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นางทยา  ทีปสุวรรณ
รองผูຌวาราชการกรุงทพมหานคร



สถานการณ์การอานของประทศเทย
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“ อ่านเพือ่ชีวติ : Bangkok Read for Life
อ่านเพือ่รัก : รักรากเหง้า รักตนเอง รักผู้อืน่ รักโลก
 อ่านเพือ่รู้  : รู้จักตนเอง รู้จักผู้อืน่ รู้จักโลก
 รักและรู้ สู่การสร้างสรรค์พฒันาชีวิตและสังคมให้ก้าวหน้าทุกด้าน 

  ร่ืนรมย์  มสัีนติสุขและสันตภิาพ  
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• พืไอสรຌางวัฒนธรรมการอานอยางยัไงยืนของคนกรุงทพมหานคร
• พืไอ฿หຌการอานป็นครืไองมือจรรลงปัญญา
• พืไอ฿หຌการสงสริมป็นงืไอนเขสรຌางความรักละความขຌา฿จ 
• พืไอ฿หຌการอานป็นวทีน าความคิดอันหลากหลาย
• พืไอ฿หຌ World Book Capital ป็นสิไงกระตุຌนกิดความรวมมือ

สรຌางจิตส านึกหในความส าคัญของการอาน

วัตถุประสงค์ของครงการ
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ฐานทุนกรุงทพฯ 
ตอการป็น World Book Capital 2013

1.  พระราชวงศ์กับการสงสริมการอาน
2.  การสนับสนุนของรัฐบาล : การอานป็นวาระหงชาติ
3.  นยบายของกรุงทพมหานครละฐานทุน กทม.

- หຌองสมุดประชาชน 34 หงุหຌองสมุดมิติ฿หม 8 หง
    - หຌองสมุดรงรียน กทม. 436 หง

       - บຌานหนังสือ฿นชุมชน 124 หง
       - รถหຌองสมุดคลืไอนทีไ 7 คัน
4.  หนวยงานตางโ ทีไท าการสงสรมิการอานทัๅงภาครัฐ
ละอกชนกวา 100 องค์กร ชน สมาคมผูຌจัดพิมพ์ฯุ
สมาคมหຌองสมุดฯุ สมาคมนักขียนฯุ TK Park, สสส.ุ 
บริษัท CP All จ ากัดุ ส านักพิมพ์ุ  รงรียนุ หຌองสมุด 
รวมทัๅงรຌานหนังสือ รຌานกาฟ รຌานสริมสวยฯลฯ



ยุทธศาสตร์ ผลักดนั
กรุงทพมหานคร

1. สืไอสารสาธารณะพืไอ
ปรับกระบวนทัศน์สังคม

World Book Capital

2013

มืองหนงัสือลก โ556

2. นยบาย
   ชัดจนตอนืไอง

3. รวมมือ
   ครอืขายภาคี

4. พัฒนาละขยาย
พืๅนทีไสงสริมการอาน

5. สงสริมการอาน
   ทีไหลากหลาย

Campaign  Bangkok Read for Life
 หา Brand  Ambassador 
* ท าแผนรณรงค์
* จัดท าโฆษณา
* เผยแพร่กจิกรรมต่างๆ 
  ของโครงการผ่านส่ือ

* ผูຌวาฯ ประกาศ
นยบายผลักดัน
* ท า MOU รวม
* หามาตรการจูง฿จ
* จัดตัๅงกองทนุ

* ตัๅงศูนย์ประสานงาน
* วิจัยสนับสนุน
* หา Best Practice ภาคี
* สืไอสารกบัภาคี

* พัฒนาศักยภาพ พืๅนทีไการอาน ดิม  
ละพืๅนทีไ ฿หม
* ครงการ Read on The Move 

รณรงค์การอานบนรถดยสาร

* กลุม ดใก ยาวชน
* วิจารณ์หนังสือุ พบนักขียน
* ครงการ"Bangkok 
Young Star Writer
* จัดกิจกรรมรวมกบัผูຌจัดพิมพ์

