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นโยบายสงเสริมการอานของประเทศสวีเดน 
∗
 

 

ประเทศสวีเดนมีอัตราการอานออกเขียนไดของประชากรอยูในระดับรอยละ 99.0 (ขอมูลจาก    
The United Nations Educational, Scientific and Cultural at Organization: UNESCO, 2007) โดย
ภาครัฐมีบทบาทสําคัญอยางสูงในการผลักดันและดําเนินนโยบายดานสงเสริมการอาน ทั้งน้ีเปาหมายของ
นโยบายการอานคือการสรางสรรคและผลิตวรรณกรรมคุณภาพใหกระจายไปถึงทุกคนทั่วประเทศอยาง
เทาเทียมกัน โดยรัฐบาลใชมาตรการตางๆ ผานทางนโยบายราคา นโยบายภาษี การใหเงินอุดหนุน การ
จัดตั้งหนวยงานใหมเพ่ือเปนกลไกเสริมหนวยงานหลักอยางเชนโรงเรียนและหองสมุด ตลอดจนการ
สนับสนุนสํานักพิมพและธุรกิจรานคาหนังสือ การดําเนินนโยบายในระยะเวลา 40 ปที่ผานมา พอจะสรุป
และนําประสบการณมาเปนแนวทางสําหรับประเทศไทยได ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 

การวิจัยในฐานะที่เปนฐานความรูทางนโยบาย 
การศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับการอานในสังคมสวีเดนมีมาอยางตอเน่ืองยาวนานกวารอยป โดยมี

งานวิจัยเดนๆ ที่ยังถูกอางอิงถึง เปนฐานของความรูทั้งทางดานวิชาการและมีอิทธิพลตอกระบวนการ
กําหนดนโยบายดานการอานของประเทศสวีเดน อาทิ ผลงานของมหาวิทยาลัย Uppsala ซึ่งเผยแพร
ในชวงประมาณกลางทศวรรษ 1960 เปนงานวิจัยระดับประเทศที่ดําเนินการคนควาวิจัยดานการอานและ
นโยบายการอานออกเขียนไดของชาวสวีเดน ยอนหลังไปตั้งแตตนศตวรรษที่ 20 เพ่ือศึกษาถึงจุดมุงหมาย
หรือแรงจูงใจในการอาน ตลอดจนผลของการนําเอานโยบายการอานออกเขียนได (Literary policy) ไปใช
ทั่วทั้งประเทศอยางตอเน่ือง ซึ่งถือเปนเปาหมายทางการเมืองขอหนึ่งของรัฐบาลทุกชุดที่เขามาบริหาร
ประเทศ เพ่ือใหการอานเปนเครื่องมือที่ประชาชนสามารถบรรลุถึงความเทาเทียมกันทางสังคม 

ผลการวิจัยพบวาประเทศสวีเดนมีคนอานหนังสือเพ่ือความเพลิดเพลินและเพื่อการพัฒนาตนเอง
อยูเปนจํานวนมาก และนิสัยการอานไดรับการปลูกฝงมาพรอมๆ กับการขับเคลื่อนดานการศึกษา 
ยอนหลังไปเปนเวลานับรอยป งานวิจัยชิ้นนี้ถูกนํามาใชเปนขอมูลอางอิงที่พบไดในวิทยานิพนธของ
นักศึกษาปริญญาเอกจํานวนมากในเวลาตอมา 

ในปลายทศวรรษ 1960 มีการทําวิจัยครั้งใหญในชื่อที่เรียกวา Litteraturutredningen หรือรายงาน
การสํารวจวรรณกรรม มีจํานวนหลายพันหนา ตองแยกออกเปนเลมถึง 5 เลม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะ
แนะนําวิธีการเลือกหนังสืออาน วิธกีารกระจายหนังสือ และการผลิตวรรณกรรม 
                                                            

∗
 บทความนี้เรียบเรียงจาก รายงานการศึกษาวิจัยเร่ือง “นโยบายสงเสริมการอานของไทย: ศกึษาเปรียบเทียบกับตางประเทศ” โดยสํานักงาน
อทุยานการเรียนรู (TK park) มอบหมายใหคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนผูดําเนินการวิจัย แลวเสร็จสมบูรณเม่ือวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2552 ท้ังน้ี ฝายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู ไดตัดทอนเนื้อหาสวนที่เกี่ยวของกับนโยบายการอานของประเทศสวีเดน 
นํามาเขียนและเรียบเรียงใหม เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการนําเสนอและวิจารณในงานสัมมนาเวทีสาธารณะเพื่อผลักดันนโยบายการอาน 
(TK Forum 2010) วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมโนโวเทล ปทุมวัน กรุงเทพฯ ขอมูลและเนื้อหาในเอกสารจึงอาจมีสวนที่ยังตอง
ปรับปรุงแกไข หากผูใดตองการนําไปอางอิงหรือเผยแพร กรุณาขออนุญาตจากสํานักงานอุทยานการเรียนรูกอนนําไปใช 
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ในป ค.ศ.1980 กลุมนักเขียนและนักหนังสือพิมพ ตางวิพากษวิจารณถึงความเสื่อมถอยดาน
คุณภาพการอานหนังสือของชาวสวีดิช โดยเฉพาะการอานหนังสือประเภทวรรณกรรม โดยระบุวา
หองสมุดเปนตนเหตุของความเสื่อมถอยดังกลาว เพราะไมไดทําหนาที่เปนชองทางในการกระจาย
วรรณกรรมที่ดีมีคุณภาพไปสูผูอานอยางทั่วถึงและเทาเทียม และไมแสดงบทบาทในการสงเสริมหรือ
ยกระดับความเขาใจในการอานวรรณกรรมใหลึกซึ้งขึ้น พรอมกับตั้งคําถามสําคัญที่กลายเปนกระแสทาง
สังคมวา “ทําอยางไรจึงจะกระจายเผยแพรวรรณกรรมที่มีคุณคาไปสูปจเจกบุคคลใหมากที่สุดเทาที่         
จะทําได?” 

 ดวยเหตุนี้จึงมีการวิจัยระดับชาติเพ่ือสํารวจหองสมุดประชาชน ในชื่อ Folkbiblioteksutredningen   

ผลของการวิจัยนําไปสูการจัดหมวดหมูหนังสือวรรณกรรมคุณภาพถึง 3,000 เรื่อง และขอคนพบวา
หองสมุดประชาชนไมไดกอใหเกิดความเสื่อมถอยดานคุณภาพการอานของชาวสวีดิช เพียงแตที่ผานมา
ไมไดมีการจัดเก็บขอมูลหรือสถิติการยืมวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี ซึ่งเปนที่นิยมและมีอัตราการยืมคืน
หมุนเวียนถึงรอยละ 75 ของหนังสือหมวดวรรณกรรม งานวิจัยชิ้นนี้ยังไดนําเสนอแนวทางที่หองสมุด
ประชาชนควรจะดําเนินการ โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการหนังสือประเภทวรรณกรรม ซึ่งจะมีผลอยาง
สําคัญตอนโยบายการผลิตและกระจายหนังสือวรรณกรรมสูผูอาน ไปจนถึงนโยบายการอานของประเทศ 
 ป ค.ศ.2000 มหาวิทยาลัย Boras และมหาวิทยาลัย Gothenburg รวมกันทําวิจัยเพ่ือศึกษา
ลักษณะนิสัยที่สะทอนถึงวัฒนธรรมของชาวสวีเดน ผลการวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในปตอมาในชื่อ Cultural 

Barometer 2000 ระบุวา หองสมุดเปนสถานที่ที่มีบทบาทสําคัญตอการอาน และพบวาการแวะเวียนเขา
หองสมุด ตลอดจนการอานหนังสือ ถือเปนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมหลักของชาวสวีเดน สวนขอมูลการวิจัย
เชิงปริมาณที่นาสนใจ พบวา 

•  มากกวารอยละ 80 อานหนังสือเพ่ือความเพลิดเพลินอยางนอยปละ 1 เรื่อง 
•  ประมาณรอยละ 70 ของกลุมตัวอยางอายุที่มีอายุ 9 ปถึง 79 ป มักจะเขาไปใชบริการใน 
หองสมุด 

•  กลุมตัวอยางที่เปนชนชั้นแรงงานมักจะไปใชบริการที่หองสมุดประชาชน 
•  ผูหญิงอานหนังสือมากกวาผูชาย 
•  คนที่มีการศึกษาสูงอานหนังสือมากกวาคนที่มีการศึกษาต่ํา 
•  ประชากรในเมืองใหญมีอัตราการอานมากกวาผูคนที่อาศัยอยูในเมืองเล็ก 
•  ผูสูงอายุมีอัตราการอานเพิ่มสูงขึ้น 

 

ตลาดหนังสือกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายราคา 
 กอนป ค.ศ.1970 รัฐบาลสวีเดนใชนโยบายควบคุมราคาหนังสือในตลาด และควบคุมแหลงขาย
หนังสือ จนกระทั่งเกิดวิกฤติความผันผวนของตลาดหนังสือในป ค.ศ.1970 เปนผลใหจํานวนสํานักพิมพ
ลดลง ราคาหนังสือเพ่ิมสูงขึ้น ยอดขายหนังสือลดลง จนมีผูเสนอใหรัฐบาลนําแนวทางของประเทศนอรเวย 
หรือ Norwegian Model มาใช คือระบบแจกจายหนังสือและรายชื่อหนังสือแนะนําไปยังหองสมุด
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ประชาชนโดยไมคิดคาใชจาย แตรัฐบาลสวีเดนตัดสินใจเลือกเปลี่ยนจากนโยบายควบคุมราคาหรือการ
กําหนดราคาหนังสือแบบคงที่มาเปนการเปดเสรี (Free Pricing) แทนในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1970 โดยมี
ขอกําหนดระหวางผูคาที่เรียกวา “ขอตกลงทางการคาทั่วไประหวางสํานักพิมพสวีเดนและสมาคมผูจัด
จําหนายหนังสือ” นํามาใชเปนกติกาทางธุรกิจรวมกันระหวางรานหนังสือกวา 300 แหง และสํานักพิมพ
ประมาณ 60 แหง เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาและปริมาณการพิมพ และเปนกลไกในชวงที่ทุกฝายที่
เก่ียวของตางก็ตองใชเวลาในการปรับตัวรับมือกับสภาพแวดลอมใหมทางธุรกิจ 
 แตผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายราคาในชวงแรกๆ กลับทําใหสํานักพิมพขนาดใหญมีการ
รวมตัวกัน ทําใหการตั้งราคาหนังสือบางครั้งก็ไมเปนไปตามขอตกลงการคาทั่วไปฯ ในขณะที่สํานักพิมพ
ขนาดเล็กตางทยอยปดตัวลง จนนํามาสูความกังวลจากหลายภาคสวนในสังคมสวีเดนวาจะเกิดความเสื่อม
ถอยทางดานวัฒนธรรมของประเทศ รัฐบาลจึงพยายามหาแนวทางใหมๆ เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เชน 
การจัดตั้งชมรมหนังสือ (The Book Club) ที่เนนจัดพิมพวรรณกรรมประเภทนวนิยายคุณภาพ โดยตั้ง
ราคาขายเพียงครึ่งหน่ึงของราคาปกติที่จําหนายในรานหนังสือ จุดมุงหมายคือการเพิ่มผูเลน (player) ใน
ตลาดผูจัดพิมพและผูจัดจําหนาย เพ่ือแทรกแซงราคาใหมีการแขงขันมากขึ้น และทดแทนการลมหายตาย
จากไปของสํานักพิมพขนาดเล็ก 
 ขอตกลงการคาทั่วไปฯ ถูกยกเลิกอยางเปนทางการใน ค.ศ.1992 เม่ือตลาดหนังสือเร่ิมปรับตัวเขา
สูระบบการแขงขันที่สูงขึ้นเปนลําดับ โดยหลักๆ จะเปนการขับเคี่ยวกันระหวางผูจัดจําหนายหนังสือหรือ
สายสงกับชมรมหนังสือ ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายราคาในระยะเวลาประมาณ 20 ปทําใหรานคา
ปลีกและรานคาประเภทสาขาเครือขาย (bookstore chains) เติบโตขยายตัวเพ่ิมขึ้น มีการตอรองเง่ือนไขที่
เอ้ืออํานวยตอการแขงขันมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มสวนลดใหกับรานขายปลีก ตลอดจนเกิดกระบวนการ
สงเสริมการขายที่ลวนเปนประโยชนตอผูซื้อหรือผูอาน 
 ป ค.ศ.1994 รัฐบาลประกาศบังคับใชกฎหมายการแขงขัน (The Competition Law) กําหนดขอ
หามเด็ดขาดที่เปนการกีดขวางหรืออุปสรรคตอการแขงขันทางการผลิต การคาสินคาและบริการที่เปน
ประโยชนตอผูบริโภค รวมถึงเงื่อนไขที่ไมยุติธรรมในการซื้อขายและการใหสวนลด (Discounts) หากมี
การโฆษณาหรือขายในราคาพิเศษที่แตกตางไปจากราคาปกติทั่วไป (normal price) ผูขายจะตองขาย
หนังสือในราคาปกติทั่วไปกอนในชวงระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนด จากนั้นจึงจะขายในราคา
พิเศษได นอกจากนั้นยังกําหนดใหหองสมุดและหนวยงานภาครัฐจัดซื้อหนังสือโดยวิธีการประมูล เปนตน 
ถือเปนการสิ้นสุดยุคแหงการควบคุมราคาหนังสืออยางแทจริง 
 หลังจาก ค.ศ.1970 เปนตนมา ตลาดหนังสือของสวีเดนมีการปรับตัวอยางคอยเปนคอยไปในชวง
เปลี่ยนผานจากผลกระทบของนโยบายราคา โดยทั่วไป รานหนังสือและหองสมุดจะกระจายตัวอยูในทุก
พ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลขนาดใหญ รอยละ 75 ของเทศบาลจํานวน 
289 แหงมีรานหนังสือรวมกันถึง 400 ราน และมีรานคาหนังสือเคลื่อนที่ขนาดเล็กมากกวา 100 ราน (อีก
รอยละ 25 ของจํานวนเทศบาลยังไมมีรานหนังสือ เน่ืองจากจํานวนประชากรเบาบางคือต่ํากวา 10,000 
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คน) อยางไรก็ตาม สถิติจํานวนรานหนังสือกลับลดลงอยางตอเน่ืองทุกปจนกระทั่งถึงป ค.ศ.2002 ซึ่งมีการ
ประกาศลดภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนรานหนังสือจึงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 

 ตลาดหนังสือเสรี ยังทําใหเกิดการพัฒนาและความรวมมือมากขึ้นระหวางรานหนังสือและราน
เครือขายในรูปแบบตางๆ การเปนเจาของธุรกิจขายหนังสือในประเทศสวีเดนนับวาเปนธุรกิจที่เล็กมาก 
รานหนังสือประเภทที่มีเจาของเปนสมาคมหรือองคกรสาธารณะ เชน Akademibokhandeln (สหกรณแหง
สวีเดนเปนเจาของ) มีสาขา 27 แหง เปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุด และ Wettergrens Bokhandeln AB 

มีสาขา 7 แหง สวนรานหนังสือประเภทเจาของคนเดียว (individually owned outlets) ที่ใหญที่สุดคือ 
Bokia มีรานสาขาเครือขายถึง 104 ราน และราน Julbocken มีสาขาเครือขาย 32 ราน ผูจัดจําหนายราย
ใหญและเครือขายรานหนังสือครอบคลุมการกระจายหนังสือทั่วไปในทองตลาดประมาณรอยละ 80 สวน
อินเทอรเน็ตมีสวนแบงตลาดอยูประมาณรอยละ 8 และกําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 

นโยบายที่สงผลกระทบตอราคาหนังสือ และนํามาสูการเปลี่ยนแปลงดานอ่ืนๆ ตามมาอยางขนาน
ใหญ คือการที่รัฐบาลสวีเดนตัดสินใจลดภาษีมูลคาเพิ่มในสินคากลุมหนังสือและผลิตภัณฑที่เก่ียวของ จาก
เดิมรอยละ 25 เหลือเพียงรอยละ 6 ในเดือนธันวาคม ค.ศ.2002 สํานักงานสถิติแหงชาติของสวีเดนระบุวา
การลดภาษีมูลคาเพิ่มทําใหตนทุนคาใชจายเพื่อซ้ือหนังสือเด็กลดลง ขณะที่ตนทุนการผลิตหนังสือทั่วไป
ลดต่ําลงอยางมาก ทําใหราคาหนังสือถูกลง และยอดขายหนังสือของสํานักพิมพตางๆ เพ่ิมขึ้น นํามาสูการ
เปลี่ยนแปลงนิสัยการอาน แมแตกลุมผูใหญที่ไมคอยอานหนังสือก็เปลี่ยนนิสัยมาอานหนังสือเพ่ิมขึ้น 
จํานวนสมาชิกของสมาคมผูจําหนายหนังสือแหงสวีเดนซึ่งเคยมีอัตราลดลงหรือไมก็คงที่ทุกปนับจาก ค.ศ. 
1978 ถึง ค.ศ. 2001 กลับเพ่ิมขึ้น 24 รายใน ค.ศ.2003 (ดูรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมในหัวขอ “ผลของ
นโยบายลดภาษีมูลคาเพิ่ม”) 

 ในชวงเวลาเดียวกัน หางสรรพสินคาและรานคาประเภท hyper market ก็ขายหนังสือไดในจํานวน
ที่มากขึ้น และหนังสือกลายเปนสิ่งที่สามารถหาซื้อไดในรานคาซึ่งมิไดจําหนายหนังสือมากอน ยอด
จําหนายหนังสือทางอินเทอรเน็ตก็เพ่ิมขึ้นอยางมากดวย สะทอนใหเห็นถึงชองทางการเขาถึงหนังสือของ
ผูอานที่สะดวกมากขึ้นในขณะที่ราคาหนังสือหรือตนทุนการอานลดลงอันเปนผลจากการลดภาษี 
 ป ค.ศ.2007 ปริมาณหนังสือที่มีการจําหนายในประเทศสวีเดนสูงถึง 80 ลานเลม เปนยอดขาย
หนังสือที่พิมพซ้ํา 45.6 ลานเลม หนังสือใหม 28 ลานเลม ที่เหลือเปนหนังสือนําเขา หากพิจารณาเฉพาะ
หนังสือประเภทนวนิยายที่เขียนโดยนักเขียนชาวสวีดิช มียอดพิมพและจําหนายเพิ่มขึ้นเกือบ 5 ลานเลม 
สะทอนใหเห็นวานักเขียนชาวสวีดิชไดรับความนิยมจากผูอานมากขึ้น มูลคาตลาดหนังสือโดยรวมคิดเปน
ประมาณ 7 พันลานสวีดิชโครน หรือประมาณ 28,000 ลานบาท 
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ผลของนโยบายลดภาษีมูลคาเพิ่ม 

