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นโยบายส่งเสริมการอ่าน : บทเรียนจากประเทศญี�ปุ่ น 

โดย ดร.ถาวร งามตระกลูชล 

บทนํา 

                การคน้หาหลกัและมิติใหมใ่นอนาคตของการส่งเสริมการอ่านจาํเป็นตอ้งมีบทเรียนจาก
ประเทศที พฒันาแลว้ ประเทศหนึ งที ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางจากทั วโลกวา่มีรูปแบบการ
ส่งเสริมการอ่านที ไดรั้บความสาํเร็จอยา่งมากประเทศหนึ งคือประเทศญี ปุ่น ซึ งความสาํเร็จนี- มิไดเ้กิด
จากสังคมและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศเพียงอยา่งเดียว แต่ความสาํเร็จนี- เกิดขึ-นจากการ
กาํหนดนโยบายส่งเสริมการอ่านที เหมาะสมกบัประเทศนั-นๆเป็นอีกหนึ งปัจจยัหลกัที สําคญั   

  นโยบายส่งเสริมการอ่านถือวา่เป็นนโยบายสาธารณะ ซึ ง โธมสั อาร์ ดาย กล่าวถึง
ความหมายของ “นโยบายสาธารณะ” วา่เป็นสิ งที รัฐบาลเลือกที จะทาํหรือเลือกที จะไมท่าํเพื อ
ประโยชน์ของสงัคมโดยรวม มีผลทางกฎหมาย  (Thomas R. Dye, ๑๙๗๒, p.๓ ) นโยบายส่งเสริมการ
อ่านของประเทศญี ปุ่นจึงเป็นสิ งที รัฐบาลญี ปุ่นเลือกที จะกาํหนดใหเ้ป็นนโยบายสาธารณะเพื อ
ประโยชน์ของสังคมญี ปุ่น 

การส่งเสริมการอ่านอยูบ่นพื-นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศ มี
การส่งเสริมการอ่านไดท้ั-งในมิติดา้นปริมาณ และมิติดา้นคุณภาพ โดยมิติดา้นปริมาณคือประชาชนมี
หนงัสืออ่านถว้นหนา้ ประชาชนอยูใ่กลห้นงัสือ ส่วนมิติดา้นคุณภาพ คือ ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ หาความรู้อยูเ่สมอ มีการเรียนรู้ดว้ยตวัเองอยูต่ลอดเวลา และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ งในการสร้างใหเ้กิดความรักการอ่าน จาํเป็นตอ้งให้เกิดผลทั-งสองมิติดงักล่าว  

    บทความนี-  นาํเสนอนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศญี ปุ่น ที ทางรัฐบาลญี ปุ่นได้
ดาํเนินการเพื อสร้างและสนบัสนุนใหช้าวญี ปุ่นเกิดความสนใจในการอ่าน ส่งผลแก่ความเจริญของ
ประเทศญี ปุ่น ทาํใหป้ระเทศกาํลงัพฒันาหลายประเทศมองรูปแบบและพยายามในการดาํเนินการ
เลียนแบบ เพื อนาํมาส่งเสริมการอ่านของประชาชนในประเทศของตน แต่ถึงแมว้า่สิ งที เคยทาํสาํเร็จใน
เขตหนึ งอาจจะไมส่ามารถเลียนแบบจนไดรั้บความสาํเร็จไดใ้นอีกเขตหนึ งเนื องจากแต่ละสังคมมี
พื-นฐานและที มารวมทั-งขอ้จาํกดัทางวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มที แตกต่างกนักต็าม การศึกษา
บทเรียนการส่งเสริมการอ่านของประเทศญี ปุ่นเพื อนาํมาส่งเสริมการอ่านในประเทศไทยกค็วรศึกษา
ถึงนโยบายของรัฐบาลญี ปุ่นประกอบเพื อการเปรียบเทียบดว้ยเช่นกนั   

