหนังสือ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
รวมทั้งผู้ค้าปลีกอื่นๆ ต่างก็สวมบทบาทส าคัญด้วย และจ านวนของศูนย์จ าหน่ายหนังสือได้ขยายตัวเพิ่ม
สูงขึ้นซึ่งก็เป็นช่องทางที่จะเข้าถึงหนังสือได้มากขึ้น ส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกหนังสือทั้งหมดของผู้ขาย
หนังสือประมาณร้อยละ 70 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซึ่งนับว่ามีบทบาทส าคัญในการ
กระจายหนังสือและเป็นการเพิ่มช่องทางเข้าถึงหนังสือของผู้บริโภค 

 

ชมรมหนังสือ (Book Clubs) 

 พัฒนาการที่แข็งแกร่งของชมรมหนังสือในสวีเดนในช่วง ค.ศ.1970 สามารถอธิบายได้ว่าเป็น
ผลมาจากปัจจัยหลายประการ อุตสาหกรรมการพิมพ์หนังสือของสวีเดนได้ฟื้นตัวจากวิกฤติที่รุนแรง
มากที่สุดราวๆ ปี1970 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วหน้าในการตีพิมพ์ โครงสร้างบริษัท และการจัด
องค์กรซึ่งมีผลต่อการตลาด งานบรรณาธิการ และการควบคุมต้นทุน ในปี 1970 การตั้งราคาหนังสือ
คงที่ได้ถูกยกเลิกไปและมีการเปิดตลาดหนังสือเสรีแทนที่ 
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 มีการเปิดตัวชมรมหนังสือใหม่ๆเช่น Månadens Bok,Bonniers Bokklubb และ Bra Böcker                      
ซึ่งชมรมหนังสือต่างๆเหล่านี้ต่างก็มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะปรับปรุงช่องทางใหม่ๆ สืบเนื่องจาก                     
ผู้จ าหน่ายหนังสือดั้งเดิมได้ด าเนินการปรับปรุงอย่างช้ามากที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ชมรม
หนังสือได้รับผลประโยชน์ จึงท าให้พวกเขาต่างก็ได้รับส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่ง
ต้น ค.ศ. 1980 ยุคแห่งการขยายตัวได้สิ้นสุดลง และในมุมมองของชมรมหนังสือตลาดซึ่งมีความอ่ิมตัว
เป็นการเปิดโอกาสใหม่ที่ เป็นไปได้ส าหรับผู้จ าหน่ายหนังสือที่จะได้ รับส่วนที่พวกเขาสูญเสียไป
กลับคืนมา 

 

แนวโน้มระหว่างประเทศ (The international trend) 

 ในเวลาเดียวกับที่ตลาดของชมรมหนังสือในสวีเดนมีการอ่อนแอลงพัฒนาการอันนี้สามารถ
เห็นได้เหมือนในกลุ่มประเทศอ่ืนๆที่เห็นได้ชัดก็ในประเทศอเมริกา แต่ในยุโรปชมรมหนังสือได้กลาย
มาเป็นผู้ช านาญทางด้านหนังสือมากยิ่งขึ้น 

 ในกลุ่มประเทศ  Nordic อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามชมรมหนังสือยังคงมีอิทธิพลอย่างมากๆ                     

ต่อยอดขายหนังสือที่มีชื่อเร่ืองใหม่ๆและดึงดูดผู้อ่าน ทั้งในเดนมาร์ค และนอร์เวย์ ซึ่งมีข้อตกลงทาง
การค้าระหว่างกันก็ได้มีการใช้ราคาหนังสือคงที่ อันน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้จ าหน่ายหนังสือ และ
ส านักพิมพ์ที่เป็นเจ้าของชมรมหนังสือเองด้วย ผู้จ าหน่ายหนังสือไม่ยอมรับว่าหนังสือชื่อเร่ืองใหม่ๆ จะ
มียอดขายที่สูงมาก และถูกน ามาขายในราคาที่ต่ ากว่าแก่สมาชิกสมาคมหนังสือ และต่ ากว่าราคาที่          
ผู้จ าหน่ายหนังสือได้ถูกบังคับจากส านักพิมพ์ให้ขายในราคานั้นๆ 

 

 ชมรมหนังสือแห่งสวีเดน (The Swedish book clubs) 

 พัฒนาในช่วง 1970 และ 1980 ท าให้ชมรมหนังสือมีสถานภาพและต าแหน่งที่แข็งแกร่งใน
ตลาดหนังสือแห่งสวีเดน และแม้แต่ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งมันก็มีความยากในการสรรหา
สมาชิกใหม่ๆ และมาตรการที่จะรักษาสมาชิกให้คงอยู่ และได้รับการพัฒนา ได้มีการน าเอาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินการเพื่อจะตอบสนองความปรารถนาของสมาชิกชมรมหนังสือใหม่ๆ ซึ่งได้
เร่ิมต้นตอบสนองความต้องการใหม่ๆ และชมรมเหล่านี้มักจะได้รับการด าเนินการโดยส านักพิมพ์ที่
ช านาญการโดยเฉพาะ และมีการมองว่าชมรมหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการกระจายหนังสือ 
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ชมรมหนังสือและการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Book clubs and the reduced VAT) 

 ชมรมหนังสือในสวีเดนมีส านักพิมพ์เป็นเจ้าของโดยมีการก่อตั้งอย่างเป็นระบบอย่างมาก 
ฉะนั้นโอกาสความเป็นไปได้ที่จะวางแผนและติดตามการตัดสินใจจากส่วนกลาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ                          
ลดภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีมาก 

 การบริหารส่วนกลางมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการลดราคาและ เร่ืองทุกเร่ืองโดยเสนอต่อ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งชมรมหนังสือบางแห่งมีการลดราคาหนังสือ โดยมีการคัดเลือก
หนังสือหลักๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ประเด็นนี้จึงน าไปสู่การอภิปรายภายในคณะกรรมาธิการดูแลราคา
หนังสือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวเร่ืองแต่ละเร่ืองไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่ในการตีพิมพ์แค่ไหน ทุกหัวเร่ืองได้ระบุ
ว่าสิ่งที่ท าอยู่ไม่จัดว่าเป็นการค านวณราคาหนังสือ ความถี่และจ านวนต้องได้รับการพิจารณา เมื่อ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาต่อระดับของผู้บริโภคได้ถูกค านวณ 

 การลดจ านวนลงเป็นพิเศษต่อการเลือกสรรหนังสือหลักๆ มิได้ด าเนินการเพื่อที่จะได้จัดการ         
ลดปริมาณหัวเร่ืองอ่ืนๆ ให้น้อยลง จุดเน้นที่เน้นหนังสือหลักๆ ส าคัญๆ ก็ด้วยเหตุผลของการตัดสินใจ
ทางการตลาด โดยอยู่บนพื้นฐานแห่งหลักผลประโยชน์แก่สมาชิกที่ตั้งหน้ารอคอยหนังสือเหล่านี้ 
 

 การเลือกชื่อเรื่อง (Title selection) 

 ชมรมหนังสือมีความรู้อย่างมากเกี่ยวกับตลาดหนังสือ อาทิเช่น ประเภทหนังสือที่สมาชิกรู้สึก
สนใจ สิ่งที่สมาชิกเตรียมที่จะจ่ายสิ่งที่เสนอเป็นพิเศษและดึงดูดผู้ซื้อ วิธีการน าเสนอหนังสือ layout ที่
ต้องการของวารสารสมาชิก ความหลากหลายต่างๆ เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างคงที่จึงมักได้รับการ
วิเคราะห์อย่างต่อเน่ือง 

 โดยธรรมชาติการมีทางเลือกที่เป็นไปได้หลายทางจัดเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และทางชมรม
หนังสือมักจะมองหาทางออกใหม่ๆ อยู่ หนึ่งในบรรดาข้อจ ากัดที่ส าคัญมากที่สุดก็คือ เร่ืองราคาซึ่ง
สมาชิกเต็มใจจ่ายเพื่อได้มา ซึ่งหนังสือประเภทหรือหมวดต่างๆ หนังสือที่ดึงดูดใจหลายเล่มโดยเฉพาะ
ประเภทที่มิใช่นวนิยายจะไม่ได้รับการคัดเลือกจากชมรมอย่างง่ายๆ เนื่องจากว่าราคาหนังสือซึ่งมักมี
ราคาแพงจนเกินไป บ่อยคร้ังที่มีการทดสอบเร่ืองระดับราคา และควรได้รับความสนใจที่เพิ่มมากขึ้น 
ส าหรับประเภทของหนังสือในราคาที่สูงขึ้น การจัดแบ่งประเภทก็เพิ่มมากขึ้นด้วย 

 ดังนั้น การน าเสนอหนังสือของชมรมหนังสือได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อ
ภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง และทางชมรมหนังสือได้ให้พื้นที่ส าหรับหนังสือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็มีการจัดสรร
ประเภท หมวดหมู่หนังสือแยกออกมาโดยเฉพาะและมีราคาแพงมากกว่าเดิม ดังจะเห็นตัวอย่างได้ใน
ชมรมหนังสือส่วนใหญ ่
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 การตลาด (Marketing) 

 การแข่งขันด้านราคาจัดเป็นองค์ประกอบของการใช้ความพยายามทางการตลาดในระดับปกติ
โดยชมรมหนังสือ และโดยทั่วไปทางชมรมหนังสือก็มิได้ต้องการที่จะพลาดโอกาสในการแจ้งหรือ  

บอกกล่าวบรรดาสมาชิกของชมรมเกี่ยวกับระดับราคาที่ลดลง ทุกๆ ชมรมมักจะท าการเตือนให้สมาชิก
ได้รับรู้ถึงราคาหนังสือที่ลดต่ าลง 

 ประสิทธิผลของการด าเนินการของชมรมหนังสือดังกล่าวได้ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น 

 

การพิมพ์หนังสือ (Book publishing) 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับนานาประเทศ จะเห็นได้ว่ายอดพิมพ์หนังสือในประเทศสวีเดน       
มีจ านวนมาก หากมีการจัดอันดับกันในยุโรปโดยพิจารณาจากสัดส่วนการพิมพ์กับจ านวนประชากร 
ประเทศสวีเดนจะเป็นอันดับ 1 โดยเฉพาะหนังสือที่มิใช่ประเภทบันเทิงคดีมีการพิมพ์มากกว่าร้อยละ 60 

 

ส านักพิมพ์ (Publishing houses) 

ปัจจุบันมีกลุ่มส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ๆ อยู่ 6 แห่ง ได้แก่ Bonnier, Liber, Raben, Naturoch 

Kulter, Bra Bocker และ Verbum นอกจากส านักพิมพ์ทั้ง 6 แห่งข้างต้น ยังมีส านักพิมพ์หลากหลาย
ขนาดอีกมากมาย ซึ่งตีความได้ว่าจ านวนส านักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในสวีเดนมีจ านวนมากกว่าประเทศอ่ืนๆ 
ถ้ามีการเปรียบเทียบกัน 

 

ตลาดหนังสือของสวีเดน ปี ค.ศ. 2007 

 ยอดขายหนังสือแก่ผู้ค้าปลีกของสมาคมส านักพิมพ์แห่งสวีเดนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทั้งหมดร้อยละ 
4 ในปี ค.ศ. 2007  นับตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1990  ยอดขายของสมาชิกส านักพิมพ์มียอดขายที่เพิ่มขึ้นคงที่
ทุกปี  ในปี ค.ศ. 2007  ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย  เมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2006  จ านวนหนังสือใหม่
ทั้งหมดได้ถูกจ าหน่ายสูงถึง 28 ล้านเล่มในปี ค.ศ. 2007  ยอดขายหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์เดิม มียอด
จ าหน่ายถึง 45.6 ล้านเล่ม  จ านวนเล่มโดยเฉลี่ยที่ขายต่อปกสูงถึง 6,000 เล่ม  โดยที่จ านวนหนังสือที่
ได้รับการตีพิมพ์ในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น  จ านวนของสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการตีพิมพ์และจ านวนเล่มที่ได้รับ
การจ าหน่ายมีอัตราสูงขึ้นเล็กน้อย  เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2006 โดยเฉลี่ยจ านวนหนังสือที่ตีพิมพ์ต่อปก
เป็นจ านวน 8,500 เล่ม ในปี ค.ศ. 2007  เพิ่มขึ้นประมาณ 300 เล่ม  เมื่อเทียบกับปี ค.ศ.2006 ยอดจ าหน่าย
ที่เพิ่มสูงขึ้นในปี ค.ศ. 2007  มิได้หมายความว่าก าไรของส านักพิมพ์จะเพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกันการ
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แข่งขันที่เพิ่มขึ้นก็กลับท าให้มาร์จ้ิน7 ลดลง ยอดขายให้กับร้านหนังสือและผู้ค้าปลีกมีจ านวนลดลงราวๆ  
ร้อยละ 12 เน่ืองจากมีผู้ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาแทนที่ ยอดจ าหน่ายหนังสือให้กับห้างสรรพสินค้า  
รวมทั้งชมรมหนังสือตกลง ในปี ค.ศ.2007 ห้องสมุดเพิ่มการซื้อหนังสือผ่าน Bibliotekstjänst ยอด
จ าหน่ายแก่ต่างประเทศของสมาชิกส านักพิมพ์เพิ่มขึ้นราวๆ ร้อยละ 13 ในปี ค.ศ.2007 ยอดขายพิเศษ
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิต่อปีลดลงราวร้อยละ 8 ในปี ค.ศ. 2007 

 ยอดตีพิมพ์และจ าหน่ายหนังสือนวนิยายทั่วไปของสวีเดน ยังคงไปได้ดีมากและมีอัตราเพิ่ม
สูงขึ้น  จ านวนเล่มที่ถูกจ าหน่ายเพิ่มขึ้นเกือบ 5 ล้านเล่ม  ในปี ค.ศ.2007 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2006  
เป็นการสะท้อนให้เห็นว่านักเขียนชาวสวีดิช กลายเป็นนักเขียนที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านมากขึ้น 

 ขณะที่การจัดพิมพ์หนังสือส าหรับเด็กและกลุ่มวัยผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว ในปี ค.ศ.2007 มีอัตราเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 63 ปก  เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2006 

 ทางสมาคมส านักพิมพ์แห่งสวีเดนประมาณการว่า จ านวนหนังสือทั้งหมดที่ได้รับการจ าหน่าย
ต่อปีในสวีเดนมีมากถึง 80 ล้านเล่ม  ตัวเลขจ านวนนี้รวมยอดจัดพิมพ์หนังสือทั้งหมดส าหรับส านักพิมพ์
สวีเดนและหนังสือที่น าเข้า  มูลค่าตลาดหนังสือสวีเดนทั้งหมดในมูลค่าของผู้บริโภคได้รับการประมาณ
การว่ามีเป็นจ านวน 7 พันล้าน SEK

8
 

 

ภาพรวมของสถิติตลาดหนังสือ 

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 – ค.ศ.1974  ทางสมาคมส านักพิมพ์หนังสือแห่งสวีเดน  มีการด าเนินจัดท า
รายงานทางด้านสถิติที่ครอบคลุมยอดจ าหน่ายหนังสือ  และยอดตีพิมพ์หนังสือของกลุ่มสมาชิก
ส านักพิมพ์  ในรายงานฉบับนี้ทางสมาคมด าเนินการน าเสนอสถิติของตลาดหนังสือสวีเดนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 35  ส าหรับปี ค.ศ. 2007  สมาคมส านักพิมพ์ได้ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับข้อมูลที่
สมบูรณ์แบบ ส านักพิมพ์ต่างๆ ได้ระบุว่ายอดสั่งซื้อวรรณกรรมทั่วไปส าหรับสมาชิกทุกคนเพิ่มสูงขึ้น
ถึงร้อยละ 99.8  
 

 

 

 

                                                           
7
 ก าไรขั้นต้น = รายได้จากการขายสินค้า – ต้นทุนของสินค้า โดยตน้ทุนนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและ

การบริหารงาน 
8
 SEK มาจาก The Swedish Krona เป็นชื่อทีใ่ช้เรียกอัตราสกุลเงินของประเทศสวีเดนสกุลเงินของประเทศ

สวีเดน (Swedish Krona, SEK) 
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การบริโภคหนังสือและอุปนิสัยรักการอ่าน  (Book Consumption and Reading Habits) 

 กล่าวได้ว่า  สวีเดนเป็นชาติแห่งนักอ่าน  (a nation of readers)  คนสวีดิชมักอ่านนวนิยาย 
หนังสือเฉพาะสาขา  และหนังสือทางด้านเทคนิค  หนังสือพิมพ์และวารสาร  มีการประมาณการว่าแต่
ละวันประชากรประมาณร้อยละ 40  มีการอ่านหนังสือ 

 การศึกษาวิจัยที่หลากหลายเกี่ยวกับผู้อ่านและอุปนิสัยการอ่าน พบว่าคนสวีเดนนิยมอ่าน
หนังสือ และปริมาณการอ่านก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยที่สุดปริมาณก็คงที่อย่างต่อเนื่อง 
คิดเป็นจ านวนร้อยละ 44 ของประชากรที่มีการอ่านหนังสือ ยอดจ าหน่ายหนังสือในภาพรวมจะเห็นได้
ว่ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเห็นได้ชัด ค.ศ.1970 อาจจะเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในท้องตลาดและ
หนังสือสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นโดยช่องทางการค้าปลีกและช่องทางใหม่ๆ แม้ว่าจะเผชิญกับ
บรรยากาศของการแข่งขัน ร้านหนังสือก็ยังสามารถรักษาระดับยอดขายหนังสือบันเทิงคดีทั่วๆ ไป และ
รักษาต าแหน่งทางการตลาดในลักษณะที่เป็นช่องทางการขายที่ส าคัญที่สุดส าหรับส านักพิมพ์ หรืออีก
นัยหนึ่งเนื่องจากการขายหนังสือได้หย่อนกฎเกณฑ์ลงและเทศบาลมีการสั่งซื้อโดยตรงจากส านักพิมพ์ 
ยอดขายหนังสือเรียนของร้านหนังสือมีจ านวนลดลง นอกจากนี้สืบเนื่องจากอัตราการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น
จึงมีผลให้ผู้ขายได้ก าไรน้อยลงกว่าในอดีตที่ผ่านมา มีการประมาณการว่าใน ค.ศ.1995 การบริโภคหรือ
การซื้อหนังสือ รวมทั้งหนังสือที่ใช้เรียนในโรงเรียนมีจ านวนต่ ากว่า 6 ล้าน SEK 

 สรุปได้ว่า ตลาดหนังสือในประเทศสวีเดนได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงมามากกว่า 25 ปีแล้ว      
โดยข้อเท็จจริงที่ว่าจุดเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นตลาดเสรี ซึ่งมีการเตรียมการมาหลายปีและได้เกิดขึ้นใน
หลากหลายขั้นตอนอันเป็นประเด็นหลักส าคัญในการขับเคลื่อนตลาดหนังสือของสวีเดน สู่การ
เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ แม้ว่าร้านหนังสือจะสูญเสียต าแหน่งทางการตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ร้าน
หนังสือก็ยังคงมีการกระจายสินค้าที่ดีทั่วประเทศ แน่นอนว่าตลาดหนังสือเสรีไม่เพียงแต่จะด าเนิน
บทบาทส าคัญในการพัฒนาช่องทางการกระจายหนังสืออ่ืนๆ แต่ยังคงเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ
ของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยของร้านหนังสือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ยังได้มีส่วนช่วยให้หนังสือต่างๆ เข้าถึงประชาชนทุกคนได้ ตลอดจนการอ่านหนังสือของคนสวีเดน       
ก็อยู่ในระดับที่สูงด้วย 

 

 ราคาหนังสือ 

 The National Price and Cartel Office ของสวีเดนเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการศึกษาการเพิ่มขึ้น
ของราคาหนังสือเป็นเวลามากกว่า 10 ปี  ภายหลังจากการน าระบบราคาเสรีมาใช้และมีผลออกมาว่าการ
เจริญเติบโตของราคาหนังสือมิได้แตกต่างไปจากราคาสินค้าอ่ืนๆ ที่เป็นผลมาจากดัชนีราคาผู้บริโภค  
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อย่างไรก็ตามการที่ชมรมหนังสือเสนอขายหนังสือในราคาที่ต่ าลงเท่ากับว่าราคาหนังสือโดยทั่วไปโดย
เฉลี่ยจะมีราคาที่ลดต่ าลงส าหรับผู้บริโภค 

 สวีเดนมีการตั้งราคาหรือมีการก าหนดราคาหนังสือเป็นราคาแบบเสรี (free price) ซึ่งได้แก่
พ่อค้าปลีกตั้งราคาหนังสือ โดยค านวณจากราคาที่จ่ายให้กับส านักพิมพ์ ร้านหนังสือและช่องทางการจัด
จ าหน่ายอ่ืนๆ ที่ขายหนังสือในราคาที่แตกต่างกัน 

 ระบบการด าเนินการส าหรับหนังสือที่ทั้งส านักพิมพ์และผู้ขายหนังสือใช้ เป็นระบบที่
ด าเนินการมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19  จากข้อถกเถียงกันของกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ 
ทางรัฐบาลและรัฐสภาสวีเดนเห็นควรที่จะน าเอาระบบการแข่งขันเสรี (free competition) ในรูปแบบ
การก าหนดราคาเสรีมาใช้ในตลาดหนังสือ 

 ค.ศ.1953 สวีเดนได้ออกกฎหมายใหม่เพื่อรองรับการส่งเสริมการแข่งขัน โดยมีการระงับหรือ
สั่งห้ามผู้ผลิตหนังสือจากการตัดสินใจ หรือแม้แต่การใช้ความพยายามที่จะครอบง า การต้ังราคาของผู้ค้า
ปลีก ค.ศ.1965 ได้มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าส านักพิมพ์และผู้ขายหนังสือต้องเชื่อถือและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ฉะนั้นการก าหนดราคาหนังสือแบบคงที่จึงขัดต่อกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1970 เป็น
ต้นไป 

 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างส านักพิมพ์และสมาคมผู้ขายหนังสือได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เร่ิมต้น 
ทั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่ายได้พยายามคงไว้ซึ่งเงื่อนไขเดิมให้มากเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้โครงสร้างกฎหมายใหม่ 
ข้อตกลงประกอบด้วยเงินค่าสมัครสมาชิก ส่วนลดประจ าปีและจ านวนสต๊อคขั้นต่ าส าหรับผู้ขาย
หนังสือ  ราคาขายปลีกตามข้อตกลงได้ถูกน ามาใช้จนกระทั่ง ค.ศ.1977 ในช่วงนั้นการแข่งขันเร่ิมสูงขึ้น 
และเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างผู้ขายหนังสือและชมรมหนังสือ 

 ผู้ขายหนังสือได้เร่ิมให้ความร่วมมือ และเครือข่ายร้านขายหนังสือ (bookstore chains) ก็มีความ
เจริญเติบโตขยายตัวเพิ่มขึ้น ในช่วง ค.ศ.1980 ซึ่งน าไปสู่ความต้องการในเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีขึ้น ส่วนลด
มากขึ้นและการสนับสนุนเพื่อการใช้ความพยายามทางการตลาด ดังนั้นข้อตกลงทางการค้าทั่วไป
ระหว่างส านักพิมพ์และสมาคมผู้ขายหนังสือ จึงถูกยกเลิกไปใน ค.ศ.1992 

 หนังสือที่ใช้เรียนในโรงเรียนได้รับการจัดหาโดยเทศบาลชุมชน การกระจายหนังสือเปลี่ยนมือ
จากผู้ขายหนังสือเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายหนังสือเฉพาะทาง (Special distributors) หรือไม่ก็มีการ
กระจายโดยตรงจากส านักพิมพ์ไปยังเทศบาลชุมชน ในปัจจุบันไม่มีการกระจายหนังสือโดยผ่านผู้ขาย
หนังสือ 

 ปัจจุบันผู้ขายหนังสือมีประมาณร้อยละ 40 ของตลาดหนังสือทั้งหมด มีเครือข่ายหนังสืออยู่
ทั้งหมด 4 เครือข่าย ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ของตลาดผู้ขายหนังสือ  เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ 
Akademibokhandeln เครือข่ายที่เหลือได้แก่ Bokia, JB-Gruppen และ Ugglan ซึ่งเป็นเครือข่าย
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อาสาสมัครกับบริษัทที่เป็นเอกเทศ ส่วนอินเทอร์เน็ตก็มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ประมาณร้อยละ 8 และก าลัง
เติบโตขึ้นเร่ือยๆ 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่มและผลกระทบ 

 ประเทศเดนมาร์ค และประเทศสวีเดนจัดเป็นสองประเทศที่มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่สูงที่สุด
ส าหรับหนังสือคือ อยู่ที่อัตราร้อยละ 25 ซึ่งประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปมีการลด VAT หรือบางประเทศก็          
ไม่เก็บเลย  โดยทั่วไปแล้วภาษีที่เรียกเก็บในจ านวนที่สูงจะมีผลให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นด้วย  มีการ
ประมาณว่ารัฐบาลสวีเดนมีรายได้จาก VAT ที่เก็บจากอุตสาหกรรมหนังสือเป็นจ านวนถึง 700–800 

ล้าน SEK 

 ต่อมาในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2002 สมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือและรัฐบาลได้ตัดสินใจ                 

ลดภาษีมูลค่าเพิ่มลงเหลือร้อยละ 6 เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านแก่
ประชาชน 

 ในกรณีการลดภาษีมูลค่าเพิ่มส่งผลกระทบในทางบวกต่อด้านวัฒนธรรมและด้านการเมือง          

ก็จ าเป็นที่ส านักพิมพ์  ผู้ค้าปลีกหนังสือ  ชมรมหนังสือ  ร้านค้าหนังสือใหญ่ๆ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
ต้องเข้ามามีส่วนร่วม 

 การลดภาษีมูลค่าเพิ่มคร้ังนี้ได้ส่งผลต่อแนวโน้มราคาหนังสือ  วารสาร และหนังสือประเภท
อ่ืนๆ  นอกจากนี้จุดมุ่งหมายหลักๆ ก็เพื่อเป็นหลักประกันทางด้านผลประโยชน์อย่างเต็มที่ให้แก่ ลูกค้า  
รวมทั้งเพื่อเป็นการให้ผลประโยชน์แก่ผู้อ่านที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย 

 สรุปได้ว่า  การลดภาษีมูลค่าเพิ่มของหนังสือในคร้ังนี้  ได้น าไปสู่การเพิ่มปริมาณการซื้อ
หนังสือของลูกค้าให้สูงขึ้นอย่างยิ่ง  ขณะเดียวกันท าให้อัตราผลตอบแทนส าหรับผู้ขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20  
รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งตลาดด้วย 

 

 แนวโน้มตลาดหนังสือท่ีน่าพึงพอใจ (The favorable trend) 
 การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มได้ส่งผลให้แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตหนังสือมีแนวทาง             

ที่ดี จากสถิติตัวเลขจะพบว่าสมาชิกสมาคมผู้พิมพ์หนังสือมีอัตรายอดขายเพิ่มสูงขึ้นราวๆ ร้อยละ 4 ใน 
ค.ศ.1999 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ใน ค.ศ.2000  ร้อยละ 9 ใน ค.ศ.2001 เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นยุคของ
การพัฒนาที่ดีโดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปอยู่ในลักษณะอ่อนแอลงอย่างมาก 

    ยอดขายของส านักพิมพ์เพิ่มสูงขึ้นราวๆ ร้อยละ 14 ใน ค.ศ.2002 ส่วนใน ค.ศ.2003 อยู่ในอัตรา
คงที่ และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1-2 ใน ค.ศ.2004 ยอดขายหนังสือของผู้ขายเพิ่มขึ้นมากกว่ายอดขายของชมรม
หนังสือ ซึ่งสืบเนื่องจากชมรมหนังสือมีข้อจ ากัดด้านโครงสร้างที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองมานานหลายปี 
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  ยอดขายหนังสือเร่ืองใหม่ๆของส านักพิมพ์ได้มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นราวๆ 1 ล้านเล่มใน ค.ศ.2002 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ค.ศ. 2001 และขายได้จ านวน 4 ล้านเล่มใน ค.ศ.2003 สมาชิกสมาคมส านักพิมพ์ขาย
หนังสือได้มากกว่า 40 ล้านเล่มใน ค.ศ.2003 นับว่าเป็นสถิติจ าหน่ายสูงสุดที่ได้บันทึกไว้ 
 พัฒนาการยอดขายที่แข็งแกร่งได้ส่งผลดีต่อรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นแก่นักประพันธ์โดยเฉพาะ
ค่าลิขสิทธิ์หนังสือ 

 

 ผลกระทบต่อสาธารณชน 

 โดยข้อเท็จจริงที่สาธารณชนได้ให้การตอบรับอย่างดีมาก  ต่อการประมาณการและการ
วิเคราะห์ที่ได้มีการจัดการรณรงค์ต่อการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพราะได้มีการประเมินผลในปัจจัยอ่ืนๆ       
ที่เกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นของราคาหนังสือ (The price elasticity) จึงได้ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้น
อย่างชัดเจน โดยการลดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ส่งผลให้แนวโน้มยอดขายหนังสือดีขึ้นอย่างแน่นอน 

   ทางสวีเดนมีความเชื่อโดยพื้นฐานที่ว่าความยืดหยุ่นด้านราคา  ของหนัง สือในระดับ -1  
หมายความว่าการลดราคาลงร้อยละ 15  จะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่ง 
เมื่อลูกค้าจ่ายเงินซื้อหนังสือเท่าเดิม เขาก็จะได้รับหนังสือมากขึ้นส าหรับเงินที่พวกเขาจ่ายไป 

 

ผลกระทบต่อผู้ค้าปลีกหนังสือ (Retailers) 
ยอดจ าหน่ายหนังสือประจ าปีเปรียบเสมือนการฉีดวิตามินส าหรับตลาดการพาณิชย์ของหนังสือ

สวีเดน สืบเนื่องมาจากการลดภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 6 มีผลให้ราคาหนังสือลดลง
ร้อยละ 15 ซึ่งน าไปสู่ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 20 

 

การลดราคาหนังสือและผลกระทบ (The price reduction and its effects) 

 แรกเร่ิมทางกระทรวงวัฒนธรรมของสวีเดนได้ประกาศว่าทางกระทรวงรู้สึกกังวลว่าผู้ซื้อ
หนังสือในสวีเดนจะได้รับประโยชน์ไม่ถ้วนหน้าจากการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ก็มีตัวแทนจากกลุ่มค้า
ปลีกทุกประเภทได้ออกมาย้ าว่าพวกเขาได้ลดราคาหนังสือลงเพื่อเป็นการตอบสนอง การลด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 นอกจากนี้การแข่งขันด้านการค้าหนังสือมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาที่
รุนแรงของร้านหนังสือในอินเทอร์เน็ต ผู้ค้าปลีกหนังสือทุกคนได้กล่าวว่า ช่วงปีค.ศ. 2002 ยอดจ าหน่าย
ได้เพิ่มสูงขึ้นราวๆ ร้อยละ 20 หรือมากกว่านั้นในกรณีที่เปรียบเทียบกับ ค.ศ.2001 ยอดขายของ
ส านักพิมพ์แก่ผู้ค้าปลีกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 19 ในปี ค.ศ. 2002 แต่หากยอดขาย ค.ศ.2002 และ 
ค.ศ.2003 เมื่อเปรียบเทียบกับ ค.ศ.2001 จะเห็นได้ว่ายอดขายในช่วงเวลาดังกล่าวมีอัตราเพิ่มสูงขั้นอย่าง
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น้อยร้อยละ 20  ซึ่งผู้ขายหนังสือหลายรายที่ขายอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในส านักงานด้วยได้เผชิญกับยอดขายที่
ลดลง  เน่ืองจากการแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจออนไลน์ 
 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 2001 ผู้ขายหนังสือบางรายได้เกรงว่าแผนการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่อหนังสือจะส่งผลทางลบต่อยอดขายในช่วงคริสต์มาส แต่ข้อสันนิษฐานนี้ก็ผิดพลาด เพราะยอดขาย
ในช่วงปี ค.ศ.2001 กลับเพิ่มสูงขึ้น และยอดจ าหน่ายหนังสือใน ค.ศ.2002 ก็เป็นผลพวงมาจากยอดขาย 
ที่ดีใน ค.ศ.2001  

 ดังจะพิจารณาได้จาก Akademibokhandeln ซึ่งบริหารจัดการร้านหนังสือถึง 20 แห่ง และมี
ประสบการณ์กับยอดจ าหน่ายหนังสือต าราที่ เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าหนังสือทางการค้าทั่วๆไป ส่วนทาง  
Bokia   ก็ได้ออกมาระบุว่ายอดจ าหน่ายหนังสือเด็กมีจ านวนมากที่สุด 

 ทุกๆคนต่างก็ เห็นสอดคล้องกันว่ายอดขายหนังสือปกอ่อนมิได้ รับอานิสงส์จากการ                      

ลดภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าใดนัก อัตราการเจริญเติบโตของยอดขายหนังสือปกอ่อนเห็นได้ชัดมาตั้งแต่
ทศวรรษที่ผ่านมาแล้ว “การลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มจะช่วยให้ราคาอยู่ในระดับต่ ามีแรงดึงดูดผู้ซื้อได้สัก
ประมาณ 1-2 ปีต่อไป” เหล่านี้ต่างก็เป็นความคิดเห็นของตัวแทนของทั้งผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งหนังสือ  

ปกอ่อน 

 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลดภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือกลุ่มผู้บริโภคซึ่งก็มีผู้ซื้อหนังสือ 
ผู้อ่านที่มีรายได้ต่ า จะได้มีแรงบันดาลใจในการซื้อหนังสือ ปรากฏว่าไม่สามารถกล่าวสรุปได้ว่า
เป้าหมายดังกล่าวมีการด าเนินการที่ได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งทางตัวแทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิต
หนังสือก็ได้ระบุว่าพวกเขามิได้นิ่งนอนใจเลย แต่ได้ด าเนินมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องมากไปกว่าการ
ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อจะดึงดูดผู้ซื้อและผู้อ่านหนังสือรายใหม่ ผู้ขายหนังสือกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ยาก ซึ่งความต้องการของผู้บริโภคจะมีผลต่อโครงสร้างลูกค้า ท าให้ต้องใช้
เวลามากขึ้นเพื่อประสบความส าเร็จ 

 

ประเภทหนังสือท่ีได้รับผลจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 หนังสือนวนิยาย (Fiction) 

 ยอดขายหนังสือในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากใน ค.ศ.2002  และคงที่ใน ค.ศ.2003 จ านวนเร่ือง
ที่ได้พิมพ์เพิ่มขึ้นใน ค.ศ.2002 แต่ลดลงใน ค.ศ.2003 การติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของหนังสือ
นวนิยายมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดอ่ืนๆ ปัจจัยที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบได้แก่  ขนาด  น้ าหนัก  การเข้าปกเย็บเล่มหนังสือ และคุณภาพของกระดาษค่อนข้างจะ
ตายตัว  จะยุ่งมากขึ้นหากปัจจัยอ่ืนๆ เข้าไปเกี่ยวข้องเช่น การเพิ่มบทบรรณาธิการ  อัตราค่าแปลที่เพิ่ม
สูงขึ้น  ปรากฏการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบทางบวกต่อวงการหนังสือวรรณกรรมในต่างประเทศด้วย  อาทิ 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-157 

 

เช่นในสหรัฐอเมริกา  และบางประเทศในยุโรป อันเนื่องมาจากบางองค์กรมีนักประพันธ์ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับส านักพิมพ์สวีเดน ดังจะเห็นได้จากข้อตกลงทั่วไป ระหว่างสมาคมส านักพิมพ์สวีเดนและ
สมาพันธ์นักประพันธ์แห่งสวีเดนที่ท ากันมานานหลายปี และได้ถูกยกเลิกไปใน  ค.ศ.1996 ซึ่งมีผลให้
ตลาดหนังสือเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น 

 

หนังสือเด็ก (Children’s books) 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหนังสือเด็กนั้นมีความแตกต่างจากหนังสือนวนิยายส าหรับผู้ใหญ่ 
หนังสือเด็กที่ขายได้ดีในท้องตลาดจะต้องมีบุคลิกลักษณะของตัวละครที่ชัดเจน และมีจุดเน้นที่           
นักประพันธ์ที่ประพันธ์ได้ดี รวมทั้งประสบความส าเร็จด้านความคิดที่ได้น ามาเผยแพร่ ดังจะเห็นได้
จากตัวอย่างของหนังสือ แฮร่ี พอตเตอร์ และ Manga publishing หลังจากได้รับอานิสงส์จากการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับตลาดหนังสือเด็ก โดยเฉพาะแฮร่ี พอตเตอร์ได้รับความนิยมอย่างมาก รวมทั้งจุด
แข็งของการวางต าแหน่งหนังสือที่ใช้การเชื่อมโยงกับสื่ออ่ืนๆ ในท านองเดียวกันกับที่มีการกล่าวขาน  
ถึงการประสบความส าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของการ์ตูนญ่ีปุ่นของส านักพิมพ์ Manga ซึ่งมีการด าเนินกลยุทธ์ 
การผลิต การตลาด ที่แตกต่างจากเดิมๆ มีการแข่งขันอย่างดุเดือดระหว่างส านักพิมพ์หนังสือเด็กด้วยกัน 
ก าไรก็มีอัตราลดลง การขึ้นราคาก็มีความเป็นไปได้น้อย แต่พัฒนาการด้านยอดขายในทางบวก ก็เกิดขึ้น 
เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลดลง ซึ่งท าให้ส านักพิมพ์ได้รับผลประโยชน์ที่เพิ่มสูงขึ้น บางส านักพิมพ์ได้
ว่าจ้างทีมงานใหม่ออกหนังสือใหม่ๆ รูปแบบใหม่ ในราคาที่ยืดหยุ่นมากกว่าเดิม 

 จ านวนหนังสือเด็กได้เพิ่มขึ้นจาก 1,206 เล่ม ใน ค.ศ.2002 เป็น 1,326 เล่ม ใน ค.ศ.2003 และ
จ านวนของนักประพันธ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจาก 117 คน ใน ค.ศ.2002  เป็น 128 คน ใน ค.ศ.2003 ซึ่งในปี
ก่อนหน้านี้จ านวนของนักประพันธ์หน้าใหม่ๆ อยู่ที่ประมาณ 90 คนต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือ 
นวนิยาย ส าหรับผู้ใหญ่ หนังสือเด็กจะมีคุณลักษณะของความหลากหลายมากกว่าในด้านขนาด น้ าหนัก 
การวาดภาพประกอบ รวมทั้งจ านวนเน้ือหา บทบรรณาธิการก็มีความหลากหลายอย่างชัดเจน  
 

 หนังสือประเภทท่ีมิใช่นวนิยาย (Non-Fiction) 
ตลาดหนังสือในกลุ่มนี้กว้างขวางมาก และอัตราการขยายตัวเป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่นหนังสือ

คู่มือ หนังสือด้านการลงทุน หนังสือด้านวิชาการ ต าราการปรุงอาหาร หนังสือการท าสวนท าไร่ ทั้งนี้
กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายมาก ดังนั้นช่องทางการจัดจ าหน่ายก็มีมากและหลากหลายด้วย 

จากสถิติตัวเลขที่จัดท าโดยสมาคมส านักพิมพ์แห่งสวีเดนระบุว่าจ านวนของหนังสือในประเภท
ที่มิใช่นวนิยายที่ได้รับการตีพิมพ์มีจ านวนลดลงมาหลายปีในช่วงปลาย ค.ศ.1990 และช่วงต้น ค.ศ.2000 
หลังจาก ค.ศ.2001 มีอัตราสูงขึ้นมาอีก ทั้งจ านวนพิมพ์และยอดขาย อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลดลงมีผล
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ทางบวกต่อยอดขายหนังสือประเภทมิใช่นวนิยายโดยเฉพาะนักเรียนมีการซื้อหนังสือต าราซึ่งเดิมมักจะ
มีราคาสูงมาก ทางส านักพิมพ์ได้จัดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลาดในส่วนนี้โดยการว่าจ้างทีมงาน
ผู้ผลิตใหม่ออกหนังสือรูปโฉมใหม่ การเข้าปกเข้าเล่มหนังสือที่ดีกว่าเดิม จ านวนของนักประพันธ์ใหม่ๆ 
ก็มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นด้วย 

 นอกจากนี้หนังสือที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ต าราอาหาร คู่มือต่างๆ ก็ได้รับการสนับสนุนในการ
ร่วมมือด้านการผลิตจากบริษัท ส านักพิมพ์ต่างชาติ หนังสือเหล่านี้มีราคาแพงขึ้นในการผลิตแต่ก็ส่งผล
ให้หนังสือพวกนี้มียอดขายที่ดีขึ้น ตลาดหนังสือสวีเดนมีการน าเสนอหนังสือที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมและ
เป็นหนังสือที่เพิ่มคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมให้กับชาติสวีเดน ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลดลงยังให้โอกาสในการ
จ าหน่ายที่ดีแก่หนังสือด้านชีวประวัติ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและจิตวิทยามากขึ้น  

 

หนังสือเรียน (School books)  
 ตลาดหนังสือเรียนมีความแตกต่างจากตลาดหนังสือทางการพาณิชย์ทั่ วๆไปอย่างมาก หนังสือ
เรียนส่วนใหญ่จะขายโดยตรงไปที่โรงเรียน ไม่มีการขายผ่านร้านหนังสือ งานทางด้านบรรณาธิการ       
มีลักษณะคล้ายคลึงหนังสือทางด้านพาณิชย์ แต่สภาพตลาดที่แตกต่างก็น าไปสู่ความแตกต่างด้าน
พื้นฐานในการค านวณ การวางแผนและด้านการเงิน รวมทั้งมีความแตกต่างในด้านพัฒนาการด้านการ
ขายด้วย สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยในท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้กลายเป็นภัยคุกคามหรือเป็นอุปสรรคโดยตรง
ต่อการซื้อหนังสือเรียน เป็นที่น่าสังเกตว่าการลดภาษีมูลค่าเพิ่มมิได้มีผลกระทบต่อตลาดหนังสือเรียน 
เน่ืองจากภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่ต้นทุนส าหรับการด าเนินการ 

 

 การสนับสนุนของรัฐบาล (Government support) 

 การสนับสนุนของรัฐบาลต่อการพิมพ์  การจัดจ าหน่ายหนังสือมิได้มีความส าคัญมากเท่าไรนัก  
เมื่อเปรียบเทียบกับการให้การสนับสนุนของรัฐต่อวิถีแห่งวัฒนธรรม  เงินอุดหนุนด้านการพิมพ์  ซึ่งได้
น ามาใช้ในปี ค.ศ.1975  โดยมอบเป็นรางวัลให้แก่ผู้เขียนเร่ืองที่ได้รับการประเมินว่าหนังสือที่แต่งเป็น
วรรณกรรมอันทรงคุณค่า  การสนับสนุนทางด้านการเงินจากรัฐบาลแก่ผู้ขายหนังสือ เร่ิมปี ค .ศ.1977  
จ านวนมากกว่า 8 ล้าน SEK เล็กน้อย  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายของร้านหนังสือ
และเพิ่มช่องทางของวรรณกรรมอันทรงคุณค่านั่นเอง 

 ประเทศนอร์เวย์  สวีเดนเป็นเพียง 2 ประเทศในยุโรปที่ทางรัฐบาลให้เงินอุดหนุนเพื่อการ
ตีพิมพ์หนังสือ  โดยเฉพาะประเทศสวีเดนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการส่งเสริม
และรักษามาตรฐานคุณภาพหนังสือ  และความหลากหลายของการตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 ซึ่งก็
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จัดเป็นความมุ่งมั่นที่จะให้หลักประกันแก่ผู้อ่านเพื่อมีทางเลือกที่เปิดกว้างต่อการได้รับหนังสือที่มี
คุณภาพ 

 ระบบโครงสร้างเงินทุนอุดหนุนจากรัฐเป็นระบบที่เลือกจัดสรรให้กับส่วนตลาด ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญต่อวรรณกรรมและนโยบายด้านวัฒนธรรม  ระบบนี้ได้รับการด าเนินการโดยสภาแห่งชาติสวีเดน 
เพื่อวัฒนธรรม  มีการก าหนดที่จะให้เป็นเงินสนับสนุนแก่วรรณกรรมทั่วไป  เพื่อที่จะช่วยปรับปรุง
สภาวะทางการเงินแก่ผู้จัดพิมพ์ให้สามารถด าเนินการตีพิมพ์หนังสือต่อไปได้  ในแต่ละปีรัฐบาลได้ให้
การสนับสนุนทางการเงินแก่วรรณกรรมเป็นจ านวน 700–750 เร่ือง ซึ่งได้รับการคัดสรรโดยกลุ่ม
ผู้ช านาญการที่เป็นอิสระ  ซึ่งได้แก่  นักประพันธ์  นักแปล  นักวิจารณ์  ครู  บรรณารักษ์  และผู้เชี่ยวชาญ  
ซึ่งมีความสามารถในการประเมินวรรณกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามา  ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานการ
พิจารณาที่คุณภาพของวรรณกรรมเท่านั้น  โดยสรุประบบการให้เงินทุนอุดหนุนจากรัฐได้มีส่วนช่วย
รักษาส านักพิมพ์ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กไว้  และด าเนินการทางอ้อมในการต่อต้านการรวมตัวกัน
ของกลุ่มส านักพิมพ์ 
 แม้ว่าการให้ทุนอุดหนุนแก่กลุ่มส านักพิมพ์จะด าเนินไปได้ด้วยดี  แต่กระนั้นก็ตามเป้าหมาย
ของการสร้างสรรค์วรรณกรรมให้รู้จักอย่างกว้างขวางก็ยังประสบความล้มเหลวอยู่  โดยในปี ค.ศ.1999  
ระบบใหม่ของการกระจายหนังสือไปสู่ห้องสมุดประชาชนและไปยังกลุ่มผู้ค้าหนังสือประมาณ               
100 รายได้ถูกน ามาใช้ 
 นอกจากนี้ En bok för alla AB (A Book for Everybody Ltd.) ซึ่งเป็นส านักพิมพ์ก็ได้รับเงินทุน
สนับสนุนเป็นจ านวน 10 ล้าน SEK เพื่อการตีพิมพ์วรรณกรรมอันทรงคุณภาพในราคาไม่แพง ตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1986 มีการก าหนดเงินทุนอุดหนุนเป็นจ านวน 2 ถึง 3 ล้าน SEK ต่อปี เพื่อการตีพิมพ์วรรณกรรมชุด
คลาสสิคให้แก่โรงเรียน 

 ตามนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐสวีเดน มีการใช้วงเงินอุดหนุนทั้งหมดประมาณ             
90 ล้าน SEK หรือประมาณ 93,555,000 ล้านยูโรต่อปี 
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ตารางท่ี  26   เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับหนังสือ ห้องสมุด และวารสารทางด้านศิลปะ 

ประเภทเงินอุดหนุน Mkr, SEK 

เงินอุดหนุนด้านหนังสือ การตีพิมพ์ 50 

การจัดซื้อหนังสือแก่ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน 25 

การส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน 6, 8 

โครงการหนังสือส าหรับทุกคน 10, 2 

เงินอุดหนุนเพื่อกิจกรรมของห้องสมุดภูมิภาค 36, 6 

เงินอุดหนุนส าหรับวารสารด้านศิลปะ 20, 6 

เงินอุดหนุนส าหรับผู้ค้าปลีกหนังสือ 9, 8 

เงินอุดหนุนแก่ห้องสมุดแห่งสวีเดนเพื่อหนังสือเสียงและตัวอักษรเบรลล์ 62, 5 

เงินอุดหนุนแก่ The Centre for Easy – to – Read  14, 2 

ที่มา : 68th
 IFLA Council and General Conference August 18 – 24, 2002. 

 

เงินอุดหนุนแก่สาธารณชน (Public Subsidies) 

 ก าไรที่เพิ่มสูงขึ้นจากการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม รัฐบาลและรัฐสภาสวีเดนได้รับการโน้มน้าวให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้ ซึ่ง ค.ศ.2002 ทางรัฐบาลและรัฐสภาได้ตัดสินใจที่จะตัดเงินอุดหนุนที่เคย
ให้แก่ผู้จ าหน่ายหนังสือ เงินอุดหนุนซึ่งยังคงมีการด าเนินการอยู่ใน ค.ศ.2000 ได้แก่ เงินอุดหนุนส าหรับ
การก่อต้ังร้านหนังสือแห่งใหม่ การปรับปรุงร้านและการซื้อกิจการ นอกจากนี้ก็มีเงินอุดหนุนให้แก่ร้าน
จ าหน่ายหนังสือเล็กๆ ที่จะลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเงินอุดหนุนแก่ร้านจ าหน่าย
หนังสือในเมืองเล็กๆ ที่ต้องการลงทุนในสต๊อคหนังสือ เงินอุดหนุนเหล่านี้ต้องการให้ผู้จ าหน่ายหนังสือ
จ่ายอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนต้นทุน ใน ค.ศ.2000 เงินอุดหนุนมีประมาณ 10 ล้าน SEK จ านวนเงิน
นี้ไม่มากนักแต่ก็มีความส าคัญต่อผู้จ าหน่ายหนังสือเหล่านั้นที่จะได้รับเงินอุดหนุนนี้ 
 

 หนงัสือ การอ่าน และการใช้ประโยชน์ (Books, reading and availability) 

 การยกเลิกกฎระเบียบเดิมของการค้าหนังสือใน ค.ศ.1970 มีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิต
หนังสือที่มีความเป็นระบบและความเป็นมืออาชีพดังเช่นทุกวันนี้ การตั้งราคาอิสระได้น าไปสู่การ
แข่งขันกันอย่างรุนแรง เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้ 
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ส านักพิมพ์ 100 แห่ง และร้านหนังสือ 350 ร้าน ประชากรชาวสวีดิชมากถึงร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในเมือง 

ที่ต้องมีร้านหนังสืออย่างน้อย 1 แห่ง ยังมีผู้ค้าปลีกหนังสืออีกหลายพันแห่ง ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายหนังสือ
ได้แก่ hypermarket ร้านขายของช า สถานีน้ ามันเป็นต้น ทั้งชมรมหนังสือและร้านหนังสืออินเทอร์เน็ต
ต่างก็มีส่วนในการท าให้หนังสือมีความง่ายในการเข้าถึงผู้บริโภคชาวสวีเดน 

 กล่าวได้ว่า การลดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ช่วยให้อุตสาหกรรมผู้ผลิตหนังสือมีพัฒนาการทางด้าน
ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น โดยที่ผู้ขายตั้งราคาขายต่ าลงจนท าให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น การปฏิรูปทั้งหมดใน
รูปการยกเลิกกฎระเบียบเดิมและการลดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นปัจจัยส าคัญสองประการส าหรับการใช้
ประโยชน์จากหนังสือและการอ่าน 

 

 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Industries)  
 ประเทศสวีเดนได้เร่ิมต้นน าเอามาตรการหลายๆ อย่างมารักษาความหลากหลายของการผลิต
และความยั่งยืน การกระจายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมโดยจัดเงินอุดหนุนให้แก่
ผู้เขียน ส านักพิมพ์ และผู้ขายหนังสือ รวมทั้งการจัดระบบสนับสนุนส าหรับการผลิตภาพยนตร์และ       
โรงมหรสพ 

 

การพิมพ์หนังสือ ( Book Publishing ) 
 ชมรมหนังสือ (The book club) ค.ศ.1970 มีสัดส่วนในอัตราการหมุนเวียนของตลาดหนังสือ
ทั้งหมด (The total book market-turnover) อยู่ประมาณร้อยละ 25 ร้านหนังสือจะถูกจัดแบ่งเป็น               
2 ประเภท ได้แก่ร้านหนังสือทั่วไป (General bookshops) และร้านหนังสือที่ให้บริการ (Service 

bookshops) รัฐบาลสวีเดนได้ริเร่ิมน าเอาระบบการอุดหนุนเงินแก่หนังสือมาตั้งแต่ ค.ศ.1968 ซึ่งเป็นปีที่
มีการส ารวจตลาดหนังสือ รัฐได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ส านักพิมพ์หนังสือที่ตีพิมพ์หนังสือ
เฉพาะด้าน ซึ่งทางรัฐจะมีกระบวนการขั้นตอนการคัดเลือกอย่างเป็นพิเศษ 

 เงินสนับสนุนจากรัฐจะถูกมอบเพื่อสนับสนุนงานวรรณกรรมใหม่ๆ ซึ่งก็มีทั้งการผลิตหรือไม่ก็
เป็นงานแปลเป็นภาษาสวีดิช เช่น วรรณกรรมคลาสสิก หนังสือที่มิใช่ประเภทนวนิยายรวมทั้งหนังสือ
ภาพประกอบเป็นชุดๆ ส าหรับเด็กและวัยรุ่น นอกจากนี้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจะถูกน าไปมอบให้
หนังสือที่ถูกเขียนหรือประพันธ์เป็นภาษาต่างด้าว หรือภาษาของชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ ค.ศ.1997 มีประมาณ 
750 เร่ืองที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน หรือได้รับเงินอุดหนุนประมาณ 30 ล้าน SEK อัตรายอดขาย
หมุนเวียนของตลาดหนังสือสวีเดนอยู่ที่ราวๆ 3 พันล้าน SEK เงินอุดหนุนที่รัฐมอบให้ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการตีพิมพ์หนังสือที่มีคุณภาพสูง 
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เงินอุดหนุนการจัดพิมพ์ได้ถูกมอบให้แก่หนังสือประเภท Individual book titles และแก่ส านักพิมพ์ 
จ านวนหนึ่งส่วนสามของหนังสือนวนิยายภาษาสวีดิช ได้รับเงินอุดหนุน จ านวนหนึ่งส่วนห้าของ
หนังสือเด็กก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน จ านวนหนึ่งส่วนสิบของหนังสือแปลประเภท     นวนิยาย
ก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน 

 นอกจากนี้มีหนังสือประมาณ 11,000 เร่ืองที่ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศสวีเดนทุกปี รวมทั้ง
ประมาณ 3,300 เร่ืองซึ่งเป็นงานที่มีประเด็นน่าสนใจทั่วไปใหม่ ๆ มูลค่าหนังสือประมาณ 5,400 ล้าน 
SEK ที่ถูกจ าหน่ายในแต่ละปี แบ่งเป็นมูลค่าของยอดขายของร้านหนังสือร้อยละ 35-40 ชมรมหนังสือ
ต่ ากว่าร้อยละ 30 ที่เหลือก็เป็นยอดจ าหน่ายของห้างสรรพสินค้า แผงขายหนังสือและอ่ืนๆ  
 

 ส านักพิมพ์ (Press) 

 ในสวีเดนมีหนังสือพิมพ์รายวันประมาณ 170 ฉบับ และวารสารรายปีมี 5,000 เล่ม ซึ่งสวีเดน 
จัดว่าเป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้ต่อหัวมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ประชากรทั้งหลายอาจจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐที่ให้แก่หนังสือพิมพ์และวารสารรายเดือน  รายปี  ทางด้านวัฒนธรรม นั้นมีเป้าหมายที่
จะรักษาช่วยเหลือและท าการเพิ่มความหลากหลายของสื่อ ดังจะเห็นได้ว่าใน ค.ศ.1994 และ ค.ศ.1995 
ทางรัฐได้ด าเนินการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่หนังสือพิมพ์เป็นจ านวนเงิน 480  ล้าน SEK 

 เงินอุดหนุนที่จ่ายให้กับการพิมพ์จะมีความเกี่ยวข้องกันกับนโยบายทางด้านวัฒนธรรมของ
สวีเดน โดยเฉพาะให้แก่ Cultural periodicals ในปี ค.ศ.1994 และ 1995 รัฐบาลให้เงินอุดหนุนจ านวน 
19 ล้าน SEK แก่วารสาร Periodicals ถึง 200 ฉบับ 

 คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่ส านักพิมพ์เป็นคณะกรรมการแห่งชาติ ซึ่งด าเนินการ
มอบเงินสนับสนุนแก่หนังสือพิมพ์ ส่วนวารสารทางด้านศิลปะจะได้รับเงินสนับสนุนจาก NCCA 

 ในประเทศสวีเดนยังมี Swedish National Council for Cultural Affairs : NCCA (Statens 

Kulturråd) นับว่าเป็นองค์กรส าคัญที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินนโยบายทางด้านวัฒนธรรม องค์กรนี้ขึ้นอยู่
กับกระทรวงวัฒนธรรมของสวีเดน องค์กรนี้มีบทบาทในการสนับสนุนชาวสวีเดนด้านการศึกษา ดูแล
ห้องสมุดประชาชน  
 NCCA ก่อต้ังขึ้นใน ค.ศ.1974 ขอบเขตงาน ขององค์การนี้ครอบคลุมทั้งเร่ืองการกระจายแหล่ง
สนับสนุนทางการการเงิน และการให้ค าแนะน าแก่กระทรวงวัฒน ธรรมทางด้าน พิพิธภัณฑ์                
โรงภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ สังคีตศิลป์ เพลง ศิลปะ ห้องสมุดประชาชน และด้านการศึกษา 

 นอกจากนี้ในปี 1996 เทศบาลเมืองได้ใช้จ่ายทางด้านวัฒนธรรมทั้งหมด bSEK 6.6 : ร้อยละ 40  

ถูกใช้จ่ายส าหรับห้องสมุดประชาชนร้อยละ 35 ใช้เพื่อท ากิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมทั่วๆ ไป ร้อยละ16 

เพื่อโรงเรียนสอนด้านดนตรี และร้อยละ 9 เป็นการมอบให้เปล่าแก่โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ 
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 ส าหรับห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับทุนสนับสนุนจาก NCCA มีเพียงห้องสมุดพิเศษ
ส าหรับปัจเจกบุคคล (Individual Special Libraries) หรือภายใต้ชื่อว่า (The National Library and the 

Braille Libraries) เท่านั้นที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ (State Subsidies) ส่วนในสาขาของวรรณกรรม  
เงินช่วยเหลือ จะจ่ายให้แก่งานวรรณกรรมภายหลังที่ได้รับการตีพิมพ์ การผลิตวรรณกรรมและหนังสือ
เพื่อการอ่านและเขียน(Literature and Literary Production) มีหลายองค์กร ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิต
วรรณกรรมในสวีเดนได้แก่ :  

- The Swedish Academy จะเป็นผู้มอบรางวัลโนเบลประจ าปี (The annual Nobel Prize)    
เพื่อวรรณกรรม ( ก่อตั้ง ค.ศ.1901 )  สถาบันนี้ยังเป็นองค์กรที่ได้ท าการรวบรวม ตีพิมพ์และปรับปรุง
พจนานุกรรมภาษาสวีดิช 

- För fattareentrum  เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมกิจกรรมของนักประพันธ์ชาวสวีดิช 

- Swedish Institute for Children’s Books สวมบทบาทส าคัญในการดูแลบริหารจัดการ
หนังสือเด็ก เนื่องจากวรรณกรรมเด็กถูกจัดให้เป็นส่วนประกอบที่ ส าคัญของนโยบายทางด้าน
วรรณกรรมของสวีเดน 

 ในทุกๆ เทศบาลเมืองจ านวน 288 แห่ง แต่ละเทศบาลจะมีห้องสมุด 1 แห่ง ห้องสมุดของแขวง
จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสภาแขวง รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพิ่มจากรัฐส าหรับการจัดกิจกรรม
ตามภูมิภาค เทศบาลเมืองจะมอบทุนส าหรับห้องสมุดของเทศบาล โดยทั่วไปร้อยละ 88 ของเงิน
สนับสนุนเพื่อบริหารห้องสมุด จะได้รับจากเทศบาลเมือง รวมทั้งสภาแขวงจะอุทิศ  ร้อยละ 8.7 รัฐให้ 
ร้อยละ 3.7 ของทั้งหมด (ในปี ค.ศ.1996) ห้องสมุดจะเป็นค่าใช้จ่ายหลักของเทศบาลในด้านการส่งเสริม
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมประมาณร้อยละ 40 ของจ านวนเงินทั้งหมด 

 ข้อมูลจากห้องสมุดประชาชนได้ระบุว่าข้อเท็จจริงคือ อัตราเฉลี่ยของการยืมหนังสือมีจ านวน
มากกว่า 8 เล่มต่อคนและจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรวัยผู้ใหญ่ที่มาใช้บริการห้องสมุด         

รายปี 
 

 แนวทางการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม ( Cultural Development ) 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าประเทศสวีเดนเป็นหนึ่งในล าดับต้น ๆ ของกลุ่มประเทศทางยุโรปที่
ด าเนินการนโยบายการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม (Cultural development policy) ในตอนปลาย ค.ศ. 
1970 ดังจะเห็นได้จากหลักฐานประการที่ 1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจเพื่อเติม
เต็มความส าเร็จของนโยบายทางด้านวัฒนธรรม ก็คือการขยายตัวของสถาบันแห่งภูมิภาค อาทิ ห้องสมุด
ประจ าแขวง พิพิธภัณฑ์ โรงหนัง โรงมหรสพ   ซึ่งต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงมีอยู่ในเกือบทุกแขวง 
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 นอกจากนี้ยังมีมาตรการพิเศษ (Special measures) ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อน ามาใช้กับชนกลุ่ม
น้อยและกลุ่มผู้อพยพ ซึ่งรวมถึงเงินอุดหนุนจากรัฐที่มอบให้แก่องค์กรทางด้านวัฒนธรรมของผู้อพยพ
เข้ามาอยู่ในสวีเดน เงินอุดหนุนแก่วรรณกรรม แก่ศูนย์มหรสพแห่งชาติ (The National Theatre Center) 
ตลอดจนเงินอุดหนุนแก่ห้องสมุดประชาชน เพื่อการจัดซื้อวรรณกรรมที่เป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยและ
ผู้อพยพในสวีเดน 

 กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Activities) ได้รับการจัดตั้งโดยสมาคมทางการศึกษา 
(The educational associations) ในรูปแบบของวงจรการเรียน (Study Circles) (ครอบคลุมหัวข้อเร่ือง
ต่างๆ ทางด้านศิลปะถึง 40 เร่ือง) ซึ่งได้รับการเรียกขานในชื่อว่ากลุ่มวัฒนธรรม (cultural groups) (มีการ
เกี่ยวข้องกับการประสานเสียง การเต้นร า กลุ่มการแสดง ) รวมทั้งโปรแกรมทางด้านวัฒนธรรม 
(Cultural  Programmes) (ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การบรรยาย การแสดง และการจัดนิทรรศการ) วงจรการเรียน 
โปรแกรมและกลุ่มต่างๆ ก็ได้รับการสนับสนุนทางรัฐและเทศบาล วงจรการศึกษาด้านความงาม
เกี่ยวข้องกับจ านวนร้อยละ 10  ของประชากร (865,000 คน) และโปรแกรมทางด้านวัฒนธรรมก็เข้ามามี
บทบาทอย่างมากอีกด้วย 

 ค.ศ.1980 นับว่าเป็นช่วงที่ความมั่นคงทางด้านอุปนิสัยเชิงวัฒนธรรมเกิดขึ้น แต่ภายหลัง  ค.ศ.
1985 มีบางสิ่งบางอย่างได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนอุปนิสัยบางประการของประชากรสวีเดน 
จ านวนเวลาทั้งหมดส าหรับการบริโภคสื่อมวลชนได้เพิ่มขึ้นจาก 5 ชั่วโมงต่อวันใน ค.ศ.1970 เป็น                 
6 เศษ 1 ส่วน 4 ชั่วโมง ใน ค.ศ.1987 นับจาก ค.ศ.1987 ต่อมาใน ค.ศ.1991 มีการลดลงเหลือ 5.5 ชั่วโมง
ต่อวัน ท าให้รูปแบบการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะเกิดการเปลี่ยนอย่างมากมายของปริมาณ
การอ่านประจ าวันทั้งหมดได้มีจ านวนลดลงอย่างมาก  ตั้งแต่ใน ค.ศ.1987 แม้ว่าการอ่านหนังสือ
ประจ าวันจะมีอัตราเพิ่มขึ้นในระยะยาวและมีการแข่งขันทางด้านสื่อ audio–visual อย่างมากก็ตาม 
สัดส่วนของประชากรซึ่งไม่ค่อยหรือไม่เคยอ่านหนังสือได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม
กล่าวคือปริมาณร้อยละ 30 ของจ านวนประชากรมากกว่า 15 ปีที่ไม่ได้อ่านหนังสือในปีก่อนหน้านี้
พร้อมๆ กัน นี้มีปริมาณการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ไม่อ่านหนังสือ การยืมหนังสือจากห้องสมุดก็มีอัตรา
ลดลงตั้งแต่ใน ค.ศ.1983 จ านวนของผู้ใช้เป็นคร้ังคราวและผู้ใช้ประจ ายังมีอัตราคงที่ตั้งแต่ใน ค.ศ.1983 
นอกจากนี้จ านวนผู้เข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษาผู้ใหญ่ และวงจรการศึกษา มีอัตราเพิ่มขึ้นตลอด ค.ศ.
1980 แต่สัดส่วนของประชากรก็ยังอยู่ในระดับคงที่ 
 สรุปความจากปาฐกถาของผู้อ านวยการสถาบันหนังสือเด็กแห่งประเทศสวีเดน Director of the 

Swedish Institute for children’s books เร่ือง จรรยาบรรณในการอ่านหนังสือเด็กและการส่งเสริมการ
อ่านในภาษาสวีดิช โดยนาย  Jan Hansson 
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 ในประเทศสวีเดน การส่งเสริมการอ่าน ระบบการศึกษาการอ่านของเด็ก และจรรยาบรรณ 
ทั้งหมดจะมีการด าเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิด เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ ค.ศ.1951 อันเป็นปีที่หนังสือเล่มแรก
ส าหรับผู้อ่านวัยเยาว์ได้ถูกพิมพ์ขึ้นในประเทศสวีเดน วรรณกรรมในช่วงแรกๆ มักจะพบกับอุปสรรค
ด้านการเผยแพร่คุณค่าวรรณกรรม ความเพลิดเพลินของการอ่าน รวมทั้งการตระหนักอย่างแท้จริงใน
บริบทที่มีความสละสลวย และมีความงดงาม และแน่นอน งานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมจึงเป็นหน้าที่
ของครูและบรรณารักษ์ การอ่านและการเขียนมีความเชื่อมโยงกันอย่างยิ่ง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการอ่าน
และการเขียนที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดเป็นที่มาของกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน ในโรงเรียน
ชาวสวีดิช ทั้งโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนก็มักจะด าเนินการตามหลักสูตรซึ่งมีการก าหนดเป้าหมาย
และแนวทางเพื่อกิจกรรมของเขาทั้งหลาย การเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นการศึกษาภาคบังคับส าหรับเด็ก
ทุกคนและคนวัยหนุ่มสาวในประเทศสวีเดน  ซึ่งหมายความว่าเด็กทุกคนมีสิทธิได้เลื่อนชั้น รวมทั้ง
ในช่วงการเรียนในฤดูใบไม้ผลิของเด็กนักเรียนอายุ 16 ป ี

 ทั้งนี้ห้องสมุดประชาชนของสวีเดนได้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการอ่านส าหรับ
เด็กที่อายุต่ ากว่า 6 ขวบ โดยมีการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมครูที่จะสอนและส่งเสริมเร่ืองการอ่านและ
วรรณกรรม งานของห้องสมุดก็มีลักษณะ เช่น กิจกรรมทั้งหมดส าหรับเด็กๆ ในภาคส่วนของรัฐที่
ด าเนินการในระดับท้องถิ่นและระดับชาติในประเทศสวีเดน ซึ่งมีการแพร่กระจายโดยเน้นความทุ่มเทที่
จะส่งเสริมพัฒนาการของคุณค่าแห่งประชาธิปไตย อันเป็นเนื้อหาสาระหลักของการประชุม
สหประชาชาติด้านสิทธิของเด็กและบนพื้นฐานแห่งหลักการที่ว่ามนุษย์มีความเท่าเทียมกัน 

 นอกจากนี้ ห้องสมุดประชาชนในประเทศสวีเดนจัดว่ามีบทบาทส าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านการบริการแก่กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านให้ได้เกิดความเข้าใจการอ่าน 
ทางห้องสมุดมีการน าเสนอวัสดุการอ่านในลักษณะที่เป็น Easy-to-Read ไม่ว่าจะเป็นหนังสือวารสาร 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและการ์ตูน นอกจากนี้ก็อาจจะเป้นโสตทัศนูปกรณ์ เช่น หนังสือเสียง วีดีโอ 
โปรแกรมข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน และหนังสือในกลุ่ม Easy-to-

Read ทางห้องสมุดจะมีการท าเคร่ืองหมายที่ชัดเจน และด าเนินการจัดวางในที่ๆ ผู้อ่านหยิบได้ง่ายดาย
และสะดวก 

 ทั้งนี้ทางห้องสมุดมีการด าเนินการจัดกลุ่มผู้ริเร่ิมการอ่านขึ้นมา และให้ความสนใจแก่กลุ่ม
ผู้อ่านที่ด้อยเร่ืองการอ่าน โดยการจัดเตรียมสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร และวัสดุ แผ่นพับส่งเสริมการ
อ่านรวมทั้งรายชื่อหนังสือให้พร้อมสรรพด้วย 

 ในปี ค.ศ.1842 การเข้าโรงเรียนของเด็กเป็นข้อบังคับในประเทศสวีเดน พร้อมๆ กับการจัดตั้ง
โรงเรียนที่มีมาตรฐานการอ่านหนังสือเพื่อเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของโบสถ์ที่เข้ามามีอ านาจในเร่ืองการ
อ่านและการรู้หนังสือ รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในประเทศสวีเดน 
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 ต่อมาข้อตกลงที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวรรณกรรมและการอ่าน  โรงเรียนได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1. โรงเรียนจะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในการสนับสนุนให้นักเรียนยอมรับและมี           
ส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมสวีเดน และแสดงออกในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

2. โรงเรียนต้องเร่งผลักดันเพื่อเป็นหลักประกันให้นักเรียนมีการ  
- พัฒนา ความสามารถในรูปแบบการมีจิตส านึกและแสดงออกถึงจุดยืนแห่งจริยธรรม

ภายใต้ฐานความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคล 

- เคารพต่อคุณค่าแห่งตนของผู้อ่ืน 

- ไม่กดขี่ข่มเหงและท าร้ายผู้อื่นในทางกลับกันต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น 

- เรียนรู้ที่จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อ่ืนตลอดจนพัฒนาความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อ
เพื่อนมนุษย์ด้วยน้ าใสใจจริง 

- แสดงความเคารพและปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบข้าง 

รวมทั้งทุกๆ คนที่ท างานในโรงเรียนก็ควรจะ  
- ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะหรือจิตส านึกที่ดีต่อชุมชนและ                 

มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน (Sense of Community and Solidarity) ตลอดจนการมีจิตส านึกแห่งความ
รับผิดชอบ (Sense of Responsibility) ต่อคนหรือประชาชนที่อยู่ภายนอกกลุ่มของตน 

- อุทิศตนเพื่อโรงเรียนอันสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการมีคุณธรรมน้ ามิตรต่อ
เพื่อนมนุษย ์

- ต่อต้านการก่อกวนรังแกและกดขี่ข่มเหงต่อบุคคลและต่อกลุ่ม 

การปฏิบัติของครูได้แก่  
- อธิบายอย่างกระจ่างแจ้งและอภิปรายให้แก่นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าพื้นฐานของ

สังคมประเทศสวีเดนและผลที่ตามมาในรูปแบบการกระท าของปัจเจกบุคคล 

- น าเสนออย่างเปิดเผยและอภิปรายกันถึงความหลากหลายของคุณค่า ความคิดและปัญหา 

 

 ครูชาวสวีดิชก็เช่นเดียวกันที่ต้องสวมบทบาทหลักในการส่งเสริมการอ่านมายาวนานตั้งแต่ 
ศตวรรษที่ผ่านมา เป็นเวลานานร่วมทศวรรษที่รัฐบาลแห่งชาติสวีเดนได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
แก่ส านักพิมพ์ที่พิมพ์วรรณกรรมของเด็กและกลุ่มผู้อ่านวัยเยาว์ ในราคาต่ าแต่ทรงคุณภาพในราคา
ประมาณ  4 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเล่ม ซึ่งจัดว่าเป็นหนังสือที่มีราคาต่ ามากในสวีเดน ส านักพิมพ์
เดียวกันนี้ได้มีประเพณีสืบทอดอันยาวนานในการมอบหนังสือชุดรวมบทกวีหรือบทความของนักเขียน
หลายคน (Anthology) ที่เกี่ยวกับวรรณกรรมของเด็กๆ ให้แก่เด็กๆ ชาวสวีเดนในวัยก่อนเข้าโรงเรียน 
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รวมทั้งบางคร้ังยังมีการไปแวะเยี่ยมเยียนศูนย์ดูแลทารกและด าเนินการมอบหนังสือชุดรวม                        

บทวรรณกรรมเด็กๆ ให้แก่ผู้ปกครอง 

 นอกจากกิจกรรมการสนับสนุนทางการเงินที่ให้แก่ส านักพิมพ์หนังสือราคาต่ า ทางรัฐยังให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่ส านักพิมพ์ใหญ่ๆ ในสวีเดนที่จัดพิมพ์วรรณกรรมที่มีคุณภาพสูงแก่เด็กๆ และ
ผู้อ่านวัยเยาว์ ในโรงเรียนต่างๆ มากมายของสวีเดน นับว่าเป็นเร่ืองธรรมดาที่ชั้ นเรียนจะมีโครงการ
สะสมการอ่าน  ครูอาจจะอ่านเสียงดังๆ ส าหรับนักเรียน ทั้งชั้นเรียนหรือเด็กๆ ทุกคนอาจจะอ่านหนังสือ 
1 เล่มในเวลาเดียวกัน การอ่านและการอภิปรายหนังสือที่อ่านดังกล่าวจะตามมาในช่วงระหว่างหรือ
ภายหลังการอ่านหนังสือที่จัดว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงในการสอบด้าน
จริยธรรม และจรรยาบรรณ แน่นอนที่ว่าการอภิปรายในรายวิชาจะเกี่ยวข้องกับการเลือกวรรณกรรมมา
อภิปรายด้วย ตัวครูเองก็มักจะให้การตระหนักถึงความส าคัญทั้งการเลือกหนังสือและวิธีการให้
ค าแนะน าในชั้นเรียนด้วย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่เด็กๆ ในชั้นเรียนสามารถใช้การ
อ่านของพวกเขามาท าการอภิปรายประเด็นเชิงจริยธรรมในลักษณะที่พวกเขาต้องยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างกับของพวกเขาสืบเน่ืองมาจากเด็กๆ ต่างก็มีภูมิหลังทางสังคม และชนชั้นที่แตกต่างกัน รวมทั้ง
ความแตกต่างด้านเพศ 

 เด็กๆ ทุกคนในสวีเดนที่เข้าเรียนในโรงเรียน เกือบจะทุกคนล้วนมีหนทางต่างๆ ที่จะได้รับ
ความรู้ เช่น ตามแต่ละครัวเรือนต่างก็มีอินเทอร์เน็ต และได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากโทรทัศน์ 
คุณภาพของสารสนเทศที่ได้รับก็จะมีความหลากหลาย แต่แน่นอนมันก็ล้วนแต่ให้ความรู้แก่ผู้คนทั้งสิ้น 
ในขอบเขตนี้การสอนวรรณกรรมภาษาสวีดิชนับได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการเอ้ืออ านวยต่อการสื่อสาร
และมาตรฐานของสังคมรวมทั้งการช่วยให้ปัจเจกบุคคลมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

 กล่าวได้ว่าการใช้ยุทธวิธีการให้เงินชดเชย รวมทั้งในหลักการพื้นฐานของระบบการศึกษาของ
ประเทศสวีเดน เป็นหลักประกันแก่เด็กทุก ๆ คนให้ได้รับการศึกษาที่ดีและมีทักษะทางภาษาที่เยี่ยม
ตลอดจนการมีศักยภาพทางวัฒนธรรมและมีคุณค่าซึ่งมิได้ค านึงถึงภูมิหลังทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ของพวกเขา เนื่องจากว่าวรรณกรรมได้ถูกน ามาใช้เพื่อด าเนินหลักการดังกล่าวในชั้นเรียนให้ ลุล่วง 
ฉะนั้นการส่งเสริมการอ่าน  จึงเป็นพื้นฐานบนเป้าหมายเดียวกัน 

 รัฐบาลประเทศสวีเดนได้ให้การสนับสนุนเงินเป็นจ านวน 6 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี 
เพื่อการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านดังกล่าว รวมทั้งการกระจายหนังสือเพื่อที่ว่าห้องสมุด
ประชาชนแห่งสวีเดนจะได้มีหนังสืออย่างน้อย 1 ชุด โดยประมาณร้อยละ 50 ของหนังสือที่ตีพิมพ์ทุกปี 
รัฐสภาสวีเดนได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อความพยายามของรัฐสภาและรัฐบาลที่จะส่งเสริมบทบาท
ของการอ่าน  ซึ่งก็มีอยู่หลากหลายเหตุผลอันได้แก่ : 
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 ตามหลักพื้นฐานแล้ววรรณกรรมจะสะท้อนถึงความคิดเห็นที่เป็นปรปักษ์ ตรวจสอบแง่มุมของ
ปัญหาและตั้งค าถามในประเด็นที่ เชื่อมโยงถึงคุณค่าของสาธารณชน และโครงสร้างของสังคม 
นอกจากนี้วรรณกรรมก็ยังเป็นองค์ประกอบของผลิตผลใหม่ของคุณค่า เมื่อพิจารณาทางด้านจริยธรรมก็
มีความจ าเป็นต้องตรวจสอบให้ดี เพราะมันจะส่งผลต่อการอุดหนุนทางการเงินแก่วรรณกรรมของรัฐ
ด้วย ดังนั้นการสนับสนุนการส่งเสริมวรรณกรรมส าหรับเด็กและผู้อ่านวัยเยาว์ จึงเป็นตัวอย่างของการ
ด าเนินหลักการภายใต้จริยธรรมที่ดีในส่วนของรัฐบาลสวีเดน การตัดสินใจดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการ
ให้ทุนสนับสนุนวรรณกรรมอันด าเนินการโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระซึ่งท างานในกลุ่ม
ระดับสูง นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ทุนสนับสนุนเป็นรายปีแก่ส านักพิมพ์ที่ส่งแคตตาล๊อกหนังสือ
วรรณกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวกับวรรณกรรมหนังสือเด็กๆ ที่มีการตีพิมพ์ระหว่างปีด้วย ซึ่งการกระจาย
ดังกล่าวไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระจายไปยังโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนทุกแห่ง
ในประเทศสวีเดน รวมทั้งไปยังห้องสมุดและสาธารณชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแห่งชาติ
ในแต่ละปีในชื่อที่รู้จักกันว่าเป็น The National Annual Astrid Lindgren Memorial Award โดยที่รัฐบาล
ได้มอบรางวัลเป็นจ านวนเงินถึง 700,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของรางวัลนี้ก็เพื่อ
การส่งเสริมการอ่าน (To promote reading) ข้อบกพร่อง ซึ่งปรากฏต่อการส่งเสริมวรรณกรรมสวีดิช 
สามารถจัดประเภทได้ในลักษณะ ที่เป็นประเภทการศึกษาและความรู้ กล่าวคือมีบรรดาครูยังอายุน้อยๆ 
อยู่มากมาย ในปัจจุบันที่รู้ไม่มากเท่าไรนักในหนังสือวรรณกรรมเด็ก รวมทั้งการสอนวรรณกรรม
ข้อบกพร่องประเด็นอ่ืน คือว่าประเทศสวีเดนไม่มีโปรแกรมการฝึกอบรมวิชาชีพบรรณารักษ์หนังสือ
เด็กโดยเฉพาะ 

 แต่อย่างไรก็ตามก็มีโครงการหลากหลายที่ก าลังด าเนินการในขณะนี้ ภายในขอบเขตของการ
ส่งเสริมวรรณกรรม แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นด้านเคร่ืองมือมากกว่าการเน้นธรรมชาติของความ
งดงามแห่งหนังสือ แต่ขณะนี้ก็มีการท าวิจัยเพื่อหาความงดงามของหนังสือวรรณกรรมเด็กเพิ่มมากขึ้น 

 นอกจากนี้สวีเดนยังมีสถาบันส าหรับหนังสือเด็กแห่งชาติ (The Swedish Institute for 

Children’s Books) (The SBI) ซึ่งจัดเป็นมูลนิธิซึ่งมีห้องสมุดพิเศษที่เปิดให้แก่สาธารณชนและเป็นศูนย์
สารสนเทศส าหรับวรรณกรรมเด็กและวัยเยาว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมวรรณกรรมเด็กทั้งใน
ประเทศสวีเดนและในต่างประเทศ 

 หนังสือเด็กในประเทศสวีเดนส่วนใหญ่มักจะเขียนจากมุมมองของเด็ก และแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกันของเด็ก บ่อยคร้ังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของเด็กกับผู้ใหญ่ รวมทั้งสอดใส่
บทละครให้แก่ผู้ใหญ่เป็นคนฉลาดเฉลียว และเป็นคนสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กในการต่อสู้กับความ 
อยุติธรรม การกดขี่ขมเหง และการรังแก นักประพันธ์จะเจาะลึกถึงคุณธรรมความดีงามที่เอาชนะความ
ชั่วร้ายได้ หรือในลักษณะธรรมะย่อมชนะอธรรม หนังสือเหล่านี้มีแนวทางการส่งเสริมทั้งคุณธรรมและ
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วรรณกรรมให้แก่ผู้อ่าน เป็นหนังสือที่สามารถตอบสนองอุปสงค์ของผู้อ่านในรูปของความรู้ เป็นส่วน
ส าคัญที่จะใช้เพื่อเป็นแนวทางของการส่งเสริมการอ่าน 

 หนังสือวรรณกรรมเด็กในสวีเดนได้รับอิทธิพลอย่างมาก มานานกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดย              
นักประพันธ์แห่งสหราชอาณาจักร วิธีการของนักประพันธ์ที่ท าให้หนังสือเด็กแพร่หลายและการ
ส่งเสริมวรรณกรรม ก็มีการด าเนินการโดยการใช้บทสนทนา หรือในรูปหนังสือเสียง (Book talking) 
เป็นเคร่ืองมือหลัก บทสนทนาดังกล่าวสามารถล่อใจให้ผู้อ่านเกิดความต้องการอ่าน ฉะนั้นการส่งเสริม
วรรณกรรม จึงกลายเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคล และสังคมทั้งหมด ตลอดจนท าให้
มนุษยชาติเกิดการพัฒนาสติปัญญา และเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างมากมาย 

 เมื่อการส่งเสริมวรรณกรรมประสบความส าเร็จ และในสังคมสวีเดน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้รัก
อิสระ กลุ่มประชาธิปไตย กลุ่มผู้อ่านที่เป็นปัจเจกชน สังคมก็จะได้รับศักยภาพอย่างมาก ในการได้มา                
ซึ่งส่วนแบ่งตลาดระหว่างประเทศในทุกๆ ส่วนตลาด ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการส่งเสริมวรรณกรรม
ก็คือ ตลาดหนังสือซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการอ่านที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และจริยธรรม  
 

การส่งเสริมการอ่านโดยเร่ิมต้นท่ีเด็ก 

 การสนับสนุนและส่งเสริมวรรณกรรมโดยการเจาะกลุ่มหลักๆ คือเพื่อเด็กๆ และคนวัยหนุ่ม
สาวจัดเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการด าเนินนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ  ดังจะเห็นได้จาก
ห้องสมุดของสวีเดนได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐเป็นเวลาอย่างต่อเนื่องถึง 5 ปีเป็นจ านวนเงินถึง 25 ล้าน 
SEK เพื่อใช้ในการซื้อหนังสือให้แก่เด็กๆ และคนวัยหนุ่มสาว ทั้งนี้ เงินอุดหนุนจ านวนมากได้
ครอบคลุมถึงห้องสมุดโรงเรียนด้วย  โดยมีเงื่อนไขการได้รับเงินอุดหนุนว่าเทศบาลเมืองต้องน าไปใช้
เพื่อส่งเสริมอุปนิสัยการอ่านให้แก่บรรดาเด็กๆ  ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองได้ด าเนินมาตรการเพื่อเพิ่มความ
ร่วมมือกับอย่างแข็งขันระหว่างห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน 

 นอกจากนี้รัฐยังด าเนินการสนับสนุนให้มีกิจกรรมการอ่านที่หลากหลายแก่เด็กๆ ในระยะยาว 
เพื่อพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาแก่โรงเรียนอนุบาล  กลุ่มเด็กพิการและเด็กๆ ที่ใช้ภาษาท้องถิ่นอ่ืนๆ 
ที่มิใช่ภาษาสวีดิช 

 ตั้งแต่ปี ค.ศ.1999  สภาแห่งชาติสวีเดนทางด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมได้ออกคู่มือรายชื่อ
หนังสือประจ าปีส าหรับเด็กๆ ในคู่มือมีการตีพิมพ์รายชื่อหนังสือเป็นจ านวน 500,000 เล่ม โดยมี
วัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อที่จะแสดงถึงขอบเขตของการตีพิมพ์ให้แก่สาธารณชนทั่วไปได้รับรู้  
นอกจากนี้ทางส านักพิมพ์ได้เพิ่มจ านวนของ NGOs ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก 
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สวีเดนกับการเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม (Sweden – a multicultural society) 

 สวีเดนเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายดังจะเห็นได้จากห้องสมุด Tensta ที่อยู่ชาน
เมืองสต๊อกโฮล์มมีหนังสือทั้งหมด 40,000 เล่มใน 50 ภาษาต่างๆ หนังสือพิมพ์และวารสารจากทั่วทุกมุม
โลกจัดเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  เด็กๆ ทุกคนจะได้รับหนังสือเล่มแรก (The child’s first 
book) ที่มีเร่ืองราวต่างๆ ส าหรับเด็กเล็กๆ  
 นอกจากนี้บรรดาบรรณารักษ์ก็มีการพบปะกับเด็กๆ และผู้ปกครองทุกๆ สัปดาห์โดยผ่าน          

สื่อต่างๆ อาทิ หนังสือ เร่ืองราว และนิทาน มีการพูดคุยเร่ืองรูปภาพ การเล่าเร่ืองราวต่างๆ และถกเถียง
อภิปรายร่วมกันกับเด็กๆ และผู้ปกครองของพวกเขา จนเด็กๆ สามารถเล่าเร่ื องต่างๆ ด้วยตัวของ              

พวกเขาเอง  สามารถวาดรูป และบางคร้ังก็เขียนเร่ืองของตนเองร่วมกับผู้อ่ืน  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
โดยตัวเด็กๆ จัดเป็นพื้นฐานแห่งความส าเร็จในโครงการที่มีชื่อว่า “Alfous opens the door” ซึ่งเป็น
โครงการส่งเสริมวรรณกรรมแก่เด็กๆ ที่อยู่ใน 2 เมืองทางชายฝั่งตะวันตกของสวีเดนคือใน Halmstad 

และ Falkenberg 

 ห้องสมุดนานาชาติในสต๊อกโฮล์ม ซึ่งมีหนังสือถึง 200,000 เล่ม มากกว่า 100 ภาษา  ห้องสมุด
ประชาชนพร้อมพร่ังด้วยการสะสมหนังสือในภาษาต่างประเทศที่มากที่สุด  คนที่อ่านภาษาเอราบิคมี
หนังสือให้เลือกมากกว่า 17,000 เล่ม  ผู้พูดภาษาสเปนและภาษาเปอร์เซียนสามารถหาหนังสือที่คุ้มค่าแก่
การอ่านได้ถึง 14,000 เล่ม และส าหรับผู้พูดภาษาเตอร์กิชสามารถหาหนังสืออ่านได้ประมาณ 12,000 
เล่ม ห้องสมุดประชาชนจัดว่าเป็นสถานที่ๆ ส าคัญอย่างมากส าหรับกลุ่มชนผู้อพยพเข้าเมือง  ผู้ เข้า
ห้องสมุดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นสถานที่ที่คนสามารถพบปะเพื่อนฝูง  สามารถหาหนังสือพิมพ์  
หนังสือในภาษาท้องถิ่นของตนอ่านได้  ในปี 1977 ทางรัฐได้ให้ทุนสนับสนุนวรรณกรรมซึ่งก็รวมถึง
การตีพิมพ์หนังสือต่างๆ แก่กลุ่มผู้อพยพและชนกลุ่มน้อยที่ใช้ภาษาของตนในสวีเดน ทุกๆ ปีมีการ
สนับสนุนหนังสือประมาณ 50–80 เล่ม  หนังสือหลายๆ เล่มเป็นหนังสือแปลของเด็กๆ ชาวสวีดิช            
บนหลักการที่ว่าแม้ว่าเด็กๆ จะใช้ภาษาที่แตกต่างกันก็ยังมาแบ่งปันความรู้จากวรรณกรรมเดียวกันได้  
ดังจะเห็นได้จากหนังสือเด็กถึง 240 หัวเร่ืองอยู่ในตลาดหนังสือ 

 

ห้องสมุดประชาชน – วิถีทางแห่งการเข้าถึงผู้อ่าน 

 ห้องสมุดจัดว่ามีบทบาทที่ส าคัญในฐานะเป็นสื่อกลางส าหรับหนังสือนอกเหนือจาก
อินเทอร์เน็ตหรือชมรมหนังสือ 

 สวีเดนมีห้องสมุดประชาชนถึง 289  แห่งในเขตภูมิภาคมีการเปิดท าการมากกว่า 33,000 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์  พนักงานต่างก็ได้รับการฝึกอบรมวิธีการคัดสรรและการให้ยืมหนังสือ  แต่เงินอุดหนุน
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ห้องสมุดเพื่อการจัดซื้อหนังสือมีจ านวนลดลง  ขณะเดียวกันจ านวนเร่ืองที่ได้รับการตีพิมพ์กลับมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น 

 ทั้งนี้สภาแห่งชาติสวีเดนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมมีการจ่ายให้แก่ส านักพิมพ์เป็ นจ านวน             

ร้อยละ 50 ของราคาหนังสือสุทธิเพื่อเป็นการชดเชยส าหรับการกระจายหนังสือสู่ห้องสมุดและร้าน
หนังสือ 

 

ตารางท่ี 27   สถิติห้องสมุดประชาชนใน ค.ศ. 2001 

ประเภทของห้องสมุด จ านวน (แห่ง) 
จ านวนของห้องสมุดเขตเทศบาล 289 

จ านวนสาขาของห้องสมุด 1103 

จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดหลัก 47 

จ านวนผู้ใช้บริการต่อปี 4891 

จ านวนการยืมต่อหัว 9 

ที่มา : 68th
 IFLA Council and General Conference August 18 – 24, 2002 

 

 กฎหมายด้านการแข่งขัน (The Competition Law) 

 กฎหมายด้านการแข่งขัน ค.ศ.1994 ประกอบไปด้วยมาตราทั่วไปและข้อห้ามอย่างเด็ดขาดโดย
พิจารณาจากมาตรา 85 และ 86 ของสนธิสัญญากรุงโรม (Rome Treaty) กฎหมายฉบับนี้เขียนขึ้นมาเพื่อ
สกัดข้อกีดขวางหรืออุปสรรคส าหรับการแข่งขันเพื่อให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเกี่ยวข้องกับ
การผลิตและการค้าสินค้าและบริการทั้งนี้การแข่งขันเสรีควรจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค การร่วมมือ
ระหว่างบริษัทเพื่อจะจ ากัดการแข่งขันจัดเป็นข้อห้ามทั้งนี้เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในเชิงแนวดิ่งและ
แนวนอนด้านราคา การแบ่งตลาด การเลือกปฏิบัติ และอ่ืนๆ  กฎหมายยังมีข้อห้ามการเอารัดเอาเปรียบ
บริษัท ประเด็นนี้ครอบคลุมไปถึงเงื่อนไขที่ไม่ยุติธรรมของการซื้อ หรือการขาย และด้านส่วนลด 
(Discounts) 

- ถ้าหนังสือมีการโฆษณาหรือการขายในราคาพิเศษโดยเปรียบเทียบกับ “ราคาปกติทั่วไป” 
(normal price) ผู้ขายหนังสือต้องขายหนังสือไปก่อนหน้านั้นในราคาปกติทั่วไปส าหรับช่วงเวลา
ดังกล่าว 

- การจ าหน่ายหนังสือคร้ังใหม่ประจ าปีทั่วประเทศจะถูกจัดชั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
สมาคมผู้ค้าหนังสือแห่งสวีเดน (The Swedish Booksellers Association) จะเป็นผู้ตัดสินใจก าหนดวันที่
เร่ิมต้นเอง 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-172 

 

- ห้องสมุดและองค์กรที่มีอ านาจของรัฐจะร่วมด าเนินการจัดซื้อหนังสือโดยวิธีการประมูล 

 การส่งเสริมการอ่าน (Stimulation in reading) 

 การส่งเสริมการอ่านให้เด็กนักเรียนระดับเกรด 7 จะท าโดยอาศัยการอ่านนิทาน ครูจะ
มอบหมายงานให้นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู้ปกครอง คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย และให้เด็กขอร้องให้พวก
ท่านเหล่านี้เล่านิทานให้เด็กฟัง ขั้นตอนต่อไปก็คือ เด็กนักเรียนจะต้องไปเล่านิทานที่ตนเองฟังมาให้
นักเรียนคนอ่ืนๆ ในชั้นเรียนฟัง ในชั้นเรียนก็จะร่วมกันเสวนา อภิปรายกันเกี่ยวกับความแตกต่าง 
รวมทั้งความคล้ายคลึงกันของโครงสร้างและเนื้อหาในนิทาน หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องสมุดและ
เลือกนิทาน 1 เร่ืองมาอ่าน พร้อมกับวาดรูปที่สามารถพรรณนาหรืออธิบายรายละเอียดของเนื้อหานิทาน
ได้ และนักเรียนทุกคนก็จะมาร่วมอภิปรายกันในชั้นเรียน 

 

 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่าน (Developing reading ability)  

 การพัฒนาความสามารถในการอ่านมีการด าเนินการในรูปแบบการใช้วรรณกรรมเพื่อเพิ่มความ
เข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์และความรู้ในเชิงลึกของนักเรียน บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด       
จะเป็นผู้จัดเตรียมและจัดหาหนังสือหรือวรรณกรรมที่เหมาะสมกับหัวข้อที่ศึกษาของนักเรียน ดังจะเห็น
ได้จาการด าเนินโครงการในหัวข้อเกี่ยวกับ “การอพยพหรือการย้ายถิ่นฐาน (immigration) นักเรียน             

ทุกคนที่เรียนระดับแปดจะได้รับการมอบหมายให้อ่านนวนิยายอย่างน้อยที่สุดหนึ่งเร่ือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การอพยพของคนสวีดิชกลุ่มใหญ่ที่ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเหนือในศตวรรษที่ 19 นักเรียนทุกคนต้องระบุ
เหตุผลของการอพยพ ปัญหาต่างๆ ที่ผู้อพยพต้องเผชิญเมื่อไปพ านักในประเทศใหม่ ความฝัน การต่อสู้
เพื่อความอยู่รอด และอ่ืนๆ ขั้นตอนต่อมาก็คือการสัมภาษณ์ผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยที่เข้ามาพ านักในสวีเดน 
โดยนักเรียนสามารถท าการเลือกสัมภาษณ์สมาชิกครอบครัวหรือญาติพี่น้องของผู้อพยพได้ ในช่วงสรุป
โครงการนี้  นักเรียนทุกคนต่างก็จะตระหนักถึงเหตุผลของคนสวีดิชที่อพยพออกจากประเทศ                      

ในศตวรรษที่ 19 ว่าส่วนมากแล้วที่มีเหตุผลที่เหมือนกันกับผู้อพยพที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศสวีเดน             

ในปัจจุบันนี ้
 

 การเสริมสร้างประสบการณ์การอ่านของเด็กแต่ละคน (Individual reading experience)  
 นักเรียนชาวสวีเดนทั้งหมดในปี 7, 8 และ 9 จะถูกมอบหมายให้อ่านหนังสือต าราที่เป็น
ภาษาสวีดิชเป็นเวลา 60 นาทีต่อสัปดาห์ ชั่วโมงส าหรับการอ่านนี้จะถูกก าหนดขั้นตอนในปฏิทิน
การศึกษาของโรงเรียน 

 นักเรียนสามารถเลือกอ่านต าราหนังสือต่างๆจากหัวข้อหนังสือที่แตกต่างกันถึง 40 หัวเร่ือง 
หนังสือที่นักเรียนเลือกอ่านควรจะเป็นหนังสือที่ง่ายต่อการอ่านและการท าความเข้าใจ แนวทางนี้จะ           
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ไม่มีการควบคุมจ านวนหน้าหรือประเภทหนังสือที่เด็กนักเรียนอ่าน แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการกระตุ้น 
การส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้นต่อการอ่าน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การอ่านหนังสือ
แก่นักเรียน 

 

 แนวทางการเรียนรู้ความรู้เชิงอภิมาน (Meta-cognitive learning) 

 การเรียนรู้ด้านการอ่านแบบนี้จะเป็นไปในลักษณะไม่มีการควบคุมจ านวนหน้าของหนังสือ     
ที่เด็กนักเรียนแต่ละคนอ่าน แต่เพื่อที่จะด าเนินการกระตุ้นให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการอ่าน รวมทั้ง
การเสริมสร้างประสบการณ์การอ่าน โดยเด็กแต่ละคนจะได้ รับมอบหมายให้จัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการการอ่าน (log-book) ในลักษณะที่เป็นรูปแบบการเขียนสรุปสั้นๆ ของแต่ละ
บทในหนังสือที่เด็กแต่ละคนอ่านพร้อมกับเขียนประโยคแต่ละประโยคที่เป็นประโยคเฉพาะที่เด็กมีการ
ประยุกต์จากความเข้าใจมาเขียน รวมทั้งการเขียนค าที่ยากๆ ซึ่ งเด็กๆ พบว่ามันยากต่อการเข้าใจ เด็กๆ 
จะต้องเขียนสรุปทบทวนเนื้อเร่ืองอย่างสั้นๆ เมื่อพวกเขาอ่านหนังสือจบ  จุดมุ่งหมายของการทบทวนก็
คือ เพื่อช่วยให้เพื่อนนักเรียนเกิดความสนใจที่จะอ่านหนังสือเล่มเดียวกันและสุดท้ายนักเรียนจะได้รับ
มอบหมายให้เขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกในการพัฒนาด้านการอ่าน 

 

 การเสริมสร้างประสบการณ์การอ่านร่วมกัน (Mutual reading experience) 

 ทุกๆ ชั้นปีโดยเฉพาะชั้นปีที่ 7-9 ของการเรียน นักเรียนทุกๆ คนที่เรียนในชั้นเดียวกันจะได้รับ
มอบหมายให้อ่านหนังสือ 1 เล่มที่เป็นเล่มเดียวกัน หนังสือเล่มนี้ที่เด็กๆ ต้องอ่านในแต่ละปีจะถูก
คัดเลือกจากมติที่เป็นเอกฉันท์ โดยบรรณารักษ์และครู เด็กๆ แต่ละคนบางส่วนต้องอ่านและบางส่วน
ต้องอ่านเสียงดัง โดยเด็กนักเรียนหนึ่งคนจากในบรรดานักเรียนทั้งหมด โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อ
การสรรค์สร้างประสบการณ์และสัมพันธภาพร่วมกันด้านการอ่าน และด้านภาษาโดยการมาเสวนา
อภิปรายเร่ืองราวต่างๆ ที่ได้อ่านมา  ซึ่งโครงการนี้จะสามารถกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนได้สะท้อน
ความคิดเห็นของเขาต่อหนังสือที่แตกต่างกันออกไป และมาร่วมกันอภิปรายเพื่อการตีความในหนังสือ  
ที่เหมือนกันของเด็กแต่ละคน 

 

การรณรงค์ของภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดน  
 สวีเดนมีการก่อตั้งมูลนิธิ Easy-to-Read (Easy-to-Read Foundation) ซึ่งขึ้นอยู่กับสมาคมและ
สถาบันห้องสมุดนานาชาติ (IFLA : International Federation of Library Associations and Institutions) 
มูลนิธิ Easy-to-Read ให้ความส าคัญกับองค์กรในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง  ที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริม
การอ่านและการรณรงค์เพื่อต่อสู้กับการไม่รู้หนังสือ 
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 สืบเนื่องจากจ านวนประชากรของโลกประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ที่ยังคงอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
อันเกิดขึ้นจากการขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา ขณะเดียวกันก็มีคนเป็นจ านวนมากที่ได้รับผลพวง
จากความพิการหรือด้วยเหตุผลอ่ืนๆ ที่ประสบกับข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการอ่าน ไม่สามารถอ่าน
หนังสือ หนังสือพิมพ์ธรรมดาทั่วๆ ไปได้ 
 ทั้งนี้สหประชาชาติและยูเนสโก ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษา ก็ได้ให้
ความส าคัญในล าดับต้นๆ ต่อนโยบายการส่งเสริมการอ่านและการรณรงค์ต่อสู้กับปัญหาการไม่รู้
หนังสือ (Reading Promotion and the Fight against Illiteracy) IFLA ได้มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังต่อ
ความส าคัญของมาตรการการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งส านักพิมพ์ที่ตีพิมพ์หนังสือและอุปกรณ์การเรียน     
ในกลุ่ม Easy-to-Read หนังสือพิมพ์และกลุ่มสารสนเทศอื่นๆ ก็ควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทในฐานะ
ที่เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการร่วมด าเนินนโยบายนี้ด้วย 

 

ตารางท่ี 28 แสดงจ านวนร้อยละของผู้มีอายุมากกว่า 15 ปี ที่รู้หนังสือ  
ประเภท ค.ศ.1980 ค.ศ.1990 ค.ศ.1995 ค.ศ.2000 

ทั่วโลก (World) 69.5 75.3 77.4 79.4 

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว               

(Developed Countries) 

96.6 98.2 98.7 98.9 

กลุ่มประเทศด้อยพัฒนา                  

(Least Developed Countries) 

36.5 44.8 48.8 52.7 

ที่มา : UNESCO Division of Statistics   

 

 จากตารางที่ 28 แสดงจ านวนร้อยละของคนที่อ่านออกเขียนได้ในโลก ในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว และในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา ค.ศ.1980  ค.ศ.1990 ค.ศ.1999 และตัวเลขคาดหวังส าหรับ            

ค.ศ.2000 จะเห็นได้ว่าอัตราการอ่านออกเขียนได้มีอัตราการเพิ่มในทุกๆ ส่วนของโลก โดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศด้อยพัฒนา แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชากรวัยผู้ใหญ่อยู่มากกว่า ร้อยละ 20 ที่อ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้  ดังจะพิจารณาได้จาก ค.ศ.1995 ประมาณ 885 ล้านคน และจ านวนมากกว่า 3 ใน 5 ของคนที่
ไม่รู้หนังสือเป็นสตรี เด็กๆ เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา ที่เข้าศึกษาใน
โรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา 
นอกจากนี้ปัญหาการไม่รู้หนังสือหรือปัญหาการอ่านก็ยังเกิดขึ้นกับพวกพิการหรือจากองค์ประกอบ
ปัจจัยอ่ืนๆ อีก เช่นพวก dyslexia กลุ่มผู้พิการทางสติปัญญา กลุ่มออติสติกส์ กลุ่มผู้หูหนวกหรือพิการ
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ทางหูตั้งแต่เด็ก รวมทั้งกลุ่มคนที่ประสบปัญหาทางสังคม และได้รับความเจ็บป่วยทางสมอง เป็นต้น 
กลุ่มคนเหล่านี้มักจะมีอุปสรรคในด้านการอ่านขาดความเข้าใจด้านการเขียน 

 หลักสูตรการศึกษาของประเทศสวีเดนในระดับโรงเรียนประถมศึกษาระบุว่า นักเรียนที่เรียน
โดยใช้เวลาถึง 9 ปี ในโรงเรียนควรสามารถอ่านบทความที่อยู่ในหนังสือพิมพ์มาตรฐานได้โดยมีความ
เข้าใจเป็นอย่างดี (Should be able to read articles in a standard newspaper with good comprehension)  

 ทั้งนี้ประเทศสวีเดนได้ร่วมมือกับอีกห้าประเทศ ซึ่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมันนี 
เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ ท าการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ของกลุ่มผู้ใหญ่ระหว่างประเทศ 
“International Adult Literacy study” (IALS) ผลการศึกษาส าหรับสวีเดนได้ระบุว่าจ านวนคร่ึงหนึ่งของ
กลุ่มได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความสามารถที่ดีในการอ่าน ซึ่งกลุ่มคนที่มีความสามารถในการ
อ่านที่ต่ าจะประสบความส าเร็จน้อยภายหลังจากจบการศึกษา อัตราการว่างงานสูงขึ้นถึง 10 เท่าใน
บรรดากลุ่มคนที่มีความสามารถในการอ่านที่ต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่มีความสามารถในการ
อ่านสูง 

 

 ส านักพิมพ์ Easy-to-Read ในประเทศสวีเดน (The publication of easy-to-read in Sweden) 

 ส านักพิมพ์ Easy-to-Read แห่งประเทศสวีเดนมีวัตถุประสงค์หลักที่จะผลักดันวรรณกรรมและ
ความสามารถในการเข้าถึงข่าวได้ของกลุ่มคนวัยผู้ใหญ่ที่ประสบปัญหาหรืออุปสรรค รวมถึงข้อจ ากัด
ของการอ่านออกเขียนได้และทักษะทางภาษา 