 สวีเดนและเดนมารก เปนสองประเทศที่มีอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) สูงที่สุดสําหรับหนังสือ คือ 
รอยละ 25 ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปมีการลด VAT หรือบางประเทศก็ไมเก็บเลย โดยทั่วไปแลวภาษี
ที่จัดเก็บในอัตราสูงจะมีผลใหระดับราคาสินคาสูงขึ้นดวย ประมาณการวารัฐบาลสวีเดนมีรายไดจาก VAT 

ที่เก็บจากอุตสาหกรรมหนังสือเปนจํานวนถึง 700–800 ลานสวีดิชโครน หรือเฉลี่ยปละประมาณ 3,000 

ลานบาท 
 ตอมาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2002 รัฐบาลตัดสินใจลดภาษีมูลคาเพิ่มลงเหลือรอยละ 6 เพ่ือ
สนับสนุนและสงเสริมการอานแกประชาชน สงผลกระทบทางบวกตออุตสาหกรรมหนังสืออยางชัดเจน 
ราคาหนังสือลดลงทันทีรอยละ 15 ทําใหปริมาณการซื้อหนังสือและยอดขายของสํานักพิมพเพ่ิมสูงขึ้นรอย
ละ 14 แมวาในชวงปแรกจะยังไมเห็นผลชัดเจนมากนักในสวนของยอดขายหนังสือปกออน และยังไมมีผล
การสํารวจวิจัยชี้ชัดวาเปาหมายของนโยบายที่มุงหวังจะจูงใจใหกลุมผูมีรายไดนอยเปลี่ยนพฤติกรรมมา
ซื้อหนังสือเพ่ิมขึ้นหรือไม แตนโยบายลดภาษีมูลคาเพิ่มก็มีสวนดึงดูดกลุมผูอานหนาใหมใหซื้อหนังสือเพ่ิม
มากขึ้น 
 หนึ่งปหลังการลดภาษีมูลคาเพิ่ม ยอดขายรวมของสมาชิกสมาคมผูจัดพิมพหนังสือสูงมากกวา 40 

ลานเลม นับเปนสถิติการจําหนายสูงที่สุดที่ไดมีการบันทึกไว สวนธุรกิจรานหนังสือถึงแมจะไดรับ
ผลกระทบจากการแขงขันดานราคาอยางรุนแรงจากรานหนังสือทางอินเทอรเน็ต แตยอดจําหนายและ
อัตราผลตอบแทนของผูคาปลีกและรานคาหนังสือกลับเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 20 เปนสาเหตุที่ทําใหมีผูสนใจ
เขามาทําธุรกิจรานหนังสือกันมากขึ้น และมีผลตอจํานวนรานหนังสือที่เพ่ิมขึ้นตั้งแต ค.ศ.2002 เปนตนมา 
 ประเภทหนังสือที่ไดรับผลกระทบทางบวกจากนโยบายลดภาษีมูลคาเพิ่ม ไดแก หนังสือนวนิยาย 
(Fiction) หนังสือเด็ก (Children’s books) หนังสือที่ไมใชนวนิยาย (Non-Fiction) เชน ตําราอาหาร เร่ือง
เก่ียวกับธรรมชาติ คูมือตางๆ หนังสือชีวประวัติ วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ปรัชญา และจิตวิทยา สวน
หนังสือเรียนไมไดรับผลทางบวกจากการลดภาษีมูลคาเพิ่มมากนัก เนื่องจากไมใชตนทุนของการ
ดําเนินการ เพราะสํานักพิมพใชระบบขายตรงไปยังโรงเรียนโดยไมผานรานหนังสือหรือสายสง (ตัวแทน
จําหนาย) 
 

หนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินนโยบายการอาน 

 

 ชมรมหนังสือแหงสวีเดน (The Swedish Book Club) 

 ชมรมหนังสือเกิดขึ้นมาในชวงทศวรรษ 1970 เพ่ือเปนผูเลนรายใหมในตลาดหนังสือเสรี มีบทบาท
สําคัญในตลาดที่กําลังปรับตัวจากการควบคุมราคาไปสูการแขงขัน โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
ดําเนินการโดยสํานักพิมพที่มีความชํานาญการเฉพาะ และนําเอานําเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชรวบรวม
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และวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบสนองความตองการของสํานักพิมพและผูอานทั่วไปที่เปนสมาชิก ทําใหการ
ผลิตและการกระจายหนังสือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ชมรมหนังสือจะนําเสนอขอมูลทางเลือกใหมๆ ในเร่ืองของประเภทและราคาหนังสือที่เหมาะสม 
เพ่ือใหหนังสือดีและมีความนาสนใจถูกผลิตและกระจายไปถึงผูอานอยางทั่วถึง เปดโอกาสใหมีการแขงขัน
ทางการตลาดในระดับปกติ และมีปริมาณการจัดพิมพหนังสือแตละเรื่องใหเหมาะสมกับความตองการ 
สอดคลองกับราคาจําหนาย โดยทําหนาที่เปนผูแจงขาวสารและสารสนเทศแกสมาชิกถึงการเปลี่ยนแปลง
ของราคา ซึ่งอาจมีผลกระทบตอสมาชิกทั้งที่เปนผูผลิตและผูอานใหไดรับรูและสามารถวางแผนการ
ตัดสินใจไดลวงหนา 
 

Swedish National Council for Cultural Affairs (NCCA) 

นอกจากชมรมหนังสือที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ แตดําเนินการโดยองคกรภาคเอกชนที่มี
ความเชี่ยวชาญชํานาญในตลาดหนังสือแลว รัฐบาลสวีเดนยังจัดตั้งหนวยงานใหมที่มีบทบาทสําคัญในการ
เชื่อมรอยตอการดําเนินงานเพื่อใหผลลัพธของนโยบายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่สําคัญไดแก Swedish 

National Council for Cultural Affairs หรือ NCCA ซึ่งตั้งขึ้นในป ค.ศ.1974 ทําหนาที่ดําเนินนโยบายดาน
วัฒนธรรมและการศึกษา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีขอบเขตความรับผิดชอบงานอยางกวางขวาง 
ครอบคลุมทั้งเรื่องการเปนแหลงสนับสนุนทางการการเงิน และการใหคําแนะนําแกกระทรวงวัฒนธรรมใน
การพัฒนาแหลงเรียนรูทุกประเภท อาทิ พิพิธภัณฑ หอศิลป โรงภาพยนตร โรงละคร ศูนยวัฒนธรรม และ
หองสมุดประชาชน 

 

 สาํนักพิมพ Easy-to-Read และมูลนิธิ Easy-to-Read 

 สํานักพิมพ Easy-to-Read แหงประเทศสวีเดนมีวัตถุประสงคที่จะผลิตและผลักดันวรรณกรรม
ตลอดจนความสามารถในการเขาถึงขาวสารการอานของกลุมคนวัยผูใหญที่ประสบปญหาอานหนังสือไม
ออก มีอุปสรรคและขอจํากัดในการอาน หรือขาดทักษะทางภาษา (เชน กลุมชาติพันธุที่มีภาษาของตนเอง 
และไมเขาใจภาษากลาง ) สํานักพิมพ Easy-to-Read บริหารงานโดยมูลนิธิ Easy-to-Read และ
ดําเนินการจัดพิมพหนังสือประเภท Easy-to-Read มาตั้งแต ค.ศ.1968 โดยมีรัฐสภาและรัฐบาลสวีเดน
คอยกํากับดูแลและวางแนวนโยบาย 
 กลุมเปาหมายของหนังสือ Easy-to-Read รวมไปถึงกลุมผูมีความบกพรองทางการอาน (กลุมที่มี
ขอจํากัดในดานการเรียนรูและความเขาใจ) กลุมผูมีความผิดปกติทางสมองที่ทําใหเกิดความลําบากในการ
อานและการสะกดคํา กลุมพิการทางหูมาตั้งแตเกิด กลุมคนวัยชรา กลุมไรการศึกษา กลุมที่มีปญหาทาง
สังคม กลุมผูอพยพ ตลอดจนกลุมนักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียน 
 มูลนิธิ Easy-to-Read พยายามปรับปรุงและจัดพิมพวรรณกรรมคลาสสิค หนังสือที่เขียนขึ้นใหม
และเพิ่งไดรับการตีพิมพ รวมทั้งหนังสือที่เขียนโดยตรงสําหรับ Easy-to-Read ซึ่งมีทั้งที่เปนนวนิยายและ
ไมใชนวนิยาย และครอบคลุมหนังสือทุกแนว เชน เร่ืองสั้น โคลงกลอน เร่ืองลึกลับ ความรัก เร่ืองตลก
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ขบขัน โดยเนนใหอานงายและเพลิดเพลิน ดวยความเชื่อวาหากผลิตหนังสือที่อานงายๆ ใหแกคนกลุมนี้
ได ก็จะอานไดงายสําหรับกลุมเปาหมายอื่นๆ ดวย 
 การเขียนหนังสือ Easy-to-Read มีหลักการอยูวาจะตองเขียนอยางเปนรูปธรรม มีความตอเน่ือง 
มีเหตุผล ตรงไปตรงมา เรียบงาย ไมมีการบรรยายเยิ่นเยอหรือมีตัวละครเขามาเกี่ยวของมากจนเกินไป 
หลีกเลี่ยงการใชภาษาเชิงสัญลักษณหรือคําอุปมาอุปไมย เขียนกระชับ ไมใชคํายาก มีการจัดวางโครง
เร่ืองที่เรียงลําดับตามวันเวลา และตองไมมีลักษณะที่เนนการสั่งสอนมากจนเกินไป เปนหนังสือ
สาระบันเทิงที่กระตุนใหผูอานรูสึกอยากอาน และจากหลักการที่วา “รูปภาพเพียงรูปเดียวสามารถบรรยาย
หรือพรรณนาไดเปนพันๆ คํา” จึงทําใหหนังสือ easy-to-read สวนใหญใชภาพถายหรือภาพลายเสนที่
ชวยเรงเราอารมณความรูสึก ประกอบการอธิบายเนื้อหา เพ่ือสื่อสารถึงบรรยากาศที่ไดอธิบายไวในบริบท 
ส่ิงเหลานี้จะชวยเอ้ืออํานวยตอความเขาใจของกลุมผูอานที่บกพรองทางปญญาใหเกิดความเขาใจและ
ตีความเนื้อหาในหนังสือไดอยางเปนรูปธรรมดียิ่งขึ้น 