             ยุทธศาสตร์ของครงการ
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Roadmap to World book Capital 2013

กรกฎาคม 
โเแเ รวม
พลังกน
น าภาคี

ตุลาคม 
โเแเ 
ประชุม
ภาคีครัๅง

รก

กุมภาพันธ์ 
โเแแ 

สมัชชา
การอาน

มีนาคม 
โเแแ 
MOU 
่้ 

องค์กร

เมษายน 
โเแแ ยืไน
อกสาร 

proposal 
ตอ 

UNESCO

เดຌป็นมือง
หนังสือลกป 

โเแใ

ปี 2012

ป้าหมายระยะยาว
การสรຌางวัฒนธรรม

การอาน

ป้าหมายระยะสัๅน 
World Book 
Capital 2013

ป โเแใป โเแแ ป โเแโป โเแเ

็



จัดประชุมภาคี
93 องค์กร
แ ครัๅง
- กลัไนกรอง
ยุทธศาสตร์
- สนอนะ
ผนงาน

จัดกิจกรรมระดม
ความคิดบบ      
มีสวนรวม  โ ครัๅง
- Best practice 
สงสริมการอานของ
รงรียน
- การอานกับวิถีชีวิต
คนรุน฿หม

สมัชชาการอาน
- สนอนวทาง
พัฒนา
ตอประดในส าคัญ
- ลกปลีไยนรียนรูຌ
- สานพลัง
- Kick Off 
Campaign

กทม.MOU 
รวมกับภาคี
ครือขาย
-พืไอสรຌางความ
รวมมือระหวาง
หนวยงาน฿นการ
ขับคลืไอน
ครงการ
-สรຌางความป็น
ครือขาย
-ปຂดตัวลกຌ
-ปຂดตัว
ทูตสงสริมการอาน

จัดประชุมภาคี
ครือขาย MOU 
่้ หนวยงาน
-พืไอก าหนด      
ทิศทางการ
ขับคลืไอน
ครงการ

 จัดท า Proposal

พืไอสนอชืไอขຌา
รับคัดลือกป็น
มืองหนังสือลก

ป 2556

ผูຌวาราชการ
กรุงทพมหานคร
ดินทางเปยืไน 
Proposal ตอ

ลขาธิการ 
UNESCO

พัฒนาพืๅนทีไการ
อานดิม ละขยาย
พืๅนทีไการอาน฿หม
- กิจกรรม Read 

on the Move

กลุมสหกรณ์ทใกซีไ 
ละ ขสมก.
- ริไมการพัฒนา
พืๅนทีไการอาน  ใเ 
หง ฿นรงพยาบาล 
หຌองสมุดคนพิการ
มูลนิธิ

การด านินงานครงการ
     การด านินการกอนสนออกสารผนงานสงสริมการอาน (Proposal)

ตงตัๅง
คณะกรรมการ
พิจารณาก าหนด
ยุทธศาสตร์ละ
นวทางการ
พัฒนา฿หຌ
กรุงทพมหานคร
ป็นมหานคร
หงการอาน

BMA Book Fair 

2011 ฿นงาน
สัปดาห์หนังสือ
หงชาติ ครัๅงทีไ ใ้

ปຂดตัววใบเซต์
www.bangkok
readforlife.com กิจกรรมระหวาง 

กทม. ละภาคี
สงสริมการอาน
- มหกรรม
หนังสือดใก 
ิDouble A)

- Green Library
- MOU ระหวาง 
สวท. ละ TK 
park พืไอความ
รวมมือ฿นการ
สงสริมการอาน 
การรียนรูຌ ละ
การอบรม
บุคลากร

่

http://www.bangkok/


ประมวลภาพการด านินงาน
การระดมความคิดหในบบมีสวนรวม
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การด านินงานทีไผานมา : 
สมัชชาการอาน

ประมวลภาพการด านินงาน
สมัชชาการอาน
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ประมวลภาพการด านินงาน
พิธีลงนามบันทึกขຌอตกลงความรวมมือครงการ
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READING AMBASSADOR

หมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 

ดร.นาวิน ยาวพลกุล 

อินทิรา  จริญปุระ

พระนักวิชาการ นักคิด นักขียน
ดຌานพุทธศาสนารุน฿หม

พระมหาวุฒิชัย วชิรมธี 

ประธานกรรมการตัดสินรางวัลซีเรต์
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประทศ

ดารานักสดงละอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย

ดารานักสดง นักรຌอง คอลัมน์นิสต์"รักคนอาน" 



พรกานต์ นิรนัดร ิปอป๊ยะี

ด.ช.พัทธดนย์ กลีๅยงจันทร์ ินຌองดียวี 

นักขียนนิยายยาวชน 

นักสดง พิธีกร ละผูຌชนะกมชว์ระดับประทศ

วุฒิธร มิลินทจินดา
พิธีกร

READING AMBASSADOR
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ประมวลภาพการด านินงาน
การสนออกสารผนงานสงสริมการอาน ิProposal) 
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ประทศทีไเดຌรับคัดลือกป็นมืองหนังสือลก ยຌอนหลัง 5 ป

โเเ่  อัมสตอร์ดัม ประทศนธอร์ลนด์ 
โเเ้  บรุต ประทศลบานอน 
โเแเ  ลูบียนา ประทศสลวนีย 
โเแแ  บัวนสเอรส  ประทศอาร์จนตินา
โเแโ  ยรวาน ประทศอาร์มนีย



แ. เคร  ประทศอียิปต์
โ. อินชอน  ประทศกาหลี฿ตຌ
ใ. คซอ  ประทศฟຂลิปปຂนส์
ไ. กีตหรือซานฟรันซิสกดกีต          ประทศอกวาดอร์
5. ชาร์จาห์  ประทศอาหรับอมิรต
6. ซินจิๅน  ประทศจีน
็. กรุงทพมหานคร  ประทศเทย

ประทศทีไสนอชืไอขຌารับคัดลือกป็นมืองหนังสือลก โ556
ิWorld Book Capital 2013)



หลักกณฑ์ 6 ขຌอ

1. การมีสวนรวมของหนวยงาน ทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง฿นสังคม
2. มีครงการสนับสนุนการพัฒนาหนังสือละการอาน

3. จัดกิจกรรมสงสริมการอานอยางมีคุณภาพละตอนืไอง
4. สงสริมละสนับสนุนสรีภาพ การสดงออกทางความคิดดยอิสระ

5. มีผนงบประมาณ ละยุทธศาสตร์ทีไสามารถด านินการเดຌจริง
6. มีผนกิจกรรม ด านินการ฿นระหวางป ทีไเดຌรบัคัดลือกละหลังจากนัๅน

คณะกรรมการตัดสิน
* ตัวทนจากสมาคมผูຌจัดพิมพ์นานาชาติ
* ตัวทนจากสมาพันธ์ผูຌประกอบการรຌานคຌา
* ตัวทนจากสมาพันธ์หຌองสมุดนานาชาติ
* ตัวทนจากยูนสก

คุณสมบัติของมืองหนังสือลก (World Book Capital)  
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รายละอียดงบประมาณ
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รายละอียดงบประมาณ
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ภาพตัวอยาง City Library
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บริการหຌองสมุดของกรุงทพมหานคร

- หຌองสมุดพืไอการรียนรูຌ จ านวน ใไ หง
- รถหຌองสมุดคลืไอนทีไ  จ านวน ็ คนั
- บຌานหนังสือ จ านวน แแ5 หง 
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หຌองสมุดพืไอการรียนรูຌ กรุงทพมหานคร
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บริการรถหຌองสมุดคลืไอนทีไ
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บຌานหนังสือ



ประมวลภาพการด านิงาน
ปຂดตัววใบเซต์  www.bangkokreadforlife.com 
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ประมวลภาพการด าเนิงาน
เวบ็ไซต์  www.bangkokreadforlife.com 
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ประมวลภาพการด านิงาน
วใบเซต ์ www.bangkokreadforlife.com 
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ประมวลภาพการด านินงาน
กิจกรรม Read on the move รวมกับสหกรณ์รถทใกซีไ
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ประมวลภาพการด าเนินงาน
กจิกรรม Read on the move ร่วมกบัองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
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Congratulations 

“I would like to congratulate Bangkok for the rich and varied programme           
it has prepared and committed itself to, that gives special emphasis to young people 

marginalised groups and the development of reading for all.

