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 ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีอตัราการอ่านออกเขียนไดข้องประชากร ร้อยละ 99 (ขอ้มูลจาก United 

Nations Development Programme Report 2007/2008) ปัจจยัสนบัสนุนท่ีสาํคญัคือ ระบบการศึกษา ค่านิยม
และวฒันธรรมการอ่านของญ่ีปุ่น ซ่ึงกระตุน้ให้ประชาชนอ่านออกเขียนไดแ้ละมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ 

ปัจจยัแวดลอ้มทั้งด้านนโยบาย ตลาดหนังสือ และพฤติกรรมการอ่านของชาวญ่ีปุ่น พอจะสรุปและนํา
ประสบการณ์มาเป็นแนวทางสาํหรับประเทศไทยได ้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วยงานทีสํ่าคญัด้านการศึกษาและการส่งเสริมการอ่าน 

 กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Ministry of Education, 

Culture, Sports, Science and Technology: MEXT) 

 กระทรวงการศึกษาหรือท่ีเรียกกนัว่ามนบุโช เป็นกระทรวงท่ีมีอาํนาจและอิทธิพลมากในรัฐบาล
ญ่ีปุ่นรวมอาํนาจการบริหารการศึกษาไวท่ี้ส่วนกลาง และใหร้ะบบราชการของรัฐเป็นผูค้วบคุมกระบวนการ
ศึกษา เช่น โรงเรียนทุกโรงเรียนตอ้งใช้ตาํราท่ีรัฐบาลรับรองเท่านั้น ครูตอ้งเป็นคนญ่ีปุ่นและจะตอ้งถูก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กๆ จะได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสม แต่เดิมนั้ นกิจการด้านการศึกษาและด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแียกจากกนัคนละกระทรวง จนกระทัง่ในเดือนมกราคม ค.ศ.2001 รัฐบาลไดร้วมมน
บโุชและหน่วยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีขา้ดว้ยกนักลายเป็น MEXT ในปัจจุบนั 

 สังคมญ่ีปุ่นให้ความสําคญักบัการศึกษาเป็นอย่างมาก เด็กญ่ีปุ่นส่วนใหญ่จะเขา้โรงเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล แมว้่าจะไม่ใช่ส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาก็ตาม ระบบการศึกษาภาคบงัคบัเร่ิมตั้ งแต่เกรด 1 

(เทียบเท่า ป.1) จนถึง เกรด 9 (เทียบเท่า ม.3) ทุกครอบครัวสามารถเลือกโรงเรียนให้กบัเด็กๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 
ส่วนเกรด 10 ถึงเกรด 12 (ม.4-6) นั้นไม่อยูใ่นระบบการศึกษาภาคบงัคบั แต่ร้อยละ 94 ของนกัเรียนท่ีจบชั้น
มธัยมตน้ จะเขา้ศึกษาต่อชั้นมธัยมปลาย และประมาณ 1 ใน 3 ของนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมปลายจะเขา้ศึกษา
ต่อในระดบัอุดมศึกษา (4 ปีในมหาวิทยาลยั หรือ 2 ปีในระดบั junior colleges) หรือประมาณปีละ 2.5 ลา้น
คน 

 ในอดีต กระบวนการคดัเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน ถูกมองวา่ “โหด” หรือรุนแรงราวกบั “การ
รบในสงคราม” แต่ดว้ยจาํนวนของเด็กญ่ีปุ่นท่ีมีอตัราการเกิดน้อยลง ทาํให้ทุกวนัน้ีโรงเรียนต่างแข่งขนั
กนัเอง โรงเรียนหลายแห่งประสบปัญหาการรับนกัเรียนไดใ้นอตัราตํ่ากว่าความสามารถในการรองรับ เช่น 

โรงเรียนท่ีสร้างข้ึนเพื่อรองรับนกัเรียน 1,000 คน กลบัมีนกัเรียนเขา้เรียนเพียงแค่ 1 ใน 3 เท่านั้น กลายเป็น
                                                            

∗
 บทความน้ีเรียบเรียงจาก รายงานการศึกษาวจิยัเร่ือง “นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ” โดยสาํนกังาน
อุทยานการเรียนรู้ (TK park) มอบหมายใหค้ณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นผูด้าํเนินการวจิยั แลว้เสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 30 

พฤศจิกายน 2552 ทั้งน้ี ฝ่ายวชิาการ สาํนกังานอุทยานการเรียนรู้ ไดต้ดัทอนเน้ือหาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการอ่านของประเทศญ่ีปุ่น นาํมา
เขียนและเรียบเรียงใหม่ เพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบการนาํเสนอและวจิารณ์ในงานสมัมนาเวทีสาธารณะเพ่ือผลกัดนันโยบายการอ่าน (TK 

Forum 2010) วนัท่ี 23 กนัยายน 2553 ณ โรงแรมโนโวเทล ปทุมวนั กรุงเทพฯ ขอ้มูลและเน้ือหาในเอกสารจึงอาจมีส่วนท่ียงัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

หากผูใ้ดตอ้งการนาํไปอา้งอิงหรือเผยแพร่ กรุณาขออนุญาตจากสาํนกังานอุทยานการเรียนรู้ก่อนนาํไปใช ้
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 การศึกษาของญ่ีปุ่นถือเป็นความรับผิดชอบระดับชาติ ระดับจังหวดัและระดับเมือง กระทรวง
การศึกษาฯ (MEXT) จะมีคณะวิจัยกระบวนการศึกษาคอยให้คาํแนะนําและแนวทางแก่รัฐบาล ซ่ึง 
“คาํแนะนาํ” เป็นส่ิงท่ีถูกตรวจสอบอยา่งรอบคอบ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาปรับเพิ่มลดงบประมาณ แต่
จากการปฏิรูปการศึกษาเม่ือไม่นานมาน้ี บทบาทหน้าท่ีของ MEXT ขยายไปมากกว่าการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แต่ยงัตอ้งตรวจสอบเน้ือหาในตาํราเรียนให้มีมุมมองท่ีเป็นกลางและมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเหมาะสมแก่
การสอน โดยกาํหนดเน้ือหาขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งใส่ไวใ้นตาํรา ดงันั้นโรงเรียนหลายแห่งจึงสามารถเลือกใชต้าํรา
เรียนและตาํราเสริมท่ีไม่ไดรั้บรองโดย MEXT กไ็ด ้หากเน้ือหาในตาํราเรียนนั้นไม่ตํ่าไปกวา่เกณฑ ์

 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การศึกษาของญ่ีปุ่นเป็นแบบซิงกนัเซน คือสอนเร็วจนผูเ้รียนตามไม่ทนั 

เน้ือหาแน่นและมีปริมาณมาก ผลก็คือ เด็กญ่ีปุ่นกลวัโรงเรียน หนีเรียน ก้าวร้าว ชอบแกลง้เพื่อน ฯลฯ 

นบัเป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีลม้เหลว ดงันั้น ใน ค.ศ.1977 นโยบายการศึกษาจึงเปล่ียนมาเป็นการสอนแบบ 

“ผอ่นคลาย” มากข้ึน และมีการปรับปรุงหลกัสูตรเร่ือยมาจนถึง ค.ศ.2001 ท่ีประชุมรัฐสภาญ่ีปุ่นผา่นกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกบัการศึกษารวดเดียว 6 ฉบบั มีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ เช่น กฎหมายกาํหนดมาตรฐานจาํนวนนกัเรียน โดย
ใหล้ดจากหอ้งละ 40 คน ลงเหลือ 20 คน กฎหมายกองทุนความฝันของเดก็ เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตของเด็กและกิจกรรมการอ่าน กฎหมายยกเลิกเขตการศึกษาในกรุงโตเกียว และอนุญาตให้
นกัเรียนมธัยมปลายสามารถเรียนขา้มเขตการศึกษาได ้เป็นตน้ 

 ในปี ค.ศ.2002 ญ่ีปุ่นปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขนานใหญ่ ให้มีการสอนภาษาอังกฤษมากข้ึน 

ส่งเสริมการอ่านหนังสือตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน 10 นาที โรงเรียนท่ีมีห้องเรียน 12 ห้องจะต้องมี
บรรณารักษ์ทาํหน้าท่ีส่งเสริมการอ่าน เปล่ียนวิธีการประเมินผลเป็นแบบอิงเกณฑ์ ลดเวลาเรียนลงเหลือ
สัปดาห์ละ 5 วนั เพ่ิมวิชาความรู้แบบองคร์วม ใหค้วามสาํคญักบัการตอ้ง “รู้จริง” แทนการศึกษาแบบ “ผอ่น
คลาย” มีการแยกสอนเป็นกลุ่มย่อยตามความสามารถของผูเ้รียน สนับสนุนการสอนให้ผูเ้รียนรู้จักใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดดว้ยตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากน้ี ตั้งแต่ ค.ศ.

2002–2006 รัฐบาลกาํหนดกรอบวงเงินงบประมาณระยะ 5 ปี เป็นเงิน 65 พนัลา้นเยนสาํหรับสนบัสนุนการ
จดัซ้ือหนงัสือเขา้หอ้งสมุดโรงเรียนทัว่ประเทศหรือปีละ 13 พนัลา้นเยน (ประมาณ 4,810 ลา้นบาท) 
 

 ห้องสมุดรัฐสภาแห่งชาติ (The National Diet Library: NDL) 

 จดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายห้องสมุดรัฐสภาแห่งชาติ (National Diet Library Law) เม่ือ ค.ศ.1948 มี
วตัถุประสงคเ์ป็นแหล่งรวบรวมหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพทุ์กประเภท และส่ือวสัดุทุกชนิดท่ีผลิตในญ่ีปุ่น จดัทาํ
บรรณานุกรม บญัชีหนงัสือ รวบรวมสารสนเทศและการวิจยั จดัหาส่ิงพิมพต่์างประเทศทั้งในลกัษณะของ
การซ้ือและแลกเปล่ียน เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานของสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งการให้บริการแก่องคก์รภาครัฐ
และประชาชนทัว่ไป โดยมีหอ้งสมุดสาขาท่ีอยูใ่นความดูแล 3 แห่ง คือ หอสมุดกลางแห่งกรุงโตเกียว (Tokyo 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5


 ใน ค.ศ.2002 ห้องสมุด NDL เปิดตวัห้องสมุดนานาชาติดา้นวรรณกรรมเด็กอย่างเป็นทางการใน
เดือนพฤษภาคม (แต่เดิมเคยเปิดให้บริการแลว้บางส่วน เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2000) และเปิดให้บริการ
ห้องสมุด Kan-sai-kan ณ กรุงเกียวโต ในเดือนตุลาคม ซ่ึงห้องสมุดแห่งหลงัน้ีมีระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เช่ือมโยงกบัหอสมุดกลางแห่งกรุงโตเกียว จึงสามารถใหบ้ริการสืบคน้สารสนเทศทุกประเภทไดเ้ช่นเดียวกบั
หอสมุดกลาง รวมถึงการจดัเก็บวสัดุประเภทรูปภาพ ขอ้มูล และเอกสารหนงัสือของประเทศในทวีปเอเชีย 
นอกจากนั้นยงัมีบทบาทประสานงานกบัห้องสมุดอ่ืนๆ ในการผลิตคู่มือสมาชิก การจดัอบรม และโครงการ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเก็บเอกสารส่ิงพิมพไ์ดถึ้ง 20 ลา้นปก ในปีแรกท่ีเปิดให้บริการ ห้องสมุด 

Kan-sai-kan มีรายการหนงัสือภาษาญ่ีปุ่นออนไลน์ถึง 2.6 ลา้นปก รวมทั้งขอ้มูลจากข่าวหนงัสือพิมพห์ลาย
ชาติหลายภาษา ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถสืบคน้ไดท้ั้งท่ีหอ้งสมุดและจากเวบ็ไซต ์
 

 ห้องสมุดนานาชาติด้านวรรณกรรมเด็ก (The International Library of Children’s Literature: 

ILCL) 

 ตั้งอยู่ท่ี Ueno Park กรุงโตเกียว เป็นสาขาหน่ึงของห้องสมุดรัฐสภาแห่งชาติ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สร้างสรรคส์ถานท่ีท่ีมีหนงัสือและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ใหเ้ด็กๆ ไดรั้บความสนุกสนานในการอ่านหนงัสือ
ท่ีเขาชอบ ภายใตห้ลกัการของการใหบ้ริการคือ ตอ้งรู้จกัหนงัสือ รู้จกัเด็ก และรู้จกัวิธีเช่ือมโยงหนงัสือเขา้กบั
เด็ก เปิดดาํเนินการเป็นบางส่วนเม่ือวนัท่ี     5 พฤษภาคม ค.ศ.2000 และให้บริการอย่างเป็นทางการเต็ม
รูปแบบในวนัท่ี 5 พฤษภาคม ค.ศ.2002 กลุ่มเป้าหมายหลกัคือผูอ่้านท่ีมีอายไุม่เกิน 18 ปี 

 ILCL มีบทบาททาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหอ้งสมุดทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่นและหอ้งสมุดของต่างประเทศ เพื่อ
ประสานความร่วมมือกบันานาชาติในการรวบรวมหนังสือเด็กทั้งของญ่ีปุ่นและประเทศต่างๆ และยงัเป็น
ศูนยข์อ้มูลระดบัชาติเพื่อสนบัสนุนการศึกษาวิจยัดา้นวรรณกรรมเด็กและปลูกฝังวฒันธรรมการอ่านหนงัสือ
ของเด็ก รวมทั้งการจดังานแสดงหนังสือ จดัทาํฐานขอ้มูลหนังสือสําหรับเด็ก การจดัทาํห้องสมุดดิจิทลั 

ตลอดจนให้ความร่วมมือกบับรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชนและองคก์รต่างๆ ในการ
ใหบ้ริการยมืหนงัสือและบริการหนงัสืออา้งอิงต่างๆ 

 ตวัอยา่งกิจกรรมท่ีสะทอ้นถึงความร่วมมือระหวา่ง ILCL กบัหอ้งสมุดโรงเรียน ไดแ้ก่ การใหบ้ริการ
ยมืหนงัสือชุดสาํหรับเด็กเพื่อชกัชวนใหเ้ดก็รู้จกัและทาํความเขา้ใจคนต่างชาติในประเทศต่างๆ มากข้ึน โดย 
ILCL จดัทาํกล่องบรรจุหนงัสือท่ีไดรั้บการคดัเลือกและจดัหาไวแ้ลว้จาํนวน 40 เล่ม ประกอบดว้ยหนงัสือ
ของญ่ีปุ่น 30 เล่ม และหนังสือเก่ียวกบัประเทศอ่ืนอีก 10 เล่มท่ีมีเน้ือหาทั้งทางดา้นวฒันธรรม ภูมิศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ หนงัสือภาพ นิทานพ้ืนบา้นของประเทศนั้น คดัแยกเป็นกล่องๆ ตามประเทศ เช่น กล่องของ
ประเทศเกาหลี กล่องของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย เป็นตน้ โดยอนุญาตให้ห้องสมุดโรงเรียนยืมหนังสือ
กล่องหน่ึงๆ ไปใชเ้ป็นเวลา 1 เดือน ซ่ึงปรากฏวา่มีโรงเรียนใหค้วามสนใจจองคิวยมืต่อกนัยาวหลายเดือน 

 ห้องสมุด ILCL เป็นการผสมผสานรูปแบบของห้องสมุด พิพิธภณัฑ ์และหอประชุม เขา้ดว้ยกนั 

ภายใตแ้นวคิดท่ีตอ้งการให้เป็นสถานท่ีซ่ึงเด็กสามารถเขา้ถึงหนงัสือไดง่้าย มีบรรยากาศท่ีจูงใจให้เด็กรู้สึก
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 สภาส่งเสริมการอ่านหนังสือแห่งประเทศญีปุ่่น (Japan Council for Promotion of Book Reading) 