 ในสวนของการดัดแปลงวรรณกรรมคลาสสิคใหเปนหนังสือ  Easy-to-Read จะใหความสําคัญกับ
การคงไวของบรรยากาศและอารมณความรูสึก รวมทั้งประเด็นหลักๆ ของผูเขียนด้ังเดิม ดังน้ันการ
ดัดแปลงจึงตองมีลักษณะของการนํามาเลาใหม (re-telling) มิใชการแปล 
 นอกจากหนังสือแลว ยังมีการจัดทําหนังสือพิมพในลักษณะ Easy-to-Read เพ่ือกลุมผูอานที่มี
ปญหาในการอานเชนกัน โดยเปนหนังสือพิมพรายสัปดาหขนาด 8 หนา ที่จัดพิมพเฉพาะกลุมเปาหมาย 
เชน กลุมเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มีอายุตั้งแต 10 ถึง 12 ป กลุมผูใหญที่มีการศึกษานอย คนชรา และ
กลุมผูอพยพเขาเมืองหรือคนที่กําลังเรียนภาษาสวีดิช นําเสนอขาวในประเทศ ขาวตางประเทศ ขาวกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม เหมือนกับหนังสือพิมพฉบับด้ังเดิม เพียงแตเขียนดวยภาษาสวีดิชแบบงายๆ และส้ันกวา 
ขาวสวนใหญจะใชภาพประกอบ บางเรื่องเขียนขึ้นใหม บางเรื่องดัดแปลงจากสํานักขาว หรือจาก
หนังสือพิมพและสื่ออ่ืนๆ 

มูลนิธิ Easy-to-Read ใชส่ือสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน วิดีโอ เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธถึงหนังสือ 
Easy-to-Read ไปยังกลุมคนที่มีอุปสรรคดานการอาน แตวิธีที่ดูจะไดผลที่สุดคือการเผยแพรแจกจายแคต
ตาล็อกและจดหมายขาวประชาสัมพันธรายชื่อหนังสือที่มีการจัดพิมพใหกับสมาชิกและกลุมเปาหมาย ผูที่
สนใจสามารถสั่งซื้อไดทางไปรษณีย ซึง่เปนวิธีจัดจําหนายของหนังสือประเภทนี้ 

ปจจุบันมีการจัดพิมพหนังสือในลักษณะ Easy-to-Read ประมาณ 15–20 เร่ืองตอป โดยประมาณ
การวามีชาวสวีดิชประมาณ 300,000 ถึง 500,000 คน ที่ไดรับประโยชนจากหนังสือ Easy-to-Read 

โดยเฉพาะกลุมคนที่มีอุปสรรคในการอานและความเขาใจในการอานเอกสารหรือหนังสือ นอกจากนี้ 
หนังสือ Easy-to-Read ยังเปนจุดเริ่มตนในการจุดประกายความสนใจ กอใหเกิดความมั่นใจในตนเอง และ
เปดโอกาสใหผูอานไดปรับปรุงทักษะการอานตอไปอีกดวย 
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 มูลนิธิหนังสือแหงสวีเดน (Swedish Book Foundation) 

 มีภารกิจหลักในการวิจัยดานการอาน การเขียน และการดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือสงเสริมการ
อานของประชาชนชาวสวีเดน รวมทั้งจัดทําโครงการรณรงคหนังสือสําหรับเด็ก “หนังสือหน่ึงเลมเพ่ือเด็ก
ทุกคน” (A Book for Every Child Campaign) 

 โครงการ “หนังสือหน่ึงเลมเพ่ือเด็กทุกคน” เร่ิมตนดําเนินการนํารองกับโรงเรียน 2-3 แหงตั้งแต 
ค.ศ.1996 โดยความรวมมือกับสมาคมผูจําหนายหนังสือแหงสวีเดน จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการอานของ
เด็กดวยกิจกรรม “คุยเร่ืองหนังสือ” (Book talk) เปนกิจกรรมการอานในโรงเรียนและหองสมุดที่ใชหนังสือ
เปนสื่อกลางของเรื่องราวในการพูดคุยสนทนา รวมทั้งการเดินทางแวะเวียนไปเยี่ยมรานหนังสือ  เพ่ือให
เด็กๆ ที่เขารวมโครงการไดเลือกหนังสือไปอานไดฟรี ในการเปดรับสมัครชวงแรก ผูเขารวมโครงการถูก
จํากัดไวเพียง 200 คน โดยการดําเนินกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นจะมาจากการตกลงรวมกันระหวางผูขาย
หนังสือ บรรณารักษ ครู และเด็ก และมีการนําเสนอแผนกิจกรรมที่จะดําเนินการในลักษณะรายงานสั้นๆ 

กอนที่จะดําเนินการจริง ความสําเร็จของโครงการนี้ทําใหมีการขยายเปนโครงการระดับชาติในระหวางป 
ค.ศ.2002 ถึง 2007 

 รัฐบาลสวีเดนตอยอดความสําเร็จของโครงการนี้ใน ค.ศ.2008 ดวยการใหเงินอุดหนุนแก
สํานักพิมพ En Bok för alla หรือหนังสือสําหรับทุกคน (Books for Everyone) เปนจํานวนถึง 10 ลานส
วีดิชโครน (ประมาณ 40 ลานบาท) เพ่ือจัดพิมพวรรณกรรมคุณภาพในราคาถูก และทุกปสํานักพิมพจะ
จัดพิมพแคตตา-ล็อกรายชื่อหนังสือใหมและเร่ืองยอแจกจายใหกับหองสมุดประชาชน โรงเรียน และนัก
อานทั่วไป เปนการจุดประกายความสนใจและใหสารสนเทศที่จําเปนตอการตัดสินใจซื้อหนังสือที่เหมาะสม
กับความตองการของผูอานแตละคน 
 

 สถาบันการเงินสําหรับอุตสาหกรรมหนังสือ (The Book Industry Finance Institute: BFI) 

 จัดตั้งขึ้นในป ค.ศ.1977 ทําหนาที่พัฒนาและใหสินเชื่อในตลาดหนังสือของสวีเดน รวมถึงการ
ติดตามพัฒนาการในตลาดหนังสือ โดยเฉพาะผูประกอบธุรกิจรานหนังสือ โดยมีวัตถุประสงคที่จะให
คําแนะนําและความชวยเหลือแกผูขายหนังสือ ทั้งดานการลงทุนและการสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือรักษา
และเสริมสรางความแข็งแกรงของเครือขายรานหนังสือ และเพิ่มชองทางเขาถึงวรรณกรรมอันทรงคุณคา
ผานรานหนังสือ นอกจากนั้น ยังใหเงินสนับสนุนการจัดพิมพวรรณกรรมและหนังสือของกลุมผูอพยพ ชน
กลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุที่ใชภาษาของตน จํานวน 50-80 เลมเปนประจําทุกป ทั้งน้ี BFI จะตองจัดทํา
รายงานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตลาดหนังสือเปนรายไตรมาสและรายงานประจําปเสนอตอรัฐบาลอีก
ดวย 
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รฐับาลกับการสนับสนุนทางดานการเงิน 

