
ข้อคิดเหน็ต่อบทความ นโยบายส่งเสริมการอ่านของสาธารณรฐัเกาหลี  
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      จากบทความทีนํ่าเสนอ ทาํใหท้ราบว่าชาวเกาหลเีป็นชนชาตหิน่ึงทีถ่อืว่าประสบความสาํเรจ็ใน
การส่งเสริมการอ่าน โดยมีปจัจยัที่สําคญัคือนโยบายส่งเสริมการศึกษา ระบบการศึกษา และการ
สนับสนุนอย่างจรงิจงัของภาครฐับาล และทศันคติที่ให้ความสําคญัต่อการศึกษาของประชาชนชาว
เกาหล ีและนอกจากน้ีแลว้ จากบทความน้ี ทําใหไ้ดท้ราบถงึภูมหิลงัของนโยบายการส่งเสรมิการอ่านที่
เป็นรูปธรรม แนวคดิและค่านิยมของชาวเกาหลี และที่สําคญัทําให้ทราบถึงกลไกหน่ึงที่มสี่วนทําให้
สาธารณรฐัเกาหลพีฒันาประเทศไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ นัน่คอื นโยบายการสง่เสรมิการอา่น 
 หากเราไดส้มัผสักบัชวีติชาวเกาหลหีรอืสงัคมเกาหล ีจะเหน็ไดว้่า ชาวเกาหลจีะปลูกฝงันิสยัการ
อา่นมาตัง้แต่เลก็ๆ พอ่แมจ่ะเป็นผูท้ีส่ง่เสรมิสนบัสนุนใหลู้กของตนเองมนิีสยัรกัการอ่าน เดก็เลก็ๆ ไมว่่า
จะไปทีใ่ดๆ จะต้องมกีระเป๋าและมหีนังสอือยู่ดว้ยเสมอ ทุกๆ บา้นของชาวเกาหลไีม่ว่าจะเป็นชนชัน้ใด 
สิง่ทีจ่ะตอ้งมปีระจาํบา้น คอื หนงัสอื ซึง่ไดแ้ก่ สารานุกรม และหนงัสอืประวตัศิาสตรเ์กาหล ี และเมื่อไป
โรงเรยีนครูกจ็ะสรา้งประสบการณ์ใหน้ักเรยีนไดม้นิีสยัรกัการอ่าน ไดแ้ก่ การกําหนดจํานวนหนังสอืให้
นกัเรยีนอา่นในแต่ละสปัดาห ์หรอืแต่ละเดอืน เมื่ออ่านจบหน่ึงเล่มกไ็ดร้บัรางวลั จนครบตามจาํนวนทีไ่ด้
กาํหนดไว ้เป็นตน้ 
 จากภูมหิลงัทางประวตัิศาสตร์ของสาธารณรฐัเกาหลี ทําให้ชาวเกาหลีได้เล็งเหน็คุณค่าและ
ความสําคญัของการอ่านหนังสอืเป็นอย่างยิง่  หากจะมองยอ้นไปถงึแนวคดิการใหค้วามสําคญักบัการ
อ่านน้ี กล่าวไดว้่า เริม่มาตัง้แต่สมยัของพระเจา้เซจงมหาราช กษตัรยิอ์งคท์ี ่4 แห่งราชวงศโ์ชซอน เป็น
ผูป้ระดษิฐอ์กัษรเกาหลใีนปี ค.ศ.1443

1
  ซึง่พระองคไ์ดต้รสัถงึวตัถุประสงคข์องการประดษิฐอ์กัษรเกาหลี

ไว้ว่า “เพื่อให้ประชาชนชาวเกาหลีได้อ่านออกเขยีนได้” เน่ืองจากในสมยัก่อนหน้านัน้ มกีารบนัทึก
เรื่องราวต่างๆ เป็นตวัอกัษรจนี ทําใหเ้ป็นอุปสรรรคต่อความเขา้ใจของประชาชนทัว่ไป  จงึกล่าวไดว้่า 
แนวคดิหรอืนโยบายใหป้ระชาชนชาวเกาหลอีา่นหนงัสอืออกนัน้ เริม่ตน้ขึน้จากจุดน้ีเอง 
   การปลูกฝงัการอ่านนัน้ เริม่มมีานานแลว้ ตัง้แต่สมยัการปกครองระบบกษตัรยิ ์โดยเฉพาะสมยั
ของราชวงศโ์ชซอน ในยุคน้ีชาวกาหลตี้องประสบกบัการขดูรดีทางภาษใีครทีไ่ม่รูห้นังสอืจะตอ้งถูกจ่าย
ภาษีมาก ใครรูห้นังสอืจ่ายภาษีน้อย ทําใหม้แีนวคดิว่า หากใครไดเ้รยีนหนังสอืจะไม่ลําบากและจะไม่
ประสบกับปญัหาการขูดรีดภาษี  แต่ในการเล่าเรียนสมัยน้ี ผู้ชายเท่านัน้ที่สามารถเล่าเรียนได ้             