With its accent on cooperation and dialogue, at local, national and international 

levels, this programme responds perfectly to the objectives of the World Book Capital 

project, which is attracting the attention of an increasing number of cities worldwide” 

Irina  Bokova

Director general of UNESCO



ประมวลภาพการด านินงาน
งานถลงขาวกรุงทพมหานครเดຌรับคัดลือกป็นมืองหนังสือลกป โ556
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กรุงทพมหานครเดຌรับคัดลือกป็นมืองหนังสือลกป โ556

หตุผลของคณะกรรมการตัดสินมืองหนังสือลก
• การมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางขຌมขใง ทัๅง฿นละนอกวงการหนังสือ 

      นຌนการลกปลีไยนรียนรูຌทุกระดับ
• ผนครงการ มีความหลากหลาย สมบูรณ์ ละมุงสงสริมการอาน

      ฿นกลุมยาวชน ผูຌดຌอยอกาส ละชุมชน
• ความมุงมัไนอยางสูงทีไจะผลกัดัน฿หຌครงการบรรลุผล
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  การด านนิงาน

• ริไมด านินการพัฒนาพืๅนทีไการอาน ใเ หง ฿นรงพยาบาล 
หนวยงานประภทศูนย์ มูลนิธิ  ละหຌองสมุดคนพิการ

• ประสานงานภาคีสงสริมการอานพืไอพิไมพืๅนทีไการอานสาธารณะ 
ชน ธนาคารกรุงทพ  บริษัททาอากาศยานกรุงทพ

• การขอรับบริจาคหนังสือ ละรับสมัคร อาสารักษ์หนังสือ

34



 การด านินการหลังการประกาศผลพิจารณาคัดลือก 
กຌาวตอเปของ กทม. ละภาคีสงสริมการอาน จ านวน ่้ หนวยงาน
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9  ผนงานทีไสนอตอ UNESCO

ผนงาน 1. การจัดตัๅงหอสมุดกรุงทพฯ  (City Library)
ทีไศาลาวาการกรงุทพฯ 
   - พิพิธภัณฑ์ประวัติหนังสือเทยิThai Literary Museum) 
   - ศูนย์วิจัยหนังสือละการอานหงประทศเทย

ผนงาน 2. การจัดตัๅงพิพิธภัณฑ์การ์ตูนเทย
ทีไขตบึงทองหลาง

ผนงาน 3. รณรงค์ Reading Culture ๊Thinking Culture
- สรຌางวัฒนธรรม พอมอาน฿หຌลูกฟังกอนนอน 
- ครงการ Book Start
- หຌองสมุด จัดหาหนังสือส าหรับดใกพิไมติม
- สงสริมการจัดตัๅง Book Club ทัๅงonline ละ offline 
ฯลฯ



ผนงาน 4. Children & Youth Books Promotion

- การพัฒนาการอาน฿นรงรียน ดยจัดระบบชืไอมยงการอาน กับ หลักสูตร
การรียนการสอนุ 

- การจัดครงการชัไวมง วางทุกงาน อานทุกคน ฿นรงรียน 
- Children Books Swap สนับสนุน฿หຌกิดหนังสือหมุนวียน ลกปลีไยนกัน
- การรณรงค์ ผูຌ฿หญอานหนังสือ฿หຌดใกฟัง



ผนงาน5. ตามหาวรรณกรรมส าหรับคนกรุงทพมหานคร

•  จัดสัมมนาระดับชาติ
วรรณกรรมชวย฿หຌขຌา฿จความป็นมนุษย์
วรรณกรรมเทยศึกษา
วรรณกรรมลกทีไคนเทยควรอาน

