
นยบายสงสริมการอานของประทศเทย: ภาพรวม ปัญหาละนวทางการพัฒนา ึ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิสพฐ.ี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ความน า 

 ประทศเทย฿หຌความส าคัญกับการสงสริมการอานละการรียนรูຌมาป็นระยะวลานาน มี
หนวยงานทัๅงภาครัฐบาลละอกชนจัดกิจกรรมกีไยวกับหนังสือละการรณรงค์สงสริมการอาน รัฐบาลมีการ
ก าหนดนยบายดຌานการอานอยางตอนืไอง ทัๅงจากผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  การถลงนยบาย
ของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ ตลอดจนนยบายดຌานการศึกษา เดຌก   
นยบายการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง ิพ.ศ. 2552 – 2561) ละการก าหนดทศวรรษหงการอาน 
ิพ.ศ. 2552 – 2561)   

 อกสารนีๅมีนืๅอหา 3 สวนหลักประกอบดຌวย  

 1) นยบายสงสริมการอานทีไส าคัญของเทย ซึไงก าหนดป็น 3 ชวง คือนยบายกอน พ.ศ. 
โ5ไโ นยบายระหวาง พ.ศ. โ5ไโ – โ55แ ซึไงมีหตุการณ์ส าคัญคือการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติการศึกษา 
พ.ศ. 2542 นับป็นรากฐาน฿นการพัฒนาการศึกษายุค฿หมของประทศ ละ฿นดຌานการสงสริมการอานยังเดຌ
กลาวถึงคุณลักษณะละนิสัยดຌานการอานเวຌดยตรง ละนยบายระหวางพ.ศ. โ55โ – ปัจจุบัน ซึไงมีนยบายทีไ
ส าคัญโ คือ นยบายการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง ิพ.ศ. 2552 – 2561) ละการก าหนดทศวรรษหง
การอาน ิพ.ศ. 2552 – 2561)   

 2) ผลการด านินงานทีไกีไยวขຌองกับนยบายสงสริมการอาน ซึไงประกอบดຌวยนืๅอหา ใ สวนคือ
กลเกการขับคลืไอนนยบายสูการปฏิบัติ สภาพการอานของดใกเทยละคนเทย ละปัญหาละขຌอจ ากัด฿น
การสงสริมการอาน   

 3) นวทางการพัฒนาละสงสริมการอาน 

 

แี นยบายดຌานการสงสริมการอานทีไส าคัญ  

 ประกอบดຌวยนยบายดຌานการสงสริมการอาน ใ ชวงส าคัญ คือ นยบายกอน พ.ศ. โ5ไโ 
นยบายระหวาง พ.ศ. โ5ไโ – โ55แ ละนยบายระหวางพ.ศ. โ55โ – ปัจจุบัน รายละอียดดังนีๅ 

 

                                                           

*
 บทความ฿นการประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2011จัดดยส านักงานอทุยานการรียนรูຌ TK Park วันทีไ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2554    

ณ รงรมอมารี วอตอร์กท กรุงทพฯ 
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 นยบาย กอน พ.ศ. โ5ไโ 

 นยบายสงสริมการอานของเทย฿นชวงกอน พ.ศ. โ5ไโ นຌนทีไการสงสริมสนับสนุน฿หຌ
ประชาชนเดຌรียนรูຌตลอดชีวิต ดยฉพาะส าหรับผูຌทีไเมมีอกาสขຌารับการศึกษา฿นระบบรงรียน การ
วางรากฐานทางการศึกษา฿หຌขຌมขใง นຌนดຌานการอานออกขียนเดຌ การ฿ชຌภาษาเทยทีไถูกตຌอง ขยายอกาสทาง
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿นระบบรงรียน การจัดกระบวนการรียนรูຌทีไอืๅอ฿หຌผูຌรียนเดຌคิดวิคราะห์ ฿ฝຆหาความรูຌ 
ละคຌนควຌาหาความรูຌพิไมติม  การ฿หຌความส าคัญกับครอบครัว฿นการวางรากฐานความรูຌละคุณธรรม 
ตลอดจนการสงสริม฿หຌมีการผลิตหนังสือ ต ารารียน ทีไมีคุณภาพ ราคาถูกละสงสริมการรียนรูຌผานหลง
การรียนรูຌ฿นชุมชน รายละอียดดังนีๅ 

 คณะกรรมการพัฒนาหนังสือหงชาติ    

 ประทศเทยริไมมีวาระหงชาติดຌานการสงสริมการอานละพัฒนาหนังสืออยางป็นรูปธรรมริไม
ตัๅงต พ.ศ. โ5แ5 มืไอองค์การยูนสกประกาศ฿หຌป็นปหนังสือสากล ดຌวยหตุผลทีไวาหนังสือมีสวนส าคัญ฿น
การสรຌางความจริญของสังคมละบุคคล ทัๅงป็นสืไอทีไกอ฿หຌกิดความขຌา฿จอันดีระหวางชน฿นชาติตางโ 
ยูนสกเดຌขอความรวมมือ฿หຌประทศสมาชิกรวมฉลองปหนังสือสากล ดຌวยการจัดกิจกรรมอันหมาะสม 
ประทศเทย฿นฐานะสมาชิกขององค์การยูนสก ดยมีคณะกรรมการหงชาติวาดຌวยการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
ละวัฒนธรรมหงสหประชาชาติ (Thailand National Commission for UNESCO) ป็นผูຌด านินงาน เดຌ
ตงตัๅงคณะกรรมการขึๅนคณะหนึไงรียกวา คณะกรรมการหงชาติพืไอจัดงานปหนังสือระหวางชาติ โ5แ5  
ประกอบดຌวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการป็นประธาน มีกรรมการซึไงป็นผูຌทนของหนวยงานละ
สถาบันทีไกีไยวขຌองกับการผลิตหนังสือ ด านินครงการตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมการอานละพัฒนา
หนังสือ แ้ ครงการ ละมีครงการส าคัญ โ ครงการ คือ  ครงการจัดงานสัปดาห์หนังสือหงชาติ ละ
ครงการประกวดหนังสือดีดน  ดยครงการประกวดหนังสือดีดนริไมตຌน฿นป โ5แ5 ดยมีสมาคมหຌองสมุด
หงประทศเทยรับผิดชอบด านินการ ละ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือหงชาติ ซึไงตงตัๅงดย
กระทรวงศึกษาธิการ รับชวงด านินการตอมาตัๅงต พ.ศ. โ5แๆ จนถึง พ.ศ. โ5ไๆ ละภายหลังการปฏิรูป
ครงสรຌางหนวยงานภาย฿นกระทรวงศึกษาธิการ มืไอวันทีไ ็ กรกฎาคม โ5ไๆ ป็นตຌนมาจนถึงปัจจุบัน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป็นผูຌรับผิดชอบด านินการจัดการ
ประกวดหนังสือดีดนตอมา   

 ส าหรับครงการจัดงานหนังสือหงชาติ นัๅนมีวัตถุประสงค์พืไอสงสริม฿หຌส านักพิมพ์ผลิตละ
พัฒนาหนังสือ฿หຌดีมีคุณภาพ ละกระตุຌน฿หຌคนเทยหในความส าคัญของการอาน เดຌด านินการตอนืไองมาจนถึง
ปัจจุบัน ฿นป โ55ไ นีๅป็นการจัดงานครัๅงทีไ ใ้ พรຌอมกับงานหนังสือนานาชาติ ครัๅงทีไ ้   การจัดงานสัปดาห์
หนังสือหงชาติ฿นระยะรกโ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือหงชาติป็นหนวยงานหลักรวมกับสมาคม
หຌองสมุดหงประทศเทยจัดงาน ดยมีสมาคมผูຌจัดพิมพ์ละผูຌจ าหนายหนังสือหงประทศเทยดูลสวนของ
การออกรຌานหนังสือ  ละตอมามืไอภาคอกชนมีความขຌมขใงกระทรวงศึกษาธิการจึงเดຌอนการจัดงาน฿หຌกับ
สมาคมผูຌจัดพิมพ์ละผูຌจ าหนายหนังสือหงประทศเทยดูลกือบทัๅงหมด   ยกวຌน฿นสวนของพิธีการ฿นวันปຂด
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งานซึไงมีการน าผูຌเดຌรับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีดนขຌารับพระราชทานรางวัลจากสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีซึไงป็นองค์ประธานปຂดงาน 

 ผนการศึกษาหงชาติ 

 ฿นระยะริไมรกของผนการศึกษาหงชาติ ตัๅงต  ผนการศึกษาหงชาติฉบับทีไ ใ พ.ศ. 
โ5โเ รัฐบาลเดຌ฿หຌความส าคัญกับการอานละการรียนรูຌลຌว ดยนຌนความรูຌละทักษะการ฿ชຌภาษาเทยอยาง
ถูกตຌอง การรียนรูຌตลอดชีวิต ละปัจจัยสนับสนุน คือ การผลิตต ารารียน  ดังนีๅ  ขຌอ แใ กลาววา รัฐพึงจัด
การศึกษา฿หຌประชาชนชาวเทยทุกคน สามารถ฿ชຌภาษาเทยเดຌป็นอยางดี ฿นการติดตอท าความขຌา฿จกัน ขຌอ 
แไ กลาววา รัฐพึงรงจัดละสนับสนุนการศึกษานอกรงรียน฿นลักษณะตางโ พืไอปຂดอกาส฿หຌบุคคลเดຌมี
อกาสเดຌรับการศึกษาตลอดชีวิต ดยฉพาะอยางยิไงพืไอประยชน์กผูຌทีไเมมีอกาสศึกษา฿นระบบรงรียน 
ขຌอ โๆ กลาววา รัฐพึงสนับสนุน฿หຌมีการผลิตต ารา บทรียน ละอกสารทางวิชาการอยางกวຌางขวาง ทัๅงนีๅ
ดยเมขัดตอวัฒนธรรมเทย ระบียบขຌอบังคับ ละกฎหมาย  ฿นผนการศึกษาหงชาติ ฉบับทีไ ไ พ.ศ. 
โ5ใ5 ดຌานการจัดกระบวนการรียนการสอน ขຌอ แใ กลาววา จัดกระบวนการรียนรูຌทีไ฿หຌผูຌรียนขຌา฿จละรูຌ
จัดคิดบบวิทยาศาสตร์ ละทีไอืๅอ฿หຌผูຌรียน฿ฝຆหาความรูຌ รูຌจักคิดริริไม รวมทัๅงมีความสามารถ฿นการวิคราะห์
ละสังคราะห์  

  การถลงนยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา  คณะรัฐมนตรีคณะทีไ 5ใ  นายชวน หลีกภัย ป็น
นายกรัฐมนตรี ถลงวันทีไ โเ พฤศจิกายน โ5ไเ  นยบายดຌานการศึกษา นຌนการขยายอกาสทางการศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน ดยก าหนดผนการขยายอกาสทางการศึกษาขัๅนพืๅนฐานเมนຌอยกวา แโ ปดยเมกใบคา฿ชຌจาย จัด฿หຌ
มีกฎหมายการศึกษาหงชาติ การ฿หຌความรูຌกครอบครัวพืไอวางรากฐานบืๅองตຌนกดใกกอนขຌาวัยรียน 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿หຌมีคุณธรรม ละมีความสามารถ฿นการรียนรูຌตลอดชีวิตดຌวยตนอง 

 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ่ ิพ.ศ. โ5ไเ – โ5ไไี  

 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติตัๅงตฉบับทีไ ่ ป็นตຌนมา฿หຌความส าคัญกับการสงสริม
การอานละการรียนรูຌอยางป็นรูปธรรม   ฿นชวงผนฯ นีๅประทศอยูภาย฿ตຌกระสลกาภิวัตน์ ประทศผชิญ
กับปัญหาวิกฤติศรษฐกิจ การจัดท าผนจึงนຌนทีไคนป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การตรียมความพรຌอม฿หຌ
ประชากรของประทศสามารถผชิญกับสถานการณ์฿หมโ ละความปลีไยนปลงทางศรษฐกิจละสังคมเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ละเดຌกลาวถึงนวทางการสงสริมการอาน ดยปฏิรูปกระบวนการรียนการสอน฿หຌ
ผูຌรียนรูຌจักการคຌนควຌาหาความรูຌ พิไมติม กระตุຌนละสนับสนุนการคຌนควຌาหาความรูຌผานหนังสือละหลง
รียนรูຌ฿นชุมชน ฿ชຌมาตรการภาษีสนับสนุน฿หຌมีหนังสือ อุปกรณ์สรຌางสริมการรียนรูຌทีไมีคุณภาพละราคาถูก 
สงสริมการศึกษาทัๅง฿นระบบละนอกระบบรงรียน การพัฒนาการถายอนหนวยกิจทีไชืไอมกันเดຌทุก ระดับ 
ละสงสริมการศึกษาพืไอการอานออกขียนเดຌ ดยนຌนกลุมปງาหมายสตรีทีไดຌอยอกาส 
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 นยบาย พ.ศ. โ5ไโ – โ55แ 

 ฿นชวงหลัง พ.ศ. โ5ไเ ป็นชวงทีไประทศเทยรงฟ้นฟูประทศจากวิกฤติศรษฐกิจ มีการปฏิรูป
ประทศ฿นหลายโ ดຌาน  ทัๅงดຌานการมือง ศรษฐกิจ ละการศึกษา ดยรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 
พุทธศักราช โ5ไเ เดຌระบุ฿หຌมีการจัดท ากฎหมายกีไยวกับการศึกษาขึๅน ประกอบกับคุณภาพการศึกษาของคน
เทย ซึไงป็นผลผลิตของระบบการศึกษายังเมตรงกับความคาดหวังท า฿หຌคนเทยเมสามารถกຌาวขຌาสูการขงขัน
฿นระดับลกเดຌ จึงเดຌมีการจัดท าพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. โ5ไโ ละเดຌมีการปฏิรูปการศึกษา 
พืไอพัฒนาการศึกษา฿หຌสอดคลຌองกับการปลีไยนปลงทางศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม ละพืไอ฿หຌป็นเป
ตามรางพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. โ5ไโ   

 พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. โ5ไโ  

 นับป็นพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติฉบับรกทีไกลาวถึงคุณลักษณะละนิสัยดຌานการอาน
ดยตรง ดย฿นมาตรา โไ วรรค ใ ก าหนด฿หຌมีการ จัดกิจกรรม฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌจากประสบการณ์จริง ฝຄก
ปฏิบัติ ฿หຌท าเดຌ คิดป็น ท าป็น รักการอาน ละกิดการ฿ฝຆรูຌอยางตอนืไอง นอกจากนัๅนเดຌก าหนดปัจจัย
สงสริมสนับสนุนการอานละการรียนรูຌ ชน มาตรา ็ กลาววา กระบวนการรียนรูຌมุง฿หຌนักรียนมีความคิด
ริริไมสรຌางสรรค์ ฿ฝຆรูຌ ละรียนรูຌดຌวยตนองอยางตอนืไอง มาตรา โใ วรรค ไ นຌนความรูຌละทักษะดຌานภาษา 
นຌนการ฿ชຌภาษาเทยอยางถูกตຌอง  มาตรา โ5 กลาววา รัฐตຌองสงสริมการด านินงานละการจัดตัๅงหลง
การรียนรูຌตลอดชีวิตทุกรูปบบ อยางพอพียงละมีประสิทธิภาพ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนีๅนับเดຌวาป็นรากฐาน฿นการพัฒนาการศึกษายุค฿หมของประทศ 
ละ฿นดຌานการสงสริมการอานยังเดຌกลาวถึงคุณลักษณะละนิสัยดຌานการอานเวຌดยตรง คือ จัดการรียนการ
สอน฿หຌผูຌรียนมีนิสัยรักการอาน ละกิดการ฿ฝຆรูຌอยางตอนืไอง ซึไงตอมามืไอพันต ารวจททักษิณ ชินวัตร ป็น
นายกรัฐมนตรี ค าถลงนยบายตอรัฐสภามืไอวันทีไ โๆ กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ5ไไ นวนยบายดຌานการศึกษากใเดຌ
กลาวถงึการปฏิรูปการศึกษาตามจตนารมณ์หงรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช โ5ไเ ละพระราชบัญญัติการศึกษา
หงชาติ พ.ศ. โ5ไโ ละ฿นสวนของการสงสริมการอาน เดຌกลาวถึงการสรຌางนิสัยรักการอาน การรียนรูຌ
ตลอดชีวิต การรียนรูຌดຌวยตนอง ละการจัด฿หຌมีสืไอละหลงการอานละการรียนรูຌอยางพียงพอ  

 การถลงนยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา   

 การถลงนยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา นวนยบายดຌานการศึกษาทีไกลาวถึงการสงสริม
การอานละการรียนรูຌ฿นระยะรกนຌนทีไการรียนรูຌตลอดชีวิตของประชาชน   ตอมาคณะรัฐมนตรีคณะทีไ 5ไ ทีไ
มี พันต ารวจททักษิณ ชินวัตร ป็นนายกรัฐมนตรี ถลงนยบายมืไอวันทีไ โๆ กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ5ไไ 
กลาวถึงการปฏิรูปการศึกษาพืไอพัฒนาสังคมเทย฿หຌป็นสังคมหงความรูຌ อันป็นงืไอนเขเปสูระบบศรษฐกิจ
ฐานความรูຌ฿หຌคนเทยทัๅงปวงเดຌรับอกาสทาทียมกันทีไจะรียนรูຌละฝຄกอบรมเดຌตลอดชีวิต ละมีปัญญาป็น
ทุนเวຌสรຌางรงงานละสรຌางรายเดຌ ละน าประทศ฿หຌรอดพຌนจากวิกฤติศรษฐกิจละสังคม ดยยึดหลัก
การศึกษาสรຌางชาติ สรຌางคน ละสรຌางงาน ฿นดຌานการสงสริมการอาน เดຌสานตอจตนารมณ์ตาม
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พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. โ5ไโ  ดังนีๅ แี นຌนปฏิรูปการรียนรูຌ ดยยึดหลักผูຌรียนป็นศูนย์กลาง 
หลักการรียนรูຌดຌวยตนอง หลักการรียนรูຌตลอดชีวิต ความคิดสรຌางสรรค์ การสรຌางนิสัยรักการอาน จัด฿หຌ
มีหຌองสมุด ศูนย์การรียนรูຌชุมชน ละสืไอการรียนรูຌประภทตางโ อยางทัไวถึง  โี พัฒนาระบบทคนลยี
ทางการศึกษาละครือขายสารสนทศ พืไอพิไมละกระจายอกาสทางการศึกษา฿หຌคนเทยทัๅง฿นมืองละ
ชนบท  

 ฿นชวงนีๅรัฐบาลเดຌ฿หຌความส าคัญกับการสงสริมการอานละการรียนรูຌอยางตอนืไอง ดย฿น 
พ.ศ. โ5ไๆ รัฐบาลดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศ฿หຌป็นปหงการสงสริมการอานละการรียนรูຌพืไอ
รณรงค์฿หຌคนเทยหในความส าคัญของการอานละมุงสรຌางสรรค์สังคมหงการรียนรูຌ มีกิจกรรมทีไส าคัญ คือ 
วางทุกงาน อานทุกคน รณรงค์฿หຌประชาชนทุกคนอานหนังสือทุกวัน วันละ แเ – แ5 นาที  ตอมา฿นพ.ศ. 
โ5ไ็ รัฐบาลเดຌออกพระราชกฤษฎีกาจัดตัๅงส านักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ ิองค์การมหาชนี พืไอป็น
หลงบริการองค์ความรูຌ฿หຌกประชาชน฿นดຌานตางโ   

 มืไอพันต ารวจททักษิณ ชินวัตร เดຌบริหารประทศตออีกวาระหนึไงค าถลงนยบายตอรัฐสภา
มืไอวันทีไ โใ มีนาคม โ5ไ่ กลาวถึงการอานเวຌ ดังนีๅ แี รัฐบาลจะสงสริมนิสัยรักการอานหนังสืออยาง
จริงจังตัๅงตดใกจนตลอดชีวิต พืไอรองรับสังคมศรษฐกิจบนฐานความรูຌ โี รงสรຌางสภาพวดลຌอมทีไ
อืๅออ านวยตอการรียนรูຌ฿นระบบละนอกระบบ ฿นหຌองรียนละนอกหຌองรียน พืไอ฿หຌสังคมเทยป็นสังคม
หงการรียนรูຌทีไเมหยุดนิไง฿นการพัฒนาความรูຌ ละป็นสังคมทีไประชาชนมีความสุ ข สนุกสนานกับการหา
ประสบการณ์ละความรูຌ฿หมโ  ดยรัฐบาลจะรวมมือกับทุกฝຆายพืไอสรຌางหลงบริการองค์ความรูຌ฿หຌ
กระจายเปทัไวทุกภูมิภาคของประทศอยางสอดคลຌองกับลักษณะฉพาะของทຌองถิไน  ละด านินการชืไอม
ครือขายความรูຌของทุกรงรียนขຌาสูครือขายอินทอร์นใต   

 จนกระทัไงถึงคณะรัฐมนตรีคณะทีไ 5้ นายอภิสิทธิ์ วชชาชีวะ ป็นนายกรัฐมนตรี ถลง
นยบายตอรัฐสภามืไอวันทีไ โ้ ธันวาคม พ.ศ. โ55แ กลาวถึงรืไองการอานเวຌ฿นค าถลงนยบายดຌาน
การศึกษาคือ แี ปฏิรูปการศึกษาทัๅงระบบ ปฏิรูปครงสรຌางละการบริหารจัดการ ระดมทรัพยากร พืไอการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตัๅงตระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนา
ระบบการคัดลือกขຌาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทัๅงปรับหลักสูตรวิชากนหลักรวมถึงวิชา
ประวัติศาสตร์ ปรับปรุงสืไอการรียนการสอน พัฒนาทักษะ฿นการคิดวิคราะห์  โี ปรับบทบาทการศึกษานอก
รงรียนป็นส านักงานการศึกษาตลอดชีวิต จัด฿หຌมีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตพืไอการรียนรูຌทีไหมาะสม฿นตละ
พืๅนทีไ  ใี สงสริม฿หຌดใก ยาวชน ละประชาชน฿ชຌประยชน์จากทคนลยีสารสนทศชิงสรຌางสรรค์อยาง
ชาญฉลาดพืไอสริมสรຌางการรียนรูຌ  ไี ชืไอมยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ละสถาบันทาง
ศาสนาพืไอสริมสรຌางสังคมหงการรียนรูຌอยางตอนืไองตลอดชีวิต฿นชุมชน  

 ฿นสวนของภาคอกชนองกใเดຌมีสวนผลักดันจนกระทัไงรัฐบาลมีนยบาย฿นระดับประทศ เดຌก 
฿นพ.ศ. โ5ไ่ มูลนิธิหนังสือพืไอดใกซึไงป็นองค์กรทีไเมสวงหาผลก าเรป็นกนน า฿นการผลักดันจนกระทัไง
คณะรัฐมนตรีมีมติมืไอวันทีไ โโ กุมภาพันธ์ โ5ไ่ หในชอบ฿หຌวันทีไ โ มษายนของทุกปป็นวันหนังสือดใก
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หงชาติ  ละ฿นพ.ศ. โ5ไ้ สมาคมผูຌจัดพิมพ์ละผูຌจ าหนายหนังสือหงประทศเทยละภาคีครือขายทัๅง
ภาครัฐบาลละอกชนรวม ใโ องค์กร รวมกันกอตัๅงครือขายหนังสือพืไอดใก ยาวชน ละครอบครัว ละ
ผลักดันยุทธศาสตร์หนังสือพืไอดใกขึๅน   

 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ้ ิพ.ศ. โ5ไ5 – โ5ไ้ี   

 ป็นผนทีไนຌนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนตอนืไองจากผนฉบับทีไ ่ ละมุงการพัฒนาทีไ
สมดุลทัๅงคน สังคม ศรษฐกิจละสิไงวดลຌอม การพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน ละการบริหารจัดการทีไ
ดี฿นทุกระดับ ดยสรຌางกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกระดับ นวทางการพัฒนาประทศจึง
พัฒนาคน฿หຌมีคุณภาพละรูຌทาทันการปลีไยนปลง  ดย พัฒนา฿หຌประชาชนสามารถสรຌางสริมสุขภาพดຌวย
ตนองภาย฿ตຌระบบสุขภาพทีไมีความหลากหลายป็นองค์รวม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพละป็นธรรม  มีการ
ปฏิรูปการศึกษา การรียนรูຌตลอดชีวิต  การฝຄกอบรมละพัฒนาทักษะทีไท า฿หຌคนเทยทุกคนเดຌรับการพัฒนา
อยางสมดุลทัๅงดຌานคุณธรรม วิชาการ คุณภาพละมาตรฐานฝมือรงงาน รวมทัๅงตระหนัก฿นความส าคัญทีไจะ
พัฒนาตนอง฿หຌตใมตามศักยภาพ  ดยหนึไง฿นปัจจัยทีไรัฐบาล฿หຌความส าคัญ คือ การปฏิรูปการศึกษาละ
การรียนรูຌตลอดชีวิต ซึไงมีนวทางทีไส าคัญ คือ แี ปรับปรุงการจัดหลักสูตร฿หຌมีความหลากหลาย ยืดหยุน 
สามารถปรับ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพละความตຌองการของทຌองถิไน ดยพิไมนืๅอหาสาระทีไจ าป็นตอการรียนรูຌ 
ชน ภาษาตางประทศ ทคนลยีสารสนทศ ป็นตຌน รวมทัๅงนืๅอหาสาระทางดຌานศีลธรรม วัฒนธรรม ละ
ประวัติศาสตร์อยางจริงจัง โี ฿ชຌสืไอพืไอการศึกษาทุกรูปบบ฿หຌกระจายสูประชาชนทุกกลุมปງาหมาย 
ดยฉพาะกลุมผูຌดຌอยอกาส  ชน คนพิการ คนทีไอยู฿นพืๅนทีไหางเกล ป็นตຌน   รวมทัๅงการพัฒนาระบบ
ครือขายขຌอมูลสารสนทศทีไชืไอมยงกับหลงรียนรูຌตางโ ใี สนับสนุน฿หຌครอบครัว ชุมชน องค์กรพัฒนา
อกชน ละสถาบันทางศาสนามีบทบาท฿นการจัดการศึกษามากขึๅน พืไอสรຌางทางลือกทีไมีความสอดคลຌองกับ
ศักยภาพ ละความพรຌอมของผูຌรียน฿นตละพืๅนทีไละกลุมปງาหมายเดຌอยางหลากหลายละหมาะสม 

 ปีหงการสงสริมการอานละการรียนรูຌ 

 ฿นป โ5ไๆ รัฐบาลดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศ฿หຌป็นปหงการสงสริมการอานละการ
รียนรูຌพืไอรณรงค์฿หຌคนเทยหในความส าคัญของการอานละมุงสรຌางสรรค์สังคมหงการรียนรูຌ  ดยนຌน 5 
สาระหลัก คือ สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม  ภาษาเทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์ทีไ
จะน าเปสูการบูรณาการสาระการรียนรูຌอืไนโ ละมีกิจกรรมรณรงค์ทีไส าคัญ คือ วางทุกงาน อานทุกคน 
ละก าหนดมาตรการสงสริมการอาน฿น ใ ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา ระดับสถานศึกษา 
ดยจัดกิจกรรมสงสริมการอานทัๅง฿นละนอกหຌองรียนอยางหลากหลายละสมไ าสมอ พัฒนาการอานของ
นักรียนตัๅงตระดับอานออก อานป็น อานสมไ าสมอ จนกระทัไงอานป็นนิสัย ละสรຌางรงจูง฿จละชีๅนะ฿หຌ
พอมสงสริม฿หຌดใกมีนิสัยรักการอาน 
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 ส านักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ ิองค์การมหาชนี  

 รัฐบาลเดຌมีพระราชกฤษฎีกาจัดตัๅงส านักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ ิองค์การมหาชนี 
พ.ศ.2547 พืไอสงสริม฿หຌประชาชนเดຌมีอกาสสวงหาละพัฒนาความรูຌความสามารถพืไอพิไมความรูຌละ
พัฒนาคุณภาพความคิด ฿หຌป็น คนรุน฿หม ทีไพรຌอมรับมือกับสถานการณ์ลก ทีไก าลังมีการปลีไยนปลง
อยางรวดรใว ละมีการขงขันทางดຌานความคิดสรຌางสรรค์ทีไสูงขึๅน ส านักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌมี
ลักษณะป็นองค์กรการรียนรูຌขนาด฿หญทีไสมบูรณ์ หลากหลาย ละป็นองค์กรน าทางดຌานฐานความรูຌ  
ประกอบเปดຌวยสวนงานภาย฿นซึไงมีความชีไยวชาญฉพาะดຌาน 5 สวนงาน ทีไป็นก าลัง฿นการขับคลืไอน
สังคมเทย฿หຌป็นสังคมหงการรียนรูຌ ประกอบดຌวย  

 แี ส านักงานอุทยานการรียนรูຌ ป็นหลงการรียนรูຌทีไนຌนสงสริม฿หຌดใกละยาวชนมีนิสัยรัก
การอาน ละสวงหาความรูຌละการรียนรูຌอยางสรຌางสรรค์ ภาย฿ตຌบรรยากาศการรียนรูຌทีไทันสมัย฿นรูปบบ 
หຌองสมุดมีชีวิต ดยสงสริม฿หຌยาวชนมีอกาสพัฒนาลกปลีไยน ละสดงผลงานทีไมีความคิดสรຌางสรรค์  

 โี ศูนย์สรຌางสรรค์งานออกบบ ป็นหลงทรัพยากรขຌอมูลการรียนรูຌดຌานการออกบบทีไสรຌาง
รงบันดาล฿จละกระตุຌน฿หຌคนเทยมีพลังสรຌางสรรค์พืไอสรຌางสินคຌา฿หมหรือผลงานทีไป็นตຌนฉบับ  

 ใี สถาบันพิพิธภัณฑ์การรียนรูຌหงชาติ ถายทอดความรูຌสาขาตางโ ผานนิทรรศการสรຌางสรรค์
ดย฿ชຌนวัตกรรม฿หม฿นการลารืไองราวของชนชาติ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ละศรษฐกิจเทย฿นรูปบบมีชีวิต ทีไ
สามารถจุดประกายความอยากรูຌ การตัๅงค าถาม ละปฏิสัมพันธ์ระหวางนิทรรศการกับผูຌชม พืไอกิดทักษะการ
รียนรูຌดຌวยตนอง  

 ไี ศูนย์ความป็นลิศดຌานชีววิทยาศาสตร์ของประทศเทย ป็นศูนย์กลางการจัดการองค์ความรูຌ
฿หຌกิดละพิไมมูลคา฿นดຌานชีววิทยาศาสตร์พืไอสุขภาพ  

 5ี ศูนย์สงสริมละพัฒนาพลังผนดินชิงคุณธรรม มีบทบาทหลัก฿นการสริมหนุน ชืไอม
ประสาน พิไมพลังครือขาย ฿นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทีไป็นการรวมพลัง ยกระดับ พรขยาย฿นบริบท
ตางโ ฿นทุกภาคสวนของสังคม 

