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นโยบายส่งเสริมการอ่านของ
ประเทศญีปุ่่น
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จากอดตีถงึปัจจุบัน
• การเปลีย่นจากนโยบายอยู่โดดเดีย่วมาสู่นโยบายเปิดประเทศในสมยั
เมจิ (ค.ศ.1868) ส่งผลให้คนญีปุ่่นสนใจการอ่าน การแสวงหาความรู้
และกระหายความรู้ใหม่จากโลกภายนอก
• หลงัสงครามโลกคร้ังที่ 2 ส้ินสุด (ค.ศ.1945) มุ่งพฒันาการศึกษาเพือ่
พฒันาคุณภาพคน นําสู่การฟ้ืนฟูประเทศจากภาวะพ่ายแพ้สงคราม
การส่งเสริมการอ่านเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการศึกษา
• ปัจจุบัน ปัญหาของการอ่านคอื อตัราการอ่านออกเขยีนได้สูง ระดบั
การศึกษาเฉลีย่สูง แต่พฤตกิรรมการอ่านหนังสือลดลง (นิยมอ่าน/ดู
ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้)
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หน่วยงานที่มบีทบาทต่อการดาํเนินโยบาย
• กระทรวงการศึกษา วฒันธรรม กฬีา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(MEXT)

     - จดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และตรวจสอบเนือ้หาในตาํราเรียน
     - ค.ศ.1977 ปรับเปลีย่นวธีิการสอนให้ผ่อนคลายขึน้
     - ค.ศ.2002 ปฏรูิปการศึกษาโดยเน้นการเรียนแบบ “รู้จริง”

- งบฯ ซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุดร.ร. ปีละ 13 พนัล้านเยน (4,810 ล้านบาท)

• ห้องสมุดรัฐสภาแห่งชาต ิThe National Diet Library (NDL) ค.ศ.1948

     - แหล่งรวบรวมหนังสือ ส่ิงพมิพ์และส่ือวสัดุ และจดัทาํบัญชีรายช่ือ
- ดูแลห้องสมุดสาขา 3 แห่ง : Tokyo Main Library, Kan-sai-kan และ

ILCL
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หน่วยงานที่มบีทบาทต่อการดาํเนินโยบาย   

• ห้องสมุดนานาชาติด้านวรรณกรรมเดก็ (The International Library of 

Children’s Literature: ILCL) ค.ศ.2002

    - ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายหลกัคอืเดก็และเยาวชนอายุไม่เกนิ 18 ปี
- จดักจิกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศจูงใจ ส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ
- เป็นศูนย์ข้อมูลเพือ่สนับสนุนศึกษาวจิยัด้านวรรณกรรมเดก็
- สนับสนุนและร่วมมอืกบัห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน
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หน่วยงานที่มบีทบาทต่อการดาํเนินโยบาย   

• สภาส่งเสริมการอ่านหนังสือแห่งประเทศญีปุ่่น (Japan Council for 

Promotion of Book Reading) ค.ศ.1959 เป็นการรวมตวัขององค์กร
ภาคเอกชน

- จดักจิกรรม “สัปดาห์หนังสือ”
- จดักจิกรรมรณรงค์การอ่าน และการประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการอ่าน
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ห้องสมุดในญีปุ่่น
• ค.ศ.1872 จดัตั้งห้องสมุดประชาชนแห่งแรก
• ห้องสมุดเคลือ่นที,่ ห้องสมุดคุณแม่ (Mothers Library)

• ห้องสมุดบ้าน/บ้านหนังสือ (Bunko)

- ห้องสมุดขนาดเลก็ เน้นหนังสือสําหรับเดก็ ดาํเนินการโดยเอกชน
ส่วนใหญ่คอืแม่บ้าน ทีเ่ปิดบ้านตนเองจัดมุมส่วนหน่ึงมาทาํเป็นห้องสมุด
ห้องสมุดประชาชนสนับสนุนหนังสือให้ Bunko เพือ่ให้บริการในชุมชน

