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นโยบายส่งเสริมการอ่านของ
 ประเทศเกาหลใีต้



• จาํนวนหนังสือในห้องสมุด 2,576,000 เล่ม (อนัดบั 35 ของโลก)*
• จาํนวนหนังสือต่อประชากรพนัคน เท่ากบั 52.6564 เล่ม (อนัดบั 60 

ของโลก)*
• เยาวชนอายุ 15 ปี อ่านหนังสือเล่มใหญ่ 14 เล่มต่อปี (อนัดบั 23 ของ
โลก) อ่านหนังสือเล่มเลก็ 52.2 เล่มต่อปี (อนัดบั 5 ของโลก)**

• ทกัษะความเข้าใจการอ่าน 556 คะแนน (อนัดบั 1 ของโลก)*
• จาํนวนโดเมนเนมมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ และ
ให้บริการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงทีสุ่ดในโลก***

* ข้อมูลปี 2006       ** ข้อมูลปี 2002      *** ข้อมูลปี 2009

สถติทิีน่่าสนใจ
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ปัจจยัทีส่่งเสริมความสําเร็จ
• นโยบายของภาครัฐ
• การบูรณาการโครงการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และความร่วมมอื
ของภาคประชาสังคม/เอกชน
• ทศันคตคิวามเช่ือของประชาชน มองเห็นความสําคญัของการศึกษา 
การอ่าน การเรียนรู้
• ประวตัศิาสตร์สังคมการเมอืง หล่อหลอมผู้คนให้มคีวามทุ่มเทเอาจริง
เอาจงั กระหายความรู้และเสรีภาพในการ                                                        
แสดงออก



ห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน ก่อน ค.ศ.1988

• ค.ศ.1910-1945 ตกอยู่ภายใต้การยดึครองของญีปุ่่น
• อตัราการอ่านออกเขยีนได้ร้อยละ 20

• ค.ศ.1945 จัดตั้งหอสมุดแห่งชาตเิกาหล ี(The National Library of Korea)

• รัฐบาลรณรงค์การใช้ห้องสมุด ประกาศนโยบายการศึกษาในระบบและ 
    การศึกษาตลอดชีวติ เพือ่เพิม่อตัราการอ่านออกเขยีนได้
• ค.ศ.1955 จัดตั้งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
    เกาหล ี(The Korean Library Association)
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ห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน ก่อน ค.ศ.1988

• ค.ศ.1970 หอสมุดแห่งชาตแิละสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศเกาหล ี
จดักจิกรรมรณรงค์ “สัปดาห์แห่งการอ่าน”

• ค.ศ.1971 ห้องสมุดประชาชน จดักจิกรรม “ช้ันเรียนการอ่าน”

• ค.ศ.1980 ออกกฎหมายการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ
• ค.ศ.1982 ออกกฎหมายห้องสมุด เป็นช่องทางให้ประชาชนศึกษา
เรียนรู้เพิม่เตมิ
• ค.ศ.1984 หอสมุดแห่งชาต ินําระบบคอมพวิเตอร์มาใช้
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ห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน ก่อน ค.ศ.1988

• ค.ศ.1985 Daehan Library Research Association จดักจิกรรม 

“เปิดกรุห้องสมุดสู่สาธารณะ” กจิกรรม “ห้องสมุดเคลือ่นที”่ และ
รณรงค์ยกเลกิเกบ็ค่าบริการเข้าห้องสมุด (ปี ค.ศ.1992 รัฐบาลแก้ไข
กฎหมายห้องสมุด เพือ่ยกเลกิการเกบ็ค่าเข้าใช้บริการ)

• ค.ศ.1987 จัดงานวนัหนังสือแห่งชาต ิ(National Book Day) และ
พฒันาเป็นงานระดบันานาชาต ิSeoul International Book Fair ใน
เวลาต่อมา
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ห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน ค.ศ.1988-2008

• ค.ศ.1990 รัฐบาลประกาศวสัิยทศัน์ “เกาหลเีป็นประเทศช้ันนําทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ”

• หน่วยงานรัฐวางนโยบายให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ประเทศ เช่น 