 วันหนังสือดใกหงชาติ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติวันทีไ โโ กุมภาพันธ์ โ5ไ่ หในชอบ฿หຌวันทีไ โ มษายนของทุกปซึไงป็นวัน
คลຌายวันพระราชสมภพของสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ป็นวันหนังสือดใกหงชาติ   
ิคณะกรรมการนานาชาติดຌานหนังสือดใกละยาวชน ิInternational Board on Book for Young People – 

IBBY) เดຌประกาศ฿หຌวันทีไ 2 มษายน ป็น  วันหนังสือดใกหงชาติสากล    ซึไงป โ5ไ่ ป็นปทีไสมดใจ
พระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 5เ พรรษา กระทรวงศึกษาธิการจึงถวายพระกียรติ 
พืไอร าลึก฿นพระมหากรุณาธิคุณทีไทรงสงสริมการอาน ทรงประพันธ์บทพระราชนิพนธ์ส าหรับดใกละยาวชน
มาตครัๅงทรงพระยาว์ พระปรีชาสามารถทางดຌานอักษรศาสตร์ป็นทีไประจักษ์กปวงชนชาวเทยละชาว
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ตางประทศ  ประกอบกับป็นการสะทຌอน฿หຌหใน ความตัๅง฿จ฿นการรณรงค์สงสริมการอานละพัฒนาหนังสือ
ส าหรับดใก รวมทัๅงพัฒนาสังคมเทย฿หຌป็นสังคมหงการรียนรูຌ 

 ยุทธศาสตร์หนังสือพืไอดใก 

  ปี โ5ไ้  หนวยงานภาครัฐละอกชน รวม ใโ องค์กร รวมกันกอตัๅง ครือขายหนังสือพืไอดใก 
ยาวชน ละครอบครัว ผลักดันยุทธศาสตร์หนังสือพืไอดใก ไ ดຌาน คือ แี ยุทธศาสตร์  การกระจายหนังสือ฿หຌ
ขຌาถึงดใก โี ยุทธศาสตร์รณรงค์฿หຌกิดความตຌองการละพฤติกรรมการอาน ใี ยุทธศาสตร์สงสริม฿หຌมี
หนังสือทีไมีคุณภาพละราคาหมาะสม  ไี ยุทธศาสตร์ปกปງองดใกจากสืไอทีไป็นภัยละขจัดอุปสรรคตอการ
อานของดใก 

 นยบาย พ.ศ. โ55โ – ปัจจุบัน 

 นยบายสงสริมการอานของเทยยังคงมีความตอนืไองมาจนถึงปัจจุบัน ผนพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติซึไงป็นกรอบละนวทาง฿นการพัฒนาประทศเดຌ฿หຌความส าคัญกับการสงสริมการอานอยาง
ตอนืไอง ดยผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) นຌนพัฒนาคุณภาพ
คนละสังคมเทยสูสังคมหงภูมิปัญญาละการรียนรูຌ ละก าหนดนวทางการพัฒนาประทศทีไกีไยวขຌองกับ
การสงสริมการอาน ดยก าหนด฿หຌครอบครัวปลูกฝังนิสัย฿ฝຆรูຌ รักการอาน สนับสนุนการรียนรูຌตามศักยภาพ
ละความสน฿จอยางตอนืไอง ละ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 11 ิพ.ศ. 2555 – 2559) 

ซึไงป็นฉบับรางอยูระหวางการจัดท าละระดมความคิดหในจากทุกภาคสวน นຌนสรຌางภูมิคุຌมกันประทศพืไอ฿หຌ
ประทศเทยสามารถรองรับผลกระทบจากการปลีไยนปลงจากภายนอกละภาย฿นเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาประทศบนฐานความรูຌละทคนลยีทีไทันสมัย มุง฿ชຌความรูຌป็นปัจจัยหลัก฿นการพัฒนาประทศ 
ละมียุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมการอานคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูสังคมหงการรียนรูຌตลอด
ชีวิตอยางยัไงยืน ดยมีนวทางพัฒนาคุณภาพคนเทยทุกชวงวัย ฿หຌมีภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลงละการ
พัฒนาประทศ฿นอนาคต สรຌางอกาสการรียนรูຌอยางตอนืไอง฿หຌคนทุกกลุมทุกวัยสามารถขຌาถึงหลงรียนรูຌ
ละองค์ความรูຌทัๅงทีไป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ละองค์ความรูຌ฿หม  

 ฿นชวงตัๅงต พ.ศ. โ55โ ป็นตຌนมามีนยบายส าคัญโ เดຌก  นยบายการปฏิรูปการศึกษา฿น
ทศวรรษทีไสอง ิพ.ศ. โ55โ -โ5ๆแี ซึไงสืบนืไองจากค าถลงนยบายของรัฐบาล ินายอภิสิทธิ์  วชชาชีวะี ทีไถลง
ตอรัฐสภามืไอวันทีไ โ้ ธันวาคม พ.ศ. โ55แ มุงนຌน฿หຌมีการปฏิรูปการศึกษาทัๅงระบบ ก าหนดวิสัยทัศน์ คนเทยเดຌ
รียนรูຌตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ละนยบายดຌานการสงสริมการอานดยตรงอีกประการหนึไงคือ การทีไ
คณะรัฐมนตรีมีมติมืไอวันทีไ 5 สิงหาคม พ.ศ. โ55โ ก าหนด฿หຌ การอานป็นวาระหงชาติ ก าหนด฿หຌพ.ศ. โ55โ – 
โ5ๆแ ป็นทศวรรษหงการอาน ก าหนด฿หຌวันทีไ โ มษายนของทุกปป็น วันรักการอาน ละก าหนด฿หຌมี
คณะกรรมการสงสริมการอานพืไอสรຌางสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิต ป็นกลเกขับคลืไอนการสงสริมการ
อาน฿หຌกิดป็นรูปธรรม ซึไงคณะกรรมการนีๅเดຌผลักดันจนกระทัไงรัฐบาลออก พระราชกฤษฎีกา วาดຌวยการ
ยกวຌนรัษฎากร ิฉบับ 5แ5ี พ.ศ. โ55ไ ยกวຌนภาษ ีพืไอสนับสนุนสงสริมการอาน  
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     ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แเ ิพ.ศ. โ55เ – โ55ไี  ป็นระยะทีไ
การมืองละศรษฐกิจมีความผันผวน ผนฯ ฉบับนีๅจึงนຌนพัฒนาคุณภาพคนละสังคมเทยสูสังคมหงภูมิ
ปัญญาละการรียนรูຌ มุงพัฒนาคนเทย฿หຌมีคุณธรรมน าความรูຌ สรຌางความขຌมขใงของชุมชนละสังคมป็น
ฐานทีไมัไนคงของประทศ ปรับครงสรຌางศรษฐกิจ฿หຌสมดุลละยัไงยืน  การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพละสรຌางความมัไนคงของฐานทรัพยากรละคุณภาพสิไงวดลຌอม ละการสริมสรຌางธรรมาภิบาล฿นการ
บริหารจัดการประทศ  ดยมีนวทางการพัฒนาประทศทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมการอาน คือ  

 แี การพัฒนาการรียนรูຌตลอดชีวิต สงสริม฿หຌคนเทยเดຌรียนรูຌอยางตอนืไอง ละสามารถขຌาถึง
หลงความรูຌทัๅงทีไป็นวิทยาการสมัย฿หม ละวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน  

 โี พัฒนาสืไอการรียนการสอนทีไจูง฿จ฿หຌดใกสน฿จละ฿ฝຆรูຌ ฿ชຌทคนลยีสารสนทศป็นครืไองมือ
฿นการจัดการรียนการสอนละการสวงหาความรูຌ พัฒนาคุณภาพครู฿หຌรูຌทาทันวิทยาการสมัย฿หม  

 ใี จัดท าขຌอมูลขาวสารละความรูຌทีไป็นประยชน์ตอการท างานละอาชีพผยพรผานสืไอ฿น
รูปบบตางโ  

 ไี พัฒนาหลงความรูຌ พิไมการ฿ชຌประยชน์จากพืๅนทีไสาธารณะพืไอการรียนรูຌ ผลักดัน฿หຌองค์กร
ตางโ ฿นสังคมจัดการศึกษา฿นรูปศูนย์การรียนรูຌทีไมุงจัดการรียนขัๅนพืๅนฐานละวิชาการดຌานตางโ พืไอพัฒนา
ศักยภาพคนเทย ละกิดการรียนรูຌอยางตอนืไอง  

 5ี สงสริม฿หຌดใกละยาวชนรียนรูຌละปรับตัวรองรับทคนลยีสารสนทศพืไอสรຌางอกาสการ
ขຌาถึงหลงขຌอมูลละความรูຌ  

 ๆี ก าหนด฿หຌครอบครัวปลูกฝังนิสัย฿ฝຆรูຌ รักการอาน สนับสนุนการรียนรูຌตามศักยภาพละความ
สน฿จอยางตอนืไอง    

 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แแ ิพ.ศ. โ555 – โ55้ี  ซึไงป็นฉบับรางอยู
฿นระหวางจัดท าละระดมความคิดหในจากทุกภาคสวน นຌนการสรຌางภูมิคุຌมกันประทศพืไอ฿หຌประทศเทย
สามารถรองรับผลกระทบจากการปลีไยนปลงจากภายนอกละภาย฿นเดຌอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ประทศ฿หຌอยูบนฐานความรูຌละทคนลยีทีไทันสมัย มุง฿ชຌความรูຌ฿นตัวคน ความรูຌทางทคนลยี ละความรูຌ
฿นวิทยาการตางโ ป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาประทศ ดยก าหนดวิสัยทัศน์ สังคมเทยอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ดຌวยความสมอภาค ป็นธรรม ละมีภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลง ละมียุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌอง
กับการสงสริมการอานคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิตอยางยัไงยืน  ดยมี
นวทางการพัฒนาคุณภาพคนเทยทุกชวงวัย ฿หຌมีภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลงละการพัฒนาประทศ฿น
อนาคต สรຌางอกาสการรียนรูຌอยางตอนืไอง฿หຌคนทุกกลุมทุกวัยสามารถขຌาถึงหลงรียนรูຌละองค์ความรูຌทีไ
หลากหลาย ทัๅงทีไป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ละองค์ความรูຌ฿หม มีนวทางการพัฒนาดังนีๅ  

 แี จัด฿หຌมีกลเกการขับคลืไอนละสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา฿หຌชืไอมยงทัๅง฿นระบบ  นอก
ระบบ ละ฿นทุกระดับการศึกษา ตลอดจนการสรຌางนวัตกรรมทางการศึกษา ละสงสริมความรวมมือของ
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ภาคีครือขาย฿นสังคมขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนาการศึกษาละการรียนรูຌ พืไอยกระดับคุณภาพของดใก
ละยาวชนสูสังคมหงการรียนรูຌ 

 2ี สรຌางวัฒนธรรมการรียนรูຌ ฿หຌตระหนักถึงประยชน์ละความส าคัญของการรียนรูຌตลอดชีวิต
ทีไน าเปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตละความสามารถ฿นการด ารงชีวิตเดຌอยางรูຌทาทัน  ดຌวยการสรຌางกระส
สังคม฿หຌการรียนรูຌป็นหนຌาทีไของคนเทยทุกคน สรຌางนิสัย฿ฝຆรูຌตัๅงตวัยดใก ควบคูกับการสงสริม฿หຌองค์กรละ
สืไอทุกประภทป็นหลงรียนรูຌอยางสรຌางสรรค์ 

 ใี สริมสรຌางละพัฒนาหลงรียนรูຌทัๅง฿นระดับทຌองถิไน ชุมชน ละประทศ ดยพัฒนาหลง
รียนรูຌของชุมชน฿นรูปบบทีไหลากหลายสอดคลຌองกับภูมิสังคมควบคูกับการพัฒนาละปຂดอกาส฿หຌ฿ชຌ
ประยชน์หลงรียนรูຌทัไวเป อาทิ หຌองสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การรียนรูຌ ศูนย์กีฬาละศูนย์ทดลองของสวน
ราชการตาง โ อยางกวຌางขวาง รวมทัๅงปຂดพืๅนทีไสาธารณะพืไอกระตุຌนการรียนรูຌของดใกละยาวชนอยาง
สมไ าสมอ 

 4ี สรຌางปัจจัยสนับสนุนการรียนรูຌตลอดชีวิต ดยพัฒนาองค์ความรูຌของทຌองถิไนทัๅงจากผูຌรูຌ 
ปราชญ์ชาวบຌาน ละจัด฿หຌมีการจัดการองค์ความรูຌ฿นชุมชนอยางป็นระบบ  ควบคูกับการจัดระบบขຌอมูล
ขาวสารการรียนรูຌตลอดชีวิตทีไทุกคนสามารถขຌาถึงสืไอละทคนลยีสารสนทศ ละปรับปรุงกฎ ระบียบ 

ละกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการรียนรูຌตลอดชีวิต มาตรการภาษีทีไกีไยวขຌอง ฿หຌอืๅออ านวยละสงสริม฿หຌกิด
การจัดการรียนรูຌอยางตอนืไอง 

 5ี จัดระบบความสัมพันธ์ของสวัสดิการทางสังคมทีไจัดดยระดับชาติ ระดับทຌองถิไน ละชุมชน
อยางชืไอมยงละกืๅอกูล ควบคูกับการกระจายอ านาจ฿หຌชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาของชุมชนดຌวยตนอง 

ท าบทบาทหนຌาทีไของตนอง฿นการสงสริมการรียนรูຌตลอดชีวิตเดຌอยางหมาะสมกับสถานการณ์ทีไมีการ
ปลีไยนปลงตลอดวลา 

 นยบายการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง ิพ.ศ. โ55โ – โ5ๆแี  

 ก าหนดวิสัยทัศน์ คนเทยเดຌรียนรูຌตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  ละมีประดในหลัก ใ ประการ คือ 
แี การพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาละรียนรูຌของคนเทย โี พิไมอกาสทางการศึกษาละรียนรูຌ
อยางทัไวถึงละมีคุณภาพ พืไอ฿หຌประชาชนทุกคนมีอกาสขຌาถึงการศึกษาละรียนรูຌอยางตอนืไองตลอดชีวิต 
ใี สงสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม฿นการบริหารละจัดการศึกษา  

 ก าหนดประดในการปฏิรูปรงดวน คือ พัฒนาคุณภาพคนเทยยุค฿หม ทีไสามารถรียนรูຌเดຌดຌวย
ตนอง รักการอาน ละมีนิสัย฿ฝຆรียนรูຌตลอดชีวิต มีความสามารถ฿นการสืไอสาร สามารถคิด วิคราะห์ 
กຌปัญหา คิดริริไมสรຌางสรรค์  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาละหลงรียนรูຌยุค฿หม พืไอพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาทุกระดับ/ประภท฿หຌสามารถป็นหลงรียนรูຌทีไมีคุณภาพละพัฒนาหลงรียนรูຌอืไนโ ส าหรับ
การศึกษาละรียนรูຌทัๅง฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย พืไอสงสริมการรียนรูຌของผูຌรียน
อยางตอนืไองตลอดชีวิตละมีคุณภาพ 
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 ก าหนดมาตรการหลัก คือ รณรงค์฿หຌคนเทยมีนิสัยรักการอานป็นวาระหงชาติ ละสงสริม฿หຌมี
การผลิตสืไอทีไมีคุณภาพละราคาทีไหมาะสม ก าหนดมาตรการรอง ไ ประการ คือ แี พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาละครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌอืๅอตอการศึกษาละรียนรูຌ  โี พัฒนาหຌองสมุดชุมชน ฿หຌกระจายอยาง
ทัไวถึง฿นลักษณะหຌองสมุดมีชีวิต  ใี พัฒนาหลงรียนรูຌ฿นรูปบบอืไนโ ทีไหลากหลาย มีคุณภาพละกระจาย
อยางทัไวถึง  พืไอปຂดอกาสทางการศึกษาละรียนรูຌทีไมีคุณภาพอยางตอนืไองตลอดชีวิต  ไี สงสริมการสรຌาง
สภาพวดลຌอมของชุมชน ทຌองถิไน สังคม พืไออืๅอตอการศึกษาละรียนรูຌ ระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญา
ทຌองถิไน ปราชญ์ชาวบຌานละผูຌทรงคุณวุฒิ฿นชุมชน/ทຌองถิไน ป็นหลงรียนรูຌละพัฒนาการรียนรูຌ฿นชุมชน 
ทຌองถิไน 