- ห้องสมุดเดก็แห่งกรุงโตเกยีว
(Tokyo Children’s Library) เกดิจาก
เครือข่าย Bunko
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ห้องสมุดในญีปุ่่น
• ค.ศ.1982 จดัตั้งสมาคมห้องสมุดญีปุ่่น (Japan Library Association)

- เป็นศูนย์กลางการพฒันาห้องสมุดประชาชน
- สนับสนุนบทบาทห้องสมุดประชาชนในการส่งเสริมการอ่าน เช่น

การคดัเลอืกหนังสือแนะนํา จดัทาํบทความแนะนําหนังสือ จดัอบรม
บรรณารักษ์
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วฒันธรรมการอ่าน และ มงังะ
• มุ่งทาํความเข้าใจความคดิของผู้เขยีน ไม่ค่อยแสดงความคดิเห็นที่
ขดัแย้งหรือแตกต่างกบัความรู้ในหนังสือ ไว้วางใจตาํราเรียน
• ต้องการเรียนรู้เพือ่สร้างความก้าวหน้าในชีวติ
• นิยมอ่าน มังงะ หรือการ์ตูน (ส่วนแบ่งตลาดมงังะประมาณร้อยละ 25 

ของตลาดส่ิงพมิพ์ คดิเป็นยอดขายปีละประมาณ 500 พนัล้านเยน หรือ
185,000 ล้านบาท)

• ยอดขายมงังะมอีทิธิพลสูงต่ออุตสาหกรรม
ส่ิงพมิพ์
• อตัราการอ่านหนังสือพมิพ์มากทีสุ่ดในโลก
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นโยบายและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน ก่อน ค.ศ.1988

• โรงเรียนเป็นกลไกพืน้ฐานของการอ่านออกเขยีนได้และนิสัยรักการอ่าน 

• ค.ศ.1923 จดั “สัปดาห์ห้องสมุด” เป็นปีแรกทัว่ประเทศ และพฒันาเป็น
“สัปดาห์การอ่าน”

• ค.ศ.1924 จดัทาํคู่มอืรายช่ือหนังสือมาตรฐานสําหรับห้องสมุด
• ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังที่ 2 เกดิห้องสมุดขนาดเลก็จาํนวนมาก
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นโยบายและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน ค.ศ.1988-2000

• ค.ศ.1997 แก้ไขกฎหมายห้องสมุดโรงเรียน กาํหนดให้โรงเรียนทีม่ี 12 

ห้องขึน้ไปต้องมบีรรณารักษ์ประจํา
• กาํหนดให้ ค.ศ.2000 เป็นปีแห่งการอ่านหนังสือสําหรับเดก็
• เตรียมการจดัตั้งห้องสมุดนานาชาตด้ิานวรรณกรรมเดก็ (ILCL)

• ค.ศ.2000 เร่ิมโครงการ Bookstart
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นโยบายและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน ค.ศ.2001-2008

• ค.ศ.2001 ออกกฎหมายส่งเสริมกจิกรรมการอ่านหนังสือของเดก็
• ค.ศ.2002 จดักจิกรรม “อ่าน 10 นาททุีกเช้า” ในโรงเรียนทัว่ประเทศ
• ค.ศ.2005 ออกกฎหมายใหม่ 2 ฉบับ ครอบคลุมการปรับปรุงห้องสมุด
การปรับปรุงความสามารถทางภาษา และการจดังาน “สัปดาห์การอ่าน”

• แผน 5 ปี (ค.ศ.2007-2011) ของMEXT กาํหนดให้มกีารพฒันา
ห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจดัสรรงบฯ เพิม่เป็น 20 

พนัล้านเยนต่อปี (7,400 ล้านบาท)
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นโยบายและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน ค.ศ.2001-2008

• ปรับปรุงแผนส่งเสริมการอ่านสําหรับเดก็ โดยประสานความร่วมมอื
กบัองค์กรพฒันาเอกชน โรงเรียน และครอบครัว เพือ่ให้เดก็สามารถ
เข้าถงึหนังสือมากทีสุ่ด
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ตลาดหนังสือและพฤตกิรรมการอ่าน
• ตลาดส่ิงพมิพ์ตกตํา่ ยอดขายหนังสือผนัผวนและมแีนวโน้มลดลง
ต่อเน่ือง ตั้งแต่คร่ึงหลงัทศวรรษ 1990 เน่ืองจาก