กรอบแนวคิดการกาํหนดนโยบาย 

ผูเ้ขียนขอนาํแนวความคิดของ ทฤษฎีเชิงระบบ (system theory) ของ Easton มาประยกุตใ์ช้
อธิบายนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศญี ปุ่น โดยมีกรอบแนวคิดแสดงความสัมพนัธ์ก่อใหเ้กิด
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นโยบายสาธารณะเรื องการส่งเสริมการอ่าน ดงันี-  
สภาพแวดลอ้ม                                             สภาพแวดลอ้ม 

                ----------------------------------------------------------------------------------------- 
ปัจจยันาํเขา้ ------------ระบบ----------------ปัจจยันาํออก 
             -------------ผลสะทอ้นกลบั-------------- 

ที มา จาก A Framwork for Pollitical Analysis (P.๑๑๒) by D.Easton, ๑๙๗๙, Chicago: The 
University of Chicago Press 

จากกรอบแนวคิดขา้งตน้แสดงถึง สภาพแวดลอ้ม (ENVIRONMENT) ที เป็นสิ งแวดลอ้มที มี
อิทธิพลต่อปัจจยันาํเขา้ (INPUT) ซึ งประกอบดว้ยการสนบัสนุน (SUPPORT) และความตอ้งการ 
(DEMAND) จากประชาชนที ตอ้งการสังคมแห่งการเรียนรู้ ปัจจยันาํเขา้ดงักล่าว นาํเขา้สู่ระบบ 
(SYSTEM) ซึ งตวัระบบนี- ที มีหนา้ที ในการตดัสินวนิิจฉยั ในที นี- คือการตดัสินใจของรัฐบาลญี ปุ่นใน
การกาํหนดนโยบายเพื อตอบสนองความตอ้งการ ผลของการตดัสินใจของรัฐบาลญี ปุ่นไดอ้อกมาเป็น 
ปัจจยันาํออก (OUTPUT) ในรูปของนโยบายส่งเสริมการอ่านต่างๆที ถูกนาํมาปฎิบติัเพื อส่งเสริมการ
อ่านและสร้างใหป้ระเทศญี ปุ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ปัจจยันาํออกนี-จะมีผลสะทอ้นกลบั 
(FEEDBACK) เพื อสะทอ้นกลบัขอ้มลูวา่การตดัสินใจของรัฐบาลมีผลสาํเร็จตามเป้าหมายของ
นโยบายนั-นมากนอ้ยเพียงใด  

นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศญี�ปุ่ น 

       Michael J.Marquardt กล่าววา่ระบบยอ่ยดา้นองคก์ารเป็นระบบยอ่ยหนึ งขององคก์ารแห่งการ 
เรียนรู้ โดยกาํหนดองคป์ระกอบสาํคญัไว ้๔ มิติคือ ๑.มิติดา้นวสิัยทศัน์(Vision)  ๒.มิติดา้นวฒันธรรม
(Curture) ๓.มิติดา้นกลยทุธ์(Strategy) และ๔.มิติดา้นโครงสร้าง(structure)  มิติที  ๑ และ ๒ เป็นเรื อง
ของวสิัยทศัน์ วฒันธรรมและคา่นิยมที วางรูปแบบของพฤติกรรมของคนในสังคม ส่วนมิติที  ๓ จะ
สัมพนัธ์กบัแผนปฎิบติั วธีิการ และขั-นตอนที ทาํใหบ้รรลุวสิัยทศัน์และเป้าหมายที กาํหนด ส่วนมิติ
สุดทา้ยเป็นโครงสร้างที เป็นแบบแบนราบ (Flat) ไมมี่ขอบเขตจาํกดั มีการไหลเวยีน มีความ
รับผดิชอบและความร่วมมือดว้ยดี (Michael J.Marquardt, ๒๐๐๒) 
 
 
 
 
 
 