 ทศวรรษหงการอาน  

 จากผลการส ารวจของส านักงานสถิติหงชาติ พบวาคนเทย อายุตัๅงต 6 ปขึๅนเป อานหนังสือ
นຌอยลง จากป 2548 ทีไคยอานรຌอยละ 69.1 ป 2551 อานลดลงหลือรຌอยละ 66.3 ดยดใกหันเปดูทรทัศน์
มากขึๅน ละคนเทยอานหนังสือ฿นป 2548 พียง 51 นาทีตอวัน ป 2551 ลดหลือ 39 นาทีตอวัน ท า฿หຌกิด
ความตระหนักละตืไนตัว฿นการรงกระตุຌน฿หຌประชาชนหันมาอานหนังสือมากยิไงขึๅน อีกทัๅงมีการผลักดันจาก
หนวยงานภาครัฐละอกชนทัๅง ใโ องค์กร ฿นป โ55โ คณะรัฐมนตรีเดຌมีการพิจารณา฿หຌการอานป็นวาระ
หงชาติ ดย฿นวันทีไ โ้ มีนาคม พ.ศ. โ55โ นายอภิสิทธิ์ วชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กลาวผานรายการ 
ชืไอมัไนประทศเทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ กลาวถึงนยบายกีไยวกับดใกละยาวชนวาเดຌรวมมือกับส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพ ิสสส.ี ฿นการสรຌางพืๅนทีไสรຌางสรรค์ส าหรับดใกละยาวชนพราะป็น
หัว฿จส าคัญ฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิตละกຌเขปัญหายาสพติด ดยจะ฿ชຌสวนสาธารณะ฿นกรุงทพมหานคร 
ละ฿นหัวมือง฿หญโ ของประทศเทย มีการปຂดถนน฿หຌดใกดินละท ากิจกรรมทีไสรຌางสรรค์พิไมขึๅน ละปຂด
พืๅนทีไสืไอรณรงค์รืไองการสงสริมการอาน การประกาศวาระหงชาติ  ฿นรืไองการอาน การสนับสนุนครงการ
หนังสือลมรกพืไอ฿หຌประชาชนทุกครอบครัวปลูกฝังนิสัยรักการอานของดใกตัๅงตรกกิด ครงการคลืไนวิทยุ
สีขาวทีไป็นรายการส าหรับดใกละยาวชน 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ วันทีไ 5 สิงหาคม พ.ศ. โ55โ หในชอบ฿หຌ  แี การอานป็นวาระหงชาติ         
โี ก าหนด฿หຌวันทีไ โ มษายน ของทุกปีซึไงป็นวันคลຌายวันพระราชสมภพของสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ป็นวันรักการอาน ใี ก าหนด฿หຌปี โ55โ – โ5ๆแ ป็นทศวรรษหงการอาน ไี 
ก าหนด฿หຌมีคณะกรรมการสงสริมการอานพืไอสรຌางสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิต ป็นกลเกขับคลืไอน
การสงสริมการอาน฿หຌกิดป็นรูปธรรม 

 คณะกรรมการสงสริมการอานพืไอสรຌางสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิต มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการป็นประธาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการป็นรองประธาน หนวยงานทัๅงภาครัฐละอกชน
ป็นกรรมการ ก าหนดยุทธศาสตร์ ใ ขຌอ คือ  แี ยุทธศาสตร์การท า฿หຌคนเทยทุกคนมีความสามารถดຌานการ
อาน โี ยุทธศาสตร์การสรຌางนิสัยรักการอาน ใี ยุทธศาสตร์การสรຌางสิไงวดลຌอมละบรรยากาศหงการอาน  
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 ก าหนด 5 ผนงาน แี ผนงานรณรงค์สรຌางนิสัยรักการอาน โี ผนงานพิไมสมรรถนะการอาน 
ใี ผนงานสรຌางบรรยากาศสิไงวดลຌอมการอาน ไี ผนงานครือขายความรวมมือการอาน 5ี ผนงานการ
วิจัยละพัฒนาพืไอการอาน 

 ก าหนด ๆ มาตรการ แี ดຌานสงสริมการสรຌางนยบายละการมีสวนรวม โี การสรຌางความ
ตระหนักรูຌการอาน ใี สรຌางความขຌมขใงพืไอป็นกลเกขับคลืไอนการอาน  ไี การสรຌางบุคลากรพืไอสงสริม
การอาน  5ี การบริหารจัดการทรัพยากรการอาน  ๆี การวิจัยละพัฒนาพืไอสงสริมการอาน  

 ก าหนดปງาหมายละตัวชีๅวัด ิภาย฿น พ.ศ. โ5ๆแี แี ปງาหมายทีไ แ ประชากรวัยรงงานทีไป็น
ผูຌรูຌหนังสือ฿นระดับ฿ชຌงานเดຌ฿นชีวิตประจ าวันพิไมขึๅนจากรຌอยละ ้็ ป็นรຌอยละ ้้   โี ปງาหมายทีไ โ 
ประชากรเทยอายุ แ5 ปขึๅนเป สามารถอานออกขียนเดຌพิไมขึๅนจากรຌอยละ ้โ.ๆไ ป็นรຌอยละ ้5  ใี 
ปງาหมายทีไ ใ คาฉลีไย฿นการอานหนังสือของคนเทยพิไมขึๅนจากปละ 5 ลมตอคน ป็นปละ แเ ลมตอคน  ไี 
ปງาหมายทีไ ไ หลงการอานเดຌรับการพัฒนาละพิไมจ านวน฿หຌสามารถจัดบริการเดຌครอบคลุมทุกต าบล 
ชุมชน อยางทัไวถึงละมีคุณภาพ 5ี ปງาหมายทีไ 5 การสรຌางภาคีครือขายการอาน พืไอปลูกฝังนิสัยรักการอาน
ละการรียนรูຌตลอดชีวิตอยางยัไงยืน ดยมีปງาหมายคนเทยเดຌรับการพัฒนาความสามารถ฿นการอานละการรูຌ
หนงัสือภาย฿นป โ555 

 ผนฟื้นฟูศรษฐกิจระยะทีไ โ : พ.ศ. โ55ใ – โ555 

 จากวิกฤตศรษฐกิจละการงินของลกท า฿หຌศรษฐกิจของเทยเดຌรับผลกระทบ รัฐบาลจึงมี
มาตรการพืไอฟ้นฟูศรษฐกิจทีไรวดรใวทันตอสถานการณ์ ละเดຌจัดท า ผนปฏิบัติการเทยขຌมขใง โ555 
ซึไงป็นครงการลงทนุภาย฿ตຌผนฟ้นฟูศรษฐกิจระยะทีไ 2 พืไอชวยกระตุຌนศรษฐกิจละพิไมการจຌางงานอยาง
ตอนืไอง ผานการลงทุนของรัฐควบคูการสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿นระยะยาว ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับ
การสงสริมการอานนัๅนกระทรวงศึกษาธิการจัดท า ครงการหຌองสมุด ใ ดี ิหนังสือดี บรรยากาศดี 
บรรณารักษ์ดีี  ดยปรับปรุงหຌองสมุด฿นรงรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาละหຌองสมุดประชาชนทัไวประทศ ทัๅงทางดຌานกายภาพ ิปรับปรุงอาคารสถานทีไ 
หຌองสมุดี ละทรัพยากรสารสนทศ ิหนังสือ/สืไออิลใกทรอนิกส์ี ละการสรຌางบรรยากาศ ิกิจกรรมสงสริม
การอานี ละพัฒนาบุคลากรหຌองสมุด 

 มาตรการดຌานภาษี  

 ป โ55ไ รัฐบาลเดຌออกพระราชกฤษฎีกา วาดຌวยการยกวຌนรัษฎากร ิฉบับ 5แ5ี พ.ศ. โ55ไ 
ยกวຌนภาษีพืไอสนับสนุนสงสริมการอาน พืไอ฿หຌบุคคลธรรมดาสามารถน าคา฿ชຌจายทีไเดຌบริจาค฿หຌก
สถานศึกษาของราชการละอกชนพืไอ฿ชຌ฿นการจัดหาหนังสือหรือสืไออิลใกทรอนิกส์พืไอสงสริมการอาน  มา
หักป็นคา฿ชຌจายเดຌ 2 ทาของทีไจายจริง ตมืไอรวมกับรายจายทีไจายเปป็นคา฿ชຌจายพืไอสนับสนุนการศึกษา
ส าหรับครงการทีไกระทรวงศึกษาธิการ฿หຌความหในชอบลຌว ตຌองเมกินรຌอยละสิบของงินเดຌพึงประมิน
หลังจากหักคา฿ชຌจายละหักลดหยอนนัๅน 
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 ส าหรับบริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคล ฿หຌยกวຌนส าหรับงินเดຌป็นจ านวนสองทาของรายจายทีไ
บริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคลเดຌจาย฿หຌกสถานศึกษาของทางราชการละอกชนพืไอ฿ชຌ฿นการจัดหาหนังสือ
หรือสืไออิลใกทรอนิกส์พืไอสงสริมการอาน เมวาจะเดຌจายป็นงินหรือทรัพย์สิน ตมืไอรวมกับรายจายทีไจาย
เปป็นคา฿ชຌจายพืไอสนับสนุนการศึกษาส าหรับครงการทีไกระทรวงศึกษาธิการ฿หຌความหในชอบ  ละรายจาย
ทีไจายเปป็นคา฿ชຌจาย฿นการจัดสรຌางละการบ ารุงรักษาสนามดใกลน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของ
อกชนทีไปຂด฿หຌประชาชน฿ชຌป็นการทัไวเป ดยเมกใบคาบริการ฿ดโหรือสนามดใกลน สวนสาธารณะหรือ
สนามกีฬาของทางราชการลຌว ตຌองเมกินรຌอยละสิบของก าเรสุทธิกอนหักรายจายพืไอการกุศลสาธารณะหรือ
พืไอการสาธารณประยชน์ ละรายจายพืไอการศึกษาหรือการกีฬา  

 ละ฿หຌยกวຌนภาษีงินเดຌ฿หຌกบริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคล ส าหรับงินเดຌป็นจ านวนรຌอยละ
หนึไงรຌอยของรายจายทีไเดຌจายเปป็นคา฿ชຌจาย฿นการจัดหาหนังสือหรือสืไออิลใกทรอนิกส์พืไอสงสริมการอาน  

ส าหรับหอสมุดหรือหຌองสมุดของบริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคลนัๅน ฉพาะ฿นสวนทีไเมกินหຌาหมืไนบาท฿นต
ละรอบระยะวลาบัญชี  

 

โี ผลการด านินงานทีไกีไยวขຌองกับนยบายสงสริมการอาน 

 ประกอบดຌวยนืๅอหา ใ สวน คือ กลเกการขับคลืไอนนยบายสูการปฏิบัติ สภาพการอานของ
ดใกเทยละคนเทย ละปัญหาละขຌอจ ากัด฿นการสงสริมการอาน 

กลเกการขับคลืไอนนยบายสูการปฏิบัติ 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 นับตัๅงตประทศเทยรวมมือกับองค์การยูนสก฿นการจัดกิจกรรมดຌานการอานพืไอฉลิมฉลองป
หนังสือสากล พ.ศ. โ5แ5 ดยกระทรวงศึกษาธิการเดຌตงตัๅง คณะกรรมการหงชาติพืไอจัดงานปหนังสือ
ระหวางชาติ โ5แ5 ละตอมาพัฒนาป็น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือหงชาติ พืไอจัดงานสัปดาห์หนังสือ
หงชาติ ละจัดท าครงการประกวดหนังสือดีดนนัๅนป็นจุดริไมตຌน฿นการกระตุຌนสงสริม฿หຌคนเทยสน฿จ
หนังสือละการอานพิไมมากขึๅน  

 ฿นสวนของหนวยงานภาครัฐบาลนัๅน กระทรวงศึกษาธิการป็นหนวยงานหลักทีไรับผิดชอบดຌาน
การอานของประทศ ดย฿นระยะริไมตຌนนຌนทีไ การอานออก ขียนเดຌ ละทักษะการ฿ชຌภาษาเทยทีไถูกตຌอง มี
หนวยงานทีไรับนยบายเปด านินการตอ คือ กรมวิชาการ กรมสามัญศึกษา ละส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาหงชาติ ิตอมามืไอมีพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. โ5ไโ ท า฿หຌมีการยุบลิก ใ 
หนวยงานนีๅละก าหนด฿หຌ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน รับผิดชอบการจัดการศึกษาขัๅน
พืๅนฐานี รับผิดชอบ฿นสวนของการศึกษา฿นระบบรงรียน สวน กรมการศึกษานอกรงรียน ิตอมาพัฒนา
ป็น ส านักงานสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย ซึไงป็นหนวยงานสังกัด ส านักงาน
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ปลัดกระทรวงศึกษาธิการี รับผิดชอบการศึกษาส าหรับกลุมปງาหมายทีไเมมีอกาสศึกษาลารียน฿นระบบ
รงรียน   

 ิพ.ศ. โ5แ5 – พ.ศ. โ5ไแี 
 การสงสริมการอาน฿นระบบรงรียน 

 การสงสริมการอาน฿นระบบรงรียน นอกจากนຌนทีไการอานออก ขียนเดຌ ละทักษะการ฿ชຌ
ภาษาเทยทีไถูกตຌองลຌว กระทรวงศึกษาธิการดยกรมวิชาการยังเดຌสงสริมการอานดย จัดท าหนังสือสริมการ
อาน฿นสาขาวิชาตางโ  น าวรรณกรรมยาวชนจากประทศตางโ มาปลป็นภาษาเทยผยพรกนักรียนทัไว
ประทศ ิตอมามืไอส านักพิมพ์อกชนมีความขຌมขใง มีการปลละจ าหนายวรรณกรรมส าหรับยาวชน
พรหลายมากขึๅน กรมวิชาการจึงยกลิกครงการนีๅ ี  ประกาศรายชืไอหนังสืออานนอกวลารียน฿นวิชา
ภาษาเทย ป็นครัๅงรก฿น พ.ศ. โ5โ5 พืไอ฿หຌรงรียนพิจารณาลือก฿ชຌสริมการรียนรูຌพืไอประกอบการจัด
กิจกรรมการรียนการสอน ละจัดท าครงการรณรงค์พืไอการสงสริมการอาน฿น พ.ศ. โ5โ่ มีการผยพร
ทคนิคการจัดกิจกรรมสงสริมนิสัยรักการอานอยางกวຌางขวาง฿นรงรียนทัไวประทศ ประกอบดຌวย การ
ประชุมปฏิบัติ การรณรงค์พืไอสงสริมนิสัยรักการอาน การประกวดการอานรຌอยกຌว การสัมมนาระดับชาติวา
ดຌวยการรณรงค์พืไอพัฒนาการอาน ละ฿น พ.ศ. โ5ใ5 เดຌริไมครงการ ศูนย์พัฒนากิจกรรมสงสริมการสอน
ภาษาเทยละนิสัยรักการอาน พืไอป็นหลงกลางทางดຌานวิชาการดຌานการรียนการสอนภาษาเทย ปลูกฝัง
นิสัยรักการอานละการจัดกิจกรรม฿นขตการศึกษา แโ ขต ละกรุงทพมหานคร  