•  จัดตัๅงกองทุนสงสริมการสรຌางวรรณกรรมเทยรุน฿หม 
•  การจัดหาวรรณกรรมทีไเดຌรับการคัดลือกขຌาหຌองสมุด กทม.
•  การรณรงค์อานวรรณกรรม฿นหຌองสมุดละรຌานหนังสือ฿นดือนมษายน ทุกป
• ฯลฯ



ผนงาน 6. สงสริมการอานหนังสือวิทยาศาสตร์
Scientific Book for Scientific Mind

•   รวมจัดกิจกรรม Scientific Fair กับกิจกรรมสงสริมการอานหนังสือดຌานวิทยาศาสตร์ 
อยางตอนืไอง฿นรงรียนทัไวกรุงทพฯ  
•   ชิญชวนรຌานหนังสือ หຌองสมุดทัไว กรุงทพฯ  รวมรณรงค์฿นการจัดกิจกรรมละมุม
หนังสือวิทยาศาสตร์ ฿นดือนสิงหาคม ซึไงป็นดือนวิทยาศาสตร์ พืไอกระตุຌนความสน฿จ฿น
หนังสือวิทยาศาสตร์
•   จัดการสัมมนาระดับชาติกับกลุมทีไกีไยวขຌอง ชนครู ครอบครัว ผูຌผลิตหนังสือ
วิทยาศาสตร์
•  ฯลฯ 



ผนงาน 7. สงสริมหนังสือพัฒนาจิต฿จ ิSpiritual Books) 

•  การสัมมนา   Books that Inspire Life
•  งาน Spiritual Book Fair รวมหนังสือของทุกศาสนานวพัฒนาจิต฿จุจิตวิทยา 
ละวรรณกรรมทีไน าเปสูความขຌา฿จระหวางมนุษย์
•  กิจกรรมสวนา ละกจิกรรมสงสริมการสืไอสารอยางสันติ รูปบบตางโ



ผนงาน 8. การติดตามสนับสนุนกิจกรรมละผนงานตางโ
ของภาคีทีไรวมกันสนับสนุนครงการ อยางตอนืไอง

- การสรຌางวทีรยีนรูຌกบุคลากรของภาคีสมไ าสมอ
พืไอสริมศักยภาพของภาคีการอาน฿นระยะยาว

- การสืไอขาวสารระหวางกัน ละประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของภาคีทุกหนวยอยางตอนืไอง พืไอสงสริม฿หຌก าลังกัน

- การชืไอมประสาน ละสนับสนนุชวยหลือ฿หຌผนงาน
ของภาคีทุกสวน บรรลุตามปງาหมายทีไตละฝຆายวางเวຌ

- จัดการประมินผลพืไอพัฒนา



ผนงาน 9. ผนตอนืไอง฿นป 2014

การตรียมการพืไอป็นจຌาภาพ IPA  Symposium  2014
 จัดตัๅงคณะกรรมการด านินงานพืไอตรียมการป็นจຌาภาพการประชุม IPA 
Symposium   ดยภาคีการอานกรุงทพฯ  ทัๅงหมดรวมกันป็นจຌาภาพพืไอตຌอนรับ
ผูຌทนจากนานาชาติทีไป็นสมาชิก IPA  ละองคก์รจຌาภาพหลัก ตามประดในทีไภาคีการ
อาน กรุงทพฯ น าสนอ
Spiritual Books ๊ Books that  Inspire Life 



งานทีไก าลังด านินการ฿นปัจจุบัน

1. จัดตัๅงศูนย์ประสานงาน World Book Capital
2. จัดท า Action Plan ฿นระยะ 2 ปครึไงิตค.2011- มีค.2014)

ของทัๅง 9 ผนงานทีไ฿หຌค ามัไนเวຌกับคณะกรรมการWBC ละ
ด านินการดยมีระบบประมินผลอยางชัดจน

3.  ขยายภาคีพิไมติม พืไอ฿หຌมีหนวยงานรวมสงสริมการอาน
กวຌางขวาง฿หຌมากทีไสุด

4. รณรงค์รับบริจาคหนังสืออยางกวຌางขวาง
- ระดมการบริจาคทัๅงจากองค์กร ละบุคคล
- รวมมือภาคีขยายจุดรับบริจาคทีไสะดวก ชน รຌาน 7/11