 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน ค.ศ.1959 เป็นการรวมตวักนัขององคก์รภาคเอกชน เพื่อสานต่อ
และสนบัสนุนการจดักิจกรรมสัปดาห์หนงัสือ (Book Week) ซ่ึงเร่ิมข้ึนมาตั้งแต่ ค.ศ.1947 อยา่งต่อเน่ืองเป็น
ประจาํทุกปี จนกระทัง่ปี ค.ศ.1987 จึงขยายการสนับสนุนไปสู่งานระดับชาติ 2 งาน ได้แก่ งานสัปดาห์
หนงัสือซ่ึงจดัข้ึนในทุกฤดูใบไมร่้วง (ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน) และงานสัปดาห์หนงัสือ
เด็กในทุกฤดูใบไมผ้ลิ (คร่ึงแรกของเดือนพฤษภาคม) นอกจากน้ี ยงัจดักิจกรรมรณรงคก์ารอ่านหนงัสือในท่ี
สาธารณะตลอดทั้งปี เช่น การส่งเสริมการอ่านหนงัสือในวนัของวยัรุ่น (Promotion of Book Reading on 

Adult’s Day) มาอ่านหนงัสือกนัเถอะ (Let’s Reading) เป็นตน้ 

 คณะกรรมการสภาส่งเสริมการอ่านหนงัสือแห่งประเทศญ่ีปุ่น ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมาย
จาํนวน 7 คน เป็นตวัแทนมาจากสมาคมสาํนกัพิมพห์นงัสือ สมาคมสาํนกัพิมพนิ์ตยสาร สมาคมวสัดุส่ิงพิมพ ์

สมาคมส่ิงพิมพต์าํราเรียน สมาคมร้านคา้หนงัสือ สมาคมห้องสมุดของญ่ีปุ่น และสมาคมห้องสมุดโรงเรียน 

บทบาทของสภาฯไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รดา้นส่ิงพิมพแ์ละการอ่านจากทัว่ประเทศ โดยมีตวัแทนจาก
องคก์รต่างๆ 41 แห่งเป็นสมาชิกสภาฯ 

 สภาส่งเสริมการอ่านหนังสือแห่งประเทศญ่ีปุ่น แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 5 คณะเพื่อ
รับผิดชอบดูแลการจดังานต่างๆ ตลอดปี ไดแ้ก่ คณะกรรมการสัปดาห์หนงัสือ (Book Week Committee) 

คณะกรรมการสัปดาห์หนงัสือเด็ก (Children’s Book Week Committee) คณะกรรมการหนงัสือรายเดือน 

(Periodicals Month Committee) คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านหนงัสือของเยาวชน (Promotion of Young 

Adult’s Book Reading Committee) และคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านหนงัสือของคนวยัเร่ิมตน้ทาํงาน 

(Committee to Promote Book Reading for Young People who Have Just Begun Their Company Careers) 

รูปแบบกิจกรรมส่วนใหญ่คือการจดัทาํโปสเตอร์รณรงคก์ารอ่าน ส่งไปตามโรงเรียน ห้องสมุด และร้านขาย
หนงัสือทัว่ประเทศ การจดังานออกร้านขายหนงัสือ กิจกรรมวิชาการ และการจดัทาํแผน่พบัแนะนาํหนงัสือ 
เป็นตน้ 
 

ห้องสมุดในประเทศญีปุ่่น 

 หอ้งสมุดประชาชนในญ่ีปุ่นเปิดเป็นคร้ังแรกใน ค.ศ.1872 แต่การเปล่ียนแปลงของห้องสมุดเพ่ิงจะ
เกิดข้ึนอยา่งจริงจงัตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา ตวัอยา่งเช่น ใน ค.ศ.1948 ห้องสมุดเคล่ือนท่ี
ปรากฏข้ึนเป็นคร้ังแรกในระดบัจงัหวดัและแพร่หลายไปทัว่ประเทศญ่ีปุ่นในเวลาต่อมา หรือใน ค.ศ.1955 

เร่ิมมีห้องสมุดคุณแม่ของสมาคมครูและผูป้กครอง (PTA Mothers Library) ซ่ึงเกิดข้ึนเพื่อช่วยกระจาย
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  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอีกรูปแบบหน่ึงท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายไดแ้ก่ การใหแ้ม่และลูกใชเ้วลาใน
การอ่านดว้ยกนัวนัละ 20 นาที โดยใชห้นงัสือท่ียมืมาจากห้องสมุด ลกัษณะการอ่านร่วมกนัคือการอ่านออก
เสียง พ่อแม่อาจจะยงัวุ่นอยูก่บังานบา้น แต่ก็ยงัคงไดย้ินลูกๆ อ่านออกเสียงดงัให้ไดย้ิน หรือจะใชเ้วลาอ่าน
ร่วมกนัช่วงก่อนนอน เป็นตน้ กิจกรรมน้ีเร่ิมตน้คร้ังแรกทางตอนใตข้องญ่ีปุ่นโดยห้องสมุดมีบทบาทอย่าง
มากในการสนบัสนุนกิจกรรมน้ีและพอ่แม่ตอ้งมีความสมคัรใจ 
 ในช่วงทศวรรษ 1960-1970 สภาพแวดลอ้มดา้นการอ่านของเด็กในหลายพ้ืนท่ียงัคงประสบปัญหา
การเขา้ถึงหนงัสือ ดงันั้นแม่บา้นกลุ่มหน่ึงจึงนาํแนวคิดจากกิจกรรมหอ้งสมุดคุณแม่และการอ่านร่วมกนั มา
ปรับใชด้ว้ยการเปิดบา้นของตนเองเป็นหอ้งสมุด หรือท่ีเรียกว่า Bunko โดยนาํหนงัสือท่ีมีมารวมกบัหนงัสือ
ท่ียมืมาจากหอ้งสมุดของเมืองเพือ่ใหบ้ริการเดก็ๆ ในชุมชน 

 Bunko คือหอ้งสมุดประชาชนขนาดเลก็สาํหรับเดก็ จดัตั้งและดาํเนินการโดยอาสาสมคัรท่ีเป็นบุคคล
หรือกลุ่มเอกชน ส่วนใหญ่เป็นแม่บา้นท่ีอาสาสมคัรเปิดบา้นตนเอง ออกเงินและบริหารเอง บางแห่งเจา้ของ
เป็นขา้ราชการเกษียณ ซ่ึงนาํเงินบาํเหน็จของตนมาดาํเนินการ 
 Bunko เนน้หนงัสือสาํหรับเดก็ โดยเฉพาะหนงัสือภาพและวรรณกรรมเยาวชนสาํหรับเดก็วยัอนุบาล
ถึงประถมปลาย ไม่เนน้หนงัสือของผูใ้หญ่ ให้บริการเช่นเดียวกบัห้องสมุดประชาชน เช่น ยืม-คืนหนงัสือ 

กิจกรรมเล่านิทาน แนะนาํหนงัสือ แสดงละครหุ่น ฯลฯ อาจมีหนงัสือตั้งแต่ 100-1,000 เล่ม ส่วนใหญ่เปิด
บริการสปัดาห์ละคร้ัง มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีเปิดใหบ้ริการทุกวนั 

 ขอ้จาํกดัของ Bunko คือจาํนวนหนงัสือมีนอ้ย เด็กๆ จึงมกัอ่านหนงัสือในห้องสมุดบา้นไดห้มดใน
เวลาไม่นาน และเม่ือความเร็วในการอ่านของเด็กเพิ่มมากข้ึน เด็กๆ ก็จะไม่กลบัมาใชบ้ริการ Bunko อีกหาก
ไม่มีหนงัสือใหม่ให้อ่าน ดงันั้นการจดัหาหนังสือใหม่มาให้บริการจึงเป็นเร่ืองสาํคญั ห้องสมุดของเมืองมี
บทบาทสาํคญัยิ่งต่อการแกไ้ขปัญหาขอ้น้ี โดยอนุญาตให้ Bunko รวมกลุ่มกนัเพื่อยืมหนงัสือออกไดค้ร้ังละ 
400-500 เล่มสาํหรับนาํไปกระจายให้บริการ ระบบน้ีถูกนาํไปใชอ้ย่างแพร่หลายทัว่ประเทศ โดยมีจาํนวน 

Bunko ถึง 3,000 กลุ่ม และยงัทาํให้เกิด Bunko ในพื้นท่ีชนบทข้ึนมากมาย ไม่ไดก้ระจุกตวัอยูเ่ฉพาะในเขต
พื้นท่ีเมืองเท่านั้น การเกิด Bunko ไม่เพียงดึงดูดใหเ้ดก็เขา้ถึงหนงัสือและเพ่ิมพื้นท่ีการอ่านของเด็กเท่านั้น แต่
ยงัเช่ือมโยงไปสู่การก่อตั้งหอ้งสมุดประชาชนสาํหรับชุมชนดว้ย Bunko บางแห่งท่ีมีการรวมกลุ่มกนัมานาน
กว่า 10 ปีและสามารถพฒันาจนกลายเป็นห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ เช่น ห้องสมุดเด็กแห่งกรุงโตเกียว 
(Tokyo Children’s Library) เกิดจากการรวมตวัของเครือข่าย Bunko อยา่งนอ้ย 5 แห่งในเมืองโตเกียว 
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 หลงัจาก Bunko เติบโตแพร่หลายมานานกว่า 30 ปี เม่ือเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 จาํนวนเด็กท่ีเขา้มาใช้
บริการก็เร่ิมมีจาํนวนลดลง อนัเป็นผลมาจากอตัราการเกิดท่ีลดลง นอกจากนั้นแม่บา้นจาํนวนมากตอ้งปิด 

Bunko ของตนเองไปเน่ืองจากมีอายมุากแลว้ อยา่งไรก็ดี ยงัคงมี Bunko จาํนวนมากท่ีเปิดไวส้าํหรับเด็กแต่
ไม่ใช่ท่ีบา้น แต่พฒันาเป็นห้องสมุดในวดั ซูเปอร์มาร์เก็ต หอประชุมเทศบาล หรือสถานท่ีสาธารณะของ
ชุมชนท่ีใดกไ็ดท่ี้เดก็ๆ จะไปรวมกลุ่มกนัไดโ้ดยสะดวก ในปี ค.ศ.2006 มี Bunko กระจายอยูต่ามชุมชนต่างๆ 

ทัว่ประเทศถึง 4,000 กว่าแห่ง และผูดู้แล Bunko ยงักลายมาเป็นนกักิจกรรมในชุมชน เช่น การเป็นวิทยากร
บรรยายและสอนเทคนิควิธีการเล่านิทานใหแ้ก่คุณแม่มือใหม่ เป็นตน้ 

 ใน ค.ศ.1982 มีการจดัตั้งสมาคมห้องสมุดญ่ีปุ่น (Japan Library Association: JLA) เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการพฒันาห้องสมุดประชาชน และได้จัดกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนบทบาทของ
หอ้งสมุดประชาชนในการส่งเสริมการอ่าน เช่น การคดัเลือกหนงัสือแนะนาํกว่า 60,000 ปก และเผยแพร่ใน
คอลมัน์หนงัสือแนะนาํ (Book Review) วารสารข่าวรายสปัดาห์ของ JLA ปีละประมาณ 8,000 ปก ซ่ึงช่วยให้
บรรณารักษส์ามารถตรวจสอบไดว้า่หนงัสือเล่มไหนควรเลือกเขา้หอ้งสมุด และส่งผลทางออ้มต่อสาํนกัพิมพ ์

เน่ืองจากบทความแนะนาํหนงัสือมีผลกระตุน้ยอดขายหนงัสือเล่มนั้นไดอ้ยา่งนอ้ย 1,000-2,000 เล่ม (เฉพาะ
ยอดสั่งซ้ือเขา้หอ้งสมุด) นอกจากนั้นยงัจดัอบรมแนะนาํวิธีการใหบ้ริการแก่กลุ่มเด็กและเยาวชน การอบรม
เทคนิคกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใหก้ลุ่มเดก็พิการ คนหูหนวก คนพิการทางสายตาและผูป่้วย เป็นตน้ 

 ก่อน ค.ศ.1988 ประเทศญ่ีปุ่นมีห้องสมุดประชาชนจาํนวน 1,081 แห่ง เทียบกบัสิบปีก่อนหนา้น้ีท่ีมี
อยูเ่พียง 400 กว่าแห่ง และเพียงหน่ึงปีหลงั ค.ศ.1988 ห้องสมุดประชาชนทัว่ประเทศเพิ่มข้ึนเป็น 1,850 แห่ง 
ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาของ Bunko ซ่ึงมีรากฐานของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สถิติของ
ประชากรท่ีใชห้้องสมุดมากกว่า 1 คร้ังต่อปีคิดเป็นร้อยละ 24.3 (สูงกว่า 10 ปีท่ีผ่านมาซ่ึงอยู่ท่ีอตัราร้อยละ 
16.9) แต่สดัส่วนดงักล่าวถือวา่อยูใ่นระดบัท่ียงัไม่น่าพอใจ เพราะสดัส่วนท่ีควรจะเป็นคือร้อยละ 50-60 

 ในปี ค.ศ.2003 ห้องสมุดประชาชนเพิ่มข้ึนเป็น 2,732 แห่ง แบ่งเป็นห้องสมุดประจาํอาํเภอ 63 แห่ง 
ห้องสมุดระดบัเมือง 1,636 แห่ง และห้องสมุดจงัหวดั 1,033 แห่ง มีบรรณารักษ์อาชีพ 7,275 คน จาํนวน
หนงัสือท่ีมีการยมืรวมทั้งส้ิน 550 ลา้นเล่มต่อปี เฉล่ียมีการยมืหนงัสือ 4.5 เล่มต่อคนต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  6 



จํานวนห้องสมุดประชาชน และงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 

ค.ศ. 
จํานวนห้องสมุดประชาชน 

(แห่ง) 
งบประมาณด้านอุปกรณ์ห้องสมุด 

(พนัล้านเยน) 

1989 1,850  n.a. 