 ประเทศนอรเวยและสวีเดน เปนเพียง 2 ประเทศในยุโรปที่รัฐบาลใหเงินอุดหนุนเพื่อการจัดพิมพ
หนังสือ โดยเฉพาะประเทศสวีเดนมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเงินอุดหนุนแกสํานักพิมพเปน
คณะกรรมการระดับชาติ เร่ิมดําเนินการมาตั้งแตป ค.ศ.1975 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนเครื่องมือที่ใชใน
การสงเสริมและรักษามาตรฐานคุณภาพและความหลากหลายของหนังสือ โดยเนนใหความสําคัญกับ
วรรณกรรมคุณภาพและวรรณกรรมเด็ก เงินอุดหนุนนี้ยังรวมไปถึงการจัดพิมพและจัดสงแคตตาล็อก
รายชื่อหนังสือใหกับหองสมุดโรงเรียนและหองสมุดประชาชนทั่วประเทศ 
 นับตั้งแต ค.ศ.1975 เปนตนมา รัฐบาลสวีเดนใหเงินสนับสนุนการจัดพิมพวรรณกรรมเปนจํานวน 
700–750 เร่ืองตอป หนังสือเหลานี้จะไดรับการประเมินและคัดเลือกโดยกลุมผูชํานาญการอิสระ ทั้งที่เปน
นักเขียน นักแปล นักวิจารณ ครู บรรณารักษ และผูเชี่ยวชาญดานอื่นๆ โดยมีเกณฑการพิจารณาที่เปน
มาตรฐาน นโยบายใหเงินอุดหนุนทําใหหนังสือวรรณกรรมที่ไดรับการสนับสนุนมีราคาถูกและกระจาย
เผยแพรสูประชาชนกวางขวางมากขึ้น และมีสวนชวยใหสํานักพิมพทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถ
ดํารงคงอยูได สงผลใหความพยายามรวมตัวของกลุมสํานักพิมพเพ่ือที่จะผูกขาดตลาดเปนไปไดยาก 
 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการใหเงินทุนอุดหนุนการจัดพิมพหนังสือแกสํานักพิมพจะดําเนินไปได
ดวยดีและกอใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม แตเปาหมายของการสรางสรรควรรณกรรมใหเปนที่รูจักอยาง
กวางขวางและสามารถเขาถึงไดงายก็ยังต่ํากวาผลลัพธที่คาดหวัง ดังนั้น ในป ค.ศ.1999  ระบบวิธีการ
กระจายหนังสือที่สงตรงไปยังหองสมุดประชาชนและรานคาหนังสือประมาณ 100 ราย โดยไมผานสายสง
หรือตัวแทนจําหนายจึงถูกนํามาใชเพ่ืออุดชองวางผลลัพธของนโยบาย 
 รัฐบาลสวีเดนใชวงเงินอุดหนุนในป ค.ศ.1997 ใหกับวรรณกรรมที่เขียนขึ้นใหมและวรรณกรรม
คลาสสิกระดับโลกที่แปลเปนภาษาสวีดิช รวมทั้งหนังสือที่ไมใชนวนิยาย หนังสือภาพสําหรับเด็ก หนังสือ
สําหรับวัยรุน และหนังสือที่แปลมาจากภาษาของชนกลุมนอย เปนเงินประมาณ 30 ลานสวีดิชโครน 
(ประมาณ 120 ลานบาท) และเพิ่มสูงขึ้นเปน 121.5 ลานสวีดิชโครน หรือประมาณ 486 ลานบาทใน ค.ศ.
2006 ในจํานวนนี้มากกวาครึ่งหนึ่งเปนเงินอุดหนุนสําหรับการจัดพิมพหนังสือ และประมาณหนึ่งในสี่เปน
เงินอุดหนุนสําหรับจัดซื้อหนังสือใหกับหองสมุดประชาชนและหองสมุดโรงเรียน ที่เหลือเปนเงินอุดหนุน
ใหกับโครงการกิจกรรมสงเสริมการอานตางๆ ในโรงเรียน และเงินอุดหนุนใหแกผูคาปลีกในการปรับปรุง
รานการสต็อคหนังสือ และการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การสงเสริมการอานในโรงเรียน 

 ครูชาวสวีดิชมีบทบาทหลักในการสงเสริมการอานมายาวนาน เปนเรื่องธรรมดาที่ทุกชั้นเรียนจะมี
กิจกรรมการอานสะสมแตม (เด็กทุกคนจะอานหนังสือเลมใดเลมหน่ึงในเวลาเดียวกัน) กิจกรรมอานออก
เสียง (ครูจะอานออกเสียงดังๆ ใหนักเรียนฟง และใหนักเรียนทั้งชั้นหรือรายบุคคลฝกอานออกเสียง) การ
อภิปรายถึงหนังสือที่อาน เปนกิจกรรมที่จะตามมาในระหวางหรือภายหลังการอานหนังสือเลมนั้นๆ โดย
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ครูจะใหความสําคัญกับการเลือกหนังสือและใหคําแนะนําถึงหนังสือที่นํามาอานเพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 โดยท่ัวไป หนังสือวรรณกรรมจะถูกเลือกมาใชในกิจกรรมสงเสริมการอาน เพราะหนังสือที่ไดรับ
การยกยองวาเปนวรรณกรรม มักจะสะทอนถึงความคิดที่ขัดแยงกัน จนนําไปสูการตรวจสอบแงมุมของ
ปญหาและการตั้งคําถามในประเด็นที่เชื่อมโยงถึงคุณคาของชีวิตและโครงสรางของสังคม เน้ือหาของงาน
วรรณกรรมมีความลุมลึกและเชื่อมโยงการอานเขากับการคิดเชิงวิเคราะหและการจินตนาการ เด็กๆ ที่อาน
วรรณกรรมจึงตองใชความสามารถในการอานมาขบคิดอภิปรายในประเด็นเชิงจริยธรรม ซึ่งจะนําไปสูการ
เรียนรูที่จะยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางกับของพวกเขา เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักและเขาใจถึงความ
แตกตางหลากหลายทางความคิด เน่ืองจากเด็กแตละคนในชั้นเรียนตางก็มีภูมิหลังทางสังคม เพศสภาพ 

และชนชั้นที่แตกตางกัน 
 ดวยเหตุนี้ รัฐบาลสวีเดนจึงใหความสําคัญกับนโยบายการใหเงินอุดหนุนในการจัดพิมพหนังสือ
ประเภทวรรณกรรม และสงใหกับโรงเรียนและหองสมุดทั่วประเทศ และเพื่อใหมีการใชประโยชนจาก
หนังสือที่จัดสงให จึงใหเงินอุดหนุนแกโรงเรียนและครูในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
 

  ตัวอยางกิจกรรมสงเสริมการอานในโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยม 

 การสงเสริมการอานดวยการกระตุนการอาน ครูจะมอบหมายงานใหนักเรียนไปสัมภาษณ
ผูปกครอง ปูยาตายาย และขอใหพวกทานเหลานี้เลานิทานใหเด็กฟง จากนั้นนักเรียนจะตองเลานิทานที่
ตนเองฟงมาใหกับนักเรียนคนอ่ืนๆ ในชั้นเรียนฟง เม่ือเลาเสร็จ ทั้งชั้นเรียนจะรวมกันอภิปรายกันเก่ียวกับ
ความแตกตาง รวมทั้งความคลายคลึงกันของโครงสรางและเนื้อหาในนิทาน หลังจากนั้นนักเรียนตองเขา
หองสมุดและเลือกนิทานมาอานหนึ่งเรื่อง พรอมกับวาดรูปที่สามารถพรรณนาหรืออธิบายรายละเอียดของ
เน้ือหานิทานได แลวนํามารวมอภิปรายกันอีกครั้งหนึ่งในชั้นเรียน 
 การพัฒนาความสามารถในการอาน เพ่ือเพ่ิมความเขาใจทางดานประวัติศาสตรและความรูใน
เชิงลึกของนักเรียน ครูและบรรณารักษจะคัดเลือกและจัดเตรียมจัดหาหนังสือวรรณกรรมที่เหมาะสมกับ
หัวขอที่นักเรียนจะศึกษาคนควา ตัวอยางเชนการทําโครงการหัวขอ “การอพยพหรือการยายถิ่นฐาน” 
นักเรียนทุกคนจะไดรับการมอบหมายใหอานวรรณกรรมอยางนอยหน่ึงเรื่อง ซึ่งเก่ียวของกับการอพยพ
ของคนสวีดิชที่ยายไปอยูที่อเมริกาเหนือในศตวรรษที่ 19 นักเรียนทุกคนตองระบุเหตุผลของการอพยพ 

ปญหาตางๆ ที่ผูอพยพตองเผชิญเม่ือไปพํานักในประเทศใหม ความฝน ความหวัง และการตอสูเพ่ือความ
อยูรอด จากนั้นคือการสัมภาษณผูอพยพหรือผูลี้ภัยที่เขามาพํานักในสวีเดน โดยนักเรียนสามารถเลือก
สัมภาษณสมาชิกครอบครัวหรือญาติพ่ีนองของผูอพยพดวยก็ได ในชวงสรุปโครงการ นักเรียนจะเกิด
ความเขาใจและตระหนักถึงเหตุผลที่คน สวีดิชอพยพออกจากประเทศในศตวรรษที่ 19 วาสวนใหญแลวก็
มีเหตุผลที่ไมแตกตางกันเทาไรนักกับผูอพยพที่ยายเขามาอยูในประเทศสวีเดนในปจจุบัน 
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 การเสริมสรางประสบการณการอาน นักเรียนระดับมัธยมตนจะไดรับมอบหมายใหอานหนังสือ
ตําราที่เปนภาษาสวีดิชเปนเวลา 60 นาทีตอสัปดาห ซึ่งชั่วโมงการอานดังกลาวจะถูกกําหนดไวในปฏิทิน
การศึกษาของโรงเรียน ทั้งน้ี นักเรียนสามารถเลือกอานตําราเรื่องใดก็ไดจากหัวเรื่องที่แตกตางกันถึง 40 

หัวเรื่อง หนังสือที่นํามาใหนักเรียนเลือกอานจะเปนหนังสือที่ทําความเขาใจไดงาย โดยไมมีการกําหนด
จํานวนหนาหรือประเภทหนังสือ เพ่ือใหเด็กนักเรียนเกิดความกระตือรือรนตอการอานและเสริมสราง
ประสบการณที่ดีตอการอานหนังสือประเภทตํารา 
 การเสริมสรางประสบการณการอานรวมกัน นักเรียนมัธยมตนทุกชั้นปจะไดรับมอบหมายให
อานหนังสือหน่ึงเลมที่เปนเร่ืองเดียวกัน ซึ่งถูกคัดเลือกโดยบรรณารักษและครู เพ่ือใชเปนหนังสือสําหรับ
สรางประสบการณและสัมพันธภาพรวมกัน โดยจะมีการเสวนาอภิปรายอยางเขมขนถึงเรื่องราวตางๆ ที่ได
จากการอาน กิจกรรมนี้สามารถกระตุนใหนักเรียนสะทอนความคิดเห็นที่มีตอหนังสือเลมเดียวกันแตมี
แงมุมทางความคิดแตกตางกันออกไปในแตละคน แลวมารวมกันอภิปรายเพ่ือตีความหาจุดรวมทาง
ความคิดที่เหมือนกันของแตละคน 