บิๆกซีุ ส านักงานขต ฯลฯ
- พัฒนาอาสาสมัครคัดลือกหนังสือรวมกับสถาบัน

การศึกษาตางโ



4.  ประสานการขยายพืๅนทีไการอาน฿หຌทัไวถึง
- ฿นพืๅนทีไของกรมราชทัณฑ์
- ฿นพืๅนทีไศาสนสถาน

  - ฿นขนสงสาธารณะอืไนโ 
 - ฿นพืๅนทีไสถานประกอบการตางโ
          - ฿นพืๅนทีไรงพยาบาล
          - ฿นพืๅนทีไของกลุมผูຌพิการ ละดຌอยอกาส
5.   การพัฒนาบุคคลากรดຌานการอานทุกขนง

งานทีไก าลังด านินการ฿นปัจจุบัน ิตอี



ครงการ ภาคีหลัก ภาคีรวม

แ. ครงการหอสมุดมือง
โ. ครงการพิพิธภัณฑ์หนังสือละ
การอานเทย
ใ. ครงการศูนย์วิจัยการอาน

กรุงทพมหานคร สมาคมทีไกีไยวขຌองกับการพิมพ์ทุกองค์กร

ไ. ครงการพิพิธภัณฑ์การ์ตูนเทย กรุงทพมหานคร
สมาคมการ์ตูนเทย

ผนงานสรຌางสริมวัฒนธรรมการอาน 
ิสสส.ี

สถาบันการ์ตูนเทย มูลนิธิดใก
ครือขายการ์ตูนเทยสรຌางสรรค์สังคม

ครือขาย ส านักพิมพ์ ผูຌผลิตหนังสอืการ์ตูน

5. ครงการวัฒนธรรมการอานสรຌาง
วัฒนธรรมการคิด

กรุงทพมหานคร
ผนงานสรຌางสริมวัฒนธรรมการอาน 

ิสสส.ี
มูลนิธิซิมนต์เทย

สมาคมนักขยีนฯ
สมาคมผูຌจัดพิมพ์ฯ

สืไอมวลชน
หຌองสมุด ละรงรียน฿นกรุงทพฯ

ผนงานพิศษทีไจะตຌองจัดท า฿นป 2013
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ครงการ ภาคีหลัก ภาคีรวม

ๆ. ครงการสงสริมการอาน฿นดใก
ละยาวชน สมาคมผูຌจัดพิมพ์ฯ

กรุงทพมหานคร

ส านักงานการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
สถานทูต

ละส านักงานวัฒนธรรมนานาชาติ
ชน สถาบันกอธ 

7. ครงการตามหาวรรณกรรม
ส าหรับคนกรุงทพฯ

สมาคมนักขยีนฯ 
สมาคมผูຌจัดพิมพ์ฯ
กรุงทพมหานคร

ผนงานสรຌางสริมวัฒนธรรมการอาน 
ิสสส.ี

สืไอมวลชน ละองค์กรอกชน
่. ครงการหนังสือวิทยาศาสตร์
พืไอความคิดทีไป็นวิทยาศาสตร์

สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี ิสวทช.ี 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หงชาติ
กรุงทพมหานคร

 

สมาคมผูຌจัดพิมพ์ฯ
รงรียน หຌองสมุด 

ละรຌานหนังสอืทัไวกรุงทพมหานคร
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ราจะประสานรวมมือกันอยางนบนน
พืไอ฿หຌ กรุงทพมหานคร ทีไรักของรา
กຌาวสูการป็น 
มืองหนังสือลก World Book Capital ฿นป 2013
อยางสมภาคภูมิ

ละชวยกันสรຌางวัฒนธรรมการอานทีไขຌมขใง 
ฝังรากลึก฿นสงัคมเทย

พืไอ฿หຌคนเทยอานหนังสือปละเมนຌอยกวาพืไอนบຌาน
ของราอีกตอเป