 ส านักพิมพ์วรรณกรรม Easy-to-Read มีประวัติศาสตร์และประเพณีอันยาวนานในประเทศ
สวีเดน หนังสือ Easy-to-Read ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1968 มูลนิธิ LL หรือมูลนิธิ Easy-to-Read 
เป็นผู้รับผิดชอบส าหรับการตีพิมพ์หนังสือ Easy-to-Read โดยที่กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิอยู่บนพื้นฐาน
ของการชี้น าจากรัฐสภาและรัฐบาลสวีเดน 

 พัฒนาการอันยาวนานได้ส่งผลให้มูลนิธิ LL มีหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์ประกอบ             
ที่หลากหลายในสาขาของ Easy-to-Read รวมทั้งส านักพิมพ์ ส านักบรรณาธิการ การพิมพ์หนังสือพิมพ์ 
และฝ่ายการตลาดซึ่งด าเนินการขายหนังสือทางไปรษณีย์ และจัดพิมพ์หนังสือข่าวแจกเพื่อส่งเสริม
การตลาดระบบการสั่งซื้อทางไปรษณีย์  นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังให้บริการทางด้านการปรึกษาเกี่ ยวกับ
การเตรียมการทางด้านวัสดุอุปกรณ์ทางด้าน Easy-to-Read 

 ทางมูลนิธิมีแนวคิดว่าสืบเนื่องจากสิทธิมนุษยชนทางด้านประชาธิปไตย ซึ่งทุกๆ คนควรจะมี
หนทางเข้าสู่วัฒนธรรมการอ่าน และสารสนเทศได้โดยเท่าเทียมกัน ในรูปแบบที่เข้าใจได้ทั่วถึงกัน         
ทุกคนสามารถอ่านได้อย่างอิสระอย่างเชื่อมั่นในตนเอง ทั้งนี้เพื่อเอ้ืออ านวยให้คนทุกคนได้มีโอกาส
ขยายกระบวนทัศน์ และโลกทัศน์ อันจะช่วยในการพัฒนาต่อการด ารงชีวิตของตนได้ 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-176 

 

 ในประเทศสวีเดนมีการประมาณการว่าจ านวนคนระหว่าง 300,000 ถึง 500,000 คน จะได้รับ
ผลประโยชน์จากหนังสือ Easy-to-Read โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอุปสรรคในการอ่านและความเข้าใจใน
เอกสารและหนังสือ  ซึ่งอยู่ในจ านวนระหว่าง 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนประชากร ส าหรับกลุ่ม     
ที่ไม่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือ Easy-to-Read สามารถเป็นจุดเร่ิมต้น เป็นแสงส่องทางจุดประกายความ
สนใจ ก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง ตลอดจนช่วยเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ปรับปรุงทักษะการอ่าน 

 บรรดากลุ่มเป้าหมายของหนังสือ Easy-to-Read ในประเทศสวีเดน จะรวมถึงกลุ่มผู้มีความ
บกพร่องทางปัญญา (กลุ่มที่มีข้อจ ากัดในด้านการเรียนรู้และความเข้าใจ) กลุ่มผู้มีความผิดปกติทาง
สมองที่ท าให้เกิดความล าบากในการอ่านและการสะกดค า กลุ่มพิการทางหูมาตั้งแต่เกิด (กลุ่มผู้ใช้ภาษา
มือและมีข้อจ ากัดด้านความสามารถในการอ่าน  กลุ่มคนวัยชรา กลุ่มไร้การศึกษา กลุ่มที่มีปัญหาทาง
สังคม กลุ่มผู้อพยพ ตลอดจนกลุ่มนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียน 

 จากบรรดากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดข้างต้นทางมูลนิธิ LL จะให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มผู้มี
ความบกพร่องทางปัญญา โดยมีแนวคิดว่าหากทางมูลนิธิผลิตหนังสือที่ง่ายต่อการอ่านแก่คนกลุ่มนี้ได้ 
มันก็จะเป็นการง่ายส าหรับกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ด้วย โดยที่ระดับของความยากและเนื้อหาของหนังสือ 
Easy-to-Read จะมีหลายระดับ 

 ในประเทศสวีเดนการจัดพิมพ์หนังสือ Easy-to-Read ได้เร่ิมขึ้นในช่วงที่คนมีความมุ่งมั่นที่จะ
ให้หนังสือหรือวรรณกรรมดีๆ แก่กลุ่มคนที่มีข้อบกพร่องทางการอ่านในลักษณะที่หนังสือนั้น ไม่เป็น
วิชาการหรือเป็นทางวัฒนธรรมจนเกินไป หากแต่ต้องเป็นหนังสือที่รวมสาระต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อ่าน
ได้อย่างง่ายๆ และหลากหลายในการสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน นอกจากนี้มูลนิธิ LL สวีเดน           
ก็พยายามสรรค์สร้างการจัดพิมพ์หนังสือ Easy-to-Read  ในวงกว้าง ทั้งมีการปรับปรุงหนังสือคลาสสิค 
และหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ รวมทั้งการผลิตหนังสือที่เขียนโดยตรงส าหรับ Easy-to-Read 
ทั้งนวนิยายและประเภทที่ไม่ใช่นวนิยาย ทางมูลนิธิพยายามผลิตหนังสือที่ครอบคลุมประเภทต่างๆ 
อย่างหลากหลาย อาทิเช่น นวนิยาย บันเทิงคดี เร่ืองสั้น โคลงกลอน เร่ืองลึกลับ ความรัก เร่ืองที่มีเนื้อหา
ตลกขบขัน เป็นต้น ปัจจุบันมีการจัดพิมพ์ 15 – 20 เร่ืองต่อปี  
 การผลิตหนังสือ Easy-to-Read มีหลักการอยู่ว่าต้องไม่จ ากัดอิสรภาพ และไม่ก าหนด
กฎระเบียบที่เคร่งครัด ในการเขียนของผู้ประพันธ์มากจนเกินไปเกี่ยวกับผู้เขียน การยกตัวอย่างอธิบาย
ด้วยภาพ ทั้งนี้กล่าวได้ว่าอิสรภาพเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้สร้างสรรค์งาน นอกจากนี้หนังสือ Easy-to-

Read ต้องไม่มีลักษณะที่เน้นการสอนที่มากเกินไป บันเทิงคดีก็ต้องเป็นหนังสือที่สนุกสนานและ
กระตุ้นให้ผู้อ่านต้องการอ่าน 

 คุณลักษณะบางประการที่ท าให้หนังสือ Easy-to-Read เป็นหนังสือที่น่าอ่านและเข้าใจง่าย 

1. เขียนอย่างเป็นรูปธรรม หลีกเลี่ยงการเขียนที่เป็นนามธรรมและการโยงแนวคิด 
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2. มีลักษณะเป็นตรรกะ เน้ือหาควรจะมีความต่อเน่ืองอย่างมีเหตุผล 

3. การเขียนควรมีลักษณะตรงไปตรงมา เรียบง่าย โดยปราศจากอารัมบทหรือบทน าที่ยาวเยิ่น
เย้อ และตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากจนเกินไป 

4. หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาเชิงสัญลักษณ์หรือค าอุปมาอุปไมย ซึ่งอาจจะท าให้ผู้อ่านเกิดความ           

ไม่เข้าใจ 

5. การเขียนต้องเขียนแบบกระชับ ไม่ควรใส่การกระท าหลากหลายอย่างในประโยคเดี่ยว             
ค าของวลีเดียวกันต้องวางอยู่ในบรรทัดเดียวกัน 

6. หลีกเลี่ยงการใช้ค าที่ยาก แต่พยายามใช้ภาษาที่เหมาะสมกับผู้อ่าน หากมีการใช้ค าที่ไม่ใช่         
ค าทั่วๆไป ก็ควรจะให้ค าอธิบายไว้ในบริบทของค าด้วย 

7. แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ของเนื้อเร่ืองที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนที่ต้องอธิบาย ก็ต้องอธิบายใน
ลักษณะที่เป็นรูปธรรมและเชิงตรรกะ มีการจัดโครงเร่ืองที่เรียงล าดับตามวันเวลา 

จากคุณลักษณะทั้ง 7 ประการของแนวทางการเขียน รวมทั้งการใช้ภาษาที่ง่ายส าหรับหนังสือ  

easy-to-read นี้จะท าให้กลุ่มเป้าหมายของหนังสือสามารถอ่านหนังสือได้ง่ายและสะดวกขึ้น นอกจากนี้
ยังมี : 

8. กระตุ้นให้ผู้อ่านและผู้ให้ภาพประกอบค าบรรยายได้รู้จักกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายของพวกเขา 
และเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับอุปสรรคของการอ่าน โดยการจัดให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีโอกาสพบปะกับ
กลุ่มผู้อ่าน ซึ่งจะมีผลให้ผู้เขียนและผู้ให้ภาพประกอบเนื้อเร่ืองได้ผลิตผลงานออกมาภายใต้เงื่อนไขและ
ประสบการณ์ 

9. ด าเนินการทดลองวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ โดยท าการทดลองใช้กับ         

คนจ านวนมากที่มาจากกลุ่มเป้าหมายก่อนจะน าไปพิมพ์เป็นเล่ม 

 

นักเขียนชาวสวีดิช คือนาย Bengt Erik Hedin ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนในหนังสือ “The Simple 

and the Difficult” เป็นการยากมากที่จะเขียนอย่างเรียบง่าย แต่มันก็เป็นสิ่งท้าทายการเขียนต้องเขียนให้
ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างง่ายๆ เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ยังเป็นเร่ืองที่ยากโดยเฉพาะการดัดแปลงวรรณกรรมที่มีอยู่ให้เป็นหนังสือ easy-to-

read เพราะไม่เพียงแต่คงไว้ซึ่งการรังสรรค์ให้เป็นหนังสือที่ดีมีคุณค่า แต่ยังต้องให้ความส าคัญกับการ
คงไว้ของบรรยากาศและอารมณ์ความรู้สึก รวมทั้งประเด็นหลักๆ ของผู้เขียนดั้งเดิมด้วย ซึ่งการ
ดัดแปลงต้องมีลักษณะของการน ามาเล่าใหม่ (re-telling) มิใช่การแปล 

 จากหลักที่ว่า “รูปภาพเพียงรูปเดียวสามารถบรรยายหรือพรรณนาได้เป็นพันๆ ค า” จึงท าให้
หนังสือ easy-to-read ส่วนใหญ่มีการใช้ภาพถ่ายหรือการวาดรูป วาดภาพลายเส้นประกอบเนื้อหาใน
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หนังสือ ซึ่งในหนังสือ easy-to-read ก็มักจะมีการใช้ภาพที่ เป็นนามธรรม (abstract pictures) 

ประกอบการอธิบายเช่น ภาพที่สื่อสารถึงบรรยากาศที่ได้อธิบายไว้ในบริบท ภาพที่ช่วยเร่งเร้ าอารมณ์
ความรู้สึก และอ่ืนๆ เหล่านี้จะช่วยเอ้ืออ านวยต่อความเข้าใจของกลุ่มผู้อ่านที่บกพร่องทางปัญญาให้เกิด
ความเข้าใจ และตีความได้เป็นรูปธรรมดียิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้รูปภาพต้องสอดคล้องกับเนื้อเร่ืองด้วย หากใช้
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องแล้ว ก็จะท าให้ผู้อ่านเกิดความสับสนและกลายเป็นอุปสรรคต่อ
การอ่านแก่กลุ่มที่มีข้อจ ากัดอย่างมากในด้านการอ่านได้ 

 รูปร่างหน้าตาคุณลักษณะภายนอกของหนังสือก็เป็นสิ่งส าคัญด้วย เนื่องจากคุณภาพมิได้อยู่แค่
ในเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังต้องท าให้หนังสือเป็นหนังสือส าหรับผู้อ่านที่เป็นปัญญาชนด้วย นอกจากนี้        
ปกหนังสือควรจะมีการออกแบบให้ชัดเจนว่าเป็นหนังสือประเภทใด เพื่อเป็นการสร้างแรงดึงดูดและ
แรงบันดาลใจแก่ผู้อ่าน 

 

 สารสนเทศข่าวสารในรูปของ easy-to-read 

ในประเทศสวีเดน การรับรู้ด้านสารสนเทศข่าวสารของประชาชนยังเป็นไปได้ยาก มีอุปสรรค
ด้านความเข้าใจจากช่องทางของการสื่อสารสนเทศข่าวสารที่เป็นแบบธรรมดาอยู่ บทความที่น าเสนอใน
หนังสือพิมพ์ก็มีใจความหรือเน้ือหาที่ยาวเกินไป มีการเขียนในภาษาที่ยากเกินไป ใช้ค านิยามเฉพาะทาง 
รวมทั้งผู้อ่านก็มักจะมีความต้องการทราบภูมิหลังที่แท้จริงของสารสนเทศเพื่อการรายงาน กลุ่มผู้มี
อุปสรรคด้านความเข้าใจในสารสนเทศข่าวสาร ได้แก่ กลุ่มผู้บกพร่องทางการอ่าน กลุ่มคนวัยชรา กลุ่ม
คนที่มีการศึกษาน้อย กลุ่มผู้อพยพเข้าเมือง รวมทั้งกลุ่มเด็กๆ และคนวัยหนุ่มสาว 

 หนังสือพิมพ์ 8 หน้าของชาวสวีดิชจึงถือก าเนิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิส าหรับกลุ่ม
เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 12 ปี กลุ่มผู้ใหญ่ที่มีการศึกษาน้อย และบรรดาคนที่ก าลัง
เรียนภาษาสวีดิช หนังสือพิมพ์ 8 หน้าเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่น าเสนอข่าวทั่วไปและข่าว
ประจ าวัน มีลักษณะเหมือนๆกับหนังสือฉบับดั้งเดิม เพียงแต่มันอยู่ในรูปแบบที่ง่ายและสั้นกว่า ข่าวใน
หนังสือพิมพ์ 8 หน้า รวมถึงข่าวภายในและข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา วัฒนธรรม ซึ่งก็เหมือนๆ กับใน
หนังสือพิมพ์อ่ืนๆ ข่าวทุกข่าวจะถูกเขียนอย่างสั้นๆ ใช้ภาษาสวีดิชแบบง่ายๆ ข่าวส่วนใหญ่จะใช้
ภาพประกอบ หนังสือพิมพ์ 8 หน้า ได้รับการตีพิมพ์โดยมูลนิธิ LL วัตถุดิบที่ใช้เขียนในหนังสือพิมพ์           
8 หน้า บางเร่ืองก็ได้รับการผลิตเอง บางเร่ืองก็มีการดัดแปลงจากส านักข่าว จากหนังสือพิมพ์และสื่อ
อ่ืนๆ 
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 การตลาดของหนังสือ easy-to-read 

นอกเหนือจากงานกระบวนการผลิตและการตีพิมพ์หนังสือก็ยังมีงานด้านการตลาดที่ เข้ามา
เกี่ยวข้องอีก ซึ่งทางหนังสือ easy-to-read ก็จะด าเนินการทางการตลาดกับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้อ่าน
หนังสือ กลุ่มคนที่ไม่ค่อยแวะเวียนเข้าห้องสมุดหรือร้านหนังสือ มีการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
กระตุ้นกลุ่มคนให้เกิดความต้องการในการอ่าน และทัศนคติที่ดีต่อกา รอ่าน ทั้งในตัวของผู้ เป็น
กลุ่มเป้าหมายเอง รวมทั้งกลุ่มผู้คนที่อยู่รอบข้างในสังคม กลุ่มญาติสนิทมิตรสหายและอ่ืนๆ ซึ่งคน
เหล่านี้ก็จัดว่าเป็นกลุ่มคนตัวกลางของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงต่อไป 

 การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดก็มีการโฆษณา ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประ สิทธิผลสูงสุด 
นอกจากนี้ก็มีการใช้การติดต่อส่วนบุคคลกับกลุ่มคนที่ไม่ได้อ่านโดยทั่วๆ ไป มีการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดกับกลุ่มองค์กรที่เป็นตัวกลางทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคในโปรแกรมทางการตลาดเชิง
การศึกษา สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมทางการติดต่อกับกลุ่มผู้อ่านที่เป็นกลุ่มคาดหวัง 
(prospective readers) 

 นอกจากนี้ทางมูลนิธิ LL ก็มีการใช้ช่องทางการจ าหน่ายหนังสือทางไปรษณีย์ (Mail order book 

sales) มีการใช้แคตตาล็อก จดหมายข่าวที่น าเสนอหนังสือ easy-to-read 25 เร่ืองที่ได้ถูกตีพิมพ์หลายต่อ
หลายคร้ังต่อปี คนที่สนใจหนังสือที่น าเสนอในแค๊ตตาล็อคสามารถด าเนินการสั่งซื้อได้ทางไปรษณีย์ 

ทางมูลนิธิ LL ได้ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ทีวี วิดีโอ เพื่อสื่อสารถึงหนังสือ easy-to-read ไปยังกลุ่ม
คนที่มีอุปสรรคด้านการอ่านและความเข้าใจอย่างมาก ในสวีเดนจะมีการด าเนินการทดสอบสื่อต่างๆ 
รวมทั้งการอภิปรายถึงโครงการการใช้สื่อประสมต่างๆ อีกด้วย (Multimedia projects)  

 องค์กรมูลนิธิ LL ในประเทศสวีเดนที่มีการตีพิมพ์หนังสือ easy-to-read และผลิตวัสดุที่เข้าใจ
ได้ (easy-to-understand) มีทีมท างานทั้งหมด 12 คน เป็นองค์กรที่มีการท างานอย่างอิสระภายใต้
กฎหมายของมูลนิธิ มีการบริหารจัดการอย่างคล่องตัวและรวดเร็ว องค์กรจะด าเนินการควบคุม
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจนกระทั่งถึงการน าไปจ าหน่าย 

  

 สถาบันวิชาการแห่งสวีเดนเพื่อหนังสือเด็ก (The Swedish Academy for Children’s Books) 
 สถาบันวิชาการแห่งสวีเดนเพื่อหนังสือเด็กเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศงานด้านการ
ส่งเสริมวรรณกรรมที่ดีมีคุณค่าแก่เด็กๆ และกลุ่มคนวัยรุ่น มุ่งมั่นในการฟันฝ่าต่ออิทธิพลทางการเมือง 
รัฐธรรมนูญ และประชามติที่มีต่อวรรณกรรมเด็ก สมาชิกของสถาบันมีจ านวน 18 คน ประกอบไปด้วย
นักประพันธ์ นักเขียนภาพประกอบหนังสือ  ด ารงอยู่ในต าแหน่งเป็นเวลา 5 ปี และสามารถได้รับการ
คัดเลือกเข้ามาใหม่ได้และอยู่ในต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี ส าหรับบุคคลหรือกลุ่มที่อุทิศตนอย่างจริงจังกับ
การด าเนินการส่งเสริมหนังสือเด็กก็จะได้รับรางวัลประจ าปีที่เรียกว่า “The annual Fiery Spirit Award” 
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 หลักส าคัญ 17 ประการส าหรับหนังสือเด็ก  (Seventeen Reasons for Children’s Books) 
1. หนังสือเด็กเป็นหนังสือที่สามารถให้ความบันเทิง ความตื่นเต้นสนุกสนานแก่ผู้อ่าน 

สามารถท าให้ผู้อ่านหัวเราะและร้องไห้ได้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสบายใจและมองเห็นถึงทางเลือก
ใหม่ๆ ได้ 

2. หนังสือเด็กช่วยให้ผู้อ่านพัฒนาภาษาและค าศัพท์ได้ 
3. หนังสือเด็กช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ อ่านเกิดจินตนาการ และฝึกผู้ อ่านให้ค้นหา

ภาพลักษณ์แห่งตน 

4. หนังสือเด็กสามารถปลุกเร้าผู้อ่านได้ใช้ความคิดวิจารณญาณต่อประเด็นที่ใหม่และ
น่าสนใจ 

5. หนังสือเด็กช่วยพัฒนาความคิดของผู้ อ่าน ให้แนวคิดในการคิดหาทางออกใหม่ๆ              
ช่วยขยายวิจารณญาณการคิดอย่างกว้างขวาง หรือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น 

6. หนังสือเด็กให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอ่ืนๆ วิถีการด าเนินชีวิต ธรรมชาติ เทคโนโลยี 
ประวัติศาสตร์ และทุกสิ่งทุกอย่างแก่มวลมนุษยชาติที่อยู่ภายใต้หลังคาโลกเดียวกัน 

7. หนังสือเด็กช่วยอบรมบ่มเพาะจิตใจคนให้มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (capacity to 

empathize) และรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

8. หนังสือเด็กช่วยให้ผู้อ่านตระหนักรับรู้ถึงสิ่งผิดชอบชั่วดี 
9. หนังสือเด็กสามารถอธิบายถึงความเป็นจริงและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงสัมพันธภาพของ       

สิ่งต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงกัน 

10. หนังสือเด็กให้ค าตอบกับเราว่าไม่ได้มีเพียง 1 ค าตอบส าหรับหนึ่งปัญหาเท่านั้น แต่ยังมี
ทางเลือกอื่นๆ จากนานาทัศนะที่น ามาใช้เพื่อเป็นทางออกของปัญหาได้ 

11. หนังสือเด็กช่วยให้เราเข้าใจตัวของเราเอง ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเองแก่เรา 

12. หนังสือเด็กช่วยให้เราเข้าใจว่าพวกเราทุกคน แตกต่างกับการอ่านหนังสือ  ซึ่งเขียนโดย        

นักประพันธ์จากหลากหลายมิติทางด้านเวลาและวัฒนธรรมจะเพิ่มความอุตสาหะ และมีชัยชนะต่ออคติ
ของผู้อ่านได ้

13. หนังสือเด็กเป็นเพื่อนเรายามเหงา เราสามารถพกพามันไปได้ อ่านได้ในทุกคนแห่งหน      
อีกทั้งยังสามารถขอยืมจากห้องสมุดได้โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

14. หนังสือเด็กจัดเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานวัฒนธรรม หนังสือให้ประสบการณ์ทางด้าน
การอ่านและกรอบอ้างอิง (a common frame of reference) 

15. หนังสือเด็กที่ดีมีคุณค่าต้องสามารถอ่านออกมาดังๆ ได้ เพื่อความสนุกสนานเบิกบาน
ส าราญใจของผู้อ่านทุกวัย ทั้งนี้หนังสือเด็กยังสามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัยได้ 
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16. งานผลิตหนังสือเด็กเกี่ยวข้องกับคนมากมาย อาทิเช่น นักประพันธ์ นักวาดภาพประกอบ
หนังสือ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ นักออกแบบกราฟฟิค ผู้พิสูจน์อักษร ช่างภาพ บรรณารักษ์ ส านักพิมพ์ 
ผู้ขายหนังสือ และอ่ืนๆ  พวกเขาเหล่านี้แหละที่เป็นกลจักรส าคัญในการส่งออกทางด้านวัฒนธรรม ท า
ให้ประเทศของเราเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 

17. หนังสือเด็กเป็นการบรรจบพบปะเป็นคร้ังแรกกับวรรณกรรม ซึ่งอยู่ยงคงกระพันคู่โลก
และชีวิตของมนุษย์สืบต่อไปตราบนานแสนนาน 

 

 ในประเทศสวีเดนมีการจัดตั้งสถาบันมูลนิธิหนังสือแห่งสวีเดน (Swedish Book Foundation) 
หรือในภาษาสวีดิชว่า The “Stiftelsen Boken i Sverige” สถาบันนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการส่งเสริมการอ่าน (Promotion of Reading) ตั้งอยู่ที่กรุงสต๊อคโฮล์ม โดยมี
ภารกิจหลักด้านการด าเนินการวิจัยด้านการอ่านและการเขียน ตลอดจนด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านของประชาชนชาวสวีเดน บุคลากรของมูลนิธิแห่งนี้มาจาก The “Garantiforenigen for 

Svenska Bokhandlare” และมาจากสมาคมผู้ขายหนังสือแห่งสวีเดน (Swedish association for book 

sellers), “Svenska Bokhandlare foreningen” จากปี ค.ศ.2002 ถึง 2007 การด าเนินการหลักของมูลนิธิ
เน้นหนังสือส าหรับเด็กทุกๆ คน (the “En Bok at alla” : A Book for Every Child Campaign) 

 ค.ศ.1996 โครงการ “หนังสือส าหรับเด็กทุกคน” (A Book for every child) โดยเร่ิมต้น
ด าเนินการกับโรงเรียนสองสามแห่ง ผู้ริเร่ิมโครงการนี้คือมูลนิธิหนังสือในประเทศสวีเดน ซึ่งร่วมมือ
กับสมาคมผู้ขายหนังสือสวีเดน ซึ่งต่อมาโครงการนี้ก็มีการขยายตัวสู่ระดับชาติ จุดมุ่งหมายแรกเร่ิมของ
โครงการนี้คือเพื่อส่งเสริมการอ่านของเด็กโดยใช้หนังสือเสียงและกิจกรรมการอ่านอ่ืนๆ ในโรงเรียน
และห้องสมุด ตลอดจนการแวะเวียนไปเยือนร้านหนังสือต่างๆ เด็กๆ ทุกคน ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
การเชิญชวนจากผู้ขายหนังสือให้ไปเลือกหนังสือได้ฟรี เป้าหมายของโครงการจะเน้นไปสถานการณ์
ยามเด็กเข้าโรงเรียนเป็นคร้ังแรก แนวคิดพื้นฐานของโครงการนี้ได้ถูกน าไปด าเนินการถึง 5 ปีของ
การศึกษาในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง การเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างจริงจัง
จากผู้ขายหนังสือ บรรณารักษ์ รวมทั้งครูอาจารย์ จ านวนนักเรียนถูกจ ากัดไว้สูงสุดคือประมาณ 200 คน
ส าหรับแต่ละโครงการในระดับภูมิภาค แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ขายหนังสือ บรรณารักษ์ ครูอาจารย์ และ
เด็กๆ ที่จะตกลงกันเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมการอ่านและมาร่วมกันน าเสนอแผนการของเขาในรูป
ของรายงานสั้นๆ หนังสือเสียง การอ่านเป็นกลุ่ม การจัดนิทรรศการ การเข้าเยี่ยมชมร้านหนังสือ 
ตลอดจนการที่เด็กทุกคนต่างก็ได้รับของขวัญเป็นหนังสือตามที่พวกเขาเลือก  

ค.ศ.2008 ส านักพิมพ์ En Bok för alla หรือหนังสือส าหรับทุกๆ คน (Books for Everyone)      

ได้ท าการตีพิมพ์หนังสือดีมีคุณภาพในราคาต่ า ภายใต้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประเทศสวีเดน ในทุกๆ ปี           
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แค๊ตตาล็อคหนังสือ (Barnbokskatalogen) ได้รับการแจกจ่าย โดยมีความมุ่งมั่นว่าแค๊ตตาล็อคจะสามารถ
จุดประกายความสนใจด้านการอ่านโดยการจัดแสดงหนังสือที่มีเนื้อหาใหม่เร้าใจผู้อ่านเหมาะสมแก่การ
ซื้อหา 

 

บทบาทของห้องสมุดในประเทศสวีเดนต่อการส่งเสริมการอ่าน (The Roles of Libraries in 

Sweden for Promotion of Reading) 

 สืบเนื่องจากอัตราการใช้ห้องสมุด มีปริมาณลดน้อยลงมาก เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างชัดเจน จึงท าให้ทางสมาคมห้องสมุดแห่งภูมิภาคของประเทศสวีเดน หาทางดึงดูดกลุ่มผู้ใช้
ห้องสมุด โดยใช้เวลาศึกษาอย่างจริงจังถึง 3 ปี มีการเยี่ยมชมเพื่อการศึกษา การประชุมสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การท า focus group และ การออกภาคสนามเพื่อศึกษาเฉพาะกรณีจนออกมาเป็น
โครงการ “2020 Mars Express” 

 แนวคิดหลักของโครงการนี้ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาวก่อนจะ
เร่ิมการเปลี่ยนแปลงในมิติพื้นฐานของการบริหารจัดการห้องสมุด  โครงการ 2020 Mars Express         

ได้เร่ิมต้นในฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ.2005 และสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2008 โดยมีบรรณารักษ์ของเด็ก
ประมาณ 15 คนที่ได้เข้าร่วม พร้อมกับผู้อ านวยการห้องสมุด และทีมงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุด ต่างก็ได้เข้าร่วมกับแต่ละทีมงานประจ าเขต 

 

 โครงการได้รับการแบ่งออกเป็น 2 ตอน  
 ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนของการพัฒนาและทดสอบวิธีการที่จะให้เด็กๆ และเยาวชนได้เข้าไปมี

ส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ว่างทางกายภาพของห้องสมุด 

 ขั้นตอนที่สองเป็นการค้นหาว่าจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในลักษณะใดที่จะช่วยท าให้ห้องสมุด    
มีความเร้าใจ สวยงาม เพื่อเป็นแรงกระตุ้นต่อการอ่านและการเรียนรู้  

 จุดเร่ิมต้นของโครงการคือ การได้ค าแนะน าและความคิดดีๆ จากกลุ่มเด็กๆ เยาวชนวัยหนุ่มสาว 
มีห้องสมุดหลายแห่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ มีการสัมภาษณ์ แจกแบบสอบถาม และใช้เคร่ืองมืออ่ืนใน
การทดสอบเพื่อการเจาะลึกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ก็มีการเยี่ยมชมห้องสมุดเพื่อการศึกษา        

โดยพร้อมเพรียงกันของกลุ่มเด็กๆ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มวัยหนุ่มสาว เพื่อท าการศึกษา สังเกต ควบคู่กับ
การท า Workshop ซึ่งประสบผลส าเร็จอย่างดีเยี่ยม ซึ่ง Workshops ที่จัดขึ้นก็มีผู้เข้าร่วมหลายฝ่าย อาทิ 
กลุ่มครู นักการศึกษา ผู้ท างานให้สังคม สถาปนิก ที่ปรึกษาทางสถาปัตยกรรม นักออกแบบ                
นักศิลปกรรม พร้อมด้วยนักออกแบบภูมิทัศน์ 
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 ผลปรากฏว่าหลังจากการปรับปรุงห้องสมุดของโครงการนี้ แล้วเสร็จกลุ่มทีมงานโครงการได้
จัดหลักสูตรการเล่าเร่ือง (Storytelling) การฉายภาพยนตร์ เคล็ดลับของการใช้หนังสือดิจิตอลให้กับเด็ก 
มีการจัดพื้นที่เฉพาะส าหรับเด็กๆ ได้อ่านหนังสือ และด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
 

สถานภาพของสมาคมผู้ค้าหนังสือแห่งสวีเดน 

สมาคมผู้ค้าหนังสือแห่งสวีเดน (The Swedish Booksellers Association) จะเป็นผู้ด าเนินการ
บริหารจัดการตลาดหนังสือด้วยการก าหนดราคาเสรี โดยไม่อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ รวมทั้ง
การแข่งขันต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและยุติธรรม และต้องขจัดอุปสรรคต่อการแข่งขันให้หมดไป การ
ตั้งราคาแบบเสรีจัดเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการส่งเสริมการขายและส่งผลต่อก าไรต่อหน่วย  เนื่องจาก
การค้าหนังสือมีการแข่งขันกับช่องทางการจัดจ าหน่ายอ่ืนๆ รวมทั้งกับผลิตภัณฑ์และบริการอ่ืนๆ 
ฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้การตั้งราคาเป็นเคร่ืองมือทางการแข่งขัน การแข่งขันจะผลักดันให้พ่อค้า
ปลีกด าเนินการอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งการบริหารจัดการธุรกิจของเขาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ราคาแบบเสรีจะช่วยเพิ่มยอดขายหนังสือทั้งหมด 

 

 แนวทางท่ีสมาคมการค้าหนังสือด าเนินการเพื่อส่งเสริมหนังสือและการอ่าน 

 (What the trade associations do to promote books and reading) 

 งานหลัก 2 งานใหญ่ๆ ที่สมาคมผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งสวีเดนและสมาคมส านักพิมพ์สวีเดน
ได้ผลักดันร่วมกันก็คือ การสร้างจุดแข็งของหนังสือใน และการส่งเสริมการอ่าน และก็ยังมีองค์กรอ่ืนๆ 
อีกที่มีบทบาทส าคัญ ซึ่งได้แก่ โรงเรียน ห้องสมุด เป็นต้น 

 สมาคมการค้าหนังสือด าเนินการที่เห็นได้ชัดว่า เพื่อที่จะเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้ดีขึ้นแก่สมาชิก ในหลายๆ แนวทางสมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตหนังสือได้พยายามขับเคลื่อน
การอ่านของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น และขยายในวงกว้างมากกว่าเดิม ยอดจ าหน่ายหนังสือประจ าปีที่
เพิ่มขึ้นก็มาจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของหลายๆ องค์กรได้แก่ การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้มี
วันหนังสือแห่งโลก (The World Book Day) โดยให้วันนี้เป็นการสืบสานประเพณีที่เห็นได้ในประเทศ
สวีเดน 

 นอกจากนี้สมาคมส านักพิมพ์ก็ได้มอบรางวัลประจ าปี คือ The August-prize ให้แก่หนังสือ
ใหม่ที่ดีที่สุดใน 3 หมวด : หนังสือนวนิยาย หนังสือที่มิใช่นวนิยาย และหนังสือเด็ก ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารับรางวัลและผู้ชนะ จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก พิธีการมอบรางวัลก็มีการถ่ายทอดทาง
โทรทัศน์ ในโอกาสนี้สมาคมส านักพิมพ์ได้มอบรางวัล The Little August-prize ให้แก่นักเขียนที่อายุ
ระหว่าง 16-20 ปีด้วย 
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 หนังสือปกอ่อนที่ได้รับความสนใจ จะมีการมอบรางวัล The Gold Paperback ในเดือนมีนาคม
ของทุกๆ ปี รางวัลนี้เป็นรางวัลส าหรับหนังสือที่มียอดจ าหน่ายสูง สมาคมหนังสือแห่งสวีเดนได้ระบุว่า 
สมาคมผู้จ าหน่ายหนังสือได้มีความคิดริเร่ิมที่จะกระตุ้นความพยายามที่จะส่งเสริมการอ่านในท้องถิ่น    
มีการด าเนินการโดยผู้จ าหน่ายหนังสือ ห้องสมุด และโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งใช้ชื่อว่า En bok åt 

alla (A book for everyone) กิจกรรมนี้จะด าเนินการโดยห้องสมุด โรงเรียน ผู้จ าหน่ายหนังสือ และเด็กๆ 
ที่เห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมในท้องถิ่น ในแต่ละโครงการมีระยะเวลาด าเนินการรวม 
4 ปี มีการแวะเยี่ยมชมร้านหนังสือที่อยู่ตามท้องถิ่น รวมทั้งเด็กๆ ทุกคนจะได้รับหนังสือฟรี 
 ครูและนักเรียนในประเทศต่างๆ มากกว่า 150 โรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ มากกว่า 15,000 
คน  ที่ได้ด าเนินโครงการการอ่าน นอกจากนี้ ก็มีห้องสมุดมากกว่า 90 แห่ง ที่ได้เข้าร่วม ทางมูลนิธิได้ใช้
จ่ายเงินไปเกือบ 3 ล้าน SEK เพื่อจะสนับสนุนหนังสือเหล่านี้ 
 ทั้งนี้สมาคมการค้าจะเร่ิมส่งเสริมหนังสือและการอ่าน ส่วนที่ส าคัญที่สุดของการด าเนินการ    
ที่จะยังคงเป็นการปรับปรุงส านักพิมพ์ และผู้จัดจ าหน่ายหนังสือ ซึ่งประเด็นนี้ก็จะรวมถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กฎหมาย ตลอดจนการเมืองในลักษณะที่สภาพแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้        
จะเป็นปัจจัยเชื่อมโยงระหว่างหนังสือและการอ่าน นอกจากนี้การปรับปรุงสภาพแวดล้อมส าหรับการ
ผลิตการตลาดและการจ าหน่ายหนังสือก็จัดว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินการท าให้ส่วนการ
อ่านของประชากรขยายเพิ่มมากขึ้นในประเทศสวีเดน 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสวีเดน 

 ประเทศสวีเดนมีการก าหนดนโยบาย ออกกฎหมาย รณรงค์ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านทางภาครัฐและเอกชน ตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านของสวีเดนแสดงรายละเอียดดังในตารางที่ 28.1 ดังนี ้
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ตารางที่ 28.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสวีเดน 

ตัวชี้วัด หน่วย 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. อัตราการเติบโตของยอดขายหนังสือของสมาชิกผู้พิมพ์
หนังสือ 

% 

 

 

4% 1% 9% 14% คงที่ 1-2%     

2. ยอดขายหนังสือเร่ืองใหม่ของส านักพิมพ์ ล้านเล่ม 

 

    4      

3. ยอดขายของส านักพิมพ์ 
หนังสือนวนิยาย 

หนังสือเด็ก 

หนังสือที่ไม่ใช่นวนิยาย 

 

ล้าน SEK 

ล้าน SEK 

ล้าน SEK 

   

822 

290 

628 

 

872 

265 

692 

 

858 

380 

819 

     

4. จ านวนหนังสือที่ตีพิมพ์ต่อปก เล่ม 

 

       8,200 8,500  
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นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น 

 ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอยู่ในระดับร้อยละ 99.0 
(ข้อมูลจาก United Nations Development Programme Report 2007/2008) จัดเป็นอันดับที่ 17 ของโลก 
ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญคือ ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของญ่ีปุ่นที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง        
ซึ่งกระตุ้นให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้และมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ  และวัฒนธรรมการอ่านของ
ญ่ีปุ่นที่ท าให้คนญ่ีปุ่นรักการอ่านหนังสือ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

การศึกษาของญี่ปุ่น 

 สังคมญ่ีปุ่นให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ภายใต้การดูแลของกระทรวงการศึกษา
วัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT)  เด็กๆ จะได้รับการศึกษาใน 3 ทาง ได้แก่ เรียน
โรงเรียนรัฐบาลส าหรับการศึกษาภาคบังคับ เรียนโรงเรียนเอกชนส าหรับการศึกษาภาคบังคับ หรือเรียน
โรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้ยึดมาตรฐานของ MEXT 

 แม้ว่าการเรียนในชั้นมัธยมปลาย จะไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90    
ก็เข้าเรียนในชั้นมัธยมปลาย นักเรียนมากกว่า 2.5 ล้านคนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ในอดีต 
กระบวนการคัดเลือกเพื่อเรียนในชั้นสูงขึ้น ถูกมองว่า “โหด” หรือ “ราวกับสงคราม” แต่ด้วยจ านวนของ
เด็กญ่ีปุ่นที่มีอัตราการเกิดน้อยลง กระแสนี้ก็เปลี่ยนไปในทางอ่ืน ปัจจุบันโรงเรียนต่างแข่งขันกันเอง  
เพื่อรับนักเรียน เด็กๆ จ านวนมากถูกส่งไปยัง จุกุ (โรงเรียนกวดวิชา) นอกเหนือจากการเรียนใน
โรงเรียน 

 ความส าเร็จทางการศึกษาของญ่ีปุ่นอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล ในการสอบวัด
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ เด็กญ่ีปุ่นถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ  มาโดยตลอด ระบบนี้เป็นผล     

มาจากการสมัครเข้าเรียนสูง ตลอดจนอัตราการรับ ระบบการสอบเข้า (การสอบเอนทรานซ์) โดยเฉพาะ
ในระดับมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลต่อการศึกษาทั้งระบบเป็นอย่างมาก รัฐบาลไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนทาง
การศึกษาแต่เพียงผู้เดียว โรงเรียนเอกชนก็มีบทบาทส าคัญในด้านการศึกษา รวมถึงโรงเรียนที่อยู่นอก
ระบบ เช่น วิทยาลัยของเอกชน ก็มีบทบาทส าคัญในการศึกษาและเป็นส่วนมากในการศึกษา 

 เด็กๆ ส่วนใหญ่จะเข้าโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล แม้ว่าจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา     
ก็ตาม ระบบการศึกษาเป็นภาคบังคับ เลือกโรงเรียนได้อิสระและให้การศึกษาที่พอเหมาะแก่เด็กๆ         
ทุกคนตั้งแต่เกรด 1 (เทียบเท่า ป.1) จนถึง เกรด 9 (เทียบเท่า ม.3) ส่วนเกรด 10 ถึงเกรด 12 (ม.4-6) นั้น
ไม่บังคับ แต่ร้อยละ 94 ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมต้น เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมปลาย ประมาณ 1 ใน 3 ของ
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลายเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 4 ปี junior colleges 2 ปี หรือเรียนต่อที่
สถาบันอื่นๆ 
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 ญ่ีปุ่นเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก และเป็นสังคมที่มีระเบียบวินัย 
การศึกษาเป็นสิ่งที่น่าเคารพยกย่อง และความส าเร็จเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับการประสบความส าเร็จใน
งานและในสังคม ทุกวันนี้ มุมมองแตกต่างออกไป โรงเรียนต่างแข่งขันกันเพื่อรับนักเรียน การสอบ
เอนทรานซ์กลายเป็นสิ่งที่ไม่ส าคัญ ทุกวันนี้โรงเรียนรับนักเรียนในอัตราต่ ากว่าที่รับได้มาก ถือเป็น
ปัญหาด้านงบประมาณขั้นรุนแรง โรงเรียนถูกสร้างเพื่อรับนักเรียน 1,000 คน แต่กลับรับนักเรียนเพียง  
1 ใน 3 ของจ านวนที่รับได้ แต่เร่ืองนี้ไม่ได้ท าให้จ านวนนักเรียนในแต่ละห้องน้อยลง ห้องเรียน            

ส่วนใหญ่ มีนักเรียนอยู่ระหว่าง 35 – 45 คน 

 การศึกษาของญ่ีปุ่นถือเป็นความรับผิดชอบระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับเมือง กระทรวง
การศึกษาฯ (MEXT) จะมีคณะวิจัยกระบวนการศึกษาคอยให้ค าแนะน าและให้แนวทางแก่รัฐบาล       
ในอดีต "ค าแนะน า"เป็นสิ่งที่ถูกตรวจสอบอย่างรอบคอบ และอาจมีผลท าให้มีการตัดงบประมาณ 
อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ได้ เพิ่มอ านาจให้กับรัฐบาลมากขึ้น MEXT              
จะตรวจสอบเนื้อหาในต าราเรียนให้มีมุมมองที่เป็นกลางและมีข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมแก่การสอน
นักเรียน ในอดีต MEXT ได้ก าหนดเนื้อหาสูงสุดที่จะใส่ในต าราเรียนได้ แต่ปัจจุบันหลังจากปฏิรูป
การศึกษา MEXT ได้ก าหนดเนื้อหาขั้นต่ าที่จะต้องใส่ในต ารา โรงเรียนหลายโรงเรียนจึงใช้ต าราเรียน
และต าราเสริมที่ไม่ได้รับรองโดย MEXT เพราะว่าเนื้อหาในต าราเรียนนั้นอยู่ในระดับต่ าซึ่งไม่สามารถ
ท าให้เกิดความเข้าใจในวิชาอย่างลึกซึ้งได้ 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมาจนถึง ค.ศ.1975 การศึกษาของญ่ีปุ่นเป็นแบบซิงกันเซน คือ
เป็นการสอนที่เร็วจนผู้เรียนตามไม่ทัน เนื้อหาแน่นและอยู่ในระดับสูงมาก ผลก็คือ เด็กญ่ีปุ่นกลัว
โรงเรียน หนีเรียน ก้าวร้าว ชอบแกล้งเพื่อน ฯลฯ เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ล้มเหลว 

 ค.ศ.1977 ญ่ีปุ่นจึงเปลี่ยนมาเป็นการสอนแบบ “ผ่อนคลาย” จากนั้นก็มีการปรับปรุงหลักสูตร  
มาเร่ือย จน ค.ศ.2001 ที่ประชุมรัฐสภาญี่ปุ่นผ่านกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษารวดเดียว 6 ฉบับ 

 ฉบับแรก เป็น พ.ร.บ. ก าหนดมาตรฐานจ านวนนักเรียน โดยให้ลดจากห้องละ 40 คน ลงเหลือ 
20 คน 

 ฉบับที่สอง เป็น พ.ร.บ. กองทุนความฝันของเด็ก ส.ส.ญ่ีปุ่นต้องการใช้กฎหมายนี้สนับสนุน 
กิจกรรมประสบการณ์ชีวิตของเด็กและกิจกรรมในการอ่าน 

 ฉบับที่สาม เป็น พ.ร.บ. ที่ให้มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถก าหนด “กลุ่มวิจัย” ของอาจารย์เองได้ 
 ฉบับที่สี่ เป็น พ.ร.บ. เกี่ยวกับครูที่มีปัญหาในการสอน ฉบับนี้มีมาตราที่อนุญาตให้นักเรียน
มัธยมปลายสามารถเรียนข้ามเขตการศึกษาได้บางมาตราเป็นการยกเลิกเขตการศึกษาในกรุงโตเกียว 
ส่วนในต่างจังหวัด จังหวัดไหนอยากจะยกเลิกก็ต้องแล้วแต่ความพร้อมของจังหวัดนั้นๆ เพื่อให้            
เด็กเรียนได้อิสระยิ่งขึ้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
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 ฉบับที่ห้า เป็น พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจกรรมบริการสังคม มีมาตราที่เกี่ยวกับการพักการเรียนของเด็ก
ที่มีปัญหา บางมาตราอนุญาตให้นักเรียนที่มีความสามารถ ข้ามชั้นเรียนไปเรียนในระดับปริญญาตรีหรือ
ที่สูงกว่านั้นได ้

 ฉบับที่หก เป็น พ.ร.บ. การศึกษาในสังคมใหม่ 
 ปีถัดมา ค.ศ.2002 ญ่ีปุ่นได้ปฏิรูปหลักสูตรขนานใหญ่ ให้มีการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
ส่งเสริมการอ่านหนังสือตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน 10 นาที โรงเรียนใดมีห้องเรียน 12 ห้อง จะต้องมี
บรรณารักษ์ท าหน้าที่ส่งเสริมการอ่านด้วย นอกจากนี้ ตั้งแต่ ค .ศ.2002–ค.ศ.2006 รัฐบาลยังให้เงิน
สนับสนุนซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดทั่วประเทศเพิ่มอีกปีละ 4,810 ล้านบาท 

 หลักสูตรปฏิรูปของญ่ีปุ่น เปลี่ยนวิธีการประเมินผลจากแบบเดิมเป็นแบบอิงเกณฑ์ ลดเวลา
เรียนลงเหลือสัปดาห์ละ 5 วัน เพิ่มวิชาองค์ความรู้รวม ให้ความส าคัญกับ “ต้องรู้จริง” แทนการศึกษา
แบบ “ผ่อนคลาย” มีการแยกสอนเป็นกลุ่มย่อยตามความสามารถของผู้เรียน หนุนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเอง มีความคิดสร้างสรรค์ 
 การพัฒนาระบบการศึกษาในญ่ีปุ่น เร่ิมจากการปฏิวัติประชาธิปไตยทางการเมืองส าเร็จ นับแต่
จักรพรรดิ์มัธซูฮิโตแล้ว จึงมีการพัฒนาทางสังคมเป็นกระบวนการตามขั้นตอนท าให้ระบบการศึกษา      
มีการพัฒนาและมีนโยบายที่ชัดเจน 

 ระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่น มีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทุกด้าน 
ตลอดจนน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เปิดโอกาสให้นักวิชาการ และ
องค์กรท้องถิ่นมาร่วมจัดหลักสูตรการศึกษาอย่างแท้จริง 

 

วัฒนธรรมการอ่านของคนญี่ปุ่น 

 จากระเบียบวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เร่ือง “ส่งเสริม
การอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ในการส่งเสริมการอ่าน” ซึ่งประชุมเป็นคร้ังที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ได้กล่าวถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศญ่ีปุ่น ในเร่ืองของวัฒนธรรมการอ่านของคนญ่ีปุ่น ไว้ดังนี้ 
 ชาวญี่ปุ่นมักจะประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติเป็นประจ า มิหน าซ้ าบางพื้นที่ยังเผชิญกับปัญหา
การเพาะปลูก ท าให้คนญ่ีปุ่นต้องพยายามดิ้นรน ขวนขวาย และค้นคว้าหาความรู้เพื่อความอยู่รอดของ
เผ่าพันธุ์ ไม่ว่าการสร้างบ้านให้มั่นคงเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวหรือการออกแบบหลังคาให้ทนต่อหิมะ
ถล่ม ฯลฯ ซึ่งการหาความรู้ที่ดีคือ การอ่านจากหนังสือ 
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 คนญ่ีปุ่นมีนิสัยการอ่านมานานมาก ซึ่งเรามักจะเห็นคนญ่ีปุ่นหยิบหนังสือมาอ่านกันเป็นเร่ือง
ปรกติ สังเกตได้จากเวลาคนญ่ีปุ่นขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน ในร้านอาหาร หรือไปเที่ยวตามชายหาดก็จะน า
หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารติดตัวไปอ่านกันแทบทุกคน 

 ประเทศพัฒนาแล้วอย่างญ่ีปุ่น ผู้คนนิยมอ่านหนังสือเพื่อความบันเทิงเป็นจ านวนมาก แม้แต่
หนังสือเพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะ “การ์ตูน” หรือ “Comic/Print Cartoon” ถือเป็นหนังสือยอดนิยมของ
คนญ่ีปุ่นแทบทุกวัย มีการประมาณว่าในแต่ละปีชาวญ่ีปุ่นทั้งประเทศใช้เงินกว่า 5 แสนล้านเยน ไปกับ
การซื้อหนังสือการ์ตูน ซึ่งคนญ่ีปุ่นเรียกว่า มังงะ (Manga) ตลาดมังงะในญ่ีปุ่นคิดเป็นร้อยละ 40 ของ
ตลาดสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของญ่ีปุ่น และยังบุกไปตีตลาดในอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
ด้วย 

 จากบทความเร่ือง Japan’s Comic Book Graze ของอากิโกะ ฮาชิโมโต บอกว่าสื่อที่ได้รับความ
นิยมในการอ่านอย่างมากในญี่ปุ่นคือ มังงะ คนญ่ีปุ่นอ่านมังงะได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นขณะรอรถไฟ 
อยู่บนรถโดยสาร ที่ร้านอาหาร ฯลฯ นอกจากนี้อาการติดมังงะยังพบได้ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่              

วัยเลยเกษียณ หนึ่งในสาเหตุที่ท าให้มังงะเป็นที่นิยมของผู้คนแทบจะทั่วโลกก็เพราะมังงะมีอยู่ถึง            
281 ประเภท สามารถตอบสนองผู้อ่านได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นแนวรักหวานแหววไปจนถึงเรตเอ็กซ์ 
แนวครอบครัว การต่อสู้ ผจญภัย สยองขวัญ ลึกลับ แฟนตาซี กีฬา อาหาร การพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

 กล่าวได้ว่า การอ่านการ์ตูนหรือมังงะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนญ่ีปุ่นมีแรงบันดาลใจ                   

และจินตนาการ จนสามารถน าพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าและเป็นผู้น าการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้ 
ซึ่งเชื่อกันว่าระดับการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการกีฬา ของประเทศญ่ีปุ่นล้วนมีรากฐาน
มาจากมังงะ 

 นอกจากคนญ่ีปุ่นจะนิยมอ่านมังงะแล้ว จากผลส ารวจของ “World Press Trends” (WAN) เมื่อ 
ค.ศ.2006 ยังพบว่า ชาวญ่ีปุ่นเป็นชนชาติที่มีอัตราการอ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุดในโลก ดังตารางที่ 26
จ านวนการผลิตหนังสือพิมพ์รายวันต่อประชากร 1,000 คน ก็มากที่สุดในโลก  เหตุผลส าคัญที่ชาวญ่ีปุ่น     
มีอัตราการอ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุดในโลก เนื่องจากคนคนญี่ปุ่นมีอัตราการใฝ่รู้สูงมาก และได้รับการ
ปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก โดยเร่ิมตั้งแต่การอ่านหนังสือการ์ตูนหรือ “มังงะ” ซึ่งหนังสือ
การ์ตูนของญ่ีปุ่นนั้นไม่ได้เขียนขึ้น เพื่อให้เด็กอ่านเพียงอย่างเดียว แต่เขียนขึ้นเพื่อให้คนทุกเพศทุกวัย
สามารถอ่านได ้
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ตารางท่ี 29 แสดงสถิติการผลิตหนังสือพิมพ์รายวันของประเทศต่างๆ 
 

Country No. of copies per 

1,000 people 

Circulation 

(1,000 copies) 

No. of newspaper 

1. Japan 634.5 69,763 108 

2. U.S. 249.9 53,345 1,452 

3. Sweden 583.4 4,368 94 

4. Denmark 442.9 1,946 31 

5. U.K. 369.1 17,494 112 

6. The Netherlands 351.7 4,646 37 

7. Austria 339.2 2,323 18 

8. Germany 305.2 21,543 368 

9. Ireland 272.8 890 10 

10. France 215.3 10,532 85 

11. Belgium 194.7 1,684 30 

12. Italy 156.1 7,839 94 

13. Spain 113.3 4,200 139 

14. Portugal 95.2 791 17 

15. Greece 67.4 593 34 

ที่มา : World Press Trends 2006 

 

 คนญ่ีปุ่นอ่านหนังสือกันโดยเฉลี่ยเดือนละ 2 เล่ม สาเหตุที่คนญ่ีปุ่นอ่านหนังสือกันมาก เป็น
เพราะคนญ่ีปุ่นมีค่านิยมที่รักการอ่าน มุ่งมั่นในความเป็นคนฉลาดอ่าน ฉลาดคิด ฉลาดฟัง และฉลาดท า 
รวมทั้งรู้จักบริหารเวลาแทนที่จะฆ่าเวลา การอ่านหนังสือจึงเป็นการใช้เวลาเพื่อสร้างความก้าวหน้าของ
ชีวิต 
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ห้องสมุดในประเทศญี่ปุ่น (Libraries in Japan) 

 ในประเทศญ่ีปุ่นแต่ละเมืองจะมีห้องสมุดประชาชนของตนเอง และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
ในสังคม จากผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ท าให้ห้ องสมุดมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ห้องสมุดของภาคการศึกษา และห้องสมุดกลางของเมืองใหญ่ๆ จะมีระบบ
ออนไลน์และอินเทอร์เน็ตของตนเอง และมากกว่าคร่ึงหนึ่งของห้องสมุดประชาชนในแต่ละเมืองจะมี
คู่มืออินเทอร์เน็ตออนไลน์ 
 ห้องสมุดประชาชนในญ่ีปุ่นเร่ิมเปิดเป็นคร้ังแรกในค.ศ.1872 หลังจากวัฒนธรรมตะวันตกเร่ิม
เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น และเร่ิมมีการจัดต้ังสมาคมห้องสมุดแห่งญ่ีปุ่น (JLA) ในค.ศ.1982 

 ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้มีการออกพระราชบัญญัติห้องสมุดฉบับใหม่ ในค.ศ.1950 
ภายใต้รัฐธรรมนูญของญ่ีปุ่น กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดเงื่อนไขให้การสนับสนุนด้านภาษีแก่ห้องสมุด 
โดยยกเว้นการเก็บภาษีและห้องสมุดจะต้องตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารของชุมชน          

ได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจในญ่ีปุ่น ค.ศ.1960 ห้องสมุดได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจ านวนห้องสมุดเพิ่ มขึ้นตลอดช่วง 40 ปี  มีห้องสมุดเคลื่อนที่                    
การให้บริการแก่เด็กและคนพิการ การบริการโสตทัศน์อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ 

 

 ประเภทของห้องสมุดในญี่ปุ่น 

1. ห้องสมุดประชาชน (Public Libraries) 

  ประกอบด้วย  - ห้องสมุดประจ าอ าเภอ (Prefectural Libraries) 

    - ห้องสมุดประจ าเมืองหลวง (City Libraries) 

    - ห้องสมุดประจ าจังหวัด (Town Libraries) 

2. ห้องสมุดของสถานศึกษา (Academic Libraries) 

3. ห้องสมุดโรงเรียน (School Libraries) 

4. ห้องสมุดพิเศษ (Special Libraries) 

5. ห้องสมุดรัฐสภาแห่งชาติ (National Diet Libraries) 

 NDL เป็นห้องสมุดแห่งชาติหลักของญ่ีปุ่นก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1948 ภายใต้กฎหมายของ National 

Diet Library Law โดยมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งให้บริการห้องสมุดแก่ฝ่าย
อ่ืนๆ ของรัฐบาลแห่งชาติ และสาธารณชนทั่วไป โดยมีห้องสมุดในความดูแล 3 แห่ง คือ Tokyo Main 

Library, KanSai-kan of the NDL และ International Library of Children’s Literature (ILCL) 
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องค์กรส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการอ่านของญี่ปุ่น 

 Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)  

 Japan Library Association (JLA) 

 International Library of Children’s Literature (ILCL)  
 Tokyo Children’s Library 

 Itochu Foundation 

 Children and Young Adults of the Japan Library association  

 Nation Diet Library (NDL) 

 Japanese Board on Books for Young People (JBBY) 

 International Board on Books for Young People (IBBY) 

 The Agency for Cultural Affairs (Japan) 

 Japan Library Association (JLA) 

 International Federation of Library Association and Institutions (IFLA) 

 Japan Book Publishers Association 

 Japan Magazine Publishers Association 

 Japan Booksellers Federation 

 International Reading Association Inc. 

 

 ดังนั้นประเทศญ่ีปุ่นจึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาด้านการอ่านหนังสือ ที่สมควร
ท าการศึกษาแนวทาง นโยบาย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศนี้ เพื่อน ามาใช้เป็นแบบอย่าง
ของการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยต่อไป 

 การศึกษาในส่วนนี้ได้ท าการศึกษาเร่ิมตั้งแต่ความเป็นมาในอดีตของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
การศึกษา และห้องสมุดในญ่ีปุ่น ในช่วงก่อนค.ศ.1989 แล้วจึงโยงเข้าสู่ในช่วง 20 ปี ระหว่าง ค.ศ.1989 
ถึง ค.ศ.2008 เพื่อให้เห็นการพัฒนาด้านการอ่านหนังสือของประเทศญ่ีปุ่นที่ชัดเจน จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดที่ปรากฎในแต่ละช่วงเวลาดังนี้ 
 

 ความเป็นมาในอดีตของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การศึกษา และห้องสมุดในญ่ีปุ่น (ก่อน ค.ศ.
1988) 
 จากบทความของ Hitoshi Kurihara ซึ่งเป็น Secretary General ของ Japan Library Association 

และเป็นผู้มีประสบการณ์ เป็นบรรณารักษ์ตั้งแต่ค.ศ.1948 ได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมการอ่านของ
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ประชาชนมาตลอด 40 ปี และกล่าวถึง กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านในญ่ีปุ่นไว้ในหนังสือเร่ือง 
“Effective Methods of Promoting Reading Habits in Asia and the Pacific : Report of the Trai Book 

Production in Asia and the Pacific (22
nd

, Tokyo, Japan, November 17 – December 5, 1989) โดยได้
กล่าวถึงการเคลื่อนไหวในด้านการส่งเสริมการอ่านในญี่ปุ่นเอาไว้ ดังนี้ 

1. อัตราการอ่านออกเขียนได้ในญ่ีปุ่นอยู่ในระดับร้อยละ 99.5 ซึ่งสูงมาก เนื่องจากตลอด           
150 ปี ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก ประชาชนต้องการอ่านออกเขียนได้
และมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ ซึ่งแสดงถึงความส าเร็จของการศึกษา 

2. ในขณะที่ระบบโรงเรียนได้รับการปรับปรุง แต่ก็ไม่ได้เป็นแรงกระตุ้นให้รัฐบาลหรือ
องค์กรอ่ืนๆ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภายนอกโรงเรียน ในขณะที่สมาคมห้องสมุดของญ่ีปุ่น และ
บรรณารักษ์ห้องสมุด รวมทั้งครูในโรงเรียน ได้พยายามทุกวิถีทาง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ และไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

3. สมาคมห้องสมุดในญ่ีปุ่นเร่ิมก่อตั้งใน ค.ศ.1892 โดยเร่ิมต้นจากบรรณารักษ์เพียง 30 คน 
ปัจจุบันมีสมาชิกอิสระถึง 5,500 คน ซึ่งเป็นบรรณารักษ์มืออาชีพ รวมทั้งมีองค์กรและสมาชิกที่
เกี่ยวข้องกับหนังสืออีก 2,500 องค์กร แบ่งเป็นแผนกต่างๆ 6 แผนก แบ่งกรรมการตามสายงานอีกถึง 
27-28 สายงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนิสัยรักการอ่าน ได้แก่ คณะกรรมการการคัดเลือก
หนังสือตามคู่มือมาตรฐานหนังสือ (The Committee on Book Selection for Standard Catalogue) 

คณะกรรมการการอ่านหนังสือเด็กและเยาวชน (Committee on Reading of Children and Young 

Adults) และคณะกรรมการส่งเสริมการให้บริการห้องสมุดส าหรับให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์จาก
ห้องสมุดอย่างคุ้มค่า (Committee on Promotion of Library Services for Handicapped People in Library 

Utilization) 

4. หากกล่าวถึงการพัฒนาด้านกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ 
ได้แก่  
  ระยะที่ 1 ตั้งแต่ ค.ศ.1924 ได้มีการแก้ไข คู่มือมาตรฐานหนังสือ (Standard Book Catalogue) 
ส าหรับห้องสมุดประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน าหนังสือดีๆ ให้กับห้องสมุดอย่างสม่ าเสมอ 
และในขณะเดียวกันก็เป็นการจูงใจส านักพิมพ์และนักเขียนให้ผลิตผลงานออกมา  
  ระยะท่ี 2 ตั้งแต่ ค.ศ.1920 มีการพัฒนาห้องสมุดเล็กๆ ในโรงเรียนขั้นพื้นฐานในระดับ
หมู่บ้านทั่วประเทศ รวมทั้งมีห้องสมุดเคลื่อนที่ซึ่งเร่ิมต้นจากหนังสือ 100 เล่ม ที่ขอยืมมาจากห้องสมุด
ส่วนกลาง  
  ระยะท่ี 3 เป็นการจัดสัปดาห์ห้องสมุดในทุกสัปดาห์ทั่วประเทศ ซึ่งเร่ิมมีขึ้นใน ค.ศ.1923 
ด้วยความร่วมมือของส านักพิมพ์  ร้านหนังสือ และห้างสรรพสินค้า โ ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ประชาสัมพันธ์หนังสือดีๆ ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสัปดาห์การอ่าน ซึ่งต่อมา
ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสภาส่งเสริมการอ่านของญี่ปุ่น 

  ระยะท่ี 4 เป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวด้านการอ่านอย่างหลากหลายที่มีอิทธิพลต่อความคิด
ของคนญ่ีปุ่น ในช่วงเร่ิมต้นของสงครามเมื่อค.ศ.1933 ซึ่งเป็นช่วงที่ญ่ีปุ่นสร้างความล าบากให้กับคน
จ านวนมากทั้งในประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิค  

5. ภายหลังเมื่อญ่ีปุ่นแพ้สงคราม ท าให้ญ่ีปุ่นตระหนักว่าการอ่านเพื่อความสงบและพื้นฐาน
ของประชาธิปไตยถือเป็นเร่ืองส าคัญ โดยรูปแบบการเคลื่อนไหวด้านการอ่านซึ่งเป็นที่นิยมได้
ปรับเปลี่ยนแนวทาง โดยส่วนใหญ่คิดว่าการอ่านที่มุ่งเน้นด้านความคิดและจิตใจของแต่ละคนเป็น
รูปแบบการอ่านที่ต้องการของคน แต่ไม่ใช่เป็นนโยบายของรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักว่าบทบาทของ
ห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดประชาชนถือได้ว่ามีความส าคัญเป็นหลักและจะต้องพยายามท า
ให้ประสบความส าเร็จ ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่  ค.ศ.1948 ห้องสมุดหนังสือเคลื่อนที่ได้เร่ิมมีขึ้นในระดับ
จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นและใน ค.ศ.1955 ได้เร่ิมมีห้องสมุดคุณแม่ PTA (PTA Mothers Library) เกิดขึ้น
เพื่อช่วยกระจายหนังสือไปยังพื้นที่ที่หนังสือเคลื่อนที่เข้าไปไม่ถึง ซึ่งเป็นระบบการกระจายหนังสือ 
โดยผ่านเครือข่ายผู้ปกครองและครูในโรงเรียน นักเรียนทุก  4 คน จะจับกันเป็นกลุ่ม และจะสามารถยืม
หนังสือได้ 4 เล่มต่อ 1 กลุ่ม เด็กแต่ละคนจะได้รับหนังสือคนละ 1 เล่ม น ากลับบ้านเพื่อไปให้แม่ และ
หากภายในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนหนังสือซึ่งกันและกันในทุกๆ สัปดาห์อย่างน้อยทุกคนก็จะสามารถ
อ่านหนังสือได้ 4 เล่ม ภายใน 1 เดือน โดยหนังสือจะถูกน ากลับบ้าน และเมื่อครบ 1 เดือน หนังสือก็จะ
ถูกน ากลับมาโรงเรียน และนักเรียนก็จะสามารถยืมหนังสือเล่มใหม่ได้อีก  ระบบนี้ได้ด าเนินการอย่าง
แพร่หลายในหลายโรงเรียนและหลายหมู่บ้าน ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของห้องสมุดของบางหมู่บ้านที่พื้นที่
ส่วนใหญ่อยู่บนภูเขา และการด าเนินงานเช่นนี้คุณแม่ก็จะมีความตั้งใจในการอ่านด้วย 

  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมอย่างแพร่หลายได้แก่ การให้แม่และบุตรใช้
เวลาในการอ่าน 20 นาที ซึ่งหมายความว่าอาจเป็นช่วง 20 นาทีก่อนเข้านอน พ่อหรือแม่จะอ่านหนังสือ
เสียงดังๆ ซึ่งหนังสือนั้นก็เป็นหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดหรือโรงเรียน และแม่จะได้ยินในสิ่งที่          
บุตรพูด แม้ว่าแม่จะยังคงวุ่นอยู่ก็ตาม กิจกรรมนี้เร่ิมต้นเป็นคร้ังแรกทางตอนใต้ของญ่ีปุ่น และปฏิบัติกัน
อย่างแพร่หลาย โดยผ่านทางห้องสมุดด้วยความสมัครใจของแม่ 
  และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1932) ผ่านไป 20 ปี ได้มีการพัฒนากิจกรรมการอ่าน
ขึ้นมาอย่างหลากหลาย ด้วยแนวคิดและรูปแบบใหม่ๆ โดยมีศูนย์กลางที่ห้องสมุดประชาชนของแต่ละ
พื้นที่ บรรณารักษ์เองก็เร่ิมต้นที่จะตระหนัก ให้ความส าคัญ และรับผิดชอบต่อการส่งเสริมการอ่านแก่
ประชาชนภายในพื้นที่ 
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  อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Bunko ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เร่ิมเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1960–1970 เป็น
หนังสือเคลื่อนที่จากการที่ห้องสมุดคุณแม่ และการอ่านของแม่และบุตรในเวลา 20 นาที ซึ่งสามารถ
เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ชนบท และช่วยส่งเสริมด้านการอ่าน Bunko ได้มีการพัฒนาขึ้นโดยผ่านคุณแม่
ในพื้นที่เมืองและเร่ิมขยายพื้นที่สู่ชานเมืองและเมืองหลักๆ ในญ่ีปุ่นในช่วง 2-3 ทศวรรษ การพัฒนา
ห้องสมุดไม่ได้อยู่เพียงแค่การขยายตัว สภาพแวดล้อมด้านการอ่านของเด็กในแต่ละพื้นที่ก็ค่อนข้างแย่ 
เนื่องจากไม่มีห้องสมุด และเพื่อแก้ปัญหาข้างต้นคุณแม่บางคนก็รวมกลุ่มกัน เพื่อเปิดบ้านของตนเอง
และใช้หนังสือของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสให้มีพื้นที่การอ่านส าหรับเด็กเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้ น                      
แต่จ านวนหนังสือที่สมาชิกน ามาเข้าร่วมกิจกรรมนั้นมีค่อนข้างจ ากัด และมีจ านวนน้อย ดังนั้นเด็กๆ              
จึงมักอ่านหนังสือที่รวบรวมมาได้หมดในเวลาไม่นาน และเมื่อความเร็วในการอ่านของเด็กเพิ่มมากขึ้น 
เด็กๆ ก็จะไม่กลับมาเข้าร่วมใน Bunko อีกหากไม่มีหนังสือใหม่ๆ ให้พวกเขาอ่าน ดังนั้นวิธีการรวบรวม
หนังสือเล่มใหม่ๆ จึงเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับผู้ท าหน้าที่รวบรวมหนังสือจ านวนมากจากห้องสมุดกลาง
ของพื้นที่ ซึ่งในขณะนั้นห้องสมุดถือเป็นกลุ่มสถาบันที่สามารถให้ยืมหนังสือแก่พื้นที่ชนบทได้ โดย
จะต้องมีผู้มายืมหนังสือด้วยตนเอง ซึ่งแม้ว่าผู้ยืมจะไม่เคยยืมหนังสือจ านวนมาก เพื่อไปบริการคนใน
พื้นที่โดยสมัครใจ แต่คนที่เป็นแม่มักมีโอกาสเป็นผู้มายืมมากกว่าคนอ่ืนๆ และพบว่าหนังสือ 400 ถึง 
500 เล่ม อนุญาตให้ยืมได้ต่อหนึ่งกลุ่ม Bunko ซึ่งระบบนี้ได้น าไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วประเทศ โดยมี
จ านวนกลุ่ม Bunko ถึง 3,000 กลุ่ม และปัจจุบันพบว่า Bunko ไม่ได้มีเฉพาะในพื้นที่เมืองเท่านั้น  แต่ยัง
พบว่ามีการพัฒนาขึ้นตามพื้นที่ชนบทด้วย เนื่องจากคุณแม่โดยทั่วไปต้องการให้เด็กๆ รักหนังสือและ 
รักการอ่าน 

  บางกลุ่ม Bunko รวมกลุ่มกันกว่า 10 ปี และบางกลุ่มเป็นกลุ่มใหม่เพียง 1 ปี เป้าหมายของ 
Bunko ไม่ใช่มุ่งแค่เด็กคนใดคนหนึ่งแต่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการก่อตั้งห้องสมุดประชาชนส าหรับ
ชุมชน ซึ่งทุกๆ คนสามารถท าได้โดยง่าย 

  ในช่วงเร่ิมต้น ห้องสมุดถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการสร้างโอกาสของการอ่าน แต่ปัจจุบัน
ประชาชนทุกคนพยายามอย่างมากที่จะท าให้เกิดห้องสมุดประชาชนมากขึ้น หรือเพื่อตอบสนองความ
ต้องการโดยผ่านทางห้องสมุด ผลของความพยายามร่วมกันระหว่างประชาชนและห้องสมุด โดยผ่าน
ทางรัฐบาลท้องถิ่น ท าให้จ านวนห้องสมุดประชาชนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 50 ตลอดช่วง 10 ปี โดยมี
ห้องสมุด 1,250 แห่ง ในช่วง  10 ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันมีจ านวน 1,850 แห่ง ซึ่งหมายความว่าในช่วง 
10 ปีมีห้องสมุดก่อต้ังใหม่ 600 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาของ Bunko และการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนก็ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการอ่าน 
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  มีหมู่บ้านและเมืองกว่า 2,000 แห่ง ซึ่งไม่มีห้องสมุดในญ่ีปุ่นในขณะนั้น และถ้าเขาสามารถ
จัดตั้งห้องสมุดให้ได้ 50 แห่ง ในทุกๆ ปี ก็จะต้องใช้เวลาถึง 40 ปี ดังนั้นการพัฒนาห้องสมุดในระดับ
ท้องถิ่นจึงถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ส าคัญจริงๆ โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนเหล่านั้น 

6. สมาคมห้องสมุดของญ่ีปุ่น (JLA – Japan Library Association) เน้นการพัฒนาห้องสมุด
ประชาชน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของห้องสมุดจะหมายถึงการอ่านที่เพิ่มขึ้นของประชากร 

 

 จากรายงานของภาครัฐบาลซึ่งมีการท าวิจัยด้านการอ่านเปรียบเทียบกับเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา 
พบว่า มีประชากรที่ใช้ห้องสมุดร้อยละ 16.9 ของประชากรที่ใช้ห้องสมุดมากกว่า 1 คร้ังต่อปี ซึ่งเทียบ
กับผลวิจัยปัจจุบันพบว่ามีอัตราร้อยละ 24.3 แต่ก็ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากสัดส่วนควรจะ
เป็นร้อยละ 50-60 

 สมาคมห้องสมุดของญ่ีปุ่น (JLA) มีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนห้องสมุด
ประชาชนในการส่งเสริมด้านการอ่าน ได้แก่ 

1. เสนอต่อรัฐบาล สังคม และบุคคล โดยเน้นให้เห็นความส าคัญของห้องสมุดประชาชนและ
ห้องสมุดโรงเรียนในการส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งเสนอผ่านทางสัปดาห์การอ่าน (Reading 

Week) โดยความร่วมมือกันของหลายๆ องค์กร 

2. ได้ท าการคัดเลือกหนังสือที่ได้รับการแนะน า มีหนังสือประมาณ 60,000 ปก ที่ตีพิมพ์ใน        
แต่ละปีในญี่ปุ่น ซึ่งจะมีอยู่ 35,000–40,000 ปก ที่อยู่ในตลาดเร่ิมแรก หนังสือที่ได้รับการแนะน าเหล่านี้
ได้รับการคัดเลือกโดยนักอ่านมืออาชีพและบรรณารักษ์มืออาชีพ ซึ่งจะมีประมาณ 8,000 ปก ในแต่ละปี 
หนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ลงในข่าวรายสัปดาห์ของ JLA หรือหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ หรือ 
Book Reviews ภายใต้ค าน าว่า “Dokushojin” (Reader) ซึ่งจะช่วยให้ห้องสมุดสามารถตรวจสอบได้ว่า
หนังสือเล่มไหนควรเลือกเข้าห้องสมุด และช่วยส านักพิมพ์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเมื่อหนังสือได้รับการ
แนะน าในบทความอย่างน้อย 1,000 เล่ม จะสามารถขายให้กับห้องสมุดได้ ซึ่งจะมีประมาณ 1,800 เล่ม 
สมาชิกของคณะกรรมการคัดเลือกจะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยประมาณ  
50 คนที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆ สาขา ทุกๆ วัน จะมีการขอยืมหนังสือใหม่ๆ จากบริษัทจัดจ าหน่าย
ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อมาท าการคัดเลือก ซึ่งวิธีนี้เป็นความพยายามที่จะท าการประชาสัมพันธ์หนังสือ
ที่ดี 

3. คณะกรรมการจะให้ความส าคัญกับวิธีการในการส่งเสริมการอ่านและสร้างสภาพแวดล้อม
ที่จูงใจ ส าหรับการอ่านในกลุ่มเด็กผู้พิการ รวมทั้งคนหูหนวกและตาบอด ผู้ป่วยในโรงพยาบาล เช่น      
มีการประชาสัมพันธ์ในชั้นหนังสือของเด็ก ในหนังสือเกี่ยวกับกิจกรรมของแม่ที่มีต่อการอ่านของเด็ก
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และรายงานประจ าปีของห้องสมุดเด็ก รวมทั้งมีการจัดประชุมและอภิปรายวิธีการให้บริการของ
ห้องสมุดให้กับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10 ปี และ 15-16 ปี 

4. อบรมด้านเทคนิคให้แก่บุคลากรห้องสมุด โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายของ JLA โดยการ
เน้นและมุ่งความพยายามที่การให้บริการห้องสมุดส าหรับเด็กเยาวชนและผู้พิการ 

 จากข้อเท็จจริงในอดีตที่ได้กล่าวถึงข้างต้นสามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงการปรับตัวของประเทศ
ญ่ีปุ่น ในเร่ืองของนโยบายการส่งเสริมการอ่านจากอดีตจนถึงปัจจุบันดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญีปุ่่นระหว่าง ค.ศ.1988 –    
ค.ศ.2008 

 จากบทความของ Hitoshi Kurihara ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือ “Effective Methods of Promoting 

Reading Habits in Asia and the Pacific” ได้กล่าวว่าการส่งเสริมการอ่านในแต่ละประเทศจะมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมและเงื่อนไขการด าเนินชีวิตของประชาชน นอกจากนี้
ยังขึ้นอยู่กับประเภทของงาน และความรับผิดชอบที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละรายมีความเกี่ยวข้องอยู่ จึงมีผลให้
ประเด็นการมองและแนวทางในการส่งเสริมนิสัยการอ่านมีความต่างกัน อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีความ
แตกต่างที่หลากหลาย แต่ปัญหาที่น าเสนอส่วนมากก็เป็นปัญหาที่เหมือนๆ กัน ทั้งนั้น โดยสรุปปัญหา
ของการอ่านเกิดจาก 

1. รัฐบาล  รวมทั้งรัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่น ให้ความส าคัญต่อการศึกษาด้านการอ่าน
ที่ไม่เหมาะสม และไม่เห็นความส าคัญในขณะที่ตัวชี้วัดในเชิงบวกมักจะมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรใน  

รูปตัวเงิน 

2. สังคมโดยรวม  ไม่มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเด็กและการอ่านใน
แต่ละช่วงของวัย และชีวิตความเป็นครอบครัว ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกมองข้ามไป ยิ่งกว่านั้นการขาดความ
เข้าใจของครอบครัว รวมทั้งครูที่โรงเรียนที่ยังคงเชื่อว่า การอ่านไม่มีความจ าเป็นเท่ากับหนังสือเรียน 
ทั้งนี้เป็นเร่ืองของทัศนคติที่ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นเพื่อที่จะท าให้ประชาชนเข้าใจถึงความส าคัญของ
การอ่านที่มีต่อเด็ก และเพื่อให้การส่งเสริมการอ่านมีความต่อเนื่องการร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน 
รวมทั้งการเป็นอาสาสมัครจึงมีความจ าเป็น 

3. ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดประชาชน ความเข้าใจอย่างง่ายๆ ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง                

มักเข้าใจว่าบทบาทของห้องสมุดควรให้บริการประชาชนเพื่อเพิ่มอัตราการอ่าน จัดการให้มีอุปกรณ์การ
อ่านที่หลากหลาย และให้ข่าวสารที่หลากหลาย ดังนั้นความส าคัญของการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อการอ่าน และฝึกอบรมบุคลากรห้องสมุด จึงเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง 
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4. การให้ความสนับสนุนต่อส านักพิมพ์และระบบการจัดจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการท ากิจกรรมของส านักพิมพ์และบรรณาธิการ นักเขียน โดยสังคมและภาครัฐ และ
ควรมีการก าหนดระบบการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม เพื่อให้หนังสือที่ผลิตเสร็จแล้วสามารถเข้าถึงผู้อ่าน
ได้ ซึ่งมักเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในปัจจุบัน 

5. สื่อใหม่ๆ เช่น ทีวี อิทธิพลของสื่อในรูปแบบใหม่ เช่น ทีวีซึ่งมีผลต่อนิสัยการอ่าน เป็นสิ่งที่
ต้องให้ความสนใจ 

 ปัญหา 5 ประการข้างต้น เป็นปัญหาที่ญ่ีปุ่นต้องให้ความสนใจ เพื่อเพิ่มจ านวนประชากรผู้อ่าน
ได้ และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของประชากรโดยรวม ด้วยการคุ้มครองและเพิ่มสิทธิ เพื่อให้เกิด
การใช้ความสามารถที่แท้จริงของคนแต่ละคน นั่นคือพื้นฐานเบื้องต้นในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ และรากฐานแห่งสังคมประชาธิปไตย ดังนั้นการส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้คนอ่านออกเขียน
ได้จึงเป็นงานที่ต้องท าทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 ดังนัน้ นับจากอดีตเป็นต้นมาญี่ปุ่นจึงได้มีการก าหนดนโยบาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
มาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน โดยผ่านทางภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ผู้ประกอบการ และองค์กรต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของการด าเนินการเพื่อส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นในช่วงเวลา  20 ปี              
ที่ผ่านมา ระหว่าง ค.ศ.1988 ถึง ค.ศ.2008 มีดังนี ้
 

การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ.1988 – ค.ศ.1990 
 

1. นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขององค์กรภาคเอกชน 

 Kenichi Ino, Secretary – General, Japan Council for Promotion of Booking Reading ได้
กล่าวถึงการเคลื่อนไหวด้านการส่งเสริมการอ่านของญ่ีปุ่นเอาไว้ในบทความเร่ือง “พัฒนาการของการ
เคลื่อนไหวในการส่งเสริมด้านการอ่านในญี่ปุ่น เมื่อ ค.ศ.1989 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 ญ่ีปุ่นได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมด้านการอ่านหนังสือของญ่ีปุ่น (Japan 

Council for Promotion of Book Reading) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.1959 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและเกิดความก้าวหน้าในสังคมโดยผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมด้านการอ่านหนังสือ คณะกรรมการได้ก่อตั้งขึ้นจากตัวแทนของ
ส านักพิมพ์และห้องสมุด 7 แห่ง ที่ประสบความส าเร็จเพื่อเป็นกรรมการในกิจกรรมสัปดาห์หนังสือ 
Book Week และเป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) กิจกรรมข้างต้นมาตั้งแต่ ค.ศ.1957 หลังจากนั้น 30 ปี ก็ได้
เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมใหญ่ๆ 2 กิจกรรม ได้แก่ งานสัปดาห์หนังสือซึ่งจัดขึ้นในทุกฤดูใบไม้ร่วง และ
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งานสัปดาห์หนังสือเด็กในทุกฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้ในปัจจุบันได้กลายเป็นกิจกรรม
ระดับชาติของญี่ปุ่น 

 นอกเหนือจากงานเหล่านี้แล้ว ทางคณะกรรมการยังเชิญชวนให้เกิดการรักหนังสือและเชิญชวน
ให้อ่านหนังสือในที่สาธารณะตลอดทั้งปีภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่า การส่งเสริมการอ่านหนังสือในวันของ
วัยรุ่น (Promotion of Book Reading on Adult’s Day) มาอ่านหนังสือกันเถอะ (Let’s Reading) และ
สมาชิกใหม่ของสังคม (New Member of Society) เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็มีการวางแผนโครงการ
หลายโครงการและมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์เกิดความเข้าใจและสนใจ ซึ่งสภานี้ถือเป็น
องค์กรหลักของกิจกรรมต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน 

 คณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมด้านการอ่านหนังสือของญ่ีปุ่น (The Japan Council for 

Promotion of Book Reading) ประกอบไปด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายรวม 7 ท่าน จากสมาคม
ส านักพิมพ์หนังสือของญ่ีปุ่น สมาคมส านักพิมพ์นิตยสารของญ่ีปุ่น สมาคมตัวแทนวัสดุสิ่งพิมพ์แห่ง
ญ่ีปุ่น สมาคมสิ่งพิมพ์ต าราเรียน สมาคมร้านขายหนังสือของญ่ีปุ่น สมาคมห้องสมุดของญ่ีปุ่น และ
สมาคมห้องสมุดโรงเรียนของญ่ีปุ่น ซึ่งองค์กรข้างต้นทั้งหมดถือเป็นตัวแทนด้านสิ่งพิมพ์และห้องสมุด
โลกของญ่ีปุ่นอีกด้วย สภานี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์และการอ่าน 
และมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยมีองค์กรท้องถิ่นถึง 41 องค์กร เสนอเข้าร่วมเป็นตัวแทนในท้องถิ่น
ของตน 

 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม (Activity Organizing Committee) 

 ประกอบด้วยบุคคล 24 ท่านที่เข้าร่วมเป็นกรรมการใน 5 องค์กรย่อยๆ ได้แก่ 
1. คณะกรรมการสัปดาห์หนังสือเด็ก (Children’s Book Week Committee) 
2. คณะกรรมการสัปดาห์หนังสือ (Book Week Committee) 

3. คณะกรรมการหนังสือรายเดือน (Periodicals Month Committee) 

4. คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านหนังสือของเยาวชน (Promotion of Young Adult’s Book 
Reading Committee) 

5. คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนเร่ิมต้นวัยท างาน (Committee to Promote 

Book Reading for Young People who Have Just Begun Their Company Careers) 

 โดยแต่ละองค์กรข้างต้น มีการจัดกิจกรรมดังนี้คือ 

1. สัปดาห์หนังสือเด็ก  Children’s Book Week (1 พ.ค. – 14 พ.ค.) 
- ค.ศ.1989 เป็นการจัดสัปดาห์หนังสือเด็กครั้งที่ 31 
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- จัดท าโปสเตอร์สี 65,000 ชิ้น ส่งไปตามโรงเรียนในระดับพื้นฐานและไฮสคูล ห้องสมุด
ประชาชน และร้านขายหนังสือทั่วประเทศ 

- Book reading in reading circles ซึ่งบรรยายโดยผู้เขียน รวมทั้งมีการจัดอภิปราย การจัด
แสดงสินค้า และการขายเฉพาะจุด (Spot Sales) ส าหรับหนังสือเด็กที่แนะน าให้อ่าน โดยด าเนินการใน
หลายพื้นที่ทั่วประเทศ 

2. สัปดาห์หนังสือ Book Week (27 ต.ค. – 14 พ.ย.) 
- ค.ศ.1989 เป็นการจัดสัปดาห์หนังสือคร้ังที่ 43 ซึ่งสนับสนุนโดยองค์กรต่างๆ 

- มีการจัดท าโปสเตอร์สี 70,000 ชิ้น ส่งไปตามโรงเรียนในระดับพื้นฐาน และไฮสคูล 
ห้องสมุดประชาชน และร้านขายหนังสือทั่วประเทศ 

- การให้รางวัลแก่กลุ่มผู้อ่านที่มีการท ากิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ 

- การให้การสนับสนุนองค์กรท้องถิ่น เพื่อท าการส่งเสริมการอ่านหนังสือ (โดยมีองค์กร
ท้องถิ่นในปัจจุบัน 41 องค์กร) 

3. หนังสือรายเดือน (Periodicals Month) (21 ก.ค. – 20 ส.ค.)  
- จัดท าโปสเตอร์สี 35,000 ชิ้น ส่งไปตามห้องสมุดประชาชน ร้านหนังสือ และสมาชิก    

ทั่วประเทศ ใน ค.ศ.1989 

4. การส่งเสริมการอ่านหนังสือของเยาวชน (15 ม.ค., Coming of – age – Day) 

- มีการจัดท าแผ่นพับ 250,000 ชุด เพื่อแนะน าหนังสือดี 24 เล่ม ส่งให้กับเยาวชนที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม Coming–of–Age Day (Seijin–on–hi, 15 มกราคม) ซึ่งเป็นพิเศษครบรอบ 20 ปีของ
ญ่ีปุ่น ใน ค.ศ.1989 ซึ่งแผ่นพับนี้ได้ถูกส่งไปยังห้องสมุดและร้านขายหนังสือด้วย 

5. การส่งเสริมการอ่านหนังสือส าหรับประชากรในกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นท างาน 

- ค.ศ.1989 มีการจัดท าแผ่นพับ 205,000 ชุด เพื่อแนะน าหนังสือดี 24 เล่ม ส่งให้กับผู้ที่
จบไฮสคูล รวมทั้งห้องสมุดประชาชน ร้านหนังสือ และสมาคมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ 

6. การส่งเสริมการอ่านหนังสือในเทศกาล “Respect–for–the–Aged–Day” ในวันท่ี 15 ก.ย. 
- โดยได้ท าการท าแผ่นผับ 180,000 ชุด เพื่อแนะน าหนังสือดี 24 เล่ม ส่งให้กับห้องสมุด

ประชาชนและร้านหนังสือ 

7. รางวัลส าหรับการส่งเสริมการอ่านหนังสือ 

- รางวัลในงานสัปดาห์หนังสือในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งมอบให้ทั้งระดับองค์กรและระดับ
บุคคล 

- รางวัลในรูปของประกาศนียบัตรที่จารึกรางวัล 
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- การให้รางวัลแบบคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือกในส่วนกลางจะคัดเลือกให้รางวัล
ตามค าแนะน าของประธานการศึกษาท้องถิ่น ผู้ดูแลห้องสมุดประชาชน บริษัทหนังสือพิมพ์ บริษัท
โทรทัศน์ สมาชิกขององค์กร และสมาคมส่งเสริมการอ่านของท้องถิ่น เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์ของรางวัลเพื่อสื่อและระลึกถึงบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนร่วมในการให้บริการ 
เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ รางวัลนี้เร่ิมมีขึ้น ใน ค.ศ.1971 โดยได้รับการสนับสนุนจากผลประโยชน์ที่
ได้จากกองทุน 20 ล้านเยน ที่บริจาคให้โดย Mr.Shoichi  Noma, ซึ่งเป็นอดีตประธานของ Kodansha 

และได้รับบริจาคจาก Kodansha เพิ่มอีก 20 ล้านเยน ใน ค.ศ.1989 เพื่อฉลองครบรอบ 80 ปี ของมูลนิธิ 
และอีก 8 ล้านเยน ได้รับการบริจาคจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ CPBR รางวัลมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากใน
การกระตุ้นให้เกิดการอ่านหนังสือทั่วประเทศ 

 นับแต่การก่อตั้งองค์กรได้เน้นหนักในการส่งเสริมการอ่านหนังสือของเด็ก และจาก  ค.ศ.1969 
ผ่านมาอีก 6 ปี ก็ได้ให้การสนับสนุนโครงการรณรงค์พิเศษเพื่อจูงใจเด็กในโรงเรียนให้อ่านหนังสือมาก
ขึ้น โดยมีหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจ านวน 50 เล่ม ส าหรับเด็กนักเรียนระดับ 3 และพวกมืออาชีพ 
เช่น บรรณารักษ์ จากห้องสมุดประชาชนของท้องถิ่นที่สามารถส่งหนังสือเข้าสู่ห้องเรียน พวกมืออาชีพ
เหล่านี้จะแนะน าหนังสือให้กับนักเรียนในหลายๆ วิธี เช่น การน าเสนอหนังสือจริงๆ ให้กับนักเรียน     
มีการเล่าถึงหัวข้อหลักๆ ของหนังสือ เล่าเร่ืองคร่าวๆ รวมทั้งมีการให้ยืมหนังสือส าหรับน าไปอ่าน        
ที่บ้าน ท าให้หนังสือหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มเด็กในตอนแรก แต่ดูเหมือนจะเกินความคาดหมาย เนื่องจาก
ไม่ใช่แต่เด็กเท่านั้นแต่ครูและครอบครัวก็มีความสนใจในการอ่านหนังสือด้วย ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญ    
ที่ท าให้เพิ่มจ านวนกลุ่มผู้อ่านในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีจ านวนนับไม่ถ้วนทั่วประเทศ 

 

3. การปรับตัวของผู้ประกอบการในญ่ีปุ่น 

 จากข้อมูลของ บริษัท Shuppan News Co.,Ltd. กล่าวว่า ในทศวรรษที่ 1980 การพิมพ์ในญ่ีปุ่นมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ านวนปกหนังสือออกใหม่ จ านวนการพิมพ์ และยอดขายเพิ่มสูงขึ้น โดย
ยอดขายหนังสือนิตยสารจะสูงกว่าหนังสือทั่วไป และนิตยสารออกใหม่ มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 

4. พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่น 

 สิ่งหนึ่งที่ชาวญ่ีปุ่นมีความกระหายและใคร่อยากอ่านอย่างมาก คือ มังงะ ซึ่งชาวญ่ีปุ่นจ านวน
มาก มักซื้อมังงะอ่าน ซึ่งจัดเป็นคอลเลคชั่น เร่ืองราวต่างๆ มีความหนามากเกือบเท่าสมุดโทรศัพท์         
ท าการพิมพ์โดยใช้กระดาษราคาถูก และมักอ่านในขณะที่เดินทาง และจากที่ท างาน ข้อแตกต่างส าคัญ
ระหว่างชาวญ่ีปุ่นกับอเมริกา คือ ประชาชนอเมริกันไม่ได้มีความต้องการอ่านหนังสือเหมือนคนญ่ีปุ่น 
คนส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านอย่างอ่ืน ยกเว้นหนังสือพิมพ์รายวัน ซึ่งพบว่าหนังสือร้อยละ 90 จะสามารถ     
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ถูกซื้อได้เพียงร้อยละ 10 ของประชากรอเมริกา นี่คือสิ่งที่ค้นพบ นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในระบบ
โรงเรียน และมีบ้าน ซึ่งมีการสนับสนุนและจูงใจให้เกิดความสมัครใจในการอ่านน้อยมาก 

 นานมาแล้วในญ่ีปุ่นการพิมพ์งานเขียนจะอยู่ภายใต้การควบคุมของวัดพุทธศาสนา และไม่ได้       
มีการเผยแพร่ ขณะเดียวกันผลงานการพิมพ์เองก็ค่อนข้างยาก และใช้เวลานาน แต่ละหน้าของงานต้อง
ท าด้วยแม่พิมพ์ไม้แล้วแม่พิมพ์นั้นจึงจะน ามาพิมพ์ส าเนา  สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ได้เร่ิมเข้าสู่ญ่ีปุ่น
ในช่วงศตวรรษที่ 16 ท าให้การพิมพ์สามารถท าได้ง่ายขึ้นและเพียงพอ แต่โชคไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากการ
ท าด้วยวิธีนี้มีต้นทุนแพงในปีทศวรรษที่ 1640 ทางส านักพิมพ์จึงกลับมาใช้แม่พิมพ์ที่เป็นไม้อีกคร้ัง 
ผลลัพธ์ของทั้งสองวิธีพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้วิธีการเขียนมีต้นทุนถูกลงกว่าต้นแบบและมีเพียงพอส าหรับ
ทุกคน 

 ห้องสมุดหมุนเวียนเร่ิมต้นในทศวรรษที่ 1700 หนังสือพิมพ์ซึ่งเปรียบเสมือน broad sheet ได้
เร่ิมมีการขายตามมุมถนน เพื่อสนองความต้องการของผู้อ่านด้วยข่าวสารที่หลากหลาย สิ่งพิมพ์เป็น
จ านวนมากเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละบ้านในญ่ีปุ่นจะรับหนังสือพิมพ์รายวัน 2 ฉบับ 
วารสารจ านวนมากมีรูปแบบน่าดึงดูดใจกลุ่มเด็กหญิงโดยเฉพาะที่ปก ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันอยู่มากมาย
ทุกแห่งภายใต้หลักการของจุดขายในเร่ืองเพศ ตามร้านขายหนังสือจะเห็นคนยืนอยู่เพื่ออ่านสิ่งพิมพ์
ต่างๆ โดยที่ร้านขายหนังสือไม่ได้ไล่คนเหล่านั้น นอกจากร้านขายหนังสือแล้ว ยังมีตู้หยอดเหรียญ        
ที่สามารถกระจายวารสารได้ทั่วถึง แต่ก็ไม่ได้มีแพร่หลายนัก 

 

การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ.1991 – ค.ศ.1995 
 

1. นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลญี่ปุ่น 

 จากการประชุมของ A P P R E B ซึ่งจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 31 มกราคม–1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1994 
ในเร่ืองโปรแกรมการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาหนังสือ โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมรวม 
20 ประเทศ และ 2 องค์กรหลักจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประเทศญ่ีปุ่นได้น าเสนอรายงานในที่ประชุม 
ว่าญ่ีปุ่นเน้นความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยผ่านทางการจัดเทศกาลหนังสือนานาชาติที่ญ่ีปุ่น (Tokyo 

International Book Fair) และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างส านักพิมพ์ในภูมิภาคอาเซียนกับชาติตะวันตก 
มีการจัดตั้งสมาคมส านักพิมพ์แห่งเอเชียแปซิฟิค (Asian Pacific Publishers Association-APPA) โดยมี
เป้าหมายที่จะสร้างให้เกิดการสร้างสรรค์งานพิมพ์ที่มีการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญ 

 นับแต่ทศวรรษที่ 1990 มีการเคลื่อนไหวในเร่ืองการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และคนจ านวน
มากให้ความสนใจและตระหนักถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมให้เด็กๆ อ่านหนังสือด้วยความสมัครใจ
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มากขึ้น มีการเปลี่ยนระบบการศึกษาของโรงเรียนไปสู่การเรียนการสอนเป็นรายบุคคลหรือให้เด็กเป็น
ศูนย์กลางและพัฒนาหลักสูตรด้านสารสนเทศ การอ่านภายในโรงเรียน 

 

2. การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

 ในทศวรรษที่ 1990 ตลาดสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่น พบกับการตกต่ าคร้ังใหญ่ เหตุผลหลักที่ท าให้ตลาด
ตกต่ าได้แก่ 1) รายได้ส่วนบุคคลระหว่างช่วงเศรษฐกิจตกต่ า 2) การแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 3) การเกิดขึ้นของการบริการห้องสมุดเช่นเดียวกับร้านหนังสือมือสองที่เพิ่ง
เกิดขึ้น (Hanajiri, 2003) โดยเฉพาะตลาดในส่วนของหนังสือ ถูกแข่งขันด้วยรูปแบบการกระจายสินค้า
ที่ถูกกว่าในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ (METI, 2002) 

 ในทศวรรษที่ 1990 ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่หันมาเน้นยอดขายนิตยสารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวโน้ม
นี้ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากแนวหนังสือสะท้อนให้เห็นกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย ท าให้ต้อง
แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดย่อยๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับงานอดิเรก วัฒนธรรม ฝึกความรอบรู้ ไลฟ์สไตล์ 
เป็นต้น ส านักพิมพ์ขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีความสามารถจัดพิมพ์นิตยสารที่มีลักษณะเฉพาะได้ 
เช่นกัน 

 หากพิจารณาขนาดธุรกิจ ส านักพิมพ์ที่มีเงินทุนเกิน 100 ล้านเยน  มีประมาณ  249 แห่ง 
โดยรวมทั้งแผนกหนังสือพิมพ์ บรอดคาสติ้ง และโรงพิมพ์ เป็นต้น มีส านักพิมพ์เพียง  ร้อยละ 10 ที่มี
ความช านาญพิเศษในอุตสาหกรรมการพิมพ์ จ านวนเงินทุนของส านักพิมพ์รายใหญ่ๆ มีประมาณ 200-

300 ล้านเยน ส านักพิมพ์รายใหญ่ 2 อันดับแรก มีการจ้างงานคนงาน 1,000 คน ในขณะที่รายอ่ืนๆ มีการ
จ้างงานเพียง 200-300 คน ส่วนส านักพิมพ์อีก 2,235 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 51 มีการจ้างคนงานน้อย
กว่า 10 คน ส านักพิมพ์ส่วนใหญ่ 3,434 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.0 กระจุกตัวกันอยู่ที่โตเกียว รองลงมาอยู่      
ที่โอชากาและเกียวโต 

 มังงะยังคงเป็นผู้น าในตลาดสิ่งพิมพ์ของญ่ีปุ่น โดยในปีค.ศ.1995 มียอดขายมังงะถึงร้อยละ 40 
ของยอดขายหนังสือและนิตยสารในญ่ีปุ่น มีมังงะตีพิมพ์ออกสู่ตลาดรวม 2.3 พันล้านเล่ม และขายได้  
1.9 พันล้านเล่ม โดยชาวญี่ปุ่นมีอัตราการอ่านมังงะเฉลี่ยประมาณคนละ 15 เล่มต่อปี 
 

3. พฤติกรรมการอ่านของคนญ่ีปุ่น 

 Kate Allen, John. E. Ingulsrud ได้กล่าวถึงพฤติกรรมในการอ่านของคนญ่ีปุ่นไว้ในบทความ
เร่ืองการอ่านมังงะ : วัฒนธรรมและนิสัยการอ่านซึ่งเป็นที่นิยมของนักเรียนญี่ปุ่น ดังนี้ 
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 มังงะถือเป็นองค์ประกอบในการอ่านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในญ่ีปุ่น แต่ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับใน
โรงเรียนเนื่องจากครอบครัวและครูจ านวนมากเชื่อว่าการอ่านมังงะเป็นการอ่านที่ง่ายเกินไปและ ส่งผล
กระทบในทางลบ 

 อย่างไรก็ดีความสนใจที่ลดลงในเร่ืองการอ่านเป็นเหตุที่ท าให้ประชาชนให้ความสนใจ ที่ลดลง
ในเร่ืองของการอ่านในระดับชาติของญ่ีปุ่นเป็นอย่างมาก ยอดขายหนังสือเมื่อสิบปีที่ผ่านมาลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง (Left on the Shelf, 2001 จากหนังสือที่ต้องออกจากชั้นวาง, 2001) เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลของญ่ีปุ่น 
ได้เร่ิมต้นในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน (จากหนังสือ Education ministry urges children, 2002) 
โดยได้ต าหนิสื่อโทรทัศน์ เกมคอมพิวเตอร์ และ Busy Schedule (Nakada, 1995)  และจากการวิเคราะห์
ของผู้เชี่ยวชาญทางสังคมของญี่ปุ่น การลดลงของการอ่านมีความเกี่ยวข้องกับหนังสือ ซึ่งไม่ใช่เป็นการ
อ่านนิตยสารหรือมังงะ แม้ว่ าการลดลงของยอดขายหนังสือในตลาดสิ่งพิมพ์จะเป็นเร่ืองปกติ              
แต่ยอดขายของมังงะสามารถกระตุ้นธุรกิจสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นเป็นอย่างดี 
 ประวัติศาสตร์การเขียนมังงะมีมาเป็นระยะเวลายาว ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยศตวรรษ                 
ที่ 12 (Schodt, 1986) และมีการพัฒนารูปแบบมาเร่ือยๆ ทั้งในลักษณะเพื่อความบันเทิง และวิจารณ์
สังคม รูปแบบการน าเสนอมังงะได้มีการพัฒนาขึ้นในทศวรรษที่ 1950 โดยผลงานของ Tezuka Osamu 
ซึ่งเป็นนักเขียนหนังสือเด็กแบบคลาสสิค ซึ่งมีผลงานได้แก่หนังสือเร่ือง Jungle Taitei ใน ค.ศ.1950 
และหนังสือเร่ือง Tetsuwan Atomu ใน ค.ศ.1952 ปัจจุบันหนังสือในรูปแบบของมังงะมีอยู่อย่าง
แพร่หลายและครอบคลุมในแทบทุกหมวดหมู่ของหนังสือในญี่ปุ่น 

 

การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ.1996 – ค.ศ.1999 
 

1. นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลญี่ปุ่น 

 ในญ่ีปุ่นเมื่อช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือส าหรับเด็ก 
และจัดสภาพแวดล้อมในการอ่านที่ดีขึ้นส าหรับเด็ก โดยมีการด าเนินการดังนี ้
 ค.ศ.1997 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับห้องสมุดของโรงเรียน (The School Library Law) 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น และมีการออกกฎหมายให้โรงเรียนที่มีห้องเรียน 12 ห้องขึ้นไป ต้องมี
บรรณารักษ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในญ่ีปุ่นเกือบครึ่ง (ค.ศ.2003) 
 ค.ศ.1999 รัฐสภาแห่งญ่ีปุ่น Houses of Diet ได้มีมติก าหนดให้ ค.ศ.2000 ให้เป็นปีแห่งการอ่าน
หนังสือของเด็กทั่วประเทศ (National Year of Reading for Children) การด าเนินการนี้เป็นการกระตุ้น
ให้สาธารณชนให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการอ่านของเด็ก 
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2. นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขององค์กรภาคเอกชนในญี่ปุ่น 

1. สัปดาห์หนังสือ (Book Week) ค.ศ.1998 

งานสัปดาห์หนังสือของญ่ีปุ่น มีการจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม –           
9 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่กลางวันสั้นกว่ากลางคืน อากาศท าให้เกิดความสดชื่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 
กระตุ้นให้ชาวญี่ปุ่นรีบเร่งที่จะหาหนังสือดีๆ อ่าน  

ในหลายประเทศทั่วโลกมีการจัดงานในลักษณะนี้เช่นกัน ส าหรับในญ่ีปุ่นเร่ิมมีการจัดงาน
สัปดาห์หนังสือเป็นคร้ังแรกเมื่อ ค .ศ.1947 หลังสหรัฐอเมริกา ในช่วงงานสัปดาห์หนังสือ 
คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทสิ่งพิมพ์และสมาคมห้องสมุดได้มีการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจการอ่าน ทั้งการจัดแสดงสินค้า การบรรยาย           
การจัดประกวดหนังสือ และพิธีมอบรางวัลแก่ชมรมนักอ่าน โดยมีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศญี่ปุ่น 

 

3. การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

สถานการณ์สิ่งพิมพ์ประจ าค.ศ.1999 

รายงานประจ าค.ศ.2000 ของบริษัท Shuppan News Co., Ltd. ถือเป็นหลักฐานอ้างอิงที่ส าคัญที่
กล่าวถึงข่าวและข้อมูลด้านสิ่งพิมพ์ของญ่ีปุ่น ใน ค.ศ.1999 โดยได้กล่าวถึงประเด็นการออกกฎหมาย
ของ National Diet Library เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก าหนดให้ส านักพิมพ์ต้องท าการ              
ส่งส าเนาสิ่งพิมพ์แต่ละเล่มให้กับ National Library รวมทั้งกล่าวถึงแนวโน้มของสิ่งพิมพ์ประเภท
หนังสือและนิตยสาร ตลอดจนสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อสรุปมีดังนี้ 

สิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นใน ค.ศ.1999 มียอดจ าหน่าย 2,554,823 ล้านเยน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
2.4 และลดลงอย่างต่อเน่ืองมา 3 ปีแล้ว โดยยอดจ าหน่ายหนังสือมีมูลค่า 1,042,077 ล้านเยน ลดลงจากปี
ที่แล้วร้อยละ 1.18 ส่วนนิตยสารมียอดจ าหน่าย 1,511,745 ล้านเยน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 2.8 แม้ว่า
ยอดจ าหน่ายหนังสือจะมีอัตราการลดลงน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ก็ยังน่า เป็นห่วง ในส่วนของนิตยสาร
สัดส่วนเร่ิมมากขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อย แต่ยอดจ าหน่ายที่ไม่ดี ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์โดยรวม ยอดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ใน ค.ศ.1999 มียอดจ าหน่ายเกือบเท่ากับ ค.ศ.1994 ส านักพิมพ์        
ทั่วประเทศ มีจ านวน 4,406 แห่ง ร้อยละ 79 กระจุกตัวอยู่ที่โตเกียว อีก 1,400 แห่ง เปิดเว็บไซต์ของ
ตนเอง ซึ่งมีแนวโน้มจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 

4. พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่น 

จ านวนหนังสือที่ตีพิมพ์ในประเทศญ่ีปุ่นมีจ านวนมากเป็นอันดับ 5 ของโลก รองจากอังกฤษ 
จีน เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ.1996 มีจ านวนปกออกใหม่ 60,000 ปก แต่เนื่องจากชาวญ่ีปุ่น
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นิยม ดูโทรทัศน์กันมากขึ้น รวมทั้งเล่นวีดิโอเกม และสื่ออ่ืนๆ ท าให้คนญ่ีปุ่นอ่านหนังสือน้อยลง        
ผลจากการส ารวจโพลล์ทั่วประเทศ ซึ่งด าเนินการโดย Yomiuri Shimbun newspaper เมื่อเดือนตุลาคม 
ค.ศ.1997 ร้อยละ 62 ของกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่าให้เวลากับการอ่านน้อยลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และ
กว่าร้อยละ 50 ไม่ได้อ่านหนังสือในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาข้างต้นถือเป็นหัวใจส าคัญที่ใช้เป็น
แนวคิดในการจัดงานสัปดาห์หนังสือขึ้น 

จากผลการส ารวจนิสัยการอ่านของเด็กในวิทยาลัยทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญ่ีปุ่นระหว่าง
ค.ศ.1995 ถึง ค.ศ.1999 พบว่านักเรียนหันมาสนใจอ่านมังงะตลอดทั้งปี นักเรียนชอบที่จะอ่านนิตยสาร
และมังงะมากกว่าการอ่านหนังสือ นักเรียนระดับวิทยาลัยมีโปรแกรมที่รัดตัว โดยเฉพาะการใช้เวลาใน
การเรียน และการท างานนอกเวลา เมื่อมีเวลาว่างก็มักจะใช้เวลากับการดูทีวี อ่านมังงะ และนิตยสาร 

 

การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญีปุ่่น ค.ศ.2000 
 

1. นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลญี่ปุ่น 

ค.ศ.2000 รัฐบาลก าหนดให้เป็นปีแห่งการอ่านของเด็กทั่วประเทศ และได้มีการจัดตั้งองค์กร
ใหม่เพื่อรองรับการด าเนินการนี้ ได้แก่ ห้องสมุดนานาชาติเพื่อการอ่านของเด็ก International Library of 

Children’s Literature (ILCL) ซึ่งได้เร่ิมเปิดด าเนินการในปีเดียวกันนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ
ข้างต้นดังนี ้
 ในญ่ีปุ่นมีการเคลื่อนไหวคร้ังใหญ่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านของเด็ก โดยความร่วมมือของ
หลายๆ องค์กร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย และสนับสนุนการอ่านอย่างสมัครใจของเด็ก 
เนื่องจากผลการประเมินของ OECD ทางด้านการศึกษา และผลของการประเมินโดย PISA (Programe 

for International Student Assessment) คร้ังที่ 1 ใน ค.ศ.2000 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งท าให้ชาวญ่ีปุ่น
ตกใจ เนื่องจากผลการประเมินพบว่า นักเรียนของญ่ีปุ่นในปัจจุบันไม่ได้ให้เวลากับการอ่านเพื่อความ
บันเทิงมากนัก จากรายงานนี้ญ่ีปุ่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่กว่า ร้อยละ 40 ของนักเรียนไม่ได้มีการ
อ่านเพื่อความบันเทิง ซึ่งแนวโน้มนี้ไม่ได้พบเฉพาะในรายงานเท่านั้น แต่ยังพบในระดับโรงเรียนและ
ในครอบครัวของญ่ีปุ่น ซึ่งถือเป็นปัญหาในวงกว้าง ซึ่งประเด็นนี้ท าให้ประชาชนชาวญ่ีปุ่นและองค์กร
ต่างๆ ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการส่งเสริมด้านการอ่านของเด็ก 

 หนึ่งในความพยายามที่เป็นรูปธรรม คือ การตัดสินใจจัดต้ังห้องสมุดนานาชาติเพื่อการอ่านของ
เด็ก (International Library of Children’s Literature – ILCL) ซึ่งเป็นสาขาของห้องสมุดรัฐสภาแห่งชาติ 
(National Diet Library) (NDL) โดยใน ค.ศ.1995 กลุ่มของสมาชิกรัฐสภาได้เร่ิมต้นท างานเพื่อจัดตั้ง 
ILCL และกลุ่ม NGO ก็ได้เร่ิมต้นท างานสนับสนุนด้วยเช่นกัน ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1996 แผนงาน
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พื้นฐานของ ILCL ได้เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างขึ้น และในเดือนมกราคม ค.ศ.1997 ได้เร่ิมมีการวางแผนจัดตั้ง
สถานที่ท างานของ ILCL ขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนใน ค.ศ.
1997 ซึ่งแต่เดิมเร่ิมประกาศใช้ใน ค.ศ.1953 ก าหนดให้ทุกโรงเรียนควรมีห้องสมุดโรงเรียนและ
บรรณารักษ์ ซึ่งจะต้องมีทั้งใบวุฒิบัตรรับรองการเป็นครูและบรรณารักษ์ในขณะเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
กฎหมายย่อยได้เปิดช่องให้โรงเรียนอาจจะไม่ต้องมีบรรณารักษ์ของโรงเรียนได้ในกรณีที่โรงเรียนมี
ปัญหา ซึ่งการเปิดช่องในกรณีน้ีได้ถูกแก้ไขมาครึ่งศตวรรษแล้วและในที่สุดในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1997 
ได้มีการก าหนดข้อก าหนดใหม่โดยให้โรงเรียนที่มีห้องเรียน 12 ห้องขึ้นไป จะต้องมีบรรณารักษ์ของ
โรงเรียนก่อน เดือนเมษายน ค.ศ.2003 ส่วนตัววัดอ่ืนๆ ได้แก่ การมีงบประมาณพิเศษในการปรับปรุง 
หนังสือและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องสมุดโรงเรียน 

 ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1999 ทั้งสภาสูง และสภาล่างของญ่ีปุ่นได้มีการปรับปรุง เพื่อหาข้อสรุป 
และก าหนดให้ ค.ศ.2000 เป็นปีแห่งการอ่านของเด็กแห่งชาติ ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่อย่าง
แพร่หลาย เพื่อส่งเสริมการอ่านของเด็ก ข้อสรุปของสภาล่างได้กล่าวว่า “การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ
หนังสือ เด็กจะได้เรียนรู้ภาษา มีไหวพริบสูง แล้วแสดงออก มีจินตนาการ เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้ง 
ดังนั้นการไม่ตระหนักและไม่เห็นคุณค่าของการอ่าน รัฐบาลจึงควรก าหนดให้ ค.ศ.2000 ซึ่งมีการออก
กฎหมาย ILCL เป็นปีแห่งการอ่านของเด็ก และก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วนและครอบคลุม 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการอ่านของเด็กในระดับประเทศ ในขณะเดียวกันทางด้าน สภาสูงของญ่ีปุ่น
ก็ได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อสรุปเป็นอย่ างดี โดยได้ด าเนินการจริงในวันที่ 1 มกราคม                
ค.ศ.2000 ซึ่ง ILCL ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ และในวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันเด็กของ
ประเทศญ่ีปุ่นก็ได้มีการเปิดใช้ห้องสมุดเป็นบางส่วน โดยคาดหวังว่าห้องสมุดจะเป็นศูนย์รวมหลักใน
การสนับสนุนความพยายามต่างๆ และเป็นศูนย์กลางในระดับประเทศ 

 นอกจากนั้นตลอดค.ศ.2000 ยังได้มีการจัดกิจกรรม และโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของ
เด็กอย่างมากมายทั่วประเทศญ่ีปุ่น เช่น ในระหว่างปีมีโรงเรียนประมาณ 2,000 โรงเรียน ที่เร่ิมต้น          

ช่วงเช้าของการเรียนให้เป็นช่วงเวลาของการอ่านเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก 

 

2. นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขององค์กรภาคเอกชนในญี่ปุ่น 

 Bookstart in Japan (ค.ศ.2000) 
 Bookstart in Japan เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลก าไร มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างโอกาสให้กับ
ครอบครัวและบุตรให้ใช้เวลาอย่างมีความสุขด้วยกัน โดยการแบ่งปันหนังสือร่วมกัน และมีการแจกถุง
หนังสือให้แต่ละครอบครัว ที่น าเด็กเล็กมาตรวจสุขภาพ ภายในถุงประกอบไปด้วยหนังสือเด็กเล็ก           
2 เล่ม หนังสือคู่มือที่มีภาพประกอบเล่มเล็กๆ เกี่ยวกับการแบ่งปันหนังสือ (มี 7 ภาษา) ของขวัญชิ้น
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เล็กๆ รายการหนังสือเด็กเล็กที่จัดพิมพ์โดยห้องสมุดท้องถิ่น แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกับ
ห้องสมุดท้องถิ่น หนังสือแนะน าส าหรับครอบครัว บัตรใช้ห้องสมุด ข้อมูลท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
สนับสนุนครอบครัว รายชื่อหนังสือในห้องสมุด และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของเด็ก 
จุดมุ่งหมาย  เพื่อสนับสนุนพ่อแม่ ผู้ปกครองในการแบ่งปันหนังสือ และใช้เวลาร่วมกับลูกๆ 

 Bookstart ในญ่ีปุ่นเร่ิมเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกใน ค.ศ.2000 โดยเร่ิมต้นโครงการน าร่องที่สุงินามิ 
(Suginami-ku) กรุงโตเกียว โดยมีผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นกว่า 1,800 คน เช่น ในเมืองหลวง เมืองต่างๆ 
และหมู่บ้านในญ่ีปุ่นร่วมกันก่อตั้งโครงการโดยใช้ทุนและงบประมาณของตนเอง Bookstart สามารถ
ดึงดูดความสนใจของประชาชนจ านวนมาก โดยมีผู้เกี่ยวข้องถึง 682 ราย จาก 1,805 ราย หรือประมาณ 
ร้อยละ 38 ของผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นด าเนินโครงการ Bookstart กันอย่างแพร่หลาย (ข้อมูล ณ พ.ย.2008) 
 สิ่งที่ต้องค านึงถึงเมื่อจัดท าโครงการ Bookstart ในญี่ปุ่นก็คือ จะต้องมีการปรับรูปแบบโครงการ 
Bookstart ในญ่ีปุ่นให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์และจัดการโครงการให้สอดคล้อง
กับสังคมญ่ีปุ่น ในขณะเดียวกันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงโครงการ Bookstart เพราะพบว่าโครงการนี้มี
หลักการส าคัญ 5 ประการ ที่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทั่วโลก ได้แก่ 

1. Bookstart เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการแบ่งปันหนังสือ ซึ่งส าคัญมากส าหรับเด็กเล็กในการสร้าง
ประสบการณ์แห่งความสุข ที่จะได้ยินเสียงของคนที่เขารักมากที่สุด 

2. Bookstart เกิดขึ้นเพื่อเด็กเล็กทุกคน เนื่องจากเด็กทุกๆ คนจะได้รับถุงหนังสือ ซึ่งบาง
ครอบครัวไม่สามารถหาซื้อได้ หรือไม่คิดที่จะซื้อและไม่คิดที่จะไปร้านหนังสือ หรือห้องสมุด เด็กเล็ก
เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน แต่พวกเขามีสิทธิที่เท่าเทียมกันที่จะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุข
ด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรัก 

3. Bookstart ช่วยตรวจสอบสุขภาพของเด็กเล็กในทุกที่ที่สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่ค านึงถึง
ความสนใจของคนเหล่านั้น การแจกถุงหนังสือให้กับเด็กทุกคนเป็นสิ่งส าคัญมากในการเข้าถึงทุกๆ 
ครอบครัว 

4. Bookstart ไม่ได้มีบทบาทในการกระจายหนังสือ แต่ เป็นการมอบหนังสือบวกกับ
ประสบการณ์ในการแบ่งปันหนังสือ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากที่ครอบครัวจะพบว่าเด็กๆ สามารถมีความสุข
อยู่กับหนังสือ และมีประสบการณ์แห่งความสุขที่จะได้มีการแบ่งปันหนังสือ ซึ่งมักพบว่าถุงหนังสือ      
ที่ส่งมอบให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Bookstart ซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการแบ่งปันหนังสือระหว่างเด็กเล็กกับ
ครอบครัว 

5. Bookstart เป็นโครงการที่ต้องร่วมมือกัน เนื่องจากมีการส่งมอบโดยผ่านเครือข่ายตัวแทน 
และหุ้นส่วนทั้งบุคคลและสาธารณะ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ศาสนา    
ซึ่งด าเนินการโดยทีมงานซึ่งปรารถนาที่จะเห็นเด็กๆ มีความสุข 
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 โครงการรณรงค์ของ  Bookstart ได้มีการกระจายหนังสือให้กับครอบครัวใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้
เด็กๆ สนุกสนานกับการอ่านหนังสือในช่วงที่ยังเป็นเด็ก ซึ่งเป็นวิธีที่ รัฐบาลของประเทศอังกฤษ          
ได้น าเอามาใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้ถูกน าเข้ามาใช้ในญ่ีปุ่น เมื่อสิ้นปีแห่งการรณรงค์ด้านการอ่าน
ของเด็กในญ่ีปุ่น และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความต้องการให้มีการส่งเสริมด้านการอ่าน
ของเด็กอย่างต่อเน่ือง 

 

3. การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

 จากข้อมูลของ Shuppan Nenkan กล่าวถึงสถานการณ์สิ่งพิมพ์ใน ค.ศ.2000 จ านวนส านักพิมพ์
ในญ่ีปุ่นมีรวมทั้งสิ้น 4,391 แห่ง เทียบกับ ค.ศ.1979 ซึ่งมีจ านวน 4,000 แห่ง สะท้อนให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นเร่ิมหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวตลอดช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา 

 หนังสือที่ขายดีในญ่ีปุ่นมักเป็นหนังสือที่ เขียนโดยผู้ เขียน ที่มีชื่อเสียง มีหัวเ ร่ืองและ
องค์ประกอบที่ดึงดูดใจ เป็นหนังสือจากส านักพิมพ์รายใหญ่ และมีการน าเสนอผ่านสื่อทีวี  ปัจจัยที่ช่วย
สนับสนุนการขายหนังสือได้แก่ การมีองค์ประกอบที่ดี พิมพ์ได้จังหวะเวลา มีคุณค่าในเชิงปฏิบัติ 
รวมทั้งหนังสือเกี่ยวกับการสอนวิธีท าต่างๆ ส านักพิมพ์หลักๆ ที่พิมพ์หนังสือหลายเล่ม มักจะจ่ายเงิน
จ านวนมากเพื่อการโฆษณา เพื่อให้ท ายอดขายได้ดี โดยสื่อสารตามสาย หรือออกรายการโทรทัศน์         
การเขียนชมโดยบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือนักร้อง นักแสดง 

 

 การเปิดตัวของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

 ส านักพิมพ์หลักๆ ของญ่ีปุ่น 8 บริษัท ได้จัดท าหนังสือปกกระดาษขนาดเล็ก และเปิดเว็บไซต์
ร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.2000 เพื่อขายหนังสือทางระบบดิจิตอล โดยผ่านทางช่องทางหลักคือ 
ร้านหนังสือและอินเทอร์เน็ตในกรณีที่ไม่มีการพิมพ์ ซึ่งเป็นคร้ังแรกในญ่ีปุ่นที่บริษัทสิ่งพิมพ์เล็กๆ ได้
ร่วมกันด าเนินงาน โดยเร่ิมต้นมีหนังสือ 1,000 ปก และเพิ่มมากขึ้นทุกสัปดาห์ เป้าหมายคือ 2,500 
รายการ ใน 1 ปี แม้ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สิ่งพิมพ์จะมียอดขายลดลง แต่ด้วยวิธีนี้น่าจะเป็นไปได้ที่จะขยาย
ตลาดหนังสือให้กว้างขึ้น 

 อย่างไรก็ดี สิ่งที่คาดหวังในอนาคตของการอ่านนวนิยายทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ
โทรศัพท์มือถือ คือ ความไม่แน่นอนในประเด็นของความสามารถของเคร่ืองมือแสดงภาพ และภาษา
และค่อนข้างยากส าหรับคนที่คุ้นเคยกับการอ่านจากหนังสือเล่ม แต่ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับทีวี 
วิดีโอเกม และคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่เป็นเร่ืองยาก  และอาจจะใช้เวลาไม่นานนักที่จะท าให้เกิด
ความคุ้นเคยโดยธรรมชาติที่จะท าให้ทุกคนปรับตัวกับการอ่านในรูปแบบใหม่ เช่น การอ่านบนจอภาพ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะถูกส่งและช าระเงินได้อย่างง่าย โดยใช้บัตรเครดิตผ่านทางอินเทอร์เน็ต แทนที่
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จะต้องใช้ระบบขนส่งและระบบการจัดจ าหน่ายตามปกติทั่วไปของระบบหนังสือแบบเก่า ซึ่งวิธีนี้
ก่อให้เกิดธุรกิจแบบใหม่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดโอกาสที่       
ไม่คาดคิดมาก่อน 

 สถานการณ์สิ่งพิมพ์ 
 ค.ศ.2000 ยอดขายสิ่งพิมพ์โดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แต่หนังสือเล่มที่ขายดียังคง
ตีพิมพ์อย่างต่อเน่ือง แม้ภาวะจะตกต่ า รวมทั้งมีการออกหนังสือรูปแบบใหม่ เป็นปกกระดาษ ซึ่งเข้ากัน
ได้กับกลุ่มผู้อ่าน คณะกรรมการการค้าเสรี (The Fair Trade Commission) ได้มีการตรวจสอบระบบ 
resale and consignment (fixed price) Sale System และจะท าการเผยแพร่ผลสรุปภายในสิ้นเดือนมีนาคม 
ค.ศ.2001 ขณะเดียวกันร้านหนังสือออนไลน์ เร่ิมปิดตัวลงหลังจากมีการแข่งขันที่รุนแรง 

 

4. พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่น 

 ญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมด้านการอ่านที่เข้มแข็ง และน่าทึ่งในวัฒนธรรมการอ่านของคน
ญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนๆ เช่น สนามบิน สวนสาธารณะ บนรถเมล์ รถไฟใต้ดิน หรือแม้กระทั่ง
ในห้องน้ า พวกเขาก็มักจะยุ่งอยู่กับกิจกรรมการอ่านหนังสือ ความรักในความรู้ วิทยาศาสตร์ ข้อมูล
ข่าวสารและการศึกษาทั้งหมดนี้สมควรที่จะถูกน ามาเป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่ง 

 พวกเขาตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญของการศึกษาที่มีต่อประเทศชาติ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ
เลยที่เราจะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นน้ัน ยิ่งใหญ่เพียงใดในปัจจุบันนี้ เนื่องจากการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่น
นั้นมีคุณภาพมากกว่าประเทศอ่ืนๆ และแผ่ขยายไปในทุกๆ ที่ทั่วประเทศ ดังนั้นจึงท าให้ประเทศนี้เป็น
เอกเทศ โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยประเทศอ่ืนมากเท่าไร 

 ประเทศญ่ีปุ่นนี้ ถ้าเรามองที่จ านวนหนังสือ ซึ่งตีพิมพ์เป็นรายปี จะถูกจัดเป็นอันดับหนึ่งใน
เอเชียและเป็นอันดับ 3 ในโลก รองจากอังกฤษและเยอรมนี สมาคมผู้พิมพ์จ าหน่ายหนังสือระหว่าง
ประเทศของแคนาดา ระบุว่าใน ค.ศ. 2000 อังกฤษมียอดพิมพ์จ าหน่ายหนังสือประมาณ 110,155 ปก 
(title) ซึ่งถูกจัดเป็นอันดับหนึ่ง อันดับ 2 คือ เยอรมนี ด้วยยอด 80,779 ปก อันดับ 3 คือญ่ีปุ่นด้วยยอด 
65,430 ปก และอันดับ 4 คือ สหรัฐอเมริกา 

 

การศึกษานโยบาย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ.2001 
 

1.  นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลญี่ปุ่น 

 สืบเนื่องจาก ค.ศ.1997 – ค.ศ.2000 ภาครัฐมีนโยบายและด าเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ส าหรับเด็กหลายกิจกรรม และเพื่อให้มีการส่งเสริมการอ่านของเด็กอย่างต่อเนื่องจากปี 2000 ดังนั้นใน
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เดือนธันวาคม ค.ศ.2001 ภาครัฐจึงได้มีการบัญญัติกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือของเด็กโดย
ได้รับการสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น กฎหมายใหม่นี้ต้องการให้รัฐบาลส่วนกลาง
และท้องถิ่นท าแผนพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือของเด็กๆ เร่งให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่าง
ห้องสมุดและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ และบริหารมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ 

 นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อก าหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าโดยอิงกับกิจกรรมการส่งเสริม
การอ่านของเด็กอย่างครอบคลุม และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ซึ่งผลลัพธ์จะน าไปสู่การพัฒนาเด็กอย่างมี
คุณภาพ โดยกฎหมายมีการออกประกาศแยกส่วนความรับผิดชอบระหว่างรัฐบาลแห่งชาติ และรัฐบาล
ท้องถิ่น ภาคเอกชน ครอบครัว รวมทั้งสถาบันที่ดูแลและเกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนและห้องสมุดในการที่
จะปฏิบัติ ประเมินผล และจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอ่านของเด็ก นอกจากนี้กฎหมายยังเ รียกร้องให้
พ่อแม่ผู้ปกครอง มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้ลูกๆ ของพวกเขาอ่านหนังสือโดยการให้โอกาสที่
มากขึ้น ส าหรับการอ่านหนังสือ 

 นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดให้วันที่ 23 เมษายน เป็นวันอ่านหนังสือส าหรับเด็กของญ่ีปุ่น           
ซึ่งเป็นวันเดียวกับ “วันหนังสือโลกและวันลิขสิทธิ์” ซึ่งยูเนสโกเป็นผู้ตั้ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม
การอ่าน, การพิมพ์จ าหน่ายและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านทางลิขสิทธิ์ โดยจะมีการเฉลิม
ฉลองวันนี้ทั่วโลก โดยคาดหวังว่าความพยายามต่างๆ จะด าเนินการอย่างต่อเน่ืองทั่วประเทศ 

 

2. พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่น 

 จากรายงานการวิจัยของ Adachi, Sachiko ซึ่งได้ท าการวิจัยในหัวข้อเร่ือง “The Growing Trend 

of Reading Movements in Japan : Animacion a la Lectura, Ten-Minutes Reading in the Morning, and 

Reading Aloud by Parents” โดยได้ท าวิจัย เมื่อ ค.ศ.2001 พบว่ามีข้อมูลและประเด็นที่น่าสนใจ                    
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ่านของประเทศญี่ปุ่นดังนี้ 

1. อัตราการอ่านออกเขียนได้ (รู้หนังสือ) อยู่ในระดับสูง 

  เป็นเร่ืองง่ายส าหรับคนญ่ีปุ่น รวมทั้งเด็กๆ ในการอ่านหนังสือเพราะการอ่านตัวอักษรคันจิ 
โดยการเขียนตัวฮิรากานะไว้ข้างๆ นั้น จะท าให้เด็กสามารถอ่านหนังสือได้ง่าย ซึ่งเร่ืองนี้ส่งผลให้ญ่ีปุ่น
เป็นประเทศที่มีอัตราความสามารถในการอ่านและเขียนสูง (เกือบร้อยละ 100) 
  ระบบโรงเรียน 

  ระบบโรงเรียนของญ่ีปุ่นเร่ิมก่อตั้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อคนญ่ีปุ่นกระตือรือร้นที่จะ
เรียนมาก อัตราการเข้าโรงเรียนญี่ปุ่นของการศึกษาภาคบังคับ จึงสูงเกือบร้อยละ 100 อัตราการเข้าศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาปลายมีประมาณร้อยละ 96 คนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่จึงอ่านหนังสือออก 
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2. อัตราการศึกษาสูง แต่ไม่อ่านหนังสือ 

  การไม่อ่านหนังสือกลายเป็นปัญหาร้ายแรง ทั้งๆ ที่คนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อ่านหนังสือออก  
แต่คนก็ยังคงไม่อ่านหนังสือเป็นประจ า โรงเรียนไมนิชิซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในญ่ีปุ่น ได้ท าการส ารวจเร่ือง
การอ่าน ในเดือน พฤษภาคม ค.ศ.1997 พบว่าร้อยละ 15 ของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 55.3 ของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมต้น และร้อยละ 69.8 ของนักเรียนในโรงเรียนระดับ
มัธยมปลายเป็นผู้ที่ไม่อ่านหนังสือเลย เหตุผลหลักที่ท าให้นักเรียนไม่มีเวลาอ่านหนังสือก็คือ การ          
ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน เกมคอมพิวเตอร์ และการสอบแข่งขัน รัฐบาลเร่ิมที่จะตระหนักกับปัญหานี้ 
รัฐสภาจึงได้ประกาศให้ ค.ศ.2000 เป็น “ปีแห่งการอ่านหนังสือส าหรับเด็ก” และผลจากการด าเนินการ
นี้ ท าให้อัตราการไม่อ่านหนังสือลดลง 

 3. ลักษณะของการอ่านในญ่ีปุ่น 

  3.1 การมีความคิดร่วมกันและการไม่มีความคิดเห็น 

   คนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเชื่อตามความคิดของผู้แต่ งหนังสือไปทั้งหมด       
มักไม่มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง เหตุผลเพราะว่าคนมักอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนๆ กัน และเข้าใจ
ว่าคนอ่ืนคิดอย่างไร โดยไม่ต้องใช้ค าพูด ซึ่งเนื่องมาจากการที่สังคมของญ่ีปุ่นเป็นลัทธินิยมการอยู่โดด
เด่ียวตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-19 โดยการปิดประเทศ ไม่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ดังนั้น
ผู้คนต้องร่วมมือกันในกลุ่มและต้องเห็นพ้องต้องกัน จึงเป็นการยากส าหรับผู้อ่านชาวญ่ีปุ่นที่จะมี
ความคิดเห็นที่ต่างจากผู้แต่งหนังสือ 

  3.2 เชื่อมั่นในต าราเรียนอย่างมาก 

   คนญ่ีปุ่นหลายคนให้ความไว้วางใจในต าราเรียนอย่างมาก พวกเขาไม่ค่อยจะเห็น
แตกต่างจากผู้แต่ง ไม่สนใจข้อผิดพลาดท าให้ไม่มีแนวโน้มที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ซึ่งเป็นผล
จากประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่น ญ่ีปุ่นได้ละทิ้งนโยบายปิดประเทศและต้องการที่จะได้รับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และทางศิลปะตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ผู้คนต้องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศทาง
ตะวันตกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต าราแปลและได้รับการแก้ไขโดยคนในประเทศ เด็กนักเรียนอ่าน
ท่องจ า และได้รับความรู้ของประเทศทางตะวันตกอย่างรวดเร็ว ครูก็ไม่ได้สอนให้วิพากษ์วิจารณ์ผู้แต่ง 
ไม่ได้สอนให้อ่านหนังสือเล่มอื่น 

  3.3 การเน้นในเร่ืองการใส่อารมณ์ 
   ครูคิดว่าการใส่อารมณ์ให้กับตัวละครที่อยู่ในต ารานั้นเป็นเร่ืองส าคัญ เมื่อนักเรียนอ่าน
วรรณกรรม ครูก็จะถามนักเรียนว่า “ผู้ที่เป็นตัวละครนั้นรู้สึกอย่างไร” นักเรียนจะไม่ได้วิเคราะห์ ต ารา 
แต่จะใส่อารมณ์จากประสบการณ์ของตัวเอง นักเรียนอาจตอบว่า “เขาต้องเศร้าใจมาก” หรือ “เธออาจจะ
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มีความสุขในบางคร้ัง” รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนหรือความรู้สึกเข้าใจผู้อ่ืน เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดส าหรับ
นักเรียนในสังคมญี่ปุ่น 

  3.4 หลักสูตรการสอนการอ่านในโรงเรียน  
   ครูมักไม่ค่อยมีความคิดว่า ครูทุกคนคือ ครูผู้สอนการอ่าน “เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า
ความรับผิดชอบในการสอนการอ่านนั้น เป็นความรับผิดชอบของครูที่สอนภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้น 
นอกเหนือจากนี้ครูที่สอนวิชาอ่ืนๆ ก็ไม่ได้สนับสนุนให้นักเรียนใช้หนังสืออ่ืนๆ นอกเหนือจากต ารา
เรียน ดังนั้นครูจึงสอนการอ่านก็เฉพาะแต่ในชั่วโมงการเรียนภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้น (วิชาศิลป์ภาษา) และใน
ห้องสมุดของโรงเรียน 

  3.5 ในวิชาศิลป์ภาษา 

   ครูได้แยกแยะระหว่างความสามารถในการอ่านและการอ่านหนังสือออกจากกัน 
ความสามารถในการอ่านหมายถึง ความเข้าใจในตัวอักษรจากประสบการณ์ของเขาเอง การอ่านหนังสือ
หมายถึงการอ่านหนังสือจริงๆ เมื่อนักเรียนได้อ่านหนังสือจริงๆ ครูต้องให้ความสนใจในความชอบอ่าน
หนังสือของพวกเขาแทนที่จะสอนการอ่าน แต่เด็กๆ มักจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่า และไม่สามารถ
ที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เคร่งครัดได้ 
  3.6 ในห้องสมุดของโรงเรียน 

   เป็นเร่ืองส าคัญส าหรับการสอนการอ่านหนังสือที่จะต้องรู้ว่าจะค้นคว้าหาหนังสือ
อย่างไร จะเลือกหนังสือที่ควรจะอ่านอย่างไร จะอ่านหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนอย่างไร อย่างไรก็
ตามมีบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในญ่ีปุ่นเป็นจ านวนน้อย นักเรียนรู้ว่าห้องสมุดโรงเรียนอยู่ที่ไหน 
เปิดเมื่อไหร่ ยืมหนังสือได้อย่างไร ต าราเรียนของญ่ีปุ่นนี้บางมากๆ มีประมาณ 100-200 หน้า             
เมื่อนักเรียนอ่านต าราเรียนบางๆ นี้ในห้องเรียน พวกเขาก็ไม่ได้รับข้อมูลใหม่ๆ เลย เขาจึงต้องค้นคว้า
หนังสือเพื่อน ามาแก้ปัญหาเหล่านี้จากสื่อที่มีอยู่ในห้องสมุดโรงเรียน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กระทรวง
การศึกษา วิทยาศาสตร์ กีฬาและวัฒนธรรม จึงได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มจ านวนของบรรณารักษ์ของ
ห้องสมุดโรงเรียน ค.ศ.2003 เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ย่ าแย่ในการอ่านหนังสือของนักเรียน 
การมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในต าราเรียนจะท าให้การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนล่าช้าออกไป 

  3.7 โดยพ่อแม่ท่ีบ้าน 

   พ่อแม่บางคนแนะน าลูกๆ ให้อ่านหนังสือตั้งแต่ตอนยังเล็กๆ อยู่ที่บ้าน คุณแม่ยังสาว
มักอ่านหนังสือภาพโดยการออกเสียงดังๆ ให้ลูกๆ ฟัง อย่างไรก็ตามเมื่อเด็กๆ เร่ิมเข้าเรียนในระดับแรก
และสามารถอ่านตัวอักษร (ฮิรากานะและคาตาคานะ) ได้ แม่มักมีแนวโน้มที่จะหยุดอ่านออกเสียง          
พ่อแม่ทิ้งภาระการแนะน าหรือการสอนการอ่านให้เป็นภาระของครูเพราะเห็นว่าครูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษานั่นเอง  ถ้าแม่พ่อเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนจะถูกมองว่าไม่สุภาพ บางคนเชื่อว่า
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นักเรียนยุ่งอยู่กับการเรียนและการท ากิจกรรมพิเศษมาก ดังนั้นพ่อแม่ไม่ควรแนะน าให้ลูกอ่านหนังสือ
อีก 

 

4.  แนวทางในการส่งเสริมการอ่าน 

 ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียนมีการอ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอในแต่ละ
วัน แนวทางในการกระตุ้นให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างระมัดระวัง และแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรด้านการสอนที่เกี่ยวกับการอ่าน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. 10 นาที ส าหรับการอ่านหนังสือในตอนเช้า 

  กิจกรรมการอ่านเป็นเวลา 10 นาที ในตอนเช้ามีความเหมาะสมกับคนญ่ีปุ่นอย่างมาก โดยมี
หลักส าคัญ 4 ประการคือ 1) ทุกๆ คน 2) ทุกๆ วัน 3) หนังสือที่นักเรียนชอบ และ 4) การอ่านคร่าวๆ 
นักเรียนและครูทุกคนในโรงเรียนน าหนังสือที่ชอบมาโรงเรียนทุกวัน เพื่ออ่านเป็นเวลา 10 นาที ในตอน
เช้า อาจเป็นหนังสือที่ซื้อหรือยืมจากห้องสมุดโรงเรียน 

  วิธีการอ่านข้างต้นถือเป็นกิจกรรมที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางในโรงเรียนของญ่ีปุ่นเป็น
จ านวนมาก นักเรียนที่อ่านหนังสือได้ แต่ไม่ชอบการอ่าน ก็มักจะไม่อ่านหนังสือเป็นประจ า เนื่องจาก
ไม่มีนิสัยรักการอ่านและไม่ได้มีการจัดเวลาส าหรับการอ่านในแต่ละวัน แต่ถ้าหากนักเรียนมีการจัดเวลา
เป็นพิเศษ พวกเขาก็อาจจะมีการอ่านบางอย่างเป็นประจ า ซึ่งการเคลื่อนไหวข้างต้นจะช่วยส่งเสริมการ
อ่านหนังสือของนักเรียนเป็นประจ าทุกวัน ครูเป็นจ านวนมากสนับสนุนกิจกรรมนี้ ในปัจจุบันมี
โรงเรียนประมาณ 500 โรงเรียน ที่ชื่นชอบในวิธีการน้ีที่นักเรียนและครูได้อ่านหนังสือ 10 นาที ในทุกๆ 
เช้า 

 

เวลาแห่งการอ่านหนังสือตอนเช้าที่โรงเรียน 

 จ านวนโรงเรียนในระดับ Elementary, Junior และ Senior High School ที่มีการปฏิบัติการอ่าน 
10 นาที ในตอนเช้าทั่วประเทศมีจ านวนกว่า 7,000 แห่ง ในเดือนกันยายน ค.ศ.2001 ซึ่งกิจกรรมนี้จะให้
นักเรียนมีอิสระอย่างเต็มที่ในการอ่านหนังสือที่ตนเองต้องการเป็นเวลา 10 นาทีก่อนเข้าชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีถึง 2.8 ล้านคน ที่อ่านหนังสือในโรงเรียนจาก 7,000 โรงเรียน 
(ส่วนใหญ่กว่าคร่ึงเป็นโรงเรียนในระดับ Elementary School) คิดเป็นร้อยละ 18 ของโรงเรียนทั้งหมด 

 การด าเนินกิจกรรมนี้มีมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว และแพร่หลายอย่างรวดเร็วเมื่อไม่นานมานี้ 
เหตุผลที่กิจกรรมนี้ประสบความส าเร็จ คือ การที่ครูได้สั่งให้นักเรียนเขียนความรู้สึกหรือเขียนรายงาน
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่าน 
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 คณะกรรมการการส่งเสริมการอ่าน เห็นความส าคัญของการอ่านในมุมมองทางด้านการศึกษา
ว่า การอ่าน เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาในเร่ืองของจิตใจและอารมณ์ ความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิต
ปัจจุบันของเด็ก และการอ่านเป็นรูปแบบพื้นฐานของการศึกษา การมีนิสัยรักการอ่านของเด็กจะท าให้
คนชอบหนังสือ ในขณะที่การบังคับให้อ่านอาจจะให้ผลในทางตรงข้าม ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีส าหรับ
เด็กที่จะสนุกสนานกับการอ่าน และคุ้นเคยกับการอ่านโดยใช้กิจกรรมการอ่านในตอนเช้าช่วยกระตุ้น 

 ในเดือนมีนาคม ค.ศ.2002 จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีถึง 10,000 โรงเรียน 

 

 ANIMACION A LA LECTURA 

 Animacion a la Lectura เป็นการเคลื่อนไหวด้านการอ่านของสเปน ในระบบการศึกษาแบบ   
ไม่เป็นทางการ โดยมีกลยุทธ์ถึง 75 กลยุทธ์ ที่ใช้กับเกม ซึ่งเหมือนกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ที่มีการน ามา
แปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นใน ค.ศ.1997 ครูประจ าชั้น บรรณารักษ์ และครอบครัวก็ได้มีการพัฒนาเกมรูปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อให้เข้ากับระบบการศึกษาในญ่ีปุ่น ซึ่งนักเรียนก็สนุกสนานกับเกม และต้องการที่จะอ่านมาก
ขึ้นเร่ือยๆ 

 แนวคิดของเกม คือ การศึกษาไม่ใช่หน้าที่ และนักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจได้ถ้าเขาต้องการมี        
ส่วนร่วมในเกม นักเรียนจะต้องอ่านหนังสือภายใน 2 สัปดาห์ เมื่อผู้ที่เป็นติวเตอร์เร่ิมต้นเกม ก็จะมีการ
แจกการ์ดให้กับนักเรียนทุกๆ คน ที่ต้องการร่วมเล่มเกม ค าถามจะอยู่ในการ์ดแต่ละใบ ในคร้ังแรก
นักเรียนทุกคนจะต้องตอบค าถามของตัวเองซึ่งจะต้องคิดอย่างรอบคอบ ในคร้ังที่ 2 หากนักเรียน               

ไม่สามารถตอบค าถามของตนได้ นักเรียนคนอ่ืนสามารถช่วยได้ คร้ังที่ 3 นักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ ค าถามประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญหรือสิ่งที่พบจากการอ่าน เมื่อ
นักเรียนได้ตอบค าถามเขาก็จะสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการอ่านและรู้ว่าการอ่านคืออะไร รวมทั้งท าให้เขามี
ประสบการณ์และมีความสุขกับการอ่านและการสื่อสารกับเพื่อนๆ 

 นักเรียนต้องการตัวอย่างค่อนข้างมากในเร่ืองของการเข้าใจในพฤติกรรมและคุณสมบัติ          
การแสดงความคิดเห็นที่ส าคัญ การจับใจความและความหมายของประเด็น การเข้าใจโครงสร้างของค า 
เป็นต้น เมื่อนักเรียนได้เห็นตัวอย่างแล้วก็จะสามารถน าตัวอย่างนี้ไปใช้เมื่อมีการอ่านหนังสือเล่มต่อไป 

 กิจกรรมข้างต้นนี้ เป็นการปฏิสัมพันธ์ด้วยการเปรียบเทียบ แต่งานวิจัย เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการ
เสนอแนวคิดในเร่ืองกาปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารเอาไว้เช่นกัน แม้ว่าการอ่านจะไม่ใช่พฤติกรรมส่วน
บุคคลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่การอ่านก็ถูกนับรวมเข้าไปในเร่ืองของพฤติกรรมการเปรียบเทียบใน
สิ่งที่คิด และแสดงเหตุผลว่าท าไมจึงคิดเช่นนั้น หรือวิธีการในการวิเคราะห์ค าภายใต้พื้นฐานของการ
วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ  เป้าหมายหลักของกิจกรรมนี้คือ ต้องการช่วยให้นักเรียนมีความช านาญในการ
อ่านจับประเด็น รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งจะช่วยให้บรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการกระตุ้น
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ให้เด็กสามารถอ่านจับประเด็นได้ ซึ่งอาจจะยากส าหรับนักอ่านชาวญ่ีปุ่นที่จะยอมรับในกิจกรรมนี้ 
เนื่องจากการไม่ค่อยชอบแสดงความคิดเห็น ถึงแม้ว่าจะต้องการความสามารถในการอ่านจับประเด็น        
ก็ตาม ดังนั้นจึงควรมีงบประมาณจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้ 
 

5.  การอ่านออกเสียงโดยพ่อแม่ในฐานะท่ีเป็นอาสาสมัคร 

 โดยการไปที่โรงเรียนและอ่านหนังสือให้นักเรียนฟัง นอกเวลาเรียน ซึ่งมีรูปแบบหลากหลาย
ในการอ่านออกเสียง รวมถึงจ านวนของอาสาสมัครและความคิดที่แตกต่างกัน ที่อาสาสมัครจะน ามา สู่
นักเรียน วิธีด าเนินการกิจกรรมนี้สามารถท าได้โดยมีการให้พ่อแม่ไปที่โรงเรียน มีการจัดห้องที่เหมาะ
ส าหรับเด็กที่ต้องการฟังการอ่านเสียงดัง คัดเลือกหนังสือที่เหมาะสม โดยพ่อแม่อาสาสมัคร และ
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือที่ใช้สอนในชั่วโมงภาษาญ่ีปุ่นร่วมกับครูผู้สอน เป็นต้น 
การปรับเปลี่ยนวิธีนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทของครูและพ่อแม่ ซึ่งมีผลต่อการปรับเปลี่ยน
หลักสูตรของการสอนเกี่ยวกับการอ่านอีกด้วย ครอบครัวให้ความสนใจในระบบการศึกษาที่โรงเรียน
มากขึ้น 

 สรุปได้ว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการอ่านภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบันได้ 
นักเรียนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ สามารถอ่านหนังสือได้เป็นประจ าและสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงการ
อ่านหนังสือในโรงเรียนเข้ากับชีวิตประจ าวันที่บ้านได้ 
 จุดส าคัญของการเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็คือ การจัดให้มีช่วงระยะเวลาการศึกษานอกหลักสูตร  
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูและการเน้นให้ความส าคัญกับการจูงใจนักเรียน 

 

รูปแบบใหม่ของการสอนการอ่าน 

 Lave and Wenger (1991) กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สมาชิกใหม่จะต้องเข้ามามี           
ส่วนร่วมอย่างถูกต้อง ในชุมชน ชุมชนประกอบไปด้วยสมาชิกท้องถิ่นในสังคมนั้นๆ ครอบครัวและ
ประชาชนผู้ที่สนใจในการอ่านหนังสือ Waterland (1985) ได้อธิบายถึงโปรแกรมการอ่านหนังสือว่า 
เป็นโปรแกรมที่พ่อแม่กับลูกๆ จะอ่านหนังสือด้วยกันคล้ายกับ “การอ่านออกเสียงโดยอาสาสมัคร"         
เราจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมุมมองของการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวทั้ง 3 นี้ เป็นสิ่งหนึ่งของการตระหนัก
ถึงมุมมองใหม่ของการเรียนรู้ ดังนั้นรูปแบบใหม่ของการสอน การอ่านจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของมุมมอง
ใหม่ของการเรียนรู้ เพื่อที่จะสร้างชุมชนการอ่านขึ้น โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น หลักสูตรนานาชาติ  
และหลักสูตรพิเศษ, ต าราเรียน และหนังสือ, ห้องเรียนและบ้าน, ห้องสมุดและผู้อ่าน, ผู้แต่ง, ส านักพิมพ์ 
ต้องประสานงานกัน พวกเขาจึงจะสร้างชุมชนการอ่านขนาดใหญ่ได้และสามารถดึงดูดกันและกันได้ 
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ในตอนเร่ิมต้นประชาชนควรมาที่โรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านกับพวกนักเรียน เช่น การอ่าน
ออกเสียงโดยอาสาสมัคร 

 นอกเหนือจากการเริ่มต้นที่โรงเรียนแล้ว การท ากิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งส าคัญ เราควร
ที่จะต้องปรึกษาหารือถึงวิธีการที่จะสอน ในชุมชนอ่านหนังสืออย่างต่อเน่ือง 

 

การศึกษานโยบาย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ.2002 
 

1.  นโยบายและกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลญี่ปุ่น 

 ความเป็นมาของ The National Diet Library in Japan (NDL) 

 NDL ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย National Diet Library Law เมื่อ ค.ศ.1948 วัตถุประสงค์ของ
ห้องสมุดคือ การรวบรวมหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุดอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาชิก รัฐสภา
เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้บริการห้องสมุดแก่องค์กรภาครัฐ และประชาชนโดยทั่วไป 
(ตามกฎหมาย Law Article 2) 

 NDL มีหน้าที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่มีการผลิตในญ่ีปุ่น การผลิตบรรณานุกรม บัญชี
หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างประเทศทั้งในลักษณะของการซื้อและการแลกเปลี่ยน ท าการรวบรวมสารสนเทศ
และการวิจัยให้บริการห้องสมุดที่หลากหลายทั่วประเทศแก่ภาครัฐ องค์กร ตัวแทนต่างๆ และ
สาธารณชนทั่วไป 

 NDL ได้ขยายการให้บริการ โดย ค.ศ.2002 มีการเปิดตัว International Library of Children’s 
Literature ในเดือนพฤษภาคม อย่างเป็นทางการ ซึ่งเดิมเคยเปิดให้บริการไปบางส่วน เมื่อเดือน
พฤษภาคม ค.ศ.2001 และเปิดให้บริการ Kan-sai-kan ซึ่งถือเป็น The Tokyo Main Library ในเดือน
ตุลาคม การเปิดให้บริการห้องสมุดทั้งสองส่วนข้างต้นจะเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันและให้บริการที่
หลากหลายแก่รัฐสภาแห่งญ่ีปุ่น และสาธารณชนทั่วไป 

 NDL ได้เปิดให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะของข้อมูลทุติยภูมิ โดยเร่ิมเปิด
ให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.2002 มีรายการคู่มือหนังสือญ่ีปุ่นระบบออนไลน์ จ านวน 2.6 ล้านปก 
รวมทั้งเก็บข้อมูลจากข่าวหนังสือพิมพ์หลายชาติหลายภาษา ผู้ใช้งานสามารถค้นหาจากเว็บไซต์ได ้

 

 การเปิดบริการของ The International Library of Children’s Literature (ILCL) 
 ILCL ตั้งอยู่ที่ Ueno Park กรุงโตเกียว เร่ิมก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2000 เป็นห้องสมุด
สาขาของ NDL เปิดด าเนินการเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.2000 และให้บริการอย่าง
สมบูรณ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.2002 มีบทบาทเป็นผู้ประสานความร่วมมือในระดับนานาชาติ 
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ให้บริการห้องสมุดในด้านหนังสือ และอุปกรณ์ห้องสมุดอ่ืนๆ แก่ผู้อ่านที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นหลัก 
(Law Article 22) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เด็ก รวบรวมการอ่านของเด็กจากประเทศญ่ีปุ่น
และนานาประเทศ โดยมีหนังสือถึง 200,000 เล่ม และหนังสือตามระยะเวลาอีก 1,600 เล่ม ให้การ
สนับสนุนด้านการวิจัย ด้านสิ่งพิมพ์ และวัฒนธรรมการอ่านหนังสือของเด็ก รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้า พัฒนาคู่มือฐานข้อมูลหนังสือส าหรับเด็ก ในลักษณะความร่วมมือกับห้องสมุด
ในญี่ปุ่น ซึ่งมีการรวบรวมหนังสือส าหรับเด็กเป็นหลัก การจัดท าห้องสมุดดิจิตอล ร่วมมือกับห้องสมุด
โรงเรียนทั่วประเทศ ห้องสมุดประชาชนและองค์กรต่างๆ ในการให้ยืมหนังสือและบริการหนังสือ
อ้างอิง 

 ILCL เป็นห้องสมุดนานาชาติส าหรับเด็กแห่งแรกในญ่ีปุ่นมีโปรแกรมการให้บริการ                
ที่หลากหลาย เพื่ออุทิศให้กับการอ่าน การรวบรวมและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีส าหรับหนังสือเด็ก
ภายใต้หลักการที่ว่าหนังสือของเด็กเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงโลกและเปิดทางสู่อนาคต 

 

 บทบาทของ ILCL 

 ILCL ท างานอย่างใกล้ชิดกับห้องสมุดท้องถิ่นของญ่ีปุ่นและต่างประเทศ โดยให้บริการโดยตรง
แก่เด็กและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ส าหรับเด็ก ให้บริการในฐานะศูนย์สนับสนุนระดับชาติด้านการ
วิจัยและศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีเด็ก ให้บริการแก่เด็กโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความยินดีที่จ ะ
อ่านหนังสือ ให้โอกาสแก่เด็กเพื่อให้คุ้นเคยกับหนังสือและห้องสมุด รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับ
วัฒนธรรม 

 ILCL เร่ิมเปิดด าเนินการให้บริการอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.2002 มีการ
ให้บริการยืมหนังสือส าหรับโรงเรียนให้บริการอ้างอิง และบริการส าเนาแก่ห้องสมุดโรงเรียนภายใต้
ขอบเขต การรวบรวมข้อมูลของ ILCL การให้บริการอ้างอิงและส าเนา ตลอดจนการบริการให้ยืม การ
ให้บริการแก่ห้องสมุดของโรงเรียน 

 ILCL (International Library of Children’s Literature) ได้เร่ิมมีการให้บริการยืมหนังสือส าหรับ
เด็กแก่ห้องสมุดโรงเรียนญี่ปุ่น เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2002 เป้าหมายของการให้บริการนี้คือ ชักชวน
ให้เด็กท าความเข้าใจในคนต่างชาติ และประเทศต่างๆ มากขึ้น โดยจัดท าเป็นกล่องๆ เร่ิมต้นได้แก่ 
หนังสือเกี่ยวกับประเทศเกาหลี ซึ่งอนุญาตให้ยืมเป็นเวลา 1 เดือน หลังจากเปิดให้บริการแล้ว พบว่ามี
การอคอยคิวยาวมาก แต่ละกล่องจะประกอบไปด้วยหนังสือ 40 เล่ม 30 เล่ม เป็นหนังสือญ่ีปุ่น ส่วนอีก 
10 เล่มเป็นหนังสือเกาหลี หนังสือจะเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หนังสือ
ภาพ นิทานพื้นบ้าน ซึ่งหนังสือเหล่านี้คาดว่าจะใช้เพื่อการสอนเกี่ยวกับประเทศและสิทธิมนุษยชน   
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการท่องเที่ยวเกาหลี หรือเรียนภาษาเกาหลี เป็นต้น 
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 นอกเหนือจากประเทศเกาหลีแล้ว ยังมีการจัดเตรียมหนังสือและกล่องหนังสือเกี่ยวกับ
สแกนดิเนเวีย และข้อมูลทั่วโลก โดยทาง ILCL ได้รับการร้องขอให้รวบรวมหนังสือที่เขียนด้วย
ภาษาต้นฉบับ รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงการให้บริการ 

 นับแต่เดือนพฤศจิกายน ค .ศ.2002 ILCL ได้มีการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเป็นเซ็ท             
เพื่อให้บริการยืมแก่ห้องสมุดโรงเรียน ช่วยให้นักเรียนได้รู้จัก และมีความรู้เกี่ยวกับประเทศอ่ืนและคน
ของประเทศอ่ืนมากขึ้น เน้นความร่วมมือที่ส าคัญระหว่างห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน 
และความส าคัญของบรรณารักษ์ในห้องสมุดโรงเรียน เนื่องจากกิจกรรมการยืมหนังสือข้างต้นจะ         

ไม่สามารถด าเนินการได้เลย หากปราศจากบรรณารักษ์ 
 

ประวัติความเป็นมาของ ILCL 

ค.ศ.1906 เร่ิมก่อตั้ง Imperial Library 

ค.ศ.1929 ก่อสร้างอาคาร Imperial Library ระยะเสร็จสมบูรณ์ 
ค.ศ.1947 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น The National Library 

ค.ศ.1948 เร่ิมจัดต้ัง National Diet Library 

ค.ศ.1949 ปรับปรุงสาขาของ National Diet Library และเรียกว่า Ueno Library 

พฤษภาคม ค.ศ.1955 มีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมมูลนิธิห้องสมุดนานาชาติ เพื่อการอ่าน
ของเด็ก 

มิถุนายน ค.ศ.1995 มีการจัดต้ังสมาคมของ Diet Member เพื่อก่อต้ังห้องสมุดนานาชาติ เพื่อการอ่าน
ของเด็ก 

พฤศจิกายน ค.ศ.1995 น าเสนอคณะกรรมการ NDL เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้แก่หนังสือ
เด็กและอุปกรณ์ต่างๆ 

พฤษภาคม ค.ศ.1996 วางแผนขั้นต้นอย่างหยาบเกี่ยวกับห้องสมุดนานาชาติ เพื่อการอ่านของเด็ก 

มกราคม ค.ศ.1997 วางแผนการจัดต้ังที่ท าการของห้องสมุดนานาชาติ เพื่อการอ่านของเด็ก 

เมษายน ค.ศ.1999 แก้ไขกฎหมายของ National Diet Library และเรียกร้องให้มีการจัดตั้งห้องสมุด
นานาชาติ เพื่อการอ่านของเด็ก  

มกราคม ค.ศ.2000 ก่อต้ังห้องสมุดนานาชาติเพื่อการอ่านของเด็ก 

พฤษภาคม ค.ศ.2000 เปิดใช้ห้องสมุดนานาชาติเพื่อการอ่านของเด็ก บางส่วนระยะ 1 

พฤษภาคม ค.ศ.2002 เปิดใช้ห้องสมุดนานาชาติเพื่อการอ่านของเด็กอย่างสมบูรณ์ 
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แนวคิดในการให้บริการแก่เด็กของ ILCL 

 ก าหนดให้บริการแก่ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์สถานที่ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความสนุกสนานในการอ่านในสิ่งที่เขาชอบ รวมทั้งให้บริการ
สนับสนุนแก่บรรณารักษ์และผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ภายใต้หลักการในการให้บริการคือ ต้องรู้จักหนังสือ 
รู้จักเด็กๆ และรู้จักวิธีเชื่อมโยงหนังสือเข้ากับเด็ก 

 รูปแบบของห้องสมุดจะแตกต่างจากห้องสมุดทั่วไป ภายใต้แนวคิดห้องสมุดส าหรับเด็ก เป็น
สถานที่ที่ท าให้เด็กสามารถเข้าถึงหนังสือ และท าให้สามารถใกล้ชิดกับเด็กได้มากขึ้น โดยใช้การจัด
นิทรรศการ จัดทัวร์ จัดกลุ่มห้องเรียนเพื่อเยี่ยมชมห้องสมุด และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งการจัด
โสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างดี พัฒนาการบริการที่ดีส าหรับให้เด็กทุกคนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากเครือจ่ายของห้องสมุดและสถาบันอ่ืนๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนห้องสมุดดิจิตอล ภายใต้
มาตรฐานเดียวกันจากศูนย์กลางของห้องสมุดและโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กมีความใกล้ชิดกับ
หนังสือ ซึ่งจะสามารถท าให้เด็กมีความยินดีและเต็มใจในการอ่าน และคุ้นเคยกับห้องสมุดที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงพวกเขา ซึ่งการด าเนินการนี้บุคลากรถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการท าหน้าที่ให้บริการแก่
เด็ก รวมทั้งวิธีการสร้างผู้ช านาญการในเร่ืองนี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น International Library 

of Children’s Literature ( ILCL) จึงได้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์หลักในการเน้นให้ห้องสมุดท าหน้าที่
กระตุ้นเด็กทั่วโลกให้เข้าใจและภูมิใจในวัฒนธรรมอ่ืนๆ รวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรมต่างชาติ เช่น        
ในเอเชีย และความร่วมมือระหว่างห้องสมุดนานาชาติ 
 

การให้บริการของ ILCL 

 จากนโยบายข้างต้น ILCL เร่ิมให้บริการโดยตรงแก่เด็ก ด้วยการตั้งห้องสมุดส าหรับเด็ก         
ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ (Museum) และห้องประชุม (Hall) พร้อมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกอันได้แก่ 
บริการด้านการอ่าน บริการให้ค าแนะน าแก่ผู้ อ่าน ซึ่งเป็นการให้โอกาสในการปฏิบัติงานและ                  

การฝึกอบรมส าหรับสมาชิก และบริการต่างๆ ตามแผนงานขั้นต้น อันได้แก่  
1. การให้บริการห้องสมุดดิจิตอล 

2. วิดีโอแนะน าห้องสมุด และการจัดนิทรรศการหนังสือภาพ และอื่นๆ 

3. จัดสถานที่หรือมุมส าหรับการอ่านอย่างมีความสุข (ซึ่งหลักๆ จะเน้นหนังสือเด็กที่ตีพิมพ์
ในญี่ปุ่น และหนังสือภาพของต่างประเทศอย่างพอเพียง)  

4. การจัดนิทรรศการเป็นประจ า และนิทรรศการพิเศษ 

5. ให้บริการห้องสมุดดิจิตอล 

6. การจัดทัวร์ และเยี่ยมชมห้องสมุดของเด็ก 
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7. กิจกรรมอื่นๆ ในพิพิธภัณฑ์และห้องประชุม  
8. กิจกรรมส าหรับเด็กที่ใช้หนังสือเด็กและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

9. การให้บริการส าหรับห้องสมุดโรงเรียนในการยืมหนังสือ 

10. การร่วมท ากิจกรรมกับห้องสมุดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอ่านของเด็ก 

11. การจัดมุมของสื่อต่างๆ 

12. การคัดเลือกหนังสือ และการให้บริการด้านการอ่านแก่ห้องสมุดส าหรับเด็ก และห้องสมุด
ที่สามารถเข้าถึงทั่วทุกมุมโลกของเด็ก (Meet the World) รวมทั้งการจัดการห้องสมุดหนังสือเหล่านี้ 

13. ห้องแห่งชั่วโมงนิทาน (Story Hour Room) 

 

Kansai – kan of the National Diet Library 

 Kausai – kan ตั้งอยู่ที่ Seika –cho กรุงเกียวโต ในพื้นที่ Kansai จัดตั้งขึ้นในห้องสมุดกลาง (Law 

Article 16-2) เพื่อให้บริการทั่วประเทศ และรับผิดชอบงานพิเศษของ NDL มีเครือข่ายเชื่อมโยงพิเศษ
กับห้องสมุดหลักที่กรุงโตเกียว  โดยใช้ระบบสารสนเทศเดียวกัน ท าให้ด าเนินงานได้ทุกวันแม้จะอยู่
ห่างไกล มีการให้บริการห้องสมุดโดยทั่วไปแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ วัสดุประเภทรูปภาพ ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
เอเชียในรูปของเอกสารหลายภาษาของทางเอเชีย ประสานงานกับห้องสมุดอ่ืนๆ ในการผลิตและจัดการ
เกี่ยวกับคู่มือสมาชิก โปรแกรมการอบรม และโครงการใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาเครือข่ายและ
องค์ประกอบของ WARP มีความสามารถในการเก็บเอกสารสิ่งพิมพ์ได้ถึง 20 ล้านปก 

 

2.  นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของภาคเอกชนในญี่ปุ่น 

 ห้องสมุดของสถานศึกษา (Academic Libraries) 

 ค.ศ.2002 สถานศึกษาในญ่ีปุ่นมีมหาวิทยาลัยระดับเรียน 4 ปี จ านวน 686 แห่ง และวิทยาลัย  
541 แห่ง โดยที่ร้อยละ 80 เป็นของเอกชน มีห้องสมุดในระดับมหาวิทยาลัย 1,257 แห่ง และห้องสมุด
ระดับวิทยาลัย 324 แห่ง มีบรรณารักษ์ 13,000 คน คร่ึงหนึ่งท างานเต็มเวลา มีหนังสือในห้องสมุดรวม 
260 ล้านเล่ม และนิตยสารกว่า 3,500 เล่ม ได้รับงบประมาณส าหรับวัสดุอุปกรณ์และสิ่งพิมพ์               
ในห้องสมุดประมาณ 74 พันล้านเยน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของค่าใช้จ่ายของสถาบันโดยรวม 

 ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาร้อยละ 90 มีระบบออนไลน์ และเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต
และห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัยที่ใหญ่กว่า มีหนังสือที่หายากอย่างพอเพียง เพื่อบริการสาธารณะด้วย
ระบบโฮมเพจและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 ค.ศ.2003 ได้มีการออกพระราชบัญญัติ The National University Corporation Law โดย
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาและงานวิจัยภายใต้พื้นฐานการจัดการที่มี
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ความเป็นอิสระ ท าให้พนักงานทั้งหมด รวมทั้งพนักงานห้องสมุดอยู่ในสถานะที่ไม่เป็นทางการ และมี
การจัดการในลักษณะของเอกชน 

 นับแต่ทศวรรษที่ 1990 บางมหาวิทยาลัยเร่ิมประสานงานกับส านักพิมพ์ เพื่อใช้ระบบนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และ ค.ศ.2002 เป็นต้นมา สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (The Association of the 

National Universities) ได้ติดต่อกับส านักพิมพ์ต่างประเทศ เพื่อใช้บริการนิตยสารกว่า 2,600 ฉบับ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้เร่ิมเปิดให้บริการในช่วงตอนเย็น และวันหยุดเพื่อให้นักเรียนที่ท างานแล้ว  
รวมทั้งนักวิจัยสามารถใช้บริการห้องสมุดได้ ซึ่งมีผลต่อความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 

 

 บทบาทของครูบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กในประเทศญ่ีปุ่น 

 จากการวิจัยเร่ือง บทบาทของครูบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก ในญ่ีปุ่น โดย 
ดร.สมาน ลอยฟ้า (The Roles of Elementary School Librarians in Reading Promotion in Japan) ซึ่ง    
ลงตีพิมพ์ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสริมการอ่าน
ในประเทศญี่ปุ่น และรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วยครู
บรรณารักษ์และผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง ใน Okayama Prefecture ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 
ครูบรรณารักษ์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการอ่านดังนี้ บทบาทในฐานะเป็นผู้ด าเนินการและ
ให้บริการห้องสมุด เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือและประสานงานกับครูประจ าชั้น และเป็น
ผู้สอน แนะน า และชักจูงนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ส าหรับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมในชั่วโมงการใช้ห้องสมุด และกิจกรรมที่
จัดนอกเหนือชั่วโมงการใช้ห้องสมุด และครูบรรณารักษ์มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเน่ือง และสอดคล้องกับความสนใจของเด็กในแต่ละระดับชั้น 

 

2.   การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

 จากบทความเร่ือง The Challenge of a Saturated Book Market in Japan ซึ่งเขียนโดย Madoka 

Hanajiri ได้กล่าวถึงตลาดสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นไว้ดังนี้ 
 ตลาดสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นมีการหดตัวมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ค.ศ.
1997 ยอดขายหนังสือและนิตยสารของญ่ีปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง ยอดขาย ค.ศ.2002 ลดลงเหลือ 16.5 

พันล้านเยน ลดลงจาก ค.ศ.1996 ถึงร้อยละ 10 ทั้งร้านขายหนังสือของญ่ีปุ่น ตัวแทนจ าหน่ายและ
ส านักพิมพ์ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะท าให้สถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งในการรายงานสั้นๆ ในบทความนี้
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ผู้เขียนได้ท าการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่น ความเป็นมา ความ
คาดหวังในอนาคต เพื่อพยายามหาวิธีที่จะท าให้สถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้น และสิ่งที่ควรด าเนินการเพื่อ
ปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้น 

 อาจจะกล่าวได้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยตลอด 10 ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบในเชิงลบต่อยอดขาย
หนังสือและนิตยสารในญ่ีปุ่น เป็นที่น่าเชื่อถือในระยะเวลานานมาแล้วว่า อุตสาหกรรมการพิมพ์จัดเป็น
แหล่งท ารายได้ และมักจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าเพียงเล็กน้อย ยกเว้นในสถานการณ์
ขณะนี้เราได้เรียนรู้ว่ายอดขายหนังสือไม่ได้เป็นสิ่งพิสูจน์ความตกต่ า แต่การตกต่ าของยอดขายหนังสือ
และนิตยสารโดยรวมได้เร่ิมเกิดขึ้นให้เห็น ค.ศ.1997 ซึ่งเป็นคร้ังแรกในยุคคร่ึงศตวรรษแรก นับแต่เกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ค.ศ.1992 เกิดภาวะหนี้เสียท าให้ธนาคารต้องชะลอการให้สินเชื่อ ค่าเฉลี่ยรายได้
ของครัวเรือนลดลงตลอด 5 ปีที่ผ่านมาและปัจจุบันลดลงเหลือ $51,000 อัตราการว่างงานของคนญ่ีปุ่น
อยู่ที่ร้อยละ 5.5 ซึ่งไม่รวมถึงกลุ่มบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา ซึ่งมีอยู่ถึงกว่าร้อยละ 20 ในขณะที่ตลาดการ
แข่งขันของหนังสือทั่วโลกที่ตีพิมพ์  ค.ศ.2003 ซึ่งสรุปโดย IMD ที่ท าการส ารวจประเทศหลักๆ             
49 ประเทศทั่วโลก พบว่า ตลาดสิ่งพิมพ์ของญ่ีปุ่นอยู่ในล าดับที่ 13 ซึ่งเป็นล าดับที่แย่ที่สุดเท่าที่เคย
เป็นมา IMF ได้รายงานเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2003 ว่าภาวะเงินฝืดในญ่ีปุ่นส่งผลกระทบอย่างมาก 
ชาวญ่ีปุ่นจ านวนมากรู้สึกว่าเขาควรจะเร่ิมรัดเข็มขัดได้แล้ว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในญ่ีปุ่นยังไม่เห็น
แนวทางที่จะมีโอกาสฟื้นตัวในเวลาอันใกล้ 
 และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของรายได้ส่วนบุคคลที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
ของญ่ีปุ่นก็พยายามดิ้นรนทุกแนวทาง แต่อัตราการลดลงของยอดขายหนังสือและนิตยสารโดยรวม            

ก็ยังคงแสดงสัญญาณที่ก าลังลดลงอย่างช้าๆ ค.ศ.2002 ยอดขายรวมของหนังสือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.4 
เนื่องจากความส าเร็จของหนังสือ Harry Potter and the Goblet of Five แต่ว่ายอดขายรวมของหนังสือ
และนิตยสาร ค.ศ.2002 ลดลง โดยรวมร้อยละ 0.3 ในขณะที่อัตราการส่งหนังสือกลับคืน (return rate) 
ของหนังสือซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41 ค.ศ.1998 ได้ลดลง เป็นร้อยละ 37.7 ในค.ศ.2002 

 แม้ว่ายอดขายในภาคการพิมพ์จะยังคงอยู่ในระดับต่ าเหมือนปีที่ผ่านมา แต่จ านวนปกหนังสือ
ออกใหม่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น ในเดือนเมษายน ค.ศ.2002 มีจ านวนปกออกใหม่ 7,129 ปก เพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.3 ในขณะที่ยอดสะสมจากเดือนมกราคม ถึง เมษายน มีจ านวนปกออกใหม่รวม 24,573 ปก เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.3 แนวโน้มใหม่นี้ ท าให้ส านักพิมพ์จะต้องพยายามอย่างต่อเน่ืองที่จะค้นหาแนวทางแก้ไขภาวะ
ตกต่ าที่ยืดเยื้อมายาวนาน การเคลื่อนไหวในด้านการส่งเสริมการอ่านจะต้องด าเนินการอย่างมากโดย
ผ่านทางการเล่านิทานในร้านจ าหน่ายหนังสือ การเข้าถึงห้องสมุดโรงเรียน และการอ่านที่โรงเรียนใน
ตอนเช้า ซึ่งดูเหมือนว่าธุรกิจการพิมพ์ได้เห็นความจ าเป็นที่จะต้องดึงดูดความสนใจของผู้อ่านรายใหม่ๆ 
และหาแนวทางในการกระตุ้นอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
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 ช่องทางที่สัมพันธ์กับสิ่งพิมพ์ (Kiyota Yoshiaki, Feb 2002) 

 ในอินเทอร์เน็ตพบว่ามีช่องทางเป็นจ านวนมากที่สัมพันธ์กับสิ่งพิมพ์ ในญ่ีปุ่น เช่น Book 

review, Publishing News, Online Selling of books และหนังสือในรูปดิจิตอล เป็นต้น โดยพบว่ามี
บริษัทสิ่งพิมพ์ถึง 2,200 แห่ง จาก 4,300 แห่งทั่วญ่ีปุ่น มีการพัฒนาช่องทางเว็บไซต์ของตนเอง และ
ยังคงมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ 

 

 ข่าวเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และการอ่าน 

1. การจ าหน่ายหนังสือ แฮร่ีพอร์ทเตอร์ตอน “Harry Polter and the Goblet of Fire” ถึง 2.3 
million copy ช่วยกระตุ้นให้ยอดขายหนังสือโดยรวมของญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น 

2. มีการค้นหาห้องสมุดประชาชนที่ซื้อหนังสือขายดี เป็นจ านวนหลายเล่ม เพื่อให้ความบันเทิง
แก่ผู้อ่านอย่างต่อเน่ือง ท่ามกลางผู้มีลิขสิทธิ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด 

3. หนังสือต าราญ่ีปุ่นเกี่ยวกับการออกเสียง ท ายอดขายได้ถึง 1.4 ลา้นเล่ม ในค.ศ.2002 

4. หนังสือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตยามแก่และการชะลอความแก่ ท ายอดขายได้ดี 

5. จ านวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมอ่าน 10 นาที ในตอนเช้า มีจ านวนถึง 10,000 แห่ง รวมทั้งการ
เคลื่อนไหวด้านการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญเพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการอ่านตั้งแต่ ยัง
เป็นเด็กเล็ก ยังคงด าเนินการต่อไป 

6. สิ่งพิมพ์ตามระยะเวลาที่เน้นด้านวัด ดอกไม้ และถนน เป็นต้น ได้ถูกน ามารวมกันเพื่อวาง
จ าหน่าย ยังคงเป็นที่นิยม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคนอ่านหนังสือรุ่นใหม่ๆ 

7. การต่อต้านกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกิจกรรมของสื่อ เพื่อคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลได้
เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ในหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 

8. มีการจัดตั้งศูนย์ Nipon Shuppan Infra Centre ขึ้น เพื่อให้อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ได้ท าการ
ปรับปรุงด้านข่าวสาร 

9. มีการเปิดสาขาใหม่ของ National Diet Library เมื่อเดือนตุลาคม ซึ่งสาขาใหม่นี้มีความ
พร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่บริการในรูปแบบของห้องสมุดดิจิตอล รวมทั้งมีการเปิดห้องสมุด
นานาชาติเพื่อการอ่านของเด็ก ซึ่งเปิดด าเนินการเมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ.2002 ซึ่งทาง Diet Library   
ได้ท าการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน 

 

 ค.ศ.2002 ตลาดหนังสือในญ่ีปุ่นเร่ิมฟื้นตัว เนื่องจากยอดขายของหนังสือที่มียี่ห้อ  อันเป็น
สัญญาณที่แสดงถึงการเร่ิมฟื้นตัวหลังจากมียอดขายตกต่ าลงอย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา 
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ยอดขายของหนังสืออ่านเล่นเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากหนังสือที่ขายดีบางเล่ม มูลค่าขายของ
หนังสืออ่านเล่น เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 3.5 ในขณะที่มูลค่าขายของหนังสือประเภทอ่ืน ลดลงร้อยละ 0.5 

 

 ตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในญ่ีปุ่น 

 ค.ศ.2002 ตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากปัญหาทาง      

กลยุทธ์การตลาดและเทคโนโลยี จึงท าให้ตลาดยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น แต่ในประเทศญ่ีปุ่นตลาดหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมากที่สุด ในกลุ่มของตลาดหนังสือโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น  
1 พันล้านเยน ค.ศ.2002 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 40-60 ต่อปี จากผลการส ารวจในรายงานการส ารวจ
ธุรกิจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ.2003 ของ Impress Corp.  

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ผู้ ใช้สามารถดาวน์โหลดได้จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีหนังสือให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งนวนิยาย รูปภาพ และการ์ตูน ปัจจุบันมี
หนังสือประมาณ 25,000 ปก อยู่ในตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และมีหนังสือออกใหม่เข้าสู่ระบบ
ออนไลน์ทุกเดือน และในแต่ละเดือนจะมีสมาชิกดาวน์โหลดโดยเฉลี่ย 32,000 ราย ท าให้มียอดจ าหน่าย
ค.ศ.2002 ประมาณ 300 ล้านเยน และจากผลการส ารวจพบว่ามีผู้ต้องการอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ถึง
ร้อยละ 63 ของผู้ตอบทั้งหมด ดังนั้น ค.ศ.2002 นี้จึงถือเป็นปีที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการเคลื่อนไหว
อย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ดีตลาดยังคงแคบและมีส่วนแบ่งเพียงร้อยละ 0.04 ของตลาดหนังสือในญ่ีปุ่น  
ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวม 2.31 พันล้านเยน ค.ศ.2002 

 

 ตลาดหนังสือการ์ตูน (มังงะ) ในตลาดญ่ีปุ่น 

 ตลาดสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นเป็นตลาดที่ตื่นตัวมากที่สุด ตลาดหนึ่งของโลก โดย ค.ศ.2002 มีมูลค่า
ขาย 2.3 ล้านล้านเยน จ านวนวัสดุสิ่งพิมพ์ รวมทั้งวารสารมีมูลค่ากว่า 750 ล้านเยน ร้อยละ 22.6 ของ
มูลค่ารวม หรือร้อยละ 38.1 ของจ านวนวัสดุสิ่งพิมพ์ที่จ าหน่าย ค.ศ.2002 เป็นหนังสือการ์ตูน (มังงะ) 
และวารสารการ์ตูน ซึ่งเคยมียอดจ าหน่ายสูงสุด เมื่อ ค.ศ.1995 ทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์สิ่งพิมพ์ และ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปัจจุบันมียอดขายลดลง อย่างไรก็ดี พบว่า ไม่มีประเทศใดที่มีสัดส่วนยอดหนังสือ
การ์ตูนอยู่ในเกณฑ์สูง 

 หนังสือมังงะมีราคาแพงน้อยกว่าหนังสือทั่วไปหรือวารสาร ดังนั้นหากยอดจ าหน่ายมังงะตกต่ า
ลงก็จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรม การที่ตลาดมังงะเป็นตลาดที่ใหญ่เนื่องมาจาก
ปัจจัยหลายประการได้แก่ ขอบเขตในระบบอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เงื่อนไขในอดีต  พื้นฐานทาง
วัฒนธรรม การกล่าวถึงในอดีต มังงะพัฒนาขึ้นจากการเชื่อมโยงระหว่างทีวีและเป้าหมายความส าเร็จ
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ทางธุรกิจภายใต้ ความสัมพันธ์ที่ก าหนดไว้กับสื่ออ่ืนๆ เช่น ทีวี แอนิเมชั่น วิดีโอเกม รวมทั้งส่วน
ประสมของสื่อต่างๆ 

 มังงะจึงกลายเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง และมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ นักวิจัย
ทางด้านมังงะของญี่ปุ่นตระหนักว่าความส าเร็จของมังงะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นการวิจัย
ในองค์รวมในหลายๆ สาขาจึงจ าเป็นส าหรับอนาคต 

 สังคมญ่ีปุ่นให้ความยืดหยุ่นต่อมังงะมากกว่าประเทศอ่ืนๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา   
ซึ่งมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ท าให้นวนิยายหรือการ์ตูนขาดความเป็นอิสระในช่วงที่มีกา รขยายตัว 
ในขณะที่มังงะของญ่ีปุ่นมีการพัฒนาภาพวาดที่แตกต่างกัน โดยมีการท างานภายใต้แรงกดดันจาก
ภายนอก ส่วนทางด้านภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างรูปภาพและภาษา 
เช่น จีนมีการพัฒนาตัวหนังสือที่เชื่อมโยงกับการน าเสนอในลักษณะรูปภาพ ส่วนวัฒนธรรมตะวันตกมี
วัฒนธรรมการเล่านิทานเช่นกัน แต่สังคมตะวันตกยุคใหม่จะแยกการน าเสนอและค าออกจากกัน 

 ในความเป็นจริงมังงะในปัจจุบันได้รับอิทธิพลมาจากการ์ตูนทางหนังสือพิมพ์ของอเมริกันที่มี
รูปภาพมากมาย มีค าพูดในกรอบกลมและบรรยาย โดยเร่ิมมีการคิดสร้างสรรค์ เมื่อต้นศตวรรษที่  20 
หลังทศวรรษที่ 1920 

 

 ลักษณะของมังงะในญี่ปุ่น 

 นิตยสารมังงะของผู้ใหญ่ขยายตัวในช่วงทศวรรษที่ 80 โดยมีมูลค่าขายเป็นคร่ึงหนึ่งของตลาด
สิ่งพิมพ์ในทศวรรษที่ 90 คร่ึงหนึ่งของมังงะในตลาดเป็นมังงะส าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งมักท าออกมาในรูปแบบ
ของความบันเทิงที่มีชื่อเสียง ซึ่งคล้ายกับภาพยนตร์ มังงะส าหรับผู้ใหญ่มีส่วนท าให้ตลาดมังงะโดยรวม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 80 โดยมีหลายรูปแบบหลายประเด็น แต่มังงะจ านวนมากในญ่ีปุ่น   
ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กเนื่องจากขาดการแปล 

 ปัจจุบันมังงะในประเทศญ่ีปุ่นมีทั้งในรูปแบบของหนังสือและภาพยนตร์ และโดยข้อเท็จจริง
พบว่าภาพยนตร์ญ่ีปุ่นในปัจจุบัน รวมทั้งละคร ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากมังงะทั้งสิ้น และมังงะถือเป็น
รูปแบบการบันเทิงซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย 

 

3.  พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่น 

 The Agency for Cultural Affairs (Japan) ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาญ่ีปุ่นมา
อย่างต่อเนื่อง และ ค.ศ.2002 ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม ในประเด็น
เกี่ยวกับความสามารถของประชาชนในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์
การอ่านในปัจจุบัน และระดับของค า เพื่อน าข้อสรุปที่ได้รับไปใช้อ้างอิงในการก าหนดนโยบายด้าน



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-227 

 

ภาษาของญ่ีปุ่น การส ารวจในคร้ังนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เก็บตัวอย่างรวม 3,000 ตัวอย่าง 
จากประชากรอายุ 16 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ มีผู้ตอบกลับรวม 2,200 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 73.3 ข้อสรุปมี
ดังนี ้
 ประเด็นเกี่ยวกับจ านวนหนังสือที่อ่านในหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่รวมวารสารและมังงะ (comics)          
ซึ่งมีจ านวนผู้ตอบว่าไม่อ่านคิดเป็นร้อยละ 37.6 อีกร้อยละ 58.1 อ่าน 1-10 เล่มต่อเดือน ร้อยละ 2.6         
อ่านหนังสือ 11-20 เล่มต่อเดือน อีกร้อยละ 0.7 อ่าน 21-30 เล่มต่อเดือน ส่วนร้อยละ 0.4 อ่านมากกว่า  
30 เล่มต่อเดือน และเมื่อถามถึงข้อดีของการอ่าน ผู้ตอบร้อยละ 55.3 เห็นว่าได้ความรู้และได้ข่าวสาร   
อีกร้อยละ 39 ช่วยให้รู้ความเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ส่วนร้อยละ 35.1 ท าให้เกิดความตื่นเต้น และร้อยละ 
28.8 ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่วนอีกร้อยละ 28.4 เห็นว่าช่วยให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับค าและ
การออกเสียงได้อย่างมีคุณภาพ 

 ความสนใจในการอ่านหนังสือที่ลดลงของประเทศที่มีอัตราการอ่านออกอยู่ในเกณฑ์สูง  เช่น 
ญ่ีปุ่น เป็นเร่ืองที่ต้องให้ความสนใจ ยอดขายหนังสือตลอด 10 ปีที่ผ่านมาของญ่ีปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง 
รัฐบาลจึงเ ร่ิมด าเนินการแก้ปัญหา โดยมีการกระตุ้นในกลุ่มเด็ก ค .ศ.2002 และกล่าวโทษทีวี 
คอมพิวเตอร์เกม นักสังคมศาสตร์ของญ่ีปุ่นกล่าวว่า การอ่านที่ลดลงนั้นเป็นการอ่านในส่วนของหนังสือ 
ไม่ใช่การอ่านนิตยสาร หรือนวนิยายการ์ตูน (มังงะ) แม้ว่ายอดขายโดยรวมของตลาดสิ่งพิมพ์ จะลดลง 
แต่ยอดขายมังงะก็ยังเป็นผู้น าในตลาดสิ่งพิมพ์ของญ่ีปุ่น 

 แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญ่ีปุ่น หนังสือเพื่อความบันเทิง โดยเฉพาะการ์ตูน ถือเป็น
หนังสือยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น แทบทุกวัย มีการประมาณว่าในแต่ละปี (ค.ศ.2002) ชาวญ่ีปุ่นทั้งประเทศ
ใช้เงินกว่า 500,000 ล้านเยน ไปกับการซื้อหนังสือการ์ตูน หรือที่เรียกว่ามังงะ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของ
ตลาด สิ่งพิมพ์ทั้งหมดของญ่ีปุ่นและยังบุกไปตีตลาดในอีกหลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทยเองก็ได้
ชื่อว่าเป็นสาวกการ์ตูนญ่ีปุ่นเช่นกัน 

 ในปัจจุบันมีมังงะหลากหลายปกที่สอดคล้องกับผู้ อ่านทุกประเภท จากเด็กจนถึงผู้ใหญ่ จาก
เร่ืองผจญภัยไปจนถึงเร่ืองลามก มีทั้งรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน และมีขายอย่างแพร่หลายตามร้าน
หนังสือ ร้านสะดวกซื้อ และซุ้มบริเวณขนส่งสาธารณะ มีทั้งเล่มหนาและบาง พิมพ์ด้วยกระดาษรีไซเคิล 
มีราคาไม่แพงและอ่านได้ไว ผู้อ่านใช้เวลาอ่านเฉลี่ยค่า 3.75 วินาทีต่อ 1 หน้า หรือ 320 หน้า ใช้เวลาอ่าน
แค่ 20 นาที เน้ือหาที่นิยมในปัจจุบันมักเป็นนวนิยาย (comic) 
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การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ.2003 
 

1.  นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลญ่ีปุ่น 

 ค.ศ. 2001 รัฐบาลได้ออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก และให้งบประมาณถึง         
13 พันล้านเยน ในการซื้อหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียน แต่โดยเฉลี่ยแล้วพบว่า งบประมาณที่จัดสรร
ให้กับรัฐบาลท้องถิ่น มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ที่ถูกน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์นี้ 
 ดังนั้นสมาชิกของรัฐสภา จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2003 เพื่อด าเนินการ
ส่งเสริมการอ่าน โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการอ่านแก่สาธารณะชนทั่วไป และ
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประกอบด้วยสมาชิก รวม 200 คน การด าเนินการคร้ังนี้เป็นแรงผลักดัน
ให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นตระหนัก และเห็นความส าคัญของวัตถุประสงค์ข้างต้น 

 

2.  นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขององค์กรภาคเอกชนประเทศญ่ีปุ่น  
 เมื่อเร็วๆ นี้ ธุรกิจภาคการพิมพ์ได้เป็นผู้น าในการส่งเสริมการอ่าน โดยการจัดกิจกรรมให้มีการ
อ่านหนังสือในร้านหนังสือ และการอ่าน 10 นาที ในตอนเช้า ซึ่งปัจจุบันได้มีการน าไปปฏิบัติใน
โรงเรียนระดับ Elementary School และ Junior School ทั่วประเทศประมาณ 13,000 แห่ง 

 ค.ศ.2003 สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือของญ่ีปุ่น ยังคงมีการรวมกลุ่มกันโดยมีธุรกิจขนาดใหญ่มาก 
เช่น Kodansha และ Shogakukan แต่เมื่อรวมธุรกิจขนาดใหญ่ทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกันพบว่ามียอดขาย
หนังสือน้อยกว่า หนึ่งในสี่ รายได้มากที่สุดของธุรกิจสิ่งพิมพ์จะมาจากหนังสือวารสารและมังงะ โดยทั้ง
สองบริษัทข้างต้นมียอดขายมังงะอยู่ที่ ร้อยละ 80 การจ าหน่ายหนังสือมีการรวมกลุ่มกันมาก และ เร่ิมมี
การท าธุรกิจในระดับนานาชาติ โดยการลงทุนร่วมกับต่างชาติ กลุ่มแรกที่เข้ามาคือกลุ่มตลาดเอเชียและ
ยังมีกลุ่มอื่นๆ เข้ามาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งหลายๆ ส านักพิมพ์จริงๆ แล้วตั้งใจที่จะเข้าตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดที่
ส านักพิมพ์ญ่ีปุ่นใฝ่ฝันอยากเข้าตลาดนี้มาก 

 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นมีการกระจายตัวอย่างมาก โดยคาดว่าจะมีธุรกิจสิ่งพิมพ์ 7,500 แห่ง       
ในญี่ปุ่น มี 4,500 แห่ง ที่ผลิตสิ่งพิมพ์1-10 เล่มต่อปี ซึ่งเป็นไปได้แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ า
แต่ก็ยังมีส านักพิมพ์อิสระใหม่ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากยังมีโอกาสที่ดีกว่าในอเมริกาและยุโรปตะวันตก ที่ยังมี
สิ่งที่ต้องระมัดระวังมากกว่า 

 ประชาชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในสื่ออ่ืนเพิ่มมากขึ้น ทั้ง pachinko parlors และโทรศัพท์มือถือ    
ซึ่งเป็นสิ่งที่วัยรุ่นจ่ายเงินซื้อค่อนข้างสูงมากมายถึง 30 US$ ต่อเดือน ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือโครงการ
ส่งเสริมเพื่อกระตุ้นการอ่าน ซึ่งส านักพิมพ์ของญ่ีปุ่นและผู้มีอ านาจหน้าที่ทางด้านการศึกษาจะต้อง
ด าเนินการ โครงการ Bookstart ได้มีการให้หนังสือแก่คนรุ่นใหม่ทุกคนเป็นจ านวนมาก เมื่อมีการตรวจ
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สุขภาพร่างกาย รวมทั้งการเพิ่มจ านวนโรงเรียนที่ให้เด็กใช้เวลา 10 นาทีในการอ่านหนังสือตอนเช้า     
มังงะ แฮรีพอร์ตเตอร์ หรืออ่ืนๆ ที่เด็กชอบและต้องการ โดยหวังว่าจะสามารถลดการดื้อร้ันของเด็กใน
ห้องเรียนและกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือได้โดยอิสระ 

 อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีโครงการเกิดขึ้นมากมายแต่โดยข้อเท็จจริงก็ยังไม่สามารถแก้ไขความ
อ่อนแอนี้ได้ เนื่องจากคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในเร่ืองที่ต้องใช้สมองและความคิดและเร่ืองที่เกี่ยวกับ
เมือง ของประเทศน้อยมากซึ่งเห็นได้ชัดทั้งในทศวรรษ 1960 และทศวรรษ 1970 ซึ่งพบว่านักเรียนของ
ญ่ีปุ่นซึ่งเคยเห็นคนกลุ่มใหญ่แสดงการต่อต้านในประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามเวียดนาม และสนามบิน
แห่งใหม่ของญ่ีปุ่นสนใจเร่ืองเหล่านี้ไม่ได้นาน ซึ่งลักษณะนี้ท าให้เกิดบรรยากาศซึ่งบรรณาธิการจะถูก
แรงกดดันด้านการท าก าไรมากขึ้น จากข้อมูลหนังสือ Japan Time ซึ่งเป็นหนังสือบันเทิงฉบับใหม่        
มียอดขาย 1,000–2,000 เล่ม ซึ่งยอดขายขนาดนี้เทียบเท่ากับยอดขายของประเทศอ่ืนๆ แต่พบว่า             
มียอดขายลดลงกว่าในอดีตเกินกว่าระดับที่เหมาะสม เมื่อก่อนหนังสือแปลฉบับใหม่เร่ือง The Catcher 
in the Rye เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มวัยหนุ่มสาว และมียอดขายดีเป็นอันดับ 1 แต่ในปัจจุบันหนังสือ  
ที่ได้รับความนิยมจะเป็นหนังสือประเภทธุรกิจหรือวิธีท าให้เกิดแรงบันดาลใจ เป็นต้น 

 เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในประเทศตะวันตก สถานการณ์ในญ่ีปุ่นจ าเป็นต้อง
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ต้องมีการตรวจสอบการท าก าไร และยังไม่จ ากัดจ านวนส านักพิมพ์ที่เกิดขึ้น 
ชาวญ่ีปุ่นยังคงชอบที่จะแปลหนังสือซึ่งเป็นที่ ต้องการมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก             

ชาวญี่ปุ่นยังคงเห็นว่าสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสื่อให้เห็นสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นบนโลก และเห็นว่าสิ่งพิมพ์
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นบุคคลและความสนใจของส านักพิมพ์แต่ละแห่งมากกว่าในเชิงธุรกิจ นั้นคือ
การท าความเข้าใจผู้อ่านทั่วไปเป็นสิ่งที่อยู่ในความคาดหวังของทุกส านักพิมพ์ซึ่งสามารถพบได้ใน
ประเทศญ่ีปุ่น 

 สิ่งพิมพ์เปรียบได้กับส่วนเล็กๆ ของสังคม การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอายุของคน และ          
แรงกดดันในการเพิ่มก าไรเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงและเมื่อพิจารณาในทุกๆส่วน ประเทศญ่ีปุ่นจะต้อง
พยายามต่อต้านแรงกดดันจากทั่วโลกและรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนเองที่มีอยู่ในคนญ่ีปุ่นจ านวน
มาก 

 

3.  การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

 ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือในญ่ีปุ่น 

 จากผลการวิจัยของ ESRC Centre for Business Research, University of Cambridge ร่วมกับ 
ITEC ของญ่ีปุ่น ซึ่งน าเสนอผลการวิจัยเมื่อมิถุนายน ค.ศ.2005 ได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ประเภท
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หนังสือในญ่ีปุ่นเทียบกับสหราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ประเภท
หนังสือในญ่ีปุ่นดังนี ้
 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์หนังสือในญ่ีปุ่นมียอดขายรวม 906 พันล้านเยน ค.ศ.2003 โดยมีจ านวน
หนังสือที่เป็นปกออกใหม่มากกว่า 70,000 ปก มียอดหนังสือส่งออกเกือบ 1,200 ล้านเยน อย่างไรก็ดี
หนังสือจ านวนมากมีการผลิตและขายในปริมาณไม่มาก  
 การด าเนินงานของธุรกิจสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่จะท าการจัดจ้าง (outsource) ผู้ประกอบการภายนอก
ในการพิมพ์ และเข้าปกโดยใช้ผู้ประกอบการภายในประเทศเนื่องจากจะเสียเปรียบทางด้านต้นทุนรวม
เพียงเล็กน้อยในเร่ืองของการขนส่งหรือกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่บางแห่งยังใช้
วิธีการจัดจ้างผู้ประกอบการภายนอกในกิจกรรมหลักๆของบริษัทด้วยเช่นการวางแผนและการแก้ไข 

 ทางด้านของธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นการพิมพ์เมื่อลูกค้าต้องการ 
หรือค้นหนังสือทางอินเทอร์เน็ตก็เร่ิมเกิดขึ้นเช่นกัน แต่ยอดขาย ค.ศ.2003 มีเพียงเล็กน้อยและยัง               
ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดสิ่งพิมพ์โดยรวม  

 ตลาดสิ่งพิมพ์ของญ่ีปุ่นมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายซึ่งทางหลัก ได้แก่ พ่อค้าส่ง ซึ่งมี
ยอดจ าหน่ายหนังสือร้อยละ 70 และยอดจ าหน่ายวารสารร้อยละ 90 ส าหรับร้านหนังสือ พบว่ามียอด
จ าหน่ายสิ่งพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 65 ของยอดจ าหน่ายของพ่อค้าส่ง (รวมยอดจ าหน่ายทั้งหนังสือและ
วารสาร) ร้านหนังสือขนาดเล็กและกลาง ซึ่งเป็นร้านหนังสือรายใหญ่จะผูกอยู่กับพ่อค้าส่งเพียง 1-2 ราย 
คือ Nippan และ Tohan ร้อยละ 80 ของส านักพิมพ์มีธุรกิจอยู่ที่โตเกียว และใช้ช่องทางจ าหน่ายหลักผ่าน
ทางพ่อค้าส่ง ผ่านไปยังร้านหนังสือทั่วประเทศ โดยมีศูนย์กลางเครือข่ายอยู่ที่โตเกียว 

 พ่อค้าส่งในตลาดสิ่งพิมพ์ของญี่ปุ่นมีประมาณ 40 ราย โดยมีรายใหญ่ 2 ราย ได้แก่ Nippan และ 

Tohan ซึ่งมียอดขายประมาณร้อยละ 80 ของตลาด นักจากทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ยอดขายมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการล้มเลิกกิจการของพ่อค้าส่งขนาดเล็กและขนาดกลาง ดั งนั้นตลาด จึงเป็น
ตลาดผู้ขาย น้อยราย และพ่อค้าส่ง 2 รายใหญ่ข้างต้น มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
ของญ่ีปุ่น 

 ทางด้านร้านหนังสือในญ่ีปุ่นมีอยู่ประมาณ 18,000 ร้าน โดยร้านจ าหน่ายหนังสือ 3 อันดับแรก 
มียอดจ าหน่ายร้อยละ 10 และมีแนวโน้มที่จะเกิดการขยายตัวของร้านหนังสือแบบเชนสโตร์ขนาดใหญ่
เพิ่มมากขึ้น ส่วนร้านจ าหน่ายหนังสือขนาดเล็กมีแนวโน้มลดลง 

 ในประเทศญ่ีปุ่นผู้ประกอบการในธุรกิจสิ่งพิมพ์ได้ร่วมมือกันก าหนดระบบ Resale Price 

Maintenance System (RPMS) ขึ้น เพื่อสร้างดุลยภาพในอุตสาหกรรม โดยได้เร่ิมก าหนดขึ้นอย่างเป็น
ทางการเมื่อ ค.ศ.1920 และได้ท าการปรับปรุง เมื่อ ค.ศ.1953 แม้ว่าตลาดสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นจะพัฒนา
ภายใต้การแข่งขันโดยเสรี แต่เมื่อการแข่งขันรุนแรงมากเกินไป ทั้งส านักพิมพ์ พ่อค้าส่งและร้านหนังสือ
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ต่างก็ต้องร่วมมือกัน และท าการพัฒนาระบบ RPMS ขึ้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการแข่งขันและ
การร่วมมือ 

 ระบบ RPMS ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านราคาของสิ่งพิมพ์อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยส านักพิมพ์จะก าหนดราคาขายปลีกของหนังสือรวมทั้งอัตราส่วนของรายได้สุทธิของ
ส านักพิมพ์ ส่วนร้านจ าหน่ายหนังสือก็จะท าการก าหนดในสัญญาระหว่างพ่อค้าส่ง 

 แม้จะร่วมมือกัน อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นยังคงพบกับปัญหา โดยพบว่าส านักพิมพ์ราย
ใหญ่มีก าไรส่วนเพิ่มโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 และปัจจุบันมาร์จินอยู่ที่เกือบร้อยละ 2 หรือเป็นศูนย์ 
หรือติดลบ ส าหรับบางส านักพิมพ์ ซึ่งเมื่อเทียบกับส านักพิมพ์หลักๆ ของโลก เช่น สหราชอาณาจักร 
และสหรัฐอเมริกา พบว่ามีมาร์จินร้อยละ 5-10 (ข้อมูล ค.ศ.2001) ก าไรในระดับพ่อค้าขายส่งและ พ่อค้า
ขายปลีกก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้มองกันว่าปรัชญาของความ
ร่วมมือกันในญ่ีปุ่นควรจะเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านก าไรให้มากขึ้น โดยต้องกลับมา
พิจารณาด้านราคาส าหรับหนังสือออกใหม่ และหนังสือที่ขายดี ซึ่งท าให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ต้องปรับปรุงการ
วางแผนและการท าธุรกิจเสียใหม่ ซึ่งอาจจะยากกว่าในอดีต ปัญหานี้เกิดขึ้นทางด้านอุปทาน และ
ในขณะที่การใช้ระบบ RPMS และการขายแบบ Consignment จะไม่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวก็ตาม 
แต่ก็แสดงให้เห็นขอบเขตของการแข่งขัน และความมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น โดยผ่านทางการ
ด าเนินงานที่คล่องตัวของระบบ RPMS และการใช้ระบบ Buying up Sales System 

 

แนวโน้ม 

 ผู้น าในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ได้น าเสนอ ประเด็นส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับแนวโน้มของสิ่งพิมพ์ 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. ยอดขายสิ่งพิมพ์ ค.ศ.2002 ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นปีที่มียอดขายตกต่ า
จนถึงจุดต่ าสุด โดยเฉพาะในกลุ่มหนังสือ ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.4 

2. ในเดือนเมษายน รัฐบาลได้ให้ความสนใจกับระบบการตั้งราคาโดยรวมของหนังสือ (ซึ่ง
ปกติจะรวมภาษีเข้าในราคาขายด้วย) โดยน าเอาการปรับขึ้นภาษีผู้บริโภคในอนาคตมาประกอบการ
พิจารณา  

3. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์คัดค้านคณะกรรมการวิจัยระบบภาษี และเห็นว่าควรใช้วิธีการใน
ปัจจุบันต่อไปโดยแยกราคาขายหนังสือและภาษีออกจากกัน 

4. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์พยายามด าเนินการเกี่ยวกับการออกกฎหมายลิขสิทธิ์ของบริษัท
สิ่งพิมพ์ 

5. มีโครงการด าเนินกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการอ่าน 
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6. มีการคัดค้านและต่อต้านกฎหมายการควบคุมสื่อ ซึ่งกฎหมายนี้กลายเป็นข้อจ ากัดการท างาน
ของสื่อ 

7. ระบบ Resale Price Maintenance System ที่ด าเนินการแบบยืดหยุ่น ยังคงน ามาใช้ต่อไป 

 

 ประเด็นส าคัญของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์คือ ยอดขายต่ า จ านวนหนังสือที่ขอยืมจากห้องสมุด   
มียอดเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด เป็นจ านวนถึง 500 ล้านเล่มต่อปี ยอดขายที่ผ่านร้านจ าหน่ายหนังสือ
ที่ต่อรองได้ และแนวโน้มใหม่ของร้านหนังสือมือสอง มียอดขายประมาณ 90 พันล้านเยน รวมทั้งมี 
ร้านกาแฟมังงะในรูปแบบใหม่ ซึ่งลูกค้าสามารถนั่งอ่านหนังสือนวนิยายไปด้วยดื่มเคร่ืองดื่มไปด้วย
เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 สิ่งพิมพ์ออกใหม่ที่ตีพิมพ์จ าหน่ายมีประมาณ 73,000 ปกต่อปี แม้ว่าสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ จะมียอดขาย
ต่ า แต่หนังสือก็ยังถูกอ่าน  ปัญหาที่แท้จริงอาจเน่ืองจากผู้อ่านไม่ได้สนใจกับสิ่งพิมพ์ออกใหม่ เนื่องจาก
หนังสือใหม่ไม่ใช่หนังสือที่ดี หนังสือไม่ดีมีการพิมพ์เป็นจ านวนมาก เนื้อหาน่าเบื่อ ท าให้ไม่เป็นที่
ต้องการของผู้ อ่าน และส่งผลให้ภาวะตลาดแย่ลง ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่บริษัทสิ่งพิมพ์จะต้อง
ด าเนินการอย่างยิ่ง และจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ ภายหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบความต้องการอย่างระมัดระวัง
แล้ว 

 

 ห้องสมุดประชาชน (Public Libraries) 

 ค.ศ.2003 ญ่ีปุ่นมีห้องสมุดประชาชนรวม 2,731 แห่ง และบรรณารักษ์มืออาชีพ 7,275 คน        
มีห้องสมุดประจ าอ าเภอ 63 แห่ง ห้องสมุดระดับเมืองหลวง 1,636 แห่ง และห้องสมุดจังหวัด 1,033 แห่ง 
จ านวนหนังสือที่มีการยืมรวมทั้งสิ้น 550 ล้านเล่มต่อปี เฉลี่ยมีการยืมหนังสือ 4.5 เล่มต่อคนต่อปี 
อย่างไรก็ตาม พบว่ายังคงมีจังหวัดอีกร้อยละ 40 ที่ยังไม่มีห้องสมุดประชาชน 

 ในปัจจุบันการปฏิรูประบบสังคม ถือเป็นแนวคิดที่ส าคัญของญ่ีปุ่นจากการที่คนสูงอายุ            
มีเพิ่มเติมขึ้นอย่างรวดเร็ว และเศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัว รัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งจึงหาวิธีการของตนเอง 
เพื่อบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะ ห้องสมุดบางแห่งใช้วิธีการจัดจ้างองค์กรเอกชนภายนอก 
หรือด าเนินงานโดยใช้แนวคิดของ PFI (Private Finance Initiative) ประกอบกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการแพร่หลายอย่างรวดเร็วท าให้สิ่งแวดล้อมทางด้านข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รัฐบาลท้องถิ่นมีการติดตั้งเครือข่ายที่ทันสมัย และ
ระบบส าเร็จรูปในห้องสมุดประชาชน และเมืองเล็กๆ ท าให้ประชาชนสามารถใช้ระบบออนไลน์บน
เว็บไซต์ และข้อมูลดิจิตอลได้ รวมทั้งเร่ิมน าเอาระบบ IC (Integrated Circuit) มาใช้ในห้องสมุดทั่วไป 
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 ส าหรับประเด็นของลิขสิทธิ์ในห้องสมุดปัจจุบันเป็นข้อโต้เถียงกัน โดยทางส านักพิมพ์และ
ผู้ประพันธ์เสนอให้จัดท าระบบการให้สิทธิในการยืม ข้อจ ากัดของจ านวนส าเนา และระยะเวลาในการ
ยืมหนังสือใหม่ ดังนั้น JLA และสมาคมส านักพิมพ์หนังสือแห่งญ่ีปุ่น จึงได้ร่วมกันท าวิจัยในการ
ก าหนดเงื่อนไขการให้ยืมของห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดประชาชนจะต้องตอบสนองความต้องการ
ได้ รวมทั้งการศึกษาชั่วชีวิต และการสนับสนุนธุรกิจถือเป็นโอกาสของห้องสมุดประชาชนในปัจจุบัน         
ที่จะต้องพัฒนาการให้บริการใหม่ JLA มีการจัดโปรแกรมและจัดตั้งคณะกรรมการใหม่ เพื่อหาข้อสรุป
ของรูปแบบห้องสมุดมืออาชีพ บรรณารักษ์ที่มีคุณภาพ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารสนเทศ 

 ค.ศ.2003 รัฐบาลแห่งชาติของญ่ีปุ่นได้ก าหนดงบประมาณให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการ
ปรับปรุงหนังสือและสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องสมุดโรงเรียน เป็นงบ 5 ปี รวม 65 พันล้านเยน และ
ค.ศ.2004 ใช้งบ 13 พันล้านเยน 

 

การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น  ค.ศ. 2004 
 

1.  การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลญี่ปุ่น 

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กในญ่ีปุ่น 

 จากการที่ภาครัฐได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กเมื่อเดือน
ธันวาคม ค.ศ.2001 และเพื่อให้กฎหมายเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติการได้  นายอ าเภอและรัฐบาลในส่วน
ท้องถิ่นจึงได้เสนอให้มีการจัดท าแผนเบื้องต้นส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก  และจากการ
ส ารวจของกระทรวงการศึกษาวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญ่ีปุ่น (MEXT) พบว่า
นายอ าเภอ 41 ราย ได้มีการจัดท าแผนเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2004 ในขณะอีก 6 ราย       
อยู่ในระหว่างด าเนินการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ค.ศ.2004 อย่างไรก็ดีมีรัฐบาลท้องถิ่นเพียง 2–3 ราย
เท่านั้น  ที่มีการจัดท าแผนหรือเร่ิมต้นด าเนินการ 

 นอกจากนี้ผลการส ารวจของ MEXT  เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนในค.ศ.2004 
พบว่าร้อยละ 84 ของโรงเรียนในระดับ Elementary School กับร้อยละ 70.00 ของโรงเรียนระดับ Junior 