1990 1,950 26.407 

1991 1,955 29.273 

1992 2,011 31.293 

1993 2,091 33.816 

1994 2,180 33.932 

1995 2,270 34.976 

1996 2,336 35.941 

1997 2,423 36.259 

1998 2,499 36.489 

1999 2,560 36.763 

2000 2,613 36.156 

2001 2,655 35.351 

2002 2,686 34.915 

2003 2,732 33.483 

2004 2,803 33.277 

2005 2,931 32.112 
 

ทีม่า   : Japan Statistics Yearbook  2008 

          : MEXT 

          : www.jla.or.jp/pub-statis_e.html  

 

วฒันธรรมการอ่าน และมังงะ 
คนญ่ีปุ่นมีแนวโน้มท่ีจะเช่ือตามความคิดของผูแ้ต่งหนังสือและมุ่งท่ีจะหาความคิดเห็นร่วม โดย

พยายามทาํความเขา้ใจว่าคนอ่ืนคิดอย่างไร และหลีกเล่ียงท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเอง ทั้งน้ีอาจสืบ
เน่ืองมาจากการท่ีสังคมญ่ีปุ่นยึดมัน่ในลทัธินิยมการอยู่โดดเด่ียวมาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 17-19 โดยการปิด
ประเทศและไม่มีการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างประเทศ ดงันั้นผูค้นในกลุ่มจึงตอ้งร่วมมือกนัและมี
ความเห็นพอ้งตอ้งกนั ลกัษณะนิสัยเช่นน้ีกลายเป็นมรดกตกทอดทางวฒันธรรมท่ีทาํให้ผูอ่้านชาวญ่ีปุ่นไม่
ค่อยแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผูเ้ขียนหนงัสืออยา่งแขง็กร้าวเท่าไรนกั 
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 โดยทัว่ไปคนญ่ีปุ่นจะให้ความไวว้างใจในตาํราเรียนอยา่งมาก จึงไม่สนใจขอ้ผิดพลาดท่ีอยูใ่นตาํรา 
และมกัจะไม่วิพากษว์ิจารณ์ตาํราเรียน ลกัษณะการอ่านเช่นน้ีอาจเป็นผลมาจากประวติัศาสตร์สงัคมของญ่ีปุ่น
เช่นกนั กล่าวคือการยกเลิกนโยบายปิดประเทศตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา ทาํให้ผูค้นกระหายท่ีจะ
ไดรั้บความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศิลปะของประเทศตะวนัตก จึงมีการแปลตาํราจาํนวนมากและสอนใหเ้ด็ก
นกัเรียนอ่านแบบท่องจาํ เพราะครูกเ็ช่ือมัน่ในตาํราและไม่คิดท่ีจะสอนใหว้ิพากษว์ิจารณ์ผูแ้ต่ง 
 ชาวญ่ีปุ่นหยิบหนงัสือมาอ่านกนัทุกท่ีทุกเวลาจนเป็นเร่ืองปกติ ทั้งเวลาท่ีโดยสารอยูบ่นรถไฟฟ้าใต้
ดิน ในร้านอาหาร หรือแมแ้ต่ตอนไปเท่ียวพกัผอ่นตามชายหาด ส่วนใหญ่นิยมอ่านหนงัสือเพื่อความบนัเทิง 
โดยเฉพาะ “การ์ตูน” (Comic/Print Cartoon) หรือท่ีเรียกกนัว่า มังงะ (Manga) ซ่ึงถือเป็นหนงัสือยอดนิยม
ของคนญ่ีปุ่นแทบทุกวยั ประมาณกนัว่าในแต่ละปีชาวญ่ีปุ่นทั้งประเทศใชเ้งินกว่า 500 พนัลา้นเยน (185,000 

ลา้นบาท) ไปกับการซ้ือหนังสือการ์ตูน คิดเป็นมูลค่าประมาณหน่ึงในส่ีของมูลค่าตลาดส่ิงพิมพ ์

(ยอดขายและนิตยสาร) ขณะท่ีสดัส่วนส่ิงพิมพป์ระเภทมงังะสูงถึงร้อยละ 40 ของส่ิงพิมพท่ี์มีอยูใ่นทอ้งตลาด 

ดงันั้นหากยอดจาํหน่ายมงังะตกตํ่าลง จะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการทั้งอุตสาหกรรมทนัที 

 อาการติดมงังะของชาวญ่ีปุ่นพบไดต้ั้งแต่วยัเด็กไปจนถึงผูใ้หญ่และวยัเลยเกษียณ มงังะในญ่ีปุ่นมี
มากถึง 281 ประเภท สามารถตอบสนองรสนิยมผูอ่้านได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นประเภทรักหวานแหวว 
ครอบครัว การต่อสู้ ผจญภยั สยองขวญั ลึกลบั แฟนตาซี กีฬา อาหาร การพฒันาตนเอง สังคม เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์ ไปจนถึงการ์ตนูผูใ้หญ่เรตเอก็ซ์ มีทั้งรายสปัดาห์ รายปักษ ์และรายเดือน วางขายอยา่งแพร่หลาย
ตามร้านหนังสือ ร้านสะดวกซ้ือ และซุ้มขายของใกลส้ถานีขนส่งสาธารณะ ราคาไม่แพงและอ่านไดเ้ร็ว 
ผูอ่้านสามารถใชเ้วลาอ่านเฉล่ียเพียง 3.75 วินาทีต่อ 1 หนา้ หรือ 320 หนา้ ใชเ้วลาอ่านแค่ 20 นาทีเท่านั้น 

 ประวติัศาสตร์การเขียนมงังะสามารถสืบคน้ยอ้นกลบัไปได้ถึงศตวรรษท่ี 12 และมีการพฒันา
รูปแบบเร่ือยมา จนกระทัง่ในตน้ทศวรรษ 1920 มงังะจึงไดรั้บอิทธิพลจากการ์ตูนทางหนงัสือพิมพอ์เมริกนัท่ี
มีรูปภาพมากมายร้อยเรียงเป็นเร่ืองราว มีคาํพดูในกรอบวงกลมและบทบรรยาย กลายเป็นรูปแบบท่ีเห็นอยูใ่น
ปัจจุบนั 

 การอ่านมงังะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหค้นญ่ีปุ่นเกิดแรงบนัดาลใจ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์

จนเช่ือกนัว่าระดบัการพฒันาทั้งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีและการกีฬา ของประเทศญ่ีปุ่นนั้นลว้นมีรากฐาน
มาจากมงังะ การเติบโตของมงังะไม่เพียงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมส่ิงพิมพเ์ท่านั้น แต่ยงัเช่ือมโยงไปยงัธุรกิจ
ประเภทอ่ืน เช่น การ์ตนูทางโทรทศัน์ แอนิเมชัน่ วิดีโอเกม ลิขสิทธ์ิคาแรกเตอร์ และส่ือประสมต่างๆ อีกดว้ย 
 มงังะสําหรับผูใ้หญ่มีส่วนทาํให้ตลาดมงังะโดยรวมขยายตวัเพิ่มข้ึนในช่วงทศวรรษ 1980 และมี
สัดส่วนยอดขายคิดเป็นประมาณคร่ึงหน่ึงของตลาดมงังะโดยรวม มงังะมีทั้งรูปแบบหนงัสือและภาพยนตร์ 
แต่มีผูว้ิเคราะห์ว่าทั้งเน้ือหาและการลาํดบัเร่ืองราวในภาพยนตร์ รวมถึงละครทางโทรทศัน์ กลบัมีพื้นฐานมา
จากมงังะทั้งส้ิน จึงอาจกล่าวไดว้่ามงังะคือรูปแบบความบนัเทิงหลกัซ่ึงแทรกซึมเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต
และวฒันธรรมคนญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 
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อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้่ามงังะจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการอ่านของชาวญ่ีปุ่นอยา่งแนบแน่น แต่กลบั
ไม่ค่อยเป็นท่ียอมรับในโรงเรียน เน่ืองจากครูและพอ่แม่เช่ือวา่การอ่านมงังะเป็นลกัษณะการอ่านท่ีง่ายเกินไป
และไม่ไดส่้งเสริมในเร่ืองของความรู้เท่าไรนกั 

 นอกจากคนญ่ีปุ่นจะนิยมอ่านมงังะแลว้ ผลสาํรวจของ “World Press Trends” เม่ือ ค.ศ.2006 ยงั
พบว่า ชาวญ่ีปุ่นเป็นชนชาติท่ีมีอตัราการอ่านหนังสือพิมพ์มากท่ีสุดในโลก พิจารณาจากยอดพิมพ์และ
สดัส่วนยอดพิมพห์นงัสือพิมพร์ายวนัต่อจาํนวนประชากร 1,000 คนสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก ดงัตาราง 
 

สถิตกิารผลติหนังสือพมิพ์รายวนัของประเทศต่างๆ 
 

ประเทศ ยอดพมิพ์ 

(หน่วย : 1,000 ฉบับ) 

สัดส่วนยอดพมิพ์ต่อ
ประชากรพนัคน 

จํานวนหัวหนังสือพมิพ์ 

1. ญ่ีปุ่น 69,763 634.5 108 

2. สหรัฐ 53,345 249.9 1,452 

3. สวเีดน 4,368 583.4 94 

4. เดนมาร์ค 1,946 442.9 31 

5. สหราชอาณาจกัร 17,494 369.1 112 

6. เนเธอร์แลนด ์ 4,646 351.7 37 

7. ออสเตรีย 2,323 339.2 18 

8. เยอรมนี 21,543 305.2 368 

9. ไอร์แลนด ์ 890 272.8 10 

10. ฝร่ังเศส 10,532 215.3 85 

11. เบลเยยีม 1,684 194.7 30 

12. อิตาลี 7,839 156.1 94 

13. สเปน 4,200 113.3 139 

14. โปรตุเกส 791 95.2 17 

15. กรีซ 593 67.4 34 

ท่ีมา : World Press Trends 2006  

 

นโยบายและกจิกรรมส่งเสริมการอ่านทีสํ่าคญั 

ก่อน ค.ศ.1988  

 ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของญ่ีปุ่นไดรั้บการพฒันาอย่างมากมาตลอดระยะเวลา 150 ปีท่ีผ่านมา 
โรงเรียนเป็นแหล่งสาํคญัท่ีนาํมาสู่การอ่านออกเขียนไดแ้ละนิสัยรักการอ่านหนงัสือ อยา่งไรก็ตาม กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านภายนอกโรงเรียนกลบัมีอยู่น้อยมาก ในปี ค.ศ.1923 เป็นปีแรกท่ีเร่ิมจดัสัปดาห์ห้องสมุด
พร้อมกนัทัว่ประเทศ ดว้ยความร่วมมือของสํานักพิมพ ์ร้านหนังสือ และห้างสรรพสินคา้ จนกระทัง่หลงั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นสปัดาห์การอ่าน 
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 ในปี ค.ศ.1924 มีการจดัทาํคู่มือรายช่ือหนังสือมาตรฐาน (Standard Book Catalogue) สาํหรับ
หอ้งสมุดประชาชน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแนะนาํหนงัสือดีใหก้บัหอ้งสมุดใชเ้ป็นแนวทางในการสั่งซ้ือ ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นการจูงใจสํานักพิมพแ์ละนักเขียนให้ผลิตงานออกมาตามแนวทางหนังสือท่ีไดรั้บการ
แนะนาํดว้ย 
 ตั้งแต่ตน้ทศวรรษ 1930 เป็นหว้งเวลาท่ีญ่ีปุ่นเขา้สู่ภาวะสงครามโดยนาํกองทพัรุกเขา้สู่ประเทศต่างๆ 

ในแถบเอเชียแปซิฟิก การอ่านเป็นไปเพ่ือจุดประสงคใ์นการรณรงคแ์ละปลุกใจผูค้นให้เห็นถึงความชอบ
ธรรมในการทาํสงคราม กระทัง่ส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และญ่ีปุ่นกลายเป็นประเทศผูแ้พส้งคราม ชาว
ญ่ีปุ่นจึงเร่ิมตระหนักถึงหนังสือและการอ่านท่ีมุ่งเน้นสันติภาพและประชาธิปไตย โดยให้ความสําคญักบั
ความคิดและจิตใจของปัจเจกชนมากข้ึน เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการนาํหนงัสือใหถึ้งมือผูอ่้านอยา่ง
กวา้งขวาง หอ้งสมุดขนาดเลก็จาํนวนมากเกิดข้ึนในหว้งเวลาน้ี 
 

 ค.ศ.1988 ถึง 2000 

1. นโยบายและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 ช่วงทศวรรษ 1990 มีการเคล่ือนไหวอย่างชัดเจนในเร่ืองการพฒันาห้องสมุดโรงเรียน เน่ืองจาก
รัฐบาลตระหนกัถึงความจาํเป็นในการส่งเสริมใหเ้ด็กอ่านหนงัสือดว้ยความสมคัรใจมากข้ึน ระบบการศึกษา
ในโรงเรียนเปล่ียนไปเป็นการเนน้เดก็เป็นศูนยก์ลาง และการพฒันาหลกัสูตรดา้นสารสนเทศ รวมถึงการอ่าน
ภายในโรงเรียน ในค.ศ.1997 รัฐบาลแกไ้ขกฎหมายห้องสมุดของโรงเรียน (The School Library Law) 

กาํหนดใหโ้รงเรียนท่ีมีหอ้งเรียน 12 หอ้งข้ึนไปจะตอ้งมีบรรณารักษป์ระจาํหอ้งสมุด ก่อนเดือนเมษายน ค.ศ.
2003 ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ในโรงเรียนกวา่คร่ึงหน่ึงของประเทศ 
 ในปี ค.ศ.1995 สมาชิกรัฐสภาและกลุ่มองคก์รพฒันาเอกชน (NGO) ร่วมกนัวางแผนการทาํงาน 

เพื่อจดัตั้งหอ้งสมุดนานาชาติดา้นวรรณกรรมเดก็ หรือ ILCL จนกระทัง่เดือนสิงหาคม ค.ศ.1999 จึงมีขอ้สรุป
ว่า “การท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัหนังสือ เด็กจะไดเ้รียนรู้ภาษา มีไหวพริบสูง กลา้แสดงออก มีจินตนาการ 
เรียนรู้การใชชี้วิตอยา่งลึกซ้ึง รัฐบาลจึงควรออกกฎหมาย ILCL และกาํหนดให ้ค.ศ.2000 เป็นปีแห่งการอ่าน
หนงัสือสาํหรับเด็ก พร้อมทั้งกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมอยา่งเร่งด่วนและครอบคลุม เพื่อสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการอ่านของเดก็ในระดบัประเทศ” 

 ปี ค.ศ.1999 รัฐสภาจึงมีมติกาํหนดให้ ค.ศ.2000 เป็นปีแห่งการอ่านหนงัสือสาํหรับเด็ก เพ่ือกระตุน้
ใหส้าธารณชนใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการอ่านของเด็ก โดยมีรูปธรรมคือการจดัตั้งและเปิดดาํเนินการ 
หอ้งสมุด ILCLข้ึนในปีแห่งการอ่านนั้นเอง (เปิดให้บริการบางส่วน ใน ค.ศ.2000 และแลว้เสร็จเตม็รูปแบบ
ในปี ค.ศ.2002)  

 ในปี ค.ศ.2000 รายงานการสาํรวจวิจยัดา้นการศึกษาของ OECD และผลการประเมินดา้นการอ่าน 

ของ PISA (Program for International Student Assessment) พบวา่ นกัเรียนญ่ีปุ่นกวา่ร้อยละ 40 ไม่ไดใ้หเ้วลา
กบัการอ่านหนงัสือเพ่ือความเพลิดเพลิน แต่เป็นการอ่านเพื่อมุ่งเรียนหรือศึกษาต่อเป็นเป้าหมายหลกั ผลสรุป
จากการสํารวจน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงทาํให้องคก์รต่างๆ ตระหนักถึงความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งดาํเนินการส่งเสริมดา้นการอ่านของเดก็ใหม้ากข้ึน 
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 ในปีเดียวกนัน้ี ยงัมีกิจกรรมสําคญัเกิดข้ึนมาอีกหน่ึงโครงการ คือโครงการ Bookstart โดยองคก์ร
อิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร ช่ือ Bookstart in Japan ซ่ึงไดรั้บแนวคิดและอิทธิพลมาจากโครงการช่ือเดียวกนัท่ี
ประเทศองักฤษ มีเป้าหมายเพ่ือสนบัสนุนให้กบัพ่อแม่ผูป้กครองใชเ้วลาอ่านหนงัสือเล่มเดียวกนัร่วมกบัลูก 

ขั้นตอนดาํเนินการเร่ิมจากการแจกถุงหนงัสือให้แต่ละครอบครัวท่ีนาํเด็กเลก็มาตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล
หรือสถานีอนามยั ภายในถุงประกอบไปดว้ยหนงัสือเด็กเลก็หรือหนงัสือภาพ 2 เล่ม รายช่ือหนงัสือเด็กเลก็ท่ี
มีให้บริการในห้องสมุดทอ้งถ่ิน แบบฟอร์มสมคัรสมาชิกห้องสมุดทอ้งถ่ิน ของเล่นหรือของใชเ้ด็กเล็ก 1-2 