 

หองสมุดประชาชนกับการสงเสริมการอาน 

 ประเทศสวีเดนมีหองสมุดประชาชน 289  แหง และหองสมุดสาขาอีกประมาณ 1,100 แหง เปดทํา
การมากกวา 33,000 ชั่วโมงตอสัปดาห ในแตละป เงินอุดหนุนจากภาครัฐใหกับหองสมุดเพื่อการจัดซื้อ
หนังสือมีจํานวนลดลง สวนทางกับปริมาณหนังสือซ่ึงไดรับการตีพิมพในทองตลาดที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากรัฐบาลเลือกใชวิธีจายเงินอุดหนุนผานสํานักพิมพในอัตรารอยละ 50 ของราคาหนังสือสุทธิ เพ่ือ
จัดพิมพและจัดสงหนังสือที่ไดรับการคัดสรรไปยังหองสมุดโดยตรง 
 ในป ค.ศ.1997 รัฐบาลออกกฎหมายหองสมุด (Library Law) ซึ่งกําหนดใหเทศบาลเมืองทุกแหง
ตองจัดใหมีหองสมุดประชาชน และระบุวากิจกรรมสงเสริมการอานเปนพันธกิจหลักที่สําคัญที่สุดของ
หองสมุด ดังน้ัน เทศบาลจํานวน 289 แหงจึงมีหองสมุดอยูอยางนอย 1 แหง โดยไดรับเงินอุดหนุนจาก
สภาเทศบาล เฉลี่ยรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายดานการศึกษาและวัฒนธรรม ทั้งน้ีรัฐบาลจะจัดสรร
เงินชวยเหลือเพ่ิมเติมสําหรับการจัดกิจกรรมในแตละภูมิภาคตามความเหมาะสม 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากอัตราการใชหองสมุดมีปริมาณลดลงอยางชัดเจน โดยเฉพาะกลุมผูใชที่
เปนเด็ก เยาวชน วัยรุน และคนหนุมสาว จึงทําใหสมาคมหองสมุดแหงประเทศสวีเดนพยายามคนหา
วิธีการดึงดูดใหผูใชกลุมน้ีเขามาใชบริการหองสมุดประชาชนเพิ่มขึ้น มีการเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ปญหาระหวางหองสมุด การจัดประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุม (focus group) 

และการออกภาคสนามเพื่อศึกษาเฉพาะกรณี จนกระทั่งนํามาสูโครงการ “2020 Mars Express” 

 โครงการนี้เร่ิมตนในฤดูใบไมรวง ค.ศ.2005 และสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.2008 แนวคิดหลัก
ของโครงการคือการรับฟงความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน คนหนุมสาว ที่มีตอหองสมุดและขอเสนอในการ
ปรับปรุงพัฒนา โดยในแตละเขตพ้ืนที่จะมีบรรณารักษประมาณ 15 คน ผูอํานวยการหองสมุด และทีมงาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด รวมกับแตละทีมงานประจําเขต เขารวมโครงการ 
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 โครงการแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเปนการพัฒนาและทดสอบวิธีการที่จะใหเด็กและ
เยาวชนเขามามีสวนรวมในการออกแบบพื้นที่ทางกายภาพของหองสมุด ขั้นตอนที่สองเปนการคนหาวา
จะใชเทคโนโลยีใหมๆ ในลักษณะใดที่จะชวยทําใหหองสมุดมีความเราใจ สวยงาม เพ่ือเปนแรงกระตุน
ความสนใจการอานและการเรียนรู 

 หองสมุดที่เขารวมโครงการตางไดรับคําแนะนําและความคิดเห็นดีๆ จากกลุมเด็กและเยาวชนวัย
หนุมสาว ทั้งจากการสัมภาษณ แบบสอบถาม และเครื่องมือทดสอบเพื่อเจาะลึกถึงความตองการของ
กลุมเปาหมาย นอกจากนั้นยังมีการทดลองเชิงปฏิบัติ (Workshop) ดวยการใหกลุมเปาหมายเขาเยี่ยมชม
หองสมุด โดยทีมงานหองสมุดจะคอยศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย สวนการสนทนากลุม 
ประกอบดวยผูเขารวมหลากหลายอาชีพ เชน ครู นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม สถาปนิก ที่ปรึกษา
ดานสถาปตยกรรม นักออกแบบ นักศิลปกรรม นักออกแบบภูมิทัศน เพ่ือรวมกันหารูปแบบที่เหมาะสม
สอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของเด็ก เยาวชน และคนวัยหนุมสาว  
 ภายหลังจากการปรับปรุงดานกายภาพ การแบงพื้นที่อานหนังสือและกิจกรรมสงเสริมการอาน 
และดานการบริหารจัดการแลว ทีมงานของหองสมุดที่เขารวมโครงการยังไดนําเอาหลักสูตรการเลาเรื่อง 
(Storytelling) การฉายภาพยนตร เคล็ดลับการใชหนังสือดิจิตอลกับเด็กแตละชวงวัย เทคนิคการจัดพ้ืนที่
อานหนังสือและการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก ซึ่งเปนความรูโดยตรงและตอยอดความรูจากการศึกษาทดลอง
ปฏิบัติจริงในระหวางที่เขารวมโครงการนี้ไปใชจัดกิจกรรมที่หองสมุดแตละแหงอีกดวย 
 หองสมุดประชาชนยังมีบทบาทสําคัญในการใหบริการทรัพยากรการอานประเภท Easy-to-Read 

สําหรับกลุมที่มีปญหาการอาน ไมวาจะเปนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพทองถิ่น และการตูน รวมทั้ง
โสตทัศนูปกรณ เชน หนังสือเสียง วิดีโอ โปรแกรมขอมูล ซึ่งเปนประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนาการ
อาน โดยหนังสือในกลุม Easy-to-Read จะทําเครื่องหมายอยางชัดเจน และจัดวางไวในที่ๆ ผูอานสามารถ
หยิบไดอยางสะดวกงายดาย 
 

สรุป 

 ความผันผวนของตลาดหนังสือสวีเดนใน ค.ศ.1970 นํามาสูการเปลี่ยนแปลงนโยบายราคาของ
รัฐบาล กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบกติกาทางธุรกิจการคาหนังสือ จนสงผลใหธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตหนังสือของประเทศสวีเดนมีความเปนระบบ เปนมืออาชีพ และมีการแขงขันที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การลดภาษีมูลคาเพิ่มชวยใหธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตหนังสือมียอดขายสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
ราคาหนังสือถูกลง จึงอาจกลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาทางการคาหรือนโยบายราคาและการลด
ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนปจจัยสําคัญสองประการที่สงผลตอพฤติกรรมการอานและการใชประโยชนจากหนังสือ
ของประชาชนชาวสวีเดน 
 นอกจากนี้ การอุดหนุนดานการเงินใหแกผูเขียน สํานักพิมพ รานหนังสือ โรงเรียน และหองสมุด
ประชาชน มีสวนหนุนเสริมใหการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายเกิดผลทางบวกยิ่งขึ้น ระบบการใหเงิน
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อุดหนุนที่ริเร่ิมมาตั้งแตป ค.ศ.1968 และนํามาใชอยางจริงจังและมีทิศทางมากขึ้นในป ค.ศ.1975 

โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินแกสํานักพิมพที่จัดพิมพหนังสือวรรณกรรมคุณภาพ ซึ่งมีกระบวนการ
ขั้นตอนการคัดเลือกอยางรอบคอบเปนพิเศษโดยภาครัฐ ทําใหเปาหมายที่จะกระจายหนังสือประเภท
วรรณกรรมไปถึงผูอานทั่วประเทศอยางเทาเทียมกันบังเกิดผลเปนรูปธรรม 
 นอกเหนือจากการสงเสริมการอานในรูปแบบเงินอุดหนุนแลว การมอบรางวัลใหกับหนังสือ 
ผูเขียน หรือสํานักพิมพ ก็เปนสิ่งซ่ึงภาครัฐใหความสําคัญเปนพิเศษ นอกจากรางวัลโนเบล สาขา
วรรณกรรม ของสถาบันวิชาการแหงสวีเดน (The Swedish Academy) ที่รูจักกันทั่วโลกแลว ในประเทศ
สวเีดนยังมีการมอบรางวัลระดับชาติใหกับหนังสือดีเดนอีกหลายรางวัล เชน รางวัล August-prize สําหรับ
หนังสือออกใหม 3 ประเภท ไดแก ประเภทหนังสือนวนิยาย ประเภทหนังสือที่มิใชนวนิยาย และประเภท
หนังสือเด็ก รางวัล Little August-prize มอบใหแกนักเขียนที่อายุระหวาง 16-20 ป รางวัล Gold 

Paperback สําหรับหนังสือปกออนที่มียอดจําหนายสูง และรางวัล The National Annual Astrid Lindgren 