High Schools และร้อยละ 30.2 ของโรงเรียนระดับ High School ได้มีการจัดกิจกรรมในโรงเรียนอย่าง
กว้างขวางให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสัดส่วนข้างต้นถือเป็นสัดส่วนสูงสุดนับตั้งแต่
ที่ MEXT เร่ิมมีการส ารวจ การขยายตัวของสัดส่วนในกลุ่มโรงเรียนระดับ Junior High School จาก  
ค.ศ.2003 มีการขยายตัวมากที่สุด มีโรงเรียนที่เร่ิมต้นจัดกิจกรรมการอ่านในตอนเช้า (Morning Reading) 
มากขึ้น โดยนักเรียนได้รับการกระตุ้นให้อ่านหนังสือที่ตนเองชอบในตอนเช้าก่อนที่จะเร่ิมการเรียน  
นอกจากนี้ยังเห็นการเพิ่มขึ้นของจ านวนโรงเรียนที่ได้เชิญอาสาสมัครการอ่านให้เข้าห้องสมุดของ
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โรงเรียน  ประมาณ 1 ใน 3 ของโรงเรียนในระดับ Elementary School ให้การยอมรับในอาสาสมัครนี้ 
แม้ว่าการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนจะมีเพิ่มมากขึ้นตามที่อ้างอิงจากผลการส ารวจ แต่ห้องสมุด
โรงเรียนก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ และหนังสือที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมข้างต้นไม่เพียงพอ 

 ตามกฎหมายเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียน (School Library Law) ได้ก าหนดไว้ว่า  ครูบรรณารักษ์
จะต้องมีสัดส่วน 12 ห้องเรียน หรือมากกว่าในทุกๆ โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่สามารถท าได้ตาม
เงื่อนไขข้างต้น  แต่โดยข้อเท็จจริง ครูบรรณารักษ์ จะเป็นครูที่ต้องสอนเต็มเวลา และเป็นครูรายวิชา        
ท าให้ไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลกิจกรรมด้านการอ่าน การร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ ก็เป็นเร่ืองที่ยาก
ภายใต้เงื่อนไขทางด้านการเงินของรัฐบาลท้องถิ่น  จากการที่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศญ่ีปุ่น จะได้รับ
เงินสนับสนุน 13 พันล้านเยน เพื่อเป็นค่าบ ารุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนในทุกๆ ปี ตั้งแต่ ค.ศ.2002 
เป็นต้นมา  อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีปัญหาทางด้านการเงิน ท าให้ทางชุมชนได้รับงบประมาณส าหรับการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ของห้องสมุดลดลงน้อยกว่าคร่ึงของห้องสมุดโรงเรียนที่มีปริมาณหนังสือได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ดังนั้นเพื่อเสริมในส่วนของห้องสมุดที่ยังไม่มีความเหมาะสม โรงเรียนจึงได้
ด าเนินการร่วมกับห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น (Local Public Libraries) มากกว่าคร่ึงของ
โรงเรียนในระดับ Elementary School ได้มีการด าเนินการในลักษณะนี้ 
 นอกจากนี้จากผลการส ารวจของ MEXT ค.ศ.2002 พบว่านักเรียนในโรงเรียนระดับ 
Elementary School ได้มีการขอยืมหนังสือโดยเฉลี่ย 17.1 เล่มต่อปีจากห้องสมุดประชาชน ซึ่งถือเป็น
ยอดสูงสุดนับแต่เร่ิมต้นมีการส ารวจ ซึ่งชี้ให้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ญ่ีปุ่นในปีที่ผ่านมานี ้
 ต่อมา MEXT ได้เร่ิมต้นด าเนินโครงการใหม่ ชื่อว่า “โครงการห้องสมุดโรงเรียนเครือข่ายการ
แบ่งปันทรัพยากร (School Libraries Resources Sharing Network Project)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการใช้ห้องสมุดโรงเรียนร่วมกันในการรวบรวมและสอนวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
โดยใช้ฐานข้อมูลและเครือข่ายของห้องสมุด และเพื่อพัฒนาโปรแกรมการอบรมส าหรับครูบรรณารักษ์ 
และบรรณารักษ์ 
 

 ห้องสมุดโรงเรียน (School Libraries) 

 ค.ศ.2004  ตามสถิติของ MEXT มีจ านวนโรงเรียนในระดับ Elementary School จ านวน 23,633 
แห่ง ระดับ Junior High School จ านวน 11,134 แห่ง และระดับ High School 5,450 แห่ง ระดับ Middle 

School 16 แห่ง และระดับ Special School 995 แห่ง โดยที่โรงเรียนเกือบทั้งหมดมีห้องสมุดของ
โรงเรียน 
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 การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 JETRO ได้จัดท ารายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของญี่ปุ่น ค.ศ.2004 โดยมีข้อสรุปดังนี้ 
 เมื่อเปรียบเทียบกับ ค.ศ.2003 ยอดขายมังงะ (ไม่รวมนิตยสาร) ในค.ศ.2004 ลดลงร้อยละ 2.00 
โดยมีมูลค่าขาย 254.9 พันล้านเยน ยอดขายมังงะลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่
ค.ศ.1994 โดยมีสัดส่วนยอดขายมังงะถึงร้อยละ 37 ของสิ่งพิมพ์ที่ขายได้ในตลาด การที่ยอดขายมังงะ
ลดลงส่วนหนึ่งเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของร้านหนังสือมังงะมือสอง และนิตยสารรวมเร่ืองมังงะ ซึ่งมี
ขายทั่วไปตามท้องถนนในราคาที่ต่างจากราคาเดิม 

 จากการขยายตัวของตลาดให้เช่ามังงะ ท าให้รัฐบาลต้องมีการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ เมื่อเดือน
มกราคม ค.ศ.2004 โดยผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบเสียก่อน จึงจะให้ยืมหนังสือ
นิตยสารได ้

 

2.  การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของภาคเอกชนในญี่ปุ่น 

 มูลนิธิ Itochu (Itochu Foundation) และห้องสมุดส าหรับเด็กแห่งโตเกียว (Tokyo Children’s 
Library) ได้ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรม Bunk ในญ่ีปุ่น ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ.2001 Bunko 

หมายถึง ห้องสมุดประชาชนส าหรับเด็ก โดยปกติจะจัดตั้งและด าเนินการโดยอาสาสมัครที่เป็นบุคคล
หรือกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน มีการจัดหาหนังสือและจัดโปรแกรม เช่น เวลาเล่านิทานส าหรับเด็กๆ 
แนวคิดเกี่ยวกับ Bunko ในญ่ีปุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  ส าหรับห้องสมุด
ส าหรับเด็กแห่งโตเกียวนั้น เป็นห้องสมุดประชาชนและเร่ิมต้นด าเนินการจาก Bunko จ านวนไม่มาก    
ซึ่งรวมกันเป็น 1 แห่ง โดยมีมูลนิธิ Itochu ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ Bunko มาแล้วหลายปี 
 การท าวิจัยด าเนินการโดยการส่งแบบสอบถามไปยัง Bunko ทั่วประเทศ ค.ศ.2001 และติดตาม
ผลด้วยการไปเยี่ยมเยียนและสัมภาษณ์ Bunko 83 แห่งใน 43 อ าเภอ ตั้งแต่ ค.ศ.2003–ค.ศ.2004 

 กิจกรรม Bunko เร่ิมเกิดขึ้นเมื่อทศวรรษที่ 1960 – 1970 ตามการขยายตัวอย่างรวดเร็วของญ่ีปุ่น 
โดยเร่ิมต้นจากแม่บ้านได้จัดตั้ง Bunko มากกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ  ซึ่งส่วนใหญ่จัดตั้งและ
ด าเนินการโดยแม่บ้าน  มีการจัดพื้นที่มุมหนึ่งของบ้านคนใดคนหน่ึงหรือพื้นที่สาธารณะในท้องถิ่น เช่น
ในชุมชน หรือบางคร้ังก็เห็นตามเคาน์เตอร์ซักรีดในซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือในวัด รากฐานการเติบโตของ 
Bunko อยู่ที่มุมมองทางสังคมและการมีการศึกษาที่ดีของหญิงชาวญ่ีปุ่น การแพร่หลายของการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครอบครัวชนชั้นกลางในญ่ีปุ่น รวมทั้งในยุคของ Baby Boom รุ่นสองมีส่วน
ช่วยให้เกิดความเคลื่อนไหว 

 ผลการวิจัยพบว่า หลังจาก 30 ปีของการจัดกิจกรรม Bunko ในยุคศตวรรษที่ 21 จ านวนเด็ก      
ที่เข้ามาใช้บริการ Bunko มีจ านวนลดลง รวมทั้งผลจากอัตราการเกิดที่ลดลงของประเทศญ่ีปุ่น หญิง 
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บางคนได้ปิด Bunko ของตนเองไปเนื่องจากมีอายุมากแล้ว อย่างไรก็ดี ยังคงมี  Bunko จ านวนมากที่
ยังคงเปิดไว้ส าหรับเด็กและจัดหนังสือให้กับเด็ก แต่ก็พยายามที่จะหาแนวทางของตนเองเพื่อช่วยเหลือ
เด็กให้สามารถเข้าถึงหนังสือในขณะที่เด็กยังเล็กๆ อยู่ ผู้ดูแล Bunko ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะ Bunko ของ
ตนเองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับชุมชนในท้องถิ่นของตนเองด้วย บางแห่งได้เร่ิมต้นมีการบรรยายใน
ศูนย์กลางชุมชนของตน เพื่อสอนวิธีการเล่านิทานให้แก่คุณแม่มือใหม่ รวมทั้งการเสาะหาหนั งสือเด็ก
และการร้องขอให้รัฐบาลท้องถิ่นจัดต้ังห้องสมุดประชาชนให้มากขึ้นเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่เด็ก 

 ผลการวิจัยยังได้กล่าวถึงประวัติของ Bunko จากกลางศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน จากการวิจัย
เอกสารชี้ให้เห็นว่า Bunko มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การให้บริการห้องสมุด ธุรกิจสิ่งพิมพ์ การ
ส่งเสริมการอ่าน บทบาทของสตรี การด าเนินชีวิตของเด็ก รัฐบาลท้องถิ่น และธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น 

 

3.  การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

 ภาวะอุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่น เพิ่มสามารถหยุดการตกต่ าได้ ในค.ศ.2004  และมีการเติบโตเป็น
คร้ังแรกในช่วงเวลา 10 ปี (Miyamoto and Whittake, 2005)  

 ปีค.ศ. 2004  อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มียอดขายโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังจากที่เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา
มียอดขายตกลงอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากใน ค.ศ.2005 ไม่มีเหตุการณ์ที่กระตุ้นตลาดจึงมีผลท าให้
ยอดขายหนังสือและวารสารมียอดขายลดลง และยังคงท าให้แนวโน้มของยอดขายสิ่งพิมพ์ลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง 

 ปัญหาที่ส าคัญคือ หนังสือที่ส่งกลับคืน ภายใต้ระบบฝากขาย (Consignment System)              
ร้านหนังสือมีอิสระในการส่งหนังสือหรือวารสารที่ไม่ได้ขาย กลับคืนผู้จัดจ าหน่ายภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้  ปัญหานี้ถือเป็นเร่ืองส าคัญของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในบางคร้ัง และมีความพยายาม
แก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ระบบการจัดจ าหน่ายแบบดิจิตอล ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนปัญหา
หนึ่งของการส่งกลับคืน คือ อัตราการส่งกลับคืนที่เพิ่มสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุให้ร้านหนังสือต้องปิดตัวลง
หรือเปลี่ยนธุรกิจ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่า มีร้านหนังสือประมาณ 1,000 แห่งต่อปีที่ออกไป
จากอุตสาหกรรม ในขณะที่ร้านหนังสือแบบเครือข่ายเร่ิมเกิดขึ้น แต่โดยเฉลี่ยแล้วมีพื้นที่ขายที่ลดลง 

 ในการแก้ปัญหานี้ มีการใช้วิธีลดจ านวนสิ่งพิมพ์ออกใหม่ให้น้อยลง รวมทั้งการสร้างระบบให้
ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งในอดีตเป็นปัญหาของส านักพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นการยากที่จะ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากส านักพิมพ์ต้องการด าเนินธุรกิจให้บรรลุตามพันธกิจ      
และบทบาทที่ก าหนดไว้ โดยท าการผลิตหนังสือเล่มใหม่ๆ ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น ดังนั้นการแก้ปัญหา     
จึงต้องเกี่ยวข้องกับระบบการจัดจ าหน่ายในปัจจุบัน 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายอันได้แก่ : ผู้สร้างสรรค์ (ส านักพิมพ์) 
ผู้จัดจ าหน่าย (ผู้ค้าส่ง) ผู้ขาย (ร้านจ าหน่ายหนังสือ) ควรเป็นในลักษณะที่ผู้อ่านควรจะได้รับหนังสือ      
ที่ตนต้องการอย่างแน่นอนและรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าผู้พิมพ์ควรจะรักษาผู้อ่านเอาไว้และตอบสนอง
ให้ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน แต่เนื่องจากความต้องการมีอยู่หลากหลาย ดังนั้นแม้ว่าจ านวน
สิ่งพิมพ์ที่ออกใหม่จะไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว  แต่ก็มีหนังสือที่หลากหลายอยู่ในตลาด  
ดังนั้นส านักพิมพ์จึงควรประเมินแผนของตนเองในเร่ืองการออกหนังสือใหม่อย่างระมัดระวัง 
ข้อเท็จจริงคือว่ามีสิ่งพิมพ์จ านวนมากที่มีค่าต่อสังคมและมีการแข่งขันกันอย่างอิสระ ซึ่งสิ่งพิมพ์
เหล่านั้นจะได้รับการประเมินจากผู้อ่านในเชิงบวกอยู่เสมอ 

 ผลจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของร้านหนังสืออินเทอร์เน็ต จึงมีความเป็นไปได้ที่ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่ซับซ้อนจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคได้  ในขณะเดียวกันเครือข่ายการจัดจ าหน่าย     
ที่แตกต่างกับตามประเภทของสิ่งพิมพ์ควรจะได้รับการพิจารณา  ความมีอิสระในการพิมพ์คือความ       
มีอิสระในการจัดจ าหน่ายและการโฆษณาด้วยเช่นกัน 

 บริษัทรวม 15 บริษัทยักษ์ใหญ่ของญ่ีปุ่น เช่น Kodansya, Shinchosha, Sony Corp เป็นต้น      
ได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทใหม่ชื่อ Publishinglink เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2003  เพื่อจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเปิดให้บริการได้ใน ค.ศ.2004 การพัฒนารูปแบบการน าเสนอสิ่งพิมพ์ และ
การประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ท าโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต  บริษัทสิ่งพิมพ์จะต้องเป็นผู้น า และ
เป็นผู้ก าหนดผู้ใช้ที่ชัดเจน การในระบบให้เช่าอิเล็กทรอนิกส์คอนเทนท์ (Electronic Contents) ให้กับ
ผู้อ่านที่เป็นสมาชิกตามระยะเวลา และคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้แต่งสิทธิบัตร และบริษัทผู้พิมพ์ โดย
สมาชิกสามารถเลือกอ่านหนังสือที่ตนสนใจได้ 
 การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตได้ก่อก าเนิดรูปแบบใหม่และช่องทางที่เพิ่มมากขึ้น การพัฒนา       
ที่ส าคัญอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์รวมถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นและนิตยสาร
ต่างประเทศ 

 

ภาพรวมของตลาด 

 สมาคมนิตยสาร ส านักพิมพ์และบรรณาธิการทั้งหมดของญ่ีปุ่นได้ประมาณการยอดขาย
สิ่งพิมพ์ ค.ศ.2004 ไว้ที่ 2,242.8 พันล้านเยน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ 0.7 และถือเป็นการเพิ่มขึ้นคร้ัง
แรกในรอบ 8 ปี โดยสัดส่วนการขายหนังสืออยู่ที่ 942.9 พันล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีที่แล้ว 
ในขณะที่สัดส่วนยอดขายของนิตยสารอยู่ที่ 1,299.8 พันล้านเยน ลดลงร้อยละ 1.7 การเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวนหลายล้านรายของผู้ขายได้ก่อให้เกิดแนวโน้มที่ดีแก่ยอดขายของค.ศ.2004  ถึงแม้ว่านิตยสาร         

รายสัปดาห์จะมียอดขายที่ลดลงก็ตาม 
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 ตัวเลขประมาณการของจ านวนสิ่งพิมพ์ที่จัดจ าหน่ายได้ คือ 3,720.47 พันล้านเยน ซึ่งต่ ากว่าปีที่
แล้วร้อยละ 1.9 และถือว่าตกต่ าลงเป็นปีที่ 9 ยอดขายหนังสือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 คิดเป็น 749.15 ล้านเยน 
นิตยสาร  มียอดขายลดลงร้อยละ 3.4 คิดเป็น 2,971.5 พันล้านเยน ถึงแม้ว่ายอดขายหนังสือยังดีอยู่ แต่ก็
ไม่สามารถตามยอดที่ลดลงโดยรวมของนิตยสารได้เลย 

 ถึงแม้ว่าจะเกิดการตกต่ าเช่นน้ี แต่ยอดการพิมพ์หนังสือใหม่ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 คิดเป็น 74,587
ปก ตั้งแต่ต้นปีจ านวนปกของนิตยสารที่จัดพิมพ์เพิ่มขึ้นเป็น 3,624 ปก หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 โดยมี
แนวโน้มในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้อ่านที่หลากหลายในลักษณะหนังสือรวมเร่ืองสั้น 
ยอดคืนหนังสือที่ขายไม่ได้ลดลงร้อยละ 2.1 จากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 36.7 และเป็นยอดคืนที่ได้มีการ
บันทึกว่าเป็นยอดคืนที่สูงที่สุดต้ังแต่เคยมีมาคือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 คิดเป็นร้อยละ 31.7 

 

โครงสร้างอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 

 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของญ่ีปุ่นมีส านักพิมพ์อยู่เกือบ 4,000 แห่ง หลังจากที่ได้มีการพิมพ์แล้ว
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ถูกจัดจ าหน่ายโดยผู้ขายส่งมากกว่า 70 ราย ซึ่งรู้จักกันในชื่อตัวแทนจัดจ าหน่าย และจะถูก
ขายไปในร้านหนังสือมากกว่า 20,000 ร้าน รวมทั้งร้านค้าปลีกอื่นๆ 

 จากการส ารวจองค์การและบริษัทโดยส านักงานสถิติของกระทรวงการสื่อสาร และกิจการ
ภายในพบว่า ส านักพิมพ์มีจ านวนถึง 5,420 ราย ค.ศ.2004 มีการจ้างงาน 97,796 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่
ลดลงจาก ค.ศ.2001 แต่มีจ านวนของการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 3 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ล้วนเต็มไป
ด้วยบริษัทขนาดเล็กและกลาง หรือบริษัทที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 50 ของบริษัท
ทั้งหมดนัน้ล้วนมีพนักงานเพียง 5 คน หรือน้อยกว่านั้นตามที่มีการส ารวจใน ค.ศ.2001 

 หนังสือและนิตยสารที่ถูกมัดและพร้อมที่จะขายจะถูกจัดส่งโดยตัวแทนจัดจ าหน่ายไปยัง
ร้านค้าทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้จัดจ าหน่ายประมาณ 70 ราย โดยมีรายใหญ่ 2 รายคือ Tohan และ Nippon 

Shuppan Hanbai เมือ่รวมกันแล้วจะมีส่วนแบ่งในตลาดเกือบถึงร้อยละ 90 

 ระบบการจัดจ าหน่ายมีลักษณะเด่นเฉพาะ คือมีการก าหนดราคาไว้แล้ว และมีระบบการขาย
แบบฝากขาย ส านักพิมพ์สามารถตั้งราคาส าหรับสิ่งพิมพ์ รวมถึงสัญญาการขายคืนกับตัวแทนจ าหน่าย 
ร้านหนังสือและร้านอ่ืนๆ ได้ และเรียกร้องให้เขาขายในราคาที่มีการก าหนดไว้แล้วได้  การปฏิบัติเช่นนี้
ได้รับการอนุญาตให้ยกเว้นภาษีภายใต้กฎหมายต่อต้านการผูกขาด  
 สิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นโดยทั่วไปจะถูกขายโดยผ่านระบบการขายแบบฝากขาย ร้านหนังสือจะได้รับ
ประโยชน์จากระบบที่มีความเสี่ยงน้อยแบบนี้เพราะสิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้ขายนี้อาจถูกส่งคืนกลับไปยัง
ส านักพิมพ์หลังจากผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ซึ่งท าให้มียอดขายเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็ท าให้เกิด
การคืนของสิ่งพิมพ์ที่ไม่ถูกขายอย่างกว้างขวางด้วย 
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 สิ่งพิมพ์มักจะมีเส้นทางของตัวเองที่จะไปสู่ผู้บริโภคโดยผ่านร้านหนังสือ ร้านที่ให้ความ
ร่วมมือจากการส ารวจของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม พบว่าจ านวนของผู้ขายปลีก
หนังสือและนิตยสาร (รวมถึงผู้จัดพิมพ์) ในค.ศ.2004 มีจ านวน 34,241 ราย ซึ่งลดลงจาก ค.ศ.2002 
จ านวน 4,409 ราย ยอดรวมของลูกจ้างมี 208,458 คน ซึ่งกว่าร้อยละ 80 ของสถานประกอบที่ยังคงอยู่มี
ลูกจ้างน้อยกว่า 10 คน ส่วนสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 2 คนหรือน้อยกว่านั้นมีสัดส่วนร้อยละ 40 
ของสถานประกอบการทั้งหมด ถึงแม้ว่าสถานประกอบการเหล่านี้จะก าลังลดลง แต่มาร์จินของการ
ลดลงของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 10 คนนี้ก็ขยายออกอย่างกว้างขวางเป็นพิเศษ           
การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ของสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ก าลังด าเนินต่อไปดังเช่น 
ร้านขายหนังสือปลีกที่มีพื้นที่มากกว่า 500 ซิโบะ (ประมาณ 1,650 ตารางเมตร) มีเพิ่มมากขึ้น มีการ          

ท าให้อุตสาหกรรม  ที่แข็งแกร่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยร้านค้าหนังสือปลีกที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ 

 ถึงแม้ว่ายอดขายนิตยสารตามร้านสะดวกซื้อจะมีส่วนช่วยท าก าไร ยอดขายของนิตยสาร         
รายสัปดาห์ที่มีการประมาณการไว้ ใน ค.ศ.2004 ก็ยังลดลงร้อยละ 4.9 จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการสกัดกั้น
การท าก าไร 

 

แนวโน้มใหม่ 

 ค.ศ.1997 ยอดขายสิ่งพิมพ์ยังคงลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า ค.ศ.2004 จะได้เห็นการปรับตัว
สูงขึ้น ในรอบ 8 ปีเป็นคร้ังแรก แต่ก็ยังเป็นเร่ืองยากส าหรับส านักพิมพ์ที่จะเพิ่มยอดขาย โดยใช้วิธีการ
ธรรมดา เนื่องจากการขยายตัวของสื่อบันเทิง และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของร้านหนังสือมือสองที่            
ซึ่งจะขายหนังสือใหม่ในราคาที่ถูกลงแทบจะในทันทีที่หนังสือเหล่านั้นถูกตีพิมพ์จ าหน่าย 

 แนวโน้มซึ่งท าลายระบบการก าหนดราคาและเครือข่ายการจัดจ าหน่ายเร่ิมปรากฏขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง การขายหนังสือออนไลน์เป็นตัวอย่างหนึ่ง จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนส านักพิมพ์ ตัวแ ทน     
จัดจ าหน่าย และร้านหนังสือที่มีการตั้งระบบออนไลน์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการขายตรงแก่ผู้บริโภค
เพื่อให้เกิดความหลากหลายด้วยผู้ขายออนไลน์เช่น Amazon.com และ Rakuten  ซึ่งได้มีการพิสูจน์แล้ว
ว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ร้านหนังสือมือสอง ได้มีบริการออนไลน์ที่เรียกว่า E-Book-Off  
เพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย การจัดพิมพ์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเนื้อหาจะถูกจัดพิมพ์และแจกจ่าย
โดยตรง โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น ได้มีการก้าวไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นกว่าเดิม ธุรกิจที่อยู่ภายนอก
อุตสาหกรรมโดยมีการพิมพ์และจ าหน่ายด้วยตัวผู้แต่งเองโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตเร่ิมเจริญเติบโตขึ้น
เร่ือยๆ โทรศัพท์มือถือก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิมพ์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสร้างสรรค์
แบบที่เรียกว่า “นิยายในมือถือ” 
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 ร้านหนังสือจึงอยู่ในสถานะที่ต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการขายโดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนที่จะมีการออกขายหนังสือหรือนิตยสารเล่มใหม่ๆ ออกมา บริษัท Impress เป็นบริษัทผู้พิมพ์
จ าหน่ายและท าธุรกิจเกี่ยวกับสื่อดิจิตอลได้ขายหนังสือในรูปแบบของสื่อดิจิตอลก่อนที่หนังสือเล่ม
นั้นๆ จะถูกวางจ าหน่าย ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกที่ท าแบบนี้ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เพราะว่าการขายโดย
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีค่าใช้จ่ายแค่ 2 ใน 3 ซึ่งถูกกว่ากระดาษหนังสือ ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการ
วางแผนล่วงหน้าที่จะขายหนังสือและนิตยสารใหม่ออนไลน์อยู่เกือบถึง 200 เล่มในปีที่จะถึงนี้ 
 การใช้สื่อแบบผสมนี้ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย การวางจ าหน่ายหนังสือใหม่จะถูกโฆษณา
เผยแพร่ผ่านหลายๆ สื่อ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะบรรลุความส าเร็จร่วมกัน โดยการเชื่อมต่อกับรายการ
ทีวีและภาพยนตร์ นอกเหนือจากการโฆษณาเต็มหน้ากระดาษในหนังสือพิมพ์ หรือโดยการขายเกม 
และสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเร่ิมจากการที่ บริษัท Kadakawa Shoten ได้น าเอานิยายมาสร้างเป็น
หนังในยุค 80 และเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท Gantosha ได้รับความส าเร็จในการพัฒนาสื่อแบบผสมในลักษณะ
นี ้
 ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาได้มีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นในการสร้างหนังสือที่มาจากข้อมูลต่างๆ เช่น มา
จากบล็อกของอินเทอร์เน็ต หนังสือการ์ตูนชินโคช่ะ และการ์ตูน Train Man ในรูปแบบของภาพยนตร์ 
ได้ท าให้การใช้รูปแบบการตลาดแบบใหม่นี้มีประสิทธิภาพ เร่ืองนี้ในคร้ังแรกได้ดึงดูดความสนใจจาก
ประชาชนในลักษณะที่เป็นข้อความที่มีการโพสต์ไว้ในบอร์ด ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีการน ามาตีพิมพ์ใน
รูปแบบหนังสือ 

 

3.  แนวโน้มของสินค้า 

 ค.ศ.2004, มีหนังสือปกออกใหม่หลายเล่มที่ท ายอดขายได้สูง รวมถึงแฮร่ีพอตเตอร์ฉบับภาคี 
นกฟีนิกซ์ ยอดขายหนังสือ ค.ศ.2004 มียอดขาย 943 พันล้านเยน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 4.1 ซึ่งเป็น
ผลจาก several block busters ท าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของยอดขายโดยรวมหนังสือปกออกใหม่เพิ่มขึ้น       
ร้อยละ 2.7 คิดเป็น 74,587 เล่ม สื่อแบบผสมนี้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับละครทีวี ภาพยนตร์ และ
เพลง รวมทั้งการประกวดรางวัลหนังสือและชิ้นงานบันเทิงดีเด่น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท าให้ตลาดขยายตัว 

 (1) การลดลงอย่างช้าๆ ของจ านวน และยอดขายของนิตยสาร 

  นิตยสารที่ถูกซื้อส่วนใหญ่เกิดจากการเป็นสมาชิก แนวโน้มที่ลดต่ าลงในจ านวนของเล่ม   
ที่ขายได้และยอดขายจึงยังคงมีอย่างต่อเนื่องเพราะปราศจากการกระตุ้นจากหนังสือที่ขายดี ในขณะที่
ยอดขายหนังสือก าลังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีอยู่ 
  ยอดขายของนิตยสาร ค.ศ.2004 ลดลงร้อยละ 1.7 จากปีก่อน โดยมียอดขาย 1,299.8  
พันล้านเยน  ซึ่งถือเป็นปีที่ 7 ที่ตกต่ าต่อเนื่องกันมา นิตยสารก าลังเผชิญกับการหดตัวของจ านวน
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ประชากรที่เป็นเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าและต้องเผชิญกับการแข่งขันกับอินเทอร์เน็ต สถานการณ์
เช่นน้ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในอนาคต 

  แม้ว่าจ านวนเล่มของนิตยสารที่ขายได้จะลดลง แต่นิตยสารใหม่ที่ออกตามระยะเวลากลับ
เพิ่มสูงขึ้น จากผลการวิจัยของสถาบันวิจัยสิ่งพิมพ์ พบว่า นิตยสารใหม่ที่ออกวางขายใน ค .ศ.2004 มี
จ านวน 216 ปก ซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี ประเภทของนิตยสารที่มีมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ได้แก่ ความสนใจทั่วไป (76) งานอดิเรก (31) และผู้หญิง (18) นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความชอบ   
ที่หลากหลาย ดังนั้นหนังสือรวมเร่ืองสั้น จึงถูกพบเห็นได้บ่อยมากยิ่งขึ้น 

  นิตยสารส าหรับผู้ชายสร้างความคึกคักให้ตลาด เห็นได้ชัดที่สุดจากความส าเร็ จของ
นิตยสารชื่อ Leon ซึ่งได้ออกวางตลาดคร้ังแรกใน ค.ศ.2001 และได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นที่นิยมอย่าง
เหลือเชื่อใน ค.ศ.2003 และ ค.ศ.2004  กลุ่มเป้าหมายของนิตยสาร ได้แก่ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุ            
30-40 ปี ที่มีรายได้สูง ที่นับเป็นแหล่งรายได้หลักของธุรกิจ 

 (2) การหดตัวลงของตลาดหนังสือการ์ตูน 

  ยอดขายการ์ตูนในรูปแบบของหนังสือและนิตยสารลดลงใน ค.ศ.2004 ซึ่งต่ ากว่าระดับของ
ปีที่แล้วทั้งปริมาณยอดขายที่ลดลงร้อยละ 2.1 หรือ 504.7 พันล้านเยน และจ านวนเล่มของหนังสือที่        
ขายได้ก็ลดลงถึงร้อยละ 3.5 หรือ 1,384.2 ล้านเล่ม ความล้มเหลวของยอดขายแสดงให้เห็นการลดต่ าลง
ของทั้งหนังสือและนิตยสารถึงร้อยละ 2.0 หรือ 249.8 พันล้านเยน และนิตยสารการ์ตูนมียอดลดลง        
ร้อยละ 2.3 คิดเป็น 254.9 พันล้านเยน นิตยสารการ์ตูนโดยทั่วไปมียอดลดลงตั้งแต่ ค.ศ.1996 และลดลง 
ร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับ ค.ศ.1994 

  เหตุผลหนึ่งส าหรับการตกลงของยอดขายก็คือ การเพิ่มขึ้นของร้านหนังสือใหม่มือสอง 
และร้านเช่า ผู้บริโภคอาจมองถึงประโยชน์ที่มีต่อพวกเขาที่จะได้หนังสือใหม่ในราคาที่ต่ าลง แนวโน้มนี้
มีผลกระทบในเชิงลบต่อการขายหนังสือ และนิตยสารการ์ตูน นอกเหนือจากนี้การที่มีผู้บริโภคซื้อ
การ์ตูนน้อยลงก็เน่ืองจากการเพิ่มจ านวนขึ้นของ Manga Coffee Shops ด้วย 

  เช่นเดียวกับหนังสือ ค.ศ.2004 ผู้คนที่นิยมการ์ตูนก็เพิ่มขึ้นโดยสื่อแบบผสม ผลกระทบที่
เสริมกันนี้ เกิดจากการผสมผสานเคร่ืองมือที่หลากหลาย  ตัวอย่างเช่น การ์ตูนเ ร่ือง Nana  ซึ่งมีการเพิ่ม
จ านวนผู้อ่านโดยการวางจ าหน่าย CD ร่วมด้วย 

 (3) การขยายตัวของตลาดสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  ในปัจจุบันนี้สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แพ็กเกจ รวมถึง 
CD-ROMs, DVDs และการดาวน์โหลดออนไลน์  นอกเหนือจากนี้ยังมีระบบ on-demand ส าหรับการ
พิมพ์ หนังสือเล่มเล็กๆ ที่ไม่ได้มีการจัดพิมพ์แล้ว 
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  หนังสือพิมพ์ Shuppan ได้ระบุว่า มีการขายหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวน 17,112 

ปก ค.ศ.2003  โดยมีจ านวนปกเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 7,000 ปก ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว ในอนาคตสื่อที่ใช้ใน
การสอนภาษานั้นถูกคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้น 

 (4) การพิมพ์จ าหน่ายในต่างประเทศ 

  หนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศและยังคงเจริญเติบโตในตลาดทั่วโลก  
จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ ส านักพิมพ์  Shogakukan บริษัท Shueisha และบริษัทอ่ืนๆ ต่างได้รับใบอนุญาต
จากต่างประเทศส าหรับการขายการ์ตูนใน 20 – 30 ประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2002 

 

 การแก้ไขบางส่วนของกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ มามีผลในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2005  สืบเนื่องจากการเจริญเติบโต
ของธุรกิจให้เช่าหนังสือและนิตยสาร เช่น ร้าน manga cafe และร้าน Internet cafe การปกป้องสิทธิ์ของ
ผู้แต่งหนังสือจึงกลายเป็นประเด็นปัญหา และเกิดการแก้ไขกฎหมายให้ถูกต้องขึ้น ในกรณีที่หนังสือ
และนิตยสารถูกให้เช่าแก่สาธารณะเพื่อการท าผลก าไร  ผู้แต่งก็ต้องได้สิทธิที่จะได้รับเงินเมื่อมีผู้ยืม
หนังสือของเขาออกจากร้านไป (สิทธิที่ไม่ให้เช่าโดยไม่ได้รับการอนุญาต) และการอนุมัติของผู้แต่งถือ
เป็นเร่ืองส าคัญ 

 

 การใช้ระบบ Fixed – Price Sales and point Systems 

 คณะกรรมการการค้าเสรีได้ตัดสินใจในเดือนมีนาคม ค.ศ.2003 ในการใช้ระบบ Fixed – Price-

Sales System ในปัจจุบันส าหรับสิ่งพิมพ์ แต่ส านักพิมพ์เห็นว่าไม่เหมาะสม ทางคณะกรรมการจึงน า
เร่ืองไปศึกษาอีกครั้ง 

 

4.  พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่น 

 การใช้จ่ายเงินของชาวญ่ีปุ่นใน ค.ศ.2004 พบว่ามีค่าใช้จ่ายในด้านการอ่านและการพักผ่อน 
(Reading and Recreation) โดยเฉลี่ย 31,479 เยนต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 11.6 ของค่าใช้จ่ายเพื่อความ
เป็นอยู่ของครัวเรือน (Living Expenditure) โดยรวม  ซึ่งการใช้จ่ายในด้านการอ่านและการพักผ่อนนี้        
คิดเป็นร้อยละ 49.2 ใช้จ่ายผ่านช่องทางร้านค้าปลีก อีกร้อยละ 22.5 ใช้จ่ายผ่านดิสเคาน์สโตร์ และอีก
ร้อยละ 10.1 ใช้จ่ายผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ต 
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การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น  ค.ศ. 2005 
 

1.  นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลญี่ปุ่น 

 ระบบการศึกษาในญ่ีปุ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่าน 

 คณะกรรมการกลางด้านการศึกษาของญ่ีปุ่น (Tue Central Council for Education) ได้ตีพิมพ์
รายงานในหัวข้อเร่ือง “การปรับรูปแบบข้อบังคับด้านการศึกษาเพื่อรองรับกับยุคอนาคต” ซึ่งเป็น
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐและคณะกรรมการกลั่นกรอง ได้สรุปไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2004 
และจัดท ารายงานเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.2005 โดยกระทรวงการศึกษาสังคมกีฬาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของญ่ีปุ่น การปรับรูปแบบของระบบการศึกษาจะด าเนินการโดยยึดถือแนวทางการแนะน า
ในรายงานฉบับนี้ ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการอ่านได้แก่ ประเด็นเร่ือง การปรับปรุงองค์ประกอบ
การด้านการศึกษา (Education Content) โดยต้องด าเนินการทบทวนโปรแกรมการศึกษา (Review of 

Courses of Study) ให้เน้นในเร่ืองของการส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียน และกิจกรรมด้านการอ่าน 
(Enhance School Libraries and Reading Activities) 

 

 จ านวนหนังสือท่ีมีการยืมโดยเด็กนักเรียนในระดับ Elementary School จากห้องสมุดท้องถิ่น
ในญ่ีปุ่นอยู่ในเกณฑ์สูงสุด 

 กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งญ่ีปุ่นได้เผยแพร่ข้อมูลจาก
รายงานการส ารวจเกี่ยวกับการศึกษาของสังคมในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2006 ซึ่งเป็นการส ารวจแนวโน้ม
และจ านวนผู้ใช้สิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการศึกษาของสังคม เช่น ห้องประชุมชุมชน ห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีการส ารวจทุกๆ 3 ป ี

 จากรายงานการส ารวจ พบว่า จ านวนหนังสือที่มีการยืมโดยเด็กนักเรียนในระดับ Elementary 

School จากห้องสมุดท้องถิ่นระหว่างเดือนเมษายน ค.ศ.2004 ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ.2005 มีจ านวนถึง 
18.7 เล่มต่อคน ซึ่งเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 1.6 เล่ม เมื่อเทียบกับการ
ส ารวจ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กในระดับ Elementary School ในญ่ีปุ่นซึ่งมีจ านวน 7.2 
ล้านคน ร้อยละ 57.5 มีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกใช้บริการห้องสมุดและไปห้องสมุดปีละ 3.2 คร้ัง       

โดยเฉลี่ย 

 

 การออกพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านตัวหนังสือและสิ่งพิมพ์                   
(The enactment of “Promoting Letters and Printing Culture Act”) 
 ค.ศ.2005 ได้มีการออกพระราชบัญญัติ (Act) ทางด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมทางด้าน
ตัวหนังสือ และสิ่งพิมพ์ (Promoting Letters and Printing Culture) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 
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ค.ศ.2005 โดยได้มีการก าหนดแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านตัวหนังสือและ
สิ่งพิมพ์ และการก าหนดความรับผิดชอบขององค์กรภาครัฐในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีต่อการ
ส่งเสริมข้างต้น และด้วยพระราชบัญญัติข้างต้น ในวันที่ 27 ตุลาคม จึงได้เร่ิมจัดงานสัปดาห์แห่งการ
อ่านหนังสือ และก าหนดเป็นวันแห่งวัฒนธรรมทางด้านตัวหนังสือและสิ่งพิมพ์อีกด้วย 

 สัปดาห์แห่งการอ่านหนังสือ (Book Reading Week) ในประเทศญ่ีปุ่นเป็นการเคลื่อนไหว
ทางด้านการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งด าเนินการโดยสภาการส่งเสริมการอ่านหนังสือ (Council for The 

Promotion of Book Reading) อันประกอบด้วยองค์กรรวม 7 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับส านักพิมพ์ ห้องสมุด 
ผู้จัดจ าหน่ายหนังสือและร้านจ าหน่ายหนังสือ สภานี้เร่ิมด าเนินการเป็นคร้ังแรกใน ค .ศ.1947 เวลา 2 ปี 
หลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกคร้ังที่ 2 และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี         
ในงานสัปดาห์แห่งการอ่านหนังสือ ค.ศ.2005  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและเฉลิมฉลองวันแห่งวัฒนธรรม
ด้านตัวหนังสือและสิ่งพิมพ์อย่างมากมาย ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้สาธารณชนเห็นความส าคัญของ
วัฒนธรรมด้านตัวหนังสือและสิ่งพิมพ์ ขณะเดียวกัน Agency for Cultural Affairs ได้จัดการประชุม
ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการอ่านหนังสือไม่ออก เพื่อรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน
เกี่ยวกับการอ่านหนังสือของเด็ก และปัญหาที่ต้องแก้ไข 

 นอกจากนี้ Tokyo Metropolitan Library ก็ได้มีการจัดงานวัฒนธรรมด้านตัวหนังสือและ
สิ่งพิมพ์เช่นกัน โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับความหมายของค าและการอ่านในสังคมปัจจุบัน  นอกจากนี้   
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวด้านการอ่านหนังสือของเด็กในห้องสมุดโรงเรียน และในชุมชนท้องถิ่น
ก็ได้รายงานถึงกิจกรรมที่ได้ด าเนินการเช่นกัน 

 จากการจัดประชุมและจัดกิจกรรมข้างต้นช่วยให้ทุกคนตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
อ่านหนังสือของเด็ก ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มบรรณารักษ์และครูเท่านั้น แต่รวมไปถึงประชาชนในวงกว้าง
ที่ให้ความสนใจต่อการอ่านหนังสือของเด็กและให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
แนวทางของแต่ละคน เช่น มีการจัดสถานที่อ่านหนังสือ ให้โอกาสและให้ข้อมูลแก่เด็กเพื่อให้เด็กอ่าน
หนังสือ 

 

 กฎหมายการส่งเสริมวัฒนธรรมการเขียนค า The Law to Promote the Culture of the 

Written Word  
 ได้มีการออกกฎหมายการส่งเสริมวัฒนธรรมการเขียนค าเมื่อเดือนกรกฎาคม ค .ศ.2005           
ซึ่งกฎหมายนี้ได้รับการผลักดันจาก Supra-Partian Group of Diet Member ซึ่งเป็นสมาคมที่ส่งเสริม
วัฒนธรรมการเขียน 
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 ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ส านักพิมพ์ พ่อค้าส่ง และร้านค้ามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของตนเอง รวมทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ด้วย นับแต่ค.ศ.2002  ซึ่งมีการออกกฎหมายส่งเสริมการอ่านส าหรับ
เด็กที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน พบว่ามีรัฐบาลท้องถิ่นเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น                   
ที่ด าเนินการตามกฎหมายนี้ เป้าหมายหลักของกฎหมายนี้คือการปรับปรุงความสามารถทางภาษาของ
คนญ่ีปุ่นด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมการเขียนและส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้
กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน รวมทั้งการศึกษาด้านการอ่านในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ ห้องสมุด และอุตสาหกรรมการศึกษา  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์นั้นกฎหมาย
ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของระบบ Resale Price Maintenance System การส่งเสริมและ
เผยแพร่วัสดุอุปกรณ์แก่ทางโรงเรียน  สถานศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในงานหนังสือ (Book 

Fairs) การแปลอุปกรณ์การอ่านของประเทศที่มีโอกาสน้อยในการแปลและการฝึกนักแปล 

 กฎหมายเปรียบเสมือนตัวก าหนดหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติตามกฎ  การวัดผลที่มี
ประสิทธิภาพและสิ่งที่จ าเป็น อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์จึงจ าเป็นต้องโน้มน้าวรัฐบาลให้ก าหนดงบประมาณ
ภายใต้กฎหมายใหม่นี้ รวมทั้งรวบรวมข้อร้องเรียนที่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ต้องการ ตัวอย่าง จาก
กฎหมายการส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก (The Children’s Reading Promotion Law) รัฐบาลได้ให้
งบประมาณ 65 พันล้านเยน ส าหรับการด าเนินงาน 5 ปี ดังนั้นการให้งบประมาณ 100 พันล้านเยน 
ส าหรับกฎหมายใหม่นี้จึงไม่มากเกินไป 

 ในญ่ีปุ่นสัปดาห์การอ่านจะเร่ิมวันแรกในวันที่ 27 ตุลาคม ซึ่งในวันแรกจะก าหนดให้เป็น             

วันแห่งตัวหนังสือและวัฒนธรรมการเขียนค า (August 2005, Kiyota Yoshiaki, APPREB 

Correspondent) 

 การจัดประชุมคร้ังท่ี 91 ของห้องสมุดญ่ีปุ่น 

 การจัดประชุมคร้ังที่ 91  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 28 ตุลาคม ค.ศ.2005 ที่เมือง Ibaraki ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองของบทบาทและความส าคัญของ ILCL ที่มีต่อการอ่านของเด็ก          
ในโรงเรียน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กกับสื่อ ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก ภายใต้หัวข้อเร่ือง 
“การอ่านของเด็กในสังคมข่าวสาร”  โดย กล่าวว่า วิดีโอแพคเก็จของเด็กทารกมีอิทธิพลต่อเด็กมาก        
เกมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็มีอิทธิพลต่อเด็กในวัยเข้าเรียน  รวมทั้งชี้ให้เห็นปัญหาของผู้ปกครอง
ที่เปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึงสื่อข้างต้นโดยขาดการดูแล รวมทั้งการศึกษาสื่อที่ท าให้เกิดการรับหนังสือ 
โดยผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กได้แก่บรรณารักษ์  และครู จะเข้าใจปัญหานี้ดี 
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2.  นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของภาคเอกชนในญี่ปุ่น 

 การจัดงานหนังสือนานาชาติแห่งโตเกียว (TIBF) (Tokyo International Book Fair Held) 

(Kiyota Yoshiaki, APPREB Correspondent), July 2005 

 การจัดงานแสดงหนังสือนานาชาติแห่งโตเกียวคร้ังที่ 12 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7–10 กรกฎาคม ที่
กรุงโตเกียว โดยแบ่งพื้นที่จัดงานเป็น 2 ส่วนได้แก่  ส่วนสิ่งพิมพ์ และส่วนของสิ่งพิมพ์แบบดิจิตอล  
เนื่องจากสิ่งพิมพ์แบบดิจิตอลได้มีการขยายตัวในช่ วง 2–3 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าการอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จะยังไม่เป็นที่แพร่หลายก็ตาม แต่การอ่านหนังสือโดยผ่านโทรศัพท์มือถือได้
ว่ามีบทบาทส าคัญในรอบปีนี้ และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากด าเนินการได้ง่าย เนื้อหาใน
ลักษณะของนวนิยายอ่านเล่น (comics) เป็นที่นิยมอย่างมาก และคาดว่าจะเพิ่มความนิยมมากขึ้นอีกใน
อนาคต 

 ในส่วนของสิ่งพิมพ์ทั่วๆ ไป คนส่วนใหญ่มักมองหาจากมุมลดราคาและยังมีหนังสือ
ต่างประเทศขายเป็นจ านวนมาก บูธของส านักพิมพ์จะแบ่งพื้นที่หลักๆ ในการขายหนังสือประเภท
สังคมศาสตร์และมนุษยชาติ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และหนังสือเด็ก โดยมีส านักพิมพ์ต่างๆ เข้าร่วมงาน
อย่างหลากหลาย ผู้เข้าชมงานรวม 4 วันประมาณ 48,000 ราย ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ดี การจัด
งานพบปัญหาในเร่ืองของลิขสิทธิ์การค้าและการให้บริการผู้อ่าน ซึ่งอนาคตคาดว่าจะยังคงมีปัญหานี้
ต่อไป 

 การจัดงาน TIBF เป็นทั้งการจัดงานแสดงสินค้าและการจัดงานส่งเสริมการขายหนังสือ โดย
ส านักพิมพ์ ผู้น าเข้า พ่อค้าส่ง ร้านจ าหน่ายหนังสือและองค์กรการอ่าน สิ่งพิมพ์มืออาชีพ และผู้อ่าน
ทั่วไป เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดงานพิเศษอีก 6 งานได้แก่ Natural Sciences Book Fair, 

Children’s Book Fairs, Education Book and Software Fair, Humanities and Social Sciences Book 
Fair, Editorial Production Fair และ Digital Publishing Fair ซึ่งจัดขึ้นพร้อมๆ กัน 

 ร้านหนังสือมือสองในญ่ีปุ่น 

 ในญ่ีปุ่นย่าน Kanda-jimbocho ในโตเกียวเปรียบเสมือนเมืองแห่งหนังสือ (Book Town) ที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยเฉพาะหนังสือมือสอง มีพื้นที่ขายประมาณ 16,500 ตร.ม.             
มีหนังสือปกต่างๆ กว่า 3 ล้านปก มีสต็อกหนังสือถึง 10 ล้านปก 

 ในช่วงที่เป็นสัปดาห์การอ่านของญ่ีปุ่นระหว่างปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน จะมี
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือ ซึ่งดึงดูดผู้สนใจกว่า 200,000 คน ในปีนี้มีการเปิดศูนย์กลางหนังสือ
แห่งใหม่ชื่อ Book House Jimbocho ซึ่งจ าหน่ายหนังสือทั่วไป หนังสือเด็ก หนังสือสอนวิธีท าต่างๆ     
ซึ่งหนังสือเหล่านี้โรงพิมพ์อนุญาตให้ลดราคาได้ นอกจากนี้ยังมีการเปิดร้านหนังสือใหม่ของเครือ 
Shogakukan group ด้วย  
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 ในญ่ีปุ่นหนังสือที่ขายจะมีราคาตายตัวตามข้อบังคับของกฎหมาย แต่หนังสือบางเล่มสามารถ
ลดราคาได้ ส าหรับหนังสือในกลุ่มที่ไม่ได้มีไว้เพื่อขายส านักพิมพ์สามารถน ามาขายลดราคาได้ รวมทั้ง
หนังสือที่วางขายในตลาดมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว แม้ว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาคณะกรรมการการค้า (Fair 

Trade Commission) ได้เสนอให้น าระบบยึดหยุ่นมาใช้ในการลดราคาหนังสือ ซึ่งร้านหนังสือก็ให้ความ
สนใจเป็นอย่างด ี

 

 สถานการณ์สิ่งพิมพ์ 
 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีส านักพิมพ์รวม 
4,500 ส านักพิมพ์ ผู้ค้าส่ง 70 ราย ช่องทางค้าปลีกอีกกว่า 20,000 ร้าน รวมทั้งร้านหนังสือ ร้านหนังสือ
มือสอง และห้องสมุด โดยมีผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ส านักพิมพ์ ผู้ค้าส่ง และผู้ค้า
ปลีก  มีการจ้างงานทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องประมาณ 100,000 คน (JPO, 2005) 

 ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ 5 อันดับแรก มียอดขายประมาณร้อยละ 25 ของยอดขายรวม (ข้อมูลจาก 
Japan Society of Publishing Studies 2004) โดยมีผู้ค้าส่งรายใหญ่ 2 รายจาก 70 ราย ได้แก่ Nippon และ 
Tohan ครอบคลุมตลาดถึงร้อยละ 80 (Matthews etal. 2002; Miyamoto and Whittaker 2005) และ 3 ผู้ค้า
ปลีกรายใหญ่ ครอบคลุมตลาดค้าปลีกสิ่งพิมพ์ประมาณร้อยละ 10 (Miyamoto and Whittaker 2005) 
ร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งพิมพ์มีจ านวนมากพอๆ กับร้านค้าของอังกฤษและสหรัฐอเมริการวมกัน 

 ค.ศ.2005 รายได้จากการขายหนังสือมีประมาณเกือบ 10 พันล้านเยน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 40 ของตลาดสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่น แม้ว่าช่องทางจ าหน่ายหนังสือจะมีอย่างเพียงพอ แต่กว่าร้อยละ 70 
มักจะขายผ่านพ่อค้าส่ง ซึ่งมียอดขายผ่านร้านค้าปลีกประมาณร้อยละ 65 (Miyamoto and Whittaker 

2005) 

 ส าหรับยอดขายมังงะผ่านทางโทรศัพท์มือถือในปี ค.ศ.2005 มียอดขายถึง 4.6 พันล้านเยน และ
อาจจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวในปี ค.ศ.2006 ซึ่งเป็นการคาดการของนักวิจัยชื่อ Tatsuhiko Murakami จาก
สถาบันวิจัยสิ่งพิมพ์ 
 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นมีโครงสร้างทางการตลาดที่เป็นระบบร่วมมือกัน มีวัตถุประสงค์
และปรัชญาร่วมกันทั้งในระดับของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และระดับค้าส่ง  ความร่วมมือระหว่าง
ส านักพิมพ์ ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีกในอุตสาหกรรม สิ่งพิมพ์ของญ่ีปุ่นมีความเข้มแข็งมาก รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน การอุดหนุนเงินทุน และโครงสร้างเครือข่ายด้านไอที (Kornicki 1998) 
โดยรวมแล้วส านักพิมพ์ของญ่ีปุ่นมีการออกหนังสือใหม่ปีละ 75,000 เล่ม และมียอดขายหนังสือ
ประมาณ 1.3 พันล้านเยน โดยมีปกที่หลากหลายถึง 1.2 ล้านปก (JPO 2006 a : Miyamoto and 

Whittaker 2005) ร้านค้าปลีกหนังสือของญ่ีปุ่นมีทั้งซื้อหนังสือหรือท าในรูปแบบ consignment            
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ซึ่งสามารถส่งหนังสือที่ขายไม่ได้คืนกลับส านักพิมพ์ได้ โดยพบว่าหนังสือมากกว่า 1 ใน 3 ที่ใช้ระบบ 
Consignment ถูกส่งกลับ 

 

 ระบบการจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ (Publishing Distribution System) 

 ระบบการจัดจ าหน่ายที่ดีถือเป็นเร่ืองส าคัญ เนื่องจากในญ่ีปุ่นมีหนังสือปกออกใหม่ถึง 77,000 
ปก จ านวน 600,000 เล่ม จ าหน่ายอยู่ในตลาดในแต่ละปี รวมทั้งนิตยสารอีก 3,500 เล่ม ซึ่งจ าหน่ายโดย
ใช้ระบบเดียวกัน 

 ระบบการจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นจากส านักพิมพ์สามารถด าเนินการได้หลายวิธี โดยผ่าน
ทางช่องทางร้านหนังสือ ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าส่ง สหกรณ์ ซุ้มตามสถานีรถไฟ แผงขายหนังสือ และ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ 

 ข้อมูลจาก Shuppan News ส ารวจพบว่า ช่องทางร้านหนังสือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 66 ของ
ยอดขาย คิดเป็นมูลค่า 1.5 ล้านล้านเยน ซึ่งถือเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายหลัก โดยมีร้านหนังสือทั่ว
ประเทศประมาณ 180,000 แห่ง รองลงมาได้แก่ ช่องทางร้านสะดวกซื้อมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22 หรือ
มูลค่าประมาณ 520 พันล้านเยน มีจ านวนร้าน 40,000 แห่งทั่วประเทศ โดยจ าหน่ายนิตยสารเป็นหลักมี
ยอดขาย 1.03 ล้านล้านเยน จากยอดขายนิตยสารโดยรวม ยอดขาย 500 พันล้านเยน มาจากร้านสะดวก
ซื้อ เครือข่าย 3 กลุ่มหลัก ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 80 ได้แก่ ร้าน 7 eleven, Lawsan และ Family 

Mart การจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ส่วนมากผ่านทางพ่อค้าส่ง และบูธตามสถานีรถไฟสาธารณะ โดยมี
มูลค่าขาย 170 พันล้านเยน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 7.6 ดังนั้น 3 ช่องทางข้างต้นจึงถือเป็นช่องทาง
หลักที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด 3 อันดับแรก 

 ระบบการจัดจ าหน่ายใช้วิธีการฝากขาย (Consignment) ดังนั้น หากหนังสือเล่มใดขายไม่ได้ก็จะ
ถูกส่งกลับคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อัตราการส่งคืนคิดเป็นร้อยละ 40 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งเป็นปัญหา
ของระบบการจัดจ าหน่ายที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งควรจะต้องพิจารณาแก้ปัญหา (September 2005, 

Kiyota Yoshiaki, APPREB correspondent) 

 

4.  พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่น 

 การส ารวจการอ่านในพื้นที่เกษตรกรรม 

 การส ารวจการอ่านหลักๆ ในประเทศญ่ีปุ่น ได้แก่ Reading Opinion Poll ซึ่งจัดท าโดย 
หนังสือพิมพ์ Mainichi การส ารวจการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดย Association of University 

Cooperatives และ National Farming Community Reading Survey โดย Ie-no-Hikari Association         
บางองค์กรมีการด าเนินการส ารวจอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน 
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 ในเร่ืองของการส ารวจ นับได้ว่า การส ารวจชุมชนเกษตรกรรมจะมีลักษณะเฉพาะ ประชาชน   
ที่สุ่มเลือกจะเลือกจากสมาชิกครอบครัวเกษตรกรทั่วประเทศ ท าการส ารวจ 3 วันต่อเนื่องกันในเดือน
สิงหาคม ผลการส ารวจมีดังนี้ สัดส่วนของประชากรที่อ่านนิตยสารหรือหนังสือคิดเป็นร้อยละ 65.0      
มีผู้อ่านนิตยสารรายเดือนหรือรายสัปดาห์ร้อยละ 58.0 โดยเป็นนิตยสารรายเดือนร้อยละ 45 รายสัปดาห์
ร้อยละ 37.0 และหนังสือร้อยละ 31.0 คนชอบอ่านนิตยสารมากกว่าหนังสือ สัดส่วนผู้อ่านหนังสือมีการ
ลดลง โดยเฉพาะสัดส่วนผู้อ่านนิตยสารลดลง สูงสุดในรอบ 55 ปี และสัดส่วนผู้อ่านหนังสือลดลง
สูงสุดในรอบ 33 ป ี

 สถานที่ที่มักชอบไปซื้ออุปกรณ์การอ่านเป็นประจ าในแต่ละเดือน 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้าน
หนังสือ คิดเป็นร้อยละ 45 ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 31 และสหกรณ์
การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 27.0  ส าหรับหนังสือมักนิยมไปซื้อที่ร้านหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมา
ได้แก่ ห้องสมุดและศูนย์ชุมชน ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ส่วนการซื้อทางอินเทอร์เน็ตมี
ประมาณร้อยละ 3.0 ซึ่งยังค่อนข้างต่ า แต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ส าหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ซื้ออุปกรณ์การอ่าน  จากการส ารวจทุกคนรวมทั้งคนที่ไม่ได้ซื้อหนังสือจะตกประมาณ 824 เยนต่อคน 
ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว 100 เยน ส าหรับกลุ่มที่มีการซื้ออุปกรณ์การอ่าน พบว่า มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,457 เยนสูง
กว่าปีก่อน 109 เยน 

 การใช้เวลาในแต่ละวันกับสื่อแต่ละประเภท พบว่า ใช้เวลาอ่านหนังสือและนิตยสาร 18 นาที 
หนังสือพิมพ์ 25 นาที ดูทีวี 159 นาที ร้อยละ 92.0 ของครัวเรือนเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ (เทียบกับปีที่
แล้วคิดเป็นร้อยละ 95.0) โดยที่ร้อยละ 69 เป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น อีกร้อยละ 24 เป็นสมาชิก
หนังสือพิมพ์ระดับประเทศ ร้อยละ 11 เปน็สมาชิกหนังสือพิมพ์แบบเกษตร และร้อยละ 3.0 เป็นสมาชิก
หนังสือพิมพ์กีฬา ผลจากการส ารวจพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันมากเมื่อเปรียบเทียบในพื้นที่
เกษตรกรรมกับพื้นที่เมือง 

 

การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 2006 
 

1.   นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลญี่ปุ่น 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์และการอ่าน 

 ผู้อ่านหนังสือในญ่ีปุ่นสามารถซื้อสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นได้ทุกแห่งในราคาเดียวกันเนื่องจากมีการใช้
ระบบ Resale Price Maintainance System โดยเป็นกฎหมายยกเว้นตั้งแต่ค.ศ.1953 เรียกว่ากฎหมาย
ต่อต้านการผูกขาด (Anti-Monopoly Law) ซึ่งก าหนดให้มีการขายสิ่งพิมพ์ในราคาเดียว (Fixed Price) 
ทั้งประเทศ ท าให้สามารถจ าหน่ายหนังสือได้หลากหลายปกมากขึ้นในปริมาณที่น้อยและมีความเป็นไป
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ได้ที่จะท าให้ผู้ซื้อยินดีจ่ายเงินซื้อหนังสือโดยมีอัตราการหมุนเวียนหนังสือที่ต่ า (Small Circulation)    
แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งพิมพ์จะต้องขายในราคาเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส านักพิมพ์ว่าต้องการขายสิ่งพิมพ์
ในราคาเดียวหรือไม่ แต่ข้อตกลงนี้เป็นการตกลงระหว่างส านักพิมพ์กับพ่อค้าขายส่งหรือพ่อค้าขายส่ง
กับร้านขายหนังสือภายใต้ความสมัครใจ  

 เป็นเวลา 8 ปี ที่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับหน่วยงานรัฐบาล [Fair Trade 

Commission’s (FTC’s)] ที่เห็นว่าจากมุมมองของการแข่งขันในตลาดระบบ Resale Price Maintenance 

System ควรจะถูกยกเลิกความขัดแย้งนี้ได้ยุติลงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.2001 เมื่อคณะกรรมการ             
ได้แถลงข้อเสนอดังนี ้
 จากมุมมองของนโยบายแบบแข่งขันโดยเสรี  ระบบ  Resale Price maintenance System  ควร
ยกเลิกเนื่องจากพัฒนาจากเสียงคัดค้านส่วนใหญ่ที่ค านึงถึงความมีอิทธิพลที่เป็นไปได้ในสังคม  และ
สินค้าสาธารณะ เช่นเดียวกับการขาดมติเอกฉันท์ที่จะสนับสนุนการยกเลิกนี้ เรายังคงประกาศว่า           
นับจากนี้ไปเป็นการเหมาะสมที่ยังคงมีการใช้ระบบปัจจุบันอยู่ 
 สมาคมสิ่งพิมพ์หนังสือในญ่ีปุ่นได้ท าความเข้าใจและสนับสนุนการประกาศนี้ แต่ก็เสียใจ               
ที่ทางคณะกรรมการยังคงยืนกรานที่จะให้มีการยกเลิกระบบ  Resale  Price maintenance  System       

ส่วนหน่ึงของเหตุผลในการตัดสินใจ คือ มีข้อเสนอแนะที่ส่งให้แก่ FTC มากกว่า 28,000 เร่ือง เกี่ยวกับ 
Resale Price maintenance System   มากกว่าร้อยละ 99 มาจากผู้สนับสนุนระบบนี้รวมทั้งกลุ่ม ผู้มี
อ านาจ องค์กรสาธารณะในประเทศ และสมาชิกของ National Diet ซึ่งเป็นการยุติธรรมที่จะกล่าวว่า
คณะกรรมการไม่สามารถที่จะมองข้ามผลที่ครอบง านี้ได้  และได้ร้องต่อคณะกรรมการว่าส านักพิมพ์
ตัวแทนจ าหน่าย และร้านหนังสือควรพิจารณาแนวทางที่จะท าให้ระบบมีความยืดหยุ่นและปฏิบัติ          
ได้จริง 

 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นได้ด าเนินการส่งเสริมความคล่องตัวและการประยุกต์ใช้อย่าง
หลากหลายในระบบ  Resale Price maintenance System เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เช่นการพัฒนา
ช่องทางในการขายหนังสือในราคาเปิด (Open Prices) หรือการแสดงความขอบคุณพิเศษส าหรับผู้อ่าน 
การทบทวนสัญญาเกี่ยวกับ Resale Price maintenance และระบบของภาครัฐโดยรวม 

 กฎหมายต่อต้านการผูกขาดครอบคลุมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับ  Resale Price maintenance System 

(RPMS) ในสินค้า 6 กลุ่มได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  Phonograms  เทปเพลง Music  

Compact  Discs  ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ไม่ต้องการที่จะขยายข้อจ ากัดนี้ไปยังสื่อสินค้าหรือบริการประเภท
อ่ืนๆ สินค้าจึงไม่รวมถึงซีดีรอม ดีวีดี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  หนังสือมือสองและวารสาร 
หนังสือ และวารสารต่างประเทศ ซึ่งไม่อนุญาตให้สินค้า รายการข้างต้นขายในราคาคงที่ และเนื่องจาก  
RPMS  เป็นข้อตกลงระหว่างส านักพิมพ์และผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าส่งกับร้านจ าหน่ายหนังสือ หลังจากนั้น



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-251 

 

แล้วสิ่งพิมพ์จะถูกขายให้กับบุคคลที่สามรวมทั้งผู้อ่านด้วย ซึ่ง RPMS ไม่ได้ครอบคลุมถึง ดังนั้น            
ร้านหนังสือมือสอง จึงสามารถก าหนดราคาขายปลีกได้ตามดุลพินิจ ส าหรับหนังสือต่างประเทศและ
วารสารจะไม่มีข้อตลกลง  RPMS  ระหว่างส านักพิมพ์ต่างชาติ และผู้น าเข้าในญ่ีปุ่น ข้อตกลง  RPMS  

ไม่ได้ครอบคลุมสื่อในส่วนน้ี 

 

2. นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของภาคเอกชนในญี่ปุ่น 

 จากการจัดประชุมห้องสมุดของญ่ีปุ่น คร้ังที่  92  เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม ค.ศ.2006 ที่เมือง            
โอกายาม่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ  “การส่งเสริมการสร้างนิสัย
รักการอ่านของเด็กโดยการอ่านด้วยความสมัครใจ” ดังนี ้
 1.  บรรณารักษ์เชื่อมโยงเด็กและหนังสือโดยผ่านทางงานประจ าวัน 

 2.  บรรณารักษ์ควรไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนเนอสเซอร่ีและอ่านหนังสือให้เด็กๆ ฟัง เนื่องจาก
เด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถไปห้องสมุดได้ด้วยตัวเอง 

 3.  ให้ครอบครัวเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงหนังสือกับเด็กด้วยการอ่านหนังสือภาพ และ              
เล่านิทานให้เด็กฟัง 

 4.  ใช้แนวคิด “Reading together” โดยการอ่านด้วยกัน เล่าเร่ืองให้คนอ่ืนฟัง เลือกหนังสือให้
คนอ่ืน ซึ่งช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงลึก 

 

3.  การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

 จากรายงานเร่ือง “The Book Market of Japan” ซึ่งเป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม ที่นครแฟรงเฟิร์ต ท าการสรุปโดย Seiichi Higuchi ประกอบการรายงานเร่ือง “An Introduction 

to Publishing in Japan 2006-2007” รายงานทั้งสองฉบับจัดท าโดย Japan Book Publishers Association 

ได้กล่าวถึงตลาดสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นไว้ดังนี้  
 

 สถานการณ์ตลาดสิ่งพิมพ์  
 ตลาดหนังสือของญ่ีปุ่นเร่ิมตกต่ าตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 ยอดขายรวมของอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ในค.ศ. 2006  มียอดขายเกือบใกล้เคียงกับ ค.ศ.1990 โดยมียอดขายในค.ศ.2006 ในส่วนหนังสือ 
932.6 พันล้านเยน และมียอดขายในหนังสือของวารสาร 1220 พันล้านเยน อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของ
ญ่ีปุ่นขาดทุน 500 พันล้านเยน ต่อปีมาตลอด 10 ปี ท าให้ตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีขนาดเล็กลง
คิดเป็นร้อยละ 20 ของตลาดที่เคยสูงสุด 

 10 ปีมาแล้วที่ครอบครัวมักบอกให้เด็กๆ เลิกอ่านมังงะ (การ์ตูน) และให้หันมาเรียนอย่างหนัก 
แต่ปัจจุบันเด็กๆ ก็ไม่สนใจอ่านมังงะแต่มักจะนิยมสื่อสารกับเพื่อนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
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 สถานการณ์ตลาดมังงะ 

 ค.ศ .  2005  นับเป็นปีที่ ยอดขายมังงะอยู่ ในระดับที่ ดีที่สุดตลอดช่วง  10 ปีที่ผ่ านมา                      
ส่วนยอดขายมังงะในค.ศ. 2006 มียอดขาย 253.3 พันล้านเยน ลดลงร้อยละ 2.7 จาก ค.ศ.2005 ซึ่งมี
ยอดขาย 260.2 พันล้านเยน จ านวนเล่มที่ขายได้ประมาณ 523.04  พันล้านเล่มลดลงจากค.ศ.2005                
คิดเป็นร้อยละ 3.9 หรือ 544.03 พันล้านเล่ม ในส่วนของมังงะประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คมียอดขายลดลงร้อย
ละ 15.8 หรือจ านวนเล่มลดลง 16.94  ล้านเล่มหรือคิดเป็นร้อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับ ค.ศ.2005 สาเหตุ
เน่ืองจากไม่มีหนังสือที่ดีและน่าสนใจ หนังสือมีขนาดเล็ก รวมทั้งจ านวนผู้อ่านที่คิดว่าอ่านยากมีจ านวน
มากขึ้น อย่างไรก็ดีจ านวนหนังสือมังงะที่ขายดีจะมีความสัมพันธ์กับการน าไปท าเป็นภาพยนตร์และ
ละครทีวี  จึงประสบความส าเร็จเช่นเดียวกับการน าไปใช้ในวิดีโอเกม 

 ส าหรับนิตยสารบันเทิงมียอดขายประมาณ 227.7 พันล้านเยน ลดลงร้อยละ 5.9 จากค.ศ.2005 
ซึ่งมียอดขาย 242.1 พันล้านเยน โดยมีจ านวนเล่มที่ขายได้ 745.37 ล้านเล่มลดลงจากปี ค.ศ.2005       
ร้อยละ 7.4 ซึ่งมียอดขาย 804.7 ล้านเล่ม ในค.ศ. 2004 ยอดขายนิตยสารบันเทิงสูงกว่ายอดขายหนังสือ 
มังงะ แต่แนวโน้มนี้กลับเปลี่ยนไปในค.ศ. 2005 ถึง ค.ศ. 2006 เนื่องจากปัญหาของส านักพิมพ์และผู้จัด
จ าหน่าย 

 แม้ว่าตลาดมังงะในญี่ปุ่นจะตกต่ าลงแต่ก็พบว่าหนังสือมังงะที่แปลเป็นภาษาต่างๆสามารถขาย
ได้กว่า 30 ประเทศทั่วโลกและมีอิทธิพลต่อชีวิต สังคมและความเป็นอยู่ของประเทศและระดับท้องถิ่น 

 

 ส านักพิมพ์ 
 ส านักพิมพ์ในญ่ีปุ่นส่วนมากเป็นส านักพิมพ์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้นยอดสินค้าคงคลัง
จึงไม่มีการกล่าวถึงในตลาดในด้านการรวมหรือควบกิจการส านักพิมพ์ในญ่ีปุ่นไม่ค่อยเกิดขึ้น 

 ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่และขนาดกลางในญ่ีปุ่นผลิตทั้งหนังสือและวารสารและมักขายผ่าน
ช่องทางเดียวกัน ในตลาดผู้ค้าส่งมักท าหน้าที่เป็นตัวแทนระหว่างส านักพิมพ์กับร้านจ าหน่ายหนังสือ
และโดยทั่วไปส านักพิมพ์มักจะท าธุรกิจกับตัวแทนจ าหน่ายในลักษณะของแบบฝากขาย (Consignment 

basis) และตัวแทนจ าหน่ายจะขายให้กับตลาดค้าปลีกในลักษณะของการส่งคืน (returnable basis) 
 ตัวแทนจ าหน่ายมีความพร้อมในการกระจายสินค้าและส่งสินค้าไปสู่ร้านหนังสือรวมทั้งผู้ค้า
ปลีกอ่ืนๆ ทั่วประเทศหลังจากได้รับหนังสือจากส านักพิมพ์ ในญ่ีปุ่นเป็นเร่ืองยากที่จะขายหนังสือและ
วารสารโดยปราศจากตัวแทนจ าหน่าย แต่ประโยชน์ที่ส าคัญของระบบนี้คือส านักพิมพ์ขนาดเล็ก
สามารถแข่งขันกับส านักพิมพ์หลักๆ ได้อย่างเสมอภาค ในลักษณะของการรับปกหนังสือเข้าสู่ร้านขาย
หนังสือได้เป็นจ านวนมาก ประมาณร้อยละ 70 ของสิ่งพิมพ์ยังคงท าการจัดจ าหน่ายโดยผู้ค้าส่งรายใหญ่



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-253 

 

เพียง 2-3 ราย  ซึ่งด าเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้ค้าส่งรายใหญ่คือ Nippon และ Tohan  2 รายใหญ่ที่
ท ายอดขายกว่าร้อยละ 60 ของยอดขายสิ่งพิมพ์ทั้งหมด 

 

 ร้านจ าหน่ายหนังสือ 

 ร้านจ าหน่ายหนังสือสามารถสต็อกสิ่งพิมพ์โดยไม่เกิดความเสี่ยงเพราะใช้ระบบการฝากขาย        
ซึ่งถ้าเป็นหนังสือใหม่มักให้ระยะเวลา 6 เดือนและส านักพิมพ์เกือบทั้งหมดจัดจ าหน่ายหนังสือด้วย
ระบบส่งกลับคืน Returnable basis 

 

 ผลตอบแทนจากการขายสิ่งพิมพ์ 
 ในตลาดญ่ีปุ่นการจ าหน่ายหนังสือจากโรงพิมพ์ไปยังผู้ค้าส่งจะมีก าไร (Margin) ประมาณ          
ร้อยละ 8 และจากผู้ค้าส่งไปยังร้านหนังสือจะมีก าไรประมาณร้อยละ 22  
 ส าหรับวารสาร การจ าหน่ายวารสารจากโรงพิมพ์ไปยังผู้ค้าส่งจะมีก าไรประมาณร้อยละ 8.5  
และจากผู้ค้าส่งไปยังร้านหนังสือจะมีก าไรประมาณร้อยละ 23  
 

 จ านวนร้านจ าหน่ายหนังสือในญ่ีปุ่น 

          ร้านจ าหน่ายหนังสือในญ่ีปุ่นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงค.ศ.1984 แล้วจากนั้น จึงเร่ิมมี
จ านวนลดลงเร่ือยๆ โดยเฉพาะร้านเล็กๆ มีการปิดตัวลงอย่างต่อเน่ืองจนถึงปีปัจจุบัน ( ค.ศ.2007 ) 
 ร้านจ าหน่ายหนังสือที่มีเครือข่าย 10 อันดับแรกของญ่ีปุ่น (รวมทั้งร้านสะดวกซื้อด้วย) ใน      
ค.ศ.2006 มียอดจ าหน่ายรวมกันประมาณ 764,710 ล้านเยน มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 35.5 จาก
มูลค่าตลาดรวม 2,152,540 ล้านเยน ร้านจ าหน่ายหนังสือที่มีเครือข่ายมากที่สุดคือ Seven Eleven ซึ่งมี
ยอดขายคิดเป็นร้อยละ 95 ของยอดขายสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร 

 

 อัตราการส่งคืน 

 ค.ศ.1990 เป็นต้นมาอัตราการส่งหนังสือคืนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม
ของวารสารรายเดือนและวารสารรายสัปดาห์ ส าหรับกลุ่มหนังสือเร่ิมมีอัตราการส่งคืนค่อนข้างคงที่ใน
ค.ศ.2006 อัตราการส่งคืนประมาณร้อยละ 37-40 ใกล้เคียงหนังสือวารสารรายเดือนซึ่งมีอัตราการส่งคืน
ประมาณร้อยละ 36-37 และวารสารรายสัปดาห์ประมาณร้อยละ 25-30 

 

 พัฒนาการของ E-Book 

 ในญ่ีปุ่นยอดจ าหน่ายผ่าน E-Book มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว นับจาก ค.ศ.2003 เป็นต้นมาจาก    
5 ล้านเยน เป็น 1,120 ล้านเยน ค.ศ.2006 
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 ตลาดหนังสือแปลในญ่ีปุ่น 

  หนังสือจ านวนมากที่เป็นหนังสือสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศจะถูกน ามาแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
เพราะฉะนั้นตลาดหนังสือภาษาอังกฤษจริงๆจึงค่อนข้างจะมีขนาดเล็ก 

 ตลาดหนังสือแปลในญ่ีปุ่น มีจ านวนปกหนังสือแปลที่ออกใหม่ในแต่ละปีประมาณ 8-9 ของ
จ านวนปกที่ออกใหม่ในตลาดหนังสือของญ่ีปุ่น หนังสือแปลส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 40 เป็นหนังสือ
ทางด้านประวัติศาสตร์ (Literature) และมักแปลจากหนังสือภาษาอังกฤษ 

 ทางด้านสถิติการขายพบว่า 30 อันดับหนังสือที่ขายดีในญ่ีปุ่นในอดีตหนังสือแปลเคยได้รับ
ความนิยมในญ่ีปุ่นเป็นอย่างมาก โดยหนังสือ 5-9 เล่มของหนังสือที่ขายดีจะเป็นหนังสือแปล แต่ในช่วง
ค.ศ.2005-2006 พบว่าหนังสือขายดีที่เป็นหนังสือแปลมีเพียง 1-2 เล่มเท่านั้น โดย ค.ศ.2005 หนังสือ
แปลที่ขายดี ได้แก่ เร่ืองรหัสลับดาร์วินชี แล ค.ศ.2006 ได้แก่เร่ืองแฮรีพอร์ทเตอร์ภาค Half-Blood 

Prince  ซึ่งท ายอดจ าหน่ายที่สูงในญ่ีปุ่น 

 

 แนวโน้มหนังสือที่ขายดีในญ่ีปุ่น 

 หนังสือซึ่งเป็นที่นิยมในญ่ีปุ่นได้แก่หนังสือ Paperbacks in Shinsho Size หรือเป็นนวนิยาย  
บันเทิง (Light Novels) ประเภทรัก ลึกลับ วิทยาศาสตร์ ส าหรับกลุ่มวัยรุ่นรวมทั้งหญิงสาวซึ่งมีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างการ์ตูน (manga) และนวนิยาย (novel) เหมือนกับนิยายตลก (comics) ซึ่งหนังสือแต่
ละประเภทข้างต้นบางเล่มตีพิมพ์ในลักษณะของ e-books ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านได้จากโทรศัพท์มือถือ 

 นอกจากนี้หนังสือประเภทที่ขายดีในญ่ีปุ่นบางเล่มเป็นหนังสือส าหรับผู้สูงอายุประเภท        
วาดภาพมีสีสัน บางเล่มพิมพ์ตัวหนังสือแบบคลาสสิคเส้นประ ผู้อ่านสามารถต่อเติมได้ด้วยดินสอ ซึ่งจะ
ช่วยให้คนสูงอายุรู้สึกผ่อนคลายเมื่อใช้เวลาว่างเงียบๆ ในห้อง โดยระบายสีหรือต่อเติมภาพด้วยตนเอง 
นอกจากนี้จะเป็นหนังสือย้อนยุคสมัยทศวรรษที่ 50 ถึงทศวรรษที่ 70 เป็นช่วงที่คนยากจนกว่าปัจจุบัน 
แต่คนเหล่านั้นก็มีความเชื่อในต านานของความเจริญอย่างสูงของญ่ีปุ่นและมีความหวังในอนาคตที่ก าลัง
มาถึง 

 

 การส่งออกของหนังสือญ่ีปุ่นสู่ตลาดเอเชีย 

 มีการแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเกาหลีโดยพบว่าจากจ านวนปกหนังสือออกใหม่ 45,521 

ปก เป็นหนังสือที่แปลมาจากหนังสือญ่ีปุ่น 4,324 ปกคิดเป็นร้อยละ 9.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือ
ประเภทการ์ตูนและนิยายตลก (Manga and Comics) 
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การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น  ค.ศ.  2007 
 

1.  นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลญี่ปุ่น 

 กระทรวงต่างประเทศญ่ีปุ่นและมูลนิธิของญ่ีปุ่นได้ออกกฎหมายในเดือนมกราคม ค.ศ.2007 

และจัดงานมอบรางวัลมังงะนานาชาติ (International Manga Award) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมมังงะ
ของญ่ีปุ่นในต่างประเทศในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2007 

 ค.ศ.2007 ได้มีการจัดงานมอบรางวัล “Grand Manga  Prige” ประกาศผลและแจกรางวัลเป็น
คร้ังแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 

 แผน  5 ปี เพื่อนการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

 ห้องสมุดโรงเรียนในญ่ีปุ่นมีการรวบรวมหนังสือที่มีมาตรฐาน โดยขึ้นอยู่กับจ านวนนักเรียน  
อย่างไรก็ดีมีเพียงร้อยละ 37.8 ของห้องสมุดโรงเรียนในระดับ  Elementary  School  และร้อยละ 32.4 
ของห้องสมุดโรงเรียนในระดับ Junior High School เท่านั้นที่อยู่ในระดับมาตรฐานดังนั้น MEXT  จึงได้
มีการก าหนดแผน  5  ปี  ฉบับใหม่ในเดือนมกราคม  ค.ศ.2007  เพื่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อ
เพิ่มสัดส่วนข้างต้นให้สูงขึ้น  โดยมีการจัดสรรงบประมานส าหรับแผนนี้รวม  100  พันล้านเยน ตลอด
ระยะเวลา  5  ปี  หรือประมาณ  20 พันล้านเยนต่อปี 
 อย่างไรก็ดีงบประมาณนี้ไม่ได้ถูกจัดสรรโดยตรงไปยังห้องสมุดโรงเรียน แต่จะส่งไปยังรัฐบาล
ท้องถิ่นซึ่งดูแลโรงเรียนตามอัตราการกระจายงบประมานแบบคงที่  (Fixed distribution  rate) ด้วยการ
จัดสรรวิธีนี้งบประมาณอาจจะไม่จ าเป็นต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งเคยพบ
จากแผนการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในอดีต ค.ศ.2002 - ค.ศ.2006 

 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2007 ได้มีการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของห้องสมุดโรงเรียน
มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 30 องค์กร จากส านักพิมพ์ห้องสมุดและสมาชิกของ The  National Diet          
ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทางการใช้งบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนได้ระดับมาตรฐาน 

 

2.  นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขององค์กรภาคเอกชนในญี่ปุ่น 

 ญ่ีปุ่นเป็นเจ้าภาพในการจัดงานหนังสือโลก  ค.ศ.2007 ซึ่งเกิดปรากฎการณ์ที่น่าสนใจ                      
2 ประการคือ พบว่า  1) หนังสือที่มียอดจัดจ าหน่ายสูงได้แก่หนังสือประเภทปกอ่อนฉบับพกพา และ          
2) หนังสือที่ เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในหมู่ เด็กผู้หญิงได้แก่หนังสือนิยายที่ เ ร่ิมมาจากนิยายใน
โทรศัพท์มือถือ 

 แผนกเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ของห้องสมุดประชาชนแห่งญ่ีปุ่นได้มีการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 
19–20 ตุลาคม ค.ศ.2006 ภายใต้การสนับสนุนของแผนกห้องสมุดประชาชนของสมาคมห้องสมุดแห่ง
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ญ่ีปุ่น (GLA) และห้องสมุดประชาชนซึ่งมีการด าเนินการจัดประชุมทุกๆ 2 ปี ผู้เข้าร่วมประชุมหลัก
ได้แก่ห้องสมุดประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ประชุม 

 แนวคิดของการประชุมในคร้ังนี้คือการเปิดกว้าง การเชื่อมโยงเด็ก  หนังสือ และอนาคตซึ่งมี
ตัวแทนทั้งบรรณารักษ์ ครู เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก ครูเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่โรงเรียนเนอสเซอร่ี 
สมาชิกสมาคมครูและผู้ปกครอง  (Parent – Teacher Association (PTA) และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านส าหรับเด็กซึ่งมาจากทุกแห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม 

 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่าสัตว์เลี้ยงและหนังสือเป็นสิ่งที่เด็กรักและมีความส าคัญต่อชีวิต
ของเด็ก และได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาของห้องสมุดที่ให้บริการแก่เด็ก รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมของสังคมปัจจุบันที่อยู่รอบตัวเด็กทั้งหนังสือ การ์ตูน (Comics) และเกมคอมพิวเตอร์ โดยมี
จุดประสงค์ที่จะเชื่อมโยงเด็กและหนังสือเข้าด้วยกันและปรับปรุงกิจกรรมของห้องสมุดโรงเรียนให้          
ดีขึ้น 

 

3.  การปรับตัวของผู้ประกอบการ  
 (1) อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของญ่ีปุ่น ค.ศ. 2007 

  สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของญ่ีปุ่น ค.ศ.2007 ซึ่งท าการส ารวจวิจัยโดย Shuppan 

News Co.,Ltd. พบว่ายอดขายรวมของสิ่งพิมพ์อยู่ที่ 2 ล้าน 198.3 พันล้านเยน ค.ศ.2007 โดยลดลงจาก   
ปีที่แล้วร้อยละ 2.8 และอยู่ในระดับเดียวกับค.ศ.1990  โดยแบ่งเป็น ยอดขายหนังสือ 947.6 พันล้านเยน 

ลดลงร้อยละ 3.4 และยอดขายนิตยสาร 22.0 ล้านล้านเยน ลดลงร้อยละ 2.4 

  ยอดขายหนังสือและนิตยสารพบว่ามียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องมา 11 ปี โดยยอดขาย
ลดลงทุกปีนับแต่ช่วงปีที่มียอดขายสูงสุดในค.ศ.1996 และไม่ชัดเจนว่าจะปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่
จ านวนสิ่งพิมพ์ที่ออกใหม่ยังคงอยู่ในระดับเท่ากันกับปีก่อนคืออยู่ที่ 80,595 ปก โดยเป็นนิตยสาร 4,511 
ปก อยู่ในตลาด ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน นิตยสารที่ออกใหม่มี  195 ปก ค.ศ.2006  และ 176 ปก   
ใน ค.ศ.2007 ตามล าดับ  นิตยสารจ านวน 187 ปก ไม่สามารถอยู่ได้ในตลาดทั้ง ค.ศ.2006 และ ค.ศ.2007 

ซึ่งหนังสือนิตยสารที่ออกใหม่จ านวนมากเป็นนิตยสารส าหรับผู้หญิงอายุ  40–50 ป ี

  ตลาดสิ่งพิมพ์ของญ่ีปุ่น ค.ศ.2007 มียอดจ าหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มหนังสือพอคเก็ตบุ๊ค 
ปกกระดาษ  และนวนิยาย (Novels)  ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากในกลุ่มวัยสาวโดยการอ่าน        
ผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งนวนิยายที่ได้ไปท าเป็นภาพยนตร์ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน  อย่างไรก็
ดีมังงะไม่ได้น ามารวมอยู่ในกลุ่มหนังสือที่ขายดีด้วย  เพราะว่าหากมารวมหนังสือที่ขายดีเกือบทั้งหมด
จะเป็น มังงะแทบทั้งสิ้น  นอกจากนี้หนังสือแปล หนังสือซีรีย์ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน 
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  มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 200 ฉบับ ที่ตีพิมพ์ทุกวันในญ่ีปุ่น ตลาดรวมของหนังสือและ
วารสารมีมากกว่า  2 ล้านล้านเยน แต่ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ก าลังเผชิญปัญหา
จากเศรษฐกิจตกต่ าคร้ังประวัติศาสตร์ ร้านหนังสือนับร้อยร้านทั่วประเทศปิดตัวลงทุกปี  ตลาดมีการ   
หดตัวอย่างมาก นับตั้งแตค่.ศ.1996  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวในอนาคต 

  ค.ศ.2007  ยอดขายหนังสือและวารสารรวมทั้งมังงะ หรือหนังสือการ์ตูนมีมูลค่าประมาณ 
2.8 ล้านล้านเยน ลดลงร้อยละ 3.1 จากปีที่แล้ว ตามรายงานของสถาบันวิจัยสิ่งพิมพ์ ซึ่งท าการศึกษา
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ คาดว่า 6 เดือนแรกของ ค.ศ.2008 ก็จะเห็นการลดลงของยอดขายประมาณ          
ร้อยละ 3  จาก ค.ศ.2007 โดยความจริงแล้วตลาดมีการหดตัวลงอย่างมากนับแต่ ค.ศ.1996 ซึ่งเป็นช่วง
สูงสุดซึ่งมียอดขายประมาณ 2.653  ล้านล้านเยน หมายความว่าตลาดหดตัวลดลงร้อยละ 21.5 แล้ว
ตลอดเวลาที่ผ่านมี 11 ปี สาเหตุที่ตลาดหดตัวอย่างรวดเร็วเกิดจากหลายปัจจัย  ประการแรก คือ 
ประชาชนอ่านหนังสือน้อย ในขณะที่สื่อประเภทอ่ืนๆ มีอยู่หลากหลายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ รวมทั้ง
อินเทอร์เน็ต จากผลการส ารวจของ Yomiuri  Shimbun  พบว่าร้อยละ 52 ของผู้ใหญ่ที่ส ารวจ 1,512 คน 
เมื่อเดือนตุลาคมพบว่าไม่ได้อ่านหนังสือเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งมากกว่ากลุ่มอายุ 20 ปีต้นๆ ที่มีสัดส่วนอยู่ที่
ร้อยละ 14 สัดส่วนของคนที่อ่านหนังสือ 1-3 เล่มต่อเดือนมีสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่อ่านมาโดยตลอด
จนถึงต้นทศวรรษ 1990 และกลุ่มที่ไม่อ่านหนังสือเร่ิมมีสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มที่อ่านหนังสือนับแต่ปลาย
ทศวรรษที่ 1990  
  จ านวนร้านหนังสือที่น้อยลงจากการปิดตัวของร้านหนังสือขนาดเล็กและขนาดกลางเป็น
ร้อยแห่ง เมื่อเร็วๆ นี้ มีผลต่อการอ่านหนังสือ จ านวนร้านหนังสือที่เป็นของสหพันธ์ร้านขายหนังสือ
ของญ่ีปุ่นเหลือเพียง 5,869 ร้านในค.ศ.2008 เทียบกับที่เคยมีร้านหนังสือสูงสุดคือ 12,953 ร้าน ใน ค.ศ.
1986 ในขณะเดียวกันพื้นที่ขายที่ว่างในร้านหนังสือทั่วประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.68 จาก ค.ศ.
1997  ถึง ค.ศ.2002  จากการส ารวจของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม 

  ปัจจัยข้างต้นชี้ให้เห็นร้านหนังสือสาขามีการเปิดร้านขนาดที่ใหญ่ขึ้นแทนที่ร้านขนาดเล็ก 
Sasaki ได้เตือนว่าร้านสาขาบางร้านอาจถูกบังคับให้ต้องปิดตัวลงเป็นจ านวนมาก เนื่องจากขนาดตลาด
หนังสือโดยรวมยังคงหดตัวลงแม้ว่าจะมีการลงทุนในร้านขนาดใหญ่แล้วก็ตาม 

  จ านวนส านักพิมพ์มีจ านวนที่ลดลงเช่นกันโดยลดลงเหลือ 4,260 แห่ง ค.ศ.2004 และ  
4,229 แห่ง ค.ศ.2005 โดยเหลือ 4,107 แห่ง ค.ศ.2006  และ  4,055 แห่ง ค.ศ.2007 สถานการณ์ข้างต้นถือ
เป็นเร่ืองยากที่จะรักษาธุรกิจให้อยู่ได้ท่ามกลางสภาวะผันผวนในระยะยาวของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์  
ในขณะเดียวกันการล้มละลายของธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดกลางและเล็กบางแห่งซึ่งมีชื่อเสียงก็เป็นสาเหตุที่
ต้องพิจารณาส าหรับส านักพิมพ์ 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-258 

 

  ส าหรับส านักพิมพ์ขนาดเล็กจ านวนมากหรือประมาณ 2,137 แห่ง ซึ่งมากกว่าคร่ึงเป็น
ส านักพิมพ์ที่มีพนักงานน้อยกว่า  10  คน  สิ่งนี้แสดงว่าการพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคทางด้าน
บุคลากรซึ่งท าให้แต่ละส านักพิมพ์มีความเป็นเอกลักษณ์  การกระจายตัวของส านักพิมพ์สามารถท าให้
เกิดมุมมองได้หลายด้านและหลากหลายรูปแบบการน าเสนอซึ่งเป็นพื้นฐานของความเป็น อิสระบาง
ส านักพิมพ์ก็คาดหวังว่าการใช้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือส าหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์อาจจะเป็น
ทางเลือกหนึ่งเพื่อชะลอความตกต่ าในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษ  ประเด็นส าคัญในปัจจุบันนี้
คืออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของชาวญี่ปุ่นจะต้องหาวิธีปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด 

  การเกิดขึ้นของ  Amagon  กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวคร้ังใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่น่ากลัว
โดย ค.ศ.2007 การขายหนังสือในญ่ีปุ่นพบว่า  ในช่วง  6  เดือนแรกของปียอดขายหนังสือที่ขายดี             
10 อันดับแรกของญ่ีปุ่น  คร่ึงหนึ่งมาจากกการขายผ่านโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งตามรายงานของ  Sydney  

Morning  Herald ได้กล่าวถึงนวนิยายที่เสนอผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นเร่ืองของสิ่งตีพิมพ์ที่แปลกใหม่
ในญ่ีปุ่น และเป็นจุดผกผันที่ท าให้ส านักพิมพ์ทั้งหลายต้องให้ความส าคัญและไขว่คว้าโอกาสนั้นเข้าสู่
กระบวนการของหนังสือ  ตัวอย่างหนังสือเล่มหนึ่งคือ Koizora (Love  Sky)  ซึ่งเป็นหนังสือยอดฮิตใน
กลุ่มนักเรียนหญิงไฮสคูลได้ออกวางจ าหน่ายและขายได้มากกกว่า  1.2  ล้านเล่ม นับตั้งแต่เร่ิมแนะน า
หนังสือ 

  ในส่วนของอินเทอร์เน็ตไร้สายก็เข้ามามีบทบาทต่อการขยายตัวอย่างน่าแปลกใจในญ่ีปุ่น 
ตัวอย่างเช่น  หนังสือ  Moshimo  Kimiga  (420,000)  เล่ม  เร่ิมต้นด้วยการติดตั้งโปรแกรมส่งข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ตและส่งข้อมูลที่ต้องการไปยังสมาชิกวัยรุ่นเป็นพันราย 

  สิ่งที่น่าสังเกต คือ อย่างน้อยที่สุดมีการพิจารณาการปรับตัวที่เกิดขึ้นนี้จะเห็นว่าตลาด          
ในญี่ปุ่นยินดีทีจ่ะจ่ายเงินซื้อหนังสือแบบเคลื่อนที่เช่นกัน  แม้มีการพิมพ์หนังสือเป็นเล่มแต่ก็มีชาวญ่ีปุ่น
เป็นจ านวนมากที่ ยินดีจ่าย เงินเพื่ออ่านข้อมูลของหนังสือโด ยผ่านระบบออนไลน์  เช่น ใน
โทรศัพท์มือถือ 

  การตื่นตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในหมู่ชาวตะวันตกที่สนใจนวนิยายในโทรศัพท์มือถือ และเป็น
ยอดขายที่ท าเงินสูงสุด แต่กับญ่ีปุ่นถือเป็นปีแห่งเทคโนโลยีที่ล้ าหน้ามกีารให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ
อย่างแพร่หลายและทั่วถึงในญ่ีปุ่นเป็นปีมาแล้ว  ซึ่งเราต้องตามให้ทันและบางที่หนังสือติดอันดับที่ขาย
ดีที่สุด ค.ศ.2012  อาจจะประกอบไปด้วยหนังสือนวนิยาย (Keitai  shousetsu) ก็ได้ซึ่งเป็นเร่ืองน่าแปลก
ที่เกิดขึ้น 

  ในญ่ีปุ่นคร่ึงหนึ่งของหนังสือที่ขายดี 10 อันดับแรก ในช่วง 6 เดือนแรกของ ค.ศ.2007         
มาจากยอดขายทางโทรศัพท์มือถือ  อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในญ่ีปุ่น และเป็นที่
นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่สมาชิกหนุ่มสาว  ซึ่งยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
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วิธีการดาวน์โหลด  ทางส านักพิมพ์จะมีการคุ้มครองเร่ืองลิขสิทธิ์โดยที่หนังสือจะไม่สามารถท าส าเนา
ได้หรือไม่สามารถพิมพ์ได้ 
 

 (2) สภาวการณ์ของหนังสือการ์ตูน มังงะ (MANGA) 

  ตามสถิติของค.ศ.2006 ยอดจ าหน่ายหนังสือการ์ตูน คือ 2533 พันล้านเยน ซึ่งลดลง            
ร้อยละ2.7 จาก ค.ศ.2005 หรือเป็นยอดจ าหน่าย 260.2 พันล้านเยน ในขณะที่มีจ านวนพิมพ์จ าหน่าย 
523.04 ล้านเล่ม ลดลงร้อยละ 3.9 จาก ค.ศ.2005  ซึ่งมียอดจ าหน่าย 544.03  ล้านเล่ม  ในแง่ของยอดขาย 
และจ านวนที่พิมพ์พบว่าตัวเลขใน ค.ศ.2005 นั้นดีที่สุด ในรอบ 10  ปีที่ผ่านมา ยอดขายหนังสือการ์ตูน
ฉบับพกพาก็มียอดขายลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 15.8 โดยมียอดพิมพ์ 16.94  ล้านเล่ม ซึ่งยอดพิมพ์
จ าหน่ายนี้ก็ลดลงถึงร้อยละ 17.7  ซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างมากอันเนื่องมาจากไม่มีหนังสือดังๆ ที่เหมาะ
จะน ามาจัดท าเป็นรูปเล่มนี้ แต่ในทางตรงกันข้ามมีการวิเคราะห์กันว่าขนาดของช่องทางที่ใช้เขียนค าพูด
ลงไปนั้นมีขนาดเล็กมาก  ซึ่งนั้นก็เพราะขนาดของเล่มหนังสือที่มีขนาดเล็กจึงเป็นผลให้มีจ านวนของ
ผู้อ่านที่บอกว่าอ่านได้ยากนั้นเพิ่มจ านวนมากขึ้นเร่ือยๆ 

  การน าเอาหนังสือการ์ตูนไปรวมกันกับสื่ออ่ืนๆ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เช่น น ามาท า
เป็นหนังสือหรือละครทีวี  เช่นเร่ือง  (Death  Note)  หรือน าเอาตัวละครในการ์ตูนมาท าเป็นตัวละครใน
วิดีโอเกม  การเพิ่มขึ้นเช่นนี้ถูกคาดการณ์ว่าจะประสบความส าเร็จมาก  ในภาวะเศรษฐกิจขาลงเช่นนี้
เป็นเร่ืองธรรมดาถ้าจะกล่าวว่าหนังสือการ์ตูนเพียงอย่างเดียวจะมียอดจ าหน่ายที่ลดลงถ้าไม่มีการร่วมมือ
กับสื่ออ่ืนๆ ด้วย 

  ยอดขายนิตยสารการ์ตูนมีประมาน 227.7 พันล้านเยน ซึ่งลดลงร้อยละ 5.9 จาก ค.ศ.2005 
ซึ่งมียอดขาย 242.1 พันล้านเยน ในขณะที่จ านวนพิมพ์จ าหน่ายคือ 745,370,000 เล่ม ลดลงร้อยละ 7.4 

จาก ค.ศ.2005 มีจ านวนพิมพ์ 804,710,000 เล่ม ค.ศ.2007 ก็ยังไม่มีตัวชี้เลยว่าสถานการณ์จะดีขึ้น             
ค.ศ.2004 ยอดขายของนิตยสารการ์ตูนสูงกว่าหนังสือการ์ตูนแต่แนวโน้มเช่นนี้กลับกลายเป็น             
ตรงกันข้าม ค.ศ.2005–ค.ศ.2006 ซึ่งได้ท าให้เกิดการตกตะลึงทั้งต่อผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย โดยมีการ
คาดการณ์ว่า ค.ศ.2007 แนวโน้มเช่นนี้ยังคงจะด าเนินต่อไป 

  จากตัวเลขจะเห็นว่า  ตลาดการ์ตูนในญ่ีปุ่นก าลังซบเซา แต่ถ้ามองสถานการณ์ใน
ต่างประเทศจะพบว่ามีการน าเอาหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นมาแปลขายมากกว่า 30 ประเทศ และหนังสือ
เหล่านี้ก็มีอิทธิพลส าคัญกับชีวิต และวัฒนธรรมของประเทศเหล่านั้นด้วย 

  ในขณะที่ตลาดส าหรับหนังสือการ์ตูนที่ใช้กระดาษพิมพ์นั้นอยู่ในช่วงซบเซา  จ านวนของ 
ผู้พิมพ์จ าหน่ายโดยระบบ  E- comics ผ่านทางอินเทอร์เน็ตกลับเพิ่มสูงขึ้น ตัวเลขยอดขายในปัจจุบันนั้น
คาดว่ามียอดขายถึง  10  พันล้านเยน  แม้ว่าในขณะนี้ตลาดยังคงเล็กอยู่ บริษัท โชกะกุคันมีรายได้จาก  
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E-comics  ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2005 ถึง 10 ล้านเยน และหนึ่งปีให้หลังมีรายได้มากกว่า 100 ล้านเยน  
อัตราการเจริญเติบโตที่น่าทึ่งนี้ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จนท าให้เกิดความสนใจที่แพร่ขยายไปยังมือถือ
ด้วย เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนในเร่ืองของการจ่าย ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นรายเดือน ,                    
การปรับเปลี่ยนให้การ์ตูนอ่านได้ง่ายขึ้นส าหรับจอภาพที่มีขนาดเล็กลง และการแสดงภาพสีก็สามารถ
ท าได้ รวมทั้งจ านวนผู้หญิงที่อ่านก็มีมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าผู้หญิงจะไม่ชอบการซื้อหนังสือการ์ตูนใน
ร้านหนังสือ แต่พวกเธอก็สามารถอ่านหนังสือการ์ตูนในมือถือของตนเองได้จนดึกดื่น 

 

4.  พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่น 

 หนังสือประเภทที่เรียกว่านวนิยายเบาๆ ก าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายท่ามกลางนักอ่านใน
ปัจจุบัน  ซึ่งหนังสือเหล่านี้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์มัลติมีเดียโดยมีแผนที่จะ
น าเนื้อหาเหล่านั้นไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่มีชีวิตชีวา 

 ในญี่ปุ่นนวนิยายเบาๆ เป็นที่รู้จักกันในนามของ  Ranobe  ซึ่งเป็นเร่ืองสั้นไม่มีบริษัทไหนนิยาม
สิ่งพิมพ์ประเภทนี้ให้เข้าอยู่ในหมวดหนังสือ  หนังสือที่คนอ่านส่วนใหญ่นิยมโดยทั่วไปในกลุ่มวัยรุ่น
และวัย  20  ปี  จะหนักที่บทสนทนาและสถานที่ที่มักจะเน้นให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจในการพัฒนา
ของเร่ืองเพื่อที่จะท าให้คนสามารถเข้าถึงโลกของนวนิยายได้ หนังสือเหล่านี้โดยปกติประกอบไปด้วย
การน าเสนอรูปภาพประกอบเหมือนมังงะหรือการ์ตูน  นอกจากนั้นยังมีการเดินเร่ืองโดยดึงชีวิตใน
โรงเรียนเด็กหญิงวัยรุ่น หรือเร่ืองโรแมนติก ชีวิต  หรือเป็นนวนิยายอ่านเล่นที่โยงกับวิทยาศาสตร์และ
ความมหัศจรรย์  เมื่อต้องการหนังสือเหล่านี้ก็สามารถหาซื้อได้ง่าย โดยมีป้ายบอกชัดเจนว่าเป็นนวนิยาย
อ่านเล่นซึ่งตีพิมพ์ในราคาที่ต่ าหรือเลหลัง 

 ปัจจุบันนี้หนังสือประเภทนี้เรียกกันว่าเป็นนวนิยายวัยรุ่น  ซึ่งเคยถูกน าไปคิดแปลงเป็น
โปรแกรมและวิดีโอเกม นวนิยายประเภทนี้ได้มีการเพิ่มเนื้อหาและองค์ประกอบมากขึ้นและผู้เขียน   
นวนิยายอ่านเล่นก็มักจะได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการอ่านส าหรับนวนิยายปกติ  ประเภทของการอ่าน
แนวใหม่นี้ยังคงอยู่ในความสนใจอย่างต่อเน่ือง 

 ตลาดของนวนิยายอ่านเล่นมีมูลค่าประมาณ  20  พันล้านเยน โดยมีการจ าหน่ายประมาณ                 
30 ล้านเล่มต่อปี  ลูกค้าเป้าหมายที่ตั้งใจอ่านหนังสือประเภทนี้จะน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ส านักพิมพ์จึง
เร่ิมต้นกระตุ้นตลาดหนังสือกลุ่มนี้  โดยการพัฒนาเร่ืองราวให้อยู่ในรูปของมัลติมีเดียที่ผสมผสานทั้ง
การเคลื่อนไหว การ์ตูน  วิดีโอเกม  และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) 

 นวนิยายอ่านเล่น (Light novels) ของญ่ีปุ่นกลายเป็นหนังสือที่ดึงดูดใจและเป็นที่น่าสนใจของ
คนทั่วโลก  รวมทั้งในรูปแบบอ่ืนๆ ที่อยู่ในรูปแบบของ Anime และมังงะ ในอเมริกาเหนือ  Tokyopop 

ได้มีการพิมพ์หนังสือถึง 20 ปก รวมทั้งเร่ือง Kino’s Journey ด้วยและบริษัท Seven  Sea  Entertainment  
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ก็จะท าการออกป้ายหนังสือชุดใหม่ และเร่ิมตีพิมพ์ในเดือนเมษายนนี้ เช่น หนังสือชื่อ Shinigami no 

Baraddo (Momo the Girl Good of Death)  ซึ่งจะมีการตีพิมพ์หนังสือนี้ในรูปแบบของพ๊อคเก็ตบุ๊ค         
ซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปในญ่ีปุ่นในราคาต่ าเหมือนเดิม 

 

การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 2008 
 

1.  นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลญี่ปุ่น 

 การวางแผนระยะที่ 2 เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านส าหรับเด็ก 

