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นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศเกาหลใีต้ 
∗
 

 

ประเทศเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการอ่านออกเขียนไดเ้ป็นอนัดบัท่ี 17 ของโลก (United Nation, 

2007-2008) โดยมีสถิติอตัราการอ่านออกเขียนได ้ร้อยละ 93.5 (The World Factbook, 2008) และในปี ค.ศ.
2006 ซ่ึงมีการสาํรวจทกัษะการอ่านโดยองคก์รเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization 

for Economic Co-operation and Development: OECD) ปรากฏว่าเยาวชนอาย ุ15 ปีของเกาหลีใตมี้ทกัษะ
ความเขา้ใจในการอ่าน (Reading Literacy) สูงเป็นอนัดบัท่ี 1 ของโลก (OECD Factbook, 2009) 

 

อตัราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรเกาหลใีต้  อายุ 15–24 ปี และ 15 ปีขึน้ไป 
 

ปี 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2007 

15-24 ปี 
(ร้อยละ) 97.7* 97.8** 97.9** 97.3** 98** 98.1** 98.3** 98.4** 98.5** 98.6*** NA 

15 ปีข้ึนไป 

(ร้อยละ) 96.3* 96.4** 96.9** 97.3** 97.6** 98** 98.17** 98.3** 98.5** 97.9*** 93.5*** 

 

ทีม่า : * EFA 2000 –Literacy Assessment 

 ** UIS Statistics in Brief 2007 

 *** World Fact Book 2008  
 

ปัจจยัสาํคญัท่ีนาํมาสู่สถิติอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจดงักล่าว ทั้งๆ ท่ียอ้นหลงัไปประมาณ 50 ปี เกาหลีใตย้งั
เป็นเพียงประเทศกาํลงัพฒันาในระดับเดียวกับประเทศไทย มาจากนโยบายส่งเสริมการศึกษา ระบบ
การศึกษา และการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัของภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งทศันคติท่ีฝังรากลึกลงในวฒันธรรม
ของประชาชนชาวเกาหลีท่ีใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่กบัการศึกษา จนถึงกบัมีคาํกล่าวว่า “การศึกษาคือการเติม
เตม็ให้กับตนเอง เช่นเดียวกับการเติมเตม็ให้กับสังคม” ทาํใหอ้ตัราการเขา้เรียนระดบัประถมศึกษาและระดบั
มธัยมศึกษาสูงถึงร้อยละ 99.9 และร้อยละ 98.9 ตามลาํดบั นอกจากนั้น แรงบีบคั้นกดดนัจากการถูกยดึครอง
โดยประเทศอ่ืนมาตั้ งแต่อดีต ยงัมีส่วนในการกระตุ้นให้สังคมทุกภาคส่วนมองเห็นความสําคัญของ
การศึกษาเรียนรู้เพ่ือสร้างชาติ และเกิดความกระหายในขอ้มูลข่าวสารเพื่อพฒันาตนเองและพฒันาประเทศ
ใหไ้ล่ตามทนัประเทศอ่ืน 

 

                                                 
∗
 บทความน้ีเรียบเรียงจาก รายงานการศึกษาวิจยัเร่ือง “นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ” โดยสาํนกังาน
อุทยานการเรียนรู้ (TK park) มอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นผูด้าํเนินการวิจยั แลว้เสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี  30 

พฤศจิกายน 2552 ทั้งน้ี ฝ่ายวิชาการ สาํนกังานอุทยานการเรียนรู้ ไดต้ดัทอนเน้ือหาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการอ่านของประเทศเกาหลีใต ้

นาํมาเขียนและเรียบเรียงใหม่ เพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบการนาํเสนอและวจิารณ์ในงานสัมมนาเวทีสาธารณะเพ่ือผลกัดนันโยบายการอ่าน (TK 

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

หากผูใ้ดตอ้งการนาํไปอา้งอิงหรือเผยแพร่ กรุณาขออนุญาตจากสาํนกังานอุทยานการเรียนรู้ก่อนนาํไปใช ้



2 
 

บทความน้ีจะนาํเสนอใหเ้ห็นภาพรวมของนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเกาหลีใตต้ั้งแต่
หลงัการยึดครองของประเทศญ่ีปุ่น จนถึง ค.ศ. 1980 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีความสาํคญัและผลกัดนัให้ประชาชนชาว
เกาหลีด้ินรนเพื่อท่ีจะไขว่ควา้หาความรู้เพิ่มเติม เน่ืองจากประเทศถูกปกครองโดยระบบทหาร ทาํให้
ประชาชนกระหายท่ีจะรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ มากข้ึน แลว้จึงโยงเขา้สู่ช่วง 20 ปีหลงัระหว่าง ค.ศ. 

1988-2008 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีการพฒันานโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเน่ืองและมองเห็นความ
เปล่ียนแปลงได้อย่างชัดเจน และในช่วงทา้ยจะเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายของไทยท่ีนําแนวทางมาจาก
นโยบายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเกาหลีใต ้ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริมการอ่านในสาธารณรัฐเกาหล ีก่อน ค.ศ.1988 

ในห้วงเวลาท่ีเกาหลีใตต้กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิญ่ีปุ่น (ค.ศ.1910-1945) ทาํให้ญ่ีปุ่น
เขา้มามีบทบาทในการเปิดโรงเรียนสําหรับเด็กเช้ือชาติญ่ีปุ่น พร้อมกบัจดัตั้งห้องสมุดและชมรมนักอ่าน
ภายในห้องสมุด ท่ีเปิดให้บริการเฉพาะชาวญ่ีปุ่นเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม ชาวเกาหลีเองก็มองเห็นความสาํคญั
ของห้องสมุดประชาชนมานานแลว้  และมีการจดัตั้งห้องสมุดภาคเอกชนข้ึนเพื่อให้บริการแก่ชาวเกาหลี
ดว้ยกนัมาตั้งแต่ ค.ศ.1906 ไดแ้ก่ หอ้งสมุด Gyeongseong ในแต่ละวนัมีบุคคลทัว่ไปเขา้ใชบ้ริการถึง 300 คน 

และนักศึกษาอีกกว่า 1,000 คน ถือเป็นห้องสมุดท่ีทนัสมยัมากในขณะนั้น เป็นท่ีนิยมและไดรั้บบริจาค
หนังสือเพิ่มอย่างต่อเน่ือง นอกจากนั้นยงัมีการพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ เช่น การจดัห้องอ่าน
หนงัสือเฉพาะสาํหรับผูห้ญิงและเด็ก การเปิดพื้นท่ีพิเศษสาํหรับสอนหนงัสือและใหค้วามรู้พื้นฐานสาํหรับ
เดก็ ต่อมาจึงเปล่ียนช่ือเป็น Seoul City Jongno Public Library ในภายหลงั 

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงประเทศเกาหลีหลุดพน้จากการปกครองของญ่ีปุ่น อตัราการอ่านออก
เขียนไดข้องชาวเกาหลีมีเพียงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศเท่านั้น รัฐบาลเห็นว่าการเพ่ิมอตัราการ
อ่านออกเขียนไดจ้าํเป็นตอ้งอาศยัห้องสมุดเป็นกลไกสําคญั จึงรณรงคใ์ห้ประชาชนเขา้ใชห้้องสมุดอย่าง
ขนานใหญ่ มีการเปิดหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์เป็นหลกัสูตรระยะสั้น 1 ปี จนกระทัง่ใน ค.ศ.1948 รัฐบาล
เกาหลีใตจึ้งริเร่ิมโครงการ ‘หน่ึงเมือง หน่ึงหอ้งสมุด’ เพื่อใหทุ้กเมืองมีหอ้งสมุดสาํหรับใหบ้ริการประชาชน
ในทอ้งถ่ิน และจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนห้องสมุด (Library Support Committee) ข้ึนมาเป็นองคก์ร
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนการจดัตั้งและบริหารหอ้งสมุดทัว่ประเทศ รวมทั้งการสร้างบรรณารักษ์
ท่ีมีคุณภาพดว้ย อีกสองปีต่อมาจึงกาํหนดนโยบายท่ีมุ่งเนน้การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษาตลอด
ชีวิต เพื่อลดอตัราการไม่รู้หนงัสือทั้งในกลุ่มเดก็และผูใ้หญ่ 

ในปี ค.ศ.1955 มีการจดัตั้งสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศเกาหลี (The Korean Library Association) 

ข้ึนเพื่อดูแลการดาํเนินงานของห้องสมุดทัว่ประเทศ รวมถึงการร่างกฎหมายเก่ียวกบัหอ้งสมุด ในระยะเวลา 
15 ปีแรกนั้นสมาคมห้องสมุดมีบทบาทสาํคญัในการจดัตั้งห้องสมุดขนาดเลก็ (Mini-Library) โดยเร่ิมจาก
เมือง Gyeongju เป็นหอ้งสมุดท่ีให้บริการสาํหรับเกษตรกร และชาวประมงในหมู่บา้น ท่ีมีเพียงชั้นหนงัสือ
เลก็ๆ และหนงัสือเพียงแค่ 30 เล่ม ต่อมาหอ้งสมุดประเภทน้ีขยายตวัเพิ่มข้ึนเป็น 26 แห่ง จนถึงกบัจดัตั้งเป็น
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สมาคมห้องสมุดขนาดเลก็สาํหรับหมู่บา้น (The Associate of Village Mini-Library) ในทศวรรษ 1970 

ห้องสมุดขนาดเล็กท่ีกระจายอยู่ตามชุมชนหมู่บา้นในลกัษณะน้ีมีจาํนวนกว่า 35,000 แห่ง โดยดาํเนินการ
อยา่งใกลชิ้ดร่วมกบัหอ้งสมุดประชาชนในพื้นท่ี 

ใน ค.ศ.1970 ชาวเกาหลีนิยมใชบ้ริการหอ้งสมุดเพ่ือวตัถุประสงคท์างการศึกษา โดยเฉพาะนกัเรียน
ท่ีจะสอบคดัเลือกเขา้ระดบัมหาวิทยาลยั (Entrance Examination) และเป็นปีแรกท่ีหอสมุดแห่งชาติเกาหลี
และสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศเกาหลี ร่วมกนัจดัทาํโครงการรณรงคส์ปัดาห์แห่งการอ่าน (Reading Week 