นโยบายการศึกษาตลอดชีวติ นโยบายส่งเสริมส่ือออนไลน์ สร้างฐานข้อมูล
เพือ่การค้นคว้า วจิยัและพฒันา สร้างมาตรฐานห้องสมุด พฒันาห้องสมุด
โรงเรียน จดักจิกรรมส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเดก็และครอบครัว
• ค.ศ.1990 จัดตั้งสมาคมบรรณารักษ์                                                    

แห่งประเทศเกาหล ี(The Librarians                                        

Association of Korea)
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ห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน ค.ศ.1988-2008

• ภาคเอกชนจัดทาํห้องสมุดขนาดเลก็ให้บริการในแหล่งชุมชน
• ค.ศ.1994 ออกกฎหมายการจดัตั้งและพฒันารูปแบบห้องสมุดขนาดเลก็
ให้เป็นมาตรฐาน
• กระทรวงการศึกษาฯ และกลุ่ม NGO รณรงค์ให้ผู้ปกครองสร้าง
บรรยากาศการศึกษาเรียนรู้อย่างอสิระแก่เดก็ และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
• ค.ศ.1995 นโยบายปฏรูิปการศึกษา เน้นเร่ืองการศึกษาตลอดชีวติเพือ่
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน ค.ศ.1988-2008

• รัฐบาลเร่ิมโครงการจดัสร้างห้องสมุดแห่งชาตสํิาหรับเดก็และเยาวชน 

เพือ่เป็นต้นแบบหรือมาตรฐานการจดัทาํห้องสมุดเดก็และเยาวชน     

(แล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปลายปี ค.ศ.2005)

• ค.ศ.1995 หอสมุดแห่งชาตเิร่ิมทาํ Network Backbone เป็นโครงสร้าง
พืน้ฐานสําหรับข้อมูลออนไลน์ และการพฒันาไปสู่ระบบห้องสมุดดจิทิลั 
(ห้องสมุดดจิทิลัแห่งชาติ เปิดให้บริการปลายปี ค.ศ.2008)
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ห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน ค.ศ.1988-2008

• ค.ศ.1996 สมาคมห้องสมุดและวรรณกรรมสําหรับเดก็แห่งกรุงโซล 
(SSCLL) จดัทาํโครงการ “ค่ายการอ่าน” (Chekori Campaign)

• ค.ศ.2000 รัฐบาลอุดหนุนงบฯ ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนทัว่ประเทศ 

ในปี ค.ศ.2005 กระทรวงการศึกษาฯ วางแผนแม่บทส่งเสริมการใช้
ห้องสมุดโรงเรียน ระยะ 5 ปี ใช้งบฯ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ค.ศ.2003 รัฐบาลสนับสนุนงบฯ จดัทาํโครงการ “1 เมอืง 1 เล่ม”                      

(One City One Book Project)
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ห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน ค.ศ.1988-2008

• ค.ศ.2003 ภาครัฐและเอกชนจดัทาํโครงการ “ห้องสมุดแห่งปาฏิหาริย์” 

(Miracle Library Project)

• ค.ศ.2004 SSCLL จดัทาํโครงการ “คุณย่าสุดสวย” (Beautiful 

Granny Project) ซ่ึงได้รับรางวลัโครงการยอดเยีย่มประจาํปี
• ค.ศ.2004 มูลนิธิวฒันธรรมแห่งกรุงโซล จดัทาํโครงการ “โซล เมอืง
แห่งการอ่าน” (Reading Seoul Project) “ชาวโซลและกรุงโซล เป็นหน่ึง
เดยีวด้วยหนังสือ”
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ห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน ค.ศ.1988-2008

• ค.ศ.2005-2007 ออกกฎหมายส่งเสริมการอ่านและห้องสมุด กฎหมาย
ห้องสมุดโรงเรียน กฎหมายส่งเสริมการอ่านของเดก็และเยาวชน 

กฎหมายส่งเสริมวฒันธรรมการอ่าน กฎหมายการใช้ส่ือออนไลน์ แก้ไข
กฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมวฒันธรรมการพมิพ์
• ค.ศ.2007 ประกาศแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมความรู้และการพมิพ์ 