ช้ิน อาจมีรายช่ือหนงัสือแนะนาํสาํหรับพ่อแม่ บตัรห้องสมุด หรือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของ
เดก็ ใส่อยูใ่นถุงดว้ย 

โครงการน้ีเร่ิมตน้จากการศึกษาดูงานโครงการบุ๊คสตาร์ทขององักฤษในปีแห่งการอ่านหนังสือ
สาํหรับเด็กในญ่ีปุ่น และมีการจดัอภิปรายหลายคร้ังท่ีโตเกียว ต่อมาใน ค.ศ.2001 เร่ิมวิจยัทดลองนาํร่องท่ี
เขตสึงินามิ (Suginami-ku) ในกรุงโตเกียว โดยมีกลุ่มตวัอย่างเด็กทารก 250 ครอบครัว โดยใชทุ้นและ
งบประมาณขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน ไม่พึ่งพิงงบประมาณจากรัฐบาลกลาง ในปีถดัมา มีหน่วยงาน
ทอ้งถ่ิน 13 แห่งตดัสินใจเขา้ร่วม และ 5 ปีต่อมา (ค.ศ.2006) หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมเพิ่มข้ึนเป็น 532 แห่ง จาก
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ทั้งหมด 1,834 แห่งหรือประมาณหน่ึงในสาม ถือว่ามีการขยายตวัแพร่หลาย
อยา่งรวดเร็วมาก (อ้างจาก Izumi Satou Sugita ในการบรรยายท่ีกรุงเทพฯ ค.ศ.2006 จัดโดยสาํนักงานอุทยานการ
เรียนรู้)  ปัจจุบนัมีทอ้งถ่ินเขา้ร่วมโครงการกว่าหน่ึงพนัแห่ง และพ่อแม่ให้ความสนใจมากกว่าหน่ึงแสน
ครอบครัว 

Bookstart ของญ่ีปุ่นเนน้การจดัการท่ียดืหยุ่นและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในแต่ละทอ้งถ่ิน แต่จะ
ไม่เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั 5 ขอ้ ไม่วา่จะใชใ้นญ่ีปุ่นหรือทัว่โลก คือ 

(1) Bookstart คือการแบ่งปันหนงัสือและความสุข (SHARING) โดยสร้างประสบการณ์ให้กบัเด็ก
เลก็ดว้ยการใชห้นงัสือเป็นส่ือใหเ้ดก็ไดย้นิเสียงของคนท่ีเขารัก ทาํใหเ้ด็กคุน้เคยกบัหนงัสือและ
รู้สึกฝังลึกว่าหนงัสือเป็นท่ีมาแห่งความสุข แต่ไม่ใช่โครงการท่ีมีจุดมุ่งหมายให้เด็กฉลาดดว้ย
การอ่านหนงัสือ 

(2) Bookstart เกิดข้ึนเพื่อเดก็เลก็ทุกคน (EVERY) เน่ืองจากเด็กทุกๆ คนจะไดรั้บถุงหนงัสือ ซ่ึงบาง
ครอบครัวไม่สามารถหาซ้ือได ้หรือไม่เคยคิดท่ีจะซ้ือ เด็กทุกคนจึงมีสิทธิเท่าเทียมกนัท่ีจะมี
ช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยเสียงท่ีเต็มไปด้วยความรัก ไม่ว่าฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มของครอบครัวพวกเขาจะเป็นเช่นไร 

(3) Bookstart จะมีประโยชน์และไดผ้ลเม่ือดาํเนินการ ณ สถานท่ีซ่ึงเด็กๆ สามารถเขา้ถึงบริการ
สาธารณสุขพื้นฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น สถานท่ีตรวจสุขภาพและฉีดวคัซีนให้แก่เด็ก
ตามอายุ (เช่น สถานีอนามัย ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล) เพราะเป็นหลักประกันว่า
ครอบครัวและเด็กทุกคนจะได้รับแจกถุงหนังสืออย่างทัว่ถึง โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัหรือ
คาํนึงถึงความสนใจของผูรั้บ 
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(4) Bookstart ไม่ใช่เพียงแค่การกระจายหนังสือ แต่เป็นการนําศานติสุขส่งผ่านไปพร้อมกับ
ประสบการณ์ในการแบ่งปันหนังสือ เด็กจะมีความสุขกบัหนังสือและพบประสบการณ์แห่ง
ความสุขจากการแบ่งปัน เพราะถุงหนังสือเป็นตวัแทนท่ีแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึง
วิธีการแบ่งปันหนงัสือและความสุขระหวา่งเดก็กบัครอบครัว 

(5) Bookstart ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมืองและศาสนา และไม่แสวงหากาํไร เป็นโครงการท่ีตอ้งร่วมมือ
กนัในรูปของภาคีหุ้นส่วน ดาํเนินการในลกัษณะเครือข่ายบุคคลและองคก์รหรือหน่วยงานซ่ึง
ปรารถนาท่ีจะเห็นเด็กมีความสุข ทาํงานกันเป็นทีม ประกอบด้วยบรรณารักษ์ พนักงาน
ห้องสมุด เจา้หนา้ท่ีอนามยั พยาบาลเด็กอ่อน และอาสาสมคัร โดยหน่วยงานทอ้งถ่ินตอ้งเป็น
ผูส้นบัสนุนอยา่งจริงจงั 

 

2. ตลาดหนังสือและพฤติกรรมการอ่าน 

ทศวรรษ 1990 ตลาดส่ิงพิมพใ์นญ่ีปุ่นเกิดภาวะตกตํ่าคร้ังใหญ่ โดยเฉพาะยอดขายหนงัสือลดลงอยา่ง
ต่อเน่ืองตั้งแต่คร่ึงหลงัของทศวรรษเป็นตน้มา อนัเป็นผลมาจากรายไดส่้วนบุคคลลดลง การแพร่หลายของ
อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์เคล่ือนท่ี การใช้บริการห้องสมุดเพิ่มข้ึน และการเกิดข้ึนและขยายตวัของร้าน
หนงัสือมือสอง ทาํใหส้าํนกัพิมพข์นาดใหญ่ปรับตวัดว้ยการหนัมาเนน้ยอดขายจากนิตยสารเพิ่มข้ึน ส่งผลให้
เกิดนิตยสารเฉพาะดา้นหลากหลายแนว เช่น นิตยสารเก่ียวกบังานอดิเรก วฒันธรรม ฝึกความรอบรู้ ไลฟ์
สไตล ์เป็นตน้ ขณะท่ีสาํนกัพิมพข์นาดกลางและเลก็กก็ระโจนเขา้สู่การจดัพมิพนิ์ตยสารเฉพาะกลุ่มเช่นกนั 

ถึงกระนั้นก็ตาม มงังะยงัคงเป็นผูน้าํในตลาดส่ิงพิมพข์องญ่ีปุ่น โดยในปีค.ศ.1995 ยอดพิมพม์งังะมี
จาํนวน 2.3 พนัลา้นเล่ม สามารถขายไดถึ้ง 1.9 พนัลา้นเล่ม ยอดขายคิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดขายหนงัสือ
และนิตยสาร อตัราการอ่านมงังะของชาวญ่ีปุ่นเฉล่ียคนละประมาณ 15 เล่มต่อปี 

ค.ศ.1996 จาํนวนหนังสือท่ีตีพิมพ์ในประเทศญ่ีปุ่นมีจาํนวนมากเป็นอนัดบั 5 ของโลก รองจาก
องักฤษ จีน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา หนงัสือออกใหม่มีจาํนวนถึง 60,000 ปก แต่เน่ืองจากชาวญ่ีปุ่นนิยม 

ดูโทรทศัน์กนัมากข้ึน รวมทั้งเล่นวิดีโอเกม และส่ืออ่ืนๆ จึงทาํให้คนญ่ีปุ่นอ่านหนงัสือนอ้ยลง ผลจากการ
สาํรวจทัว่ประเทศโดยหนังสือพิมพโ์ยมิอูริ ชิมบุน เม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ.1997 พบว่า ร้อยละ 62 ของกลุ่ม
ตวัอย่างให้เวลากบัการอ่านน้อยลงกว่าในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา และกว่าร้อยละ 50 ไม่ไดอ่้านหนังสือเลย
ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา 

การสาํรวจนิสยัการอ่านของเด็กในวิทยาลยัทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องญ่ีปุ่นระหว่าง ค.ศ.1995 ถึง 
ค.ศ.1999 พบวา่นกัเรียนสนใจอ่านมงังะตลอดทั้งปี และชอบอ่านนิตยสารและมงังะมากกว่าการอ่านหนงัสือ 
เม่ือมีเวลาวา่งมกัจะดูทีวี อ่านมงังะ และนิตยสาร 

ในเดือน พฤษภาคม ค.ศ.1997 มีการสํารวจการอ่านของนักเรียนพบว่า ร้อยละ 15.0 ของนักเรียน
ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 55.3 ของนกัเรียนระดบัมธัยมตน้ และร้อยละ 69.8 ของนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย 
ไม่อ่านหนงัสือท่ีไม่ใช่ตาํราเรียนเลย เหตุผลหลกัท่ีไม่มีเวลาอ่านหนงัสือประเภทอ่ืนเน่ืองจากดูโทรทศัน์เป็น
เวลานาน เล่นเกมคอมพิวเตอร์ และการสอบแข่งขนั อยา่งไรก็ตาม สัดส่วนดงักล่าวมีแนวโนม้ลดลงหลงัจาก
มีการออกนโยบายและรณรงคจ์ดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยา่งต่อเน่ืองตลอดหว้งเวลาสิบปีหลงัจากน้ี 
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สัดส่วนของนักเรียนทีไ่ม่อ่านหนังสือในรอบ 1 เดอืน (ไม่รวมตาํราเรียน) 

(หน่วย : ร้อยละ) 

ค.ศ.  ประถม มธัยมต้น มธัยมปลาย 
1988 7.1 45.3 59.6 

1989 10.5 41.9 57.0 

1990 10.3 41.9 54.5 

1991 10.7 50.4 59.9 

1992 11.7 45.8 58.6 

1993 12.1 51.4 60.8 

1994 13.5 48.9 63.2 

1995 15.5 46.7 61.3 

1996 12.6 51.8 66.2 

1997 15.0 55.3 69.8 

1998 16.6 47.9 67.9 

1999 11.2 48.0 62.3 

2000 16.4 43.0 58.8 

2001 10.5 43.7 67.0 

2002 8.9 32.8 56.0 

2003 9.3 31.9 58.7 

2004 7.0 18.8 42.6 

2005 5.9 24.6 50.7 

2006 6.0 22.7 50.2 

2007 4.5 14.6 47.9 

2008 5.0 14.7 51.5 
 

ทีม่า :  การสาํรวจของ Mainichi Newspapers ร่วมกบั Nationwide School Library in Japan 

 

ในปี ค.ศ.1999 สาํนกัพิมพท์ัว่ประเทศมีจาํนวน 4,406 แห่ง ร้อยละ 79 กระจุกตวัอยูท่ี่โตเกียว ปีต่อมา
ลดลงเหลือ 4,391 แห่ง เม่ือเทียบกับ ค.ศ.1979 ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 4,000 แห่ง สะท้อนให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมส่ิงพิมพใ์นญ่ีปุ่นเร่ิมหยดุน่ิงไม่เคล่ือนไหวตลอดช่วง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา 
 ปี ค.ศ.2000 ยอดพิมพห์นังสือของญ่ีปุ่นสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของเอเชีย และเป็นอนัดบัสามของโลก 

รองจากองักฤษและเยอรมนี โดยนบัจากจาํนวนปก (title) ท่ีตีพิมพใ์หม่ คือ องักฤษมีหนงัสือจดัพิมพใ์หม่ 

110,155 ปก เยอรมนี 80,779 ปก ญ่ีปุ่น 65,430 ปก 
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 ค.ศ.2001 ถึง 2008 

1. นโยบายและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ในเดือนธนัวาคม ค.ศ.2001 รัฐบาลออกกฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการอ่านหนงัสือของเด็ก เพื่อให้
รัฐบาลส่วนกลางและทอ้งถ่ินร่วมกันจดัทาํแผนส่งเสริมการอ่าน และกาํหนดตวัช้ีวดัความกา้วหน้าของ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเดก็อยา่งครอบคลุม โดยมีจุดมุ่งหมายในการนาํผลลพัธ์ไปสู่การพฒันาเด็กอยา่ง
มีคุณภาพ กฎหมายฉบบัน้ีระบุแยกส่วนความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างรัฐบาลส่วนกลาง รัฐบาล
ทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน ครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น โรงเรียนและหอ้งสมุด) ในการจดักิจกรรม 

การติดตามผลการปฏิบติั และการประเมินผล นอกจากนั้น ยงักาํหนดให้วนัท่ี 23 เมษายนซ่ึงตรงกบั “วนั
หนงัสือโลกและวนัลิขสิทธ์ิ” ของยเูนสโก เป็นวนัอ่านหนงัสือสาํหรับเดก็ 

 ปี ค.ศ.2002 รัฐบาลสนบัสนุนกิจกรรมการอ่านเป็นเวลา 10 นาทีทุกเชา้ (Morning Reading) วิธีการ
คือนกัเรียนและครูทุกคนจะนาํหนงัสือท่ีชอบมาโรงเรียนทุกวนั เพื่ออ่านเป็นเวลา 10 นาทีในตอนเชา้ อาจ
เป็นหนงัสือท่ีซ้ือมาหรือยมืจากหอ้งสมุดโรงเรียนกไ็ด ้

  วิธีส่งเสริมการอ่านดว้ยกิจกรรมการอ่าน 10 นาทีทุกเชา้ ถือเป็นกิจกรรมท่ีแพร่หลายอยา่งกวา้งขวาง
มากในโรงเรียนทัว่ญ่ีปุ่น ครูจาํนวนมากสนับสนุนกิจกรรมน้ี เพราะทาํไดง่้ายและเห็นผลทนัที ทั้งน้ีเพราะ
นกัเรียนท่ีอ่านหนงัสือไดแ้ต่ไม่ชอบการอ่านหรือไม่มีนิสัยรักการอ่าน ถา้มีการกาํหนดหรือจดัเวลาใหก้บัการ
อ่านหนงัสือท่ีแน่นอน พวกเขาก็จะเร่ิมตน้อ่านอยา่งเป็นประจาํ ต่อเน่ือง จนกลายเป็นนิสัย ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การศึกษาเห็นว่าการมีนิสัยรักการอ่านจะทาํให้คนชอบหนงัสือ แต่การบงัคบัใหอ่้านอาจจะส่งผลในทางตรง
ขา้ม ดงันั้นจึงเป็นโอกาสดีสาํหรับเด็กท่ียงัไม่มีนิสัยรักการอ่านท่ีจะไดเ้ลือกหนงัสือท่ีตนเองอยากอ่าน แลว้
รู้สึกสนุกกบัการอ่าน โดยมีกิจกรรมกระตุน้ใหคุ้น้เคยกบัการอ่านและไดรั้บการปลูกฝังเป็นนิสยั 
 ในปี ค.ศ.2003 MEXT เร่ิมสาํรวจความกา้วหนา้ของการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนทัว่
ประเทศ ประกอบดว้ยโรงเรียนประถมจาํนวน 23,633 แห่ง มธัยมตน้ 11,134 แห่ง และมธัยมปลาย 5,450 