                                                            
1
  พระเจา้เซจงมหาราชไดร่้วมกบันกัปราชญอี์ก 6 คนเร่ิมประดิษฐอ์กัษรเกาหลี เม่ือปี ค.ศ.1443 และไดป้ระกาศใชเ้ม่ือปี ค.ศ.1446 โดยตั้ง
ช่ือวา่ “ฮุนมินจองอิม”  หมายถึง อกัษรท่ีใชเ้ป็นการศึกษาของประชาชนอนัเป็นท่ีรัก   
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 สาํหรบัรฐับาลนัน้ ไดม้องเหน็ว่า การอ่านหนังสอืจะเป็นกลไกหน่ึงทีจ่ะทําใหป้ระชาชนเกดิการ
เรยีนรูแ้ละนําไปสูก่ารพฒันาประเทศชาต ิจงึไดใ้หค้วามสาํคญักบันโยบายการสง่เสรมิการอ่านเป็นอยา่ง
ยิง่ จงึไดม้กีารจําทําแผนสนับสนุนส่งเสรมิการอ่านของสาธารณรฐัเกาหลขีึน้ โดยจะใหค้วามสําคญักบั
การส่งเสรมิกบักจิกรรมการอ่าน เช่น การสนับสนุนการสรา้งหอ้งสมุดในหมู่บ้าน การจดัพมิพ์หนังสอื 
เป็นตน้ 

จากรายงานนโยบายการสนับสนุนการอ่านของสาธารณรฐัเกาหล ีปี ค.ศ.2009 ไดร้ายงานถงึ
สถติอิตัราการอ่านของปีค.ศ.2007 ว่ามชีาวเกาหลอี่านหนังสอืเฉลีย่ 15.8 เล่มต่อปี และในปี ค.ศ.2008 

เฉลีย่ 16.4 เล่มต่อปี แสดงใหเ้หน็ว่าการรณรงคก์ารอ่านหนงัสอืของชาวเกาหลเีกดิประสทิธภิาพมากขึน้ 
สําหรบัแผนนโยบายส่งเสรมิการอ่านปจัจุบนัน้ี เป็นแผนปี 2009-2013 วตัถุประสงค์ของแผนน้ีเพื่อ
พฒันาศกัยภาพทางสตปิญัญาของทรพัยากรมนุษย ์โดยการสรา้งวฒันธรรมการอ่านหนงัสอืใหเ้ป็นปกติ
นิสยัในชีวิตประจําวนั สําหรบัทิศทางของแผนสนับสนุนการอ่านของสาธารณรฐัเกาหลีนัน้ ได้แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเดน็ คอื 

1. การสรา้งสิง่อาํนวยความสะดวกต่อการอา่น 
การสรา้งสิง่อํานวยความสะดวกต่อการอ่านนัน้ ไดแ้ก่ การปรบัปรุงสถานที ่หอ้งสมุด หรอืการ

สร้างพื้นที่สําหรบัการอ่านให้เพิม่มากขึ้น เช่น การสร้างห้องสมุดให้กบัเด็กเล็ก เด็กอนุบาล เป็นต้น 
นอกจากน้ี ยงัมกีารอบรมบรรณารกัษ์ใหม้ศีกัยภาพเพิม่ขึน้อกีดว้ย เพื่อจะใหส้ามารถแนะนําและการ
สรา้งโครงการปลกูฝงันิสยัการอา่นไดด้ขีึน้  

2. การสนบัสนุนกจิกรรมหรอืโครงการนําไปสูก่ารเปลีย่นวสิยัทศัน์ต่อการอา่น 
ในประเดน็น้ีกจิกรรมทีส่าํคญัๆ ไดแ้ก่ การจดัตัง้เครอืขา่ยการส่งเสรมิการอ่านทัว่ประเทศ  การ

สรา้งเครอืข่ายผูผ้ลติหนังสอื การจดัทําฐานขอ้มูลหน่วยงานทีส่่งเสรมิการอ่าน จดัตัง้ชมรมรกัการอ่าน
ของหน่วยงานต่างๆ เป็นตน้ 