Campaign) ข้ึนเพื่อกระตุน้พฤติกรรมการอ่านและส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 

ถึงแมว้่าห้องสมุดประชาชนทัว่ไปจะมีห้องให้บริการสําหรับเด็กอยู่แลว้ก็ตาม แต่ส่วนใหญ่จะ
ให้บริการแก่นักเรียนและนักศึกษาเป็นหลกั จนกระทัง่ใน ค.ศ.1970 ห้องสมุดเฉพาะสําหรับเด็กจึงเปิด
ให้บริการเป็นแห่งแรกท่ีกรุงโซล โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากหอสมุดแห่งชาติร่วมกบัห้องสมุดประชาชน
ทอ้งถ่ิน และใน ค.ศ.1971 ห้องสมุดทดลองจดัทาํแผนงานพฒันาการให้บริการสาํหรับเด็ก โดยจดักิจกรรม
พิเศษในช่วงวนัหยดุภาคฤดูร้อนและฤดูหนาว เพ่ือกระตุน้ให้เด็กเขา้มาใชห้้องสมุดและสร้างประสบการณ์
การใชห้อ้งสมุดและการอ่านอยา่งมีความสุข ผา่นกิจกรรมชั้นเรียนการอ่านใน 1 สัปดาห์ เช่น ทวัร์หอ้งสมุด 

พดูคุยและแนะนาํหนงัสือ การเล่าเร่ืองหรือเล่านิทาน เป็นตน้ 

 
 
ตวัอย่างกจิกรรม ช้ันเรียนการอ่านใน 1 สัปดาห์ 

เวลา วนัจันทร์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ 

9.00-9.50 น. ลงทะเบียน 
บนัทึกหลงัการอ่าน 

After reading record 

บนัทึกหลงัการอ่าน 

After reading record 

บนัทึกหลงัการอ่าน 

After reading record 

บนัทึกหลงัการอ่าน 

After reading record 

10.00-11.50 น. 
แนะนาํตนเอง 

Self-introduction 

หนงัสือคืออะไร 
(ประวติัของหนงัสือ) 

What is the book? 

(History of books) 

การแต่งเร่ืองในข่าว 
(ใชรู้ปจากหนงัสือพิมพ)์ 

Story-making in NIE 

(using photos in 

newspaper) 

จะเขียนอยา่งไร 
(กิจกรรมหลงัการอ่าน) 

How to write? 

(activity of after reading) 

การแสดงบทบาท
จากหนงัสือท่ีอ่าน 

Role play using 

books to read 

12.00-12.50 น. Lunch 

13.00-13.50 น. 

การสนทนา
วพิากษว์จิารณ์หนงัสือ 

และการเล่าเร่ืองจาก
หนงัสือท่ีอ่าน 

Booktalk or 

storytelling 

อ่านอยา่งไร 
How to read? 

 

วาดรูปหลงัจากอ่าน 

Drawing of after reading 
เขียนถึงความประทบัใจ
หลงัจากการอ่าน 

Write the impressions of 

after reading 

การประเมินผล 

Evaluation 

14.00-14.50 น. 
จบสมบูรณ์ 

Completion 

อ่านอิสระ 
Free reading 

อ่านอิสระ 
Free reading 

15.00-15.50 น. 
การทวัร์หอ้งสมุด 

Library tour 
  

ดูภาพยนตร์ 
Film 
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นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอยูใ่นแผนงานดงักล่าว เช่น 

- ชั้นเรียนการอ่านภายใน 1 วนั 

เป็นกิจกรรมสาํหรับการเยีย่มชมหอ้งสมุดภายใน 1 วนั โดยเตรียมกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัอายแุละ
ระดบัชั้นของกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียนอนุบาล นักเรียนประถม ซ่ึงอาจมีกิจกรรมหรือการให้บริการท่ี
แตกต่างกนัไป แต่แนวคิดท่ีสาํคญัของกิจกรรมคือการให้เด็กทุกคนเกิดความรู้สึกว่าการอ่านเป็นกิจกรรมท่ี
ใหค้วามสนุกสนานและความต่ืนเตน้ 

- ชัว่โมงเล่านิทาน 

สาํหรับเดก็เลก็ๆ ท่ียงัไม่รู้จกัตวัหนงัสือ การฟังเป็นช่องทางหน่ึงสาํหรับการเรียนรู้และอาจเป็นวิธีท่ี
ดีกวา่การอ่าน การเล่านิทานจึงเป็นกิจกรรมท่ีขาดไม่ไดใ้นหอ้งสมุดเดก็ทุกแห่ง 

- ชมรมการอ่าน 

หอ้งสมุดประชาชนแทบทุกแห่งจะตอ้งมีชมรมการอ่าน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีรวมตวัจากหลากหลายอาชีพ 

หากเป็นชมรมการอ่านของเด็กและเยาวชน จะมีบรรณารักษแ์ละอาสาสมคัรมาช่วยบริหาร ส่วนกิจกรรม
ต่างๆ ของชมรมกข้ึ็นอยูก่บัความสนใจและความเอาใจใส่ของบรรณารักษห์อ้งสมุดนั้นๆ 

ในปี ค.ศ.1980 รัฐบาลออกพระราชบญัญติัการศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษานอกระบบ และอีกสองปี
ต่อมา ออกพระราชบญัญติัหอ้งสมุด กฎหมายทั้งสองฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึง
เนน้ว่าไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหนหรือวยัใด ทุกคนลว้นมีโอกาสท่ีจะศึกษาและเรียนรู้เพ่ิมเติมได ้โดยมีห้องสมุดเป็น
ส่วนหน่ึงของแหล่งการเรียนรู้ 

ปี ค.ศ.1980 เป็นปีแห่งความคลอนแคลนของสังคมการเมืองเกาหลี เน่ืองจากเผด็จการกลุ่มหน่ึงถูก
โค่นล้ม แต่ก็ถูกแทนท่ีด้วยเผด็จการทหารอีกกลุ่มหน่ึง (จากยุคของประธานาธิบดี ปาร์ค จุง ฮี 
มาเป็นประธานาธิบดี ชอน ดู ฮวาน) จึงกล่าวไดว้่าเกาหลีใตต้กอยู่ภายใตก้ารปกครองของรัฐบาลทหารมา
ยาวนานมากกวา่ยีสิ่บปี ขอ้มูลข่าวสารถูกปิดกั้นไม่ค่อยไดรั้บการเผยแพร่ เสรีภาพในการแสดงออกถูกจาํกดั 

ในปีหัวเล้ียวหัวต่อน้ีเองท่ีสังคมและชุมชนต่างเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและกดดนัให้รัฐ
เปิดกวา้งทางขอ้มูลข่าวสารมากข้ึน รัฐบาลจึงจาํตอ้งโอนอ่อนให้ในบางเร่ือง รวมถึงการจดัตั้งกระทรวง
วฒันธรรม (The Ministry of Culture) ข้ึนมาเพื่อสนองตอบความตอ้งการทางวฒันธรรมของประชาชน ซ่ึง
รวมไปถึงการสนับสนุนบทบาทของบรรณารักษแ์ละห้องสมุด ทาํให้ภาวะตึงเครียดต่างๆ คล่ีคลายลงบา้ง 
ระยะเวลาช่วงสั้นๆ ของปีน้ีเองท่ีดอกไมแ้ละกล่ินไอเสรีภาพเบิกบานอยู่ไดใ้นท่ามกลางยุคสมยัเผด็จการ 
ประชาชนส่วนหน่ึงเร่ิมเปิดห้องสมุดขนาดเล็กเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและการศึกษา 
รวมทั้งมีการเปิดหอ้งสมุดเฉพาะสาํหรับเดก็ข้ึนมาดว้ย ∗∗ 

  

                                                 
∗∗

 อยา่งไรกต็าม ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1980 เกิดกรณีสงัหารหมู่นกัศึกษาประชาชนท่ีเมืองกวางจู ทาํใหเ้สรีภาพในการแสดงออกชะงกังนัไป
เป็นเวลาอีกเกือบสิบปี 



5 
 

ปี ค.ศ.1984 หอสมุดแห่งชาติเกาหลีนําระบบคอมพิวเตอร์และระบบดิจิทลัมาใช้ โดยพฒันา
โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลรายช่ือหนังสือดว้ยระบบคอมพิวเตอร์เป็นภาษาเกาหลี ทาํให้เกิดการปรับปรุงการ
บนัทึกขอ้มูลต่างๆ ลงในฐานขอ้มูลอย่างเป็นมาตรฐาน สามารถแบ่งปันขอ้มูลกันระหว่างห้องสมุดทัว่
ประเทศ และส่งผลใหเ้กิดการแลกเปล่ียนไหลเวียนของขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง 

ในปี ค.ศ.1985 Ohm Dae-sup อดีตเลขาธิการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศเกาหลี ไดจ้ดัตั้ง
สมาคมวิจยัหอ้งสมุดแดฮนั (Daehan Library Research Association) ข้ึน เป็นองคก์รเอกชนท่ีมีจุดประสงค์
เพื่อศึกษานโยบายและสนบัสนุนการพฒันาการใหบ้ริการหอ้งสมุด และจดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริมการอ่าน
ผา่นหอ้งสมุดหลายรูปแบบ อาทิ 

- กิจกรรม “เปิดกรุหอ้งสมุดสู่สาธารณะ” รณรงคก์ารอ่านดว้ยการใหห้อ้งสมุดประชาชนนาํหนงัสือ
ท่ีสะสมไวอ้อกมาเผยแพร่และใหบ้ริการนอกหอ้งสมุด 

- กิจกรรม “ห้องสมุดเคล่ือนท่ี” ดว้ยการนาํหนงัสือใส่รถและนาํไปให้บริการแก่ประชาชน ทาํให้
ประชาชนมีความใกลชิ้ดกบัหอ้งสมุดมากข้ึน กิจกรรมน้ีไดรั้บความสนใจอยา่งมากและไดรั้บการสนบัสนุน
จากรัฐบาลอีกดว้ย ทาํใหห้อ้งสมุดเคล่ือนท่ีแพร่ขยายจาํนวนไปทัว่ประเทศ 