 ฿นดຌานการพัฒนาหຌองสมุดรงรียน ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาหงชาติเดຌ
สนับสนุนละสงสริม฿หຌทุกรงรียน฿นสังกัดมีหຌองสมุดส าหรับ฿หຌนักรียน฿ชຌป็นหลงคຌนควຌา ละสริมทักษะ
ดຌานการอาน฿หຌมีประสิทธิภาพมาตัๅงต พ.ศ. โ5โ5  ละ฿น พ.ศ. โ5ใ5 เดຌจัดท า มาตรฐานขัๅนตไ าหຌองสมุด
รงรียนประถมศึกษา ประกอบดຌวยมาตรฐาน ตัวบงชีๅ ละกณฑ์การประมิน ขึๅนพืไอป็นนวทางส าหรับ
รงรียน฿นการพัฒนาหຌองสมุด 

 ิพ.ศ. โ5ไโ – โ55แี 
 ดຌานการสงสริมการอาน 

 พ.ศ. 2542 นับตัๅงตรัฐบาลประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. โ5ไโ ป็นตຌนมาเดຌ
มีการตืไนตัวละ฿หຌความส าคัญกับการสงสริมการอานอยางจริงจังอีกครัๅงหนึไง อีกทัๅงป็นปทีไพระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหัว ทรงจริญพระชนมพรรษาครบ ็โ พรรษา กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดกิจกรรมรณรงค์สงสริม
การอานตลอดจนการ฿ชຌภาษาเทยอยางถูกตຌองตลอดป โ5ไโ 

 หลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. โ5ไไ  

 พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. โ5ไโ ก าหนด฿หຌมีการจัดท าหลักสูตรการศึกษา       
ขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. โ5ไไ พืไอความป็นเทย ความป็นพลมืองทีไดีของชาติ การด ารงชีวิตละการประกอบอาชีพ 
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ตลอดจนพืไอการศึกษาตอ ละ฿หຌสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานจัดท าสาระของหลักสูตร ฿นสวนของสภาพปัญหา฿น
ชุมชน ละสังคม ภูมิปัญญาทຌองถิไน คุณลักษณะอันพึงประสงค์พืไอป็นสมาชิกทีไดีของครอบครัว ชุมชน สังคม 
ประทศชาติ ละเดຌก าหนดนืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมการอานเวຌ฿นหลักการของหลักสูตร คือ สงสริม
฿หຌผูຌรียนเดຌพัฒนาละรียนรูຌดຌวยตนองอยางตอนืไองตลอดชีวิต ดยถือวาผูຌรียนมีความส าคัญทีไสุด สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ ละตใมตามศักยภาพ  ละ฿นจุดหมายของหลักสูตรก าหนดนืๅอหาทีไกีไยวกับการสงสริม
การอาน คือ แี มุง฿หຌผูຌรียนกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีความคิดสรຌางสรรค์ ฿ฝຆรูຌ ฿ฝຆรียน รักการอาน 

รักการขียน ละรักการคຌนควຌา  โี มีความรูຌอันป็นสากล รูຌทาทันการปลีไยนปลงละความจริญกຌาวหนຌา
ทางวิทยาการ มีทักษะละศักยภาพ฿นการจัดการ การสืไอสารละการ฿ชຌทคนลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการ
ท างานเดຌหมาะสมกับสถานการณ ์ 

 พ.ศ. โ5ไๆ กระทรวงศึกษาธิการประกาศ฿หຌป็นปีหงการสงสริมการอานละการรียนรูຌ 
ฉลิมพระกียรติ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฿นวรกาสทรงจริญพระชนมายุ ไ่ 
พรรษา มีกิจกรรมรณรงค์ทีไส าคัญ คือ วางทุกงาน อานทุกคน ฿หຌรงรียนด านินการดยจัดตรียมสถานทีไ
ละจัดหาหนังสือ ละสรຌางบรรยากาศละจัดวลาตอนชຌาอานหนังสืออยางนຌอยวันละ แ5 นาท ี

 ละ฿น พ.ศ. โ5ไๆ นีๅส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน ริริไมครงการ รงรียน฿นฝัน ป็นรงรียนดีประจ าอ าภอ พืไอสรຌางรงรียนตຌนบบของการบูร
ณาการปฏิรูปการศึกษา สงสริมดใก฿หຌเดຌรับการพัฒนา฿นระดับมาตรฐาน฿กลຌบຌาน ละการระดมความรวมมือ
จากทุกภาคสวน฿นการรวมจัดการศึกษา  

 หนึไง฿นวัตถุประสงค์ชิงกลยุทธ์ทีไกีไยวกับการอาน คือ นักรียนป็นบุคคลหงการรียนรูຌละมี
ความสามารถ฿นการคิดวิคราะห์ ดยตຌองพัฒนา฿หຌนักรียนมีนิสัย฿ฝຆรูຌ฿ฝຆรียน รักการอาน มีทักษะ฿นการ
สวงหาความรูຌเดຌดຌวยตนอง มีทักษะ฿นการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศพืไอการรียนรูຌ  มีทักษะการ฿ชຌ
ภาษาอังกฤษ ละคอมพิวตอร์ ละมีความสามารถ฿นการคิดวิคราะห์ละสรຌางสรรค์   

 ดยมีผนการด านินงาน฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับการอาน คือ แี ผนพัฒนาคุณภาพนักรียนละ
กระบวนการจัดการรียนรูຌ ดยพัฒนาหลักสูตรละกระบวนการรียนรูຌ พัฒนาหຌองสมุดละหลงรียนรูຌ 
สริมสรຌางทักษะการด ารงชีวิต สืบสานศิลปวัฒนธรรมเทย  โี ผนพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา ดย
ปฏิรูปการรียนรูຌ การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศพืไอการรียนการสอน การรียนรูຌบบบูรณาการ ใี ผนพัฒนา
ระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ดย พัฒนาการจัดกิจกรรมการรียนรูຌดย฿ชຌทคนลยีสารสนทศ 

 พ.ศ. โ5ไ้ กระทรวงศึกษาธิการ ด านินงานครงการสงสริมนิสัยรักการอาน ดยผสมผสาน
กิจกรรมสงสริมการอานละการรียนรูຌของ โ หนวยงาน คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ละส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมป็น แ่ กิจกรรมหลัก฿นผนยุทธศาสตร์ละผนกลยุทธ์การ
ด านินงานครงการ มีวัตถุประสงค์ของการด านินงาน ใ ประการคือ  



16 

 

 แี มุงสรຌางพืๅนฐานคานิยมทีไดีตอการอานสูดใก ยาวชน ละประชาชนทัไวเป  กิจกรรม ชน การ
รณรงค์ละผยพรการจัดกิจกรรมสงสริมนิสัยรักการอานทรกป็นสวนหนึไง฿นการปฏิบัติงานทางการศึกษา
ละสถานศึกษา สนับสนุนรงรียนจัดกิจกรรมสงสริมการอานทุกกลุมสาระการรียนรูຌ รณรงค์การอาน จัดท า
฿บความรูຌ ละมุมรักการอาน฿นกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานมหกรรมรักการอาน ไ ภูมิภาค  จัดประกวด
นักรียน ครู ผูຌบริหาร ละรงรียนรักการอาน  

 โี มุงพัฒนาหຌองสมุด/หลงรียนรูຌ กิจกรรม ชน พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทีไท าหนຌาทีไ
บรรณารักษ์฿หຌสอดรับกับการพัฒนาหຌองสมุดสมัย฿หมพืไอสรຌางรงจูง฿จ฿หຌดใก ยาวชน ละประชาชนขຌามา
฿ชຌบริการหຌองสมุดพิไมมากขึๅนอยางสมไ าสมอ การสรຌางครือขายรงรียนกนน าพัฒนาหຌองสมุดละสงสริม
การอาน ประสานความรวมมือกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการสนับสนุนหนังสือ/สืไอการอานละการ
รียนรูຌ฿นหຌองสมุดประชาชน กิจกรรมการอานสูสาย฿ยรัก฿นครอบครัว การพัฒนาหลงรียนรูຌ ชน ศูนย์การ
รียนรูຌ฿นกระทรวงศึกษาธิการ   

 ใี มุงผยพรวิสัยทัศน์จากการอานพระราชนิพนธ์฿นสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ละประชาสัมพันธ์ครงการสงสริมนิสัยรักการอาน กิจกรรมชน รวมมือกับภาคอกชนจัดกิจกรรม
กระตุຌนสงสริมการอาน  ชน กิจกรรมดใกเทยรวม฿จอานถวาย฿นหลวง ๆเ ลຌานลม ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สงสริมนิสัยรักการอานของกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าอกสารนยบาย มาตรการ นวทางการด านินงานการ
สงสริมการอานผยพรกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละรงรียน ผยพรวิสัยทัศน์การอานละการ
รียนรูຌ ละจัดซืๅอพระราชนิพนธ์฿นสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบ฿หຌกหຌองสมุด
ประชาชนยอดยีไยมระดับภาค ละหຌองสมุดรงรียนรักการอานยอดยีไยมระดับขตพืๅนทีไการศึกษา 

  พ.ศ. โ55แ ส านักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ด านินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. โ5ไไ  ละพัฒนาเปสูการจัดท า หลักสูตรกนกลาง
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. โ55แ พืไอกຌปัญหาความสับสนของผูຌปฏิบัติ฿นระดับสถานศึกษา฿นการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา นืไองจากสถานศึกษาสวน฿หญก าหนดสาระการรียนรูຌละผลการรียนรูຌทีไคาดหวังเวຌมาก 
การวัดละประมินผลเมสะทຌอนมาตรฐาน สงผลตอปัญหาคุณภาพผูຌรียน฿นดຌานความรูຌ ทักษะ ความสามารถ 
ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังเมป็นทีไนาพอ฿จ ปัญหาการจัดท าอกสารหลักฐานทางการศึกษา ละการ
ทียบอนผลการรียน 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูຌรียนตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. โ55แ 
ก าหนดพืไอ฿หຌสามารถอยูรวมกับผูຌอืไน฿นสังคมเดຌอยางมีความสุข ฿นฐานะป็นพลมืองเทย ดังนีๅ แี รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ โี ซืไอสัตย์สุจริต ใี มีวินัย ไี ฿ฝຆรียนรูຌ 5ี อยูอยางพอพียง ๆี มุงมัไน฿นการท างาน ็ี รักความ
ป็นเทย ่ี มีจิตสาธารณะ 

 หลักสูตรกนกลางเดຌ฿หຌขຌอสนอนะกีไยวกับบทบาทของผูຌสอนทีไกีไยวกับการอานละการ
รียนรูຌ คือ จัดบรรยากาศทีไอืๅอตอการรียนรูຌ ละดูลชวยหลือผูຌรียน฿หຌกิดการรียนรูຌ  บทบาทของผูຌรียน 
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คือ สาะสวงหาความรูຌ ขຌาถึงหลงการรียนรูຌ วิคราะห์ สังคราะห์ขຌอความรูຌ ตัๅงค าถาม คิดหาค าตอบหรือ
หานวทางกຌปัญหาดຌวยวิธีการตางโ  ละนวทางส าหรับสถานศึกษา ขตพืๅนทีไการศึกษา ละผูຌกีไยวขຌอง 
ด านินการ฿นการจัดหาสืไอการรียนรูຌส าหรับผูຌรียน ดย แี จัด฿หຌมีหลงการรียนรูຌ ศูนย์สืไอการรียนรูຌ ระบบ
สารสนทศการรียนรูຌละครือขายการรียนรูຌทีไมีประสิทธิภาพทัๅง฿นสถานศึกษาละชุมชน โี จัดท าละจัดหา
สืไอการรียนรูຌส าหรับการศึกษาคຌนควຌาของผูຌรียน สริมความรูຌ฿หຌผูຌสอน จัดหาสิไงทีไมีอยู฿นทຌองถิไนมาประยุกต์฿ชຌ
ป็นสืไอการรียนรูຌ ใี ลือกละ฿ชຌสืไอการรียนรูຌทีไมีคุณภาพ มีความหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลຌอง
กับวิธีการรียนรูຌ ธรรมชาติของสาระการรียนรูຌ ละความตกตางระหวางบุคคลของผูຌรียน ไี ประมิน
คุณภาพของสืไอการรียนรูຌทีไลือก฿ชຌอยางป็นระบบ 5ี ศึกษาคຌนควຌา วิจัย พืไอพัฒนาสืไอการรียนรูຌ฿หຌ
สอดคลຌองกับกระบวนการรียนรูຌของผูຌรียน ๆี จัด฿หຌมีการก ากับ ติดตาม ประมินคุณภาพละประสิทธิภาพ
กีไยวกับสืไอละการ฿ชຌสืไอการรียนรูຌป็นระยะ โ ละสมไ าสมอ 

 นอกจากนีๅยังมีการก าหนดคุณลักษณะดຌานการอานเวຌ฿นสาระการรียนรูຌภาษาเทย คือ สาระทีไ แ 
การอาน มาตรฐาน ท แ.แ ฿ชຌกระบวนการอานสรຌางความรูຌละความคิด พืไอน าเป฿ชຌตัดสิน฿จ กຌปัญหา฿นการ
ด านินชีวิตละมีนิสัยรักการอาน   

 ดຌานการพัฒนาหຌองสมุดละหลงรียนรูຌ 

 พ.ศ. 2543 กรมวิชาการเดຌจัดสรຌาง ศูนย์พัฒนากิจกรรมสงสริมการอาน จังหวัดละ แ หง 
ิรงรียนี พืไอพัฒนาหຌองสมุดรงรียน฿หຌเดຌมาตรฐาน มีความพรຌอมทัๅงดຌานทรัพยากรสารสนทศ วัสดุ 
อุปกรณ์ บุคลากร กิจกรรมสงสริมการอาน พืไอป็นรงรียนตัวอยาง฿นการสงสริมนิสัยรักการอานของ
ทຌองถิไน ละป็นหลงขຌอมูลการด านินการจัดกิจกรรมสงสริมการอานทีไมีคุณภาพ  ซึไง฿น พ.ศ. โ5ไใ มีศูนย์ฯ 
็ๆ หง รวมกับศูนย์พัฒนากิจกรรมสงสริมการสอนภาษาเทยละนิสัย  รักการอาน ทีไสรຌางขึๅน฿น พ.ศ. โ5ใ5 
อีก แแ หง รวมป็น ่็ หง  

 พ.ศ. โ5ไไ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาหงชาติ เดຌจัดท า คูมือการพัฒนา
หຌองสมุดป็นหลงรียนรูຌสูมาตรฐาน ขึๅนพืไอ฿หຌรงรียนทีไพัฒนาหຌองสมุดผานกณฑ์มาตรฐานขัๅนตไ า
หຌองสมุดรงรียนประถมศึกษา พ.ศ. โ5ใ5 ลຌว ฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาหຌองสมุด฿หຌมีคุณภาพมาตรฐาน
฿นระดับทีไสูงขึๅน 

 พ.ศ. 2546 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขัๅนพืๅนฐาน เดຌจัดท านวทางการพัฒนาหຌองสมุดรงรียน ละนวทางการพัฒนาหลงรียนรูຌละการ฿ชຌ
นวัตกรรม฿นการจัดการรียนรูຌ ส าหรับ฿ชຌ฿นรงรียน฿นครงการรงรียน฿นฝัน 