3. การรณรงคก์ารอา่น 
การรณรงค์การอ่าน ได้ให้แต่ละหน่วยงานจดัโครงการส่งเสรมิการอ่าน ในโอกาสต่างๆ เช่น 

เดอืนเมษายน วนัอ่านหนงัสอื(ของโลก)  เดอืนพฤษภาคม ซึง่เป็นเทศกาลครอบครวั เดอืนกนัยายน จดั
โครงการเดอืนแหง่การอ่านหนังสอื เดอืนตุลาคม เป็นวนัอ่านหนังสอืของเกาหล ีนอกจากน้ีรฐับาลยงัให้
สื่อต่างๆ เช่น หนงัสอืพมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ ในการรณรงคใ์หช้าวเกาหลรีกัการอ่านอกีดว้ย และกจิกรรม
การมอบรางวลันกัอา่นยอดเยีย่ม  
                                                            
2
 ในสมยัน้ีผูห้ญิงคือประชาชนชั้นท่ีสอง   

3
 ผูห้ญิงเกาหลีสามารถเขา้เรียนหนงัสือในโรงเรียนได ้เร่ิมจากช่วงตน้ศตวรรษท่ี 18 เน่ืองจากศาสนาคริสตไ์ดเ้ขา้มายงัประเทศเกาหลีใต้
เป็นคร้ังแรก และไดส่้งเสริมใหผู้ห้ญิงไดรู้้จกัการอ่านออกเขียนได ้ 

2 

 



4. การใหก้ารสนบัสนุนการอา่นสาํหรบัผูม้รีายไดน้้อยหรอืกลุ่มคนพเิศษ 

การใหก้ารสนับสนุนการอ่านสําหรบัผูม้รีายไดน้้อยหรอืกลุ่มคนพเิศษ  โดยการจดัตัง้ศูนยผ์ลติ
หนังสอืใหก้บัผูม้รีายไดน้้อย ผูพ้กิาร และการจดัโครงการอ่านหนังสอืของผูพ้กิาร สนับสนุนการจดัตัง้
มุมหหนังสอืหรอืที่อ่านหนังสอืสําหรบัคนชรา ผูป้่วย และทหารเกณฑ์ สถานรบัเลี้ยงเดก็กําพรา้ และ
เรอืนจาํ นอกจากน้ียงัมนีโยบายสง่เสรมิการสง่เสรมิกจิกรรมการอา่นของครอบครวัอกีดว้ย 

ปี ค.ศ.2008 รฐับาลใหก้ารสนับสนุนการอ่านประมาณ 386,666,666 บาท  โดยเฉพาะการจดั
การศกึษาทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการอ่าน เรยีกว่า  Reading Education Support โดยในปี 2008 ใหก้าร
สนับสนุนโรงเรยีนประถมศกึษา มธัยมศกึษาและประชาชนในชนบทต่างๆ  เพื่อใหป้ระชาชนเหล่านัน้ 
เขา้ใจและนําความรูต่้างๆ ไปใชใ้นการประกอบอาชพีหรอืพฒันาอาชพีของตนเองได ้โดยไม่มกีารเลอืก
ปฏบิตั ิในปี 2008 มกีารสรา้ง “Cyber Reading Academy” ขึน้มา โดยมกีารนําไปปฏบิตัทิ ัง้หมด 60 

ครัง้ มผีูเ้ขา้รว่มทัง้หมด 6,589 คน   เดอืนเมษายยน 2008 ไดจ้ดัโครงการหนงัสอืสาํหรบัเดก็ขึน้เป็นครัง้
แรกที่จงัหวดัชุงนัม เมอืงแทอนั เดอืนพฤศจกิายน จดัทีเ่มอืงจนิโด จงัหวดัชอนนัม ทัง้หมด 10 ครัง้ มี
เยาวชนเขา้ร่วมทัง้หมด 4,060 คน เดอืนกนัยายน 2008 มกีารมอบรางวลัวฒันธรรมการอ่านยอดเยีย่ม 
ครัง้ที ่14 ขึน้ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการอา่นประกอบดว้ยดงัน้ี 
1. กระทรวงวฒันธรรมและการกฬีา ภายในเดอืนมนีาคม 2009 จะใหม้กีารจดัตัง้หอ้งสมุดใน