- การรณรงคย์กเลิกเกบ็ค่าบริการเขา้หอ้งสมุด ซ่ึงนาํมาสู่การยกเลิกเกบ็บริการทุกแห่งทัว่ประเทศใน 

ค.ศ.1992 ตามผลการบงัคบัใชข้องกฎหมาย  
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1987 เป็นตน้มา สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ห่งประเทศเกาหลี (Korean Publishers Association) 

ริเร่ิมดาํเนินการจดังานวนัหนงัสือแห่งชาติ (National Book Day) ข้ึนเป็นคร้ังแรก และพฒันาเป็นงาน
หนงัสือระดบันานาชาติ หรือ Seoul International Book Fair มาตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 เป็นประจาํทุกปีจนถึง
ปัจจุบนั นับเป็นกิจกรรมท่ีมีส่วนในการกระตุน้พฤติกรรมการอ่านและผูเ้ก่ียวขอ้งในแวดวงการอ่านของ
เกาหลีใตไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริมการอ่านในสาธารณรัฐเกาหล ีค.ศ. 1988-2008 

ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และตลอดทศวรรษ 1980 การพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนไดห้ยดุชะงกัลง 
เน่ืองจากรัฐบาลไปให้ความสนใจกบัการปรับปรุงระบบการสอบคดัเลือกเขา้มหาวิทยาลยัท่ีนกัเรียนมีการ
แข่งขนักนัสูงมาก เพราะประชาชนมีทศันคติว่าการเขา้เรียนในมหาวิทยาลยัท่ีดีมีช่ือเสียงจะทาํใหไ้ดง้านท่ีดี
และมีความกา้วหน้าเม่ือเรียนจบ ห้องสมุดในขณะนั้นจึงไม่ต่างอะไรกบัห้องเรียนห้องหน่ึงท่ีใชท้บทวน
บทเรียนเพื่อการสอบเขา้มหาวทิยาลยัเท่านั้น 

จนกระทัง่ ค.ศ.1990 เป็นตน้มา ระบบการเมืองการปกครองของเกาหลีใตมี้ความเป็นประชาธิปไตย
มากข้ึน สังคมเปิดกวา้งและมีเสรีภาพมากข้ึน รัฐบาลเกาหลีใตป้ระกาศวิสัยทศัน์ท่ีจะทาํให้ “เกาหลีเป็น
ประเทศชั้นนาํทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ” (Korea of Powerful Information Technology) จึงเป็น
ช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงของเกาหลีใต้เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเขา้สู่ทศวรรษแห่งสารสนเทศ โดย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็กาํหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางดงักล่าว อาทิ การเรียนรู้ตลอด
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ชีวิต การส่งเสริมส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและรองรับแผนการศึกษาในยคุสารสนเทศ การพยายาม
สร้างฐานขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดการคน้ควา้ วิจยัและพฒันา 

ในปี ค.ศ.1990 มีการจดัตั้งสมาคมบรรณารักษแ์ห่งประเทศเกาหลี (Librarians Association of 

Korea) เพื่อเป็นตัวแทนในการสะท้อนความคิดเห็นและการพัฒนาเก่ียวกับห้องสมุดและงานของ
บรรณารักษ ์ในปีเดียวกนัน้ี ภาคเอกชนของเกาหลีไดเ้พิ่มการใหบ้ริการหอ้งสมุดท่ีใกลชิ้ดประชาชนมากข้ึน 

โดยการจดัตั้งห้องสมุดขนาดเล็กซ่ึงให้บริการตามสถานท่ีอยู่อาศยั ชุมชน ศาสนสถาน และในหน่วยงาน
ภาคเอกชนต่างๆ ต่อมามีการจดัตั้งสมาคมหอ้งสมุดขนาดเลก็ (Small Library Association) ข้ึนเพื่อทาํหนา้ท่ี
กาํหนดมาตรฐานของหอ้งสมุดขนาดเลก็ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม หอ้งสมุดขนาดเลก็มกั
ประสบปัญหาทางการเงินหรือขาดสภาพคล่อง เพราะเจา้ของห้องสมุดเป็นเอกชนและเป็นผูอ้อกทุนในการ
จดัหาหนงัสือเขา้ห้องสมุด การบริหารจึงเป็นไปอยา่งลาํบากเพราะตอ้งคาํนึงถึงความคุม้ค่าคุม้ทุน อีกทั้งยงั
ขาดการสนบัสนุนช่วยเหลือจากห้องสมุดประชาชนของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง ตวัอย่างเช่นห้องสมุดเด็กอิน
เปียว โดยการสนบัสนุนของมูลนิธิวฒันธรรมเอสไควร์ (The Esquire Culture Foundation) ซ่ึงมีจุดประสงค์
จะจดัทาํห้องสมุดเพื่อท่ีจะเป็นแหล่งกระตุน้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการท่ีทา้ทายให้แก่เด็ก เปิด
บริการเป็นคร้ังแรกเม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1990 ในกรุงโซล หลงัจากนั้นทยอยเปิดอีก 14 แห่งในประเทศ 
และอีก 6 แห่งในประเทศจีน แต่ถึงแมจ้ะมีการขยายจาํนวนห้องสมุดให้บริการดงักล่าว การดาํเนินงานก็
ประสบปัญหาอยา่งมากเน่ืองจากหอ้งสมุดหลายแห่งไม่มีบรรณารักษท่ี์มีความเช่ียวชาญดา้นเด็กและหนงัสือ
สาํหรับเดก็มีไม่เพียงพอ จนไม่สามารถบริหารจดัการเองไดโ้ดยลาํพงั  

การปรับปรุงกฎหมายห้องสมุดในปี ค.ศ.1992 เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนเป็นสถานท่ีให้บริการ
สําหรับสาธารณะอย่างแทจ้ริง มีผลให้ยกเลิกการเก็บค่าเขา้ใช้บริการ โดยหอสมุดแห่งชาติเกาหลีและ
ห้องสมุดอีกหลายแห่งงดเก็บค่าบริการเป็นการนาํร่อง ในช่วงเวลาเดียวกนันั้นห้องสมุดภาคเอกชนได้
เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมาก ในลกัษณะห้องสมุดขนาดเล็กท่ีอยู่ในอพาร์ทเมนต์ โบสถ์ ศูนยก์ลางชุมชน ศูนย์
สุขภาพ โรงพยาบาล หรือในค่ายทหาร รัฐบาลจึงออกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งและพฒันารูปแบบ
ของห้องสมุดให้เป็นมาตรฐานและมีผลบงัคบัใชใ้น ค.ศ. 1994 นอกจากนั้นกระทรวงการศึกษาและพฒันา
ทรัพยากรมนุษยย์งัร่วมมือกบักลุ่มองคก์รพฒันาเอกชนกระตุน้ใหผู้ป้กครองร่วมกนัสร้างบรรยากาศสาํหรับ
การศึกษาอยา่งเสรี เพื่อสร้างลกัษณะนิสัยแก่เด็กและเยาวชนให้กระตือรือร้นท่ีจะอ่านและคิดใหม้ากข้ึน ทาํ
ใหห้อ้งสมุดกลายเป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดใหเ้ขา้ไปใชบ้ริการมากข้ึน 

การปฏิรูปการศึกษาในปี ค.ศ.1995 ไดเ้นน้ย ํ้าความสาํคญัของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยท่ีทุกคนสามารถจะเรียนท่ีไหนเม่ือใดก็ได ้ผ่านวิธีการศึกษาดว้ยตนเอง เพื่อให้เยาวชน
และประชาชนวยัแรงงานมีโอกาสเพิ่มพนูทกัษะสายอาชีพ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลความรู้ และมีช่องทางศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาระหว่างทาํงานได้ ในปีเดียวกันน้ีเอง รัฐบาลได้เร่ิมโครงการจัดสร้างห้องสมุด
แห่งชาติสําหรับเด็กและเยาวชนข้ึน เพื่อเป็นตน้แบบหรือมาตรฐานในการจดัทาํห้องสมุดเด็กและเยาวชน 

ตลอดจนการใหบ้ริการขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นยงัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
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ใชห้อ้งสมุดตน้แบบเป็นแหล่งสร้างสรรคน์โยบายและนาํนโยบายเหล่านั้นมาใชเ้พื่อกระตุน้การอ่านของเด็ก
และเยาวชน รวมถึงการวางรากฐานสําหรับการวิจยัดา้นการอ่านและการพฒันาห้องสมุดสําหรับเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ดว้ยการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีมีภารกิจและวตัถุประสงคใ์กลเ้คียง และ
จดัทาํหลกัสูตรอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพพฒันาทกัษะบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กและเยาวชน (ห้องสมุด
แห่งชาติสาํหรับเด็กและเยาวชน เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น พื้นท่ีใชส้อย 8,050 ตารางเมตร ก่อสร้าง
แลว้เสร็จและเปิดใหบ้ริการเม่ือปลายปี ค.ศ.2005) 

 ค.ศ.1995 หอสมุดแห่งชาติเกาหลีไดส้ร้างระบบเครือข่ายหลกั (Network Backbone) เพื่อใชเ้ป็น
โครงสร้างพื้นฐานสาํหรับฐานขอ้มูลหอ้งสมุดออนไลน์ กระทัง่ ค.ศ.1997 ระบบไดรั้บการพฒันาจนสามารถ
เผยแพร่หนงัสือออนไลน์ไดม้ากกวา่ 200 เล่ม รวมทั้งวารสารและบทความต่างๆ ถดัจากนั้นหน่ึงปี รัฐบาลให้
งบประมาณสนับสนุนรองรับภาวะการว่างงานของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นสารสนเทศอนัเน่ืองมาจากวิกฤต
เศรษฐกิจใน ค.ศ.1998 ทาํให้เกิดการพฒันาระบบห้องสมุดเพื่อเตรียมพร้อมสาํหรับการให้บริการห้องสมุด
ดิจิทลัแห่งชาติ (National Digital Library) ในปี ค.ศ.2008 