แห่ง โดยท่ีเกือบทุกโรงเรียนมีห้องสมุดประจาํโรงเรียน ผลสรุปออกมาใน ค.ศ.2004 พบว่าร้อยละ 84 ของ
โรงเรียนในระดบัประถม ร้อยละ 70 ของโรงเรียนระดบัมธัยมตน้ และร้อยละ 30 ของโรงเรียนระดบัมธัยม
ปลาย มีการจดักิจกรรมการอ่านในโรงเรียนอย่างกวา้งขวาง โดยโรงเรียนมธัยมตน้มีอตัราการขยายตวัของ
การจดักิจกรรมสูงท่ีสุด ส่วนใหญ่คือกิจกรรมการอ่าน 10 นาทีทุกเชา้ และกิจกรรมอาสาสมคัรหอ้งสมุด 

 และจากการออกกฎหมายห้องสมุดโรงเรียน (School Library Law) ท่ีกาํหนดให้โรงเรียนซ่ึงมี
จาํนวนห้องเรียนมากกว่า 12 ห้องตอ้งมีบรรณารักษป์ระจาํห้องสมุดภายในปี ค.ศ.2003 พบว่าโรงเรียนส่วน
ใหญ่สามารถทาํไดต้ามเง่ือนไขขา้งตน้ แต่โดยขอ้เทจ็จริง ครูบรรณารักษเ์ป็นครูรายวิชาท่ีตอ้งสอนเตม็เวลา
ดว้ย ทาํใหไ้ม่มีเวลามากพอท่ีจะดูแลกิจกรรมดา้นการอ่านอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ การทาํหนา้ท่ีบรรณารักษจึ์ง
เป็นเร่ืองยากในทางปฏิบติั  

 ส่วนงบประมาณ 13 พนัลา้นเยนท่ีจดัสรรให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อซ้ือหนงัสือให้กบั
ห้องสมุดโรงเรียนนั้ น จากการติดตามประเมินผลพบว่ามีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้ นท่ีถูกนําไปใช้ตาม
วตัถุประสงค ์ปัญหาหนังสือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอสําหรับจดักิจกรรมการอ่านในโรงเรียนจึงยงัคงมีอยู ่   
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 ในปี ค.ศ.2005 รัฐบาลออกกฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการอ่านอีก 2 ฉบบัคือ กฎหมายส่งเสริม
วฒันธรรมดา้นตวัหนงัสือและส่ิงพิมพ ์และกฎหมายส่งเสริมวฒันธรรมการเขียนคาํ ทั้งน้ีเน่ืองจากกฎหมาย
ส่งเสริมการอ่านหนังสือของเด็กท่ีกาํหนดให้รัฐบาลทอ้งถ่ินดาํเนินการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนนั้น 

ปรากฏว่ามีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นท่ีสามารถปฏิบติัได ้ดงันั้นจึงออกกฎหมายใหม่ท่ีครอบคุลมการปรับปรุง
ห้องสมุด การปรับปรุงความสามารถทางภาษา และการส่งเสริมการอ่านในทุกมิติ รวมทั้ งการเข้าไป
สนบัสนุนการจดังานสปัดาห์การอ่าน (Book Reading Week) ซ่ึงดาํเนินการต่อเน่ืองมาแลว้เกือบ 60 ปี 

 ค.ศ.2007 กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิญ่ีปุ่นจดังานมอบรางวลัมงังะนานาชาติ (International 

Manga Award) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมมงังะของญ่ีปุ่นในต่างประเทศ และจดังานมอบรางวลั “Grand 

Manga Prize” ซ่ึงประกาศผลและแจกรางวลัเป็นคร้ังแรกในตน้ปี ค.ศ.2008 

 ในปีเดียวกนัน้ี MEXT จดัทาํแผน 5 ปีฉบบัใหม่ (ค.ศ.2007-2011) เพื่อพฒันาห้องสมุดโรงเรียน 

เน่ืองจากการสาํรวจพบว่ามีโรงเรียนระดบัประถมและมธัยมเพียงร้อยละ 35 เท่านั้นท่ีสามารถจดัหาหนงัสือ
สําหรับให้บริการไดต้ามมาตรฐาน ดงันั้นจึงวางแผนเพื่อท่ีจะเพิ่มสัดส่วนห้องสมุดโรงเรียนท่ีไดรั้บการ
พฒันาให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยจดัสรรงบประมานรวม 100 พนัลา้นเยน (37,000 ลา้นบาท)  เป็น
ระยะเวลา 5 ปีหรือปีละ 20 พนัลา้นเยน (7,400 ลา้นบาท) โดยยงัคงใชก้ลไกของรัฐบาลทอ้งถ่ินซ่ึงมีหนา้ท่ี
ดูแลโรงเรียนต่างๆ เป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณดงักล่าวใหก้บัหอ้งสมุดของแต่ละโรงเรียน 

 ในปี ค.ศ.2008 รัฐบาลปรับปรุงแผนส่งเสริมการอ่านสําหรับเด็ก ซ่ึงอยู่ภายใตก้ฎหมายส่งเสริม
กิจกรรมการอ่านหนังสือของเด็ก ท่ีมีผลบงัคบัใช้มาตั้งแต่ ค.ศ.2001 โดยในแผนระยะท่ี 2 น้ีไดก้ล่าวถึง
ผลลพัธ์ของการดาํเนินงานตามกฎหมายท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งนอ้ย 3 เร่ือง คือ จาํนวนโรงเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมกบัห้องสมุดประชาชน ความแพร่หลายของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน และโรงเรียนท่ีมี
จาํนวน 12 หอ้งเรียนข้ึนไปต่างกมี็การจา้งครูบรรณารักษป์ระจาํหอ้งสมุด 

 อยา่งไรกต็าม จากการดาํเนินงานท่ีผา่นมาพบปัญหาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้ คือ อตัราส่วนของนกัเรียนระดบั
มธัยมตน้และปลายท่ีไม่อ่านหนงัสือยงัอยู่ในเกณฑสู์ง ห้องสมุดโรงเรียนมีหนงัสือ อุปกรณ์ และส่ิงอาํนวย
ความสะดวกไม่เพียงพอสาํหรับการใหบ้ริการ และทกัษะการอ่านของเดก็อยูใ่นเกณฑต์ํ่าลง 
 ในแผนระยะท่ี 2 จึงกาํหนดตวัเลขเป้าหมายของแต่ละวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจนและกระตุน้ให้
องคก์รสาธารณะในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ครอบครัวและโรงเรียนใชค้วามพยายามและร่วมมือกนัเพื่อ
ช่วยให้เด็กๆ ทุกคนไดเ้ขา้ถึงหนงัสือให้มากท่ีสุด เช่น การใชท้รัพยากรของโรงเรียนกบัห้องสมุดประชาชน
ร่วมกนั การสนบัสนุนให้จดัทาํเวบ็ไซตข์องแต่ละหอ้งสมุดแลว้เช่ือมโยงโดยใชร้ะบบคน้หารายการหนงัสือ
ในหอ้งสมุดผา่นคอมพิวเตอร์หรือ OPAC (Online Public Access Catalog) การปรับปรุงการใหบ้ริการและ
พฒันาห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดโรงเรียนให้มีหนังสืออย่างเพียงพอ การสนับสนุนการฝึกอบรม
บรรณารักษ์ และกระตุน้ให้ทุกโรงเรียนจา้งครูบรรณารักษ์ประจาํ รวมทั้ งยงัตั้ งเป้าหมายขยายพ้ืนท่ีจัด
กิจกรรมการอ่านเพิ่มจากร้อยละ 24 เป็นมากกวา่ร้อยละ 50 ทัว่ประเทศ 
 

  15 



2. ตลาดหนังสือและพฤติกรรมการอ่าน 

 ญ่ีปุ่นใชร้ะบบการกระจายส่ิงพิมพผ์่านสายส่งหรือตวัแทนจาํหน่ายเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ี
สาํคญั หนงัสือกว่าร้อยละ 70 และนิตยสารประมาณร้อยละ 90 ท่ีกระจายอยู่ตามร้านหนงัสือ มาจากการจดั
จาํหน่ายผ่านสายส่งถึงร้อยละ 65 โดยมีสายส่งรายใหญ่ 2 ราย คือ Nippon Shuppan Hanbai และ Tohan  

ครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึงประมาณร้อยละ 80 จากจาํนวนสายส่งท่ีมีอยูก่ว่า 70 ราย ธุรกิจคา้ส่งหนงัสือและ
นิตยสารจึงเป็นตลาดผกูขาดโดยผูข้ายนอ้ยราย ทั้งๆ ท่ีภาพรวมตลาดเป็นการแข่งขนัเสรี ทาํให้ยอดขายของ
ผูค้า้ส่งทั้ง 2 รายเติบโตอยา่งต่อเน่ืองนบัจากทศวรรษ 1990 เป็นตน้มา และเป็น 2 บริษทัท่ีมีอิทธิพลสูงมากใน
อุตสาหกรรมส่ิงพิมพข์องญ่ีปุ่น 

 ร้านขายหนงัสือทุกประเภทในญ่ีปุ่นมีอยูก่ว่า 150,000 แห่ง แต่ร้านสะดวกซ้ือท่ีกระจายทัว่ประเทศ
ประมาณ 40,000 แห่งกลบัมีส่วนแบ่งตลาดในการขายหนังสือและนิตยสารสูงมาก และยอดขายนิตยสาร
เกือบคร่ึงหน่ึงมาจากการจาํหน่ายผ่านร้านสะดวกซ้ือ เครือข่ายร้านสะดวกซ้ือท่ีเป็นเจา้ตลาดมีอยู่ 3 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ ร้าน 7-eleven, Lawsan และ Family Mart ในปี ค.ศ.2006 ร้านหนงัสือประเภทท่ีมีสาขาเครือข่าย 10 

อนัดบัแรกมียอดจาํหน่ายรวมกนัประมาณ 764.7 พนัลา้นเยน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 35.5 

จากมูลค่าตลาดรวม 2,152.5 พนัลา้นเยน ร้านหนังสือท่ีมีเครือข่ายมากท่ีสุดคือร้าน 7-eleven และเป็นเจา้
ตลาดในการขายนิตยสาร 
 ร้านหนังสือในลกัษณะท่ีเป็นร้านประเภทสาขาเครือข่ายหรือเชนสโตร์ขนาดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่ม
จาํนวนมากข้ึน ขณะท่ีร้านหนงัสือขนาดเลก็มีแนวโนม้ลดลง แต่ในยา่นชุมชนและสถานีรถไฟก็ยงัคงมีร้าน
หนงัสือในรูปแบบซุม้หรือแผงหนงัสือเลก็ๆ ท่ีมีการขายหมุนเวียนเร็ว (เช่นหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร) ส่วน
ร้านหนงัสือมือสองเป็นธุรกิจท่ีมีการขยายตวัมากท่ีสุด แหล่งใหญ่ของร้านหนงัสือมือสองอยู่ท่ียา่น Kanda-

jimbocho ในกรุงโตเกียว มีพื้นท่ีขายประมาณ 16,500 ตารางเมตร มีหนังสือจาํหน่ายกว่า 3 ลา้นปก และ
สตอ็กหนงัสือถึง 10 ลา้นปก 

 ตวัแทนจาํหน่ายหรือสายส่งทาํหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างสํานักพิมพ์กับร้านจาํหน่ายหนังสือ 

โดยทัว่ไปสาํนกัพิมพม์กัจะทาํธุรกิจกบัผูค้า้ส่งในลกัษณะของการฝากขาย (Consignment basis) โดยการหัก
ส่วนลดจากราคาปก แต่จะไม่มีการให้เครดิตทางการคา้ จนกว่าจะมีการขายได้จริงตามระยะเวลาขายท่ี
กาํหนดไวใ้นสญัญา เม่ือรับหนงัสือมาจากสาํนกัพิมพแ์ลว้ ผูค้า้ส่งจะกระจายหนงัสือใหก้บัผูค้า้ปลีกหรือร้าน
ขายหนังสือในสัญญาลกัษณะเดียวกนั ทั้งน้ีร้านคา้ปลีกสามารถส่งคืนหนงัสือท่ีจาํหน่ายไม่ได ้(returnable 

basis) กลบัมายงัผูค้า้ส่งและสาํนกัพิมพใ์นท่ีสุดได ้

 ลกัษณะเด่นของระบบการจดัจาํหน่ายแบบฝากขาย คือการกาํหนดราคาส่วนลดท่ีแน่นอน ทาํให้
สาํนกัพิมพส์ามารถตั้งราคาหนงัสือท่ีพอจะคาดคะเนกาํไรสุทธิไดห้ากขายหนงัสือไดใ้นปริมาณหน่ึงซ่ึงเกิน
จุดคุม้ทุน ราคาท่ีหักส่วนลดจากราคาปกแลว้ถือเป็นราคาหนังสือต่อเล่มท่ีสํานักพิมพจ์ะไดรั้บจากสายส่ง 
และสายส่งจะไดรั้บจากร้านหนงัสือ ซ่ึงเป็นราคาท่ีตายตวั ดงันั้นร้านหนงัสือจึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งลดราคา
หนังสือเพื่อกระตุน้ยอดขาย เพราะทุกเล่มท่ีขายไดก้็ตอ้งจ่ายเงินให้สายส่งตามราคาส่วนลดจากราคาปกท่ี
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 ระบบฝากขายท่ีมีอตัราส่วนลดแน่นอนดงักล่าวน้ีเรียกว่า Resale Price Maintenance System 

(RPMS) ถ้าพิจารณาโดยผิวเผิน ข้อดีของระบบแบบน้ีก็คือสํานักพิมพ์ขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับ
สาํนักพิมพใ์หญ่ไดอ้ย่างเสมอภาคในการกระจายหนงัสือใหม่สู่หน้าร้านขายหนังสือ หรือในกรณีท่ีสภาพ
ตลาดมีการเติบโตต่อเน่ือง หนังสือหรือนิตยสารท่ีผลิตออกมาโดยสํานักพิมพ์ต่างๆ สามารถขายได้ใน
ปริมาณท่ีเกินกว่าจุดคุม้ทุน ปัญหาทางธุรกิจก็คงจะไม่เกิด ในขณะท่ีร้านหนงัสือดูเหมือนว่าจะไดป้ระโยชน์
จากระบบน้ีมากท่ีสุด เพราะสามารถสต็อกส่ิงพิมพไ์วโ้ดยท่ีมีความเส่ียงน้อยมาก เน่ืองจากส่ิงพิมพท่ี์ขาย
ไม่ไดส้ามารถส่งคืนกลบัไปยงัสาํนกัพิมพห์ลงัจากผ่านช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงถา้เป็นหนังสือใหม่มกัจะให้
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน  

 แต่ปัญหาของระบบดงักล่าวจะเกิดข้ึนและมีความรุนแรงในภาวะท่ีตลาดหดตวั ดงัเช่นขอ้เท็จจริง
ในช่วงตกตํ่าต่อเน่ืองกนัหลายปีของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพใ์นญ่ีปุ่น ปรากฎว่าทุกปีจะมีร้านหนงัสือประมาณ 

1,000 แห่งท่ีตอ้งออกไปจากอุตสาหกรรม ร้านหนงัสือจาํนวนมากตอ้งปิดตวัลงหรือเปล่ียนธุรกิจ ส่วนร้าน
หนงัสือท่ียงัเปิดกิจการก็มีแนวโนม้ท่ีจะดูแลและบริหารสินคา้ท่ีขายดีเป็นหลกั เพ่ือให้ยอดขายเพิ่มข้ึน แต่ก็
ทาํใหห้นงัสือท่ีขายไดน้อ้ยหรือขายยากไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากจุดขายหรือหนา้ร้านเท่าท่ีควร หนงัสือ
จึงถูกส่งกลบัคืนเป็นจาํนวนมาก ในหว้งวิกฤตอุตสาหกรรมส่ิงพิมพข์องญ่ีปุ่น อตัราการส่งคืนเฉล่ียสูงถึงร้อย
ละ 35-40  