หมู่บ้านจํานวน 61 แห่ง สนับสนุนการทําฐานขอ้มูลหนังสอืเป็นเงนิจํานวน 256,524,000 บาท การ
สนบัสนุนการจดัการศกึษาเพื่อส่งเสรมิการอ่าน จํานวน 218,216,670  บาท  การสนบัสนุนการจดัพมิพ์
หนังสือ จํานวน21,295,950 บาท การจดักิจกรรมรณรงค์การอ่าน จํานวน 96,427,500  และการ
สนบัสนุนการอา่นของผูม้รีายไดน้้อยและกลุ่มคนพเิศษ เป็นเงนิ 299,432,000  บาท 

2. กระทรวงวทิยาศาสตร์และการศึกษา สนับสนุนให้ห้องสมุดของแต่ละโรงเรยีนมหีนังสอืที่
หลากหลายมากขึน้ และมกีารจดัทาํหนงัสอืทางวทิยาศาสตรท์ีจ่าํเป็นเพือ่สนองต่อการอ่านของประชาชน  
กระทรวงความมัน่คงแห่งชาติ การสนับสนุนหนังสอื การสรา้งหอ้งสมุด การสรา้งเครื่องอํานวยความ
สะดวกใหก้บัผูพ้กิาร เป็นตน้  

3.กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิารสงัคม จดัโครงการหนังสอืในฝนั ซึง่เป็นโครงการหนังสอื
สาํหรบัเดก็ และสาํหรบัผูพ้กิารและผูม้รีายไดน้้อย สาํหรบัโครงหนังสอืในฝนัน้ีจะจดัขึน้ทุกๆ เดอืน โดย
แต่ละครัง้จะมผีูเ้ขา้รว่มทัง้หมด 200 ครอบครวั โดยจะมกีารจดัทาํหนงัสอืใหไ้ดท้ัง้หมด 10,000 เล่ม และ
จะกระจายไปตามภมูภิาคต่างๆ  

4. กระทรวงกลาโหม จดัสรา้งหอ้งสมุดใหก้บัทหารเกณฑ์ ปี 2009 อนุมตัิงบประมาณจํานวน 
960,000,000  บาท นอกจากน้ียงัจดักจิกรรมการบรจิาคหนงัสอืใหก้บัทหารเกณฑอ์กีดว้ย 

5. กระทรวงยุตธิรรม ไดจ้ดัโครงการ “อ่านหนงัสอืดว้ยกนัเถอะ” ซึง่จดัใหก้บักลุ่มผูต้อ้งขงัทัง้ใน
เรอืนจาํ และสถานควบคุมความประพฤตเิดก็และเยาวชน 
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 นอกจากหน่วยงานรฐับาลแลว้ ยงัมหีน่วยงานเอกชนต่างๆ ทีใ่หค้วามสนใจในการส่งเสรมิการ
อ่าน ซึง่ปจัจุบนัน้ีพบว่ามทีัง้หมด จํานวน 28 หน่วยงาน เช่น บรษิทัซมัซุง บรษิทัฮุนได และธุรกจิขนาด
กลางอื่นๆ  

ตาราง 1  แสดงหน่วยงานเอกชนทีส่ง่เสรมิการอา่น 
 

หน่วยงาน กจิกรรม 
ซมัซุงอเิลคทรอนิคส ์  รณรงค ์บุ๊คสตารท์, แนะนําหนงัสอืขายด ี
บตัรเครดติซมัซุง  Book Closing System 

บรษิทัก่อสรา้งอรูมิ สนบัสนุนหนงัสอืประเภทเศรษฐศาสตร,์ วฒันธรรม 
การไฟฟ้าทงยาง จดัโครงการมหาวทิยาลยัการอ่าน, วรรณกรรมวยัรุ่น, กจิกรรมรวมหน่ึงใจ

เดยีวกนั, การเขยีนบนัทกึ, การยอ่ความ, การจดัสมัมนาการอา่น 
น้ํามนัฮนุได กลุ่มรกัการอา่น, หนงัสอืและครอบครวั, ชมรกัการอา่น 
ประกนัชวีติทงยาง Reading Academy 

 

ในการสง่เสรมิการอา่นของสาธารณรฐัเกาหลใีนปจัจุบนัน้ี ทาํใหม้จีาํนวนหอ้งสมุดเพิม่จาํนวนขึน้ 
ทัง้ทีเ่ป็นการจดัตัง้โดยหน่วยงานรฐับาลและเอกชน ดงัตารางต่อไปน้ี  
 