- เศรษฐกจิฟองสบู่แตกใน ค.ศ.1992 และไม่มสัีญญาณฟ้ืนตัว
- ระบบฝากขายและระบบส่งคนืหนังสือทีข่ายไม่ได้กลบัไปยงัผู้ผลติ
- การขยายตวัของร้านหนังสือมอืสองและร้านเช่าหนังสือ
- หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ และส่ือใหม่ เช่น นิยายบนมอืถอื

• ยอดพมิพ์หนังสือใหม่เพิม่ขึน้ แต่ยอดขายลดลง คนอ่านหนังสือน้อยลง
แต่อ่าน/ดูส่ืออืน่เพิม่ขึน้
• มงังะ ยงัคงเป็นหนังสือยอดนิยมทีม่ี
คนอ่านมากทีสุ่ด และยอดขายสูงทีสุ่ด
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สรุปวเิคราะห์
• การอ่านเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการศึกษา การส่งเสริมการอ่านของ
ภาครัฐจงึมุ่งเน้นทีก่ารพฒันาห้องสมุดโรงเรียน และใช้โรงเรียนเป็น
กลไกหลกัของกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน
• สังคมนํารัฐ ในการพฒันาห้องสมุดประชาชน ชุมชนและ NGO ริเร่ิม
ร่วมมอืกนัเองในการดาํเนินการด้านส่งเสริมการอ่าน ขณะทีรั่ฐทาํหน้าที่
กาํหนดมาตรฐาน ออกกฎหมายสนับสนุน จดักจิกรรมกระตุ้นพฤตกิรรม
การอ่านและการพฒันาตลาดหนังสือ
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สรุปวเิคราะห์
• นโยบายส่งเสริมการอ่านของภาครัฐ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการอ่าน
(นอกระบบโรงเรียน) ไม่มากนัก เมือ่เทยีบกบักระบวนการส่งเสริมการ
อ่านโดยภาคสังคม/เอกชน ความร่วมมอืระหว่างรัฐกบัสังคมภาคส่วน
อืน่ๆ (ทีไ่ม่ใช่โรงเรียน) ยงัไม่ประสานกลมกลนืกนัเท่าทีค่วร
• การพฒันาส่งเสริมหนังสือและห้องสมุดสําหรับเดก็ มคีวามชัดเจน
โดดเด่นมากกว่าการส่งเสริมการอ่านด้านอืน่
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ข้อเสนอเชิงนโยบายของไทย จากประสบการณ์ของญีปุ่่น
• รัฐบาลควรจดัตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาหนังสือ คดัสรร
รายช่ือหนังสือดี และจดัพมิพ์เผยแพร่รายช่ือ เพือ่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกดิการจดัพมิพ์และเผยแพร่ หรือใช้เป็นแนวทางในการเลอืกซ้ือ
• จดัทาํแผนและกจิกรรมส่งเสริมการอ่านระดบัชาติ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โรงเรียน และห้องสมุดประชาชน เข้ามามส่ีวนร่วม
ในการดาํเนินการ
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ข้อเสนอเชิงนโยบายของไทย จากประสบการณ์ของญีปุ่่น
• จดัทาํโครงการ Bookstart พร้อมกบัฝึกอบรมเทคนิคการอ่านกบัเดก็
เลก็ ให้กบัพ่อแม่หรืออาสาสมคัรโครงการ
• ส่งเสริมการจดัทาํ “บ้านหนังสือ” ในชุมชนหมู่บ้าน
• ร้ือฟ้ืนกจิกรรม “วางทุกงาน อ่านทุกคน” และเพิม่กระบวนการแนะนํา
หนังสือดทีีค่วรอ่าน และการแลกเปลีย่นความคดิเห็นหลงัการอ่าน
• ส่งเสริมการผลติหนังสือภาพสําหรับเดก็เลก็ และหนังสือการ์ตูน
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ขอบพระคุณ
ทุกท่านทีใ่ห้ความสนใจ
การนําเสนอครับ
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