สมาคมหอ้งสมุดและวรรณกรรมสาํหรับเด็กแห่งกรุงโซล (Seoul Society for Children’s Library 

and Literature: SSCLL) เป็นองคก์รไม่หวงัหากาํไร จดัตั้งข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ.1996 มีวตัถุประสงค์
เพื่อสร้างสรรคบ์รรยากาศและประสบการณ์การอ่านท่ีสนุกสนานสาํหรับเด็ก ผา่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และกิจกรรมห้องสมุด หน่ึงในโครงการท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ โครงการ “Chekori Campaign” ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ค่ายการอ่าน ระยะเวลา 1 คืน 2 วนั จดัข้ึนคร้ังแรกใน ค.ศ.1997 เนน้การเช่ือมโยงเด็กๆ ใหผ้กูพนักบัหนงัสือ
และธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม โดยวางแผนและออกแบบกิจกรรมในค่ายให้สอดคลอ้งกับหัวขอ้ท่ีจะ
เปล่ียนไปทุกปี ดงันั้น การจดัหาหนงัสือและส่ือการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมในค่ายจะถูกกาํหนดโดยหวัขอ้
และวตัถุประสงคข์องการจดัค่ายในแต่ละปี เช่น ถา้จดัใกลแ้หล่งโบราณสถาน หนังสือท่ีใชอ่้าน กิจกรรม
วิจารณ์หนงัสือหรือการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และชัว่โมงการเล่าเร่ือง ก็จะมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และประสบการณ์ท่ีพบเจอในโบราณสถานนั้นๆ ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้จะเป็น
เร่ืองของการคน้หาหลกัฐานขอ้มูลในเชิงโบราณคดีและขอ้ถกเถียงในทางประวติัศาสตร์ เป็นตน้ ซ่ึงค่ายการ
อ่านในลกัษณะน้ีจะช่วยปลูกฝังพฤติกรรมการอ่านท่ีดีให้กลายเป็นวิถีชีวิตหรือพื้นฐานวฒันธรรมการอ่าน 

เพราะเด็กๆ ถูกหล่อหลอมดว้ยบรรยากาศและไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการอ่านและการคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

ปี ค.ศ.2000 รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณจดัหาหนงัสือ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และส่ิงอาํนวย
ความสะดวกให้กบัห้องสมุดโรงเรียนทัว่ประเทศ เปล่ียนบรรยากาศจากห้องสมุดรูปแบบเดิมให้น่าใชม้าก
ยิ่งข้ึน ต่อมาในปี ค.ศ.2005 กระทรวงการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์วางแผนแม่บทการพฒันาและ
ส่งเสริมการใชห้อ้งสมุดโรงเรียน เป็นแผนระยะ 5 ปี ใชง้บประมาณ 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,000 

ลา้นบาท) เพ่ือลงทุนใน 4 โครงการ ไดแ้ก่ 1) เพ่ิมจาํนวนหนงัสือและปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวก 2) 

สนบัสนุนให้มีการเรียนการสอนร่วมกบัการใชห้อ้งสมุด 3) จา้งผูเ้ช่ียวชาญและอบรมบรรณารักษ ์และ 4) 
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กระตุน้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ห้องสมุดของโรงเรียนมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี กระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวยงัสนับสนุนเงินในการจดัซ้ือหนังสือและวสัดุอุปกรณ์
ใหแ้ก่หอ้งสมุดประชาชนทัว่ประเทศผา่นทางหอสมุดแห่งชาติเกาหลีอีกดว้ย 

ค.ศ.2003 รัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนแก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศเกาหลี ในโครงการ “1 เมือง 1 

เล่ม” (One City One Book Project) ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อกระตุน้การอ่านและสร้างวฒันธรรมการอ่าน โดย
ประยกุตม์าจากโครงการส่งเสริมการอ่านของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาท่ีประสบความสาํเร็จมาแลว้ นาํมา
ปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัรสนิยมของประชาชนชาวเกาหลี ลกัษณะของโครงการคือการอ่านหนังสือเร่ือง
เดียวกนัในแต่ละเมือง ไม่กาํหนดกลุ่มอายแุละเพศ แต่เนน้กิจกรรมวิจารณ์หนงัสือและการจดัเวทีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น แต่ละเมืองจะออกเสียงลงคะแนนเลือกหนงัสือท่ีจะอ่านโดยประชากรในเมืองนั้นๆ  ดงันั้น ใน
ขั้นตอนตั้งแต่การเลือกหนงัสือไปจนจบกระบวนการ จะมีการถกเถียงวิพากษว์ิจารณ์เก่ียวกบัหนงัสือท่ีอ่าน
อยู่โดยตลอด หนังสือท่ีไดรั้บเลือกจากโครงการจะถูกจดัอนัดบัโดยวดัจากจาํนวนการยืมท่ีมากท่ีสุดใน
หอ้งสมุด และยอดขายของหนงัสือกจ็ะตอ้งสูงตามไปดว้ย ความสาํเร็จของโครงการน้ีนาํมาสู่การขยายผลไป
ใชใ้นระดบัหมู่บา้นและระดบัหอ้งสมุด ในช่ือโครงการ “1 หมู่บา้น 1 เล่ม” (One Village One Book) และ  
“1 หอ้งสมุด 1 เล่ม” (One Library One Book) ตามลาํดบั 

ในปีเดียวกนัน้ี ภาครัฐและเอกชนร่วมกนัจดัทาํโครงการห้องสมุดแห่งปาฏิหาริย ์(Miracle Library 

Project) เป็นหอ้งสมุดท่ีมีรูปแบบการจดัการและการบริหารแบบใหม่ ออกแบบสถานท่ีใหส้วยงามและน่า
สบาย สร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการคน้ควา้หาความรู้และประสบการณ์ จดัแบ่งพื้นท่ีให้กบัเด็กทารกและ
ปฐมวยั เด็กทุกคนมีสิทธิและอิสระในการเล่นและใชจิ้นตนาการอย่างสร้างสรรค ์โดยผูใ้หญ่จะทาํหน้าท่ี
ประคบัประคองและเติมเตม็ประสบการณ์ให้เด็กเหล่าน้ี เพียงสามปีหลงัจากจดัตั้งห้องสมุดแห่งปาฏิหาริย์
แห่งแรก จาํนวนหอ้งสมุดเพิ่มข้ึนเป็น 9 แห่งใน 9 เมืองสาํคญั 

ปี ค.ศ.2004 สมาคมห้องสมุดและวรรณกรรมสาํหรับเด็กแห่งกรุงโซล (SSCLL) จดัอบรมสัมมนา
ในโครงการคุณยา่สุดสวย (The Beautiful Granny Project: Silver Storytellers Workshop) เป็นคร้ังท่ีสาม 

โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้กลุ่มคนสูงวยั เช่น คุณย่าคุณยายท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปีท่ีอาศยัในกรุงโซล มาเป็น
อาสาสมคัรและเรียนรู้เทคนิคการเล่านิทานให้เด็กๆ ฟังในห้องสมุด โรงเรียนอนุบาล หรือศูนยก์ารศึกษา 
เป็นตน้ ช่วยให้ผูสู้งวยัและเยาวชนไดมี้โอกาสทาํความรู้จกัและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างรุ่น ลดช่องว่าง
ระหว่างวยั และทาํให้ผูสู้งอายุเกิดความนับถือตนเอง รู้สึกว่าตนเองยงัมีคุณค่า โครงการน้ีได้รับรางวลั
โครงการยอดเยี่ยมประจาํปี ค.ศ.2004 เกิดอาสาสมคัรรุ่นลายครามเป็นจาํนวนมาก จึงไดรั้บการสนบัสนุน
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

ในปีน้ีเอง มูลนิธิวฒันธรรมแห่งกรุงโซล จดัทาํโครงการ “การอ่านแห่งโซล” (Reading Seoul 

Project) หรือ “โซล เมืองแห่งการอ่าน” โดยมีคาํขวญัว่า “ชาวโซลเป็นหน่ึงเดียวดว้ยหนงัสือ กรุงโซลเป็น
หน่ึงเดียวดว้ยหนงัสือ” (Unified Seoul Citizen through Books, Unified Seoul City through Books) เพื่อ
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รณรงคก์ารอ่านหนงัสือทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมของกรุงโซล โดยมีหอ้งสมุดประชาชน 31 

แห่งจาก 44 แห่งในกรุงโซล ใหค้วามสนใจเขา้ร่วมโครงการและจดักิจกรรมสนบัสนุน 

ค.ศ.2005 รัฐบาลออกกฎหมายส่งเสริมการอ่านหลายฉบบั เช่น The Libraries and Reading 

Promotion Act, School Library Act และ Children and Youth Reading Promotion Act สองฉบบัแรกเนน้
เร่ืองการสร้างบรรยากาศของห้องสมุด ส่วนกฎหมายฉบบัหลงัรณรงค์เก่ียวกบัการอ่านสําหรับเด็กและ
เยาวชน ในขณะเดียวกนักระทรวงการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เร่ิมวางแผนใหมี้การเรียนการสอน
วิชาการเขียนเรียงความ และการจา้งบรรณารักษส์าํหรับโรงเรียนเพิ่มข้ึน 

ค.ศ.2007 เกาหลีใตแ้ยกกฎหมายส่งเสริมวฒันธรรมการอ่าน (Reading Culture Promotion Act)    

ออกจากกฎหมายหอ้งสมุด (Library Act) เพื่อแยกบทบาทหนา้ท่ีในดา้นการส่งเสริมการอ่านและการพฒันา 
หอ้งสมุดออกจากกนัใหช้ดัเจน เพื่อใหก้ารดาํเนินงานส่งเสริมมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยกฎหมายหอ้งสมุด
นั้นใหข้ึ้นอยูก่บั The Presidential Library Information and Policy Committee ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดาํเนินการ
และดูแลวางแผนนโยบายเก่ียวกบัหอ้งสมุด ส่วนกฎหมายส่งเสริมวฒันธรรมการอ่านใหข้ึ้นอยูก่บักระทรวง
วฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว ซ่ึงกาํหนดกรอบการทาํงานเป็นโครงการระยะ 5 ปี มีโครงการรณรงค์
การอ่านเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับการอ่าน การจดัหาทรัพยากรการอ่าน 

การเผยแพร่และสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณภาพ 

นอกจากนั้น รัฐบาลยงัแกไ้ขกฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมวฒันธรรมการพิมพ ์(Publishing Culture 