 พ.ศ. 2551 ส านักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
รวมกับส านักงานอุทยานการรียนรูຌ จัดท า ครงการหຌองสมุดมีชีวิตตຌนบบ฿นรงรียน  ดยปรับปรุงพัฒนา
หຌองสมุด฿นรงรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พัฒนา฿หຌป็นหຌองสมุดทีไมีความพรຌอม
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ละสามารถป็นตຌนบบเดຌทัๅงดຌานบรรยากาศ บุคลากร กิจกรรมสงสริมการอาน ละทรัพยากรหຌองสมุด 
ด านินการมาจนถึงปัจจุบันป็นรุนทีไ 4 มีรงรียนขຌารวมครงการลຌวทัๅงสิๅน 137 รงรียน  

 ิพ.ศ. โ55โ – ปัจจุบันี 
 ดຌานการสงสริมการอาน 

 พ.ศ. โ55ไ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ดยส านักวิชาการละมาตรฐาน
การศึกษา ประกาศรายชืไอหนังสืออานนอกวลา สาระการรียนรูຌภาษาเทย ตามหลักสูตรกนกลาง
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. โ55แ จ านวน ไไ ลม บงป็น ระดับชัๅนประถมศึกษา ปทีไ แ -ใ จ านวน แเ ลม 
ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ไ -ๆ จ านวน แเ ลม ระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ แ – ใ จ านวน แโ ลม ระดับชัๅน
มัธยมศึกษาปทีไ ไ – ๆ จ านวน แโ ลม   

 สืบนืไองจากรัฐบาลเดຌด านินการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง ิพ.ศ. 2552 – 2561) พืไอ฿หຌ
การปฏิรูปการศึกษาประสบผลส ารใจตามปງาหมาย คือคนเทยเดຌรียนรูຌตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการ ดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน เดຌด านินการ  ประกาศรืไอง การ
ด านินการพัฒนาคุณภาพผูຌรียน฿นการขับคลืไอนการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง ิพ.ศ. 2552 – 
2561) พืไอประกาศจดุนຌนละนวทางการพัฒนาคุณภาพผูຌรียนตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
พ.ศ. 2551 ซึไง฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับการอานนัๅน ก าหนดเวຌดังนีๅ  

 1) ดຌานความสามารถ ละทักษะของผูຌรียน ก าหนด฿หຌนักรียนชัๅนประถมปทีไ 1 – 3 มี
ความสามารถอานออก ิมุงพัฒนาความสามารถ฿นการรับรูຌละขຌา฿จความหมายของค า ประยค ขຌอความ
สัๅนโ รืไองราวจากสืไอตางโ ตามระดับชัๅนของผูຌรียนี  ก าหนด฿หຌนักรียนชัๅนประถมปทีไ 4 – 6 มีความสามารถ
อานคลอง ิมุงพัฒนาความสามารถ฿นการอานออกสียงชัดจนถูกตຌองตามหลักกณฑ์การอาน฿นระยะวลาทีไ
หมาะสมกับระดับชัๅนของผูຌรียน ละสามารถจับ฿จความของรืไองทีไอานเดຌ ี  ก าหนด฿หຌนักรียนชัๅน
มัธยมศึกษาปทีไ 1 – 3 มีความสามารถ฿นการสวงหาความรูຌดຌวยตนอง ความสามารถ฿นการ฿ชຌทคนลยีพืไอ
การรียนรูຌ  ละก าหนด฿หຌนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 4 – 6 มีความสามารถ฿นการสวงหาความรูຌพืไอการ
กຌปัญหา ความสามารถ฿นการ฿ชຌทคนลยีพืไอการรียนรูຌ 

 2) คุณลักษณะ ดยมุงนຌน฿หຌผูຌรียนทุกคนมีคุณลักษณะนิสัยตามพัฒนาการของตละชวงวัย 
เดຌก ป็นผูຌ฿ฝຆดี ฿ฝຆรียนรูຌ อยูอยางพอพียง มุงมัไน฿นการศึกษาละการท างาน 

 3) นวทางการจัดการรียนรูຌ ดย ฿ชຌสืไอทคนลยีทีไหลากหลาย พืไอ฿หຌผูຌรียนสนุกกับการรียน 
ละพิไมพูนความรูຌความขຌา฿จ การสวงหาความรวมมือจากชุมชน จัดหลงรียนรูຌ ภูมิปัญญาทຌองถิไน มารวม
฿นการจัดการรียนรูຌ 

 พ.ศ. 2554 ส านักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
เดຌก าหนด นวทางการด านินงานผนงานสงสริมนิสัยรักการอานละพัฒนาหຌองสมุด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. 2554 – 2561 พืไอป็นนวทางการด านินงานสงสริมนิสัยรักการ
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อานละพัฒนาหຌองสมุด฿หຌมีความสอดคลຌองกันทัๅง฿นหนวยงานสวนกลาง ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละ
รงรียน  ละ฿หຌตอบสนองนยบายการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสองละทศวรรษหงการอาน ดย
ก าหนดปງาหมายดຌานคุณภาพผูຌบริหาร คุณภาพครู คุณภาพนักรียน คุณภาพรงรียน ฿นสวนของปງาหมาย
ส าหรับนักรียนนัๅนก าหนด฿หຌภาย฿นป 2561 นักรียน฿ฝຆรูຌ฿ฝຆรียน มีนิสัยรักการอานอยางยัไงยืนละป็นบุคคล
หงการรียนรูຌ นักรียนมีความสามารถ฿นการประมิน ลือกรับ ละ฿ชຌประยชน์จากสารสนทศเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพละมีจริยธรรม นักรียนทุกคนมีจิตส านึกละหในคุณคาของการ฿ชຌหຌองสมุด ละนักรียนมี
ทักษะการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศพืไอสรຌางองค์ความรูຌดຌวยตนอง     

 ดຌานการพัฒนาหຌองสมุดละหลงรียนรูຌ 

 พ.ศ. โ55โ ส านักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
จัดท ามาตรฐานหຌองสมุดละตัวบงชีๅ  พืไอการพัฒนาคุณภาพหຌองสมุดรงรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พืไอป็นนวทาง฿หຌรงรียน฿ชຌปรับปรุงหຌองสมุดตามกณฑ์ทีไก าหนด 
ประกอบดຌวย มาตรฐาน ตัวบงชีๅ กณฑ์การประมิน ไ มาตรฐาน คือ มาตรฐานดຌานผูຌบริหาร มาตรฐานดຌานครู 
ิครูบรรณารักษ์ ละครูผูຌสอนี มาตรฐานดຌานผูຌรียน ละมาตรฐานดຌานทรัพยากรสารสนทศ 

 ครงการรงรียนดีประจ าต าบล พืไอ฿หຌป็นสถานศึกษาทีไมีคุณภาพส าหรับดใก฿นชนบททຌองถิไน 
สอดคลຌองกับประดในหลักของนยบายการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง คือ การพิไมอกาสทางการศึกษา
ละรียนรูຌอยางทัไวถึงละมีคุณภาพ ละสงสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน฿นสังคม฿นการบริหารละจัด
การศึกษา ครงการรงรียนดีประจ าต าบลป็นการพัฒนารงรียน฿นทຌองถิไนชนบท฿หຌมีความพรຌอมสามารถ
฿หຌบริการทางการศึกษาทีไมีคุณภาพ ละอืๅอตอการจัดการศึกษาปฐมวัยละการศึกษาพิศษ ละป็นศูนย์รวม
หรือป็นหลงการรียนรูຌของชุมชน ดย฿หຌชุมชนมีสวนรวมละกิดความรูຌสึกป็นจຌาของ มีความชืไอมัไนละ
สงบุตรหลานขຌารียน ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมการอานนัๅน ก าหนด฿หຌรงรียนดีประจ าต าบลมี
หຌองสมุดทีไมีคุณภาพ มีหຌองคอมพิวตอร์ละระบบอินทอร์นใตทีไทันสมัยสามารถ฿หຌบริการกชุมชนเดຌ 

 การสงสริมการอานส าหรับประชาชนทัไวเป 

 ฿นสวนของการศึกษานอกระบบรงรียน กรมการศึกษานอกรงรียน  ิตอมาพัฒนาป็น
ส านักงานสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยี เดຌมีการจัดกิจกรรมตางโ พืไอ฿หຌประชาชน
หในความส าคัญของการรูຌหนังสือละการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนมีบทบาทส าคัญ฿นการสงสริมการอาน
ละการรูຌหนังสือกประชากร฿นชนบท เดຌก การจัดนิทรรศการ วันการศึกษาผูຌ฿หญหงชาติ ฿น พ.ศ. 
โ5โเ ละนิทรรศการ วันการศึกษาผูຌ฿หญละการศึกษานอกระบบ ฿น พ.ศ. โ5โโ  การจัดการศึกษานอก
ระบบรงรียนมีหลายรูปบบ คือ แี การสอน฿หຌคนอานออกขียนเดຌ พืไอ฿หຌมีความรูຌพืๅนฐาน฿นการด ารงชีวิต 
เดຌก ครงการรณรงค์พืไอการรูຌหนังสือหงชาติ ครงการศึกษาผูຌ฿หญบบบใดสรใจขัๅนพืๅนฐาน ละครงการ
ศึกษาตอนืไอง  โี การจัดทีไอานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบຌาน หຌองสมุดประชาชนจังหวัด ิปัจจุบันมี ๆใ หงี 
หຌองสมุดประชาชนอ าภอ ิปัจจุบันมี ๆ้ไี หຌองสมุดประชาชน ฉลิมราชกุมารี ิจัดสรຌางขึๅนตัๅงต พ.ศ. 
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โ5ใไ นืไอง฿นวรกาสทีไสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจริญพระชนมายุ ใๆ พรรษา 
รืไอยมาจนปัจจุบันมีจ านวน ่โ หงี หຌองสมุดคลืไอนทีไ วิทยุละทรทัศน์พืไอการศึกษาพืไอ฿หຌขຌอมูลขาวสาร
ทีไทันตอหตุการณ์  ใี การสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสัๅน ครงการฝຄกอบรมตางโ พืไอ฿หຌความรูຌดຌานวิชาชีพ
ละ฿หຌรูຌจัก฿ชຌวลา฿หຌป็นประยชน์ 

 นอกจากบทบาทหนຌาทีไดังกลาวลຌว฿นดຌานการสงสริมการอาน ส านักงานสงสริมการศึกษานอก
ระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย ยังเดຌพิไมปริมาณวัสดุการอาน ดย แี ขอรับบริจาคหนังสือจากประชาชน 
ดยตัๅงตูຌรับบริจาคหนังสือตามหลงชุมชนตางโ การคาะประตูตามบຌานดຌวยการนัดหมายลวงหนຌา การรณรงค์
ตามสืไอสารมวลชนตางโ  โี ชักชวน฿หຌวัดพุทธศาสนาจัดตัๅงทีไอานหนังสือ฿นวัดพืไอบริการกชุมชนรอบโ     
ใี จัดตัๅง มูลนิธิหนังสือดีสูชนบท  พืไอกระตุຌน฿หຌบริษัทผลิตหนังสือหันมาสนับสนุนผูຌอาน฿นชนบท ละยัง
เดຌจัดพิมพ์หนังสือทีไเดຌรับการลือกสรรพืไอสนอ฿หຌมีการจัดพิมพ์หรือบริจาคหนังสือดังกลาวกผูຌอาน฿นชนบท 
ไี จัดสรຌางหຌองสมุดอิลใกทรอนิกส์พืไอป็นชองทางการอานอีกทางหนึไง 

 งานมหกรรมการอาน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการป็นจຌาภาพชิญหนวยงานตางโ ทีไ
กีไยวขຌองกับการสงสริมการอาน จัดงานมหกรรมการอาน มาตัๅงต พ.ศ. โ55เ พืไอรณรงค์ละสรຌางความ
ตระหนักดຌานการอาน กดใก ยาวชน พอม ผูຌปกครอง ละประชาชนทัไ วเป ดย฿นพ.ศ. โ55โ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ป็นจຌาภาพชิญหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมการอาน จัดงาน 
มหกรรมรักการอาน ทิดมหาราชินี ระหวางวันทีไ แไ – แๆ สิงหาคม โ55โ ทุกจังหวัดพรຌอมกันทัไวประทศ 
พืไอทิดพระกียรติสมดใจพระนางจຌาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ิวันคลຌายวันพระราชสมภพตรงกับวันทีไ แโ 
สิงหาคมี  ป็นกิจกรรมรกพืไอสงสริมการอานสืบนืไองจากทีไคณะรัฐมนตรีมีมติ฿หຌป โ55โ – โ5ๆแ ป็น
ทศวรรษหงการอาน ฿นการนีๅสมดใจพระนางจຌาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาพระราชทานรายชืไอ
หนังสือดีส าหรับดใกละยาวชนเทย ๆ รืไอง มายังกระทรวงศึกษาธิการพืไอชิญเปผยพรละสงสริม฿หຌมี
การอานละการศึกษาอยางพรหลาย เดຌก แี พระอภัยมณี โี รามกียรติ์  ใี นิทานชาดก ไี อิหนา 5ี 
พระราชพิธีสิบสองดือน ๆี กาพย์หรือ ดย จຌาฟງาธรรมาธิบศร์  นอกจากนีๅกระทรวงศึกษาธิการ ดย
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดຌผยพร สิบกลวิธีสรຌางนิสัยรักการอาน ฿น สมดใจพระนางจຌาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ดยสังคราะห์จากพระราชนิพนธ์ รืไอง แม่   ฿นสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

 การด านินงานตามนยบายปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง ส านักงานสงสริมการศึกษา
นอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยเดຌด านินการตามนยบายปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง เดຌก การ
จัดท าคูมือนวทางการด านินงานหຌองสมุด 3 ดีพืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการด านินงาน ก ากับ ดูล การจัดซืๅอ
หนังสือ/สืไอการรียนรูຌ ละการจัดกิจกรรมสงสริมการอานตามครงการครงการลงทุนภาย฿ตຌผนฟ้นฟู
ศรษฐกิจระยะทีไ 2 นอกจากนีๅยังเดຌด านินการจัดประกวดหຌองสมุด 3 ดี ระดับประทศพืไอ฿หຌหຌองสมุด
ประชาชนทุกหงตระหนักละหในคุณคา฿นการยกระดับคุณภาพละมาตรฐานหຌองสมุดประชาชนสูการป็น
ศูนย์กลางการรียนรูຌตลอดชีวิต 
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 การสงสริมการอานดยหนวยงานอืไน  

 นอกหนือจากกระทรวงศึกษาธิการลຌว หนวยงานตางโ ทัๅงทีไป็นอกชน องค์กรพัฒนาอกชน 
ละหนวยงานของรัฐทีไจัดตัๅงขึๅนตามพระราชบัญญัติ ละมติคณะรัฐมนตรี เดຌด านินการดຌานการสงสริมการ
อานอยางหลากหลาย ชน  

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพ    

 ป็นหนวยงานของรัฐทีไจัดตัๅงขึๅนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพ พ.ศ. 
โ5ไไ อยูภาย฿ตຌการก ากับดูลของนายกรัฐมนตรี มีรายเดຌจากภาษีสรรพสามิตยาสูบละสุรา฿นอัตรารຌอยละ โ 
ตอป ท าหนຌาทีไ จุดประกาย กระตุຌน สนับสนุน ประสานความรวมมือ พืไอ฿หຌคนเทยริริไมกิจกรรมหรือครงการ
สรຌางสริมสุขภาพดยเมจ ากัดกรอบวิธีการ หนวยงานนีๅท าการสงสริมการอานผาน ผนงานสรຌางสริม
วัฒนธรรมการอาน กิจกรรมสงสริมการอานทีได านินการมีลักษณะป็นการ฿หຌทุน อุปกรณ์ หรือสิไงของพืไอ฿หຌ
มีการขับคลืไอนกิจกรรม การวิจัยดຌานการสงสริมการอาน การรณรงค์ สรຌางกระสสังคมละการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน฿นการสรຌางสรรค์สืไออานละสรຌางสังคมหงการอาน ชืไอมประสานกลเกละพัฒนาภาคี
ครือขายสงสริมการอานพืไอผลักดันกระบวนการสรຌางนยบายสาธารณะดຌานการสงสริมการอานทีไหมาะสม
กับดใก ยาวชน ครอบครัว ละสังคมเทย 