 สาํนกัพิมพห์ลายแห่งตอบสนองต่อปัญหาน้ีดว้ยการลดจาํนวนส่ิงพิมพอ์อกใหม่ให้นอ้ยลง เพื่อลด
ความเส่ียง ในขณะเดียวกนัก็พยายามสร้างระบบเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้มีประสิทธิภาพข้ึน แต่
ความยากลาํบากคือสภาพการแข่งขนัอย่างเสรีของธุรกิจสํานักพิมพ ์ทาํให้สํานักพิมพไ์ม่สามารถเล่ียงการ
ผลิตหนังสือใหม่ออกสู่ตลาดไดม้ากนัก แนวทางการแกปั้ญหาจึงตอ้งยอ้นกลบัมาพิจารณาท่ีระบบการจดั
จาํหน่ายท่ีเป็นอยู่ ดังเช่นขอ้เสนอของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ คณะกรรมการการคา้ (Fair Trade 

Commission) ซ่ึงเสนอใหย้กเลิกระบบ RPMS และเปิดใหมี้การแข่งขนัอยา่งเสรี หรือไม่กน็าํระบบยดืหยุน่มา
ใชใ้นการลดราคาหนงัสือ แต่กไ็ดรั้บการตอบรับไม่มากนกัจากภาคเอกชน 

 จนกระทัง่ใน ค.ศ.2003 ผูป้ระกอบการธุรกิจส่ิงพิมพไ์ดร่้วมมือกนัปรับปรุงระบบ RPMS ใหมี้ความ
ยดืหยุน่และเนน้ความร่วมมือระหว่างผูค้า้ดว้ยกนัเองมากข้ึน โดยสาํนกัพิมพย์งัคงเป็นผูก้าํหนดราคาปกและ
อตัราส่วนรายไดสุ้ทธิจากการขายผา่นสายส่ง ส่วนร้านจาํหน่ายหนงัสือก็จะแยกไปกาํหนดราคาส่วนลดของ
หนังสือแต่ละปกไวใ้นสัญญาท่ีทาํกบัสายส่ง ระบบความร่วมมือดงักล่าวมีข้ึนเพื่อรักษาดุลยภาพในตลาด
ไม่ให้การแข่งขนัรุนแรงมากเกินไป แต่ผลท่ีเกิดข้ึนกลบัไม่ประสบผลสําเร็จเท่าใดนัก เพราะกลายเป็นว่า
กาํไรเฉล่ียกลบักระจุกตวัอยู่ท่ีสํานักพิมพข์นาดใหญ่ ทั้งๆ ท่ีมาร์จ้ินเฉล่ียของธุรกิจสํานักพิมพท์ั้งระบบก็
ไม่ไดสู้งมากนัก ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาทางดา้นอุปทาน (supply) และระบบการจาํหน่ายส่ิงพิมพข์อง
ญ่ีปุ่นเอง 
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 ระบบ Resale Price Maintainance System เกิดข้ึนมาจากกฎหมายต่อตา้นการผกูขาด (Anti-

Monopoly Law) ค.ศ.1953 ท่ีกาํหนดใหมี้การขายส่ิงพิมพใ์นราคาเดียว (Fixed Price) ทั้งประเทศ กฎหมาย
ฉบบัน้ีครอบคลุมถึงขอ้ตกลงเก่ียวกบัระบบ RPMS ในสินคา้ 6 กลุ่มไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์ 

หนงัสืออกัษรภาพ  เทป และซีดีเพลง ซ่ึงทางรัฐบาลเองกไ็ม่ตอ้งการท่ีจะขยายขอ้จาํกดัน้ีไปยงัส่ือประเภทอ่ืน 

จึงไม่รวมถึงสินคา้ประเภทซีดีรอม ดีวีดี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วารสารและหนังสือมือสอง 
หนงัสือและวารสารต่างประเทศ สินคา้ท่ีอยูน่อกเหนือจากสินคา้ควบคุม 6 ประเภทจึงยงัคงอยู่ภายใตห้ลกั
การคา้เสรี ดงันั้นหากมีส่ิงพิมพท่ี์ซ้ือจากร้านขายหนงัสือแลว้ไปจาํหน่ายให้กบับุคคลอ่ืนอีกทอดหน่ึง การ
บงัคบัใชก้ฎหมายน้ีกจ็ะไม่ครอบคลุมไปถึง เพราะฉะนั้นร้านหนงัสือมือสองจึงสามารถกาํหนดราคาขายปลีก
ไดต้ามดุลพินิจ (ซ่ึงในเวลาต่อมา การขยายตวัของร้านหนงัสือมือสองไดก้ลายมาเป็นปัญหาหน่ึงของธุรกิจ
ส่ิงพิมพญ่ี์ปุ่นในช่วงเศรษฐกิจตกตํ่า) เช่นเดียวกบัหนงัสือและวารสารต่างประเทศท่ีไม่รวมอยูใ่นกฏหมายน้ี
และไม่ถือว่าอยู่ในขอ้ตกลงของระบบ RPMS การนาํเขา้และจาํหน่ายจึงเป็นเร่ืองของการเจรจาทางธุรกิจ
ระหวา่งสาํนกัพิมพต่์างชาติและผูน้าํเขา้ 
 อนัท่ีจริง การตกตํ่าของยอดขายหนงัสือและนิตยสารเร่ิมปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่ ค.ศ.1997 แลว้ จาก
ผลพวงของวิกฤตการณ์การเงินในประเทศใน ค.ศ.1992 และเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยสืบเน่ืองต่อมาอย่าง
ยาวนาน ทาํให้รายไดข้องครัวเรือนลดลง อตัราการว่างงานของคนญ่ีปุ่นอยู่ท่ีร้อยละ 5.5 เกิดภาวะเงินฝืด
เพราะชาวญ่ีปุ่นจาํนวนมากรู้สึกวา่จาํเป็นตอ้งรัดเขม็ขดั เน่ืองจากเห็นวา่สภาพเศรษฐกิจไม่มีแนวโนม้ท่ีจะฟ้ืน
ตวัไดใ้นเวลาอนัใกล ้
 ปี ค.ศ.2002 ยอดขายหนงัสือและนิตยสารของญ่ีปุ่นหดตวัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 เหลือประมาณ 2,311 

พนัลา้นเยน ลดลงร้อยละ 0.3 จากปีก่อนหนา้ แต่ถา้เทียบกบัปี ค.ศ.1996 จะลดลงถึงร้อยละ 10 หากพิจารณา
เฉพาะยอดขายหนังสือพบว่าขยายตวัจากปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ 0.4 ซ่ึงเป็นผลมาจากความสําเร็จของ
หนงัสือขายดีเพียงเร่ืองเดียวท่ีมีส่วนช่วยพยงุไม่ให้ยอดขายลดตํ่าลง คือหนงัสือแปลเร่ือง Harry Porter and 

the Goblet of Fire 
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จํานวนสํานักพมิพ์ ยอดพมิพ์ ยอดขายหนังสือและนิตยสาร 
 

ค.ศ. จํานวน จํานวน
หนังสือ 

จํานวนหนังสือ ยอดขาย ยอดขาย จํานวน
หนังสือ 

สัดส่วน
ยอดขาย
หนังสือ
(ร้อยละ) 

ยอดขาย ยอดขาย
หนังสือ สํานักพมิพ์ ที่ตีพมิพ์ใหม่ หนังสือ หนังสือ นิตยสาร 

(แห่ง) ออกใหม่ (ล้านเล่ม) ที่ตีพมิพ์
ใหม่ 

(พนัล้าน
เยน) 

ทีข่ายได้ (และนิตยสาร 
 (ปก) (ล้าน

เล่ม) 

(พนัล้านเยน) 

(พนัล้าน
เยน) 

พนัล้าน
เยน) 

1995 4,383 n.a. n.a. n.a. 2,590 1,047 n.a. 40.3 1,543 

1996 n.a. 60,000 n.a. n.a. 2,657 1,093 n.a. 40.8 1,563 

1997 n.a. 65,438 n.a. n.a. 2,637 1,073 n.a. 41.3 1,564 

1998 n.a. 65,513 n.a. n.a. 2,542 1,010 n.a. 40.5 1,532 

1999 4,406 65,026 419 497.5 2,461 994 792 40.8 1,467 

2000 4,391 67,522 418 496.6 2,397 971 774 40.4 1,426 

2001 n.a. 69,003 417 492.1 2,325 946 749 41.0 1,379 

2002 n.a. 72,055 417 497.1 2,311 949 739 41.5 1,362 

2003 n.a. 72,608 398 482.1 2,228 906 716 41.7 1,322 

2004 n.a. 74,587 396 482.4 2,243 943 749 n.a. 1,300 

2005 4,229 76,528 398 474.1 2,196 920 739 n.a. 1,277 

2006 4,107 77,722 402 471.6 2,153 933 755 n.a. 1,220 

2007 4,055 77,417 404 465.6 2,198 903 755 n.a. n.a. 

2008 n.a. 76,322 397 465.1 n.a. 888 751 n.a. n.a. 
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: Research Institute for Publication 

 

 

 รัฐบาลญ่ีปุ่นให้ความสนใจต่อปัญหาในธุรกิจส่ิงพิมพ์และความสนใจอ่านหนังสือท่ีลดลงของ
ประชาชน ดว้ยการตาํหนิส่ือโทรทศัน์และเกมคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นตน้เหตุสาํคญั แต่จากการวิเคราะห์ของ
ผูเ้ช่ียวชาญทางสังคมของญ่ีปุ่นพบว่า การลดลงของการอ่านเก่ียวขอ้งกบัการอ่านหนงัสือ แต่ไม่ใช่การอ่าน
นิตยสารหรือมงังะ เพราะถึงแมว้่ายอดขายหนงัสือจะลดลง แต่ยอดขายมงังะกลบัเพิ่มข้ึนและมีส่วนพยงุและ
กระตุน้ธุรกิจส่ิงพิมพใ์นญ่ีปุ่นเป็นอยา่งดี 

  19 



ในปี ค.ศ.2002 ตลาดหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ขยายตวัอย่างรวดเร็ว ผูใ้ชส้ามารถดาวน์โหลดไดจ้าก
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยมีหนงัสือให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งนวนิยาย รูปภาพ 

และการ์ตูน ประมาณ 25,000 ปก และมีหนังสือออกใหม่เขา้สู่ระบบออนไลน์ทุกเดือน ในแต่ละเดือนจะมี
สมาชิกดาวน์โหลดเฉล่ีย 32,000 ราย ยอดจาํหน่ายประมาณ 0.3 พนัลา้นเยน แต่ถือว่าตลาดยงัเล็กและแคบ 

เพราะมีส่วนแบ่งเพียงร้อยละ 0.04 ของตลาดหนังสือในญ่ีปุ่น จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ.2006 ยอดขาย e-book 

เพ่ิมข้ึนเป็น 1.12 พนัลา้นเยน แมจ้ะเป็นอตัราการขยายตวัท่ีสูงอยา่งกา้วกระโดด แต่ก็ยงัคงมีส่วนแบ่งตลาด
ไม่มากนกั 

 ในปี ค.ศ.2003 รายไดข้องธุรกิจส่ิงพิมพส่์วนใหญ่มาจากนิตยสารและมงังะ บริษทัเอกชนหลายแห่ง
เร่ิมรวมกลุ่มกนัและขยายการทาํธุรกิจส่ิงพิมพใ์นระดบันานาชาติ เร่ิมจากตลาดเอเชีย โดยการร่วมทุนกบันกั
ธุรกิจทอ้งถ่ินของประเทศท่ีเขา้ไปลงทุน อยา่งไรก็ตาม ตลาดจีนเป็นตลาดท่ีนกัลงทุนใฝ่ฝันจะเจาะเขา้ไปแต่
ยงัไม่สามารถบุกเขา้ไปได ้นอกจากสาํนกัพิมพข์นาดใหญ่แลว้ ยงัมีสาํนกัพิมพข์นาดเลก็ประมาณ 4,500 แห่ง 
ท่ีผลิตส่ิงพิมพสู่์ตลาดจาํนวน 1-10 ปกต่อปี จะเห็นไดว้่าจาํนวนสาํนกัพิมพใ์นญ่ีปุ่นไม่ค่อยเปล่ียนแปลงมาก
นัก ซ่ึงหมายความว่าถึงแมจ้ะเป็นช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า แต่ก็ยงัมีสํานักพิมพใ์หม่ๆ เกิดข้ึนทดแทน
สาํนกัพิมพท่ี์เลิกกิจการไป 

 ขอ้มูลทางดา้นผูผ้ลิตส่ิงพิมพอ์าจจะไม่ไดช้ี้ให้เห็นถึงวิกฤติการอ่านเท่าไรนกั แต่ความอ่อนแอดา้น
การอ่านของคนรุ่นใหม่สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากการท่ีเยาวชนคนหนุ่มสาวญ่ีปุ่นใหค้วามสนใจในเร่ืองท่ีตอ้งใช้
สมองและความคิดน้อยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับความกระตือรือร้นสนใจและเขา้ร่วมต่อตา้นสงคราม
เวียดนามหรือการสร้างสนามบินแห่งใหม่ท่ีเคยเป็นปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ในทศวรรษ 1960 และ 1970 

หนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมของยคุน้ีจึงเป็นหนงัสือประเภทธุรกิจหรือวิธีการสร้างแรงบนัดาลใจ ไม่ใช่หนงัสือ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคมและการเมือง 
 ในปี ค.ศ.2003 ยอดขายหนงัสือ (ไม่รวมนิตยสาร) มีมูลค่าประมาณ 906 พนัลา้นเยน จาํนวนหนงัสือ
ออกใหม่มากกว่า 70,000 ปก ยอดหนงัสือส่งออกเกือบ 1,200 ลา้นเยน อยา่งไรก็ดีหนงัสือจาํนวนมากมีการ
ผลิตและขายในปริมาณไม่มาก ยอดคืนหนังสือท่ีขายไม่ไดจ้ากร้านคา้สูงถึงร้อยละ 36.7 เป็นสถิติท่ีมีการ
บนัทึกไวว้า่เป็นยอดคืนท่ีสูงท่ีสุด 

 ปี ค.ศ.2004 อุตสาหกรรมส่ิงพิมพใ์นญ่ีปุ่นมีการขยายตวัเป็นคร้ังแรกในรอบ 8 ปี โดยมียอดขายรวม
เพิ่มข้ึนเป็น 2,242.8 พนัลา้นเยน มากกว่าปีท่ีแลว้ร้อยละ 0.7 แบ่งเป็นยอดขายหนังสือประมาณ 942.9 

พนัลา้นเยน เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.1 จากปีท่ีแลว้ และยอดขายนิตยสาร 1,299.8 พนัลา้นเยน หรือลดลงร้อยละ 1.7 

ยอดพิมพห์นงัสือใหม่เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.7 หรือคิดเป็น 74,587 ปก (title) และยอดคืนหนงัสือท่ีขายไม่ไดล้ดลง
ร้อยละ 2.1 จากปีก่อน หรือคิดเป็นอตัรายอดส่งกลบัคืนร้อยละ 31.7 

 ในปีน้ีเช่นกนัท่ียอดขายหนงัสือมงังะ (ไม่รวมนิตยสารมงังะ) ลดลงร้อยละ 2 โดยมียอดขาย 254.9 

พนัลา้นเยน สาเหตุสาํคญัมาจากการเพิ่มข้ึนของร้านหนงัสือมงังะมือสอง ร้านเช่าหนงัสือ และนิตยสารรวม
เร่ืองมงังะ ซ่ึงมีขายหรือใหเ้ช่าไดท้ัว่ไปตามทอ้งถนนในราคาถูกกว่าหนงัสือออกใหม่ การขยายตวัของตลาด
หนังสือมือสองหรือหนังสือให้เช่า ทาํให้รัฐบาลตอ้งแกไ้ขกฎหมายลิขสิทธ์ิ (มีผลในวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ.