วสิัยทศัน์ 

โครงสร้าง วฒันธรรม 

กลยทุธ์ 

การเรียนรู้ 
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สังคมญี ปุ่นมีมิติทางดา้นวสิัยทศัน์และมิติดา้นวฒันธรรมเกี ยวกบัการรักการอ่านมาตั-งแต่
อดีต มีมิติดา้นกลยทุธ์ที ชดัเจนโดยเริ มจากกลุ่มเอกชนสร้างกลยทุธ์ในในรูปแบบต่างๆ ไมว่า่จะเป็น
การสร้างหอ้งสมุดบา้นหรือBunko (ตั-งแต่ คศ.๑๙๗๐) ที เป็นห้องสมุดประชาชนขนาดเล็กสาํหรับเด็ก 
หรือสภาส่งเสริมการอ่านหนงัสือแห่งประเทศญี ปุ่น (ตั-งแต่ ค.ศ.๑๙๗๕) ที ส่งเสริมการอ่านหนงัสือ
วยัรุ่น มีแผนปฎิบติั วธีิการและขั-นตอนที ชดัเจน ทา้ยสุดสังคมญี ปุ่นมีมิติดา้นโครงสร้างที ทาํให้
กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านกระจายไปไดอ้ยา่งทั วถึงในแนวราบทั-งเมืองใหญ่และทอ้งถิ นแบบไมมี่
เขตจาํกดั มีความรับผิดชอบและความร่วมมือซึ งกนัและกนัเป็นอยา่งดี 

จากการเปรียบเทียบกบัแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้จะเห็นวา่ประเทศญี ปุ่นมีมิติต่างๆครบ 
สามารถกล่าวไดว้า่มีองค๋ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้ครบถว้น แต่กระนั-นกต็าม รัฐบาลญี ปุ่นก็
ไมห่ยดุนิ ง แต่ยงัคงกาํหนดนโยบายสาธารณะเพื อการส่งเสริมการอ่านอยูต่ลอดเวลา ดงัที จะกล่าว
ต่อไปนี-   

คศ.๑๙๙๗ รัฐบาลญี ปุ่นคาํนึงถึงความจาํเป็นในการส่งเสริมใหเ้ด็กอ่านหนงัสือดว้ยความ
สมคัรใจมากขึ-น จึงแกไ้ขกฎหมายหอ้งสมุดของโรงเรียน (学校図書館法The School Library Law) 
โดยกาํหนดนโยบายใหโ้รงเรียนที มีหอ้งเรียน ๑๒ หอ้งขึ-นไปตอ้งมีบรรณารักษป์ระจาํหอ้งสมุดก่อน
เดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๐๓  

รัฐบาลกาํหนดให ้ ค.ศ.๒๐๐๐ เป็นปี แห่งการอ่านหนงัสือสาํหรับเด็ก เพื อกระตุน้ ให้
สาธารณชนใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการอ่านของเด็ก โดยมีรูปธรรมคือการจดัตั-งและเปิด
ดาํเนินการห้องสมุดนานาชาติดา้นวรรณกรรมเยาวชน (国際子ども図書館 The International Library 
of Children’s Literature:ILCL) ภายใตแ้นวคิดวา่ “เด็กที มีปฏิสัมพนัธ์กบัหนงัสือ จะเรียนรู้ภาษาได ้มี
ไหวพริบสูง กลา้แสดงออก มีจินตนาการ เรียนรู้การใชชี้วติไดอ้ยา่งดี” โดยหอ้งสมุดนี- เนน้ผูอ่้านที มี
อายไุมเ่กิน ๑๘ ปี นอกจากนี-  ILCL มีบทบาททาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหอ้งสมุดทอ้งถิ นของญี ปุ่นและ
หอ้งสมุดของต่างประเทศ เพื อประสานความร่วมมือกบันานาชาติในการรวบรวม หนงัสือเยาวชนทั-ง
ของญี ปุ่นและประเทศต่างๆ และสนบัสนุนการศึกษาวจิยัดา้นวรรณกรรมเยาวชน ปลูกฝังวฒันธรรม
การอ่านหนงัสือของเยาวชน จดัทาํฐานขอ้มูลหนงัสือสาํหรับเยาวชน ใหค้วามร่วมมือกบับรรณารักษ์
หอ้งสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชนและองคก์รต่างๆ ในการใหบ้ริการยมืหนงัสือและบริการ
หนงัสืออา้งอิงต่างๆ  