Industry Promotion Act) เพ่ือควบคุมราคาส่ิงพิมพท่ี์ออกใหม่ อีกทั้งยงัออกกฎหมายส่งเสริมการใชส่ื้อ
ออนไลน์ (Act on Online Digital Information Deposit and Usage) เพื่อรองรับแผนพฒันาการศึกษาเขา้สู่ยคุ
การศึกษาผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปิดให้บริการของห้องสมุดดิจิทลัแห่งชาติ (National Digital 

Library) ใน ค.ศ.2008 กฎหมายฉบบัน้ีมีผลทาํให้สํานักพิมพบ์างแห่งเร่ิมผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบออนไลน์ออกมาทดสอบตลาด ขณะท่ีกระทรวงการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดเ้ตรียมการ
จดัทาํหนงัสือและตาํราเรียนในรูปแบบดิจิทลัซ่ึงจะนาํมาใชแ้ทนหนงัสือและตาํราเรียนรูปแบบเดิม 

ในปีเดียวกนัน้ีเอง กระทรวงวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว ประกาศแผนส่งเสริมอุตสาหกรรม
ความรู้และการพิมพ ์(Publishing and Knowledge Industry Promotion Plan) ภายใตแ้นวคิด “หนงัสือสร้าง
ขมุพลงัทางวฒันธรรมและความรู้ระดบัโลก” (Global Knowledge and Culture Powerhouse Built on Book) 

เป็นแผนระยะยาว 10 ปี (ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2020) โดยมีกลยทุธ์ในการเสริมสร้างเครือข่ายความรู้เพื่อสร้าง
สังคมความรู้ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเขา้ถึงการอ่าน และสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มในการอ่านไดอ้ย่าง
เสรี คาดการณ์กนัว่าโครงการตามแผนดงักล่าวน้ีจะเปล่ียนแปลงโฉมหนา้อุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพไ์ปอยา่ง
ส้ินเชิง โดยเฉพาะการผลิตและเผยแพร่ (ช่องทางการจาํหน่าย) ซ่ึงผูป้ระกอบการภาคเอกชนจะได้รับ
ประโยชน์อยา่งมากจากการสนบัสนุนและช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 ถึงแมว้่าประเทศเกาหลีใตจ้ะเตรียมตวัเขา้สู่สังคมดิจิทลัอย่างเต็มรูปแบบแลว้ก็ตาม แต่กระทรวง
การศึกษาฯ ก็ยงักาํหนดรายช่ือหนงัสือวรรณกรรมคุณภาพจาํนวน 5 เร่ือง ใหเ้ป็นหนงัสืออ่านนอกเวลาและ
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บงัคบัให้นักเรียนทุกคนตอ้งอ่าน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีจะสอบเขา้มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงไม่ว่าคณะใด 

เน่ืองจากตอ้งสอบขอ้เขียนเรียงความวิจารณ์วรรณกรรมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใน 5 เร่ืองตามแต่กระทรวงจะเป็นผู ้
กาํหนด ดงันั้นนกัเรียนทุกคนจึงตอ้งขยนัอ่านตาํราไปพร้อมกบัการอ่านวรรณกรรมอย่างลุ่มลึกและคุน้เคย
มาแลว้อยา่งนอ้ย 5 เร่ืองเสมอ ก่อนเขา้เรียนระดบัอุดมศึกษา 

ณ ส้ินปี ค.ศ.2004 เกาหลีใตมี้ห้องสมุดประชาชนทัว่ประเทศ 250 แห่ง ห้องสมุดสถานศึกษา 223 

แห่ง และห้องสมุดเอกชน 14 แห่ง รวมทั้งส้ิน 487 แห่ง ยงัไม่รวมห้องสมุดเด็ก (หรือห้องอ่านหนังสือ
สาํหรับเด็กท่ีตั้งอยูภ่ายในหอ้งสมุดอ่ืน) อีกเกือบ 400 แห่ง และห้องสมุดขนาดเลก็ของเอกชนหรือหอ้งสมุด
บา้นของกลุ่มแม่บา้นท่ีกระจายอยู่ทั่วไปตามชุมชนหมู่บา้นต่างๆ อีกนับหม่ืนแห่ง จาํนวนหนังสือใน
ห้องสมุดมีทั้งส้ิน 2,576,000 เล่ม คิดเป็นอนัดบัท่ี 35 ของโลก (ขอ้มูลปี ค.ศ.2006) หรือคิดเป็นจาํนวน
หนงัสือต่อประชากรพนัคน เท่ากบั 52.9594 เล่ม อยูใ่นอนัดบัท่ี 60 ของโลก ในปี ค.ศ.2007 จาํนวนหอ้งสมุด
เพิ่มข้ึนเป็น 607 แห่ง ร้านหนงัสือ 2,042 ร้าน และสาํนกัพิมพ ์29,977 แห่ง 
 

บทบาทของภาคธุรกจิเอกชนในการตอบสนองต่อนโยบายการอ่าน 

นโยบายแห่งชาติท่ีวางเป้าหมายใหส้าธารณรัฐเกาหลีเป็นศูนยก์ลางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
นโยบายการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานของเกาหลีใตอ้ย่างขนาน
ใหญ่ ปัจจุบนั ประเทศเกาหลีกลายเป็นเมืองแห่งอินเทอร์เน็ต มีจาํนวนโดเมนเนมมากเป็นอนัดบัท่ี 2 ของ
โลกรองจากสหรัฐอเมริกา การใช้อินเทอร์เน็ตสามารถนําผูอ่้านเข้าไปสู่โลกของหนังสือได้ง่ายข้ึน 

สาํนกัพิมพแ์ละร้านคา้หนงัสือเกือบทุกแห่งจะมีเวบ็ไซตข์องตนเอง และเร่ิมขายหนงัสือออนไลน์ในรูปแบบ
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ให้กบัผูใ้ชค้อมพิวเตอร์พีซีและคอมพิวเตอร์พกพา (PDA) รวมทั้งโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดได ้

ช่วงตน้ของศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุแห่งการปฏิวติัส่ือดิจิทลัของเกาหลีใต ้หนงัสือท่ีพิมพโ์ดยกระดาษ
ไดรั้บความนิยมนอ้ยลง และถูกแทนท่ีดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์7 แห่งจบัมือเป็นพนัธมิตร
ทางธุรกิจในการพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์และจาํหน่ายผา่นระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ สาํนกัพิมพ ์Mineumsa 

(ผูผ้ลิตและจาํหน่ายหนงัสือขายดี) สาํนกัพิมพ ์JoongAng M&B (ผูผ้ลิตหนงัสือและนิตยสาร) สาํนกัพิมพ ์

Samho (ผูผ้ลิตหนงัสือเก่ียวกบัดนตรี ศิลปะและงานกราฟฟิก) สาํนกัพิมพ ์Kachi (ผูผ้ลิตหนงัสือดา้น
วฒันธรรม สังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์และการละคร) สาํนกัพิมพ ์Korea Froebel (ผูผ้ลิตหนงัสือสาํหรับ
เดก็เพือ่การศึกษา และการใหบ้ริการออนไลน์) สาํนกัพิมพ ์Chunglim (ผูผ้ลิตหนงัสือการศึกษาระดบัสูงและ
พฒันาระบบการเรียนทางไกลซ่ึงเป็นพนัธมิตรกบัไมโครซอฟทข์องเกาหลี) และ บริษทั Media Station 

(ผูพ้ฒันา MP3ใหบ้ริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ซ่ึงราคาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผลิตออกมานั้นมีราคาถูก
กวา่หนงัสือท่ีทาํจากกระดาษถึงประมาณคร่ึงหน่ึง 

ตั้งแต่ ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีผูจ้ดัจาํหน่ายหนังสือผ่านระบบออนไลน์เกิดข้ึนมากกว่า 200 ราย 
ตวัอยา่งของร้านหนงัสือออนไลน์สัญชาติเกาหลีท่ีไดรั้บความนิยม เช่น Yes24.com ตั้งข้ึนในเดือนธนัวาคม 
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ค.ศ.1998 ปัจจุบนัมีลูกคา้ลงทะเบียนเพื่อซ้ือหนงัสือถึงประมาณ 750,000 คน และขายหนงัสือเฉล่ียต่อวนัถึง 
23,000 เล่ม 

Morning365.com เปิดให้บริการ ค.ศ.1999 มีการจดัการขนส่งสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดยใชร้ถ
กระบะขนาดเลก็ตกแต่งเหมือนร้านคา้ขนาดยอ่มจอดตามสถานีรถไฟ 40 แห่งในกรุงโซล ลูกคา้สามารถมา
รับหนงัสือไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการขนส่ง นอกจากน้ียงัมีบริการจดัส่งถึงบา้นหรือสาํนกังานโดย
รถจกัรยานยนตภ์ายใน 3 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บคาํสัง่ซ้ือ 

Wowbook.com ใช้กลยุทธ์ราคาเพ่ือสร้างส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น สัปดาห์หน่ึงในเดือน
พฤษภาคมจะลดราคาหนงัสือถึงร้อยละ 50 จากราคาปก และรับประกนัวนักาํหนดส่งสินคา้ภายใน 3 วนั 

Booktopia.com เป็นร้านขายหนงัสือและนิตยสารออนไลน์ ลูกคา้สามารถอ่านบางส่วนของหนงัสือ 
(10 หนา้) ไดฟ้รีก่อนตดัสินใจซ้ือ 

ถึงแมว้่าจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 แต่ยอดขายหนงัสือออนไลน์ในปีนั้นกลบัเพิ่มข้ึนถึง 
ร้อยละ 10 เน่ืองจากมีการใชก้ลยุทธ์ลดราคาหนงัสือลงถึงร้อยละ 20 จากราคาปก ทาํให้ร้านหนงัสือขนาด
เลก็ท่ีใหบ้ริการในแหล่งชุมชน และร้านหนงัสือขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นทั้งร้านคา้และผูจ้ดัจาํหน่าย (ขายส่ง) ต่าง
ก็ไดรั้บผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงดงักล่าว ผูป้ระกอบการร้านหนงัสือรายใหญ่อนัดบัหน่ึงและสอง
ของเกาหลีใต ้ไดแ้ก่ ร้าน Kyobo และ Young Poong ตอ้งปรับตวัมาจาํหน่ายหนงัสือผา่นระบบออนไลน์ดว้ย 
จนกระทัง่ในปี ค.ศ.2007 รัฐบาลจึงแกไ้ขกฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมวฒันธรรมการพิมพ ์โดยกาํหนดให้
หนงัสือท่ีตีพิมพใ์หม่จะตอ้งวางขายไปแลว้เป็นเวลา 18 เดือนจึงจะสามารถลดราคาไดร้้อยละ 10 จากราคา
ปก เพื่อลดปัญหารุนแรงอนัเกิดจากกลยทุธ์ราคาของร้านหนงัสือออนไลน์ท่ีส่งผลกระทบต่อร้านคา้ปลีก ซ่ึง
ช่วยใหร้้านหนงัสือทัว่ไปยงัสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได ้