Memorial Award ซึง่มีเงินรางวัลสูงถึง 700,000 เหรียญสหรัฐ 
 ปจจุบัน ประเทศสวีเดนมีหนังสือใหมที่จัดพิมพเผยแพรเฉลี่ยประมาณ 11,000 เร่ืองตอป 
ยอดขายหมุนเวียนในตลาดประมาณ 5,400 ลานสวีดิชโครน (ประมาณ 21,600 ลานบาท) มีสํานักพิมพ
ขนาดใหญและเล็กมากกวา 100 แหง รานหนังสือขนาดกลางและใหญมีจํานวนประมาณ 350 แหง ใน
เมืองใหญที่มีประชากรหนาแนน จะมีรานหนังสือเฉลี่ยอยางนอย 1 แหง และยังมีรานคาปลีกขนาดเล็กอีก
นับพันแหง รวมทั้งรานขายของชํา สถานีบริการนํ้ามัน และรานคาประเภท hypermarket ซึ่งมีพ้ืนที่ขาย
หนังสือ รองรับความตองการของประชากรกวารอยละ 90 ที่อาศัยอยูในเขตเมือง อีกทั้งการเกิดขึ้นของ
รานหนังสือทางอินเทอรเน็ต ลวนมีสวนที่ทําใหหนังสือสามารถเขาถึงผูบริโภคชาวสวีเดนไดอยางงายดาย 
 

จากประสบการณของสวีเดน สูขอเสนอเชิงนโยบายของไทย 

 ประเทศสวีเดนใหความสําคัญกับการอานโดยการขับเคลื่อนนโยบายผานองคกรหรือสถาบัน       
ทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีบทบาทหนาที่เชื่อมโยงกัน ตลอดจนการใหความสําคัญกับ
หนังสือประเภทวรรณกรรม (ซึ่งมีเน้ือหาลุมลึกและเชื่อมโยงการอานเขากับการคิดเชิงวิเคราะหและ
จินตนาการ) โดยมีสํานักพิมพ รานคา โรงเรียน และหองสมุดประชาชน เปนกลไกหรือชองทางการนํา
หนังสือเหลานี้สูผูอานที่เปนกลุมเปาหมาย ประเทศไทยสามารถนําเอาประสบการณของสวีเดนมาศึกษา
หาแนวทาง และทดลองหรือพิจารณานํามาปรับใชได โดยมีขอเสนอเชิงนโยบายในเบื้องตน ดังนี้ 

1. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาวิจัย หรือตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่มีความเปนอิสระ ทําหนาที่รวบรวมรายชื่อวรรณกรรมที่มีคุณคาทั้งของไทยและ
สากล พรอมจัดทําเรื่องยอ ในลักษณะแคตตาล็อกรายชื่อหนังสือ กระจายเผยแพรไปยังหองสมุดและ
โรงเรียนทั่วประเทศ 
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2. รัฐบาลควรจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกนักเขียน นักแปล รวมถึงคาลิขสิทธิ์ตางๆ และจัดพิมพ
วรรณกรรมทรงคุณคาทั้งของไทยและสากล ทั้งที่เปนผลงานดั้งเดิมและที่สรางสรรคขึ้นใหม  เผยแพร
แจกจายไปยังหองสมุดโรงเรียนและหองสมุดประชาชนทั่วประเทศ 

3. ใชมาตรการดานภาษีเพ่ือสนับสนุนการอาน ที่สงผลกระทบเชิงบวกตอทั้งผูผลิต ผูคา และ
ผูบริโภค** 

 

4. จัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือใหสินเชื่อและคําแนะนําแกธุรกิจอุตสาหกรรมหนังสือ หรือ
เพ่ิมบทบาทสถาบันการเงินของรัฐ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง                  
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Bank) ใหจัดทําแพ็คเกจการสนับสนุนดานสินเชื่อและการเงิน
สําหรับธุรกิจหนังสือที่มีวัตถุประสงคจัดพิมพเผยแพรหนังสือดีมีคณุภาพ 

5. จัดสรรเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนและหองสมุดประชาชนที่จัดทําโครงการสงเสริมการอานที่
นาสนใจ ผานบทบาทครูและบรรณารักษในพื้นที่ที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค กระตือรือรน และเอาจริงเอา
จัง 

6. สนับสนุนใหองคกรปกครองทองถิ่น (เทศบาล อบจ. อบต.) เขามามีบทบาทและมีสวนรวมใน
การพัฒนาปรับปรุงหองสมุดประชาชนที่อยูในพื้นที่ โดยใชแนวทางหองสมุด 3 ดี (บรรยากาศดี หนังสือดี 
บรรณารักษดี) รวมถึงสงเสริมใหกลุมเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมใหขอคิดเห็นหรือเสนอแนะการ
ปรับปรุงหองสมุด ทั้งดานกายภาพ หนังสือและสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู (ดังเชนโครงการ 2020 Mars 

Express) ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 
7. ศึกษาแนวทางการจัดทําหนังสือและสื่อประเภท Easy-to-Read มาใชกับกลุมที่ไมรูหนังสือ 

หรือผูที่มีปญหาการอาน 

                                                            

** วันที ่15 มิ.ย.2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการอาน ตามที่สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหง
ประเทศไทยเสนอผานมายังกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1. ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับคาใชจายในการบริจาคหนังสือและสื่อเพื่อการศึกษาแกหนวย
ราชการ สถานศึกษา หรือองคกรการกุศล โดยบุคคลธรรมดาใหยกเวนเปนจาํนวน 2 เทาของรายจายนั้น แตไมเกินรอยละ 30 ของเงินไดพึงประเมิน
หลังหักคาใชจายและคาลดหยอน สวนบริษัทหรือนิติบุคคลใหยกเวนเปน 2 เทาของรายจายนั้น แตไมเกินรอยละ 30 ของกําไรสุทธิกอนหักรายจาย
เพื่อการกุศล สาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน และเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬา 2. ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับคาใชจายจากการซื้อ
หนังสืออานเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว องคกร โดยบุคคลธรรมดาใหยกเวนตามจํานวนที่จายจริงไมเกินปละ 10,000 บาท สวนบริษัทหรือนิติ
บุคคลใหยกเวนเปนคาใชจายไดเปน 2 เทาของรายจายนั้น 3. ใหธุรกิจหนังสือ รวมทั้งนิตยสารและหนังสือพิมพ เขาอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่มรอย
ละ 0 ซึ่งจะชวยใหสํานักพิมพสามารถขอคืนภาษีไดเต็มจํานวน ทําใหตนทุนการผลิตหนังสือมีแนวโนมตํ่าลง และราคาหนังสือมีโอกาสลดลง 
กระตุนการอานและมีผูซื้อหนังสืออานไดมากขึ้น 
 อยางไรก็ตาม ภายหลังจากมติ ครม.ขอเสนอดังกลาวอยูในขั้นตอนการศึกษาและพิจารณาผลกระทบของกระทรวงการคลัง 
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ลําดับเหตุกาณสําคัญทีเ่ก่ียวของกับตลาดหนังสือและการอานของประเทศสวีเดน 

 

ป นโยบาย โครงการ กิจกรรม งานวิจัย  และสถิตทิี่นาสนใจ 
ค.ศ.1905 - รัฐบาลออกนโยบายดานการสงเสริมการอาน โดยรัฐใหการสนับสนุนทางดานการเงิน

แกหองสมุดประชาชน และเนนเผยแพรกระจายวรรณกรรมที่มีคุณคาไปสูปจเจกบุคคล
ใหมากที่สุด โดยคาดหวังจากระบบหองสมุดทั่วประเทศ 

ค.ศ. 
1960-1970 

- กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตรส่ังการใหมีการดําเนินการวิจัยครั้งใหญในชื่อ 
Litteraturutredningen โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนําวิธีการเลือกหนังสืออาน วิธีการ
กระจายหนังสือสูผูอาน และการสงเสริมการผลิตวรรณกรรมในประเทศ  รวมทั้ง
ศกึษาวิจัยเก่ียวกับหนังสือและนิสัยการอานของคนสวีเดน 
- รัฐบาลเริ่มใชนโยบายใหเงินอุดหนุนดานการพิมพ ตั้งแตป ค.ศ.1968 โดยมุงเนนไปยัง
รานหนังสือ จุดประสงคเพ่ือเสริมสรางเครือขายของรานคาหนังสือ และเพิ่มชองทาง
จําหนายใหกระจายกวางขวางยิ่งขึ้น ตอมาจึงเริ่มใหเงินอุดหนุนในการจัดพิมพ
วรรณกรรมคุณภาพและวรรณกรรมเด็ก ในป ค.ศ.1975 

- สภาพตลาดหนังสือ 
1. ราคาหนังสือถูกควบคุมไวคอนขางคงที่ ไมมีการแขงขัน 
2. มีการควบคุมแหลงขายหนังสือ 
3. หนังสือสวนใหญใชวิธขีายตรง 
4. มีการรวมกลุมของสํานักพิมพขนาดใหญและขนาดกลาง 

ค.ศ.1970 - สภาพตลาดหนังสือ (กอนการประกาศใชนโยบายการตั้งราคาแบบเสรี) 
1. มีความผันผวนอยางรุนแรง 
2. จํานวนสํานักพิมพลดลง 
3. ราคาหนังสือสูงขึ้น เกิดการประทวง คัดคานราคาหนังสือที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 
4. ยอดขายหนังสือลดลง 
5. สํานักพิมพขนาดใหญรวมตัวกัน สํานักพิมพขนาดเล็กทยอยปดตัว 