 ส านักงานสงสริมสังคมหงการรียนรูຌละคุณภาพยาวชน  

 ป็นผนงานหนึไงของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพ มีวัตถุประสงค์พืไอระดม
พลังสังคมขຌามามีสวนรวม฿นการจัดการรียนรูຌ ขับคลืไอนสังคมเทย฿หຌมีจิตส านึกของการรียนรูຌตลอดชีวิต 
พืไอ฿หຌยาวชนเทยมีคุณภาพสูงขึๅน มีสุขภาวะทีไดีขึๅน ละสงสริม฿หຌคนเทยทุกวัยมีนิสัยรียนรูຌตลอดชีวิต มี
ปງาหมายส าคัญ คือการสรຌางสังคมหงการรียนรูຌ  

 ส านักงานอุทยานการรียนรูຌ 

  ส านักงานอุทยานการรียนรูຌกอตัๅงขึๅนมืไอวันทีไ โไ มกราคม พ.ศ. โ5ไ่ ณ อาคารศูนย์การคຌา
ซในทรัลวิลด์ ชัๅน 8 กอตัๅงจากมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ แใ มกราคม พ.ศ. โ5ไ็ ภารกิจทีไส าคัญ 
ประกอบดຌวย แี การพัฒนาองค์ความรูຌ สรຌางตຌนบบละ฿หຌบริการหลงรียนรูຌ  ดยพัฒนาตຌนบบหลง
รียนรูຌทีไนຌนการปลูกฝังละสงสริมนิสัยรักการอานละสวงหาความรูຌ฿นบรรยากาศการรียนรูຌอยาง
สรຌางสรรค์ ทันสมัย ฿นรูปบบ หຌองสมุดมีชีวิต ฿นรูปบบตางโ เดຌก อุทยานการรียนรูຌตຌนบบละ
บริการ ณ อาคารศูนย์การคຌาซในทรัลวิลด์ ชัๅน ่  ดยสงสริมการรียนรูຌผานกระบวนการจัดกิจกรรมทีไ
ชืไอมยงระหวาง หนังสือ ดนตรีละสืไอมัลติมีดีย อุทยานการรียนรูຌภูมิภาคตຌนบบ ณ จังหวัดยะลา  พืไอ
กระจายอกาส฿นการขຌาถึงการอานของดใกละยาวชน฿นภาค฿ตຌ ดยนຌนทีไหຌาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ คือ 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล ศูนย์การรียนรูຌมีชีวิตตຌนบบ฿นทຌองถิไน บงป็นระดับจังหวัดดย
รวมมือกับองค์การบริหารสวนจังหวัด ระดับต าบลดยรวมมือกับทศบาลต าบล หຌองสมุดมีชีวิตตຌนบบ฿น
รงรียนดยรวมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ละหຌองสมุด
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ดใกเทยคิดซึไงป็นสวนหนึไง฿นหลงรียนรูຌตางโ ชนหຌองสมุดประชาชน  โี การพัฒนาตຌนบบหลงรียนรูຌบน
ลกเซบอร์฿นรูปบบอุทยานการรียนรูຌสมือน ใี พัฒนากิจกรรมตຌนบบ฿นการสงสริมการอานการรียนรูຌ
ส าหรับยาวชน ไี การขยายผลพืไอรวมสรຌางสังคมหงการรียนรูຌ ชน การวิจัยละพัฒนาพืไอสรຌางสรรค์
นืๅอหาสาระ ดยรวบรวมองค์ความรูຌทีไมีความป็นเทยอันทรงคุณคามาจัดท าป็นสืไอการรียนรูຌรูปบบตาง โ ทีไ
ตรงกับความตຌองการของดใกละยาวชน เดຌก ชุดนิทานละวรรณกรรมยาวชนพืๅนบຌาน  ชุดกมสรຌางสรรค์ 
การจุดประกายละถายทอดองค์ความรูຌดຌานการบริหารจัดการหຌองสมุดมีชีวิตละองค์ความรูຌ฿นดຌานตาง โ 

เดຌก การสัมมนาชิงปฏิบัติการ การสัมมนาวิชาการ การอบรมละประกวดหຌองสมุดมีชีวิต ละการอบรม
บรรณารักษ์หຌองสมุดประชาชน 

 มูลนิธิซิมนต์เทย    

 มูลนิธิซิมนต์เทยป็นองค์การสาธารณะกุศล ซึไง฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ดยฉพาะการพัฒนาดใกละยาวชนซึไงป็นอนาคตของชาติ จึงมุงนຌนการด านินครงการละสนับสนุน
กิจกรรมทีไมีสวน฿นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตัๅงตระดับปฐมวัย รวมเปถึงการพัฒนาศักยภาพของยาวชน฿น
ดຌานตาง โ ทัๅงการศึกษา ความสามารถพิศษฉพาะดຌาน ละการปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบตอสังคม
ควบคูกันเปดຌวย ละมีกิจกรรมสาธารณะอันป็นความชวยหลือรงดวนตาง โ  กิจกรรมของมูลนิธิจ านก
ออกป็น 5 ดຌาน ดังนีๅ 1ี การพัฒนาดใกปฐมวัยดຌวยหนังสือ 2ี การสงสริมละสนับสนุนดຌานการศึกษา 3ี 
การสงสริมความสามารถดຌานศิลปะ 4ี การสรຌางจิตส านึกรับผิดชอบตอสังคม 5ี การพัฒนาชุมชนอยางยัไงยืน
ละความชวยหลือกรณีรงดวนตางโ  

 มูลนิธิหนังสือพืไอดใก 

 ป็นองค์กรทีไเมสวงหาก าเร กอตัๅงมืไอ พ.ศ. 2544 ป็นหนึไง฿นสมาชิกของ The International 

Board on Books for Young People (IBBY) เดຌรับการสนับสนุนจากสมาคมผูຌจัดพิมพ์ละผูຌจ าหนายหนังสือ
หงประทศเทย มีครงการ ชน ครงการหนังสือลมรก (Book Start Thailand) วารสารหนังสือพืไอดใก 
ครงการสนับสนุนหຌองสมุดพืไอดใกดຌอยอกาส ครงการหຌองสมุด฿นสวน อาสาสมัครนักอาน การอบรมการ
ขียนการวาดภาพประกอบ สนับสนุนครงการวิจัยดຌานการอานละวรรณกรรมส าหรับดใก ป็นตຌน 

 บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด ิมหาชนี  

 มีครงการสงสริมการอาน ชน ครงการรงรียนรักการอาน ิรวมมือกับส านักการศึกษา 
กรุงทพมหานครี ครงการคายครอบครัวส าหรับดใกทีไมีความสามารถพิศษ ครงการคายสงสริมการอานการ
รียนรูຌ฿นสวนภูมิภาค  ครงการชุมชนรักการอานสวนภูมิภาค ครงการประกวดหนังสือดีดนรางวัลซวนบุຍค 
อวอร์ด ครงการกลຌาวรรณกรรม ครงการคายการ์ตูน 7 -11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูน฿นฝัน ป็นตຌน 
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 รงรมอรียนตใล 

 สงสริมการอานผานทางการจัดท ารางวัลซีเรต์ ซึไงป็นรางวัลทีไ฿หຌ กนักขียนดีดน฿นภูมิภาค
อาซียน กิดขึๅนตัๅงต พ.ศ. 2522 

 ตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย  

 มีครงการทีไกีไยวขຌองกับการอาน เดຌก หຌองสมุดสริมปัญญา หຌองสมุดชุมชนรงรียนวัดลข
ธรรมกิตติ์ จังหวัดนครนายก สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดท าหຌองสมุดละซืๅอหนังสือ  ตลอดจน
คอมพิวตอร์พืไอการสืบคຌนขຌอมูล 

 ธนาคารกรุงเทย  

 มีครงการหนังสือดีส าหรับยาวชน คัดลือกดย ด ร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์  ประธาน
กรรมการบริหารของธนาคาร คัดลือกจากรายชืไอหนังสือทีไอยู฿นผลงานวิจัยนะน าหนังสือดี หนังสือทีไเดຌรับ
รางวัลวรรณกรรม หนังสือของนักขียนทีไมีชืไอสียง ละหนังสือนวสงสริมความคิด จ านวน 121 ลม  มอบ
฿หຌกรงรียนทีไธนาคารอุปถัมภ์ นอกจากนีๅยังเดຌรวมมือกับพันธมิตร ชน ตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 
สมาคมนักขียนหงประทศเทย มูลนิธิซีมนต์เทยมอบหนังสือสมทบมุมหนังสือดีส าหรับยาวชนพิไมติม 

 บริษัทนานมีบุຍคส์ จ ากัด  

 มีครงการ ชน ครงการหนังสือลมปรดบุຍคคลับ ดใกเทยรวม฿จอานถวาย฿นหลวง 60 ลຌาน
ลม คຌนหานักรียนทีไป็นยอดนักอาน ปງาหมาย฿หຌดใกเทยอานหนังสือ฿หຌเดຌ 60 ลຌานลม ภาย฿นป 2549 ละ
฿นป 2550 รวมกับกระทรวงศึกษาธิการจัด ครงการหนังสือลมปรดบุຍคคลับ ปทีไ 7 ดใกเทยรวม฿จอานถวาย
฿นหลวง 80 พรรษา 

 สมาคมผูຌจัดพิมพ์ละผูຌจ าหนายหนังสือหงประทศเทย  

 มีกิจกรรมดຌานการสงสริมการอาน ชน การจัดงานสัปดาห์หนังสือหงชาติละสัปดาห์หนังสือ
นานาชาติ การจัดทศกาลหนังสือดใกละยาวชน การจัดอบรมสัมมนา฿หຌความรูຌกสมาชิก จัดตัๅงมูลนิธิ
หนังสือพืไอดใก  

 สมาคมหຌองสมุดหงประทศเทย  

 มีครงการพืไอสนับสนุนการอาน ชน ครงการส ารวจความสน฿จ฿นการอานของเทยมุสลิม 4 

จังหวัดภาค฿ตຌ ครงการปรับปรุงหຌองสมุดรงรียนมัธยม฿นสวนกลาง฿หຌเดຌมาตรฐาน ครงการอบรมนักรียน
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ชวยงานหຌองสมุด ครงการจัดงานสัปดาห์หนังสือหงชาติ ครงการคัดลือกหຌองสมุดดีดน ครงการวิจัย
บรรณารักษ์ศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ ป็นตຌน 

 สมาคมนักขียนหงประทศเทย  

 มีครงการ ชน ครงการสัมมนานักอานสีไภูมิภาค สวนาทางวิชาการดຌานการอาน ป็นตຌน 

 สมาคมนักปลละลามหงประทศเทย  

 มีกิจกรรมสวน฿หญกีไยวขຌองกับการพัฒนาทักษะการปล    

 

สภาพการอานของดใกเทยละคนเทย 

 ผลการส ารวจสถิติการอานของประชากรเทย ดย ส านักงานสถิติหงชาติ ป โ55แ พบวา คน
เทยอายุ ๆ ปขึๅนเปมีอัตราการอานหนังสือรຌอยละ ๆๆ.ใ  ลดลงจากป โ5ไ่ ทีไมีอัตราการอานหนังสือรຌอยละ 
ๆ้.แ ตมากกวาป โ5ไๆ ทีไมีสถิติรຌอยละ ๆแ.โ  

 ฿นดຌานรายละอียดผลการส ารวจปี โ55แ ดใกอายุ ๆ – แไ ป มีอัตราการอานหนังสือรຌอยละ 
่แ.5  ยาวชนอายุ แ5 – โไ มีอัตราการอานหนังสือรຌอยละ ็่.ๆ  คนวัยท างาน อายุ โ5 – 5้ มีอัตราการ
อานหนังสือรຌอยละ ๆไ.ใ  คนวัยสูงอายุ อายุ ๆเ ปขึๅนเปมีอัตราการอานหนังสือรຌอยละ ใ้.ใ  หนังสือทีไอาน
มากทีไสุดคือหนังสือพิมพ์ รຌอยละ ็แ.เ   รองลงมา คือ นวนิยาย/การ์ตูน/ละหนังสืออานลน รຌอยละ ใ่.่  
รองลงมาคือนิตยสาร รຌอยละ ใ5.ไ   ดยดใกอายุ ๆ – แไ ป อานบบรียน/ต ารารียนตามหลักสูตรมากทีไสุด 
ขณะทีไคนวัยอืไนอานหนังสือพิมพ์มากทีไสุด  วลาทีไ฿ชຌ฿นการอานหนังสือฉลีไย ใ้ นาทีตอวัน ดยยาวชนอายุ 
แ5 – โไ ปมีอัตราการอานหนังสือสูงสุด ไๆ นาทีตอวัน 

 ฿นดຌานขตพืๅนทีไของประชากรทีไอานหนังสือ พบวา กรุงทพมหานคร มีรຌอยละการอานหนังสือสูง
ทีไสุด รองลงมาคือประชากรทีไอาศัยอยู฿นขตทศบาล สวนประชากรทีไอาศัยอยูนอกขตทศบาลมีอัตราการ
อานหนังสือนຌอยทีไสุด ละ฿นดຌานระดับการศึกษาของประชากรทีไอานหนังสือ พบวา  ประชากรทีไมีระดับ
การศึกษาอุดมศึกษาขึๅนเปมีระดับการอานหนังสือมากทีไสุด ิรຌอยละ 95.6) รองลงมาคือระดับอาชีวศึกษา 
ิรຌอยละ 85.8) ละระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ิรຌอยละ 83.4) สวนผูຌทีไเมเดຌรับการศึกษามีรຌอยละการอาน
หนังสือนຌอยทีไสุดพียง รຌอยละ 15  
 คนเทยอายุ 6 ปขึๅนเปทีไอานหนังสือชวงนอกวลารียน/นอกวลาท างานทางสืไออิลใกทรอนิกส์มี
จ านวน 3.2 ลຌานคน หรือคิดป็นรຌอยละ 8.1 ของผูຌอานหนังสือทัๅงสิๅน  
 จากการส ารวจความคิดหในของประชากรอายุตัๅงต 6 ปขึๅนเปกีไยวกับการรณรงค์฿หຌคนรักการ
อานหนังสือพบวา วิธีการรณรงค์ทีไเดຌรับการสนอนะมากทีไสุด 5 ล าดับรก คือ หนังสือควรมีราคาถูกลง 
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หนังสือควรมีนืๅอหาสาระทีไนาสน฿จ ควรมีหຌองสมุดประจ าหมูบຌานหรือชุมชน สงสริม฿หຌพอมปลูกฝัง฿หຌดใก
รักการอานหนังสือ ละภาษาทีไ฿ชຌ฿นหนังสือควร฿ชຌภาษางายโ สืไอ฿หຌทุกคนสามารถขຌา฿จเดຌ  

 ผลการศึกษาสถานการณ์การอานละดัชนีการอานหนังสือของคนเทย ปี โ55โ ดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมกับส านักงานอุทยานการรียนรูຌ พบวาคนเทย฿ชຌวลาอานหนังสือฉลีไยวันละ 
94 นาทีตอวัน ดยผูຌทีไอายุนຌอยกวา โเ ป฿ชຌวลาวาง฿นการอานมากทีไสุดฉลีไย แแ5 นาทีตอวัน ขณะทีไคนอายุ 
49 ปขึๅนเป ฿ชຌวลาวางอานนຌอยทีไสุด ฉลีไย ็5 นาทีตอวัน 