 

พฤตกิรรมการอ่าน 

 หนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมในเกาหลีใตม้าอยา่งยาวนานคือ หนงัสือการ์ตูนและหนงัสือภาพสาํหรับ
เด็ก ใน ค.ศ.2001 หนงัสือสองประเภทน้ีรวมกนัมียอดพิมพสู์งถึงร้อยละ 40.5 ของจาํนวนหนงัสือท่ีตีพิมพ์
ออกมาจาํหน่ายในทอ้งตลาด และหากแบ่งประเภทหนงัสือเป็นหนงัสือแปลกบัหนงัสือตน้ฉบบัภาษาเกาหลี 
จะพบว่าหนงัสือแปลไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก จากเดิมท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 15 (ค.ศ.1995) 

เพ่ิมเป็นร้อยละ 23.9 (ค.ศ.2000) และมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี หนังสือแปลส่วนใหญ่มาจากตน้ฉบบัของ
สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือตน้ฉบบัจากภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่หนงัสือการ์ตูน 

 ในระยะหลงั หนงัสือแนว How to ไดรั้บความนิยมมากข้ึน เช่นเดียวกบัหนงัสือเก่ียวกบัการเสริม
ทกัษะสําหรับผูห้ญิง และหนังสือนิยายอิงประวติัศาสตร์ (ท่ีนาํไปผลิตเป็นภาพยนตร์) ก็มีแนวโน้มขายดี
เพ่ิมข้ึนเช่นกนั ส่วนหนงัสือนิยายรักวยัรุ่น (ท่ีนาํมาแปลเป็นภาษาไทยขายดิบขายดีในกลุ่มวยัรุ่นไทยและ
ผูห้ญิงวยัเร่ิมทาํงาน) ผูอ่้านกลุ่มหลกัเป็นเด็กนกัเรียนระดบัมธัยม ซ่ึงมกัจะเปล่ียนรสนิยมการอ่านหรือแนว
หนงัสือท่ีอ่านเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ข้ึน 
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คนเกาหลีมีนิสัยคลา้ยคนญ่ีปุ่นในเร่ืองการอ่าน กล่าวคือมกัใชเ้วลาว่างแมเ้พียงเลก็นอ้ยในการอ่าน
หนงัสือ ไม่วา่จะนัง่อยูบ่นรถไฟฟ้า ร้านกาแฟ ป้ายรถเมล ์แทบทุกคนจะถือหนงัสืออยูใ่นมือ ในร้านหนงัสือ
ขนาดใหญ่จะพบเห็นลูกคา้ห้ิวตะกร้าใบใหญ่เพื่อเลือกซ้ือหนังสือคร้ังละหลายๆ เล่ม ส่วนหน่ึงอาจเป็น
เพราะอิทธิพลความเช่ือตามหลกัขงจ๊ือท่ีมีแต่ในอดีต ซ่ึงสอนใหใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นความเช่ือและความศรัทธาท่ี
ยงัคงหลงเหลือมีอยู่มาจนถึงปัจจุบนั ในขณะท่ีแนวคิดทางคริสตศาสนาท่ีเขา้มาในภายหลงัก็ทาํให้ผูห้ญิง 
และผูช้ายมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัมากข้ึนในการไดเ้รียนหนงัสือ 

การสาํรวจพฤติกรรมการอ่านในปี ค.ศ.2002 พบว่า เยาวชนอายุ 15 ปีในประเทศเกาหลีใตอ่้าน
หนงัสือเล่มใหญ่ (Longtext) จาํนวน 14 เล่มต่อปี คิดเป็นอนัดบัท่ี 23 ของโลก และอ่านหนงัสือเล่มเล็ก 

(Shorttext) รวมถึงหนงัสือการ์ตูน จาํนวน 52.2 เล่มต่อปี อยูใ่นอนัดบัท่ี 5 ของโลก หากพิจารณาร่วมกบัผล
การประเมินทกัษะและความเขา้ใจดา้นการอ่านของเยาวชนอาย ุ15 ปี โดย OECD พบว่า ในปี ค.ศ.2000 

เกาหลีใตอ้ยูใ่นอนัดบัท่ี 6 และขยบัข้ึนมาเป็นอนัดบัท่ี 2 และอนัดบัท่ี 1 ใน ค.ศ.2003 และ 2006 ตามลาํดบั 

จํานวนหนังสือทีจ่ัดพมิพ์ใหม่ จําแนกตามประเภท  
 

ประเภท 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ทัว่ไป 449 379 382 360 206 152 297 322 254 515 

ปรัชญา 898 577 600 527 546 609 584 843 826 1,066 

ศาสนา 1,837 1,690 1,482 1,351 1,172 1,240 1,183 2,032 1,749 1,980 

สังคมศาสตร์ 5,001 4,483 4,335 4,168 4,243 4,125 4,650 5,779 6,488 5,579 

วทิยาศาสตร์ 524 460 459 419 415 466 514 849 694 565 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4,110 4,026 4,186 3,619 3,677 3,330 2,891 3,661 4,493 3,135 

ศิลปะ 1,341 1,400 1,380 1,113 1,116 1,205 1,308 1,632 1,731 1,441 

ภาษา 1,488 1,357 1,449 1,561 1,422 1,512 1,502 2,246 2,277 1,667 

วรรณกรรม 5,034 5,020 4,826 4,806 5,067 5,586 6,069 8,250 9,667 7,752 

ประวติัศาสตร์ 1,137 821 871 811 840 915 1,128 1,302 1,326 1,048 

หนงัสือแบบเรียน 3,115 2,298 1,600 1,673 2,319 1,931 1,485 1,927 1,830 1,749 

หนงัสือสาํหรับเดก็ 3,864 3,399 4,062 4,754 6,103 5,219 5,913 7,152 6,700 7,307 

การ์ตูน 8,122 9,134 9,329 9,117 9,060 9,081 7,867 7,593 7,486 7,290 

รวม 36,920 35,044 36,961 34,279 36,186 35,371 35,391 43,598 45,521 41,094 
 

ทีม่า : Korean Publishers Association 2008 

หน่วย : ปก 
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จํานวนหนังสือแปลทีจ่ัดพมิพ์ใหม่ จําแนกตามประเภท 
 

ประเภท 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ทัว่ไป 24 21 74 13 3 14 89 39 32 78 

ปรัชญา 222 179 205 180 169 215 250 355 334 571 

ศาสนา 447 464 398 399 321 382 403 471 459 796 

สังคมศาสตร์ 436 472 562 728 772 849 1,002 1,104 1,257 1,433 

วทิยาศาสตร์ 143 96 122 143 182 204 148 194 195 221 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 557 316 399 411 456 487 329 373 352 487 

ศิลปะ 291 268 236 260 236 264 262 244 303 444 

ภาษา 178 101 107 163 174 189 148 134 109 192 

วรรณกรรม 1,143 1247 1,296 1,387 1,682 1,749 1,823 2,096 2,057 2,349 

ประวติัศาสตร์ 139 159 157 132 201 225 272 302 327 290 

หนงัสือแบบเรียน 2 3 2 27 42 68 9 17 36 3 

หนงัสือสาํหรับเดก็ 716 707 1,333 1,570 2,443 2,048 2,245 2,374 2,290 2,811 

การ์ตูน 2,335 2,821 3,948 4,267 3,763 3,600 3,108 2,992 2,731 2,646 

รวม 6,633 6,860 8,839 9,680 10,444 10,294 10,088 10,695 10,482 12,321 

 

ทีม่า : Korean Publishers Association 2008 

หน่วย : ปก 

 

สรุป  

ในอดีต ประเทศเกาหลีใตป้ระสบกบัปัญหาดา้นการอ่าน เน่ืองจากอตัราการอ่านออกเขียนไดข้อง
ประชากรในประเทศตํ่ามากเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหาการอ่านออกเขียน
ไดด้ว้ยการพฒันาระบบการศึกษา ควบคู่ไปกบัการพฒันาห้องสมุด พร้อมทั้งออกนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

และนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อใหป้ระชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสเขา้ถึงการอ่านและการเรียนรู้ได้
โดยไม่มีขอ้จาํกดัเร่ืองอาย ุอาชีพ เวลา และสถานท่ี 

 นโยบายการส่งเสริมการอ่านของประเทศเกาหลีใต ้เกิดข้ึนจากรากฐานของการรณรงคเ์พิ่มอตัราการ
อ่านออกเขียนไดเ้พ่ือลดอตัราการไม่รู้หนงัสือของประชากร โดยอยู่ภายใตน้โยบายดา้นการศึกษาท่ีถือเป็น
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ร่มใหญ่ ในช่วง 20 ปีหลงัมาน้ีนโยบายการศึกษาเป็นกลยทุธ์สาํคญัท่ีจะทาํใหเ้กาหลีบรรลุผลตามยทุธศาสตร์
ท่ีมุ่งมัน่จะเป็นประเทศผูน้าํดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันั้นนโยบายส่งเสริมการอ่านจึงสอดคลอ้งเก่ียวพนั
กบัการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศอยา่งแยกไม่ออก 

รัฐบาลเกาหลีใตใ้หค้วามสาํคญักบัหอ้งสมุดในฐานะท่ีเป็นกลไกสาํคญัของนโยบายส่งเสริมการอ่าน 