 ภายหลังจากที่ได้มีการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมกิจกรรรมการอ่านส าหรับเด็ก เ มื่อเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 2001 แล้ว เพื่อให้กฎหมายโยงไปสู่การปฏิบัติ  ค.ศ.2002 รัฐบาลท้องถิ่นและนายอ าเภอ           
จึงได้ขอให้มีการจัดท าแผนขึ้นเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านส าหรับเด็ก (CA 1683) ซึ่งเป็นแผน
ระยะ 5 ปี ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงแผนอีกคร้ังและอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ.
2008 

  แผนระยะที่ 2 นี้ได้กล่าวถึงความส าเร็จของแผนระยะที่ 1 โดยวัดจากการที่นายอ าเภอทุกคน        
ได้มีการจัดท าแผนของตนเองเรียบร้อยแล้ว จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกับห้องสมุดประชาชนเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 52.5 ของโรงเรียนทั้งหมดเทียบกับร้อยละ 45.5 เมื่อ 5 ปีที่แล้ว กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
โรงเรียนเป็นที่นิยมแพร่หลาย โรงเรียนที่มี 12 ห้องเรียนขึ้นไปจ านวนมากมีการจ้างครูบรรณารักษ์ 
 อย่างไรก็ดี ยังคงพบปัญหาเร่ืองอัตราส่วนของนักเรียนที่ไม่อ่านหนังสืออยู่ในเกณฑ์สูงในกลุ่ม
นักเรียนโรงเรียนระดับ Junior High School และ High School ในบางเมืองหรือบางต าบลประสบกับ
ความล้มเหลวเมื่อด าเนินการตามแผน ในขณะที่บางส่วนก็ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่า
ห้องสมุดโรงเรียนมีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่และหนังสือที่ไม่เพียงพอส าหรับ
ให้บริการและความเข้าใจในการอ่านของเด็กอยู่ในเกณฑ์ต่ าลง 

 ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีการออกกฎหมายใหม่ๆมากมายที่มีผลและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านส าหรับเด็ก ได้แก่  
 1.  พระราชบัญญัติการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านตัวหนังสือและสิ่งพิมพ์ (The Promoting Letters 

and Printing Culture Act) 
 2.  การแก้ไขกฎหมายพื้นฐานด้านการศึกษา (Basic Law on Education) 
 3.  การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน(School Education Law) 
 4.  การแก้ไขนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศักราชใหม่(Lifelong Learning Policy for a  

New Era) 
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 5.  การเคลื่อนไหวคร้ังใหม่เพื่อแก้ไขกฎหมายห้องสมุด (Library Law) ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายในข้อ 2, 3, 4 ข้างต้น  

 

 ดังนั้นแผนระยะที่  2 จึงได้มีการวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กตาม              
การปรับปรุงกฎหมายข้างต้น โดยมีสาระส าคัญของแผนระยะที่ 2 ที่เชื่อมโยงกับห้องสมุดดังนี้ 
 1.  เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติในเร่ืองความต้องการอย่างเป็นทางการในการก่อต้ังและด าเนินการ
ห้องสมุดประชาชน 

 2.  ชักชวนห้องสมุดประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 ให้จัดท าเว็บไซต์ของตนเองบนอินเทอร์เน็ต
และน าคอมพิวเตอร์หรือ OPAC ส าหรับผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ในห้องสมุดประชาชน 

 3.  มีเครือข่ายของแต่ละห้องสมุด 

 4.  เพิ่มอัตราส่วนของเมืองหรือต าบลที่อยู่ในแผนจากร้อยละ 24 เป็นมากกว่าร้อยละ 50 

 5.  จัดให้ห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสืออย่างเพียงพอและมีการปรับปรุง
การให้บริการ 

 6.  ปรับปรุงการฝึกอบรมส าหรับบรรณารักษ์ 
 7.  กระตุ้นให้ทุกโรงเรียนมีการจ้างครูบรรณารักษ์ 
 แผนระยะที่ 2 นี้มีการก าหนดตัวเลขเป้าหมายของแต่ละวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนและเป็นการ
กระตุ้นให้องค์กรสาธารณะในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ครอบครัวและโรงเรียนใช้ความพยายามและ
ร่วมมือกันเพื่อช่วยให้เด็กๆ ทุกคนได้เข้าถึงหนังสือ 

 

 กิจกรรมของ ILCL  
  ILCL ได้จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับการอ่านของเด็กซึ่งเคยด าเนินการ เมื่อ ค.ศ.2004 ท าให้ได้
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านของเด็กที่แตกต่างจากการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและผลของการประชุมได้ข้อสรุป
ว่าห้องสมุดท้องถิ่นและห้องสมุดระดับชาติควรร่วมมือกันเพื่อก าหนดการฝึกอบรมให้เป็นระบบ 

 

 นโยบายของ MEXT 

 MEXT ได้กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอ่านไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการอ่าน (Promotion of reading activities) ไว้ว่า “MEXT สนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการอ่าน
ส าหรับเด็กตัวอย่างเช่น มีการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในตอนเช้าในโรงเรียน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ของครูบรรณารักษ์ รวมทั้งการเร่ิมน าไอทีเข้ามาใช้ในห้องสมุดโรงเรียน” เป็นต้น 
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 นโยบายของ MEXT ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทางด้านสังคมและศิลปะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการอ่านได้แก่ในเร่ืองของการแก้ไขความเข้าใจที่มีต่อภาษาประจ าชาติ (Correct Understanding of 

national language) ซึ่งมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เด็กเร่ิมต้นการอ่านหนังสือด้วยตนเอง (Encouragement 

of self-initiated reading of books by children) 
 

การจัดประชุมห้องสมุดของญี่ปุ่น ( The 94
th
 All – Japan Library Conference ) 

 การจัดประชุมห้องสมุดญ่ีปุ่นทั่วประเทศ คร้ังที่ 94 (The 94th All – Japan Library Conference)  

ซึ่งได้รับการสนับสนุน โดย JLA ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18–19 กันยายน ค.ศ.2008 สาระส าคัญที่ได้จากการ
ประชุม คือ จะมีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกปี แต่ค่อนข้างยากที่จะจัดให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ ข้อสรุป
เกี่ยวกับการที่เด็กต้องการความสนุกสนานจะเป็นตัวก าหนดคุณสมบัติ โดยผ่านทางนิทาน ข้อสรุปถึง
ปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับการอ่านของเด็ก คือนักเรียนในระดับ Junior High School ให้เวลาส าหรับการ
อ่านน้อยมาก ท าให้ต้องมีการวางแผนเบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านส าหรับเด็ก             
ซึ่งโครงการนี้ได้ด าเนินการ โดยนายอ าเภอ ซึ่งน าแผนไปสู่การปฏิบัติ เช่น เร่ิมมีการจัดตั้งศูนย์ส าหรับ
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก โดยมีโต๊ะเพียงตัวเดียวในห้อง เพื่อพัฒนาเครือข่ายการ
สนับสนุน มีการฝึกอบรมอาสาสมัคร และแนะน าให้เขาเหล่านั้นเข้ากลุ่มอาสาสมัคร ในส่วนของ
ห้องสมุดอ าเภอ พบว่ามีหลายสถาบันที่หวังจะได้รับความร่วมมือจากห้องสมุดประชาชน 

 

2.  นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขององค์กรภาคเอกชนในญี่ปุ่น 

 การประชุมห้องสมุดโรงเรียน 

 การประชุมห้องสมุดโรงเรียนซึ่งด าเนินการร่วมกับ Mainichi Newspapers เป็นประจ าทุกปีได้มี
การส ารวจทั่วประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์การอ่านหนังสือของเด็กนักเรียนผลการส ารวจในคร้ังที่ 54 
ได้ข้อสรุปดังน้ี 

 1. จ านวนการอ่านหนังสือโดยเฉลี่ย 

  จากการส ารวจจ านวนหนังสือที่อ่านใน 1 เดือน(พฤษภาคม)จ านวนปกหนังสือนิตยสาร    
ที่อ่านใน 1 เดือน(พฤษภาคม)และรายชื่อนิตยสารที่อ่านเป็นประจ าซึ่งใช้ค าถามเดิมเป็นประจ าทุกปี     
ซึ่งในเวลานี้เด็กวัยรุ่นได้พูดถึงการอ่านว่าควรจะคลอบคลุมไปถึง Portable telephone และ k tie novel 

ด้วย 

  จากการส ารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 พบว่าอัตราการอ่านหนังสือเฉลี่ยต่อเดือน
ของเด็กนักเรียนในระดับ Elementary school มีจ านวน 11.4 เล่ม ระดับ Junior high school มีจ านวน   
3.9 เล่ม ระดับ High school มีจ านวน 1.5 เล่ม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าในระดับ 
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Elementary school มีอัตราการอ่านหนังสือที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆแต่ก็ยังคงจ าเป็นที่จะต้อง
แนะน าเร่ืองการอ่านหนังสือต่อไป 

  ส าหรับนักเรียนผู้ไม่อ่านหนังสือในรอบเดือน จากการส ารวจพบว่าในระดับ  Elementary 

school มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ส่วนในระดับ Junior high school มีสัดส่วนร้อยละ 14.7 และใน
ระดับ High school มีสัดส่วนร้อยละ 51.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสัดส่วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่ม
นักเรียนทุกกลุ่ม 

 

3.  การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

 จากบทความของ Kiyota Yoshiaki, APPREB Correspondent ซึ่งเขียนไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 2009 ได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของญี่ปุ่นไว้ดังนี้   
 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของญ่ีปุ่นก าลังอยู่ในฐานะที่ยากต่อการด าเนินการแก้ไข จากอัตราการ
เติบโตที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองมาตลอด 11 ปี เหตุผลส าคัญ ก็คือ พื้นฐานในการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของ
เศรษฐกิจ ซึ่งมีผลท าให้ยอดขายนิตยสารลดต่ าลง ความอ่อนแอของยอดขายนิตยสารจึงมีผลต่อการ
ตกต่ าของยอดขายสิ่งพิมพ์ทั้งระบบนั่นคือ ความตกต่ าของธุรกิจสิ่งพิมพ์ โดยข้อเท็จจริงเป็นความตกต่ า
ของนิตยสาร  อย่างไรก็ดี  ส านักพิมพ์จ านวนมากก็คาดหวังให้อุตสาหกรรมฟื้นตัว แต่ก็ยั งไม่สามารถ 
ท าได้ในทันที เน่ืองจากผลกระทบของอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
ตกต่ าในยอดขายนิตยสาร เนื่องจากสื่อนี้ได้ให้ข่าวสาร ซึ่งผู้อ่านโดยทั่วๆ ไป สามารถได้รับจากใน
นิตยสาร การตกต่ านี้น าไปสู่การลดลงของการโฆษณาในนิตยสาร โดยยอดการโฆษณาในนิตยสาร    
ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นการโฆษณาในอินเทอร์เน็ต ในปี 2006 และยังคงลดลงอย่างต่อเน่ือง 

 ดังนั้นการลดลงในส่วนของนิตยสารและการโฆษณา  จึงเป็นสาเหตุให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าในส่วน
นั้นน้อยลง โดยข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อเร็วๆ นี้ ที่กล่าวว่า “ Magazines, come back! Journalism in the 

Information Tsunami’ Age ” (Shobunsha) โดยนิตยสารควรจะมีการเจาะลึกสมเหตุสมผล รวดเร็ว
ทันสมัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ว่าส านักพิมพ์ควรปรับปรุงคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของนิตยสาร เพื่อท าให้
นิตยสารมีคุณค่ามากขึ้น  
 นิตยสาร ควรมีการท าขึ้นมาด้วยหลักการง่ายๆ ซึ่งเร่ืองนี้เป็นข้อเท็จจริงส าหรับนิตยสารโดย
ทั่วๆ ไป นิตยสารข่าวก็ควรจะเน้นในประเด็น และแนวทางที่ให้ข้อสรุป หรือแก้ปัญหาได้ ส่วนนิตยสาร
การครัว การ การน าเสนอในแนวทางง่ายๆ และใช้ส่วนประกอบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหารที่ไม่แพง 
ส่วนนิตยสารแฟชั่นต้องการการน าเสนอที่ทันต่อปัจจุบัน รวมทั้งสร้างแนวโน้มใหม่ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในขณะที่นิตยสารงานอดิเรกต้องการข้อมูลเจาะลึก และเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญ
ในเชิงมนุษยศาสตร์ 
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 โดยรวมแล้วนิตยสารจะต้องน่าดึงดูดใจ ซึ่งจะต้องสร้างสรรค์ โดยบรรณาธิการ ความสามารถ
ในการวางแผนของบรรณาธิการจะมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อองค์ประกอบในนิตยสาร บุคลิกภาพ
ส่วนบุคคลของบรรณาธิการสามารถน าไปสู่บุคลิกภาพของนิตยสารได้ นั่นคือ เมื่อนิตยสารสามารถ  
เข้ากันได้กับผู้อ่าน ก็จะท าให้นิตยสารบรรลุจุดมุ่งหมาย  แม้ว่าผู้อ่านหลายพันหลายล้านคนจะเป็น
ตัวชี้วัดการประเมินความน่าดึงดูดใจของนิตยสารก็ตาม 

 มีนิตยสารกว่า 4,000 ฉบับที่ตีพิมพ์ในญ่ีปุ่น ซึ่งแต่ละฉบับมีจุดหมายของตนเอง แต่มีซักกี่ฉบับ
ที่ท าเงินได้ คร่าวๆ ประมาณ 2,000 ฉบับที่ไม่ประสบความส าเร็จในแต่ละปี และไม่สามารถตีพิมพ์
ต่อไปได้  ในขณะเดียวกันนิตยสารที่ออกปกใหม่ก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และโดยรวมของจ านวนปก             
ก็ยังคงเท่าเดิม 

 ดูเหมือนว่าการน่าดึงดูดใจที่ลดลงของนิตยสารท าให้นิตยสารขาดความเป็นเอกลักษณ์ และ       
ยิ่งต้องแข่งขันกับอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือด้วย  หลังการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมจะท า ให้
นิตยสารจะต้องปรับตัวสู่พื้นฐาน 

 จากบทความเร่ือง The Future of Books and Printing From Movable Type to Computerized  

(Nakanishi Hidehiko, ABD Vol. 33 No.3) อนาคตของหนังสือและสิ่งพิมพ์ ได้กล่าวถึงอนาคตของ
หนังสือและสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นไว้ดังนี้ 
 แม้ว่าหนังสือจะเผยแพร่โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ก็ไม่เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มผู้อ่าน ทั้งๆ 
ที่ผู้อ่านจะรู้ว่าหนังสือมีอยู่เพียงพอ แต่ส่วนมากจะไม่รู้สึกอยากอ่านหนังสือทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก
จอคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมส าหรับการอ่านหนังสือยาวๆ และค่อนข้างหายากที่คนจะอ่านหนังสือขณะ
นั่งอยู่ที่โต๊ะ โดยส่วนใหญ่คนมักจะอ่านหนังสือในขณะที่พักผ่อน นอน หรือนั่งในรถไฟหรือในขณะที่
เดิน ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในปัจจุบันจะมีน้ าหนักเบา และสะดวกสบายมากขึ้น แต่ก็ยัง                 
ไม่สามารถมาแทนที่หนังสือได้ หนังสือมีการพัฒนามาหลายคร้ังจนอยู่ในรูปแบบที่มีความสะดวกใน
การอ่าน และพกพา และมีความเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ต่อการถือของคน ในขณะที่คอมพิวเตอร์          
ไม่สามารถท าได้ 
 นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถนอนอ่านได้ แม้ว่าจะมีการพัฒนาให้สะดวกต่อการใช้งาน
มากขึ้นจนรู้สึกคล้ายกับการอ่านหนังสือก็ตาม หนังสือหลายเล่มใช้ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อช่วย
ให้ซื้อหนังสือได้ง่ายขึ้น และสามารถอ่านได้จากหน้าจอโทรศัพท์ ดังนั้นหนังสือจึงสามารถหาซื้อได้ 
ทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ 
 ส่วนผลิตภัณฑ์กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันได้เร่ิมมีการพัฒนาขึ้น  เพื่อเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของหนังสือ ลักษณะคล้ายคอมพิวเตอร์ แสดงตัวอักษรผ่านหน้าจอ แต่มีความบางและเบากว่า 
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เนื่องจากท าจากคริสตัล สามารถงอได้พับได้ เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไร้สายจะสามารถแทนที่
กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ 
 อนาคตของวารสารและหนังสือออนไลน์ 
 แม้ว่ารูปแบบของสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันยังอยู่ในขั้นทดลอง การเปลี่ยนจากกระดาษเป็นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสามารถท าได้อย่างสมบูรณ์ในวารสารด้านการศึกษา วารสารออนไลน์ได้ก าหนด
องค์ประกอบของวารสารทางระบบออนไลน์ และให้ผู้อ่านอ่านจากจอคอมพิวเตอร์แทนที่จะอ่านจาก
กระดาษ การค้นหาต้องรวดเร็ว ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล อินเทอร์เน็ตจะช่วยไห้ค้นหาสิ่งที่
ต้องการได้ ยิ่งกว่านั้นการที่หนังสือสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบที่ไม่เป็นเอกสาร ท าให้ไม่เปลืองพื้นที่
ในการเก็บหนังสือ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของญี่ปุ่น 

 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศญ่ีปุ่นมีการก าหนดนโยบาย ออกกฎหมาย รณรงค์ และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทางองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี สามารถ
วิเคราะห์ได้จากตัวเลขสถิติ โดยตัวชี้วัดความส าเร็จที่ส าคัญประกอบด้วย สถิติของส านักพิมพ์ สถิติ
สิ่งพิมพ์ สถิติด้านพฤติกรรมการอ่านของคนญ่ีปุ่น และสถิติของห้องสมุด (รายละเอียดตัวเลขสถิติแสดง
ค่าในตาราง) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางท่ี 30 แสดงสถิติของส านักพิมพ์ 
 

ค.ศ. จ านวน 

ส านักพิมพ์ 
(แห่ง) 

จ านวนหนังสือ 

ปกออกใหม่ 
 (ปก) 

จ านวนหนังสือ 

ท่ีตีพิมพ์ใหม่ 
(ร้อยล้านเล่ม) 

ยอดขาย 

หนังสือ 

ท่ีตีพิมพ์ใหม่ 
(ร้อยล้านเยน) 

จ านวนปกนิตยสาร 

ท่ีตีพิมพ์ 
(ปก) 

 

1991 4,383 na na na na 

1996 na 60,000 na na na 

1997 na 65,438 na na 3,318 

1998 na 65,513 na na 3,359 

1999 4,406 65,026 419 4,975 3,394 

2000 4,391 67,522 418 4,966 3,433 

2001 na 69,003 417 4,921 3,460 

2002 na 72,055 417 4,971 3,489 

2003 7,500 72,608 398 4,821 3,554 

2004 5,420 74,587 396 4,824 3,624 

2005 4,229 76,528 398 4,741 3,642 

2006 4,107 77,722 402 4,716 na 

2007 4,055 77,417 404 4,656 na 

2008 na 76,322 397 4,651 na 
 

ที่มา  : Shuppan  News  Co.,LTD.,  Shuppan Kagaku Kenkyujo   

  : Nenpo 2006  

  : Statistical  Survey  Department,  Statistics  Bureau,Ministry of International Affairs and Communication  

  : JETRO  Japan  Economic Monthly, July 2005, October – November 2006   

  : National Diet Library  

: MEXT  

: Japan Book Publishers  Association, An Introduction to Publishing in Japan, 2006-2007 

: Research Institute for Publication 
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ตารางท่ี 31 แสดงสถิติของส านักพิมพ์ (ต่อ) 
 

ค.ศ. ยอดขาย
หนังสือ 

และนิตยสาร 

(พันล้านเยน) 

ยอดขาย 

นิตยสาร 

(พันล้านเยน) 

ยอดขาย 

หนังสือ 

(พันล้านเยน) 

จ านวน
หนังสือ 

ท่ีขายได้ 
(ล้านเล่ม) 

สัดส่วน
ยอดขาย
หนังสือ
(ร้อยละ) 

ยอดขาย 

Mobile 

Phone 

(ลา้นเยน) 

ยอดขาย 

PC 

(ล้าน
เยน) 

1995 2,590 1,543 1,047 na 40.3 na na 

1996 2,657 1,563 1,093 na 40.8 na na 

1997 2,637 1,564 1,073 na 41.3 na na 

1998 2,542 1,532 1,010 na 40.5 na na 

1999 2,461 1,467 994 792 40.8 na na 

2000 2,397 1,426 971 774 40.4 na na 

2001 2,325 1,379 946 749 41.0 na na 

2002 2,311 1,362 949 739 41.5 0  100  

2003 2,228 1,322 906 716 41.7  5 170  

2004 2,243 1,300 943 749 na 120 330 

2005 2,196 1,277 920 739 na 460 480 

2006 2,153 1,220 933 755 na 1,120 700 

2007 2,198 na 903 755 na na na 

2008 na na 888 751 na na na 

 

ที่มา  : Shuppan  News  Co.,LTD.,  Shuppan Kagaku Kenkyujo   

  : Nenpo 2006  

  : Statistical  Survey  Department,  Statistics  Bureau,Ministry of International Affairs and Communication  

  : JETRO  Japan  Economic Monthly, July 2005, October – November 2006   

  : National Diet Library  

: MEXT  

: Japan Book Publishers  Association, An Introduction to Publishing in Japan, 2006-2007 

: Research Institute for Publication 
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ตารางท่ี 32 พฤติกรรมการอ่านของคนญ่ีปุ่น 

  จ านวน ดัชนรีาคา ค่าใช้จ่ายด้านการอ่าน ค่าใช้จ่ายหนังสือ 

ค.ศ.  ประชากร ผู้บริโภค ด้านการอ่าน และการพักผ่อน อุปกรณ์และการอ่านอื่นๆ 

  (ล้านคน) และพักผ่อน (เยน/ครอบครัว/ปี) (เยน/คน/ปี) 
1995 na 110 393,170 55,855 

2000 126.925 109 403,055 54,742 

2004 na 101 377,748 na 

2005 127.767 100 384,890 54,821 

2006 na 99 378,703 52,865 

2007 127.771 98 390,108 52,015 

 

ที่มา  : Statistics  Bureau,Ministry of International Affairs and Communication  

  : National Diet Library  

  : MEXT     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Seiichi Higuchi,Japan Book Publishers Association, 2008 
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ตารางท่ี 33 แสดงจ านวนหนังสือที่อ่านโดยเฉลี่ยใน 1 เดือน (พ.ค.) ของนักเรียนแต่ละระดับการศึกษา 

(หน่วย : เล่ม) 
  Elementary Junior High 

  School High School School 

1988 6.8 1.9 1.3 

1989 6.3 2.1 1.3 

1990 7.1 2.1 1.5 

1991 5.8 1.9 1.4 

1992 6.5 2.1 1.3 

1993 6.4 1.7 1.3 

1994 6.7 1.7 1.3 

1995 5.4 1.8 1.2 

1996 6.4 1.9 1.1 

1997 6.3 1.6 1.0 

1998 6.8 1.8 1.0 

1999 7.6 1.7 1.3 

2000 6.1 2.1 1.3 

2001 6.2 2.1 1.1 

2002 7.5 2.5 1.5 

2003 8.0 2.8 1.3 

2004 7.7 3.3 1.8 

2005 7.7 2.9 1.6 

2006 9.7 2.8 1.5 

2007 9.4 3.4 1.6 

2008 11.4 3.9 1.5 
 

ที่มา :  การส ารวจของ Mainichi Newspapers ร่วมกับ Nationwide School Library in Japan 
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ตารางท่ี 34 แสดงสัดส่วนของนักเรียนผู้ไม่อ่านหนังสือใน 1 เดือน (พ.ค.) ของนักเรียน 

(หน่วย : ร้อยละ) 
  Elementary Junior High 

  School High School School 

1988 7.1 45.3 59.6 

1989 10.5 41.9 57.0 

1990 10.3 41.9 54.5 

1991 10.7 50.4 59.9 

1992 11.7 45.8 58.6 

1993 12.1 51.4 60.8 

1994 13.5 48.9 63.2 

1995 15.5 46.7 61.3 

1996 12.6 51.8 66.2 

1997 15.0 55.3 69.8 

1998 16.6 17.9 67.9 

1999 11.2 48.0 62.3 

2000 16.4 43.0 58.8 

2001 10.5 43.7 67.0 

2002 8.9 32.8 56.0 

2003 9.3 31.9 58.7 

2004 7.0 18.8 42.6 

2005 5.9 24.6 50.7 

2006 6.0 22.7 50.2 

2007 4.5 14.6 47.9 

2008 5.0 14.7 51.5 
 

ที่มา :  การส ารวจของ Mainichi Newspapers ร่วมกับ Nationwide School Library in Japan 
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ตารางท่ี 35 แสดงสถิติห้องสมุด 

  จ านวนห้องสมุดประชาชน  งบประมาณด้านอุปกรณ์ห้องสมุด 

  Public Libraries  (แห่ง) (10,000 เยน) 
1987 1,081   

1989 1,850   

1990 1,950 2,640,745 

1991 1,955 2,927,318 

1992 2,011 3,129,312 

1993 2,091 3,381,606 

1994 2,180 3,393,226 

1995 2,270 3,497,602 

1996 2,336 3,594,158 

1997 2,423 3,625,861 

1998 2,499 3,648,930 

1999 2,560 3,676,344 

2000 2,613 3,615,654 

2001 2,655 3,535,152 

2002 2,686 3,491,479 

2003 2,735 3,348,285 

2004 2,803 3,327,680 

2005 2,931 3,211,166 
 

ที่มา  : Japan Statistics  Yearbook  2008  

  : MEXT  

  : www.jla.or.jp/pub-statis_e.html   
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น 

ก่อน ค.ศ.1991  
 

นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของญ่ีปุ่นก่อนค.ศ. 1991 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. มีการพัฒนาระบบห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ค.ศ.1872 จัดตั้งห้องสมุดประชาชนเป็น
คร้ังแรกพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียนระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ มีห้องสมุดเคลื่อนที่โดยขอยืมหนังสือ
จากห้องสมุดกลาง จัดตั้งห้องสมุดรัฐสภาแห่งชาติ(NDL) มีห้องสมุดคุณแม่ กระจายหนังสือสู่นักเรียน
ไปสู่บ้าน ทศวรรษ 1960 กิจกรรม Bunko เปิดบ้านตนเองเป็นห้องสมุด 

 2. มีการออกกฎหมายและระเบียบต่างๆโดยรัฐแก้ไขคู่มือมาตรฐานหนังสือส าหรับห้องสมุด
ออกพรบ.ห้องสมุดฉบับใหม่ก าหนดเงื่อนไขยกเว้นภาษี ใช้กฎหมายห้องสมุดก าหนดให้ทุกโรงเรียน     
มีห้องสมุดและบรรณารักษ์ 
 3.  การพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านค.ศ. 1923 จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเป็นคร้ังแรก
ค.ศ. 1947 จัดงานสัปดาห์หนังสือเป็นคร้ังแรก ใช้ห้องสมุดประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นศูนย์กลางจัด
กิจกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในแต่ละช่วงของปี 
 4.  การจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน คณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมด้านการอ่าน 
สมาคมห้องสมุดแห่งญ่ีปุ่น 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จจากนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีได้ด าเนินการข้างต้นแสดงให้เห็น
ความส าเร็จจากตัวชี้วัด ดังนี ้
 1. จ านวนห้องสมุดประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

 2. ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 3. การพิมพ์พัฒนาอย่างต่อเน่ือง แพร่หลาย มีรูปแบบดึงดูดใจ 

 4. จ านวนปกออกใหม่ จ านวนการพิมพ์ และยอดขายสิ่งพิมพ์เพิ่มสูงขึ้น  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของญ่ีปุ่นในทศวรรษที่ 1990  
นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของญ่ีปุ่นในทศวรรษที่ 1990 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบห้องสมุดและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- มีการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

- มีการเปลี่ยนระบบการศึกษาให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

- วางแผนจัดต้ังห้องสมุดนานาชาติเพื่อการอ่านของเด็ก (ILCL) 

- พัฒนาหลักสูตรด้านสารสนเทศการอ่านในโรงเรียน 
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2. การออกกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ โดยภาครัฐ 

- แก้ไขกฎหมายห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนที่มี 12 ห้องเรียนขึ้นไปต้องมีบรรณารักษ์ 
- จัดงบประมาณพิเศษปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 

- ก าหนดให้ปี 2000 เป็นปีแห่งการอ่านหนังสือของเด็กทั่วประเทศ 

- รัฐต าหนิสื่อโทรทัศน์และเกมคอมพิวเตอร์ 

3. การพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

- ร่วมมือด้านการอ่านระดับนานาชาติ 
- การจัดงานเทศกาลหนังสือนานาชาติแห่งญ่ีปุ่น 

4. การจัดตั้งองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่าน 

- การจัดตั้งสมาคมส านักพิมพ์แห่งเอเชียแปซิฟิก (APPA) 

 

ทศวรรษที่ 1990 

1. คนญ่ีปุ่นสนใจในการอ่านลดลง นิยมดูโทรทัศน์มากขึ้น รวมทั้งเล่นวีดิโอเกมและอ่ืน ๆ 

2. ตลาดสิ่งพิมพ์ตกต่ าคร้ังใหญ่ จากผลของภาวะเศรษฐกิจตกต่ า การแพร่หลายของ
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ร้านหนังสือมือสอง และการขายด้านระบบออนไลน์ 

3. ส านักพิมพ์ทั่วประเทศเปิดเว็บโซต์ของตนเองเพื่อการจ าหน่ายและขยายตัวมากขึ้น 

4. มังงะเป็นผู้น าในตลาดสิ่งพิมพ์ของญ่ีปุ่น และยังคงเป็นที่นิยมของคนญ่ีปุ่น 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จจากนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีได้ด าเนินการข้างต้น 

แสดงให้เห็นความส าเร็จจากตัวชี้วัดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดผลของกิจกรรม 

 1. คนจ านวนมากสนใจและตระหนักถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมการอ่าน ให้เด็กอ่าน
หนังสือด้วยความสมัครใจ 

 2.  จ านวนหนังสือที่ตีพิมพ์ในญี่ปุ่นมากเป็นอันดับ 5 ของโลก 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่น ค.ศ.2000  
 นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของญี่ปุ่น ค.ศ.2000 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. รัฐก าหนดให้ค.ศ. 2000 เป็นปีแห่งการอ่านของเด็กทั่วประเทศ 

2. เร่ิมเปิดด าเนินการห้องสมุดนานาชาติเพื่อการอ่านของเด็ก (ILCL) เมื่อ 1 มกราคม 
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3. ออกกฎหมายก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้ านการอ่านของเด็ก       
ในระดับประเทศ 

4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็กมากมายทั่วญี่ปุ่น เช่น การอ่านในตอนเช้า 

5. ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ Resale and Consignment (fixed price) System  
6. องค์กรท้องถิ่นจัดกิจกรรม Bookstart Japan  
7. ยอดขายสิ่งพิมพ์ยังคงลดลงอย่างต่อเน่ือง 

8. ส านักพิมพ์ทั่วประเทศเปิดเว็บไซต์ของตนเองเพื่อขายหนังสือทางระบบดิจิตอล เพื่อขยาย
ตลาดหนังสือให้กว้างขึ้น 

9. ร้านหนังสือออนไลน์เร่ิมปิดตัวลง หลังจากมีการแข่งขันรุนแรง 

10. ผลการประเมินของPISA พบว่านักเรียนญ่ีปุ่นไม่ได้ให้เวลากับการอ่านเพื่อความบันเทิง
มากนัก 

11. คนเร่ิมนิยมอ่านนวนิยายทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโทรศัพท์มือถือ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จจากนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีได้ด าเนินการข้างต้น  
 แสดงให้เห็นความส าเร็จจากตัวอย่างได้ดังนี ้

1. สาธารณชนตระหนักถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมการอ่านของเด็ก 

2. มีการเคลื่อนไหวคร้ังใหญ่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านของเด็ก  โดยความร่วมมือของ
หลายๆองค์กร 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการอ่านอย่างสมัครใจของเด็ก 

4. ประชาชนให้การตอบรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็กเป็นอย่างดี 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่น ค.ศ.2001  
 นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของญี่ปุ่น ค.ศ.2001 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. มีการเปิดใช้ห้องสมุดนานาชาติเพื่อการอ่านของเด็กบางส่วน 

2. ออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านของเด็ก โดยให้รัฐบาลกลางและท้องถิ่น         
ท าแผนการพื้นฐาน และเร่งให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

3. ภาครัฐก าหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็ก  
4. ออกกฎหมายแยกส่วนความรับผิดชอบระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน 

ครอบครัว และสถาบันที่ดูแลและเกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน ห้องสมุด ในการปฏิบัติ ประเมินผล และจัด
กิจกรรม 
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5. ออกกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้เด็กอ่าน
หนังสือ 

6. ก าหนดให้วันที่ 23 เมษายน เป็นวันอ่านหนังสือส าหรับเด็กของญ่ีปุ่น 

7. รัฐให้งบประมาณ 13 พันล้านเยน หรือ 4,680 ล้านบาทในการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
โรงเรียน โดยผ่านรัฐบาลท้องถิ่น แต่ก็พบว่ามีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ 

8. คนญ่ีปุ่นมีอัตราการอ่านออกเขียนได้สูง มีอัตราการศึกษาสูง แต่ไม่อ่านหนังสือ ซึ่งเป็น
ปัญหาร้ายแรงในยุคนี้ 

9. ครูไม่ได้ให้ความส าคัญกับการอ่านเพราะเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของครูภาษาญ่ีปุ่น และไม่ค่อย
สนับสนุนให้เด็กอ่านหนังสือนอกต าราเรียน 

10. เมื่อเด็กเข้าโรงเรียนแล้ว พ่อแม่ชาวญ่ีปุ่นจะยกภาระด้านการอ่านให้เป็นภาระของครู 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จจากนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีได้ด าเนินการข้างต้น แสดงให้เห็น
ความส าเร็จจากตัวชี้วัดดังนี้  
 1. รัฐบาลตระหนักถึงการไม่อ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่น 

 2. อัตราการไม่อ่านหนังสือลดลงจากการประกาศให้ ค.ศ.2000 เป็นปีแห่งการอ่านหนังสือ
ส าหรับเด็ก 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของญ่ีปุ่น ค.ศ.2002-2008 

นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของญ่ีปุ่น ค.ศ.2002-2008 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. มีการพัฒนาระบบห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง 

- เปิดให้บริการห้องสมุดนานาชาติ เพื่อการอ่านของเด็กอย่ าง เป็นทางการเมื่อ                                                                                    
5 พฤษภาคม 2002 

- เปิดให้บริการห้องสมุดสาขาโดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับห้องสมุดหลัก 

- มีการพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุดประชาชน ท าให้ประชาชนใช้ระบบออนไลน์ได้ 
- สมาคมห้องสมุดญ่ีปุ่นท าวิจัย และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปรูปแบบห้องสมุด

มืออาชีพ เพื่อสนับสนุนการศึกษาชั่วชีวิต 

- จัดโครงการห้องสมุดโรงเรียนเครือข่ายการแบ่งปันทรัพยากร 

- ห้องสมุดโรงเรียนยังมีเจ้าหน้าที่และหนังสือไม่เพียงพอ 

- รัฐมีงบประมาณสนับสนุนห้องสมุดไม่เพียงพอ โรงเรียนจึงต้องร่วมมือกับห้องสมุด
ท้องถิ่นมากขึ้น 
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- จัดประชุมปัญหาห้องสมุด สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก การสร้างนิสัยรักการอ่านกิจกรรม
ห้องสมุดโรงเรียน และแนวทางการใช้งบประมาณ 

 

2. มีการออกกฎหมายและระเบียบต่างๆโดยรัฐ 

- รัฐบาลกล่าวโทษทีวีและคอมพิวเตอร์ 

- รัฐสภาร่วมมือกันเพื่อด าเนินการส่งเสริมการอ่าน เป้าหมายปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

- รัฐให้ความสนใจกับระบบการต้ังราคาหนังสือ และระบบภาษี ซึ่งผู้ประกอบการคัดค้าน 

- รัฐจัดงบประมาณให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงหนังสือและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในห้องสมุดโรงเรียน 

- ให้มีการจัดท าแผนเบื้องต้นส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กและคอยติดตาม
ความคืบหน้า 

- ออกกฎหมายการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านตัวหนังสือและสิ่งพิมพ์ กฎหมายวัฒนธรรม
การเขียนค า กฎหมายส่งเสริมมังงะในต่างประเทศ 

- พิจารณากฎหมายต่อต้านการผูกขาดและข้อตกลงการก าหนดราคาสิ่งพิมพ์ 
- การแก้ไขกฎหมายหลายฉบับในช่วง 5 ปี ได้แก่กฎหมายพื้นฐานด้านการศึกษา 

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน กฎหมายห้องสมุด และนโยบายการ เรียนรู้ตลอดชีวิตในศักราช
ใหม่ กฎหมายลิขสิทธิ์หนังสือเช่า 

- ก าหนดแผน 5 ปีฉบับใหม่ เพื่อส่งเสริมการอ่าน พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และจัดสรร
งบประมาณรวม 100 พันล้านเยน หรือ 20 พันล้านเยนต่อปี หรือ 7,200 ล้านบาทต่อปี ไปยังรัฐบาล
ท้องถิ่น 

- รัฐบาลวางแผนระยะที่ 2 เพื่อการส่งเสริมการอ่านต่อเนื่องจากระยะที่ 1โดยมีการ
ก าหนดตัวเลขเป้าหมายที่ชัดเจน  

- นโยบายของ MEXT สนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการอ่านส าหรับเด็ก และให้เด็กเร่ิมต้น
การอ่านหนังสือด้วยตัวเองเพื่อสร้างความเข้าใจต่อภาษาประจ าชาติ 

3. มีการพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

- ห้องสมุดแห่งกรุงโตเกียวจัดงานวัฒนธรรมด้านตัวหนังสือและสิ่งพิมพ์ ค.ศ. 2005 

- การจัดงานหนังสือนานาชาติแห่งโตเกียว ค.ศ. 2005 

- ญ่ีปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดงานหนังสือโลก ค.ศ. 2007 

- มีการจัดกิจกรรมประจ าปีในแต่ลพช่วงเวลาของปี 
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4. การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

- ยอดขายสิ่งพิมพ์ยังคงลดลงอย่างต่อเน่ือง  
- ร้านหนังสือปิดตัวลงอย่างต่อเน่ือง 

- อัตราการส่งสิ่งพิมพ์กลับคืนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบการหันมา
ใช้ระบบจัดจ าหน่ายดิจิตอลมากขึ้น  

- ยอดจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ยอดหนังสือขายดี 10 อันดับ
แรกของญี่ปุ่นคร่ึงหนึ่งเป็นการขายผ่านโทรศัพท์มือถือ 

- ตลาดมังงะยังคงเป็นตลาดใหญ่ และหนังสืออ่านเล่นยังคงมีการเติบโต 

- เอกชนส่งเสริมการอ่านหนังสือ เช่น อ่านในร้านหนังสือ ร้านกาแฟ 

- สิ่งพิมพ์ออกใหม่มีจ านวนมากแต่ยอดขายต่ าเพราะด้อยคุณภาพ และไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 

- มีร้านหนังสือแบบเครือข่ายมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ร้านหนังสือบน
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ  ร้านหนังสือมือสอง ร้านหนังสือเช่า  

5. พฤติกรรมการอ่านของผู้บริโภค 

- อัตราการอ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่นลดลง 

- คนรุ่นใหม่สนใจสื่ออ่ืนมากขึ้น 

- ผู้บริโภคสนใจช่องทางอินเทอร์เน็ต และหนังสือดิจิตอล แต่ตลาดยังแคบ 

- การอ่านหนังสือทางโทรศัพท์มือถือขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

- ประชาชนอ่านหนังสือเพียง 2 – 3 เล่มต่อเดือน 

- สัดส่วนประชาชนที่ไม่อ่านหนังสือมีเพิ่มขึ้น 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จจากนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีได้ด าเนินการข้างต้น แสดงให้เห็น
ความส าเร็จจากตัวชี้วัดดังนี้ 

1. สิ่งพิมพ์ยังคงมียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง ก าไรน้อยมากจนถึงติดลบผลจากเศรษฐกิจ แต่
ยอดขายร้านหนังสือมือสองเพิ่มขึ้น 

2. ตลาดสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นอยู่ในอันดับที่ 13 เมื่อเทียบกับทั่วโลก 

3. เอกชนและผู้ประกอบการมีการส่งเสริมการอ่านมากขึ้น 

4. จ านวนเด็กเข้าร่วมกิจกรรม Bunkoลดลง จากอัตราการเกิดที่ลดลง และการปิด Bunko 
เน่ืองจากหญิงบางคนมีอายุมาก แต่ยังคงมี Bunko อีกเป็นจ านวนมากที่ยังคงเปิดไว้ส าหรับเด็ก 
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5. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างกว้างขวาง และมีสัดส่วนใน
ระดับที่น่าพอใจ มีจ านวนโรงเรียนเข้าร่วมมากขึ้น 

6. อัตราการขอยืมหนังสือจากห้องสมุดประชาชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเป็นยอด
สูงสุดนับแต่เร่ิมต้นส ารวจ ชี้ให้เห็นผลส าเร็จของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของญี่ปุ่น 

7. จ านวนการอ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่นโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

8. ผลของการด าเนินการตามแผนส่งเสริมการอ่านของรัฐระยะที่ 1 

- นายอ าเภอทุกคนมีการจัดท าแผนของตนเองเรียบร้อย 

- จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกับห้องสมุดประชาชนมีเพิ่มขึ้น 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนเป็นที่นิยมแพร่หลาย 

- โรงเรียน 12 ห้องเรียนขึ้นไปจ านวนมากจ้างครูบรรณารักษ์ได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย  
- นักเรียนที่ไม่อ่านหนังสือยังมีอัตราส่วนที่สูง 

- บางเมืองประสบความล้มเหลวเมื่อด าเนินการตามแผน 

- ห้องสมุดโรงเรียนมีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ และหนังสือไม่เพียงพอ 

- ความเข้าใจในการอ่านของเด็กยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันประเทศญ่ีปุ่นนับเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงประสบความส าเร็จในด้านการอ่าน โดยมี
ตัวชี้วัดที่เห็นชัดเจนดังนี ้

1. การอ่านออกเขียนได้ของประชากรอยู่ในระดับร้อยละ 99.0 จัดเป็นอันดับที่ 17 ของโลก 

2. ความส าเร็จทางการศึกษาของญ่ีปุ่นอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลในการสอบ
วัดความรู้ด้านต่างๆ 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการกีฬาของญ่ีปุ่นล้วนมีรากฐานจากมังงะ 

4. ชาวญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่มีอัตราการอ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุดในโลก 

5. ในแต่ละปีชาวญ่ีปุ่นใช้เงินทั้งประเทศกว่า 5 แสนล้านเยนหรือประมาณ 170,000 ล้านบาท
ไปกับการซื้อการ์ตูนหรือมังงะ 

6. จ านวนหนังสือที่ตีพิมพ์ในญี่ปุ่นมากเป็นอันดับ 5 ของโลก 

7. คนญ่ีปุ่นอ่านหนังสือกันโดยเฉลี่ยเดือนละ 2 เล่ม 

8. ค่าใช้จ่ายด้านหนังสือและอุปกรณ์การอ่านอ่ืนๆ ของชาวญ่ีปุ่น ค.ศ.2007 ประมาณ 52,015 
เยนต่อครอบครัวต่อปี (18,725 บาทหรือ 1,560 บาทต่อเดือน) 
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9. ในญ่ีปุ่น แต่ละเมืองจะมีห้องสมุดประชาชนของตนเองและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายใน
สังคม 

10. ห้องสมุดในญ่ีปุ่นมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอัตราการใช้ห้องสมุดของประชากร
ญ่ีปุ่นเพิ่มขึ้น 

11. การเพิ่มขึ้นของห้องสมุดจะหมายถึงการอ่านที่เพิ่มขึ้นของประชากร 

12. ในญี่ปุ่นมีองค์กรและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและสิ่งพิมพ์เกิดขึ้นมากมาย 
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นโยบายสง่เสริมการอ่านของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยเป็น

ประเทศที่มีการอ่านออกเขียนได้เป็นอันดับที่ 17 ของโลก (United Nation, 2007-2008) โดยมีสถิติอัตรา
การอ่านออกเขียนได้ในปี ค.ศ.2002 ถึงร้อยละ 97.9 (The World Factbook, 2008) นอกจากนี้ในปี ค.ศ.
2006 ได้มีการเปรียบเทียบสถิติทักษะในการอ่านซึ่งจัดล าดับสถิติโดย องค์กรเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ปรากฏ
ว่าเยาวชนในประเทศในช่วงอายุ 15 ปี มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้สูงเป็นอันดับที่ 1ของโลก 
(OECD Factbook, 2009) นั่นเป็นเพราะกระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีนโยบาย
ส่งเสริมการศึกษา   โดยมีระบบการศึกษาและการสนับสนุนอย่างจริงจังของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และ
โดยทัศนคติที่ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมของประชนชาวสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง
กับการศึกษาซึ่งได้ให้นิยามไว้ว่า “การศึกษาคือการเติมเต็มให้กับตนเอง เช่นเดียวกับการเติมเต็มให้กับ
สังคม” (The Ministry of Education & Human Resources Development, 2006) วัฒนธรรมการอ่านของ
สาธารณรัฐเกาหลีเข้มแข็งมาก และการอ่านย่อมส่งผลถึงสติปัญญา ซึ่งปัญญาคือพลังในการพัฒนา
ประเทศ (มติชนรายวัน, 2551) จะเห็นได้ว่าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก
ในการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีอัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาสูงถึงร้อยละ 99.9 และ
ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 98.9 (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 2540) 

จะเห็นได้ว่าสาธารณรัฐเกาหลีมีนโยบายส่งเสริมการศึกษา มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้รักในการ
เรียนรู้ จึงเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับการศึกษาการพัฒนาทางด้านการอ่านหนังสือ เพราะไม่เพียงแต่ทาง
ภาครัฐเท่านั้นที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา ในส่วนของภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะใน
ระดับครอบครัวต่างให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านในระดับครอบครัวด้วย 
(Young Sook Song, 2006) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนาการอ่านของ
เยาวชนไทยต่อไปอีกด้วย 

การศึกษาในส่วนนี้ได้ศึกษาความเป็นมาในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ
ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1910 และหลังจากนั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
ประเทศญ่ีปุ่นมีอ านาจการปกครอง ได้เปิดโรงเรียนส าหรับเด็กญ่ีปุ่นอีกทั้งได้มีการจัดตั้งห้องสมุดและ
ชมรมนักอ่านที่เปิดโดยคนญี่ปุ่น และให้บริการส าหรับคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ และมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
มากมาย (Yong-Jae Lee and Jae-Soon Jo, 2006) ซึ่งอาจเป็นต้นแบบทั้งระบบการศึกษาและการอ่าน
ส าหรับสาธารณรัฐเกาหลีในขณะนั้น และช่วง ค.ศ. 1980 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความส าคัญและเป็นส่วน
ผลักดันให้ประชาชนชาวเกาหลีดิ้นรนเพื่อที่จะไขว่คว้าหาความรู้เพิ่มเติมเนื่องจากประเทศถูกปกครอง
โดยระบบทหาร ท าให้ประชาชนกระหายที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากขึ้น (Young Sook Song, 
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2006) แล้วจึงโยงเข้าสู่ช่วง 20 ปี ระหว่าง ค.ศ. 1988-2008 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการพัฒนานโยบายส่งเสริมการ
อ่านอย่างต่อเน่ืองและเห็นพัฒนาการได้อย่างชัด 

ความเป็นมาในอดีตของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดในสาธารณรัฐเกาหล ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Yong-Jae Lee แผนกห้องสมุด สังกัดการจัดการข้อมูลเพื่อการศึกษา 
วิทยาลัยแห่งชาติปูซาน (Pusan National University) ร่วมกับ Jae-Soon Jo บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติเกาหลี น าเสนอบทความจากงานวิจัยในหัวข้อ “The Modern History of the Library Movement 

and Reading Campaign in Korea” ในงาน World Library and Information Congress คร้ังที่ 72
nd

 จัดโดย 
สหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด มีสมาชิกระดับหน่วยงานและบุคคลวิชาชีพ
บรรณารักษ์ (International Federation of Library Associations and Institutions; IFLA) ในระหว่างวันที่ 
20-24 สิงหาคม ค.ศ.2006  ณ  กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสามารถสรุปความเคลื่อนไหว  
และเหตุการณ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับ การรณรงค์การส่งเสริมการอ่านส าหรับช่วงก่อน ค.ศ. 1910 และหลังจาก
นั้นได้ดังนี ้

ในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลีตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิญ่ีปุ่น ซึ่งท าให้ญ่ีปุ่น            
มีอ านาจและบทบาทส าคัญ ได้เปิดโรงเรียนส าหรับเด็กเชื้อชาติญ่ีปุ่น และได้มีการจัดตั้งห้องสมุดพร้อม
กับชมรมนักอ่านภายในห้องสมุดเล็กๆ ที่เปิดโดยชาวญ่ีปุ่นและให้บริการแต่เฉพาะชาวญ่ีปุ่นเท่านั้น         
ซึ่งในช่วง ค.ศ.1906 นั้น ชาวเกาหลีเองได้เห็นความส าคัญ และได้มีการจัดตั้งห้องสมุดภาคเอกชนขึ้น
โดยคนเกาหลีเพื่อให้บริการแก่ประชากรชาวเกาหลีด้วยกัน 

ห้องสมุด Gyeongseong ได้เปิดให้บริการในปี ค.ศ.1906 โดย Yun Ik-Seon ซึ่งเป็นห้องสมุดที่
เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป โดยในขณะนั้นมีบุคคลทั่วไปเข้าใช้บริการถึง 300 คน และมีนักศึกษาเข้า
ใช้บริการกว่าอีก 1,000 คน ทั้งยังมีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ “เป็นเพื่อนกับห้องสมุด” อีกด้วย        
ซึ่งเป็นเครือข่ายสมาชิกของห้องสมุด ห้องสมุดแห่งนี้เป็นที่นิยมและได้รับการบริจาคหนังสือเพิ่มอย่าง
ต่อเนื่อง และได้จัดห้องอ่านหนังสือขึ้นมาโดยเฉพาะส าหรับผู้หญิงและเด็ก ซึ่งถือเป็นห้องสมุดที่
ทันสมัยมากในขณะนั้น  

ในปี ค.ศ.1921 ห้องสมุด Gyeongseong แห่งนี้ได้ประสบปัญหาการบริหารและการเงิน             
Lee Beom-Seung จึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารงาน ซึ่งเขาได้เห็นความส าคัญของเด็กที่ไม่ได้เรียน
หนังสือ จึงเปิดห้องสมุดพิเศษเพื่อให้บริการโดยการสอนและให้ความรู้ขั้นพื้นฐานส าหรับเด็ก และเปิด
บริการจนถึงเวลา 10.00 น. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าใช้ห้องสมุด และห้องสมุดแห่งนี้ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น Seoul City Jongno Public Library ในภายหลัง 

หลังจากที่เกาหลีพ้นจากการปกครองของญ่ีปุ่น ปรากฏว่าชาวเกาหลีที่สามารถอ่านออกและ
เขียนได้นั้นมีเพียงร้อยละ 20 ของประชากรเท่านั้น ซึ่งการจะเพิ่มอัตราและความสามารถในการอ่าน
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ออกเขียนได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องอาศัยห้องสมุด และด้วยเหตุผลนี้  ทางภาครัฐบาลจึงมีนโยบายให้               
ชาวเกาหลีสามารถอ่านออกเขียนได้มากขึ้น จึงมีการรณรงค์ให้ประชาชนใช้ห้องสมุด โดยมีค าขวัญ
ติดตามห้องสมุดแห่งต่างๆ ว่า “Literacy starts from one country, one library; Illiteracy is the foremost 

sorrow of the human being.” ซึ่งหมายความว่า การรู้หนังสือเร่ิมต้นจาก ‘หนึ่งเมือง-หนึ่งห้องสมุด’ และ
การไม่รู้หนังสือนั้นเปรียบเสมือนการปิดโลกของตนเองท าให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้ยากขึ้นและเป็นเร่ือง
ที่แสนเศร้าส าหรับมนุษย์เรา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชากรเห็นความส าคัญของการรู้หนังสือเพื่ อ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น  

Joseon Library Association ตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ.1945 และในปีต่อมาได้เปิดหลักสูตรบรรณารักษ์
ศาสตร์ ซึ่งใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบรรณารักษ์ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
แห่งชาต ิ(The National School of Library)  

ค.ศ. 1948 รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกเมืองมีห้องสมุดเพื่อเปิดให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น
นั้นๆ จึงเร่ิมโครงการ หนึ่งเมือง-หนึ่งห้องสมุด ขึ้นมา (One Country, One Library) และได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนห้องสมุด (Library Support Committee) ขึ้นมาซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนในการจัดตั้งและบริหารห้องสมุดทั่วประเทศ ซึ่งได้ให้ความส าคัญส าหรับการ
สร้างบรรณารักษ์ที่มีคุณภาพด้วย 

ศาสตราจารย์ ดร. Eun-Soo Choi จากมหาวิทยาลัย Soongsil  ซึ่งเป็นผู้แทนจากสาธารณรัฐ
เกาหลีได้สะท้อนนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตในการประชุมอาเซียนด้านการศึกษาตลอดชีวิตเร่ือง 
“Finding Places for Asian Lifelong Education in Globalizing World”  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน ค.ศ.2007 เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเร่ิม
เมื่อปลาย ค.ศ.1950 นโยบายได้มุ่งเน้นการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาในระบบโรงเรียนเพื่อลดอัตราการ
ไม่รู้หนังสือ โดยรณรงค์การส่งเสริมการรู้หนังสือแห่งชาติ และได้ก าหนดเป็นนโยบายการศึกษาตลอด
ชีวิตเป็นนโยบายส าคัญ (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 2540) 

หลังจากสงครามเกาหลีเสร็จสิ้นใน ค.ศ.1955 ได้มีการจัดตั้ง สมาคมบรรณารักษ์แห่งประเทศ
เกาหลี (The Korean Library Association) ขึ้นอีกคร้ัง ซึ่งสมาคมมีบทบาทหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของห้องสมุด รวมถึงกฎหมายที่ใช้เกี่ยวกับห้องสมุด ในปีถัดมา Ohm Dae-sup ในขณะนั้น
ด ารงต าแหน่ง เลขานุการทั่วไป ณ สมาคมบรรณารักษ์แห่งประเทศเกาหลี (The Secretary-General of 

the Korean Library Association) ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เห็นความส าคัญในการอ่าน จึงจัดตั้งห้องสมุด
ขนาดเล็กขึ้นมา (Mini-Library) ในเมือง Gyeongju เป็นห้องสมุดที่ให้บริการส าหรับเกษตรกร และ
ชาวประมงในหมู่บ้าน  
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ในปี ค.ศ.1961 Ohm Dae-sup ได้ลงทุนเปิดห้องสมุดขนาดเล็กเช่นนี้ไปทั่วประเทศ และยังได้
จัดตั้ง สมาพันธ์ห้องสมุดขนาดเล็กส าหรับหมู่บ้านอีกด้วย (The Associate of Village Mini-Library) การ
บริการหลักๆ ในห้องสมุด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ชั้นหนังสือเล็กๆ 2) ชมรมนักอ่าน ซึ่งมุ่ง
ความส าคัญไปที่เยาวชน และ 3) หนังสือสะสม 30 เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณใน
การเกษตรและการประมง ซึ่งแรกเร่ิม ห้องสมุดขนาดเล็กนี้แรกเร่ิมต้นมีเพียง 26 แห่งเท่านั้น และ
ในช่วง ค.ศ.1970 ได้เพิ่มเป็น 35,000 แห่ง ซึ่งมีการบริการโดยการร่วมงานกับห้องสมุดประชาชน 

ค.ศ.1970 นั้น ประชาชนชาวเกาหลีนิยมใช้บริการห้องสมุดเป็นอย่างมาก และมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการศึกษา ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมฝักใฝ่และคลั่งไคล้ในการเรียนการศึกษาเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะนักเรียนที่จะสอบคัดเลือกเข้าระดับมาหาวิทยาลัย (Entrance Examination) ในปีเดียวกันนี้ 
หอสมุดแห่งชาติเกาหลี (The National Library of Korean) และสมาคมบรรณารักษ์แห่งเกาหลี         
(The Korean Library Association) มีบทบาทที่จะกระตุ้นพฤติกรรมการอ่านของชาวเกาหลี ดังนั้นจึงมี
นโยบายเกี่ยวกับการอ่านเพิ่มมาด้วย (The Reading Policy) ซึ่งใช้กันทั่วประเทศ สมาคมบรรณารักษ์
แห่งเกาหลีนั้นได้มุ่งถึงการกระตุ้นการอ่าน ซึ่งต้องการให้ประชาชนเกาหลีรักการอ่าน โดยจัดโครงการ
รณรงค์ “สัปดาห์แห่งการอ่าน”  (Reading Week Campaign) ขึ้น 

ค.ศ.1980 เกาหลีตกอยู่ในการปกครองระบบทหาร ซึ่งท าให้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นไป
อย่างจ ากัด และในช่วงนี้เองเป็นปีแห่งการเรียกร้องอิสรภาพ สังคมและชุมชนต่างเรียกร้องและผลักดัน
ให้มีการเปิดกว้างทางข้อมูลข่าวสารมากขึ้น จึงท าให้รัฐเกิดการปล่อยวางในเร่ืองต่างๆ และได้ก่อตั้ง
กระทรวงวัฒนธรรม (The Ministry of Culture) ขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการทางวัฒนธรรม
ของประชาชน ท าให้ภาวะตึงเครียดต่างๆ คลี่คลายลง อีกทั้งมีการสนับสนุนและเป็นผู้น าที่มีบทบาท
สนับสนุนห้องสมุดและบรรณารักษ์ และมีการผลักดันในเกิดกฎหมายที่เกี่ยวกับห้องสมุดมาใช้อีกด้วย 
และในช่วงนั้นเองถือเป็นขีดสูงสุดแห่งยุคสมัย สังคมมีความศิวิไลซ์ม ากขึ้น จึงมีการผลักดันโดย
ประชาชนส่วนหนึ่งมีความต้องการและเร่ิมเปิดห้องสมุดขนาดเล็กเพื่อตอบสนองต่อวัฒนธรรมแห่งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและทางด้านการศึกษา และเร่ิมมีการเปิดห้องสมุดส าหรับเด็กขึ้นด้วย  

Daehan Library Research Association เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษานโยบายและ
สนับสนุนการพัฒนาการให้บริการห้องสมุด ซึ่งก่อตั้งในช่วงกลางของ  ค.ศ.1980 โดย Ohm Dae-sup  
ซึ่งถือเป็นผู้ก่อตั้งและเข้าใจปัญหาในการใช้บริการห้องสมุดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเขาได้ด าเนินการ
แก้ปัญหาดังนี ้

- เปิดห้องสมุดสู่สาธารณชน (Open-stack and Circulation Movement) ซึ่งถือเป็นการรณรงค์
การอ่านหนังสือ และเอาหนังสือที่สะสมไว้ในห้องสมุดมาเผยแพร่สู่สาธารณะ การรณรงค์
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การอ่านคร้ังนี้เร่ิมขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 แรกเร่ิมมีเพียงไม่กี่แห่งที่ให้ความร่วมมือ               
แต่จ านวนก็เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  

- ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile-library Distribution Movement) เป็นการน าหนังสือใส่รถและ
น าไปให้บริการแก่ประชาชน ท าให้ประชาชนมีความใกล้ชิดกับห้องสมุดมากขึ้น การ
รณรงค์ในคร้ังนี้ได้รับความสนใจมากมาย  มีการเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ อีกทั้งยังได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลอีกด้วย ท าให้ห้องสมุดเคลื่อนที่ได้แผ่ขยายจ านวนไปทั่วประเทศ 

- การเลิกเก็บค่าบริการเข้าห้องสมุด (Entrance-fee Elimination Movement) ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่ห้องสมุดได้เก็บค่าบริการในอัตราที่ต่ าตามกฎหมายให้บริการห้องสมุดใน ค.ศ.1963 
ก าหนดไว้ และได้มีการยกเลิกการเก็บบริการ ค.ศ.1992 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้กันทั่วประเทศ 

Young Sook Song ประธานชุมชนห้องสมุดและวรรณคดีส าหรับเด็กแห่งเมืองโซล (Seoul 

Society for Children’s Library and Literature) ได้น าเสนอบทความจากการวิจัยเกี่ยวกับ การให้บริการ
ห้องสมุดส าหรับเด็กเพื่อการอ่านของครอบครัวในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Family Reading in 

Children’s Library Services of Korea) ในงาน World Library and Information Congress คร้ังที่ 72 จัด
โดยสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด มีสมาชิกระดับหน่วยงานและบุคคลวิชาชีพ
บรรณารักษ์ (International Federation of Library Associations and Institutions; IFLA) ในระหว่างวันที่ 
20-24 สิงหาคม ค.ศ. 2006 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสามารถสรุปเหตุการณ์ส าคัญ 
ส าหรับการรณรงค์การอ่านและการใช้ห้องสมุด ในช่วง ค.ศ.1970 ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตั้งแต่ ค.ศ.1970 เป็นต้นมา การให้บริการห้องสมุดประชาชนส าหรับเด็กได้เร่ิมก าเนิดขึ้นมา
เป็นจ านวนมาก ถึงแม้ว่าห้องสมุดประชาชนโดยทั่วไปจะมีห้องให้บริการส าหรับเด็กอยู่แล้วก็ตาม แต่
ห้องสมุดเหล่านั้นโดยมากให้บริการแก่นักเรียนและนักศึกษา แต่ก็ได้เร่ิมมีห้องสมุดเฉพาะส าหรับเด็ก
เกิดขึ้นในกรุงโซล นอกจากนั้นมีการพัฒนาแผนงานโครงการเพื่อให้บริการส าหรับเด็ก (Development 

of Children’s Service Program) โครงการห้องสมุดส าหรับเด็กได้รับการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาไป
ที่การกระตุ้นให้เด็กมาที่ห้องสมุด ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยห้องสมุดแห่งชาติและ
ห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะให้การบริการเพิ่มเติมแก่เด็กในช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนและ                  
ฤดูหนาว โดยให้ความส าคัญกับคนเกาหลีโดยก าเนิด (Korean-original) โครงการนี้เร่ิมต้นในปี                 
ค.ศ.1971 ซึ่งโครงการนี้มีแผนงานครอบคลุมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น การทัวร์ห้องสมุด 
การใช้ห้องสมุด การอ่านเพื่อการศึกษา เป็นต้น ซึ่งบางแผนงานมุ่งพัฒนาเพื่อน ามาใช้ในการแนะน า
ส าหรับเด็กเพื่อให้เด็กเกิดประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุดและการอ่านอย่างมีความสุข ซึ่งรวมไปถึง
การสนทนาและวิจารณ์หนังสือ (Booktalk) ชั่วโมงการเล่าเร่ือง (Storytelling hours) ซึ่งมีกิจกรรมที่                 
น่าต่ืนเต้นและมีอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วย 
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ตารางท่ี  36  แสดงตัวอย่างส าหรับชั้นเรียนการอ่าน 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร ์

9.00-9.50 น. ลงทะเบียน 

บันทึกหลังการอ่าน 

After reading record 

บันทึกหลังการอ่าน 

After reading record 

บันทึกหลังการอ่าน 

After reading record 

บันทึกหลังการอ่าน 

After reading record 

10.00-10.50 น. 

แนะน าตนเอง 

Self-introduction 

หนังสือคืออะไร 

(ประวัติของหนังสือ 

What is the book? 

(History of books) 

การแต่งเรื่องในข่าว
(ใช้รูปจาก
หนังสือพิมพ์) 

Story-making in NIE 

(using photos in 

newspaper) 

จะเขียนอย่างไร 
(กิจกรรมหลังการ
อ่าน) 

How to write? 

(activity of after 

reading) 

การแสดงบทบาท
จากหนังสือที่อ่าน 

Role lay using books 

to read 

11.00-11.50 น. 

12.00-12.50 น. Lunch 

13.00-13.50 น. การสนทนา
วิพากษ์วิจารณ์
หนังสือ และการเล่า
เรื่องจากหนังสือที่
อ่าน Booktalk or 

storytelling 

อ่านอย่างไร 

How to read? 

 

วาดรูปหลังจากอ่าน 

Drawing of after 

reading 

เขียนถึงความ
ประทับใจหลังจาก
การอ่าน Write the 

impressions of after 

reading 

การประเมินผล 

Evaluation 

14.00-14.50 น. จบสมบูรณ์ 

Completion 

อ่านอย่างอิสระ 

Free reading 

อ่านอย่างอิสระ 

Free reading 

15.00-15.50 น. 
การทัวร์ห้องสมุด 

Library tour 

  
ดูภาพยนตร ์

Film 

 

 

- ชั้นเรียนการอ่านภายใน 1 วัน One-day Reading Class 

เป็นกิจกรรมส าหรับการเยี่ยมชมห้องสมุดภายใน 1 วัน (One day library-visiting program) 

ห้องสมุดประชาชนได้มีการเตรียมห้องสมุดไว้เพื่อการศึกษา , เพื่อให้เยี่ยมชม (ทัวร์), เพื่อการเล่าเร่ือง, 

เพื่อการวิพากษ์วิจารณ์หนังสือ ส าหรับผู้ที่เช้ามาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นนักเรียนอนุบาล นักเรียนชั้น
ประถมและรุ่นอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียนหรือกลุ่มอายุของผู้เข้าใช้บริการซึ่งอาจมีการให้บริการที่
แตกต่างกันไปส าหรับแต่ละกลุ่มอายุ แต่กรอบความคิดที่ส าคัญๆ คือการให้ทุกคนมีความเชื่อว่าการอ่าน
เป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานและความตื่นเต้น 
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- ชั่วโมงแห่งการเล่าเร่ือง Storytelling Hour 

การฟังเป็นหนทางที่ดีที่สุดส าหรับการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีที่อาจจะดีกว่าการเรียนรู้โดยการ
อ่านส าหรับเด็กเล็กๆ ที่ยังไม่รู้จักตัวหนังสือ การเล่าเร่ือง กิจกรรมนี้มีทุกห้องสมุดส าหรับเด็กและเป็น
กิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว ซึ่งกิจกรรมนี้มักได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากอาสาสมัคร ซึ่งการ
เล่าเร่ืองกลายเป็นที่นิยมระดับชุมชนในกรุงโซล ชั่วโมงการเล่าเร่ืองได้รับอิทธิพลมาจาก การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเล่าเร่ืองส าหรับบรรณารักษ์ (Storytelling Workshop for Librarians)  

- ชมรมนักอ่าน Reading Club 

ห้องสมุดประชาชนแทบทุกแห่งจะต้องมีชมรมนักอ่านหนังสืออย่างหลากหลาย ซึ่งชมรม
นักอ่านนั้นตั้งขึ้นส าหรับนักเรียนชั้นประถม เยาวชน แม่บ้าน และอ่ืนๆ ชมรมนักอ่านส าหรับเด็กและ
ส าหรับเยาวชนจะบริหารจัดการโดยบรรณารักษ์และอาสาสมัคร กิจกรรมต่างๆ ของชมรมการอ่านจะ
ขึ้นอยู่กับความสนใจและความเอาใจใส่ของบรรณารักษ์ 

 

ศาสตราจารย์ ดร. Eun-Soo Choi จากมหาวิทยาลัย Soongsil University ซึ่งเป็นผู้แทนจาก
สาธารณรัฐเกาหลีได้สะท้อนนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตในการประชุมอาเซียนด้านการศึกษาตลอด
ชีวิตเร่ือง “Finding Places for Asian Lifelong Education in Globalizing World”ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตของสาธารณรัฐเกาหลี 
นโยบายได้มุ่งเน้นการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาในระบบโรงเรียนเพื่อลดอัตราการไม่รู้หนังสือ โดย
รณรงค์การส่งเสริมการรู้หนังสือแห่งชาติ และได้ก าหนดเป็นนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต  และได้
ออกเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบใน ค.ศ.1980 และใน ค.ศ.1982 ได้
ออกพระราชบัญญัติห้องสมุด พระราชบัญญัติการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ และ
ห้องสมุดก็เป็นส่วนหนึ่งในแหล่งการเรียนรู้ด้วย (ศรีสว่าง เลี้ยววาริน, 2005) 

John Stork (2008) ผู้ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้นโดย University of Wisconsin-Milwaukee   
เพื่อไปศึกษาวิวัฒนาการห้องสมุดที่กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และเยี่ยมชม
ห้องสมุดต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงทิศทางการพัฒนาเกี่ยวกับห้องสมุดในสาธารณ                
รัฐเกาหลี เขาได้บรรยายว่าห้องสมุดแห่งประเทศเกาหลี (The National Library of Korea) ได้น าระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบดิจิตอลมาใช้ตั้งแต่ ค.ศ.1984 ซึ่งระบบที่ใช้ในห้องสมุดได้มีการปรับปรุงให้มี
มาตรฐาน มีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในฐานข้อมูลและสามารถแบ่งปันข้อมูลกันระหว่างห้องสมุด          
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ทั่วประเทศ ทั้งนี้โปรแกรม OCLC MARC Cataloging Model นี้สร้างมาเพื่อให้ใช้กับภาษาเกาหลี
โดยเฉพาะ และโปรแกรมนี้ยังมีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ นั้นสอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติ 

การศึกษานโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีระหว่าง     
ค.ศ. 1988-2008 

การสนับสนุนนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีนั้น รัฐบาล
ได้สนับสนุนทั้งในส่วนของการผลักดันด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้านการศึกษา กฎหมายที่
เกี่ยวกับห้องสมุด และกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นการออก พ .ร.บ. ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีและสารสนเทศ และใน
ระดับการส่งเสริมการอ่านนั้นไม่ได้ท าเพียงแต่เฉพาะด้านการศึกษาเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนให้บุคคล
ทั่วไปหันมาสนใจในกิจกรรมการอ่านด้วย อีกทั้งยังมีการสนับสนุนจากทางภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็ น
ภาคธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงผลก าไร จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมการอ่านในสาธารณรัฐเกาหลีจะมุ่งเน้น
ไปในการสร้างลักษณะนิสัยในการอ่านและค้นคว้าควบคู่ไปกับการด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติ โดยการส่งเสริมการอ่านตั้งแต่ในระดับเด็กก่อนวัยเรียน ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ และที่ส าคัญการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านจากทุกหน่วยงานมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ และมีความต่อเน่ืองอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากภาครัฐ 

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 70 และในทศวรรษที่ 80 การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุด
ส าหรับโรงเรียนได้หยุดชะงักเนื่องจากรัฐบาลให้ความสนใจไปยังระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
(University Entrance Examination) และประชาชนมีทัศนคติในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องได้
มหาวิทยาลัยที่ดีมีชื่อเสียงเพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด จึงเกิดการเรียนพิเศษขึ้นเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า
มหาวิทยาลัย ขณะนั้นห้องสมุดไม่ต่างอะไรกับห้องเรียนห้องหนึ่งที่ใช้ทบทวนบทเรียนเพื่อการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยเท่านั้น (Yoon-ok Han, 2005) 

ส าหรับช่วงทศวรรษที่ 90 นั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่ทศวรรษแห่งสารสนเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจและตื่นตัวทั้งเห็น
ความส าคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก นโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้
ส่วนมากเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างประเทศให้เป็นประเทศแห่งสารสนเทศ ด้วยการสร้างค าขวัญที่ว่า 
“เกาหลีจะเป็นผู้น าและเป็นศูนย์กลางส าหรับสารสนเทศ” (Korea of Powerful Information 

Technology) (Yong-jae Lee and Jae-soon Jo, 2006) ซึ่งมีนโยบายอ่ืนๆที่สอดคล้องเกิดขึ้นมาใน
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ภายหลัง เช่นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้ 
(ศรีสว่าง เลี้ยววาริน, 2550) และส่งเสริมสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและรองรับแผนการศึกษาใน
ยุคสารสนเทศ (Korean Publisher Association, 2007) อีกทั้งยังเป็นการพยายามสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้
เกิดการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา (Korea Education and Research Information Service, 2000) 

การน ากฎหมายห้องสมุดมาใช้ใน ค.ศ.1992  เพื่อท าให้ห้องสมุดประชาชนเป็นที่ให้บริการ
ส าหรับสาธารณะที่แท้จริงจึงได้ยกเลิกการเก็บค่าเข้าใช้บริการ ซึ่งเดิมปฏิบัติตามกฎหมายห้องสมุด เมื่อ 
ค.ศ.1963 เพื่อให้เก็บค่าเข้าใช้บริการห้องสมุดในราคาที่ต่ าซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้บริการ
หาความรู้ในห้องสมุด ถือเป็นการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยมีหอสมุดแห่งชาติเกาหลี และห้องสมุดอีก
หลายแห่งงดเก็บค่าบริการเป็นการน าร่อง (Yong-jae Lee and Jae-soon Jo, 2006)  

ในช่วงทศวรรษที่ 90 จ านวนของห้องสมุดเอกชนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายซึ่งอยู่ในรูปแบบของ
ห้องสมุดขนาดเล็ก ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ต่างๆ เช่น อพาร์ทเม้นต์ โบสถ์ ศูนย์กลางชุมชน ศูนย์สุขภาพ 
ห้องพยาบาล หรือในกรมทหาร ซึงจ าเป็นที่จะต้องมีแม่แบบในการพัฒนาและจัดตั้งห้องสมุด รัฐบาลจึง
ได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดต้ังและพัฒนารูปแบบของห้องสมุดให้เป็นมาตรฐานซึ่งกฎหมายมี
ขึ้นและบังคับใช้ใน ค.ศ. 1994 (Yong-jae Lee and Jae-soon Jo, 2006)  

หลังจากที่สาธารณรัฐเกาหลีได้เปลี่ยนระบบการปกครองมาเป็นรูปแบบประชาธิปไตยในช่วง
ทศวรรษที่ 90 ซึ่งท าให้มีอิสระในการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ กระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ได้เกิดมุมมองการศึกษาระบบเปิด, การศึกษาด้วยตนเอง, และการสร้างฐานวัตถุดิบเพื่อการเรียนรู้ 
ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา ฉบับที่เจ็ด เพื่อการศึกษาส าหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือ NGOs เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองร่วมกันสร้างบรรยากาศส าหรับ
การศึกษาอย่างเสรี (Liberal Education Environment) เพื่อสร้างลักษณะนิสัยให้แก่เด็กและเยาวชนให้
กระตือรือร้นที่จะอ่านและคิดให้มากขึ้น ท าให้ห้องสมุดกลายเป็นสถานที่ที่ควรจะเข้าไปใช้บริการมาก
ขึ้น (Yoon-ok Han, 2005) 

ค.ศ.1995 หอสมุดแห่งชาติเกาหลีได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน ในเดือน
กรกฎาคมปีเดียวกันนั้นเองจึงมีโครงการที่จะสร้างห้องสมุดแห่งชาติส าหรับเด็กและเยาวชนขึ้นมา
รองรับเสมือนสถาบันที่ให้บริการด้านห้องสมุดแก่เด็กและเยาวชนซึ่งได้เปิดใช้บริการในช่วง ค.ศ.1996 
ห้องสมุดนี้ได้ท าการดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมในการให้บริการแก่เด็กและเยาวชนโดยจะท าหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 1) การสร้างมาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบในการจัดเตรียมห้องสมุดและการให้บริการด้าน
ข้อมูลแก่เด็กและเยาวชน, 2) สร้างสรรค์นโยบายและน านโยบายเหล่านั้นมาใช้เพื่อกระตุ้นการอ่านของ
เด็กและเยาวชน, 3) การวางรากฐานส าหรับการด าเนินการวิจัยห้องสมุดเด็กและเยาวชน โดยการ                
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ก) สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องสมุดส าหรับเด็กและเยาวชน และ ข ) พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทักษะบรรณารักษ์ส าหรับห้องสมุดเด็ก (CDNLAO, 2006) 

ศาสตราจารย์ ดร. Eun-Soo Choi ผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลีได้สะท้อนนโยบายการศึกษา
ตลอดชีวิตในการประชุมอาเซียนด้านการศึกษาตลอดชีวิตเร่ือง “Finding Places for Asian Lifelong 

Education in Globalizing World” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน ค.ศ.
2007 ได้อ้างถึงการปฏิรูปการศึกษาในปี ค.ศ.1995 ซึ่งในการปฏิรูปการศึกษาคร้ังนี้ได้เน้นย าความส าคัญ
ของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยที่ทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนที่ไหนเมื่อใดก็ได้ 
เพื่อให้เยาวชนวัยแรงงาน ประชาชน มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะสายอาชีพ และสามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาระหว่างท างานได้ เป็นการน าระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองมาใช้ และนอกจากนี้ยังมี
หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์ศิลปะ ศูนย์วัฒนธรรม วัด โบสถ์ องค์กร
ภาคเอกชน สังคม ต่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  กรรมกรเป็นต้น (ศรีสว่าง             
เลี้ยววาริน, 2005)  

จากการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้และมีบทบาทในห้องสมุดเพื่ออ านวยความสะดวกในการค้นคว้า
หาข้อมูล ซึ่งถือเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในกิจกรรมการอ่านที่รัฐบาลเกาหลีได้น า OCLC MARC 

Cataloging Model มาใช้ใน ค.ศ. 1984 และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ใน ค.ศ.1995 ทางห้องสมุดแห่ง
ประเทศเกาหลี ได้มีการสร้างฐานข้อมูลหลัก (Network Backbone) เพื่อเตรียมพร้อมฐานข้อมูลส าหรับ
ห้องสมุดออนไลน์ในอนาคต ซึ่งใน ค.ศ.1997 ระบบได้ถูกพัฒนาโดยสามารถเผยแพร่หนังสือออนไลน์
ได้มากกว่า 200 เล่ม รวมทั้งวารสารและบทความต่างๆ ซึ่งห้องสมุดได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มขึ้นจากรัฐบาลในการสร้างงานรองรับการตกงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารสนเทศ
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจใน ค.ศ.1998 ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาระบบการใช้งานห้องสมุดมากขึ้น และ
เตรียมพร้อมส าหรับการให้บริการห้องสมุดดิจิตอลแห่งชาติ (National Digital Library) ในอนาคตด้วย 
(John Stork, 2008) 

ค.ศ.2000 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดประจ าโรงเรียน ซึ่งได้มีการปรับปรุง ไม่ว่าจะ
เป็นการเพิ่มจ านวนหนังสือ มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในห้องสมุด เพิ่มเติมสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ และมีการปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งเป็นการผลักดันในการใช้ห้องสมุดจากภาคการศึกษา เป็น
การเปลี่ยนบรรยากาศจากห้องสมุดในรูปแบบเดิมมาเป็นห้องสมุดที่น่าใช้มากขึ้น ใน  ค.ศ.2005 
กระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้มีนโยบายซึ่งเรียกว่า แผนแม่แบบในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดของโรงเรียนส าหรับการสร้างห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดที่ดี  
(Making Good School Library) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวโดยใช้เวลา 5 ปี โดยใช้งบประมาณ 30 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยต้องการปรับปรุงปัจจัยใน 4 ด้านด้วยกัน คือ 1) เพิ่มจ านวนหนังสือและปรับปรุง        
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สิ่งอ านวยความสะดวก, 2) สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนร่วมกับการใช้ห้องสมุด, 3) จ้างผู้เชี่ยวชาญ 
และอบรมส าหรับบรรณารักษ์ และ 4) กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเพื่อให้
ห้องสมุดของโรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยัง
ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องแก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้สามารถจัดซื้อ
หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ภายในห้องสมุด ผ่านหอสมุดแห่งชาติเกาหลี (Yoon-ok Han, 2005) 

ค.ศ.2003 กระทรวงการบริการส่วนกลางภาครัฐและกิจการภายใน (The Ministry of 

Government Administration and Home Affairs) ได้ให้การสนับสนุนเงินและการช่วยเหลือโครงการ        
1 เมือง หนังสือ 1 เล่ม ให้แก่สมาคมห้องสมุดชาตเิกาหลี โครงการน้ีมีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นการอ่าน
และสร้างวัฒนธรรมการอ่าน โดยไม่ก าหนดกลุ่มอายุและเพศ โดยให้อ่านและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งหนังสือที่ได้เลือกจากโครงการนี้วัดจากจ านวนการยืมจากห้องสมุดและยอดขายที่สูงที่สุดด้วย เป็น
โครงการที่ใช้กันในระดับหมู่บ้าน (Young Sook Song, 2006) 

โครงการรณรงค์หนังสือส าหรับวัยแรกเร่ิมหรือ Bookstart เป็นโครงการรณรงค์ที่มีการเตรียม
หนังสือภาพส าหรับเด็กทารกวัยก่อน1ขวบ ซึ่งโครงการนี้เร่ิมต้นที่สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น และเกาหลี 
ซึ่งเร่ิมต้นทดลองโครงการใน ค.ศ. 2003 ห้องสมุดประชาชน ศูนย์ดูแลและบ ารุงสุขภาพ ทั่วทั้งประเทศ
ได้น าโครงการรณรงค์นี้ไปทดลองใช้ (Yong-jae Lee and Jae-soon Jo, 2006) 

ค.ศ.2005 ได้มีพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอ่านเกิดขึ้นมากมายซึ่งโดยรวมแล้วนั้นต้องการ
สร้างบรรยากาศการอ่านที่ดี ซึ่งได้แก่ The Libraries and Reading Promotion Act Amendment Bill และ 
School Library Act Bill และนอกจากนี้จะเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการอ่านส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น 
Children and Youth Reading Promotion Act และรัฐบาลยังคงออกนโยบายส าหรับการสร้างและขยับ
ขยายโครงสร้างพื้นฐานส าหรับห้องสมุดประชาชน กระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(The Ministry of Education and Human Resources Development) มีแผนที่จะให้มีการเรียนการสอนใน
วิชาการเขียนเรียงความ และจ้างบรรณารักษ์ส าหรับโรงเรียนเพิ่มขึ้น (Korean Publishers Association, 

2005) 

ค.ศ.1994  สาธารณรัฐเกาหลีใช้พระราชบัญญัติการรณรงค์การใช้ห้องสมุดและการอ่านร่วมกัน 
แต่ในวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2007 ได้มีการแยกพระราชบัญญัติการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (Reading 

Culture Promotion Act.) และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับห้องสมุด (Library Act.) แยกออกจากกัน 
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับห้องสมุดนั้นให้ขึ้นอยู่กับ The Presidential Library Information and Policy 

Committee ซึ่งได้ด าเนินการและวางแผนดูแลนโยบายที่เกี่ยวกับห้องสมุด ในส่วนของพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (Reading Cultural Promotion Act.) ให้ขึ้นอยู่กับกระทรวง
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแทน (The Ministry of Culture, Sport, and Travel) ซึ่งเมื่อได้แยกออก
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จากกันแล้วรัฐบาลได้สร้างกรอบการท างานและแผนงานในส่วนของการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
เป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ซึ่งมีโครงการรณรงค์การอ่านเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกรอบการท างาน
และแผนงานของการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านนั้นรวมไปถึงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
การอ่าน การจัดหาวัตถุดิบ การเผยแพร่ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพดีขึ้น และช่องทางในการเลือก
วัตถุดิบส าหรับการอ่านที่เพิ่มมากขึ้นด้วย   

ในปีเดียวกันนี้รัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ การส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อทาง
วัฒนธรรมและสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing Culture Industry Promotion Act.) เพื่อเป็นการเปิดช่องทางใน
การขายโดยการควบคุมราคาสื่อสิ่งพิมพ์ อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์  เพื่อ
รองรับแผนพัฒนาการศึกษาเข้าสู่ยุคการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการออกพระราชบัญญัติ 
Act on Online Digital Information Deposit and Usage ท าให้เร่ิมมีการผลิตหนังสือในรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อรองรับการเปิดให้บริการของห้องสมุดดิจิตอล (National Digital Library) ใน ค.ศ.2008 ซึ่ง
ด าเนินการโดยห้องสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้มีการวางแผนเพื่อ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการเตรียมหนังสือและต าราเรียนในรูปแบบดิจิตอล และ
จะใช้แทนหนังสือและต าราเรียนในรูปแบบเดิมๆ (Korean Publisher Association, 2007)  

ในส่วนของการส่งเสริมผ่านการศึกษา ยุน จีควอน ผู้อ านวยการสถาบันการแปลวรรณกรรม
เกาหลี (Korea Literature Translation Institute) ได้อธิบายถึงการส่งเสริมการอ่านผ่านการศึกษาใน
บทความหัวข้อ “พลังเขียน-อ่าน...สร้างชาติเกาหลี” ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ในวันที่          
13 กันยายน ค.ศ.2008 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11144 หน้า 24 ว่า เด็กโดนบังคับให้อ่านวรรณกรรมหนักๆ ทั้ง
ของต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งเป็นหนังสือนอกเวลา และถ้าต้องการเข้าเรียนต่อไม่ว่าจะคณะไหน 
ก็ตามในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง นอกจากต าราเรียนแล้วจะต้องขยันอ่านวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและ  
บทกวี โดยกระทรวงศึกษาธิการจะมีรายชื่อหนังสือที่ต้องอ่านมาให้ 5 เล่ม และจะมีการเขียนเรียงความ
ตามหัวข้อในการวิจารณ์วรรณกรรม 1 ใน 5 เล่มนั้น ซึ่งทางกระทรวงจะก าหนดว่าเป็นเร่ืองอะไร ซึ่งใช้
ในระบบการสอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

 

นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงผลก าไร 

สาธารณรัฐเกาหลีนั้นเป็นประเทศที่ตื่นตัวต่อการแสวงหาการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ในด้าน
ห้องสมุดได้มีการจัดตั้งสมาคมบรรณารักษ์แห่งประเทศเกาหลีขึ้น (Librarians Association of Korea) 

ค.ศ.1990 ซึ่งเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาเกี่ยวกับห้องสมุดและงานของบรรณารักษ์
อีกทั้งท าหน้าที่เป็นสื่อกลางแทนบรรณารักษ์ด้วย ในปีเดียวกันนั้นมีความเคลื่อนไหวโดยภาคเอกชน            
ที่ได้มีการเพิ่มการบริการห้องสมุดเพื่อให้เข้าไปใกล้ประชาชนมากขึ้น โดยมีการจัดตั้งและให้บริการ
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ห้องสมุดขนาดเล็กซึ่งให้บริการตามสถานที่อยู่อาศัย ชุมชน ศาสนสถาน และในหน่วยงานภาคเอกชน
ต่างๆ จึงท าให้มีการจัดต้ังสมาคมห้องสมุดขนาดเล็กขึ้น (Small Library Association) แต่ห้องสมุดขนาด
เล็กมักประสบปัญหาทางการเงิน เพราะเจ้าของห้องสมุดเป็นเอกชนและเป็นผู้ออกทุนในการจัดหา
หนังสือเข้าห้องสมุด การบริหารเป็นไปอย่างล าบากเพราะขาดสภาพคล่องในการบริหารและขาดการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากห้องสมุดประชาชนด้วย (Yong-Jae Lee and Jae-soon Jo, 2006)  

Young Sook Song (2006) ได้บรรยายไว้ในบทความวิจัยเพื่อน าเสนอในหัวข้อ การให้บริการ
ห้องสมุดส าหรับเด็กเพื่อการอ่านของครอบครัว (Family Reading in Children’s Library Services of 
Korea) ส าหรับการประชุม World Library and Information Congress คร้ังที่ 72

nd
 ที่จัดโดย IFLA 

General Conference and Council เกี่ยวกับการส่งเสริมและการรณรงค์การอ่านของครอบครัวไว้ดังน้ี 

ลี อิงเปียว ประธานของมูลนิธิ The Esquire Culture Foundation ได้จัดตั้งห้องสมุดน าหรับเด็ก
เพื่อที่จะกระตุ้นความฝันทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความท้าทายของเด็กๆ โดยการเตรียม
มุมพื้นที่ของวัฒนธรรมเพื่อให้เด็กๆ ได้สนุก ได้อ่าน และได้คิด ห้องสมุดเด็ก Inpyo เปิดให้บริการเป็น
คร้ังแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1990 ที่ Sangye-dong ณ กรุงโซล และหลังจากนั้นได้มีการเปิดอีก              
14 แห่งในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี อีก 6 แห่งในประเทศจีน และอีก 8 แห่งที่คาซัสถาน (Kazakhstan) 

อาร์เมอเนีย (Armernia) รัสเซีย (Russia) และ ซาคลาลิน (Sakhalin)  ซึ่งมีจ านวนห้องสมุดทั้งหมด             
22 แห่ง ที่มีการบริหารการจัดการในรูปแบบเดียวกัน จุดนี้เองเป็นจุดก่อให้ก าเนิดห้องสมุดส าหรับเด็ก 
(ภาคเอกชน) ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ห้องสมุดเด็ก Inpyo ตั้งอยู่ในใจกลางชุมชนท้องถิ่น จึงมี
ความยากล าบากในการบริหารและการจัดการในการด าเนินการห้องสมุดส าหรับเด็กโดยตามล าพัง และ
มีข้อจ ากัดเพราะว่าไม่มีบรรณารักษ์ส าหรับหนังสือเด็ก 

องค์กรห้องสมุดส าหรับเด็กและการประพันธ์ชุมชนแห่งเมืองโซล (Seoul Society for 

Children’s Library and Literature: SSCLL) ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลก าไร จัดตั้งมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
ค.ศ.1996 โดยการเตรียมบรรยากาศในกา iอ่านส าหรับเด็กเพื่อเป็นการกระตุ้นการอ่านหนังสือและ
ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อการท าให้เด็กๆ รู้สึกสนุกและมีความสุขในการอ่าน
หนังสือ เพื่อให้ภารกิจนี้ส าเร็จ SSCLL ได้วิจัยหนังสือเด็ก และกิจกรรมที่เชื่อมโยงเด็กๆกับธรรมชาติ
เข้าไว้ด้วยกันนั่นเรียกว่า โครงการ “Chekori Campaign” 

โครงการ “Chekori Campaign” เน้นการสร้างความเชื่อมโยงผูกมัดเด็กๆ กับหนังสือไว้ด้วยกัน 
และเพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นความสนใจและประสบการณ์ในการอ่าน ซึ่งรวมถึงการ 
ออกเสียง (Linguistic) และประสบการณ์ทางธรรมชาติ ระหว่างการอยู่ในแคมป์การอ่านเพื่อพบกับ
ธรรมชาติ และหนังสือระหว่างที่อยู่ในแคมป์การอ่าน องค์กร SSCLL เป็นเจ้าภาพการจัดแคมป์การอ่าน
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ทุกๆ ปี โดยแคมป์การอ่านนี้มีความท้าทาย และให้โอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ และหนังสือ 
โดยพร้อมๆ กัน เพื่อให้โครงการประสบความส าเร็จดังนั้นจึงควรตระหนักถึง 

- อันดับที่ 1 สถานที่ และโปรแกรมที่ใช้ ควรวางแผนอย่างละเอียดและรอบคอบว่าแผน        
แต่ละแบบจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างไร ควรตระหนักถึงสถานที่เป็นอันดับแรกๆ มี
ความสะดวกสบายต่อการเรียนการสอนสื่อการสอนหนังสือก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และหัวข้อด้วยเช่นกัน 

- อันดับที่ 2 อย่าให้จ านวนสมาชิกมีมากจนเกินไป ไม่ควรจ ากัดกลุ่มเช่น อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะต้องการมาเป็นครอบครัวก็ได้เช่นกัน 

- อันดับที่ 3 การจัดหนังสือ กับการเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติและสถานที่ต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันซึ่งขึ้นอยู่กับหัวข้อที่จัด เช่นถ้าใกล้โบราณสถาน เร่ืองราวหนังสือต่างๆ หรือการ
เรียนรู้ทางธรรมชาติต่างๆ ก็ควรจะเป็นในแนวโบราณคดี หรือต้องมีตรรกะทางวรรณคดี 
การวิพากษ์วิจารณ์หนังสือ การอ่าน การสนทนา และชั่วโมงการเล่าเร่ืองก็ควรจะเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่พบเจอในแคมป์ ในการที่ให้ความส าคัญและพิจารณาในมุมของผู้ใหญ่หรือ
ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของผู้ใหญ่จะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีส าหรับเด็กๆ ซึ่งผู้จัด
ต้องตระหนักถึงเร่ืองการสร้างสังคมแห่งการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมเป็นอันดับแรกๆ ด้วย
ความประพฤติดีๆ เกี่ยวกับการอ่านที่เป็นวัฒนธรรมจะช่วยให้เด็กๆเติบโต และรักที่จะ
ค้นหาความจริง แคมป์แห่งการอ่านนี้จะเป็นวิถีทางที่จะท าให้เด็กๆ มีประสบการณ์ที่ดีที่สุด 

 

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของการจัดแคมป์การอ่านโดย SSCLL ประจ าปี ซึ่งมักจะจัดในช่วงสัปดาห์
สุดท้ายของวันหยุดฤดูร้อน โดยใช้เวลา 1 คืน 2 วัน ซึ่งต้องค านึงถึงเวลาเพื่อเพียงพอให้เด็กๆ และ
ครอบครัวได้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอม  

-  “ประสบการณ์ของครอบครัวใหญ่” Large Family Experience ในเดือน สิงหาคม ค.ศ. 
1997 ที่ Chiak Mt. Wonju   

- “สัมผัส ลูกพลัม,ต้นพลัมในหมู่บ้านต้นพลัม” Tasting Youngdong, The Persimmon 

Village  ในเดือน สิงหาคม ค.ศ.1998 ที่ค่ายเยาวชนยองดอก  
- “สัมผัสประวัติศาสตร์ ของความศิวิไลส์แห่งอดีต” Tasting the History of the Civilization 

Period ในเดือน สิงหาคม ค.ศ.1999 ที่ พิพิธภัณฑ์แห่งการศึกษา Deokpojin Education 

Museum ซึ่งอยู่ในเมือง Gimpo  
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- “ท่องไปกับธรรมชาติและหนังสือ” Into the Nature with Books ในเดือน สิงหาคม ค.ศ.
2000 ที่ พิพิธภัณฑ์หนังสือ Yongweol Book Museum ไปเยี่ยมชม Cheong-ryang-po เป็น
สถานที่ที่ใช้เนรเทศกษัตริย์ King Danjong   

- “เล่นและวาดรูปกับความรู้สึก” ในเดือน สิงหาคม ค.ศ. 2001 ที่ Mr. Cheong”s  Atelier, 

Tokisan Geurimteo, Chungju ห้องสมุดแสดงภาพวาดของ Mr.Seung Gak Chung ผู้เข้าร่วม
ได้อาศัยอยู่ในบ้านซุงที่เป็นบ้านไม้ธรรมชาติ Bonghwang Nature Woods และได้ไปเยี่ยม
ชมบ้านและสุสานของนักกวีเอก Kweon Tae Eung  

- “ประสบการณ์น่าต่ืนเต้นกับดนตรีของเกาหลี วงพังมูลโนริ” ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.2002 ที่ 
Gosari Hostel, Munkyung ค่ายนี้เป็นศูนย์ฝึกซึ่งด าเนินงานโดย Ewha Woman University 

ในคร้ังนั้นได้เชิญวงดนตรีพื้นบ้าน Pungmulnori มาแสดง ไปเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร์เร่ือง King Taejo, Wang Geon และชมภาพยนตร์ชุดเร่ือง Taejo, Wang Geon  

- “ได้ยินเสียงของป่า” Hear the sound of woods ในเดือน สิงหาคม ค.ศ.2003 ที่หมู่บ้าน
ช่างเหล็ก, โรงเรียนธรรมชาติ, เมือง Musuegol แนวคิดของค่ายในคร้ังนี้คือ ได้ยินเสียงของ
ป่าไม้ เราได้ยินเสียงของลม นก น้ าที่ไหลลงมาจากขุนเขาในป่า ไปเยี่ยมชม บ้านเกิดของ 
Yulgok Lee นักปราชญ์แห่งราชวงศ์ Y  และพิพิธภัณฑ์เสียงที่อยู่ใกล้ๆ  

- “ดอกไม้ป่า และต านานพื้นบ้านกับคุณย่า(ยาย)” Wild Flower and Folktales with 
Grandmothers ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.2004 โรงเรียนหญ้าป่าตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมือง Samcheok 

ที่นี่แวดล้อมไปด้วยภูเขาไร่ถั่วและไร่ข้าวโพด มีสนามเด็กเล่นที่เต็มไปด้วยหญ้าและ
ดอกไม้ป่า เหล่าๆ คุณย่าคุณยายแสนสวย (Beautiful granny project) ได้มาร่วมในแคมป์
หนังสือคร้ังนี้ด้วย  

- “ค้นหาประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของเรา” Finding Our Traditional Culture ในเดือน
สิงหาคม ค.ศ.2005 ที่ Korean Traditional House Village, Jeonju สัมผัสวัฒนธรรม
ประเพณีเก่าแก่ของเกาหลีที่บ้านประเพณี Jeonju Hankok Traditional House มีโอกาส           
ได้นอนในห้องไสตล์เกาหลีโบราณและได้เรียนรู้วัฒนธรรมเก่าแก่  

 

ช่วงเวลาประมาณท้าย ทศวรรษที่ 90 กลุ่มแม่บ้านเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการใช้
ห้องสมุดขนาดเล็กส าหรับเด็ก ห้องสมุดบ้าน (ขนาดเล็ก, เอกชน) และอ่ืนๆ เป็นการช่วยเหลือขั้นต้น
ส าหรับกิจกรรมการอ่านส าหรับเด็ก และหนังสือเฉพาะด้านส าหรับเด็กได้รับความนิยมอย่างสูง เป็น
การยกระดับส าหรับห้องสมุดบ้าน (ขนาดเล็ก, เอกชน) ส าหรับเด็กซึ่งเป็นมากกว่าห้องสมุดคือเป็นที่ให้
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เด็กสามารถมาท าการบ้านและให้การช่วยเหลือให้ค าแนะน าในการอ่านมากกว่าเป็นเพียงแค่ห้องสมุด
ธรรมดา ในระหว่างห้องสมุดขนาดเล็กด้วยกัน ค.ศ.1998  

ห้องสมุดขนาดเล็กหลายแห่งต้ังขึ้นโดยเกิดจากก าลังกายและก าลังใจโดยองค์กรห้องสมุดขนาด
เล็ก จากนั้นได้พัฒนาเป็นองค์กรเด็กและห้องสมุดในเดือนมีนาคม ค.ศ.2005 องค์กรเด็กและห้องสมุดมี
ความเชื่อว่า การอ่านเป็นการเลี้ยงดูให้ชีวิตเด็กๆ และห้องสมุดส าหรับเด็กก็เป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน
ส าหรับวัฒนธรรมของเด็กด้วย ซึ่งองค์กรเหล่าได้ให้การช่วยเหลือห้องสมุดเล็กๆ  ของท้องถิ่น ซึ่งมี
บทบาทถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเด็กๆด้วย แต่ก็ไม่ใช่ทุกห้องสมุดที่สนับสนุนและ
ร่วมมือกับองค์กรเด็กและห้องสมุด   

ค.ศ.1998 Suwon Woman’s Council ได้เสนอแนะให้มีการใช้ห้องสมุดของโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก ในการท าประชาพิจารณ์ (Suwon Citizen’s Public Forum) ได้มีการตั้ง
กระทู้ถามว่า “เด็กๆ ของเรามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการอ่านแล้วหรือยัง?” ซึ่งเป็นการถาม
เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือส าหรับการพัฒนาห้องสมุดของ
โรงเรียน จึงได้เกิด Kyonggi Province Council for Good School Library ขึ้น และในปีต่อมา และมีการ
ก่อตั้งองค์กรอิสระ National Union for Revival of School Libraries ซึ่งองค์กรมีหน้าที่ผลักดันให้
รัฐบาลสนับสนุนห้องสมุดของโรงเรียนและเพิ่มจ านวนห้องสมุดให้มากขึ้น (Yoon-ok Han, 2005)  

โครงการครอบครัวนักอ่าน (Reading Family Project) โดยการจัดกิจกรรมเดือนแห่งการอ่าน 
(The Reading Months) ค.ศ.2002 โดย KLA (Working Committee for Children’s Services of the 
Korean Library Association: คณะกรรมการผู้ท างานการบริการส าหรับเด็ก สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศเกาหลี) เน้นการสร้างบรรยากาศของความคิดสร้างสรรค์และบรรยากาศส าหรับครอบครัว            
ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการกระตุ้นการอ่านหนังสือ มีวัตถุประสงค์ต้องการกระตุ้นให้ครอบครัวมาเป็น
สมาชิกของห้องสมุดและมีการใช้บริการที่ถี่ขึ้น เมื่อเลือกที่จะเข้าโครงการแล้ว ก็จะได้ประกาศนียบัตร 
“ครอบครัวนักอ่าน” (Reading Family) จากประธานของ KLA และหัวหน้าบรรณารักษ์ของห้องสมุด
ประชาชน และยังได้ติดบอร์ดประกาศว่าเป็นครอบครัวนักอ่านอีกด้วย 

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2003 คณะกรรมการผู้ท างานการบริการส าหรับเด็ก สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศเกาหลีได้จัดต้ังขึ้นโดยความร่วมมือของ คณะกรรมการสมาชิกการบริการห้องสมุดส าหรับ
เด็กและเยาวชน (IFLA; a committee member to the Library Services for Children and Young Adults 

Section) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นให้เด็กมีพฤติกรรมรักการอ่าน จัดหาหนังสือส าหรับเด็กที่มี
คุณภาพเพื่อท าการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆส าหรับการกระตุ้นการอ่าน (Reading promotion) ส าหรับ
บรรณารักษ์ เด็กอนุบาลและครู เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดส าหรับ
เด็ก เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและได้แนวคิดเพื่อไปใช้ในการฝึกฝนและการจัดโปรแกรมการสอน
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หนังสือ โครงการน้ีได้รับการชื่อชมและนิยมเป็นอย่างมากใน ค.ศ. 2004-2005 และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 
30 ราย และได้ผ่านการอบรมทั้งหมด 13 จาก 27 ราย 

โครงการ 1 เมือง หนังสือ 1 เล่ม (One City One Book Project) ด าเนินงานโดยสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศเกาหลี (The Korean Library Association) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและเงินช่วยเหลือโดย 
The Ministry of Government Administration and Home Affairs ได้ประยุกต์กิจกรรมและวิธีการอ่าน
ของสหรัฐอเมริกา และแคนาดามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับรสนิยมของประชาชนชาวเกาหลี                       
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน (อ่านให้หลากหลาย และมีการวิจารณ์หนังสือ) โดย
ไม่ก าหนดกลุ่มอายุหรือว่าเพศ ซึ่งเร่ิมต้น ค.ศ. 2003 ที่เมือง Seosan และในปีถัดมาได้แพร่ขยายไปยัง
เมืองต่างๆ เช่น Suncheon, Busan, และ Wonju ซึ่งให้แต่ละเมืองโหวตหนังสือโดยประชากรในเมือง
นั้นๆ มีการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น ซึ่งการรณรงค์นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการรณรงค์ในเร่ืองของวัฒนธรรม (Yong-jae Lee and Jae-soon Jo, 2006)  หนังสือที่ได้เลือกจาก
โครงการน้ีจะถูกจัดอันดับโดยวัดจากจ านวนการยืมที่มากที่สุดในห้องสมุด และยอดขายของหนังสือเอง
ก็จะต้องสูงตามไปด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้ขยายผลไปใช้ในระดับห้องสมุดและระดับหมู่บ้าน                
โดยโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 โครงการรณรงค์การอ่านหนังสือ (One Village One Book Campaign) 

บริษัทผู้ผลิตรายการทีวีได้บริจาคเงินทุน และอุปกรณ์เคร่ืองมือ โดยหน่วยงา นรัฐบาล 
หน่วยงานท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ต่างร่วมสนับสนุนการจัดตั้งโครงการห้องสมุดส าหรับเด็ก ที่ชื่อว่า 
ห้องสมุดแห่งปาฏิหาริย์ (Miracle Library Project) ก็ได้เกิดขึ้นมา เร่ิมต้นที่ Suncheon ค.ศ.2003 และใน
เดือนเมษายน ค.ศ.2006 จ านวนห้องสมุดปาฏิหาริย์นี้ได้เพิ่มเป็น 9 แห่งด้วยกัน ซึ่งตั้งที่ Jecheon, Jinhae, 

Jeju, Seoguipo, Ulsan, Cheongju, Geumsan และ Bupyung ห้องสมุดแห่งปาฏิหาริย์นี้เป็นความร่วมมือ
และช่วยกันบริหารระหว่างภาครัฐกับเอกชนดังนั้นจึงเป็นห้องสมุดที่มี รูปแบบการจัดการและ           
การบริหารแบบใหม่ เด็กๆ ทุกคนมีสิทธิ์ (Rights) ที่จะเจริญเติบโตด้วยความซื่อสัตย์ ความฉลาด และ        
มีอิสระ และผู้ใหญ่ทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องเติมเต็มและสนับสนุนเด็กๆ ห้องสมุดปาฏิหาริย์
นี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้เล่น และใช้จินตนาการ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจด้วยการให้อิสระเพื่อท าการค้นคว้า
ค้นหาและสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูดประทับใจ ด้วยการออกแบบสถานที่ให้สวยและดูน่าสบาย          
มีพื้นที่ให้บริการพิเศษส าหรับเด็กทารกและเด็กวัยหัดเดิน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก มีการเตรียมและ
น าเสนอบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์ และการบริการ โดยเป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณ  