กิจกรรมหนึ งของILCL คือจดัทาํกล่องบรรจุหนงัสือที ไดรั้บการคดัเลือกและจดัหาไวแ้ลว้
จาํนวน ๔๐ เล่ม ประกอบดว้ยหนงัสือ ของญี ปุ่น ๓๐ เล่ม และหนงัสือเกี ยวกบัประเทศอื นอีก ๑๐ เล่ม
ที มีเนื-อหาทั-งทางดา้นวฒันธรรม ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หนงัสือภาพ นิทานพื-นบา้นของประเทศ
นั-น คดัแยกเป็นกล่องๆ ตามประเทศ และอนุญาตใหห้้องสมุดโรงเรียนยมืหนงัสือกล่องหนึ งๆ ไปใช้
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เป็นเวลา ๑ เดือน ภายใตแ้นวคิดที ตอ้งการใหเ้ด็กสามารถเขา้ถึงหนงัสือไดง่้าย มีบรรยากาศที จูงใจให้
เด็กรู้สึกอยากอ่าน 

เป็นความรับผดิชอบของรัฐบาลญี ปุ่นที ตอ้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการอ่าน 
ดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมใหเ้ยาวชนของชาติรักการอ่านในทุกสถานที และทุกโอกาส ในเดือนธนัวาคม 

ค.ศ.๒๐๐๑ รัฐบาลญี ปุ่นจึงออก”กฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการอ่านหนงัสือของเด็ก（子供読書推進法）” เพื อให ้รัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาลทอ้งถิ นร่วมกนักาํหนดแผนส่งเสริมการอ่าน และตวัชี-วดั
ความกา้วหนา้ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็กอยา่งครบถว้น เพื อนาํไปสู่การพฒันาเด็กอยา่งมี
คุณภาพต่อไป (อา้งอิงจาก National Diet Library) 

ที น่าสนใจคือ จากรายงานการสาํรวจวจิยัดา้นการศึกษาของ OECD และผลการประเมิน
ดา้นการอ่านของ PISA (Program for International Student Assessment) เมื อปี คศ.๒๐๐๐ พบวา่ 
นกัเรียนญี ปุ่นกวา่๔๐% อ่านหนงัสือเพื อมุง่เรียนหรือศึกษาต่อเป็นเป้าหมายหลกั แต่ไมไ่ดใ้หเ้วลากบั
การอ่านหนงัสือเพื อความเพลิดเพลิน ผอ่นคลาย ผลสรุปจากการสาํรวจนี-สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาอีก
รูปแบบหนึ งของสังคมญี ปุ่น องคก์รต่างๆตระหนกัถึงความจาํเป็นที จะตอ้งดาํเนินการส่งเสริมดา้นการ

อ่านของเด็กใหม้ากขึ-น ปีค.ศ.๒๐๐๒ รัฐบาลญี ปุ่นจึงกาํหนดกิจกรรม “อ่านทุกเชา้ ๑๐ นาที” (朝の

読書Morning Reading) เพื อใหโ้รงเรียนนาํไปปฎิบติั  วธีิการคือนกัเรียนและครูทุกคนจะร่วมมือกนั
นาํหนงัสือที ตนเองชอบอ่านมาโรงเรียนทุกวนั เพื ออ่านเป็นเวลา ๑๐นาทีในตอนเชา้(หนงัสือซื-อมา
หรือยมืจากหอ้งสมุด) วธีิส่งเสริมการอ่านดว้ยกิจกรรมนี-แพร่หลายอยา่งรวดเร็วในโรงเรียนทั ว
ประเทศญี ปุ่นเนื องจากทาํไดง่้ายและเห็นผลทนัที เมื ออ่านหนงัสือที ตนเองชอบเป็นประจาํและ
ต่อเนื องจะกลายเป็นนิสัยรักการอ่านไดใ้นที สุด 

 

(ภาพบรรยากาศ กิจกรรมอ่าน 10 นาทีทุกเชา้ของโรงเรียนแห่งหนึ ง) 
ยงัมีกิจกรรมสาํคญัเกิดขึ-นมาอีกหนึ งโครงการ คือโครงการ Bookstart โดยองคก์รอิสระที 