  20 



 ในขณะท่ียอดขายหนงัสือมีแนวโนม้ตกตํ่าลง แต่จาํนวนหนงัสือท่ีมีการยืมออกจากห้องสมุดกลบั
เพิ่มสูงข้ึนแบบกา้วกระโดด เป็นจาํนวนถึง 500 ลา้นเล่มต่อปี ขณะท่ียอดขายผา่นร้านหนงัสือมือสอง (ซ่ึงไม่
อยูภ่ายใตก้ฎหมายต่อตา้นการผกูขาด) ก็เพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 90 พนัลา้นเยน รวมทั้งยงัมีร้านกาแฟรูปแบบ
ใหม่ท่ีเรียกว่า Manga Coffee Shop เกิดข้ึนจาํนวนมาก เป็นสถานท่ีซ่ึงลูกคา้สามารถสั่งเคร่ืองด่ืมและนัง่อ่าน
หนงัสือมงังะท่ีมีไวใ้หบ้ริการฟรีภายในร้านไดแ้บบสบายๆ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการอ่านท่ีอาจไม่ไดล้ดนอ้ยลง
ตามยอดขายหนงัสือ ปัญหาท่ีแทจ้ริงจึงอาจเป็นไปไดว้า่หนงัสือออกใหม่ไม่ใช่หนงัสือดีหรือมีความน่าสนใจ 
ยิง่มีการพิมพห์นงัสือเหล่าน้ีออกมามาก ผูอ่้านก็ยิง่ไม่ตอ้งการและเกิดความเบ่ือหน่าย ส่งผลใหภ้าวะตลาดยิง่
ย ํา่แยล่ง 
 ค.ศ.2005 นบัเป็นปีท่ียอดขายมงังะอยูใ่นระดบัท่ีดีท่ีสุดตลอดช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา เร่ืองท่ีขายดีมกัจะ
เป็นเร่ืองท่ีมีการนาํไปเผยแพร่ผา่นส่ือหลายประเภท เช่นการทาํเป็นภาพยนตร์ ทีวี หรือการนาํเอาคาแรกเตอร์
หรือตวัละครในมงังะมาเป็นตวัละครในวิดีโอเกม 

 ในปี ค.ศ.2006 ยอดขายหนงัสือมีจาํนวน 932.6 พนัลา้นเยน และยอดขายนิตยสาร 1,220 พนัลา้นเยน 

อุตสาหกรรมส่ิงพิมพข์องญ่ีปุ่นมียอดขาดทุนสะสมมาตลอด 10 ปี ทาํใหข้นาดตลาดอุตสาหกรรมส่ิงพิมพเ์ลก็
ลงถึงร้อยละ 20 จากมูลค่าตลาดเดิม สาเหตุนั้นมาจากหลายปัจจยั อาทิ ประชาชนอ่านหนังสือน้อยลง 
(สดัส่วนของกลุ่มคนท่ีไม่อ่านหนงัสือเร่ิมสูงกวา่กลุ่มท่ีอ่านหนงัสือ มาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 เป็นตน้มา) 
และส่ือใหม่ท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งหลากหลาย ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศพัทมื์อถือ 

 ปี ค.ศ.2007 ยอดขายหนงัสือและนิตยสารยงัคงลดลงอีกร้อยละ 3.4 และ 2.4 ตามลาํดบั หากไม่นบั    

มงังะท่ีถือว่าเป็นหนงัสือขายดีตลอดกาลแลว้ หนงัสือรูปแบบใหม่ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยม คือ นิยายสาํหรับ
กลุ่มผูห้ญิงวยัรุ่นท่ีแพร่หลายผ่านโทรศพัท์มือถือ และนิยายท่ีนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือละครทาง
โทรทศัน์ 
 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี หนงัสือขายดี 10 อนัดบัแรกนั้น คร่ึงหน่ึงมาจากหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
ขายผา่นโทรศพัทมื์อถือหรืออินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นของแปลกใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก คนหนุ่มสาวรุ่น
ใหม่ยนิดีท่ีจะจ่ายเงินเพื่อซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์โดยการดาวน์โหลด ในขณะท่ีสาํนกัพิมพจ์ะคุม้ครองเร่ือง
ลิขสิทธ์ิโดยผูอ่้านไม่สามารถทาํสาํเนาหรือสั่งพิมพจ์ากเคร่ืองพิมพไ์ด ้ตวัอยา่งหนงัสือยอดนิยมช่ือ Koizora 

(Love Sky) เป็นหนงัสือยอดฮิตในกลุ่มนกัเรียนหญิงระดบัมธัยมท่ีขายไดม้ากกวา่ 1.2 ลา้นเล่ม 

 ถึงแมว้่ายอดขายหนังสือและนิตยสารจะตกตํ่าต่อเน่ืองนานนับทศวรรษ และส่วนหน่ึงมาจาก
ผลกระทบของส่ือใหม่ท่ีเขา้มาทดแทน แต่นักอ่านส่วนใหญ่ (ท่ีไม่ใช่วยัรุ่น) ก็ไม่นิยมอ่านหนังสือทาง
จอคอมพิวเตอร์เท่าไรนกั โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นการอ่านแบบยาวๆ หรือการอ่านหนงัสือในขณะพกัผอ่น 

นอน เดิน หรือนั่งในรถไฟ การอ่านจากคอมพิวเตอร์จึงไม่สะดวกเท่าไรนกักบัพฤติกรรมการอ่านของชาว
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 ปรากฎการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึนในปี ค.ศ.2007 คือ ร้านหนงัสือมือสองไดเ้ปิดบริการออนไลน์ท่ีเรียกว่า 
E-Book-Off โดยการจดัพิมพเ์อกสารอิเล็กทรอนิกส์และขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกนัผูแ้ต่ง     
นวนิยายก็ยงัขยบัข้ึนมาเป็นผูจ้ดัพิมพแ์ละจาํหน่ายเองผ่านทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและโทรศพัทมื์อถือ หรือท่ี
เรียกว่า “นิยายบนมือถือ” นอกจากนั้นยงัมีการขายหนงัสือดิจิทลัออนไลน์เป็นคร้ังแรก โดยบริษทั Impress 

เป็นรายแรกท่ีจดัพิมพแ์ละจาํหน่ายหนงัสือในรูปแบบส่ือดิจิทลัก่อนท่ีหนงัสือเล่มนั้นๆ จะออกวางจาํหน่าย
จริง ซ่ึงทาํให้ค่าใชจ่้ายในการพิมพถู์กกว่าหนังสือกระดาษประมาณหน่ึงในสาม ทั้งน้ีบริษทัวางแผนขาย
หนงัสือและนิตยสารออนไลน์ปกใหม่ๆ ไวเ้กือบ 200 เล่มต่อปี เช่นเดียวกบัสาํนกัพิมพบ์างแห่งท่ีเร่ิมปรับตวั 
ดว้ยการนาํเอาเน้ือหาจากบลอ็กทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีการโพสตอ่์านและเป็นท่ีนิยม มาผลิตเป็นหนงัสือการ์ตูน 

เช่น ชินโคช่ะ และ Train Man เกิดเป็นรูปแบบใหม่ดา้นการตลาดท่ีดึงดูดความสนใจจากผูอ่้านไดอ้ยา่งมาก 

 ปัจจุบนั คนญ่ีปุ่นนิยมอ่านหนงัสือนวนิยายประเภทเบาๆ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ดา้นมลัติมีเดีย
ของภาคธุรกิจท่ีวางแผนจะนาํเน้ือหาเหล่าน้ีไปสร้างเป็นภาพยนตร์ออกมาในภายหลงั นวนิยายเบาๆ (Light 

novels) หรือท่ีเรียกกนัว่า Ranobe เป็นเร่ืองสั้นๆ ท่ียงัไม่มีผูใ้หนิ้ยามงานเขียนประเภทน้ีเขา้ไปอยูใ่นหมวด
หนงัสือใด ผูอ่้านส่วนใหญ่คือกลุ่มวยัรุ่นจนถึงอายปุระมาณ 20 ปี รูปแบบการเขียนเนน้ท่ีบทสนทนาโดยมี
ฉากหรือบรรยากาศเป็นสถานท่ีท่ีรู้จกัมกัคุน้ สามารถเขา้ใจพฒันาการของเร่ืองไดง่้าย หนงัสือประเภทน้ีจะมี
รูปภาพประกอบเหมือนมงังะหรือการ์ตูน วางขายโดยมีป้ายบอกชดัเจนว่าเป็นนิยายอ่านเล่น หาซ้ือง่ายและมี
ราคาถูก ตลาดของนวนิยายอ่านเล่นประเภทน้ีมีมูลค่าประมาณ 20 พนัลา้นเยน ยอดขายปีละประมาณ 30 ลา้น
เล่ม 
 

จากประสบการณ์ของญีปุ่่น สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายของไทย 
ปัญหาการอ่านในญ่ีปุ่นมีลกัษณะพิเศษ กล่าวคือ คนญ่ีปุ่นมีอตัราการอ่านออกเขียนไดสู้ง มีอตัรา

การศึกษาสูง แต่อ่านหนังสือน้อยลง เน่ืองจากอิทธิพลของส่ือใหม่ท่ีมีให้เลือกเขา้ถึงได้อย่างเสรี 
และผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายส่งเสริมการอ่านของภาครัฐมีความโดดเด่นในการใช้
กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการผลักดันแนวคิดไปสู่รูปธรรม ผ่านกลไกท่ีสําคญัคือโรงเรียนและองค์กร
ปกครองท้องถ่ิน ในขณะท่ีภาคเอกชนและประชาสังคม มีบทบาทสูงในการริเร่ิมและดาํเนินกิจกรรม 

ส่งเสริมการอ่านท่ีมีความหลากหลาย และมกัไม่ค่อยพึ่งพิงภาครัฐเท่าไรนกั 

ถึงแมว้่าพื้นฐานทางวฒันธรรมการอ่านจะแตกต่างจากประเทศไทยอยา่งเห็นไดช้ดั แต่ประเทศไทย
สามารถนาํเอาประสบการณ์ของญ่ีปุ่นมาปรับใชเ้ป็นแนวทางได ้โดยมีขอ้เสนอเชิงนโยบายของไทยท่ีมาจาก
ประสบการณ์ของประเทศญ่ีปุ่นในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 1. รัฐบาลควรจดัตั้งคณะกรรมการระดบัชาติดา้นส่งเสริมและพฒันาหนงัสือ ทาํหนา้ท่ีรวบรวมและ
คดัเลือกรายช่ือหนังสือดีหรือวรรณกรรมทั้งของไทยและสากล โดยมีมาตรฐานการคดัเลือกท่ีชดัเจน และ
จดัพมิพเ์ผยแพร่รายช่ือหนงัสือดีท่ีไดรั้บการคดัเลือกและแนะนาํ พร้อมทั้งเร่ืองยอ่และบทวิเคราะห์คุณค่าทาง
วรรณศิลป์ เพื่อส่งเสริมหรือกระตุน้ใหเ้กิดการจดัพมิพแ์ละเผยแพร่ หรือใชเ้ป็นแนวทางการเลือกซ้ือ 
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 2. รัฐบาลควรจดัทาํแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านระดบัชาติ รวมทั้งการสนับสนุน
งบประมาณ โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นภาคีหุน้ส่วนในฐานะผูด้าํเนินการร่วมกบัโรงเรียน
และห้องสมุดประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อให้มีการใชเ้งินทุนงบประมาณ ทรัพยากรการอ่าน บุคลากร และ
สถานท่ีร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มเป้าหมาย 
 3. จดัทาํโครงการ Bookstart และดาํเนินการฝึกอบรมและพฒันาอาสาสมคัรส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ เพื่อแนะนําเทคนิคส่งเสริมการอ่านและการแบ่งปันหนังสือ (เช่นเดียวกับโครงการ Bookstart 

Japan)
∗∗

 

 4. ส่งเสริมกิจกรรม “บา้นหนงัสือ” หรือการเปิดบา้นเป็นหอ้งสมุด เช่นเดียวกบั Bunko ในญ่ีปุ่น โดย
สนบัสนุนใหแ้ม่บา้นหรือผูอ้ยูอ่าศยัในบา้นท่ีมีเวลาว่าง มีหนงัสือและความพร้อม เป็นอาสาสมคัรช่วยกนัจดั
มุมหนงัสือไวใ้หบ้ริการอ่านหรือยมืคืนใหก้บัเดก็ๆ ในชุมชนใกลเ้คียง 
 5. ร้ือฟ้ืนกิจกรรม “วางทุกงาน อ่านทุกคน” ในโรงเรียนทัว่ประเทศ โดยรณรงคใ์หอ่้านหนงัสือทุก
เชา้เป็นเวลา 10-15 นาทีทุกวนั แต่ควรเพิ่มกระบวนการท่ีเช่ือมโยงการอ่านกบัการคิดเชิงสรุปวิเคราะห์ 

ใหม้ากข้ึน โดยอาจบรรจุเป็นกิจกรรมไวใ้นชัว่โมงเรียน 

 6. รัฐบาลควรให้ความสําคญัและส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือภาพสําหรับเด็กเล็ก และการใช้
การ์ตนูเป็นส่ือเพ่ือดึงดูดการอ่านของเด็กและเยาวชน โดยใหก้ารสนบัสนุนทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
หนงัสือการ์ตูน โดยเฉพาะการ์ตนูส่งเสริมความรู้ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

∗∗
 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือกบัมูลนิธิหนงัสือเพื่อเด็ก จดัทาํโครงการหนงัสือเล่มแรก หรือบุ๊คสตาร์ท มอบหนงัสือให้
ครอบครัวของเด็กแรกเกิด (อาย ุ0-1 ปี) ครอบครัวละ 3 เล่ม เร่ิมจากเล่มท่ีหน่ึงมอบใหท้นัทีเม่ือเด็กคลอด สาํหรับแม่ท่ีคลอดบุตรระหวา่งวนัท่ี 9 

ธันวาคม 2552 ถึง 9 ธันวาคม 2553 เล่มท่ีสองและสามมอบให้ตอนเด็กอายุ 6 เดือนและ 12 เดือนเม่ือพ่อแม่พามารับวคัซีนท่ีสถานบริการ
สาธารณสุข 

นบัจากเร่ิมโครงการประมาณ 2 เดือน มีเด็กและครอบครัวไดรั้บหนังสือเล่มท่ีหน่ึงไปแลว้กว่า 3 แสนครอบครัวทัว่ประเทศ จาก
จาํนวนเดก็แรกเกิดปีละกวา่ 8 แสนคน 

นอกจากนั้น ยงัจดัหลกัสูตรอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) และเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความรู้ในการเล่านิทาน สามารถ
แนะนาํวิธีการเล่านิทานและการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กเลก็ฟัง เช่นการอ่านออกเสียง ท่าทางประกอบการอ่าน ใหแ้ก่พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูเด็ก เพื่อท่ีจะ
ไดมี้ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งในการนาํหนงัสือทั้ง 3 เล่มไปอ่านใหล้กูฟัง 
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ลาํดับเหตุการณ์สําคญัทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายการอ่านและตลาดหนังสือของประเทศญีปุ่่น 