เทศกาลเร่ืองเล่าส าหรับครอบครัว  Story Festival for the Family (Story Showcase) ได้แสดงถึง
วิธีการเล่าเร่ืองโดยวิธีที่หลากหลาย ซึ่งดึงดูดครอบครัวให้มาห้องสมุดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีจาก
ห้องสมุด โดยปกติจะจัดเป็นสัปดาห์แห่งการอ่านและจัดท าเป็นเทศกาลหนังสือ พร้อมด้วยสิ่งอ านวย
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ความสะดวกต่างๆ ในห้องสมุด เร่ิมในฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ.2003 ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลของเดือนแห่งการ
อ่าน (ตุลาคม) และในปี พ.ศ.2549 ได้จัดเทศกาลเร่ืองเล่าส าหรับครอบครัวซึ่งจัดเป็นคร้ังที่ 4 แล้ว 

โครงการการอ่านแห่งโซล  (Reading Seoul Project) เร่ิมเมื่อ ค.ศ. 2004 โดยมูลนิธิวัฒนธรรม
แห่งกรุงโซล มีการก าหนดกิจกรรมนี้ขึ้นมามีใจความส าคัญส าหรับ “ความเป็นหนึ่งเดียวของชาวโซล          
ผ่านหนังสือ, เมืองโซลเป็นหนึ่งเดียวด้วยหนังสือ” (Unified Seoul Citizen through Books, Unified 

Seoul City through Books” หนังสือในโครงการมุ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและศิลปะของเมืองโซลอย่าง
หลากหลาย และมีห้องสมุดประชาชนจ านวน แห่งได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการในปีนั้น            
ซึ่งแต่ละห้องสมุดก็มีกิจกรรมการอ่านในแต่ละสัปดาห์ 

โครงการคุณย่าสุดสวย (The Beautiful Granny project: silver Storytellers Workshop) 

โครงการนี้วางแผนและร่วมมือโดย ชุมชนห้องสมุดส าหรับเด็กและการประพันธ์แห่งเมืองโซล (Seoul 

Society for Children’s Library and Literature: SSCLL) และบรรดาคุณย่าคุณยายทั้งหลายของกรุงโซล 
ซึ่งการอบรมเชิงสัมมนานี้ได้จัดเป็นคร้ังที่สามใน ค.ศ. 2004 โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มคนสูงวัยเช่น 
คุณย่า  คุณยายที่มีอายุมากกว่า 50 ปี  ที่อาศัยในกรุงโซลมาเป็นอาสาสมัครเพื่อเป็นผู้เล่าเร่ืองให้แก่
ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน และศูนย์การศึกษา เป็นต้น เน้นการสร้างโอกาสเพื่อให้ผู้สูงวัยและ
เยาวชน ได้มีโอกาสท าความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นผ่านเร่ืองเล่าเทพนิยาย หนังสือภาพ 
หรือเร่ืองราวต่างๆ และเพื่อเติมเต็มลดช่องว่างระหว่างวัยเพื่อให้สังคมสวยงามน่าอยู่มากขึ้น โครงการนี้
ได้รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครและห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยม
ประจ า ค.ศ.2004 จึงได้รับการสนับสนุนให้มีต่อไปจนถึงปัจจุบัน 

Paju Children’s Book Festival 2005 เป็นเทศกาลหนังสือส าหรับเด็กซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน 
ค.ศ.2007 เป็นเวลา 10 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายส าหรับ
หนังสือเด็กและวัฒนธรรมของเด็ก ซึ่งมีส านักพิมพ์ทั้งสิ้น 140 ส านักพิมพ์ให้ความสนใจ (APPREB, 

2005) 

ในปีเดียวกันนั่นเองสมาคมอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ได้ร่วมสนับสนุนการรณรงค์การอ่านโดย
การเป็นผู้จัดนิทรรศการหนังสือ และโครงการผู้เขียนเยี่ยมชมโรงเรียน (A Visiting Author Comes to 

School) (Korean Publishers Association, 2005) ใน ค.ศ. 2007 หอสมุดแห่งชาติเกาหลี (The National 

Library of Korea) ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยส าหรับห้องสมุดและสารสนเทศ (The Korea Research Institute 

for Library and Information) ศูนย์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่ไร้สมรรถภาพภายในห้องสมุด 
(CDNL, 2008) ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการในห้องสมุด  
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กิจกรรรมส่งเสริมการอ่านผ่านงานนิทรรศการหนังสือ 

 จากประวัติของสมาคมผู้ผลิตสิ่งพิมพ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Publishers Association) 

ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่เป็นผู้ด าเนินการจัดนิทรรศการหนังสือ ได้ระบุความเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกระตุ้นการ
อ่านผ่านนิทรรศการหนังสือตั้งแต่ ค.ศ. 1987 จนถึง ค.ศ. 2006 ไว้ดังนี ้

- งาน National Book Day  ในวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1987  
- งาน Seoul International Book Fair ในวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 

- งาน Seoul International Book Fair คร้ังที่ 10 ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2004  
- งาน Seoul International Book Fair คร้ังที่ 11 ในเดือน มิถุนายน ค.ศ. 2005  
- งาน Seoul International Book Fair คร้ังที่ 12 ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2006  
- งาน Seoul International Book Fair คร้ังที่ 13 ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2007  
- งาน Seoul International Book Fair คร้ังที่ 14 ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008  
- งาน Seoul International Book Fair คร้ังที่ 15 ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009  
- งาน Seoul International Book Fair คร้ังที่ 16 ซึ่งจะจัดในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010  

นอกจากนี้สาธารณรัฐเกาหลีได้รับเชิญเพื่อเป็นแขกกิตติมศักดิ์ในงาน International Book Fair 

และ งาน Children’s Book Fair ของนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเยอรมัน ญ่ีปุ่น ฮ่องกง ไทย และประเทศ
อ่ืนๆ อีกด้วย 

 

การปรับตัวของผู้ประกอบการในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อตอบสนองนโยบายด้านการอ่าน
หนังสือ 

Sally Taylor และ Hegene, Kim (2001) ได้วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของสาธารณรัฐ
เกาหลี และได้บรรยายถึงธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์ ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ  
ค.ศ.1997 และมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการให้
สาธารณรัฐเกาหลีเป็น ประเทศแห่งสารสนเทศ (Yong-jae Lee and Jae-soon Jo, 2006)  และสาธารณรัฐ
เกาหลีเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองแห่งอินเทอร์เน็ต มีจ านวน Domain Name มากเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
สหรัฐอเมริกา และการใช้อินเทอร์เน็ตมีบทบาทโดยสามารถน าพาให้เข้าไปสู่โลกของหนังสือได้ง่ายขึ้น 
ในขณะนั้นแทบจะทุกส านักพิมพ์และร้านค้าหนังสือจะต้องมีเว็บไซต์ออนไลน์ของบริษัท ในร้าน            
ขายปลีกและร้านขายส่งต้องเผชิญกับความเป็นจริงในด้านความอ่อนแอส าหรับระบบกระจายสินค้า            
ทั่วประเทศ และข้อตกลงเกี่ยวกับการก าหนดราคาฉบับเก่า มีบางกิจการได้เร่ิมขายหนังสือผ่านการ
ออนไลน์ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งแบบบ้าน และแบบ
คอมพิวเตอร์พกพา (PDA) รวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถดาวน์โหลดได้ ส าหรับการสั่งซื้อหนังสือ
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ผ่านการออนไลน์นั้นยังเป็นปัญหาในด้านการจัดส่งสินค้า  จึงท าให้การซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็น
อีกหนึ่งทางเลือก (Sally Taylor and Hegene Kim, 2001) นอกจากนี้การตื่นตัวในการสนับสนุนให้มี
ห้องสมุดขนาดเล็กและรณรงค์เพื่อสร้างลักษณะนิสัยให้แก่เด็กและเยาวชนให้กระตือรือร้นที่จะอ่าน
และคิดให้มากขึ้น(Yoon-ok Han, 2005) จึงท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการสื่อสิ่งพิมพ์มากมาย 
ผู้ประกอบการบางรายมุ่งและให้ความสนใจที่จะสร้าง ผลิต และจ าหน่ายหนังสือส าหรับเด็กมากขึ้น 
รวมทั้งสื่อเพื่อการศึกษาด้วย 

ช่วงเร่ิมต้นส าหรับศตวรรษที่ 20 เป็นยุคแห่งการปฏิวัติสื่อดิจิตอล จึงเกิดรูปแบบใหม่ของ
วงการสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือที่พิมพ์โดยกระดาษได้รับความนิยมน้อยลง และถูกแทนที่ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตามจะขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้ผลิตและผู้อ่าน ซึ่งอาจมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันระหว่างหนังสือในรูปแบบเก่า และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับการเตรียมตัวเพื่อการ
พัฒนาและเข้าสู่ช่วงแห่งสารสนเทศ ที่มีการจัดจ าหน่ายหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ต จึงเกิดกฎหมาย
คุ้มครองลิขสิทธิ์ แต่ก็ยังมีการละเมิดสิทธิ์ ซึ่งผู้ประกอบการและส านักพิมพ์ต่างๆ อาจจะต้องประสบกับ
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้  ซึ่งขาดผู้ประกอบการส านักพิมพ์ที่มีความเชี่ยวชาญ และความไม่คงที่ของระบบ
ห้องสมุด ข้อก าหนดราคาที่ไม่แน่นอน และการเผยแพร่อย่างผิดกฎหมาย จึงท าให้จ านวนผู้อ่านหนังสือ
ลดลง แต่มีผู้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มจ านวนมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อ
ความเหมาะสมเพิ่มขึ้นในภายหลังด้วย  (Hans Kim, 2001) 

ในการรายงานสถานการณ์ทางการตลาด ในหัวข้อ Facts and Figures on the Korean Publishing 

Industry ค.ศ.2007 โดยสมาคมสื่อสิ่งพิมพ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Publisher Association) ได้มี
การบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและการสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐต่ออุตสาหกรรม          
สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ในวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2007 กระทรวงวัฒนธรรม,กีฬาและการท่องเที่ยวประกาศแผนการ
รณรงค์ “Publishing and Knowledge Industry Promotion Plan” แผนการสนับสนุนอุตสาหกรรม             
สื่อสิ่งพิมพ์และความรู้ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 5 ปี จะใช้ไปจนถึง ค.ศ. 2011 ค.ศ. 2020 จะใช้แผนเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องที่แสดงมุมมองถึงอนาคต คือ “Global 

Knowledge and Culture Powerhouse Built on Book” ศูนย์กลางโลกแห่งความรู้และวัฒนธรรมที่สร้าง
ขึ้นโดยหนังสือ โดยมีกลยุทธ์ในการเสริมสร้างเครือข่ายความรู้ เพื่อสร้างสังคมแห่งความรู้ ถ้าโครงการ
นี้ประสบความส าเร็จและไม่มีการยกเลิก  เป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าอุตสาหกรรมการเผยแพร่สื่อ
(สิ่งพิมพ์) ซึ่งอุตสาหกรรมเองก็คาดหวังไว้ว่าถ้าปฏิบัติตามนโยบายต่างๆเหล่านี้แล้วจะได้ประโยชน์          
ในแง่มุมของการช่วยเหลือ การผลิต นวัตกรรมเกี่ยวกับช่องทางของการขายซึ่งล้วนเป็นสิ่งท้าทายในยุค
โลกาภิวัฒน์ ซึ่งถือว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะอ่าน และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการอ่าน  
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ในวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ.2007 “Publishing Culture Industry Promotion Act” ข้อบังคับการ
รณรงค์การเผยแพร่อุตสาหกรรมวัฒนธรรม ซึ่งเน้นเฉพาะการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งผ่านการรับรอง
จากรัฐสภา ได้มีการแยกให้เห็นชัดในข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายการเผยแพร่และสื่อสิ่ งพิมพ์ออกมา
อย่างชัดเจนในเร่ืองข้อก าหนดของราคา ซึ่งเรียกว่า “Resale Price Maintenance: RSM” ซึ่งจะบังคับใช้
หลังจากหนังสือได้ออกวางขายแล้วเป็นเวลา 18 เดือน อนุญาตให้ลดราคาได้ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเดิม
บังคับใช้ 5 ปี ซึ่งจะบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2008 

ถึงแม้ว่าข้อบังคับใช้นี้จะได้รับการแก้ไขจากข้อบังคับเดิมที่ตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ.2005 

เพื่อท าให้ข้อบังคับใช้นี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามแนวคิดของ RSM แต่ได้มีการขอประนีประนอม
ร่วมกับ Fair Trade Commission  (FTC) ที่ต้องการยกเลิกข้อบังคับนี้  ซึ่งข้อตกลงที่ได้นั้นก็เพียงพอที่จะ
ลดข้อกีดกันและสงครามราคาของหนังสือที่ขายแบบออนไลน์กับแบบขายตามร้านหนังสือทั่วไป ซึ่ง
เดิมหนังสือออนไลน์สามารถลดราคาได้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายเท่านั้น แต่สามารถลดเพิ่ม       
ได้อีก 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลให้มีการลดราคาได้ถึง 19 เปอร์เซ็นต์จากราคาปกติ แต่การลดราคานี้      
ไม่รวมหนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเรียนระดับประถม  
 

ผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์  
เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและรองรับนโยบายแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีทีต้องการให้

ประเทศเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีและสารสนเทศ อีกทั้ งนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต ท าให้ผู้ผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ผันตัวมาเป็นผู้ผลิตสื่อและจ าหน่ายออนไลน์ ซึ่งรวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือที่
ผลิตจากกระดาษ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่ ที่เร่ิมต้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 90 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

The Eponymous Eric Yang Agency ซึ่งร่วมมือกับ Tuttle Mori Agency ด าเนินกิจการโดย           
นักธุรกิจเกาหลีรุ่นใหม่ เร่ิมเปิดท าการในเดือนมีนาคม  ค.ศ. 2000 ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิต
สิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช่คู่แข่งเพื่อร่วมกันเป็นพันธมิตรส าหรับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และขายผ่าน
ออนไลน์ โดยท าให้ง่ายต่อการดาวโหลด ทั้งนี้พันธมิตรทั้ง 7 บริษัท ได้แก่ Mineumsa (ผู้จ าหน่าย
หนังสือขายดี), JoongAng M&B (ผู้ผลิตหนังสือนิตยสาร), Samho (ผู้ผลิตหนังสือเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ
และงานกราฟฟิก), Kachi (ผู้ผลิตหนังสือเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์และการ
ละคร), Korea Froebel (ผู้ผลิตหนังสือส าหรับเด็กเพื่อการศึกษาซึ่งรวมไปถึงการให้บริการออนไลน์ ), 
Chunglim (ผู้ผลิตหนังสือการศึกษาระดับสูงและพัฒนาระบบการเรียนทางไกลซึ่งเป็นพันธมิตรกับ
ไมโครซอฟท์ของเกาหลี), และ Media Station (ผู้พัฒนา MP3ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)             
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ซึ่งราคาในการจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีราคาถูกกว่าหนังสือที่ท าจากกระดาษกว่าคร่ึง (Sally 

Taylor and Hegene Kim,  2001) 

ค.ศ.2001 Thinking Tree เป็นหนึ่งในห้าอันดับส านักพิมพ์ของเกาหลี เป็นผู้จ าหน่ายหนังสือ
แปลระดับยอดเยี่ยมโดยผลิตหนังสือแปลวิชาการ หนังสือภาพและการออกแบบ ซึ่งหนังสือขายดีอันดับ
ต้นๆของส านักพิมพ์ คือ The Third Way ประพันธ์โดย Anthony Giddons และยังมีผลงานแปลของ All 

Too Human (George Stepeannapoulos), Building Wealth (Lester Thurow), E=MC2 (David Bodanis), 

และ First Galileo’s Daughter and, Coming Soon, Longitude (Dava Sobel) ซึ่งให้บริการรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเสนอขายที่ Booktopia.com และเว็บไซต์อ่ืนๆ  (Sally Taylor and Hegene 

Kim,  2001) 

JoongAng Ilbo Group เป็นผู้ผลิตหนังสือและนิตยสาร ซึ่งใน ค.ศ.2000 มียอดขายถึง                   
13 พันล้านวอน ที่มียอดขายต่ ากว่าสองปีที่แล้ว ซึ่งเกิดจากอินเทอร์เน็ตและกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ บริษัท Woongjin Media เป็นผู้ผลิตเกมเพื่อการศึกษา และให้บริการ
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส าหรับเด็กผ่านออนไลน์ ได้เล็งเห็นโอกาสของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีโอกาสที่จะ
เติบโตขึ้นในอนาคตในตลาดของเกาหลี (Sally Taylor and Hegene Kim, 2001) และค.ศ.2001 Kyobo 

ผู้ประกอบการร้านหนังสือขนาดใหญ่ได้ผันตัวมาเป็นส านักพิมพ์เพื่อจัดจ าหน่ายเองด้วย (Hans Kim, 

2001) 

 

ผู้จัดจ าหน่ายและร้านหนังสือ และการจัดจ าหน่ายหรือให้บริการประเภทอื่นๆ  
การจัดจ าหน่ายหนังสือในสาธารณรัฐเกาหลีแบ่งการจัดจ าหน่ายออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ 

ร้านหนังสือขนาดเล็ก, ร้านขายส่งหนังสือขนาดใหญ่ ร้านขายหนังสือออนไลน์ และการขายหรือการ
กระจายหนังสือในรูปแบบอ่ืน ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า ใน ค.ศ. 2001 นั้นในสาธารณรัฐเกาหลีไม่มีร้าน
หนังสือที่เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งร้านหนังสือออนไลน์นั้นครองส่วนแบ่งทางการตลาดถึงร้อยละ 10  

(Hans Kim, 2001) ร้านขายหนังสือออนไลน์ที่ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา เช่น การตัดราคา ท าให้ร้าน           
ขายปลีกหนังสือไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าการขายสินค้าตัดราคานั้นจะเป็นการฆ่าร้านขาย
หนังสือในรูปแบบดั้งเดิม (Sally Taylor and Hegene Kim, 2001) 

ร้านหนังสือขนาดเล็ก 

ร้านหนังสือขนาดเล็กนั้น จะเป็นร้านหนังสือที่ให้บริการขายหนังสือในแหล่งชุมชนที่ได้รับ
หนังสือจากร้านขายส่งขนาดใหญ่ เช่น Yong Poon และ Kyobo (Hans Kim, 2001)  
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ร้านหนังสือขนาดใหญ ่

ค.ศ.1997  เป็นต้นมา ซึ่งตรงกับช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของเอเชียผู้ประกอบการร้านหนังสือ เช่น 
Kyobo, Yong Poong, Seoul และ Libro ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจ าหน่ายหนังสือขนาดใหญ่ในสาธารณรัฐ
เกาหลีได้มีการเร่ิมผันตัวเป็นตัวแทนจ าหน่ายผ่านทางออนไลน์ อีกทั้งมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง            
ในเร่ืองการลดราคาเหมือนกับร้ายขายสินค้าต่ ากว่าราคาตลาด (Discount Store) เช่น Kmart, Emart, 

Walmart, และ Coast to Coast ซึ่งขายหนังสือในราคาที่ต่ ากว่าก าหนด (Sally Taylor and Hegene Kim, 

2001) นอกจากนี้ร้าน Kyobo และ Yong Poong เป็นผู้ประกอบการหนังสือที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ
หนึ่งและสอง (ตามล าดับ) ในกรุงโซล ซึ่งให้บริการจ าหน่ายหนังสือขายส่งให้แก่สถาบัน มหาวิทยาลัย
และขายส่งให้กับร้านค้าขนาดเล็กทั่วสาธารณรัฐเกาหลี  

ประเภทร้านหนังสือออนไลน์ 
ค.ศ.1997 เป็นต้นมามีผู้จัดจ าหน่ายผ่านออนไลน์เกิดขึ้นมากกว่า 200 ราย ส าหรับผู้จัดจ าหน่ายที่

เป็นของต่างชาติ Kinokuniya ได้รับความนิยมเหนือ Amazon.com เพราะประชากรเกาหลีบางส่วน
สามารถอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นได้ ถึงแม้ว่าในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997-1999 จะท าให้ธุรกิจ
ประเภทออนไลน์ปิดกิจการไป แต่ไม่ใช่กับร้านขายหนังสือออนไลน์ทั้งนี้กิจการประเภทออนไลน์ยังมี
ยอดขายเพิ่มจากเดิมประมาณร้อยละ 10 อาจเป็นเพราะร้านขายหนังสือออนไลน์ใช้กลยุทธ์ในการ       

ลดราคา ร้อยละ 20 จากราคาปกเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้า ซึ่งท าให้ผู้ค้าหนังสือปลีกไม่พอใจเป็นอย่างมาก 
(Sally Taylor and Hegene Kim, 2001) 

Yes24 Co., Ltd. ซึ่งเป็นร้านหนังสือออนไลน์ที่สามารถซื้อหนังสือได้ทุกแบบและตลอดเวลา 
เป็นที่นิยมมากที่สุด ต้ังขึ้นในเดือนธันวาคม  ค.ศ.1998 ซึ่งมีลูกค้าลงทะเบียนเพื่อซื้อหนังสือถึง 750,000 

คน และมีการขายหนังสือโดยเฉลี่ยต่อวัน ถึง 23,000 เล่ม และในเว็บไซต์ของกิจการได้สร้างให้มี
วัฒนธรรมส าหรับชุมชนส าหรับนักอ่านและนักท่องอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ไม่หวังผลก าไร
แต่จะสามารถช่วยในด้านยอดขายในระยะยาว (Sally Taylor and Hegene Kim, 2001) 

ร้านค้าหนังสือออนไลน์ที่เป็นที่นิยมอีกร้านคือ Morning365.com ที่เปิดให้บริการ ค.ศ.1999 ซึ่ง
สามารถพัฒนาจนได้รับความนิยมเป็นอันดับ 4 นั่นเป็นเพราะมีการจัดการการขนส่งสินค้ามีเอกลักษณ์
โดยใช้รถกระบะขนาดเล็กตกแต่งเหมือนร้านค้าขนาดย่อมจอดตามสถานีรถไฟ 40 แห่งในกรุงโซล และ
ลูกค้าสามารถมารับหนังสือได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง นอกจากนี้มีการขนส่งโดย
รถจักรยานยนต์โดยส่งถึงที่บ้านหรือส านักงานภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากได้รับค าสั่งซื้อ (Sally Taylor 

and Hegene Kim, 2001) 

ร้านหนังสือออนไลน์อีกแห่งที่ใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อการแข่งขันคือ Wowbook.com เพื่อสร้าง
ส่วนแบ่งทางการตลาด สัปดาห์หนึ่งในเดือนพฤษภาคม ได้มีการลดราคาถึงร้อยละ 50 จากราคาปก
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หนังสือ ซึ่งเป็นกลยุทธ์เพียงชั่วคราวเท่านั้น นอจากนี้ยังได้มีการประกันวันก าหนดส่งสินค้าภายใน          
3 วัน ร้านหนังสือออนไลน์แห่งนี้เร่ิมต้นด้วยการขายหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วจึงขยายประเภท
หนังสือเพิ่มเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ (Sally Taylor and Hegene Kim, 2001) 

Booktopia.com คือร้านค้าประเภทขายหนังสือออนไลน์และนิตยสารออนไลน์ ซึ่งให้ลูกค้า
สามารถชมบางส่วนของหนังสือ (10 หน้า) ฟรีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ และยังมี
หนังสือที่ท าจากกระดาษขายด้วยซึ่งไม่มีผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายรายใดให้บริการเช่นนี้ในช่วงเวลานั้น 
Sigongsa ให้บริการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านออนไลน์ หนังสือแนวที่ขายดีส าหรับร้านค้า
ออนไลน์นี้คอื แนวแฟนตาซี และหนังสือเขย่าขวัญ (Sally Taylor and Hegene Kim, 2001) 

Bertelsmann Book Club ได้เร่ิมกิจการในสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1999 และ
ได้เร่ิมเปิดรับสมาชิก ค.ศ. 2000 ได้เปิดให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ และศูนย์กลางของชมรมในกรุงโซล 
ค.ศ. 2000 Bertelsmann Book Club มีสมาชิกกว่า 250,000 รายแล้ว และมากกว่า ร้อยละ 60 เป็นสมาชิก
ที่อาศัยอยู่นอกกรุงโซล หนังสือที่ขายดีนั้นเป็นหนังสือแนวอ่านเล่น หนังสือ How-to และหนังสือ
ส าหรับเด็ก และมีหนังสือภาษาอังกฤษที่เป็นหนังสือส าหรับเด็ก หนังสืออ่านเล่น และหนังสืออ้า งอิง  
วรรณกรรมเยาวชนชุด Harry Potter นั้นเป็นหนังสือที่ขายดีและประสบความส าเร็จมากที่สุดในชมรม 
อีกทั้งหนังสือนิยายส าหรับเด็กและพจนานุกรมก็เป็นหนังสือที่ขายดีด้วย ซึ่งยอดขายของ Bertelsmann 

Book Club นั้นเติบโตอย่างช้าๆ แต่มั่นคงเพราะมีลูกค้าเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม (Sally Taylor and Hegene 

Kim, 2001) 

 การจัดจ าหน่ายและการให้บริการในรูปแบบอื่นๆ  
 การขายหนังสือส าหรับเด็กนั้นมีการขายตรงถึงบ้านตั้งแต่ก่อน ค.ศ. 1993 (Eric Yang, 2001) 

และร้านเช่าหนังสือมีจ านวนเพิ่มขึ้นมากใน ค.ศ. 2001 (Hans Kim, 2001)  

 

ผู้บริโภค และภาคประชาชน 

ทัศนคติและพฤติกรรม 

การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชากรในสาธารณรัฐเกาหลีนั้นได้รับการส่งเสริม
ไม่ใช่เพียงจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรอิสระเท่านั้น แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
ครอบครัวอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมที่ท าในครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยใน
การอ่านโดยตรง แต่มีการใช้อุปกรณ์ควบคู่กับกิจกรรมด้วย ซึ่งอุปกรณ์นั้นมักจะเกิดจากสิ่งที่อยู่รอบๆ 
ตัว และหนังสือ จึงส่งผลช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมรักการอ่าน  
 Lea Lee (2004) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการอ่านหนังสือเรียนของเด็กในสาธารณรัฐเกาหลี 
และสหรัฐอเมริกา (The Culture of Children’s Reading Education in Korea and the United States) ซึ่ง
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ได้กล่าวถึงความเชื่อ และพฤติกรรมของผู้ปกครอง และกิจกรรมในครอบครัวที่มีผลและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของบุตร ได้สรุปถึงความเชื่อของผู้ปกครอง และวัฒนธรรมในการสอนการอ่านการเขียนของ
เกาหลี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผู้ปกครองในสาธารณรัฐเกาหลีมีความเชื่อทั้งหมด 4 ประการที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ความ
เชื่อแรกนั้นคือ “มีการศึกษาสูงๆ” เพราะมีความเชื่อว่าการเรียนหนังสือสูงๆ นั้นจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จ บุคคลที่ได้รับการศึกษาสูงๆ นั้นจะมีต าแหน่งหน้าที่การงานในสังคมดีตามไปด้วย เช่น เป็น
ศาสตราจารย์ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ ที่มีต าแหน่งอยู่ในสถาบันทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน          
ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมนับหน้าถือตา ท าให้เป็นบุคคลที่ร่ ารวย มีอิทธิพล แล ะ
เป็นที่นับถือของสังคม  ความเชื่อที่สอง “ผู้ปกครองมีส่วนรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมความพร้อมให้บุตร
ก่อนวัยเรียน” เด็กเกาหลีโดยมากมีความรู้ก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นอนุบาล เป็นเพราะผู้ปกครองมีความ
เชื่อว่าเขาหรือเธอต้องรับผิดชอบเพื่อช่วยให้เด็กก่อนวัยเรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ โดยทั่วไป
ครอบครัวที่มีรายได้ระดับกลางและระดับต่ านั้นมักจะอ่านหนังสือร่วมกับบุตรแทบจะทุกคน ความเชื่อ
ที่สามนั้นคือ “ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบและใช้เวลาร่วมกับบุตรเพื่อท ากิจกรรมกับโรงเรียนอย่างเป็น
ทางการ” นั่นเป็นเพราะผู้ปกครองจะต้องมีส่วนช่วยบุตรของตนในการพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา และผู้ปกครองทั่วไปสามารถท าให้บุตรมีทักษะในการอ่าน
และการเขียนได้ตั้งแต่ในช่วงขวบปีแรก และสุดท้ายผู้ปกครองมีความเชื่อว่า “พวกเขานั้นมีภาระที่             
จะต้องเตรียมทุนทรัพย์ส าหรับการศึกษาเพื่อบุตรของตน”นั่นรวมถึงค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเล่าเรียน  ค่าเรียนกวดวิชาเป็นต้น                     

ในส่วนของวัฒนธรรมส าหรับการสอนเพื่อให้บุตรอ่านออกเขียนได้นั้น แบ่งออกเป็น                      
3 รูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรกได้แก่ “ผู้ปกครองจ าเป็นจะต้องให้เวลาเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบุตรที่มีอายุ
น้อยๆ” ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้ปกครองจะต้องพูดคุยกับลูกๆ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสอนให้บุตรพูด
และสนทนา นั่นรวมถึงการสอนอ่านและการสอนเขียนด้วย แม่มักจะมีบทบาทที่ส าคัญในการสอน           
ซึ่งสามารถสอนลูกโดยใช้กิจกรรมภายในบ้าน เช่น ระหว่างการท าอาหาร ระหว่างการขับรถ และทุกๆ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ส าหรับการใช้หนังสือนั้นผู้ปกครอง (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย) และญาติๆ จะมี
ส่วนร่วมในการอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เด็ก เด็กจะได้ใช้จินตนาการ ผู้ปกครองมักใช้
หนังสือการ์ตูน, หนังสือร่วมสมัย, กวีนิพนธ์, และหนังสือเพลงเพื่อช่วยให้บุตรได้ทดลองเขียนและ  
ออกเสียงด้วยค า ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเชื่อว่าการอ่านหนังสือเป็นการช่วยเด็กได้ดีที่สุด  รูปแบบที่สอง 
“การใช้การ์ดอักษร และค า” หรือในภาษาเกาหลีเรียกว่า Haksupjee ซึ่งใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับตัวอักษร 
การอ่านออกเสียง และภาษาเขียน ผู้ปกครองจะได้รับ การ์ดอักษร และค า สัปดาห์ละคร้ัง ซึ่งวิธีนี้จะ
ได้ผลก็ต่อเมื่อเด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่  และรูปแบบสุดท้าย  “สร้างพจนานุกรมด้วยภาพ” หรือ 
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Pictionary เป็นกิจกรรมที่ใช้กันโดยทั่วไป โดยที่เด็กๆ จะต้องมี กรรไกร กาว  สมุดเปล่าเพื่อสะสมภาพ 
อุปกรณ์การเขียน และรูปที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองราว ซึ่งเด็กๆจะตัดรูปและแปะรูปลงในสมุด และเด็กจะ
สะกดค าที่เกี่ยวข้องกับภาพ และถ้าสะกดไม่ได้เด็กมักจะถามเพื่อนหรือถามผู้ปกครองเพื่อช่วยในการ
สะกด ผู้ปกครองจะมีกิจกรรมร่วมกับลูกโดยการถกในเร่ืองความคิดและความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับภาพ 
ซึ่งเด็กๆ จะได้ใช้ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับภาพ                  

บทความจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ตีพิมพ์วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 
11144  หน้าที่ 24 ในหัวข้อ พลังเขียน-อ่าน...สร้างชาติเกาหลี ซึ่งผู้เขียนได้บรรยายถึงการสังเกตการณ์
ในช่วงเวลาที่ได้ไปดูงานยังสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในปี พ.ศ.2551 ผู้เขียน พบว่า
ประชากรในสาธารณรัฐเกาหลีมักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ ไม่ว่าจะนั่งในรถไฟฟ้า ร้านกาแฟ        
ป้ายรถเมล์ และแทบทุกคนจะมีหนังสืออยู่ในมือ ในร้านหนังสือขนาดใหญ่ลูกค้าจะหิ้วตะกร้าใบใหญ่
เพื่อเลือกซื้อหนังสือ ทั้งนี้เป็นเพราะอิทธิพลจากความเชื่อและความศรัทธาจากหลักขงจื๊อ ซึ่งสอนให้          
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และความเชื่อและความศรัทธานี้ยังมีจนถึงปัจจุบัน ในส่วนหนังสือนิยายประโลมโลก             
(ที่แปลขายในประเทศไทย) มักจะเป็นเด็กระดับมัธยมศึกษาอ่าน แต่พอโตขึ้นจะมีการพัฒนาการอ่านไป
เร่ือยๆ  
 

กระแสนิยม 

ค.ศ.2001 จ านวนหนังสือชื่อเร่ืองใหม่ที่ตีพิมพ์ นั้นมีจ านวน 34,249 เร่ือง มีมูลค่า 117 ล้านวอน 
หนังสือที่ได้รับความนิยมในขณะนั้นได้แก่หนังสือเร่ืองเล่าด้วยภาพ และหนังสือการ์ตูน ซึ่งมีจ านวน
ร้อยละ 26.5 ซึ่งมีชื่อเร่ืองถึง 4,168 เร่ือง ส าหรับหนังสือเร่ืองเล่าภาพนั้นในส่วนหนังสือส าหรับเด็ก
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17 และหนังสือสอนเกี่ยวกับการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ในขณะที่หนังสือ
ประเภทอ่ืนนั้นมีจ านวนลดลง ในขณะที่กระแสนิยมของหนังสือแปลมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ค.ศ.1995-2000 มีส่วนแบ่งทางการตลาดราวๆ ร้อยละ 15 ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25.3  ค.ศ.2000 และ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28.2  ค.ศ.2001 มูลค่าการตลาดของหนังสือต่างประเทศ
ซึ่งรวมหนังสือแปลนั้นมีมูลค่าถึง 42.67 ล้านวอน หนังสือที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดส าหรับ
หนังสือแปลคือหนังสือการ์ตูน หนังสือเร่ืองเล่าจากภาพ หนังสือปรัชญา หนังสือวิทยาศาสตร์ หนังสือ
ส าหรับเด็ก หนังสือเกี่ยวกับศาสนา และวรรณกรรม หนังสือแปลจากสหรัฐอเมริกามีจ านวนมากที่สุด 
ในขณะที่หนังสือแปลที่เป็นการ์ตูนมาจากญ่ีปุ่นมากที่สุด หนังสือแปลจากสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่นมี
สัดส่วนถึงสองในสามของหนังสือทั้งหมดใน ค.ศ.2001 ส าหรับหนังสือแปลจากสหราชอาณาจักร 
เยอรมัน และฝร่ังเศสมีส่วนแบ่งทางเพียงแค่ร้อยละ 5 เท่านั้น จากผลการส ารวจใน ค.ศ.2000 จาก
ส านักพิมพ์ในสาธารณรัฐเกาหลีผู้มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์หนังสือแปลได้กล่าวว่า หนังสือแปลที่
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เป็นที่นิยมมากที่สุด มาจากสหรัฐอเมริกา(ร้อยละ  68.2), ญ่ีปุ่น (ร้อยละ 52.4), สหราชอาณาจักร (ร้อยละ 
13.7), เยอรมัน (ร้อยละ 10.6), ฝร่ังเศส (ร้อยละ6.7), และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ร้อยละ 5.2) (Han 

Kim, 2001) 

หนังสือที่ได้รับความนิยม ค.ศ. 2007 ส่วนมากเป็นหนังสือแนว How to? ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ การลงทุนการเงิน และภาษา โดยเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวกับผู้หญิงสาวๆ ดูจะ
เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก หนังสือแนววรรณคดี หนังสือขายดีจากผู้เขียนชาวต่างชาติ และหนังสือนิยายที่
แปลจากภาษาญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมเช่นกัน ในบันทึกหนังสือขายดีประจ าปี หนังสือแปลเป็นประเภท
หนังสือที่ขายดีเป็นอันดับที่ 16 ใน 30 อันดับต้นๆ มา 3ปีติดๆ กัน หนังสือแปลจะขายดีกว่าหนังสือ
ประเภทอ่ืนๆ หนังสือนิยายแนวประวัติศาสตร์เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเมื่อมีการน าไปท าเป็นภาพยนตร์ 
หนังสือแนวศาสนา หรือหนังสือที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวส าหรับการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยเป็น
หนังสือที่ยังขายได้เร่ือยๆ โดยรวมแล้วหนังสือแนว How to?  เกี่ยวกับความรู้ทั่วๆ ไป หนังสือเร่ืองเล่า
เกี่ยวกับความกล้าหาญ หนังสือที่เกี่ยวกับความจริงที่ช่วยกระตุ้นจิตวิญญาณ หนังสือรวบรวมการค้นพบ
, ประวัติศาสตร์, ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หนังสือการ์ตูนเพื่อการเรียนรู้ , หนังสือการ์ตูนส าหรับเด็ก
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนติดล าดับหนังสือขายดีและมีแนวโน้มที่จะรักษาต าแหน่งได้ด้วยในช่วง
สองถึงสามปีที่ผ่านมา (Korean Publisher Association, 2007) 

 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

สาธารณรัฐเกาหลีไม่มีดัชนีชี้วัดโดยเฉพาะในด้านการวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศ ดังนั้นจึงจะใช้ดัชนีชี้วัด
ทางอ้อมเท่าที่เผยแพร่เพื่อจะวัดความส าเร็จของนโยบายการส่งเสริมการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นดัชนีชี้วัดทาง
สถิติ สถิติจากอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ ดัชนีชี้วัดจากการวิจัย การรวบรวมข้อมูล และค าบรรยายจาก
กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านของประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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ดัชนีชี้วัดในรูปแบบของสถิติ 
 

ตารางท่ี 37  อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรสาธารณรัฐเกาหลี  อายุ 15 – 24 ปี และ 15 ปีขึ้นไป 

ปี 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2007 

ร้อยละ 

(15-24 ปี) 
97.7* 97.8** 97.9** 97.3** 98** 98.1** 98.3** 98.4** 98.5* 98.6*** NA 

ร้อยละ 

(15 ปีขึ้น
ไป) 

96.3* 96.4** 96.9** 97.3** 97.6** 98** 98.17** 98.3** 98.5** 97.9*** 93.5*** 

 

ที่มา : * EFA 2000 –Literacy Assessment 

 ** UIS Statistics in Brief 2007 

 *** World Fact Book 2008  

 

อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรสาธารณรัฐเกาหลีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ 
อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป และอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร
ระหว่างอายุ 15-24 ป ี

 

ภาพที่  5  แสดงอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร 

90 

92 

94 

96 

98 

100 

ร้อยละ 15  ปีขึ้นไป 

15 - 24  ป ี

15  -24 ป ี

15 ปีขึ้นไป  -  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2007 

97.7 97.8 97.9 97.3 98 98.1 98.3 98.4 98.5 98.6 NA 

96.3 96.4 96.9 97.3 97.6 98 98.3 98.5 98.17 97.9 93.5 
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จากภาพที่ 5 พบว่าอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรในสาธารณรัฐเกาหลี ที่วัดจากกลุ่ม
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ ค.ศ. 1990 นั่นอาจเป็นเพราะตั้งแต่เกาหลีได้รับ
อิสรภาพคืนจากจักรวรรดิญ่ีปุ่น ประชากรมีอัตราการอ่านออกเขียนได้ต่ ามาก รัฐบาลจึงต้องการเพิ่ม     
ขีดความสามารถและอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรโดยการรณรงค์ให้ให้ประชากรได้เรียนรู้
ผ่านห้องสมุด จนเกิดห้องสมุดขนาดเล็กและห้องสมุดในแต่ละท้องถิ่นอย่างมากมาย  (Yong-Jae Lee, 

2006) นอกจากนี้ยังมีเหตุผลสนับสนุนให้อัตราการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะ
รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและมีนโยบายการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ และที่ส าคัญยังส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นวัยใด ที่ใด เวลาใด สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 
2540) จนถึง ค.ศ. 1998 เป็นต้นมาอัตราการอ่านออกและเขียนได้ของสาธารณรัฐเกาหลีเร่ิมต่ าลงจะเห็น
ได้ชัดใน ค.ศ. 2002  นั่นอาจเป็นเพราะเยาวชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเกิด ค.ศ.1983 อยู่ในรอยต่อของ
ทศวรรษที่ 70 ตอนปลาย และ 80 รัฐบาลให้ความสนใจในการปรับปรุงพัฒนาระบบการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยจึงท าให้การพัฒนาห้องสมุดหรือการรณรงค์การอ่านหยุดชะงัก (Yoon-ok Han, 2005)             
แต่ในช่วงทศวรรษที่ 90 ได้มีการรณรงค์การอ่านและการเรียนรู้ขึ้นมากมาย อีกทั้งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยผ่านการสนเทศ แต่ส าหรับการชี้วัดความส าเร็จจากนโยบายในช่วงทศวรรษที่ 90 นั้นยังเป็นเร่ือง
ของอนาคต 

 

สถิติจากอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ 
จะเห็นได้ว่าหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ค.ศ.1998 คือหนังสือการ์ตูน วรรณกรรม และ

สังคมศาสตร์ตามล าดับ  ค.ศ.1999-2001 กระแสนิยมของหนังสือยังคงเหมือนเช่น ค.ศ.1998 แต่ใน ค.ศ.
2002 มีการเปลี่ยนแปลง โดยความนิยมอันดับต้นๆ ยังคงเป็นหนังสือการ์ตูนเช่นเดิม แต่หนังสือเด็ก
ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย ในขณะที่หนังสือประเภทวรรณกรรมยังครองล าดับที่ 3 ค.ศ.2003 หนังสือ
วรรณกรรมได้กลับมาเป็นที่นิยมเป็นล าดับที่ 2 ซึ่งล าดับที่ 1 ยังคนเป็นหนังสือการ์ตูนและล าดับที่ 3 คือ
หนังสือส าหรับเดก็ และเป็นเช่นเดียวกันใน ค.ศ.2004  ค.ศ.2005 มีการเปลี่ยนแปลงคือ หนังสือประเภท
วรรณกรรมได้รับความนิยมเป็นล าดับแรก ตามด้วยหนังสือการ์ตูน และหนังสือส าหรับเด็ก เฉก
เช่นเดียวกัน ค.ศ.2006  ค.ศ.2007 มีการเปลี่ยนแปลงล าดับคือ หนังสือวรรณกรรมได้รับความนิยม 
ตามมาด้วยหนงัสือส าหรับเด็ก และหนังสือการ์ตูน ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 38 
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ตารางท่ี 38   แสดงจ านวนหนังสือแบ่งตามประเภทของหนังสือ 
 

ประเภท 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ทั่วไป 449 379 382 360 206 152 297 322 254 515 

ปรัชญา 898 577 600 527 546 609 584 843 826 1,066 

ศาสนา 1,837 1,690 1,482 1,351 1,172 1,240 1,183 2,032 1,749 1,980 

สังคมศาสตร์ 5,001 4,483 4,335 4,168 4,243 4,125 4,650 5,779 6,488 5,579 

วิทยาศาสตร์ 524 460 459 419 415 466 514 849 694 565 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 4,110 4,026 4,186 3,619 3,677 3,330 2,891 3,661 4,493 3,135 

ศิลปะ 1,341 1,400 1,380 1,113 1,116 1,205 1,308 1,632 1,731 1,441 

ภาษา 1,488 1,357 1,449 1,561 1,422 1,512 1,502 2,246 2,277 1,667 

วรรณกรรม 5,034 5,020 4,826 4,806 5,067 5,586 6,069 8,250 9,667 7,752 

ประวัติศาสตร์ 1,137 821 871 811 840 915 1,128 1,302 1,326 1,048 

หนังสือ
แบบเรียน 

3,115 2,298 1,600 1,673 2,319 1,931 1,485 1,927 1,830 1,749 

หนังสือ 

ส าหรับเด็ก 
3,864 3,399 4,062 4,754 6,103 5,219 5,913 7,152 6,700 7,307 

การ์ตูน 8,122 91,134 9,329 9,117 9,060 9,081 7,867 7,593 7,486 7,290 

รวม 36,920 35,044 36,961 34,279 36,186 35,371 35,391 43,598 45,521 41,094 

ที่มา : Source: Korean Publishers Association 2008 

 

ในด้านของหนังสือแปล หนังสือที่ได้รับความนิยม ค.ศ.1998-ค.ศ.1999 คือ หนังสือการ์ตูน 
หนังสือวรรณกรรม และหนังสือส าหรับเด็ก ค.ศ.2000 ล าดับหนังสือที่ได้รับความนิยมคือหนังสือ
การ์ตูน แต่หนังสือส าหรับเด็กกลับได้รับความนิยมมากกว่าหนังสือประเภทวรรณกรรม ซึ่งแตกต่างจาก
สองปีที่แล้วซึ่งความนิยมในลักษณะนี้เกิดขึ้นจนถึง ค.ศ.2006-2007 หนังสือที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ
หนังสือส าหรับเด็ก หนังสือการ์ตูนและหนังสือวรรณกรรม ซึ่งแสดงรายละเอียดในตารางที่ 39 
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ตารางท่ี  39  แสดงจ านวนหนังสือแปลแบ่งตามประเภทของหนังสือ 
 

ประเภท 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ทั่วไป 24 21 74 13 3 14 89 39 32 78 

ปรัชญา 222 179 205 180 169 215 250 355 334 571 

ศาสนา 447 464 398 399 321 382 403 471 459 796 

สังคมศาสตร์ 436 472 562 728 772 849 1,002 1,104 1,257 1,433 

วิทยาศาสตร์ 143 96 122 143 182 204 148 194 195 221 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 557 316 399 411 456 487 329 373 352 487 

ศิลปะ 291 268 236 260 236 264 262 244 303 444 

ภาษา 178 101 107 163 174 189 148 134 109 192 

วรรณกรรม 1,143 1247 1,296 1,387 1,682 1,749 1,823 2,096 2,057 2,349 

ประวัติศาสตร์ 139 159 157 132 201 225 272 302 327 290 

หนังสือแบบเรียน 2 3 2 27 42 68 9 17 36 3 

หนังสือ 

ส าหรับเด็ก 
716 707 1,333 1,570 2,443 2,048 2,245 2,374 2,290 2,811 

การ์ตูน 2,335 2,821 3,948 4,267 3,763 3,600 3,108 2,992 2,731 2,646 

รวม 6,633 6,860 8,839 9,680 10,444 10,294 10,088 10,695 10,482 12,321 

 

ที่มา : Korean Publishers Association 2008 
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ตารางท่ี 40  แสดงจ านวนหนังสือในตลาดหนังสือและรายได้รวมของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์  
     ค.ศ. 2007 

จ านวนเล่มที่พิมพ์ ราคาโดยเฉลี่ย 
มูลค่าตลาด 

(พิมพ์ครั้งแรก) (เล่ม) (ต่อเล่ม) 

132,503,119 
KRW 11,872 KRW 1.5 Trillion* 

(US$ 11.30) (US$ 1.4 Billion) 
  

ที่มา : Korean Publishing Yearbook 2008 

*ตัวเลขของปี ค.ศ. 2006 

 

ตารางท่ี 41   แสดงรายได้รวมของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ 

ค.ศ. 
รายได้รวม 

(ล้านล้านวอน) 

1996 32,677 

1997 40,793 

1998 37,764 

1999 21,603 

2000 23,194 

2001 24,257 

2002 28,103 

2003 24,463 

2004 23,484 

2005 26,939 

ที่มา : Korean Publishers Association 2008 

 

จากตารางที่ 41 แสดงรายได้รวมของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่ ค.ศ.1996-ค.ศ.2005 พบว่า 
ค.ศ.1997  มีรายได้รวมสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ถึง 8,116 ล้านล้านวอน แต่รายได้รวมนั้นลดลง ใน ค.ศ.
1998 จนถึง ค.ศ.1999 อย่างเห็นได้ชัด นั่นอาจเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และตั้งแต่ ค.ศ.2000 ได้มี
การเพิ่มขึ้น จนถึง ค.ศ.2002 และลดลง ในสองปีถัดมาและเพิ่มสูงขึ้นใน ค.ศ.2005 โดยมีมูลค่าถึง 
26,939 ล้านล้านวอน  
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(ล้านล้านวอน) 

 
 

ตารางท่ี 42 แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 

 

ค.ศ. 1999 2001 2002 2003 2004 

ร้อยละ 13.1 14.7 15.5 15 16.5 

ที่มา : Masternation.com    

    

 

ภาพที่ 6  แสดงรายได้รวมของอุตสาหกรรมสื่อสิง่พิมพ ์
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ภาพที่ 7 แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 
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ภาพที่ 7 แสดงว่าสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการใช้จ่ายของรัฐบาลผ่านการศึกษา ตั้งแต่ ค.ศ.1999-

ค.ศ.2004  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี ซึ่งใน ค.ศ.2004 นั้นรัฐบาลได้ใช้จ่ายผ่านการศึกษาเป็นอันดับที่ 50 

ของโลก ซึ่งใน ค.ศ.2001 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.6 จากปีก่อน และใน ค.ศ.2002 ได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
0.8 แต่ ค.ศ.2003  การใช้จ่ายของรัฐบาลผ่านการศึกษาได้ลดลงร้อยละ 0.5 และใน ค.ศ.2004 ได้มีการใช้
จ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.5  

 

ตารางท่ี 43  แสดงค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (คิดเป็นร้อยละของ GNI*)  
 

ค.ศ. 1999 2001 2002 2003 2004 

ร้อยละ 3.8 4.3 4.5 4.6 4.6 

 

* GNI = Gross National Income (รายได้ประชาชาต)ิ 

ที่มา : Masternation.com    

 

 
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งคิดเป็นจ านวนร้อยละของรายได้

ประชาชาติน้ันอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก  ซึ่งถือว่าสูงมาก  ค.ศ.1999 จนถึง ค.ศ.2001 ได้มีการใช้จ่ายด้าน
การศึกษา  เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 0.5 และเพิ่มขึ้น ค.ศ.2002 ร้อยละ 0.2  ค.ศ.2003 เพิ่มอีกร้อยละ 0.1 และ
คงที่ใน ค.ศ.2004  ดังที่แสดงในตารางที่ 43 และภาพที่ 8 

 

 

 

 

ภาพที่  8  ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลผ่านการศึกษา (คิดเป็นรอ้ยละของ GNI) 

0 
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 จ านวนเล่มที่อา่น 

 

ตารางท่ี 44 แสดงจ านวนหนังสือที่เยาวชนอายุ 15 ปีอ่านใน ค.ศ. 2002 

 

หนังสือเล่มใหญ่ (Longtext) 14  เล่ม/ปี 
หนังสือเล่มเล็ก (Shorttext) 52.2  เล่ม/ปี 
ท่ีมา : Masternation.com   

 

 

การอ่านหนังสือของเยาวชนอายุ 15 ปี ค.ศ.2002 มีดัชนีชี้วัดคือ จ านวนเล่มที่อ่านหนังสือเล่ม
ใหญ่ (Longtext) 14 เล่มต่อปี ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก และหนังสือเล่มเล็ก (Shorttext) เช่น 
หนังสือการ์ตูน 52.2 เล่มต่อปี และอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 44 

 

 จ านวนหนังสือในห้องสมุด 

 

ตารางท่ี 45  แสดงจ านวนหนังสือโดยรวมที่อยู่ในห้องสมุด  
 

จ านวนหนังสือโดยรวม 2,576,000  เล่ม 

จ านวนหนังสือต่อ 1,000 คน 52.9594  เล่ม 

ท่ีมา : Masternation.com   

 

จากตารางที่ 45 แสดงจ านวนหนังสือในห้องสมุด ซึ่งแบ่งเป็นจ านวนหนังสือโดยรวม และ
จ านวนหนังสือต่อ 1,000 คน ซึ่งจ านวนหนังสือโดยรวมของห้องสมุดในสาธารณรัฐเกาหลีมีจ านวนสูง
ถึง 2,576,000 เล่ม มีจ านวนหนังสือในห้องสมุดมากเป็นอันดับที่ 35 ของโลก และมีหนังสือ 52.9594 

เล่มต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งเป็นประเทศที่มีจ านวนหนังสือต่อคนโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 60 ของโลก  
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ตารางท่ี 46  แสดงจ านวนห้องสมุด  ค.ศ. 2005 

เมือง ยอดรวม ห้องสมุดของเมือง 
ห้องสมุดของ
สถานศึกษา 

ห้องสมุดของ
เอกชน 

ห้องอ่านหนังสือ
ส าหรับเด็ก 

Seoul  44 16 22 6 30(2) 

Busan  24 10 12 2 23 

Daegu  13 0 12 1 9 (1) 

Incheon 11 3 8 0 10 

Gwanju  12 7 5 0 12 

Daejeon 15 13 2 0 12 

Ulsan  5 1 4 0 5 (1) 

Gyanggi  70 59 8 0 62(2) 

Guanwon  39 17 22 0 33 

Chungbuk  25 10 15 0 20 (1) 

Chungnam  38 19 19 0 26 

Jeonbuk  36 18 17 0 23 

Jeonnam 44 25 19 0 32 (1) 

Gyungbuk 51 23 28 0 43 

Gyungnam 42 18 24 0 33 

Jeju  18 11 6 1 16 

รวม 487 250 223 14 389 (8) 

ที่มา : Young Sook Song (2006) 
 

 จากตารางที่ 46 ค.ศ.2005 ห้องสมุดของสาธารณรัฐเกาหลีมีทั้งสิ้น 487 แห่ง  แบ่งเป็นห้องสมุด
ของเมือง 250 แห่ง  ห้องสมุดของสถานศึกษา 223 แห่ง  ห้องสมุดของเอกชน 14 แห่ง  โดยมีห้องอ่าน
หนังสือส าหรับเด็ก 389 แห่ง 

 นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Korean Publication yearbook 2008 พบว่า ค.ศ.2007 สาธารณรัฐเกาหลี    
มีส านักพิมพ์จ านวน 29,977 แห่ง ร้านหนงัสือ 2,042 ร้าน และห้องสมุด 607 แห่ง 

Programme for International Student Association (PISA) 

โครงการประเมินด้านการอ่าน (Programme for International Student Association: PISA) 

ส าหรับประเทศที่เป็นสมาชิกภายใต้องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 

for Economic Co-operation and Development: OECD) ได้ประเมินการรู้เร่ืองและทักษะของนักเรียน
เพื่อการเตรียมตัวเป็นประชาชนในอนาคต โดยมีการประเมินความรู้และทักษะทั้ง 3 ด้านคือ การอ่าน 
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คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ในที่นี้จะพูดถึงทักษะด้านการอ่าน ซึ่งท าการประเมินกับประชากรที่
เป็นเยาวชนในสาธารณรัฐเกาหลีที่มีอายุ 15 ปี ซึ่งได้ท าใน ค.ศ.2000, 2003, 2006  

ตารางท่ี 47  แสดงผลการประเมินด้านการอ่าน (PISA) 

 

ค.ศ. 2000* 2003* 2006** 

คะแนน 523 534 556 

ล าดับที่ (ของโลก) 6 2 1 

ท่ีมา :  *Korean Educational Development Institute 2005 

 **OECD Factbook 2009 

 

จากตารางที่ 47 และภาพที่ 9 แสดงระดับคะแนนและล าดับผลการประเมินด้านการอ่าน จะเห็น
ได้ว่าความรู้และทักษะด้านการอ่านของเยาวชนเกาหลี  ที่มีอายุ 15 ปีนั้นสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยใน  
ค.ศ.2000 ซึ่งเป็นปีแรกที่เร่ิมการประเมิน สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก แต่ในคร้ังที่ 2      
ได้พัฒนาขีดความสามารถจนขึ้นไปอยู่ในล าดับที่ 2 และใน ค.ศ.2006 ได้เป็นประเทศที่มีประชากรมี
ความรู้และมีทักษะในการอ่านเป็นอันดับที่ 1 ของโลก  
 

 

กิจกรรมจากนโยบายส่งเสริมการอ่านเพื่อกระตุ้นการอ่านภายในครอบครัว  
Young Sook Song (2006) ได้บรรยายไว้ในบทความวิจัยเพื่อน าเสนอในหัวข้อ การให้บริการ

ห้องสมุดส าหรับเด็กเพื่อการอ่านของครอบครัว (Family Reading in Children’s Library Services of 
Korea) ส าหรับการประชุม World Library and Information Congress คร้ังที่ 72 ที่จัดโดย IFLA General 

ภาพที่ 9  แสดงผลการประเมินด้านการอ่าน (PISA) 
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Conference and Council เกี่ยวกับผลและความร่วมมือในการส่งเสริมและการรณรงค์การอ่านของ
ครอบครัวไว้ดังน้ี 

 

 

โครงการ 1 เมือง 1 เล่ม One City One Book Project ค.ศ. 2003 

ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ยอมรับว่าพวกเขาสนุกและมีความสุขกับการอ่านหนังสือเด็กอีกคร้ังใน
ตอนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างนี้ และให้ทั้งประสบการณ์ที่ดี อบอุ่น และเข้าใจที่จะสื่อสารกับเด็กๆ  มากขึ้น             
ซึ่งการสื่อสารจะท าให้เกิดความรักและความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้น ท าให้เกิดมิตรภาพและ
สัมพันธภาพระหว่างครูและลูกศิษย์ ซึ่งนับเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ห้องสมุดประชาชนต้องการ
ทีเดียว หนังสือที่ได้เลือกจากโครงการนี้จะถูกจัดอันดับโดยการวัดจากจ านวนการยืมที่มากที่สุดใน
ห้องสมุด และยอดขายของหนังสือเองก็จะต้องสูงตามไปด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้ขยายผลไปใช้ในระดับ
ห้องสมุดและระดับหมู่บ้าน โดย 1 ห้องสมุด 1 เล่ม (One Library One Book) 1 หมู่บ้าน 1 โครงการ
รณรงค์หนังสือ (One Village One Book Campaign) ซึ่งเร่ิมต้นใน ค.ศ.2003 ที่เมือง Seosan และใน ค.ศ. 
2004 แพร่ขยายไปยังเมืองต่างๆ เช่น Suncheon, Busan, และ Wonju 

โครงการการอ่านเมืองโซล  Reading Seoul Project ค.ศ. 2004  
โครงการนี้มีห้องสมุดประชาชนจ านวน 31 แห่ง ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการในปี

นั้น ซึ่งแต่ละแห่งก็มีกิจกรรมการอ่านในแต่ละสัปดาห์และมีการจัดสัมมนาด้วย 

คุณย่าสุดสวย  The Beautiful Granny project: silver Storytellers Workshop ค.ศ.2004  
โครงการนี้วางแผนและร่วมมือโดย Seoul Society for Children’s Library และ Literature 

(SSCLL) และ สนับสนุนโดยบรรดาคุณย่าคุณยายทั้งหลายของกรุงโซล โดยที่อาสาสมัครเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวนมาก ห้องสมุดหลายๆแห่งได้รับการสนับสนุนและมีอาสาสมัครในการเล่าเร่ืองและ ในการ
ให้บริการเด็กๆอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่เข้าร่วม (คุณย่า คุณยาย) จะมีความนับถือตนเองมากขึ้น และได้สัมผัส
กับการบรรลุเป้าหมายของตัวเอง ซึ่งเป็นแรงผลักดันในด้านบวกส าหรับการวางแผนในอนาคต ภายใต้
การสนับสนุนทั้ง 56 โครงการ โครงการ คุณย่าคุณยายสุดสวยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจ า ค.ศ.2004 
และได้รับการสนับสนุนต่อไปใน ค.ศ.2005 และ ค.ศ.2006 จนถึงปัจจุบัน 

สรุปได้ว่า  สาธารณรัฐเกาหลีนั้นได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื้อ ซึ่งมีวัฒนธรรมและความเชื่อให้
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ในอดีตเกาหลีต้องประสบกับปัญหาด้านการเรียนรู้และการอ่านออกเขียนได้ของประชากร
ในประเทศ ที่อ่านออกและเขียนได้เพียงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นวิกฤตที่รัฐบาลจะต้อง
ตระหนักถึง ดังนั้นจึงได้มีนโยบายเพื่อให้ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้มากขึ้น และได้รณรงค์
พร้อมทั้งส่งเสริมการอ่านผ่านรูปแบบของการศึกษา และห้องสมุด อีกทั้งยังส่งเสริมนโยบายการเรียนรู้
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ตลอดชีวิต เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคน สามารถเรียนรู้ได้ทุกวัน ทุกแห่ง และสิ่งที่พัฒนาตามมาด้วยกันคือ
การรณรงค์การอ่าน  

 จะเห็นได้ว่านโยบายการส่งเสริมการอ่านของสาธารณรัฐเกาหลีนั้น ได้ท าควบคู่ไปกับนโยบาย
การส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมในด้านสารสนเทศ การรักษาและด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ          
จะเห็นได้จากนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต การงดเก็บค่าบริการเข้าห้องสมุด การส่งเสริมระบบ
ฐานข้อมูลและส่งเสริมสื่อออนไลน์ การพัฒนาห้องสมุดประจ าโรงเรียน และโครงการรณรงค์ เช่น 
โครงการหนังสือส าหรับวัยแรกเร่ิม Bookstart โครงการ 1 เมือง หนังสือ 1 เล่ม โครงการที่ส่งเสริมและ
สร้างลักษณะนิสัยการอ่านของเยาวชนและครอบครัว (Chekori Campaign) การจัดเตรียมห้องสมุด
ส าหรับเด็ก นโยบายสร้างครอบครัวนักอ่าน ห้องสมุดแห่งปาฏิหาริย์ เทศกาลเร่ืองเล่าส าหรับครอบครัว 
โครงการอ่านแหง่โซล และงานสัปดาห์หนังสือที่จัดขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

ทั้งนี้ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และกระทรวงการบริหารส่วนกลางภาครัฐ
และกิจการภายใน ต่างเป็นแม่แรงในการส่งเสริมและการพัฒนารวมทั้งให้การช่วยเหลือทางด้านการเงิน
ด้วย ซึ่งหน่วยงานย่อยๆ ภายใต้กระทรวง  ต่างวางแผนและด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จ จะเห็น
ได้ว่าทุกกระทรวงต่างมีนโยบายที่สอดคล้องกันตามแผนพัฒนาฉบับที่เจ็ด อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือ
จากองค์กรภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงผลก าไร จึงท าให้การณรงค์การเสริมสร้างลักษณะนิสัยการ
อ่านของสาธารณรัฐเกาหลีพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

นโยบายการส่งเสริมการอ่านของสาธารณรัฐเกาหลีนั้นไม่ได้สร้างไว้เพื่อเป็นเพียงนามธรรม 
ทุกๆ นโยบายนั้นเกิดจากความตั้งใจและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่หวัง         
ผลก าไร และที่โชคดีไปกว่านั้นคือ วัฒนธรรมและความเชื่อของประชากรที่ให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับบุตร ซึ่งเป็นการเร่ิมต้นในระดับครอบครัวที่เป็นพื้นฐานสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับประชากรในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-320 

 

นโยบายสง่เสริมการอ่านของประเทศเวียดนาม 

 เวียดนามเป็นประเทศที่มีพัฒนาทางประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติอันยาวนาน  จากการเป็น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรจีนในศต.ที่ 16 จนถึงสมัยต้นศตวรรษที่ 19 จนถึง ค.ศ.1975 ประเทศเวียดนาม
ต้องผ่านประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้เพื่อเรียกร้องอิสรภาพจากจักรวรรดินิยมตะวันตกคือฝร่ังเศส และ
สหรัฐอเมริกา จากอดีตถึงปัจจุบันประเทศต่างๆ  ที่ เข้ามาปกครองเวียดนามได้ทิ้งร่องรอยแห่ง
วัฒนธรรมทางการศึกษาหลายประการ และในขณะเดียวกันประเทศชาติต้องประสบกับความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างใหญ่หลวง เมื่อประเทศยุติจากภาวะสงครามใน ค.ศ.1975 จนถึง                    

ยุคปัจจุบัน นับเป็นเวลาเพียง 34 ปี เวียดนามสามารถพลิกฟื้นและพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วและ   

น่าอัศจรรย์ ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเวียดนามเป็นแหล่งการผลิตและการลงทุนอันส าคัญแห่งหนึ่ง
ของโลก 

  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมเวียดนามดังกล่าว คือ  การที่ผู้น า
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังค ากล่าวของ ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่ได้
ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนภายหลังการประกาศอิสรภาพของชาติ  ค.ศ.1945 ว่า รัฐบาลเวียดนามจะ
เร่งขจัดปัญหาของชาติสามประการคือ  โจรแห่งความหิวโหย โจรแห่งการรุกราน และโจรแห่งความ        
โง่เขลา โดยให้เหตุผลว่าชนชาติใดไม่รู้หนังสือประเทศชาติย่อมอ่อนแอ การสนับสนุนให้ประชากร
อ่านออกเขียนได้จักเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เวียดนามฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ทัดเทียมนานาชาติได ้

 นับจากการแสดงวิสัยทัศน์ของท่านผู้น าดังกล่าวการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อให้ประชาชนอ่าน
ออกเขียนได้จึงได้เร่ิมขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่องในช่วงเวลาต่อมาจนถึงยุคปัจจุบัน  สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า  ปัจจุบันประเทศเวียดนามนับเป็นประเทศที่มีอัตราการอ่านออก
เขียนได้สูงมาก ในปัจจุบันประชากรชาวเวียดนามอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมีอัตราการอ่านออกเขียนได้สูง
ถึงร้อยละ 99  และประชาชนชาวเวียดนามยังมีสถิติการอ่านหนังสืออันนอกจากการอ่านต าราเรียนสูง
ถึงปีละ 60 เล่มต่อคน (Veena Thoopkrajae 2007) 

 ในแง่ของการอ่านออกเขียนได้นั้น รัฐบาลเวียดนามได้จัดให้มีการปฏิรูปทางการศึกษาคร้ัง
ส าคัญหลายคร้ัง การปฏิรูปการศึกษาทุกคร้ังระบุให้การรณรงค์เร่ืองการอ่านออกเขียนได้เป็นวาระ
ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวียดนามได้ร่วมมือกับโครงการ  The Asia –Pacific Programme 

of  Education for ALL (APPEAL) ภายใต้การก ากับของ UNESCO ใน ค.ศ.1989 เวียดนามก็ได้ริเร่ิม
การพัฒนานโยบายทางการศึกษาในการลดอัตราการไม่รู้หนังสือ(Illiterates)อย่างกว้างขวางและเป็น
แบบแผนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใน ค.ศ.2010 เวียดนามมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้อัตราการไม่รู้หนังสือใน
ประชากรเวียดนามหมดไปให้ได้  
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 นับได้ว่าการอ่านออกเขียนได้ของชาวเวียดนามเป็นทักษะพื้นฐานอันส าคัญและสนับสนุนให้
ประชาชนชาวเวียดนามมีความสามารถในการอ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆ นอกเหนือจากระดับการอ่านออก
เขียนได้แล้วชาวเวียดนามยังมีสถิติการอ่านที่สูง ทั้งนี้เป็นเร่ืองที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลเวียดนาม
ไม่เคยจัดท านโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด รายงานกรณีศึกษาประเทศเวียดนาม
ฉบับนี้ จึงได้รวบรวมนโยบายทางการศึกษาด้านอ่ืนๆและบทบาทของรัฐบาลจากอดีตสู่ปัจจุบันที่จะมี
ผลเชิงบวกต่อการพัฒนาการอ่านของประชาชนชาวเวียดนามทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการน าเสนอ
ได้แบ่งการน าเสนอโดยแบ่งตามช่วงเวลาแห่งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศ คือ 

 ช่วงท่ี 1    จากอดีตจนถึงปีแห่งการประกาศอิสรภาพของประเทศ ค.ศ.1945    
 ช่วงท่ี 2    ค.ศ.1945 – ค.ศ.1954 ซึ่งเป็นช่วงแห่งการฟื้นฟูประเทศจากสภาวะสงคราม 

 ช่วงท่ี 3   ค.ศ.1954 – ค.ศ.1975  ซึ่งเป็นช่วงแห่งการต่อสู้เพื่อการรวมประเทศ 

 ช่วงท่ี 4    ค.ศ.1976 – ค.ศ.2000   ศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจ 

 ช่วงท่ี 5    ค.ศ.2000 จนถึงปัจจุบันคือ ช่วงที่เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจกับตลาดโลก 

  มากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนีไ้ด้รวบรวมข้อมูลด้านการปรับตัวของส านักพิมพ์ คุณภาพสิ่งพิมพ์ และช่องทางการ
จัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ  ในแง่ที่ว่า 
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของประเทศเวียดนามนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดจากรัฐบาลสังคมนิยม   
แม้ในยุคปัจจุบันที่ เวียดนามมีการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น หน่วยงานต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ก็ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับอย่างใกล้ชิดของรัฐบาล   
 

ช่วงท่ี 1  จากอดีตถึงปีแห่งการประกาศอิสรภาพของประเทศ ค.ศ.1945 

            : การอ่านภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนและฝร่ังเศส 

 เวียดนามเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมทางการศึกษาที่บ่มเพาะผ่านกาลเวลาอันยาวนาน  
ในส่วนของวัฒนธรรมทางอ่านของเวียดนามในอดีตนั้นได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนโดยถ่ายทอด
ผ่านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในฐานะของการเป็นประเทศราชของจีน มรดกทางการอ่าน 
ที่ส าคัญคือการอ่านตามวัฒนธรรมขงจื้อ  

 1.   การอ่านภายใต้วัฒนธรรมขงจื้อ (ค.ศ.1075 – ค.ศ.1919) 
  ค.ศ.1075 – ค.ศ.1919 การศึกษาในเวียดนามได้รับอิทธิพลจากระบบขงจื้อนั่นคือ การ
ก าหนดให้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการโดยการทดสอบคุณธรรม และความรู้ความสามารถ
ตามปรัชญาขงจื้อ (เขียน ธีระวิทย์ 2542, หน้า 65) การสอบคัดเลือกเป็นการสอบระดับประเทศที่
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ประชาชน  ทุกคนมีสิทธิในการเข้าสอบได้  ดังนั้นการใช้ระบบการคัดเลือกดังกล่าวจึงเป็นโอกาสให้
ประชาชนชาวเวียดนามสามารถใช้การศึกษาเป็นช่องทางในการเปลี่ยนสถานะทางสังคมของตนเองได้  
  ในช่วงนี้สังคมเวียดนามให้คุณค่าด้านความรู้และคุณธรรมในตัวประชาชนเป็นอย่างมาก 
โดยถือว่าบุคคลจะมีสถานะทางสังคมที่ดีได้นั้นจ าเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ ในด้านของการแบ่ง           
ชนชั้นทางสังคม ผู้ที่ได้รับเกียรติสูงสุดในสังคม คือ ผู้คงแก่เรียน ชาวนา กรรมกร และพ่อค้าตามล าดับ  
เร่ืองเศรษฐกิจ การค้า และการท าให้ชาติมั่งคั่งมีอิทธิพลน้อยกว่าการประพฤติที่มีคุณธรรม และการ        
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ (เขียน ธีระวิทย์ 2542, หน้า 78) 
  ในแง่ของลักษณะครอบครัว ครอบครัวนักปราชญ์แบบขงจื้อเป็นครอบครัวที่มีเกียรติ        
มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่อง ช่วยเหลือจากสังคมเสมอ โดยผู้ชายในครอบครัวไม่ว่าจะแก่หรือหนุ่ม  
จะใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อการเรียน สอบ เพื่อให้ได้ต าแหน่งดีๆ ครอบครัวของนักปราชญ์จะต่างจาก
ครอบครัวของชาวนาคือ ไม่ได้รวมตัวกันเพื่อเป็นหน่วยของการผลิต หน้าที่ความรับผิดชอบจึงตกอยู่กับ
ภรรยา ดังค ากล่าวที่ว่า ข้างๆสามีที่ก าลังอ่านหนังสือ ภรรยาก าลังทอผ้าไหม  (นิติภูมิ นวรัตน์ 2549,    
หน้า 91) 

  จากค่านิยมทางสังคมที่เชิดชูผู้คงแก่เรียน ผู้มีความรู้กว้างขวางนี่เองที่ส่งเสริมให้บรรพบุรุษ
ชาวเวียดนามมีวัฒนธรรมการอ่านที่น่าชื่นชม ในช่วงนี้การอ่านที่ส าคัญคือการศึกษาต าราหลักของขงจื้อ 
5 เล่ม (The Confucian Five classical Books) อันประกอบด้วย หนังสือค ากลอน หนังสือยุทธศาสตร์ทาง
การทหาร หนังสือปรัชญาโบราณ หนังสือศีลธรรม และหนังสือประวัติศาสตร์จีน ตัวอักษรหลักที่ใช้คือ
อักษรจีน  (Pham  Minh Hac  1991, p.6) 

  การอ่านของชาวเวียดนามในช่วงแรกนี้ ถูกจ ากัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความรู้ที่สามารถอ่านและ
เขียนอักษรจีนโบราณมาตรฐาน (จื้อญอ Chu Nho) ได้เท่านั้น  ต่อมาในศตวรรษ 15 อักษรเวียดนาม            
ได้ถูกน ามาใช้ร่วมกับอักษรจีนโบราณซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่า “ จื้อโนม“ (Chu Nom )แต่ยังไม่ถูกน ามาใช้
อย่างเป็นทางการทางการศึกษา จนกระทั่งศตวรรษที่  17 อักษรเวียดนามถูกดัดแปลงเป็นอักษรโรมัน
โดยมิชชันนารีชาวฝร่ังเศส ชื่อ Alexandre de Rhodes  เรียกว่าอักษร ก๊วกงื้อ (Quoc Ngu) และถูก
น ามาใช้อย่างกว้างขวางในฐานะของภาษาทางการของชาติเวียดนามจนถึงยุคปัจจุบัน (Pham Minh Hac 

1991, p.6 ) 

 2.  ศตวรรษที่ 17 การอ่านเมื่อพัฒนาเป็นอักษรโรมัน (ก๊วกงื้อ (Quoc Ngu) ) 

  ภาษาก๊วกงื้อได้รับการใช้อย่างแพร่หลายและค่อยๆ กลายเป็นภาษากลางที่ติดต่อสื่อสารกัน
ทั่วเวียดนาม การน าอักษรโรมันมาใช้ร่วมกับอักษรเวียดนามนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้การอ่าน
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนมากขึ้นยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวรรณคดีและงานเขียน
ในเวียดนามด้วย นิติภูมิ นวรัตน์ (2549, หน้า 110) กล่าวว่า เมื่อมีการน าอักษรโรมันมาเขียนในภาษา
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เวียดนาม วรรณกรรมเวียดนามเจริญรุ่งเรืองขึ้น อักษรโรมันสามารถสื่อสารได้ง่ายกว่าอักษรภาพของจีน
เป็นพันๆ ตัว  การอ่านวรรณกรรมแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว และวรรณกรรมเวียดนามยังเต็มไปด้วย
ความคิดแบบใหม่ๆ จากแนวคิดตะวันตก นักเขียนมีการแสดงออกทางความคิดมากขึ้น    
  ในช่วงนี้เกิดการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันขึ้นเป็นฉบับแรกคือ GIA DIHN BAO            
ซึ่งส่งผลให้การอ่านของชาวเวียดนามแพร่หลายมากขึ้น ประชากรที่อ่านออกเขียนได้สามารถเรียนรู้
ปรัชญาแนวคิดตะวันตกที่หลากหลายผ่านงานเขียนวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน  
  ในยุคนี้วรรณคดีเวียดนามไม่ได้เลียนแบบจีนอีกต่อไปแต่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิจักรวรรดิ
นิยมที่มีความรุนแรง  มีทั้งโฆษณาชวนเชื่อ ละครอิงประวัติศาสตร์ (นิติภูมิ นวรัตน์ 2549, หน้า 110)
ประชากรในยุคนี้จึงนิยมอ่านวรรณกรรมด้วยความรู้สึกร่วมด้านชาตินิยมต่อต้านจักรวรรดินิยมฝร่ังเศส  

ที่เข้ามาปกครองเวียดนามและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตชาวเวียดนามในหลายๆ ด้าน  
 3.  การอ่านภายใต้ระบบอาณานิคมฝรั่งเศส (ค.ศ.1917 – ค.ศ.1945) 

  3.1  ผลของการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา 

   ค.ศ.1917 เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังส าคัญขึ้นในแวดวงการศึกษาเวียดนาม เมื่อฝร่ังเศส
น าระบบโรงเรียนของตนเข้ามาใช้แทนระบบการเรียนดั้งเดิมแบบขงจื้อ (เขียน ธีระวิทย์ หน้า 65) ค.ศ.
1919 มีการออกกฎหมายการศึกษาเวียดนามที่ก าหนดให้ยกเลิกโรงเรียนที่ใช้ภาษาจีน และยกเลิกการ
สอบจอหงวนทั้งหมดเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนระบบฝร่ังเศส รัฐบาลจะจัดให้มีการเปิดโรงเรียน
ระดับประถมในหมู่บ้าน และโรงเรียนระดับมัธยมตามเมืองใหญ่ๆ เช่น เว้ ฮานอย ไซง่อน  ขึ้นมาแทน 
โดยการเรียนโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาก๊วกงื้อเป็นหลัก( Pham  Minh Hac  1991, p.6 ) 

   ค.ศ.1919 – ค.ศ.1945  ภายใต้ระบบการศึกษาแบบฝร่ังเศส  อัตราการรู้หนังสือของ
ประชากรกลับไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด  ในช่วงนี้โรงเรียนเปิดขึ้นน้อยมาก จาก ค.ศ.1941–ค.ศ.1942 มี
โรงเรียนมัธยมปลายเปิดสอนเพียง 3 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมต้นเพียง 65 โรงเรียน และโรงเรียนประถม
เพียง 737 โรงเรียน โดยมีประชากรเข้าเรียนหนังสือคิดเป็นเพียงร้อยละ 2.6 อัตราการรู้หนังสือของ
ประชากรทั้งประเทศมีเพียงร้อยละ 10 (Pham  Minh Hac.  1991, p.7)  

   คุณภาพทางการรู้หนังสือของประชากรเวียดนามลดต่ าลงมาก โรงเรียนต่างๆ ที่รัฐอาณา
นิคมเปิดให้คนท้องถิ่นนั้น อยู่บนพื้นฐานของการกดขี่แบบทาส และผสมกลมกลืนกับการใช้นโยบาย
สร้างความโง่เขลาให้กับประชาชน ล้มล้างการเรียนการสอนแบบจีนไป เป็นการปล่อยให้คนโง่เพื่อง่าย
ต่อการปกครอง  นิติภูมิ นวรัตน์ (2549, หน้า 131) 
  3.2  การรณรงค์ด้านการอ่านออกเขียนได้ครั้งแรกของเวียดนาม 

   ค.ศ.1930  ด้วยความตระหนักถึงสภาวะตกต่ าทางคุณภาพการรู้หนังสือของประชากร
ที่เกิดขึ้น ผู้น าของกลุ่มการเคลื่อนไหวเรียกร้องอิสรภาพเวียดนาม คือ โฮจิมินห์ได้ก่อตั้งพรรค
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คอมมิวนิสต์อินโดจีนขึ้น และเร่งพัฒนาประชากรให้เป็นผู้รู้หนังสือ ภายใต้การประกาศใช้สโลแกนว่า 
“ปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อประชาชนท้ังหมด” ในช่วงนี้การศึกษาเน้นการศึกษาด้านชาตินิยม   
ต่อต้านลัทธิการสร้างความโง่เขลาของฝร่ังเศส เป็นการเร่งพัฒนาให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ โดย
ก าหนดให้ลูกกรรมกรทุกคนต้องได้เรียนหนังสือด้วยภาษาประจ าชาติ พร้อมกับการได้รับการฝึกอาชีพ
จนอายุ 16 ป ี(นิติภูมิ นวรัตน์ 2549, หน้า 131) 
   ก่อนการปฏิวัติใน ค.ศ.1945 สภาวะการรู้หนังสือยังคงอยู่ในระดับต่ า ประชากร        
ร้อยละ 95 ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ เยาวชนใน 5-7 หมู่บ้านต้องเดินทางมาเรียนยังโรงเรียนที่ใช้
ร่วมกัน ในหนึ่งต าบล จะมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่สมบูรณ์เพียงหนึ่งโรงเรียน  (APPEAL: 

UNESCO 1991, p.11) แต่การรณรงค์ด้านการอ่านออกเขียนได้ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้น า
เชื่อว่าการอ่านออกเขียนได้ของประชาชนจะน ามาซึ่งชัยชนะในการต่อสู้ เพื่ออิสรภาพ เมื่อกลุ่ม
ประชาชนผู้ อ่านออกเขียนได้เหล่านี้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นและรับทราบความเคลื่อ นไหว
ระดับประเทศมากขึ้นผ่านการอ่านหนังสือพิมพ์  การรณรงค์ของผู้น าก็น ามาซึ่งความส าเร็จแก่
ประเทศชาติได้ในช่วงต่อมาดังที่ได้วางแผนไว้   
   3.3  พัฒนาการด้านสิ่งพิมพ์ 
   สิ่งที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวหน้าขึ้นมากในช่วงนี้คือหนังสือพิมพ์  ประชาชนนิยม
อ่านหนังสือพิมพ์อย่างแพร่หลายทั่วประเทศ การอ่านดังกล่าวก่อให้เกิดการปลุกระดมความคิดทาง
ชาตินิยมและส่งผลต่อการต่อสู้ของประชาชนเพื่อเรียกร้องอิสรภาพต่ออาณานิคมฝร่ังเศสอันน ามาซึ่งชัย
ชนะในที่สุด  
   หนังสือพิมพ์ เวียดนามพัฒนาตนเองจนมีรูปแบบที่หลากหลาย น าเสนอข้อมูล             
ที่หลากหลาย ตั้งแต่ด้านการเมือง ปรัชญา สะท้อนถึงคุณธรรม รวมถึงลัทธิชาตินิยมเวียดนาม (Huyen  

Yen : Seminar on Vietnamese Studies report : p.338) มีหนังสือพิมพ์เกิดใหม่หลายฉบับถูกตีพิมพ์ใน
ภาษาฝร่ังเศส ก๊วกงื้อ และจีน แต่หนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายมากที่สุดคือสิ่งพิมพ์ภาษาก๊วกงื้อและภาษา
ฝร่ังเศสเพราะต้นทุนการผลิตต่ ากว่าภาษาจีนที่ต้องใช้การแกะแบบพิมพ์บนไม้ นอกจากนี้หนังสือพิมพ์
ภาษาจีนยังมีคนอ่านน้อยมากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ถูกอบรมด้วยภาษาฝร่ังเศสและก๊วกงื้อตาม
นโยบายการศึกษาของฝร่ังเศส (ดร.สุด  จอนเจิดสิน 2544, หน้า 57) 

  3.4  ความนิยมอ่านหนังสือพิมพ์ของประชาชน 

   ประชาชนในยุคนี้นิยมอ่านหนังสือพิมพ์เนื่องจากเนื้อหาในคอลัมน์ต่างๆ  ช่วยเปิด        

โลกทัศน์และความรู้ความคิดใหม่ๆ ให้ปัญญาชนชาวเวียดนามทั้งในรูปของนวนิยาย บทความ                
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ที่ ตีพิมพ์ส่งผลให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงปรัชญาการเมืองและสังคมของนักคิดฝร่ังเศส
คนต่างๆ ที่แปลลงตีพิมพ์เป็นภาษาก๊วกงื้อ เช่น งานของมองเตสกิเออ หรือรุสโซ  
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   หนังสือพิมพ์ยังช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองในจีน
ก่อนการปฏิวัติ ค.ศ.1911 รวมทั้งมีโอกาสอ่านวรรณกรรมแปลของชาติต่างๆ โดยเฉพาะที่แปลจาก
ภาษาจีนและฝร่ังเศสเป็นต้น (ดร.สุด  จอนเจิดสิน 2544, หน้า 57) หนังสือพิมพ์ได้รับการพัฒนาและ
เผยแพร่อย่างแพร่หลาย  โดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และองค์การที่เกี่ยวข้องร่วมกันเขียนเร่ืองราว  
ตีแผ่ความเป็นจริงทางสังคมที่เกิดขึ้นและปลุกระดมให้ประชาชนออกมาสู้รบเพื่อประเทศชาติ  (Huyen  

Yen : Seminar on Vietnamese Studies report p.338 )     

   จากการอ่านหนังสือพิมพ์ประชากรชาวเวียดนามในช่วงนี้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย       
จุดประกายความคิดที่อิสระ การอ่านกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกทางการเมืองในหมู่ปัญญาชนเวียดนาม  
หนังสือพิมพ์ถูกใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและปลุกระดมให้เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ
ออกมาสู้รบเพื่ออิสรภาพของประเทศ    
   ค.ศ.1931 รัฐบาลอาณานิคมได้ออกกฎหมายการพิมพ์ ค.ศ.1931 โดยก าหนดว่าผู้ที่จะ
ด าเนินการกิจการหนังสือพิมพ์ภาษาก๊วกงื้อได้ ต้องมีสัญชาติฝร่ังเศสที่ไม่เคยต้องคดีใดๆ มาก่อน  
ต้นฉบับหนังสือพิมพ์ที่จะพิมพ์เผยแพร่ จะต้องส่งให้กรรมการควบคุมสิ่งพิมพ์พิจารณาและอนุมัติก่อน
จึงจะพิมพ์ได้ กฎหมายเหล่านี้ท าให้การพิมพ์หนังสือพิมพ์เวียดนามมีอุปสรรค เพื่อหลีกเลี่ยงข้อบังคับ
ดังกล่าว กลุ่มนักเขียนจึงใช้การเขียนหนังสือนวนิยายเผยแพร่ความคิดของตนเนื่องจากมีการควบคุม   
โดยกฎหมายน้อยกว่า ดังนั้นนอกจากหนังสือพิมพ์แล้วสิ่งพิมพ์ที่พัฒนาขึ้นเช่นกันคือ หนังสือนวนิยาย    
(ดร.สุด  จอนเจิดสิน 2544, หน้า 57)  

   ประชาชนนิยมอ่านหนังสือพิมพ์และนวนิยายอย่างมากจนรัฐบาลอาณานิคมฝร่ังเศส
ตระหนักดีถึงบทบาทและอันตรายของหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายในเวียดนาม ดังที่นายปาแจส์ (Pages) 
ได้รายงานถึงบทบาทของหนังสือพิมพ์ก๊วกงื้อไว้ดังนี้  
“...กิจการหนังสือพิมพ์ตกไปอยู่ในมือของคนท่ีไร้ศีลธรรม  เมื่อสองปีก่อนโคชินจีน มีหนั งสือพิมพ์     
ท่ีพิมพ์ภาษาก๊วกงื้อเผยแพร่อย่างลับๆอยู่เพียงแค่  300 ฉบับ  แต่โชคร้ายจริงๆ ท่ีในปัจจุบันมี
หนังสือพิมพ์ดังกล่าวแพร่หลายอยู่ถึงสองหมื่นฉบับ  ผู้อ่านหนังสือพิมพ์เหล่านี้ด้วยความกระหายใคร่รู้
และด้วยอารมณ์  หนังสือพิมพ์ดังกล่าวกลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อ ...รวมถึงยังเป็นเคร่ืองเผยแพร่ความ
เข้าใจและข่าวลือถึงความโหดร้ายทารุณและไร้มนุษยธรรมของรัฐบาลฝร่ังเศสให้แพร่กระจายไป       
ทุกหมู่บ้านในเมืองไซง่อน “  (ดร.สุด  จอนเจิดสิน 2544, หน้า 61) 

   กล่าวได้ว่ากลยุทธ์การด าเนินการของโฮจิมินห์โดยการเผยแพร่ความคิดเห็น รายงาน
ความเคลื่อนไหว และระดมความช่วยเหลือผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และหนังสือนวนิยายเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อผลส าเร็จของการต่อสู้ของชาวเวียดนามและประกาศอิสรภาพให้กับประเทศได้ใน  ค.ศ.1945 การ
ปฏิบัติการดังกล่าวจะกระท าได้ไม่ส าเร็จเลยหากประชาชนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผู้ น าการต่อสู้คือ      
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โฮจิมินห์จึงให้ความส าคัญกับการสอนให้ประชาชนเป็นผู้รู้หนังสือ ดังจะเห็นได้จากการเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาในช่วงหลังการประกาศอิสรภาพ 

 

ช่วงท่ี 2  จากการประกาศอิสรภาพ ค.ศ.1945 ถึง ค.ศ.1954 

 1. การอ่านออกเขียนได้ : วาระเร่งด่วนของการสร้างชาติ 
  ภายหลังการประกาศอิสรภาพ การอ่านออกเขียนได้ นับเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ
เวียดนามที่ผู้น าได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ  ดังที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้ประกาศว่า 
 

 ”ประเทศที่ประชากรขาดความรู้คือประเทศที่อ่อนแอ และนั่นคือเหตุผลที่เราควรจะเร่ิมต้น
รณรงค์ขจัดภาวะแห่งการไม่รู้หนังสือแก่ประชาชน ภัยแห่งความโง่เขลามีอันตรายต่อประเทศเทียบเท่า
กับภัยแห่งความยากจน  และภัยแห่งการคุกคามจากต่างชาติ “ (Pham Minh  hac .1991 : p.28) 
 

  ในการประชุมรัฐบาลคร้ังแรกหลังการประกาศอิสรภาพ   ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศ
นโยบายที่จะขจัดปัญหาของชาติสามประการคือ ขจัดโจรแห่งความหิวโหย ขจัดโจรแห่งการรุกราน 
และขจัดโจรแห่งความโง่เขลา  โดยให้เหตุผลว่าชนชาติใดไม่รู้หนังสือย่อมอ่อนแอ การลงทุนด้าน
การศึกษาเพื่อให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้จึงได้เร่ิมขึ้นอย่างจริงจังและต่อเน่ืองในช่วงเวลาต่อมาจนถึง
ยุคปัจจุบัน (สิปปนนท์ และคณะ. 2544: 29 อ้างใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2551, หน้า 57) 
  

 2. การปฏิรูปการศึกษาเพื่อมวลชน 

  เพื่อเร่ิมต้นกระบวนการส่งเสริมการรู้หนังสือให้ประชาชน  เวียดนามจึงได้ริเร่ิมปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ โดยการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดเป็นความจ าเป็นอันเร่งด่วนส าหรับเยาวชน รัฐบาล
จะประกาศให้การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นข้อบังคับที่เยาวชนทุกคนพึงได้รับ เพื่อที่จะพัฒนาให้เยาวชน    
ทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว ในเดือนกันยายน ค.ศ.1945 รัฐบาลได้ตั้ง
หน่วยงานการศึกษาเพื่อมวลชน และประกาศเร่ืองการศึกษาภาคบังคับส าหรับประชาชน เพื่อเร่งขจัด
ความไม่รู้หนังสือ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามศัตรูของประเทศที่ต้องขจัดให้หมดไป กระทรวงการศึกษา 
(Department of Popular Education) ได้ถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือให้แก่ประชาชน มีการ
จัดตั้งหลักสูตรอบรมภาคค่ าส าหรับแรงงานและ เกษตรกร เพื่อให้ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด   

  2.1  เป้าหมายของการรณรงค์ มีอยู่ 4 ด้านด้วยกันคือ 

   1.   ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องอ่านออกเขียนได้  
  2.   ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องมีความสามารถในการคิดค านวณขั้นพื้นฐาน  
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  3.   ชาวเวียดนามทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุขอนามัยวิทยาศาสตร์  
  4.   ชาวเวียดนามทุกคนต้องมีความรู้ทางประวัติศาสตร์เวียดนาม ภูมิศาสตร์ และ

คุณธรรมของการเป็นประชาชน  
  2.2  ผลของการรณรงค์ 
   ในช่วงนี้ประชาชนถูกส่งเสริมให้อ่านออกเขียนได้ เพื่อเป็นการต่อต้านภาวะสงคราม
และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชาติ และการรณรงค์ก็ประสบความส าเร็จภายใน 8 ปี ประชาชน 
10,000,000 กลายเป็นผู้รู้หนังสือ 10 จังหวัด 80 ต าบล 1,424 หมู่บ้าน และ 7,248 ชุมชน ได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นเขตการปกครองที่ประชากรรู้หนังสือ (Pham Minh  hac  1991, p.55) 

   การปฏิรูปการศึกษาในช่วง ค.ศ.1945–ค.ศ.1954 เป็นจุดเร่ิมต้นแห่งการปฏิรูป
การศึกษาคร้ังส าคัญซึ่งมีผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของชาวเวียดนามในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก จาก
สถิติ ค.ศ.1989 แสดงไว้ว่าประชากรกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นประชากรที่เกิดหลังการประกาศอิสรภาพ
ใน ค.ศ.1945 ประชากรผู้รู้หนังสือที่มีมากถึง 94 เปอร์เซ็นต์ ในยุคปัจจุบันนี้จึงเป็นประชากรที่ได้
ประโยชน์ จากการเร่ิมต้นนโยบายขจัดความโง่เขลาแก่ประชาชนของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในยุคนี้   
   นอกจากนี้ค าสอนส าคัญที่ชาวเวียดนามส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันยึดถือเป็นหลักในการ
ด ารงชีวิต ก็ยังเป็นค าสอนของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่มีส่วนกระตุ้นให้เยาวชนชาวเวียดนาม
ศึกษาหาความรู้ ไม่เฉพาะแต่ในต าราเรียนเท่านั้น  แต่เยาวชนยังต้องรู้เร่ืองของประเทศชาติ ประชาชน
และรู้เร่ืองราวหลากหลายแง่มุมของสังคม  จนมีผู้กล่าวว่า  หากถามเด็กคนใดในเวียดนาม ก็จะสามารถ
จดจ าค าสอนของท่านโฮจิมินห์ได้ว่า  เราควรเรียนกับโรงเรียน  เรียนกับหนังสือ ห้องสมุด  เรียนซึ่งกัน
และกัน เรียนกับประชาชน (นิติภูมิ นวรัตน์ 2549, หน้า 44) 

 

ช่วงท่ี 3   จาก ค.ศ.1954 - ค.ศ.1986   ช่วงแห่งการต่อสู้เพื่อการรวมประเทศ 

 ค.ศ.1954 เมื่อสงครามเดียนเบียนฟูสิ้นสุดลง ฝร่ังเศสต้องถอนตัวจากเวียดนามเหนือ การ
ปกครองของประเทศถูกแบ่งเป็นสองส่วนคือเวียดนามเหนือและใต้ ในช่วงนี้ประเทศยังคงตกอยู่ใน
ภาวะสงครามระหว่างเวียดนามผู้รักชาติ  รัฐบาลไซง่อนภายใต้การปกครองของฝร่ังเศส และทหาร
อเมริกัน 

 1.  การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในเวียดนามเหนือ 

  การปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นในเขตการปกครองเวียดนามเหนือซึ่งมีอิสรภาพจากอาณานิคม
ฝร่ังเศส ในขณะที่เวียดนามใต้การศึกษายังอยู่ในระบบเดิม  ในเขตเวียดนามเหนือการรณรงค์ด้านการ
อ่านออกเขียนได้ยังคงเป็นไปเพื่อสอดรับกับเป้าหมายในการเร่งฟื้นฟูประเทศหลังภาวะสงคราม         
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส าคัญที่รัฐจะส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในการเรียนเพื่อเพิ่มการรู้หนังสือคือ กลุ่มคนที่มี
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บทบาทส าคัญต่อการสร้างประเทศ นั่นคือกลุ่มชนชั้นแรงงาน และกลุ่มผู้น าที่มีบทบาทในขบวนการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ   ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ รณรงค์ให้ประชาชนทั้งหมดต่อสู้กับความไม่รู้
หนังสือ  คนที่ไม่รู้หนังสือต้องเรียนเพราะถือเป็นสิทธิและหน้าที่ ในขณะเดียวกันคนที่รู้หนังสือก็มี
หน้าที่ที่ต้องช่วยคนไม่รู้หนังสือ  
  ในช่วงต้นของการปฏิรูปการศึกษา ค.ศ.1954 (กลาง ค.ศ.1950’s ถึงกลาง ค.ศ.1960’s ) 
รัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาคือการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโรงเรียน การอบรม
ครู และการสรรหาทรัพยากรอันจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน ในช่วงนี้ประชากรที่มีเพียงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะถูกน ามาอบรมโดยหลักสูตรเร่งรัด (12 หรือเพียง 2-3 เดือน) เพื่อส่งไปเป็นครูชั้น
ประถมศึกษา  หลักสูตรเร่งรัดยังได้ถูกจัดขึ้นเพื่ออบรมผู้บริหารโรงเรียน และหนังสือ โดยเฉพาะต ารา
เรียนพื้นฐานถูกระดมมาโดยเร่งด่วน   
  ผลจากการปฏิรูปการศึกษาตอนต้น อัตราการรู้หนังสือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ในปี 1965 

ประชากรในเวยีดนามเหนือ อายุ 12-50 ปี มีอัตราการรู้หนังสือมากถึงร้อยละ 93.4 (APPEAL UNESCO 

1991, p.15) 
 2.  การรณรงค์เพื่อป้องกันกลับมาของภาวะไม่รู้หนังสือ 

  ภายหลังความส าเร็จในการเพิ่มอัตราการรู้หนังสือส าหรับประชากรในเวียดนามเหนือ      
รัฐยังคงส่งเสริมการรู้หนังสือให้ประชากรอย่างต่อเนื่องผ่านนโยบายการเรียนรู้ภายหลังการรู้หนังสือ  
(A policy for post-literacy) นโยบายดังกล่าวจัดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับแรกของเวียดนาม (ค.ศ.1961–1965) ซึ่งมีเป้าหมายทางการศึกษาดังนี้       

1. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส าหรับแรงงานชาวเวียดนาม เพื่อป้องกันการกลับมา
ของการไม่รู้หนังสือ  และผลักดันให้ความรู้ที่ได้รับมีบทบาทต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 
และการท างาน    

2. ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ชนชั้นน าและคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทส าคัญในการต่อสู้
เพื่ออิสระและเสรีภาพ  ซึ่งไม่มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องจากมีภาระรับผิดชอบ    
ในการต่อสู้เพื่อประเทศชาติ การศึกษาจะช่วยส่งเสริมให้ชนชั้นน าเหล่านี้มีความสามารถในการบริหาร
และพัฒนาประเทศได้ดียิ่งขึ้น   
 

 3.  การศึกษาภายใต้สภาวะสงคราม (ค.ศ.1965 – ค.ศ.1975) 

  ระหว่างนี้เวียดนามตกอยู่ภายใต้สงครามต่อต้านสหรัฐอเมริกา โรงเรียนหลายแห่งในเมือง
ถูกท าลาย การเรียนการสอนต้องถูกคุกคามด้วยความไม่มั่นคงของเหตุการณ์บ้านเมือง อย่างไรก็ตาม 
การเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองในช่วงที่ผ่านมาก็ยังคงมีอยู่ต่อไป เพียงแต่ในช่วงนี้
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การศึกษาของเวียดนามมีความจ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งอยู่ในสภาวะ
สงคราม โดยการค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก    
  โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเสี่ยงจากสงครามถูกปิดลงและถูกอพยพไปยังพื้นที่
ปลอดภัยในเขตภู เขาและเขตชนบท  การศึกษาของเยาวชนได้ รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี                          
จากประชาชนชาวเวียดนามในพื้นที่ชนบท นักเรียนจะได้รับที่อยู่อาศัยจากชาวบ้านในพื้นที่ สถานที่
ท างานของพรรคคอมมิวนิสต์ถูกดัดแปลงเป็นโรงเรียน  หลุมหลบภัยถูกสร้างขึ้นรอบๆห้องเรียนเพื่อ
เตรียมรับกับภัยทางสงครามที่อาจจะเกิดขึ้น  การเรียนการสอนยังคงมีขึ้นโดยยึดถือเวลาเรียนให้
สอดคล้องกับการป้องกันความปลอดภัยของนักเรียน ในบางพื้นที่การเรียนมีขึ้นในช่วงค่ า หรือช่วง
เช้าตรู่ เพื่อเลี่ยงการบุกรุกทางอากาศจากทหารอเมริกัน  
  การรณรงค์ลดอัตราการไม่รู้หนังสือที่ด าเนินไปในสภาวะจ ากัดแสดงให้เห็นถึงเจตจ านง
อันแรงกล้าของผู้น าชาวเวียดนาม ที่แม้ว่าในด้านหนึ่งสงครามจะยังคงด าเนินไป ในอีกด้านหนึ่งการ
เรียนการสอนก็ยังเกิดขึ้นอย่างกระจายตัวไปยังเขตที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ผู้น าชาวเวียดนามได้เล็งเห็น
ว่า การอ่านออกเขียนได้จะผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ ออกมาช่วยกัน
พัฒนาประเทศให้เจริญมากขึ้น  
 

 4. การศึกษาหลังการรวมประเทศใน ค.ศ.1975           

 เมื่อสงครามต่อต้านสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลง เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รวมตัวกัน และ
ก่อต้ังเป็นประเทศสังคมนิยมเวียดนาม โดยประเทศจะบริหารเศรษฐกิจและสังคมโดยการรวมศูนย์แบบ
รัฐสังคมนิยม รัฐบาลริเร่ิมที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตกอ่ืนๆ  ในด้านของ
การศึกษา รัฐบาลได้จัดให้มีการฟื้นฟูระบบการศึกษาให้เข้าสู่สภาวะปกติ การเรียนการสอนถูกย้าย
กลับมาในเมืองดังเดิม นักเรียนที่หยุดเรียนไปเร่ิมกลับมาลงเรียนใหม่ มีการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน 
และหนังสือเรียนจ านวนมาก   
  นโยบายด้านการรู้หนังสือมีความชัดเจนมากขึ้น โดยในส่วนแรกเป็นการเน้นถึงการเพิ่ม
การรู้หนังสือส าหรับประชากรในเขตที่ได้รับอิสรภาพใหม่คือเวียดนามใต้ให้ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 
ซึ่งประชากรในเวียดนามใต้มากกว่า 4 ล้านคนไม่รู้หนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในชนบทและ
เขตภูเขา ส่วนที่สองเป็นการส่งเสริมให้การรู้หนังสือในเวียดนามเหนือมีมากขึ้นโดยรัฐจะสนับสนุนให้
มีการศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  4.1  ผลลัพธ์จากการรณรงค์ 
   UNESCOได้ประเมินผลลัพธ์ของการรณรงค์ด้ านการอ่านออกเขียนได้ของ                    
ชาวเวียดนามในช่วงนี้ไว้ว่าประสบความส าเร็จ โดยมี 
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  1.  ประชากรที่อ่านออกเขียนได้เพิ่มมากขึ้นถึง 3 ล้านคนใน คศ. 1977 

  2.  ชนชั้นแรงงานของประเทศมีวัฒนธรรมในการท างานที่พัฒนาขึ้น  
  3.  ชนชั้นน าที่มีบทบาทในกองทัพและการบริหารประเทศมีศักยภาพในการท างาน

มากขึ้นเนื่องจากการศึกษาที่ได้รับ  ทหารหลายล้านคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทหารและเยาวชน
กว่า 60,000 คนได้รับการศึกษาต่อจนถึงขั้นอุดมศึกษา จบออกมามีงานท าที่ดี และมีบทบาทส าคัญอย่าง
มากตอ่การพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (APPEAL UNESCO 1991, p.12) 
 

ช่วงท่ี 4   ค.ศ.1976 – ค.ศ.2000 ศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งย่ิงใหญ่ทางเศรษฐกิจ 

 ค.ศ.1981 เวียดนามได้ทดลองให้ประชนชนมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจโดยสามารถเพิ่มผลผลิต 
เพื่อตนเองได้ อย่างไรก็ตามประชากรในประเทศยังไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเป็นแรงงาน   
ที่มีประสิทธิภาพได้ ใน ค.ศ.1980 มีการประมาณกันว่าเวียดนามมีประชากรอยู่ประมาณ 30 ล้านคน     
แต่มีเพียงร้อยละ 12 เท่านั้นที่ได้รับการฝึกอบรม  นอกจากนั้นมีเพียงอุดมการณ์แต่ท างานไม่ได้ (ไพฑูรย์   
สินลารัตน์ 2540 อ้างใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2551, หน้า 3 ) ในขณะที่ UNESCO ได้ส ารวจพบว่า
เวียดนามมีประชากรผู้ไม่รู้หนังสือมากถึง 4,621,000 คน ส่วนมากเป็นประชากรกลุ่มที่อยู่อาศัยในเขต
ชนบทห่างไกล เขตภูเขาและเป็นชนกลุ่มน้อย   
 1. การศึกษาหลังการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 

  ช่วงนี้การพัฒนาเศรษฐกิจยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง แม้ว่าระดับการศึกษาของประชากรจะอยู่
ในระดับต่ า ใน ค.ศ.1986 รัฐบาลมีการประกาศนโยบายปรับปรุงใหม่ หรือนโยบาย “โด่ย เหมย”           
(Doi Moi) ซึ่งเปิดเสรีทางเศรษฐกิจให้กลไกทางการตลาดเข้ามาท างานแทนที่การควบคุมจากรัฐบาล 
เพื่อสอดรับกับแผนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการให้การศึกษาแก่ประชากร
จัดเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ดังเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐให้ความส าคัญ
กับทรัพยากรมนุษย์ในฐานะของการเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม  ดังนั้นการ
ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์คือการลงทุนต่อการพัฒนาประเทศ  แม้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจะตกต่ า รัฐบาลก็ยังคงเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

  จากการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติเวียดนามคร้ังที่ 9 ค.ศ.1991 รัฐบาลได้ประกาศ
ให้การศึกษาชั้นประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ รัฐบาลเพิ่มงบประมาณจ านวนมาก เพื่อขยาย
จ านวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะอย่างในเขตชนบทและห่างไกล คณะกรรมการด้านการ
รณรงค์การรู้หนังสือแห่งชาติถูกจัดตั้งขึ้นเป็นคร้ังแรก ในการรณรงค์ด้านการรู้หนังสือ  รัฐบาลได้ทุ่มเท
ความพยายามเป็นพิเศษส าหรับชนกลุ่มน้อย ประชาชนที่อาศัยในเขตภูเขาห่างไกล ซึ่งขาดโอกาสทาง
การศึกษา   
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 2.  นโยบายการลดอัตราการไม่รู้หนังสือภายใต้กรอบแนวคิด (The Asia–Pacific Programme 

of  Education for ALL , National studies :  Vietnam  1991)
9
   

  ใน ค.ศ.1989 เวียดนามไดเ้ข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม The Asia –Pacific Programme of  Education 

for ALL (APPEAL)  ซึ่งเป็นคร้ังแรกที่เวียดนามจะริเร่ิมการพัฒนานโยบายทางการศึกษาภายใต้กรอบ
แนวคิดของนานาชาติ  การด าเนินนโยบายทางการศึกษาในช่วงนี้มุ่งเน้นการลดอัตราการไม่รู้หนังสือ 
(Illiterates) ร่วมกับตัวแทนจาก UNESCO โดยการส่งเสริมการเรียนขั้นพื้นฐานให้เยาวชนอย่างทั่วถึง 
(Universalization of Primary Education) ควบคู่ไปกับการให้การศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ใหญ่ เพื่อสร้างและ
รักษาการรู้หนังสือให้คงอยู่ต่อไป (Complementary education of adults) 

  หลังการเข้าเป็นสมาชิก APPEAL รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการลดอัตราการไม่รู้หนังสือ 
ซึ่งประกอบด้วย  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 6 กระทรวง และ 
ผู้น าจากหน่วยงานทางสังคม คือ สหพันธ์สตรี สหพันธ์เกษตรกร หอการค้า และสมาคมเยาวชน   
รวมถึงได้มีการแต่งต้ังตัวคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อรองรับแผนการท างานที่จะมีขึ้น  

  ภายใต้การร่วมมือดังกล่าว เวียดนามประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูงในการส่งเสริมการ
อ่านของเยาวชนและผู้ใหญ่ โดยเป็นการริเร่ิมจากพื้นฐานทางการอ่านที่ส าคัญคือทักษะในการอ่านออก
เขียนได้ของเยาวชน และการอ่านประกอบหลักสูตรการเรียนการอบรมส าหรับผู้ใหญ่ และข้าราชการ   
ที่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตและการพัฒนาวิชาชีพที่ตนปฏิบัติอยู่  
  เป็นที่น่าสังเกตว่า การรณรงค์ผ่านโปรแกรม Education for All ของเวียดนามนั้น นอกจาก
จะมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( Primary Education) และการเพิ่มอัตราการอ่านออกเขียนได้ 
(Literacy)ของประชากรชาวเวียดนามตามเป้าหมายหลักของโครงการ APPEAL แล้วรัฐบาลเวียดนามยัง
มุ่งเน้นให้ประชากรทั้งประเทศมีความสามารถในการอ่านเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีพ และสนับสนุน
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศด้วย 

  รัฐบาลมีความพยายามในการสนับสนุนการเรียนการสอนนอกห้องเรียน และการจัด
หลักสูตรอบรมส าหรับบุคคลากรรัฐและประชากรวัยแรงงาน กล่าวได้ว่าภายใต้กรอบการท างาน 
APPEAL นอกจากรัฐบาลจะสนับสนุนให้ประชากรทั้งประเทศอ่านออกเขียนได้แล้ว รั ฐบาลยัง

                                                           
9
 APPEAL ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 1987  ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอนิเดีย ภายใต้การสนับสนุนของ UNESCOโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระเทศสมาชิกสามารถสร้างการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนทั้งประเทศ  สามารถลดอัตราการ
ไม่รู้หนังสือ และสง่เสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับประชาชน ในป ีค.ศ.1989 APPEAL มีกลุ่มประเทศในเขตเอเชยี แปซิฟิกเป็น
ประเทศสมสมาชิกทั้งสิ้น 20 ประเทศ คือ อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย บังกลาเทส จีน อินเดีย อินดีนีเซีย อิหร่าน ญี่ปุน่ ลาว มาเลเซีย มลัดีฟ 
เนปาล นิวซีแลนด ์ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์  เกาหลี  ซามัว ไทยและเวียดนาม  
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สนับสนุนให้ประชากรทุกเพศทุกวัยมีความกระตือรือร้นที่จะอ่านเขียนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการงานของตน
และการพัฒนาประเทศโดยรวมด้วย   
  2.2  วัตถุประสงค์ของ APPEAL 

   1. ผลักดันให้แรงงานชาวเวียดนามทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ 
   2. สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการอ่านการเขียนและการคิดค านวณ 

   3. ผลักดันให้เยาวชนอายุ 6-15 ปีสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
(Universalization of primary education )   

  2.3  เป้าหมายของ APPEAL 

  1.   ภายในปี คศ. 2000 ประชากรทั้งประเทศจะต้องอ่านออกเขียนได้  
                   ในปี ค.ศ.1980 ประชากรผู้ไม่รู้หนังสือในเวียดนามมีอยู่ทั้งสิ้น 4,621,000 คน 

                     ในสิบปี ข้างหน้า ประชากรจะรู้หนังสือเพิ่มขึ้นปีละ 2.5 ล้านคนโดยประมาณ   
   2. ภายในปี ค.ศ.1995 การอบรมและการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนจะมี 
ครอบคลุมทั้งประเทศ ยกเว้นเยาวชนในเขต ทุรกันดารเท่านั้น 

  2.4  ยุทธศาสตร์การเพิ่มอัตราการอ่านออกเขียนได้ จาก ค.ศ. 1991 – ค.ศ.1995    

   (UNESCO 1991, p.38) 

   1. เน้นการรณรงค์ในระดับท้องถิ่น ในพื้นที่ชนบทและเขตภูเขาที่อัตราการรู้หนังสือ
ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า ในขณะเดียวกันการให้การศึกษาระดับชาติก็ยังคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
รัฐบาลยังส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้น เพื่อสร้างให้ทักษะการรู้
หนังสือติดตัวประชาชนไปตลอดชีพ    

   2. สร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับผู้ใหญ่ที่รู้หนังสือ และกลุ่มข้าราชการ ผู้น าที่มี
บทบาทในการพัฒนาประเทศ เพื่อผลักดันให้ความรู้ถูกน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและการท างาน   
   2.5  วิธีการในการด าเนินโครงการ แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้  
    1. ส าหรับประชากรผู้ไม่รู้หนังสือในเขตชนบท  และเขตภูเขา จัดให้มีการเรียนการ
สอนที่ยืดหยุ่น  ขนาดห้องเรียนเล็กเหมาะสมกับลักษณะการรวมตัวของชนพื้นเมืองที่มีการรวมตัวเป็น
กลุ่มทางการผลิตในท้องถิ่น  นอกจากนั้นยังสนับสนุนการเรียนนอกห้องเรียนที่ถ่ายทอดโดยผู้รู้หนังสือ
ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ไม่รู้หนังสือ และจากผู้ปกครองไปยังลูกหลานในครอบครัว  
   2.  ส าหรับประชากรในกลุ่มท างาน ใช้วิธีการจัดหลักสูตรอบรมเฉพาะทาง ในหัวข้อ  
ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีพและการเพิ่มผลผลิตจากการท างาน  ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น หลักในการส่งเสริมทักษะในการอ่านอย่างต่อเนื่อง คือการจัดให้มี
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ทรัพยากรในการเรียนที่เหมาะสม คือ โปสเตอร์ หนังสือพร้อมรูปภาพ หนังสือที่สะดวกพกพาพร้อม
ตัวอักษรขนาดใหญ่ และภาพสีบรรยาย และเน้ือหาที่เหมาะสม (UNESCO 1991, p.38) 

   นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนส าหรับผู้ใหญ่ในชั้น Complementary education 1st 

Level ยังได้ให้ความส าคัญกับทักษะในการอ่าน ดังจะเห็นได้จากเกณฑ์ในการพิจารณาการผ่าน
หลักสูตรในขั้นเบื้องต้น ผู้เรียนจ าเป็นต้องสามารถอ่านบทความสั้นๆ ได้โดยไม่ติดขัด ในขั้นสูง ผู้เรียน
จะต้องสามารถพัฒนาทักษะการอ่านให้มากขึ้น  
   3. ส าหรับข้าราชการ และกลุ่มผู้น าในท้องถิ่น เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทส าคัญอย่างมาก
ต่อการพัฒนาประเทศ กลุ่มคนเหล่านี้มักได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาแล้ว แต่มีความจ าเป็นต้องศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน และเพิ่มศักยภาพในการท างานเพื่อประเทศชาติ รัฐบาล
สนับสนุนการอ่านผ่านหลักสูตรที่ก าหนดให้ผ้เรียนที่จะจบหลักสูตร Complementary education 2

nd
 

Level ต้องเรียนวิชาภาษาและวรรณกรรมจ านวนทั้งสิ้น 202 ชั่วโมง จากชั่วโมงเรียนรวมทุกวิชาจ านวน 
854 ชั่วโมง  คิดเป็นอัตราส่วนมากถึงร้อยละ 25ของชั่วโมงเรียนทั้งหลักสูตร  
   ส าหรับหลักสูตร Complementary education3

nd
 Level รัฐบาลก าหนดให้เรียนวิชา

ภาษาและวรรณกรรมจ านวนทั้งสิ้น 267 ชั่วโมง จากชั่วโมงเรียนรวมทุกวิชาจ านวน 943 ชั่วโมง คิดเป็น
อัตราส่วนมากถึงร้อยละ 28 ของชั่วโมงเรียนทั้งหลักสูตร (UNESCO 1991, p.41) 

  2.6  ผลจากการปฏิบัติงาน    

   จากสถิติรายงานโดยคณะกรรมการด้านการรณรงค์การรู้หนังสือแห่งชาติและ
กระทรวงศึกษาธิการเวียดนาม ผลจากการรณรงค์ด้านการรู้หนังสือ ส่งผลให้ประชากรวัย 15-35 ปี        
มีอัตราการรู้หนังสือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.1 ใน ค.ศ.1990 เป็นร้อยละ 95.6 ใน ค.ศ.1998 จัดว่าประสบ
ความส าเร็จเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงร้อยละ 94 (Pham  Minh Hac 2000, p.51) 

 

ช่วงท่ี 5  ศตวรรษท่ี 21 ช่วงแห่งการบูรณาการเข้าสู่เศรษฐกิจโลก 

 บทบาทของรัฐบาล 

 ค.ศ.2001 รัฐบาลเวียดนามทุ่มเทความพยายามอย่างจริงจังที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจ ส่งเสริม
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เปิดเสรีและน าประเทศเข้าร่วมกับระบบเศรษฐกิจของนานาชาติ เช่น            
การเข้าเป็นภาคีของการค้าเสรีกับ ASEAN การริเร่ิมการค้าแบบทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงความ
พยายามในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลก  การจัดการศึกษาของเวียดนามจึงต้องมีความสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว โดยรัฐบาลเวียดนามมุ่งเน้นการสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรที่จะมีความสามารถในการท างานใน
ธุรกิจสมัยใหม่ได้    
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 กล่าวได้ว่าศตวรรษที่ 21 คือช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญของเวียดนาม จากการเป็นประเทศ
สังคมนิยมแบบปิดประเทศมาสู่การเป็นประเทศที่มีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการศึกษามากยิ่งขึ้น 
ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้นนี้  พรรคคอมมิวนิสต์และ
รัฐบาลเวียดนามยังคงเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญที่มีบทบาทในการด าเนินนโยบายทางการศึกษา โดย
รัฐบาลยังคงเชื่อว่าการอ่านออกเขียนได้ คือคุณสมบัติอันส าคัญส าหรับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจที่จะมี
มากขึ้น การจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบของเวียดนามจึงมีแผนปฏิบัติการที่มุ่งเน้นสร้าง
ภาวะการรู้หนังสือ และทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีพให้แกประชากรอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

 

 1.  การจัดการศึกษาของเวียดนามในศตวรรษ ท่ี 21 

  การศึกษาของเวียดนามใน ศตวรรษที่  21 มีแนวทางการจัดการที่ทันสมัยและได้
มาตรฐานสากลมากขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิดการศึกษาเพื่อมวลประชา (Education for All) ซึ่งเวียดนาม
เข้าร่วมลงนามรับรองตามมติที่ประชุมนานาชาติเมืองดาการ์ในเดือนเมษาย น ค.ศ.2000 (Daka 

Framework for Action ,Education for All : Meeting our Collective Commitments) ร่วมกับประเทศ
อ่ืนๆ กว่า 150 ประเทศที่ร่วมประชุมใน  World Education Forum ณ เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล    
   ค.ศ.2003 ที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ได้รับรองแผนการปฏิบัติการทางการศึกษาระยะยาว
ที่กระทรวงศึกษาธิการเวียดนามได้น าเสนอ โดยจัดท าเป็นแผการปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อมวลชน 
ค.ศ.2003–ค.ศ.2015 (National Education for All Action Plan) ซึ่งมุ่งเน้นด้านการสร้างความสอดคล้อง
กันระหว่างเป้าหมายทางการศึกษา 3 ด้านหลัก คือ การเข้าถึงการศึกษา คุณภาพทางการศึกษา และการ
บริหารจัดการทางการศึกษา ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายหลัก 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการดูแลและการศึกษา
ปฐมวัย กลุ่มประถมศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่มการศึกษานอกระบบ 

  1.1 เป้าหมายท่ีคาดหวัง 

   หากการปฏิบัติการตามแผนการดังกล่าวประสบความส าเร็จในเชิงปฏิบัติได้จริง  
เวียดนามคาดหวังว่าระบบการศึกษาของเวียดนามจะก้าวหน้าอย่างมีนัยส าคัญในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549, หน้า 33) 

   1. เด็กปฐมวัยทุกคนจะได้รับการดูแลและเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเป็นเวลา
หนึ่งปีก่อนเข้าเรียนชั้นประถมหนึ่ง 

   2. เด็กนักเรียนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นเวลา 9 ปี โดยเด็กทุกคน  
ที่มีอายุ 6 ปี จะได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสามารถเรียนต่อตามขั้นตอนไปจนตลอด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ป ี
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   3. เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับนานาชาติ 900 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และด้วยมาตรฐานการศึกษาที่ปรับปรุงดีขึ้นเร่ือยๆ 

   4.  ท้องถิ่นต่างๆ จะได้รับการจัดสรรโครงการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวก       
ในการเรียนรู้และฝึกทักษะในการด ารงชีวิตที่ทันสมัย (Modern Life Skills) 

   5.  คุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนจะก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลอันทันสมัย  
ผ่านกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โครงการพัฒนาครูทั่งก่อนและระหว่างประจ าการ  
ตลอดจนการน ามาตรฐานขั้นต่ าด้านการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  
   6.   ผลลัพธ์ทางการศึกษาจะสอดรับโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ทันสมัย ส่งผล
ให้เวียดนามมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น  
   7. การบริหารจัดการทางการศึกษาจะมีโครงสร้างและกระบวนการกระจายอ านาจ    
ที่ทันสมัย  
  1.2 ผลท่ีเกิดขึ้นต่อระบบการศึกษาเวียดนาม   
   การจัดการศึกษาภายใต้โครงการ Education for All ส่งผลส าคัญต่อลักษณะการศึกษา
ในประเทศเวียดนามคือ  

   1.  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรพัฒนาขึ้น โดยประชากรชาวเวียดนาม
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือระดับประถมศึกษาฟรี ในปัจจุบันการศึกษาขั้นพื้นฐานก้าวขึ้นไปถึงระดับ
มัธยมต้นใน 16 จังหวัด และภายในค.ศ.2005 การศึกษาระดับมัธยมต้นจะครอบคลุมถึง 30 จังหวัด  
ส่งผลให้อัตราการรู้หนังสือของเวียดนามสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

   2.  รัฐบาลลดการควบคุมการจัดการสถานศึกษาของเอกชนลง มีการส่งเสริมให้
เอกชนเข้ามามีบทบาททางการจัดการศึกษามากขึ้น ส่งผลให้สถานการศึกษาเอกชนมีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
ในระดับอนุบาล สถานฝึกวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาเอกชนมีสิทธิในการเก็บค่าเล่าเรียน
เอง แม้จะอยู่ภายใต้การก ากับของรัฐและค่าบริการอ่ืนๆ ได้ด้วย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2549, หน้า 80)   

   3.  ผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะชาวเขาที่อยู่ห่างไกล ชนกลุ่มน้อยต่างๆ  มีโอกาสทาง
การศึกษามาขึ้น โดยรัฐบาลได้ให้สิทธิพิเศษทางการศึกษาแก่กลุ่มคนเหล่านี้ เช่น ให้ทุนการศึกษา หรือ
ใช้เกณฑ์การพิจารณารับเข้าที่ต่ ากว่าชาวเมือง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549, หน้า 237) 

   4.  การจัดการระบบการศึกษาของเวียดนามพัฒนาตามหลักมาตรฐานสากลมากขึ้น    
มีการน าหลักการจัดการคุณภาพมาใช้กับสถานศึกษา และมีการกระจายอ านาจทางการบริหาร
สถานศึกษามากขึ้น 
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  1.3 ลักษณะพิเศษของระบบการศึกษาเวียดนาม                                                                          

   ภายใต้แผนการจัดการศึกษาระยะยาวดังกล่าว  รัฐบาลเวียดนามยังคงมีบทบาทส าคัญ
ในการพัฒนาระดับการศึกษาซึ่งมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการอ่านของประชาชน  ลักษณะพิเศษ
ของการจัดการศึกษาของรัฐบาลเวียดนามคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีระบบการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยเน้นการควบคุมทิศทางการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง ควบคู่ไปกับการระดมความ
ช่วยเหลือด้านการศึกษาจากสังคม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2551, หน้า 51) ลักษณะพิเศษดังกล่าวส่งผลให้
การด าเนินนโยบายรัฐด้านการอ่านออกเขียนได้ประสบความส าเร็จได้เช่นกัน 

 

 2.  การอ่านออกเขียนได้ของเวียดนามในศตวรรษท่ี 21 

  2.1  นิยามของการอ่านออกเขียนได้ (Definition of Literacy) 

   รัฐบาลเวียดนามก าหนดนิยมของการอ่านออกเขียนได้ไว้ว่าคือความสามารถในการ
อ่านและเขียนภาษาเวียดนาม และการมีทักษะทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ความสามารถด้านการอ่านออก
เขียนได้จะเทียบเท่ากับการได้รับการศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ส่วนอัตราการอ่านออกเขียนได้ 
(Literacy Rate) คือร้อยละของประชากรวัย 15-40 ปีที่สามารถอ่านอกเขียนได้ 
  2.2  นโยบายรัฐด้านการอ่านออกเขียนได้ (National Literacy : Vietnam, 2003) 

   1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในฐานะของการ
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์คือการลงทุนต่อ
การพัฒนาประเทศ  และจัดเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาประเทศ 

   2.   ด าเนินนโยบายการศึกษาส าหรับประชาชน (Education for All) อย่างต่อเน่ือง  
   3.  การด าเนินนโยบายการศึกษาส าหรับประชาชน (Education for All) จะต้อง
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ 
   4.  สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการเข้าถึงเอกสารและสื่อส าหรับมวลชน 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น 

   5.  เพิ่มการลงทุนด้านการศึกษาของหน่วยงานรัฐ และส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษา
กับหน่วยงานภายนอกเช่น Women’sUnion, Youth’s League, Farmer’s Association, Confederation of 

Labour  

  2.3  เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านการเพิ่มอัตราการอ่านออกเขียนได้ 
1. เพิ่มการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาใน

พื้นที่ด้อยพัฒนา 

2. เพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐและหน่วยงานอ่ืนๆในสังคมที่มีต่อการรณรงค์ 
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3. เพิ่มความหลายหลายของรูปแบบการเรียนรู้ในสังคม 

4. พัฒนาประสิทธิภาพในการอบรมครูผู้สอน 

5. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนในเขตด้อยพัฒนา 

6. พัฒนากลไกในการควบคุมและการประเมินระดับการอ่านออกเขียนได้  
  2.4  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านนโยบายการอ่านออกเขียนได้ 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการน านโยบายการอ่านออกเขียนได้ของเวียดนามถูกแบ่ง
ตามระดับการบริหารเป็น  4  ระดับคือ 

   1. ระดับประเทศ รับผิดชอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education and 

Training) และ กรมการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education Department) ควบคู่กับการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการด้านการอ่านออกเขียนได้แห่งชาติ (National Committee for Literacy )และองค์การ
ทางสังคมอื่นๆ(Social Organizations, NGOs) 

   2. ระดับจังหวัด รับผิดชอบโดยศูนย์การอบรมและเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(Continuing Education Center) และคณะกรรมการด้านการอ่านออกเขียนได้ระดับจังหวัด  
   3. ระดับต าบล รับผิดชอบโดยศูนย์การอบรมและเรียนรู้ซึ่งมีพนักงานประจ าดูแลการ
เรียนและอบรมส าหรับผู้ใหญ่  ควบคู่กับศูนย์การศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่อง (Continuing Education 

Center) และคณะกรรมการด้านการอ่านออกเขียนได้ระดับต าบล  
   4. ระดับชุมชน รับผิดชอบโดยโรงเรียนระดับประถมศึกษาในชุมชน  ศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับผู้ใหญ่ซึ่งด าเนินการจัดการอบรมด้านการรู้หนังสือและอบรมหลังภาวะการรู้หนังสือ ควบคู่กับ
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน (Community Based Learning Center) และคณะกรรมการด้านการอ่านออก
เขียนได้ระดับชุมชน  
   ลักษณะส าคัญของการจัดโครงสร้างการบริหารดังกล่าวคือการควบคุมการบริหารงาน
จากส่วนกลางไปยังส่วนต่างๆ ในระดับจังหวัด ต าบล และชุมชน ผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการทั้งในระบบการศึกษาภาคปกติและการศึกษานอกระบบ (Community Based Learning 

Center) เพื่อรณรงค์ให้การอ่านออกเขียนได้เกิดขึ้นในประชากรทุกกลุ่มคือเยาวชนวัยเรียน วัยท างาน 
และผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการอ่านออกเขียนได้ขึ้นมาก ากับการด าเนินการ
ในทุกระดับขั้นของการบริหารอีกด้วย 
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ภาพท่ี 10 แสดงหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนโยบายการอ่านออกเขียนได้ของเวียดนาม 

 

 

ระดับประเทศ  

 

 

 

 

 

ระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

ระดับต าบล 

 

 

 

 

 

ระดับชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  UNESCO Institute for Statistics, มิถุนายน 2002 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

แผนการศึกษาต่อเนื่อง

 

คณะกรรมการด้านการอ่านแห่งชาติ 

 

ฝ่ายการศึกษาและอบรม 

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

คณะกรรมการด้าน 

การอ่านออกเขียนได ้

ฝ่ายอบรมและการศึกษา 

 

พนักงานประจ าดูแล 

การศึกษาผู้ใหญ่

ศูนย์การเรียนรู้
ต่อเนื่อง 

คณะกรรมการด้าน
การอ่านออกเขียนได ้

โรงเรียนประถมศึกษา 

 

พนักงานช่ัวคราวดูแล 

การศึกษาผู้ใหญ่

ศูนย์การเรียนรู ้

ระดับชุมชน 

คณะกรรมการด้าน
การอ่านออกเขียนได ้

หลักสูตรการอ่านออกเขียนได ้

 

หลักสูตรหลังภาระการอ่านออกเขียนได้
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  2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับการอ่านในระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการของ
เวียดนาม 

   ระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการของเวียดนามส่งเสริมให้รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชน
ชาวเวียดนามมีโอกาสเข้าเรียนในระบบการศึกษาภาคปกติในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน มีการก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง และมีการก าหนดระดับการพัฒนาเพื่อ
ติดตามทุกระยะ 5 ปี ดังแสดงในตารางที่ 48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อการ
เป็นประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัยของเวียดนาม (Vietnamese Education and Training 

Development Strategy to Year 2010 for the Cause of Industrialization and Modernization of 

Vietnam)  

 

ตารางท่ี 48 แสดงการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรม 
 

ดัชนีการพัฒนา 
ร้อยละ 

คศ.2000 คศ.2005 คศ.2010 

1.อัตราการรู้หนังสอืของประชาชน 94 96 99 

2.อัตราการเข้าเรียนชั้นอนุบาล 12 14 16 

3.อัตราการเข้าเรียนชั้นประถมศกึษา 50 58 67 

4.อัตราการเข้าเรียนชั้นประถมศกึษาของเด็กอายุ 5 ขวบ 81 90 98 

5.อัตราการคงอยู่และเรียนจบชั้นประถมศึกษา 95 97 99 

6.อัตราการเข้าเรียนต่อระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ 74 82 90 

7.อัตราการเข้าเรียนต่อมธัยมศึกษาตอนปลาย 38 45 50 

8.อัตราการเข้าเรียนต่ออาชีวศึกษา 6 15 25 

9.อัตราการเข้าเรียนในโรงเรียนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 5 10 15 

10.อัตราการเข้ารบัการฝึกอบรมเพิ่มเติมของผู้ปฏบิัติการในสถานประกอบการ 18 32 42 

 

ที่มา : สุวิชัย  โกศัยยะวัฒน์, 2550 : 33 อ้างใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2551, หน้า 39 

 

 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนชาวเวียดนามมีโอกาสเข้าเรียนใน
ระบบการศึกษาในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนดังเป้าหมายที่ได้แสดงไว้ ซึ่งหากพิจารณาถึงโครงสร้าง
หลักสูตรการเรียนในทุกระดับการศึกษา  ระดับการอ่านของนักเรียนเวียดนามถูกพัฒนาและส่งเสริมได้
โดยการก าหนดให้วิชาภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษและวรรณคดีเป็นวิชาหลักที่ต้องศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
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ภาพท่ี 11 แสดงโครงสร้างระบบการศึกษาของเวียดนาม 

 

 

 

 

อายุ  24 ป ี

 

 

อายุ  21 ป ี
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 3.  การอ่านกับการศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติ 
  3.1 การเรียนระดับประถมศึกษา 

   ในการเรียนภาคปกติระดับประถมศึกษาซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี ระบุให้ 
ภาษาเวียดนามเป็นหนึ่งในวิชาหลักที่ต้องเรียน ในบางโรงเรียนยังเปิดสอนวิชาภาษาต่างประเทศและ
วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมด้วย จากการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การศึกษาของเวียดนามภายใน ค.ศ.
2010 เยาวชนชาวเวียดนามจะต้องมีโอกาสเข้าเรียนหนังสือและเรียนได้จนจบชั้นประถมศึกษาได้ใน
อัตราร้อยละ 99  

   ความสามารถทางภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษประกอบกับทักษะในการค้นคว้าผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับเยาวชนชาวเวียดนามในการศึกษาค้นคว้าและ
อ่านหนังสือที่ตีพิมพ์ทั้งในภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษ และยังมีโอกาสศึกษาต่อในการศึกษาขั้นสูง
ต่อไป  
   นอกจากนี้การศึกษาระดับประถมศึกษาของเวียดนามยังมุ่งเน้นการผลิตประชาชนที่มี
ความตระหนัก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกผ่านการค้นคว้าข่าวสารข้อมูลต่างๆ  รอบตัว                
ในปัจจุบันแม้เวียดนามจะเปิดประเทศรับแนวคิดค่านิยม และแนวทางเศรษฐกิจทุนนิยม แต่เวียดนามก็
ยังปลูกฝังให้ประชาชนในประเทศเฝ้าระวังติดตามดูแลอิทธิพลของต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการ
ปลูกฝังดังกล่าวนี่เองที่มีส่วนส่งเสริมให้เยาวชนชาวเวียดนามรักการอ่านเพื่อติดตามข่าวสาร (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์ 2551, หน้า 34) 

   ในการปฏิรูปการศึกษาระดับประถมศึกษาในภาคกลางของเวียดนามได้ก าหนดหัวข้อ
การท าการบ้านให้นักเรียน 5 ข้อ หน่ึงในนัน้คือการให้นักเรียนรายงานข่าวหนึ่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์
โลก  (นิติภูมิ นวรัตน์ 2549, หน้า 175 อ้างในไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2551, หน้า 34) นับเป็นตัวอย่างของ
รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ เพื่ออ่านและวิเคราะห์สถานการณ์
รอบตัว ซึ่งย่อมจะบ่มเพาะนิสัยรักการอ่าน และความรอบรู้ให้เกิดขึ้นต่อเยาวชนชาวเวียดนาม 

  3.2  การเรียนระดับมัธยมศึกษา 

   ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รัฐบาลระบุให้วิชาวรรณคดีเป็นวิชา
เรียนหลักที่ส าคัญ นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษายังเน้นการศึกษาไปยัง วิชา
ภาษาต่างประเทศ  (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2551, หน้า 29) 
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ตารางท่ี 49 แสดงรายวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของเวียดนามต่อสัปดาห์ 
 

วิชา 
เกรด/คาบ 

6 7 8 9 

ศิลปะ 2 2 2 - 

ชีววิทยา 2 2 2 3 

เคม ี - - 1 2 

หน้าที่พลเมือง 1 1 1 2 

ภาษาต่างประเทศ 4 3 3 3 

ภูมิศาสตร์ 2 2 1 1 

ประวัติศาสตร์ 1 1 2 2 

วรรณคด ี 3 2 2 2 

คณิตศาสตร์ 5 5 5 4 

ฟิสิกส์ - 2 2 2 

กีฬาและการศึกษาวิชาทหาร 2 2 2 2 

เทคนิคการท างาน 2 2 2 2 

การศึกษาเกี่ยวกับเวียดนาม 3 3 2 2 

กิจกรรมอื่นๆ 10 10 10 10 

รวม 37 37 37 37 
 

ที่มา : http://www.wes.org/ca/webd/vietnam/vmsecond.htm, 2004 
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ตารางท่ี 50 แสดงรายวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของเวียดนามต่อสัปดาห์ 
 

วิชา 
เกรด/คาบ 

10 11 12 

ศิลปะ 2 2 2 

ชีววิทยา 2 2 2 

เคม ี 1 1.5 1.5 

หน้าที่พลเมอืง 3 3 3 

ภาษาต่างประเทศ 1 2 1 

ภูมิศาสตร์ 1 1 2 

ประวัติศาสตร์ 2 2 2 

วรรณคด ี 4 5 5 

คณิตศาสตร์ 3 3 3 

ฟิสิกส์ 1 1 2 

กีฬาและการศึกษาวิชาทหาร 2 2 2 

เทคนิคการท างาน 2 2 2 

การศึกษาเกี่ยวกับเวียดนาม 2 2 1 

กิจกรรมอื่นๆ 13 10.5 10.5 

รวม 39 39 39 
 

ที่มา : http://www.wes.org/ca/webd/vietnam/vmsecond.htm, 2004 

 

 วรรณคดีที่ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนมักเป็นเร่ืองที่สะท้อนถึงค่านิยมในการรักชาติตาม
รูปแบบสังคมนิยม ความยากล าบากในการสร้างชาติของเวียดนาม เช่น บันทึกประจ าวันจากคุก (Nhat 

Ky Trong Tu : Dairy in  Jail) ที่เป็นบันทึกประจ าวันเขียนโดยประธานาธิบดีโฮจิมินห์ขณะถูกคุมขังใน
ฐานะนักโทษทางการเมืองในสมัยสงครามฝร่ังเศส และงานเขียนอ่ืนๆ ที่ประพันธ์ขึ้น โดยนักเขียนใน
สมัยเวียดนามตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามกับต่างชาติ (Brad Nguyen ,สัมภาษณ์ : 1 มิถุนายน 2552 )  
 การอ่านและตีความวรรณกรรมเป็นการเรียนรู้ของนักเรียนชาวเวียดนามที่ส าคัญมากเนื่องจาก
วิชาวรรณกรรมถูกก าหนดให้เป็นวิชาหลักวิชาหนึ่งส าหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
(Entrance Examination) ของประเทศเวียดนาม  

http://www.wes.org/ca/webd/vietnam/vmsecond.htm
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 การสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาส าหรับประเทศเวียดนาม ผู้สมัครสอบจะต้องสอบ
ทั้งหมด 3 วิชา วิชาวรรณคดีถูกก าหนดให้สอบโดยเขียนบรรยาย และเป็นวิชาที่นักเรียนสามารถเลือก
สอบได้ใน 2 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาทั้งหมด  4 กลุ่มคือ  
   กลุ่ม A : คณิตศาสตร์ ,ฟิสิกส์,เคม ี

   กลุ่ม B: คณิตศาสตร์, ชีวศึกษา, เคม ี

   กลุ่ม C: วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ,ภูมิศาสตร์ 

   กลุ่ม D:  วรรณคดี ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์  
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Vietnam ,2009 

 

  3. 3 การเรียนในหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา  
   ในช่วง 15 ปีแห่งการพัฒนาการศึกษา โรงเรียน ศูนย์และแหล่งฝึกอบรมเกิดขึ้น
มากมาย เพื่อฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญต่างๆ อันจ าเป็นส าหรับการพัฒนาตามเศรษฐกิจทุนนิยม
สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรม เทคโนโลยี การสื่อสาร การก่อสร้าง ไฟฟ้าเป็นต้น (ไพฑูรย์         
สินลารัตน์ 2551, หน้า 8) 

   ตลาดแรงงานตามเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้ รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาเพื่อสร้างแรงงานให้มีทักษะและมุ่งฝึกอบรมนักเทคนิคระดับกลางในด้าน
ต่างๆ   
   จากการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การศึกษาของเวียดนาม  ภายใน ค.ศ.2010 เยาวชน
ชาวเวียดนามจะต้องมีโอกาสเข้าเรียนในหลักสูตรอาชีวิศึกษาเพิ่มถึงอัตราร้อยละ 25 

   ในการเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา นอกจากการฝึกวิชาชีพผ่านวิชาทางเทคนิคและการ
ปฏิบัติงานแล้ว รัฐบาลยังส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษาผู้ผ่านหลักสูตรทางวิชาชีพ โดยสามารถ
พิจารณาได้จากตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรระดับอาชีพชั้นสูง ที่มีการก าหนดให้ในหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปนักศึกษาต้องเรียนวิชาวรรณคดีและวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเวลาเรียนทั้งหมด 450 คาบ จากเวลา
เรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด 1,530 คาบ (ไพฑูรย์  สินลารัตน์ 2551, หน้า 12 ) 

 

 4.  การอ่านกับการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) 

  การศึกษานอกระบบเป็นแนวทางที่ส าคัญส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาเวียดนามที่ต้องการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้(Learning Society) ให้เกิดขึ้น โดยอาศัยหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning) และเน้นการเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ (Modern Life 

skills) การศึกษานอกระบบจะสร้างเสริมคุณลักษณะในการใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้รอบตัวให้แก่

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Vietnam%20,2009
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ประชาชน เพราะ นอกจากการอ่านออกเขียนได้ในเบื้องต้นแล้ว การศึกษานอกระบบยังส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะทางการค้นคว้าเบื้องต้น และการตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านเพื่อการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน  
  ปัจจุบันการศึกษานอกระบบครอบคลุมถึงหลักสูตรการอบรมที่หลากหลาย เช่น การ
สื่อสาร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ สุขอนามัย โภชนาการ ยารักษาโรค 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาษาและวัฒนธรรม เทคโนโลยี ทักษะต่างๆเหล่านั้นจะเสริมสร้างให้
ประชากรเวียดนามมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองไปตลอดชีพ 

  นอกจากนี้การศึกษานอกระบบยังสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรจ านวนมาก    
ที่อาศัยอยู่ในชนบท ตามเขตชุมชนต่างๆที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา กล่าวได้ว่าการศึกษานอกระบบเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้เวียดนามมีอัตราการู้หนังสือทั่วประเทศสูงเช่นในยุคปัจจุบัน  
  4.1  เป้าหมายการพัฒนาการศึกษานอกระบบให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 2549, หน้า 32)   

   1. การพัฒนาการศึกษานอกระบบให้เป็นการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามสถานภาพของแต่ละคนเพื่อเป็น
การส่งเสริมคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
   2. ลดอัตราการไม่รู้หนังสือในกลุ่มผู้ใหญ่โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่ห่างไกลและตาม
ภูเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาต่อเน่ืองซึ่งจะน าไปสู่การมีความรู้ในระดับมัธยมต้นอย่างทั่วถึง 

   3. การเปิดโอกาสให้ผู้ที่ท างานแล้วได้รับการอบรมเรียนรู้จากหลักสูตรสั้นเพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มรายได้ และโอกาสในการเปลี่ยนงาน   
  4.2  เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการรู้หนังสือส าหรับแผนการ ค.ศ.2003–ค.ศ.2015 (Chau Lam 

2007, p. 6) 

   1. การรณรงค์ด้านการอ่านออกเขียนได้ประสบความส าเร็จในกลุ่มประชากรวัย 15-

34 ปี และสตรี 

   2. ชุมชนร้อยละ 50  มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนภายใน ค.ศ.2005 , ร้อยะละ 90 ภายใน 
ค.ศ.2010 และทุกชุมชนภายในค.ศ.2015 โดยปัจจุบันเวียดนามมีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องระดับจังหวัด
ทั้งหมด 55 แห่ง ศูนย์ประจ าต าบลทั้งหมด 494 แห่ง ศูนย์เรียนภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ 581 
แห่ง และศูนย์การเรียนรู้แห่งชุมชน 514 แห่ง (Ministry of Education and Training  2004 , p.101-102) 

   3. การอบรมหลังการรู้หนังสือ (Post-literacy) สามารถตอบสนองความต้องการ       
ที่หลากหลายของคนในท้องถิ่นได้ โดยเฉพาะการมีเงินทุนที่เพียงพอส าหรับการสนับสนุนการเรียน รู้
อย่างต่อเน่ืองไปตลอดชีพให้คนในชุมชน   
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  4.3  กลุ่มเป้าหมาย  

   การศึกษานอกระบบในเวียดนามเน้นรองรับผู้ด้อยโอกาสจากการศึกษาในระบบ       
ซึ่งรวมถึงผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ที่อ่านออกเขียนได้เบื้องต้น ผู้ที่เข้าเรียนในระบบการเรียนปกติแต่ไม่สามารถ
เรียนจนจบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและสังคม เช่น เกษตรกร       
ชนกลุ่มน้อย ผู้ยากจน และคนว่างงาน รวมถึงแรงงานที่ต้องการเพิ่มความรู้ทางเทคนิคในวิชาชีพ  ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มอัตราค่าจ้างที่ได้รับจากการท างานได้ หรือสามารถมีอาชีที่ดีกว่าเดิมได้ (Chau Lam 2007, p.3) 

  4.4  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

   ในระดับประเทศหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ คณะกรรมการการศึกษาเพื่อมวลชน
แห่งชาติ (National Education for All Committee) ซึ่งจะท าหน้าที่ประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆที่
รับผิดชอบคือ กระทรวงศึกษา กระทรวงการคลัง กระทรวงการวางแผนและการลงทุน กระทรวง
แรงงาน กระทรวงวัฒนธรรมและข้อมูล กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารชาติแห่งเวียดนาม และ
พรรคคอมมิวนิสต์  
   ในระดับจังหวัดและชุมชนประกอบด้วยตัวแทนจากตัวแทนจากพรรคคอมมิวนิสต์ 
ตัวแทนจากแผนกการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ   ควบคู่กับหน่วยงานทางรัฐบาล ความสนับสนุนยัง
ได้รับจากองค์การทางสังคมอ่ืนๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับรากหญ้า เช่น 
Vietnam Fatherland Front , Vietnam Women’s Association ,Ho Chi Minh Youth Union  (Chau Lam 

2007, p. 6) 

   การศึกษานอกระบบเวียดนามคือส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติการศึกษาเพื่อมวลชน 
(Education for All) ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือการถูกก ากับและควบคุมอย่างเข้มงวดจากส่วนกลางไปยัง
ระดับรากหญ้า  นอกจากบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบยังรวมถึงตัวแทนพรรค
คอมมิวนิสต์ในทุกระดับการบริหารของประเทศ และตัวแทนจากสังคม และองค์การทางสังคมอ่ืนๆ   
ความร่วมมือที่หลากหลายแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อการศึกษานอกระบบของประเทศ
เวียดนาม ที่ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ   
  4.5  ผลการปฏิบัติงาน 

   ระหว่าง ค.ศ.2005 – ค.ศ.2008 มีประชากรที่ไม่รู้หนังสือเข้าร่วมหลักสูตรอบรมทักษะ
ด้านการอ่านและเขียนมกกว่า 163,000 คน และประชากรกว่า 30 ล้านคน เป็นผู้รู้หนังสือจากการผ่าน
การอบรมหลักสูตรในศูนย์ฝึกอบรมระดับชุมชน  
   สังคมแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น แต่ภาวะการไม่รู้หนังสือยังคง
กระจุกตัวในประชากรเขตชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามเขตภูเขาทางเหนือ  
เขตที่ราบสูงตอนกลางประเทศ เขตที่ราบลุ่มแม่น้ า   
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 5.  ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  ศตวรรษที่ 21 เป็นที่เวียดนามเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรวมตัวระดับภูมิภาคและการช่วยเหลือ
จากต่างประเทศมากขึ้น  ปรัชญาในการพัฒนาการศึกษาของเวียดนามในยุคปัจจุบันคือการพัฒนา
การศึกษาบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและทรัพยากรทางการศึกษาภายใต้ประเทศ ควบคู่ไปกับการ
แสวงหาความร่วมมือจากนานาชาติ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการจัดการอบรมสัมมนาร่วมกับนานาชาติ 
การเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกขององค์การทางการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับโลก (Ministry of 

Education and Training  2004, p.127-131)  

  การพัฒนาระดับการอ่านออกเขียนได้และวัฒนธรรมการอ่านของเวียดนามจึงเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี โดยมีโครงการต่างๆที่ส าคัญดังนี้ 
  1. โครงการลดอัตราการไม่รู้หนังสือภายใต้กรอบแนวคิด APPEAL (The Asia –Pacific 

Programmed of Education for ALL)โดยได้รับความร่วมมือจาก UNESCO ซึ่งด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ ค.ศ.1986 จากมติการประชุมนานาชาติกรุงดาการ์ในเดือนเมษายน ค.ศ.2000 เวียดนามด าเนินการ
ตามนโยบายสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง (Education for All) เพื่อเพิ่มอัตรา
การอ่านออกเขียนได้ และป้องกันการกลับมาของการไม่รู้หนังสือในประชากรประเทศต่างๆ ทั่วโลก    
   เวียดนามเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่มีสิทธิในการรับเงินสนับสนุน(Education for All 

Fast Track Funding) จากกลุ่มผู้บริจาคนานาประเทศผ่านการประสานงานของ UNESCO    

   นอกจาก UNESCO แล้ว องค์การระหว่างประเทศที่สนับสนุนด้านเงินทุนต่อโครงการ 
Education for All ในเวียดนามยังรวมถึง UNICEF(United Nations Children’s Fund), UNDP(United 

Nations Development Plan), JICA (Japan International Cooperation Agency), World Bank และ
องค์การไม่แสวงผลก าไร (NGOs) จากนานาชาติเช่น Oxfarm UK, Save the Children UK, Radda 

Barnen  และ Catholic Relief Services (Chau Lam 2007, p.5) 

   ตั้งแต่ ค.ศ.2003 โครงการการศึกษาเพื่อมวลชน มีความร่วมมือกับต่างประเทศผ่าน
หน่วยงานหลักคือ UNLD (United Nation Literacy Decade 2003-2012) ซึ่งได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ
ขึ้นในเวียดนามในวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2003 ในช่วง ค.ศ.2003–ค.ศ.2004 เวียดนามร่วมกับ UNLD 

และกลุ่มประเทศในเขตเอเชียแปซิกมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับ
ชุมชน ค้นคว้าเกี่ยวกับอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรทั้งประเทศ จัดการอบรม และการ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

  2. การสนับสนุนการอ่านภายใต้ความร่วมมือของ APPREB (Asia-Pacific Cooperative 

Programme in Reading Promotion and Book Development) APPREB ก่อตั้งตั้งโดย UNESCO ใน ค.ศ. 
1991 เพื่อสนับสนุนการอ่านและการพัฒนาหนังสือในกลุ่มประเทศเขตเอเชีย-แปซิฟิค  รัฐบาลเวียดนาม
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ร่วมกับ APPREB เร่งพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนากฎหมายควบคุมลิขสิทธิ์ และการ
บังคับใช้ ประสบการณ์จากประเทศสมาชิกอ่ืนๆถูกถ่ายทอดให้เวียดนามผ่านการอบรมสัมมนา การร่วม
ผลิตหนังสือ และการให้ค าแนะน าโดยประเทศผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

  3. ความร่วมมือระหว่างเวียดนามและเดนมาร์ก ในการพัฒนาหนังสือวรรณกรรมส าหรับ
เยาวชน (Embassy of Denmark 2005) รัฐบาลเดนมาร์กร่วมกับส านักพิมพ์แห่งชาติเวียดนาม สมาคม
นักเขียนแห่งกรุงฮานอย ได้ร่วมกันพัฒนาหนังสือวรรณกรรมส าหรับเยาวชนเพื่อเป็นสื่อในการสอนใน
โรงเรียนและในครอบครัว   
   กิจกรรมที่จะด าเนินการโดยความร่วมมือดังกล่าวรวมถึง 

- การจัดอบรมสัมมนาให้แก่นักเขียนชาวเวียดนาม 

- การร่วมเขียนวรรณกรรมเยาวชนระหว่างนักเขียนชาวเวียดนามและเดนมาร์ก   
- การแปลวรรณกรรมเดนมาร์กเป็นภาษาเวียดนามและ ตีพิมพ์พร้อมเผยแพร่ไปยัง

โรงเรียนต่างๆ  
- ส่งเสริมการก่อตั้งชมรมนักอ่านในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  

  4.  ความร่วมมือกับ Force Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์จัดท าห้องสมุดดิจิตอล  
   หอสมุดวิทยาศาสตร์แห่งนครโฮจิมินห์จัดสร้างห้องสมุดดิจิตอล 2 แห่ง โดยได้รับการ
สนับสนุนด้านเงินทุนโดย Force Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์   
   ห้องสมุดดิจิตอลแห่งแรกมีการจัดท าหนังสือดิจิตอลจ านวน 77 เล่ม ในภาษาท้องถิ่น
ต่างๆ และจะมีโครงการจัดท าหนังสือดิจิตอลส าหรับห้องสมุดในเขตชนบท สร้างใน ค.ศ.2003 

   ห้องสมุดแห่งที่สองมีเป้าหมายที่จะตอบสนองการอ่านแก่เด็กตาบอด สร้างใน ค.ศ.2005  
  5. ความช่วยเหลือจาก Asia Foundation, USA. บริจาคหนังสือภาษาอังกฤษให้ห้องสมุด
ต่างๆทั่วประเทศ ใน ค.ศ.2003–ค.ศ.2005 เวียดนามได้รับบริจาคหนังสือทั้งสิ้น 80,000 เล่ม และระหว่าง 
ค.ศ.2005–ค.ศ.2008 จะมีการบริจาคเพิ่มเติมอีก 120,000 เล่ม 

  6. ความร่วมมือกับห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลียในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ห้องสมุดในเวียดนามโดยการใช้ IT คอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกของห้องสมุดเวียดนามได้มาจากห้องสมุด
แห่งชาติออสเตรเลีย และออสเตรเลียยังส่งผู้เชี่ยวชาญทาง IT มาช่วยอบรมบุคลากรในเวียดนาม 

  7. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยญ่ีปุ่น  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องสมุด  
ห้องสมุดแห่งชาติเวียดนามร่วมกับมหาวิทยาลัย  Tsukuba แห่งญ่ีปุ่น เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบการ
จัดการห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน 

  8. ความร่วมมือกับรัฐบาลฝร่ังเศสในโครงการ VALEASE ค.ศ.2006–ค.ศ.2007 เพื่อ
จัดท าเอกสารภาษาฝรั่งเศสตีพิมพ์ก่อน ค.ศ.1945 เป็นระบบดิจิตอล  



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-349 

 

 6.  กิจกรรมด้านการส่งเสริมการอ่านจากปี 2000 ถึงปัจจุบัน  10
 

  6.1  มหกรรมหนังสือแห่งชาติ  ถูกจัดขึ้นในเมืองโฮจิมินห์เป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ ค.ศ.2002 
โดยใน ค.ศ.2006 มีการจัดแสดงหนังสือเวียดนามและต่างประเทศมากถึง 100,000 เล่ม มีส านักพิมพ์
เวียดนามเข้าร่วม 78 ส านักพิมพ์ และส านักพิมพ์นานาชาติเข้าร่วม  22 แห่ง ในจ านวนนี้รวมถึง
ส านักพิมพ์ชั้นน าของโลก เช่น Wiley&Sons, Mc Graw Hill เป็นต้น  ในงานมีการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์และ
สรรหาความร่วมมือกับส านักพิมพ์ต่างชาติเหล่านี้  
   พัฒนาการที่ส าคัญคือการมีกิจกรรมทางการตลาดสนับสนุนหนังสือจากส านักพิมพ์
ต่างชาติเช่น เทศกาลแฮร่ี พอร์ตเตอร์และแม่มด  การน าสินค้าของวอลท์ ดิสนีย์ มาขายโดยส านักพิมพ์ 
Thuong Dinh Media ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์ในการจ าหน่ายสินค้าจากวอลท์ ดิสนีย์  
  6.2  กิจกรรมเนื่องในวันหนังสือโลก และวันแห่งลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 (The World Book and 

Copyright Day) จัดขึ้นในหลายจังหวัดขนาดใหญ่ทั่วประเทศเวียดนาม 

   รูปแบบของกิจกรรม  
1. การพบปะระหว่างนักเขียนคนส าคัญ และผู้อ่านที่มีความสนใจ 

2.  มีการจัดโปรโมชั่นส่วนลดหนังสือ   
3. จัดสัมมนา และอบรมพัฒนาการอ่านหนังสือ และหลักการอ่านหนังสือภายใน

ครอบครัว 

4. การประกวดแข่งขันอ่านหนังสือ การแสดงจากเร่ืองเล่าในหนังสือ และการร่วม
แข่งขันตอบค าถาม   
  6.3  วันแห่งค ากลอน (Poetry day) เวียดนามได้ก าหนดให้มีวันแห่งค ากลอนขึ้นทุกปี     
โดยจะจัดให้มีงานวันแห่งค ากลอนขึ้นที่วิหารแห่งวรรณกรรม  ซึ่งจัดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
ประเทศเวียดนาม11 ในกรุงฮานอย ค.ศ.2009 เทศกาลวันแห่งค ากลอนถูกจัดขึ้นในหลายจังหวัด             

                                                           
10

 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเวียดนามรวบรวมจากการเผยแพร่ข้อมูลของ Asia-Pacific 

Cooperative Programme in Reading Promotion and Book Development (APPREB) ,available at www.accu.or.jp  
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 วิหารแห่งวรรณกรรม หรือ วันเหมียว (Van Mieu) คือโรงเรียนของเหล่าขุนนางในอดีต และเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม  ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1613 โดยพระเจ้าหลีไทโตง (Ly Thai Tong) เพื่อ
อุทิศแดข่งจื้อ  ปัจจุบนัวิหารแหง่วรรณกรรมจัดเปน็สถานที่ท่องเทีย่วประจ ากรุงฮานอยที่ยงัคงแสดงถึงร่องรอยแห่ง
ความเจริญรุง่เรืองทางอักษรศาสตร์ของชาวเวียดนามในอดีตผ่านแผ่นหนิจารึกที่ยงัคงหลงเหลืออยู ่ การจัดวันแห่งค า
กลอนขึ้นเป็นประจ าทุกปี ณ สถานที่ดังกล่าวจึงเปน็ทั้งกจิกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชนรุ่นใหม่และอนุรักษ์การอ่าน
บทกวีที่มคี่าย่ิงของบรรพบรุุษชาวเวียดนาม  
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ทั่วประเทศเวียดนาม  วันนี้เป็นโอกาสให้ประชาชนผู้หลงใหลในวรรณกรรมประเภทค ากลอนได้มา
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลงานค ากลอนที่งดงาม       
   ภาษาเวียดนามจัดว่าเป็นภาษาแห่งค ากลอน  ความสามารถในการแต่งค ากลอนนี้             
ถูกถ่ายทอดผ่านอารยธรรมจีนในอดีตจนถึงปัจจุบัน งานเขียนที่มีชื่อเสียงของเวียดนามจ านวนมากคือ
การเขียนในรูปแบบของค ากลอน  และในปัจจุบันประชาชนส่วนมากยังนิยมการอ่านวรรณกรรม          
ค ากลอน ใน ค.ศ.2007 ส านักพิมพ์ Saigon Cultural Publishing House ได้รวบรวมงานประพันธ์              
ค ากลอนที่มีชื่อเสียงไว้ในหนังสือชื่อ One Hundred Great Poets of Vietnam วางขายในราคาเล่มละ
ประมาณ 300 บาท ปรากฏว่าหนังสือดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมาก สร้างยอดขายได้สูงถึง 1,000 

เล่มต่อสัปดาห์ 
  6.4  โครงการ 100-ห้องสมุด ริเร่ิมโดยส านักพิมพ์ Kim Dong มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ห้องสมุดให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัด  
  6.5  พิพิธภัณฑ์นักเขียน  ค.ศ.2005 มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ส าหรับเก็บงานเขียน             
ในเวียดนามตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา ซึ่งรวมถึงงานเขียนโดยอักษรจีนมาจนถึงอักษรก๊วกงื้อ
ในยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่เยาวชนรุ่นหลังและผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เวียดนามผ่าน
วรรณกรรม พิพิธภัณฑ์ได้จัดให้มีการแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิตนักเขียนคนส าคัญ ขั้นตอนในการ
สร้างสรรค์งานเขียน และข้าวของเคร่ืองใช้ของนักเขียนคนส าคัญทั้งหลาย 

   นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังได้จัดเป็นสถานที่ส าหรับการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานเขียนและวรรณกรรม เช่น สโมสรนักเขียน ,ที่พักส าหรับนักเขียนผู้เดินทางมาจากที่ต่างๆ ใช้เพื่อ
เป็นสถานที่ส าหรับสร้างสรรค์งานเขียนดีมีคุณภาพ และสถานที่จัดอบรมผู้ที่ต้องการจะเป็นนักเขียนมือ
อาชีพในอนาคต   
  6.6  ประกวดการออกแบบหนังสือ คร้ังแรกของเวียดนาม จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ.
2006 ในงานมีหนังสือจ านวน 30 เล่มได้รับรางวัลหนังสือที่น่าสนใจ 23 รางวัลส าหรับหนังสือที่
ออกแบบดีเด่น และ 2 รางวัลพิเศษ อย่างไรก็ตามเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าผู้ที่ได้รับรางวัลส่วนมากมัก
เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว  

  6.7  การประกวดการเขียน Read for a Better Life  มีผู้สนใจเข้าประกวดทั่วประเทศร่วม 
60,000 คนจาก 63 จังหวัด ผู้เข้าประกวดต้ังแต่ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จนถึงอายุ 84 ปี 
   ภายใต้โครงการ Read for a Better Life อาจารย์ ตัวแทนจากภาครัฐ ผู้ปกครอง เยาวชน 
และสมาชิกในชุมชนจะมาร่วมกันอ่านบทความสั้นๆของตนเองที่กล่าวโน้มน้าวถึงความส าคัญของ
การศึกษา  การอ่านออกเขียนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรบ้าง และการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้           
จะส่งผลให้เราพลาดโอกาสส าคัญในชีวิตไปอย่างไรบ้าง  
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  6.8  รายการโทรทัศน์สนับสนุนกิจกรรมการอ่าน  โทรทัศน์ช่อง 1 ของเวียดนามจัดให้มี
รายการโทรทัศน์แนะน าหนังสือที่น่าสนใจเป็นประจ าทุกวันจ านวนสองรายการ  นอกจากการแนะน า
หนังสือแล้ว รายการยังเชิญนักเขียนคนส าคัญมาพูดคุยเพื่อแนะน าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงบริบทและเนื้อหาใน
หนังสือดียิ่งขึ้น รายการโทรทัศน์ดังกล่าวยังเป็นช่องทางที่ส าคัญส าหรับการบริจาคหนังสือมือหนึ่งและ
มือสองผ่านเครือข่ายต่างๆของรายการโทรทัศน์ไปยังห้องสมุดในเขตห่างไกล    
  6.9  การรณรงค์สนับสนุนพัฒนางานเขียนท่ีสะท้อนชีวิตในชนบทชาวเวียดนาม  (Look at 

Vietnam ,2008) 

   ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตในสังคมเมืองเวียดนามที่พัฒนาตัวไปอย่างรวดเร็ว รัฐบาล
เวียดนามได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของพัฒนาการทางงานเขียนที่สะท้อนเร่ืองราวในสังคมชนบท
เวียดนาม ซึ่งปัจจุบันประชากรจ านวนมากถึงร้อยละ 80 ของเวียดนามยังคงใช้ชีวิตอยู่ในสังคมชนบท
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเรียบง่าย นอกจากการอ่านออกเขียนได้ในเบื้องต้นแล้วรัฐบาลเวียดนาม
ได้สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรในชนบทดังกล่าว พัฒนาทักษะในการเขียนและส่งงานเขียนเข้ามาร่วม
ประกวดในการประกวดงานเขียนระดับชาติ 
   กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งเวียดนาม ร่วมกับสมาคมนักเขียน 
ได้จัดการประกวดงานเขียนจากเกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรแสดงออกซึ่งแรงบันดาลใจ
ในการท างาน และใช้ชีวิตในชนบทออกมาในรูปของงานเขียน โดยการประกวดแบ่งงานเขียนออกเป็น
สามรูปแบบคือ เร่ืองสั้น เร่ืองเล่าเกี่ยวกับชีวิต และนวนิยาย    
   นอกจากนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานเขียนในกลุ่มเกษตรกร สมาคมนักเขียนแห่ง
เวียดนามได้จัดสัมมนางานเขียน โดยเน้นให้นักเขียนทั้งหลายตระหนักถึงความส าคัญของงานเขียน       
ที่สะท้อนวิถีชีวิตอันงดงามในชนบท ตัวอย่างวรรณกรรมจากเกษตรกรที่ได้รับความนิยมในเวียดนาม 
คือ Canh Dong Bat Tan (ท้องทุ่งอันกว้างใหญ่) โดย Nguyen Ngoc Tu ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์เยาวชน 
(Tre)  

   Canh Dong Bat Tan (ท้องทุ่งอันกว้างใหญ่) เล่าถึงเร่ืองราวการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
ของเกษตรกรจากเวียดนามใต้  งานเขียนของ Tu เป็นตัวอย่างของวรรณกรรมที่เขียนขึ้นโดยเกษตรกรที่
ไม่ได้มีความรู้ทางด้านภาษาที่ลึกซึ้ง แต่สามารถพรรณนาถึงความงดงามของชีวิตชาวเกษตรจากภาคใต้
โดยใช้ภาษาที่เรียบง่าย ชัดเจน งานเขียนของ Tu ถูกตีพิมพ์อีกคร้ังเป็นเร่ืองสั้น และได้รับเลือกจาก
รัฐบาลเวียดนามส่งเข้าร่วมประกวดงานเขียนรางวัลซีไรท์ (Southeast AsianWriters) ใน ค.ศ.2008   
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  7.  ห้องสมุดในเวียดนาม 

   7.1  โครงสร้างการบริหารห้องสมุดในเวียดนาม 

   ห้องสมุดในเวียดนามแบ่งเป็น 5 ระบบหลักคือ (National Library of Vietnam 2006)  

   1. ห้องสมุดประชาชน ใน ค.ศ.2005 ห้องสมุดประชาชนของเวียดนามประกอบด้วย 
ห้องสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประจ าจังหวัด 64 แห่ง ห้องสมุดประจ าต าบล 577 แห่ง และห้องสมุดประจ า
ชุมชนประมาณ 7,000 แห่ง 

   2. ห้องสมุดเพื่อการศึกษาซึ่งหมายรวมถึงห้องสมุดประจ ามหาวิทยาลัย ค.ศ.2005      

มีห้องสมุดประเภทนี้ทั้งหมด 250 แห่ง 

   3. ห้องสมุดประจ าโรงเรียน ค.ศ.2005 มีทั้งหมด 17,459 แห่ง 

   4.  ห้องสมุดเฉพาะทาง ค.ศ.2005 มีห้องสมุดเพื่อการวิจัยของสถาบันวิจัยทั้งสิ้น          
60 แห่ง ห้องสมุดประจ ากระทรวงและหน่วยงานราชการ 218 แห่ง 

   5. ห้องสมุดทหาร มีทั้งหมดกว่า 1,000 แห่ง 

   นอกจากห้องสมุดประชาชนดังกล่าว เวียดนามยังมีห้องสมุดชุมชน และห้องสมุด
เอกชนอีกกว่า 1,000 แห่ง  มีห้องอ่านหนังสือและชั้นหนังสือให้บริการในหลายรูปแบบ เช่น 
ศูนย์บริการข้อมูลนานาชาติ ห้องสมุดเรือเป็นต้น 

 

ตารางท่ี 51  แสดงสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดประชาชนจากการรวบรวมข้อมูล ค.ศ.2005         
                                             

จ านวนสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดประชาชนท้ังหมด 17,545,431 เล่ม 

สิ่งพิมพ์ที่รับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี  864,610 เล่ม 

การรับวารสารโดยห้องสมุดระดับจังหวัด             
ในแต่ละปี 

180-240 ประเภท 

การรับวารสารโดยห้องสมุดระดับต าบล          
ในแต่ละปี 

15-30 ประเภท 

ที่มา : (National Library of Vietnam 2006) 
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ตารางท่ี 52  แสดงสถิติการให้บริการโดยห้องสมุดประชาชน        
                                                                                

อัตราการสมัครสมาชิกต่อปี 495,649 คน 

จ านวนผู้เข้าใช้บริการทั้งปี 14,305,865 คร้ัง 

อัตราการหมุนเวียนของสิ่งพิมพ์ต่อปี 38,822,967 เล่ม 

อัตราเฉลี่ยของการใช้บริการสิ่งพิมพ์ของ
ผู้ใช้บริการหนึ่งคน ในหนึ่งห้องสมุด 

0.22 เล่ม 

ที่มา : (National Library of Vietnam 2006) 

 

 7.2  กฎหมายควบคุมการบริหารงานห้องสมุด 

   ห้องสมุดทุกแห่งในเวียดนามถูกก ากับโดยระเบียบวาระการบริหารห้องสมุดที่อนุมั ติ
โดยรัฐบาล ค.ศ.2001 อันก าหนดให้หน่วยงานที่มีอ านาจก ากับควบคุมคือแผนกห้องสมุด ในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสาร  
  7.3  ความพร้อมด้านบุคลากรผู้ให้บริการห้องสมุด(National Library of Vietnam 2006) 

   ค.ศ.2006 เวียดนามมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการห้องสมุดประมาณ 10,000 

คน และมีการก่อตั้งสมาคมส าหรับบุคลากรด้านห้องสมุดได้ส าเร็จเป็นคร้ังแรก 

   ในด้านของการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากร เวียดนามมีการศึกษาระดับปริญญาตรี           
ในหลักสูตรศาสตร์การจัดการห้องสมุดและข้อมูล (Bachelor of Library and Information Science) โดย
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยชั้นน าหลายแห่ง เช่น Hanoi University of Culture,Social Sciences and 

Humanities College ของ Vietnam National University และ Ho Chi Minh City National University, 

Dang Do University, Can Tho University และ Ho Chi Minh City College of Culture   

   ในบางมหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโทเช่นกัน ปัจจุบันรัฐบาลให้การ
สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญไปรับการศึกษาต่อในสาขานี้ระดับ
ปริญญาโทและเอก ในประเทศนิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา   
  7.4  ห้องสมุดแห่งชาติเวียดนาม (National Library of Vietnam) 

   ก่อตั้งขึ้นสมัยเวียดนามอยู่ภายใต้อาณานิคมฝร่ังเศส ค.ศ.1917 โดยผู้ปกครองรัฐ        
อินโดจีน ในคร้ังแรกถูกเรียกกันว่าห้องสมุดกลางแห่งอินโดจีน จนกระทั้งเวียดนามสามารถกู้อิสรภาพ
ได้ ค.ศ.1945 จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดแห่งชาติเวียดนามดังที่ใช้เรียกขานกันในยุคปัจจุบัน 

   การบริหารงานห้องสมุดแห่งชาติเวียดนามในปัจจุบันเป็นไปตามระเบียบการ
บริหารงานห้องสมุดแห่งชาติอนุมัติโดยรัฐบาล ค.ศ.2001 ระบุให้ห้องสมุดแห่งชาติเป็นห้องสมุดกลาง 
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ที่มีอิสระในการด าเนินงาน และการบริหารเงินทุนแยกจากห้องสมุดอ่ืนๆในประเทศ ปัจจุบันห้องสมุด
แห่งชาติมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือพัฒนาบุคลากรส าหรับห้องสมุดอ่ืนๆในประเทศ โดยจัดเป็น
ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่มีสิ่งพิมพ์เก็บไว้ตั้งแต่สมัย ค.ศ.1917  

 

ตารางท่ี 53  แสดงสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดแห่งชาติจากการรวบรวมข้อมูล ค.ศ.2005     
                                                          

จ านวนสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดแห่งชาติ  มากกว่า 12 ล้านเล่ม 

จ านวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  12,000 เล่ม 

วารสารและหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1954  6,000 เล่ม 

วารสารและหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ก่อนปี 1954 1,700 เล่ม 

ไมโครฟิล์ม 200 เร่ือง 

หนังสือหายาก 5,205 เล่ม (910 เล่มคืออักษรจีน) 
ที่มา : (National Library of Vietnam 2006) 

 

   7.4.1 การปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 

    ค.ศ.1986 มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้กับการบริหารงานห้องสมุดแห่งชาติเป็น
คร้ังแรก โดยการสนับสนุนของห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย ซึ่งมอบคอมพิวเตอร์ให้หนึ่งเคร่ืองพร้อม
ส่งผู้เชี่ยวชาญทาง IT มาช่วยอบรมหลักการใช้ IT .ให้แก่บรรณารักษ์ เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งใหม่ 
ระหว่าง ค.ศ.1986 – ค.ศ.1987 รัฐบาลเวียดนามจึงจัดการอบรมด้านการใช้ IT กับการจัดการห้องสมุด 

ให้แก่บรรณารักษ์  
    ค.ศ.2001 มีการริเร่ิมโครงการ IT ชื่อ Electronic Library for National Library of 

Vietnam 2001-2004  เพื่อปรับปรุงการประยุกต์ใช้ IT ส าหรับการบริหารงานห้องสมุดให้มีความ
ทันสมัยยิ่งขึ้น เช่น ระบบการยืมคืนโดยบัตรสมาชิก ระบบบาร์โค้ด  เว็บไซต์ห้องสมุด  และการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ระหว่างห้องสมุดต่างๆ   
    ค.ศ.2006 มีการน าโปรแกรมการควบคุมห้องสมุดด้วยระบบดิจิตอลมาใช้ได้
ส าเร็จ (Digital Library Management Software) ในปัจจุบันห้องสมุดเวียดนามมีเอกสารดิจิตอลมากกว่า 
140,000 หน้า (1212 เร่ือง) ที่เป็นหนังสือภาษาฝร่ังเศสเขียนขึ้นในสมัยก่อน ค.ศ.1954 และ อักษรจีน
เก่าแก่ที่เวียดนามเคยใช้ในอดีตก็ถูกน ามาจัดท าเป็นระบบดิจิตอลเช่นเดียวกัน เพื่อให้สามารถเผยแพร่
เอกสารดังกล่าวได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (National Library of Vietnam 2008) 
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   7.4.2 กิจกรมส่งเสริมการอ่านจัดโดยห้องสมุดแห่งชาติ 
    ห้องสมุดแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักของเวียดนามที่มีบทบาทในการส่งเสริม
การอ่านผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ (National Library of Vietnam 2008) 

    1. ห้องสมุดแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานทางสังคมอ่ืนๆ จัดให้มีนิทรรศการเพื่อ
ส่งเสริมการอ่านหลายคร้ัง เช่น  

- จัดนิทรรศการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและข้อมูล คือนิทรรศการ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ในปีที่ 50  

- จัดนิทรรศการแสดงหนังสือจากต่างชาติ ชื่อว่า French Books, และ
หนังสือที่บริจาคโดย Asia Foundation  

- จัดวันหนังสือโลกและวันแห่งลิขสิทธิ์โลกปี 2006 ซึ่งสามารถดึงดูด
ผู้สนใจได้มากกว่า 3,000 คน 

- จัดนิทรรศการสนับสนุนการอ่านร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น 
Reading Festival ,EU Space Exhibition ,Chinese Script  

    2. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวัน
หนังสือ กับห้องสมุดต่างๆ 64 จังหวัด  
    3. จัดสัมมนาระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบการบริหารห้องสมุด
ทั่วประเทศ เช่น  

- สัมมนาเครือข่ายห้องสมุดชุมชน 

- สัมมนาสนับสนุนการอ่านในกลุ่มชนกลุ่มน้อย 

- สัมมนาการพัฒนาห้องสมุดเพื่อบริการคนวัยท างาน 

- สัมมนาการจัดท าหนังสือดิจิตอลส าหรับห้องสมุดในสถาบันการศึกษา 

 

การปรับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 
 1.  ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 
  ก่อนการปฏิ รูปเศรษฐกิจส านักพิมพ์ทั้งหมดคือส านักพิมพ์ของรัฐบาลซึ่งได้ควบคุมและ
สนับสนุนเงินทุนโดยรัฐบาลทั้งหมด ในยุคปัจจุบันภายหลังการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ส านักพิมพ์เอกชน
ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการได้ในประเทศเวียดนาม แต่ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่จ านวนมากในเวียดนาม
ก็ยังคงเป็นส านักพิมพ์ของรัฐบาลเช่นเดิม เพียงแต่รัฐบาลได้ลดการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินต่อ
ส านักพิมพ์ และให้อิสระในการบริหารกิจการด้วยตนเองมากขึ้น ปัจจุบันมีส านักพิมพ์ในเวียดนาม
ทั้งสิ้น 47 แห่ง จัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ให้ประชากรโดยเฉลี่ยคนละ 4 เล่มต่อปี (APPREB 2004) 
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 2.  ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ของรัฐบาล 

  เวียดนามมีส านักพิมพ์ของรัฐบาลขนาดใหญ่หลายส านักพิมพ์  แต่ละส านักพิมพ์ถูกก่อตั้ง
ขึ้นมาเพื่อตีพิมพ์หนังสือประเภทต่างๆ และหนังสือทุกเล่มที่ตีพิมพ์จะต้องได้รับการตรวจควบคุม
เนื้อหาโดยกระทรวงวัฒนธรรมและข้อมูล (Ministry of Culture and Information) ส านักพิมพ์ขนาด
ใหญ่ที่ส าคัญมีดังนี ้

 ส านักพิมพ์วรรณกรรม (Literature Publishing House)  

 ส านักพิมพ์สมาคมนักเขียน (Writer Association House) 

 ส านักพิมพ์ฮานอย (Hanoi Publishing House) 

 ส านักพิมพ์สังคมศาสตร์ (Social Sciences Publishing House) 

 ส านักพิมพ์ข้อมูลวัฒนธรรม (Cultural Information Publishing House) 

 ส านักพิมพ์สถิติ (Statistical Publishing House) 

 ส านักพิมพ์ชนกลุ่มน้อย (Ethnic Minorities Publishing House) 

 ส านักพิมพ์สตรี (Women’s Publishing House) 
 ส านักพิมพ์โลก (World Publishing House) ตีพิมพ์หนังสือภาษาต่างประเทศ 

 ส านักพิมพ์เพื่อการศึกษา (Education Publishing House) ตีพิมพ์หนังสือประกอบการเรียน 
แบบเรียน และแบบฝึกหัด สิ่งพิมพ์ของส านักพิมพ์เพื่อการศึกษาจะมีราคาถูกกว่าสิ่งพิมพ์ทั่วไป
ประมาณร้อยละ 30 ของราคาหนังสืออ่ืนๆในท้องตลาด (Nicholas Martland2001 ,p.4) 

  นอกจากนี้ยังมีส านักพิมพ์ขนาดเล็กตีพิมพ์หนังสือเรียนเฉพาะสาขาวิชาประจ า
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เช่น Hanoi University Publishing House ,Institute of Economic Studies 

Publishing House. 

 

 3.  ปัจจัยด้านบวกในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เวียดนาม  
  ปัจจุบันเกิดพัฒนาการอันส าคัญในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์  หนังสือในท้องตลาดมีความ
หลากหลายมากขึ้นมีการตีพิมพ์และแปลหนังสือจากต่างประเทศที่มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากเร่ืองราว
ทางประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศแล้ว ในยุคนี้นักเขียนได้รับการสนับสนุนให้สร้างสรรค์
หนังสือที่มีความหลากหลายในเนื้อหาและสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้มากขึ้น  จัดได้ว่าเป็น
ช่วงที่ตลาดสิ่งพิมพ์เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น   
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 4.  ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเวียดนาม 

 1. มีการตีพิมพ์หนังสือที่ไม่เหมาะสมส าหรับเยาวชน เช่น หนังสือที่สื่อถึงความรุนแรง 
หนังสือที่ส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมทางศีลธรรม 

 2. การเปิดเสรีในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ส่งผลให้ราคาสิ่งพิมพ์สะท้อนความเป็นจริงทาง
การตลาดและต้นทุนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาสิ่งพิมพ์สูงขึ้น เมื่อเทียบกับความสามารถทางการซื้อของ
เยาวชนแล้ว  เยาวชนหลายคนไม่สามารถซื้อสิ่งพิมพ์เหล่านั้นได้แม้จะต้องการอ่านสิ่งพิมพ์เหล่านั้นก็
ตาม  
 3. เยาวชนในเขตชนบทหลายคนไม่มีเวลาส าหรับการอ่านหนังสือเนื่องจากต้องใช้เวลา
ในยามว่างจากการเรียนช่วยเหลือครอบครัวโดยการท างาน  
 4. ความนิยมของกิจกรรมบันเทิงผ่านสื่ออ่ืนๆ เช่น วิดีโอและเกม ส่งผลให้เยาวชนละ
ความสนใจในการอ่านไป   
 5. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าและมีการลดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ  
 

 5.  ลักษณะงานเขียนท่ีถูกตีพิมพ์ในช่วงต่างๆ 

  ยุคหลัง Doi Moi เป็นยุคที่นักเขียนและศิลปินมีเสรีภาพในการแสดงออกมากขึ้น นักเขียน
ไม่จ าเป็นต้องถูกควบคุมบทความโดยพรรคคอมมิวนิสต์มากนัก  มีงานเขียนวิจารณ์การท างานของ
รัฐบาล และผลเสียจากการปฏิรูปเศรษฐกิจออกมาให้อ่าน  นักเขียนมีผลงานที่แปลกใหม่ในสไตล์การ
เขียนที่ออกจากกรอบของงานเขียนแบบดั้งเดิม (Nicholas Martland 2001, p.2)  

  อิสรภาพทางการแสดงออกของนักเขียนถูกจ ากัดลงอีกคร้ังเมื่อรัฐบาลได้ตรวจสอบงาน
เขียนทั้งหลายที่วิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐในช่วงต้น ค.ศ.1990 งานเขียนดังกล่าวถูกก าจัดออกไป
ในฐานที่เป็นมลพิษทางวัฒนธรรม และสิ่งชั่วร้ายในสงคม    
  ปัจจุบันงานเขียนที่เขียนโดยนักเขียนคุณภาพในช่วงศตวรรษ 20 ถูกน ามาตีพิมพ์อีกคร้ัง
หนึ่ง โดยเฉพาะงานเขียนในช่วง ค.ศ.1930, ค.ศ.1940, ค.ศ.1950, และ ค.ศ.1960 ซึ่งเป็นช่วงปีที่
เวียดนามตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามในประเทศอย่างต่อเนื่อง งานเขียนอีกส่วนที่ส าคัญคืองานแปล 
เช่น งานแปลภาษารัสเซีย วรรณกรรมคลาสสิกภาษาอังกฤษและฝร่ังเศส รวมถึงวรรณกรรมเยาวชนอัน
โด่งดังในยุคปัจจุบันคือแฮร่ี พอร์ตเตอร์ก็ถูกแปลเป็นภาษาเวียดนาม ( Nicholas Martland 2001, p.3) 

  Nicholas Martland (2001) พบว่าปัจจุบันสิ่งพิมพ์ที่มีปริมาณมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ
สิ่งพิมพ์ที่ เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษคือ ดิกชันนารี หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือส าหรับเรียน
ภาษาอังกฤษ    
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  ในตลาดสิ่งพิมพ์ของเวียดนามยุคปัจจุบัน หนึ่งในสามของสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายคือหนังสือ
เรียน และมีงานเขียนวรรณกรรมอีกจ านวนหนึ่ง แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดด้านการพิมพ์และนักเขียนก็ถูกจ ากัด
ด้วยกฎระเบียบของพรรคคอมมิวนิสต์ งานเขียนจ านวนมากที่มีคุณภาพก็ได้รับตีพิมพ์ จากจ านวน
สิ่งพิมพ์ 9,353 เร่ืองที่ถูกตีพิมพ์ใน ค.ศ.1997 มีงานเขียนด้านวรรณกรรมถึงจ านวน 2,697 เร่ือง    
  สิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมเป็นจ านวนมากอีกประเภทหนึ่งในเวียดนามคือหนังสือแปล งาน
เขียนจากต่างชาติ  คาดการณ์กันว่าร้อยละ 95 ของวรรณกรรมเยาวชนที่จ าหน่ายในเวียดนามปัจจุบันคือ
งานแปลจากต่างชาติโดยเฉพาะซีร่ีการ์ตูน จากการส ารวจยังพบว่าเยาวชนถึงร้อยละ 70 ในเวียดนาม
นิยมอ่านหนังสือแปลมากกว่าวรรณกรรมเวียดนามเอง(Tran Dinh Thanh Lam ,2002)  

  ปัจจุบันงานเขียนที่มีคุณภาพของเวียดนามเองนั้นหาได้ยาก เนื่องจากนักเขียนชาวเวียดนาม
ต้องตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับและข้อจ ากัดด้านการแสดงออกทางความคิด และการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์อย่างอิสระเสรี งานเขียนที่โดดเด่นหลายเร่ืองถูกจ ากัดการตีพิมพ์โดยรัฐบาล เมื่อตลาด
สิ่งพิมพ์ส าหรับงานแปลต้องหยุดชะงักลงภายใต้กฏข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์   ส่งผลให้วัฒนธรรมการอ่าน
ของชาวเวียดนามต้องชะลอตัวไปด้วย 

 

 6. การเปิดเสรีตลาดสิ่งพิมพ์ 
  ผลจากการเปิดเสรีตลาดสิ่งพิมพ์ส านักพิมพ์รัฐบาลทั้งหมดที่เคยได้รับเงินทุนสนับสนุน
จากรัฐบาลในการบริหารกิจการ ก็ถูกลดเงินทุนสนับสนุนและการควบคุมทางการด าเนินงานลง  
ขณะเดียวกันส านักพิมพ์เอกชนก็ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินกิจการได้ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย
สิ่งพิมพ์ (Publishing Law) การเปิดเสรีตลาดสิ่งพิมพ์ส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างส านักพิมพ์รัฐบาล 
ส านักพิมพ์เอกชน และส านักพิมพ์จากต่างประเทศที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเมื่อเวียดนามเข้าเป็น
สมาชิกองค์การค้าโลกได้ส าเร็จ 

  ค.ศ.2006 เป็นปีที่เวียดนามเตรียมตัวส าหรับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลก WTO การ
เข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกจะส่งผลให้ตลาดสิ่งพิมพ์ของเวียดนามเปิดเสรีมากขึ้น มีการแข่งขันจาก
ส านักพิมพ์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศมากขึ้น และมีกฎระเบียบในการควบคุมลิขสิทธิ์ที่
เข้มงวดขึ้น หากพิจารณาถึงการปรับตัวของส านักพิมพ์ทั้งหลายในเวียดนามแล้ว มีส านักพิมพ์ขนาด
ใหญ่เพียงไม่กี่ส านักพิมพ์ที่มีความพร้อมส าหรับการเปิดเสรีดังกล่าว เช่น Youth Publish House, Kim 

Dong Publishing House ,First News, South Star. ในขณะที่ส านักพิมพ์ขนาดเล็กระดับจังหวัดทั้งหลาย
ยังขาดพร้อมในหลายๆ ด้าน  โดยเฉพาะปัญหาด้านการควบคุมลิขสิทธิ์   
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  เพื่อปรับตัวให้เข้าตลาดเสรีที่จะมีขึ้นเป็นคร้ังแรกในประเทศเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามได้
เร่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในที่บังคับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยพัฒนาการที่ส าคัญ
ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 12 

  ค.ศ.2002 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศใช้มติ 61/2002/ND เพื่อก าหนดระบบการเก็บ
ค่าธรรมเนียมแก่ผู้เขียนและผู้แปลหนังสือ ให้มีความยุติธรรม สร้างแรงจูงใจ และเคารพหลักลิขสิทธิ์
มากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมแก่ผู้เขียนและผู้แปลที่สร้างสรรค์งานเขียน หรืองาน
แปลที่มีคุณภาพได้ตามความเหมาะสม  (Phan Thanh Hao, APPREB 2002) 

  ค.ศ.2004 มีการก่อตั้งสมาคมสิ่งพิมพ์ (Association of Publication) เพื่อประสานงาน
ระหว่างผู้ประกอบการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อวางแนวทางในการลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 
และควบคุมราคาสิ่งพิมพ์ในท้องตลาด 

 ค.ศ.2004 เวียดนามได้ร่วมเป็นประเทศภาคีในสนธิสัญญาเบิร์น เพื่อควบคุมด้านการละเมิด
ลิขสิทธิ์ สิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ ตามมาตรฐานนานาชาต ิ

 ค.ศ.2004 มีการก่อตั้งศูนย์ควบคุมลิขสิทธิ์โดยสมาคมนักเขียนแห่งเวียดนามเพื่อรักษาผล
ประ โยชน์ให้แก่นักเขียนชาวเวียดนาม  
                ค.ศ.2004 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายลิขสิทธิ์  เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวของใน  
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เข้าใจการบังคับใช้ของกฎหมายสิ่งพิมพ์มากขึ้น กระทรวงวัฒนธรรมและข้อมูล
ข่าวสารแห่งเวียดนาม ร่วมกับส านักพิมพ์ Kim Dong และศูนย์ควบคุมลิขสิทธิ์แห่งเวียดนาม ได้จัดท า
คู่มือเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาเป็นแนวทางในการท าธุรกิจ พร้อมกัน
นั้นได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นแนว
ทางการบังคับใช้ในระดับนานาชาติ 
              ค.ศ.2004 มีการก่อตั้งสมาคมแห่งการแปลงานวรรณกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพงานแปลที่
ด้อยมาตรฐานลงไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

  ค.ศ.2004 วันแห่งหนังสือโลก และวันแห่งลิขสิทธิ์  ถูกจัดขึ้นเป็นคร้ังแรกในเวียดนามที่
เมืองโฮจิมินห์และฮานอย    
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  6.1  ปัญหาจากการเปิดเสรีตลาดสิ่งพิมพ์ 
   1. กฎหมายการตีพิมพ์ (Publishing law) 

    ในช่วงของการพัฒนาตลาดสิ่งพิมพ์ เวียดนามได้บังคับใช้กฎหมายการตีพิมพ์เพื่อ
เป็นแนวทางในการก ากับการด าเนินการของผู้ประกอบการเอกชนและรัฐบาลในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 
อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวยังมี ปัญหาด้านความชัดเจนในการตีความ เช่น นิยามของการตีความ
เร่ืองการตีพิมพ์ซ้ า หรือการปรับปรุงหนังสือ (Edition and Reprint) ส่งผลให้ส านักพิมพ์รัฐบาลและ
เอกชนเสียเปรียบด้านการควบคุมผลประโยชน์ที่จะได้รับจากค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์หนังสือ  
ปัจจุบันหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ในเวียดนามมักไม่แสดงถึงจ านวนเล่มของหนังสือทั้งหมดที่ถูกตีพิมพ์และ
จ านวนคร้ังที่หนังสือได้รับตีพิมพ์                  
    นอกจากนี้ผู้ประกอบการชาวเวียดนามจ านวนมากยังมีปัญหาจากการควบคุม
เนื้อหาโดยกระทรวงวัฒนธรรมและข้อมูล ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหนังสือจ านวนมาก ถูกก าจัดออกจาก
ตลาดภายหลังการตีพิมพ์เนื่องจากรัฐบาลมิได้ท าการตรวจสอบเนื้อหาในสิ่งพิมพ์ล่วงหน้า มีเพียง
แนวทางปฏิบัติให้ส านักพิมพ์ปฏิบัติตามเท่านั้น ดังนั้นส านักพิมพ์จะต้องคาดเดาและแบกรับความเสี่ยง
ที่จะตีพิมพ์เร่ืองต่างๆ เอง     
   2.  การควบคุมด้านลิขสิทธิ์   
    แม้เวียดนามจะมีการประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ภายใต้สนธิสัญญาเบิร์น (Berne 

Convention) การละเมิดลิขสิทธิ์ และการตีพิมพ์หนังสือวางขายอย่างผิดกฎหมายก็ยังเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง  จากการส ารวจของ Nicholas Martland (2001) พบว่าหนังสือจ านวนหนึ่งยังขาดคุณภาพ เช่นมี
การรวบรวมเนื้อหาเร่ืองสั้นจากหนังสือเล่มอ่ืนที่เคยตีพิมพ์แล้ว น ามาตีพิมพ์ใหม่โดยเปลี่ยนชื่อเร่ือง 
หรือการลักลอบน าเนื้อหามาตีพิมพ์โดยผิดกฎหมาย แต่หนังสือยังสามารถน ามาขายตามท้องถนน          
ได้อย่างถูกกฎหมาย 

    ลิขสิทธิ์ เป็นประเด็นทางกฎหมายที่ชาวเวียดนามส่วนมากยังไม่ เข้าใจถึง
ความส าคัญ รวมถึงในแวดวงอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์  แม้ว่าส านักพิมพ์บางแห่งจะมีการท าสัญญาด้าน
ลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ต่างชาติ แต่การลอกเลียนแบบอย่างผิดกฎหมายก็ยังเกิดขึ้น ทั้งในรูปแบบของ                    
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
    การละเมิดลิขสิทธิ์ส่งผลให้ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่จ านวนมากต้องสูญเสีย
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  หนังสือจ านวนมากถูกตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์อ่ืนทั่วประเทศอย่างผิดกฎหมาย 
และถูกวางขายในราคาร้อยละ 50 จากราคาขายจริง โดยเฉพาะหนังสือแปลและหนังสือที่มีการตีพิมพ์ซ้ า 
จากสถิติการตีพิมพ์หนังสือของส านักพิมพ์วรรณกรรม (Literature Publishing House) พบว่าหนังสือ
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มากถึงร้อยละ 40 คือหนังสือแปล ในขณะที่อีกเกือบร้อยละ 60 คือการแก้ไขและตีพิมพ์ซ้ า (Phan Than 

Hao APPREB 2003)   
    เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ส านักพิมพ์ในเวียดนามจึงริเร่ิมที่จะจัดท าหนังสือออนไลน์
และขยายตัวไปสู่ตลาดต่างประเทศ เช่นส านักพิมพ์ Kim Dong หรือบางส านักพิมพ์ก็ได้พยายาม
แก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการจัดท าสัญญาทวิภาคีกับส านักพิมพ์ในประเทศคู่ค้า เช่นระหว่าง
เวียดนามกับจีน เวียดนามกับเกาหลี เวียดนามกับสวีเดน ส าหรับเวียดนามกับอเมริกาก็ได้เร่ิมต้นที่จ ะ
ร่วมตีพิมพ์หนังสือด้วยกัน 

   3. การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

    แม้สนธิสัญญาเบิร์นจะมีผลบังคับใช้อย่างฉับพลัน ผู้ประกอบการชาวเวียดนามก็
ยงัต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับข้อบังคับ ผลของการบังคับใช้อย่างฉับพลันเพื่อเตรียมตัวเข้าเป็น
สมาชิก WTO หนังสือแปลตกอยู่ในสภาวะย่ าแย่เมื่อผู้ประกอบการไม่สามารถซื้อลิขสิทธิ์ และการท า
สัญญากับนักแปลก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก   
    จากสถิติของ Publication Department ในช่วงแรกของ ค.ศ.2005 มีงานเขียนมาก
ถึง 228 เร่ืองจดทะเบียนเพื่อขอตีพิมพ์  แต่มีงานเขียนเพียง 144 เร่ืองได้รับการตีพิมพ์ ในจ านวนนี้กว่า 
100 เร่ือง คือหนังสือเก่าแก่ เช่น นิยายเก่าแก่ที่ข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์หมดอายุการบังคับใช้ไปแล้ว                 
25 เร่ืองได้รับลิขสิทธิ์จากสถานทูตนานาชาติในเวียดนาม  มีเพียงจ านวนน้อยเท่านั้นที่มีการซื้อลิขสิทธิ์
อย่างถูกกฎหมาย (Phan Thanh Hao ,APPREB,2005) 

   4. ปัญหาเร่ืองค่าธรรมเนียมส าหรับนักแปลและผู้เขียน  ปัจจุบัน ผู้เขียนและผู้แปล
ได้รับค่าธรรมเนียมแตกต่างกันออกไปจากร้อยละ 10-14 ของราคาขาย อย่างไรก็ตามผู้เขียนและผู้แปล
ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนังสือถูกตีพิมพ์ทั้งสิ้นกี่เล่ม และได้รับการตีพิมพ์แล้วกี่คร้ัง ดังนั้นค่าธรรมเนียม
จากการขายจึงไม่ได้ถูกจัดสรรไปยังผู้เขียนและผู้แปลอย่างยุติธรรม ปัญหาข้อนี้นับเป็นสิ่งที่จ ากัด
แรงจูงใจส าหรับนักเขียนและนักแปลที่จะสร้างสรรค์งานเขียนและงานแปลที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาด   
 

การอ่านในกลุ่มเยาวชนเวียดนาม   
 1.  บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อการสนับสนุนการอ่านในเยาวชน 

  ในประเทศเวียดนามรัฐบาลมีบทบาทอย่างมากต่อการสนับสนุนการอ่านของเยาวชน    
โดยหนังสือและวารสารส าหรับเด็กเกือบทุกประเภทในเวียดนามถูกตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์และกอง
บรรณาธิการของรัฐบาลทั้งหมด ในอดีตตั้งแต่ช่วงสงครามจนถึงช่วงหลังสงคราม แม้ประเทศเวียดนาม
จะตกอยู่ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ย่ าแย่ รัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการตีพิมพ์หนังสือ
และวารสารส าหรับเด็กมาอย่างสม่ าเสมอ     
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  นอกจากเยาวชนที่อาศัยในเมืองใหญ่แล้ว รัฐบาลยังสนับสนุนให้ระดับการอ่านและการ
เข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์กระจายไปยังเยาวชนผู้อาศัยในเขตพื้นที่ห่างไกล ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยตามเขตภูเขา     
หมู่เกาะ และหมู่บ้านในเขตชนบท โดยรัฐบาลรับซื้อวารสารจ านวนหนึ่งจัดส่งไปยังห้องสมุดโรงเรียน
ของ ชนกลุ่มน้อย เยาวชนผู้อาศัยอยู่ในเขตห่างไกล  รวมถึงรัฐบาลยังสนับสนุนให้ส านักพิมพ์ Thien 

Nien Tien Phong & Hoa Hoc Tro   จัดท าวารสารส าหรับชนกลุ่มน้อยขึ้นมาโดยเฉพาะ  
 

 2.  ภาพรวมด้านวารสารส าหรับเยาวชนในเวียดนาม 

   ค.ศ.1997 เวียดนามมีส านักพิมพ์ตีพิมพ์วารสารเด็กและเยาวชนทั้งหมด 4 ส านักพิมพ์ โดย
เป็นส านักพิมพ์ระดับประเทศ 2 ส านักพิมพ์ และ ส านักพิมพ์ระดับท้องถิ่น 2 ส านักพิมพ์ วารสาร
เยาวชนที่ถูกตีพิมพ์มีทั้งสิ้น 8 วารสาร รัฐบาลได้แบ่งวารสารส าหรับเยาวชนในเวียดนามเป็น 3 ประเภท
ตามอายุของกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กอายุ 5 – 8 ปี ,เยาวชนอายุ  9 – 14 ปี และเยาวชนอายุ 15- 18 ป ี  

  2.1  วารสารเด็กและเยาวชนตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์รัฐบาลส าหรับเผยแพร่ท่ัวประเทศ 

   1. ส านักพิมพ์ Thien Nien Tien Phong & Hoa Hoc Tro  

    คือส านักพิมพ์ในก ากับของกลุ่มเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งนครโฮจิมินต์ส่วนกลาง
วารสารที่ตีพิมพ์มีทั้งหมด 3 วารสาร 

1.1 The Thieu Nien Tien Phong Magazine (นักบุกเบิกรุ่นเยาว์) : เนื้อหา
หลากหลายทันสมัย ส าหรับเยาวชน สนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาความสามารถในด้านที่ตนเองมีความ
ถนัด 

     ส าหรับเยาวชน 9-14 ปี , 20 หน้า , 4 ส ี 

     ตีพิมพ์คร้ังละ 150,000 เล่ม  

     รัฐบาลรับซื้อ จ านวน 50,000 เล่ม  เพื่อแจกจ่ายไปยังพื้นที่ห่างไกล เขตชน
กลุ่มน้อย และแถบหมู่เกาะ ตีพิมพ์คร้ังแรก ค.ศ.1954  

          การตีพิมพ์สัปดาห์ละ 2 เล่ม , 
          ฉบับวันอังคารเน้นเนื้อหาด้านการศึกษาส าหรับเยาวชน   
           ฉบับวันศุกร์เน้นเนื้อหาด้านความบันเทิง  
                คอลัมน์ส าคัญ  
         -  แนะน าเยาวชนคนเก่งในแต่ละด้าน เช่น เยาวชนนักบุกเบิก ,ด้าน
วิทยาศาสตร์ ,ด้านสุขอนามัยและสุขภาพ  
     - คอลัมน์ส าหรับงานเขียนของเยาวชนที่ต้องการน าเสนอเร่ืองราวในชีวิต
ตนเอง  
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     กิจกรรมจัดโดยส านักพิมพ์  
- จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการประจ าปี เช่น ด้านสุขอนามัย ด้านการ

อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม สิทธิของเยาวชน และการเขียนจดหมาย  
- จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ โดยส านักพิมพ์สนับสนุนรางวัลแก่ผู้ชนะ  
- จัดการแข่งขันอื่นๆ ที่สามารถดึงดูดเยาวชนมาร่วมงานได้จ านวนมาก เช่น 

 ค.ศ.1994 จัดการแข่งขันย้อนอดีตสู่สมรภูมิเดียด เบียน ฟู ดึงดูด
เยาวชนร่วมงานได้ถึง 1.5 ล้านคน  

 ค.ศ.1996 จัดการแข่งขันเพื่อการเรียนด้านกฎหมาย ดึงดูดเยาวชน
ร่วมงานได้ถึง 3 ล้านคน  

- ตั้งกองทุนสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะและวรรณกรรม   
 Hoa Hoc Tro Magazine (ดอกไม้แห่งชีวิตวัยเรียน) : เน้นการอ่านส าหรับ

วัยรุ่น วารสารเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารส าหรับวัยรุ่น  โดยส่งเสริมให้วัยรุ่นมีส่วน
ร่วมในงานเขียน และมีการโต้ตอบกับผู้เขียนและผู้อ่านท่านอ่ืนๆผ่านวารสาร  
      ส าหรับเยาวชน 15-18  ปี , 36  หน้า  

     ตีพิมพ์คร้ังละ 70,000 เล่ม  

     ตีพิมพ์คร้ังแรก ค.ศ.1991 โดยเป็นวารสารส าหรับเยาวชนวัยนี้เป็นฉบับแรก 

     ลักษณะส าคัญ 

- เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยร้อยละ  70  ของเนื้อหาส่งมาโดย
ผู้อ่าน  

- มี Pen club ที่มีสมาชิกมากถึง 100 มีความสามารถพิเศษด้านการเขียน  
     คอลัมน์ส าคัญ 

- Weekly Talk : รายงานเกี่ยวชีวิตวัยรุ่นในสังคม ในโรงเรียน และชีวิตในบ้าน  
- New Writing : กลอน และเร่ืองสั้น จากผู้อ่าน 

- Face of the Week : เร่ืองราวเกี่ยวกับเยาวชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ 

- Broaden horizon : ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และสถานการณ์ในปัจจุบัน 

- คอลัมน์อื่นๆ เช่น กีฬา แฟชั่น ยารักษาโรค  
- คอลัมน์ตอบค าถามแก่ผู้อ่าน ซึงได้รับความนิยมจากวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่ง

เน่ืองจากผู้เขียนมีวิธีตอบค าถามที่ขบขัน และสามารถตอบโจทย์ชีวิตวัยรุ่นได้  
1.2 Thien nhi dan toc (เยาวชนในชนกลุ่มน้อย) 

     ส าหรับเยาวชน 7-17 ปี  
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     กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนในเขตห่างไกล ชนกลุ่มน้อยในชนบท และเขตหมู่
เกาะต่างๆ 

     ตีพิมพ์คร้ังละ 100,000 เล่ม  

     รัฐบาลรับซื้อทั้งหมดเพื่อส่งไปยังชนกลุ่มน้อยในเขตห่างไกลต่างๆ  
     การตีพิมพ์ เดือนละคร้ัง  

           คอลัมน์ส าคัญ  
     - กลอน เร่ืองสั้นและเร่ืองเล่าเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย
ต่างๆ 

     - เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชนกลุ่มน้อย  วิจารณ์พฤติกรรม
อันล้าหลัง น าเสนอแนวทางการใช้ชีวิตที่ทันสมัย   

   2.  ส านักพิมพ์ Nhi Dong Magazine  

                 คือส านักพิมพ์ในก ากับของกลุ่มเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งนครโฮจิมินต์ส่วนกลาง  
วารสารที่ตีพิมพ์มีทั้งหมด 1 เล่ม คือ Nhi Dong Magazine (วารสารเด็ก) ส าหรับเยาวชน 6-8 ปี เนื้อหา
ส าคัญ คือการ์ตูน เร่ืองเล่านิทาน กิจกรรมในโรงเรียน แบบฝึกหัดส าหรับเด็ก  
 

  2.2  วารสารเด็กและเยาวชนตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์ระดับท้องถิ่น เผยแพร่เฉพาะในนคร   
โฮจิมินห์ 

    1.  ส านักพิมพ์ Muc Tim Magazine  

            คือส านักพิมพ์ในก ากับของกลุ่มเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งนครโฮจิมินต์ วารสารที่
ตีพิมพ์มีทั้งหมด 2 เล่ม คือ 

       1.1  Khan Quang Do Magazine  

                 ส าหรับเยาวชน 10-14  ปี  
           ตีพิมพ์คร้ังละ 18,000 เล่ม  

           การตีพิมพ์ สัปดาห์ละคร้ัง 

           เนื้อหาส าคัญ เหมือนวารสารเยาวชนนักบุกเบิก แต่น าเสนอเฉพาะเร่ืองราว
ของเยาวชนที่อาศัยในนครโฮจิมินห์ 

              1.2  Muc Tim Magazine 

                ส าหรับเยาวชน 15 -18  ปี  
          ตีพิมพ์คร้ังละ 6,000 เล่ม  

           การตีพิมพ์ สัปดาห์ละคร้ัง 
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           เนื้อหาส าคัญ เหมือนวารสารดอกไม้แห่งวัยเรียน แต่น าเสนอเฉพาะเร่ืองราว
ของนักเรียนในนครโฮจิมินห์ 
   2. ส านักพิมพ์ Nhi Dong Magazine 

                ส าหรับเยาวชน 5-8  ปี  
           ตีพิมพ์คร้ังละ 40,000 เล่ม  

         เน้ือหาส าคัญ การ์ตูนและคอลัมน์ที่มีเร่ืองเล่าสนุกสนานเหมาะส าหรับเด็ก  
   3.  ผลจากการสนับสนุนของรัฐบาล   
    Mr. Pham Cong Luan ตัวแทนจากหนังสือพิมพ์ Thieu Nien Tien Phong แสดง
ความคิดเห็นว่า ปัจจุบัน สิ่งพิมพ์ส าหรับเด็กมีคุณภาพและน่าสนใจมากขึ้น ช่องทางการจัดจ าหน่ายก็
ทั่วถึงมากขึ้น นอกจากช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านหน่วยงานรัฐแล้ว ปัจจุบันยังมีผู้จัดจ าหน่ายเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่หนังสือเด็กไปยังพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเกาะ และเขตภูเขาอันห่างไกล
ด้วย อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชนภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลเวียดนามก็ยังคง
ประสบกับปัญหาส าคัญสองประการคือ ปัญหาด้านการขนส่งและจัดจ าหน่าย และปัญหาด้านเนื้อหา
และรูปแบบของวารสาร  
   4.  ปัญหาในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชน  

    4.1  การขนส่งและจัดจ าหน่าย  

     การจัดจ าหน่ายวารสารเยาวชนด าเนินการโดยบริษัทแห่งส านักพิมพ์กลาง
(Central Press Publishing Company) ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับของกองก ากับการไปรษณีย์และ
โทรคมนาคมแห่งเวียดนาม (General Directorate of Post and Telecommunications) ร่วมกับตัวแทน
เอกชน ซึ่งน าวารสารไปส่งยังแผงจัดจ าหน่ายในท้องถิ่นต่างๆ  ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้ช่องทางการจัด
จ าหน่ายดังกล่าวคือ 

     1. เยาวชนในเขตชนบทจะสามารถอ่านวารสารได้เฉพาะที่ห้องสมุด
โรงเรียน และเมื่อเยาวชนเหล่านั้นยังมีโอกาสไปโรงเรียน  
     2.  การจัดการของบริษัทจัดจ าหน่ายยังล่าช้าและซ้ าซ้อน ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการเยาวชนได้ 
     3 . การขนส่งไปยังท้องถิ่นในชนบทต้องใช้เวลานาน หน่วยงานเอกชน       
ซึ่งสามารถขนส่งได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานรัฐบาลไม่นิยมขนส่งวารสารเยาวชน เนื่องจากสิ่งพิมพ์
ส าหรับผู้ใหญ่ได้รับความนิยมมากกว่า และยังได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าด้วย  
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     4.  ผู้อ่านในท้องถิ่นต่างๆมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน  โดยผู้อ่านในเขต
เวียดนามเหนือนิยมสมัครเป็นสมาชิก วารสารที่ส านักงานไปรษณีย์ ส าหรับสมาชิกระยะยาว ในขณะที่
ผู้อ่านในเขตเวียดนามใต้นิยมซื้อวารสารจากแผงขายหนังสือเอกชน  
     5.  การจัดจ าหน่ายยังขาดความสร้างสรรค์ เช่น การใช้โรงเรียนเป็นสถานที่
จัดจ าหน่ายยังมีข้อจ ากัดในแง่ที่ว่าสามารถด าเนินการได้ในช่วงโรงเรียนเปิดท าการเท่านั้น   

    4. 2  เนื้อหาและรูปแบบของวารสาร 

     1. การเลือกใช้ค าพูดที่เหมาะสมเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับการน าเสนอเนื้อหาสู่
เยาวชน เนื้อหาควรน าเสนอมุมมองที่หลากหลายต่อชีวิตเยาวชน การเลือกใช้ค าพูดที่ไม่เหมาะสมอาจ
เบี่ยงเบนความสนใจของเยาวชนไปอย่างไม่เหมาะสม  

     2.  แนวทางในการเขียน ควรชัดเจน สดใส มีมาตรฐาน ซึ่งต้องอาศัยนักเขียน
ที่มีความสามารถและมีใจรักที่จะสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อเยาวชน 

     3.  การสอดแทรกค่านิยมด้านการรักชาติ การอนุ รักษ์วัฒนธรรมผ่านงาน
เขียนในวารสารเป็นเร่ืองยากขึ้นเมื่อเยาวชนได้รับอิทธิพลจากวิถีชีวิตตามแนวทางทุนนิยมมากขึ้น   
     4 . รูปแบบและการน าเสนอยังไม่ดึงดูดเพียงพอ เนื่องจากเวียดนามยังมี
เทคนิคการพิมพ์ที่ต่ า อุปกรณ์การพิมพ์เก่า ล้าสมัย และเวียดนามยังขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์ อย่างไรก็ตามการลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้ทันสมัยจะส่งผลให้ราคาวารสารสูงเกิน
ความสามารถในการซื้อของเยาวชนชาวเวียดนาม  
     5.  หนังสือและวารสารถูกลดควานสนใจไปโดยการพัฒนาของสื่อมัลติมีเดีย
อ่ืนๆ เช่น วิดีโอ  
     6.  ส านักพิมพ์ขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากนักเขียนส าหรับ
วารสารเยาวชนจ าเป็นจะต้องมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับกิจกรรมและการศึกษาส าหรบเยาวชน   
รายได้ส าหรับการท างานให้วารสารเยาวชนไม่ดึงดูดใจพอเนื่องจากรายได้ต่ ากว่าการท างานให้วารสาร
ส าหรับผู้ใหญ่ซึ่งมีก าไรจากการโฆษณาที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด   
   5.  ส านักพิมพ์หนังสือเยาวชนท่ีส าคัญของเวียดนาม  : ส านักพิมพ์เยาวชน Kim 