ไมแ่สวงหากาํไรและการสนบัสนุนจากรัฐบาลทอ้งถิ น ไดรั้บแนวคิดมาจากโครงการชื อเดียวกนัที 
ประเทศองักฤษเพื อสนบัสนุนใหก้บัพอ่แมผู่ป้กครองใชเ้วลาอ่านหนงัสือเล่มเดียวกนัร่วมกบัลูก 
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ขั-นตอนเริ มจากการแจกถุงหนงัสือที ประกอบไปดว้ยหนงัสือเด็กเล็กหรือหนงัสือภาพ 2 เล่ม รายชื อ
หนงัสือเด็กเล็กที มีใหบ้ริการในหอ้งสมุดทอ้งถิ น ของเล่นหรือของใชเ้ด็กเล็ก ๑-๒ ชิ-น รายชื อหนงัสือ
แนะนาํ บตัรห้องสมุด หรือขอ้มูลที เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของเด็กใหแ้ต่ละครอบครัวที นาํเด็ก
เล็กมาตรวจสุขภาพที โรงพยาบาลหรือสถานีอนามยั ปีค.ศ.๒๐๐๑ เริ มทดลองนาํร่องที  เขตสึงินามิใน
กรุงโตเกียว โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเด็กทารก ๒๕๐ ครอบครัว โดยใชทุ้นและงบประมาณขององคก์ร
ปกครองทอ้งถิ น จากนั-นขยายตวัแพร่หลาย อยา่งรวดเร็วมาก โดย Bookstart ของญี ปุ่นจะไมเ่กี ยวขอ้ง
กบัการเมืองและศาสนา และไมแ่สวงหากาํไร ปรารถนาที จะเห็นเด็กมีความสุข ทาํงานกนัเป็นทีมโดย
บรรณารักษ ์พนกังานหอ้งสมุด เจา้หนา้ที อนามยั พยาบาลเด็กอ่อน และอาสาสมคัรในหน่วยงาน
ทอ้งถิ นเป็นผูส้นบัสนุนอยา่งจริงจงั  

ในปี ค.ศ.๒๐๐๕ รัฐบาลญี ปุ่นออกกฎหมายเกี ยวกบัการส่งเสริมการอ่านเพิ มเติม คือ 

กฎหมายส่งเสริม วฒันธรรมดา้นตวัหนงัสือและการเขียนคาํ （文字・活字文化振興法 Act on 

Promotion of Character-and Type-culture）ซึ งครอบคุลมการปรับปรุง หอ้งสมุด การปรับปรุง
ความสามารถทางภาษา และการส่งเสริมการอ่านในทุกมิติ รวมทั-งสนบัสนุนการจดังานสัปดาห์การ
อ่าน (Book Reading Week)  

เนื องจากการสาํรวจในปี คศ.๒๐๐๗ พบวา่มีโรงเรียนประถมและมธัยมเพียง๓๕%เทา่นั-น
ที สามารถจดัหาหนงัสือ สาํหรับใหบ้ริการไดต้ามมาตรฐาน รัฐบาลญี ปุ่นจึงวางแผนเพื อเพิ มสัดส่วน
หอ้งสมุดโรงเรียนที มีมาตรฐานใหม้ากขึ-น จดัทาํแผน ๕ ปีพฒันาห้องสมุดโรงเรียนฉบบัใหม๒่๐๐๗-

๒๐๑๑ (新学校図書整備๕ヶ年計画) งบประมานรวม 1แสนลา้นเยน เป็นระยะเวลา 
๕ ปี หรือปี ละ ๒หมื นลา้นเยน โดยให้รัฐบาลทอ้งถิ นเป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณดงักล่าวใหก้บั
หอ้งสมุดของแต่ละโรงเรียนในทอ้งถิ นตนเอง  