- รัฐบาลพิจารณาจัดพิมพหนังสือประเภทบันเทิงคดีแจกจายไปยังหองสมุดประชาชนโดย
ไมคดิคาใชจาย 
- รัฐบาลตัดสินใจใชนโยบายการตั้งราคาหนังสือแบบเสรี (Free Pricing) ยกเลิกการ
ควบคุมราคา และประกาศใชขอตกลงทางการคาทั่วไประหวางสํานักพิมพและสมาคมผู
จัดจําหนาย เพ่ือเปนกฎกติกาสําหรับใชในการปรับตัวระหวางผูคาทุกฝาย 
- จัดตั้งชมรมหนังสือ (Book Club) ขึ้นมาเปนผูเลนรายใหม คอยแทรกแซงตลาดใหมี
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เสถียรภาพ เนนจัดพิมพและจําหนายวรรณกรรมประเภทนวนิยายที่ มีคุณภาพ   

แตตั้งราคาขายไวใหอยูในระดับต่ํา 
- หลังการเปดเสรีราคาหนังสือ ชมรมหนังสือมียอดขายคิดเปนสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 
25 ของยอดขายหนังสือในกลุมบันเทิงคดี 

ค.ศ.1974 - จัดตั้ง Swedish National Council for Cultural Affairs หรือ NCAA ดูแลนโยบายดาน
วัฒนธรรมและการศึกษา รับผิดชอบเรื่องการสนับสนุนทางการเงินและการใหคําแนะนํา
แกกระทรวงวัฒนธรรมในการพัฒนาแหลงเรียนรูทุกรูปแบบ รวมทั้งหองสมุดประชาชน 

ค.ศ.1975 - รัฐบาลใชนโยบายใหเงินอุดหนุนแกสํานักพิมพที่จัดพิมพวรรณกรรมที่มีคุณภาพและ
ทรงคุณคา รวมทั้งวรรณกรรมเด็ก ทําใหหนังสือวรรณกรรมชั้นดีมีราคาถูกและ
แพรหลายสูประชาชนมากขึ้น 

ค.ศ.1977 - จัดตั้งสถาบันการเงินสําหรับอุตสาหกรรมหนังสือ (The Book Industry Finance 

Institute หรือ BFI) เพ่ือใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําดานการลงทุน และสนับสนุน
ทางการเงิน วัตถุประสงคหลักเพื่อเสริมความแข็งแกรงใหกับเครือขายของรานหนังสือใน
สวีเดน และตองการให BFI ทําหนาที่กํากับติดตามพัฒนาการในตลาดหนังสืออยาง
ตอเน่ือง 

ค.ศ.1978 - รานหนังสือมีจํานวนทั้งสิ้น 298 แหง ซึ่งมีอัตราลดลงหรือคงที่มาโดยตลอดนับจากเปด
เสรีราคาหนังสือ (ในป ค.ศ.1970 มีรานหนังสือทั่วประเทศประมาณ 400 แหง) 
จนกระทั่งถึงป ค.ศ.2002 จํานวนรานหนังสือจึงเพิ่มขึ้น อันเปนผลมาจากการลด
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
- หางสรรพสินคาและหางแบบไฮเปอรมารเก็ตมียอดขายจากหนังสือเพ่ิมขึ้น ทําให
หนังสือเปนสิ่งที่สามารถหาซื้อไดนอกรานหนังสือ ในภาพรวมยอดขายหนังสือจึงเพ่ิมขึ้น
ถึงแมวาจํานวนรานหนังสือจะลดลง 
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ค.ศ.1980 - ผลการวิ จัยหองสมุดประชาชน เรื่อง Folkbiblioteksutredningen นําไปสูการจัด
หมวดหมูหนังสือวรรณกรรมคุณภาพถึง 3,000 เร่ือง และขอเสนอแนวทางที่หองสมุด
ประชาชนควรจะดําเนินการ โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการหนังสือประเภท
วรรณกรรม ซึ่งมีผลอยางสําคัญตอนโยบายการผลิตและการกระจายเผยแพรวรรณกรรม
สูผูอาน ไปจนถึงนโยบายการอานของประเทศ 
- จัดตั้งมูลนิธิหนังสือแหงสวีเดน (Swedish Book Foundation) เพ่ือดําเนินการสงเสริม
การอานของประชาชนชาวสวีดิช มีภารกิจหลักในดานการวิจัยการอานและเขียน 
ตลอดจนดําเนินโครงการรณรงคหนังสือหน่ึงเลมเพ่ือเด็กทุกคน (A Book for Every 

Child Campaign) ในป  1996 ซึ่งประสบความสําเร็จมากจนยกระดับกลายเปนโครงการ
ระดับชาติตั้งแตป ค.ศ.2002 เปนตนมา 

ค.ศ.1992 - ยกเลิกขอตกลงทางการคาทั่วไประหวางสํานักพิมพและสมาคมผูจัดจําหนายหนังสือ ที่
ประกาศใชใน ค.ศ.1970 

ค.ศ.1994 - รัฐบาลออกกฎหมายการแขงขัน (The Competition Law) กําหนดขอหามที่เปน
อุปสรรคตอการแขงขันที่จะดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการผลิตและการคา
สินคาและบริการ โดยการแขงขันแบบเสรีจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนของผูบริโภค 
นบัเปนการสิ้นสุดยุคแหงการควบคุมราคาหนังสืออยางแทจริง 

ค.ศ.1997 - รัฐบาลออกกฎหมายหองสมุด (Library Law) โดยมีขอกําหนดใหเทศบาลเมืองทุกแหง
ตองจัดใหมีหองสมุดประชาชน (Public Library) พรอมทั้งกําหนดใหการสงเสริมการอาน
เปนพันธกิจหลักของหองสมุด 

ค.ศ.2000 - มีการวิจัยเพ่ือศึกษาลักษณะนิสัยที่สะทอนถึงวัฒนธรรมของชาวสวีเดน พบวา 
1. การแวะเวียนเขาหองสมุดและการอานหนังสือเปนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมหลักของชาว
สวเีดน 
2. มากกวารอยละ 80 อานหนังสือเพ่ือความเพลิดเพลินอยางนอยปละ 1 เรื่อง 
3. ประมาณรอยละ 70 มักจะเขาไปใชบริการหองสมุด 
4. ชนชั้นแรงงานก็เปนกลุมที่ใชบริการหองสมุดประชาชน 
5. ผูหญิงอานหนังสือมากกวาผูชาย  
6. คนที่มีการศึกษาสูงอานหนังสือมากกวาคนที่มีการศึกษาต่ํา 
7. ประชากรในเมืองใหญมีอัตราการอานมากกวาผูอาศัยอยูในเมืองเล็ก 
8. ผูสูงอายุมีอัตราการอานเพิ่มขึ้น 
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ค.ศ.2002 - รัฐบาลประกาศลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับหนังสือจากรอยละ 25 เปนรอยละ 6 

สงผลใหราคาหนังสือขายปลีกลดลงรอยละ 15 ปริมาณการอานและยอดขายหนังสือ
วรรณกรรมประเภทนวนิยายเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนของผูขายหนังสือเพ่ิมขึ้นรอยละ 
20 สงผลกระทบทางบวกตอสํานักพิมพ ผูคาปลีก ชมรมหนังสือ รานคาหนังสือ รวมทั้ง
ผูเก่ียวของอ่ืน 
-  รัฐบาลใหเงินอุดหนุนสําหรับการกอตั้งรานหนังสือแหงใหม การปรับปรุงราน และการ
ซื้อกิจการ รวมทั้งใหเงินอุดหนุนแกรานจําหนายหนังสือขนาดเล็กที่จะลงทุนปรับปรุง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และรานจําหนายหนังสือในเมืองเล็กๆ ที่ตองการลงทุนใน
ดานการสต็อคหนังสือ 

ค.ศ.2005 - สมาคมหองสมุดแหงประเทศสวีเดนจัดทําโครงการ 2020 Mars Express เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน และคนหนุมสาว ผลของโครงการนํามาสูการเปลี่ยนแปลง
ทางดานการบริหารจัดการหองสมุด การปรับปรุงกายภาพและจัดสรรพื้นที่ใชประโยชน 
ที่ตอบสนองตอวิถีชีวติและความตองการของกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น 

ค.ศ.2006 - รัฐบาลใหการสนับสนุนทางการเงินในการจัดพิมพหนังสือวรรณกรรมและวารสาร การ
จัดซื้อหนังสือใหหองสมุด และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เปนจํานวนเงิน 121.5 

ลานสวีดิชโครน หรือประมาณ 486 ลานบาท 
ค.ศ.2007 - หนังสือออกใหมมียอดจําหนาย 28 ลานเลม หนังสือที่ไดรับการตีพิมพเดิมมียอด

จําหนาย 45.6 ลานเลม 
- จํานวนหนังสือที่ตีพิมพตอปกเฉลี่ย 8,500 เลม และเฉลี่ยขายไดตอปกสูงถึง 6,000 

เลม 
- ยอดขายของรานหนังสือและผูคาปลีก ลดลงประมาณรอยละ 12 เนื่องจากมีผูคาปลีก
ทางอินเทอรเน็ตเขามาแทนที่ ขณะที่ยอดขายของสํานักพิมพเพ่ิมขึ้นเล็กนอยเม่ือเทียบ
กับ ค.ศ.2006  

- ยอดพิมพและจําหนายหนังสือประเภทนวนิยายสูงขึ้นเกือบ 5 ลานเลม เม่ือเทียบกับ 
ค.ศ.2006 สวนหนังสือเด็กเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
- มูลคาตลาดหนังสือรวมประมาณ 7 พันลานสวีดิชโครน หรือประมาณ 28,000 ลานบาท 

 

 

 