ตาราง1  แสดงจาํนวนหอ้งสมดุในสาธารณรฐัเกาหล ี
 

เมอืง 
ประชากร (พนั
คน) 

จาํนวนหอ้งสมดุ 
อตัราสว่น รฐับาล 

เอกชน 
กรมการศกึษา เทศบาล,เขต 

โซล 10,026 22 40 4 151,909 

พซูาน 3,525 12 11 1 146,875 

แทก ู 2,470 12 2 2 154,375 

อนิชอน 2,613 8 7 - 174,200 

ควงัจ ู 1,445 5 8 - 111,154 

แทจอน 1,487 2 14 - 92,938 

อลูซนั 1,080 4 4 - 135,000 

คฺยองก ี 11,039 10 98 9 94,350 

คงัวอน 1,470 22 21 - 34,186 

ชุงบุก 1,483 15 13 - 52,964 

ชุงนมั 1,936 20 26 - 42,087 

ชอนบุก 1,771 17 20 - 46,605 
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เมอืง 
ประชากร (พนั
คน) 

จาํนวนหอ้งสมดุ 
อตัราสว่น รฐับาล 

เอกชน 
กรมการศกึษา เทศบาล,เขต 

ชอนนมั 1,807 20 30 - 36,140 

คฺยองบุก 2,635 28 25 - 48,796 

คฺยองนมั 3,125 24 21 - 69,444 

เชจ ู 545 6 14 1 25,952 

รวม 48,457 227 354 19 80,762 

ขอ้มลูจาก  : รายงานนโยบายการสง่เสรมิการอา่นปี 2009 

  

       สําหรบัขอ้เสนอเชงินโยบายของผูนํ้าเสนอนัน้ เหน็ด้วยเป็นอย่างยิง่ที่จะใหป้ระเทศไทยมกีาร
จดัตัง้องค์กรที่รบัผิดชอบและจดัทําแผนนโยบายส่งเสริมการอ่านขึ้น และควรกําหนดเป็นนโยบาย
แห่งชาต ิ เพื่อใหม้กีารนําไปสู่การปฏบิตัอิย่างจรงิจงั  และองค์กรดงักล่าวจะต้องจดัทํานโยบายและ
ผลกัดนัใหช้าวไทยมนิีสยัรกัการอ่าน   สาํหรบัโครงการ 1 จงัหวดั 1 เล่มนัน้ ถอืว่าเป็นสิง่ทีด่ ีเพราะจะ
ทาํใหช้าวไทยไดเ้ขา้ใจถงึวถิแีละวฒันธรรมของชาวไทยในทอ้งถิน่อื่นๆ ได ้  
        การจะปลูกฝงันิสยัรกัการอ่านนัน้ ครอบครวัก็มบีทบาทเป็นอย่างมาก ดงันัน้ การรณรงค์ให้
ครอบครวัไดม้วีสิยัทศัน์ทีด่ต่ีอการอา่น จะเป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการทีจ่ะชว่ยใหน้โยบายสง่เสรมิการอ่าน
ประสบความสาํเรจ็ได ้
        สาํหรบันโยบายการส่งเสรมิการอ่านจะตอ้งครอบคลุมทุกชนชนและกลุ่มคน ในพืน้ทีช่นบทซึง่มี
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลเป็นผูดู้แลนัน้ มกีารสนับสนุนและใหค้วามสําคญักบัการส่งเสรมิการอ่านน้อย 
ส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัการพฒันาวตัถุ เช่น การสร้างถนน  การจดัสร้างที่อ่านหนังสอืประจํา
ตําบลหรอืหมูบ่า้นจงึปรากฏจาํนวนน้อยมาก  ดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัเรื่อง
ดงักล่าวและพยายามใหน้โยบายการอา่นหนงัสอืเป็นนโยบายทีส่าํคญั 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการนําเสนอถึงนโยบายส่งเสริมการอ่านของสาธารณรฐัเกาหลีในระยะเวลาที่ผู้เขยีน
ตอ้งการนําเสนอ เพื่อใหเ้หน็ถงึการสนับสนุนทีช่ดัเจนขึน้ โดยสามารถหาขอ้มลูไดจ้ากรายงาน
นโยบายสง่เสรมิการอา่นของสาธารณรฐัเกาหลใีนแต่ละปี  

2. การเสนอขอ้มูล กจิกรรมและงบประมาณที่ใชใ้นนโยบายส่งเสรมิการอ่าน และผลสมัฤทธิจ์าก
นโยบายดงักล่าว จะทาํใหม้องเหน็ภาพชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 