ในปี ค.ศ.๒๐๐๘ รัฐบาลญี ปุ่นประเมินผลการดาํเนินการตามกฎหมายส่งเสริมการอ่านที 
ผา่นมาและพบวา่ ความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องกฎหมายมี ๓ ประการ คือ ๑.จาํนวนโรงเรียนที เขา้
ร่วมกิจกรรมกบัห้องสมุดประชาชน ๒.ความแพร่หลายของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน และ 
๓.โรงเรียนที มีจาํนวน ๑๒ หอ้งเรียนขึ-นไปกมี็การจา้งครูบรรณารักษป์ระจาํหอ้งสมุดครบถว้น แต่
ในทางตรงกนัขา้มกลบัพบวา่การผลดาํเนินการที ผา่นมายงัคงมีปัญหาอยูอี่ก ๓ ประการ   คือ         
๑.อตัราส่วนของนกัเรียนมธัยมตน้และปลายไมอ่่านหนงัสือยงัอยูใ่นเกณฑสู์ง ๒.หอ้งสมุดโรงเรียนมี
หนงัสือ อุปกรณ์ และสิ งอาํนวย ความสะดวกไมเ่พียงพอสาํหรับการใหบ้ริการ และ ๓.ทกัษะการอ่าน
ของเด็กอยูใ่นเกณฑต์ํ าลง รัฐบาลญี ปุ่นจึงกาํหนดปรับปรุงแผนส่งเสริมการอ่านสาํหรับเด็กระยะที  ๒ 
เพื อกระตุน้ให ้องคก์รสาธารณะระดบัชาติและทอ้งถิ น ครอบครัวและโรงเรียนใชค้วามพยายามและ
ความร่วมมือกนัเพิ มขึ-นเพื อ ช่วยใหเ้ด็กชาวญี ปุ่นทุกคนไดเ้ขา้ถึงหนงัสือใหม้ากที สุด  
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การสาํรวจผลสาํเร็จของนโยบายการส่งเสริมการอ่านของประเทศญี ปุ่นที มีมาถึงปัจจุบนั 
เป็นการสะทอ้นกลบัขอ้มูลตามทฤษฎีระบบของ Easton ซึ งผลที ไดม้าปรากฎวา่สามารถส่งเสริมการ
อ่านของประชาชนชาวญี ปุ่นไดเ้ฉพาะมิติดา้นปริมาณ แต่ยงัไมส่ามารถส่งเสริมการอ่านในมิติดา้น
คุณภาพได ้ เกิดเป็นความตอ้งการและการสนบัสนุนใหรั้ฐบาลญี ปุ่นตอ้งใชอ้าํนาจในการกาํหนด
นโยบายสาธารณะเพื อส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะมิติดา้นคุณภาพใหม้ากขึ-นต่อไป  

 
นโยบายและกิจกรรมอื นๆเพื อการส่งเสริมการอ่านในประเทศญี ปุ่น 
1) ระบบ Resale Price Maintainance System (RPMS) เกิดขึ-นมาจากกฎหมายต่อตา้นการ

ผกูขาด (Anti-Monopoly Law) ค.ศ.1953 ที กาํหนดใหข้ายสิ งพิมพใ์นราคาเดียว (Fixed Price) ทั-ง
ประเทศ และกาํหนดราคาส่วนลดที แน่นอนในระบบฝากขาย กฎหมายฉบบันี-ครอบคลุมสินคา้ 6 กลุ่ม
ไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์หนงัสืออกัษรภาพ เทป และซีดีเพลง  มีขอ้ดีดงันี-  

-สาํนกัพิมพข์นาดเลก็แขง่ขนักบัสาํนกัพิมพใ์หญ่ไดอ้ยา่งเสมอภาคในการกระจายหนงัสือ 
ใหมสู่่ร้านขายหนงัสือ  

-ร้านหนงัสือสต็อกสิ งพมิพด์ว้ยความเสี ยงนอ้ย (สิ งพิมพที์ ขายไมห่มดส่งคืนสาํนกัพิมพไ์ด ้
หลงัผา่นระยะ 6 เดือน 
ค.ศ.2003 สมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจสิ งพิมพ ์(Japan Book Publisher's Association ก่อตั-ง 