จึงมีมาตรการส่งเสริมและจูงใจใหค้นใชบ้ริการหอ้งสมุด ดงัเช่น การออกกฎหมายงดเก็บค่าบริการหอ้งสมุด
ประชาชน การจดัตั้งห้องสมุดแห่งชาติสาํหรับเด็กและเยาวชน โครงการห้องสมุดแห่งปาฏิหาริย ์และการ
พฒันาห้องสมุดโรงเรียน นอกจากนั้นยงัส่งเสริมให้ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ต่างๆ เช่น โครงการค่ายการอ่าน เทศกาลเร่ืองเล่าสาํหรับครอบครัว โครงการครอบครัวนกัอ่าน ในขณะท่ีมี
โครงการระดบัประเทศท่ีดาํเนินการต่อเน่ืองเช่น โครงการหนงัสือเล่มแรกหรือ Bookstart โครงการ “1 เมือง 
1 เล่ม” การจดัตั้งหอ้งสมุดดิจิทลัแห่งชาติ และการจดังานเทศกาลหนงัสือระดบัชาติและนานาชาติ เป็นตน้ 

รัฐบาลเกาหลีมีบทบาทช้ีนําสูงมากในด้านนโยบายการอ่าน นอกเหนือจากการสนับสนุนด้าน
การเงินให้กบัโครงการสําคญัต่างๆ แลว้ การดาํเนินการระหว่างกระทรวงต่างๆ (เช่น กระทรวงการศึกษา
และพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระทรวงวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกระทรวงการบริหารส่วนกลางและกิจการภายใน) ยงัมีแผนรองรับและทาํงานประสานสอดคลอ้งกนั
ภายใตก้รอบนโยบายใหญ่ของรัฐบาลไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

นอกจากนั้นธรรมชาติของผูค้นในสังคมยงัมีความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั มีความมุ่งมัน่ตั้งใจสูง จึง
พบว่าสถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน ส่ือมวลชน องคก์รไม่แสวงหากาํไร และครอบครัว ต่างให้
ความร่วมมือและเขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐอยา่งเอาจริงเอาจงัและกลมกลืนเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม 
 

จากประสบการณ์ของเกาหลใีต้ สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายของไทย 
ประเทศไทยมีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจาํนวนมากท่ีมีรูปแบบและลกัษณะไม่

แตกต่างไปจากโครงการส่งเสริมการอ่านของเกาหลีใตเ้ท่าไรนกั แต่ผลสะเทือนท่ีนาํมาสู่การเปล่ียนแปลงทั้ง
ในแง่ของพฤติกรรมการอ่านและคุณภาพการอ่านของประชาชนกลบัแตกต่างกนั เหตุผลสําคญัเน่ืองจาก
ประเทศไทยยงัขาดกลไกท่ีช่วยใหเ้กิดการบูรณาการการทาํงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐดว้ยกนัและระหวา่ง
ภาครัฐกบัภาคประชาสงัคมหรือภาคเอกชนในเร่ืองการส่งเสริมการอ่าน 

ประสบการณ์ของเกาหลีใต ้ตอกย ํ้าใหเ้ห็นความสาํคญัของการตอ้งคิดอยา่งจริงจงัในเร่ืองการสร้าง
กลไกประสานงานและผลกัดันโครงการดา้นการอ่านร่วมกนัทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและมีทิศทาง 
ดงันั้นขอ้เสนอเชิงนโยบายของไทย จากกรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต  ้จึงขอเน้นและให้ความสําคญักับ
ขอ้เสนอขอ้แรกเป็นหลกั ในขณะท่ีขอ้เสนอขอ้อ่ืนๆ นั้นเป็นเพียงโครงการท่ีน่าสนใจนาํมาทดลองปรับใช้
เท่านั้น ดงัน้ี 

1. จดัตั้งสํานักงานแผนและนโยบายการอ่าน หรือปรับอาํนาจหน้าท่ีหน่วยงานเดิมท่ีมีบทบาท
เก่ียวขอ้ง เพื่อทาํหน้าท่ีจดัทาํแผนและนโยบายการอ่านระดบัชาติ โดยบูรณาการแผนงาน โครงการ และ
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กิจกรรม ของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดบักระทรวงลงมา ให้มีกรอบทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน ไม่
กระจดักระจายต่างคนต่างทาํหรือทาํงานซํ้ าซอ้นกนั สาํนกังานฯ น้ีควรมีบทบาทในการเช่ือมประสานความ
ร่วมมือการทาํงานกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้เป็นระบบ เป็นทั้ งผูก้าํกับดูแลและส่งเสริม
สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมการอ่าน การพฒันาหนังสือ การพฒันาห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ทุก
ประเภท ตลอดจนจดัทาํเคร่ืองมือติดตามผลลพัธ์ของนโยบายในระดบัมหภาค เช่น ดชันีการอ่านประเทศ
ไทย และเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีการจดัเก็บสถิติขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ใชอ้า้งอิงหรือเป็นตวัช้ีวดั
ความกา้วหนา้ของโครงการต่างๆ ได ้

2. จดัทาํโครงการ “1 จงัหวดั 1 เล่ม” (One Book One Province) โดยให้แต่ละจงัหวดัคดัเลือก
หนังสือน่าอ่านท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวิถีวฒันธรรมหรือประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินของจงัหวดั หรืออาจเป็น
วรรณกรรมคุณภาพของไทยหรือสากล ให้เป็นหนงัสืออ่านประจาํจงัหวดั (และอาจคดัเลือกหนงัสือสาํหรับ
กลุ่มผูอ่้านท่ีเป็นเด็กและเยาวชนอีก 1 เล่มดว้ยก็ได)้ ทั้งน้ีควรตระหนกัว่าเป้าหมายของโครงการไม่ใช่การ
เลือกหนังสือมาแนะนําให้อ่าน แต่อยู่ท่ีการสร้างกระบวนการถกเถียงแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ ตั้ งแต่ขั้ นตอนการเลือกหนังสือไปจนถึงการรณรงค์ส่งเสริมให้อ่าน การคิดวิ เคราะห์ 

วิพากษว์ิจารณ์หนังสือ โดยประชาชนทุกวยัทุกอาชีพในจงัหวดั จนก่อเกิดเป็นส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการอ่าน
หนงัสือเร่ืองนั้น และควรผลกัดนัไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งจงัหวดั 

ในเบ้ืองตน้ อาจทาํเป็นโครงการนาํร่องในบางจงัหวดัท่ีมีความพร้อม เช่น กรุงเทพมหานคร โดย
ยอ่ส่วนเป็นโครงการ “1 เขต 1 เล่ม” ซ่ึงจะไดห้นงัสือดี 50 เล่มจาก 50 เขต มาใชใ้นการรณรงคส่์งเสริมการ
อ่าน ควรอาศยักลไกความร่วมมือของหอ้งสมุดประชาชนและโรงเรียนในพื้นท่ี และวางแผนจดักระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างประชาชนภายในเขตต่างๆ และระหว่างเขต รวมทั้ งจัดทาํเว็บไซต์ เพื่อให้
ประชาชนทุกเขตเขา้มาแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์วจิารณ์หนงัสือเหล่าน้ีอยา่งกวา้งขวาง 

3. ศึกษาแนวทางการนาํหนงัสือวรรณกรรมคุณภาพเป็นหนงัสืออ่านนอกเวลา เพื่อใชใ้นการสอบ
เขา้มหาวิทยาลยั โดยเป็นการสอบขอ้เขียนวิจารณ์วรรณกรรม เพ่ือวดัผลความคิดเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียน
ก่อนเขา้สู่ระดบัอุดมศึกษา หรือ เพิ่มหลกัสูตรการอ่านและวิจารณ์วรรณกรรม พร้อมรายช่ือหนงัสือแนะนาํท่ี
นกัเรียนควรอ่าน อยูใ่นแผนการศึกษาภาคบงัคบัระดบัมธัยม 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ตน้แบบระดบัจงัหวดั โดยให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดันั้นๆ เขา้มาเป็นผูร่้วมรับผดิชอบดูแล และผนึกประสานเครือข่ายและทุนทางสังคม
ท่ีมีอยู่ (เช่น ปราชญช์าวบา้น ผูสู้งอายุ พระสงฆ ์บุคลากรทางการศึกษา วดั โรงเรียน ห้องสมุดประชาชน 

สมาคมวิชาชีพ องคก์รพฒันาเอกชนในพื้นท่ี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายจิตอาสา ฯลฯ) เขา้มาร่วมสร้าง
บรรยากาศการอ่านการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมต่างๆ ผา่นศูนยก์ารเรียนรู้ตน้แบบประจาํจงัหวดั 

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัทาํหอ้งสมุดสาํหรับเด็กและเยาวชน ทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 

ในพื้นท่ีทัว่ประเทศ 
6. ศึกษาแนวทางการจดัทาํหอ้งสมุดดิจิทลัแห่งชาติ หรือ National Digital Library 
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ลาํดับเหตุการณ์สําคญัทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายการอ่านของประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี
ปี นโยบาย โครงการ กจิกรรม และสถิติทีน่่าสนใจ 

ค.ศ.1955 จดัตั้งสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศเกาหลี (The Korean Library Association) 

ค.ศ.1970 - เปิดใหบ้ริการหอ้งสมุดเดก็แห่งแรกท่ีกรุงโซล 

- หอสมุดแห่งชาติเกาหลี (The National Library of Korea) และสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศ
เกาหลี ร่วมกนัจดัทาํโครงการรณรงคส์ปัดาห์แห่งการอ่าน (Reading Week Campaign) 

ค.ศ.1980 - ออกกฎหมายการศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษานอกระบบ 

- จดัตั้งกระทรวงวฒันธรรม (The Ministry of Culture) 

ค.ศ.1982 ออกกฎหมายหอ้งสมุด 

ค.ศ.1984 หอสมุดแห่งชาติเกาหลี เร่ิมนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใช ้และจดัทาํฐานขอ้มูลรายช่ือหนงัสือให้
เป็นมาตรฐานเดียวทัว่ประเทศ 

ค.ศ.1985 จดัตั้ง Daehan Library Research Association 

ค.ศ.1987 จดังานวนัหนงัสือแห่งชาติ (National Book Day) ข้ึนเป็นคร้ังแรก ต่อมาใน ค.ศ.2003 ยกระดบั
เป็นงานเทศกาลหนงัสือนานาชาติ หรือ Seoul International Book Fair ซ่ึงจดัเป็นประจาํทุกปีมา
จนถึงปัจจุบนั 