Dong (Kim Dong Publishing House) 

    Kim Dong คือส านักพิมพ์หนังสือส าหรับเยาวชนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของ
ประเทศเวียดนาม  สืบเนื่องจากบทบาทในการร่วมตีพิมพ์วรรณกรรมส าหรับเยาวชนร่วมกับสมาคม
เยาวชนในช่วงสงครามต่อต้านฝร่ังเศส เมื่อเวียดนามได้รับอิสรภาพจากฝร่ังเศส Kim Dong ถูกก่อตั้งขึ้น
ค.ศ.1957 โดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เพื่อจัดท าและพัฒนาหนังสือส าหรับเยาวชน Kim Dong 

ตีพิมพ์หนังสือส าหรับเยาวชนหลายชนิด เช่น วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ การ์ตูน 
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และหนังสือนิทานเด็ก รวมถึงวรรณกรรมเก่าแก่ของเวียดนาม เร่ืองเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เวียดนาม  
ที่ชาวเวียดนามหลายรุ่นรู้จักดีก็ถูกท ามาตีพิมพ์ใหม่ให้มีรูปเล่มและการน าเสนอที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
มากถึงกว่า 100 เร่ือง    
    ปัจจุบัน Kim Dong ตีพิมพ์หนังสือถึง 1,000 เร่ืองต่อปี และ 12,000,000 เล่มต่อปี 
และมีความร่วมมือกับส านักพิมพ์ต่างๆทั่วโลกมากถึง12 ประเทศ (Kim Dong Publishing House ,2009 )   

    Kim Dong เป็นส านักพิมพ์รัฐบาลที่มีบทบาทส าคัญในการจัดท ากิจกรรมส่งเสริม
การอ่านส าหรับเยาวชน และพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วม
แปลวรรณกรรมต่างประเทศ   
    งานแปลเยาวชนที่ส าคัญคือของ Kim Dong คือ การ์ตูนเร่ืองโดเรม่อนของญ่ีปุ่น    
ที่มีการแปลคร้ังแรก ค.ศ.1993 – ค.ศ.1994 จากภาคภาษาไทยโดยไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์งานแปล การแปล
คร้ังที่สองจากส านักพิมพ์ต้นฉบับในญ่ีปุ่นจึงมีการช าระค่าลิขสิทธิ์ย้อนหลัง แต่ส านักพิมพ์  Kim Dong 

ร่วมกับ ส านักพิมพ์ญ่ีปุ่นได้น าเงินค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวมาก่อตั้งเป็นกองทุนโดเรม่อน เพื่อช่วยเหลือ
เยาวชนผู้ยากไร้ (Kim Dong Publishing House ,2009 ) 

    5.1  การเรียกร้องจากส านักพิมพ์ Kim Dong Publishing House  ในฐานะตัวแทน
ส านักพิมพ์หนังสือเยาวชน (Asian Cultural Center for UNESCO 1989 ,p.19) 

    1. ควรมีการรณรงค์สนับสนุนการอ่านโดยการสอบถามความเห็นของผู้อ่าน 
ความต้องการของผู้อ่าน เพื่อพัฒนาหนังสือให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน 

    2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเช่นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ โทรทัศน์  
การจัดการแข่งขันส าหรับเยาวชน เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ และการเล่าเร่ือง   

    3. ส านักพิมพ์เรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณบางส่วนส าหรับการ
ตีพิมพ์และจัดจ าหน่ายหนังสือส าหรับเยาวชน  

    4. พัฒนาคุณภาพหนังสือส าหรับเยาวชนให้น่าสนใจ การออกแบบปกและ
รูปเล่มควรดึงดูดผู้อ่าน ใช้กระดาษคุณภาพสูงอ่านง่าย  

    5. ผู้ปกครองควรส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในเยาวชน แนะน าบุตร
หลานในสิ่งที่ควรอ่าน และวิธีในการอ่าน 

    5.2  แผนการพัฒนานิสัยรักการอ่านโดย Kim Dong Publishing House 

    1. พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย  
     เช่น การจัดสัปดาห์หนังสือ นิทรรศการหนังสือ เทศกาลหนังสือ ให้มีการ

จัดบ่อยขึ้น  
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    2. พัฒนาห้องสมุดประจ าโรงเรียน  
     โดยโรงเรียนควรมีห้องสมุด มีการจัดกิจกรรมส าห รับนักเรียนใน

ห้องสมุด ดังนั้นรัฐบาลควรเพิ่มการสนับสนุนงบประมาณส าหรับห้องสมุด 

    3. พัฒนาคุณภาพหนังสือเยาวชน  
     ทุกปีควรมีการให้รางวัลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นรางวัลผู้เขียนวรรณกรรม

เยาวชนดีเด่น รางวัลผู้สอนดีเด่น  รางวัลนักแปลดีเด่น  และเงินรางวัลส าหรับหนังสือเยาวชนควรสูงกว่า
หนังสือผู้ใหญ่ 20% เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

  

การปรับตัวของผู้บริโภค 

 ความนิยมหนังสือแปลในเวียดนาม 

 จากการส ารวจของนักสังคมศาสตร์ชาวเวียดนาม พบว่าร้อยละ 70 ของเยาวชนชาวเวียดนาม
นิยมอ่านหนังสือแปล  ยอดการตีพิมพ์หนังสือแปลในเวียดนามมีจ านวนสูงกว่าหนังสือภาษาเวียดนาม
เองถึง 20-30 เท่าตัว (30,000-50,000 เล่ม ในขณะที่หนังสือเวียดนามตีพิมพ์เพียงประมาณ  2,000 เล่ม) 

ทั้งนี้เนื่องจากหนังสือแปลมีเร่ืองราวที่น่าสนใจ ส่งผลให้เยาวชนชาวเวียดนามนิยมติดตามอ่าน  
โดยเฉพาะหนังสือแปลที่มีการแปลเป็นตอนๆอย่างต่อเน่ือง   
 ความนิยมหนังสือแปลในเวียดนามเร่ิมต้นตั้งแต่ ค.ศ.1993 เมื่อการ์ตูนยอดนิยมของญ่ีปุ่น        
ชื่อโดเรมอนถูกน ามาตีพิมพ์เป็นภาษาเวียดนามโดยส านกพิมพ์ Kim Dong นอกจากนี้ส านักพิมพ์อ่ืน 
เช่น Dong Nai, Tre ก็ตีพิมพ์การ์ตูนแปลจากประเทศจีน ญ่ีปุ่นและประเทศตะวันตก ส่งผลให้เยาวชน
ชาวเวียดนามนิยมอ่านหนังสือแปลมากยิ่งขึ้นในช่วงปัจจุบัน 

 หนังสือแปลจ านวนมากที่ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์เอกชนมีราคาที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการ
ด าเนินธุรกิจที่แสวงหาก าไร ส านักพิมพ์จึงมักจะไม่ควบคุมคุณภาพการแปลนัก ซึ่งเยาวชนไม่มี
ความสามารถในการซื้อก็จะหาเช่าจากร้านเช่าหนังสือ   
 ผลลัพธ์ทางด้านลบที่ผู้ปกครองชาวเวียดนามเป็นกังวลกับการนิยมหนังสือแปลต่างประเทศคือ
ความไม่เหมาะสมของเนื้อหาที่น าเสนอถึงวัฒนธรรมการใช้ความรุนแรง ซึ่งแตกต่างจากงานเขียนของ
เวียดนามแบบดั้งเดิม   เร่ืองราวที่น าเสนอก็แตกต่างจากเร่ืองเล่าและประสบการณ์ในการด ารงชีวิต           
ของชาวเวียดนามซึ่งส่วนมากยังคงใช้ชีวิตอยู่ในเขตชนบท เป็นที่กังวลของผู้ปกครองชาวเวียดนาม การ
ซึมซับวัฒนธรรมต่างชาติผ่านการอ่านวรรณกรรมแปล จะส่งผลให้เยาวชนส่วนใหญ่ของเวียดนาม               
ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตชนบทเกิดความสับสนต่อแนวทางในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม  (PhanThanhHao, 

APPREB ,2001) 
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 วัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มเกษตรกร 

 จากการส ารวจของ Dr. Tran Dinh Thien รองประธานส านักงานเศรษฐกิจแห่งชาติเวียดนาม
พบว่า ประชากรชาวเวียดนามจ านวนมากคือเกษตรกร ยังมีวัฒนธรรมการอ่านที่ต่ า เนื่องจากไม่มี
ความสามารถในการซื้อหนังสือ และไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือเนื่องจากต้องใช้เวลายามกลางวัน
ท างาน สิ่งพิมพ์ที่กลุ่มเกษตรกรนิยมอ่านคือหนังสือพิมพ์ซึ่งมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย 

 

 ประเมินผลความส าเร็จของระดับการอ่านในเวียดนาม 

1. ระดับการอ่านออกเขียนได้  
 

ตารางท่ี 54 แสดงจ านวนประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ จ าแนกตามเพศ ค.ศ.1960 – ค.ศ.2000 
 

ผู้อ่านออกเขียนได้ (%) 1960 1970 1980 1990 2000 

จ านวนรวม 79.7 87.8 91.4 92.0 95.0 
ชาย 89.2 94.5 95.2 95.5 96.9 
หญิง 70.6 82.5 87.8 88.7 93.2 
ที่มา : UNESCO 2002 

 

  ระดับการอ่านออกเขียนได้ของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 79.7 ใน ค.ศ.1960 
เป็น 95.0 ใน ค.ศ.2000 รวมถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายในระดับของการอ่านออก
เขียนได้ก็ลดลงจากความแตกต่างถึงร้อยละ 18.6  ใน ค.ศ.1960 เป็นความแตกต่างเพียงร้อยละ 3.7 ใน 
ค.ศ.2000 

 

2. งบประมาณด้านการศึกษาของรัฐบาล  

 

ตารางท่ี 55 แสดงงบประมาณด้านการศึกษาของรัฐบาล 
 

ปีงบประมาณ ค.ศ.2000 ค.ศ.2001 ค.ศ.2002 ค.ศ.2003 ค.ศ.2004 ค.ศ.2005 ค.ศ.2006 ค.ศ.2007 

จ านวน  
(ล้าน Dong) 

5,709 5,434 4,332 5,535 8,218 8,692 9,914 10,784 

ที่มา : General Statistics Office of Vietnam 

 

  จากตาราง พบว่ารัฐบาลเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยใน
ระยะเวลา 7 ปี งบประมาณทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 50   
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3. จ านวนห้องสมุดประชาชน 

 

ตารางท่ี 56 แสดงจ านวนห้องสมุดประชาชนในเวียดนาม 

 ค.ศ.1995 ค.ศ.1996 ค.ศ.1997 ค.ศ.1998 ค.ศ.1999 

 ปริมาณ 

ห้องสมุดท้ังหมด 575 601 618 639 645 

ห้องสมุดกลาง 4 4 4 4 4 

ห้องสมุดประจ าเมืองและจังหวัด 53 53 59 60 61 

ห้องสมุดประจ าต าบล 500 526 539 555 563 

ห้องสมุดเยาวชน 18 18 16 20 17 

จ านวนหนังสือในห้องสมุด (พันเล่ม) 14,519 15,182 15,595 17,201 17,073 

 ดัชนี (ปีก่อนหน้า =100)% 

ห้องสมุด 99.5 104.5 102.8 103.4 100.9 

ห้องสมุดกลาง 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ห้องสมุดประจ าเมืองและจังหวัด 100.0 100.0 111.3 101.7 101.7 

ห้องสมุดประจ าต าบล 100.4 105.2 102.5 103.3 101.4 

ห้องสมุดเยาวชน 78.3 100.0 88.9 125.0 85.0 

จ านวนหนังสือในห้องสมุด (พันเล่ม) 107.0 104.6 102.7 110.3 99.3 

ที่มา : General Statistics Office of Vietnam  

 

 จากตารางแสดงว่าจ านวนห้องสมุดระดับประเทศ ระดับจังหวัด และห้องสมุดเยาวชนไม่ได้
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ แต่ในช่วงระยะเวลา 5 ปีห้องสมุดที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือห้องสมุด
ประจ าต าบล คือจาก 500 แห่งใน ค.ศ.1995 เป็น 563 แห่งใน ค.ศ.1999 

 

 จากการศึกษานโยบายทางการศึกษาของเวียดนามจากอดีตถึงปัจจุบัน พบว่าความส าเร็จด้าน
การศึกษาและการอ่านของประเทศเวียดนามอยู่ในระดับสูง ซึ่งเกิดจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ
ด้วยกัน ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลต่อการพัฒนาระดับการอ่าน ผู้น าของ
รัฐบาลเวียดนามทุกรุ่นมีเป้าหมายตรงกันอย่างชัดเจนว่าการอ่านออกเขียนได้คือคุณสมบัติที่ส าคัญ
ส าหรับประชากรเวียดนาม  นโยบายรณรงค์ด้านการอ่านออกเขียนได้จึงเป็นนโยบายที่มีความส าคัญใน
ล าดับต้นส าหรับประเทศเวียดนามมาตั้งแต่สมัยการสร้างชาติในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับ
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ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ของประเทศชาติที่มีมาในอดีตได้บ่มเพาะให้ชาวเวียดนาม รักชาติ ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด  การบังคับใช้นโยบายจึงส าเร็จได้ง่าย ส่วนหนึ่งการอ่านของ
ชาวเวียดนามคือการอ่านตามอุดมการณ์ของประเทศ 

 ในขณะเดียวกันระบบการจัดการศึกษาโดยการควบคุมจากส่วนกลางตามแบบฉบับของรัฐ
สังคมนิยมก็เอ้ืออ านวยให้การด าเนินนโยบายด้านการอ่านออกเขียนได้ส าเร็จได้ง่ายขึ้น การควบคุมและ
ตรวจตราของหน่วยงานในทุกระดับจากส่วนกลางไปยังระดับรากหญ้า  ส่งผลให้การปฏิบัติตาม
นโยบายเป็นไปอย่างเคร่งครัดมากขึ้น และประชากรในประเทศก็ได้รับประโยชน์จากการรณรงค์
โครงการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน    
 ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้ชาวเวียดนามผู้รู้หนังสือ มีอัตราการอ่านที่สูง
คือ ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีรากฐานตามความเชื่อของลัทธิขงจื้อที่บ่มเพาะให้ชาวเวียดนามรักการอ่าน
การเรียนรู้ด้วยใจ  เป็นลักษณะของความทะเยอทะยานใฝ่รู้  ซึ่งเป็นความสมัครใจมิได้เกิดจากการบังคับ
ผ่านระบบการศึกษาแต่อย่างใด  การอ่านด้วยความสมัครใจเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญต่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องด้วยตนเองไปตลอดชีวิต  การด าเนินนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลเวียดนามจะไม่ประสบ
ความส าเร็จได้เลย หากวัฒนธรรมในสังคมไม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เช่น ประเทศเวียดนาม 

 ในด้านของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบันที่เงื่อนไขทางการแข่งขันทางสังคมเปิด
โอกาสให้ผู้รู้หนังสือสามารถเลื่อนชนชั้นทางสังคมได้ ผ่านความส าเร็จในหน้าที่การงาน   และระบบ
การศึกษาของเวียดนามก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับชั้น ทุกเพศทุกวัย และทุกสถานะทาง
เศรษฐกิจ มีโอกาสรับการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านการศึกษานอกระบบ  ชาวเวียดนามทุกเพศทุกวัย       
จึงนิยมเรียนรู้และรักการอ่าน เพราะความรู้จะเป็นบันไดสู่ความส าเร็จในชีวิตการท างานได้  
 อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของวัฒนธรรมและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของรัฐบาล
สังคมนิยมเวียดนามก็อาจจะลดลงได้ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่วัฒนธรรมตะวันตก
หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศมากขึ้น การเปิดเสรีทางการค้าสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนและ
ต่างประเทศ  แต่ก็ท าให้บทบาทของรัฐบาลในการควบคุมการศึกษาและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ลดลง        
ซึ่งอาจจะส่งผลให้วัฒนธรรมการอ่านของเวียดนามต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเข้ามาของสื่อสิ่งพิมพ์
จากต่างประเทศที่เยาวชนนิยมอ่านมากกว่าหนังสือของเวียดนามเอง   และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอาจ
ส่งผลให้การอ่านหนังสือของชาวเวียดนามลดลงเมื่อประชาชนมีทางเลือกในการรับข่าวสารข้อมูล                  
ที่หลากหลายกว่าเดิม   
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สรุปนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศต่างๆ และตัวชี้วัด 

 

จากการศึกษาข้อมูลนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยและต่างประเทศ 
รวม 5 ประเทศ อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวีเดน ญ่ีปุ่น เกาหลี และเวียดนาม ที่ได้น าเสนอแล้วข้างต้น 
สามารถสรุปสาระส าคัญของนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของแต่ละประเทศเรียงตามล าดับ
ระยะเวลาได้ดังนี้ 

 

สรุปนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยและตัวชี้วัด  
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

  1. การออกกฎหมายและระเบียบต่างๆโดยรัฐ 

 พ.ศ. 2535 แผนการศึกษาแห่งชาติ (เน้นการใช้ภาษาไทยให้เหมาะสม) 
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (เน้นให้ผู้เรียนรักการอ่าน และเกิดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง) 
พ.ศ. 2544 การแถลงนโยบายการศึกษาของคณะรัฐมนตรี (เน้นการสร้างนิสัยรักการอ่าน การจัดให้มี

ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) 
พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ (เน้นการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้) 
พ.ศ. 2546 รัฐบาลประกาศ “ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้”  
พ.ศ. 2548 การแถลงนโยบายการศึกษาของคณะรัฐมนตรี (ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสืออย่าง

จริงจัง ตั้งแต่เด็กจนตลอดชีวิต) 
พ.ศ. 2552 ประกาศเป็นวาระแห่งชาติในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน 

พ.ศ. 2530 -

พ.ศ. 2534 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (ให้ความส าคัญกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์) 

พ.ศ. 2535 -

พ.ศ. 2539 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (เน้นที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
การศึกษาตลอดชีวิต) 

พ.ศ. 2540 -

พ.ศ. 2544 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (เน้นการพัฒนาให้คนไทยได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง) 

พ.ศ. 2545 -

พ.ศ. 2549 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (มีการปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและพัฒนาทักษะให้ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล) 

พ.ศ. 2550 -

พ.ศ. 2554 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้) 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

 2. การพัฒนาระบบห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

พ.ศ. 2520 2.1 ห้องสมุดในสถาบันการศึกษา 

2.2 ห้องสมุดเฉพาะ 

2.3 ห้องสมุดประชาชน 

2.4 ห้องสมุดของศูนย์การศึกษานอกระบบ 

พ.ศ. 2547 2.5 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.6 ห้องสมุดของเอกชน 

 3. การพัฒนาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

เร่ิม พ.ศ. 2521 3.1 สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 
พ.ศ. 2525 3.2 โครงการส่งเสริมการอ่าน 

3.3 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

พ.ศ. 2542 3.4 ศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

พ.ศ. 2546 3.5 โครงการวางทุกงาน อ่านทุกคน 

พ.ศ. 2550 3.6 งานมหกรรมนักอ่าน 

พ.ศ. 2551 3.7 งานมหกรรมรักการอ่าน 

 4. การจัดตั้งองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่าน 

พ.ศ. 2517 4.1 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

พ.ศ. 2520 4.2 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย 

พ.ศ. 2542 4.3 ส านักงานพื้นที่การศึกษา 

พ.ศ. 2544 4.4 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

พ.ศ. 2547 4.5 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ 

 5.ทัศนคติและพฤติกรรมของประชากรท่ีมีต่อการอ่าน 

พ.ศ. 2530 5.1 ร้อยละของครอบครัวที่อ่านหนังสือพิมพ์มากขึ้น 

5.2 ร้อยละของบุคคลที่ซื้อหนังสือพิมพ์น้อยลง 

พ.ศ. 2530 5.3 ร้อยละของบุคคลที่อ่านหนังสือพิมพ์มากกว่า 1 ฉบับมากขึ้น 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

พ.ศ. 2537 5.4 เวลาเฉลี่ยในการอ่านที่ลดลง 

5.5 การใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือต่อปีเท่าเดิม 

พ.ศ. 2545 5.6 ร้อยละของประชากรที่อ่านหนังสือทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น 

5.7 อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาที่มากขึ้น 

 6. การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

พ.ศ. 2530 -

พ.ศ. 2551 

6.1  ยอดขายหนังสือเพิ่มมากขึ้น 

6.2 ธุรกิจร้านหนังสือที่เพิ่มมากขึ้น 

6.3 การน าเข้าและการผลิตเยื่อกระดาษเพิ่มมากขึ้น 

6.4 กิจการส านักพิมพ์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

 7. ตัวชี้วัดผลของกิจกรรม 

พ.ศ. 2537 7.1 ความถี่ในการอ่านหนังสือมากขึ้น 

7.2 เวลาในการอ่านหนังสือมากขึ้น 

7.3 ปริมาณในการอ่านหนังสือมากขึ้น 

พ.ศ. 2547 7.4 เวลาในการอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยต่อวันมากขึ้น 

พ.ศ. 2547 7.5 อัตราการเข้าห้องสมุดโดยเฉลี่ยต่อเดือนมากขึ้น 

พ.ศ. 2549 7.6 จ านวนบรรทัดที่อ่านต่อปีน้อยลง 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสหรัฐอเมริกาและตัวชี้วัด 

ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

 1. การออกกฎหมายและระเบียบต่างๆโดยรัฐ 

ค.ศ. 1988 1. The Even Start Family Literacy Program ภายใต้พระราชบัญญัติthe Elementary 

and Secondary Education Act ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กผ่านการอบรมผู้ปกครอง
ในการสอนวิชาพื้นฐานให้กับเด็กด้วยตัวเอง 

ค.ศ.1991 2. The National Literacy Act of 1991 พระราชบัญญัติส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
ของคนอเมริกัน เน้นให้อ่าน เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคน 

ค.ศ.1994 3. American Reads โครงการติวเข้มจากอาสาสมัครที่ต้องการช่วยเด็กอเมริกันทุกคน
สามารถอ่านหนังสือได้ภายในเกรดสี่ 

4. Adult Education Program โครงการส่งเสริมการอ่านของผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 

ค.ศ.1998 5. พระราชบัญญัติ Reading Excellence Act (P.L. 105-277)   ประชาชนชาวอเมริกัน
ทุกคนต้องอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ ประมวลและแก้ปัญหาได้ในระดับดี 
เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคม 

6. พระราชบัญญัติ Workforce Investment Act of 1998 (WIA) ผลักดันด้านการศึกษา
ของประชากรผู้ใหญ่และเยาวชน ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ โดยพระราชบัญญัติ
นี้เป็นแม่บทที่ผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติ Adult Education and Family Literacy 

Act of 1998 อีกทีหนึ่ง  

7. พระราชบัญญัติ Literacy Involves Family Together Act (LIFT) เป็น
พระราชบัญญัติที่สนับสนุนโครงการ The Even Start Family Literacy Program 

โดยมีการสอนหนังสือให้เด็กเพิ่มเติมนอกเหนือจากการอบรมผู้ปกครองในการ
สอนวิชาพื้นฐานให้กับเด็กเอง 

8. พระราชบัญญัติ Adult Education and Family Literacy Act of 1998 เน้นการศึกษา
ของประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐและการอ่านออกเขียนได้ของครอบครัวชาวอเมริกัน 

ค.ศ.2001 9. พระราชบัญญัติ The No Child Left Behind Act of 2001 เน้นการพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษาที่ดีแก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป 
พร้อมสร้างแรงจูงใจด้านการอ่านให้กับประชาชนในประเทศ 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสหรัฐอเมริกาและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.2007 10.Reauthorization of Adult Education and Family Literacy Act of 2007 มีการน า
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาและการอ่านออกเขียนได้ของครอบครัวชาว
อเมริกันมาใช้เพื่อกระตุ้นการอ่านออกเขียนได้และส่งเสริมการศึกษาของประชากร
ผู้ใหญ่ในสหรัฐอีกคร้ังหนึ่ง 

 2. การพัฒนาระบบห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

ค.ศ.1977 1. Library of Congress ห้องสมุดคองเกรสหรือห้องสมุดประชาชนถูกจัดต้ังขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชนผ่านห้องสมุด 

2. มีการจัดตั้งศูนย์ The Center for the Book ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ใน 50 รัฐ 

รวมถึงมลรัฐโคลัมเบีย เพื่อเป็นศูนย์กลางการอ่านหนังสือของประชาชน 

3. ตั้งสมาคมห้องสมุด American Library Association (ALA) 

ค.ศ.1994 4. จัดตั้งห้องสมุดเพื่อคนแอฟริกัน- อเมริกันชื่อว่า The Aubum Avenue Research 

Library on African-American Culture and History เพื่อเป็นศูนย์ห้องสมุด
ประชาชนส าหรับคนแอฟริกัน-อเมริกันในสหรัฐอเมริกา 

ค.ศ.2002 5. ได้เปิดห้องสมุดประชาชนเพื่อคนแอฟริกัน-อเมริกันเพิ่มขึ้นในรัฐฟลอริดา เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านและวัฒนธรรมของคนแอฟริกัน-อเมริกันในสหรัฐอเมริกา 

ค.ศ.2007 6. เปิดห้องสมุดประชาชนเพื่อคนแอฟริกัน-อเมริกนัในรัฐโคโลราโดมลรัฐแดนเวอร์ 

 3. การพัฒนาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ค.ศ.1987 1. จัดตั้งโครงการ Year of the Reader 

ค.ศ.1989 2. นาง Barbara Bush รับเป็นเจ้าภาพ โครงการ Year of the Young Reader 

ค.ศ.1991  3. ท าเนียบขาวแจกสติ๊กเกอร์ I'm Going to Be a Lifetime Reader ให้กับประชาชน 

ค.ศ. 1993 4. The Center for the Book ได้ตีพิมพ์รายงานการรณรงค์การอ่านแห่งชาติ (National 

Reading Promotion Campaign) ชื่อเร่ือง Developing Lifetime Readers 

ค.ศ. 1994 5. The Center for The Book ได้จัดงานวันแห่งการแลกเปลี่ยนความคิด (Idea 

Exchange Day)  

ค.ศ.1996 6. รณรงค์ด้านการอ่านด้วยการเชิญชวนนักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ Books 

Change Lives 

ค.ศ.1997 7. นางงามอเมริกัน (Miss USA) เป็นโฆษกโครงการ Building a Nation of Reader 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสหรัฐอเมริกาและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.1998 8. โครงการหนึ่งเล่มหนึ่งชุมชน (One Book One Community) 

ค.ศ. 
2001 - 2003 

9. โครงการอ่านหนังสือ Telling America's Stories (บอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับประเทศ
อเมริกาของเรา) โดย First Lady Laura Bush 

ค.ศ.2007 10. โครงการส่งเสริมการอ่าน Letters About Literatures เป็นโครงการแข่งขันชิงเงิน
รางวัลการอ่านและการเขียนเรียงความระดับชาติส าหรับเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่ยัง
อายุน้อย 

11. จัดเทศกาลหนังสือนานาชาติ (The 2007 National Book Festival) 

12. ตีพิมพ์หนังสือสองภาษา (Bilingual Volume) ชื่อเร่ือง การสร้างประเทศของนักอ่าน
ผ่านประสบการณ์ แนวคิดและตัวอย่าง (Building Nations of Readers: Experience, 

Ideas, and Examples) 

13. จัดตั้งโครงการชีวิตส าเร็จด้วยการอ่าน "Reading and Successful Living: The 

Family - School Partnership" ซึ่งเป็นโครงการต้ังแต่ปี 1983 

14. โครงการ The Community of The Book เป็นโปรแกรมที่ให้กรอบการสร้างสรรค์
ชุมชนหนังสือหรือชุมชนการอ่านแก่ 89 องค์กรเอกชน 

15. U.S. International Book Program มหกรรมหนังสือนานาชาติจากความร่วมมือของ
ภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นมหกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี1981 

16. ห้องสมุดประชาชนมีการตั้งหัวข้อส่งเสริมการอ่าน Library's Lifelong 

Literacy มีวัตถุประสงค์ให้คนอเมริกันทุกคนเห็นความส าคัญของการอ่านหนังสือ 

 4. การจัดตั้งองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่าน  

ค.ศ.2007 1. สมาคมการอ่านนานาชาติ (International Reading Association (IRA)) 

 2. สภาครูภาษาอังกฤษแห่งชาติ (The National Council of Teachers of English 

(NCTE)) 

 3. สถาบันเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์และดูแลสุขภาพของเด็กแห่งชาติ (The 

National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)) 

 4. มูลนิธิเพื่อสิทธิการอ่านแห่งชาติ (The National Right to Read Foundation) 

 5. สหพันธ์ครูอเมริกัน (The American Federation of Teachers (AFT)) 

 6. สมาคมการศึกษาแห่งชาติ (The National Education Association (NEA)) 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสหรัฐอเมริกาและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

 5. ทัศนคติและพฤติกรรมของประชากรท่ีมีต่อการอ่าน 

ค.ศ.1978 1. คนอเมริกันส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการอ่านหนังสือน้อยลงในแต่ละปี 

ค.ศ.1982 2. นโยบายส่งเสริมการอ่านจากภาครัฐส่งผลต่อพฤติกรรมของพ่อแม่โดยผู้ปกครอง
พยายามผลักดันให้บุตรหลานของตนรักการอ่านมากยิ่งขึ้น 

ค.ศ.1990 3. คนอเมริกันใช้จ่ายเพื่อซื้อหนังสืออิเลคทรอนิคส์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ซื้อหนังสือลดลง  

ค.ศ.1994 4. เด็กอเมริกันที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ มักใช้เวลาในการดูโทรทัศน์แทนการอ่าน
หนังสือ 

 5. จ านวนร้อยละ 66 ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลมีความสามารถทางการอ่านในระดับดี
ถึงดีมากหากผู้ปกครองที่มีการศึกษาค่อนข้างดี คือ จบสูงกว่าระดับมัธยมปลายขึ้น
ไป 

ค.ศ.1997 

 

6. คนอเมริกันทุกชนชาติทั้งคนอเมริกันผิวขาว คนแอฟริกัน-อเมริกัน และคนละติน
อเมริกันหันมาดูแลเร่ืองการอ่านออกเขียนได้ของเด็ก และสมาชิกภายในครอบครัว
มากขึ้น 

 7. ครอบครัวที่มีรายได้น้อยมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น โดยร้อยละ 61 ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเอาใจใส่จากผู้ปกครองมีหนังสือ
ที่ตนเองสนใจและครอบครองหนังสือมากกว่า 10 เล่ม 

ค.ศ.2001 8. คนมีทางเลือกของกิจกรรมมากขึ้นโดยจ านวนคนอเมริกันเลือกที่จะหาข้อมูลและเล่น
อินเทอร์เน็ตในยามว่างเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27 และอ่านหนังสือในยามว่างร้อยละ 40 

ค.ศ.2004 9. พ่อแม่ชาวอเมริกันพยายามให้ลูกของตนเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้น เช่น จาก
คอมพิวเตอร์ วิทยุ ป้ายโฆษณา หรือ มือถือ เพื่อให้ลูกเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้และให้เวลาในการสอนสิ่งต่างๆให้กับลูกมากขึ้น รวมทั้งซื้อหนังสือ ของ
เล่นเพื่อการศึกษาให้กับเด็ก และอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอน เพื่อพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้และการอ่านของลูกในอนาคต (Lee,Lea, 2004) 

10. หนังสือที่คนอเมริกันนิยมอ่านได้แก่หนังสือประเภท HOW TO  มากกว่าที่จะอ่าน
หนังสือวรรณกรรม ท าให้คนอ่านหนังสือวรรณกรรมลดลงถึงร้อยละ 14 และอ่าน
หนังสือทั่วไปลดลงร้อยละ 7 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสหรัฐอเมริกาและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.2008 11.จากการส ารวจการอ่านของคนอเมริกันพบว่า 

-  1 ใน 3 ของผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายไม่เคยอ่านหนังสืออ่ืนๆ อีกเลย
หลังจากเรียนจบการศึกษา 

-  ร้อยละ 42 ของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เคยอ่านหนังสืออ่ืนๆ อีกเลย
หลังจากเรียนจบการศึกษา 

-  ร้อยละ 70 ของประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาไม่เคยไปร้านขาย หนังสือ
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 6. การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

ค.ศ. 
1991 - 2000 

1. การปรับตัวโดยธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ควบรวมธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก เพื่อหา
แนวทางในการลดต้นทุนการผลิตหนังสือ 

ค.ศ. 
2001 - 2008 

2. การปรับตัวโดยผลิตหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (E-books) และ Audio Book เพิ่มขึ้น 

พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายหนังสือทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

 7. ตัวชี้วัดผลของกิจกรรม 

ค.ศ. 
2001 - 2008 

1. ยอดจ าหน่ายหนังสือ/สิ่งพิมพ์ ปี ค.ศ.2006 จ านวน 24.2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ปี 
ค.ศ. 2007 จ านวน 25.0 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น 

 2. ยอดจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ.2002 ถึง 
ค.ศ. 2008 คือ 5.8 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ, 7.3, 9.6, 10.8, 20.0, 31.8 และ 52.8 เรียง
ตามล าดับ ซึ่งเป็นประมาณ 10 เท่าจากปี ค.ศ.2002 

 3. จ านวนหนังสือออกใหม่ ปี ค.ศ.2002 จ านวน 65,000 ปก/ปี ลดลงเหลือ 9,422 ปก/ปี 
ในปี ค.ศ.2006 

 4. ยอดตีพิมพ์หนังสือ ปี ค.ศ.2000 จ านวน 122,000 ปก/ปี เพิ่มเป็น 135,000 ปก/ปี ใน
ปี ค.ศ.2001 และ 150,000 ปก/ปี ในปี ค.ศ.2002 และลดลงเป็น 120,000 ปก/ปี ในปี 
ค.ศ.2003 

 5. เวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสือ มีแนวโน้มลดลงจาก 20 นาที/วัน ในปี ค.ศ.2005 
เหลือ 16.8 นาที/วัน ในปี ค.ศ.2008 

 6. อัตราการอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 95.5 ปี ค.ศ.1996 อัตราร้อยละ 97.0 ปี ค.ศ.1999 
และ ปี ค.ศ. 2003 อยู่ที่ร้อยละ 99.0 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดนและตัวชี้วัด  
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

 1.  การออกกฎหมายและระเบียบต่างๆโดยรัฐ 

ค.ศ.1905 1.  รัฐบาลออกนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่านตั้งแต่ปี ค.ศ.1905 

โดยรัฐให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ห้องสมุดประชาชน และเน้นที่จะ
ด าเนินการแพร่กระจายวรรณกรรมที่มีคุณค่าไปสู่ปัจเจกบุคคลให้มากเท่าที่จะ
มากได้ โดยคาดหวังจากระบบห้องสมุดทั่วประเทศ 

2. เทศบาลสวีเดนขาดความเป็นอิสระที่จะด าเนินการใดๆ กับห้องสมุดตามความ
ต้องการ 

3. ความแตกต่างด้านอุปนิสัยด้านการอ่านขึ้นอยู่กับการศึกษา ดังนั้นจึงมีความ
แตกต่างของชั้นเรียนในการเข้าถึงการอ่าน 

4. รัฐบาลมีนโยบายเชิงวัฒนธรรม ซึ่งด าเนินการมาหลายปี เพื่อให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่วรรณกรรม 

ค.ศ. 
1960–1970  

ทางกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์สั่งการให้มีการด าเนินการวิจัยคร้ังใหญ่
ในชื่อ Litteraturutredningen โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแนะน าวิธีการ
บริโภค การจ าแนกแจกจ่าย และการส่งเสริมการผลิตวรรณกรรมในประเทศ  

รวมทั้งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหนังสือและอุปนิสัยด้านการอ่านของคนในสวีเดน 

ค.ศ.1970 1. ตลาดหนังสือมีความผันผวนรุนแรง รัฐมีการพิจารณาแจกจ่าย หนังสือบันเทิงคดี
ไปยังห้องสมุดประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

2. รัฐมีการใช้นโยบายการตั้งราคาแบบอิสระ (Free Pricing) 

ค.ศ.1975 รัฐบาลเสนอให้การอุดหนุนทางการเงินเป็นพิเศษแก่ส านักพิมพ์ ส าหรับวรรณกรรม
ที่มีคุณภาพ 

ค.ศ.1997 1.  การออกนโยบาย "งานวิจัยด้านการอ่าน (Reading Research) กับหัวเร่ือง 

"Booken I Tiden" ได้กล่าวถึงหนังสือในยุคของเว็บ 

  

2. การออกกฎหมายห้องสมุด (Library Law) โดยมีข้อก าหนดให้เทศบาลเมืองจัดให้มี
ห้องสมุดประชาชน (Public Library) โดยเฉพาะในกฎหมายฉบับนี้ได้มีการก าหนด
พันธกิจหลักที่ส าคัญมากของห้องสมุดได้แก่ การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 

 

3. การขับเคลื่อนนโยบายการอ่านออกเขียนได้ (Literacy Policy) โดยรัฐบาลไปทั่ว
ทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-381 

 

นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดนและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.1997 

 

4.  รัฐบาลจัดตั้ง The National Price and Cartel Office เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการ
ศึกษาการเพิ่มขึ้นของราคาหนังสือในสวีเดน 

  

5.  รัฐบาลให้การสนับสนุนต่อวิถีแห่งวัฒนธรรมโดยให้เงินอุดหนุนด้านการตีพิมพ์
หนังสือและการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  6.  รัฐบาลออกนโยบายการอ่านและวรรณกรรม (Literature and reading policy) 

  

7.  รัฐบาลออกพระราชบัญญัติด้านการแข่งขัน (The Competition Law) สกัดข้อกีด
ขวางหรืออุปสรรคส าหรับการแข่งขันที่จะด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพอัน
เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าสินค้าและบริการ เน้นว่าการแข่งขันแบบเสรี
ควรเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

ค.ศ. 2002 รัฐบาลด าเนินการประกาศลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับหนังสือจากร้อยละ 25 เป็น
ร้อยละ 6 วัตถุประสงค์หลักเพื่อด าเนินการส่งเสริมการอ่าน ส่งผลให้ราคาหนังสือ
ขายปลีกลดลง และเพิ่มปริมาณการอ่านวรรณกรรมประเภทนวนิยายส าหรับกลุ่มที่
เป็นนักอ่านอยู่แล้ว คร้ังนี้รัฐบาลสวีเดนก็ได้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนทางด้าน
การเงินเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ความคิด โดยความร่วมมือกันโดยกลุ่มศิลปิน 

สถาบันการศึกษาและพันธมติรในภาคส่วนอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ การลด
ภาษีมูลค่าเพิ่มส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อส านักพิมพ์ ผู้ค้าปลีกหนังสือ ชมรม
หนังสือ ร้านค้าหนังสือใหญ่ๆ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ น าไปสู่การเพิ่มปริมาณการ
ซื้อหนังสือของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนของผู้ขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งตลาดด้วย 

ค.ศ. 2006 รัฐบาลสวีเดนให้การสนับสนุนทางด้านวรรณกรรม รวมทั้งการตีพิมพ์หนังสือและ
วารสารให้เงินสนับสนุนห้องสมุดจัดซื้อหนังสือและด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านเป็นจ านวนเงิน 121.5 ล้าน SEK 

ค.ศ.1975 2.  การพัฒนาระบบห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

 1. ห้องสมุดยังคงต้องซื้อหนังสือแต่ในราคาที่ลดลง 

ค.ศ.1980 

 

 

 

1. มีการท าวิจัยส ารวจห้องสมุดประชาชนคร้ังใหญ่ ในชื่อ Folkbiblio 

teksutredningen เน่ืองจากนักหนังสือพิมพ์และนักประพันธ์ กล่าวโจมตีเกี่ยวกับ
การเสื่อมถอยด้านคุณภาพวรรณกรรม ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้ 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดนและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.1980 - ผลการวิจัยน าไปสู่การด าเนินการจัดหมวดหมู่หนังสือที่มีคุณภาพถึง 3,000 
เร่ืองโดยพิจารณาจากปริมาณการยืม 

- พบว่าห้องสมุดประชาชนมิได้จัดล าดับการได้มาของวรรณกรรมประเภท
บันเทิงคดีที่เป็นที่นิยม ซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนถึงร้อยละ 75 ของประเภท
วรรณกรรม 

- ผลการวิจัยพิสูจน์ได้ว่าห้องสมุดประชาชนไม่ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยใน
ด้านคุณภาพวรรณกรรม 

- ให้แนวทางที่ห้องสมุดประชาชนควรจะด าเนินการด้านการบริหารจัดการ
วรรณกรรม ซึ่งจะมีผลส าคัญต่อวรรณกรรมและนโยบายการอ่าน 

 

3.  การพัฒนาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ก่อน  
ค.ศ.1997 

3.1  ห้องสมุดประชาชน (Public Library) ทุกแห่งจัด workshop ทางด้านการ
ส่งเสริมการอ่าน และจัดกิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์การอ่านร่วมกัน 
(Mutual Reading Experience) แก่เด็กนักเรียน 

  3.2  การพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อการส าเร็จในการขับเคลื่อนด้านการอ่านแก่เด็ก 

  

3.3  การพัฒนาการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนและนักศึกษา
ชาวสวีดิช 

  

3.4  การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีเชิงสร้างสรรค์เหมาะสมต่อการเรียน   การอ่าน  เช่น 
ห้องเรียน โรงเรียน 

  

3.5  การเตรียมการจัดสถานที่อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่มีส่วนในการส่งเสริมและสร้างสรรค์
การอ่าน อาทิ ห้องสมุดโซนแห่งการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  

 

 

3.6  วรรณกรรมหนังสือต่างๆ รวมทั้ง หนังสือพิมพ์ประเภท Easy-to-Read จัดว่ามี
บทบาทอย่างมากมายต่อการส่งเสริมการอ่านแก่คนสวีดิช 

3.7  การจัดท าหนังสือเสียง (Book Talk) เพื่อส่งเสริมการอ่านของเด็กโดยความ
ร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิหนังสือแห่งสวีเดน (The Book-in Sweden 

Foundation) และสมาคมผู้ขายหนังสือแห่งสวีเดน (The Swedish Booksellers 

Association) 

ค.ศ.1997 

 

ครูใช้การอ่านเป็นวิธีการศึกษาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ของนักเรียน ซึ่งพบว่า
นักเรียนที่ด้อยทางด้านการอ่านออกเขียนได้เป็นกลุ่มผู้อ่านที่แย่ 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดนและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.1980 3.8  ห้องสมุดในสวีเดนมีบทบาทอย่างมากต่อการส่งเสริมการอ่านโดยมีการจัด
โครงการ 2020 Mars Express เพื่อการรับฟังความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน    
คนหนุ่มสาว ก่อนเร่ิมการเปลี่ยนแปลงในมิติพื้นฐานของการบริหารจัดการ
ห้องสมุด 

 4.  องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่าน 

 

4.1  องค์การนับร้อยแห่งจากห้องสมุดประชาชน รวมทั้งองค์กรห้องสมุดใน     
พระบรมราชูปถัมภ์ของราชวงศ์สวีเดนบรรณาธิการ กลุ่มที่ขับเคลื่อนด้าน
การศึกษาได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการอ่านของคน     
ทั่วประเทศ 

  4.2  การจัดตั้งส านักบรรณารักษ์แห่งชาติสวีเดน 

  

4.3  องค์กรการศึกษาแห่งชาติสวีเดน (Swedish National Agency for Education) 

ได้ด าเนินการประเมินด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกคนในประเทศ 

  

4.4  การจัดตั้งเครือข่ายร้านหนังสือ (Bookstore Chains) เพื่อด าเนินการใช้ความ
พยายามทางการตลาด และใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่มยอดขาย 

  

4.5  สมาคมผู้ค้าหนังสือแห่งสวีเดน (The Swedish Booksellers Association : BA) 

เป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการตลาดหนังสือด้วยการก าหนดราคาแบบเสรี 
(free price books) 

  

   

 

 

 

 

4.6  มูลนิธิ Easy-to-Read ในสวีเดน ขึ้นอยู่กับ IFLA เป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญ
ต่อการส่งเริมการอ่านและการรณรงค์เพื่อต่อสู้กับการไม่รู้หนังสือของคน 
สวีดิช 

4.7  สถาบันวิชาการแห่งสวีเดนเพื่อหนังสือเด็ก (The Swedish Academy for 

Children's Books) ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศงานด้านการส่งเสริม
วรรณกรรมที่ดีมีคุณค่าแก่เด็กๆ และกลุ่มเยาวชน รวมทั้งมีการให้รางวัล
ประจ าปีที่เรียกว่า "The annual Fiery Spirit Award" แก่บุคคลหรือกลุ่มที่อุทิศ
ตนอย่างจริงจังกับการด าเนินการส่งเสริมหนังสือเด็ก 

ค.ศ.1970 1. มีการจัดตั้งชมรมหนังสือ (Book Clubs) ที่เน้นคุณภาพเชิงพาณิชย์ ซึ่งสามารถ
ขายวรรณกรรมประเภทนวนิยายได้ ในราคาครึ่งหนึ่งของราคาขายปกติในร้าน
หนังสือ 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดนและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.1977 

 

 

 

 

 

1. มีการจัดตั้งสถาบันการเงินส าหรับอุตสาหกรรมหนังสือ (BFI) เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าด้านการลงทุน และสนับสนุนทางการเงิน วัตถุประสงค์
หลักเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายของร้านหนังสือในสวีเดนอย่าง
ต่อเนื่อง และต้องการให้ BFI ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ติดตามพัฒนาการในตลาด
หนังสือ 

2. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผู้ผลิตหนังสือมีการเจรจาก าหนดข้อตกลง
ร่วมกัน ซึ่งมีผลต่อร้านหนังสือจ านวน 300 ร้าน และส านักพิมพ์ 60 แห่ง 

ค.ศ.1980 

 

 

4.10  การจัดตั้งสถาบันมูลนิธิหนังสือแห่งสวีเดน (Swedish Book Foundation) เพื่อ
ด าเนินการส่งเสริมการอ่านของประชาชนชาวสวีดิช (Promotion of Reading) 

มีภารกิจหลักด้านการด าเนินการวิจัยด้านการอ่านและเขียน ตลอดจน
ด าเนินการรณรงค์หนังสือส าหรับเด็กทุกๆ คน (the "En Bok åt alla" : A Book 

for Every Child Campaign) 

ค.ศ.2001 

 

1. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน IFIA ได้จัดโปรแกรมด าเนินนโยบายหนังสือใหม่ 
เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.2001 โดยท าการศึกษาตัวอย่างมากมาย 

ค.ศ.2002 2. IFLA มีการจัด Workshop ด้านการส่งเสริมการอ่าน 

ค.ศ.2003 

 

3. IFLA มีการจด Workshop ในหัวข้อหลักเร่ือง ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อการ
อ่าน 

 5. ทัศนคติและพฤติกรรมของประชากรท่ีมีต่อการอ่าน 

ต้นศตวรรษที่ 
20 

1. หนุ่มสาวชาวสวีเดนได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อสิทธิในการเรียน และเพื่อความเท่าเทียม
กันในสังคม และมีความพยายามที่จะสร้างห้องสมุดของพวกเขาขึ้นมา 

ค.ศ.1995 

 

1. ในแต่ละวันมีประชากรร้อยละ 40 ที่มีการอ่านหนังสือ 

2. ประมาณการว่าในปี ค.ศ.1995 การบริโภคหรือการซื้อหนังสือ รวมทั้งหนังสือที่
ใช้เรียนในโรงเรียนมีจ านวนต่ ากว่า 6 ล้าน SEK 

ค.ศ.2000 

 

 

1. มีการท าวิจัยเพื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์ของนิสัย เชิงวัฒนธรรมของสวีเดนพบว่า 

 - การแวะเวียนเข้าห้องสมุดและการอ่านหนังสือจัดเป็นวัฒนธรรมหลักที่
ส าคัญของชาวสวีเดน 

 - มากกว่าร้อยละ 80 อ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างน้อยปีละคร้ัง 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดนและตัวชี้วัด (ต่อ) 

ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.2000 

(ต่อ) 
 -  ร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างมักจะเข้าไปใช้บริการห้องสมุด 

 - ในทุกส่วนของกลุ่มชนชั้นแรงงานในประเทศมักนิยมไปห้องสมุดประชาชน 

 - สตรีในสวีเดนอ่านหนังสือมากกว่าบุรุษ คนการศึกษาสูงมีจ านวนมากกว่าคน
ที่มีการศึกษาต่ า 

 - ประชาชนในเมืองใหญ่ๆ มีอัตราการอ่านมากกว่า 

 - การอ่านของคนอาวุโสมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น 

 2. การอ่านในสวีเดนมีความแตกต่างกันมากขึ้นตามชั้นเรียน โดยนักศึกษาที่เรียน
จบโดยใช้เวลาเรียน 9 ปี พบว่าร้อยละ 20 เป็นผู้ซึ่งไม่มีความรู้เพียงพอที่จะอ่าน
หรือเขียนได้ดี 

3. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต่ าลงท าให้ผู้อ่านหนังสือในสวีเดน ซื้อหนังสือได้ง่ายดายมากขึ้น 

 6. การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

ก่อน 

ค.ศ. 1970 

 

 

1. ตลาดหนังสือในสวีเดนมีการตั้งราคาแบบคงที่ 
2. มีการควบคุมแหล่งขายหนังสือและผู้ขายหนังสือให้มีกรรมสิทธิ์เฉพาะที่จะขาย

หนังสือได้เหนือกว่าราคาที่ถูกก าหนดในระดับคงที่ 
3. อุตสาหกรรมผู้ผลิตหนังสือต่างก็มีอิสระที่จะสร้างข้อก าหนดในการขายปลีก

หนังสือเองได้ ซึ่งกรรมสิทธิ์เฉพาะนี้เป็นผลในกระบวนการทางกฎหมาย 

4. การขายปลีกหนังสือมีอัตราส่วนที่เล็กลง ประกอบไปด้วยหนังสือปกอ่อน และ
หนังสือต่างๆ ในราคาที่ต่ า 

5. หนังสือมีการขายตรงอย่างต่อเน่ือง 

6. โครงสร้างของส านักพิมพ์เป็นการรวมกลุ่มระหว่างส านักพิมพ์ขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง 

ค.ศ.1970 

 

 

1. ตลาดหนังสือของสวีเดนมีความผันผวนอย่างรุนแรง 

2. จ านวนส านักพิมพ์ลดลง 

3. ราคาหนังสือเพิ่มสูงขึ้น เกิดการประท้วง คัดค้านราคาหนังสือที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

4. ยอดขายหนังสือลดลง 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดนและตัวชี้วัด (ต่อ) 

ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.1970 

(ต่อ) 
 

 

5. ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่รวมตัวกัน ท าให้กระทบต่อส านักพิมพ์ขนาดเล็ก 

6. ชมรมหนังสือมียอดขายสูงขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายเดิม มีส่วน
แบ่งตลาดสูงขึ้นร้อยละ 25 ของยอดขายทั้งหมดของหนังสือในกลุ่มบันเทิงคดี
ทั่วไป 

หลัง 

ค.ศ. 1970 

 

 

1. มีร้านหนังสือ ห้องสมุด และการกระจายหนังสือแพร่หลายในทุกพื้นที่ 
โดยเฉพาะในเขตเทศบาล 289 แห่ง ของประเทศสวีเดนมีร้านหนังสือถึง 400 
ร้าน ห้องสมุดประชาชน 1,500 หน่วย มีห้องสมุดโรงเรียน และร้านหนังสือ
เคลื่อนที่เล็กๆ กว่า 100 ร้าน 

2. คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทแทนที่หนังสือ และได้ส่งผลกระทบในระยะยาวท า
ให้หนังสือมีราคาถูกลงและหาได้ทั่วไปมากขึ้น 

3. หนังสือต้องแข่งขันอย่างรุนแรงกับสื่ออ่ืนๆ โดยเฉพาะการอ่านเชิงสันทนาการ 
คนใช้เวลาอ่านหนังสือน้อยกว่าการดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ 

4. จ านวนนวนิยายที่ได้รับการตีพิมพ์และจ าหน่ายมีปริมาณน้อย ยอดขายเฉลี่ยต่อ
เร่ืองลดลงในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาราวๆ 1,000 เล่ม ท าให้หนังสือที่มียอดจ าหน่ายดี
ที่สุดไม่กี่เล่มผูกขาดในตลาด และน าไปสู่การท าภาพยนตร์ ทีวี และโฆษณา 

5. โครงสร้างของส านักพิมพ์ในปัจจุบันเกิดจากการรวมตัวของส านักพิมพ์เล็กๆ 

6. ตลาดค้าปลีกของหนังสือเป็นลักษณะเครือข่ายร้านหนังสือ และน าเอาวิธีการที่
ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

7. มีการจ าหน่ายปลีกหนังสือทางอินเทอร์เน็ต 

8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อวิธีการตีพิมพ์หนังสือในรูปของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

9. มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น 

10. โครงสร้างตลาดหนังสือเปลี่ยนแปลงเป็นตลาดหนังสือเสรี (A Free Book 

Market) 

11. ไม่มีข้อตกลงที่จะน ามาบังคับใช้เป็นมาตรฐานกับตลาดหนังสือ สภาพตลาดถูก
ก าหนดโดยข้อตกลงระหว่างส านักพิมพ์กับผู้ขายหนังสือ 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดนและตัวชี้วัด (ต่อ) 

ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ. 1978 

 

 

1. จ านวนร้านหนังสือไม่ได้ลดลง แม้จะมีการแข่งขันสูง 

2. จ านวนร้านหนังสือมี 298 แห่งในปี ค.ค.1978 มีจ านวนลดลงหรือคงที่จนถึงปี 
ค.ศ.2002 

3. การลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลต่อแนวโน้มจ านวนร้านหนังสือในประเทศ
สวีเดน 

4. ห้างสรรพสินค้า และห้างแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตมีการขายหนังสือเป็นจ านวนเพิ่ม
มากขึ้น ท าให้หนังสือเป็นสิ่งที่สามารถหาซื้อได้นอกร้านหนังสือ  

5. ยอดขายหนังสือทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น 

6. เกิดพัฒนาความร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างร้านหนังสือและร้านเครือข่ายใน
รูปแบบแบบต่างๆ มีการเกื้อกูลกัน 

7. ตลาดหนังสือเสรีมีส่วนท าให้ยอดขายปลีกหนังสือเติบโตมากขึ้น 

8. จ านวนศูนย์จ าหน่ายหนังสือขยายตัวมากขึ้น ท าให้ผู้อ่านเข้าถึงหนังสือได้มากขึ้น 

9. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซึ่งนับว่ามีบทบาทส าคัญในการกระจาย
หนังสือ และเพิ่มช่องทางเข้าถึงหนังสือของผู้บริโภค 

ค.ศ. 1992 

 

 

1. จ านวนร้อยละ 25 ของเขตเทศบาล 288 แห่งในสวีเดน ไม่มีร้านหนังสือ 
เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านจ านวนประชากร 

2. จ านวนร้านหนังสือลดลงเหลือ 239 แห่ง จาก 298 แห่งในปี 1978 โดยลดลงใน
ทุกพื้นที่ 

3. ร้านหนังสือในท้องถิ่นเล็กๆ มีการเปลี่ยนรูปแบบ เช่น เน้นบริการ ร้านหนังสือ
พิเศษ ซึ่งจ านวนร้านยังคงเท่าเดิม คือ ประมาณ 400 แห่ง 

ค.ศ. 2000 

 

 

1. ผลการวิจัยของศาสตราจารย์ Johan Svedjedal แห่งมหาวิทยาลัย Uppsala ซึ่งวิจัย
เกี่ยวกับการอ่านได้น าเสนอถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใน
ยุคของเว็บและระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นทางเลือกของส านักพิมพ์ในบ้านได้
กลายเป็นภัยแห่งความหายนะทางสภาพแวดล้อมต่อวัฒนธรรมการพิมพ์ 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-388 

 

นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดนและตัวชี้วัด (ต่อ) 

ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ. 1999 – 

ค.ศ. 2004 

 

 

1. การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มท าให้สมาชิกผู้พิมพ์หนังสือมีอัตรายอดขายเพิ่มสูงขึ้น
ร้อยละ 4 ในปี ค.ศ.1999 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในปี ค.ศ.2000 และร้อยละ 9 ในปี ค.ศ.
2001 ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ดีในขณะที่เศรษฐกิจอ่อนแออย่างมาก และในปี ค.ศ.
2002 ยอดขายของส านักพิมพ์เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 14 ในปี ค.ศ. 2003 มีอัตราคงที่
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1-2 ใน ค.ศ. 2004 

2. ยอดพิมพ์หนังสือในประเทศสวีเดนมีจ านวนมากเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร 
สวีเดนจัดเป็นอันดับ 1 ในยุโรป โดยเฉพาะหนังสือที่ไม่ใช่บันเทิงคดี มีการพิมพ์
มากกว่าร้อยละ 60 

3. จ านวนส านักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในสวีเดนมีจ านวนมากกว่าประเทศอ่ืนๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกัน 

ค.ศ.2007 

 

1. ยอดขายหนังสือแก่ผู้ค้าปลีกของสมาคมส านักพิมพ์เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4 นับแต่
ปลายปี ค.ศ.1990 โดยในปี ค.ศ.2007 สูงขึ้นกว่าปี ค.ศ.2006 เล็กน้อย 

2. จ านวนหนังสือที่ตีพิมพ์ต่อปกเฉลี่ย 8,500 เล่มในปี ค.ศ.2007 เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 
2006 รวม 300 เล่ม 

3. จ านวนเล่มโดยเฉลี่ยที่ขายต่อปกสูงถึง 6,000 เล่ม 

4. จ านวนหนังสือออกใหม่มียอดจ าหน่าย 28 ล้านเล่ม ยอดขายหนังสือที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เดิมมียอดจ าหน่ายถึง 45.6 ล้านเล่ม ในปี ค.ศ.2007  

5. การแข่งขันเพิ่มขึ้น ท าให้ก าไรลดลง 

6. ยอดขายให้กับร้านหนังสือ และผู้ค้าปลีกมีจ านวนลดลงราวๆ ร้อยละ 12 
เน่ืองจากมีผู้ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตแทนที่ 

7. ยอดจ าหน่ายหนังสือให้กับห้างสรรพสินค้า และชมรมหนังสือลดลง 

8. ยอดจ าหน่ายต่างประเทศของสมาชิกส านักพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 

9. ยอดตีพิมพ์และจ าหน่ายหนังสือนวนิยายทั่วไปดีมาก มียอดขายสูงขึ้นจ านวนเล่ม
ที่ถูกจ าหน่ายเพิ่มขึ้นเกือบ 5 ล้านเล่ม เมื่อเทียบกับ ค.ค.2006 

10. การจัดพิมพ์หนังสือส าหรับเด็กและกลุ่มวัยผู้ใหญ่หนุ่มสาวมีเพิ่มขึ้นถึง 63 ปก 
เมื่อเทียบกับ ค.ศ. 2006 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดนและตัวชี้วัด (ต่อ) 

ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

 7.  ตัวชี้วัดผลของกิจกรรม ดังนี้ 
 1. การลดภาษีมูลค่าเพิ่มส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อทั้งส านักพิมพ์ ผู้ค้าปลีก 

หนังสือ ชมรมหนังสือ ร้านค้าหนังสือ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังจะพิจารณา
ได้จากตัวชี้วัดคือ ในปี ค.ศ.2002 อันเป็นปีที่มีการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม พบว่า 

 1.1 อัตราการเติบโตของยอดขายหนังสือของสมาชิกผู้พิมพ์หนังสือเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 14 และยังคงมีอัตราการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

 1.2 ยอดขายของส านักพิมพ์ในปี ค.ศ.2002 – ค.ศ.2003 มียอดขายเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง 

 2. ชาวสวีเดนร้อยละ 40 อ่านหนังสือในแต่ละวัน 

 3. ชาวสวีเดนแวะเวียนเข้าห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือซึ่งจัดเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญ
ของชาวสวีเดน 

 4. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคของเว็บ และระบบดิจิตอล กลายเป็นภัย
แห่งความหายนะทางสภาพแวดล้อมต่อวัฒนธรรมการพิมพ์ 

 5. ยอดพิมพ์หนังสือในประเทศสวีเดนมีจ านวนมาก เมื่อเทียบกับจ านวนประชากร 
โดยสวีเดนจัดเป็นอันดับ 1 ในยุโรป โดยเฉพาะหนังสือที่ไม่ใช่บันเทิงคดีมีการ
พิมพ์มากกว่าร้อยละ 60 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นและตัวชี้วัด 

ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

  1. การออกกฎหมายและระเบียบต่างๆโดยรัฐ 

ค.ศ.1994 รัฐบาลญ่ีปุ่นแก้ปัญหาการลดลงของการอ่านในญ่ีปุ่นโดยต าหนิสื่อโทรทัศน์และเกม
คอมพิวเตอร์ 

ค.ศ.1995 สมาชิกรัฐสภาเร่ิมเคลื่อนไหวจัดตั้งห้องสมุดนานาชาติ เพื่อการอ่านของเด็ก (ILCL) 

ค.ศ. 2000 รัฐบาลก าหนดให้เป็นปีแห่งการอ่านของเด็กทั่วประเทศ 

 ได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ได้แก่ ห้องสมุดนานาชาติ เพื่อการอ่านของเด็ก (ILCL) และ
เปิดด าเนินการจริงเมื่อ 1 มกราคม ค.ศ.2000  

 มีการออกกฎหมาย ILCL และก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การอ่านของเด็กในระดับประเทศ 

ค.ศ. 2001 ออก พ.ร.บ. ก าหนดมาตรฐานจ านวนนักเรียน โดยให้ลดจากห้องละ 40 คน ลงเหลือ 
20 คน 

 พ.ร.บ. กองทุนความฝันของเด็ก ส.ส.ญ่ีปุ่นต้องการใช้กฎหมายนี้สนับสนุน กิจกรรม
ประสบการณ์ชีวิตของเด็กและกิจกรรมในการอ่าน 

 พ.ร.บ. ที่ให้มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถก าหนด “กลุ่มวิจัย” ของอาจารย์เองได้ 
 พ.ร.บ. เกี่ยวกับครูที่มีปัญหาในการสอน อนุญาตให้นักเรียนเรียนข้ามเขต 

 พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจกรรมบริการสังคมเกี่ยวกับการพักการเรียนอนุญาตให้นักเรียนข้าม
ชั้นเรียน 

 พ.ร.บ. การศึกษาในสังคมใหม่ 
 ออกกฎหมายส่งเสริมการอ่านหนังสือของเด็ก โดยให้รัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่นท า

แผนพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือของเด็ก  

 ก าหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็ก  โดยออกกฎหมาย
แยกส่วนความรับผิดชอบระหว่างรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง 

 ออกกฎหมาย เพื่อเรียกร้องให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้
ลูกๆ อ่านหนังสือ 

ก าหนดให้วันที่ 23 เมษายน เป็นวันอ่านหนังสือส าหรับเด็กของญ่ีปุ่น 

รัฐให้งบประมาณ 13 พันล้านเยน ในการซื้อหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียน โดยผ่าน
รัฐบาลท้องถิ่น 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.2002 รัฐบาลกระตุ้นการอ่านของเด็กและกล่าวโทษทีวีและคอมพิวเตอร์  

 ค.ศ.2002 ญ่ีปุ่นได้ปฏิรูปหลักสูตรขนานใหญ่ ให้มีการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น  

 ส่งเสริมการอ่านหนังสือตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน 10 นาที  
 โรงเรียนไหนมีห้องเรียน 12 ห้อง จะต้องมีบรรณารักษ์ท าหน้าที่ส่งเสริมการอ่านด้วย  

 ตั้งแต่ ค.ศ.2002–ค.ศ.2006 รัฐบาลยังให้เงินสนับสนุนซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดทั่ว
ประเทศเพิ่มอีกปีละ 4,810 ลา้นบาท 

ค.ศ. 2003 1. รัฐสภาร่วมมือกันเพื่อด าเนินการส่งเสริมการอ่าน เป้าหมายปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  

 2. รัฐบาลให้ความสนใจกับระบบการต้ังราคาหนังสือ และระบบภาษี                         
ซึ่งผู้ประกอบการคัดค้าน  

 3. รัฐบาลจัดงบประมาณให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงหนังสือและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในห้องสมุดโรงเรียน  

 4. สิ่งพิมพ์เรียกร้องให้ออกกฎหมายลิขสิทธิ์ และมีการคัดค้านกฎหมายควบคุมสื่อ  

ค.ศ. 2004 1. ให้มีการจัดท าแผนเบื้องต้นส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กและคอย
ติดตามความคืบหน้า  

ค.ศ. 2005 1. มีการออก พรบ. เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านตัวหนังสือและสิ่งพิมพ์ เพื่อ
ก าหนดแนวคิด และผู้รับผิดชอบ  

 2. ออกกฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเขียนค า  

ค.ศ. 2006 

 

1. พิจารณากฎหมายต่อต้านการผูกขาดและข้อตกลงเกี่ยวกับResale Price 

Maintenance System ในการก าหนดราคาขายสิ่งพิมพ์  
2. จัดประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาห้องสมุด และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก 

และเสนอแนะการสร้างนิสัยรักการอ่านแก่เด็ก โดยการอ่านด้วยความสมัครใจ  

ค.ศ. 2007 1. ออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมมังงะของญ่ีปุ่นในต่างประเทศ  

2. การแก้ไขกฎหมายหลายฉบับในช่วง 5 ปี ได้แก่กฎหมายพื้นฐานด้านการศึกษา 
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน กฎหมายห้องสมุด และนโยบายการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในศักราชใหม่  
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ. 2007 3. ก าหนดแผน 5 ปีฉบับใหม่ เพื่อส่งเสริมการอ่าน พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และ
จัดสรรงบประมาณรวม 100 พันล้านเยนตลอดระยะ 5 ปีคิดเป็น 20 พันล้านเยนต่อปี 
หรือ 7,200 ล้านบาทต่อปี ไปยังรัฐบาลท้องถิ่น  

ค.ศ. 2008 1. รัฐบาลวางแผนระยะที่ 2 เพื่อการส่งเสริมการอ่านต่อเนื่องจากระยะที่ 1และ
ปรับปรุงแผนในเดือนมีนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย โดยมีการ
ก าหนดตัวเลขเป้าหมายของแต่ละวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้ทุกองค์กรที่
เกี่ยวข้องใช้ความพยายามและร่วมมือกันเพื่อช่วยให้เด็กๆทุกคนเข้าถึงหนังสือ  

 2. นโยบายของ MEXT สนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการอ่านส าหรับเด็ก และให้เด็ก
เร่ิมต้นการอ่านหนังสือด้วยตัวเองเพื่อสร้างความเข้าใจต่อภาษาประจ าชาติ เพื่อ
แนะน าหนังสือดีๆ ให้กับห้องสมุดอย่างสม่ าเสมอ และจูงใจส านักพิมพ์และ
นักเขียนให้ผลิตผลงานออกมา 

 2. การพัฒนาระบบห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

ค.ศ.1872 ห้องสมุดประชาชนในญ่ีปุ่นเร่ิมเปิดเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ.1872 

ทศวรรษ
1920 

มีการพัฒนาห้องสมุดเล็กๆ ในโรงเรียนขั้นพื้นฐานในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ  

มีห้องสมุดเคลื่อนที่ซึ่งเร่ิมต้นจากหนังสือ 100 เล่ม ที่ขอยืมมาจากห้องสมุดส่วนกลาง  

ค.ศ.1923 เร่ิมจัดสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็นสัปดาห์การ
อ่าน ซึ่งต่อมาถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสภาส่งเสริมการอ่านของญี่ปุ่น 

ค.ศ.1924 แก้ไข คู่มือมาตรฐานหนังสือ (Standard Book Catalogue) ส าหรับห้องสมุดประชาชน  

เพื่อแนะน าหนังสือดีๆ ให้กับห้องสมุดอย่างสม่ าเสมอ และจูงใจส านักพิมพ์และ
นักเขียนให้ผลิตผลงานออกมา  

ค.ศ.1948 ก่อต้ังห้องสมุดแห่งชาติหลักของญี่ปุ่น National Diet Library (NDL) ภายใต้กฎหมาย
ของ National Diet Library Law องค์กรนี้มีหน้าที่ให้บริการห้องสมุดแก่รัฐบาลและ
สาธารณชนทั่วไป โดยมีห้องสมุดในความดูแล  3 แห่ง คือ Tokyo Main Library, 

KanSai-kan of the NDL และ International Library of Children’s Literature (ILCL) 
ค.ศ.1948 เร่ิมด าเนินการห้องสมุดเคลื่อนที่สาธารณะขึ้นโดยเร่ิมในระดับจังหวัดทั่วประเทศญ่ีปุ่น 

ค.ศ.1950 การออกพระราชบัญญัติห้องสมุดฉบับใหม่ก าหนดเงื่อนไขให้การสนับสนุนด้านภาษี
แก่ห้องสมุด  

ค.ศ.1952 มีการพัฒนากิจกรรมการอ่านอย่างหลากหลาย ในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีศูนย์กลางที่
ห้องสมุดประชาชนของแต่ละพื้นที่ 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.1953 มีการประกาศใช้กฎหมายหมายห้องสมุดโดยก าหนดให้ทุกโรงเรียนควรมีห้องสมุด
โรงเรียนและมีบรรณารักษ์  

ค.ศ.1955 เร่ิมมีห้องสมุดคุณแม่ เพื่อช่วยกระจายหนังสือไปยังพื้นที่ที่หนังสือเคลื่อนที่เข้าไปไม่
ถึงกระจายหนังสือโดยผ่านเครือข่าย ผู้ปกครองและครูในโรงเรียน โดยให้นักเรียนจับ
กลุ่มกันยืมหนังสือแล้วเวียนอ่านกันในกลุ่มโดยน ากลับไปที่บ้านได้ 

 บรรณารักษ์มีความตระหนัก ให้ความส าคัญ และรับผิดชอบต่อการส่งเสริมการอ่านแก่
ประชาชนภายในพื้นที่ 

ทศวรรษ 
1960 

เร่ิมเกิดกิจกรรม Bunko ในญี่ปุ่นโดยแต่ละบ้านเปิดบ้านของตนเอง และใช้หนังสือของ
ตนเองด้วยความสมัครใจ 

ค.ศ.1970 เพื่อเปิดโอกาสให้มีพื้นที่การอ่านส าหรับเด็ก  ระบบนี้น าไปใช้อย่างแพร่หลายทั่ว
ประเทศ  

ค.ศ.1982 มีการจัดต้ังสมาคมห้องสมุดแห่งญ่ีปุ่น (JLA) 

ค.ศ.1994 การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

ค.ศ.1994 มีการเปลี่ยนระบบการศึกษาของโรงเรียนไปสู่การเรียนการสอนเป็นรายบุคคลหรือให้
เด็กเป็นศูนย์กลาง 

 มีการพัฒนาหลักสูตรด้านสารสนเทศการอ่านภายในโรงเรียน 

ค.ศ.1996 รัฐสภาของญ่ีปุ่นวางแผนการจัดต้ังห้องสมุดนานาชาติ เพื่อการอ่านของเด็ก (ILCL) 

ค.ศ.1997 มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนให้โรงเรียนที่มีห้องเรียน 12 ห้องขึ้นไป 
ต้องมีบรรณารักษ์  

 มีการก าหนดงบประมาณพิเศษในการปรับปรุงหนังสือและสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในห้องสมุดโรงเรียน 

ค.ศ.1999 รัฐสภาแห่งญี่ปุ่น ได้มีมติก าหนดให้ปี ค.ศ.2000 เป็นปีแห่งการอ่านหนังสือของเด็กทั่ว
ประเทศ 

 การออกกฎหมายของ National Diet Library เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิคส์ต้องส่ง
ส าเนาสิ่งพิมพ์แต่ละเล่มให้กับ NDL 

ค.ศ.2001 เปิดใช้ห้องสมุดนานาชาติ เพื่อการอ่านของเด็ก (ILCL) บางส่วน 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.2002 เปิดให้บริการห้องสมุดนานาชาติเพื่อการอ่านของเด็กอย่างเป็นทางการเมื่อ  5 

พฤษภาคม  

 เปิดให้บริการห้องสมุดสาขาโดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับห้องสมุดหลัก  

ค.ศ.2003 มีการพัฒนาเทคโนโลยีของห้องสมุดประชาชน ท าให้ประชาชนใช้ระบบออนไลน์ได้  
ค.ศ.2004 จัดโครงการห้องสมุดโรงเรียนเครือข่ายการแบ่งปันทรัพยากร 

 ห้องสมุดโรงเรียนยังมีเจ้าหน้าที่และหนังสือไม่เพียงพอ  

 รัฐมีงบประมาณสนับสนุนห้องสมุดไม่เพียงพอ โรงเรียนจึงต้องร่วมมือกับห้องสมุด
ท้องถิ่นมากขึ้น  

 3. การพัฒนาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ค.ศ.1947 เร่ิมมีการจัดงานสัปดาห์หนังสือเป็นคร้ังแรก  เพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนหันมาสนใจ
การอ่าน 

ทศวรรษ 
1960 

เร่ิมกิจกรรมBunkoเปิดบ้านตนเองเป็นห้องสมุด 

ค.ศ.1988 - 1. สัปดาห์หนังสือเด็ก  Children’s Book Week (1 พ.ค. – 14 พ.ค.) 
ค.ศ.1990 2. สัปดาห์หนังสือ Book Week (27 ต.ค. – 14 พ.ย.) 

 3. หนังสือรายเดือน (Periodicals Month) (21 ก.ค. – 20 ส.ค.)  
 4. การส่งเสริมการอ่านหนังสือของเยาวชน (15 ม.ค., Coming of – age – Day) 

ค.ศ.1988 - 5. การส่งเสริมการอ่านหนังสือส าหรับประชากรในกลุ่มที่เพิ่งเร่ิมต้นท างาน 

ค.ศ.1990 6. การส่งเสริมการอ่านหนังสือในเทศกาล “Respect–for–the–Aged–Day” ในวันที่ 15 

ก.ย. 
7. รางวัลส าหรับการส่งเสริมการอ่านหนังสือ 

8.  รางวัลในงานสัปดาห์หนังสือในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งมอบให้ทั้งระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล 

9.  รางวัลในรูปของประกาศนียบัตรที่จารึกรางวัล 

10. การให้รางวัลแบบคัดเลือก  

11. ให้การสนับสนุนแคมเปญพิเศษเพื่อจูงใจเด็กในโรงเรียนให้อ่านหนังสือ 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.2001 ใช้เวลา 10 นาที ส าหรับการอ่านหนังสือในตอนเช้า เป็นกิจกรรมที่นิยมอย่างแพร่หลาย
ในญี่ปุ่น  

 การน าเกมมาช่วยในการส่งเสริมการอ่านจากแนวคิดของสเปนที่เชื่อมโยงการอ่าน
หนังสือและการตอบค าถาม 

 การอ่านโดยพ่อแม่ในฐานะที่เป็นอาสาสมัคร ไปอ่านหนังสือให้นักเรียนฟังนอกเวลา
เรียน 

ค.ศ.2004 จ านวนเด็กเข้าร่วมกิจกรรมBunkoลดลง จากอัตราการเกิดที่ลดลง และการปิดBunko 

เน่ืองจากหญิงบางคนมีอายุมาก  

 ยังคงมีBunkoอีกเป็นจ านวนมากที่ยังคงเปิดไว้ส าหรับเด็ก 

ค.ศ.2005 ห้องสมุดแห่งกรุงโตเกียวจัดงานวัฒนธรรมด้านตัวหนังสือและสิ่งพิมพ์  
 การจัดงานหนังสือนานาชาติแห่งโตเกียว 

ค.ศ.2007 มีการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน และแนวทางการใช้
งบประมาณ  

 ญ่ีปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดงานหนังสือโลก  

  4. การจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 

ค.ศ. 1959 ญ่ีปุ่นได้มีการก่อตัง้คณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมด้านการอ่านหนังสือของญี่ปุ่น 

  (Japan Council for Promotion of Book Reading) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.1959  

ค.ศ.1988 - มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการกิจกรรม (Activity Organizing Committee) 

ค.ศ.1990 องค์กรได้เน้นหนักในการส่งเสริมการอ่านหนังสือของเด็ก ประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการสัปดาห์หนังสือเด็ก (Children’s Book Week Committee) 
 2. คณะกรรมการสัปดาห์หนังสือ (Book Week Committee) 

 3. คณะกรรมการหนังสือรายเดือน (Periodicals Month Committee) 

 4. คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านหนังสือของเยาวชน (Promotion of Young Adult’s 
Book Reading Committee.)  

5. คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนเร่ิมต้นวัยท างาน (Committee to 

Promote Book Reading for Young People who Have Just Begun Their Company 

Careers) 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.1994 มีการจัดตั้งสมาคมส านักพิมพ์แห่งเอเชียแปซิฟิค (APPA) เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานพิมพ์ที่มีการพัฒนา 

ค.ศ.2000 องค์กรท้องถิ่นได้จัดท าโครงการ Bookstart Japan แจกถุงอุปกรณ์และหนังสือให้แต่ละ
ครอบครัว เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลเด็ก 

ค.ศ.2003 สมาคมห้องสมุดญ่ีปุ่นท าวิจัย และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปรูปแบบห้องสมุด
มืออาชีพ  เพื่อสนับสนุนการศึกษาชั่วชีวิต 

 5.ทัศนคติและพฤติกรรมของประชากรท่ีมีต่อการอ่าน 

ก่อนค.ศ. 
1988 

อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของคนญ่ีปุ่นอยู่ในเกณฑ์สูงร้อยละ 99.5 เน่ืองจาก
ตลอดเวลา 150 ปี 
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของญี่ปุ่นได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก 

ค.ศ.1933 มีการเคลื่อนไหวด้านการอ่านอย่างหลากหลายที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนญ่ีปุ่น 

ในช่วงเร่ิมต้นของสงคราม 

ค.ศ.1988 - 

ค.ศ.1990 

ชาวญี่ปุ่นนิยมอ่านมังงะกันอย่างมาก 

ชาวญี่ปุ่นสามารถอ่านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลา 

ค.ศ.1988 - 

ค.ศ.1990 

คนจ านวนมากสนใจและตระหนักถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมให้เด็กๆ อ่านหนังสือ
ด้วยความสมัครใจมากขึ้น 

ชาวญี่ปุ่นมีอัตราการอ่านมังงะเฉลี่ยคนละ 15 เล่มต่อปี 
คนญ่ีปุ่นมีความสนใจในการอ่านลดลง ท าให้ยอดขายหนังสือลดลง 

ค.ศ.1996 – 

ค.ศ.1999 

ชาวญี่ปุ่นนิยมดูโทรทัศน์กันมากขึ้น รวมทั้งเล่นวิดีโอเกมและสื่ออ่ืนๆ ท าให้คนญี่ปุ่น
อ่านหนังสือน้อยลง 

ค.ศ.2000 ผลการประเมินโดย PISA พบว่านักเรียนของญ่ีปุ่นร้อยละ 40.0 ไม่ไดใ้ห้เวลากับการ
อ่านเพื่อความบันเทิงมากนัก 

คนเร่ิมนิยมอ่านนวนิยายทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโทรศัพท์มือถือ 

ค.ศ.2001 การประกาศให้ ปีค.ศ.2000 เป็นปีแห่งการอ่านหนังสือส าหรับเด็ก และมีผลให้อัตรา
การไม่อ่านหนังสือลดลง 

คนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มีแนวโน้มเชื่อตามความคิดของผู้แต่งหนังสือ เชื่อมั่นในต าราเรียน 

ครูไม่ได้ให้ความส าคัญกับการอ่าน เพราะเห็นเป็นหน้าที่ของครูสอนภาษาญี่ปุ่น 



โครงการ “การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรยีบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ” 

2-397 

 

นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.2001 ครูไม่ค่อยสนับสนุนให้ใช้หนังสืออ่ืนนอกจากต าราเรียน 

เมื่อเด็กโตแล้วหรือเข้าโรงเรียนแล้ว  พ่อแม่จะยกภาระด้านการสอนการอ่านให้เป็นของครู 

คนญ่ีปุ่นมีอัตราการอ่านออกเขียนได้สูง มีอัตราการศึกษาสูง แต่ไม่อ่านหนังสือ ซึ่งเป็น
ปัญหาร้ายแรงในยุคนี้  

ค.ศ.2002 ผู้บริโภคสนใจช่องทางอินเทอร์เน็ต และหนังสือรูปดิจิตอล แต่ตลาดยังแคบ  

ตลาดมังงะยังคงเป็นตลาดใหญ่ และหนังสืออ่านเล่นยังคงมีการเติบโต  

อัตราการอ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่นลดลง  

ค.ศ.2003 คนรุ่นใหม่สนใจสื่ออ่ืนมากขึ้น 

ค.ศ. 2005 การอ่านหนังสือทางโทรศัพท์มือถือขยายตัวอย่างรวดเร็ว  

ค.ศ. 2007 ประชาชนอ่านหนังสือน้อยลง 

 สัดส่วนประชาชนที่ไม่อ่านหนังสือมีเพิ่มขึ้น  

ค.ศ. 2008 จ านวนการอ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่นโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

 6. การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

ค.ศ.1988 - 

ค.ศ.1990 

การพิมพ์มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
จ านวนปกออกใหม่ จ านวนการพิมพ์ และยอดขายเพิ่มสูงขึ้น 

 ยอดขายนิตยสารจะสูงกว่าหนังสือ 

 สิ่งพิมพ์เป็นจ านวนมากเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย มีรูปแบบดึงดูดใจ 

ทศวรรษที่ 
1990 

ตลาดสิ่งพิมพ์ตกต่ าครั้งใหญ่ สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า การแพร่หลายของ
อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ร้านหนังสือมือสอง และการขายด้วยระบบออนไลน์ 

 มังงะเป็นผู้น าในตลาดสิ่งพิมพ์ญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของยอดขายหนังสือ
และนิตยสารในญ่ีปุ่นและยังคงเป็นที่นิยมของคนญ่ีปุ่น 

ค.ศ. 1999 ยอดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ลดลงอย่างต่อเน่ืองมา 3 ปีแล้ว แต่อัตราการลดลงน้อยกว่าปีที่แล้ว 

 ส านักพิมพ์ทั่วประเทศมีการเปิดเว็บไซต์ของตนเอง ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 จ านวนหนังสือที่ตีพิมพ์ในญ่ีปุ่นมากเป็นอันดับ 5 ของโลก 

ค.ศ. 2000 คณะกรรมการการค้าเสรีได้ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ resale and 

consignment (fixed price) Sale System 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ. 2000 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นเร่ิมหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว ตลอดช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา 
ยอดขายยังลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 ส านักพิมพ์มีการเปิดเว็บไซต์ เพื่อขายหนังสือทางระบบดิจิตอล เพื่อขยายตลาดหนังสือ
ให้กว้างขึ้น 

 ร้านหนังสือออนไลน์เร่ิมปิดตัวลง หลังจากมีการแข่งขันที่รุนแรง 

ค.ศ. 2003 เอกชนส่งเสริมการอ่านหนังสือ เช่น ธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นผู้น าในการส่งเสริมการอ่าน โดย
อ่านหนังสือในร้านหนังสือ ร้านกาแฟเพิ่มบริการให้ลูกค้านั่งอ่านหนังสือได้ 
สิ่งพิมพ์ออกใหม่มีจ านวนมากแต่ยอดขายต่ าเพราะด้อยคุณภาพ และไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค  

ค.ศ. 2004 สิ่งพิมพ์ของญี่ปุ่นเร่ิมฟื้นตัว มียอดขายเพิ่มขึ้น  

 อัตราการส่งสิ่งพิมพ์กลับคืนอยู่ในเกณฑ์สูง ท าให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ระบบจัด
จ าหน่ายดิจิตอลมากขึ้น  

 ร้านหนังสือปิดตัวลง และมีร้านหนังสือแบบเครือข่ายมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
ร้านหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ บนอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ  ร้านหนังสือมือสอง 

 ร้านหนังสือเช่า  

ค.ศ. 2005 อัตราการส่งหนังสือกลับคืนอยู่ในเกณฑ์สูง  

ค.ศ. 2006 ยอดขายสิ่งพิมพ์ยังคงลดลงอย่างต่อเน่ือง  

 ร้านขายหนังสือปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง  

 อัตราการส่งกลับคืนยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 ยอดจ าหน่ายหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

ค.ศ. 2007 ยอดขายสิ่งพิมพ์ยังคงลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่มังงะยังคงเป็นหนังสือที่ขายดี   
 ยอดขายหนังสือที่ขายดี 10 อันดับแรกของญ่ีปุ่นคร่ึงหนึ่งเป็นการ ขายผ่าน

โทรศัพท์มือถือ  

ค.ศ. 2008 สิ่งพิมพ์มีอัตราการเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง  

 7. ตัวชี้วัดผลของกิจกรรม 

ก่อน ค.ศ. 
1991 

จ านวนห้องสมุดประชาชนเพิ่มมากขึ้น  

ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ก่อน ค.ศ. 
1991 

การพิมพ์พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แพร่หลาย มีรูปแบบดึงดูดใจ  

จ านวนปกออกใหม่ จ านวนการพิมพ์ และยอดขายสิ่งพิมพ์เพิ่มสูงขึ้น  

ทศวรรษ 
1990 

คนจ านวนมากสนใจและตระหนักถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมการอ่าน ให้เด็กอ่าน
หนังสือด้วยความสมัครใจ  

จ านวนหนังสือที่ตีพิมพ์ในญ่ีปุ่นมากเป็นอันดับ 5 ของโลก 

ค.ศ.2000 สาธารณชนตระหนักถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมการอ่านของเด็ก  

มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านของเด็กโดยความร่วมมือของหลายๆองค์กร   

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการอ่านอย่างสมัครใจของเด็ก  

ประชาชนให้การตอบรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็กเป็นอย่างดี  
ค.ศ.2001 

 

รัฐบาลตระหนักถึงการไม่อ่านหนังสือของคนญ่ีปุ่น  

อัตราการไม่อ่านหนังสือลดลงจากการประกาศให้ปีค.ศ. 2000 เป็นปีแห่งการอ่าน
หนังสือส าหรับเด็ก  

ค.ศ.2002 ตลาดสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง ผลจาก  ภาวะเศรษฐกิจ     

ตลาดสิ่งพิมพ์ในญ่ีปุ่นอยู่ในอันดับที่ 13 เมือ่เทียบกับทั่วโลก  

ผู้ประกอบการมีการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการอ่านมากขึ้น เช่นในร้านหนังสือ  

ค.ศ.2003 สิ่งพิมพ์ยังคงมียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง ก าไรน้อยมากจนถึงติดลบ ผลจากเศรษฐกิจ  

แต่ยอดขายร้านหนังสือมือสองเพิ่มขึ้น  

เอกชนส่งเสริมการอ่านมากขึ้น  

จ านวนหนังสือที่ขอยืมจากห้องสมุดมียอดสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด  

ค.ศ.2004 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างกว้างขวางมีสัดส่วนที่น่าพอใจ มี
จ านวนโรงเรียนเข้าร่วมมากขึ้น  

ห้องสมุดโรงเรียนยังมีเจ้าหน้าที่และหนังสือไม่เพียงพอ  

โรงเรียนส่วนใหญ่ที่มี 12 ห้องเรียนขึ้นไปสามารถจัดครบูรรณารักษ์ได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย  

อัตราการขอยืมหนังสือจากห้องสมุดประชาชนเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดนับแต่เร่ิมต้นส ารวจ 

ชี้ให้เห็นผลส าเร็จของกิจกรรม 

ยังคงมีBunkoอีกเป็นจ านวนมากที่ยังคงเปิดไว้ส าหรับเด็ก 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศญ่ีปุ่นและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.2007 ผลของการด าเนินการตามแผนส่งเสริมการอ่านของรัฐระยะที่ 1 ชี้ให้เห็นผลส าเร็จของ
กิจกรรมดังนี้ 
1. นายอ าเภอทุกคนมีการจัดท าแผนของตนเองเรียบร้อย  

2. จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกับห้องสมุดประชาชนมีเพิ่มขึ้น  

3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนเป็นที่นิยมแพร่หลาย  

4. โรงเรียน 12 ห้องเรียนขึ้นไปจ านวนมากจ้างครูบรรณารักษ์  
5. นักเรียนที่ไม่อ่านหนังสือยังมีอัตราส่วนที่สูง  

6. บางเมืองประสบความล้มเหลวเมื่อด าเนินการตามแผน  

ห้องสมุดโรงเรียนมีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ และ หนังสือไม่เพียงพอ   

ความเข้าใจในการอ่านของเด็กยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า  
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและตัวชี้วัด 

ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

 1. การออกกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยรัฐ 

ค.ศ.  90s แผนพัฒนาฉบับที่ 7 การศึกษาระบบเปิด, การศึกษาด้วยตนเอง, การสร้างฐานวัตถุดิบ
เพื่อการเรียนรู้, สร้างบรรยากาศส าหรับการเรียนอย่างเสรี, สร้างลักษณะนิสัยให้แก่
เด็กและเยาวชนให้กระตือรือร้นที่จะอ่านและคิดให้มากขึ้น 

ค.ศ. 1990 กฎหมายเลิกเก็บค่าเข้าใช้บริการห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ห้องสมุดมาก
ขึ้น 

ค.ศ. 1990 ส่งเสริมสื่อออนไลน์เพื่อรองรับแผนการศึกษาในยุคสารสนเทศ 

ค.ศ. 1994 ออกกฎหมายในการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบของห้องสมุด (ขนาดเล็กให้มีมาตรฐาน) 
ค.ศ. 1995 การปฏิรูปการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ค.ศ. 2005 แผนแม่แบบในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดของโรงเรียนส าหรับการสร้าง
ห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดที่ดี (Making Good School Library) 

ค.ศ. 2005 พรบ. การส่งเสริมการอ่าน ซึง่มุ่งเนน้ในการสร้างบรรยากาศการอ่านที่ดี 
   The Libraries and Reading Promotion Act. 

   School Library Act. Bill 

   Children and Youth Reading Promotion Act. 

ค.ศ. 2007 แยก พรบ. การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และพรบ. ห้องสมุดออกจากกัน 

  

 พรบ. ห้องสมุดให้ขึ้นอยู่กับ The Presidential Library Information and  

       Policy Committee 

   พรบ. การส่งเสริมการอ่านให้ขึ้นอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาการท่องเที่ยว 

na การบังคับให้อ่านหนังสือวรรณกรรมเพื่อการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย 

  2. การพัฒนาระบบห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

ค.ศ. 80s จุดเร่ิมต้นการพัฒนา 

   เปิดห้องสมุดขนาดเล็ก และจัดตั้งสมาพันธ์ห้องสมุดหมู่บ้าน 

   เปิดกรุห้องสมุดสู่สาธารณะ (Open-stack and Circulation Movement) 

   ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile-library Distribution Movement) 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ. 1990 จัดตั้งห้องสมุดส าหรับเด็ก (Inpyo Library) 

ค.ศ. 1995 เร่ิมโครงการสร้างห้องสมุดแห่งชาติส าหรับเด็กและเยาวชน 

ค.ศ. 1996 

  

เปิดห้องสมุดแห่งชาติส าหรับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งดัดแปลงห้องสมุดเพื่อให้
เหมาะสมกับการให้บริการแก่เด็กและเยาวชน 

ค.ศ. 1998 การสร้างและพัฒนาระบบห้องสมุด เพื่อพร้อมส าหรับการให้บริการห้องสมุดดิจิตอล
แห่งชาติ 

ค.ศ. 2000 การปรับปรุงรูปแบบห้องสมุด เช่น น าสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการ ระบบ
สารสนเทศ และเพิ่มจ านวนหนังสือ 

ค.ศ. 2003 โครงการห้องสมุดแห่งปาฎิหาริย์ (Miracle Library Project) 

ค.ศ. 2005 

  

องค์กรเด็กและห้องสมุด ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือห้องสมุด เล็กๆ ของท้องถิ่น 

 และร่วมสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม 

 จัดตั้งสถาบันวิจัยส าหรับห้องสมุดและสารสนเทศ 

 ตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่ไร้สมรรถภาพ คนพิการ ภายใน
ห้องสมุด 

  3. การพัฒนาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ค.ศ. 2002 โครงการครอบครัวนักอ่าน 

ค.ศ. 2003 โครงการ Chekori Campaign (กระตุ้นการอ่านและประชาสัมพันธ์) 
โครงการ 1 เมือง ห้องสมุด 1 แห่ง และโครงการ 1 เมือง 1โครงการรณรงค์การอ่าน 

อบรมบรรณารักษ์ และครู เพื่อให้มีความสามารถ และน าแนวคิด ไปใช้ในการจัด
โปรแกรมการสอนหนังสือและห้องสมุด 

เทศกาลเร่ืองเล่าส าหรับครอบครัว Story Festival for the Family (Story Showcase) 

2004 6 โครงการคุณย่าสุดสวย (The Beautiful Granny Project: Silver Storytellers 

Workshop) 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ. 2005 Paju Children's Book Festival 

A Visiting Author Comes to  School 

1987 

ถึงปัจจุบัน 

งานนทิรรศการหนังสือ Seoul International Book Fairsและงาน International 

Children's Book Fairs 

  4. การจัดตั้งองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่าน 

ค.ศ. 1961 สมาพันธ์ห้องสมุดส าหรับหมู่บ้าน 

ค.ศ. 1990 สมาคมบรรณารักษ์แห่งเกาหลี 
ค.ศ. 1996 องค์การห้องสมุดส าหรับเด็กและชุมชนการประพันธ์แห่งโซล 

ค.ศ. 1998 Suwon Woman's Council 

   Kyonggi for Revival for Good School Library 

   National Union for Revival of School Library 

ค.ศ. 2005 องค์กรห้องสมุดขนาดเล็ก / องค์กรเด็กและห้องสมุด 

ค.ศ. 2005 สถาบันวิจัยส าหรับห้องสมุดและสารสนเทศ 

ค.ศ. 90s กลุ่มแม่บ้าน, ภาคเอกชน 

ค.ศ. 80s สมาคมผู้ผลิตสิ่งพิมพ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
 5. ทัศนคติและพฤติกรรมของประชากรท่ีมีต่อการอ่าน 

ค.ศ. 2001 หนังสือที่ได้รับความนิยมคือ หนังสือเร่ืองเล่าด้วยภาพ และหนังสือ  การ์ตูนจากญ่ีปุ่น 

และ หนังสือแปลจากสหรัฐอเมริกา 

ค.ศ.2004 วิจัย โดย Lea Lee (The Culture of Children's Reading Education in Korea and the 

United States)  

 1. ความเชื่อ 

  - การศึกษาสูงๆ จะท าให้ประสบความส าเร็จ 

  - ผู้ปกครองมีส่วนรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมความพร้อมให้บุตรก่อนวัยเรียน 

  

- ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบและใช้เวลาร่วมกับบุตรเพื่อท ากิจกรรมกับ
โรงเรียนอย่างเป็นทางการ 

  - ผู้ปกครองต้องเตรียมทุนทรัพย์ส าหรับการศึกษาเพื่อบุตร 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

  ค.ศ.2004 

 

2. วัฒนธรรมส าหรับการสอน 

- ต้องให้เวลาเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบุตรที่อายุน้อยๆ 

 

- ใช้การ์ดอักษรและค า (Haksupjee) เพื่ออธิบายเกี่ยวกับตัวอักษรและการ
อ่านออกเสียง 

  - การสร้างพจนานุกรมด้วยภาพ หรือ Pictionary 

na ความเชื่อจากลัทธิขงจื้อ (ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา) 

ค.ศ. 2007 
หนังสือแนว How to? หนังสือส าหรับเด็ก หนังสือการ์ตูน และวรรณกรรม  เป็น
หนังสือที่ได้รับความนิยม 

ค.ศ. 2008 ประชากรมักใช้เวลาในการอ่านหนังสือ  

 6. การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

ค.ศ. 20s 

 

การปรับตัวโดยผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, จัดจ าหน่ายผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การรวมตัวเป็นพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการ 

  7. ตัวชี้วัดผลของกิจกรรม 

  

1. อัตราการอ่านออกเขียนได้ 
มีการอ่านออกเขียนได้เป็นอันดับที่ 17 ของโลกในปี ค.ศ.2007- ค.ศ.2008 และมี
อัตราการอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 97.9 ในปี ค.ศ.2002 นอกจากนี้เยาวชนอายุ 15 
ปี มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้ สูงเป็นอันดับ 1 ของโลกในปี ค.ศ.2006 

  

2. จ านวนหนังสือปกใหม่ที่ตีพิมพ์  
ค.ศ.2004 จ านวน 35,391 ปก เพิ่มเป็น 43,598 ปก ใน ค.ศ.2005 และ 45,521 ปก 
ใน ค.ศ.2006 แต่ลดลงใน ค.ศ.2007 เหลือเพียง 41,094 ปก  

  

3. รายได้รวมของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ 
ค.ศ.2002 จ านวน 28,103 ล้านล้านวอน ลดลงเป็น 24,463 ล้านล้านวอนใน ค.ศ.
2003 และ 23,484 ล้านล้านวอน ใน ค.ศ.2004 แต่ปี ค.ศ.2005 เพิ่มเป็น 26,939 ล้าน
ล้านวอน 

  

4. ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 

ค.ศ.2004 มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเป็นอันดับที่ 50 ของโลก และคิดเป็นร้อยละ 
4.6 ของรายได้ประชาชาติ 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

  

5. จ านวนหนังสือที่เยาวชนอายุ 15 ปี อ่าน 

การอ่านหนังสือเล่มใหญ่ จ านวน 14 เล่มต่อปี จัดเป็นอันดับที่ 23 ของโลก และ
หนังสือเล่มเล็ก 52.2 เล่มต่อปี จัดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก 

  

6. จ านวนห้องสมุด 

ปี ค.ศ.2005 มีจ านวน 487 แห่ง 

ปี ค.ศ.2007 เพิ่มเป็น 607 แห่ง 

  

7. ผลการประเมินด้านการอ่านที่จัดโดย PISA 

ค.ศ. 2000 ได้ 523 คะแนน ค.ศ.2003 ได้ 534 คะแนน และเพิ่มเป็น 556 คะแนนใน 
ค.ศ.2006 ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมีความรู้ และมีทักษะในการอ่านเป็นอันดับ
ที่ 1 ของโลก 

 

นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศเวียดนามและตัวชี้วัด 

ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

 1. การออกกฎหมายและระเบียบต่างๆโดยรัฐ 

ค.ศ.1945 1.1 ด้านการอ่านออกเขียนได้ 
 การอ่านออกเขียนได้ถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติและแนวนโยบายในการพัฒนา

ประเทศเป็นคร้ังแรกโดยประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 

ค.ศ.1961-

1965  

ประกาศใช้นโยบายการเรียนรู้ภายหลังการรู้หนังสือ (A policy for Post-literacy) 

ค.ศ.1986 รัฐบาลมีการปฏิรูปเศรษฐกิจคร้ังยิ่งใหญ่ของประเทศ และนโยบายด้านการศึกษาของ
ประเทศระบุให้การอ่านออกเขียนได้เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ค.ศ.1989 เวียดนามเร่ิมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามกรอบแนวคิดของ UNESCO ซึ่งมุ่งเน้น
ให้การรณรงค์เป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น 

ค.ศ.2003-

2015 

2003-2015 ประกาศใช้แผนการศึกษาระยะยาว (National Education for All Action 

Plan)สาระส าคัญ 

- การอ่านออกเขียนได้เป็นทักษะส าคัญส าหรับการด ารงชีวิต ในโลกสมัยใหม่ 
(Modern life skill) 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศเวียดนามและตัวชี้วัด 

ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.2003-

2015 

- การอ่านต้องมีคุณภาพสอดคล้องกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

- พัฒนาการอ่านส าหรับผู้ด้อยโอกาส 

- การอ่านต้องสามารถน าไปใช้ได้จริงในการท างาน 

- การอ่านต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในสังคมแห่งการเรียนรู้ (Non-formal Education) 

  1.2 ด้านสิ่งพิมพ์และการควบคุมลิขสิทธิ์ 
ค.ศ.2004 เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาเบิร์น ส่งผลให้การควบคุมลิขสิทธิ์เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

ค.ศ.2005 ประกาศใช้กฎหมายสิ่งพิมพ์ 
  2. การพัฒนาระบบห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

ค.ศ.1986 คอมพิวเตอร์ถูกน ามาใช้ในการบริหารห้องสมุดเป็นคร้ังแรก 

ค.ศ.1986-

1987 

รัฐบาลจัดอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บรรณารักษ์ 
 

ค.ศ.2001-

2005 

โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และห้องสมุดดิจิตอลส าหรับห้องสมุด
แห่งชาติเวียดนาม 

ค.ศ.2003 ร่วมกับ Force Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์พัฒนาห้องสมุดดิจิตอล  

ค.ศ.1995-

1999 

ห้องสมุดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองคือห้องสมุดประจ าชุมชน 

ค.ศ.2001 ประกาศใช้กฎหมายระเบียบการบริหารห้องสมุดแห่งชาติ 

  3. การพัฒนาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ค.ศ.1991 ร่วมเป็นสมาชิกองค์การ Asia-Pacific Cooperative Programme in Reading Promotion 

and Book Development (APPREB) เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับ
นานาชาติ   โดยเฉพาะด้านการควบคุมลิขสิทธิ์ 

ค.ศ.2002 มหกรรมหนังสือแห่งชาติจัดเป็นคร้ังแรกในเมืองโฮจิมินห์ 
ค.ศ.2005 พัฒนาหนังสือส าหรับเยาวชนร่วมกับรัฐบาลเดนมาร์ค 

สร้างพิพิธภัณฑ์นักเขียน 

รัฐบาลจัดรายการโทรทัศน์ส่งเสริมการอ่านออกอากาศทุกวัน 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศเวียดนามและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ.2006 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งลิขสิทธิ์เป็นคร้ังแรก  

จัดการประกวดออกแบบหนังสือ 

ค.ศ.2008 จัดประกวดงานเขียนสะท้อนวิถีชีวิตในชนบท 

ค.ศ.2009 เทศกาลวันแห่งค ากลอนจัดขึ้นที่วัดแห่งวรรณกรรม 

  4. การจัดตั้งองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่าน 

ค.ศ.1945 ตั้งหน่วยงานการศึกษาเพื่อมวลชนเพื่อขจัดความไม่รู้หนังสือ 

ค.ศ.1991 คณะกรรมการด้านการรณรงค์การรู้หนังสือแห่งชาติถูกจัดตั้งขึ้นเป็นคร้ังแรก 

 คณะกรรมการการศึกษาเพื่อมวลชน จัดตั้งเพื่อสนับสนุนนโยบาย Education for All 

ค.ศ.2004 ก่อต้ังสมาคมสิ่งพิมพ์เพื่อประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ 

 ก่อต้ังศูนย์ควบคุมลิขสิทธ์  
 ก่อต้ังสมาคมแห่งการแปลงานวรรณกรรม 

 5.ทัศนคติและพฤติกรรมของประชากรท่ีมีต่อการอ่าน 

อดีตถึง
ปัจจุบัน 

การอ่านที่เป็นที่นิยมมากคือการอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีในทุกชนชั้นแม้กรรมกรและ
เกษตรกร 

ค.ศ.1993 เยาวชนเร่ิมมีความนิยมในหนังสือแปลมากขึ้นเมื่อหนังสือการ์ตูนโดเรม่อนถูกน ามา
ตีพิมพ์เป็นภาษาเวียดนาม 

ปัจจุบัน ร้อยละ70  ของเยาวชนเวียดนามนิยมวรรณกรรมแปลมากกว่าวรรณกรรมเวียดนามเอง 

  6. การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

อดีตถึง
ปัจจุบัน 

ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์รายใหญ่คือรัฐบาล  

ค.ศ. 2000 เร่ิมมีผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาด าเนินการ  

  มีการพัฒนาคุณภาพและลิขสทิธิ์วรรณกรรมงานแปล 

   7. ตัวชี้วัดผลของกิจกรรม 

  7.1 ระดับการอ่านออกเขียนได้ 
ค.ศ. 1960 70.6 

ค.ศ. 1970 82.5 
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นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประเทศเวียดนามและตัวชี้วัด (ต่อ) 
ปี นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและตัวชี้วัด 

ค.ศ. 1980 87.8 

ค.ศ. 1990 88.7 

ค.ศ. 2000 93.2 

  7.2 งบประมาณด้านการศึกษา  

ค.ศ. 2000 5709 ล้านดง 

ค.ศ. 2007 10784 ล้านตง 

  7.3 จ านวนห้องสมุดประชาชน 

  ห้องสมุดกลาง และห้องสมุดประจ าจังหวัด ไม่มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ค.ศ. 1995 500 แห่ง 

ค.ศ. 1999 563 แห่ง 
 

 