คศ.1957 มีสมาชิกทั วประเทศญี ปุ่น) ปรับปรุงระบบ RPMS โดยสาํนกัพิมพย์งัคงเป็นผูก้าํหนดราคา
ปก แต่ใหร้้านจาํหน่ายหนงัสือกาํหนดราคาส่วนลดของหนงัสือแต่ละปกตามสัญญา เพื อไมใ่หเ้กิดการ
แขง่ขนัรุนแรงมากเกินไปและรักษาร้านจาํหน่ายหนงัสือใหอ้ยูร่อดเพื อจาํหน่ายหนงัสือดีๆต่อไป 

2) แข่งขันอ่านมาราธอน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที ดาํเนินการโดยสหกรณ์ร้าน 
หนงัสือของมหาวทิยาลยัทั วประเทศญี ปุ่น โดยมีเป้าหมายใหน้กัศึกษาในมหาวทิยาลยัทุกแห่งอ่าน
หนงัสือใหไ้ดม้ากกวา่ 100 เล่มในช่วง 4 ปีการศึกษา วธีิการคือ (1) ผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขนักรอกใบสมคัรที 
สหกรณ์ร้านหนงัสือของมหาวทิยาลยัและรับการ์ดบนัทึก (2) เวลาที ผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขนัอ่านหนงัสือจบ
จะบนัทึกชื อหนงัสือลงในการ์ดบนัทึกและยนืใหส้หกรณ์ (ยกเวน้หนงัสือการ์ตูน นิตยสารและ
หนงัสือเรียน) (3) เจา้หนา้ที สหกรณ์ร้านหนงัสือจะประทบัตราเพื อเกบ็สถิติ (4) ตราประทบัครบทุก 
10 ครั- งจะไดรั้บของที ระลึกจากสหกรณ์ (เช่นบตัรลดราคาหนงัสือ)  

3) รางวลัหนงัสือน่าขาย เป็นรางวลัคดัเลือกหนงัสือดีโดยเจา้หนา้ที ร้านขายหนงัสือทั ว 
ประเทศ (ทั-งพนกังานประจาํและชั วคราว) เริ มคศ. 2004 เป็นการเลือก “หนงัสือดีๆที น่าขายมากที สุด 
10 อนัดบั” และมอบรางวลัแก่หนงัสือที เขา้อนัดบั 1 - 3     
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บทสรุป 

ประเทศญี ปุ่นมีสังคมแห่งการเรียนรู้ครบตามกรอบแนวคิดขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ และ
รัฐบาลญี ปุ่นกาํหนดนโยบายสาธารณะเพื อการส่งเสริมการอ่านของประชาชนโดยเนน้ที กลุ่มเยาวชน
ที มีอายไุมเ่กิน ๑๘ ปีออกมามากมาย แมผ้ลการสะทอ้นกลบัตามทฤษฎีระบบจะเห็นถึงความสาํเร็จ
เฉพาะมิติดา้นปริมาณกต็าม รัฐบาลญี ปุ่นไมห่ยดุนิ งและพยายามกาํหนดนโยบายต่างๆเพิ มเติมเพื อ
สร้างใหส้ังคมญี ปุ่นเป็นสังคมที รักการอ่านอยา่งมีคุณภาพมากขึ-น แต่สาํหรับประเทศไทยของเรา 
รัฐบาลไทยมีนโยบายสาธารณะเพื อการส่งเสริมการอ่านทั-งมิติดา้นปริมาณและดา้นคุณภาพอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสมหรือไม ่ และรัฐบาลไทยพยายามสร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
หรือไม ่ และควรทาํอยา่งไรต่อไป รัฐบาลพยายามนาํขอ้เรียกร้องจากภาคเอกชนที เป็นปัจจยันาํเขา้ของ
ทฤษฎีระบบเขา้สู่ระบบเพื อการกาํหนดนโยบายสาธารณะที เกี ยวขอ้งหรือไม ่ นี คือสิ งที รัฐบาลไทย
ตอ้งทบทวน 
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