 ผลการส ารวจพฤติกรรมการอานหนังสือ ส ารวจดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ส ารวจผูຌรวมงานมหกรรมรักการอาน ปี 2552 พบวา หนังสือทีไชอบมากทีไสุดคือ หนังสือกีไยวกับความรูຌ  
รองลงมาคือหนังสือบันทิง หนังสือการ์ตูน นวนิยาย ละนิตยสาร  วลาทีไ฿ชຌ฿นการอานฉลีไยตอวัน มากทีไสุด
คือ 16 – 30 นาที รองลงมา คือ มากกวา 60 นาที ละ 31- 60 นาที  การสงสริมการอานทีไเดຌรับการ
สนอนะมากทีไสุด คือ ปลูกฝังการอาน฿หຌพอม ผูຌปกครอง รองลงมา คือ หนังสือควรมีราคาถูก ละหนังสือ
ควรมีนืๅอหานาสน฿จ 

 อัตราการรูຌหนังสือของประชากร จากขຌอมูลของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดเทย พบวา 
฿นป 2550 มีอัตรารຌอยละ 99.4  ป 2551 มีอัตรารຌอยละ 99.9  ป 2552 มีอัตรารຌอยละ 99.7 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดຌานการอานจากผลทดสอบของ The Programme for 

International Student Assessment (PISA) จัดท าดย Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD) ซึไงวัดความสามารถดຌานการอานของนักรียนอายุ 15 ป พบวา฿นป 2546 

ดใกเทยมีคะนน 420   ป 2549 มีคะนน 417   ป 2552 มีคะนน 421    

  

ปัญหาละขຌอจ ากัด฿นการสงสริมการอานของเทย 

 ฿นอดีตทีไผานมาหนวยงานทัๅงภาครัฐบาลละอกชน ตางด านินงานดຌานการสงสริมการอาน
อยางหลากหลาย ตยังมีลักษณะตางคนตางท า มีความรวมมือกันบຌาง฿นลักษณะของการขຌาเป฿หຌความ
ชวยหลือ สนับสนุนรงรียน฿นดຌานการบริจาคหนังสือ การจัดกิจกรรมสงสริมการอาน ละการพัฒนา
บุคลากรดຌานการสงสริมการอานละพัฒนาหຌองสมุด ท า฿หຌเมกิดพลังผลักดันการอานสูประชาชน฿นทุกกลุม
ทุกวัยทาทีไควร  

 นอกจากนีๅหากนยบายสงสริมการอานมีความชัดจนตัๅงตจากระดับรัฐบาล ละมีการรณรงค์
อยางตอนืไองท า฿หຌผลของนยบายสามารถหในผลเดຌอยางชัดจนละป็นรูปธรรม ดังชน฿นป  2546 ทีไ
กระทรวงศึกษาธิการจัดท าครงการ ปหงการสงสริมการอานละการรียนรูຌ ละจัดกิจกรรมตอนืไองจนถึงป 
2548 พบวาพฤติกรรมการอานหนังสือนอกวลารียนละวลาท างานของประชากรเทยมีอัตราพิไมมากขึๅน 
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 ฿นสวนของการน านยบายลงเปสูการปฏิบัติ ดยฉพาะอยางยิไง฿นสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ซึไงมีจ านวนรงรียนถึงสามหมืไนกวารง ฿นการดຌานสงสริมการอาน
จ าป็นตຌองพัฒนาลักษณะทางกายภาพ฿หຌมีความพรຌอม ชน การมีหຌองสมุดทีไมีทรัพยากรหຌองสมุดทีไมีจ านวน
พียงพอกความตຌองการของทัๅงนักรียนละครู มีนืๅอหานาสน฿จ นอกจากนีๅหากผูຌบริหารรงรียนหใน
ความส าคัญของการสงสริมการอานละการพัฒนาหຌองสมุด ละป็นผูຌน า฿นการพัฒนาละท า฿หຌบุคลากร฿น
รงรียนตระหนักวาการสงสริมการอานละพัฒนาหຌองสมุดมีความส าคัญ ซึไงจะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ละการรียนรูຌของผูຌรียน ละป็นหนຌาทีไของครูทุกคน เม฿ชพียงครูภาษาเทย หรือบรรณารักษ์ทานัๅน จะ
สงผล฿หຌการน านยบายสงสริมการอานลงเปสูภาคการปฏิบัติสัมฤทธิ์ผลยิไงขึๅน     

 

3ี นวทางการพัฒนาละสงสริมการอาน 

 ปງาหมายการสงสริมการอาน 

 จากนวทางการพัฒนาตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 11 ิพ.ศ. 2555 – 

2559) ทีไมุงสรຌางวัฒนธรรมการรียนรูຌ ฿หຌตระหนักถึงประยชน์ละความส าคัญของการรียนรูຌตลอดชีวิตทีไ
น าเปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตละความสามารถ฿นการด ารงชีวิตอยางรูຌทาทัน การสรຌางกระสสังคม฿หຌการ
รียนรูຌป็นหนຌาทีไของคนเทยทุกคน การสรຌางนิสัย฿ฝຆรูຌตัๅงตดใก ควบคูกับการสงสริม฿หຌองค์กรละสืไอทุก
ประภทป็นหลงรียนรูຌอยางสรຌางสรรค์ รวมทัๅงการสรຌางปัจจัยสนับสนุนการรียนรูຌตลอดชีวิต 

 นอกจากนีๅนยบายการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง ิพ.ศ. 2552 – 2561) ทีไก าหนด
คุณลักษณะของคนเทยยุค฿หม เดຌก มีความสามารถ฿นการรียนรูຌเดຌดຌวยตนอง รักการอาน ละมีนิสัย฿ฝຆ
รียนรูຌตลอดชีวิต มีความสามารถ฿นการสืไอสาร สามารถคิด วิคราะห์ กຌปัญหา คิดริริไมสรຌางสรรค์ ละ
ก าหนด฿หຌมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาละหลงรียนรูຌยุค฿หมพืไอสงสริมการรียนรูຌของผูຌรียน  ละมี
การก าหนดตัวบงชีๅละคาปງาหมายหนึไงคือการพิไมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียน฿นวิชาหลักของนักรียน 

 ตลอดจนปງาหมายละตัวชีๅวัดทีไก าหนดดยคณะกรรมการสงสริมการอานพืไอสรຌางสังคมหง
การรียนรูຌตลอดชีวิต เดຌก ประชากรวัยรงงานทีไป็นผูຌรูຌหนังสือ฿นระดับ฿ชຌงานเดຌ฿นชีวิตประจ าวันพิไมขึๅนป็น
รຌอยละ 99 ประชากรอายุ 15 ปขึๅนเปสามารถอานออกขียนเดຌป็นรຌอยละ 95 ละอัตราการอานหนังสือของ
คนเทยพิไมขึๅนป็นปละ 10 ลมตอป ละหลงการอานเดຌรับการพัฒนาละพิไมจ านวน฿หຌสามารถจัดบริการ
เดຌครอบคลุมทุกต าบล ชุมชน อยางทัไวถึงละมีคุณภาพ 

 นวทางการพัฒนาละสงสริมการอาน 

 จากปງาหมายดังกลาวขຌางตຌนควรก าหนดนวทางการพัฒนา ดังนีๅ 

 ดຌานการก าหนดยุทธศาสตร์ 

1. รัฐบาลละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตຌอง฿หຌความส าคัญกับการศึกษาละการอาน 
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2. ก าหนดปງาหมายการพัฒนา฿หຌสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ  

พืไอ฿หຌการพัฒนาป็นเป฿นทิศทางดียวกันละตอบสนองตอการพัฒนาประทศ฿นอนาคต 

3. จัดท านยบาย ผนการด านินงาน ละจัดตัๅงสถาบันรับผิดชอบดຌานการก าหนดนยบายละ
กลยุทธ์ ละด านินงานดຌานการพัฒนาหนังสือละการสงสริมการอานอยางป็นระบบ ตัๅงตการผลิตหนังสือทีไ
ดีมีคุณภาพ การสนับสนุนละพัฒนานักขียน/นักปล ผูຌผลิตละจัดท าหนังสือ การสงสริมสนับสนุน
ส านักพิมพ์ดยฉพาะส านักพิมพ์ขนาดลใก฿นดຌานตຌนทุนการผลิต การกระจายหนังสือ การพัฒนาหຌองสมุดละ
หลงรียนรูຌ การพัฒนาบุคลากรทีไกีไยวขຌองกับหนังสือละการสงสริมการอานตลอดจนบุคลากรทีไรับผิดชอบ
หຌองสมุดละหลงรียนรูຌ ละวิจัยละพัฒนาดຌานการอานละการผลิตละพัฒนาหนังสือ ตลอดจนการ
รณรงค์สงสริมการอานกดใกละประชาชนทัไวเป  

4.  จัดตัๅงศูนย์หรือสถาบันพืไอศึกษาพัฒนาการของดใกละยาวชน฿นดຌานการรียนรูຌละการ
อานออกขียนเดຌละศึกษาวิจัยดຌานการอานของประชาชน ละมีการทดสอบละประมินผล 

5.  จัดตัๅงสถาบันพัฒนาสืไอสงสริมการอาน การรียนรูຌทีไสรຌางสรรค์ละสอดคลຌองกับความ
ตຌองการของกลุมปງาหมาย 

6. จัดตัๅงสถาบันการปลหงชาติ พืไอจัดปลละผยพรความรูຌ วรรณกรรมจากประทศ
ตางโ พืไอสงสริม฿หຌประชาชนมีหนังสือดี มีคุณภาพ ละหลากหลายอาน 

7. รัฐบาลควรพิจารณาระบบการตัๅงราคาดยรวมของหนังสือ฿หຌราคาอยู฿นระดับทีไหมาะสมกับ
ผูຌบริภค 

8. รัฐบาล฿ชຌระบบภาษีพืไอประยชน์฿นการพัฒนาหนังสือละการสงสริมการอาน ชน การลด
ภาษีมูลคาพิไมพืไอสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตหนังสือ การลดภาษีกระดาษ การลดหยอนภาษีส าหรับ
บุคคลหรือนิติบุคคลทีไบริจาคหนังสือ/สืไอการอาน น าภาษีทีไกใบจากธุรกิจสิไงพิมพ์มาสงสริมละพัฒนาการ
ผลิตหนังสือ฿หຌมีคุณภาพ 

9. รัฐบาลละหนวยงานภาครัฐจัด฿หຌมีงบประมาณดຌานการจัดซืๅอหนังสือ การซอมบ ารุง การจัด
กิจกรรมสงสริมการอาน ละการคຌนควຌาวิจัยดຌานการอานอยางพียงพอ 

10.  สงสริมการอาน฿นทุกมิติ ตัๅงตอยู฿นครรภ์ ละทุกวัย 

ดຌานการรณรงค์สงสริมการอาน 

11. รัฐบาลรณรงค์สงสริมการอานผานสืไอทุกประภทอยางตอนืไอง ดยจัด฿หຌมีสืไอตางโ ดึงดูด฿หຌ
ดใกละประชาชนกิดความตຌองการอานหนังสือมากขึๅน หในความส าคัญ ละประยชน์ของการอาน  

12. รัฐบาลละหนวยงานตางโ จัดกิจกรรมสงสริมการอานชิงรุกอยางตอนืไองจริงจังทุก
กลุมปງาหมาย 

13. ผยพรตຌนบบทีไดี฿นการสรຌางนิสัยรักการอาน ละประสบผลส ารใจจากการอาน฿นทุกกลุม
อายุ ละยกยอง฿หຌก าลัง฿จนักอานละนักขียน ผูຌผลิตหนังสือ 
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14. สรຌางกระสการอาน฿นรูปของการรณรงค์ จัดงานมหกรรมรักการอานทีไประชาชนมีสวนรวม 
หรือก าหนดวันอานหงชาติ ป็นตຌน 

15. หนวยงานรัฐบาลทุกหง฿หຌความส าคัญกับการสงสริมสนับสนุนการอาน  สนับสนุน฿หຌ
บุคลากร฿นหนวยงานอานหนังสือละลกปลีไยนพูดคุยกีไยวกับหนังสือ 

ดຌานการพัฒนาหลงการอานละทรัพยากรการอาน 

16. จัดหຌองสมุดละหลงการอานทีไอืๅอตอการรียนรูຌของประชาชน ทัๅงความรูຌสมัย฿หมละภูมิ
ปัญญาเทย ละหลงความรูຌส าหรับนักขียน 

17. พัฒนาหຌองสมุด฿หຌมีคุณภาพละทัไวถึงทัๅง฿นมืองหลวง ฿นทຌองถิไนละชุมชน รงรียน 
มหาวิทยาลัย หຌองสมุดส าหรับผูຌพิการทางสายตา 

18. พัฒนาหຌองสมุดตຌนบบพืไอป็นหลงลกปลีไยนรียนรูຌละพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หຌองสมุด 

19. จัด฿หຌมีระบบหมุนวียนหนังสือพืไอประหยัดงบประมาณ฿นการซืๅอหนังสือส าหรับหຌองสมุดทีไมี
งบประมาณเมพียงพอ 

20. ฿ชຌศูนย์การรียนรูຌชุมชนป็นครือขายพืไอขຌาถึงยาวชนละประชาชน฿นทຌองถิไน 

21. จัดสรรงบประมาณการจัดซืๅอหนังสือ฿หຌพียงพอ 

22. สงสริม฿หຌมีการผลิตหนังสือ/สืไอการอานละการรียนรูຌทีไมีคุณภาพ ละการคัดลือกหนังสือ
ทีไดีมีคุณภาพ ละตรงตามความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการขຌาหຌองสมุด 

23. สนับสนุนสงสริม฿หຌมีการชืไอมยงละลกปลีไยนขຌอมูล ฿หຌมีการดาวน์หลดหนังสือมี
คุณภาพ มีหลงสนับสนุนขຌอมูล ทคนิคการอาน การขียน การปล  

ดຌานการพัฒนาบุคลากรดຌานการผลิต พัฒนาหนังสือละการสงสริมการอาน 

24. สรຌางผูຌชีไยวชาญดຌานการผลิต พัฒนาหนังสือละการสงสริมการอาน 

25. สงสริมสนับสนุน฿หຌมีหลักสูตรการผลิตละพัฒนาหนังสือละการสงสริมการอาน ชน การ
ผลิตหนังสือ การบรรณาธิการตຌนฉบับ หลักสูตรบรรณารักษ์นว฿หม การพัฒนาการขียน การปล 

ดຌานการพัฒนาทักษะละความสามารถ฿นการอาน 

26. จัดการศึกษา฿นระบบรงรียนดยนຌนการอานละการขียนบูรณาการ฿นทุกกลุมสาระการ
รียนรูຌ พืไอยกระดับทักษะการอานของนักรียน ละท า฿หຌครูทุกคนตระหนักหในความส าคัญของการสอนอาน
ละการขียน พืไอป็นพืๅนฐาน฿นการรียนรูຌของนักรียน 

27. จัดการรียนการสอนดยนຌน฿หຌนักรียนมีทักษะ฿นการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ ละรูຌจัก
ลือกรับ ประมิน ละ฿ชຌประยชน์จากสารสนทศเดຌอยางมีประสิทธิภาพละมีจริยธรรม 

28. สงสริม฿หຌนักรียนอานหนังสือทีไมีคุณภาพ ชน วรรณกรรมระดับลก วรรณกรรมส าหรับ
ยาวชน พืไอสงสริมความรูຌ ความคิดทีไกวຌางขวางละ฿นชิงลึก ละ฿หຌมีการพูดคุย/ลกปลีไยนความคิดหใน
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จากหนังสือทีไอาน พืไอ฿หຌน าเปสูการพัฒนาทักษะการคิดวิคราะห์ ละการขຌา฿จละยอมรับฟังความคิดหใน
ของผูຌอืไน  

 

 