“หนังสือสร้างขุมพลงัทางวฒันธรรมและความรู้ระดบัโลก”

• กระทรวงการศึกษาฯ กาํหนดให้ผู้สอบเข้ามหาวทิยาลยั ต้องสอบ
ข้อเขยีนวจิารณ์วรรณกรรม  1 เร่ือง
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ภาคเอกชนกบัการตอบสนองนโยบาย
• หนังสือทีพ่มิพ์โดยกระดาษได้รับความนิยมลดลง ถูกแทนทีด้่วย
หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์
• ผู้ผลติส่ิงพมิพ์จบัมอืเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ บุกตลาดหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกส์และการจําหน่ายหนังสือออนไลน์
• ตั้งแต่ ค.ศ.1997 ผู้จําหน่ายหนังสือออนไลน์เกดิใหม่มากกว่า 200 ราย
• ค.ศ.2007 รัฐบาลแก้ไขกฎหมายตามข้อเรียกร้องของกลุ่มธุรกจิร้าน
หนังสือ กาํหนดห้ามลดราคาหนังสือออกใหม่                                 

จนกว่าวางขายไปแล้ว 18 เดอืน จงึจะลดราคา                                        
ได้ร้อยละ 10
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สรุปวเิคราะห์
• สังคมถูกกดขีค่วบคุมมายาวนาน หล่อหลอมผู้คนให้มคีวามทุ่มเท     

เอาจริงเอาจงั อยากเปลีย่นแปลงส่ิงต่างๆ ให้ดขีึน้ กระหายความรู้และ
เสรีภาพในการแสดงออก
• เป้าหมายของนโยบายการอ่านในช่วงแรก คอื การลดอตัราการไม่รู้
หนังสือ จงึต้องเปิดช่องทางให้คนมโีอกาสเข้าถงึหนังสืออย่างกว้างขวาง 
เน้นการเข้าถงึความรู้ ผ่านการศึกษาในระบบและนอกระบบ และการใช้
ห้องสมุดทุกประเภท
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สรุปวเิคราะห์
• ห้องสมุดเป็นกลไกสําคญัของนโยบาย กจิกรรมส่งเสริมการอ่านจะ
เน้นความเกีย่วโยงกบัห้องสมุด และการพฒันาห้องสมุด
• รัฐบาลมบีทบาทช้ีนําสูงในการขบัเคลือ่นนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ
ทาํงานประสานสอดคล้องและบูรณาการโครงการเพือ่เป้าหมายร่วมกนั
• ในช่วง 20 ปีหลงั นโยบายการอ่านเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศด้านวฒันธรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• ภาคสังคมมส่ีวนร่วมกบัภาครัฐอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเน่ือง



ข้อเสนอเชิงนโยบายของไทย จากประสบการณ์ของเกาหลใีต้

• รัฐบาลควรจดัตั้งสํานักงานแผนและนโยบายการอ่าน หรือปรับบทบาท
หน้าที่หน่วยงานเดิมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
การอ่านระดบัชาติ
• จดัทาํโครงการ “1 จงัหวดั 1 เล่ม” (One Book One Province) นําร่อง
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
• ศึกษาแนวทางการใช้มาตรการสอบข้อเขยีนวจิารณ์วรรณกรรม เป็น
คะแนนในการสอบเข้ามหาวทิยาลยั หรือ
เพิม่หลกัสูตรการอ่านและวจิารณ์วรรณกรรม
ในแผนการศึกษาภาคบังคบัระดบัมธัยม



ข้อเสนอเชิงนโยบายของไทย จากประสบการณ์ของเกาหลใีต้

• ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดบัจงัหวดั
• ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัทาํห้องสมุดสําหรับเดก็และเยาวชน ทัว่
ประเทศ
• ศึกษาแนวทางการจัดทาํห้องสมุดดจิทิลัแห่งชาติ
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ขอบพระคุณ
ทุกท่านทีใ่ห้ความสนใจ
การนําเสนอครับ
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