ค.ศ. 1990 - รัฐบาลประกาศวิสยัทศัน์ “เกาหลีเป็นประเทศชั้นนาํทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ” 

- จดัตั้งสมาคมบรรณารักษแ์ห่งประเทศเกาหลี (Librarians Association of Korea) 

- หอ้งสมุดเดก็อินเปียว เปิดใหบ้ริการ 
ค.ศ.1992 ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหอ้งสมุด มีผลใหย้กเลิกเกบ็ค่าเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมุด 

ค.ศ.1993 รัฐบาลกาํหนดใหเ้ป็นปีแห่งหนงัสือ และมีการรณรงคก์ารอ่านหนงัสือเพิ่มมากข้ึน 

ค.ศ.1994 ออกกฎหมายการจดัตั้งและพฒันารูปแบบของหอ้งสมุด เพื่อกาํหนดมาตรฐานหอ้งสมุด
ประชาชนทั้งของรัฐและเอกชน 

ค.ศ.1995 - รัฐบาลประกาศแผนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

- หอสมุดแห่งชาติเกาหลีเร่ิมสร้างระบบเครือข่ายหลกั เป็นโครงสร้างพื้นฐานสาํหรับจดัทาํ
หอ้งสมุดออนไลน์ และพฒันาแลว้เสร็จใน ค.ศ.1997 ในปีถดัมารัฐบาลจดัสรรงบประมาณ
พฒันาระบบไปสู่การบริการในรูปแบบหอ้งสมุดดิจิทลัแห่งชาติ (National Digital Library) 

ค.ศ.1996 

 

จดัตั้งสมาคมหอ้งสมุดและวรรณกรรมสาํหรับเดก็แห่งกรุงโซล (Seoul Society for Children’s 

Library and Literature: SSCLL) 

ค.ศ.1997 โครงการค่ายการอ่าน (Chekori Campaign) 

ค.ศ.2000 - รัฐบาลใหเ้งินอุดหนุนการปรับปรุงหอ้งสมุด เช่น จดัหาหนงัสือเพิม่เติม ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ เพิ่มส่ิงอาํนวยความสะดวก ปรับปรุงกายภาพและบรรยากาศ 
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- ผลการประเมินทกัษะความเขา้ใจดา้นการอ่านโดย PISA ได ้525 คะแนน คิดเป็นอนัดบัท่ี 6 

(จากจาํนวน 41 ประเทศท่ีเขา้ร่วมการสาํรวจประเมิน) 

ค.ศ.2002 - สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศเกาหลี จดัทาํโครงการครอบครัวนกัอ่าน (Reading Family 

Project) และเดือนแห่งการอ่าน เพื่อกระตุน้ใหค้รอบครัวสมคัรเป็นสมาชิกของหอ้งสมุดและใช้
บริการถ่ีข้ึน ครอบครัวท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมและใชบ้ริการหอ้งสมุดอยา่งต่อเน่ือง จะไดรั้บ
ประกาศนียบตัร “ครอบครัวนกัอ่าน” และมีช่ือติดบอร์ดประกาศยกยอ่งไวท่ี้หอ้งสมุด 

- อตัราการอ่านออกเขียนได ้ร้อยละ 97.9 

- เยาวชนอาย ุ15 ปี อ่านหนงัสือเล่มใหญ่จาํนวน 14 เล่มต่อปี เป็นอนัดบัท่ี 23 ของโลก และอ่าน
หนงัสือเล่มเลก็ 52.2 เล่มต่อปี เป็นอนัดบัท่ี 5 ของโลก 

ค.ศ.2003 - โครงการหนงัสือเล่มแรกหรือ Bookstart เร่ิมดาํเนินการเป็นปีแรก โดยรณรงคใ์หพ้อ่แม่อ่าน
หนงัสือร่วมกบัเดก็วยัก่อน 1 ขวบ ดว้ยการใชห้นงัสือภาพสาํหรับเดก็ท่ีแจกจ่ายใหแ้ก่ทุก
ครอบครัวทัว่ประเทศ 
- เทศกาลเร่ืองเล่าสาํหรับครอบครัว (Story Festival for the Family) จดัข้ึนเป็นคร้ังแรกใน
หอ้งสมุดประชาชน มีการแนะนาํเทคนิควธีิการเล่านิทาน เพื่อดึงดูดใหค้รอบครัวเขา้มาใช้
บริการและไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากหอ้งสมุด 

- โครงการ 1 เมือง 1 เล่ม (One City One Book Project) 
- โครงการหอ้งสมุดแห่งปาฎิหาริย ์(Miracle Library Project) 

- ผลการประเมินทกัษะความเขา้ใจดา้นการอ่านโดย PISA ได ้534 คะแนน คิดเป็นอนัดบัท่ี 2 

(จากจาํนวน 40 ประเทศท่ีเขา้ร่วมการสาํรวจประเมิน) 

ค.ศ.2004 - โครงการคุณยา่สุดสวย (The Beautiful Granny Project: Silver Storytellers Workshop) ไดรั้บ
รางวลัโครงการยอดเยีย่มประจาํปี หลงัจากจดัทาํต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ีสาม 

- โครงการ โซล เมืองแห่งการอ่าน (Reading Seoul Project) 

- งานวจิยัเร่ือง “The Culture of Children's Reading Education in Korea and the United States” 

โดย Lea Lee พบวา่ชาวเกาหลีมีความเช่ือและพฤติกรรมสอนการอ่านการเขียนใหแ้ก่บุตรหลาน
ของตนตั้งแต่ก่อนเขา้เรียน อาทิ 

          1. เช่ือวา่การศึกษาสูงๆ จะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานและฐานะทางสงัคม 

จึงตอ้งส่งเสริมใหลู้กหลานเรียนเก่ง 
          2. ผูป้กครองตอ้งรับผดิชอบในการส่งเสริมความพร้อมใหแ้ก่เดก็ๆ ก่อนวยัเรียน 

          3. ผูป้กครองตอ้งรับผดิชอบและใชเ้วลาร่วมกบัลูกในการทาํกิจกรรมกบัโรงเรียน 

          4. ผูป้กครองตอ้งเตรียมทุนทรัพยส์าํหรับการศึกษาเพ่ือลูก 

          5. ผูป้กครองตอ้งใหเ้วลาดูแลและมีปฏิสมัพนัธ์โดยการพดูคุยสนทนากบัลูกท่ียงัเลก็ โดย
ใชห้นงัสือช่วยในการอ่านออกสียงหรือการเขียน 
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          6. ผูป้กครองจะสอนอ่านดว้ยการใชก้าร์ดอกัษรและคาํ (Haksupjee) เพื่ออธิบายเก่ียวกบั
ตวัอกัษรและการอ่านออกเสียง 

          7. ผูป้กครองจะฝึกใหเ้ดก็รู้จกัสร้างพจนานุกรมภาพคาํศพัท ์หรือ Pictionary 

- งบประมาณรายจ่ายดา้นการศึกษาร้อยละ 4.6 ของรายไดป้ระชาชาติ เป็นอนัดบัท่ี 50 ของโลก 

- จาํนวนหนงัสือท่ีจดัพมิพใ์หม่ 35,391 ปก 

ค.ศ.2005 - รัฐบาลวางแผนแม่บทการพฒันาและส่งเสริมการใชห้อ้งสมุดของโรงเรียน และอุดหนุนเงิน
เพื่อปรับปรุงพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนทัว่ประเทศ 
- รัฐบาลออกกฎหมายหลายฉบบั อาทิ กฎหมายส่งเสริมการอ่านและหอ้งสมุด กฎหมาย
หอ้งสมุดโรงเรียน กฎหมายส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเดก็และเยาวชน 

- เทศกาลหนงัสือเดก็ (Paju Children's Book Festival 2005) 

- สมาคมผูจ้ดัพมิพ ์(Korean Publisher Association) จดันิทรรศการหนงัสือ และกิจกรรมผูเ้ขียน
เยีย่มชมโรงเรียน (A Visiting Author Comes to School) 

- จาํนวนหนงัสือท่ีจดัพมิพใ์หม่ 43,598 ปก 

ค.ศ.2006 - ผลการประเมินทกัษะความเขา้ใจดา้นการอ่านโดย PISA ได ้556 คะแนน คิดเป็นอนัดบัท่ี 1 

(จากจาํนวน 57 ประเทศท่ีเขา้ร่วมการสาํรวจประเมิน) 

- จาํนวนหนงัสือท่ีจดัพมิพใ์หม่ 45,521 ปก 
ค.ศ.2007 - หอสมุดแห่งชาติเกาหลี จดัตั้งสถาบนัวิจยัสาํหรับหอ้งสมุดและสารสนเทศ (The Korea 

Research Institute for Library and Information) และศูนยอ์าํนวยความสะดวกสาํหรับผูท่ี้ไร้
สมรรถภาพภายในหอ้งสมุด ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มาใชบ้ริการในหอ้งสมุด
โดยไม่เกิดความแตกต่าง 
- รัฐบาลแกไ้ขกฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมวฒันธรรมการพิมพ ์เพื่อควบคุมราคาหนงัสือ โดย
กาํหนดใหห้นงัสือท่ีตีพมิพใ์หม่จะตอ้งวางขายไปแลว้เป็นเวลา 18 เดือน จึงจะสามารถลดราคา
ไดร้้อยละ 10 จากราคาปก 
- ออกกฎหมายส่งเสริมการใชส่ื้อออนไลน์ เพื่อรองรับแผนพฒันาการศึกษาสู่ยคุการศึกษาผา่น
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการเปิดใหบ้ริการหอ้งสมุดดิจิทลัแห่งชาติ ในปี ค.ศ.2008 

- รัฐบาลประกาศแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมความรู้และการพิมพ ์ระยะ 10 ปี (ค.ศ.2011-2020) 

ภายใตแ้นวคิด “หนงัสือสร้างขมุพลงัทางวฒันธรรมและความรู้ระดบัโลก” 

- อตัราการอ่านออกเขียนได ้เป็นอนัดบัท่ี 17 ของโลก 

- จาํนวนหนงัสือท่ีจดัพมิพใ์หม่ 41,094 ปก 
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