ปี นโยบาย โครงการ กจิกรรม และสถิติทีน่่าสนใจ 
ค.ศ.1872 - หอ้งสมุดประชาชนในญ่ีปุ่นเปิดใหบ้ริการเป็นคร้ังแรก 

ค.ศ.1923 - จดักิจกรรม “สปัดาห์หอ้งสมุด” ทัว่ประเทศ และต่อเน่ืองทุกปี ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

เปล่ียนช่ือกิจกรรมเป็น “สปัดาห์การอ่าน” 

ค.ศ.1924 - แกไ้ข คู่มือมาตรฐานหนงัสือ (Standard Book Catalogue) สาํหรับหอ้งสมุดประชาชน เพื่อ
แนะนาํหนงัสือดีๆ ใหก้บัหอ้งสมุดอยา่งสมํ่าเสมอ และจูงใจสาํนกัพิมพแ์ละนกัเขียนใหผ้ลิต
ผลงานท่ีมีคุณภาพ 

ค.ศ.1947 - จดังานสปัดาห์หนงัสือเป็นคร้ังแรก เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชนสนใจการอ่าน 

ค.ศ.1948 - จดัตั้งหอ้งสมุดรัฐสภาแห่งชาติ (National Diet Library : NDL) 

ค.ศ.1950 - ออกกฎหมายหอ้งสมุดฉบบัใหม่ กาํหนดเง่ือนไขใหก้ารสนบัสนุนดา้นภาษีแก่หอ้งสมุด  

ค.ศ.1953 - ประกาศใช้กฎหมายหมายห้องสมุด กาํหนดให้ทุกโรงเรียนควรมีห้องสมุดโรงเรียนและมี
บรรณารักษป์ระจาํ 

ค.ศ.1955 - เร่ิมมีหอ้งสมุดคุณแม่ของสมาคมครูและผูป้กครอง เพื่อกระจายหนงัสือไปยงัพื้นท่ีท่ีหนงัสือเขา้
ไม่ถึง ผา่นเครือข่ายผูป้กครองและครูในโรงเรียน โดยใหน้กัเรียนจบักลุ่มกนัยมืหนงัสือแลว้เวียน
อ่านกนัในกลุ่มและนาํกลบัไปท่ีบา้นได ้

ค.ศ.1959 จดัตั้งสภาส่งเสริมการอ่านหนงัสือแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Japan Council for Promotion of Book 

Reading) เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน ค.ศ.1959 

ทศวรรษ 

1960 

- บา้นหนงัสือ หรือ Bunko เกิดข้ึนและกระจายแพร่หลาย โดยเปิดบา้นของตนเองเป็นหอ้งสมุด
และใชห้นงัสือของตนเองดว้ยความสมคัรใจ ใหบ้ริการแก่ผูอ่้านในชุมชน 

ค.ศ.1988-

1990 

- รณรงคส่์งเสริมการอ่านคร้ังใหญ่ ดว้ยการจดักิจกรรมตลอดปี เช่น สัปดาห์หนงัสือเด็ก สปัดาห์
หนงัสือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกลุ่มวยัรุ่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกลุ่มคนท่ีเพิ่งเร่ิมตน้
ทาํงาน การมอบรางวลัแก่หนงัสือดีและผูเ้ขียนหนงัสือ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจดักิจกรรม 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการสัปดาห์หนงัสือ คณะกรรมการ
สปัดาห์หนงัสือเดก็ คณะกรรมการหนงัสือรายเดือน คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านหนงัสือของ
เยาวชน คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านหนงัสือของคนวยัเร่ิมตน้ทาํงาน 

- อตัราการอ่านมงังะเฉล่ียคนละ 15 เล่มต่อปี 

- คนส่วนใหญ่เร่ิมสนใจและตระหนกัถึงความจาํเป็นในการส่งเสริมให้เด็กๆ อ่านหนงัสือดว้ย
ความสมคัรใจ 

ค.ศ.1994 - เปล่ียนแปลงระบบการศึกษาไปสู่การเรียนการสอนท่ีเนน้ใหเ้ดก็เป็นศูนยก์ลาง 
- จดัเทศกาลหนงัสือนานาชาติโตเกียว (Tokyo International Book Fair) คร้ังแรก 

- ญ่ีปุ่นมีบทบาทผลกัดนัในการจดัตั้งสมาคมสาํนกัพิมพแ์ห่งเอเชียแปซิฟิก (APPA) เพื่อให้เกิด
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ค.ศ.1995 - สมาชิกรัฐสภาเคล่ือนไหวจดัตั้งหอ้งสมุดวรรณกรรมสาํหรับเดก็นานาชาติ (ILCL) 

ค.ศ.1996-

1999 

- ชาวญ่ีปุ่นนิยมดูโทรทศัน์กนัมากข้ึน รวมทั้งเล่นวิดีโอเกมและส่ือใหม่อ่ืนๆ ทาํใหอ่้านหนงัสือ
นอ้ยลง 

ค.ศ.1997 - แกไ้ขกฎหมายห้องสมุดโรงเรียน กาํหนดให้โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียน 12 ห้องข้ึนไป ตอ้งมี
บรรณารักษภ์ายในเดือนเมษายน ค.ศ.2003 

- ตลาดส่ิงพิมพต์กตํ่าคร้ังใหญ่ สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 ประกอบกบัการ
แพร่หลายของอินเทอร์เน็ตและโทรศพัทมื์อถือ และการขยายตวัของธุรกิจร้านหนงัสือมือสอง 

ค.ศ.1999 - รัฐสภามีมติกาํหนดใหปี้ ค.ศ.2000 เป็นปีแห่งการอ่านหนงัสือของเดก็ทัว่ประเทศ 
- ยอดขายส่ิงพิมพล์ดลงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 แต่จาํนวนหนังสือท่ีตีพิมพใ์นญ่ีปุ่นยงัสูงมากเป็น
อนัดบั 5 ของโลก 

- ทศวรรษ 1990 คือช่วงตกตํ่าของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพใ์นญ่ีปุ่น แต่มงังะยงัคงครองส่วนแบ่ง
ตลาดสูงสุด สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความนิยมการอ่านมงังะของคนญ่ีปุ่นท่ีมีอยูอ่ยา่งเหนียวแน่น 

ค.ศ.2000 - จดัตั้งหอ้งสมุดนานาชาติดา้นวรรณกรรมเดก็ (ILCL) และเปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการเตม็
รูปแบบในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2002 

- ปีแห่งการอ่านหนงัสือสาํหรับเดก็ในญ่ีปุ่น 

- องคก์รปกครองทอ้งถ่ินจดัทาํโครงการ Bookstart Japan แจกถุงหนงัสือใหแ้ต่ละครอบครัว เพื่อ
ใชป้ระโยชนใ์นการส่งเสริมการอ่านของเดก็เลก็ 
- ผลการประเมินของ PISA พบวา่นกัเรียนของญ่ีปุ่นร้อยละ 40 ไม่ไดใ้หเ้วลากบัการอ่านเพื่อ
ความเพลิดเพลินมากนกั แต่ส่วนใหญ่มุ่งอ่านหนงัสือเพ่ือสอบเขา้ศึกษาต่อ 
- ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพเ์ร่ิมหยดุน่ิงเพื่อดูทิศทางตลาด ในขณะท่ียอดขายหนงัสือ
และนิตยสารยงัลดลงต่อเน่ือง สาํนกัพิมพบ์างแห่งทดลองเปิดเวบ็ไซตเ์พื่อขายหนงัสือออนไลน์ 

ค.ศ.2001 - ออกกฎหมายกาํหนดมาตรฐานจาํนวนนกัเรียน โดยใหล้ดจากหอ้งละ 40 คน ลงเหลือ 20 คน 

- ออกกฎหมายกองทุนความฝันของเดก็ เพือ่สนบัสนุนกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของ
เดก็และกิจกรรมการอ่าน 

- ออกกฎหมายยกเลิกเขตการศึกษา และอนุญาตใหน้กัเรียนเรียนขา้มเขตได ้

- ออกกฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการอ่านหนงัสือของเดก็ โดยรัฐบาลส่วนกลางและทอ้งถ่ิน
ร่วมกนัจดัทาํแผนส่งเสริมการอ่าน และกาํหนดตวัช้ีวดัความกา้วหนา้ของกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านของเดก็ กฎหมายฉบบัน้ีระบุอยา่งชดัเจนถึงความรับผดิชอบระหวา่งรัฐบาลและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
- กาํหนดใหว้นัท่ี 23 เมษายน เป็นวนัอ่านหนงัสือสาํหรับเดก็ของญ่ีปุ่น 

ค.ศ.2002 - ญ่ีปุ่นปฏิรูปหลกัสูตรการศึกษาขนานใหญ่ ใหมี้การสอนภาษาองักฤษมากข้ึน 

- จดักิจกรรมอ่านหนงัสือตอนเชา้ก่อนเขา้หอ้งเรียน 10 นาที และไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย
ในเวลาต่อมา มีโรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึนทุกปี 

  25 



- โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียนตั้งแต่ 12 หอ้งข้ึนไป มีบรรณารักษท์าํหนา้ท่ีส่งเสริมการอ่าน เป็นผลจาก
การบงัคบัใชก้ฎหมายหอ้งสมุดโรงเรียน ค.ศ.1997 

- รัฐบาลสนบัสนุนงบประมาณซ้ือหนงัสือเขา้หอ้งสมุดทัว่ประเทศ ปีละ 13 พนัลา้นเยน (4,810 

ลา้นบาท) ระหวา่ง ค.ศ.2002-2006 

- ผูบ้ริโภคสนใจอ่านหนงัสือผา่นอินเทอร์เน็ตและหนงัสือรูปแบบดิจิทลั แต่ตลาดยงัแคบ 

อยา่งไรกต็าม อตัราการอ่านหนงัสือ (ท่ีเป็นกระดาษ) กย็งัมีแนวโนม้ลดลง ตลาดส่ิงพิมพใ์น
ญ่ีปุ่นตกไปอยูล่าํดบัท่ี 13 เทียบกบัทัว่โลก 

ค.ศ. 2003 - ปีแรกของแผนส่งเสริมการอ่านระยะ 5 ปี รัฐบาลใหง้บประมาณ 13 พนัลา้นเยน ผา่นรัฐบาล
ทอ้งถ่ิน ในการซ้ือหนงัสือและปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกใหก้บัหอ้งสมุดโรงเรียน 

- สถิติการยมืหนงัสือจากหอ้งสมุดเพิ่มข้ึนแบบกา้วกระโดด 

- ธุรกิจร้านหนงัสือมือสองยงัขยายตวัต่อเน่ือง เกิดธุรกิจร้านกาแฟรูปแบบใหม่ท่ีมีหนงัสือมงังะ
ไวใ้หบ้ริการ เรียกวา่ Manga Coffee Shop 

- ยอดขายส่ิงพมิพย์งัคงลดลง เน่ืองจากไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูอ่้าน 

ค.ศ.2004 - Bunko หรือบา้นหอ้งสมุดจาํนวนมากยงัคงเปิดไวใ้หบ้ริการสาํหรับเดก็ แต่จาํนวนเดก็ท่ีเขา้ใช้
และร่วมกิจกรรมกบั Bunko กลบัลดลง เน่ืองจากอตัราการเกิดลดลง และการปิด Bunko บางแห่ง 
เน่ืองจากแม่บา้นท่ีดูแลบา้นหอ้งสมุดหลายคนมีอายมุากข้ึน 

- โรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียน 12 หอ้งข้ึนไปสามารถจดัหาครูบรรณารักษป์ระจาํหอ้งสมุดไดต้าม
เง่ือนไขของกฎหมาย 
- สถิติการยมืหนงัสือจากหอ้งสมุดประชาชนเพิ่มข้ึนสูงสุดนบัตั้งแต่มีการสาํรวจ 
- ยอดขายส่ิงพมิพเ์พิ่มข้ึนเลก็นอ้ยเป็นปีแรกหลงัการตกตํ่าอยา่งต่อเน่ืองถึง 7 ปี แต่อตัราการส่ง
ส่ิงพิมพก์ลบัคืนจากร้านยงัอยูใ่นเกณฑสู์งถึงเกือบร้อยละ 40 

- ร้านหนงัสือขนาดเลก็ทยอยปิดกิจการ ร้านหนงัสือแบบเครือข่ายหรือเชนสโตร์และร้านขนาด
ใหญ่มีจาํนวนเพิ่มข้ึน ร้านหนงัสือบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน เช่นเดียวกบัร้านหนงัสือเช่าและร้าน
หนงัสือมือสอง 

ค.ศ. 2005 - ออกกฎหมายส่งเสริมวฒันธรรมดา้นตวัหนงัสือและส่ิงพิมพ ์และกฎหมายส่งเสริมวฒันธรรม
การเขียนคาํ 
- การอ่านหนงัสือทางโทรศพัทมื์อถือขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

ค.ศ. 2006 

 

- พจิารณากฎหมายต่อตา้นการผกูขาดและขอ้ตกลงเก่ียวกบัระบบ Resale Price Maintenance 

System ในการกาํหนดราคาขายส่ิงพิมพ ์

ค.ศ. 2007 - ออกกฎหมายเพ่ือส่งเสริมมงังะของญ่ีปุ่นในต่างประเทศ 
- จดัทาํแผน 5 ปีฉบบัใหม่ เพื่อส่งเสริมการอ่าน พฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน และจดัสรรงบประมาณ
ใหก้บัรัฐบาลทอ้งถ่ิน จาํนวน 100 พนัลา้นเยนตลอดระยะ 5 ปี หรือ 20 พนัลา้นเยนต่อปี (7,400 

ลา้นบาท) 
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- ญ่ีปุ่นเป็นเจา้ภาพจดังานหนงัสือโลก (World Book Fair) 

- อตัราการอ่านหนงัสือยงัคงลดลง (สดัส่วนประชาชนท่ีไม่อ่านหนงัสือเพิ่มข้ึน) แต่การอ่าน
รูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 

- ยอดขายส่ิงพมิพย์งัคงลดลง แมว้า่จะเพิม่ข้ึนเลก็นอ้ยในปี ค.ศ.2004 แต่กล็ดลงในปีต่อๆ มา 
- หนงัสือขายดี 10 อนัดบัแรก คร่ึงหน่ึงเป็นหนงัสือท่ีขายผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ อยา่งไรกต็าม 

มงังะยงัคงเป็นหนงัสือขายดีท่ีไม่มีส่ิงพิมพป์ระเภทอ่ืนเทียบได ้

ค.ศ. 2008 - รัฐบาลจดัทาํแผนส่งเสริมการอ่านระยะท่ี 2 โดยกาํหนดตวัเลขเป้าหมายของแต่ละวตัถุประสงค์
ท่ีชดัเจน เพื่อกระตุน้ใหทุ้กองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งใชค้วามพยายามและร่วมมือกนัเพื่อช่วยใหเ้ดก็ๆ ทุก
คนเขา้ถึงหนงัสือ 

- MEXT สนบัสนุนใหมี้กิจกรรมดา้นการอ่านสาํหรับเดก็ และใหเ้ดก็เร่ิมตน้การอ่านหนงัสือดว้ย
ตวัเองเพื่อสร้างความเขา้ใจต่อภาษาประจาํชาติ แนะนาํหนงัสือดีใหก้บัหอ้งสมุดอยา่งสมํ่าเสมอ 
และจูงใจสาํนกัพิมพแ์ละนกัเขียนใหผ้ลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 
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